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Raadiosaatjateenus (PTT – Push to talk) (võrguteenus) 
on reaalaja-VOIP-kõneteenus, mis töötab GSM/GPRS-
võrkudes. Raadiosaatjafunktsioon (PTT) pakub vahetut 
kõnesideühendust, mis luuakse ühe nupuvajutusega. 
Raadiosaatjafunktsiooni abil saate korraga vestelda kas 
ainult ühe vestluskaaslase või terve rühmaga. 

Raadiosaatjateenuse kasutamiseks peate määrama 
raadiosaatja pöörduspunkti ja raadiosaatja seaded. 
Raadiosaatjateenuse pakkuja võib saata teile seaded 
erilises lühisõnumis. Kui teie teenusepakkuja seda toetab, 
võite konfigureerimiseks kasutada ka häälestusviisardit. 
Lisateavet selle rakenduse kohta leiate aadressil 
www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt 
teie seadme kohta käivatest juhistest.

Raadiosaatjafunktsiooni kaudu suhtlemisel kõnelevad 
vestluspartnerid ükshaaval. Teised vestluspartnerid saavad 
kõneleja juttu kuulata seadme valjuhääldist. Kõnelejad 
räägivad järgemööda, vastates üksteisele. Kuna korraga 
saab rääkida vaid üks rühmaliige, on kõneseansside pikkus 
piiratud. Tavaliselt saab üks kõnekord kesta kuni 30 
sekundit. Kasutatavas võrgus kehtivate kestusepiirangute 
kohta saate teavet teenusepakkujalt.

 Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke 
seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga 
vali heli.

Telefonikõned alistavad alati raadiosaatjafunktsioonid.

Raadiosaatjafunktsiooni 
pöörduspunkti määratlemine
Üldjuhul soovitavad teenusepakkujad valida 
vaikepöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Mõni 
teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöörduspunkti. 
Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Kui teil pole WAP-ühendust, peate esmakordsel ühenduse 
loomisel pöörduma abi saamiseks teenusepakkuja poole 
või külastama veebisaiti www.nokia.com/phonesettings.

Raadiosaatja seaded
Valige Valikud > RS seaded.

Valige Kasutajaseaded ja sisestage järgmised andmed.

Lubatud liikmete kõned – valige Anna märku, kui 
soovite, et seade teavitaks teid saabuvatest kõnedest. 
3



Ra
ad

io
sa

at
ja

4

Valige Aut. vastuvõtt, kui soovite, et seade võtaks 
raadiosaatja kõned automaatselt vastu. Valige Pole 
lubatud, kui soovite, et seade keelduks raadiosaatja 
kõnedest automaatselt.

RS kõne märguanne – valige Profiilipõhine, kui soovite, 
et raadiosaatja sissetulevatest kõnedest teavitamisel 
järgitaks teie aktiivse profiili seadeid.

Tagasihel. nõude helin – valige tagasihelistamistaotluste 
märguanne.

Rakenduse avamisel – valige see, kui soovite seadme 
sisselülitamisel kohe ka raadiosaatjateenusesse sisse 
logida.

Vaikimisi hüüdnimi – sisestage teistele kasutajatele 
vaikimisi kuvatav hüüdnimi. Võimalik, et teie 
teenusepakkuja on selle valiku muutmise teie seadmes 
keelanud.

Näita minu RS aadressi – valige Vahetu kõne puhul, 
Grupikõne puhul, Kõigi kõnede puhul või Mitte kunagi. 
Võimalik, et teie teenusepakkuja on osa neist valikutest 
teie seadmes keelanud.

Kuva minu sisselog. olek – valige Jah, kui soovite, et teie 
olekut näidataks, või Ei, kui soovite oma olekut varjata.

Valige Ühendusseaded ja sisestage järgmised andmed.

Domeen – sisestage oma teenusepakkuja antud 
domeeninimi.

Pöörduspunkti nimi – sisestage raadiosaatjateenuse 
pöörduspunkti nimi. Pöörduspunkti nime on vaja GSM/
GPRS-võrguga ühenduse loomiseks. 

Serveri aadress – sisestage teenusepakkujalt saadud 
raadiosaatja serveri IP-aadress või domeeninimi.

