
คูม่อืผูใ้ช้
Nokia Treasure Tag (WS-2)

ฉบับที ่2.4 TH



สารบญั
การเร ิม่ตน้ใชง้าน 3

การจบัคูแ่ละการเชือ่มตอ่ 5

ตัง้คา่เซน็เซอร ์ 7

การคน้หาเซน็เซอรข์องคณุ 7

ตัง้ใหเ้ซนเซอรข์องคณุปิดเสยีงโดยอตัโนมตั ิ 8

การคน้หาโทรศพัทข์องคณุโดยใชเ้ซน็เซอร ์ 8

ถา่ยภาพจากระยะไกล 9

การเปลีย่นแบตเตอรี ่ 9

การแกไ้ขปญัหาและการสนบัสนนุ 11

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละความ
ปลอดภยั 12

ลขิสทิธิแ์ละคําชีแ้จงอืน่ๆ 12

การรบัประกนั 13

คูม่อืผูใ้ช้
Nokia Treasure Tag (WS-2)

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ์ 2



การเร ิม่ตน้ใชง้าน

เรยีนรูว้ธิเีริม่ใชพ้รอกซมิติีเ้ซน็เซอรข์องคณุ

เกีย่วกบัพร็อกซมิติ ีเ้ซ็นเซอร์
Nokia Treasure Tag (WS-2) คอืพร็อกซมิติเซ็นเซอรี้  ์ซึง่จะชว่ยคณุคน้หาของมคีา่ทีว่างไวผ้ดิทีไ่ดอ้ยา่งง่ายดาย

ใสเ่ซนเซอรล์งในกระเป๋าของคณุ หรอืใชส้ายคลอ้งเซ็นเซอรไ์วก้บักญุแจของคณุ หากคณุลมืสิง่ของของคณุไว ้
โทรศพัทข์องคณุจะเตอืน หากคณุลมืสิง่ของ คณุสามารถตรวจสอบบนแผนทีว่า่ควรเริม่คน้หาทีใ่ด

พร็อกซมิติเซนเซอรี้ ส์ามารถใชง้านรว่มกบัโทรศพัทท์ีใ่ชร้ะบบ Windows Phone 8 ขึน้ไปพรอ้มแอพ Treasure
Tag และ Bluetooth 4.0 ขึน้ไป คณุสมบัตบิางอยา่งของผลติภัณฑอ์าจขึน้อยูก่ับรุน่ของโทรศพัทห์รอืเวอรช์นั
ซอฟตแ์วร ์คณุจะไดรั้บประสบการณท์ีย่อดเยีย่มทีส่ดุเมือ่ใชก้บัโทรศพัท ์Lumia คณุสามารถดแูอพและรายการ
อปุกรณท์ัง้หมดทีใ่ชง้านรว่มกนัไดแ้ละขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชง้านรว่มกนัไดท้ี ่Store

อา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีดกอ่นการใชง้านผลติภัณฑ ์และอา่นคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณท์ีท่า่นเชือ่มตอ่กบัผลติภัณฑ์
ดว้ย

ปุ่ มและสว่นประกอบ
ทําความรูจ้ักกบัพร็อกซมิติเซ็นเซอรี้ ข์องคณุ

1 พืน้ที ่NFC
2 สายคลอ้งซลิโิคนพรอ้มหว่ง
3 ปุ่ มมลัตฟัิงกช์นั
4 ฝาครอบแบตเตอรี่
5 สายคลอ้งซลิโิคนทีไ่มม่หีว่ง

พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีป้ราศจากสารนกิเกลิ

คาํเตอืน: ผลติภัณฑน์ีม้ชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

การเปิดหรอืปิดเซ็นเซอร์
คณุสามารถเปิดหรอืปิดเซน็เซอรไ์ด ้

เซน็เซอรข์องคณุจะเปิดโดยอตัโนมตัเิมือ่ใสแ่บตเตอรี่

ในการปิดเซน็เซอรห์รอืเปิดใหมอ่กีครัง้ ใหก้ดปุ่ มมลัตฟัิงกช์นัคา้งไว ้3 วนิาที
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ในการปิดเซน็เซอร ์คณุยังสามารถถอดแบตเตอรีอ่อก

