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Pritisni in govori 

Omre¾na storitev Pritisni in govori (PG) je takoj¹nje 
prena¹anje govora prek internetnega protokola in je 
na voljo v omre¾jih GSM/GPRS. Pritisni in govori omogoèa 
neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi 
ob pritisku tipke. Prek storitve Pritisni in govori se lahko 
pogovarjate z eno osebo ali skupino.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate doloèiti 
dostopno toèko in nastavitve. Nastavitve boste morda 
prejeli od ponudnika storitve v posebnem besedilnem 
sporoèilu. Èe jo va¹ ponudnik storitve podpira, lahko 
za nastavitev uporabite aplikacijo Nast. èarov.. 
Podrobnosti o aplikaciji so v priroènikih za napravo, 
ki so na voljo na strani www.nokia.com/support ali 
lokalnem spletnem mestu Nokia.

Pritisnite  in izberite Orodja > Povezovanje > Pritisni 
in govori.

V komunikaciji Pritisni in govori ena oseba govori, drugi pa 
poslu¹ajo po vgrajenem zvoèniku. Govorci se izmenjujejo. 
Ker hkrati govori samo po en uporabnik, je trajanje govora 
omejeno. Govor je obièajno omejen na 30 sekund. 
Podrobnosti o trajanju govora Pritisni in govori v domaèem 
omre¾ju lahko izveste pri ponudniku storitev.

 Opozorilo: Med uporabo zvoènika naprave ne dr¾ite 
ob u¹esu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Telefonski klici imajo vedno prednost pred dejavnostmi 
Pritisni in govori.

Doloèitev dostopne toèke Pritisni 
in govori
©tevilni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto 
dostopno toèko uporabljate internetno dostopno toèko 
(IAP), drugi pa dovolijo tudi uporabo dostopne toèke WAP. 
Veè informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Èe nimate povezave WAP, se boste za pomoè pri prvi 
povezavi morda morali obrniti na ponudnika storitev ali 
obiskati spletno stran (www.nokia.com/phonesettings).

Nastavitve Pritisni in govori
Pritisnite  in izberite Orodja > Povezovanje > Pritisni 
in govori > Mo¾nosti > Nastavitve PG.
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Izberite Uporabni¹ke nastavitve in vnesite naslednje 
informacije:

Klici s seznama dovoljenih – Èe ¾elite, da vas naprava 
obve¹èa o dohodnih klicih, izberite Obve¹èaj. Izberite 
Samodejno sprejmi, èe ¾elite, da naprava samodejno 
sprejema klice Pritisni in govori. Izberite Ni dovoljeno, 
èe naj naprava samodejno zavraèa klice Pritisni in govori.

Opozorilni ton klicev PG – Izberite Doloèeno s profilom, 
da se bo nastavitev opozarjanja na dohodne klice PG 
spreminjala skladno z nastavitvijo za dohodne glasovne 
klice v vkljuèenem profilu.

Ton zahtev za povr. klice – Izberite ton zahtev 
za povratne klice.

Zagon aplikacije – Izberite, ali naj se naprava ob vklopu 
prijavi v storitev Pritisni in govori.

Privzeti vzdevek – Vnesite svoj privzeti vzdevek, ki bo 
prikazan drugim uporabnikom. Va¹ ponudnik storitev je 
morda onemogoèil urejanje te mo¾nosti v napravi.

Prika¾i moj naslov PG – Izberite Pri individual. klicih, 
Pri skupinskih klicih, Pri vseh klicih ali Nikoli. Ponudnik 
storitev je morda onemogoèil nekatere od teh mo¾nosti 
v napravi.

Prika¾i moje stan. prijave – Izberite Da, èe ¾elite prikazati 
svoje stanje, ali Ne, da ga prikrijete.

Izberite Nastavitve povezave in vnesite naslednje 
informacije:

Domena – Vnesite ime domene; dobite ga od ponudnika 
storitev.

Ime dostopne toèke – Vnesite ime dostopne toèke Pritisni 
in govori. Potrebujete ga za vzpostavljanje povezave 
z omre¾jem GSM/GPRS. 

Naslov stre¾nika – Vnesite naslov IP ali ime domene 
stre¾nika Pritisni in govori; te podatke dobite pri 
ponudniku storitev.

