
คูม่อืผูใ้ช ้Nokia 1280

ั ี่ ฉบบท 2.2 TH



ปุ่ มและสว่นประกอบ

2

3

4
5

6

7

1

เลอืก
กลับ

1 หฟัูง
2 จอภาพ
3 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิด
4 ปุ่ มกด

5 ปุ่ ม Navi™ (ปุ่ มสํารวจ)
6 ปุ่ มโทร
7 ปุ่ มเลอืก



10

9

8

11

12

8 ไฟฉาย
9 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์
10 ไมโครโฟน
11 ลําโพง
12 ชอ่งเสยีบชดุหฟัูง

คณุอาจจําเป็นตอ้งซือ้ชดุหฟัูงเป็นอปุกรณ์
เสรมิทีข่ายแยกตา่งหาก



การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่

ใชน้ิว้ของคณุวางในชอ่งวา่งทีด่า้นลา่ง
ของโทรศัพท์

1

ยกฝาครอบดา้นหลังขึน้

2

เลือ่นซมิการด์เขา้ไป

3

วางขัว้สมัผัสของแบตเตอรีใ่หต้รง

4

ดันแบตเตอรีเ่ขา้ไป

5

กดลงใหเ้ขา้ที่

6



การชารจ์แบตเตอรี่

เสยีบอปุกรณ์ชารจ์ทีเ่ตา้รับทีผ่นัง

1

เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กับโทรศัพท์

2

โทรศัพทแ์สดงวา่มกีารชารจ์แบตเตอรีจ่น
เต็มแลว้ คณุสามารถใชโ้ทรศัพทใ์น
ระหวา่งการชารจ์ได ้

3

การเปิดเครือ่ง

2 วินาท ี

กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้

1

ตกลง กลับ
:0009

ในการตัง้ชัว่โมง ใหก้ดขึน้หรอืลง

2

ตกลง กลับ
15:00

ในการตัง้นาท ีใหก้ดขวา จากนัน้กดขึน้
หรอืลง กด ตกลง

3



ตัง้เวลาแลว้

เวลาจะถกูเปลีย่น

4

วันที:่

19. .201205

ตกลง ออก

ในการตัง้วันที ่ใหก้ดขึน้หรอืลง กด ตกลง

5

 เมนู ไปที่
15:00

โทรศัพทจ์ะพรอ้มใชง้าน

6

การล็อคหรอืปลดล็อคปุ่ ม
กด

 เมนู ไปที่
15:00

เพือ่หลกีเลีย่งการกดปุ่ มโดยบังเอญิ ใหใ้ช ้
การล็อคปุ่ มกด

 เมนู ไปที่

กด เมน ูอยา่งรวดเร็ว และกด *

1

ปุ่ มกด
ถูกล็อค

ปุ่ มจะถกูล็อค หากตอ้งการปลดล็อคปุ่ ม
กด ใหทํ้าขัน้ตอนที ่1 ซํ้า

2



การโทรออกหรอืรบัสาย

โทรหาหมายเลขโทรศัพทท์ีค่ณุมี

 
012345

ลบตัวเลอืก

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์

1

 

โทรออก

วางสาย

0123456789

กด 

2

โทรศัพทข์องเพือ่นจะดงัขึน้

3

9876543210

เงยีบ

สายเขา้

ในการรับสาย ใหก้ด 

4

คณุสามารถเพลดิเพลนิไปกับการสนทนา
กับเพือ่นของคณุได ้ในการวางสาย กด

5



การเปลีย่นระดบัเสยีง

ระดับเสยีงดังเกนิไปในขณะโทรหรอืเมือ่
ฟังวทิยหุรอืไม่

ระดับเสียง

กดซา้ยเพือ่ลดเสยีง ขวาเพือ่เพิม่เสยีง

1

ระดับเสยีงดขี้

2

การใชลํ้าโพง

บคุคลอืน่ทีอ่ยูใ่นหอ้งสามารถเขา้รว่มใน
การโทรได ้

0123456789

ตัวเลอืก ลําโพง
00:00:05

ในขณะทีโ่ทร ใหก้ด ลําโพง

1

วางโทรศัพทไ์วบ้นโตะ๊

2

ึน



การใชชุ้ดหฟูงั

คณุสามารถโทรแบบแฮนดฟ์รไีดด้ว้ยชดุ
ัง

0123456789
สายเขา้

เงียบ

เชือ่มตอ่ชดุหฟัูง

1

โทรออก

วางสาย

0123456789

โทรออก

2

การปิดเครือ่ง

 เมนู ไปที่
15:35

 ปุ่ มเปิด/ปิด

2 วินาที ปิดเค
ร ือ่ง!

กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้

1

โทรศัพทไ์ดรั้บการปิด

2

หูฟ



การจดัเก็บชือ่และหมายเลขโทรศพัท์

เพิม่หมายเลขโทรศัพทข์องเพือ่นลงใน
โทรศัพทข์องคณุ

เมนู ไปที่
12:30

กด เมนู

1

เลอืก ออก

ขอ้ความ

กดขวา

2

เลอืก ออก

รายชือ่

เลอืก รายชือ่

3

คน้หา

เลอืก กลับ

กดขวา

4

 

เลอืก กลับ

เพ่ิมรายชือ่

เลอืก เพิม่รายชือ่

5



ชือ่:

ตกลง ลบ

ไม

กขค

เขยีนชือ่

6

ชือ่:

ตกลง ลบ

ไมค์

กขค

กด ตกลง

7

 เบอรโ์ทร:

ตกลง ลบ
0123

17

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์

8

เบอร์โทร:

ตกลง ลบ
0123456789

11

กด ตกลง

9

เลอืก กลับ

เลอืกรปูภาพ และกด เลอืก

10

1050:
เงียบ

ไมค์

สายเขา้
0123456789

เมือ่คณุรับสาย ชือ่ หมายเลขโทรศัพท์
และรปูภาพจะปรากฏขึน้

11



การจดัเก็บหมายเลขลงในสมดุโทรศพัทแ์ยกกนั 5 เลม่

ในการใชส้มดุโทรศพัทท์ีแ่ยกออกจากกัน
ใหจั้ดเก็บรายชือ่ในหน่วยความจําของ
โทรศัพท์

เลอืก กลับ

การตัง้คา่

เลอืก รายชือ่ กดขวา แลว้เลอืก การต ัง้
คา่

1

เลอืก กลับ

2

โทรศัพท์

ความจําทีใ่ช ้

ซมิการ์ด

ในการตัง้คา่หน่วยความจําปัจจบัุนใหเ้ป็น
หน่วยความจําของโทรศัพท ์ใหเ้ลอืก
ความจําทีใ่ช ้> โทรศพัท์

