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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี ้มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการ
ผดิกฎหมายได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
ปิดโทรศัพทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศัพทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศัพทอ์าจกอ่
ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย ตัวอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล หรอื
เมือ่อยูใ่กลกั้บอปุกรณ์ทางการแพทย,์ น้ํามันเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีาร
ระเบดิ ปฏบิัตติามคําแนะนําทกุประการเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีจํ่ากัดการใช ้

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใดเมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่
ส ิง่สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัย
บนทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพ
การทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ ของ
เครือ่งได ้

แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ
ใชแ้บตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia วา่
ใชก้บัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้าน
รว่มกนัได ้

เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
โทรศัพทข์องคณุไมกั่นน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคณุ
อยา่ฟังระดับเสยีงทีด่ังเป็นระยะเวลานานเพือ่ป้องกนัอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีง ควร
ใชค้วามระมัดระวงัเมือ่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้ขูณะทีเ่ปิดลําโพง
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เร ิม่ตน้การใชง้าน

ปุ่ มและสว่นประกอบ

1 หฟัูง
2 หนา้จอ
3 ปุ่ มโทร
4 ไมโครโฟน
5 ชอ่งเสยีบเครือ่งชารจ์
6 ชอ่งเสยีบ Micro-USB
7 ชอ่งเสยีบชดุหฟัูง (ชอ่งเสยีบ Nokia AV 3.5 มม.)
8 ปุ่ มเพิม่ระดับเสยีง/ขยาย
9 ปุ่ มลดระดับเสยีง/ยอ่
10 ปุ่ มล็อค
11 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิด

12 เลนสก์ลอ้งถา่ยรปู กอ่นใชก้ลอ้งถา่ยรปู ใหล้อกเทปป้องกนัออกจากเลนสก์อ่น
13 ชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
14 ลําโพง
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การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี ่
หมายเหตุ: ปิดโทรศัพทแ์ละปลดการเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์และอปุกรณ์อืน่ๆ กอ่นทําการ

ถอดฝาครอบใด โปรดหลกีเลีย่งการสมัผัสถกูสว่นประกอบทีเ่ป็นอเิล็กทรอนกิสข์ณะทีเ่ปลีย่น
ฝาครอบ ควรเก็บและใชโ้ทรศัพทโ์ดยใสฝ่าครอบทัง้สองขา้งไวเ้สมอ

ขอ้สําคญั: อปุกรณ์นีอ้อกแบบมาใหใ้ชก้บัซมิการด์มาตรฐาน (ดภูาพ) เทา่นัน้ การใชก้ารด์
ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจทําใหก้ารด์หรอืโทรศัพทเ์สยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีเ่ก็บ
อยูใ่นการด์นัน้เสยีหายอกีดว้ย โปรดสอบถามขอ้มลูการใชซ้มิการด์ทีม่คีัทเอาทแ์บบ mini-UICC
จากผูใ้หบ้รกิารมอืถอืของคณุ

ขอ้สําคญั: เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัซมิการด์ ควรถอดแบตเตอรีอ่อกกอ่นทีค่ณุ
จะใสห่รอืถอดซมิการด์

โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหใ้ชก้บัแบตเตอรี ่BL-4U ควรใชแ้บตเตอรีข่องแท ้
ของ Nokia ทกุครัง้

ซมิและหนา้สมัผัสอาจไดรั้บความเสยีหายจากการขดูขดีหรอืดัดงอ ดังนัน้จงึควรใช ้
ความระมัดระวงัในขณะทีใ่ชง้าน ใส ่หรอืถอดซมิการด์

1 วางนิว้ของคณุไวท้ีช่อ่งตรงขอบดา้นขวาของโทรศัพท ์แลว้คอ่ยๆ ยกและถอดฝาครอบ
ดา้นหลังออก (1)

2 หากแบตเตอรีอ่ยูใ่นโทรศัพท ์ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อก (2)
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3 เลือ่นซมิใตแ้ท็บโลหะ (3) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บรเิวณดา้นสมัผัสของซมิการด์ควํา่ลง และ
แท็บยดึซมิเขา้ทีแ่ลว้ (4)

4 วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรี ่ดันแบตเตอรีเ่ขา้ไป (5) แลว้ปิดฝาครอบดา้นหลัง (6)
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การใสห่รอืถอดการด์หนว่ยความจํา
โปรดใช ้การด์ microSD ที ่Nokia ใหก้ารรับรองสําหรับใชร้ว่มกบัโทรศัพทน์ีเ้ทา่นัน้ การด์ทีไ่ม่
สามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และโทรศัพท ์รวมถงึขอ้มลูทีไ่ด ้
รับการจัดเก็บอยูใ่นการด์อกีดว้ย

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการด์หน่วยความจําทีม่คีวามจถุงึ 32 GB

คณุสามารถใสห่รอืถอดการด์หน่วยความจําโดยไมต่อ้งปิดเครือ่ง

การใสก่ารด์หนว่ยความจํา

1 ใชป้ลายเล็บเปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
2 ดันการด์หน่วยความจําเขา้ไปโดยใหห้นา้สมัผัสหงายขึน้จนการด์ล็อคเขา้ที่
3 ปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
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การถอดการด์หนว่ยความจําออก
ขอ้สําคญั: หา้มถอดการด์หน่วยความจําขณะทีแ่อปพลเิคชัน่กําลังใชง้านการด์นัน้ การกระท

ดังกลาวอาจท่ ําใหก้ารด์หน่วยความจําและโทรศัพทช์าํรดุเสยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลท่ีจัดเก็บู
ไวบนการ้ ด์เสยีหายได ้

1 เปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
2 ดันการด์จนหลดุออกมา และดงึออก

3 ปิดฝา

ขนาด

นํา้หนกั ประมาณ 96.3 กรัม

ปรมิาตร ประมาณ 65.7 ซม.3

ความยาว 110.3 มม.

ความกวา้ง (สงูสดุ) 53.8 มม.

ความสงู (สงูสดุ) 12.8 มม.

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงาน แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรี่
อกีครัง้กอ่นเปิดใชง้านโทรศัพทใ์นครัง้แรก หากเครือ่งแสดงสญัลักษณ์แบตเตอรีอ่อ่น ใหป้ฏบิัติ
ดังนี้
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1 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นัง
2 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศัพท์
3 เมือ่โทรศัพทร์ะบวุา่แบตเตอรีม่ปีระจไุฟเต็มแลว้ ใหถ้อดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจากโทรศัพท์

แลว้จงึถอดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจากชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นัง

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีเ่ป็นชว่งระยะเวลาหนึง่ และคณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์ณะที่
กําลังชารจ์ได ้

หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้หรอื
กอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

การชารจ์แบตเตอรีผ่า่นสาย USB
แบตเตอรีตํ่า่ แตค่ณุไมม่อีปุกรณ์ชารจ์อยูก่บัตัวใชห่รอืไม ่คณุสามารถใชส้ายเคเบลิ USB ที่
ใชง้านรว่มกนัไดเ้พือ่เชือ่มตอ่เขา้กบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่ คอมพวิเตอร์

เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หช้อ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์เกดิความเสยีหาย โปรดเสยีบและถอดสายอปุกรณ์
ชารจ์ดว้ยความระมัดระวงั

คณุสามารถใชก้ารชารจ์ผา่นสาย USB เมือ่ไมม่เีตา้เสยีบทีฝ่าผนังใหใ้ชง้าน คณุสามารถถา่ยโอน
ขอ้มลูขณะทําการชารจ์โทรศัพทไ์ด ้ประสทิธภิาพของพลังงานการชารจ์ผา่นสาย USB จะ
แตกตา่งอยา่งเห็นไดช้ดั และอาจตอ้งใชเ้วลานานในการชารจ์เพือ่ใหโ้ทรศัพทเ์ริม่ตน้ทํางานได ้

การเปิดหรอืปิดเครือ่ง
กดปุ่ มเปิด/ปิด  คา้งไวจ้นกระท่ังโทรศัพทส์ัน่

เครือ่งอาจแสดงขอ้ความขอใหค้ณุรับการตัง้คา่การกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ
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เสาอากาศ GSM

ภาพจะแสดงเสาอากาศ GSM ในบรเิวณพืน้ทีส่เีทา

หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใชง้านเสาอากาศ การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลัง
สง่หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรี่
สัน้ลงเนือ่งจากมกีารใชพ้ลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน

การเชือ่มตอ่ชุดหฟูงั

อยา่ตอ่โทรศัพทก์บัอปุกรณ์ทีส่ง่สญัญาณขาออก เพราะอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์กดิความเสยีหายได ้
หา้มเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟใดๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบ AV ของ Nokia หากคณุเชือ่มตอ่อปุกรณ์
ภายนอกหรอืชดุหฟัูงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองใหใ้ชก้บัอปุกรณ์นีก้บัชอ่งเสยีบ AV ของ Nokia
โปรดใหค้วามสําคัญกบัระดับเสยีงใหม้ากเป็นพเิศษ

การใสส่ายคลอ้ง

สายคลอ้งอาจมจํีาหน่ายแยกตา่งหาก

เร ิม่ตน้การใชง้าน 11



การใชง้านพืน้ฐาน

โทรศพัทห์นา้จอสมัผสัของคณุ
การเปลีย่นการต ัง้คา่อยา่งรวดเร็ว
ในมมุมองสว่นใหญ่ คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่บางคา่ไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยการปัดลงจาก
ดา้นบนสดุของหนา้จอ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งไปยังเมนูโทรศัพท์

นอกจากนี ้คณุยังสามารถ

• ดวูา่คณุมสีายทีไ่มไ่ดรั้บหรอืขอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่นหรอืไม่
• เปลีย่นรปูแบบ เชน่ ปิดเสยีงโทรศัพทข์องคุณ
• เปิดเครือ่งเลน่เพลง เชน่ หยดุเลน่เพลงทีเ่ลน่อยูใ่นปัจจบุันชัว่คราว
• เปิดหรอืปิดการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตในรปูแบบขอ้มลูมอืถอื
• คน้หาเครอืขา่ย WLAN และเชือ่มตอ่
• เปิดหรอืปิด Bluetooth

การใชห้นา้จอสมัผสั
ในการใชโ้ทรศัพท ์ใหแ้ตะหรอืแตะหนา้จอสมัผัสคา้งไว ้

เปิดแอปพลเิคช ัน่หรอืรายการ
แตะทีแ่อปพลเิคชัน่หรอืรายการ

แตะคา้งไวเ้พือ่ดตูวัเลอืกเพิม่เตมิ
วางนิว้มอืลงบนรายการจนกระท่ังเมนูเปิดขึน้
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ตวัอยา่ง: ในการแกไ้ขหรอืลบนัดหมายในปฏทินิ ใหแ้ตะทีก่ารนัดหมายคา้งไว ้แลว้เลอืก
ตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การปดั
วางนิว้ของคณุบนหนา้จอ จากนัน้เลือ่นนิว้ไปในทศิทางทีค่ณุตอ้งการ

ตวัอยา่ง: ปัดซา้ยหรอืขวาระหวา่งหนา้จอหลักหรอืเมือ่เรยีกดภูาพถา่ย ในการเลือ่นรายการ
ขนาดยาวหรอืเมนูอยา่งรวดเร็ว ใหเ้ลือ่นนิว้ขึน้หรอืลงอยา่งรวดเร็วบนหนา้จอ แลว้ยกนิว้ขึน้ ใน
การหยดุการเลือ่น ใหแ้ตะทีห่นา้จอ
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การขยายหรอืยอ่
วางนิว้สองนิว้บนรายการ เชน่ แผนที ่ภาพถา่ย หรอืเว็บเพจ จากนัน้เลือ่นนิว้แยกจากกนั
หรอืเขา้หากนั

การสลบัระหวา่งหนา้จอตา่งๆ
โทรศัพทข์องคณุมหีนา้จอหลักสามหนา้จอ หนา้จอหนึง่สําหรับแอปพลเิคชัน่ หนา้จอหนึง่
สําหรับทางลัดรายการโปรด และอกีหนา้จอหนึง่สําหรับแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุใชง้านบอ่ยทีส่ดุ เชน่
แป้นกดโทรศัพท์

ปัดไปทางซา้ยหรอืขวา

• หนา้จอของฉันเป็นสว่นทีค่ณุจะสามารถเพิม่รายชือ่โปรดและทางลัดได ้
• บนหนา้จอแอปพลเิคชัน่ คณุสามารถเปิดแอปพลเิคชัน่ และจัดเรยีงแอปพลเิคชัน่ตา่งๆ ตาม

ความตอ้งการของคณุ
• บนหนา้จอแป้นกด คณุสามารถโทรออก คณุยังมเีครือ่งเลน่เพลงหรอืวทิยุใชแ้ทนแป้นกด

โทรศัพทไ์ดด้ว้ย

การปรบัต ัง้คา่หนา้จอแป้นกด
หากคณุไมไ่ดใ้ชง้านแป้นกดบอ่ยนัก คณุสามารถปรับตัง้คา่หนา้จอแป้นกด และกําหนด
ใหม้เีครือ่งเลน่เพลงหรอืวทิยุแทน

1 แตะทีห่นา้จอของฉันหรอืหนา้จอแอปพลเิคชัน่คา้งไว ้
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2 ปัดไปยังหนา้จอแป้นกด
3 เลอืกแอปพลเิคชัน่ทีต่อ้งการ

การสนบัสนนุ
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิใีชโ้ทรศัพทข์องคณุ หรอืหากคณุไมแ่น่ใจเกีย่วกบัการ
ใชง้านโทรศัพท ์โปรดอา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีด

หากคณุมปัีญหา ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

• รบีตูโทรศัพทข์องคณุ ปิดโทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อก หลังจากนัน้ประมาณหนึง่นาที
ใหใ้สแ่บตเตอรีแ่ลว้เปิดโทรศัพท์

• อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ
• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ

หากยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาของคณุได ้โปรดตดิตอ่ Nokia เพือ่ทําการซอ่มแซม ไปที่
www.nokia.co.th/repair กอ่นจะสง่โทรศัพทไ์ปซอ่มแซม ควรสํารองขอ้มลูของคณุกอ่นทกุ
ครัง้ เพราะขอ้มลูสว่นตัวทัง้หมดในโทรศัพทอ์าจถกูลบ

รหสัผา่น
รหสัโทรศัพทจ์ะชว่ยป้องกันการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต คณุสามารถสรา้งและเปลีย่น
รหสั รวมทัง้ตัง้คา่โทรศัพทใ์หร้อ้งขอการป้อนรหสัไดด้ว้ย รหสัรักษาความปลอดภัยทีต่ัง้ไวค้อื
12345 โปรดเก็บรหสัล็อคนีไ้วเ้ป็นความลับและเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยหา่งจากโทรศัพทข์องคณุ
หากคณุลมืรหสัและโทรศัพทข์องคณุถกูล็อค คณุจะตอ้งนําโทรศัพทเ์ขา้รับบรกิาร ทัง้นี้
อาจมกีารคดิคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในเครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร Nokia Care หรอืตัวแทนจําหน่ายโทรศัพท์
ของคณุ

รหสั PIN ทีใ่หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ชว่ยป้องกนัการใชง้านทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต ตอ้งใชร้หสั PIN2 ที่
ใหม้าพรอ้มกบัซมิการด์เพือ่เขา้สูบ่รกิารบางอยา่ง หากคณุป้อนรหสั PIN หรอื PIN2 ผดิสามครัง้
ตดิตอ่กนั เครือ่งจะขอใหค้ณุใสร่หสั PUK หรอื PUK2 หากคณุไมม่รีหสัดังกลา่ว โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

คณุตอ้งใช ้โมดลู PIN เพือ่เขา้ดขูอ้มลูโมดลูป้องกนัของซมิการด์ อาจตอ้งใช ้PIN สําหรับ
ลายเซ็นเพือ่ลงลายเซ็นแบบดจิติอล คณุจําเป็นตอ้งใสร่หสัระบบเมือ่ใชก้ารจํากดัการโทร

ในการกําหนดวธิทีีโ่ทรศัพทข์องคณุจะใชร้หสัผา่นและการตัง้คา่ความปลอดภัย เลอืก การต ัง้
คา่ > ความปลอดภยั

การล็อคปุ่ มและหนา้จอ 
เพือ่หลกีเลีย่งการโทรออกโดยไมไ่ดต้ัง้ใจเมือ่โทรศัพทข์องคณุอยูใ่นกระเป๋ากางเกงหรอืถงุ ให ้
ล็อคปุ่ มและหนา้จอโทรศัพท์

กดปุ่ มล็อค
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การปลดล็อคปุ่ มและหนา้จอ
กดปุ่ มล็อค แลว้ปัดหนา้จอซา้ยหรอืขวา

เคล็ดลบั: คณุสามารถรับสายหรอืปฏเิสธสายดว้ยการกดปุ่ มโทรหรอืปุ่ มวางสาย แมว้า่
คณุจะล็อคปุ่ มและหนา้จอไวก็้ตาม

การคดัลอกรายชือ่และสิง่อืน่จากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่
ตอ้งการคัดลอกรายชือ่ ปฏทินิ และสิง่อืน่ๆ จากโทรศัพท ์Nokia เครือ่งเกา่ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
เพือ่จะไดเ้ริม่ใชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งใหมอ่ยา่งรวดเร็วใชห่รอืไม ่คณุสามารถทําไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้่าย

1 เปิด Bluetooth ทีโ่ทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง
เลอืก การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

2 เลอืก การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง
3 เลอืก การสลบัโทรศพัท ์> คดัลอกไปทีน่ ี่
4 เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการคัดลอก แลว้เลอืก 
5 เลอืกโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่จากรายการ
6 หากจําเป็น ใหต้ัง้รหสัผา่นสําหรับการเชือ่มตอ่นี ้แลว้ป้อนลงในโทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง ใน

โทรศัพทบ์างเครือ่ง อาจมกีารกําหนดรหสัผา่นไวแ้ลว้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ช ้
ของโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่ของคณุ

7 หากเครือ่งขอ ใหอ้นุญาตคําขอการเชือ่มตอ่และการคัดลอก

การใชโ้ทรศพัทโ์ดยไมม่ซีมิการด์
ลกูๆ ของคณุตอ้งการเลน่โทรศัพทข์องคณุ แตค่ณุไมต่อ้งการใหเ้ด็กๆ เผลอโทรออกโดยบังเอญิ
ใชห่รอืไม ่คณุสมบัตบิางอยา่งของโทรศัพท ์เชน่ เกมสแ์ละปฏทินิสามารถใชไ้ดโ้ดยไมต่อ้งใส่
ซมิการด์ คณุจะไมส่ามารถใชค้ณุสมบัตทิีเ่มนูเป็นสทีบึได ้

การปิดการแจง้เตอืนเครอืขา่ยสงัคม
ในการปิดการแจง้เตอืนจากแอปพลเิคชัน่ในเครอืขา่ยสงัคม ใหเ้ลอืก การแจง้เตอืน >  >
การต ัง้คา่ บนหนา้จอแอปพลเิคชัน่
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การโทร

การโทรออก
1 เลอืก โทรศพัท ์หรอืปัดซา้ยเพือ่เปิดแป้นกด
2 พมิพเ์บอรโ์ทรศัพท์

3 กด 
4 หากตอ้งการวางสาย ใหก้ด 

การโอนสายไปยงัศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงหรอืเบอรโ์ทรศพัทอ์ืน่
เมือ่คณุไมส่ามารถรับสาย คณุสามารถโอนสายได ้

การโอนสายเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

1 เลอืก การต ัง้คา่ > การโทร > การโอนสาย
2 เลอืกวา่เมือ่ใดจงึจะโอนสายเรยีกเขา้:

ทกุสายสนทนา  — โอนสายสนทนาทีเ่รยีกเขา้ทัง้หมด
ถา้ไมว่า่ง  — โอนสายสนทนาเมือ่สายไมว่า่ง
ถา้ไมร่บัสาย  — โอนสายสนทนาเมือ่ไมรั่บสายเทา่นัน้
ถา้ตดิตอ่ไมไ่ด ้ — โอนสายสนทนาเมือ่โทรศัพทปิ์ดอยูห่รอือยู่นอกพืน้ทีใ่หบ้รกิารชว่งหนึง่
ถา้ไมอ่ยู ่ — โอนสายสนทนาเมือ่ไมรั่บสาย เมือ่โทรศัพทไ์มว่า่ง ปิดเครือ่ง หรอือยูน่อก
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร

3 เลอืก ใชง้าน > ศนูยข์อ้ความเสยีง หรอื ไปยงัเบอรอ์ืน่
4 หากเลอืก ถา้ไมร่บัสาย หรอื ถา้ไมอ่ยู ่ใหกํ้าหนดระยะเวลาทีจ่ะใชง้านการโอนสาย

การโทรแบบประชุมสาย
คณุตอ้งการแจง้ขา่วใหญแ่กเ่พือ่นทกุคนใชห่รอืไม ่ดว้ยการประชมุสาย คณุสามารถ
โทรหาบคุคลหลายๆ คนพรอ้มกนั คณุจงึไมต่อ้งโทรหาทลีะคนใหยุ้ง่ยาก
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การประชมุสายเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัความ
พรอ้มใชง้าน โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย

1 โทรออกไปยังผูร้ว่มสายรายแรก
2 ขณะใชส้าย เลอืก ตวัเลอืก > โทรใหม่
3 ป้อนหมายเลขโทรศัพท ์แลว้เลอืก โทรออก หรอืเลอืก คน้หา และรายชือ่ทีต่อ้งการ สาย

แรกจะถกูพักสายจนกวา่คณุจะเชือ่มตอ่การประชมุสาย
4 เมือ่คณุสามารถคยุกบัสายทีส่องไดแ้ลว้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ประชุมสาย คณุสามารถเพิม่

สายในการประชมุไดอ้กีหลายสาย

เคล็ดลบั: หากตอ้งการพดูคยุเป็นการสว่นตัวกบัสายใดสายหนึง่ในระหวา่งการประชมุสาย
ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > โทรสว่นตวั และเบอรโ์ทรศัพท ์การประชมุสายจะถกูพักไว ้หาก
ตอ้งการกลับไปทีก่ารประชมุสาย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ประชุมสาย

5 หากตอ้งการหยดุการประชมุสาย ใหก้ด 

รายชือ่

การจดัเก็บชือ่และเบอรโ์ทรศพัท์
เลอืก รายชือ่

เลอืก  แลว้เขยีนชือ่ เบอร ์และรายละเอยีดอืน่ๆ

การแกไ้ขรายละเอยีดของรายชือ่
เลอืกรายชือ่และ  แลว้แกไ้ขรายละเอยีด

การเพิม่รายละเอยีดเพิม่เตมิ
เลอืกรายชือ่และ  > เพิม่ขอ้มลู แลว้เลอืกรายละเอยีด

การโทรดว่น
โทรหาเพือ่นและครอบครัวไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยการกําหนดเบอรโ์ทรศัพทท์ีค่ณุใชบ้อ่ยทีส่ดุ
ใหก้บัปุ่ มตัวเลขบนโทรศัพทข์องคณุ

เลอืก โทรศพัท ์และ  > โทรดว่น

การกาํหนดเบอรโ์ทรศพัทใ์หก้บัปุ่ มตวัเลข
1 เลอืกปุ่ มตัวเลข โดยเลข 1 ถกูกําหนดไวสํ้าหรับศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีง
2 ในการคน้หารายชือ่ เลอืก คน้หา ทัง้นี้ คณุสามารถพมิพเ์บอรโ์ทรศัพทไ์ด ้

การโทรออก
ในแป้นกดโทรศัพท ์ใหก้ดปุ่ มตัวเลขคา้งไว ้

18 รายชือ่



การสง่ขอ้มลูรายชือ่
ตอ้งการสง่เบอรโ์ทรศัพทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลของคณุใหก้บัผูท้ีค่ณุเพิง่พบใชห่รอืไม ่เพิม่ขอ้มลู
รายชือ่ของคณุเองไปยังรายชือ่ของคณุ และสง่นามบัตรใหก้บับคุคลนัน้

1 เลอืก รายชือ่
2 เลอืกบัตรรายชือ่ทีม่ขีอ้มลูของคณุเอง
3 เลอืก บตัรรายชือ่ และวธิทีีต่อ้งการสง่บัตร

การจดัเก็บนามบตัรทีไ่ดร้บั
เปิดนามบัตร แลว้เลอืก 

ขอ้ความ

การสง่ขอ้ความ
ตดิตอ่กบัเพือ่นและครอบครัวไดต้ลอดเวลาดว้ยขอ้ความตัวอกัษรและขอ้ความมัลตมิเีดยี

1 เลอืก ขอ้ความ และ 
2 หากตอ้งการเพิม่รายชือ่ผูรั้บ เลอืก  ทัง้นี้ คณุสามารถพมิพเ์บอรโ์ทรศัพทไ์ด ้
3 เขยีนขอ้ความในชอ่งขอ้ความ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการรวมสิง่ทีแ่นบ เชน่ ภาพถา่ยหรอืวดิโีอ เลอืก  > ใสเ่นือ้หา
4 เลอืก 

การสง่ขอ้ความพรอ้มสิง่ทีแ่นบ เชน่ ภาพถา่ย หรอืวดิโีอ อาจมคีา่ใชจ้า่ยสงูกวา่การสง่ขอ้ความ
ตัวอกัษรท่ัวไป สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตัวอกัษรทีกํ่าหนด
ของขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็น
สองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้

สําหรับตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืก
บางภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ย
ลง

หากรายการทีค่ณุแทรกในขอ้ความมัลตมิเีดยีมขีนาดทีใ่หญ่เกนิกวา่ทีเ่ครอืขา่ยกําหนด
โทรศัพทจ์ะลดขนาดใหโ้ดยอตัโนมัติ

เฉพาะโทรศัพทท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ทา่นัน้ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได ้ขอ้ความ
อาจดแูตกตา่งกนัไปตามโทรศัพทใ์นแตล่ะเครือ่ง

การอา่นขอ้ความทีไ่ดร้บั
เมือ่มผีูส้ง่ขอ้ความถงึคณุ การแจง้จะแสดงบนหนา้จอหลัก ปัดซา้ยหรอืขวาผา่นการแจง้เตอืน
เพือ่ดขูอ้ความ
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ขอ้ความจะถกูผนวกรวมในการสนทนา ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ความทีส่ง่ออกและไดรั้บทัง้หมด
จากรายชือ่นัน้ๆ ในมมุมองเดยีว หากตอ้งการอา่นการสนทนา เลอืกจากรายการในมมุมอง
รปูแบบสนทนา

การตอบกลบัขอ้ความ
1 ในการสนทนา เลอืก แตะเพือ่ตอบกลบั
2 เขยีนการตอบกลับของคณุ และเลอืก 

การสง่ตอ่ขอ้ความ
1 ในการสนทนา เลอืกขอ้ความ
2 เลอืก  > สง่ตอ่
3 หากตอ้งการเพิม่รายชือ่ผูรั้บ เลอืก  ทัง้นี้ คณุสามารถพมิพเ์บอรโ์ทรศัพทไ์ด ้
4 แกไ้ขขอ้ความหากตอ้งการ และเลอืก 

การจดัเก็บภาพถา่ยทีแ่นบหรอืไฟลอ์ืน่
1 ในการสนทนา เลอืกขอ้ความทีม่ไีฟล์
2 เลอืกไฟลแ์ละ  > จดัเก็บ แลว้เลอืกสถานทีท่ีจ่ะจัดเก็บไฟล ์ไฟลจ์ะถกูจัดเก็บใน

แอปพลเิคชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ คลังภาพ

การอา่นขอ้ความในภายหลงั
เลอืก ขอ้ความ และรปูแบบสนทนา

เขยีนขอ้ความ

การเขยีนขอ้ความโดยใชปุ้่ มกดบนหนา้จอ
การใชปุ้่ มกดบนหนา้จอ
หากตอ้งการเปิดปุ่ มกดตัวอักษรและตัวเลขปกต ิใหห้มนุโทรศัพทใ์หเ้ป็นโหมดแนวตัง้
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1 ปุ่ มปิด
2 ปุ่ มอกัขระ
3 ปุ่ มผสมอักขระ - ป้อนวรรณยกุตแ์ละสระบน สระลา่ง
4 ปุ่ ม Space
5 ปุ่ มสระ - ป้อนสระนําและสระตาม
6 ปุ่ มตัวเลอืกการป้อน - เปิดหรอืปิดตัวชว่ยสะกดคํา เปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน หรอืเปลีย่น

เป็นแป้นพมิพบ์นหนา้จอ
7 ปุ่ มสญัลักษณ์ - ป้อนอกัขระพเิศษหรอืสญัลักษณ์ยิม้
8 ปุ่ มโหมดตัวอกัษร/ตัวเลข - เปลีย่นระหวา่งโหมดตัวอกัษรและโหมดตัวเลข
9 ปุ่ ม Backspace - ลบตัวอกัษร

การปิดปุ่ มกด
ปัดลงบนปุ่ มกด นอกจากนี ้คณุยังสามารถกดปุ่ มปิดคา้งไว ้

การสลบักลบัมาใชแ้ป้นพมิพ์
หมนุโทรศัพทใ์หอ้ยูใ่นโหมดแนวนอน

การใชปุ้่ มกดบนหนา้จอ
หากตอ้งการเปิดปุ่ มกดบนหนา้จอเมือ่เขยีนขอ้ความ ใหห้มนุโทรศัพทใ์หเ้ป็นโหมดแนวตัง้

การป้อนตวัอกัษร
1 เลอืกปุ่ มตัวอกัษรซ้ําๆ จนกระท่ังตัวอกัษรทีต่อ้งการปรากฏ โดยแตล่ะปุ่ มจะมตีัวอกัษร

อยูม่ากกวา่ทีป่รากฏบนปุ่ มนัน้ๆ
2 หากตัวอกัษรตัวถัดไปอยูใ่นปุ่ มเดยีวกับปุ่ มนัน้ ใหร้อจนกระท่ังเคอรเ์ซอรป์รากฏขึน้ และ

เลอืกปุ่ มอกีครัง้
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การเวน้วรรค
เลอืก 

การเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงับรรทดัถดัไป
เมือ่ปิดระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตแิลว้ ใหเ้ลอืก  สามครัง้

การป้อนตวัเลข
เลอืก  แลว้เลอืกหมายเลข

การป้อนอกัขระพเิศษ
เลอืกปุ่ มสญัลักษณ์ แลว้เลอืกอกัขระพเิศษ

การใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอ 
เมือ่ถอืโทรศัพทใ์นโหมดแนวนอน เลอืกชอ่งขอ้ความ

1 ปุ่ มปิด
2 ปุ่ มอกัขระ
3 ปุ่ ม Shift - แสดงอกัขระเพิม่เตมิ
4 ปุ่ มสญัลักษณ์ - ป้อนอกัขระพเิศษหรอืตัวเลข
5 ปุ่ มตัวเลอืกการป้อน - เปิดหรอืปิดตัวชว่ยสะกดคํา เปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน หรอืเปลีย่น

เป็นปุ่ มกดบนหนา้จอ
6 ปุ่ มผสมอกัขระ - ป้อนวรรณยกุตแ์ละสระบน สระลา่ง
7 ปุ่ ม Space
8 ปุ่ ม Enter – ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปไวใ้นแถวถัดไป
9 ปุ่ ม Backspace - ลบตัวอกัษร
10 ปุ่ มเสร็จสิน้

การปิดแป้นพมิพ์
ปัดลงบนแป้นพมิพ ์นอกจากนี ้คณุยังสามารถกดปุ่ มปิดคา้งไว ้
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การใชร้ะบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
ระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตอิาจใชไ้มไ่ดใ้นบางภาษา

1 เลอืก  > ตวัชว่ยสะกดคาํ > 
2 เริม่เขยีนคํา โทรศัพทข์องคณุจะแนะนําคําทีเ่ป็นไปไดข้ณะทีค่ณุเขยีนขอ้ความ เมือ่คําที่

ถกูตอ้งปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืกคํานัน้
3 หากไมม่คํีานัน้อยูใ่นพจนานุกรม ใหเ้ลอืกคําทีป็่อปอพั และ  และเพิม่คําใหม่

ในพจนานุกรม

เคล็ดลบั: ในการยอมรับคําและพมิพเ์วน้วรรคหลังคํานัน้ ใหก้ดปุ่ มเวน้วรรคสองครัง้

เมือ่ใชร้ะบบชว่ยสะกดคําอัตโนมัต ิคณุสามารถตัง้คา่โทรศัพทใ์หช้ว่ยสะกดคําและพมิพ์
คําของคณุลงไปไดโ้ดยอตัโนมตัิ

การใชก้ารเตมิคาํอตัโนมตั ิ
เลอืก  > การเตมิคาํ > 

การเชือ่มตอ่

Bluetooth
เกีย่วกบั Bluetooth
เลอืก การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

และคณุสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ไรส้ายอืน่ๆ ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่ โทรศัพท ์คอมพวิเตอร์
ชดุหฟัูง และชดุตดิรถยนต์

คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่นีเ้พือ่สง่ขอ้มลูจากโทรศัพทข์องคณุ และคัดลอกไฟลจ์ากเครือ่ง
พซีทีีใ่ชร้ว่มกนัได ้

เนือ่งจากอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth สือ่สารโดยใชค้ลืน่วทิย ุจงึไมจํ่าเป็นตอ้งอยู่
ในระยะทีม่องเห็นโดยตรง อยา่งไรก็ตาม ควรมรีะยะหา่งจากกนัภายใน 10 เมตร (33 ฟตุ) แมว้า่
การเชือ่มตอ่อาจถกูรบกวนจากสิง่กดีขวาง เชน่ ผนัง หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ
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เมือ่โทรศัพทถ์กูล็อค จะสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีจั่บคู ่ทีม่กีารตัง้คา่เป็น เชือ่มตอ่อตัโนมตั ิ
เทา่นัน้

เคล็ดลบั: ในการเปิดหรอืปิด Bluetooth อยา่งรวดเร็ว ปัดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ แลว้
เลอืก  หรอื 

การเชือ่มตอ่ชุดหฟูงัไรส้าย
ตอ้งการทํางานในเครือ่งคอมพวิเตอรต์อ่ไประหวา่งใชส้ายใชห่รอืไม ่ใชช้ดุหฟัูงไรส้าย คณุ
จะยังสามารถรับสายได ้แมค้ณุจะไมไ่ดถ้อืโทรศัพทอ์ยู่

1 เลอืก การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth
2 ตรวจดวูา่ Bluetooth เป็น เปิด
3 เปิดชดุหฟัูง
4 หากตอ้งการคน้หาชดุหฟัูงของคณุ ใหเ้ลอืก 
5 เลอืกชดุหฟัูง
6 คณุอาจตอ้งป้อนรหสัผา่น (เชน่ 1234)

การสง่ภาพถา่ยหรอืเนือ้หาอืน่ๆ โดยใช ้Bluetooth
ใช ้Bluetooth เพือ่สง่ภาพถา่ย วดิโีอ และเนือ้หาอืน่ๆ ทีค่ณุสรา้งขึน้ไปยังคอมพวิเตอรข์องคณุ
หรอืโทรศัพทข์องเพือ่นๆ

1 เลอืกรายการทีจ่ะสง่คา้งไว ้
2 เลอืก สง่ > ทาง Bluetooth
3 เลอืกอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดท้ีจ่ะเชือ่มตอ่ หากคณุมองไมเ่ห็นอปุกรณ์ ในการคน้หา ให ้

เลอืก  รายชือ่อปุกรณ์ Bluetooth ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ  จะปรากฏขึน้
4 หากเครือ่งขอ ใหป้้อนรหสัผา่น

เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยังสามารถใช ้Bluetooth ในการสง่นามบัตรไดด้ว้ย

การปกป้องโทรศพัทข์องคณุ
คณุตอ้งการกําหนดบคุคลทีจ่ะสามารถคน้หาและเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุไดเ้มือ่คณุเปิด
ใชง้าน Bluetooth หรอืไม่

เลอืก การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

การป้องกนัไมใ่หอ้ปุกรณ์อืน่คน้พบโทรศพัทข์องคณุ
เลอืก การมองเห็นเครือ่ง > ซอ่น
อปุกรณ์อืน่จะไมส่ามารถตรวจพบ เมือ่โทรศัพทอ์ยูใ่นโหมดซอ่น แตอ่ปุกรณ์ทีจั่บคูจ่ะยัง
คงสามารถเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุได ้
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การปิด Bluetooth
เลอืก Bluetooth > ปิด

เคล็ดลบั: ในการปิด Bluetooth อยา่งรวดเร็ว ปัดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ แลว้เลอืก 

อยา่จับคูห่รอืรับคําขอการเชือ่มตอ่จากอปุกรณ์ทีไ่มรู่จั้ก ทัง้นี้เพือ่ชว่ยปกป้องโทรศัพทข์องคณุ
จากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย

สายเคเบลิขอ้มลู USB
การคดัลอกเนือ้หาระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอร์
คณุสามารถใชส้ายเคเบลิ USB ในการคัดลอกภาพถา่ย และเนือ้หาอืน่ๆ ของคณุ ระหวา่ง
โทรศัพทแ์ละคอมพวิเตอร์

1 เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดด้ว้ยสาย USB
2 เลอืกโหมด:

Nokia Suite  — ใชโ้หมดนีห้ากม ีNokia Suite ตดิตัง้อยู่บนคอมพวิเตอรข์องคณุ
ถา่ยโอนสือ่  — ใชโ้หมดนีห้ากไมม่ ีNokia Suite ตดิตัง้อยู่บนคอมพวิเตอรข์องคณุ คณุ
ยังสามารถใชโ้หมดนี ้หากคณุตอ้งการเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์เพือ่ความบันเทงิในบา้น
อปุกรณ์เก็บขอ้มลู  — ใชโ้หมดนีห้ากไมม่ ีNokia Suite ตดิตัง้อยูบ่นคอมพวิเตอรข์องคณุ
โทรศัพทข์องคณุจะปรากฏขึน้บนคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นอปุกรณ์พกพา ตรวจสอบวา่
มกีารด์หน่วยความจําอยูใ่นโทรศัพทข์องคุณ

คณุยังสามารถใชโ้หมดนี ้หากคณุตอ้งการเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกับอปุกรณ์อืน่ๆ เชน่
ชดุเครือ่งเสยีงภายในบา้นหรอืแบบตดิรถยนต์

3 หากตอ้งการคัดลอกเนือ้หา ใหใ้ช ้Nokia Suite หรอืตัวจัดการไฟลข์องคอมพวิเตอร์

การเชือ่มตอ่ WLAN
เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ WLAN 
เลอืก การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Wi-Fi

เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย (WLAN) และจัดการกบัการเชือ่มตอ่ WLAN ของคณุ

เคล็ดลบั: ในการเขา้ถงึการตัง้คา่ WLAN อยา่งรวดเร็ว ปัดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ แลว้
เลอืก 

ขอ้สําคญั: โปรดใชก้ารเขา้รหัสลับเพือ่เพิม่การรักษาความปลอดภัยของการเชือ่มตอ่ WLAN
การใชก้ารเขา้รหสัจะลดความเสีย่งทีผู่อ้ ืน่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของคุณได ้

การเชือ่มตอ่กบั WLAN 
เพือ่ประหยัดคา่ใชจ้า่ย คณุสามารถใชเ้ครอืขา่ย WLAN เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต ไมว่า่คณุจะอยู่
ทีบ่า้น หอ้งสมดุ หรอืรา้นอนิเทอรเ์น็ต

เลอืก การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Wi-Fi
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1 ตรวจดวูา่ Wi-Fi เป็น เปิด
2 หากตอ้งการเชือ่มตอ่ เลอืกเครอืขา่ยและ เชือ่มตอ่
3 หากการเชือ่มตอ่มกีารป้องกนั  ใหป้้อนรหสัผา่น

การเชือ่มตอ่กบั WLAN ทีซ่อ่นอยู ่
คณุสามารถเชือ่มตอ่กับ WLAN ทีซ่อ่นไวไ้ด ้หากคณุทราบชือ่ (SSID) และรหสัผา่น

1 เลอืก การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Wi-Fi
2 เลอืก (เครอืขา่ยทีซ่อ่น)
3 ป้อนชือ่ (SSID) และรหสัผา่น

นาฬกิาและปฏทินิ

การเปลีย่นเวลาและวนัที่
เลอืก การต ัง้คา่ และ วนัและเวลา

การเปลีย่นเขตเวลาเมือ่เดนิทาง
1 เลอืก การต ัง้คา่ > เขตเวลา:
2 เลอืกเขตเวลาของทีต่ัง้ของคณุ
3 เลอืก 

เวลาและวันทีบ่นโทรศัพทจ์ะถกูตัง้ไวต้ามเขตเวลานัน้

ตัวอยา่งเชน่ GMT +7 หมายถงึสําหรับไทย, อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม แสดงถงึ 7 ชัว่โมง
ทางตะวนัออกของกรนีนชิ ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

การต ัง้การปลุก
ใชโ้ทรศัพทข์องคุณเป็นนาฬกิาปลกุ

เลอืก ปลกุ

1 ตัง้เวลาปลกุ แลว้เลอืก จดัเก็บ
2 หากตอ้งการตัง้การปลกุใหทํ้างานในเวลาเดยีวกนัในวนัทีแ่น่นอน เลอืก  > เตอืนซํา้

และวนั

การเรยีกดปูฏทินิของคณุในมมุมองแบบตา่งๆ
คณุตอ้งการดรูายการปฏทินิทัง้หมดสําหรับวนัทีเ่ลอืกใชห่รอืไม ่คณุสามารถเรยีกดรูายการ
ปฏทินิในมมุมองตา่งๆ ได ้

1 เลอืก ปฏทินิ
2 หากตอ้งการดรูายการประจําวนัหรอืเดอืน ใหเ้ลอืก  หรอื 
3 หากตอ้งการดบัูนทกึหรอืรายการสิง่ทีต่อ้งทํา ใหเ้ลอืก  หรอื 
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การเพิม่รายการปฏทินิ
1 เลอืก ปฏทินิ
2 เลอืก 
3 เลอืกประเภทรายการ
4 ป้อนขอ้มลูในชอ่งตา่งๆ แลว้เลอืก 

ภาพถา่ยและวดิโีอ

ในการใชก้ลอ้ง คณุตอ้งมกีารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นโทรศัพท์

