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ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ
คำแนะนำ

คำอธิบาย
กอนที่คุณใชอุปกรณ BlackBerry® คุณควรอานขอมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำสำหรับการใชงานอุปกรณ
BlackBerry ของคุณอยางปลอดภัยที่อยูในคูมือนี้
ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองใหใชกับอุปกรณ BlackBerry ของคุณเทานั้น การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับรองโดย Research In
Motion อาจเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือระเบิดซึ่งอาจทำใหบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพยสินเสียหาย
ใชเฉพาะซองหนังที่ไดรับการรับรองจาก RIM เทานั้น การใชซองหนังที่ไมไดรับรองโดย RIM ในระยะยาว อาจเสี่ยงตอการบาดเจ็บ
ได
ใชเฉพาะอุปกรณชารจที่ไดรับการรับรองจาก RIM เทานั้น การใชอุปกรณชารจที่ไมไดรับรองโดย RIM อาจเสี่ยงตอการเกิดไฟไหม
หรือระเบิดซึ่งอาจทำใหบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพยสินเสียหาย
เมื่อคุณพกพาอุปกรณ BlackBerry ใกลกับรางกายของคุณ ใหใชซองหนังที่มีคลิปหนีบเข็มขัดที่รับรองโดย RIM หรือรักษาระยะหาง
ระหวางรางกายกับอุปกรณ BlackBerry ของคุณ 0.98 นิ้ว (25 มม.) ในขณะที่อุปกรณ BlackBerry กำลังเชื่อมตอสัญญาณ ใชอุปกรณ
เสริมแบบพกติดตัว นอกเหนือจากซองหนังที่มีคลิปหนีบเข็มขัดในตัวที่รับรองโดย RIM อาจทำใหอุปกรณ BlackBerry เกินขีดจำกัด
ที่กำหนดไวในมาตรฐานการรับคลื่นความถี่วิทยุ (RF) หากพกพาอุปกรณเสริมบนรางกายของคุณขณะที่อุปกรณ BlackBerry กำลัง
เชื่อมตอสัญญาณ ผลกระทบในระยะยาวของการเกินขีดจำกัดที่กำหนดไวในมาตรฐานการรับคลื่นความถี่วิทยุ RF อาจเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บได สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุปกรณ BlackBerry รุนนี้สำหรับหลักปฏิบัติการปลอยคลื่น
ความถี่วิทยุ (RF) ของ FCC โปรดไปที่ www.fcc.gov/oet/ea/fccid และคนหา FCC ID สำหรับอุปกรณของคุณดังตอไปนี้:
• สมารทโฟน BlackBerry® Tour™ 9630: FCC ID L6ARCF70CW
ในการสื่อสารกรณีฉุกเฉิน โปรดอยาเชื่อถืออุปกรณ BlackBerry ของคุณเพียงอยางเดียว เครือขายไรสายที่มีความจำเปนในการโทร
ฉุกเฉินหรือสงขอความนั้นใชงานไดในบางพื้นที่เทานั้น และเบอรฉุกเฉิน (เชน 911, 112, หรือ 999) อาจเชื่อมตอคุณกับบริการฉุกเฉิน
ไดในบางพื้นที่เทานั้น
อยาถอดแยกอุปกรณ BlackBerry ของคุณ อุปกรณ BlackBerry ของคุณมีชิ้นสวนเล็กๆ ที่อาจอุดตันทางเดินหายใจได
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คำแนะนำ

คำอธิบาย
เก็บอุปกรณ BlackBerry ของคุณใหหางจากอุปกรณการแพทย รวมถึงเครื่องชวยการเตนของหัวใจและเครื่องชวยฟง เนื่องจากอาจทำ
ใหอุปกรณเหลานั้นทำงานผิดปกติสงผลใหคุณหรือผูอื่น เกิดการบาดจ็บหรือเสียชีวิตได
ระวังอยาใหอุปกรณ BlackBerry ของคุณสัมผัสน้ำ เนื่องจากอาจเกิดการลัดวงจร ไฟไหม หรือไฟฟาดูด
เมื่อใชสปกเกอรโฟนในอุปกรณ BlackBerry อยาถืออุปกรณ BlackBerry ใกลกับหูของคุณ เนื่องจากอาจสงผลกระทบที่รุนแรงตอการ
ไดยินและสูญเสียการไดยินถาวร
การรับแสงแฟลชในอุปกรณ BlackBerry อาจเปนสาเหตุใหเกิดภาวะลมชักหรือหมดสติ และอาจเปนอันตรายกับคุณและผูอื่น หากคุณ
สงสัยวามีอาการชักหรือหมดสติ ปรึกษาแพทยกอนใชอุปกรณ BlackBerry
อยาใชอุปกรณ BlackBerry ขณะทำขับรถ เวนแตคุณจะไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหใชอุปกรณ BlackBerry ในโหมดแฮนดฟรีได
การใชอุปกรณ BlackBerry ของคุณขณะขับรถ อาจทำใหคุณและบุคคลอื่นเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุที่ทำใหบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือ
ทรัพยสินเสียหาย
อยาใชอุปกรณ BlackBerry ในบริเวณที่มีไอน้ำมัน เนื่องจากอาจเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือระเบิด
อยาใชหรือเก็บอุปกรณ BlackBerry ของคุณในที่ที่มีอุณหภูมิเกิน 104° F (40°C) เนื่องจากอุปกรณ BlackBerry อาจรอนเกินไป
อยากำจัดทิ้งอุปกรณ BlackBerry ของคุณในโดยการเผา เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดทำใหบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพยสินเสียหาย
ปดอุปกรณ BlackBerry ของคุณขณะเดินทางบนเครื่องบิน การใชอุปกรณ BlackBerry ของคุณบนเครื่องบินอาจสงผลกระทบตอ
เครื่องมือวัด การสื่อสาร และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องบิน อาจขัดจังหวะเครือขาย หรืออาจเปนอันตรายตอการทำงานของ
เครื่องบิน และอาจผิดกฎหมาย
อุปกรณ BlackBerry อาจไมปลอดภัย และไมสามารถใชงานในบริเวณที่มีไอ ฝุนผง หรือสารเคมีอื่นที่ระเบิดได ประกายไฟในพื้นที่ดัง
กลาวอาจเปนสาเหตุใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหม จนอาจทำใหไดรับบาดเจ็บทางรางกาย เสียชีวิต หรือทรัพยสินเสียหาย
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ขอมูลความปลอดภัย

โปรดอานคำแนะนำดานความปลอดภัยและคำแนะนำในการใชงาน กอนใชอุปกรณ BlackBerry® หรืออุปกรณเสริมที่ใหมากับอุปกรณ เก็บรักษาคำแนะนำเหลา
นี้ไวสำหรับการใชงานในอนาคต
ในบางประเทศ อาจมีขอจำกัดการเปดใช Bluetooth® และอุปกรณไรสายพรอมซอฟตแวรการเขารหัส ตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองถิ่นของคุณ

ความปลอดภัยทางไฟฟา
ชารจอุปกรณ BlackBerry® โดยใชเฉพาะอุปกรณชารจที่ใหมาหรือที่รับรองโดย Research In Motion สำหรับใชกับอุปกรณ BlackBerry นี้ การรับรองใดๆ จาก
RIM ในเอกสารนี้ตองทำเปนลายลักษณอักษร และตองไดรับการรับรองจากบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหสามารถใหการรับรองดังกลาวได การใชอุปกรณอื่นๆ อาจสง
ผลใหการรับประกันที่มาพรอมกับอุปกรณ BlackBerry สิ้นสุดลง และอาจไดรับอันตราย
รุนอุปกรณชารจที่รับรองสำหรับสมารทโฟน BlackBerry® Tour™ 9630:
ASY-04195-002

ASY-18080-003

ASY-18083-001

ASY-14396-010

ASY-18080-005

ASY-18683-001

ASY-18078-001

ASY-18080-006

ใชอุปกรณชารจที่ใหมากับอุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณชารจอื่นๆ ที่รับรองโดย RIM โดยเลือกจากประเภทแหลงจายไฟที่ระบุไวในปายเครื่องหมายกำกับเทา
นั้น กอนใชแหลงจายไฟ ตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาเมนตรงตามแรงดันไฟฟาที่พิมพบนแหลงจายไฟ
ระวังอยาใหเกิดการโอเวอรโหลดที่เตาเสียบ สายตอ หรือเตารับ เนื่องจากอาจเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาดูด เพื่อลดความเสี่ยงตอการชำรุดของสายไฟหรือ
ปลั๊ก ใหดึงที่ปลั๊กอยาดึงสายไฟเมื่อตองการถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบหรือเตารับ
ระวังอยาใหสายไฟถูกเดินเหยียบหรือถูกบีบอัดโดยเฉพาะที่ปลั๊ก เตารับ และจุดที่สายไฟเชื่อมตอกับอุปกรณ BlackBerry ปลดปลั๊กอุปกรณชารจระหวางพายุฟา
คะนองหรือเมื่อไมใชงานเปนระยะเวลานาน
อยาใชอุปกรณชารจนอกอาคารหรือในบริเวณที่สัมผัสกับสภาพแวดลอม
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและการเชื่อมตอแหลงจายไฟ โปรดดูที่เอกสารที่ใหมากับอุปกรณ BlackBerry
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หากตองการซื้ออุปกรณเสริมสำหรับอุปกรณ BlackBerry ของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสาย หรือเยี่ยมชมที่ www.shopblackberry.com

