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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 ของโทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุ

1 ชอ่งเสยีบเครือ่งชารจ์
2 ไฟฉาย
3 ชอ่งเสยีบชดุหฟัูง (3.5 มม.)
4 หนา้จอ
5 ปุ่ มเลือ่น
6 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิด
7 ไมโครโฟน
8 แผงปุ่ มกด
9 ปุ่ มโทร
10 ปุ่ มเลอืก
11 หฟัูง

การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่
อา่นเพือ่เรยีนรูว้ธิกีารใสซ่มิการด์ลงในโทรศพัทข์องคณุ

1. ปิดเครือ่ง แลว้ถอดฝาครอบดา้นหลงัออก

2. หากแบตเตอรีอ่ยูใ่นโทรศพัท ์ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อก

3. เลือ่นซมิการด์ลงในทีว่างโดยควํ่าหนา้สมัผัสลง
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4. วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรี ่แลว้ดนัแบตเตอรีเ่ขา้ไป

5. กดฝาครอบดา้นหลังลงจนกระทั่งฝาครอบล็อคเขา้ที่

6. หากตอ้งการเปิดโทรศพัท ์ใหก้ด  คา้งไวจ้นกวา่โทรศพัทจ์ะสัน่

ชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงาน แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรีอ่กีครัง้กอ่นที่
จะใชง้านโทรศพัท์

1. เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัเตา้รับทีผ่นัง
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2. ตอ่อปุกรณช์ารจ์เขา้กบัโทรศัพท ์ด ู5 ในหนา้ 19 เมือ่เสร็จแลว้ ใหถ้อดอปุกรณช์ารจ์ออกจากโทรศพัท์ 
จากนัน้จงึถอดออกจากเตา้รับ

การเปิดโทรศพัท์
พรอ้มหรอืยัง? เปิดเครือ่งแลว้เริม่ใชง้านกนัเลย

1. ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้

2. ในการตัง้เวลา ใหก้ดขึน้หรอืลง กด ตกลง

:0009
ตกลง

3. ในการตัง้วันที ่ใหก้ดขึน้หรอืลง กด ตกลง โทรศพัทข์องคณุพรอ้มทีจ่ะใชง้านแลว้

ตกลง

วนัที:่

.01.201301
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การล็อคปุ่ ม

ล็อคปุ่ มกดเมือ่ไมไ่ดใ้ชโ้ทรศพัท์

1. เลอืก เมน ูและกด *

2. หากตอ้งการปลดล็อค เลอืก ปลดล็อค และกด *

การปรบัระดบัเสยีง
คณุสามารถควบคมุเสยีงไดห้ลายวธิี

1. เลือ่นไปทางซา้ยหรอืทางขวาเพือ่เปลีย่นระดบัเสยีง
ระดับเสยีง

2. คณุสามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงหรอือปุกรณอ์ืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัชอ่งเสยีบหฟัูง
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3. ในการใชลํ้าโพงของโทรศพัทข์ณะทีกํ่าลงัโทร ใหเ้ลอืก ลําโพง นอกจากนี ้คณุยังสามารถใชลํ้าโพงขณะฟัง
วทิยไุดอ้กีดว้ย

ลําโพง

00:15:08
987654321
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การใชง้านพืน้ฐาน

เรยีนรูว้ธิกีารใชโ้ทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

การสาํรวจโทรศพัท์
สํารวจโทรศพัทข์องคณุดว้ยการกดเพยีงปุ่ มเดยีว

1. หากตอ้งการดแูอพพลิเคชัน่และคณุสมบตัขิองโทรศพัทข์องคณุ ใหก้ด เมนู

เมนู

2. ในการไปยังแอพพลเคชิ ั่นหรอืคณุสมบตั ิใหก้ดปุ่ มเลือ่นขึน้ ลง ซา้ยหรอืขวา

3. หากตอ้งการเปิดแอพพลเคชิ ั่นหรอืเลอืกคณุสมบตั ิใหก้ด เลอืก

เลอืก

4. หากตอ้งการกลบัไปทีห่นา้จอกอ่นหนา้ ใหก้ด กลบั

กลบั

5. หาตอ้งการกลบัไปทีห่นา้จอหลกั ใหก้ด 
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6. หากตอ้งการใชไ้ฟฉาย ใหก้ดปุ่ มเลือ่นขึน้สองครัง้ หากตอ้งการปิด ใหก้ดขึน้หนึง่ครัง้ อยา่สอ่งไฟฉาย
ไปทีด่วงตาของผูอ้ ืน่

ไปที่เมนู

เขยีนขอ้ความ
การเขยีนดว้ยปุ่ มกดนัน้ง่ายและสนุก

กดปุ่ มซํา้ๆ จนกระทั่งตวัอกัษรทีต่อ้งการปรากฏ

การเวน้วรรค
กด 0

ป้อนอกัขระพเิศษหรอืเครือ่งหมายวรรคตอน
กด * คา้งไว ้

การป้อนวรรณยกุต์
กด * แลว้เลอืกอกัขระ

การป้อนตวัเลข
กด # คา้งไว ้หากตอ้งการกลบัสูโ่หมดตวัอกัษร ใหก้ด # คา้งไว ้

การใชร้ะบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตัิ
เพือ่เพิม่ความเร็วในการเขยีนของคณุ โทรศพัทข์องคณุสามารถคาดเดาสิง่ทีค่ณุกําลงัเริม่ตน้เขยีนได ้ระบบ
ชว่ยสะกดคําจะขึน้อยูก่บัพจนานุกรมทีต่ดิตัง้ภายในเครือ่ง คณุสมบตันิีอ้าจไมไ่ดม้ใีหใ้ชใ้นทกุภาษา

1. เลอืก ตวัเลอืก > พจนานกุรม และเลอืกภาษา
2. เริม่เขยีนคํา เมือ่คําทีต่อ้งการปรากฏขึน้ ใหก้ด 0

การเปลีย่นคาํ
กด * ซํา้ๆ จนกวา่คําทีต่อ้งการปรากฏขึน้

การเพิม่คาํลงในพจนานกุรม
หากคําทีต่อ้งการไมม่อียูใ่นพจนานุกรม ใหเ้ขยีนคําดงักลา่ว แลว้เลอืก สะกด และป้อนคําดังกลา่ว

การสลบัระหวา่งระบบชว่ยสะกดคาํกบัระบบป้อนตวัอกัษรปกติ
กด # ซํา้ๆ
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การปิดระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัเลอืก > พจนานกุรม > ไมใ่ชพ้จนานกุรม

