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ความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจ
กอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอาน
ขอมูลเพ่ิมเตมิในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพท
ไรสาย หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะเปน
อันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือ
จับสิ่งอ่ืนใด เมื่อคุณขบัขีย่านพาหนะอยู สิ่ง
สําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขับขี่
ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณ
รบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องได

4 ความปลอดภัย
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ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณท่ีหามใชโทรศัพทไร
สาย

โปรดปฏบิัติตามขอหามตางๆ ปดเคร่ืองขณะ
อยูบนเครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณ
ทางการแพทย, นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคม ีหรือ
บริเวณท่ีมีการระเบิด

บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถ
ประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ท่ีได
รับการรับรองเทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได

กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพท
ไวในท่ีแหง

ความปลอดภัย 5
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การเร่ิมตนใชงาน

การใสซิมการดและแบตเตอรี่
โทรศัพทเคร่ืองน้ีไดรับการออกแบบมาเพื่อใหใชกับ
แบตเตอรี่ BL-5C

การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการ
เช่ือมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกคร้ังกอนถอด
แบตเตอรี่

1 กดปุมคลายล็อค (1) เพ่ือคลายล็อคฝาดานหลัง และ
ยกฝาขึ้น (2) ในการถอดฝาดานหลัง ใหเล่ือนฝาดาน
หลังไปดานบน (3)

2 ยกแบตเตอรี่ขึน้ แลวถอดออก (4)

6 การเริ่มตนใชงาน
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3 ใสซิมการด (5) ตรวจสอบใหแนใจวาหนาสัมผัสสี
ทองของซิมการดหันลงดานลาง และมุมตัดของ
มการดหันไปทางดานลางของตัวเครื่อง

4 ใสแบตเตอรี่และฝาดานหลงักลับคืน (6, 7, 8)

การถอดซิมการด

กดสปริงคลายล็อค (1) แลวเลื่อนซิมการดออก (2)

การชารจแบตเตอรี๋
แบตเตอรี่ไดรับการชารจมาเพียงบางสวนจากโรงงาน
หากโทรศัพทบงบอกสัญญาณประจุไฟฟาต่ํา โปรด
ปฏบิัติดังตอไปน้ี

1 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ี
ผนัง

การเริ่มตนใชงาน 7
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2 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท
3 เมื่อโทรศพัทแสดงสัญญาณประจุไฟฟาเตม็ ใหปลด

สายอุปกรณชารจออกจากโทรศัพท แลวถอดปลั๊ก
ออกจากชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

เคล็ดลับ: หากตองการประหยัดพลังงาน ใหถอดปลั๊ก
อุปกรณชารจเมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่เปนเวลานาน และคุณ
ยังสามารถใชงานโทรศัพทในขณะที่ชารจแบตเตอรี่ได
หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสามนาทีกวาท่ี
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือ
กอนท่ีจะสามารถโทรออกได

การเปดและปด

ใหกดปุมวางสายคางไว

ใหใชโทรศพัทในตําแหนงการทํางานตามปกติ

8 การเริ่มตนใชงาน
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โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูท้ังภายในและภายนอก
หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะที่
เสาอากาศกําลังสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสา
อากาศขณะกําลังสงหรือรับสัญญาณอาจสงผลตอ
คุณภาพของการส่ือสาร และทําใหมีการใชพลังงานสูงขึ้น
ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้น
ลง

การเริ่มตนใชงาน 9

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 9



โทรศัพทของคุณ

ปุมกดและสวนประกอบ

1 หูฟง

2 จอแสดงผล

3 ปุมเลือก

4 ปุม Navi™ ในท่ีน้ี
จะเรียกเปนปุม
เล่ือน

5 ปุมโทรออก

6 ปุมเปดปดเคร่ือง/
วางสาย

7 แผงปุมกด

10 โทรศพัทของคุณ
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8 ปุมคลายล็อค

9 ไมโครโฟน

10 ไฟฉาย

11 รูรอยสายคลองขอมือ

12 ปุมเลือกชอง

13 ปุมวิทยุ FM
14 ชองเสียบชุดหูฟง

15 ชองเสียบอุปกรณชารจ

16 ลําโพง

อยาเช่ือมตอผลิตภัณฑท่ีสรางสัญญาณออก เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑน้ีอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได อยาเช่ือมตอ
แหลงสัญญาณท่ีมีกําลังไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV

หามเช่ือมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอ่ืนๆ เขากับ
ชองเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากท่ีไดรับอนุมัติโดย
Nokia ใหใชงานกับเคร่ืองน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษกับ
ระดับเสียง

โทรศพัทของคุณ 11
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ขนาด

ปริมาตร 62 ซีซี

นํ้าหนัก 82 กรัม

ความยาว 107.7 มม.

ความกวาง (สูงสุด) 44.6 มม.

ความสงู (สงูสุด) 14.55 มม.

คุณสมบัติหลัก
เลือก เมนู และจากตัวเลือกตอไปน้ี

ขอความ  — เพ่ือสราง สง เปด และจัดการขอความ
รายชื่อ  — เพ่ือจัดเก็บช่ือและเบอรโทรศัพทไวในหนวย
ความจําของซมิการดและโทรศัพท
ขอมูลการใช  — เพ่ือเขาใชงานเบอรท่ีไมไดรับสาย
เบอรท่ีรับสาย และเบอรท่ีโทรออก
การต้ังคา  — เพ่ือตัง้คาคุณสมบตัิตางๆ ของโทรศัพท
นาฬิกา  — เพ่ือตั้งเวลาสําหรับปลุก
วิทยุ  — เพ่ือจัดการคุณสมบัติของวิทยุ
เตือนความจํา  — เพ่ือจัดการเตือนความจํา

12 โทรศพัทของคุณ
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เกมส  — เพ่ือตั้งคาเอฟเฟกตของเกมส หรือเลนเกมสท่ี
ติดตั้งในโทรศัพท
คุณสมบัติพิเศษ  — เพ่ือเขาใชแอปพลิเคช่ันตางๆ เชน
เคร่ืองคิดเลข หรือไฟฉาย
บริการของซิม  — เพ่ือใชบริการอ่ืนเพ่ิมเติม ในกรณีท่ี
ซิมการดสนับสนุนเทาน้ัน

การรับสายและการวางสาย

การโทรออก
ปอนหมายเลขโทรศัพท พรอมท้ังรหัสประเทศและรหัส
พ้ืนท่ี หากจําเปน จากน้ัน กดปุมโทรออก

การรับสาย
กดปุมโทรออก

การวางสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
ใหกดปุมวางสาย

ใชลําโพงหรือหูฟง
ในระหวางการโทร เลือก ลําโพง หรือ แฮนดฟรี

โทรศพัทของคุณ 13
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ในการปรับระดับเสยีง
ในระหวางการโทร เล่ือนไปทางซายหรือขวา เพ่ือปรับ
ระดับเสียงของหูฟงหรือชุดหูฟง

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตราย
ตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียง
ปกติ และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

การเขียนขอความ

ใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 
กดปุม ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ

การเปดใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
เลือก ตัวเลอืก > พจนานุกรม และภาษาที่ตองการ

การปดการใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
เลือก ตัวเลอืก > พจนานุกรม > ไมใชพจนานุกรม

เม่ือคุณใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหกดปุมแตละปุม
หน่ึงคร้ังเพ่ือปอนตัวอักษรหน่ึงตัว หากคําท่ีตองการ
ปรากฏขึน้ กด 0 และเริ่มเขยีนคําถัดไป หาก

14 โทรศพัทของคุณ
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เคร่ืองหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําดังกลาวไมมี
อยูในพจนานุกรม

เปลี่ยนคํา
กด * ซ้ําๆ จนกวาคําท่ีตองการจะปรากฏ

เพิ่มคํา
เลือก สะกด ปอนคําโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
และเลือก ตกลง

เพิ่มเวนวรรค
กด 0

เปลี่ยนวิธีปอนตัวอักษร
กด # ซ้ําๆ และตรวจสอบสัญลกัษณท่ีดานบนสุดของ
หนาจอ

เพิ่มหมายเลข
กดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว

เพิ่มตัวอักษรพิเศษ
กด * เมื่อใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ และกดคางไว
ท่ี * เมื่อใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

โทรศพัทของคุณ 15
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ยกเลิกการลางขอความ
เลือก ตัวเลอืก > เลกิทําการลบ

