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การสนทนา (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนการสื่อสาร
ดวยเสียงแบบเรียลไทมท่ีใชงานผานบริการ IP กับระบบเครือขาย 
GSM/GPRS การสนทนาสามารถใชติดตอส่ือสารทางเสียงได
โดยตรงโดยทําการเชือ่มตอดวยการกดปุมเพยีงครั้งเดียว
คุณสามารถใชฟงกชันการสนทนาพูดคุยกับบุคคลอื่นหรือกลุม
บุคคลได 
คุณตองกําหนดการตั้งคาการสนทนาและจุดเชื่อมตอการสนทนา
กอนจึงจะสามารถใชฟงกชันสนทนาได คุณจะไดรับการตั้งคา
เปนขอความตัวอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการที่เสนอบริการ
สนทนานั้น ท้ังน้ี คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่น ตัวชวย ในการ
กําหนดคา ในกรณีท่ีผูใหบริการใหการสนับสนุน คุณสามารถ
อานรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับแอปพลเิคชั่นไดจากคําแนะนํา
การใชงานโทรศัพทท่ี www.nseries.com/support หรือเว็บไซต 
Nokia ในประเทศของคุณ
กดปุม  แลวเลอืก เครื่องมอื > การเชื่อมตอ > การสนทนา
ในการสื่อสารแบบสนทนา บุคคลหนึ่งจะเปนผูพูดในขณะที่
อีกฝายหนึ่งจะฟงการสนทนาผานลําโพงติดต้ังในตัว ผูพูดจะตอง
หมนุเวียนการพูดใหกับบุคคลอื่น เน่ืองจากสมาชกิในกลุม
จะสามารถพูดไดเพียงครั้งละหนึ่งรายเทานั้น และระยะเวลาสูงสุด

ของรอบเวลาโตตอบกลับจะมจํีากัด ซ่ึงระยะเวลาสูงสุดท่ีกําหนดไว
คือ 30 วนิาที โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกับระยะเวลาของรอบเวลาพูดกลับในระบบเครือขายของคุณ

 คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพง เน่ืองจากเสียงจะดังมาก

หากมีสายโทรเขา เครื่องจะออกจากการใชโปรแกรมสนทนา
เพือ่รับสายโทรศัพทกอน

กําหนดจุดเชื่อมตอการสนทนา
ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเชือ่มตออินเทอรเน็ต (IAP) 
เปนจุดเชือ่มตอท่ีระบบต้ังให ผูใหบริการรายอื่นๆ อาจจะใหคุณใช
จุดเชื่อมตอ WAP ได โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมจากผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ
หากคุณยังไมมจุีดเชื่อมตอ WAP คุณอาจตองติดตอผูใหบริการ
ของคุณเพือ่ขอความชวยเหลือในการเชือ่มตอครั้งแรกหรือเขาไป
ท่ีเว็บไซต www.nokia.co.th/phonesettings
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การตั้งคาการสนทนา (Push to talk)
กดปุม  แลวเลือก เครื่องมอื > การเชื่อมตอ > การสนทนา > 
ตัวเลือก > ต้ังคาสนทนา
เลือก การต้ังคาผูใช แลวปอนขอมูลตอไปนี้:
โทรในรายการที่รับ — เลือก แจง หากคุณตองการใหมกีาร
แจงเตือนเสียงเรียกเขา เลือก ยอมรับอัตโนมัติ หากคุณตองการ
ใหเครื่องรับสายสนทนาโดยอัตโนมติั เลอืก ไมอนุญาต หากคุณ
ตองการใหปฏิเสธสายสนทนาโดยอัตโนมติั
เสียงแจงเตือนโทรสนทนา — เลือก ต้ังตามรูปแบบ หากคุณ
ตองการใหการต้ังคาเสียงแจงเตือนโทรสนทนาเปนแบบเดียวกัน
กับแบบเสียงเตือนสายเรียกเขาท่ีกําหนดไวในรูปแบบท่ีใชงาน
ประจํา
แบบเสียงคําขอโทรกลับ — เลอืกเสียงสําหรับคําขอใหติดตอกลับ
การเริ่มแอปพลเิคชั่น — เลือกหากคุณตองการใหล็อกอินเขาสู
บริการสนทนาเมือ่คุณเปดโทรศัพท
ชื่อเลนท่ีต้ังไว — ปอนชือ่เลนท่ีต้ังไวซ่ึงจะปรากฏใหผูใชรายอื่น
เห็น ผูใหบริการอาจปดใชงานการแกไขตัวเลอืกนี้ในเครื่องของคุณ
แสดงที่อยูสนทนาของฉนั — เลอืก ในการโทร 1 ตอ 1, 
ในการโทรแบบกลุม, ในการโทรทั้งหมด หรือ ไมเลย 
ผูใหบริการอาจปดใชการแกไขตัวเลือกบางตัวเลือกในเครื่อง
ของคุณ

