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เกี่ยวกับการรับประกัน
การรั บประกันแบบมีเงื่อนไข
ตามข้ อกําหนดของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี ้ Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan หรื อบริ ษัทท้ องถิ่นใน
เครื อ รับประกันอุปกรณ์นี ้ (รวมถึงโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรื ออุปกรณ์เสริ ม) ว่าไม่มีข้อบกพร่องในการออกแบบ วัสดุ และฝี มือช่าง ณ ช่วงเวลาที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อสินค้ า
หากอุปกรณ์ของคุณจําเป็ นต้ องมีการรับบริ การตามระยะประกัน โปรดส่งอุปกรณ์คืนให้ กบั ตัวแทนจําหน่ายที่คณ
ุ ซื ้อ หรื อไปที่ support.sonymobile.com/contact เพื่อติดต่อคูค่ ้ าที่ให้ บริ การ
ซ่อมแซมของ Sony Mobile (อาจมีคา่ บริ การในอัตราท้ องถิ่น)
ถ้ าอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถทํางานได้ ภายใต้ การใช้ งานและการบริ การตามปกติระหว่างระยะประกัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องจากการออกแบบ วัสดุหรื อฝี มือแรงงาน ตัวแทน
จําหน่ายหรื อคูค่ ้ าที่ให้ บริ การของ Sony Mobile ที่ได้ รับการแต่งตังในประเทศ/ภู
้
มิภาคที่คณ
ุ ซื ้ออุปกรณ์ จะซ่อมแซม เปลีย่ นอุปกรณ์ให้ ใหม่ หรื อคืนเงินค่าอุปกรณ์ตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่
กําหนดไว้ ในที่นี ้
Sony Mobile 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
Mobile ไม่สามารถสํารองข้ อมูลรายการดาวน์โหลดบางอย่างได้ Sony Mobile ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้ อมูลที่สญ
ู หายทุกชนิด และจะไม่ชดเชยความสูญเสียดังกล่าวให้ กบั คุณ คุณควรทําสําเนาข้ อมูลสํารองของ
ข้ 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/บางรัฐ อาจมีการร้ องขอตรวจสอบข้ อมูลอื่นเพิ่มเติม) ของอุปกรณ์ที่ตวั แทนจําหน่ายที่ได้ รับอนุญาตจาก Sony Mobile ได้ ออกให้ กบั ผู้ซื ้อ Sony Mobile ขอสงวนสิทธิในการ
ปฏิเสธการรับบริ การตามระยะประกันของคุณ หากข้ อมูลนี ้ถูกลบหรื อมีการเปลีย่ นแปลงหลังจากตัดสินใจซื ้ออุปกรณ์จากตัวแทนจําหน่าย
2 หาก Sony Mobile ซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ การซ่อมแซมจุดบกพร่องหรื ออุปกรณ์ที่เปลี่ยนให้ ใหม่นี ้จะได้ รับความคุ้มครองจากการรับประกันเป็ นระยะเวลาเท่ากับเวลาที่เหลือ
ของระยะประกันเดิมหรื อเป็ นเวลาเก้ าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซอ่ มแซม แล้ วแต่วา่ ระยะเวลาใดจะยาวกว่า อุปกรณ์ที่ได้ รับการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนให้ ใหม่อาจมีการใช้ อปุ กรณ์ปรับ
สภาพแล้ วที่ทํางานได้ เทียบเท่า ชิ ้นส่วนหรื อส่วนประกอบที่ได้ รับการเปลีย่ นทดแทนจะถือเป็ นทรัพย์สนิ ของ Sony Mobile
3 การรับประกันนี ้ไม่ครอบคลุมความล้ มเหลวของอุปกรณ์ที่เกิดจาก:
• การสึกหรอและเสื่อมสภาพตามปกติ
• ใช้ งานในสภาพแวดล้ อมที่เกินขีดจํากัดอัตรา IP ที่เกี่ยวข้ อง ถ้ ามี (รวมความเสียหายจากของเหลวหรื อการตรวจพบของเหลวภายในอุปกรณ์ที่เกิดจากการใช้ งานดังกล่าว)
• การใช้ งานผิดประเภทหรื อการไม่ใช้ งานตามคําแนะนําที่เกี่ยวข้ องของ Sony Mobile สําหรับการใช้ งานและการบํารุงรักษาอุปกรณ์
การรับประกันนี ้ไม่ครอบคลุมการใช้ งานที่ล้มเหลวใดๆ ของอุปกรณ์อนั เนื่องจากอุบตั เิ หตุ การดัดแปลงหรื อการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ หรื อฮาร์ ดแวร์ หรื อภัยธรรมชาติ
4 แบตเตอรี่ แบบชาร์ จซํ ้าได้ สามารถนําไปชาร์ จซํ ้าและใช้ งานใหม่ได้ มากกว่าหนึง่ ร้ อยครัง้ อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ จะเสื่อมสภาพในท้ ายที่สดุ ซึง่ ไม่ถือว่าเป็ นข้ อบกพร่อง แต่ถือเป็นการ
สึกหรอและเสือ่ มสภาพตามปกติ เมื่อระยะเวลาการโทรหรื อระยะเวลาการแสตนด์บายนันน้
้ อยลงอย่างสังเกตเห็นได้ ชดั นัน่ คือถึงเวลาที่ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ (ควรให้ คคู่ ้ าที่ให้ บริ การ
ของ Sony Mobile เท่านันเป็
้ นผู้ถอดหรื อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ที่ติดมากับตัวเครื่ อง) Sony Mobile แนะนําให้ คณ
ุ ใช้ เฉพาะแบตเตอรี่ และเครื่ องชาร์ จที่ได้ รับการรับรองจาก Sony Mobile
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 Mobile ดังนัน้ Sony Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการทํางาน ความพร้ อมในการให้
บริ การ พื ้นที่ครอบคลุม และบริ การหรื อพิกดั ของระบบดังกล่าว
6 การรับประกันนี ้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การทํางานผิดปกติ และ/หรื อความล้ มเหลวของอุปกรณ์ที่เกิดจากการติดตัง้ การดัดแปลง หรื อการซ่อมแซมหรื อการเปิ ดผลิตภัณฑ์โดย
บุคคลที่ไม่ได้ รับอนุญาตจาก Sony Mobile
7 การรับประกันนี ้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การทํางานผิดปกติและ/หรื อความล้ มเหลวของอุปกรณ์ที่เกิดจากการใช้ อปุ กรณ์เสริ มหรื ออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ที่ไม่ใช่อปุ กรณ์แท้ ของ
Sony ซึง่ ผลิตขึ ้นเพื่อใช้ ร่วมกับอุปกรณ์ดงั กล่าวโดยเฉพาะ
8 Sony Mobile ปฏิเสธความรับผิดใดๆ และการรับประกันทังหมด
้
ไม่วา่ จะโดยชัดแจ้ งหรื อโดยนัยสําหรับความเสียหาย การทํางานผิดปกติและ/หรื อความล้ มเหลวที่เกิดขึ ้นกับอุปกรณ์
หรื ออุปกรณ์ตอ่ พ่วงที่เป็ นผลจากไวรัส ม้ าโทรจัน สปายแวร์ หรื อซอฟต์แวร์ ที่เป็ นอันตรายอื่นๆ Sony Mobile ขอแนะนําเป็นอย่างยิ่งให้ คณ
ุ ติดตังซอฟต์
้
แวร์ ป้องกันไวรัสที่เหมาะสมบน
อุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ตอ่ พ่วงใดๆ และทําการอัปเดตอยูเ่ สมอเพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตาม ให้ เป็ นที่เข้ าใจกันว่า ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวนันจะ
้
ไม่สามารถป้องกันอุปกรณ์ของคุณหรื ออุปกรณ์ตอ่ พ่วงได้ อย่างสมบูรณ์ และ Sony Mobile ขอปฏิเสธความรับผิดไม่วา่ จะโดยชัดแจ้ งหรื อโดยนัย ในกรณีที่ความผิดพลาดนันเกิ
้ ดจาก
ซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัสที่ใช้ ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
9 • สําหรับลูกค้าในสหรัฐฯ
Sony Mobile ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ยด้ านแรงงานและชิ ้นส่วนที่คณ
ุ ต้ องชําระซึง่ เกี่ยวข้ องกับการซ่อมแซมหรื อบริ การจากผู้ให้ บริ การ/ผู้มอบบริ การอื่นซึง่ ไม่ใช่คคู่ ้ าที่ให้ บริ การของ
Sony Mobile ที่ได้ รับการแต่งตัง้
• สําหรับลูกค้าในประเทศและภูมิภาคอื่น
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การแก้ ไขข้ อมูลใดๆ ในฉลากบนอุปกรณ์จะมีผลให้ การรับประกันเป็ นโมฆะ
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/ภูมิภาค/รัฐไม่อนุญาตให้ มีข้อยกเว้ นหรื อข้ อจํากัดเกี่ยวกับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุหรื อความเสียหายที่เกิดขึ ้นตามมา หรื อไม่อนุญาตให้ มีข้อจํากัดเกี่ยวกับระยะ
เวลาของการรับประกันแบบเป็นนัย 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

