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ความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอ
ใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะเปนอันดับ
แรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่ง
อ่ืนใด เม่ือคุณขับขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับ
แรกท่ีคุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ
ความปลอดภัยบนทองถนน

สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่
จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

ความปลอดภัย 5
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ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศัพทไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเคร่ืองขณะอยูบน
เคร่ืองบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย,
นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคม ีหรือบริเวณท่ีมีการระเบิด

บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถ
ประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไม
สามารถใชงานรวมกันได

กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ี
แหง

6 ความปลอดภัย
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การสนับสนุน

เม่ือคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชงานผลิตภณัฑของ
คุณ หรือคุณไมแนใจเก่ียวกับการใชงานโทรศัพทของคุณ โปรด
ดท่ีูคูมือผูใชหรือหนาการสนับสนุนท่ี www.nokia.com/
support หรือเว็บไซต Nokia ภายในประเทศของคุณ หรือจาก
ถือของคุณท่ี www.nokia.mobi/support

หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได ใหปฏบิัติ
ตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

• เร่ิมโทรศัพทใหม: ปดเคร่ือง แลวถอดแบตเตอรี่ เม่ือเวลา
ผานไปสักครู ใหใสแบตเตอรีก่ลับคืน แลวเปดเครื่อง

• ตั้งคากลับไปเปนคาเดิมท่ีตั้งมาจากโรงงานดังท่ีไดอธิบาย
ไวในคูมือผูใช

หากยังไมสามารถแกไขปญหาได โปรดติดตอ Nokia เพ่ือทําการ
ซอมแซม โปรดดูท่ี www.nokia.co.th/repair กอนจะสง
โทรศัพทไปซอมแซม ควรสํารองขอมลูในโทรศัพทกอนทุกคร้ัง

การสนับสนุน 7
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เริ่มตนการใชงาน

การใสซิมการดและแบตเตอรี่
การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

ซมิการดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เน่ืองจาก
การขูดขีดหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยาง
ระมัดระวัง

1 ถอดฝาดานหลังโดยยกฝาขึ้นทางดานบนของโทรศัพท (1)
2 ถอดแบตเตอร่ี (2)
3 เปดท่ีใสซิมการด และใสซิมการดลงไป (3) ตรวจสอบให

แนใจวาหันหนาสัมผัสบนการดลง และมุมเอียงของการดหัน
หนาไปทางดานบนของโทรศัพท ปดท่ีใสซมิการด (4)

4 ใสแบตเตอรี ่(5) และปดฝาดานหลังกลับเขาท่ี (6)

8 เริ่มตนการใชงาน
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การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจมาแลวเปนบางสวนจากโรงงาน
ผลิต หากอุปกรณระบุวาประจุไฟต่ํา ใหดําเนินการดังตอไปน้ี

1 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง
2 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับอุปกรณ
3 เมื่ออุปกรณระบุวาแบตเตอรี่มีประจไุฟเต็มแลว ใหถอดสาย

อุปกรณชารจออกจากอุปกรณ แลวจึงถอดสายอุปกรณชารจ
ออกจากชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่เปนชวงระยะเวลาหนึ่ง และคุณ
สามารถใชอุปกรณขณะท่ีกําลังชารจได หากแบตเตอรี่ไมมีประจุ
ไฟเหลืออยูเลย อาจใชเวลาประมาณ 2-3 นาทีกอนท่ีตัวระบุการ
ชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถดําเนินการ
โทรออกได

เริ่มตนการใชงาน 9

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 9



เสาอากาศ

โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูท้ังภายในและภายนอก หลีก
เล่ียงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะท่ีเสาอากาศ
กําลังสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสง
หรือรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําให
มกีารใชพลังงานสูงขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใช
งานแบตเตอรี่สั้นลง

ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกํากับดวยเคร่ืองหมายสี
เทา

ชุดหูฟง

คําเตือน:
เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟงเสียงรอบดานของ
คุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมีโอกาสทําใหเกิด
อันตรายตอความปลอดภยัของคุณ

10 เริ่มตนการใชงาน
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หามเช่ือมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอ่ืนๆ เขากับชองเสียบ
Nokia AV นอกเหนือจากท่ีไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับ
เคร่ืองน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับเสียง

อยาเช่ือมตอผลิตภัณฑท่ีสรางสัญญาณออก เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑน้ีอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได อยาเช่ือมตอแหลง
สัญญาณท่ีมีกําลังไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV

แมเหล็กและสนามแมเหล็ก
เก็บโทรศัพทไวใหหางจากแมเหล็กหรือสนามแมเหล็ก

เริ่มตนการใชงาน 11

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 11



ปุมและสวนประกอบ

1 ปุมวางสาย/เปดปด
2 ปุม Navi™ (ปุมเล่ือน)
3 จอแสดงผล
4 หูฟง
5 ปุมเลือก
6 ปุมโทรออก

12 เริ่มตนการใชงาน
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8 เลนสกลองถายรูป
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9 ลําโพง
10 ไมโครโฟน
11 ชองเสียบอุปกรณชารจ
12 ชองเสียบชุดหูฟง/ชองเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)

หมายเหตุ: ไมสัมผัสบริเวณชองเสียบน้ี เน่ืองจากมีไวเพ่ือใช
โดยฝายบริการท่ีไดรับการรับรองเทาน้ัน

ขนาด

นํ้าหนัก 93.5 กรัมพรอมแบตเตอรี่

ปริมาตร 75 ซีซี

ความยาว 97.14 มม.

ความกวาง (สูงสุด) 47 มม.

14 เริ่มตนการใชงาน
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ความสงู (สงูสุด) 15.85 มม.

รหัสผาน
รหัสความปลอดภยัจะชวยปองกันการใชโทรศัพทของคุณโดย
ไมไดรับอนุญาต รหัสท่ีตั้งไวลวงหนาคือ 12345 คุณสามารถ
สรางและเปลี่ยนรหัส และตั้งใหโทรศัพทขอรหัส เก็บรหัสไวเปน
ความลับและในที่ท่ีปลอดภัยแยกจากเครื่องโทรศัพท หากคุณ
ลืมรหัสและโทรศัพทของคุณถูกล็อค คุณตองสงโทรศัพทของ
คณุเขารับบริการและอาจมีคาธรรมเนียมเพ่ิมเตมิ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม ติดตอศูนย Nokia Care หรือผูจัดจําหนายโทรศัพทของ
คุณ

รหัส PIN ท่ีใหมาพรอมกับซมิการดชวยปองกันการใชงานที่ไมได
รับอนุญาต ตองใชรหัส PIN2 ท่ีใหมาพรอมกับซมิการดเพ่ือเขาสู
บริการบางอยาง หากคุณปอนรหัส PIN หรือ PIN2 ผิดสามครั้ง
ติดตอกัน เคร่ืองจะขอใหคุณใสรหัส PUK หรือ PUK2 หากคุณไมมี
รหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ตองใช PIN โมดูลเพ่ือเขาใชขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภยั
ของซมิการดของคุณ อาจตองใช PIN สําหรับลายเซ็นเพ่ือลง
ลายเซ็นแบบดิจิตอล คณุจําเปนตองใสรหัสระบบเมือ่ใชการ
จํากัดการโทร

เม่ือตองการตัง้คาวิธีท่ีโทรศัพทใชรหัสผานและการตั้งคาความ
ปลอดภยั เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย

เริ่มตนการใชงาน 15

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 15



การเปดและปดเครื่อง
กดปุมเปด/ปดคางไว

โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงาน และคุณไมไดปอนตัวอักษรใดๆ
โทรศัพทจะอยูในโหมดพรอมทํางาน

1 ความแรงของสัญญาณเครือขาย

2 ระดับประจุแบตเตอรี่

3 ช่ือระบบเครือขายหรือโลโกระบบ

4 หนาท่ีของปุมเลือก

ปุมเลือกซาย ไปที่ ชวยใหคุณเขาสูฟงกชันในรายการปุมลัดสวน
ตัวของคุณ เมื่อดูรายการ เลือก ตัวเลือก > เลอืกตัวเลือก เพ่ือ
ดูฟงกชันท่ีใชงานได หรือเลือก ตัวเลือก > จัดวาง เพ่ือจัดการ
ฟงกชันในรายการปุมลัดของคุณ

16 เริ่มตนการใชงาน
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การล็อคปุมกด

การล็อคปุมกด
ปดฝาสไลดและเลือก ลอ็ค ภายใน 5 วินาทีเพ่ือล็อคปุมกด

การปลดล็อคปุมกด
เลือก ปลด > ตกลง หรือเปดฝาสไลด หากเปดใชการล็อคปุม
กดไว ใหปอนรหัสโทรศัพทเมื่อเคร่ืองแสดงขอความใหปอน

การต้ังลอ็คปุมกดอัตโนมัติ
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > ลอ็คปุมอัตโนมัติ >
ลอ็คปุมกด และตั้งระยะเวลาล็อคปุมกดเมื่อครบกําหนดเวลา

การรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด
ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏเิสธไมรับสาย ปุมกด
จะล็อคโดยอัตโนมัติ

เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันที่ไมตองใชซิมการด
ฟงกชันในโทรศพัทบางฟงกชันสามารถใชไดโดยไมตองใส
ซมิการดในเครื่อง เชน ตารางนัดหมายและเกมส บางฟงกชัน
ปรากฏเปนสีทึบอยูในเมนู และใชงานไมได

เริ่มตนการใชงาน 17
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แอปพลเิคชั่นที่ทํางานเบือ้งหลงั
การปลอยใหแอปพลิเคช่ันทํางานเปนพ้ืนหลงั จะทําใหใช
พลังงานแบตเตอรีส่ิ้นเปลอืงและลดอายุใชงานของแบตเตอรี่

18 เริ่มตนการใชงาน
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การโทร

การโทรออกและรับสาย

การโทรออก
ปอนหมายเลขโทรศัพท พรอมท้ังรหัสประเทศและรหัสพ้ืนท่ี
หากจําเปน จากน้ัน กดปุมโทรออก

การรับสายเรียกเขา
ใหกดปุมโทรออก

การปฏิเสธสาย
ใหกดปุมวางสาย

การปรับระดับเสยีง
ขณะใชสาย ใหเล่ือนขึ้นหรือลง

ลําโพง
หากทําได คุณอาจเลือก ลําโพง หรือ ปกติ เพ่ือใชลําโพงหรือ
ฟงของโทรศัพทขณะสนทนา

การโทร 19
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คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

ปุมลดัในการโทร

การกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลข
เลือก เมนู > รายช่ือ > โทรดวน, เล่ือนไปท่ีหมายเลขท่ี
ตองการ (2-9) แลวเลือก กําหนด ปอนหมายเลขโทรศัพทท่ี
ตองการ หรือเลือก คนหา และรายช่ือท่ีจัดเก็บไว

การใชงานการโทรดวน
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก > โทรดวน > เปด

การโทรออกโดยใชการโทรดวน
ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมตวัเลขท่ีตองการคางไว

20 การโทร
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การเขียนขอความ

โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือกคางไวเพ่ือสลับระหวาง
ระบบปอนขอความปกติ ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  และระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัตไิมไดสนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ  และ 

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจาก
โหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  ใหกด
คางไวท่ีปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจาก
โหมดหมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว

เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่
เขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2-9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ ตัวอักษร
ท่ีมีอยูจะขึน้กับภาษาท่ีใชเขียนท่ีเลือกไว

การเขียนขอความ 21
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หากตัวอักษรตัวถดัไปท่ีคุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุม
ตัวเลขท่ีคุณใชอยู ใหรอจนกระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึ้น และปอน
ตัวอักษร

