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ความปลอดภ



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. AHJ)
4 ปุ่ มเลือ่น
5 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิด
6 ไมโครโฟน
7 ปุ่ มโทร
8 ปุ่ มเลอืก
9 หฟัูง
10 เสาอากาศ

หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใชง้านเสา
อากาศ การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลงัสง่หรอืรับสญัญาณอาจสงผลต่ อ่คุณภาพของการสือ่สาร และอาจทําให ้
อายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลงเนือ่งจากมกีารใชพ้ลงังานสงูขึน้ขณะทํางาน

อปุกรณเ์สรมิบางอยา่งทีก่ลา่วถงึในคูม่อืผูใ้ชอ้าจจําหน่ายแยกตา่งหาก

การเตรยีมโทรศพัทข์องคณุใหพ้รอ้ม
การใสซ่มิการด์ การด์หน่วยความจํา และแบตเตอรี่

1. ใหห้วัแมม่อือยูบ่นโลโก ้แลว้ดงึขอบดา้นขา้งของฝาครอบดา้นหลงัออกอยา่งระมดัระวังเพือ่ถอดฝาครอบออก

หมายเหต:ุ ปิดโทรศพัทแ์ละปลดการเชือ่มตอ่อปุกรณช์ารจ์และอปุกรณ์อืน่ๆ กอ่นทําการถอดฝาครอบใด
โปรดหลกีเลีย่งการสมัผัสถกูสว่นประกอบทีเ่ป็นอเิล็กทรอนกิสข์ณะทีเ่ปลีย่นฝาครอบ ควรเก็บและ
ใชโ้ทรศพัทโ์ดยใสฝ่าครอบทัง้สองขา้งไวเ้สมอ

2. หากแบตเตอรีอ่ยูใ่นโทรศพัท ์ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อก
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3. เลือ่นซมิการด์ลงในทีว่างโดยควํ่าหนา้สมัผัสลง
ขอ้สําคญั: อปุกรณน์ีอ้อกแบบมาใหใ้ชก้บัซมิการด์มาตรฐาน (ดภูาพ) เทา่นัน้ การใชซ้มิการด์ทีไ่มส่ามารถ
ใชง้านรว่มกันไดอ้าจทําใหก้ารด์หรอืโทรศพัทเ์สยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีเ่ก็บอยูใ่นการด์นัน้เสยีหายอกี
ดว้ย โปรดสอบถามขอ้มลูการใชซ้มิการด์ทีม่คีทัเอาทแ์บบ mini-UICC จากผูใ้หบ้รกิารมอืถอืของทา่น

4. เลือ่นซมิการด์อนัทีส่องลงในทีว่าง SIM2 โดยควํ่าหนา้สมัผัสลง

5. หากคณุมกีารด์หน่วยความจํา ใหด้นัเขา้ไปเขา้ไปโดยใหห้นา้สมัผัสควํ่าลง
โปรดใชก้ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดท้ีไ่ดรั้บการรับรองสําหรับใชร้ว่มกบัอปุกรณน์ีเ้ทา่นัน้ การด์ทีไ่ม่
สามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และโทรศพัท ์รวมถงึขอ้มลูทีไ่ดรั้บการจัดเก็บอยูใ่น
การด์อกีดว้ย

6. วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรี ่แลว้ใสแ่บตเตอรีเ่ขา้ไป
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7. กดฝาครอบดา้นหลังลงจนกระทั่งฝาครอบล็อคเขา้ที่

8. หากตอ้งการเปิด ใหก้ด  คา้งไว ้

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงาน แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรีอ่กีครัง้กอ่นที่
จะใชง้านโทรศพัท์

1. เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัเตา้รับทีผ่นัง

2. เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศพัท ์เมือ่เสร็จแลว้ ใหถ้อดอปุกรณช์ารจ์ออกจากโทรศพัท ์จากนัน้จงึถอดออก
จากเตา้รับ
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หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาถงึ 20 นาทกีวา่ทีส่ญัลกัษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้

กาํหนดซมิการด์ทีจ่ะใช้
หากคณุมซีมิการด์ 2 อนัในโทรศพัท ์คณุสามารถเลอืกไดว้า่จะใชซ้มิการด์อันไหน

1. เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ซมิคู่

การตั้งคา่ซมิคู่

เลอืก

2. ในการเลอืกซมิทีใ่ชส้ําหรับการโทร ใหเ้ลอืก ซมิทีต่ ัง้ไวสํ้าหรบัโทร ในการเลอืกซมิทีใ่ชส้ําหรับรับสง่ขอ้ความ
ใหเ้ลอืก ซมิทีต่ ัง้ไวส้ําหรบัขอ้ความ

เลอืก

ซมิที่ตั้งไวสํ้าหรับโทร

ซมิที่ตั้งไวสํ้าหรับ
ขอ้ความ

การล็อคปุ่ ม

ล็อคปุ่ มกดเมือ่ไมไ่ดใ้ชโ้ทรศพัท์

ในการล็อค ใหเ้ลอืก เมนู แลว้กด * ในการปลดล็อค ใหเ้ลอืก ปลดล็อค แลว้กด *

เคล็ดลบั: คณุสามารถตัง้โทรศพัทข์องคณุใหถ้ามหารหสัล็อคทีค่ณุกําหนด รหสัล็อคทีร่ะบบตัง้ไวค้อื
12345
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การใชง้านพืน้ฐาน

เรยีนรูว้ธิกีารใชโ้ทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

การสาํรวจโทรศพัท์
สํารวจโทรศพัทข์องคณุดว้ยการกดเพยีงปุ่ มเดยีว

1. หากตอ้งการดแูอพพลิเคชัน่และคณุสมบตัขิองโทรศพัทข์องคณุ ใหก้ด เมนู

เมนู

2. ในการไปยังแอ พลิเคช่ันหรอืคณุสมบตั ิใหก้ดปุ่ มเลือ่นขึน้ ลง ซา้ยหรอืขวา

3. หากตอ้งการเปิดแอ พลิเคช่ันหรอืเลอืกคณุสมบตั ิใหก้ด เลอืก

เลอืก

4. หากตอ้งการกลบัไปทีห่นา้จอกอ่นหนา้ ใหก้ด กลบั

กลบั

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

เมนู

การปรบัระดบัเสยีง
คณุสามารถควบคมุเสยีงไดห้ลายวธิี

1. เลือ่นไปทางซา้ยหรอืทางขวาเพือ่เปลีย่นระดบัเสยีงระหว่างการโทร หรอืขณะฟังเพลง
ระดับเสยีง

2. คณุสามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงหรอือปุกรณอ์ืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัชอ่งเสยีบหฟัูง

3. ในการใชลํ้าโพงของโทรศพัทข์ณะทีกํ่าลงัโทร ใหเ้ลอืก ลําโพง นอกจากนี ้คณุยังสามารถใชลํ้าโพงขณะฟัง
วทิยไุดอ้กีดว้ย

ลําโพง

00:15:08
987654321

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ์ 9



เปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้
ตัง้เสยีงเรยีกเขา้สําหรับแตล่ะรปูแบบ นอกจากนี ้คณุยังสามารถตัง้เสยีงเรยีกเขา้สําหรับแตล่ะซมิการด์ได ้

1. เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ต ัง้คา่แบบเสยีง

เลือก

การตัง้ค่าการ-แสดง
ผล

ตัง้ค่าแบบเสยีง

การตัง้ค่า

2. เลอืก แบบเสยีง หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิการด์

เลือก

ความดัง

ตัง้ค่าแบบเสยีง

แบบเสยีง

Nokia Tune

3. เลอืกเสยีงเรยีกเขา้ และเลอืก ตกลง

Airy

Bold

Brook

ตกลง

แบบเสยีง

Beach

เขยีนขอ้ความ
การเขยีนดว้ยปุ่ มกดนัน้ง่ายและสนุก

กดปุ่ มซํา้ๆ จนกระทั่งตวัอกัษรทีต่อ้งการปรากฏ

การเวน้วรรค
กด 0

ป้อนอกัขระพเิศษหรอืเครือ่งหมายวรรคตอน
กด * คา้งไว ้

การป้อนวรรณยกุต์
กด * แลว้เลอืกอกัขระ

การสลบัระหวา่งตวัพมิพเ์ล็กหรอืพมิพใ์หญ่
กด # ซํา้ๆ

การป้อนตวัเลข
กดปุ่ มตวัเลขคา้งไว ้
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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

