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ไมมีการรับประกัน
แอปพลเิคช่ันจากผูผลติรายอื่นที่ใหมาพรอมกับโทรศัพทอาจสรางขึ้นและเปนสมบัติ
ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิไดเปนบริษัทในเครือหรือเกี่ยวของกับ Nokia และ Nokia 
ไมไดเปนเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิใ์นทรัพยสินทางปญญาของแอปพลิเคช่ันจากผูผลิต
รายอื่นเหลาน้ี ดังน้ัน Nokia จึงไมมีสวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใชหรือ
ประสิทธิภาพการใชงานของแอปพลเิคช่ันเหลาน้ี รวมทั้งขอมูลท่ีแสดงในแอปพลเิคช่ัน
หรือสื่อเหลาน้ี นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับการใชงาน
แอปพลเิคช่ันเหลาน้ี ดวยการใชงานแอปพลิเคช่ันเหลาน้ี คุณตกลงยอมรับวา
ซอฟตแวรน้ีจัดจําหนาย “ตามสภาพจริง ณ ปจจุบัน” โดยปราศจากการรับประกันใดๆ 
ท้ังสิ้น ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี และภายใตบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย นอกจากนี้ คณุยอมรับวาทั้ง Nokia และบริษัทรวมคาจะไมให
การรับประกนัใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึง
การรับประกนัช่ือผลติภัณฑ โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวตัถุประสงค
ท่ีใชงาน หรือรับประกันวาแอปพลิเคช่ันน้ีไมลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลขิสทิธิ ์
เคร่ืองหมายการคา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม
© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries และ N76 เปนเคร่ืองหมายการคาหรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Nokia Corporation ช่ือผลติภัณฑและบริษทัอื่นๆ 
ท่ีกลาวถึงในที่น้ีอาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือช่ือทางการคาของเจาของผลติภัณฑ
น้ันๆ
Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใดของผลติภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย ไมวากรณีใดๆ Nokia หรือผูใหสิทธิ์จะไมรับผิดชอบใดๆ 
ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัตเิหตุ ความเสียหาย
ท่ีตามมา หรือความเสียหายทางออมท่ีเกิดข้ึนไมวาจะโดยวิธใีดก็ตาม
โทรศพัทของคุณมีบุคมารคและลิงคของเวบ็ไซตอืน่ตดิตั้งไวกอนแลว ท้ังน้ี คุณสามารถ
เขาสูเว็บไซตดังกลาวผานโทรศพัทของคณุได เว็บไซตดังกลาวไมไดเปนพันธมิตรกับ 
Nokia และ Nokia ไมขอรับประกันหรือรับผิดชอบตอเวบ็ไซตดังกลาว หากคุณเลือก
ท่ีจะเขาใชเวบ็ไซตเหลาน้ัน คณุควรระมัดระวังตอเน้ือหาหรือความปลอดภัย

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกัน รวมถึงโอกาสทางการคา 
หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความถูกตองและเช่ือถือได
ของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทาน้ัน Nokia ขอ 
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้หรือยกเลิกโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนาย รวมทั้งแอปพลิเคช่ัน และบริการสําหรับผลิตภัณฑดังกลาว
อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบขอมูลและภาษาที่มีใหบริการกับ
ตัวแทนจําหนาย Nokia ใกลบานคุณ
การทํางานและคณุสมบัติบางอยางขึ้นอยูกับซิมการดและ/หรือเครือขาย, MMS หรือ
ข้ึนอยูกับการใชงานรวมกันไดของอปุกรณและรูปแบบขอมูลท่ีรองรับ และบริการ
บางอยางอาจมีการคิดคาธรรมเนียมแยกตางหาก 
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลสําคัญอื่นๆ ของโทรศัพทไดจากคูมือใชงาน
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สนทนา — ขอความทันใจ
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > ส่ือ > สนทนา
ขอความทันใจ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถ
สนทนากับอีกฝายหนึ่งไดโดยใชขอความสนทนา และเขารวมพูดคุย
ในฟอรัมตางๆ (กลุมสนทนา) ตามหัวขอเฉพาะ ผูใหบริการ
แตละรายไดจัดทําเซิรฟเวอรขอความทันใจท่ีใชรวมกันได ซ่ึงคุณ
สามารถล็อกอินได เมื่อคุณลงทะเบียนใชบริการขอความทันใจแลว 
ผูใหบริการแตละรายอาจใหบริการคุณสมบัติการใชงานท่ีตางกัน
เลือก การสนทนา เพื่อเร่ิมตนหรือสนทนาตอกับผูใชขอความ
ทันใจ, รายชื่อสนทนา เพื่อสราง แกไข หรือดูสถานะออนไลน
ของรายชื่อสนทนา, กลุมสนทนา เพือ่เร่ิมตนการสนทนากับกลุม
หรือสนทนาตอกับผูใชขอความทันใจหลายๆ คนหรือ สนทนา
ท่ีบนัทึก เพื่อดเูซสชั่นขอความทันใจกอนหนานี้ท่ีคุณไดบันทึกไว

