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สนทนา
เกี่ยวกับการสนทนา
สนทนา (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนบริการ
สื่อสารดวยเสียงผานเครือขาย IP (VoIP) ตามเวลาจริง ซึง่จะใช
เครือขาย GSM หรือ GRPS การสนทนาเปนการสื่อสารทางเสียง
โดยตรงดวยการกดปุมบนเครื่อง ใชฟงกชันสนทนาเพือ่สนทนา
แบบตัวตอตัวหรือสนทนาแบบเปนกลุม

กอนที่จะใชฟงกชันสนทนา คุณตองระบุการตั้งคาสนทนา (จุด
เชื่อมตอ, PTT, SIP, XDM และสถานะ) คุณอาจไดรับการตั้งคา
เปนขอความตัวอกัษรแบบพเิศษจากผูใหบริการที่นาํเสนอ
บริการสนทนานัน้ ทัง้นี้ คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นตัวชวยตั้ง
คาในการกําหนดคาการสนทนา ในกรณีที่ผูใหบริการของคุณ
รองรับคุณสมบัตินี ้สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัแอปพลิเคชั่น
สนทนา โปรดดูคูมือผูใชโทรศัพทของคุณหรือเว็บไซต Nokia
ในประเทศของคุณ
ในการสื่อสารสนทนา จะมีผูพดูหนึง่คน ในขณะทีค่นอืน่ๆ จะฟง
การสนทนานั้นผานลาํโพงในเครื่อง

คําเตอืน:  หามถือโทรศัพทไวใกลกบัหูเมื่อคุณเปดใช
ลาํโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป

ผูพดูจะสลบักนัโตตอบแตละฝาย เนือ่งจากสมาชิกในกลุม
เพยีงหนึ่งคนเทานัน้ทีส่ามารถสนทนาได จึงมีการจํากดัระยะ
เวลาสูงสุดในการผลัดกนัสนทนา โดยปกติ จะตั้งระยะเวลา

สูงสุดไว 30 วินาที ติดตอผูใหบริการเพื่อขอทราบรายละเอยีด
เกีย่วกบัระยะเวลาของรอบการสนทนาในเครือขายของคุณ

การโทรสายสนทนาจะมากอนกจิกรรมการสนทนาเสมอ

ล็อกอินและออกจากการสนทนา
เมื่อคุณเริ่มใชบริการสนทนา (PTT) คุณจะลอ็กอนิและเชื่อมตอ
กบัชองสนทนาที่คุณเขาใชครั้งสุดทายที่คุณปดแอปพลเิคชั่น
ดังกลาวโดยอตัโนมัติ หากการเชื่อมตอลมเหลว ถาคุณตองการ
จะลองลอ็กอนิเขาอกีครั้ง ใหเลอืก ตัวเลือก > ล็อกอินในการ
สนทนา

หากตองการออกจากการสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

ในการเปลี่ยนเปนแอปพลิเคชั่นอืน่ทีเ่ปดอยู ใหกดปุมเมนูคาง
ไว

โทรและรับสายสนทนา
คําเตือน:  หามถือโทรศัพทไวใกลกบัหูเมื่อคุณเปดใช

ลาํโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกนิไป

ในการโทรสนทนา ใหกดปุมโทรคางไวตลอดเวลาที่คุณเปน
ฝายสนทนา ในการฟงคําสนทนาโตตอบ ใหปลอยปุมโทร
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ในการตรวจสอบสถานะการลอ็กอนิของรายชื่อคนอืน่ๆ ของคุณ
เมื่ออยูในสนทนา ใหเลือก ตวัเลือก > รายชื่อสนทนา >
รายชือ่ และจากตัวเลือกตอไปนี้

●   — ผูทีว่าง
●   — ผูที่ไมรูจัก
●   — ผูทีไ่มตองการใหรบกวน แตสามารถรับคําขอโทร
กลับได

●   — ผูทีป่ดฟงกชันสนทนาแลว

บริการนี้จะขึ้นอยูกบัผูใหบริการเครือขายและจะไมใหเลอืกใช
เฉพาะรายชื่อที่สมัครบริการเทานัน้ ในการสมัครรายชื่อ ให
เลอืก ตวัเลือก > แสดงสถานะล็อกอิน