อเมริ กนั ซามัว

12 เดือน

แองกวิลลา

12 เดือน

แอนติกาและบาร์ บดู า

12 เดือน

อาร์ เจนตินา

12 เดือน

อารูบา

12 เดือน

บาฮามาส

12 เดือน

บาร์ เบโด

12 เดือน

เบลีซ

12 เดือน

เบอร์ มิวด้ า

12 เดือน

โบลิเวีย

12 เดือน

บราซิล

12 เดือน

แคนาดา

12 เดือน

หมูเ่ กาะเคย์แมน

12 เดือน

ชิลี

12 เดือน

โคลอมเบีย

12 เดือน

คอสตาริ กา

12 เดือน

คิวบา

12 เดือน

โดมินิกนั

12 เดือน

สาธารณรัฐโดมินิกนั

12 เดือน

เอกวาดอร์

12 เดือน

เอลซัลวาดอร์

12 เดือน

หมูเ่ กาะฟอล์กแลนด์

12 เดือน

เฟรนช์เกียนา

24 เดือน

เฟรนช์พอลินีเชีย

12 เดือน

กรี นแลนด์

12 เดือน

เกรเนดา

12 เดือน

กัวเดอลุป

24 เดือน

กัวเตมาลา

12 เดือน

เฮติ

12 เดือน

ฮอนดูรัส

12 เดือน

จาเมกา

12 เดือน

มาร์ ตีนิก

24 เดือน

เม็กซิโก

12 เดือน

4
เวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ นการส่วนบุคคลเท่านัน้

มอนต์เซอร์ รัต

12 เดือน

เนเธอร์ แลนด์แอนทิลลีส

12 เดือน

นิการากัว

12 เดือน

ปานามา

12 เดือน

ปารากวัย

12 เดือน

เปรู

12 เดือน

เปอร์ โตริ โก

12 เดือน

เซนต์คิตส์และเนวิส

12 เดือน

เซนต์ลเู ซีย

12 เดือน

แซ็งปี แยร์ และมีเกอลง

12 เดือน

เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

12 เดือน

ซูรินาม

12 เดือน

ตริ นิแดดและโตเบโก

12 เดือน

สหรัฐอเมริ กา

12 เดือน

อุรุกวัย

12 เดือน

เวเนซุเอลา

12 เดือน

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

การรับประกัน

อาร์ เมเนีย

12 เดือน

อาเซอร์ ไบจาน

12 เดือน

บังกลาเทศ

12 เดือน

ภูฏาน

12 เดือน

บริ ตชิ อินเดียนโอเชียนเทร์ ริทอรี

12 เดือน

บรูไนดารุสซาลาม

12 เดือน

กัมพูชา

12 เดือน

จีนแผ่นดินใหญ่

โทรศัพท์: 12 เดือน
แท็บเล็ต: 24 เดือน

เขตบริ หารพิเศษฮ่องกง

12 เดือน

อินเดีย

12 เดือน

อินโดนีเซีย

12 เดือน

ญี่ปนุ่

12 เดือน

คาซัคสถาน

12 เดือน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

12 เดือน

สาธารณรัฐเกาหลี

12 เดือน

คีร์กีซสถาน

12 เดือน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

12 เดือน

มาเก๊ า

12 เดือน

มาเลเซีย

12 เดือน

มัลดีฟส์

12 เดือน
5
เวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ นการส่วนบุคคลเท่านัน้

มองโกเลีย

12 เดือน

เมียนมาร์

12 เดือน

เนปาล

12 เดือน

ปากีสถาน

12 เดือน

ฟิ ลปิ ปิ นส์

12 เดือน

สิงคโปร์

12 เดือน

ศรี ลงั กา

12 เดือน

พื ้นที่ไต้ หวัน

12 เดือน

ทาจิกิสถาน

12 เดือน

ไทย

12 เดือน

ติมอร์ -เลสเต

12 เดือน

เติร์กเมนิสถาน

12 เดือน

อุซเบกิสถาน

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

แอลเบเนีย

12 เดือน

อันดอร์ รา

12 เดือน

หมูเ่ กาะโอลันด์

12 เดือน

ออสเตรี ย

24 เดือน

เบลารุส

12 เดือน

เบลเยี่ยม

24 เดือน

บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา

12 เดือน

บัลแกเรี ย

24 เดือน

โครเอเซีย

12 เดือน

ไซปรัส

24 เดือน

สาธารณรัฐเช็ก

24 เดือน

เดนมาร์ ก

24 เดือน

เอสโตเนีย

24 เดือน

ฟิ นแลนด์

24 เดือน

ฝรั่งเศส

24 เดือน

เยอรมนี

24 เดือน

ยิบรอลตาร์

24 เดือน

กรี ซ

24 เดือน

ฮังการี

24 เดือน

ไอซ์แลนด์

24 เดือน

ไอร์ แลนด์

24 เดือน

อิตาลี

24 เดือน

ลัตเวีย

24 เดือน
6
เวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ นการส่วนบุคคลเท่านัน้

ลิกเตนส์ไตน์

12 เดือน

ลิทวั เนีย

24 เดือน

ลักเซมเบิร์ก

24 เดือน

มอลตา

24 เดือน

โมนาโก

12 เดือน

มอนเตเนโกร

12 เดือน

เนเธอแลนด์

24 เดือน

นอร์ เวย์

24 เดือน

โปแลนด์

24 เดือน

โปรตุเกส

24 เดือน

สาธารณรัฐมอลโดวา

12 เดือน

โรมาเนีย

24 เดือน

สหพันธรัฐรัสเซีย

12 เดือน

ซานมารี โน

12 เดือน

เซอร์ เบีย

24 เดือน

สโลวะเกีย

24 เดือน

สโลวีเนีย

24 เดือน

สเปน

24 เดือน

สวีเดน

24 เดือน

สวิตเซอร์ แลนด์

24 เดือน

สาธารณรัฐมาซิโดเนียอดีตยูโกสลาเวีย

24 เดือน

ตุรกี

24 เดือน

ยูเครน

12 เดือน

สหราชอาณาจักร

24 เดือน

นครรัฐวาติกนั

12 เดือน

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

การรับประกัน

อัฟกานิสถาน

12 เดือน

แอลจีเรี ย

12 เดือน

แองโกลา

12 เดือน

บาห์เรน

12 เดือน

เบนิน

12 เดือน

บอตสวานา

12 เดือน

บูร์กินาฟาโซ

12 เดือน

บุรุนดี

12 เดือน

แคเมอรูน

12 เดือน

เคปเวิร์ด

12 เดือน

สาธารณรัฐแอฟริ กากลาง

12 เดือน

ชาด

12 เดือน
7
เวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ นการส่วนบุคคลเท่านัน้

คอโมโรส

12 เดือน

สาธารณรัฐคองโก

12 เดือน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

12 เดือน

โกตดิววั ร์

12 เดือน

จิบตู ี

12 เดือน

อียิปต์

12 เดือน

อิเควทอเรี ยลกินี

12 เดือน

เอธิโอเปี ย

12 เดือน

ดินแดนเฟรนช์เซาเทิร์น

12 เดือน

กาบอง

12 เดือน

แกมเบีย

12 เดือน

กานา

12 เดือน

กินี

12 เดือน

กินี-บิสเซา

12 เดือน

สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

12 เดือน

อิสราเอล

12 เดือน

อิรัก

12 เดือน

จอร์ แดน

12 เดือน

เคนยา

12 เดือน

คูเวต

12 เดือน

เลบานอน

12 เดือน

เลโซโท

12 เดือน

ไลบีเรี ย

12 เดือน

ลิเบีย

12 เดือน

มาดากัสการ์

12 เดือน

มาลาวี

12 เดือน

มาลี

12 เดือน

มอริ เตเนีย

12 เดือน

มอริ เชียส

12 เดือน

มายอต

12 เดือน

โมร็อกโก

12 เดือน

โมซัมบิก

12 เดือน

นามิเบีย

12 เดือน

ไนเจอร์

12 เดือน

ไนจีเรี ย

12 เดือน

โอมาน

12 เดือน

ดินแดนปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง

12 เดือน

กาตาร์

12 เดือน

รวันดา

12 เดือน

เซนต์เฮเลนา

12 เดือน

ซาอุดอิ าระเบีย

12 เดือน

เซาตูเมและปริ นซีปี

12 เดือน
8
เวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ นการส่วนบุคคลเท่านัน้

เซเนกัล

12 เดือน

เซเซลล์

12 เดือน

เซียร์ ราลีโอน

12 เดือน

โซมาเลีย

12 เดือน

แอฟริ กาใต้

12 เดือน

ซูดาน

12 เดือน

สวาซิแลนด์

12 เดือน

สาธารณรัฐอาหรับซีเรี ย

12 เดือน

สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

12 เดือน

โตโก

12 เดือน

ตูนิเซีย

12 เดือน

ยูกนั ดา

12 เดือน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

12 เดือน

เวสเทิร์นสะฮารา

12 เดือน

เยเมน

12 เดือน

แซมเบีย

12 เดือน

ซิมบับเว

12 เดือน

โอเชียเนีย
ใช้ ระยะประกันต่อไปนี ้สําหรับอุปกรณ์เคลือ่ นที่โดยขึ ้นกับสถานที่ที่คณ
ุ ซื ้ออุปกรณ์ ระยะประกันสําหรับอุปกรณ์เสริ ม (รวมถึงอุปกรณ์เสริ มที่มาพร้ อมกับอุปกรณ์เคลือ่ นที่ของคุณด้ วย) จะมี
คําอธิบายแยกต่างหากใน ข้อกําหนดเฉพาะของการรับประกันของประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ
ประเทศ/ภูมิภาค

