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การแบงดอูอนไลน
คุณสามารถแบงปนภาพและคลิปวิดีโอของคุณในอลับั้ม
ออนไลน เว็บลอ็ก หรือในบริการการแบงปนออนไลนอืน่ที่
ทาํงานรวมกันไดบนเว็บ คุณสามารถอพัโหลดเนือ่หา จัดเกบ็
ประกาศทีย่ังไมเรียบรอยเปนฉบับรางและทาํตอในภายหลงั
รวมทั้งดูเนือ้หาของอลับั้มได ประเภทของเนือ้หาทีไ่ดรับการ
สนบัสนุนอาจแตกตางกนัไปโดยขึ้นอยูกบัผูใหบริการ

การเริ่มตนใชงาน
คุณจะตองสมัครใชบริการกบัผูใหบริการแบงปนภาพออนไลน
คุณสามารถสมัครบริการบนเว็บเพจของผูใหบริการไดตลอด
เวลาที่ตองการ โปรดติดตอขอรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัการ
สมัครบริการไดจากผูใหบริการของคุณ สําหรับรายละเอียดเพิม่
เติมเกีย่วกบัผูใชบริการที่คุณสามารถเลือกใชได โปรดไปที่
เวบ็ไ

เมื่อคุณเปดบริการที่อยูในแอปพลเิคชั่นแบงปนออนไลนเปน

ชื่อผูใหบริการ ในการเปดใชบริการ ใหเลอืกผูใชบริการที่
ตองการ หากรตองการเขาสูการตั้งคาบัญชีภายหลัง ใหเลอืก
ตวัเลือก > การตั้งคา > บญัชขีองฉัน

การอัพโหลดสื่อ
ในแอปพลิเคชั่นรูปถาย ใหเลอืก ภาพที่ถาย ตามดวยไฟลที่
ตองการอพัโหลด แลวเลือก ตวัเลือก > สง > ประกาศลง
เว็บ ซึ่งคุณสามารถเขาสูบริการออนไลนจากกลองหลักได

ในการสรางบัญชีผูใชใหม ใหเลือก แบงดูออนไลน ตามดวย
บริการ และ ตวัเลือก > เพิ่มบญัชใีหม
เมื่อคุณเลือกบริการที่จะอพัโหลดไฟลสื่อ คุณสามารถถายภาพ
หรือวิดีโอคลิปใหมได เลือกภาพและวิดีโอคลิปจากที่มีอยู 
รวมทั้งเพิม่ชื่อเรื่อง แท็ก และคําบรรยายสําหรับภาพได

ในการเชื่อมตอกับบริการและอพัโหลดไฟลไปทีเ่ว็บ ใหเลือก
ตวัเลือก > ประกาศลงเว็บ หรือกดปุมโทร

ในการยกเลิกขั้นตอนการอพัโหลดเวบ็ แลวบันทกึประกาศที่
สรางขึ้นเปนฉบับราง ใหเลือก กลับ หรือ ยกเลิก > จดัเก็บ
เปนฉบับราง

การเปดบริการออนไลน
ในการดูภาพและวิดีโอคลปิที่อพัโหลดในบริการออนไลน 
รวมทั้งรายการทีเ่ปนฉบับรางและรายการทีส่งทีอ่ยูในโทรศัพท 
ใหเลือก รปูถาย > แบงดอูอนไลน หากคุณจะสรางบัญชีใหม
แบบออฟไลนหรือแกไขก

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์4

ซต www.nokia.co.th/sharingandblogging/support

ครั้งแรก โทรศัพทจะขอใหคุณเขาออนไลนและดาวนโหลด
ราย

ารตั้งคาบัญชีหรือบริการผานเว็บ

http://www.nokia.co.th/sharingandblogging/support


เซอรในเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได เมื่อจะอพัเดต
บริการในโทรศัพท ใหเลอืกบริการ แลวเลอืก ตัวเลือก > 
อัพเดตบรกิาร
หลงัจากไดเปดบริการแลว ใหเลือก ตวัเลือก และจากตัวเลอืก
ตอไปนี้:

● ไปยังเว็บ  — เพือ่เปดเบราเซอรและเริ่มการเชื่อมตอไปยัง
บัญชีที่เลอืกไว

● ถาดออก  — เพือ่เปดถาดออกของบัญชีที่เลอืกไว

● ประกาศเมื่อเรว็ๆ นี้  — เพือ่ดูรายการลาสุดที่สรางขึ้นใน
โทรศํพทของคุณ 20 รายการ

● ประกาศใหม  — เพือ่สรางรายการใหม
ตัวเลือกทีม่ีใหอาจแตกตางกันออกไป

การตั้งคาแบงดูออนไลน
ในการแกไขการตั้งคาสําหรับบัญชีในแบงดูออนไลน ใหเลอืก
แบงดูออนไลน > ตัวเลือก > การตัง้คา

บัญชีของฉัน
ในบัญชีของฉัน คุณสามารถสรางบัญชีใหมหรือแกไขบัญชีที่มี
อยู

ในการสรางบัญชีใหม ใหเลอืก ตัวเลือก > เพิม่บัญชีใหม

ในการแกไขบัญชีที่มีอยู ใหเลอืกบัญชีที่ตองการและ 
ตัวเลือก > แกไข
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ชือ่บญัช ี — เพือ่ปอนชื่อบัญชี
● ชือ่ผูใช  — เพือ่ปอนชื่อผูใชที่สรางไวสําหรับบัญชีของคุณ
เมื่อลงทะเบียนกบับริการออนไลน

● รหัสผาน  — เพือ่ปอนรหัสผานที่สรางไวสําหรับบัญชีของ
คุณเมื่อลงทะเบียนกับบริการออนไลน

● ขนาดการประกาศรปูภาพ  —  เพือ่เลือกขนาดภาพที่
ตองการอพัโหลดไปยังบริการ

ผูใหบริการ
● ผูใหบรกิาร  —  เพือ่ดูรายละเอยีดของผูใหบริการ คุณไม
สามารถเปลีย่นผูใหบริการของบัญชีที่มีอยูได คุณตองสราง
บัญชีผูใชใหมสําหรับหากตองการใชผูใหบริการรายใหม
หากคุณลบบัญชีผูใชออกจากบัญชีของฉัน บริการที่
เกีย่วของกบับัญชีผูใชจะถกูลบออกจากโทรศัพทดวย 
ซึง่รวมถึงรายการที่สงออกของบริการนัน้

การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
เลือก แบงดอูอนไลน ตามดวยบริการ แลวเลอืก ตวัเลือก >
การตั้งคา > การตัง้คาแอปพลิเคชั่น และจากตัวเลือกตอ
ไปนี้:

● ขนาดรปูภาพหนาจอ  — เพือ่เลือกขนาดของภาพทีจ่ะ
แสดงบนหนาจอโทรศัพทของคุณ การตั้งคานี้จะไมสงผล
ตอขนาดของภาพ

● ขนาดตวัอักษรหนาจอ  — เพือ่เลือกขนาดตัวอกัษรสําหรับ
ขอความของคุณ
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ขั้นสงู
เลอืก แบงดูออนไลน ตามดวยบริการ, ตัวเลือก > การตั้ง
คา > ขั้นสูง และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● จุดเชือ่มตอที่ตั้งไว  — เพือ่เปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ใชในการ
เชื่อมตอกบับริการออนไลน

● ระยะเวลาการดาวนโหลด  — เพือ่เลือกชวงเวลาในการ
ดาวนโหลดพืน้หลัง หรือปดการดาวนโหลดพืน้หลงั

● โหลดขณะโทรขามเครอืฯ  — เพือ่เลอืกวาจะยอมใหระบบ
ดาวนโหลดพืน้หลงัในขณะใชบริการขามระบบหรือไม

● ประกาศขอมูลภาพทั้งหมด  — เพือ่เลอืกวาจะเผยแพร
ขอมูลภาพหรือไม
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