2

เลอืก กลับ

สมดุโทรศัพท์
หลายชดุ

การตัง้คา่ 1

เลอืก สมดุโทรศพัทห์ลายชุด

3

เลอืก กลับ

รูปแบบสมุด
โทรศัพท์

1สมดุฯอเนกประสงค์

สมดุฯอเนกประสงค์

เลอืก รปูแบบสมดุโทรศพัท์

4

เลอืก กลับ

ปกติ
2

สมดุฯอเนกประสงค์

ลักษณะ

เลอืก สมดุฯอเนกประสงค์

5



ใชง้าน
สมดุฯ
อเนกประสงค์

สมดุโทรศัพทห์ลายเลม่พรอ้มใชง้านแลว้

6

เลอืก กลับ

สมดุโทรศัพท์
ปัจจุบัน

2สมดุฯอเนกประสงค์

รายชือ่ท่ีร่วมมอง

กดลง และเลอืก สมดุโทรศพัทป์จัจบุนั

7

เลอืก กลับ

รายชือ่ท่ีร่วมมอง
2

สมดุโทรฯ 1
สมดุโทรฯ 2

ตัวกรอง

เลอืกสมดุโทรศัพท์

8

iมุมมอง
ที่กรอง
และใช:้
สมดุโทรฯ 1

สมดุโทรศัพทไ์ดรั้บการตัง้เป็นสมดุ
โทรศัพทปั์จจบัุน

9

เลอืก กลับ

จัดการ
รายชือ่

3สมดุฯอเนกประสงค์

กดลง และเลอืก จดัการรายชือ่

10

เลอืก กลับ

พ่อ
87654321

แม่
12345678

เลอืกรายชือ่

11



ไม่เลอืก เสร็จ

รายชือ่ท่ีร่วมมอง
2

สมดุโทรฯ 1
สมดุโทรฯ 2

แม่

เลอืกสมดุโทรศัพท ์และกด เสร็จ

12

ใช่ ไม่

จัดเก็บการ
เปลีย่นแปลง?

จัดเก็บการเปลีย่นแปลง หากตอ้งการจัด
เก็บรายชือ่อืน่เพิม่เตมิ ใหทํ้าตามขัน้ตอน
ที ่10-12 ซํ้า

13

เลอืก กลับ

เปลีย่นชือ่สมุด
โทรศัพท์

4สมดุฯอเนกประสงค์

เลอืก กลบั กดลง และเลอืก เปลีย่นชือ่
สมดุโทรศพัท์

14

เลอืก กลับ

เปลีย่นชือ่ 1

สมดุโทรฯ 2
สมดุโทรฯ 3

สมดุโทรฯ 1

เลอืกสมดุโทรศัพท์

15

ชือ่:

ลบ

กขค

ตกลง

ครอบครัว

12

เขยีนชือ่ และกด ตกลง ชือ่ของสมดุ
โทรศัพทไ์ดรั้บการเปลีย่นแลว้

16

ขอ้มูล กลับ

พ่อ
87654321

แม่
12345678

กดปุ่ มวางสาย และปุ่ มลง รายชือ่ทีต่รงกัน
เทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏขึน้

17



การเปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้

เมนู ไปที่
10:50

กด เมนู

1

เลอืก ออก

ขอ้ความ

กดขวา

2

เลอืก ออก

การตัง้คา่

เลอืก การต ัง้คา่

3

เลอืก กลับ

ตัง้คา่แบบเสยีง

เลอืก ต ัง้คา่แบบเสยีง

4

เลอืก กลับ

1

Nokia tune
แบบเสยีง

ตัง้คา่แบบเสยีง

เลอืก แบบเสยีง

5

ตกลง กลับ

2

Airy
Brook

Nokia tune

แบบเสยีง

เลอืกเสยีงเรยีกเขา้ และหยดุอยูซ่กัพัก
หนึง่เพือ่ฟังเสยีง

6



ตกลง กลับ

Brook
Coconut

3

Airy

แบบเสยีง

เลอืกเสยีงเรยีกเขา้ แลว้กด ตกลง

7

เสร็จ

เสยีงเรยีกเขา้จะถกูเลอืก

8

ไฟฉาย

ใชไ้ฟฉายหากคณุตอ้งการแสงสวา่ง ด ูiii)
ในสว่นขอ้มลูท่ัวไป

x2

เมนู
ไปที่

22:32

ในการใชไ้ฟฉาย ใหก้ดขึน้สองครัง้

1

x1

เมนู
ไปที่

22:32

ในการปิดไฟฉาย ใหก้ดขึน้หนึง่ครัง้

2



การสง่และรบัขอ้ความ

เมนู ไปที่
10:50

กด เมนู

1

เลอืก ออก

ขอ้ความ

เลอืก ขอ้ความ

2

เลอืก กลับ

เขยีนขอ้ความ

เลอืก เขยีนขอ้ความ

3

สวัสด ีแอนนา

ลบ

กขค 905/1

ตัวเลอืก

กดปุ่ มเพือ่เขยีนขอ้ความของคณุ

4

สวัสด ีแอนนา วันนี้
คณุสบายดไีหม
คณุจะไป

ลบ

กขค 868/1

ตัวเลอืก

กด ตวัเลอืก และเลอืก สง่ ด ูi) ในสว่น
ขอ้มลูท่ัวไป

5

เบอร์โทร:

ลบ
0123456789

11

ตกลง

ป้อนหมายเลขโทรศัพท ์กด ตกลง

6



เครือ่งจะสง่ขอ้ความ

7

แสดง ออก
10:58

ไดรั้บ
1 ขอ้ความ

หากตอ้งการอา่นขอ้ความ ใหก้ด แสดง

8

ตัวเลอืก กลับ

สวัสด ีแอนนา วันนี้
คุณสบายดไีหม
คุณจะไป

หากตอ้งการดขูอ้ความทีเ่หลอื ใหก้ดลง

9

การเขยีนขอ้ความ

กดปุ่ มตัวเลขซํ้าๆ จนกระท่ังตัวอักษร
ปรากฏ

การเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน กด เมน ู>
การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ โทรศพัท ์>
ภาษา ภาษา และ ตกลง ด ูiv) ในสว่น
ขอ้มลูท่ัวไป