แสดงสถานะล็อกอิน — เลือก ใช หากตองการใหแสดงสถานะ 
หรือเลือก ไม หากตองการซอนสถานะ
เลือก การต้ังคาการเชื่อมตอ แลวปอนขอมูลตอไปนี้:
โดเมน — ปอนชื่อโดเมนท่ีไดรับจากผูใหบริการ
ชื่อจุดเชื่อมตอ — ปอนชือ่จุดเชื่อมตอการสนทนา คุณตองใชชือ่
จุดเชือ่มตอเพือ่สรางการเชื่อมตอกับเครือขาย GSM/GPRS 
ท่ีอยูเซริฟเวอร — ปอนท่ีอยู IP หรือชื่อโดเมนของเซิรฟเวอร
การสนทนาที่คุณไดรับจากผูใหบริการ
ชื่อผูใช — ปอนชื่อผูใชท่ีไดรับจากผูใหบริการ
รหัสผานสนทนา — หากจําเปน ใหปอนรหัสผานเพื่อเชื่อมตอ
ขอมูล โดยท่ัวไป ผูใหบริการจะเปนผูแจงรหัสผาน และตองมี
ตัวอักษรพมิพใหญและพมิพเลก็ตรงกัน

การล็อกอินในการสนทนา
กดปุม  แลวเลือก เครื่องมือ > การเชื่อมตอ > การสนทนา 
ฟงกชนัการสนทนาจะลอ็กอินเขาสูบริการโดยอัตโนมัติเมือ่เปด
เครื่อง
เมื่อการล็อกอินเสร็จสมบูรณ การสนทนาจะเชือ่มตอกับสถานี
ท่ีใชงานอยูกอนท่ีจะปดแอปพลิเคชัน่ครั้งลาสุดโดยอัตโนมติั
หากการเชื่อมตอขาดหายไป เครื่องจะพยายามล็อกอินกลับเขาสู
ระบบใหโดยอัตโนมติั จนกระท่ังคุณจะเลือกออกจากการสนทนา
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กดปุม  แลวเลือก เครื่องมอื > การเชื่อมตอ > การสนทนา > 
ตัวเลือก > ออก ขอความ ล็อกเอาตจากการสนทนา
หลังออกจากแอปพลิเคชั่น? จะปรากฏขึ้น กด ใช เพื่อล็อกเอาท
และปดบริการ กด ไม หากคุณตองการใหแอปพลิเคชัน่ทํางาน
เปนพื้นหลัง หากคุณเปดใชงานหลายแอปพลิเคชั่นและตองการ
สลับจากแอปพลิเคชัน่หนึ่งไปยังอีกแอปพลิเคชั่นหนึ่ง ใหกดปุม  
คางไว

การติดตอแบบตัวตอตัว
เลือก ตัวเลอืก > รายชื่อ
เลือกรายชื่อท่ีคุณตองการสนทนาจากรายการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
คยุ 1 ตอ 1 
กดปุม  คางไวตลอดเวลาที่คุณกําลังสนทนา เมื่อคุณพดูจบ 
ใหคลายปุม 
ในการสนทนากับรายชื่อสนทนา ใหกดปุม  คางไว ท้ังน้ี
คุณจะอยูในหนาจออื่นของแอปพลิเคชั่น การสนทนา ก็ได เชน 
หนาจอรายชื่อสนทนา หากจะทําการโทรออก ใหวางสายสนทนา
แบบตัวตอตัวกอน เลือก ตัดการเชื่อมตอ หรือกดปุม 

