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การคาของผูเปนเจาของอื่นๆ ตามลําดับ

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดงันั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหนึง่

สวนใดของผลิตภัณฑที่อธบิายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด NOKIA หรือผูใหอนุญาต

รายใดของ NOKIA จะไมรับผดิชอบตอการสญูหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบตัิการณ 

อันเปนผลสบืเนื่องหรือความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัด

อยูที่การรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑที่จําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงาน
ตามวตัถุประสงค ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตทีก่ฎหมาย

ระบไุวเทานั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะและบริการสําหรับผลติภัณฑเหลานี้ที่วางจําหนายอาจแตกตางกนัไปตามภูมิภาค 
โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตวัเลือกภาษาที่มีใหเลือกใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia

การทํางานและคุณสมบัตบิางอยางจะขึ้นอยูกับซิมการด และ/หรือเครือขาย MMS หรือความสามารถในการใชงาน
รวมกันไดของอุปกรณและรูปแบบเนื้อหาที่ไดรับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเตมิ

โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

ฉบับที่ 1 TH



Pu
sh

 to
 ta

lk

1

อ PTT
ื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP) เปนจุดเชื่อมตอหลัก 

ใชจุดเชื่อมตอ WAP โปรดติดตอผูใหบริการ

P ได คุณอาจตองติดตอผูใหบริการโทรศัพท

ทําการเชื่อมตอครั้งแรก หรือเยี่ยมชมเว็บไซต 

s

อไปนี้:

ากคุณตองการเห็นขอความแจงเตือน

มัต ิหากคุณตองการใหเครื่องรับสาย PTT 

ุณตองการใหเครื่องปฏิเสธสาย PTT 

 ตั้งตามรูปแบบ หากคุณตองการตั้งคา

ามา ใหเหมือนกับเสียงเตือนเมื่อมี

บบที่ใชอยู

ียงสําหรับคําขอใหโทรกลับ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

Push to talk 
Push to talk (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คือ การสนทนาดวยเสียง

แบบเรียลไทมผานบริการ IP บนเครือขาย GSM/GPRS PTT ชวยใหคุณสามารถ

สื่อสารดวยเสียงไดโดยตรง เพียงแคกดปุมเดียว คุณสามารถใช PTT เพื่อสนทนากับ

คนหนึ่งคนหรือกลุมคนก็ได 

กอนที่คุณจะใชงาน PTT คุณตองกําหนดจุดเชื่อมตอสําหรับ PTT และตั้งคา PTT กอน 

คุณอาจไดรับคาที่ตองใชในรูปของขอความพิเศษจากผูใหบริการที่ใหบริการ PTT 

นอกจากนี้คุณยังสามารถใชแอปพลิเคชั่นตัวชวยตั้งคา เพื่อกําหนดคาได 

หากผูใหบริการของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่นดังกลาว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม

ในการสื่อสารแบบ PTT คนๆ หนึ่งจะพูด ขณะที่คนอื่นๆ จะรับฟงผานลําโพงของ

โทรศัพท ผูพูดแตละคนจะตองผลัดกันพูด และเนื่องจากสมาชิกในกลุมจะสามารถ

พูดไดพรอมกันเพียงหนึ่งคนเทานั้น ระยะเวลาสูงสุดของแตละรอบจึงไดรับการ

จํากัดไว ซึ่งระยะเวลาสูงสุดที่กําหนดไวคือ 30 วินาที หากตองการขอมูลเกี่ยวกับ

ระยะเวลาในการสนทนาโตตอบสําหรับเครือขายของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการ

ของคุณ

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางเปดเสียงออกลําโพง 

เนื่องจากเสียงจะดังมาก

หากมีสายโทรเขา เครื่องจะออกจากการใช Push to talk เพื่อรับสายโทรศัพทกอน

การกําหนดจดุเชื่อมต
ผูใหบริการหลายรายจะใหคุณใชจุดเช

ผูใหบริการรายอืน่ๆ อาจกําหนดใหคุณ

ของคุณหากตองการขอมูลเพิ่มเติม

หากคุณไมสามารถเชื่อมตอแบบ WA

ของคุณเพื่อขอรับความชวยเหลือ เมื่อ

www.nokia-asia.com/phonesetting

การตั้งคา PTT

เลือก การตั้งคาผูใช และปอนขอมูลต

ตัวเลือกการรับสาย — เลือก แจง ห

เมื่อมีสายโทรเขา เลือก ยอมรับอัตโน

โดยอตัโนมัติ เลือก ไมอนุญาต หากค

โดยอตัโนมัติ

เสียงแจงเตือนโทรสนทนา — เลือก

เสียงแจงเตือนเมื่อมีสาย PTT เรียกเข

สายสนทนาตามที่ไดกําหนดไวในรูปแ

แบบเสยีงคําขอโทรกลับ — เลือกเส

เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น โปรดดูคูมือโทรศัพทของคุณที่ www.nokia.co.th/N82/support 