การใสเ่วน้วรรค กด 0

การเปลีย่นคํา กด * ซํ้าๆ จนกระท่ังคํานัน้
ปรากฏ

การป้อนหมายเลข กดปุ่ มตัวเลขคา้งไว ้

การใสอ่ักขระพเิศษ กด * คา้งไว ้

การเปลีย่นวธิกีารป้อนขอ้ความ กด # ซํ้าๆ

การใชร้ะบบชว่ยสะกดคําอัตโนมัต ิกด ตวั
เลอืก > พจนานกุรม และภาษา กดปุ่ ม
สําหรับแตล่ะตัวอักษร เมือ่คํานัน้ปรากฏ
ใหก้ด 0 เริม่ตน้พมิพคํ์าถัดไป

การหยดุใชร้ะบบชว่ยสะกดคําอัตโนมัติ
กด ตวัเลอืก > พจนานกุรม > ไมใ่ช้
พจนานกุรม



การป้อนขอ้ความภาษา
ไทย

การป้อน คดิถงึ U
1. ในการใส ่ค ใหก้ด 1 สีค่รัง้
2. กด * กดขวาเพือ่ใสส่ระ  สําหรับ คิ
และเลอืก ใช้
3. ในการใส ่ด ใหก้ด 5 หนึง่ครัง้
4. ในการใส ่ถ ใหก้ด 5 สามครัง้
5. กด * กดขวาสามครัง้เพือ่ใสส่ระ
สําหรับ ถ ึและเลอืก ใช้
6. ในการใส ่ง ใหก้ด 2 สองครัง้
7. หากตอ้งการเปลีย่นเป็นตัวอักษรใหญ่
แบบลาตนิ กด #
8. หากตอ้งการใสเ่วน้วรรค ใหก้ด 0
9. ในการใส ่U ใหก้ด 8 สองครัง้



การต ัง้เตอืนความจํา

การประชมุ

เล ือ่น ออก
20:30

ตัง้เตอืนความจําการนัดพบเพือ่นของคณุ

เมนู ไปที่
12:30

กด เมนู

1

เลอืก ออก

ขอ้ความ

กดขวา

2

เลอืก ออก

คณุสมบัตพิเิศษ

เลอืก คณุสมบตัพิเิศษ แลว้กดขวา

3

เลอืก กลับ

ปฏทิิน

เลอืก ปฏทินิ

4

ตัวเลอืก กลับ

สัปดาหท์ ี ่3ม.ค. 2012

จ
20

อ พ พ ศ ส อา
18 19 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ไปยังวนัที ่และกด ตวัเลอืก

5



ตกลง กลับ

เพ่ิมเตอืนความจํา
ไปยังวันที่

ปฏทินิ 1

เลอืก เพิม่เตอืนความจํา

6

เร่ืองท่ีเตอืน:

ตกลง ลบ

การประชมุ

กขค

เขยีนชือ่สําหรับเตอืนความจํา

7

ตกลง กลับ

ตัง้ปลกุ
ไม่ใชเ้สยีงเตอืน

ตัง้เตอืน 1

หากตอ้งการตัง้คา่การเตอืน ใหเ้ลอืก ต ัง้
ปลกุ

8

ตกลง กลับ
:0009

ในการตัง้ชัว่โมง ใหก้ดขึน้หรอืลง

9

ตกลง กลับ
20:30

ในการตัง้นาท ีใหก้ดขวา จากนัน้กดขึน้
หรอืลง

10

เพ่ิมบันทึกเตอืน
ความจําแลว้

กด ตกลง การปลกุจะพรอ้มใชง้าน

11



การต ัง้เวลาปลกุ

ใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นนาฬกิาปลกุ

เมนู ไปที่
12:30

กด เมนู

1

เลอืก ออก

นาฬิกา

กดขวา แลว้เลอืก นาฬกิา

2

เลอืก กลับ

เวลาปลกุ
ปิด

เลอืก เวลาปลกุ

3

ตกลง กลับ
:0008

ในการตัง้ชัว่โมง ใหก้ดขึน้หรอืลง

4

ตกลง กลับ
08:30

ในการตัง้นาท ีใหก้ดขวา จากนัน้กดขึน้
หรอืลง

5



กลับตกลง
08:30

กด ตกลง

6

ตัง้ปลกุ

การปลกุจะพรอ้มใชง้าน

7

หยดุ เลือ่นไป
08:30

ปลกุ!

นาฬกิาปลกุจะดังตามเวลาทีต่ัง้ กด หยดุ

8

การฟงัวทิยุ

ใชโ้ทรศัพทข์องคณุในการรับฟังวทิย ุด ูii)
ในสว่นขอ้มลูท่ัวไป

เมนู ไปที่

12:30

เชือ่มตอ่ชดุหฟัูง สายของชดุหฟัูงทํา
หนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศของวทิยุ

1

เมนู ไปที่
12:30

กด เมน ูและกดขวา

2



เลอืก ออก

วทิยุ

เลอืก วทิย ุวทิยเุปิดอยู่

3

เลอืก กลับ

ปิด
จัดเก็บสถานี
คน้หาอตัโนมัต ิ

วทิยเุอฟเอ็ม 3

ในการคน้หาชอ่งของวทิย ุใหก้ด ตวัเลอืก
และเลอืก คน้หาอตัโนมตั ิ

4

วทิยเุอฟเอม็

ตกลง กลับ

คน้หาอัตโนมัต:ิ
106.60 MHZ

ในการเลอืกชอ่งถัดไป ใหก้ดลง

5

ตกลง กลับ

วทิยเุอฟเอ็ม

คน้หาอตัโนมัต:ิ
106.60 MHZ

หากตอ้งการจัดเก็บชอ่งนัน้ ใหก้ด ตกลง

6

ตกลง

กขค
ชือ่สถานี:
สถานีที ่1

กลบั

3

เขยีนชือ่สําหรับชอ่ง และกด ตกลง

7

เลอืก กลับ

3. (วา่ง)

1. (วา่ง)
2. (วา่ง)

สถานี

เลอืกชอ่งทีว่า่ง หากตอ้งการจัดเก็บชอ่ง
อืน่เพิม่เตมิ ใหทํ้าตามขัน้ตอนที ่4-8 ซํ้า

8



เลอืก กลับ

วทิยเุอฟเอ็ม

ลบสถานี
เปลีย่นชือ่
ลําโพง

8

ในการใชลํ้าโพง ใหก้ด ตวัเลอืก, และ
เลอืก ลาํโพง

9

ปิดวทิยุ
1วทิยุเอฟเอ็ม

จัดเก็บสถานี
คน้หาอัตโนมัติ
เลอืก กลับ

ปิด

หากตอ้งการปิดวทิย ุใหก้ด ตวัเลอืก และ
เลอืก ปิด

10

เลือ่นไปหยุด

ปลุก!

