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เพือ่ความปลอดภยัของคณุ

โปรดอา่นและปฏบิตัติามคําแนะนําตอ่ไปนี ้มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได ้สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นในคูม่อืผูใ้ชฉ้บบัสมบรูณ์

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย

ปิดโทรศพัทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศพัทอ์าจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวน
หรอือนัตราย ตวัอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล หรอืเมือ่อยูใ่กลก้บัอปุกรณท์างการแพทย,์ น้ํามนั

เชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ ปฏบิัตติามคําแนะนําทกุประการเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีจํ่ากดัการใช ้

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก

ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขบัขีย่านพาหนะอยู ่สิง่สําคญัอนัดบัแรกที่
คณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน

อปุกรณไ์รส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง

เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณต์า่งๆ ของเครือ่งได ้

แบตเตอรี ่อปุกรณช์ารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ

ใชแ้บตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ ทีไ่ดร้ับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใชก้บั
อปุกรณร์ุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบัอปุกรณท์ีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกันได ้

เก็บอปุกรณไ์วใ้นทีแ่หง้

โทรศพัทข์องคณุไมก่ันน้ํา ควรเก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคณุ

อยา่ฟังระดบัเสยีงทีด่งัเป็นระยะเวลานานเพือ่ป้องกนัอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีง ควรใชค้วามระมดัระวังเมือ่
ถอืโทรศพัทไ์วใ้กลห้ขูณะทีเ่ปิดลําโพง
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การเร ิม่ตน้การใชง้าน

ทําความเขา้ใจพืน้ฐานและเริม่ใชง้านโทรศพัทข์องคณุทันที

ปุ่ มและสว่นประกอบ
สํารวจปุ่ มและชิน้สว่นตา่งๆ ของโทรศพัทข์องคณุ

1 ชอ่งเสยีบเครือ่งชารจ์
2 ตวัเสยีบ Micro-USB
3 ชอ่งเสยีบชดุหฟัูง (3.5 มม.)
4 หนา้จอ
5 ปุ่ มเลือ่น
6 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิด
7 แป้นพมิพ์
8 ปุ่ มทางลดั
9 ปุ่ มโทร
10 ปุ่ มเลอืก
11 หฟัูง
12 เลนสก์ลอ้งถา่ยรปู กอ่นใชก้ลอ้งถา่ยรปู ให ้
ลอกเทปป้องกนัออกจากเลนสก์อ่น
13 ชอ่งใสซ่มิการด์ (SIM2 สําหรับโทรศพัทท์ีม่สีองซมิเทา่นัน้)
14 ลําโพง
15 เสาอากาศ

พืน้ทีเ่สาอากาศคอืบรเิวณทีไ่ฮไลต์

เคล็ดลบั: ล็อคปุ่ มกดและหนา้จอเมือ่ไมไ่ดใ้ชโ้ทรศพัท ์เลอืก เมน ูแลว้กดปุ่ มฟังกช์นั ในการปลดล็อค ให ้
เลอืก ปลดล็อค แลว้กดปุ่ มฟังกช์นั

โทรศพัทข์องคณุใชซ้อฟตแ์วร ์S40

ใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่
อา่นเพือ่เรยีนรูว้ธิกีารใสซ่มิการด์ลงในโทรศพัทข์องคณุ

1. ปิดเครือ่ง แลว้ถอดฝาครอบดา้นหลงัออก

2. หากแบตเตอรีอ่ยูใ่นโทรศพัท ์ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อก
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3. ยกฝาของทีว่างซมิการด์ แลว้วางซมิลงในทีว่างโดยควํ่าหนา้สมัผัสลง

4. วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรี ่แลว้ใสแ่บตเตอรีเ่ขา้ไป

5. กดฝาครอบดา้นหลังลงจนกระทั่งฝาครอบล็อคเขา้ที่

6. หากตอ้งการเปิดโทรศพัท ์ใหก้ด  คา้งไวจ้นกวา่โทรศพัทจ์ะสัน่

ใสซ่มิการด์อนัทีส่อง (สองซมิเทา่น ัน้)
คณุสามารถใสซ่มิการด์อนัทีส่อง (SIM2) ไดอ้ยา่งง่ายๆ โดยไมต่อ้งถอดแบตเตอรีอ่อก

1. เปิดฝา SIM2
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2. วางซมิการด์ลงในชอ่งโดยหงายหนา้สมัผัสขึน้

3. ดนัการด์เขา้ไปจนการด์ล็อคเขา้ที ่แลว้ปิดฝา

4. หากตอ้งการถอดการด์ออก ใหเ้ปิดฝา SIM2

5. ดนัซมิการด์จนการด์เดง้ออกมา และดงึซมิการด์ออก

การใสก่ารด์หนว่ยความจํา
เรยีนรูว้ธิกีารใสก่ารด์หน่วยความจําลงในโทรศพัทข์องคณุ

1. ปิดเครือ่ง แลว้ถอดฝาครอบดา้นหลงัออก
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2. หากแบตเตอรีอ่ยูใ่นโทรศพัท ์ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อก

3. เลือ่นทีว่างการด์หน่วยความจําไปทางดา้นบนของโทรศพัท์

4. ยกทีว่างการด์ขึน้

5. ใสก่ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดโ้ดยควํ่าหนา้สมัผัสลง

6. วางทีว่างซมิการด์ลง
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7. เลือ่นทีว่างซมิการด์กลบัสูตํ่าแหน่งเดมิ

8. วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรี ่แลว้ใสแ่บตเตอรีเ่ขา้ไป

9. กดฝาครอบดา้นหลังลงจนกระทั่งฝาครอบล็อคเขา้ที่

ชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงาน แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรีอ่กีครัง้กอ่นที่
จะใชง้านโทรศพัท์

1. เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัเตา้รับทีผ่นัง
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2. ตอ่อปุกรณช์ารจ์เขา้กบัโทรศัพท ์ด ู3 ในหนา้ 31 เมือ่เสร็จแลว้ ใหถ้อดอปุกรณช์ารจ์ออกจากโทรศพัท ์จาก
นัน้จงึถอดออกจากเตา้รับ

เคล็ดลบั: ทา่นสามารถใชก้ารชารจ์ผา่นสาย USB เมือ่ไมม่เีตา้เสยีบทีฝ่าผนังใหใ้ชง้าน ทา่นสามารถ
ถา่ยโอนขอ้มลูขณะทําการชารจ์โทรศพัทไ์ด ้ประสทิธภิาพของพลงังานการชารจ์ผา่นสาย USB จะแตกตา่ง
อยา่งเห็นไดช้ดั และอาจตอ้งใชเ้วลานานในการชารจ์เพือ่ใหโ้ทรศพัทเ์ริม่ตน้ทํางานได ้

การปรบัระดบัเสยีง
คณุสามารถควบคมุเสยีงไดห้ลายวธิี

1. ขณะทีใ่ชส้าย เลือ่นขึน้หรอืลงเพือ่เปลีย่นระดบัเสยีง

2. นอกจากนี ้คณุยังสามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงหรอือปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัชอ่งเสยีบหฟัูง

3. หากตอ้งการใชลํ้าโพงในโทรศพัทข์ณะทีกํ่าลงัใชส้าย ใหเ้ลอืก ลําโพง นอกจากนี ้คณุยังสามารถใชลํ้าโพง
ขณะฟังวทิยไุดอ้กีดว้ย

123456789

ใชส้าย

ลําโพง
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การคดัลอกเนือ้หาจากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่ของคณุ

คดัลอกรายชือ่ รายการปฏทินิ และอืน่ๆ ไปยังโทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุไดอ้ยา่งสะดวก

1. เปิด Bluetooth ทีโ่ทรศพัทท์ัง้สองเครือ่ง ในการเปิด Bluetooth บนโทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุ ใหเ้ลอืก
เมนู > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth
2. ในโทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุ เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง > คดัลอกจากอุปกรณ์
3. เลอืกรายการทีค่ณุตอ้งการคดัลอก จากนัน้ เลอืก เสร็จ
4. เลอืกโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่ของคณุจากรายการอปุกรณ์ทีพ่บ
5. หากเครือ่งขอ ใหส้รา้งรหสัผา่นแบบใชค้รัง้เดยีว (เชน่ 123) แลว้เลอืก ตกลง
6. ตรวจสอบวา่รหสัตรงกนัทัง้สองเครือ่ง
7. ปฏบิัตติามคําแนะนําทีป่รากฏบนโทรศพัทท์ัง้สองเครือ่ง

กาํหนดซมิการด์ทีจ่ะใช ้(สองซมิเทา่น ัน้)

คณุสามารถกําหนดซมิการด์ทีจ่ะใชโ้ทรออก สง่ขอ้ความ หรอืเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตได ้หากคณุตัง้ชือ่ซมิการด์
คณุจะสามารถดไูดท้ันทวีา่ซมิการด์ใดใชส้ําหรับเรือ่งงาน และซมิการด์ใดใชส้ําหรับเรือ่งสว่นตวั

1. เลอืก เมน ู> จดัการซมิ
2. หากตอ้งการเลอืกวา่จะใชซ้มิใดทกุครัง้ ใหเ้ลอืก ถามทกุคร ัง้
3. เลอืก SIM1 หรอื SIM2 เพือ่กําหนดวา่จะใชซ้มิใดกบัการเชือ่มตอ่ใด

เปลีย่นชือ่ซมิการด์ของคณุ
เลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นชือ่
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การใชง้านพืน้ฐาน

เรยีนรูว้ธิกีารใชโ้ทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

การสาํรวจโทรศพัท์
สํารวจโทรศพัทข์องคณุดว้ยการกดเพยีงปุ่ มเดยีว

1. หากตอ้งการดแูอปและคณุสมบตัติา่งๆ ในโทรศพัทข์องคณุ ใหก้ด เมนู

เมนู... ...

