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คําประกาศเร่ืองความสอดคลอง 
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในท่ีน้ีวา 
ผลิตภัณฑ RD-7 น้ีสอดคลองกับขอกําหนด
ท่ีสําคัญและบทบัญญัติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของของ 
Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสําเนา
คําประกาศเร่ืองความสอดคลองไดท่ี
http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
Nokia, Nokia Connecting People และโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia เปน
เคร่ืองหมายการคา หรือเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Nokia Corporation 

ผลิตภัณฑอื่นและช่ือบริษัทอื่นท่ีกลาวถึง
ในท่ีน้ีอาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือช่ือ
ทางการคาของเจาของผลิตภัณฑน้ันๆ
หามทําซํ้า สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเน้ือหา
สวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสาร
ฉบับน้ี โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ

อกัษรจากโนเกีย โนเกียดําเนินนโยบาย
ในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึง
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
สวนหน่ึงสวนใดของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไว
ในเอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
ตามขอบขายสูงสุดท่ีอนุญาตโดยกฎหมายที่
มีผลบังคับใช ไมวาในกรณีใด NOKIA หรือ
ผูใหอนุญาตรายใดของ NOKIA จะไม
รับผดิชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือ
รายได หรือความเสียหายพิเศษ โดย
อบัุตกิารณ อันเปนผลสืบเน่ืองหรือความ
เสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุดก็ตาม 
เน้ือหาในเอกสารน้ีใหขอมูล "ตามสภาพ
ท่ีเปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ีการ
รับประกันความสามารถในการทํางานของ
ผลติภัณฑท่ีจําหนาย หรือความเหมาะสม
ในการใชงานตามวตัถุประสงค ตลอดจน
ความถูกตอง ความเช่ือถือไดหรือขอมูล
ในเอกสารน้ี นอกเหนือจากขอบเขตที่
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กฎหมายระบุไวเทาน้ัน โนเกียขอสงวนสิทธิ์
ในการแกไขหรือเพิกถอนเอกสารน้ีโดย
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลติภัณฑและแอปพลิเคช่ัน และบริการ
สําหรับผลิตภัณฑเหลาน้ีท่ีวางจําหนาย
อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรด
ตรวจสอบรายละเอียด และตัวเลือกภาษา

ท่ีมีใหเลือกใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia 
ของคุณ โทรศพัทเคร่ืองน้ีประกอบดวยสินคา 
เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตาม
กฎหมายและขอบังคบัดานการสงออกของ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หาม
กระทําการใดๆ ท่ีขัดแยงตอกฎหมาย

ความปลอดภัย
โปรดอานคําแนะนําตอไปนี้ การไมปฏิบัติ
ตามคําแนะนําอาจเปนอันตรายหรือถือวา
ผิดกฎหมาย กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติม
ในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภยั
หามเปดเครื่องในสถานที่
ที่หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ 
หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจ
ไดรับผลกระทบจากสัญญาณ
รบกวน ซึ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องได
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ปดเครื่องเมือ่อยูในบริเวณ
ที่จํากัดการใช
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
ปดเครื่องเมื่ออยูในเครื่องบิน 
ใกลอุปกรณการแพทย 
เชื้อเพลิง สารเคมี หรือบริเวณที่
อาจเกิดระเบิด

บริการโดยผูชํานาญการ
ทําการติดตั้งหรือซอมแซม
ผลิตภัณฑโดยบุคลากร
ผูเชี่ยวชาญเทานั้น

กันน้ํา
โทรศัพทมือถือของคุณกันน้ํา
ไมได ควรเก็บไวในที่แหง

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
อุปกรณไรสายท่ีอธิบายไวในคูมือฉบับนี้
ไดรับการรับรองใหใชกับเครือขายระบบ 
(E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และ 
UMTS 850 และ 2100 HSPA โปรดติดตอ
ขอขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบเครือขาย
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

