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Υπηρεσία PTT
Σχετικά µε την υπηρεσία PTT
Η υπηρεσία push to talk (PTT) (υπηρεσία δικτύου)
είναι µια φωνητική υπηρεσία πραγµατικού χρόνου
µέσω IP που χρησιµοποιεί δίκτυο GSM ή GPRS. Η
υπηρεσία PTT παρέχει άµεση φωνητική
επικοινωνία µε το πάτηµα ενός πλήκτρου.
Χρησιµοποιήστε την υπηρεσία PTT, για να
συνοµιλήσετε µε ένα άτοµο ή µια οµάδα ατόµων.
Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε την
υπηρεσία PTT, πρέπει να ορίσετε τις ρυθµίσεις PTT
(σηµείο πρόσβασης, PTT, SIP, XDM και Παρουσία).
Μπορείτε να λάβετε τις ρυθµίσεις σε ένα ειδικό
µήνυµα κειµένου από το φορέα παροχής
υπηρεσιών που προσφέρει την υπηρεσία PTT.
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε την
εφαρµογή Οδηγός ρυθµίσεων για να
διαµορφώσετε την υπηρεσία PTT, αν
υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών
σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την
εφαρµογή PTT, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της
συσκευής σας ή επισκεφθείτε το διαδικτυακό
τόπο Nokia της περιοχής σας.

Στην επικοινωνία PTT, ένα άτοµο οµιλεί ενώ τα
άλλα άτοµα ακούν µέσω του ενσωµατωµένου
µεγάφωνου.

Προειδοποίηση:  Μην κρατάτε τη συσκευή
κοντά στο αυτί σας όταν χρησιµοποιείτε το
µεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να
είναι εξαιρετικά υψηλή.
Οι οµιλητές απαντούν ο ένας στον άλλο µε τη σειρά.
Επειδή µπορεί να µιλά µόνο ένα µέλος της οµάδας
κάθε φορά, η µέγιστη διάρκεια του χρόνου οµιλίας
του είναι περιορισµένη. Η µέγιστη διάρκεια είναι
συνήθως 30 δευτερόλεπτα. Για λεπτοµέρειες
σχετικά µε τη διάρκεια της οµιλίας για το δίκτυό
σας, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής
υπηρεσιών.
Οι τηλεφωνικές κλήσεις έχουν πάντοτε
προτεραιότητα έναντι των δραστηριοτήτων της
υπηρεσίας PTT.
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Σύνδεση και αποσύνδεση
από την υπηρεσία PTT
Όταν εκκινείτε την υπηρεσία PTT, συνδέεστε
αυτόµατα µε τα κανάλια που ήταν ενεργά την
τελευταία φορά που κλείσατε την εφαρµογή. Αν η
σύνδεση αποτύχει, για να επιχειρήσετε να
συνδεθείτε και πάλι, επιλέξτε Επιλογές >
Σύνδεση µε PTT.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT,
επιλέξτε Επιλογές > Έξοδος.
Για να µεταβείτε σε µια άλλη ανοιχτή εφαρµογή,
πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο µενού.

Πραγµατοποίηση και λήψη
κλήσης PTT

Προειδοποίηση:  Μην κρατάτε τη συσκευή
κοντά στο αυτί σας όταν χρησιµοποιείτε το
µεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να
είναι εξαιρετικά υψηλή.
Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση PTT, επιλέξτε
µια επαφή και πατήστε και κρατήστε πατηµένο το
πλήκτρο κλήσης για όση ώρα µιλάτε. Για να
ακούσετε την απόκριση, απελευθερώστε το
πλήκτρο κλήσης.

Για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης των
επαφών σας, στην υπηρεσία PTT, πατήστε
Επιλογές > Επαφές PTT > Επαφές και από τα
ακόλουθα:

●   — διαθέσιµο άτοµο
●   — άγνωστο άτοµο
●   — το άτοµο δεν επιθυµεί να συµµετέχει σε

καµία επικοινωνία, αλλά µπορεί να λαµβάνει
αιτήσεις επανάκλησης

●   — το άτοµο έχει απενεργοποιήσει την
υπηρεσία PTT

Η υπηρεσία αυτή εξαρτάται από τον χειριστή του
δικτύου και είναι διαθέσιµη µόνο για τις
εγγεγραµµένες επαφές. Για να εγγράψετε µια
επαφή, επιλέξτε Επιλογές > Προβολή κατάστ.
σύνδ..