การเปลีย่นสายคลอ้ง
เซน็เซอรข์องคณุมาพรอ้มกบัสายคลอ้งซลิโิคน 2 เสน้ โดยเสน้หนึง่มาพรอ้มกบัหว่งสําหรับตดิ และอกีเสน้หนึง่
ไมม่หีว่ง

1. ดงึสายคลอ้งออกจากเซน็เซอร ์คณุสามารถใชค้ลปิหนบีกระดาษหรอืสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนัในการงัดขอบ
สายคลอ้งใหอ้อกจากชอ่ง
2. วางเซน็เซอรใ์นสายคลอ้งอกีสายหนึง่ และยดือยา่งระมดัระวัง แลว้ดนัสายคลอ้งใหล้งไปในตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง
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การจบัคูแ่ละการเชือ่มตอ่

กอ่นจะสามารถใชเ้ซน็เซอร ์คณุตอ้งจับคูแ่ละเชือ่มตอ่เขา้กบัโทรศพัทข์องคณุ

คณุสามารถเชือ่มตอ่เซน็เซอรข์องคณุเขา้กับโทรศพัทโ์ดยใช ้NFC หรอื Bluetooth ก็ได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่เซนเซอรย์ังเปิดอยูแ่ละคณุมซีมิอยูใ่นเครือ่ง

สามารถเชือ่มตอ่เซน็เซอรก์บัโทรศพัทไ์ดค้รัง้ละหนึง่เครือ่ง และสามารถตอ่กบัโทรศพัทไ์ดส้งูสดุ 4 เซน็เซอร ์ใน
การคน้หาโทรศพัทท์ีกํ่าลงัเชือ่มตอ่อยูก่บัเซน็เซอรข์องคณุ ใหก้ดปุ่ มมลัตฟัิงกช์นัขณะทีอ่ยูใ่นระยะสญัญาณ และ
โทรศพัทก์็จะสง่เสยีงเตอืน หากคณุตอ้งการเชือ่มตอ่เซน็เซอรเ์ขา้กบัโทรศพัทเ์ครือ่งอืน่ ใหเ้รยีกคนืการตัง้คา่
เซน็เซอรเ์ป็นคา่ดัง้เดมิกอ่น

คณุสามารถตดัการเชือ่มตอ่เซน็เซอรข์องคณุจากโทรศพัท ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดคููม่อืผูใ้ชโ้ทรศพัท์

การจบัคูเ่ซ็นเซอรโ์ดยใช ้NFC
การจับคูเ่ซน็เซอรก์บัโทรศพัทข์องคณุอย่างรวดเร็วโดยใช ้NFC

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิด NFC บนโทรศพัทแ์ลว้

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั NFC โปรดดคููม่อืผูใ้ชโ้ทรศพัท์

2. แตะพืน้ที ่NFC ของเซน็เซอรแ์ละโทรศพัทข์องคณุเขา้หากนั

3. ทําตามคําแนะนําทีแ่สดงขึน้บนโทรศพัทข์องคณุ

จบัคูเ่ซ็นเซอรโ์ดยใช ้Bluetooth
หากโทรศพัทข์องคณุไมม่ ีNFC คณุสามารถจับคูเ่ซน็เซอรก์ับโทรศพัทข์องคณุโดยใช ้Bluetooth

คณุตอ้งใชแ้อป Treasure Tag เพือ่ใชเ้ซน็เซอร ์คณุสามารถดาวนโ์หลดแอพจากรา้นคา้ Windows Phone ได ้

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิด Bluetooth บนโทรศพัทแ์ลว้

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Bluetooth โปรดดคููม่อืผูใ้ชโ้ทรศพัท์
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3. เลอืกเซน็เซอรข์องคณุ แลว้ทําตามคําแนะนําทีแ่สดงในโทรศพัท์
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การใชง้านพืน้ฐาน