ความปลอดภัยในการใชงานและการกำจัดทิ้งแบตเตอรี่
อุปกรณ BlackBerry® มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ถอดออกได หามกำจัดทิ้งอุปกรณ BlackBerry หรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยการเผา การกำจัดทิ้งแบตเตอรี่ลิ
เธียมไอออนตองดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบการควบคุมการกำจัดทิ้งขยะประเภทเซลลดังกลาวในพื้นที่ของคุณ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอาจกอใหเกิดอันตรายจากไฟหรือสารเคมีหากใชงานไมถูกตอง หามถอดแยก บด หรือเจาะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ระวังอยาใหแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออนรอนเกินกวา 140°F (60°C) ระวังอยาใหวัตถุโลหะสัมผัสกับขั้วแบตเตอรี่
ใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ Research In Motion กำหนดใหใชงานกับรุนอุปกรณ BlackBerry ของคุณโดยเฉพาะเทานั้น RIM กำหนดใหใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ในอุปกรณ BlackBerry ตามมาตรฐาน IEEE® Std 1725™-200x การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอื่นอาจสงผลใหการรับประกันที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
BlackBerry สิ้นสุดลงและอาจเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือระเบิด
ไมควรใหเด็กใชแบตเตอรี่เวนแตอยูภายใตการดูแลของผูใหญ
เมื่อไอคอนนี้ปรากฏขึ้นบนอุปกรณ BlackBerry ของคุณ แสดงวาไมไดใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือหรือใสไมถูก
ตอง ถาคุณใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไมถูกตอง ถอดออกทันทีและใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ RIM กำหนดใหใชกับ
รุนอุปกรณ BlackBerry เฉพาะของคุณ ถาคุณใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่กำหนดใหใชกับรุนอุปกรณ BlackBerry
เฉพาะของคุณ ถอดและใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใหม ตรวจสอบวาขั้วตอแบตเตอรี่ตรงกับขั้วตอของอุปกรณ
BlackBerry ของคุณ

การกำจัดทิ้งอุปกรณ
หามทิ้งอุปกรณ BlackBerry® ลงในถังขยะสำหรับครัวเรือน โปรดตรวจสอบกฎระเบียบทองถิ่นสำหรับขอมูลการกำจัด
ทิ้งผลิตภัณฑในพื้นที่ของคุณ

หลักปฏิบัติเพื่อการใชงานอยางปลอดภัย
• อยาวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากทับอุปกรณ BlackBerry®
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• อยาดัดแปลงหรือซอมแซมอุปกรณ BlackBerry
• อยาปดหรือดันวัตถุเขาไปในชองตางๆ ในอุปกรณ BlackBerry เวนแตมีการระบุใหดำเนินการดังกลาวในเอกสารของอุปกรณที่มาจาก Research In
Motion
• อยาใชวัตถุแหลมคมบนหนาจอ
• อยาใชหนาจออยางรุนแรง

ความปลอดภัยในการขับขี่และการเดินเทา
ขับขี่รถอยางระมัดระวัง; ความปลอดภัยในการขับขี่เปนความรับผิดชอบแรกของคุณ คุณจะตองรับผิดชอบสำหรับการศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบเกี่ยวกับการใชอุปกรณไรสายในพื้นที่การขับขี่ของคุณ
Research In Motion แนะนำไมใหใชอุปกรณ BlackBerry® ของคุณระหวางการขับขี่ ควรใหผูโดยสารในรถใชอุปกรณ BlackBerry แทนคุณ หรือหาสถานที่
ปลอดภัยหยุดรถกอนที่คุณจะใชอุปกรณ BlackBerry ของคุณ
เก็บอุปกรณ BlackBerry อยางปลอดภัยกอนขับรถ หามเก็บอุปกรณ BlackBerry ของคุณในอุปกรณชารจขณะคุณอยูในรถ ถารถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย อยาวาง
อุปกรณ BlackBerry ของคุณหรือวัตถุอื่นๆ บนถุงลมนิรภัยหรือในบริเวณทำงานของถุงลมนิรภัย ถาจัดเก็บหรือติดตั้งอุปกรณไรสายในรถไมเหมาะสม และถุงลม
นิรภัยพองตัว อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจสงผลกระทบตอระบบอิเล็กทรอนิกสที่ติดตั้งไวไมถูกตองหรือหุมฉนวนไมเพียงพอในรถ ตรวจสอบกับผูผลิตหรือตัวแทน
จำหนายรถของคุณ ถาไดติดตั้งอุปกรณเพิ่มในรถของคุณ คุณควรปรึกษาผูผลิตอุปกรณดังกลาวเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับสัญญาณคลื่นวิทยุ (RF)
หามใชอุปกรณ BlackBerry ของคุณขณะเดินเทาหรือทำกิจกรรมที่ตองการความระมัดระวัง การไมระมัดระวังอันตรายจากรถบนทองถนนหรือบุคคลอื่นๆ ที่เดิน
บนทางเทาอาจทำใหไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพยสินเสียหาย

อุปกรณเสริม
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมที่รับรองโดย Research In Motion (RIM) เทานั้น การใชอุปกรณเสริมใดๆ ที่ไมไดรับรองโดย RIM สำหรับใชกับอุปกรณ BlackBerry® รุน
นี้ อาจสงผลใหการรับรองและการรับประกันอุปกรณสิ้นสุดลง อาจทำใหอุปกรณไมทำงาน และอาจไดรับอันตราย

การดูแลรักษาเสาอากาศ
ใชเฉพาะเสาอากาศในตัวที่ใหมาเทานั้น การปรับแตงหรือติดตั้งเสาอากาศที่ไมไดรับอนุญาต อาจทำใหอุปกรณ BlackBerry® เสียหายและอาจเปนการละเมิดกฎ
ระเบียบของ Federal Communications Commission (FCC) (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารสหรัฐอเมริกา)
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อุณหภูมิในการใชงานและจัดเก็บ
อุปกรณ BlackBerry® หรืออุปกรณเสริมควรอยูหางจากแหลงความรอน เชน เครื่องทำความรอน, ชองระบายความรอน, เตาผิง หรืออุปกรณอื่นๆ (รวมทั้งแอมปลิ
ฟายเออร) ที่มีความรอน
หากคุณจะไมใชอุปกรณ BlackBerry เปนเวลามากกวาสองสัปดาห ใหถอดแบตเตอรี่ และทำตามขอกำหนดอุณหภูมิการใชงานและจัดเก็บที่แสดงในตารางตอไป
นี้:
การใชงานอุปกรณ

32 ถึง 104°F (0 ถึง 40°C)

การจัดเก็บอุปกรณ

50 ถึง 86°F (10 ถึง 30°C)

การใชงานอุปกรณชารจแบบพกพา

32 ถึง 104°F (0 ถึง 40°C)

การจัดเก็บอุปกรณชารจแบบพกพา

-22 ถึง 167°F (-30 ถึง 75°C)

สัญญาณรบกวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสวนใหญจะมีการหุมฉนวนปองกันสัญญาณคลื่นวิทยุ (RF) อยางไรก็ตาม อุปกรณอิเล็กทรอนิกสบางประเภทอาจไมมีการหุมฉนวนปองกัน
สัญญาณคลื่นวิทยุ (RF) จากอุปกรณ BlackBerry®
เครื่องชวยการเตนของหัวใจ: ปรึกษาแพทยหรือผูผลิตเครื่องชวยการเตนของหัวใจของคุณ หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบของสัญญาณคลื่นวิทยุ (RF) ที่มีตอ
เครื่องชวยการเตนของหัวใจของคุณ ถาคุณใชเครื่องชวยการเตนของหัวใจ ตรวจสอบวาคุณใชอุปกรณ BlackBerry โดยปฏิบัติตามขอกำหนดดานความปลอดภัย
เฉพาะสำหรับเครื่องชวยการเตนของหัวใจของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงขอกำหนดตอไปนี้:
• เก็บอุปกรณ BlackBerry ใหหางจากเครื่องชวยการเตนของหัวใจของคุณมากกวา 7.88 นิ้ว (20 ซม.) ทุกครั้งที่เปดอุปกรณ BlackBerry
• อยาพกพาอุปกรณ BlackBerry ในกระเปาเสื้อของคุณ
• เมื่อใชโทรศัพทในอุปกรณ BlackBerry ใหฟงจากหูดานตรงขามกับเครื่องชวยการเตนของหัวใจของคุณขณะโทรออกหรือรับสายเพื่อลดสัญญาณรบ
กวนที่อาจเกิดขึ้น
• ถาคุณเชื่อวามีสัญญาณรบกวน ใหปดการเชื่อมตอไรสายทั้งหมดในอุปกรณ BlackBerry ของคุณทันที
เครื่องชวยฟง: อุปกรณไรสายดิจิตอลบางประเภทอาจรบกวนการทำงานของเครื่องชวยฟง ในกรณีที่มีคลื่นสัญญาณรบกวน ขอคำปรึกษาจากผูใหบริการไรสาย
ของคุณหรือติดตอผูผลิตเครื่องชวยฟงของคุณเพื่อหาทางเลือกอื่นๆ
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อุปกรณการแพทยอื่นๆ: ถาคุณใชอุปกรณการแพทยสวนบุคคลประเภทอื่นๆ ขอคำปรึกษาจากผูผลิตอุปกรณของคุณเพื่อตรวจสอบวาอุปกรณมีการหุมฉนวน
ปองกันพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) หรือไม แพทยของคุณอาจสามารถชวยเหลือคุณในการหาขอมูลนี้ได
สถานบริการดานสุขภาพ: ปดการเชื่อมตอไรสายทั้งหมดในอุปกรณ BlackBerry เมื่ออยูในสถานบริการดานสุขภาพ หากมีกฏระเบียบใหปดการใชอุปกรณในพื้นที่
ดังกลาว โรงพยาบาลหรือสถานบริการดานสุขภาพอาจใชอุปกรณที่ไวตอการรับพลังงานคลื่นวิทยุ (RF) จากภายนอก
เครื่องบิน: กฎระเบียบของ Federal Aviation Administration (FAA) (องคการบริการการบินสหรัฐอเมริกา) และ Federal Communications Commission (FCC)
(คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) หามไมใหใชงานวิทยุในอุปกรณไรสายขณะเดินทาง ปดการเชื่อมตอไรสายทั้งหมดในอุปกรณ BlackBerry กอนขึ้น
เครื่องบิน ยังไมทราบผลกระทบของการใชอุปกรณ BlackBerry โดยเปดการเชื่อมตอไรสายขณะอยูบนเครื่องบิน การใชงานดังกลาวอาจสงผลกระทบตอเครื่องมือ
วัด การสื่อสาร และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องบิน อาจขัดจังหวะเครือขาย หรืออาจเปนอันตรายตอการทำงานของเครื่องบิน และอาจผิดกฎหมาย เมื่อปด
การเชื่อมตอไรสายทั้งหมดในอุปกรณ BlackBerry ใหใชเฉพาะแอปพลิเคชันอุปกรณที่ไมใชคลื่นวิทยุ ที่เปนไปตามกฎระเบียบการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบน
เครื่องบินเทานั้น

พื้นที่อันตราย
อุปกรณ BlackBerry เปนอุปกรณที่ไมมีคุณสมบัติดานความปลอดภัยในพื้นที่ใวตอการระเบิด และไมเหมาะสำหรับใชงานในสภาพแวดลอมที่เปนอันตรายซึ่งจำ
เปนตองใชอุปกรณดังกลาว รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะในสภาพแวดลอมที่มีไอกาซ ฝุนผงที่ระเบิดได การใชงานอุปกรณนิวเคลียร ระบบนำทางบนเครื่องบินหรือ
บริการสื่อสาร การควบคุมการจราจรทางอากาศ และระบบการชวยชีวิตหรือระบบอาวุธ
บรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด: ปดการเชื่อมตอไรสายทั้งหมดบนอุปกรณ BlackBerry เมื่ออยูในพื้นที่ที่มีบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด และปฏิบัติตามเครื่อง
หมายและคำแนะนำทั้งหมด ประกายไฟในพื้นที่ดังกลาวอาจเปนสาเหตุใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหม จนอาจทำใหไดรับบาดเจ็บทางรางกายหรือเสียชีวิต
พื้นที่ที่มีบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดสวนใหญจะมีเครื่องหมายแจงเตือนอยางชัดเจน แตไมเสมอไป พื้นที่ดังกลาว ไดแก พื้นที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิง เชน สถานี
บริการน้ำมันดีเซลหรือเบนซิน ชั้นลางของเรือ สถานที่เปลี่ยนถายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมีหรือสถานที่จัดเก็บ รถยนตที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (เชน
โพรเพนหรือบูเทน) พื้นที่ที่มีสารเคมีหรือฝุนละออง เชน เมล็ดพืช ฝุน หรือผงโลหะ ปนเปอนในอากาศ และพื้นที่อื่นๆ ที่คุณไดรับคำแนะนำใหดับเครื่องยนตของ
คุณ
หามใชโทรศัพทในอุปกรณ BlackBerry® ในการรายงานการรั่วของกาซในบริเวณใกลกับจุดที่เกิดการรั่ว ออกจากพื้นที่และโทรศัพทจากพื้นที่ที่ปลอดภัย ถา
โทรศัพทในอุปกรณ BlackBerry ใชงานได
พื้นที่ระเบิด: เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นสัญญาณรบกวนในการดำเนินการกับการระเบิด ปดการเชื่อมตอไรสายทั้งหมดบนอุปกรณ BlackBerry เมื่ออยูใน “พื้นที่ระเบิด”
หรือในพื้นที่ที่มีปายประกาศ: “ปดวิทยุสองทาง” ปฏิบัติตามเครื่องหมายและคำแนะนำทั้งหมด
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บริการ
การซอมแซมอุปกรณ BlackBerry® ตองดำเนินการโดยผูเชี่ยวชาญการบริการที่ไดรับการรับรองเทานั้น ถอดสายแหลงจายไฟออกจากคอมพิวเตอรหรือเตาเสียบ
และดูที่อุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณชารจ เพื่อเขารับบริการจากพนักงานบริการที่มีความเชี่ยวชาญหากเกิดสถานการณตอไปนี้:
•
•
•
•
•
•
•

สายแหลงจายไฟ ปลั๊ก หรือคอนเนคเตอรชำรุดเสียหาย
มีน้ำหยดหรือวัตถุตกใสอุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณชารจ
อุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณชารจถูกฝนหรือเปยกน้ำ
อุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณชารจรอนเมื่อสัมผัส
อุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณชารจตกหลนหรือชำรุดเสียหาย
อุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณชารจทำงานไมปกติตามคำแนะนำที่ใหไวในเอกสารคูมือผูใช
อุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณชารจมีการเปลี่ยนแปลงดานประสิทธิภาพ

อยาพยายามถอดแยกอุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณชารจ
เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือไฟดูด ใหปรับการควบคุมเฉพาะที่ครอบคลุมในเอกสารคูมือผูใชสำหรับอุปกรณ BlackBerry เทานั้น การปรับการควบคุม
อื่นๆ ที่ไมเหมาะสมอาจเปนสาเหตุใหอุปกรณชำรุดเสียหาย และบอยครั้งจำเปนตองใหชางเทคนิคที่ไดรับการรับรองเปนผูดำเนินการแกไขอุปกรณ BlackBerry
อุปกรณเสริม หรืออุปกรณอื่นๆ ใหกลับสูสถานะการทำงานตามปกติ
การไมปฏิบัติตามคำแนะนำดานความปลอดภัยทั้งหมดที่ใหไวในเอกสารคูมือผูใชสำหรับอุปกรณ BlackBerry อาจสงผลใหการรับประกันที่จำกัดมีผลเปนโมฆะ
และอาจนำไปสูการระงับหรือปฏิเสธการบริการแกผูละเมิดและมีการดำเนินการทางกฎหมายหรือทั้งสองอยาง

หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
สปกเกอรโฟน: อุปกรณ BlackBerry® ติดตั้งสปกเกอรโฟนที่สามารถเปดระดับเสียงที่ดังเพียงพอสำหรับใชงานโทรศัพทโดยถืออุปกรณ BlackBerry ภายในชวง
ความยาวของแขนจากศีรษะ เมื่อใชสปกเกอรโฟนในอุปกรณ BlackBerry อยาถืออุปกรณ BlackBerry ใกลกับหูของคุณ เนื่องจากอาจสงผลกระทบที่รุนแรงตอการ
ไดยินและสูญเสียการไดยินถาวร
กลอง: ในบางเขตอำนาจศาล มีขอหามหรือจำกัดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในอุปกรณ BlackBerry หากรุนอุปกรณ BlackBerry ของคุณมีกลอง คำประกาศตอ
ไปนี้จะมีผลใชกับคุณ:
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ขณะถายภาพ ประมวลภาพ หรือใชงานภาพ โปรดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอน และนโยบายทั้งหมด รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ ความเปนสวน
ตัวของบุคคล ความลับทางการคา หรือกฎหมายความปลอดภัยที่ใชควบคุมหรือจำกัดการใชอุปกรณ BlackBerry ของคุณ เคารพสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น การ
ปองกันลิขสิทธิ์หามไมใหคุณคัดลอก แกไข ถายโอน หรือสงตอรูปภาพ ดนตรี (รวมถึงเสียงเรียกเขา) หรือเนื้อหาอื่นๆ หามสองกลองโดยตรงไปที่แสงแดดหรือ
แสงสวางอื่นๆ เนื่องจากอาจทำใหไดรับบาดเจ็บรุนแรงที่ดวงตา หรืออุปกรณ BlackBerry ไดรับความเสียหาย
แสงแฟลช: การรับแสงแฟลชในอุปกรณ BlackBerry อาจเปนสาเหตุใหเกิดภาวะลมชักหรือหมดสติ และอาจเปนอันตรายกับคุณและผูอื่น ในกรณีที่คุณเคยประสบ
กับหรือการใชอุปกรณ BlackBerry ของคุณ สงผลใหผูอื่นมีอาการเวียนศีรษะ การสูญเสียการรับรู การกระตุก การชัก หรือการเคลื่อนไหวไดลำบาก ใหหยุดใช
อุปกรณ BlackBerry ทันทีและปรึกษาแพทย ถาคุณสงสัยวามีอาการชักหรือหมดสติ ปรึกษาแพทยกอนใชอุปกรณ BlackBerry ไฟการแจง LED อยูที่ดานหนาของ
อุปกรณ BlackBerry ของคุณ ที่มุมบนขวา หากรุนอุปกรณ BlackBerry ของคุณมีกลอง ชอง LED แฟลชกลองจะอยูที่ดานหลังของอุปกรณ BlackBerry ของคุณ
ดานบนหรือทางดานขวาของเลนสกลอง หากอุปกรณ BlackBerry ของคุณมีแทร็คบอล แทร็คบอลอาจสวางขึ้น ขอควรระวัง: การควบคุมหรือการปรับหรือการ
ดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในที่นี้ อาจสงผลใหมีความเสี่ยงในการรับอันตรายจากรังสี
ไฟลเสียง: อุปกรณ BlackBerry สามารถเลนไฟลเสียงได เมื่อรับฟงไฟลเสียงโดยใชหูฟง อาจเสี่ยงตอการสูญเสียการไดยินถาวรถาเปดระดับเสียงในหูฟงดังเกิน
ไป หลีกเลี่ยงการเพิ่มระดับเสียงในหูฟงของคุณเพื่อปดเสียงดังภายนอกที่อยูลอมรอบ ถาคุณไดยินเสียงกองในหูหรือคำพูดพึมพำในหู โปรดขอคำปรึกษาจาก
แพทยเพื่อตรวจสอบการไดยินของคุณ
ของเหลวหรือวัตถุแปลกปลอม: อยาดันวัตถุเขาในอุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณเสริมทางชองเปด เนื่องจากอาจทำใหเกิดการลัดวงจร ไฟไหม หรือไฟฟาดูด
หามใชอุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณเสริมใกลน้ำ (เชน ใกลอางอาบน้ำหรืออางลางมือ ในพื้นเปยกหรือใกลสระวายน้ำ) ระวังอยาใหมีของเหลวหกลงบน
อุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณเสริม
เสถียรภาพ: อยาวางอุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณเสริมบนพื้นที่ไมมั่นคง อุปกรณอาจตกหลนและเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงตอบุคคล และ
อุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณเสริมไดรับความเสียหายรุนแรง ระมัดระวังเมื่อใชอุปกรณ BlackBerry รวมกับอุปกรณชารจ เพื่อเดินสายไฟในลักษณะที่ลดความ
เสี่ยงตอการบาดเจ็บตอผูอื่น เชน สะดุดหรือติดพัน
การทำความสะอาด: อยาใชของเหลว น้ำยาพนหรือสารละลายบนหรือใกลกับอุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณเสริม ทำความสะอาดดวยผาแหงนุมเทานั้น ถอด
สายเคเบิลออกจากคอมพิวเตอรและปลดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบไฟฟา กอนทำความสะอาดอุปกรณ BlackBerry หรืออุปกรณชารจ
ความตึงเครียดจากการทำซ้ำๆ : เมื่อใชอุปกรณ BlackBerry พักการใชงานบอยๆ ถาคุณรูสึกไมสบายที่คอ ไหล แขน ขอมือ มือ (รวมถึงนิ้วโปงและนิ้ว) หรือสวน
อื่นๆ ของรางกายเมื่อใชอุปกรณ BlackBerry หยุดใชอุปกรณทันที ถายังคงรูสึกไมสบายอยู ปรึกษาแพทย
ซองหนัง: อุปกรณ BlackBerry อาจไมไดใหซองหนังสำหรับใสอุปกรณมาดวย (อุปกรณเสริมแบบพกติดตัว) หากคุณพกพาอุปกรณ BlackBerry ติดตัว ใหใส
อุปกรณ BlackBerry ในซองหนังสำหรับอุปกรณ BlackBerry ที่มีคลิปหนีบเข็มขัดในตัวซึ่งใหมาหรือรับรองโดย Research In Motion หากคุณไมใชซองหนังที่มี
คลิปหนีบเข็มขัดในตัวที่ใหมาหรือที่รับรองโดย RIM เมื่อพกพาอุปกรณ BlackBerry โปรดเก็บอุปกรณ BlackBerry ใหหางจากตัวอยางนอย 0.98 นิ้ว (25 มม.) เมื่อ
อุปกรณ BlackBerry กำลังเชื่อมตอสัญญาณ เมื่อใชคุณสมบัติขอมูลของอุปกรณ BlackBerry โดยใชหรือไมใชสาย USB โปรดถืออุปกรณ BlackBerry ใหหางจาก
ตัวอยางนอย 0.98 นิ้ว (25 มม.) การใชอุปกรณเสริมที่ไมไดใหมาหรือรับรองโดย RIM อาจทำใหอุปกรณ BlackBerry เกินขีดจำกัดที่กำหนดไวในหลักปฏิบัติการ
รับคลื่นความถี่วิทยุ (RF) สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับคลื่นความถี่วิทยุ โปรดดูที่สวน "ขอมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ" ของเอกสารนี้
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การพกพาอุปกรณติดตัว: การพกพาของ BlackBerry สำหรับอุปกรณ BlackBerry โดยสวนใหญจะใชซองหนัง ถุงและกระเปา ที่มีสวนประกอบแมเหล็กอยูในโครง
สรางวัสดุดวย อยาวางสิ่งของที่มีแถบแมเหล็ก เชน บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรหองพักโรงแรม บัตรโทรศัพท หรือสิ่งของอื่นๆ ชนิดเดียวกันนี้ ใกลกับที่ใส
อุปกรณ BlackBerry ที่มีแมเหล็กอยูในโครงสรางวัสดุ เนื่องจากแมเหล็กอาจทำใหขอมูลที่เก็บอยูในแถบแมเหล็กชำรุดเสียหายหรือถูกลบทิ้ง
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ขอมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การรับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ
วิทยุในอุปกรณ BlackBerry® เปนทั้งตัวสงและตัวรับคลื่นวิทยุกำลังต่ำ เมื่อเปดวิทยุในอุปกรณ BlackBerry ระบบจะรับและสงสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF)
อุปกรณ BlackBerry ไดรับการออกแบบโดยสอดคลองกับหลักปฏิบัติระดับความปลอดภัยในการรับคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ของอุปกรณไรสาย ที่กำหนดโดย
Federal Communications Commission (FCC) (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร), Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) (กระทรวง
กิจการภายในและการสื่อสาร) และ Industry Canada (IC) (สำนักงานอุตสาหกรรมแคนาดา) ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดโดยหนวยงาน
มาตรฐานของประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศตางๆ ดังตอไปนี้:
• ANSI®/ IEEE® C95.1, 1999, มาตรฐานระดับความปลอดภัยในการรับสนามแมเหล็กความถี่วิทยุของมนุษย 3 kHz ถึง 300 GHz ของ American National
Standards Institute/Institute of Electrical and Electronics Engineers (สถาบันมาตรฐานแหงชาติ/สถาบันวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงสหรัฐ
อเมริกา)
• รายงานฉบับที่ 86 ของ National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) (สภาแหงชาติเพื่อการปองกันและการคำนวณอันตราย
จากรังสี) 1986, ผลกระทบทางชีวภาพและเกณฑการรับสำหรับสนามแมเหล็กความถี่วิทยุ
• Health Canada (สำนักงานสาธารณสุขแคนาดา), รหัสความปลอดภัย 6, 1999, ขีดจำกัดการรับสนามแมเหล็กความถี่วิทยุของมนุษยในชวงความถี่
ตั้งแต 3 kHz ถึง 300 GHz
• EN 50360, 2001, มาตรฐานผลิตภัณฑที่ระบุวา โทรศัพทเคลื่อนที่ปฏิบัติตามขอจำกัดพื้นฐานเกี่ยวกับการรับสนามแมเหล็กความถี่วิทยุของมนุษย (300
MHz ถึง 3 GHz)
• International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) (คณะกรรมการสากลดานการปองกันการแผกัมมันตรังสีประเภทไมกอ
ไอออน), 1998, หลักปฏิบัติสำหรับขีดจำกัดความเสี่ยงในการรับไฟฟา แมเหล็ก และแมเหล็กไฟฟาตามเวลา (สูงสุด 300 GHz)
• วารสารทางการของสหภาพยุโรป (OJEU), 1999, การรับรองโดยสภาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 1999 เรื่องขอจำกัดในการรับสนามแมเหล็กไฟฟาของ
สาธารณะ (0 Hz ถึง 300 GHz)
• MIC, 2001, บท 14-2 ของพระราชบัญญัติการควบคุมอุปกรณวิทยุ
เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดในการรับคลื่นความถี่วิทยุ (RF) โดย FCC, IC, MIC และ EU เมื่อคุณพกพาอุปกรณ BlackBerry ติดตัว ใชอุปกรณเสริมที่มีคลิปหนีบ
เข็มขัดในตัวที่ใหมากับหรือรับรองโดย Research In Motion ( RIM) เทานั้น การใชอุปกรณเสริมที่ไมไดรับรองโดยชัดแจงโดย RIM อาจเปนการละเมิดหลักปฏิบัติ
ในการรับคลื่นความถี่วิทยุโดย FCC, IC และ EU และอาจสงผลใหการรับประกันที่มาพรอมกับอุปกรณ BlackBerry มีผลเปนโมฆะ หากคุณไมใชอุปกรณเสริมแบบ
พกติดตัวที่มีคลิปหนีบเข็มขัดในตัวที่ใหมาหรือที่รับรองโดย RIM เมื่อพกพาอุปกรณ BlackBerry โปรดเก็บอุปกรณ BlackBerry ใหหางจากตัวอยางนอย 0.98 นิ้ว
(25 มม.) เมื่ออุปกรณ BlackBerry กำลังเชื่อมตอสัญญาณ เมื่อใชคุณสมบัติขอมูลของอุปกรณ BlackBerry โดยใชหรือไมใชสาย USB โปรดถืออุปกรณ
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BlackBerry ใหหางจากตัวอยางนอย 0.98 นิ้ว (25 มม.) หากคุณใชอุปกรณเสริมสำหรับพกพาที่ไมไดใหมาโดย RIM เพื่อพกพาอุปกรณ BlackBerry ติดตัว โปรด
ตรวจสอบวาอุปกรณเสริมไมมีสวนประกอบของโลหะ และเก็บอุปกรณ BlackBerry ใหหางจากตัวอยางนอย 0.98 นิ้ว (25 มม.) เมื่ออุปกรณ BlackBerry กำลังเชื่อม
ตอสัญญาณ
ในการลดการรับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) โปรดพิจารณาหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยตอไปนี้:
• ใชอุปกรณ BlackBerry ในบริเวณที่มีสัญญาณไรสายแรง สัญลักษณแสดงที่ใหขอมูลเกี่ยวความแรงของสัญญาณไรสายจะอยูที่มุมบนขวาของหนาจอ
โฮมเพจ และแสดงแถบ 5 แถบ แถบ 3 แถบขึ้นไปแสดงวามีสัญญาณแรง การแสดงสัญญาณที่ลดลง ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในบางบริเวณ เชน อาคารจอดรถ
ใตดิน หรือหากคุณเดินทางโดยรถไฟหรือรถยนต จะแสดงถึงการใชเอาตพุตกำลังที่สูงขึ้นจากอุปกรณ BlackBerry ของคุณเพื่อพยายามเชื่อมตอกับ
สัญญาณที่ออนลง
• ใชงานในลักษณะแฮนดฟรีหากสามารถทำได และเก็บอุปกรณ BlackBerry ใหหางจากตัวอยางนอย 0.98 นิ้ว (25 มม.) (รวมถึงบริเวณทองของสตรีมี
ครรภ และทองนอยของวัยรุน) เมื่อเปดใชอุปกรณ BlackBerry และเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพกพาอุปกรณ
BlackBerry ของคุณ โปรดดูที่ขอมูลซองหนังในสวน "หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม" ของเอกสารนี้
• ลดระยะเวลาที่ใชในการสนทนา

ขอมูลอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ
รุนอุปกรณไรสายนี้สอดคลองตามขอกำหนดของรัฐเกี่ยวกับการรับคลื่นวิทยุ เมื่อใชงานตามคำแนะนำในสวนนี้
อุปกรณ BlackBerry® เปนทั้งตัวสงและตัวรับสัญญาณคลื่นวิทยุ โดยไดรับการออกแบบและผลิตที่สอดคลองตามขีดจำกัดการปลอยคลื่นสำหรับการรับพลังงาน
คลื่นวิทยุ (RF) ที่กำหนดโดย Federal Communications Commission (FCC) (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา, Industry
Canada of the Canadian Government (IC) (สำนักงานอุตสาหกรรมของรัฐบาลแคนาดา) และแนะนำโดย The Council of the European Union (คณะมนตรีแหง
สหภาพยุโรป) เมื่อใชงานตามคำแนะนำในสวนกอนหนานี้ ขีดจำกัดนี้เปนสวนหนึ่งของหลักปฏิบัติที่ครอบคลุม และกำหนดระดับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF)
ที่ยอมรับไดสำหรับประชากรทั่วไป หลักปฏิบัตินี้ยึดตามมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยองคกรวิทยาศาสตรอิสระ โดยใชการประเมินการศึกษาทางวิทยาศาสตรตาม
ชวงเวลาและโดยตลอด
มาตรฐานความเสี่ยงในการรับคลื่นวิทยุจากอุปกรณไรสายใชหนวยวัดที่เรียกวา Specific Absorption Rate (อัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ) หรือคา SAR ขีดจำกัด
คา SAR ที่กำหนดโดย FCC/IC อยูที่ 1.6 วัตต/กก.* ขีดจำกัดคา SAR ที่แนะนำโดยคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป อยูที่ 2.0 วัตต/กก.** การทดสอบคา SAR ใชตำแหนง
การใชงานมาตรฐานที่ระบุโดย FCC/IC ขณะที่อุปกรณสงสัญญาณที่ระดับกำลังที่ไดรับการรับรองสูงสุดในทุกคลื่นความถี่ที่ทดสอบ ถึงแมวาคา SAR จะถูก
กำหนดไวที่ระดับกำลังที่ไดรับการรับรองสูงสุด ระดับคา SAR ที่แทจริงขณะใชงานตองต่ำกวาคาสูงสุดเสมอ ที่เปนเชนนี้เนื่องจากอุปกรณไดรับการออกแบบให
สามารถใชงานที่ระดับกำลังหลายระดับ เพื่อใชกำลังเฉพาะที่จำเปนเทานั้นในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยูใกลกับเสาอากาศสถานีฐานไรสายมากเทา
ใด เอาตพุตกำลังก็จะยิ่งต่ำมากเทานั้น
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กอนนำรุนอุปกรณไรสายออกจำหนายตอสาธารณะ ตองไดรับการทดสอบและรับรองโดย FCC, IC และคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป โดยไมเกินขีดจำกัดที่กำหนด
ไวในขอกำหนดของรัฐเกี่ยวกับการรับที่ปลอดภัย ภายใตขอแนะนำของ International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) (คณะกรรมการ
สากลดานการปองกันการแผกัมมันตรังสีประเภทไมกอไอออน) การทดสอบสำหรับแตละรุนทำที่ตำแหนงและสถานที่ตางๆ (เชน ที่หูและขณะพกพาอุปกรณติด
ตัว) ตามที่กำหนดโดย FCC, IC และคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป
คา SAR สูงสุดสำหรับแตละรุนอุปกรณเมื่อทดสอบการใชงานที่หู มีสรุปไวดังนี้:
อุปกรณ

SAR (W/kg) สำหรับ 1 ก.

SAR (W/kg) สำหรับ 10 ก.

สมารทโฟน BlackBerry® Tour™ 9630

1.43

1.72

คา SAR ที่รายงานสูงสุดสำหรับอุปกรณ BlackBerry รุนนี้ขณะพกพาที่เข็มขัด โดยใสไวในซองหนังที่รองรับโดย Research In Motion ที่มีคลิปหนีบเข็มขัดในตัว
มีสรุปไวดังนี้ อุปกรณพกพาซึ่งรวมทั้งอุปกรณพกพาที่รับรองโดย RIM และอุปกรณพกพาที่ไมไดรับรองโดย RIM ที่ไมมีคลิปหนีบเข็มชัดในตัวไมควรนำมาใชใน
การพกพาอุปกรณติดตัว สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพกพาอุปกรณ BlackBerry นี้ติดตัวโดยไมใชอุปกรณพกพาที่มีคลิปหนีบเข็มขัดในตัว โปรดดูขอมูลซอง
หนังในสวน "หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม" ของเอกสารนี้
อุปกรณ

SAR (W/kg) สำหรับ 1 ก.

