ข้ อมูลสําคัญ

©2014

เกี่ยวกับการรับประกัน
การรั บประกันแบบมีเงื่อนไข
ตามข้ อกําหนดของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี ้ Sony Mobile Communications Inc. หรื อบริ ษัทท้ องถิ่นในเครื อที่เกี่ยวข้ อง รับประกันอุปกรณ์นี ้ว่าไม่มีข้อบกพร่องในการออกแบบ วัสดุ
และฝี มือช่าง ณ ช่วงเวลาที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อสินค้ า
หากอุปกรณ์ของคุณจําเป็ นต้ องมีการรับบริ การตามระยะประกัน โปรดส่งอุปกรณ์คืนให้ กบั ตัวแทนจําหน่ายที่คณ
ุ ซื ้อ หรื อติดต่อคูค่ ้ าที่ให้ บริ การซ่อมแซมของ Sony ในพื ้นที่ของคุณ
ถ้ าอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถทํางานได้ ภายใต้ การใช้ งานและการบริ การตามปกติระหว่างระยะประกัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องจากการออกแบบ วัสดุหรื อฝี มือแรงงาน ตัวแทน
จําหน่ายหรื อคูค่ ้ าที่ให้ บริ การของ Sony ที่ได้ รับการแต่งตังในประเทศ/ภู
้
มิภาคที่คณ
ุ ซื ้ออุปกรณ์ของคุณ จะซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ให้ ใหม่ หรื อคืนเงินค่าอุปกรณ์ตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่
กําหนดไว้ ในที่นี ้
Sony และคูค่ ้ าที่ให้ บริ การขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าบริ การการจัดการ ในกรณีที่พบว่าอุปกรณ์ที่สง่ คืนมายังบริ ษัทอยูน่ อกเหนือเงื่อนไขในการรับประกันที่ระบุไว้ ด้านล่าง
การรับประกันและเงื่อนไขสําหรับบางประเทศและบางภูมิภาคนันมี
้ คําอธิบายแยกต่างหากใน ข้อกําหนดเฉพาะของการรับประกันของประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ
หมายเหตุ

การตังค่
้ าส่วนบุคคล รายการดาวน์โหลด หรื อข้ อมูลอื่นๆ ของคุณอาจสูญหายเมื่อซ่อมแซมหรื อเปลีย่ นอุปกรณ์ โดยปั จจุบนั กฎหมายที่นํามาใช้ บงั คับ กฎข้ อบังคับหรื อข้ อจํากัดทางเทคนิคอื่นๆ ทําให้ Sony ไม่
สามารถสํารองข้ อมูลรายการดาวน์โหลดบางอย่างได้ Sony ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้ อมูลที่สญ
ู หายทุกชนิด และจะไม่ชดเชยความสูญเสียดังกล่าวให้ กบั คุณ คุณควรทําสําเนาข้ อมูลสํารองของข้ อมูลทังหมดที
้
่จดั
เก็บไว้ ในผลิตภัณฑ์ Sony ของคุณ เช่น รายการดาวน์โหลด ปฏิทิน และรายชื่ออยูเ่ สมอ ก่อนที่จะส่งอุปกรณ์ของคุณไปซ่อมแซมหรื อเปลี่ยน

เงื่อนไข
1 การรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี ้จะใช้ ได้ ก็ตอ่ เมื่อผู้ซื ้อแสดงอุปกรณ์ที่จะนํามาซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนพร้ อมกับใบเสร็ จต้ นฉบับที่มีการระบุวนั ที่ซื ้อและหมายเลขสินค้ า (ในบางประเทศ/บาง
ภูมิภาค อาจมีการร้ องขอตรวจสอบข้ อมูลอื่นเพิ่มเติม) ของอุปกรณ์ที่ตวั แทนจําหน่ายที่ได้ รับอนุญาตจาก Sony ได้ ออกให้ กบั ผู้ซื ้อ Sony ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้ บริ การตาม
การรับประกันหากข้ อมูลนี ้ถูกลบหรื อมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากซื ้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจําหน่ายในครัง้ แรก
2 หาก Sony ซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ การซ่อมแซมจุดบกพร่องหรื ออุปกรณ์ที่เปลี่ยนให้ ใหม่นี ้จะได้ รับความคุ้มครองจากการรับประกันเป็ นระยะเวลาเท่ากับเวลาที่เหลือของระยะ
ประกันเดิมหรื อเป็ นเวลาเก้ าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซอ่ มแซม แล้ วแต่วา่ ระยะเวลาใดจะยาวกว่า อุปกรณ์ที่ได้ รับการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนให้ ใหม่อาจมีการใช้ อปุ กรณ์ปรับสภาพแล้ วที่
ทํางานได้ เทียบเท่า ชิ ้นส่วนหรื อส่วนประกอบที่ได้ รับการเปลี่ยนทดแทนจะถือเป็ นทรัพย์สนิ ของ Sony
3 การรับประกันนี ้ไม่ครอบคลุมความล้ มเหลวของอุปกรณ์ที่เกิดจาก:
• การสึกหรอและเสื่อมสภาพตามปกติ
• ใช้ งานในสภาพแวดล้ อมที่เกินขีดจํากัดอัตรา IP ที่เกี่ยวข้ อง ถ้ ามี (รวมความเสียหายจากของเหลวหรื อการตรวจพบของเหลวภายในอุปกรณ์ที่เกิดจากการใช้ งานดังกล่าว)
• การใช้ งานผิดประเภทหรื อการไม่ใช้ งานตามคําแนะนําที่เกี่ยวข้ องของ Sony สําหรับการใช้ งานและการบํารุงรักษาอุปกรณ์
การรับประกันนี ้ไม่ครอบคลุมการใช้ งานที่ล้มเหลวใดๆ ของอุปกรณ์อนั เนื่องจากอุบตั เิ หตุ การดัดแปลงหรื อการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ หรื อฮาร์ ดแวร์ หรื อภัยธรรมชาติ
4 แบตเตอรี่ แบบชาร์ จซํ ้าได้ จะเสื่อมสภาพในท้ ายที่สดุ เมื่อมีการชาร์ จและปล่อยประจุซํ ้ากันหลายครัง้ ซึง่ ไม่ถือว่าเป็ นข้ อบกพร่อง แต่ถือเป็ นการสึกหรอและเสือ่ มสภาพตามปกติ เมื่อ
เวลาคุยสายและเวลารอรับสายนันสั
้ นลงจนผิ
้
ดสังเกต ให้ เปลี่ยนเป็ นแบตเตอรี่ ก้อนใหม่ Sony แนะนําให้ คณ
ุ ใช้ เฉพาะแบตเตอรี่ และเครื่ องชาร์ จที่ได้ รับการรับรองจาก Sony
ความผันแปรเพียงเล็กน้ อยในส่วนของความสว่างและสีของจอแสดงผลอาจเกิดขึ ้นในอุปกรณ์แต่ละเครื่ อง อาจมีจดุ สว่างหรื อจุดมืดเล็กๆ บนหน้ าจอ ลักษณะนี ้เรี ยกว่าพิกเซลที่
บกพร่องเสีย และเกิดขึ ้นได้ เมื่อจุดเหล่านี ้ทํางานผิดปกติและไม่สามารถปรับแต่งได้ พิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้
ภาพที่ถ่ายจากกล้ องถ่ายรูปอาจแปรผันเล็กน้ อยในอุปกรณ์แต่ละเครื่ อง ความผันแปรนันเป็
้ นเรื่ องปกติและไม่ได้ หมายความว่ากล้ องถ่ายรูปนันมี
้ ข้อบกพร่อง
5 เนื่องจากระบบเซลลูลา่ ร์ ที่จะใช้ ร่วมกับอุปกรณ์นี ้เป็ นบริ การที่จดั สรรโดยผู้ให้ บริ การอิสระที่มิใช่ Sony ดังนัน้ Sony จะไม่รับผิดชอบต่อการทํางาน ความพร้ อมในการให้ บริ การ พื ้นที่
ครอบคลุม และบริ การหรื อพิกดั ของระบบดังกล่าว
6 การรับประกันนี ้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การทํางานผิดปกติ และ/หรื อความล้ มเหลวของอุปกรณ์ที่เกิดจากการติดตัง้ การดัดแปลง หรื อการซ่อมแซมหรื อการเปิ ดผลิตภัณฑ์โดย
บุคคลที่ไม่ได้ รับอนุญาตจาก Sony
7 การรับประกันนี ้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การทํางานผิดปกติและ/หรื อความล้ มเหลวของอุปกรณ์ที่เกิดจากการใช้ อปุ กรณ์เสริ มหรื ออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ที่ไม่ใช่อปุ กรณ์แท้ ของ
Sony ซึง่ ผลิตขึ ้นเพื่อใช้ ร่วมกับอุปกรณ์ดงั กล่าวโดยเฉพาะ
8 Sony ปฏิเสธความรับผิดใดๆ และการรับประกันทังหมด
้
ไม่วา่ จะโดยชัดแจ้ งหรื อโดยนัยสําหรับความเสียหาย การทํางานผิดปกติและ/หรื อความล้ มเหลวที่เกิดขึ ้นกับอุปกรณ์หรื อ
อุปกรณ์ตอ่ พ่วงที่เป็ นผลจากไวรัส ม้ าโทรจัน สปายแวร์ หรื อซอฟต์แวร์ ที่เป็ นอันตรายอื่นๆ Sony ขอแนะนําเป็นอย่างยิ่งให้ คณ
ุ ติดตังซอฟต์
้
แวร์ ป้องกันไวรัสที่เหมาะสมบนอุปกรณ์ของ
คุณและอุปกรณ์ตอ่ พ่วงใดๆ และทําการอัปเดตอยูเ่ สมอเพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตาม ให้ เป็ นที่เข้ าใจกันว่า ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวนันจะไม่
้
สามารถ
ป้องกันอุปกรณ์ของคุณหรื ออุปกรณ์ตอ่ พ่วงได้ อย่างสมบูรณ์ และ Sony ขอปฏิเสธความรับผิดไม่วา่ จะโดยชัดแจ้ งหรื อโดยนัย ในกรณีที่ความผิดพลาดนันเกิ
้ ดจากซอฟต์แวร์ ป้องกัน
ไวรัสที่ใช้ ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
9 • สําหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริ กา
Sony ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ยด้ านแรงงานและชิ ้นส่วนที่คณ
ุ ต้ องชําระซึง่ เกี่ยวข้ องกับการซ่อมแซมหรื อบริ การจากผู้ให้ บริ การ/ผู้มอบบริ การอื่นซึง่ ไม่ใช่คคู่ ้ าที่ให้ บริ การของ Sony ที่
ได้ รับการแต่งตัง้
• สําหรับลูกค้าในประเทศและภูมิภาคอื่น
การแก้ ไขข้ อมูลใดๆ ในฉลากบนอุปกรณ์จะมีผลให้ การรับประกันเป็ นโมฆะ
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10 ไม่มีการประกาศการรับประกันอย่างชัดแจ้ งในที่อื่นใดอีกนอกเหนือจากการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี ้ ไม่วา่ จะเป็นลายลักษณ์อกั ษรและโดยวาจา การรับประกันแบบเป็นนัยทังหมด
้
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันแบบเป็ นนัยเกี่ยวกับความสามารถเชิงพาณิชย์หรื อความเหมาะสมในการใช้ งานจะจํากัดไว้ ตามระยะเวลาของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี ้
ไม่วา่ ในกรณีใดๆ Sony Mobile หรื อผู้ให้ อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุหรื อความเสียหายที่เกิดขึ ้นตามมา หรื อภัยธรรมชาติ รวมทังไม่
้ รับผิดชอบต่อ
การสูญเสียผลกําไรหรื อการขาดทุนเชิงพาณิชย์ ภายในขอบเขตสูงสุดในการปฏิเสธความเสียหายนันได้
้ ตามกฎหมาย
บางประเทศ/ภูมิภาคไม่อนุญาตให้ มีข้อยกเว้ นหรื อข้ อจํากัดเกี่ยวกับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุหรื อความเสียหายที่เกิดขึ ้นตามมา หรื อไม่อนุญาตให้ มีข้อจํากัดเกี่ยวกับระยะเวลา
ของการรับประกันแบบเป็ นนัย ดังนัน้ ข้ อจํากัดหรื อข้ อยกเว้ นก่อนนี ้อาจใช้ ไม่ได้ ในกรณีของคุณ
การรับประกันที่ให้ ไว้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิทธิอนั พึงมีของผู้บริ โภคภายใต้ กฎหมายที่นํามาบังคับใช้ ทังยั
้ งไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริ โภคที่จะดําเนินการกับตัวแทนจําหน่ายอันเนื่องมา
จากสัญญาขาย/ซื ้อ
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ระยะประกัน
ระยะประกันสําหรับภูมิภาคต่อไปนี ้เป็นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระยะประกันสําหรับอุปกรณ์เสริ ม (รวมถึงอุปกรณ์เสริ มที่มาพร้ อมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณด้ วย) จะมีคําอธิบายแยกต่างหาก
ใน ข้อกําหนดเฉพาะของการรับประกันของประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ

อเมริกา
ใช้ ระยะประกันต่อไปนี ้สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยขึ ้นกับสถานที่ที่คณ
ุ ซื ้ออุปกรณ์ ระยะประกันสําหรับอุปกรณ์เสริ ม (รวมถึงอุปกรณ์เสริ มที่มาพร้ อมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณด้ วย) จะมี
คําอธิบายแยกต่างหากใน ข้อกําหนดเฉพาะของการรับประกันของประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ
ประเทศ/ภูมิภาค

การรับประกัน

สหรัฐอเมริ กา

12 เดือน

เอเชีย
ใช้ ระยะประกันต่อไปนี ้สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยขึ ้นกับสถานที่ที่คณ
ุ ซื ้ออุปกรณ์ ระยะประกันสําหรับอุปกรณ์เสริ ม (รวมถึงอุปกรณ์เสริ มที่มาพร้ อมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณด้ วย) จะมี
คําอธิบายแยกต่างหากใน ข้อกําหนดเฉพาะของการรับประกันของประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ
ประเทศ/ภูมิภาค

การรับประกัน

จีนแผ่นดินใหญ่

12 เดือน

เขตบริ หารพิเศษฮ่องกง

12 เดือน

คาซัคสถาน

12 เดือน

เขตบริ หารพิเศษมาเก๊ า

12 เดือน

มาเลเซีย

12 เดือน

สิงคโปร์

12 เดือน

พื ้นที่ไต้ หวัน

12 เดือน

ไทย

12 เดือน

เวียดนาม

12 เดือน

ยุโรป
ุ ซื ้ออุปกรณ์ ระยะประกันสําหรับอุปกรณ์เสริ ม (รวมถึงอุปกรณ์เสริ มที่มาพร้ อมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณด้ วย) จะมี
ใช้ ระยะประกันต่อไปนี ้สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยขึ ้นกับสถานที่ที่คณ
คําอธิบายแยกต่างหากใน ข้อกําหนดเฉพาะของการรับประกันของประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ
ประเทศ/ภูมิภาค

การรับประกัน

ออสเตรี ย

24 เดือน

เบลเยี่ยม

24 เดือน

บัลแกเรี ย

24 เดือน

โครเอเซีย

24 เดือน

ไซปรัส

24 เดือน

สาธารณรัฐเช็ก

24 เดือน

เดนมาร์ ก

24 เดือน

เอสโตเนีย

24 เดือน

ฟินแลนด์

24 เดือน

ฝรั่งเศส

24 เดือน

เยอรมนี

24 เดือน

กรี ซ

24 เดือน

ฮังการี

24 เดือน

4
เวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ นการส่วนบุคคลเท่านัน้

ไอซ์แลนด์

24 เดือน

ไอร์ แลนด์

24 เดือน

อิตาลี

24 เดือน

ลัตเวีย

24 เดือน

ลิกเตนส์ไตน์

12 เดือน

ลิทวั เนีย

24 เดือน

ลักเซมเบิร์ก

24 เดือน

เนเธอแลนด์

24 เดือน

นอร์ เวย์

24 เดือน

โปแลนด์

24 เดือน

โปรตุเกส

24 เดือน

โรมาเนีย

24 เดือน

สหพันธรัฐรัสเซีย

12 เดือน

สโลวะเกีย

24 เดือน

สโลวีเนีย

24 เดือน

สเปน

24 เดือน

สวีเดน

24 เดือน

สวิตเซอร์ แลนด์

24 เดือน

ยูเครน

12 เดือน

สหราชอาณาจักร

24 เดือน

5
เวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ นการส่วนบุคคลเท่านัน้

ข้อกําหนดเฉพาะของการรับประกันของประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ
ระยะของการประกันแบบมีเงื่อนไขสําหรับอุปกรณ์เสริ มที่ให้ มากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณคือหนึง่ (1) ปี นับจากวันที่ตดั สินใจซื ้ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เว้ นแต่จะมีการระบุไว้ ในข้ อ
กําหนดเฉพาะของประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ ต่อไปนี ้หรื อในใบรับประกันที่แยกมาต่างหาก
หมายเหตุ

