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ไมมีการรับประกัน
แอปพลเิคชันของผูใหบริการรายอื่นๆ ท่ีมีอยูในโทรศพัทของคุณอาจจัดทําขึ้นและเปน
ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไมไดเปนบริษัทในเครือหรือมีสวนเกี่ยวของกับ Nokia และ 
Nokia ไมไดเปนเจาของลขิสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของแอปพลเิคชัน
จากผูผลติรายอื่นๆ ดังน้ัน Nokia จึงไมมีสวนรับผดิชอบในการใหการสนับสนุนผูใชหรือ
ประสิทธิภาพการใชงานของแอปพลเิคชันเหลาน้ี รวมทั้งขอมูลท่ีแสดงในแอปพลเิคชัน
หรือสื่อเหลาน้ี นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับการใชงาน
แอปพลเิคชันเหลาน้ีดวย ดวยการใชแอปพลิเคชันเหลาน้ี คุณตกลงยอมรับวา
ซอฟตแวรน้ีจัดจําหนาย “ตามสภาพจริง ณ ปจจุบัน” โดยปราศจากการรับประกันใดๆ 
ท้ังสิ้น ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี และภายใตบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย นอกจากนี้คุณยอมรับวาทั้ง Nokia และบริษทัรวมคาจะไมให
การรับประกนัใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึง
การรับประกนัช่ือ ผลิตภัณฑ โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวัตถปุระสงค
ท่ีใชงานหรือรับประกันวาแอปพลเิคชันน้ีไมลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
เคร่ืองหมายการคา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม
© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries และ N76 เปนเคร่ืองหมายการคาหรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ช่ือผลิตภัณฑและบริษัท
ท่ีกลาวถึงในที่น้ีอาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือช่ือทางการคาของเจาของผลติภัณฑ
ดังกลาว
โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใดของผลติภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย ไมวากรณีใดๆ Nokia หรือบริษัทรวมคาจะไม
รับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายใดๆ ก็ตามไมวา 
จะเปนความเสียหายแบบพิเศษ โดยตรงหรือโดยออม
โทรศพัทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคตางๆ ท่ีมีมาใหลวงหนาสําหรับไซตอินเทอรเน็ต
อืน่ๆ คณุอาจเขาถึงไซตอืน่ๆ ไดผานทางโทรศัพทของคุณ ไซตอืน่ๆ ไมมีความเกี่ยวของ
กับ Nokia และ Nokia ไมรับรองหรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว 

หากคุณเลือกเขาใชงานเว็บไซตเหลาน้ัน คุณควรจะยึดถอืตามขอควรระวังสําหรับ 
ความปลอดภัยหรือเน้ือหา
เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกัน รวมถึงโอกาสทางการคาหรือ
ความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและเช่ือถือได
ของขอมูลในเอกสารนี้นอกเหนือจากขอบเขตท่ีกฎหมายระบุไวเทาน้ัน Nokia 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้หรือยกเลกิโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายและบริการท่ีมีใหผลิตภัณฑตางๆ อาจแตกตางกันไป
ตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย Nokia เพื่อขอทราบรายละเอียดและ 
ตัวเลือกสําหรับภาษาตางๆ
การทํางานและคณุสมบัติบางอยางขึ้นอยูกับซิมการดและ/หรือเครือขายบริการ MMS 
หรือการใชงานรวมกันของอุปกรณและรูปแบบเน้ือหาที่สนับสนุน บริการบางอยาง
อาจมีการคิดคาธรรมเนียมแยกตางหาก 
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมท่ีคูมือผูใชของโทรศพัท
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คุณสามารถแบงปนรูปภาพและวิดโีอคลิปไดในอัลบ้ัมออนไลน
เว็บล็อก หรือบริการแบงปนออนไลนอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกันไดในเว็บ 
คุณสามารถอัพโหลดเนื้อหา บันทึกประกาศที่ยังไมเสร็จ
เปนฉบับรางแลวทํางานตอภายหลัง และดเูน้ือหาของอัลบ้ัมได 
ประเภทเนื้อหาท่ีใชไดอาจแตกตางไปตามผูใหบริการ

การเริ่มตนใชงาน
คุณตองสมัครสมาชกิกับผูใหบริการที่มีบริการแบงปนรูปภาพ
ออนไลน ปกติคุณสามารถสมคัรใชบริการไดในหนาเว็บของ
ผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับการสมคัรใชบริการ สําหรับขอมูลเพิม่เติมเก่ียวกับ
ผูใหบริการที่มบีริการดงักลาว โปรดดท่ีู 
www.nseries.com/support
เมือ่คุณเปดบริการเปนครั้งแรกในแอปพลิเคชั่น Share online 
ค ุณจะไดรับการขอใหสรางบัญชีใหมและกําหนดชือ่ผูใชและ
รหัสผานใหบัญช ีหากตองการเขาใชการตั้งคาบัญชีภายหลัง
ใหเลือก เปดบริการออนไลน > ตัวเลือก > การต้ังคา โปรดดท่ีู 
“การตั้งคา Online share” หนา 4