การรับประกัน

ออสเตรเลีย

12 เดือน

เกาะคริ สต์มาส

12 เดือน

หมูเ่ กาะโคโคส (คีลงิ )

12 เดือน

ฟิ จิ

12 เดือน

เฟรนช์พอลินีเชีย

12 เดือน

กวม

12 เดือน

หมูเ่ กาะมาร์ แซลล์

12 เดือน

สหพันธรัฐไมโครนีเซีย

12 เดือน

นาอูรู

12 เดือน

นิวแคลิโดเนีย

12 เดือน

นิวซีแลนด์

12 เดือน

หมูเ่ กาะนอร์ เทิร์นมาเรี ยนา

12 เดือน

ปาเลา

12 เดือน

ปาปั วนิวกินี

12 เดือน

พิตแคร์ น

12 เดือน

ซามัว

12 เดือน

หมูเ่ กาะโซโลมอน

12 เดือน

ตองกา

12 เดือน

ตูวาลู

12 เดือน

วานูอาตู

12 เดือน
9
เวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ นการส่วนบุคคลเท่านัน้

12 เดือน

วาลลิสและฟูตนู า

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

การรับประกัน

คิริบาส

12 เดือน

นีอเู อ

12 เดือน

เกาะนอร์ ฟอล์ก

12 เดือน

โตเกเลา

12 เดือน

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

การรับประกัน

เกาะเซาท์จอร์ เจียและหมูเ่ กาะเซาท์แซนด์วิช

12 เดือน

สฟาลบาร์ และยานไมเอน

12 เดือน

หมูเ่ กาะเติกส์และเคคอส

12 เดือน

เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริ กา

12 เดือน

หมูเ่ กาะบริ ติชเวอร์ จิน

12 เดือน

หมูเ่ กาะเวอร์ จินของสหรัฐ

12 เดือน
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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 บประกันแบบมีเงื่อนไขและขยายเวลา - เฉพาะประเทศออสเตรเลีย
นอกจากการรับประกันแบบมีเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์นี ้แล้ ว (ดังที่ระบุไว้ ในเอกสารข้ อมูลสําคัญที่มาพร้ อมผลิตภัณฑ์นี ้หรื อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในผลิตภัณฑ์) Sony Mobile
Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan (“Sony Mobile Communications”) ยังมอบการรับประกันแบบมีเงื่อนไขและขยายเวลา
เพิ่มอีก 12 เดือนตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในการรับประกันแบบมีเงื่อนไข (“การรับประกันแบบมีเงื่อนไขและขยายเวลา”) การรับประกันแบบมีเงื่อนไขและขยายเวลานี ้จะมีผลบังคับใช้ กบั
ผลิตภัณฑ์ที่ Sony Mobile Communications นําเข้ ามาในประเทศออสเตรเลียเท่านัน้ และไม่มีผลกับอุปกรณ์เสริ มหรื อแบตเตอรี่ (นอกเหนือจากแบตเตอรี่ ที่ผ้ ใู ช้ ถอดเปลี่ยนเองไม่ได้ ) ไม่มี
ข้ อมูลส่วนใดในการรับประกันแบบมีเงื่อนไขและขยายเวลานี ้ที่ปิดกันหรื
้ อจํากัดสิทธิของคุณภายใต้ กฎหมายผู้บริ โภคของออสเตรเลีย (Australian Consumer Law)
สําหรับการรับบริ การตามระยะประกันในประเทศออสเตรเลีย โปรดติดต่อ 1300 650 050
สินค้ าของเรามีการรับประกันที่ไม่สามารถแยกออกจากกันตามที่ระบุไว้ ในกฎหมายผู้บริ โภคของออสเตรเลีย หากซื ้อผลิตภัณฑ์ในประเทศออสเตรเลีย คุณมีสทิ ธิเปลี่ยนหรื อขอรับเงินคืนได้
หากผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายรุนแรง และจะได้ รับการชดใช้ คา่ เสียหายต่อการสูญเสียหรื อความเสียหายอื่นใดที่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี ้ ยังได้ รับสิทธิในการ
ซ่อมแซมหรื อเปลีย่ นสินค้ า ถ้ าสินค้ านันไม่
้ มีคณ
ุ ภาพตามที่ยอมรับได้ และลักษณะดังกล่าวยังไม่ถงึ ระดับความเสียหายที่รุนแรง

การรั บประกันแบบมีเงื่อนไขสําหรั บประเทศจีนแผ่ นดินใหญ่
ตามข้ อกําหนดของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี ้ Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan หรื อบริ ษัทท้ องถิ่นใน
เครื อ รับประกันอุปกรณ์นี ้ (รวมถึงโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรื ออุปกรณ์เสริ ม) ว่าไม่มีข้อบกพร่องจากการออกแบบ 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 Mobile ที่ได้ รับการแต่งตังในประเทศ/ภู
้
มิภาคที่คณ
ุ ซื ้ออุปกรณ์ จะซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ให้ ใหม่ หรื อคืนเงินค่าอุปกรณ์ตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่กําหนดไว้ ในที่นี ้
กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค และนโยบายอุปกรณ์เคลือ่ นที่ 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 Mobile ไม่สามารถสํารองข้ อมูลรายการดาวน์โหลดบางอย่างได้ Sony Mobile ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้ อมูลที่สญ
ู หายทุกชนิด และจะไม่ชดเชยความสูญเสียดังกล่าวให้ กบั
คุณ คุณควรสํารองข้ อมูลทังหมดที
้
่จดั เก็บไว้ ในอุปกรณ์ เช่น เนื ้อหาที่ดาวน์โหลด ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อก่อนนําส่งอุปกรณ์ของคุณเข้ ารับการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนเสมอ
หาก Sony Mobile ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้ การซ่อมแซมจุดบกพร่องนี ้จะได้ รับความคุ้มครองจากการรับประกันเป็ นระยะเวลาเท่ากับเวลาที่เหลือของระยะประกันเดิมหรื อเป็ นเวลาสามสิบ (30)
วันนับจากวันที่ซอ่ มแซม แล้ วแต่วา่ ระยะเวลาใดจะยาวกว่า อุปกรณ์ที่ได้ รับการซ่อมแซมอาจมีการใช้ อปุ กรณ์ที่ทํางานได้ เทียบเท่า ชิ ้นส่วนหรื อส่วนประกอบที่ได้ รับการเปลีย่ นทดแทนจะถือ
เป็ นทรัพย์สนิ ของ Sony Mobile

การรั บประกันแบบมีเงื่อนไขสําหรั บเขตบริหารพิเศษฮ่ องกง
ตามข้ อกําหนดของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี ้ Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan หรื อบริ ษัทท้ องถิ่นใน
เครื อ รับประกันอุปกรณ์นี ้ (รวมถึงโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรื ออุปกรณ์เสริ ม) ว่าไม่มีข้อบกพร่องจากการออกแบบ วัสดุ และฝี มือช่าง ณ ช่วงเวลาที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อสินค้ า และในช่วงหนึง่ (1)
ปี นับจากนัน้ อุปกรณ์เสริ มดังเดิ
้ มทังหมดที
้
่มาพร้ อมกับอุปกรณ์จะได้ รับประกันเป็ นระยะเวลาหก (6) เดือนรับจากวันซื ้อ
ถ้ าอุปกรณ์ไม่สามารถทํางานได้ ภายใต้ การใช้ งานและการบริ การตามปกติระหว่างระยะประกัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องจากการออกแบบ วัสดุหรื อฝี มือแรงงาน ตัวแทนจําหน่ายหรื อคู่
ค้ าที่ให้ บริ การของ Sony Mobile ที่ได้ รับการแต่งตังในประเทศ/ภู
้
มิภาคที่คณ
ุ ซื ้ออุปกรณ์ จะซ่อมแซม เปลีย่ นอุปกรณ์ให้ ใหม่ หรื อคืนเงินค่าอุปกรณ์ตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่กําหนดไว้ ในที่
นี ้
หมายเหตุ