โทรตัวตอตัว
เลอืก ตวัเลือก > รายชือ่สนทนา > รายชือ่ เลือกรายชื่อที่
คุณตองการสนทนา แลวเลอืก ตัวเลือก > คุย 1 ตอ 1 กดปุม
โทรคางไวตลอดเวลาที่คุณสนทนา เมื่อคุณสนทนาเสร็จ ให
ปลอยปุมโทร

ในการสนทนากบัรายชื่อใด ใหกดปุมโทรคางไวในหนาจออืน่ๆ
ทีอ่ยูในแอปพลิเคชั่นสนทนาเชนเดียวกนั เชน หนาจอรายชื่อ

หากตองการโทรครั้งใหม ใหวางสายสนทนาตัวตอตัวสายแรก
กอน เลือก ตัดเชือ่มตอ

เคล็ดลับ:  คุณควรถือโทรศัพทไวขางหนาคุณในขณะ
โทรสนทนาเพือ่ที่คุณจะไดเห็นหนาจอ พดูผาน
ไมโครโฟน และอยาใหมือของคุณบังลําโพง

โทรแบบกลุม
ในการโทรกลุม ใหเลอืก ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา > ราย
ชือ่ ทาํเครื่องหมายเลอืกรายชื่อทีคุ่ณตองการโทร แลวเลือก
ตวัเลือก > สนทนาหลายคน

รับสายสนทนา
ในการรับสายสนทนาแบบตัวตอตัว ใหกดปุมโทร เมื่อตองตัด
สายสนทนา ใหกดปุมวางสาย

เคล็ดลับ:  ทั้งนี ้คุณสามารถโทรแบบกลุมหรือโทรแบบ
ตัวตอตอจากรายชื่อได เลอืก ตวัเลือก > การ
สนทนา > คุย 1 ตอ 1 หรือ สนทนาหลายคน

คําขอโทรกลับ
การสงคําขอโทรกลับ:

ในรายชื่อ ใหเลื่อนไปยังชื่อทีต่องการ แลวเลอืก ตัวเลือก >
สงคําขอโทรกลับ
เมื่อคุณไดรับคําขอโทรกลบั สัญลักษณ 1 คําขอใหมใหโทร
กลับ จะแสดงในโหมดพรอมทาํงาน

การตอบคําขอโทรกลับ:

เลือก แสดง ตามดวยรายชื่อ และ ตวัเลือก > คุย 1 ตอ 1
เพือ่เริ่มโทรแบบตัวตอตัว
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กลุมสนทนา
ชองสนทนา
ชองสนทนาประกอบไปดวยกลุมสมาชิก (เชน เพือ่นหรือเพือ่น
รวมงาน) ที่เขารวมในชองสนทนานั้นหลงัจากไดรับคําเชิญ เมื่อ
คุณโทรถึงชองสนทนา สมาชิกทั้งหมดทีเ่ขารวมชองนัน้จะ
ไดยินเสียงโทรพรอมกนั

คุณสามารถเขารวมชองสนทนาที่กาํหนดไวลวงหนาในเครื่อง
ของคุณได ชองสาธารณะจะเปดใหกบัทกุๆ คนที่รูจัก URL ของ
ชองสนทนานั้น

เมื่อคุณเชื่อมตอกบัชองสนทนา แลวเริ่มสนทนา สมาชิกทีเ่ขา
รวมชองดังกลาวจะไดยินเสียงสนทนาของคุณ คุณสามารถเปด
ใชชองสนทนาไดพรอมกนัสูงสุดถงึ 5 ชอง

เลอืก ตวัเลือก > รายชื่อสนทนา > กลุมเครอืขาย / ชอง

ในการเชื่อมตอกบัชองหรือกลุมสาธารณะทีเ่ครือขายกําหนดไว
ลวงหนาในเครื่องของคุณเปนครั้งแรก คุณตองสรางกลุมหรือ
ชองสนทนากอนเปนอนัดับแรก เลือก ตวัเลือก > เพิ่มที่มีอยู
แลวปอนขอมูลที่ตองการ หลงัจากลงิคไปยังกลุมทีส่รางไว
แลว คุณสามารถพยายามเขารวมกลุมไดทันที