Πραγµατοποίηση κλήσης ένας-
προς-έναν
Επιλέξτε Επιλογές > Επαφές PTT > Επαφές.
Επιλέξτε την επαφή µε την οποία θέλετε να
µιλήσετε και επιλέξτε Επιλογές > Κλήση 1 προς
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο
κλήσης όση ώρα µιλάτε. Όταν ολοκληρώσετε,
αφήστε το πλήκτρο κλήσης.
Για να µιλήσετε σε µια επαφή, πατήστε και
κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο κλήσης και σε
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άλλες προβολές στην εφαρµογή PTT, όπως, για
παράδειγµα, στην προβολή επαφών.
Για να πραγµατοποιήσετε νέα τηλεφωνική κλήση,
πρώτα πρέπει να τερµατίσετε την κλήση 1 προς 1.
Επιλέξτε Αποσύνδ..

Συµβουλή:  Μην ξεχνάτε να κρατάτε τη
συσκευή µπροστά σας κατά τη διάρκεια µιας
κλήσης PTT, ώστε να µπορείτε να βλέπετε την
οθόνη. Θα πρέπει να µιλάτε προς το
µικρόφωνο και να µην καλύπτετε το
µεγάφωνο µε τα χέρια σας.

Πραγµατοποίηση οµαδικής
κλήσης
Για να καλέσετε µια οµάδα, επιλέξτε Επιλογές >
Επαφές PTT > Επαφές, επισηµάνετε τις επαφές
που θέλετε να καλέσετε και επιλέξτε Επιλογές >
Κλήση προς πολλούς.

Απάντηση κλήσης PTT
Για να απαντήσετε µια κλήση ένας προς έναν,
πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να τερµατίσετε
την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερµατισµού
κλήσης.

Συµβουλή:  Μπορείτε επίσης να κάνετε
κλήση ένας προς έναν ή οµαδική κλήση από

τις Επαφές. Επιλέξτε Επιλογές > PTT >
Κλήση 1 προς 1 ή Κλήση προς πολλούς.

Αιτήµατα επανάκλησης
Για να αποστείλετε ένα αίτηµα επανάκλησης:
Στις Επαφές, µεταβείτε στο όνοµα που θέλετε και
πατήστε Επιλογές > Αίτηµα επανάκλησης.
Όταν κάποιος σας στέλνει ένα αίτηµα
επανάκλησης, εµφανίζεται το µήνυµα 1 νέο
αίτηµα επανάκλησ. στην κατάσταση αναµονής.
Για να απαντήσετε στο αίτηµα επανάκλησης:
Επιλέξτε Εµφάνιση, µια επαφή και Επιλογές >
Κλήση 1 προς 1 για να αρχίσετε µια κλήση 1 προς
1.

Οµάδες PTT
Κανάλια
Ένα κανάλι PTT περιλαµβάνει µια οµάδα ατόµων
(για παράδειγµα, φίλους ή συνεργάτες), οι οποίοι
συνδέθηκαν µε το κανάλι µετά από πρόσκληση.
Όταν καλείτε ένα κανάλι, όλα τα µέλη που
συνδέονται µε το κανάλι ακούνε ταυτόχρονα την
κλήση.
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Μπορείτε να συµµετέχετε σε προδιαµορφωµένα
κανάλια. Τα κοινόχρηστα κανάλια είναι ανοικτά σε
οποιονδήποτε γνωρίζει το URL για το κανάλι.
Όταν είστε συνδεδεµένοι σε ένα κανάλι και
συνοµιλείτε, όλα τα µέλη που συµµετέχουν στο
κανάλι σάς ακούν να µιλάτε. Μέχρι πέντε κανάλια
ταυτόχρονα µπορούν να είναι ενεργά.
Επιλέξτε Επιλογές > Επαφές PTT > Οµάδες
δικτ./κανάλια.
Για να συνδεθείτε σε µια δηµόσια
προδιαµορφωµένη οµάδα δικτύου ή κανάλι για
πρώτη φορά, θα πρέπει πρώτα να δηµιουργήσετε
µια οµάδα ή ένα κανάλι. Επιλέξτε Επιλογές >
Προσθήκη υπάρχοντος και εισάγετε τις
απαιτούµενες πληροφορίες. Αφού δηµιουργηθεί ο
σύνδεσµος για την οµάδα, µπορείτε να
επιχειρήσετε να συνδεθείτε µε την οµάδα.