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
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การตดิตอ่รายชือ่และสง่ขอ้ความ

ตดิตอ่กบัเพือ่นๆ และครอบครัวโดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ

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. เลอืก เมน ู> รายชือ่

เลือก
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2. เลอืก เพิม่รายชือ่ และตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการจัดเก็บรายชือ่

เลือก

คน้หา

เพิม่รายชือ่

ชือ่

3. ป้อนชือ่ และกด ตกลง จากนัน้พมิพเ์บอรโ์ทรศพัท ์และกด ตกลง

ตกลง

ชือ่รายชือ่:

จมิ บราวน์

การจดัเก็บเบอรโ์ทรศพัทใ์นสมดุโทรศพัท ์5 เลม่แยกกนั
ในการใชส้มดุโทรศพัทแ์ยกกนั ใหจ้ัดเก็บรายชือ่ลงในหน่วยความจําเครือ่ง

หากตอ้งการใชส้มดุหลายเลม่พรอ้มกนั ใหเ้ลอืก เมน ู> รายชือ่ > การต ัง้คา่ > สมดุโทรศพัทห์ลายชุด >
รปูแบบสมดุโทรศพัท ์> สมดุฯอเนกประสงค์

1. หากตอ้งการเพิม่รายชือ่ลงในสมดุโทรศพัท ์ใหเ้ลอืก เมน ู> รายชือ่ > การต ัง้คา่ > สมดุโทรศพัท์
หลายชุด > จดัการรายชือ่
2. การเลอืกรายชือ่ และเลอืกสมดุโทรศัพท์
3. เลอืก เสร็จ และจัดเก็บการเปลีย่นแปลง

การเลอืกสมดุโทรศพัทท์ ีจ่ะใช้
เลอืก สมดุโทรศพัทห์ลายชุด > สมดุโทรศพัทป์จัจบุนั และสมดุโทรศพัทท์ีค่ณุตอ้งการใช ้

การเปลีย่นชือ่สมดุโทรศพัท์
เลอืก สมดุโทรศพัทห์ลายชุด > เปลีย่นชือ่สมดุโทรศพัท ์และสมดุโทรศพัท ์ป้อนชือ่ และเลอืก ตกลง

สง่และรบัขอ้ความ
ตดิตอ่กบัเพือ่นและครอบครัวไดต้ลอดเวลาผ่านขอ้ความตวัอกัษร

1. เลอืก เมน ู> ขอ้ความ
2. เลอืก เขยีนขอ้ความ
3. เขยีนขอ้ความของคณุ

เคล็ดลบั: ในการใสอ่กัขระพเิศษ เชน่ รอยยิม้หรอืสญัลกัษณ ์ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกเสรมิ

4. เลอืก ตวัเลอืก > สง่ หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้
5. พมิพเ์บอรโ์ทรศพัท ์และเลอืก ตกลง สง่ขอ้ความของคณุแลว้
6. หากตอ้งการอา่นขอ้ความทีไ่ดรั้บ เลอืก แสดง บนหนา้จอหลกั
7. หากตอ้งการอา่นขอ้ความทีเ่หลอื กดลง

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

มเีวลาวา่งและตอ้งการความบนัเทงิใชไ่หม เรยีนรูว้ธิกีารฟังวทิยบุนโทรศพัทข์องคณุ

การฟงัวทิยุ
การใชโ้ทรศพัทข์องคณุฟังวทิยุ

1. เชือ่มตอ่ชดุหฟัูง และเลอืก เมนู > เพลง > วทิยุ สายของชดุหฟัูงจะทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศวทิยุ

2. หากตอ้งการไปยังสถานถีดัไป ใหก้ดลง

99.0 101

4. 100.00 MHz

3. หากตอ้งการปิดวทิย ุใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ปิด

เลอืก

หาสถานเีอง

จัดเกบ็สถานี

คน้หาอัตโนมัต ิ

ปิด

การฟงัเพลง
คณุสามารถฟังไฟลเ์พลง MP3 ของคณุไดด้ว้ยเครือ่งเลน่เพลง ในการเลน่เพลง คณุตอ้งจัดเก็บไฟลเ์พลงไว ้
ในการด์หน่วยความจํา

1. เลอืก เมน ู> เพลง > เครือ่งเลน่เพลง Mp3

เลือก

วทิยุ

เครือ่งเลน่เพลง Mp3
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2. เลอืก ตวัเลอืก > เพลงท ัง้หมด

เลอืก

เพลงโปรดของฉัน

เพลงทั้งหมด

เพลงตัวอย่าง

3. เลอืกเพลง และเลอืก ตวัเลอืก > เลน่

เลอืก

โฟลเดอรก์่อนหนา้

เลน่

โฟลเดอรถ์ัดไป

เพ ิม่ในรายการโปรด

ใชแ้บบเสยีง

ลบ
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สํานกังาน

เรยีนรูว้ธิใีชป้ฏทินิเพือ่จัดระเบยีบใหก้บัตวัคณุเอง

การต ัง้เวลาปลกุ
ใชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นนาฬกิาปลกุ

1. เลอืก เมน ู> นาฬกิา > ต ัง้ปลุก

เลอืก

แบบเสียงปลุก

นาฬกิาปลุก

ตัง้ปลุก

มาตรฐาน

2. การเลอืกเวลาปลกุ

เลือก

การปลุก 2

ตัง้ปลุก

การปลุก 1

ปิด

ปิด

เคล็ดลบั: คณุสามารถตัง้เวลาปลกุไดส้งูสดุหา้เวลา

3. ในการตัง้ชัว่โมง ใหก้ดขึน้หรอืลง ในการตัง้นาท ีใหก้ดขวา แลว้กดขึน้หรอืลง กด ตกลง

:0008
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การจดัการโทรศพัท์

เรยีนรูว้ธิจีัดการขอ้มลูสว่นตวัในโทรศพัทข์องคณุ

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 ้> ลา้งรายการบนัทกึ > รายการโทรท ัง้หมด
5. ตรวจสอบวา่เนือ้หาสว่นตวัของคณุไดล้บออกไปแลว้ทัง้หมด

เนือ้หาและขอ้มลูทีเ่ก็บอยูใ่นการด์หน่วยความจะไมถ่กูลบออกไป

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

ตอ้งการความชว่ยเหลอืหลงัจากทีค่ณุซือ้โทรศพัทแ์ลว้หรอืไม่

ตดิตอ่รา้นคา้ทีค่ณุซือ้โทรศพัทเ์พือ่ขอความชว่ยเหลอืและคําแนะนํา

เก็บใบเสร็จไวเ้ป็นหลกัฐานการซือ้สําหรับใชใ้นการรับประกนั
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ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
คณุสามารถใชอ้ปุกรณ์ ของคณุไดใ้น เครอืขา่ย (E)GSM 900, 1800 MHz คณุตอ้งสมคัรสมาชกิกบัผูใ้หบ้รกิาร

คณุอาจตอ้งสมคัรเพือ่ใชค้ณุสมบตับิางอยา่ง

การโทรฉุกเฉนิ
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศัพทแ์ลว้
2. ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงทีเ่พยีงพอ

นอกจากนี ้คณุอาจตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้

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

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

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
สอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑข์องคณุไดท้ี ่www.nokia.com/recycle

ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ใชอ้ปุกรณ์ของทา่นเฉพาะกบัแบตเตอรีข่องแท ้BL-5C ชนดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ์ 20

http://www.nokia.com/recycle


ชารจ์อปุกรณ์ของทา่นดว้ยอปุกรณ์ชารจ์รุน่ AC-11 ปล๊ักของอปุกรณ์ชารจ์อาจมหีลายแบบ

Microsoft Mobile อาจผลติแบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์รุน่อืน่ทีใ่ชง้านไดก้บัอปุกรณ์รุน่นี้

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจุแบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก่็จะคอ่ยๆ เสือ่มสภาพไปในทีสุ่ด เมือ่สงัเกตเห็นว่าเวลาการ
สนทนาและเวลารอสายของแบตเตอรีส่ัน้ลงกวา่ปกต ิใหเ้ปลีย่นแบตเตอรี่

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 ้และ
ไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

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 ไม่
ควรชารจ์อปุกรณ์ของคณุในระหวา่งทีม่พีายฝุนฟ้าคะนอง ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

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
• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้
• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์
• ปิดอปุกรณ์ไรส้าย หากสงสยัวา่กําลังเกดิสญัญาณรบกวน
• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายรว่มกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นร่างกาย โปรดปรกึษากับแพทยท์ีใ่หคํ้าปรกึษา
ดา้นสขุภาพของคณุ