การปอนคําภาษาไทย
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

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

การเปลีย่นเปนตัวละตินหรือตัวเลข
กด #

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 และเลือก ใช

16 โทรศพัทของคุณ
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6 กด 2 สองครั้งเพ่ือใสพยัญชนะ ง
7 กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญและ 0 เพ่ือเวน

วรรค
8 กด 8 สองครั้งเพ่ือใสพยัญชนะ U

เคล็ดลับ: ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระ
หรือเสียงพยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมตีัวอักษรไทยนําอยู
แลวเทาน้ัน

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัตใินลักษณะ
เดียวกันกับท่ีอธิบายไวสําหรับระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติท่ีใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยมีขอยกเวน
ไปน้ี

ยืนยันคํา
ใหเลื่อนไปทางขวา

เพิ่มเวนวรรค
เล่ือนไปทางขวาหลังจากท่ีคุณยืนยันคํา หรือกด * คาง
ไวเพ่ือเขาสูอักขระพิเศษ และเลือกเวนวรรคจากรายการ

คนหาคําที่ตรงกันกอนหนานี้หรือถัดไป
เล่ือนขึน้หรือลง
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ขอความ
บริการขอความจะใชไดในกรณีท่ีมีการเปดใหบริการโดย
ผูใหบริการของคุณเทาน้ัน

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษร
ท่ีมีความยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความ
เดียว สําหรับขอความที่มีความยาวมาก เคร่ืองจะแบงสง
ขอความออกเปนสองขอความขึน้ไป ผูใหบริการอาจคิด
คาใชจายตามน้ัน สําหรับตัวอักษรท่ีมีเครื่องหมายเสียง
หนัก เคร่ืองหมายอ่ืนๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือก
บางภาษาจะใชพ้ืนท่ีมากขึน้ ซึ่งอาจจํากัดจํานวนตัว
อักษรท่ีสามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง

การเขียนและสงขอความ
1 เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ
2 เขยีนขอความ เคร่ืองหมายแสดงความยาวของ

ขอความจะแสดงจํานวนตัวอักษรท่ีคณุยังสามารถ
ปอนในขอความน้ันได

3 เลือก ตัวเลือก > สง ปอนหมายเลขโทรศัพทของ
ผูรับหรือเลือกจากรายการที่ติดตอ และเลือก ตกลง

ลบขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > ลบขอความ > ที่อานแลว
ทั้งหมด หรือโฟลเดอรท่ีตองการ

18 โทรศพัทของคุณ
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รายชื่อ
คณุสามารถจัดเก็บช่ือและหมายเลขโทรศพัทในหนวย
ความจําของโทรศัพทและซิมการด สามารถจัดเก็บราย
ช่ือไวในหนวยความจําของโทรศัพทไดมากถึง 500
รายการ

การคนหารายชื่อ
ใหเล่ือนลงเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย ปอนตัวอักษร
แรกหรืออักษรของช่ือ และเลื่อนไปที่รายช่ือท่ีติดตอ

บนัทึกรายชื่อในรายการรายชื่อ
เลือก เมนู > รายช่ือ > เพ่ิมรายชื่อ

คัดลอกรายชื่อระหวางหนวยความจําซิมการดกับ
หนวยความจําโทรศัพท
เลือก เมนู > รายช่ือ > คัดลอก

สมุดโทรศัพทหลายรายการ
โทรศัพทของคุณรองรับสมุดโทรศัพทแยกกันไดสูงสุด 5
ชุดสําหรับผูใชหลายราย เมื่อมีการเปดใชงานสมุด
โทรศัพทแบบหลายชุด เคร่ืองจะแสดงเฉพาะรายชื่อท่ีอยู
ในสมุดโทรศพัทท่ีเปดใชงานอยูเทาน้ัน
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รายช่ือหน่ึงอาจอยูในสมุดโทรศัพทเดียวหรืออยูในหลาย
สมุดโทรศัพทก็ได คุณสามารถเขาใชงานรายชื่อตางๆ
ใน รายช่ือท่ีรวมมอง ไดจากสมุดโทรศัพทท้ังหมด

เลือก เมนู > รายช่ือ > การตั้งคา > สมุดโทรศพัท
หลายชุด และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

เปดใชงานสมุดโทรศัพทแบบหลายชุด
เลือก รูปแบบสมุดโทรศัพท > สมุดฯอเนกประสงค

เปดใชงานสมุดโทรศพัท
เลือก สมุดโทรศัพทปจจุบัน และสมุดโทรศัพทท่ี
ตองการหรือ รายชื่อที่รวมมอง

กําหนดรายชื่อหน่ึงรายชื่อใหกับสมุดโทรศัพทหน่ึง
หรือหลายชุด
เลือก จัดการรายชื่อ และรายชื่อท่ีตองการ

เปลี่ยนช่ือสมุดโทรศพัท
เลือก เปลี่ยนช่ือสมุด โทรศพัท และสมุดโทรศัพทท่ี
ตองการ

วิทยุ
ในการเปดวิทยุ เลือก เมนู > วิทยุ หรือกดปุมวิทยุ FM

20 โทรศพัทของคุณ
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เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

ปด  — ปดวิทยุ
จัดเก็บสถานี  — บันทึกชองท่ีใชงาน
คนหาอัตโนมัติ  — ปรับหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัต ิใน
การเริ่มการปรับหาคลื่นอัตโนมัต ิเล่ือนขึน้หรือลง
หาสถานีเอง  — ปรับหาคลื่นวิทยุดวยตนเอง ในการ
เปลี่ยนคลื่นความถี ่ใหเล่ือนขึ้นหรือลง
ต้ังความถ่ี  — ปอนความถี่ท่ีตองการ
ลบสถานี  — ลบชองท่ีบันทึก
เปลี่ยนช่ือ  — เปลี่ยนช่ือชองท่ีบันทึก
นาฬิกาวิทยุ  — จัดการคุณสมบัติของวิทยุนาฬิกา
ลําโพง หรือ ชุดหูฟง — ฟงวิทยุโดยใชลําโพงหรือชุด
ฟง

ในการปรับระดับเสียงของวิทยุ เล่ือนไปทางซายหรือขวา

คณุอาจตองมีชุดหูฟงท่ีรองรับการใชงานเพ่ือการรับ
สัญญาณวิทยุท่ีดีขึน้
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คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตราย
ตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียง
ปกติ และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

เปดหรือปดไฟฉาย
เลือก เมนู > คุณสมบัติพิเศษ > ไฟฉาย
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ขอมลูทัว่ไป
เกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ

โทรศพัทไรสายที่อธิบายไวในคูมือ
ฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใชใน เครือ
ขาย EGSM 900 และ 1800 MHz โปรด
ตดิตอขอรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ
ระบบเครือขายจากผูใหบริการ
โทรศพัทของคุณ

โทรศพัทของคณุอาจมีบุคมารคและ
ลงิคสาํหรับไซตอนิเทอรเน็ตจาก
บริษัทภายนอกตดิตัง้ไวลวงหนาแลว
และอาจยอมใหเขาเวบ็ไซตของบริษัท
อ่ืนได เว็บไซตเหลานี้ไมไดอยูในเครือ
ของ Nokia และ Nokia ไมรับประกัน
หรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้
หากคณุเขาใชเว็บไซตดงักลาว ควรใช
ความระมัดระวังในเร่ืองของความ
ปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:
คณุตองเปดเคร่ืองกอนเร่ิมใชงาน
คณุสมบตัติางๆ ของเคร่ือง ยกเวน
นาฬิกาปลุก หามเปดเคร่ือง เมื่อการใช
งานโทรศพัทไรสายอาจกอใหเกิด
สญัญาณรบกวนหรืออนัตราย

ขณะทีใ่ชโทรศัพทเคร่ืองนี้ คณุควร
เคารพตอกฎหมายและจารีตประเพณี
ทองถ่ินทัง้หมด ความเปนสวนตัว สิทธิ

สวนบคุคลของผูอื่น และลิขสิทธิ ์การ
คุมครองดานลขิสทิธิจ์ะชวยปองกัน
การคดัลอก การแกไข หรือการโอน
ภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได

คณุควรทําสําเนาสาํรองหรือจดบนัทกึ
เปนลายลกัษณอักษรสําหรับขอมูล
สาํคญัทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่อง
ดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกบัอุปกรณ
ชนิดอ่ืนๆ โปรดอานคูมือของอุปกรณ
นั้นๆ เพือ่ศกึษาขอมูลโดยละเอียด
เกีย่วกับความปลอดภัย หามตอ
โทรศพัทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถ
ใชงานรวมกันได

