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czestnik takiego po³±czenia, czas 
graniczony. Zazwyczaj wynosi 
d. Aby uzyskaæ informacje 
iedzi w danej sieci, nale¿y 
dawc±.

³o¶nik jest w³±czony, nie trzymaj 
 poniewa¿ d¼wiêki mog± byæ 

wsze maj± pierwszeñstwo przed 

ktu dostêpu 

aga u¿ycia punktu dostêpu 
ego punktu dostêpu. Inni 

orzystaæ z punktu dostêpu do 
 na ten temat mo¿na uzyskaæ 

rzystaæ z po³±czenia WAP, 
s³ugodawcy o pomoc przy 
 po³±czenia lub odwiedziæ 
honesettings.
Naci¶nij i mów (NIM) 

Naci¶nij i mów (NIM, ang. Push to Talk) jest opart± 
na protokole internetowym us³ug± komunikacji 
g³osowej w czasie rzeczywistym, zaimplementowan± 
w sieci GSM/GPRS. Us³uga ta umo¿liwia nawi±zywanie 
bezpo¶rednich po³±czeñ g³osowych przez naci¶niêcie 
jednego klawisza. Za pomoc± us³ugi NIM mo¿na 
rozmawiaæ z jedn± osob± lub z grup± osób.

Aby korzystaæ z us³ugi NIM, nale¿y najpierw okre¶liæ punkt 
dostêpu do tej us³ugi i skonfigurowaæ jej ustawienia. 
Ustawienia te mo¿na odebraæ w postaci specjalnej 
wiadomo¶ci tekstowej od us³ugodawcy oferuj±cego us³ugê 
NIM. Do konfiguracji mo¿na tak¿e u¿yæ kreatora 
Sett.Wizard, je¶li umo¿liwia to us³ugodawca. Wiêcej 
informacji na temat tej aplikacji mo¿na znale¼æ 
w instrukcjach dotycz±cych tego urz±dzenia pod 
adresem www.nokia.com/support lub w lokalnej 
witrynie firmy Nokia.

Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > £±cza > Naci¶nij 
i mów.

Gdy komunikacja odbywa siê za po¶rednictwem us³ugi 
NIM, jedna osoba mówi, a pozosta³e s³uchaj± jej przez 
wbudowany g³o¶nik. Osoby mówi±ce zmieniaj± siê, 
odpowiadaj±c sobie nawzajem. Poniewa¿ w danej chwili 

mo¿e mówiæ tylko jeden u
trwania wypowiedzi jest o
on maksymalnie 30 sekun
na temat d³ugo¶ci wypow
skontaktowaæ siê z us³ugo

Ostrze¿enie: Gdy g
urz±dzenia przy uchu,
bardzo g³o¶ne.

Po³±czenia telefoniczne za
po³±czeniami NIM.

Okre¶lanie pun
do us³ugi NIM
Wielu us³ugodawców wym
do internetu jako domy¶ln
us³ugodawcy pozwalaj± k
WAP. Wiêcej wiadomo¶ci
u us³ugodawcy.
Osoby, które nie mog± ko
powinny zwróciæ siê do u
nawi±zywaniu pierwszego
witrynê www.nokia.com/p
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” — wybierz W po³±czen. 1 na 1, 
We wszyst. po³±cz. lub Nigdy. 
±czyæ w urz±dzeniu niektóre 

. — wybierz Tak, je¶li stan 
oczny Nie, je¶li stan dostêpno¶ci 

³±czeñ i wprowad¼ nastêpuj±ce 

azwê domeny otrzyman± od 

— wprowad¼ nazwê punktu 
Nazwa punktu dostêpu jest 
ia po³±czenia z sieci± GSM/GPRS.

ad¼ otrzymany od us³ugodawcy 
eny serwera us³ugi NIM.

wprowad¼ swoj± nazwê 
 od us³ugodawcy.

d¼ has³o, je¶li jest potrzebne 
as³o jest zazwyczaj dostarczane 
sto w ha¶le uwzglêdniana jest 
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Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > £±cza > Naci¶nij 
i mów > Opcje > Ustawienia „NIM”.

