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Naci¶nij i mów 
Naci¶nij i mów (NIM) (us³uga sieciowa) to us³uga 
umo¿liwiaj±ca przeprowadzanie rozmów w technologii 
voice over IP (przesy³anie g³osu z wykorzystaniem 
protoko³u IP) w czasie rzeczywistym poprzez pakietow± 
sieæ danych. Us³uga naci¶nij i mów pozwala na 
bezpo¶redni± komunikacjê g³osow±, nawi±zywan± za 
naci¶niêciem jednego klawisza. Us³uga naci¶nij i mów 
umo¿liwia prowadzenie rozmowy z jedn± osob± lub 
z grup± osób. 

Przed rozpoczêciem korzystania z us³ugi naci¶nij i mów 
trzeba zdefiniowaæ punkt dostêpu i skonfigurowaæ 
ustawienia tej us³ugi. Ustawienia mo¿na odebraæ 
w specjalnej wiadomo¶ci tekstowej od us³ugodawcy, 
który udostêpnia us³ugê naci¶nij i mów. Je¶li us³ugodawca 
obs³uguje to rozwi±zanie, do skonfigurowania us³ugi 
mo¿na te¿ u¿yæ aplikacji SettingWizard. Aby uzyskaæ 
wiêcej informacji o aplikacji SettingWizard, skorzystaj 
z przewodników dostêpnych na stronach pomocy 
technicznej do produktu Nokia N77 w witrynie 
www.nokia.com/support lub lokalnej witrynie firmy Nokia.

Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > „NIM”.

W ramach us³ugi naci¶nij i mów rozmowa wygl±da tak, 
¿e jedna osoba mówi, a druga w tym czasie s³ucha jej za 

pomoc± wbudowanego g³o¶nika. Rozmówcy odpowiadaj± 
sobie, mówi±c na przemian. Poniewa¿ w danej chwili 
mo¿e mówiæ tylko jeden cz³onek grupy, nak³adane jest 
ograniczenie na maksymaln± d³ugo¶æ pojedynczej 
wypowiedzi. Zazwyczaj maksymalny czas wypowiedzi 
ustawiony jest na 30 sekund. Aby uzyskaæ informacje 
dotycz±ce limitu d³ugo¶ci pojedynczej wypowiedzi, 
obowi±zuj±cego w twojej sieci, skontaktuj siê ze swoim 
us³ugodawc±.

 Ostrze¿enie: Gdy g³o¶nik jest w³±czony, nie trzymaj 
urz±dzenia przy uchu, poniewa¿ d¼wiêki mog± byæ 
bardzo g³o¶ne.

Po³±czenia telefoniczne zawsze maj± wy¿szy priorytet 
ni¿ rozmowy w us³udze naci¶nij i mów.

Definiowanie tryb dostêpu 
do us³ugi naci¶nij i mów
Wielu us³ugodawców wymaga u¿ycia punktu dostêpu 
do internetu jako domy¶lnego punktu dostêpu. Inni 
us³ugodawcy pozwalaj± korzystaæ z punktu dostêpu 
do WAP. Wiêcej na ten temat mo¿na siê dowiedzieæ 
od us³ugodawcy.
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Je¶li nie masz po³±czenia WAP, skontaktuj siê ze swoim 
us³ugodawc± i popro¶ o pomoc w nawi±zaniu pierwszego 
po³±czenia: www.nokia.com/phonesettings.

Ustawienia us³ugi naci¶nij i mów
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > „NIM” > Opcje > 
Ustawienia.

Wybierz Ustaw. u¿ytkownika i wprowad¼ nastêpuj±ce 
informacje:

Przychodz±ce po³. „NIM” — Wybierz Powiadamiaj, je¶li 
chcesz otrzymywaæ powiadomienia o po³±czeniach 
przychodz±cych. Wybierz Autoakceptacja, je¶li chcesz, 
aby po³±czenia NIM by³y odbierane automatycznie. 
Wybierz Niedozwolone, je¶li chcesz, aby po³±czenia 
naci¶nij i mów by³y odrzucane automatycznie.