การเขยีนเป็นภาษาไทย
โทรศพัทข์องคณุสามารถสง่และรับขอ้ความในภาษาไทย

1. หากตอ้งการพมิพ ์คดิถงึ U กอ่นอืน่ใหก้ด 1 สีค่รัง้
2. กด * กดขวาเพือ่พมิพส์ระสําหรับ ค ิและเลอืก ใช้
3. หากตอ้งการพมิพ ์ด ใหก้ด 5 หนึง่ครัง้
4. หากตอ้งการพมิพ ์ถ ใหก้ด 5 สามครัง้
5. กด * กดขวาสามครัง้เพือ่พมิพส์ระสําหรับ ถ ึและเลอืก ใช้
6. หากตอ้งการพมิพ ์ง ใหก้ด 2 สองครัง้
7. หากตอ้งการเปลีย่นเป็นอกัษรละตนิตวัพมิพใ์หญ ่ใหก้ด #
8. หากตอ้งการพมิพเ์วน้วรรค ใหก้ด 0
9. หากตอ้งการพมิพ ์U ใหก้ด 8 สองครัง้

เปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้
ตัง้เสยีงเรยีกเขา้สําหรับแตล่ะรปูแบบ

1. เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ต ัง้คา่แบบเสยีง

เลอืก

การตัง้ค่าการ-
แสดงผล

ตัง้คา่แบบเสียง

การตัง้คา่

2. เลอืก แบบเสยีง

เลอืก

ความดัง

ตัง้คา่แบบเสยีง

แบบเสียง

Nokia Tune

3. เลอืกเสยีงเรยีกเขา้ และเลอืก ตกลง

Airy

Bold

Brook

ตกลง

แบบเสยีง

Beach

เคล็ดลบั: หากตอ้งการสลบัไปใชรู้ปแบบไมม่เีสยีงอยา่งรวดเร็ว ใหก้ด # คา้งไว ้
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การตดิตอ่รายชือ่และสง่ขอ้ความ

ตดิตอ่กบัเพือ่นๆ และครอบครัวของคณุ แลว้แบง่ปันไฟล ์เชน่ ภาพถา่ย โดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ

การโทรออกหรอืรบัสาย
อา่นและเรยีนรูว้ธิกีารโทรหรอืรับสายดว้ยโทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุ

1. พมิพเ์บอรโ์ทรศพัท์
หากตอ้งการป้อนเครือ่งหมาย + ทีใ่ชส้ําหรับโทรตา่งประเทศ ใหก้ด * สองครัง้

3456789
12

2. กด  เพือ่โทรออก ในการวางสาย ใหก้ด 

123456789

โทรออก

3. เมือ่มคีนโทรหาคณุ ใหก้ด  เพือ่รับสาย

สายเขา้
987654321

การจดัเก็บชือ่และเบอรโ์ทรศพัท์
เพิม่ชือ่และเบอรใ์หมล่งในโทรศัพท์

1. กด เมน ูและเลอืก รายชือ่

เลอืก

รายชือ่
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2. เลอืก เพิม่รายชือ่

เลอืก

คน้หา

เพิม่รายชือ่

รายชือ่

3. ป้อนชือ่ และกด ตกลง จากนัน้พมิพเ์บอรโ์ทรศพัท ์และกด ตกลง

ตกลง

ชือ่รายชือ่:

จมิ บราวน์

จดัเก็บเบอรโ์ทรศพัทใ์นสมดุโทรศพัทห์า้เลม่แยกกนั
ในการใชส้มดุโทรศพัทแ์ยกกนั ใหจ้ัดเก็บรายชือ่ลงในหน่วยความจําเครือ่ง

1. กด เมน ูและเลอืก รายชือ่ > การต ัง้คา่
2. ในการใชห้น่วยความจําของโทรศพัท ์ใหเ้ลอืก ความจําทีใ่ช ้> เครือ่ง
3. เลอืก สมดุโทรศพัทห์ลายชุด > รปูแบบสมดุโทรศพัท ์> สมดุฯอเนกประสงค์
4. หากตอ้งการเพิม่รายชือ่ลงในสมดุโทรศพัท ์ใหก้ด เมนู และเลอืก รายชือ่ > การต ัง้คา่
5. เลอืก สมดุโทรศพัทห์ลายชุด > จดัการรายชือ่
6. เลอืกรายชือ่ และเลอืกสมดุโทรศพัท์
7. กด เสร็จ และจัดเก็บการเปลีย่นแปลง

เลอืกสมดุโทรศพัทท์ ีจ่ะใช้
เลอืก สมดุโทรศพัทห์ลายชุด > สมดุโทรศพัทป์จัจบุนั และสมดุโทรศพัทท์ีค่ณุตอ้งการใช ้

เปลีย่นชือ่สมดุโทรศพัท์
เลอืก สมดุโทรศพัทห์ลายชุด > เปลีย่นชือ่สมดุโทรศพัท ์และสมดุโทรศพัท ์ป้อนชือ่ และกด ตกลง

สง่และรบัขอ้ความ
ตดิตอ่กบัเพือ่นและครอบครัวไดต้ลอดเวลาผ่านขอ้ความตวัอกัษร

1. เลอืก เมน ู> ขอ้ความ
2. เลอืก เขยีนขอ้ความ
3. เขยีนขอ้ความของคณุ
4. เลอืก ตวัเลอืก > สง่
5. พมิพเ์บอรโ์ทรศพัท ์และเลอืก ตกลง สง่ขอ้ความของคณุแลว้
6. หากตอ้งการอา่นขอ้ความทีไ่ดรั้บ เลอืก แสดง บนหนา้จอหลกั
7. หากตอ้งการอา่นขอ้ความทีเ่หลอื กดลง

ทา่นสามารถสง่ขอ้ความแบบตวัอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตวัอกัษรทีกํ่าหนดของขอ้ความเดยีว สําหรับ
ขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตาม
นัน้ สําหรับตวัอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตวัอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบางภาษา
จะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตวัอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง
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ความบนัเทงิ

มเีวลาวา่งและตอ้งการความบนัเทงิใชไ่หม เรยีนรูว้ธิกีารฟังวทิยบุนโทรศพัทข์องคณุ

ฟงัวทิยุ
ใชโ้ทรศพัทข์องคณุฟังวทิยุ

1. เชือ่มตอ่ชดุหฟัูง และเลอืก เมนู > วทิย ุสายของชดุหฟัูงจะทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศวทิยุ

2. หากตอ้งการไปยังสถานถีดัไป ใหก้ดลง

99.0 101

4. 100.00 MHz

3. หากตอ้งการปิดวทิย ุใหก้ด ตวัเลอืก และเลอืก ปิด

เลอืก

หาสถานีเอง

จัดเก็บสถานี

คน้หาอัตโนมัติ

วทิยุเอฟเอ็ม

ปิด
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สํานกังาน

เรยีนรูว้ธิใีชป้ฏทินิเพือ่จัดระเบยีบใหก้บัตวัคณุเอง

การต ัง้เวลาปลกุ
ใชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นนาฬกิาปลกุ

