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ปุ่ มและสว่นประกอบ

1 หฟัูง
2 ปุ่ มเลือ่น
3 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิด
4 แผงปุ่ มกด

5 ไมโครโฟน
6 ปุ่ มโทร
7 ปุ่ มเลอืก
8 หนา้จอ
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9 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์
10 ชอ่งเสยีบชดุหฟัูง (ชอ่งเสยีบ Nokia

AV 3.5 มม.)
11 เลนสก์ลอ้งถา่ยรปู กอ่นใชก้ลอ้งถา่ยรปู

ใหล้อกเทปป้องกันออกจากเลนสก์อ่น
12 ลําโพง
13 รรูอ้ยสายคลอ้งขอ้มอื
14 ชอ่งใสซ่มิการด์ (SIM 2) โปรดดทูี ่

6 ใน “คําแนะนําคณุสมบัตเิฉพาะ”
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การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่

ปิดเครือ่ง แลว้ถอดฝาครอบดา้นหลังออก

1

หากแบตเตอรีอ่ยูใ่นโทรศัพท ์ใหถ้อด
แบตเตอรีอ่อก

2

เลือ่นซมิการด์ลงในทีว่างโดยควํา่หนา้
สมัผัสลง โปรดดทูี ่  2

3

วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรี ่แลว้ดัน
แบตเตอรีเ่ขา้ไป

4

ใสฝ่าครอบดา้นหลังกลับเขา้ที่

5

หากตอ้งการเปิดโทรศัพท ์ใหก้ด  คา้ง
ไวจ้นกวา่โทรศัพทจ์ะสัน่

6
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หากตอ้งการถอดซมิออก ใหก้ดลิน้ลง
และเลือ่นซมิออก

7

การใสห่รอืถอดซมิการด์
อนัทีส่อง

เปิดฝาครอบซมิ  โปรดดทูี ่  7

1

วางซมิการด์ลงในชอ่งโดยหงายหนา้
สมัผัสขึน้

2

ดันการด์ลงไปจนเขา้ล็อค ปิดฝา

3
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หากตอ้งการถอดซมิออก ใหด้ันซมิจน
หลดุออกมา

4

ดงึซมิการด์ออก

5

การใสก่ารด์หนว่ยความจํา

ปิดเครือ่ง แลว้ถอดฝาครอบดา้นหลังออก

1

หากแบตเตอรีอ่ยูใ่นโทรศัพท ์ใหถ้อด
แบตเตอรีอ่อก

2

เลือ่นทีว่างการด์หน่วยความจําไปทาง
ดา้นบนของโทรศัพท์

3
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ยกทีว่างการด์ขึน้

4

ใสก่ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกันได ้
โดยควํา่หนา้สมัผัสลง

5

วางทีว่างซมิการด์ลง

6

เลือ่นทีว่างซมิการด์กลับสูตํ่าแหน่งเดมิ

7

วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรี ่แลว้ดัน
แบตเตอรีเ่ขา้ไป

8

ใสฝ่าครอบดา้นหลังกลับเขา้ที ่โปรดดทูี่
 1

9
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การชารจ์แบตเตอรี่

เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กับเตา้รับทีผ่นัง

1

เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กับโทรศัพท ์โปรด
ดทูี ่  3, 4

2

แบตตารีเ่ต็ม ถอดอปุกรณ์ชารจ์ออกจาก
โทรศัพท ์จากนัน้จงึถอดออกจากเตา้รับ

3

การล็อคปุ่ ม 

ล็อคปุ่ มกดและหนา้จอเมือ่ไมไ่ดใ้ช ้
โทรศัพท์

เลอืก เมน ูแลว้กด *

1

หากตอ้งการปลดล็อค ใหเ้ลอืก ปลด แลว้
กด *

2
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การใสส่ายคลอ้ง

ปิดเครือ่ง แลว้ถอดฝาครอบดา้นหลังออก

1

ดันหว่งรอ้ยผา่นร ูแลว้คลอ้งเกีย่วตะขอไว ้

2

ใสฝ่าครอบดา้นหลังกลับเขา้ที่

3

การสํารวจโทรศพัท์

เมนู

หากตอ้งการดคูณุสมบัตแิละแอปพลเิคชัน่
ในโทรศัพทข์องคณุ ใหก้ด เมนู

1

กลบั

หากตอ้งการกลับไปทีห่นา้จอกอ่นหนา้ ให ้
กด กลบั

2

ออก

หากตอ้งการกลับไปทีห่นา้จอหลัก ใหก้ด

3
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เลอืก

ในการไปยังแอปพลเิคชัน่หรอืคณุสมบัติ
ใหก้ดปุ่ มเลือ่นขึน้ ลง ซา้ยหรอืขวา

4

เลอืก

หากตอ้งการเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืเลอืก
คณุสมบัต ิใหก้ด เลอืก

5

การกาํหนดซมิการด์ทีจ่ะ
ใช้

กําหนดซมิทีจ่ะใชส้ําหรับการโทรหรอืการ
เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> ตวัจดัการซมิ

1

เลอืก

SIM2

ถามทกุครัง้

SIM1

กลับวธิใีช ้

(ไมไ่ดเ้ลอืก)

(ไมไ่ดเ้ลอืก)

ใชเ้สมอ

หากตอ้งการเลอืกวา่จะใชซ้มิใดทกุครัง้
ใหเ้ลอืก ถามทกุคร ัง้

2
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SIM2

(ไม่ไดเ้ลอืก)

ใชเ้สมอ

ถามทกุครัง้

SIM1

(ไม่ไดเ้ลอืก)

โทร

ขอ้ความตวัอักษร

ขอ้ความมัลตมิเีดยี

ขอ้มูลมอืถอื

เลอืก กลบัตวัเลอืก เลอืก กลบั

เลอืก SIM1 หรอื SIM2 เพือ่กําหนดวา่
จะใชซ้มิใดกับการเชือ่มตอ่ใด

3

เลอืก

ถามทกุครัง้

SIM1

กลบัตวัเลอืก เลอืก กลบั

เปลีย่นชือ่

วธิใีช ้

ใชเ้สมอ

(ไม่ไดเ้ลอืก)

SIM2

(ไม่ไดเ้ลอืก)

หากตอ้งการเปลีย่นชือ่ซมิ ใหเ้ลอืกการด์
แลว้เลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นชือ่

4

ลา้งตกลงตัวเลอืก

เปล่ียนชือ่ซมิ:

เขยีนชือ่ แลว้เลอืก ตกลง

5

การคดัลอกเนือ้หาจาก
โทรศพัทเ์ครือ่งเกา่ของคณุ

คัดลอกรายชือ่ ปฏทินิ และอืน่ๆ ไปยัง
โทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุไดอ้ยา่ง
สะดวก

กลับเลอืก

เปิด Bluetooth ทีโ่ทรศัพทท์ัง้สองเครือ่ง

1

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่

2
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เลอืก กลบั เลอืก กลบั

ซงิคแ์ละสํารอง

การเชือ่มตอ่

ปุ่ มลดัสว่นตัว ซงิคกั์บ
เซริฟ์เวอร์

การสลับ
โทรศัพท์

สรา้งขอ้มลู
สํารอง

เลอืก ซงิคแ์ละสาํรอง > การสลบั
โทรศพัท์

3

เลอืก กลบั ไม่เลอืก เสร็จ

คดัลอกจากทีน่ี่

ซงิโครไนซ์

ขอ้ความตวัอักษร

ตวัเลอืก

ขอ้ความมัลตมิเีดยี

บันทกึ

ปฏทินิคดัลอกไปทีน่ี่

รายช ือ่

เลอืก คดัลอกไปทีน่ ี ่และเลอืกสิง่ทีค่ณุ
ตอ้งการคัดลอก แลว้เลอืก เสร็จ

4

กลับตัวเลอืก เช่ือมตอ่

แล็ปท็อปของฉัน

Nokia XX

เลอืกโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่ของคณุจาก
รายการอปุกรณ์ทีพ่บ

5

ลา้งตกลงตัวเลอืก

ป้อนรหัสผ่าน:

หากเครือ่งขอ ใหส้รา้งรหัสผา่นแบบใช ้
ครัง้เดยีว (เชน่ 123) แลว้เลอืก ตกลง

6

ไม่ใช่

รหัสตรงกับรหัสบน
อปุกรณ์อืน่หรอืไม่?

ตรวจสอบวา่รหัสตรงกันทัง้สองเครือ่ง

7

ปฏบัิตติามคําแนะนําทีป่รากฏบนโทรศัพท์
ทัง้สองเครือ่ง

8
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สญัลกัษณ์บนโทรศพัท์

 /  — คณุมขีอ้ความทีย่ังไมไ่ด ้
อา่นสง่มายัง SIM1 หรอื SIM2

 — คณุมขีอ้ความทีย่ังไมไ่ดอ้า่นสง่
มายัง SIM1 และ SIM2

 /  — คณุมขีอ้ความทีย่ังไมไ่ดส้ง่
ยกเลกิ หรอืขอ้ความทีส่ง่ไมส่ําเร็จจาก
SIM1 หรอื SIM2

 — คณุมขีอ้ความทีย่ังไมไ่ดส้ง่ 
ยกเลกิหรอืขอ้ความทีส่ง่ไมส่ําเร็จจาก
SIM1 และ SIM2

 — ปุ่ มถกูล็อค

 — โทรศัพทไ์มด่งัขึน้เมือ่มสีายเรยีกเขา้
หรอืเมือ่ไดรั้บขอ้ความ

 — ตัง้เสยีงปลกุไว ้

 /  — โทรศัพทเ์ชือ่มตอ่อยูก่ับเครอื
ขา่ย GPRS หรอื EGPRS ดว้ย SIM1

 /  — เปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลู GPRS
หรอื EGPRS จาก SIM1

 /  — การเชือ่มตอ่ GPRS หรอื EGPRS
จาก SIM1 ถกูพักไว ้

 — เปิด Bluetooth อยู่

 /  — เครือ่งจะโอนสายเรยีกเขา้
SIM1 หรอื SIM2 ทกุสายไปยังหมายเลข
อืน่

 — เครือ่งจะโอนสายเรยีกเขา้ SIM1
และ SIM2 ทกุสายไปยังหมายเลขอืน่

 — มกีารตอ่ชดุหฟัูงเขา้กับโทรศัพท์
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การโทรออกหรอืรบัสาย

โทรหาเพือ่น โปรดดทูี ่  16

ลา้ง

456789
0123

ตวัเลอืก จัดเก็บ

ป้อนหมายเลขโทรศัพท ์แลว้กด 

1

กลับ

SIM2

โทรโดยใช:้

SIM1

เลอืก

หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้

2

ลําโพง

0123456789
ใชส้าย
ตวัเลอืก

หากตอ้งการวางสาย ใหก้ด 

3

9876543210
สายเขา้

รับสาย

SIM1

เมือ่โทรศัพทด์งั ใหก้ด  เพือ่รับสาย
โปรดดทูี ่  17

4
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การโทรถงึเบอรท์ีโ่ทรออก
ลา่สดุ

ไปที่ ชือ่เมนู

บนหนา้จอหลัก ใหก้ด 

1

โทร

0123456789

วันนี ้08:29 น
9876543210

วันนี ้07:29 น

เลอืกหมายเลข แลว้กด 

2

กลับ

SIM2

โทรโดยใช:้

SIM1

เลอืก

เลอืกซมิทีจ่ะใช ้

3

การดสูายทีไ่มไ่ดร้บั

ออกดูขอ้มูล

1 สายท่ีไม่ไดรั้บ

บนหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก ดขูอ้มลูโปรดดู
ที ่  5

1

0123456789

วันนี ้14:29 น

โทร

หากตอ้งการโทรกลับ ใหเ้ลอืกหมายเลข
แลว้กด 

2

ตวัเลอืก ออก กลบั

ทุกสาย

เบอรท์ี่ได ้รับ
สาย

เบอรท์ี่ไมไ่ด ้รับ
สาย

เลอืก เลอืก

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดสูายทีไ่มไ่ดรั้บ
ในภายหลัง ใหเ้ลอืก เมน ู> บนัทกึการ
โทร > เบอรท์ ีไ่มไ่ด ้รบัสาย
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การปรบัระดบัเสยีง

ระดับเสยีงดังเกนิไปในขณะโทรหรอืเมือ่
ฟังวทิยหุรอืไม่

เลือ่นขึน้หรอืลง

1

ดขีึน้

2

การจดัเก็บชือ่และเบอร์
โทรศพัท์

เพิม่รายชือ่ใหมล่งในโทรศัพท์

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> รายชือ่

1

กลับ

ซงิโครไนซ์
ทัง้หมด

ชือ่

เพิม่ใหม่

เลอืก

เลอืก เพิม่ใหม ่หากระบบถาม ใหเ้ลอืกวา่
จะจัดเก็บรายชือ่ไวท้ีใ่ด

2
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ลา้งตกลง

หมายเลข:

9876543210

ตัวเลอืก

123

ป้อนหมายเลขโทรศัพท ์แลว้เลอืก ตกลง

3

ลา้งจดัเก็บ

จมิ บราวน์

สง่ขอ้ความ

สง่อเีมล

นามสกลุ:

บราวน์

ตวัเลอืก

โทร
9876543210

ตวัเลอืก เลอืก กลบั

เขยีนชือ่และนามสกลุ แลว้เลอืก จดัเก็บ

4

กลบัเลอืก กลบัตวัเลอืก

ซงิโครไนซ์
ทั้งหมด

เพิ่มใหม่

ชือ่ แอนนา

พ่อ

แม่

จมิ บราวน์

เลอืก

หากตอ้งการแกไ้ขรายละเอยีด ใหเ้ลอืก
ชือ่ และเลอืกรายชือ่

5

ลา้งเลอืกตัวเลอืก

จิม บราวน์

จิม

หากตอ้งการคน้หารายชือ่ เริม่เขยีนชือ่
ของรายชือ่ในชอ่งคน้หา

6

กลบัเลอืก

จมิ บราวน์

กลบั

สง่ขอ้ความ

สง่อเีมล

ตวัเลอืก

โทร
9876543210

ใสรู่ปภาพ

ลบรายชือ่

คดัลอกรายชือ่

เพิม่ขอ้มูล

ขอ้มูลรายชือ่

เลอืก

เลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูรายชือ่

7
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การโทรดว่น

วางสาย

9876543210
ไมค ์
เบอรท์ีพ่บ:

โทรหาใครบอ่ยๆ หรอืเปลา่ ตัง้หมายเลข
ของบคุคลนัน้ๆ เป็นเบอรโ์ทรดว่น โปรดดู
ที ่  8

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> รายชือ่

1

กลบัเลอืก กลบั

การตั้งคา่

กลุ่ม

โทรดว่น

กําหนด

2. (ไม่มี)

4.(ไม่มี)

7. (ไม่มี)

6. (ไม่มี)

3. (ไม่มี)

5. (ไม่มี)

เลอืก เพิม่เตมิ > โทรดว่น และเลอืก
ตําแหน่งทว่ีางอย่ ู ่แลว้เลอืก กาํหนด

2

ตวัเลอืก คน้หา

เบอรโ์ทร: พ่อ

แอนนา

แม่

ไมค์

กลบัเลอืกกลบั

เลอืก คน้หา และเลอืกรายชือ่

3

วางสาย

9876543210
ไมค์
เบอรท์ีพ่บ:

หากตอ้งการโทร กดปุ่ มตัวเลขบนหนา้จอ
หลักคา้งไว ้

4

กลบั กลบัเลอืกตวัเลอืก

ลบ

โทรออก

ดขูอ้มูล

2.(ไม่ม)ี

4.(ไม่ม)ี

7. (ไม่ม)ี

6. (ไม่ม)ี

3. (ไม่ม)ี

ไมค์5. เปลีย่น

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเปลีย่นเบอรโ์ทร
ดว่น ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่น
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การสง่ขอ้ความ

สวั
สด

 ีไม
ค ์

ตดิตอ่กับบคุคลตา่งๆ ผา่นขอ้ความ โปรด
ดทูี ่  10

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1

ถาดเขา้

อีเมล

สรา้งขอ้ความ

กลับตัวเลอืก เลอืก

เลอืก สรา้งขอ้ความ

2

สวัสดี แอนนา
สบายดหีรอืเปลา่

ลา้งตัวเลอืก ส่งถงึ

เขยีนขอ้ความของคณุ

3

กลบัเลอืก

ขอ้ความคณุ:

สวัสด ีแอนนา สบายดี
หรอืเปลา่

ใสส่ญัลกัษณ์

การทํานาย

ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

จัดเก็บเป็นฉบับร่าง

กลบัตวัเลอืก สง่ถงึ

แทรกออปเจ็กต ์

เคล็ดลบั: ในการเพิม่ส ิง่ทีแ่นบ เลอืก ตวั
เลอืก > แทรกออปเจ็กตโ์ปรดดทูี ่
11, 12

กลบั

สวัสด ีแอนนา สบายดี
หรอืเปลา่

รูปภาพ:

Photo001.jpg

เบอรโ์ทรหรอือเีมล

ทีเ่พิง่ถูกใชง้าน

บันทกึการโทร

รายช ือ่

กลุม่รายช ือ่

1 2 3

แม่

ตวัเลอืก สง่ถงึ ปิด ตวัเลอืก เลอืก

หากตอ้งการเพิม่ผูรั้บ ใหเ้ลอืก สง่ถงึ >
รายชือ่

4
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สง่

Photo001.jpg

ถงึ:

แอนนา

[0123456789];

ลา้งเพิม่

เลอืก สง่หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้
โปรดดทูี ่  13, 12

5

เขยีนขอ้ความ

กดปุ่ มซํ้าๆ จนกระท่ังตัวอักษรทีต่อ้งการ
ปรากฏ

หากตอ้งการพมิพเ์ครือ่งหมายวรรคตอน ให ้
กดปุ่ ม 1 ซํ้าๆ

หากตอ้งการพมิพอ์ักขระพเิศษ ใหก้ดปุ่ ม *
แลว้เลอืกอักขระ

หากตอ้งการสลับระหวา่งตวัพมิพใ์หญแ่ละ
พมิพเ์ล็ก ใหก้ดปุ่ ม #

หากตอ้งการใชโ้หมดตัวเลข ใหก้ด # 
คา้งไว ้แลว้เลอืก โหมดหมายเลข หาก
ตอ้งการกลับสูโ่หมดตัวอักษร ใหก้ด # 
คา้งไว ้

หากตอ้งการป้อนหมายเลขอยา่งรวดเร็ว ให ้
กดปุ่ มตัวเลขคา้งไว ้

หากตอ้งการเปิดหรอืปิดระบบชว่ยสะกดคํา
อัตโนมัต ิใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การทํานาย
แลว้เลอืก เปิด หรอื ปิด รองรับเพยีงบาง
ภาษาเทา่นัน้

เมือ่ตอ้งการเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน เลอืก
ตวัเลอืก > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

23



การป้อนขอ้ความภาษาไทย

การป้อน คดิถงึ U
1. ในการใส ่ค ใหก้ด 1 สีค่รัง้
2. กด * กดขวาเพือ่ใสส่ระ  สําหรับ คิ
และเลอืก ใช้
3. ในการใส ่ด ใหก้ด 5 หนึง่ครัง้
4. ในการใส ่ถ ใหก้ด 5 สามครัง้
5. กด * กดขวาสามครัง้เพือ่ใสส่ระสําหรับ
ถ ึและเลอืก ใช้
6. ในการใส ่ง ใหก้ด 2 สองครัง้
7. หากตอ้งการเปลีย่นเป็นตัวอักษรใหญ่
แบบลาตนิ กด #
8. หากตอ้งการใสเ่วน้วรรค ใหก้ด 0
9. ในการใส ่U ใหก้ด 8 สองครัง้
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การตรวจสอบขอ้ความเสยีงของคณุ

เมือ่คณุไมส่ามารถรับสาย คณุสามารถ
โอนสายไปยังขอ้ความเสยีงของคณุได ้

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1

กลบั กลบัเลอืก เลอืก

เบอรศู์นย์ขอ้ความ
เสียงขอ้ความ

ขอ้มลู

การตั้งคา่
ขอ้ความ

ขอ้ความเสียง

ตวัเลอืก

เรยีกฟัง ขอ้ความ
เสียง

0987612345

เลอืก เพิม่เตมิ > ขอ้ความเสยีง >
เรยีกฟงั ขอ้ความเสยีง

2

เบอรศ์นูยข์อ้ความ:

ตกลง

0987612345

ลา้งตัวเลอืก

เมือ่ตัง้คา่ขอ้ความเสยีง ใหก้รอก
หมายเลขศนูยข์อ้ความเสยีง

3

โทรออก
ศนูยข์อ้ความเสยีง

วางสาย

เคล็ดลบั: หากตอ้งการโทรไปทีศ่นูย์
ขอ้ความเสยีงอยา่งรวดเร็ว บนหนา้จอ
หลัก ใหก้ด 1 คา้งไว ้
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การปรบัต ัง้คา่หนา้จอหลกั

เมนู เมนู

คณุสามารถเปลีย่นภาพพืน้หลังและจัด
เรยีงรายการในหนา้จอหลักใหมไ่ด ้

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่

1

กลบั กลบัเลอืก เลอืก

แบบเสียง

จอแสดงผล

วันและเวลา

หนา้จอหลัก

ภาพพื้นหลัง

ตัง้ตามลกัษณะ

เลอืก จอแสดงผล เลือ่นไปที ่ภาพพืน้
หลงั แลว้เลือ่นไปยังโฟลเดอร์

2

กลบัเลอืก

หนา้จอหลัก

ภาพพื้นหลัง

ตกลง ยกเลกิ

ภาพถ่าย

ตวัเลอืก

เลอืก ตกลง เพือ่เปิดโฟลเดอร ์แลว้เลอืก
ภาพถา่ย

3

เมนู

เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยังสามารถถา่ย
รปูดว้ยกลอ้งถา่ยรปูในโทรศัพทข์องคณุ
และใชร้ปูภาพนัน้ได ้
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เพิม่ทางลดัในหนา้จอหลกั

เมนู

เพิม่ทางลัดไปยังแอปพลเิคชัน่โปรดของ
คณุในหนา้จอหลัก

เลอืกตวัเลอืก เลอืก กลบัออก

ตัง้คา่หนา้จอหลัก

ปรับตัง้คา่

เลือ่นไปยังทางลัด แลว้เลอืก ตวัเลอืก >
ปรบัต ัง้คา่

1

ตวัเลอืก เปลีย่นคา่ กลบั

แถบปุ่ มลดั

กลบัเลอืก

นาฬกิา

นับเวลาถอยหลงั

วทิยุและส ือ่

สญัลักษณ์ท่ัวไป

การแจง้เตอืน

เลอืกแถบ จากนัน้เลอืกรายการ เชน่ วดิ
เจ็ต

2

ตวัเลอืก กลบัเปล ีย่นคา่ เสร็จ ใช่

จัดเก็บ การเปลี่ยน
แปลง?