SAR (W/kg) สำหรับ 10 ก.

สมารทโฟน BlackBerry Tour 9630

0.53

0.48

การวัดคาขณะพกพาอุปกรณติดตัวจะแตกตางกันในแตละรุนอุปกรณและโทรศัพทไรสาย ขึ้นอยูกับอุปกรณเสริมที่ติดตั้งไวและขอกำหนดของ FCC (คณะ
กรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารสหรัฐอเมริกา), IC (สำนักงานอุตสาหกรรมแคนาดา) และ The Council of the European Union (คณะมนตรีแหงสหภาพ
ยุโรป)
FCC อนุญาตใหใชอุปกรณสำหรับรุนอุปกรณไรสายที่มีระดับคา SAR ที่รายงานทั้งหมดที่ประเมินตามหลักปฏิบัติการปลอยคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ของ FCC เมื่อ
ใชอุปกรณ BlackBerry ตามคำแนะนำในสวนนี้ ขอมูลคา SAR ของรุนอุปกรณไรสายมีอยูในไฟลขอมูลของ FCC และสามารถดูไดในสวนแสดงการอนุญาตใน
www.fcc.gov/oet/ea หลังจากการคนหา FCC ID สำหรับอุปกรณของคุณดังตอไปนี้ สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคา SAR ไดจากเว็บไซต CTIA - The Wireless
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Association® ที่ www.ctia.org ในญี่ปุน สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคา SAR ไดจากเว็บไซต Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) (สมาคม
อุตสาหกรรมและธุรกิจการวิทยุ) ที่ www.arib-emf.org/index.html หรือเว็บไซต Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and
Communications (MIC) (สำนักงานการสื่อสารโทรคมนาคมของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร) ที่ www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm
อุปกรณ

FCC ID

สมารทโฟน BlackBerry Tour 9630

L6ARCF70CW

___________________________________
* ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ขีดจำกัดคา SAR สำหรับการใชอุปกรณเคลื่อนที่ในที่สาธารณะคือ 1.6 วัตต/กก. (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยตอเนื้อเยื่อรางกาย
หรือศีรษะ 1 กรัม (4.0 W/kg ซึ่งเปนคาเฉลี่ยตอเนื้อเยื่อแขนและขา 10 กรัม - มือ ขอมือ ขอเทา และเทา)
** ในยุโรป ขีดจำกัดคา SAR สำหรับการใชอุปกรณเคลื่อนที่ในที่สาธารณะคือ 2.0 วัตต/กก. (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยตอเนื้อเยื่อรางกายหรือศีรษะ 10 กรัม (4.0 W/
kg ซึ่งเปนคาเฉลี่ยตอเนื้อเยื่อแขนและขา 10 กรัม - มือ ขอมือ ขอเทา และเทา) จากผลการศึกษาพบวามาตรฐานกำหนดขอบเขตความปลอดภัยอยางเพียงพอ เพื่อเพิ่ม
การปองกันใหกับสาธารณะและเพื่อรองรับความแปรผันที่เกิดขึ้นในการวัดคา
ยังไมมีการประเมินลักษณะเฉพาะในระยะยาวหรือผลกระทบทางสรีรวิทยาจากสนามแมเหล็กความถี่วิทยุโดย Underwriters Laboratories Inc. (UL)

คำประกาศการปฏิบัติตามกฏระเบียบ FCC (สหรัฐอเมริกา)
FCC คลาส B สวนที่ 15
อุปกรณนี้สอดคลองตามสวนที่ 15 ของกฎ Federal Communications Commission (FCC) (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) การทำงานตองอยูภายใต
สองเงื่อนไขตอไปนี้:
• อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย
• อุปกรณนี้ตองสามารถยอมรับสัญญาณรบกวนที่ไดรับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจเปนสาเหตุใหมีการทำงานที่ไมตองการเกิดขึ้นได
ขอควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขชุดอุปกรณนี้โดยไมไดรับการรับรองโดยผูที่รับผิดชอบดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจสงผลใหสิทธิ์การใชงาน
อุปกรณนี้ของผูใชมีผลเปนโมฆะ
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อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและสอดคลองตามขีดจำกัดอุปกรณดิจิตอลคลาส B ตามสวนที่ 15 ของกฎ FCC ขีดจำกัดนี้ไดรับการออกแบบเพื่อปองกันคลื่นสัญญาณ
รบกวนที่เปนอันตรายสำหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณนี้สราง ใช และสามารถแผรังสีพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ และถาไมติดตั้งและใชงานตามคำแนะนำ
ของผูผลิต อาจเปนสาเหตุใหเกิดคลื่นสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายตอการสื่อสารทางวิทยุ
อยางไรก็ตาม ไมอาจรับประกันไดวาจะไมมีคลื่นสัญญาณรบกวนเมื่อติดตั้งอยางเหมาะสม ถาอุปกรณนี้สรางสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายตอการรับสัญญาณ
วิทยุหรือโทรทัศน โดยสามารถตรวจสอบไดจากการปดและเปดอุปกรณ ขอแนะนำใหผูใชแกไขคลื่นสัญญาณรบกวนโดยใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้:
•
•
•
•

ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตำแหนงเสาอากาศรับสัญญาณ
เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณและตัวรับสัญญาณ
ตออุปกรณเขากับเตาเสียบในวงจรที่แยกจากวงจรที่เชื่อมตอตัวรับสัญญาณ
ปรึกษากับตัวแทนจำหนายหรือชางเทคนิควิทยุหรือโทรทัศนที่มีประสบการณเพื่อขอความชวยเหลือ

ขอมูลประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับขอกำหนดในการใชงานเครื่องชวยฟงรวมกับอุปกรณไรสายโดย
Federal Communications Commission ("FCC") (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร)
เมื่อใชอุปกรณไรสายใกลกับอุปกรณชวยการฟง (เชน เครื่องชวยฟงและประสาทหูเทียม) ผูใชอาจไดยินเสียงสั่น เสียงหึ่ง หรือเสียงอูอี้ อุปกรณชวยการฟงบาง
ประเภทปองกันคลื่นรบกวนไดดีกวาประเภทอื่น และอุปกรณไรสายจะสรางคลื่นรบกวนที่แตกตางกัน
อุตสาหกรรมโทรศัพทไรสายไดพัฒนาการจัดระดับอุปกรณที่ชวยใหผูใชอุปกรณชวยการฟงสามารถเลือกอุปกรณไรสายที่สามารถงานรวมกับอุปกรณชวยการ
ฟงของพวกเขาได มีการจัดระดับอุปกรณไรสายเพียงบางประเภทเทานั้น อุปกรณไรสายที่ไดรับการจัดระดับจะมีระดับแสดงอยูที่กลองพรอมเครื่องหมายรับรอง
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การจัดระดับไมใชการรับประกัน ผลที่ไดรับอาจแตกตางกันตามอุปกรณชวยการฟงและการสูญเสียการไดยินของผูใช ถาอุปกรณชวยการฟงของคุณเกิดคลื่นรบ
กวนไดงาย คุณอาจไมสามารถใชอุปกรณไรสายที่ไดรับการจัดระดับได
วิธีที่ดีที่สุดในการประเมินความตองการสวนบุคคลของคุณ คือ ขอคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญดานการไดยิน และทดสอบการใชอุปกรณไรสายกับอุปกรณชวยการ
ฟงของคุณ
วิธีการจัดระดับ
ระดับ M: อุปกรณไรสายระดับ M3 หรือ M4 สอดคลองตามขอกำหนด FCC และมีแนวโนมในการสรางคลื่นรบกวนในอุปกรณชวยการฟงนอยกวาในอุปกรณไร
สายที่ไมมีปายกำกับ M4 ดีกวาหรือสูงกวาในสองระดับนี้
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ระดับ T: อุปกรณไรสายระดับ T3 หรือ T4 สอดคลองตามขอกำหนด FCC และมีแนวโนมในการใชงานกับเทเลคอยลของอุปกรณชวยการฟง ("สวิตช T" หรือ
"สวิตชโทรศัพท") ไดดีกวาอุปกรณไรสายที่ไมไดรับการจัดระดับ T4 ดีกวาหรือสูงกวาในสองระดับนี้ (โปรดสังเกตวามีอุปกรณชวยการฟงบางประเภทเทานั้นที่มี
เทเลคอยลในตัว)
อุปกรณชวยการฟงสามารถวัดการปองกันการรับคลื่นรบกวนประเภทนี้ได ผูผลิตอุปกรณชวยการฟงหรือผูเชี่ยวชาญการไดยินอาจชวยตรวจสอบผลที่ไดรับจาก
อุปกรณชวยการฟงของคุณ ยิ่งเครื่องชวยฟงของคุณปองกันคลื่นรบกวนไดมากเพียงใด คุณก็จะไดยินเสียงรบกวนจากอุปกรณไรสายนอยลงเทานั้น
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของ FCC เกี่ยวกับเครื่องชวยฟงที่ใชรวมกันไดกับอุปกรณไรสาย และขั้นตอนอื่นๆ ที่ FCC ดำเนินการเพื่อใหแนใจวา
บุคคลที่มีความทุพพลภาพสามารถเขาใชบริการโทรคมนาคมได โปรดไปที่ www.fcc.gov/cgb/dro

