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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิตัติามคําแนะนําตอ่ไปนี ้มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได ้

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 ชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีง (3.5 มม. AHJ)
2 หฟัูง
3 ปุ่ มปรับระดบัเสยีง
4 ปุ่ มล็อค/เปิดปิด
5 ไมโครโฟน
6 ตวัเสยีบ Micro-USB
7 ปุ่ มยอ้นกลบั
8 หนา้จอสมัผัส
9 เลนสก์ลอ้งถา่ยรปู กอ่นใชก้ลอ้งถา่ยรปู ให ้
ลอกเทปป้องกนัออกจากเลนสก์อ่น
10 ลําโพง
11 เสาอากาศ

หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใชง้านเสา
อากาศ การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลงัสง่หรอื
รับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลงเนือ่งจากมกีารใช ้
พลงังานสงูขึน้ขณะทํางาน

อยา่ตอ่โทรศพัทก์บัอปุกรณ์ทีส่ง่สญัญาณขาออก เพราะอาจทําใหโ้ทรศพัทเ์กดิความเสยีหายได ้หา้มเชือ่ม
ตอ่แหลง่จา่ยไฟใดๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีง หากคณุเชือ่มตอ่อปุกรณภ์ายนอกหรอืชดุหฟัูงใดๆ ทีไ่มไ่ด ้
รับการรับรองใหใ้ชก้บัอปุกรณน์ี ้เขา้กบัชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีง โปรดใหค้วามสําคัญกบัระดบัเสยีงใหม้าก
เป็นพเิศษ

อปุกรณเ์สรมิบางอยา่งทีก่ลา่วถงึในคูม่อืผูใ้ช ้เชน่ อปุกรณช์ารจ์ ชดุหฟัูง หรอืสายขอ้มลู อาจจําหน่ายแยกตา่งหาก

การใสซ่มิการด์, แบตเตอรี ่และการด์หนว่ยความจํา
เรยีนรูว้ธิกีารใสแ่บตเตอรี,่ ซมิการด์ และการด์หน่วยความจํา

ขอ้สําคญั: อปุกรณข์องคณุใชซ้มิการด์แบบ mini-UICC หรอืทีเ่รยีกอกีอยา่งวา่การด์ micro-SIM การ
ใชซ้มิการด์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดห้รอือะแดปเตอรซ์มิการด์ อาจทําใหก้ารด์หรอือปุกรณเ์สยีหาย
และอาจทําใหข้อ้มลูทีเ่ก็บอยูใ่นการด์นัน้เสยีหายอกีดว้ย

โปรดใชก้ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดท้ีไ่ดรั้บการรับรองสําหรับใชร้ว่มกบัอปุกรณน์ีเ้ทา่นัน้ การด์ทีไ่ม่
สามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และโทรศพัท ์รวมถงึขอ้มลูทีไ่ดรั้บการจัดเก็บอยูใ่น
การด์อกีดว้ย

1. ใชม้อืขา้งหนึง่จับมมุดา้นบนของโทรศพัทไ์ว ้แลว้ใชน้ิว้โป้งของมอือกีขา้งกดทีฝ่าครอบดา้นหลงั แลว้ถอดออก
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2. หากแบตเตอรีอ่ยูใ่นโทรศพัท ์ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อก
3. ดนัซมิเขา้ในชอ่งใส ่SIM1 โดยใหห้นา้สมัผัสควํ่าลง

ในการนําซมิออก ใหด้งึการด์ออกมา

4. ดนัซมิอนัทีส่องเขา้ในชอ่งใส ่SIM2 โดยใหห้นา้สมัผัสควํ่าลง

ซมิการด์ทัง้สองจะสามารถใชง้านไดพ้รอ้มกนัเมือ่ไมไ่ดใ้ชโ้ทรศพัทอ์ยู ่แตห่ากมกีารใชง้านซมิการด์หนึง่อยู ่เชน่
ใชเ้พือ่โทรออก คณุอาจไมส่ามารถใชอ้กีซมิการด์หนึง่ได ้

5. ดนัการด์หน่วยความจําเขา้ไปในชอ่งใสก่ารด์หน่วยความโดยควํ่าหนา้สมัผัสลง

ในการถอดการด์หน่วยความจํา ใหด้งึออก

ขอ้สําคญั: หา้มถอดการด์หน่วยความจําขณะทีแ่อ กําลงัใชง้านการด์นัน้ การกระทําดงักลา่วอาจทําให ้
การด์หน่วยความจําและโทรศพัทช์าํรดุเสยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีจ่ัดเก็บไวบ้นการด์เสยีหายได ้

6. วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรี ่แลว้ใสแ่บตเตอรีเ่ขา้ไ

ป

7. ใสฝ่าครอบดา้นหลังกลบัเขา้ที่
8. ในการเปิดเครือ่ง ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้

หมายเหต:ุ ปิดโทรศพัทแ์ละปลดการเชือ่มตอ่อปุกรณช์ารจ์และอปุกรณ์อืน่ๆ กอ่นทําการถอดฝาครอบใด
โปรดหลกีเลีย่งการสมัผัสถกูสว่นประกอบทีเ่ป็นอเิล็กทรอนกิสข์ณะทีเ่ปลีย่นฝาครอบ ควรเก็บและ
ใชโ้ทรศพัทโ์ดยใสฝ่าครอบทัง้สองขา้งไวเ้สมอ
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กาํหนดซมิการด์ทีจ่ะใช้
ตามคา่เริม่ตน้ โทรศพัทจ์ะขอใหค้ณุกําหนดซมิทีจ่ะใชส้ําหรับเชือ่มตอ่ นอกจากนีย้ังสามารถกําหนดซมิเริม่
ตน้สาํหรับการโทร การรับสง่ขอ้ความ และการเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอื

กําหนดวา่จะใชซ้มิใดกบัการโทรและรบัสง่ขอ้ความ

1. แตะ  > สอง SIM
2. สลบั ถามเสมอ ไปที ่ปิด 
3. กําหนดว่าจะใชซ้มิใดกบัการโทรและรับสง่ขอ้ความ

กําหนดวา่จะใชซ้มิใดกบัการเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอื
แตะ  > เครอืขา่ยและขอ้มลูมอืถอื แลว้เลอืกซมิทีจ่ะใชใ้นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอื

ความพรอ้มใชง้านของซมิ

• คณุสามารถใชซ้มิ 2G หรอื 3G ในชอ่งใส ่SIM1 และ SIM2 ได ้แตช่อ่งใส ่SIM2 จะรองรับเฉพาะเครอืขา่ย 2G
เทา่นัน้

• เมือ่คณุกําหนดใหใ้ชซ้มิหนึง่สําหรับการโทรออก สง่ขอ้ความ หรอืเชือ่มตอ่ขอ้มลู อกีซมิหนึง่ยังสามารถรับสาย
หรอืรับสง่ขอ้ความได ้

• เมือ่ซมิหนึง่มกีารเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้านอยู ่อกีซมิหนึง่จะใชไ้มไ่ด ้

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงาน แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรีอ่กีครัง้กอ่นที่
จะใชง้านโทรศพัท์

1. เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัเตา้รับทีผ่นัง
2. เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศพัท ์เมือ่เสร็จแลว้ ใหถ้อดอปุกรณช์ารจ์ออกจากโทรศพัท ์จากนัน้จงึถอดออก
จากเตา้รับ

หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลกัษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้บนหนา้จอหรอืกอ่น
ทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

เคล็ดลบั: คณุสามารถใชก้ารชารจ์ผา่นสาย USB เมือ่ไมม่เีตา้เสยีบทีฝ่าผนังใหใ้ชง้าน คณุสามารถถา่ยโอน
ขอ้มลูขณะทําการชารจ์โทรศพัทไ์ด ้ประสทิธภิาพของพลงังานการชารจ์ผา่นสาย USB จะแตกตา่งอยา่ง
เห็นไดช้ดั และอาจตอ้งใชเ้วลานานในการชารจ์เพือ่ใหโ้ทรศพัทเ์ริม่ตน้ทํางานได ้

การคดัลอกรายชือ่จากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่ของคณุ
คดัลอกรายชือ่ลงในโทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุไดอ้ย่างง่ายดาย

ในการคดัลอกรายชือ่จากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่ คณุตอ้งคดัลอกรายชือ่จากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่ลงในซมิการด์ แลว้
ใสซ่มิการด์นัน้ในโทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุ

1. แตะ 
2. ปัดขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ แลว้แตะ นําเขา้/สง่ออก > นําเขา้จาก SIM
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เคล็ดลบั: ในการคดัลอกรายชือ่จากหน่วยความจําเครือ่งหรอืการด์หน่วยความจํา ใหแ้ตะ นําเขา้/สง่
ออก > นําเขา้จากทีเ่ก็บขอ้มลู

3. เลอืกบญัชทีีค่ณุตอ้งการนําเขา้รายชือ่
4. แตะรายชือ่ทีค่ณุตอ้งการนําเขา้ หรอืในการนําเขา้รายชือ่ทัง้หมด ใหปั้ดขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ แลว้แตะ
ท ัง้หมด
5. แตะ ตกลง
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การใชง้านพืน้ฐาน

เรยีนรูว้ธิกีารใชโ้ทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

สญัลกัษณ์บนจอภาพ
สญัลกัษณ์บนจอภาพในโทรศพัทข์องคณุจะแสดงเวลาปัจจบุนั แบตเตอรีแ่ละความแรงของสญัญาณ และอืน่ๆ อกี
มากมาย

  ตัง้เสยีงปลกุไว ้

  เปิดรูปแบบไมม่เีสยีงอยู่

  ระดบัพลงังานแบตเตอรี่

  กําลงัชารจ์แบตเตอรี่

  Wi-Fi เปิดอยู่

  ความแรงของสญัญาณ

  เปิดโหมดบนเครือ่งบนิอยู่

  เปิด Bluetooth อยู่

ประเภทเครอืขา่ยมอืถอืทีค่ณุเชือ่มตอ่อยูอ่าจแสดงดว้ยตวัอกัษรเดีย่ว ตวัอกัษรหลายตวั หรอืตวัอกัษรและตวัเลข
ปนกนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

ไอคอนอาจแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยูก่บัภมูภิาคหรอืผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

การตรวจสอบกจิกรรมของคณุ
โทรศพัทข์องคณุชว่ยใหส้ะดวกในการตดิตามทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้

ในเมนูแอป ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่ดกูจิกรรมของคณุ ในกจิกรรม คณุจะเห็นรายการตอ่ไปนี้

• แอปทีเ่ปิดเมือ่เร็วๆ นี ้จัดกลุม่ตามวันที่
• เหตกุารณป์ฏทินิทีกํ่าลงัจะมาถงึ ปัดลงทีด่า้นบนของรายการกจิกรรมเพือ่ดสู ิง่ทีค่ณุวางแผนไวถ้ดัไป
• กจิกรรมตา่งๆ ทางเครอืขา่ยสงัคมของคณุ เชน่ การอพัเดตสถานะและความคดิเห็น
• ขอ้ความลา่สดุ สายทีไ่มไ่ดรั้บ ดาวนโ์หลด เพลงลา่สดุ การปลกุ และอืน่ๆ อกีมากมาย

เลอืกกจิกรรมทีค่ณุตอ้งการดู
แตะ  >  > จดัการการแจง้เตอืน

ลบกจิกรรม
แตะรายการคา้งไว ้แลว้แตะ 

การเปลีย่นการต ัง้คา่อยา่งรวดเร็ว
ตอ้งการเปลีย่นโทรศพัทข์องคณุเป็นโหมดเงยีบอย่างรวดเร็วหรอืไม ่ในมมุมองสว่นใหญ ่คณุสามารถเปลีย่น
การตัง้คา่บางคา่และตรวจดกูารแจง้เตอืนในเมนูทีเ่ปิดอยูไ่ดอ้ยา่งรวดเร็วจากดา้นบนสดุของหนา้จอ โดยไมจํ่าเป็น
ตอ้งไปยังเมนูโทรศพัท์

1. ปัดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ
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จากเมนูนี ้คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• การสลบัโทรศพัทข์องคณุไปเป็นโหมดเงยีบ
• คน้หาเครอืขา่ย Wi-Fi และเชือ่มตอ่
• เปิดและปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอื และ Wi-Fi
• เปิดหรอืปิด Bluetooth
• เลอืกซมิการด์ทีจ่ะใชใ้นการเชือ่มตอ่ (ขึน้อยูก่ับการตัง้คา่ซมิของคณุ)

2. หากตอ้งการปิดเมนู ใหก้ดปุ่ มยอ้นกลบั

การสลบัระหวา่งมมุมอง
โทรศพัทข์องคณุม ี2 หนา้จอหลกั หนา้จอหนึง่สําหรับตดิตามกจิกรรมของคณุ และอกีหนา้จอหนึง่สําหรับแอป

ปัดไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่สลบัระหวา่งหนา้จอหลกั

เลอืกมมุมองตามความตอ้งการของคณุ

• ดวูา่ชว่งนีค้ณุทําอะไรแลว้บา้งไดง้่ายขึน้ และตรวจสอบสิง่ทีเ่กดิขึน้ถดัไปในปฏทินิของคณุ
• ในเมนูแอป คณุสามารถเปิดแอปและทางลดัตา่งๆ และจัดวางไดต้ามตอ้งการ

เคล็ดลบั: ไมว่า่คณุจะใชแ้อปหรอือยูใ่นมมุมองใด หากคณุตอ้งการกลบัไปยังเมนูแอป เพยีงกดปุ่ มยอ้นกลบั
คา้งไว ้

การดาํเนนิการบนหนา้จอแบบสมัผสั
ลองใชโ้ทรศพัทด์ว้ยการแตะหรอืปัด

1. ในการเปิดแอปหรอืรายการอืน่ ใหแ้ตะแอปหรอืรายการนัน้

2. ในการเปิดหรอืปิดใชง้านการตัง้คา่ ใหแ้ตะสวติช์
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3. ในการดตูวัเลอืกเพิม่เตมิ ใหแ้ตะรายการคา้งไว ้

4. ตวัอยา่งเชน่ หากตอ้งการปัดไปยังอกีหนา้จอหลกั ใหค้อ่ยๆ เลือ่นนิว้ไปทางซา้ยหรอืขวา

5. ในการดตูวัเลอืกเพิม่เตมิ ใหปั้ดขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ หากคณุมองเห็น 3 บรรทัดทีบ่รเิวณนัน้