กลุมเครือขาย
กลุมเครือขายประกอบไปดวยรายชื่อสมาชิกทีก่ําหนดไวแลว
ลวงหนา ซึ่งถกูจัดเกบ็ไวในเซิรฟเวอร คุณสามารถกาํหนดผูเขา
รวมไดโดยเพิม่รายชื่อดังกลาวลงในรายชื่อสมาชิก เมื่อคุณ
ตองการสนทนากบักลุมเครือขาย คุณสามารถเลอืกกลุม แลว
โทรไปยังกลุมนัน้ได เซริฟเวอรจะโทรไปหาผูเขารวมแตละราย

ที่อยูในกลุมนั้น การโทรดังกลาวสามารถใชงานไดเมื่อผูเขา
รวมรายแรกรับสาย

ในการโทร ใหเลือก ตัวเลือก > รายชือ่สนทนา > กลุม
เครอืขาย / ชอง เลือ่นไปทีแ่ทบ็กลุมสนทนา แลวเลอืกกลุม
และกดปุมโทร

สรางกลุมชองสนทนา
ในการสรางชองหรือกลุมเครือขายที่จะกําหนดคาใหม ใหเลอืก
ตวัเลือก > สรางใหม, กลุมเครอืขายสนทนา หรือ ชอง
สนทนา
คุณสามารถสรางชองสนทนาสาธารณะของตนเองได เลอืกชื่อ
ชองสนทนาของตนเอง รวมทัง้เชิญสมาชิกคนอืน่ๆ ได สมาชิก
ดังกลาวสามารถเชิญสมาชิกคนอืน่ๆ ใหเขารวมชองสนทนา
สาธารณะไดตอไปอกี

ทั้งนี้ คุณอาจกาํหนดคาชองสนทนาสวนตัวได เฉพาะผูใชทีไ่ด
รับคําเชิญจากโฮสตเทานัน้ทีจ่ะเขารวมและใชชองสนทนาสวน
ตัวได
สําหรับชองสนทนาแตละชอง ใหกําหนด ชื่อกลุมเครอืขาย
สนทนา, ชือ่เลน และ ภาพยอ (ตัวเลือกเสริม)

เมื่อคุณสรางชองสนทนาสําเร็จแลว ระบบจะถามวาคุณตองการ
สงคําเชิญเขารวมชองหรือไม คําเชิญเขารวมชองสนทนาเปน
ขอความตัวอักษร

สนทนากับกลุมหรือชองสนทนา
ในการสนทนากบัชองสนทนาหลังจากลอ็กอนิเขาสูบริการ
สนทนา ใหกดปุมโทร คุณจะไดยินเสียงสัญญาณเพือ่แสดงให
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ทราบวาไดรับการยินยอมใหเขาใชบริการนีไ้ด กดปุมโทรคาง
ไวตลอดเวลาที่คุณสนทนา เมื่อคุณสนทนาเสร็จ ใหปลอยปุม
โทร
หากคุณพยายามทีจ่ะตอบชองสนทนาโดยกดปุมโทรในขณะที่
มีผูอืน่กาํลงัคุยอยู สัญลักษณ รอ จะปรากฏบนหนาจอ ปลอย
ปุมโทร รอจนกวาผูอืน่จะคุยเสร็จ แลวกดปุมโทรอกีครั้งเมื่อผู
สนทนารายนัน้จบการสนทนา หรือ กดปุมโทรคางไวเชนนั้น
แลวรอจนกวาสัญลกัษณ คุย จะปรากฏบนหนาจอ
เมื่อคุณสนทนาในชอง ผูกดปุมโทรรายแรกหลงัจากผูสนทนา
รายปจจุบันจบการสนทนาจะไดสนทนาเปนรายตอไป

ในการดูสมาชิกที่ใชงานชองสนทนาในขณะที่คุณมีสาย
สนทนากบัชองดังกลาวอยู ใหเลือก ตวัเลือก > สมาชกิที่ใช
งาน

เมื่อคุณจบการสนทนาแลว ใหเลือก ตดัเชื่อมตอ หรือกดปุม
C.
ในการเชิญใหสมาชิกใหมเขารวมสายสนทนาปจจุบัน ใหเลือก
ชองสนทนาทีคุ่ณเชื่อมตออยู เลอืก ตวัเลือก > สงคําเชญิ
เพือ่เปดหนาจอคําเชิญ คุณสามารถเชิญสมาชิกใหมเมื่อคุณ
เปนโฮสตของชองสนทนาสวนตัวเทานั้น หรือเมื่อชองนั้นเปน
ชองสนทนาสาธารณะ คําเชิญเขารวมชองสนทนาเปนขอความ
ตัวอักษร

