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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิ
กฎหมายได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
ปิดโทรศัพทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศัพทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศัพทอ์าจกอ่ให ้
เกดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย ตัวอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล หรอืเมือ่
อยูใ่กลก้บัอปุกรณ์ทางการแพทย์, น้ํามันเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ
ปฏบิัตติามคําแนะนําทกุประการเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีจํ่ากดัการใช ้

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใดเมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่
ส ิง่สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบน
ทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการ
ทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ  ของ
เครือ่งได ้

เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคณุ
ควรใชช้ดุหฟัูงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง
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เร ิม่ตน้การใชง้าน

ปุ่ มและสว่นประกอบ

1 หฟัูง
2 หนา้จอสมัผัส
3 ปุ่ มขอ้ความ
4 ปุ่ มโทร
5 แป้นพมิพ์
6 ปุ่ มเพิม่ระดับเสยีง/ขยาย
7 ปุ่ มลดระดับเสยีง/ยอ่
8 ปุ่ มล็อคปุ่ มกด
9 ปุ่ มสือ่
10 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิด
11 ชอ่งเสยีบ Nokia AV (3.5 มม.)
12 ชอ่งเสยีบ Micro-USB
13 ชอ่งเสยีบเครือ่งชารจ์
14 เลนสก์ลอ้งถา่ยรูป กอ่นใชก้ลอ้งถา่ยรปู ใหล้อกเทปป้องกนัออกจากเลนสก์อ่น
15 รรูอ้ยสายคลอ้งขอ้มอื
16 สลักปลดล็อคฝาครอบดา้นหลัง
17 ลําโพง

การเขยีนดว้ยแป้นพมิพ์
โทรศัพทข์องคณุมแีป้นพมิพเ์ต็มรูปแบบ
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1  ปุ่ มฟังกช์นั เมือ่ตอ้งการใสอ่กัขระพเิศษตามทีพ่มิพบ์นปุ่ ม ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นัและกดปุ่ มที่
เกีย่วขอ้ง เมือ่ตอ้งการป้อนอกัขระพเิศษหลายๆ ตัวในแถว ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นัสองครัง้ ใน
การกลับไปยังโหมดปกต ิใหก้ดปุ่ มฟังกช์นั

2  ปุ่ ม Shift หากตอ้งการสลับระหวา่งตัวพมิพใ์หญแ่ละตัวพมิพเ์ล็ก ใหก้ดปุ่ ม Shift สองครัง้
ในการป้อนอกัขระตัวพมิพใ์หญต่ัวเดยีวในโหมดอกัขระตัวพมิพเ์ล็ก หรอือกัขระตัวพมิพเ์ล็ก
ตัวเดยีวในโหมดอกัขระตัวพมิพใ์หญ่ ใหก้ดปุ่ ม Shift แลว้กดปุ่ มตัวอกัษรทีต่อ้งการ

3  ปุ่ ม Sym เมือ่ตอ้งการใสอ่กัขระพเิศษทีไ่มแ่สดงบนแป้นพมิพ์ ใหก้ดปุ่ ม Sym และเลอืก
อกัขระทีต่อ้งการ

4  ปุ่ ม Backspace หากตอ้งการลบตัวอกัษร ใหก้ดปุ่ ม Backspace เมือ่ตอ้งการลบตัว
อกัษรหลายตัว กดปุ่ ม Backspace คา้งไว ้

5  ปุ่ ม Enter เมือ่งตอ้งการเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยังแถวหรอืชอ่งป้อนขอ้ความถัดไป  ใหก้ดปุ่ ม
Enter ฟังกช์นัเพิม่เตมิจะขึน้อยูก่บัเนือ้หาในปัจจุบัน เชน่ ในชอ่งทีอ่ยูเ่ว็บของเว็บเบราเซอร์
ไอคอน ไป จะ ทําหนา้ทีเ่ป็นปุ่ ม Enter

6  ปุ่ ม Ctrl

การใสต่วัอกัษรรปูแบบตา่งๆ
คณุสามารถใสต่ัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมายกํากบัเสยีงได  ้เป็นตน้ ในการใส ่á ใหก้ดปุ่ ม Sym คา้งไว ้
แลว้กด A ซ้ําๆ จนกระท่ังตัวอกัษรทีต่อ้งการปรากฏขึน้ ลําดับและความพรอ้มใชง้านตัวอกัษรขึน้
อยูก่บัภาษาเขยีนทีเ่ลอืกไว ้

ขนาด

นํา้หนกั ประมาณ 97 กรัม พรอ้มแบตเตอรี ่BP-3L

ปรมิาตร ประมาณ 72 ซม.3

ความยาว 116.5 มม

ความกวา้ง (สูงสดุ) 55.7 มม

ความสงู (สงูสดุ) 13.9 มม

การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่
หมายเหตุ: ปิดโทรศัพทแ์ละปลดการเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์และอปุกรณ์อืน่ๆ กอ่นทําการ

ถอดฝาครอบใด โปรดหลกีเลีย่งการสัมผัสถกูสว่นประกอบทีเ่ป็นอเิล็กทรอนกิสข์ณะทีเ่ปลีย่นฝา
ครอบ ควรเก็บและใชโ้ทรศัพทโ์ดยใสฝ่าครอบทัง้สองขา้งไวเ้สมอ

ขอ้สําคญั: อยา่ใชซ้มิการด์แบบ mini-UICC หรอืทีเ่รยีกอกีอยา่งวา่ซมิการด์แบบ micro หรอื
ซมิการด์แบบ micro ทีม่อีะแดปเตอรแ์ปลง หรอืซมิการด์ทีม่คีัทเอาทแ์บบ mini-UICC (ดภูาพ)
ในอปุกรณ์นี้ ซมิการด์แบบ micro มขีนาดเล็กกวา่ซมิการด์ท่ัวไป อปุกรณ์นีไ้มส่นับสนุนการใช ้
ซมิการด์แบบ micro และการใชซ้มิการด์ทีใ่ชง้านร่วมกันไมไ่ดอ้าจทําใหเ้กดิความเสยีหายกบั
การด์หรอืตัวเครือ่ง รวมทัง้ขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวใ้นการด์อาจไดรั้บความเสยีหาย
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โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหใ้ชก้บัแบตเตอรี่ BP-3L ควรใชแ้บตเตอรีข่องแท ้
ของ Nokia ทกุครัง้

ซมิการด์และขัว้สมัผัสอาจเกดิความเสยีหายไดง้า่ย เนือ่งจากการขดูขดีหรอืดัดงอ คณุจงึควรถอื
ใส ่หรอืถอดการด์อยา่งระมัดระวงั

1 ปิดโทรศัพท์
2 ดงึสลักปลดล็อคฝาดา้นหลังไปทางดา้นลา่งของโทรศัพท์ แลว้ถอดฝาออก

3 ถอดแบตเตอรีอ่อก หากใสไ่ว ้

4 ยกฝาของทีว่างซมิการด์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บรเิวณดา้นสมัผัสของซมิการด์ควํา่ลง แลว้ใส่
ซมิการด์เขา้ไปในชอ่งใสซ่มิการด์
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5 วางฝาของทีว่างซมิการด์ลง
6 วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรี่ แลว้ใสแ่บตเตอรี่

7 หนัตัวล็อคดา้นบนไปทางชอ่งเสยีบกอ่น แลว้กดลงจนกวา่ฝาครอบจะล็อคกลับเขา้ที่

การถอดซมิการด์
1 ปิดโทรศัพท์
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2 ถอดหนา้กากดา้นหลังออก
3 ถอดแบตเตอรีอ่อก หากใสไ่ว ้
4 ยกฝาครอบทีว่างซมิการด์ขึน้ และถอดซมิการด์ออก

การใสก่ารด์หนว่ยความจํา
โปรดใชก้ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดโ้ดยที่ Nokia ใหก้ารรับรองสําหรับใชร่้วมกบั
โทรศัพทน์ีเ้ทา่นัน้ การด์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และ
โทรศัพท ์รวมถงึขอ้มลูทีไ่ดรั้บการจัดเก็บอยูใ่นการด์อกีดว้ย

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการด์หน่วยความจําทีม่คีวามจุถงึ  32 GB

1 ปิดเครือ่ง แลว้ถอดฝาครอบดา้นหลังและแบตเตอรีอ่อก
2 หากตอ้งการปลดทีว่างการด์หน่วยความจํา ใหเ้ลือ่นทีว่างการด์ไปในทศิทางทีร่ะบดุวย้

ศรบนทีว่างการด์ ยกทีว่างการด์หน่วยความจําขึน้ (1)
3 ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้สมัผัสของการด์หน่วยความจําควํา่ลง  แลว้จงึใสก่ารด์ (2)
4 วางทีว่างการด์หน่วยความจําลง (3)
5 ในการล็อคทีว่างการด์หน่วยความจํา ใหเ้ลือ่นทีว่างการด์ไปทีตํ่าแหน่งเดมิ (4)

การถอดการด์หนว่ยความจําออก
1 ปิดโทรศัพท์
2 ถอดฝาดา้นหลังและแบตเตอรีอ่อก
3 หากตอ้งการปลดทีว่างการด์หน่วยความจํา ใหเ้ลือ่นทีว่างการด์ไปในทศิทางทีร่ะบดุวย้

ศรบนทีว่างการด์ เปิดทีว่างการด์หน่วยความจํา และถอดการด์หน่วยความจําออก

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงาน  แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรี่
อกีครัง้กอ่นเปิดใชง้านโทรศัพทใ์นครัง้แรก หากเครือ่งแสดงสญัลักษณ์แบตเตอรีอ่อ่น ใหป้ฏบิัติ
ดังนี้
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1 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นัง
2 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศัพท์
3 เมือ่โทรศัพทร์ะบวุา่แบตเตอรีม่ปีระจไุฟเต็มแลว้ ใหถ้อดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจากโทรศัพท์

แลว้จงึถอดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจากชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นัง

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีเ่ป็นชว่งระยะเวลาหนึง่ และคณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์ณะที่
กําลังชารจ์ได ้

หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้หรอื
กอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

หากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลานาน คณุอาจจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์แลว้ถอดอปุกรณ์
ชารจ์ออก จากนัน้จงึเชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์แบตเตอรี่

การใสส่ายคลอ้ง
ถอดฝาครอบดา้นหลังออก รอ้ยสายคลอ้งผา่นรู และสอดสายเขา้ไปในหว่ง

สายคลอ้งอาจมจํีาหน่ายแยกตา่งหาก

การเปิดหรอืปิดเครือ่ง
กดปุ่ มเปิด/ปิด  คา้งไวจ้นกระท่ังโทรศัพทส์ัน่
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เครือ่งอาจแสดงขอ้ความขอใหค้ณุรับการตัง้คา่การกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
ของคณุ

ตาํแหนง่เสาอากาศ

พืน้ทีเ่สาอากาศคอืบรเิวณพืน้ทีท่ีไ่ฮไลต์

หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใชง้านเสาอากาศ  การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลังสง่
หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้
ลงเนือ่งจากมกีารใชพ้ลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน

การใชง้านพืน้ฐาน

รหสัผา่น

รหสั PIN หรอื PIN2

(ตัวเลข 4-8 ตัว)

รหสัเหลา่นีใ้ชเ้พือ่ป้องกนัซมิการด์ของคณุใหป้ลอดภัยจากการใชง้าน
ทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต หรอืใชเ้พือ่เขา้ถงึคณุสมบัตบิางอยา่ง

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหัส PIN เมือ่คณุเปิดเครือ่ง
ได ้

หากรหสัไมไ่ดม้าพรอ้มกับซมิการด์หรอืคณุลมืรหสั โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ
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หากคณุป้อนรหัสไมถ่กูตอ้งสามครัง้ตดิตอ่กนั คณุจําเป็นตอ้งยกเลกิ
การปิดกัน้รหสัดังกลา่วดว้ยรหสั PUK หรอื PUK2

รหัส PUK หรอื PUK2

(ตัวเลข 8 ตัว)

รหัสเหลา่นีใ้ชเ้พือ่ยกเลกิการปิดกัน้รหสั PIN หรอื PIN2

หากรหัสไมไ่ดม้าพรอ้มกบัซมิการด์ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หมายเลข IMEI

(ตัวเลข 15 ตัว)

หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศัพทท์ีใ่ชไ้ดใ้นเครอืขา่ย หมายเลขดังกลา่ว
สามารถใชเ้พือ่ปิดกัน้เมือ่โทรศัพทถ์กูขโมยได  ้เป็นตน้

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ใหโ้ทร *#06#

รหัสล็อค (รหัสความ
ปลอดภัย

(อยา่งตํ่า 5 ตัวเลข)

วธินีีจ้ะชว่ยป้องกันการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหัสล็อคทีค่ณุกําหนด  รหสั
ล็อคทีร่ะบบตัง้ไวค้อื 12345

โปรดเก็บรหัสนีไ้วเ้ป็นความลับและเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยหา่งจาก
โทรศัพทข์องคณุ

หากคณุลมืรหสัและโทรศัพทข์องคุณถกูล็อค คณุจะตอ้งนําโทรศัพท์
เขา้รับบรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่น
บคุคลทัง้หมดในเครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย ์Nokia Care หรอืตัวแทน
จําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ

การล็อคปุ่ มและหนา้จอ 
เพือ่หลกีเลีย่งการโทรออกโดยไมไ่ดต้ัง้ใจเมือ่โทรศัพทข์องคณุอยูใ่นกระเป๋ากางเกงหรอืถงุ  ให ้
ล็อคปุ่ มและหนา้จอโทรศัพท์

กดปุ่ มล็อคปุ่ มกด

ปลดล็อคปุ่ มและหนา้จอ
กดปุ่ มล็อคปุ่ มกด แลว้เลอืก ปลดล็อค

การดาํเนนิการบนหนา้จอสมัผสั
ในการใชง้านกบัอนิเทอรเ์ฟซผูใ้ชบ้นหนา้จอสมัผัส ใหแ้ตะหรอืแตะหนา้จอสมัผัสคา้งไว ้

เปิดแอปพลเิคช ัน่หรอืสว่นประกอบหนา้จออืน่
แตะแอปพลเิคชัน่หรอืสว่นประกอบ

การเขา้ถงึตวัเลอืกรายการทีร่ะบุ
แตะรายการนัน้คา้งไว ้เมนูป็อปอพัทีม่ตีัวเลอืกทีใ่ชไ้ดจ้ะปรากฏขึน้
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การเลือ่นในรายการหรอืเมนู
วางนิว้มอืบนหนา้จอ เลือ่นนิว้ขึน้หรอืลงอยา่งรวดเร็ว แลว้ยกนิว้ขึน้ เนือ้หาบนหนา้จอจะเลือ่นไป
ตามความเร็วและทศิทางของการปลอ่ย ในการเลอืกรายการจากรายการทีเ่ลือ่นไดแ้ละหยดุการ
เคลือ่นที ่ใหแ้ตะทีร่ายการนัน้

การปดั
วางนิว้ของคณุบนหนา้จอ แลว้คอ่ยๆ เลือ่นนิว้ไปตามทศิทางทีต่อ้งการ

ตัวอยา่งเชน่ เมือ่คณุดภูาพ หากตอ้งการดภูาพถัดไป ใหปั้ดไปทางซา้ย ในการเรยีกดไูปตาม
รปูภาพ ใหปั้ดหนา้จออยา่งรวดเร็ว แลว้เลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวาตามภาพยอ่
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สญัลกัษณ์

คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่น
คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดส้ง่ ยกเลกิ หรอืขอ้ความทีส่ง่ไมส่ําเร็จ
ปุ่ มกดของโทรศัพทถ์กูล็อค
เสยีงกริง่จะไมด่ังขึน้เมือ่มสีายเรยีกเขา้หรอืเมือ่ไดรั้บขอ้ความตัวอักษร
ตัง้เสยีงปลกุไว ้

 หรอื โทรศัพทล์งทะเบยีนใชง้านกบัเครอืขา่ย GPRS หรอื EGPRS
 หรอื การเชือ่มตอ่ GPRS หรอื EGPRS เปิดอยู่
 หรอื การเชือ่มตอ่ GPRS หรอื EGPRS ถกูระงับไว ้(พักการเชือ่มตอ่)

โทรศัพทล์งทะเบยีนใชง้านกบัเครอืขา่ย 3G (UMTS)
 หรอื โทรศัพทล์งทะเบยีนใชง้านกบัเครอืขา่ย 3.5G (HSDPA)

มกีารเปิดใชง้าน Bluetooth
มกีารเปิดใชง้าน WLAN
หากคณุมสีายโทรศัพทส์องสาย สายทีส่องกําลังใชง้านอยู่
โอนสายเรยีกเขา้ทกุสายไปยังหมายเลขอืน่
จํากัดการโทรเฉพาะกลุม่
มกีารตัง้เวลารปูแบบทีใ่ชง้านในปัจจุบัน
มกีารตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัโทรศัพท์
โทรศัพทเ์ชือ่มตอ่อยูก่บัอปุกรณ์อืน่โดยใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB

การคดัลอกรายชือ่หรอืภาพจากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่
ตอ้งการคัดลอกเนือ้หาจากโทรศัพท์ Nokia เครือ่งเกา่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดแ้ละเริม่ใชโ้ทรศัพท์
เครือ่งใหมอ่ยา่งรวดเร็วใชห่รอืไม่ คณุสามารถคัดลอก เชน่ รายชือ่ รายการปฏทินิ และรปูภาพไป
ยังโทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย

1 เปิดใชง้าน Bluetooth ทีโ่ทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth และ ใช้

2 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง
3 เลอืก การสลบัโทรศพัท ์> คดัลอกไปทีน่ ี่
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4 เลอืกเนือ้หาทีจ่ะคัดลอกและ เสร็จ
5 เลอืกโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่จากรายการ
6 หากโทรศัพทอ์กีเครือ่งขอใหป้้อนรหัสผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น โดยตอ้งป้อนรหสัผา่นใน

โทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง ซึง่คณุสามารถกําหนดรหัสผา่นไดเ้อง โทรศัพทบ์างเครือ่งมกีาร
กําหนดรหัสผา่นไวแ้ลว้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องโทรศัพทอ์กีเครือ่ง
รหัสผา่นจะใชไ้ดสํ้าหรับการเชือ่มต่อปัจจบุันเทา่นัน้

7 หากเครือ่งขอ ใหอ้นุญาตคําขอการเชือ่มตอ่และการคัดลอก

การเปลีย่นระดบัเสยีงของสายโทรศพัท  ์เพลง หรอืวดิโีอ
ใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

ลําโพงในตัวชว่ยใหค้ณุพดูและฟังเสยีงในระยะทีไ่มห่า่งจากเครือ่งมากนัก  โดยไมจํ่าเป็นตอ้งถอื
โทรศัพทไ์วใ้กล ้ๆ  หู

การเปิดใชง้านลําโพงระหวา่งใชส้าย
เลอืก ลําโพง

การโทร

การโทรออก
1 บนหนา้จอหลัก ป้อนเบอรโ์ทรศัพท์

หากตอ้งการลบหมายเลข ใหเ้ลอืก ลา้ง
หากตอ้งการป้อนเครือ่งหมาย + ทีใ่ชสํ้าหรับโทรตา่งประเทศ ใหก้ด +

2 หากตอ้งการโทรออก ใหก้ดปุ่ มโทร
3 เมือ่ตอ้งจบการสนทนา ใหก้ดปุ่ มวางสาย

เคล็ดลบั: หากตอ้งการใชแ้ป้นพมิพเ์สมอืนเพือ่ป้อนเบอรโ์ทรศัพท์ ใหก้ดปุ่ มโทรออก แลว้เลอืก
แป้นกด

การโทรถงึเบอรท์ีโ่ทรออกลา่สดุ
พยายามโทรหาใครบางคน แตเ่ขาไมรั่บสายใชห่รอืไม่ คณุสามารถโทรซ้ําอกีไดง้า่ยๆ

1 บนหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทร
2 ไปทีเ่บอร ์แลว้กดปุ่ มโทร

การดสูายทีค่ณุไมไ่ดร้บั
ตอ้งการดสูายทีค่ณุไมไ่ดรั้บใชห่รอืไม่

บนหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก ดขูอ้มลู ชือ่ผูโ้ทรจะปรากฏขึน้หากจัดเก็บอยูใ่นรายการรายชือ่แลว้
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โทรศัพทจ์ะบันทกึขอ้มลูสายทีไ่มไ่ดรั้บและสายทีไ่ดรั้บก็ตอ่เมือ่เครอืขา่ยรองรับ โทรศัพทเ์ปิด
อยู ่และอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิารของเครอืขา่ย

การโทรกลบัถงึรายชือ่หรอืเบอรโ์ทรศพัท์
ไปทีร่ายชือ่หรอืเบอรโ์ทรศัพท์ แลว้กดปุ่ มโทรออก

การดสูายทีไ่มไ่ดร้บัในภายหลงั
เลอืก เมน ู> รายชือ่ > บนัทกึการโทร และ เบอรท์ีไ่มไ่ดร้บั

เกีย่วกบัสายอนิเทอรเ์น็ต
คณุสามารถโทรออกและรับสายผา่นอนิเทอรเ์น็ตได  ้(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) บรกิารสาย
อนิเทอรเ์น็ตอาจรองรับการโทรระหวา่งคอมพวิเตอร์ ระหวา่งโทรศัพทม์อืถอื และระหวา่ง
อปุกรณ์ Voice over Internet Protocol (VoIP) กบัเครือ่งโทรศัพทธ์รรมดา

ผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ตบางรายอนุญาตใหโ้ทรและรับสายอนิเทอรเ์น็ตฟรไีด  ้สําหรับราย
ละเอยีดเกีย่วกบัความพรอ้มใชง้านและคา่บรกิารในการเชือ่มตอ่  โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารสาย
อนิเทอรเ์น็ตของคณุ

การใช ้VoIP หรอืบรกิารอืน่ๆ อาจถกูจํากดัในบางประเทศ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูค้า้
โทรศัพทร์ายยอ่ย ผูใ้หบ้รกิาร หรอืเจา้หนา้ทีใ่นทอ้งถิน่ของคณุ

ในการโทรออกหรอืรับสายอนิเทอรเ์น็ต คณุตอ้งอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิาร WLAN หรอืเครอืขา่ย 3G และ
ตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต

เมือ่ใชเ้ครอืขา่ย 3G ในการโทรทางอนิเทอรเ์น็ต โปรดตรวจสอบวา่ผูใ้หบ้รกิารของคณุสนับสนุน
การโทรทางอนิเทอรเ์น็ตในเครอืขา่ย 3G แนะนําใหใ้ชโ้ปรโมชัน่มอืถอืในอตัราคงทีเ่พือ่ประหยัด
คา่ใชจ้า่ย

เคล็ดลบั: หากคณุไมม่โีปรโมชัน่มอืถอืในอตัราคงทีจ่ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ หากตอ้งการ
ประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลูเมือ่คณุโทรทางอนิเทอรเ์น็ต โปรดใช ้WLAN

การโทรสายอนิเทอรเ์น็ต
เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต คณุสามารถโทรสายอนิเทอรเ์น็ต

ชว่ยโทรศัพทเ์น็ต ชว่ยคณุตัง้คา่บัญชขีองคณุ คณุตอ้งมขีอ้มลูบัญชขีองคณุจากผูใ้หบ้รกิารสาย
อนิเทอรเ์น็ตกอ่นเริม่ใชตั้วชว่ย

การต ัง้คา่บญัชโีทรศพัทอ์นิเทอรเ์น็ตของคณุ
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สซ่มิการด์ทีถ่กูตอ้งไว  ้และโทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย

WLAN และ 3G
2 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และเลอืก การเชือ่มตอ่ > โทรศพัทอ์นิเทอรเ์น็ต > บญัชี
3 เลอืก เพิม่ใหม่
4 เลอืกบัญช ีและ เชือ่มตอ่ และทําตามคําแนะนําทีแ่สดงไว ้
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เมือ่ตัวชว่ยดําเนนิการเสร็จแลว้ บัญชขีองคณุจะปรากฏในรายการบัญชี

หากการตัง้คา่โทรศัพทผ์า่นอนิเทอรเ์น็ตไมไ่ดผ้ล ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การโทรถงึรายชือ่
1 เลอืก เมนู > รายชือ่ และ ชือ่
2 เลอืกรายชือ่และ สายอนิเทอรเ์น็ต