2. ในการไปยังแอปพลเิคชัน่หรอืคณุสมบตั ิใหก้ดปุ่ มเลือ่นขึน้ ลง ซา้ยหรอืขวา

3. หากตอ้งการเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืเลอืกคณุสมบตั ิใหก้ด เลอืก

เลอืก

4. หากตอ้งการกลบัไปทีห่นา้จอกอ่นหนา้ ใหก้ด กลบั

กลบั

5. ในการกลบัไปทีห่นา้จอหลกั ใหก้ด 
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สญัลกัษณ์บนจอภาพ
สญัลกัษณ์บนจอภาพในโทรศพัทข์องคณุจะแสดงเวลาปัจจบุนั แบตเตอรีแ่ละความแรงของสญัญาณ และอืน่ๆ อกี
มากมาย

  คณุมขีอ้ความทีย่ังไมไ่ดอ้า่นสง่มายัง SIM1, SIM2 หรอืทัง้สองอยา่ง

  คณุมขีอ้ความทีย่ังไมไ่ดส้ง่ หรอืขอ้ความทีส่ง่ไมส่ําเร็จจาก SIM1, SIM2 หรอืทัง้สองอยา่ง

  ปุ่ มถกูล็อค

  ตัง้เสยีงปลกุไว ้

  เปิด Bluetooth อยู่

  โทรศพัทเ์ชือ่มตอ่อยูก่บัระบบเครอืขา่ย GSM

  เครือ่งจะโอนสายเรยีกเขา้ทกุสายจาก SIM1, SIM2 หรอืทัง้สองอยา่งไปยังหมายเลขอืน่

  มกีารตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัโทรศพัท์

  โทรศพัทเ์ชือ่มตอ่อยูก่บัอปุกรณ ์เชน่ คอมพวิเตอร ์โดยใชส้าย USB

ประเภทเครอืขา่ยมอืถอืทีค่ณุเชือ่มตอ่อยูอ่าจแสดงดว้ยตวัอกัษรเดีย่ว ตวัอกัษรหลายตวั หรอืตวัอกัษรและตวัเลข
ปนกนั ตวัอยา่งเชน่  ขึน้อยูก่บัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

ไอคอนอาจแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยูก่บัภมูภิาคหรอืผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

การยดือายแุบตเตอรี่
ใชง้านโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพโดยทีส่ามารถยดือายแุบตเตอรีไ่ดต้ามทีต่อ้งการ มหีลายขัน้ตอนที่
คณุสามารถใชป้ระหยัดพลงังานบนโทรศพัทข์องคณุ

• ชารจ์แบตเตอรีใ่หเ้ต็มเสมอ
• ปิดการใชง้านเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เสยีงปุ่ มกด
• ใชห้ฟัูงทีม่สีาย แทนการใชลํ้าโพง

เพือ่ใหป้ระหยัดพลงังาน คณุสามารถทําดงันี้

ลดความสวา่งของแสงพืน้หลงั เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > จอแสดงผล > แสงพืน้หลงั
แลว้เปลีย่นการตัง้คา่สําหรับ ความเขม้แสงพืน้หลงั

ตัง้คา่แสงพืน้หลงัใหปิ้ดหลงัจากหน่วง
เวลาไวช้ว่งสัน้ๆ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > จอแสดงผล > แสงพืน้หลงั
แลว้เปลีย่นการตัง้คา่สําหรับ หมดเวลาแสงพืน้หลงั
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เลอืกใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยอยา่ง • เปิดใชง้าน Bluetooth เมือ่จําเป็นเทา่นัน้
• หากคณุกําลงัฟังเพลงหรอืใชโ้ทรศพัท ์แตไ่มต่อ้งการ

โทรออกหรอืรับสาย ใหเ้ปิดโหมดบนเครือ่งบนิ เลอืก เมนู >
การต ัง้คา่ > รปูแบบ > บนเครือ่ง > เปิดใชง้าน

การปรบัต ัง้คา่หนา้จอหลกั
ตอ้งการเปิดแอปโปรดของคณุโดยตรงจากหนา้จอหลกัหรอืไม ่คณุสามารถเพิม่ ลบ และจัดเรยีงรายการในหนา้
จอหลกัได ้

1. เลือ่นลงบนหนา้จอหลกั แลว้เลอืก ตวัเลอืก > ปรบัต ัง้คา่หนา้จอหลกั
2. เลอืกแถบและรายการ เชน่ การแจง้เตอืน
3. เลอืก เสร็จ > ใช่

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเพิม่แอป ใหเ้ลือ่นไปทีแ่ถบทางลดับนหนา้จอหลกั แลว้เลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่น
ปุ่ มลดั

การเปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้

ตัง้เสยีงเรยีกเขา้สําหรับแตล่ะรปูแบบและซมิการด์

1. เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > แบบเสยีง และเลอืกซมิการด์ทีค่ณุตอ้งการ
2. เลอืก เปิดคลงัภาพ
3. เลอืก โทนเสยีง > เสยีงเรยีกเขา้
4. เลอืกเสยีงเรยีกเขา้

เคล็ดลบั: ในการสลบัระหวา่งรปูแบบไมม่เีสยีงและรูปแบบปกต ิใหก้ด คา้งไว ้

รา้นคา้ Nokia

ดาวนโ์หลดเกมสม์อืถอื แอป ลกัษณะ ภาพพืน้หลงั และเสยีงเรยีกเขา้ลงในโทรศพัทข์องคณุจาก รา้นคา้ Nokia

เลอืก เมน ู> รา้นคา้

หลายรายการอาจไมม่คีา่ธรรมเนยีม แตบ่างรายการนัน้คณุตอ้งสัง่ซือ้โดยใชบ้ตัรเครดติหรอืผา่นทางใบเรยีก
เก็บเงนิคา่โทรศพัทข์องคณุ
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วธิกีารชาํระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีท่า่นอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารของทา่น

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั รา้นคา้ Nokia ไปที ่store.ovi.com

ปุ่ มบนแป้นพมิพ์

1

2 3 4 5 6

7
8

1 แป้นพมิพ์
2 ปุ่ มฟังกช์นั
3 ปุ่ ม Shift
4 ปุ่ ม Sym
5 ปุ่ มเวน้วรรค
6 ปุ่ ม Ctrl
7 ปุ่ ม Enter
8 ปุ่ ม Backspace

ในการเริม่เขยีน ใหเ้ลอืกกลอ่งขอ้ความ รปูแบบการวางปุ่ มของแป้นพมิพอ์าจแตกตา่งกนัในแอปและภาษาอืน่ๆ

เขยีนขอ้ความ
คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพเ์พือ่เขยีนขอ้ความของคณุไดท้ันที

การต ัง้คา่ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
เลอืก ตวัเลอืก > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และเลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการ

การสลบัเป็นโหมดตวัเลข
กดปุ่ มฟังกช์นัสองครัง้ หากตอ้งการกลบัสูโ่หมดตวัอกัษร ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นั

การสลบัระหวา่งตวัพมิพเ์ล็กหรอืพมิพใ์หญ่
กดปุ่ ม Shift

การป้อนตวัเลขหรอืตวัอกัษรทีอ่ยูท่ ีม่มุขวาบนของปุ่ ม
กดปุ่ มคา้งไว ้คณุสมบตันิีอ้าจไมไ่ดม้ใีหใ้ชใ้นทกุภาษา

การป้อนอกัขระพเิศษหรอืสญัลกัษณ์
กดปุ่ มสญัลกัษณ ์และเลอืกสญัลกัษณ์

การป้อนอกัขระเนน้เสยีง
ขณะทีก่ดปุ่ ม Sym คา้งไว ้ใหก้ดปุ่ มอกัขระซํา้ๆ

การคดัลอกและวางขอ้ความ
กดปุ่ ม Shift คา้งไว ้แลว้เลือ่นไปยังขอ้ความทีไ่ฮไลตไ์ว ้กดปุ่ ม Ctrl คา้งไว ้และกด C (คดัลอก), X (ตดั) หรอื V
(วาง)
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การใชร้ะบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตัิ
ในการเพิม่ความเร็วใหก้ารเขยีนของคณุ โทรศพัทข์องคณุสามารถคาดเดาสิง่ทีค่ณุกําลงัเริม่เขยีนได ้ระบบ
ชว่ยสะกดคําจะขึน้อยูก่บัพจนานุกรมทีต่ดิตัง้ภายในเครือ่ง คณุสมบตันิีอ้าจไมไ่ดม้ใีหใ้ชใ้นทกุภาษา

1. เริม่เขยีนคํา โทรศพัทข์องคณุจะแนะนําคําทีเ่ป็นไปได ้
2. หากตอ้งการดคํูาตวัเลอืกทีต่รงกนั ใหเ้ลือ่นลง
3. ในการยนืยันคํา ใหก้ดปุ่ มเวน้วรรค

การเปิดหรอืปิดระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เตมิ > ต ัง้คา่การทาํนาย > การทาํนาย และ เปิด หรอื ปิด

การสลบัระหวา่งระบบชว่ยสะกดคาํกบัระบบป้อนตวัอกัษรปกติ
ขณะทีก่ดปุ่ ม Ctrl คา้งไว ้ใหก้ดปุ่ มเวน้วรรค นอกจากนี ้คณุยังสามารถเลอืกและกด ตวัเลอืก คา้งไว ้

การเขยีนเป็นภาษาไทย
โทรศพัทข์องคณุสามารถสง่และรับขอ้ความในภาษาไทย

ในการสลบัระหวา่งตวัอกัษรละตนิและตวัอักษรไทย ใหก้ดปุ่ ม Ctrl ซํา้ๆ

การป้อนตวัอกัษรทีอ่ยูท่ ีม่มุซา้ยบนของปุ่ ม
กดปุ่ ม Shift แลว้กดปุ่ มทีค่ณุตอ้งการ