ทัง้นี้ คุณสามารถโฆษณากลุมสนทนาของคุณเพือ่ใหผูสนทนา
รายอืน่ๆ รูจักและเขารวมกลุมของคุณ เลอืก ตัวเลือก > สงคํา
เชิญ แลวปอนขอมูลที่ตองการ

ตอบรับคําเชิญเขารวมชองสนทนา
ในการจัดเกบ็คําเชิญเขารวมชองสนทนาทีไ่ดรับ ใหเลอืก ตวั
เลือก > จดัเก็บชอง ระบบจะเพิม่ชองสนทนาลงในรายชื่อ
สนทนา ในหนาจอชอง

หลงัจากบันทกึคําเชิญเขารวมชองแลว เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการเชื่อมตอกบัชองสนทนาหรือไม เลือก ใช เพือ่เปดหนา
จอชองสนทนาดังกลาว โทรศัพทจะล็อกอนิเขาสูบริการในกรณี
ที่คุณยังไมไดล็อกอนิ

หากคุณปฏิเสธหรือลบคําเชิญ คําเชิญจะถูกจัดเกบ็ไวในถาด
เขาของแอปพลิเคชั่นขอความ หากตองการเขารวมชอง
สนทนาภายหลัก ใหเปดขอความคําเชิญ แลวบันทึกคําเชิญนั้น
เลือก ใช จากกรอบสนทนาเพือ่เชื่อมตอกบัชอง

ดูบนัทึกสนทนา
เลือก ตัวเลือก > บนัทึกสนทนา และ สนทนาที่ไมไดรับ,
สนทนาที่ไดรับ หรือ สนทนาที่สราง

ในการโทรติดตอแบบตัวตอตัวจากบันทึกสนทนา ใหเลือกราย
ชื่อ แลวกดปุมโทร

การตั้งคาสนทนา
ในการเปลี่ยนการตั้งคาผูใชสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > การ
ตัง้คา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● สายเรยีกเขา  — เลือกวาจะยอมรับหรือปดกั้นสายสนทนา

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 7



● คําขอโทรกลับที่เรยีกเขา  — เลอืกวาจะรับหรือปดกัน้
คําขอโทรกลับที่ไดรับ

● ตัวเลือกการรบัสาย  — เลอืกวาจะใหระบบแจงสาย
สนทนาที่เขามาหรือจะใหระบบรับสายสนทนาโดยอตัโนมัติ

● แบบเสียงคําขอโทรกลับ  — เลือกเสียงเรียกเขาสําหรับ
คําขอโทรกลับ

● การเริม่แอปพลิเคชั่น  — เลอืกวาคุณตองการจะล็อกอนิ
เขาสูบริการสนทนาเมื่อคุณเปดเครื่องหรือไม

● ชื่อเลนที่ตัง้ไว  — ใสชื่อเลนที่จะปรากฏแกผูใชคนอืน่ๆ คุณ
อาจไมสามารถแกไขคานี้ได

● แสดงที่อยูสนทนาของฉัน  — เลือกเวลาทีจ่ะแสดงทีอ่ยู
สนทนาของคุณแกฝายสนทนาอื่นๆ คุณอาจไมสามารถ
เลอืกตัวเลอืกบางรายการได

● รายการที่ยอมรับ  — เลือกผูทีคุ่ณอนญุาตใหติดตอกบัคุณ
ได

● รายการที่ถกูบล็อก  — เลือกผูที่คุณไมตองการใหติดตอ
กบัคุณ

● แสดงสถานะล็อกอิน  — เลือกเวลาทีจ่ะใหแสดงสถานะ
การลอ็กอนิปจจุบันใหผูอืน่เห็น ผูใหบริการอาจไมจําเปน
ตองรองรับฟงกชันนี้

● การตัง้คาการเชื่อมตอ  — เลอืกทีจ่ะแกไขการตั้งคาการ
เชื่อมตอเมื่อจําเปน (คุณอาจไดรับการตั้งคาเหลานี้ รวมไป
ถงึการตั้งคา SIP, XDM และการตั้งคาสถานะผานทาง OTA
เรียบรอยแลว)
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