การโทรถงึเบอรโ์ทรศพัท์
ป้อนหมายเลขโทรศัพท ์และเลอืก ตวัเลอืก > สายอนิเทอรเ์น็ต

สําหรับการโทรฉุกเฉนิ เครือ่งจะใชเ้ฉพาะเครอืขา่ยเซลลลูาร์

รายชือ่

การจดัเก็บชือ่และเบอรโ์ทรศพัท์
เลอืก เมน ู> รายชือ่

เลอืก เพิม่ใหม ่แลว้ป้อนหมายเลขและชือ่

การเพิม่หรอืแกไ้ขรายละเอยีดของรายชือ่
1 เลอืก ชือ่ และรายชือ่
2 เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ขอ้มลู

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเพิม่เสยีงเรยีกเขา้หรอืรปูภาพใหก้บัรายชือ่  ใหเ้ลอืกรายชือ่และ ตวั
เลอืก > เพิม่ขอ้มลู > มลัตมิเีดยี

การโทรดว่น
คณุสามารถโทรถงึเพือ่นและครอบครัวไดอ้ยา่งรวดเร็ว หากคณุกําหนดเบอรท์ีค่ณุใชบ้อ่ยทีส่ดุ
ใหก้บัปุ่ มตัวเลขบนโทรศัพทข์องคณุ

เลอืก เมน ู> รายชือ่ > โทรดว่น

การกาํหนดเบอรโ์ทรศพัทใ์หก้บัปุ่ มตวัเลข
1 เลอืกปุ่ มตัวเลข โดยเลข 1 ถกูกําหนดไวสํ้าหรับศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีง
2 ป้อนหมายเลขหรอืคน้หารายชือ่

การลบหรอืเปลีย่นเบอรโ์ทรศพัทท์ีก่าํหนดใหก้บัปุ่ มตวัเลข
เลอืกปุ่ มตัวเลขคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ลบ หรอื เปลีย่น

การโทรออก
บนหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มตัวเลขคา้งไว ้
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การเลกิใชง้านการโทรดว่น
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรออก > การโทรดว่น > ไมใ่ช้

การเขยีนขอ้ความ

วธิป้ีอนขอ้ความทีใ่หไ้วใ้นโทรศัพทอ์าจแตกตา่งกนัไปแลว้แตต่ลาดทีว่างจําหน่าย

การเขยีนโดยใชแ้ป้นพมิพ์
โทรศัพทข์องคณุมแีป้นพมิพเ์ต็มรูปแบบ

การต ัง้คา่ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
เลอืก ตวัเลอืก > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และเลอืกภาษาทีต่อ้งการ ในการเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
คณุสามารถกดปุ่ มฟังกช์นั แลว้กดปุ่ ม Ctrl ไดเ้ชน่กนั

การสลบัระหวา่งโหมดตวัเลขและตวัอกัษร
กดปุ่ มฟังกช์นัซ้ําๆ จนกวา่สญัลักษณ์ของวธิป้ีอนทีต่อ้งการจะปรากฏ

การล็อคโหมดตวัเลข
กดปุ่ มฟังกช์นัสองครัง้ ในการกลับไปยังโหมดธรรมดา ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นั

การสลบัระหวา่งตวัพมิพใ์หญ่-เล็ก
กดปุ่ ม Shift

การป้อนตวัเลขหรอืตวัอกัษรทีอ่ยูท่ ีม่มุขวาบนของปุ่ ม
กดปุ่ มทีเ่กีย่วขอ้งคา้งไว ้

การลบตวัอกัษร
เลอืก ลา้ง และคณุยังสามารถกดปุ่ ม Backspace 

การใสอ่กัขระพเิศษหรอืสญัลกัษณ์
กดปุ่ มสญัลักษณ์ และเลอืกสญัลักษณ์ทีต่อ้งการ ในการดสูญัลักษณ์เพิม่เตมิ เลอืก  หรอื 

การใสบ่รรทดัใหม่
กดปุ่ ม Enter

การเวน้วรรค
กดปุ่ ม Space

การคดัลอกหรอืตดัขอ้ความ
กดปุ่ ม Shift คา้งไว ้และเลือ่นเพือ่ไฮไลตคํ์า วล ีหรอืสว่นของขอ้ความ กดปุ่ ม Ctrl คา้งไว ้แลว้กด
C (คัดลอก) หรอื X (ตัด)
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การวางขอ้ความ
ไปทีตํ่าแหน่งทีต่อ้งการ กดปุ่ ม Ctrl คา้งไว ้แลว้กด V

ระบบชว่ยสะกดคาํ
ระบบชว่ยสะกดคําจะขึน้อยูก่บัพจนานุกรมทีต่ดิตัง้ภายในเครือ่ง รองรับเพยีงบางภาษาเทา่นัน้

การเปิดใชง้านหรอืเลกิใชง้านระบบชว่ยสะกดคาํ
เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้คา่การทํานาย > เปิด หรอื ปิด

การสลบัระหวา่งระบบชว่ยสะกดคาํกบัระบบป้อนตวัอกัษรปกติ
กดปุ่ ม Ctrl คา้งไว ้แลว้กดปุ่ ม Space
นอกจากนี้ คณุยังสามารถเลอืกและกด ตวัเลอืก คา้งไว ้

การเขยีนขอ้ความดว้ยระบบชว่ยสะกดคาํ
1 เริม่เขยีนคํา โดยใชปุ้่ มตัวอกัษร โทรศัพทข์องคณุจะแนะนําคําทีเ่ป็นไปได ้
2 ในการยนืยันคํา ใหก้ดปุ่ มเวน้วรรค

หากไมใ่ชคํ่าทีถ่กูตอ้ง ใหเ้ลือ่นดรูายการคําทีแ่นะนํา และเลอืกคําทีต่อ้งการ
3 เริม่ตน้พมิพคํ์าถัดไป

การป้อนขอ้ความภาษาไทย
โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถสง่และรับขอ้ความในภาษาไทย

การสลบัระหวา่งการป้อนตวัอกัษรละตนิกบัไทย
กดปุ่ ม Ctrl ซ้ําๆ

การป้อนตวัอกัษรทีอ่ยูท่ ีม่มุซา้ยบนของปุ่ มตา่งๆ
กดปุ่ ม Shift แลว้กดปุ่ มทีเ่กีย่วขอ้ง

การป้อนตวัอกัษรทีอ่ยูท่ ีม่มุขวาบนของปุ่ มตา่งๆ
กดปุ่ มฟังกช์นั แลว้กดปุ่ มทีเ่กีย่วขอ้ง

ขอ้ความ

การสง่ขอ้ความ
ตดิตอ่กบัเพือ่นและครอบครัวไดต้ลอดเวลาดว้ยขอ้ความตัวอกัษรและขอ้ความมัลตมิเีดยี คณุ
สามารถแนบรปูภาพ วดิโีอ และนามบัตรไปกับขอ้ความของคณุได ้

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1 เลอืก สรา้งขอ้ความ
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2 ในการเพิม่สิง่ทีแ่นบ เลอืก ตวัเลอืก > แทรกออปเจ็กต์
3 เขยีนขอ้ความของคณุ และเลอืก ทําตอ่
4 ในการป้อนเบอรโ์ทรศัพทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก เบอรห์รอือเีมล ป้อนเบอร์

โทรศัพท ์หรอืเลอืก อเีมล และป้อนทีอ่ยูอ่เีมล
5 เลอืก สง่

เคล็ดลบั: หากตอ้งการใสอั่กขระพเิศษหรอืใสร่อยยิม้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใสส่ญัลกัษณ์

การสง่ขอ้ความพรอ้มสิง่ทีแ่นบอาจมคีา่ใชจ้า่ยสงูกวา่การสง่ขอ้ความตัวอกัษรท่ัวไป  สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตัวอกัษรทีกํ่าหนดของ
ขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความ
ขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้

สําหรับตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบาง
ภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

หากรายการทีค่ณุแทรกในขอ้ความมัลตมิเีดยีมขีนาดทีใ่หญเ่กนิกวา่ทีเ่ครอืขา่ยกําหนด
โทรศัพทจ์ะลดขนาดใหโ้ดยอตัโนมัติ

เฉพาะโทรศัพทท์ีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ทา่นัน้ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได  ้ขอ้ความ
อาจดแูตกตา่งกนัไปตามโทรศัพทใ์นแตล่ะเครือ่ง

การดกูารสนทนา
คณุสามารถดขูอ้ความทีส่ง่ออกและไดรั้บจากรายชือ่นัน้ๆ ไดใ้นมมุมองเดยีว และสามารถดําเนนิ
การสนทนาตอ่ไดจ้ากมมุมองนัน้

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

การอา่นขอ้ความในการสนทนา
เลอืก รปูแบบสนทนา การสนทนา และขอ้ความ

การสลบัเป็น มมุมองถาดเขา้ แบบปกติ
เลอืก ตวัเลอืก > มมุมองถาดเขา้

ปุ่ มขอ้ความ
ในการเขยีนขอ้ความหรอืตรวจดถูาดเขา้ขอ้ความของคณุ ใหก้ดปุ่ มขอ้ความ 

การฟงัขอ้ความเสยีง
เมือ่คณุไมส่ามารถรับสาย คณุสามารถโอนสายไปยังศนูยข์อ้ความเสยีงและฟังขอ้ความของคุณ
ในภายหลังได ้

20 ขอ้ความ



คณุอาจตอ้งลงทะเบยีนศนูยข์อ้ความเสยีง โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

1 เลอืก เมนู > ขอ้ความ > ขอ้ความเสยีง > ขอ้ความสายสนทนา และ เบอรศ์นูย ์
ขอ้ความเสยีง

2 ป้อนเบอรศ์นูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุ และเลอืก ตกลง
3 หากตอ้งการโทรไปทีศ่นูยข์อ้ความเสยีง บนหนา้จอหลัก ใหก้ด 1 คา้งไว ้

การสง่ขอ้ความคลปิเสยีง 
ไมม่เีวลาเขยีนขอ้ความตัวอกัษรใชห่รอืไม่ บันทกึและสง่ขอ้ความคลปิเสยีงแทน

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1 เลอืก ขอ้ความอืน่ > ขอ้ความคลปิเสยีง
2 หากตอ้งการบันทกึขอ้ความ ใหเ้ลอืก 
3 หากตอ้งการหยดุบันทกึ เลอืก 
4 เลอืก ใชต้อ่ และเลอืกรายชือ่

การปรบัต ัง้คา่โทรศพัทข์องคณุ

เกีย่วกบัหนา้จอหลกั
บนหนา้จอหลัก คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• ดกูารแจง้เตอืนสายทีไ่มไ่ดรั้บและขอ้ความทีไ่ดรั้บ
• เปิดแอปพลเิคชัน่โปรดของคุณ
• เพิม่ทางลัดสําหรับคณุสมบัตติา่งๆ เชน่ การถา่ยภาพ หรอืการเรยีกดเูว็บ
• ดรูายชือ่โปรดของคณุ และโทรออก สง่ขอ้ความ หรอืสง่อเีมลไปหาพวกเขาไดอ้ยา่งรวดเร็ว
• เขา้ใชบ้รกิารเครอืข่ายทางสงัคมทีค่ณุชืน่ชอบ

การปรบัต ัง้คา่หนา้จอหลกั
คณุตอ้งการเห็นภาพววิทีค่ณุชืน่ชอบหรอืภาพของครอบครัวของคณุในพืน้หลังของหนา้จอหลัก
ใชห่รอืไม่ คณุสามารถเปลีย่นภาพพืน้หลังนี้ และจัดเรยีงรายการในหนา้จอหลักใหมไ่ด  ้เพือ่ปรับ
ตัง้คา่เป็นแบบทีค่ณุชืน่ชอบ

การเปลีย่นภาพพืน้หลงั
1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ จอแสดงผล > ภาพพืน้หลงั
2 เลอืกโฟลเดอรแ์ละรูปภาพ

และคณุยังสามารถถา่ยรปูดว้ยกลอ้งถา่ยรูปในโทรศัพทข์องคณุ และใชร้ปูภาพนัน้ได ้

เคล็ดลบั: ดาวนโ์หลดภาพพืน้หลังเพิม่เตมิจากรา้นคา้ของ Nokia สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรด
ไปที ่www.nokia.com/support
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การเพิม่แอปพลเิคช ัน่หรอืทางลดั
1 แตะหนา้จอหลักคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอัพ ใหเ้ลอืก มมุมองปรบัต ัง้คา่
2 เลอืกแถบ และเลอืกรายการจากรายการนัน้ และ เสร็จ

การเปลีย่นทางลดั
1 แตะทางลัดทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอัพ ใหเ้ลอืก เปลีย่นปุ่ มลดั
2 เลอืกตัวเลอืกจากรายการ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเพิม่ขนาดตัวอักษรในแอปพลเิคชัน่ขอ้ความและรายชือ่หรอืในเมนูหลัก
ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ จอแสดงผล > ขนาดอกัษร

การปรบัต ัง้คา่แบบเสยีงของคณุ
คณุสามารถปรับตัง้คา่เสยีงเรยีกเขา้ เสยีงปุ่ มกด และเสยีงเตอืนของแตล่ะรปูแบบได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ แบบเสยีง

การเปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้
เลอืก เสยีงเรยีกเขา้: และเสยีงเรยีกเขา้

เคล็ดลบั: ดาวนโ์หลดเสยีงเรยีกเขา้เพิม่เตมิจากรา้นคา้ของ Nokia หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ
เกีย่วกบัรา้นคา้ Nokia ใหไ้ปที ่www.nokia.com/support

หลังจากทีเ่ลอืกเสยีงเรยีกเขา้แลว้ คณุสามารถทําเครือ่งหมายทีส่ว่นของเสยีงเรยีกเขา้ และตัง้
สว่นนัน้เป็นเสยีงเรยีกเขา้ได  ้เสยีงเรยีกเขา้หรอืคลปิเสยีงดัง้เดมิจะไมถ่กูคัดลอกหรอืแกไ้ข ไม่
สามารถแกไ้ขเสยีงเรยีกเขา้ทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ได  ้และไมส่นับสนุนเสยีงเรยีกเขา้บางรปูแบบ

การทําเครือ่งหมายสว่นทีจ่ะใช้
1 เลอืกเสยีงเรยีกเขา้ เมือ่เครือ่งถาม ใหเ้ลอืก ใช่
2 ลากเครือ่งหมายเริม่ตน้  ไปยังจุดเริม่ตน้
3 ลากเครือ่งหมายสิน้สดุ  ไปยังจุดสิน้สดุ

เมือ่ทีทํ่าเครือ่งหมายเลือ่นไปยังจุดใหม่ สว่นทีเ่ลอืกจะเลน่
4 หากตอ้งการเลน่สว่นทีเ่ลอืกดว้ยตัวเอง ใหเ้ลอืก เลน่
5 เลอืก เสร็จ
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เคล็ดลบั: ในการปรับจดุเริม่ตน้และจุดสิน้สดุของสว่นทีเ่ลอืก ใหเ้ลอืก  หรอื  และกด 
หรอื  คา้งไว ้

การเปลีย่นความดงัของเสยีงปุ่ มกด
เลอืก เสยีงปุ่ มกด: และลากแถบระดับเสยีง

การจดัการเวลา

การเปลีย่นเวลาและวนัที่
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ วนัและเวลา

การเปลีย่นเขตเวลาเมือ่เดนิทาง
1 เลอืก การต ัง้คา่วนัและเวลา > เขตเวลา:
2 เลอืกเขตเวลาของทีต่ัง้ของคณุ
3 เลอืก จดัเก็บ

เครือ่งจะตัง้เวลาและวนัทีต่ามเขตเวลานัน้ ซึง่จะชว่ยใหม้ั่นใจวา่โทรศัพทข์องคณุแสดงเวลาการ
สง่ทีถ่กูตอ้งของขอ้ความตัวอกัษรหรอืขอ้ความมัลตมิเีดยีทีไ่ดรั้บ

ตัวอยา่งเชน่ GMT +7 หมายถงึเขตเวลาสําหรับไทย, อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม แสดงถงึ 7
ชัว่โมงทางตะวนัออกของกรนีนชิ ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

การต ัง้การปลกุ
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นนาฬกิาปลกุได ้

บนหนา้จอหลัก เลอืกนาฬกิา

1 ตัง้เวลาปลกุ
2 เลอืก  เพือ่ตัง้การปลกุ
3 ในการตัง้การปลกุใหส้ง่เสยีงเตอืน ตัวอยา่งเชน่ เวลาเดมิทกุวนั ใหเ้ลอืก ต ัง้คา่ > ปลกุ

ซํา้ > เปิด และเลอืกวนั
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เคล็ดลบั: ในการเปิดนาฬกิาปลกุ คณุสามารถเลอืก เมนู > แอปฯ > นาฬกิาปลกุ ไดเ้ชน่กนั

การเพิม่นดัหมาย
จัดเก็บการนัดหมายสําคัญของคณุไปยังปฏทินิเป็นรายการประชมุ

เลอืก เมน ู> ปฏทินิ

1 ไปทีว่นัทีท่ีต่อ้งการ และเลอืก ตวัเลอืก > เพิม่รายการใหม่
2 เลอืก การประชุม แลว้ป้อนขอ้มลูในชอ่งตา่งๆ

การเชือ่มตอ่

Bluetooth
เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

และคณุสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ไรส้ายอืน่ๆ ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่ โทรศัพท ์คอมพวิเตอร์
ชดุหฟัูง และชดุตดิรถยนต์

คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ในการสง่รายการจากโทรศัพทข์องคณุ  คัดลอกไฟลจ์ากพซีทีีใ่ชง้าน
รว่มกนัได ้และพมิพไ์ฟลด์ว้ยเครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

เนือ่งจากอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth สือ่สารโดยใชค้ลืน่วทิยุ จงึไมจํ่าเป็นตอ้งอยู่
ในระยะทีม่องเห็นโดยตรง อยา่งไรก็ตาม ควรมรีะยะหา่งจากกนัภายใน 10 เมตร (33 ฟตุ) แมว้า่
การเชือ่มตอ่อาจถกูรบกวนจากสิง่กดีขวาง เชน่ ผนัง หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ

เมือ่โทรศัพทถ์กูล็อค จะสามารถเชือ่มต่อกับอปุกรณ์ทีจั่บคู่ ทีม่กีารตัง้คา่เป็น เชือ่มตอ่อตัโนมตั ิ
เทา่นัน้

เคล็ดลบั: ในการเขา้ถงึการตัง้คา่ Bluetooth อยา่งรวดเร็ว บนหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ ม Bluetooth
 คา้งไว ้
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การสง่รปูภาพหรอืเนือ้หาอืน่ๆ ไปยงัอปุกรณ์อืน่โดยใช ้Bluetooth
ใช ้Bluetooth เพือ่สง่รปูภาพ วดิโีอ นามบัตร และเนือ้หาอืน่ๆ ทีค่ณุสรา้งขึน้ไปยังคอมพวิเตอร์
ของคณุหรอืโทรศัพทห์รอือปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดข้องเพือ่น

1 เลอืกรายการทีจ่ะสง่คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก สง่ > ทาง Bluetooth
2 เลอืกอปุกรณ์ทีจ่ะเชือ่มตอ่ หากไมพ่บอปุกรณ์ทีต่อ้งการ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > คน้หาใหม่

เพือ่คน้หาอปุกรณ์ อปุกรณ์ Bluetooth ทีอ่ยูภ่ายในระยะครอบคลมุจะปรากฏขึน้
3 หากอปุกรณ์อกีเครือ่งขอใหป้้อนรหัสผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น โดยตอ้งป้อนรหสัผา่นในอปุกรณ์

ทัง้สองเครือ่ง ซึง่คณุสามารถกําหนดรหัสผา่นไดเ้อง อปุกรณ์บางตัวมกีารกําหนดรหัสผา่น
ไวแ้ลว้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์
รหัสผา่นจะใชไ้ดสํ้าหรับการเชือ่มต่อปัจจบุันเทา่นัน้

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนัไป

สายเคเบลิขอ้มลู USB
การคดัลอกเนือ้หาระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอร์
คณุสามารถใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ในการคัดลอกรปูภาพ และเนือ้หาอืน่ๆ ของคณุ ระหวา่ง
โทรศัพทแ์ละคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

1 ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอร์
2 เลอืกจากโหมดตอ่ไปนี้

Nokia Ovi Suite  — Nokia Suite ไดรั้บการตดิตัง้ในคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้
ถา่ยโอนสือ่  — ยังไมไ่ดต้ดิตัง้ Nokia Suite ในคอมพวิเตอรข์องคณุ หากคณุตอ้งการเชือ่ม
ตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัอปุกรณ์เพือ่ความบันเทงิในบา้นหรอืเครือ่งพมิพ์ ใหใ้ชโ้หมดนี้
อปุกรณ์เก็บขอ้มลู  — ยังไมไ่ดต้ดิตัง้ Nokia Suite ในคอมพวิเตอรข์องคณุ โทรศัพทข์อง
คณุจะปรากฏขึน้บนคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นอปุกรณ์พกพา ตรวจสอบวา่ใสก่ารด์หน่วย
ความจําของคณุไวแ้ลว้ หากคณุตอ้งการเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์อืน่ๆ เชน่ ชดุ
เครือ่งเสยีงภายในบา้นหรอืแบบตดิรถยนต์ ใหใ้ชโ้หมดนี้

3 หากตอ้งการคัดลอกเนือ้หา ใหใ้ชต้ัวจัดการไฟลข์องคอมพวิเตอร์
หากตอ้งการคัดลอกรายชือ่ ไฟลเ์พลง วดิโีอ หรอืรปูภาพ ใหใ้ช ้Nokia Suite

การคดัลอกรปูภาพหรอืเนือ้หาอืน่ระหวา่งโทรศพัทข์องคณุและเมมโมรีส่ต ิก๊  USB
คณุสามารถคัดลอกรปูภาพจากโทรศัพทข์องคณุไปยังเมมโมรีส่ติ๊ก USB ทีส่ามารถใชง้านรว่ม
กนัได ้ทําเชน่นีเ้พือ่สรา้งไฟลสํ์ารองสําหรับรปูภาพซึง่คณุจะสามารถพกพาไปไดข้ณะเดนิทาง

1 ตอ่สายอะแดปเตอร ์USB OTG ทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กบัชอ่งเสยีบ micro-USB ของโทรศัพท์
2 เสยีบเมมโมรีส่ติ๊กเขา้กบัสายเคเบลิอะแดปเตอร์ USB OTG
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3 เลอืก เมน ู> แอปฯ > คลงัภาพ และเลอืกไฟลห์รอืโฟลเดอรค์า้งไว ้
4 เลอืกหากคณุตอ้งการคัดลอกหรอืยา้ยไฟลห์รอืโฟลเดอร์
5 เลอืกโฟลเดอรเ์ป้าหมาย

การเชือ่มตอ่ WLAN
เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ WLAN
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > WLAN

เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย (WLAN) และจัดการกบัการเชือ่มตอ่ WLAN ของคณุ

เคล็ดลบั: ในการเขา้ถงึการตัง้คา่ WLAN อยา่งรวดเร็ว บนหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ ม WLAN 
คา้งไว ้

ขอ้สําคญั: โปรดใชก้ารเขา้รหสัลับเพือ่เพิม่การรักษาความปลอดภัยของการเชือ่มตอ่ WLAN
การใชก้ารเขา้รหสัจะลดความเสีย่งทีผู่อ้ ืน่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของคณุได ้

หมายเหตุ: การใช ้WLAN อาจถกูจํากดัในบางประเทศ ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศฝร่ังเศส คณุ
จะไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้WLAN ภายในอาคารเทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ที่
ในทอ้งทีข่องคณุ

การเชือ่มตอ่กบั WLAN ทีบ่า้น
เพือ่ชว่ยประหยัดคา่ใชจ้า่ย ใหเ้ชือ่มตอ่กบั WLAN ของบา้นเมือ่อยูท่ีบ่า้น และตอ้งการเรยีกดเูว็บ
บนโทรศัพทข์องคณุ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > WLAN

การเชือ่มตอ่ในคร ัง้แรก
1 ในการคน้หา WLAN ทีบ่า้นของคณุ ใหเ้ลอืก WLAN ทีม่ใีห้
2 ในการเชือ่มตอ่ ใหเ้ลอืก WLAN ทีบ่า้นของคณุ
3 หาก WLAN มกีารป้องกนั  ใหป้้อนรหสัผา่น
4 หากคณุจัดเก็บ WLAN ทีบ่า้นของคณุแลว้ คณุไมจํ่าเป็นตอ้งคน้หา WLAN นัน้อกีในครัง้ตอ่

ไป เลอืก WLAN คา้งไว ้และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืก จดัเก็บ
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 แสดงถงึ WLAN ทีจั่ดเก็บแลว้

การเชือ่มตอ่ WLAN ทีบ่า้นของคณุซึง่ไดร้บัการจดัเก็บแลว้
1 เลอืก WLAN ทีจ่ดัเก็บ
2 เลอืก WLAN ทีบ่า้นของคณุคา้งไว ้และจากเมนูป๊อปอัพ ใหเ้ลอืก เชือ่มตอ่