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

การรั บประกันแบบมีเงื่อนไขสําหรั บพืน้ ที่ไต้ หวัน
ตามข้ อกําหนดของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี ้ Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan หรื อบริ ษัทท้ องถิ่นใน
เครื อ รับประกันอุปกรณ์นี ้ (รวมถึงโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรื ออุปกรณ์เสริ ม) ว่าไม่มีข้อบกพร่องจากการออกแบบ วัสดุ และฝี มือช่าง ณ ช่วงเวลาที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อสินค้ า และในช่วงหนึง่ (1)
ปี นับจากนัน้ อุปกรณ์เสริ มดังเดิ
้ มทังหมดที
้
่มาพร้ อมกับอุปกรณ์จะได้ รับประกันเป็นระยะเวลาหก (6) เดือนรับจากวันซื ้อ
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ถ้ าอุปกรณ์ไม่สามารถทํางานได้ ภายใต้ การใช้ งานและการบริ การตามปกติระหว่างระยะประกัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องจากการออกแบบ วัสดุหรื อฝี มือแรงงาน ตัวแทนจําหน่ายหรื อคู่
ค้ าที่ให้ บริ การของ Sony Mobile ที่ได้ รับการแต่งตังในประเทศ/ภู
้
มิภาคที่คณ
ุ ซื ้ออุปกรณ์ จะซ่อมแซม เปลีย่ นอุปกรณ์ให้ ใหม่ หรื อคืนเงินค่าอุปกรณ์ตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่กําหนดไว้ ในที่
นี ้
หมายเหตุ

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

การรั บประกันแบบมีเงื่อนไขสําหรั บประเทศอินเดีย
ตามข้ อกําหนดของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี ้ Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan หรื อบริ ษัทท้ องถิ่นใน
เครื อ รับประกันอุปกรณ์นี ้ (รวมถึงโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรื ออุปกรณ์เสริ ม) ว่าไม่มีข้อบกพร่องจากการออกแบบ วัสดุ และฝี มือช่าง ณ ช่วงเวลาที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อสินค้ า และในช่วงหนึง่ (1)
ปี นับจากนัน้ อุปกรณ์เสริ มของแท้ ทงหมดที
ั้
่ให้ มากับอุปกรณ์สําหรับผลิตภัณฑ์ที่เปิ ดตัวตังแต่
้ ปี 2018 จะมีการรับประกันหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื ้อ
ถ้ าอุปกรณ์ไม่สามารถทํางานได้ ภายใต้ การใช้ งานและการบริ การตามปกติระหว่างระยะประกัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องจากการออกแบบ วัสดุหรื อฝี มือแรงงาน ตัวแทนจําหน่ายหรื อคู่
ค้ าที่ให้ บริ การของ Sony Mobile ที่ได้ รับการแต่งตังในประเทศ/ภู
้
มิภาคที่คณ
ุ ซื ้ออุปกรณ์ จะซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ให้ ใหม่ หรื อคืนเงินค่าอุปกรณ์ตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่กําหนดไว้ ในที่
นี ้
หมายเหตุ

การตังค่
้ าส่วนบุคคล รายการดาวน์โหลด หรื อข้ อมูลอื่นๆ ของคุณอาจสูญหายเมื่อซ่อมแซมหรื อเปลีย่ นอุปกรณ์ โดยปั จจุบนั กฎหมายที่นํามาใช้ บงั คับ กฎข้ อบังคับหรื อข้ อจํากัดทางเทคนิคอื่นๆ ทําให้ Sony
Mobile ไม่สามารถสํารองข้ อมูลรายการดาวน์โหลดบางอย่างได้ Sony Mobile 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 Mobile ที่ได้ รับการแต่งตัง้ หาก
ต้ องการค้ นหาว่าอุปกรณ์ของคุณมีการจําหน่ายในประเทศ/ภูมิภาคที่คณ
ุ อยูห่ รื อไม่ โปรดโทรไปที่ศนู ย์บริ การของ Sony Mobile ในท้ องถิ่นนัน้ โปรดสังเกตว่าบริ การบางอย่างอาจไม่มีให้
บริ การนอกประเทศ/ภูมิภาคที่ซื ้อสินค้ ามา ตัวอย่างเช่น เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณอาจมีสว่ นประกอบภายในหรื อภายนอกที่แตกต่างจากรุ่นที่เท่าเทียมกันที่จําหน่ายในประเทศ/ภูมิภาคอื่น
นอกจากนี ้ โปรดทราบว่าการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ลอ็ ก SIM ไว้ อาจไม่สามารถทําได้ ในบางครัง้

ข้ อมูลพิเศษสําหรั บประเทศสเปน
นอกจากการรับประกันแบบมีเงื่อนไขแล้ ว ผู้มีสทิ ธิในการรับประกันจะได้ รับประกันตามกฎหมายเป็ นระยะเวลาสอง (2) ปี ตามบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกา 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 ธิในการรับประกันตามกฎหมายเป็นระยะเวลาสอง (2) ปี ภายใต้ ข้อกําหนดของพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 67/2003 ลงวันที่ 8 เมษายน แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 84/2008

การรั บประกันแบบมีเงื่อนไขสําหรั บสาธารณรั ฐตุรกี
ตามข้ อกําหนดของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี ้ Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan หรื อบริ ษัทท้ องถิ่นใน
เครื อ รับประกันอุปกรณ์นี ้ (รวมถึงโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรื ออุปกรณ์เสริ ม) ว่าไม่มีข้อบกพร่องจากการออกแบบ วัสดุ และฝี มือช่าง ณ ช่วงเวลาที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อสินค้ า และในช่วงสอง (2)
ปี นับจากนัน้
ถ้ าอุปกรณ์ไม่สามารถทํางานได้ ภายใต้ การใช้ งานและการบริ การตามปกติระหว่างระยะประกัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องจากการออกแบบ วัสดุหรื อฝี มือแรงงาน ตัวแทนจําหน่ายหรื อคู่
ค้ าที่ให้ บริ การของ Sony Mobile ที่ได้ รับการแต่งตังในประเทศ/ภู
้
มิภาคที่คณ
ุ ซื ้ออุปกรณ์ จะซ่อมแซม เปลีย่ นอุปกรณ์ให้ ใหม่ หรื อคืนเงินค่าอุปกรณ์ตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่กําหนดไว้ ในที่
นี ้
หมายเหตุ

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

12
เวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ นการส่วนบุคคลเท่านัน้

คําแนะนําเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบตั ิตอ่ ไปนี ้มีไว้ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและเพื่อป้องกันไม่ให้ อปุ กรณ์ทํางานผิดปกติ หากคุณไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณทํางานตามปกติหรื อไม่ ขอให้ นํา
อุปกรณ์ไปตรวจสอบกับคูค่ ้ าที่ให้ บริ การซ่อมแซมของ Sony Mobile 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 Mobile
ที่ได้ รับการแต่งตัง้ เพื่อให้ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ได้ รับความเสียหาย

• ขอแนะนําให้ คณ
ุ ปกป้องอุปกรณ์ด้วยฝาปิ ดหน้ าจอหรื อแผ่นป้องกันหน้ าจอของ Sony สําหรับ XperiaTM รุ่นของคุณ การใช้ อปุ กรณ์เสริ มเพื่อป้องกันหน้ าจอจากบริ ษัทอื่นอาจทําให้
อุปกรณ์ไม่สามารถทํางานได้ ตามปกติ โดยอาจบดบังเซ็นเซอร์ เลนส์ ลําโพง หรื อไมโครโฟน และอาจทําให้ การรับประกันเป็นโมฆะได้
• 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 Mobile ที่ได้ รับการแต่งตังเท่
้ านันเป็นผู
้
้ ให้ บริ การอุปกรณ์ของคุณ อย่าพยายามแยกชิ ้นส่วนอุปกรณ์
• หยุดการใช้ งานอุปกรณ์ของคุณหรื อเลิกใช้ คณ
ุ สมบัตทิ ี่มีการรับส่งคลื่นวิทยุของอุปกรณ์ในสถานที่ที่จําเป็นหรื อได้ รับการร้ องขอให้ ปฏิบตั ิตามกฎดังกล่าว
• อุปกรณ์จะเกิดความร้ อนในขณะใช้ งานหรื อชาร์ จไฟ หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์กบั ผิวหนังและต้ องมีการระบายความร้ อนที่เพียงพอเพื่อป้องกันการระคายเคืองหรื อความรู้สกึ ไม่
สบายตัวจากความร้ อน ขอแนะนําให้ ใช้ ชดุ หูฟังเมื่อคุยโทรศัพท์เป็นเวลานาน
• 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 สําหรับการรักษาภาวะโพรงสมองคัง่
นํ ้า หรื ออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ห้ ามวางผลิตภัณฑ์นี ้ใกล้ กบั ผู้ใช้ อปุ กรณ์ทางการแพทย์ดงั กล่าว ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ งานผลิตภัณฑ์นี ้หากคุณใช้ อปุ กรณ์ทางการแพทย์ดงั กล่าว

การเตือนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสายตา (ไต้ หวัน)
Sony Mobile ใส่ใจในตัวคุณ โปรดแน่ใจว่าคุณได้ รักษาดวงตาให้ มีสขุ ภาพดีเสมอ อย่าปล่อยให้ ดวงตาของคุณอ่อนล้ า การเตือนอย่างเป็ นมิตร: การใช้ งานมากเกินไปอาจส่งผลให้ สายตา
อ่อนแอ เราขอแนะนําให้ คณ
ุ :
1 พัก 10 นาทีหลังจากใช้ งาน 30 นาที
2 เด็กที่มีอายุไม่เกินสองปี ไม่ควรมองที่หน้ าจอ สําหรับผู้ที่อายุมากกว่าสองปี 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 Mobile ที่ได้ รับการแต่งตังเท่
้ านัน้
ระยะเวลาการคุ้มครองสิง่ แวดล้ อม (EPUP) ของแบตเตอรี่ คือ 5 ปี