การรับรองจาก Industry Canada (สำนักงานอุตสาหกรรมแคนาดา)
สมารทโฟน BlackBerry® Tour™ 9630 สอดคลองกับมาตรฐานของ Industry Canada RSS 102, RSS 132, RSS 133, RSS 210 ภายใตหมายเลขรับรอง 2503ARCF70CW

การปฏิบัติตามคลาส B
อุปกรณ BlackBerry® นี้สอดคลองตามขีดจำกัดคลาส B สำหรับการปลอยคลื่นรบกวนวิทยุ ตามที่กำหนดไวในมาตรฐานอุปกรณที่กอใหเกิดสัญญาณรบกวน
“อุปกรณดิจิตอล” ICES-003 ของ Industry Canada (สำนักงานอุตสาหกรรมแคนาดา)

ความสอดคลองกับกฎระเบียบเพิ่มเติม
สามารถขอรับรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหนวยงานออกกฎระเบียบตอไปนี้สำหรับอุปกรณ BlackBerry® ของคุณไดจาก Research
In Motion:
อุปกรณ
สมารทโฟน BlackBerry® Tour™ 9630
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ขอมูลความสอดคลองที่บังคับใช
• คณะกรรมการตรวจสอบการรับรองประเภท PCS (PTCRB)
• ขอกำหนดของ Underwriters Laboratories (UL) 60950-1 สำหรับประเทศแคนาดาและสหรัฐ
อเมริกา
• ขอกำหนดวาดวยเกณฑการรับรองจากสภาประกาศนียบัตรโลก (GCF CC)

อุปกรณ

ขอมูลความสอดคลองที่บังคับใช
• คณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิค (IEC) 60825-1
2001: ความปลอดภัยของผลิตภัณฑเลเซอร
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ขอมูลผลิตภัณสำหรับอุปกรณ BlackBerry
ขอมูลผลิตภัณฑ: สมารทโฟน BlackBerry Tour 9630
คุณสมบัติทางกล:
• น้ำหนัก: ประมาณ 4.6 ออนซ ( 130 ก.) รวมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
• ขนาด (L x W x H): 4.4 x 2.4 x 0.6 นิ้ว (112 x 62 x 14.2 มม.)
• หนวยความจำแฟลช 256 MB
ขอมูลจำเพาะของพลังงาน:
• แบตเตอรี่เซลลลิเธียมไอออนแบบถอดไดและชารจได
• รองรับซิมการด 3V, 1.8V
• พอรต micro-USB สำหรับการซิงโครไนซขอมูลและการชารจ
คุณสมบัติของแฟลชกลอง LED (ถามี):
• คลาส 1 ผลิตภัณฑ LED
• กำลังสงสูงสุด: 3.2 mW
ขอมูลจำเพาะของวิทยุเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่:
• การรองรับคลื่นความถี่เดียว : UMTS®/HSPA 2100 MHz
• การรองรับ 2 คลื่นความถี่: CDMA 800, CDMA 1900 MHz
• การรองรับ 4 คลื่นความถี่: GSM® 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 MHz
• เครือขาย: UMTS/HSPA, CDMA2000® 1xEVDO Rev A, GSM
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• คลาสกำลัง: คลาส 3 ( UMTS 2100), คลาส 1 ( GSM 1800, GSM 1900), คลาส 4 ( GSM 850, GSM 900), คลาส E2 ( GSM 850, GSM 900, GSM
1800, GSM 1900)
• ความถี่การสง: GSM 824 ถึง 849 MHz, GSM 880 ถึง 915 MHz, DCS 1710 ถึง 1785 MHz, PCS 1850 ถึง 1910 MHz
• ความถี่การรับ: GSM 869 ถึง 894 MHz, GSM 925 ถึง 960 MHz, DCS 1805 ถึง 1880 MHz, PCS 1930 ถึง 1990 MHz
ขอมูลจำเพาะวิทยุ Bluetooth®:
• การรองรับคลื่นความถี่เดียว: ISM 2.4 GHz
• ความถี่การสงและรับ: 2402 ถึง 2480 MHz
• Bluetooth คลาส 2
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ประกาศทางกฎหมาย