6. ในการเปลีย่นการตัง้คา่ ใหปั้ดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ ในการปิดเมนู ใหปั้ดขึน้หรอืแตะพืน้ทีว่า่งนอกเมนู

7. ในการเลือ่นผา่นรายการหรอืเมนูขนาดยาว ใหเ้ลือ่นนิว้ขึน้หรอืลงอยา่งรวดเร็ว แลว้ยกนิว้ขึน้
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8. ในการขยายหรอืยอ่ภาพถา่ย ใหว้างนิว้ 2 นิว้บนภาพ แลว้เลือ่นนิว้แยกจากกนัหรอืเขา้หากนั

ขอ้สําคญั: โปรดหลกีเลีย่งการขดูขดีหนา้จอแบบสมัผัส

การยดือายแุบตเตอรี่
ใชง้านโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพโดยทีส่ามารถยดือายแุบตเตอรีไ่ดต้ามทีต่อ้งการ มหีลายขัน้ตอนที่
คณุสามารถใชป้ระหยัดพลงังานบนโทรศพัทข์องคณุ

เพือ่ใหป้ระหยัดพลงังาน

ชารจ์อยา่งฉลาด ชารจ์แบตเตอรีใ่หเ้ต็มเสมอ

เลอืกเฉพาะเสยีงทีค่ณุตอ้งการ ปิดการใชง้านเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เสยีงปุ่ มกด

ใชห้ฟัูงทีม่สีาย ใชลํ้าโพงอย่างเหมาะสม

ลดความสวา่งของแสงพืน้หลงั แตะ  > แสดง > ความสวา่ง แลว้ลากตวัเลือ่น

ตัง้คา่แสงพืน้หลงัใหปิ้ดหลงัจากหน่วง
เวลาไวช้ว่งสัน้ๆ

แตะ  > แสดง > ระยะหมดเวลาของหนา้จอ แลว้เลอืก
ระยะเวลาทีต่อ้งการ

เลอืกใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยอยา่ง
สม

• เปิดใชง้าน Bluetooth เมือ่จําเป็นเทา่นัน้
• หากคณุกําลงัฟังเพลงหรอืใชโ้ทรศพัท ์แตไ่มต่อ้งการ

โทรออกหรอืรับสาย ใหเ้ปิดโหมดบนเครือ่งบนิ แตะ  >
เครอืขา่ยและขอ้มลูมอืถอื แลว้เปิด โหมดเครือ่งบนิ

จํากดัขอ้มลูพืน้หลังบนมอืถอื แตะ  > ตวันบัขอ้มลู ปัดขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ แลว้แตะ
จํากดัขอ้มลูแบ็กกราวด์

การเขยีนโดยใชแ้ป้นพมิพ์
คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพเ์ขยีนขอ้ความไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยปัดผา่นตวัอกัษร แทนทีจ่ะแตะทีต่วัอกัษร
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1. ในการป้อนคํา ใหปั้ดจากตวัอกัษรตวัแรกของคํา แลว้ลากตอ่กนัทลีะตวัอกัษร ยกนิว้ขึน้เมือ่ลากผา่นตวัอกัษร
สดุทา้ยแลว้
2. หากตอ้งการเขยีนตอ่ ใหปั้ดตอ่โดยไมต่อ้งแตะทีปุ่่ มเวน้วรรค โทรศัพทข์องคณุจะเพิม่เวน้วรรคให ้

การสลบัระหวา่งตวัพมิพเ์ล็กหรอืพมิพใ์หญ่
แตะปุ่ ม Shift ในการเปิดโหมดตวัพมิพใ์หญ ่ใหแ้ตะปุ่ มคา้งไว ้ในการกลบัไปยังโหมดธรรมดา ใหแ้ตะปุ่ ม Shift 
อกีครัง้

การเพิม่เครือ่งหมายเนน้เสยีงใหอ้กัขระ
แตะอกัขระคา้งไว ้แลว้เลือ่นนิว้ของคณุไปยังอกัขระเนน้เสยีงทีต่อ้งการ อาจไมม่ใีนบางภาษา

การสลบัระหวา่งโหมดตวัเลขและตวัอกัษร
แตะปุ่ มตวัเลขและสญัลกัษณ์หรอืปุ่ มตวัอกัษร

การป้อนอกัขระพเิศษ
แตะปุ่ มตวัเลขและสญัลกัษณ์ แลว้แตะอกัขระพเิศษ ในการดอูกัขระเพิม่เตมิ ใหแ้ตะอกัขระคา้งไว ้

การลบตวัอกัขระ
แตะปุ่ ม Backspace

การคดัลอก ตดั หรอืวางขอ้ความ
แตะคําคา้งไว ้แลว้แตะ  เพือ่คดัลอก หรอื  เพือ่ตดั ในการวางขอ้ความ ใหแ้ตะ  หรอื วาง

การใชร้ะบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตัิ
ในการเพิม่ความเร็วใหก้ารเขยีนของคณุ โทรศพัทข์องคณุสามารถคาดเดาสิง่ทีค่ณุกําลงัเริม่เขยีนได ้ระบบ
ชว่ยสะกดคําจะขึน้อยูก่บัพจนานุกรมทีต่ดิตัง้ภายในเครือ่ง คณุสมบตันิีอ้าจไมไ่ดม้ใีหใ้ชใ้นทกุภาษา

เริม่เขยีนคํา และเมือ่คําทีต่อ้งการแสดงขึน้ในแถบคําแนะนําแลว้ ใหแ้ตะทีคํ่า

เคล็ดลบั: ในการดรูายการคําแนะนําเพิม่เตมิ ใหปั้ดไปทางซา้ยบนแถบคําแนะนํา

การแกไ้ขคาํ
หากพบว่าสะกดคําผดิ ใหแ้ตะทีคํ่าเพือ่ดรูายการคําทีแ่นะนําสําหรับการแกไ้ขคํา

การเพิม่คาํลงในพจนานกุรม
หากไมม่คํีาทีต่อ้งการในพจนานุกรม ใหเ้ขยีนคํา แตะคําในแถบคําแนะนํา แลว้แตะ 

ปุ่ มบนแป้นพมิพ์
เคา้โครงของแป้นพมิพอ์าจแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัภาษาทีใ่ชเ้ขยีน โหมดการป้อนขอ้มลู และชว่งอกัขระทีค่ณุใช ้

แตะกลอ่งขอ้ความ

1 ปุ่ มอกัขระ
2 ปุ่ ม Shift
3 ปุ่ มการตัง้คา่
4 แตะปุ่ มตวัเลขและสญัลกัษณ์
5 ปุ่ มเวน้วรรค
6 ปุ่ ม Enter
7 ปุ่ ม Backspace
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การตดิตอ่รายชือ่และสง่ขอ้ความ

ตดิตอ่กบัเพือ่นๆ และครอบครัวของคณุ แลว้แบง่ปันไฟล ์เชน่ ภาพถา่ย โดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ รับอพัเดตลา่สดุ
ในบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมของคณุไดต้ลอดเวลาแมใ้นขณะเดนิทาง

การโทรออก
เรยีนรูว้ธิกีารโทรออกดว้ยโทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุ

1. แตะ 
2. พมิพเ์บอรโ์ทรศพัท์
ในการป้อนเครือ่งหมาย + ทีใ่ชเ้ป็นรหัสการโทรออกไปยังตา่งประเทศ ใหแ้ตะ 0 คา้งไว ้