หากตองการเขาใชงานเครื่องหมายวรรคตอนที่ใชบอย และตัว
อักษรแบบพิเศษ ใหกด 1 ซ้ําๆ ในการเขาใชงานรายการตัว
อักษรแบบพิเศษ ใหกด *

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณ
สามารถเพิ่มคําใหมได

1 เร่ิมเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหน่ึงคร้ัง
ในการปอนตัวอักษรแตละตัว

2 ในการยืนยันคํา เล่ือนไปทางขวาหรือเวนวรรค

• หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม* ซ้ําๆ และเลือกคํา
จากรายการ

• หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึน้หลังคํา แสดงวาคําท่ีคุณ
ตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการเพ่ิม
คําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใช
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ แลวเลือก จัดเก็บ

• หากตองการเขยีนคําประสม ใหปอนสวนแรกของคํา
กอน และกดปุมเล่ือนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนสวน
สุดทายของคํา หลังจากน้ันใหยืนยัน

22 การเขียนขอความ
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3 เร่ิมเขยีนคําถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
การปอนขอความแบบเดิม

การเขียนขอความเปนภาษาไทย 
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ ไปท่ีชอง
ขอความ และเลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน > ไทย

การสลบัเปนการปอนอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข
กด #

คณุสามารถใสสระหรือพยัญชนะหลังจากท่ีเขียนอักขระนําภาษา
ไทยตามรูปแบบภาษาไทยเทาน้ัน

ตัวอยางเชน หากตองการเขยีน "คิดถึง U" ใหทําดังตอไปน้ี

1 กด 1 - 1 - 1 - 1 เพ่ือเลือก ค
2 กด * เล่ือนขวาเพื่อเลือกสระ  สําหรับ คิ และเลือก ใช
3 กด 5 หน่ึงคร้ัง เพ่ือเลือก ด
4 กด 5 - 5 - 5 เพ่ือเลือก ถ
5 กด * จากน้ัน กดปุมเล่ือนไปทางขวาสามครั้ง เพ่ือเลือกสระ

สําหรับ ถึ แลวเลือก ใช
6 กด 2 - 2 เพ่ือเลือก ง

การเขียนขอความ 23
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7 กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ และกด 0
เพ่ือเวนวรรค

8 กด 8 - 8 เพ่ือเลือก U

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติภาษาไทยแบบเดียวกับท่ีอธิบาย
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตดิวยอักขระละติน โดยมีขอยกเวน
ไปน้ี

การยืนยันคํา
เล่ือนไปทางขวา

การใสเวนวรรค
เล่ือนไปทางขวา

การคนหาคําที่ตรงกันถัดไปหรือกอนหนา
เล่ือนลงหรือขึ้น

24 การเขียนขอความ
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การสํารวจเมนู

ฟงกชันของโทรศัพทจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ แตในท่ีน้ีจะ
กลาวถึงฟงกชันของเมนูหรือรายการตัวเลือกเพียงบางรายการ

ในโหมดพรอมทํางาน ใหเลือก เมนู แลวเลือกเมนูและเมนูยอย
ท่ีตองการ เลือก ออก หรือ กลับ เพ่ือออกจากเมนูในระดบั
ปจจุบัน กดปุมวางสายเพื่อกลับไปยังโหมดพรอมทํางาน
โดยตรง หากจะเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก เมนู > ตัวเลอืก >
มุมมองเมนูหลัก

การสํารวจเมนู 25
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ขอความ

คุณสามารถอาน เขยีน สง และบันทึกขอความ มัลติมีเดีย เสียง
และขอความ Flash และอีเมล บริการรับสงขอความสามารถ
ใชได หากเครือขายหรือผูใหบริการของคุณสนับสนุนเทาน้ัน

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คณุสามารถสรางขอความและแนบไฟลไปกับขอความ เชน
รูปภาพ ได โทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนขอความตวัอักษรเปน
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟลแนบมาดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรท่ีมี
ความยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับ
ขอความที่มีความยาวมาก เคร่ืองจะแบงสงขอความออกเปนสอง
ขอความขึน้ไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามน้ัน สําหรับตัว
อักษรท่ีมีเคร่ืองหมายเสียงหนัก เคร่ืองหมายอื่นๆ หรือตัวอักษร
จากภาษาท่ีเลือกบางภาษาจะใชพ้ืนท่ีมากขึน้ ซึง่อาจจํากัด
จํานวนตัวอักษรท่ีสามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง

จํานวนตัวอักษรท่ีเหลืออยูท้ังหมดและจํานวนของขอความที่
จําเปนตองสงจะแสดงขึ้น

ในการสงขอความ จะตองมีการจัดเก็บหมายเลขศูนยฝาก
ขอความที่ถูกตองไวในเครื่อง โดยปกติ หมายเลขน้ีตั้งไวเปนคา

26 ขอความ
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เร่ิมตนในซมิการดของคุณ ในการตั้งหมายเลขดวยตัวเอง เลือก
เมนู > ขอความ > การตั้งคา ขอความ > ขอความตัว
อักษร > ศนูยขอความ > เพ่ิมศนูย แลวปอนช่ือและหมายเลข
ท่ีไดมาจากผูใหบริการ

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือ
วิดีโอคลิป

เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความท่ีแสดงอาจแตก
ตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ

ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย
หากไฟลภาพท่ีแทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนด
ใหภาพมีขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือส่ิงอ่ืนท่ีอาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

สําหรับขอมลูการใชงานและการสมัครใชบริการสงขอความ
มัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ คุณยังสามารถ
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาได
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การสรางขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2 หากตองการเพ่ิมผูรับ ใหเล่ือนไปที่ชอง ถึง: แลวปอนเบอร

โทรของผูรับ หรือท่ีอยูอีเมล หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือเลือกผูรับ
จากตัวเลือกท่ีมีให เลือก ตัวเลือก เพ่ือเพ่ิมผูรับและหัว
เร่ือง รวมทั้งกําหนดตัวเลือกในการสง

3 เลื่อนไปที่ชอง ตัวอักษร: แลวปอนเน้ือหาของขอความ
4 ในการแนบขอมูลไปกับขอความ ใหเล่ือนไปที่แถบสิ่งท่ีแนบ

ท่ีอยูดานลางของจอภาพ แลวเลือกประเภทของขอมูลท่ี
ตองการ

5 หากตองการสงขอความ ใหกด สง

ประเภทของขอความจะแสดงอยูท่ีดานบนของจอภาพ และจะ
เปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเน้ือหาของขอความ

ผูใหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทของ
ขอความ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดตางๆ จากผูใหบริการของ
คุณ

28 ขอความ
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ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรท่ีปรากฏขึ้นทันทีท่ีไดรับ

1 ในการเขยีนขอความดวน ใหเลือก เมนู > ขอความ >
สรางขอความ > ขอความดวน

2 ปอนเบอรโทรของผูรับ เขียนขอความ (ไดสูงสุด 70 ตัว
อักษร) แลวเลือก สง

ขอความคลปิเสยีง Nokia Xpress
การสรางและการสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS แบบงายๆ
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความคลิป

เสยีง เคร่ืองบันทึกเสียงจะเปดขึน้
2 บันทึกขอความ
3 ใสหมายเลขโทรศัพทหน่ึงหมายเลขหรือมากกวาน้ันในชอง

ถึง: หรือเลือก เพ่ิม เพ่ือดึงหมายเลข
4 ในการสงขอความเบอร ใหเลือก สง



30 ขอความ
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อีเมล
เขาถึงบัญชีอีเมล POP3 หรือ IMAP4 โดยใชโทรศัพทของคุณ
เพ่ืออาน เขียน และสงอีเมล การใชแอปพลเิคช่ันอีเมลสงอีเมล
ไมเหมือนกับการสงอีเมลเปนขอความตัวอักษร

กอนท่ีคุณจะใชอีเมลได คุณตองมีบัญชีอีเมลและการตั้งคาท่ีถูก
ตอง คณุสามารถสอบถามความพรอมในการใหบริการ และการ
ตัง้คาบัญชีอีเมลไดจากผูใหบริการอีเมลของคุณ คุณอาจไดรับ
การตั้งกําหนดคาอีเมลเปนขอความการจัดรูปแบบ

การเขาใชงานแอปพลิเคชั่นอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือส่ิงอ่ืนท่ีอาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ



ขอความทันใจ
ดวยขอความทันใจ (IM, บริการเครือขาย) คุณสามารถสง
ขอความสั้นไปยังผูใชท่ีออนไลนอยูได คณุตองสมัครเปน
สมาชิกของบริการและลงทะเบยีนท่ีบริการ IM ซึง่คุณตองการใช
คณุสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการน้ี ราคา และคําแนะนําตางๆ
ไดจากผูใหบริการของคุณ เมนูอาจแตกตางกันไปตามผูให
บริการ IM ของคุณ

ในการเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา
และทําตามคําแนะนําบนจอแสดงผล

ขอความเสยีง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ท่ี
คณุจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ

ขอความ 31

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 31



การโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง
กด 1 คางไว

การแกไขหมายเลขระบบฝากขอความเสยีง
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสียง > หมายเลขศนูย
รับฝาก ขอความเสียง

การต้ังคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคา ขอความ และเลือกจาก
รายการตอไปน้ี

การต้ังคาท่ัวไป  — ใชบันทึกสําเนาของขอความที่สงใน
โทรศัพทของคุณ ใชเขยีนทับขอความเดิมหากหนวยความจํา
ขอความเต็ม และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความ
ขอความตัวอักษร  — ใชเพ่ือยอมใหมีรายงานผลการสง ใชตั้ง
คาศูนยขอความสําหรับ SMS และอีเมล SMS ใชเลือกประเภทของ
อักขระท่ีสนับสนุน และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความตัว
อักษร
ขอความมัลติมีเดีย  — ใชเพ่ือยอมใหมีรายงานผลการสง ใช
ตัง้คาลักษณะของขอความมัลติมีเดีย ใชเพ่ือยอมใหมีการรับ
ขอความมัลติมีเดียและโฆษณา และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ขอความมัลติมีเดีย

32 ขอความ
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ขอความบริการ  — ใชเพ่ือเรียกใชงานขอความบริการ และใช
เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท่ีเก่ียวกับขอความบริการ
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รายชื่อ

เลือก เมนู > รายช่ือ

คณุสามารถจัดเก็บช่ือและหมายเลขโทรศัพทไวในหนวยความ
จําโทรศัพทและหนวยความจําของซมิการด คุณสามารถจัดเก็บ
รายช่ือพรอมดวยหมายเลขโทรศัพทและรายการขอความไวใน
หนวยความจําโทรศัพท ช่ือและหมายเลขโทรศัพทท่ีจัดเก็บไว
ในหนวยความจําของซมิการดจะแสดงโดย 

การเพิ่มรายชื่อ
เลือก ช่ือ > ตัวเลอืก > เพิ่มรายชื่อใหม

การเพิ่มรายละเอียดใหกับรายชื่อ
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาหนวยความจําท่ีใชคือ โทรศัพท
หรือ เคร่ืองและซิม เลือก ชื่อ เล่ือนไปท่ีช่ือ และเลือก
ขอมูล > ตัวเลอืก > เพ่ิมขอมูล

การคนหารายชื่อ
เลือก ช่ือ และเลื่อนดูรายชื่อหรือปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

34 รายชื่อ
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การคัดลอกรายชื่อระหวางหนวยความจําเครื่องและหนวย
ความจําของซิมการด
เลือก ช่ือ เลื่อนไปที่รายช่ือ และเลือก ตัวเลอืก > คัดลอกราย
ช่ือ คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพทไดเพียงหมายเลข
เดียวสําหรับช่ือแตละช่ือในหนวยความจําของซิมการด