1. เลอืก เมน ู> นาฬกิา > ต ัง้ปลุก

เลอืก

แบบเสียงปลุก

นาฬกิาปลุก

ตัง้ปลุก

มาตรฐาน

2. การเลอืกเวลาปลกุ

เลอืก

การปลุก 2

ตัง้ปลกุ

การปลุก 1

ปิด

ปิด

เคล็ดลบั: คณุสามารถตัง้เวลาปลกุไดส้งูสดุหา้เวลา

3. ในการตัง้ชัว่โมง ใหก้ดขึน้หรอืลง ในการตัง้นาท ีใหก้ดขวา แลว้กดขึน้หรอืลง กด ตกลง

:0008

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ์ 16



การจดัการและการเชือ่มตอ่โทรศพัท์

จัดการโทรศพัทแ์ละเนือ้หาในนัน้ เรยีนรูว้ธิกีารเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์เสรมิและเครอืขา่ย ถา่ยโอนไฟล ์สรา้งขอ้มลู
สํารอง ล็อคโทรศัพท์ และอพเดตซอฟต ั แ์วรเ์สมอ

ลบขอ้มลูสว่นตวัออกจากโทรศพัทข์องคณุ
หากคณุซือ้โทรศัพทใ์หม ่หรอืตอ้งการทิง้โทรศพัท ์หรอืรไีซเคลิโทรศพัทข์องคณุ นีค่อืวธิลีบขอ้มลูและเนือ้หา
สว่นตวัของคณุ

ขณะลบเนือ้หาสว่นตวัออกจากโทรศพัท ์โปรดคํานงึดว้ยวา่คณุกําลงัลบเนือ้หาออกจากหน่วยความจําเครือ่ง
หรอืจากซมิการด์

1. ในการลบขอ้ความ ใหเ้ลอืก เมนู > ขอ้ความ > ลบขอ้ความ
2. ไปทีโ่ฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการลา้งขอ้มลูทัง้หมด แลว้เลอืก ท ัง้หมด หรอื ทีอ่า่นแลว้ท ัง้หมด ในการลบขอ้ความ
ทัง้หมดออกจากโทรศพัท ์ใหล้า้งขอ้มลูทลีะโฟลเดอร์
3. ในการลบรายชือ่ ใหเ้ลอืก เมน ู> รายชือ่ > ลบ > ลบท ัง้หมด และตําแหน่ง
4. ในการลบขอ้มลูการโทร ใหเ้ลอืก เมนู > ขอ้มลูการใช ้> ลบเบอรใ์น-รายการโทร > ท ัง้หมด
5. ตรวจสอบวา่เนือ้หาสว่นตวัของคณุไดล้บออกไปแลว้ทัง้หมด

ลบเนือ้หาท ัง้หมดออกจากโทรศพัทข์องคณุและเรยีกคนืการต ัง้คา่เดมิ
ในการรเีซต็โทรศพัทข์องคณุกลบัไปเป็นคา่เดมิ และลบขอ้มลูของคณุทัง้หมด บนหนา้จอ ใหป้้อน *#7370#
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นโยบายหลงัการขาย

ตอ้งการความชว่ยเหลอืหลงัจากทีค่ณุซือ้โทรศพัทแ์ลว้หรอืไม่

ตดิตอ่รา้นคา้ทีค่ณุซือ้โทรศพัทเ์พือ่ขอความชว่ยเหลอืและคําแนะนํา
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ขอ้มลูคณุสมบตัเิฉพาะ

1 รปูภาพทีป่รากฏในคู่มอืฉบบันีอ้าจแตกตา่งจากภาพทีป่รากฏบนหนา้จอโทรศัพทข์องทา่น

2 พืน้ทีเ่สาอากาศคอืบรเิวณทีไ่ฮไลต์

3 หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใชง้านเสาอากาศ การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลังสง่หรอืรับสัญญาณอาจสงผลต่ ่อคุณภาพของ
การสือ่สาร และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลงเน่ืองจากมกีารใชพ้ลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน

4 ขอ้สําคญั: อปุกรณ์นีอ้อกแบบมาใหใ้ชก้ับซมิการด์มาตรฐาน (ดภูาพ) เทา่นัน้ การใชซ้มิการด์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจทําให ้
การด์หรอืโทรศัพทเ์สยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีเ่ก็บอยูใ่นการด์นัน้เสยีหายอกีดว้ย โปรดสอบถามขอ้มลูการใชซ้มิการด์ทม่ีคีัทเอาท์
แบบ mini-UICC จากผูใ้หบ้รกิารมอืถอืของทา่น

5 หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาถงึ 20 นาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้

6 อยา่ตอ่โทรศัพทก์บัอปุกรณ์ทีส่ง่สญัญาณขาออก เพราะอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์กดิความเสยีหายได ้หา้มเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟใดๆ เขา้กบัชอ่ง
เสยีบสญัญาณเสยีง หากทา่นเชือ่มตอ่อปุกรณ์ภายนอกหรอืชดุหฟัูงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองใหใ้ชก้บัอปุกรณ์นี ้เขา้กบัชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีง
โปรดใหค้วามสําคัญกบัระดับเสยีงใหม้ากเป็นพเิศษ

7 หมายเหต:ุ ทา่นสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทร์อ้งขอรหัสโทรศัพทไ์ด ้รหัสทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้คอื 12345 แตท่่านสามารถเปลีย่นรหัสเพือ่
ปกป้องความเป็นสว่นตัวและขอ้มลูสว่นตัวได ้อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่เมือ่ท่านเปลีย่นรหัส ทา่นจําเป็นตอ้งจํารหัสใหมใ่หไ้ด ้
เนือ่งจาก Microsoft Mobile ไมส่ามารถเปิดหรอืหลกีเลีย่งรหัสได ้

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
คณุสามารถใชอ้ปุกรณ์ ของคณุไดใ้น เครอืขา่ย GSM 900, 1800 คณุตอ้งสมคัรสมาชกิกบัผูใ้หบ้รกิาร

คณุอาจตอ้งสมคัรเพือ่ใชค้ณุสมบตับิางอยา่ง

การโทรฉุกเฉนิ
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศัพทแ์ลว้
2. ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงทีเ่พยีงพอ

นอกจากนี ้คณุอาจตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิการด์ลงในอปุกรณ์
• ปิดการจํากดัการโทรในอปุกรณข์องคุณ เชน่ การจํากดัการโทร การจํากดัเบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่
• 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
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• 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

ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ใชอ้ปุกรณ์ของทา่นเฉพาะกบัแบตเตอรีข่องแท ้BL-5CB 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 ้ควรปฏบิัตตามกฎหมายของทิ 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
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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
• 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 การเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลดเน้ือหา
• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหล่งทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ
• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภยัอืน่ๆ ลงในโทรศัพทข์องคุณและคอมพวิเตอรท์ใ่ีชเ้ชอมตื่ อ่ ใหใ้ชแ้อพ

พลเิคชัน่ป้องกนัไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอพพลิเคชัน่เทา่นัน้ การใชง้านมากกวา่หนึง่แอ พลิเคชัน่อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพและการ
ทํางานของโทรศัพทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์

• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคสํ์าหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ โปรดระมดัระวงัเป็นพเิศษ Microsoft Mobile
จะไมรั่บประกนัหรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้

ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยอุาจสง่ผลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบั
บรษัิทผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้ทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและทําใหก้ารรับประกนัของคณุ
เป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุช ิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่
เก็บหรอืพกวัตถทุีต่ดิไฟหรอืระเบดิไดร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิ
ไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภัยอาจพองตัวออก
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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/sar

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั 1.48
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.
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ซคีอนสแควร์ เลขที ่1007 ชัน้ G ซคีอนสแควร ์904 หมู ่6
ถนน ศรนีครนิทร์   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.

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
หาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 90110 (ตรงขา้ม
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.
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นครราชสมีา 1630/8 ถนนมติรภาพ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืง จังหวัดนครราชสมีา 30000 (ตรงขา้ม
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
แฟมลิีม่ารท์)

076-209306

076-209306

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

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
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อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมวีางจําหน่ายใหเ้ลอืกหลายแบบ สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดด ูwww.nokia.com/accessories

ขอ้กําหนดทีค่วรปฏบิตัสิําหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ

• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็กเล็ก
• เมือ่คณุถอดสายไฟของอปุกรณ์เสรมิ ใหจ้ับปลัก้แลว้ดงึออก หา้มดงึสายไฟ
• ตรวจสอบอปุกรณ์เสรมิในรถยนตเ์ป็นประจําวา่ยงัตดิตัง้และทํางานอยา่งถกูตอ้งหรอืไม่
• การตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิสําหรับรถยนตท์ีม่คีวามซบัซอ้นจะตอ้งไดรั้บการดําเนนิการโดยเจา้หนา้ทีท่ีผ่่านการอบรมเทา่นัน้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5CB

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูถงึ 12.53 ชัว่โมง

สแตนดบ์าย:

สงูถงึ 35 วัน

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

ขนาด
• ปรมิาตร: 64 ซม.³

• น้ําหนัก: 70 กรัม
• ความยาว: 107 มม.
• ความกวา้ง (สงูสดุ): 44.8 มม.
• ความหนา (สงูสดุ): 14.3 มม.

ขอ้ความการสนบัสนุน
เพือ่ชว่ยใหค้ณุสามารถใชป้ระโยชนส์งูสดุจากโทรศัพทแ์ละบรกิาร คณุจะไดรั้บขอ้ความตัวอกัษรสําหรับคณุโดยเฉพาะจาก Microsoft Mobile
ขอ้ความดังกลา่วจะมขีอ้มลูเคล็ดลับ คําแนะนํา และการสนับสนุน

หากไมต่อ้งการรับขอ้ความอกีตอ่ไป เลอืก เมนู

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

ลขิสทิธิแ์ละคาํชีแ้จงอืน่ๆ
คาํประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในทีน่ีว้า่ RM-908 ผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC ทา่นสามารถอา่นสําเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity

ผลติภัณฑ ์คณุสมบัต ิแอพ 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
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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 จะไมรั่บรอง รับประกนั หรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่ความสามารถในการใชง้าน เน้ือหา หรอืการสนับสนุนผใู้ชจ้ากแอ พลิเคชนั่
ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้มกบัอปุกรณ์ของทา่น ทา่นจะทราบวา่แอพเหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอพนัน้

ผลติภัณฑ ์บรกิาร และคณุสมบตับิางอยา่งอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิและตัวเลอืกภาษาทีม่ใีหเ้ลอืกใชไ้ด ้
จากตัวแทนจําหน่ายในประเทศของท่าน

TM & © 2014 Microsoft Mobile. สงวนลขิสทิธิ ์Nokia เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Nokia Corporation ผลติภัณฑ/์ชือ่บรษัิทอืน่อาจ
เป็นเครือ่งหมายการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ ตามลําดับ

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.

ขอ้กาํหนดการใช้

เราใสใ่จสทิธสิว่นบคุคลของทา่น
Microsoft Mobile รวมถงึบรษัิทในเครอืมคีวามแน่วแน่ในการเคารพสทิธสิว่นบคุคลและการปฏบิัตติามความคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
และกฎหมายสทิธสิว่นบคุคลทีม่กีารบงัคับใช ้นโยบายการรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลนี ้(”นโยบาย”) แสดงใหเ้ห็นวา่เรารวบรวมและใชข้อ้มลู
สว่นบคุคลซึง่ Microsoft Mobile เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูอยา่งไร หรอืเราอา้งองิถงึการบงัคับใชน้โยบายนีอ้ยา่งไร “ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถงึ ขอ้มลู
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทา่นหรอืปัจเจกบคุคลอืน่ทีส่ามารถระบตุัวตนได ้

เราจะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเพิม่เตมิเฉพาะเป็นรายผลติภัณฑห์รอืบรกิารในสําหรับนโยบายนี้และคําบอกกลา่ว (notice) อืน่ทีอ่าจจะพบเห็น
ในขณะใชผ้ลติภัณฑห์รอืบรกิารของเรา ถา้หากมคีวามแตกตา่งระหวา่งคําบอกกลา่วและนโยบายนี ้ตอ้งพจิารณาคําบอกกลา่วเป็นสําคัญ

ซอฟทแ์วรบ์นอปุกรณ ์(device) ของท่านอาจเขา้ถงึขอ้มลูของทา่น ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเราอาจจะมลีงิคไ์ปยงัเว็บไซตแ์ละบรกิารของบรษัิท
อืน่ทีม่นีโยบายสทิธสิว่นบคุคลของตนเอง Microsoft Mobile จะไมรั่บผดิชอบการดําเนนิการดา้นนโยบายสว่นบคุคลของบรษัิทอืน่ และ
เราขอแนะนําใหท้า่นอา่นคําบอกกลา่วดา้นสทิธสิว่นบคุคลของบรษัิทดังกลา่ว

ถา้ทา่นไมเ่ห็นชอบกบันโยบายนี ้โปรดอยา่ใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราหรอืใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นแก ่Microsoft Mobile