Uporabni¹ko ime – Vnesite uporabni¹ko ime; dobite 
ga pri ponudniku storitev.

Geslo PG – Vnesite geslo, èe ga potrebujete, 
za vzpostavljanje podatkovnih povezav. Geslo 
pogosto razlikuje med velikimi in malimi èrkami; 
dobite ga pri ponudniku storitev.

Prijava v storitev Pritisni in govori
Pritisnite  in izberite Orodja > Povezovanje > Pritisni 
in govori. Aplikacija Pritisni in govori se ob zagonu 
samodejno prijavi v storitev.

Po prijavi v storitev Pritisni in govori se naprava samodejno 
pove¾e s kanali, ki so bili aktivni, ko ste aplikacijo nazadnje 
zaprli. Èe se povezava prekine, se naprava samodejno sku¹a 
spet prijaviti, dokler ne zaprete aplikacije.
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Izhod iz aplikacije Pritisni 
in govori
Pritisnite  in izberite Orodja > Povezovanje > Pritisni 
in govori > Mo¾nosti > Izhod. Prika¾e se vpra¹anje Se 
¾elite po izhodu iz aplikacije odjaviti iz storitve Pritisni 
in govori?. Pritisnite Da, da se odjavite in zaprete storitev. 
Pritisnite Ne, da bo aplikacija ostala aktivna v ozadju. 
Èe je odprtih veè aplikacij in ¾elite preklapljati med njimi, 
pridr¾ite tipko .

Klicanje enega sogovornika
Izberite Mo¾nosti > Imenik.

S seznama izberite sogovornika, s katerim se ¾elite 
pogovarjati, in nato Mo¾nosti > Vzpost. individualni klic. 

Med pogovorom ves èas dr¾ite tipko . Ko konèate, 
tipko  spustite.

Govorite lahko tudi, èe pridr¾ite tipko  v drugih 
prikazih aplikacije Pritisni in govori, na primer v imeniku. 
Èe ¾elite vzpostaviti nov klic, najprej konèajte klic z enim 
sogovornikom. Izberite Prekini ali pritisnite tipko .

 Nasvet: Med klici Pritisni in govori ne pozabite dr¾ati 
naprave pred seboj, da boste videli zaslon. Govorite 
v mikrofon in ne prekrivajte zvoènika.

Sprejemanje klicev z enim 
sogovornikom
Pritisnite tipko , da bi zaèeli pogovor z enim 
sogovornikom, ali tipko , da bi pogovor zavrnili.

 Nasvet: Pogovor z enim uporabnikom ali skupinski 
klic lahko zaènete tudi v imeniku. Izberite Mo¾nosti > 
PG > Vzpost. individualni klic ali Poklièi veè oseb.

Vzpostavljanje skupinskih klicev
Èe ¾elite poklicati skupino, izberite Mo¾nosti > Imenik, 
oznaèite sogovornike, ki jih ¾elite poklicati, in izberite 
Mo¾nosti > Poklièi veè oseb.

Naroèanje stanja prijave drugih 
uporabnikov
Èe ¾elite naroèiti ali preklicati naroèilo na stanje prijave 
drugih, izberite Mo¾nosti > Imenik, uporabnika in 
Mo¾nosti > Prika¾i stanje prijave ali Skrij stanje prijave.

Po¹iljanje zahteve za povratni klic
V meniju Imenik poi¹èite ¾eleno ime in izberite Mo¾nosti > 
Po¹lji zaht. za povr. klic.
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Odgovarjanje na zahtevo za povratni 
klic
Èe vam drug uporabnik po¹lje zahtevo za povratni klic, se 
v pripravljenosti izpi¹e obvestilo 1 nova zahteva za 
povratni klic. Izberite Prika¾i, da odprete meni Prejete 
zaht. za pov.kl.. Izberite sogovornika in Mo¾nosti > 
Vzpost. individualni klic, da zaènete klic z enim 
sogovornikom.

Kanali
Pridru¾ite se lahko vnaprej nastavljenim javnim kanalom. 
Javni kanali so na voljo vsem uporabnikom, ki poznajo 
spletni naslov kanala.

