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อ PTT
ื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) เปนจุดเชื่อมตอ

จะใหคุณใชจุดเชื่อมตอ WAP ได โปรดติดตอ

ติม

าจตองติดตอผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ชื่อมตอเปนครั้งแรก หรือเยี่ยมชมเว็บไซต 

s

ังตอไปนี้:

กคุณตองการดูการแจงเตือนสายเรียกเขา เลือก 

รับสายโทรสนทนา PTT โดยอัตโนมัติ เลือก 

ธสายสนทนา PTT โดยอัตโนมัติ

ตั้งตามรูปแบบ หากคุณตองการใหการตั้งคา

เสียงเตือนสายเรียกเขาที่กําหนดไว

งสําหรับคําขอใหติดตอกลับ

ตองการใหล็อกอินเขาสูบริการ PTT 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

สนทนา 
การสนทนา (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คือ การสนทนาตามเวลาจริง

ผานบริการ IP ที่ใชผานเครือขาย GSM/GPRS PTT จะใหการสื่อสารผานเสียง

โดยตรงที่เชื่อมตอดวยการกดปุม ใช PTT เพื่อสนทนากับคนหนึ่งคนหรือกลุมคน 

คุณตองกําหนดจุดเชื่อมตอและการตั้งคาของ PTT กอน จึงจะสามารถใชฟงกชัน 

PTT ได โดยคุณจะไดรับการตั้งคาเปนขอความตัวอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการ

ที่นําเสนอบริการ PTT นั้น คุณยังสามารถใชแอปพลิเคชั่นตัวชวยตั้งคาเพื่อ

กําหนดคาได หากไดรับการสนับสนุนจากผูใหบริการของคุณ หากตองการขอมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น โปรดดูคูมือโทรศัพทของคุณที่ www.nokia.co.th/

support หรือที่เว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ

ในการสื่อสาร PTT คนๆ หนึ่งจะพูด ขณะที่คนอื่นๆ จะรับฟงผานลําโพงที่ติดตั้ง

อยูภายในผูพูดจะตองหมุนเวียนการพูดใหกับบุคคลอื่น เนื่องจากสมาชิกในกลุม

จะสามารถพูดไดเพียงครั้งละหนึ่งรายเทานั้น และระยะเวลาสูงสุดของรอบเวลา

โตตอบกลับจะมีจํากัด ซึ่งระยะเวลาสูงสุดที่กําหนดไวคือ 30 วินาที สําหรับ

รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการสนทนาโตตอบของเครือขายของคุณ 

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชฟงกชัน

เปดเสียงออกลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

หากมีสายโทรเขา เครื่องจะออกจากการใชการสนทนาแบบ Push to talk 

เพื่อรับสายโทรศัพท

การกําหนดจดุเชื่อมต
ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเช

ที่ระบบตั้งให ผูใหบริการรายอืน่ๆ อาจ

ผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเ

หากคุณไมมีการเชื่อมตอ WAP คุณอ

เพื่อขอรับความชวยเหลือ เมื่อทําการเ

www.nokia-asia.com/phonesetting

การตั้งคา PTT
เลือก ตัวเลือก > ตัง้คาสนทนา

เลือก การตั้งคาผูใช และปอนขอมูลด

ตัวเลือกการรับสาย—เลือก แจง หา

ยอมรับอัตโนมัติ หากคุณตองการให

ไมอนุญาต หากคุณตองการใหปฏิเส

เสียงแจงเตือนโทรสนทนา—เลือก 

เตือนสายเรียกเขาของ PTT เหมือนกับ

ในรูปแบบที่ใชอยู

แบบเสยีงคําขอโทรกลับ—เลือกเสีย

การเริ่มแอปพลิเคชั่น—เลือกวาคุณ

เมื่อคุณเปดเครื่อง

http://www.nokia.co.th/support
http://www.nokia-asia.com/phonesettings
http://www.nokia.co.th/support
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็อกเอาตจากการสนทนาหลังออกจาก