หรือที่เว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

http://www.nokia.co.th/N82/support
http://www.nokia-asia.com/phonesettings
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โนมัติเมื่อเริ่มตนใชงาน

ตอเขาสูชองสัญญาณที่ใชงานลาสุด

หากการเชื่อมตอขาดหาย เครื่องจะพยายาม

มัติ จนกวาคุณจะออกจาก PTT

จากการสนทนาหลังออกจากแอปพลิเคชั่น? 

ะยุติการใชบริการ กด ไม หากคุณยังตองการเปด

ัง หากคุณเปดแอปพลิเคชั่นไวหลายตัว และคุณ

ไปยังอีกแอปพลิเคชั่นหนึ่ง ใหกดปุมเมนูคางไว

หนึ่ง

ร แลวกดปุม ตัวเลือก > คุย 1 ตอ 1 

ําลังพูด เมื่อคุณพูดเสร็จแลว ใหปลอยปุมนี้

ปุมโทรคางไว รวมถึงเมื่ออยูในหนาจออืน่

 เชน หนาจอรายชื่อ หากตองการโทรออกสายใหม 

ือก ถูกตัด หรือกด 

รื่องไวหนาตัวคุณเสมอระหวางสนทนาแบบ PTT 

 ใหพูดใสไมโครโฟน และอยาใชมือบังลําโพง
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การเริ่มแอปพลิเคชั่น — เลือกวาคุณตองการล็อกอินเขาใชบริการ PTT 

เมื่อคุณเปดเครื่องหรือไม

ชื่อเลนที่ตั้งไว — ใสชื่อเลนที่คุณตองการใหผูใชคนอื่นเห็น ผูใหบริการของคุณอาจ

ปดไมใหมีการแกไขตัวเลือกนี้ในเครื่องของคุณ

แสดงที่อยูสนทนาของฉัน — เลือก ในการโทร 1 ตอ 1, ในการโทรแบบกลุม, 

ในการโทรทั้งหมด หรือ ไมเลย ผูใหบริการของคุณอาจปดไมใหมีการใชงาน

ตัวเลือกเหลานี้บางตัวในเครื่องของคุณ

แสดงสถานะล็อกอิน — เลือก ใช หากตองการแสดงสถานะของคุณ หรือเลือก ไม 

หากตองการซอนสถานะของคุณ

เลือก การตั้งคาการเชื่อมตอ และปอนขอมูลตอไปนี้:

โดเมน — ปอนชื่อโดเมนที่ไดรับจากผูใหบริการ

ชื่อจุดเชื่อมตอ — ปอนชื่อจุดเชื่อมตอ PTT คณุจําเปนตองปอนชื่อจุดเชื่อมตอ

เพื่อเชื่อมตอเขากับเครือขาย GSM/GPRS 

ที่อยูเซิรฟเวอร — ปอน IP แอดเดรสหรือชื่อโดเมนเซิรฟเวอร PTT ที่ไดรับจาก

ผูใหบริการ

ชื่อผูใช — ปอนชื่อผูใชที่ไดรับจากผูใหบริการ

รหัสผานสนทนา — ปอนรหัสผาน หากถาม เพื่อทําการเชื่อมตอแบบขอมูล 

โดยปกติคุณจะไดรับรหัสผานจากผูใหบริการของคุณ และตองใชตัวพิมพเล็ก

หรือตัวพิมพใหญใหถูกตองตามที่ไดรับมา

การล็อกอินเขา PTT
PTT จะล็อกอนิเขาใชบริการโดยอัต

เมื่อล็อกอนิสําเร็จแลว PTT จะเชื่อม

กอนปดแอปพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ 

ล็อกอินกลับเขาสูระบบใหโดยอัตโน

การออกจาก PTT
เลือก ตัวเลือก > ออก. ล็อกเอาต

จะปรากฏ กด ใช เพื่อล็อกเอาทแล

แอปพลิเคชั่นดังกลาวไวในเบื้องหล

ตองการสลับจากแอปพลิเคชั่นหนึ่ง

การโทรแบบหนึ่งตอ
เลือก ตัวเลือก > รายชื่อ

เลือกผูที่ตองการคุยดวยจากรายกา

กดปุมโทรคางไวตลอดเวลาที่คุณก

หากตองการพูดกับคูสนทนา ใหกด

ของแอปพลิเคชั่น การสนทนา ดวย

ใหวางสายแบบหนึ่งตอหนึ่งกอน เล

เคล็ดลับ!  คุณควรวางเค

เพื่อที่คุณจะไดเห็นจอภาพ



Pu
sh

 to
 ta

lk

3

ําขอใหมใหโทรกลับ จะปรากฏขึ้นใน

 ถาดเขาโทรกลับ เลือกผูที่ตองการติดตอ 

ื่อโทรออกแบบหนึ่งตอหนึ่ง 

ารณะที่ไดรับการกําหนดคาไวลวงหนาแลวได 

ณนั้นจะสามารถเขารวมสนทนาในชอง

และพูดคุยแลว สมาชิกทั้งหมดที่เขารวมใน

 คุณสามารถเขารวมชองสัญญาณไดสูงสุด

มากกวาหนึ่งชองสัญญาณ ใหเลือก สลับ 

องการสนทนา

สาธารณะที่ไดรับการกําหนดคาไวลวงหนา 

ที่มีอยู เมื่อคุณตองการเขารวมชองสัญญาณ

URL ของชองสัญญาณนั้น

องคุณเอง

หเลือก ตัวเลือก > ชองใหม > สรางใหม

ณะของคุณเองได โดยตั้งชื่อชองสัญญาณ

นทนา สมาชิกเหลานั้นจะสามารถเชิญ

องสัญญาณสาธารณะนั้นได
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

การรบัสายแบบหนึ่งตอหนึง่

กดปุมโทรเพื่อโทรออกแบบหนึ่งตอหนึ่ง หรือกดปุมวางสายหากไมตองการรับสาย

เคล็ดลับ! คุณสามารถโทรออกแบบหนึ่งตอหนึ่งหรือโทรแบบกลุม

ไดจากรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > การสนทนา > คยุ 1 ตอ 1 หรือ 

สนทนาหลายคน

การโทรแบบกลุม
หากตองการโทรถึงกลุมผูรับ ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อ และเลือกบุคคลที่คุณ

ตองการโทรหา และเลือก ตัวเลือก > สนทนาหลายคน

การสมัครรบัสถานะล็อกอินของผูอื่น
หากตองการสมัครหรือยกเลิกการรับสถานะล็อกอนิของผูอื่น ใหเลือก ตัวเลอืก > 

รายชื่อ เลือกบุคคลที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > แสดงสถานะล็อกอิน หรือ 

ซอนสถานะลอ็กอิน

การสงคําขอโทรกลับ
ใน รายชื่อ ใหเลื่อนไปที่ชื่อของบุคคลที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก >

สงคําขอโทรกลบั

การตอบคําขอโทรกลับ

เมื่อมีผูสงคําขอใหโทรกลับถึงคุณ 1 ค

โหมดสแตนดบาย กด แสดง เพื่อเปด

และเลือก ตัวเลือก > คุย 1 ตอ 1 เพ

ชองสัญญาณ
คุณสามารถเขารวมชองสัญญาณสาธ

ซึ่งทุกคนที่ทราบ URL ของชองสัญญา

สัญญาณสาธารณะได

เมื่อคุณเชื่อมตอเขากับชองวัญญาณ 

ชองสัญญาณนั้นจะไดยินสิ่งที่คุณพูด

หาชองพรอมกัน หากคุณกําลังใชงาน

เพื่อเปลี่ยนไปยังชองสัญญาณที่คุณต

เลือก ตัวเลือก > ชองสนทนา

หากตองการเชื่อมตอกับชองสัญญาณ

ใหเลือก ตัวเลอืก > ชองใหม > เพิ่ม

ที่กําหนดคาไวลวงหนา คุณตองพิมพ 

การสรางชองสัญญาณข

หากตองการสรางชองสัญญาณใหม ใ

คุณสามารถสรางชองสัญญาณสาธาร

ของคุณเอง และเชิญสมาชิกเขารวมส

สมาชิกคนอื่นๆ ใหเขารวมสนทนาในช
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เมื่อคุณเปนเจาของชองสัญญาณสวนตัวนั้น

นชองสัญญาณสาธารณะ คําเชิญใหเขารวม

ัวอกัษร

ใหเขารวมชองสัญญาณ
มชองสัญญาณ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บชอง 