การป้อนตวัอกัษรทีอ่ยูท่ ีม่มุขวาบนของปุ่ ม
กดปุ่ มฟังกช์นั แลว้กดปุ่ มทีค่ณุตอ้งการ
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การตดิตอ่รายชือ่และสง่ขอ้ความ

ตดิตอ่กบัเพือ่นๆ และครอบครัวของคณุ แลว้แบง่ปันไฟล ์เชน่ ภาพถา่ย โดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ รับขา่วสารอพัเดต
ลา่สดุเขา้สูบ่รกิารเครอืขา่ยสงัคมของคณุแมข้ณะเดนิทางอยู่

การโทรออกหรอืรบัสาย
เรยีนรูว้ธิกีารโทรออกหรอืรับสายดว้ยโทรศพัทใ์หมข่องคณุ

1. บนหนา้จอหลกั พมิพเ์บอรโ์ทรศพัท์

หากตอ้งการป้อนเครือ่งหมาย + ทีใ่ชส้ําหรับโทรตา่งประเทศ ใหก้ด +

2. กด  หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้
3. ในการวางสาย ใหก้ด 
4. เมือ่มบีคุคลอืน่โทรหาคณุ ใหก้ด  เพือ่รับสาย

คาํเตอืน: เมือ่เปิดใชโ้หมดบนเครือ่ง ท่านไมส่ามารถโทรออกหรอืรับสาย หรอืใชค้ณุสมบตัอิืน่ๆ ทีต่อ้งอยู่
ในพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ในการโทรออก ใหส้ลบัไปยังโปรไฟลอ์ืน่

โทรถงึเบอรท์ ีโ่ทรออกลา่สดุ
บนหนา้จอหลกั ใหก้ด  เลอืกหมายเลข และกด 

การดสูายทีไ่มไ่ดร้บั
บนหนา้จอหลกั ใหก้ด ดขูอ้มลู หากตอ้งการโทรกลบั ใหเ้ลอืกหมายเลข แลว้กด 

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดสูายทีไ่มไ่ดรั้บในภายหลงั ใหเ้ลอืก เมน ู > รายชือ่ > บนัทกึการโทร > เบอร ์
ท ีไ่มไ่ดร้บั โทรศพัทจ์ะบนัทกึขอ้มลูสายทีไ่มไ่ดรั้บและสายทีไ่ดรั้บก็ตอ่เมือ่เครอืขา่ยรองรับ โทรศพัท์
เปิดอยู ่และอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิารของเครอืขา่ย

การจดัเก็บชือ่และเบอรโ์ทรศพัท์

เพิม่รายชือ่ใหมล่งในโทรศพัท์

1. เลอืก เมน ู > รายชือ่
2. เลอืก เพิม่ใหม ่หากระบบถาม ใหเ้ลอืกวา่จะจัดเก็บรายชือ่ไวท้ีใ่ด
3. ป้อนหมายเลขโทรศพัท ์แลว้เลอืก ตกลง
4. เขยีนชือ่ แลว้เลอืก จดัเก็บ
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การสง่ขอ้ความ

ขอ้ความตวัอกัษรและมลัตมิเีดยีชว่ยใหค้ณุสามารถตดิตอ่เพือ่นและครอบครัวของคณุไดอ้ยา่งรวดเร็ว

1. เลอืก เมน ู> ขอ้ความ
2. เลอืก สรา้งขอ้ความ
3. เขยีนขอ้ความของคณุ
4. หากตอ้งการเพิม่ส ิง่ทีแ่นบ เชน่ ภาพถา่ยหรอืวดิโีอ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แทรกออปเจ็กต์
5. หากตอ้งการเพิม่รายชือ่ผูรั้บ ใหเ้ลอืก สง่ถงึ > รายชือ่ หากตอ้งการป้อนตวัเลข ใหเ้ลอืก เบอรโ์ทรหรอือเีมล
6. เลอืก สง่ หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้

ด ู5 ในหนา้ 31 และ 6 ในหนา้ 31

ตรวจสอบขอ้ความเสยีงของคณุ

คณุกําหนดใหส้ายเรยีกเขา้ไปยังขอ้ความเสยีงของคณุเมือ่คณุไมส่ามารถรับสายไดใ้ชห่รอืไม ่ฟังขอ้ความที่
ผูอ้ ืน่ฝากไวใ้หค้ณุเมือ่สะดวก

ในการใชข้อ้ความเสยีง คณุอาจตอ้งสมคัรใชบ้รกิารดังกลา่ว สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ

กอ่นใชศ้นูยข์อ้ความเสยีง ใหรั้บหมายเลขศนูยข์อ้ความเสยีงจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย ตรวจสอบการยนืยันการสัง่
ซือ้หรอืเว็บไซตส์นับสนุนของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

ในการตัง้คา่ขอ้ความเสยีงของคณุ ใหเ้ลอืก เมน ู> ขอ้ความ > เพิม่เตมิ > ขอ้ความเสยีง > ขอ้ความ
โทรสนทนา > เบอรศ์นูยข์อ้ความเสยีง และพมิพห์มายเลขศนูยข์อ้ความเสยีงของคณุ

1. ในการตรวจสอบขอ้ความเสยีงของคณุเมือ่คณุไมไ่ดรั้บสาย ใหเ้ลอืก ดขูอ้มลู บนหนา้จอหลกั
2. เลอืก ตวัเลอืก > โทรหาผูส้ง่

เคล็ดลบั: หากตอ้งการโทรไปทีศ่นูยข์อ้ความเสยีงอยา่งรวดเร็ว บนหนา้จอหลกั ใหก้ด 1 คา้งไว ้

การฟงัขอ้ความเสยีงของคณุภายหลงั
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > เพิม่เตมิ > ขอ้ความเสยีง > ขอ้ความโทรสนทนา > ฟงัขอ้ความเสยีง
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การต ัง้คา่บญัชอีเีมลของคณุ

คณุใชท้ีอ่ยูอ่เีมลมากกวา่หนึง่ทีอ่ยูใ่ชห่รอืไม ่คณุสามารถมบีญัชอีเีมลหลายบญัชใีนโทรศพัท์

คณุตอ้งเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตเพือ่ตัง้คา่บญัชอีเีมล และเพือ่สง่และรับอเีมล

1. เลอืก เมน ู> อเีมล
2. เลอืกบรกิารอเีมล แลว้ลงชือ่เขา้ใช ้

เคล็ดลบั: หากคณุไมม่ทีีอ่ยูอ่เีมล คณุสามารถสรา้งบญัชอีเีมล Nokia ไดร้ะหวา่งการตัง้คา่

การเพิม่บญัชอีเีมลในภายหลงั
เลอืก เมน ู> อเีมล > เพิม่บญัช ีบรกิารอเีมล แลว้ลงชือ่เขา้ใช ้

การปิดการอพัเดตถาดเขา้โดยอตัโนมตั ิ
เลอืก เมน ู> อเีมล > ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และเลอืกบญัช ีแลว้สลบั อพัเดตถาดเขา้ของฉนั: ไปยัง 
โดยผู ้ใช้

โทรศพัทข์องคณุจะอพัเดตถาดเขา้ของคณุในชว่งเวลาทีกํ่าหนดเพือ่แสดงอเีมลใหมข่องคณุเมือ่อเีมลเหลา่
นัน้เขา้มา ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู เพือ่
เป็นการประหยัดคา่ใชจ้่าย คณุสามารถปิดคณุสมบตักิารอพัเดตโดยอตัโนมตัใินถาดเขา้ดว้ยตนเอง

การสง่อเีมล

คณุตอ้งการสง่อเีมลขณะเดนิทางใชห่รอืไม ่ดว้ยการใชโ้ทรศพัท ์คณุสามารถอา่นและสง่อเีมลแมใ้นยามทีไ่มไ่ดน่ั้ง
อยูท่ีโ่ตะ๊

1. เลอืก เมน ู> อเีมล และบญัชอีเีมล หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้
2. ในศนูยฝ์ากขอ้ความ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สรา้งใหม่
3. ในการเพิม่ผูรั้บจากรายชือ่ของคณุ ใหเ้ลอืก เพิม่ นอกจากนี ้คณุยังสามารถเขยีนทีอ่ยูไ่ด ้คณุสามารถเพิม่ผูรั้บ
ไดม้ากกวา่หนึง่คน
4. เขยีนชือ่เรือ่งและขอ้ความของคณุ
5. ในการแนบไฟล ์เชน่ ภาพถา่ย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แนบ
6. เลอืก สง่

ตอบกลบัอเีมล
ในการตอบกลบัอเีมล ใหเ้ปิดอเีมล แลว้เลอืก ตวัเลอืก > ตอบกลบั
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เป็นสว่นหนึง่ของสือ่ทางสงัคม

ใชแ้อป การแจง้เตอืน เพือ่ดวูา่เกดิอะไรขึน้กบัเพือ่นๆ ของคณุบา้ง

การลงชือ่เขา้บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมของคณุ

1. เลอืก เมน ู> แอปฯ
2. เลอืก แอปฯ ของฉนั > การแจง้เตอืน

เคล็ดลบั: เพิม่ การแจง้เตอืน ลงในหนา้จอหลกัเพือ่ดอูพัเดตลา่สดุ

ปิดการแจง้เตอืน
ในแอป การแจง้เตอืน เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ ลา้งกลอ่งกาเครือ่งหมายและเลอืก จดัเก็บ