การ์ ดหน่ วยความจํา
ุ ซื ้อมา แต่อาจไม่สามารถใช้ ร่วมกับอุปกรณ์อื่น หรื อมีความ
หากอุปกรณ์มาพร้ อมกับการ์ ดหน่วยความจําแบบถอดออกได้ โดยปกติ การ์ ดหน่วยความจําจะสามารถนํามาใช้ กบั เครื่ องที่คณ
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 Mobile ที่เกี่ยวข้ อง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานการ์ดหน่ วยความจํา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อย่าให้ การ์ ดหน่วยความจําสัมผัสกับความชื ้น
อย่าสัมผัสขัวเชื
้ ่อมต่อด้ วยมือเปล่าหรื อวัตถุที่เป็นโลหะใดๆ
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 Mobile ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ SIM การ์ ดที่ไม่สามารถใช้ งานร่วมกันได้ หรื อผ่านการดัดแปลง

เสาอากาศ
การใช้ เสาอากาศอื่นที่ไม่ได้ วางจําหน่ายโดย Sony Mobile อาจทําให้ อปุ กรณ์เคลื่อนที่เสียหาย ลดสมรรถนะของอุปกรณ์ และทําให้ ระดับอัตราการดูดซึมเฉพาะ (SAR) สูงกว่าอัตราที่
กําหนดไว้ อย่าให้ 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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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 เฉพาะอุปกรณ์เสริ มของแท้ จาก Sony ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ กบั อุปกรณ์นี ้เท่านัน้
• ใช้ บริ การจากคูค่ ้ าที่ให้ บริ การของ Sony Mobile ที่ได้ รับการแต่งตังเท่
้ านัน้
• 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 Mobile ไม่ได้ เป็นตัวแทนหรื อรับประกันความแม่นยํา
ของข้ 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 Mobile ไม่ขอรับประกันหรื อรับรองว่าอุปกรณ์จะป้องกันมัลแวร์ เข้ าสูเ่ ครื่ องได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลดความเสีย่ ง
จากการโจมตีของมัลแวร์ ได้ โดยใช้ ความระมัดระวังเมื่อดาวน์โหลดเนื ้อหาหรื อรับแอปพลิเคชัน, โดยการหลีกเลี่ยงการเปิ ดหรื อตอบข้ อความจากแหล่งที่มาที่ไม่ร้ ูจกั , โดยการใช้ บริ การที่ไม่นา่
ไว้ วางใจในการเข้ าใช้ อินเทอร์ เน็ต, และโดยการดาวน์โหลดเฉพาะเนื ้อหาจากแหล่งที่มาที่ร้ ูจกั และไว้ วางใจไปที่อปุ กรณ์เคลื่อนที่
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เวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ นการส่วนบุคคลเท่านัน้

การป้องกันข้ อมูลส่ วนตัว
โปรดลบข้ อมูลส่วนตัวออกก่อนกําจัดอุปกรณ์ สําหรับการลบข้ อมูล ให้ รีเซ็ตเป็ นข้ อมูลจากโรงงาน การลบข้ อมูลออกจากหน่วยความจําของอุปกรณ์ไม่ได้ เป็นการรับรองว่าจะไม่สามารถกู้
ข้ อมูลคืนมาได้ Sony Mobile 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 ้

การกําจัดอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ท่ ไี ม่ ใช้ แล้ ว (สําหรั บลูกค้ าในประเทศจีน)
โปรดกําจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้ แล้ วตามข้ อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบท้ องถิ่น เพื่อป้องกันมลพิษทางสิง่ แวดล้ อม

การกําจัดอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ท่ ไี ม่ ใช้ แล้ ว (มีผลในสาธารณรั ฐอินเดีย)
สัญลักษณ์นี ้หมายความว่าผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ วัสดุสิ ้นเปลือง ชิ ้นส่วนและอะไหล่ของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถถือเป็นขยะครัวเรื อนและไม่ควรทิ ้งในถังขยะ เจ้ าของ
ผลิตภัณฑ์ได้ รับคําแนะนําให้ ทิ ้งผลิตภัณฑ์ที่สถานที่เก็บขยะรี ไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใกล้ บ้าน ความร่วมมือของคุณจะช่วยในการกําจัดผลิตภัณฑ์อย่าง
เหมาะสมและป้องกันผลเสีย/อันตรายที่อาจเกิดขึ ้นกับธรรมชาติและสุขภาพของมนุษย์ ซึง่ อาจเกิดจากการกําจัดขยะอย่างไม่เหมาะสม ซึง่ รวมถึงการดูแลผิดวิธี การแตกหักโดย
อุบตั เิ หตุ ความเสียหาย และ/หรื อการรี ไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดวิธี การรี ไซเคิลจะช่วยอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ุ ซื ้อผลิตภัณฑ์นี ้ คุณสามารถติดต่อขอความช่วย
หากต้ องการรายละเอียดการรี ไซเคิลผลิตภัณฑ์นี ้เพิ่มเติม โปรดติดต่อสํานักงานงานเขต ผู้ให้ บริ การกําจัดขยะจากครัวเรื อน หรื อร้ านค้ าที่คณ
เหลือเพิ่มเติมจากบริ ษัทผ่านหมายเลขโทรฟรี ในประเทศอินเดียได้
หมายเลขโทรฟรี : 1800-103-7799
โปรดดูข้อมูลการรี ไซเคิลผลิตภัณฑ์ใน: www.sony.co.in

การลดการใช้สารอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ (มีผลในสาธารณรัฐอิ นเดีย)
ผลิตภัณฑ์นี ้และชิ ้นส่วน วัสดุสิ ้นเปลือง ส่วนประกอบและอะไหล่เป็นไปตามกฎระเบียบด้ าน (การจัดการ) ขยะอิเล็กทรอนิกส์วา่ ด้ วยการจํากัดใช้ สารอันตรายของประเทศอินเดีย กําหนดให้
สารที่จํากัดมีความเข้ มข้ นสูงสุดที่อนุญาตให้ ใช้ ได้ 0.1% ตามนํ ้าหนักของวัสดุที่เหมือนกันในตะกัว่ ปรอท โครเมียมเฮกซาวาเลน โพลีโบรมิเนตเต็ดไบฟี นิล (PBB) และโพลีโบรมิเนต ไดเฟน
นิล อีเธอร์ (PBDE) และ 0.01% ตามนํ ้าหนักของวัสดุที่เหมือนกันในแคดเมียม ยกเว้ นข้ อยกเว้ นที่ระบุในกําหนดการ 2 ของกฎที่กล่าวไปข้ างต้ น

การเตือนความดัง
อย่าฟั งเพลงที่ระดับเสียงดังติดต่อกันเป็ นเวลานานเพื่อป้องกันปั ญหาทางการได้ ยิน

สําหรั บอุปกรณ์ ท่ มี ีชุดส่ งสัญญาณเลเซอร์ และวงจรไดรฟ์เข้ าชุด
สําหรับอุปกรณ์ที่มีเซ็นเซอร์ โฟกัสอัตโนมัตทิ ี่ใช้ เทคโนโลยีเลเซอร์ :
เอาต์พตุ เลเซอร์ ออกแบบมาตามข้ อจํากัดด้ านความปลอดภัยของเลเซอร์ ระดับ 1 ภายใต้ เงื่อนไขอันสมควรที่คาดว่าอาจเกิดขึ ้นได้ รวมทังข้
้ อผิดพลาดแต่ละรายการตาม IEC 60825-1:2014
(ฉบับที่ 3)

อุปกรณ์ ท่ สี นับสนุนการดูภาพสามมิติ
เมื่อดูภาพสามมิติที่ถ่ายโดยอุปกรณ์ที่สนับสนุนการดูภาพสามมิติ คุณอาจรู้สกึ ไม่สบาย ไม่วา่ จะเป็ นอาการเมื่อยล้ าสายตา มีอาการเหนื่อยล้ า หรื ออาการคลื่นไส้ เมื่อดูผา่ นทางจอภาพที่
สนับสนุนการดูภาพสามมิติ เราขอแนะนําให้ คณ
ุ หยุดพักเป็นระยะเพื่อป้องกันการเกิดอาการเหล่านี ้ อย่างไรก็ตาม คุณต้ องเป็ นผู้พิจารณาระยะเวลาและความถี่ของการหยุดพักที่เหมาะสม
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 ้
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เทอร์ มนิ ัล TTY ในสหรั ฐอเมริกา
คุณสามารถใช้ เทอร์ มินลั TTY พร้ อมกับอุปกรณ์ Sony Mobile ของคุณได้ โปรดดูข้อมูลคุณสมบัติในการเข้ าใช้ และวิธีแก้ ปัญหาสําหรับผู้ที่มีความต้ องการพิเศษใน
blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility/overview/ หรื อติดต่อ Sony Mobile ที่หมายเลข 1-855-806-8464

คําชีแ้ จงเกี่ยวกับสารที่ใช้
้ ท่ ี่ 10 ปี
เมื่ออุปกรณ์นนเปิ
ั ้ ดใช้ งานภายใต้ ข้อกําหนดตามเอกสารของอุปกรณ์ ระยะเวลาการใช้ งานเพื่อปกป้องสิง่ แวดล้ อม (EPUP) นันอยู
ชื่อและปริมาณสารอันตรายใน EEP
ชื่อชิ ้นส่วน