Ko ste povezani s kanalom in govorite, vas sli¹ijo vsi èlani, 
ki so pridru¾eni kanalu. Hkrati imate lahko vkljuèenih 
do pet kanalov. Èe je vkljuèen veè kot en kanal, izberite 
Menjaj, da preklopite na tistega, v katerem ¾elite govoriti.

Izberite Mo¾nosti > Kanali Pritisni in govori.

Èe se ¾elite prviè povezati z vnaprej nastavljenim javnim 
kanalom, izberite Mo¾nosti > Nov kanal > Dodaj 
obstojeèega. Da bi se vkljuèili v vnaprej nastavljen kanal, 
vnesite njegov spletni naslov.

Ustvarjanje lastnih kanalov
Èe ¾elite ustvariti lasten vnaprej nastavljen kanal, izberite 
Mo¾nosti > Nov kanal > Ustvari novega. 

Ustvarjate lahko lastne javne kanale, izberete ime kanala 
in povabite èlane. Ti èlani lahko v javni kanal povabijo 
¹e druge.

Nastavite lahko tudi zasebne kanale. Vanje se lahko 
vkljuèujejo samo uporabniki, ki jih povabi gostitelj.

Za vsak kanal doloèite naslednje lastnosti: Ime kanala, 
Zasebnost kanala, Vzdevek in Slièica (po ¾elji).

Ko uspe¹no ustvarite kanal, naprava vpra¹a, ali ¾elite 
poslati vabila vanj. Vabila za pridru¾itev kanalu 
so besedilna sporoèila.

Pogovor v kanalu
Èe se ¾elite po prijavi v storitev Pritisni in govori 
pogovarjati v kanalu, pritisnite . Sli¹ali boste ton, 
ki oznaèuje, da imate omogoèen dostop.

Med govorom ves èas dr¾ite tipko . Ko konèate, 
tipko  spustite.

Èe pritisnete tipko , da bi govorili v kanalu, medtem 
ko govori drug uporabnik, se prika¾e navodilo Poèakajte. 
Spustite , poèakajte, da uporabnik neha govoriti, 
in znova pritisnite . Druga mo¾nost je, da ¹e naprej 
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dr¾ite tipko  in poèakate, da se izpi¹e navodilo 
Govorite.

Pri pogovoru v kanalu je za govor naslednji na vrsti 
uporabnik, ki prvi pritisne tipko , potem ko nekdo neha 
govoriti.

Ko konèate klic Pritisni in govori, izberite Prekini 
ali pritisnite .

Èe si ¾elite ogledati trenutno aktivne èlane kanala, medtem 
ko je vzpostavljen klic s kanalom, izberite Mo¾nosti > 
Aktivni èlani.

Da bi v kanal povabili nove èlane, ko imate vzpostavljeno 
povezavo z njim, izberite Mo¾nosti > Po¹lji vabilo, 
da odprete prikaz vabil. Nove èlane lahko povabite samo, 
èe ste gostitelj zasebnega kanala ali èe je kanal javen. 
Vabila za pridru¾itev kanalu so besedilna sporoèila.

Odgovarjanje na vabilo 
za pridru¾itev kanalu
Prejeto vabilo za pridru¾itev kanalu shranite tako, 
da izberete Mo¾nosti > Shrani kanal. Kanal se doda 
v prikaz kanalov v va¹em imeniku PG.

Ko shranite vabilo za pridru¾itev kanalu, naprava vpra¹a, 
ali se ¾elite povezati s kanalom. Izberite Da, da odprete 

prikaz sej Pritisni in govori. Èe ¹e niste prijavljeni, 
se naprava prijavi v storitev.

Èe vabilo zavrnete ali zbri¹ete, se shrani med prejeta 
sporoèila. Èe se ¾elite pozneje pridru¾iti kanalu, odprite 
vabilo in ga shranite. Potrdite povezavo s kanalom, tako da 
izberete Da.

Ogled dnevnika Pritisni in govori
Pritisnite  in izberite Orodja > Povezovanje > Pritisni 
in govori > Mo¾nosti > Dnevnik PG. Dnevnik vsebuje 
naslednje mape: Neodg. klici PG, Dohodni klici PG in 
Zaèeti klici PG.

Klic z enim sogovornikom lahko v meniju Dnevnik PG 
vzpostavite tako, da pritisnete .
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