รูปภาพทีป่รากฏในคูมือฉบับนี้อาจแตก
ตางจากภาพที่ปรากฏบนหนาจอ
โทรศพัทของคุณ

โปรดดขูอมูลที่สําคญัอืน่ๆ เกี่ยวกับ
โทรศพัทไดจากคูมือผูใช

บริการเสริมจากระบบเครือขาย

คณุตองสมัครขอใชบริการกบัผูให
บริการโทรศพัทไรสายกอนเร่ิมใชงาน
โทรศพัท บางคณุสมบตัิไมสามารถ
ทาํงานไดบนทกุเครือขาย คณุสมบตัิ
ตางๆ อาจตองการใหคณุทําขอตกลง
เฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะ
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สามารถใชงานได บริการเสริมจาก
ระบบเครือขายเกี่ยวของกับการรับสง
ขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมใน
ระบบเครือขายหลกัของคณุและเม่ือใช
บริการขามเครือขายจากผูใหบริการ
ของคณุ ผูใหบริการสามารถใหคํา
อธิบายถงึคาบริการที่เรียกเก็บ

ผูใหบริการโทรศพัทอาจขอใหระบบ
ยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติ
บางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชน
นั้น คณุสมบตัิเหลานี้จะไมปรากฏใน
เมนูบนเคร่ือง โทรศพัทของคณุอาจมี
รายการทีก่ําหนดเอง เชน ชื่อเมนู
ลาํดบัของเมนู และไอคอน

การสนับสนุน

เมื่อคุณตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกบั
การใชงานผลติภัณฑของคณุ หรือคณุ
ไมแนใจเกี่ยวกบัการใชงานโทรศัพท
ของคณุ โปรดดทูีคู่มือผูใชหรือหนา
การสนับสนุนที ่www.nokia.com/
support หรือเว็บไซต Nokia ภายใน
ประเทศของคณุ หรือจากมือถือของ
คณุที่ www.nokia.mobi/support

หากการดําเนินการขางตนไมสามารถ
ชวยแกปญหาได ใหปฏิบัตติาม
ตอนดงัตอไปนี้

• เร่ิมโทรศพัทใหม: ปดเคร่ือง
แลวถอดแบตเตอรี่ เมื่อเวลา
ผานไปสักครู ใหใสแบตเตอร่ี
กลับคนื แลวเปดเคร่ือง

• ตัง้คากลับไปเปนคาเดมิที่ตัง้มา
จากโรงงานดงัที่ไดอธบิายไวใน
คูมือผูใช

หากยงัไมสามารถแกไขปญหาได
โปรดติดตอ Nokia เพื่อทาํการ
ซอมแซม โปรดดทูี่
www.nokia.co.th/repair กอนจะสง
โทรศพัทไปซอมแซม ควรสํารอง
ขอมูลในโทรศพัทกอนทุกครั้ง

อุปกรณเสริม
อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:
เลือกใชแตแบตเตอร่ี อปุกรณชารจ
และอปุกรณเสริมทีไ่ดรับการรับรอง
โดย Nokia วาสามารถใชไดกบัเคร่ือง
รุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอนัตรายและ
ทาํใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับ
เคร่ืองเปนโมฆะไป โดยเฉพาะอยาง
ย่ิง การใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอร่ี
ทีไ่มไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการ
ลกุไหม การระเบิด การรั่วไหล หรือ
อันตรายอืน่ๆ
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หากตองการทราบแหลงจําหนาย
อุปกรณเสริมทีไ่ดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตวัแทนจําหนาย
ของคณุ

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศพัทของคณุ
มีจําหนายอยูมากมาย หากตองการ
ขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี่
www.nokia.co.th/accessories

ขอกาํหนดที่ควรปฏิบตัิสําหรับการ
ใชอุปกรณเสริม
• เกบ็อปุกรณเสริมทั้งหมดใหพน

มือเดก็

• หากตองการถอดสายไฟออก
จากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊ก
ไฟและดงึออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอวา
อปุกรณเสริมที่ไดตดิตัง้ใน
พาหนะไดรับการตดิตั้งอยาง
แนนหนาและทาํงานอยางถูก
ตอง

• เฉพาะผูทีม่ีคุณสมบตัผิานการ
รับรองเทานั้นที่จะตดิตั้งอุปกรณ
เสริมในรถทีต่ิดตั้งยากได

แบตเตอรี่

ประเภท เวลา
สนทนา

สแตนด
บาย

BL-5C

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบายเปนเวลาโดยประมาณ
และจะเปนไปตามการประมาณการตอ
เมื่ออยูภายใตขอกาํหนดที่เหมาะสม
ของเครือขายเทานั้น เวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบายขึ้นอยูกับซิมการด
คณุสมบตัิทีใ่ช อายุและขอกําหนดของ
แบตเตอร่ี อุณหภูมิในการเก็บ
แบตเตอร่ี ขอกําหนดของเครือขาย
และปจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลา
สนทนาและเวลาสแตนดบายอาจสัน้
กวาที่ระบุไวขางตนอยางมาก เสยีง
เรียกเขา การจัดการสายดวยระบบ
แฮนดฟรี การใชในโหมดดจิิตอล และ
คณุสมบตัิอ่ืนๆ จะใชพลังงานจาก
แบตเตอร่ี และระยะเวลาทีใ่ชอปุกรณ
ในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนด
บาย ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาที่
เปดเครื่องรวมทัง้ทีอ่ยูในโหมดสแตนด
บายก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนา
ดวยเชนกัน
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แบตเตอรี่
ขอมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
อุปกรณชารจ
โทรศพัทของคณุใชพลงังานจาก
แบตเตอร่ีชนิดทีส่ามารถชารจประจุ
ใหมได แบตเตอร่ีที่ไดรับการออกแบบ
ใหใชกบัโทรศพัทรุนนี้คือ BL-5C
Nokia อาจผลิตแบตเตอร่ีรุนอื่นที่ใช
งานไดกับโทรศพัทรุนนี้ โทรศพัท
เคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บ
พลงังานจากอปุกรณชารจตอไปนี้
AC-3 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่
ถกูตองนั้นอาจแตกตางกนัไปตาม
ประเภทของปลั๊กเสยีบ ความแตกตาง
ของปลั๊กเสยีบจะระบไุวดวยคาใดคา
หนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K
หรือ UB

แบตเตอร่ีสามารถนํามาชารจและคาย
ประจุแบตเตอร่ีไดเปนรอยครั้ง แต
แบตเตอร่ีก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปใน
ทีส่ดุ เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการ
สนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่
สัน้ลงอยางเหน็ไดชัด ใหเปลีย่น
แบตเตอร่ีกอนใหม ใชแบตเตอร่ีที่ได
รับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และ
ชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจ
สาํหรับโทรศพัทรุนนี้ที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหาก
ไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลานาน คณุ

อาจตองเชือ่มตออปุกรณชารจ แลว
ถอดอุปกรณชารจแลวเชื่อมตออีกครั้ง
เพื่อเร่ิมชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่
หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทกีวาที่
สญัลกัษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทร
ออกได

การถอดออกอยางปลอดภัย ปด
โทรศพัท และปลดการเชือ่มตอ
โทรศพัทจากอปุกรณชารจทุกคร้ัง
กอนถอดแบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณ
ชารจออกจากเตาเสียบและตวัเคร่ือง
เมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสยีบ
แบตเตอร่ีที่ชารจเตม็แลวคางไวกบั
อุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปน
เวลานานเกินไปจะทาํใหอายุการใช
งานของแบตเตอรี่สัน้ลง หากคณุทิง้
แบตเตอร่ีที่ชารจเตม็ไว แบตเตอร่ีจะ
คายประจุออกเองเม่ือเวลาผานไป

หลกีเลี่ยงอณุหภูมิที่รอนหรือหนาวจัด
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในทีท่ี่มี
อุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F
และ 77°F) อุณหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัด
ทาํใหประสทิธิภาพและอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอน
หรือเย็นเกินไปอาจทาํใหโทรศพัทไม
สามารถใชงานไดชัว่คราว
ประสทิธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่
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จะมีจํากดัเมื่ออยูที่อณุหภูมิต่าํกวา
จุดเยือกแข็ง

