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Lenovo regulatory notice for wireless adapters - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

This manual contains regulatory information for the following Lenovo product:
• Lenovo ideapad MIIX 310-10ICR
Following wireless modules are supported on Lenovo ideapad MIIX 310-10ICR:
• RTL8723BS
• ME906s-158
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 Notice for users in Saudi Arabia

For model: RTL8723BS

 Applicant Information معلومات مقدم الطلب

 Applicant: Sporton International Inc. : اسم الجهة

 Certificate Details بيانات الشهادة

 Issue Date: 21/05/2015 1436/08/03 : تاريخ االصدار

 Validity Period: 21/05/2016 1437/08/14 : تاريخ االنتهاء

 Device Details بيانات الجهاز

 Product Name: 802.11b/g/n RTL8723BS Combo module : اسم المنتج

 Product Model: RTL8723BS : موديل المنتج

 Manufacturer: Realtek Semiconductor Corp.    : المصنع

 Additional Details معلومات اضافية

Operating  Frequency : 
Maximum Output Power 
allowed (EIRP) :

2400-2483.5 MHZ:19.89 dBm 
2400-2483.5 MHZ:8.95 dBm 

الترددات المستخدمة : وطاقة
الخرج القصوى المسموحة

Device comply with 
CITC technical 
Specification No.:

RI103 , RI045 الجهاز مطابق لمواصفات 
الهيئة رقم :

Additional Requirement  االلتزام بضوابط استخدام الشبكات الالسلكية المحلية
(WLAN / WiFi)

متطلبات اضافية

Certificate No: TA 21052015-21052016-8120 : رقم الشهادة

عن طريق استخدام
الرمز التالى : أو

يمكن التحقق من صحة وصالحية هذه الشهادة من خالل زيارة الرابط ادناه فى 
الموقع اإللكترونى لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

http://ers.citc.gov.sa

شهادة مطابقة
 Conformity Certificate

بناءً على نظام االتصاالت الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/12) والتاريخ 1422/03/12هــــ والئحته التنفيذية, وبموجب تنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بقـــــــرار 
مجلس الوزراء رقم (74) والتاريخ 1422/03/05هــــ, فقد أصدرت الهيئة هذه الوثيقة بخصوص مطابقة الجهاز المشار إليه أعاله. علماً بأن هذه الوثيقة ال تعتبر موافقة على فسـح 
األجهزة المشار إليها أعاله أو الترخيــــــــص باستخدامها, بل هي شهادة مطابقة للمواصفات الفنية المعمول بها بالهيئة. كما أن هذه الشهادة قد صدرت عن الهيئة بناءً على المعلومات 
المتاحة لها والتي وفرتها الجهة المستوردةأو المصنعة وقت صدور هذه الشهادة, وال يجوز استخدام أو حيازة األجهزة أو المتاجرة بها بصورة تخالف أحكام وأنظمة هيئة االتصـاالت 
وتقنية المعلومات و األنظمة األخرى ذات العالقة المعمول بها في المملكة, وتتحمل الجهة المستوردة أو المصنعة وحدها المسئولية عن أية أضرار أو خسائر أو إصابـات قد تنشأ عـن 
حيازة أو استخدام هذه األجهزة أو المتاجرة بها. وفي حال كون األجهزة مصنعة خارج المملكة فإنه يجب التقدم إلى الهيئة من قبل المستورد بطلب لفسح األجهزة قبل/وقت وصولهـــا

إلى أحد المنافذ الجمركية

اعتمـاد الشهــادة
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For model: ME906s-158

 Applicant Information معلومات مقدم الطلب

 Applicant: Product Compliance Specialists, PCS, UK : اسم الجهة

 Certificate Details بيانات الشهادة

 Issue Date: 26/05/2015 1436/08/08 : تاريخ االصدار

 Validity Period: 26/05/2016 1437/08/19 : تاريخ االنتهاء

 Device Details بيانات الجهاز

 Product Name: LTE Module : اسم المنتج

 Product Model: ME906s-158 : موديل المنتج

 Manufacturer: Huawei Technologies Co., Ltd.    : المصنع

 Additional Details معلومات اضافية

Operating  Frequency : 
Maximum Output Power 
allowed (EIRP) :

900 MHZ:33.04 dBm 
1800 MHZ:30.22 dBm 
2100 MHZ:23.55 dBm 
1800 MHZ:24.2 dBm 

2600 MHZ:23.45 dBm 

الترددات المستخدمة : وطاقة
الخرج القصوى المسموحة

Device comply with 
CITC technical 
Specification No.:

RI102 , RI001 , RI056 الجهاز مطابق لمواصفات 
الهيئة رقم :

