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ไมมีการรับประกัน

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 

Nokia, Nokia Connecting People และ Nseries เปนเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท 
Nokia Corporation ผลิตภัณฑอื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กลาวถึงในที่นีอ้าจเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา
ของผูเปนเจาของอื่นๆ ตามลําดับ

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไมไดรับอนญุาตเปน
ลายลกัษณอักษรจากโนเกีย

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดงันั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
สวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบับนีโ้ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด NOKIA หรือผูใหอนุญาต
รายใดของ NOKIA จะไมรับผดิชอบตอการสญูหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบตัิการณ 

อันเปนผลสบืเนื่องหรือความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัด
อยูที่การรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑที่จําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงาน
ตามวตัถุประสงค ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตทีก่ฎหมาย
ระบไุวเทานั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

แอปพลเิคชั่นของบริษทัอื่นทีม่าพรอมกับโทรศัพท อาจถูกสรางขึ้นและอาจเปนของบคุคลหรือนิติบุคคลที่ไมใชกิจการ
ในเครือหรือมีสวนเกี่ยวของกับโนเกีย Nokia ไมไดเปนเจาของลิขสทิธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรม
จากผูผลติรายอื่นเหลานี้ ดังนั้น Nokia จึงไมมีสวนรับผดิชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการใชงาน
ของแอปพลเิคชั่นเหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่นหรือสือ่เหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ 
สําหรับแอปพลิเคชั่นของบริษทัเหลานี้ ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คุณใหการรับรองวา แอปพลเิคชั่นเหลานั้น
ไดรับการจัดเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ อยางชัดแจง หรือเปนนัยยะ ตามขอบขายสูงสดุ
ที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คณุยังใหการรับรองตอไปนี้อีกวา ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษทัพันธมิตรจะไมใหการ
รับประกันใดๆ ไมวาจะระบไุวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการรับประกันของชื่อสนิคา 
โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวตัถุประสงคพิเศษ หรือรับประกันวาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิด
การจดสิทธิบตัร ลิขสิทธิ ์เครื่องหมายการคา หรือสทิธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคที่ตดิตั้งไวลวงหนาแลวสําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษทัภายนอก 
คณุสามารถเขาสูไซตของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคณุ เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ 
Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผดิชอบใดๆ ตอเวบ็ไซตเหลานี้ หากคณุเลือกเขาใชเวบ็ไซตดังกลาว 
คณุควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต

ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะและบริการสําหรับผลติภัณฑเหลานี้ที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค 
โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตวัเลือกภาษาที่มีใหเลือกใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia

การทํางานและคุณสมบัตบิางอยางจะขึ้นอยูกับซิมการด และ/หรือเครือขาย MMS หรือความสามารถในการใชงาน
รวมกันไดของอุปกรณและรูปแบบเนื้อหาที่ไดรับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเตมิ

การปองกันลขิสทิธิ์อาจปองกันไมใหมีการคัดลอก แกไข โอนยายหรือสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) 
และเนื้อหาอื่นๆ

โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช
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ดาวนโหลด! 
ดวย ดาวนโหลด คุณจะสามารถคนหา ดูตัวอยาง ซื้อ ดาวนโหลด และอปัเกรดเนื้อหา 

บริการ และแอปพลิเคชั่นตางๆ ได คุณจะสามารถเลนเกม หรือดาวนโหลด

เสียงเรียกเขา ภาพพื้นหลัง แอปพลิเคชั่น และอื่นๆ อีกมากมายไดอยางงายดาย 

รายการตางๆ จะไดรับการจัดประเภทตามแค็ตตาล็อกและโฟลเดอรตางๆ ตามที่

ผูใหบริการไดจัดเตรียมไว โดยเนื้อหาตางๆ ที่มีใหนั้นขึ้นอยูกับผูใหบริการของคุณ

ดาวนโหลด ใชบริการเครือขายของคุณเพื่อเรียกดูเนื้อหาลาสุด หากตองการขอมูล

เกี่ยวกับรายการที่มีใหเพิ่มเติมผานทาง ดาวนโหลด โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 

หรือผูผลิตและจัดหารายการนั้นๆ

ดาวนโหลด รับขอมูลใหมๆ และเนื้อหาลาสุดที่ผูใหบริการมีใหกับอุปกรณของคุณ 

หากตองการอัปเดตเนื้อหาใน ดาวนโหลด ดวยตนเอง ใหเลือก

ตัวเลือก > รีเฟรชรายการ

หากตองการซอนโฟลเดอรหรือแค็ตตาล็อก ยกตัวอยางเชน เมื่อคุณตองดูแครายการ

ที่คุณใชบอย ใหเลือก ตัวเลือก > ซอน หากตองการแสดงรายการที่ซอนอยูทั้งหมด

อีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงทั้งหมด

หากตองการซื้อรายการที่เลือกไวในหนาจอหลัก โฟลเดอร หรือแค็ตตาล็อก ใหเลือก 

ตัวเลือก > ซื้อ เมื่อเมนูยอยเปดขึ้น คุณสามารถเลือกเวอรชั่นของรายการนั้นๆ 

และดูราคาจากเมนูยอยนั้นได โดยตัวเลือกที่มีจะขึ้นอยูกับผูใหบริการ

หากตองการดาวนโหลดรายการที่ไมตองเสียคาใชจาย ใหเลือก ตัวเลือก > รับ

การตั้งคาสําหรับดาวนโหลด!
แอปพลิเคชั่นนี้จะอัปเดตอปุกรณของคุณพรอมเนื้อหาใหมลาสุดจากผูใหบริการ

ของคุณ และจากชองทางอื่นๆ ที่สามารถใชได หากตองการเปลี่ยนคาที่ตั้งไว ใหเลือก 

ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

จุดเชื่อมตอ — หากตองการเลือกจุดเชื่อมตอที่ตองการใชเพื่อเชื่อมตอกับ

เซิรฟเวอรของผูใหบริการ และตองการใหเครื่องถามวาตองการใชจุดเชื่อมตอใด

ทุกครั้งหรือไม

เปดอัตโนมัติ — หากตองการใหเครื่องเปดเนื้อหาหรือแอปพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ

หลังจากดาวนโหลดเสร็จสิ้น ใหเลือก ใช

ยืนยันการดูตวัอยาง — หากตองการใหเครื่องถามกอนที่จะดาวนโหลดตัวอยาง

ของเนื้อหาหรือแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ใช หากตองการใหดาวนโหลดตัวอยาง
โดยอตัโนมัติ ใหเลือก ไม

ยืนยันการซื้อ — หากตองการใหเครื่องถามกอนที่จะซื้อเนื้อหาหรือแอปพลิเคชั่นใดๆ 

ใหเลือก ใช หากตองการดําเนินขั้นตอนการซื้อโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือก 

ใหเลือก ซื้อ และเลือก ไม

หลังจากคุณตั้งคาเสร็จแลว ใหเลือก กลับ
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