เราเก็บรวบรวมขอ้มลูอะไรบา้ง?
เราเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูอืน่ๆ ของทา่นเมือ่ท่านซือ้ ใช ้หรอืลงทะเบยีนในผลติภัณฑแ์ละบรกิาร เขา้รว่มการโฆษณาหรอืการ
ทําวจิัยหรอืกจิกรรมอืน่ใดทีม่กีารตดิต่อสือ่สารกบัเรา รวมถงึประเภทตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้

• การเร ิม่เปิดการใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ Microsoft Mobile อาจตอ้งมกีารเปิดการใชง้านทางอเิล็กทรอนคิสซ์ ึง่ตัวระบ ุ(identifier) อปุกรณ์โทรศัพท์
เคลือ่นทีแ่ละประเภทแอพพลเิคชนั หมายเลขโทรศัพท ์และอปุกรณ์โทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่บบเฉพาะ แอพพลเิคชนั เครอืขา่ย และการสมคัร
สมาชกิจะถกูสง่ไปยงั Microsoft Mobile อาจมกีารจัดเก็บตําแหน่งอปุกรณ์โทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่นขณะทีเ่ปิดเครือ่งเป็นครัง้แรกดว้ย ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่ับรุน่อปุกรณ์โทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่ละการตัง้คา่

• การใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิาร

เมือ่ทา่นเขา้สูก่ารใหบ้รกิารแบบออนไลน ์เว็บเซริฟ์เวอรจ์ะสรา้งประวัตกิารเขา้ใชบ้รกิารโดยอตัโนมตั ิโดยทั่วไปแลว้ประวัตจะบิ นทึกั
หมายเลขประจําเครือ่งคอมพวิเตอร,์ จํานวนครัง้ทีเ่ขา้ใช,้ บรกิารแหลง่การเชือ่มตอ่ไซต,์ หนา้ (page) ทีเ่ขา้ชม, ลงิคแ์ละลักษณะ
การปฏบิตักิาร (feature) ทีใ่ช,้ เน้ือหาทีอ่า่นหรอืทีต่อ้งการ, ประเภทบราวเซอรห์รอืแอพพลเิคชนั, ภาษาและขอ้มลูอืน่ โปรดดนูโยบาย
เรือ่ง Cookie (Cookie Policy)

แอพพลเิคชนัของเราอาจจะตดิตอ่กบัเซฟิเวอรข์องทา่นเป็นระยะๆ เชน่ เพือ่ตรวจการเปลีย่นแปลงขอ้มลูใหท้ันสมยั (update) หรอืสง่ขอ้มลู
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารมาใหแ้กเ่รา เราอาจจะเชญิทา่นเขา้รว่มเป็นอาสาสมคัรเพือ่ปรับปรงุผลติภัณฑแ์ละบรกิารหรอืโครงการวจิัยซึง่มี
การเก็บขอ้มลูรายละเอยีด สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดรูายละเอยีดของนโยบายนี้
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• ขอ้มลูทีม่อบใหเ้รา

เมือ่ทา่นสรา้งบญัช,ี ซือ้สนิคา้, รอ้งขอบรกิาร, เขา้รว่มการวจิัยหรอืการโฆษณาหรอืการตดิต่อสือ่สารกบัเรา เราอาจสอบถามขอ้มลูของทา่น
เชน่ ชือ่, อเีมล, หมายเลขโทรศัพท,์ ถนน, ชือ่ผูใ้ช ้และรหัสผา่น, ผลตอบรับ, ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัอปุกรณ์โทรศัพทเ์คลือ่นที,่ อาย,ุ เพศ
และภาษา, หมายเลขบญัชธีนาคาร, รายละเอยีดบตัรเครดติและขอ้มลูทางการเงนิอืน่ๆ

เราจะเกบ็รักษาประวัตกิารใหอ้นุญาต ความชอบ และการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ตา่งๆ เชน่ ขอ้มลูตําแหน่ง ขอ้มลูทางการตลาด และการแบง่
ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ

• ธุรกรรมทีท่า่นทํากบัเรา

เราเก็บรักษาประวัตกิารซือ้, ดาวนโ์หลด, เนือ้หาทีท่า่นใหไ้วก้บัเรา, คํารอ้งขอ, ขอ้ตกลงระหวา่งทา่นกบั Microsoft Mobile, ผลติภัณฑ์
และบรกิารทีใ่หแ้กท่า่น, รายละเอยีดการชําระคา่ใชจ้า่ยและการสง่มอบ, การตดิต่อและสือ่สารและความสมัพันธก์บัเรา เราอาจจะบนัทกึการ
ตดิต่อสือ่สารของทา่นกบัหน่วยงานบรกิารลกูคา้หรอืการตดิต่อกนัในจดุอืน่ๆ ตามกฎหมายทีม่กีารบงัคับใช ้

• ขอ้มลูชว่ยหาตาํแหนง่และตาํแหนง่

การใหบ้รกิารดา้นตําแหน่งทางภมูศิาสตร ์(Location-based services) ทีห่าตําแหน่งดว้ยการใชด้าวเทยีมโทรศัพทเ์คลือ่นที,่ Wi-Fi หรอื
เครอืขา่ยอืน่ตามวธิกีารหาตําแหน่ง เทคโนโลยเีหล่านีอ้าจเกีย่วขอ้งกบัการแลกเปลีย่นขอ้มลู ตําแหน่งทีอ่ยู ่และอปุกรณ์โทรศัพทเ์คลือ่นที่
แบบเฉพาะ และโทรศัพทเ์คลือ่นที ่Wi-Fi หรอืเครอืขา่ยอืน่ของทา่นซึง่เกีย่วขอ้งกบัตัวระบ ุ(identifier) กบั Microsoft Mobile ผลติภัณฑ์
ของเราอาจทํางานบนแพลตฟอรม์อปุกรณ์จํานวนมาก แอพพลเิคชัน่ และบรกิาร ซึง่อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูตําแหน่งของทา่น เรามไิด ้
ใชข้อ้มลูนีเ้พือ่คน้หาทา่นเป็นการสว่นบคุคลหากไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากทา่น

เมือ่ทา่นใชบ้รกิารดา้นตําแหน่งทางภมูศิาสตร ์(Location based services) และลักษณะการปฎบิตักิาร (feature) ของเรา เชน่ การคน้หา
ตําแหน่งทางภมูศิาสตร ์ระบบนําทางและการจัดเสน้ทาง หรอืการรอ้งขอขอ้มลูแผนที ่ขอ้มลูตําแหน่งทีอ่ยูข่องทา่นจะถกูสง่มายงั Microsoft
Mobile เพือ่สามารถใหข้อ้มลูแกท่า่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซึง่อาจรวมถงึการโฆษณาตามพืน้ที ่(location based advertising)

ทาํไมเราจงึประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล?
Microsoft Mobile อาจประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นสําหรับวัตถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี ้ทัง้นีอ้าจมกีารใชว้ัตถปุระสงคห์นึง่ขอ้หรอืมากกวา่

