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การควบคุมการสงออก
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ความปลอดภัย

โปรดอานคําแนะนําตอไปนี้ การไมปฏิบัติตามคําแนะนําอาจเปนอนัตรายหรือถือวา
ผิดกฎหมาย โปรดอานขอมูลเพ่ิมเติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดเคร่ืองในสถานท่ีท่ีหามใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี หรือเมื่ออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย
สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายท้ังหมดอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซ่ึงจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดเครื่องเมื่ออยูในบรเิวณท่ีจํากัดการใช
โปรดปฏิบัตติามขอหามตางๆ ปดเครื่องเมื่ออยูในเคร่ืองบิน ใกลอุปกรณ
การแพทย เชื้อเพลิง สารเคมี หรือบริเวณท่ีอาจเกิดระเบิด
บรกิารโดยผูชํานาญการ
ทําการติดตั้งหรือซอมแซมผลิตภัณฑโดยบุคลากรผูเชี่ยวชาญเทาน้ัน

กันน้ํา
โทรศัพทมือถือของคุณกันน้ําไมได ควรเก็บไวในท่ีแหง

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
อุปกรณไรสายท่ีอธิบายไวในคูมือฉบับน้ีไดรับการรับรองใหใชกับเครือขายระบบ (E)GSM 
850, 900, 1800 และ 1900 และ UMTS 850/1900/2100 HSPA โปรดติดตอขอขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
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เมื่อใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน เชน การเชื่อมตอขอมูลความเร็วสูง อุปกรณอาจเกิดความรอน 
โดยสวนใหญแลวนี่คือสภาพปกต ิหากคุณสังเกตเห็นวาเคร่ืองทํางานผิดปกติ ใหนําไปยัง
ศูนยบริการท่ีไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอปุกรณชนิดอืน่ๆ กรุณาอานคูมือผูใชเพ่ือศึกษารายละเอียดขอมูล
เกี่ยวกบัความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได

■ บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครใชบริการจากผูใหบริการระบบไรสายเพ่ือใชงานอุปกรณน้ี คุณสมบัติบางอยาง
ไมทํางานบนทุกเครือขาย และบางคุณสมบัติอาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับ
ผูใหบริการกอนท่ีจะใชงานคุณสมบัติเหลาน้ัน บริการเสริมจากระบบเครือขายเกี่ยวของกับ
การสงขอมูล สอบถามรายละเอียดคาบริการไดจากผูใหบริการเครือขายของคุณหรือกับ
เครือขายอื่นนอกพ้ืนท่ี ผูใหบริการสามารถใหคําอธิบายเกี่ยวกับคาบริการท่ีเรียกเกบ็ 
บางเครือขายอาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงานคณุสมบัติบางอยางของอปุกรณน้ี
ซ่ึงตองการการสนับสนุนจากระบบเครือขาย
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1. ขอมูลเบือ้งตน

Nokia Internet Stick CS-18 เปนโมเด็มไรสายท่ีใชเพื่อถายโอนขอมูลผานระบบ
เครือขายเซลลูลาร
เม่ือตองการใชอุปกรณกับคอมพวิเตอร คณุตองติดตั้งแอปพลิเคชั่น Nokia Internet 
Modem ซึ่งจะทําการติดตั้งโดยอัตโนมัติเม่ือตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรเปน
ครั้งแรก
เม่ือเชื่อมตออุปกรณกับคอมพวิเตอรท่ีรองรับและกับเครือขายเซลลูลาร คณุสามารถ
เรียกดูเวบ็เพจ ใชอีเมล ถายโอนไฟลหรือสตรีมขอมูลวิดีโอ
อุปกรณนีมี้ตัวอานการด microSD ท่ีคุณสามารถใชเพื่อบันทึกไฟลลงในการด
หนวยความจําท่ีใชรวมกันไดของคณุ
โปรดอานคูมือโดยละเอียดกอนใชงานอุปกรณ และอานคูมือผูใชแอปพลิเคชั่น Nokia 
Internet Modem คูมือคอมพิวเตอร คูมือระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรอ่ืนๆ ท่ีใชใน
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อการใชงานรวมกับอุปกรณ
สําหรบัการรับคูมือฉบับลาสดุ ขอมูลเพิ่มเติม ขอมูลดาวนโหลดหรอืบรกิารท่ีเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ Nokia ของคุณ โปรดดูท่ี www.nokia.com/support หรอืเวบ็ไซต Nokia 
ในพืน้ท่ีของคุณ
ผลิตภัณฑนีอ้าจมีชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรดเกบ็ชิ้นสวนเหลานี้ใหพนมือเด็ก