ไม่

การแจง้เตอืน

เลอืก เสร็จ > ใช่

3
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การเปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้

ตัง้เสยีงเรยีกเขา้สําหรับแตล่ะรปูแบบ

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่

1

กลบั กลบั

แบบเสียง

จอแสดงผล

ลักษณะ

ระดบัเสยีงกร ิง่:

เสยีงเตอืนโทรเขา้:

ดังตอ่เน่ือง

เสยีงเรยีกเขา้:

Nokia tune

เลอืก จดัเก็บตวัเลอืก

เลอืก แบบเสยีง แลว้เลือ่นไปที ่เสยีง
เรยีกเขา้:

2

กลับเลอืก

ระดับเสียงกริง่:

เสียงเตือนโทรเขา้:

ดังตอ่เน่ือง

เสียงเรยีกเขา้:

เปิดคลังภาพ

ตัวเลอืก

เลือ่นไปที ่เปิดคลงัภาพ แลว้เลอืก เลอืก

3

กลบั กลบั

โทนเสียง

เสียงบันทึก

กราฟิก

เสียงเตือน

เปิด เปิดตวัเลอืก ตวัเลอืก

เสียงเรยีกเขา้

เลอืก โทนเสยีง > เสยีงเรยีกเขา้ และ
เสยีงเรยีกเขา้

4

เคล็ดลบั: หากตอ้งการสลับระหวา่งรปู
แบบไมม่เีสยีงและรปูแบบปกต ิใหก้ด #
คา้งไว ้
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การต ัง้เวลาปลกุ

ใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นนาฬกิาปลกุ

ตวัเลอืก ออก กลบัเลอืก เลอืก

นาฬกิาปลุก

ปฏทิิน

เกมส์

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > นาฬกิา
ปลกุ

1

ตัวเลอืก จดัเก็บ

09:00
เปิดนาฬกิาปลกุ

กลับ

ตัง้เวลาปลกุ แลว้เลอืก จดัเก็บ

2

ตวัเลอืก จัดเก็บ เลอืก

09:00
เปิดนาฬกิาปลกุ

เตือนซํ้าหลายวัน

ปิด

เสียงปลกุ

มาตรฐาน

กลบั กลบั

หากตอ้งการใหป้ลกุซํ้า เลอืก ตวัเลอืก >
เตอืนซํา้หลายวนั และเลอืกวนั แลว้
เลอืก เสร็จ

3
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การเพิม่นดัหมาย

เรือ่ง:

สถานที:่

ประชมุ

ตอ้งคอยจดจําการนัดหมายใชห่รอืไม ่เพิม่
ลงในปฏทินิของคณุได ้

ตวัเลอืก ออก กลบัเลอืก เลอืก

นาฬกิาปลุก

เครือ่งคิดเลข

ปฏทิิน

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ปฏทินิ

1

กลับดูขอ้มูล

1
8

22
29
5

15

26
3

17
24
31

10

27
4

18
25
1

11

28
5

19
26
2

12

29
6

20
27
3

13

30
7

21
28
4

14

2
9

23
30
6

16

จ อ พ. พฤ ศ ส อา

ตัวเลอืก

เลอืกวนัทีแ่ละ ดขูอ้มลู > เพิม่

2

ลา้งเลอืก

บันทกึ

วันครบรอบ

วันเกดิ

โทร

เตอืนความจํา

จดัเก็บ

สถานที:่

เร่ือง:

พบกับไมค์
นัดหมาย

กลบั ตวัเลอืก

เลอืก นดัหมาย ป้อนขอ้มลูในชอ่งตา่งๆ
แลว้เลอืก จดัเก็บ

3
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ฟงัวทิยุ

ฟังสถานวีทิยโุปรดของคณุในโทรศัพท์

เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกันได ้ชดุหฟัูงจะ
ทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

1

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> เพลง

2

กลับ

วทิยุ

เพลงของฉัน

เลอืก

เลอืก วทิยุ

3

หากตอ้งการเปลีย่นระดับเสยีง ใหเ้ลือ่น
ขึน้หรอืลง

4

ตวัเลอืก

108.087.5

87.5

ซ่อน

หากตอ้งการปิดวทิย ุใหก้ด 

5
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การคน้หาและจดัเก็บสถานวีทิยุ

คน้หาสถานวีทิยโุปรดของคณุ

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> เพลง

1

กลับ

วทิยุ

เพลงของฉัน

เลอืก

เลอืก วทิยุ

2

ตวัเลอืก เลอืก กลบัซ่อน

108.087.5

87.5

ปิด

เลน่ในพืน้หลงั

สถานี

คน้หาทุกสถานี

ตัง้ความถี่

สถานี

หากตอ้งการคน้หาสถานทีีม่อียูทั่ง้หมด
ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > คน้หาทกุสถานี

3

ตวัเลอืก เลอืก กลบัซ่อน

108.087.5

101.8

ปิด

เลน่ในพืน้หลงั

สถานี

จัดเก็บสถานี

สถานี

คน้หาทุกสถานี

หากตอ้งการจัดเก็บสถาน ีใหเ้ลอืก 
ตวัเลอืก > จดัเก็บสถานี

4

ซอ่นตัวเลอืก

108.087.5

88.5

01 สถานี

หากตอ้งการเปลีย่นสถานทีีจั่ดเก็บไว ้ให ้
เลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวา

5

32



108.087.5

ตวัเลอืก ซ่อน

สถานี02

101.8

เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยังสามารถกด
ปุ่ มตัวเลขเพือ่เปลีย่นไปยังสถานทีีจั่ดเก็บ
ไวไ้ดด้ว้ย

กลบักลบั

MHz101.8

02.
MHz88.5

01.

ลบสถานี

จัดวาง

เปลีย่นช ือ่

เลอืกเลอืก

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเปลีย่นชือ่สถานี
ใหเ้ลอืกสถาน ีและ ตวัเลอืก > เปลีย่น
ชือ่

การเลน่เพลง

ฟังเพลงโปรดของคณุในโทรศัพท์

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> เพลง

1

กลับ

วทิยุ

เพลงของฉัน

เลอืก

เลอืก เพลงของฉนั

2
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ออก กลบั

อัลบัม้

ไปทีเ่ครือ่งเลน่ส ือ่

รายการเลน่

ศลิปิน

ทุกเพลง เพลง 2

เพลง 3

เพลง 4

เพลง 5

เพลง 1

ตวัเลอืก ตวัเลอืก

เพลง 6ประเภท

เลน่เลอืก

เลอืกเพลงทีค่ณุตอ้งการเลน่

3

ซอ่น

เพลง 1

03.4700.38

ตัวเลอืก

หากตอ้งการหยดุเลน่ชัว่คราวหรอืเลน่ตอ่
ใหก้ดปุ่ มเลือ่น

4

ตวัเลอืก ซ่อน

03.4700.38

หากตอ้งการปิดเครือ่งเลน่เพลง ใหก้ด

5

การถา่ยภาพ

จบัภาพ

คณุมกีลอ้งอยูใ่นโทรศัพทแ์ลว้ - แคเ่ล็ง
แลว้ก็ถา่ยรปู

ตวัเลอืก ออก กลบัเลอืก เลอืก

ชว่งเวลา

ภาพถา่ยของฉัน

กลอ้งถา่ยรปู

ในการเปิดกลอ้ง ใหเ้ลอืก เมน ู>
ภาพถา่ย > กลอ้งถา่ยรปู

1

จับภาพ

ในการยอ่หรอืขยาย ใหเ้ลือ่นขึน้หรอืเลือ่น
ลง

2
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จบัภาพตัวเลอืก กลับ

เลอืก จบัภาพ
เครือ่งจะจัดเก็บภาพถา่ยไวใ้น ภาพถา่ย
ของฉัน

3

การบนัทกึวดิโีอ

บนัทกึ

นอกจากการถา่ยภาพแลว้ คณุยังสามารถ
บันทกึวดิโีอดว้ยโทรศัพทข์องคณุไดด้ว้ย

ตวัเลอืก ออก กลบัเลอืก เลอืก

อัลบั้มของฉัน

วดิีโอของฉัน

กลอ้งวดิีโอ

ในการเปิดกลอ้ง ใหเ้ลอืก เมน ู>
ภาพถา่ย > กลอ้งวดิโีอ

1

บนัทึกตัวเลอืก กลับ

หากตอ้งการเริม่บันทกึ ใหเ้ลอืก บนัทกึ

2
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บันทกึ

ในการยอ่หรอืขยาย ใหเ้ลือ่นขึน้หรอืเลือ่น
ลง

3

พัก หยุด

หากตอ้งการหยดุบันทกึ ใหก้ด หยดุ
เครือ่งจะจัดเก็บวดิโีอไวใ้น วดิโีอของฉัน

4

การเรยีกดเูว็บ

ปารีส

ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรด
ของคณุ

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

1

ตกลง ลา้ง

abc
www.nokia.com

หากตอ้งการไปยังเว็บไซต ์ใหพ้มิพท์ีอ่ยู่
เว็บในแถบทีอ่ยู่

2
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การตัง้คา่

ลบรายการโปรด

แนะนํา

ดาวนโ์หลด

แกไ้ขรายฯโปรด

www.nokia.com

กลบั

ลา้งประวัต ิประวัต ิ

โฮมเพจ

รายการโปรด

ออกตวัเลอืก

เคล็ดลบั: บนแท็บ ประวตั ิคณุสามารถ
เลอืก ตวัเลอืก > ลา้งประวตั ิ

การเพิม่บุค๊มารค์

หากคณุมักเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิๆ ใหเ้พิม่
เว็บไซตด์ังกลา่วเป็นบุค๊มารค์

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

1

เพจเร่ิมตน้

ดาวน์โหลด

ไปขา้งหนา้

โหลดซ้ํา

กลับ

เพิม่ทีร่ก.โปรด

ในขณะทีเ่รยีกด ูใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
เพิม่ทีร่ก.โปรด

2
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การต ัง้คา่บญัชอีเมลของคุณี

อเีมล

ตอ้งการสง่อเีมลแตไ่มม่คีอมพวิเตอรใ์ช่
ไหม คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุได ้

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1

กลบัเลอืก เลอืก

อเีมล

ฉบับรา่ง

ถาดเขา้ ศนูยฝ์ากขอ้ความของ
ฉัน

ตวัเลอืก ออกตวัเลอืก

ศนูยฝ์ากขอ้ความ
สําหรับบา้น

เลอืก อเีมล และเลอืกบรกิารอเีมล จากนัน้
ปฏบัิตติามคําแนะนํา

2

การสง่อเีมล

ไมค์
สวัสด ีแอนนา
แอนนา
สวัสด ีไมค ์

คณุสามารถอา่นและสง่อเีมลขณะเดนิทาง
ได ้

กลับเลอืก

ฉบับร่าง

ถาดเขา้

อีเมล

ตัวเลอืก

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > อเีมล หาก
เครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้

1

ออกเลอืก

เพิม่บัญชี

user@mymailbox.com

เลอืกบัญชอีเีมล

2
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ตอบกลับดว่น

ลบ

ลบหลายฯ

สง่ตอ่

กลับเลอืก

สรา้งใหม่

ในศนูยฝ์ากขอ้ความ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
สรา้งใหม่

3

ใส่

เรือ่ง:

เนือ้หาขอ้ความ:

ถงึ:
ทีส่ง่

ยกเลกิ

ถ. เขา้ เครือ่ง

ยกเลกิตวัเลอืก

คน้หา:

แอนนา

คน้หา

หากตอ้งการเพิม่ผูรั้บ ใหเ้ลอืก ใส ่หรอื
กรอกทีอ่ยูด่ว้ยตนเอง

4

กลับเลอืก

ยกเลกิ

เพม่ิ Cc/Bcc

แนบรปูภาพใหม่

วธิใีช ้

แนบไฟล์

เคล็ดลบั: ในการแนบไฟล ์ใหเ้ลอืก
ื  > แนบไฟล์

เรือ่ง:

ขอบคณุ

ตวัเลอืก ลา้ง

เนือ้หาขอ้ความ:

สวัสด ีแอนนา

เขยีนชือ่เรือ่งและขอ้ความของคณุ

5

เร่ือง:

เน้ือหาขอ้ความ:

สวัสด ีแอนนา

ขอบคณุ

สง่

เลอืก สง่

6

ตอบกลับด่วน

ตอบกลับทัง้หมด

ลบ

กลับเลอืก

ขยาย

ตอบกลับ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการตอบอเีมล ใหเ้ปิด
อเีมล แลว้เลอืก ตวัเลอืก > ตอบกลบั
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การแชตกบัเพือ่น

สวัสด ีไมค์

คณุสามารถแชตกับเพือ่นทีอ่อนไลนอ์ยู่
ขณะเดนิทางได ้

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> แชต หากเครือ่งขอ ให้
ิ ี่ ้

1

เลอืก

เลือกบรกิารสนทนาของ
คุณ:

การสนทนา

ตัวเลอืก ออก

เลอืกบรกิาร แลว้ลงชือ่เขา้ใช ้

2

กลับ

ID ผูใ้ช:้

รหัสผา่น:

ลงชือ่เขา้

ตัวเลอืก เลอืก

เคล็ดลบั: หากคณุไมม่บัีญชแีชต คณุ
สามารถลงชือ่เขา้ใชแ้ชต Nokia ได ้

mychat@chat.com

สถานะของฉัน

เพิม่รายชือ่

กลับเลอืก

สง่สนทนาไปที่…

เลอืก ตวัเลอืก > สง่สนทนาไปที…่

3

ID ผูใ้ช:้

สง่สนทนาไปที่…

ตกลง ยกเลกิ

พมิพช์ือ่ผูใ้ช ้

4

40

เลือกซมทจะใช



สง่

สวัสดี

mychat@chat.com

ลา้ง

เขยีนขอ้ความของคณุในชอ่งขอ้ความ
แลว้เลอืก สง่ โปรดดทูี ่  9

5

หนา้หลักเลอืก

การสนทนา

mychat@chat.com

friend@chat.com

ตัวเลอืก

เมือ่ตอ้งการสนทนาตอ่ ใหเ้ลอืกกลุม่
ขอ้ความ

6

การสง่ภาพถา่ยโดยใช้
Bluetooth

สง่ภาพทีค่ณุถา่ยไวไ้ปยังคอมพวิเตอร์
โปรดดทูี ่  14

กลบั เลอืก กลบัตวัเลอืก

ลบ

ใชภ้าพถ่าย

แกไ้ขภาพถ่าย

โหมดแนวนอน

สง่

ดู

เลอืกภาพถา่ย และ ตวัเลอืก > สง่

1

เลอืก กลับ

ขอ้ความ

ทาง Bluetooth

เลอืก ทาง Bluetooth

2
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กลับเช่ือมตอ่

แล็ปท็อปของฉัน

Nokia XX

เลอืกอปุกรณ์ทีจ่ะเชือ่มตอ่ หากเครือ่งขอ
ใหป้้อนรหัสผา่น

3

ภาพถา่ยจะถกูสง่ไปยังคอมพวิเตอร์

4

การเรยีกคนืการต ัง้คา่
ด ัง้เดมิ

หากโทรศัพทข์องคณุทํางานผดิปกต ิให ้
รเีซ็ตการตัง้คา่

ลําโพง

0123456789
ใชส้าย
ตวัเลอืก

วางทกุสายสนทนาและยตุกิารเชือ่มตอ่
ทัง้หมด

1

ออกตัวเลอืก เลอืก

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่

2

42



เรียกคนืทัง้หมด

ความปลอดภัย

การกําหนดคา่

เรียกคนืการ ตัง้คา่
ดัง้เดมิ

คนืการตัง้คา่เทา่น้ัน

เลอืก เลอืกกลบั กลบั

เลอืก เรยีกคนืการ ต ัง้คา่ด ัง้เดมิ > 
่ า่น ัน้

3

ตกลง

รหัสโทรศัพท:์

ลา้ง

ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย แลว้เลอืก
ตกลง

4

ตกลง

การเรยีกคืน สมบูรณ์

โทรศัพทข์องคณุจะปิดและเปิดอกีครัง้ ซึง่
อาจใชเ้วลานานกวา่ปกต ิโปรดดทูี ่  15

5

การอพัเดตซอฟตแ์วร ์
โทรศพัทโ์ดยใชโ้ทรศพัท์
ของคณุ

คณุสามารถอัพเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพท์
แบบไรส้ายได ้คณุสามารถตัง้คา่ให ้
โทรศัพทข์องคณุตรวจสอบการอัพเดตโดย
อัตโนมัตไิด ้

คณุสามารถอัพเดตซอฟตแ์วรเ์มือ่ใชซ้มิ
การดท์ ีอ่ยูใ่นทีว่างซมิการด์ภายในเครือ่ง
เท่านัน้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ อปุกรณ์ >
อพัเดตอปุกรณ์
1. หากตอ้งการตรวจสอบวา่มอีัพเดตหรอื
ไม ่ใหเ้ลอืก ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์
อปุกรณ์
2. หากตอ้งการดาวนโ์หลดและตดิตัง้
อัพเดต ใหเ้ลอืก ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์
อปุกรณ์ แลว้ปฏบิัตติามคําแนะนําทีแ่สดง
บนโทรศัพท์

การปรับปรงุอาจใชเ้วลาหลายนาท ีหากคณุ
มปัีญหา กรุณาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
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การตรวจสอบอพัเดตโดยอตัโนมตั ิ

เลอืก ตรวจสอบอพัเดต ซอฟตแ์วร ์
อตัโนมตัเิพือ่เลอืกความถีใ่นการตรวจสอบ

ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุอาจสง่การ
อัพเดตในแบบ OTA มายังโทรศัพทข์อง
คณุโดยตรง โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลูเพิม่
เตมิเกีย่วกับบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
จากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

การสํารองเนือ้หาลงใน
การด์หนว่ยความจํา

การตัง้ค่า

รายช ือ่

ขอ้ความ

บุ๊คมารค์
ปฏทินิ

เสร็จตัวเลอืก
ไฟลค์ลังภาพ

คณุตอ้งการแน่ใจวา่คณุจะไมส่ญูเสยีไฟลท์ี่
สําคัญไปใชห่รอืไม ่คณุสามารถสํารอง
ขอ้มลูในหน่วยความจําเครือ่งลงในการด์
หน่วยความจําทีส่ามารถใชง้านรว่มกันได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละ
สํารอง
1. เลอืก สรา้งขอ้มลู สาํรอง
2. เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการสํารองขอ้มลู
แลว้เลอืก เสร็จ

การเรยีกคนืไฟลสํ์ารอง

เลอืก เรยีกคนืจาก ขอ้มลูสํารอง
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รหสัผา่น

รหัส PIN หรอื PIN2

(ตัวเลข 4-8 ตัว)

รหัสเหลา่นีป้้องกันซมิของคณุจากการใชโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
หรอืตอ้งป้อนเพือ่เขา้ใชง้านคณุสมบัตบิางอยา่ง

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหัส PIN เมือ่คณุเปิด
เครือ่งได ้

หากรหัสนีไ้มม่ใีหม้าพรอ้มกับการด์ของคณุหรอืคณุลมืรหัส ให ้
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หากคณุป้อนรหัสผดิสามครัง้ตดิตอ่กัน คณุตอ้งปลดล็อครหัส
โดยใชร้หัส PUK หรอื PUK2

รหัส PUK หรอื
PUK2

(ตัวเลข 8 ตัว)

รหัสเหลา่นีใ้ชเ้พือ่ยกเลกิการปิดกัน้รหัส PIN หรอื PIN2

หากรหัสนีไ้มม่ใีหม้าพรอ้มกับซมิของคณุ ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ

หมายเลข IMEI

(ตัวเลข 15 ตัว)

หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบวุา่โทรศัพทเ์ป็นโทรศัพทท์ีถ่กูตอ้งใน
เครอืขา่ย หมายเลขนีส้ามารถใชล้็อคโทรศัพทไ์ดเ้ชน่กัน เชน่
โทรศัพทถ์ูกขโมย คณุอาจตอ้งแจง้หมายเลขน้ีกับศนูยบ์รกิาร
Nokia Care

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ใหโ้ทร *#06#

รหัสล็อค (รหัสความ
ปลอดภัย

(อยา่งตํา่ 5 ตัวเลข)

วธินีีจ้ะชว่ยป้องกันการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหัสล็อคทีค่ณุ
กําหนด รหัสล็อคทีร่ะบบตัง้ไวค้อื 12345

โปรดเก็บรหัสนีไ้วเ้ป็นความลับและเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยหา่ง
จากโทรศัพทข์องคณุ
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หากคณุลมืรหัสและโทรศัพทข์องคณุถูกล็อค คณุจะตอ้งนํา
โทรศัพทเ์ขา้รับบรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และ
ขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในเครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย ์Nokia Care หรอืตัวแทน
จําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ
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การสนบัสนุน

เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับวธิี
ใชโ้ทรศัพทข์องคณุ หรอืหากคณุไมแ่น่ใจ
วา่โทรศัพทข์องคณุควรทํางานอยา่งไร
โปรดอา่นคูม่อืผูใ้ชโ้ดยละเอยีด

หากคณุพบปัญหา ใหทํ้าดังนี้
• รบีตูโทรศัพทข์องคณุ ปิดโทรศัพทแ์ละ
ถอดแบตเตอรีอ่อก หลังจากนัน้ประมาณ
หนึง่นาท ีใหใ้สแ่บตเตอรีแ่ลว้เปิดโทรศัพท์
• อัพเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ
• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ

หากยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรด
ตดิตอ่ Nokia เพือ่ทําการซอ่มแซม กอ่นจะ
สง่โทรศัพทไ์ปซอ่มแซม ควรสํารองขอ้มลู
ของคณุกอ่นทกุครัง้ เพราะขอ้มลูสว่นตัว
ทัง้หมดในโทรศัพทอ์าจถกูลบ

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก
Nokia

หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์
เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถสอบถาม
จากตัวแทนจําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมี
จําหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก สําหรับราย
ละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดทูี่
www.nokia.co.th/accessories

