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การป้องกันไว้ก่อน

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ ์

เกี่ยวกับความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิก
์ ับ

เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนใช้งานต่อ

ความประสงค์ของเจ้าของลิขสิทธิซ
์ อฟต์แวร์

เกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ

https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/

หากมีวัตถุของแข็งหรือของเหลวตกใส่ผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กออกและให้ผู้

ล�ำโพงไร้สาย

• ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้ าใช้งานตรงกับแหล่งจ่ายไฟใน
แรงดันไฟฟ้ าใช้งานจะแสดงอยู่บนแผ่นป้ ายที่อยู่ใต้ผลิตภัณฑ์

• ผลิตภัณฑ์จะยังไม่ถูกตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟ AC (หลัก) หากยังเชื่อมต่อ
่ งจะปิ ดการท�ำงานแล้วก็ตาม
อยู่กับเต้าเสียบที่ผนัง แม้ว่าเครือ

• หากคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นเวลานาน โปรดแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กออกจาก

เต้าเสียบที่ผนัง หากต้องการถอดสายไฟ AC โปรดจับที่ตัวปลั๊ก ห้ามดึงสายไฟ

เกี่ยวกับการติดตั้ง

• ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นที่ลาดเอียง

• วางผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ท่ม
ี ีการระบายอากาศเพียงพอ เพื่อป้ องกันความร้อนสะสม
และยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

• ห้ามวางผลิตภัณฑ์ใกล้กับแหล่งความร้อน หรือวางในบริเวณที่สัมผัสแสงแดด
่ งจักร
โดยตรง มีฝุ่นมากเกินไป หรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนจากเครือ

• ห้ามวางสิ่งใดไว้บนผลิตภัณฑ์เพราะอาจท�ำให้เกิดการท�ำงานผิดพลาด

• ใช้ความระมัดระวังเมื่อตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่ต้องมีการดูแลรักษาเป็ นพิเศษ

(ลงแว็กซ์, ลงนํ้ามัน, ขัดเงา ฯลฯ) เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดรอยเปื้ อนหรือท�ำให้พ้น
ื
ผิวเปลี่ยนสีได้

เกี่ยวกับการใช้งาน

ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดและถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์
แล้ว

เกี่ยวกับการท�ำความสะอาด

ท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ด้วยผ้านุ่มชุบนํ้ายาท�ำความสะอาดที่มีฤทธิอ
์ ่อน ห้าม

SRS-RA3000

ใช้แผ่นขัด ผงขัด หรือตัวท�ำละลายทุกชนิด เช่น ทินเนอร์ เบนซิน หรือแอลกอฮอล์
หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดเข้ารับค�ำปรึกษาจาก

ห้ามติดตั้งล�ำโพงไร้สายในบริเวณที่คับแคบ เช่น ตู้หนังสือหรือตู้ติดตั้งกับที่
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ ห้ามน�ำ ผ้าปูโต๊ะ ม่าน เป็ นต้น มาป ปิ ดช่อง
ระบายอากาศของล�ำโพงไร้สาย และห้ามให้ล�ำโพงไร้สายสัมผัสกับแหล่งก�ำเนิดไฟ
(ตัวอย่างเช่น เทียนที่ติดไฟ)
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือไฟที่บรรจุ ห้ามให้ล�ำโพงไร้สาย สัมผัสกับ
หยดหรือละอองน�้ำ และห้ามวางวัตถุท่บ
ี รรจุของเหลว เช่น แจกัน บนล�ำโพงไร้สาย
หากล�ำโพงไร้สายยังคงเสียบอยู่กับเต้ารับ AC แสดงว่ายังไม่ถูกตัดออกจากการ
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก ถึงแม้ว่าจะปิ ดล�ำโพงไร้สายไปแล้วก็ตาม
เนื่องจากปลั๊กไฟหลักใช้เพื่อตัดการเชื่อมต่อล�ำโพงไร้สายออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
ดังนั้นควรเสียบปลั๊กล�ำโพงไร้สายเข้ากับเต้ารับ AC ที่เสียบได้ง่าย หากสังเกตเห็นว่า
ล�ำโพงไร้สายมีความผิดปกติ ให้ถอดปลั๊กไฟหลักออกจากเต้ารับ AC โดยทันที

ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์

่ งกระตุ้นไฟฟ้ า
ผลิตภัณฑ์นี้ (รวมถึงอุปกรณ์เสริม) มีแม่เหล็กซึ่งอาจรบกวนเครือ
หัวใจ วาล์วระบายจากโพรงสมองลงสู่ช่องท้องชนิดปรับแรงดันได้ส�ำหรับการรักษา
ภาวะโพรงสมองคั่งน�้ำ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อ่น
ื ๆ ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้
กับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้หาก
คุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว
ใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

ตัวแทนจ�ำหน่าย Sony ของคุณที่อยู่ใกล้ที่สุด
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เจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีหน้าที่ที่ต้องประกาศเนื้อหาของข้อตกลงนี้ให้กับลูกค้าตาม

สายเคเบิ้ลที่แนะน�ำ

หมายเหตุเกี่ยวกับการอัปเดต

หมายเหตุเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ GNU GPL/LGPL

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้ GNU General Public License (ต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “GPL”) หรือ GNU Lesser General Public License (ต่อไปนี้จะเรียก

ว่า“LGPL”) สิ่งเหล่านี้ก�ำหนดว่าลูกค้ามีสิทธิท
ั แก้ไข และแจกจ่ายรหัส
์ ี่จะได้รบ

ต้นฉบับของซอฟต์แวร์ดังกล่าวตามข้อก�ำหนดของ GPL หรือ LGPL ที่มีให้รหัส

โปรดทราบว่า Sony ไม่สามารถตอบหรือตอบสนองต่อข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับ
เนื้อหาของรหัสต้นฉบับได้