ในบางประเทศ/ภูมิภาคอาจมีการร้ องขอข้ อมูลเพิ่มเติม (เช่น ใบรับประกันที่ยงั ไม่หมดอายุ)

การรั บประกันแบบมีเงื่อนไขสําหรั บประเทศจีนแผ่ นดินใหญ่
ตามข้ อกําหนดของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี ้ Sony Mobile Communications Inc. หรื อบริ ษัทท้ องถิ่นในเครื อที่เกี่ยวข้ อง รับประกันอุปกรณ์นี ้ว่าไม่มีข้อบกพร่องในการออกแบบ วัสดุ
และฝี มือช่าง ณ ช่วงเวลาที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อสินค้ า และในช่วงหนึง่ (1) ปี นับจากนัน้ อุปกรณ์เสริ มของแท้ ทงหมดที
ั้
่มาพร้ อมกับอุปกรณ์จะได้ รับประกันตามนโยบายอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3R
ในท้ องถิ่น
หากอุปกรณ์ไม่สามารถทํางานได้ ภายใต้ การใช้ งานและการบริ การตามปกติในช่วงระยะประกัน อันเนื่องมาจากข้ อบกพร่องจากการออกแบบ วัสดุหรื อฝี มือแรงงาน ตัวแทนจําหน่ายหรื อคูค่ ้ า
ที่ให้ บริ การของ Sony ที่ได้ รับการแต่งตังในประเทศ/ภู
้
มิภาคที่คณ
ุ ซื ้ออุปกรณ์ จะซ่อมแซม เปลีย่ นอุปกรณ์ให้ ใหม่ หรื อคืนเงินค่าอุปกรณ์ตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่กําหนดไว้ ในที่นี ้ กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริ โภค และนโยบายอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3R ในท้ องถิ่น โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษัท
การตังค่
้ าส่วนบุคคล รายการดาวน์โหลด หรื อข้ อมูลอื่นๆ ของคุณอาจสูญหายเมื่อซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยปั จจุบนั กฎหมายที่นํามาใช้ บงั คับ กฎข้ อบังคับหรื อข้ อจํากัดทางเทคนิ
คอื่นๆ ทําให้ Sony ไม่สามารถสํารองข้ อมูลรายการดาวน์โหลดบางอย่างได้ Sony ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้ อมูลที่สญ
ู หายทุกชนิด และจะไม่ชดเชยความสูญเสียดังกล่าวให้ กบั คุณ คุณควร
สํารองข้ อมูลทังหมดที
้
่จดั เก็บไว้ ในอุปกรณ์ เช่น เนื ้อหาที่ดาวน์โหลด ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อก่อนนําส่งอุปกรณ์ของคุณเข้ ารับการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนเสมอ
หาก Sony ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้ การซ่อมแซมจุดบกพร่องนี ้จะได้ รับความคุ้มครองจากการรับประกันเป็ นระยะเวลาเท่ากับเวลาที่เหลือของระยะประกันเดิมหรื อเป็นเวลาสามสิบ (30) วันนับ
จากวันที่ซอ่ มแซม แล้ วแต่วา่ ระยะเวลาใดจะยาวกว่า อุปกรณ์ที่ได้ รับการซ่อมแซมอาจมีการใช้ อปุ กรณ์ที่ทํางานได้ เทียบเท่า ชิ ้นส่วนหรื อส่วนประกอบที่ได้ รับการเปลี่ยนทดแทนจะถือเป็ น
ทรัพย์สนิ ของ Sony

การรั บประกันแบบมีเงื่อนไขสําหรั บเขตบริหารพิเศษฮ่ องกง
ตามข้ อกําหนดของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี ้ Sony Mobile Communications Inc. หรื อบริ ษัทท้ องถิ่นในเครื อที่เกี่ยวข้ อง รับประกันอุปกรณ์นี ้ว่าไม่มีข้อบกพร่องในการออกแบบ วัสดุ
และฝี มือช่าง ณ ช่วงเวลาที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อสินค้ า และในช่วงหนึง่ (1) ปี นับจากนัน้ อุปกรณ์เสริ มดังเดิ
้ มทังหมดที
้
่มาพร้ อมกับอุปกรณ์จะได้ รับประกันเป็ นระยะเวลาหก (6) เดือนรับจาก
วันซื ้อ
ถ้ าอุปกรณ์ไม่สามารถทํางานได้ ภายใต้ การใช้ งานและการบริ การตามปกติระหว่างระยะประกัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องจากการออกแบบ วัสดุหรื อฝี มือแรงงาน ตัวแทนจําหน่ายหรื อคู่
ค้ าที่ให้ บริ การของ Sony ที่ได้ รับการแต่งตังในประเทศ/ภู
้
มิภาคที่คณ
ุ ซื ้ออุปกรณ์ จะซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ให้ ใหม่ หรื อคืนเงินค่าอุปกรณ์ตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่กําหนดไว้ ในที่นี ้
หมายเหตุ

การตังค่
้ าส่วนบุคคล รายการดาวน์โหลด หรื อข้ อมูลอื่นๆ ของคุณอาจสูญหายเมื่อซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยปั จจุบนั กฎหมายที่นํามาใช้ บงั คับ กฎข้ อบังคับหรื อข้ อจํากัดทางเทคนิคอื่นๆ ทําให้ Sony ไม่
สามารถสํารองข้ อมูลรายการดาวน์โหลดบางอย่างได้ Sony ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้ อมูลที่สญ
ู หายทุกชนิด และจะไม่ชดเชยความสูญเสียดังกล่าวให้ กบั คุณ คุณควรสํารองข้ อมูลทังหมดที
้
่จดั เก็บไว้ ในอุปกรณ์
เช่น เนื ้อหาที่ดาวน์โหลด ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อก่อนนําส่งอุปกรณ์ของคุณเข้ ารับการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนเสมอ

การรั บประกันแบบมีเงื่อนไขสําหรั บพืน้ ที่ไต้ หวัน
ตามข้ อกําหนดของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี ้ Sony Mobile Communications Inc. หรื อบริ ษัทท้ องถิ่นในเครื อที่เกี่ยวข้ อง รับประกันอุปกรณ์นี ้ว่าไม่มีข้อบกพร่องในการออกแบบ วัสดุ
และฝี มือช่าง ณ ช่วงเวลาที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อสินค้ า และในช่วงหนึง่ (1) ปี นับจากนัน้ อุปกรณ์เสริ มดังเดิ
้ มทังหมดที
้
่มาพร้ อมกับอุปกรณ์จะได้ รับประกันเป็นระยะเวลาหก (6) เดือนรับจาก
วันซื ้อ
ถ้ าอุปกรณ์ไม่สามารถทํางานได้ ภายใต้ การใช้ งานและการบริ การตามปกติระหว่างระยะประกัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องจากการออกแบบ วัสดุหรื อฝี มือแรงงาน ตัวแทนจําหน่ายหรื อคู่
ค้ าที่ให้ บริ การของ Sony ที่ได้ รับการแต่งตังในประเทศ/ภู
้
มิภาคที่คณ
ุ ซื ้ออุปกรณ์ จะซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ให้ ใหม่ หรื อคืนเงินค่าอุปกรณ์ตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่กําหนดไว้ ในที่นี ้
หมายเหตุ

การตังค่
้ าส่วนบุคคล รายการดาวน์โหลด หรื อข้ อมูลอื่นๆ ของคุณอาจสูญหายเมื่อซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยปั จจุบนั กฎหมายที่นํามาใช้ บงั คับ กฎข้ อบังคับหรื อข้ อจํากัดทางเทคนิคอื่นๆ ทําให้ Sony ไม่
สามารถสํารองข้ อมูลรายการดาวน์โหลดบางอย่างได้ Sony ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้ อมูลที่สญ
ู หายทุกชนิด และจะไม่ชดเชยความสูญเสียดังกล่าวให้ กบั คุณ คุณควรสํารองข้ อมูลทังหมดที
้
่จดั เก็บไว้ ในอุปกรณ์
เช่น เนื ้อหาที่ดาวน์โหลด ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อก่อนนําส่งอุปกรณ์ของคุณเข้ ารับการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนเสมอ

การบริการแบบขยายเวลาในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA), ในสวิตเซอร์ แลนด์ และในสาธารณรั ฐตุรกี
ถ้ าคุณจัดซื ้ออุปกรณ์ของคุณในประเทศ/ภูมิภาคที่เป็ นสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรื อในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์หรื อสาธารณรัฐตุรกี และอุปกรณ์เดียวกันนี ้มีจําหน่ายใน EEA
หรื อในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์หรื อตุรกี คุณสามารถรับการบริ การสําหรับอุปกรณ์ของคุณในประเทศ/ภูมิภาคของ EEA ใดก็ได้ หรื อในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์หรื อตุรกี ภายใต้ เงื่อนไขการรับ
ประกันที่ใช้ ในประเทศ/ภูมิภาคที่คณ
ุ ขอรับการบริ การ โดยต้ องมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันในประเทศ/ภูมิภาคเหล่านี ้โดยตัวแทนจําหน่าย Sony ที่ได้ รับการแต่งตัง้ หากต้ องการ
ค้ นหาว่าอุปกรณ์ของคุณมีการจําหน่ายในประเทศ/ภูมิภาคที่คณ
ุ อยูห่ รื อไม่ โปรดโทรไปที่ศนู ย์บริ การของ Sony ในพื ้นที่ของคุณ โปรดสังเกตว่าบริ การบางอย่างอาจไม่พร้ อมให้ บริ การนอก
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ประเทศ/ภูมิภาคที่ซื ้อสินค้ ามา ตัวอย่างเช่น เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณอาจมีสว่ นประกอบภายในหรื อภายนอกที่แตกต่างจากรุ่นที่เท่าเทียมกันที่จําหน่ายในประเทศ/ภูมิภาคอื่น นอกจากนี ้
โปรดทราบว่าการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ลอ็ ก SIM ไว้ อาจไม่สามารถทําได้ ในบางครัง้

ข้ อมูลพิเศษสําหรั บประเทศสเปน
นอกจากการรับประกันแบบมีเงื่อนไขแล้ ว ผู้มีสทิ ธิในการรับประกันจะได้ รับประกันตามกฎหมายเป็นระยะเวลาสอง (2) ปี ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 1/2007 ในวันที่ 16
พฤศจิกายน ซึง่ ประกาศใช้ เนื ้อหาฉบับแก้ ไขของกฎหมายทัว่ ไปเพื่อการคุ้มครองผู้บริ โภคและผู้ใช้ และกฎหมายเพิ่มเติมอื่นๆ

ข้ อมูลพิเศษสําหรั บประเทศโปรตุเกส
หากคุณซื ้อหาผลิตภัณฑ์นี ้ในประเทศโปรตุเกส การรับประกันแบบมีเงื่อนไขที่ให้ มากับผลิตภัณฑ์นี ้ไม่ได้ สง่ ผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้บริ โภค ดังนัน้ เมื่อผู้บริ โภคซื ้อผลิตภัณฑ์นี ้ใน
ประเทศโปรตุเกส ผู้บริ โภคจะมีสทิ ธิในการรับประกันตามกฎหมายเป็ นระยะเวลาสอง (2) ปี ภายใต้ ข้อกําหนดของพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 67/2003 ลงวันที่ 8 เมษายน แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 84/2008
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คําแนะนําเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบตั ิตอ่ ไปนี ้มีไว้ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและเพื่อป้องกันไม่ให้ อปุ กรณ์ทํางานผิดปกติ หากคุณไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณทํางานตามปกติหรื อไม่ ขอให้ นํา
อุปกรณ์ไปตรวจสอบกับคูค่ ้ าที่ให้ บริ การซ่อมแซมของ Sony ที่ได้ รับการแต่งตังก่
้ อนใช้ งาน

การดูแลและการใช้ งานอุปกรณ์ ของคุณ
คําเตือน

อย่าใช้ อปุ กรณ์ที่ได้ รับความเสียหาย เช่น อุปกรณ์ที่มีหน้ าจอแตกร้ าว หรื อฝาครอบด้ านหลังที่มีรอยบุบที่รุนแรง ซึง่ อาจเป็ นเหตุให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อเป็ นอันตราย โปรดติดต่อคูค่ ้ าที่ให้ บริ การของ Sony ที่ได้ รับ
การแต่งตัง้ เพื่อให้ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ได้ รับความเสียหาย

• ขอแนะนําให้ คณ
ุ ปกป้องอุปกรณ์ด้วยฝาปิ ดหน้ าจอหรื อแผ่นป้องกันหน้ าจอสําหรับอุปกรณ์ XperiaTM ของคุณ การใช้ อปุ กรณ์เสริ มเพื่อป้องกันหน้ าจอจากบริ ษัทอื่นอาจทําให้ อปุ กรณ์
ไม่สามารถทํางานได้ ตามปกติ โดยอาจบดบังเซ็นเซอร์ เลนส์ ลําโพง หรื อไมโครโฟน และอาจทําให้ การรับประกันเป็ นโมฆะได้
• เลือกวางอุปกรณ์ในบริ เวณที่เหมาะสม อย่าให้ หน้ าจอได้ รับแรงกดมากเกินไป เช่น การใส่ไว้ ในกระเป๋ าและนัง่ ทับหรื อก้ มลงเร็ วๆ เพื่อหยิบของ แรงดันดังกล่าวอาจทําให้ หน้ าจอแตกได้
• คุณสามารถใช้ อปุ กรณ์ของคุณในสภาวะที่มีฝนมากหรื
ุ่
อเปี ยกชื ้นบางรูปแบบได้ แตะต้ องใช้ อย่างระมัดระวังภายใต้ ข้อจํากัดตามอัตรา IP และข้ อจํากัดการใช้ งานทัว่ ๆ ไป สภาวะที่อาจ
จะอยูเ่ หนือข้ อจํากัดตามอัตรา IP นันรวมถึ
้
งสภาวะที่มีความชื ้นมากเกินไป นํ ้าลึก มีแรงดันจากของเหลวมากเกินไป และมีฝนมากเกิ
ุ่
นไป
• ใช้ ผ้านุม่ ๆ ทําความสะอาดอุปกรณ์
• ดูแลอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังและอย่าให้ สมั ผัสกับอุณหภูมิที่สงู มากหรื อตํ่ามาก ห้ ามเปิ ดใช้ งานอุปกรณ์ของคุณในอุณหภูมิที่ตํ่ากว่า -10°C(+14°F) หรื อสูงกว่า +35°C(+95°F)
• อย่าให้ อปุ กรณ์ของคุณสัมผัสกับเปลวไฟหรื อบุหรี่ ที่ตดิ ไฟ
• ควรให้ คคู่ ้ าที่ให้ บริ การของ Sony ที่ได้ รับการแต่งตังเท่
้ านันเป็
้ นผู้ให้ บริ การอุปกรณ์ของคุณ อย่าพยายามแยกชิ ้นส่วนอุปกรณ์
• หยุดการใช้ งานอุปกรณ์ของคุณหรื อเลิกใช้ คณ
ุ สมบัตทิ ี่มีการรับส่งคลืน่ วิทยุของอุปกรณ์ในสถานที่ที่จําเป็นหรื อได้ รับการร้ องขอให้ ปฏิบตั ิตามกฎดังกล่าว
• อุปกรณ์จะเกิดความร้ อนในขณะใช้ งานหรื อชาร์ จไฟ หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์กบั ผิวหนังและต้ องมีการระบายความร้ อนที่เพียงพอเพื่อป้องกันการระคายเคืองหรื อความรู้สกึ ไม่
สบายตัวจากความร้ อน ขอแนะนําให้ ใช้ ชดุ หูฟังเมื่อคุยโทรศัพท์เป็ นเวลานาน
• ผลิตภัณฑ์นี ้ (รวมถึงอุปกรณ์เสริ ม) มีแม่เหล็ก การกลืนแม่เหล็กลงคออาจก่อให้ เกิดอันตรายร้ ายแรง เช่น อันตรายจากการสําลัก หรื อการบาดเจ็บในลําไส้ หากกลืนแม่เหล็กลงคอ ให้
รี บไปพบแพทย์ทนั ที เก็บผลิตภัณฑ์นี ้ให้ พ้นจากมือเด็กหรื อบุคคลที่อยูภ่ ายใต้ การดูแลเพื่อป้องกันการกลืนลงคอโดยบังเอิญ
• ผลิตภัณฑ์นี ้ (รวมถึงอุปกรณ์เสริ ม) มีแม่เหล็กซึง่ อาจรบกวนเครื่ องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ วาล์วระบายจากโพรงสมองลงสูช่ อ่ งท้ องชนิดปรับแรงดันได้ สาํ หรับการรักษาภาวะโพรงสมองคัง่
นํ ้า หรื ออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ห้ ามวางผลิตภัณฑ์นี ้ใกล้ กบั ผู้ใช้ อปุ กรณ์ทางการแพทย์ดงั กล่าว ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ งานผลิตภัณฑ์นี ้หากคุณใช้ อปุ กรณ์ทางการแพทย์ดงั กล่าว

การเตือนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสายตา (พืน้ ที่ไต้ หวัน)
Sony Mobile Communications Inc. ใส่ใจในตัวคุณ โปรดแน่ใจว่าคุณได้ รักษาดวงตาให้ มีสขุ ภาพดีเสมอ อย่าปล่อยให้ ดวงตาของคุณอ่อนล้ า การเตือนอย่างเป็นมิตร: การใช้ งานมากเกิน
ไปอาจส่งผลให้ สายตาอ่อนแอ เราขอแนะนําให้ คณ
ุ :
1 พัก 10 นาทีหลังจากใช้ งาน 30 นาที
2 เด็กที่อายุตํ่ากว่าสองปี ไม่ควรมองหน้ าจอ และผู้ที่อายุมากกว่าสองปี ระยะเวลาในการมองหน้ าจอไม่ควรเกินหนึง่ ชัว่ โมงต่อวัน

การโทรฉุกเฉิน
ไม่สามารถรับประกันได้ วา่ จะใช้ การโทรได้ ในทุกสถานการณ์ ไม่ควรพึง่ พาการใช้ อปุ กรณ์เคลื่อนที่เพียงอย่างเดียวสําหรับการติดต่อสื่อสารที่จําเป็ น คุณอาจไม่สามารถโทรฉุกเฉินได้ ในทุก
พื ้นที่ บนเครื อข่ายทังหมด
้
หรื อเมื่อใช้ บริ การเครื อข่ายบางอย่าง และ/หรื อใช้ คณ
ุ สมบัตบิ างอย่างของอุปกรณ์เคลื่อนที่
หมายเหตุ

อุปกรณ์บางชนิดไม่สนับสนุนการโทรออกด้ วยเสียง รวมถึงการโทรฉุกเฉินด้ วย

การชาร์ จ
การใช้ อปุ กรณ์ชาร์ จที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Sony อาจทําให้ เกิดความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยมากขึ ้น
•
•
•
•
•
•
•

เชื่อมต่อเครื่ องชาร์ จเข้ ากับแหล่งจ่ายไฟตามที่ระบุไว้ บนอุปกรณ์เท่านัน้
ชาร์ จแบตเตอรี่ ที่อณ
ุ หภูมิระหว่าง +5°C (+41°F) ถึง +35°C (+95°F)
เมื่อชาร์ จอุปกรณ์ของคุณด้ วยสาย USB ต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าสาย USB เป็ นระเบียบเพื่อป้องกันการเหยียบหรื อสะดุด หรื อเกิดความเสียหายหรื อตึงเกินไป
ถอดสายชาร์ จออกจากแหล่งจ่ายไฟเมื่ออุปกรณ์นนชาร์
ั ้ จเต็มแล้ ว เมื่อเสียบสายไฟ อาจมีการรั่วไหลของพลังงานเล็กน้ อย
ถอดเครื่ องชาร์ จออกจากเต้ ารับไฟฟ้าโดยจับที่อะแดปเตอร์ แทนที่จะดึงสาย USB การทําเช่นนี ้จะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดกับสายเคเบิลได้
ถอดเครื่ องชาร์ จก่อนทําความสะอาดเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต
อย่าใช้ เครื่ องชาร์ จกลางแจ้ งหรื อในบริ เวณที่เปี ยกชื ้น
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คําเตือน

อย่าพยายามปรับแต่งหรื อดัดแปลงสาย USB หรื อปลัก๊ อย่าพยายามเสียบปลัก๊ หากปลัก๊ ไม่พอดีกบั เต้ ารับไฟฟ้า ได้ เนื่องจากอาจทําให้ เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ให้ แก้ ปัญหาโดยการให้ ชา่ งไฟมาเปลี่ยนเต้ าเสียบให้
เหมาะสม

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ แบบชาร์ จซํ ้าได้ มีอายุการใช้ งานยาวนาน หากใช้ อย่างถูกวิธี แบตเตอรี่ ใหม่หรื อแบตเตอรี่ ที่ไม่ได้ ใช้ งานอาจลดปริ มาณการจัดเก็บประจุเป็ นระยะเวลาสันๆ
้
• ใช้ แบตเตอรี่ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเพื่อประสิทธิภาพการเก็บประจุไฟสูงสุด ถ้ าใช้ แบตเตอรี่ ในที่ที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า ความจุแบตเตอรี่ จะลดลง
• ชาร์ จแบตเตอรี่ ให้ เต็มก่อนการใช้ งานครัง้ แรก
• ผู้ที่ถอดหรื อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ภายในเครื่ องควรเป็นคูค่ ้ าที่ให้ บริ การของ Sony ที่ได้ รับการแต่งตังเท่
้ านัน้

การ์ ดหน่ วยความจํา
หากอุปกรณ์มาพร้ อมกับการ์ ดหน่วยความจําแบบถอดออกได้ โดยปกติ การ์ ดหน่วยความจําจะสามารถนํามาใช้ กบั เครื่ องที่คณ
ุ ซื ้อมา แต่อาจไม่สามารถใช้ ร่วมกับอุปกรณ์อื่น หรื อมีความ
สามารถเทียบเท่ากับการ์ ดหน่วยความจําของเครื่ องเหล่านัน้ โปรดตรวจสอบความเข้ ากันได้ กบั อุปกรณ์อื่นก่อนตัดสินใจซื ้อหรื อเลือกใช้ หากอุปกรณ์มีตวั อ่านการ์ ดหน่วยความจํารวมอยู่
ด้ วย ควรตรวจสอบความเข้ ากันได้ ของการ์ ดหน่วยความจําก่อนตัดสินใจซื ้อหรื อเลือกใช้
โดยทัว่ ไป การ์ ดหน่วยความจําจะได้ รับการฟอร์ แมตมาแล้ วก่อนการจัดส่ง หากต้ องการฟอร์ แมตการ์ ดหน่วยความจําใหม่ โปรดใช้ อปุ กรณ์ที่สามารถใช้ งานร่วมกันได้ สําหรับรายละเอียดเพิ่ม
เติม โปรดอ้ างอิงจากคูม่ ือการใช้ งานของอุปกรณ์หรื อติดต่อศูนย์บริ การของ Sony ที่เกี่ยวข้ อง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานการ์ดหน่ วยความจํา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อย่าให้ การ์ ดหน่วยความจําสัมผัสกับความชื ้น
อย่าสัมผัสขัวเชื
้ ่อมต่อด้ วยมือเปล่าหรื อวัตถุที่เป็ นโลหะใดๆ
อย่าเคาะหรื อบิดการ์ ดหน่วยความจํา
อย่าพยายามแยกชิ ้นส่วนหรื อดัดแปลงการ์ ดหน่วยความจํา
อย่าใช้ หรื อจัดเก็บการ์ ดหน่วยความจําไว้ ในบริ เวณที่มีความชื ้นหรื อมีการกัดกร่อน หรื อในสภาพแวดล้ อมที่มีความร้ อนสูงเกินไป เช่น ในรถยนต์ที่ปิดประตูหน้ าต่างไว้ ในช่วงหน้ าร้ อน มี
แสงแดดส่องโดยตรง หรื อใกล้ กบั เครื่ องทําความร้ อน ฯลฯ
อย่าให้ สงิ่ สกปรก ฝุ่ น หรื อวัตถุแปลกปลอมเข้ าไปในช่องเสียบการ์ ดหน่วยความจํา
ตรวจสอบว่าคุณได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจําอย่างถูกต้ อง การ์ ดหน่วยความจําอาจไม่ทํางานอย่างถูกต้ องจนกว่าจะใส่การ์ ดเข้ าไปจนสุด
เราขอแนะนําให้ คณ
ุ ทําการสํารองข้ อมูลสําคัญที่คดั ลอกมา เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อความเสียหายของข้ อมูลที่คณ
ุ จัดเก็บไว้ ในการ์ ดหน่วยความจํา
อย่าถอดการ์ ดหน่วยความจําออกในขณะที่อปุ กรณ์เปิ ดทํางานอยู่ ข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ อาจเสียหายหรื อสูญหายหากคุณถอดการ์ ดหน่วยความจําออกในขณะที่อปุ กรณ์เปิ ดทํางานอยู่

SIM การ์ ด
ห้ ามใส่ SIM การ์ ดที่ไม่สามารถใช้ งานร่วมกันได้ กบั ช่องเสียบ SIM การ์ ดของคุณ เพราะอาจทําให้ SIM การ์ ดหรื ออุปกรณ์ของคุณเสียหายอย่างถาวรได้ หากจําเป็นต้ องใช้ อะแดปเตอร์ เพื่อใส่
เข้ าไปในอุปกรณ์ของคุณหรื ออุปกรณ์อื่น อย่าใส่ SIM การ์ ดเข้ าไปโดยตรงโดยไม่มีอะแดปเตอร์ ตามที่ระบุ
หมายเหตุ

