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ความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอ
ใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะเปนอันดับ
แรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่ง
อ่ืนใด เม่ือคุณขับขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับ
แรกท่ีคุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ
ความปลอดภัยบนทองถนน

สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่
จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

4 ความปลอดภัย

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์4



ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศัพทไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเคร่ืองขณะอยูบน
เคร่ืองบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย,
นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคม ีหรือบริเวณท่ีมีการระเบิด

บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถ
ประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไม
สามารถใชงานรวมกันได

กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ี
แหง

ความปลอดภัย 5
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การเร่ิมตนใชงาน

การใสซิมการดและแบตเตอรี่
โทรศัพทเคร่ืองน้ีตองใชกับแบตเตอร่ี BL-5CB

การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

1 วางน้ิวของคุณไวท่ีรองของโทรศัพท แลวคอยๆ ยกและเปด
ฝาครอบดานหลังออก (1)

2 ยกแบตเตอรี่ขึน้ แลวถอดออก (2)
3 ใสซิมการด (3) ตรวจดูใหแนใจวาพ้ืนผิวสัมผัสควํ่าลง และ

มมุตัดของซิมการดหันไปทางดานลางของโทรศัพท
4 ใสแบตเตอรี่กลับเขาท่ี (4) รวมถึงฝาดานหลัง (5, 6, 7)

6 การเริ่มตนใชงาน
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การถอดซิมการด

กดสปริงคลายล็อค (1) แลวเลื่อนซิมการดออก (2)

การชารจแบตเตอรี
แบตเตอรี่ไดรับการชารจมาเพียงบางสวนจากโรงงาน หาก
โทรศัพทบงบอกสัญญาณประจุไฟฟาต่ํา โปรดปฏิบัติดังตอไปน้ี

1 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง
2 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท
3 เมื่อโทรศพัทแสดงสัญญาณประจุไฟฟาเตม็ ใหปลดสาย

อุปกรณชารจออกจากโทรศัพท แลวถอดปลั๊กออกจากชอง
เสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

การเริ่มตนใชงาน 7
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เคล็ดลับ: หากตองการประหยัดพลังงาน ใหถอดปลั๊กอุปกรณ
ชารจเมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่เปนเวลานาน และคุณยัง
สามารถใชงานโทรศัพทในขณะที่ชารจแบตเตอรี่ได หาก
แบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสามนาทีกวาท่ีสัญลักษณ
แสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทร
ออกได

การเปดและปด

ใหกดปุมวางสายคางไว

ใหใชโทรศพัทในตําแหนงการทํางานตามปกติ

โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูท้ังภายในและภายนอก หลีก
เล่ียงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะท่ีเสาอากาศ
กําลังสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสง
หรือรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําให

8 การเริ่มตนใชงาน
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มกีารใชพลังงานสูงขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการ
งานแบตเตอรี่สั้นลง

การเริ่มตนใชงาน 9
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โทรศัพทของคุณ

ปุมกดและสวนประกอบ

1 หูฟง

2 จอแสดงผล

3 ปุมเลือก

4 ปุม Navi™ (ปุมเล่ือน)

5 ปุมโทรออก

6 ปุมเปดปดเคร่ือง/วาง
สาย

7 แผงปุมกด

8 ไมโครโฟน

9 ไฟฉาย

10 ชองเสียบชุดหูฟง
 (3.5 มม.)

11 รูรอยสายคลองขอมือ

12 ชองเสียบอุปกรณชารจ

10 โทรศพัทของคุณ
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ขนาด

ปริมาตร 60.33 ซีซี

นํ้าหนัก 78.55 ก. (รวมแบตเตอรี)่

ความยาว 107.1 มม.

ความกวาง (สูงสุด) 45 มม.

ความสงู (สงูสุด) 15 มม.

คุณสมบัติหลัก
เลือก เมนู และจาก:

ขอความ สราง สง และจัดการขอความ

รายชื่อ จัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพท

ขอมูลการใช เขาใชงานเบอรท่ีไมไดรับสาย ท่ีรับสาย และ
ท่ีโทรออก

การต้ังคา ตั้งคาคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทของคุณ

นาฬิกา ตั้งเวลาสําหรับปลุก

วิทยุ จัดการคุณสมบัติของวิทยุ

โทรศพัทของคุณ 11
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เตือนความจํา จัดการเตือนความจํา

เกมส เลนหรือตั้งคาเกมสในโทรศพัทของคณุ

คุณสมบติั
พิเศษ

คุณสามารถเขาใชแอปพลิเคช่ันตางๆ

บริการของ
ซิม

ใชบริการของซมิการดท่ีไดรับการสนับสนุน

การโทร
ในการโทรออก ใหปอนเบอรโทรศัพท รวมถึงรหัสประเทศและ
รหัสพ้ืนท่ีแลวแตกรณี แลวกดปุมโทรออก ในการรับสาย ใหกด
ปุมโทรออก ในการวางสายหรือปฏเิสธสาย ใหกดปุมวางสาย

ในการใชหูฟงหรือลําโพงขณะใชสาย ใหเลือก ลําโพง หรือ
แฮนดฟรี ในการปรับระดับเสียงขณะใชสาย ใหเล่ือนไปทาง
ซายหรือขวา

หากระดับเสียงดังเกินไป อยาถือโทรศัพทไวใกลหูของคุณ

การเขียนขอความ
ในการปอนขอความ คุณสามารถใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ไมไดสนับสนุนทุกภาษา

12 โทรศพัทของคุณ
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ใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 
กดปุม ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ

การเปดใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
เลือก ตัวเลอืก > พจนานุกรม และภาษาที่ตองการ

การปดการใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
เลือก ตัวเลอืก > พจนานุกรม > ไมใชพจนานุกรม

เม่ือคุณใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหกดปุมแตละปุมหน่ึง
ครั้งเพ่ือปอนตัวอักษรหน่ึงตัว หากคําท่ีตองการปรากฏขึ้น กด
0 และเริ่มเขียนคําถัดไป หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา
แสดงวาคําดังกลาวไมมีอยูในพจนานุกรม

เปลี่ยนคํา
กด  * ซ้ําๆ จนกวาคําท่ีตองการจะปรากฏ

เพ่ิมคํา
เลือก สะกด ปอนคําโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ และ
เลือก ตกลง

เพ่ิมเวนวรรค
กด  0

โทรศพัทของคุณ 13
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เปลี่ยนวิธีปอนตัวอักษร
กด  # ซ้ําๆ และตรวจสอบสัญลักษณท่ีดานบนสุดของหนาจอ

เพ่ิมหมายเลข
กดปุมตัวเลขท่ีตองการคางไว

เพ่ิมตัวอักษรพิเศษ
กด  * เมื่อใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ และกดคางไวท่ี  *
เม่ือใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

ยกเลิกการลางขอความ
เลือก ตัวเลอืก > เลกิทําการลบ

การปอนคําภาษาไทย
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

การต้ังคาภาษาที่ใชเขียนเปนภาษาไทย
เลือก เมนู > การต้ังคา > การตั้งคา-โทรศัพท > ภาษา
เล่ือนไปท่ีภาษาไทยและเลือก ตกลง  จะปรากฏขึ้น

การเปลีย่นเปนตัวละตินหรือตัวเลข
กด #

14 โทรศพัทของคุณ
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เขียนวา "คิดถึง U"
1 กด 1 ส่ีคร้ังเพ่ือใสพยัญชนะ ค
2 กด * เล่ือนขวาเพื่อใสสระ  สําหรับ คิ และเลือก ใช
3 กด 5 หน่ึงคร้ังเพ่ือใสพยัญชนะ ด
4 กด 5 สามครั้งเพ่ือใสพยัญชนะ ถ
5 กด * เล่ือนไปทางขวาสามครัง้เพ่ือแทรกสระสําหรับ ถึ และ