เมื่อใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน เชน 
การเชือ่มตอขอมูลความเร็วสูง อุปกรณ
อาจเกิดความรอน โดยสวนใหญแลวนี่คือ
สภาพปกติ หากคุณสังเกตเห็นวาเครื่อง
ทํางานผิดปกติ ใหนําไปยังศูนยบริการ
ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
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เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอปุกรณชนิด
อื่นๆ กรุณาอานคูมือผูใชเพื่อศึกษา
รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย 

หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได

■ บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครใชบริการจากผูใหบริการ
ระบบไรสายเพื่อใชงานอุปกรณนี้ 
คุณสมบัติเหลานี้ไมทํางานบนทุก
เครือขาย เครือขายตางๆ อาจตองการ
ใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูใหบริการ
กอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจาก
ระบบเครือขายได บริการเสริมจากระบบ
เครือขายเก่ียวของกับกระบวนการ

ถายโอนขอมูล สอบถามรายละเอียด
คาบริการไดจากผูใหบริการเครือขาย
ของคุณหรือกับเครือขายอื่นนอกพื้นที่ 
ผูใหบริการสามารถอธิบายคาบริการที่
เรียกเก็บได ในบางเครือขาย อาจมี
ขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน
คุณลักษณะบางอยางของอุปกรณนี้ซึ่งตอง
มีการสนับสนุนจากเครือขาย

ขอมูลเบ้ืองตน
Nokia Internet Stick CS-10 เปน
โมเด็มไรสายที่ใชเพ่ือถายโอนขอมลู
ผานระบบเครือขายเซลลูลาร

เมื่อตองการใชอุปกรณกับคอมพิวเตอร 
คุณตองติดตั้งแอปพลิเคช่ัน Nokia 
Internet Modem ซึ่งจะทําการตดิตัง้
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โดยอัตโนมัติเมื่อตออุปกรณเขากับ
คอมพิวเตอรเปนครั้งแรก
โปรดอานคูมอืโดยละเอียดกอนใชงาน
อุปกรณ และอานคูมอืผูใชแอปพลิเคช่ัน 
Nokia Internet Modem คูมือ
คอมพิวเตอร คูมือระบบปฏิบัตกิารและ
ซอฟตแวรอ่ืนๆ ที่ใชในการเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตเพ่ือการใชงานรวมกับ
อุปกรณ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปท่ี 
www.nokia.com/support หรือ
เว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

หมายเหตุ: พ้ืนผิวของ
อุปกรณไมมีสวนผสมของ
นิกเกิล สวนที่เปนโลหะของ
สายหิ้วอาจมนีิกเกิลผสมอยู
ในปรมิาณเล็กนอย ผูที่แพ
นิกเกิลอาจเกิดอาการแพ 
หากสัมผัสกับสวนของโลหะ
ที่เปนนิกเกิลของสายหิ้ว
เปนเวลานาน

การอานคูมือผูใชของ Nokia 
Internet Modem 

เมื่อตองการอานคูมือผูใชของแอปพลิ
เคช่ัน Nokia Internet Modem คุณตอง
ตดิตัง้โปรแกรมอาน PDF ไวใน
คอมพิวเตอร คุณสามารถดาวนโหลด 
โปรแกรมอาน PDF ไดจากเว็บไซตของ 
Adobe เปนตน
เมื่อตองการเขาใชงานคูมือผูใช ใหเลือก
เครื่องหมายคําถาม (วิธีใช) จาก
7Copyright © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
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หนาหลักในแอปพลิเคช่ัน Nokia 
Internet Modem คูมือผูใชจะปรากฏ
ในภาษาที่คณุเลือกระหวางการติดตัง้
แอปพลิเคช่ัน

ฮารดแวรและซอฟตแวรที่รองรับ
เสียบ USB เขากับอุปกรณที่รองรับการ
ถายโอนขอมลูตามพิกัดท่ีกําหนดไวใน
ขอมูลจําเพาะสําหรบัพอรต USB 
เวอรชัน 2.0

เมื่อตองการใชงานอุปกรณเพ่ือถายโอน
ขอมูลกับคอมพิวเตอรของคุณ 
คอมพิวเตอรตองมโีปรเซสเซอร 500 