สารอันตราย
ตะกัว่ (Pb)

ปรอท (Hg)

แคดเมียม (Cd)

โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์
(Cr(VI))

โพลีโบรมิเนต ไบเฟนิล
(PBB)

โพลีโบรมิเนต ไดฟี นิล อีเทอร์
(PBDE)

อุปกรณ์

X

0

0

0

0

0

แบตเตอรี่

X

0

0

0

0

0

อุปกรณ์เสริ มและเครื่ องชาร์ จ

X

0

0

0

0

0

แบบฟอร์ มนี ้จัดทําขึ ้นตามข้ อกําหนดที่ระบุใน SJ/T 11364
ุ สมบัตแิ บบเดียวกันทังหมดสํ
้
าหรับชิ ้นส่วนนี ้ตํ่ากว่าข้ อกําหนดที่จํากัดไว้ ใน GB/T 26572
0: ระบุวา่ สารอันตรายนี ้ซึง่ มีอยูใ่ นวัสดุที่มีคณ
X: ระบุวา่ สารอันตรายนี ้ซึง่ มีอยูใ่ นวัสดุที่มีคณ
ุ สมบัตแิ บบเดียวกันทังหมดอย่
้
างน้ อย 1 อย่างสําหรับชิ ้นส่วนนี ้สูงกว่าข้ อกําหนดที่จํากัดไว้ ใน GB/T 26572 (ในตอนนี ้ยังไม่มีเทคโนโลยีทาง
เลือกอื่นที่สามารถทดแทนได้ )

หมายเหตุท่ สี าํ คัญ
อุปกรณ์นี ้เป็ นไปตามรายละเอียดทางเทคนิคสําหรับ ETSI TS 123.038 V8.0.0 และ ETSI TS 123.040 V8.1.0 ซึง่ รวมถึงอักขระในภาษาตุรกีทงหมดด้
ั้
วย
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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:

แคนาดา (CA), กวม (GU), เปอร์โตริ โก (PR), ประเทศสหรัฐอเมริ กา (US) และ หมู่เกาะเวอร์จิน (VI)
อุปกรณ์ชิ ้นนี ้ได้ รับการรับรองว่าเป็ นไปตามข้ อกําหนดที่ทางรัฐบาลเรี ยกร้ องสําหรับการสัมผัสคลืน่ วิทยุ ในสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา จํากัด SAR สําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ โดยสาธารณชนอยูท่ ี่
1.6 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) เฉลี่ยต่อเนื ้อเยื่อ 1 กรัม มาตรฐานกําหนดค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ กบั สาธารณชนและเพื่อให้ เป็นไปตามความแปรผันต่างๆ ในการวัด

อิ นเดีย (IN)
อุปกรณ์นี ้ได้ รับการออกแบบตามข้ อกําหนดด้ านความปลอดภัยในการแผ่รังสีวิทยุตามมาตรฐาน SAR ของประเทศอินเดีย (ตามบันทึกทางการหมายเลข 18-10/2008-IP ฝ่ ายส่งเสริ มการ
ลงทุน กรมการโทรคมนาคม กระทรวงการสื่อสารและ IT ของรัฐบาลอินเดีย) ซึง่ ระบุวา่ ระดับของ SAR สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่นนต้
ั ้ องไม่เกิน 1.6 วัตต์/กิโลกรัม (W/Kg) เมื่อเฉลี่ยตามมวล 1
กรัม ของเนื ้อเยื่อร่างกาย
หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR และการสัมผัสกับคลื่นความถี่วิทยุ โปรดไปที่: blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/
คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้งาน
•
•
•
•
•

ขอแนะนําให้ ใช้ ระบบแฮนด์ฟรี แบบไร้ สาย (หูฟัง, ชุดหูฟัง) กับชุดส่งสัญญาณ Bluetooth ที่ใช้ พลังงานตํ่าเมื่อต้ องการโทรออก
ขอแนะนําให้ ใช้ อปุ กรณ์เคลือ่ นที่กบั อัตราการดูดซึมเฉพาะ (SAR) ที่เป็นไปตามข้ อกําหนดด้ านความปลอดภัย
สําหรับเด็ก ผู้เยาว์ และหญิงตังครรภ์
้
ขอแนะนําให้ ใช้ โทรศัพท์ครัง้ ละสันๆ
้ หรื อส่งข้ อความตัวอักษรแทนการโทร
ใช้ งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ในบริ เวณที่มีคณ
ุ ภาพสัญญาณดี
สําหรับผู้ที่ฝังอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขอแนะนําให้ วางอุปกรณ์เคลื่อนที่หา่ งจากบริ เวณที่ฝังอย่างน้ อย 15 ซม. ในขณะที่ใช้ งาน

อิ สราเอล (IL)
ข้ อมูลนี ้ยึดตามข้ อมูลที่เผยแพร่โดยสถาบันทางการของประเทศอิสราเอล (กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงคุ้มครองสิง่ แวดล้ อม และกระทรวงการสื่อสาร) ขอแนะนําให้ เข้ าดูข้อมูลอัปเดต
จากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบตั ติ ามข้ อแนะนํา ที่อยูเ่ ว็บดังกล่าว คือ www.health.gov.il
แถลงการณ์เกี่ยวกับรังสีที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่สาํ หรับผูใ้ ช้ปลายทาง (หรือที่เรียกว่า: “อุปกรณ์เคลื่อนที่”) - บทสรุปแนวทางปฏิ บตั ิ ที่ออกโดย
กระทรวงสาธารณสุข
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ใช้ ลาํ โพงหรื อชุดหูฟังหรื อหูฟังส่วนตัวแบบมีสาย (ไม่ใช่ไร้ สาย)
วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้ หา่ งจากตัว
จํากัดจํานวนและระยะเวลาในการใช้ งาน
หลีกเลี่ยงการใช้ อปุ กรณ์ในบริ เวณที่สญ
ั ญาณไม่ดี
หลีกเลี่ยงการใช้ อปุ กรณ์ในลิฟท์หรื อรถไฟ ที่ซงึ่ สนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้าอาจรบกวนสัญญาณ
หลีกเลี่ยงการใช้ อปุ กรณ์ในระหว่างการขับรถและปฏิบตั ติ ามกฎหมายเสมอ
ปฏิบตั ติ ามคําเตือนพิเศษในกรณีที่ผ้ ใู ช้ งานเป็นเด็กและดูแลให้ เด็กใช้ งานอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างปลอดภัย
จํากัดการใช้ งานอุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับเด็ก
ใช้ อปุ กรณ์เสริ มที่ชว่ ยลดการสัมผัสกับรังสี เช่น ลําโพง หรื อชุดหูฟังแบบมีสาย (ไม่ใช่ไร้ สาย)
โปรดระวังว่า การซ่อมแซม หรื อการปรับแต่งใดๆ จากค่าเริ่ มต้ นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ อาจมีผลต่อระดับรังสีที่ปล่อยออกมา
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อะไรคืออุปกรณ์เคลื่อนที่?
อุปกรณ์เคลื่อนที่คืออุปกรณ์ที่สื่อสารไร้ สายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์โดยคลืน่ วิทยุ ด้ วยวัตถุประสงค์นี ้ อุปกรณ์นี ้จึงประกอบด้ วยตัวรับและตัวส่งสัญญาณ ซึง่ จะเชื่อมต่อสัญญาณเข้ ากับสถานี
ฐานในเครื อ ที่ซงึ่ สัญญาณวิทยุจะถูกส่งและรับผ่านทางเสารับสัญญาณ ณ ที่นนั ้
เสาสัญญาณที่สถานีฐานนันออกแบบมาเพื
้
่อรับและส่งสัญญาณในทํานองเดียวกับอุปกรณ์เคลือ่ นที่ ระดับของการแผ่สญ
ั ญาณโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่นนตํ
ั ้ ่ากว่าที่สง่ โดยศูนย์สง่ (ศูนย์
สัญญาณ) อย่างไรก็ดี อุปกรณ์นี ้มักอยูใ่ กล้ ตวั ผู้ใช้ คลืน่ วิทยุจะซึมซับโดยตรงผ่านเสาอากาศของอุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์นี ้ใช้ คลื่นความถี่ระหว่าง 800 ถึง 2200 MHz พลังงานสูงสุดที่
อุปกรณ์เคลื่อนที่สว่ นใหญ่ใช้ นนอยู
ั ้ ท่ ี่ 0.6 วัตต์
อะไรคือการปล่อยคลื่นวิ ทยุ?
รังสีนนเป็
ั ้ นพลังงานที่เดินทางผ่านที่วา่ งและสิง่ ต่างๆ การจัดกลุม่ รังสีนนเป็
ั ้ นไปตามระดับที่ปลดปล่อยออกมาดังนี ้:
• รังสีไอออน (มีพลังงานมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของอะตอมหรื อโมเลกุลโดยปลดปล่อยอิเลคตรอน ตัวอย่างเช่น การเอ็กซ์เรย์)
• รังสีที่ไม่ใช่ไอออน (ไม่มีพลังงานมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของอะตอมหรื อโมเลกุล ตัวอย่างเช่น คลื่นวิทยุ)
คลืน่ วิทยุนนเป็
ั ้ นรังสีที่ไม่ใช่ไอออน โดยเป็ นคลื่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ตํ่ากว่าแสงที่เรามองเห็น คลื่นเอ็กซ์เรย์ หรื อรังสีแกมม่า
ระดับของรังสีที่อปุ กรณ์ปล่อยออกมา
เมื่อใช้ งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสัมผัสบริ เวณศีรษะของผู้ใช้ งานกับคลื่นวิทยุนนถื
ั ้ อว่าอยูใ่ นระดับสูง ระดับของการสัมผัสรังสีที่แผ่จากอุปกรณ์เคลือ่ นที่นนวั
ั ้ ดโดยมาตรที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันว่า SAR
(ตัวย่อของ Specific Absorption Rate) ที่อธิบายถึงปริ มาณของการดูดซึมรังสีตอ่ หน่วยของเนื ้อเยื่อร่างกายมนุษย์ โดยใช้ หน่วยวัด SAR เป็น W/kg หรื อ mW/g
ผู้ผลิตจะดําเนินการทดสอบระดับของ SAR โดยการนําเอาอุปกรณ์ที่สมบูรณ์และเปิ ดใช้ งานเต็มที่มาทดสอบในห้ องทดลอง ระดับปริ มาณที่แท้ จริ งของ SAR ที่แผ่ออกมาจากอุปกรณ์นนแตก
ั้
ต่างกันไปโดยขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ โดยทัว่ ไปแล้ ว ยิ่งอุปกรณ์เคลือ่ นที่นนอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั เสาอากาศของสถานีฐานมากเพียงใด ปริ มาณ SAR จะน้ อยลงเท่านัน้ เมื่อเทียบกับกรณีที่อปุ กรณ์
เคลื่อนที่นนอยู
ั ้ ไ่ กลจากเสาอากาศของสถานีฐานหรื อรับสัญญาณได้ ไม่ดี
กระบวนการวัด SAR นันซั
้ บซ้ อนเป็ นอย่างมากและมีห้องทดลองเพียงไม่กี่แห่งบนโลกนีที้ ้ ่ได้ รับการรับรองให้ ดําเนินการทดสอบ SAR ผู้ผลิตอุปกรณ์เคลือ่ นที่นนจํ
ั ้ าเป็ นต้ องนําอุปกรณ์ของ
ตนเองไปทดสอบ SAR (เพื่อวัดความสามารถในการแผ่รังสีสงู สุด) ว่าเป็นไปตามข้ อกําหนดของสหรัฐอเมริ กาและยุโรปหรื อไม่ รวมถึงต้ องระบุระดับสูงสุดของ SAR ที่วดั ได้
แต่เนื่องจากความซับซ้ อนในการทดสอบ จึงไม่ได้ มีการทดสอบ SAR ของอุปกรณ์เป็นระยะ ระดับ SAR ของอุปกรณ์อาจเบี่ยงเบนไปจากการวัดดังเดิ
้ มในช่วงใดช่วงหนึง่ ของอายุผลิตภัณฑ์
เนื่องจากความเสียหาย การซ่อมบํารุง หรื อการปรับแต่งใดๆ จากค่าเริ่ มต้ น
ระดับรังสีสงู สุดที่อปุ กรณ์เคลื่อนที่ได้ รับอนุญาตโดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค (ข้ อมูลการแผ่รังสีที่ไม่ใช่ไอออนโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่) 5762 - 2002 นันคื
้ อ 2 วัตต์ตอ่ กิโลกรัม (W/kg) โดยวัด
จากเนื ้อเยื่อ 10 กรัม ตามกระบวนการวัดของทางยุโรป และ 1.6 วัตต์ตอ่ กิโลกรัม (W/kg) ต่อเนื ้อเยื่อ 1 กรัมตามกระบวนการวัดของทางอเมริ กา
หมายเหตุ

