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

ของผูเปนเจาของอื่นๆ ตามลําดับ

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไมไดรับอนญุาต

เปนลายลกัษณอักษรจากโนเกีย

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดงันั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหนึง่

สวนใดของผลิตภัณฑที่อธบิายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด NOKIA หรือผูใหอนุญาต

รายใดของ NOKIA จะไมรับผดิชอบตอการสญูหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบตัิการณ 

อันเปนผลสบืเนื่องหรือความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัด

อยูที่การรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑที่จําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงาน
ตามวตัถุประสงค ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตทีก่ฎหมาย
ระบไุวเทานั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะและบริการสําหรับผลติภัณฑเหลานี้ที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค 
โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตวัเลือกภาษาที่มีใหเลือกใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia

การทํางานและคุณสมบัตบิางอยางจะขึ้นอยูกับซิมการด และ/หรือเครือขาย MMS หรือความสามารถในการใชงาน
รวมกันไดของอุปกรณและรูปแบบเนื้อหาที่ไดรับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเตมิ

การปองกันลขิสทิธิ์อาจปองกันไมใหมีการคัดลอก แกไข โอนยายหรือสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) 
และเนื้อหาอื่นๆ

โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

ฉบับที่ 1 TH
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ชดุโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite 
Nokia Nseries PC Suite เปนชุดแอปพลิเคชั่นของเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถติดตั้ง

ลงในคอมพิวเตอรที่ใชรวมงานกันไดของคุณ Nokia Nseries PC Suite จะจัดกลุม

แอปพลิเคชั่นที่มีอยูทั้งหมดในหนาตางเริ่มตน ซึ่งคุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นได 

ดวย Nokia Nseries PC Suite คุณจะสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงใน

คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได ภายใตไดเรกทอรี C:\Program Files\ 

ในการใช Nokia Nseries PC Suite คุณจําเปนตองใชคอมพิวเตอรที่ทํางานบน

ระบบปฏิบัตกิาร Microsoft Windows XP (SP1 หรือ SP2) หรือ Windows Vista 

และสามารถใชงานรวมกับสายเคเบิลขอมูล USB หรือการเชื่อมตอ Bluetooth ได 

กอนใชชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite คุณตองติดตั้งชุดโปรแกรมในเครื่อง

คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดกอน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่แผนดีวีดีรอม

ที่ใหมาพรอมกับโทรศัพท

แอปพลิเคชั่นสําหรับคอมพิวเตอรบางตัวที่มีประโยชน ไดแก:

Nokia Nseries PC Suite—เพื่อซิงโครไนซรายการขอมูลรายชื่อ ปฏิทิน สิ่งที่ตองทํา 

และบันทึก ระหวางโทรศัพทของคุณกับ Personal Information Manager (PIM) 

ของคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได เชน Microsoft Outlook หรือ Lotus Notes, 

เว็บบุคมารคระหวางโทรศัพทของคุณกับเบราเซอรที่ใชงานรวมกันได ตลอดจนรูปภาพ

และวิดีโอระหวางโทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได นอกจากนี้ 

Nokia Nseries PC Suite ยังไดรวมการสนับสนุนคุณสมบัติอืน่ๆ เอาไวอีกดวย

Content Copier—เพื่อสํารองขอมูลจากโทรศัพทหรือเรียกคืนขอมูลที่จัดเก็บไว

จากคอมพิวเตอรมาไวที่โทรศัพท

Nokia Music Manager—เพื่อสรางและจัดการไฟลเพลงดิจิตอลบนคอมพิวเตอร

ที่ใชงานรวมกันได และโอนยายไฟลเพลงลงในอุปกรณที่ใชรวมกันได

Lifeblog—เพื่อจัดระเบียบรูปถาย วิดีโอ เสียง ขอความแบบอักษร ขอความมัลติมีเดีย 

และประกาศของเว็บบล็อกตามลําดับกอนหลัง ซึ่งคุณสามารถเรียกดู คนหา 

ใชรวมกัน เผยแพร และทําสําเนาขอมูลไวได Lifeblog ประกอบดวยแอปพลิเคชั่น 

Nokia Lifeblog PC และแอปพลิเคชั่นสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งจะชวยใหคุณสง

หรือบล็อกรายการเพื่อใหบุคคลอื่นดูได

Update manager—เพื่อรับการแจงเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับเวอรชันใหมของซอฟตแวร 

Nokia Nseries PC Suite ที่สงมาจากเซิรฟเวอรของ Nokia

One Touch Access—เพื่อสรางการเชื่อมตอเครือขายโดยการใชโทรศัพทเปนโมเด็ม

ขอมูลเพิ่มเติม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nokia Nseries PC Suite โปรดดูที่ฟงกชัน

ความชวยเหลือของชุดโปรแกรม หรือไปที่หนาสนับสนุนผลิตภัณฑที่

www.nokia.co.th

http://www.nokia.co.th


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