3. แตะ  หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้
4. ในการวางสาย ใหแ้ตะ 

เคล็ดลบั: เสยีงของผูโ้ทรดงัหรอืเบาเกนิไปใชไ่หม กดปุ่ มปรับระดบัเสยีงเพือ่ปรับระดบัเสยีง

ปิดโทรศพัทเ์มือ่ไมไ่ดร้ับอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศพัทอ์าจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวน
หรอือนัตราย ตวัอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, เมือ่อยูใ่กลก้บัอปุกรณท์างการแพทย,์ น้ํามนัเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอื
บรเิวณทีม่กีารระเบดิ

การรบัสาย
ปัดลง

สลบัระหวา่งสาย
แตะ 

การปฏเิสธสาย
เมือ่มคีนโทรมา ใหปั้ดขึน้เพือ่ปฏเิสธสาย

การดสูายทีไ่มไ่ดร้บั
หากคณุมสีายทีไ่มไ่ดรั้บ การแจง้เตอืนจะแสดงขึน้บนหนา้จอทีล่็อคอยู ่ปัดผา่นการแจง้เตอืนเพือ่ดขูอ้มลูการโทร

โทรศพัทจ์ะบนัทกึขอ้มลูสายทีไ่มไ่ดรั้บและสายทีไ่ดร้ับกต็อ่เมือ่เครอืขา่ยรองรับ โทรศพัทเ์ปิดอยู ่และอยู่ในพืน้ที่
บรกิารของเครอืขา่ย

การจดัเก็บชือ่และเบอรโ์ทรศพัท์
เพิม่รายชือ่ใหมล่งในโทรศพัท์

1. แตะ 
2. ปัดขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ แลว้แตะ ใหม่
3. เลอืกตําแหน่งทีจ่ะจัดเก็บรายชือ่
4. เขยีนชือ่และเบอร ์แลว้แตะ เสร็จส ิน้

แกไ้ขรายชือ่
แตะทีร่ายชือ่ ปัดขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ แลว้แตะ แกไ้ข ในการเพิม่รายละเอยีด ใหปั้ดขึน้ แลว้แตะ เพิม่ฟิลด์
อืน่ และรายละเอยีดทีต่อ้งการเพิม่ เชน่ ชือ่เลน่

เปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้ใหก้บัรายชือ่
แตะรายชือ่ และปัดขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ แตะ ต ัง้เสยีงเรยีกเขา้ แลว้เลอืกเสยีงเรยีกเขา้ทีต่อ้งการ
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การสง่ขอ้ความ
ขอ้ความตวัอกัษรและมลัตมิเีดยีชว่ยใหค้ณุสามารถตดิตอ่เพือ่นและครอบครัวของคณุไดอ้ยา่งรวดเร็ว

1. แตะ  > 
2. ในการเพิม่ผูรั้บ ใหแ้ตะ ป้อนผูร้บั แลว้เริม่เขยีนชือ่หรอืป้อนเบอรโ์ทรศพัท ์คณุสามารถเพิม่ผูรั้บไดม้ากกวา่หนึง่
คน
3. เขยีนขอ้ความในชอ่งขอ้ความ

เคล็ดลบั: ในการเพิม่สญัลกัษณ์รอยยิม้ ใหแ้ตะ 

4. ในการเพิม่ส ิง่ทีแ่นบ เชน่ ภาพถา่ยหรอืวดิโีอของคณุ ใหแ้ตะ 
5. แตะ  หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้

หากรายการทีค่ณุแทรกในขอ้ความมลัตมิเีดยีมขีนาดทีใ่หญเ่กนิกวา่ทีเ่ครอืขา่ยกําหนด โทรศพัทจ์ะลดขนาด
ใหโ้ดยอตัโนมัติ

เฉพาะโทรศัพทท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ทา่นัน้ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความมลัตมิเีดยีได ้ขอ้ความอาจดแูตกตา่งกนั
ไปตามโทรศพัทใ์นแตล่ะเครือ่ง

คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตวัอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตวัอกัษรทีกํ่าหนดของขอ้ความเดยีว สําหรับ
ขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตาม
นัน้ สําหรับตวัอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตวัอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบางภาษา
จะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตวัอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

Exchange ActiveSync
คณุตอ้งการเขา้ถงึอเีมลทีทํ่างาน รายชือ่ และปฏทินิไดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะน่ังอยูห่นา้คอมพวิเตอร ์หรอือยูข่า้ง
นอกพรอ้มกบัโทรศพัทข์องคณุหรอืไม ่คณุสามารถซงิคข์อ้มลูสําคญัระหวา่งโทรศพัทก์บัเซริฟ์เวอร ์Microsoft
Exchange ได ้

คณุจะสามารถตัง้คา่ Exchange ActiveSync ไดก้็ตอ่เมือ่บรษัิทของคณุมเีซริฟ์เวอร ์Microsoft Exchange นอกจาก
นี ้ฝ่าย IT ของบรษัิทจะตอ้งเปิด Microsoft Exchange ActiveSync ใหก้บับญัชขีองคณุ

กอ่นเริม่การตัง้คา่ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมสี ิง่ตอ่ไปนี้

• ทีอ่ยูอ่เีมลของบรษัิท
• ชือ่เซริฟ์เวอร ์Exchange ของคณุ (ตดิตอ่ฝ่าย IT ของบรษัิท)
• ชือ่โดเมนเครอืขา่ยของคณุ (ตดิตอ่ฝ่าย IT ของบรษัิท)
• รหสัผา่นเขา้เครอืขา่ยของบรษัิท

คณุอาจตอ้งป้อนขอ้มลูเพิม่ระหวา่งการตัง้คา่ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการกําหนดคา่เซริฟ์เวอร ์Exchange หากคณุไม่
ทราบขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง โปรดตดิตอ่ฝ่าย IT ของบรษัิท

ระหวา่งทีต่ัง้คา่ คณุสามารถกําหนดวา่จะใหโ้ทรศพัทข์องคณุซงิคข์อ้มลูกบัเซริฟ์เวอรบ์อ่ยแคไ่หน เฉพาะขอ้มลู
ทีกํ่าหนดไวใ้นเวลาทีต่ัง้คา่บญัชเีทา่นัน้ทีจ่ะไดรั้บการซงิค ์ในการซงิคข์อ้มลูอืน่เพิม่เตมิ ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่บญัชี
Exchange ActiveSync

เมือ่ใช ้Exchange ActiveSync อาจจําเป็นตอ้งใชร้หสัล็อค

โทรศพัทน์ีส้ามารถสือ่สารไดก้บัเซริฟ์เวอรท์ีเ่ปิดใชง้าน Microsoft Exchange ActiveSync การสง่มอบโทรศพัท์
นีใ้หค้ณุไมไ่ดเ้ป็นการใหส้ทิธิค์ณุ และคณุจะไมไ่ดรั้บสทิธิใ์ดๆ ภายใตท้รัพยส์นิทางปัญญาของ Microsoft ทีเ่กีย่ว
กบัซอฟตแ์วรข์องเซริฟ์เวอร ์หรอือปุกรณ์เซริฟ์เวอรใ์ดๆ ทีเ่ขา้ถงึโดยใชโ้ทรศพัทน์ี ้หรอืทีเ่กีย่วกบัการใช ้
Microsoft Exchange ActiveSync นอกจากโทรศพัทน์ี้
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การต ัง้คา่บญัชอีเีมลของคณุ
คณุใชท้ีอ่ยูอ่เีมลมากกวา่หนึง่ทีอ่ยูใ่ชห่รอืไม ่ในโทรศพัทข์องคณุสามารถมศีนูยฝ์ากขอ้ความไดห้ลายศนูย์

คณุตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตในการเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความ

1. แตะ  พมิพท์ีอ่ยูอ่เีมลและรหสัผา่นของคณุ แลว้แตะ ถดัไป
2. เปลีย่นการตัง้คา่บญัชตีามตอ้งการ แลว้แตะ ถดัไป
3. ตัง้ชือ่บญัช ีแลว้แตะ ถดัไป

การเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความในภายหลงั
แตะ  ปัดขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ จากนัน้แตะ  และสรา้งบญัชใีหม่

การปิดการอพัเดตถาดเขา้โดยอตัโนมตั ิ
แตะ  ปัดขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ จากนัน้แตะทีบ่ญัช ีและ รเีฟรชถาดเขา้ แลว้เปลีย่น
การตัง้คา่ หากตอ้งการ

โทรศพัทข์องคณุจะอพัเดตถาดเขา้ของคณุในชว่งเวลาทีกํ่าหนดเพือ่แสดงอเีมลใหมข่องคณุเมือ่อเีมลเหลา่
นัน้เขา้มา ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู เพือ่
เป็นการประหยัดคา่ใชจ้่าย คณุสามารถปิดคณุสมบตักิารอพัเดตโดยอตัโนมตั ิและอพัเดตถาดเขา้ดว้ยตนเอง
โดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Wi-Fi

การลบศนูยฝ์ากขอ้ความ
แตะ  ปัดขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ แลว้แตะ การต ัง้คา่ จากนัน้ แตะทีบ่ญัช ีและ นําบญัชอีอก

การสง่อเีมล
คณุตอ้งการสง่อเีมลขณะเดนิทางใชห่รอืไม ่คณุสามารถอา่นและสง่อเีมลจากโทรศพัทข์องคณุแมใ้นยามทีไ่ม่
ไดน่ั้งอยูท่ีโ่ตะ๊

คณุตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ทีจ่ะสง่และรับอเีมล

1. แตะ  > 
2. เขยีนทีอ่ยูอ่เีมลของผูรั้บ คณุสามารถเพิม่ผูรั้บไดม้ากกวา่หนึง่คน
3. เขยีนชือ่เรือ่งและขอ้ความของคณุ

เคล็ดลบั: ในการเพิม่คําทีแ่นะนํา ใหแ้ตะทีคํ่า ในการเรยีกดรูายการ ใหปั้ดผา่นคําทีแ่นะนํา

4. ในการเพิม่ส ิง่ทีแ่นบ เชน่ ภาพถา่ย เป็นตน้ ใหปั้ดขึน้จากดา้นลา่งของหนา้จอ แลว้แตะ เพิม่เอกสารแนบ
5. แตะ 

การอา่นอเีมล
แตะ  และขอ้ความ

เคล็ดลบั: ขณะทีด่ถูาดเขา้ของคณุ ใหแ้ตะ  เพือ่รเีฟรช
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กลอ้ง

ทําไมตอ้งถอืกลอ้งถา่ยรปูแยกตา่งหากเมือ่โทรศพัทข์องคณุมทีกุอยา่งทีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่เก็บภาพความทรงจํา
กลอ้งในโทรศพัทข์องคณุจะทําใหค้ณุสามารถถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดโีอไดอ้ยา่งง่ายดาย

การถา่ยภาพ
ถา่ยภาพชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุดว้ยกลอ้งในโทรศพัทข์องคณุ

1. แตะ 
2. ในการขยายหรอืยอ่ ใหเ้ลือ่นวงกลมสขีาวบนแถบเลือ่น
3. ในการเขา้ไปยังการตัง้คา่ ใหแ้ตะ 
4. ในการถา่ยภาพ ใหแ้ตะ 

เครือ่งจะจัดเก็บภาพถา่ยไวใ้น แกลเลอรี

เคล็ดลบั: ในการดภูาพทีเ่พิง่ถา่ยเสร็จในทันท ีใหแ้ตะภาพขนาดยอ่

การบนัทกึวดิโีอ
นอกจากการถา่ยภาพแลว้ คณุยังสามารถบนัทกึวดิโีอดว้ยโทรศพัทข์องคณุไดอ้กีดว้ย

1. แตะ 
2. ในการเปิดกลอ้งวดิโีอ ใหแ้ตะ  > 
3. ในการขยายหรอืยอ่ ใหเ้ลือ่นวงกลมสขีาวบนแถบเลือ่น
4. ในการเขา้ไปยังการตัง้คา่ เชน่ สมดลุสขีาว หรอื คณุภาพวดิโีอ ใหแ้ตะ 
5. ในการเริม่บนัทกึ ใหแ้ตะ 
6. ในการหยดุการบนัทกึ ใหแ้ตะ 

เครือ่งจะจัดเก็บวดิโีอไวใ้น แกลเลอรี

เคล็ดลบั: ในการดวูดิโีอทีเ่พิง่บนัทกึเสร็จในทันท ีใหแ้ตะภาพขนาดยอ่

การแบง่ปนัภาพถา่ยหรอืวดิโีอ
ใหค้นอืน่ชืน่ชมภาพถา่ยสวยๆ ของคณุ สง่ใหเ้พือ่นหรอืแบง่ปันในบรกิารเครอืขา่ยสงัคม

1. แตะ 
2. แตะภาพถา่ยหรอืวดิโีอและ 
3. เลอืกวธิกีารแบง่ปัน และปฏบิัตติามคําแนะนําทีแ่สดงบนหนา้จอ

บรกิารแบง่ปันบางอยา่งอาจไมส่นับสนุนไฟลบ์างรปูแบบ หรอืวดิโีอทีบ่นัทกึในแบบคณุภาพสงู

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู

แบง่ปนัภาพถา่ยของคณุหลงัจากทีถ่า่ยทนัที
ในการแบง่ปันภาพถา่ยหรอืวดิโีอหลงัจากทีถ่า่ยทันท ีใหแ้ตะภาพยอ่ และ 
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อนิเทอรเ์น็ต

เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย และเรยีกดเูว็บ ขณะทีส่ามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลูลง

การเรยีกดเูว็บ
ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุขณะเดนิทาง

เคล็ดลบั: หากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุไมไ่ดค้ดิคา่บรกิารแบบเหมาจา่ยสําหรับการถา่ยโอนขอ้มลู เพือ่
เป็นการประหยัดคา่ใชจ้า่ย คณุสามารถใชเ้ครอืขา่ย Wi-Fi เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้

1. แตะ 
2. พมิพท์ีอ่ยูเ่ว็บในแถบทีอ่ยู ่แลว้แตะ ไป

เคล็ดลบั: ในการคน้หาจากอนิเทอรเ์น็ต ป้อนคําคน้หาลงในแถบทีอ่ยู ่หากเครือ่งแจง้ ใหเ้ลอืกโปรแกรม
คน้หาเริม่ตน้ของคณุ
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แผนทีแ่ละการนําทาง