การรบัการตั้งคาขอความทันใจ
คุณตองบันทึกการตั้งคาเพือ่เขาใชบริการที่คุณตองการใช คุณอาจ
ไดรับการตั้งคาเปนขอความตัวอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการ
ท่ีนําเสนอบริการขอความทันใจนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ปอนการตั้งคาดวยตนเองได โปรดดท่ีู 
“การตั้งคาเซิรฟเวอรขอความทันใจ” หนา 5

การเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรขอความ
ทันใจ
1 ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรขอความทันใจท่ีใช ใหเปด 

สนทนา แลวเลือก ตัวเลือก > ล็อกอิน หากตองการ
เปลี่ยนแปลงเซิรฟเวอรขอความทันใจท่ีใช และบันทึก
เซิรฟเวอรขอความทันใจใหม โปรดดูท่ี 
“การตั้งคาเซิรฟเวอรขอความทันใจ” หนา 5

2 พิมพ ID ผูใชและรหัสผานของคุณ และกดปุม  เพื่อล็อกอิน 
คุณจะไดรับ ID ผูใชและรหัสผานจากเซิรฟเวอรขอความทันใจ
จากผูใหบริการของคุณ

3 หากตองการล็อกเอาท ใหเลือก ตัวเลือก > ล็อกเอาท

การแกไขการตั้งคาขอความทันใจ
เลอืก ตัวเลือก > การต้ังคา > การต้ังคาขอความทันใจ 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
ใชชื่อสกรีน (ปรากฏขึ้นตอเมื่อเซิรฟเวอรน้ันสนับสนุน
กลุมสนทนา) — ในการปอนชือ่เลน ใหเลอืก ใช
แสดงสถานะของฉัน — หากตองการใหผูอ่ืนเห็นคุณออนไลนได 
ใหเลือก แสดงกับทุกคน
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ยอมรับขอความจาก — หากตองการใหรับขอความจากทุกคน 
ใหเลือก ท้ังหมด
ยอมรับคําเชิญจาก — หากตองการยอมรับคําเชญิจากรายชือ่
ขอความทันใจเทานั้น ใหเลือก รายชื่อเทาน้ัน คําเชิญสนทนา
จะถกูสงจากรายชือ่สนทนาที่ตองการใหคุณเขารวมสนทนาในกลุม
ความเร็วเลื่อนขอความ — เลือกความเร็วในการแสดงขอความ
ใหม
เรียงรายชื่อสนทนา — เลือกวธีิการเรียงรายชือ่สนทนาของคุณ: 
เรียงตามตัวอักษร หรือ ตามสถานะออนไลน
โหลดซ้ําสถานะ — ในการเลือกวิธีการอัพเดตขอมลูเก่ียวกับ
รายชือ่สนทนาวาออนไลนหรือออฟไลน ใหเลือก อัตโนมัติ หรือ 
โดยผูใช
รายช่ือออฟไลน — เลือกวาจะใหแสดงรายชือ่สนทนาที่มีสถานะ
ออฟไลนในรายการรายชือ่สนทนาหรือไม
สีขอความของตนเอง — เลือกสีของขอความทันใจท่ีคุณจะสง
สีขอความที่ไดรับ — เลือกสีของขอความทันใจท่ีคุณไดรับ
แบบเสียงเตือนสนทนา — เปลี่ยนแบบเสียงท่ีเลนเมื่อคุณไดรับ
ขอความทันใจขอความใหม

การคนหาผูใชและกลุมสนทนา
ในการคนหากลุมสนทนา เมือ่อยูในหนาจอ กลุมสนทนา ใหเลือก 
ตัวเลือก > คนหา คุณสามารถคนหาตาม ชื่อกลุม, หัวขอ และ 
สมาชิก (ID ผูใช)

ในการคนหาผูใช เมือ่อยูในหนาจอ รายชื่อสนทนา ใหเลือก 
ตัวเลือก > รายช่ือใหม > คนหาจากเซิรฟเวอร คุณสามารถ
คนหาตาม ชื่อผูใช, ID ผูใช, เบอรโทรศัพท และ ท่ีอยูอีเมล

การเขารวมกลุมสนทนา
หนาจอ กลุมสนทนา จะแสดงรายการกลุมสนทนาที่คุณไดจัดเก็บ
หรือเขารวมอยูในปจจุบัน
หากตองการเขารวมกลุมสนทนาที่บันทึกไว ใหกดปุม 
หากตองการออกจากกลุมสนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ออกจากกลุม

