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Apasã ºi vorbeºte

Apasã ºi vorbeºte (ASV) (serviciu de reþea) este un 
serviciu de voce prin IP în timp real, implementat într-o 
reþea GSM/GPRS. Apasã ºi vorbeºte asigurã comunicare 
vocalã directã, conectatã la apãsarea unei taste. Utilizaþi 
Apasã ºi vorbeºte pentru o convorbire cu o persoanã sau cu 
un grup de persoane.

Înainte de a putea utiliza Apasã ºi vorbeºte, trebuie 
sã definiþi punctul de acces ºi setãrile pentru aceastã 
aplicaþie. Este posibil sã primiþi setãrile printr-un mesaj 
text special de la furnizorul de servicii care oferã serviciul 
Apasã ºi vorbeºte. De asemenea, pentru configurare puteþi 
utiliza aplicaþia Asist. setãri, dacã este acceptatã de 
furnizorul de servicii. Pentru mai multe informaþii privind 
aplicaþia, consultaþi ghidurile utilizatorului pentru aparat 
la adresa www.nokia.com/support sau pe site-ul Web local 
al Nokia.

Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Conectare > 
Apasã/vorbeºte.

În comunicarea Apasã ºi vorbeºte, o persoanã vorbeºte, 
iar celelalte ascultã în difuzorul încorporat. Participanþii 
vorbesc pe rând. Deoarece un singur membru al grupului 
poate vorbi la un moment dat, durata maximã a 
intervenþiilor este limitatã. Durata maximã este setatã de 

obicei la 30 de secunde. Pentru detalii privind durata 
intervenþiei în reþeaua proprie, luaþi legãtura cu furnizorul 
de servicii.

 Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când 
utilizaþi difuzorul, deoarece volumul sonor poate 
fi extrem de puternic.

Apelurile telefonice au întotdeauna prioritate faþã 
de activitãþile Apasã ºi vorbeºte.

Definirea unui punct de acces 
Apasã ºi vorbeºte
Mulþi furnizori de servicii vã vor cere sã utilizaþi un punct 
de acces la Internet (IAP - Internet Access Point) ca punct 
de acces implicit. Alþi furnizori de servicii vã permit 
sã utilizaþi un punct de acces WAP. Pentru informaþii 
suplimentare, contactaþi furnizorul de servicii.

Dacã nu aveþi o conexiune WAP, luaþi legãtura cu 
furnizorul de servicii pentru a primi asistenþã la prima 
conectare sau vizitaþi www.nokia.com/phonesettings.
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Setãri Apasã ºi vorbeºte
Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Conectare > 
Apasã/vorbeºte > Opþiuni > Setãri ASV.

Selectaþi Setãri utilizator ºi introduceþi urmãtoarele 
informaþii:

Apeluri din lista acceptate — Selectaþi Notificare dacã 
doriþi sã vedeþi o notificare despre apelurile primite. 
Selectaþi Autoacceptare dacã doriþi ca apelurile ASV sã fie 
preluate automat. Selectaþi Nepermise dacã doriþi ca 
apelurile ASV sã fie respinse automat.

Sunet alertã apel ASV — Selectaþi Setat de profil 
dacã doriþi ca setarea pentru alertã primire apel pentru 
ASV sã fie identicã cu cea pentru primire apel definitã 
în profilul activ.

Ton cerere apel invers — Selectaþi un sunet pentru 
solicitãrile de apel invers.

Pornire aplicaþie — Stabiliþi dacã doriþi sã vã conectaþi la 
serviciul Apasã ºi vorbeºte atunci când porniþi aparatul.

Pseudonim predefinit — Introduceþi propriul pseudonim 
implicit, care va fi afiºat celorlalþi utilizatori. Este posibil ca 
furnizorul de servicii sã fi dezactivat editarea acestei 
opþiuni pe aparat.

Afiºare adresa mea ASV — Selectaþi În apeluri 1 la 1, 
În apeluri de grup, În toate apelurile sau Nicio datã. Este 

posibil ca furnizorul de servicii sã fi dezactivat unele din 
aceste opþiuni pe aparat.

Afiº. stare proprie conect. — Selectaþi Da dacã doriþi ca 
starea Dvs. sã fie afiºatã sau Nu dacã doriþi sã fie ascunsã.

Selectaþi Setãri de conexiune ºi introduceþi urmãtoarele 
informaþii:

Domeniu — Introduceþi numele domeniului pe care vi l-a 
comunicat furnizorul de servicii.