หามลัดวงจร การลัดวงจรของ
แบตเตอร่ีอาจเกดิขึ้นไดเมื่อมีวตัถุ
ประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือ
ปากกามาสมัผัสโดยตรงกบัข้ัวบวก
(+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มี
ลกัษณะเหมือนแถบโลหะดานหลงั
ของแบตเตอรี่) เหตกุารณเชนนี้อาจ
เกดิขึ้นได เชน ในกรณีที่คณุพก
แบตเตอร่ีสาํรองไวในกระเปาเสื้อหรือ
ในกระเปาเล็กๆ การลดัวงจรเชนนี้อาจ
ทาํใหแบตเตอร่ีหรือวตัถสุาํหรับเชือ่ม
ตอเกดิความเสยีหายได

การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอร่ีที่ไมใชลงใน
กองไฟเพราะแบตเตอร่ีอาจระเบิดได
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลบัมา
ใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวม
กับขยะภายในบาน

การร่ัว หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บบี
อัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยกสวนเซลล
หรือแบตเตอร่ี ในกรณีที่สารใน
แบตเตอร่ีร่ัวออกมา ควรดแูลปองกัน
ไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนัง
หรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือ
ดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาด
ทนัท ีหรือรีบไปพบแพทย

ความเสียหาย หามดัดแปลง, ประกอบ
ใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลง
ในแบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือ
ของเหลวชนิดอืน่ๆ หากแบตเตอรี่เสีย
หาย อาจทาํใหเกิดการระเบดิได

การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอรี่ตาม
วัตถปุระสงคเทานั้น การใชแบตเตอรี่
อยางไมถูกตองอาจทําใหเกดิการลุก
ไหม การระเบิด หรืออันตรายอืน่ๆ หาก
โทรศพัทหรือแบตเตอร่ีตกหลนโดย
เฉพาะบนพืน้ผิวที่แข็ง และคณุเชื่อวา
แบตเตอร่ีไดชาํรุดเสียหาย ใหนําไปที่
ศนูยบริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใช
ตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่
ทีช่ํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให
พนมือเด็กเล็ก
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การดูแลโทรศัพทของคุณ
โทรศพัทของคณุไดรับการออกแบบ
มาโดยมีรูปลักษณที่ดเีย่ียมและมีฝมือ
การผลติทีป่ระณีต คณุจึงควรดแูล
โทรศพัทของคณุอยางดี คําแนะนําตอ
ไปนี้จะชวยใหคณุปฏิบัตติามเงื่อนไข
การรับประกันไดอยางถูกตอง

• เกบ็โทรศพัทไวในทีแ่หง การ
จับตวัของไอน้ํา ความเปยกชื้น
และของเหลวทุกประเภท หรือ
ความชุมชืน้ จะทําใหเกิดองค
ประกอบของแร ซึ่งอาจทําให
วงจรอิเลก็ทรอนิกสสึกกรอนได
หากตวัเคร่ืองเปยกชืน้ ใหถอด
แบตเตอร่ีออกและปลอยให
เครื่องแหงสนิทดกีอน แลวจึง
คอยใสแบตเตอร่ีกลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศพัทไวในที่
ที่มีฝุนหรือทีส่กปรก เนื่องจาก
อาจทาํใหอปุกรณสวนที่
สามารถขยับไดและสวน
ประกอบที่เปนอเิลก็ทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเกบ็โทรศพัทไวในอุณหภูมิ
ที่สงูหรือเย็นจัด เนื่องจาก
อณุหภูมิสูงอาจทาํใหอายุการ
ใชงานของอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอร่ี
อาจเสือ่มสภาพ และทําใหสวน
ทีเ่ปนพลาสตกิงอหรือละลายได
เนื่องจากเมื่ออณุหภูมิเพิม่ข้ึน
จนถงึอณุหภูมิปกตจิากอุณหภูมิ
ทีเ่ย็นจัด ความชืน้จะกอตวัขึ้น
ภายในเครื่อง ซึ่งอาจทาํให
อุปกรณและแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเครื่อง
โทรศพัทนอกเหนือจากที่
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยา
โทรศพัท การใชงานโดยไม
ถนอมเคร่ืองอาจทําใหแผงวงจร
ภายในและกลไกที่ละเอยีดออน
เกดิความเสยีหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทาํความ
สะอาด หรือผงซกัฟอกชนิดเขม
ขนทําความสะอาดเครื่อง ใชแต
ผาแหงทีนุ่มสะอาดทําความ
สะอาดพื้นผิวของโทรศพัท
เทานั้น

• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสอีาจ
ทาํใหอปุกรณที่สามารถขยับได
ตดิขัด และไมสามารถทาํงานได
ตามปกติ

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ได
รับพรอมโทรศพัทหรือไดรับการ
รับรองเทานั้น การใชเสาอากาศ
ทีไ่มไดรับการรับรอง การ
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ดดัแปลง หรือตอเตมิเสาอากาศ
อาจทาํใหโทรศัพทเกิดความ
เสียหาย และยังเปนการผิด
กฎหมายวาดวยอปุกรณวทิยุ
สื่อสารอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคาร
เทานั้น

• สํารองขอมูลทั้งหมดที่คณุ
ตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และ
บันทกึปฏิทนิ

• เพื่อสมรรถนะสงูสุดในการใช
งาน ใหรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ
โดยการปดสวิตชโทรศพัทและ
ถอดแบตเตอรี่ออก

คาํแนะนําเหลานี้ใชไดกบัโทรศพัท
แบตเตอร่ี อุปกรณชารจ หรืออุปกรณ
เสริมอืน่ๆ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลิตภัณฑอเิลก็ทรอนิกส
แบตเตอร่ี และวสัดบุรรจุภัณฑที่ใช
แลวไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกคร้ัง
วธิีนี้จะชวยปองกันการกาํจัดขยะทีไ่มมี
การควบคมุ และชวยรณรงคการ
รีไซเคลิวสัดใุชแลวตางๆ โปรดตรวจ
สอบขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
ผลิตภัณฑและวิธีการรีไซเคลิ
ผลิตภัณฑ Nokia ของคณุไดที่
www.nokia.com/werecycle หรือ
nokia.mobi/werecycle

ขอมลูเพิม่เติมดานความปลอดภัย
พืน้ผิวของโทรศพัทเคร่ืองนี้ปราศจาก
สารนิกเกลิ

เด็กเล็ก
เคร่ืองของคุณ รวมทั้งอปุกรณเสริม
ไมใชของเลน อปุกรณเหลานั้นอาจมี
ชิน้สวนขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพนมือ
เดก็เล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศพัทเคร่ืองนี้เปนไปตามคาํแนะนํา
ในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชใน
ตาํแหนงปกตทิีหู่หรือเมื่ออยูหางจาก
รางกายอยางนอย 2.2 เซนติเมตร (7/8
นิ้ว) ซองสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บ
เข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพือ่การพก
พา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ
และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกาย
ตามระยะหางทีก่าํหนดขางตน

โทรศพัทเคร่ืองนี้ตองใชการเชื่อมตอ
กับระบบเครือขายทีม่ีคณุภาพเพื่อสง
ไฟลขอมูลหรือขอความ อาจมีความ
ลาชาในการสงไฟลขอมูลหรือ
ขอความ จนกวาจะเชือ่มตอไดอยางมี
คณุภาพ ปฏิบตัติามคาํแนะนําเกีย่วกับ
ระยะหางระหวางเครื่อง จนกวาการสง
จะเสร็จสมบรูณ

ชิน้สวนของโทรศพัทเปนสื่อแมเหล็ก
วัตถุที่ทาํจากโลหะอาจดงึดูดเขาหา
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โทรศพัท อยาวางบัตรเครดิตหรือสือ่
เกบ็แมเหล็กอืน่ไวใกลโทรศพัท เพราะ
ขอมูลทีเ่ก็บไวภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทาํงานของอุปกรณสาํหรับรับหรือ
สงสญัญาณวิทยุรวมทั้งโทรศพัทมือ
ถอือาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนตอ
การทาํงานของอุปกรณทางการแพทย
ทีไ่มมีการปองกันสัญญาณเพยีงพอได
โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิต
เคร่ืองมือทางการแพทยนั้นๆ หากไม
แนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกัน
พลงังานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก
อยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศพัทใน
กรณีทีม่ีปายประกาศใหคุณดําเนินการ
ดงักลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลอาจใชอุปกรณทีม่ีความ
ไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถาย
ไวในรางกาย
ผูผลิตอปุกรณทางการแพทยแนะนําวา
ควรใหโทรศพัทมือถืออยูหางจาก
อุปกรณทางการแพทยทีป่ลูกถายไวใน
รางกาย เชน เครื่องควบคุมการเตน
ของหวัใจหรือเคร่ืองกระตุนการทาํงาน
ของหวัใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร
(6 นิ้ว) เพื่อหลกีเลี่ยงสัญญาณรบกวน
ทีอ่าจเกดิกับเคร่ืองดังกลาว สําหรับผู