หมายเหตุ: ปลั๊กของอุปกรณนี้อาจมีนิกเกิลผสมอยูในปริมาณเล็กนอย 
ผูท่ีแพนิกเกิลอาจเกิดอาการแพ หากสัมผัสปลั๊กเปนเวลานาน

อุณหภูมิทํางานสําหรบัอุปกรณนี้คือ -15°C ถึง 35°C (5°F ถึง 95°F) 
จัดเก็บคือ -40°C ถึง 85°C (-40°F ถึง 185°F)

และอุณหภูมิ

www.nokia.com/support
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■ การอานคูมือผูใชสําหรับแอปพลเิคชั่น Nokia Internet 
Modem

เม่ือตองการอานคูมือผูใชแอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem รุนสําหรับ 
Windows คุณตองตดิตั้งโปรแกรมอาน PDF ไวในคอมพวิเตอร คณุสามารถ
ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นนี้ไดจากเว็บไซตของ Adobe เปนตน
เม่ือตองการเขาใชงานคูมือผูใช ใหเลือก Help จากหนาหลักในแอปพลิเคชั่น Nokia 
Internet Modem คูมือผูใชจะปรากฏในภาษาที่คุณเลือกระหวางการติดตัง้
แอปพลิเคชั่น

■ ฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีรองรับ
เสียบ USB เขากับอุปกรณท่ีรองรบัการถายโอนขอมูลตามพิกดัท่ีกําหนดไวในขอมูล
จําเพาะสําหรับพอรต USB เวอรชัน 2.0

เม่ือตองการใชงานอุปกรณเพื่อถายโอนขอมูลกับคอมพวิเตอรของคุณ คอมพิวเตอร
ตองมีโปรเซสเซอร 500 MHz 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64) หรือเร็วกวา พอรต 
USB ท่ีใชรวมกันได และเนื้อท่ีวางในฮารดดิสก 350 เมกะไบต คณุยังตองใชระบบ
ปฏิบัติการตอไปนี้ Microsoft Windows XP (Service Pack 2 พรอม Hotfix 
KB943198 หรือ Service Pack 3 หรือรุนท่ีใหมกวา), Microsoft Windows Vista, 
Windows 7 หรอื Apple Mac OS 10.4, 10.5 หรือ 10.6

ไมรองรับ Microsoft Windows XP รุน 64 บิต
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2. เร่ิมตนการใชงาน

■ ชิ้นสวน
อุปกรณประกอบดวยสวนประกอบดังตอไปนี้:
1 ไฟสัญลักษณ
2 ฝาชองใสการดหนวย

ความจํา
3 หัวตอ USB และ

ฝาปองกัน
4 ฝาชองใสซิมการด

ตําแหนงเสาอากาศ
อุปกรณของคุณมีสายอากาศอยูภายใน โปรดหลีกเล่ียง
การสัมผัสบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะเสาอากาศ
กําลังสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศจะสงผล
ตอคุณภาพของสัญญาณสื่อสาร และอาจทําใหอุปกรณใช
พลังงานในระดับท่ีมากขึน้ในระหวางการทํางาน และทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง

4

3

1

2
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■ ใสซิมการด
คําเตือน: เก็บฝาครอบใหพนมือเด็ก

1 ถอดฝาครอบปองกันออก (1)

2 ยกฝาชองใสซิมการดขึน้ (2)

3 ใสซิมการด (3)

ตรวจสอบวาหนาสัมผัสของการดคว่ําลง 
และมุมตดัของการดอยูทางดานขวา

4 ในการปดฝาครอบ ใหกดฝาครอบลงบน
อุปกรณ (4) และเลื่อนใหเขาท่ี 

1

2

3

4
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■ การต้ังคาคร้ังแรก
เม่ือจะตั้งคาอุปกรณสําหรับคอมพวิเตอรของคุณ คุณอาจตองใชสิทธิในฐานะผูดูแล
ระบบเพื่อเขาสูระบบปฏิบัติการ คุณอาจตองเปลี่ยนการตั้งคาไฟรวอลลสําหรับระบบ
ปฏิบัติการของคุณ เพื่อใหอุปกรณสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
หากคุณใชระบบปฏิบัตกิาร Microsoft Windows รุนท่ีรองรับ (ใหดูท่ี 
“ฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีรองรับ”, หนา 8) ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้
1 ตรวจดูใหแนใจวามีการใสซมิการดเขาไปในอุปกรณแลว
2 ถอดฝาครอบปองกันโดยการดึงออกจากหัวตอ USB