Sony ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ SIM การ์ ดที่ไม่สามารถใช้ งานร่วมกันได้ หรื อผ่านการดัดแปลง

เสาอากาศ
การใช้ เสาอากาศอื่นที่ไม่ได้ วางจําหน่ายโดย Sony อาจทําให้ อปุ กรณ์เคลื่อนที่เสียหาย ลดสมรรถนะของอุปกรณ์ และทําให้ ระดับอัตราการดูดซึมเฉพาะ (SAR) สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ อย่า
ให้ มือของคุณบังเสาอากาศเนื่องจากจะมีผลต่อคุณภาพการโทรและระดับพลังงาน และทําให้ ระยะเวลาสนทนาและการเปิ ดเครื่ องเพื่อรอรับสายสันลง
้

สภาพแวดล้ อมที่อาจมีอันตรายจากการระเบิด
แม้ วา่ จะมีโอกาสเกิดขึ ้นได้ น้อยมาก แต่อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณอาจก่อให้ เกิดประกายไฟได้ ประกายไฟในพืนที
้่ ่ดงั กล่าวอาจก่อให้ เกิดการระเบิดหรื อไฟไหม้ ที่สง่ ผลให้ เกิดการบาดเจ็บ
ต่อร่างกายหรื อเสียชีวิต สภาพแวดล้ อมที่อาจมีอนั ตรายจากการระเบิดส่วนใหญ่จะมีเครื่ องหมายแสดงไว้ อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ทกุ แห่งที่มีเครื่ องหมายดังกล่าว
• ปิ ดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่อาจมีอนั ตรายจากการระเบิด
• อย่าใช้ งานอุปกรณ์ของคุณในสภาพแวดล้ อมที่อาจมีอนั ตรายจากการระเบิด เช่น ปั๊ มนํ ้ามัน คลังนํ ้ามัน โรงงานสารเคมี หรื อพื ้นที่ไวไฟ และพื ้นที่อื่นๆ ที่อาจติดไฟและอาจเกิดการ
ระเบิดได้
• อย่าชาร์ จอุปกรณ์ใกล้ กบั วัสดุที่ตดิ ไฟได้ เนื่องจากความร้ อนสามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ ได้
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เวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ นการส่วนบุคคลเท่านัน้

พืน้ ที่ที่อาจเกิ ดการระเบิด
ปิ ดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทงหมดของคุ
ั้
ณเมื่ออยูใ่ นพื ้นที่ที่อาจเกิดการระเบิดหรื อในพื ้นที่ที่ติดประกาศให้ “ปิ ดวิ ทยุสื่อสารสองทาง” เพื่อหลีกเลีย่ งการรบกวนการทํางานที่อาจเกิดการ
ระเบิด คนงานก่อสร้ างมักใช้ อปุ กรณ์ความถี่วิทยุแบบการควบคุมระยะไกลในการจุดระเบิด

อุปกรณ์ เสริม
อุปกรณ์เสริ มอาจส่งผลต่อการสัมผัส RF การทํางานของคลื่นวิทยุ ความดัง ความปลอดภัยด้ านไฟฟ้ า และส่วนอื่นๆ
Sony Mobile ไม่ได้ ทดสอบอุปกรณ์เสริ มที่ไม่ใช่ของแท้ และการรับประกันนันไม่
้ ได้ ครอบคลุมถึงการที่อปุ กรณ์ทํางานล้ มเหลวจากการใช้่ อปุ กรณ์เสริ มประเภทนัน้ อุปกรณ์เสริ มและชิ ้นส่วนที่
ไม่ใช่ของแท้ นนอาจเพิ
ั้
่มความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ อุปกรณ์เสริ มที่ไม่ใช่ของแท้ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานที่ลดลงของอุปกรณ์ เกิดความเสียหาย เกิดไฟ
ไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรื อได้ รับบาดเจ็บ การใช้ อปุ กรณ์เสริ มที่ผลิตโดยผู้ผลิตอื่นอาจทําให้ ระดับ SAR แตกต่างออกไปจากที่รายงาน
• ใช้ อปุ กรณ์เสริ มที่ได้ รับการรับรองเท่านัน้
• ห้ ามสวมหรื อใช้ งานชุดหูฟัง Bluetooth ในลักษณะที่จะทําให้ คณ
ุ รู้สกึ ไม่สบายหรื อทําให้ อปุ กรณ์ได้ รับแรงกด

อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ส่วนตัว
อุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่สง่ คลื่นวิทยุอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดฝั งในร่างกาย ดังนันก่
้ อนใช้ งานอุปกรณ์ในบริ เวณใกล้ กบั อุปกรณ์ทางการแพทย์สว่ นตัว โปรด
ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
• ปรึกษาเจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลที่ได้ รับอนุญาตและโปรดอ้ างอิงคําแนะนําของผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ก่อนใช้ อปุ กรณ์ใกล้ กบั อุปกรณ์ชว่ ยการเต้ นของหัวใจหรื ออุปกรณ์ทางการ
แพทย์อื่นๆ
• หากคุณอยูใ่ นระยะใกล้ กบั อุปกรณ์ชว่ ยการเต้ นของหัวใจหรื ออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ หรื ออยูใ่ นโรงพยาบาล หรื อมีอปุ กรณ์ชว่ ยการเต้ นของหัวใจหรื อประสาทหูเทียม หรื อใช้
อุปกรณ์ชว่ ยฟั ง โปรดขอคําปรึกษาจากแพทย์ที่ได้ รับอนุญาต และศึกษาคําแนะนําจากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์นนๆ
ั ้ ก่อนใช้ อปุ กรณ์นี ้
• เว้ นระยะห่างอย่างน้ อย 15 ซม. (6 นิ ้ว) ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงของการรบกวนการทํางาน
• ปิ ดอุปกรณ์ของคุณหากคุณสงสัยว่ามีคลื่นรบกวน
• หากคุณมีอปุ กรณ์ชว่ ยการเต้ นของหัวใจ อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ ในกระเป๋ าเสื ้อของคุณ

การขับรถ
ในบางกรณี ผู้ผลิตรถยนต์อาจไม่อนุญาตให้ ใช้ งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ในรถยนต์ เว้่ นแต่จะใช้ ชดุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี ที่มีเสาอากาศภายนอก
•
•
•
•

โปรดตรวจสอบกับตัวแทนผู้ผลิตรถยนต์เพื่อให้ แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่หรื อชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี ของ Bluetooth จะไม่สง่ ผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์
โปรดมีสมาธิในการขับขี่ตลอดเวลาและปฏิบตั ติ ามกฎหมายในท้ องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ในขณะขับขี่
อย่าวางอุปกรณ์ของคุณ หรื อติดตังอุ
้ ปกรณ์ไร้ สายไว้ เหนือถุงลมนิรภัยภายในรถยนต์
อย่าใช้ งานฟั งก์ชนั GPS ในลักษณะที่อาจทําให้ เสียสมาธิจากการขับขี่

ฟั งก์ ชันที่ขนึ ้ อยู่กับ GPS/ตําแหน่ งที่ตงั ้
อุปกรณ์บางรุ่นมีฟังก์ชนั GPS/ตําแหน่งที่ตงให้
ั ้ มาด้ วย การระบุตําแหน่งที่ตงนั
ั ้ นจะให้
้
บริ การ “ตามจริ ง” และ “อาจมีข้อผิดพลาด” Sony ไม่ได้ เป็ นตัวแทนหรื อรับประกันความแม่นยําของ
ข้ อมูลตําแหน่งที่ตงนั
ั ้ นๆ
้
การใช้ งานข้ อมูลตามตําแหน่งที่ตงของอุ
ั้
ปกรณ์นนอาจถู
ั้
กรบกวนหรื อมีข้อผิดพลาด และอาจขึ ้นอยูก่ บั สัญญาณเครื อข่ายอีกด้ วย โปรดทราบว่าความสามารถในการใช้ งานนันอาจลดลง
้
หรื อ
ไม่สามารถใช้ งานได้ ในสภาพแวดล้ อมบางแห่ง เช่น ภายในอาคารหรื อพื ้นที่ตดิ กับอาคาร

โหมดใช้ งานบนเครื่ องบิน
หากอุปกรณ์ของคุณมีฟังก์ชนั Bluetooth และ WLAN (LAN ไร้ สาย) คุณจะสามารถเปิ ดใช้ งานในโหมดใช้ งานบนเครื่ องบินได้ แต่อาจไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ งานบนเครื่ องบินหรื อในพื ้นที่อื่น
ซึง่ ไม่อนุญาตให้ มีการรับส่งคลื่นวิทยุ ในสภาพแวดล้ อมดังกล่าว โปรดขออนุญาตให้ ถกู ต้ องก่อนเปิ ดใช้ งาน Bluetooth หรื อฟั งก์ชนั LAN ไร้ สาย แม้ จะใช้ งานในโหมดใช้ งานบนเครื่ องบิน
ก็ตาม