Nume punct de acces — Introduceþi punctul de acces 
Apasã ºi vorbeºte. Numele punctului de acces este necesar 
pentru a stabili conexiunea cu reþeaua GSM/GPRS.

Adresã server — Introduceþi adresa IP sau numele de 
domeniu pentru serverul Apasã ºi vorbeºte pe care vi l-a 
comunicat furnizorul de servicii.

Nume utilizator — Introduceþi numele de utilizator pe care 
vi l-a comunicat furnizorul de servicii.

Parolã ASV — Dacã este necesar, introduceþi o parolã 
pentru a realiza o conexiune de date. Parola este 
comunicatã de obicei de cãtre furnizorul de servicii. În mod 
frecvent se face diferenþã între literele mari ºi cele mici.
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Conectarea la Apasã ºi vorbeºte
Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Conectare > 
Apasã/vorbeºte. Apasã ºi vorbeºte se conecteazã automat 
la serviciu în momentul pornirii.

În cazul în care conectarea se face cu succes, Apasã 
ºi vorbeºte se conecteazã automat la canalele care erau 
active la ultima închidere a aplicaþiei. Dacã s-a pierdut 
conexiunea, aparatul încearcã automat sã se reconecteze 
pânã când pãrãsiþi aplicaþia Apasã ºi vorbeºte.

Ieºirea din aplicaþia Apasã ºi 
vorbeºte
Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Conectare > 
Apasã/vorbeºte > Opþiuni > Ieºire. Se afiºeazã mesajul 
Anulaþi înregistrarea în aplicaþia ASV dupã ce ieºiþi din 
aceastã aplicaþie?. Apãsaþi Da pentru a vã deconecta ºi a 
închide serviciul. Apãsaþi Nu dacã doriþi sã pãstraþi 
aplicaþia activã în fundal. Dacã sunt active mai multe 
aplicaþii ºi doriþi sã comutaþi între ele, apãsaþi ºi menþineþi 
apãsatã tasta .

Efectuarea unui apel unu la unu
Selectaþi Opþiuni > Contacte.

Selectaþi din listã persoana cu care doriþi sã vorbiþi 
ºi selectaþi Opþiuni > Convorbire 1 la 1. 

Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta  pe toatã 
durata convorbirii. Când aþi terminat de vorbit, 
eliberaþi tasta .

Pentru a vorbi cu un contact, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã 
tasta  ºi în alte ecrane ale aplicaþiei Apasã/vorbeºte, 
de exemplu, din ecranul Contacte. Pentru a efectua un nou 
apel telefonic, închideþi întâi apelul unu la unu. Selectaþi 
Deconectare sau apãsaþi .

 Indicaþie!  Reþineþi faptul cã pe durata apelului Apasã 
ºi vorbeºte trebuie sã þineþi telefonul în faþa ochilor 
pentru a putea urmãri ecranul. Vorbiþi în microfon ºi nu 
acoperiþi difuzorul cu mâinile.

Preluarea unui apel unu la unu
Apãsaþi  pentru a porni o convorbire unu la unu 
sau  pentru a respinge apelul.

 Indicaþie! Din ecranul contacte puteþi efectua un apel 
unu la unu sau un apel de grup. Selectaþi Opþiuni > 
ASV > Convorbire 1 la 1 sau Convorbire cu mai mulþi.
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Efectuarea unui apel de grup
Pentru a apela un grup, selectaþi Opþiuni > Contacte, 
marcaþi contactele pe care doriþi sã le apelaþi ºi selectaþi 
Opþiuni > Convorbire cu mai mulþi.

Abonarea la starea de conectare 
a celorlalþi
Pentru a vã abona sau a vã anula abonamentul la starea 
de conectare Apasã ºi vorbeºte a altor persoane, selectaþi 
Opþiuni > Contacte, selectaþi contactul ºi Opþiuni > 
Afiºare stare conectare sau Stare conectare neafiº..

Expedierea unei solicitãri de apel 
invers
În Contacte, parcurgeþi pânã la numele dorit ºi selectaþi 
Opþiuni > Exp. cerere apel invers.

Rãspunsul la o solicitare de apel invers
Atunci când cineva vã trimite o solicitare de apel invers, 
în modul de aºteptare se afiºeazã 1 nouã cerere de apel 
invers. Apãsaþi Afiºare pentru a deschide Cãs. intr. apel 
invers. Pentru a iniþia un apel unu la unu, selectaþi un 
contact ºi Opþiuni > Convorbire 1 la 1.

Canale
Vã puteþi alãtura canalelor publice preconfigurate. 
Canalele publice sunt deschise tuturor persoanelor 
care cunosc adresa URL a canalului.