ในการเลือกหนวยความจําของซิมการดหรือเคร่ืองเพ่ือจัดเก็บ
รายช่ือของคุณ ในการเลือกวิธีแสดงช่ือและหมายเลขโทรศัพท
ในรายชื่อ และในการดูพ้ืนท่ีหนวยความจําสําหรับจัดเก็บรายช่ือ
ใหเลือก การตั้งคา

คณุสามารถสงและรับขอมูลรายช่ือของบุคคลในรูปแบบของ
นามบัตรจากเครื่องท่ีใชงานรวมกันได ซึง่สนับสนุนมาตรฐาน
vCard

การสงนามบัตร
เลือก ช่ือ คนหารายชื่อท่ีมีขอมูลท่ีคณุตองการจะสง แลวเลือก
ขอมูล > ตัวเลอืก > สงนามบัตร
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บันทึกการโทร 

ในการดูขอมูลเก่ียวกับการโทร ขอความ ขอมูล และการซิงโคร
ไนซของคุณ เลือก เมนู > บนัทึก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีให
เลือก

หมายเหตุ: คาใชจายจริงท่ีผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับการโทร
และบริการน้ันอาจแตกตางกัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย
การปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอ่ืนๆ

36 บนัทึกการโทร
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การตั้งคา 

รูปแบบ
โทรศัพทของคณุมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ท่ีเรียกวารูปแบบ ซึง่
คณุสามารถปรับแตงเสียงเรียกเขาสําหรับเหตุการณและสภาพ
แวดลอมท่ีตางกันได

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี:
ใชงาน  — เพ่ือใชงานรูปแบบที่เลือก
ปรับต้ังคา  — เพ่ือเปลีย่นการตั้งคารูปแบบ
ต้ังเวลา  — เพ่ือตั้งคารูปแบบที่จะใชงานช่ัวระยะเวลาหนึ่ง เมื่อ
หมดเวลาท่ีตั้งใหกับรูปแบบ เคร่ืองจะใชงานรูปแบบกอนหนาน้ีท่ี
ไมไดตั้งเวลาไว

แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใชงาน
ได

เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง คุณสามารถคนหาการ
คาท่ีเหมือนกันน้ีไดในเมนู รูปแบบ
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จอแสดงผล
ในการดูหรือปรับภาพพ้ืนหลัง ขนาดตัวอักษร หรือคุณสมบัติ
อ่ืนๆ เก่ียวกับจอแสดงผลของโทรศัพท เลือก เมนู > การ
คา > จอแสดงผล

วันและเวลา
เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา

การต้ังวันและเวลา
เลือก การต้ังคาวันและเวลา

การต้ังรูปแบบวันและเวลา
เลือก การต้ังคารูปแบบ วันที่และเวลา

การต้ังโทรศพัทใหอัพเดตเวลาและวันที่อัตโนมัติตามเขต
เวลาปจจุบนั
เลือก รับขอมูลวันที่และ เวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ทางลัด
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องท่ีใชงา
บอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

38 การต้ังคา
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เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว

การกําหนดฟงกชันโทรศพัทใหกับปุมเลือก
เลือก ปุมเลือกดานขวา หรือ ปุมเลือกดานซาย และฟงกชัน
จากรายการ

การเลือกฟงกชันทางลัดสําหรับปุมเลื่อน
เลือก ปุมสํารวจ เลื่อนไปยังทิศทางที่ตอง และเลือก เปลีย่น
คา หรือ กําหนด และฟงกชันจากรายการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การต้ังคา > ซิงคและทํา ขอมูลสํารอง และจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี:

ถายโอนขอมูล  — ซงิโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือก
ระหวางโทรศัพทของคุณและเซิรฟเวอรเครือขาย (บริการเครือ
ขาย)

การเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ต
General Packet Radio Service (GPRS) คือบริการเครือขายท่ีชวย
ใหโทรศัพทมือถือสามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายบนพื้น
ฐานของอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (IP)
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ในการกําหนดวิธีใชบริการ เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อม
ตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอขอมูล แบบแพคเก็ต
และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
เม่ือตองการ  — เพ่ือติดตัง้การเช่ือมตอขอมูลแพคเกจเมื่อแอป
พลิเคช่ันตองการ การเช่ือมตอจะยุติเมื่อยกเลกิแอปพลิเคช่ัน
ออนไลนตลอด  —  เพ่ือเชื่อมตอเขากับเครือขายขอมูลแพค
เกจโดยอัตโนมัติเมือ่คุณเปดโทรศัพท

การโทรและโทรศพัท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก

การโอนสายเรียกเขา
เลือก การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สําหรับ
รายละเอียด โปรดติดตอผูใหบริการ

การโทรซ้ําอัตโนมัติสิบครั้งหลังจากพยายามโทรแลวแต
ไมสําเร็จ
เลือก เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด

การรับการแจงเตือนสายเรียกเขาขณะที่คุณกําลังสนทนา
เลือก ต้ังคาสาย เรียกซอน > ใชงาน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

40 การต้ังคา
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การแสดงหรือซอนหมายเลขของคุณกับคูสนทนา
เลือก สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การตอบรับหรือวางสายโดยการเปดหรือปดฝาสไลด
เลือก การจัดการสายของ ฝาสไลด

เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท

การกําหนดภาษาที่แสดง
เลือก การต้ังคาภาษา > ภาษาท่ีใชในเครื่อง

อุปกรณเสริม
เมนูและตัวเลือกตางๆ จะแสดงขึ้นหากมีการเช่ือมตอโทรศัพท
กับอุปกรณเสริมของโทรศัพทมือถือท่ีใชงานรวมกันได

เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณ เพิ่มพิเศษ เลือกอุปกรณ
เสริม และตัวเลือกขึน้กับอุปกรณน้ัน

การจัดรูปแบบ
คณุสามารถจัดรูปแบบโทรศพัทของคุณดวยการตั้งคาท่ีจําเปน
สําหรับบริการบางอยางใหทํางานไดอยางถูกตอง ผูใหบริการ
อาจสงการตั้งคาดังกลาวใหแกคุณ

การต้ังคา 41

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 41



เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนด คา และจากตัวเลือก
ตอไปน้ี:
การต้ังคาเริ่มตน  — เพ่ือดูรายชื่อผูใหบริการท่ีจัดเก็บไวใน
เคร่ือง แลวกําหนดคาผูใหบริการเริ่มตน
ใชคาเร่ิมตนใน ทุกแอพพลิเคชั่น  — เพ่ือเปดใชงานการตัง้
กําหนดคาเริ่มตนกับแอปพลิเคช่ันท่ีสนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — เพ่ือดูจุดเช่ือมตอท่ีจัดเก็บไว
การต้ังคาตัวจัดการ อุปกรณ  — เพ่ือยินยอมหรือปดก้ัน
โทรศัพทจากการรับการอัพเดตซอฟตแวรของเครื่อง ตัวเลือกน้ี
อาจไมมีในเครื่องของคุณ ท้ังน้ีขึน้อยูกับโทรศัพทรุนท่ีคุณใช
การต้ังคาสวนบคุคล  — เพ่ือเพ่ิมบัญชีสวนตัวใหมสําหรับ
บริการตางๆ ดวยตนเอง และเพ่ือใชงานหรือลบบัญชีน้ัน ในการ
เพ่ิมบัญชีสวนตัวใหม ใหเลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลือก > เพ่ิม
ใหม เลือกประเภทบริการ แลวปอนคาพารามิเตอรท่ีกําหนด ใน
การเปดใชบัญชีสวนตัว ใหเล่ือนไปที่บัญชีดังกลาว แลวเลือก
ตัวเลือก > ใชงาน

การต้ังคาการใชงานกลับไปตามเดิม
ในการเรียกคืนคาโทรศัพทกลับเปนคาท่ีตั้งมาจากโรงงาน เลือก
เมนู > การต้ังคา > เรียกคืนการ ตั้งคาด้ังเดิม และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี

คืนการต้ังคา เทาน้ัน  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ัง
โดยไมลบขอมูลสวนตัว
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เรียกคืนทั้งหมด  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ังและลบ
ขอมูลสวนตัวท้ังหมด เชน รายช่ือ ขอความ ไฟลมีเดียไฟลสื่อ
และรหัสการใชงาน
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เมนูระบบ

เขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการท่ีผูใหบริการระบบจัดให สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการ
สามารถอัพเดตเมนูน้ีดวยขอความบริการ

44 เมนูระบบ
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คลังภาพ

คุณสามารถจัดการภาพถาย คลิปวิดีโอ และไฟลเพลงไดในคลัง
ภาพ

การดูขอมูลในคลังภาพ
เลือก เมนู > คลังภาพ
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ส่ือ

กลองและวิดีโอ
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 480x640
พิกเซล

โหมดกลอง

การใชฟงกชันภาพน่ิง
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง

การขยายหรือยอ
เล่ือนขึน้หรือลง

การถายภาพ
เลือก จับภาพ

การต้ังโหมดภาพตัวอยางและเวลา
เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > เวลาแสดงภาพ ตัวอยาง

ในการเปดใชตัวตัง้เวลา หรือการถายภาพเปนชุดตอเน่ืองอยาง
รวดเร็ว ใหเลือก ตัวเลอืก และตัวเลือกท่ีตองการ

46 สื่อ
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โหมดวิดีโอ

การใชฟงกชันวิดีโอ
เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ

การเริ่มบันทึกวิดีโอคลิป
เลือก บนัทึก

ขณะบันทึก การเลือกใชวิดีโอคุณภาพต่ําลงจะทําใหบันทึกภาพ
ในระยะเวลาที่นานขึ้น ในการเปลีย่นการตั้งคาคุณภาพ และตั้งคา
เวลาสูงสุดของวิดีโอคลิป เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > ตัว
เลอืก > การต้ังคา > คุณภาพคลปิวิดีโอ หรือ ความยาว
วิดีโอคลปิ

การสลบัระหวางโหมดกลองและโหมดวิดีโอ

ในโหมดกลองหรือวิดีโอ ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

วิทยุ FM
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศ
ของโทรศัพทมือถือ ดังน้ัน คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริม
ท่ีใชงานรวมกันไดเขากับเคร่ืองโทรศัพทเพ่ือการใชงานวิทยุ FM
ไดอยางเหมาะสม

สื่อ 47

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 47



คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกด * 
คางไว

การคนหาสถานีขางเคียง
กดปุมเล่ือนไปทางซายหรือขวาคางไว

การจัดเก็บสถานี
คนหาสถานีท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บสถานี

การสลบัระหวางสถานีที่จัดเก็บไว
เล่ือนไปทางซายหรือทางขวาเพื่อสลับไปมาระหวางสถานี หรือ
กดปุมตัวเลขของที่ตัง้สถานีในตําแหนงหนวยความจําท่ีตรงกัน

การปรับระดับเสยีง
เล่ือนขึน้หรือลง

การเปดฟงวิทยุไวเปนพื้นหลงั
ใหกดปุมวางสาย

48 สื่อ
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การปดวิทยุ
กดปุมวางสายคางไว

เครื่องบนัทึกเสียง

การเริ่มบันทึก
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก และปุมบันทึกบนหนาจอ

