Privacy Act
You hereby consent to our passing certain Customer-related details (i.e., name, title, contact telephone and fax
numbers, e-mail address) (“personal data”) to our group of companies including those in the United States and
elsewhere. We, or our group of companies, may contact you by mail, telephone, e-mail, facsimile or otherwise
with offers of goods and services or forthcoming events or conferences that me be of interest to you. If you do
not want to be contacted by us or our group of companies for marketing purposes, contact your local XXX sales
office, but remember if you do, we will not be able to notify you of special offers or promotions. You agree to
procure the consent of the individuals named by you to participate in the engagement contemplated by the
Agreement to transfer for their personal data to XXX’s group of companies solely for purposes of administering
our obligations under this Agreement.
กฎหมายความเปนสวนตัว
คุณยินยอมในทีน่ ี้ใหเราสงตอรายละเอียดบางอยางที่เกี่ยวของกับลูกคา (เชน ชื่อ ตําแหนง เบอรโทรศัพท แฟกซ อีเม
ลแอดเดรส) (“ขอมูลสวนตัว”) ใหกับกลุมบริษัทของเรา รวมถึงที่อยูในสหรัฐฯ และที่อื่นๆ เราหรือกลุมบริษัทของ
เราอาจติดตอคุณทางไปรษณีย โทรศัพท อีเมล แฟกซ หรือทางอื่นๆ เพื่อเสนอสินคาและบริการหรือแจงเหตุการณ
หรือการสัมนาที่จะมีขึ้น ซึ่งอาจอยูในความสนใจของคุณ หากคุณไมตองการรับการติดตอจากเราหรือกลุมบริษทั ของ
เรา เกี่ยวกับขอเสนอดานการตลาดนี้ โปรดติดตอสํานักงานตัวแทนจําหนาย XXX ในทองถิ่นของคุณ แตโปรดทราบวา
หากคุณตัดสินใจดังกลาว เราจะไมสามารถแจงใหคุณทราบถึงขอเสนอพิเศษหรือรายการสงเสริมการขายได คุณตก
ลงที่จะจัดการใหความยินยอมแกบุคคลที่คุณแจงชื่อไวใหเขารวมในการวาจางที่ระบุไวในขอตกลงนี้ ใหแจงขอมูล
สวนตัวของตนเองใหกับกลุมบริษัทของ XXX เพื่อจุดประสงคในการจัดการตามภาระผูกพันในขอ ตกลงนี้ของเรา

• START GAME
Start a new single-player or multiplayer game. You can also continue a previously saved game. (P.7)
• เริ่มเกม (START GAME)
เริ่มเกมใหมสําหรับผูเลนคนเดียวหรือหลายคน คุณยังสามารถเลนเกมที่บันทึกไวกอนหนานี้ตอไดดวย (หนา 7)
• OPTIONS
Adjust various settings.
• ตัวเลือก (OPTIONS)
ปรับการตั้งคาตางๆ
KEY CONFIG
Assign the key that toggles the display for the Construction and Card Data Window.
กําหนดปุม (KEY CONFIG)
กําหนดปุมที่จะใชเพื่อสลับหนาจอระหวางหนาตาง Construction (การกอสราง) และขอมูลการด (Card
Data)
SOUND Adjust the volume for music and sound effects.
เสียง (SOUND)
ปรับระดับเสียงของเพลงและเอฟเฟกตเสียง
BACKLIGHT
Change the length of time that the backlight is on.
แสงฉากหลัง (BACKLIGHT)
เปลี่ยนระยะเวลาการเปดแสงฉากหลัง
LANGUAGE
Select the language for on-screen text.
ภาษา (LANGUAGE) เลือกภาษาสําหรับขอความบนหนาจอ
BLUETOOTH
Change the player’s name.
BLUETOOTH
เปลี่ยนชื่อผูเลน
DELETE DATA
Allows player to delete saved data.
ลบขอมูล (DELETE DATA)
ผูเลนสามารถลบขอมูลที่บันทึกไวได
• TUTORIAL
Start the tutorial. Press Key 5 [Key 5] to page through the instructions and review short video clips on
game progression.
• ฝกหัด (TUTORIAL)
เริ่มการฝกหัด กดแปน 5 [Key 5] เพื่อดูหนาตางๆ ของคําสั่งและดูวิดีโอคลิปสั้นๆ เกี่ยวกับความคืบหนาในเกม
• HI-SCORE
Display the average number of Pioneer points earned per game. Pioneer points measure skill level, and
may be uploaded to XXXX.
• แตมสูงสุด (HI-SCORE)
แสดงตัวเลขเฉลี่ยของแตมผูนํา (Pioneer points) ที่ทําไดตอเกม แตมผูนํา (Pioneer points) จะวัดตามระดับทักษะ
และสามารถอัพโหลดเขาสู XXXX ได
• EXIT GAME
Exit the game and return to the game deck menu.
• ออกจากเกม (EXIT GAME)
ออกจากเกมและกลับเขาสูเมนูเด็คเกม