Dacã sunteþi conectat(ã) la un canal ºi vorbiþi, toþi membrii 
care s-au alãturat canalului vã pot auzi. Pot fi active 
maxim cinci canale simultan. Dacã sunt active mai multe 
canale, selectaþi Comutare pentru a schimba canalul cu 
care doriþi sã vorbiþi.

Selectaþi Opþiuni > Canale ASV.

Pentru a vã conecta pentru prima datã la un canal public 
preconfigurat, selectaþi Opþiuni > Canal nou > Adãugare 
existent. Atunci când vã conectaþi la un canal 
preconfigurat, trebuie sã introduceþi adresa 
URL a acestuia.

Crearea propriilor canale
Pentru a crea un canal preconfigurat nou, selectaþi 
Opþiuni > Canal nou > Creare canal nou. 

Puteþi crea propriile Dvs. canale publice, alege propriile 
denumiri de canale ºi invita membri. Membrii respectivi 
pot invita alþi membri pe canalul public.
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De asemenea, puteþi crea canale private. Doar utilizatorii 
invitaþi de cãtre gazdã pot frecventa ºi utiliza canalele 
private.

Definiþi pentru fiecare canal: Nume canal, 
Confidenþialitate canal, Pseudonim ºi Imagine 
miniaturã (opþional).

Dupã crearea cu succes a unui canal, veþi fi întrebat(ã) 
dacã doriþi sã trimiteþi invitaþii. Invitaþiile pe canal sunt 
mesaje text.

Convorbirea cu un canal
Pentru a vorbi cu un canal dupã conectarea la serviciul 
Apasã ºi vorbeºte, apãsaþi . Veþi auzi un sunet care 
vã indicã faptul cã vi s-a acordat accesul la canal.

Continuaþi sã apãsaþi ºi sã menþineþi apãsatã tasta  cât 
timp vorbiþi. Când aþi terminat de vorbit, eliberaþi 
tasta .

Dacã încercaþi sã rãspundeþi unui canal apãsând tasta  
în timp ce vorbeºte un alt membru, se afiºeazã mesajul 
Aºteptaþi. Eliberaþi tasta , aºteptaþi pânã când 
cealaltã persoanã îºi încheie intervenþia ºi apãsaþi din 
nou . Alternativã: menþineþi apãsatã tasta  ºi 
aºteptaþi apariþia mesajului Vorbiþi.

Atunci când vorbiþi cu un canal, prima persoanã care apasã 
tasta  (dupã ce vorbitorul îºi terminã intervenþia) are 
cuvântul.

Dupã ce aþi terminat apelul Apasã ºi vorbeºte, selectaþi 
Deconectare sau apãsaþi .

Pentru a vizualiza membrii momentan activi ai unui canal 
în timpul unei convorbiri cu canalul, selectaþi Opþiuni > 
Membri activi.

De asemenea, puteþi invita noi membri sã se alãture 
canalului în timp ce sunteþi conectat(ã) la acesta, selectaþi 
Opþiuni > Trimitere invitaþie pentru a deschide ecranul 
de invitaþie. Puteþi invita membri noi numai dacã sunteþi 
gazda canalului privat sau canalul este unul public. 
Invitaþiile pe canal sunt mesaje text.

Rãspunsul la o invitaþie pe canal
Pentru a memora o invitaþie pe canal recepþionatã, 
selectaþi Opþiuni > Memorare canal. Canalul este 
adãugat la contactele Apasã ºi vorbeºte, ecranul canale.

Dupã ce memoraþi invitaþia, veþi fi întrebat(ã) dacã doriþi 
sã vã conectaþi la canal. Selectaþi Da pentru a deschide 
ecranul de sesiuni Apasã ºi vorbeºte. Dacã nu v-aþi 
conectat deja, aparatul se conecteazã la serviciu.

Dacã respingeþi sau ºtergeþi invitaþia, aceasta este pãstratã 
în cãsuþa de mesaje. Pentru a vã conecta ulterior la canal, 
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deschideþi mesajul invitaþie ºi memoraþi invitaþia. Selectaþi 
Da din caseta de dialog, pentru a vã conecta la canal.

Vizualizarea jurnalului Apasã 
ºi vorbeºte
Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Conectare > 
Apasã/vorbeºte > Opþiuni > Jurnal ASV. Jurnalul conþine 
urmãtoarele dosare: Apeluri ASV neprel., Ap. ASV 
primite ºi Apeluri ASV create.

Pentru a iniþia un apel unu la unu din Jurnal ASV, 
apãsaþi .