3 เปดคอมพิวเตอรและตออุปกรณเขากับพอรต USB บนคอมพิวเตอร โดยใหโลโก 
Nokia หันขึน้ดานบน

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ อุปกรณยงัสามารถเชื่อมตอกับคอมพวิเตอรท่ีใช
รวมกันไดโดยใชสายเชื่อมตอ Nokia CA-150D ตอปลายสายดานหนึง่
เขากับหัวตอ USB และอีกดานเขากับพอรต USB ท่ีคอมพิวเตอร

หากคุณเปดใชงานคุณลักษณะการรันอัตโนมัติใน Windows อุปกรณจะติดตั้ง
แอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem และไดรเวอรท่ีจําเปนบนคอมพิวเตอร
ของคุณ เม่ือระบบปฏิบัติการตรวจพบอุปกรณ ใหปลอยใหเครื่องตดิตั้งซอฟตแวร
ของอุปกรณโดยอัตโนมัติ การติดตั้งอาจใชเวลานานหลายนาที

4 เม่ือไดรับแจง ใหเลือกภาษาท่ีตองการออกจากรายการและเลือก OK ทําตาม
คําแนะนําท่ีปรากฏ
เม่ือไดรับแจง กรณุาอานขอตกลงการอนุญาตใหใชงานสําหรับผูใชใหละเอียด
ถี่ถวน เม่ือจะยอมรับขอตกลงและใชอุปกรณ ใหเลือกท่ีชองและเลือก Next >
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5 อุปกรณจะพยายามกําหนดการตั้งคาสําหรบัเครอืขายเซลลูลารของผูใหบริการ
ของคุณ ตามชนิดของซิมการด
อุปกรณนี้มีการตั้งคาท่ีกําหนดไวสําหรับผูใหบรกิารหลายรายอยูแลว หากอุปกรณ
ไมสามารถตรวจหาผูใหบรกิารของคุณได คุณสามารถกําหนดการตัง้คาเองไดจาก
แอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem สําหรับรายละเอียด ใหดูคูมือผูใชของ
แอปพลิเคชั่น

6 เม่ือไดรับแจง ใหปอนรหัส PIN (personal identification number) หรือรหัส 
UPIN (universal personal identification number) ของซมิการดของคุณ 
หนาหลักของแอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem จะปรากฏขึ้น
รหัส (U)PIN จะชวยปองกันซิมการดของคุณและมักใหมาพรอมกับการด

7 เม่ือจะออกจากแอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem ใหเลือกไอคอน
แอปพลิเคชั่นในถาดระบบของ Windows และเลือก Exit

8 เม่ือจะปลดการเชื่อมตออุปกรณออกจากคอมพิวเตอร ใหถอดอุปกรณออกจาก
พอรต USB คุณอาจตองตัดอุปกรณออกจากระบบปฏิบัตกิารกอนท่ีจะปลด
การเชื่อมตอ สําหรบัรายละเอียด ใหดูท่ีคูมือผูใชของระบบปฏิบัตกิารของคุณ

เม่ือจะเชื่อมตออินเทอรเน็ต ใหดูท่ี “ตั้งคาการเชื่อมตอ”, หนา 17

เม่ือจะกําหนดการตั้งคาท่ีเกี่ยวของกับอุปกรณ (เชน คํารองขอรหัส PIN) การเชื่อมตอ
เครือขาย และแอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem ใหเลือก Help ในหนาหลักของ
แอปพลิเคชั่น

ระบบปฏิบัติการ Apple Mac OS
หากคุณใชระบบปฏิบัติการ Apple Mac OS รุนท่ีรองรบั ใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี้
1 ตรวจดูใหแนใจวามีการใสซิมการดเขาไปในอุปกรณแลว
2 ถอดฝาครอบปองกันโดยการดึงออกจากหัวตอ USB
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3 เปดคอมพิวเตอรและตออุปกรณเขากับพอรต USB บนคอมพิวเตอร โดยใหโลโก 
Nokia หันขึน้ดานบน