เลือก ใช
6 กด 2 สองครั้งเพ่ือใสพยัญชนะ ง
7 กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญและ 0 เพ่ือเวนวรรค
8 กด 8 สองครั้งเพ่ือใสพยัญชนะ U

เคล็ดลับ: ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระหรือเสียง
พยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตวัอักษรไทยนําอยูแลวเทาน้ัน

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันกับ
ท่ีอธิบายไวสําหรับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติท่ีใชตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ โดยมีขอยกเวนตอไปน้ี

ยืนยันคํา
ใหเลื่อนไปทางขวา

โทรศพัทของคุณ 15
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เพ่ิมเวนวรรค
เล่ือนไปทางขวาหลังจากท่ีคุณยืนยันคํา หรือกด * คางไวเพ่ือ
เขาสูอักขระพิเศษ และเลือกเวนวรรคจากรายการ

คนหาคําที่ตรงกันกอนหนาน้ีหรือถัดไป
เล่ือนขึน้หรือลง

ขอความ
บริการขอความจะใชไดในกรณีท่ีมีการเปดใหบริการโดยผูให
บริการของคุณเทาน้ัน

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรท่ีมี
ความยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับ
ขอความที่มีความยาวมาก เคร่ืองจะแบงสงขอความออกเปนสอง
ขอความขึน้ไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามน้ัน สําหรับตัว
อักษรท่ีมีเคร่ืองหมายเสียงหนัก เคร่ืองหมายอื่นๆ หรือตัวอักษร
จากภาษาท่ีเลือกบางภาษาจะใชพ้ืนท่ีมากขึน้ ซึง่อาจจํากัด
จํานวนตัวอักษรท่ีสามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง

การเขียนและสงขอความ
1 เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ
2 เขยีนขอความ เคร่ืองหมายแสดงความยาวของขอความจะ

แสดงจํานวนตัวอักษรท่ีคุณยังสามารถปอนในขอความ
ได

16 โทรศพัทของคุณ
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3 เลือก ตัวเลือก > สง ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับหรือ
เลือกจากรายการที่ติดตอ และเลือก ตกลง

ลบขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > ลบขอความ > ที่อานแลวทั้งหมด
หรือโฟลเดอรท่ีตองการ

รายชื่อ
คณุสามารถจัดเก็บช่ือและหมายเลขโทรศัพทในหนวยความจํา
ของโทรศัพทและซมิการด สามารถจัดเก็บรายช่ือไวในหนวย
ความจําของโทรศัพทไดมากถึง 500 รายการ

การคนหารายชื่อ
ใหเล่ือนลงเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย ปอนตัวอักษรแรกหรือ
อักษรของชื่อ และเลื่อนไปที่รายชื่อท่ีติดตอ

บนัทึกรายชื่อในรายการรายชื่อ
เลือก เมนู > รายช่ือ > เพ่ิมรายชื่อ

คัดลอกรายชื่อระหวางหนวยความจําซิมการดกับหนวย
ความจําโทรศพัท
เลือก เมนู > รายช่ือ > คัดลอก

โทรศพัทของคุณ 17
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สมุดโทรศัพทหลายรายการ
โทรศัพทของคณุรองรับสมุดโทรศัพทแยกกันไดสูงสุด 5 ชุด
สําหรับผูใชหลายราย เม่ือมีการเปดใชงานสมุดโทรศัพทแบบ
หลายชุด เครื่องจะแสดงเฉพาะรายชื่อท่ีอยูในสมุดโทรศัพทท่ี
เปดใชงานอยูเทาน้ัน

รายช่ือหน่ึงอาจอยูในสมุดโทรศัพทเดียวหรืออยูในหลายสมุด
โทรศัพทก็ได คุณสามารถเขาใชงานรายช่ือตางๆ ใน รายช่ือท่ี
รวมมอง ไดจากสมุดโทรศัพทท้ังหมด

เลือก เมนู > รายช่ือ > การตั้งคา > สมุดโทรศพัท หลาย
 และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

เปดใชงานสมุดโทรศัพทแบบหลายชุด
เลือก รูปแบบสมุดโทรศัพท > สมุดฯอเนกประสงค

เปดใชงานสมุดโทรศพัท
เลือก สมุดโทรศัพทปจจุบัน และสมุดโทรศัพทท่ีตองการหรือ
รายชื่อที่รวมมอง

กําหนดรายชื่อหน่ึงรายชื่อใหกับสมุดโทรศัพทหน่ึงหรือ
หลายชุด
เลือก จัดการรายชื่อ และรายชื่อท่ีตองการ

18 โทรศพัทของคุณ
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เปลี่ยนช่ือสมุดโทรศพัท
เลือก เปลี่ยนช่ือสมุด โทรศพัท และสมุดโทรศัพทท่ีตองการ

วิทยุ FM
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศ
ของโทรศัพทมือถือ ดังน้ัน คณุตองตอชุดหูฟงท่ีใชงานรวมกัน
ไดเขากับเครือ่งโทรศัพทเพ่ือการใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะ
สม คณุอาจตองซือ้ชุดหูฟงท่ีใชงานรวมกันไดแยกตางหาก

ในการเปดวิทยุ ใหเลือก เมนู > วิทยุ ในการปรบัระดับเสียงของ
วิทยุ เล่ือนไปทางซายหรือขวา

คณุตองเลือกคลื่นวิทยุท่ีจัดเก็บไวอยางนอยหน่ึงคลืน่เพ่ือการใช
งานไดอยางเหมาะสม

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

ทางลัดสําหรับไฟฉายในโหมดแสตนดบาย
ในการเปด ใหเลื่อนขึน้สองคร้ัง ในการปด ใหเล่ือนขึน้หน่ึงคร้ัง

อยาสองไฟฉายไปที่ดวงตาของผูอ่ืน
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ขอมลูทัว่ไป
ขอมลูเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
อปุกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือนี้ไดรับ
อนุมัตใิหใชใน เครือขาย EGSM 900 และ
1800 MHz. ตดิตอผูใหบริการของคุณเพื่อ
ขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือขาย

คําเตือน:
ในการใชคณุสมบัตใิดๆ ในโทรศัพทเคร่ือง
นี้ นอกเหนือจากนาฬิกาปลุก คณุตองเปด
โทรศพัทกอน หามเปดเคร่ือง หากการเปด
อปุกรณไรสายอาจกอใหเกิดสญัญาณ
รบกวนหรืออันตราย

เมื่อใชคณุสมบัตใินโทรศพัทนี้ โปรดปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และเคารพสทิธิส์วนบุคคล
และสิทธิ์ตามกฎหมายของผูอื่น รวมถึง
ลขิสทิธิ์ใชโทรศพัทนี้ การปองกันลิขสิทธิ์
อาจปองกนัการคดัลอก แกไข หรือโอนยาย
ภาพ เพลง และเนื้อหาอืน่ๆ

สาํรองขอมูลเปนสาํเนา หรือเก็บบนัทึกเปน
ลายลกัษณอักษรสําหรับขอมูลสําคญั
ทัง้หมดที่เกบ็ในโทรศพัทของคุณ

เมื่อเชือ่มตอกับอปุกรณอื่น โปรดอานคูมือผู
ใชของอุปกรณนั้นเพือ่ดคูาํแนะนําดานความ
ปลอดภัยอยางละเอยีด หามตอโทรศพัท
เขากับอุปกรณทีไ่มสามารถใชงานรวมกัน
ได

ภาพในคูมือนี้อาจตางจากจอแสดงผลใน
โทรศัพทของคุณ

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกบัผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศพัท
บางคณุสมบัตไิมสามารถทาํงานไดบนทุก
เครือขาย คณุสมบัตติางๆ อาจตองการให
คณุทําขอตกลงเฉพาะกบัผูใหบริการกอนจึง
จะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบ
เครือขายเกี่ยวของกับการรับสงขอมูล โปรด
ตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบเครือขาย
หลักของคณุและเมื่อใชบริการขามเครือขาย
จากผูใหบริการของคณุ ผูใหบริการสามารถ
ใหคาํอธิบายถึงคาบริการทีเ่รียกเกบ็