Additional Requirement متطلبات اضافية

Certificate No: TA 26052015-26052016-8252 : رقم الشهادة

عن طريق استخدام
الرمز التالى : أو

يمكن التحقق من صحة وصالحية هذه الشهادة من خالل زيارة الرابط ادناه فى 
الموقع اإللكترونى لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

http://ers.citc.gov.sa

شهادة مطابقة
 Conformity Certificate

بناءً على نظام االتصاالت الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/12) والتاريخ 1422/03/12هــــ والئحته التنفيذية, وبموجب تنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بقـــــــرار 
مجلس الوزراء رقم (74) والتاريخ 1422/03/05هــــ, فقد أصدرت الهيئة هذه الوثيقة بخصوص مطابقة الجهاز المشار إليه أعاله. علماً بأن هذه الوثيقة ال تعتبر موافقة على فسـح 
األجهزة المشار إليها أعاله أو الترخيــــــــص باستخدامها, بل هي شهادة مطابقة للمواصفات الفنية المعمول بها بالهيئة. كما أن هذه الشهادة قد صدرت عن الهيئة بناءً على المعلومات 
المتاحة لها والتي وفرتها الجهة المستوردةأو المصنعة وقت صدور هذه الشهادة, وال يجوز استخدام أو حيازة األجهزة أو المتاجرة بها بصورة تخالف أحكام وأنظمة هيئة االتصـاالت 
وتقنية المعلومات و األنظمة األخرى ذات العالقة المعمول بها في المملكة, وتتحمل الجهة المستوردة أو المصنعة وحدها المسئولية عن أية أضرار أو خسائر أو إصابـات قد تنشأ عـن 
حيازة أو استخدام هذه األجهزة أو المتاجرة بها. وفي حال كون األجهزة مصنعة خارج المملكة فإنه يجب التقدم إلى الهيئة من قبل المستورد بطلب لفسح األجهزة قبل/وقت وصولهـــا

إلى أحد المنافذ الجمركية

اعتمـاد الشهــادة
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 Notice for users in Argentina (Nota para uso en Argentina)

Modelo: Realtek RTL8723BS
Equipo: Transceptor
CNC: C-13524

Modelo: Huawei ME906s-158
Equipo: 
CNC: H-14748

 Notice for users in the UAE 

For model: RTL8723BS For model: ME906s-158

 Notice for users in Pakistan

Following adapter is Pakistan Telecommunication Authority (PTA) approved: RTL8723BS.

 Notice for users in Morocco

For Model: RTL8723BS.

The operation of this product in the radio channel 2 (2417 MHz) is not authorized in the
 following cities: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, 
Taourirt, Taroudant and Taza.

The operation of this product in the radio channels 4, 5, 6 and 7 (2425 - 2442 MHz) is not 
authorized in the following cities: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, 
Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, 
Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

Due to the channel restrictions above, the operation of this product using the fat channel 
mode (40MHz of channel bandwidth) is not allowed at the 2.4GHz frequency band.

TRA
REGISTERED NO.

0133472/14
DEALER NO.

0033451/10

TRA
REGISTERED NO.

ER39682/15 
DEALER NO.

0019805/09
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 Notice for users in Serbia

The model: RTL8723BS, ME906s-158 is certified by Ratel.

 Notice for users in South Africa

For model: RTL8723BS For model: ME906s-158

 Notice for users in Nigeria

For model: RTL8723BS

 Notice for Users in Mexico (Nota para Uso en Mexico)

Modelo: Realtek RTL8723BS
Equipo: Tarjeta combo 802.11 b/g/n + BT
IFT: RCPRERT14-1089

Modelo: ME906s-158 
Equipo: LTE modulo
IFT: RTIHUME15-0926

 Notice for users in India

For model: RTL8723BS
EAT-528/2013-RLO

Advertensia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es 
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo 
o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su 
operación no deseada.

TA - 2 0 1 4 / 3 3 7

A P P R O  V E D

TA - 2 0 1 5 / 6 0 1

A P P R O  V E D
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 Notice for users in Malaysia

For model: RTL8723BS
Complies with SIRIM
Registration number: SQASI/TA/14/1904

For model: ME906s-158
Complies with SIRIM
Registration number: SQASI/TA/15/3320

 Notice for users in Thailand

For model: RTL8723BS, ME906s-158

 Notice for users in Taiwan

For model: RTL8723BS, ME906s-158 
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Trademarks
Lenovo, the Lenovo logo and ideapad are trademarks of Lenovo in the United States, other 
countries, or both.
Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

For models: Lenovo ideapad MIIX 310-10ICR
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