การตดัการเชือ่มตอ่จาก WLAN
เลอืก WLAN ทีเ่ชือ่มตอ่คา้งไว ้  และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ยตุกิารเชือ่มตอ่

การเชือ่มตอ่ WLAN ในขณะเดนิทาง
การเชือ่มตอ่ WLAN เป็นวธิทีีส่ะดวกในการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตเมือ่คณุไมไ่ดอ้ยูท่ีบ่า้น  เชือ่มตอ่
กบั WLAN สาธารณะ ในสถานทีส่าธารณะตา่งๆ เชน่ หอ้งสมดุหรอืรา้นอนิเทอรเ์น็ต

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > WLAN

คณุจําเป็นตอ้งใสร่หสัผา่นในการเชือ่มตอ่กบั WLAN ทีม่กีารป้องกนั 

1 ในการคน้หา WLAN ทีม่ ีใหเ้ลอืก WLAN ทีม่ใีห้
2 เลอืก WLAN
3 หาก WLAN มกีารป้องกัน ใหป้้อนรหสัผา่น

การตดัการเชือ่มตอ่จาก WLAN
เลอืก WLAN ทีเ่ชือ่มตอ่ 

การเชือ่มตอ่กบั WLAN ทีซ่อ่นไว้
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > WLAN

คณุสามารถเชือ่มตอ่กบั WLAN ทีซ่อ่นไวไ้ด ้หากคณุทราบชือ่ (SSID) และรหสัผา่น

1 ในการคน้หา WLAN ทีม่ ีใหเ้ลอืก WLAN ทีม่ใีห้
2 เลอืก (เครอืขา่ยทีซ่อ่น)
3 ป้อนชือ่ (SSID) และรหสัผา่น

ตดัการเชือ่มตอ่จาก WLAN
เลอืก WLAN ทีเ่ชือ่มตอ่ 
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เพลงและเสยีง

วทิย ุFM
เกีย่วกบัวทิยุ FM
เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

เพยีงแคเ่สยีบหฟัูงและเลอืกสถานี คณุก็สามารถฟังสถานวีทิยเุอฟเอ็มจากโทรศัพทข์องคณุได ้

ในการฟังวทิยุ คณุจะตอ้งเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กับเครือ่งโทรศัพท์ ชดุหฟัูงจะ
ทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

ไมส่ามารถฟังวทิยผุา่นชดุหฟัูง Bluetooth ได ้

การฟงัวทิยุ
เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ ชดุหฟัูงจะทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

การเปลีย่นระดบัเสยีง
ใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

การปิดวทิยุ
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การต ัง้วทิยใุหเ้ลน่ในพืน้หลงั
เลอืก ตวัเลอืก > เลน่ในพืน้หลงั

การปิดวทิยขุณะทีว่ทิยกุาํลงัเลน่อยูใ่นพืน้หลงั
ใหก้ดปุ่ มวางสายคา้งไว ้

การคน้หาและจดัเก็บสถานวีทิยุ
คน้หาสถานวีทิยโุปรดของคณุ และบันทกึไว ้เพือ่ใหค้ณุสามารถฟังไดอ้กีในภายหลังอยา่ง
งา่ยดาย

28 เพลงและเสยีง



เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

การคน้หาสถานถีดัไปทีม่ ี
เลอืก  หรอื  คา้งไว ้

การจดัเก็บสถานี
เลอืก ตวัเลอืก > จดัเก็บสถานี

การคน้หาสถานวีทิยโุดยอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัเลอืก > คน้หาทกุสถาน ีเพือ่ผลทีด่ทีีส่ดุ ใหค้น้หาเมือ่อยูน่อกอาคารหรอืใกลห้นา้ตา่ง

การสลบัไปยงัสถานทีีจ่ดัเก็บไว้
เลอืก  หรอื 

การเปลีย่นชือ่สถานี
1 เลอืก ตวัเลอืก > สถานี
2 เลอืกสถานคีา้งไว ้และจากเมนูป๊อปอัพ ใหเ้ลอืก เปลีย่นชือ่

การสลบัไปยงัความถีท่ ีร่บัสญัญาณสถานไีดด้กีวา่โดยอตัโนมตั ิ
1 เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > RDS > เปิด
2 เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ความถีอ่ตัโนมตั ิ> เปิด

เคล็ดลบั: ในการเขา้ถงึสถานจีากรายการสถานทีีบ่ันทกึไวโ้ดยตรง  ใหก้ดปุ่ มตัวเลขทีต่รงกบั
หมายเลขของสถานี

เครือ่งเลน่สือ่
การเลน่เพลง
เลน่เพลงทีจั่ดเก็บอยูใ่นหน่วยความจําเครือ่งหรอืในการด์หน่วยความจํา

เลอืก เมน ู> เพลง > เพลงของฉนั และ ทกุเพลง

1 เลอืกเพลง
2 หากตอ้งการหยดุการเลน่ชัว่คราว ใหเ้ลอืก  ในการเลน่ตอ่ ใหเ้ลอืก 

การเลน่วดิโีอ
เลน่วดิโีอทีจั่ดเก็บอยูใ่นหน่วยความจําเครือ่งหรอืในการด์หน่วยความจํา

เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย > วดิโีอของฉนั

1 เลอืกวดิโีอ
2 หากตอ้งการหยดุการเลน่ชัว่คราว ใหเ้ลอืก  ในการเลน่ตอ่ ใหเ้ลอืก 
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ปุ่ มสือ่
หากตอ้งการเปิดเครือ่งเลน่สือ่หรอืวทิยุ ซึง่ขึน้อยูก่บัวา่ใชแ้อปพลเิคชัน่ใดลา่สดุ ใหก้ดทีปุ่่ มสือ่

รปูภาพและวดิโีอ

การถา่ยภาพ
1 เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย > กลอ้งถา่ยรปู
2 ในการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดับเสยีง
3 เลอืก 

เครือ่งจะจัดเก็บรปูภาพไวใ้น เมนู > ภาพถา่ย > ภาพถา่ยของฉนั

การปิดกลอ้ง
เลอืก 

การบนัทกึวดิโีอ
นอกจากการถา่ยภาพดว้ยโทรศัพทแ์ลว้ คณุยังสามารถบันทกึชว่งเวลาพเิศษของคณุเป็นวดิโีอ
ไดด้ว้ย

เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย > กลอ้งวดิโีอ

1 ในการสลับจากโหมดรปูภาพเป็นโหมดวดิโีอ หากตอ้งการ ใหเ้ลอืก  > กลอ้ง vdo
2 ในการเริม่บันทกึ ใหเ้ลอืก 

ในการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดับเสยีง
3 หากตอ้งการหยดุการบันทกึ ใหเ้ลอืก 

เครือ่งจะจัดเก็บวดิโีอไวใ้น คลังภาพ

การปิดกลอ้ง
เลอืก 

การสง่ภาพหรอืวดิโีอ
ตอ้งการแบง่ปันรปูและวดิโีอกบัเพือ่นๆ และครอบครัวใชห่รอืไม่ สง่ขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอืสง่
รปูภาพโดยใช ้Bluetooth

เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย

1 เลอืกโฟลเดอรท์ีม่รีูปภาพหรอืวดิโีอ
2 เลอืกรปูภาพหรอืวดิโีอคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั เลอืก สง่ และวธิกีารสง่
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การสง่รปูภาพหลายรปูพรอ้มกนั
1 เลอืกโฟลเดอรท์ีม่รีูปภาพอยู่
2 เลอืก  > เลอืก และเลอืกรปูภาพทีต่อ้งการ
3 เลอืก  > สง่ทีเ่ลอืก และวธิกีารสง่

การสง่วดิโีอหลายรายการพรอ้มกนั
1 เลอืกโฟลเดอรท์ีม่วีดิโีออยู่
2 เลอืก ตวัเลอืก > เลอืก และเลอืกวดิโีอทีต่อ้งการ
3 เลอืก ตวัเลอืก > สง่ทีเ่ลอืก และวธิกีารสง่

เครอืขา่ย

เกีย่วกบัเว็บเบราเซอร์
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุ คณุสามารถใชเ้ว็บเบราเซอรเ์พือ่ดเูว็บเพจบน
อนิเทอรเ์น็ตได ้

เว็บเบราเซอรจ์ะปรับขนาดเนือ้หาเว็บใหเ้หมาะกบัโทรศัพทข์องคณุ ดังนัน้คณุจงึสามารถเรยีกดู
เว็บไดเ้ร็วขึน้ และประหยัดคา่รับสง่ขอ้มลู

คณุตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตหากตอ้งการเรยีกดเูว็บ

คณุสามารถสอบถามเกีย่วกบับรกิาร ราคา ตลอดจนคําแนะนําไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

คณุอาจไดรั้บการตัง้กําหนดคา่ทีต่อ้งใชใ้นการเบราสข์อ้มลูเป็นขอ้ความการจัดรปูแบบจากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

การเรยีกดเูว็บ
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

เคล็ดลบั: หากคณุไมม่โีปรโมชัน่มอืถอืในอตัราคงทีจ่ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ หากตอ้งการ
ประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสามารถใช ้WLAN เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้

การดปูระวตักิารเรยีกดู ไซตเ์ดน่ หรอืบุค๊มารค์ของคณุ
ในการสลับระหวา่งแท็บ ประวตั,ิ ลงิคแ์นะนํา และ รายฯโปรด ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืทางขวา

การไปทีเ่ว็บไซต์
เลอืกแถบทีอ่ยู่ และป้อนทีอ่ยู่

การเลือ่นบนเว็บเพจ
ลากเพจดว้ยนิว้ของคณุ

เครอืขา่ย 31



ขยาย
เลอืกสว่นทีต่อ้งการของเว็บเพจ

ยอ่
แตะสองครัง้ทีห่นา้จอ

การคน้หาในอนิเทอรเ์น็ต
เลอืกชอ่งคน้หา และป้อนคําคน้หา หากเครือ่งแจง้ ใหเ้ลอืกโปรแกรมคน้หาเริม่ตน้ของคณุ

การกลบัไปยงัเว็บเพจทีเ่ย ีย่มชมกอ่นหนา้นี้
เปิดแท็บ ประวตั ิและเลอืกเว็บเพจ

เคล็ดลบั: คณุสามารถดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่เว็บไดจ้ากรา้นคา้ Nokia เมือ่คณุเปิดแอปพลิ
เคชัน่เว็บเป็นครัง้แรก แอปพลเิคชัน่เว็บจะไดรั้บการเพิม่เป็นบุค๊มารค์ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
โปรดดทูี ่www.nokia.co.th

การปรบัใหเ้ว็บเพจพอดกีบัหนา้จอโทรศพัทข์องคณุ
เว็บเบราเซอรข์องคณุสามารถปรับเว็บเพจใหเ้หมาะสมสําหรับหนา้จอโทรศัพทข์องคณุได ้
แทนทีจ่ะตอ้งขยายเว็บเพจ เว็บเพจจะถกูจัดใหอ้ยูใ่นคอลัมนเ์ดยีวทีม่ขีอ้ความและรปูภาพทีใ่หญ่
และอา่นไดง้า่ยขึน้

เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

เลอืก  > เครือ่งมอื > มมุมองคอลมัน์

ในการไปยังสว่นตา่งๆ ของเว็บเพจอยา่งรวดเร็ว ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

 / ไปทีส่ว่นกอ่นหนา้หรอืสว่นถัดไปของเว็บเพจ
ลงชือ่เขา้ใชเ้ว็บเพจ
ไปยังสว่นหลักของเว็บเพจ
คน้หาในเว็บเพจ
อา่นลงิคข์า่ว RSS

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

มมุมองนีไ้มส่ามารถใชไ้ดสํ้าหรับเว็บทีไ่ดรั้บการออกแบบมาเพือ่การใชใ้นมอืถอื

การเพิม่บุค๊มารค์
หากคณุมกัเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิๆ ใหเ้พิม่เว็บไซตด์ังกลา่วเป็นบุ๊คมารค์ เพือ่ทีค่ณุจะสามารถเขา้
ใชเ้ว็บไซตไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย

เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

ในขณะทีม่กีารเรยีกดู ใหเ้ลอืก  > เพิม่ในรายการโปรด
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การไปทีเ่ว็บไซตท์ีบุ่ค๊มารค์ไว้
เปิดแท็บ รายฯโปรด และเลอืกบุค๊มารค์

การลา้งประวตักิารเรยีกดู
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

เปิดแท็บ ประวตั ิและเลอืก  > ลา้งประวตั ิ

การลา้งคกุกีท้ ีจ่ดัเก็บไวห้รอืขอ้ความทีจ่ดัเก็บอยูใ่นเว็บฟอรม์
เลอืก  > เครือ่งมอื > การต ัง้คา่ > ลา้งคกุกี ้หรอื ลา้งการแนะนําอตัโนมตั ิ

ตดิตอ่กบัเพือ่นออนไลนข์องคณุไดต้ลอดเวลา

เกีย่วกบัชุมชน
เลอืก เมน ู> แอปฯ > แอปฯ และเกมส ์> เครอืขา่ยสงัคม และลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ย
ทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง

ดว้ยแอปพลเิคชัน่เครอืขา่ยสงัคม คณุสามารถเพิม่ประสบการณ์ในการใชง้านเครอืขา่ยทางสงัคม
ของคณุได ้แอปพลเิคชัน่อาจไมม่ใีหบ้รกิารในทกุภมูภิาค เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ย
ทางสงัคมตา่งๆ เชน่ Facebook หรอื Twitter คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนีไ้ด ้

• ดกูารอพัเดตสถานะของเพือ่นๆ
• โพสตก์ารอพัเดตสถานะของคณุเอง
• แบง่ปันรปูภาพทีค่ณุถา่ยดว้ยกลอ้งไดทั้นที

สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะคณุสมบัตทิีบ่รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมสนับสนุนเทา่นัน้

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมจําเป็นตอ้งมกีารสนับสนุนจากเครอืขา่ย  ซึง่อาจเกีย่วขอ้งกบั
การรับสง่ขอ้มลูจํานวนมาก และมคีา่บรกิารการรับสง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุสําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมเป็นบรกิารจากบรษัิทอืน่ และไมไ่ดใ้หบ้รกิารโดย Nokia โปรดตรวจ
สอบการตัง้คา่ความเป็นสว่นตัวในบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมทีค่ณุกําลังใชอ้ยู่  เนือ่งจากคณุอาจ
แบง่ปันขอ้มลูกบักลุม่คนขนาดใหญ่ เงือ่นไขของการใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมครอบคลมุไป
ถงึการแบง่ปันขอ้มลูในบรกิารนัน้ โปรดทําความเขา้ใจกบัเงือ่นไขของการใชบ้รกิารและขอ้
ปฏบิัตดิา้นความเป็นสว่นตัวของบรกิาร

อเีมลและแชต

เกีย่วกบัอเีมล
เลอืก เมน ู> อเีมล
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คณุสามารถใชโ้ทรศัพทม์อืถอืของคณุเพือ่อา่นและสง่อเีมลจากบัญชอีเีมลของคณุทีม่าจากผูใ้ห ้
บรกิารอเีมลตา่งๆ ได ้

หากคณุยังไมม่บีัญชอีเีมล คณุสามารถสรา้งบัญชอีเีมล Nokia ได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไป
ที ่www.nokia.com/support

การสง่อเีมล
เลอืก เมน ู> อเีมล และบัญชอีเีมล

1 เลอืก ตวัเลอืก > สรา้งใหม่
2 ป้อนทีอ่ยูอ่เีมลของผูรั้บ หัวขอ้ และเขยีนขอ้ความของคณุ
3 ในการแนบไฟล ์เชน่ รปูภาพ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แนบ > จากคลงัภาพ
4 ในการถา่ยภาพเพือ่แนบไปกบัอเีมล ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แนบ > จากกลอ้ง
5 เลอืก สง่

การอา่นและตอบกลบัอเีมล
เลอืก เมน ู> อเีมล และบัญชอีเีมล

1 เลอืกอเีมล
2 ในการตอบกลับและสง่ตอ่อเีมล ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก

เกีย่วกบัแชต
เลอืก เมน ู> แชต

คณุสามารถแลกเปลีย่นขอ้ความทันใจกบัเพือ่นของคณุได  ้แชต เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย หากคณุยังไมม่บีัญชแีชต คณุสามารถสรา้งบัญช ีNokia และใช ้แชต Ovi ของ Nokia ได ้

คณุสามารถปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ แชต ทํางานอยูใ่นพืน้หลังไดข้ณะทีค่ณุใชค้ณุสมบัตอิืน่ๆ
ของโทรศัพท ์และยังคงไดรั้บการแจง้เตอืนขอ้ความทันใจทีเ่ขา้มาใหม่

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

การแชตกบัเพือ่น
เลอืก เมน ู> แชต

คณุสามารถลงชือ่เขา้ใชแ้ละแชตในบรกิารตา่งๆ พรอ้มกันได ้โดยคณุตอ้งลงชือ่เขา้ใชแ้ตล่ะ
บรกิารแยกกนั

คณุสามารถสนทนากบัรายชือ่หลายๆ รายพรอ้มกนัได ้

1 หากมบีรกิารแชตหลายบรกิาร ใหเ้ลอืกบรกิารทีต่อ้งการ
2 ลงชือ่เขา้ใชบ้รกิาร
3 ในรายการรายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ทีค่ณุตอ้งการแชตดว้ย
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4 เขยีนขอ้ความของคณุในกลอ่งขอ้ความทีด่า้นลา่งของหนา้จอ
5 เลอืก สง่

แผนที ่Nokia

เกีย่วกบัแผนที่
เลอืก เมน ู> แผนที่

แผนทีจ่ะแสดงสถานทีใ่นละแวก และชว่ยคณุวางแผนเสน้ทางฟรี นอกจากนี้ คณุยังสามารถ

• การดทูีต่ัง้ปัจจุบันของคณุ
• วางแผนเสน้ทางเพือ่ไปยังสถานทีใ่กลเ้คยีง
• คน้หาสถานทีห่รอืทีอ่ยูเ่ฉพาะ และจัดเก็บ
• สง่ทีต่ัง้หรอืสถานทีข่องคณุไปใหเ้พือ่นในรูปแบบของขอ้ความตัวอกัษร

โทรศัพทข์องคณุอาจมกีารด์หน่วยความจําทีม่แีผนทีท่ีไ่ดรั้บการโหลดไวล้ว่งหนา้สําหรับ
ประเทศของคณุ ใสก่ารด์หน่วยความจําเขา้ไปในโทรศัพทก์อ่นทีจ่ะใชแ้ผนที่

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

เนือ้หาของแผนทีด่จิทัิลอาจไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและครบถว้นสมบรูณ์เสมอไป  ไมค่วรวางใจวา่
เนือ้หาหรอืบรกิารนีจ้ะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น  อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณี
ฉุกเฉนิ

การดาวนโ์หลดแผนที่
จัดเก็บแผนทีใ่หมล่งในโทรศัพทข์องคณุกอ่นการเดนิทาง เพือ่ใหค้ณุสามารถดแูผนทีโ่ดยไม่
ตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะเดนิทาง

ใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite สําหรับคอมพวิเตอรเ์พือ่ดาวนโ์หลดแผนที่ ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่คณุม ีNokia Ovi Suite เวอรช์นัลา่สดุตดิตัง้ไวใ้นคอมพวิเตอรข์องคณุ

ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Nokia Ovi Suite บนคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนั ใหไ้ปที่
www.nokia.com/software

การดาวนโ์หลดแผนทีโ่ดยใชโ้ทรศพัท์
หากคณุเรยีกดพูืน้ทีท่ีไ่มอ่ยูใ่นแผนทีท่ีด่าวนโ์หลดไวใ้นการด์หน่วยความจําของคณุ  แผนที่
สําหรับพืน้ทีนั่น้จะไดรั้บการดาวนโ์หลดผา่นอนิเทอรเ์น็ตโดยอตัโนมัตหิากคณุเปิดการเชือ่มตอ่
ขอ้มลูไว ้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู
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การดทูีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุบนแผนที่
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ตาํแหนง่

การอพัเดตทีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุ
เลอืก ตวัเลอืก > อพัเดตตาํแหนง่

การจดัเก็บทีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุ
เลอืก ตวัเลอืก > จดัเก็บเป็นรก.โปรด

เคล็ดลบั: หลังจากคน้หาทีต่ัง้แลว้ คณุสามารถคน้หาสถานทีท่ีอ่ยูใ่กลเ้คยีงได  ้เลอืก ตวั
เลอืก > คน้หาในละแวก

คณุอาจจําเป็นตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่คน้หาทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

การคน้หาสถานที่
แผนทีช่ว่ยคณุคน้หาสถานทีแ่ละทีอ่ยูท่ีเ่ฉพาะเจาะจงได ้

เลอืก เมน ู> แผนที่

1 เลอืก คน้หา
2 ป้อนชือ่ของสถานทีห่รอืทีอ่ยู่
3 เลอืก ไป รายการของสถานทีห่รอืทีอ่ยูท่ีต่รงกนัจะปรากฏขึน้

การปรบัปรงุการคน้หาของคณุ
1 เลอืก ข ัน้สงู > คน้หาสถานที ่หรอื คน้หาทีอ่ยู่
2 ระบรุายละเอยีดเพิม่เตมิสําหรับการคน้หาของคณุ และทําตามคําแนะนํา

เคล็ดลบั: หากตอ้งการคน้หาจากประเภทของสถานทีทั่ง้หมด ใหป้ลอ่ยชอ่งชือ่ทัง้หมดเวน้วา่ง
ไว ้

เคล็ดลบั: หากคณุไมพ่บสถานทีท่ีค่ณุคน้หา ใหล้องคน้หาจากฐานขอ้มลูออนไลน์ เลอืก การ
คน้หาออนไลนสํ์าหรบั อาจมกีารคดิคา่บรกิารเพิม่เตมิ หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

การแบง่ปนัทีต่ ัง้หรอืสถานทีข่องคณุ
เมือ่คณุตอ้งการแสดงตําแหน่งของสถานทีบ่นแผนทีใ่หก้บัเพือ่นของคณุ  คณุสามารถสง่สถานที่
ใหพ้วกเขาไดใ้นรปูแบบขอ้ความตัวอกัษร

เลอืก เมน ู> แผนที่
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ในการดสูถานทีบ่นแผนที่ เพือ่นของคณุไมจํ่าเป็นตอ้งมโีทรศัพท์ Nokia แตต่อ้งเชือ่มตอ่กับ
อนิเทอรเ์น็ต

1 เลอืก ตําแหนง่ หรอืสถานทีบ่นแผนที่ และ ตวัเลอืก > สง่สถานทีน่ ี้
2 เขยีนขอ้ความของคณุ ทีอ่ยูแ่ละลงิคท์ีเ่ช ือ่มโยงไปยังทีต่ัง้จะไดรั้บการเพิม่โดยอัตโนมัติ

การสรา้งเสน้ทางการเดนิเทา้
สรา้งเสน้ทางการเดนิเทา้เพือ่ไปยังสถานทีใ่กลเ้คยีง  คณุสามารถดเูสน้ทางและการเลีย้วทัง้หมด
ไดบ้นแผนทีก่อ่นเริม่ออกเดนิทาง

เลอืก เมน ู> แผนที่

1 เลอืก วางแผนทาง
2 เลอืก กาํลงัเร ิม่ตน้ทีต่ ัง้ และตําแหน่งทีจั่ดเก็บหรอืตําแหน่งลา่สดุ สถานทีจ่ากแผนที่ หรอื

ทีอ่ยูเ่ฉพาะ เป็นจดุเริม่ตน้ของเสน้ทางในการเดนิของคณุ หากตอ้งการเริม่จากตําแหน่ง
ปัจจบุัน ใหเ้ลอืก กลบัทางเดมิ

3 เลอืก ปลายทาง และเลอืกจุดสิน้สดุของเสน้ทางการเดนิเทา้
ระยะหา่งสงูสดุระหวา่งจุดเริม่ตน้และจุดสิน้สดุคอื 10 กโิลเมตร โดยวัดในแนวเสน้ตรง การ
ใชเ้รอืขา้มฟากและอโุมงคพ์เิศษอืน่ๆ สําหรับเสน้ทางเดนิเทา้มจํีากัด

4 เลอืก ไป > เร ิม่
5 หากตอ้งการยกเลกิเสน้ทาง เลอืก ตวัเลอืก > ยกเลกิเสน้ทาง

บรกิาร Nokia

การใหบ้รกิารและคา่บรกิาร Nokia
ความพรอ้มของบรกิาร Nokia อาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ โปรดไปที ่www.nokia.com/support