ข้อจ�ำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริการที่น�ำเสนอโดยบุคคลที่สาม
บริการที่น�ำเสนอโดยบุคคลที่สามอาจมีการเปลี่ยนแปลง ถูกระงับ หรือถูกยกเลิกได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony ขอปฏิเสธในการรับผิดชอบต่อสถานการณ์
ดังกล่าว

ข้อมูลจ�ำเพาะ
เกี่ยวกับล�ำโพง

ระบบล�ำโพง
ระบบพาสซีฟเรดิเอเตอร์

ขนาดล�ำโพง (โดยประมาณ)
ทวีตเตอร์: 17 มม. × 2
ล�ำโพงแบบ Full-range: 80 มม. × 1

การอัปเดตซอฟต์แวร์จะด�ำเนินการเป็ นครัง้ คราว เช่น เมื่อมีคุณสมบัติใหม่พร้อมให้

เกี่ยวกับ Wi-Fi

บริการหรือเมื่อจ�ำเป็ นต้องอัปเดตเพื่อการใช้งานที่เสถียร

ผลิตภัณฑ์น้ม
ี ีคุณสมบัติทนความชื้น* อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์นี้ไม่กันน�้ำ
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้น้ำ� และห้ามให้น้ำ� หยดหรือสาดใส่ผลิตภัณฑ์

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้กับอ่างอาบน�้ำ อ่างล้างจาน อ่างซักรีด สระว่ายน�้ำ ฯลฯ
* ประสิทธิภาพการทนต่อความชื้นของผลิตภัณฑ์ข้ น
ึ อยู่กับการวัดในระดับอุณหภูมิ/ความชื้นที่
แน่นอน (35 °C/35% - 95%)

มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน
IEEE802.11 a/b/g/n

ไม่สามารถกลับไปใช้ซอฟต์แวร์รน
ุ ่ ก่อนหน้าได้

คลื่นความถี่วิทยุ
ย่าน 2.4/5 กิกะเฮิรตซ์

ในการใช้ผลิตภัณฑ์น้ี คุณจ�ำเป็ นต้องมี Wi-Fi และบัญชี Google รวมถึงยอมรับ

เกี่ยวกับ BLUETOOTH®

่ งขณะที่ก�ำลังอัปเดต ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำ� งานในขณะที่ก�ำลังอัปเดต
ห้ามปิ ดเครือ
เงื่อนไขการใช้งานและ/หรือนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ Google

การใช้ผลิตภัณฑ์น้เี ป็ นการแสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลง EULA ของ SONY

ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้จะได้รบ
ั การอัปเดตโดยอัตโนมัติเป็ นครัง้ คราว คุณไม่
สามารถเลือกหรือปฏิเสธที่จะโหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติดังกล่าวได้

*4 โคเดกที่รองรับ
*5 การเข้าสู่รหัสเสียงขั้นสูง

ข้อมูลทั่วไป

ข้อก�ำหนดด้านไฟฟ้ า
220 โวลต์ - 240 โวลต์ AC, 50 เฮิรตซ์/60 เฮิรตซ์

อัตราการใช้พลังงาน
เมื่อเปิ ด: 20 วัตต์
โหมดพร้อมใช้งาน: 0.5 วัตต์หรือน้อยกว่า (โหมดประหยัดพลังงาน)
(เมื่อโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH/เครือข่าย ตั้งค่า
เป็ น ปิ ด)
โหมดพร้อมใช้งาน: 2 วัตต์หรือน้อยกว่า*6
(เมื่อโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH/เครือข่าย ตั้งค่า
เป็ น เปิ ด)

ขนาด*7 (ประมาณ) (กว้าง/สูง/ลึก)
146 มม. × 247 มม. × 155 มม.

*6 ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีประวัติการจับคู่ BLUETOOTH

่ งติดอยู่ใต้ล�ำโพงไร้สาย
แผ่นป้ ายประจ�ำเครือ

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติทน
ความชื้น

่ งหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็ นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
• เครือ

URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/

URL นี้ จากนั้นเลือกชื่อรุน
่ “SRS-RA3000”

ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้จะอัปเดตเป็ นซอฟต์แวร์รน
ุ ่ ล่าสุดโดยอัตโนมัติขณะที่

คุณอาจไม่สามารถปิ ดคุณสมบัติอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัตินี้ได้ นอกจากนี้ คุณจะ

*3 โคเดก (Codec): การบีบอัดสัญญาณเสียงและรูปแบบการแปลง

น�้ำหนัก (ประมาณ)
2.5 กก.

ต้องใช้สายเคเบิ้ลและคอนเน็คเตอร์ที่หุ้มฉนวนและต่อสายดินอย่างถูกต้องเพื่อ
่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ/หรืออุปกรณ์รอบข้าง
เชื่อมต่อกับเครือ

ส�ำหรับล�ำโพงไร้สาย

่ งหมายการค้าของ
• Amazon, Alexa และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็ นเครือ

BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์

ต้นฉบับของซอฟต์แวร์ที่ระบุข้างต้นมีอยู่ในเว็บหากต้องการดาวน์โหลด โปรดเข้าสู่

สัญญาณขาเข้า
ช่องสัญญาณเข้าอะนาล็อก

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi®

*2 โปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH แสดงถึงวัตถุประสงค์ในการสื่อสารสัญญาณ

ระบบสัญญาณสื่อสาร
ข้อมูลจ�ำเพาะของ BLUETOOTH เวอร์ชัน 4.2

สัญญาขาออก
ข้อมูลจ�ำเพาะของ BLUETOOTH เพาเวอร์คลาส 1
ระยะทางในการสื่อสารสูงสุด
เส้นทางที่ปราศจากสิ่งกีดขวางประมาณ 30 ม.*1

ย่านความถี่
ย่าน 2.4 กิกะเฮิรตซ์ (2.4000 กิกะเฮิรตซ์ - 2.4835 กิกะเฮิรตซ์)
วิธีการกล�้ำสัญญาณ
FHSS

โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่รองรับ*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