D¼wiêk sygna³u „NIM” — Wybierz Ust. przez profil, je¶li 
chcesz, aby urz±dzenie informowa³o o przychodz±cych 
po³±czeniach NIM takim samym d¼wiêkiem, jaki zosta³ 
przypisany standardowym po³±czeniom g³osowym 
w bie¿±cym profilu.

D¼wiêk ¿±d. oddzwon. — Wybierz d¼wiêk ¿±dañ 
oddzwonienia.

W³±czenie aplikacji — Okre¶l, czy chcesz siê 
automatycznie logowaæ w us³udze naci¶nij i mów 
przy ka¿dym w³±czeniu urz±dzenia.

Pseudonim domy¶lny — Wprowad¼ swój domy¶lny 
pseudonim, który bêdzie wy¶wietlany na urz±dzeniach 
innych u¿ytkowników. Twój us³ugodawca móg³ 
zablokowaæ mo¿liwo¶æ korzystania z tej opcji urz±dzenia.

Poka¿ mój adr. „NIM” — Wybierz Po³±czenia 1 na 1, 
W po³. grupowych, We wszystk. po³±cz. lub Nigdy. 
Twój us³ugodawca móg³ zablokowaæ któr±¶ z tych 
opcji urz±dzenia.

Poka¿ mój status log. — Wybierz Tak je¶li chcesz, aby twój 
status by³ pokazywany, lub Nie je¶li chcesz, aby by³ 
on ukryty.

Wybierz Ustawienia po³±czeñ i wprowad¼ nastêpuj±ce 
informacje:

Domena — Wprowad¼ nazwê domeny uzyskan± 
od us³ugodawcy.

Nazwa punktu dostêpu — Wprowad¼ nazwê punktu 
dostêpu us³ugi naci¶nij i mów. Nazwa punktu dostêpu jest 
niezbêdna do ustanowienia po³±czenia z sieci± GSM/GPRS. 

Adres serwera — Wprowad¼ adres IP lub nazwê domeny 
okre¶laj±c± serwer us³ugi naci¶nij i mów, uzyskan± od 
us³ugodawcy.

Nazwa u¿ytkownika — Wprowad¼ nazwê u¿ytkownika 
uzyskan± od us³ugodawcy.

Has³o — Je¶li do nawi±zania po³±czenia transmisji danych 
wymagane jest has³o, wprowad¼ je. Has³o jest zazwyczaj 
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dostarczane przez us³ugodawcê i czêsto s± w nim 
rozró¿niane ma³e i wielkie litery.

Logowanie siê w us³udze 
naci¶nij i mów
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > „NIM”. 
Po uruchomieniu aplikacji naci¶nij i mów logowanie 
w us³udze nastêpuje automatycznie.

Gdy logowanie siê powiedzie, aplikacja naci¶nij i mów 
automatycznie ³±czy siê z kana³ami, które by³y aktywne 
przed jej ostatnim zamkniêciem. Je¶li po³±czenie zostanie 
zerwane, urz±dzenie bêdzie automatycznie próbowa³o 
ponownie siê zalogowaæ, do momentu a¿ postanowisz 
wyj¶æ z aplikacji.

Wychodzenie z us³ugi 
naci¶nij i mów
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > „NIM” > Opcje > 
Wyjd¼. Na wy¶wietlaczu pojawi siê pytanie Wy³±czyæ 
funkcjê 'Naci¶nij i mów' po wyj¶ciu z aplikacji?. Wybierz 
Tak, aby siê wylogowaæ i zamkn±æ us³ugê. Wybierz Nie je¶li 
chcesz, aby aplikacja pozosta³a aktywna w tle. Je¶li 
otwartych jest kilka aplikacji i chcesz prze³±czyæ siê 
z jednej aplikacji na inn±, naci¶nij i przytrzymaj .

Wykonywanie po³±czeñ typu 
jeden do jednego
Wybierz Opcje > Kontakty „NIM”.

Zaznacz na li¶cie kontakt, z którym chcesz porozmawiaæ, 
i wybierz Opcje > Rozmowa 1 do 1. 

Naci¶nij  i trzymaj przez ca³y czas, gdy mówisz. 
Gdy skoñczysz mówiæ, zwolnij .