ขอ้กําหนดทีค่วรปฏบิตัสํิาหรบัการใช้
อปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจาก
อปุกรณ์เสรมิ ใหจั้บทีป่ลั๊กไฟและดงึออก
อยา่ดงึทีส่ายไฟ
• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์
เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดร้ับการตดิตัง้
อยา่งแน่นหนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง
• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรอง
เท่านัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้
ยากได ้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-6C

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 14 ชัว่โมง

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 839 ชัว่โมง
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ขอ้สาํคญั: เวลาในการสนทนาและ
เวลาเปิดรอรับสายนัน้เป็นคา่โดยประมาณ
และอยูภ่ายใตล้ักษณะของเครอืขา่ยทีม่ี
ประสทิธภิาพสงูสดุเทา่นัน้ เวลาในการ
สนทนาและเวลาเปิดรอรับสายของ
แบตเตอรีต่ามจรงิขึน้อยูก่ับซมิการด์
คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายแุละสภาพของ
แบตเตอรี ่อณุหภมูทิีใ่ชแ้บตเตอรี ่ลักษณะ
ของเครอืขา่ย และอกีหลายปัจจัย รวมทัง้
อาจมรีะยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้
เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการสายเรยีกเขา้โดย
ใชแ้ฮนดฟ์ร ีการใชใ้นโหมดดจิติอล และ
ฟังกช์นัอืน่ๆ จะทําใหส้ ิน้เปลอืงแบตเตอรี่
รวมทัง้ระยะเวลาทีใ่ชเ้ครือ่งโทรออกก็สง่
ผลตอ่เวลาในการเปิดรอรับสายดว้ย และ
เชน่เดยีวกัน ระยะเวลาทีเ่ปิดโทรศัพทไ์ว ้
และอยูใ่นโหมดพรอ้มทํางานก็จะมผีลตอ่
เวลาคยุสายดว้ย
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ขอ้มลูท ัว่ไป

โปรดอา่นและปฏบิตัติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้
อาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได ้
สาํหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดอา่นในคูม่อืผูใ้ชฉ้บบั
สมบรูณ์

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้ม
ใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
ปิดโทรศพัทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้

โทรศพัทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศพัทอ์าจกอ่ใหเ้กดิ
สญัญาณรบกวนหรอือันตราย ตวัอยา่งเชน่ บน
เครือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล หรอืเมือ่อยู่ใกลก้บั
อปุกรณ์ทางการแพทย์, น้ํามันเชือ้เพลงิ, สารเคมี
หรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ ปฏบิตัติามคําแนะนําทกุ
ประการเมือ่อยู่ในพืน้ทีท่ีจํ่ากดัการใช ้

คํานงึถงึความปลอดภยัในการขบัขี่
ยานพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วร

ใชม้อืจับสิง่อืน่ใดเมือ่คณุขบัขีย่านพาหนะอยู่ สิง่
สาํคัญอนัดบัแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขบัขีย่าน
พาหนะ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณ
รบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการ

ทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะ
สามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ

ของเครือ่งได ้

แบตเตอรี ่อุปกรณช์ารจ์ และอุปกรณ์
เสรมิอืน่ๆ
ใชแ้บตเตอรี่ อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์
เสรมิอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia

วา่ใชกั้บโทรศัพทร์ุ่นนีไ้ดเ้ทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศพัท์
เขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านร่วมกนัได ้

เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
โทรศพัทข์องคณุไมก่ันน้ํา ควรเก็บ
โทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิ
ของคณุ
อยา่ฟังระดบัเสยีงสงูเป็นระยะเวลานาน

เพือ่ป้องกนัอันตรายตอ่การไดย้นิเสยีง ควรใช ้
ความระมัดระวงัเมือ่ถอืโทรศพัทไ์วใ้กลห้รูะหวา่ง
การใชลํ้าโพง

ขอ้มูลผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

คําแนะนําคณุสมบตัเิฉพาะ
รูปภาพทีป่รากฏในคูม่อืฉบบันีอ้าจแตกตา่งจาก
ภาพทีป่รากฏบนหนา้จอโทรศพัทข์องคณุ

หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใชง้านเสา
อากาศ การสมัผัสกับเสาอากาศขณะกําลงัสง่หรอื
รับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร
และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลง
เนือ่งจากมกีารใชพ้ลงังานสงูขึน้ขณะทํางาน

 1 โปรดใชก้ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านร่วมกนั
ไดโ้ดยที ่Nokia ใหก้ารรับรองสาํหรับใชร้่วมกบั
โทรศพัทน์ีเ้ทา่นัน้ การด์ทีไ่มส่ามารถใชง้านร่วมกนั
ไดอ้าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และ
โทรศพัท ์รวมถงึขอ้มูลทีไ่ดรั้บการจัดเก็บอยู่ใน
การด์อกีดว้ย

 2 ขอ้สําคญั: อปุกรณ์นีอ้อกแบบมาใหใ้ช ้
กบัซมิการด์มาตรฐาน (ดภูาพ) เทา่นัน้ การใชก้ารด์
ทีไ่มส่ามารถใชง้านร่วมกนัไดอ้าจทําใหก้ารด์หรอื
โทรศพัทเ์สยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีเ่ก็บอยูใ่น
การด์นัน้เสยีหายอกีดว้ย โปรดสอบถามขอ้มูลการ
ใชซ้มิการด์ทีม่คีทัเอาทแ์บบ mini-UICC จากผูใ้ห ้
บรกิารมอืถอืของคณุ
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 3 หากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลานาน คณุ
อาจจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณช์ารจ์ แลว้ถอด
อปุกรณ์ชารจ์แลว้เชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์
แบตเตอรี่

 4 หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลาย
นาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้
หรอืกอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

 5 โทรศพัทจ์ะบันทกึขอ้มลูสายทีไ่มไ่ดรั้บและ
สายทีไ่ดรั้บก็ตอ่เมือ่เครอืขา่ยรองรับ โทรศพัทเ์ปิด
อยู่ และอยู่ในพืน้ทีบ่รกิารของเครอืขา่ย

 6 หากคณุมเีพยีงหนึง่ซมิการด์ ใหใ้สซ่มิการ์
ดลงในทีว่างซมิการด์ SIM1 คณุสมบตัแิละบรกิาร
บางอย่างอาจสามารถใชง้านไดต้อ่เมือ่ใชซ้มิการด์
ในทีว่างซมิการด์ SIM1 เทา่นัน้ หากมซีมิการด์
เฉพาะในทีว่างซมิการด์ SIM2 คณุจะสามารถใช ้
โทรศพัทเ์พือ่โทรฉุกเฉนิไดเ้ทา่นัน้

 7 ซมิการด์ทัง้สองจะสามารถใชง้านไดพ้รอ้ม
กนัเมือ่ไมไ่ดใ้ชโ้ทรศัพทอ์ยู่ แตห่ากมกีารใชง้าน

์ ึง่อยู ่เชน่ ใชเ้พือ่โทรออก คณุจะไม่
สามารถใชอ้กีซมิการด์หนึง่ได ้

 8 คณุสามารถใชก้ารโทรดว่นกับรายชือ่ทีจั่ด
เก็บอยู่เครือ่งหรอืในซมิทีอ่ยูใ่นทีว่าง SIM1 ภายใน
เครือ่งเทา่นัน้

 9 การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนื้อหาอาจ
สง่ผลใหเ้กดิการถ่ายโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

 10 คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตวัอกัษรทีม่ี
ความยาวมากกวา่ความยาวตวัอกัษรทีกํ่าหนดของ
ขอ้ความเดยีว สาํหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก
เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความขึน้
ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้

สาํหรับตวัอักษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่ง
หมายอืน่ๆ หรอืตัวอักษรจากภาษาทีเ่ลอืกบาง
ภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตวั
อกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

 11 หากรายการทีค่ณุแทรกในขอ้ความ
มัลตมิเีดยีมขีนาดทีใ่หญเ่กนิกวา่ทีเ่ครอืขา่ย
กําหนด โทรศพัทจ์ะลดขนาดใหโ้ดยอัตโนมัติ

 12 เฉพาะโทรศพัทท์ีใ่ชง้านร่วมกันไดเ้ทา่นัน้
ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได ้
ขอ้ความอาจดแูตกตา่งกนัไปตามโทรศพัทใ์น
แตล่ะเครือ่ง

 13 การสง่ขอ้ความพรอ้มสิง่ทีแ่นบอาจมคีา่ใช ้
จา่ยสงูกวา่การสง่ขอ้ความตวัอกัษรทัว่ไป สาํหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
ของคณุ

 14 การทํางานของโทรศพัทใ์นโหมดทีถู่ก
ซอ่นไวถ้อืเป็นวธิทีีป่ลอดภัยยิง่ขึน้ในการหลกีเลีย่ง
ซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตราย หา้มยอมรับคําขอเชือ่ม
ตอ่ Bluetooth จากแหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื นอกจาก
นี ้คณุสามารถปิดฟังกช์นั Bluetooth ไดเ้มือ่ไมไ่ด ้
ใชง้าน
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 15 การเรยีกคนืการตัง้คา่จะไม่มผีลตอ่เอกสาร
หรอืไฟลท์ีเ่ก็บไวใ้นโทรศพัทข์องคณุ

 16 หากตอ้งการป้อนเครือ่งหมาย + ทีใ่ช ้
สาํหรับโทรตา่งประเทศ ใหก้ด * สองครัง้

 17 คําเตอืน: เมือ่เปิดใชโ้หมดบนเครือ่ง
บนิ คณุไมส่ามารถโทรออกหรอืรับสาย รวมทัง้การ
โทรฉุกเฉนิ หรอืใชค้ณุสมบตัอิืน่ๆ ทีต่อ้งอยู่ใน
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร ในการโทรออก ใหเ้ปิดใชรู้ปแบบ
อืน่

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
โทรศพัทข์องคณุไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น เครอื
ขา่ย (E)GSM 900 และ 1800 MHz คณุตอ้งสมัคร
สมาชกิกับผูใ้หบ้รกิารกอ่นเริม่ใชง้านโทรศพัท์

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยและการดาวนโ์หลดเนือ้หา
มายังโทรศพัทข์องคณุจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่
กบัเครอืขา่ยและอาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการ
รับสง่ขอ้มูล คณุสมบตัขิองผลติภัณฑบ์างอยา่ง
ตอ้งการการสนับสนุนจากเครอืขา่ย และคณุอาจ
ตอ้งสมัครสมาชกิเสยีกอ่น

การดูแลอุปกรณข์องคณุ
คณุควรดแูลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และ
อปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมัดระวงั คําแนะนําตอ่ไป
นีจ้ะชว่ยใหค้ณุปฏบิตัติามเงือ่นไขการรับประกนัได ้
อยา่งถกูตอ้ง
• เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตวัของไอน้ํา
ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความ
ชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของแร่ ซึง่อาจ
ทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกร่อนได  ้หากตัว
เครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยให ้
เครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น
• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืที่
สกปรก เนือ่งจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถ

ขยับไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็นอเิล็กทรอนกิสเ์สยี
หายได ้
• อยา่เก็บอปุกรณไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งู เนือ่งจาก
อณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์
สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และทําให ้
พลาสตกิงอหรอืละลายได ้
• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด
เนือ่งจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกติ
ความชืน้จะกอ่ตวัขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจทําให ้
อปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้
• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งอปุกรณ์นอก
เหนอืจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้
• การดดัแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําให ้
อปุกรณ์เสยีหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่
ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย
• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศพัท ์การใชง้าน
โดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและ
กลไกเกดิความเสยีหายได ้
• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้
ผวิของอปุกรณเ์ทา่นัน้
• อยา่ทาสโีทรศพัท ์เนือ่งจากสอีาจเขา้ไปอุด
ตนัในชิน้สว่นทีเ่ลือ่นไดข้องโทรศพัท์ และอาจสง่
ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของโทรศพัท์
• ปิดอปุกรณ์และถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นครัง้
คราว เพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ
• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนาม
แมเ่หล็ก
• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสาํคญัของคณุให ้
ปลอดภัย ใหจั้ดเก็บขอ้มลูนัน้ไวแ้ยกไวส้องทีเ่ป็น
อยา่งนอ้ย เชน่ ในอปุกรณ์ การด์หน่วยความจํา
หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบันทกึขอ้มลูสําคัญลงใน
กระดาษ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส์ แบตเตอรี่ และวสัดุ
บรรจภุัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยังจดุคดัแยกขยะเฉพาะทกุ
ครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะทีไ่มม่กีาร
ควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวสัดใุชแ้ลว้
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ตา่งๆ โปรดตรวจสอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ์
Nokia ของคณุไดท้ี ่www.nokia.com/recycling

เกีย่วกบัการจดัการสทิธิแ์บบดจิติอล
ขณะทีใ่ชโ้ทรศพัทเ์ครือ่งนี้ คณุควรเคารพตอ่
กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความ
เป็นสว่นตวั สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ืน่ และลขิสทิธิ์
การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกนัการคดั
ลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนือ้หา
บางสว่นได ้

เจา้ของเนือ้หาสามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการ
สทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) ประเภทอืน่ๆ เพือ่ปกป้อง
ทรัพยส์นิทางปัญญา รวมถงึลขิสทิธิไ์ด ้อปุกรณ์นี้
จะใชซ้อฟตแ์วร์ DRM หลากหลายประเภทในการ
เขา้ถงึขอ้มูลทีป้่องกนัดว้ย DRM และดว้ยอปุกรณ์นี้
คณุจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย
WMDRM 10 และ OMA DRM 1.0 หากซอฟตแ์วร์
DRM บางอย่างไมส่ามารถปกป้องเนือ้หาได ้
เจา้ของเนือ้หาสามารถขอใหเ้พกิถอนความ
สามารถของซอฟตแ์วร์ DRM ในการเขา้ถงึขอ้มูลที่
ป้องกนัดว้ย DRM ใหมไ่ด ้นอกจากนี้ การเพกิถอน
ยังอาจป้องกนัการตอ่อายุของขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย
DRM ในอปุกรณ์ของคณุแลว้ การเพกิถอน
ซอฟตแ์วร ์DRM นีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใช ้
เนือ้หาทีไ่ดรั้บการปกป้องดว้ย DRM ประเภทอืน่
หรอืการใชเ้นือ้หาทีไ่ม่ไดรั้บการป้องกันดว้ย DRM

เนือ้หาทีป้่องกันดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล
(DRM) จะมาพรอ้มกบัสทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่
ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุในการใชเ้นื้อหา

วธิกีารถา่ยโอนขอ้มลูแบบอืน่ๆ อาจไมโ่อนรหัสการ
ใชท้ีจํ่าเป็นตอ้งถกูเรยีกคนืพรอ้มเนือ้หาเพือ่ใหค้ณุ
สามารถใชเ้นือ้หาทีป้่องกนัดว้ย OMA DRM ไดต้อ่
ไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจําโทรศัพทแ์ลว้

คณุอาจจําเป็นตอ้งเรยีกคนืรหัสการใชห้ากไฟลใ์น
โทรศพัทข์องคณุเสยี

แบตเตอรีแ่ละอุปกรณช์ารจ์
ขอ้มูลเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณช์ารจ์
โทรศพัทข์องคณุไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชก้บั
BL-6C แบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้
Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่่นอืน่ทีใ่ชง้านไดก้ับ
โทรศพัทร์ุ่นนี้ ควรใชแ้บตเตอรีข่องแทข้อง Nokia
ทกุครัง้

อปุกรณ์เครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่
ไดรั้บพลงังานจากอปุกรณช์ารจ์ตอ่ไปนี้ AC-11
หมายเลขรุน่อปุกรณช์ารจ์ของ Nokia ทีแ่ทจ้รงิ
อาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊ก ซึง่จะระบุ
โดย E, X, AR, U, A, C, K, B หรอื N

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจุ
แบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก็่จะคอ่ยๆ
เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นวา่เวลาการ
สนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่ง
เห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม่

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิด
รอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะ
ขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ สภาพของระบบเครอื
ขา่ย การตัง้คา่อปุกรณ์, คณุสมบตัทิีกํ่าลงัใช ,้
สภาพแบตเตอรี่ และอณุหภมูิ

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่
ปิดอปุกรณ์ และปลดการเชือ่มตอ่เครือ่งออกจาก
อปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่ เมือ่คณุ
ถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณเ์สรมิออกจาก
เตา้เสยีบ ใหจั้บทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่าย
ไฟ
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เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุใหถ้อด
อปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและอปุกรณ์  ไมค่วร
เสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บัอปุกรณ์
ชารจ์ เนือ่งจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะ
ทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุ
ทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้แบตเตอรีจ่ะคายประจุ
ออกเองเมือ่เวลาผา่นไป

โปรดเก็บแบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง
15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้น
หรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายุการใช ้
งานของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็น
เกนิไปอาจทําใหอ้ปุกรณไ์ม่สามารถใชง้านได ้
ชัว่คราว

การลดัวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถุ
ประเภทโลหะมาสมัผัสกบัแถบโลหะบนแบตเตอรี่
ตวัอยา่งเชน่ หากคณุใสแ่บตเตอรีส่าํรองไวใ้น
กระเป๋าของคณุ การลดัวงจรเชน่นีอ้าจทําให ้
แบตเตอรีห่รอืวตัถุสาํหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยี
หายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่ม่ใชล้งในกองไฟเพราะ
แบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้ง
เป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลบัมาใชใ้หม่
ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกับขยะภายในบา้น

หา้มถอดชิน้สว่น, ตดั, เปิด, บบีอัด, ดดังอ, เจาะ
หรอืแยกสว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี่ หากแบตเตอรีร่ั่ว
ออกมา อยา่ใหข้องเหลวนัน้สมัผัสกบัผวิหนังหรอื
ดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้ง
บรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทนัที หรอืรบีไปพบแพทย์

หา้มดดัแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใสว่ตัถุ
แปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรอืนําไปแชใ่นน้ํา
หรอืของเหลวชนดิอืน่ๆ หากแบตเตอรีเ่สยีหาย
อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ตามวตัถุประสงคท์ี่
เหมาะสมเทา่นัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการ
ใชง้านแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดรั้บการรับรองหรอือปุกรณ์
ชารจ์ทีใ่ชร้่วมกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่การลกุไหม ้
การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การ
รับรองหรอืการรับประกนั หากคณุเชือ่วา่แบตเตอรี่
หรอือปุกรณ์ชารจ์ชาํรุดเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูย์
บรกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใช ้
อปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรีท่ีช่าํรุดเสยีหาย ใช ้
อปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัความปลอดภยั
การโทรฉุกเฉนิ
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศพัทแ์ลว้
2. ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงทีเ่พยีงพอ
นอกจากนี้ คณุอาจตอ้งดําเนนิการดงัตอ่ไปนี้
• ใสซ่มิการด์
• ยกเลกิการจํากดัการโทรทีค่ณุเปิดใชก้บั
โทรศพัทข์องคณุ เชน่ การจํากัดการโทร การจํากดั
เบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทข์องคณุไมอ่ยู่
ในโหมดใชบ้นเครือ่งบนิ
3. กดปุ่ มวางสายซ้ําๆ จนกวา่หนา้จอหลกัจะ
ปรากฏ
4. ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสาํหรับ
ตําแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ ซึง่หมายเลขโทร
ฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป
5. กดปุ่ มโทร
6. คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่งๆ ทีถ่กูตอ้งใหไ้ดม้าก
ทีส่ดุ อย่าวางสายจนกวา่จะไดร้ับอนุญาตใหว้าง
สายได ้

ขอ้สําคญั: เปิดใชง้านทัง้สายโทรศพัทม์อืถอื
และอนิเทอรเ์น็ต หากโทรศพัทข์องคณุสนับสนุน
สายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งอาจพยายามตอ่การโทร
ฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่นผูใ้ห ้
บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ไมส่ามารถรับรองการเชือ่ม
ตอ่ไดใ้นบางสภาวะ ไมค่วรวางใจวา่โทรศพัทไ์ร ้
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สายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยาม
จําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการ
แพทย์

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่
อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บ
ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สาํหรับรับหรอืสง่สญัญาณ
วทิยรุวมทัง้โทรศพัทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณ
รบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์ทางการแพทยท์ี่
ไมม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีงพอได  ้โปรดปรกึษา
แพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทย์
นัน้ๆ หากไมแ่น่ใจวา่อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนั
พลงังานความถีว่ทิยุ จากภายนอกอยา่งเพยีงพอ
หรอืไม่

อุปกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้น
รา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรให ้
โทรศพัทม์อืถอือยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทย์
ทีป่ลกูถ่ายไวใ้นร่างกาย เชน่ เครือ่งควบคมุการเตน้
ของหัวใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ
อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่ง
สญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกับเครือ่งดงักลา่ว
สาํหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์งักลา่ว ควร
ปฏบิตัดิงันี้
• เก็บโทรศพัทใ์หอ้ยู่หา่งจากอปุกรณ์ทางการ
แพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ
• อยา่ใสอ่ปุกรณไ์รส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้
• ใชโ้ทรศพัทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์
ทางการแพทย์
• ปิดโทรศพัทเ์คลือ่นที่ หากสงสยัวา่กําลงัเกดิ
สญัญาณรบกวน
• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสาํหรับอปุกรณ์
ทางการแพทยด์งักลา่ว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกับการใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
ร่วมกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้น
ร่างกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่หคํ้าปรกึษาดา้น
สขุภาพของคณุ

คําตอบสําหรบัการเขา้ใชง้าน
Nokia มหีนา้ทีใ่นการผลติโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ี่
สะดวกตอ่การใชง้านใหผู้ใ้ชแ้ตล่ะคน รวมทัง้ผูไ้ร ้
ความสามารถดว้ย สาํหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดไป
ยังเว็บไซตข์อง Nokia ที่
www.nokiaaccessibility.com

การฟงั

คําเตอืน: ขณะทีค่ณุใชช้ดุหูฟัง อาจมผีลตอ่
ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้มใช ้
ชดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่ความปลอดภัย
ของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณ
รบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