เรยีนรูพ้ืน้ฐานของการใชพ้รอกซมิติีเ้ซน็เซอรข์องคณุ

ต ัง้คา่เซ็นเซอร์
กําหนดวธิกีารและเวลาทีเ่ซน็เซอรแ์จง้เตอืน

บนโทรศพัทข์องคณุ แตะ Treasure Tag

1. เมือ่จับคูเ่ป็นครัง้แรก การตัง้คา่จะเริม่ขึน้โดยอตัโนมัต ิหรอืแตะ ต ัง้คา่แท็ก ทีใ่ตเ้ซน็เซอรบ์นโทรศพัทข์องคณุ
2. ในการเลอืกไอคอนสําหรับเซน็เซอรข์องคณุ แตะ เพิม่ไอคอน และไอคอนทีค่ณุตอ้งการ
3. ในการตัง้ชือ่เซน็เซอรข์องคณุ ใหแ้ตะ ชือ่แท็ก และพมิพช์ือ่
4. เลอืกวธิกีารและตําแหน่งทีเ่ลน่การแจง้เตอืน

การแจง้เตอืนจะทํางานเมือ่การเชือ่มตอ่ Bluetooth ระหวา่งเซน็เซอรก์บัโทรศพัทข์าดหาย หรอืสญัญาณออ่น
ตวัอยา่งเชน่ ประตทูีปิ่ดอยูอ่าจทําใหก้ารเตอืนทํางานขึน้ โทรศพัทจ์ะสง่เสยีงเตอืนแมว้า่จะอยูใ่นโหมดเงยีบก็ตาม
หากคณุมเีซน็เซอรห์ลายตวั โทรศพัทข์องคณุยังแสดงการแจง้เตอืนวา่เซน็เซอรต์วัใดทีกํ่าลงัทํางานอยู่

จดัการเซ็นเซอรข์องคณุ
ตรวจสอบว่าเซน็เซอรข์องคณุเป็นอยา่งไรและเปลีย่นการตัง้คา่ คณุยังสามารถตรงึเซน็เซอรข์องคณุไวท้ีห่นา้จอ
เริม่ตน้ของโทรศพัทเ์พือ่เขา้ถงึไดอ้ยา่งรวดเร็ว

1. แตะ Treasure Tag
2. แตะเซน็เซอรท์ีค่ณุตอ้งการด ูหากคณุมเีซนเซอรห์ลายรายการ ในการตรวจสอบเซ็นเซอรแ์ตล่ะรายการ 
ใหแ้ตะ

เพิม่เซ็นเซอรล์งในรายการเซ็นเซอร์
แตะ  > เพิม่แท็ก

แกไ้ขการต ัง้คา่เซ็นเซอร์
เลอืกเซน็เซอร ์และแตะ  > แกไ้ขแท็ก

พนิเซ็นเซอรข์องคณุไวท้ ีห่นา้จอเร ิม่ตน้ของโทรศพัท์
แตะ  > ปกัหมดุทีห่นา้จอเร ิม่ คณุยังสามารถแตะเซน็เซอรค์า้งในรายการเซน็เซอร ์และเลอืก ปกัหมดุ
ทีห่นา้จอเร ิม่

ตดัการเชือ่มตอ่เซ็นเซอรข์องคณุดว้ยตนเอง
แตะ  กราฟิกเซน็เซอรจ์ะเปลีย่นเป็นสเีทา หากตอ้งการเชือ่มตอ่อกีครัง้ แตะ  หรอืแตะทีพ่ืน้ที ่NFC ของ
เซน็เซอรแ์ละโทรศพัทข์องคณุเขา้หากนั

ลบเซ็นเซอรอ์อก
แตะ  > เอาแท็กออก

การคน้หาเซ็นเซอรข์องคณุ
ทําเซน็เซอรห์ายและไมรู่ว้่าอยูท่ีไ่หนใชห่รอืไม ่คณุสามารถเริม่การคน้หาโดยการตรวจสอบบนแผนทีท่ีโ่ทรศพัท์
ของคณุขาดการเชือ่มตอ่กบัเซน็เซอร์

ในการระบตํุาแหน่งทีก่ารเชือ่มตอ่ขาดหายบนแผนที ่พกิดั GPS ตอ้งสามารถใชง้านได ้
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การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา รวมถงึรายการทีไ่มเ่สยีคา่บรกิาร อาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลู
จํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิด GPS บนโทรศพัทแ์ลว้
2. แตะ Treasure Tag และเซน็เซอรท์ีต่อ้งการ
3. โปรดรอขณะทีโ่ทรศพัทข์องคณุพยายามคน้หาเซน็เซอร์
4. หากโทรศพัทข์องคณุไมพ่บเซน็เซอร ์ใหแ้ตะ เปิดแผนที ่พืน้ทีบ่รเิวณทีโ่ทรศพัทเ์ชือ่มตอ่กบัเซน็เซอรค์รัง้
สดุทา้ยจะแสดงบนแผนที่

