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คําประกาศเร่ืองความสอดคลอง 
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในท่ีน้ีวา 
ผลิตภัณฑ RD- 12 น้ีสอดคลองกับขอกําหนด
ท่ีสําคัญและบทบัญญัติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของของ 
Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสําเนา
คําประกาศเร่ืองความสอดคลองไดท่ี
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/
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Nokia, Nokia Connecting People และโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia เปน
เคร่ืองหมายการคา หรือเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Nokia Corporation 
ผลิตภัณฑอื่นและช่ือบริษัทอื่นท่ีกลาวถึง
ในท่ีน้ีอาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือช่ือ
ทางการคาของเจาของผลิตภัณฑน้ันๆ
หามทําซํ้า สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเน้ือหา
สวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสาร
ฉบับน้ี โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ
อักษรจากโนเกีย Nokia 

ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใดของผลิตภัณฑท่ี
อธิบายไวในเอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา
ตามขอบขายสูงสุดท่ีอนุญาตโดยกฎหมายที่
มีผลบังคับใช ไมวาในกรณีใด NOKIA หรือ
ผูใหอนุญาตรายใดของ NOKIA จะไม
รับผดิชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือ
รายได หรือความเสียหายพิเศษ โดย
อบัุตกิารณ อันเปนผลสืบเน่ืองหรือความ
เสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุดก็ตาม 
เน้ือหาในเอกสารน้ีใหขอมูล "ตามสภาพ
ท่ีเปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวา
จะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ี
การรับประกันความสามารถในการทํางาน
ของผลติภัณฑท่ีจําหนาย หรือความ
เหมาะสมในการใชงานตามวตัถุประสงค 
ตลอดจนความถูกตอง ความเช่ือถอืไดหรือ
ขอมูลในเอกสารน้ี นอกเหนือจากขอบเขต
ท่ีกฎหมายระบุไวเทาน้ัน 
โนเกียขอสงวนสิทธิใ์นการแกไขหรือ
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เพิกถอนเอกสารน้ีโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
ผลติภัณฑและแอปพลิเคช่ัน และบริการ
สําหรับผลิตภัณฑเหลาน้ีท่ีวางจําหนายอาจ
แตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบ
รายละเอียด และตวัเลือกภาษาท่ีมีใหเลือก

ใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia ของคุณ 
โทรศัพทเคร่ืองน้ีประกอบดวยสินคา 
เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตาม
กฎหมายและขอบังคบัดานการสงออกของ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หาม
กระทําการใดๆ ท่ีขัดแยงตอกฎหมาย

ความปลอดภัย
โปรดอานคําแนะนําตอไปนี้ การไมปฏิบัติ
ตามคําแนะนําอาจเปนอันตรายหรือถือวา
ผิดกฎหมาย กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติม
ในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภยั
หามเปดเครื่องในสถานที่ที่หาม
ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือเมื่อ
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรืออันตราย

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจ
ไดรับผลกระทบจากสัญญาณ
รบกวน ซึ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องได
ปดเครื่องเมือ่อยูในบริเวณ
ที่จํากัดการใช
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
ปดเครื่องเมื่ออยูในเครื่องบิน 
ใกลอุปกรณการแพทย 
เชื้อเพลิง สารเคมี หรือบริเวณ
ที่อาจเกิดระเบิด
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บริการโดยผูชํานาญการ
ทําการติดตั้งหรือซอมแซม
ผลิตภัณฑโดยบุคลากร
ผูเชี่ยวชาญเทานั้น

กันน้ํา
โทรศัพทมือถือของคุณกันน้ํา
ไมได ควรเก็บไวในที่แหง

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
อุปกรณไรสายท่ีอธิบายไวในคูมือฉบับนี้
ไดรับการรับรองใหใชกับเครือขายระบบ 
(E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และ 
UMTS 850/1900/2100 HSPA 
โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ
เมื่อใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน เชน 
การเชื่อมตอขอมูลความเร็วสูง อุปกรณ