08:30

เคล็ดลบั: หากตอ้งการปลกุดว้ยเสยีงวทิยุ
ใหก้ด ตวัเลอืก และเลอืก นาฬกิาวทิยุ
ตัง้เวลาปลกุ

เครือ่งคดิเลข

ใชโ้ทรศัพทข์องคณุในการคํานวณ

เมนู ไปที่
12:30

กด เมนู

1

เลอืก ออก

ขอ้ความ

กดขวา

2



เลอืก ออก

คณุสมบัตพิิเศษ

เลอืก คณุสมบตัพิเิศษ

3

เลอืก กลับ

เคร่ืองคดิเลข

เลอืก เครือ่งคดิเลข

4

เทา่กับ ลบ
50

+
-
x
/

กดปุ่ มเพือ่ป้อนตัวเลข

5

เทา่กับ ลบ

50

+
-
x
/x

ในการเปลีย่นฟังกช์นั ใหก้ดลง

6

เทา่กับ ลบ
12x
50

+
-
x
/

ป้อนตัวเลขชดุทีส่อง

7

เท่ากับ ลบ

12x
= 600

50
+
-
x
/

กด เทา่กบั

8



ขนาด

ปรมิาตร 62.3 ซม 3

นํา้หนกั 81.9 กรัม (พรอ้ม
แบตเตอรี)่

ความยาว 107.2 มม.

ความกวา้ง
(สงูสดุ)

45.1 มม.

ความสงู (สงูสดุ) 15.3 มม.

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก
Nokia

หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์
เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถสอบถาม
จากตัวแทนจําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมี
จําหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก สําหรับราย
ละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดทูี่
www.nokia.co.th/accessories

ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตัสิาํหรบัการใช้
อปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอื
เด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจาก
อปุกรณ์เสรมิ ใหจั้บทีป่ลั๊กไฟและดงึออก
อยา่ดงึทีส่ายไฟ
• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์
เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้
อยา่งแน่นหนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง
• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรอง
เทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิ
ตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5CB

.

http://www.nokia.co.th/accessories


ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 12.78 ชัว่โมง

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 720 ชัว่โมง

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลาโดยประมาณ
และจะเป็นไปตามการประมาณการตอ่เมือ่
อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดทีเ่หมาะสมของเครอื
ขา่ยเทา่นัน้ เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์
บายขึน้อยูก่ับซมิการด์ คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายุ
และขอ้กําหนดของแบตเตอรี ่อณุหภมูใิน
การเก็บแบตเตอรี ่ขอ้กําหนดของเครอื
ขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลา
สนทนาและเวลาสแตนดบ์ายอาจสัน้กวา่ที่
ระบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก เสยีงเรยีกเขา้ การ
จัดการสายดว้ยระบบแฮนดฟ์ร ีการใชใ้น
โหมดดจิติอล และคณุสมบัตอิืน่ๆ จะใช ้
พลังงานจากแบตเตอรี ่และระยะเวลาทีใ่ช ้
อปุกรณ์ในการโทรจะสง่ผลตอ่เวลา
สแตนดบ์าย ในทํานองเดยีวกัน ระยะเวลา
ทีเ่ปิดเครือ่งรวมทัง้ทีอ่ยูใ่นโหมดสแตนด์
บายก็มผีลตอ่ระยะเวลาในการสนทนาดว้ย
เชน่กัน



โปรดอา่นและปฏบิตัติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้
อาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได ้
สาํหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดอา่นในคูม่อืผูใ้ชฉ้บบั
สมบรูณ์

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณที่
หา้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
ปิดโทรศพัทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาต
ใหใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืหรอืเมือ่
โทรศพัทอ์าจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณ

รบกวนหรอือันตราย ตวัอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, ใน
โรงพยาบาล หรอืเมือ่อยู่ใกลก้บัอปุกรณ์ทางการ
แพทย,์ น้ํามันเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่ี
การระเบดิ ปฏบิตัติามคําแนะนําทกุประการเมือ่อยู่
ในพืน้ทีท่ีจํ่ากดัการใช ้

คํานงึถงึความปลอดภยัในการ
ขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไม่
ควรใชม้อืจับสิง่อืน่ใดเมือ่คณุขบัขี่
ยานพาหนะอยู่ สิง่สําคัญอันดบั

แรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขบัขีย่านพาหนะ คอื
ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่
สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่
ประสทิธภิาพการทํางานของ
เครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะ
สามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์
ตา่งๆ ของเครือ่งได ้

แบตเตอรี ่อุปกรณช์ารจ์ และ
อุปกรณ์เสรมิอืน่ๆ
ใชแ้บตเตอรี่ อปุกรณ์ชารจ์ และ
อปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บการรับรอง
จาก Nokia วา่ใชก้บัโทรศพัทร์ุ่นนี้

ไดเ้ทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่ม่
สามารถใชง้านรว่มกนัได ้

เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
โทรศพัทข์องคณุไมก่ันน้ํา ควรเก็บ
โทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้

ปกป้องความสามารถในการ
ไดย้นิของคณุ
ควรใชช้ดุหฟัูงในระดบัเสยีงปกติ
และอยา่ถอืโทรศพัทไ์วใ้กลหู้
ระหวา่งการใชลํ้าโพง