คน้หาตําแหน่งทีต่ัง้และวธิไีปยังตําแหน่งดงักลา่ว

HERE
HERE จะแสดงสถานทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง และแสดงเสน้ทางไปยังสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการ

คณุสามารถ

• คน้หาทีอ่ยูแ่ละสถานทีต่า่งๆ ทีน่่าสนใจ เชน่ รา้นอาหาร โรงพยาบาล และสนามบนิ
• ดเูสน้ทางสําหรับขบัรถ เดนิเทา้ และระบบขนสง่สาธารณะ
• โหลดแผนทีก่อ่นทีจ่ะเดนิทาง และใช ้HERE แบบออฟไลนเ์พือ่ประหยัดคา่รับสง่ขอ้มลู
• สํารองขอ้มลูสถานทีโ่ปรดและนํามาใชไ้ดท้กุเมือ่ทีต่อ้งการไวใ้นแอป HERE ทัง้หมด และที ่here.com – 

จัดเก็บสถานทีไ่วใ้นบญัช ีNokia ของคณุ

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการใชง้าน HERE Maps บนโทรศพัทข์องคณุ ใหแ้ตะ  > เกีย่วกบั >
การสนบัสนนุ

เนือ้หาของแผนทีด่จิทิัลอาจไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและครบถว้นสมบรูณเ์สมอไป ไมค่วรวางใจวา่เนือ้หาหรอืบรกิาร
นีจ้ะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณฉุีกเฉนิ

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู

เนือ้หาบางอยา่งถกูสรา้งโดยบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช ่Microsoft Mobile เนือ้หาอาจไมถ่กูตอ้ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้ม
ในการใหบ้รกิาร
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สํานกังาน

เรยีนรูว้ธิใีชป้ฏทินิเพือ่จัดระเบยีบใหก้บัตวัคณุเอง

การเพิม่รายการปฏทินิ
ตอ้งคอยจดจําเหตกุารณใ์ชห่รอืไม ่เพิม่ลงในปฏทินิของคณุได ้

ในการเพิม่รายการปฏทินิ คณุตอ้งมบีญัช ีExchange บนโทรศพัทข์องคณุ หากคณุยังไมไ่ดเ้พิม่บญัช ีExchange
ระบบจะขอใหค้ณุเพิม่

1. บนหนา้จอหลกั แตะวันทีปั่จจุบนัเพือ่เปิดปฏทินิ
2. แตะ 
3. ป้อนรายละเอยีด

การต ัง้เวลาปลกุ
คณุสามารถใชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นนาฬกิาปลกุได ้

1. แตะ  > 
2. การตัง้เวลาปลกุ
3. ในการตัง้เวลาปลกุใหทํ้างานในเวลาเดยีวกนัในวันทีกํ่าหนด ใหแ้ตะ ต ัง้ซํา้ เลอืกวัน แลว้แตะ ตกลง
4. แตะ 

เคล็ดลบั: คณุสามารถตัง้เวลาปลกุไดห้ลายเวลา หลงัจากทีค่ณุไดต้ัง้เวลาปลกุแลว้ ใหแ้ตะ  เพือ่ตัง้การ
ปลกุใหม่
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ความบนัเทงิ

มเีวลาวา่งและตอ้งการความบนัเทงิใชไ่หม เรยีนรูว้ธิกีารฟังวทิยบุนโทรศพัทข์องคณุ

สตรมีรายการเพลง
วธิทีีง่่ายทีส่ดุในการคน้หาศลิปินและเพลงลา่สดุในแนวตา่งๆ คอื การสตรมีเพลงจาก MixRadio ของ Nokia

แตะ 

พกัหรอืเลน่เพลงตอ่
แตะ  หรอื 

การขา้มไปยงัเพลงถดัไป
แตะ 

เครือ่งอาจจํากดัจํานวนเพลงทีค่ณุสามารถเลน่ขา้ม
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การจดัการและการเชือ่มตอ่โทรศพัท์

จัดการโทรศพัทแ์ละเนือ้หาในนัน้ เรยีนรูว้ธิกีารเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์เสรมิและเครอืขา่ย ถา่ยโอนไฟล ์สรา้งขอ้มลู
สํารอง ล็อ โทรศพัท ์และอพัเดตซอฟตแ์วรเ์สมอ

เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi
เพือ่ประหยัดคา่ใชจ้า่ย คณุสามารถใชเ้ครอืขา่ย Wi-Fi เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต ไมว่า่คณุจะอยูท่ีบ่า้น หอ้งสมดุ
หรอืรา้นอนิเทอรเ์น็ต

1. ปัดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ แลว้แตะ 
2. แตะ เครอืขา่ย Wi-Fi และเครอืขา่ยทีต่อ้งการ
3. หากการเชือ่มตอ่มกีารป้องกนั ใหป้้อนรหสัผา่น

เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi ทีใ่ชก้อ่นหนา้นี้
ปัดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ แลว้แตะ 

เพิม่เครอืขา่ยใหม่
ปัดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่เปิด Wi-Fi แลว้ และแตะ เครอืขา่ย Wi-Fi >  แลว้ป้อน
ขอ้มลูทีจํ่าเป็น

ปิดการเชือ่มตอ่ Wi-Fi
ปัดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ แลว้แตะ 

การคดัลอกเนือ้หาระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ
คดัลอกภาพถา่ย วดิโีอ เพลง และเนือ้หาอืน่ๆ ทีค่ณุสรา้งขึน้ ระหวา่งโทรศพัทก์บัคอมพวิเตอร์

1. เชือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
2. ในคอมพวิเตอรข์องคณุ เปิดตวัจัดการไฟล ์เชน่ Windows Explorer และเบราสไ์ปทีโ่ทรศพัทข์องคณุ คณุ
สามารถดเูนือ้หาทีจ่ัดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจํา
3. ลากและวางรายการระหวา่งโทรศพัทก์บัคอมพวิเตอร์

การสง่ภาพถา่ยโดยใช ้Bluetooth
ตอ้งการสง่ภาพทีค่ณุถา่ยใหแ้กเ่พือ่นหรอืไม ่คณุสามารถใช ้Bluetooth เพือ่สง่ภาพถา่ยแบบไรส้ายไปยังอปุกรณ์
ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดห้รอืไปยังคอมพวิเตอรข์องคณุ
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิด Bluetooth ในอปุกรณท์ัง้สองแลว้ และโทรศพัทท์ัง้สองมองเห็นกนั
2. แตะภาพถา่ย และ  > Bluetooth
3. เลอืกอปุกรณ์ทีจ่ะเชือ่มตอ่ หากเครือ่งขอ ใหป้้อนรหสัผา่น

อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทข์องคณุ
กา้วใหส้อดคลอ้งกบัจังหวะ – อพัเดตซอฟตแ์วรแ์ละแอปโทรศพัทข์องคณุเพือ่รับคณุสมบตัใิหม่ๆ  ทีทํ่างานไดด้ขี ึน้
สําหรับโทรศพัทข์องคณุ

1. เมือ่โทรศพัทข์องคณุแจง้ใหท้ราบเกีย่วกบัการอพัเดต ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ แลว้แตะการแจง้เตอืน
การอพัเดต
2. ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้อพัเดต ใหแ้ตะ อปัเดต แลว้ปฏบิัตติามคําแนะนําทีแ่สดงบนโทรศพัท์