การเขา้ถงึบรกิาร Nokia
เลอืก เมน ู> แอปฯ > แอปฯ และเกมส ์และบรกิารทีต่อ้งการ

คน้หาวธิใีช้

การสนบัสนนุ
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารใชผ้ลติภัณฑข์องคณุ หรอืคณุไมแ่น่ใจวา่โทรศัพท์
ของคณุควรจะทํางานอยา่งไร ใหอ้า่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีด

คณุอาจมคีวามสนใจในชอ่งทาง Nokia Support Video ใน YouTube
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หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมส่ามารถชว่ยแกปั้ญหาได  ้ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ตอ่
ไปนี้

• รบีตูโทรศัพทข์องคณุ ปิดโทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อก หลังจากนัน้ประมาณหนึง่นาที
ใหใ้สแ่บตเตอรีแ่ลว้เปิดโทรศัพท์

• อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ
• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ

หากยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดตดิตอ่ Nokia เพือ่ทําการซอ่มแซม Go to
www.nokia.co.th/repair กอ่นจะสง่โทรศัพทไ์ปซอ่มแซม ควรสํารองขอ้มลูของคณุกอ่นทกุ
ครัง้ เพราะขอ้มลูสว่นตัวทัง้หมดในโทรศัพทอ์าจถกูลบ

การสมคัรใชบ้รกิารเคล็ดลบัและขอ้เสนอ
เคล็ดลับและขอ้เสนอเป็นบรกิารทีส่ะดวกเพือ่ชว่ยใหค้ณุไดรั้บประโยชนส์งูสดุจากโทรศัพทข์อง
คณุ โดยใหบ้รกิารขอ้ความเคล็ดลับและการสนับสนุน รวมทัง้การอพัเดตสําหรับเกมสแ์ละแอป
พลเิคชัน่แกค่ณุ

เลอืก เมน ู> แอปฯ > แอปฯ และเกมส ์> เคล็ดลบัและขอ้เสนอ

อาจคดิคา่สง่ขอ้ความตัวอกัษรเมือ่คณุสมัครหรอืยกเลกิการสมัคร สําหรับขอ้กําหนดและเงือ่นไข
โปรดดเูอกสารทีม่าพรอ้มกบัโทรศัพทข์องคณุ หรอืไปที ่www.nokia.com/mynokia

ทําใหโ้ทรศพัทข์องคณุทนัสมยัอยูเ่สมอ
การอพัเดตซอฟตแ์วรข์องโทรศพัทโ์ดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ
ตอ้งการปรับปรงุประสทิธภิาพการทํางานของโทรศัพท์ รวมถงึรับการอพัเดตแอปพลเิคชัน่และ
รับคณุสมบัตทิีย่อดเยีย่มใหม่ๆ  ใชห่รอืไม่ อพัเดตซอฟตแ์วรเ์ป็นประจําเพือ่ใหใ้ชง้านโทรศัพทไ์ด ้
อยา่งดทีีส่ดุ คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทข์องคณุตรวจสอบการอพัเดตโดยอตัโนมัตไิด ้

คาํเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์ คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทไ์ด ้แมก้ระท่ังการโทร
ฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

กอ่นเริม่การอพัเดต ใหเ้ชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ หรอืตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับโทรศัพท์
ของคณุมพีลังงานเพยีงพอ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่
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1 เลอืก อปุกรณ์ > อพัเดตอปุกรณ์
2 ในการแสดงเวอรช์นัปัจจบุันของซอฟตแ์วรแ์ละตรวจสอบการอพัเดตทีม่ี ใหเ้ลอืก ขอ้มลู

ซอฟตแ์วรท์ ีม่ ี
3 ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้การอพัเดตซอฟตแ์วร์ ใหเ้ลอืก โหลด SW อปุกรณ์ ทําตามคํา

แนะนําทีแ่สดงขึน้มา
4 หากการตดิตัง้ถกูยกเลกิหลังจากดาวนโ์หลด ใหเ้ลอืก ตดิต ัง้อพัเดต SW

การอพัเดตซอฟตแ์วรอ์าจใชเ้วลาหลายนาที หากเกดิปัญหาในขณะทีต่ดิตัง้ โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุ

การตรวจสอบอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ดยอตัโนมตั ิ
เลอืก อพัเดต SW อตัโนมตั ิและระบคุวามถีใ่นการตรวจสอบอัพเดตซอฟตแ์วรใ์หม่

ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุอาจสง่การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทใ์นแบบ OTA มายังโทรศัพท์
ของคณุโดยตรง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารผา่นเครอืขา่ยนี้ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
เครอืขา่ยของคณุ

การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทโ์ดยใชพ้ซีขีองคณุ
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Suite เพือ่อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุได ้คณุจําเป็น
ตอ้งมคีอมพวิเตอร ์การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู และสายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชง้านรว่ม
กนั เพือ่เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอร์

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิและตอ้งการดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ Nokia Suite โปรดไปที่
www.nokia.com/software

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
หากโทรศัพทข์องคณุทํางานผดิปกติ คณุสามารถรเีซ็ตการตัง้คา่บางอยา่งใหก้ลับไปเป็นคา่เดมิ
ได ้

1 วางทกุสายสนทนาและยตุกิารเชือ่มตอ่ทัง้หมด
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2 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ เรยีกต ัง้คา่ด ัง้เดมิ > การต ัง้คา่เทา่น ัน้
3 ป้อนรหสัโทรศัพท์

การเรยีกคนืนีจ้ะไมม่ผีลตอ่เอกสารหรอืไฟลท์ีเ่ก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ

หลังจากเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิแลว้ โทรศัพทข์องคณุจะปิดและเปิดขึน้ใหมอ่กีครัง้ ซึง่อาจใช ้
เวลานานกวา่ปกติ

การจดัวางไฟล์
คณุสามารถยา้ย คัดลอก และลบไฟลแ์ละโฟลเดอร ์หรอืสรา้งโฟลเดอรใ์หมใ่นหน่วยความจํา
เครือ่งหรอืในการด์หน่วยความจําได  ้หากคณุจัดวางไฟลข์องคณุในโฟลเดอรข์องไฟลนั์น้เอง
อาจชว่ยใหค้ณุคน้หาไฟลเ์หลา่นีใ้นอนาคตได ้

เลอืก เมน ู> แอปฯ > คลงัภาพ

การสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
ในโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการสรา้งโฟลเดอรย์อ่ย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เพิม่แฟ้มขอ้มลู

การคดัลอกหรอืยา้ยไฟลไ์ปยงัโฟลเดอร์
เลอืกไฟลค์า้งไว ้และจากเมนูป๊อปอัพ ใหเ้ลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

เคล็ดลบั: นอกจากนี้ คณุสามารถเลน่เพลงหรอืวดิโีอ หรอืดรููปภาพใน คลังภาพ ได ้

การสํารองรปูภาพและเนือ้หาอืน่ๆ ลงในการด์หนว่ยความจํา
คณุตอ้งการแน่ใจวา่คณุจะไมส่ญูเสยีไฟลท์ีสํ่าคัญไปใชห่รอืไม่ คณุสามารถสํารองขอ้มลูใน
หน่วยความจําเครือ่งลงในการด์หน่วยความจําทีส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง

เลอืก สรา้งขอ้มลูสํารอง

การเรยีกคนืไฟลสํ์ารอง
เลอืก เรยีกขอ้มลูสํารอง

การปกป้องสิง่แวดลอ้ม

ประหยดัพลงังาน
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีบ่อ่ยๆ หากคณุปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้

• ปิดแอปพลเิคชัน่และและการเชือ่มตอ่ขอ้มลู เชน่ การเชือ่มตอ่ WLAN หรอื Bluetooth เมือ่
ไมใ่ชง้าน

• ตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุใหเ้ขา้สูโ่หมดประหยัดพลังงานหลังจากครบระยะเวลาขัน้ตํา่ทีไ่มม่ี
การใชง้าน

40 การปกป้องสิง่แวดลอ้ม



• ปิดการใชง้านเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เสยีงหนา้จอสมัผัสและเสยีงปุ่ มกด

การหมนุเวยีนมาใชใ้หม่

เมือ่โทรศัพทเ์ครือ่งนีห้มดอายกุารใชง้าน วสัดทุกุชิน้สามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวตัถดุบิและ
พลังงานได ้เพือ่รับประกนัการกําจัดและการนํากลับมาใชท้ีถ่กูตอ้ง Nokia รว่มมอืกบัพันธมติร
ผา่นโปรแกรมทีเ่รยีกวา่ We:recycle สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ์ Nokia เกา่
ของคณุและสถานทีเ่ก็บรวบรวม โปรดไปที ่www.nokia.com/werecycle หรอืตดิตอ่ศนูย์
บรกิาร Nokia Care

นําบรรจภุัณฑแ์ละคูม่อืผูใ้ชข้องคณุกลับมาหมนุเวยีนใชใ้หมต่ามระเบยีบการหมนุเวยีนมาใชใ้หม่
ของทอ้งถิน่ของคณุ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุลักษณะทางสภาพแวดลอ้มของโทรศัพท์ โปรดไปที่
www.nokia.com/ecoprofile

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia

หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง  สามารถสอบถามจากตัวแทน
จําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมจํีาหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก  สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ
โปรดดทูี ่www.nokia.co.th/accessories

ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตัสํิาหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ
• ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่งแน่น

หนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง
• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้
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แบตเตอรี่
ประเภท: BP-3L

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 16.2 ชัว่โมง (GSM) / 7.2 ชัว่โมง (WCDMA)

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 731 ชัว่โมง (GSM) / 857 ชัว่โมง (WCDMA)

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลาโดยประมาณ  และจะเป็นไปตามการ
ประมาณการตอ่เมือ่อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดทีเ่หมาะสมของเครอืขา่ยเทา่นัน้  เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบ์ายขึน้อยูก่บัซมิการด์ คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายแุละขอ้กําหนดของแบตเตอรี่ อณุหภมูใินการ
เก็บแบตเตอรี ่ขอ้กําหนดของเครอืขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบ์ายอาจสัน้กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการสายดว้ยระบบแฮนด์
ฟร ีการใชใ้นโหมดดจิติอล และคณุสมบัตอิืน่ๆ จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาทีใ่ช ้
อปุกรณ์ในการโทรจะสง่ผลตอ่เวลาสแตนดบ์าย ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาทีเ่ปิดเครือ่งรวมทัง้
ทีอ่ยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายก็มผีลตอ่ระยะเวลาในการสนทนาดว้ยเชน่กนั
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บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น WCDMA 850/900/1700/1900/2100 (Pentaband, HSPA) และ EGSM 850/900/1800/1900
(Quadband)

คณุตอ้งสมคัรสมาชกิกบัผูใ้หบ้รกิารกอ่นเริม่ใชง้านโทรศัพท์

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยและการดาวนโ์หลดเนือ้หามายงัโทรศัพทข์องคณุจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยและอาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสมบตัขิองผลติภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการการสนับสนุนจากเครอืขา่ย และคณุอาจตอ้งสมคัรสมาชกิเสยีกอ่น

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปน้ีจะชว่ยใหคุ้ณปฏบิัตติามเงือ่นไขการรับ
ประกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกร่อนได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น

• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เน่ืองจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยบัไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีส่งู เนือ่งจากอณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และ
ทําใหพ้ลาสตกิงอหรอืละลายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เนือ่งจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจ
ทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งอปุกรณ์นอกเหนอืจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้
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• อยา่ทาสโีทรศัพท ์เนือ่งจากสอีาจเขา้ไปอดุตันในชิน้สว่นทีเ่ลือ่นไดข้องโทรศัพท ์และอาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของ
โทรศัพท์

• ปิดอปุกรณ์และถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นครัง้คราว เพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก

• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญของคุณใหป้ลอดภยั ใหจ้ัดเก็บขอ้มลูนัน้ไวแ้ยกไวส้องทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในอปุกรณ์ การด์หน่วยความ
จํา หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลูสําคัญลงในกระดาษ

ในระหวา่งการทํางานนานเกนิกวา่ปกต ิโทรศัพทอ์าจจะรอ้น โดยสว่นใหญแ่ลว้ ลักษณะเชน่นีเ้ป็นเรือ่งปกต ิหากคณุสงสยัวา่โทรศัพททํ์างาน
ไมถ่กูตอ้ง ใหนํ้าไปยงัศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองใกลบ้า้นคุณ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดุใชแ้ลว้ตา่ง  ๆโปรดตรวจสอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี่
www.nokia.com/recycling

เกีย่วกบัการจดัการสทิธิแ์บบดจิติอล
ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี ้คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ ืน่ และ
ลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกนัการคัดลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสว่นได ้

เจา้ของเนือ้หาสามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) ประเภทอืน่ๆ เพือ่ปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญา รวมถงึลขิสทิธิไ์ด ้
อปุกรณ์นีจ้ะใชซ้อฟตแ์วร ์DRM หลากหลายประเภทในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM และดว้ยอปุกรณ์นี ้คุณจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลูที่
ไดรั้บการป้องกนัดว้ย WMDRM 10 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแ์วร ์DRM บางอยา่งไมส่ามารถปกป้องเนือ้หาได ้เจา้ของเนือ้หาสามารถ
ขอใหเ้พกิถอนความสามารถของซอฟตแ์วร ์DRM ในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ใหมไ่ด ้นอกจากนี ้การเพกิถอนยงัอาจป้องกนัการ
ตอ่อายขุองขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ในอปุกรณ์ของคณุแลว้ การเพกิถอนซอฟตแ์วร ์DRM นีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใชเ้นือ้หาทีไ่ดรั้บการ
ปกป้องดว้ย DRM ประเภทอืน่ หรอืการใชเ้น้ือหาทีไ่มไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย DRM

เนือ้หาทีป้่องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมาพรอ้มกบัสทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุในการใช ้
เนือ้หา

หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย OMA DRM เมือ่จะสํารองขอ้มลูทัง้รหัสการใชแ้ละเนือ้หานัน้ ใหใ้ชฟั้งกช์นัการสํารองขอ้มลูจาก
โปรแกรม Nokia Ovi Suite

วธิกีารถา่ยโอนขอ้มลูแบบอืน่  ๆอาจไมโ่อนรหัสการใชท้ีจํ่าเป็นตอ้งถกูเรยีกคนืพรอ้มเนื้อหาเพือ่ใหคุ้ณสามารถใชเ้นือ้หาทีป้่องกนัดว้ย OMA
DRM ไดต้่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจําโทรศัพทแ์ลว้ คณุอาจจําเป็นตอ้งเรยีกคนืรหัสการใชห้ากไฟลใ์นโทรศัพทข์องคุณเสยี

หากโทรศัพทม์เีนื้อหาทีป้่องกนัดว้ย WMDRM ทัง้รหัสการใชแ้ละเนือ้หาจะหายไปหากคณุจัดรปูแบบหน่วยความจําของโทรศัพท ์คณุอาจ
สญูเสยีรหัสการใชแ้ละเนื้อหาหากไฟลใ์นโทรศัพทข์องคุณเสยี การสญูหายของรหัสการใชห้รอืเนือ้หาอาจจํากดัความสามารถในการใช ้
เนือ้หาเดยีวกนับนโทรศัพทข์องคณุอกีครัง้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคุณ

แบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชก้บั BP-3L แบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่น่อืน่ทีใ่ชง้าน
ไดก้บัโทรศัพทร์ุน่นี ้ควรใชแ้บตเตอรีข่องแทข้อง Nokia ทกุครัง้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหเ้ก็บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ตอ่ไปนี:้ AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15 หมายเลขรุ่นอปุกรณ์
ชารจ์ของ Nokia ทีแ่ทจ้รงิอาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊ก ซึง่จะระบโุดย E, X, AR, U, A, C, K หรอื B

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก่จ็ะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นว่าเวลา
การสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม่

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ สภาพของ
ระบบเครอืขา่ย การตัง้คา่อปุกรณ์, คณุสมบตัทิีกํ่าลังใช,้ สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมู ิ
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ความปลอดภยัของแบตเตอรี่
ปิดอปุกรณ์ และปลดการเชือ่มต่อเครือ่งออกจากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี ่เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิออก
จากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไมไ่ดใชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและอปุกรณ์ ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บั
อปุกรณ์ชารจ์ เน่ืองจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้
แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

โปรดเกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายุ
การใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหอ้ปุกรณ์ไมส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว

การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถปุระเภทโลหะมาสมัผัสกบัแถบโลหะบนแบตเตอรี ่ตัวอยา่งเชน่ หากคณุใสแ่บตเตอรี่
สํารองไวใ้นกระเป๋าของคณุ การลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวัตถสํุาหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยีหายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมาใช ้
ใหม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

หา้มถอดชิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยกสว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่หากแบตเตอรีร่ั่วออกมา อยา่ใหข้องเหลวนัน้สมัผัสกบั
ผวิหนังหรอืดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันท ีหรอืรบีไปพบแพทย์

หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ตัถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่  ๆหากแบตเตอรีเ่สยีหาย
อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ตามวตัถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเท่านัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดร้ับการรับรอง
หรอือปุกรณ์ชารจ์ทีใ่ชร้่วมกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หาก
คณุเชือ่วา่แบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ชํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรี่
ทีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ความปลอดภยั
การโทรฉุกเฉนิ
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศัพทแ์ลว้

2 ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงทีเ่พยีงพอ นอกจากนี ้คณุอาจตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิการด์

• ยกเลกิการจํากดัการโทรทีค่ณุเปิดใชก้บัโทรศัพทข์องคณุ เชน่ การจํากดัการโทร การจํากดัเบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุไมอ่ยูใ่นโหมดใชบ้นเครือ่งบนิ

• หากหนา้จอและปุ่ มของคุณล็อคอยู ่ใหป้ลดล็อค

3 กดปุ่ มวางสายซ้ําๆ จนกวา่หนา้จอหลักจะปรากฏ

4 ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสําหรับตําแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ ซึง่หมายเลขโทรฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป

5 กดปุ่ มโทร

6 คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่ง  ๆทีถ่กูตอ้งใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อยา่วางสายจนกวา่จะไดรั้บอนุญาตใหว้างสายได ้

ขอ้สําคญั: เปิดใชง้านทัง้สายโทรศัพทม์อืถอืและอนิเทอรเ์น็ต หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนสายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งอาจพยายามตอ่
การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ไมส่ามารถรับรองการเชือ่มต่อไดใ้นบางสภาวะ ไมค่วรวางใจ
วา่โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก
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อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สัญญาณวทิยรุวมทัง้โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีงพอได ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยนั์น้  ๆหากไมแ่น่ใจวา่
อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนัพลังงานความถีว่ทิย ุจากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม่

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลูกถา่ยไวใ้นรา่งกาย เชน่ เครือ่งควบคุม
การเตน้ของหัวใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกบั
เครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบิตัดิังนี้

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยดั์งกล่าว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายร่วมกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากับแพทยท์ีใ่หคํ้า
ปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

การฟงั

คาํเตอืน:
ขณะทีคุ่ณใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่ความปลอดภยัของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

นกิเกลิ
พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ปราศจากสารนกิเกลิ

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
โทรศัพทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนือ้หาทีม่อีนัตรายอืน่  ๆควรใชค้วามระมดัระวังตามรายละเอยีดตอ่ไปน้ี

• โปรดระมดัระวังในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความเหลา่นัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจทําใหโ้ทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุ
เสยีหายได ้

• โปรดระมดัระวังเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่มตอ่ การเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่
Bluetooth จากแหล่งทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื

• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ

• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภยัอืน่  ๆลงในโทรศัพทข์องคณุและคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อป
พลเิคชัน่ป้องกันไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอปพลเิคชัน่เทา่นัน้ การใชง้านมากกวา่หนึง่แอปพลเิคชัน่อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
และการทํางานของโทรศัพทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์

• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคส์ําหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ โปรดระมดัระวังเป็นพเิศษ Nokia จะไม่
รับประกนัหรอืรับผดิชอบใด  ๆตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปลอ่ยคลืน่ความถีว่ทิย ุเมือ่ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 1.5
เซนตเิมตร (5/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บเข็มขดั หรอืทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และควรให ้
เครือ่งอยูห่า่งจากร่างกายตามระยะหา่งทีกํ่าหนดขา้งตน้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟลข์อ้มลูหรอื
ขอ้ความ จนกวา่จะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะเสร็จสมบรูณ์
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ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยอุาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีดน้ํามนัทีค่วบคมุ
ดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภยั โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบับรษัิท
ผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและทําให ้
การรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอวา่อปุกรณ์ทกุชิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และ
ทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิ
ตา่งๆ โปรดสังเกตวา่ถงุลมนริภยัจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถุ่งลมนริภยัอาจพอง
ตัวออก

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้เชน่ ใกลเ้ครือ่งสบูแกส๊ในสถานบีรกิารน้ํามนั ประกายไฟในบรเิวณดังกลา่วอาจทําให ้
เกดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ สงัเกตขอ้หา้มในสถานบีรกิารเชือ้เพลงิ ทีเ่ก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้
เพลงิ โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิการลุกลามของการระเบดิได ้บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้กัมเีครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน แต่
ไมเ่สมอไป บรเิวณดังกลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถา่ยหรอื
จัดเก็บสารเคม ีและบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาคต่าง  ๆเชน่ เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจ
สอบกบัผูผ้ลติยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนี้สามารถใชใ้นบรเิวณใกล ้
เคยีงกบัยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยัหรอืไม่

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สัญญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ัญญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดยขอ้
กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความปลอดภัยที่
ออกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กับอายหุรอืสขุภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ทีกํ่าหนดไวใ้นคํา
แนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วัตต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่เกนิสบิกรัมของเนือ้เยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการทํางาน
แบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่ความถีท่ีร่ะดับพลงังานสงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีทํ่าการทดสอบ ระดับ SAR ตามจรงิ
ขณะใชโ้ทรศัพทอ์าจตํ่ากวา่คา่สงูสดุ เนือ่งจากเครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดต้ามที่
กําหนดไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่ง  ๆเชน่ ระยะหา่งระหวา่งคณุกบัสถานเีครอืขา่ยหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโ้ทรศัพทท์ีห่คูอื 0.79 วัตต/์กก

การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตกตา่งไป คา่ SAR แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดในการทดสอบและทีร่ายงานของ
แตล่ะประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภณัฑท์ี ่www.nokia.com

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั
0.79 วัตต/์กก ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด

ขอ้มลูศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซ็นทรัลพลาซา่ ป่ินเกลา้ ยนูติ 421, 7/149 ถ.บรมราชชนน ีอรณุอมัรนิทร์
บางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700

02-254-1080

02-884-5695
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ  

เซน็ทรัลพระราม 2 128 ม.6 เซ็นทรัลพระราม 2 IT05 แสมแดง บางขนุเทยีน
กรงุเทพฯ 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 กรงุเทพฯ 10400

02-254-1080

02-660-9290

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ ยนูติ 32 ชัน้ใตด้นิ 94 หมู ่2 ถ.พหลโยธนิ ประชาธปัิตย์
ธัญบรุ ีปทมุธาน ี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 มาบญุครองเซน็เตอร์
ถ.พญาไท วังใหม ่ปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330

02-254-1080

02-626-0436

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

ซคีอนสแควร์ ยนูติ 1007 ชัน้ G ซคีอนสแควร ์904 หมู ่6 ถ. ศรนีครนิทร์
หนองบอน ประเวศ กรงุเทพฯ 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

บรุรัีมย์ 479/71 ถ.จริะ ในเมอืง เมอืง บรุรัีมย ์31000 044-614-090

044-614-090

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

เชยีงใหม่ 201/1 ถ.มหดิล หายยา เมอืง เชยีงใหม ่50100 053-203321-2

053-282980
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ 

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

053-753105

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

หาดใหญ่ 656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ ่หาดใหญ ่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

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

นครราชสมีา 1630/8 ถ.มติรภาพ ในเมอืง เมอืง นครราชสมีา 30000 044-247948

044-262848

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

48 ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

.

.

.

.

.

.

.

.



ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

พัทยา 353/43 (ซอยสขุมุวทิ พัทยา 49) หมู ่9 ถ.สขุมุวทิ หนอง
ปรอื บางละมงุ ชลบรุ ี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

รอ้ยเอ็ด 56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมอืง เมอืง รอ้ยเอ็ด 45000 043-518-882

043-518-882

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

สโุขทัย 315 ถ.จรดวถิถีอ่ง ธาน ีเมอืง สโุขทัย 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 อบุลราชธาน ี34000 045-311744

045-311566

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

อดุรธานี 179 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ เมอืง อดุรธาน ี41000 042-341844

042-341844

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

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

หมายเหต:ุ ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขศูนยบ์รกิาร
ลกูคา้ Nokia: 02-2552111

ขอ้กําหนดบรกิารของโนเกยี
ขอ้กําหนดบรกิาร
1. การยอมรบั

ขอ้กําหนดบรกิารของโนเกยี ฉบบันี ้รวมทัง้นโยบายวา่ดว้ยสทิธใินความเป็นสว่นตัว (Privacy Policy) และขอ้กําหนดเพิม่เตมิและขอ้มลูอืน่
ทัง้หมดทีอ่าจระบไุวภ้ายในบรกิาร (รวมเรยีกวา่ “ขอ้กําหนด”) เกีย่วกบัการใชบ้รกิารของทา่น เว็บไซต ์คอนเทน้ตแ์ละซอฟตแ์วร ์(รวมเรยีก
วา่ “บรกิาร”) การทีไ่ดล้งทะเบยีนสําหรับหรอืจากการใชบ้รกิารหรอืสว่นใดๆของบรกิารยอ่มแสดงวา่ทา่นไดย้อมรับขอ้กําหนด

ขอ้กําหนดเป็นความตกลงระหวา่งทา่นกบัโนเกยี คอรเ์ปอเรชัน่, Keilalahdentie 2-4, 02150, Espoo, Finland รวมถงึบรษัิทในเครอืและผู ้
จัดหาวัสดขุองโนเกยี คอรเ์ปอเรชัน่ (รวมเรยีกวา่ “โนเกยี”) ซึง่กําหนดสทิธแิละความรับผดิชอบของทา่นและของโนเกยีเกีย่วกบับรกิาร

2. การมสีทิธใิชบ้รกิาร

ในการใชบ้รกิาร ทา่นตอ้งมอีายไุมตํ่่ากวา่สบิสาม (13) ปี หากทา่นมอีายตํุ่ากวา่สบิสาม (13) ปีหรอืไมตํ่่ากวา่สบิสาม (13) ปี แตย่งัไมบ่รรลุ
นติภิาวะในสถานทีซ่ ึง่ทา่นอยูอ่าศัย ทา่นจะตอ้งใหบ้ดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายของทา่นรับรองการลงทะเบยีนของทา่นในนาม
ของทา่นและใหค้วามเห็นชอบการใชบ้รกิารของทา่น บคุคลใดๆทีดํ่าเนนิการลงทะเบยีนจนเสร็จสมบรูณ์จะตอ้งมเีป็นผูม้คีวามสามารถตาม
กฎหมาย

3. การลงทะเบยีนและการยกเลกิการลงทะเบยีน

ในการใชบ้รกิารทา่นอาจตอ้งลงทะเบยีนและสรา้งบญัชโีนเกยีพรอ้มชือ่ผูใ้ช ้ (username) และรหัสผ่าน (password) ทา่นอาจตอ้งใหข้อ้มลู
สว่นตัวและขอ้มลูอืน่ๆบางประการแกโ่นเกยี โนเกยีอาจตรวจสอบทีอ่ยูอ่เีมลของทา่นกอ่นทีบ่ญัชจีะใชง้านได ้เมือ่มกีารใชอ้ปุกรณ์ของทา่น
ครัง้แรกและในแต่ละครัง้ทีท่า่นปรับซอฟทแ์วรอ์ปุกรณ์โนเกยีใหเ้ป็นปัจจบุนัจะมกีารสง่ขอ้ความตัวอกัษร (text message) ไปยงัโนเกยี การ
สรา้งบญัชโีนเกยีตอ้งมกีารสง่ขอ้มลู ทัง้นี ้อาจมกีารเรยีกเก็บคา่สง่ขอ้มลู

ทา่นตกลงทีจ่ะใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิและครบถว้นเมือ่ทา่นลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้รกิารและจะคอยปรับปรงุขอ้มลูใหท้ันสมยัอยูเ่สมอ ทา่นจะตอ้ง
ใชค้วามรอบคอบอนัสมควรในการรักษาชือ่ผูใ้ช ้(username) และรหัสผ่าน (password) ของทา่นมใิหบ้คุคลอืน่นําไปใชใ้นทางทีผ่ดิและ
ตอ้งแจง้โนเกยีทันทเีกีย่วกบัการนําไปใชใ้นทางทีผ่ดิดังกล่าว ทา่นและบดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมาย หากทา่นเป็นผูเ้ยาวจ์ะรับผดิ
ชอบเป็นการสว่นตัวสําหรับการใชบ้รกิารใดๆ

ทา่นอาจยกเลกิการลงทะเบยีนไดห้ากทา่นไมป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร ภายหลังมกีารยกเลกิแลว้ ทา่นจะไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารไดอ้กี โนเกยี
อาจยกเลกิการลงทะเบยีนของทา่นหรอืจํากดัการเขา้ถงึบรกิารบางสว่นหากโนเกยีเชือ่อยา่งสมเหตผุลวา่ทา่นไดล้ะเมดิขอ้กําหนดหรอืมกีาร
บอกกลา่วล่วงหนา้หากทา่นยงัมไิดก้รอกชือ่ผูใ้ช ้(username) เพือ่เขา้ใชบ้รกิารเมือ่พน้ระยะเวลาหก (6) เดอืน

เวน้แตจ่ะระบไุวใ้นนโยบายวา่ดว้ยสทิธใินความเป็นสว่นตัว (Privacy Policy) โนเกยีจะไมรั่บผดิชอบสําหรับการลบหรอืการสญูเสยีขอ้มลูหรอื
คอนเทน้ตท์ีท่า่นไดเ้สนอไวต้อ่บรกิาร เมือ่ทา่นหรอืโนเกยีลบขอ้มลูหรอืคอนเทน้ตอ์อกจากบรกิาร อาจยงัมรี่องรอย (traces) หรอืสําเนาอยู่
ในทีอ่ืน่

4. การอนญุาตใหใ้ชส้ทิธิ

โนเกยีอนุญาตผูใ้ชบ้รกิารใหใ้ชส้ทิธซิ ึง่ไมจํ่ากดัเพยีงผูเ้ดยีว ไมอ่าจโอนได ้ไมอ่าจเพกิถอนไดไ้มว่า่ในเวลาใดตามดลุยพนิจิของโนเกยีฝ่าย
เดยีวในอนัทีจ่ะเขา้ถงึและใชบ้รกิารตามขอ้กําหนดอยา่งเครง่ครัด การใชบ้รกิารไมเ่ป็นการใหส้ทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาใด  ๆในหรอืตอ่
ขอ้มลูหรอืคอนเทน้ตใ์ด  ๆในบรกิาร
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ในฐานะสว่นหนึง่ของบรกิาร โนเกยีอาจมอบคอนเทน้ตแ์กท่า่นซึง่พัฒนาโดยโนเกยีหรอืผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองโนเกยี (“คอนเทน้ต”์)
โนเกยีอนุญาตใหท้า่นใชส้ทิธทิีไ่มจํ่ากดัเพยีงผูเ้ดยีวและเป็นการถาวรในอนัทีจ่ะใชค้อนเทน้ทด์ังกลา่วเพือ่วัตถปุระสงคต์ามทีเ่ป็นความมุง่
หมายของคอนเทน้ต ์เวน้แตกํ่าหนดกนัไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในขอ้กําหนดทีบ่ังคับใชไ้ดห้รอืในใบสั่งซือ้ คอนเทน้ตบ์างประเภทนัน้ผูท้ีอ่าศัยใน
บรเิวณทางภมูศิาสตรบ์างแหง่เทา่นัน้ทีจ่ะหามาได ้ทา่นผกูพันตนกบัขอ้หา้มใดๆทีบ่งัคับใชไ้ดก้บัคอนเทน้ตบ์างอยา่งทีท่า่นไดรั้บผา่นบรกิาร
การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใิด  ๆทีไ่ดม้าเกีย่วกบัคอนเทน้ตข์องบคุคลภายนอกเป็นขอ้ตกลงทีม่ผีลผกูพันระหวา่งทา่นกบัผูจ้ัดหาคอนเทน้ตท์ีเ่ป็น
บคุคลภายนอก ทัง้น้ี ทา่นมสีทิธใินคอนเทน้ตเ์ฉพาะทีใ่หไ้วโ้ดยชดัแจง้ตามขอ้กําหนดฉบบันี้

ในฐานะสว่นหนึง่ของบรกิาร โนเกยีอาจมอบซอฟทแ์วรบ์างอยา่งแกท่า่นซึง่พัฒนาโดยโนเกยีหรอืผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองซอฟทแ์วร์
(“ซอฟทแ์วร”์) การทีท่า่นใชซ้อทแ์วรด์ังกลา่วอาจอยูภ่ายในบังคับของขอ้กําหนดและเงือ่นไขต่างหากซึง่ท่านตอ้งยอมรับกอ่นใชซ้อฟทแ์วร์
นัน้ หากไมม่ขีอ้กําหนดและเงือ่นไขตา่งหากทีใ่ชบ้งัคับไดก้บัซอฟทแ์วรนั์น้ ใหใ้ชข้อ้กําหนดดังต่อไปน้ี กลา่วคอื โนเกยีอนุญาตใหท้า่นใช ้
สทิธโิดยมขีอบเขต ไมจํ่ากดัเพยีงผูเ้ดยีว โดยไมอ่าจโอนไดใ้นอนัทีจ่ะตดิตัง้และใชซ้อฟทแ์วรด์ังกลา่วในคอมพวิเตอรข์องทา่นและ/หรอื
อปุกรณ์โทรศัพทเ์คลือ่นที ่ทา่นไมอ่าจคัดลอกซอฟทแ์วร ์เวน้แตจ่ะทําสําเนาสํารองในลักษณะเอกสารสําคัญฉบบัเดยีว ทา่นไมอ่าจโอนสทิธิ
ในอนัทีจ่ะใช ้ดัดแปลง แปล ทําซ้ํา ขายตอ่ อนุญาตใหใ้ชส้ทิธติอ่ ใหเ้ชา่ ทําวศิวกรรมยอ้นกลับ (reverse engineer) หรอืความพยายามใน
ลักษณะอืน่ใดในอนัทีจ่ะคน้หารหัสตน้ทาง(source code) ของซอฟทแ์วร ์(เวน้แตใ่นขอบเขตทีข่อ้จํากดันี ้กฎหมายอนุญาตไวโ้ดยชดัแจง้)
หรอืในอนัทีจ่ะทํางานดัดแปลง (derivative works) ของซอฟทแ์วร ์สําหรับซอฟทแ์วรโ์อเพนซอรส์ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิใหใ้ชข้อ้
กําหนดการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธโิอเพนซอรส์

ซอฟทแ์วรอ์าจอยูภ่ายในบงัคับของการควบคุมการสง่ออกภายใตก้ฎระเบยีบการบรหิารการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิา และกฎระเบยีบควบคมุ
การนําเขา้หรอืการสง่ออกอืน่  ๆทา่นตกลงปฏบิตัติามบรรดากฎระเบยีบการนําเขา้และการสง่ออกทัง้ปวงทีใ่ชบ้งัคับได ้ และรับทราบวา่ทา่นมี
ความรับผดิชอบในการทําใหไ้ดรั้บใบอนุญาตในการสง่ออก การสง่กลับออกไป (re-export) การโอนหรอืการนําเขา้ซอฟทแ์วร์

ทา่นอาจจะสามารถเสนอขอ้มลูหรอืคอนเทน้ท ์(“เน้ือหา”)ไปยงับรกิาร โนเกยีไมอ่า้งกรรมสทิธิใ์นเนือ้หาของทา่น การเสนอขอ้มลูของทา่น
มไิดโ้อนกรรมสทิธิข์องสทิธใินเนือ้หาใหแ้กโ่นเกยีแต่อยา่งใด โนเกยีเพยีงแตจ่ะสง่ผ่านเนือ้หาและไมม่คีวามรับผดิชอบสําหรับการควบคมุ
ในลักษณะการแกไ้ขเนือ้หา โดยการเสนอเนื้อหาไปยงับรกิาร ทา่นอนุญาตโนเกยีใชส้ทิธไิดท้ั่วโลก อนุญาตใหใ้ชส้ทิธซิ ึง่ไมจํ่ากดัเพยีงผู ้
เดยีว อนุญาตใหใ้ชส้ทิธชิว่ง อนุญาตใหใ้ชส้ทิธทิีโ่อนได ้ทีม่กีารชําระเงนิเต็มจํานวน ปราศจากคา่ใชส้ทิธแิละการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธทิี่
เป็นการถาวรและไมอ่าจยกเลกิเพกิถอนไดใ้นอนัทีจ่ะใช ้ทําสําเนา แสดงในทีส่าธารณะ นําออกแสดง จําหน่ายในสือ่ใดๆและแกไ้ขดัดแปลง
เนือ้หาเพือ่ใหร้วมเขา้ไวง้านอืน่  ๆและจะอนุญาตใหใ้ชส้ทิธชิว่งทีค่ลา้ยคลงึกนัเทา่ทีจํ่าเป็นสําหรับโนเกยีในอนัทีจ่ะใหบ้รกิารได ้ และทา่น
อาจจะสามารถปรับเปลีย่นในเรือ่งสทิธใินความเป็นสว่นตัวและการจัดตัง้บรกิารอืน่ๆ

ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบเพยีงฝ่ายเดยีวสําหรับการจัดทําสําเนาสํารองของขอ้มลูทีท่า่นจัดเกบ็ไวใ้นบรกิารรวมถงึคอนเทน้ตท์ีท่่านอพัโหลด
หากบรกิารไมม่กีารตอ่อายกุารใชห้รอืมกีารยกเลกิ โนเกยีอาจลบขอ้มลูของทา่นอยา่งถาวรได ้ทัง้นี ้โนเกยีไมม่ขีอ้ผูกพันทีจ่ะตอ้งคนืขอ้มลู
ใหท้า่นภายหลังบรกิารไมม่กีารตอ่อายกุารใชห้รอืมกีารยกเลกิ

5. การใชบ้รกิาร

ทา่นตกลงทีจ่ะ

• ปฏบิตัติามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับได ้ขอ้กําหนดฉบบันี ้และมารยาทการใชง้านทีด่ี

• ใชบ้รกิารเพือ่วัตถปุระสงคส์ว่นบคุคลของทา่นเท่านัน้ และมใิชเ่พือ่การคา้

• ไมเ่สนอเน้ือหาทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย น่ารังเกยีจ คลาดเคลือ่น ทําใหห้ลงผดิ หมิน่ประมาท ทําใหต้ืน่ตระหนก ใสร่า้ย หรอืเนือ้หาอืน่
ทีไ่มเ่หมาะสม

• รับความยนิยอม การอนุญาตหรอืการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธซิ ึง่อาจจําเป็นตามกฎหมายสําหรับทา่นในอนัทีจ่ะเสนอเนือ้หาใดๆ

• เคารพความเป็นสว่นตัวของบคุคลอืน่

• ไมแ่จกจา่ยหรอืโพสทข์ยะไปรษณียอ์เิล็คทรอนคิส ์(spam) ไฟลท์ีข่นาดใหญเ่กนิสมควร จดหมายลกูโซ ่ธรุกจิแบบปิระมดิ ไวรัสหรอื

• ไมใ่ชเ้ทคโนโลยอีืน่หรอืจะไมร่เิริม่กจิกรรมอืน่ซ ึง่อาจทําอนัตรายแกบ่รกิารหรอืผลประโยชน์หรอืทรัพยส์นิของผูใ้ชบ้รกิาร

• ไมใ่ชร้ะบบหรอืวธิกีารอตัโนมตัใิด  ๆในการเขา้ถงึ การทําใหไ้ดม้า การทําสําเนาหรอืการตรวจตราสว่นใด  ๆของบรกิาร

• ตกลงรับผดิชอบสําหรับผลทีต่ามมาทีเ่กีย่วกบัเนือ้หาทีท่า่นโพสท์

โนเกยีอาจจะแตไ่มม่หีนา้ทีใ่นอนัทีจ่ะ

• ตรวจตราหรอืทําใหค้อนเทน้ตห์รอืเนื้อหาเบาลง

• ลบเนื้อหาใดๆออกจากบรกิารและ

• จํากดัการเขา้ถงึสว่นใดๆของบรกิารไมว่า่ในเวลาใดตามทีต่นมดีลุยพนิจิฝ่ายเดยีว
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6. คอนเทน้ต์

กอ่นทีท่า่นดาวนโ์หลดหรอืเขา้ถงึคอนเทน้ตใ์ด  ๆโปรดตรวจสอบวา่คอนเทน้ตท์ีท่า่นประสงคจ์ะเขา้ถงึนัน้มขีอ้จํากดัเรือ่งอายหุรอืไมห่รอือาจ
มกีารระบวุา่ “น่าขยะแขยง (offensive)” หรอื “ชดัแจง้ (explicit)” โนเกยีจะไมรั่บผดิชอบสําหรับการเรยีกรอ้งสทิธหิรอืความผดิซึง่ทา่นกอ่
ขึน้หรอืทีท่่านไดรั้บในการเขา้ถงึคอนเทน้ตด์ังกลา่ว

ทา่นตกลง

• ทีจ่ะใชค้อนเทน้ตเ์พือ่วตัถปุระสงคส์ว่นตัวของท่านและมใิชเ่พือ่วัตถปุระสงคท์างการคา้

• ทีจ่ะใชค้อนเทน้ตต์ามขอ้จํากดัทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับได ้ ขอ้กําหนดเพิม่เตมิ แนวทางและนโยบายหรอืหนา้ของผลติภณัฑ์
(product pages) ซึง่ใชก้บัคอนเทน้ตช์ ิน้นัน้โดยเฉพาะ

• ทีจ่ะไมทํ่าสําเนา ให ้ขาย ขายตอ่ ใหย้มื ใหเ้ชา่ เสนอ นําออกอากาศ สง่ จัดจําหน่าย โอน ตดิต่อกบัสาธารณชน ทําซ้ํา ดัดแปลง แสดง
ดําเนนิการ ใชใ้นเชงิการคา้หรอืทําใหค้อนเทน้ตด์ังกล่าวมพีรอ้มใช ้ เวน้แตอ่นุญาตไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในขอ้กําหนดทีบ่งัคับใช ้ทา่นตกลง
จะแจง้โนเกยีใหท้ราบการใชโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตโดยทันที

• ทีจ่ะไมถ่อดออก หลกีเลีย่ง ทําวศิวกรรมยอ้นกลับ (reverse engineer) ถอดรหัสหรอืเปลีย่นแปลงหรอืเขา้ไปยุง่กบักฎระเบยีบการใช ้
ใดๆทีบ่งัคับใชห้รอืพยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งการจัดการสทิธดิจิติัล หรอืทําสําเนาฟีเจอรป์ระเภทป้องกนั (protection features) ที่
เกีย่วขอ้งกบัคอนเทน้ตห์รอืเทคโนโลยอีืน่ใดทีใ่ชค้วบคมุการเขา้ถงึหรอืการใชค้อนเทน้ตห์รอืขอ้มลูทีร่ะบตุัว (identifying
information) ของสิง่ดังกลา่ว

• ไมใ่ชร้ะบบหรอืวธิกีารอตัโนมตัใิด  ๆเวน้แตส่ ิง่ทีเ่ราจัดหามาใหเ้พือ่การคัดเลอืกหรอืการดาวนโ์หลดคอนเทน้ต์

• จะไมแ่จกรหัสผา่น (password) ของทา่นหรอืจะไมอ่นุญาตในทางอืน่ใดใหบ้คุคลอืน่เขา้ถงึคอนเทน้ต ์ขอ้จํากดัในเรือ่งการทําสําเนา
ซึง่ใชก้บัสือ่ทีใ่ชบ้งัคับไดนั้น้ ใหนํ้ามาใชบ้งัคับกบัคอนเทน้ตซ์ ึง่มกีารเขา้ถงึในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของบรกิารนี้

คอนเทน้ตเ์ป็นกรรมสทิธิ ์และ/หรอืควบคมุโดยโนเกยี และ/หรอืผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธทิีเ่กีย่วขอ้งของโนเกยี และไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา ผูจ้ัดหาคอนเทน้ตซ์ ึง่เป็นบคุคลภายนอกจะรับผดิชอบเพยีงผูเ้ดยีวสําหรับคอนเทน้ตใ์ด  ๆทีต่นจัดหามา การรับ
ประกนัใดๆ ซึง่ตนมไิดม้กีารระบขุอ้ยกเวน้การรับผดิ (disclaimed) และสทิธเิรยีกรอ้งใด  ๆทีท่่านอาจมเีกีย่วกบัคอนเทน้ตห์รอืการใชค้อนเทน้ต์
ของทา่น อยา่งไรก็ด ีโนเกยีอาจบงัคับใชข้อ้กําหนดการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธคิอนเทน้ตข์องบคุคลภายนอกกบัทา่น ในฐานะผูรั้บประโยชน์ซ ึง่
เป็นบคุคลภายนอกของขอ้กําหนดดังกลา่ว ผูจ้ัดหาคอนเทน้ตซ์ ึง่เป็นบคุคลภายนอกเป็นผูรั้บประโยชนซ์ึง่เป็นบคุคลภายนอกภายใตข้อ้
กําหนดเหลา่นี ้และอาจบงัคับใชข้อ้กําหนดซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัคอนเทน้ตซ์ ึง่ตนมสีทิธ ิโนเกยีอาจกระทําการในฐานะตัวแทนสําหรับผู ้
จัดหาคอนเทน้ตซ์ ึง่เป็นบคุคลภายนอกในการจัดหาคอนเทน้ตใ์หท้า่น โนเกยีมไิดเ้ป็นคูส่ัญญาของธุรกรรมระหวา่งทา่นกบัผูจ้ัดหาคอนเทน้ต์
ซ ึง่เป็นบคุคลภายนอกสําหรับคอนเทน้ตด์ังกลา่ว

7. การกลา่วหาเรือ่งการละเมดิลขิสทิธิ์

ทา่นอาจแจง้โนเกยีในเรือ่งการละเมดิลขิสทิธิเ์กีย่วกบับรกิารโดยใหคํ้าบอกกลา่ว (เอ) โดยทางอเีมลทีม่หีัวเรือ่งวา่ “Copyright
Notification” ไปยงั copyright.notices@nokia.com (บ)ี โดยทางเอกสารชือ่ “Copyright Notification” สง่ไปรษณียไ์ปยงัโนเกยี เรยีน
Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA หรอื (ซ)ี ผ่านแบบฟอรม์ออนไลน์ (หากม)ี ทัง้นี ้คําบอก
กลา่วของทา่นจะตอ้ง

1. ระบงุานทีม่ลีขิสทิธิด์ัง้เดมิซึง่ทา่นอา้งวา่ถกูละเมดิ

2. ระบคุอนเทน้ตใ์นบรกิารซ ึง่ทา่นอา้งวา่กําลังละเมดิงานทีม่ลีขิสทิธิ ์โปรดใหร้ายละเอยีดแกโ่นเกยีทีม่ากพอสําหรับการหาสถานทีต่ัง้ของ
คอนเทน้ตใ์นบรกิารซึง่ถกูกลา่วหาวา่ละเมดิลขิสทิธิ ์ใหร้ายละเอยีดในการตดิตอ่ทา่นรวมถงึชือ่เต็ม ทีอ่ยูใ่นการสง่ไปรษณีย ์หมายเลข
โทรศัพทแ์ละทีอ่ยูอ่เีมล (หากม)ี

3. ใหร้ายละเอยีดในการตดิตอ่ทา่นรวมถงึชือ่เต็ม ทีอ่ยูใ่นการสง่ไปรษณีย ์หมายเลขโทรศัพทแ์ละทีอ่ยูอ่เีมล (หากม)ี

4. ใหถ้อ้ยคําทีว่า่ทา่นเชือ่โดยสจุรติวา่การใชค้อนเทน้ตใ์นเรือ่งทีร่อ้งเรยีนนัน้ไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้ของสทิธิ ตัวแทนเจา้ของสทิธหิรอืตาม
กฎหมาย

5. ใหถ้อ้ยคําตอ่ไปนี ้"ขา้พเจา้สาบานวา่ภายใตโ้ทษในเรือ่งการใหก้ารเท็จวา่ขอ้มลูในหนังสอืแจง้และหนังสอืรอ้งเรยีนฉบบัน้ีถกูตอ้งแมน่ยํา
และสาบานวา่ขา้พเจา้เป็นเจา้ของลขิสทิธิห์รอืไดรั้บอนุญาตใหก้ระทําการในนามของเจา้ของลขิสทิธิ ์ซึง่เป็นสทิธทิีจํ่ากดัเพยีงผูเ้ดยีวซึง่ถกู
ละเมดิ" และ