การแชตกบัเพือ่น

คณุชอบแชตออนไลนก์บัเพือ่นๆ ใชห่รอืไม ่หากคณุออกไปขา้งนอก คณุสามารถสง่ขอ้ความทันใจดว้ยโทรศพัท์
ของคณุไดไ้มว่า่คณุจะอยูท่ีใ่ด

คณุตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ทําการแชต

กอ่นทีค่ณุจะใชก้ารแชต ใหต้ัง้คา่บรกิารแชตบนโทรศัพทข์องคณุ คณุจําเป็นตอ้งมบีัญช ีNokia เพือ่ทําการแชต
เลอืก เมน ู> แชต > แชต และลงชือ่เขา้ใช ้หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้

หากคณุไมม่บีญัชแีชต คณุสามารถลงชือ่เขา้ใชแ้ชต Nokia ไดร้ะหวา่งการตัง้คา่

หากคณุเพิม่เพือ่นลงในรายชือ่การแชตแลว้ เพือ่นๆ จะถกูรวมเขา้ในรายชือ่ของคณุโดยอตัโนมตั ินอกจากนี ้คณุ
ยังสามารถแชตกบัผูอ้ ืน่นอกจากผูท้ีอ่ยูใ่นรายชือ่การแชตของคณุ

1. เลอืก เมน ู> แชต > แชต หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้
2. เลอืกบญัชแีละลงชือ่เขา้ใช ้
3. เลอืก ตวัเลอืก > แชตกบั
4. เลอืกบรกิารแชตทีต่อ้งการ เขยีนชือ่ผูใ้ช ้และแตะ ตวัเลอืก > สง่
5. เขยีนขอ้ความของคณุในชอ่งขอ้ความ แลว้เลอืก สง่

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเริม่ตน้การแชตกบัรายชือ่อยา่งรวดเร็ว ใหเ้ลอืกรายชือ่ในรายการเพือ่นของคณุ แลว้
สง่

คณุสามารถสนทนากบัรายชือ่หลายๆ รายพรอ้มกนัได ้หากตอ้งการสลบัระหวา่งการสนทนา ใหเ้ลอืกการสนทนา
หนึง่รายการทีต่อ้งการใน การสนทนา

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ์ 20



การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา รวมถงึรายการทีไ่มเ่สยีคา่บรกิาร อาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลู
จํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ์ 21



กลอ้งถา่ยรปู

ทําไมตอ้งถอืกลอ้งถา่ยรปูแยกตา่งหากเมือ่โทรศพัทข์องคณุมทีกุอยา่งทีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่เก็บภาพความทรงจํา
กลอ้งในโทรศพัทข์องคณุจะทําใหค้ณุสามารถถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดโีอไดอ้ยา่งง่ายดาย

การถา่ยภาพ

ถา่ยภาพชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุดว้ยกลอ้งในโทรศพัทข์องคณุ

1. ในการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง
2. หากตอ้งการขยายหรอืยอ่ ใหเ้ลือ่นขึน้หรอืเลือ่นลง
3. ในการถา่ยภาพ ใหก้ดปุ่ มเลือ่น

เครือ่งจะจัดเก็บภาพถา่ยไวใ้น เมน ู> ภาพถา่ย > ภาพถา่ยของฉนั

ปิดกลอ้ง
เลอืก 

การถา่ยภาพตวัเอง

เป็นเรือ่งง่ายมากทีจ่ะถา่ยภาพตวัเองดว้ยกลอ้งในโทรศพัทข์องคณุ

1. ในการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง
2. เลอืก  > 
3. ถอืโทรศพัทโ์ดยใหก้ลอ้งหนัเขา้หาคณุ และปฏบิัตติามคําแนะนําทีค่ณุไดย้นิ เมือ่พรอ้มแลว้ โทรศพัทจ์ะถา่ย
ภาพโดยอตัโนมตัิ
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การสง่ภาพถา่ยหรอืวดิโีอ

สง่ภาพทีด่ทีีส่ดุใหก้บัเพือ่นๆ และครอบครัวของคณุในรปูแบบขอ้ความมลัตมิเีดยีหรอือเีมล หรอืโดยใช ้Bluetooth

1. เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย > ภาพถา่ยของฉนั
2. ไปทีภ่าพถา่ย แลว้เลอืก ตวัเลอืก > แบง่ปนั และวธิสีง่ทีต่อ้งการ

เคล็ดลบั: ในการสง่วดิโีอ ใหเ้ลอืก เมน ู> ภาพถา่ย > วดิโีอของฉนั และวดิโอที ีต่อ้งการสง่ และ
ตวัเลอืก > แบง่ปนั

การสง่ภาพถา่ยหรอืวดิโีอหลายรายการพรอ้มกนั
ไปทีโ่ฟลเดอรท์ีม่ภีาพถา่ยหรอืวดิโีอนัน้ๆ แลว้เลอืก ตวัเลอืก > เลอืก และตวัเลอืก หากตอ้งการสง่ ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > แบง่ปนัทีเ่ลอืกไว ้และวธิสีง่ทีต่อ้งการ

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ์ 23



อนิเทอรเ์น็ต

เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย และเรยีกดเูว็บ ขณะทีส่ามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลูลง

การเรยีกดเูว็บ

ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุขณะเดนิทาง

เคล็ดลบั: หากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุไมไ่ดค้ดิคา่บรกิารแบบเหมาจา่ยสําหรับการถา่ยโอนขอ้มลู เพือ่
เป็นการประหยัดคา่ใชจ้า่ย คณุสามารถใชเ้ครอืขา่ย Wi-Fi เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้

1. เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต
2. เลอืกแถบทีอ่ยู่
3. การเขยีนทีอ่ยูเ่ว็บ

เคล็ดลบั: ในการคน้หาจากอนิเทอรเ์น็ต ป้อนคําคน้หาลงในแถบทีอ่ยู ่หากเครือ่งแจง้ ใหเ้ลอืกโปรแกรม
คน้หาเริม่ตน้ของคณุ

ขยาย
เลอืกสว่นของหนา้เพจทีต่อ้งการ

เคล็ดลบั: ในการดหูนา้เพจในคอลมันเ์ดีย่วทีม่ขีอ้ความและรูปภาพทีใ่หญ่และอา่นไดง้่ายขึน้โดยไมต่อ้ง
ขยาย เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และสลบั มมุมองคอลมัน ์เป็น เปิด

การเพิม่เว็บไซตล์งในรายการโปรด

หากคณุมกัเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิๆ ใหเ้พิม่เว็บไซตด์งักลา่วไปยังรายการโปรดของคณุ เพือ่ทีค่ณุจะสามารถเขา้ใช ้
เว็บไซตไ์ดอ้ยา่งง่ายดาย

1. เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต
2. การไปยังเว็บไซต์
3. เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ทีร่ายการโปรด

การไปยงัเว็บไซตโ์ปรด
เปิดแท็บ รก.โปรด และเลอืกรายการโปรด
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ความบนัเทงิ

มเีวลาวา่งและตอ้งการความบนัเทงิใชไ่หม เรยีนรูว้ธิกีารฟังวทิยบุนโทรศพัทข์องคณุ

ฟงัวทิยุ

เพยีงแคเ่สยีบหฟัูงและเลอืกสถาน ีคณุก็สามารถฟังสถานวีทิยเุอฟเอม็จากโทรศพัทข์องคณุได ้

เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

การปรบัระดบัเสยีง
เลือ่นขึน้หรอืลง

การปิดวทิยุ
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การต ัง้วทิยใุหเ้ลน่ในพืน้หลงั
เลอืก ตวัเลอืก > เลน่ในพืน้หลงั

การปิดวทิยขุณะทีว่ทิยกุําลงัเลน่อยูใ่นพืน้หลงั
กดปุ่ มวางสายคา้งไว ้

การเลน่เพลง

เลน่เพลงทีจ่ัดเก็บอยูใ่นหน่วยความจําเครือ่งหรอืในการด์หน่วยความจํา

1. เลอืก เมน ู> เพลง > เพลงของฉนั
2. เลอืกเพลง ในการหยดุเลน่ชัว่คราวหรอืเลน่ตอ่ เลอืก  หรอื 

การขา้มไปยงัจดุเร ิม่ตน้ของเพลงปจัจบุนั
เลือ่นไปทางซา้ย

การขา้มไปยงัเพลงกอ่นหนา้
เลือ่นไปทางซา้ยสองครัง้

การขา้มไปยงัเพลงถดัไป
เลือ่นไปทางขวา
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การกรอไปขา้งหนา้หรอืกรอกลบั
กดปุ่ มเลือ่นไปทางขวาหรอืซา้ยคา้งไว ้

การปิดเครือ่งเลน่เพลง
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การต ัง้เครือ่งเลน่เพลงใหเ้ลน่ในพืน้หลงั
เลอืก ตวัเลอืก > เลน่ในพืน้หลงั

การปิดเครือ่งเลน่เพลงขณะทีเ่ครือ่งเลน่เพลงกําลงัเลน่อยูใ่นพืน้หลงั
กดปุ่ มวางสายคา้งไว ้
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สํานกังาน

เรยีนรูว้ธิใีชป้ฏทินิเพือ่จัดระเบยีบใหก้บัตวัคณุเอง

การเพิม่รายการปฏทินิ
ตอ้งคอยจดจําการนัดหมายใชห่รอืไม ่เพิม่ลงในปฏทินิของคณุได ้

1. เลอืก เมน ู > ปฏทินิ
2. เลอืกวันทีแ่ละ ดขูอ้มลู > เพิม่
3. เลอืกประเภทรายการ
4. กรอกขอ้มลูลงในชอ่ง และเลอืก จดัเก็บ

เคล็ดลบั: ในการลบรายการ ใหไ้ปทีร่ายการนัน้ แลว้เลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การเปลีย่นเวลาและวนัที่