ขอความทันใจ
หลังจากคุณเขารวมกลุมสนทนาแลว คุณสามารถดขูอความ
ท่ีสนทนาโตตอบกันในกลุม และสงขอความของคุณเองได
ในการสงขอความ ใหเขียนขอความในชองตัวแกไขขอความ 
แลวกดปุม 
ในการสงขอความสวนตัวใหผูรวมสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > 
สงขอความสวนตัว
ในการตอบกลับขอความสวนตัวท่ีสงถึงคุณ เลือกขอความ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ตอบ
ในการเชญิรายชือ่สนทนาที่กําลังออนไลนใหเขารวมกลุมสนทนา 
ใหเลือก ตัวเลอืก > สงคําเชิญ
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ในการปดก้ันการรับขอความจากผูรวมสนทนาบางราย ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกการปดก้ัน

การบันทึกการสนทนา
ในการบันทึกขอความท่ีใชแลกเปลี่ยนในระหวางการสนทนาหรือ
ในขณะท่ีคุณเขารวมกลุมสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > บนัทึก
การสนทนา หากตองการหยุดการบันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > 
หยุดการบนัทึก หากตองการดูการสนทนาที่บันทึกไว ใหเลือก 
สนทนาที่บันทึก

การดแูละการเริ่มตนสนทนา
หนาจอ การสนทนา จะแสดงรายชือ่ผูรวมสนทนาแตละคนที่คุณ
กําลังสนทนา การสนทนาที่ดําเนินอยูจะปดลงโดยอัตโนมติัเมือ่คุณ
ออกจากการสนทนา สนทนา
ในการดูการสนทนา ใหเลื่อนไปท่ีผูเขารวม แลวกดปุม 
หากตองการเริ่มสนทนาตอไป ใหเขียนขอความและกดปุม 
หากตองการกลับไปท่ีรายการสนทนาโดยไมปดการสนทนานั้น 
ใหเลือก กลับ หากตองการปดการสนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก > 
จบการสนทนา
ในการเริ่มตนการสนทนาใหม ใหเลือก ตัวเลือก > การสนทนา
ใหม
หากตองการบันทึกผูเขารวมการสนทนาไวในรายชือ่สนทนา 
ใหเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มไปยังรายชื่อสนทนา

ในการสงคําตอบโดยอัตโนมติัใหกับขอความที่เขามาใหม ใหเลือก 
ตัวเลือก > ต้ังเปดตอบกลับอัตโนมัติ คุณจะยังสามารถ
รับขอความได

รายชื่อขอความทันใจ
ในหนาจอ รายช่ือสนทนา คุณสามารถดึงรายการรายชือ่ขอความ
ทันใจจากเซิรฟเวอร หรือเพิ่มรายชื่อผูสนทนาใหมลงในรายการ
รายชื่อได เมื่อคุณล็อกอินเขาสูเซิรฟเวอร รายการรายชือ่ผูสนทนา
ท่ีใชในครั้งกอนจะถูกเรียกขอมลูจากเซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติ

การตั้งคาเซิรฟเวอรขอความทันใจ
เลอืก ตัวเลือก > การต้ังคา > การต้ังคาเซิรฟเวอร คุณอาจไดรับ
การตั้งคาเปนขอความตัวอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการที่เสนอ
บริการการสนทนานั้น คุณจะไดรับ ID ผูใชและรหัสผานจากผูให
บริการของคุณ เมื่อคุณสมคัรขอใชบริการ หากคุณไมทราบ ID 
ผูใชหรือรหัสผาน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เซริฟเวอรสนทนา — ดรูายการเซิรฟเวอรขอความทันใจท่ีกําหนด
ไวท้ังหมด
เซริฟเวอรท่ีต้ังไว — เปลี่ยนเซิรฟเวอรขอความทันใจท่ีคุณ
ตองการเชือ่มตอ
ประเภทล็อกอินสนทนา — หากตองการใหล็อกอินโดยอัตโนมัติ
เมือ่คุณเริ่มตน สนทนา ใหเลือก เมือ่เริ่มแอปพลิเคชั่น
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หากตองการเพิ่มเซิรฟเวอรใหมลงในรายการเซิรฟเวอรขอความ
ทันใจ ใหเลือก เซริฟเวอรสนทนา > ตัวเลือก > เซิรฟเวอรใหม 
แลวปอนการตั้งคาตอไปนี้:
ชื่อเซิรฟเวอร — ชื่อเซิรฟเวอรการสนทนา
จุดเชื่อมตอท่ีใช — จุดเชื่อมตอท่ีคุณตองการใชกับเซิรฟเวอร
ท่ีอยูเว็บ — ท่ีอยู URL ของเซิรฟเวอรขอความทันใจ
ID ผูใช — ID ผูใชของคุณ
รหัสผาน — พมิพรหัสผานล็อกอินของคุณ