คาํตอบสาํหรบัการเขา้ใชง้าน
Microsoft Mobile มหีนา้ทีใ่นการผลติโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีส่ะดวกตอ่การใชง้านสําหรับผูใ้ชท้กุคน รวมทัง้ผูไ้รค้วามสามารถดว้ย สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ โปรดไปที ่www.nokiaaccessibility.com
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การฟงั
คาํเตอืน: ขณะทีค่ณุใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่
ความปลอดภยัของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนกับเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
โทรศัพทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนื้อหาทีม่อีนัตรายอืน่ๆ ควรใชค้วามระมดัระวงัตามรายละเอยีดตอ่ไปนี้

• โปรดระมดัระวังในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความเหลา่นัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจทําใหโ้ทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุเสยีหาย
ได ้

• โปรดระมดัระวังเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่มตอ่ การเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลดเน้ือหา
• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหล่งทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ
• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภยัอืน่ๆ ลงในโทรศัพทข์องคุณและคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อ

พลเิคชัน่ป้องกนัไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอพพลิเคชัน่เทา่นัน้ การใชง้านมากกวา่หนึง่แอพพลิเคชัน่อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพและการ
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 กรณุาอา่นในคูม่อืผูใ้ชฉ้บบัพมิพ์

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั 1.18
วัตต/์กก. ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม
แหง่ชาตปิระกาศกําหนด
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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 ไอที 05 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 หอ้งบเีอฟ 32 ชัน้ใตด้นิ ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์
พารค์รังสติ เลขที่ 94 หมูท่ี่ 2 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 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
ถนนศรนครี นิทร์ แขวงหนองบอน  เขต
ประเวศ กรุงเทพฯ 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 (เยองกื้ บัธนาคาร
ทหารไทย สาขาเชยีงราย)

053-601051

053-753105

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
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กรุงเทพฯ

ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธใ์นไทย
ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลข โทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร
เวลาทําการ



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 ์ประตู 6 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 (ตรง
ขา้มศนูยเ์ชฟโรเลต  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 
(ถนนเสน้หลังบิ๊กซ ีอาคารบา้นสวนเพลช 
ตดิกับแฟมลิีม่ารท์)

076-209306

076-209306

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

พษิณุโลก 298/3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตําบลในเมอืง
อําเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก 65000 
(ใกลศ้นูยบ์รกิารสํานักงานดแีทค)

055-251998

055-284346

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

รอ้ยเอ็ด 56/3 ถนนประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 (สีแ่ยกหา้ง
ทองเยาวราช)

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.
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หาดใหญ่ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ ่อําเภอ
หาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 90110 (ตรง
ขา้มหา้งคารฟ์รู ์ปากทางเขา้โรงพยาบาล
กรงุเทพหาดใหญ)่

074-365044-5

074-365046

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น.



077-288668

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

อบุลราชธานี 614/2 ถนนชยางกรู อําเภอเมอืง จังหวัด
อบุลราชธาน ี34000 (ตรงขา้มตลาด
หนองบวัใกลส้ีแ่ยกไฟแดงตลาดหนองบัว 
ตดิกบัธนาคารไทยพาณชิย ์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-5C

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูถงึ 12.7 ชัว่โมง (GSM)

สแตนดบ์าย:

สงูถงึ 585 ชัว่โมง (GSM)

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

ขนาด
• ปรมิาตร: 70.6 ซม.3

• น้ําหนัก: 75.8 กรัม
• ความยาว: 112.9 มม.
• ความกวา้ง (สงูสดุ): 47.5 มม.
• ความหนา (สงูสดุ): 14.9 มม.
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ลขิสทิธิแ์ละคาํชีแ้จงอืน่ๆ
คาํประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในทีน่ีว้า่ RM-961 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
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
ของบรษัิทอนทื่ ีม่าพรอ้มกบัอปุกรณ์ของทา่น ทา่นจะทราบวา่แอพเหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอพนัน้

ผลติภัณฑ ์บรกิาร และคณุสมบตับิางอยา่งอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิและตัวเลอืกภาษาทีม่ใีหเ้ลอืกใชไ้ด ้
จากตัวแทนจําหน่ายในประเทศของท่าน

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

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