คณุสามารถตัง้คา่นาฬกิาในโทรศัพทข์องคณุดว้ยตนเอง

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ วนัและเวลา

การเปลีย่นเขตเวลาเมือ่เดนิทาง
เลอืก การต ัง้คา่วนัและเวลา > เขตเวลา: เลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่เลอืกเขตเวลาของสถานทีนั่น้ แลว้เลอืก
จดัเก็บ
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การจดัการและการเชือ่มตอ่โทรศพัท์

จัดการโทรศพัทแ์ละเนือ้หาในนัน้ เรยีนรูว้ธิกีารเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์เสรมิและเครอืขา่ย ถา่ยโอนไฟล ์สรา้งขอ้มลู
สํารอง ล็อ โทรศัพท ์และอัพเดตซอฟตแ์วรเ์สมอ

การแบง่ปนัเนือ้หาของคณุโดยใช ้Slam

Slam จะชว่ยใหก้ารแบง่ปันเนือ้หาของคณุจะง่ายกวา่ทีเ่คยเป็นมา

1. เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth > ใช้
2. เลอืก การมองเห็นโทรศพัท ์> เห็นตลอด เพือ่ทําใหผู้อ้ ืน่สามารถเห็นโทรศพัทข์องคณุได ้
3. เลอืกรายการทีต่อ้งการ เชน่ ภาพทีต่อ้งการแบง่ปัน และ ตวัเลอืก > แบง่ปนั > ทางสแลม
4. ยา้ยโทรศพัทข์องคณุไปไวใ้กลก้บัโทรศพัทอ์กีเครือ่ง

Slam จะคน้หาโทรศพัทเ์ครือ่งทีใ่กลท้ีส่ดุ และสง่รายการทีค่ณุเลอืกไปยังโทรศพัทเ์ครือ่งนัน้ ด ู4 ในหนา้ 31

เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi

เพือ่ประหยัดคา่ใชจ้า่ย คณุสามารถใชเ้ครอืขา่ย Wi-Fi เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต ไมว่า่คณุจะอยูท่ีบ่า้น หอ้งสมดุ
หรอืรา้นอนิเทอรเ์น็ต

1. เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Wi-Fi
2. เลอืกเครอืขา่ยทีต่อ้งการ
3. หากการเชือ่มตอ่มกีารป้องกนั ใหป้้อนรหสัผา่น

เพิม่เครอืขา่ยใหม่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิด Wi-Fi แลว้ จากนัน้เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เครอืขา่ยใหม ่และป้อนขอ้มลูทีจํ่าเป็น

ปิดการเชือ่มตอ่ Wi-Fi
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Wi-Fi > ปิด

เคล็ดลบั: ในการเปิดหรอืปิด Wi-Fi อยา่งรวดเร็ว บนหนา้จอหลกั ใหก้ดปุ่ มเวน้วรรคคา้งไว ้
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การสาํรองเนือ้หาลงในการด์หนว่ยความจํา

คณุตอ้งการแน่ใจวา่คณุจะไมส่ญูเสยีไฟลท์ีส่ําคญัไปใชห่รอืไม ่คณุสามารถสํารองขอ้มลูในหน่วยความจําเครือ่ง
ลงในการด์หน่วยความจําทีส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้

1. เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง
2. เลอืก สรา้งขอ้มลูสํารอง
3. เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการสํารองขอ้มลู แลว้กด เสร็จ

การเรยีกคนืไฟลสํ์ารอง
เลอืก เรยีกขอ้มลูสํารอง และสิง่ทีค่ณุตอ้งการเรยีกคนื แลว้กด เสร็จ

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ

หากโทรศพัทข์องคณุทํางานผดิปกต ิคณุสามารถรเีซต็การตัง้คา่บางอยา่งใหก้ลับไปเป็นคา่เดมิได ้

1. วางทุกสายสนทนาและยตุกิารเชือ่มตอ่ทัง้หมด
2. เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > เรยีกต ัง้คา่ด ัง้เดมิ > การต ัง้คา่เทา่น ัน้
3. ป้อนรหสัโทรศพัท์

การเรยีกคนืนีจ้ะไมม่ผีลตอ่เอกสารหรอืไฟลท์ีเ่ก็บไวใ้นโทรศพัทข์องคณุ

หลงัจากเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิแลว้ โทรศพัทข์องคณุจะปิดและเปิดขึน้ใหมอ่กีครัง้ ซึง่อาจใชเ้วลานานกวา่ปกติ

อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทข์องคณุ
คณุสามารถอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทข์องคณุแบบไรส้ายได ้คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทข์องคณุตรวจสอบ
การอพัเดตโดยอตัโนมตัไิด ้

คณุสามารถอพัเดตซอฟตแ์วรข์องคณุขณะใชซ้มิการด์ในทีว่างซมิภายในเครือ่งเทา่นัน้

1. เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> อพัเดตอปุกรณ์
2. ในการตรวจสอบวา่มกีารอพัเดตหรอืไมแ่ละดาวนโ์หลดการอพัเดตนัน้ ใหเ้ลอืก โหลดซอฟตแ์วรโ์ทรศพัท์

การปรับปรงุอาจใชเ้วลาหลายนาท ีหากคณุมปัีญหา กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย

หลงัจากอพัเดตแลว้ ไปที ่www.nokia.com/support เพือ่รับคูม่อืผูใ้ชฉ้บบัใหมข่องคณุ

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ์ 29

http://www.nokia.com/support


ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุอาจสง่การอพัเดตในแบบ OTA มายังโทรศพัทข์องคณุโดยตรง โปรดตดิตอ่ขอรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

ด ู7 ในหนา้ 31, 10 ในหนา้ 31, 11 ในหนา้ 31

รหสัผา่น
เคยสงสยัหรอืไมว่า่รหสัตา่งๆ ในโทรศพัทข์องคณุมไีวทํ้าไม

รหสั PIN หรอื PIN2

(4-8 หลกั)

รหสัเหลา่นีป้้องกนัซมิการด์ของคณุจากการใชโ้ดย
ไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืตอ้งป้อนเพือ่เขา้ใชง้านคณุสมบตัิ
บางอย่าง

คณุสามารถกําหนดใหโ้ทรศพัทถ์ามหารหสั PIN เมือ่
เปิดเครือ่งได ้

หากคณุลมืรหสั หรอืรหสันีไ้มม่ใีหม้าพรอ้มกบัการด์
ของคณุ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

หากคณุป้อนรหสัผดิ 3 ครัง้ตดิตอ่กัน คณุตอ้งปลด
ล็อครหสัโดยใชร้หสั PUK หรอื PUK2

PUK หรอื PUK2 ตอ้งป้อนรหสันีเ้พือ่ปลดล็อครหสั PIN หรอื PIN2

หากรหสันีไ้มม่ใีหม้าพรอ้มกบัซมิการด์ของคณุ ให ้
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

รหสัรักษาความปลอดภัย (รหสัล็อค, รหสัผา่น) รหสันีป้้องกนัโทรศพัทข์องคณุจากการใชโ้ดยไมไ่ด ้
รับอนุญาต

คณุสามารถกําหนดใหโ้ทรศพัทถ์ามหารหสัล็อคทีค่ณุ
กําหนดไวไ้ด ้รหสัล็อคทีเ่ป็นคา่ทีต่ัง้ไวค้อื 12345

โปรดเก็บรหสันีไ้วเ้ป็นความลบัและเก็บไวใ้นที่
ปลอดภัยหา่งจากโทรศัพทข์องคณุ

หากคณุลมืรหสัล็อคและโทรศพัทข์องคณุล็อคอยู ่คณุ
จะตอ้งนําโทรศพัทเ์ขา้รับบรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่
ใชจ้่ายเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในเครือ่ง
อาจถกูลบออกไป

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย ์Care ที่
ใกลท้ีส่ดุหรอืตวัแทนจําหน่ายโทรศพัทข์องคณุ

IMEI หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศพัทใ์นเครอืขา่ย และ
คณุอาจตอ้งแจง้หมายเลขนีก้บัฝ่ายบรกิารของศนูย์
Care

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ของคณุ ใหก้ดเบอรโ์ทร
*#06#
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ขอ้มลูคณุสมบตัเิฉพาะ

1 รปูภาพทีป่รากฏในคู่มอืฉบบันีอ้าจแตกตา่งจากภาพทีป่รากฏบนหนา้จอโทรศัพทข์องทา่น

2 หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใชง้านเสาอากาศ การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลังสง่หรอืรับสัญญาณอาจสงผลต่ ่อคุณภาพของ
การสือ่สาร และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลงเน่ืองจากมกีารใชพ้ลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน

3 หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้บนหนา้จอหรอืกอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

4 การทํางานของโทรศัพทใ์นโหมดทีถ่กูซอ่นไวถ้อืเป็นวธิทีีป่ลอดภยัยิง่ขึน้ในการหลกีเลีย่งซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตราย หา้มยอมรับคําขอเชือ่มตอ่
Bluetooth จากแหลง่ทีท่า่นไมเ่ชือ่ถอื นอกจากนี ้ทา่นสามารถปิดฟังกช์นั Bluetooth ไดเ้มือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน

5 เฉพาะโทรศัพทท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ทา่นัน้ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความมลัตมิเีดยีได ้ขอ้ความอาจดแูตกตา่งกนัไปตามโทรศัพทใ์นแตล่ะ
เครือ่ง

6 ทา่นสามารถสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตัวอกัษรทีกํ่าหนดของขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก
เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้ สําหรับตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่ง
หมายอืน่ๆ หรอืตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบางภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

7 การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา รวมถงึรายการทีไ่มเ่สยีคา่บรกิาร อาจสง่ผลใหเ้กดิการถ่ายโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิ
คา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