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ อุปกรณยงัสามารถเชื่อมตอกับคอมพวิเตอรท่ีใช
รวมกันไดโดยใชสายเชื่อมตอ Nokia CA-150D ตอปลายสายดานหนึ่ง
เขากับหัวตอ USB และอีกดานเขากับพอรต USB ท่ีคอมพิวเตอร

4 ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนการติดตั้ง Nokia Internet Stick CS-18 จากบนเดสกท็อป 
แลวดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Nokia Internet Modem

โปรแกรมติดตั้งจะเปดขึ้นและตดิตัง้แอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem และ
ไดรเวอรท่ีจําเปนบนคอมพวิเตอรของคุณ ทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏ การติดตั้ง
อาจใชเวลานานหลายนาที
เม่ือไดรับแจง กรณุาอานขอตกลงการอนุญาตใหใชงานสําหรับผูใชใหละเอียด
ถี่ถวนและยอมรับขอตกลง หากคณุตองการใชแอปพลิเคชั่นและอุปกรณ

5 เม่ือไดรับแจง ใหเลือกไอคอนตรวจหาอุปกรณเพือ่ใหโปรแกรมติดตั้งตรวจหา
อุปกรณและซมิการด  อุปกรณจะพยายามกําหนดการตั้งคาสําหรับเครอืขาย
เซลลูลารของผูใหบริการของคุณ ตามชนิดของซมิการด
อุปกรณนีมี้การตั้งคาท่ีกําหนดไวสําหรับผูใหบริการหลายรายอยูแลว หากอุปกรณ
ไมสามารถตรวจหาผูใหบริการของคุณได คุณสามารถกําหนดการตั้งคาเองได 
ใหดูท่ี “แกไขและจัดการคาการเชื่อมตอ”, หนา 19

6 เม่ือแอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem เปดขึน้ ใหปอนรหัส PIN (personal 
identification number) หรือรหัส UPIN (universal personal identification 
number) ของซิมการดเม่ือไดรับแจง
รหัสดังกลาวจะชวยปองกันซมิการดของคุณและมักใหมาพรอมกับการด

7 เม่ือจะออกจากแอปพลิเคชั่น ใหเลือกไอคอนสแีดง
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8 เม่ือจะปลดการเชื่อมตออุปกรณออกจากคอมพิวเตอร ใหถอดอุปกรณออกจาก
พอรต USB หลังจากออกจากแอปพลิเคชั่น

เม่ือจะเชื่อมตออินเทอรเน็ต ใหดูท่ี “ตัง้คาการเชื่อมตอ”, หนา 17

หากคุณตองการถอนการตดิตั้งแอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem ใหเลือก
ไอคอนถอนการติดตั้งในโฟลเดอร Nokia

■ ไฟสัญลักษณสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย
หากไฟสัญลักษณเปนสีแดง แสดงวาอุปกรณไมสามารถลงทะเบยีนกับเครือขาย
เซลลูลารไดเพราะซิมการดไมถูกตองหรือใสซิมการดผิดวิธี ตรวจสอบวาซมิการดท่ีใช
ถูกตองและใสไวถูกวิธี หากไฟสแีดงกะพริบ แสดงวาอุปกรณไมไดจดทะเบียนกับ
เครือขายเซลลูลาร เพราะคุณไมไดกรอกรหัส PIN หรือ UPIN ในกรณท่ีีมีการเปดใช
การรองขอรหัส PIN ในแอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem (สามารถใชไดในรุน 
Windows เทานั้น)

หากไฟสัญลักษณเปนสีเขยีว แสดงวาอุปกรณจดทะเบียนกับเครือขาย GSM และ
กําลังถายโอนขอมูล หากไฟสเีขียวกะพริบ แสดงวาอุปกรณจดทะเบียนกับเครอืขาย 
GSM แตการเชื่อมตอขอมูลไมสามารถใชการได
หากไฟสัญลักษณเปนสีน้ําเงิน แสดงวาอุปกรณจดทะเบียนกับเครอืขาย UMTS และ
กําลังถายโอนขอมูล หากไฟสนี้ําเงินกะพรบิ แสดงวาอุปกรณจดทะเบียนกับเครือขาย 
UMTS แตการเชื่อมตอขอมูลไมสามารถใชการได

