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Trykk og snakk 

Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) er en sanntids-
IP-taletjeneste som er implementert over et GSM/GPRS-
nettverk. Trykk og snakk tilbyr direkte talekommunikasjon 
ved å trykke på en tast. Bruk Trykk og snakk for å ha en 
samtale med én person eller med en gruppe mennesker.

Før du kan bruke Trykk og snakk, må du angi 
tilgangspunktet og innstillingene for Trykk og snakk. 
Du kan motta innstillingene i en spesiell tekstmelding 
fra tjenesteleverandøren som tilbyr Trykk og snakk-
tjenesten. Du kan også bruke Innst.veiv.-programmet 
til konfigurering, hvis tjenesteleverandøren din støtter 
det. Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, 
ser du brukerveiledningen for enheten din på 
www.nokia.com/support eller på ditt lokale 
Nokia-nettsted.

Trykk  og velg Verktøy > Tilkobling > Trykk og snakk.

I Trykk og snakk-kommunikasjon er det én person som 
snakker mens de andre lytter gjennom den innebygde 
høyttaleren. Medlemmene svarer etter tur. Siden bare ett 
gruppemedlem kan snakke av gangen, er det begrenset 
hvor lenge hvert medlem kan snakke. Maks. lengde er 
vanligvis angitt til 30 sekunder. Hvis du vil ha mer 

informasjon om hvor lenge du kan snakke på ditt nettverk, 
kontakter du tjenesteleverandøren.

 Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når 
høyttaleren er på ettersom volumet kan være 
ekstremt høyt.

Telefonsamtaler har alltid prioritet over Trykk og 
snakk-aktiviteter.

Angi et tilgangspunkt for 
Trykk og snakk
Mange tjenesteleverandører krever at du bruker et 
Internett-tilgangspunkt (IAP) som standard tilgangspunkt. 
Med andre tjenesteleverandører kan du bruke et WAP-
tilgangspunkt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis 
du vil ha mer informasjon.

Hvis du ikke har en WAP-tilkobling, kan det hende at 
du må kontakte tjenesteleverandøren for å få hjelp 
med førstegangstilkoblingen, eller du kan besøke 
www.nokia.com/phonesettings.
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Innstillinger for Trykk og snakk
Trykk  og velg Verktøy > Tilkobling > Trykk og 
snakk > Valg > TOS-innstillinger.

Velg Brukerinnstillinger, og angi følgende informasjon:

Liste over godtatte anrop – Velg Varsle hvis du vil varsles 
om innkommende anrop. Velg Godta automatisk hvis 
du vil at Trykk og snakk-anrop skal besvares automatisk. 
Velg Ikke tillatt hvis du vil at Trykk og snakk-anrop skal 
avvises automatisk.

Varseltone for TOS-anrop – Velg Angis av profil hvis 
du vil at varselinnstillingen for innkommende anrop for 
Trykk og snakk skal være den samme som varseltonen som 
er angitt i den gjeldende aktive profilen.

Tilbakeringingstone – Velg en tone for 
tilbakeringingsforespørsler.

Programoppstart – Velg om du vil logge på Trykk og 
snakk-tjenesten når du slår på enheten.

Standard kallenavn – Skriv inn standardkallenavnet ditt 
som vises til andre brukere. Det kan hende at 
tjenesteleverandøren har deaktivert redigering av dette 
valget i enheten.

Vis min TOS-adresse – Velg I 1 til 1-samtaler, 
I gruppesamtaler, I alle samtaler eller Aldri. 

Det kan hende at tjenesteleverandøren har deaktivert noen 
av disse valgene i enheten.

Vis min påloggingsstatus – Velg Ja hvis du vil vise 
statusen din, eller Nei hvis du vil skjule statusen din.

Velg Tilkoblingsinnstillinger, og angi følgende 
informasjon:

Domene – Skriv inn domenenavnet som du har fått fra 
tjenesteleverandøren.

Navn på tilgangspunkt – Angi navnet på tilgangspunktet 
for Trykk og snakk. Tilgangspunktnavnet er nødvendig for 
å opprette en tilkobling til GSM/GPRS-nettverket.

Serveradresse – Skriv inn Trykk og snakk-serverens 
IP-adresse eller domenenavn som du har fått fra 
tjenesteleverandøren.

Brukernavn – Skriv inn brukernavnet som du har fått fra 
tjenesteleverandøren.

TOS-passord – Skriv inn et passord, hvis nødvendig, for 
å opprette en datatilkobling. Vanligvis får du passordet fra 
tjenesteleverandøren, og det skilles ofte mellom store og 
små bokstaver.
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Logge på Trykk og snakk
Trykk  og velg Verktøy > Tilkobling > Trykk og snakk. 
Trykk og snakk logges automatisk på tjenesten når 
programmet startes.

Når påloggingen er vellykket, kobles Trykk og snakk 
automatisk til kanaler som var aktive da programmet sist 
ble lukket. Hvis forbindelsen brytes, prøver enheten å logge 
på igjen automatisk til du velger å avslutte Trykk og snakk.

Avslutte Trykk og snakk
Trykk , og velg Verktøy > Tilkobling > Trykk og 
snakk > Valg > Avslutt. Logge av Trykk og snakk når 
programmet er avsluttet? vises. Trykk på Ja for å logge av 
og lukke tjenesten. Trykk på Nei hvis du vil beholde 
programmet aktivt i bakgrunnen. Hvis flere programmer er 
åpne, og du vil bytte fra ett program til et annet, holder du 
inne .

Foreta et en-til-en-anrop
Velg Valg > Kontakter.

Velg kontakten du vil snakke med, i listen, og velg Valg > 
Snakk 1 til 1.