อาจเกิดความรอน โดยสวนใหญแลวนี่คือ
สภาพปกติ หากคุณสังเกตเห็นวาเครื่อง
ทํางานผิดปกติ ใหนําไปยังศูนยบริการ
ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอปุกรณชนิด
อื่นๆ กรุณาอานคูมือผูใชเพื่อศึกษา
รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย 
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได

■ บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครใชบริการจากผูใหบริการ
ระบบไรสายเพื่อใชงานอุปกรณนี้ 

บางคุณสมบัติไมสามารถทํางานไดบน
ทุกเครือขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการ
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ใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูใหบริการ
กอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริม
จากระบบเครือขายเกี่ยวของกับการรับสง
ขอมูล สอบถามรายละเอียดคาบริการได
จากผูใหบริการเครือขายของคุณหรือกับ
เครือขายอื่นนอกพื้นที่ 

ผูใหบริการสามารถใหคําอธิบายเก่ียวกับ
คาบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือขาย 
อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการ
ใชงานคุณลักษณะบางอยางของอุปกรณนี้
ซึ่งตองมีการสนับสนุนจากเครือขาย

ขอมูลเบ้ืองตน
Nokia Internet Stick CS-12 เปน
โมเด็มไรสายที่ใชเพ่ือถายโอนขอมลู
ผานระบบเครือขายเซลลูลาร
เมื่อตองการใชอุปกรณกับคอมพิวเตอร 
คุณตองตดิตั้งแอปพลิเคช่ัน Nokia 
Internet Modem ซึ่งจะทําการตดิตัง้
โดยอัตโนมัตเิมื่อตออุปกรณเขากับ
คอมพิวเตอรเปนครัง้แรก
โปรดอานคูมือโดยละเอียดกอนใชงาน
อุปกรณ และอานคูมือผูใชแอปพลิเคช่ัน 
Nokia Internet Modem 

คูมือคอมพิวเตอร คูมือระบบปฏิบตัิการ
และซอฟตแวรอ่ืนๆ ที่ใชในการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตเพ่ือการใชงานรวมกับ
อุปกรณ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปท่ี 
www.nokia.com/support หรือ
เว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ
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 คําเตือน: ปล๊ักของอุปกรณ
นี้อาจมีนิกเกิลผสมอยูใน
ปริมาณเล็กนอย ผูท่ีแพ
นิกเกิลอาจเกิดอาการแพ 
หากสมัผัสปล๊ักเปนเวลา
นาน

การอานคูมือผูใชของ Nokia 
Internet Modem 

เมื่อตองการอานคูมอืผูใชของแอปพลิ
เคช่ัน Nokia Internet Modem 
คุณตองติดตั้งโปรแกรมอาน PDF ไวใน
คอมพิวเตอร คณุสามารถดาวนโหลด 
โปรแกรมอาน PDF ไดจากเวบ็ไซตของ 
Adobe เปนตน
เมื่อตองการเขาใชงานคูมอืผูใช ใหเลือก
เครื่องหมายคําถาม (Help (วิธีใช)) จาก
หนาหลักในแอปพลิเคช่ัน Nokia 
Internet Modem คูมอืผูใชจะปรากฏ
ในภาษาที่คุณเลือกระหวางการติดตั้ง
แอปพลิเคช่ัน

ฮารดแวรและซอฟตแวรที่รองรับ
เสียบ USB เขากับอุปกรณท่ีรองรับ
การถายโอนขอมูลตามพิกัดท่ีกําหนดไว
ในขอมูลจําเพาะสําหรับพอรต USB 
เวอรชัน 2.0

เมื่อตองการใชงานอุปกรณเพ่ือถายโอน
ขอมูลกับคอมพิวเตอรของคุณ 
คอมพิวเตอรตองมโีปรเซสเซอร 500 
MHz 32 บิต (x86) หรือ 64 บติ (x64) 
หรือเร็วกวา พอรต USB ท่ีใชรวมกันได 
และเน้ือท่ีวางในฮารดดิสก 350 
เมกะไบต คณุยังตองใชระบบปฏิบัตกิาร
ตอไปนี ้Microsoft Windows XP 
(Service Pack 2 พรอม Hotfix 
KB943198 หรือ Service Pack 3 
หรือรุนที่ใหมกวา) หรอื Microsoft 
Windows Vista Windows 7 Linux 
Ubuntu 9.04 หรือ Apple Mac OS 10.5 
หรือ 10.6 หรือรุนที่ใหมกวา 
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ไมรองรับ Microsoft Windows XP 
รุน 64 บิต

