Adóvevő (PTT) szolgáltatás – Konfigurációs SMS fogadása
Az Adóvevő (PTT) szolgáltatás használatához egy sor beállítás elvégzésére van szükség a
céltelefonokon. Ezeket a beállításokat nem szükséges kézzel elvégezni, mivel a szolgáltatás
aktiválásakor a PTTSystems Kft. speciális konfigurációs SMS-t küld az aktiválandó készülékekre. Ezek
az SMS-ek a megfelelő Nokia telefonokon automatikusan elvégzi a megfelelő beállításokat, a
felhasználónak csak el kell fogadnia ezeket az üzeneteket. Az üzenet elfogadásáank lépéseit S40-es
(régebbi típusú)1 és S60-as (újabb típusú)2 szoftverrel rendelkező telefonok esetén alább ismertetjük.
Az egyes készülékek beállítási módjában kisebb változások előfordulhatnak!

S40
PTT konfiguráció
1. A konfigurációs SMS megérkezésekor a telefon a „Konfigurációs beállítások érkeztek”
üzenetet jeleníti meg. Válasszuk a „Megnéz” lehetőséget!
2. A telefon értesít, hogy Push to Talk beállítások érkeztek („Támogatott alkalmazások: Push to
Talk”). Válasszuk a „Ment” opciót!
3. A telefon bekéri a konfigurációhoz szükséges PIN kódot. Adja meg az 1111 kódot!
4. A rendszer rákérdez, hogy kívánja-e menteni a konfigurációs beállításokat? Válassza az Igen
opciót!
5. A telefon értesít az aktivált szolgáltatásról („Push-to-Talk”). Válassza a „Kész” opciót!
Csoportmeghívó
1. A telefon a „Csatornameghívás érkezett” üzenetet jeleníti meg. Válassza a „Megnéz”
lehetőséget!
2. Megjelennek a meghívóra vonatkozó információk. Válassza a Mentés parancsot!

S60
PTT konfiguráció
1. Nyissa meg a konfigurációs üzenetet!
2. Adja meg a PIN kódot (1111) és válassza az OK opciót
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Az S40-es készülékek listáját megtalálja a http://www.forum.nokia.com/devices/matrix_s40_1.html honlapon.
Felhívjuk figyelmét, hogy az itt felsorolt készülékek közül nem mindegyik alkalmas az Adóvevő szolgáltatás
igénybevételére!
2

Az S60-as készülékek listáját megtalálja a http://www.forum.nokia.com/devices/matrix_s60_1.html honlapon.
Felhívjuk figyelmét, hogy az itt felsorolt készülékek közül nem mindegyik alkalmas az Adóvevő szolgáltatás
igénybevételére!

3. Megjelennek az SMS-sel beállítható konfigurációs adatok. Válassza az Opciók menü Mentés
parancsát!
Csoportmeghívó
1. Nyissa meg a konfigurációs üzenetet!
2. Megjelennek a meghívóra vonatkozó információk. Válassza az Opciók menü Csatorna
mentése menüpontját!
Ha további kérdése merülne fel, hívja bizalommal Ügyfélszolgálatunkat, vagy írjon a
support@pttsystems.hu e-mail címre!

