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เวอร IM
ร IM ที่ใชงานอยู ใหเปด สนทนา และเลือก 

รเปลี่ยนเซิรฟเวอร IM ที่ใชงาน 

รดดูที่ “การตั้งคาเซิรฟเวอร IM” ในหนา 3

ดปุมเลื่อนเพื่อล็อกอิน คุณสามารถขอรับ ID 

านเซิรฟเวอร IM ไดจากผูใหบริการของคุณ

เลอืก > ล็อกเอาท

ดลักษณะ และจากตัวเลือกตอไปนี้:

วอรนั้นรองรับกลุม IM )  — หากตองการ

รใหผูอื่นเห็นวาคุณออนไลนอยูหรือไม เลือก 

รรับขอความจากทุกคน เลือก ทั้งหมด

รับคําเชิญเฉพาะจากคูสนทนา IM ของคุณ

า IM ที่ตองการใหคุณเขารวมสนทนา

องการเรียงลําดับรายชื่อคูสนทนา IM อยางไร: 

ออนไลน
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การสงขอความทันใจ
การสงขอความทันใจ (IM) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถ

สนทนากับอีกฝายหนึ่งไดโดยการสงขอความถึงกัน และเขารวมพูดคุยในฟอรัมตางๆ 

(กลุม IM) ตามหัวขอเฉพาะที่สนใจได ผูใหบริการแตละรายจะมีเซิรฟเวอร IM ที่คุณ

สามารถล็อกอินเขาใชงานได เมื่อคุณลงทะเบียนบริการ IM แลว โดยคุณสมบัติตางๆ 

ที่ผูใหบริการแตละรายมีใหนั้นอาจแตกตางกัน

ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:

การสนทนา — เพื่อเริ่มสนทนาหรือสนทนากับผูใช IM ตอ

รายชื่อสนทนา — เพื่อสราง แกไข หรือดูสถานะออนไลนของคูสนทนา IM ของคุณ

กลุมสนทนา — เพื่อเริ่มสนทนาหรือสนทนาแบบกลุมกับผูใช IM หลายคนตอ

สนทนาที่บันทึก — เพื่อดูเซสชันการสนทนาดวยขอความทันใจครั้งกอน

ที่คุณไดบันทึกไว

การตั้งคาขอความทนัใจ
คุณตองบันทึกคากอนเขาใชบริการที่คุณตองการใชงาน โทรศัพทของคุณอาจไดรับ

การตั้งคาไวลวงหนาแลว หรือคุณสามารถขอรับคาที่ตองใชในรูปของขอความ

จากผูใหบริการที่มีบริการ IM ได นอกจากนี้คุณยังสามารถปอนคาดวยตนเองได 

โปรดดูที่ “การตั้งคาเซิรฟเวอร IM” ในหนา 3

การเชื่อมตอกับเซิรฟ
1. หากตองการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอ

ตัวเลือก > ล็อกอนิ หากตองกา

และบันทึกเซิรฟเวอร IM ใหม โป

2. ปอน ID ผูใช และรหัสผาน และก

ผูใช และรหัสผานสําหรับเขาใชง

3. หากตองการล็อกเอาท เลือก ตัว

การแกไขคา IM
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > กําหน

ใชชื่อสกรีน (จะปรากฏตอเมื่อเซิรฟเ

ปอนชื่อเลน เลือก ใช

แสดงสถานะของฉัน — หากตองกา

แสดงกับทุกคน

ยอมรับขอความจาก —หากตองกา

ยอมรับคําเชิญจาก — หากตองการ

เทานั้น เลือก รายชื่อเทานั้น คูสนทน

ในกลุมจะสงคําเชิญ IM ถึงคุณ

เรียงรายชื่อสนทนา — เพื่อเลือกวาต

เรียงตามตัวอักษร หรือ ตามสถานะ
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 IM แลว คุณสามารถดูขอความสนทนาที่

องคุณเองได

ความลงในชองสําหรับพิมพขอความ 

ังผูรับคนใดคนหนึ่ง เลือก ตวัเลือก > 

ตัวที่สงถึงคณุ ใหเลือกขอความนั้น แลวเลือก 

ลังออนไลนอยูใหเขารวมสนทนาในกลุม IM เลือก 

ารวมสนทนาบางคน ใหเลื่อนไปที่คูสนทนานั้น

ื่อสนทนา และเลือก ตัวเลอืก > 

อบกันระหวางสนทนา หรือระหวางที่คุณเขารวม

ก > บันทึกการสนทนา

ัวเลือก > หยุดการบันทึก

ทึกไว ในหนาจอหลัก เลือก สนทนาที่บันทึก
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โหลดซ้ําสถานะ — หากตองการเลือกวิธีอัปเดตขอมูลที่บอกวาคูสนทนา IM 

ของคุณออนไลนหรือออฟไลนอยู เลือก อัตโนมตัิ หรือ โดยผูใช

รายชื่อออฟไลน — เพื่อเลือกวาตองการใหแสดงคูสนทนา IM ที่ออฟไลนในรายชื่อ

คูสนทนา IM หรือไม

สีขอความของตนเอง — เลือกสีใหกับขอความทันใจที่คุณสง

สีขอความที่ไดรับ — เลือกสีใหกับขอความทันใจที่คุณรับ

แสดงขอมูลวันที่/ เวลา — หากตองการดูวันและเวลาของขอความทันใจ

ที่รับสงระหวางการสนทนา ใหเลือก ใช

แบบเสียงเตือนสนทนา — เพื่อเปลี่ยนเสียงที่เลนเมื่อคุณไดรับขอความทันใจใหม

การคนหากลุมและผูใช IM
หากตองการคนหากลุมที่ตองการ ในหนาจอ กลุมสนทนา เลือก ตัวเลือก > คนหา 