MHz 32 บิต (x86) หรือ 64 บติ (x64) 
หรือเร็วกวา พอรต USB ที่ใชรวมกันได 
และเนื้อท่ีวางในฮารดดิสก 350 
เมกะไบต คุณยังตองใชระบบปฏบิัติการ
ตอไปนี้ Microsoft Windows XP 
(Service Pack 2 พรอม Hotfix 
KB943198 หรือ Service Pack 3 
หรือรุนทีใ่หมกวา) หรือ Microsoft 
Windows Vista Windows 7 Linux 
Ubuntu 9.04 หรือ Apple Mac OS 10.5 
หรือ 10.6 หรือรุนทีใ่หมกวา 
ไมรองรับ Microsoft Windows XP 
รุน 64 บติ

เร่ิมตนการใชงาน
อุปกรณจะมีสวนประกอบตางๆ ที่แสดง
อยูบนเพจช่ือเรื่องดังนี้ ไฟแสดงสถานะ 
(1) หัวตอ USB และฝาปองกัน (2) 
ฝาครอบดานหลัง (3) และชองรอยสาย
คลองสําหรบัพกพา (4)

ตําแหนงเสาอากาศ
อุปกรณของคุณมีสายอากาศอยูภายใน 
โปรดหลีกเล่ียงการสัมผัสบรเิวณ
เสาอากาศ (5) โดยไมจําเปนขณะ
เสาอากาศกําลังสงหรือรับสญัญาณ 
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การสัมผัสกับเสาอากาศจะสงผลตอคุณ
ภาพของสัญญาณสือ่สาร อาจทําให
อุปกรณใชพลังงานในระดับที่มากข้ึน
ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการ
ใชงานของแบตเตอรีค่อมพิวเตอรลดลง

ใสซมิการด
คําเตือน: เกบ็ฝาครอบ
ปองกันใหพนมือเด็ก

1 ดึงฝาครอบปองกนัโดยการดึงออกจาก
หัวตอ USB (7)

2 เล่ือนฝาครอบดานหลังไปทางหัวตอ 
USB (8) และยกขึ้น

3 เล่ือนตวัยึดซิมการดไปทางหวัตอ 
USB  (9) และยกเพ่ือเปดออก (10)

4 ใสซมิการดลงในชอง (11)

ตรวจสอบวาหนาสัมผัสท่ีการดหนัลง 
และมุมตดัของการดหนัไปทางชอง
รอยสาย

5 กดตวัยึดกลับเขาท่ีและเล่ือนไปทาง
ชองรอยสายเพ่ือปด (12)

6 เลื อนฝาครอบดานหลังไปทางชองรอย
สายจนกระทั่งล็อกเขาท่ี (13)

การตั้งคาครั้งแรก
เมื่อจะตัง้คาอุปกรณสําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณ คุณอาจตองใช
สทิธิในฐานะผูดูแลระบบเพ่ือเขาสูระบบ
ปฏิบตัิการ คุณอาจตองเปล่ียนการตั้งคา
ไฟรวอลลสําหรับระบบปฏบิัติการของ
คุณ เพ่ือใหอุปกรณสามารถเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตได
1 ตรวจดูใหแนใจวามีการใสซิมการด

เขาไปในอุปกรณแลว
2 ถอดฝาครอบปองกันโดยการดึงออก

จากหัวตอ USB

3 เปดคอมพิวเตอรและตออุปกรณ
เขากับพอรต USB บนคอมพิวเตอร 
โดยใหโลโก Nokia หนัข้ึนดานบน
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เคลด็ลบั: ในการเช่ือมตอ
อุปกรณกับคอมพิวเตอรที่
ใชรวมกันไดโดยใชสาย
เช่ือมตอ Nokia CA-150D 
ใหเช่ือมตอกับหวัตอ USB 
และพอรต USB ที่
คอมพิวเตอร

4 ในการติดตั้งอุปกรณและแอปพลิ
เคช่ัน Nokia Internet Modem 
ใหดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงดังนี้
• ใน Windows โปรแกรมติดตั้ง