Wybierz Ustawienia u¿ytkownika i wprowad¼ nastêpuj±ce 
informacje:

Po³±czenia z dopuszczalnej listy— wybierz Powiadamiaj, 
je¶li chcesz otrzymywaæ powiadomienia o po³±czeniach 
przychodz±cych. Wybierz Autoakceptacja, je¶li chcesz, 
aby po³±czenia NIM by³y automatycznie odbierane. 
Wybierz Niedozwolone, je¶li chcesz, aby po³±czenia 
NIM by³y automatycznie odrzucane.

D¼wiêk sygna³u „NIM” — wybierz Ustaw. przez profil, 
je¶li ustawiony sygna³ po³±czenia przychodz±cego NIM 
ma byæ taki sam jak d¼wiêk po³±czenia przychodz±cego 
okre¶lony w aktywnym profilu.

D¼wiêk ¿±dania oddzwon. — wybierz d¼wiêk ¿±dañ 
oddzwonienia.

W³±czenie aplikacji — wybierz, je¿eli logowanie do us³ugi 
NIM ma nastêpowaæ po w³±czeniu urz±dzenia.

Domy¶lna nazwa u¿ytk. — wprowad¼ swój pseudonim 
domy¶lny, który bêdzie wy¶wietlany innym u¿ytkownikom. 
Edycja tej opcji mo¿e byæ wy³±czona w urz±dzeniu przez 
us³ugodawcê.

Poka¿ mój adres „NIM
W po³±cz. grupowych, 
Us³ugodawca mo¿e wy³
z tych opcji.

Poka¿ mój status logow
dostêpno¶ci ma byæ wid
ma byæ ukryty.

Wybierz Ustawienia po
informacje:

Domena — wprowad¼ n
us³ugodawcy.

Nazwa punktu dostêpu
dostêpu do us³ugi NIM. 
potrzebna do nawi±zan

Adres serwera — wprow
adres IP lub nazwê dom

Nazwa u¿ytkownika — 
u¿ytkownika otrzyman±

Has³o „NIM” — wprowa
do transmisji danych. H
przez us³ugodawcê. Czê
wielko¶æ liter.



N
ac

i¶
ni

j i
 m

ów
 (

N
IM

)

5

po³±czenia 

y.

 którym chcesz rozmawiaæ, 
e > Rozmowa 1 na 1.

 zwalniaj go przez ca³y czas, 
sz mówiæ, zwolnij klawisz .

ktem w innym widoku aplikacji 
ad w widoku kontaktów), naci¶nij 
wi±zaæ nowe po³±czenie 

±czenie indywidualne. Wybierz 

as rozmowy NIM trzymaj 
, tak aby widzieæ wy¶wietlacz. 
ie zas³aniaj rêkoma g³o¶nika.

zenia indywidualnego
æ po³±czenie indywidualne, 

 te¿ nawi±zaæ po³±czenie 
owe na podstawie listy 
cje >„NIM” > Rozmowa 1 na 1 
Logowanie do us³ugi NIM
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > £±cza > Naci¶nij 
i mów. Aplikacja „Naci¶nij i mów” po uruchomieniu 
wykonuje automatyczne logowanie w us³udze NIM.

Po pomy¶lnym zalogowaniu aplikacja „Naci¶nij i mów” 
automatycznie ³±czy siê z kana³ami, które by³y aktywne 
w chwili zamykania jej po raz ostatni. W przypadku utraty 
po³±czenia urz±dzenie automatycznie ponawia próby 
zalogowania siê a¿ do zamkniêcia aplikacji „Naci¶nij 
i mów”.

Wychodzenie z aplikacji „Naci¶nij 
i mów”
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > £±cza > Naci¶nij 
i mów > Opcje > Wyjd¼. Wy¶wietlony zostanie komunikat 
Czy wylogowaæ siê z us³ugi „NIM” po wyj¶ciu 
z aplikacji?. Naci¶nij Tak, aby siê wylogowaæ i zamkn±æ 
us³ugê. Naci¶nij Nie, aby aplikacja pozosta³a aktywna 
w tle. Je¶li otwartych jest kilka aplikacji, naci¶nij 
i przytrzymaj , aby prze³±czaæ siê miêdzy nimi.