8 Microsoft Mobile 

9 แคช คอื หน่วยความจําสําหรับจัดเก็บขอ้มลูไวช้ัว่คราว หากทา่นมสีทิธ ิใ์นการเขา้ถงึ หรอืไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นความลับหรอืบรกิารดา้นการรักษา
ความปลอดภยัทีต่อ้งใชร้หัสผา่น ใหล้บแคชหลังการใชแ้ตล่ะครัง้

10 กอ่นเริม่การอพัเดต ใหเ้ชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ หรอืตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีส่ําหรับโทรศัพทข์องทา่นมพีลังงานเพยีงพอ

11 คาํเตอืน: หากทา่นตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร ์ทา่นจะไมส่ามารถใชอ้ปุกรณ์ได ้แมก้ระทั่งการโทรฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จ
และรสีตารท์อปุกรณ์อกีครัง้

12 ขอ้สําคญั: อปุกรณ์นีอ้อกแบบมาใหใ้ชก้บัซมิการด์มาตรฐาน (ดภูาพ) เทา่นัน้ การใชซ้มิการด์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจทําให ้
การด์หรอืโทรศัพทเ์สยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีเ่ก็บอยูใ่นการด์นัน้เสยีหายอกีดว้ย โปรดสอบถามขอ้มลูการใชซ้มิการด์ทม่ีคีัทเอาท์
แบบ mini-UICC จากผูใ้หบ้รกิารมอืถอืของทา่น

13 หมายเหต:ุ ปิดโทรศัพทแ์ละปลดการเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์และอปุกรณ์อืน่ๆ กอ่นทําการถอดฝาครอบใด โปรดหลกีเลีย่งการสมัผัส
ถกูสว่นประกอบทีเ่ป็นอเิล็กทรอนกิสข์ณะทีเ่ปลีย่นฝาครอบ ควรเก็บและใชโ้ทรศัพทโ์ดยใสฝ่าครอบทัง้สองขา้งไวเ้สมอ

14 โปรดใชก้ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดท้ีไ่ดรั้บการรับรองสําหรับใชร่้วมกบัอปุกรณ์นีเ้ท่านัน้ การด์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจ
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และโทรศัพท ์รวมถงึขอ้มลูทีไ่ดร้ับการจัดเก็บอยูใ่นการด์อกีดว้ย

15 ขอ้สําคญั: หา้มถอดการด์หน่วยความจําขณะทีแ่อ กําลังใชง้านการด์นัน้ การกระทําดังกลา่วอาจทําใหก้ารด์หน่วยความจํา
และโทรศัพทช์ํารดุเสยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีจ่ัดเก็บไวบ้นการด์เสยีหายได ้

16 อยา่ตอ่โทรศัพทก์บัอปุกรณ์ทีส่ง่สญัญาณขาออก เพราะอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์กดิความเสยีหายได ้หา้มเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟใดๆ เขา้กบัชอ่ง
เสยีบสญัญาณเสยีง หากทา่นเชือ่มตอ่อปุกรณ์ภายนอกหรอืชดุหฟัูงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองใหใ้ชก้บัอปุกรณ์นี ้เขา้กบัชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีง
โปรดใหค้วามสําคัญกบัระดับเสยีงใหม้ากเป็นพเิศษ

17 ขอ้สําคญั: โปรดใชก้ารเขา้รหัสลับเพือ่เพิม่การรักษาความปลอดภยัของการเชือ่มตอ่ WiFi การใชก้ารเขา้รหัสจะลดความเสีย่งทีผู่ ้
อืน่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของทา่นได ้

18 เน้ือหาบางอยา่งถกูสรา้งโดยบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช ่Microsoft Mobile เนือ้หาอาจไมถ่กูตอ้ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร
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จะไมรั่บรอง รับประกนั หรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่ความสามารถในการใชง้าน เน้ือหา หรอืการสนับสนุนผใู้ชจ้ากแอปพลเิคชน่ั
ของบรษัิทอนทื่ ีม่าพรอ้มกบัอปุกรณ์ของทา่น ทา่นจะทราบวา่แอ เหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอ นัน้ป ป

ป



ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
คณุสามารถใชอ้ปุกรณ์ ของคณุไดใ้น เครอืขา่ย GSM 900, 1800 MHz คณุตอ้งสมคัรสมาชกิกบัผูใ้หบ้รกิาร

การใชค้ณุสมบตับิางอยา่งและการดาวนโ์หลดเนือ้หาจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย และอาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู
คณุอาจตอ้งสมคัรเพือ่ใชค้ณุสมบตับิางอยา่ง

การโทรฉุกเฉนิ
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศัพทแ์ลว้
2. ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงทีเ่พยีงพอ

นอกจากนี ้คณุอาจตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิการด์ลงในอปุกรณ์ หากใชไ้ดก้บัอปุกรณ์ของคณุ
• ปิดการจํากดัการโทรในอปุกรณข์องคุณ เชน่ การจํากดัการโทร การจํากดัเบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดเ้ปิดใชบ้นเครือ่งบนิ
• หากปุ่ มของอปุกรณ์ล็อคอยู ่ใหป้ลดล็อค

3. กดปุ่ มวางสายซ้ําๆ จนกวา่หนา้จอหลักจะปรากฏ
4. พมิพห์มายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสําหรับตําแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ ซึง่หมายเลขโทรฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป
5. กดปุ่ มโทร
6. คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่งๆ ทีถ่กูตอ้งใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อยา่วางสายจนกวา่จะไดรั้บอนุญาตใหว้างสายได ้

เมือ่คณุเปิดโทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก ระบบจะขอใหค้ณุสรา้งบญัช ีNokia หากตอ้งการโทรฉุกเฉนิระหวา่งขัน้ตอนตัง้คา่บญัช ีใหก้ดปุ่ มโทรออก

ขอ้สําคญั: เปิดใชง้านทัง้สายโทรศัพทม์อืถอืและสายอนิเทอรเ์น็ต หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนสายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งอาจพยายาม
ตอ่การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ไมส่ามารถรับรองการเชือ่มตอ่ไดใ้นบางสภาวะ ไม่
ควรวางใจวา่โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

การดแูลโทรศพัทข์องคณุ
คณุควรดแูลโทรศัพท ์แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมัดระวงั คําแนะนําตอ่ไปนีจ้ะชว่ยใหค้ณุใชอ้ปุกรณ์ของคณุไดน้าน

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทุกประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของแร ่ซึง่
อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิ

• อยา่ใชห้รอืเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก
• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งู อณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ปุกรณ์หรอืแบตเตอรีไ่ดรั้บความเสยีหาย
• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เมือ่อณุหภมูเิพิม่ข ึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจทําใหต้ัวเครือ่ง

เสยีหายได ้
• อยา่เปิดตัวเครือ่งนอกเหนอืจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้
• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์สยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย
• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่อปุกรณ์หรอืแบตเตอรี ่การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหต้ัวเครือ่งเสยีหายได ้
• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของโทรศัพทเ์ทา่นัน้
• อยา่ทาสโีทรศัพท ์สอีาจขัดขวางการทํางานของโทรศัพท์
• ปิดโทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นระยะๆ เพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ
• เก็บโทรศัพทไ์วใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก
• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญของคณุใหป้ลอดภยั ใหจ้ัดเก็บขอ้มลูนัน้โดยแยกไวส้องทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในโทรศัพท ์การด์หน่วยความจํา

หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลูสําคัญลงในกระดาษ

การนํากลบัมาใชใ้หม่

สง่คนืผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยังจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะทีไ่มม่ี
การควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตา่งๆ วัสดทุกุช ิน้ของอปุกรณ์นีส้ามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวัตถดุบิและพลังงานได ้โปรดตรวจ
สอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี ่www.nokia.com/recycle
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http://www.nokia.com/recycle


เกีย่วกบัการจดัการสทิธิแ์บบดจิติอล
ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี ้คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ ืน่ และลขิสทิธิ์
การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกนัการคัดลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพถา่ย เพลง และเนือ้หาบางสว่นได ้

เนือ้หาทีป้่องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมาพรอ้มกบัสทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุในการใชเ้นือ้หา

และดว้ยอปุกรณ์นี ้คณุจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย OMA DRM 2.0 หรอื OMA DRM 2.1 หากซอฟตแ์วร ์DRM บางอยา่ง
ไมส่ามารถปกป้องเนือ้หาได ้เจา้ของเนือ้หาสามารถขอใหเ้พกิถอนความสามารถของซอฟตแ์วร ์DRM ในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ใหม่
ได ้นอกจากนี ้การเพกิถอนยงัอาจป้องกนัการตอ่อายขุองขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ในอปุกรณ์ของคณุแลว้ การเพกิถอนซอฟตแ์วร ์DRM นี้
จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใชเ้นื้อหาทีไ่ดรั้บการปกป้องดว้ย DRM ประเภทอืน่ หรอืการใชเ้นือ้หาทีไ่มไ่ดรั้บการป้องกันดว้ย DRM

ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ใชอ้ปุกรณ์ของทา่นเฉพาะกบัแบตเตอรีข่องแท ้BL-4U ชนดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้

ชารจ์อปุกรณ์ของทา่นดว้ยอปุกรณ์ชารจ์รุน่ AC-11 ปล๊ักของอปุกรณ์ชารจ์อาจมหีลายแบบ

Microsoft Mobile อาจผลติแบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์รุน่อืน่ทีใ่ชง้านไดก้บัอปุกรณ์รุน่นี้

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ สภาพของระบบ
เครอืขา่ย การตัง้คา่โทรศัพท ์คณุสมบตัทิีกํ่าลังใช ้สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมูิ

ความปลอดภยัในการใชแ้บตเตอรีแ่ละอปุกรณช์ารจ์
ปิดโทรศัพท ์และถอดโทรศัพทอ์อกจากอปุกรณ์ชารจ์ทุกครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี ่ในการถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิออกจากเตา้เสยีบ ให ้
จับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไมใ่ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุ ใหถ้อดออกจากเตา้เสยีบ หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

เก็บแบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาว
จัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายกุารใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหโ้ทรศัพทไ์มส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว

การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีัตถปุระเภทโลหะมาสมัผัสกบัแถบโลหะบนแบตเตอรี ่นีอ่าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวัตถอุืน่ๆ เกดิ
ความเสยีหายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้ควรปฏบิัตตามกฎหมายของท ิ อ้งถิน่ นํากลับมาใชใ้หม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วร
ทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

หา้มถอดชิน้สว่น ตัด บบีอัด ดัดงอ เจาะ เพราะจะทําใหแ้บตเตอรีเ่กดิความเสยีหายได ้หากแบตเตอรีร่ั่ว อยา่ใหข้องเหลวนัน้สัมผัสกบัผวิหนัง
หรอืดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันท ีหรอืรบีไปพบแพทย ์หา้มดัดแปลง พยายามใสว่ัตถุ
แปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชห่รอืโดนน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่ๆ หากแบตเตอรีเ่สยีหาย อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ตามวัตถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเทา่นัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านแบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ทีไ่มไ่ดรั้บ
การรับรองหรอืใชร้ว่มกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่ การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หากคณุเชือ่
วา่แบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ชํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศู่นยบ์รกิารกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรีท่ีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์
ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้ ไมค่วรชารจ์อปุกรณ์ของคณุในระหวา่งทีม่พีายฝุนฟ้าคะนอง

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สญัญาณวทิย ุรวมทัง้โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์ทางการ
แพทยท์ีไ่มไ่ดร้ับการป้องกนัเพยีงพอ โปรดปรกึษาแพทยห์รอืผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยนั์น้ๆ หากไมแ่น่ใจวา่อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนั
พลังงานคลืน่ความถีว่ทิยจุากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม่

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิขึน้ ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นร่างกายแนะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูห่า่ง
จากอปุกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบิตัดิังนี้

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ
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• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้
• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์
• ปิดอปุกรณ์ไรส้าย หากสงสยัวา่กําลังเกดิสญัญาณรบกวน
• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายรว่มกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นร่างกาย โปรดปรกึษากับแพทยท์ีใ่หคํ้าปรกึษา
ดา้นสขุภาพของคณุ

คาํตอบสาํหรบัการเขา้ใชง้าน
Microsoft Mobile มหีนา้ทีใ่นการผลติโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีส่ะดวกตอ่การใชง้านสําหรับผูใ้ชท้กุคน รวมทัง้ผูไ้รค้วามสามารถดว้ย สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ โปรดไปที ่www.nokiaaccessibility.com

การฟงั
คาํเตอืน: ขณะทีค่ณุใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่
ความปลอดภยัของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนกับเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
โทรศัพทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนื้อหาทีม่อีนัตรายอืน่ๆ ควรใชค้วามระมดัระวงัตามรายละเอยีดตอ่ไปนี้

• โปรดระมดัระวังในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความเหลา่นัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจทําใหโ้ทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุเสยีหาย
ได ้

• โปรดระมดัระวังเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่มตอ่ การเรยีกดูอนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลดเน้ือหา หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่ Bluetooth จาก
แหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื

• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหล่งทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ
• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภยัอืน่ๆ ลงในโทรศัพทข์องคุณและคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อป

พลเิคชัน่ป้องกนัไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอปพลเิคชัน่เทา่นัน้ การใชง้านมากกวา่หนึง่แอปพลเิคชัน่อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพและการ
ทํางานของโทรศัพทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์

• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคสํ์าหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ โปรดระมดัระวงัเป็นพเิศษ Microsoft Mobile
จะไมรั่บประกนัหรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้

ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยอุาจสง่ผลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบั
บรษัิทผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้ทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและทําใหก้ารรับประกนัของคณุ
เป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุช ิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่
เก็บหรอืพกวัตถทุีต่ดิไฟหรอืระเบดิไดร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิ
ไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภัยอาจพองตัวออก

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทข์องคณุเมือ่อยูใ่นบรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้เชน่ ใกลส้ถานบีรกิารน้ํามัน ประกายไฟอาจทําใหเ้กดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นั
เป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้โปรดปฏบิตัติามขอ้หา้มในบรเิวณทีม่เีชือ้เพลงิ โรงงานเคม ีหรอืสถานทีเ่กดิการลกุลามของการระเบดิ บรเิวณ
ทีอ่าจเกดิการระเบดิไดอ้าจไมม่เีครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน บรเิวณดังกลา่วมกัจะเป็นบรเิวณทีค่ณุไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้า
บนเรอื สถานทีข่นถา่ยหรอืจัดเก็บสารเคม ีและบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาคตา่งๆ ควรตรวจสอบกบัผูผ้ลติยาน
พาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพน หรอืบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถใชใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัยานพาหนะ
ดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยัหรอืไม่

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบั SAR กรณุาอา่นในคูม่อืผูใ้ชฉ้บบัพมิพ ์หรอืไปที ่www.nokia.com
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คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั 0.62
วัตต/์กก. ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม
แหง่ชาตปิระกาศกําหนด

ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธใ์นไทย

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลข โทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซน็ทรัลพลาซา่ ป่ินเกลา้ หอ้ง 421 ชัน้ 4 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา่
ป่ินเกลา้ ถนนบรมราชชนน ีแขวง
อรณุอมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ
10700

02-254-1080

02-884-5695

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น.

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

เซน็ทรัลพระรามสอง 128 หมู ่6 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา่
พระรามสอง ไอท0ี5 แขวงแสมดํา เขต
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 หอ้งเลขที ่321-323 ศนูยก์ารคา้เอสพลานาด
รัชดาภเิษก เลขที ่99 ชัน้ 3 ถนนรัชดาภเิษก
ดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

02-254-1080

02-660-9290

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ หอ้งบเีอฟ32 ชัน้ใตด้นิ ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์
พารค์รังสติ เลขที9่4หมูท่ี2่ ถนนพหลโยธนิ
ตําบลประชาธปัิตย ์อําเภอธัญญบรุ ีจังหวัด
ปทมุธาน ี12130

02-254-1080

02-958-5851

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น.

MBK เลขที ่444 ชัน้ 2 โซนด ียนูติ 5-6 อาคาร
มาบญุครองเซน็เตอร ์ถนนพญาไท แขวง
วังใหม ่เขตปทมุวัน กทม. 10330

02-254-1080

02-626-0436

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

ซคีอนสแควร์ เลขที ่1007 ชัน้ G ซคีอนสแควร ์904 หมู ่6
ถนน ศรนีครนิทร ์ แขวงหนองบอน  เขต
ประเวศ กรุงเทพ ฯ 10250

02-254-1080

02-720-1661

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น.

อยธุยา 99/13 ถนนโรจนะ ตําบลคานหาม อําเภอ
อทุัย จังหวัดพระนครศรอียธุยา 13210

035-706303

035-706303

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

บรุรัีมย์ 479/71 ถนนจริะ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง
จังหวัดบรุรัีมย ์31000 (ฝ่ังเดยีวกบัราชภฎั
บรุรัีมย ์เลยราชภฎัฯประมาณ 500 เมตร)

044-614-090

044-614-090

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
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เชยีงใหม่ 201/1 ถนนมหดิล ตําบลหายยา อําเภอเมอืง
จังหวัดเชยีงใหม ่50100 (บรเิวณทีจ่อด
รถสนามกอลฟ์หนา้หา้งโรบนิสันแอรพ์อรท์
ตดิบรษัิทเชา่รถบั๊ดเจท)

053-203321-2

053-282980

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

เชยีงราย 188 ถนนธนาลัย ตําบลเวยีง อําเภอเมอืง
จังหวัดเชยีงราย  57000 (เยือ้งกบัธนาคาร
ทหารไทย สาขาเชยีงราย)

053-601051

053-753105

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

หาดใหญ่ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ ่อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  90110 (ตรงข้าม
หา้งคารฟ์รู ์ปากทางเขา้โรงพยาบาล
กรงุเทพหาดใหญ)่

074-365044-5

074-365046

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

หัวหนิ 87/9 ตําบลหัวหนิ อําเภอหัวหนิ จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์77110 (ทางไปเขาตะเกยีบ
ฝ่ังตรงขา้มโรงแรมแกรนด)์

032-532-252

032-515-120

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ขอนแกน่ 272/33 หมูท่ี ่12 ถนนมติรภาพ ตําบลเมอืง
เกา่ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่
รหัสไปรษณีย ์40000 (ตกึฝ่ังลานจอดรถดา้น
หลังหา้งโลตัส ตดิกบัคลนีคิแพทยโ์ลตัส
และคมุอง สาขาโลตัส)

043-325780

043-325781

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ลําปาง 357/46 ถนนบญุวาทย ์(ฉัตรชยั) ตําบล
สวนดอก อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง
52000

054-218755

054-218755

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

นครสวรรค์ จ81/42 ถนนสวรรคว์ถิ ีปากน้ําโพ อําเภอ
เมอืง จังหวัดนครสวรรค ์60000 (ถนน
เสน้รอบอทุยานสวรรค ์ประต6ู ใกลท้ีจ่อด
รถโรงพยาบาลศรสีวรรค)์