โคเดกทีร่ องรับ*3
SBC*4, AAC*5

ระยะการส่งสัญญาณ (A2DP)
20 เฮิรตซ์ - 20,000 เฮิรตซ์ (ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง 44.1 กิโลเฮิรตซ์)
*1 ระยะจริงจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น สิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์

สนามแม่เหล็กโดยรอบ เตาไมโครเวฟ ไฟฟ้ าสถิตย์ ความไวในการรับสัญญาณ ประสิทธิภาพ
ของเสาอากาศ ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ฯลฯ

*7 ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา

การออกแบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รุ่นของ iPhone/iPod ที่รองรับ
รุน
่ ของ iPhone/iPod ที่รองรับ มีดังนี้ อัปเดต iPhone/iPod ของคุณเป็ น
ซอฟต์แวร์รน
ุ ่ ล่าสุดก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้
มีไว้ส�ำหรับ:

iPhone 11 Pro Max/iPhone 11 Pro/iPhone 11/iPhone XS Max/iPhone XS/
iPhone XR/iPhone X/iPhone 8 Plus/iPhone 8/iPhone 7 Plus/iPhone 7/

iPhone SE/iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPod touch (รุน
่ ที่ 7)/iPod touch (รุน
่ ที่ 6)
หมายเหตุ

Sony จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลที่บันทึกอยู่ใน
iPhone/iPod เมื่อคุณใช้งาน iPhone/iPod ขณะเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์น้ี

Amazon.com, Inc. หรือ บริษัทในเครือ

ข้อตกลงเรื่องการอนุญาตให้ใช้
ซอฟต์แวร์ส�ำหรับผู้ใช้ปลายทาง
ข้อมูลส�ำคัญ:
่ งการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ส�ำหรับผู้ใช้ปลายทาง (“ข้อ
โปรดอ่านข้อตกลงเรือ
ตกลง EULA”) ฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่คุณจะใช้งานอุปกรณ์น้ี การใช้

อุปกรณ์น้เี ป็ นการแสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลง EULA ฉบับนี้ หากคุณปฏิเสธที่จะ
ยอมรับข้อก�ำหนดของข้อตกลง EULA ฉบับนี้ โปรดอย่าใช้งานอุปกรณ์น้ี

ข้อตกลง EULA ฉบับนี้เป็ นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณกับ Sony
Home Entertainment & Sound Products Inc. (“SONY”) ข้อตกลง EULA ฉบับ
นี้ใช้บังคับกับสิทธิและภาระผูกพันของคุณที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวของ SONY

และ/หรือผู้ให้อนุญาตของ SONY (รวมถึงบริษัทในเครือของ SONY) และบริษัทใน
เครือของผู้ให้อนุญาตเหล่านี้ (รวมเรียกว่า “ผู้จัดหา”) ส�ำหรับอุปกรณ์น้ี (อุปกรณ์
เล่นเสียงของ SONY ซึ่งเรียกว่า “อุปกรณ์” นี้) รวมถึงซอฟต์แวร์ท่ม
ี ีการอัปเดต/

อัพเกรดซึ่ง SONY เป็ นผู้จัดหาให้ เอกสารในรูปสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ของซอฟต์แวร์ดังกล่าว และแฟ้ มข้อมูลใดๆ ที่สร้างขึ้นโดยการ
ท�ำงานของซอฟต์แวร์ดังกล่าว (รวมเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”)

แม้จะมีข้อก�ำหนดข้างต้นก็ตาม ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ตามข้อตกลง

นี้ และมีข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ส�ำหรับผู้ใช้ปลายทางแยกต่างหาก ซึ่งรวม
ถึง แต่ไม่จ�ำกัดเพียงข้อตกลงอนุญาตให้สาธารณชนทั่วไปใช้สิทธิ (GNU General

Public license and Lesser/Library General Public License) ซอฟต์แวร์น้น
ั จะ

อยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ส�ำหรับผู้ใช้ปลายทางฉบับดัง
กล่าวแทนข้อก�ำหนดของข้อตกลง EULA ฉบับนี้ เพียงเท่าที่ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้
ซอฟต์แวร์ส�ำหรับผู้ใช้ปลายทางฉบับดังกล่าวก�ำหนดไว้ (“ซอฟต์แวร์ท่ย
ี กเว้น”)

การอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์
คุณได้รบ
ั อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ แต่ไม่อนุญาตให้น�ำไปขาย ซอฟต์แวร์ได้รบ
ั ความ

คุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิแ
์ ละกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตลอดจนสนธิ
สัญญาระหว่างประเทศ

ลิขสิทธิ ์
สิทธิและกรรมสิทธิท
์ ั้งหมดในซอฟต์แวร์ (รวมถึง แต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะรูปภาพ
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียง เพลง ข้อความ และ “โปรแกรมย่อย”

(applets) ซึ่งประกอบขึ้นเป็ นซอฟต์แวร์) เป็ นของ SONY หรือผู้จัดหาหนึ่งหรือ
หลายราย

วิธีใช้งาน Spotify Connect
ใช้โทรศัพท์ แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเป็ นรีโมทควบคุม Spotify
เรียนรูว้ ิธีการใช้งานได้ที่ spotify.com/connect

ลิขสิทธิแ
์ ละเครื่องหมายการค้า
่ งหมายการค้าของ Apple
• Apple, iPhone, iPod, และ iPod touch เป็ นเครือ

่ งหมาย
Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็ นเครือ
บริการของ Apple Inc.