การถา่ยภาพ
1 ในการเปิดกลอ้ง ใหเ้ลอืก กลอ้ง
2 ในการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดับเสยีง
3 เลอืก 

เครือ่งจะจัดเก็บภาพถา่ยไวใ้น คลังภาพ

การปิดกลอ้ง
เลอืก 

การบนัทกึวดิโีอ
นอกจากการถา่ยภาพดว้ยโทรศัพทแ์ลว้ คณุยังสามารถบันทกึชว่งเวลาพเิศษของคณุเป็นวดิโีอ
ไดด้ว้ย

ในการเปิดกลอ้ง ใหเ้ลอืก วดิโีอ

1 ในการเริม่บันทกึ ใหเ้ลอืก 
2 ในการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดับเสยีง
3 หากตอ้งการหยดุบันทกึ เลอืก 

เครือ่งจะจัดเก็บวดิโีอไวใ้น คลังภาพ

การปิดกลอ้ง
เลอืก 

การสง่ภาพถา่ยหรอืวดิโีอ
ตอ้งการแบง่ปันภาพถา่ยและวดิโีอกบัเพือ่นๆ และครอบครัวใชห่รอืไม ่คณุสามารถสง่ภาพถา่ย
และวดิโีอในขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอือเีมล หรอืใช ้Bluetooth ได ้

เลอืก คลงัภาพ
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1 เปิดแท็บทีม่ภีาพถา่ยหรอืวดิโีอ
2 เลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอทีจ่ะสง่คา้งไว ้แลว้เลอืก สง่ และวธิสีง่ทีต่อ้งการ

การสง่ภาพถา่ยหรอืวดิโีอหลายรายการพรอ้มกนั
1 เปิดแท็บทีม่ภีาพถา่ยหรอืวดิโีอ
2 เลอืก  แลว้เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการสง่
3 เลอืก  และวธิสีง่ทีต่อ้งการ

การจดัวางไฟล์
คณุสามารถสรา้งโฟลเดอรใ์หมใ่นหน่วยความจําเครือ่งหรอืในการด์หน่วยความจําได ้ซึง่จะชว่ย
ใหค้ณุสามารถคน้หาไฟลไ์ดง้า่ยขึน้ โดยคณุสามารถคัดลอก ยา้ย หรอืลบไฟลแ์ละโฟลเดอร์
ยอ่ยทีอ่ยูใ่นโฟลเดอรนั์น้ได ้

เลอืก ไฟล์

การสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
ในโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการสรา้งโฟลเดอรย์อ่ย เลอืก  > เพิม่โฟลเดอร์

การคดัลอกหรอืยา้ยไฟลไ์ปยงัโฟลเดอร์
1 เลอืกไฟลค์า้งไว ้แลว้เลอืกตัวเลอืก
2 เลอืกหากคณุตอ้งการคัดลอกหรอืยา้ยไฟล์

เพลงและเสยีง

การเลน่เพลง
ฟังเพลงโปรดของคณุในโทรศัพท์

เลอืก เพลง

1 เลอืก  และเพลงหรอือัลบัม้ทีต่อ้งการเลน่
2 หากตอ้งการหยดุเลน่ชัว่คราวหรอืเลน่ตอ่ ใหเ้ลอืก  หรอื 
3 ในการขา้มไปยังเพลงถัดไป เลอืก  ในการขา้มไปยังเพลงกอ่นหนา้ เลอืก  สองครัง้

การกรอไปขา้งหนา้หรอืกรอกลบั
เลอืก  หรอื  คา้งไว ้

เคล็ดลบั: หากตอ้งการฟังเพลงในลําดับแบบสุม่ เลอืก  > สุม่

วทิย ุFM
เกีย่วกบัวทิย ุFM
เลอืก วทิยุ
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เพยีงแคเ่สยีบหฟัูงและเลอืกสถาน ีคณุก็สามารถฟังสถานีวทิยเุอฟเอ็มจากโทรศัพทข์องคณุได ้

ในการฟังวทิย ุคณุจะตอ้งเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัเครือ่งโทรศัพท ์ชดุหฟัูงจะ
ทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

ไมส่ามารถฟังวทิยผุา่นชดุหฟัูง Bluetooth ได ้

การฟงัวทิยุ
เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ ชดุหฟัูงจะทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

เลอืก วทิยุ

การเปลีย่นระดบัเสยีง
ใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

การหยดุวทิยุ
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การต ัง้วทิยใุหเ้ลน่ในพืน้หลงั
เลอืก 

การคน้หาและจดัเก็บสถานวีทิยุ
คน้หาสถานีวทิยโุปรดของคณุ และบันทกึไว ้เพือ่ใหค้ณุสามารถฟังไดอ้กีในภายหลังอยา่ง
งา่ยดาย

เลอืก วทิยุ

เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ ชดุหฟัูงจะทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

การคน้หาสถานทีีม่อียูท่ ัง้หมด
เลอืก  > คน้หาทกุสถานี
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การต ัง้คา่คลืน่ความถีด่ว้ยตนเอง
แตะคลืน่ความถี ่แลว้เลือ่นไปยังคลืน่ความถี่

การจดัเก็บสถานี
เลอืก 

การไปทีส่ถานทีีจ่ดัเก็บไวถ้ดัไปหรอืกอ่นหนา้
เลอืก  หรอื 

การสลบัไปยงัความถีท่ ีร่บัสญัญาณสถานไีดด้กีวา่โดยอตัโนมตั ิ
1 เลอืก  > RDS > เปิด
2 เลอืก ความถีอ่ตัโนมตั ิ> เปิด

การจดัการโทรศพัท์

การอพัเดตซอฟตแ์วรข์องโทรศพัทโ์ดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ
ตอ้งการปรับปรุงประสทิธภิาพการทํางานของโทรศัพท ์รวมถงึรับการอพัเดตแอปฯ และ
รับคณุสมบัตทิีย่อดเยีย่มใหม่ๆ  ใชห่รอืไม ่อพัเดตซอฟตแ์วรเ์ป็นประจําเพือ่ใหใ้ชง้านโทรศัพท์
ไดอ้ยา่งดทีีส่ดุ คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทข์องคณุตรวจสอบการอพัเดตโดยอตัโนมตัไิด ้

คาํเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร ์คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทไ์ด ้แมก้ระท่ังการโทร
ฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่
อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

กอ่นเริม่การอพัเดต ใหเ้ชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ หรอืตรวจดูใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับโทรศัพท์
ของคณุมพีลังงานเพยีงพอ

เลอืก การต ัง้คา่

เลอืก โทรศพัท ์> อพัเดตอปุกรณ์

30 การจดัการโทรศพัท์



1 หากตอ้งการตรวจสอบวา่มอีพัเดตหรอืไม ่ใหเ้ลอืก โหลด SW อปุกรณ์
2 ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้การอพัเดตซอฟตแ์วร ์ใหเ้ลอืก โหลด SW อปุกรณ์ ปฏบิัติ

ตามคําแนะนําทีป่รากฏบนโทรศัพท์
3 หากการตดิตัง้ถกูยกเลกิหลังจากดาวนโ์หลด ใหเ้ลอืก ตดิต ัง้อพัเดต SW

การอพัเดตซอฟตแ์วรอ์าจใชเ้วลาหลายนาท ีหากเกดิปัญหาในขณะทีต่ดิตัง้ โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุ

แสดงเวอรช์นัซอฟตแ์วรป์จัจบุนั
เลอืก ขอ้มลูซอฟตแ์วรท์ ีม่ ี

การตรวจสอบอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ดยอตัโนมตั ิ
เลอืก อพัเดต SW อตัโนมตั ิและระบคุวามถีใ่นการตรวจสอบอพัเดตซอฟตแ์วรใ์หม่

ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุอาจสง่การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทใ์นแบบ OTA มายังโทรศัพท์
ของคณุโดยตรง โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยจาก
ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทโ์ดยใชพ้ซีขีองคณุ
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Suite เพือ่อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุได ้คณุจําเป็น
ตอ้งมคีอมพวิเตอร ์การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู และสายเคเบลิ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนั
เพือ่เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กับคอมพวิเตอร์

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิและตอ้งการดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน่ Nokia Suite โปรดไปที่
www.nokia.com/support

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
หากโทรศัพทข์องคณุทํางานผดิปกต ิคณุสามารถรเีซ็ตการตัง้คา่บางอยา่งใหก้ลับไปเป็นคา่เดมิ
ได ้

1 วางทกุสายสนทนาและยตุกิารเชือ่มตอ่ทัง้หมด
2 เลอืก การต ัง้คา่ และ เรยีกต ัง้คา่ด ัง้เดมิ > การต ัง้คา่เทา่น ัน้
3 ป้อนรหสัโทรศัพท์

การเรยีกคนืนี้จะไมม่ผีลตอ่เอกสารหรอืไฟลท์ีเ่ก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ

หลังจากเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิแลว้ โทรศัพทข์องคณุจะปิดและเปิดขึน้ใหมอ่กีครัง้ ซึง่อาจใช ้
เวลานานกวา่ปกติ

การสํารองภาพถา่ยและเนือ้หาอืน่ๆ ลงในการด์หนว่ยความจํา
คณุตอ้งการแน่ใจวา่คณุจะไมส่ญูเสยีไฟลท์ีสํ่าคัญไปใชห่รอืไม ่คณุสามารถสํารองขอ้มลู
ในหน่วยความจําเครือ่งลงในการด์หน่วยความจําทีส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้
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เลอืก การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง

1 เลอืก สรา้งขอ้มลูสํารอง
2 เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการสํารองขอ้มลู แลว้เลอืก 

การเรยีกคนืไฟลสํ์ารอง
1 เลอืก เรยีกขอ้มลูสํารอง
2 เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการเรยีกคนื แลว้เลอืก 

เว็บ

เกีย่วกบัเว็บเบราเซอร์
เลอืก เน็ต

ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุ คณุสามารถใชเ้ว็บเบราเซอรเ์พือ่ดเูว็บเพจ
บนอนิเทอรเ์น็ตได ้

เว็บเบราเซอรจ์ะปรับขนาดเนือ้หาเว็บใหเ้หมาะกบัโทรศัพทข์องคุณ ดังนัน้คณุจงึสามารถเรยีก
ดเูว็บไดเ้ร็วขึน้ และประหยัดคา่รับสง่ขอ้มลู

คณุตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตหากตอ้งการเรยีกดเูว็บ

คณุสามารถสอบถามเกีย่วกบับรกิาร ราคา ตลอดจนคําแนะนําไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของ
คณุ

คณุอาจไดรั้บการตัง้กําหนดคา่ทีต่อ้งใชใ้นการเบราสข์อ้มลูเป็นขอ้ความการกําหนดคา่จากผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุ

การเรยีกดเูว็บ
เลอืก เน็ต

เคล็ดลบั: หากคณุไมม่โีปรโมชัน่มอืถอืในอตัราคงทีจ่ากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ หาก
ตอ้งการประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสามารถใช ้WLAN เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้

ไปยงัเว็บไซต์
พมิพท์ีอ่ยู่เว็บในแถบทีอ่ยู่

การเลือ่นบนเว็บเพจ
ลากเพจดว้ยนิว้ของคณุ

การคน้หาในอนิเทอรเ์น็ต
พมิพคํ์าคน้หาในแถบทีอ่ยู ่หากเครือ่งแจง้ ใหเ้ลอืกโปรแกรมคน้หาเริม่ตน้ของคณุ
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การกลบัไปยงัเว็บเพจทีเ่ย ีย่มชมกอ่นหนา้นี้
เลอืก  > ประวตั ิและเว็บเพจ

เว็บไซตอ์าจขอเขา้ถงึขอ้มลูทีต่ัง้ปัจจบุันของคุณ ตัวอยา่งเชน่ ขอ้มลูสว่นตัวทีแ่สดงขึน้ หาก
คณุยนิยอมใหเ้ว็บไซตใ์ชข้อ้มลูทีต่ัง้ของคณุ บคุคลอืน่อาจเห็นทีต่ัง้นี ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัเว็บไซต์
อา่นนโยบายความเป็นสว่นตัวของเว็บไซตนั์น้ๆ

การลา้งประวตักิารเรยีกดู
เลอืก เน็ต

เลอืก  >  > ลา้งประวตั ิ

การลา้งคกุกีท้ ีจ่ดัเก็บไวห้รอืขอ้ความทีจ่ดัเก็บอยูใ่นเว็บฟอรม์
เลอืก  >  > การต ัง้คา่ และ ลา้งคกุกี ้หรอื ลา้งการแนะนําอตัโนมตั ิ

แผนที่

เกีย่วกบัแผนที่
เลอืก แผนที่

แผนทีจ่ะแสดงสถานทีใ่นละแวก และชว่ยคณุวางแผนเสน้ทาง นอกจากนี ้คณุยังสามารถ

• ดวูา่คณุอยูท่ีไ่หนบนแผนที่
• วางแผนเสน้ทางเพือ่ไปยังสถานทีใ่กลเ้คยีง
• คน้หาสถานทีห่รอืทีอ่ยู ่และจัดเก็บ
• สง่ทีต่ัง้หรอืสถานทีข่องคณุไปใหเ้พือ่นในรูปแบบของขอ้ความตัวอกัษร

โทรศัพทข์องคณุอาจมกีารด์หน่วยความจําทีม่แีผนทีท่ีไ่ดรั้บการโหลดไวล้ว่งหนา้สําหรับ
ประเทศของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สก่ารด์หน่วยความจําเขา้ไปในโทรศัพทก์อ่นที่
จะใชแ้ผนที่

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่
อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

บรกิารนีอ้าจไมม่ใีนบางประเทศหรอืภมูภิาค และอาจมใีหบ้รกิารในบางภาษาเทา่นัน้ การบรกิาร
อาจขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

เนือ้หาของแผนทีด่จิทัิลอาจไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและครบถว้นสมบรูณ์เสมอไป ไมค่วรวางใจ
วา่เนือ้หาหรอืบรกิารนีจ้ะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณี
ฉุกเฉนิ

การคน้หาสถานที่
1 เลอืก แผนที่

แผนที่ 33



2 เลอืก  เพือ่ดแูถบเครือ่งมอื แลว้เลอืก 
3 ป้อนชือ่ของสถานทีห่รอืทีอ่ยู่

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia

หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทน
จําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมจํีาหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ
โปรดดทูี ่www.nokia.co.th/accessories

ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตัสิําหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ
• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่ง

แน่นหนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง
• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-4U

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 14 ชัว่โมง

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 25 วัน

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการ
ประมาณการตอ่เมือ่อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดทีเ่หมาะสมของเครอืขา่ยเทา่นัน้ เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบ์ายขึน้อยูกั่บซมิการด์ คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายแุละขอ้กําหนดของแบตเตอรี ่อณุหภมูิ
ในการเก็บแบตเตอรี ่ขอ้กําหนดของเครอืขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนา
และเวลาสแตนดบ์ายอาจสัน้กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการสายดว้ย
ระบบแฮนดฟ์ร ีการใชใ้นโหมดดจิติอล และคณุสมบัตอิืน่ๆ จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี ่และ
ระยะเวลาทีใ่ชอ้ปุกรณ์ในการโทรจะสง่ผลตอ่เวลาสแตนดบ์าย ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาที่
เปิดเครือ่งรวมทัง้ทีอ่ยู่ในโหมดสแตนดบ์ายก็มผีลตอ่ระยะเวลาในการสนทนาดว้ยเชน่กนั

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น เครอืขา่ย GSM 900 และ 1800 MHz คณุตอ้งสมคัรสมาชกิกบัผูใ้หบ้รกิารกอ่นเริม่ใชง้านโทรศัพท์

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยและการดาวนโ์หลดเนือ้หามายงัโทรศัพทข์องคณุจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยและอาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสมบตัขิองผลติภัณฑบ์างอยา่งตอ้งการการสนับสนุนจากเครอืขา่ย และคณุอาจตอ้งสมคัรสมาชกิเสยีกอ่น
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การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดแูลโทรศัพท ์แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําตอ่ไปนีจ้ะชว่ยใหค้ณุใชอ้ปุกรณ์ของคณุ
ไดน้าน

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ช ืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบ
ของแร ่ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น

• อยา่ใชห้รอืเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งู อณุหภมูสิงูอาจทําใหโ้ทรศัพทห์รอืแบตเตอรีเ่กดิความเสยีหายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจทําให ้
ตัวเครือ่งเสยีหายได ้

• อยา่เปิดตัวเครือ่งนอกเหนอืจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหต้ัวเครือ่งเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

• อยา่ทาสโีทรศัพท ์สอีาจขดัขวางการทํางานของโทรศัพท์

• ปิดโทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นระยะๆ เพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก

• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญของคณุใหป้ลอดภยั ใหจ้ัดเก็บขอ้มลูนัน้โดยแยกไวส้องทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในโทรศัพท ์การด์หน่วย
ความจํา หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลูสําคัญลงในกระดาษ

การนํากลบัมาใชใ้หม่

สง่คนืผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตา่งๆ วัสดทุกุช ิน้ของอปุกรณ์นีส้ามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวัตถดุบิและพลังงานไดด้วูธิี
การรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี ่www.nokia.com/recycling

เกีย่วกบัการจดัการสทิธิแ์บบดจิติอล
ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี ้คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ืน่ และ
ลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกนัการคัดลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนือ้หาบางสว่นได ้

เจา้ของเนือ้หาสามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) ประเภทอืน่ๆ เพือ่ปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญา รวมถงึลขิสทิธิไ์ด ้
อปุกรณ์นีจ้ะใชซ้อฟตแ์วร ์DRM หลากหลายประเภทในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM และดว้ยอปุกรณ์นี ้คณุจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ทีไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย OMA DRM 2.0 หากซอฟตแ์วร ์DRM บางอยา่งไมส่ามารถปกป้องเนือ้หาได ้เจา้ของเนือ้หาสามารถขอใหเ้พกิ
ถอนความสามารถของซอฟตแ์วร ์DRM ในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ใหมไ่ด ้นอกจากนี ้การเพกิถอนยงัอาจป้องกนัการตอ่
อายขุองขอ้มลูทีป้่องกันดว้ย DRM ในอปุกรณ์ของคณุแลว้ การเพกิถอนซอฟตแ์วร ์DRM นีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใชเ้นื้อหาทีไ่ดรั้บการ
ปกป้องดว้ย DRM ประเภทอืน่ หรอืการใชเ้นือ้หาทีไ่มไ่ดร้ับการป้องกนัดว้ย DRM

เนือ้หาทีป้่องกันดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมาพรอ้มกบัสทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุในการใช ้
เนือ้หา

เคล็ดลบัและขอ้เสนอ
เพือ่ชว่ยใหค้ณุสามารถใชป้ระโยชนส์งูสดุจากโทรศัพทแ์ละบรกิาร คณุจะไดรั้บขอ้ความตัวอกัษรสําหรับคณุโดยเฉพาะจาก Nokia ขอ้ความ
ดังกลา่วจะมขีอ้มลูเคล็ดลับ คําแนะนํา และการสนับสนุน

หากไมต่อ้งการรับขอ้ความอกีตอ่ไป เลอืก การต ัง้คา่ > บญัช ีNokia > เคล็ดลบัและขอ้เสนอ
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ในการใหบ้รกิารทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ จะมกีารสง่เบอรโ์ทรศัพทข์องคณุ หมายเลขผลติภัณฑข์องโทรศัพทข์องคณุ และขอ้มลูการสมัครมอืถอื
ใหก้บั Nokia เมือ่คณุใชโ้ทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก อาจมกีารสง่ขอ้มลูบางอยา่งหรอืทัง้หมดให ้Nokia เมือ่ทําการอพัเดตซอฟตแ์วร ์อาจมกีารใช ้
ขอ้มลูนีต้ามทีร่ะบใุนนโยบายความเป็นสว่นตัว ซึง่สามารถดไูดท้ี ่www.nokia.com

แบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ใชอ้ปุกรณ์ของคณุเฉพาะกบัแบตเตอรีข่องแทช้นดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้BL-4U Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่น่อืน่ทีใ่ชง้านได ้
กบัโทรศัพทร์ุน่นี้

ชารจ์อปุกรณ์ของคณุดว้ย อปุกรณ์ชารจ์รุน่ AC-11 ปลั๊กของอปุกรณ์ชารจ์อาจมหีลายแบบ

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจุแบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก็่จะคอ่ยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นวา่
เวลาการสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม่

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ สภาพของระบบ
เครอืขา่ย การตัง้คา่อปุกรณ์, คณุสมบตัทิีกํ่าลังใช,้ สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมูิ

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่
ปิดอปุกรณ์ และปลดการเชือ่มตอ่เครือ่งออกจากอปุกรณ์ชารจ์ทุกครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี ่เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิ
ออกจากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและอปุกรณ์ ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไว ้
กบัอปุกรณ์ชารจ์ เน่ืองจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้
แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

โปรดเกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายุ
การใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหอ้ปุกรณ์ไมส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว

การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีัตถปุระเภทโลหะมาสมัผัสกบัแถบโลหะบนแบตเตอรี ่ตัวอยา่งเชน่ หากคณุใสแ่บตเตอรี่
สํารองไวใ้นกระเป๋าของคณุ การลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวัตถสํุาหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยีหายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมา
ใชใ้หม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