ใช เพื่อล็อกเอาตและปดการบริการ กด ไม 

คชั่นบนพื้นหลัง หากมีหลายแอปพลิเคชั่นเปดอยู 

ชั่นหนึ่งไปอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง ใหกดปุมเมนู

อตัว

ากรายการ แลวเลือก ตัวเลือก > คยุ 1 ตอ 1 

ําลังสนทนา เมื่อคุณสนทนาเสร็จแลว 

โทรออกคางไว รวมถึงเมื่ออยูในหนาจออื่น

 เชน หนาจอรายชื่อ หากตองการโทรออกสายใหม 

กอน เลือก ถูกตัด หรือกด 

รื่องไวหนาตัวคุณเสมอระหวางโทรสนทนาแบบ 

ภาพ พูดที่ไมโครโฟน และอยานํามือปดที่ลําโพง

ตวัตอตวั

ตัวตอตัว หรือกดปุมวางสายเพื่อไมรับสาย

รออกแบบตัวตอตัวหรือการโทรแบบกลุม

ือก > การสนทนา > คุย 1 ตอ 1 หรือ 
สน
ท
น
า
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ชื่อเลนที่ตั้งไว—ใสชื่อเลนที่ตั้งไวของคุณ ซึ่งจะปรากฏใหผูใชรายอื่นไดเห็น 

ผูใหบริการของคุณอาจปดการใชงานตัวเลือกนี้ในเครื่องของคุณ

แสดงที่อยูสนทนาของฉัน—เลือก ในการโทร 1 ตอ 1, ในการโทรแบบกลุม, 

ในการโทรทั้งหมด หรือ ไมเลย ผูใหบริการของคุณอาจปดการใชงาน

บางตัวเลือกนี้ในเครื่องของคุณ

แสดงสถานะล็อกอิน—เลือก ใช หากคุณตองการใหแสดงสถานะของคุณ หรือ ไม 

หากคุณตองการใหซอนสถานะของคุณ

เลือก การตั้งคาการเชื่อมตอ และปอนขอมูลดังตอไปนี้:

โดเมน—ปอนชื่อโดเมนที่ไดรับจากผูใหบริการ

ชื่อจุดเชื่อมตอ—ปอนชื่อจุดเชื่อมตอ PTT จําเปนตองมีชื่อจุดเชื่อมตอเพื่อสราง

การเชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM/GPRS 

ที่อยูเซิรฟเวอร—ปอน IP แอดเดรสหรือชื่อโดเมนของเซิรฟเวอร PTT ที่ไดรับ

จากผูใหบริการ

ชื่อผูใช—ปอนชื่อผูใชที่ไดรับจากผูใหบริการ

รหัสผานสนทนา—ปอนรหัสผานเพื่อเชื่อมตอขอมูล หากจําเปน คุณมักจะไดรับ

รหัสผานจากผูใหบริการของคุณ และมักตองคํานึงถึงตัวพิมพ

การล็อกอินเขาสู PTT
PTT จะล็อกอินเขาสูการบริการโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใชงาน

เมื่อล็อกอนิสําเร็จแลว PTT จะเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเขาสูชองสัญญาณที่ใชอยู

เมื่อปดแอปพลิเคชั่นครั้งลาสุด หากการเชื่อมตอขาดหายไป เครื่องจะพยายาม

ล็อกอนิกลับเขาสูระบบใหโดยอัตโนมัติ จนกวาคุณจะออกจาก PTT

การออกจาก PTT
เลือก ตัวเลือก > ออก ขอความ ล

แอปพลิเคชั่น? จะปรากฏขึ้น กด 

หากคุณยังตองการใชงานแอปพลิเ

และคุณตองการสลับจากแอปพลิเค

คางไว

การติดตอแบบตัวต
เลือก ตัวเลือก > รายชื่อ

เลือกผูติดตอที่คุณตองการคุยดวยจ

กดปุมโทรคางไวตลอดเวลาที่คุณก

ใหปลอยปุมโทรออก

ในการสนทนากับผูติดตอ ใหกดปุม

ของแอปพลิเคชั่น การสนทนา ดวย

ใหวางสายการติดตอแบบตัวตอตัว

เคล็ดลับ!  คุณควรวางเค

PTT เพื่อที่คุณจะไดเห็นจอ

การรบัสายตดิตอแบบ

กดปุมโทรออกเพื่อเริ่มการโทรแบบ

เคล็ดลับ! คุณสามารถโท

ไดจากรายชื่อ เลือก ตัวเล

สนทนาหลายคน
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ดใชอยูมากกวาหนึ่งชอง เลือก สลับ 