้ างอิงจากกระบวนการที่ใช้ ในประเทศอิสราเอล
ระดับสูงสุดของการแผ่ SAR ของอุปกรณ์ชิ ้นนี ้นันอ้

มุมมองด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ข้ อกังวลของผลกระทบที่มีตอ่ สุขภาพที่เกิดจากการใช้ งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับโรคมะเร็ ง ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นนับตังแต่
้ เริ่ มมีเทคโนโลยีอปุ กรณ์เคลื่อนที่ให้
สาธารณชนได้ ใช้ งานในช่วงทศวรรษ 1980
ผลของการศึกษาครัง้ แรกนันได้
้ รับการตีพิมพ์ในปี 1996 และผลลัพธ์ที่ได้ จากการศึกษาอื่นๆ นันได้
้ รับการตีพิมพ์ตอ่ เนื่องมาตลอดในช่วงต้ นของศตวรรษที่ 21 โดยทัว่ ไป การศึกษาเหล่านี ้ไม่
ได้ ระบุถงึ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้นในการเกิดเนื ้องอกของผู้ใช้ งาน แต่รายงานทังหมดระบุ
้
วา่ ระยะเวลาแฝงที่แสดงอยูใ่ นการศึกษาเหล่านี ้นันไม่
้ เพียงพอต่อการประเมินความเป็ นไปได้ ของความ
เชื่อมโยงระหว่างการสัมผัสกับรังสี RF ที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์เคลือ่ นที่และการเกิดเนื ้องอกมะเร็ งในบริ เวณที่ร่างกายสัมผัสรังสี
หลายๆ การศึกษา รวมถึงการศึกษา INTERPHONE ที่เป็ นการร่วมมือดําเนินการโดยหน่วยวิจยั มะเร็ งนานาชาติ (IARC) นันถู
้ กตีพิมพ์ในช่วงสิบปี ที่ผา่ นมา มีศนู ย์วิจยั กว่า 18 แห่งเข้ าร่วม
การศึกษา การวิเคราะห์โดยสรุปนันชี
้ ้ให้ เ้หน็ ว่ามีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้นต่อการเกิดโรคมะเร็ งในผู้ใช้ งานอุปกรณ์เคลื่อนที่มาเป็ นเวลากว่า 10 ปี ในกลุม่ บุคคลที่รายงานว่าพวกเขาได้ ถืออุปกรณ์
เคลื่อนที่ข้างเดียวกับที่เกิดเนื ้องอก และในกลุม่ บุคคลที่อยูใ่ นกลุม่ ผู้ใช้ งานสูงสุด
มีการโต้ แย้ งกันในชุมชนเฉพาะว่าผลการศึกษาเหล่านี ้นันเป็
้ นจริ งหรื อไม่ หรื อเป็ นผลลัพธ์ที่เกิดจากปั ญหาด้ านวิธีการ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าระยะเวลาสูงสุดและการใช้ งานที่แสดงใน
การศึกษาเหล่านี ้นันมี
้ ข้อจํากัดเมื่อเทียบกับการใช้ งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ในปั จจุบนั (ระยะเวลาซ่อนเร้ นสูงสุดที่ 12 ปี และ 2 ถึง 2.5 ชัว่ โมงต่อเดือน ดังตัวอย่างจากรายงาน คือจากครึ่งหนึง่
ของผู้เข้ าร่วมการศึกษา INTERPHONE)
การศึกษาเหล่านี ้สํารวจความเสี่ยงที่เป็ นผลมาจากการรับรังสีและการใช้ งานอุปกรณ์ของผู้บริ โภคและไม่ใช่รังสีจากสภาพแวดล้ อมที่แผ่ออกมาจากสถานที่หรื ออุปกรณ์อื่นๆ
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นต่อสุขภาพและประชากรจํานวนมากที่สมั ผัสกับรังสี (รวมถึงเด็กๆ) ต่างกระตุ้นให้ นานาประเทศใช้ มาตรการป้องกันการรับรังสีที่มาจากอุปกรณ์
เคลื่อนที่
ในเดือนพฤษภาคม 2011 หน่วยวิจยั มะเร็ งนานาชาติ (IARC) ที่เป็ นส่วนหนึง่ ขององค์การอนามัยโลก จัดให้ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุอยูใ่ นกลุม่ B2 ที่มีฤทธิ์ก่อมะเร็ งต่อมนุษย์ (อาจ
ก่อให้ เกิดมะเร็ง) และได้ แสดงเจตจํานงสนับสนุนการระวังป้องกันในเรื่ องนี ้
ท่าทีของกระทรวงสาธารณสุขนันกํ
้ าลังพิจารณาผลที่ได้ จากการศึกษาในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นสิง่ สําคัญต่อการยึดมัน่ ในหลักการของการป้องกันล่วงหน้ า
ข้อแนะนําจากกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยทัว่ ไปแล้ ว กระทรวงสาธารณสุขจะประยุกต์เอาแนวทางปฏิบตั ิจากหน่วยงานสากลที่แนะนําหลักการ “แนวทางป้องกัน” ในการใช้ อปุ กรณ์เคลื่อนที่ กระทรวงสาธารณสุขเสนอข้ อแนะนํา
ที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกับหลักการนันดั
้ งต่อไปนี ้:
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เวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ นการส่วนบุคคลเท่านัน้

