
ดาวนโหลด



© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
Nokia, Nokia Connecting People และ Nseries เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เปนเครื่องหมายการคาดานเสียงของ
Nokia Corporation ผลิตภัณฑอืน่หรือชื่อบรษิัทอืน่ที่กลาวถึงในทีน่ี้อาจเปนเครื่องหมายการคาหรือเครือ่งหมายการคาของผูเปนเจาของอื่นๆ ตามลําดบั
หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ไมวาโดยรูปแบบใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลกัษณอกัษรจาก Nokia
Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้น เราจงึขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลติภัณฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสดุที่อนุญาตโดยกฎหมายทีน่ํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือรายได
หรือความเสียหายพิเศษ โดยอบุัตกิารณ อนัเปนผลสบืเนื่องหรือความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับประกนัใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูที่การรับประกนั รวมถึงโอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมใน
การใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
นี้หรือยกเลิกโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
แอปพลิเคชั่นของบริษัทอืน่ที่มาพรอมกับโทรศพัท อาจถูกสรางขึ้นและอาจเปนของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไมใชกิจการในเครือหรือมีสวนเกีย่วของกบั Nokia ทั้งนี้ Nokia ไมไดเปน
เจาของลขิสทิธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลิตรายอื่นเหลานี้ ดังนั้น Nokia จงึไมมสีวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการใชงานของ
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ดาวนโหลด!
เกี่ยวกับดาวนโหลด
คุณสามารถใชฟงกชันดาวนโหลดคนหา ดูตัวอยาง ซื้อ
ดาวนโหลด และอพัเกรดขอมูล บริการ และแอปพลเิคชั่นตางๆ
ได และทาํใหเขาใชเกมส เสียงเรียกเขา ภาพพืน้หลัง แอปพลิ
เคชั่น ฯลฯ ไดอยางสะดวก รายการตางๆ จะถกูจําแนกประเภท
ตามแคตตาล็อกและโฟลเดอรจากผูใหบริการรายตางๆ โดย
เนือ้หาที่มีใหจะขึ้นอยูกบัผูใหบริการ

ดาวนโหลดจะใชบริการเครือขายเพือ่เปดเนือ้หาที่เปนปจจุบัน
ทีสุ่ด สําหรับขอมูลเกีย่วกบัรายการเสริมทีม่ีใหผานดาวนโหลด
โปรดติดตอผูใหบริการหรือผูจัดจําหนาย หรือผูผลิตรายการนัน้

ดาวนโหลดจะไดรับการอัพเดตอยางตอเนื่องและจะใหขอมูล
ลาสุดทีผู่ใหบริการของคุณจัดเสนอใหกบัโทรศัพท

ในการอพัเดตขอมูลในดาวนโหลดดวยตนเอง ใหเลอืก ตัว
เลือก > รเีฟรชรายการ

การซื้อและดาวนโหลดรายการ
ในการซื้อรายการที่เลอืกจากมุมมองหลัก โฟลเดอร หรือแคต
ตาล็อก ใหเลือก ตวัเลือก > ซื้อ เมนูยอยจะเปดขึ้น ซึ่งคุณจะ
สามารถเลือกเวอรชันของรายการและดูขอมูลราคาได โดยตัว
เลอืกทีม่ีใหนัน้จะขึ้นอยูกบัผูใหบริการ

ในการดาวนโหลดรายการที่ไมเสียคาธรรมเนียม ใหเลือก ตัว
เลือก > ดาวนโหลด

การตั้งคาดาวนโหลด
ฟงกชันดาวนโหลดจะอพัเดตโทรศัพทของคุณดวยขอมูล
ลาสุดทีผู่ใหบริการและชองทางอืน่ๆ มีให

เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● จดุเชื่อมตอ  — เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชเชื่อมตอกับ
เซริฟเวอรของผูใหบริการหรือเลือกวาจะใหเครื่องถามจุด
เชื่อมตอทุกครั้งทีใ่ชงานหรือไม

● เปดอัตโนมัติ  — เปดขอมูลหรือแอปพลิเคชั่นโดยอตัโนมัติ
หลงัจากดาวนโหลด

● ยืนยันการดูตวัอยาง  — เลือกวาจะใหเครื่องขอคํายืนยัน
กอนการดาวนโหลดตัวอยางของเนือ้หาหรือแอปพลิเคชั่น
หรือไม

● ยืนยันการซื้อกอน  — เลอืกวาจะใหเครื่องขอคํายืนยัน
กอนจะซื้อเนือ้หาหรือแอปพลเิคชั่นหรือไม

หลงัจากตั้งคาเสร็จ ใหเลือก กลับ
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