■ ใสการด microSD
อุปกรณนี้มีตัวอานการด microSD ท่ีคุณสามารถใชเพื่อบันทึกไฟลลงในการด
หนวยความจําท่ีใชรวมกันไดของคุณ การดหนวยความจําจะปรากฏเปนดิสกท่ีถอดได
ในระบบปฏิบตัิการของคุณ
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เก็บการดหนวยความจํา microSD ท้ังหมดใหพนมือเด็ก
ใชเฉพาะการด microSD ท่ีใชงานรวมกันไดซึ่งไดรับการรบัรองจากทาง Nokia 
เทานัน้สําหรับการใชงานกับอุปกรณนี ้Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีไดรับ
การรับรองสําหรับการดหนวยความจํา ในขณะท่ีผลิตภัณฑจากบรษิัทอ่ืนอาจไม
สามารถใชงานรวมกับอุปกรณนีไ้ดโดยสมบูรณ การดท่ีใชรวมกันไมไดจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอการดและอุปกรณ และอาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บอยูบนการดไดรับ
ความเสียหาย
ในการใสการด microSD ใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี้
1 เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา (1)

2 หากขอความ Nokia หงายขึ้นดานบน ใหใส
การดลงในชองโดยใหหนาสัมผัสคว่ําลง (2)

3 ปดฝา (3)

1

2

3
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ในการถอดการดออก ใหเปดฝา (1) คอยๆ กดการด (2) ดึงการดออกมา และปดฝา 
(3)

1 32
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3. ตัง้คาการเช่ือมตอ

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการดานขอมูล ราคา และภาษีตางๆ ไดจากผูให
บริการของคุณ

■ ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows
เม่ือจะเชื่อมตออินเทอรเน็ตหากคณุมีระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows รุนท่ี
รองรับ (ใหดูท่ี “ฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีรองรบั”, หนา 8):

1 เม่ือใสซิมการดไวในอุปกรณแลว ใหเปดคอมพิวเตอรและตออุปกรณเขากับ
คอมพิวเตอร
หากแอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem ไมเปดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ใหเริม่ตน
แอปพลิเคชั่นตามแบบปกติจากระบบปฏิบตัิการ (เชน ใน Microsoft Windows 
XP ใหเลือก Start > Programs > Nokia Internet Modem > Nokia Internet 
Modem)

2 หากระบบแจงเตอืน ใหปอนรหัส PIN หรือ  UPIN ของซมิการดของคุณ
หนาหลักของแอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem จะปรากฏขึ้น

3 ตรวจสอบไฟสัญลักษณเครือขายเพื่อดูวาสามารถเชื่อมตอเครอืขายไดหรือไม 
สําหรบัรายละเอียด ใหดูท่ี “ไฟสญัลักษณสําหรับการเช่ือมตอเครือขาย”, หนา 14

4 เม่ือจะเชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยใชรูปแบบการเชื่อมตอคาเริ่มตน จากแอปพลิเคชั่น 
Nokia Internet Modem ใหเลือก  เริ่มใชการเชื่อมตอดวยซอฟตแวรท่ีคณุ
ตองการ
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หากคอมพวิเตอรเขาสูโหมดสแตนดบายหรือไฮเบอรเนต การถายโอนขอมูล
อาจหยุดทํางาน การใชอุปกรณเพื่อถายโอนขอมูลจะทําใหคอมพิวเตอรตองใช
แบตเตอรีม่ากขึ้นและทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่เหลือนอยลง

5 เม่ือจะดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอ ใหเลือก Statistics ในหนาตางปอปอัพ
ท่ีปรากฏขึ้นในระหวางถายโอนขอมูล

6 เม่ือจะตัดการเชื่อมตอ ใหเลือก  ในแอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem 
หรือ Disconnect ในหนาตางปอปอัพ
เม่ือจะออกจากแอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem ใหเลือกไอคอน
แอปพลิเคชั่นในถาดระบบของ Windows และเลือก Exit

■ ระบบปฏิบัติการ Apple Mac OS
เม่ือจะเชื่อมตออินเทอรเน็ตหากคุณมีระบบปฏิบัตกิาร Apple Mac OS รุนท่ีรองรับ 
ใหทําดังตอไปนี้
1 เม่ือใสซิมการดไวในอุปกรณแลว ใหเปดคอมพวิเตอรและตออุปกรณเขากับ

