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ไมมีการรับประกัน
แอปพลเิคช่ันจากผูผลติรายอื่นที่ใหมาพรอมกับโทรศัพทอาจสรางขึ้นและเปนสมบัติ
ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิไดเปนบริษัทในเครือหรือเกี่ยวของกับ Nokia และ Nokia 
ไมไดเปนเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิใ์นทรัพยสินทางปญญาของแอปพลิเคช่ันจากผูผลิต
รายอื่นเหลาน้ี ดังน้ัน Nokia จึงไมมีสวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใชหรือ
ประสิทธิภาพการใชงานของแอปพลเิคช่ันเหลาน้ี รวมทั้งขอมูลท่ีแสดงในแอปพลเิคช่ัน
หรือสื่อเหลาน้ี นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับการใชงาน
แอปพลเิคช่ันเหลาน้ี ดวยการใชงานแอปพลิเคช่ันเหลาน้ี คุณตกลงยอมรับวาซอฟตแวร
น้ีจัดจําหนาย “ตามสภาพจริง ณ ปจจุบัน” โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ท้ังสิ้น 
ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี และภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
นอกจากนี้ คุณยอมรับวาทั้ง Nokia และบริษทัรวมคาจะไมใหการรับประกันใดๆ 
ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถงึการรับประกันช่ือผลิตภัณฑ 
โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงคท่ีใชงาน หรือรับประกันวา
แอปพลเิคช่ันน้ีไมลวงละเมิดการจดสิทธบัิตร ลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการคา หรือสิทธิ์อืน่ใด
ของบุคคลที่สาม
© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries และ N76 เปนเคร่ืองหมายการคาหรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ช่ือผลิตภัณฑและบริษัท
อืน่ๆ ท่ีกลาวถึงในที่น้ีอาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือช่ือทางการคาของเจาของ
ผลติภัณฑน้ันๆ
Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใดของผลติภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย ไมวากรณีใดๆ Nokia หรือผูใหสิทธิ์จะไมรับผิดชอบใดๆ 
ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัตเิหตุ ความเสียหาย
ท่ีตามมา หรือความเสียหายทางออมท่ีเกิดข้ึนไมวาจะโดยวิธใีดก็ตาม
เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกัน รวมถึงโอกาสทางการคา หรือ
ความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและเช่ือถือได
ของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทาน้ัน Nokia ขอ 
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้หรือยกเลิกโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลติภัณฑที่วางจําหนาย รวมทั้งแอปพลิเคช่ัน และบริการสําหรับผลติภัณฑดังกลาว
อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบขอมูลและภาษาที่มีใหบริการกับตัวแทน
จําหนาย Nokia ใกลบานคุณ

การทํางานและคณุสมบัติบางอยางขึ้นอยูกับซิมการดและ/หรือเครือขาย, MMS หรือ
ข้ึนอยูกับการใชงานรวมกันไดของอปุกรณและรูปแบบขอมูลท่ีรองรับ และบริการ
บางอยางอาจมีการคิดคาธรรมเนียมแยกตางหาก 
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลสําคัญอื่นๆ ของโทรศัพทไดจากคูมือใชงาน
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Quickoffice 
ดวยแอปพลิเคชั่น Quickoffice คุณสามารถเปดดูเอกสารที่อยูใน
รูปแบบไฟล .doc, .xls, .ppt และ .txt ได ท้ังน้ี แอปพลิเคชั่น
ดงักลาวไมไดรองรับรูปแบบไฟลหรือคุณลักษณะทุกประเภท 
รวมทั้งไมสนับสนุน Apple Macintosh ดวย
เมือ่ตองการใชแอปพลิเคชั่น Quickoffice ใหกดปุม  แลวเลือก 
แอปพลเิคชั่น > Quickoffice รายชือ่ไฟลในรูปแบบ .doc, .xls, 
.ppt และ .txt ท่ีบันทึกไวในเครื่องและในการดหนวยความจํา 
(ถาเสียบไวในเครื่อง) จะแสดงขึ้น
หากตองการไปท่ีหนาจอที่ตองการ ใหเลือก Quickword, 
Quicksheet, Quickpoint หรือ Quickmanager