LOAD GAME
โหมดเกม (LOAD GAME)
Select a previously saved game.
เลือกเกมที่จัดเก็บไวกอนหนานี้
OPTIONS
ตัวเลือก (OPTIONS)
Controller
ปุมควบคุมทิศทาง (Controller)
Customize your controls. Select an action and press the key of your choice to change the control for that action. To
return to the default settings, select Reset to Default.
กําหนดการควบคุมของคุณตามตองการ เลือกการกระทําและกดปุมที่ตองการเพื่อเปลี่ยนการควบคุมสําหรับการ
กระทํานั้น หากตองการกลับไปใชการตั้งคาเริ่มตนของเครื่อง ใหเลือก รีเซ็ตเปนคาดีฟอลต (Reset to Default)
Settings
การตั้งคา (Settings)
• Quick Battle – Set to ON to advance past battles. You will not engage in combat. Instead, the game will
automatically determine the outcome of Victory or Defeat. If you are defeated, your game is over and
you will return to the main menu.
• สูรบดวน (Quick Battle) – ตั้งไวที่ เปด (ON) เพื่อกาวขามการสูรบในอดีต คุณจะไมไดเขารวมการตอสู แต
เกมจะตัดสินผลลัพธชัยชนะ (Victory ) หรือพายแพ (Defeat ) ใหโดยอัตโนมัติ หากคุณแพ เกมของคุณ
จะจบลง และคุณจะกลับไปที่เมนูหลัก
• Message Speed – Change the message speed.
• ความเร็วขอความ (Message Speed) – เปลี่ยนความเร็วของขอความ
• Language – Select a language.
• ภาษา (Language) – เลือกภาษา
• Backlight Hold – Select Yes or No to activate Backlight mode.
• ตั้งไฟพื้นหลัง (Backlight Hold) – เลือก ใช (Yes) หรือ ไม (No) เพื่อใชงานโหมด ไฟพื้นหลัง (Backlight)
• Sound FX – Adjust the sound effects volume.
• เสียงเอฟเฟกต (Sound FX) – ปรับความดังเสียงเอฟเฟกต
• Music – Adjust the music volume.
• ดนตรี (Music) – ปรับความดังเสียงดนตรี
• Mute when in call – Mute game audio during incoming calls.

• ปดเสียงเมื่อใชสาย (Mute when in call) – ปดเสียงเกมระหวางรับสายเรียกเขา
• Reset To Default – Reset settings to default.
• รีเซ็ตเปนคาดีฟอลต (Reset To Default)– รีเซ็ตการตั้งคากลับเปนคาเริ่มตน
Credits
ทีมผูผลิต (Credits)
View the game credits.
ดูขอมูลทีมผูผลิตเกม
Delete Game
ลบเกม (Delete Game)
Permanently delete individual saved games.
ลบเกมที่จัดเก็บไวแตละครั้งอยางถาวร
Delete All
ลบทั้งหมด (Delete All)
Permanently delete all saved games and settings.
ลบเกมและการตั้งคาที่จัดเก็บไวทั้งหมดอยางถาวร
EXIT
ออก (EXIT)
Exit the game.
ออกจากเกม

SELECTING LANGUAGE
การเลือกภาษา
When you play the game for the first time, it will begin in the language to which your game deck is set. You can
change the language from Options screen found in the Main Menu.
เมื่อคุณเริ่มเลนเกมเปนครั้งแรก ภาษาที่แสดงใหเห็นจะเปนภาษาที่ game deck ของคุณถูกตั้งไว คุณสามารถ
เปลี่ยนเปนภาษาที่ตองการไดโดยไปที่จอ Options (ตัวเลือก) ที่อยูใน Main Menu (เมนูหลัก).
Creating your Character
การสรางลักษณะเฉพาะของคุณ
When playing for the first time, you are asked to name your character. Confirm the name by pressing [Selection
Left].
เมื่อคุณเริ่มเลนเกมเปนครั้งแรก คุณจะถูกขอใหตั้งชื่อลักษณะเฉพาะของคุณ โปรดยืนยันชื่อโดยกดปุม [เลือก
ทางซาย]
Main Menu
เมนูหลัก
The Main Menu provides the following selections:
เมนูหลักจะเตรียมตัวเลือกไวใหทานดังนี้:
Start Game
Proceed to the game mode selections.
Start Game (เริ่มเกม)
เริ่มเขาสูการเลือกโหมดของเกม
Options
Edit your game data and change your preferences.
Options (ตัวเลือก)
แกไขขอมูลเกมของคุณ และเปลี่ยน preferences ของคุณ
Records
View the track records stored in Club Cards on your game deck.
Records (การบันทึก)
ดูบันทึกเกี่ยวกับสนามแขงที่บรรจุอยูใน game deck ของคุณ
Quit
Exit the game.
Quit (หยุดเลน)
ออกจากการเลนเกม