การฟงการบันทึกเสยีงลาสดุ
เลือก ตัวเลอืก > เลนที่บนัทึกลาสดุ

การสงการบันทึกเสยีงลาสุดไปในขอความมัลติมีเดีย
เลือก ตัวเลอืก > สงที่บันทึกลาสุด

เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคณุมีเครื่องเลนเพลงสําหรับฟงเพลงหรือไฟล
MP3 หรือไฟลเสียง AAC อ่ืนๆ

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง
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เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง

การเริ่มหรือหยุดเลนช่ัวคราว
กดปุมเล่ือน

การขามไปยังจุดเริ่มตนของเพลงปจจุบนั
เล่ือนไปทางซาย

การขามไปยังเพลงกอนหนา
เล่ือนไปทางซายสองครั้ง

การขามไปยังเพลงถัดไป
เล่ือนไปทางขวา

การกรอกลับเพลงที่กําลงัเลนอยู
กดปุมเล่ือนไปทางซายคางไว

การเดินหนาเพลงที่กําลงัเลนอยูอยางเร็ว
กดปุมเล่ือนไปทางขวาคางไว

การปรับระดับเสยีง
เล่ือนขึน้หรือลง

การปดหรือเปดเสียงเครื่องเลนเพลง
กด #
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การเปดฟงเครือ่งเลนเพลงไวเปนพ้ืนหลงั
ใหกดปุมวางสาย

การปดเครื่องเลนเพลง
กดปุมวางสายคางไว
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แอปพลิเคชั่น

ซอฟตแวรโทรศัพทของคุณอาจมีเกมสและแอปพลิเคช่ัน
Java™ ท่ีออกแบบขึน้เปนพิเศษสําหรับโทรศัพท Nokia รุนน้ี

เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น

การเปดเกมสหรือแอปพลเิคชั่น
เลือก เกมส หรือ แหลงรวบรวม เล่ือนไปท่ีเกมสหรือแอปพลิ
เคช่ัน แลวเลือก เปด

การดูจํานวนหนวยความจําที่มีอยูสําหรับการติดต้ังเกมส
และแอปพลเิคชั่น
เลือก ตัวเลอืก > สถานะหนวยความจํา

การดาวนโหลดเกมสหรือแอปพลิเคชั่น
เลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส หรือ 
ดาวนโหลดแอปฯ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลเิคช่ัน J2ME™ Java โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาแอปพลิเคช่ันใชรวมกับโทรศพัทของคุณ
ไดกอนท่ีจะดาวนโหลด

ขอสําคัญ:  ตดิตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
อ่ืนๆ จากแหลงท่ีวางใจไดเทาน้ัน เชน แอปพลิเคชั่นท่ีมี
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สัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java
Verified™

แอปพลิเคช่ันท่ีดาวนโหลดแลวอาจจัดเก็บไวใน คลังภาพ แทน
แอปพลิเคชั่น
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ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลุก
เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลกุ

การเปดหรือปดใชงานการปลุก
เลือก เตือน:

การต้ังเวลาสําหรับปลุก
เลือก เวลาปลุก:

การต้ังใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเม่ือถึงวันที่เลือกใน
สปัดาห
เลือก ปลุกซ้ํา:

การปรับต้ังคาเสียงปลุก
เลือก เสียงปลุก:

การต้ังระยะหมดเวลาสําหรับการเลือ่นปลุก
เลือก การหมดเวลาเลื่อน:

การหยุดเสยีงปลกุ
เลือก หยุด

54 ตารางนัดหมาย
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หากคุณปลอยใหเคร่ืองสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหน่ึงนาที
หรือเลือก เลือ่นไป เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงเวลาที่ตั้งไว แลว
สงเสียงปลุกใหมอีกคร้ัง

ปฏิทินและสิง่ที่ตองทํา
เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน วันปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบ
หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไวสําหรับวันน้ันๆ วันดังกลาวจะปรากฏเปน
ตัวทึบ

การเพิ่มบันทึกปฏิทิน
เล่ือนไปท่ีวันท่ี และเลือก ตัวเลอืก > สรางบนัทึก

การดูรายละเอียดของบนัทึก
เล่ือนไปท่ีบันทึก และเลือก ดูขอมูล

การลบบนัทึกทั้งหมดออกจากปฏิทิน
เลือก ตัวเลอืก > ลบบันทึก > บนัทึกทั้งหมด

การดูสิง่ที่ตองทํา
เลือก เมนู > นัดหมาย > สิ่งท่ีตองทํา

สิ่งท่ีตองทําจะแสดงและเรียงลําดับตามความสําคญั หาก
ตองการเพ่ิม ลบ หรือสงบันทึก, เมื่อตองการเลือกบันทึกใหอยูใน
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สถานะเสร็จ หรือเรียงส่ิงท่ีตองทําตามกําหนดเวลา ใหเลือก 
ตัวเลอืก
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เว็บหรืออินเทอรเน็ต 

คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ โดยใชเบราเซอร
ของโทรศัพท ลกัษณะของเว็บเพจอาจแตกตางกันเน่ืองมาจาก
ขนาดของหนาจอ คุณอาจไมสามารถดูรายละเอียดท้ังหมดของ
เว็บเพจได

ท้ังน้ีขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ ฟงกชันการเบราสเว็บอาจแสดง
เปนเว็บหรืออินเทอรเน็ตในเมนู ตอจากน้ีไปจะเรียกวา เว็บ

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคุณเช่ือถือและใหความปลอดภยั
ท่ีเพียงพอ และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร

คณุสามารถสอบถามการใหบริการเหลาน้ี ราคา และคําแนะนํา
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีจําเปนตอการเบราสเปน
ขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการของคุณ

การเชื่อมตอกับบริการเว็บ

เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจหรือในโหมดสแตนดบาย ใหกด
0 คางไว
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หลังจากเช่ือมตอกับบริการ คุณสามารถเริม่การเรียกดูเพจตางๆ
ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการน้ันๆ
ปฏิบัติตามขอความท่ีปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพทของคุณ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
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บริการซมิ

ซมิการดของคุณอาจมีบริการเสริม คณุสามารถเขาใชงานเมนูน้ี
ไดก็ตอเมื่อซมิการดของคณุสนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะ
ตางกันไปตามซิมการดท่ีใช
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:
เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับการ
รับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเคร่ืองรุนน้ีเทาน้ัน การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับเคร่ืองเปนโมฆะไป โดยเฉพาะ
อยางย่ิง การใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ท่ีไมไดรับการรับรอง
อาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.nokia.co.th/
accessories
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ขอกําหนดที่ควรปฏิบตัิสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊ก

ไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ
• ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมท่ีไดติดตั้งใน

พาหนะไดรับการติดตัง้อยางแนนหนาและทํางานอยาง
ตอง

• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตั้ง
อุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-4C

เวลาสนทนา:

สูงถึง 337 นาที (GSM)

สแตนดบาย

สูงถึง 20 

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดย
ประมาณ และจะเปนไปตามการประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอ
กําหนดที่เหมาะสมของเครือขายเทาน้ัน เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบายขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติท่ีใช อายุและขอ
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กําหนดของแบตเตอรี ่อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอร่ี ขอกําหนด
ของเครือขาย และปจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบายอาจสั้นกวาท่ีระบุไวขางตนอยางมาก เสียงเรียก
เขา การจัดการสายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมดดิจิตอล
และคุณสมบัติอ่ืนๆ จะใชพลงังานจากแบตเตอร่ี และระยะเวลาท่ี
ใชอุปกรณในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานอง
เดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเคร่ืองรวมท้ังท่ีอยูในโหมดสแตนดบาย
ก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน
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เคล็ดลับเพื่อส่ิงแวดลอม

ตอไปน้ีคือเคล็ดลับเก่ียวกับวิธีท่ีคณุจะสามารถชวยปกปอง
แวดลอมได

ประหยัดพลังงาน
เม่ือคุณชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวและถอดอุปกรณชารจออก
จากโทรศัพท ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตารับท่ีผนัง
ดวยเชนกัน

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยคร้ังมากนัก หากคุณดําเนิน
การดังตอไปน้ี

• ปดและปดการใชงานแอปพลิเคชั่น บริการ และการเชื่อมตอ
เมื่อไมใชงาน

• ลดความสวางของหนาจอ
• ตั้งคาใหโทรศัพทเขาสูโหมดประหยัดพลังงานหลังจาก

ระยะเวลาขัน้ต่ําท่ีไมมีการใชงาน หากมีโหมดดังกลาวอยูใน
โทรศัพทของคุณ
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• ปดการใชงานเสียงท่ีไมจําเปน เชน เสียงปุมกดและเสียง
เรียกเขา

การหมุนเวียนมาใชใหม
วัสดุสวนใหญในโทรศัพทของ Nokia สามารถนํากลับมา
หมุนเวียนใชใหมได ตรวจสอบวิธีการนําผลิตภัณฑ Nokia ของ
คุณกลับมาใชใหมไดท่ี www.nokia.com/werecycle หรือตรวจ
สอบดวยอุปกรณเคล่ือนท่ีไดท่ี www.nokia.mobi/werecycle

นําบรรจุภัณฑและคูมือผูใชของคุณกลับมาหมุนเวียนใชใหมตาม
ระเบียบการหมุนเวียนมาใชใหมของทองถิ่นของคณุ

การเรียนรูเพิ่มเติม
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม
ของอุปกรณของคุณ โปรดดูท่ี www.nokia.com/
ecodeclaration
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ขอมลูทัว่ไป
เกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศพัทไรสายทีอ่ธบิายไวในคูมือฉบบันี้
ไดรับการรับรองใหใชใน เครือขาย EGSM
900 และ 1800 MHz โปรดตดิตอขอรับขอมูล
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูให
บริการโทรศพัทของคณุ

โทรศพัทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงค
สาํหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอก
ตดิตัง้ไวลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขา
เวบ็ไซตของบริษัทอื่นได เว็บไซตเหลานี้ไม
ไดอยูในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับ
ประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลา
นี้ หากคณุเขาใชเวบ็ไซตดงักลาว ควรใช
ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัย
หรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:
คณุตองเปดเคร่ืองกอนเร่ิมใชงานคณุสมบัติ
ตางๆ ของเคร่ือง ยกเวนนาฬกิาปลุก หาม
เปดเคร่ือง เมื่อการใชงานโทรศพัทไรสาย
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะทีใ่ชโทรศพัทเคร่ืองนี้ คณุควรเคารพ
ตอกฎหมายและจารีตประเพณีทองถิ่น
ทัง้หมด ความเปนสวนตัว สิทธสิวนบุคคล
ของผูอืน่ และลขิสทิธิ ์การคุมครองดาน
ลขิสทิธิ์จะชวยปองกันการคดัลอก การ
แกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหา
บางสวนได

คณุควรทําสําเนาสาํรองหรือจดบันทึกเปน
ลายลกัษณอักษรสาํหรับขอมูลสําคญั
ทัง้หมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศพัทกับอปุกรณชนิด
อ่ืนๆ โปรดอานคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อ
ศกึษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หามตอโทรศพัทเขากบัอุปกรณที่
ไมสามารถใชงานรวมกันได