ใชอปุกรณทางการแพทยดงักลาว ควร
ปฏิบัตดิงันี้

• เกบ็โทรศพัทใหอยูหางจาก
อุปกรณทางการแพทยมากกวา
15.3 เซนตเิมตร (6 นิ้ว) เสมอ

• ไมควรเก็บโทรศพัทไวใน
กระเปาเสือ้

• ใชโทรศพัทกบัหขูางทีต่รงขาม
กับอุปกรณทางการแพทย

• ปดโทรศพัทเคลือ่นที่ หาก
สงสัยวากาํลงัเกิดสญัญาณ
รบกวน

• ทาํตามคําแนะนําจากผูผลิต
สาํหรับอุปกรณทางการแพทย
ดงักลาว

หากคณุมีขอสงสัยเก่ียวกับการใช
โทรศพัทไรสายรวมกบัอุปกรณ
ทางการแพทยทีป่ลูกถายไวในรางกาย
โปรดปรึกษากับแพทยที่ใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายแบบดจิิตลับางชนิดอาจ
กอใหเกดิสัญญาณรบกวนกับเคร่ือง
ชวยฟงได

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมีผลตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะที่ตดิตัง้
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ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพยีง
พอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคมุดวย
อเิล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบ
ควบคมุความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส
และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเตมิกับบริษัทผูผลิตยาน
พาหนะหรืออปุกรณเสริมตางๆ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูให
บริการหรือตดิตัง้อปุกรณในยาน
พาหนะ การตดิตั้งหรือการซอมแซมที่
ไมถูกตองอาจกอใหเกิดอนัตรายและ
ทาํใหการรับประกนัของคุณเปนโมฆะ
ดวย ควรตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอวา
อปุกรณทุกชิ้นของโทรศพัทมือถอืใน
ยานพาหนะไดรับการตดิตั้งและทาํงาน
อยางถูกตอง อยาเก็บหรือพก
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวตัถุ
ระเบิดไวรวมกบัโทรศพัท ชิน้สวนของ
โทรศพัท หรืออปุกรณเสริมตางๆ โปรด
สงัเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตวัออก
ดวยแรงอดัที่แรงมาก อยาวาง
โทรศพัทหรืออปุกรณเสริมไวใน
บริเวณที่ถงุลมนิรภัยอาจพองตวัออก

ควรปดโทรศพัทกอนทีจ่ะข้ึนเคร่ืองบนิ
การใชโทรศพัทไรสายในเครื่องบิน
อาจกอใหเกิดอันตรายตอการทาํงาน
ของเคร่ืองบิน และยังผิดกฎหมายอกี
ดวย

บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศพัทในบริเวณใดๆ ก็ตามทีอ่าจ
เกดิการระเบิดได ปฏิบัตติามคาํแนะนํา
ทกุประการที่มีการประกาศใหทราบ
ประกายไฟในบริเวณดงักลาวอาจ
ทาํใหเกิดการระเบิดหรือลุกไหมอัน
เปนเหตุใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปด
โทรศพัทที่สถานที่บริการเชื้อเพลิง
เชน บริเวณใกลกับปมกาซที่สถานี
บริการ สงัเกตขอหามในคลังเก็บเชือ้
เพลิง ที่เกบ็และบริเวณที่มีการจายเชื้อ
เพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการ
ลกุลามของการระเบิดได บริเวณทีอ่าจ
เกดิการระเบิดไดมักมีเคร่ืองหมาย
แสดงใหเห็นอยางชัดเจน แตไมเสมอ
ไป บริเวณดงักลาวรวมถึงบริเวณที่คณุ
อาจไดรับแจงใหดับเคร่ืองยนต ใต
ดาดฟาบนเรือ ระบบอํานวยความ
สะดวกในการขนถายหรือจัดเก็บสาร
เคมี และบริเวณที่อากาศมีการปนเปอน
ของสารเคมีหรือเศษอนุภาคตางๆ เชน
เม็ดวสัดุขนาดเล็ก ฝุนหรือผงโลหะ
คณุควรตรวจสอบกบัผูผลิตยาน
พาหนะทีใ่ชกาซปโตรเลยีมเหลว (เชน
โพรเพนหรอืบวิเทน) เพื่อตรวจสอบวา
โทรศพัทเคร่ืองนี้สามารถใชในบริเวณ
ใกลเคยีงกบัยานพาหนะดงักลาวได
อยางปลอดภัยหรือไม

การโทรฉุกเฉนิ
ขอสําคัญ:  โทรศพัทเคร่ืองนี้ทํางาน
โดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขาย
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แบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพืน้ดนิ
รวมทั้งฟงกชันตางๆ ทีผู่ใชตัง้
โปรแกรมเอง หากโทรศพัทของคุณ
สนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต
(สายอินเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้ง
สายอนิเทอรเน็ตและโทรศพัทมือถือ
เคร่ืองอาจพยายามตอการโทรฉุกเฉิน
ผานทัง้เครือขายเซลลูลารและผานผู
ใหบริการสายอนิเทอรเน็ต หากเปดใช
งานทั้งสองแบบ ไมสามารถรับประกัน
ไดวาจะสามารถเชือ่มตอไดในทุก
สภาวะ คณุจึงไมควรวางใจวาโทรศพัท
ไรสายจะเปนเคร่ืองมือสื่อสารที่ดทีี่สุด
เสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิด
กรณีฉกุเฉนิทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉิน ใหปฏิบัตดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ให
เปดข้ึนในขณะนี้ ตรวจสอบวามี
สัญญาณเพียงพอหรือไม ข้ึนอยู
กบัโทรศพัทของคุณ คณุอาจ
จําเปนตองดําเนินการดงันี้

• ใสซิมการดที่ใชไดลงใน
โทรศพัท หากโทรศพัท
ของคณุจําเปนตองใช
ซิมการด

• ปดการจํากัดการโทรที่
คณุไดเปดใชไวใน
โทรศพัท

• เปลีย่นรูปแบบการโทร
จากรูปแบบออฟไลนหรือ
รูปแบบบนเครื่องบินมา
เปนรูปแบบทีใ่ชงานใน
ปจจุบนั

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่
จําเปนเพือ่ใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3 ปอนหมายเลขฉุกเฉนิเพื่อแจง
ตาํแหนงปจจุบนัทีค่ณุอยู ซึ่ง
หมายเลขฉุกเฉนิในแตละพืน้ที่
จะแตกตางกันไป

4 กดปุมโทร

ขณะที่โทรฉกุเฉิน ควรจําไววาคุณตอง
ใหขอมูลตางๆ ทีถู่กตองใหไดมาก
ทีสุ่ด โทรศพัทมือถือของคณุอาจเปน
เคร่ืองมือสื่อสารเพยีงประเภทเดยีวใน
สถานที่เกิดเหต ุอยาเพิง่วางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคํา
แนะนําของการสื่อสารทาง
คลื่นวทิยุ

เคร่ืองโทรศพัทของคณุจะเปนตวัรับ
และสงสัญญาณวทิยุ ซึ่งไดรับการ
ออกแบบมาไมใหเกนิความถี่สญัญาณ
คลืน่วิทยุทีแ่นะนําโดยขอกําหนด
ระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําข้ึน
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โดย ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดาน
วทิยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดบั
ความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อ
คุมครองผูใชทกุคน โดยไมข้ึนกับอายุ
หรือสขุภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลืน่
โทรศพัทเคลือ่นที่น้ีใชหนวยวดัของ
SAR (Specific Absorption Rate) ขอ
กาํหนด SAR ที่กาํหนดไวในคําแนะนํา
ICNIRP คือ 2.0 วตัต/กิโลกรัม (W/kg)
ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเย่ือ
ผิว การทดสอบ SAR จัดทําข้ึนในสภาพ
การทาํงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเคร่ืองจะ
สงคลืน่ความถี่ที่ระดบัพลังงานสูงสุดที่
แนะนําใหใชในคลืน่ความถีท่ัง้หมด
ทีท่าํการทดสอบ ระดบั SAR ตามจริง
ขณะใชโทรศพัทอาจต่ํากวาคาสูงสุด
เนื่องจากเคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบ

คา SAR ที่สงูที่สุดภายใตคาํแนะนํา
ของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศพัทที่
หูคือ 1.06 วัตต/กก.