อัพโหลดไฟล
กด  แลวเลือก คลงัภาพ > ภาพและวิดโีอ เลือกไฟลท่ีคุณ
ตองการอัพโหลด แลวเลือก ตัวเลือก > สง > อัพโหลดไปที่เว็บ 
นอกจากนี้คุณยังเขาถงึบริการออนไลนตางๆ ไดจากกลองหลัก
อีกดวย
ตัวเลือก เลอืกบริการ จะเปดข้ึน ในการสรางบัญชใีหมสําหรับ
บริการ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มบัญชีใหม หรือไอคอนของบริการ
ดวย สรางใหม ในรายการบริการ หากคุณไดสรางบัญชีใหม
ออฟไลนหรือแกไขบัญชีหรือการต้ังคาบริการผานทางเว็บ
เบราเซอรในพีซีท่ีใชงานรวมกันไดน้ัน เมื่อตองการอัพเดตรายการ 
บริการในโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ดงึบริการ 
หากตองการเลือกบริการ ใหกดปุมเลื่อน
เมือ่คุณเลอืกบริการ ภาพและวิดีโอท่ีเลือกจะแสดงในสถานะแกไข 
คุณสามารถเปดและดูไฟล จัดระเบียบไฟลตางๆ เพิ่มขอความหรือ 
เพิม่ไฟลใหมได
เมือ่ตองการเชื่อมตอไปยังบริการและอัพโหลดไฟลตางๆ ไปยังเว็บ 
ใหเลือก ตัวเลือก > อัพโหลด หรือกดปุม 
 ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 3

http://www.nseries.com/support


กา
รแ

บ ง
ด ูอ

อน
ไล
น 

4

หากตองการยกเลิกข้ันตอนการอัพโหลดเว็บและบันทึกประกาศ
ท่ีสรางขึ้นเปนฉบับราง ใหเลือก กลับ > จัดเก็บเปนฉบับราง
หากตองการดอัูพโหลดที่ใชงานอยู ใหกดปุม  แลวเลือก 
คลังภาพ > ภาพและวดิีโอ > ตัวเลอืก > เปดบริการออนไลน 
รายชือ่บริการจะแสดงสถานะการอัพโหลดของบริการแตละรายการ 
หากตองการยกเลิกการอัพโหลดปจจุบัน ใหเลือกบริการที่ใชงานอยู 
แลวเลือก ตัวเลือก > ยกเลิก, จัดเก็บเปนฉบับราง หรือ ลบ

เปดบริการออนไลน

 

การตั้งคา Online share
หากตองการแกไขการต้ังคา online share ใน แบงดอูอนไลน 
ใหเลือก เปดบริการออนไลน > ตัวเลือก > การต้ังคา

บัญชีของฉนั
ใน บัญชีของฉนั คุณสามารถสรางบัญชใีหมหรือแกไขบัญชีตางๆ 
ท่ีมีอยู ในการสรางบัญชีใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มบญัชีใหม 
หากตองการแกไขบัญชีท่ีมีอยูเดิม ใหเลือกบัญชี แลวเลือก ตัวเลือก 
> แกไข เลือกจากรายการตอไปนี้:
ชื่อบญัชี — เพือ่ปอนชือ่ท่ีตองการใหบัญชีน้ันๆ
ผูใหบริการ — เพื่อเลือกผูใหบริการที่ตองการใช คุณไมสามารถ
เปลี่ยนผูใหบริการสําหรับบัญชท่ีีมอียูได คุณตองสรางบัญชีใหม
หากตองการใชผูใหบริการรายใหม หากคุณลบบัญชใีน บญัชี
ของฉัน บริการที่เก่ียวของกับบัญชจีะถูกลบออกจากโทรศัพท
ดวยเชนกัน รวมถงึรายการที่สงสําหรับบรกิารนั้นๆ
ชื่อผูใช และ รหัสผาน — เพื่อปอนชื่อผูใชและรหัสผานท่ีตองการ
ใหบัญชีของคุณเมือ่คุณลงทะเบียนกับบริการออนไลน
ขนาดรูปภาพอัพโหลด — เพื่อเลือกขนาดในการอัพโหลดภาพ
ไปยังบริการ

ในการดูภาพและวิดีโอท่ีอัพโหลดในบริการออนไลน ฉบับราง 
และรายการตางๆ ท่ีสงในโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ภาพและวิดีโอ 
> ตัวเลอืก > เปดบริการออนไลน หากคุณไดสรางบัญชใีหม
ออฟไลนหรือแกไขบัญชหีรือการต้ังคา บริการผานทาง
เว็บเบราเซอรในพซีีท่ีใชงานรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก > 
ดงึบริการ เพื่ออัพเดตรายชื่อบริการในโทรศัพทของคุณ 
สถานะอัพโหลดของบริการแตละรายการจะปรากฏขึ้นในรายการ
ดานลางของชือ่บริการ
เลือกบริการจากรายการ หากตองการเชือ่มตอกับบริการผาน
เบราเซอรและการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ใหเลือก ตัวเลือก > 
เชื่อมตอกับบริการ หากตองการดูรายการที่คุณอัพโหลด
ลงโทรศัพทเมือ่เร็วๆ น้ี ใหเลือก ตัวเลือก > อัพโหลดเมื่อเร็วๆ น้ี
 ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



กา
รแ

บ ง
ด ูอ

อน
ไล
น 
การต้ังคาแอปพลิเคชั่น

ขนาดรูปภาพหนาจอ — เพือ่เลือกขนาดที่แสดงรูปภาพในหนาจอ 
ของโทรศัพท การตั้งคานี้ไมสงผลตอขนาดรูปภาพที่อัพโหลด
ขนาดตัวอักษรหนาจอ — เพือ่เลือกขนาดแบบอักษรที่ใชเพือ่ 
แสดงขอความในรายการฉบับรางและรายการที่สงหรือเมือ่คุณเพิม่ 
หรือแกไขขอความไปยังรายการใหม

ขัน้สูง
จุดเชื่อมตอท่ีต้ังไว — ในการเปลี่ยนจุดเชื่อมตอท่ีใชเพื่อเชื่อมตอ 
ไปยังบริการออนไลน ใหเลือกจุดเชื่อมตอท่ีตองการ
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