Kasutajanimi – sisestage teenusepakkujalt saadud 
kasutajanimi.

RS parool – sisestage andmesideühenduse loomiseks 
parool (kui see on nõutav). Parooli saate üldjuhul 
teenusepakkujalt (parool võib olla tõstutundlik).

Raadiosaatjafunktsiooni 
sisselogimine
Raadiosaatjafunktsioon püüab käivitamisel teenusega 
automaatselt ühendust saada.

Kui sisselogimine õnnestus, loob raadiosaatjafunktsioon 
automaatselt ühenduse nende kanalitega, mis olid 
aktiivsed rakenduse viimatisel kasutamisel. Kui ühendus 
katkeb, üritab seade teenuseserverisse sisse logida 
automaatselt seni, kuni sulete raadiosaatjarakenduse.
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kasutamise lõpetamine
Valige Valikud > Välja. Ekraanil kuvatakse teade Logid 
pärast rakenduse sulgemist RS teenusest välja?. 
Teenusest väljalogimiseks ja raadiosaatja kasutamise 
lõpetamiseks vajutage Jah. Kui soovite rakenduse taustal 
aktiivseks jätta, vajutage Ei. Kui korraga on avatud mitu 
rakendust ja soovite ühest rakendusest teise liikuda, 
vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all.

Ühe vestluskaaslasega kõne 
algatamine
Valige Valikud > Kontaktid.

Valige loendist kontakt, kellega soovite vestelda, ja seejärel 
valige Valikud > Vahetu kõne. 

Vajutage helistamisklahvi ja hoidke seda seni all, kuni 
räägite. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage 
helistamisklahv.

Soovitud kontaktiga kõnelemiseks vajutage 
helistamisklahvi ja hoidke seda all (sama kehtib ka 
rakenduse Raadiosaatja muudes vaadetes, näiteks 
kontaktivaates). Järgmise kõne algatamiseks lõpetage 
esmalt ühe vestluskaaslasega kõne. Valige Lõpeta või 
vajutage .

 Näpunäide. Raadiosaatjakõne ajal hoidke seadet 
enda ees, et näeksite ekraani. Rääkige mikrofoni 
ja ärge katke valjuhääldit käega.

Ühe vestluskaaslasega kõnele 
vastamine
Valitud kontaktiga kõne alustamiseks vajutage 
helistamisklahvi, kõnest keeldumiseks lõpetamisklahvi.

 Näpunäide. Ühe vestluskaaslasega kõne või 
rühmakõne saate algatada ka kontaktide kaustast. 
Valige Valikud > RS > Vahetu kõne või Kõne 
mitme isikuga.

Rühmakõne algatamine
Rühmakõne alustamiseks valige Valikud > Kontaktid, 
märkige need kontaktid, kellega soovite kõnelda, ja valige 
Valikud > Kõne mitme isikuga.

Vestluskaaslaste 
võrgusolekuteabe tellimine
Vestluskaaslaste raadiosaatjafunktsiooni 
võrgusolekuteabe tellimiseks või tellimuse tühistamiseks 
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valige Valikud > Kontaktid, soovitud kontakti nimi ja 
Valikud > Näita logimisolekut või Peida logimisolek.

Tagasihelistustaotluse saatmine
Liikuge aknas Kontaktid soovitud kontakti nimele ja valige 
Valikud > Saada tagasihel. nõue.

Tagasihelistustaotlusele vastamine
Kui teile saadetakse tagasihelistamistaotlus, kuvatakse 
ootere¾iimis ekraanil teade 1 uus tagasihelistamisnõue. 
Vajutage Näita, et avada Tagasihelist.kaust. Ühe 
vestluskaaslasega kõne algatamiseks valige kontakt ja 
Valikud > Vahetu kõne. 

Kanalid
Soovi korral saate liituda ka avalike eelkonfigureeritud 
kanalitega. Avalikud kanalid on avatud kõigile 
kasutajatele, kes teavad vastava kanali URL-aadressi.

Kui olete mõne kanaliga ühenduses ja kõnelete, kuulevad 
teie juttu kõik selle kanaliga liitunud liikmed. Korraga võib 
teil kasutusel olla kuni viis aktiivset kanalit. Kui aktiivseid 
kanaleid on rohkem kui üks, valige soovitud kanali 
valimiseks käsk Vaheta.