เคลด็ลับ! โปรดอยาลมืถือโทรศัพทไวดานหนาระหวาง 
การโทรสนทนาเพือ่ท่ีคุณจะสามารถมองเห็นจอภาพได 
พดูท่ีไมโครโฟน และอยานํามือปดท่ีลําโพง

การรบัสายการสนทนาแบบตัวตอตัว
กดปุม  เพือ่เร่ิมการสนทนาแบบตัวตอตัว หรือ  เพื่อเลิก
สนทนา

เคลด็ลับ! คุณสามารถโทรกลุมหรือโทรแบบตัวตอตัว
จากรายชื่อสนทนาได เลือก ตัวเลอืก > การสนทนา > 
คุย 1 ตอ 1 หรือ สนทนาหลายคน

การโทรกลุม
ในการโทรกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อ เลือกรายชือ่ท่ีคุณ
ตองการโทรถงึ แลวเลือก ตัวเลือก > สนทนาหลายคน

การสมัครขอดูสถานะล็อกอินของ
ผูสนทนารายอื่น
ในการสมคัรหรือยกเลิกการสมคัรเขาดูสถานะล็อกอินการสนทนา
ของผูสนทนารายอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อ เลอืกรายชื่อ
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แลวเลือก ตัวเลือก > แสดงสถานะลอ็กอิน หรือ ซอนสถานะ
ลอ็กอิน

การสงคําขอโทรกลับ
ใน รายชื่อ ใหเลื่อนไปยังชี่อท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
สงคําขอโทรกลบั

การตอบคําขอโทรกลับ
เมื่อมคีนสงคําขอโทรกลับถึงคุณ ขอความ 1 คําขอใหม
ใหโทรกลับ จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย กด แสดง เพือ่เปด 
ถาดเขาโทรกลับ เลือกรายชือ่ แลวเลือก ตัวเลือก > คุย 1 ตอ 1 
เพื่อเร่ิมการโทรออกแบบตัวตอตัว 

ชองสนทนา
คุณสามารถเขารวมชองสาธารณะที่กําหนดคาไวลวงหนาได 
ชองสาธารณะจะเปดบริการใหแกทุกคนท่ีรูจัก URL ของชอง
ดงักลาว
เมื่อคุณเชื่อมตอเขากับชองสนทนาและพูดคุย สมาชิกทุกราย
ท่ีอยูในชองน้ันจะไดยินส่ิงท่ีคุณพูด คุณสามารถเปดใชงานไดมาก

ถงึ 5 ชองในเวลาเดยีวกัน เมื่อมกีารใชงานมากกวาหนึ่งชอง 
ใหเลือก สลบั เพือ่เปลี่ยนไปยังชองท่ีคุณตองการสนทนาดวย
เลือก ตัวเลือก > ชองสนทนา
หากเชื่อมตอกับชองสนทนาสาธารณะที่กําหนดคาไวลวงหนา
เปนครั้งแรก ใหเลือก ตัวเลอืก > ชองใหม > เพิ่มที่มอียู เมื่อคุณ
เขารวมชองสนทนาที่กําหนดคาไวลวงหนา คุณตองปอนขอมลู URL 
ของชองสนทนาดังกลาว