Aby powiedzieæ co¶ do kontaktu, naci¶nij i przytrzymaj 
 równie¿ w innych widokach, np. w widoku 

kontaktów.  Aby nawi±zaæ nowe po³±czenie telefoniczne, 
najpierw zakoñcz po³±czenie typu jeden do jednego. 
Wybierz Roz³±cz lub naci¶nij .

 Wskazówka: Pamiêtaj, aby podczas po³±czeñ naci¶nij 
i mów trzymaæ urz±dzenie przed sob±, tak aby jego 
wy¶wietlacz by³ widoczny. Mów do mikrofonu i nie 
zakrywaj g³o¶nika d³oñmi.

Odbieranie po³±czeñ typu jeden 
do jednego
Naci¶nij , aby rozpocz±æ po³±czenie typu jeden 
do jednego, lub , aby je odrzuciæ.

 Wskazówka: Po³±czenie typu jeden do jednego lub 
po³±czenie grupowe mo¿esz te¿ rozpocz±æ w widoku 
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Kontakty. Wybierz Opcje > Opcje „NIM” > Utwórz 
po³±czenie 1 do 1 lub Utwórz po³±cz. grupowe.

Nawi±zywanie po³±czeñ 
grupowych
Aby nawi±zaæ po³±czenie grupowe, wybierz Opcje > 
Kontakty „NIM”. Nastêpnie zaznacz kontakty, 
z którymi chcesz rozmawiaæ, i wybierz Opcje > 
Utw. grup. po³. „NIM”.

Odbieranie informacji o stanie 
innych u¿ytkowników
Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ odbieranie informacji o stanie 
pozosta³ych u¿ytkowników us³ugi naci¶nij i mów, wybierz 
Opcje > Kontakty „NIM”, zaznacz kontakt i wybierz 
Opcje > Poka¿ status logow. lub Ukryj status logowania.

Wysy³anie ¿±dañ oddzwonienia
W widoku Kontakty „NIM” przewiñ do wybranej nazwy 
u¿ytkownika i wybierz Opcje > Wy¶lij ¿±danie oddzw..

Odpowiadanie na ¿±dania 
oddzwonienia
Gdy kto¶ wysy³a ci ¿±danie oddzwonienia, w trybie 
gotowo¶ci wy¶wietlany jest komunikat 1 nowe ¿±danie 
oddzwonienia. Wybierz Poka¿, aby otworzyæ widok Skrz. 
oddzwon.. Zaznacz kontakt i wybierz Opcje > Rozmowa 
1 do 1, aby rozpocz±æ po³±czenie typu jeden do jednego. 

Kana³y
Masz mo¿liwo¶æ ³±czenia siê z publicznymi 
skonfigurowanymi kana³ami. Z kana³ów publicznych 
mo¿e korzystaæ ka¿dy, kto zna ich adresy URL. 

Gdy mówisz po nawi±zaniu po³±czenia z kana³em, 
s³ysz± ciê wszyscy u¿ytkownicy, którzy równie¿ do³±czyli 
do tego kana³u. Jednocze¶nie mo¿na mieæ po³±czenie z 
maksymalnie piêcioma kana³ami. Je¶li masz aktywny 
wiêcej ni¿ jeden kana³ i chcesz zmieniæ ten, na który 
trafiaj± twoje wypowiedzi, wybierz Zamieñ. 

Wybierz Opcje > Kana³y „NIM”.

Aby po³±czyæ siê z kana³em publicznym po raz pierwszy, 
wybierz Opcje > Nowy kana³ > Dodaj istniej±cy. 
Do nawi±zania po³±czenia z kana³em niezbêdne jest 
wprowadzenie jego adresu URL.
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Tworzenie w³asnych kana³ów
Aby utworzyæ nowy kana³, wybierz Opcje > Nowy kana³ > 
Utwórz nowy. 

Mo¿esz tworzyæ w³asne kana³y publiczne, nadaj±c im 
w³asne nazwy i zapraszaæ na nie innych u¿ytkowników. 
Ci u¿ytkownicy mog± zaprosiæ na publiczny kana³ 
kolejne osoby. 