จะเปดข้ึนโดยอัตโนมัตหิากเปด
ใชงานคุณลักษณะการรัน
อัตโนมตัิไว

• ใน Mac OS ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน
การติดตัง้ Nokia Internet Stick 
CS-10 แลวดับเบิลคลิกท่ีไอคอน 
Nokia Internet Modem

• ใน Linux ดับเบิลคลิกท่ีไดรฟ CD 
แลวดับเบิลคลิกท่ีไอคอน 

nokiaInternetmodem.deb 
เลือกชุดการตดิตั้ง

5 เลือกภาษาที่ตองการจากรายการ 
และเลือก ตกลง ทําตามคําแนะนํา
ที่ปรากฏ
กรุณาอานขอตกลงการอนุญาตให
ใชงานสําหรับผูใชใหละเอียดถี่ถวน
และยอมรับขอตกลง
แอปพลิเคช่ันและไดรเวอรที่จําเปน
ไดรับการติดตั้งไวบนคอมพิวเตอร
ของคุณ การตดิตั้งอาจใชเวลานาน
หลายนาที

6 อุปกรณจะพยายามกําหนดการ
ตั้งคาสําหรับเครือขายเซลลูลารของ
ผูใหบริการของคณุ ตามชนิดของ
ซิมการด

7 เมือ่ไดรบัแจง ใหปอนรหสั PIN 
(personal identification number) 
ของซิมการดของคุณ รหสั PIN 
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จะชวยปองกันซมิการดของคุณจาก
การใชงานโดยไมไดรับอนญุาตและ
มักใหมาพรอมกับการด
หนาหลักของแอปพลิเคช่ัน Nokia 
Internet Modem จะปรากฏขึ้น

8 เมือ่จะออกจากแอปพลิเคช่ัน Nokia 
Internet Modem ใหเลือก X

9 เมือ่จะปลดการเช่ือมตออุปกรณ
ออกจากคอมพิวเตอร ใหถอด
อุปกรณออกจากพอรต USB

คุณอาจตองหยุดการทํางานของ
อุปกรณกอนทีจ่ะยกเลิกการเช่ือมตอ 
หากระบบปฏิบัติการของคุณ
สนบัสนนุฟงกชันนี้

ไฟสัญลกัษณ
หากไฟสัญลักษณเปนสีแดง แสดงวา
อุปกรณไมสามารถลงทะเบียนกับ
เครือขายเซลลูลารไดเพราะซิมการด
ไมถูกตองหรอืใสซิมการดผิดวธิี หรือ

ไมสามารถสนับสนุนเครือขายใน
ตําแหนงของคณุ หากไฟสีแดงกะพริบ 
แสดงวาอุปกรณไมไดจดทะเบียนกับ
เครือขายเซลลูลาร เนื่องจากคุณไมได
ปอนรหสั PIN ในกรณีที่มกีารเปดใช
การรองขอรหัส PIN ในแอปพลิเคช่ัน 
Nokia Internet Modem

หากไฟสญัลักษณเปนสเีขียว แสดงวา
อุปกรณจดทะเบียนกับเครือขาย GSM 
และกําลังถายโอนขอมูล หากไฟสเีขียว
กะพรบิ แสดงวาอุปกรณจดทะเบียนกับ
เครือขาย GSM แตการเช่ือมตอขอมูล
ไมสามารถใชการได
หากไฟสญัลักษณเปนสนี้ําเงิน แสดงวา
อุปกรณจดทะเบียนกับเครือขาย 3G  
และกําลังถายโอนขอมูล หากไฟสนี้ําเงิน
กะพรบิ แสดงวาอุปกรณจดทะเบียนกับ
เครือขาย 3G แตการเช่ือมตอขอมูล
ไมสามารถใชการได
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ตอสาย
ถอดฝาครอบปองกันและฝาครอบ
ดานหลังออก สอดสายผานรูที่ดานบน
ของอุปกรณเพ่ือใหคลองเปนหวงรอบๆ 
ขาขนาดเล็ก (6) รดัสายใหแนน 
ปดฝาครอบดานหลังกลับเขาที่

การถอนการติดตั้ง
ในการถอนการติดตัง้อุปกรณและ
แอปพลิเคช่ัน Nokia Internet Modem 

จากคอมพิวเตอรของคุณ ใหดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งดังนี้
• ใน Windows ใหเลือกแอปพลิเคช่ัน

