
ווקי טוקי
Nokia N76-1



.©2007Nokia כל הזכויות שמורות. 
Navi,Nseries,NokiaConnectingPeople,Nokia ו-N76  הם סימנים מסחריים או סימנים 

מסחריים רשומים של NokiaCorporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים 
להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים 
בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות 
מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים 

מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.
תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" )asis(. מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, 

לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת 
NOKIA .לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה

שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.
הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. 

.Nokia לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של
פעולות ותכונות מסוימות תלויות בכרטיס ה-SIM ו/או ברשת הסלולרית, ב-MMS או בתאימות 

ההתקנים ובתבניות התוכן הנתמכות. ייתכן שיחולו חיובים נפרדים עבור שירותים מסוימים.
לקבלת מידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך, עיין במדריך למשתמש.

ISSUE2HE



�

קי
טו

קי 
וו

אזהרה: אל תקרב את ההתקן לאוזנך כשהרמקול 
פועל, מכיוון שעוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

.PTT לשיחות טלפון יש תמיד קדימות על-פני פעילויות

PTT הגדרת נקודת גישה של
ספקי שירות רבים מחייבים שימוש בנקודת גישה של 

אינטרנט )IAP( כברירת המחדל לנקודת גישה. ספקי שירות 
.WAP אחרים מאפשרים לך להשתמש בנקודת גישה מסוג

לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

אם אין לך חיבור WAP, ייתכן שיהיה עליך לפנות לספק 
השירות לקבלת סיוע בהתחברות הראשונית, או לבקר 

.www.nokia.com/phonesettings בכתובת

PTT הגדרות
>ווקי טוקי>קישוריות>לחץ על  ובחר כלים

אפשרויות>הגדרות ווקי טוקי.

בחר הגדרות משתמש והזן את הפרטים הבאים:

ווקי טוקי )PTT( )שירות רשת( הוא שירות קול בזמן-אמת 
דרך IP, המיושם ברשת GSM/GPRS. PTT מספק 

תקשורת קולית ישירה, שניתן להתחבר אליה בלחיצה אחת. 
השתמש ב-PTT לניהול שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת 

אנשים. 

לפני שתוכל להשתמש ב-PTT, עליך להגדיר את נקודת 
הגישה ואת ההגדרות של PTT. ייתכן שתקבל את ההגדרות 

בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות שמציע את שירות 
באפשרותך להשתמש גם ביישום אשף הגדרות .PTT-ה
לקביעת התצורה, אם היישום נתמך על-ידי ספק השירות. 

לקבלת מידע נוסף אודות היישום, עיין במדריכים עבור 
ההתקן ב-www.nokia.com/support או באתר האינטרנט 

.Nokia המקומי של

ובחר כלים < קישוריות>ווקי טוקי. לחץ על

בתקשורת PTT, אדם אחד מדבר בזמן שהאחרים מקשיבים 
באמצעות הרמקול המובנה. הדוברים מדברים זה עם זה 
בתורות. מכיוון שרק חבר אחד מהקבוצה יכול לדבר בזמן 
נתון, המשך המרבי של כל תור מוגבל. בדרך כלל, המשך 

המרבי נקבע ל- 30 שניות. לקבלת פרטים אודות משך התור 
המוגדר ברשת שלך, פנה לספק השירות.

ווקי טוקי 
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שיחות מרשימת מאושרים—בחר הודעה אם ברצונך שתוצג וו

הודעה על שיחות נכנסות. בחר קבלה אוטומטית אם ברצונך 
ששיחות PTT  ייענו באופן אוטומטי. בחר אסורה אם ברצונך 

ששיחות PTT  יידחו באופן אוטומטי.

צליל התראת שיחת ווקי טוקי—בחר הגדרה לפי פרופיל
אם ברצונך שהגדרת התראת השיחות הנכנסות עבור 

PTT תהיה זהה לצליל התראת השיחות הנכנסות המוגדר 
בפרופיל הפעיל שלך.

צליל בקשת חיוג חוזר—בחר צליל עבור בקשות להחזרת 
שיחה.

הפעלת יישום—בחר אם ברצונך להיכנס לשירות PTT עם 
הפעלת ההתקן.

כינוי ברירת מחדל—הזן את כינוי ברירת המחדל שלך, 
המוצג בפני משתמשים אחרים. ייתכן שספק השירות ביטל 

את היכולת לערוך אפשרות זו בהתקן שברשותך.

,1 הצגת כתובת ווקי טוקי שלי—בחר בשיחות 1 על
בשיחות קבוצה,בכל השיחות או אף פעם. ייתכן שספק 

השירות ביטל חלק מאפשרויות אלה בהתקן שברשותך.