เร่ิมตนการใชงาน
อุปกรณจะมีสวนประกอบตางๆ ท่ีแสดง
อยูบนเพจช่ือเรื่องดังนี้ ไฟแสดงสถานะ 
(1), หวัตอ USB และฝาครอบ (2) และ
ฝาชองใสซิมการด (3)

ตําแหนงเสาอากาศ
อุปกรณของคุณมีสายอากาศอยูภายใน 
โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณ
เสาอากาศ (4) โดยไมจําเปนขณะ
เสาอากาศกําลังสงหรือรับสัญญาณ 
การสัมผัสกับเสาอากาศจะสงผลตอ
คุณภาพของสัญญาณสื่อสาร อาจทําให
อุปกรณใชพลังงานในระดับที่มากข้ึน
ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่คอมพิวเตอรลดลง

ใสซมิการด
คําเตือน: เกบ็ฝาครอบ
ปองกันใหพนมือเด็ก

1 ถอดฝาครอบออก (5)
2 ยกฝาชองใสซิมการดข้ึน (6)
3 ใสซมิการด (7)

ตรวจสอบวาหนาสัมผัสของการด
คว่ําลง และมุมตดัของการดอยูทาง
ดานขวา

4 ในการปดฝาครอบ ใหกดฝาครอบ
ลงบนอุปกรณ (8) และเล่ือนใหเขาท่ี

การตั้งคาครั้งแรก
เมื่อจะต้ังคาอุปกรณสําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณ คุณอาจตองใช
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สิทธิในฐานะผูดูแลระบบเพ่ือเขาสูระบบ
ปฏิบัตกิาร คุณอาจตองเปล่ียนการตัง้คา
ไฟรวอลลสําหรับระบบปฏิบัตกิารของ
คุณ เพ่ือใหอุปกรณสามารถเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตได
1 ตรวจดูใหแนใจวามกีารใสซมิการด

เขาไปในอุปกรณแลว
2 ถอดฝาครอบปองกันโดยการดึง

ออกจากหัวตอ USB

3 เปดคอมพิวเตอรและตออุปกรณ
เขากับพอรต USB บนคอมพิวเตอร 
โดยใหโลโก Nokia หันข้ึนดานบน

เคล็ดลับ: ในการเช่ือมตอ
อุปกรณกับคอมพิวเตอร
ที่ใชรวมกันไดโดยใชสาย

เช่ือมตอ Nokia CA-175D ให
เช่ือมตอกับหัวตอ USB และพอรต 
USB ที่คอมพิวเตอร

4 ในการติดตั้งอุปกรณและแอปพลิ
เคช่ัน Nokia Internet Modem 
ใหดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงดังนี้
• ใน Windows โปรแกรมติดตัง้

จะเปดข้ึนโดยอัตโนมัตหิากเปด
ใชงานคุณลักษณะการรัน
อัตโนมตัิไว

• ใน Mac OS ดับเบิลคลิกท่ี
ไอคอนการติดตัง้ Nokia 
Internet Stick CS-12 แลว
ดับเบลิคลิกท่ีไอคอน Nokia 
Internet Modem

• ใน Linux ดับเบลิคลิกท่ีไดรฟ CD 
แลวดับเบิลคลิกท่ีไอคอน 
nokiaInternetmodem.deb 
เลือกชุดการติดตัง้

5 เลือกภาษาที่ตองการจากรายการ 
และเลือก OK (ตกลง) ทําตาม
คําแนะนําท่ีปรากฏ
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กรุณาอานขอตกลงการอนญุาตใหใช
งานสําหรับผูใชใหละเอียดถี่ถวนและ
ยอมรับขอตกลง
แอปพลิเคช่ันและไดรเวอรท่ีจําเปน
ไดรบัการติดตัง้ไวบนคอมพิวเตอร
ของคุณ การติดตัง้อาจใชเวลานาน
หลายนาที