รบัเสน้ทางสําหรบัไปถงึเซ็นเซอรข์องคณุ
ในการรับคําแนะนําเสน้ทาง ในมมุมองแผนที ่ใหแ้ตะการแจง้เตอืนทีอ่ยู ่และ ทศิทาง

การคน้หาเซ็นเซอรท์ ีเ่ชือ่มตอ่
บนโทรศพัทข์องคณุ แตะเซน็เซอรเ์พือ่ใหส้ง่เสยีงเตอืน ในการปิดเสยีงเซน็เซอรเ์มือ่พบแลว้ ใหก้ดปุ่ มมัลตฟัิงกช์นั
บนเซน็เซอร ์หรอืแตะ  บนโทรศพัทข์องคณุ

ต ัง้ใหเ้ซนเซอรข์องคณุปิดเสยีงโดยอตัโนมตั ิ
คณุตอ้งการใหเ้ซนเซอรแ์จง้เตอืนขณะอยูท่ีบ่า้นหรอืสํานักงานหรอืไม่ ปิดเส ยีงเซ็นเซอรข์องคณุโดยอตัโนมตัเิมือ่
เชือ่มตอ่โทรศพัทก์บัเครอืขา่ย Wi-Fi ทีค่ณุตัง้คา่อยู่

1. บนโทรศพัทข์องคณุ แตะ Treasure Tag >  > โหมดงดใชเ้สยีง
2. ในการเพิม่เครอืขา่ยใหม ่ใหแ้ตะ 
3. เลอืกเครอืขา่ย Wi-Fi ทีค่ณุตอ้งการจากรายการเครอืขา่ย Wi-Fi ทีม่อียู่

คณุสามารถเพิม่เครอืขา่ย Wi-Fi ไดห้ลายเครอืขา่ยในโหมดเงยีบ

ทกุครัง้ทีเ่ชือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุกบัเครอืขา่ย Wi-Fi ทีค่ณุเลอืก การแจง้เตอืนทังหมดจากเซ็นเซอร้ จ์ะปิดเสยีง
โดยอตัโนมตัิ

การคน้หาโทรศพัทข์องคณุโดยใชเ้ซ็นเซอร์
จําไมไ่ดว้า่วางโทรศพัทข์องคณุไวท้ีไ่หนใชไ่หม ใชเ้ซน็เซอรข์องคณุเพือ่ระบตํุาแหน่งโทรศพัท์
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1. กดปุ่ มมลัตฟัิงกช์นั โทรศพัทข์องคณุจะสง่เสยีงเตอืนเพือ่ชว่ยใหค้ณุระบตํุาแหน่งของโทรศพัท ์แมว้่าโทรศพัท์
จะอยูใ่นโหมดเงยีบ

2. เมือ่คณุพบโทรศพัทข์องคณุ ใหแ้ตะการแจง้เตอืนบนโทรศพัทข์องคณุเพือ่ปิดเสยีงเตอืน

ถา่ยภาพจากระยะไกล
ไมต่อ้งการใหห้นา้กลอ้งสัน่ขณะใชโ้ทรศพัทถ์า่ยภาพใชไ่หม ใชเ้ซนเซอรเ์พือ่ถา่ยภาพจากระยะไกลส ิเพือ่ทีค่ณุ
จะไดไ้มต่อ้งใชปุ้่ มกลอ้งหรอืไอคอนบนโทรศพัทข์องคณุ

หากโทรศพัทข์องคณุไมม่แีอพ Lumia Selfie คณุสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก Store

1. บนโทรศพัทข์องคณุ ใหแ้ตะ Lumia Selfie
2. หากตอ้งการถา่ยภาพ ใหก้ดปุ่ มมลัตฟัิงกช์นับนเซนเซอรข์องคณุ