ถอนการตดิตั้งจากเมนู เริ่มตน
• ใน Mac OS ใหเลือกไอคอนถอน

การติดตัง้ในโฟลเดอร Nokia

• ใน Linux ใหใชตวัจัดการชุด

การเช่ือมตออินเทอรเน็ต
คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกบับริการ
ดานขอมูล ราคา และภาษีตางๆ ไดจาก
ผูใหบริการของคุณ
1 เมื่อใสซมิการดไวในอุปกรณแลว 

ใหเปดคอมพิวเตอรและตออุปกรณ
เขากับคอมพิวเตอร

2 หากแอปพลิเคช่ัน Nokia Internet 
Modem ไมเริ่มโดยอัตโนมัต ิ
ใหดําเนนิการอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
• ใน Windows ใหเริ่มแอปพลิ

เคช่ันจากเมนู เริ่มตน ตวัอยาง
เชน ใน Windows XP ใหเลือก 
Start > Programs > Nokia > 
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Nokia Internet Modem > 
Nokia Internet Modem

• ใน Mac OS ใหเลือกแอปพลิ
เคช่ันจาก Finder

• ใน Linux ใหเลือก 
Applications > Internet > 
Nokia Internet Modem

3 หากระบบแจงเตอืน ใหปอนรหัส PIN 
ของซิมการดของคณุ

4 ตรวจสอบไฟสัญลักษณเครือขาย
เพ่ือดูวาสามารถเช่ือมตอเครือขาย
ไดหรือไม

5 ในการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต 
ใหเลือก การเช่ือมตออินเทอรเน็ต > 

 เริ่มใชการเช่ือมตอดวย
ซอฟตแวรที่คณุตองการ
ในระหวางถายโอนขอมูล หนาตาง 
การเช่ือมตออินเทอรเน็ต จะแสดง
อัตราการสงผานของขอมูลที่สง 

(อัตราสงออก) และรับ (อัตรารบัเขา) 
ในระหวางเซสชันปจจุบันและ
จํานวนขอมูลรวมทั้งหมดที่สงและรับ
ในระหวางเซสชัน (ปริมาณ)
หากคอมพิวเตอรเขาสูโหมด
สแตนดบายหรือไฮเบอรเนต 
การถายโอนขอมูลอาจหยุดทํางาน 
การใชอุปกรณเพ่ือถายโอนขอมูลจะ
ทําใหคอมพิวเตอรตองใชแบตเตอรี่
มากข้ึนและทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่เหลือนอยลง

6 ในการปดการเช่ือมตอ ในหนาตาง 
การเช่ือมตออินเทอรเน็ต ใหเลือก 

ในการออกจากแอปพลิเคช่ัน 
ใหเลือก X  วธิีนี้จะปดการเช่ือมตอ
ดวย

ในการยอแอปพลิเคช่ันโดยไมปดการ
เช่ือมตอท่ีใชงานอยู ใหเลือก  
ในการเปดหนาตางแอปพลิเคช่ัน
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เหมือนเดิม ใหคลิกไอคอนแอปพลิเคช่ัน
ที่ยอไว

การดูแลรักษาอุปกรณของคุณ
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมา
โดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการ
ผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท
ของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวย
ใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกัน
ไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว

ของไอน้ํา ความเปยกชื้น และของ
เหลวทุกประเภท หรือความชุมชื้น 
จะทําใหเกิดองคประกอบของแร 
ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกส
สึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น 
ควรปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุน
หรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําให
อุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและ

สวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูง
หรือเย็น เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทํา
ใหอายุการใชงานของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจ
เสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปน
พลาสติกงอหรือละลายได เมื่ออุณหภูมิ
ที่เย็นเพิ่มข้ึนจนถึงอุณหภูมิปกติ 
ความชืน้จะกอตัวข้ึนภายในเครื่อง 
ซึ่งอาจทําใหอุปกรณแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในอุปกรณ 
นอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใช
ฉบับนี้
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• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท 
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจ
ทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง ควรใชผาแหงที่สะอาด
และนุมในการทําความสะอาดพื้นผิว
ของโทรศัพทเทานั้น