הצגת מצב הכניסה שלי—בחר כן אם ברצונך שהמצב שלך 
יוצג, או לא אם ברצונך שהמצב שלך יוסתר.

בחר הגדרות חיבור והזן את הפרטים הבאים:

תחום—הזן את שם התחום שקיבלת מספק השירות.

.PTT-שם נקודת גישה—הזן את שם נקודת הגישה של ה
שם נקודת הגישה נחוץ לצורך יצירת חיבור לרשת 

.GSM/GPRS-ה

כתובת שרת—הזן את כתובת ה-IP  או את שם התחום של 
שרת PTT שקיבלת מספק השירות שלך.

שם משתמש—הזן את שם המשתמש שקיבלת מספק 
השירות שלך.

סיסמת ווקי טוקי—הזן סיסמה ליצירת חיבור נתונים, אם 
נדרשת. הסיסמה ניתנת בדרך כלל על-ידי ספק השירות, 

ולעתים קרובות היא תלויית-רישיות.

PTT-כניסה ל
לחץ על  ובחר כלים>קישוריות>ווקי טוקי. עם 

הפעלת היישום PTT, מתבצעת כניסה אוטומטית לשירות.

לאחר שהכניסה בוצעה בהצלחה, היישום PTT מתחבר 
באופן אוטומטי לערוצים שהיו פעילים בפעם הקודמת 

שהיישום נסגר. אם החיבור אובד, ההתקן מנסה באופן 
.PTT אוטומטי להתחבר שוב עד שתצא מהיישום

PTT-יציאה מ
>ווקי טוקי>לחץ על  ובחר כלים < קישוריות

אפשרויות>יציאה. מוצגת השאלה האם להתנתק מווקי 
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לחץ על כן כדי לצאת מהשירות ולסגור אותו. לחץ על לא
אם ברצונך שהיישום יישאר פעיל ברקע. אם פתוחים מספר 

יישומים וברצונך לעבור מיישום אחד לאחר, לחץ 
. ממושכות על 

ביצוע שיחה מסוג אחד-על-אחד
בחר אפשרויות>אנשי קשר.

בחר מהרשימה את איש הקשר שאיתו ברצונך לדבר, ובחר 
.1 שיחת 1 על>אפשרויות

המשך ללחוץ על  כל עוד אתה מדבר. כאשר אתה מסיים 
. לדבר, שחרר את 

כדי לדבר אל איש הקשר, לחץ ממושכות על  גם 
בתצוגות אחרות ביישום ווקי טוקי, לדוגמה, תצוגת אנשי 

הקשר. לביצוע שיחת טלפון חדשה, עליך לסיים את השיחה 
. מסוג אחד-על-אחד. בחר ניתוק או לחץ על 

עצה! זכור להחזיק את ההתקן לפניך במהלך שיחת 
PTT, כך שתוכל לראות את התצוגה. דבר לכיוון 

המיקרופון, ואל תכסה את הרמקול עם ידיך.

מענה לשיחה מסוג אחד-על-אחד
 לחץ על  להתחלת שיחה מסוג אחד-על-אחד, או על 

לדחיית השיחה.

עצה! באפשרותך לבצע שיחה מסוג אחד-על-אחד או 
>שיחה קבוצתית מתוך 'אנשי קשר'. בחר אפשרויות

ווקי טוקי>שיחת 1 על 1 או דבר עם רבים.

ביצוע שיחה קבוצתית
כדי להתקשר לקבוצה, בחר אפשרויות>אנשי קשר, סמן 

את אנשי הקשר שאליהם ברצונך להתקשר, ובחר 
אפשרויות>דבר עם רבים.

הרשמה כמנוי לשירות הצגת מצב 
כניסה של אחרים

להרשמה כמנוי או לביטול הרשמה כמנוי לשירות הצגת מצב 
ה-PTT המקוון של אנשים אחרים, בחר אפשרויות>אנשי 
קשר, בחר את איש הקשר, בחר אפשרויות>הצגת מצב 

כניסה או הסתרת מצב כניסה.
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>באנשי קשר, גלול אל השם הרצוי ובחר אפשרויות
שליחת בקשה לחיוג חוזר.

מענה לבקשה להחזרת שיחה
כאשר מישהו שולח אליך בקשה להחזרת שיחה, ההודעה 

בקשה חדשה 1 לחיוג חוזר מוצגת במצב המתנה. לחץ 
על הצג כדי לפתוח את דואר נכנס לחיוג חוזר. בחר איש 

קשר ואפשרויות>שיחת 1 על 1 להתחלת שיחה מסוג 
אחד-על-אחד. 