หา้มถอดช ิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยกสว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่หากแบตเตอรีร่ั่วออกมา อยา่ใหข้องเหลวนัน้สัมผัส
กบัผวิหนังหรอืดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันท ีหรอืรบีไปพบแพทย์

หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่ๆ หากแบตเตอรีเ่สยีหาย
อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ตามวัตถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเทา่นัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดร้ับการรับรอง
หรอือปุกรณ์ชารจ์ทีใ่ชร้ว่มกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หาก
คณุเชือ่วา่แบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ชํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรี่
ทีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิดา้นความปลอดภยั
การโทรฉุกเฉนิ
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศัพทแ์ลว้

2 ตรวจสอบวา่มสีญัญาณเพยีงพอหรอืไม ่นอกจากนี ้คณุอาจตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิ

• ยกเลกิการจํากดัการโทรทีค่ณุเปิดใชก้บัโทรศัพทข์องคณุ เชน่ การจํากดัการโทร การจํากดัเบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุไมอ่ยูใ่นโหมดใชบ้นเครือ่งบนิ

• หากหนา้จอและปุ่ มล็อคอยู ่ใหป้ลดล็อค
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3 หากตอ้งการเปิดแป้นกดโทรศัพท ์ใหเ้ลอืก โทรศพัท์

4 พมิพห์มายเลขฉุกเฉนิเพือ่แจง้ตําแหน่งปัจจบุนัทีค่ณุอยู ่ซึง่หมายเลขโทรฉุกเฉนิในแต่ละพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป

5 กดปุ่ มโทร

6 คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่งๆ ทีถ่กูตอ้งใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อยา่เพิง่วางสายจนกวา่จะไดรั้บแจง้ใหว้าง

เมือ่คณุเปิดโทรศัพทค์รัง้แรก ระบบจะขอใหค้ณุสรา้งบญัช ีNokia หากตอ้งการโทรฉุกเฉนิระหวา่งขัน้ตอนตัง้คา่บญัช ีใหก้ดปุ่ มโทรออก

ขอ้สําคญั: เปิดใชง้านทัง้สายโทรศัพทม์อืถอืและอนิเทอรเ์น็ต หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนสายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งอาจพยายาม
ตอ่การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่จะสามารถเชือ่มตอ่ได ้
ในทกุสภาวะ ไมค่วรวางใจวา่โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหล่านัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สญัญาณวทิยรุวมทัง้โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนต่อการทํางานของอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีงพอได ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยนั์น้ๆ หากไมแ่น่ใจ
วา่อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนัพลังงานความถีว่ทิย ุจากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม่

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นร่างกาย เชน่ เครือ่งควบคมุ
การเตน้ของหัวใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกบั
เครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกล่าว ควรปฏบิัตดิังน้ี

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกับอปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสญัญาณรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายรว่มกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นร่างกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่ห ้
คําปรกึษาดา้นสขุภาพของคุณ

คาํตอบสําหรบัการเขา้ใชง้าน
Nokia มหีนา้ทีใ่นการผลติโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีส่ะดวกตอ่การใชง้านใหผู้ใ้ชแ้ตล่ะคน รวมทัง้ผูท้พุพลภาพ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรด
ไปยงัเว็บไซตข์อง Nokia ที ่www.nokiaaccessibility.com

การฟงั

คาํเตอืน:
ขณะทีค่ณุใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่ความปลอดภยัของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

นกิเกลิ
พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนีป้ราศจากสารนกิเกลิ

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
โทรศัพทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนื้อหาทีม่อีนัตรายอืน่ๆ ควรใชค้วามระมดัระวงัตามรายละเอยีดตอ่ไปนี้

• โปรดระมดัระวังในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความเหลา่นัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจทําใหโ้ทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุ
เสยีหายได ้
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• โปรดระมดัระวังเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่มตอ่ การเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่
Bluetooth จากแหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื

• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหล่งทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ

• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภยัอืน่ๆ ลงในโทรศัพทข์องคณุและคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อป
พลเิคชัน่ป้องกนัไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอปพลเิคชัน่เทา่นัน้ การใชง้านมากกวา่หนึง่แอปพลเิคชัน่อาจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพ
และการทํางานของโทรศัพทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์

• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคสํ์าหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ โปรดระมดัระวงัเป็นพเิศษ Nokia จะ
ไมรั่บประกนัหรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปล่อยคลืน่ความถีว่ทิย ุเมือ่ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 1.5
เซนตเิมตร (5/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บเข็มขดั หรอืทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และควรให ้
เครือ่งอยูห่า่งจากรา่งกายตามระยะหา่งทีกํ่าหนดขา้งตน้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟลข์อ้มลู
หรอืขอ้ความ จนกวา่จะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะเสร็จสมบรูณ์

ช ิน้สว่นของโทรศัพทเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาโทรศัพท ์อยา่วางบตัรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไว ้
ใกลโ้ทรศัพท ์เพราะขอ้มลูทีเ่กบ็ไวภ้ายในอาจถกูลบได ้

ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยอุาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกันไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีดน้ํามนัทีค่วบคมุ
ดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภัย โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบับรษัิท
ผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิต่างๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเท่านัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและทําให ้
การรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุช ิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และ
ทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิ
ตา่งๆ โปรดสงัเกตวา่ถงุลมนริภัยจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภัยอาจพอง
ตัวออก

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้เชน่ ใกลเ้ครือ่งสบูแกส๊ในสถานบีรกิารน้ํามนั ประกายไฟในบรเิวณดังกลา่วอาจทําให ้
เกดิการระเบดิหรอืลุกไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้สงัเกตขอ้หา้มในสถานบีรกิารเชือ้เพลงิ ทีเ่ก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้
เพลงิ โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิการลกุลามของการระเบดิได ้บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้กัมเีครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน แต่
ไมเ่สมอไป บรเิวณดังกลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถา่ยหรอื
จัดเก็บสารเคม ีและบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาคตา่งๆ เชน่ เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจ
สอบกบัผูผ้ลติยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถใชใ้นบรเิวณ
ใกลเ้คยีงกบัยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยัหรอืไม่

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สญัญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ญัญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดยขอ้
กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานีจั้ดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความปลอดภยั
ทีอ่อกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กบัอายหุรอืสขุภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ทีกํ่าหนดไวใ้นคํา
แนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วัตต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่เกนิสบิกรัมของเน้ือเยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการทํางาน
แบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่ความถีท่ีร่ะดับพลังงานสงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีทํ่าการทดสอบ ระดับ SAR ตาม
จรงิขณะใชโ้ทรศัพทอ์าจตํ่ากวา่คา่สงูสดุ เน่ืองจากเครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดต้ามที่
กําหนดไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่งๆ เชน่ ระยะหา่งระหวา่งคณุกับสถานเีครอืขา่ยหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโ้ทรศัพทท์ีหู่คอื 1.05 วัตต/์กก.
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การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตกตา่งไป คา่ SAR แตกต่างกันไปโดยขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดในการทดสอบและทีร่ายงาน
ของแตล่ะประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภัณฑท์ี ่www.nokia.com

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั
1.05 วัตต/์กก. ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด

ขอ้มลูศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซน็ทรัลพลาซา่ ป่ินเกลา้ ยนูติ 421, 7/149 ถ.บรมราชชนน ีอรณุอมัรนิทร์
บางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700

02-254-1080

02-884-5695

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

เซน็ทรัลพระราม 2 128 ม.6 เซ็นทรัลพระราม 2 IT05 แสมแดง บางขนุเทยีน
กรงุเทพฯ 10150

02-872-4749

02-872-4748

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

เอสพลานาด ยนูติ 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภเิษก
ดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

02-254-1080

02-660-9290

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ ยนูติ 32 ชัน้ใตด้นิ 94 หมู ่2 ถ.พหลโยธนิ ประชาธปัิตย์
ธัญบรุ ีปทมุธาน ี12130

02-254-1080

02-958-5851

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น

มาบญุครอง 444 ชัน้ 2 โซน D ยนูติ 5-6 มาบญุครองเซน็เตอร ์
ถ.พญาไท วังใหม ่ปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330

02-254-1080

02-626-0436

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

ซคีอนสแควร์ ยนูติ 1007 ชัน้ G ซคีอนสแควร ์904 หมู ่6 ถ. ศรนีครนิทร์
หนองบอน ประเวศ กรงุเทพฯ 10250

02-254-1080

02-720-1661

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

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

035-706303

035-706303

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

บรุรัีมย์ 479/71 ถ.จริะ ในเมอืง เมอืง บรุรัีมย ์31000 044-614-090

044-614-090

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

เชยีงใหม่ 201/1 ถ.มหดิล หายยา เมอืง เชยีงใหม ่50100 053-203321-2

053-282980

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

053-753105

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

หาดใหญ่ 656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ ่หาดใหญ ่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

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

นครปฐม 141/38 ถ.ราชวถิ ีพระปฐมเจดยี ์นครปฐม 73000 034-280454

034-280455

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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 หนอง
ปรอื บางละมงุ ชลบรุ ี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

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

รอ้ยเอ็ด 56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมอืง เมอืง รอ้ยเอ็ด 45000 043-518-882

043-518-882

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

สโุขทัย 315 ถ.จรดวถิถี่อง ธาน ีเมอืง สโุขทัย 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
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

045-311566

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

หมายเหต:ุ ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้

ขอ้กําหนดบรกิารของโนเกยี
ขอ้กําหนดบรกิาร
1. การยอมรบั

ขอ้กําหนดบรกิารของโนเกยี ฉบบันี ้รวมทัง้นโยบายวา่ดว้ยสทิธใินความเป็นสว่นตัว (Privacy Policy) และขอ้กําหนดเพิม่เตมิและขอ้มลู
อืน่ทัง้หมดทีอ่าจระบไุวภ้ายในบรกิาร (รวมเรยีกวา่ “ขอ้กําหนด”) เกีย่วกบัการใชบ้รกิารของทา่น เว็บไซต ์คอนเทน้ตแ์ละซอฟตแ์วร ์(รวม
เรยีกวา่ “บรกิาร”) การทีไ่ดล้งทะเบยีนสําหรับหรอืจากการใชบ้รกิารหรอืสว่นใดๆ ของบรกิารยอ่มแสดงวา่ทา่นไดย้อมรับขอ้กําหนด

ขอ้กําหนดเป็นความตกลงระหวา่งทา่นกับโนเกยี คอรเ์ปอเรชัน่, Keilalahdentie 2-4, 02150, Espoo, Finland รวมถงึบรษัิทในเครอืและผู ้
จัดหาวัสดขุองโนเกยี คอรเ์ปอเรชัน่ (รวมเรยีกวา่ “โนเกยี”) ซึง่กําหนดสทิธแิละความรับผดิชอบของทา่นและของโนเกยีเกีย่วกบับรกิาร

2. การมสีทิธใิชบ้รกิาร

ในการใชบ้รกิาร ทา่นตอ้งมอีายไุมตํ่่ากวา่สบิสาม (13) ปี หากทา่นมอีายตํุ่ากวา่สบิสาม (13) ปีหรอืไมตํ่่ากวา่สบิสาม (13) ปี แตย่งัไมบ่รรลุ
นติภิาวะในสถานทีซ่ ึง่ทา่นอยูอ่าศัย ทา่นจะตอ้งใหบ้ดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายของทา่นรับรองการลงทะเบยีนของทา่น
ในนามของทา่นและใหค้วามเห็นชอบการใชบ้รกิารของท่าน บคุคลใดๆ ทีดํ่าเนนิการลงทะเบยีนจนเสร็จสมบรูณ์จะตอ้งมเีป็นผูม้คีวามสามารถ
ตามกฎหมาย

3. การลงทะเบยีนและการยกเลกิการลงทะเบยีน

ในการใชบ้รกิารทา่นอาจตอ้งลงทะเบยีนและสรา้งบญัชโีนเกยีพรอ้มชือ่ผูใ้ช ้(username) และรหัสผา่น (password) ทา่นอาจตอ้งใหข้อ้มลู
สว่นตัวและขอ้มลูอืน่ๆ บางประการแกโ่นเกยี โนเกยีอาจตรวจสอบทีอ่ยูอ่เีมลของทา่นกอ่นทีบ่ญัชจีะใชง้านได ้เมือ่มกีารใชอ้ปุกรณ์ของทา่น
ครัง้แรกและในแตล่ะครัง้ทีท่า่นปรับซอฟ ์ อ์ปุกรณ์โนเกยีใหเ้ป็นปัจจุบนัจะมกีารสง่ขอ้ความตัวอกัษร (text message) ไปยงัโนเกยี การ
สรา้งบญัชโีนเกยีตอ้งมกีารสง่ขอ้มลู ทัง้นี ้อาจมกีารเรยีกเก็บคา่สง่ขอ้มลู

ทา่นตกลงทีจ่ะใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิและครบถว้นเมือ่ทา่นลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้รกิารและจะคอยปรับปรงุขอ้มลูใหท้ันสมยัอยูเ่สมอ ทา่นจะตอ้ง
ใชค้วามรอบคอบอนัสมควรในการรักษาชือ่ผูใ้ช ้(username) และรหัสผา่น (password) ของทา่นมใิหบ้คุคลอืน่นําไปใชใ้นทางทีผ่ดิและ
ตอ้งแจง้โนเกยีทันทเีกีย่วกบัการนําไปใชใ้นทางทีผ่ดิดังกลา่ว ทา่นและบดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมาย หากทา่นเป็นผูเ้ยาวจ์ะรับผดิ
ชอบเป็นการสว่นตัวสําหรับการใชบ้รกิารใดๆ

42 ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

.

.

.

อบุลราชธานี 614/2 ถ.ชยางกรู เมอืง อบุลราชธาน ี34000 045-311744

ตแวร



ทา่นอาจยกเลกิการลงทะเบยีนไดห้ากทา่นไมป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร ภายหลังมกีารยกเลกิแลว้ ทา่นจะไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารไดอ้กี โนเกยี
อาจยกเลกิการลงทะเบยีนของทา่นหรอืจํากัดการเขา้ถงึบรกิารบางสว่นหากโนเกยีเชือ่อยา่งสมเหตผุลวา่ทา่นไดล้ะเมดิขอ้กําหนดหรอืมี
การบอกกลา่วลว่งหนา้หากทา่นยงัมไิดก้รอกชือ่ผูใ้ช ้(username) เพือ่เขา้ใชบ้รกิารเมือ่พน้ระยะเวลาหก (6) เดอืน

เวน้แตจ่ะระบไุวใ้นนโยบายว่าดว้ยสทิธใินความเป็นสว่นตัว (Privacy Policy) โนเกยีจะไมรั่บผดิชอบสําหรับการลบหรอืการสญูเสยีขอ้มลู
หรอืคอนเทน้ตท์ีท่า่นไดเ้สนอไวต้่อบรกิาร เมือ่ทา่นหรอืโนเกยีลบขอ้มลูหรอืคอนเทน้ตอ์อกจากบรกิาร อาจยงัมร่ีองรอย (traces) หรอืสําเนา
อยูใ่นทีอ่ ืน่

4. การอนญุาตใหใ้ชส้ทิธิ

โนเกยีอนุญาตผูใ้ชบ้รกิารใหใ้ชส้ทิธซิ ึง่ไมจํ่ากดัเพยีงผูเ้ดยีว ไมอ่าจโอนได ้ไมอ่าจเพกิถอนไดไ้มว่า่ในเวลาใดตามดุลยพนิจิของโนเกยี
ฝ่ายเดยีวในอนัทีจ่ะเขา้ถงึและใชบ้รกิารตามขอ้กําหนดอยา่งเคร่งครัด การใชบ้รกิารไมเ่ป็นการใหส้ทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาใดๆ ในหรอืตอ่
ขอ้มลูหรอืคอนเทน้ตใ์ดๆ ในบรกิาร

ในฐานะสว่นหนึง่ของบรกิาร โนเกยีอาจมอบคอนเทน้ตแ์กท่า่นซึง่พัฒนาโดยโนเกยีหรอืผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองโนเกยี (“คอนเทน้ต”์)
โนเกยีอนุญาตใหท้่านใชส้ทิธทิีไ่มจํ่ากดัเพยีงผูเ้ดยีวและเป็นการถาวรในอนัทีจ่ะใชค้อนเทน้ทด์ังกลา่วเพือ่วัตถปุระสงคต์ามทีเ่ป็นความ
มุง่หมายของคอนเทน้ต ์เวน้แตกํ่าหนดกันไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในขอ้กําหนดทีบ่งัคับใชไ้ดห้รอืในใบสัง่ซือ้ คอนเทน้ตบ์างประเภทนัน้ผูท้ีอ่าศัย
ในบรเิวณทางภมูศิาสตรบ์างแหง่เทา่นัน้ทีจ่ะหามาได ้ทา่นผกูพันตนกับขอ้หา้มใดๆ ทีบ่งัคับใชไ้ดก้บัคอนเทน้ตบ์างอยา่งทีท่า่นไดรั้บ
ผา่นบรกิาร การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใิดๆ ทีไ่ดม้าเกีย่วกบัคอนเทน้ตข์องบคุคลภายนอกเป็นขอ้ตกลงทีม่ผีลผกูพันระหวา่งทา่นกบัผูจ้ัดหา
คอนเทน้ตท์ีเ่ป็นบคุคลภายนอก ทัง้นี ้ทา่นมสีทิธใินคอนเทน้ตเ์ฉพาะทีใ่หไ้วโ้ดยชดัแจง้ตามขอ้กําหนดฉบบันี้

ในฐานะสว่นหนึง่ของบรกิาร โนเกยีอาจมอบซอฟตแ์วร์บางอยา่งแกท่่านซึง่พัฒนาโดยโนเกยีหรอืผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองซอฟต แ์วร์
(“ซอฟ ์ ”์) การทีท่า่นใชซ้อฟ ์ ด์ังกลา่วอาจอยูภ่ายในบังคับของขอ้กําหนดและเงือ่นไขตา่งหากซึง่ทา่นตอ้งยอมรับกอ่นใชซ้อฟทแ์วร์
นัน้ หากไมม่ขีอ้กําหนดและเงือ่นไขตา่งหากทีใ่ชบ้งัคับไดก้บัซอฟตแ์วรนั์น้ ใหใ้ชข้อ้กําหนดดังตอ่ไปนี ้กลา่วคอื โนเกยีอนุญาตใหท้า่น
ใชส้ทิธโิดยมขีอบเขต ไมจํ่ากดัเพยีงผูเ้ดยีว โดยไมอ่าจโอนไดใ้นอนัทีจ่ะตดิตัง้และใชซ้อฟทแ์วรด์ังกลา่วในคอมพวิเตอรข์องทา่นและ/หรอื
อปุกรณ์โทรศัพทเ์คลือ่นที ่ทา่นไมอ่าจคัดลอกซอฟ ์  ์เวน้แตจ่ะทําสําเนาสํารองในลักษณะเอกสารสําคัญฉบบัเดยีว ทา่นไมอ่าจโอนสทิธิ
ในอนัทีจ่ะใช ้ดัดแปลง แปล ทําซ้ํา ขายตอ่ อนุญาตใหใ้ชส้ทิธติอ่ ใหเ้ชา่ ทําวศิวกรรมยอ้นกลับ (reverse engineer) หรอืความพยายาม
ในลักษณะอืน่ใดในอนัทีจ่ะคน้หารหัสตน้ทาง (source code) ของซอฟ ์  ์(เวน้แตใ่นขอบเขตทีข่อ้จํากดันี้ กฎหมายอนุญาตไวโ้ดย
ชดัแจง้) หรอืในอนัทีจ่ะทํางานดัดแปลง (derivative works) ของซอฟ ์  ์สําหรับซอฟ ์ โ์อเพนซอรส์ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิให ้
ใชข้อ้กําหนดการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธโิอเพนซอรส์

ซอฟ ์ อ์าจอยูภ่ายในบงัคับของการควบคมุการสง่ออกภายใตก้ฎระเบยีบการบรหิารการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิา และกฎระเบยีบควบคมุ
การนําเขา้หรอืการสง่ออกอืน่ๆ ทา่นตกลงปฏบิัตติามบรรดากฎระเบยีบการนําเขา้และการสง่ออกทัง้ปวงทีใ่ชบ้งัคับได ้และรับทราบวา่ทา่น
มคีวามรับผดิชอบในการทําใหไ้ดร้ับใบอนุญาตในการสง่ออก การสง่กลับออกไป (re-export) การโอนหรอืการนําเขา้ซอฟตแ์วร์