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําให
อุปกรณที่สามารถขยับไดติดขัด 
และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

คําแนะนําเหลานี้สสามารถใชไดกับ
อุปกรณหรืออุปกรณเสริมอื่นๆ ดวย
การนํากลับมาใชใหม
โปรดสงคืนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 
แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑที่ใชแลว
ไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้
จะชวยปองกันการกําจัดขยะที่ไมมีการ
ควบคุม และชวยรณรงคการรีไซเคิลวัสดุ

ใชแลวตางๆ ตรวจสอบขอมูลสิ่งแวดลอม
ผลิตภัณฑและวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ 
Nokia ของคุณไดที่ www.nokia.com/
werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

สัญลักษณรูปถังขยะกากบาท
บนผลิตภัณฑ แบตเตอรี่ 
สิ่งตีพิมพหรือบนวัสดุ
บรรจุภัณฑหมายถึงผลิตภัณฑ
อิเล็กทริกส แบตเตอรี่และ
อุปกรณเก็บพลังงานตางๆ 
เหลานั้นจะตองถูกสงกลับมา
จุดรวบรวมที่มีการแบงประเภท
เมื่อหมดอายุการใชงาน 
ขอกําหนดนี้มีผลบังคับใชใน
สหภาพยุโรป อยาทิ้งผลิตภัณฑ
เหลานี้รวมกับขยะของเทศบาล
ที่ไมสามารถแบงประเภทได 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม โปรดดู คําประกาศ
ดานสิ่งแวดลอม ของผลิตภัณฑ
ที ่www.nokia.com/
environment
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ขอมูลเพ่ิมเติมดานความปลอดภัย

■ เด็กเลก็
โทรศัพทและอุปกรณเสริมไมใชของเลน 
สิ่งเหลานี้อาจมีชิ้นสวนขนาดเล็ก 
โปรดเก็บชิ้นสวนเหลานี้ใหพนมือเด็ก

■ ความปลอดภัยดาน
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน

รุนอุปกรณนี้ผานการทดสอบและมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑควบคุมการ
ปลอยสัญญาณคลื่นวิทยุเมื่ออยูใน
ตําแหนงอยางนอยที่สุด 0.5 เซนติเมตร 
(1/4 นิ้ว) โดยหางจากรางกายเมื่อตอ
โดยตรงกับพอรต USB ที่อุปกรณตนทาง
หรือเมื่อใชกับสายเชื่อมตอ Nokia CA-
150D ที่ใหมาพรอมกันในชุดจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอปุกรณสําหรับสงสัญญาณ
วิทยุ รวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของ
อุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกัน
สัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทย
หรือบริษัทผูผลิตอุปกรณนั้นๆ หากคุณ
ไมแนใจวาอุปกรณนั้นมีการปองกัน
พลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก
อยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในที่
ที่มีการติดประกาศหามใช เนื่องจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลัง
ใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่น
ความถ่ี RF จากภายนอก

อุปกรณเทียม
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา 
ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากอุปกรณ
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เทียม เชน เครื่องควบคุมจังหวะการเตน
ของหัวใจ หรือเครื่องกระตุกหวัใจ
อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อ
หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับ
เครื่องดังกลาว บุคคลที่มีอุปกรณดังกลาว
ควรจะ:
• เก็บโทรศัพทเคลื่อนที่ใหอยูหางจาก

อุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 
เซนติเมตร (6 นิ้ว) 

• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่หากสงสัยวา
กําลังเกิดคลื่นรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณ
เทียมทางการแพทย

หากคุณมีคําถามเก่ียวกับการใชโทรศัพท
เคลื่อนที่รวมกับอุปกรณเทียม ใหปรึกษา
สถานพยาบาลของคุณ

เครื่องชวยฟง
โทรศัพทมือถือบางเครื่องอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 