Quickword
ดวยโปรแกรม Quickword คุณสามารถเปดดเูอกสาร Microsoft 
Word ในโทรศัพทของคุณได
Quickword สนับสนุนการเปดดูเอกสารที่บันทึกในรูปแบบไฟล 
.doc และ .txt โดยสรางจาก Microsoft Word 97, 2000, XP และ 
2003 ท้ังน้ี โปรแกรมดงักลาวไมไดสนับสนุนคุณสมบัติหรือไฟล
แปลงท้ังหมดของรูปแบบไฟลท่ีกลาวมา
ในการเปดเอกสาร ใหกดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > 
Quickoffice > Quickword แลวเลือกเอกสารที่จะเปด

หากตองการอัพเกรดแอปพลิเคชั่น Quickword เปนเวอรชนัท่ี
สามารถแกไขเอกสารได ใหเลอืก ตัวเลือก > อัพเกรดเพื่อแกไข 
โดยจะมีการคิดคาใชจายเพิม่เติมสําหรับการอัพเกรด
โปรดดูท่ี “ขอมูลเพิ่มเติม” หนา 4

Quicksheet
ดวยโปรแกรม Quicksheet คุณสามารถเปดดไูฟล Microsoft 
Excel ในโทรศัพทของคุณได
Quicksheet สนับสนุนการเปดดไูฟลตารางทําการ (Spreadsheet) 
ท่ีบันทึกในรูปแบบ .xls โดยสรางจาก Microsoft Excel 97, 2000, 
XP หรือ 2003 ท้ังน้ี โปรแกรมดังกลาวไมไดสนับสนุนคุณสมบัติ
หรือไฟลแปลงท้ังหมดของรูปแบบไฟลท่ีกลาวมา
ในการเปดตารางทําการ ใหกดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > 
Quickoffice > Quicksheet แลวเลือกตารางทําการ
หากตองการอัพเกรดแอปพลิเคชั่น Quicksheet เปนเวอรชันท่ี
สามารถแกไขเอกสารได ใหเลอืก ตัวเลือก > สลับไปยังโหมด
แกไข โดยจะมีการคิดคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับการอัพเกรด
โปรดดูท่ี “ขอมูลเพิ่มเติม” หนา 4
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Quickpoint
ดวยโปรแกรม Quickpoint คุณสามารถเปดดูการนําเสนอขอมลู
ดวย Microsoft PowerPoint ในโทรศัพทของคุณได
Quickpoint สนับสนุนการเปดดกูารนําเสนอขอมลูท่ีบันทึกใน .ppt 
ท่ีสราง Microsoft PowerPoint 2000, XP และ 2003 ท้ังน้ี โปรแกรม
ดงักลาวไมไดสนับสนุนคุณสมบัติหรือไฟลแปลงท้ังหมดของ
รูปแบบไฟลท่ีกลาวมา
ในการเปดงานนําเสนอขอมลู ใหกดปุม  แลวเลือก 
แอปพลเิคชั่น > Quickoffice > Quickpoint แลวเลือกงาน
นําเสนอขอมูลท่ีจะเปด
หากตองการอัพเกรดแอปพลิเคชัน่ Quickpoint เปนเวอรชันท่ี
สามารถแกไขเอกสารได ใหเลือก ตัวเลอืก > อัพเกรดเพือ่แกไข 
โดยจะมีการคิดคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับการอัพเกรด
โปรดดูท่ี “ขอมลูเพิ่มเติม” หนา 4

Quickmanager
ดวยโปรแกรม Quickmanager คุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวร 
รวมทั้งตัวอัพเดต อัพเกรด และแอปพลิเคชัน่ตางๆ ท่ีเปนประโยชน
ได คุณสามารถชําระเงินคาดาวนโหลดดวยบัตรเครดิตหรือจาก
ใบแจงคาโทรศัพทได
หากตองการอัพเกรดโปรแกรม Quickword, Quicksheet หรือ 
Quickpoint เปนเวอรชนัท่ีสามารถแกไขเอกสารได คุณจะตองซ้ือ
ใบอนุญาตกอน

ในการเปดโปรแกรม Quickmanager ใหกดปุม  แลวเลือก 
แอปพลเิคชั่น > Quickoffice > Quickmanager

ขอมูลเพิ่มเติม
หากคุณประสบปญหาในการใชโปรแกรม Quickword, 
Quicksheet, Quickpoint หรือ Quickmanager โปรดเขาไปศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติมท่ี www.quickoffice.com ท้ังน้ี บริการสนับสนุนยังมี
ใหบริการโดยสงอีเมลไปท่ี supportS60@quickoffice.com

http://www.quickoffice.com