ערוצים
באפשרותך להצטרף לערוצים ציבוריים מוגדרים מראש. 

URL-ערוצים ציבוריים פתוחים לכל מי שמכיר את כתובת ה
עבור הערוץ.

כאשר אתה מחובר לערוץ ומדבר, כל החברים שהצטרפו 
לערוץ שומעים את דבריך. עד חמישה ערוצים יכולים להיות 

פעיליםבו-זמנית. כאשר יש מספר ערוצים פעילים, בחר 
חילוף כדי לעבור אל הערוץ שבו ברצונך לדבר.

בחר אפשרויות>ערוצי ווקי טוקי.

כדי להתחבר לערוץ ציבורי מוגדר מראש בפעם הראשונה, 
בחר אפשרויות>ערוץ חדש>הוספת קיים. בעת 

URL הצטרפות לערוץ מוגדר מראש, עליך למלא כתובת
עבור הערוץ.

יצירת ערוצים משלך
ליצירת ערוץ מוגדר מראש חדש, בחר אפשרויות>ערוץ 

.יצירת חדש>חדש

באפשרותך ליצור ערוצים ציבוריים משלך, לבחור שם ערוץ 
משלך ולהזמין חברים. חברים אלה יכולים להזמין חברים 

נוספים לערוץ הציבורי.

באפשרותך להגדיר גם ערוצים פרטיים. רק משתמשים 
שהוזמנו על-ידי המארח מורשים להצטרף ולהשתמש 

בערוצים פרטיים.

עבור כל ערוץ, הגדר: שם ערוץ,פרטיות ערוץ,כינוי ותמונה 
ממוזערת )אופציונלי(.

לאחר שיצרת בהצלחה ערוץ, תישאל אם ברצונך לשלוח 
הזמנות לערוץ. הזמנות לערוץ הן הודעות טקסט.
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. כדי לדבר לערוץ לאחר שנכנסת לשירות PTT, לחץ על 
יישמע צליל המציין שהוענקה לך גישה.

המשך ללחוץ על  כל עוד אתה מדבר. כשאתה מסיים 
. לדבר, שחרר את 

אם תנסה להשיב לערוץ באמצעות לחיצה על  בעוד 
שחבר אחר מדבר, תוצג ההודעההמתן. שחרר את 

 , המתן עד שהאדם השני יפסיק לדבר, ולחץ שוב על 
לאחר שהאדם השני סיים את דבריו. לחלופין, המשך ללחוץ 

, והמתן להופעת ההודעה דבר. על 

בעת דיבור בערוץ, האדם הראשון שלוחץ על  לאחר 
שאדם אחר מפסיק לדבר, הוא הדובר הבא.

. עם סיום שיחת ה-PTT, בחר ניתוק או לחץ על 

כדי להציג את החברים הפעילים כרגע בערוץ במהלך שיחה 
פעילה לערוץ, בחר אפשרויות>חברים פעילים.

באפשרותך גם להזמין חברים חדשים לערוץ כאשר אתה 
מחובר אליו, בחר אפשרויות>שליחת הזמנה כדי לפתוח 

את תצוגת ההזמנות. באפשרותך להזמין חברים חדשים רק 
כאשר אתה המארח של ערוץ פרטי, או כאשר הערוץ הוא 

ערוץ ציבורי. הזמנות לערוץ הן הודעות טקסט.

מענה להזמנה לערוץ
>כדי לשמור הזמנה לערוץ שהתקבלה, בחר אפשרויות

שמירת ערוץ. הערוץ נוסף לאנשי קשר PTT  שלך, בתצוגת 
ערוצים.

לאחר שמירת ההזמנה לערוץ, תישאל אם ברצונך להתחבר 
לערוץ. בחר כן לפתיחת תצוגת הפעלות ה-PTT. אם טרם 

נכנסת לשירות, ההתקן יבצע כניסה.

אם אתה דוחה או מוחק את ההזמנה, היא תאוחסן בתיבת 
הדואר שלך. כדי להצטרף לערוץ במועד מאוחר יותר, פתח 

את הודעת ההזמנה ושמור את ההזמנה. בחר כן בתיבת 
הדו-שיח כדי להתחבר לערוץ.

PTT-הצגת יומן ה
>ווקי טוקי>קישוריות>לחץ על  ובחר כלים

אפשרויות>יומן ווקי טוקי. היומן כולל את התיקיות הבאות: 
ווקי טוקי שלא נענו,ווקי טוקי שהתק' וווקי טוקי שנוצרו.

,להתחלת שיחה מסוג אחד-על-אחד מתוך יומן ווקי טוקי
. לחץ על 
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