รูปภาพทีป่รากฏในคูมือฉบบันี้อาจแตกตาง
จากภาพทีป่รากฏบนหนาจอโทรศพัทของ
คณุ

โปรดดขูอมูลที่สําคญัอืน่ๆ เกี่ยวกับ
โทรศัพทไดจากคูมือผูใช

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกบัผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศพัท
บางคณุสมบัตไิมสามารถทาํงานไดบนทุก
เครือขาย คณุสมบัตติางๆ อาจตองการให
คณุทําขอตกลงเฉพาะกบัผูใหบริการกอนจึง
จะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบ
เครือขายเกี่ยวของกับการรับสงขอมูล โปรด
ตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบเครือขาย
หลักของคณุและเมื่อใชบริการขามเครือขาย
จากผูใหบริการของคณุ ผูใหบริการสามารถ
ใหคาํอธิบายถึงคาบริการทีเ่รียกเกบ็ ในบาง
เครือขาย อาจมีขอจํากดัทีส่งผลกระทบตอ
การใชงานคณุสมบัตบิางอยางของ
โทรศัพทเคร่ืองนี้ที่ตองไดรับการสนับสนุน
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จากระบบเครือขาย เชน การสนับสนุน
สาํหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เชน โปรโตคอล
WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ทีท่าํงานบน
โปรโตคอล TCP/IP และตวัอักษรในภาษา
ตางๆ

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิ
หรือปดการใชงานคุณสมบัตบิางอยางใน
เคร่ืองของคุณ ถาเปนเชนนั้น คณุสมบตัิ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเคร่ือง
โทรศพัทของคุณอาจมีรายการที่กําหนดเอง
เชน ชื่อเมนู ลาํดบัของเมนู และไอคอน

หนวยความจาํทีใ่ชรวมกัน
คณุสมบัตใินโทรศพัทเคร่ืองนี้ ซึ่งใชหนวย
ความจํารวมกนันั้น ไดแก ขอความ
มัลติมีเดีย (MMS), แอปพลเิคชั่นอเีมล,
ขอความทันใจ การใชคณุสมบตัิอยางใด
อยางหนึ่งหรือมากกวานี้จะลดจํานวนหนวย
ความจําที่เหลือสําหรับคณุสมบัตอิื่น หาก
โทรศพัทของคณุแสดงขอความวาหนวย
ความจําเตม็ ใหลบขอมูลบางอยางที่จัดเก็บ
ไวในคณุสมบัตหินวยความจําที่ใชรวมกัน
ออก

การจัดการสิทธิแบบดิจิตอล

เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการ
สทิธิดจิิตอล (DRM) แบบตางๆ เพื่อปกปอง
ทรัพยสินทางปญญาของตน รวมถงึลิขสิทธิ์
โทรศพัทนี้ใชซอฟตแวร DRM หลายประเภท
เพื่อเขาสูเนื้อหาทีม่ี DRM ปองกันไว ดวย

โทรศัพทเครื่องนี้ คณุสามารถเขาสูเนื้อหาที่
มีการปองกันดวย OMA DRM 1.0 ได หาก
ซอฟตแวร DRM บางซอฟตแวรไมสามารถ
ปองกันเนื้อหาได เจาของเนื้อหาอาจขอให
ยกเลิกความสามารถของซอฟตแวร DRM ใน
การเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM น้ันปองกันไว
การยกเลิกอาจปองกันการนําเนื้อหาที่มี
DRM ปองกันไวบางเนื้อหาที่อยูในโทรศพัท
ของคณุมาใชอีกครั้ง การยกเลกิซอฟตแวร
DRM ไมมีผลตอการใชเนื้อหาที่มีการปองกนั
ดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใชเนื้อหาที่
ไมมี DRM ปองกันไว

ขอมูลที่ไดรับการปองกนัดวย Digital rights
management (DRM) มาพรอมกับสิทธกิาร
ใชทีเ่ก่ียวของ ซึ่งกาํหนดสทิธขิองคณุใน
การใชขอมูลนั้น

แบตเตอรี่
ขอมลูเกีย่วกบัแบตเตอรี่และอุปกรณ
ชารจ
โทรศัพทของคณุใชพลังงานจากแบตเตอรี่
ชนิดทีส่ามารถชารจประจุใหมได แบตเตอร่ี
ทีไ่ดรับการออกแบบใหใชกบัโทรศพัทรุนนี้
คอื BL-4C Nokia อาจผลติแบตเตอรี่รุนอื่นที่
ใชงานไดกับโทรศพัทรุนนี้ โทรศพัทเคร่ือง
นี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจาก
อุปกรณชารจตอไปนี้ AC-3 หมายเลขรุนของ
อุปกรณชารจที่ถูกตองนั้นอาจแตกตางกัน
ไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความแตก
ตางของปลัก๊เสียบจะระบุไวดวยคาใดคา
หนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB
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แบตเตอร่ีสามารถนํามาชารจและคายประจุ
แบตเตอร่ีไดเปนรอยคร้ัง แตแบตเตอร่ีก็จะ
คอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเหน็
วาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของ
แบตเตอร่ีสัน้ลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลีย่น
แบตเตอร่ีกอนใหม ใชแบตเตอร่ีที่ไดรับการ
รับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจ
แบตเตอร่ีโดยใชอุปกรณชารจสาํหรับ
โทรศพัทรุนนี้ทีไ่ดรับการรับรองจาก Nokia
เทานั้น

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหากไม
ไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลานาน คณุอาจตอง
เชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอปุกรณ
ชารจแลวเชื่อมตออกีคร้ังเพือ่เริ่มชารจ
แบตเตอร่ี หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใช
เวลาหลายนาทกีวาที่สัญลกัษณแสดงการ
ชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะ
สามารถโทรออกได

การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศัพท
และปลดการเชื่อมตอโทรศพัทจากอปุกรณ
ชารจทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจ
ออกจากเตาเสียบและตวัเครื่องเม่ือไมไดใช
งาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลว
คางไวกบัอปุกรณชารจ เนื่องจากการชารจ
เปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอร่ีสั้นลง หากคณุทิ้งแบตเตอร่ีที่
ชารจเตม็ไว แบตเตอร่ีจะคายประจุออกเอง
เมื่อเวลาผานไป

หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัด
พยายามเกบ็แบตเตอรี่ไวในทีท่ี่มีอณุหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F)
อุณหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัดทําให
ประสทิธภิาพและอายุการใชงานของ
แบตเตอร่ีลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็น
เกนิไปอาจทําใหโทรศพัทไมสามารถใช
งานไดชัว่คราว ประสทิธิภาพการทาํงาน
ของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเม่ืออยูที่อุณหภูมิต่ํา
กวาจุดเยือกแข็ง

หามลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจ
เกดิขึ้นไดเมื่อมีวัตถปุระเภทโลหะ เชน
เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรง
กับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของ
แบตเตอร่ี) เหตกุารณเชนนี้อาจเกดิขึ้นได
เชน ในกรณีทีค่ณุพกแบตเตอร่ีสํารองไวใน
กระเปาเสื้อหรือในกระเปาเลก็ๆ การลัดวงจร
เชนนี้อาจทําใหแบตเตอร่ีหรือวัตถสุําหรับ
เชือ่มตอเกิดความเสยีหายได

การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอร่ีที่ไมใชลงในกอง
ไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได การกําจัด
แบตเตอร่ีตองเปนไปตามกฎหมายของทอง
ถ่ิน กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได
และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

การรั่ว หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บบีอัด,
ดดังอ, เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือ
แบตเตอร่ี ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่ร่ัวออก
มา ควรดแูลปองกันไมใหของเหลวนั้น
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สมัผัสกบัผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดน
ผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ํา
สะอาดทนัท ีหรือรีบไปพบแพทย

ความเสียหาย หามดดัแปลง, ประกอบใหม,
พยายามใสวตัถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่
หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทาํใหเกดิการ
ระเบิดได

การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอร่ีตาม
วตัถุประสงคเทานั้น การใชแบตเตอร่ีอยาง
ไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การ
ระเบิด หรืออันตรายอืน่ๆ หากโทรศพัทหรือ
แบตเตอร่ีตกหลนโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่
แข็ง และคณุเชื่อวาแบตเตอร่ีไดชาํรุดเสยี
หาย ใหนําไปที่ศนูยบริการเพื่อตรวจสอบ
กอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอร่ีที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บ
แบตเตอร่ีใหพนมือเดก็เล็ก
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การดูแลโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคณุไดรับการออกแบบมาโดย
มีรูปลักษณที่ดเีย่ียมและมีฝมือการผลติที่
ประณีต คณุจึงควรดแูลโทรศพัทของคุณ
อยางด ีคาํแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยาง
ตอง

• เกบ็โทรศพัทไวในที่แหง การจับตัว
ของไอน้ํา ความเปยกชื้น และ
ของเหลวทุกประเภท หรือความชุม
ชืน้ จะทําใหเกดิองคประกอบของแร
ซึ่งอาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสึก
กรอนได หากตวัเคร่ืองเปยกชืน้ ให
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยให
เคร่ืองแหงสนิทดกีอน แลวจึงคอยใส
แบตเตอร่ีกลบัเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศพัทไวในทีท่ี่มี
ฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทาํให
อปุกรณสวนที่สามารถขยับไดและ
สวนประกอบทีเ่ปนอิเลก็ทรอนิกสเสยี
หายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในอุณหภูมิที่สงู
หรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสงูอาจ
ทาํใหอายุการใชงานของอปุกรณ
อเิล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอร่ีอาจ
เสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปน
พลาสตกิงอหรือละลายได เนื่องจาก
เมื่ออณุหภูมิเพิม่ขึ้นจนถงึอุณหภูมิ
ปกตจิากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชืน้
จะกอตวัข้ึนภายในเครื่อง ซ่ึงอาจ
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ทําใหอปุกรณและแผงวงจร
อเิลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเคร่ือง
โทรศพัทนอกเหนือจากที่แนะนําไว
ในคูมือผูใชฉบบันี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจ
ทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทาํความสะอาด
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเคร่ือง ใชแตผาแหงที่นุม
สะอาดทาํความสะอาดพื้นผิวของ
โทรศพัทเทานั้น

• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสีอาจทาํให
อปุกรณที่สามารถขยับไดตดิขัด และ
ไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับ
พรอมโทรศัพทหรือไดรับการรับรอง
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับ
การรับรอง การดัดแปลง หรือตอเตมิ
เสาอากาศ อาจทาํใหโทรศัพทเกดิ
ความเสียหาย และยังเปนการผิด
กฎหมายวาดวยอปุกรณวทิยุสื่อสาร
อกีดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• สํารองขอมูลทั้งหมดทีคุ่ณตองการ
เกบ็ไว เชน รายชื่อ และบันทกึปฏิทนิ

• เพื่อสมรรถนะสงูสุดในการใชงาน ให
รีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ โดยการปด

สวิตชโทรศพัทและถอดแบตเตอรี่
ออก

คาํแนะนําเหลานี้ใชไดกบัโทรศพัท
แบตเตอร่ี อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริ
อื่นๆ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลติภัณฑอเิลก็ทรอนิกส แบตเตอร่ี
และวสัดบุรรจุภัณฑที่ใชแลวไปยังจุดคดั
แยกขยะเฉพาะทกุคร้ัง วธิน้ีีจะชวยปองกัน
การกําจัดขยะทีไ่มมีการควบคุม และชวย
รณรงคการรีไซเคลิวสัดใุชแลวตางๆ โปรด
ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกบัสภาพแวดลอมของ
ผลติภัณฑและวิธกีารรีไซเคลิผลติภัณฑ
Nokia ของคณุไดที่ www.nokia.com/
werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ขอมลูเพิม่เติมดานความปลอดภัย
พืน้ผิวของโทรศพัทเคร่ืองนี้ปราศจากสาร
นิกเกิล

เด็กเล็ก
เคร่ืองของคณุ รวมทั้งอุปกรณเสริม ไมใช
ของเลน อปุกรณเหลานั้นอาจมีชิน้สวน
ขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพนมือเด็กเล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเคร่ืองนี้เปนไปตามคําแนะนําใน
การปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตาํแหนงปกตทิี่
หูหรือเม่ืออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2
เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) ซองสําหรับพกพา
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อปุกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศพัท
เพื่อการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวน
ประกอบ และควรใหเคร่ืองอยูหางจาก
รางกายตามระยะหางที่กาํหนดขางตน