6. ลงลายมอืชือ่ซ ึง่มผีลบงัคับใชไ้ด ้
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8. คาํบอกกลา่ว

โนเกยีอาจโพสตคํ์าบอกกลา่วไวใ้นบรกิาร โนเกยีอาจสง่คําบอกกล่าวถงึทา่นเกีย่วกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารไปยงัทีอ่ยูอ่เีมลหรอืหมายเลข
โทรศัพทซ์ ึง่ท่านใหไ้วแ้กเ่รา ทัง้นี ้จะถอืวา่ทา่นไดรั้บคําบอกกลา่วเชน่วา่นัน้แลว้โดยเร็วทีส่ดุภายในเจ็ด (7) วันนับจากทีโ่นเกยีสง่หรอืโพสต์
คําบอกกลา่วนัน้ การทีท่า่นยงัคงใชบ้รกิารอยูนั่น้นับเป็นการทีท่า่นไดร้ับคําบอกกลา่วแลว้ ไมว่า่จะสง่ใหด้ว้ยวธิกีารใด

9. คา่ธรรมเนยีม

อาจมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมสําหรับการใชบ้รกิารของทา่นหรอืไมก่็ได ้

โนเกยีจะประกาศค่าธรรมเนยีมทีโ่นเกยีเรยีกเก็บสําหรับบรกิารโดยแยกต่างหาก

ในการใชบ้รกิาร อาจมกีารสง่ขอ้มลูจํานวนมากผา่นทางเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของทา่น รายการราคาภายในบรกิารไมร่วมคา่สง่
ขอ้มลู ขอ้ความตัวอกัษร (text message) เสยีง หรอืการจัดใหม้บีรกิารอืน่ทีม่ขี ึน้ได ้และผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของทา่นอาจเรยีกเก็บคา่สง่
ขอ้มลูดังกลา่ว

โนเกยีไมรั่บผดิชอบในการชําระคา่ธรรมเนียมดังกลา่วของผูใ้หบ้รกิารของทา่น

10. ขอ้กําหนดเรือ่งการส ัง่ซือ้และการชําระเงนิ

คําวา่ “คําสัง่ซือ้” หมายถงึการเลอืกคอนเทน้ตท์ีต่อ้งชําระเงนิและ/หรอืการจองซือ้คอนเทน้ตซ์ ึง่โนเกยีเสนอขายและทีม่อียูใ่นบรกิาร และ
การสง่วธิกีารชําระเงนิตลอดจนการสง่ใบสัง่ซือ้โดยเลอืกคําวา่ “ซือ้” “ตกลง” หรอื “ขา้พเจา้ยอมรับ” หรอืการยนืยนัของการรับรองที่
คลา้ยคลงึกนัในขัน้ตอนการสัง่ซือ้ หรอืการแสดงออกอยา่งอืน่ในการรับรองการสัง่ซือ้ของทา่น ซึง่มอบแกท่า่นในขัน้ตอนการสัง่ซือ้

ในการมคํีาสัง่ซือ้ภายในบรกิาร ทา่นตอ้งบรรลนุติภิาวะตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับใชไ้ด ้หากทา่นยงัไมบ่รรลนุติภิาวะ ทา่นอาจมคํีาสัง่ซือ้ไดเ้มือ่
บดิามารดาหรอืผูป้กครองของทา่นใหค้วามยนิยอมลว่งหนา้แลว้

ทา่นตกลงวา่คําสัง่ซือ้ทัง้หมดจะมผีลสมบรูณ์และมผีลผูกพันตามกฎหมาย บรรดาคําสัง่ซือ้ทัง้ปวงอยูภ่ายในบงัคับของการยอมรับของ
โนเกยี

ทา่นอาจชําระเงนิดว้ยเครดติ การด์หรอืเดบทิ การด์ บลิลิง่ของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย หรอืการชําระเงนิดว้ยวธิอีืน่ใด ถา้หากมี

เครดติการด์หรอืเดบทิการด์ของท่านจะตอ้งมทีีอ่ยูใ่นการเรยีกเก็บเงนิในประเทศทีม่กีารใหบ้รกิารคอนเทน้ต ์โนเกยีจะเก็บคา่ธรรมเนยีม
เครดติการด์ของทา่น หรอืหักบญัชธีนาคารของทา่นภายในระยะเวลาอนัสมควรหลังจากทา่นไดทํ้าการสั่งซือ้แลว้ การชําระเงนิดว้ยเครดติ
การด์ทัง้หมดอยูภ่ายในบงัคับของการตรวจสอบความสมบรูณ์และการอนุมตัจิากเจา้ของการด์

หากทา่นเลอืกบลิลิง่ของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย เงนิทีเ่รยีกเก็บจะปรากฏในบลิคา่โทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องทา่น หรอืหักจากบญัชชีําระเงนิลว่ง
หนา้ของทา่นหากเป็นบญัชปีระเภทชําระเงนิลว่งหนา้ ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยบางรายอาจกําหนดเรือ่งการใชบ้รกิารของทา่นไวใ้นขอ้กําหนด
และเงือ่นไขเพิม่เตมิ รวมถงึการกําหนดวงเงนิของจํานวนเงนิของคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นไปไดเ้กีย่วกบับลิลิง่ของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย ทัง้นี ้คา่ใช ้
จา่ยทีเ่กนิวงเงนิของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยหรอืเงนิคงเหลอืในบัญชอีาจถกูปฏเิสธได ้

ทา่นตกลงทีจ่ะชําระเงนิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคําสัง่ซือ้เพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่ตราสารในการชําระเงนิมผีลสมบรูณ์ในเวลาทีม่กีารสัง่ซือ้ ทัง้ยงัรับรอง
วา่ทา่นเป็นผูถ้อืตราสารทีช่อบธรรม และรับรองวา่ตราสารนัน้ใชอ้ยูใ่นวงเงนิเครดติ

คอนเทน้ตท์ีส่ง่มอบใหนั้น้ทา่นไดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้ทิธไิด ้ท่านตกลงทีจ่ะใชค้อนเทน้ตดั์งกลา่วเฉพาะทีไ่ดรั้บอนุญาตในขอ้กําหนดเหลา่นี้
และขอ้กําหนดเพิม่เตมิใด  ๆซึง่ทา่นอาจไดรั้บการเสนอไวใ้นขัน้ตอนการสัง่ซือ้

บรกิารอาจมกีารเสนอใหส้ัง่ซือ้ (subscription) ก็ได ้ทา่นอนุญาตใหบ้รกิารมกีารเรยีกเกบ็เงนิไดเ้ป็นครัง้คราวระหวา่งระยะเวลาการสัง่ซือ้
บรกิารอาจมกีารเสนอใหม้รีะยะเวลาทดลองใช ้หากคําสัง่ซือ้ของทา่นเกีย่วขอ้งกบัระยะเวลาทดลองใช ้รูจ้ักกนัอกีอยา่งวา่เป็นการทดลองใช ้
และซือ้ (try-and-buy) ท่านอาจถกูเรยีกเก็บเงนิเมือ่ระยะเวลาทดลองใชส้ ิน้สดุลง เวน้แตท่า่นยกเลกิตามขอ้กําหนดในเรือ่งการสัง่ซือ้หรอื
การทดลองใช ้

ราคาในบรกิารอาจเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นครัง้คราว ราคานัน้รวมภาษีทีบ่งัคับใชไ้ดซ้ ึง่มผีลบงัคับใชใ้นเวลาทีทํ่าธรุกรรมของทา่น เวน้แตจ่ะระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี ้อาจมกีรณีทีท่า่นกอ่ใหเ้กดิคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิจากธนาคารของทา่น หรอืผูใ้หเ้ครดติการด์บนฐานของอัตราแลกเปลี่ยน
เงนิตราทีใ่ช ้  และ/หรอืคา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิทีป่ระเมนิ ทัง้นี ้โนเกยีจะไมรั่บผดิชอบสําหรับการชําระเงนิของธนาคาร หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ใด
เชน่วา่นัน้ของบคุคลภายนอก
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11. การยกเลกิและการคนืเงนิ

ทา่นตกลงในเรือ่งการสง่มอบคอนเทน้ตแ์บบอเิล็คทรอนคิ ซึง่เริม่ขึน้พรอ้มกบัการมคํีาสัง่ซือ้ของทา่น ทา่นไมอ่าจยกเลกิคําสั่งซือ้ของทา่น
ไดถ้า้ไดม้กีารดําเนนิการสัง่ซือ้ไปแลว้ ทัง้น้ี ลักษณะของคอนเทน้ตเ์ป็นสิง่ทีไ่มอ่าจสง่คนืได ้

ในกรณีทีภ่ายหลังจากทา่นทําการสัง่ซือ้แลว้ทา่นพบและแจง้โนเกยีทันทภีายใน 48 ชัว่โมงวา่ (เอ) คอนเทน้ตซ์ ึง่ทา่นซือ้ไปนัน้มคีวามชํารุด
บกพรอ่ง (บ)ี คอนเทน้ตซ์ ึง่โนเกยีสง่ใหท้า่นไมส่อดคลอ้งกบัรายละเอยีดของคอนเทน้ตท์ีท่า่นสัง่ซือ้ผา่นทางบรกิาร หรอื (ซ)ี ปัญหาทาง
เทคนคิซึง่ทําใหล้า่ชา้หรอืขดัขวางการสง่คอนเทน้ต ์หรอืการสัง่ซือ้ซ้ําหลายครัง้โดยไมเ่จตนาซึง่เกดิจากปัญหาทางเทคนคิดังกลา่ว การ
ชดใชเ้ยยีวยาอยา่งเดยีวและทีเ่ฉพาะเจาะจงของทา่นเกีย่วกบัคอนเทน้ตด์ังกล่าวนัน้จะไดแ้ก ่การไดรั้บคอนเทน้ตใ์หมท่ดแทน หรอืการรับ
เงนิคนืตามราคาซือ้ทีช่ําระสําหรับคอนเทน้ตนั์น้ตามทีโ่นเกยีกําหนดเพยีงฝ่ายเดยีว มเิชน่นัน้ จะไมม่กีารคนืเงนิ ทัง้น้ี หากทา่นประสบกบั
เรือ่งขา้งตน้ โปรดตดิตอ่ฝ่ายชว่ยเหลอืลกูคา้ของโนเกยี

โปรดรับทราบวา่โนเกยีอาจไมส่ามารถดําเนนิการตามการรอ้งขอของทา่นทีใ่หช้ว่ยเหลอืลกูคา้ หากทา่นไมอ่าจใหข้อ้มลูเฉพาะของธรุกรรม
ของทา่น ซึง่โนเกยีมอบใหท้่านไวแ้ลว้ภายหลังการสัง่ซือ้จากบรกิารของทา่น โนเกยีอาจดําเนนิการเรือ่งการคนืเงนิสําหรับคอนเทน้ตเ์ฉพาะ
กรณีทีร่าคารวมทัง้ส ิน้มากกวา่วงเงนิทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ทีม่ผีลบงัคับใชไ้ดกํ้าหนดไว ้

12. ขอ้มลูยอ้นกลบั (feedback) ใหแ้กโ่นเกยี

โดยการเสนอความคดิเห็น ขอ้มลูยอ้นกลับและ/หรอืขอ้เสนอ (“ขอ้มลูยอ้นกลับ”) ใหแ้กโ่นเกยีผา่นบรกิารหรอืวธิกีารอืน่ใด ทา่นรับรูว้า่และ
ตกลงวา่ (1) โนเกยีอาจมคีวามคดิเห็นในการพัฒนาทีค่ลา้ยกนักบัขอ้มลูยอ้นกลับ (2) ขอ้มลูยอ้นกลับของท่านไมม่ขีอ้มลูความลับ หรอื
ขอ้มลูทีม่กีรรมสทิธิข์องทา่น หรอืของบคุคลภายนอก (3) โนเกยีไมอ่ยูภ่ายใตภ้าระผกูพันในการรักษาความลับเกีย่วกบัขอ้มลูยอ้นกลับ (4)
โนเกยีอาจใช ้แจกจา่ย ใชป้ระโยชน์และพัฒนาและดัดแปลงขอ้มลูยอ้นกลับดังกล่าวไดโ้ดยเสรสํีาหรับวัตถปุระสงคใ์ด  ๆและ (5) ทา่นไมม่ี
สทิธใินการไดรั้บคา่ชดเชยประเภทใดๆจากโนเกยี

13. กจิกรรมทางสงัคมและการแบง่ปนัเร ือ่งตาํแหนง่ (location)

ทา่นอาจใชฟี้เจอรใ์นบรกิารเพือ่แบง่ปันตําแหน่ง (location) สถานภาพ คอนเทน้ต ์เนือ้หาหรอืขอ้มลูสว่นตัวของทา่นหรอืสือ่สารกบัผูใ้ชร้าย
อืน่ เว็บไซตแ์ละบรกิารอืน่ๆ อนึง่ โดยการใชฟี้เจอรเ์หลา่นี ้ทา่นตกลงวา่โนเกยีอาจใชห้รอืมอบขอ้มลูดังกล่าวใหแ้กบ่รกิารอืน่ หรอืบคุคลอืน่
ซ ึง่ทา่นตกลงจะสือ่สารหรอืแบง่ปันขอ้มลูนีใ้หด้ว้ย ผูใ้ชบ้รกิารและบคุคลเหล่านี ้เชน่ บคุคลตดิตอ่ของทา่นอาจเห็นตําแหน่ง (location)
สถานภาพหรอืขอ้มลูสว่นตัวของทา่น ในการใชฟี้เจอรเ์หลา่นี ้ทา่นตกลงจะไมแ่บง่ปันขอ้มลู คอนเทน้ตห์รอืเนือ้หาหรอืลงิคก์บับรกิารหรอืเว็บ
ไซตใ์ดๆ ซึง่ (เอ) มคีอนเทน้ตห์รอืเนือ้หาอืน่ใดทีผ่ดิกฎหมายหรอืไมเ่หมาะสม หรอื (บ)ี หาประโยชนจ์ากสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาโดยไม่
ไดรั้บอนุญาตหรอืสนับสนุนผูใ้ชล้ะเมดิลขิสทิธิ ์อนึง่ การสือ่สารใด  ๆไมเ่กีย่วขอ้งกบัโนเกยีและเป็นเรือ่งระหวา่งทา่นกบัผูใ้ชร้ายอืน่โดย
เฉพาะ

14. การมพีรอ้ม (availability) และขอ้กําหนดทางเทคนคิ

การมพีรอ้ม (availability) ของคอนเทน้ตแ์ละบรกิารอาจแตกตา่งกนัและขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของโนเกยีฝ่ายเดยีว โนเกยีขอปฏเิสธความรับ
ผดิอยา่งชดัแจง้ในเรือ่งคํารับรองหรอืการรับประกนัวา่คอนเทน้ตห์รอืบรกิารนัน้  ๆจะมพีรอ้ม บรกิารอาจมไีมพ่รอ้มในทกุประเทศและอาจมใีห ้
เฉพาะบางภาษาเทา่นัน้ บรกิาร การดําเนนิการและฟีเจอรบ์างอยา่งอาจจะขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย การเขา้กนัได ้(compatibility) ของอปุกรณ์ที่
ใชแ้ละรูปแบบคอนเทน้ตท์ีส่นับสนุนดว้ยเชน่กนั

การทีจ่ะเขา้ถงึบรกิารนัน้ ทา่นอาจตอ้งดาวน์โหลดซอฟทแ์วรเ์ฉพาะทางซึง่พัฒนาโดยโนเกยีหรอืโดยฝ่ายอืน่

โนเกยีอาจใชด้ลุยพนิจิของตนเพยีงฝ่ายเดยีวในอนัทีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืไมใ่หบ้รกิารต่อไปทัง้หมดหรอืบางสว่นของบรกิาร
ทัง้นี ้บรกิารอาจไมม่ใีนชว่งหยดุซอ่มบํารงุและในชว่งเวลาอืน่ เพือ่จะทําใหแ้น่ใจวา่ทา่นไดซ้อฟทแ์วรข์องอปุกรณ์และแอพพลเิคชัน่ของ
โนเกยีรุน่ล่าสดุ ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ของทา่นตรวจสอบกบัโนเกยีโดยอตัโนมตัเิรือ่งการมพีรอ้มของการปรับปรงุซอฟทแ์วรใ์หท้ันสมยั หากพบวา่มี
ซอฟทแ์วรท์ีป่รับปรงุแลว้ ทา่นจะไดร้ับอนุญาตใหต้ดิตัง้ไดท้ันท ีทา่นอาจปิดทาง (disable) การตรวจสอบโดยอตัโนมตัสํิาหรับการปรับปรงุ
โดยการตัง้คา่ในอปุกรณ์ของทา่น อนึง่ ทา่นอาจตดิตัง้ซอฟทแ์วรผ์า่นชอ่งทางการปรับปรงุซอฟทแ์วรท์ีม่กี็ได ้หากโนเกยีเห็นวา่การปรับปรุง
ซอฟทแ์วรใ์หท้ันสมยัเป็นสิง่สําคัญหรอืจําเป็น ทา่นจะไมอ่าจใชเ้วอรช์ัน่เดมิของซอฟทแ์วรต์อ่ไปได ้โนเกยีอาจไมใ่หม้กีารใชเ้วอรช์ัน่เดมิ
ของซอฟทแ์วร ์หรอืบรกิารจนกวา่จะมกีารตดิตัง้เวอรช์ัน่ทีท่ันสมยั

โนเกยีอาจปิดทาง (disable) คอนเทน้ตห์รอืซอฟทแ์วรใ์ดๆทีอ่ยูใ่นบรกิารของทา่นอันเนือ่งมากจากเหตุใดก็ตาม และลบทิง้คอนเทน้ตห์รอื
ซอฟทแ์วรแ์ละ/หรอืปิดทาง (disable) สําเนาของแอพพลเิคชัน่ใดๆบนอปุกรณ์ของท่านเพือ่ทีจ่ะปกป้องบรกิาร ผูจ้ัดหาแอพพลเิคชัน่ ผูใ้ห ้
บรกิารโทรคมนาคมไรส้าย (wireless carriers) เหนอืเครอืขา่ยทีค่ณุเขา้ถงึ (access)บรกิารหรอืบคุคลฝ่ายอืน่ใดซึง่ไดรั้บผลกระทบหรอือาจ
ไดรั้บผลกระทบ
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บรกิารเฉพาะทาง (particular service) อาจเป็นเวอรช์ัน่กอ่นออกใหบ้รกิาร (pre-release version) เชน่ การออกใหบ้รกิารเบตา้ (beta
release) และอาจไมทํ่างานแบบเดยีวกบัเวอรช์ัน่สดุทา้ยก็เป็นได ้ทัง้น้ี โนเกยีอาจเปลีย่นเวอรช์ัน่ของบรกิารหรอืซอฟทแ์วรใ์นสาระสําคัญ
หรอือาจตัดสนิใจทีจ่ะไมนํ่าเวอรช์ัน่สดุทา้ยออกใหบ้รกิาร

15. ตวัเชือ่มโยงไปยงัเว็บไซตแ์ละเนือ้หาของบคุคลภายนอก

โนเกยีอาจรวมการเขา้ถงึเว็บไซตห์รอืบรกิารบนอนิเตอรเ์น็ตหรอืลกูคา้ทีพ่รโีหลดไวแ้ลว้ (preloaded clients) เพือ่ทําใหท้า่นสามารถไปยงั
เว็บไซตต์า่งๆ บนอนิเทอรเ์น็ต ซึง่เป็นของบคุคลภายนอกหรอืดําเนนิการโดยบคุคลภายนอก ทา่นตอ้งตรวจสอบและตกลงตามกฎระเบยีบ
การใชข้องเว็บไซตเ์หลา่นีก้อ่นทีจ่ะใชเ้ว็บไซตห์รอืบรกิารเหลา่นี้

โนเกยีไมม่อํีานาจควบคุมเนือ้หา เว็บไซตห์รอืบรกิารของบคุคลภายนอก และไมรั่บผดิชอบต่อบรกิารทีใ่หห้รอืเนือ้หาทีส่รา้งขึน้หรอืเปิดเผย
โดยเว็บไซตห์รอืบรกิารของบคุคลภายนอกเหลา่นี ้ตัวเชือ่มโยงไปยงัเว็บไซตข์องบคุคลภายนอกไมไ่ดแ้สดงนัยวา่โนเกยีสนับสนุนเว็บไซต์
นัน้ หรอืผลติภัณฑ ์หรอืบรกิารทีอ่า้งถงึในเว็บไซตนั์น้

นอกจากนี ้ท่านและผูใ้ชร้ายอืน่  ๆอาจสรา้งคอนเทน้ตแ์ละตัวเชือ่มโยงคอนเทน้ตภ์ายในบรกิารทีย่งัไมเ่คยมกีารเสนอตอ่บรกิารมากอ่น ดังนัน้
ทา่นจงึตกลงวา่โนเกยีไมม่คีวามรับผดิชอบตอ่คอนเทน้ตห์รอืตัวเชือ่มโยงประเภทนี้

16. โฆษณา

บรกิารอาจรวมถงึโฆษณา อนึง่ โฆษณาอาจมเีป้าหมายถงึคอนเทน้ตห์รอืขอ้มลูทีจ่ัดเก็บไวใ้นบรกิาร ขอ้ซกัถามทีทํ่าผ่านทางบรกิารหรอื
ขอ้มลูอืน่ใด

17. ขอ้มลูสว่นตวั

นโยบายสทิธใินความเป็นสว่นตัวและขอ้มลูสว่นตัวเพิม่เตมิใด  ๆทีจ่ัดหาไวใ้หท้า่นใหใ้ชบ้งัคับแกก่ารใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่น

18. ขอ้จํากดัความรบัผดิ

บรกิารนีจ้ัดหาให ้“ตามสภาพทีเ่ป็นอยู”่ และ “ตามทีม่อียู”่ โนเกยีไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัวา่บรกิารจะไมส่ะดดุหรอืจะปราศจากความผดิพลาด
หรอืไวรัส โนเกยีไมไ่ดใ้หก้ารรับประกันประเภทใด  ๆไมว่า่โดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิาย ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะการรับประกนัเกีย่วกบั
กรรมสทิธิห์รอืการไมล่ะเมดิสทิธ ิหรอืการรับประกนัโดยปรยิายเกีย่วกบัความเหมาะสมในเชงิพาณชิย ์หรอืความเหมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค์
เฉพาะอยา่งหนึง่อยา่งใด ตลอดจนการรับประกันเกีย่วกบัความพรอ้ม ความถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืได ้ขอ้มลูหรอืเนือ้หาของบรกิาร ทา่นตกลง
และรับทราบอยา่งชดัแจง้วา่การใชบ้รกิารอยูใ่นความเสีย่งของทา่นแต ่เพยีงผูเ้ดยีว และทา่นอาจมคีวามเสีย่งตอ่คอนเทน้ตจ์ากแหลง่ตา่งๆ

เวน้แตค่วามรับผดิตอ่การเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บเสยีหายสว่นบคุคลทีเ่กดิ จากความประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรงหรอืการจงใจประพฤติ
มชิอบ โนเกยีไมม่คีวามรับผดิตอ่ความเสยีหายทางตรง ความเสยีหายทางออ้ม ความเสยีหายทีเ่กีย่วเนือ่ง คา่เสยีหายในเชงลงโทษหรอิ ื

เสยีหายทีเ่ป็นผลสบืเนื่องซึง่เกดิจากการใช ้หรอืการไมส่ามารถใชบ้รกิาร

ั ิ ้ ่ ี

ทา่นตกลงทีจ่ะตอ่สู ้รับผดิชดใชแ้ละป้องกนัโนเกยีจากการเรยีกรอ้งสทิธทิัง้ปวงโดยบคุคลภายนอก และความรับผดิ การประเมนิ ความสญู
เสยี คา่ใชจ้า่ยหรอืความเสยีหายทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้จาก 1) การทีท่า่นละเมดิขอ้กําหนดฉบบันี ้2) การทีท่า่นละเมดิหรอืฝ่าฝืนสทิธใินทรัพยส์นิ
ทางปัญญาหรอืสทิธอิืน่  ๆหรอืความเป็นสว่นตัวของบุคคลภายนอก หรอื 3) การทีบ่คุคลภายนอกใชบ้รกิารโดยมชิอบ ในกรณีทีก่ารใชโ้ดย
ชอบนัน้อาจเกดิขึน้จรงิเนือ่งจากการทีท่า่นไมใ่ชม้าตรการที ่เหมาะสมในการป้องกนัมใิหม้กีารใชช้ือ่ผูใ้ช ้(username) และรหัสผ่าน

(password) ของทา่นโดยมชิอบ

บทบญัญตัเิบ็ดเตล็ด

ื ้

้ ้ ํ ั ี้ ู่ ั ั ิ  ์ ่ ํ ึ ึ ั ั ิ ่ ้ ั ั

ู ์

ขอ้กําหนดฉบบันี้มไิดเ้ป็นการตัดหรอืจํากดัสทิธติามกฎหมายทีท่า่นมอียูใ่นประเทศถิน่ทีอ่ยูข่องทา่นทีไ่มอ่าจสละไดต้ามกฎหมาย หากพบ
วา่บทบญัญัตขิองขอ้กําหนดฉบับนีไ้มส่มบรูณ์ ความสมบรูณ์ของบทบญัญัตสิว่นทีเ่หลอืจะไมไ่ดรั้บผลกระทบ และใหแ้ทนทีบ่ทบญัญัตทิีไ่ม่
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19. การรบผดชดใชคาเสยหาย

20. 