หลงัจากถา่ยภาพเสร็จ คณุสามารถแกไ้ขภาพถา่ยบนโทรศพัทข์องคณุได ้หากตอ้งการกลบัไปถา่ยอกีภาพ ให ้
กดปุ่ มมลัตฟัิงกช์นั

การเปลีย่นแบตเตอรี่
เซน็เซอรข์องคณุมาพรอ้มกบัแบตเตอรีท่ีใ่สไ่วใ้นเครือ่งแลว้ อยา่งไรก็ตามคณุก็ตอ้งเปลีย่นแบตสกัวัน

เซนเซอรข์องคณุใชแ้บตเตอรี ่CR2032 ทีไ่ดม้าตรฐาน เมือ่แบตเตอรีไ่มม่พีลงังานเหลอือยูเ่ลย คณุตอ้งเปลีย่น
ไปใชแ้บตเตอรีเ่ครือ่งใหมก่อ่น จงึจะสามารถใชเ้ซนเซอรไ์ดอ้กีครัง้

เมือ่แบตเตอรีใ่กลห้มด เซนเซอรข์องคณุจะมเีสยีงเตอืน และการแจง้เตอืนจะปรากฏบนแอพ Treasure Tag
ในโทรศพัทข์องคณุ หากคณุไดต้รงึเซน็เซอรข์องคณุไวท้ีห่นา้จอเริม่ตน้ของโทรศพัท ์ไอคอนแบตเตอรีจ่ะแสดง
ขึน้บนไทล์

1. ใสค่ลปิหนีบกระดาษหรอืสิง่ทีค่ลา้ยกนัลงในชอ่งวา่งทีม่มุซา้ยลา่งของดา้นหลังเซน็เซอร์
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2. คอ่ยๆ งัดฝาครอบดา้นหลงัขึน้อยา่งระมดัระวัง
3. เปลีย่นแบตเตอรีเ่กา่เป็นแบตเตอรีใ่หม ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไดว้างแบตเตอรีใ่นตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง
4. จัดใหม้มุตดัของฝาครอบดา้นหลงัและอปุกรณต์รงกนั แลว้ล็อคฝาครอบใหเ้ขา้ที่

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
คณุสามารถลบการจับคูท่ัง้หมดและรเีซต็เซน็เซอรใ์หก้ลบัสูก่ารตัง้คา่ดัง้เดมิ

1. เปิดฝาครอบดา้นหลงั แลว้ถอดแบตเตอรีอ่อกจากเซน็เซอร์
2. เปลีย่นแบตเตอรีข่ณะกดปุ่ มมลัตฟัิงกช์นั
คณุยังสามารถลบเซน็เซอรอ์อกจากโทรศพัทห์รอือปุกรณอ์ืน่ทีเ่ชือ่มตอ่ เพือ่เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ

หลงัจากเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ เซน็เซอรจ์ะจับคูก่บัโทรศพัทใ์ดๆ ทีม่เีซน็เซอรใ์นรายการอปุกรณ์ทีจั่บคูท่ันที
หากคณุลบเซน็เซอรอ์อกจากรายการ เซน็เซอรจ์ะตดัการเชือ่มตอ่จากโทรศพัทเ์ครือ่งนีแ้ละเรยีกคนืการตัง้คา่
ดัง้เดมิอกีครัง้
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การแกไ้ขปญัหาและการสนบัสนนุ

เพือ่ชว่ยใหค้ณุใชง้านอปุกรณ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ใหไ้ปที ่www.nokia.com/support
คณุจะพบคูม่อืผูใ้ชฉ้บบัสมบรูณ ์ขอ้มลูเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหา การแสดงความคดิเห็น และรายละเอยีดเกีย่ว
กบัคณุสมบตั ิเทคโนโลย ีและความเขา้กนัได ้

การแกไ้ขปัญหา และการแสดงความคดิเห็นอาจมใีหบ้รกิารเฉพาะบางภาษา
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ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