โทรศพัทเคร่ืองนี้ตองใชการเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขายที่มีคณุภาพเพื่อสงไฟล
ขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาในการ
สงไฟลขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชือ่ม
ตอไดอยางมีคณุภาพ ปฏิบตัติามคาํแนะนํา
เกีย่วกบัระยะหางระหวางเครื่อง จนกวาการ
สงจะเสร็จสมบูรณ

ชิน้สวนของโทรศพัทเปนสือ่แมเหล็ก วัตถทุี่
ทาํจากโลหะอาจดงึดูดเขาหาโทรศัพท อยา
วางบตัรเครดติหรือสื่อเก็บแมเหลก็อื่นไว
ใกลโทรศพัท เพราะขอมูลที่เกบ็ไวภายใน
อาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทาํงานของอปุกรณสําหรับรับหรือสง
สญัญาณวิทยุรวมทัง้โทรศพัทมือถืออาจกอ
ใหเกดิสัญญาณรบกวนตอการทํางานของ
อปุกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกัน
สญัญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทย
หรือบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย
นั้นๆ หากไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการ
ปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอกอยางเพยีงพอหรือไม ปดโทรศพัท
ในกรณีทีม่ีปายประกาศใหคณุดําเนินการดงั
กลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถาน

พยาบาลอาจใชอปุกรณที่มีความไวตอ
พลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวใน
รางกาย
ผูผลติอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควร
ใหโทรศพัทมือถืออยูหางจากอุปกรณ
ทางการแพทยทีป่ลูกถายไวในรางกาย เชน
เคร่ืองควบคมุการเตนของหัวใจหรือเครื่อง
กระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 15.3
เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลีย่งสญัญาณ
รบกวนที่อาจเกดิกับเครื่องดังกลาว สําหรับ
ผูใชอปุกรณทางการแพทยดงักลาว ควร
ปฏิบัตดิงันี้

• เกบ็โทรศพัทใหอยูหางจากอปุกรณ
ทางการแพทยมากกวา 15.3
เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

• ไมควรเกบ็โทรศพัทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศพัทกบัหูขางทีต่รงขามกับ
อปุกรณทางการแพทย

• ปดโทรศัพทเคลือ่นที่ หากสงสัยวา
กาํลงัเกิดสัญญาณรบกวน

• ทาํตามคําแนะนําจากผูผลิตสาํหรับ
อปุกรณทางการแพทยดงักลาว

หากคณุมีขอสงสยัเกีย่วกับการใชโทรศพัท
ไรสายรวมกับอุปกรณทางการแพทยที่ปลูก
ถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยที่
ใหคาํปรึกษาดานสุขภาพของคณุ
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เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายแบบดจิิตลับางชนิดอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมีผลตอระบบ
อเิล็กทรอนิกสในยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถูก
ตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบ
ฉดีน้ํามันทีค่วบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส,
ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบ
อเิล็กทรอนิกส และระบบถงุลมนิรภัย โปรด
สอบถามขอมูลเพิม่เตมิกบับริษัทผูผลติ

พาหนะหรืออปุกรณเสริมตางๆ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูให
บริการหรือตดิตัง้อปุกรณในยานพาหนะ การ
ตดิตั้งหรือการซอมแซมที่ไมถกูตองอาจกอ
ใหเกดิอันตรายและทําใหการรับประกนัของ
คณุเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยาง
สม่ําเสมอวาอปุกรณทกุชิ้นของโทรศพัท
มือถอืในยานพาหนะไดรับการติดตัง้และ
ทาํงานอยางถกูตอง อยาเก็บหรือพก
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบดิไว
รวมกับโทรศพัท ชิ้นสวนของโทรศพัท หรือ
อปุกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถงุลม
นิรภัยจะพองตวัออกดวยแรงอัดที่แรงมาก
อยาวางโทรศัพทหรืออุปกรณเสริมไวใน
บริเวณที่ถงุลมนิรภัยอาจพองตวัออก

ควรปดโทรศพัทกอนทีจ่ะข้ึนเคร่ืองบนิ การ
ใชโทรศพัทไรสายในเครื่องบินอาจกอให

เกดิอันตรายตอการทาํงานของเครื่องบนิ
และยังผิดกฎหมายอกีดวย

บริเวณที่อาจเกดิการระเบดิ
ปดโทรศพัทในบริเวณใดๆ ก็ตามทีอ่าจเกดิ
การระเบิดได ปฏิบัตติามคาํแนะนําทกุ
ประการที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟ
ในบริเวณดงักลาวอาจทําใหเกดิการระเบิด
หรือลกุไหมอันเปนเหตใุหบาดเจ็บหรือเสีย
ชวีิตได ปดโทรศัพทที่สถานที่บริการเชื้อ
เพลิง เชน บริเวณใกลกับปมกาซทีส่ถานี
บริการ สงัเกตขอหามในคลังเก็บเชื้อเพลิง
ทีเ่ก็บและบริเวณที่มีการจายเชื้อเพลิง
โรงงานเคมีหรือสถานทีเ่กิดการลุกลามของ
การระเบิดได บริเวณที่อาจเกดิการระเบิดได
มักมีเครื่องหมายแสดงใหเห็นอยางชดัเจน
แตไมเสมอไป บริเวณดังกลาวรวมถึงบริเวณ
ทีค่ณุอาจไดรับแจงใหดบัเคร่ืองยนต ใต
ดาดฟาบนเรือ ระบบอํานวยความสะดวกใน
การขนถายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่
อากาศมีการปนเปอนของสารเคมีหรือเศษ
อนุภาคตางๆ เชน เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุน
หรือผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกบัผูผลิต
ยานพาหนะที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (เชน
โพรเพนหรือบวิเทน) เพื่อตรวจสอบวา
โทรศัพทเครื่องนี้สามารถใชในบริเวณใกล
เคยีงกับยานพาหนะดงักลาวไดอยาง
ปลอดภัยหรือไม

การโทรฉุกเฉนิ
ขอสําคัญ:  โทรศพัทเคร่ืองนี้ทํางานโดยใช
สญัญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย
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ระบบเครือขายภาคพืน้ดนิ รวมทั้งฟงกชัน
ตางๆ ที่ผูใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศพัท
ของคณุสนับสนุนสายสนทนาผาน
อนิเทอรเน็ต (สายอนิเทอรเน็ต) ใหเปดใช
งานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศพัทมือถือ
เคร่ืองอาจพยายามตอการโทรฉุกเฉินผาน
ทัง้เครือขายเซลลลูารและผานผูใหบริการ
สายอนิเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสอง
แบบ ไมสามารถรับประกันไดวาจะสามารถ
เชื่อมตอไดในทกุสภาวะ คณุจึงไมควร
วางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือ
สือ่สารที่ดีทีสุ่ดเสมอในยามจําเปน อาทเิชน
เมื่อเกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉิน ใหปฏิบัตดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดข้ึน
ในขณะนี ้ตรวจสอบวามีสัญญาณ
เพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศพัท
ของคุณ คณุอาจจําเปนตองดําเนิน
การดงันี้

• ใสซิมการดที่ใชไดลงใน
โทรศพัท หากโทรศพัทของ
คณุจําเปนตองใชซิมการด

• ปดการจํากดัการโทรที่คณุได
เปดใชไวในโทรศพัท

• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูป
แบบออฟไลนหรือรูปแบบบน
เคร่ืองบินมาเปนรูปแบบทีใ่ช
งานในปจจุบนั

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาทีจ่ําเปน
เพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับ
การโทรออก

3 ปอนหมายเลขฉุกเฉนิเพื่อแจง
ตาํแหนงปจจุบันทีค่ณุอยู ซ่ึง
หมายเลขฉกุเฉนิในแตละพืน้ทีจ่ะ
แตกตางกันไป

4 กดปุมโทร

ขณะที่โทรฉกุเฉิน ควรจําไววาคณุตองให
ขอมูลตางๆ ที่ถกูตองใหไดมากทีสุ่ด
โทรศัพทมือถอืของคณุอาจเปนเคร่ืองมือ
สือ่สารเพยีงประเภทเดยีวในสถานที่เกิด
เหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจง
วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของ
การสื่อสารทางคลื่นวทิยุ

เคร่ืองโทรศพัทของคณุจะเปนตวัรับและสง
สญัญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไม
ใหเกนิความถี่สญัญาณคลืน่วิทยุทีแ่นะนํา
โดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้
จัดทาํข้ึนโดย ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดาน
วิทยาศาสตรอิสระ และรวมถงึระดบัความ
ปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุมครองผูใชทุก
คน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสขุภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัท
เคลื่อนที่นี้ใชหนวยวดัของ SAR (Specific
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Absorption Rate) ขอกาํหนด SAR ทีก่ําหนด
ไวในคาํแนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วัตต/
กโิลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกนิสิบกรัม
ของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทาํข้ึน
ในสภาพการทาํงานแบบมาตรฐาน ซึ่ง
เคร่ืองจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงาน
สงูสดุที่แนะนําใหใชในคลืน่ความถี่ทัง้หมด
ทีท่าํการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
โทรศพัทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจาก
เคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชได
เฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขาถงึเครือขายได
ตามที่กาํหนดไว คาทีเ่ปลี่ยนแปลงขึ้นกับ
ปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคณุกับ
สถานีเครือขายหลกั

คา SAR ที่สูงทีสุ่ดภายใตคําแนะนําของ
ICNIRP สําหรับการใชโทรศพัทที่หคูอื 0.73
วตัต/กก.

การใชอปุกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR
แตกตางไป คา SAR แตกตางกนัไปโดยขึ้น
อยูกบัขอกาํหนดที่ทดสอบและทีร่ายงาน
ของแตละประเทศและระบบเครือขาย คณุ
สามารถดขูอมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัคา SAR ได
ในขอมูลผลติภัณฑที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เคร่ืองวทิยุคมนาคมนี้มีอัตราการดดูกลืน
พลังงานจําเพาะ (Specific Absorption
Rate - SAR) อนัเนื่องมาจากเคร่ืองวทิยุ
คมนาคมเทากับ 0.73 วตัต/กก. ซึ่ง
สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอ
สขุภาพมนุษยจากการใชเคร่ืองวิทยุ
คมนาคมทีค่ณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาตปิระกาศกาํหนด

ขอมลูศูนยบริการ Nokia

ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดนิ เลขที่ 161 หมู 2
ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย
อาํเภอธัญบรีุ ปทมุธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 
น.
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

เซ็นทรัลพลาซา
ปนเกลา

หอง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงอรุณอมัรินทร เขต
บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 
น.