■ ยานพาหนะ
สัญญาณความถ่ีคลื่นวิทยุ (RF) อาจสง
ผลกระทบกับระบบอิเล็กทรอนิกสที่ติดตั้ง
อยางไมเหมาะสมหรือไมไดรับการปองกัน
อยางดีเทาที่ควรในรถยนต เชน ระบบ
หัวฉีดอเิล็กทรอนิกส ระบบเบรกปองกัน
ลอล็อคอิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุม
ความเร็วอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลม 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหตรวจสอบกับ
ผูผลิตรถยนตหรืออุปกรณในรถยนต
ของคุณ
อุปกรณควรซอมแซมหรือแกไขโดย
บุคลากรผูเชี่ยวชาญเทานั้น การซอมแซม
อยางไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและ
มีผลใหการรับประกันของคุณเปนโมฆะ 
อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือ
วัตถุระเบิดรวมกับอุปกรณ ชิ้นสวนของ
อุปกรณ หรืออุปกรณเสริมตางๆ 
ควรปดอุปกรณของคณุกอนข้ึนเครื่องบิน 
การใชอุปกรณติดตอสื่อสารแบบไรสายบน
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เครื่องบินอาจสงผลเสียกับการทํางานของ
เครื่องบิน และยังอาจผิดกฎหมายอีกดวย

■ บริเวณที่อาจเกิด
การระเบดิ

ปดอุปกรณเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิด
ระเบิดได และควรปฏิบัติตามปายและ
คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด 
เนื่องจากประกายไฟในพื้นที่เหลานี้อาจ
ทําใหเกิดการระเบิดหรือเกิดเพลงิไหม 
ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ได ปดอุปกรณเมื่ออยูในสถานที่ที่มีการ
เติมเชื้อเพลิง เชน ใกลกับเครื่องสูบแกสใน
สถานีบริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตาม
ขอหามในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บ
น้ํามัน และสถานีสงน้ํามัน โรงงานสารเคมี 
หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด บริเวณ
ตางๆ ที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดมี
การประกาศใหเห็นเดนชัด พื้นที่ตางๆ 
ที่คุณจะไดรับคําแนะนําใหดับเครื่องยนต 

เชน ใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถาย
สารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรือ
อนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง 
หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ  คุณควร
ตรวจสอบกับผูผลิตยานพาหนะที่ใชแกส
ปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือ
บิวเทน) เพื่อตรวจสอบวาสามารถใชงาน
อุปกรณนี้ไดอยางปลอดภัยในบริเวณ
ใกลเคียงหรือไม

■ รายละเอียดการรับรอง 
(SAR)

โทรศัพทเคร่ืองน้ีตรงตามคําแนะนํา
ของการส่ือสารทางคลื่นวิทยุ
อุปกรณของคุณจะเปนตัวรับและสง
สัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมา
ไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่
แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ 
ขอแนะนํานี้จัดทําข้ึนโดย ICNIRP ซึ่งเปน
หนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และ
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รวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน 
โดยไมข้ึนกับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลืน่โทรศัพท
เคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific 
Absorption Rate) ขอกําหนด SAR 
ที่กําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 
2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ย
เกินสิบกรัมของเน้ือเยื่อผิว การทดสอบ 
SAR จัดทําข้ึนในสภาพการทํางานแบบ
มาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่
ที่ระดับพลงังานสูงสุดที่แนะนําใหใชใน
คลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ 
SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจตํ่ากวา
คาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการ
ออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่
สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนด
ไว คาที่เปลี่ยนแปลงข้ึนกับปจจัยตางๆ 
เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานี
เครือขายหลัก
คา SAR แตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับ
ขอกําหนดในการทดสอบและที่รายงาน

ของแตละประเทศและระบบเครือขาย 
คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ SAR 
ที่มีอยูในสวนขอมูลของผลิตภัณฑไดที่ 
www.nokia.com

อุปกรณรุนนี้มีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑการรับคลื่นวิทยุเมื่อติดตั้งที่
ระยะหาง 0.5 เซนติเมตร (1/4 นิ้ว) จาก
รางกายเปนอยางนอย
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