ทา่นอาจจะสามารถเสนอขอ้มลูหรอืคอนเทน้ท ์(“เน้ือหา”) ไปยงับรกิาร โนเกยีไมอ่า้งกรรมสทิธิใ์นเนือ้หาของทา่น การเสนอขอ้มลูของทา่น
มไิดโ้อนกรรมสทิธิข์องสทิธใินเนือ้หาใหแ้กโ่นเกยีแตอ่ยา่งใด โนเกยีเพยีงแตจ่ะสง่ผ่านเนื้อหาและไมม่คีวามรับผดิชอบสําหรับการควบคุม
ในลักษณะการแกไ้ขเนือ้หา โดยการเสนอเนือ้หาไปยังบรกิาร ทา่นอนุญาตโนเกยีใชส้ทิธไิดท้ั่วโลก อนุญาตใหใ้ชส้ทิธซิ ึง่ไม่จํากดัเพยีง
ผูเ้ดยีว อนุญาตใหใ้ชส้ทิธชิว่ง อนุญาตใหใ้ชส้ทิธทิีโ่อนได ้ทีม่กีารชําระเงนิเต็มจํานวน ปราศจากคา่ใชส้ทิธแิละการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ
ทีเ่ป็นการถาวรและไมอ่าจยกเลกิเพกิถอนไดใ้นอนัทีจ่ะใช ้ทําสําเนา แสดงในทีส่าธารณะ นําออกแสดง จําหน่ายในสือ่ใดๆ และแกไ้ข
ดัดแปลงเน้ือหาเพือ่ใหร้วมเขา้ไวง้านอืน่ๆ และจะอนุญาตใหใ้ชส้ทิธชิว่งทีค่ลา้ยคลงึกันเทา่ทีจํ่าเป็นสําหรับโนเกยีในอนัทีจ่ะใหบ้รกิารได ้
และทา่นอาจจะสามารถปรับเปลีย่นในเรือ่งสทิธใินความเป็นสว่นตัวและการจัดตัง้บรกิารอืน่ๆ

ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบเพยีงฝ่ายเดยีวสําหรับการจัดทําสําเนาสํารองของขอ้มลูทีท่า่นจัดเก็บไวใ้นบรกิารรวมถงึคอนเทน้ตท์ีท่า่นอพัโหลด
หากบรกิารไมม่กีารตอ่อายกุารใชห้รอืมกีารยกเลกิ โนเกยีอาจลบขอ้มลูของท่านอยา่งถาวรได ้ทัง้นี ้โนเกยีไมม่ขีอ้ผกูพันทีจ่ะตอ้งคนืขอ้มลู
ใหท้า่นภายหลังบรกิารไมม่กีารตอ่อายกุารใชห้รอืมกีารยกเลกิ

5. การใชบ้รกิาร

ทา่นตกลงทีจ่ะ

• ปฏบิตัติามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับได ้ขอ้กําหนดฉบบันี ้และมารยาทการใชง้านทีด่ี

• ใชบ้รกิารเพือ่วัตถปุระสงคส์ว่นบคุคลของทา่นเทา่นัน้ และมใิชเ่พือ่การคา้

• ไมเ่สนอเนือ้หาทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย น่ารังเกยีจ คลาดเคลือ่น ทําใหห้ลงผดิ หมิน่ประมาท ทําใหต้ืน่ตระหนก ใสร่า้ย หรอืเนือ้หาอืน่ที่
ไมเ่หมาะสม
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• รับความยนิยอม การอนุญาตหรอืการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธซิ ึง่อาจจําเป็นตามกฎหมายสําหรับทา่นในอนัทีจ่ะเสนอเนือ้หาใดๆ

• เคารพความเป็นสว่นตัวของบคุคลอืน่

• ไมแ่จกจา่ยหรอืโพสทข์ยะไปรษณียอ์เิล็คทรอนคิส ์(spam) ไฟลท์ีข่นาดใหญเ่กนิสมควร จดหมายลกูโซ ่ธรุกจิแบบปิระมดิ ไวรัสหรอื

• ไมใ่ชเ้ทคโนโลยอีืน่หรอืจะไมร่เิริม่กจิกรรมอืน่ซ ึง่อาจทําอนัตรายแกบ่รกิารหรอืผลประโยชนห์รอืทรัพยส์นิของผูใ้ชบ้รกิาร

• ไมใ่ชร้ะบบหรอืวธิกีารอตัโนมตัใิดๆ ในการเขา้ถงึ การทําใหไ้ดม้า การทําสําเนาหรอืการตรวจตราสว่นใดๆ ของบรกิาร

• ตกลงรับผดิชอบสําหรับผลทีต่ามมาทีเ่กีย่วกบัเนือ้หาทีท่า่นโพสท์

โนเกยีอาจจะแตไ่มม่หีนา้ทีใ่นอนัทีจ่ะ

• ตรวจตราหรอืทําใหค้อนเทน้ตห์รอืเน้ือหาเบาลง

• ลบเนื้อหาใดๆ ออกจากบรกิารและ

• จํากดัการเขา้ถงึสว่นใดๆ ของบรกิารไมว่า่ในเวลาใดตามทีต่นมดีลุยพนิจิฝ่ายเดยีว

6. คอนเทน้ต์

กอ่นทีท่า่นดาวนโ์หลดหรอืเขา้ถงึคอนเทน้ตใ์ดๆ โปรดตรวจสอบวา่คอนเทน้ตท์ีท่า่นประสงคจ์ะเขา้ถงึนัน้มขีอ้จํากดัเรือ่งอายหุรอืไมห่รอื
อาจมกีารระบวุา่ “น่าขยะแขยง (offensive)” หรอื “ชดัแจง้ (explicit)” โนเกยีจะไมรั่บผดิชอบสําหรับการเรยีกรอ้งสทิธหิรอืความผดิซ ึง่
ทา่นกอ่ขึน้หรอืทีท่า่นไดรั้บในการเขา้ถงึคอนเทน้ตด์ังกลา่ว

ทา่นตกลง

• ทีจ่ะใชค้อนเทน้ตเ์พือ่วัตถปุระสงคส์ว่นตัวของทา่นและมใิชเ่พือ่วัตถปุระสงคท์างการคา้

• ทีจ่ะใชค้อนเทน้ตต์ามขอ้จํากดัทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับได ้ขอ้กําหนดเพิม่เตมิ แนวทางและนโยบายหรอืหนา้ของผลติภัณฑ์
(product pages) ซึง่ใชก้ับคอนเทน้ตช์ ิน้นัน้โดยเฉพาะ

• ทีจ่ะไมทํ่าสําเนา ให ้ขาย ขายตอ่ ใหย้มื ใหเ้ชา่ เสนอ นําออกอากาศ สง่ จัดจําหน่าย โอน ตดิต่อกบัสาธารณชน ทําซ้ํา ดัดแปลง แสดง
ดําเนนิการ ใชใ้นเชงิการคา้หรอืทําใหค้อนเทน้ตด์ังกลา่วมพีรอ้มใช ้เวน้แตอ่นุญาตไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในขอ้กําหนดทีบ่งัคับใช ้ทา่น
ตกลงจะแจง้โนเกยีใหท้ราบการใชโ้ดยไมไ่ดร้ับอนุญาตโดยทันที

• ทีจ่ะไมถ่อดออก หลกีเลีย่ง ทําวศิวกรรมยอ้นกลับ (reverse engineer) ถอดรหัสหรอืเปลีย่นแปลงหรอืเขา้ไปยุง่กบักฎระเบยีบการใช ้
ใดๆ ทีบ่งัคับใชห้รอืพยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งการจัดการสทิธดิจิติัล หรอืทําสําเนาฟีเจอรป์ระเภทป้องกนั (protection features) ที่
เกีย่วขอ้งกบัคอนเทน้ตห์รอืเทคโนโลยอีืน่ใดทีใ่ชค้วบคมุการเขา้ถงึหรอืการใชค้อนเทน้ตห์รอืขอ้มลูทีร่ะบตุัว (identifying
information) ของสิง่ดังกลา่ว

• ไมใ่ชร้ะบบหรอืวธิกีารอตัโนมตัใิดๆ เวน้แตส่ ิง่ทีเ่ราจัดหามาใหเ้พือ่การคัดเลอืกหรอืการดาวนโ์หลดคอนเทน้ต์

• จะไมแ่จกรหัสผา่น (password) ของทา่นหรอืจะไมอ่นุญาตในทางอืน่ใดใหบ้คุคลอืน่เขา้ถงึคอนเทน้ต ์ขอ้จํากดัในเรือ่งการทําสําเนา
ซึง่ใชก้บัสือ่ทีใ่ชบ้งัคับไดนั้น้ ใหนํ้ามาใชบ้ังคับกบัคอนเทน้ตซ์ ึง่มกีารเขา้ถงึในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของบรกิารนี้

คอนเทน้ตเ์ป็นกรรมสทิธิ ์และ/หรอืควบคมุโดยโนเกยี และ/หรอืผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธทิีเ่กีย่วขอ้งของโนเกยี และไดรั้บความคุม้ครอง
ตามกฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา ผูจ้ัดหาคอนเทน้ตซ์ ึง่เป็นบคุคลภายนอกจะรับผดิชอบเพยีงผูเ้ดยีวสําหรับคอนเทน้ตใ์ดๆ ทีต่นจัดหามา
การรับประกนัใดๆ ซึง่ตนมไิดม้กีารระบขุอ้ยกเวน้การรับผดิ (disclaimed) และสทิธเิรยีกรอ้งใดๆ ทีท่า่นอาจมเีกีย่วกบัคอนเทน้ตห์รอืการ
ใชค้อนเทน้ตข์องทา่น อยา่งไรก็ด ีโนเกยีอาจบงัคับใชข้อ้กําหนดการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธคิอนเทน้ตข์องบคุคลภายนอกกบัทา่น ในฐานะผูรั้บ
ประโยชนซ์ ึง่เป็นบคุคลภายนอกของขอ้กําหนดดังกลา่ว ผูจ้ัดหาคอนเทน้ตซ์ึง่เป็นบคุคลภายนอกเป็นผูรั้บประโยชนซ์ ึง่เป็นบคุคลภายนอก
ภายใตข้อ้กําหนดเหลา่นี ้และอาจบงัคับใชข้อ้กําหนดซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัคอนเทน้ตซ์ ึง่ตนมสีทิธ ิโนเกยีอาจกระทําการในฐานะตัวแทน
สําหรับผูจ้ัดหาคอนเทน้ตซ์ ึง่เป็นบคุคลภายนอกในการจัดหาคอนเทน้ตใ์หท้า่น โนเกยีมไิดเ้ป็นคูส่ญัญาของธรุกรรมระหวา่งทา่นกบัผูจ้ัดหา
คอนเทน้ตซ์ึง่เป็นบคุคลภายนอกสําหรับคอนเทน้ตด์ังกลา่ว

7. การกลา่วหาเรือ่งการละเมดิลขิสทิธิ์

ทา่นอาจแจง้โนเกยีในเรือ่งการละเมดิลขิสทิธิเ์กีย่วกบับรกิารโดยใหคํ้าบอกกลา่ว (เอ) โดยทางอเีมลทีม่หีัวเรือ่งวา่ “Copyright
Notification” ไปยงั copyright.notices@nokia.com (บ)ี โดยทางเอกสารชือ่ “Copyright Notification” สง่ไปรษณียไ์ปยงัโนเกยี เรยีน
Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA หรอื (ซ)ี ผ่านแบบฟอรม์ออนไลน ์(หากม)ี ทัง้นี ้คํา
บอกกลา่วของทา่นจะตอ้ง

1. ระบงุานทีม่ลีขิสทิธิด์ัง้เดมิซึง่ทา่นอา้งวา่ถกูละเมดิ
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2. ระบคุอนเทน้ตใ์นบรกิารซึง่ท่านอา้งวา่กําลังละเมดิงานทีม่ลีขิสทิธิ ์โปรดใหร้ายละเอยีดแกโ่นเกยีทีม่ากพอสําหรับการหาสถานทีต่ัง้ของ
คอนเทน้ตใ์นบรกิารซึง่ถกูกลา่วหาวา่ละเมดิลขิสทิธิ ์ใหร้ายละเอยีดในการตดิตอ่ทา่นรวมถงึชือ่เต็ม ทีอ่ยูใ่นการสง่ไปรษณีย ์หมายเลข
โทรศัพทแ์ละทีอ่ยูอ่เีมล (หากม)ี

3. ใหร้ายละเอยีดในการตดิตอ่ทา่นรวมถงึชือ่เต็ม ทีอ่ยูใ่นการสง่ไปรษณีย ์หมายเลขโทรศัพทแ์ละทีอ่ยูอ่เีมล (หากม)ี

4. ใหถ้อ้ยคําทีว่า่ทา่นเชือ่โดยสจุรติวา่การใชค้อนเทน้ตใ์นเรือ่งทีร่อ้งเรยีนนัน้ไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้ของสทิธ ิตัวแทนเจา้ของสทิธหิรอืตาม
กฎหมาย

5. ใหถ้อ้ยคําตอ่ไปนี ้"ขา้พเจา้สาบานวา่ภายใตโ้ทษในเรือ่งการใหก้ารเท็จวา่ขอ้มลูในหนังสอืแจง้และหนังสอืรอ้งเรยีนฉบบันีถ้กูตอ้งแมน่ยํา
และสาบานวา่ขา้พเจา้เป็นเจา้ของลขิสทิธิห์รอืไดรั้บอนุญาตใหก้ระทําการในนามของเจา้ของลขิสทิธิ ์ซึง่เป็นสทิธทิีจํ่ากดัเพยีงผูเ้ดยีวซึง่ถกู
ละเมดิ" และ

6. ลงลายมอืชือ่ซ ึง่มผีลบงัคับใชไ้ด ้

8. คาํบอกกลา่ว

โนเกยีอาจโพสตคํ์าบอกกลา่วไวใ้นบรกิาร โนเกยีอาจสง่คําบอกกลา่วถงึทา่นเกีย่วกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารไปยงัทีอ่ยูอ่เีมลหรอืหมายเลข
โทรศัพทซ์ ึง่ทา่นใหไ้วแ้กเ่รา ทัง้นี ้จะถอืวา่ทา่นไดร้ับคําบอกกลา่วเชน่วา่นัน้แลว้โดยเร็วทีส่ดุภายในเจ็ด (7) วันนับจากทีโ่นเกยีสง่หรอืโพสต์
คําบอกกลา่วนัน้ การทีท่า่นยังคงใชบ้รกิารอยูนั่น้นับเป็นการทีท่า่นไดรั้บคําบอกกลา่วแลว้ ไมว่า่จะสง่ใหด้ว้ยวธิกีารใด

9. คา่ธรรมเนยีม

อาจมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมสําหรับการใชบ้รกิารของท่านหรอืไมก่็ได ้

โนเกยีจะประกาศคา่ธรรมเนยีมทีโ่นเกยีเรยีกเก็บสําหรับบรกิารโดยแยกตา่งหาก

ในการใชบ้รกิาร อาจมกีารสง่ขอ้มลูจํานวนมากผ่านทางเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของทา่น รายการราคาภายในบรกิารไมร่วมคา่สง่
ขอ้มลู ขอ้ความตัวอกัษร (text message) เสยีง หรอืการจัดใหม้บีรกิารอืน่ทีม่ขี ึน้ได ้และผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของทา่นอาจเรยีกเก็บคา่
สง่ขอ้มลูดังกลา่ว

โนเกยีไมรั่บผดิชอบในการชําระคา่ธรรมเนียมดังกลา่วของผูใ้หบ้รกิารของทา่น

10. ขอ้กําหนดเรือ่งการส ัง่ซือ้และการชําระเงนิ

คําวา่ “คําสัง่ซือ้” หมายถงึการเลอืกคอนเทน้ตท์ีต่อ้งชําระเงนิและ/หรอืการจองซือ้คอนเทน้ตซ์ ึง่โนเกยีเสนอขายและทีม่อียูใ่นบรกิาร และ
การสง่วธิกีารชําระเงนิตลอดจนการสง่ใบสัง่ซือ้โดยเลอืกคําวา่ “ซือ้” “ตกลง” หรอื “ขา้พเจา้ยอมรับ” หรอืการยนืยนัของการรับรอง
ทีค่ลา้ยคลงึกนัในขัน้ตอนการสัง่ซือ้ หรอืการแสดงออกอยา่งอืน่ในการรับรองการสัง่ซือ้ของทา่น ซึง่มอบแกท่า่นในขัน้ตอนการสัง่ซือ้

ในการมคํีาสัง่ซือ้ภายในบรกิาร ทา่นตอ้งบรรลนุติภิาวะตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับใชไ้ด ้หากทา่นยงัไมบ่รรลนุติภิาวะ ทา่นอาจมคํีาสัง่ซือ้ไดเ้มือ่
บดิามารดาหรอืผูป้กครองของทา่นใหค้วามยนิยอมล่วงหนา้แลว้

ทา่นตกลงวา่คําสัง่ซือ้ทัง้หมดจะมผีลสมบรูณ์และมผีลผกูพันตามกฎหมาย บรรดาคําสัง่ซือ้ทัง้ปวงอยูภ่ายในบงัคับของการยอมรับ
ของโนเกยี

ทา่นอาจชําระเงนิดว้ยเครดติ การด์หรอืเดบทิ การด์ บลิลิง่ของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย หรอืการชําระเงนิดว้ยวธิอีืน่ใด ถา้หากมี

เครดติการด์หรอืเดบทิการด์ของทา่นจะตอ้งมทีีอ่ยูใ่นการเรยีกเก็บเงนิในประเทศทีม่กีารใหบ้รกิารคอนเทน้ต ์โนเกยีจะเก็บคา่ธรรมเนยีม
เครดติการด์ของทา่น หรอืหักบญัชธีนาคารของทา่นภายในระยะเวลาอนัสมควรหลังจากทา่นไดทํ้าการสัง่ซือ้แลว้ การชําระเงนิดว้ยเครดติ
การด์ทัง้หมดอยูภ่ายในบงัคับของการตรวจสอบความสมบรูณ์และการอนุมตัจิากเจา้ของการด์

หากทา่นเลอืกบลิลิง่ของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย เงนิทีเ่รยีกเก็บจะปรากฏในบลิคา่โทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องทา่น หรอืหักจากบญัชชีําระเงนิ
ลว่งหนา้ของทา่นหากเป็นบญัชปีระเภทชําระเงนิลว่งหนา้ ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยบางรายอาจกําหนดเรือ่งการใชบ้รกิารของทา่นไวใ้นขอ้
กําหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิ รวมถงึการกําหนดวงเงนิของจํานวนเงนิของคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นไปไดเ้กีย่วกบับลิลิง่ของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย ทัง้นี้
คา่ใชจ้่ายทีเ่กนิวงเงนิของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยหรอืเงนิคงเหลอืในบญัชอีาจถกูปฏเิสธได ้
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ทา่นตกลงทีจ่ะชําระเงนิค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัคําสัง่ซือ้เพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่ตราสารในการชําระเงนิมผีลสมบรูณ์ในเวลาทีม่กีารสัง่ซือ้ ทัง้ยังรับรอง
วา่ทา่นเป็นผูถ้อืตราสารทีช่อบธรรม และรับรองวา่ตราสารนัน้ใชอ้ยูใ่นวงเงนิเครดติ

คอนเทน้ตท์ีส่ง่มอบใหนั้น้ท่านไดร้ับอนุญาตใหใ้ชส้ทิธไิด ้ทา่นตกลงทีจ่ะใชค้อนเทน้ตด์ังกลา่วเฉพาะทีไ่ดร้ับอนุญาตในขอ้กําหนดเหลา่
นีแ้ละขอ้กําหนดเพิม่เตมิใดๆ ซึง่ทา่นอาจไดรั้บการเสนอไวใ้นขัน้ตอนการสัง่ซือ้

บรกิารอาจมกีารเสนอใหส้ั่งซือ้ (subscription) ก็ได ้ทา่นอนุญาตใหบ้รกิารมกีารเรยีกเก็บเงนิไดเ้ป็นครัง้คราวระหวา่งระยะเวลาการสั่งซือ้
บรกิารอาจมกีารเสนอใหม้รีะยะเวลาทดลองใช ้หากคําสัง่ซือ้ของทา่นเกีย่วขอ้งกบัระยะเวลาทดลองใช ้รูจ้ักกนัอกีอยา่งวา่เป็นการทดลอง
ใชแ้ละซือ้ (try-and-buy) ทา่นอาจถกูเรยีกเก็บเงนิเมือ่ระยะเวลาทดลองใชส้ ิน้สดุลง เวน้แตท่า่นยกเลกิตามขอ้กําหนดในเรือ่งการสัง่
ซือ้หรอืการทดลองใช ้

ราคาในบรกิารอาจเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นครัง้คราว ราคานัน้รวมภาษีทีบ่งัคับใชไ้ดซ้ ึง่มผีลบงัคับใชใ้นเวลาทีทํ่าธรุกรรมของทา่น เวน้แตจ่ะระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี ้อาจมกีรณีทีท่า่นกอ่ใหเ้กดิคา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิจากธนาคารของทา่น หรอืผูใ้หเ้ครดติการด์บนฐานของอตัราแลก

ยนเงนิตราทีใ่ช ้และ/หรอืคา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิทีป่ระเมนิ ทัง้นี ้โนเกยีจะไมรั่บผดิชอบสําหรับการชําระเงนิของธนาคาร หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่
ใดเชน่วา่นัน้ของบคุคลภายนอก

11. การยกเลกิและการคนืเงนิ

ทา่นตกลงในเรือ่งการสง่มอบคอนเทน้ตแ์บบอเิล็คทรอนคิ ซึง่เริม่ขึน้พรอ้มกับการมคํีาสัง่ซือ้ของทา่น ทา่นไมอ่าจยกเลกิคําสัง่ซือ้ของ
ทา่นไดถ้า้ไดม้กีารดําเนนิการสัง่ซือ้ไปแลว้ ทัง้นี ้ลักษณะของคอนเทน้ตเ์ป็นสิง่ทีไ่มอ่าจสง่คนืได ้