Nawi±zywanie 
indywidualnego
Wybierz Opcje > Kontakt

Wybierz z listy kontakt, z
a nastêpnie wybierz Opcj

Naci¶nij klawisz  i nie
gdy mówisz. Gdy skoñczy

Aby porozmawiaæ z konta
Naci¶nij i mów (na przyk³
i przytrzymaj . Aby na
telefoniczne, zakoñcz po³
Roz³±cz lub naci¶nij .

Wskazówka:  Podcz
urz±dzenie przed sob±
Mów do mikrofonu i n

Odbieranie po³±c
Naci¶nij , aby odebra
lub , aby je odrzuciæ.

Wskazówka: Mo¿esz
indywidualne lub grup
kontaktów. Wybierz Op
lub Po³±cz z wieloma.
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licznymi kana³ami 
stêp do danego kana³u 
soba znaj±ca jego adres URL.

³em publicznym i zaczniesz mówiæ, 
szyscy cz³onkowie kana³u. 
aktywnych do piêciu kana³ów. 
j ni¿ jeden kana³, kana³ swojej 
eniaæ poleceniem Zamieñ.

y „NIM”.

cznym kana³em 
raz pierwszy, wybierz Opcje > 
tniej±cy. Gdy do³±czasz do kana³u 
usisz podaæ jego adres URL.

ych kana³ów
a³ prekonfigurowany, wybierz 
Utwórz nowy. 

 kana³y prekonfigurowane, 
go kana³u oraz zapraszaæ do 

i cz³onkowie mog± zapraszaæ 
olejne osoby.
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grupowego
Aby po³±czyæ siê z grup±, wybierz Opcje > Kontakty, 
zaznacz kontakty, z którymi ma zostaæ nawi±zane 
po³±czenie, i wybierz Opcje > Po³±cz z wieloma.

Subskrypcja stanu dostêpno¶ci
Aby subskrybowaæ lub cofn±æ subskrypcjê stanu 
zalogowania innych osób w us³udze NIM, wybierz Opcje > 
Kontakty, a nastêpnie wybierz kontakt i Opcje > Poka¿ 
status logowania lub Ukryj status logowania.

Wysy³anie ¿±dania oddzwonienia
W menu Kontakty wska¿ w³a¶ciwy kontakt, a nastêpnie 
wybierz Opcje > Wy¶lij ¿±danie oddzwon..

Odpowiadanie na ¿±danie 
oddzwonienia
Gdy kto¶ przy¶le ¿±danie oddzwonienia, w trybie gotowo¶ci 
zostanie wy¶wietlony komunikat 1 nowe ¿±danie 
oddzwonienia. Naci¶nij Poka¿, aby otworzyæ Skrzyn. 
oddzwonieñ. Aby rozpocz±æ po³±czenie indywidualne, 
wybierz kontakt i naci¶nij Opcje > Rozmowa 1 na 1. 

Kana³y
Mo¿esz ³±czyæ siê z pub
prekonfigurowanymi. Do
publicznego ma ka¿da o

Gdy po³±czysz siê z kana
wypowied¼ tê us³ysz± w
Jednocze¶nie mo¿e byæ 
Gdy aktywny jest wiêce
wypowiedzi mo¿esz zmi

Wybierz Opcje > Kana³

Aby po³±czyæ siê z publi
prekonfigurowanym po 
Nowy kana³ > Dodaj is
prekonfigurowanego, m

Tworzenie w³asn
Aby utworzyæ nowy kan
Opcje > Nowy kana³ > 

Mo¿esz tworzyæ w³asne
wybieraæ nazwê w³asne
cz³onkostwa w nim. Now
do kana³u publicznego k
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zonej na kanale zaczyna mówiæ 
aci¶nie  po zakoñczeniu 

obê.