ซีคอนสแควร หอง 1007 ชัน้ 1 ซีคอนสแควร เลขที่
904 หมู 6 ถนนศรีนครินทร เขตหนอง
บอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 
น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด
เลขที่ 99 แขวงรัชดาภิเษก เขต
ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 
น.
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลข
ที่ 79/290 ถนนสาธุประดษิฐ แขวง
ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนด ียูนิต 5-6
อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร
ถ.พญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 
น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อําเภอ
เมือง เชยีงใหม 50100

0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสขุุมวิท พัทยา9) หมู 9
ถนนสขุุมวิท ตาํบลหนองปรือ อําเภอ
บางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พ.ีแลนด หมู 12 ถนน
มิตรภาพ ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง
ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ
อาํเภอหาดใหญ สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในทีน่ี้อาจเปลี่ยนแปลง
ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาตดิตอโนเกีย
แครไลน: 02-255-2111

การรับประกันอยางจํากัดโดยผูผลิต
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ถือเปนสวน
เสริม และไมมีผลกระทบตอสทิธติาม
กฎหมาย (ตามบทบัญญตัแิหงกฎหมาย)
ภายใตกฎหมายภายในที่ใชบงัคับทีเ่ก่ียวกบั
การขายผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ได
กาํหนดการประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้

สาํหรับบุคคลทีไ่ดซื้อผลิตภัณฑ Nokia ที่
รวมอยูในชุดผลิตภัณฑที่จัดจําหนาย
("ผลติภัณฑ")

Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการ
ประกันคณุภาพ Nokia หรือบริษัทที่ไดรับ
มอบหมายจาก Nokia จะแกไขความ
บกพรองในเวลาทีม่ีเหตผุลทางการคาใน
วัสด ุการออกแบบ และคณุภาพตามวิชาชีพ
อยางไมคดิคาบริการโดยการซอม หรือ หาก
ทาง Nokia พิจารณาแตเพยีงผูเดยีวเหน็
จําเปนวาใหเปลีย่นผลติภัณฑใหมใหแทน
ตามการประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้ (เวน
แตกฎหมายจะกาํหนดไวเปนอยางอื่น) การ
ประกันคณุภาพอยางจํากดันี้จะมีความ
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สมบูรณและสามารถใชบงัคบัไดในประเทศ
ทีค่ณุไดซื้อผลิตภัณฑที่มุงผลติเพื่อ
จําหนายในประเทศนี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
ระยะเวลาการประกนัคณุภาพจะเริ่มตน
ตัง้แตเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑเดมิโดยผูใชที่
ซื้อเปนคนแรก ผลิตภัณฑอาจประกอบไป
ดวยสวนตางๆ หลายสวน และแตละสวน
อาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกตางกัน
ไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับ
ประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกนัจะ
เปนดงันี้:

a) สิบสอง (12) เดอืนสําหรับโทรศพัท
เคลื่อนทีแ่ละอุปกรณเสริม (ไมวาจะรวมอยู
ในกลองโทรศพัทเคลื่อนที่หรือขายเปน
ผลิตภัณฑแยกตางหาก) นอกจากชิน้สวน
และอปุกรณใชสิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (b)
และ (c) ขางลางนี้

b) หก (6) เดอืนสําหรับชิ้นสวนใชสิน้เปลือง
และอปุกรณเสริม: แบตเตอร่ี อปุกรณชารจ
แบตเตอร่ี แทนวางแบบตัง้โตะ ชุดหฟูง สาย
เคเบลิ และซอง และ

c) เกาสิบ (90) วันสําหรับสือ่บนัทึก
ซอฟตแวรที่จัดให เชน ซีดรีอม หรือการด
หนวยความจํา

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคณุจะ
อนุญาต ระยะเวลาการประกันคณุภาพนี้จะ

ไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทําการใดๆ ที่
มีผลกระทบที่เกี่ยวกบัการขายชวงในภาย
หลัง การซอม หรือการเปลี่ยนใหแทนใน
ผลติภัณฑ อยางไรก็ดี สาํหรับชิ้นสวนทีไ่ด
รับการซอมจะไดรับการประกนัคณุภาพตาม
ระยะเวลาการประกนัคณุภาพเดิม หรือเปน
เวลาหกสิบ (60) วันตัง้แตวนัทีซ่อม แลวแต
วาระยะเวลาใดจะยาวนานกวา

วธิีการขอรับบริการตามการรับประกัน
ในกรณีที่คณุตองการใชสิทธิตามการประกัน
คณุภาพอยางจํากัดนี้ คณุสามารถตดิตอ
ศนูยการตดิตอของ Nokia (ในกรณีทีม่ีศนูย
นี้ โปรดพิจารณาอัตราคาโทรศพัทภายใน
ประเทศทีใ่ช) และ/หรือในกรณีที่จําเปน ให
สงคนืผลติภัณฑของคณุหรือชิ้นสวนทีม่ี
ปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทัง้ผลิตภัณฑ)
ไปที่ศนูยใหความชวยเหลือของ Nokia หรือ
สถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia
ขอมูลเกี่ยวกบัศูนยใหความชวยเหลอืของ
Nokia สถานทีใ่หบริการที่กําหนดโดย
Nokia และศนูยการตดิตอของ Nokia
สามารถหาไดที่เว็บเพจของ Nokia ใน

ทีห่ากมี

คณุตองสงคนืผลติภัณฑหรือชิ้นสวนทีม่ี
ปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทัง้ผลิตภัณฑ)
ไปที่ศนูยใหความชวยเหลือของ Nokia หรือ
สถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia กอน
สิน้ระยะเวลาการประกนัคณุภาพ
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เมื่อใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยาง
จํากัด คณุตองแสดง: a) ผลิตภัณฑ (หรือชิ้น
สวนที่มีปญหา) b) หลกัฐานการซื้อตนฉบบั
ทีไ่มมีการแกไขและสามารถอานออกได ที่
มีการระบุอยางชัดเจนถึงชื่อและที่อยูของผู
ขาย วันทีแ่ละสถานที่ที่ซ้ือ ประเภท
ผลิตภัณฑ และ IMEI หรือเลขลาํดับอปุกรณ
อืน่ๆ

การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายได
เฉพาะกบัผูใชเดมิที่ซ้ือผลิตภัณฑเปนคน
แรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/
ผูใชถดัไป

สิ่งทีไ่มครอบคลุมถงึ
1. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไม
ครอบคลุมถึงคูมือผูใชหรือซอฟตแวรของ
บคุคลภายนอก การตั้งคา เนื้อหา ขอมูล
หรือลงิค ไมวาจะถกูรวม/ดาวนโหลดใน
ผลิตภัณฑหรือไม ไมวาจะถกูรวมในระหวาง
การตดิตัง้ การประกอบ การขนสง หรือใน
เวลาใดๆ ในระหวางสายการสงมอบหรือ
โดยประการอื่น และตามวิธกีารทีคุ่ณ
กาํหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใช
บงัคบัอนุญาต Nokia จะไมรับประกันวา
ซอฟตแวรของ Nokia จะเปนไปตามขอ
กาํหนดของคณุ จะสามารถทํางานรวมกับ
อปุกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวรประยุกต
ตางๆ ที่กําหนดโดยบคุคลภายนอก รวมทั้ง
จะไมรับประกันวาการทาํงานของซอฟตแวร
ดงักลาวนี้จะไมมีการติดขัดหรือปราศจาก
ขอบกพรองหรือขอบกพรองตางๆ ใน

ซอฟตแวรจะสามารถแกไขไดหรือจะไดรับ
การแกไข

2. การรับประกนัอยางจํากัดนี้ไมครอบคลุม
ถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช
งานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
การสกึหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ
แบตเตอร่ีหรือจอภาพ) ข) คาขนสง ค)
ความบกพรองจากการใชงานโดยขาดความ
ระมัดระวงั (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
ความบกพรองที่เกดิจากสิ่งของมีคม การหกั
งอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง)
ความบกพรองหรือความเสียหายทีเ่กิดจาก
การใชผลิตภัณฑอยางไมถกูตอง ซึ่งรวมถึง
การใชงานที่ขัดกับขอแนะนําการใชที่ให
โดย Nokia (เชน การใชที่ระบุอยูในคูมือผูใช
ของผลิตภัณฑ) และ/หรือ จ) การกระทํา
อ่ืนๆ ทีอ่ยูนอกเหนือการควบคุมอยาง

สมของ Nokia

3. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไม
ครอบคลมุถึงขอบกพรองหรือขอบกพรองที่
ถูกกลาวอางที่เกิดข้ึนโดยขอเทจ็จริงที่วามี
การใชผลิตภัณฑกบั หรือเชื่อมตอกับ
ผลติภัณฑ อปุกรณเสริม ซอฟตแวร และ/
หรือ การบริการทีไ่มไดผลิต จัดหาหรือไดรับ
อนุญาตจาก Nokia และไดมีการใชนอก
เหนือจากวัตถุประสงคที่กําหนดใหใช ขอ
บกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัส
คอมพิวเตอร จากการเขาถงึโดยไมไดรับ
อนุญาตของคณุหรือของบคุคลภายนอกไป
ยังการบริการ บัญชีอ่ืนๆ ระบบคอมพวิเตอร
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หรือเครือขายตางๆ การเขาถึงโดยไมไดรับ
อนุญาตนี้อาจเกิดข้ึนจากการการเจาะระบบ
การขโมยรหัสผานหรือวิธกีารอืน่ๆ ที่หลาก
หลาย

4. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไม
ครอบคลมุถึงขอบกพรองที่เกิดข้ึนโดยขอ
เท็จจริงที่วาแบตเตอร่ีเกดิการลัดวงจรหรือ
ซีลของแบตเตอรี่ถูกปด หรือเซลลแตกหรือ
แสดงรองรอยการถูกทําลาย หรือมีการใช
แบตเตอร่ีในอุปกรณอืน่นอกเหนือจากที่
กาํหนดใหใช

5. การประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมใช
บงัคบัในกรณีที่ผลติภัณฑถูกเปด ปรับ
เปลีย่น หรือซอมโดยบุคคลอื่นใดที่มิใชศนูย
ใหรับบริการที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีทีม่ี
การซอมโดยใชอะไหลที่ไมไดรับการ
อนุญาตใหใช หรือในกรณีที่เลขลาํดบัของ
ผลิตภัณฑ รหัสวนัที่ของอปุกรณเสริม
โทรศพัทเคลือ่นที่ หรือหมายเลข IMEI ถูก
ดงึออก ลบ ทําใหเลือน แกไข หรือไม
สามารถอานได ในวิธใีดๆ กต็าม และการ
พจิารณาดงักลาวนี้จะอยูในดลุยพินิจแต
เพียงผูเดียวของ Nokia

6. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไม
สามารถใชได ในกรณีที่ผลติภัณฑโดน
ละอองน้ํา ความชื้น หรือความรอนจัด หรือ
เง่ือนไขทางสิ่งแวดลอมทีรุ่นแรง หรือมีการ
เปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วในเงื่อนไขดงั
กลาว มีการกัดกรอน การออกซิเดชัน การ

เปอนอาหารหรือของเหลว หรือไดรับผล
จากเคมีภัณฑ

ขอความสําคัญอื่น
ผูใหบริการอสิระที่เปนบุคคลภายนอกจะ
จัดหาซิมการดและเครือขายเซลลูลารและ/
หรือเครือขายหรือระบบอ่ืนๆ ทีใ่ชกบั
ผลติภัณฑ ดงันั้น Nokia จะไมรับผิดชอบใน
การประกันคณุภาพกับการดาํเนินการมี
พรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การ
บริการ หรือพสิัยของเครือขายเซลลลูารหรือ
เครือขายหรือระบบอืน่ๆ กอนที่จะมีการซอม
หรือเปลีย่นผลิตภัณฑ ผูใหบริการอาจ
จําเปนตองปลดลอ็ค SIM หรือลอ็คอืน่ๆ ที่ได
มีการเพิ่มเพือ่ล็อคผลติภัณฑกับเครือขาย
หรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณีดงักลาวนี้
Nokia จะไมรับผิดชอบในความลาชาในการ
ซอมตามการประกนัคณุภาพหรือการที่
Nokia ไมสามารถทําการซอมตามการ
ประกันคุณภาพไดอยางสมบูรณซึ่งมีสาเหตุ
จากความลาชาของผูใหบริการหรือความลม
เหลวในการปลดลอ็ค SIM หรือลอ็คอืน่ๆ ได