ใหขอกาหนดฉบบนอยในบงคบของกฎหมายฟนแลนด โดยไมคานงถงบทบญญตวาดวยกฎหมายขดกน

ความสมบรณ

20.1 การเลอกใชกฎหมาย

20.2 

มิ

ความ



สมบรูณ์ดว้ยบทบญัญัตทิีส่มบรูณ์และใกลเ้คยีงทีส่ดุ กบัผลและวัตถปุระสงคข์องขอ้กําหนดฉบบันี ้ในกรณีทีบ่ทบญัญัตขิองขอ้กําหนดนีข้อ้
ใดขอ้หนึง่หรอืหลายขอ้ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารของทา่น มใิหก้ระทบตอ่ความสมบรูณ์หรอืตอ่การบงัคับใชไ้ดข้องบทบญัญัตอิ ืน่หรอืขอ้
กําหนดทัง้หมด หากมคีวามขดัแยง้กนัระหวา่งขอ้กําหนดสําหรับบรกิารและนโยบายวา่ดว้ยสทิธใินความเป็นสว่นตัว ใหบ้ทบญัญัตขิองขอ้
กําหนดสําหรับบรกิารเหลา่นีม้ผีลบงัคับใชเ้หนอืกวา่ บทบญัญัตขิองขอ้กําหนดฉบบันีซ้ ึง่มคีวามมุง่หมายใหก้ารลงทะเบยีนของทา่นยงัมผีล
บงัคับใชต้่อไปภายหลังจากทีข่อ้กําหนดฉบบันีส้ ิน้สดุลง จะยงัคงมผีลสมบรูณ์ต่อไปภายหลังจากทีข่อ้กําหนดฉบบันี้ส ิน้สดุลง

ี่ ้ ํ

โนเกยีอาจเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดฉบบันีใ้นเวลาใดกไ็ดโ้ดยไม ่ตอ้งบอกกล่าวลว่งหนา้ หากขอ้กําหนดฉบบันี้มกีารเปลีย่นแปลงในสาระ
สําคัญหรอืในทางลบ โนเกยีจะใหคํ้าบอกกลา่วลว่งหนา้แยกตา่งหากเพือ่แจง้การเปลีย่นแปลงนัน้

ทา่นตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบขอ้กําหนดฉบบันีอ้ยา่งสมํา่เสมอ การทีท่า่นใชบ้รกิารตอ่ไป ยอ่มเป็นการทีท่า่นใหค้วามยนิยอมตอ่การ
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขใดๆ

ทรพัยส์นิทางปญัญา

บรกิาร คอนเทน้ตแ์ละซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายลขิสทิธิร์ะหวา่งประเทศ โนเกยีขออา้งสทิธใินลขิสทิธิต์า่งๆ
ในบรกิาร คอนเทน้ตแ์ละซอฟทแ์วรข์องตนเทา่ทีก่ฎหมายจะใหอ้า้งสทิธไิด ้อนึง่ ภายใตบ้งัคับแหง่ขอ้กําหนดฉบบันี ้โนเกยีขอสงวนสทิธิ
กรรมสทิธิแ์ละผลประโยชนท์ัง้ปวงในบรกิาร คอนเทน้ตแ์ละซอฟทแ์วรแ์ละในผลติภัณฑ ์ซอฟตแ์วรแ์ละทรัพยส์นิอืน่ๆ ทัง้ปวงของโนเกยีซ ึง่
ไดจ้ัดหาใหแ้กท่า่น หรอืซึง่ทา่นไดใ้ชผ้า่นทางบรกิาร

ิ ิ

โนเกยีอาจโอนสทิธแิละภาระผกูพันภายใตข้อ้กําหนดนีใ้หแ้กบ่รษัิทแมข่องโนเกยี บรษัิทในเครอืหรอืใหแ้กบ่รษัิทภายใตก้ารควบคมุรว่มกนั
กบัโนเกยี นอกจากนี ้โนเกยีอาจโอนสทิธแิละภาระผกูพันภายใตข้อ้กําหนดนีใ้หแ้กบ่คุคลภายนอกเกีย่วกบัการควบกจิการ การไดม้าซึง่
กรรมสทิธิ ์การขายสนิทรัพยโ์ดยผลของกฎหมายหรอืโดยสิง่อืน่

โนเกยีใหค้วามสําคญัเกีย่วกบัสทิธใินความเป็นสว่นตวัของทา่น
โนเกยีมุง่มัน่ทีจ่ะปกป้องสทิธใินความเป็นสว่นตัวของทา่น และปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูและกฎหมายวา่ดว้ยสทิธใิน
ความเป็นสว่นตัวทีบ่งัคับใชอ้ยูใ่นปัจจบุัน นโยบายเรือ่งสทิธใินความเป็นสว่นตัวนี ้(“นโยบาย”) อธบิายวธิกีารทีบ่รษัิทดําเนนิการเกีย่วกบั
ขอ้มลูสว่นตัว ในนโยบาย ฉบบันี้คําวา่ “ขอ้มลูสว่นตัว” หมายถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการบง่ชีห้รอืสามารถบง่ชีต้ัวบคุคล (ไดแ้กบ่คุคลธรรมดา) ได ้
คําวา่ “โนเกยี” หมายถงึ โนเกยี คอรเ์ปอเรชัน่ รวมทัง้บรษัิทในเครอืของโนเกยี (รวมทัง้ทีร่ะบวุา่ “เรา” หรอื “ของเรา”) นโยบายนีใ้ชเ้พือ่
ดําเนนิการกบัขอ้มลูสว่นตัวของทา่นในกรณีทีโ่นเกยีเป็นผูค้วบคมุดแูล หรอืในกรณีทีโ่นเกยีอา้งองิถงึการบงัคับใชน้โยบายน้ี

โนเกยีอาจใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธใินความ เป็นสว่นตัวซึง่เกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารบางอยา่งของโนเกยีผ่านทางรายละเอยีดของ
บรกิารและการบอกกลา่วอืน่  ๆหากมสีว่นใดทีขั่ดแยง้กบันโยบาย ใหถ้อืตามขอ้มลูดังกล่าว

บรกิารของบคุคลภายนอกซึง่ตดิตัง้ในอปุกรณ์ของทา่นอาจทําใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีอ่ยูใ่นอปุกรณ์ของทา่นได ้ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ
โนเกยีอาจมกีารเชือ่มโยงไปยงัเว็บไซตข์องบรษัิทอืน่ และบรกิารของบคุลภายนอกซึง่มนีโยบายเรือ่งสทิธใินความเป็นสว่นตัวของตนเอง
โนเกยีขอแนะนําใหท้า่นอา่นนโยบายเรือ่งสทิธใินความเป็นสว่นตัวของบรกิารดังกลา่วดว้ย และโนเกยีจะไมร่ับผดิชอบต่อแนวปฏบิตัเิรือ่ง
สทิธใินความเป็นสว่นตัว หรอืคอนเทน้ตข์องบรกิารดังกลา่ว

การทีท่า่นใชเ้ว็บไซตน์ีแ้ละ/หรอืสง่ขอ้มลูสว่นตวัใหก้บัโนเกยีน ัน้แสดงวา่ ทา่นเห็นชอบกบัการดาํเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นตวั
ของทา่นตามลกัษณะทีก่ําหนดไวใ้นนโยบายนี ้หากทา่นไมเ่ห็นชอบกบันโยบาย นีโ้ปรดอยา่ใชเ้ว็บไซตน์ีห้รอืใหข้อ้มูลสว่นตวั
ของทา่นกบัโนเกยี

ทําไมโนเกยีตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูไว?้

โนเกยีจะเก็บขอ้มลูสว่นตัวของทา่นเมือ่ทา่นซือ้ ใชห้รอืทําการลงทะเบยีนในผลติภณัฑแ์ละบรกิารของโนเกยี เขา้ร่วมในแคมเปญหรอืตดิตอ่
โดยประการอืน่กบัโนเกยี ตัวอยา่งดา้นลา่งเป็นประเภทของขอ้มลูทีจ่ะทําการเก็บรวบรวมไว ้

• การทา่นใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของโนเกยี เมือ่ทา่นใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา โนเกยีจะเก็บรวบรวมโดยทีอ่ยู ่IP ของทา่น
เวลาทีเ่ขา้ใช ้เว็บไซตท์ีท่า่นเชือ่มตอ่เขา้มา หนา้ทีท่า่นเยีย่มชม ลงิคท์ีท่่านใช ้คอ เ น้ตท์ีท่า่นดแูละขอ้มลูอืน่ใดดังกลา่วซึง่
บราวเซอรข์องทา่นมอบใหเ้รา บรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องเราบางประเภทอาจเก็บรวบรวมตัวระบอุปุกรณ์โทรศัพทเ์คลือ่นทีซ่ ึง่มี
ลักษณะเฉพาะ (unique mobile device identifier) ขอ้มลูเอกลักษณ์ผูส้มคัรใชบ้รกิาร ตัวระบเุฉพาะของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
(network service provider specific identifier) การตัง้คา่เครอืข่ายและขอ้มลูอืน่ เมือ่ท่านใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราหรอืตดิตอ่
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20.3 การเปลยนแปลงขอกาหนด

21. 

22. การโอนสทธ

น ท



กบัเราเกีย่วกบัเครอืขา่ยโทรคมนาคม ขอ้มลูเพิม่เตมิบางอยา่ง เชน่ หมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องท่าน อาจสง่มายงัโนเกยีโดยผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของท่าน

• ขอ้มลูทีท่า่นใหก้บัโนเกยี เราอาจขอใหท้า่นใหข้อ้มลูเชน่ ชือ่ของทา่น ทีอ่ยูอ่เีมล ์ทีอ่ยูถ่นน รวมทัง้รหัสผา่น คํายนิยอมของทา่น
ความชืน่ชอบและขอ้มลูป้อนกลับ (feedback) ของทา่น ขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณ์ของทา่น อาย ุเพศ รหัสไปรษณียแ์ละภาษาทีท่า่นชืน่
ชอบ เราขอแจง้วา่ขอ้มลูบางรายการทีเ่ป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถบง่ชีต้ัวบคุคลไดซ้ ึง่เก็บรวบรวมจากทา่น อาจกลายเป็นขอ้มลูทีส่ามารถ
บง่ชีตั้วบคุคลไดเ้มือ่ท่านใหข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นกบัโนเกยี นอกจากนีโ้นเกยีอาจไดรั้บขอ้มลูสว่นตัวบางอยา่งจากบรษัิททีใ่หเ้ชา่
รายชือ่ และแหลง่ขอ้มลูอืน่ทีส่าธารณชนทั่วไปสามารถเขา้ดไูดท้ัง้นีต้ามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับอยูใ่นขณะนี ้บรกิารบางอยา่งของโนเกยี
อาจขอใหท้า่นใหข้อ้มลูเกีย่วกบับคุคลอืน่เชน่ในกรณี ทีท่า่นสั่งผลติภณัฑท์ีท่่านมคีวามประสงคจ์ะใหโ้นเกยีสง่ใหก้บัผูรั้บโดยตรง

• ธุรกรรมทีท่า่นทํากบัโนเกยี โนเกยี จะทําการเก็บรวบรวมเกีย่วกบัการซือ้และการใชผ้ลติภณัฑ ์และบรกิารของโนเกยีของทา่นรวม
ทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการตดิต่ออืน่ทีท่า่น ตดิต่อกบัโนเกยี ขอ้มลูดังกลา่วอาจรวมถงึรายละเอยีดของคําถามหรอืการรอ้งขอของทา่น
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีจ่ัดให ้รายละเอยีดการจัดสง่ เลขบญัชธีนาคาร รายละเอยีดของบตัรเครดติ ทีอ่ยูท่ีใ่ชสํ้าหรับสง่ใบเรยีกเก็บเงนิ
เครดติเชค็และรายละเอยีดทางการเงนิอืน่ รายละเอยีดของขอ้ตกลงระหวา่งทา่นและโนเกยี บนัทกึเกีย่วกบัการตดิต่อและสือ่สาร
ขอ้มลูและรายละเอยีดเกีย่วกบั คอนเทน้ตท์ีท่า่นใหก้บัโนเกยีและขอ้มลูอืน่เกีย่วกบัธรุกรรมดังกลา่วเป็นตน้ โนเกยีอาจบนัทกึการ
สือ่สารของทา่นกบัฝ่ายดูแลลกูคา้ของโนเกยีหรอืจดุตดิตอ่อืน่ ทัง้นีต้ามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับอยูใ่นปัจจบุัน

• ขอ้มลูตาํแหนง่ (Location data) บรกิารบนฐานของตําแหน่ง (location-based service) และฟีเจอรข์องโนเกยีอาจมกีารใช ้
ดาวเทยีม, Wi-Fi หรอืขอ้มลูตําแหน่งบนฐานของเครอืขา่ย (network based location data) อืน่ๆ ตัวอยา่งเชน่ ทีอ่ยู ่IP (IP-address)
ของทา่นเป็นตน้ วธิกีารชว่ยหาตําแหน่งของอปุกรณ์ (assisted positioning method of device) เชน่ Assisted GPS จะใหข้อ้มลู
ตําแหน่งทีร่วดเร็วและแมน่ยํามากกวา่เดมิ การใชว้ธิกีารชว่ยหาตําแหน่ง (assisted positioning method) อาจเกีย่วพันกบัการแลก
เปลีย่นขอ้มลูตําแหน่งของท่าน, ตัวบง่ชีเ้ครอืขา่ยไรส้าย (wireless network identifiers) พรอ้มดว้ย อปุกรณ์ทีเ่ป็นเอกลักษณ์
(unique device) หรอืตัวบง่ชีข้องผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยพรอ้มดว้ยเซริฟ์เวอรตํ์าแหน่ง (network service provider identifiers with a
location server) โนเกยีดําเนนิการกบัขอ้มลูนีโ้ดยไมร่ะบชุือ่ ทัง้น้ี โดยขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ตําแหน่งของทา่น (positioning settings)
และ การใชบ้รกิารตําแหน่ง (location services) ของทา่นกบัผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆ อปุกรณ์ (device) ของทา่นจงึอาจเชือ่มต่อกบัเซริฟ์เวอร์
ของผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ซ ึง่มไิดค้วบคมุหรอืดําเนนิการโดยโนเกยี โนเกยีจงึขอแนะนําใหท้า่นตรวจสอบนโยบายการรักษาสทิธใินความ
เป็นสว่นตัวของผูใ้หบ้รกิารนัน้  ๆเพือ่จะไดเ้ขา้ใจวธิกีารทีผู่ใ้หบ้รกิารเหลา่นัน้ดําเนนิการกบัขอ้มลูตําแหน่งของท่าน ทา่นสามารถแกไ้ข
การตัง้ค่าตําแหน่งของอปุกรณ์ของทา่นจากการตัง้คา่อปุกรณ์ เชน่ เปลีย่นหรอื ปิดการทํางานของวธิกีารหาตําแหน่ง (disable
positioning methods) หรอื เซริฟ์เวอรข์องตําแหน่ง (location servers) หรอืแกไ้ขความแมน่ยําของขอ้มลูตําแหน่ง

โนเกยีขอเสนอบรกิารบนฐานของตําแหน่ง (location-based service) และฟีเจอรท์ีห่ลากหลายซึง่อาจตอ้งมกีารใชข้อ้มลูตําแหน่ง
ของทา่น เชน่ เมือ่ทา่นคน้หาตําแหน่ง (location based search), ใชฟี้เจอรเ์พิม่เรือ่งตําแหน่งอากาศ (location enhanced weather
features) หรอืรอ้งขอขอ้มลูแผนที ่(map data) ขอ้มลูตําแหน่งของทา่นอาจถกูสง่ไปยงัโนเกยีเพือ่ใหค้อนเทน้ตท์ีถ่กูตอ้งแกท่า่น สิง่
ทีก่ล่าวมานัน้ยงัรวมถงึการโฆษณาบนฐานของตําแหน่ง (location based advertising) อนึง่ บรกิารบนฐานของตําแหน่ง (location
based services) บางอยา่งอาจยอมใหท้า่นเชือ่มโยงขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นกบัตําแหน่งของทา่น ทัง้น้ี หากจะเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่ว
กบับรกิารบนฐานของตําแหน่ง และฟีเจอรท์ีม่อียู ่โปรดอา้งองิกบัคําแนะนําและวสัดสุนับสนุนสําหรับผลติภณัฑแ์ละบรกิารอืน่ๆ ของเรา

ทําไมโนเกยีดาํเนนิการกบัขอ้มลูสว่นตวัของทา่น?

โนเกยีจะดําเนนิการกบัขอ้มลูสว่นตัวของทา่นเพือ่วัตถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี ้ขอเรยีนวา่อาจมวีัตถปุระสงคห์นึง่อยา่งหรอืหลายอยา่งพรอ้มกนัใน
การดําเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูดังกลา่ว

• การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โนเกยีอาจใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นเพือ่ใหผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราแกท่า่น เพือ่ดําเนนิการ
เกีย่วกบัคําสัง่ของทา่น หรอืตามทีจํ่าเป็นเพือ่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงระหว่างทา่นและโนเกยี หรอืเพือ่ดําเนนิการเกีย่วกบัการทํางานและ
ความปลอดภยัของผลติภัณฑแ์ละบรกิารของโนเกยี เพือ่ระบตัุวทา่น และเพือ่ป้องกันและตรวจสอบเกีย่วกบัการหลอกลวงหรอืการใช ้
ในทางทีผ่ดิอืน่ๆ

• การพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โนเกยีอาจใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นเพือ่พัฒนาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของโนเกยี อยา่งไรกต็าม
สว่นใหญแ่ลว้โนเกยีจะใชเ้ฉพาะขอ้มลูรวมและขอ้มลูเชงิสถติเิพือ่การพัฒนาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของโนเกยี นอกจากน้ีโนเกยีอาจ
รวมขอ้มลูสว่นตัวของทา่นทีเ่กีย่วกบัการใชผ้ลติภณัฑ ์และ/หรอืบรกิารของโนเกยีเขา้กบัขอ้มลูสว่นตัวของทา่นทีเ่ราอาจเก็บไว ้เวน้
แตจ่ะเก็บขอ้มลูสว่นตัวดังกล่าวไวเ้พือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่

• การตดิตอ่สือ่สารกบัทา่น โนเกยีอาจใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นเพือ่ทําการตดิตอ่สือ่สารกบัทา่นเพือ่สง่การเตอืนเรือ่งสําคัญ (critical
alerts) และประกาศอืน่เกีย่วกบัผลติภณัฑ ์และ/หรอืบรกิารของเรา และเพอการตดื่ ิ ต่อท่านเพือ่วัตถุประสงคเ์กีย่วกบัการดูแลลกูคา้

การตลาดและการใหค้าํแนะนํา โนเกยีอาจใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นเพือ่ทําใหข้อ้เสนอของเราเป็นของสว่นบคุคล และเพือ่การมอบบรกิาร
ทีเ่กีย่วขอ้งแกท่า่นใหม้ากขึน้ เชน่ การใหคํ้าแนะนําและการแสดงคอนเทน้ตท์ีทํ่าตามลูกคา้ประสงค ์และโฆษณาในบรกิารของเรา ซึง่อาจ
รวมถงึการแสดงคอนเทน้ตข์องโนเกยีและของบคุคลภายนอก โนเกยียงัอาจใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นสําหรับการทําการตลาดโดยตรงหรอื
เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการวจิัย เชน่ ทําวจิัยการตลาด และโนเกยีอาจตดิตอ่ทา่นเพือ่แจง้ใหท้่านทราบถงึผลติภณัฑใ์หม ่บรกิารหรอืโปรโมชัน่
ใหมท่ีโ่นเกยีอาจเสนอตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับอยูใ่นปัจจบุนั
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การใชอ้ปุกรณ์โนเกยีของทา่นคร ัง้แรก

ในการใชอ้ปุกรณ์ครัง้แรกของท่าน อาจมกีารสรา้งบญัชโีนเกยีขึน้สําหรับทา่นหรอืทา่นอาจตอ้ง sign in ดว้ยบญัชโีนเกยีทีท่า่นมอียู ่ซึง่ขึน้อยู่
กบัอปุกรณ์ของทา่น อนึง่ ในขัน้ตอน activation นัน้ ชือ่ของทา่น อเีมล ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ตัวบง่ชีอ้ปุกรณ์โทรศัพทเ์คลือ่นที่
ซ ึง่เป็นมลีักษณะเฉพาะตัว (unique mobile device identifier) และขอ้มลูเอกลักษณ์ของผู ้ คัรสม  (subscriber identity information) ของ
ทา่นอาจสง่ไปยงัโนเกยี และโนเกยีอาจเชือ่มโยงกบัขอ้มลูนี้ดว้ยบญัชโีนเกยีของทา่น ขอ้มลูผสมน้ีอาจถกูใชเ้พือ่ activate การรับประกนั
และการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธบิางประเภทของท่าน และเพือ่สง่ขอ้ความเฉพาะบคุคลใหแ้กท่า่น เชน่ อเีมล ตัวอกัษรและหรอืขอ้ความอืน่ ทัง้นี้
ขอ้ความเหลา่นีอ้าจรวมถงึขอ้ความเกีย่วกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารของโนเกยี เชน่ tips และขอ้เสนอเชงิพาณชิย ์ทา่นอาจเลกิสมคัรขอ้ความ
เหลา่นีไ้ดไ้มว่า่เวลาใด เชน่ โดยทําตามขอ้มลูในขอ้ความซึง่ทา่นไดรั้บภายหลังอปุกรณ์ของทา่นมกีารใชง้านคําสั่งในอปุกรณ์ หรอืใน
ขอ้ความผา่นทางเครือ่งมอืการจัดการ profile หรอืการตดิตอ่การดแูลลกูคา้ของโนเกยี ขอ้มลูทีจ่ัดเกบ็อาจมกีารนําไปใชใ้นการแสดงคอน
เทน้ตส์ว่นบคุคลเชน่กนั รวมถงึเพือ่ปรับปรุงผลติภณัฑแ์ละบรกิารของโนเกยี ขอ้มลูขา้งตน้ยงันําไปใชใ้นกรณีทา่นทําใหซ้อฟทแ์วรข์อง
อปุกรณ์ของทา่นเป็นปัจจบุนั

โนเกยีใชข้อ้มลูสว่นตวัรว่มกบัผูอ้ ืน่หรอืไม?่

โนเกยีไมข่าย ใหเ้ชา่ หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นตัวของทา่นตอ่บคุคลภายนอกเวน้แตใ่นกรณีทีร่ะบไุวด้า้นลา่งนี้

• คาํยนิยอมของทา่นและบรกิารในลกัษณะการมสีว่นรว่มทางสงัคม โนเกยีอาจใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นร่วมกบัผูอ้ ืน่หากเราได ้
รับคํายนิยอมจากทา่นใหดํ้าเนนิการได ้บรกิารบางอยา่งอาจทําใหท้า่นสามารถใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นกบัผูใ้ชบ้รกิารดังกลา่วรายอืน่
หรอืกบับรกิารอืน่และผูใ้ชบ้รกิารดังกลา่ว โปรดพจิารณาอยา่งถีถ่ว้นกอ่นทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสว่นตัวหรอืขอ้มลูอืน่ซ ึง่ผูใ้ชร้ายอืน่อาจ
เขา้ถงึได ้

