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Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้น เราจงึขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลติภัณฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสดุที่อนุญาตโดยกฎหมายทีน่ํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือรายได
หรือความเสียหายพิเศษ โดยอบุัตกิารณ อนัเปนผลสบืเนื่องหรือความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับประกนัใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูที่การรับประกนั รวมถึงโอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมใน
การใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
นี้หรือยกเลิกโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
แอปพลิเคชั่นของบริษัทอืน่ที่มาพรอมกับโทรศพัท อาจถูกสรางขึ้นและอาจเปนของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไมใชกิจการในเครือหรือมีสวนเกีย่วของกบั Nokia ทั้งนี้ Nokia ไมไดเปน
เจาของลขิสทิธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลิตรายอื่นเหลานี้ ดังนั้น Nokia จงึไมมสีวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการใชงานของ
แอปพลเิคชั่นเหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่นหรือสื่อเหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกนัใดๆ สําหรับแอปพลเิคชั่นของบริษัทเหลานี้ ดวยการใชแอปพลเิคชั่น
ตางๆ คุณใหการรับรองวา แอปพลเิคชั่นเหลานั้นไดรบัการจดัเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกนัใดๆ อยางชัดแจงหรือเปนนัยยะ ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่
นํามาใช คณุยังใหการรับรองตอไปนี้อีกวา ทั้ง NOKIA รวมทั้งบรษิัทพันธมติรจะไมใหการรับประกนัใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทกุกรณี รวมถงึแตไมจํากัดเฉพาะการ
รับประกันของชื่อสินคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวัตถปุระสงคพิเศษ หรือรับประกนัวาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา หรือสิทธิ์
อืน่ใดของบุคคลที่สาม

ผลติภัณฑ แอปพลเิคชั่น และบริการที่วางจําหนายและมีใหสําหรับผลติภัณฑรุนนี้อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตวัแทนจําหนาย Noka เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่ม
เตมิและภาษาที่มีในเครื่อง

การใชงานและคณุสมบัติบางประการจะขึ้นอยูกับซิมการดและ/หรือเครือขาย ขึ้นอยูกบั MMS หรือคุณสมบัตใิชงานของโทรศัพท รวมถึงรูปแบบขอมูลที่สนับสนุน บริการบางอยางอาจมี
คาใชจายแยกตางหาก

โปรดดูขอมูลที่สําคญัอื่นๆ เกีย่วกบัโทรศัพทไดจากคูมือผูใช
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My Nokia
เกี่ยวกับ My Nokia
My Nokia เปนบริการที่ไมคิดคาธรรมเนียม ซึ่งจะมีการสง
ขอความตัวอกัษรที่ประกอบไปดวยเคลด็ลับ เทคนคิพิเศษ และ
บริการสนับสนุนสําหรับโทรศัพท Nokia ของคุณเปนระยะๆ
ทัง้นี้ บริการดังกลาวยังชวยใหคุณเรียกดูเวบ็ไซต My Nokia
WAP ซึ่งคุณจะสามารถคนหารายละเอยีดเกีย่วกบัอปุกรณ
Nokia และดาวนโหลดแบบเสียง ภาพกราฟก เกมส และแอป
พลเิคชั่นตางๆ ได ในการใชบริการ My Nokia บริการดังกลาวจะ
ตองมีใหบริการในประเทศของคุณ และผูใหบริการจะตอง
รองรับบริการกลาวดวย คุณตองสมัครใชบริการนี้

ซึง่จะมีการคิดคาธรรมเนยีมการโทรเมื่อคุณสงขอความเพือ่
สมัครหรือยกเลิกสมัครใชบริการ

สําหรับเงื่อนไขและขอตกลง โปรดดูเอกสารทีจ่ัดสงมาทาง
โทรศัพท หรือทีเ่วบ็ไซต www.nokia.com/mynokia

วิธีใช My Nokia
ในการสมัครบริการ My Nokia ใหเลือก My Nokia > ลง
ทะเบยีนกบั My Nokia
ในการเปดเว็บไซต My Nokia WAP ในเบราเซอรของคุณ ให
เลอืก My Nokia > ไปที่มือถือ My Nokia

ในการยกเลอกสมัครบริการ My Nokia ใหเลือก My Nokia >
ยกเลิกการสมัคร

ในการดูคําแนะนาํของ My Nokia ใหเลือก My Nokia > ขั้น
ตอน
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