ในกรณีทีภ่ายหลังจากทา่นทําการสัง่ซือ้แลว้ทา่นพบและแจง้โนเกยีทันทภีายใน 48 ชัว่โมงวา่ (เอ) คอนเทน้ตซ์ ึง่ทา่นซือ้ไปนัน้มคีวามชํารุด
บกพรอ่ง (บ)ี คอนเทน้ตซ์ ึง่โนเกยีสง่ใหท้า่นไมส่อดคลอ้งกบัรายละเอยีดของคอนเทน้ตท์ีท่า่นสัง่ซือ้ผา่นทางบรกิาร หรอื (ซ)ี ปัญหา
ทางเทคนคิซึง่ทําใหล้า่ชา้หรอืขดัขวางการสง่คอนเทน้ต ์หรอืการสัง่ซือ้ซ้ําหลายครัง้โดยไมเ่จตนาซึง่เกดิจากปัญหาทางเทคนคิดังกลา่ว
การชดใชเ้ยยีวยาอยา่งเดยีวและทีเ่ฉพาะเจาะจงของทา่นเกีย่วกบัคอนเทน้ตด์ังกลา่วนัน้จะไดแ้ก ่การไดรั้บคอนเทน้ตใ์หมท่ดแทน หรอื
การรับเงนิคนืตามราคาซือ้ทีช่ําระสําหรับคอนเทน้ตนั์น้ตามทีโ่นเกยีกําหนดเพยีงฝ่ายเดยีว มเิชน่นัน้ จะไมม่กีารคนืเงนิ ทัง้นี ้หากทา่นประสบ
กบัเรือ่งขา้งตน้ โปรดตดิต่อฝ่ายชว่ยเหลอืลกูคา้ของโนเกยี

โปรดรับทราบวา่โนเกยีอาจไมส่ามารถดําเนนิการตามการรอ้งขอของทา่นทีใ่หช้ว่ยเหลอืลูกคา้ หากทา่นไมอ่าจใหข้อ้มลูเฉพาะของธรุกรรม
ของทา่น ซึง่โนเกยีมอบใหท้า่นไวแ้ลว้ภายหลังการสัง่ซือ้จากบรกิารของทา่น โนเกยีอาจดําเนนิการเรือ่งการคนืเงนิสําหรับคอนเทน้ตเ์ฉพาะ
กรณีทีร่าคารวมทัง้ส ิน้มากกวา่วงเงนิทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ทีม่ผีลบงัคับใชไ้ดกํ้าหนดไว ้

12. ขอ้มลูยอ้นกลบั (feedback) ใหแ้กโ่นเกยี

โดยการเสนอความคดิเห็น ขอ้มลูยอ้นกลับและ/หรอืขอ้เสนอ (“ขอ้มลูยอ้นกลับ”) ใหแ้กโ่นเกยีผา่นบรกิารหรอืวธิกีารอืน่ใด ทา่นรับรูว้า่และ
ตกลงวา่ (1) โนเกยีอาจมคีวามคดิเห็นในการพัฒนาทีค่ลา้ยกนักบัขอ้มลูยอ้นกลับ (2) ขอ้มลูยอ้นกลับของทา่นไมม่ขีอ้มลูความลับ หรอื
ขอ้มลูทีม่กีรรมสทิธิข์องทา่น หรอืของบคุคลภายนอก (3) โนเกยีไมอ่ยู่ภายใตภ้าระผกูพันในการรักษาความลับเกีย่วกบัขอ้มลูยอ้นกลับ (4)
โนเกยีอาจใช ้แจกจา่ย ใชป้ระโยชนแ์ละพัฒนาและดัดแปลงขอ้มลูยอ้นกลับดังกลา่วไดโ้ดยเสรสํีาหรับวัตถปุระสงคใ์ดๆ และ (5) ทา่นไมม่ี
สทิธใินการไดรั้บคา่ชดเชยประเภทใดๆ จากโนเกยี

13. กจิกรรมทางสงัคมและการแบง่ปนัเรือ่งตําแหนง่ (location)

ทา่นอาจใชฟี้เจอรใ์นบรกิารเพือ่แบง่ปันตําแหน่ง (location) สถานภาพ คอนเทน้ต ์เนือ้หาหรอืขอ้มลูสว่นตัวของทา่นหรอืสือ่สารกับผูใ้ชร้าย
อืน่ เว็บไซตแ์ละบรกิารอืน่ๆ อนึง่ โดยการใชฟี้เจอรเ์หลา่นี ้ทา่นตกลงวา่โนเกยีอาจใชห้รอืมอบขอ้มลูดังกลา่วใหแ้กบ่รกิารอืน่ หรอืบคุคล
อืน่ซ ึง่ทา่นตกลงจะสือ่สารหรอืแบง่ปันขอ้มลูนีใ้หด้ว้ย ผูใ้ชบ้รกิารและบคุคลเหลา่นี ้เชน่ บคุคลตดิต่อของทา่นอาจเห็นตําแหน่ง (location)
สถานภาพหรอืขอ้มลูสว่นตัวของท่าน ในการใชฟี้เจอรเ์หลา่นี ้ทา่นตกลงจะไมแ่บ่งปันขอ้มลู คอนเทน้ตห์รอืเนือ้หาหรอืลงิคก์บับรกิารหรอืเว็บ
ไซตใ์ดๆ ซึง่ (เอ) มคีอนเทน้ตห์รอืเนือ้หาอืน่ใดทีผ่ดิกฎหมายหรอืไมเ่หมาะสม หรอื (บ)ี หาประโยชนจ์ากสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาโดยไม่
ไดรั้บอนุญาตหรอืสนับสนุนผูใ้ชล้ะเมดิลขิสทิธิ ์อนึง่ การสือ่สารใดๆ ไมเ่กีย่วขอ้งกบัโนเกยีและเป็นเรือ่งระหวา่งทา่นกบัผูใ้ชร้ายอืน่
โดยเฉพาะ

14. การมพีรอ้ม (availability) และขอ้กําหนดทางเทคนคิ

การมพีรอ้ม (availability) ของคอนเทน้ตแ์ละบรกิารอาจแตกตา่งกนัและขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของโนเกยีฝ่ายเดยีว โนเกยีขอปฏเิสธความรับ
ผดิอยา่งชดัแจง้ในเรือ่งคํารับรองหรอืการรับประกนัวา่คอนเทน้ตห์รอืบรกิารนัน้ๆ จะมพีรอ้ม บรกิารอาจมไีมพ่รอ้มในทกุประเทศและอาจ
มใีหเ้ฉพาะบางภาษาเทา่นัน้ บรกิาร การดําเนนิการและฟีเจอรบ์างอยา่งอาจจะขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย การเขา้กนัได ้(compatibility) ของ
อปุกรณ์ทีใ่ชแ้ละรปูแบบคอนเทน้ตท์ีส่นับสนุนดว้ยเชน่กนั
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การทีจ่ะเขา้ถงึบรกิารนัน้ ทา่นอาจตอ้งดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์เฉพาะทางซึง่พัฒนาโดยโนเกยีหรอืโดยฝ่ายอืน่

โนเกยีอาจใชด้ลุยพนิจิของตนเพยีงฝ่ายเดยีวในอนัทีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืไมใ่หบ้รกิารตอ่ไปทัง้หมดหรอืบางสว่นของบรกิาร
ทัง้นี ้บรกิารอาจไมม่ใีนชว่งหยดุซอ่มบํารงุและในชว่งเวลาอืน่ เพือ่จะทําใหแ้น่ใจวา่ทา่นไดซ้อฟทแ์วรข์องอปุกรณ์และแอปพลเคชนิ ั่
ของโนเกยีรนลุ่ ่าสุด ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ของทา่นตรวจสอบกบัโนเกยีโดยอตัโนมตัเิรือ่งการมพีรอ้มของการปรับปรุงซอฟตแ์วร์ใหท้ันสมยั หาก
พบวา่มซีอฟต์แวร์ทีป่รับปรงุแลว้ ทา่นจะไดรั้บอนุญาตใหต้ดิตัง้ไดท้ันท ีทา่นอาจปิดทาง (disable) การตรวจสอบโดยอตัโนมตัสิําหรับ
การปรับปรุงโดยการตัง้คา่ในอปุกรณ์ของทา่น อนึง่ ทา่นอาจตดิตัง้ซอฟตแ์วร์ผา่นชอ่งทางการปรับปรุงซอฟตแ์วร์ทีม่กี็ได ้หากโนเกยี
เห็นวา่การปรับปรงุซอฟตแ์วร์ใหท้ันสมยัเป็นสิง่สําคัญหรอืจําเป็น ทา่นจะไมอ่าจใชเ้วอรช์ัน่เดมิของซอฟตแ์วร์ตอ่ไปได ้โนเกยีอาจไม่
ใหม้กีารใชเ้วอรช์ัน่เดมิของซอฟตแ์วร์ หรอืบรกิารจนกวา่จะมกีารตดิตัง้เวอรช์ัน่ทีท่ันสมยั

โนเกยีอาจปิดทาง (disable) คอนเทน้ตห์รอืซอฟตแ์วร์ใดๆ ทีอ่ยูใ่นบรกิารของทา่นอนัเนือ่งมาจากเหตใุดก็ตาม และลบทิง้คอนเทน้ต์
หรอืซอฟตแ์วร์และ/หรอืปิดทาง (disable) สําเนาของแอปพลเิคช ัน่ใดๆ บนอปุกรณ์ของทา่นเพือ่ทีจ่ะปกป้องบรกิาร ผจู้ัดหาแอปพลเคชิ ัน่ 
ผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมไรส้าย (wireless carriers) เหนอืเครอืขา่ยทีค่ณุเขา้ถงึ (access) บรกิารหรอืบคุคลฝ่ายอืน่ใดซึง่ไดรั้บผลกระทบ
หรอือาจไดรั้บผลกระทบ

บรกิารเฉพาะทาง (particular service) อาจเป็นเวอรช์ัน่กอ่นออกใหบ้รกิาร (pre-release version) เชน่ การออกใหบ้รกิารเบตา้ (beta
release) และอาจไมทํ่างานแบบเดยีวกบัเวอรช์ัน่สดุทา้ยก็เป็นได ้ทัง้น้ี โนเกยีอาจเปลีย่นเวอรช์ัน่ของบรกิารหรอืซอฟตแ์วร์ในสาระสําคัญ
หรอือาจตัดสนิใจทีจ่ะไมนํ่าเวอรช์ัน่สดุทา้ยออกใหบ้รกิาร

15. ตวัเชือ่มโยงไปยงัเว็บไซตแ์ละเนือ้หาของบคุคลภายนอก

โนเกยีอาจรวมการเขา้ถงึเว็บไซตห์รอืบรกิารบนอนิเทอร์เน็ตหรอืลกูคา้ทีพ่รโีหลดไวแ้ลว้ (preloaded clients) เพือ่ทําใหท้า่นสามารถ
ไปยงัเว็บไซตต์า่งๆ บนอนิเทอรเ์น็ต ซึง่เป็นของบคุคลภายนอกหรอืดําเนนิการโดยบคุคลภายนอก ทา่นตอ้งตรวจสอบและตกลงตาม
กฎระเบยีบการใชข้องเว็บไซตเ์หลา่นีก้อ่นทีจ่ะใชเ้ว็บไซตห์รอืบรกิารเหล่านี้

โนเกยีไมม่อํีานาจควบคมุเนือ้หา เว็บไซตห์รอืบรกิารของบคุคลภายนอก และไมรั่บผดิชอบตอ่บรกิารทีใ่หห้รอืเนือ้หาทีส่รา้งขึน้หรอืเปิดเผย
โดยเว็บไซตห์รอืบรกิารของบคุคลภายนอกเหลา่นี ้ตัวเชือ่มโยงไปยงัเว็บไซตข์องบคุคลภายนอกไมไ่ดแ้สดงนัยวา่โนเกยีสนับสนุนเว็บไซต์
นัน้ หรอืผลติภัณฑ ์หรอืบรกิารทีอ่า้งถงึในเว็บไซตนั์น้

นอกจากนี ้ท่านและผูใ้ชร้ายอืน่ๆ อาจสรา้งคอนเทน้ตแ์ละตัวเชือ่มโยงคอนเทน้ตภ์ายในบรกิารทีย่งัไมเ่คยมกีารเสนอตอ่บรกิารมากอ่น ดังนัน้
ทา่นจงึตกลงวา่โนเกยีไมม่คีวามรับผดิชอบตอ่คอนเทน้ตห์รอืตัวเชือ่มโยงประเภทนี้

16. โฆษณา

บรกิารอาจรวมถงึโฆษณา อนึง่ โฆษณาอาจมเีป้าหมายถงึคอนเทน้ตห์รอืขอ้มลูทีจ่ัดเก็บไวใ้นบรกิาร ขอ้ซกัถามทีทํ่าผา่นทางบรกิาร
หรอืขอ้มลูอืน่ใด

17. ขอ้มลูสว่นตวั

นโยบายสทิธใินความเป็นสว่นตัวและขอ้มลูสว่นตัวเพิม่เตมิใดๆ ทีจ่ัดหาไวใ้หท้า่นใหใ้ชบ้งัคับแกก่ารใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่น

18. ขอ้จํากดัความรบัผดิ

บรกิารนีจั้ดหาให ้“ตามสภาพทีเ่ป็นอยู”่ และ “ตามทีม่อียู”่ โนเกยีไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัวา่บรกิารจะไมส่ะดดุหรอืจะปราศจากความผดิพลาด
หรอืไวรัส โนเกยีไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัประเภทใดๆ ไมว่า่โดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิาย ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะการรับประกนัเกีย่ว
กบักรรมสทิธิห์รอืการไมล่ะเมดิสทิธ ิหรอืการรับประกนัโดยปรยิายเกีย่วกบัความเหมาะสมในเชงิพาณชิย ์หรอืความเหมาะสมเพือ่
วัตถปุระสงคเ์ฉพาะอยา่งหนึง่อยา่งใด ตลอดจนการรับประกนัเกีย่วกับความพรอ้ม ความถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืได ้ขอ้มลูหรอืเน้ือหาของบรกิาร
ทา่นตกลงและรับทราบอยา่งชดัแจง้วา่การใชบ้รกิารอยูใ่นความเสีย่งของทา่นแต ่เพยีงผูเ้ดยีว และทา่นอาจมคีวามเสีย่งตอ่คอนเทน้ต์
จากแหล่งตา่งๆ

เวน้แตค่วามรับผดิตอ่การเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บเสยีหายสว่นบคุคลทีเ่กดิ จากความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงหรอืการจงใจประพฤติ
มชิอบ โนเกยีไมม่คีวามรับผดิตอ่ความเสยีหายทางตรง ความเสยีหายทางออ้ม ความเสยีหายทีเ่กีย่วเนือ่ง คา่เสยีหายในเชงิลงโทษ
หรอืความเสยีหายทีเ่ป็นผลสบืเนือ่งซึง่เกดิจากการใช ้หรอืการไมส่ามารถใชบ้รกิาร

19. การรบัผดิชดใชค้า่เสยีหาย
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ทา่นตกลงทีจ่ะตอ่สู ้รับผดิชดใชแ้ละป้องกนัโนเกยีจากการเรยีกรอ้งสทิธทิัง้ปวงโดยบคุคลภายนอก และความรับผดิ การประเมนิ ความ
สญูเสยี คา่ใชจ้า่ยหรอืความเสยีหายทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้จาก 1) การทีท่า่นละเมดิขอ้กําหนดฉบบันี ้2) การทีท่า่นละเมดิหรอืฝ่าฝืนสทิธิ
ในทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธอิืน่ๆ หรอืความเป็นสว่นตัวของบคุคลภายนอก หรอื 3) การทีบ่คุคลภายนอกใชบ้รกิารโดยมชิอบ ในกรณีที่
การใชโ้ดยมชิอบนัน้อาจเกดิขึน้จรงิเนื่องจากการทีท่า่นไมใ่ชม้าตรการที ่เหมาะสมในการป้องกนัมใิหม้กีารใชช้ือ่ผูใ้ช ้(username) และ
รหัสผา่น (password) ของทา่นโดยมชิอบ

20. บทบญัญตัเิบ็ดเตล็ด

20.1 การเลอืกใชก้ฎหมาย

ใหข้อ้กําหนดฉบบันีอ้ยูใ่นบงัคับของกฎหมายฟินแลนด ์โดยไมคํ่านงึถงึบทบญัญัตวิา่ดว้ยกฎหมายขดักนั

20.2 ความสมบรูณ์

ขอ้กําหนดฉบบันีม้ไิดเ้ป็นการตัดหรอืจํากดัสทิธติามกฎหมายทีท่า่นมอียูใ่นประเทศถิน่ทีอ่ยูข่องทา่นทีไ่มอ่าจสละไดต้ามกฎหมาย หาก
พบวา่บทบญัญัตขิองขอ้กําหนดฉบบันีไ้มส่มบรูณ์ ความสมบรูณ์ของบทบญัญัตสิว่นทีเ่หลอืจะไมไ่ดรั้บผลกระทบ และใหแ้ทนทีบ่ทบญัญัติ
ทีไ่มส่มบรูณ์ดว้ยบทบญัญัตทิีส่มบรูณ์และใกลเ้คยีงทีส่ดุ กบัผลและวัตถปุระสงคข์องขอ้กําหนดฉบบันี ้ในกรณีทีบ่ทบญัญัตขิองขอ้กําหนด
นีข้อ้ใดขอ้หนึง่หรอืหลายขอ้ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารของทา่น มใิหก้ระทบตอ่ความสมบรูณ์หรอืตอ่การบงัคับใชไ้ดข้องบทบญัญัต ิ
อืน่หรอืขอ้กําหนดทัง้หมด หากมคีวามขดัแยง้กนัระหวา่งขอ้กําหนดสําหรับบรกิารและนโยบายวา่ดว้ยสทิธใินความเป็นสว่นตัว ใหบ้ทบญัญัติ
ของขอ้กําหนดสําหรับบรกิารเหลา่นีม้ผีลบงัคับใชเ้หนือกวา่ บทบญัญัตขิองขอ้กําหนดฉบบันีซ้ ึง่มคีวามมุง่หมายใหก้ารลงทะเบยีนของทา่น
ยงัมผีลบงัคับใชต้อ่ไปภายหลังจากทีข่อ้กําหนดฉบบันีส้ ิน้สดุลง จะยังคงมผีลสมบรูณ์ตอ่ไปภายหลังจากทีข่อ้กําหนดฉบบันีส้ ิน้สดุลง

20.3 การเปลีย่นแปลงขอ้กําหนด

โนเกยีอาจเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดฉบบันีใ้นเวลาใดก็ไดโ้ดยไม ่ตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ หากขอ้กําหนดฉบบันีม้กีารเปลีย่นแปลงในสาระ
สําคัญหรอืในทางลบ โนเกยีจะใหคํ้าบอกกลา่วลว่งหนา้แยกตา่งหากเพือ่แจง้การเปลีย่นแปลงนัน้

ทา่นตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบขอ้กําหนดฉบบันีอ้ยา่งสมํา่เสมอ การทีท่า่นใชบ้รกิารตอ่ไป ยอ่มเป็นการทีท่า่นใหค้วามยนิยอมตอ่การ
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขใดๆ

21. ทรพัยส์นิทางปญัญา

บรกิาร คอนเทน้ตแ์ละซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายลขิสทิธิร์ะหวา่งประเทศ โนเกยีขออา้งสทิธใินลขิสทิธิต์า่งๆ
ในบรกิาร คอนเทน้ตแ์ละซอฟตแ์วร์ของตนเท่าทีก่ฎหมายจะใหอ้า้งสทิธไิด ้อนึง่ ภายใตบ้งัคับแหง่ขอ้กําหนดฉบบันี ้โนเกยีขอสงวนสทิธิ
กรรมสทิธิแ์ละผลประโยชนท์ัง้ปวงในบรกิาร คอนเทน้ตแ์ละซอฟตแ์วร์และในผลติภณัฑ ์ซอฟตแ์วรแ์ละทรัพยส์นิอืน่ๆ ทัง้ปวงของโนเกยี
ซึง่ไดจ้ัดหาใหแ้กท่า่น หรอืซึง่ทา่นไดใ้ชผ้า่นทางบรกิาร

22. การโอนสทิธิ

โนเกยีอาจโอนสทิธแิละภาระผกูพันภายใตข้อ้กําหนดนีใ้หแ้กบ่รษัิทแมข่องโนเกยี บรษัิทในเครอืหรอืใหแ้กบ่รษัิทภายใตก้ารควบคมุรว่มกนั
กบัโนเกยี นอกจากนี ้โนเกยีอาจโอนสทิธแิละภาระผกูพันภายใตข้อ้กําหนดนีใ้หแ้กบ่คุคลภายนอกเกีย่วกบัการควบกจิการ การไดม้าซึง่
กรรมสทิธิ ์การขายสนิทรัพยโ์ดยผลของกฎหมายหรอืโดยสิง่อืน่