• การใช้งานป้ าย ผลิตเพื่อ Apple หมายถึงอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อ
โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ระบุไว้ในป้ าย และได้รบ
ั การรับรองจากนัก

พัฒนาว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการของ Apple โดย Apple จะไม่รบ
ั ผิด

ชอบต่อการปฏิบัติการของอุปกรณ์น้ห
ี รือความสอดคล้องตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยและข้อบังคับของอุปกรณ์น้ี

• สัญลักษณ์ค�ำว่า BLUETOOTH® และโลโก้ต่างๆ ครอบครองโดย Bluetooth SIG,
่ งหมายหรือโลโก้ดังกล่าว
Inc. และ Sony Corporation ได้รบ
ั อนุญาตให้ใช้เครือ

่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi
• Wi-Fi® และ Wi-Fi Alliance® เป็ นเครือ
Alliance®

่ งหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance®
• Wi-Fi CERTIFIED™ เป็ นเครือ

่ งหมายรับรองของ Wi-Fi Alliance®
• โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED™ เป็ นเครือ

่ งหมายรวมถึงโลโก้
• Google, Google Play, Chromecast built-in และเครือ
่ งหมายการค้าของ Google LLC
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็ นเครือ

• ซอฟต์แวร์ Spotify เป็ นกรรมสิทธิข
์ องบริษัทอื่นซึ่งสามารถดูได้ที่:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

่ งหมายการค้าของ Spotify Group*
• Spotify และโลโก้ Spotify เป็ นเครือ
* ฟังก์ช่น
ั นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ข้น
ึ อยู่กับประเทศและภูมิภาค

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
SONY ขอให้สิทธิที่จ�ำกัดแก่คุณ เพื่อการใช้ซอฟต์แวร์ส�ำหรับอุปกรณ์น้เี ท่านั้นและ
เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น มิใช่เพื่อการค้า SONY และผู้จัดหาของ SONY ขอ

สงวนสิทธิ กรรมสิทธิแ
์ ละผลประโยชน์ทั้งปวง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง บรรดา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) อย่างชัดแจ้งในซอฟต์แวร์ท่ข
ี ้อตกลง EULA นี้ไม่ได้ให้
อนุญาตแก่คุณไว้เป็ นการเฉพาะ

ข้อก�ำหนดและข้อจ�ำกัด
ห้ามมิให้คุณท�ำส�ำเนา เผยแพร่ ดัดแปลง แจกจ่ายต่อ พยายามค้นหารหัสต้นทาง

(source code) เปลี่ยนแปลง ท�ำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) การ
แก้รหัส (decompilation) และการแยกองค์ประกอบ (disassembly) ซอฟต์แวร์
ใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสร้างงานสืบเนื่อง (derivative works) จาก

ซอฟต์แวร์หรืองานสืบเนื่องของซอฟต์แวร์ เว้นแต่งานสืบเนื่องนั้นถูกจงใจสร้างขึ้น

โดยซอฟต์แวร์ ห้ามมิให้คุณดัดแปลงหรือแก้ไขคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิทธิดิจิตอลใดๆ ของซอฟต์แวร์ ห้ามมิให้คุณท�ำการหลบหลีก แก้ไข ควบคุมหรือ
หลีกเลี่ยงการท�ำงานหรือการป้ องกันของซอฟต์แวร์ หรือกลไกใดๆ ที่เชื่อมโยงใน
ทางการท�ำงานกับซอฟต์แวร์ ห้ามมิให้คุณแยกส่วนประกอบใดๆ ของซอฟต์แวร์

่ ง เว้นแต่ SONY จะให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง
เพื่อใช้กับอุปกรณ์เกินกว่าหนึ่งเครือ

่ งหมายการค้าหรือค�ำบอกกล่าวใดๆ
ห้ามมิให้คุณลบ แก้ไข ปกปิ ดหรือท�ำลายเครือ

บนซอฟต์แวร์ อีกทั้งห้ามมิให้คุณแบ่งปัน แจกจ่าย ให้เช่า ให้เช่าช่วง มอบ โอนหรือ
ขายซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ บริการเครือข่าย หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ซ่ งึ

ซอฟต์แวร์ใช้ในการท�ำงาน อาจมีการขัดจังหวะหรือยุติไปตามดุลยพินิจของผู้จัดหา
(ผู้จัดหาซอฟต์แวร์ ผู้จัดหาบริการ หรือ SONY) SONY และผู้จัดหาดังกล่าวไม่รบ
ั

ประกันว่าซอฟต์แวร์ บริการเครือข่าย หรือผลิตภัณฑ์อื่นนั้นจะยังคงมีอยู่ต่อไป หรือ
จะท�ำงานโดยไม่มีการขัดจังหวะหรือแก้ไข

ซอฟต์แวร์ที่ยกเว้นและองค์ประกอบส่วนโอเพนซอร์ส (OPEN SOURCE)
ถึงแม้จะมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างจ�ำกัดตามที่ระบุข้างต้น แต่คุณก็รบ
ั ทราบว่า
ซอฟต์แวร์อาจรวมซอฟต์แวร์ที่ยกเว้นอยู่ด้วย ซอฟต์แวร์ที่ยกเว้นบางอย่างอาจ
ครอบคลุมอยู่โดยการให้อนุญาตใช้ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส (“องค์ประกอบ

ส่วนโอเพนซอร์ส”) ซึ่งหมายถึงการให้อนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ได้รบ
ั การอนุมัติ

จากองค์กรอิสระ Open Source Initiative ให้เป็ นการให้อนุญาตแบบไม่ต้องจ่าย
ค่าลิขสิทธิ ์ (open source licenses) หรือการให้อนุญาตในลักษณะเดียวกันโดย
สาระส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ� กัดเพียง การให้อนุญาตใดๆ ซึ่งก�ำหนดให้ผู้แจก

จ่ายต้องเปิ ดเผยซอฟต์แวร์ในรูปของรหัสต้นทาง (source code format) โดยเป็ น
เงื่อนไขข้อหนึ่งของการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่ให้อนุญาตภายใต้การอนุญาตนั้นๆ

ถ้าและเพียงเท่าที่จำ� เป็ นต้องมีการเปิ ดเผย โปรดดูรายชื่อขององค์ประกอบส่วนโอ
เพนซอร์สที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมอยู่ในซอฟต์แวร์เป็ นครัง้ คราว รวมถึงข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการใช้องค์ประกอบส่วนโอเพนซอร์สดังกล่าวได้ที่ www.

