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

ของผูเปนเจาของอื่นๆ ตามลําดับ

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไมไดรับอนญุาตเปน

ลายลกัษณอักษรจากโนเกีย

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดงันั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหนึง่

สวนใดของผลิตภัณฑที่อธบิายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด NOKIA หรือผูใหอนุญาต

รายใดของ NOKIA จะไมรับผดิชอบตอการสญูหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบตัิการณ 

อันเปนผลสบืเนื่องหรือความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

แอปพลเิคชั่นของบริษทัอื่นทีม่าพรอมกับโทรศัพท อาจถูกสรางขึ้นและอาจเปนของบคุคลหรือนิติบุคคลที่ไมใชกิจการ

ในเครือหรือมีสวนเกี่ยวของกับ Nokia Nokia ไมไดเปนเจาของลขิสทิธิ์หรือสทิธิ์ในทรัพยสนิทางปญญาของโปรแกรม
จากผูผลติรายอื่นเหลานี้ ดังนั้น Nokia จึงไมมีสวนรับผดิชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการใชงานของ
แอปพลเิคชั่นเหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลเิคชั่นหรือสือ่เหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ 
สําหรับแอปพลิเคชั่นของบริษทัเหลานี้ ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คุณใหการรับรองวา แอปพลเิคชั่นเหลานั้นไดรับ
การจัดเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือเปนนัยยะ 
ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คุณยังใหการรับรองตอไปนี้อีกวา ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัท
พันธมิตรจะไมใหการรับประกันใดๆ ไมวาจะระบไุวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะการรับประกันของชื่อสนิคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวตัถุประสงคพิเศษ หรือรับประกันวา
ซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการจดสทิธิบตัร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคที่ตดิตั้งไวลวงหนาแลวสําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษทัภายนอก 
คณุสามารถเขาสูไซตของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคณุ เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ 
Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผดิชอบใดๆ ตอเวบ็ไซตเหลานี้ หากคณุเลือกเขาใชเวบ็ไซตดังกลาว 
คณุควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัด
อยูที่การรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑที่จําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงานตาม
วตัถุประสงค ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมาย
ระบไุวเทานั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะและบริการสําหรับผลติภัณฑเหลานี้ที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค 
โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตวัเลือกภาษาที่มีใหเลือกใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia

การทํางานและคุณสมบัตบิางอยางจะขึ้นอยูกับซิมการด และ/หรือเครือขาย MMS หรือความสามารถในการใชงาน
รวมกันไดของอุปกรณและรูปแบบเนื้อหาที่ไดรับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเตมิ

การปองกันลขิสทิธิ์อาจปองกันไมใหมีการคัดลอก แกไข โอนยายหรือสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) 
และเนื้อหาอื่นๆ

โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช
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Mobile Search 
ใช Mobile Search เพื่อเขาสูเครื่องมือคนหา กอนทําการคนหาและเชื่อมตอกับ

บริการในพื้นที่ เว็บไซต ภาพ และเนื้อหาเคลื่อนที่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคนหา

เนื้อหาในโทรศัพทของคุณได เชน รายการปฏิทิน, อีเมล และขอความอื่นๆ

การคนหาทางเว็บ (บริการเสรมิจาก
ระบบเครอืขาย)
1 ในหนาจอหลัก ใหเลือก คนหาทางอินเทอรเน็ต

2 เลือกเสิรชเอน็จิน

3 ปอนขอความที่ตองการคนหา

เคล็ดลับ! หากไดเลือกเสิรชเอ็นจินไวแลว คุณก็สามารถปอนขอความคนหา

ทางเว็บลงในฟลดคนหาในหนาจอหลักไดโดยตรงทันที ซึ่งระบบจะคัดลอก

ขอความดังกลาวไปยังฟลดคนหาของเสิรชเอ็นจิน 

การคนหาเนื้อหาสวนตัว
ในการคนหาเนื้อหาในโทรศัพทของคุณ เมื่ออยูในหนาจอหลัก ใหปอนขอความ

ของคุณลงในฟลดคนหา ผลของการคนหาจะปรากฏบนหนาจอตามที่คุณปอน

ขอมูลเพิ่มเติม
สําหรับความชวยเหลือและคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น เลือก ตัวเลือก > 

วิธีใช

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น โปรดไปที่ www.nokia-asia.com/

mobilesearch

http://www.nokia-asia.com/mobilesearch
http://www.nokia-asia.com/mobilesearch
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