มัลแวร์
มัลแวร์ เป็นซอฟต์แวร์ ที่สามารถทําให้ อปุ กรณ์ของคุณเสียหายได้ มัลแวร์ หรื อโปรแกรมที่เป็ นอันตรายรวมไปถึงไวรัส หนอน สปายแวร์ และโปรแกรมไม่พงึ ประสงค์อื่นๆ ขณะที่อปุ กรณ์ใช้
เครื่ องมือรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายเหล่านัน้ Sony ไม่ขอรับประกันหรื อรับรองว่าอุปกรณ์จะป้องกันมัลแวร์ เข้ าสูเ่ ครื่ องได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลดความเสีย่ งจากการ
โจมตีของมัลแวร์ ได้ โดยใช้ ความระมัดระวังเมื่อดาวน์โหลดเนื ้อหาหรื อรับแอปพลิเคชัน, โดยการหลีกเลี่ยงการเปิ ดหรื อตอบข้ อความจากแหล่งที่มาที่ไม่ร้ ูจกั , โดยการใช้ บริ การที่ไม่นา่ ไว้ วางใจ
ในการเข้ าใช้ อินเทอร์ เน็ต, และโดยการดาวน์โหลดเฉพาะเนื ้อหาจากแหล่งที่มาที่ร้ ูจกั และไว้ วางใจไปที่อปุ กรณ์เคลื่อนที่
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การป้องกันข้ อมูลส่ วนตัว
โปรดลบข้ อมูลส่วนตัวออกก่อนกําจัดอุปกรณ์ สําหรับการลบข้ อมูล ให้ รีเซ็ตเป็ นข้ อมูลจากโรงงาน การลบข้ อมูลออกจากหน่วยความจําของอุปกรณ์ไม่ได้ เป็นการรับรองว่าจะไม่สามารถกู้
ข้ อมูลคืนมาได้ Sony ไม่รับประกันการกู้คืนข้ อมูล และจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ แม้ จะทําการรี เซ็ตเป็ นข้ อมูลจากโรงงานแล้ วก็ตาม

การกําจัดอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ เก่ า (ใช้ กับสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ที่มีระบบเก็บรวบรวมแบบคัดแยก)
สัญลักษณ์นี ้บนผลิตภัณฑ์หรื อบนบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ระบุวา่ ห้ ามกําจัดทิ ้งผลิตภัณฑ์รวมกับขยะครัวเรื อนทัว่ ไป แต่ให้ นําไปกําจัดทิ ้งที่จดุ เก็บรวบรวมที่เหมาะสมเพื่อ
รี ไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อตรวจสอบให้ แน่ใจว่ากําจัดผลิตภัณฑ์นี ้อย่างเหมาะสม คุณจะสามารถช่วยป้องกันผลเสียต่อสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพของ
มนุษย์ซงึ่ อาจจะเกิดขึ ้นหากกําจัดของเสียจากผลิตภัณฑ์นี ้อย่างไม่เหมาะสม การรี ไซเคิลจะช่วยอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรี ไซเคิล
ผลิตภัณฑ์นี ้ โปรดติดต่อสํานักงานประจําเขต บริ การกําจัดขยะจากครัวเรื อน หรื อร้ านค้ าที่คณ
ุ ซื ้อผลิตภัณฑ์นี ้

อุปกรณ์ ท่ สี นับสนุนการดูภาพสามมิติ
เมื่อดูภาพสามมิติที่ถ่ายโดยอุปกรณ์ที่สนับสนุนการดูภาพสามมิติ คุณอาจรู้สกึ ไม่สบาย ไม่วา่ จะเป็ นอาการเมื่อยล้ าสายตา มีอาการเหนื่อยล้ า หรื ออาการคลื่นไส้ เมื่อดูผา่ นทางจอภาพที่
สนับสนุนการดูภาพสามมิติ เราขอแนะนําให้ คณ
ุ หยุดพักเป็ นระยะเพื่อป้องกันการเกิดอาการเหล่านี ้ อย่างไรก็ตาม คุณต้ องเป็นผู้พิจารณาระยะเวลาและความถี่ของการหยุดพักที่เหมาะสม
ด้ วยตัวคุณเอง เนื่องจากระยะเวลาและความถี่ในการหยุดพักที่จําเป็ นกับแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน หากคุณเผชิญกับอาการไม่สบายใดๆ โปรดหยุดการรับชมภาพ 3D จนกว่าคุณจะรู้สกึ ดี
ขึ ้นและปรึกษาแพทย์ตามความจําเป็ น สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้ างอิงจากคูม่ ือการใช้ งานที่ให้ มากับอุปกรณ์ 3D หรื อซอฟต์แวร์ 3D ที่คณ
ุ ใช้ กบั อุปกรณ์นี ้

เทอร์ มนิ ัล TTY ในสหรั ฐอเมริกา
คุณสามารถใช้ เทอร์ มินลั TTY พร้ อมกับอุปกรณ์ Sony ของคุณได้ โปรดดูข้อมูลคุณสมบัตใิ นการเข้ าใช้ และวิธีแก้ ปัญหาสําหรับผู้ที่มีความต้ องการพิเศษใน blogs.sonymobile.com/aboutus/sustainability/accessibility/overview/ หรื อติดต่อ Sony ที่หมายเลข 1-855-806-8464
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เกี่ยวกับการสัมผัส RF และอัตราการดูดซึมเฉพาะ (SAR)
การสัมผัส RF และอัตราการดูดซึมเฉพาะ (SAR)
ข้ อมูล SAR ได้ ถกู จัดเตรี ยมให้ แก่พลเมืองในประเทศที่ใช้ ข้อจํากัด SAR ซึง่ ได้ รับการแนะนําจากคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้ านการป้องกันการแผ่รังสีที่ไม่ใช่ไอออน (ICNIRP) หรื อ
สถาบันวิศวกรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) ICNIRP กําหนดให้ SAR จํากัดอยูท่ ี่ 2 W/kg โดยเฉลีย่ ต่อเนื ้อเยื่อร่างกาย สิบ (10) กรัม ในขณะที่ IEEE กําหนดให้ SAR จํากัดอยูท่ ี่ 1.6
W/kg โดยเฉลี่ยต่อเนื ้อเยื่อร่างกาย หนึง่ (1) กรัม ข้ อกําหนดเหล่านี ้มาจากแนวทางปฏิบตั ิทางวิทยาศาสตร์ ที่กล่าวถึงส่วนเผื่อด้ านความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อให้ แน่ใจได้ วา่ ทุกคนจะมี
ความปลอดภัย ไม่วา่ จะอายุเท่าไหร่หรื อมีสขุ ภาพอย่างไร
ค่า SAR และระยะห่างในการทดสอบจะแตกต่างกัน ขึ ้นอยูก่ บั วิธีการวัด อุปกรณ์ที่ทดสอบ (โทรศัพท์หรื อแท็บเล็ต) และขึ ้นอยูก่ บั ว่าใช้ ฟังก์ชนั ฮอตสปอต Wi-Fi อยูห่ รื อไม่ แต่จะแสดงค่า
SAR สูงสุดเท่านัน้
WHO (องค์การอนามัยโลก) ระบุวา่ ข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั นันไม่
้ ได้ ระบุความจําเป็ นในการระมัดระวังเป็ นพิเศษเกี่ยวกับการใช้ แท็บเล็ตหรื อโทรศัพท์ สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับหัวข้ อนี ้ โปรดไปที่ who.int/emf และอ้ างอิงจากเอกสารข้ อเท็จจริ งหมายเลข 193 who.int/mediacentre/factsheets/fs193 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสาธารณสุข: โทรศัพท์มือถือ สําหรับ
ข้ อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับ SAR สามารถดูได้ จากเว็บไซต์ขององค์กร Mobile Manufacturers Forum EMF ที่ emfexplained.info
สําหรับข้ อมูลเฉพาะแต่ละภูมิภาคเกี่ยวกับการสัมผัสคลืน่ วิทยุ (SAR) กรุณาเลือกภูมิภาคของคุณ:

สหรัฐอเมริ กา
เมื่อเปิ ดอุปกรณ์เคลื่อนที่หรื อเปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั แฮนด์ฟรี แบบ Bluetooth อุปกรณ์จะแผ่คลืน่ ความถี่วิทยุในระดับที่ตํ่า แนวทางด้ านความปลอดภัยนานาชาติได้ รับการพัฒนาผ่านการ
ประเมินผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เป็นระยะและละเอียดรอบคอบ แนวทางเหล่านี ้จะกําหนดระดับการสัมผัสคลืน่ ความถี่วิทยุที่ได้ รับอนุญาต แนวทางนี ้ยังกําหนดค่าเพิ่มเติมด้ านความ
ปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อให้ แน่ใจได้ วา่ ทุกคนจะมีความปลอดภัย และเพื่อให้ เป็นไปตามความแปรผันต่างๆ ในการวัด อัตราการดูดซึมเฉพาะ (SAR) ถูกนํามาใช้ ในการวัดพลังงาน
ความถี่วิทยุที่ร่างกายจะดูดซับเข้ าไปเมื่อใช้ งานอุปกรณ์เคลือ่ นที่ แม้ วา่ ค่า SAR นี ้ จะกําหนดจากระดับพลังงานสูงสุดที่ได้ รับการรับรองในสภาวะของห้ องปฏิบตั ิการ แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี ้
ได้ รับการออกแบบมาให้ ใช้ พลังงานตํ่าที่สดุ ในการเข้ าถึงเครื อข่ายที่เลือก ระดับ SAR ที่แท้ จริ งจึงอาจตํ่ากว่าค่านี ้มาก ยังไม่มีการพิสจู น์วา่ ค่า SAR ที่แตกต่างกันจะมีระดับความปลอดภัยที่
ต่างกันด้ วย ผลิตภัณฑ์ที่มีภาครับส่งสัญญาณวิทยุซงึ่ จําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริ กา ต้ องผ่านการรับรองโดย Federal Communications Commission (FCC) หากจําเป็ น การทดสอบจะ
มีขึ ้นเมื่อนําอุปกรณ์มาติดที่หแู ละเมื่อสวมเข้ ากับร่างกาย สําหรับการทํางานแบบสวมเข้ ากับร่างกาย อุปกรณ์จะถูกทดสอบเมื่ออยูห่ า่ งจากร่างกายอย่างน้ อย 15 มม. โดยไม่มีชิ ้นส่วนโลหะ
ใดอยูใ่ กล้ กบั อุปกรณ์ หรื อเมื่อใช้ งานกับอุปกรณ์เสริ มของ Sony ที่เหมาะสมและสวมเข้ ากับร่างกาย เมื่อเปิ ดใช้ งานร่วมกับฟั งก์ชนั “ฮอตสปอต” ให้ ใช้ งานที่ระยะห่าง 10 มม.
หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR และการสัมผัสกับคลื่นความถี่วิทยุ โปรดไปที่: http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/

ฝรังเศส
่
ขันตอนง่
้
ายๆ ที่ชว่ ยลดระดับการสัมผัสคลืน่ ความถี่วิทยุ ลดกําลังในการส่งสัญญาณของอุปกรณ์เคลือ่ นที่โดยการใช้ งานภายใต้ สภาพคลื่นสัญญาณที่เหมาะสมตามความแรงของสัญญาณ
ที่ระบุไว้ บนหน้ าจอ โดยทัว่ ไป ยิ่งคุณอยูใ่ กล้ เสาอากาศของผู้ให้ บริ การมากเท่าไร อุปกรณ์เคลือ่ นที่จะใช้ กําลังตํ่าลงมากเท่านัน้
ข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ไม่ได้ ระบุวา่ ต้ องใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษในการใช้ อปุ กรณ์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม องค์กรต่างๆ อย่างองค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยา
แนะนําไว้ วา่ ผู้ที่ต้องการลดระดับการสัมผัสคลื่นความถี่วิทยุควรลดระยะเวลาการใช้ อปุ กรณ์เคลื่อนที่ให้ น้อยลง และใช้ อปุ กรณ์เสริ มแบบแฮนด์ฟรี เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กบั
ศีรษะและร่างกาย หากทําได้ กฎหมายบังคับใช้ ของประเทศฝรั่งเศสกําหนดให้ เราแจ้ งให้ คําแนะนําในการวางอุปกรณ์ให้ หา่ งจากหน้ าท้ องของหญิงมีครรภ์และหน้ าท้ องส่วนล่างของเด็กและ
เยาวชน

ประเทศอื่นๆ ทัวโลก
่
(RoW)
หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR และการสัมผัสกับคลื่นความถี่วิทยุ โปรดไปที่: blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/
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ระเบียบการส่งออก
อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริ มอาจอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของกฎหมายและระเบียบควบคุมการส่งออก
ในกรณีที่มีการส่งออกหรื อส่งกลับอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริ ม ลูกค้ ามีหน้ าที่ในการปฏิบตั ติ ามระเบียบการที่จําเป็นโดยอยูใ่ นความรับผิดชอบและค่าใช้ จา่ ยของตนเอง โปรดติดต่อหน่วยงานที่
มีอํานาจเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการ
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ข้อตกลงใบอนุญาตและเครื่องหมายการค้า
ข้ อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ ที่จดั ส่งมาพร้ อมกับอุปกรณ์และสือ่ ต่างๆ ของซอฟต์แวร์ เป็ นของ Sony Mobile Communications Inc. และ/หรื อบริ ษัทในเครื อ และซัพพลายเออร์ และผู้ให้ อนุญาต
Sony Mobile ให้ ใบอนุญาตที่ไม่เฉพาะเจาะจงและมีเงื่อนไขแก่คณ
ุ สําหรับการใช้ ซอฟต์แวร์ ควบคูไ่ ปกับอุปกรณ์ที่ตดิ ตังซอฟต์
้
แวร์ หรื อจัดส่งมาด้ วยเท่านัน้ ความเป็ นเจ้ าของซอฟต์แวร์ นี ้ไม่
สามารถขาย เปลีย่ นแปลง หรื อโอนสิทธิได้
ห้ ามใช้ วิธีการใดๆ ในการค้ นหาซอร์ สโค้ ดหรื อคอมโพเนนต์ใดๆ ของซอฟต์แวร์ ห้ ามผลิตซํ ้าและแจกจ่ายซอฟต์แวร์ หรื อดัดแปลงซอฟต์แวร์ คุณได้ รับสิทธิที่จะถ่ายโอนสิทธิและข้ อกําหนดของ
ซอฟต์แวร์ ไปยังบุคคลที่สามโดยร่วมกับอุปกรณ์ที่คณ
ุ ได้ รับพร้ อมกับซอฟต์แวร์ เท่านัน้ ให้ บคุ คลที่สามยอมรับที่จะผูกพันกับข้ อตกลงของใบอนุญาตนี ้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ใบอนุญาตนี ้มีผลตลอดอายุการใช้ งานของอุปกรณ์นี ้ ใบอนุญาตนี ้สามารถสิ ้นสุดได้ จากการถ่ายโอนสิทธิในอุปกรณ์ของคุณไปยังบุคคลที่สามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หากไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี ้ ใบอนุญาตนี ้จะสิ ้นสุดลงในทันที
Sony Mobile และซัพพลายเออร์ บคุ คลที่สาม และผู้ให้ อนุญาตขอสงวนสิทธิทงหมด
ั้
ชื่อ และผลประโยชน์ทงหมดของซอฟต์
ั้
แวร์ ในขอบเขตที่ซอฟต์แวร์ มีเอกสารหรื อรหัสของบุคคลที่สาม
บุคคลที่สามในกรณีเช่นนี ้ควรได้ รับประโยชน์จากข้ อตกลงเหล่านี ้
ใบอนุญาตนี ้อยูภ่ ายใต้ กฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ หากมีการบังคับใช้ ข้ อกําหนดต่างๆ ที่กล่าวมาจะใช้ กบั สิทธิอนั พึงมีของผู้บริ โภคตามกฎหมาย
ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ ที่ให้ มาด้ วยหรื อที่ให้ มาควบคูก่ บั อุปกรณ์ของคุณมีข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ข้ อกําหนดเช่นนี ้จะครอบคลุมความเป็ นเจ้ าของและการใช้่ งานซอฟต์แวร์ ของคุณเช่น
กัน
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ผลิตภัณฑ์และชื่อบริ ษัททังหมดที
้
่กล่าวไว้ ในที่นี่เป็นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของเจ้ าของผลิตภัณฑ์หรื อบริ ษัทดังกล่าว
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ั้
่ไม่ได้ กล่าวไว้ อย่างชัดแจ้ งในที่นี ้

14
เวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ นการส่วนบุคคลเท่านัน้

หมายเลขตีพิมพ์
11.1

15
เวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ นการส่วนบุคคลเท่านัน้