sony.net/Products/Linux หรือเว็บไซต์อื่นที่ SONY ก�ำหนด ทั้งนี้ บุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้องอาจเปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวในเวลาใดก็ตามโดย
ไม่ต้องมีความรับผิดต่อคุณ เพียงเท่าที่ก�ำหนดไว้โดยการอนุญาตซึ่งครอบคลุม

ซอฟต์แวร์ที่ยกเว้น ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาตดังกล่าวจะใช้บังคับแทน
ข้อก�ำหนดของข้อตกลง EULA นี้ เพียงเท่าที่ข้อก�ำหนดของการอนุญาตซึ่งใช้บังคับ
กับซอฟต์แวร์ที่ยกเว้นได้กำ� หนดห้ามข้อจ�ำกัดใดๆ ในข้อตกลง EULA นี้สำ� หรับ

ซอฟต์แวร์ที่ยกเว้นดังกล่าว ข้อจ�ำกัดเหล่านั้นจะไม่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ที่ยกเว้น
ดังกล่าว เพียงเท่าที่ข้อก�ำหนดของการอนุญาตที่ใช้บังคับกับองค์ประกอบส่วนโอ

เพนซอร์สก�ำหนดว่า SONY ต้องเสนอให้รหัสต้นทางที่เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ที่ยกเว้น
SONY ขอท�ำการเสนอดังกล่าวโดยข้อตกลง EULA นี้

การใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกับวัสดุอันมีลิขสิทธิ ์
คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อท�ำการดู จัดเก็บ ประมวลผลและ/หรือใช้เนื้อหาที่

คุณและ/หรือบุคคลภายนอกสร้างขึ้นได้ เนื้อหาดังกล่าวอาจได้รบ
ั ความคุ้มครอง

ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และ/หรือข้อ
ตกลงต่างๆ คุณตกลงใช้ซอฟต์แวร์ตามกฎหมายและข้อตกลงต่างๆ ที่ใช้บังคับกับ
เนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น คุณรับทราบและตกลงให้ SONY ด�ำเนินมาตรการที่เหมาะ
สมเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิข
์ องเนื้อหาที่ซอฟต์แวร์ได้ท�ำการจัดเก็บ ประมวลผลหรือ

ใช้ มาตรการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำ� กัดเพียงการนับความถี่ของการส�ำรองและการ
กู้ข้อมูลของคุณผ่านคุณสมบัติในการใช้งานบางประการของซอฟต์แวร์ การปฏิเสธ
ค�ำขอของคุณที่จะท�ำการกู้ข้อมูล และการบอกเลิกข้อตกลง EULA นี้ในกรณีที่คุณ
ใช้ซอฟต์แวร์โดยขัดต่อกฎหมาย

บริการเนื้อหา
โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์อาจได้รบ
ั การออกแบบเพื่อใช้กับเนื้อหาที่สามารถจัดหา
ผ่านบริการเนื้อหาหนึ่งหรือหลายบริการ (“บริการเนื้อหา”) การใช้บริการและ

เนื้อหานั้นอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อก�ำหนดการให้บริการของบริการเนื้อหาดังกล่าว

หากคุณปฏิเสธที่จะยอมรับข้อก�ำหนดเหล่านั้น คุณอาจใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างจ�ำกัด
คุณรับทราบและตกลงว่าเนื้อหาและบริการบางอย่างที่ได้รบ
ั ผ่านทางซอฟต์แวร์

อาจจัดหาให้โดยบุคคลภายนอก (“ผู้จัดหา”) ซึ่ง SONY ไม่มีอ�ำนาจควบคุม การใช้
บริการเนื้อหาจ�ำเป็ นต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต บริการเนื้อหาอาจ
ระงับไปในเวลาใดก็ได้

การเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตและบริการของบุคคลภายนอก
คุณรับทราบและยอมรับว่าการเข้าถึงคุณสมบัติการใช้งานบางประการของ

ซอฟต์แวร์จ�ำเป็ นต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งคุณต้องรับผิดชอบ

เองแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการช�ำระค่า

บริการของบุคคลภายนอกส�ำหรับการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงแต่

ไม่จ�ำกัดเพียงค่าบริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือค่าแอร์ไทม์ การท�ำงานของ
ซอฟต์แวร์อาจถูกจ�ำกัดโดยขึ้นอยู่กับขีดจ�ำกัดทางด้านประสิทธิภาพ แบนด์วิดท์

และเทคนิคของการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตและบริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

การให้บริการ คุณภาพและความปลอดภัยของการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตดัง
กล่าวเป็ นความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกผู้ให้บริการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

การส่งออกและกฎระเบียบอื่นๆ
คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อจ�ำกัดและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการส่งออกและการส่ง
กลับออกไปยังต่างประเทศซึ่งมีผลใช้บังคับในพื้นที่หรือประเทศที่คุณพ�ำนักอยู่ และ
คุณจะต้องไม่โอน หรืออนุญาตให้โอนซึ่งซอฟต์แวร์ไปยังประเทศต้องห้ามหรือโดย
ประการอื่นใดที่ขัดต่อข้อจ�ำกัดหรือกฎระเบียบดังกล่าว

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
ซอฟต์แวร์มิได้มีระบบป้ องกันความขัดข้อง (fault-tolerant) และไม่ได้รบ
ั การ

ออกแบบ ผลิต หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้หรือขายต่อเป็ นอุปกรณ์ควบคุมทาง

ออนไลน์ในสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่เป็ นอันตรายซึ่งจะต้องมีการท�ำงานที่ปลอด
จากข้อผิดพลาด เช่น การด�ำเนินงานของโรงงานนิวเคลียร์ ระบบน�ำร่องหรือระบบ
่ งช่วยชีวิต
ติดต่อสื่อสารของอากาศยาน ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ เครือ