• บรษิทัในกลุม่โนเกยีและบคุคลภายนอกทีไ่ดร้บัอนญุาต โนเกยีสามารถใชข้อ้มลูสว่นตัวของท่านร่วมกบับรษัิทอืน่ในกลุม่โนเกยี
หรอืบคุคลภายนอกทีไ่ดรั้บอนุญาตซึง่เป็นผูดํ้าเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นตัวใหก้บัโนเกยีเพือ่วัตถปุระสงคท์ีร่ะบไุวใ้นนโยบายนี ้ซึง่
อาจรวมถงึการเรยีกเกบ็เงนิ (billing )ผ่านผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของทา่นเป็นตน้ หรอืสิง่อืน่ การสง่มอบสิง่ทีซ่ ือ้ การใหบ้รกิารรวมถงึ
บรกิารลกูคา้ การจัดการและการวเิคราะหข์อ้มลูของลกูคา้ การตรวจสอบเครดติ การทําวจิัยตลาด และการจัดการดา้นการตลาดและ
แคมเปญอืน่ดังกลา่ว เมือ่ทา่นซือ้ผลติภัณฑโ์นเกยีจากเราพรอ้มแผนผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย โนเกยีอาจตอ้งแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของทา่นเพือ่การใหบ้รกิารดังกลา่วแกท่า่นได ้

โนเกยีอาจทําการตลาดแบบรว่มกบัผูอ้ ืน่และการตดิต่อสือ่สารกบัหุน้สว่นรายอืน่ของโนเกยี เชน่ ผูป้ระกอบการโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่อง
ทา่น อนึง่ เพือ่หลกีเลีย่งการตดิต่อสือ่สารทีซ่ํ้าซอ้นหรอืทีไ่มจํ่าเป็น และในการทีจ่ะปรับขอ้ความใหเ้หมาะสมกบัทา่น โนเกยีอาจตอ้ง
จับคูข่อ้ความซึง่โนเกยีไดจ้ัดเก็บไวเ้ขา้กบัขอ้มลูซึง่หุน้สว่นไดจ้ัดเก็บไวใ้นกรณีทีก่ฎหมายอนุญาตใหทํ้าได ้

บคุคลภายนอกเหล่านีไ้มไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นสําหรับวัตถปุระสงคอ์ืน่ใด และโนเกยีไดกํ้าหนดใหบ้คุคลดังกลา่ว
กระทําการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายนี ้รวมทัง้ดําเนนิมาตรการดา้นความปลอดภยัทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นตัวของทา่น

• การโอนระหวา่งประเทศ การจัดหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของโนเกยีอาจใชท้รัพยากรและเซริฟ์เวอรท์ีอ่ยูใ่นประเทศตา่ง  ๆทั่วโลก ดัง
นัน้อาจมกีารโอนขอ้มลูสว่นตัวของทา่นจากประเทศทีท่า่นใชบ้รกิารไปยงันานาประเทศ รวมทัง้ประเทศทีอ่ยูน่อกเขตเศรษฐกจิของ
ยโุรป (European Economic Area หรอื EEA) ซึง่ไมม่กีฎหมายทีใ่หค้วามคุม้ครองอยา่งเฉพาะเจาะจงกบัขอ้มลูสว่นตัว หรอืมกีฎ
ระเบยีบทางกฎหมายวา่ดว้ยเรือ่งการคุม้ครองขอ้มลูทีแ่ตกตา่งกนัไป เชน่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ในกรณีดังกลา่วโนเกยีไดดํ้าเนนิการ
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มหีลักกฎหมายเกีย่วกบัการโอนขอ้มลูดังกลา่ว และมกีารใหค้วามคุม้ครองอยา่งเพยีงพอกบัขอ้มลูสว่นตัวของท่านตาม
ทีก่ฎหมายทีบ่งัคับใชกํ้าหนด เชน่ การใชข้อ้ตกลงมาตรฐานทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง (หากจําเป็น)
และโดยการกําหนดใหม้กีารใชม้าตรการทางดา้นการรักษาความปลอดภยัเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มลูขององคก์รที่
เหมาะสม

• การเปิดเผยตามบงัคบัของกฎหมาย โนเกยีอาจมหีนา้ทีต่ามกฎหมายทีจ่ะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นตัวของทา่นตอ่หน่วยงานทีม่ี
อํานาจ หรอืบคุคลภายนอก เชน่หน่วยงานทีบ่งัคับใชก้ฎหมายในประเทศตา่ง  ๆทีโ่นเกยีหรอืบคุคลภายนอกทีก่ระทําการแทนโนเกยี
ประกอบการอยู ่นอกจากนีโ้นเกยีสามารถเปิดเผยหรอืดําเนนิการประการอืน่กบัขอ้มลูสว่นตัวของท่านตามกฎหมายทีบ่งัคับใช ้ เพือ่
ปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของโนเกยีเชน่ ในกระบวนการทางแพ่งหรอือาญา

• การควบรวมกจิการ หากโนเกยีตัดสนิใจทีจ่ะซือ้ ขาย รวมกจิการหรอืปรับปรงุธุรกจิของโนเกยีในบางประเทศ การดําเนนิการดังกล่าว
อาจรวมถงึการทีโ่นเกยีจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นตัวตอ่ผูท้ีส่นใจจะซือ้ หรอืผูซ้ ือ้กจิการรวมทัง้ทีป่รกึษาของบคุคลดังกลา่ว หรอืรับขอ้มลู
สว่นตัวจากผูข้ายและทีป่รกึษาของผูข้าย

โนเกยีจดัการเรือ่งสทิธสิว่นบคุคลของเด็กอยา่งไร?

โดยปกตแิลว้ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของโนเกยีมขี ึน้เพือ่ผูช้มผูฟั้งทั่วไป โนเกยีไมจ่ัดเก็บขอ้มลูของเด็กโดยรูว้า่ปราศความยนิยอมของพอ่แม่
หรอืผูป้กครอง โนเกยีเผยแพรแ่นวทางดา้นความปลอดภยัสําหรับการใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตในเว็บไซตข์องเรา
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โนเกยีจดัการเร ือ่งคณุภาพของขอ้มลูอยา่งไร?

โนเกยีจะดําเนนิการทีเ่หมาะสมเพือ่ใหข้อ้มลูสว่นตัวทีโ่นเกยีไดร้วบรวมไวม้คีวามถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนั และจะทําการลบขอ้มลูสว่นตัวทีไ่ม่
เป็นปัจจบุนั ไมถ่กูตอ้ง และไมจํ่าเป็นออกไป

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารบางอยา่งของโนเกยีทําใหท้่านสามารถบรหิารจัดการขอ้มลูโดยรวมของทา่นได ้ ซึง่โนเกยีขอใหท้า่นเขา้ดขูอ้มลูสว่น
ตัวของทา่นเป็นครัง้คราวเพือ่ตรวจดวูา่ขอ้มลูดังกล่าววา่ถกูตอ้งและเป็นปัจจบุันหรอืไม ่หากมกีารเปลีย่นแปลงใด  ๆทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน
การใหร้ายละเอยีดทีถ่กูตอ้งแกโ่นเกยี และแกไ้ขขอ้มลูสว่นตัวทีท่า่นใหไ้วก้บัโนเกยีใหเ้ป็นปัจจบุนั

ในการปกป้องดแูลขอ้มลูสว่นตวัไดท้ําตามข ัน้ตอนอะไรบา้ง?

ความเป็นสว่นตัวและความปลอดภยัเป็นขอ้พจิารณาสําคัญในการสรา้งและการมอบผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา ทัง้นีเ้ราไดม้อบหมายความ
รับผดิชอบทีเ่ฉพาะเจาะจงในการจัดการเรือ่งความเป็นสว่นตัวและเรือ่งเกีย่วกบัความปลอดภัย เราบงัคับใชน้โยบายภายในของเราและ
แนวทางตา่งๆ ผา่นทางการเลอืกสรรกจิกรรมทีเ่หมาะสม รวมถงึการบรหิารความเสีย่งเชงิรกุและเชงิตอบสนอง วศิวกรรมดา้นความปลอดภยั
การฝึกอบรมและการประเมนิ เราดําเนนิการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมในการจัดการเรือ่งความปลอดภยัออนไลน ์ความปลอดภยัทางรา่งกาย
ความเสีย่งในการสญูเสยีขอ้มลู และความเสีย่งดังกลา่วซ ึง่คํานงึถงึความเสีย่งเห็นไดจ้ากการดําเนนิการและลักษณะขอ้มลูทีจ่ะไดร้ับความ
คุม้ครอง อนึง่ เรายงัจํากดัการเขา้ถงึฐานขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูสว่นตัวของบคุคลผูม้อํีานาจ ซึง่มคีวามจําเป็นทีส่มเหตผุลในอนัทีจ่ะเขา้
ถงึขอ้มลูดังกลา่ว

โนเกยีใช ้Cookies และ Web Beacons อยา่งไร?

Cookies เป็นไฟลข์อ้ความเล็ก  ๆซึง่เว็บเซริฟ์เวอรส์ง่ถงึคอมพวิเตอรข์องทา่น เราใช ้cookies เพือ่มอบประโยชนต์่างๆ แกท่่าน Session
cookies จดจํากจิกรรมกอ่นหนา้นีท้ีท่า่นทําไป เชน่ รายการทีท่า่นใสไ่วใ้นตระกรา้ซือ้สนิคา้ (shopping cart) อนึง่ cookies ทีย่งัคงอยูก่็จะใช ้
เพือ่บนัทกึความชืน่ชอบของท่านทีม่ใีนหลาย  ๆเรือ่ง เชน่ การกําหนดตามแตล่ะบคุคลในเว็บไซตข์องเรา เป็นตน้ Cookies ยงัอาจใชใ้นการ
แสดงโฆษณาเป้าหมายและขอ้แนะนําตา่ง  ๆเชน่ เพือ่ขจัดการแสดงโฆษณาแกท่า่นหลายครัง้ หรอืแสดงโฆษณาทีเ่ราเห็นวา่ทา่นสนใจ ซึง่
อยูบ่นฐานของการกระทําทีผ่า่นมาของทา่นในเว็บไซตข์องเรา cookies ยงัใชเ้พือ่แสดงถงึประสทิธผิลของโปรโมชัน่และแคมเปญโฆษณา
ของเรา และเพือ่ปรับปรงุผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา

โนเกยีอาจใชส้ ิง่ทีเ่รยีกวา่ web beacons (หรอื pixel tags) กบัเว็บไซตบ์างเว็บไซตข์องเรา อยา่งไรก็ตามโนเกยีจะไมใ่ชส้ ิง่ดังกลา่วเพือ่ระบุ
ตัวผูใ้ชเ้ป็นการสว่นตัว ปกตแิลว้ web beacons เป็นภาพกราฟฟิคทีใ่สไ่วใ้นเว็บไซตเ์พือ่นับจํานวนผูเ้ขา้เยีย่มชมเว็บไซต ์และ/หรอืเพือ่
เขา้ไปยงั cookies บางไฟล ์ขอ้มลูดังกลา่วจะใชเ้พือ่ปรับปรุงบรกิารของโนเกยี โดยทั่วไป web beacons จะไมเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูอืน่นอก
เหนอืจากทีบ่ราวเซอรข์องทา่นจะใหก้บัโนเกยี ตามมาตรฐานของการตดิตอ่สือ่สารทางอนิเตอรเ์น็ต ทัง้นี ้web beacons จะไมส่ามารถ
ตดิตามการดําเนนิการบางอยา่งของทา่นไดห้ากทา่นปิด cookies อยา่งไรก็ตาม web beacons จะยงัคงทําการเก็บรวบรวมขอ้มลูการเขา้เว็บ
ตอ่ไปไดจ้าก IP-Address ของท่าน แตข่อ้มลูดังกลา่วจะไมเ่ป็นขอ้มลูเฉพาะอกีตอ่ไป

เว็บไซตข์องโนเกยีบางเว็บไซต ์หรอืแอพพลเิคชัน่บางแอพพลเิคชัน่นัน้อาจใชส้ ิง่ทีเ่รยีกกนัวา่เป็นออบเจ็กตท์ีจ่ัดเก็บไวเ้ฉพาะที่ (locally
stored objects) เชน่ Flash local shared objects (“Flash cookies”) หรอื HTML5 Web Storage ทัง้นี ้ออบเจ็กตท์ีจ่ัดเก็บไวเ้ฉพาะทีจ่ะ
ใชเ้พือ่วัตถปุระสงคท์ีค่ลา้ยคลงึกนักบั cookies แตอ่าจมจํีานวนและประเภทของขอ้มลูทีแ่ตกตา่งกนัมากกวา่ browser cookies เชน่ ใน
Flash ทา่นอาจใช ้Flash Player Setting Manager เพือ่ควบคุมการจัดเกบ็ออบเจ็กตท์ีใ่ชร้ว่มกนัเฉพาะที่ (local shared objects) รวมถงึการ
ปิดการทํางาน (disabling) ของออบเจ็กตท์ีใ่ชร้ว่มกนัเฉพาะทีสํ่าหรับบางเว็บไซตเ์ทา่นัน้ หรอืการปิดการทํางาน (disabling) ของการจัดเก็บ
ออบเจ็กตท์ีใ่ชร้ว่มกนัเฉพาะทีอ่ยา่งเบ็ดเสร็จในเว็บไซตท์ัง้หมด

เว็บไซตข์องโนเกยีบางเว็บไซตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารโฆษณาของบคุคลภายนอก เชน่ DoubleClick ทีใ่ชเ้พือ่สง่เสรมิการโฆษณา DoubleClick
ใช ้cookies เพือ่จัดเกบ็ขอ้มลูทีท่า่นเขา้ชมเว็บไซตข์องโนเกยีและของบคุคลภายนอก ขอ้มลูนีจ้ะใชส้ง่เสรมิการโฆษณาในเว็บไซตข์อง
โนเกยีและของบคุคลภายนอก ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมไวจ้ะไมส่ามารถระบตุัวบคุคลโดยตรง และ DoubleClick จะไมแ่บง่ปันขอ้มลูกบับคุคล
ภายนอก ทา่นอาจเลอืกทีจ่ะสัง่ปิดการทํางาน (disable) DoubleClick cookie ไมว่า่เวลาใดโดยใช ้cookie ทีเ่ลอืกไมทํ่าของ DoubleClick
(DoubleClick opt-out cookie) อนึง่ ท่านอาจเขา้ไปที ่http://networkadvertising.org/ เพือ่ตดิตัง้ cookie ทีเ่ลอืกไมทํ่า (opt-out cookie)

บราวเซอรส์ว่นใหญนั่น้ทําใหท้า่นสามารถปิดการทํางาน (disable) หรอืใหม้กีารใช ้cookie ก็ได ้ทา่นยงัอาจลบ cookies ในคอมพวิเตอรข์อง
ทา่นหากบราวเซอรข์องทา่นยอมใหทํ้าได ้หากทา่นปิดการทํางานของ cookie ทา่นอาจไมส่ามารถใชบ้รกิารบางสว่นของเราและท่านอาจ
ตอ้งตดิตัง้ cookie ทีเ่ลอืกไมทํ่า (opt-out cookie) ใหมอ่กีครัง้

สทิธขิองทา่น

ทา่นมสีทิธทิีจ่ะทราบวา่ขอ้มลูสว่นตัวใดของท่านทีโ่นเกยีเก็บไว ้ท่านมสีทิธลิบขอ้มลูสว่นตัวทีไ่มค่รบถว้น ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมเ่ป็นปัจจบุนั
หรอื ทา่นมสีทิธขิอใหโ้นเกยีระงับการดําเนนิการกบัขอ้มลูสว่นตัวของทา่นเพือ่การตลาดแบบตรง หรอืเพือ่ทําการวจิัยตลาด อยา่งไรก็ตาม
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หากทา่นเลอืกทีจ่ะไมทํ่าการตลาดและไมต่ดิตอ่สือ่สารลักษณะอืน่กบัโนเกยี เราอาจจะยงัคงสง่การเตอืนทีสํ่าคัญ (critical alerts) เกีย่วกบั
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา หรอือาจตดิตอ่ทา่นเพือ่วัตถปุระสงคเ์หลา่นี้

ทา่นสามารถใชส้ทิธขิองทา่นโดยการตดิตอ่กบัโนเกยีผา่นจดุบรกิารทีร่ะบดุา้นลา่ง ในบางกรณีโดยเฉพาะในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะให ้
โนเกยีลบหรอืยกเลกิการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นตัวของท่าน โนเกยีอาจไมส่ามารถใหบ้รกิารกบัทา่นไดอ้กีต่อไป ขอเรยีนวา่โนเกยีอาจจําเป็น
ทีจ่ะตอ้งตดิต่อท่านและสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ เพือ่จะไดส้ามารถปฏบิัตติามคํารอ้งขอขา้งบนของทา่นได ้นอกจากน้ีขอเรยีนวา่กฎหมายที่
บงัคับใชใ้นปัจจบุนัอาจมขีอ้จํากดัและบทบญัญัตอิืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธขิองทา่นทีร่ะบไุวข้า้งตน้

โนเกยีขอแนะนําใหท้า่นใชอ้ปุกรณ์บรหิารจัดการขอ้มลู เชน่ บญัชขีองโนเกยี เพือ่วัตถปุระสงคด์ังกลา่วขา้งตน้ เนือ่งจากอปุกรณ์ดังกลา่วจะ
ทําใหท้า่นสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นตัวของท่านไดโ้ดยตรง และทําใหท้า่นสามารถบรหิารจัดการขอ้มลูดังกลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

บคุคลใดเป็นผูค้วบคมุดแูลขอ้มลูสว่นตวัของทา่น?

Nokia Corporation c/o Privacy Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland จะเป็นผูค้วบคมุดแูลขอ้มลูสว่นตัวของท่าน

นอกจากนีบ้รษัิทในเครอืโนเกยีซึง่เป็นผูจ้ัดการผลติภณัฑแ์ละบรกิารอาจเป็นผูค้วบคมุดแูลขอ้มลูสว่นตัวของท่านดว้ย ทา่นสามารถหาไดว้า่
ผูใ้ดเป็นผูค้วบคมุดแูลดังกลา่ว และหารายละเอยีดสําหรับตดิตอ่โดยอา่นจากขอ้กําหนดและเงือ่นไขของผลติภณัฑห์รอืบรกิารดังกล่าว หรอื
โดยใชข้อ้มลูสําหรับตดิตอ่ทีใ่หไ้วใ้นเว็บไซตข์องโนเกยี

สําหรับเรือ่งเกีย่วกบัแนวปฏบิตัเิรือ่งสทิธใินความเป็นสว่นตัวนัน้ ทา่นสามารถตดิต่อเราไดท้ี่

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

กรอบวธิปีฏบิตั ิSafe Habor ของสหรฐัอเมรกิาวา่ดว้ยขอ้มลูสว่นตวั

Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 ปฏบิตัติามหลัก Safe Habor ของประชาคมยโุรป-สหรัฐ/สวสิ-สหรัฐฯ
วา่ดว้ยขอ้มลูสว่นตัวในเรือ่งการบอกกลา่ว การสง่ผา่น (Onward Transfer) ความปลอดภยั ความมบีรูณภาพของขอ้มลู การเขา้ถงึและการ
บงัคับใช ้และไดม้กีารจดทะเบยีนไวก้ับโปรแกรม Safe Harbor ของกระทรวงพาณชิยข์องสหรัฐอเมรกิา หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืความกงัวล
เกีย่วกบัการทีโ่นเกยีเขา้รว่มอยูใ่นกรอบวธิปีฏบิตั ิSafe Habor โปรดตดิตอ่

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA

Attention: Legal Director, North America

หากทา่นเชือ่วา่ Nokia Inc. ไมไ่ดจ้ัดการเกีย่วกบัเรือ่งสทิธใินขอ้มลูสว่นตัวของท่านอยา่งน่าพงึพอใจ ทา่นอาจตดิตอ่คณะผูคุ้ม้ครองขอ้มลู
แหง่ประชาคมยโุรป ณ Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM หรอืเขา้
ชมเว็บไซต ์http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายเรือ่งสทิธใินความเป็นสว่นตวั

โนเกยีอาจทําการแกไ้ข เปลีย่นแปลงนโยบายนีเ้ป็นครัง้คราว หรอือาจแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการเขา้มายงัไซตน์ีเ้มือ่ใดกไ็ดโ้ดยมี
หรอืไมม่กีารบอกกลา่วลว่งหนา้ อยา่งไรก็ตามหากนโยบายน้ีมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งสําคัญหรอืในทศิทางตรงขา้ม โนเกยีจะโพสทข์อ้ความ
เพือ่แจง้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวในสว่นตน้ของนโยบาย และบนโฮมเพจของไซตน์ีเ้ป็นเวลา 30 วัน โนเกยีขอใหท้า่นเขา้ดนูโยบายเป็นครัง้
คราวเพือ่รับทราบเกีย่วกบัการแกไ้ขเปลีย่นแปลงเกีย่วกบันโยบาย
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คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ ผลติภัณฑ ์RM-763 นี ้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถดสํูาเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi และ WE: โลโก ้เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Nokia Corporation
Nokia tune เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของ Nokia Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่และชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ลา่วถงึในทีน่ี้อาจเป็น
เครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ของเจา้ของผลติภณัฑนั์น้ๆ

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้ในรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรุงสว่นหนึง่
สว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับนีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ประกอบดว้ยซอฟตแ์วรเ์ขา้รหัสขอ้ความ RSA BSAFE หรอืซอฟตแ์วรโ์ปรโตคอลรักษาความปลอดภยัจาก RSA Security

Oracle และ Java เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Oracle และ/หรอืบรษัิทในเครอื

สว่นตา่งๆ ของซอฟตแ์วร ์Nokia Maps เป็นลขิสทิธิข์อง ©1996-2011 The FreeType Project สงวนลขิสทิธิ์

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายนีโ้ดย Nokia จะเป็นการใชภ้ายใตใ้บ
อนุญาตใชง้าน

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่ใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิยใ์นการเชือ่มต่อกบั
ขอ้มลูทีเ่ขา้รหัสตามขอ้กําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัวและไมใ่ชท่างการคา้ และ (ii) เพือ่ใช ้
เชือ่มตอ่กบัวดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้หบ้รกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใดนอกเหนือจากนี ้ขอ้มลูเพิม่เตมิรวมถงึ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดไูดจ้าก MPEG LA, LLC ทีเ่ว็บไซต ์http://
www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุด

เนือ้หาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการ
รับประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอดจนความ
ถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ท่านัน้ Nokia ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนี้ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
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ผลติภัณฑ ์คณุสมบตั ิแอปพลเิคชั่น และบรกิารบางอยา่งอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่าย
Nokia หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้น
การสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่  ๆหา้มกระทําการใด  ๆทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

Nokia จะไมรั่บประกนัหรอืรับผดิชอบตอ่ความสามารถในการใชง้าน เน้ือหา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้ม
กบัโทรศัพทข์องคณุ คณุจะทราบวา่แอปพลเิคชัน่เหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอปพลเิคชัน่นัน้ Nokia จะ
ไมรั่บรอง รับประกนั หรอืรับผดิชอบใด  ๆตอ่ความสามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่า
พรอ้มกบัโทรศัพทข์องคณุ

ความพรอ้มของบรกิารตา่งๆ ของ Nokia อาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณ์ของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนคลืน่วทิยหุรอืโทรทัศนไ์ด ้(เชน่ เมือ่ใชโ้ทรศัพทใ์นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัอปุกรณ์รับสญัญาณ)
FCC หรอื IC อาจรอ้งขอใหค้ณุหยดุใชโ้ทรศัพท ์หากสญัญาณรบกวนดังกลา่วน้ียงัมอียู ่หากคณุตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย์
บรกิารในพืน้ทีข่องคณุ อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC และมาตรฐาน RSS ทีย่กเวน้ใบอนุญาตของ Industry
Canada การทํางานของเครือ่งขึน้อยูก่บัเงือ่นไข 2 ประการ ดังน้ี (1) อปุกรณ์นีอ้าจไมก่อ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใด  ๆและ (2)
อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับสญัญาณรบกวนใด  ๆทีไ่ดรั้บ รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหอ้ปุกรณ์ทํางานไมต่รงกบัทีต่อ้งการ การเปลีย่นแปลง
หรอืดัดแปลงใด  ๆทีไ่มไ่ดรั้บการอนุมตัเิป็นลายลักษณ์อกัษรโดย Nokia อาจทําใหส้ทิธิใ์นการใชง้านอปุกรณ์นีข้องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะได ้

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 1015-2549 และขอ้กําหนดอืน่ของ กทช

การทํางานและคณุสมบตับิางอยา่งจะขึน้อยูก่บัซมิการด์ และ/หรอืเครอืขา่ย MMS หรอืความสามารถในการใชง้านรว่มกนัไดข้องอปุกรณ์และ
รปูแบบเนือ้หาทีไ่ดรั้บการสนับสนุน บรกิารบางประเภทจะเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่เตมิ

/ฉบบัที ่1.0 TH
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