6 อุปกรณจะพยายามกําหนดการ
ตัง้คาสําหรับเครอืขายเซลลูลาร
ของผูใหบริการของคณุ ตามชนิด
ของซิมการด

7 เมื่อไดรับแจง ใหปอนรหัส PIN 
(personal identification number) 
ของซิมการดของคุณ รหัส PIN 
จะชวยปองกันซิมการดของคุณจาก
การใชงานโดยไมไดรับอนุญาตและ
มกัใหมาพรอมกบัการด
หนาหลักของแอปพลิเคช่ัน Nokia 
Internet Modem จะปรากฏขึ้น

8 เมือ่จะออกจากแอปพลิเคช่ัน Nokia 
Internet Modem ใหเลือก X

9 เมือ่จะปลดการเช่ือมตออุปกรณออก
จากคอมพิวเตอร ใหถอดอุปกรณ
ออกจากพอรต USB

คุณอาจตองหยุดการทํางานของ
อุปกรณกอนทีจ่ะยกเลิกการเช่ือมตอ 
หากระบบปฏิบัติการของคุณ
สนบัสนนุฟงกชันนี้

ไฟสัญลกัษณ
หากไฟสญัลักษณเปนสีแดง แสดงวา
อุปกรณไมสามารถลงทะเบียนกับ
เครอืขายเซลลูลารไดเพราะซมิการด
ไมถูกตองหรอืใสซิมการดผิดวธิี หรือ
ไมสามารถสนับสนุนเครือขายใน
ตําแหนงของคุณ หากไฟสแีดงกะพริบ 
แสดงวาอุปกรณไมไดจดทะเบยีนกับ
เครอืขายเซลลูลาร เนือ่งจากคณุไมได
ปอนรหัส PIN 
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ในกรณีที่มกีารเปดใชการรองขอรหัส 
PIN ในแอปพลิเคช่ัน Nokia Internet 
Modem

หากไฟสัญลักษณเปนสีเขียว แสดงวา
อุปกรณจดทะเบียนกบัเครือขาย GSM 
และกําลังถายโอนขอมูล หากไฟสีเขียว
กะพริบ แสดงวาอุปกรณจดทะเบียน
กับเครือขาย GSM แตการเช่ือมตอ
ขอมูลไมสามารถใชการได

หากไฟสญัลักษณเปนสนี้ําเงิน แสดงวา
อุปกรณจดทะเบียนกับเครือขาย 3G 
และกําลังถายโอนขอมูล หากไฟสนี้ําเงิน
กะพรบิ แสดงวาอุปกรณจดทะเบียน
กับเครือขาย 3G แตการเช่ือมตอขอมูล
ไมสามารถใชการได

การถอนการติดตั้ง
ในการถอนการติดตัง้อุปกรณและ
แอปพลิเคช่ัน Nokia Internet Modem 
จากคอมพิวเตอรของคุณ ใหดําเนนิการ
อยางใดอยางหน่ึงดังนี้
• ใน Windows ใหเลือกแอปพลิเคช่ัน

ถอนการติดตั้งจากเมนู เริ่มตน
• ใน Mac OS ใหเลือกไอคอนถอน

การติดตั้งในโฟลเดอร Nokia

• ใน Linux ใหใชตัวจดัการชุด
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การเช่ือมตออินเทอรเน็ต
คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกบับริการ
ดานขอมูล ราคา และภาษีตางๆ ไดจาก
ผูใหบริการของคุณ
1 เมื่อใสซมิการดไวในอุปกรณแลว 

ใหเปดคอมพิวเตอรและตออุปกรณ
เขากับคอมพิวเตอร

2 หากแอปพลิเคช่ัน Nokia Internet 
Modem ไมเริ่มโดยอัตโนมัต ิ
ใหดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงดังนี้
• ใน Windows ใหเริ่มแอปพลิ

เคช่ันจากเมน ูเริม่ตน 
ตัวอยางเชน ใน Windows XP 
ใหเลือก Start > Programs > 
Nokia > Nokia Internet 
Modem > Nokia Internet 
Modem