Οµάδες δικτύου
Οι οµάδες δικτύου αποτελούνται από
προδιαµορφωµένες λίστες µελών, που είναι
αποθηκευµένες στο διακοµιστή. Μπορείτε να
ορίσετε τους συµµετέχοντες προσθέτοντάς τους
στη λίστα µελών. Όταν επιθυµείτε να µιλήσετε σε
µια οµάδα δικτύου, µπορείτε να την επιλέξετε και
να την καλέσετε. Ο διακοµιστής καλεί κάθε
συµµετέχοντα στην οµάδα και η κλήση

πραγµατοποιείται όταν απαντήσουν οι πρώτοι
συµµετέχοντες.
Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση επιλέξτε
Επιλογές > Επαφές PTT > Οµάδες δικτ./
κανάλια, µεταβείτε στην καρτέλα οµάδων PTT,
επιλέξτε µια οµάδα και πατήστε το πλήκτρο
κλήσης.

∆ηµιουργία οµάδας καναλιού
Για να δηµιουργήσετε νέο διαµορφωµένο κανάλι
ή οµάδα, πατήστε Επιλογές > ∆ηµιουργία νέου,
Οµάδα δικτύου ΡΤΤ ή Κανάλι ΡΤΤ.
Μπορείτε να δηµιουργήσετε δικά σας κοινόχρηστα
κανάλια, να επιλέξετε το όνοµα του δικού σας
καναλιού και να προσκαλέσετε µέλη. Αυτά τα µέλη
µπορούν να προσκαλέσουν περισσότερα µέλη στο
κοινόχρηστο κανάλι.
Μπορείτε, επίσης, να δηµιουργήσετε ιδιωτικά
κανάλια. Μόνο οι χρήστες που προσκαλούνται από
τον οικοδεσπότη επιτρέπεται να συµµετέχουν και
να χρησιµοποιούν ιδιωτικά κανάλια.
Για κάθε κανάλι ορίστε Όνοµα οµάδας δικτύου,
Παρώνυµο και Μικρογραφία (προαιρετικά).
Όταν δηµιουργήσετε επιτυχώς το κανάλι,
εµφανίζεται µήνυµα που σάς ρωτά εάν θέλετε να
στείλετε προσκλήσεις καναλιού. Οι προσκλήσεις
καναλιού είναι σύντοµα µηνύµατα. 7



Συνοµιλία µε ένα κανάλι ή µια
οµάδα
Για να µιλήσετε σε ένα κανάλι µετά τη σύνδεσή σας
στην υπηρεσία PTT, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
Θα ακούσετε έναν ήχο που υποδηλώνει ότι
επιτράπηκε η πρόσβαση. Συνεχίστε να κρατάτε
πατηµένο το πλήκτρο κλήσης όση ώρα µιλάτε.
Όταν ολοκληρώσετε, αφήστε το πλήκτρο κλήσης.
Εάν προσπαθήσετε να απαντήσετε σε ένα κανάλι
πατώντας το πλήκτρο κλήσης ενώ µιλά κάποιο
άλλο µέλος, εµφανίζεται η ένδειξη, Περιµένετε.
Αφήστε το πλήκτρο κλήσης, περιµένετε να
ολοκληρώσει το άλλο άτοµο και πατήστε το
πλήκτρο κλήσης ξανά όταν θα έχει ολοκληρώσει ο
οµιλητής. Εναλλακτικά, κρατήστε πατηµένο το
πλήκτρο κλήσης και περιµένετε να εµφανιστεί η
ένδειξη Μιλήστε.
Όταν µιλάτε σε ένα κανάλι, το πρώτο άτοµο που θα
πατήσει το πλήκτρο κλήσης όταν σταµατήσει να
µιλά κάποιος, είναι το επόµενο άτοµο που θα
µιλήσει.
Για να προβάλετε τα ενεργά µέλη ενός καναλιού,
όταν έχετε µια ενεργή κλήση στο κανάλι, πατήστε
Επιλογές > Ενεργά µέλη.
Όταν ολοκληρώσετε την κλήση PTT, επιλέξτε
Αποσύνδ. ή πατήστε C.

Για να προσκαλέσετε νέα µέλη σε µια ενεργή
κλήση, επιλέξτε το κανάλι όταν είστε συνδεδεµένοι
σε αυτό. Επιλέξτε Επιλογές > Αποστολή
πρόσκλησης για να ανοίξετε την προβολή
προσκλήσεων. Μπορείτε να καλέσετε νέα µέλη
µόνον όταν είστε οικοδεσπότης ενός ιδιωτικού
καναλιού ή όταν το κανάλι είναι κοινόχρηστο. Οι
προσκλήσεις καναλιού είναι σύντοµα µηνύµατα.
Μπορείτε επίσης να διαφηµίσετε την οµάδα σας,
ώστε να τη γνωρίσουν και άλλοι να γίνουν µέλη.
Επιλέξτε Επιλογές > Αποστολή πρόσκλησης και
εισάγετε τις απαιτούµενες πληροφορίες.