a NIM wybierz Roz³±cz lub 

kana³u aktywnych w trakcie 
ana³em, wybierz Opcje > 

³±czenia z kana³em zaprosiæ 
we osoby. W tym celu wybierz 
ie, aby otworzyæ widok 
nków mo¿esz zapraszaæ tylko 
rzem danego kana³u prywatnego 
na³em publicznym. 

wiadomo¶ci tekstowych.

na zaproszenie 

roszenie do kana³u, wybierz 
na³ zostanie dodany 
oku kana³ów.

do kana³u pojawi siê pytanie, 
kana³em. Wybierz Tak, 
NIM. Urz±dzenie zaloguje siê 
³o to zrobione wcze¶niej.
Mo¿esz tak¿e konfigurowaæ kana³y prywatne. Do³±czaæ 
do kana³ów prywatnych i korzystaæ z nich mog± tylko 
u¿ytkownicy zaproszeni przez gospodarza.

Dla ka¿dego kana³u zdefiniuj nastêpuj±ce pozycje: Nazwa 
kana³u, Prywatno¶æ kana³u, Nazwa u¿ytkownika 
i Miniatura (opcjonalnie).

Po pomy¶lnym utworzeniu kana³u pojawi siê pytanie, 
czy chcesz wys³aæ zaproszenia do kana³u. Zaproszenia 
maj± postaæ wiadomo¶ci tekstowych.

Rozmowa na kanale
Aby porozmawiaæ na kanale po zalogowaniu siê w us³udze 
NIM, naci¶nij . Us³yszysz sygna³ informuj±cy 
o udzieleniu dostêpu.

W dalszym ci±gu przytrzymuj klawisz  przez ca³y 
czas swojej wypowiedzi. Gdy skoñczysz mówiæ, zwolnij 
klawisz .

Je¶li spróbujesz odpowiedzieæ na kanale (naciskaj±c ), 
gdy mówi inny cz³onek kana³u, zostanie wy¶wietlone 
polecenie Czekaj. Zwolnij klawisz , poczekaj na 
zakoñczenie wypowiedzi innej osoby, a nastêpnie 
ponownie naci¶nij . Mo¿esz te¿ trzymaæ naci¶niêty 
klawisz  i czekaæ, a¿ wy¶wietlone zostanie 
polecenie Mów.

Podczas rozmowy prowad
ta osoba, która pierwsza n
wypowiedzi przez inn± os

Po zakoñczeniu po³±czeni
naci¶nij .

Aby wy¶wietliæ cz³onków 
trwaj±cego po³±czenia z k
Aktywni uczestnicy.

Mo¿na tak¿e w trakcie po
do cz³onkostwa w nim no
Opcje > Wy¶lij zaproszen
zaproszenia. Nowych cz³o
wtedy, gdy jeste¶ gospoda
lub gdy dany kana³ jest ka
Zaproszenia maj± postaæ 

Odpowiadanie 
do kana³u
Aby zapisaæ odebrane zap
Opcje > Zapisz kana³. Ka
do kontaktów NIM w wid

Po zapisaniu zaproszenia 
czy chcesz po³±czyæ siê z 
aby otworzyæ widok sesji 
w us³udze, o ile nie zosta
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) Je¶li odrzucisz lub skasujesz zaproszenie, zostanie ono 
zapisane w skrzynce odbiorczej wiadomo¶ci. Aby do³±czyæ 
do kana³u w pó¼niejszym terminie, otwórz zaproszenie 
i zapisz je. Aby po³±czyæ siê z kana³em, w oknie 
dialogowym wybierz Tak.

Przegl±danie dziennika 
b³êdów NIM
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > £±cza > Naci¶nij 
i mów > Opcje > Rejestr „NIM”. Dziennik zawiera 
nastêpuj±ce foldery: Nieodebrane „NIM”, „NIM” 
odebrane i „NIM” utworzone.

Aby rozpocz±æ po³±czenie indywidualne z menu Rejestr 
„NIM”, naci¶nij .