©2009 Research In Motion Limited สงวนลิขสิทธิ์ BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ และเครื่องหมายการคา ชื่อ และ
โลโกที่เกี่ยวของเปนทรัพยสินของ Research In Motion Limited และไดรับการจดทะเบียน และ/หรือใชในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
ANSI เปนเครื่องหมายการคาของ American National Standards Institute Bluetooth เปนเครื่องหมายการคาของ Bluetooth SIG CDMA2000 เปนเครื่องหมายการ
คาของ Telecommunications Industry Association CTIA - The Wireless Association เปนเครื่องหมายการคาของ CTIA - The Wireless Association GSM เปน
เครื่องหมายการคาของ GSM MOU Association IEEE Std 1725 เปนเครื่องหมายการคาของ Electrical and Electronics Engineers, Inc. UMTS เปนเครื่องหมาย
การคาของ European Telecommunications Standard Institute เครื่องหมายการคาอื่นๆ ทั้งหมดเปนทรัพยสินของเจาของรายนั้นๆ
สวนตางๆ ของ BlackBerry® Device Software เปนลิขสิทธิ์ของ © 2007-2008 The FreeType Project ( www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์
สมารทโฟน BlackBerry และอุปกรณอื่นๆ และ/หรือซอฟตแวรที่เกี่ยวของไดรับการคุมครองจากลิขสิทธิ์ สนธิสัญญานานาชาติ และสิทธิบัตรตางๆ รวมถึงสิทธิ
บัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังตอไปนี้: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D445,428; D433,460; D416,256 สิทธิบัตรอื่นๆ ไดรับการจด
ทะเบียนหรืออยูระหวางดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศตางๆ ทั่วโลก โปรดเยี่ยมชมรายการสิทธิบัตรของ RIM (ที่ระบุไวดังตอไปนี้) ไดที่
www.rim.com/patents
เอกสารฉบับนี้รวมถึงเอกสารทั้งหมดที่อางอิงถึงในที่นี้ เชน เอกสารที่จัดหาใหหรือมีอยูใน www.blackberry.com/go/docs จัดหาใหหรืออนุญาตใหเขาใชได "ตาม
สภาพที่เปน" และ "ตามสภาพที่มีอยู" โดย Research In Motion Limited และบริษัทในเครือ ("RIM") ไมกำหนดเงื่อนไข ไมรับรอง ไมประกัน ไมเปนตัวแทน หรือ
ไมรับประกันในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดในการพิมพ ความผิดพลาดทางเทคนิค หรือความไมถูกตอง ขอผิดพลาดหรือการพิมพ
ตกใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ เพื่อปกปองขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์และขอมูลที่เปนความลับ และ/หรือความลับทางการคาของ RIM เอกสารฉบับนี้อาจอธิบายเฉพาะ
ลักษณะโดยทั่วไปของเทคโนโลยี RIM RIM ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลที่มีอยูในเอกสารฉบับนี้เปนระยะ อยางไรก็ตาม RIM ไมมีภาระที่จะตองแจงการ
เปลี่ยนแปลง การอัพเดต การปรับปรุงหรือการเพิ่มเติมใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ใหคุณทราบในเวลาที่เหมาะสมหรือไมมีภาระที่จะตองแจงใหทราบ
เอกสารฉบับนี้อาจมีขอมูลอางอิงถึงแหลงขอมูล ฮารดแวรหรือซอฟตแวร ผลิตภัณฑหรือบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงอุปกรณและเนื้อหาตางๆ เชน เนื้อหาที่ได
รับการคุมครองจากลิขสิทธิ์และ/หรือจากเว็บไซตของบุคคลที่สาม (รวมเรียกวา "ผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สาม") RIM ไมสามารถควบคุมและไมรับผิด
ชอบตอผลิตภัณฑและบริการใดๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะเนื้อหา ความถูกตอง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ การใชงานรวมกัน ประสิทธิภาพ ความนา
เชื่อถือ ความถูกตองตามกฎหมาย ความเหมาะสม การเชื่อมโยง หรือลักษณะอื่นใดของผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สาม การอางอิงถึงผลิตภัณฑและบริการ
ของบุคคลที่สามในเอกสารฉบับนี้ ไมถือเปนการรับรองใดๆ ในผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามหรือบุคคลที่สามโดย RIM ไมวาในลักษณะใดก็ตาม
ยกเวนในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใชในเขตอำนาจศาลของคุณหามไวเปนการเฉพาะ เงื่อนไข การรับรอง การประกัน การเปนตัวแทน หรือการรับประกันในรูปแบบ
ใดทั้งปวง ทั้งที่ระบุโดยชัดแจงหรือโดยนัย รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะเงื่อนไข การรับรอง การประกัน การเปนตัวแทน หรือการรับประกันใดๆ ตอความทนทาน
ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงคหรือการใชงานโดยเฉพาะ ความสามารถทางการคา คุณภาพทางการคา การไมละเมิดสิทธิ์ คุณภาพที่นาพอใจ หรือกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ หรือตามธรรมเนียม หรือจากการตกลงธุรกิจ หรือการใชการคา หรือสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเอกสารฉบับนี้หรือการใช
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เอกสารฉบับนี้ หรือประสิทธิภาพหรือความลมเหลวของซอฟตแวร ฮารดแวร การบริการ หรือผลิตภัณฑและบริการใดๆ ของบุคคลที่สามที่อางอิงไวในที่นี้ จะได
รับการยกเวนการรับผิดในที่นี้ นอกจากนี้ คุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกตางกันในแตละรัฐหรือจังหวัด เขตอำนาจศาลบางแหงไมอนุญาตใหปฏิเสธหรือจำกัดความรับ
ผิดตอการรับประกันและการกำหนดเงื่อนไขโดยนัย ภายใตขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันหรือการกำหนดเงื่อนไขโดยนัยใดๆ ที่เกี่ยวของกับเอกสาร
ฉบับนี้ที่ไมสามารถตัดสิทธิ์ไดดังกลาวขางตนแตสามารถจำกัดการปฏิเสธความรับผิดตอการรับประกันได จะจำกัดใหตองเรียกรองภายในเกาสิบ (90) วัน นับจาก
วันแรกที่ไดรับเอกสารฉบับนี้หรือไดรับเครื่องที่ทำการเรียกรองสิทธิ์
ภายใตขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใชในเขตอำนาจศาลของคุณอนุญาต ไมวาในกรณีใดๆ RIM จะไมรับผิดตอความเสียหายในรูปแบบใดทั้งปวงที่เกี่ยวของ
กับเอกสารฉบับนี้หรือการใชเอกสารฉบับนี้ หรือประสิทธิภาพหรือความลมเหลวของซอฟตแวร ฮารดแวร การบริการ หรือผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สาม
ที่อางอิงไวในที่นี้ รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะความเสียหายตอไปนี้: ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายอันเปนผลสืบเนื่อง ความเสียหายที่เปนตัวอยาง ความเสียหาย
โดยบังเอิญ ความเสียหายโดยออม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เปนการลงโทษ หรือความเสียหายที่รุนแรงขึ้น ความเสียหายจากการสูญเสียกำไรหรือราย
ได ความลมเหลวที่จะประหยัดไดตามที่คาดหวัง การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญหายของขอมูลธุรกิจ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการเสียไปหรือการสูญหาย
ของขอมูล ความลมเหลวในการสงหรือรับขอมูลใดๆ ปญหาที่เกี่ยวของกับแอ็พพลิเคชันใดๆ ที่ใชรวมกับผลิตภัณฑหรือบริการของ RIM คาเสียหายที่เกิดจากระบบ
ลม การไมสามารถใชผลิตภัณฑหรือบริการของ RIM หรือสวนใดสวนหนึ่งของผลิตภัณฑหรือบริการของ RIM หรือบริการเวลาเชื่อมตอได คาใชจายที่เกิดจาก
ผลิตภัณฑทดแทน คาใชจายที่เกิดจากการชดเชย อุปกรณอำนวยความสะดวกหรือบริการ ตนทุนของเงินทุน หรือการขาดทุนในรูปตัวเงินในลักษณะอื่นๆ ใน
ทำนองเดียวกัน ไมวาความเสียหายดังกลาวจะสามารถคาดการณไดหรือไมสามารถคาดการณได และไมวา RIM จะไดรับแจงเกี่ยวกับความเปนไปไดที่จะเกิดความ
เสียหายดังกลาวหรือไมก็ตาม
ภายใตขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใชในเขตอำนาจศาลของคุณอนุญาต RIM ไมมีภาระ ไมมีหนาที่ หรือความรับผิดใดๆ ไมวาจะในลักษณะของการทำ
สัญญา การละเมิดหรือการกระทำอื่นใดตอคุณ รวมถึงความรับผิดใดๆ ตอการละเลยหรือการควบคุมอยางเขมงวด
ขอจำกัดความรับผิด การยกเวนความรับผิด และการปฏิเสธการรับผิดในที่นี้มีผลใชได: (ก) โดยไมจำกัดเฉพาะลักษณะของมูลเหตุแหงการกระทำ ความตองการ
หรือการกระทำของคุณ ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะการละเมิดสัญญา การละเลย การละเมิดสิทธิ์ ความรับผิดโดยเครงครัด หรือสมมติฐานทางกฎหมายอื่นๆ และ
ไมตองรับผิดตอการทำผิดในสาระสำคัญหรือการละเมิดสัญญาอื่นๆ หรือความลมเหลวในวัตถุประสงคหลักของขอตกลงนี้หรือการบรรเทาความเสียหายใดๆ ที่
ระบุไวในที่นี้; และ (ข) กับ RIM และบริษัทในเครือ ผูรับชวง ผูรับโอน ตัวแทน ซัพพลายเออร (รวมถึงผูใหบริการเวลาในการเชื่อมตอ) ตัวแทนจำหนายที่ไดรับ
อนุญาตจาก RIM (รวมถึงผูใหบริการเวลาในการเชื่อมตอ) และกรรมการ พนักงาน และผูทำสัญญาอิสระที่เกี่ยวของของตน
นอกจากขอจำกัดการรับผิดและขอยกเวนการรับผิดที่กลาวถึงขางตน ไมวาในกรณีใดๆ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ตัวแทนจำหนาย ซัพพลายเออร ผูทำสัญญา
อิสระใดๆ ของ RIM หรือบริษัทในเครือของ RIM จะไมรับผิดใดๆ ตอสิ่งที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวของกับเอกสารฉบับนี้
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กอนการสมัครสมาชิก ติดตั้ง หรือใชผลิตภัณฑและบริการใดๆ ของบุคคลที่สาม คุณจะรับผิดชอบในการตรวจสอบใหแนใจวา ผูใหบริการเวลาในการเชื่อมตอของ
คุณตกลงที่จะสนับสนุนคุณสมบัติเหลานั้นทั้งหมดของบุคคลที่สาม ผูใหบริการเวลาในการเชื่อมตอบางรายอาจไมใหบริการฟงกชันการทองอินเตอรเน็ตพรอม
กับการสมัครใชบริการ BlackBerry® Internet Service โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณสำหรับความพรอมใชงาน การใหบริการโรมมิ่ง แผนบริการ และ
คุณสมบัติตางๆ การติดตั้งหรือใชผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามรวมกับผลิตภัณฑและบริการของ RIM อาจจำเปนตองมีสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา
ลิขสิทธิ์ หรือใบอนุญาตอื่นๆ หนึ่งรายการหรือมากกวานั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดหรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณจะรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวที่จะตัดสิน
วาจะใชผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามหรือไม และจำเปนตองขอรับใบอนุญาตของบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการดังกลาวหรือไม หากจำเปนตองมีใบ
อนุญาต คุณจะรับผิดชอบที่จะขอรับใบอนุญาตดังกลาว คุณจะไมติดตั้งหรือใชผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามจนกวาจะไดรับใบอนุญาตที่จำเปนทั้งหมด
แลว ผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามที่มีใหบริการรวมกับผลิตภัณฑและบริการของ RIM มีใหบริการเพื่อความสะดวกของคุณและใหบริการ "ตามสภาพที่
เปน" โดยไมมีเงื่อนไข ไมมีการรับรอง ไมมีการประกัน ไมมีการเปนตัวแทน หรือไมมีการรับประกันในรูปแบบใดทั้งปวงจาก RIM ทั้งที่ระบุโดยชัดแจงหรือโดย
นัย และ RIM จะไมรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวของกับการนี้ทั้งสิ้น การใชผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามจะอยูภายใตการกำกับดูแลและเปนไปตามขอตกลงของคุณ
ตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่แยกตางหาก และขอตกลงอื่นๆ ที่ใชบังคับที่เกี่ยวของระหวางคุณกับกับบุคคลที่สาม ยกเวนในกรณีที่ระบุไวโดยชัดแจงในใบอนุญาต
หรือขอตกลงอื่นๆ ระหวางคุณกับ RIM
คุณสมบัติบางประการที่กลาวไวในเอกสารฉบับนี้จำเปนตองใชกับซอฟตแวรเวอรชันขั้นต่ำของ BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software
และ/หรือ BlackBerry® Device Software
เงื่อนไขการใชผลิตภัณฑและบริการของ RIM มีกำหนดไวในใบอนุญาตที่แยกตางหาก หรือในขอตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวของระหวางคุณกับ RIM ไมมีสวนหนึ่งสวนใด
ในเอกสารฉบับนี้ที่มีวัตถุประสงคเพื่อแทนที่ขอตกลงหรือการรับประกันใดๆ