รสนทนาดวย

คาไวลวงหนาเปนครั้งแรก ใหเลือก ตัวเลือก > 

วมชองสัญญาณที่กําหนดคาไวลวงหนา 

าณ

องคุณเอง

ก ตวัเลือก > ชองใหม > สรางใหม

ณะของคุณเองได โดยเลือกชื่อชองสัญญาณ

หลานั้นสามารถเชิญสมาชิกรายอื่นๆ ใหเขารวม

นตัวได เฉพาะผูใชที่ไดรับเชิญจากเจาภาพ

ะใชชองสัญญาณสวนตัว

ื่อชอง, ความปลอดภัยของชอง, ชื่อเลน และ 

 เครื่องจะถามคุณวาตองการสงคําเชิญ

หรือไม คําเชิญใหเขารวมสนทนาในชอง

ร

ลังจากที่ล็อกอินเขาใชบริการ PTT แลว 

อกวาคุณสามารถเขาใชงานได

ูด เมื่อพูดจบแลว ใหปลอยปุมโทร
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

การโทรแบบกลุม
หากตองการโทรถึงกลุม เลือก ตัวเลือก > รายชื่อ เลือกรายชื่อที่คุณตองการโทร 

และเลือก ตัวเลือก > สนทนาหลายคน

การสมัครรบัสถานะล็อกอินของผูอื่น
ในการสมัครหรือยกเลิกการสมัครรับสถานะล็อกอนิ PTT ของผูอืน่ เลือก ตัวเลือก > 

รายชื่อ จากนั้นเลือกรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > แสดงสถานะลอ็กอิน หรือ 

ซอนสถานะลอ็กอิน

การสงคําขอโทรกลับ
ใน รายชื่อ เลื่อนไปที่ชื่อที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > สงคําขอโทรกลับ

การตอบกลับคําขอโทรกลับ

เมื่อใครบางคนสงคําขอใหโทรกลับใหคุณ 1 คําขอใหมใหโทรกลับ จะปรากฏขึ้น

ในโหมดสแตนดบาย กด แสดง เพื่อเปด ถาดเขาโทรกลับ เลือกรายชื่อ และ ตัวเลอืก 

> คุย 1 ตอ 1 เพื่อเริ่มการโทรแบบตัวตอตัว 

ชองสัญญาณ
คุณสามารถเขารวมชองสัญญาณสาธารณะที่ถูกกําหนดการตั้งคาไวลวงหนาแลว 

ชองสาธารณะจะเปดใหกับทุกคนที่รูจัก URL ของชอง

เมื่อคุณเชื่อมตอเขากับชองสัญญาณและพูดคุยแลว สมาชิกทั้งหมดที่เขารวม

ในชองสัญญาณจะไดยินสิ่งที่คุณพูด ชองสัญญาณสามารถทํางานไดสูงสุดหาชอง

ในเวลาเดียวกัน เมื่อมีชองสัญญาณเป

เพื่อเปลี่ยนชองสัญญาณที่คุณตองกา

เลือก ตัวเลือก > ชองสนทนา

ในการเชื่อมตอชองสัญญาณที่กําหนด

ชองใหม > เพิ่มที่มีอยู เมื่อคุณเขาร

คุณตองพิมพ URL สําหรับชองสัญญ

การสรางชองสัญญาณข

ในการสรางชองสัญญาณใหม ใหเลือ

คุณสามารถสรางชองสัญญาณสาธาร

ของคุณเอง และเชิญสมาชิก สมาชิกเ

ในชองสัญญาณสาธารณะ

คุณยังสามารถตั้งคาชองสัญญาณสว

เทานั้นที่จะไดรับอนุญาตใหเขารวมแล

สําหรับแตละชองสัญญาณ ใหระบุ: ช

ภาพยอ (กําหนดหรือไมก็ได)