Valige Valikud > RS kanalid.

Mõne avaliku eelkonfigureeritud kanaliga esmakordselt 
ühenduse loomiseks valige Valikud > Uus kanal > Lisa 
olemasolev. Eelkonfigureeritud kanaliga liitumisel peate 
sisestama selle kanali URL-aadressi.

Oma kanalite loomine
Uue eelkonfigureeritud kanali loomiseks valige Valikud > 
Uus kanal > Loo uus. 

Lisaks oma avalike kanalite loomisele saate neile ka ise 
nime valida ja sinna liikmeid kutsuda. Liikmed võivad 
avalikku kanalisse omakorda uusi liikmeid kutsuda.

Seadistada saate ka erakanaleid. Erakanaliga tohivad 
liituda ja seda kanalit kasutada üksnes kanali looja 
kutsutud kasutajad.

Iga kanali jaoks määratlege järgmised andmed: Kanali 
nimi, Kanali privaatsus, Hüüdnimi ja Pisipilt (valikuline).

Pärast kanali loomist küsitakse teilt, kas soovite saata 
kanaliga liitumise kutseid. Kanalikutsed on tekstsõnumid.

Kanalis vestlemine
Kui soovite pärast raadiosaatjateenusesse sisselogimist 
mõnes teatud kanalis vestelda, vajutage helistamisklahvi. 
Kõlav heli annab märku sellest, et teile on antud 
juurdepääs soovitud kanalile.
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Hoidke helistamisklahvi all seni, kuni räägite. Kui olete 

rääkimise lõpetanud, vabastage helistamisklahv.

Kui proovite kanalis vastata helistamisklahvi vajutamisega 
ajal, kui mõni teine rühma liige kõneleb, kuvatakse seadme 
ekraanil teade Oota. Vabastage helistamisklahv, oodake 
vestluskaaslase kõnekorra lõppemist ja vajutage siis 
helistamisklahvi uuesti. Soovi korral võite ka jätkata 
helistamisklahvi allhoidmist ja oodata, kuni kuvatakse 
teade Räägi.

Kanalis vestlemisel saab järgmise kõnekorra see kasutaja, 
kes vajutab helistamisklahvi eelmise vestleja kõnekorra 
lõppemisel esimesena.

Kui olete raadiosaatjakõne lõpetanud, valige Lõpeta või 
vajutage .

Mõne aktiivse kanali parasjagu aktiivsete liikmete loendi 
vaatamiseks valige Valikud > Aktiivsed liikmed.

Uute liikmete kutsumiseks kanalisse, millega teil on 
parajasti ühendus, valige kutsevaate avamiseks Valikud > 
Saada kutse. Uusi liikmeid saate kutsuda ainult avalikus 
kanalis. Erakanali kasutamisel peate uute liikmete 
kutsumiseks olema selle kanali looja. Kanalikutsed on 
tekstsõnumid.

Kanalikutsele vastamine
Vastuvõetud kanalikutse salvestamiseks valige Valikud > 
Salvesta kanal. Kanal lisatakse teie PTT-kontaktide 
loendisse kanalite kuval.

Pärast kanalikutse salvestamist küsitakse teilt, kas soovite 
luua kanaliga ühenduse. Raadiosaatjaseansside vaate 
avamiseks valige Jah. Kui te pole veel sisse logitud, logib 
seade teid teenusesse sisse.

Kui otsustate kutse tagasi lükata või kustutada, 
talletatakse see teie sõnumite sisendkaustas. Kanaliga 
hiljem liitumiseks avage kutsesõnum ja salvestage see. 
Kanaliga ühenduse loomiseks valige dialoogiaknas Jah.

Raadiosaatjafunktsiooni logi 
vaatamine
Valige Valikud > RS logi. Logi sisaldab järgmisi kaustu: 
Vastamata RS, Vastuvõetud RS ja Algatatud RS kõned.

Kui soovite ühe vestluskaaslasega algatada kõne otse 
aknast RS logi, vajutage helistamisklahvi.
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