นกิเกลิ
พืน้ผวิของโทรศพัทเ์ครือ่งนีป้ราศจากสารนกิเกลิ

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็น
อนัตราย
โทรศพัทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนือ้หาทีม่ี
อนัตรายอืน่ๆ ควรใชค้วามระมัดระวังตามราย
ละเอยีดตอ่ไปนี้
• โปรดระมัดระวงัในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความ
เหลา่นัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจ
ทําใหโ้ทรศพัทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุเสยีหาย
ได ้
• โปรดระมัดระวงัเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่ม
ตอ่ การเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลด
เนือ้หา หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่ Bluetooth จาก
แหลง่ทีค่ณุไม่เชือ่ถอื
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• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วร์
จากแหลง่ทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกันความ
ปลอดภัยอย่างเพยีงพอ
• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วร์
ดา้นความปลอดภัยอืน่ๆ ลงในโทรศพัทข์องคณุ
และคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อปพลเิคชัน่
ป้องกนัไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอปพลเิคชัน่เทา่นัน้
การใชง้านมากกวา่หนึง่แอปพลเิคชัน่อาจสงผล่

่ ทิธภิาพและการทํางานของ
โทรศพัทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์
• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคส์าํหรับไซต์
อนิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้
โปรดระมัดระวงัเป็นพเิศษ Nokia จะไมร่ับประกัน
หรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศพัทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการ
ปลอ่ยคลืน่ความถีว่ทิยุ เมือ่ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีหู่
หรอืเมือ่อยู่หา่งจากร่างกายอยา่งนอ้ย 1.5
เซนตเิมตร (5/8 นิว้) ซองสาํหรับพกพา อปุกรณ์
เหน็บเข็มขดั หรอืทีว่างโทรศพัทเ์พือ่การพกพา ไม่
ควรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และควรใหเ้ครือ่งอยู่
หา่งจากรา่งกายตามระยะหา่งทีก่ําหนดขา้งตน้

โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กับระบบเครอื
ขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ
อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟลข์อ้มูลหรอืขอ้ความ
จนกวา่จะเชือ่มตอ่ไดอ้ย่างมคีณุภาพ ปฏบิตัติามคํา
แนะนําเกีย่วกบัระยะห่างระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การ
สง่จะเสร็จสมบรูณ์

ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยอุาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์น
ยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไม่
เพยีงพอ เชน่ ระบบฉดีน้ํามันทีค่วบคมุดว้ย
อเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุ
ความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภัย

โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบับรษัิทผู ้ ตผลิ
ื ปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์
ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กู
ตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและทําใหก้ารรับประกนั
ของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่ง
สมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุชิน้ของโทรศพัทม์อืถอืใน
ยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และทํางานอยา่งถกู
ตอ้ง อย่าเก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได  ้แก๊ส
หรอืวตัถุระเบดิไวร้วมกบัโทรศพัท์ ชิน้สว่นของ
โทรศพัท ์หรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ โปรดสงัเกตวา่ถงุ
ลมนริภัยจะพองตวัออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อย่า
วางโทรศพัทห์รอือปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลม
นริภัยอาจพองตวัออก

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยู่ในบรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ได ้เชน่ ใกลเ้ครือ่งสบูน้ํามันในสถานบีรกิารน้ํามัน
ประกายไฟในบรเิวณดงักลา่วอาจทําใหเ้กดิการ
ระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยี
ชวีติได ้สงัเกตขอ้หา้มในสถานบีรกิารเชือ้เพลงิ ที่
เก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้เพลงิ โรงงานเคมี
หรอืสถานทีเ่กดิการลกุลามของการระเบดิได ้
บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้ักมเีครือ่งหมาย
แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน แตไ่มเ่สมอไป บรเิวณดัง
กลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจไดรั้บแจง้ใหด้บั
เครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบอํานวยความ
สะดวกในการขนถา่ยหรอืจัดเก็บสารเคมี และ
บรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอื
เศษอนุภาคตา่งๆ เชน่ เม็ดวสัดขุนาดเล็ก ฝุ่ น หรอื
ผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกบัผูผ้ลติยานพาหนะที่
ใชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิเทน)
เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถใชใ้น
บรเิวณใกลเ้คยีงกบัยานพาหนะดงักลา่วไดอ้ย่าง
ปลอดภัยหรอืไม่
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รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคําแนะนําของการ
สือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศพัทข์องคณุจะเป็นตวัรับและสง่
สญัญาณวทิยุ ซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิ
ความถีส่ญัญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดยขอ้กําหนด
ระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP
ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวม
ถงึระดบัความปลอดภยัทีอ่อกแบบมาเพือ่คุม้ครอง
ผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กับอายหุรอืสขุภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศพัทเ์คลือ่นทีน่ี้
ใชห้น่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate)
ขอ้กําหนด SAR ทีกํ่าหนดไวใ้นคําแนะนํา ICNIRP
คอื 2.0 วตัต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่เกนิ
สบิกรัมของเน้ือเยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัดทําขึน้
ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่
คลืน่ความถีท่ีร่ะดบัพลงังานสงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ช ้
ในคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีทํ่าการทดสอบ ระดับ SAR
ตามจรงิขณะใชโ้ทรศพัทอ์าจตํา่กวา่คา่สงูสดุ
เนือ่งจากเครือ่งนี้ไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ด ้
เฉพาะพลงังานทีส่ามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดต้ามที่
กําหนดไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่งๆ เชน่
ระยะหา่งระหวา่งคณุกบัสถานเีครอืขา่ยหลกั

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP
สาํหรับการใชโ้ทรศพัทท์ีห่คูอื 1.30 วตัต/์กก

การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตก
ตา่งไป คา่ SAR แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยู่กับขอ้
กําหนดในการทดสอบและทีร่ายงานของแตล่ะ
ประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลู
เพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภัณฑท์ี่
www.nokia.com

ขนาด
• ปรมิาตร: 66.5 ซม3

• น้ําหนัก: 85.5 กรัม
• ความยาว: 110.4 มม
• ความกวา้ง (สงูสดุ): 46.9 มม
• ความหนา (สงูสดุ): 15.4 มม

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลงังาน
จําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนั
เนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั 1.30 วตัต/์
กก ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภัยตอ่
สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมที่
คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ
ประกาศกําหนด
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซ็นทรัลพลาซา่ ยนูติ 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี
อรุณอมัรนิทร ์บางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ
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

เซ็นทรัลพระราม 2 128 ม.6 เซ็นทรัลพระราม 2 IT05 แสมแดง
บางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 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 ยนูติ 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด 99
ถ.รัชดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

02-254-1080

02-660-9290

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. -
20.30 น
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้
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ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

02-958-5851

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. -
20.30 น

มาบญุครอง 444 ชัน้ 2 โซน D ยนูติ 5-6 มาบญุครอง
เซ็นเตอร ์ถ.พญาไท วงัใหม ่ปทมุวนั
กรุงเทพฯ 10330

02-254-1080

02-626-0436

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. -
20.30 น

ซคีอนสแควร์ ยนูติ 1007 ชัน้ G ซคีอนสแควร์ 904 หมู ่6
ถ. ศรนีครนิทร ์หนองบอน ประเวศ
กรุงเทพฯ 10250

02-254-1080

02-720-1661

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. -
20.30 น

อยธุยา 99/13 ถ.รจนา ต.คานหาม อ.อทุัย
พระนครศรอียธุยา 13210

035-706303

035-706303

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้
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ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เชยีงใหม่ 201/1 ถ.มหดิล หายยา เมอืง เชยีงใหม่
50100

053-203321-2

053-282980

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

เชยีงราย 188 ถ.ธนาลยั เวยีง เมอืง เชยีงราย 57000 053-601051

053-753105

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

หาดใหญ่ 656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่
สงขลา 90110

074-365044-5

074-365046

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. -
17.30 น

หัวหนิ 87/9 หัวหนิ หัวหนิ ประจวบครีขีนัธ ์77110 032-532-252

032-515-120
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ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

ขอนแกน่ 272/33 ม.12 ถ.มติรภาพ เมอืงเกา่ เมอืง
ขอนแกน่ 40000

043-325780

043-325781

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

ลําปาง 357/46 ถ.บญุวาทย ์(ฉัตรไชย) สวนดอก
ลําปาง 52000

054-218755

054-218755

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

นครสวรรค์ 81/42 ถ.สวรรคว์ถิ ีปากน้ําโพ เมอืง
นครสวรรค ์60000

056-311129

056-371993

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

นครปฐม 141/38 ถ.ราชวถิ ีพระปฐมเจดยี ์นครปฐม
73000

034-280454

034-280455

60

.

.

.

 - เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น.
จันทร์



ศนูยบ์รกิารลกูคา้
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ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

นครราชสมีา 1630/8 ถ.มติรภาพ ในเมอืง เมอืง
นครราชสมีา 30000

044-247948

044-262848

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

พัทยา 353/43 (ซอยสขุมุวทิ พัทยา 49) หมู ่9
ถ.สขุมุวทิ หนองปรอื บางละมงุ ชลบรุี
20260

038-716976-7

038-716978

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

ภเูก็ต 38/3 หอ้งที ่120 ม.5 ถ.บางใหญ ่ต.วชิติ
เมอืง ภเูก็ต 83000

076-209306

076-209306

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

พษิณุโลก 298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมอืง เมอืง
พษิณุโลก 65000

055-251998

055-284346
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้
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ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

รอ้ยเอ็ด 56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมอืง เมอืง
รอ้ยเอ็ด 45000

043-518-882

043-518-882

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

สโุขทยั 315 ถ.จรดวถิถีอ่ง ธาน ีเมอืง สโุขทยั
64000

055-614646

055-621222

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. -
17.30 น

สรุาษฎรธ์านี 48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมอืง
สรุาษฎรธ์าน ี84000

077-222288

077-288668

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

อบุลราชธานี 614/2 ถ.ชยางกรู เมอืง อบุลราชธานี
34000

045-311744

045-311566
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หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

อดุรธานี 179 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ เมอืง อดุรธานี
41000

042-341844

042-341844

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

ระยอง 75/26 ถ.ชายกระป่อม 1 เชงิเนนิ เมอืง
21000

038-613110

038-613110

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. -
18.00 น

หมายเหตุ: ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ สาํหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขศนูยบ์รกิาร
ลกูคา้ Nokia: 02-2552111

ขอ้กําหนดบรกิารของโนเกยี
ขอ้กําหนดบรกิาร
1. การยอมรบั

ขอ้กําหนดบรกิารของโนเกยี ฉบบันี้ รวมทัง้
นโยบายวา่ดว้ยสทิธใินความเป็นสว่นตวั (Privacy
Policy) และขอ้กําหนดเพิม่เตมิและขอ้มลูอืน่

ทัง้หมดทีอ่าจระบไุวภ้ายในบรกิาร (รวมเรยีกวา่
“ขอ้กําหนด”) เกีย่วกบัการใชบ้รกิารของทา่น
เว็บไซต ์คอนเทน้ตแ์ละซอฟตแ์วร์ (รวมเรยีกวา่
“บรกิาร”) การทีไ่ดล้งทะเบยีนสาํหรับหรอืจากการ
ใชบ้รกิารหรอืสว่นใดๆของบรกิารยอ่มแสดงวา่ทา่น
ไดย้อมรับขอ้กําหนด

ขอ้กําหนดเป็นความตกลงระหวา่งทา่นกบัโนเกยี
คอรเ์ปอเรชัน่, Keilalahdentie 2-4, 02150,
Espoo, Finland รวมถงึบรษัิทในเครอืและผูจั้ดหา
วสัดขุองโนเกยี คอรเ์ปอเรชัน่ (รวมเรยีกวา่
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“โนเกยี”) ซึง่กําหนดสทิธแิละความรับผดิชอบของ
ทา่นและของโนเกยีเกีย่วกับบรกิาร



2. การมสีทิธใิชบ้รกิาร

ในการใชบ้รกิาร ทา่นตอ้งมอีายไุมตํ่า่กวา่สบิสาม
(13) ปี หากทา่นมอีายตํุา่กวา่สบิสาม (13) ปีหรอื
ไมตํ่า่กวา่สบิสาม (13) ปี แตยั่งไม่บรรลนุติภิาวะใน
สถานทีซ่ ึง่ทา่นอยู่อาศยั ทา่นจะตอ้งใหบ้ดิามารดา
หรอืผูป้กครองตามกฎหมายของทา่นรับรองการลง
ทะเบยีนของทา่นในนามของทา่นและใหค้วามเห็น
ชอบการใชบ้รกิารของทา่น บคุคลใดๆทีดํ่าเนนิการ
ลงทะเบยีนจนเสร็จสมบรูณจ์ะตอ้งมเีป็นผูม้คีวาม
สามารถตามกฎหมาย

3. การลงทะเบยีนและการยกเลกิการลง
ทะเบยีน

ในการใชบ้รกิารทา่นอาจตอ้งลงทะเบยีนและสรา้ง
บญัชโีนเกยีพรอ้มชือ่ผูใ้ช ้(username) และรหัส
ผา่น (password) ทา่นอาจตอ้งใหข้อ้มลูสว่นตวั
และขอ้มลูอืน่ๆบางประการแกโ่นเกยี โนเกยีอาจ
ตรวจสอบทีอ่ยูอ่เีมลของทา่นกอ่นทีบ่ญัชจีะใชง้าน
ได ้เมือ่มกีารใชอ้ปุกรณ์ของทา่นครัง้แรกและใน
แตล่ะครัง้ทีท่า่นปรับซอฟทแ์วรอ์ปุกรณ์โนเกยีให ้
เป็นปัจจบุนัจะมกีารสง่ขอ้ความตวัอกัษร (text
message) ไปยังโนเกยี การสรา้งบญัชโีนเกยีตอ้ง
มกีารสง่ขอ้มลู ทัง้นี้ อาจมกีารเรยีกเก็บคา่สง่ขอ้มลู

ทา่นตกลงทีจ่ะใหข้อ้มูลทีเ่ป็นจรงิและครบถว้นเมือ่
ทา่นลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้รกิารและจะคอยปรับปรุง
ขอ้มลูใหท้นัสมัยอยูเ่สมอ ทา่นจะตอ้งใชค้วาม
รอบคอบอันสมควรในการรักษาชือ่ผูใ้ช ้
(username) และรหัสผ่าน (password) ของทา่น
มใิหบ้คุคลอืน่นําไปใชใ้นทางทีผ่ดิและตอ้งแจง้
โนเกยีทนัทเีกีย่วกบัการนําไปใชใ้นทางทีผ่ดิดัง
กลา่ว ทา่นและบดิามารดาหรอืผูป้กครองตาม
กฎหมาย หากทา่นเป็นผูเ้ยาวจ์ะรับผดิชอบเป็นการ
สว่นตวัสําหรับการใชบ้รกิารใดๆ

ทา่นอาจยกเลกิการลงทะเบยีนไดห้ากทา่นไม่
ประสงคจ์ะใชบ้รกิาร ภายหลงัมกีารยกเลกิแลว้
ทา่นจะไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารไดอ้กี โนเกยีอาจ
ยกเลกิการลงทะเบยีนของทา่นหรอืจํากดัการเขา้
ถงึบรกิารบางสว่นหากโนเกยีเชือ่อยา่งสมเหตผุล
วา่ทา่นไดล้ะเมดิขอ้กําหนดหรอืมกีารบอกกลา่ว
ลว่งหนา้หากทา่นยังมไิดก้รอกชือ่ผูใ้ช ้
(username) เพือ่เขา้ใชบ้รกิารเมือ่พน้ระยะเวลา
หก (6) เดอืน

เวน้แตจ่ะระบไุวใ้นนโยบายวา่ดว้ยสทิธใินความ
เป็นสว่นตวั (Privacy Policy) โนเกยีจะไมรั่บผดิ
ชอบสาํหรับการลบหรอืการสญูเสยีขอ้มลูหรอื

่ เ้สนอไวต้อ่บรกิาร เมือ่ทา่นหรอื
โนเกยีลบขอ้มูลหรอืคอนเทน้ตอ์อกจากบรกิาร
อาจยังมรี่องรอย (traces) หรอืสาํเนาอยู่ในทีอ่ืน่

4. การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ

โนเกยีอนุญาตผูใ้ชบ้รกิารใหใ้ชส้ทิธซิึง่ไมจํ่ากดั
เพยีงผูเ้ดยีว ไมอ่าจโอนได ้ไมอ่าจเพกิถอนไดไ้ม่
วา่ในเวลาใดตามดลุยพนิจิของโนเกยีฝ่ายเดยีวใน
อนัทีจ่ะเขา้ถงึและใชบ้รกิารตามขอ้กําหนดอยา่ง
เคร่งครัด การใชบ้รกิารไมเ่ป็นการใหส้ทิธใิน
ทรัพยส์นิทางปัญญาใดๆ ในหรอืตอ่ขอ้มูลหรอื

์  ในบรกิาร

ในฐานะสว่นหนึง่ของบรกิาร โนเกยีอาจมอบคอน
เทน้ตแ์กท่า่นซึง่พัฒนาโดยโนเกยีหรอืผูอ้นุญาต
ใหใ้ชส้ทิธขิองโนเกยี (“คอนเทน้ต”์) โนเกยี
อนุญาตใหท้า่นใชส้ทิธทิีไ่มจํ่ากดัเพยีงผูเ้ดยีวและ
เป็นการถาวรในอนัทีจ่ะใชค้อนเทน้ทด์งักลา่วเพือ่
วตัถปุระสงคต์ามทีเ่ป็นความมุง่หมายของคอน
เทน้ต ์เวน้แตกํ่าหนดกันไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในขอ้
กําหนดทีบ่งัคบัใชไ้ดห้รอืในใบสัง่ซือ้ คอนเทน้ต์
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บางประเภทนัน้ผูท้ีอ่าศยัในบรเิวณทางภูมศิาสตร์
บางแห่งเทา่นัน้ทีจ่ะหามาได ้ทา่นผกูพันตนกับขอ้
หา้มใดๆทีบ่งัคบัใชไ้ดก้ับคอนเทน้ตบ์างอยา่งที่
ทา่นไดรั้บผา่นบรกิาร การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใิดๆ ที่
ไดม้าเกีย่วกับคอนเทน้ตข์องบคุคลภายนอกเป็น
ขอ้ตกลงทีม่ผีลผกูพันระหวา่งทา่นกบัผูจั้ดหาคอน
เทน้ตท์ีเ่ป็นบคุคลภายนอก ทัง้นี้ ทา่นมสีทิธใิน
คอนเทน้ตเ์ฉพาะทีใ่หไ้วโ้ดยชดัแจง้ตามขอ้
กําหนดฉบบันี้

ในฐานะสว่นหนึง่ของบรกิาร โนเกยีอาจมอบ
ซอฟทแ์วรบ์างอยา่งแกท่า่นซึง่พัฒนาโดยโนเกยี
หรอืผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองซอฟทแ์วร์
(“ซอฟทแ์วร”์) การทีท่า่นใชซ้อทแ์วรด์งักลา่วอาจ
อยูภ่ายในบงัคบัของขอ้กําหนดและเงือ่นไขตา่ง
หากซึง่ทา่นตอ้งยอมรับกอ่นใชซ้อฟทแ์วรนั์น้ หาก
ไมม่ขีอ้กําหนดและเงือ่นไขตา่งหากทีใ่ชบ้งัคับได ้
กบัซอฟทแ์วรนั์น้ ใหใ้ชข้อ้กําหนดดงัตอ่ไปนี้ กลา่ว
คอื โนเกยีอนุญาตใหท้า่นใชส้ทิธโิดยมขีอบเขต
ไมจํ่ากดัเพยีงผูเ้ดยีว โดยไมอ่าจโอนไดใ้นอนัทีจ่ะ
ตดิตัง้และใชซ้อฟทแ์วรด์งักลา่วในคอมพวิเตอร์
ของทา่นและ/หรอือปุกรณ์โทรศพัทเ์คลือ่นที่ ทา่น
ไมอ่าจคัดลอกซอฟทแ์วร์ เวน้แตจ่ะทําสาํเนา
สาํรองในลักษณะเอกสารสาํคัญฉบบัเดยีว ทา่นไม่
อาจโอนสทิธใินอนัทีจ่ะใช  ้ดดัแปลง แปล ทําซ้ํา
ขายตอ่ อนุญาตใหใ้ชส้ทิธติอ่ ใหเ้ชา่ ทําวศิวกรรม
ยอ้นกลบั (reverse engineer) หรอืความพยายาม
ในลกัษณะอืน่ใดในอนัทีจ่ะคน้หารหัสตน้ทาง
(source code) ของซอฟทแ์วร์ (เวน้แตใ่นขอบเขต
ทีข่อ้จํากดันี้ กฎหมายอนุญาตไวโ้ดยชดัแจง้) หรอื
ในอนัทีจ่ะทํางานดัดแปลง (derivative works)
ของซอฟทแ์วร์ สําหรับซอฟทแ์วรโ์อเพนซอรส์ที่
ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ  ิใหใ้ชข้อ้กําหนดการ
อนุญาตใหใ้ชส้ทิธโิอเพนซอรส์

ซอฟทแ์วรอ์าจอยูภ่ายในบงัคบัของการควบคมุการ
สง่ออกภายใตก้ฎระเบยีบการบรหิารการสง่ออก
ของสหรัฐอเมรกิา และกฎระเบยีบควบคมุการนํา

เขา้หรอืการสง่ออกอืน่ๆ ทา่นตกลงปฏบิตัติาม
บรรดากฎระเบยีบการนําเขา้และการสง่ออกทัง้ปวง
ทีใ่ชบ้งัคบัได ้และรับทราบวา่ทา่นมคีวามรับผดิ
ชอบในการทําใหไ้ดรั้บใบอนุญาตในการสง่ออก
การสง่กลับออกไป (re-export) การโอนหรอื
การนําเขา้ซอฟทแ์วร์