• ใน Mac OS ใหเลือกแอปพลิ
เคช่ันจาก Finder

• ใน Linux ใหเลือก 
Applications > Internet > 
Nokia Internet Modem

3 หากระบบแจงเตอืน ใหปอนรหัส PIN 
ของซิมการดของคุณ

4 ตรวจสอบไฟสัญลักษณเครือขาย
เพ่ือดูวาสามารถเช่ือมตอเครือขาย
ไดหรือไม

5 ในการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต 
ใหเลือก Internet Connection 
(การเช่ือมตออินเทอรเน็ต) >  
เริม่ใชการเช่ือมตอดวยซอฟตแวร
ที่คุณตองการ

ในระหวางถายโอนขอมูล หนาตาง 
Internet Connection (การเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ต) จะแสดงอัตราการ
สงผานของขอมูลที่สง (Rate out 
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(อัตราสงออก)) และรับ (Rate in 
(อัตรารับเขา)) ในระหวางเซสชัน
ปจจบุันและจํานวนขอมลูรวม
ทั้งหมดที่สงและรับในระหวาง
เซสชัน (Volume (ปรมิาณ))
หากคอมพิวเตอรเขาสูโหมด
สแตนดบายหรือไฮเบอรเนต 
การถายโอนขอมลูอาจหยุดทํางาน 
การใชอุปกรณเพ่ือถายโอนขอมูลจะ
ทําใหคอมพิวเตอรตองใชแบตเตอรี่
มากข้ึนและทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอร่ีเหลือนอยลง

6 ในการปดการเช่ือมตอ ในหนาตาง 
Internet Connection (การเช่ือมตอ
อินเทอรเนต็) ใหเลือก 
ในการออกจากแอปพลิเคช่ัน 
ใหเลือก X วธิีนี้จะปดการเช่ือมตอ
ดวย

ในการยอแอปพลิเคช่ันโดยไมปด
การเช่ือมตอท่ีใชงานอยู ใหเลือก  
ในการเปดหนาตางแอปพลิเคช่ันเหมือน
เดิม ใหคลิกไอคอนแอปพลิเคช่ันที่ยอไว

การดูแลรักษาอุปกรณของคุณ
อุปกรณเสริมของคุณไดรับการออกแบบ
มาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือ
การผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ
เสริมของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้
จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงือ่นไขการ
รับประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บอุปกรณเสริมไวในที่แหง 
การจับตัวของไอน้ํา ความเปยกชืน้ 
และของเหลวทุกประเภท หรือความ
ชุมชืน้ จะทําใหเกิดองคประกอบของ
แร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเลก็ทรอนิกส
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สึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น 
ควรปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณเสริมไวในที่ที่มี
ฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําให
อุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและ
สวนประกอบที่เปนอิเลก็ทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณเสริมไวในอุณหภูมิที่
สูงหรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูง
อาจทําใหอายุการใชงานของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจ
เสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปน
พลาสติกงอหรือละลายได เนื่องจาก
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึนจนถึงอุณหภูมิ
ปกติจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชื้น
จะกอตัวข้ึนภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําให
อุปกรณและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเคร่ือง
อุปกรณเสริมนอกเหนือจากที่แนะนํา
ไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณเสริม 
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทํา
ใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง ใชแตผาแหงที่นุม
สะอาดทําความสะอาดพื้นผิวของ
อุปกรณเสริมเทานั้น

• อยาทาสีอุปกรณเสริม เพราะสีอาจ
ทําใหอปุกรณที่สามารถขยับไดติดขัด 
และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

คําแนะนําเหลานี้สามารถใชไดกับอุปกรณ
หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ ดวย
 การนํากลับมาใชใหม
โปรดสงคืนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 
แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑที่ใชแลวไป
ยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะ
ชวยปองกันการกําจัดขยะที่ไมมีการ
ควบคุม และชวยรณรงคการรีไซเคิลวัสดุ
ใชแลวตางๆ ตรวจสอบขอมูลสิ่งแวดลอม
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ผลิตภัณฑและวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ 
Nokia ของคุณไดที่ www.nokia.com/
werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