ผูใหบริการโทรศพัทอาจขอใหระบบยกเลิก
หรือปดการใชงานคุณสมบตัิบางอยางใน
เคร่ืองของคณุ ถาเปนเชนนั้น คณุสมบตัิ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเคร่ือง
โทรศพัทของคณุอาจมีรายการที่กําหนดเอง
เชน ชื่อเมนู ลาํดบัของเมนู และไอคอน

การสนับสนุน
เมื่อคณุตองการเรียนรูเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการ
ใชงานผลติภัณฑของคณุ หรือคณุไมแนใจ
เกีย่วกับการใชงานโทรศพัทของคุณ โปรด
ดทูีคู่มือผูใชหรือหนาการสนับสนุนที่
www.nokia.com/support หรือเวบ็ไซต
Nokia ภายในประเทศของคณุ หรือจากมือ
ถือของคณุที่ www.nokia.mobi/support
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หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวย
แกปญหาได ใหปฏิบัตติามขั้นตอนดงัตอ
นี้

• เร่ิมโทรศพัทใหม: ปดเคร่ือง แลว
ถอดแบตเตอรี่ เม่ือเวลาผานไปสกัครู
ใหใสแบตเตอร่ีกลับคนื แลวเปด
เครื่อง

• ตัง้คากลบัไปเปนคาเดิมทีต่ั้งมาจาก
โรงงานดงัที่ไดอธบิายไวในคูมือผูใช

หากยังไมสามารถแกไขปญหาได โปรด
ตดิตอ Nokia เพื่อทําการซอมแซม โปรดดู
ที ่www.nokia.co.th/repair กอนจะสง
โทรศพัทไปซอมแซม ควรสาํรองขอมูลใน
โทรศพัทกอนทกุคร้ัง

อุปกรณเสริม
อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:
เลือกใชแตแบตเตอร่ี อปุกรณชารจ และ
อปุกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia
วาสามารถใชไดกบัเคร่ืองรุนนี้เทานั้น การ
ใชอปุกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจ
เปนอนัตรายและทาํใหการรับประกันหรือ
รับรองสาํหรับเคร่ืองเปนโมฆะไป โดย
เฉพาะอยางยิ่ง การใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอร่ีที่ไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับ
การลกุไหม การระเบิด การร่ัวไหล หรือ

รายอื่นๆ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณ
เสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถาม
จากตัวแทนจําหนายของคณุ

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศพัทของคณุมี
จําหนายอยูมากมาย หากตองการขอมูล

เตมิ โปรดดทูี ่www.nokia.co.th/
accessories

ขอกาํหนดที่ควรปฏิบตัิสําหรับการใช
อุปกรณเสริม
• เกบ็อปุกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือ

เด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจาก
อปุกรณเสริม ใหจับที่ปลัก๊ไฟและดงึ
ออก อยาดงึที่สายไฟ

• ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอวาอุปกรณ
เสริมทีไ่ดตดิตั้งในพาหนะไดรับการ
ตดิตัง้อยางแนนหนาและทํางาน
อยางถูกตอง

• เฉพาะผูที่มีคณุสมบตัผิานการรับรอง
เทานั้นทีจ่ะตดิตัง้อุปกรณเสริมในรถ
ทีต่ดิตั้งยากได
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แบตเตอรี่

ประเภท เวลา
สนทนา

สแตนดบาย

BL-5CB ไมเกิน 8.52
ชั่วโมง

ไมเกิน 540
ชัว่โมง

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายเปนเวลาโดยประมาณ และจะเปนไป
ตามการประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอ
กาํหนดที่เหมาะสมของเครือขายเทานั้น
เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายขึ้นอยูกับ
ซิมการด คณุสมบัตทิี่ใช อายุและขอกาํหนด
ของแบตเตอรี่ อณุหภูมิในการเกบ็แบตเตอร่ี
ขอกําหนดของเครือขาย และปจจัยอื่นๆ อีก
มากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายอาจสั้นกวาที่ระบไุวขางตนอยางมาก
เสียงเรียกเขา การจัดการสายดวยระบบ
แฮนดฟรี การใชในโหมดดจิิตอล และคุณ
สมบัตอิืน่ๆ จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ และ
ระยะเวลาทีใ่ชอปุกรณในการโทรจะสงผล
ตอเวลาสแตนดบาย ในทํานองเดยีวกนั
ระยะเวลาที่เปดเครื่องรวมทั้งทีอ่ยูในโหมด
สแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการ
สนทนาดวยเชนกัน

แบตเตอรี่
ขอมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ
ชารจ
โทรศพัทของคณุใชพลังงานจากแบตเตอรี่
ชนิดทีส่ามารถชารจประจุใหมได แบตเตอร่ี

ทีไ่ดรับการออกแบบใหใชกบัโทรศพัทรุนนี้
คอื BL-5CB Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุนอ่ืน
ทีใ่ชงานไดกับโทรศพัทรุนนี้ โทรศพัท
เคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบใหเกบ็พลังงาน
จากอุปกรณชารจตอไปนี้ AC-3 หมายเลขรุน
ของอปุกรณชารจทีถู่กตองนั้นอาจแตกตาง
กันไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความแตก
ตางของปลัก๊เสียบจะระบุไวดวยคาใดคา
หนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุ
แบตเตอร่ีไดเปนรอยคร้ัง แตแบตเตอร่ีก็จะ
คอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สดุ เมื่อสงัเกตเหน็
วาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของ
แบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลีย่น
แบตเตอร่ีกอนใหม ใชแบตเตอร่ีที่ไดรับการ
รับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนนี้ทีไ่ดรับการรับรองจาก Nokia
เทานั้น

หากใชแบตเตอรี่เปนคร้ังแรก หรือหากไม
ไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลานาน คณุอาจตอง
เชือ่มตออุปกรณชารจ แลวถอดอปุกรณ
ชารจแลวเชื่อมตออีกคร้ังเพื่อเร่ิมชารจ
แบตเตอร่ี หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใช
เวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการ
ชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนทีจ่ะ
สามารถโทรออกได
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การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศัพท
และปลดการเชื่อมตอโทรศพัทจากอปุกรณ
ชารจทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจ
ออกจากเตาเสียบและตวัเครื่องเม่ือไมไดใช
งาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลว
คางไวกบัอปุกรณชารจ เนื่องจากการชารจ
เปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอร่ีสั้นลง หากคณุทิ้งแบตเตอร่ีที่
ชารจเตม็ไว แบตเตอร่ีจะคายประจุออกเอง
เมื่อเวลาผานไป

หลกีเลีย่งอณุหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัด
พยายามเกบ็แบตเตอร่ีไวในทีท่ี่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F)
อณุหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทําให
ประสทิธิภาพและอายุการใชงานของ
แบตเตอร่ีลดลง แบตเตอร่ีที่รอนหรือเย็น
เกนิไปอาจทําใหโทรศพัทไมสามารถใช
งานไดชัว่คราว ประสทิธิภาพการทํางาน
ของแบตเตอร่ีจะมีจํากัดเมื่ออยูที่อณุหภูมิต่าํ
กวาจุดเยือกแข็ง

หามลดัวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจ
เกดิขึ้นไดเม่ือมีวตัถปุระเภทโลหะ เชน
เหรียญ คลิป หรือปากกามาสมัผัสโดยตรง
กบัข้ัวบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่
(มีลกัษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของ
แบตเตอร่ี) เหตกุารณเชนนี้อาจเกดิข้ึนได
เชน ในกรณีที่คณุพกแบตเตอร่ีสาํรองไวใน
กระเปาเสือ้หรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจร

เชนนี้อาจทําใหแบตเตอร่ีหรือวัตถสุําหรับ
เชือ่มตอเกิดความเสยีหายได

การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอร่ีที่ไมใชลงในกอง
ไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได การกําจัด
แบตเตอร่ีตองเปนไปตามกฎหมายของทอง
ถ่ิน กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได
และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

การรั่ว หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บบีอัด,
ดดังอ, เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือ
แบตเตอร่ี ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่ร่ัวออก
มา ควรดแูลปองกันไมใหของเหลวนั้น
สมัผัสกบัผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดน
ผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ํา
สะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย

ความเสียหาย หามดดัแปลง, ประกอบใหม,
พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่
หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอ่ืนๆ
หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทาํใหเกดิการ
ระเบิดได

การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอร่ีตาม
วัตถุประสงคเทานั้น การใชแบตเตอรี่อยาง
ไมถกูตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การ
ระเบิด หรืออนัตรายอืน่ๆ หากโทรศพัทหรือ
แบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่
แข็ง และคณุเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสีย
หาย ใหนําไปที่ศนูยบริการเพื่อตรวจสอบ
กอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือ
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แบตเตอร่ีที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บ
แบตเตอร่ีใหพนมือเดก็เล็ก

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia
ควรใชแบตเตอร่ีของแทของ Nokia ทกุครั้ง
เพื่อความปลอดภัยของคณุ ในการตรวจ
สอบวาแบตเตอร่ีที่ซ้ือเปนแบตเตอร่ีของแท
ของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอร่ีจากศนูย
บริการหรือตวัแทนจําหนาย Nokia ทีไ่ดรับ
อนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1 เมื่อคุณดภูาพโฮโลแกรมบนฉลาก

คณุควรเห็นรูปมือประสานกันของ
Nokia (Nokia Connecting Hands)
ในมุมมองหนึ่ง และเห็นโลโกอุปกรณ
เสริมของแทของ Nokia (Nokia
Original Enhancement) ในอกีมุม
หนึ่ง
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2 เมื่อคณุเอียงมุมของภาพโฮโลแกรม
ไปทางซาย ขวา ลง และขึ้น คณุควร
เห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละ
ดานตามลําดับ

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวน
สมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่
ดังกลาวจะเปนแบตเตอร่ีของแทรอย
เปอรเซ็นต หากคณุไมสามารถยืนยันความ
เปนของแทหรือหากคณุมีเหตผุลอืน่ใดที่
เชื่อไดวาแบตเตอร่ี Nokia ของคณุที่มี
สติก๊เกอรโฮโลแกรมไมใชแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอร่ีนี้และนําไป
ศนูยบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia 
ทีไ่ดรับอนุญาตที่ใกลที่สดุเพื่อขอความ

เหลอื

หากคณุตองการคนหาขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยว
กบัแบตเตอร่ีของแทของ Nokia โปรดดทูี่
www.nokia.co.th/batterycheck

การดูแลโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคณุไดรับการออกแบบมาโดย
มีรูปลักษณที่ดเีย่ียมและมีฝมือการผลติที่
ประณีต คณุจึงควรดแูลโทรศพัทของคุณ
อยางด ีคาํแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยาง
ตอง

• เกบ็โทรศพัทไวในที่แหง การจับตัว
ของไอน้ํา ความเปยกชื้น และ
ของเหลวทุกประเภท หรือความชุม
ชืน้ จะทําใหเกดิองคประกอบของแร
ซึ่งอาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสึก
กรอนได หากตวัเคร่ืองเปยกชืน้ ให
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยให
เคร่ืองแหงสนิทดกีอน แลวจึงคอยใส
แบตเตอร่ีกลบัเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศพัทไวในทีท่ี่มี
ฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทาํให
อปุกรณสวนที่สามารถขยับไดและ
สวนประกอบทีเ่ปนอิเลก็ทรอนิกส
เสยีหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในอุณหภูมิที่สงู
หรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสงูอาจ
ทาํใหอายุการใชงานของอปุกรณ
อเิล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอร่ีอาจ
เสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปน
พลาสตกิงอหรือละลายได เนื่องจาก
เมื่ออณุหภูมิเพิม่ขึ้นจนถงึอุณหภูมิ
ปกตจิากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชืน้
จะกอตวัข้ึนภายในเครื่อง ซ่ึงอาจ
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ทําใหอปุกรณและแผงวงจร
อเิลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเคร่ือง
โทรศพัทนอกเหนือจากที่แนะนําไว
ในคูมือผูใชฉบบันี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจ
ทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทาํความสะอาด
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเคร่ือง ใชแตผาแหงที่นุม
สะอาดทาํความสะอาดพื้นผิวของ
โทรศพัทเทานั้น

• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสีอาจทาํให
อปุกรณที่สามารถขยับไดตดิขัด และ
ไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับ
พรอมโทรศัพทหรือไดรับการรับรอง
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับ
การรับรอง การดัดแปลง หรือตอเตมิ
เสาอากาศ อาจทาํใหโทรศัพทเกดิ
ความเสียหาย และยังเปนการผิด
กฎหมายวาดวยอปุกรณวทิยุสื่อสาร
อกีดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• สํารองขอมูลทั้งหมดทีคุ่ณตองการ
เกบ็ไว เชน รายชื่อ และบันทกึปฏิทนิ

• เพื่อสมรรถนะสงูสุดในการใชงาน ให
รีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ โดยการปด

สวิตชโทรศพัทและถอดแบตเตอรี่
ออก

คาํแนะนําเหลานี้ใชไดกบัโทรศพัท
แบตเตอร่ี อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริ
อื่นๆ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลติภัณฑอเิลก็ทรอนิกส แบตเตอร่ี
และวสัดบุรรจุภัณฑที่ใชแลวไปยังจุดคดั
แยกขยะเฉพาะทกุคร้ัง วธิน้ีีจะชวยปองกัน
การกําจัดขยะทีไ่มมีการควบคุม และชวย
รณรงคการรีไซเคลิวสัดใุชแลวตางๆ โปรด
ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกบัสภาพแวดลอมของ
ผลติภัณฑและวิธกีารรีไซเคลิผลติภัณฑ
Nokia ของคณุไดที่ www.nokia.com/
werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ขอมลูเพิม่เติมดานความปลอดภัย
พืน้ผิวของโทรศพัทเคร่ืองนี้ปราศจากสาร
นิกเกิล

เด็กเล็ก
เคร่ืองของคณุ รวมทั้งอุปกรณเสริม ไมใช
ของเลน อปุกรณเหลานั้นอาจมีชิน้สวน
ขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพนมือเด็กเล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเคร่ืองนี้เปนไปตามคําแนะนําใน
การปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตาํแหนงปกตทิี่
หูหรือเม่ืออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2
เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) ซองสําหรับพกพา
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อปุกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศพัท
เพื่อการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวน
ประกอบ และควรใหเคร่ืองอยูหางจาก
รางกายตามระยะหางที่กาํหนดขางตน

โทรศพัทเคร่ืองนี้ตองใชการเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขายที่มีคณุภาพเพื่อสงไฟล
ขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาในการ
สงไฟลขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชือ่ม
ตอไดอยางมีคณุภาพ ปฏิบตัติามคาํแนะนํา
เกีย่วกบัระยะหางระหวางเครื่อง จนกวาการ
สงจะเสร็จสมบูรณ