ยชื่อ PTT ของคุณในหนาจอชองสัญญาณ

ญาณแลว เครื่องจะถามคุณวาตองการเชื่อมตอ

ือก ใช หากตองการเปดหนาจอเซสชัน PTT 

ารหากคุณยังไมไดล็อกอิน

ชิญนั้นจะไดรับการจัดเก็บไวในกลองจดหมายเขา 

นภายหลัง ใหเปดขอความเชิญและบันทึก

อบเพื่อเชื่อมตอกับชองสัญญาณ

ันทึกจะประกอบดวยโฟลเดอรตอไปนี้: ที่ไมไดรับ, 

าที่สราง

าก บันทึกสนทนา ใหกดปุมโทร
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 to
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นอกจากนี้คุณยังสามารถสรางชองสัญญาณสวนตัวไดดวย โดยผูที่สามารถ

เขารวมสนทนาในชองสัญญาณสวนตัวไดนั้นจะตองไดรับเชิญจากเจาของ

ชองสัญญาณนั้นเทานั้น

สําหรับแตละชองสัญญาณ ใหกําหนด: ชื่อชอง, ความปลอดภัยของชอง, ชื่อเลน 

และ ภาพยอ (ไมบังคับ)

เมื่อคุณสรางชองสัญญาณสําเร็จแลว เครื่องจะถามคณุวาตองการสงคําเชิญ

ใหเขารวมสนทนาในชองสัญญาณนั้นหรือไม คําเชิญใหเขารวมสนทนาในชอง

สัญญาณจะอยูในรูปขอความตัวอักษร

การคุยกับชองสัญญาณ

หากตองการพูดคุยกับชองสัญญาณ หลังจากที่ล็อกอินเขาใชบริการ PTT แลว 

ใหกดปุมโทร คุณจะไดยินเสียงที่บงบอกวาคุณสามารถเขาใชงานได

ใหกดปุมโทรคางไวตลอดขณะที่คุณพูด เมื่อพูดจบแลว ใหปลอยปุมโทร

หากคุณพยายามตอบกลับชองสัญญาณดวยการกดปุมโทร ขณะที่ผูอื่นกําลังพูดอยู 

รอ จะปรากฏ ใหปลอยปุมโทร และรอใหอีกฝายพูดจบกอน แลวจึงกดปุมโทรอีกครั้ง

เมื่อผูอื่นพูดจบ หรืออกีวิธีหนึ่ง ใหกดปุมโทรคางไว และรอจนกระทั่ง คุย ปรากฏ

ขณะที่คุณกําลังพูดคุยอยูในชองสัญญาณ คนแรกที่กดปุมโทรจะไดเปนผูพูด

คนถัดไป ตอจากผูที่กําลังพูด อยูในขณะนั้น

เมื่อคุณสนทนาแบบ PTT เสร็จสิ้นแลว ใหเลือก ถกูตดั หรือกด 

หากตองการดูสมาชิกที่พูดคุยอยูในชองสัญญาณในขณะที่คุณกําลังสนทนากับ

ชองสัญญาณ ใหเลือก ตัวเลือก > สมาชิกที่ใชงาน

นอกจากนี้คุณยังสามารถเชิญสมาชิกใหมใหเขารวมสนทนาในชองสัญญาณไดเมื่อ

คุณเชื่อมตอเขากับชองสัญญาณ โดยเลือก ตัวเลือก > สงคําเชิญ เพื่อเปด

หนาตางการเชิญ 

คุณสามารถเชิญสมาชิกใหมไดก็ตอ

เทานั้น หรือเมื่อชองสัญญาณนั้นเป

ชองสัญญาณจะอยูในรูปขอความต

การตอบกลับคําเชิญ
หากตองการบันทึกคําเชิญใหเขารว

ชองสัญญาณนั้นจะถูกเพิ่มลงในรา

หลังจากที่คุณบันทึกคําเชิญชองสัญ

ไปยังชองสัญญาณนั้นหรือไม ใหเล

เครื่องของคุณจะล็อกอินเขาใชบริก

หากคุณปฏิเสธหรือลบคําเชิญ คําเ

หากตองการเขารวมชองสัญญาณใ

คําเชิญนั้น เลือก ใช จากกลองโตต

การดูบันทึก PTT
เลือก ตัวเลอืก > บันทึกสนทนา บ

การสนทนาที่รับ และ การสนทน

หากตองการโทรออกแบบตัวตอตัวจ
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