การสรางชองสนทนาของคุณเอง
ในการสรางชองสนทนาท่ีกําหนดคาไวลวงหนาใหม ใหเลือก 
ตัวเลือก > ชองใหม > สรางใหม 
คุณสามารถสรางชองสนทนาสาธารณะของตนเอง เลือกชือ่ชอง
และเชิญสมาชกิได ซ่ึงสมาชิกดังกลาวสามารถเชญิสมาชิกรายอื่น
เพิ่มเขามาในชองสนทนาสาธารณะได
นอกจากนี้ คุณอาจต้ังชองสนทนาสวนตัวได เฉพาะผูใชท่ีไดรับ
คําเชิญจากโฮสตเทานั้นท่ีจะไดรับอนุญาตใหเขารวมและใชชอง
สนทนาสวนตัวได
ในแตละชองสนทนา ใหกําหนด ชื่อชอง, ความปลอดภัยของชอง, 
ชื่อเลน และ ภาพยอ (ตัวเลือกเสริม)
เมื่อคุณสรางชองสนทนาเสร็จแลว เครื่องจะสอบถามวาคุณตองการ
สงคําเชิญของชองหรือไม คําเชญิของชองจะเปนขอความตัวอักษร
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ในการสนทนากับสมาชิกในชองสนทนาหลงัจากคุณล็อกอินเขาสู
บริการสนทนาแลว ใหกดปุม  คุณจะไดยินเสียงท่ีแสดงวาไดรับ
อนุญาตใหใชงาน
ใหกดปุม  คางไวตลอดเวลาที่คุณกําลังสนทนา เมือ่คุณพดูจบ 
ใหคลายปุม 
หากคุณพยายามที่จะตอบกลับในชองสนทนาโดยกดปุม  
ขณะท่ีสมาชกิรายอื่นกําลังสนทนา ขอความ รอ จะปรากฏขึ้น 
คลายปุม  และรอใหผูอ่ืนสนทนาเสร็จกอน แลวจึงกดปุม  
อีกครั้งเมื่อผูพดูพูดจบ หรือกดปุม  คางไว แลวรอใหขอความ 
คยุ ปรากฏขึ้น
ขณะท่ีคุณสนทนาในชองสนทนา บุคคลแรกที่กดปุม  เมื่อผูอ่ืน
หยุดพูดจะไดพดูเปนคนถดัไป
เมือ่คุณเสร็จส้ินการโทรติดตอแบบสนทนาแลว ใหเลือก 
ตัดการเชื่อมตอ หรือกดปุม 
หากตองการดสูมาชิกท่ีใชงานชองสนทนาในปจจุบันเมื่อคุณมสีาย
ท่ีใชอยูใหเขาชองสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > สมาชิกท่ีใชงาน
ท้ังน้ี คุณสามารถเชิญสมาชกิใหมใหเขารวมชองสนทนาเมื่อคุณ
เชื่อมตอกับชองสนทนาแลว เลือก ตัวเลือก > สงคําเชิญ เพื่อเปด
หนาจอการเชญิ คุณสามารถเชิญไดเฉพาะสมาชิกใหมเทานั้น

หากคุณเปนโฮสตของชองสนทนาสวนตัว หรือหากชองดังกลาว
เปนชองสนทนาสาธารณะ คําเชิญของชองจะเปนขอความตัวอักษร

การตอบกลับคําเชิญของชอง
ในการบันทึกคําเชญิของชองท่ีไดรับ ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดเก็บชอง ระบบจะเพิม่ชองสนทนาลงในรายชือ่สนทนา
ในหนาจอชองสนทนา
หลงัจากคุณบันทึกคําเชญิของชองแลว เครื่องจะสอบถามวาคุณ
ตองการเชือ่มตอกับชองหรือไม เลือก ใช เพือ่เปดหนาจอเซสชั่น
การสนทนา โทรศัพทจะล็อกอินเขาสูบริการ หากคุณยังไมล็อกอิน
หากคุณปฏิเสธหรือลบคําเชญิ เครื่องจะจัดเก็บคําเชิญดังกลาวไว
ในถาดขอความเขา หากตองการเขารวมชองสนทนาภายหลัง 
ใหเปดขอความเชิญ แลวบันทึกคําเชญิ เลอืก ใช จากบทสนทนา
เพือ่เชือ่มตอกับชองสนทนา

การดูบันทึกการสนทนา
กดปุม  แลวเลือก เครื่องมือ > การเชื่อมตอ > การสนทนา > 
ตัวเลือก > บันทึกสนทนา ไฟลบันทึกประกอบดวยแฟมขอมูล
ตอไปนี้ ท่ีไมไดรับ, การสนทนาที่รบั และ การสนทนาที่สราง
หากตองการเริ่มการโทรติดตอแบบตัวตอตัวจาก บันทึกสนทนา 
ใหกดปุม 
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