• เพือ่มอบผลติภณัฑแ์ละใหบ้รกิาร

เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เพือ่มอบผลติภณัฑแ์ละใหบ้รกิารแกท่า่น เพือ่การประมวลผลคํารอ้งขอ หรอือาจมคีวามจําเป็น
ในการดําเนนิการตามสญัญาระหวา่งทา่นกบั Microsoft Mobile เพือ่สรา้งความมัน่ใจในการใชป้ระโยชนแ์ละความปลอดภยัในผลติภณัฑ์
และบรกิารของเราเพือ่ระบตุัวทา่น รวมถงึป้องกนัและตรวจสอบการทจุรติและการใชใ้นทางทีผ่ดิ

• บญัชี

บรกิารบางประเภทอาจจําเป็นตอ้งใชบ้ญัชเีพือ่ชว่ยทา่นในการบรหิารเนือ้หาและความพงึพอใจของทา่น สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดู
Account Supplements ของเรา

• เพือ่พฒันาและบรหิารจดัการผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพือ่พัฒนาและบรหิารจัดการผลติภัณฑบ์รกิาร การดูแลลกูคา้ การขาย และการตลาด เราอาจรวมขอ้มลู
สว่นบคุคลของทา่นทีเ่ก็บรวบรวมไวซ้ ึง่เกีย่วขอ้งกบัการใชผ้ลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารเฉพาะของ Microsoft Mobile เขา้กบัขอ้มลูสว่นบคุคล
อืน่ใดทีเ่ราอาจมเีกีย่วกบัทา่น ถา้หากขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้มไิดเ้ก็บรวบรวมไวเ้พือ่วัตถุประสงคอ์ืน่

• เพือ่ตดิตอ่สือ่สารกบัทา่น

เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพือ่ตดิต่อสือ่สารกบัทา่น เชน่ เพือ่แจง้ทา่นวา่บรกิารของเรามกีารเปลีย่นแปลง หรอืเพือ่สง่การแจง้เตอืน
ทีสํ่าคัญและคําบอกกลา่วอืน่ใดอนัเกีย่วขอ้งกับผลติภัณฑแ์ละ/หรอืบรกิารของเรา และเพือ่ตดิต่อทา่นในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัวัตถปุระสงคเ์พือ่
การดแูลลกูคา้

• เพือ่การตลาดโฆษณาและการใหค้าํแนะนํา

เราอาจตดิต่อทา่นเพือ่แจง้ใหท้ราบถงึผลติภัณฑบ์รกิารหรอืโฆษณาใหมท่ีเ่ราอาจนําเสนอ และเพือ่ทําการวจิัยตลาดหากเราไดรั้บความ
ยนิยอมจากท่านหรอืไดรั้บการอนุญาต เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพือ่ใหส้ามารถเสนอและใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะ
สว่นบคุคลไดม้ากยิง่ข ึน้ เชน่ เพือ่ใหคํ้าแนะนําและนําเสนอเนือ้หาและโฆษณาในการบรกิารทีเ่หมาะสมกบัลกูคา้ได ้ซึง่อาจรวมถงึการนํา
เสนอเนือ้หาของ Microsoft Mobile และบคุคลภายนอก

เราแบง่ปนัขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืไม?่
เราไมข่าย ปลอ่ยเชา่ ใหเ้ชา่ยมื หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นแกบ่คุคลภายนอก ยกเวน้เป็นไปตามทีไ่ดร้ะบไุวท้างดา้นลา่งนี้

• ความยนิยอมของทา่นและบรกิารแบง่ปนัทางสงัคม

เราอาจแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ถา้เราไดรั้บการอนุญาตจากทา่นใหก้ระทําการดังกลา่วได ้บรกิารบางประเภทอาจอนุญาตใหท้่าน
แบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นกบัผูใ้ชบ้รกิารหรอืทา่นอืน่ หรอืกบับรกิารอืน่และผูใ้ชบ้รกิารนัน้ โปรดพจิารณาอยา่งรอบคอบกอ่นเปิด
เผยขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืขอ้มลูใดๆ ทีผู่ใ้ชบ้รกิารรายอืน่อาจเขา้ถงึได ้

• Microsoft Mobile และบคุคลภายนอกทีไ่ดร้บัอนญุาต
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เราอาจแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นกับ Microsoft Mobile อืน่ๆ และบคุคลภายนอกรายอืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาต ซึง่ประมวลผลสําหรับ
Microsoft Mobile เพือ่วัตถปุระสงคด์ังระบไุวใ้นนโยบายฉบบันี ้ซึง่อาจรวมถงึการเรยีกเก็บเงนิผา่นผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของทา่นหรอืส ิง่อืน่
เป็นตน้ การสง่มอบสิง่ของทีท่่านซือ้ การใหบ้รกิารรวมถงึบรกิารลูกคา้ การจัดการและการวเิคราะหข์อ้มลูของผูบ้รโิภค การตรวจสอบเครดติ
การทําวจิัยและการจัดการเรือ่งการตลาดและแคมเปญอืน่ดังกลา่ว เมือ่ทา่นซือ้ผลติภัณฑ ์Microsoft Mobile จากเราพรอ้มแผนของผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ย เราอาจจําเป็นตอ้งแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของทา่นเพือ่ใหบ้รกิารแกท่า่น

เราอาจทําการตลาดร่วมกนัและการสือ่สารอืน่ร่วมกบัหุน้สว่นของเรา เชน่ ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องทา่น อนึง่ เพือ่
หลกีเลีย่งการสือ่สารทีซ้ํ่ากนัหรอืทีไ่มจํ่าเป็นและเพือ่จะแกไ้ขขอ้ความใหเ้หมาะสมกบัตัวท่าน เราอาจจะตอ้งทําใหข้อ้มลูซึง่ Microsoft
Mobile เก็บรวบรวมไวก้บัขอ้มลูซึง่หุน้สว่นของเราเก็บรวบรวมไวม้คีวามสอดคลอ้งกนัหากกฎหมายอนุญาตใหก้ระทําเชน่นัน้ได ้

บคุคลภายนอกทีไ่ดรั้บอนุญาตเหลา่นีไ้มไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นสําหรับวัตถปุระสงคอ์ืน่ เรากําหนดใหบ้คุคลเหลา่
นัน้จะตอ้งกระทําตามนโยบายนีอ้ยา่งสมํา่เสมอ และใชม้าตรการความปลอดภยัอนัเหมาะสมเพือ่การปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น

