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

ของผูเปนเจาของอื่นๆ ตามลําดับ

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไมไดรับอนญุาตเปน

ลายลกัษณอักษรจากโนเกีย

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

แอปพลเิคชั่นของบริษทัอื่นทีม่าพรอมกับโทรศัพท อาจถูกสรางขึ้นและอาจเปนของบคุคลหรือนิติบุคคลที่ไมใช
กิจการในเครือหรือมีสวนเกี่ยวของกับ Nokia Nokia ไมไดเปนเจาของลขิสทิธิ์หรือสทิธิ์ในทรัพยสนิทางปญญา
ของโปรแกรมจากผูผลติรายอื่นเหลานี้ ดังนั้น Nokia จึงไมมีสวนรับผดิชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถ
ในการใชงานของแอปพลิเคชั่นเหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่นหรือสื่อเหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมไดให
การรับประกันใดๆ สําหรับแอปพลิเคชั่นของบริษทัเหลานี้ ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คุณใหการรับรองวา 
แอปพลเิคชั่นเหลานั้นไดรับการจัดเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือเปนนัยยะ 
ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คุณยังใหการรับรองตอไปนี้อีกวา ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัท
พันธมิตรจะไมใหการรับประกันใดๆ ไมวาจะระบไุวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ
การรับประกันของชื่อสินคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวัตถปุระสงคพิเศษ หรือรับประกันวา
ซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการจดสทิธิบตัร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคที่ตดิตั้งไวลวงหนาแลวสําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษทัภายนอก 
คณุสามารถเขาสูไซตของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคณุ เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ 
Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผดิชอบใดๆ ตอเวบ็ไซตเหลานี้ หากคณุเลือกเขาใชเวบ็ไซตดังกลาว 
คณุควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต

ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะและบริการสําหรับผลติภัณฑเหลานี้ที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค 
โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตวัเลือกภาษาที่มีใหเลือกใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia

การทํางานและคุณสมบัตบิางอยางจะขึ้นอยูกับซิมการด และ/หรือเครือขาย MMS หรือความสามารถในการใชงาน
รวมกันไดของอุปกรณและรูปแบบเนื้อหาที่ไดรับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเตมิ

การปองกันลขิสทิธิ์อาจปองกันไมใหมีการคัดลอก แกไข โอนยายหรือสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) 
และเนื้อหาอื่นๆ

โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช
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กา
รใ
ช ร

 วม
ก ัน

แบ
บอ

อน
ไล
น 

1

ัญชีใหมใหกับบริการ ใหเลือก ตัวเลือก > 

ารที่มี สรางใหม อยูในรายการบริการ 
วแลว หรือแกไขบัญชีหรือการตั้งคาบริการ

รวมกันได หากตองการอพัเดตรายการ

ลือก > ดึงบริการ ในการเลือกบริการ 

ลือกจะปรากฏในสถานะการแกไข 

ไฟลเหลานั้นใหม เพิ่มขอความลงไป 

็บ และจัดเก็บประกาศที่สรางเปนฉบับราง 

ง หากการอัพโหลดเริ่มตนขึ้นแลว ใหเลือก 

ไปยังเว็บ เลือก ตวัเลือก > ประกาศลงเว็บ 

ลน
ดในบริการแบบออนไลน รวมถึงรายการ

ศัพทของคุณ เลือก ภาพและวดิีโอ > ตัวเลือก 

งบัญชีใหมแบบออฟไลน หรือแกไข

าเซอรบนคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได เลือก 

การบริการในโทรศัพทของคุณ เลือกบริการ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

การใชรวมกนัแบบออนไลน
คุณสามารถแบงปนภาพและคลิปวิดีโอของคุณในอลับั้มออนไลน เว็บบล็อก หรือใน

บริการการแบงปนออนไลนอืน่ที่ทํางานรวมกันไดบนเว็บ คุณสามารถอัพโหลด

เนื้อหา จัดเก็บประกาศที่ยังไมเสร็จไวในรูปของฉบับราง และดําเนินการตอในภายหลัง 

และดูเนื้อหาของอัลบั้ม ชนิดของเนื้อหาที่สนับสนุนอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ

ผูใหบริการ

การเริม่ตนใชงาน
คุณตองสมัครขอรับบริการกับผูใหบริการการใชภาพรวมกันแบบออนไลนกอน 

คุณสามารถสมัครเพื่อขอรับบริการบนเว็บเพจของผูใหบริการไดตลอดเวลาที่ตองการ 

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ หากตองการรายละเอียดการสมัครขอรับบริการ 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูใหบริการที่ใชรวมกันได โปรดดูที่

www.nseries.com/support

เมื่อคุณเปดบริการในแอปพลิเคชั่น Online share (การใชรวมกันแบบออนไลน) 

เปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหคุณสรางบัญชีใหม และตั้งชื่อผูใชและรหัสผานใหกับ

บัญชีนั้น ในการเขาถึงการตั้งคาบัญชีในภายหลัง ใหเลือก เปดบริการออนไลน > 

ตัวเลือก > การตั้งคา 

การอัพโหลดไฟล
ใน คลังภาพ เลือก ภาพและวดิีโอ ไฟลที่คุณตองการอัพโหลด และ ตัวเลอืก > สง > 

ประกาศลงเว็บ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขาถึงการบริการแบบออนไลนได

จากกลองหลักไดอกีดวย

ใน เลือกบริการ หากตองการสรางบ

เพิ่มบัญชีใหม หรือเลือกไอคอนบริก
หากคุณสรางบัญชีใหมแบบออฟไลนไ

ผานเว็บเบราเซอรบนคอมพิวเตอรที่ใช

บริการในเครื่องของคุณ ใหเลือก ตัวเ
ใหกดปุมเลื่อน

เมื่อคุณเลือกบริการ ภาพและวิดีโอที่เ

คุณสามารถเปดและดูไฟล จัดระเบียบ

หรือเพิ่มไฟลใหมได

ในการยกเลิกกระบวนการอัพโหลดเว

ใหเลือก กลับ > จัดเก็บเปนฉบับรา
ยกเลิก > จัดเก็บเปนฉบับราง

ในการยกเลิกบริการและอัพโหลดไฟล

หรือกดปุมโทรออก

การเปดบริการออนไ
หากตองการดูภาพและวิดีโอที่อพัโหล

ในรูปแบบฉบับรางและที่สงแลวในโทร

> เปดบริการออนไลน หากคุณสรา
บัญชีหรือการตั้งคาบริการผานเว็บเบร

ตัวเลือก > ดึงบริการ เพื่ออัพเดตราย

จากรายการ

http://www.nseries.com/support
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เลือกขนาดของภาพที่จะถูกอัพโหลดไปไวที่บริการ

ขนาดของภาพที่จะปรากฏบนหนาจอโทรศัพท

นาดภาพที่อพัโหลด

กขนาดแบบอักษรที่จะใชสําหรับขอความ

ุดเชื่อมตอที่ใชเชื่อมตอกับบริการออนไลน 

ั้งคาของผูใหบริการ เพิ่มผูใหบริการรายใหม 

ากคุณเปลี่ยนผูใหบริการ ขอมูลบัญชีทั้งหมด

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาของ
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หลังจากเปดบริการแลว ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

เพิ่มเว็บเบราเซอร—เพื่อเชื่อมตอกับบริการที่เลือก และดูอัลบั้มที่อัพโหลดและ

อัลบั้มฉบับรางในเว็บเบราเซอร หนาจออาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับผูใหบริการ

ฉบับราง—เพื่อดูและแกไขรายการฉบับราง และอัพโหลดไปไวที่เว็บ

ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้—เพื่อดู 20 รายการลาสุดที่สรางจากโทรศัพทของคุณ

ประกาศใหม—เพื่อสรางรายการใหม

ตัวเลือกที่มีอยูอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับผูใหบริการ

การตั้งคาการใชรวมกันแบบออนไลน
หากตองการแกไขการตั้งคา ใน แบงดูออนไลน เลือก เปดบริการออนไลน > 

ตัวเลอืก > การตั้งคา เลื่อนไปยังการตั้งคาที่คุณตองการ และกดปุมเลื่อน

บัญชีของฉัน
ใน บัญชีของฉัน คุณสามารถสรางบัญชีใหมหรือแกไขบัญชีที่มีอยูแลวได 

ในการสรางบัญชีใหม ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มบัญชีใหม ในการแกไขบัญชีที่มีอยู 
ใหเลือกบัญชีและ ตัวเลือก > แกไข เลือกจากรายการดังตอไปนี้:

ชื่อบัญชี—เพื่อพิมพชื่อที่ตองการสําหรับบัญชี

ผูใหบริการ—เพื่อเลือกผูใหบริการที่คุณตองการใช คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลง

ผูใหบริการสําหรับบัญชีที่มีอยูแลว คุณตองสรางบัญชีใหมสําหรับผูใหบริการรายใหม 

หากคุณลบบัญชีใน บัญชีของฉัน บริการที่เกี่ยวของกับบัญชีจะถูกลบออกจาก

โทรศัพทของคุณ รวมถึงรายการที่สงสําหรับบริการ

ชื่อผูใช และ รหัสผาน—เพื่อพิมพชื่อผูใชและรหัสผานที่คุณสรางสําหรับ

บัญชีของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนในบริการออนไลน

ขนาดการประกาศรูปภาพ—เพื่อ

การตัง้คาแอปพลิเคชัน่
ขนาดรูปภาพหนาจอ—เพื่อเลือก

ของคุณ การตั้งคานี้จะไมมีผลตอข

ขนาดตัวอักษรหนาจอ—เพื่อเลือ

ที่คุณเขียน

ขัน้สูง
จุดเชื่อมตอที่ตัง้ไว—เพื่อเปลี่ยนจ

เลือกจุดเชื่อมตอที่คุณตองการ

ผูใหบริการ
ผูใหบริการ—เพื่อดูหรือแกไขการต

หรือดูรายละเอียดของผูใหบริการ ห

สําหรับผูใหบริการเดิมจะหายไป คุณ

ผูใหบริการที่กําหนดไวแลวลวงหนา
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