โนเกยีใหค้วามสําคญัเกีย่วกบัสทิธใินความเป็นสว่นตวัของทา่น
โนเกยีมุง่มัน่ทีจ่ะปกป้องสทิธใินความเป็นสว่นตัวของทา่น และปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูและกฎหมายวา่ดว้ยสทิธิ
ในความเป็นสว่นตัวทีบ่งัคับใชอ้ยูใ่นปัจจบุัน นโยบายเรือ่งสทิธใินความเป็นสว่นตัวนี ้(“นโยบาย”) อธบิายวธิกีารทีบ่รษัิทดําเนนิการเกีย่ว
กบัขอ้มลูสว่นตัว ในนโยบาย ฉบบันีคํ้าวา่ “ขอ้มลูสว่นตัว” หมายถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการบง่ชีห้รอืสามารถบง่ชีตั้วบคุคล (ไดแ้กบ่คุคลธรรมดา)
ได ้คําวา่ “โนเกยี” หมายถงึ โนเกยี คอรเ์ปอเรชัน่ รวมทัง้บรษัิทในเครอืของโนเกยี (รวมทัง้ทีร่ะบวุา่ “เรา” หรอื “ของเรา”) นโยบายนีใ้ชเ้พือ่
ดําเนนิการกบัขอ้มลูสว่นตัวของทา่นในกรณีทีโ่นเกยีเป็นผูค้วบคมุดแูล หรอืในกรณีทีโ่นเกยีอา้งองิถงึการบงัคับใชน้โยบายนี้

โนเกยีอาจใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธใินความ เป็นสว่นตัวซึง่เกีย่วกบัผลติภัณฑห์รอืบรกิารบางอยา่งของโนเกยีผา่นทางรายละเอยีด
ของบรกิารและการบอกกลา่วอืน่ๆ หากมสีว่นใดทีข่ัดแยง้กบันโยบาย ใหถ้อืตามขอ้มลูดังกลา่ว

บรกิารของบคุคลภายนอกซึง่ตดิตัง้ในอปุกรณ์ของทา่นอาจทําใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีอ่ยูใ่นอปุกรณข์องทา่นได ้ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร
ของโนเกยีอาจมกีารเชือ่มโยงไปยงัเว็บไซตข์องบรษัิทอืน่ และบรกิารของบคุลภายนอกซึง่มนีโยบายเรือ่งสทิธใินความเป็นสว่นตัวของ
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ตนเอง โนเกยีขอแนะนําใหท้า่นอา่นนโยบายเรือ่งสทิธใินความเป็นสว่นตัวของบรกิารดังกลา่วดว้ย และโนเกยีจะไมรั่บผดิชอบตอ่แนวปฏบิตัิ
เรือ่งสทิธใินความเป็นสว่นตัว หรอืคอนเทน้ตข์องบรกิารดังกลา่ว

การทีท่า่นใชเ้ว็บไซตน์ีแ้ละ/หรอืสง่ขอ้มลูสว่นตวัใหก้บัโนเกยีน ัน้แสดงวา่ ทา่นเห็นชอบกบัการดาํเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นตวั
ของทา่นตามลกัษณะทีก่ําหนดไวใ้นนโยบายนี ้หากทา่นไมเ่ห็นชอบกบันโยบาย นีโ้ปรดอยา่ใชเ้ว็บไซตน์ีห้รอืใหข้อ้มลูสว่นตวั
ของทา่นกบัโนเกยี

ทําไมโนเกยีตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลไว?้

โนเกยีจะเก็บขอ้มลูสว่นตัวของทา่นเมือ่ทา่นซือ้ ใชห้รอืทําการลงทะเบยีนในผลติภณัฑแ์ละบรกิารของโนเกยี เขา้รว่มในแคมเปญหรอืตดิตอ่
โดยประการอืน่กบัโนเกยี ตัวอยา่งดา้นลา่งเป็นประเภทของขอ้มลูทีจ่ะทําการเก็บรวบรวมไว ้

• การทา่นใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของโนเกยี เมือ่ทา่นใชผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา โนเกยีจะเก็บรวบรวมโดยทีอ่ยู ่IP ของทา่น
เวลาทีเ่ขา้ใช ้เว็บไซตท์ีท่า่นเชือ่มตอ่เขา้มา หนา้ทีท่า่นเยีย่มชม ลงิคท์ท่ี่านใช ้คอนเ ่ แูละขอ้มลูอืน่ใดดังกลา่ว
ซึง่บราวเซอรข์องทา่นมอบใหเ้รา บรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องเราบางประเภทอาจเก็บรวบรวมตัวระบอุปุกรณ์โทรศัพทเ์คลือ่นทีซ่ ึง่มี
ลักษณะเฉพาะ (unique mobile device identifier) ขอ้มลูเอกลักษณ์ผูส้มคัรใชบ้รกิาร ตัวระบเุฉพาะของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
(network service provider specific identifier) การตัง้คา่เครอืขา่ยและขอ้มลูอืน่ เมือ่ทา่นใชผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารของเราหรอืตดิตอ่
กบัเราเกีย่วกบัเครอืขา่ยโทรคมนาคม ขอ้มลูเพิม่เตมิบางอยา่ง เชน่ หมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องทา่น อาจสง่มายงัโนเกยีโดยผู ้
ใหบ้รกิารเครอืขา่ยของทา่น

• ขอ้มลูทีท่า่นใหก้บัโนเกยี เราอาจขอใหท้า่นใหข้อ้มลูเชน่ ชือ่ของทา่น ทีอ่ยูอ่เีมล ทีอ่ยูถ่นน รวมทัง้รหัสผา่น คํายนิยอมของทา่น
ความชืน่ชอบและขอ้มลูป้อนกลับ (feedback) ของทา่น ขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณ์ของท่าน อาย ุเพศ รหัสไปรษณียแ์ละภาษาทีท่า่น
ชืน่ชอบ เราขอแจง้วา่ขอ้มลูบางรายการทีเ่ป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถบง่ชีต้ัวบคุคลไดซ้ึง่เก็บรวบรวมจากทา่น อาจกลายเป็นขอ้มลู
ทีส่ามารถบง่ชีตั้วบคุคลไดเ้มือ่ทา่นใหข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นกบัโนเกยี นอกจากนีโ้นเกยีอาจไดร้ับขอ้มลูสว่นตัวบางอยา่งจากบรษัิท
ทีใ่หเ้ชา่รายชือ่ และแหลง่ขอ้มลูอืน่ทีส่าธารณชนทั่วไปสามารถเขา้ดไูดท้ัง้นีต้ามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับอยูใ่นขณะนี้ บรกิารบางอยา่ง
ของโนเกยีอาจขอใหท้า่นใหข้อ้มลูเกีย่วกบับคุคลอืน่เชน่ในกรณี ทีท่า่นสัง่ผลติภัณฑท์ีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะใหโ้นเกยีสง่ใหก้บัผูรั้บ
โดยตรง

• ธุรกรรมทีท่า่นทํากบัโนเกยี โนเกยี จะทําการเก็บรวบรวมเกีย่วกับการซือ้และการใชผ้ลติภัณฑ ์และบรกิารของโนเกยีของทา่น
รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกับการตดิต่ออืน่ทีท่า่น ตดิต่อกบัโนเกยี ขอ้มลูดังกลา่วอาจรวมถงึรายละเอยีดของคําถามหรอืการรอ้งขอของทา่น
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีจ่ัดให ้รายละเอยีดการจัดสง่ เลขบญัชธีนาคาร รายละเอยีดของบตัรเครดติ ทีอ่ยูท่ีใ่ชสํ้าหรับสง่ใบเรยีกเก็บเงนิ
เครดติเชค็และรายละเอยีดทางการเงนิอืน่ รายละเอยีดของขอ้ตกลงระหวา่งทา่นและโนเกยี บนัทกึเกีย่วกบัการตดิต่อและสือ่สาร
ขอ้มลูและรายละเอยีดเกีย่วกบั คอนเทน้ตท์ีท่า่นใหก้บัโนเกยีและขอ้มลูอืน่เกีย่วกบัธรุกรรมดังกลา่วเป็นตน้ โนเกยีอาจบนัทกึ
การสือ่สารของทา่นกบัฝ่ายดูแลลกูคา้ของโนเกยีหรอืจดุตดิต่ออืน่ ทัง้นีต้ามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับอยูใ่นปัจจบุนั

• ขอ้มลูตาํแหนง่ (Location data) บรกิารบนฐานของตําแหน่ง (location-based service) และฟีเจอรข์องโนเกยีอาจมกีาร
ใชด้าวเทยีม, Wi-Fi หรอืขอ้มลูตําแหน่งบนฐานของเครอืขา่ย (network based location data) อืน่ๆ ตัวอยา่งเชน่ ทีอ่ยู ่IP (IP-
address) ของทา่นเป็นตน้ วธิกีารชว่ยหาตําแหน่งของอปุกรณ์ (assisted positioning method of device) เชน่ Assisted GPS จะ
ใหข้อ้มลูตําแหน่งทีร่วดเร็วและแมน่ยํามากกวา่เดมิ การใชว้ธิกีารชว่ยหาตําแหน่ง (assisted positioning method) อาจเกีย่วพันกบั
การแลกเปลีย่นขอ้มลูตําแหน่งของทา่น, ตัวบง่ชีเ้ครอืขา่ยไรส้าย (wireless network identifiers) พรอ้มดว้ย อปุกรณ์ทีเ่ป็น
เอกลักษณ ์(unique device) หรอืตัวบง่ชีข้องผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยพรอ้มดว้ยเซริฟ์เวอรตํ์าแหน่ง (network service provider
identifiers with a location server) โนเกยีดําเนนิการกบัขอ้มลูนีโ้ดยไมร่ะบชุ ือ่ ทัง้นี ้โดยขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ตําแหน่งของทา่น
(positioning settings) และ การใชบ้รกิารตําแหน่ง (location services) ของท่านกบัผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆ อปุกรณ์ (device) ของทา่นจงึ
อาจเชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรข์องผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ซ ึง่มไิดค้วบคมุหรอืดําเนนิการโดยโนเกยี โนเกยีจงึขอแนะนําใหท้า่นตรวจสอบ
นโยบายการรักษาสทิธใินความเป็นสว่นตัวของผูใ้หบ้รกิารนัน้ๆ เพือ่จะไดเ้ขา้ใจวธิกีารทีผู่ใ้หบ้รกิารเหลา่นัน้ดําเนนิการกบัขอ้มลู
ตําแหน่งของทา่น ทา่นสามารถแกไ้ขการตัง้ค่าตําแหน่งของอปุกรณ์ของทา่นจากการตัง้คา่อปุกรณ์ เชน่ เปลีย่นหรอื ปิดการทํางาน
ของวธิกีารหาตําแหน่ง (disable positioning methods) หรอื เซริฟ์เวอรข์องตําแหน่ง (location servers) หรอืแกไ้ขความแมน่ยํา
ของขอ้มลูตําแหน่ง

โนเกยีขอเสนอบรกิารบนฐานของตําแหน่ง (location-based service) และฟีเจอรท์ีห่ลากหลายซึง่อาจตอ้งมกีารใชข้อ้มลูตําแหน่ง
ของทา่น เชน่ เมือ่ทา่นคน้หาตําแหน่ง (location based search), ใชฟี้เจอรเ์พิม่เรือ่งตําแหน่งอากาศ (location enhanced weather
features) หรอืรอ้งขอขอ้มลูแผนที ่(map data) ขอ้มลูตําแหน่งของทา่นอาจถกูสง่ไปยงัโนเกยีเพือ่ใหค้อนเทน้ตท์ีถ่กูตอ้งแกท่า่น สิง่
ทีก่ล่าวมานัน้ยังรวมถงึการโฆษณาบนฐานของตําแหน่ง (location based advertising) อนึง่ บรกิารบนฐานของตําแหน่ง (location
based services) บางอยา่งอาจยอมใหท้า่นเชือ่มโยงขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นกบัตําแหน่งของทา่น ทัง้น้ี หากจะเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่ว
กบับรกิารบนฐานของตําแหน่ง และฟีเจอรท์ีม่อียู ่โปรดอา้งองิกบัคําแนะนําและวัสดสุนับสนุนสําหรับผลติภัณฑแ์ละบรกิารอืน่ๆ ของเรา

ทําไมโนเกยีดาํเนนิการกบัขอ้มลูสว่นตวัของทา่น?
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ทน้ตท์ท่ีานด



โนเกยีจะดําเนนิการกบัขอ้มลูสว่นตัวของทา่นเพือ่วัตถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี ้ขอเรยีนวา่อาจมวีัตถปุระสงคห์นึง่อยา่งหรอืหลายอยา่งพรอ้ม
กนัในการดําเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูดังกลา่ว

• การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โนเกยีอาจใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นเพือ่ใหผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารของเราแกท่า่น เพือ่ดําเนนิ
การเกีย่วกบัคําสัง่ของทา่น หรอืตามทีจํ่าเป็นเพือ่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงระหวา่งทา่นและโนเกยี หรอืเพือ่ดําเนนิการเกีย่วกบัการทํางาน
และความปลอดภยัของผลติภัณฑแ์ละบรกิารของโนเกยี เพือ่ระบตุัวทา่น และเพือ่ป้องกนัและตรวจสอบเกีย่วกบัการหลอกลวง
หรอืการใชใ้นทางทีผ่ดิอืน่ๆ

• การพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โนเกยีอาจใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นเพือ่พัฒนาผลติภัณฑแ์ละบรกิารของโนเกยี อยา่งไรก็ตาม
สว่นใหญแ่ลว้โนเกยีจะใชเ้ฉพาะขอ้มลูรวมและขอ้มลูเชงิสถติเิพือ่การพัฒนาผลติภัณฑแ์ละบรกิารของโนเกยี นอกจากนีโ้นเกยี
อาจรวมขอ้มลูสว่นตัวของทา่นทีเ่กีย่วกบัการใชผ้ลติภณัฑ ์และ/หรอืบรกิารของโนเกยีเขา้กบัขอ้มลูสว่นตัวของทา่นทีเ่ราอาจเก็บไว ้
เวน้แตจ่ะเก็บขอ้มลูสว่นตัวดังกลา่วไวเ้พือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่

• การตดิตอ่สือ่สารกบัทา่น โนเกยีอาจใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นเพือ่ทําการตดิต่อสือ่สารกบัทา่นเพือ่สง่การเตอืนเรือ่งสําคัญ (critical
alerts) และประกาศอืน่เกีย่วกบัผลติภัณฑ ์และ/หรอืบรกิารของเรา และเพือ่การตติอ่ทา่นเพือ่วัตถปุระสงคเ์กีย่วกบัการดแูลลกูคา้

การตลาดและการใหค้าํแนะนํา โนเกยีอาจใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นเพือ่ทําใหข้อ้เสนอของเราเป็นของสว่นบคุคล และเพือ่การมอบบรกิาร
ทีเ่กีย่วขอ้งแกท่า่นใหม้ากขึน้ เชน่ การใหคํ้าแนะนําและการแสดงคอนเทน้ตท์ีทํ่าตามลกูคา้ประสงค ์และโฆษณาในบรกิารของเรา ซึง่
อาจรวมถงึการแสดงคอนเทน้ตข์องโนเกยีและของบคุคลภายนอก โนเกยียงัอาจใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นสําหรับการทําการตลาดโดยตรง
หรอืเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการวจิัย เชน่ ทําวจิัยการตลาด และโนเกยีอาจตดิตอ่ทา่นเพือ่แจง้ใหท้า่นทราบถงึผลติภัณฑใ์หม ่บรกิารหรอื

โมชัน่ใหมท่ีโ่นเกยีอาจเสนอตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับอยูใ่นปัจจบุนั

การใชอ้ปุกรณ์โนเกยีของทา่นคร ัง้แรก

ในการใชอ้ปุกรณ์ครัง้แรกของทา่น อาจมกีารสรา้งบญัชโีนเกยีขึน้สําหรับทา่นหรอืทา่นอาจตอ้ง sign in ดว้ยบญัชโีนเกยีทีท่า่นมอียู ่ซึง่ข ึน้อยู่
กบัอปุกรณ์ของทา่น อนึง่ ในขัน้ตอน activation นัน้ ชือ่ของทา่น อเีมล ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ตัวบง่ชีอ้ปุกรณ์โทรศัพทเ์คลือ่นที่
ซ ึง่เป็นมลีักษณะเฉพาะตัว (unique mobile device identifier) และขอ้มลูเอกลักษณ์ของผู ้ คัรสม  (subscriber identity information) ของ
ทา่นอาจสง่ไปยงัโนเกยี และโนเกยีอาจเชือ่มโยงกบัขอ้มลูนีด้ว้ยบญัชโีนเกยีของทา่น ขอ้มลูผสมน้ีอาจถกูใชเ้พือ่ activate การรับประกนั
และการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธบิางประเภทของทา่น และเพือ่สง่ขอ้ความเฉพาะบคุคลใหแ้กท่า่น เชน่ อเีมล ตัวอกัษรและหรอืขอ้ความอืน่ ทัง้นี้
ขอ้ความเหล่านีอ้าจรวมถงึขอ้ความเกีย่วกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารของโนเกยี เชน่ tips และขอ้เสนอเชงิพาณชิย ์ทา่นอาจเลกิสมคัรขอ้ความ
เหลา่นีไ้ดไ้มว่า่เวลาใด เชน่ โดยทําตามขอ้มลูในขอ้ความซึง่ทา่นไดร้ับภายหลังอปุกรณ์ของทา่นมกีารใชง้านคําสัง่ในอปุกรณ์ หรอื
ในขอ้ความผา่นทางเครือ่งมอืการจัดการ profile หรอืการตดิตอ่การดแูลลูกคา้ของโนเกยี ขอ้มลูทีจ่ัดเก็บอาจมกีารนําไปใชใ้นการแสดง
คอนเทน้ตส์ว่นบคุคลเชน่กนั รวมถงึเพือ่ปรับปรุงผลติภัณฑแ์ละบรกิารของโนเกยี ขอ้มลูขา้งตน้ยงันําไปใชใ้นกรณีทา่นทําใหซ้อฟทแ์วร์
ของอปุกรณ์ของทา่นเป็นปัจจบุนั

โนเกยีใชข้อ้มลูสว่นตวัรว่มกบัผูอ้ ืน่หรอืไม?่

โนเกยีไมข่าย ใหเ้ชา่ หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นตัวของทา่นตอ่บคุคลภายนอกเวน้แตใ่นกรณีทีร่ะบไุวด้า้นลา่งนี้

• คาํยนิยอมของทา่นและบรกิารในลกัษณะการมสีว่นรว่มทางสงัคม โนเกยีอาจใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นรว่มกบัผูอ้ ืน่หากเรา
ไดรั้บคํายนิยอมจากทา่นใหดํ้าเนนิการได ้บรกิารบางอยา่งอาจทําใหท้า่นสามารถใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นกบัผูใ้ชบ้รกิารดังกลา่ว
รายอืน่ หรอืกบับรกิารอืน่และผูใ้ชบ้รกิารดังกลา่ว โปรดพจิารณาอยา่งถีถ่ว้นกอ่นทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสว่นตัวหรอืขอ้มลูอืน่ซ ึง่ผูใ้ชร้ายอืน่
อาจเขา้ถงึได ้

• บรษิทัในกลุม่โนเกยีและบคุคลภายนอกทีไ่ดร้บัอนญุาต โนเกยีสามารถใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นรว่มกบับรษัิทอืน่ในกลุม่โนเกยี
หรอืบคุคลภายนอกทีไ่ดรั้บอนุญาตซึง่เป็นผูดํ้าเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นตัวใหก้บัโนเกยีเพือ่วัตถปุระสงคท์ีร่ะบไุวใ้นนโยบายนี ้ซึง่
อาจรวมถงึการเรยีกเก็บเงนิ (billing ) ผ่านผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของทา่นเป็นตน้ หรอืส ิง่อืน่ การสง่มอบสิง่ทีซ่ ือ้ การใหบ้รกิารรวมถงึ
บรกิารลกูคา้ การจัดการและการวเิคราะหข์อ้มลูของลกูคา้ การตรวจสอบเครดติ การทําวจิัยตลาด และการจัดการดา้นการตลาดและ
แคมเปญอืน่ดังกล่าว เมือ่ทา่นซือ้ผลติภัณฑโ์นเกยีจากเราพรอ้มแผนผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย โนเกยีอาจตอ้งแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัผู ้
ใหบ้รกิารเครอืขา่ยของทา่นเพือ่การใหบ้รกิารดังกลา่วแกท่า่นได ้

โนเกยีอาจทําการตลาดแบบรว่มกบัผูอ้ืน่และการตดิตอ่สือ่สารกบัหุน้สว่นรายอืน่ของโนเกยี เชน่ ผูป้ระกอบการโทรศัพทเ์คลือ่นที่
ของทา่น อนึง่ เพือ่หลกีเลีย่งการตดิตอ่สือ่สารทีซ้ํ่าซอ้นหรอืทีไ่มจํ่าเป็น และในการทีจ่ะปรับขอ้ความใหเ้หมาะสมกบัทา่น โนเกยี
อาจตอ้งจับคูข่อ้ความซึง่โนเกยีไดจ้ัดเก็บไวเ้ขา้กบัขอ้มลูซึง่หุน้สว่นไดจ้ัดเก็บไวใ้นกรณีทีก่ฎหมายอนุญาตใหทํ้าได ้

