Quick Manual: Chat SIM
ออนเอ็ม Windows Live Messenger ไดไมอั้น ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมเลน Facebook, Twitter และ
Update Status ทันใจในซิมเดียว
วิธีการสมัคร
Services

How to subscribe?

Windows
Live
Twitter

พิมพ R สงไปที่ 4817777
(ใชไดเฉพาะผูท
 ี่มีซิมนี้เทานั้น)
ไมตองสมัครสามารถใชงานไดทันที

คาใชจาย

-

Facebook

ไมตองสมัครสามารถใชงานไดทันที

-

17 บาท/สัปดาห ใชไดไมอ้น
ั 24ชั่วโมง
(ราคานี้สําหรับวันนี้ – 30/1/2011)
ในสวนการแสดงผลคิดGPRSปกติหรือแพ็คที่
ลูกคามีอยู
ในสวนการ Update Status (SMS) ครั้งละ 1
บาท (ไมรวม VAT)
ในสวนการแสดงผลคิดGPRSปกติหรือแพ็คที่
ลูกคามีอยู
ในสวนการ Update Status (SMS) ครั้งละ 1
บาท (ไมรวม VAT)

ขั้นตอนการใชงาน Chat SIM
1.

หลังจากสมัครใชงาน กดหาเมนู Chat SIM โดยมือถือแตละรุนจะเห็นดังนี้
• Nokia:
จะอยูในเมนู Applications -> Chat SIM
• Samsung:
จะอยูในเมนู Applications -> Chat SIM
• Sony:
จะอยูในเมนู Entertainment -> Chat SIM
• Motorola:
จะอยูในเมนูหลัก Office Tools -> SIM Applications
• LG:
จะอยูในเมนูหลัก Tools -> Chat SIM
• TWZ:
จะอยูในเมนูหลัก -> Services -> Chat SIM
• สําหรับมือถืออืน
่ ๆเชน PhoneOne, i-mobile, Wellcom, jFone และหาเมนูที่เขียนวา SIM Services
หรือ Services

2.

กดเขาไปจะเห็นเมนูหลักประกอบไปดวย Windows Live, Facebook, Twitter เลือกบริการที่ตอ
 งการ

การใชงาน Windows Live
1.

เริ่มใชงานโดยเขา Windows Live -> Messenger แลวเลือก E-mailที่ตองการ Sign in เชน Hotmail, MSN,
หรือ Other ใส user name และ password กด ok
• ผูใชจําเปนตองมี Account ของ Windows Live Messenger ถึงจะใชงานได ไมสามารถสมัครผาน
ซิมได สมัครฟรีผานคอมพิวเตอรที่ http://www.mail.live.com
• มือถือโดยสวนใหญจะขึ้นตนดวยตัวหนังสือตัวใหญและตามดวยตัวเล็ก ถา password ขึ้นตนดวยตัว
เล็กตองปรับใหพิมพใหถูกตองดวย
• บางครั้งเวลาพิมพบนมือถือตองระวังการใส Space ตัวสุดทายเพราะการกดเลื่อนไปทางขวาโดย
ไมไดตั้งใจ ตองเอาออกกอน
• สําหรับ Nokia บางรุนตระกูล S40 รุนเล็ก, E-series ตองมีการ Allow SIM card to send message
ตองมีการเซตใหเปน “No” เพือ
่ อนุญาตใหสงขอมูลไดโดยไมตองถามทุกครั้ง
โดย Setting -> Phone setting -> Confirm SIM service action = No
ถาตองการ Save username และ password ไวใน SIM ใหกด Yes ถาไมตองการกด No
ถาตองการ Auto login ใหกด Yes ถาไมตองการกด No

*หลังจากนัน
้ กรุณารอ ระบบจะทําการเชื่อตอกับ MSN ซึ่งครั้งแรกจะใชเวลานานใน
การดึง Contact ตางๆเขามา รอจนไดรับขอความ Sign-in successfully

2.

เมื่อ Sign-in เรียบรอยเมนูใน SIM จะเพิ่มขึ้นโดยมีเมนูดังนี้
• Messenger: ใชเขาหาเพื่อนที่กําลังออนไลนอยู และเริ่มการแชท
• Contacts: ใชในการเพิ่ม-ลบ-บล็อค และจัดการ contact ที่เรามีอยู
• Settings: ใชในการแกไข password, auto login, หรือเปลีย
่ น user
• Change Status: ใชในการแกไขสถานะปจจุบันเปน Online, Busy, Away, Appear offline, และ Sign
Out

3.

กดเขาไปที่เมนู Messenger จะเห็นเพื่อนที่ Online อยูเปน List ออกมา เลือกชื่อของเพื่อนที่ตองการคุย และ
พิมพขอความไดทันที โดยสัญลักษณที่แสดงอยูหลังชื่อคือ Status ของเพื่อน
(a) = away
(b) = busy
(x) = Blocked
(f) = Offline
(n) = Pending messages, n=จํานวนขอความ

Tip:
*คุณสามารถหารายชื่อเพื่อนที่ออนไลนเพิ่มโดยกด *More contacts
*คุณสามารถคนหาชื่อเพื่อนจาก *Search
การสง Emoticon ใหเพื่อน
สามารถสงไอคอนใหเพื่อนไดโดยพิมพลงไปในชองขอความตามตาราง
(ในกรณีที่ผูรับขอความเปนคอมพิวเตอรหรือแอพลิเคชั่นจะเห็นเปนรูปไอคอนโดยอัตโนมัติ)