การปรับปรงุอาจใชเ้วลาหลายนาท ีหากคณุมปัีญหา กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
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หลงัจากอพัเดตแลว้ โปรดไปที ่www.nokia.com/support เพือ่รับคูม่อืผูใ้ชฉ้บบัใหมข่องคณุ

ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุอาจสง่การอพัเดตในแบบ OTA มายังโทรศพัทข์องคณุโดยตรง โปรดตดิตอ่ขอรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารเพิม่เตมิจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู

กอ่นเริม่การอพัเดต ใหเ้ชือ่มตอ่อปุกรณช์ารจ์ หรอืตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีส่ําหรับโทรศพัทข์องคณุมพีลงังาน
เพยีงพอ

คาํเตอืน: หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร ์คณุจะไมส่ามารถใชอ้ปุกรณไ์ด ้แมก้ระทั่งการโทร
ฉุกเฉิน จนกว่าจะตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์อปุกรณอ์กีครัง้

รหสัผา่น
เคยสงสยับา้งหรอืไมว่า่รหสัตา่งๆ ในโทรศพัทม์ไีวเ้พือ่อะไร

รหสั PIN หรอืรหสั PIN2 รหสัเหลา่นีป้้องกนัซมิการด์ของคณุจากการใชโ้ดย
ไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืตอ้งป้อนเพือ่เขา้ใชง้านคณุสมบตัิ
บางอย่าง

คณุสามารถกําหนดใหโ้ทรศพัทถ์ามหารหสั PIN เมือ่
เปิดเครือ่งได ้

หากคณุลมืรหสั หรอืรหสันีไ้มม่ใีหม้าพรอ้มกบัการด์
ของคณุ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

หากคณุป้อนรหสัผดิ 3 ครัง้ตดิตอ่กัน คณุตอ้งปลด
ล็อ รหสัโดยใชร้หสั PUK หรอื PUK2

PUK หรอื PUK2 ตอ้งป้อนรหสันีเ้พือ่ปลดล็อครหสั PIN หรอืรหสั PIN2

หากรหสันีไ้มม่ใีหม้าพรอ้มกบัซมิการด์ของคณุ ให ้
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

รหสัรักษาความปลอดภัย (PIN หรอืรหสัผา่น) รหสันีป้้องกนัโทรศพัทข์องคณุจากการใชโ้ดยไมไ่ด ้
รับอนุญาต

คณุสามารถตัง้โทรศพัทข์องคณุใหถ้ามหา PIN
(ตวัเลข) หรอืรหสัผา่น (ตวัอักษร หรอืตวัเลขผสมกบั
ตวัอกัษร) ทีค่ณุกําหนด

รหสัผา่นตอ้งมตีวัอกัษรอยา่งนอ้ยหนึง่ตวั

โปรดเก็บรหสันีไ้วเ้ป็นความลบัและเก็บไวใ้นที่
ปลอดภัยหา่งจากโทรศัพทข์องคณุ

หากคณุลมืรหสัรักษาความปลอดภัยและโทรศพัท์
ของคณุล็อคอยู ่คณุจะตอ้งนําโทรศพัทเ์ขา้รับบรกิาร
ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลู
สว่นบคุคลทัง้หมดในเครือ่งอาจถกูลบออกไป

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย ์Nokia Care
หรอืตวัแทนจําหน่ายโทรศพัทข์องคณุ
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IMEI หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศพัทใ์นเครอืขา่ย คณุ
อาจตอ้งแจง้หมายเลขนีก้บัศนูยบ์รกิาร Nokia Care

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ของคณุ ใหก้ดเบอรโ์ทร
*#06#
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ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
คณุสามารถใชอ้ปุกรณ์ ของคณุไดใ้น เครอืขา่ย GSM 850, 900, 1800, 1900 และ WCDMA 900, 2100 MHz (RM-980) เครอืขา่ย GSM
850/900/1800/1900 MHz และ WCDMA 850/2100 MHz (RM-981) คณุตอ้งสมคัรสมาชกิกบัผูใ้หบ้รกิาร

คณุอาจตอ้งสมคัรเพือ่ใชค้ณุสมบตับิางอยา่ง

การโทรฉุกเฉนิ
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศัพทแ์ลว้
2. ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงทีเ่พยีงพอ

นอกจากนี ้คณุอาจตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิการด์ลงในอปุกรณ์
• ปิดการจํากดัการโทรในอปุกรณข์องคุณ เชน่ การจํากดัการโทร การจํากดัเบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดเ้ปิดใชบ้นเครือ่งบนิ
• หากหนา้จอโทรศัพทแ์ละ/หรอืปุ่ มล็อคอยู ่ใหก้ด 

3. กดปุ่ มยอ้นกลับซ้ําๆ จนกวา่หนา้จอหลักจะปรากฏ
4. ในการเปิดแป้นกดโทรศัพท ์ใหเ้ลอืก 
5. พมิพห์มายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสําหรับตําแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ ซึง่หมายเลขโทรฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป
6. เลอืก 
7. คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่งๆ ทีถ่กูตอ้งใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อยา่วางสายจนกวา่จะไดรั้บอนุญาตใหว้างสายได ้

หากตอ้งการโทรฉุกเฉนิระหวา่งทีเ่ร ิม่ใชง้านในครัง้แรก ใหแ้ตะ 

ขอ้สําคญั: ใชก้ารโทรผา่นเครอืขา่ยเซลลลูารเ์พือ่โทรฉุกเฉนิอยา่งเดยีว เนือ่งจากบรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตทัง้หมด (เชน่ Skype) อาจ
ไมส่นับสนุนการโทรฉุกเฉนิ ไมส่ามารถรับรองการเชือ่มตอ่ไดใ้นบางสภาวะ ไมค่วรวางใจวา่โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สาร
ทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น 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
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สง่คนืผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยังจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะทีไ่มม่ี
การควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตา่งๆ วัสดทุกุช ิน้ของอปุกรณ์นีส้ามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวัตถดุบิและพลังงานได ้โปรดตรวจ
สอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Microsoft Mobile ของคณุไดท้ี ่www.nokia.com/recycle

ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ใชอ้ปุกรณ์ของคณุเฉพาะกบัแบตเตอรีข่องแท ้BN-01 ชนดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้

ชารจ์อปุกรณ์ของคณุดว้ยอปุกรณ์ชารจ์รุน่ AC-18 หรอื AC-20 ปลั๊กของอปุกรณ์ชารจ์อาจมหีลายแบบ

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 ้ควรปฏบิัตติาม ฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมาใชใ้หม ่ถา้เป็นไปได ้และ 
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 ไม่
ควรชารจ์อปุกรณ์ของคณุในระหวา่งทีม่พีายฝุนฟ้าคะนอง ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ความปลอดภยั

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

อปุกรณท์างการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สญัญาณวทิย ุรวมทัง้โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์ทางการ
แพทยท์ีไ่มไ่ดร้ับการป้องกนัเพยีงพอ โปรดปรกึษาแพทยห์รอืผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยนั์น้ๆ หากไมแ่น่ใจวา่อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนั
พลังงานคลืน่ความถีว่ทิยจุากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม่