เมื่อคุณสรางชองสัญญาณสําเร็จแลว

ใหเขารวมสนทนาในชองสัญญาณนั้น

สัญญาณจะอยูในรูปขอความตัวอักษ

การคุยกับชองสัญญาณ

หากตองการพูดคุยกับชองสัญญาณ ห

ใหกดปุมโทร คุณจะไดยินเสียงที่บงบ

ใหกดปุมโทรคางไวตลอดขณะที่คุณพ
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ชิญนั้นจะไดรับการจัดเก็บไวในถาดขอความเขา 

นภายหลัง ใหเปดขอความเชิญและ

องโตตอบเพื่อเชื่อมตอกับชองสัญญาณ

ันทึกจะประกอบดวยโฟลเดอรตอไปนี้: ที่ไมไดรับ, 

าที่สราง

าก บันทึกสนทนา ใหกดปุมโทร
สน
ท
น
า

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

หากคุณพยายามตอบกลับชองสัญญาณดวยการกดปุมโทร ขณะที่ผูอื่นกําลังพูดอยู 

รอ จะปรากฏ ปลอยปุมโทรออก รอใหอีกฝายหนึ่งพูดจบ และกดปุมโทรออกอีกครั้ง

เมื่อผูพูดพูดจบ หรือกดปุมโทรออกคางไว และรอใหขอความ คุย ปรากฏขึ้น

เมื่อคุณกําลังคุยอยูในชองสัญญาณ คนแรกที่กดปุมโทรออกเมื่ออีกคนหนึ่งที่หยุดพูด

จะเปนผูพูดถัดไป

เมื่อคุณสนทนาแบบ PTT เสร็จสิ้นแลว ใหเลือก ถูกตดั หรือกด 

หากตองการดูสมาชิกที่พูดคุยอยูในชองสัญญาณในขณะที่คุณสนทนากับ

ชองสัญญาณ ใหเลือก ตัวเลือก > สมาชิกที่ใชงาน

นอกจากนี้คุณยังสามารถเชิญสมาชิกใหมใหเขารวมสนทนาในชองสัญญาณได

เมื่อคุณเชื่อมตอเขากับชองสัญญาณ โดยเลือก ตวัเลือก > สงคําเชิญ เพื่อเปด

หนาจอการเชิญ คุณสามารถเชิญสมาชิกใหมไดก็ตอเมื่อคุณเปนเจาของชอง

สัญญาณสวนตัวนั้นเทานั้น หรือเมื่อชองสัญญาณนั้นเปนชองสัญญาณสาธารณะ 

คําเชิญใหเขารวมสนทนาในชองสัญญาณจะอยูในรูปขอความตัวอักษร

การตอบกลับคําเชิญใหเขารวมสนทนา
ในชองสัญญาณ
หากตองการบันทึกคําเชิญใหเขารวมสนทนาในชองสัญญาณ ใหเลือก ตัวเลือก > 

จัดเก็บชอง ชองสัญญาณจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อ PTT ของคุณในหนาจอ

ชองสัญญาณ

หลังจากที่คุณบันทึกคําเชิญชองสัญญาณแลว เครื่องจะถามคุณวาตองการเชื่อมตอ

ไปยังชองสัญญาณนั้นหรือไม ใหเลือก ใช หากตองการเปดหนาจอเซสชัน PTT 

เครื่องของคุณจะล็อกอินเขาใชบริการหากคุณยังไมไดล็อกอิน

หากคุณปฏิเสธหรือลบคําเชิญ คําเ

หากตองการเขารวมชองสัญญาณใ

บันทึกคําเชิญนั้น เลือก ใช จากกล

การดูบันทึก PTT
เลือก ตัวเลอืก > บันทึกสนทนา บ

การสนทนาที่รับ และ การสนทน

หากตองการโทรออกแบบตัวตอตัวจ
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