• การโอนขอ้มลูสว่นบคุคลระหวา่งประเทศ

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเราอาจใหบ้รกิารโดยใชท้รัพยากรและเซฟิเวอรท์ีอ่ยูใ่นหลายประเทศทั่วโลก ดังนัน้ ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น
อาจถกูโอนขา้มพรมแดนระหวา่งประเทศนอกประเทศทีท่่านใชบ้รกิารรวมถงึประเทศนอกพืน้ทีเ่ศรษฐกจิยโุรป (EEA) ซึง่ไมม่กีฎหมาย
ทีกํ่าหนดการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลไวเ้ป็นการเฉพาะหรอืประเทศทีม่หีลักเกณฑท์างกฎหมายในเรือ่งการคุม้ครองขอ้มลูทีแ่ตกตา่งออก
ไป เชน่ สหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ในกรณีดังกลา่วนัน้เราขอใหค้วามมัน่ใจไดว้่ามหีลักกฎหมายสําหรับการโอนดังกลา่วและมกีารใหค้วาม
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นอยา่งเพยีงพอตามทีก่ฎหมายทีม่ผีลบงัคับใชไ้ดกํ้าหนดไว ้เชน่ โดยการใชส้ญัญามาตรฐานซึง่ได ้
รับอนุมตัจิากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (กรณีทีจํ่าเป็น) และโดยการกําหนดเรือ่งการใชม้าตรการความปลอดภยัอืน่ๆของขอ้มลูทางเทคนคิ
และขอ้มลูทางองคก์รทีเ่หมาะสม

• การเปิดเผยขอ้มลูตามทีก่ฎหมายบงัคบั

เราอาจมขีอ้ผกูพันตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับเพือ่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กห่น่วยงานบางแหง่หรอืบคุคลภายนอกอืน่ๆ เชน่ แกห่น่วย
งานทีบ่งัคับใชก้ฎหมายในประเทศซึง่เราหรอืบคุคลภายนอกซึง่กระทําการแทนในนามของเราประกอบการอยู ่เรายงัอาจเปิดเผย
และประมวลผลจากขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามกฎหมายทีม่ผีลบงัคับใชเ้พือ่ปกป้องผลประโยชน์ของ Microsoft Mobile อนัชอบดว้ย
กฎหมาย เชน่ ในกระบวนพจิารณาคดทีางแพง่หรอืทางอาญา

• การควบรวมกจิการ

หากเราตัดสนิใจขาย ซือ้ รวมหรอืปรับรือ้องคก์รของธรุกจิของเราในบางประเทศ กรณีนีอ้าจทําใหเ้ราตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลแกบ่คุคล
ทีอ่าจเป็นผูซ้ ือ้ หรอืผูซ้ ือ้จรงิและทีป่รกึษา หรอืทําใหเ้ราตอ้งรับขอ้มลูสว่นบคุคลจากผูข้ายและทีป่รกึษา

เราจดัการความลบัของเด็กอยา่งไร?
ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร Microsoft Mobile มคีวามประสงคอ์ยา่งเฉพาะเจาะจงแกบ่คุคลทั่วไป Microsoft Mobile ไมจ่ัดเก็บขอ้มลูของเด็กโดยรู ้
วา่ปราศจากความยินยอมของพอ่แมห่รอืผูป้กครอง Microsoft Mobile เผยแพรคํ่าแนะนําเรือ่งความปลอดภยัโดยใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตใน
เว็บไซตข์องเรา

เราจดัการเร ือ่งคณุภาพขอ้มลูอยา่งไร?
เราดําเนนิการตามขัน้ตอนอนัสมเหตผุลในการทําใหข้อ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราครอบครองอยูม่คีวามถกูตอ้งอยูเ่สมอและไดล้บขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ม่
ถกูตอ้งหรอืทีไ่มจํ่าเป็นทิง้ไป

เราขอสนับสนุนใหท้า่นเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นผา่นทางบญัชขีองทา่นเป็นครัง้คราวเพือ่ทําใหแ้น่ใจไดว้า่ขอ้มลูมคีวามทันสมยั

ข ัน้ตอนในการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลมอีะไรบา้ง?
ความลับและความปลอดภยัเป็นขอ้พจิารณาหลักในการกอ่ใหเ้กดิและการสง่มอบผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา เราไดโ้อนความรับผดิชอบ
ทีเ่ฉพาะเจาะจงเพือ่ทีจ่ะจัดการกบัเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความลับและความปลอดภยั เราบงัคับใชน้โยบายภายในและแนวปฏบิตัขิองเราผา่นการคัดเลอืก
กจิกรรมทีเ่หมาะสมรวมถงึการบรหิารความเสีย่งทัง้เชงิรกุและเชงิรับ การจัดการเรือ่งความปลอดภยัและความลับ การฝึกอบรมและการประเมนิผล
เราดําเนนิการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมเพือ่จัดการเรือ่งความปลอดภยัออนไลน ์ความปลอดภยัทางรา่งกาย ความเสีย่งในการสญูเสยีขอ้มลู
และความเสีย่งอืน่ๆโดยคํานงึถงึความเสีย่งทีพ่บไดใ้นการประมวลผลและลักษณะของขอ้มลูทีไ่ดรั้บความคุม้ครอง อนึง่ เราจํากดัการเขา้ถงึฐาน
ขอ้มลูของเราซึง่มขีอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ทัง้น้ี บคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตซึง่มคีวามจําเป็นจงึจะเขา้ถงึขอ้มลูดังกลา่วได ้

เราใช ้cookies และ web beacons กนัอยา่งไร?
Microsoft Mobile ใช ้cookies, web beacons และเทคโนโลยอีืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั เพือ่ดําเนนิการและปรับปรุงเว็บไซตแ์ละขอ้เสนอ (offering) เรา
ยงัใช ้cookies สําหรับการแยกแยะตัวบคุคลและเพือ่การแสดง (display) โฆษณา เว็บไซตข์อง Microsoft Mobile บางแหง่ใชเ้ทคโนโลยี
การโฆษณาของบคุคลภายนอก เชน่ DoubleClick เป็นตน้ เพือ่รองรับ (serve) โฆษณาตา่งๆ