ชิน้สวนของโทรศพัทเปนสือ่แมเหล็ก วัตถทุี่
ทาํจากโลหะอาจดงึดูดเขาหาโทรศัพท อยา
วางบตัรเครดติหรือสื่อเก็บแมเหลก็อื่นไว
ใกลโทรศพัท เพราะขอมูลที่เกบ็ไวภายใน
อาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทาํงานของอปุกรณสําหรับรับหรือสง
สญัญาณวิทยุรวมทัง้โทรศพัทมือถืออาจกอ
ใหเกดิสัญญาณรบกวนตอการทํางานของ
อปุกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกัน
สญัญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทย
หรือบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย
นั้นๆ หากไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการ
ปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอกอยางเพยีงพอหรือไม ปดโทรศพัท
ในกรณีทีม่ีปายประกาศใหคณุดําเนินการ
กลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถาน

พยาบาลอาจใชอปุกรณที่มีความไวตอ
พลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวใน
รางกาย
ผูผลติอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควร
ใหโทรศพัทมือถืออยูหางจากอุปกรณ
ทางการแพทยทีป่ลูกถายไวในรางกาย เชน
เคร่ืองควบคมุการเตนของหัวใจหรือเครื่อง
กระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 15.3
เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลีย่งสญัญาณ
รบกวนที่อาจเกดิกับเครื่องดังกลาว สําหรับ
ผูใชอปุกรณทางการแพทยดงักลาว ควร
ปฏิบัตดิงันี้

• เกบ็โทรศพัทใหอยูหางจากอปุกรณ
ทางการแพทยมากกวา 15.3
เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

• ไมควรเกบ็โทรศพัทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศพัทกบัหูขางทีต่รงขามกับ
อปุกรณทางการแพทย

• ปดโทรศัพทเคลือ่นที่ หากสงสัยวา
กาํลงัเกิดสัญญาณรบกวน

• ทาํตามคําแนะนําจากผูผลิตสาํหรับ
อปุกรณทางการแพทยดงักลาว

หากคณุมีขอสงสยัเกีย่วกับการใชโทรศพัท
ไรสายรวมกับอุปกรณทางการแพทยที่ปลูก
ถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยที่
ใหคาํปรึกษาดานสุขภาพของคณุ
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เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายแบบดจิิตลับางชนิดอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมีผลตอระบบ
อเิล็กทรอนิกสในยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถูก
ตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบ
ฉดีน้ํามันทีค่วบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส,
ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบ
อเิล็กทรอนิกส และระบบถงุลมนิรภัย โปรด
สอบถามขอมูลเพิม่เตมิกบับริษัทผูผลติ

พาหนะหรืออปุกรณเสริมตางๆ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูให
บริการหรือตดิตัง้อปุกรณในยานพาหนะ การ
ตดิตั้งหรือการซอมแซมที่ไมถกูตองอาจกอ
ใหเกดิอันตรายและทําใหการรับประกนัของ
คณุเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยาง
สม่ําเสมอวาอปุกรณทกุชิ้นของโทรศพัท
มือถอืในยานพาหนะไดรับการติดตัง้และ
ทาํงานอยางถกูตอง อยาเก็บหรือพก
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบดิไว
รวมกับโทรศพัท ชิ้นสวนของโทรศพัท หรือ
อปุกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถงุลม
นิรภัยจะพองตวัออกดวยแรงอัดที่แรงมาก
อยาวางโทรศัพทหรืออุปกรณเสริมไวใน
บริเวณที่ถงุลมนิรภัยอาจพองตวัออก

ควรปดโทรศพัทกอนทีจ่ะข้ึนเคร่ืองบนิ การ
ใชโทรศพัทไรสายในเครื่องบินอาจกอให

เกดิอันตรายตอการทาํงานของเครื่องบนิ
และยังผิดกฎหมายอกีดวย

บริเวณที่อาจเกดิการระเบดิ
ปดโทรศพัทในบริเวณใดๆ ก็ตามทีอ่าจเกดิ
การระเบิดได ปฏิบัตติามคาํแนะนําทกุ
ประการที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟ
ในบริเวณดงักลาวอาจทําใหเกดิการระเบิด
หรือลกุไหมอันเปนเหตใุหบาดเจ็บหรือเสีย
ชวีิตได ปดโทรศัพทที่สถานที่บริการเชื้อ
เพลิง เชน บริเวณใกลกับปมกาซทีส่ถานี
บริการ สงัเกตขอหามในคลังเก็บเชื้อเพลิง
ทีเ่ก็บและบริเวณที่มีการจายเชื้อเพลิง
โรงงานเคมีหรือสถานทีเ่กิดการลุกลามของ
การระเบิดได บริเวณที่อาจเกดิการระเบิดได
มักมีเครื่องหมายแสดงใหเห็นอยางชดัเจน
แตไมเสมอไป บริเวณดังกลาวรวมถึงบริเวณ
ทีค่ณุอาจไดรับแจงใหดบัเคร่ืองยนต ใต
ดาดฟาบนเรือ ระบบอํานวยความสะดวกใน
การขนถายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่
อากาศมีการปนเปอนของสารเคมีหรือเศษ
อนุภาคตางๆ เชน เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุน
หรือผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกบัผูผลิต
ยานพาหนะที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (เชน
โพรเพนหรือบวิเทน) เพื่อตรวจสอบวา
โทรศัพทเครื่องนี้สามารถใชในบริเวณใกล
เคยีงกับยานพาหนะดงักลาวไดอยาง
ปลอดภัยหรือไม

การโทรฉุกเฉนิ
ขอสําคัญ:  โทรศพัทเคร่ืองนี้ทํางานโดยใช
สญัญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย
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ระบบเครือขายภาคพืน้ดนิ รวมทั้งฟงกชัน
ตางๆ ที่ผูใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศพัท
ของคณุสนับสนุนสายสนทนาผาน
อนิเทอรเน็ต (สายอนิเทอรเน็ต) ใหเปดใช
งานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศพัทมือถือ
เคร่ืองอาจพยายามตอการโทรฉุกเฉินผาน
ทัง้เครือขายเซลลลูารและผานผูใหบริการ
สายอนิเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสอง
แบบ ไมสามารถรับประกันไดวาจะสามารถ
เชื่อมตอไดในทกุสภาวะ คณุจึงไมควร
วางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือ
สือ่สารที่ดีทีสุ่ดเสมอในยามจําเปน อาทเิชน
เมื่อเกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉิน ใหปฏิบัตดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดข้ึน
ในขณะนี ้ตรวจสอบวามีสัญญาณ
เพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศพัท
ของคุณ คณุอาจจําเปนตองดําเนิน
การดงันี้

• ใสซิมการดที่ใชไดลงใน
โทรศพัท หากโทรศพัทของ
คณุจําเปนตองใชซิมการด

• ปดการจํากดัการโทรที่คณุได
เปดใชไวในโทรศพัท

• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูป
แบบออฟไลนหรือรูปแบบบน
เคร่ืองบินมาเปนรูปแบบทีใ่ช
งานในปจจุบนั

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาทีจ่ําเปน
เพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับ
การโทรออก

3 ปอนหมายเลขฉุกเฉนิเพื่อแจง
ตาํแหนงปจจุบันทีค่ณุอยู ซ่ึง
หมายเลขฉกุเฉนิในแตละพืน้ทีจ่ะ
แตกตางกันไป

4 กดปุมโทร

ขณะที่โทรฉกุเฉิน ควรจําไววาคณุตองให
ขอมูลตางๆ ที่ถกูตองใหไดมากทีสุ่ด
โทรศัพทมือถอืของคณุอาจเปนเคร่ืองมือ
สือ่สารเพยีงประเภทเดยีวในสถานที่เกิด
เหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงให
วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของ
การสื่อสารทางคลื่นวทิยุ

เคร่ืองโทรศพัทของคณุจะเปนตวัรับและสง
สญัญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไม
ใหเกนิความถี่สญัญาณคลืน่วิทยุทีแ่นะนํา
โดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้
จัดทาํข้ึนโดย ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดาน
วิทยาศาสตรอิสระ และรวมถงึระดบัความ
ปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุมครองผูใชทุก
คน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสขุภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัท
เคลื่อนที่นี้ใชหนวยวดัของ SAR (Specific
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Absorption Rate) ขอกาํหนด SAR ทีก่ําหนด
ไวในคาํแนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วัตต/
กโิลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกนิสิบกรัม
ของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทาํข้ึน
ในสภาพการทาํงานแบบมาตรฐาน ซึ่ง
เคร่ืองจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงาน
สงูสดุที่แนะนําใหใชในคลืน่ความถี่ทัง้หมด
ทีท่าํการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
โทรศพัทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจาก
เคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชได
เฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขาถงึเครือขายได
ตามที่กาํหนดไว คาทีเ่ปลี่ยนแปลงขึ้นกับ
ปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคณุกับ
สถานีเครือขายหลกั

คา SAR ที่สูงทีสุ่ดภายใตคําแนะนําของ
ICNIRP สําหรับการใชโทรศพัทที่หคูอื 1.16
วตัต/กก.

การใชอปุกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR
แตกตางไป คา SAR แตกตางกนัไปโดยขึ้น

อยูกบัขอกาํหนดที่ทดสอบและทีร่ายงาน
ของแตละประเทศและระบบเครือขาย คณุ
สามารถดขูอมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัคา SAR ได
ในขอมูลผลติภัณฑที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เคร่ืองวทิยุคมนาคมนี้มีอัตราการดดูกลืน
พลังงานจําเพาะ (Specific Absorption
Rate - SAR) อนัเนื่องมาจากเคร่ืองวทิยุ
คมนาคมเทากับ 1.16 วตัต/กก. ซึ่ง
สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอ
สขุภาพมนุษยจากการใชเคร่ืองวิทยุ
คมนาคมทีค่ณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาตปิระกาศกาํหนด

ขอมลูศูนยบริการ Nokia

ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดนิ เลขที่ 161 หมู 2
ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย
อาํเภอธัญบรีุ ปทมุธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

เซ็นทรัลพลาซา
ปนเกลา

หอง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงอรุณอมัรินทร เขต
บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 
น.

ซีคอนสแควร หอง 1007 ชัน้ 1 ซีคอนสแควร เลขที่
904 หมู 6 ถนนศรีนครินทร เขตหนอง
บอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 
น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด
เลขที่ 99 แขวงรัชดาภิเษก เขต
ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 
น.
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลข
ที่ 79/290 ถนนสาธุประดษิฐ แขวง
ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนด ียูนิต 5-6
อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร
ถ.พญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 
น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อําเภอ
เมือง เชยีงใหม 50100

0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสขุุมวิท พัทยา9) หมู 9
ถนนสขุุมวิท ตาํบลหนองปรือ อําเภอ
บางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พ.ีแลนด หมู 12 ถนน
มิตรภาพ ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง
ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ
อาํเภอหาดใหญ สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในทีน่ี้อาจเปลี่ยนแปลง
ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาตดิตอโนเกีย
แครไลน: 02-255-2111

การรับประกันอยางจํากัดโดยผูผลิต
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ถือเปนสวน
เสริม และไมมีผลกระทบตอสทิธติาม
กฎหมาย (ตามบทบัญญตัแิหงกฎหมาย)
ภายใตกฎหมายภายในที่ใชบงัคับทีเ่ก่ียวกบั
การขายผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ได
กาํหนดการประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้

สาํหรับบุคคลทีไ่ดซื้อผลิตภัณฑ Nokia ที่
รวมอยูในชุดผลิตภัณฑที่จัดจําหนาย
("ผลติภัณฑ")

Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการ
ประกันคณุภาพ Nokia หรือบริษัทที่ไดรับ
มอบหมายจาก Nokia จะแกไขความ
บกพรองในเวลาทีม่ีเหตผุลทางการคาใน
วัสด ุการออกแบบ และคณุภาพตามวิชาชีพ
อยางไมคดิคาบริการโดยการซอม หรือ หาก
ทาง Nokia พิจารณาแตเพยีงผูเดยีวเหน็
จําเปนวาใหเปลีย่นผลติภัณฑใหมใหแทน
ตามการประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้ (เวน
แตกฎหมายจะกาํหนดไวเปนอยางอื่น) 
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สมบูรณและสามารถใชบงัคบัไดในประเทศ
ทีค่ณุไดซื้อผลิตภัณฑที่มุงผลติเพื่อ
จําหนายในประเทศนี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
ระยะเวลาการประกนัคณุภาพจะเริ่มตน
ตัง้แตเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑเดมิโดยผูใชที่
ซื้อเปนคนแรก ผลิตภัณฑอาจประกอบไป
ดวยสวนตางๆ หลายสวน และแตละสวน
อาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกตางกัน
ไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับ
ประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกนัจะ
เปนดงันี้:

a) สิบสอง (12) เดอืนสําหรับโทรศพัท
เคลื่อนทีแ่ละอุปกรณเสริม (ไมวาจะรวมอยู
ในกลองโทรศพัทเคลื่อนที่หรือขายเปน
ผลิตภัณฑแยกตางหาก) นอกจากชิน้สวน
และอปุกรณใชสิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (b)
และ (c) ขางลางนี้

b) หก (6) เดอืนสําหรับชิ้นสวนใชสิน้เปลือง
และอปุกรณเสริม: แบตเตอร่ี อปุกรณชารจ
แบตเตอร่ี แทนวางแบบตัง้โตะ ชุดหฟูง สาย
เคเบลิ และซอง และ

c) เกาสิบ (90) วันสําหรับสือ่บนัทึก
ซอฟตแวรที่จัดให เชน ซีดรีอม หรือการด
หนวยความจํา

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคณุจะ
อนุญาต ระยะเวลาการประกันคณุภาพนี้จะ

ไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทําการใดๆ ที่
มีผลกระทบที่เกี่ยวกบัการขายชวงในภาย
หลัง การซอม หรือการเปลี่ยนใหแทนใน
ผลติภัณฑ อยางไรก็ดี สาํหรับชิ้นสวนทีไ่ด
รับการซอมจะไดรับการประกนัคณุภาพตาม
ระยะเวลาการประกนัคณุภาพเดิม หรือเปน
เวลาหกสิบ (60) วันตัง้แตวนัทีซ่อม แลวแต
วาระยะเวลาใดจะยาวนานกวา

วธิีการขอรับบริการตามการรับประกัน
ในกรณีที่คณุตองการใชสิทธิตามการประกัน
คณุภาพอยางจํากัดนี้ คณุสามารถตดิตอ
ศนูยการตดิตอของ Nokia (ในกรณีทีม่ีศนูย
นี้ โปรดพิจารณาอัตราคาโทรศพัทภายใน
ประเทศทีใ่ช) และ/หรือในกรณีที่จําเปน ให
สงคนืผลติภัณฑของคณุหรือชิ้นสวนทีม่ี
ปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทัง้ผลิตภัณฑ)
ไปที่ศนูยใหความชวยเหลือของ Nokia หรือ
สถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia
ขอมูลเกี่ยวกบัศูนยใหความชวยเหลอืของ
Nokia สถานทีใ่หบริการที่กําหนดโดย
Nokia และศนูยการตดิตอของ Nokia
สามารถหาไดที่เว็บเพจของ Nokia ใน

ทีห่ากมี

คณุตองสงคนืผลติภัณฑหรือชิ้นสวนทีม่ี
ปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทัง้ผลิตภัณฑ)
ไปที่ศนูยใหความชวยเหลือของ Nokia หรือ
สถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia กอน
สิน้ระยะเวลาการประกนัคณุภาพ
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การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้จะมีความ