056-311129

056-371993

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

นครปฐม 141/38 ถนนราชวถิ ีอําเภอพระปฐมเจดยี์
จังหวัดนครปฐม 73000 (เยือ้งกบัธนาคาร
ทหารไทยและธนาคารกสกิรไทย สาขา
นครปฐม)

034-280454

034-280455

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

นครราชสมีา 1630/8 ถนนมติรภาพ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืง จังหวัดนครราชสมีา 30000 (ตรงข้าม
ศนูยเ์ชฟโรเลต  เยือ้งโลตัสสาขาโคราช)

044-247948

044-262848

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

พัทยา 353/43 หมูท่ี ่9 ถนนสขุมุวทิ ตําบลหนองปรอื
อําเภอบางละมงุ จังหวัดชลบรุ ี20260 (ตดิ
กบัรา้นนําชยั อเิล็คทรคิ ปากซอยสขุมุวทิ
พัทยา 49)

038-716976-7

038-716978

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ภเูก็ต 38/3 หอ้ง 120 หมู ่5 ถนนบางใหญ ่ตําบล
วชิติ อําเภอเมอืง จังหวัดภเูก็ต 83000 (ถนน
เสน้หลังบิ๊กซ ีอาคารบา้นสวนเพลช ตดิกับ
มลิีม่ารท์)

076-209306

076-209306

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
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พษิณุโลก 298/3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตําบลในเมอืง
อําเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก 65000 (ใกล ้
ศนูยบ์รกิารสํานักงานดแีทค)

055-251998

055-284346

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

รอ้ยเอ็ด 56/3 ถนนประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 (สีแ่ยกหา้งทอง
เยาวราช)

043-518-882

043-518-882

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

สโุขทัย 315 ถนนจรดวถิถีอ่ง ตําบลธาน ีอําเภอเมอืง
จังหวัดสโุขทัย 64000

055-614646

055-621222

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

สรุาษฎรธ์านี 48/9-10 ถนนดอนนก ตําบลตลาด อําเภอ
เมอืง จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 84000

077-222288

077-288668

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

อบุลราชธานี 614/2 ถนนชยางกรู  อําเภอเมอืง  จังหวัด
อบุลราชธาน ี 34000 (ตรงขา้มตลาด
หนองบวัใกลส้ีแ่ยกไฟแดงตลาดหนองบัว ตดิ
กบัธนาคารไทยพาณชิย ์สาขายอ่ยตลาด
หนองบวั)

045-311744

045-311566

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

อดุรธานี 179 ถนนทหาร ตําบลหมากแขง้ อําเภอเมอืง
จังหวัดอดุรธาน ี41000 (เยือ้งราชภฎั
อดุรธานี)

042-341844

042-341844

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ระยอง 75/26 ถนนชายกระป่อม 1 ตําบลเชงิเนนิ
อําเภอเมอืง จังหวัดระยอง 21000

038-613110

038-613110

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

หมายเหต:ุ ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้

อปุกรณ์เสรมิของแท้
หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมวีางจําหน่ายใหเ้ลอืกหลายแบบ สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดด ูwww.nokia.com/accessories

ขอ้กําหนดทีค่วรปฏบิตัสิําหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ

• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็กเล็ก
• เมือ่คณุถอดสายไฟของอปุกรณ์เสรมิ ใหจ้ับปลัก้แลว้ดงึออก หา้มดงึสายไฟ
• ตรวจสอบอปุกรณ์เสรมิในรถยนตเ์ป็นประจําวา่ยงัตดิตัง้และทํางานอยา่งถกูตอ้งหรอืไม่
• การตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิสําหรับรถยนตท์ีม่คีวามซบัซอ้นจะตอ้งไดรั้บการดําเนนิการโดยเจา้หนา้ทีท่ีผ่่านการอบรมเทา่นัน้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-4U

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูถงึ 12 ชัว่โมง

สแตนดบ์าย:
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สงูถงึ 576 ชัว่โมง

ข

ขนาด
• ปรมิาตร: 76.27 ซม.³

• น้ําหนัก: 97.28 กรัม
• ความยาว: 111.5 มม.
• ความกวา้ง (สงูสดุ): 60 มม.
• ความหนา (สงูสดุ): 11.8 มม.

ขอ้ความการสนบัสนุน
เพือ่ชว่ยใหค้ณุสามารถใชป้ระโยชนส์งูสดุจากโทรศัพทแ์ละบรกิาร คณุจะไดรั้บขอ้ความตัวอกัษรสําหรับคณุโดยเฉพาะจาก Microsoft Mobile
ขอ้ความดังกลา่วจะมขีอ้มลูเคล็ดลับ คําแนะนํา และการสนับสนุน

หากไมต่อ้งการรับขอ้ความอกีตอ่ไป เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > บญัช ีNokia > ขา่วและขอ้เสนอ

ในการใหบ้รกิารทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ จะมกีารสง่เบอรโ์ทรศัพทข์องคณุ หมายเลขผลติภัณฑข์องโทรศัพทข์องคณุ และขอ้มลูการสมคัรมอืถอืใหก้บั
Microsoft Mobile เมือ่คณุใชโ้ทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก อาจมกีารสง่ขอ้มลูบางอยา่งหรอืทัง้หมดให ้Microsoft Mobile เมือ่ทําการอพัเดตซอฟตแ์วร์
อาจมกีารใชข้อ้มลูนีต้ามทีร่ะบใุนนโยบายความเป็นสว่นตัว ซึง่สามารถดูไดท้ี ่www.nokia.com

ลขิสทิธิแ์ละคาํชีแ้จงอืน่ๆ
คาํประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในทีน่ีว้า่ RM-924 ผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC ทา่นสามารถอา่นสําเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity

ผลติภัณฑ ์คณุสมบัต ิแอ  และบรกิารตา่งๆ ทีม่ใีหบ้รกิารอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค Microsoft Mobile อาจอาศัยดลุยพนิจิของตนเองแตเ่พยีง
ผูเ้ดยีวในการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืยกเลกิบรกิารใดๆ ทัง้หมดหรอืบางสว่นของบรกิาร สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อตัวแทนจําหน่ายหรอืผู ้
ใหบ้รกิารของทา่น เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้ังคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออก
ของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ หา้มกระทําการใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

เนือ้หาในเอกสารนีใ้หข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกันใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการรับ
ประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถุประสงค ์ตลอดจนความถกูตอ้ง
ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้เวน้แตก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคับระบไุวเ้ทา่นัน้ Microsoft Mobile มสีทิธใินการแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนีไ้ด ้
ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งบอกกลา่วลว่งหนา้

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Microsoft
Mobile จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนือ่งหรอืความเสยีหาย
ทางออ้มไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนือ้หาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบับนีใ้นรูปแบบใดๆ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อกัษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง Microsoft Mobile จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง
และปรับปรงุสว่นหนึง่สว่นใดของผลติภัณฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบบันีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

Microsoft Mobile 

การดาวนโ์หลดแผนที ่เกม เพลง และวดิโีอ และการอพัโหลดรปูภาพและวดิโีออาจหมายถงึการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิ
คา่ใชจ้า่ยในการถา่ยโอนขอ้มลู ผลติภัณฑ ์บรกิาร และคณุสมบตับิางอยา่งอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิและ
ตัวเลอืกภาษาทีม่ใีหเ้ลอืกใชไ้ดจ้ากตัวแทนจําหน่ายในประเทศของทา่น

TM © 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์ผลติภัณฑ/์ชือ่บรษัิทอืน่อาจเป็นเครือ่งหมายการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ ตามลําดับ

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ์ 38

อ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายของแบตเตอรีเ่ป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิในการสนทนาและสแตนดบาย์
ของแบตเตอรีจ่ะขึน้อยูก่บัซมิการด์ คุณสมบตัทิีใ่ช ้อายขุองแบตเตอรี ่และสภาพการใชง้านของแบตเตอรี ่อณุหภมูขิองบรเิวณทีเ่ก็บ
แบตเตอรี ่สภาพของเครอืขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และอาจสัน้กวา่รายละเอยีดทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งเห็นไดช้ดั เสยีงเรยีกเขา้ การ
ใชแ้ฮนดฟ์ร ีการใชง้านในโหมดดจิทิัล และคณุสมบตัอิืน่ๆ จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรีเ่ชน่กนั และจํานวนครัง้ทีโ่ทรออกและรับสายก็จะมี
ผลตอ่เวลาสแตนดบ์ายดว้ย นอกจากนี ้จํานวนครัง้ทีเ่ปิดโทรศัพทแ์ละอยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายก็จะสง่ผลต่อเวลาในการสนทนาดว้ย

จะไมรั่บรอง รับประกนั หรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่ความสามารถในการใชง้าน เน้ือหา หรอืการสนับสนุนผใู้ชจ้ากแอปพลเิคชน่ั
ของบรษัิทอนทื่ ีม่าพรอ้มกบัอปุกรณ์ของทา่น ทา่นจะทราบวา่แอ เหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอ นัน้

ป

ป ป

http://www.nokia.com/
http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity
http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity


เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายนีโ้ดย Microsoft Mobile จะเป็นการใช ้
ภายใตใ้บอนุญาตใชง้าน

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับการใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิย ์ในการเชือ่ม
ตอ่กบัขอ้มลูทีเ่ขา้รหัสใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลกูคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิย ์และ (ii)
สําหรับใชเ้ชือ่มตอ่กบัวดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้หบ้รกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใดนอกเหนอืจากน้ี ขอ้มลูเพิม่เตมิรวม
ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดไูดจ้าก MPEG LA, LLC โปรดดทูี่
www.mpegla.com

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 004-2548 และขอ้กําหนดอืน่ของ กทช.
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