การใชอปุกรณเสริมอาจมีผลทาํใหคา
SAR แตกตางไป คา SAR แตกตางกัน
ไปโดยขึ้นอยูกบัขอกาํหนดที่ทดสอบ
และทีร่ายงานของแตละประเทศและ
ระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับคา SAR ไดในขอมูล
ผลติภัณฑที ่www.nokia.com
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มาใหใชไดเฉพาะพลงังานที่สามารถ
เขาถึงเครือขายไดตามทีก่ําหนดไว
คาที่เปลีย่นแปลงขึ้นกบัปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกบัสถานี
เครือขายหลัก

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืน
พลังงานจำเพาะ (Specific Absorption
Rate - Sar) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุ
คมนาคมเทากับ  วัตต/กก. ซ่ึง
สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัย
ตอสุขภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติประกาศกำหนด

 1.06 

http://www.nokia.com
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ศูนยบริการ
Nokia

ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

เซ็นทรัลพลาซา
ปนเกลา

หอง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรม
ราชชนน ีแขวงอรุณอมัรินทร เขต
บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 
น.

ส. - อา. 10.30 น. -
20.30 น.

ซีคอนสแควร หอง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร
เลขที ่904 หมู 6 ถนน
ศรีนครินทร เขตหนองบอน แขวง
ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. -
20.30 น.

20.30

ขอมลูศูนยบริการ Nokia

ฟวเจอรปารค
รังสิต

หอง 32 ชั้นใตดนิ เลขที ่161
หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบล
ประชาธปิตย อําเภอธัญบรุี
ปทุมธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

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

ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6
เลขที ่79/290 ถนนสาธปุระดษิฐ
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 
น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที ่444 ชัน้ 2 โซนด ียูนิต 5-6
อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร
ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขต
ปทุมวั กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. -
20.30 น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหดิล หายยา อําเภอ

เมือง เชียงใหม 50100

0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 
น.

20.30

19.00

น

เอสพลานาด หอง 321-323 ชั้น 3 เอสพลา
เลขที ่99 แขวงรัชดาภิเษก
เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. -
20.30 น.

นาด



ศูนยบริการ
Nokia

ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

พัทยา 353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9)
หมู 9 ถนนสุขุมวิท ตาํบลหนอง
ปรือ อาํเภอบางละมุง ชลบรีุ
20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พ.ีแลนด หมู 12
ถนนมิตรภาพ ตาํบลเมืองเกา
อําเภอเมือง ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. -

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบล
หาดใหญ อําเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจ
เปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเตมิ
กรุณาติดตอโนเกีย แครไลน:
02-255-2111

การรับประกันอยางจาํกดัโดยผู
ผลิต
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้ถือ
เปนสวนเสริม และไมมีผลกระทบตอ
สทิธติามกฎหมาย (ตามบทบัญญตัิ
แหงกฎหมาย) ภายใตกฎหมายภายใน

ขอมูลเพิ่มเติมดานความปลอดภัย 37

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 37

น.19.00

น.19.00

น.19.00



ทีใ่ชบังคบัที่เกีย่วกับการขาย
ผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ได
กาํหนดการประกันคุณภาพอยางจํากัด
นี้สําหรับบุคคลที่ไดซื้อผลิตภัณฑ
Nokia ที่รวมอยูในชุดผลิตภัณฑที่จัด
จําหนาย ("ผลิตภัณฑ")

Nokia รับประกนัวาในระหวางระยะ
เวลาการประกันคณุภาพ Nokia หรือ
บริษัททีไ่ดรับมอบหมายจาก Nokia จะ
แกไขความบกพรองในเวลาทีม่ีเหตผุล
ทางการคาในวัสดุ การออกแบบ และ
คณุภาพตามวชิาชีพอยางไมคดิคา
บริการโดยการซอม หรือ หากทาง
Nokia พิจารณาแตเพียงผูเดยีวเหน็
จําเปนวาใหเปลี่ยนผลิตภัณฑใหมให
แทนตามการประกนัคุณภาพอยาง
จํากดันี้ (เวนแตกฎหมายจะกาํหนดไว
เปนอยางอื่น) การประกันคณุภาพ
อยางจํากัดนี้จะมีความสมบูรณและ
สามารถใชบังคบัไดในประเทศทีคุ่ณ
ไดซื้อผลิตภัณฑทีมุ่งผลิตเพื่อ
จําหนายในประเทศนี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
ระยะเวลาการประกนัคณุภาพจะเริ่มตน
ตัง้แตเวลาที่ซื้อผลติภัณฑเดมิโดยผู
ใชที่ซ้ือเปนคนแรก ผลติภัณฑอาจ
ประกอบไปดวยสวนตางๆ หลายสวน
และแตละสวนอาจมีระยะเวลาการรับ

ประกันที่แตกตางกันไป (ตอไปนี้จะ
เรียกวา "ระยะเวลาการรับประกนั")
ทัง้นี้ ระยะเวลาการรับประกนัจะเปน
ดงันี้:

a) สิบสอง (12) เดอืนสําหรับโทรศพัท
เคลื่อนที่และอุปกรณเสริม (ไมวาจะ
รวมอยูในกลองโทรศัพทเคลื่อนที่หรือ
ขายเปนผลิตภัณฑแยกตางหาก)
นอกจากชิ้นสวนและอุปกรณใชสิ้น
เปลอืงตามที่ระบุใน (b) และ (c) ขาง
ลางนี้

b) หก (6) เดอืนสําหรับชิ้นสวนใชสิ้น
เปลอืงและอุปกรณเสริม: แบตเตอร่ี
อุปกรณชารจแบตเตอร่ี แทนวางแบบ
ตัง้โตะ ชุดหฟูง สายเคเบิล และซอง
และ

c) เกาสิบ (90) วันสําหรับสื่อบันทึก
ซอฟตแวรที่จัดให เชน ซีดรีอม หรือ
การดหนวยความจํา

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคณุ
จะอนุญาต ระยะเวลาการประกัน
คณุภาพนี้จะไมมีการขยายหรือตอ
หรือกระทาํการใดๆ ทีม่ีผลกระทบที่
เกีย่วกับการขายชวงในภายหลัง การ
ซอม หรือการเปลีย่นใหแทนใน
ผลติภัณฑ อยางไรก็ดี สาํหรับชิ้นสวน
ทีไ่ดรับการซอมจะไดรับการประกัน
คณุภาพตามระยะเวลาการประกนั
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คณุภาพเดมิ หรือเปนเวลาหกสิบ (60)
วนัตัง้แตวันที่ซอม แลวแตวาระยะเวลา
ใดจะยาวนานกวา

วธิีการขอรับบริการตามการรับ
ประกัน
ในกรณีทีค่ณุตองการใชสทิธติามการ
ประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้ คณุ
สามารถติดตอศนูยการตดิตอของ
Nokia (ในกรณีทีม่ีศนูยนี้ โปรด
พจิารณาอตัราคาโทรศัพทภายใน
ประเทศทีใ่ช) และ/หรือในกรณีที่
จําเปน ใหสงคนืผลิตภัณฑของคณุ
หรือชิน้สวนที่มีปญหา (ในกรณีที่ไมมี
ปญหาทั้งผลิตภัณฑ) ไปทีศ่นูยให
ความชวยเหลอืของ Nokia หรือสถาน
ทีใ่หบริการที่กาํหนดโดย Nokia ขอมูล
เกีย่วกับศนูยใหความชวยเหลือของ
Nokia สถานทีใ่หบริการที่กาํหนดโดย
Nokia และศนูยการตดิตอของ Nokia
สามารถหาไดที่เว็บเพจของ Nokia ใน
ทองที่หากมี

คณุตองสงคนืผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนที่
มีปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทั้ง
ผลติภัณฑ) ไปทีศ่นูยใหความชวย
เหลือของ Nokia หรือสถานที่ใหบริการ
ทีก่ําหนดโดย Nokia กอนสิน้ระยะเวลา
การประกันคณุภาพ