โดยตรง หรือระบบอาวุธ ซึ่งความผิดพลาดของซอฟต์แวร์อาจเป็ นเหตุให้มีการเสีย

ชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหายทางกายภาพหรือทางสภาพแวดล้อม

อย่างร้ายแรง (“กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง”) SONY ผู้จัดหาแต่ละราย และบริษัทใน

คุณ (จ) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ (ฉ) การจัดหาบริการ

ปริยายต่อความเหมาะสมส�ำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

ท้ายนี้ ให้แก่คุณ เพียงเท่าที่มีการเสนอบริการดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยัง

เครือของ SONY หรือของผู้จัดหาแต่ละรายไม่รบ
ั ประกันไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดย
ข้อยกเว้นในการรับประกันซอฟต์แวร์
คุณรับทราบและยอมรับว่า การใช้ซอฟต์แวร์อยู่ในความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้

บอกต�ำแหน่ง (location-based services) ของผู้ให้บริการและบุคคลอื่น ตามที่ระบุ

การเยียวยาตามความเป็ นธรรม
ถึงแม้จะมีบทบัญญัติใดในข้อตกลง EULA นี้ก�ำหนดไว้เป็ นประการอื่น คุณรับทราบ

สงวนสิทธิท
์ ี่จะใช้ข้อมูลเพื่อเพื่อคุ้มครองหรือป้ องกันตนเองหรือบุคคลอื่นจากการก

เสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ข้ น
ึ แก่ SONY ซึ่งไม่สามารถเยียวยาได้อย่างเพียงพอ

ระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นความผิดอาญาหรือเป็ นอันตราย

และตกลงว่าการที่คุณฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง EULA นี้จะก่อให้เกิดความ
ด้วยค่าเสียหายที่เป็ นตัวเงิน คุณยินยอมให้ SONY ยื่นขอค�ำสั่งบังคับก่อนมีคำ�

บริการบางอย่างที่ได้รบ
ั ผ่านทางซอฟต์แวร์อาจต้องอาศัยข้อมูลที่ตั้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

พิพากษาหรือค�ำสั่งเยียวยาตามความเป็ นธรรมได้ตามที่ SONY เห็นว่าจ�ำเป็ นหรือ

SONY และผู้จัดหาแต่ละราย (ต่อไปนี้จะเรียก SONY และผู้จัดหาแต่ละรายรวมกัน

ให้บริการดังกล่าว ผู้จัดหาและผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเก็บบันทึก ประมวลผลและใช้

และทางเทคนิคเพื่อป้ องกันการฝ่าฝื นและ/หรือบังคับข้อตกลง EULA นี้ รวมถึงแต่

หรือโดยชัดแจ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับ

ส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าว การใช้บริการใดๆ ดังกล่าวเป็ นการแสดงว่าคุณ

ฝ่าฝื นหรือจงใจจะฝ่าฝื นข้อตกลง EULA นี้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของ SONY แต่เพียง

วัตถุประสงค์บางประการ SONY ไม่รบ
ั ประกัน หรือไม่ได้ให้เงื่อนไขหรือค�ำรับรอง

และให้ความยินยอมส�ำหรับกิจกรรมเหล่านั้น

ความเป็ นธรรมหรือตามสัญญา

เดียวและเป็ นความรับผิดชอบของคุณเอง ซอฟต์แวร์ถูกจัดให้ “ตามสภาพที่เป็ น

จ�ำกัดเพียง ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ คุณรับทราบว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการ

เหมาะสมในกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ SONY อาจใช้ทางแก้ไขเยียวยาตามกฎหมาย

ว่า “SONY”) ขอยกเว้นการรับประกัน หน้าที่และเงื่อนไขทั้งปวงไม่ว่าโดยปริยาย

ข้อมูลที่ตั้งได้ โดยบริการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายว่าด้วยความเป็ น

ไม่จำ� กัดเพียง การยกเลิกการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณทันที ถ้า SONY เชื่อว่าคุณก�ำลัง

ความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ การไม่ละเมิดสิทธิและความเหมาะสมส�ำหรับ

ได้พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับบริการนั้นแล้ว

ผู้เดียว ทางแก้นี้นอกเหนือไปจากทางแก้อ่น
ื ใดที่ SONY อาจมีอยู่ตามกฎหมาย ตาม

ใดๆ ว่า (ก) คุณสมบัติการใช้งานของซอฟต์แวร์ใดๆ จะตรงกับความต้องการของ

SONY และบริษัทในเครือ พันธมิตรและตัวแทนของ SONY จะไม่จงใจใช้ข้อมูลเพื่อ

การบอกเลิกสัญญา
SONY สามารถบอกเลิกข้อตกลง EULA นี้ได้โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดของ SONY

อยู่” และไม่มีการรับประกัน หน้าที่หรือเงื่อนไขประเภทใดๆ

คุณ หรือจะได้รบ
ั การอัปเดต (ข) การท�ำงานของซอฟต์แวร์ใดๆ จะถูกต้องหรือ

ปราศจากความผิดพลาด หรือความบกพร่องใดๆ จะได้รบ
ั การแก้ไขให้ถูกต้อง (ค)

ซอฟต์แวร์จะไม่ท�ำให้ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรือข้อมูลอื่นใดเสียหาย (ง) ซอฟต์แวร์
บริการเครือข่าย (ซึ่งรวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต) หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ (นอกจาก

ซอฟต์แวร์) ซึ่งซอฟต์แวร์ต้องอาศัยในการท�ำงาน จะยังคงมีอยู่ต่อไป หรือจะไม่มี

การขัดจังหวะหรือแก้ไข และ (จ) ค�ำรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลของการใช้
ซอฟต์แวร์ในด้านความถูกต้อง แม่นย�ำ ความแน่นอนหรืออื่นๆ

ไม่มีข้อมูลโดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หรือค�ำแนะน�ำที่ให้โดย SONY หรือ