BASIC CONTROLS
การควบคุมพื้นฐาน
-Once you’ve selected a game, press Key 1 to start a single-player game. Press Key 2 to start a 2-player game.
- เมื่อคุณเลือกเกมแลว กดแปน 1 เพื่อเริ่มเกมแบบผูเลนคนเดียว กดแปน 2 เพื่อเริ่มเกมแบบผูเลน 2 คน
-To pause a game during gameplay, press the Left or Right Selection Key. The Pause menu brings up a list of
game options. From the Pause menu, you can further customize, resume or end the game, or reset high scores.
- หากตองการหยุดเกมชั่วคราวระหวางการเลนเกม ใหกดปุมตัวเลือกดานซายหรือขวา (Left หรือ Right Selection
Key) เมนูหยุดชั่วคราว (Pause menu) จะแสดงรายการตัวเลือกในเกมขึ้นมา จากเมนูหยุดชั่วคราว (Pause menu) คุณ
สามารถกําหนดคาตามตองการ, เลนตอ หรือจบเกม หรือรีเซ็ตคะแนนสูงสุด
-To exit the Pause menu and go back to the game, use the Controller Key to scroll to Resume game and press
Key 5. At any time in the Pause menu, you can press Key 7 to go back to the game. To quit the game go back to
the Main menu, use the Controller Key to scroll to Exit and press Key 5.
- หากตองการออกจากเมนูหยุดชั่วคราว (Pause menu) และกลับไปยังเกม ใชปุมควบคุมทิศทาง (Controller Key)
เพื่อเลื่อนไปยัง เลนตอ (Resume) และกดแปน 5 คุณสามารถกดแปน 7 เพื่อกลับไปยังเกมเมื่อใดก็ตามที่อยูในเมนู
หยุดชั่วคราว (Pause menu) หากตองการออกจากเกม และกลับไปที่เมนูหลัก (Main menu) ใชปุมควบคุมทิศทาง
(Controller Key) เพื่อเลื่อนไปยังออก (Exit) และกดแปน 5

Claims
1. A Steel pipe for air container system contains principal compositions of admixture by % in
mass: with C at the amount of 0.05 to 0.20%, Si at the amount of 0.1 to 1.0%, P at the maximum
amount of 0.025%, S at the maximum amount of 0.010%, Cr at the amount of 0.05 to 1.0%, Al
at the maximum amount of 0.10%, one or both of Ti and Mn for the right amount in accordance
with the following equations: (1) and (2), Mo at the amount of 0 to 0.50%, Ni at the amount of 0
to 1.5%, V in at the amount of 0 to 0.2%, B at the amount of 0 to 0.005%, Cu at the amount of 0
to 0.5%, Nb at the amount of 0 to 0.1%, Ca at the amount of 0 to 0.01%, Mg at the amount of 0
to 0.01%, REM at the amount of 0 to 0.01%, and the balance consisting of
Ti < 0.02%

(1)

0.4% < Mn + 40Ti < 1.2%

(2)

Fe and impurities:

wherein the symbols of elements of the above equations shown by % in mass of element of steel
pipe which has tensile strength of at least 1,000 Mega Pascal.

2. A steel pipe for air container system as claimed in Claim 1, in which the admixture of steel
contains, MN at the minimum amount of 0.20% in mass.

3. A steel pipe for air container system as claimed in Claim 1, in which the admixture of steel
contains, the minimum amount shown by % in mass for at least any of, Mo at the amount of
0.05 to 0.50%, Ni at the amount of 0.05 to 1.5%, V at the amount of 0.01 to 0.2%, or B at the
amount of 0.0003 to 0.005%.

4. A steel pipe for air container system as claimed in Claim 1, in which the admixture of steel
contains, the minimum amount shown by % in mass for at least any of, Cu at the amount of
0.05 to 0.5% or Nb at the amount of 0.003 to 0.1%.

5. A steel pipe for air container system as claimed in Claim 1, in which the admixture of steel
contains, the minimum amount shown by % in mass for at least any of, Ca at the amount of
0.0003 to 0.01%, Mg at the amount of 0.0003 to 0.01% or REM at the amount of 0.0003 to
0.01%.

和文訳
特許請求の範囲
1. カムシャフトチェーンテンショナーであって、アームと樹脂ケースから構成され、樹脂ケースが
チェーンの可動部の上にあるアームに設置される。その特徴としては、
前記樹脂ケースの自由端をＵ字形にして、前記アームの自由端に取り付けられる。樹脂ケース
根元の一方側においてアームの接触部の方向に出っ張り部位が設けられる。樹脂ケースの出っ
張り部位においてアームとの共締めのための開口が設けられる。更に、樹脂ケースの中央あたり
にＵ字形の出っ張り部位が設けられることにより、前記アームの一方側をテンショナーの上昇部
に寄せることができる。

和文訳
特許請求の範囲
1. OHC 内燃機関用カムシャフトチェーン取外し・保持手段であって、クランクシャフトがクランクケ
ース内において回転可能な状態でころ軸受により支持され、カムシャフトチェーン取外し・保持板
が駆動チェーンギアの外周に設置され、カムシャフトチェーンとクランクシャフトが接続され、弁の
稼働システムが構成される。その特徴としては、

前記カムシャフトチェーン取外し・保持板が、前記ころ軸受の接触点あたりでエジェクタを押圧
するために、保持板としても機能している。