เมื่อใชสิทธติามการประกนัคณุภาพ
อยางจํากดั คณุตองแสดง: a)

ผลติภัณฑ (หรือชิ้นสวนที่มีปญหา) b)
หลักฐานการซื้อตนฉบับที่ไมมีการ
แกไขและสามารถอานออกได ที่มีการ
ระบอุยางชัดเจนถงึชื่อและที่อยูของผู
ขาย วนัทีแ่ละสถานที่ทีซ่ื้อ ประเภท
ผลติภัณฑ และ IMEI หรือเลขลาํดบั
ปกรณอ่ืนๆ

การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยาย
ไดเฉพาะกับผูใชเดมิที่ซื้อผลิตภัณฑ
เปนคนแรกและไมมีการมอบหรือโอน
ไปยังผูซื้อ/ผูใชถดัไป

สิ่งทีไ่มครอบคลุมถึง
1. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะ
ไมครอบคลุมถึงคูมือผูใชหรือ
ซอฟตแวรของบคุคลภายนอก การตัง้
คา เนื้อหา ขอมูล หรือลิงค ไมวาจะถูก
รวม/ดาวนโหลดในผลติภัณฑหรือไม
ไมวาจะถูกรวมในระหวางการตดิตัง้
การประกอบ การขนสง หรือในเวลา
ใดๆ ในระหวางสายการสงมอบหรือ
โดยประการอื่น และตามวิธกีารที่คุณ
กําหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่
ใชบงัคับอนุญาต Nokia จะไมรับ
ประกันวาซอฟตแวรของ Nokia จะเปน
ไปตามขอกาํหนดของคณุ จะสามารถ
ทาํงานรวมกบัอุปกรณฮารดแวรหรือ
ซอฟตแวรประยุกตตางๆ ทีก่ําหนดโดย
บคุคลภายนอก รวมทั้งจะไมรับประกัน
วาการทํางานของซอฟตแวรดงักลาวนี้
จะไมมีการตดิขัดหรือปราศจากขอ
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บกพรองหรือขอบกพรองตางๆ ใน
ซอฟตแวรจะสามารถแกไขไดหรือจะ
ไดรับการแกไข

2. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไม
ครอบคลุมถงึ ก) การสึกหรอเสือ่ม
สภาพจากการใชงานตามปกต ิ(ซึ่งรวม
ถงึแตไมจํากัดเพยีง การสึกหรอเสือ่ม
สภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอร่ี
หรือจอภาพ) ข) คาขนสง ค) ความ
บกพรองจากการใชงานโดยขาดความ
ระมัดระวงั (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากดัเพียง
ความบกพรองที่เกดิจากสิ่งของมีคม
การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก
ฯลฯ) ง) ความบกพรองหรือความเสีย
หายทีเ่กิดจากการใชผลติภัณฑอยาง
ไมถูกตอง ซึ่งรวมถึงการใชงานทีข่ัด
กบัขอแนะนําการใชที่ใหโดย Nokia
(เชน การใชที่ระบุอยูในคูมือผูใชของ
ผลิตภัณฑ) และ/หรือ จ) การกระทํา
อืน่ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคมุอยาง
เหมาะสมของ Nokia

3. การประกนัคณุภาพอยางจํากดันี้จะ
ไมครอบคลุมถึงขอบกพรองหรือขอ
บกพรองที่ถูกกลาวอางที่เกดิขึ้นโดย
ขอเทจ็จริงที่วามีการใชผลติภัณฑกับ
หรือเชื่อมตอกับ ผลติภัณฑ อปุกรณ
เสริม ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการ
ทีไ่มไดผลติ จัดหาหรือไดรับอนุญาต
จาก Nokia และไดมีการใชนอกเหนือ
จากวัตถปุระสงคที่กาํหนดใหใช ขอ

บกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัส
คอมพิวเตอร จากการเขาถึงโดยไมได
รับอนุญาตของคณุหรือของบคุคล
ภายนอกไปยังการบริการ บญัชีอืน่ๆ
ระบบคอมพิวเตอรหรือเครือขายตางๆ
การเขาถงึโดยไมไดรับอนุญาตนี้อาจ
เกดิขึ้นจากการการเจาะระบบ การ
ขโมยรหัสผานหรือวธิีการอืน่ๆ ทีห่ลาก
หลาย

4. การประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้จะ
ไมครอบคลุมถึงขอบกพรองทีเ่กิดข้ึน
โดยขอเท็จจริงที่วาแบตเตอร่ีเกดิการ
ลดัวงจรหรือซีลของแบตเตอรี่ถูกปด
หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอยการ
ถูกทําลาย หรือมีการใชแบตเตอร่ีใน
อุปกรณอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดให
ใช

5. การประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้จะ
ไมใชบงัคบัในกรณีทีผ่ลติภัณฑถกูเปด
ปรับเปลี่ยน หรือซอมโดยบุคคลอืน่ใด
ทีม่ิใชศนูยใหรับบริการที่ไดรับมอบ
หมาย ในกรณีที่มีการซอมโดยใช
อะไหลที่ไมไดรับการอนุญาตใหใช
หรือในกรณีที่เลขลําดบัของผลติภัณฑ
รหสัวนัที่ของอปุกรณเสริมโทรศัพท
เคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกดงึ
ออก ลบ ทําใหเลือน แกไข หรือไม
สามารถอานได ในวธิใีดๆ ก็ตาม และ
การพจิารณาดงักลาวนี้จะอยูใน
ดลุยพนิิจแตเพียงผูเดยีวของ Nokia
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6. การประกนัคณุภาพอยางจํากดันี้จะ
ไมสามารถใชได ในกรณีทีผ่ลิตภัณฑ
โดนละอองน้ํา ความชื้น หรือความรอน
จัด หรือเง่ือนไขทางสิง่แวดลอมที่
รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในเงื่อนไขดงักลาว มีการ
กัดกรอน การออกซิเดชัน การเปอน
อาหารหรือของเหลว หรือไดรับผลจาก
เคมีภัณฑ

ขอความสําคัญอื่น
ผูใหบริการอสิระทีเ่ปนบุคคลภายนอก
จะจัดหาซิมการดและเครือขายเซลลู
ลารและ/หรือเครือขายหรือระบบอ่ืนๆ
ทีใ่ชกับผลติภัณฑ ดงันั้น Nokia จะไม
รับผิดชอบในการประกันคณุภาพกับ
การดาํเนินการมีพรอมใช การ
ครอบคลมุของการบริการ การบริการ
หรือพสิัยของเครือขายเซลลลูารหรือ
เครือขายหรือระบบอ่ืนๆ กอนที่จะมีการ
ซอมหรือเปลีย่นผลติภัณฑ ผูใหบริการ
อาจจําเปนตองปลดล็อค SIM หรือล็อค
อ่ืนๆ ที่ไดมีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑ
กับเครือขายหรือผูใหบริการเฉพาะ ใน
กรณีดงักลาวนี้ Nokia จะไมรับผิดชอบ
ในความลาชาในการซอมตามการ
ประกันคณุภาพหรือการที่ Nokia ไม
สามารถทําการซอมตามการประกนั
คณุภาพไดอยางสมบรูณซึ่งมีสาเหตุ
จากความลาชาของผูใหบริการหรือ
ความลมเหลวในการปลดล็อค SIM
หรือลอ็คอืน่ๆ ได

โปรดจําไววาใหทําการสํารองสําเนา
ตางๆ หรือเกบ็เอกสารทีม่ีขอมลูและ
เนื้อหาที่สาํคญัที่เกบ็อยูในผลติภัณฑ
ของคณุ เนื่องจากเนื้อหาหรือขอมูล
อาจสูญหายในระหวางการซอมหรือ
การเปลี่ยนผลิตภัณฑ ตามขอกําหนด
ในขอ "ขอจํากัดความรับผิดของ
Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต
Nokia ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิด
ชอบ ทั้งโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย
ในความเสียหายหรือความสูญหาย
หรือความลมเหลวไมวาจะเกดิข้ึนจาก
ความสูญหาย ความเสียหาย หรือความ
ลมเหลวของเนื้อหาหรือขอมูลใน
ระหวางการซอมหรือการเปลี่ยน
ผลติภัณฑ