คอมพิวเตอร
หากแอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem ไมเปดขึน้มาโดยอัตโนมัติ ใหเลือก
แอปพลิเคชั่นจาก Finder หรือเลือกโฟลเดอร Nokia และ Nokia Internet 
Modem

2 หากระบบแจงเตือน ใหปอนรหัส PIN หรือ  UPIN ของซมิการดของคุณ
หนาหลักของแอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem จะปรากฏขึ้น

3 ตรวจสอบไฟสญัลักษณเครือขายเพือ่ดูวาสามารถเชื่อมตอเครือขายไดหรอืไม 
สําหรับรายละเอียด ใหดูท่ี “ไฟสญัลักษณสําหรับการเชื่อมตอเครอืขาย”, หนา 14

4 เม่ือจะเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ใหเลือกไอคอนการเชื่อมตอ เริ่มใชการเชื่อมตอ
ดวยซอฟตแวรท่ีคณุตองการ
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หากคอมพิวเตอรเขาสูโหมดสแตนดบายหรือไฮเบอรเนต การถายโอนขอมูล
อาจหยดุทํางาน การใชอุปกรณเพื่อถายโอนขอมูลจะทําใหคอมพิวเตอรตองใช
แบตเตอรี่มากขึ้นและทําใหอายกุารใชงานของแบตเตอรี่เหลือนอยลง
ปริมาณขอมูลท่ีสงและรบัระหวางการทํารายการปจจุบันจะปรากฏขึน้ในชวงการ
ถายโอนขอมูล

5 เม่ือตองการสิน้สุดการเชื่อมตอ ใหเลือกไอคอนตัดการเชื่อมตอ
เม่ือตองการออกจากแอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem ใหเลือกไอคอน
สีแดง

เม่ือตองการยอขนาดของแอปพลิเคชั่นโดยไมสิ้นสุดการเชื่อมตอท่ีใชงานอยู ใหเลือก
ไอคอนสีเหลือง เม่ือตองการเปดหนาตางแอปพลิเคชั่น ใหเลือกไอคอนแอปพลิเคชั่น
ท่ีดานลางของหนาจอ

แกไขและจัดการคาการเช่ือมตอ
การตั้งคาการเชื่อมตอจะจัดกลุมไวในรปูแบบของผูใหบรกิาร เม่ือตองการแกไขหรือ
เพิ่มรูปแบบหรือจัดการรูปแบบ ใหเลือกไอคอนแปนหมุนท่ีหนาหลักของแอปพลิเคชั่น 
Nokia Internet Modem และเลือกตัวเลือกท่ีตองการ ทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏ 
โปรดติดตอผูใหบรกิารของคุณสําหรบัการตั้งคาท่ีถูกตอง

ดูรายละเอียดเก่ียวกับการเช่ือมตอกอนหนา
เม่ือตองการดูขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอกอนหนา ใหเลือกไอคอนนาฬิกาในหนาหลัก
ของแอปพลิเคชั่น Nokia Internet Modem เม่ือตองการลบประวัติท้ังหมด ใหเลือก
ไอคอนลางขอมูล เม่ือตองการบันทึกประวตัิเปนไฟลในคอมพิวเตอรของคณุ ใหเลือก
ไอคอนสงออก



การดูแลรักษาอุปกรณของคุณ

20 Copyright © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธ ิ์

การดูแลรักษาอุปกรณของคณุ

อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณท่ีดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตท่ีประณีต 
คุณจึงควรดูแลอุปกรณของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณปฏิบัตติามเงื่อนไข
การรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหง การจับตัวของไอนํ้า ความเปยกชื้น และของเหลวทุกประเภท 

หรือความชุมชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร ซ่ึงอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกส
สึกกรอนได หากตวัเคร่ืองเปยกชื้น ควรปลอยใหเคร่ืองแหงสนิทดีกอน

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในท่ีท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณสวนท่ี
สามารถขยับไดและสวนประกอบท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในท่ีท่ีมีอณุหภูมิสูงหรือเย็น เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําใหอายุการ
ใชงานของอุปกรณอเิล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนท่ีเปน
พลาสติกงอหรือละลายได เมื่ออุณหภูมิท่ีเย็นเพ่ิมขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัว
ขึ้นภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําใหอปุกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในอุปกรณ นอกเหนือจากท่ีแนะนําไวในคูมือผูใชฉบับน้ี
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอปุกรณ การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายใน

และกลไกท่ีละเอยีดออนเกิดความเสียหายได
• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเคร่ือง 

ควรใชผาแหงท่ีสะอาดและนุมในการทําความสะอาดพ้ืนผิวของอุปกรณเทาน้ัน
• อยาทาสีอุปกรณ เพราะสีอาจทําใหอุปกรณท่ีสามารถขยับไดติดขัด และไมสามารถ

ทํางานไดตามปกติ
คําแนะนําเหลาน้ีสามารถใชไดกับอุปกรณหรืออุปกรณเสริมอื่นๆ ดวย



การดูแลรักษาอุปกรณของคุณ

21Copyright © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธ ิ์

การนํากลับมาใชใหม
โปรดสงคืนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑท่ีใชแลวไปยังจุดคัดแยก
ขยะเฉพาะทุกคร้ัง วิธีน้ีจะชวยปองกันการกําจัดขยะท่ีไมมีการควบคุม และชวยรณรงคการ
รีไซเคิลวสัดุใชแลวตางๆ ตรวจสอบขอมูลสิ่งแวดลอมผลิตภัณฑและวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ 
Nokia ของคุณไดท่ี www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

สัญลักษณรูปถังขยะกากบาทบนผลิตภัณฑ แบตเตอรี่ สิ่งตีพิมพหรือบนวัสดุ
บรรจุภัณฑหมายถึงผลิตภัณฑอเิล็กทริกส แบตเตอรี่และอุปกรณเกบ็พลังงานตางๆ 
เหลาน้ันจะตองถูกสงกลับมาจุดรวบรวมท่ีมีการแบงประเภทเมื่อหมดอายุการใชงาน 
ขอกําหนดน้ีมีผลบังคับใชในสหภาพยุโรป อยาท้ิงผลิตภัณฑเหลาน้ีรวมกับขยะของ
เทศบาลท่ีไมสามารถแบงประเภทได สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
โปรดดู คําประกาศดานสิ่งแวดลอม ของผลิตภัณฑท่ี www.nokia.com/
environment

www.nokia.com/werecycle
www.nokia.mobi/werecycle
www.nokia.com/environment
www.nokia.com/environment
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ขอมูลเพิ่มเตมิดานความปลอดภัย

■ เด็กเลก็
โทรศัพทและอุปกรณเสริมไมใชของเลนสําหรับเด็ก ผลิตภัณฑน้ีอาจมีชิ้นสวนขนาดเล็ก 
โปรดเก็บชิ้นสวนเหลาน้ีใหพนมือเด็ก

■ ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
อุปกรณรุนนี้ผานการทดสอบและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑควบคุมการปลอยสัญญาณ
คล่ืนวิทยุเมื่อตดิตัง้ท่ีระยะหาง 0.5 เซนตเิมตร (1/5 น้ิว) จากรางกายเปนอยางนอย เมื่อตอ
โดยตรงกับพอรต USB ท่ีอุปกรณตนทางหรือเมื่อใชกับสายเชื่อมตอ Nokia CA-150D ท่ีใหมา
พรอมกันในชุดจัดจําหนายผลิตภัณฑ

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมท้ังโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอการทํางานของอปุกรณทางการแพทยท่ีไมมีการปองกนัสัญญาณเพียงพอได โปรด
ปรึกษาแพทยหรือบริษทัผูผลิตอุปกรณน้ันๆ หากคณุไมแนใจวาอุปกรณน้ันมีการปองกัน
พลังงานคล่ืนความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในกรณีท่ีมีปาย
ประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เน่ืองจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลังใช
อุปกรณท่ีมีความไวตอพลังงานคล่ืนความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณเทียม
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหอุปกรณไรสายอยูหางจากอปุกรณเทียม เชน 
เคร่ืองควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ หรือเคร่ืองกระตุกหัวใจอยางนอย 15.3 เซนตเิมตร 
(6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเคร่ืองดังกลาว บุคคลท่ีมีอปุกรณดังกลาว
ควรจะ:
• เก็บอุปกรณไรสายใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว)