Απάντηση σε πρόσκληση
καναλιού
Για να αποθηκεύσετε µια πρόσκληση καναλιού που
έχετε λάβει, πατήστε Επιλογές > Αποθήκευση
καναλιού. Το κανάλι προστίθεται στις επαφές PTT,
στην προβολή καναλιών.
Αφού αποθηκεύσετε την πρόσκληση καναλιού,
εµφανίζεται µήνυµα που σάς ρωτά εάν θέλετε να
συνδεθείτε µε το κανάλι. Επιλέξτε Ναι για να
ανοίξετε την προβολή των συνοµιλιών PTT. Η
συσκευή σας συνδέεται µε την υπηρεσία, εάν δεν
είστε ήδη συνδεδεµένοι.
Εάν απορρίψετε ή διαγράψετε την πρόσκληση, η
πρόσκληση αποθηκεύεται στο φάκελο
εισερχοµένων. Για να συµµετέχετε στο κανάλι8



αργότερα, ανοίξτε το µήνυµα της πρόσκλησης και
αποθηκεύστε την. Επιλέξτε Ναι από το παράθυρο
διαλόγου για να συνδεθείτε µε το κανάλι.

Προβολή του µητρώου PTT
Επιλέξτε Επιλογές > Μητρώο PTT και
Αναπάντητες κλήσεις ΡΤΤ, Ληφθείσες κλήσεις
PTT ή ∆ηµιουργηµένες κλήσεις PTT.
Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση ένας-προς-
έναν από το µητρώο PTT, επιλέξτε µια επαφή και
πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ρυθµίσεις PTT
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις χρήστη PTT, επιλέξτε
Επιλογές > Ρυθµίσεις και από τα ακόλουθα:
● Εισερχόµενες κλήσεις  — Επιλέξτε αν οι

κλήσεις PTT θα επιτρέπονται ή θα
µπλοκάρονται.

● Εισερχ. αιτήµ. επανάκλ.  — Επιλέξτε αν θα
λαµβάνετε ή αν θα µπλοκάρονται τα αιτήµατα
επανάκλησης.

● Κλήσεις λίστας αποδοχής  — Επιλέξτε αν θα
ειδοποιείστε για τις εισερχόµενες κλήσεις PTT ή
αν θα απαντώνται αυτόµατα.

● Ήχος αιτήµ. επανάκλησης  — Επιλέξτε έναν
ήχο για τα αιτήµατα επανάκλησης.

● Εκκίνηση εφαρµογής  — Επιλέξτε αν θέλετε να
συνδέεστε στην υπηρεσία PTT όταν
ενεργοποιείτε τη συσκευή σας.

● Προεπιλ. παρώνυµο  — Πληκτρολογήστε το
προεπιλεγµένο σας ψευδώνυµο που
εµφανίζεται σε άλλους χρήστες. Ενδέχεται να
µην µπορείτε να επεξεργαστείτε αυτή τη
ρύθµιση.

● Προβολή δ/νσης PTT µου  — Επιλέξτε πότε
θέλετε να εµφανίζεται η διεύθυνση PTT σας
στους άλλους συµµετέχοντες της κλήσης.
Ενδέχεται να µην µπορείτε να επιλέξετε κάποιες
από τις επιλογές.

● Λίστα αποδοχής  — Επιλέξτε σε ποιον θα
επιτρέπεται να επικοινωνεί µαζί σας.

● Λίστα φραγµένων  — Επιλέξτε σε ποιον δε θα
επιτρέπεται ποτέ να επικοινωνεί µαζί σας.

● Εµφ. κατάστ. σύνδ. µου  — Επιλέξτε πότε
θέλετε να εµφανίζεται η κατάστασή σας σε
άλλους χρήστες. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών
σας ενδέχεται να µην υποστηρίζει απαραίτητα
αυτήν τη λειτουργία.

● Ρυθµίσεις σύνδεσης  — Επιλέξτε για να
επεξεργαστείτε τις ρυθµίσεις της σύνδεσής σας,
αν χρειάζεται (οι ρυθµίσεις αυτές,
συµπεριλαµβανοµένων και των ρυθµίσεων SIP,
XDM και Παρουσίας, ενδέχεται να έχουν
µεταδοθεί µέσω ραδιοσήµατος (over the air).
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