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

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

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ์ 25

ไมค่วร
ก

http://www.nokia.com/recycle


หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายรว่มกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นร่างกาย โปรดปรกึษากับแพทยท์ีใ่หคํ้าปรกึษา
ดา้นสขุภาพของคณุ

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

การฟงั
คาํเตอืน: ขณะทีค่ณุใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่
ความปลอดภยัของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนกับเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

นกิเกลิ
พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนีป้ราศจากสารนกิเกลิ

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
โทรศัพทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนื้อหาทีม่อีนัตรายอืน่ๆ ควรใชค้วามระมดัระวงัตามรายละเอยีดตอ่ไปนี้

• โปรดระมดัระวังในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความเหลา่นัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจทําใหโ้ทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุเสยีหาย
ได ้

• โปรดระมดัระวังเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่มตอ่ การเรยีกดูอนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลดเน้ือหา หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่ Bluetooth จาก
แหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื

• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหล่งทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ
• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภยัอืน่ๆ ลงในโทรศัพทข์องคุณและคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อป

พลเิคชัน่ป้องกนัไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอปพลเิคชัน่เทา่นัน้ การใชง้านมากกวา่หนึง่แอปพลเิคชัน่อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพและการ
ทํางานของโทรศัพทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์

• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคสํ์าหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ โปรดระมดัระวงัเป็นพเิศษ Microsoft Mobile
จะไมรั่บประกนัหรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้

ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยอุาจสง่ผลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบั
บรษัิทผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้ทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและทําใหก้ารรับประกนัของคณุ
เป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุช ิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่
เก็บหรอืพกวัตถทุีต่ดิไฟหรอืระเบดิไดร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิ
ไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภัยอาจพองตัวออก

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

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบั SAR กรณุาอา่นในคูม่อืผูใ้ชฉ้บบัพมิพ์
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คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั 1.14
วัตต/์กก. (RM-980), 0.93 วัตต/์กก. (RM-981) ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคม
ทีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด

ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธใ์นไทย

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลข โทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

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

02-254-1080

02-884-5695

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น.

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

เซน็ทรัลพระรามสอง 128 หมู ่6 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา่
พระรามสอง ไอท0ี5 แขวงแสมดํา เขต
บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150

02-872-4749

02-872-4748

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น.

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอ้งเลขที ่321-323 ศนูยก์ารคา้เอสพลานาด
รัชดาภเิษก เลขที ่99 ชัน้ 3 ถนนรัชดาภเิษก
ดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

02-254-1080

02-660-9290

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

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

02-254-1080

02-958-5851

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น.

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

02-254-1080

02-626-0436

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

ซคีอนสแควร์ เลขที ่1007 ชัน้ G ซคีอนสแควร ์904 หมู ่6
ถนน 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.
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เชยีงใหม่ 201/1 ถนนมหดิล ตําบลหายยา อําเภอเมอืง
จังหวัดเชยีงใหม ่50100 (บรเิวณทีจ่อด
รถสนามกอลฟ์หนา้หา้งโรบนิสันแอรพ์อรท์
ตดิบรษัิทเชา่รถบั๊ดเจท)

053-203321-2

053-282980

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

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

053-601051

053-753105

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

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

074-365044-5

074-365046

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

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

032-532-252

032-515-120

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

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

043-325780

043-325781

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

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

054-218755

054-218755

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

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

056-311129

056-371993

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

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

034-280454

034-280455

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

นครราชสมีา 1630/8 ถนนมติรภาพ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืง จังหวัดนครราชสมีา 30000 (ตรง
ศนูยเ์ชฟโ เลต เยือ้งโลตัสสาขาโคราช)

044-247948

044-262848

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

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

038-716976-7

038-716978

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

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

076-209306

076-209306

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

055-251998

055-284346

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

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

043-518-882

043-518-882

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

สโุขทัย 315 ถนนจรดวถิถีอ่ง ตําบลธาน ีอําเภอเมอืง
จังหวัดสโุขทัย 64000

055-614646

055-621222

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

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

077-222288

077-288668

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

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

045-311744

045-311566

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

อดุรธานี 179 ถนนทหาร ตําบลหมากแขง้ อําเภอเมอืง
จังหวัดอดุรธาน ี41000 (เยือ้งราชภฎั
อดุรธานี)

042-341844

042-341844

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ระยอง 75/26 ถนนชายกระป่อม 1 ตําบลเชงิเนนิ
อําเภอเมอืง จังหวัดระยอง 21000

038-613110

038-613110

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

หมายเหต:ุ ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้

อปุกรณ์เสรมิของแท้
หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมวีางจําหน่ายใหเ้ลอืกหลายแบบ สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดด ูwww.nokia.com/accessories

ขอ้กําหนดทีค่วรปฏบิตัสิําหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ

• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็กเล็ก
• เมือ่คณุถอดสายไฟของอปุกรณ์เสรมิ ใหจ้ับปลัก้แลว้ดงึออก หา้มดงึสายไฟ
• ตรวจสอบอปุกรณ์เสรมิในรถยนตเ์ป็นประจําวา่ยงัตดิตัง้และทํางานอยา่งถกูตอ้งหรอืไม่
• การตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิสําหรับรถยนตท์ีม่คีวามซบัซอ้นจะตอ้งไดรั้บการดําเนนิการโดยเจา้หนา้ทีท่ีผ่่านการอบรมเทา่นัน้

แบตเตอรี่

ประเภท: BN-01

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูถงึ 10.5 ชัว่โมง (3G)/13.3 ชัว่โมง (2G) (RM-980 หรอื RM-981)
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สงูถงึ 536 ชัว่โมง (3G)/685 ชัว่โมง (2G) (RM-980 หรอื RM-981)

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: 73.2 ซม.³

• น้ําหนัก: 128.66 กรัม (รวมแบตเตอรี)่ และ 99.82 กรัม (ไมร่วมแบตเตอรี)่
• ความยาว: 115.5 มม.
• ความกวา้ง (สงูสดุ): 63 มม.
• ความหนา (สงูสดุ): 10.44 มม.

ลขิสทิธิแ์ละคาํชีแ้จงอืน่ๆ
คาํประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในทีน่ีว้า่ RM-980 หรอื RM-981 ผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้งของ Directive 1999/5/EC คณุสามารถอา่นสําเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่www.nokia.com/global/
declaration/declaration-of-conformity

ผลติภัณฑ ์คณุสมบัต ิแอ  และบรกิารตา่งๆ ทีม่ใีหบ้รกิารอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค Microsoft Mobile อาจอาศัยดลุยพนิจิของตนเองแตเ่พยีง
ผูเ้ดยีวในการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืยกเลกิบรกิารใดๆ ทัง้หมดหรอืบางสว่นของบรกิาร สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อตัวแทนจําหน่ายหรอืผู ้
ใหบ้รกิารของคณุ เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออก
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 หรอืการสนับสนุนผใู้ชจ้ากแอปพลเิคชั่
ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้มกบัอปุกรณ์ของคณุ คณุจะทราบว่าแอ เหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอ นัน้

ผลติภัณฑ ์บรกิาร และคณุสมบตับิางอยา่งอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิและตัวเลอืกภาษาทีม่ใีหเ้ลอืกใชไ้ด ้
จากตัวแทนจําหน่ายในประเทศของคุณ

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

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

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. 1015-2549 และขอ้กําหนดอืน่ของ กทช.
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