ขอ้มูลผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

คําแนะนําคณุสมบตัเิฉพาะ
โทรศพัทข์องคณุมเีสาอากาศอยูท่ัง้ภายในและ
ภายนอก หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศโดย
ไมจํ่าเป็นขณะทีเ่สาอากาศกําลงัสง่หรอืรับ
สญัญาณ การสมัผัสกับเสาอากาศขณะกําลงัสง่
หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการ
สือ่สาร และทําใหม้กีารใชพ้ลงังานสงูขึน้ขณะ
ทํางาน และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้
ลง

รูปภาพทีป่รากฏในคูม่อืฉบบันีอ้าจแตกตา่งจาก
ภาพทีป่รากฏบนหนา้จอโทรศพัทข์องคณุ

i)คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตวัอกัษรทีม่คีวาม
ยาวมากกวา่ความยาวตวัอักษรทีกํ่าหนดของ
ขอ้ความเดยีว สาํหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก

ขอ้มลูท ัว่ไป



เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความขึน้
ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้

สาํหรับตวัอักษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่ง
หมายอืน่ๆ หรอืตวัอักษรจากภาษาทีเ่ลอืกบาง
ภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตวั
อกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

ขอ้ความภาพอาจดแูตกตา่งกันไปตามโทรศพัทใ์น
แตล่ะเครือ่ง

ในการฟังวทิยุ คณุจะตอ้งเชือ่มตอ่ชดุหูฟังทีใ่ชง้าน
ร่วมกันไดเ้ขา้กับเครือ่งโทรศพัท ์ชดุหฟัูงจะทํา
หนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

iii)อยา่สอ่งไฟฉายไปทีต่าของผูอ้ืน่

iv)การสง่และรับขอ้ความในบางภาษาเป็นบรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย หากตอ้งการรายละเอยีด
เพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร สง่ขอ้ความไปยัง
อปุกรณ์ทีส่นับสนุนภาษาทีเ่ลอืกเทา่นัน้

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
โทรศพัทข์องคณุไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น เครอื
ขา่ย EGSM 900 และ 1800 MHz คณุตอ้งสมัคร
สมาชกิกับผูใ้หบ้รกิารกอ่นเริม่ใชง้านโทรศพัท์

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยและการดาวนโ์หลดเนือ้หา
มายังโทรศพัทข์องคณุจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่
กบัเครอืขา่ยและอาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการ
รับสง่ขอ้มูล คณุสมบตัขิองผลติภัณฑบ์างอยา่ง
ตอ้งการการสนับสนุนจากเครอืขา่ย และคณุอาจ
ตอ้งสมัครสมาชกิเสยีกอ่น

การดูแลอุปกรณข์องคณุ
คณุควรดแูลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และ
อปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมัดระวงั คําแนะนําตอ่ไป

นีจ้ะชว่ยใหค้ณุปฏบิตัติามเงือ่นไขการรับประกนัได ้
อยา่งถกูตอ้ง
• เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตวัของไอน้ํา
ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความ
ชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของแร่ ซึง่อาจ
ทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกร่อนได  ้หากตวั
เครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยให ้
เครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น
• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝุ่ีนหรอืที่
สกปรก เนือ่งจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถ
ขยับไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็นอเิล็กทรอนกิสเ์สยี
หายได ้
• อยา่เก็บอปุกรณไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งู เนือ่งจาก
อณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์
สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และทําให ้
พลาสตกิงอหรอืละลายได ้
• อยา่เก็บอปุกรณไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด
เนือ่งจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกติ
ความชืน้จะกอ่ตวัขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจทําให ้
อปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้
• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งอปุกรณ์นอก
เหนอืจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้
• การดดัแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําให ้
อปุกรณ์เสยีหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่
ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย
• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศพัท ์การใชง้าน
โดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและ
กลไกเกดิความเสยีหายได ้
• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้
ผวิของอปุกรณเ์ทา่นัน้
• อยา่ทาสอีปุกรณ์ เพราะสอีาจทําใหอ้ปุกรณ์ที่
สามารถขยับไดต้ดิขดั และไมส่ามารถทํางานได ้
ตามปกติ
• ปิดอปุกรณ์และถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นครัง้
คราว เพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ
• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนาม
แมเ่หล็ก
• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสาํคญัของคณุให ้
ปลอดภัย ใหจั้ดเก็บขอ้มลูนัน้ไวแ้ยกไวส้องทีเ่ป็น

ii)



อยา่งนอ้ย เชน่ ในอปุกรณ์ การด์หน่วยความจํา
หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลูสาํคัญลงใน
กระดาษ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส์ แบตเตอรี่ และวสัดุ
บรรจภุัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยังจุดคดัแยกขยะเฉพาะทกุ
ครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะทีไ่มม่กีาร
ควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวสัดใุชแ้ลว้
ตา่งๆ โปรดตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพ
แวดลอ้มของผลติภัณฑแ์ละวธิกีารรไีซเคลิ
ผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี ่www.nokia.com/
werecycle

แบตเตอรีแ่ละอุปกรณช์ารจ์
ขอ้มูลเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศพัทข์องคณุไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชก้บั
BL-5CB แบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหม่
ได ้Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่่นอืน่ทีใ่ชง้านไดก้ับ
โทรศพัทร์ุ่นนี ้ควรใชแ้บตเตอรีข่องแทข้อง Nokia
ทกุครัง้

โทรศพัทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่
ไดรั้บพลงังานจากอปุกรณช์ารจ์ตอ่ไปนี้ AC-3
หมายเลขรุน่อปุกรณช์ารจ์ของ Nokia ทีแ่ทจ้รงิ
อาจแตกตา่งกันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึง่จะระบุ
โดย E, X, AR, U, A, C, K, หรอื B

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจุ
แบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก็่จะคอ่ยๆ
เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นวา่เวลาการ
สนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่ง
เห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม่

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและ
เวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้

เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ สภาพของ
ระบบเครอืขา่ย การตัง้คา่โทรศพัท,์ คณุสมบตัทิี่
กําลงัใช,้ สภาพแบตเตอรี่ และอณุหภมูิ

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่
ปิดอปุกรณ์ และปลดการเชือ่มตอ่เครือ่งออกจาก
อปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่ เมือ่คณุ
ถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณเ์สรมิออกจาก
เตา้เสยีบ ใหจั้บทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่าย
ไฟ

เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุใหถ้อด
อปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและอปุกรณ์  ไมค่วร
เสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บัอปุกรณ์
ชารจ์ เนื่องจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะ
ทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุ
ทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้แบตเตอรีจ่ะคายประจุ
ออกเองเมือ่เวลาผา่นไป

โปรดเก็บแบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง
15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้น
หรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายกุารใช ้
งานของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็น
เกนิไปอาจทําใหอ้ปุกรณไ์ม่สามารถใชง้านได ้
ชัว่คราว

การลดัวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถุ
ประเภทโลหะมาสมัผัสกบัแถบโลหะบนแบตเตอรี่
ตวัอยา่งเชน่ หากคณุใสแ่บตเตอรีส่าํรองไวใ้น
กระเป๋าของคณุ การลดัวงจรเชน่นีอ้าจทําให ้
แบตเตอรีห่รอืวตัถุสาํหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยี
หายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะ
แบตเตอรีอ่าจระเบดิได  ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้ง
เป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลบัมาใชใ้หม่
ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกับขยะภายในบา้น

http://www.nokia.com/werecycle
http://www.nokia.com/werecycle


หา้มถอดชิน้สว่น, ตดั, เปิด, บบีอัด, ดดังอ, เจาะ
หรอืแยกสว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี่ หากแบตเตอรีร่ั่ว
ออกมา อยา่ใหข้องเหลวนัน้สมัผัสกบัผวิหนังหรอื
ดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้ง
บรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทนัที หรอืรบีไปพบแพทย์

หา้มดดัแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใสว่ตัถุ
แปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรอืนําไปแชใ่นน้ํา
หรอืของเหลวชนดิอืน่ๆ หากแบตเตอรีเ่สยีหาย
อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ตามวตัถุประสงคท์ี่
เหมาะสมเทา่นัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการ
ใชง้านแบตเตอรีท่ีไ่ม่ไดรั้บการรับรองหรอือปุกรณ์
ชารจ์ทีใ่ชร้่วมกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่การลกุไหม ้
การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การ
รับรองหรอืการรับประกนั หากคณุเชือ่วา่แบตเตอรี่
หรอือปุกรณ์ชารจ์ชาํรุดเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูย์
บรกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใช ้
อปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรีท่ีช่าํรุดเสยีหาย ใช ้
อปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

ขอ้มูลเพิม่เตมิเพือ่ความปลอดภยั
การโทรฉุกเฉนิ
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศพัทแ์ลว้
2. ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงทีเ่พยีงพอ
นอกจากนี้ คณุอาจตอ้งดําเนนิการดงัตอ่ไปนี้
• ใสซ่มิการด์
• ยกเลกิการจํากดัการโทรทีค่ณุเปิดใชก้บั
โทรศพัทข์องคณุ เชน่ การจํากดัการโทร การจํากดั
เบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทข์องคณุไมอ่ยู่
ในรูปแบบออฟไลน์หรอืรปูแบบบนเครือ่งบนิ
3. กดปุ่ มวางสายซ้ําๆ จนกวา่หนา้จอหลกัจะ
ปรากฏ
4. ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสาํหรับ
ตําแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ ซึง่หมายเลขโทร
ฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป

5. กดปุ่ มโทร
6. คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่งๆ ทีถ่กูตอ้งใหไ้ดม้าก
ทีส่ดุ อย่าวางสายจนกวา่จะไดร้ับอนุญาตใหว้าง
สายได ้

ขอ้สําคญั: เปิดใชง้านทัง้สาย
โทรศพัทม์อืถอืและอนิเทอรเ์น็ต หากโทรศพัท์
ของคณุสนับสนุนสายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งอาจ
พยายามตอ่การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลู
ลารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ไม่
สามารถรับรองการเชือ่มตอ่ไดใ้นบางสภาวะ ไม่
ควรวางใจวา่โทรศพัทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอื
สือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่
เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่
อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บ
ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

อุปกรณท์างการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สาํหรับรับหรอืสง่สญัญาณ
วทิยรุวมทัง้โทรศพัทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณ
รบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์ทางการแพทยท์ี่
ไมม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีงพอได  ้โปรดปรกึษา
แพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทย์
นัน้ๆ หากไมแ่น่ใจวา่อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกัน
พลงังานความถีว่ทิยุ จากภายนอกอยา่งเพยีงพอ
หรอืไม่

อุปกรณท์างการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้น
รา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรให ้
โทรศพัทม์อืถอือยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทย์
ทีป่ลกูถา่ยไวใ้นร่างกาย เชน่ เครือ่งควบคมุการเตน้
ของหัวใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ



อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่ง
สญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกับเครือ่งดงักลา่ว
สาํหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์งักลา่ว ควร
ปฏบิตัดิงันี้
• เก็บโทรศพัทใ์หอ้ยู่หา่งจากอปุกรณ์ทางการ
แพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ
• อยา่ใสอ่ปุกรณไ์รส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้
• ใชโ้ทรศพัทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์
ทางการแพทย์
• ปิดโทรศพัทเ์คลือ่นที่ หากสงสยัวา่กําลงัเกดิ
สญัญาณรบกวน
• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสาํหรับอปุกรณ์
ทางการแพทยด์งักลา่ว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกับการใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
ร่วมกับอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้น
ร่างกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่หคํ้าปรกึษาดา้น
สขุภาพของคณุ

การฟงั

คําเตอืน: ขณะทีค่ณุใชช้ดุหูฟัง อาจมี
ผลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก
หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่ความ
ปลอดภัยของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณ
รบกวนกับเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

นกิเกลิ
พืน้ผวิของโทรศพัทเ์ครือ่งนีป้ราศจากสารนกิเกลิ

ปกป้องโทรศพัทข์องคุณจากเนือ้หาทีเ่ป็น
อนัตราย
โทรศพัทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนือ้หาทีม่ี
อนัตรายอืน่ๆ ควรใชค้วามระมัดระวงัตามราย
ละเอยีดตอ่ไปนี้

• โปรดระมัดระวงัในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความ
เหลา่นัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจ
ทําใหโ้ทรศพัทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุเสยีหาย
ได ้
• โปรดระมัดระวงัเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่ม
ตอ่ การเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลด
เนือ้หา
• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วร์
จากแหลง่ทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกันความ
ปลอดภัยอย่างเพยีงพอ
• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วร์
ดา้นความปลอดภัยอืน่ๆ ลงในโทรศพัทข์องคณุ
และคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อปพลเิคชัน่
ป้องกนัไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอปพลเิคชัน่เทา่นัน้
การใชง้านมากกวา่หนึง่แอปพลเิคชัน่อาจสง่ผล
ระทบตอ่ประสทิธภิาพและการทํางานของ
โทรศพัทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์
• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคส์าํหรับไซต์
อนิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้
โปรดระมัดระวงัเป็นพเิศษ Nokia จะไมรั่บประกัน
หรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศพัทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการ
ปลอ่ยคลืน่ RF เมือ่ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่
อยูห่่างจากร่างกายอยา่งนอ้ย 1.5 เซนตเิมตร (5/8
นิว้) ซองสาํหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บเข็มขดั หรอืที่
วางโทรศพัทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่น
ประกอบ และควรใหเ้ครือ่งอยูห่่างจากร่างกายตาม
ระยะหา่งทีกํ่าหนดขา้งตน้

โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอื
ขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ
อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟลข์อ้มูลหรอืขอ้ความ
จนกวา่จะเชือ่มตอ่ไดอ้ย่างมคีณุภาพ ปฏบิตัติามคํา
แนะนําเกีย่วกบัระยะห่างระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การ
สง่จะเสร็จสมบรูณ์

ก



ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยอุาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์น
ยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไม่
เพยีงพอ เชน่ ระบบฉดีน้ํามันทีค่วบคมุดว้ย
อเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุ
ความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภัย
โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบับรษัิทผูผ้ลติยาน
พาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์
ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กู
ตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและทําใหก้ารรับประกนั
ของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่ง
สมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุชิน้ของโทรศัพทม์อืถอืใน
ยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และทํางานอยา่งถกู
ตอ้ง อย่าเก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได  ้แกส๊
หรอืวตัถุระเบดิไวร้วมกบัโทรศพัท์ ชิน้สว่นของ
โทรศพัท ์หรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ โปรดสงัเกตวา่ถงุ
ลมนริภัยจะพองตวัออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่
วางโทรศพัทห์รอือปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลม
นริภัยอาจพองตวัออก

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยู่ในบรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ได ้เชน่ ใกลเ้ครือ่งสบูแก๊สในสถานบีรกิารน้ํามัน
ประกายไฟในบรเิวณดงักลา่วอาจทําใหเ้กดิการ
ระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยี
ชวีติได ้สงัเกตขอ้หา้มในสถานบีรกิารเชือ้เพลงิ ที่
เก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้เพลงิ โรงงานเคมี
หรอืสถานทีเ่กดิการลกุลามของการระเบดิได ้
บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้ักมเีครือ่งหมาย
แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจน แตไ่มเ่สมอไป บรเิวณดัง
กลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจไดรั้บแจง้ใหด้บั
เครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบอํานวยความ
สะดวกในการขนถา่ยหรอืจัดเก็บสารเคมี และ
บรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอื
เศษอนุภาคตา่งๆ เชน่ เม็ดวสัดขุนาดเล็ก ฝุ่ นหรอื
ผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกบัผูผ้ลติยานพาหนะที่

ใชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิเทน)
เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถใชใ้น
บรเิวณใกลเ้คยีงกบัยานพาหนะดงักลา่วไดอ้ย่าง
ปลอดภัยหรอืไม่

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคําแนะนําของการ
สือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศพัทข์องคณุจะเป็นตวัรับและสง่
สญัญาณวทิยุ ซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิ
ความถีส่ญัญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดยขอ้กําหนด
ระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานีจั้ดทําขึน้โดย ICNIRP
ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวม
ถงึระดบัความปลอดภยัทีอ่อกแบบมาเพือ่คุม้ครอง
ผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กับอายหุรอืสขุภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศพัทเ์คลือ่นทีน่ี้
ใชห้น่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate)
ขอ้กําหนด SAR ทีกํ่าหนดไวใ้นคําแนะนํา ICNIRP
คอื 2.0 วตัต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่เกนิ
สบิกรัมของเนือ้เยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัดทําขึน้
ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่
คลืน่ความถีท่ีร่ะดบัพลงังานสงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ช ้
ในคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีทํ่าการทดสอบ ระดับ SAR
ตามจรงิขณะใชโ้ทรศพัทอ์าจตํา่กวา่คา่สงูสดุ
เนือ่งจากเครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ด ้
เฉพาะพลงังานทีส่ามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดต้ามที่
กําหนดไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่งๆ เชน่
ระยะหา่งระหวา่งคณุกบัสถานเีครอืขา่ยหลกั

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP
สาํหรับการใชโ้ทรศพัทท์ีห่คูอื 1.15 วตัต/์กก

การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตก
ตา่งไป คา่ SAR แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยู่กับขอ้
กําหนดในการทดสอบและทีร่ายงานของแตล่ะ
ประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลู

.



เพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภัณฑท์ี่
www.nokia.com

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนี้มอีตัราการดดูกลนืพลงังาน
จําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนั
เนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั 1.15 วตัต/์

กก ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภัยตอ่
สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมที่
คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ
ประกาศกําหนด

ขอ้มูลศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia

ศนูยบ์รกิารลกูคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซ็นทรัลพลาซา่ ป่ิน
เกลา้

ยนูติ 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี
อรุณอมัรนิทร ์บางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ
10700

02-254-1080

02-884-5695

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. -
20.30 น

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. -
20.30 น

เซ็นทรัลพระราม 2 128 ม.6 เซ็นทรัลพระราม 2 IT05 แสมแดง
บางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 10150

02-872-4749

02-872-4748

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. -
20.30 น

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. -
20.30 น

เอสพลานาด ยนูติ 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด 99
ถ.รัชดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

02-254-1080

02-660-9290

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. -
20.30 น
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ ยนูติ 32 ชัน้ใตด้นิ 94 หมู ่2 ถ.พหลโยธนิ
ประชาธปัิตย ์ธัญบรุ ีปทมุธานี 12130

02-254-1080

02-958-5851

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. -
20.30 น

มาบญุครอง 444 ชัน้ 2 โซน D ยนูติ 5-6 มาบญุครอง
เซ็นเตอร ์ถ.พญาไท วงัใหม ่ปทมุวนั
กรุงเทพฯ 10330