Mo¿esz te¿ tworzyæ kana³y prywatne. Z kana³ów 
prywatnych mog± korzystaæ jedynie u¿ytkownicy 
zaproszeni przez gospodarza.

Dla ka¿dego kana³u zdefiniuj parametry Nazwa kana³u, 
Prywatno¶æ kana³u, Pseudonim w kanale oraz 
(opcjonalnie) Miniatura kana³u. 

Po pomy¶lnym utworzeniu kana³u zostanie wy¶wietlony 
monit z pytaniem o to, czy chcesz rozes³aæ zaproszenia 
na kana³. Zaproszenia na kana³y maj± postaæ wiadomo¶ci 
tekstowych.

Mówienie na kanale
Aby mówiæ na kanale po zalogowaniu siê w us³udze 
naci¶nij i mów, naci¶nij . Us³yszysz d¼wiêk informuj±cy 
o przyznaniu dostêpu do kana³u.

Przez ca³y czas wypowiedzi trzymaj . Gdy skoñczysz 
mówiæ, zwolnij . 

Je¶li chcesz udzieliæ odpowiedzi na kanale, naciskaj±c  
w chwili, gdy wypowiada siê inny u¿ytkownik, na 
wy¶wietlaczu pojawia siê komunikat Czekaj. Zwolnij , 
poczekaj, a¿ druga osoba skoñczy mówiæ, i dopiero wtedy 
ponownie naci¶nij . Mo¿esz te¿ nie zwalniaæ  
i czekaæ, a¿ pojawi siê komunikat Mów.

Podczas rozmów na kanale obowi±zuje zasada, ¿e jako 
nastêpny zabiera g³os ten uczestnik, który jako pierwszy 
nacisn±³ , gdy skoñczy³a mówiæ poprzednia osoba.

Po zakoñczeniu po³±czenia naci¶nij i mów wybierz Roz³±cz 
lub naci¶nij . 

Aby zobaczyæ po nawi±zaniu po³±czenia z kana³em listê 
tych jego uczestników, którzy s± w danej chwili aktywni, 
wybierz Opcje > Aktywni uczestnicy.

Aby po nawi±zaniu po³±czenia z kana³em zaprosiæ na 
niego nowych uczestników, wybierz Opcje > Wy¶lij 
zaproszenie. Spowoduje to otwarcie okna zaproszeñ. 
Nowych uczestników mo¿esz zapraszaæ tylko wtedy, gdy 
jeste¶ gospodarzem prywatnego kana³u, lub gdy kana³ jest 
publiczny. Zaproszenia na kana³y maj± postaæ wiadomo¶ci 
tekstowych.
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Odpowiadanie na zaproszenie 
na kana³
Aby zapisaæ otrzymane zaproszenie na kana³, wybierz 
Opcje > Zapisz kana³ „NIM”. Kana³ zostanie dodany 
do kontaktów naci¶nij i mów w widoku kana³ów.

Po zapisaniu zaproszenia na kana³ pojawi siê pytanie, 
czy chcesz po³±czyæ siê z tym kana³em. Wybierz Tak, aby 
otworzyæ widok sesji us³ugi naci¶nij i mów. Urz±dzenie 
przeprowadzi automatyczne logowanie w us³udze, je¶li 
jeszcze nie by³o zalogowane.

Je¶li odrzucisz zaproszenie lub usuniesz je z wy¶wietlacza, 
zostanie ono zachowane w skrzynce odbiorczej. 
Aby do³±czyæ do kana³u w pó¼niejszym czasie, 
otwórz wiadomo¶æ zawieraj±c± zaproszenie i zapisz je. 
Wybierz odpowied¼ Tak, aby po³±czyæ siê z kana³em.

Przegl±danie dziennika us³ugi 
naci¶nij i mów
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > „NIM” > Opcje > 
Rejestr „NIM”. W dzienniku znajduj± siê nastêpuj±ce 
foldery: Nieodeb. po³., Odebrane po³. i Utworz. po³..

Aby rozpocz±æ po³±czenie typu jeden do jednego 
w widoku Rejestr „NIM”, naci¶nij .