บคุคลภายนอกเหล่านีไ้มไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นสําหรับวัตถปุระสงคอ์ืน่ใด และโนเกยีไดกํ้าหนดใหบ้คุคลดังกลา่ว
กระทําการใหส้อดคลอ้งกับนโยบายนี ้รวมทัง้ดําเนนิมาตรการดา้นความปลอดภยัทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นตัวของทา่น
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• การโอนระหวา่งประเทศ การจัดหาผลติภัณฑแ์ละบรกิารของโนเกยีอาจใชท้รัพยากรและเซริฟ์เวอรท์ีอ่ยูใ่นประเทศตา่งๆ ทั่วโลก ดัง
นัน้อาจมกีารโอนขอ้มลูสว่นตัวของทา่นจากประเทศทีท่า่นใชบ้รกิารไปยงันานาประเทศ รวมทัง้ประเทศทีอ่ยูน่อกเขตเศรษฐกจิ
ของยโุรป (European Economic Area หรอื EEA) ซึง่ไมม่กีฎหมายทีใ่หค้วามคุม้ครองอยา่งเฉพาะเจาะจงกบัขอ้มลูสว่นตัว หรอื
มกีฎระเบยีบทางกฎหมายวา่ดว้ยเรือ่งการคุม้ครองขอ้มลูทีแ่ตกตา่งกนัไป เชน่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ในกรณีดังกลา่วโนเกยีไดดํ้าเนนิ
การเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มหีลักกฎหมายเกีย่วกบัการโอนขอ้มลูดังกลา่ว และมกีารใหค้วามคุม้ครองอยา่งเพยีงพอกบัขอ้มลูสว่นตัวของทา่น
ตามทีก่ฎหมายทีบ่งัคับใชกํ้าหนด เชน่ การใชข้อ้ตกลงมาตรฐานทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง (หากจําเป็น)
และโดยการกําหนดใหม้กีารใชม้าตรการทางดา้นการรักษาความปลอดภยัเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มลูขององคก์ร
ทีเ่หมาะสม

• การเปิดเผยตามบงัคบัของกฎหมาย โนเกยีอาจมหีนา้ทีต่ามกฎหมายทีจ่ะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นตัวของทา่นตอ่หน่วยงานที่
มอีํานาจ หรอืบคุคลภายนอก เชน่หน่วยงานทีบ่งัคับใชก้ฎหมายในประเทศตา่งๆ ทีโ่นเกยีหรอืบคุคลภายนอกทีก่ระทําการแทนโนเกยี
ประกอบการอยู ่นอกจากนีโ้นเกยีสามารถเปิดเผยหรอืดําเนนิการประการอืน่กบัขอ้มลูสว่นตัวของทา่นตามกฎหมายทีบ่งัคับใช ้เพือ่
ปกป้องผลประโยชนต์ามกฎหมายของโนเกยีเชน่ ในกระบวนการทางแพง่หรอือาญา

• การควบรวมกจิการ หากโนเกยีตัดสนิใจทีจ่ะซือ้ ขาย รวมกจิการหรอืปรับปรุงธรุกจิของโนเกยีในบางประเทศ การดําเนนิการดังกลา่ว
อาจรวมถงึการทีโ่นเกยีจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นตัวตอ่ผูท้ีส่นใจจะซือ้ หรอืผูซ้ ือ้กจิการรวมทัง้ทีป่รกึษาของบคุคลดังกลา่ว หรอืรับขอ้มลู
สว่นตัวจากผูข้ายและทีป่รกึษาของผูข้าย

โนเกยีจดัการเรือ่งสทิธสิว่นบคุคลของเด็กอยา่งไร?

โดยปกตแิลว้ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของโนเกยีมขี ึน้เพือ่ผูช้มผูฟั้งท่ัวไป โนเกยีไมจ่ัดเก็บขอ้มลูของเด็กโดยรูว้า่ปราศจากความยนิยอมของพอ่
แมห่รอืผูป้กครอง โนเกยีเผยแพรแ่นวทางดา้นความปลอดภยัสําหรับการใชบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตในเว็บไซตข์องเรา

โนเกยีจดัการเรือ่งคณุภาพของขอ้มลูอยา่งไร?

โนเกยีจะดําเนนิการทีเ่หมาะสมเพือ่ใหข้อ้มลูสว่นตัวทีโ่นเกยีไดร้วบรวมไวม้คีวามถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนั และจะทําการลบขอ้มลูสว่นตัวทีไ่ม่
เป็นปัจจบุนั ไมถ่กูตอ้ง และไมจํ่าเป็นออกไป

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารบางอยา่งของโนเกยีทําใหท้า่นสามารถบรหิารจัดการขอ้มลูโดยรวมของทา่นได ้ซึง่โนเกยีขอใหท้า่นเขา้ดขูอ้มลู
สว่นตัวของทา่นเป็นครัง้คราวเพือ่ตรวจดวูา่ขอ้มลูดังกลา่ววา่ถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนัหรอืไม ่หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ ทา่นจะตอ้งรับผดิ
ชอบในการใหร้ายละเอยีดทีถ่กูตอ้งแกโ่นเกยี และแกไ้ขขอ้มลูสว่นตัวทีท่า่นใหไ้วก้บัโนเกยีใหเ้ป็นปัจจบุนั

ในการปกป้องดแูลขอ้มลูสว่นตวัไดท้ําตามข ัน้ตอนอะไรบา้ง?

ความเป็นสว่นตัวและความปลอดภัยเป็นขอ้พจิารณาสําคัญในการสรา้งและการมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา ทัง้นีเ้ราไดม้อบหมายความ
รับผดิชอบทีเ่ฉพาะเจาะจงในการจัดการเรือ่งความเป็นสว่นตัวและเรือ่งเกีย่วกบัความปลอดภยั เราบงัคับใชน้โยบายภายในของเรา
และแนวทางตา่งๆ ผ่านทางการเลอืกสรรกจิกรรมทีเ่หมาะสม รวมถงึการบรหิารความเสีย่งเชงิรกุและเชงิตอบสนอง วศิวกรรมดา้นความ
ปลอดภยั การฝึกอบรมและการประเมนิ เราดําเนนิการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมในการจัดการเรือ่งความปลอดภยัออนไลน ์ความปลอดภยั
ทางรา่งกาย ความเสีย่งในการสญูเสยีขอ้มลู และความเสีย่งดังกลา่วซึง่คํานงึถงึความเสีย่งเห็นไดจ้ากการดําเนนิการและลักษณะขอ้มลู
ทีจ่ะไดรั้บความคุม้ครอง อนึง่ เรายงัจํากดัการเขา้ถงึฐานขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูสว่นตัวของบคุคลผูม้อํีานาจ ซึง่มคีวามจําเป็น
ทีส่มเหตผุลในอนัทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มลูดังกลา่ว

โนเกยีใช ้Cookies และ Web Beacons อยา่งไร?

Cookies เป็นไฟลข์อ้ความเล็กๆ ซึง่เว็บเซริฟ์เวอรส์ง่ถงึคอมพวิเตอรข์องท่าน เราใช ้cookies เพือ่มอบประโยชนต์า่งๆ แกท่า่น Session
cookies จดจํากจิกรรมกอ่นหนา้นีท้ีท่า่นทําไป เชน่ รายการทีท่า่นใสไ่วใ้นตระกรา้ซือ้สนิคา้ (shopping cart) อนึง่ cookies ทีย่งัคงอยูก่็จะใช ้
เพือ่บนัทกึความชืน่ชอบของทา่นทีม่ใีนหลายๆ เรือ่ง เชน่ การกําหนดตามแต่ละบคุคลในเว็บไซตข์องเรา เป็นตน้ Cookies ยงัอาจใช ้
ในการแสดงโฆษณาเป้าหมายและขอ้แนะนําตา่งๆ เชน่ เพือ่ขจัดการแสดงโฆษณาแกท่า่นหลายครัง้ หรอืแสดงโฆษณาทีเ่ราเห็นวา่
ทา่นสนใจ ซึง่อยูบ่นฐานของการกระทําทีผ่า่นมาของทา่นในเว็บไซตข์องเรา cookies ยงัใชเ้พือ่แสดงถงึประสทิธผิลของโปรโมชัน่
และแคมเปญโฆษณาของเรา และเพือ่ปรับปรงุผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา

โนเกยีอาจใชส้ ิง่ทีเ่รยีกวา่ web beacons (หรอื pixel tags) กบัเว็บไซตบ์างเว็บไซตข์องเรา อยา่งไรก็ตามโนเกยีจะไมใ่ชส้ ิง่ดังกลา่วเพือ่
ระบตุัวผูใ้ชเ้ป็นการสว่นตัว ปกตแิลว้ web beacons เป็นภาพกราฟฟิคทีใ่สไ่วใ้นเว็บไซตเ์พือ่นับจํานวนผูเ้ขา้เยีย่มชมเว็บไซต ์และ/หรอืเพือ่
เขา้ไปยงั cookies บางไฟล ์ขอ้มลูดังกล่าวจะใชเ้พือ่ปรับปรุงบรกิารของโนเกยี โดยทั่วไป web beacons จะไมเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูอืน่นอก
เหนอืจากทีบ่ราวเซอรข์องทา่นจะใหก้บัโนเกยี ตามมาตรฐานของการตดิต่อสือ่สารทางอนิเ อร์เน็ต ทัง้นี ้web beacons จะไมส่ามารถ
ตดิตามการดําเนนิการบางอยา่งของทา่นไดห้ากทา่นปิด cookies อยา่งไรก็ตาม web beacons จะยงัคงทําการเก็บรวบรวมขอ้มลูการเขา้
เว็บตอ่ไปไดจ้าก IP-Address ของทา่น แตข่อ้มลูดังกลา่วจะไมเ่ป็นขอ้มลูเฉพาะอกีตอ่ไป
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เว็บไซตข์องโนเกยีบางเว็บไซต์ หรอแอปพล ื ิ เคชัน่บางแอปพลเิคช ัน่นัน้อาจใชส้ ิง่ทีเ่รยีกกนัวา่เป็นออบเจ็กตท์ีจ่ัดเก็บไวเ้ฉพาะที ่(locally
stored objects) เชน่ Flash local shared objects (“Flash cookies”) หรอื HTML5 Web Storage ทัง้นี ้ออบเจ็กตท์ีจ่ัดเก็บไวเ้ฉพาะทีจ่ะใช ้
เพือ่วัตถปุระสงคท์ีค่ลา้ยคลงึกนักบั cookies แตอ่าจมจํีานวนและประเภทของขอ้มลูทีแ่ตกตา่งกนัมากกวา่ browser cookies เชน่ ใน Flash
ทา่นอาจใช ้Flash Player Setting Manager เพือ่ควบคมุการจัดเก็บออบเจ็กตท์ีใ่ชร้ว่มกนัเฉพาะที ่(local shared objects) รวมถงึการปิดการ
ทํางาน (disabling) ของออบเจ็กตท์ีใ่ชร้ว่มกนัเฉพาะทีสํ่าหรับบางเว็บไซตเ์ทา่นัน้ หรอืการปิดการทํางาน (disabling) ของการจดัเก็บ

เจ็กตท์ีใ่ชร้ว่มกนัเฉพาะทีอ่ยา่งเบ็ดเสร็จในเว็บไซตท์ัง้หมด

เว็บไซตข์องโนเกยีบางเว็บไซตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารโฆษณาของบคุคลภายนอก เชน่ DoubleClick ทีใ่ชเ้พือ่สง่เสรมิการโฆษณา DoubleClick
ใช ้cookies เพือ่จัดเก็บขอ้มลูทีท่่านเขา้ชมเว็บไซตข์องโนเกยีและของบคุคลภายนอก ขอ้มลูนีจ้ะใชส้ง่เสรมิการโฆษณาในเว็บไซต์
ของโนเกยีและของบคุคลภายนอก ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมไวจ้ะไมส่ามารถระบตุัวบคุคลโดยตรง และ DoubleClick จะไมแ่บง่ปันขอ้มลู
กบับคุคลภายนอก ทา่นอาจเลอืกทีจ่ะสัง่ปิดการทํางาน (disable) DoubleClick cookie ไมว่า่เวลาใดโดยใช ้cookie ทีเ่ลอืกไมทํ่าของ
DoubleClick (DoubleClick opt-out cookie) อนึง่ ทา่นอาจเขา้ไปที ่http://networkadvertising.org/ เพือ่ตดิตัง้ cookie ทีเ่ลอืกไมทํ่า
(opt-out cookie)

บราวเซอรส์ว่นใหญนั่น้ทําใหท้า่นสามารถปิดการทํางาน (disable) หรอืใหม้กีารใช ้cookie ก็ได ้ทา่นยงัอาจลบ cookies ในคอมพวิเตอร์
ของทา่นหากบราวเซอรข์องทา่นยอมใหทํ้าได ้หากทา่นปิดการทํางานของ cookie ทา่นอาจไมส่ามารถใชบ้รกิารบางสว่นของเราและทา่น
อาจตอ้งตดิตัง้ cookie ทีเ่ลอืกไมทํ่า (opt-out cookie) ใหมอ่กีครัง้

สทิธขิองทา่น

ทา่นมสีทิธทิีจ่ะทราบวา่ขอ้มลูสว่นตัวใดของท่านทีโ่นเกยีเก็บไว ้ทา่นมสีทิธลิบขอ้มลูสว่นตัวทีไ่มค่รบถว้น ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมเ่ป็นปัจจบุนั
หรอื ทา่นมสีทิธขิอใหโ้นเกยีระงับการดําเนนิการกบัขอ้มลูสว่นตัวของทา่นเพือ่การตลาดแบบตรง หรอืเพือ่ทําการวจิัยตลาด อยา่งไรก็ตาม
หากทา่นเลอืกทีจ่ะไมทํ่าการตลาดและไมต่ดิตอ่สือ่สารลักษณะอืน่กบัโนเกยี เราอาจจะยงัคงสง่การเตอืนทีสํ่าคัญ (critical alerts) เกีย่ว
กบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา หรอือาจตดิตอ่ทา่นเพือ่วัตถปุระสงคเ์หลา่นี้

ทา่นสามารถใชส้ทิธขิองท่านโดยการตดิต่อกบัโนเกยีผา่นจดุบรกิารทีร่ะบดุา้นลา่ง ในบางกรณีโดยเฉพาะในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงค์
จะใหโ้นเกยีลบหรอืยกเลกิการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นตัวของทา่น โนเกยีอาจไมส่ามารถใหบ้รกิารกบัทา่นไดอ้กีตอ่ไป ขอเรยีนวา่โนเกยี
อาจจําเป็นทีจ่ะตอ้งตดิต่อทา่นและสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ เพือ่จะไดส้ามารถปฏบิตัติามคํารอ้งขอขา้งบนของทา่นได ้นอกจากนีข้อเรยีน
วา่กฎหมายทีบ่งัคับใชใ้นปัจจบุนัอาจมขีอ้จํากดัและบทบญัญัตอิืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธขิองท่านทีร่ะบไุวข้า้งตน้

โนเกยีขอแนะนําใหท้า่นใชอ้ปุกรณ์บรหิารจัดการขอ้มลู เชน่ บญัชขีองโนเกยี เพือ่วัตถปุระสงคด์ังกลา่วขา้งตน้ เนือ่งจากอปุกรณ์ดังกลา่ว
จะทําใหท้า่นสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นตัวของทา่นไดโ้ดยตรง และทําใหท้า่นสามารถบรหิารจัดการขอ้มลูดังกลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

บคุคลใดเป็นผูค้วบคมุดแูลขอ้มลูสว่นตวัของทา่น?

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

นอกจากนีบ้รษัิทในเครอืโนเกยีซึง่เป็นผูจ้ัดการผลติภัณฑแ์ละบรกิารอาจเป็นผูค้วบคมุดแูลขอ้มลูสว่นตัวของทา่นดว้ย ทา่นสามารถหาไดว้า่
ผูใ้ดเป็นผูค้วบคมุดแูลดังกลา่ว และหารายละเอยีดสําหรับตดิต่อโดยอา่นจากขอ้กําหนดและเงือ่นไขของผลติภัณฑห์รอืบรกิารดังกลา่ว หรอื
โดยใชข้อ้มลูสําหรับตดิต่อทีใ่หไ้วใ้นเว็บไซตข์องโนเกยี

สําหรับเรือ่งเกีย่วกบัแนวปฏบิตัเิรือ่งสทิธใินความเป็นสว่นตัวนัน้ ทา่นสามารถตดิต่อเราไดท้ี่

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

กรอบวธิปีฏบิตั ิSafe Habor ของสหรฐัอเมรกิาวา่ดว้ยขอ้มลูสว่นตวั
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Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 ปฏบิตัติามหลัก Safe Habor ของประชาคมยโุรป-สหรัฐ/สวสิ-สหรัฐฯ
วา่ดว้ยขอ้มลูสว่นตัวในเรือ่งการบอกกลา่ว การสง่ผา่น (Onward Transfer) ความปลอดภยั ความมบีรูณภาพของขอ้มลู การเขา้ถงึและการ
บงัคับใช ้และไดม้กีารจดทะเบยีนไวก้บัโปรแกรม Safe Harbor ของกระทรวงพาณชิยข์องสหรัฐอเมรกิา หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืความกงัวล
เกีย่วกบัการทีโ่นเกยีเขา้ร่วมอยูใ่นกรอบวธิปีฏบิตั ิSafe Habor โปรดตดิต่อ

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA

Attention: Legal Director, North America

หากทา่นเชือ่วา่ Nokia Inc. ไมไ่ดจ้ัดการเกีย่วกบัเรือ่งสทิธใินขอ้มลูสว่นตัวของทา่นอยา่งน่าพงึพอใจ ทา่นอาจตดิตอ่คณะผูคุ้ม้ครองขอ้มลู
แหง่ประชาคมยโุรป ณ Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM หรอืเขา้ชม
เว็บไซต ์http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายเรือ่งสทิธใินความเป็นสว่นตวั

โนเกยีอาจทําการแกไ้ข เปลีย่นแปลงนโยบายนีเ้ป็นครัง้คราว หรอือาจแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการเขา้มายงัไซตน์ีเ้มือ่ใดก็ไดโ้ดยมี
หรอืไมม่กีารบอกกลา่วลว่งหนา้ อยา่งไรก็ตามหากนโยบายนีม้กีารเปลีย่นแปลงอยา่งสําคัญหรอืในทศิทางตรงขา้ม โนเกยีจะโพสทข์อ้ความ
เพือ่แจง้การเปลีย่นแปลงดังกลา่วในสว่นตน้ของนโยบาย และบนโฮมเพจของไซตน์ีเ้ป็นเวลา 30 วัน โนเกยีขอใหท้่านเขา้ดนูโยบายเป็นครัง้
คราวเพือ่รับทราบเกีย่วกบัการแกไ้ขเปลีย่นแปลงเกีย่วกบันโยบาย

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ ผลติภัณฑ ์RM-767 นี ้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถดสํูาเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity

TM © 2013 Nokia สงวนลขิสทิธิ ์ผลติภัณฑ/์ชือ่บรษัิทอืน่อาจเป็นเครือ่งหมายการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ ตามลําดับ

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ หรอืจําหน่ายเนือ้หาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันีใ้นรูปแบบใดๆ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรงุสว่นหนึง่สว่นใด
ของผลติภัณฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบบันีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ประกอบดว้ยซอฟตแ์วรเ์ขา้รหสัขอ้ความ RSA BSAFE หรอืซอฟตแ์วรโ์ปรโตคอลรักษาความปลอดภยัจาก RSA Security

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายนีโ้ดย Nokia จะเป็นการใชภ้าย
ใตใ้บอนุญาตใชง้าน
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Java เป็นเครือ่งหมายการคา้ของบรษัิท Sun Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑน์ีไ้ดร้ับอนุญาตภายใต ้MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่ใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิยใ์นการเชือ่มต่อกบั
ขอ้มลูทีเ่ขา้รหัสตามขอ้กําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลกูคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัวและไมใ่ชท่างการคา้ และ (ii) เพือ่
ใชเ้ชือ่มตอ่กบัวดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้หบ้รกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใดนอกเหนอืจากนี ้ขอ้มลูเพิม่เตมิรวม
ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกับการสง่เสรมิการขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดไูดจ้าก MPEG LA, LLC ทีเ่ว็บไซต ์http://
www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนือ่งหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่
จะดว้ยสาเหตใุด

เนือ้หาในเอกสารนีใ้หข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีง
การรับประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอด
จนความถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ทา่นัน้ Nokia ขอสงวนสทิธิ์
ในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนีท้กุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ผลติภัณฑ ์คณุสมบตั ิแอปพลเิคชัน่ และบรกิารตา่งๆ ทีม่ใีหบ้รกิารอาจแตกต่างไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อตัวแทน
จําหน่าย Nokia หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ เครือ่งรุน่นี้ประกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้
บงัคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ หา้มกระทําการใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

Nokia จะไมรั่บประกนัหรอืรับผดิชอบตอ่ความสามารถในการใชง้าน เน้ือหา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้ม
กบัโทรศัพทข์องคณุ คณุจะทราบวา่แอปพลเิคชัน่เหลา่นัน้ไดร้ับการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอปพลเิคชัน่นัน้ Nokia จะ
ไมรั่บรอง รับประกนั หรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่ความสามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่า
พรอ้มกบัโทรศัพทข์องคณุ

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

/ฉบบัที ่1.1 TH
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