สัญลักษณรูปถังขยะกากบาท
บนผลิตภัณฑ แบตเตอรี่ 
สิ่งตีพิมพหรือบนวัสดุ
บรรจุภัณฑหมายถึงผลิตภัณฑ
อิเล็กทริกส แบตเตอรี่และ
อุปกรณเก็บพลังงานตางๆ 
เหลานั้นจะตองถูกสงกลับมา
จุดรวบรวมที่มีการแบงประเภท
เมื่อหมดอายุการใชงาน 
ขอกําหนดนี้มีผลใชกับประเทศ
สมาชิกสหภาพยโุรป หามทิ้ง
ผลิตภัณฑเหลานี้ในลักษณะ
เดียวกับขยะสาธารณะที่ไมได
รับการแยกทิ้ง สําหรับขอมูล
เพิ่มเติมเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
โปรดดู คําประกาศดาน
สิ่งแวดลอม ของผลิตภัณฑที่ 
www.nokia.com/environment
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ขอมูลเพ่ิมเติมดานความปลอดภัย

■ เด็กเลก็
โทรศัพทและอุปกรณเสริมไมใชของเลน
สําหรับเด็ก ผลิตภัณฑนี้อาจมีชิ้นสวน
ขนาดเล็ก โปรดเก็บชิน้สวนเหลานี้ใหพน
มือเด็ก

■ ความปลอดภัยดาน
สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

อุปกรณรุนนี้ผานการทดสอบและมี
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑควบคุมการ
ปลอยสัญญาณคลื่นวิทยุเมื่อติดตั้งที่ระยะ
หาง 0.5 เซนติเมตร (1/5 นิ้ว) จากรางกาย
เปนอยางนอย เมื่อตอโดยตรงกับพอรต 
USB ที่อุปกรณตนทางหรือเมื่อใชกับ
สายเชื่อมตอ Nokia CA-175D 

ที่อาจใหมาพรอมกันในชุดจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอปุกรณสําหรับสงสัญญาณ
วิทยุ รวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของ
อุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกัน
สัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทย
หรือบริษัทผูผลิตเครื่องมือทางการแพทย
นั้นๆ หากไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับ
การปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF 
จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม 
ปดโทรศัพทในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณ
ดําเนินการดังกลาว เนื่องจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลอาจใชอุปกรณที่มี
ความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอก
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อุปกรณทางการแพทยที่
ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอปุกรณทางการแพทยแนะนําวา 
ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากอุปกรณ
ทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย 
เชน เครื่องควบคุมการเตนของหัวใจ
หรือเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ 
อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว ) 
เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด
กับเครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณ
ทางการแพทยดังกลาว ควรปฏิบัติดังนี้
• เก็บอุปกรณไรสายใหอยูหางจาก

อุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 
เซนติเมตร (6 นิ้ว)

• ปดอุปกรณไรสายหากสงสัยวากําลัง
เกิดคลื่นรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผลิตสําหรับ
อุปกรณทางการแพทยดังกลาว

หากคุณมีขอสงสัยเก่ียวกับการใชโทรศัพท
ไรสายรวมกับอุปกรณทางการแพทยที่

ปลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับ
แพทยที่ใหคําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
โทรศัพทมือถือบางเครื่องอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 

■ ยานพาหนะ
สัญญาณความถ่ี RF อาจสงผลตอระบบ
อิเลก็ทรอนิกสบนรถยนตของคุณที่ไมได
รับการติดตั้งอยางเหมาะสมหรือมีความ
สามารถในการปองกันสัญญาณความถี่ RF 
อยางไมเพียงพอ เชน ระบบหัวฉีด
อิเลก็ทรอนิกส ระบบปองกันลอล็อก
ขณะเบรก ระบบควบคุมความเร็ว
อิเลก็ทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับ
ผูผลิตรถยนตและผูผลิตอุปกรณภายใน
รถยนตของคุณ
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อุปกรณควรซอมแซมหรือแกไขโดย
บุคลากรผูเชี่ยวชาญเทานั้น การซอมแซม
อยางไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและ
มีผลใหการรับประกันเปนโมฆะ อยาเก็บ
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิด
รวมกับอุปกรณ ชิ้นสวนของอุปกรณ หรือ
อุปกรณเสริมตางๆ 
ควรปดอุปกรณของคุณกอนข้ึนเครื่องบิน 
การใชอุปกรณติดตอสื่อสารแบบไรสายบน
เครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการ
ทํางานของเคร่ืองบิน และอาจเปนการ
ผิดกฎหมาย