ชิน้สวนหรืออปุกรณอ่ืนทัง้หมดของ
ผลติภัณฑที่ Nokia เปลี่ยนใหใหมจะ
เปนกรรมสทิธิ์ของ Nokia ในกรณีที่
ผลติภัณฑทีถู่กสงกลบัคนืถูกพบวาไม
อยูภายใตเง่ือนไขและขอผูกพันของ
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ ทาง
Nokia และบริษัททีใ่หบริการทีไ่ดรับ
มอบหมายขอสงวนสิทธทิี่จะคิดคา
บริการ ในขณะที่ซอมหรือเปลีย่น
ผลติภัณฑ Nokia อาจใชผลิตภัณฑ
หรือชิน้สวนใหม เทียบเทาของใหม
หรือทีไ่ดรับการปรับปรุงสภาพใหม
แลว
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ผลิตภัณฑของคณุอาจมีองคประกอบ
เฉพาะประเทศ ซ่ึงรวมถึงซอฟตแวร ใน
กรณีทีผ่ลิตภัณฑมีการสงออกอีกครั้ง
จากประเทศปลายทางเดมิไปยังอกี
ประเทศหนึ่ง ผลติภัณฑอาจมีองค
ประกอบเฉพาะประเทศทีไ่มถอืวาเปน
ขอบกพรองตามการประกนัคณุภาพ
อยางจํากดันี้

ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคุณภาพอยางจํากดันี้
เปนการแกไขเฉพาะประการเดียวของ
คณุตอ Nokia และเปนความรับผิด
เฉพาะประการเดยีวของ Nokia ในขอ
บกพรองในผลติภัณฑของคณุ อยางไร
กด็ี การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้ไม
แยกหรือจํากดั i) สิทธติามกฎหมาย
(ขอกําหนดของกฎหมาย) ตาม
กฎหมายทีใ่ชบงัคบั หรือ ii) สทิธใิดๆ
ของคณุตอผูจําหนายผลติภัณฑ

การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะใช
แทนที่ความรับผิดและการประกัน
คณุภาพของ Nokia อื่นๆ ไมวาโดย
ปากเปลา ลายลกัษณอักษร โดยขอ
กาํหนด (ไมบังคับ) โดยขอสัญญา
โดยการละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึ่ง
รวมถึงแตไมจํากัด และในกรณีที่
อนุญาตตามกฎหมายที่ใชบังคบั ขอ
กาํหนด การประกนัคณุภาพ หรือ
เง่ือนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับ
คณุภาพและความสมบูรณที่เหมาะสม

กับสภาพการใชงาน ตามที่กฎหมาย
อนุญาต Nokia จะไมรับผิดชอบสาํหรับ
ความเสียหายหรือสูญหาย หรือความ
ลมเหลวของขอมูล การสูญเสียกําไร
การสญูเสยีการใชผลิตภัณฑหรือการ
ทาํงาน การสูญเสยีทางธรุกิจ การสญู
เสียในการทาํสัญญา การสูญเสียราย
ได หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว
ตนทุนหรือคาใชจายทีเ่พิม่ข้ึน หรือ
สาํหรับความเสียหายหรือความเสีย
หายทางออม ความเสียหายหรือความ
สญูเสยีที่เกิดข้ึน หรือความเสียหาย
หรือความสูญเสยีพเิศษ ตามที่
กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดจํากัด
เฉพาะมูลคาของผลติภัณฑทีจ่ําหนาย
ขอจํากัดดงักลาวจะไมใชกับการบาด
เจ็บหรือเสียชีวติทีเ่กิดจากการละเมิด
ทีไ่ดรับการพสิูจนวาเปนของ Nokia

ขอกาํหนดตามกฎหมาย
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้อยู
ภายใตขอกาํหนดของกฎหมายที่
กําหนดเงื่อนไขหรือการประกัน
คณุภาพโดยปริยายใหกบัการประกัน
คณุภาพอยางจํากดันี้ซึ่งไมสามารถ
ปฏิเสธ จํากัด หรือปรับเปลีย่น หรือไม
สามารถปฏิเสธ จํากัดหรือปรับเปลีย่น
เวนแตกระทําอยางจํากัด ในกรณีที่ขอ
กําหนดตามกฎหมายดังกลาวใชบังคบั
และ Nokia สามารถปฏิบัตติามได
ความรับผิดตามขอกําหนดดังกลาวจะ
มีอยูอยางจํากัด โดยมีทางเลือกใน
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กรณีของสินคา: เปลี่ยนสนิคาหรือ
สิง่ของที่เทียบเทาสินคา ซอมสนิคา
ชาํระราคาคาเปลี่ยนสนิคาหรือการได
มาในสนิคาทีเ่ทาเทียมกัน หรือชาํระ
ราคาในการซอมสนิคา และในกรณี
ของการบริการ: ใหบริการอีกคร้ัง หรือ
ชาํระราคาในการที่ตองใหบริการอีก
คร้ัง

หมายเหตุ: ผลติภัณฑของคณุเปน
อุปกรณอเิลก็ทรอนิกสซ่ึงมีเทคโนโลยี
ทีม่ีความซับซอน Nokia ขอแนะนําให
คณุทําความคุนเคยกับคูมือผูใชและคาํ
แนะนําที่ใหมาพรอมกับผลติภัณฑ
โดยทาํหมายเหตไุวดวยวาผลติภัณฑ
อาจมีเลนสกลองถายรูป หนาจอที่มี
ความคมชัดสูง และชิน้สวนอืน่ๆ ดงั
กลาว ซึ่งอาจถูกขีดขวนหรืออาจเสีย
หายไดหากไมใชความระมัดระวัง

ดี

ขอมูลการประกนัคณุภาพ ขอกาํหนด
และคณุภาพของผลิตภัณฑทั้งหมด
อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการ
แจงใหทราบ

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland
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คาํประกาศเรื่องความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอ
ประกาศในทีน่ี้วา RM-524 ผลิตภัณฑนี้
สอดคลองกับขอกาํหนดที่จําเปนและ
บทบัญญตัิ Directive 1999/5/EC ที่
เกีย่วของอืน่ๆ คณุสามารถอานสาํเนา
ของประกาศเรื่องความสอดคลองไดที่
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People
และ Navi เปนเคร่ืองหมายการคา หรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ
บริษัท Nokia Corporation Nokia
tune เปนเคร่ืองหมายการคาดานเสียง
ของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ
อืน่และชื่อบริษัทอืน่ทีก่ลาวถึงในทีน่ี้
อาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือชื่อ
ทางการคาของเจาของผลิตภัณฑนั้นๆ

หามทาํซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บ
เนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทัง้หมด
ของเอกสารฉบบันี้ในรูปแบบใดๆ โดย
ไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอกัษร
จาก Nokia กอน Nokia ดาํเนินนโยบาย

ในการพัฒนาอยางตอเนื่อง Nokia จึง
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของ
ผลติภณัฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบับ
นี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสดุที่อนุญาตโดย
กฎหมายทีใ่ชบังคบั ไมวาจะอยูภายใต
สถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาต
รายใดของ Nokia จะไมรับผิดชอบตอ
การสญูหายของขอมูลหรือรายได หรือ
ความเสียหายพิเศษโดยอุบตัิการณ อัน
เปนผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทาง
ออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตาม
สภาพทีเ่ปน" โดยไมมีการรับประกัน
ใดๆ ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย
และมิไดจํากัดเพียงการรับประกันโดย
นัยถงึความสามารถในการทํางานของ
ผลติภัณฑที่จําหนาย และความเหมาะ
สมในการใชงานตามวัตถปุระสงค
ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือได
หรือขอมูลในเอกสารนี้ เวนแต
กฎหมายทีใ่ชบงัคับระบไุวเทานั้น
Nokia สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลง
แกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อ
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลติภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วาง
จําหนายและบริการสําหรับผลติภัณฑ
เหลานี้อาจแตกตางกนัไปตามภูมิภาค
โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตวั
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เลือกภาษาที่มีใหเลือกใชไดจาก
ตวัแทนจําหนาย Nokia เครื่องรุนนี้
ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือ
ซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตบงัคบัของ
กฎหมายและขอบังคบัดานการสงออก
ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
หามกระทาํการใดๆ ที่ขัดแยงตอ
กฎหมาย

เคร่ืองโทรคมนาคมและอปุกรณนี้ มี
ความสอดคลองตามมาตรฐานทาง
เทคนิค เลขที่ กทช. มท. 004-2548
และขอกาํหนดอื่นของ กทช.
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