ทา่นอาจจะสามารถเสนอขอ้มลูหรอืคอนเทน้ท์
(“เนือ้หา”)ไปยังบรกิาร โนเกยีไมอ่า้งกรรมสทิธิใ์น
เนือ้หาของทา่น การเสนอขอ้มูลของทา่นมไิดโ้อน
กรรมสทิธิข์องสทิธใินเนือ้หาใหแ้กโ่นเกยีแตอ่ย่าง
ใด โนเกยีเพยีงแตจ่ะสง่ผา่นเนือ้หาและไมม่คีวาม
รับผดิชอบสาํหรับการควบคมุในลกัษณะการแกไ้ข
เนือ้หา โดยการเสนอเนือ้หาไปยังบรกิาร ทา่น
อนุญาตโนเกยีใชส้ทิธไิดท้ั่วโลก อนุญาตใหใ้ช ้
สทิธซิึง่ไมจํ่ากัดเพยีงผูเ้ดยีว อนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ
ชว่ง อนุญาตใหใ้ชส้ทิธทิีโ่อนได ้ทีม่กีารชาํระเงนิ
เต็มจํานวน ปราศจากคา่ใชส้ทิธแิละการอนุญาตให ้
ใชส้ทิธทิีเ่ป็นการถาวรและไมอ่าจยกเลกิเพกิถอน
ไดใ้นอนัทีจ่ะใช ้ทําสําเนา แสดงในทีส่าธารณะ นํา
ออกแสดง จําหน่ายในสือ่ใดๆและแกไ้ขดดัแปลง
เนือ้หาเพือ่ใหร้วมเขา้ไวง้านอืน่ๆ และจะอนุญาตให ้
ใชส้ทิธชิว่งทีค่ลา้ยคลงึกนัเทา่ทีจํ่าเป็นสาํหรับ
โนเกยีในอนัทีจ่ะใหบ้รกิารได ้และทา่นอาจจะ
สามารถปรับเปลีย่นในเรือ่งสทิธใินความเป็นสว่น
ตวัและการจัดตัง้บรกิารอืน่ๆ

ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบเพยีงฝ่ายเดยีวสาํหรับการ
จัดทําสาํเนาสาํรองของขอ้มลูทีท่า่นจัดเก็บไวใ้น
บรกิารรวมถงึคอนเทน้ตท์ีท่า่นอพัโหลด หาก
บรกิารไมม่กีารตอ่อายกุารใชห้รอืมกีารยกเลกิ
โนเกยีอาจลบขอ้มลูของทา่นอยา่งถาวรได  ้ทัง้นี้
โนเกยีไมม่ขีอ้ผกูพันทีจ่ะตอ้งคนืขอ้มลูใหท้า่นภาย
หลงับรกิารไม่มกีารตอ่อายกุารใชห้รอืมกีารยกเลกิ

5. การใชบ้รกิาร

ทา่นตกลงทีจ่ะ
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• ปฏบิตัติามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัได ้ขอ้กําหนด
ฉบบันี้ และมารยาทการใชง้านทีด่ ี
• ใชบ้รกิารเพือ่วตัถปุระสงคส์ว่นบคุคลของ
ทา่นเทา่นัน้ และมใิชเ่พือ่การคา้
• ไมเ่สนอเนือ้หาทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย น่า
รังเกยีจ คลาดเคลือ่น ทําใหห้ลงผดิ หมิน่ประมาท
ทําใหต้ืน่ตระหนก ใสร่า้ย หรอืเนือ้หาอืน่ทีไ่มเ่หมาะ
สม
• รับความยนิยอม การอนุญาตหรอืการอนุญาต
ใหใ้ชส้ทิธซิึง่อาจจําเป็นตามกฎหมายสาํหรับทา่น
ในอนัทีจ่ะเสนอเนือ้หาใดๆ
• เคารพความเป็นสว่นตวัของบคุคลอืน่
• ไมแ่จกจา่ยหรอืโพสทข์ยะไปรษณียอ์เิล็ค
ทรอนคิส ์(spam) ไฟลท์ีข่นาดใหญ่เกนิสมควร
จดหมายลกูโซ ่ธรุกจิแบบปิระมดิ ไวรัสหรอื
• ไมใ่ชเ้ทคโนโลยอีืน่หรอืจะไม่รเิริม่กจิกรรมอืน่
ซึง่อาจทําอนัตรายแกบ่รกิารหรอืผลประโยชนห์รอื
ทรัพยส์นิของผูใ้ชบ้รกิาร
• ไมใ่ชร้ะบบหรอืวธิกีารอตัโนมัตใิดๆ ในการเขา้
ถงึ การทําใหไ้ดม้า การทําสาํเนาหรอืการตรวจตรา
สว่นใดๆ ของบรกิาร
• ตกลงรับผดิชอบสาํหรับผลทีต่ามมาทีเ่กีย่ว
กบัเนือ้หาทีท่า่นโพสท์

โนเกยีอาจจะแตไ่มม่หีนา้ทีใ่นอนัทีจ่ะ
• ตรวจตราหรอืทําใหค้อนเทน้ตห์รอืเนือ้หาเบา
ลง
• ลบเนือ้หาใดๆออกจากบรกิารและ
• จํากดัการเขา้ถงึสว่นใดๆของบรกิารไมว่า่ใน
เวลาใดตามทีต่นมดีลุยพนิจิฝ่ายเดยีว

6. คอนเทน้ต์

กอ่นทีท่า่นดาวนโ์หลดหรอืเขา้ถงึคอนเทน้ตใ์ดๆ
โปรดตรวจสอบวา่คอนเทน้ตท์ีท่า่นประสงคจ์ะเขา้
ถงึนัน้มขีอ้จํากัดเรือ่งอายหุรอืไมห่รอือาจมกีารระบุ
วา่ “น่าขยะแขยง (offensive)” หรอื “ชดัแจง้
(explicit)” โนเกยีจะไมรั่บผดิชอบสาํหรับการเรยีก

รอ้งสทิธหิรอืความผดิซึง่ทา่นกอ่ขึน้หรอืทีท่า่นได ้
รับในการเขา้ถงึคอนเทน้ตด์งักลา่ว

ทา่นตกลง
• ทีจ่ะใชค้อนเทน้ตเ์พือ่วตัถปุระสงคส์ว่นตัว
ของทา่นและมใิชเ่พือ่วัตถปุระสงคท์างการคา้
• ทีจ่ะใชค้อนเทน้ตต์ามขอ้จํากดัทีร่ะบไุวใ้น
กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัได ้ขอ้กําหนดเพิม่เตมิ
แนวทางและนโยบายหรอืหนา้ของผลติภัณฑ์
(product pages) ซึง่ใชก้บัคอนเทน้ตช์ ิน้นัน้โดย
เฉพาะ
• ทีจ่ะไมทํ่าสาํเนา ให ้ขาย ขายตอ่ ใหย้มื ให ้
เชา่ เสนอ นําออกอากาศ สง่ จัดจําหน่าย โอน
ตดิตอ่กบัสาธารณชน ทําซ้ํา ดดัแปลง แสดง
ดําเนนิการ ใชใ้นเชงิการคา้หรอืทําใหค้อนเทน้ตด์งั
กลา่วมพีรอ้มใช ้เวน้แตอ่นุญาตไวเ้ป็นอยา่งอืน่ใน
ขอ้กําหนดทีบ่งัคบัใช ้ทา่นตกลงจะแจง้โนเกยีให ้
ทราบการใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาตโดยทนัที
• ทีจ่ะไมถ่อดออก หลกีเลีย่ง ทําวศิวกรรมยอ้น
กลบั (reverse engineer) ถอดรหัสหรอื
เปลีย่นแปลงหรอืเขา้ไปยุง่กบักฎระเบยีบการใช ้
ใดๆทีบ่งัคบัใชห้รอืพยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งการ
จัดการสทิธดิจิติลั หรอืทําสําเนาฟีเจอรป์ระเภท
ป้องกนั (protection features) ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คอนเทน้ตห์รอืเทคโนโลยอีืน่ใดทีใ่ชค้วบคมุการ
เขา้ถงึหรอืการใชค้อนเทน้ตห์รอืขอ้มลูทีร่ะบตุวั
(identifying information) ของสิง่ดงักลา่ว
• ไมใ่ชร้ะบบหรอืวธิกีารอัตโนมัตใิดๆ เวน้แตส่ ิง่
ทีเ่ราจัดหามาใหเ้พือ่การคดัเลอืกหรอืการ
ดาวนโ์หลดคอนเทน้ต์
• จะไมแ่จกรหัสผา่น (password) ของทา่นหรอื
จะไมอ่นุญาตในทางอืน่ใดใหบ้คุคลอืน่เขา้ถงึคอน
เทน้ต ์ขอ้จํากดัในเรือ่งการทําสาํเนาซึง่ใชก้บัสือ่ที่
ใชบ้งัคบัไดนั้น้ ใหนํ้ามาใชบ้งัคบักบัคอนเทน้ตซ์ ึง่มี
การเขา้ถงึในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของบรกิารนี้

คอนเทน้ตเ์ป็นกรรมสทิธิ ์และ/หรอืควบคมุโดย
โนเกยี และ/หรอืผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธทิีเ่กีย่วขอ้ง
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ของโนเกยี และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย
ทรัพยส์นิทางปัญญา ผูจั้ดหาคอนเทน้ตซ์ึง่เป็น
บคุคลภายนอกจะรับผดิชอบเพยีงผูเ้ดยีวสาํหรับ
คอนเทน้ตใ์ดๆ ทีต่นจัดหามา การรับประกนัใดๆ ซึง่
ตนมไิดม้กีารระบขุอ้ยกเวน้การรับผดิ (disclaimed)
และสทิธเิรยีกรอ้งใดๆ ทีท่า่นอาจมเีกีย่วกบัคอน
เทน้ตห์รอืการใชค้อนเทน้ตข์องทา่น อยา่งไรก็ดี
โนเกยีอาจบงัคับใชข้อ้กําหนดการอนุญาตใหใ้ช ้
สทิธคิอนเทน้ตข์องบคุคลภายนอกกบัทา่น ใน
ฐานะผูรั้บประโยชนซ์ึง่เป็นบคุคลภายนอกของขอ้
กําหนดดงักลา่ว ผูจั้ดหาคอนเทน้ตซ์ึง่เป็นบคุคล
ภายนอกเป็นผูรั้บประโยชน์ซึง่เป็นบคุคลภายนอก
ภายใตข้อ้กําหนดเหลา่นี้ และอาจบงัคบัใชข้อ้
กําหนดซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัคอนเทน้ตซ์ึง่ตนมี
สทิธ ิโนเกยีอาจกระทําการในฐานะตวัแทนสาํหรับ
ผูจั้ดหาคอนเทน้ตซ์ึง่เป็นบคุคลภายนอกในการ
จัดหาคอนเทน้ตใ์หท้า่น โนเกยีมไิดเ้ป็นคูส่ญัญา
ของธรุกรรมระหวา่งทา่นกับผูจั้ดหาคอนเทน้ตซ์ึง่
เป็นบคุคลภายนอกสําหรับคอนเทน้ตด์งักลา่ว

7. การกลา่วหาเรือ่งการละเมดิลขิสทิธิ์

ทา่นอาจแจง้โนเกยีในเรือ่งการละเมดิลขิสทิธิเ์กีย่ว
กบับรกิารโดยใหคํ้าบอกกลา่ว (เอ) โดยทางอเีมล
ทีม่หีัวเรือ่งวา่ “Copyright Notification” ไปยัง
copyright.notices@nokia.com (บ)ี โดยทางเอก
สารชือ่ “Copyright Notification” สง่ไปรษณียไ์ป
ยังโนเกยี เรยีน Copyright Agent, 102 Corporate
Park Drive, White Plains, NY 10604, USA
หรอื (ซ)ี ผ่านแบบฟอรม์ออนไลน์ (หากม)ี ทัง้นี ้คํา
บอกกลา่วของทา่นจะตอ้ง

1. ระบงุานทีม่ลีขิสทิธิด์ัง้เดมิซึง่ทา่นอา้งวา่ถูก
ละเมดิ

2. ระบคุอนเทน้ตใ์นบรกิารซึง่ทา่นอา้งวา่กําลงั
ละเมดิงานทีม่ลีขิสทิธิ์ โปรดใหร้ายละเอยีดแก่
โนเกยีทีม่ากพอสาํหรับการหาสถานทีตั่ง้ของคอน

เทน้ตใ์นบรกิารซึง่ถกูกลา่วหาวา่ละเมดิลขิสทิธิ์ ให ้
รายละเอยีดในการตดิตอ่ทา่นรวมถงึชือ่เต็ม ทีอ่ยู่
ในการสง่ไปรษณีย ์หมายเลขโทรศพัทแ์ละทีอ่ยู่
อเีมล (หากม)ี

3. ใหร้ายละเอยีดในการตดิตอ่ทา่นรวมถงึชือ่เต็ม
ทีอ่ยูใ่นการสง่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศพัทแ์ละที่
อยูอ่เีมล (หากม)ี

4. ใหถ้อ้ยคําทีว่า่ทา่นเชือ่โดยสจุรติวา่การใชค้อน
เทน้ตใ์นเรือ่งทีร่อ้งเรยีนนัน้ไมไ่ดรั้บอนุญาตจาก
เจา้ของสทิธ ิตวัแทนเจา้ของสทิธหิรอืตาม
กฎหมาย

5. ใหถ้อ้ยคําตอ่ไปนี้ "ขา้พเจา้สาบานวา่ภายใต ้
โทษในเรือ่งการใหก้ารเท็จวา่ขอ้มลูในหนังสอืแจง้
และหนังสอืรอ้งเรยีนฉบบันีถ้กูตอ้งแมน่ยํา และ
สาบานวา่ขา้พเจา้เป็นเจา้ของลขิสทิธิห์รอืไดรั้บ
อนุญาตใหก้ระทําการในนามของเจา้ของลขิสทิธิ์
ซึง่เป็นสทิธทิีจํ่ากดัเพยีงผูเ้ดยีวซึง่ถกูละเมดิ" และ

6. ลงลายมอืชือ่ซึง่มผีลบงัคบัใชไ้ด ้

8. คําบอกกลา่ว

โนเกยีอาจโพสตคํ์าบอกกลา่วไวใ้นบรกิาร โนเกยี
อาจสง่คําบอกกลา่วถงึทา่นเกีย่วกบัผลติภัณฑแ์ละ
บรกิารไปยังทีอ่ยูอ่เีมลหรอืหมายเลขโทรศพัทซ์ึง่
ทา่นใหไ้วแ้กเ่รา ทัง้นี ้จะถอืวา่ทา่นไดรั้บคําบอก
กลา่วเชน่วา่นัน้แลว้โดยเร็วทีส่ดุภายในเจ็ด (7) วนั
นับจากทีโ่นเกยีสง่หรอืโพสตคํ์าบอกกลา่วนัน้ การ
ทีท่า่นยังคงใชบ้รกิารอยูนั่น้นับเป็นการทีท่า่นได ้
รับคําบอกกลา่วแลว้ ไมว่า่จะสง่ใหด้ว้ยวธิกีารใด

9. คา่ธรรมเนยีม
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อาจมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมสาํหรับการใช ้
บรกิารของทา่นหรอืไมก็่ได ้

โนเกยีจะประกาศคา่ธรรมเนยีมทีโ่นเกยีเรยีกเก็บ
สาํหรับบรกิารโดยแยกตา่งหาก

ในการใชบ้รกิาร อาจมกีารสง่ขอ้มลูจํานวนมากผา่น
ทางเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของทา่น
รายการราคาภายในบรกิารไมร่วมคา่สง่ขอ้มลู
ขอ้ความตวัอกัษร (text message) เสยีง หรอืการ
จัดใหม้บีรกิารอืน่ทีม่ขี ึน้ได ้และผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของทา่นอาจเรยีกเก็บคา่สง่ขอ้มลูดงักลา่ว

โนเกยีไมรั่บผดิชอบในการชาํระคา่ธรรมเนยีมดงั
กลา่วของผูใ้หบ้รกิารของทา่น

10. ขอ้กําหนดเรือ่งการส ัง่ซือ้และการชําระ
เงนิ

คําวา่ “คําสัง่ซือ้” หมายถงึการเลอืกคอนเทน้ตท์ี่
ตอ้งชาํระเงนิและ/หรอืการจองซือ้คอนเทน้ตซ์ึง่
โนเกยีเสนอขายและทีม่อียูใ่นบรกิาร และการสง่วธิี
การชาํระเงนิตลอดจนการสง่ใบสัง่ซือ้โดยเลอืกคํา
วา่ “ซือ้” “ตกลง” หรอื “ขา้พเจา้ยอมรับ” หรอืการ
ยนืยันของการรับรองทีค่ลา้ยคลงึกันในขัน้ตอนการ
สัง่ซือ้ หรอืการแสดงออกอยา่งอืน่ในการรับรอง
การสัง่ซือ้ของทา่น ซึง่มอบแกท่า่นในขัน้ตอนการ
สัง่ซือ้

ในการมคํีาสัง่ซือ้ภายในบรกิาร ทา่นตอ้งบรรลุ
นติภิาวะตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัใชไ้ด ้หากทา่นยัง
ไมบ่รรลนุติภิาวะ ทา่นอาจมคํีาสัง่ซือ้ไดเ้มือ่บดิา
มารดาหรอืผูป้กครองของทา่นใหค้วามยนิยอมลว่ง
หนา้แลว้

ทา่นตกลงวา่คําสัง่ซือ้ทัง้หมดจะมผีลสมบรูณ์และ
มผีลผกูพันตามกฎหมาย บรรดาคําสัง่ซือ้ทัง้ปวง
อยูภ่ายในบงัคบัของการยอมรับของโนเกยี

ทา่นอาจชาํระเงนิดว้ยเครดติ การด์หรอืเดบทิ การด์
บลิลิง่ของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย หรอืการชาํระเงนิ
ดว้ยวธิอีืน่ใด ถา้หากมี

เครดติการด์หรอืเดบทิการด์ของทา่นจะตอ้งมทีีอ่ยู่
ในการเรยีกเก็บเงนิในประเทศทีม่กีารใหบ้รกิาร
คอนเทน้ต ์โนเกยีจะเก็บคา่ธรรมเนยีมเครดติการด์
ของทา่น หรอืหักบญัชธีนาคารของทา่นภายใน
ระยะเวลาอนัสมควรหลงัจากทา่นไดทํ้าการสัง่ซือ้
แลว้ การชาํระเงนิดว้ยเครดติการด์ทัง้หมดอยู่
ภายในบงัคบัของการตรวจสอบความสมบรูณ์และ
การอนุมัตจิากเจา้ของการด์

หากทา่นเลอืกบลิลิง่ของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย เงนิ
ทีเ่รยีกเก็บจะปรากฏในบลิคา่โทรศพัทเ์คลือ่นที่
ของทา่น หรอืหักจากบญัชชีาํระเงนิลว่งหนา้ของ
ทา่นหากเป็นบญัชปีระเภทชาํระเงนิลว่งหนา้ ผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยบางรายอาจกําหนดเรือ่งการใช ้
บรกิารของทา่นไวใ้นขอ้กําหนดและเงือ่นไขเพิม่
เตมิ รวมถงึการกําหนดวงเงนิของจํานวนเงนิของ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นไปไดเ้กีย่วกับบลิลิง่ของผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ย ทัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กนิวงเงนิของผู ้
ใหบ้รกิารเครอืขา่ยหรอืเงนิคงเหลอืในบญัชอีาจถกู
ปฏเิสธได ้

ทา่นตกลงทีจ่ะชาํระเงนิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคําสัง่ซือ้
เพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่ตราสารในการชาํระเงนิมผีล
สมบรูณ์ในเวลาทีม่กีารสัง่ซือ้ ทัง้ยังรับรองวา่ทา่น
เป็นผูถ้อืตราสารทีช่อบธรรม และรับรองวา่ตราสาร
นัน้ใชอ้ยูใ่นวงเงนิเครดติ

คอนเทน้ตท์ีส่ง่มอบใหนั้น้ทา่นไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้
สทิธไิด ้ทา่นตกลงทีจ่ะใชค้อนเทน้ตดั์งกลา่ว
เฉพาะทีไ่ดรั้บอนุญาตในขอ้กําหนดเหลา่นีแ้ละขอ้
กําหนดเพิม่เตมิใดๆ ซึง่ทา่นอาจไดรั้บการเสนอไว ้
ในขัน้ตอนการสัง่ซือ้
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บรกิารอาจมกีารเสนอใหส้ัง่ซือ้ (subscription)
ก็ได ้ทา่นอนุญาตใหบ้รกิารมกีารเรยีกเก็บเงนิได ้
เป็นครัง้คราวระหวา่งระยะเวลาการสัง่ซือ้ บรกิาร
อาจมกีารเสนอใหม้รีะยะเวลาทดลองใช  ้หากคําสัง่
ซือ้ของทา่นเกีย่วขอ้งกับระยะเวลาทดลองใช  ้รูจ้ัก
กนัอกีอยา่งวา่เป็นการทดลองใชแ้ละซือ้ (try-and-
buy) ทา่นอาจถูกเรยีกเก็บเงนิเมือ่ระยะเวลา
ทดลองใชส้ ิน้สดุลง เวน้แตท่า่นยกเลกิตามขอ้
กําหนดในเรือ่งการสัง่ซือ้หรอืการทดลองใช ้

ราคาในบรกิารอาจเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นครัง้คราว
ราคานัน้รวมภาษีทีบ่งัคบัใชไ้ดซ้ึง่มผีลบงัคับใชใ้น
เวลาทีทํ่าธรุกรรมของทา่น เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็น
อยา่งอืน่ ทัง้นี ้อาจมกีรณีทีท่า่นกอ่ใหเ้กดิคา่
ธรรมเนยีมเพิม่เตมิจากธนาคารของทา่น หรอืผูใ้ห ้
เครดติการด์บนฐานของอตัราแลกแปลีย่นเงนิตรา
ทีใ่ช ้และ/หรอืคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิทีป่ระเมนิ
ทัง้นี ้โนเกยีจะไมรั่บผดิชอบสาํหรับการชาํระเงนิ
ของธนาคาร หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ใดเชน่วา่นัน้ของ
บคุคลภายนอก

11. การยกเลกิและการคนืเงนิ

ทา่นตกลงในเรือ่งการสง่มอบคอนเทน้ตแ์บบอเิล็ค
ทรอนคิ ซึง่เริม่ข ึน้พรอ้มกบัการมคํีาสัง่ซือ้ของทา่น
ทา่นไมอ่าจยกเลกิคําสัง่ซือ้ของทา่นไดถ้า้ไดม้กีาร
ดําเนนิการสัง่ซือ้ไปแลว้ ทัง้นี ้ลกัษณะของคอน
เทน้ตเ์ป็นสิง่ทีไ่มอ่าจสง่คนืได ้