สภาพเปียกและมฝีุ่ น
• ผลติภัณฑน์ีก้นัน้ําและฝุ่ นโดยสอดคลอ้งตามระดับการป้องกนั 

ขอ้สําคญั: อปุกรณ์เสรมิทีใ่ชก้บัเครือ่งรุน่นีไ้มไ่ดม้คีวามทนทาน สามารถกนัฝุ่ นหรอืกนัน้ําไดด้เีทยีบเทา่กบัตัวเครือ่งโทรศัพท์
ตัวอยา่งเชน่ ทา่นควรใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในสภาพทีแ่หง้เทา่นัน้ และหา้มใชง้านขณะทีเ่ปียกหรอืชืน้

• อปุกรณ์มคีวามสามารถในการกนัน้ําเย็นและสะอาดเทา่นัน้ อยา่ใหอ้ปุกรณ์โดนของเหลวประเภทอืน่ เชน่ น้ําทะเล
• อยา่แชอ่ปุกรณ์ในน้ํา
• หากโทรศัพทเ์ปียกน้ํา ใหเ้ชด็น้ําออกดว้ยผา้แหง้ หากโทรศัพทส์มัผัสของเหลวประเภทอืน่ๆ ใหล้า้งออกทันทดีว้ยน้ําสะอาด และเชด็ให ้

แหง้สนทิดว้ยความระมดัระวงั
• หากชอ่งเสยีบมฝีุ่ น ใหฉ้ีดน้ําสะอาดทีช่อ่งเสยีบ เชด็อปุกรณ์และบรเิวณชอ่งเสยีบใหแ้หง้อยา่งระมดัระวงั จากนัน้จงึปล่อยใหช้อ่งเสยีบแหง้
• เปิดฝาครอบดา้นหลังขณะทีอ่ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีแ่หง้และสะอาดเทา่นัน้ และเชด็อปุกรณ์ใหแ้หง้และสะอาดกอ่น เพือ่ป้องกนัไมใ่หด้า้นใน

ของเครือ่งเปียกหรอืมฝีุ่ น ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ภายในตัวเครือ่งและผนกึกนัน้ําของฝาครอบดา้นหลังสะอาด แหง้สนทิ และไมม่วัีตถแุปลกปลอม
ใดตดิอยู ่เนือ่งจากวัตถเุหลา่นัน้อาจทําใหผ้นกึกนัน้ําเสยีหายได ้

การดแูลโทรศพัทข์องคณุ
• เก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทุกประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของแร ่ซึง่

อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิ
• อยา่ใชห้รอืเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก
• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งู
• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เมือ่อณุหภมูเิพิม่ข ึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจทําใหต้ัวเครือ่ง

เสยีหายได ้
• อยา่เปิดตัวเครือ่งนอกเหนอืจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้
• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์สยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย
• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่อปุกรณ์หรอืแบตเตอรี ่การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหต้ัวเครือ่งเสยีหายได ้
• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของโทรศัพทเ์ทา่นัน้

การนํากลบัมาใชใ้หม่

สง่คนืผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยังจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะทีไ่มม่ี
การควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตา่งๆ วัสดทุกุช ิน้ของอปุกรณ์นีส้ามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวัตถดุบิและพลังงานได ้โปรดตรวจ
สอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑข์องคณุไดท้ี ่www.nokia.com/recycle

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่
หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้ ควรปฏบิตัตามกฎหมายของท ิ อ้งถิน่ นํากลับมาใชใ้หม ่ถา้เป็นไปได ้

ใชแ้บตเตอรีต่ามวัตถปุระสงคเ์ท่านัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดรั้บการรับรองหรอืใชร้ว่มกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่การ
ลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หา้มใชแ้บตเตอรีท่ีชํ่ารุดเสยีหาย

ลขิสทิธิแ์ละคาํชีแ้จงอืน่ๆ

คาํประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในทีน่ีว้่า WS-2 ผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ Directive
1999/5/EC ทา่นสามารถอา่นสําเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-
conformity
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ผลติภัณฑท์ีม่ใีหบ้รกิารของโทรศัพทอ์าจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อตัวแทนจําหน่ายของทา่น เครือ่งรุน่นี้ประกอบ
ดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ หา้ม
กระทําการใดๆ 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 จะไมรั่บรอง รับประกนั หรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่ความสามารถในการใชง้าน เน้ือหา หรอืการสนับสนุนผใู้ชจ้ากแอพพลเิคชน่ั
ของบรษัิทอนทื่ ีม่าพรอ้มกบัอปุกรณ์ของทา่น ทา่นจะทราบวา่แอพเหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอพนัน้

คาํประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC และมาตรฐาน RSS ทีย่กเวน้ใบอนุญาตของ Industry Canada การทํางานจะขึน้อยูก่บั
เงือ่นไขสองขอ้ดังตอ่ไปนี ้(1) อปุกรณ์นีอ้าจไมก่อ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใดๆ และ (2) อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับสญัญาณรบกวนใดๆ ที่
ไดรั้บ รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหอ้ปุกรณ์ทํางานไมต่รงกบัทีต่อ้งการ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่transition.fcc.gov/oet/
rfsafety/rf-faqs.html การเปลีย่นแปลงหรอืการดัดแปลงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บอนุมตัอิยา่งชดัแจง้จาก Microsoft Mobile จะทําใหส้ทิธใินการใช ้
อปุกรณ์นีข้องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะ

หมายเหต:ุ อปุกรณ์นีไ้ดรั้บการทดสอบแลว้และสอดคลอ้งกบัขดีจํากดัสําหรับอปุกรณ์ดจิติอลคลาส B ตามมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC ขดี
จํากดัเหลา่นี้ไดร้ับการกําหนดขึน้เพือ่ใหม้กีารป้องกนัสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายในสถานทีพ่ักอาศัยอยา่งเหมาะสม อปุกรณ์นีส้รา้ง ใช ้
และสามารถแผพ่ลังงานความถีว่ทิยไุด ้และหากไมต่ดิตัง้และใชง้านตามคําแนะนํา อาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ระบบสือ่สาร
คลืน่วทิยไุด ้อยา่งไรก็ตาม ไมม่กีารรับประกนัว่าสญัญาณรบกวนจะไมเ่กดิขึน้ในการตดิตัง้พเิศษแบบใด หากอปุกรณ์นีทํ้าใหเ้กดิสญัญาณรบกวน
ทีเ่ป็นอนัตรายกบัเครือ่งรับวทิยหุรอืโทรทัศนซ์ึง่สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการปิดหรอืเปิดอปุกรณ์ ขอใหผู้ใ้ชล้องแกไ้ขสญัญาณรบกวนดังกลา่ว
ดว้ยวธิกีารตอ่ไปนี้

• เปลีย่นทศิทางหรอืตําแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
• แยกอปุกรณ์กบัเครือ่งรับใหอ้ยูไ่กลจากกนัมากขึน้
• ตอ่อปุกรณ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปลั๊กไฟอืน่ทีไ่มใ่ชช่อ่งเดยีวกบัทีเ่ครือ่งรับนัน้ตอ่อยู่
• ปรกึษากบัตัวแทนจําหน่ายหรอืขอความชว่ยเหลอืจากชา่งซอ่มวทิย/ุทวีทีีม่ปีระสบการณ์

หมายเหต:ุ คําชีแ้จงเรือ่งการแผค่ลืน่ของ FCC: อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัขดีจํากดัในการแผค่ลืน่ของ FCC ทีร่ะบไุวเ้พือ่สภาพแวดลอ้มทีไ่ดรั้บการ
ควบคมุ เครือ่งรับสง่สญัญาณนีต้อ้งไมต่ัง้อยูห่รอืทํางานรว่มกบัเสาอากาศหรอืเครือ่งรับสง่สญัญาณอืน่

TM © 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์Nokia เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Nokia Corporation ผลติภัณฑ/์ชือ่บรษัิทอืน่อาจ
เป็นเครือ่งหมายการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ ตามลําดับ

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายนีโ้ดย Microsoft Mobile จะเป็นการใชภ้าย
ใตใ้บอนุญาตใชง้าน

การรบัประกนั

ระยะเวลาการรับประกนัที ่Microsoft Mobile ใหไ้วสํ้าหรับโทรศัพทน์ีค้อื 12 เดอืน สําหรับรายละเอยีด โปรดไปทีเ่ว็บไซตข์อ้ความการรับประกนั
แบบออนไลนใ์นพืน้ทีนั่น้ www.nokia.com/support
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