ทอง



เมื่อใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยาง
จํากัด คณุตองแสดง: a) ผลิตภัณฑ (หรือชิ้น
สวนที่มีปญหา) b) หลกัฐานการซื้อตนฉบบั
ทีไ่มมีการแกไขและสามารถอานออกได ที่
มีการระบุอยางชัดเจนถึงชื่อและที่อยูของ
ขาย วันทีแ่ละสถานที่ที่ซ้ือ ประเภท
ผลิตภัณฑ และ IMEI หรือเลขลาํดับอปุกรณ
อืน่ๆ

การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายได
เฉพาะกบัผูใชเดมิที่ซ้ือผลิตภัณฑเปนคน
แรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/
ผูใชถดัไป

สิ่งทีไ่มครอบคลุมถงึ
1. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไม
ครอบคลุมถึงคูมือผูใชหรือซอฟตแวรของ
บคุคลภายนอก การตั้งคา เนื้อหา ขอมูล
หรือลงิค ไมวาจะถกูรวม/ดาวนโหลดใน
ผลิตภัณฑหรือไม ไมวาจะถกูรวมในระหวาง
การตดิตัง้ การประกอบ การขนสง หรือใน
เวลาใดๆ ในระหวางสายการสงมอบหรือ
โดยประการอื่น และตามวิธกีารทีคุ่ณ
กาํหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใช
บงัคบัอนุญาต Nokia จะไมรับประกันวา
ซอฟตแวรของ Nokia จะเปนไปตามขอ
กาํหนดของคณุ จะสามารถทํางานรวมกับ
อปุกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวรประยุกต
ตางๆ ที่กําหนดโดยบคุคลภายนอก รวมทั้ง
จะไมรับประกันวาการทาํงานของซอฟตแวร
ดงักลาวนี้จะไมมีการติดขัดหรือปราศจาก
ขอบกพรองหรือขอบกพรองตางๆ ใน

ซอฟตแวรจะสามารถแกไขไดหรือจะไดรับ
การแกไข

2. การรับประกนัอยางจํากัดนี้ไมครอบคลุม
ถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช
งานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
การสกึหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ
แบตเตอร่ีหรือจอภาพ) ข) คาขนสง ค)
ความบกพรองจากการใชงานโดยขาดความ
ระมัดระวงั (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
ความบกพรองที่เกดิจากสิ่งของมีคม การหกั
งอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง)
ความบกพรองหรือความเสียหายทีเ่กิดจาก
การใชผลิตภัณฑอยางไมถกูตอง ซึ่งรวมถึง
การใชงานที่ขัดกับขอแนะนําการใชที่ให
โดย Nokia (เชน การใชที่ระบุอยูในคูมือผูใช
ของผลิตภัณฑ) และ/หรือ จ) การกระทํา
อ่ืนๆ ทีอ่ยูนอกเหนือการควบคุมอยาง

สมของ Nokia

3. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไม
ครอบคลมุถึงขอบกพรองหรือขอบกพรองที่
ถูกกลาวอางที่เกิดข้ึนโดยขอเทจ็จริงที่วามี
การใชผลิตภัณฑกบั หรือเชื่อมตอกับ
ผลติภัณฑ อปุกรณเสริม ซอฟตแวร และ/
หรือ การบริการทีไ่มไดผลิต จัดหาหรือไดรับ
อนุญาตจาก Nokia และไดมีการใชนอก
เหนือจากวัตถุประสงคที่กําหนดใหใช 
ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัส
คอมพิวเตอร จากการเขาถงึโดยไมไดรับ
อนุญาตของคณุหรือของบคุคลภายนอกไป
ยังการบริการ บัญชีอ่ืนๆ ระบบคอมพวิเตอร
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หรือเครือขายตางๆ การเขาถึงโดยไมไดรับ
อนุญาตนี้อาจเกิดข้ึนจากการการเจาะระบบ
การขโมยรหัสผานหรือวิธกีารอืน่ๆ ที่หลาก
หลาย

4. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไม
ครอบคลมุถึงขอบกพรองที่เกิดข้ึนโดยขอ
เท็จจริงที่วาแบตเตอร่ีเกดิการลัดวงจรหรือ
ซีลของแบตเตอรี่ถูกปด หรือเซลลแตกหรือ
แสดงรองรอยการถูกทําลาย หรือมีการใช
แบตเตอร่ีในอุปกรณอืน่นอกเหนือจากที่
กาํหนดใหใช

5. การประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมใช
บงัคบัในกรณีที่ผลติภัณฑถูกเปด ปรับ
เปลีย่น หรือซอมโดยบุคคลอื่นใดที่มิใชศนูย
ใหรับบริการที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีทีม่ี
การซอมโดยใชอะไหลที่ไมไดรับการ
อนุญาตใหใช หรือในกรณีที่เลขลาํดบัของ
ผลิตภัณฑ รหัสวนัที่ของอปุกรณเสริม
โทรศพัทเคลือ่นที่ หรือหมายเลข IMEI ถูก
ดงึออก ลบ ทําใหเลือน แกไข หรือไม
สามารถอานได ในวิธใีดๆ กต็าม และการ
พจิารณาดงักลาวนี้จะอยูในดลุยพินิจแต
เพียงผูเดียวของ Nokia

6. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไม
สามารถใชได ในกรณีที่ผลติภัณฑโดน
ละอองน้ํา ความชื้น หรือความรอนจัด หรือ
เง่ือนไขทางสิ่งแวดลอมทีรุ่นแรง หรือมีการ
เปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วในเงื่อนไขดงั
กลาว มีการกัดกรอน การออกซิเดชัน การ

เปอนอาหารหรือของเหลว หรือไดรับผล
จากเคมีภัณฑ

ขอความสําคัญอื่น
ผูใหบริการอสิระที่เปนบุคคลภายนอกจะ
จัดหาซิมการดและเครือขายเซลลูลารและ/
หรือเครือขายหรือระบบอ่ืนๆ ทีใ่ชกบั
ผลติภัณฑ ดงันั้น Nokia จะไมรับผิดชอบใน
การประกันคณุภาพกับการดาํเนินการมี
พรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การ
บริการ หรือพสิัยของเครือขายเซลลลูารหรือ
เครือขายหรือระบบอืน่ๆ กอนที่จะมีการซอม
หรือเปลีย่นผลิตภัณฑ ผูใหบริการอาจ
จําเปนตองปลดลอ็ค SIM หรือลอ็คอืน่ๆ ที่ได
มีการเพิ่มเพือ่ล็อคผลติภัณฑกับเครือขาย
หรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณีดงักลาวนี้
Nokia จะไมรับผิดชอบในความลาชาในการ
ซอมตามการประกนัคณุภาพหรือการที่
Nokia ไมสามารถทําการซอมตามการ
ประกันคุณภาพไดอยางสมบูรณซึ่งมีสาเหตุ
จากความลาชาของผูใหบริการหรือความลม
เหลวในการปลดลอ็ค SIM หรือลอ็คอืน่ๆ ได

โปรดจําไววาใหทาํการสํารองสาํเนาตางๆ
หรือเกบ็เอกสารทีม่ีขอมูลและเนื้อหาที่
สาํคญัที่เกบ็อยูในผลิตภัณฑของคุณ
เนื่องจากเนื้อหาหรือขอมูลอาจสูญหายใน
ระหวางการซอมหรือการเปลี่ยนผลติภัณฑ
ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับผิด
ของ Nokia" และตามทีก่ฎหมายอนุญาต
Nokia ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิดชอบ ทั้ง
โดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ในความเสีย
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หายหรือความสูญหาย หรือความลมเหลว
ไมวาจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความเสีย
หาย หรือความลมเหลวของเนื้อหาหรือ
ขอมูลในระหวางการซอมหรือการเปลีย่น
ผลิตภัณฑ