ในกรณีทีภ่ายหลงัจากทา่นทําการสัง่ซือ้แลว้ทา่น
พบและแจง้โนเกยีทนัทภีายใน 48 ชัว่โมงวา่ (เอ)
คอนเทน้ตซ์ึง่ทา่นซือ้ไปนัน้มคีวามชาํรดุบกพร่อง
(บ)ี คอนเทน้ตซ์ึง่โนเกยีสง่ใหท้า่นไมส่อดคลอ้ง
กบัรายละเอยีดของคอนเทน้ตท์ีท่า่นสัง่ซือ้ผา่น
ทางบรกิาร หรอื (ซ)ี ปัญหาทางเทคนคิซึง่ทําให ้
ลา่ชา้หรอืขดัขวางการสง่คอนเทน้ต์ หรอืการสัง่ซือ้
ซ้ําหลายครัง้โดยไมเ่จตนาซึง่เกดิจากปัญหาทาง
เทคนคิดงักลา่ว การชดใชเ้ยยีวยาอยา่งเดยีวและที่

เฉพาะเจาะจงของทา่นเกีย่วกับคอนเทน้ตด์งักลา่ว
นัน้จะไดแ้ก่ การไดรั้บคอนเทน้ตใ์หมท่ดแทน หรอื
การรับเงนิคนืตามราคาซือ้ทีช่าํระสาํหรับคอน
เทน้ตนั์น้ตามทีโ่นเกยีกําหนดเพยีงฝ่ายเดยีว มเิชน่
นัน้ จะไมม่กีารคนืเงนิ ทัง้นี ้หากทา่นประสบกับ
เรือ่งขา้งตน้ โปรดตดิตอ่ฝ่ายชว่ยเหลอืลกูคา้ของ
โนเกยี

โปรดรับทราบวา่โนเกยีอาจไมส่ามารถดําเนนิการ
ตามการรอ้งขอของทา่นทีใ่หช้ว่ยเหลอืลกูคา้ หาก
ทา่นไมอ่าจใหข้อ้มลูเฉพาะของธรุกรรมของทา่น
ซึง่โนเกยีมอบใหท้า่นไวแ้ลว้ภายหลงัการสัง่ซือ้
จากบรกิารของทา่น โนเกยีอาจดําเนนิการเรือ่งการ
คนืเงนิสาํหรับคอนเทน้ตเ์ฉพาะกรณีทีร่าคารวมทัง้
สิน้มากกวา่วงเงนิทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ทีม่ผีลบงัคบั
ใชไ้ดกํ้าหนดไว ้

12. ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) ใหแ้กโ่นเกยี

โดยการเสนอความคดิเห็น ขอ้มลูยอ้นกลบัและ/
หรอืขอ้เสนอ (“ขอ้มลูยอ้นกลบั”)ใหแ้กโ่นเกยีผา่น
บรกิารหรอืวธิกีารอืน่ใด ทา่นรับรูว้า่และตกลงวา่
(1) โนเกยีอาจมคีวามคดิเห็นในการพัฒนาทีค่ลา้ย
กนักบัขอ้มลูยอ้นกลบั (2) ขอ้มลูยอ้นกลบัของทา่น
ไมม่ขีอ้มลูความลบั หรอืขอ้มลูทีม่กีรรมสทิธิข์อง
ทา่น หรอืของบคุคลภายนอก (3) โนเกยีไมอ่ยูภ่าย
ใตภ้าระผกูพันในการรักษาความลบัเกีย่วกบัขอ้มลู
ยอ้นกลบั (4) โนเกยีอาจใช ้แจกจ่าย ใชป้ระโยชน์
และพัฒนาและดดัแปลงขอ้มูลยอ้นกลบัดงักลา่ว
ไดโ้ดยเสรสีาํหรับวตัถปุระสงคใ์ดๆ และ (5) ทา่น
ไมม่สีทิธใินการไดรั้บคา่ชดเชยประเภทใดๆจาก
โนเกยี

13. กจิกรรมทางสงัคมและการแบง่ปนัเรือ่ง
ตําแหนง่ (location)

ทา่นอาจใชฟี้เจอรใ์นบรกิารเพือ่แบง่ปันตําแหน่ง
(location) สถานภาพ คอนเทน้ต ์เนือ้หาหรอืขอ้มลู
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สว่นตัวของทา่นหรอืสือ่สารกบัผูใ้ชร้ายอืน่ เว็บไซต์
และบรกิารอืน่ๆ อนึง่ โดยการใชฟี้เจอรเ์หลา่นี้ ทา่น
ตกลงวา่โนเกยีอาจใชห้รอืมอบขอ้มลูดังกลา่วให ้
แกบ่รกิารอืน่ หรอืบคุคลอืน่ซึง่ทา่นตกลงจะสือ่สาร
หรอืแบง่ปันขอ้มลูนีใ้หด้ว้ย ผูใ้ชบ้รกิารและบคุคล
เหลา่นี้ เชน่ บคุคลตดิตอ่ของทา่นอาจเห็น
ตําแหน่ง (location) สถานภาพหรอืขอ้มูลสว่นตวั
ของทา่น ในการใชฟี้เจอรเ์หลา่นี้ ทา่นตกลงจะไม่
แบง่ปันขอ้มลู คอนเทน้ตห์รอืเนือ้หาหรอืลงิคก์บั
บรกิารหรอืเว็บไซตใ์ดๆ ซึง่ (เอ) มคีอนเทน้ตห์รอื
เนือ้หาอืน่ใดทีผ่ดิกฎหมายหรอืไม่เหมาะสม หรอื
(บ)ี หาประโยชนจ์ากสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา
โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืสนับสนุนผูใ้ชล้ะเมดิ
ลขิสทิธิ ์อนึง่ การสือ่สารใดๆ ไมเ่กีย่วขอ้งกับ
โนเกยีและเป็นเรือ่งระหวา่งทา่นกบัผูใ้ชร้ายอืน่โดย
เฉพาะ

14. การมพีรอ้ม (availability) และขอ้
กําหนดทางเทคนคิ

การมพีรอ้ม (availability) ของคอนเทน้ตแ์ละ
บรกิารอาจแตกตา่งกนัและขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของ
โนเกยีฝ่ายเดยีว โนเกยีขอปฏเิสธความรับผดิอยา่ง
ชดัแจง้ในเรือ่งคํารับรองหรอืการรับประกันวา่คอน
เทน้ตห์รอืบรกิารนัน้ๆ จะมพีรอ้ม บรกิารอาจมไีม่
พรอ้มในทกุประเทศและอาจมใีหเ้ฉพาะบางภาษา
เทา่นัน้ บรกิาร การดําเนนิการและฟีเจอรบ์างอยา่ง
อาจจะขึน้อยูกั่บเครอืขา่ย การเขา้กนัได ้
(compatibility) ของอปุกรณ์ทีใ่ชแ้ละรูปแบบคอน
เทน้ตท์ีส่นับสนุนดว้ยเชน่กัน

การทีจ่ะเขา้ถงึบรกิารนัน้ ทา่นอาจตอ้งดาวน์โหลด
ซอฟทแ์วรเ์ฉพาะทางซึง่พัฒนาโดยโนเกยีหรอื
โดยฝ่ายอืน่

โนเกยีอาจใชด้ลุยพนิจิของตนเพยีงฝ่ายเดยีวใน
อนัทีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ขใหถู้กตอ้งหรอืไมใ่ห ้
บรกิารตอ่ไปทัง้หมดหรอืบางสว่นของบรกิาร ทัง้นี้

บรกิารอาจไมม่ใีนชว่งหยดุซอ่มบํารุงและในชว่ง
เวลาอืน่ เพือ่จะทําใหแ้น่ใจวา่ทา่นไดซ้อฟทแ์วร์
ของอปุกรณ์และแอพพลเิคชัน่ของโนเกยีรุ่นลา่สดุ
ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ของทา่นตรวจสอบกับโนเกยีโดย
อตัโนมัตเิรือ่งการมพีรอ้มของการปรับปรุง
ซอฟทแ์วรใ์หท้นัสมัย หากพบวา่มซีอฟทแ์วรท์ี่
ปรับปรุงแลว้ ทา่นจะไดรั้บอนุญาตใหต้ดิตัง้ได ้
ทนัท ีทา่นอาจปิดทาง (disable) การตรวจสอบ
โดยอตัโนมัตสิาํหรับการปรับปรุงโดยการตัง้คา่ใน
อปุกรณ์ของทา่น อนึง่ ทา่นอาจตดิตัง้ซอฟทแ์วร์
ผา่นชอ่งทางการปรับปรุงซอฟทแ์วรท์ีม่ก็ีได  ้หาก
โนเกยีเห็นวา่การปรับปรุงซอฟทแ์วรใ์หท้นัสมัย
เป็นสิง่สาํคญัหรอืจําเป็น ทา่นจะไม่อาจใชเ้วอรช์ัน่
เดมิของซอฟทแ์วรต์อ่ไปได  ้โนเกยีอาจไม่ใหม้กีาร
ใชเ้วอรช์ัน่เดมิของซอฟทแ์วร์ หรอืบรกิารจนกวา่จะ
มกีารตดิตัง้เวอรช์ัน่ทีท่นัสมัย

โนเกยีอาจปิดทาง (disable) คอนเทน้ตห์รอื
ซอฟทแ์วรใ์ดๆทีอ่ยูใ่นบรกิารของทา่นอันเนือ่งมาก
จากเหตใุดก็ตาม และลบทิง้คอนเทน้ตห์รอื
ซอฟทแ์วรแ์ละ/หรอืปิดทาง (disable) สาํเนาของ
แอพพลเิคชัน่ใดๆบนอปุกรณ์ของทา่นเพือ่ทีจ่ะ
ปกป้องบรกิาร ผูจั้ดหาแอพพลเิคชัน่ ผูใ้หบ้รกิาร
โทรคมนาคมไรส้าย (wireless carriers) เหนอื
เครอืขา่ยทีค่ณุเขา้ถงึ (access)บรกิารหรอืบคุคล
ฝ่ายอืน่ใดซึง่ไดรั้บผลกระทบหรอือาจไดรั้บผล

บรกิารเฉพาะทาง (particular service) อาจเป็น
เวอรช์ัน่กอ่นออกใหบ้รกิาร (pre-release version)
เชน่ การออกใหบ้รกิารเบตา้ (beta release) และ
อาจไมทํ่างานแบบเดยีวกบัเวอรช์ัน่สดุทา้ยก็เป็น
ได ้ทัง้นี ้โนเกยีอาจเปลีย่นเวอรช์ัน่ของบรกิารหรอื
ซอฟทแ์วรใ์นสาระสําคญั หรอือาจตดัสนิใจทีจ่ะไม่
นําเวอรช์ัน่สดุทา้ยออกใหบ้รกิาร

15. ตวัเชือ่มโยงไปยงัเว็บไซตแ์ละเนือ้หาของ
บุคคลภายนอก
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โนเกยีอาจรวมการเขา้ถงึเว็บไซตห์รอืบรกิารบน
อนิเตอรเ์น็ตหรอืลกูคา้ทีพ่รโีหลดไวแ้ลว้
(preloaded clients) เพือ่ทําใหท้า่นสามารถไปยัง
เว็บไซตต์า่งๆ บนอนิเทอรเ์น็ต ซึง่เป็นของบคุคล
ภายนอกหรอืดําเนนิการโดยบคุคลภายนอก ทา่น
ตอ้งตรวจสอบและตกลงตามกฎระเบยีบการใชข้อง
เว็บไซตเ์หลา่นี้กอ่นทีจ่ะใชเ้ว็บไซตห์รอืบรกิาร
เหลา่นี้

โนเกยีไมม่อํีานาจควบคมุเนือ้หา เว็บไซตห์รอื
บรกิารของบคุคลภายนอก และไม่รับผดิชอบตอ่
บรกิารทีใ่หห้รอืเนือ้หาทีส่รา้งขึน้หรอืเปิดเผย โดย
เว็บไซตห์รอืบรกิารของบคุคลภายนอกเหลา่นี้ ตวั
เชือ่มโยงไปยังเว็บไซตข์องบคุคลภายนอกไมไ่ด ้
แสดงนัยวา่โนเกยีสนับสนุนเว็บไซตนั์น้ หรอื
ผลติภัณฑ ์หรอืบรกิารทีอ่า้งถงึในเว็บไซตนั์น้

นอกจากนี้ ทา่นและผูใ้ชร้ายอืน่ๆ อาจสรา้งคอน
เทน้ตแ์ละตวัเชือ่มโยงคอนเทน้ตภ์ายในบรกิารที่
ยังไมเ่คยมกีารเสนอตอ่บรกิารมากอ่น ดังนัน้ ทา่น
จงึตกลงวา่โนเกยีไมม่คีวามรับผดิชอบตอ่คอน
เทน้ตห์รอืตัวเชือ่มโยงประเภทนี้

16. โฆษณา

บรกิารอาจรวมถงึโฆษณา อนึง่ โฆษณาอาจมเีป้า
หมายถงึคอนเทน้ตห์รอืขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวใ้นบรกิาร
ขอ้ซกัถามทีทํ่าผา่นทางบรกิารหรอืขอ้มลูอืน่ใด

17. ขอ้มูลสว่นตวั

นโยบายสทิธใินความเป็นสว่นตวัและขอ้มลูสว่นตวั
เพิม่เตมิใดๆ ทีจั่ดหาไวใ้หท้า่นใหใ้ชบ้งัคบัแกก่าร
ใชข้อ้มลูสว่นตวัของทา่น

18. ขอ้จํากดัความรบัผดิ

บรกิารนีจั้ดหาให ้“ตามสภาพทีเ่ป็นอยู่” และ “ตาม
ทีม่อียู่” โนเกยีไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัวา่บรกิารจะ
ไมส่ะดดุหรอืจะปราศจากความผดิพลาด หรอืไวรัส
โนเกยีไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัประเภทใดๆ ไมว่า่
โดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิาย ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากัด
เฉพาะการรับประกนัเกีย่วกบักรรมสทิธิห์รอืการไม่
ละเมดิสทิธ ิหรอืการรับประกนัโดยปรยิายเกีย่วกับ
ความเหมาะสมในเชงิพาณชิย ์หรอืความเหมาะสม
เพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะอย่างหนึง่อยา่งใด ตลอด
จนการรับประกนัเกีย่วกบัความพรอ้ม ความถูกตอ้ง
ความเชือ่ถอืได ้ขอ้มลูหรอืเนือ้หาของบรกิาร ทา่น
ตกลงและรับทราบอย่างชดัแจง้วา่การใชบ้รกิารอยู่
ในความเสีย่งของทา่นแต่ เพยีงผูเ้ดยีว และทา่น
อาจมคีวามเสีย่งตอ่คอนเทน้ตจ์ากแหลง่ตา่งๆ

เวน้แตค่วามรับผดิตอ่การเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บ
เสยีหายสว่นบคุคลทีเ่กดิ จากความประมาท
เลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงหรอืการจงใจประพฤตมิชิอบ
โนเกยีไมม่คีวามรับผดิตอ่ความเสยีหายทางตรง
ความเสยีหายทางออ้ม ความเสยีหายทีเ่กีย่วเนือ่ง
คา่เสยีหายในเชงิลงโทษหรอืความเสยีหายทีเ่ป็น
ผลสบืเนือ่งซึง่เกดิจากการใช  ้หรอืการไม่สามารถ
ใชบ้รกิาร

19. การรบัผดิชดใชค้า่เสยีหาย

ทา่นตกลงทีจ่ะตอ่สู ้รับผดิชดใชแ้ละป้องกนัโนเกยี
จากการเรยีกรอ้งสทิธทิัง้ปวงโดยบคุคลภายนอก
และความรับผดิ การประเมนิ ความสญูเสยี คา่ใช ้
จา่ยหรอืความเสยีหายทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้จาก 1) การ
ทีท่า่นละเมดิขอ้กําหนดฉบบันี้ 2) การทีท่า่นละเมดิ
หรอืฝ่าฝืนสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธิ
อืน่ๆ หรอืความเป็นสว่นตวัของบคุคลภายนอก
หรอื 3) การทีบ่คุคลภายนอกใชบ้รกิารโดยมชิอบ
ในกรณีทีก่ารใชโ้ดยมชิอบนัน้อาจเกดิขึน้จรงิ
เนือ่งจากการทีท่า่นไมใ่ชม้าตรการที่ เหมาะสมใน
การป้องกันมใิหม้กีารใชช้ือ่ผูใ้ช ้(username) และ
รหัสผา่น (password) ของทา่นโดยมชิอบ
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20. บทบญัญตัเิบ็ดเตล็ด

20.1 การเลอืกใชก้ฎหมาย

ใหข้อ้กําหนดฉบบันีอ้ยูใ่นบงัคบัของกฎหมาย
ฟินแลนด ์โดยไมคํ่านงึถงึบทบญัญัตวิา่ดว้ย
กฎหมายขดักนั

20.2 ความสมบูรณ์

ขอ้กําหนดฉบบันีม้ไิดเ้ป็นการตดัหรอืจํากัดสทิธิ
ตามกฎหมายทีท่า่นมอียู่ในประเทศถิน่ทีอ่ยูข่อง
ทา่นทีไ่มอ่าจสละไดต้ามกฎหมาย หากพบวา่
บทบญัญัตขิองขอ้กําหนดฉบบันีไ้มส่มบรูณ์ ความ
สมบรูณ์ของบทบญัญัตสิว่นทีเ่หลอืจะไมไ่ดรั้บ
ผลกระทบ และใหแ้ทนทีบ่ทบญัญัตทิีไ่มส่มบรูณ์
ดว้ยบทบญัญัตทิีส่มบรูณ์และใกลเ้คยีงทีส่ดุ กบัผล
และวตัถุประสงคข์องขอ้กําหนดฉบบันี้ ในกรณีที่
บทบญัญัตขิองขอ้กําหนดนีข้อ้ใดขอ้หนึง่หรอื
หลายขอ้ไมเ่กีย่วขอ้งกับการใชบ้รกิารของทา่น มิ
ใหก้ระทบตอ่ความสมบรูณห์รอืตอ่การบงัคบัใชไ้ด ้
ของบทบญัญัตอิืน่หรอืขอ้กําหนดทัง้หมด หากมี
ความขดัแยง้กนัระหวา่งขอ้กําหนดสาํหรับบรกิาร
และนโยบายวา่ดว้ยสทิธใินความเป็นสว่นตวั ให ้
บทบญัญัตขิองขอ้กําหนดสาํหรับบรกิารเหลา่นีม้ี
ผลบงัคบัใชเ้หนอืกวา่ บทบัญญัตขิองขอ้กําหนด
ฉบบันีซ้ ึง่มคีวามมุ่งหมายใหก้ารลงทะเบยีนของ
ทา่นยังมผีลบงัคบัใชต้อ่ไปภายหลงัจากทีข่อ้
กําหนดฉบบันี้ส ิน้สดุลง จะยังคงมผีลสมบรูณ์ตอ่ไป
ภายหลงัจากทีข่อ้กําหนดฉบบันีส้ ิน้สดุลง

20.3 การเปลีย่นแปลงขอ้กําหนด

โนเกยีอาจเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดฉบบันีใ้นเวลา
ใดก็ไดโ้ดยไม่ ตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ หากขอ้
กําหนดฉบบันี้มกีารเปลีย่นแปลงในสาระสาํคญั
หรอืในทางลบ โนเกยีจะใหคํ้าบอกกลา่วลว่งหนา้
แยกตา่งหากเพือ่แจง้การเปลีย่นแปลงนัน้

ทา่นตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบขอ้กําหนด
ฉบบันีอ้ยา่งสมํา่เสมอ การทีท่า่นใชบ้รกิารตอ่ไป
ยอ่มเป็นการทีท่า่นใหค้วามยนิยอมตอ่การ
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขใดๆ

21. ทรพัยส์นิทางปญัญา

บรกิาร คอนเทน้ตแ์ละซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บ
ความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายลขิสทิธิร์ะหวา่ง
ประเทศ โนเกยีขออา้งสทิธใินลขิสทิธิต์า่งๆ ใน
บรกิาร คอนเทน้ตแ์ละซอฟทแ์วรข์องตนเทา่ที่
กฎหมายจะใหอ้า้งสทิธไิด ้อนึง่ ภายใตบ้งัคบัแห่ง
ขอ้กําหนดฉบบันี้ โนเกยีขอสงวนสทิธ ิกรรมสทิธิ์
และผลประโยชนท์ัง้ปวงในบรกิาร คอนเทน้ตแ์ละ
ซอฟทแ์วรแ์ละในผลติภณัฑ์ ซอฟตแ์วรแ์ละทรัพย์
สนิอืน่ๆ ทัง้ปวงของโนเกยีซึง่ไดจ้ัดหาใหแ้กท่า่น
หรอืซึง่ทา่นไดใ้ชผ้า่นทางบรกิาร

22. การโอนสทิธิ

โนเกยีอาจโอนสทิธแิละภาระผกูพันภายใตข้อ้
กําหนดนีใ้หแ้กบ่รษัิทแมข่องโนเกยี บรษัิทในเครอื
หรอืใหแ้กบ่รษัิทภายใตก้ารควบคมุร่วมกนักบั
โนเกยี นอกจากนี้ โนเกยีอาจโอนสทิธแิละภาระ
ผกูพันภายใตข้อ้กําหนดนีใ้หแ้กบ่คุคลภายนอก
เกีย่วกบัการควบกจิการ การไดม้าซึง่กรรมสทิธิ์
การขายสนิทรัพยโ์ดยผลของกฎหมายหรอืโดยสิง่
อืน่

โนเกยีใหค้วามสําคญัเกีย่วกบัสทิธใินความ
เป็นสว่นตวัของทา่น
โนเกยีมุง่มั่นทีจ่ะปกป้องสทิธใินความเป็นสว่นตวั
ของทา่น และปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มลูและกฎหมายวา่ดว้ยสทิธใินความ
เป็นสว่นตวัทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ในปัจจบุนั นโยบายเรือ่ง
สทิธใินความเป็นสว่นตวันี้ (“นโยบาย”) อธบิายวธิี
การทีบ่รษัิทดําเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นตวั ใน
นโยบาย ฉบบันีคํ้าวา่ “ขอ้มลูสว่นตวั” หมายถงึ
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ขอ้มลูทีเ่กีย่วกับการบง่ชีห้รอืสามารถบง่ชีตั้วบคุคล
(ไดแ้กบ่คุคลธรรมดา) ได ้คําวา่ “โนเกยี” หมายถงึ
โนเกยี คอรเ์ปอเรชัน่ รวมทัง้บรษัิทในเครอืของ
โนเกยี (รวมทัง้ทีร่ะบวุา่ “เรา” หรอื “ของเรา”)
นโยบายนีใ้ชเ้พือ่ดําเนนิการกบัขอ้มลูสว่นตวัของ
ทา่นในกรณีทีโ่นเกยีเป็นผูค้วบคมุดแูล หรอืใน
กรณีทีโ่นเกยีอา้งองิถงึการบังคบัใชน้โยบายนี้

โนเกยีอาจใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธใินความ
เป็นสว่นตวัซึง่เกีย่วกบัผลติภัณฑห์รอืบรกิารบาง
อยา่งของโนเกยีผา่นทางรายละเอยีดของบรกิาร
และการบอกกลา่วอืน่ๆ หากมสีว่นใดทีข่ดัแยง้กบั
นโยบาย ใหถ้อืตามขอ้มลูดงักลา่ว

บรกิารของบคุคลภายนอกซึง่ตดิตัง้ในอปุกรณ์ของ
ทา่นอาจทําใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีอ่ยูใ่น
อปุกรณ์ของทา่นได ้ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ
โนเกยีอาจมกีารเชือ่มโยงไปยังเว็บไซตข์องบรษัิท
อืน่ และบรกิารของบคุลภายนอกซึง่มนีโยบายเรือ่ง
สทิธใินความเป็นสว่นตวัของตนเอง โนเกยีขอ
แนะนําใหท้า่นอา่นนโยบายเรือ่งสทิธใินความเป็น
สว่นตัวของบรกิารดงักลา่วดว้ย และโนเกยีจะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่แนวปฏบิตัเิรือ่งสทิธใินความเป็นสว่นตวั
หรอืคอนเทน้ตข์องบรกิารดงักลา่ว

การทีท่า่นใชเ้ว็บไซตน์ีแ้ละ/หรอืสง่ขอ้มูลสว่น
ตวัใหก้บัโนเกยีน ัน้แสดงวา่ ทา่นเห็นชอบกบั
การดําเนนิการเกีย่วกบัขอ้มูลสว่นตวัของทา่น
ตามลกัษณะทีกํ่าหนดไวใ้นนโยบายนี้ หาก
ทา่นไมเ่ห็นชอบกบันโยบาย นีโ้ปรดอยา่ใช้
เว็บไซตน์ีห้รอืใหข้อ้มูลสว่นตวัของทา่นกบั
โนเกยี

ทําไมโนเกยีตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลไว?้

โนเกยีจะเก็บขอ้มลูสว่นตวัของทา่นเมือ่ทา่นซือ้ ใช ้
หรอืทําการลงทะเบยีนในผลติภัณฑแ์ละบรกิาร
ของโนเกยี เขา้ร่วมในแคมเปญหรอืตดิตอ่โดย

ประการอืน่กบัโนเกยี ตวัอยา่งดา้นลา่งเป็นประเภท
ของขอ้มลูทีจ่ะทําการเก็บรวบรวมไว ้
• การทา่นใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของ
โนเกยี เมือ่ทา่นใชผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา
โนเกยีจะเก็บรวบรวมโดยทีอ่ยู่ IP ของทา่น เวลาที่
เขา้ใช ้เว็บไซตท์ีท่า่นเชือ่มตอ่เขา้มา หนา้ทีท่า่น
เยีย่มชม ลงิคท์ีท่า่นใช ้คอทเนน้ตท์ีท่า่นดแูละ
ขอ้มลูอืน่ใดดงักลา่วซึง่บราวเซอรข์องทา่นมอบให ้
เรา บรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องเราบางประเภท
อาจเก็บรวบรวมตวัระบอุปุกรณ์โทรศพัทเ์คลือ่นที่
ซึง่มลีกัษณะเฉพาะ (unique mobile device
identifier) ขอ้มลูเอกลกัษณ์ผูส้มัครใชบ้รกิาร ตวั
ระบเุฉพาะของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย (network
service provider specific identifier) การตัง้คา่
เครอืขา่ยและขอ้มูลอืน่ เมือ่ทา่นใชผ้ลติภัณฑแ์ละ
บรกิารของเราหรอืตดิตอ่กบัเราเกีย่วกบัเครอืขา่ย
โทรคมนาคม ขอ้มูลเพิม่เตมิบางอย่าง เชน่
หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องทา่น อาจสง่มายัง
โนเกยีโดยผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของทา่น
• ขอ้มูลทีท่า่นใหก้บัโนเกยี เราอาจขอให ้
ทา่นใหข้อ้มูลเชน่ ชือ่ของทา่น ทีอ่ยูอ่เีมล ์ทีอ่ยู่
ถนน รวมทัง้รหัสผา่น คํายนิยอมของทา่น ความชืน่
ชอบและขอ้มลูป้อนกลบั (feedback) ของทา่น
ขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณ์ของทา่น อายุ เพศ รหัส
ไปรษณียแ์ละภาษาทีท่า่นชืน่ชอบ เราขอแจง้วา่
ขอ้มลูบางรายการทีเ่ป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถบง่ชีต้วั
บคุคลไดซ้ึง่เก็บรวบรวมจากทา่น อาจกลายเป็น
ขอ้มลูทีส่ามารถบง่ชีต้วับคุคลไดเ้มือ่ทา่นใหข้อ้มลู
สว่นตวัของทา่นกบัโนเกยี นอกจากนีโ้นเกยีอาจได ้
รับขอ้มลูสว่นตวับางอยา่งจากบรษัิททีใ่หเ้ชา่ราย
ชือ่ และแหลง่ขอ้มลูอืน่ทีส่าธารณชนทัว่ไป
สามารถเขา้ดไูดท้ัง้นีต้ามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่น
ขณะนี ้บรกิารบางอย่างของโนเกยีอาจขอใหท้า่น
ใหข้อ้มลูเกีย่วกบับคุคลอืน่เชน่ในกรณี ทีท่า่นสัง่
ผลติภัณฑท์ีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะใหโ้นเกยีสง่ให ้
กบัผูรั้บโดยตรง
• ธุรกรรมทีท่า่นทํากบัโนเกยี โนเกยี จะ
ทําการเก็บรวบรวมเกีย่วกบัการซือ้และการใช ้
ผลติภัณฑ ์และบรกิารของโนเกยีของทา่นรวมทัง้
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ขอ้มลูเกีย่วกบัการตดิตอ่อืน่ทีท่า่น ตดิตอ่กบัโนเกยี
ขอ้มลูดังกลา่วอาจรวมถงึรายละเอยีดของคําถาม
หรอืการรอ้งขอของทา่น ผลติภัณฑแ์ละบรกิารที่
จัดให ้รายละเอยีดการจัดสง่ เลขบญัชธีนาคาร ราย
ละเอยีดของบัตรเครดติ ทีอ่ยู่ทีใ่ชสํ้าหรับสง่ใบ
เรยีกเก็บเงนิ เครดติเชค็และรายละเอยีดทางการ
เงนิอืน่ รายละเอยีดของขอ้ตกลงระหวา่งทา่นและ
โนเกยี บนัทกึเกีย่วกบัการตดิตอ่และสือ่สาร  ขอ้มลู
และรายละเอยีดเกีย่วกับ คอนเทน้ตท์ีท่า่นใหก้ับ
โนเกยีและขอ้มูลอืน่เกีย่วกบัธรุกรรมดงักลา่ว
เป็นตน้ โนเกยีอาจบนัทกึการสือ่สารของทา่นกบั
ฝ่ายดแูลลกูคา้ของโนเกยีหรอืจดุตดิตอ่อืน่ ทัง้นี้
ตามกฎหมายทีใ่ชบั้งคบัอยูใ่นปัจจบุนั
• ขอ้มูลตําแหนง่ (Location data) บรกิาร
บนฐานของตําแหน่ง (location-based service)
และฟีเจอรข์องโนเกยีอาจมกีารใชด้าวเทยีม,

หรอขื อ้มูลตําแหน่งบนฐานของเครอืขา่ย
(network based location data) อืน่ๆ ตวัอยา่ง
เชน่ ทีอ่ยู่ IP (IP-address) ของทา่นเป็นตน้ วธิกีาร
ชว่ยหาตําแหน่งของอปุกรณ์ (assisted
positioning method of device) เชน่ Assisted
GPS จะใหข้อ้มลูตําแหน่งทีร่วดเร็วและแมน่ยํา
มากกวา่เดมิ การใชว้ธิกีารชว่ยหาตําแหน่ง
(assisted positioning method) อาจเกีย่วพันกบั
การแลกเปลีย่นขอ้มลูตําแหน่งของทา่น, ตวับง่ชี้
เครอืขา่ยไรส้าย (wireless network identifiers)
พรอ้มดว้ย อปุกรณ์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ (unique
device) หรอืตวับง่ชีข้องผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
พรอ้มดว้ยเซริฟ์เวอรตํ์าแหน่ง (network service
provider identifiers with a location server)
โนเกยีดําเนนิการกบัขอ้มลูนีโ้ดยไมร่ะบชุือ่ ทัง้นี้
โดยขึน้อยู่กับการตัง้คา่ตําแหน่งของทา่น
(positioning settings) และ การใชบ้รกิาร
ตําแหน่ง (location services) ของทา่นกับผูใ้ห ้
บรกิารอืน่ๆ อปุกรณ์ (device) ของทา่นจงึอาจ
เชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรข์องผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ซึง่
มไิดค้วบคมุหรอืดําเนนิการโดยโนเกยี โนเกยีจงึ
ขอแนะนําใหท้า่นตรวจสอบนโยบายการรักษาสทิธิ
ในความเป็นสว่นตวัของผูใ้หบ้รกิารนัน้ๆ เพือ่จะได ้

เขา้ใจวธิกีารทีผู่ใ้หบ้รกิารเหลา่นัน้ดําเนนิการกบั
ขอ้มลูตําแหน่งของทา่น ทา่นสามารถแกไ้ขการตัง้
คา่ตําแหน่งของอปุกรณ์ของทา่นจากการตัง้คา่
อปุกรณ์ เชน่ เปลีย่นหรอื ปิดการทํางานของวธิกีาร
หาตําแหน่ง (disable positioning methods) หรอื
เซริฟ์เวอรข์องตําแหน่ง (location servers) หรอื
แกไ้ขความแมน่ยําของขอ้มลูตําแหน่ง

โนเกยีขอเสนอบรกิารบนฐานของตําแหน่ง
(location-based service) และฟีเจอรท์ีห่ลาก
หลายซึง่อาจตอ้งมกีารใชข้อ้มูลตําแหน่งของทา่น
เชน่ เมือ่ทา่นคน้หาตําแหน่ง (location based
search), ใชฟี้เจอรเ์พิม่เรือ่งตําแหน่งอากาศ
(location enhanced weather features) หรอื
รอ้งขอขอ้มูลแผนที ่(map data) ขอ้มลูตําแหน่ง
ของทา่นอาจถกูสง่ไปยังโนเกยีเพือ่ใหค้อนเทน้ตท์ี่
ถกูตอ้งแกท่า่น สิง่ทีก่ลา่วมานัน้ยังรวมถงึการ
โฆษณาบนฐานของตําแหน่ง (location based
advertising) อนึง่ บรกิารบนฐานของตําแหน่ง
(location based services) บางอย่างอาจยอมให ้
ทา่นเชือ่มโยงขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นกบั
ตําแหน่งของทา่น ทัง้นี ้หากจะเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่ว
กบับรกิารบนฐานของตําแหน่ง และฟีเจอรท์ีม่อียู่
โปรดอา้งองิกบัคําแนะนําและวสัดสุนับสนุนสําหรับ
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารอืน่ๆของเรา

ทําไมโนเกยีดําเนนิการกบัขอ้มูลสว่นตวัของ
ทา่น?

โนเกยีจะดําเนนิการกบัขอ้มลูสว่นตวัของทา่นเพือ่
วตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี้ ขอเรยีนวา่อาจมี
วตัถปุระสงคห์นึง่อยา่งหรอืหลายอยา่งพรอ้มกนัใน
การดําเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูดงักลา่ว
• การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โนเกยี
อาจใชข้อ้มลูสว่นตวัของทา่นเพือ่ใหผ้ลติภัณฑ์
และบรกิารของเราแกท่า่น เพือ่ดําเนนิการเกีย่วกับ
คําสัง่ของทา่น หรอืตามทีจํ่าเป็นเพือ่ปฏบิตัติามขอ้
ตกลงระหวา่งทา่นและโนเกยี หรอืเพือ่ดําเนนิการ
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เกีย่วกบัการทํางานและความปลอดภัยของ
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของโนเกยี เพือ่ระบตุวัทา่น
และเพือ่ป้องกนัและตรวจสอบเกีย่วกบัการหลอก
ลวงหรอืการใชใ้นทางทีผ่ดิอืน่ๆ
• การพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โนเกยี
อาจใชข้อ้มลูสว่นตวัของทา่นเพือ่พัฒนา
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของโนเกยี อย่างไรก็ตาม
สว่นใหญ่แลว้โนเกยีจะใชเ้ฉพาะขอ้มูลรวมและ
ขอ้มลูเชงิสถติเิพือ่การพัฒนาผลติภัณฑแ์ละ
บรกิารของโนเกยี นอกจากนีโ้นเกยีอาจรวมขอ้มลู
สว่นตัวของทา่นทีเ่กีย่วกบัการใชผ้ลติภัณฑ์ และ/
หรอืบรกิารของโนเกยีเขา้กบัขอ้มลูสว่นตวัของ
ทา่นทีเ่ราอาจเก็บไว ้เวน้แตจ่ะเก็บขอ้มูลสว่นตวัดงั
กลา่วไวเ้พือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่
• การตดิตอ่สือ่สารกบัทา่น โนเกยีอาจใช ้
ขอ้มลูสว่นตวัของทา่นเพือ่ทําการตดิตอ่สือ่สารกับ
ทา่นเพือ่สง่การเตอืนเรือ่งสําคญั (critical alerts)
และประกาศอืน่เกีย่วกบัผลติภัณฑ์ และ/หรอื
บรกิารของเรา และเพือ่การตติอ่ทา่นเพือ่
วตัถุประสงคเ์กีย่วกบัการดแูลลกูคา้

การตลาดและการใหคํ้าแนะนํา โนเกยีอาจใช ้
ขอ้มลูสว่นตวัของทา่นเพือ่ทําใหข้อ้เสนอของเรา
เป็นของสว่นบคุคล และเพือ่การมอบบรกิารที่
เกีย่วขอ้งแกท่า่นใหม้ากขึน้ เชน่ การใหคํ้าแนะนํา
และการแสดงคอนเทน้ตท์ีทํ่าตามลกูคา้ประสงค์
และโฆษณาในบรกิารของเรา ซึง่อาจรวมถงึการ
แสดงคอนเทน้ตข์องโนเกยีและของบคุคล
ภายนอก โนเกยียังอาจใชข้อ้มลูสว่นตวัของทา่น
สาํหรับการทําการตลาดโดยตรงหรอืเพือ่
วตัถุประสงคใ์นการวจัิย เชน่ ทําวจัิยการตลาด และ
โนเกยีอาจตดิตอ่ทา่นเพือ่แจง้ใหท้า่นทราบถงึ
ผลติภัณฑใ์หม่ บรกิารหรอืโปรโมชัน่ใหมท่ีโ่นเกยี
อาจเสนอตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจบุนั

การใชอุ้ปกรณโ์นเกยีของทา่นคร ัง้แรก

ในการใชอ้ปุกรณ์ครัง้แรกของทา่น อาจมกีารสรา้ง
บญัชโีนเกยีขึน้สาํหรับทา่นหรอืทา่นอาจตอ้ง sign
in ดว้ยบญัชโีนเกยีทีท่า่นมอียู่ ซึง่ขึน้อยู่กบัอปุกรณ์
ของทา่น อนึง่ ในขัน้ตอน activation นัน้ ชือ่ของ
ทา่น อเีมล ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ตวั
บง่ชีอ้ปุกรณ์โทรศพัทเ์คลือ่นทีซ่ ึง่เป็นมลีกัษณะ
เฉพาะตวั (unique mobile device identifier) และ
ขอ้มลูเอกลกัษณ์ของผู ้ ัครสม  (subscriber
identity information) ของทา่นอาจสง่ไปยัง
โนเกยี และโนเกยีอาจเชือ่มโยงกบัขอ้มลูนีด้ว้ย
บญัชโีนเกยีของทา่น ขอ้มลูผสมนีอ้าจถูกใชเ้พือ่
activate การรับประกนัและการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ
บางประเภทของทา่น และเพือ่สง่ขอ้ความเฉพาะ
บคุคลใหแ้กท่า่น เชน่ อเีมล ตวัอกัษรและหรอื
ขอ้ความอืน่ ทัง้นี้ ขอ้ความเหลา่นี้อาจรวมถงึ
ขอ้ความเกีย่วกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารของโนเกยี
เชน่ tips และขอ้เสนอเชงิพาณชิย์ ทา่นอาจเลกิ
สมัครขอ้ความเหลา่นีไ้ดไ้มว่า่เวลาใด เชน่ โดยทํา
ตามขอ้มลูในขอ้ความซึง่ทา่นไดรั้บภายหลงั
อปุกรณ์ของทา่นมกีารใชง้านคําสัง่ในอปุกรณ์ หรอื
ในขอ้ความผา่นทางเครือ่งมอืการจัดการ profile
หรอืการตดิตอ่การดแูลลกูคา้ของโนเกยี ขอ้มลูที่
จัดเก็บอาจมกีารนําไปใชใ้นการแสดงคอนเทน้ต์
สว่นบคุคลเชน่กนั รวมถงึเพือ่ปรับปรุงผลติภัณฑ์
และบรกิารของโนเกยี ขอ้มลูขา้งตน้ยังนําไปใชใ้น
กรณีทา่นทําใหซ้อฟทแ์วรข์องอปุกรณ์ของทา่น
เป็นปัจจบุนั

โนเกยีใชข้อ้มูลสว่นตวัรว่มกบัผูอ้ ืน่หรอืไม่?

โนเกยีไมข่าย ใหเ้ชา่ หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นตวั
ของทา่นตอ่บคุคลภายนอกเวน้แตใ่นกรณีทีร่ะบไุว ้
ดา้นลา่งนี้
• คํายนิยอมของทา่นและบรกิารในลกัษณะ
การมสีว่นรว่มทางสงัคม โนเกยีอาจใชข้อ้มลู
สว่นตวัของทา่นร่วมกบัผูอ้ืน่หากเราไดรั้บคํา
ยนิยอมจากทา่นใหดํ้าเนนิการได  ้บรกิารบางอย่าง
อาจทําใหท้า่นสามารถใชข้อ้มลูสว่นตวัของทา่น
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กบัผูใ้ชบ้รกิารดงักลา่วรายอืน่ หรอืกบับรกิารอืน่
และผูใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว โปรดพจิารณาอยา่งถีถ่ว้น
กอ่นทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัหรอืขอ้มลูอืน่ซึง่ผู ้
ใชร้ายอืน่อาจเขา้ถงึได ้
• บรษิทัในกลุม่โนเกยีและบุคคลภายนอกที่
ไดร้บัอนุญาต โนเกยีสามารถใชข้อ้มลูสว่นตวั
ของทา่นร่วมกบับรษัิทอืน่ในกลุม่โนเกยี หรอืบคุคล
ภายนอกทีไ่ดรั้บอนุญาตซึง่เป็นผูดํ้าเนนิการเกีย่ว
กบัขอ้มลูสว่นตวัใหก้บัโนเกยีเพือ่วตัถุประสงคท์ี่
ระบไุวใ้นนโยบายนี้ ซึง่อาจรวมถงึการเรยีกเก็บเงนิ
(billing )ผา่นผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของทา่นเป็นตน้
หรอืส ิง่อืน่ การสง่มอบสิง่ทีซ่ ือ้ การใหบ้รกิารรวมถงึ
บรกิารลกูคา้ การจัดการและการวเิคราะหข์อ้มลู
ของลกูคา้ การตรวจสอบเครดติ การทําวจัิยตลาด
และการจัดการดา้นการตลาดและแคมเปญอืน่ดงั
กลา่ว เมือ่ทา่นซือ้ผลติภัณฑโ์นเกยีจากเราพรอ้ม
แผนผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย โนเกยีอาจตอ้งแลก
เปลีย่นขอ้มูลกบัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของทา่นเพือ่
การใหบ้รกิารดงักลา่วแกท่า่นได ้

โนเกยีอาจทําการตลาดแบบร่วมกบัผูอ้ืน่และการ
ตดิตอ่สือ่สารกบัหุน้สว่นรายอืน่ของโนเกยี เชน่ ผู ้
ประกอบการโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องทา่น อนึง่ เพือ่
หลกีเลีย่งการตดิตอ่สือ่สารทีซ้ํ่าซอ้นหรอืทีไ่ม่
จําเป็น และในการทีจ่ะปรับขอ้ความใหเ้หมาะสม
กบัทา่น โนเกยีอาจตอ้งจับคูข่อ้ความซึง่โนเกยีได ้
จัดเก็บไวเ้ขา้กบัขอ้มลูซึง่หุน้สว่นไดจั้ดเก็บไวใ้น
กรณีทีก่ฎหมายอนุญาตใหทํ้าได ้

บคุคลภายนอกเหลา่นีไ้มไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชข้อ้มลู
สว่นตัวของทา่นสาํหรับวตัถุประสงคอ์ืน่ใด และ
โนเกยีไดกํ้าหนดใหบ้คุคลดงักลา่วกระทําการให ้
สอดคลอ้งกบันโยบายนี้ รวมทัง้ดําเนนิมาตรการ
ดา้นความปลอดภัยทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มลู
สว่นตัวของทา่น
• การโอนระหวา่งประเทศ การจัดหา
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของโนเกยีอาจใชท้รัพยากร
และเซริฟ์เวอรท์ีอ่ยูใ่นประเทศตา่งๆ ทัว่โลก ดงันัน้

อาจมกีารโอนขอ้มลูสว่นตวัของทา่นจากประเทศที่
ทา่นใชบ้รกิารไปยังนานาประเทศ รวมทัง้ประเทศ
ทีอ่ยูน่อกเขตเศรษฐกจิของยโุรป (European
Economic Area หรอื EEA) ซึง่ไมม่กีฎหมายทีใ่ห ้
ความคุม้ครองอยา่งเฉพาะเจาะจงกบัขอ้มลูสว่นตวั
หรอืมกีฎระเบยีบทางกฎหมายวา่ดว้ยเรือ่งการ
คุม้ครองขอ้มลูทีแ่ตกตา่งกนัไป เชน่ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ในกรณีดงักลา่วโนเกยีไดดํ้าเนนิการ
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มหีลกักฎหมายเกีย่วกบัการโอน
ขอ้มลูดงักลา่ว และมกีารใหค้วามคุม้ครองอยา่ง
เพยีงพอกับขอ้มลูสว่นตวัของทา่นตามทีก่ฎหมาย
ทีบ่งัคบัใชกํ้าหนด เชน่ การใชข้อ้ตกลงมาตรฐานที่
ไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้ง (หากจําเป็น) และโดยการกําหนดใหม้ี
การใชม้าตรการทางดา้นการรักษาความปลอดภัย
เกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มลูของ
องคก์รทีเ่หมาะสม
• การเปิดเผยตามบงัคบัของกฎหมาย
โนเกยีอาจมหีนา้ทีต่ามกฎหมายทีจ่ะตอ้งเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นตวัของทา่นตอ่หน่วยงานทีม่อํีานาจ หรอื
บคุคลภายนอก เชน่หน่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย
ในประเทศตา่งๆ ทีโ่นเกยีหรอืบคุคลภายนอกที่
กระทําการแทนโนเกยีประกอบการอยู่ นอกจากนี้
โนเกยีสามารถเปิดเผยหรอืดําเนนิการประการอืน่
กบัขอ้มลูสว่นตวัของทา่นตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้
เพือ่ปกป้องผลประโยชนต์ามกฎหมายของโนเกยี
เชน่ ในกระบวนการทางแพ่งหรอือาญา
• การควบรวมกจิการ หากโนเกยีตดัสนิใจที่
จะซือ้ ขาย รวมกจิการหรอืปรับปรุงธรุกจิของ
โนเกยีในบางประเทศ การดําเนนิการดงักลา่วอาจ
รวมถงึการทีโ่นเกยีจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัตอ่ผูท้ี่
สนใจจะซือ้ หรอืผูซ้ือ้กจิการรวมทัง้ทีป่รกึษาของ
บคุคลดงักลา่ว หรอืรับขอ้มลูสว่นตวัจากผูข้ายและ
ทีป่รกึษาของผูข้าย

โนเกยีจดัการเรือ่งสทิธสิว่นบุคคลของเด็ก
อยา่งไร?