ผู้แทนผู้มีอำ� นาจของ SONY จะก่อให้เกิดการรับประกัน หน้าที่หรือเงื่อนไข หรือสิ่ง
อื่นใด ที่จะเป็ นการเพิ่มขอบเขตการรับประกันนี้ หากมีการพิสูจน์ว่าซอฟต์แวร์นั้น

บกพร่อง คุณจะเป็ นผู้รบ
ั ผิดชอบในค่าใช้จ่ายของการบริการที่จ�ำเป็ นทั้งหลาย การ
ซ่อมแซม หรือการแก้ไขเหล่านั้น เนื่องจากบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการยกเว้น
การรับประกันโดยปริยาย ดังนั้น การยกเว้นเหล่านี้อาจไม่นำ� มาใช้บังคับกับคุณ
การจ�ำกัดความรับผิด
SONY และผู้จัดหาแต่ละราย (ต่อไปนี้จะเรียก SONY และผู้จัดหาแต่ละรายรวม
กันว่า “SONY”) จะไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือความเสีย

หายสืบเนื่องจากการละเมิดการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย การผิด
สัญญา ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดเด็ดขาด หรือความรับผิดตามทฤษฎี
ทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง ความเสีย

หายที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียก�ำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียข้อมูล การสูญ

เสียการใช้ประโยชน์ของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลาที่ไม่สามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์ และการเสียเวลาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ แม้ว่า SONY หรือผู้จัดหา

แต่ละราย หรือบริษัทในเครือของ SONY หรือของผู้จัดหาแต่ละรายจะได้รบ
ั แจ้งว่า

มีความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม และในกรณีใดๆ ก็ตาม ความ
รับผิดโดยรวมทั้งหมดในแต่ละและทุกกรณีตามข้อก�ำหนดของข้อตกลง EULA นี้
จะจ�ำกัดเพียงจ�ำนวนเงินที่ได้ช�ำระตามจริงส�ำหรับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากบาง

ประเทศไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับความเสียหายเกี่ยวเนื่อง

หรือความเสียหายสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อยกเว้นหรือข้อจ�ำกัดข้างต้นอาจไม่น�ำมาใช้
บังคับกับคุณ

ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง
ความปลอดภัยของข้อมูล
SONY และบริษัทในเครือ พันธมิตรและตัวแทนของ SONY อาจใช้ที่อยู่ IP ของคุณ
เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ในการอัพเดท
ซอฟต์แวร์ คุณรับทราบและตกลงว่าผู้ให้บริการเหล่านี้อาจอ่าน รวบรวม โอน

ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างที่รวบรวมจากซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จ�ำกัดเพียงข้อมูลที่เกี่ยวกับ (1) ซอฟต์แวร์ และ (2) โปรแกรมประยุกต์ เนื้อหาและ
อุปกรณ์รอบข้างที่ท�ำงานประสานกับอุปกรณ์ของคุณและซอฟต์แวร์ (“ข้อมูล”)

ข้อมูลรวมถึง แต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะ (1) ข้อมูลจ�ำเพาะ (unique identifiers) ที่เกี่ยว
กับอุปกรณ์ของคุณ และส่วนประกอบของอุปกรณ์ของคุณ (2) ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการท�ำงาน (performance) ของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และส่วน

ประกอบของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับโครงแบบ (configuration)

ของอุปกรณ์ของคุณ ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์ เนื้อหาและอุปกรณ์รอบข้าง
ที่ท�ำงานประสานกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และความถี่ใน
การใช้คุณสมบัติการท�ำงานของ (x) ซอฟต์แวร์ และ (y) โปรแกรมประยุกต์ เนื้อหา
และอุปกรณ์รอบข้างที่ท�ำงานประสานกับซอฟต์แวร์ และ (5) ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

ตามที่ระบุท้ายนี้ ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลได้ภายใต้บังคับของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะท�ำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ SONY หรือ
จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่คุณ การใช้ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะ (ก)
การจัดการคุณสมบัติการท�ำงานของซอฟต์แวร์ (ข) การปรับปรุง การบริการ กา

รอัปเดต หรือการอัพเกรดซอฟต์แวร์ (ค) การปรับปรุง การพัฒนาและการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ให้บริการและบุคคลอื่น (ง)

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยผู้ให้บริการและบุคคลอื่นแก่

การบ่งชี้ตัวเจ้าของหรือผู้ใช้ซอฟต์แวร์โดยที่คุณไม่ทราบหรือไม่ได้ให้ความยินยอม

การใช้ข้อมูลจะเป็ นไปตามนโยบายว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวของ SONY หรือบุคคล
ภายนอกดังกล่าว โปรดติดต่อตามที่อยู่ของแต่ละพื้นที่หรือประเทศเพื่อทราบ

นโยบายว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวฉบับปัจจุบันของ SONY คุณสามารถเลือกดูได้ใน
เว็บไซต์ตามประเทศของคุณที่ https://www.sony.com/locale-selector

โปรดติดต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องส�ำหรับนโยบายว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้เมื่อคุณใช้หรือเข้า
ถึงซอฟต์แวร์หรือบริการของบุคคลภายนอก

ข้อมูลอาจถูกประมวลผล จัดเก็บและโอนไปยัง SONY บริษัทในเครือหรือตัวแทน

ของ SONY ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ภายนอกประเทศถิ่นที่อยู่ของคุณ กฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและความเป็ นส่วนตัวในบางประเทศอาจจะไม่ได้ให้ความ
คุ้มครองในระดับเดียวกับที่ให้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของคุณ และคุณอาจมีสิทธิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีการประมวลผลและจัดเก็บในประเทศเหล่านั้น

หรือโอนไปยังประเทศเหล่านั้นน้อยลง SONY จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อ

ด�ำเนินการทางด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมในการป้ องกันการเข้าถึงหรือการ
เปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต อย่างไรก็ตาม SONY ไม่รบ
ั ประกันว่า SONY จะ
สามารถก�ำจัดความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ

คุณสมบัติการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
SONY หรือผู้จัดหาอาจอัปเดตซอฟต์แวร์หรือเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ
เป็ นครัง้ คราว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ�ำกัดเพียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มคุณสมบัติ
การรักษาความปลอดภัย คุณสมบัติการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือคุณสมบัติการ

ท�ำงานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้ดีข้ น
ึ ในขณะที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับเซิรฟ
์ เวอร์

หรืออื่นๆ ของ SONY หรือบุคคลภายนอก การอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจลบหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของคุณสมบัติในการใช้งานหรือลักษณะอื่นของ
ซอฟต์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงคุณสมบัติการท�ำงานที่คุณอาจใช้อยู่ คุณรับ

ทราบและตกลงยินยอมให้มีการด�ำเนินการดังกล่าวได้ตามดุลยพินิจของ SONY

แต่เพียงผู้เดียว และยินยอมให้ SONY ก�ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์

ต่อไปเมื่อคุณได้ท�ำการติดตั้งหรือยอมรับการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว การอัปเดต/เปลี่ยนแปลงใดๆ จะถือเป็ นและรวมเป็ นส่วนหนึ่งของ
ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลง EULA นี้ และการที่คุณยอมรับข้อตกลง
EULA นี้เท่ากับว่าคุณยินยอมในการอัปเดต/เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การตกลงทั้งหมด การสละสิทธิ การแยกส่วนที่ไม่เป็ นโมฆะออกจากส่วนที่
เป็ นโมฆะ
ข้อตกลง EULA และนโยบายว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวของ SONY ตามที่อาจมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเป็ นครัง้ คราว เป็ นการตกลงทั้งหมดระหว่างคุณ

กับ SONY เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การที่ SONY ไม่ใช้หรือไม่บังคับสิทธิหรือบทบัญญัติ
ใดของข้อตกลง EULA นี้มิให้ถือว่าเป็ นการสละเสียซึ่งสิทธิหรือบทบัญญัติดัง

กล่าว หากส่วนใดของข้อตกลง EULA นี้ถือเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ

ไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ให้ใช้บังคับบทบัญญัติน้น
ั เท่าที่ได้รบ
ั อนุญาต
อย่างสูงสุดเพื่อที่จะรักษาเจตนารมณ์แห่งข้อตกลง EULA นี้ และส่วนอื่นของข้อ
ตกลง EULA นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

กฎหมายทีใ่ ช้บังคับและเขตอ�ำนาจ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศไม่ใช้บังคับกับข้อ
ตกลง EULA นี้ ข้อตกลง EULA นี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายญี่ปุ่นโดยไม่ค�ำนึง

ถึงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น

จากข้อตกลง EULA นี้ให้อยู่ภายใต้อ�ำนาจการพิจารณาตัดสินของศาลแขวงโตเกียว
ในประเทศญี่ปุ่นแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งคู่สัญญาตกลงยินยอมอยู่ภายใต้เขตอ�ำนาจของ
ศาลดังกล่าว

หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดใดๆ ของข้อตกลง EULA นี้ ในกรณีที่มีการบอก

เลิกสัญญา คุณจะต้อง (1) เลิกใช้ และท�ำลายส�ำเนาใดๆ ของซอฟต์แวร์ (2) ปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดในส่วน “ความรับผิดชอบต่อบัญชีของคุณ” ท้ายนี้

การแก้ไขเพิ่มเติม
SONY สงวนสิทธิท
์ ี่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก�ำหนดใดๆ ของข้อตกลง EULA นี้โดยอยู่ใน
ดุลยพินิจของ SONY แต่เพียงผู้เดียว ด้วยการประกาศบนเว็บไซต์ที่ SONY ก�ำหนด
หรือการแจ้งทางอีเมลตามที่อยู่ทางอีเมลที่คุณได้แจ้ง หรือการส่งค�ำบอกกล่าวโดย
เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการที่คุณได้รบ
ั การอัพเกรด/การอัปเดต หรือค�ำ

บอกกล่าวในรูปแบบอื่นใดซึ่งเป็ นที่ยอมรับตามกฎหมาย หากคุณไม่ตกลงตามการ
แก้ไขเพิ่มเติม คุณควรติดต่อ SONY เพื่อขอค�ำแนะน�ำทันที การที่คุณใช้ซอฟต์แวร์

ต่อไปภายหลังจากวันที่ค�ำบอกกล่าวใดๆ นั้นมีผลบังคับ จะถือว่าเป็ นความตกลงที่
จะผูกพันตนตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

บุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์
ผู้จัดหาแต่ละรายจะถือเป็ นบุคคลภายนอกผู้รบ
ั ประโยชน์ของข้อตกลง EULA นี้
อย่างชัดแจ้ง และจะมีสิทธิบังคับใช้บทบัญญัติแต่ละข้อของข้อตกลง EULA นี้
ส�ำหรับซอฟต์แวร์ของบุคคลดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อบัญชีของคุณ
หากคุณส่งอุปกรณ์ของคุณกลับคืนไปยังแหล่งที่ซื้อมา หรือขายหรือโอนอุปกรณ์
ของคุณ หรือหากข้อตกลง EULA นี้สิ้นสุดลง คุณต้องรับผิดชอบในการลบบัญชี

ใดๆ ทั้งหมดที่คุณอาจสร้างขึ้นบนอุปกรณ์หรือเข้าถึงผ่านทางอุปกรณ์น้ี คุณต้อง

รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของบัญชีที่คุณมีอยู่กับ SONY หรือ
บุคคลภายนอก รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อตกลง EULA นี้ คุณสามารถติดต่อ SONY

โดยท�ำหนังสือสอบถามไปยังที่อยู่สำ� หรับแต่ละพื้นที่หรือประเทศ คุณสามารถเลือก
ดูได้ในเว็บไซต์ตามประเทศของคุณที่

https://www.sony.com/locale-selector
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