• ปดอุปกรณไรสายหากสงสัยวากําลังเกิดคล่ืนรบกวน
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• ทําตามคําแนะนําของผูผลิตอุปกรณเทียม
หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีรวมกับอุปกรณเทียม ใหปรึกษา
สถานพยาบาลของคุณ

เครื่องชวยฟง
โทรศัพทมือถือบางเคร่ืองอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเคร่ืองชวยฟงได 

■ ยานพาหนะ
สัญญาณความถี่ RF อาจสงผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสบนรถยนตของคณุท่ีไมไดรับการตดิตัง้
อยางเหมาะสมหรือมีความสามารถในการปองกันสัญญาณความถี่ RF อยางไมเพียงพอ 
เชน ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส ระบบปองกันลอล็อกขณะเบรก ระบบควบคุมความเร็ว
อิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดตรวจสอบกับผูผลิตรถยนต
และผูผลิตอปุกรณภายในรถยนตของคุณ
อุปกรณควรซอมแซมหรือแกไขโดยบุคลากรผูเชี่ยวชาญเทาน้ัน การซอมแซมอยางไมถูกตอง
อาจกอใหเกิดอนัตรายและมีผลใหการรับประกันเปนโมฆะ อยาเก็บของเหลวท่ีติดไฟได แกส 
หรือวตัถุระเบิดรวมกับอปุกรณ ชิ้นสวนของอปุกรณ หรืออุปกรณเสริมตางๆ 
ควรปดอปุกรณของคุณกอนขึ้นเคร่ืองบิน การใชอุปกรณติดตอสื่อสารแบบไรสายบนเคร่ืองบิน
อาจกอใหเกิดอนัตรายตอการทํางานของเครื่องบิน และอาจเปนการผิดกฎหมาย

■ บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบดิ
ปดอุปกรณเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดระเบิดได และปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีมีการติดประกาศไว 
เน่ืองจากประกายไฟในพื้นท่ีเหลาน้ีอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม ซ่ึงอาจทําให
เกดิการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดอุปกรณเมื่ออยูในสถานท่ีท่ีมีการเตมิเชื้อเพลิง เชน ใกลกับ
เคร่ืองสูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตามขอหามในบริเวณคลังน้ํามัน สถานี
เกบ็นํ้ามัน และสถานีสงน้ํามัน โรงงานสารเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิดการระเบิด บริเวณตางๆ 
ท่ีเสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดมกีารประกาศใหเห็นเดนชัด ซ่ึงไดแกพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีมีการแนะนํา
ใหคุณดับเคร่ืองยนตเชน ใตดาดฟาเรือ สถานท่ีเก็บหรือขนถายสารเคมี และบริเวณท่ีมีสารเคมี
หรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ  คุณควรตรวจสอบ
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กับผูผลิตยานพาหนะท่ีใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพ่ือตรวจสอบวา
สามารถใชงานอุปกรณน้ีไดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคียงหรือไม

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการส่ือสารทางคลื่นวิทยุ
อุปกรณของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวทิยุ ซ่ึงไดรับการออกแบบมาไมใหเกินความถี่
สัญญาณคล่ืนวิทยุท่ีแนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนําน้ีจัดทําขึ้นโดย ICNIRP 
ซ่ึงเปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน 
โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคล่ืนโทรศัพทเคล่ือนท่ีน้ีใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption 
Rate) ขอกําหนด SAR ท่ีกําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) 
ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการทํางาน
แบบมาตรฐาน ซ่ึงเคร่ืองจะสงคล่ืนความถี่ท่ีระดับพลังงานสูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคล่ืนความถี่
ท้ังหมดท่ีทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เน่ืองจาก
เคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานท่ีสามารถเขาถึงเครือขายไดตามท่ี
กําหนดไว คาท่ีเปล่ียนแปลงขึ้นกบัปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขาย
หลัก
คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดในการทดสอบและท่ีรายงานของแตละประเทศ
และระบบเครือขาย คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ SAR ท่ีมีอยูในสวนขอมูลของ
ผลิตภัณฑไดท่ี www.nokia.com

อุปกรณรุนนี้มีคณุสมบัตติรงตามหลักเกณฑการรับคล่ืนวิทยุเมื่อติดตั้งท่ีระยะหาง 0.5 
เซนติเมตร (1/5 น้ิว) จากรางกายเปนอยางนอย

www.nokia.com
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