คุณสามารถคนหาโดยใช ชื่อกลุม,หัวขอ และ สมาชิก(ID ผูใช)

หากตองการคนหาผูใช ในหนาจอ รายชื่อสนทนา เลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม > 

คนหาจากเซิรฟเวอร คุณสามารถคนหาโดยใช ชื่อผูใช, ID ผูใช, เบอรโทรศัพท 
และ ที่อยูอีเมล

เขารวมกลุม IM
หนาจอ กลุมสนทนา จะแสดงรายชื่อกลุม IM ที่คุณบันทึกไว หรือรวมสนทนา

อยูในขณะนั้น

หากตองการเขารวมสนทนาในกลุม IM ที่บันทึกไว ใหกดปุมเลื่อน

หากตองการออกจากกลุม IM ใหเลือก ตัวเลอืก > ออกจากกลุม

ขอความทันใจ
หลังจากคุณเขารวมสนทนาในกลุม

โตตอบกันในกลุม และสงขอความข

หากตองการสงขอความ ใหเขียนขอ

และกดปุมเลื่อน

หากตองการสงขอความสวนตัวไปย

สงขอความสวนตัว

หากตองการตอบกลับขอความสวน

ตัวเลือก > ตอบ

หากตองการเชิญคูสนทนา IM ที่กํา

ตัวเลือก > สงคําเชิญ

หากไมตองการรับขอความจากผูเข

ในหนาจอ การสนทนา และ รายช
ตัวเลือกการปดกั้น

การบันทกึการสนทนา
หากตองการบันทึกขอความที่ใชโตต

สนทนาในกลุม IM ใหเลือก ตัวเลือ

หากตองการยุติการบันทึก เลือก ต

หากตองการดูขอความสนทนาที่บัน
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ิรฟเวอร IM ทั้งหมดที่กําหนด

ฟเวอร IM ที่คุณตองการเชื่อมตอ

ครื่องล็อกอินโดยอตัโนมัติเมื่อคุณเปดใช 

ชั่น

ายชื่อเซิรฟเวอร IM ใหเลือก 

ิรฟเวอรใหม ปอนคาตอไปนี้:

เวอรสนทนา

ที่คุณตองการใชกับเซิรฟเวอร

งเซิรฟเวอร IM

กอินของคุณ
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การดูและเริ่มตนสนทนา
หนาจอ การสนทนา จะแสดงรายชื่อคูสนทนาที่คุณกําลังสนทนาอยู เมื่อคุณออกจาก 

สนทนา การสนทนาที่ดําเนินอยูจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ

หากตองการดูการสนทนา ใหเลื่อนไปที่ผูเขารวมคนใดคนหนึ่ง และกดปุมเลื่อน

หากตองการสนทนาตอ ใหเขียนขอความที่คุณตองการ และกดปุมเลื่อน

หากตองการกลับไปที่รายการสนทนาโดยไมปดการสนทนานั้น ใหเลือก กลับ

หากตองการปดการสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > จบการสนทนา

หากตองการเริ่มตนการสนทนาใหม ใหเลือก ตัวเลือก > การสนทนาใหม

หากตองการเพิ่มผูเขารวมสนทนาลงในรายชื่อ IM ของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > 

เพิ่มไปยงัรายชื่อสนทนา

รายชื่อผูสนทนา IM
ในหนาจอ รายชื่อสนทนา คุณสามารถดึงขอมูลรายชื่อผูสนทนานั้นจากเซิรฟเวอร 

หรือเพิ่มรายชื่อผูสนทนาคนใหมลงในรายชื่อของคุณได เมื่อคุณล็อกอินเขาสูเซิรฟเวอร 

รายชื่อผูสนทนาที่ใชในครั้งกอนหนาจะถูกเรียกจากเซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติ

การตั้งคาเซิรฟเวอร IM
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา โทรศัพทของคุณอาจไดรับการตั้งคาไวลวงหนาแลว 

หรือคุณสามารถขอรับคาที่ตองใชในรูปของขอความจากผูใหบริการที่มีบริการ IM ได 

คุณจะไดรับ ID ผูใชและรหัสผานจากผูใหบริการของคุณ เมื่อคุณสมัครขอใชบริการ 

หากคุณไมทราบ ID ผูใชหรือรหัสผาน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 

ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

กําหนดลักษณะ — เพื่อแกไขคา IM

เซิรฟเวอรสนทนา — เพื่อดูรายชื่อเซ

เซิรฟเวอรที่ตั้งไว — เพื่อเปลี่ยนเซิร

ประเภทล็อกอินสนทนา — เพื่อใหเ

สนทนา ใหเลือก เมื่อเริ่มแอปพลิเค

หากตองการเพิ่มเซิรฟเวอรใหมลงในร

เซิรฟเวอรสนทนา > ตวัเลือก > เซ

ชื่อเซิรฟเวอร — ปอนชื่อสําหรับเซิรฟ

จุดเชื่อมตอที่ใช — เลือกจุดเชื่อมตอ

ที่อยูเวบ็ —  ปอน URL แอดเดรสขอ
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