■ บริเวณที่อาจเกิด
การระเบดิ

ปดอุปกรณเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิด
ระเบิดได ปฏิบัติตามคําแนะนําทุกประการ
ที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟใน
บริเวณดังกลาวอาจทําใหเกิดการระเบิด
หรือลุกไหมอันเปนเหตุใหบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตได ปดโทรศัพทที่สถานที่บริการ
เชื้อเพลิง เชน บริเวณใกลกับปมกาซที่
สถานีบริการ สังเกตขอหามในคลังเก็บ
เชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจาย
เชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานท่ีเกิด
การลุกลามของการระเบิดได บริเวณที่
อาจเกิดการระเบิดไดมักมีเครื่องหมาย
แสดงใหเห็นอยางชดัเจน แตไมเสมอไป 
บริเวณดังกลาวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจ
ไดรับแจงใหดับเครื่องยนต ใตดาดฟา
บนเรือ ระบบอํานวยความสะดวกในการ
ขนถายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่
อากาศมีการปนเปอนของสารเคมีหรือ
เศษอนุภาคตางๆ เชน เม็ดวัสดุขนาดเล็ก 
ฝุนหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับ
ผูผลิตยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียม
เหลว ( เชน โพรเพนหรือบิวเทน ) 
เพื่อตรวจสอบวาสามารถใชงานอุปกรณนี้
ไดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคียง
หรือไม
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■ รายละเอียดการรับรอง 
(SAR)

โทรศัพทเคร่ืองน้ีตรงตามคําแนะนํา
ของการส่ือสารทางคลื่นวิทยุ
โทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสง
สัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมา
ไมใหเกินความถ่ีสัญญาณคลื่นวิทยุที่
แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ 
ขอแนะนํานี้จัดทําข้ึนโดย ICNIRP ซึ่งเปน
หนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และ
รวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมา
เพื่อคุมครองผูใชทุกคน โดยไมข้ึนกับอายุ
หรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลืน่โทรศัพท
เคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific 
Absorption Rate) ขอกําหนด SAR 
ที่กําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 
วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ย
เกิน 10 กรัม ของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ 
SAR จัดทําข้ึนในสภาพการทํางานแบบ

มาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลืน่ความถี่ที่
ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่น
ความถ่ีทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ 
SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจตํ่ากวา
คาสูงสุด เนื่องจากเคร่ืองนี้ไดรับการ
ออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่
สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนด
ไว คาที่เปลี่ยนแปลงข้ึนกับปจจัยตางๆ 
เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานี
เครือขายหลัก
คา SAR แตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับ
ขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย 
คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ SAR 
ที่มีอยูในสวนขอมูลของผลิตภัณฑไดที่ 
www.nokia.com

อุปกรณรุนนี้มีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑการรับคลื่นวิทยุเมื่อติดตั้งที่
ระยะหาง 0.5 เซนติเมตร (1/5 นิ้ว) 
จากรางกายเปนอยางนอย
19Copyright © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

www.nokia.com

	ความปลอดภัย
	ขอมูลเบื้องตน
	การอานคูมือผูใชของ Nokia Internet Modem
	ฮารดแวรและซอฟตแวรที่รองรับ

	เริ่มตนการใชงาน
	ตําแหนงเสาอากาศ
	ใสซิมการด
	การตั้งคาครั้งแรก
	ไฟสัญลักษณ
	การถอนการติดตั้ง

	การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
	การดูแลรักษาอุปกรณของคุณ
	ขอมูลเพิ่มเติมดานความปลอดภัย


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