ชิน้สวนหรืออุปกรณอื่นทั้งหมดของ
ผลิตภัณฑที ่Nokia เปลีย่นใหใหมจะเปน
กรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีทีผ่ลิตภัณฑที่
ถกูสงกลับคนืถูกพบวาไมอยูภายใตเง่ือนไข
และขอผูกพันของการประกนัคณุภาพอยาง
จํากดันี้ ทาง Nokia และบริษัททีใ่หบริการที่
ไดรับมอบหมายขอสงวนสทิธิที่จะคดิคา
บริการ ในขณะทีซ่อมหรือเปลี่ยนผลติภัณฑ
Nokia อาจใชผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนใหม
เทียบเทาของใหม หรือที่ไดรับการปรับปรุง
สภาพใหมแลว

ผลิตภัณฑของคณุอาจมีองคประกอบเฉพาะ
ประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟตแวร ในกรณีที่
ผลิตภัณฑมีการสงออกอีกคร้ังจากประเทศ
ปลายทางเดมิไปยังอีกประเทศหนึ่ง
ผลิตภัณฑอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ
ทีไ่มถือวาเปนขอบกพรองตามการประกนั
คณุภาพอยางจํากัดนี้

ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้เปนการ
แกไขเฉพาะประการเดยีวของคณุตอ Nokia
และเปนความรับผิดเฉพาะประการเดียวของ
Nokia ในขอบกพรองในผลิตภัณฑของคณุ
อยางไรก็ด ีการประกันคุณภาพอยางจํากดันี้

ไมแยกหรือจํากัด i) สิทธติามกฎหมาย (ขอ
กําหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายทีใ่ช
บงัคับ หรือ ii) สิทธใิดๆ ของคณุตอผู
จําหนายผลิตภัณฑ

การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะใช
แทนทีค่วามรับผิดและการประกันคณุภาพ
ของ Nokia อื่นๆ ไมวาโดยปากเปลา ลาย
ลกัษณอกัษร โดยขอกําหนด (ไมบังคบั)
โดยขอสัญญา โดยการละเมิด หรือโดย
ประการอืน่ ซึ่งรวมถงึแตไมจํากัด และใน
กรณีทีอ่นุญาตตามกฎหมายที่ใชบงัคบั ขอ
กําหนด การประกนัคณุภาพ หรือเง่ือนไข
โดยปริยายใดๆ ทีเ่กี่ยวกบัคณุภาพและความ
สมบูรณที่เหมาะสมกบัสภาพการใชงาน
ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไมรับผิด
ชอบสําหรับความเสียหายหรือสญูหาย หรือ
ความลมเหลวของขอมูล การสูญเสียกาํไร
การสญูเสยีการใชผลิตภัณฑหรือการทํางาน
การสญูเสียทางธุรกิจ การสญูเสียในการทํา
สญัญา การสูญเสยีรายได หรือการสูญเสีย
รายรับที่คาดไว ตนทนุหรือคาใชจายที่เพิ่ม
ข้ึน หรือสําหรับความเสยีหายหรือความเสีย
หายทางออม ความเสียหายหรือความสูญ
เสียที่เกดิขึ้น หรือความเสียหายหรือความ
สญูเสียพิเศษ ตามทีก่ฎหมายอนุญาต
Nokia จะรับผิดจํากดัเฉพาะมูลคาของ
ผลติภัณฑที่จําหนาย ขอจํากดัดงักลาวจะ
ไมใชกับการบาดเจ็บหรือเสียชีวติที่เกดิจาก
การละเมิดที่ไดรับการพิสจูนวาเปนของ
Nokia
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ขอกาํหนดตามกฎหมาย
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้อยูภายใต
ขอกําหนดของกฎหมายที่กาํหนดเงื่อนไข
หรือการประกนัคณุภาพโดยปริยายใหกบั
การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้ซึ่งไม
สามารถปฏิเสธ จํากัด หรือปรับเปลี่ยน หรือ
ไมสามารถปฏิเสธ จํากัดหรือปรับเปลี่ยนเวน
แตกระทาํอยางจํากัด ในกรณีทีข่อกําหนด
ตามกฎหมายดงักลาวใชบงัคบั และ Nokia
สามารถปฏิบัตติามได ความรับผิดตามขอ
กาํหนดดังกลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมี
ทางเลือกในกรณีของสินคา: เปลี่ยนสนิคา
หรือสิง่ของที่เทียบเทาสินคา ซอมสินคา
ชาํระราคาคาเปลี่ยนสินคาหรือการไดมาใน
สนิคาที่เทาเทยีมกนั หรือชาํระราคาในการ
ซอมสนิคา และในกรณีของการบริการ: ให
บริการอกีครั้ง หรือชาํระราคาในการที่ตอง
ใหบริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลติภัณฑของคณุเปนอปุกรณ
อเิล็กทรอนิกสซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับ
ซอน Nokia ขอแนะนําใหคณุทําความคุน
เคยกบัคูมือผูใชและคาํแนะนําที่ใหมาพรอม
กบัผลติภัณฑ โดยทาํหมายเหตไุวดวยวา
ผลิตภัณฑอาจมีเลนสกลองถายรูป หนาจอ
ทีม่ีความคมชดัสูง และชิน้สวนอืน่ๆ ดัง
กลาว ซึ่งอาจถูกขีดขวนหรืออาจเสียหายได
หากไมใชความระมัดระวังอยางดี

ขอมูลการประกนัคณุภาพ ขอกาํหนด และ
คณุภาพของผลิตภัณฑทั้งหมดอาจมีการ
เปลีย่นแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบ

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland
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คาํประกาศเรื่องความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศใน
ทีน่ี้วา RH-125 ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกับขอ
กาํหนดที่จําเปนและบทบัญญตัิ Directive
1999/5/EC ทีเ่ก่ียวของอืน่ๆ คณุสามารถ
อานสําเนาของประกาศเรื่องความ
สอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ
Navi เปนเคร่ืองหมายการคา หรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของบริษัท
Nokia Corporation Nokia tune เปน
เคร่ืองหมายการคาดานเสียงของ Nokia
Corporation ผลิตภัณฑอืน่และชือ่บริษัท
อืน่ที่กลาวถงึในที่น้ีอาจเปน
การคาหรือชื่อทางการคาของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ

หามทาํซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บ
เนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของ
เอกสารฉบบันี้ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลกัษณอักษรจาก Nokia
กอน Nokia ดําเนินนโยบายในการพฒันา
อยางตอเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใด
ของผลิตภัณฑทีอ่ธบิายไวในเอกสารฉบับนี้
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย
ทีใ่ชบงัคับ ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด
Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia
จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูล
หรือรายได หรือความเสยีหายพเิศษโดย
อุบตักิารณ อันเปนผลสืบเนื่องหรือความเสีย
หายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่
เปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยชัดแจงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดเพียง
การรับประกนัโดยนัยถึงความสามารถในการ
ทาํงานของผลติภัณฑที่จําหนาย และความ
เหมาะสมในการใชงานตามวตัถปุระสงค
ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือ
ขอมูลในเอกสารนี้ เวนแตกฎหมายที่ใช
บงัคบัระบุไวเทานั้น Nokia สงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้
ทกุเมื่อโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลติภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วาง
จําหนายและบริการสําหรับผลิตภัณฑเหลา
นี้อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจ
สอบรายละเอยีดและตวัเลอืกภาษาทีม่ีให
เลอืกใชไดจากตวัแทนจําหนาย Nokia
เคร่ืองรุนนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี
หรือซอฟตแวรซ่ึงอยูภายใตบงัคบัของ
กฎหมายและขอบงัคับดานการสงออกของ
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สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ หามกระทํา
การใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย

เคร่ืองโทรคมนาคมและอปุกรณนี้ มีความ
สอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่
กทช. มท. 004-2548 และขอกาํหนดอื่น
ของ กทช.

ฉบับที่ 1.0 TH
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