โดเมนสข์องเราอาจรวมองคป์ระกอบ (elements) ของบคุคลภายนอกเขา้มาไวด้ว้ยกันซึง่ตัง้คา่ cookies ในนามของบคุคลภายนอก สําหรับ
ตัวอยา่งทีเ่กีย่วกบัเครอืขา่ยสงัคม (social network) ของบคุคลภายนอก โปรดเขา้เยีย่มชม นโยบายเรือ่ง Cookie ของเราเพือ่ไปดเูพิม่เตมิเกีย่ว
กบัวธิกีารที ่Microsoft Mobile ใช ้cookies และวธิกีารทีท่า่นจะสามารถทําให ้cookies ใชไ้มไ่ด ้(disable) ไดโ้ดยการตัง้คา่เบราเซอร ์(browser)
หรอืวธิกีารอืน่ๆ
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ทา่นมสีทิธอิะไรบา้ง?
ทา่นมสีทิธทิีจ่ะรูข้อ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัตัวทา่นเอง ทา่นมสีทิธทิีจ่ะลบหรอืปรับปรุงขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มส่มบรูณ์ ไมถ่กูตอ้งหรอืลา้สมยั ท่าน
มสีทิธทิีจ่ะเลกิสมคัร (unsubscribe) จากขอ้ความการขายตรง (direct marketing message) และมสีทิธริอ้งขอใหท้างเราหยดุประมวลผล
(process) ขอ้มลูสว่นตัวของทา่นสําหรับวัตถปุระสงคใ์นเรือ่งการขายตรง (direct marketing) หรอืเกีย่วกบับงัคับใชม้ลูเหตทุางกฏหมาย
(compelling legal ground) อืน่ อยา่งไรก็ด ีหากทา่นเลอืกไมรั่บทราบ (opt-out) การตลาดและการสือ่สารอืน่ๆจาก Microsoft Mobile ก็อาจจะยงั
มกีารสง่คําแจง้เตอืนเรือ่งสําคัญไปใหท้า่น

ทา่นอาจใชส้ทิธขิองทา่นโดยการตดิต่อเราไดท้ีล่งิคน์ีห้รอืโดยการจัดการบญัชแีละสิง่ทีท่า่นเลอืกผา่นเครือ่งมอืการจัดการทีม่อียู ่(available)
เกีย่วกบัเครือ่งมอืและบรกิารของเรา ในบางกรณีโดยเฉพาะอยา่งยิง่หากทา่นประสงคท์ีจ่ะใหเ้ราลบทิง้หรอืหยดุการประมวลผล (process) ขอ้มลู
สว่นตัวของทา่น สิง่นีอ้าจหมายถงึวา่เราอาจไมส่ามารถใหบ้รกิารแกท่า่นไดอ้กีแลว้

ใครเป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น ?
Microsoft Mobile ณ ทีอ่ยู ่Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น

นอกจากนีบ้รษัิทในเครอื Microsoft Mobile ทีจ่ัดหาผลติภัณฑห์รอืบรกิารก็อาจเป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ทา่นอาจพบเห็น
เอกลักษณ์ของผูค้วบคมุและรายละเอยีดในการตดิต่อโดยการตรวจสอบขอ้กําหนดและเงือ่นไขของผลติภัณฑห์รอืบรกิาร หรอืโดยการใชข้อ้มลู
ในการตดิตอ่ซึง่มอียูใ่นเว็บไซตท์ีใ่ชก้นัอยูใ่นปัจจบุัน

ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัขอ้ปฏบิตัใินการรักษาความลับของ Microsoft Mobile ท่านอาจตดิตอ่เราไดท้ี่

Microsoft Mobile Ltd.
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo, Finland

สหรฐัฯ กรอบวธิปีฏบิตั ิSafe Habor วา่ดว้ยขอ้มลูสว่นตวั
ขอ้มลูสว่นตัวทีเ่ก็บรวบรวมบนไซต ์Microsoft Mobile และบรกิารอาจจัดเก็บและดําเนนิการในสหรัฐฯ หรอืประเทศอืน่ๆ ที ่Microsoft หรอืบรษัิท
ในเครอื หรอืผูใ้หบ้รกิารดําเนนิการอยู ่Microsoft ปฏบิตัติาม U.S.-EU Safe Harbor Framework และ U.S.-Swiss Safe Harbor Framework ที่
จัดทําขึน้โดย U.S. Department of Commerce เกีย่วกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเก็บรักษาขอ้มลูจาก European Economic Area และสวติเซอร์
แลนด ์หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการ Safe Harbor และดใูบรับรองของเรา โปรดไปที ่www.export.gov/safeharbor/

ในการเป็นสว่นหนึง่ของการมสีว่นรว่มในโครงการ Safe Harbor ของ Microsoft เราใช ้TRUSTe ซึง่เป็นองคก์รภายนอกอสิระเพือ่แกไ้ขปัญหา
ทีท่า่นมตีอ่เราตามนโยบายและแนวปฏบิตัขิองเรา หากตอ้งการตดิต่อ TRUSTe โปรดไปที ่https://feedback-form.truste.com/
watchdog/request

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายเร ือ่งสทิธใินความเป็นสว่นตวั
Microsoft Mobile อาจทําการแกไ้ข เปลีย่นแปลงนโยบายนีเ้ป็นครัง้คราว หรอือาจแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการเขา้มายังไซตน์ีเ้มือ่ใดก็ได ้
โดยม ีหรอืไมม่กีารบอกกลา่วลว่งหนา้ อยา่งไรก็ตามหากนโยบายนีม้กีารเปลีย่นแปลงอยา่งสําคัญหรอืในทศิทางตรงขา้ม Microsoft Mobile จะ
โพสตข์อ้ความเพือ่แจง้การเปลีย่นแปลงดังกลา่วในส่วนตน้ของนโยบาย และบนโฮมเพจของไซตน์ีเ้ป็นเวลา 30 วัน เราขอใหท้า่นเขา้ดนูโยบาย
เป็นครัง้คราวเพือ่รับทราบเกีย่วกบัการแกไ้ขเปลีย่นแปลงเกีย่วกบันโยบาย

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ์ 29

http://www.export.gov/safeharbor/
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

	นี่ๆ...
	สารบัญ
	เพื่อความปลอดภัยของคุณ
	การเริ่มต้นการใช้งาน
	ปุ่มและส่วนประกอบ
	การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่
	ชาร์จแบตเตอรี่
	การเปิดโทรศัพท์
	การล็อคปุ่ม
	การปรับระดับเสียง

	การใช้งานพื้นฐาน
	การสำรวจโทรศัพท์
	เขียนข้อความ
	การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ
	การเขียนเป็นภาษาไทย
	เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

	การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ
	การโทรออกหรือรับสาย
	การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์
	จัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์ห้าเล่มแยกกัน
	ส่งและรับข้อความ

	ความบันเทิง
	ฟังวิทยุ

	สำนักงาน
	การตั้งเวลาปลุก

	การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์
	ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ของคุณ

	นโยบายหลังการขาย
	ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย
	บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย
	การโทรฉุกเฉิน
	การดูแลโทรศัพท์ของคุณ
	ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
	ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

	เด็กเล็ก
	อุปกรณ์ทางการแพทย์
	อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย
	คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน
	การฟัง
	ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย
	ยานพาหนะ
	บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
	รายละเอียดการรับรอง (SAR)
	คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในไทย
	อุปกรณ์เสริมของแท้
	ขนาด
	ข้อความการสนับสนุน
	ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ


