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านทางเว็บเบราเซอรบนคอมพิวเตอร 

รื่องของคุณ ใหเลือก ตัวเลอืก > ดึงบริการ 

น

อที่เลือกจะปรากฏในสถานะที่พรอมสําหรับ

ะเบียบไฟลเหลานั้นใหม เพิ่มขอความลงไป 

ด และบันทึกสิ่งที่คุณตองการอัพโหลดไว

เปนฉบับราง หากไดเริ่มการอัพโหลดไปแลว 

ราง

ัพโหลดไฟลขึ้นสูเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > 

ลน
หลดไวในบริการออนไลน รวมถึงรายการ

ไปแลว ใหเลือก ภาพและวิดีโอ > ตัวเลือก > 

ัญชีใหมแบบออฟไลนไวแลว หรือไดแกไขคา

เซอรบนคอมพิวเตอร และตองการอัพเดต

ก ตัวเลือก > ดึงบริการ เพื่ออัพเดต

ริการจากรายชื่อ

ัวเลือกตอไปนี้:
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การแบงปนแบบออนไลน
คุณสามารถแบงปนรูปภาพ และวิดีโอคลิปในอัลบั้ม เว็บล็อก หรือบริการออนไลน

ตางๆ บนเว็บที่สามารถใชรวมกันได คุณสามารถอัพโหลดเนื้อหา บันทึกรายการตางๆ 

ที่ยังไมเสร็จเรียบรอยไวเปนฉบับราง และดูไฟลที่อยูในอัลบั้มตางๆ ได ทั้งนี้ประเภท

ของเนื้อหาที่ผูใหบริการแตละรายสนับสนุนอาจแตกตางกัน

เริ่มตนใชงาน
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการแชรรูปภาพแบบออนไลนกอน โดยปกติแลว

คุณสามารถสมัครขอใชบริการไดจากเว็บเพจของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการ

ของคุณหากตองการรายละเอียดการสมัครขอใชบริการ หากตองการทราบขอมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับผูใหบริการที่สามารถใชรวมกับโทรศัพทของคุณได โปรดดูที่ 

www.nseries.com/support

เมื่อคุณเปดใชแอปพลิเคชั่นแบงปนแบบออนไลนครั้งแรก เครื่องจะขอใหคุณ

สรางบัญชีใหม และกําหนดชื่อผูใชรวมถึงรหัสผาน หากตองการตั้งคาบัญชีในภายหลัง 

ใหเลือก เปดบริการออนไลน > ตัวเลือก > การตั้งคา

การอัพโหลดไฟล
ใน คลงัภาพ ใหเลือก ภาพและวิดีโอ และเลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด จากนั้นเลือก 

ตัวเลือก > สง > ประกาศลงเว็บ นอกจากนี้คุณยังสามารถเขาใชงานบริการ

ออนไลนจากกลองหลักไดดวย

ใน เลือกบริการ หากตองการสรางบัญชีใหม ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มบัญชีใหม 
หรือเลือกไอคอนบริการที่มี สรางใหม ในรายชื่อบริการ หากคุณสรางบัญชีใหม
แบบออฟไลนไวแลว 

หรือไดแกไขคาของบัญชีและบริการผ

และตองการอพัเดตรายชื่อบริการในเค

หากตองการเลือกบริการ ใหกดปุมเลื่อ

เมื่อคุณเลือกบริการแลว ภาพและวิดีโ

แกไข คุณสามารถเปดและดูไฟล จัดร

หรือเพิ่มไฟลใหมได

หากตองการยกเลิกขั้นตอนการอัพโหล

เปนฉบับราง ใหเลือก กลับ > จัดเก็บ
ใหเลือก ยกเลิก > จัดเก็บเปนฉบับ

หากตองการเชื่อมตอกับบริการ และอ

ประกาศลงเว็บ หรือกดปุมโทรออก

การเปดบริการออนไ
หากตองการดูรูปภาพและวิดีโอที่อัพโ

ฉบับรางในเครื่องของคุณ และที่ไดสง

เปดบริการออนไลน หากคุณสรางบ
ของบัญชีและบริการผานทางเว็บเบรา

รายชื่อบริการในเครื่องของคุณ ใหเลือ

รายชื่อบริการในเครื่องของคุณ เลือกบ

หลังจากเปดบริการแลว ใหเลือกจากต

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

ิการออนไลน

ื่อเลือกขนาดของภาพที่ตองการใหปรากฏ

กขนาดของภาพที่ตองการใหปรากฏบนหนาจอ

ีผลตอขนาดภาพที่อัพโหลด

ือกขนาดตัวอักษรที่คุณตองการใชเขียน

จุดเชื่อมตอที่ตองการใชเชื่อมตอกับบริการออนไลน 

องผูใหบริการ เพิ่มผูใหบริการรายใหม 

ากคุณเปลี่ยนผูใหบริการ ขอมูลบัญชี

ิมจะหายไป คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลง
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เพิ่มเว็บเบราเซอร — เพื่อเชื่อมตอกับบริการที่เลือกไว และดูอัลบั้มฉบับรางหรือ

อัลบั้มที่อัพโหลดแลวในเว็บเบราเซอร หนาจออาจแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ผูใหบริการ

ฉบับราง — เพื่อดูและแกไขรายการฉบับราง และอพัโหลดไปไวที่เว็บ

ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ — เพื่อดู 20 รายการลาสุดที่สรางจากเครื่องของคุณ

ประกาศใหม — เพื่อสรางรายการใหม

ตัวเลือกที่สามารถใชไดอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับผูใหบริการ

การตั้งคาการแบงปนแบบออนไลน
หากตองการแกไขคาที่ตั้งไว แบงดอูอนไลน เลือก เปดบริการออนไลน > 

ตัวเลอืก > การตั้งคา เลื่อนไปที่คาที่คุณตองการแกไข จากนั้นกดปุมเลื่อน

บัญชีของฉัน
ใน บัญชีของฉัน คุณสามารถสรางบัญชีใหมหรือแกไขบัญชีที่มีอยูแลวได 

หากตองการสรางบัญชีใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มบัญชีใหม หากตองการ
แกไขบัญชีที่มีอยูแลว ใหเลือกบัญชีที่ตองการแกไข และเลือก ตวัเลือก > แกไข 

เลือกจากรายการดังตอไปนี้:

ชื่อบัญชี — เพื่อพิมพชื่อที่ตองการใชเปนชื่อบัญชี

ผูใหบริการ — เพื่อเลือกผูใหบริการที่คุณตองการใช คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลง

ผูใหบริการสําหรับบัญชีที่มีอยูแลวได คุณตองสรางบัญชีใหมสําหรับผูใหบริการ

รายใหม หากคุณลบบัญชีใน บัญชีของฉัน บริการที่เกี่ยวของกับบญัชีนั้นจะถูกลบ

ออกจากโทรศัพทของคุณ รวมถึงขอมูลตางๆ ที่คุณไดสงไปที่บริการนั้น

ชื่อผูใช และ รหัสผาน — เพื่อพิม

สรางไวเมื่อคุณลงทะเบียนขอใชบร

ขนาดการประกาศรูปภาพ — เพ

ในบริการนั้นเมื่ออัพโหลด

การตัง้คาแอปพลิเคชัน่
ขนาดรูปภาพหนาจอ — เพื่อเลือ

ของเครื่องของคุณ คาที่ตั้งนี้จะไมม

ขนาดตัวอักษรหนาจอ — เพื่อเล

ขัน้สูง
จุดเชื่อมตอที่ตัง้ไว — เพื่อเปลี่ยน

และเลือกจุดเชื่อมตอที่คุณตองการ

ผูใหบริการ
ผูใหบริการ — เพื่อดูหรือแกไขคาข

หรือดูรายละเอียดของผูใหบริการ ห

ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับผูใหบริการเด

คาของผูใหบริการที่กําหนดไวแลวล
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