76



โดยปกตแิลว้ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของโนเกยีมขีึน้
เพือ่ผูช้มผูฟั้งท่ัวไป โนเกยีไมจั่ดเก็บขอ้มลูของ
เด็กโดยรูว้าปราศจากความย่ นิยอมของพ่อแมห่รอื
ผูป้กครอง โนเกยีเผยแพรแ่นวทางดา้นความ
ปลอดภัยสาํหรับการใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตใน
เว็บไซตข์องเรา

โนเกยีจดัการเรือ่งคุณภาพของขอ้มูล
อยา่งไร?

โนเกยีจะดําเนนิการทีเ่หมาะสมเพือ่ใหข้อ้มลูสว่น
ตวัทีโ่นเกยีไดร้วบรวมไวม้คีวามถูกตอ้งและเป็น
ปัจจบุนั และจะทําการลบขอ้มลูสว่นตวัทีไ่มเ่ป็น
ปัจจบุนั ไมถ่กูตอ้ง และไมจํ่าเป็นออกไป

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารบางอย่างของโนเกยีทําให ้
ทา่นสามารถบรหิารจัดการขอ้มลูโดยรวมของทา่น
ได ้ซึง่โนเกยีขอใหท้า่นเขา้ดขูอ้มลูสว่นตวัของ
ทา่นเป็นครัง้คราวเพือ่ตรวจดวูา่ขอ้มลูดงักลา่ววา่
ถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนัหรอืไม่ หากมกีารเปลีย่น
แปลงใดๆ ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบในการใหร้าย
ละเอยีดทีถู่กตอ้งแกโ่นเกยี และแกไ้ขขอ้มูลสว่น
ตวัทีท่า่นใหไ้วก้บัโนเกยีใหเ้ป็นปัจจบุนั

ในการปกป้องดแูลขอ้มูลสว่นตวัไดทํ้าตามข ัน้
ตอนอะไรบา้ง?

ความเป็นสว่นตวัและความปลอดภัยเป็นขอ้
พจิารณาสาํคญัในการสรา้งและการมอบผลติภัณฑ์
และบรกิารของเรา ทัง้นีเ้ราไดม้อบหมายความรับ
ผดิชอบทีเ่ฉพาะเจาะจงในการจัดการเรือ่งความ
เป็นสว่นตวัและเรือ่งเกีย่วกับความปลอดภัย เรา
บงัคบัใชน้โยบายภายในของเราและแนวทางตา่งๆ
ผา่นทางการเลอืกสรรกจิกรรมทีเ่หมาะสม รวมถงึ
การบรหิารความเสีย่งเชงิรุกและเชงิตอบสนอง
วศิวกรรมดา้นความปลอดภัย การฝึกอบรมและการ
ประเมนิ เราดําเนนิการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมใน
การจัดการเรือ่งความปลอดภัยออนไลน์ ความ

ปลอดภัยทางร่างกาย ความเสีย่งในการสญูเสยี
ขอ้มลู และความเสีย่งดงักลา่วซึง่คํานงึถงึความ
เสีย่งเห็นไดจ้ากการดําเนนิการและลกัษณะขอ้มลู
ทีจ่ะไดรั้บความคุม้ครอง อนึง่ เรายังจํากดัการเขา้
ถงึฐานขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูสว่นตวัของ
บคุคลผูม้อํีานาจ ซึง่มคีวามจําเป็นทีส่มเหตผุลใน
อนัทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่ว

โนเกยีใช ้Cookies และ Web Beacons
อยา่งไร?

Cookies เป็นไฟลข์อ้ความเล็กๆ ซึง่เว็บเซริฟ์เวอร์
สง่ถงึคอมพวิเตอรข์องทา่น เราใช ้cookies เพือ่
มอบประโยชนต์า่งๆ แกท่า่น Session cookies
จดจํากจิกรรมกอ่นหนา้นีท้ีท่า่นทําไป เชน่ รายการ
ทีท่า่นใสไ่วใ้นตระกรา้ซือ้สนิคา้ (shopping cart)
อนึง่ cookies ทียั่งคงอยู่ก็จะใชเ้พือ่บนัทกึความชืน่
ชอบของทา่นทีม่ใีนหลายๆ เรือ่ง เชน่ การกําหนด
ตามแตล่ะบคุคลในเว็บไซตข์องเรา เป็นตน้
Cookies ยังอาจใชใ้นการแสดงโฆษณาเป้าหมาย
และขอ้แนะนําตา่งๆ เชน่ เพือ่ขจัดการแสดง
โฆษณาแกท่า่นหลายครัง้ หรอืแสดงโฆษณาทีเ่รา
เห็นวา่ทา่นสนใจ ซึง่อยู่บนฐานของการกระทําที่
ผา่นมาของทา่นในเว็บไซตข์องเรา cookies ยังใช ้
เพือ่แสดงถงึประสทิธผิลของโปรโมชัน่และ
แคมเปญโฆษณาของเรา และเพือ่ปรับปรุง
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา

โนเกยีอาจใชส้ ิง่ทีเ่รยีกวา่ web beacons (หรอื
pixel tags) กบัเว็บไซตบ์างเว็บไซตข์องเรา
อยา่งไรก็ตามโนเกยีจะไมใ่ชส้ ิง่ดงักลา่วเพือ่ระบุ
ตวัผูใ้ชเ้ป็นการสว่นตวั ปกตแิลว้ web beacons
เป็นภาพกราฟฟิคทีใ่สไ่วใ้นเว็บไซตเ์พือ่นับจํานวน
ผูเ้ขา้เยีย่มชมเว็บไซต ์และ/หรอืเพือ่เขา้ไปยัง
cookies บางไฟล ์ขอ้มลูดงักลา่วจะใชเ้พือ่ปรับปรุง
บรกิารของโนเกยี โดยทัว่ไป web beacons จะไม่
เก็บรวบรวมขอ้มลูอืน่นอกเหนอืจากทีบ่ราวเซอร์
ของทา่นจะใหก้บัโนเกยี ตามมาตรฐานของการ
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ตดิตอ่สือ่สารทางอนิเตอรเ์น็ต ทัง้นี ้web beacons
จะไม่สามารถตดิตามการดําเนนิการบางอย่างของ
ทา่นไดห้ากทา่นปิด cookies อยา่งไรก็ตาม web
beacons จะยังคงทําการเก็บรวบรวมขอ้มลูการเขา้
เว็บตอ่ไปไดจ้าก IP-Address ของทา่น แตข่อ้มลู
ดงักลา่วจะไมเ่ป็นขอ้มลูเฉพาะอกีตอ่ไป

เว็บไซตข์องโนเกยีบางเว็บไซต์ หรอืแอพพลเิคชั่
นบางแอพพลเิคชัน่นัน้อาจใชส้ ิง่ทีเ่รยีกกนัวา่เป็น
ออบเจ็กตท์ีจั่ดเก็บไวเ้ฉพาะที่ ( locally stored
objects) เชน่ Flash local shared objects (“Flash
cookies”) หรอื HTML5 Web Storage ทัง้นี้ ออบ
เจ็กตท์ีจั่ดเก็บไวเ้ฉพาะทีจ่ะใชเ้พือ่วัตถปุระสงคท์ี่
คลา้ยคลงึกนักับ cookies แตอ่าจมจํีานวนและ
ประเภทของขอ้มลูทีแ่ตกตา่งกนัมากกวา่ browser
cookies เชน่ ใน Flash ทา่นอาจใช ้Flash Player
Setting Manager เพือ่ควบคมุการจัดเก็บออบ
เจ็กตท์ีใ่ชร้่วมกนัเฉพาะที่ (local shared objects)
รวมถงึการปิดการทํางาน (disabling) ของออบ
เจ็กตท์ีใ่ชร้่วมกนัเฉพาะทีส่าํหรับบางเว็บไซต์
เทา่นัน้ หรอืการปิดการทํางาน (disabling) ของ
การจัดเก็บออบเจ็กตท์ีใ่ชร้่วมกนัเฉพาะทีอ่ย่าง
เบ็ดเสร็จในเว็บไซตท์ัง้หมด

เว็บไซตข์องโนเกยีบางเว็บไซตใ์ชเ้ทคโนโลยกีาร
โฆษณาของบคุคลภายนอก เชน่ DoubleClick ที่
ใชเ้พือ่สง่เสรมิการโฆษณา DoubleClick ใช ้
cookies เพือ่จัดเก็บขอ้มูลทีท่า่นเขา้ชมเว็บไซต์
ของโนเกยีและของบคุคลภายนอก ขอ้มลูนีจ้ะใช ้
สง่เสรมิการโฆษณาในเว็บไซตข์องโนเกยีและของ
บคุคลภายนอก ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมไวจ้ะไม่
สามารถระบตุวับคุคลโดยตรง และ DoubleClick
จะไม่แบง่ปันขอ้มลูกบับคุคลภายนอก ทา่นอาจ
เลอืกทีจ่ะสัง่ปิดการทํางาน (disable)
DoubleClick cookie ไมว่า่เวลาใดโดยใช ้cookie
ทีเ่ลอืกไมทํ่าของ DoubleClick (DoubleClick
opt-out cookie) อนึง่ ทา่นอาจเขา้ไปที่ http://

networkadvertising.org/ เพือ่ตดิตัง้ cookie ที่
เลอืกไมทํ่า (opt-out cookie)

บราวเซอรส์ว่นใหญนั่น้ทําใหท้า่นสามารถปิดการ
ทํางาน (disable) หรอืใหม้กีารใช ้cookie ก็ได ้
ทา่นยังอาจลบ cookies ในคอมพวิเตอรข์องทา่น
หากบราวเซอรข์องทา่นยอมใหทํ้าได ้หากทา่นปิด
การทํางานของ cookie ทา่นอาจไมส่ามารถใช ้
บรกิารบางสว่นของเราและทา่นอาจตอ้งตดิตัง้
cookie ทีเ่ลอืกไมทํ่า (opt-out cookie) ใหมอ่กี
ครัง้

สทิธขิองทา่น

ทา่นมสีทิธทิีจ่ะทราบวา่ขอ้มลูสว่นตวัใดของทา่นที่
โนเกยีเก็บไว ้ทา่นมสีทิธลิบขอ้มูลสว่นตวัทีไ่มค่รบ
ถว้น ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมเ่ป็นปัจจบุนั หรอื ทา่นมี
สทิธขิอใหโ้นเกยีระงับการดําเนนิการกบัขอ้มลูสว่น
ตวัของทา่นเพือ่การตลาดแบบตรง หรอืเพือ่ทําการ
วจัิยตลาด อยา่งไรก็ตามหากทา่นเลอืกทีจ่ะไม่
ทําการตลาดและไมต่ดิตอ่สือ่สารลกัษณะอืน่กบั
โนเกยี เราอาจจะยังคงสง่การเตอืนทีส่าํคญั
(critical alerts) เกีย่วกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ
เรา หรอือาจตดิตอ่ทา่นเพือ่วตัถปุระสงคเ์หลา่นี้

ทา่นสามารถใชส้ทิธขิองทา่นโดยการตดิตอ่กบั
โนเกยีผา่นจดุบรกิารทีร่ะบดุา้นลา่ง ในบางกรณี
โดยเฉพาะในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะให ้
โนเกยีลบหรอืยกเลกิการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นตวั
ของทา่น โนเกยีอาจไม่สามารถใหบ้รกิารกบัทา่น
ไดอ้กีตอ่ไป ขอเรยีนวา่โนเกยีอาจจําเป็นทีจ่ะตอ้ง
ตดิตอ่ทา่นและสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ เพือ่จะได ้
สามารถปฏบิตัติามคํารอ้งขอขา้งบนของทา่นได ้
นอกจากนีข้อเรยีนวา่กฎหมายทีบ่งัคบัใชใ้น
ปัจจบุนัอาจมขีอ้จํากดัและบทบญัญัตอิืน่ที่
เกีย่วขอ้งกบัสทิธขิองทา่นทีร่ะบไุวข้า้งตน้
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โนเกยีขอแนะนําใหท้า่นใชอ้ปุกรณ์บรหิารจัดการ
ขอ้มลู เชน่ บญัชขีองโนเกยี เพือ่วตัถปุระสงคด์งั
กลา่วขา้งตน้ เนือ่งจากอปุกรณ์ดังกลา่วจะทําให ้
ทา่นสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นตวัของทา่นได ้
โดยตรง และทําใหท้า่นสามารถบรหิารจัดการ
ขอ้มลูดังกลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

บุคคลใดเป็นผูค้วบคมุดแูลขอ้มูลสว่นตวัของ
ทา่น?

Nokia Corporation c/o Privacy Keilalahdentie
4, 02150 Espoo, Finland จะเป็นผูค้วบคมุดแูล
ขอ้มลูสว่นตวัของทา่น

นอกจากนีบ้รษัิทในเครอืโนเกยีซึง่เป็นผูจั้ดการ
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารอาจเป็นผูค้วบคมุดแูลขอ้มูล
สว่นตัวของทา่นดว้ย ทา่นสามารถหาไดว้า่ผูใ้ดเป็น
ผูค้วบคมุดแูลดงักลา่ว และหารายละเอยีดสาํหรับ
ตดิตอ่โดยอา่นจากขอ้กําหนดและเงือ่นไขของ
ผลติภัณฑห์รอืบรกิารดังกลา่ว หรอืโดยใชข้อ้มลู
สาํหรับตดิตอ่ทีใ่หไ้วใ้นเว็บไซตข์องโนเกยี

สาํหรับเรือ่งเกีย่วกับแนวปฏบิตัเิรือ่งสทิธใินความ
เป็นสว่นตวันัน้ ทา่นสามารถตดิตอ่เราไดท้ี่

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

กรอบวธิปีฏบิตั ิSafe Habor ของ
สหรฐัอเมรกิาวา่ดว้ยขอ้มูลสว่นตวั

Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White
Plains, NY 10604 ปฏบิตัติามหลกั Safe Habor
ของประชาคมยโุรป-สหรัฐ/สวสิ-สหรัฐฯ วา่ดว้ย
ขอ้มลูสว่นตวัในเรือ่งการบอกกลา่ว การสง่ผา่น
(Onward Transfer) ความปลอดภัย ความมี
บรูณภาพของขอ้มลู การเขา้ถงึและการบงัคบัใช ้
และไดม้กีารจดทะเบยีนไวก้บัโปรแกรม Safe
Harbor ของกระทรวงพาณชิยข์องสหรัฐอเมรกิา
หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืความกงัวลเกีย่วกบัการที่
โนเกยีเขา้ร่วมอยูใ่นกรอบวธิปีฏบิตั ิSafe Habor
โปรดตดิตอ่

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA

Attention: Legal Director, North America

หากทา่นเชือ่วา่ Nokia Inc. ไมไ่ดจั้ดการเกีย่วกบั
เรือ่งสทิธใินขอ้มลูสว่นตวัของทา่นอยา่งน่าพงึ
พอใจ ทา่นอาจตดิตอ่คณะผูคุ้ม้ครองขอ้มลูแหง่
ประชาคมยโุรป ณ Data Protection Panel
Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126)
B-1000 Brussels, BELGIUM หรอืเขา้ชมเว็บไซต์
http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/
safeharbor/home

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายเรือ่งสทิธใิน
ความเป็นสว่นตวั

โนเกยีอาจทําการแกไ้ข เปลีย่นแปลงนโยบายนี้
เป็นครัง้คราว หรอือาจแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอื
ยกเลกิการเขา้มายังไซตน์ีเ้มือ่ใดก็ไดโ้ดยมี หรอื
ไมม่กีารบอกกลา่วลว่งหนา้ อย่างไรก็ตามหาก
นโยบายนีม้กีารเปลีย่นแปลงอย่างสาํคญัหรอืใน
ทศิทางตรงขา้ม โนเกยีจะโพสทข์อ้ความเพือ่แจง้
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การเปลีย่นแปลงดงักลา่วในสว่นตน้ของนโยบาย
และบนโฮมเพจของไซตน์ีเ้ป็นเวลา 30 วนั โนเกยี
ขอใหท้า่นเขา้ดนูโยบายเป็นครัง้คราวเพือ่รับทราบ
เกีย่วกบัการแกไ้ขเปลีย่นแปลงเกีย่วกบันโยบาย

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่
ผลติภัณฑ ์RM-837 นี ้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดที่
จําเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ Directive
1999/5/EC คณุสามารถดสูําเนาของประกาศเรือ่ง
ความสอดคลอ้งไดท้ี่ http://www.nokia.com/
global/declaration

© 2012 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ WE:
โลโก ้เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอื
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Nokia
Corporation Nokia tune เป็นเครือ่งหมายการคา้
ดา้นเสยีงของบรษัิท Nokia Corporation
ผลติภัณฑอ์ืน่หรอืชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ลา่วถงึในทีน่ี้
อาจเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ของ
ผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ ตามลําดบั

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนือ้หาสว่น
หนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันีใ้นรปู
แบบใดๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการ
พัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงและปรับปรุงสว่นหนึง่สว่นใดของ
ผลติภัณฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบบันีโ้ดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 ประกอบดว้ยซอฟตแ์วรเ์ขา้รหัสขอ้ความ
RSA BSAFE หรอืซอฟตแ์วรโ์ปรโตคอลรักษาความ
ปลอดภัยจาก RSA Security

 Oracle และ Java เป็น
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Oracle และ/
หรอืบรษัิทในเครอื

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ
Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายนี้
โดย Nokia จะเป็นการใชภ้ายใตใ้บอนุญาตใชง้าน

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต  ้MPEG-4 Visual
Patent Portfolio License (i) เพือ่ใชง้านสว่นตวั
และไมใ่ชเ่ชงิพาณชิยใ์นการเชือ่มตอ่กบัขอ้มลูที่
เขา้รหัสตามขอ้กําหนดของ MPEG-4 Visual
Standard โดยลกูคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตวัและ
ไมใ่ชท่างการคา้ และ (ii) เพือ่ใชเ้ชือ่มตอ่กบัวดิโีอ
MPEG-4 ของผูใ้หบ้รกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไม่
อนุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใดนอกเหนอืจากนี้
ขอ้มลูเพิม่เตมิรวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิ
การขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิ
พาณชิย ์สามารถดไูดจ้าก MPEG LA, LLC ที่
เว็บไซต ์http://www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ช ้
บงัคบั ไมว่า่จะอยู่ภายใตส้ถานการณ์ใด Nokia
หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บผดิ
ชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได  ้หรอื
ความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบื
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เนือ่งหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะดว้ย
สาเหตใุด

เนือ้หาในเอกสารนีใ้หข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น"
โดยไมม่กีารรับประกนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอื
โดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการรับ
ประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของ
ผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใช ้
งานตามวตัถุประสงค ์ตลอดจนความถูกตอ้ง ความ
เชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี้ นอกเหนอืจาก
ขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ทา่นัน้ Nokia
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิ
ถอนเอกสารนีท้กุเมือ่โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่ง
หนา้

ผลติภัณฑ ์คณุสมบัต ิแอปพลเิคชัน่ และบรกิาร
ตา่งๆ ทีม่ใีหบ้รกิารอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค
สาํหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย
Nokia หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ เครือ่งรุ่นนี้ประกอบ
ดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ึง่อยูภ่ายใต ้
บงัคบัของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออก
ของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ หา้มกระทําการ
ใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

Nokia จะไม่รับประกันหรอืรับผดิชอบตอ่ความ
สามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอืการสนับสนุนผู ้
ใชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้มกบั
โทรศพัทข์องคณุ คณุจะทราบวา่แอปพลเิคชัน่
เหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นได ้
โดยการใชง้านแอปพลเิคชัน่นัน้ Nokia จะไม่
รับรอง รับประกนั หรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่ความ
สามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอืการสนับสนุนผู ้
ใชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้มกบั
โทรศพัทข์องคณุ

ความพรอ้มของบรกิารตา่งๆ ของ Nokia อาจแตก
ตา่งไปตามภมูภิาค
เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณน์ี้ มคีวาม
สอดคลอ้งตามมาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช.
มท. 004-2548 และขอ้กําหนดอืน่ของ กทช

การทํางานและคณุสมบตับิางอยา่งจะขึน้อยู่กบั
 และ/หรอเครื อืขา่ย MMS หรอืความ

สามารถในการใชง้านร่วมกนัไดข้องอปุกรณ์และรูป
แบบเนือ้หาทีไ่ดรั้บการสนับสนุน บรกิารบาง
ประเภทจะเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่เตมิ
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