Hold inne  hele tiden mens du snakker. Når du er ferdig 
med å snakke, slipper du .

Du kan snakke med kontakten ved å holde inne  også 
i andre visninger i Trykk og snakk-programmet, for 
eksempel kontaktvisningen. Hvis du vil foreta en ny 
telefonoppringning, avslutter du først en-til-en-anropet. 
Velg Koble fra eller trykk .

 Tips! Husk å holde enheten foran deg under et 
Trykk og snakk-anrop, slik at du kan se displayet. 
Snakk mot mikrofonen, og pass på at du ikke dekker 
høyttaleren med hendene.

Svare på et en-til-en-anrop
Trykk på  for å starte et en-til-en-anrop, eller  for 
å avvise anropet.

 Tips! Du kan også foreta et en-til-en-anrop eller 
gruppeanrop fra Kontakter. Velg Valg > TOS > Snakk 1 
til 1 eller Snakk til mange.

Foreta et gruppeanrop
Hvis du vil ringe en gruppe, velger du Valg > Kontakter, 
merker kontaktene du vil ringe, og velger Valg > 
Snakk til mange.
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Abonnere på påloggingsstatus 
for andre
Hvis du vil abonnere på eller si opp abonnementet på Trykk 
og snakk-påloggingsstatusen til andre, velger du Valg > 
Kontakter, velger kontakten, og velger Valg > 
Vis påloggingsstatus eller Skjul påloggingsstatus.

Sende en 
tilbakeringingsforespørsel
Bla til ønsket navn i Kontakter, og velg Valg > 
Send tilbakering.foresp..

Svare på en tilbakeringingsforespørsel
Når noen sender deg en tilbakeringingsforespørsel, 
vises 1 ny forespørsel om tilbakeringing i ventemodus. 
Trykk på Vis for å åpne Innboks tilb.ringing. Hvis du vil 
starte et en-til-en-anrop, velger du en kontakt og Valg > 
Snakk 1 til 1.

Kanaler
Du kan delta i offentlige, forhåndskonfigurerte kanaler. 
Offentlige kanaler er åpne for alle som har URL-adressen 
til kanalen.

Når du er koblet til en kanal og snakker, kan alle 
medlemmer som deltar i kanalen, høre deg. Opptil fem 
kanaler kan være aktive samtidig. Når flere enn én kanal er 
aktiv, velger du Bytt for å bytte kanalen du vil snakke til.

Velg Valg > TOS-kanaler.

Hvis du kobler til en offentlig, forhåndskonfigurert kanal 
for første gang, velger du Valg > Ny kanal > Legg til 
eksisterende. Når du skal delta i en forhåndskonfigurert 
kanal, må du fylle ut en URL-adresse for kanalen.

Opprette egne kanaler
Hvis du vil opprette en ny forhåndskonfigurert kanal, 
velger du Valg > Ny kanal > Opprett ny. 

Du kan opprette dine egne offentlige kanaler, velge eget 
kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmene 
kan invitere flere medlemmer til den offentlige kanalen.

Du kan også konfigurere private kanaler. Bare brukere som 
inviteres av verten, har tillatelse til å delta i og bruke 
private kanaler.

Angi følgende for hver kanal: Kanalnavn, Kanalintegritet, 
Kallenavn og Miniatyrbilde (valgfritt).

Når du har opprettet en kanal, blir du spurt om du vil sende 
kanalinvitasjoner. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.
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Snakke til en kanal
Hvis du vil snakke til en kanal når du har logget på Trykk og 
snakk-tjenesten, trykker du . Du hører en tone som 
angir at du har fått adgang.

Fortsett å holde inne  hele tiden mens du snakker. 
Når du er ferdig med å snakke, slipper du .

Hvis du prøver å svare til en kanal ved å trykke  mens 
et annet medlem snakker, vises Vent. Slipp , vent til 
den andre personen er ferdig med å snakke og trykk  
igjen når den som snakker, er ferdig. Du kan også holde 
inne  og vente til Snakk vises.

Når du snakker i en kanal, er det personen som først 
trykker  når noen slutter å snakke, som snakker 
neste gang.

Når du har avsluttet Trykk og snakk-anropet, velger du 
Koble fra eller trykker .

Hvis du vil vise medlemmer som er aktive i en kanal når du 
har et aktivt anrop til kanalen, velger du Valg > Aktive 
medlemmer.

Hvis du vil invitere nye medlemmer til en kanal når du er 
koblet til den, velger du Valg > Send invitasjon for å åpne 
invitasjonsvisningen. Du kan bare invitere nye medlemmer 
når du er verten i en privat kanal, eller når kanalen er en 
offentlig kanal. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Svare på en kanalinvitasjon
Hvis du vil lagre en mottatt kanalinvitasjon, velger du 
Valg > Lagre kanal. Kanalen legges til i Trykk og 
snakk-kontaktene i kanalvisningen.

Når du har lagret kanalinvitasjonen, blir du spurt om du vil 
koble til kanalen. Velg Ja for å åpne visningen for Trykk 
og snakk-økter. Enheten logges på tjenesten hvis du ikke 
allerede er pålogget.

Hvis du avviser eller fjerner invitasjonen, lagres 
invitasjonen i innboksen for meldinger. Hvis du vil delta 
i kanalen senere, åpner du invitasjonsmeldingen og lagrer 
invitasjonen. Velg Ja i dialogboksen for å koble til kanalen.

Vise Trykk og snakk-loggen
Trykk  og velg Verktøy > Tilkobling > Trykk og 
snakk > Valg > TOS-logg. Loggen inneholder følgende 
mapper: Ubesvarte TOS-anrop, Mottatte TOS og 
Opprettede TOS.

Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra TOS-logg, 
trykker du .
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