โปรดจําไววาใหทาํการสํารองสาํเนาตางๆ
หรือเกบ็เอกสารทีม่ีขอมูลและเนื้อหาที่
สาํคญัที่เกบ็อยูในผลิตภัณฑของคุณ
เนื่องจากเนื้อหาหรือขอมูลอาจสูญหายใน
ระหวางการซอมหรือการเปลี่ยนผลติภัณฑ
ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับผิด
ของ Nokia" และตามทีก่ฎหมายอนุญาต
Nokia ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิดชอบ ทั้ง
โดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ในความเสีย
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หายหรือความสูญหาย หรือความลมเหลว
ไมวาจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความเสีย
หาย หรือความลมเหลวของเนื้อหาหรือ
ขอมูลในระหวางการซอมหรือการเปลีย่น
ผลิตภัณฑ

ชิน้สวนหรืออุปกรณอื่นทั้งหมดของ
ผลิตภัณฑที ่Nokia เปลีย่นใหใหมจะเปน
กรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีทีผ่ลิตภัณฑที่
ถกูสงกลับคนืถูกพบวาไมอยูภายใตเง่ือนไข
และขอผูกพันของการประกนัคณุภาพอยาง
จํากดันี้ ทาง Nokia และบริษัททีใ่หบริการที่
ไดรับมอบหมายขอสงวนสทิธิที่จะคดิคา
บริการ ในขณะทีซ่อมหรือเปลี่ยนผลติภัณฑ
Nokia อาจใชผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนใหม
เทียบเทาของใหม หรือที่ไดรับการปรับปรุง
สภาพใหมแลว

ผลิตภัณฑของคณุอาจมีองคประกอบเฉพาะ
ประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟตแวร ในกรณีที่
ผลิตภัณฑมีการสงออกอีกคร้ังจากประเทศ
ปลายทางเดมิไปยังอีกประเทศหนึ่ง
ผลิตภัณฑอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ
ทีไ่มถือวาเปนขอบกพรองตามการประกนั
คณุภาพอยางจํากัดนี้

ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้เปนการ
แกไขเฉพาะประการเดยีวของคณุตอ Nokia
และเปนความรับผิดเฉพาะประการเดียวของ
Nokia ในขอบกพรองในผลิตภัณฑของคณุ
อยางไรก็ด ีการประกันคุณภาพอยางจํากดันี้

ไมแยกหรือจํากัด i) สิทธติามกฎหมาย (ขอ
กําหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายทีใ่ช
บงัคับ หรือ ii) สิทธใิดๆ ของคณุตอผู
จําหนายผลิตภัณฑ

การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะใช
แทนทีค่วามรับผิดและการประกันคณุภาพ
ของ Nokia อื่นๆ ไมวาโดยปากเปลา ลาย
ลกัษณอกัษร โดยขอกําหนด (ไมบังคบั)
โดยขอสัญญา โดยการละเมิด หรือโดย
ประการอืน่ ซึ่งรวมถงึแตไมจํากัด และใน
กรณีทีอ่นุญาตตามกฎหมายที่ใชบงัคบั ขอ
กําหนด การประกนัคณุภาพ หรือเง่ือนไข
โดยปริยายใดๆ ทีเ่กี่ยวกบัคณุภาพและความ
สมบูรณที่เหมาะสมกบัสภาพการใชงาน
ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไมรับผิด
ชอบสําหรับความเสียหายหรือสญูหาย หรือ
ความลมเหลวของขอมูล การสูญเสียกาํไร
การสญูเสยีการใชผลิตภัณฑหรือการทํางาน
การสญูเสียทางธุรกิจ การสญูเสียในการทํา
สญัญา การสูญเสยีรายได หรือการสูญเสีย
รายรับที่คาดไว ตนทนุหรือคาใชจายที่เพิ่ม
ข้ึน หรือสําหรับความเสยีหายหรือความเสีย
หายทางออม ความเสียหายหรือความสูญ
เสียที่เกดิขึ้น หรือความเสียหายหรือความ
สญูเสียพิเศษ ตามทีก่ฎหมายอนุญาต
Nokia จะรับผิดจํากดัเฉพาะมูลคาของ
ผลติภัณฑที่จําหนาย ขอจํากดัดงักลาวจะ
ไมใชกับการบาดเจ็บหรือเสียชีวติที่เกดิจาก
การละเมิดที่ไดรับการพิสจูนวาเปนของ
Nokia
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ขอกาํหนดตามกฎหมาย
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้อยูภายใต
ขอกําหนดของกฎหมายที่กาํหนดเงื่อนไข
หรือการประกนัคณุภาพโดยปริยายใหกบั
การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้ซึ่งไม
สามารถปฏิเสธ จํากัด หรือปรับเปลี่ยน หรือ
ไมสามารถปฏิเสธ จํากัดหรือปรับเปลี่ยนเวน
แตกระทาํอยางจํากัด ในกรณีทีข่อกําหนด
ตามกฎหมายดงักลาวใชบงัคบั และ Nokia
สามารถปฏิบัตติามได ความรับผิดตามขอ
กาํหนดดังกลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมี
ทางเลือกในกรณีของสินคา: เปลี่ยนสนิคา
หรือสิง่ของที่เทียบเทาสินคา ซอมสินคา
ชาํระราคาคาเปลี่ยนสินคาหรือการไดมาใน
สนิคาที่เทาเทยีมกนั หรือชาํระราคาในการ
ซอมสนิคา และในกรณีของการบริการ: ให
บริการอกีครั้ง หรือชาํระราคาในการที่ตอง
ใหบริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลติภัณฑของคณุเปนอปุกรณ
อเิล็กทรอนิกสซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับ
ซอน Nokia ขอแนะนําใหคณุทําความคุน
เคยกบัคูมือผูใชและคาํแนะนําที่ใหมาพรอม
กบัผลติภัณฑ โดยทาํหมายเหตไุวดวยวา
ผลิตภัณฑอาจมีเลนสกลองถายรูป หนาจอ
ทีม่ีความคมชดัสูง และชิน้สวนอืน่ๆ ดัง
กลาว ซึ่งอาจถูกขีดขวนหรืออาจเสียหายได
หากไมใชความระมัดระวังอยางดี

ขอมูลการประกนัคณุภาพ ขอกาํหนด และ
คณุภาพของผลิตภัณฑทั้งหมดอาจมีการ
เปลีย่นแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบ

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland
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คาํประกาศเรื่องความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศใน
ทีน่ี้วา RM-590 ผลติภัณฑนี้สอดคลองกบั
ขอกําหนดทีจ่ําเปนและบทบญัญตัิ
Directive 1999/5/EC ที่เกีย่วของอื่นๆ คณุ
สามารถอานสําเนาของประกาศเรื่องความ
สอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ
Navi เปนเคร่ืองหมายการคา หรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของบริษัท
Nokia Corporation Nokia tune เปน
เคร่ืองหมายการคาดานเสียงของ Nokia
Corporation ผลิตภัณฑอืน่และชือ่บริษัท
อืน่ที่กลาวถงึในที่นี้อาจเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือชื่อทางการคาของ
เจาของผลิตภัณฑนั้นๆ

หามทาํซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บ
เนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของ
เอกสารฉบบันี้ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลกัษณอักษรจาก Nokia
กอน Nokia ดําเนินนโยบายในการพฒันา
อยางตอเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใด
ของผลิตภัณฑทีอ่ธบิายไวในเอกสารฉบับนี้
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหสัขอความ
RSA BSAFE หรือซอฟตแวรโปรโตคอลรักษา
ความปลอดภัยจาก RSA Security

Java และเคร่ืองหมายทีม่ีสญัลักษณ Java
ทัง้หมดเปนเคร่ืองหมายการคาหรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของบริษัท
Sun Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG4
Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่ใช
งานสวนตวัและไมใชเชงิพาณิชยในการ
เชือ่มตอกับขอมูลที่เขารหสัตามขอกําหนด
ของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคา
เพือ่ใชในกจิกรรมสวนตวัและไมใชทางการ
คา และ (ii) เพื่อใชเชื่อมตอกับวดิีโอ
MPEG-4 ของผูใหบริการวดิโีอที่ไดรับ
อนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอ่ืนใด
นอกเหนือจากนี้ ขอมูลเพิม่เตมิรวมถึงขอมูล
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ทีเ่ก่ียวกบัการสงเสริมการขาย การใชงาน
ภายในและการใชงานเชงิพาณิชย สามารถ
ดไูดจาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต http://
www.mpegla.com

ตามขอบขายสงูสุดทีอ่นุญาตโดยกฎหมาย
ทีใ่ชบงัคับ ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด
Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia
จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูล
หรือรายได หรือความเสียหายพิเศษโดย
อบุัตกิารณ อันเปนผลสืบเนื่องหรือความเสีย
หายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่
เปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยชัดแจงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดเพยีง
การรับประกนัโดยนัยถึงความสามารถในการ
ทาํงานของผลิตภัณฑที่จําหนาย และความ
เหมาะสมในการใชงานตามวตัถปุระสงค
ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือ
ขอมูลในเอกสารนี้ เวนแตกฎหมายทีใ่ช
บงัคบัระบุไวเทานั้น Nokia สงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้
ทกุเมื่อโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วาง
จําหนายและบริการสําหรับผลติภัณฑเหลา
นี้อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจ
สอบรายละเอยีดและตวัเลือกภาษาทีม่ีให
เลือกใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia
เคร่ืองรุนนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี
หรือซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตบังคบัของ
กฎหมายและขอบงัคบัดานการสงออกของ

สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทํา
การใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย

แอปพลเิคชั่นของบริษัทอื่นทีม่าพรอมกบั
โทรศัพท อาจถกูสรางขึ้นและอาจเปนของ
บคุคลหรือนิตบิุคคลที่ไมใชกิจการในเครือ
หรือมีสวนเกี่ยวของกับ Nokia ทัง้นี้ Nokia
ไมไดเปนเจาของลิขสิทธิห์รือสิทธิใ์น
ทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผู
ผลติรายอืน่เหลานี้ ดงันั้น Nokia จึงไมมีสวน
รับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความ
สามารถในการใชงานของแอปพลเิคชัน่
เหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่น
หรือสือ่เหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมได
ใหการรับประกนัใดๆ สําหรับแอปพลิเคชัน่
องบริษัทเหลานี้

ดวยการใชแอปพลเิคชั่นตางๆ คณุใหการ
รับรองวา แอปพลเิคชัน่เหลานั้นไดรับการ
จัดเตรียมใหในแบบทีเ่ปนโดยไมมีการรับ
ประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือเปนนัยยะ ตาม
ขอบขายสูงสดุที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํา
มาใช คณุยังใหการรับรองตอไปนี้อีกวา ทั้ง
NOKIA รวมทั้งบริษัทพนัธมิตรจะไมใหการ
รับประกันใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชดัแจง
หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะการรับประกันของชื่อสินคา โอกาส
ทางการคา หรือความเหมาะสมของ
วัตถุประสงคพิเศษ หรือรับประกนัวา
ซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการจดสทิธิ
บตัร ลขิสทิธิ ์เคร่ืองหมายการคา หรือสทิธิ์
อ่ืนใดของบุคคลทีส่าม
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เคร่ืองโทรคมนาคมและอปุกรณนี้ มีความ
สอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่
กทช. มท. 004-2548 และขอกาํหนดอื่น
ของ กทช.
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