02-254-1080

02-626-0436

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. -
20.30 น

ซคีอนสแควร์ ยนูติ 1007 ชัน้ G ซคีอนสแควร์ 904 หมู ่6
ถ. ศรนีครนิทร ์หนองบอน ประเวศ
กรุงเทพฯ 10250

02-254-1080

02-720-1661

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. -
20.30 น

อยธุยา 99/13 ถ.รจนา ต.คานหาม อ.อทุัย
พระนครศรอียธุยา 13210

035-706303

035-706303

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

บรุรัีมย์ 479/71 ถ.จริะ ในเมอืง เมอืง บรุรัีมย์
31000

044-614-090

044-614-090

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

เชยีงใหม่ 201/1 ถ.มหดิล หายยา เมอืง เชยีงใหม่
50100

053-203321-2

053-282980

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

เชยีงราย 188 ถ.ธนาลยั เวยีง เมอืง เชยีงราย 57000 053-601051

053-753105

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

หาดใหญ่ 656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่
สงขลา 90110

074-365044-5

074-365046

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. -
17.30 น

หัวหนิ 87/9 หัวหนิ หัวหนิ ประจวบครีขีนัธ ์77110 032-532-252

032-515-120

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

ขอนแกน่ 272/33 ม.12 ถ.มติรภาพ เมอืงเกา่ เมอืง
ขอนแกน่ 40000

043-325780

043-325781

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

ลําปาง 357/46 ถ.บญุวาทย ์(ฉัตรไชย) สวนดอก
ลําปาง 52000

054-218755

054-218755

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

นครสวรรค์ 81/42 ถ.สวรรคว์ถิ ีปากน้ําโพ เมอืง
นครสวรรค ์60000

056-311129

056-371993

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

นครปฐม 141/38 ถ.ราชวถิ ีพระปฐมเจดยี ์นครปฐม
73000

034-280454

034-280455

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

.

.

.

.



ศนูยบ์รกิารลกูคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

นครราชสมีา 1630/8 ถ.มติรภาพ ในเมอืง เมอืง
นครราชสมีา 30000

044-247948

044-262848

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

พัทยา 353/43 (ซอยสขุมุวทิ พัทยา 49) หมู ่9
ถ.สขุมุวทิ หนองปรอื บางละมงุ ชลบรุี
20260

038-716976-7

038-716978

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

ภเูก็ต 38/3 หอ้งที ่120 ม.5 ถ.บางใหญ ่ต.วชิติ
เมอืง ภเูก็ต 83000

076-209306

076-209306

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

พษิณุโลก 298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมอืง เมอืง
พษิณุโลก 65000

055-251998

055-284346

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

.

.

.

.



ศนูยบ์รกิารลกูคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

รอ้ยเอ็ด 56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมอืง เมอืง
รอ้ยเอ็ด 45000

043-518-882

043-518-882

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

สโุขทยั 315 ถ.จรดวถิถีอ่ง ธาน ีเมอืง สโุขทยั
64000

055-614646

055-621222

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. -
17.30 น

สรุาษฎรธ์านี 48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมอืง
สรุาษฎรธ์าน ี84000

077-222288

077-288668

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

อบุลราชธานี 614/2 ถ.ชยางกรู เมอืง อบุลราชธานี
34000

045-311744

045-311566

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

.

.

.

.



ศนูยบ์รกิารลกูคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

042-341844

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

ระยอง 75/26 ถ.ชายกระป่อม 1 เชงิเนนิ เมอืง
21000

038-613110

038-613110

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

หมายเหตุ:ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ สาํหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขศนูยบ์รกิาร
ลกูคา้ Nokia: 02-2552111

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

0434

Nokia อยูร่ะหวา่งการรับรองและประเมนิผลเพือ่ให ้
ตรงตามขอ้กําหนดของสหภาพยโุรป และ
ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บการรองรองวา่ตรงตามขอ้

กําหนดของสหภาพยโุรปจากหน่วยงานอสิระ
เครือ่งหมาย CE อาจปรากฎอยู่บนผลติภัณฑใ์น
ระหวา่งนี้

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่
ผลติภัณฑ ์RM-647 นี ้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดที่
จําเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ Directive
1999/5/EC คณุสามารถดสูาํเนาของประกาศเรือ่ง
ความสอดคลอ้งไดท้ี่ http://www.nokia.com/
global/declaration

© 2011-2012 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เป็น
เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จด
ทะเบยีนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็น
เครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของบรษัิท Nokia
Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่หรอืชือ่บรษัิทอืน่ที่

อดุรธานี 179 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ เมอืง อดุรธานี
41000

042-341844

.

.

http://www.nokia.com/global/declaration
http://www.nokia.com/global/declaration


กลา่วถงึในทีน่ีอ้าจเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่
ทางการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ ตามลําดบั

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนือ้หาสว่น
หนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันีใ้นรปู
แบบใดๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการ
พัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงและปรับปรุงสว่นหนึง่สว่นใดของ
ผลติภัณฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบบันีโ้ดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ช ้
บงัคบั ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia
หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บผดิ
ชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได  ้หรอื
ความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อันเป็นผลสบื
เนือ่งหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะดว้ย
สาเหตใุด

เนือ้หาในเอกสารนีใ้หข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น"
โดยไมม่กีารรับประกนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอื
โดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการรับ
ประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของ
ผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใช ้
งานตามวตัถุประสงค ์ตลอดจนความถูกตอ้ง ความ
เชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี้ นอกเหนอืจาก
ขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ทา่นัน้ Nokia
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิ
ถอนเอกสารนีท้กุเมือ่โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่ง
หนา้

ผลติภัณฑ ์คณุสมบัต ิแอปพลเิคชัน่ และบรกิาร
บางอย่างอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สาํหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย Nokia
หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ เครือ่งรุ่นนีป้ระกอบดว้ย
สนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ึง่อยูภ่ายใต ้
บงัคบัของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออก

ของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ หา้มกระทําการ
ใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณน์ี้ มคีวาม
สอดคลอ้งตามมาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช.
มท. 004-2548 และขอ้กําหนดอืน่ของ กทช

ั ี่ ฉบบท 2.2 TH

.
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