• ใช้ ลําโพง/ชุดหูฟังหรื อหูฟังแบบมีสายเชื่อมต่อ (ไม่ใช่ไร้ สาย) และวางอุปกรณ์ไว้ หา่ งจากตัวเมื่อใช้ งานโทรศัพท์ เพื่อลดการสัมผัสรังสี RF ที่แผ่ออกมา ดังนัน้ จึงขอแนะนําให้ วางอุปกรณ์
ห่างจากตัวและไม่นําติดตัวไว้ ในขณะที่ใช้ งาน ตัวอย่างเช่น เสียบไว้ กบั เข็มขัด ใส่ในกระเป๋ ากางเกง หรื อใช้ สายคล้ องคอ การลดจํานวนครัง้ และระยะเวลาการโทรโดยใช้ อปุ กรณ์
เคลื่อนที่เป็ นมาตรการเพิ่มเติมที่สามารถทําได้ งา่ ยเพื่อลดการสัมผัสรังสี
• ระดับของรังสีที่แผ่ออกมานันจะเพิ
้
่มขึ ้นในพื ้นที่ที่คณ
ุ ภาพการรับสัญญาณไม่ดี (เช่น มีเสาสัญญาณค่อนข้ างน้ อย หรื อสถานที่ตา่ งๆ เช่น ภายในลิฟต์และรถไฟ ที่ซงึ่ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
เป็นสาเหตุที่ทําให้ การรับสัญญาณถูกแทรกแซง) ดังนัน้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ โทรศัพท์ในพื ้นที่ดงั กล่าว คุณภาพสัญญาณนันสามารถตรวจสอบได้
้
จากแถบแสดงระดับสัญญาณบนหน้ า
จอของอุปกรณ์เคลื่อนซึง่ จะทําให้ ตรวจสอบสัญญาณที่ไม่ดีได้ งา่ ย
• ขอแนะนําเป็ นอย่างยิ่งให้ ปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้ องกันนี ้กับเด็กๆ ซึง่ อาจเสีย่ งต่อการเป็ นมะเร็ งได้ หากสัมผัสกับสารก่อมะเร็ งต่างๆ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบที่มีตอ่
เด็กๆ ที่ได้ รับรังสี RF จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เนื่องด้ วยเด็กนันจะเริ
้
่ มใช้ อปุ กรณ์เคลื่อนที่ช้ากว่าผู้ใหญ่อยูม่ าก ขอแนะนําให้ ใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษกับเด็ก เนื่องจากเป็ นช่วงอายุที่
ร่างกายกําลังเจริ ญเติบโตและมีความไวต่อปั ญหาสุขภาพ และคาดว่าจะมีอายุขยั ที่ยืนยาวขึ ้น (ซึง่ คาดว่าปริ มาณการสะสมของรังสีที่แผ่ออกมาจะเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ เช่นเดียว
กับภาวะการเจ็บป่ วยในระยะยาว) และปั ญหาด้ านศีลธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้เยาว์ จากเหตุผลเหล่านี ้ กระทรวงสาธารณสุขขอแนะนําให้ ผ้ ปู กครองจํากัดการรับ
รังสีที่แผ่ออกมาจากอุ◌ึปกรณ์เคลือ่ นที่เหล่านี ้ในเด็กให้ ได้ มากที่สดุ โดยการพิจารณาอายุที่เริ่ มใช้ งาน การจํากัดการใช้ งานและอาจบังคับให้ ใช้ ชดุ หูฟังหรื อหูฟังแบบมีสาย (ไม่ใช่ไร้
สาย) หรื อลําโพงเมื่อใช้ งานอุ◌ึปกรณ์เคลื่อนที่
• ควรจํากัดการใช้ อปุ กรณ์เคลือ่ นที่ในขณะขับรถหรื อกรณีอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดกฎหมายจราจร 28b ข้ อกําหนดนี ้ระบุเอาไว้ วา่ “ผู้ขบั ขี่ห้ามถือโทรศัพท์ภายในรถยนต์หรื อ
อุปกรณ์เคลือ่ นที่และห้ ามใช้ งานอุปกรณ์ เว้ นแต่จะใช้ งานผ่านลําโพงเครื่ อง และห้ ามส่งหรื ออ่านข้ อความตัวอักษร (SMS) ในขณะที่ยานพาหนะเคลือ่ นที่” ข้ อกําหนดย่อยระบุวา่
“ลําโพงเครื่ องนันคื
้ ออุปกรณ์ที่ชว่ ยให้ สามารถใช้ งานโทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้องถือโทรศัพท์ และหากลําโพงเครื่ องเป็นส่วนหนึง่ ของอุปกรณ์โทรศัพท์ จะต้ องวางโทรศัพท์ไว้ ในบริ เวณที่วางได้
อย่างมัน่ คง เพื่อป้องกันไม่ให้ โทรศัพท์ตกหล่น” ในกรณีที่เป็ นโทรศัพท์ภายในรถยนต์ ขอแนะนําให้ ตดิ ตังเสาอากาศภายนอกเพื
้
่อเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์เข้ ากับอุปกรณ์ลาํ โพงผ่าน
อุปกรณ์ไร้ สาย Bluetooth
ผลกระทบของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์
โดยทัว่ ไปแล้ ว อุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยใหม่นนสามารถป
ั้
้ องกันคลืน่ วิทยุได้ จึงไม่จําเป็ นต้ องกังวลว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์นนจะทํ
ั ้ างานผิดปกติอนั เนื่องมาจากการแทรกแซงการทํางาน
ของคลืน่ ความถี่วิทยุจากโทรศัพท์เคลือ่ นที่ อย่างไรก็ดี กระทรวงสาธารณสุขแนะนําให้ วางอุปกรณ์เคลือ่ นที่หา่ งจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดฝั งอยูใ่ นร่างกาย (30 ถึง 50 ซม.) หรื อชนิดที่ผ้ ู
ป่ วยต้ องพกพาไว้
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (ปี 2002) จึงมีหนังสือแจ้ งถึงผู้อํานวยการโรงพยาบาลว่า การใช้ อปุ กรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์วิทยุสอื่ สารสองทางในโรง
พยาบาลนันไม่
้ ก่อให้ เกิดอันตรายและปลอดภัยต่อผู้ป่วย สามารถให้ พนักงาน ผู้ป่วย และสมาชิกในครอบครัวใช้ ประโยชน์จากการให้ บริ การของอุปกรณ์ได้ โดยในหนังสือยังได้ ระบุพื ้นที่ของ
สถานพยาบาลที่ห้ามมิให้ มีการใช้ อปุ กรณ์เคลื่อนที่อย่างเคร่งครัด และพื ้นที่ที่อนุญาตให้ ใช้ ได้ (โดยให้ เว้ นระยะห่างที่เหมาะสมจากบริ เวณที่เครื่ องผดุงชีพกําลังทํางาน)
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
แหล่งข้ อมูลอิสระเพิ่มเติมนันรวมไปถึ
้
ง:
WHO – The World Health Organization www.who.int/emf
IARC – The International Agency for Research on Cancer – www.iarc.fr
FDA - USA Food and Drug Administration www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationSafety/default.htm
ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – www.icnirp.org
RSC – The Academies of Arts, Humanities and Sciences of Canada – www.rsc.ca
Soreq Nuclear Research Center – www.soreq.gov.il
The Ministry of Environmental Protection – www.sviva.gov.il
The Ministry of Industry, Trade & Labor – www.moital.gov.il
หมายเหตุ
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ั ้ ความสําคัญเหนือกว่า

่
(FR)
ฝรังเศส
ขันตอนง่
้
ายๆ ที่ชว่ ยลดระดับการสัมผัสคลื่นความถี่วิทยุ ลดกําลังในการส่งสัญญาณของอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยการใช้ งานภายใต้ สภาพคลื่นสัญญาณที่เหมาะสมตามความแรงของสัญญาณ
ที่ระบุไว้ บนหน้ าจอ โดยทัว่ ไป ยิ่งคุณอยูใ่ กล้ เสาอากาศของผู้ให้ บริ การมากเท่าไร อุปกรณ์เคลื่อนที่จะใช้ กําลังตํ่าลงมากเท่านัน้
ข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ไม่ได้ ระบุวา่ ต้ องใช้ ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้ อปุ กรณ์เคลือ่ นที่ อย่างไรก็ตาม องค์กรต่างๆ อย่างองค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยา
แนะนําไว้ วา่ ผู้ที่ต้องการลดระดับการสัมผัสคลืน่ ความถี่วิทยุควรลดระยะเวลาการใช้ อปุ กรณ์เคลือ่ นที่ให้ 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 และการสัมผัสกับคลืน่ ความถี่วิทยุ โปรดไปที่: blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/
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หากต้ องการข้ อมูล SAR และการสัมผัสกับคลืน่ ความถี่วิทยุในประเทศออสเตรเลีย ฟิ จิ และปาปั วนิวกินีเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ขององค์การสือ่ และการสื่อสารแห่งออสเตรเลีย (ACMA)
ที่: acma.gov.au
หากต้ องการข้ อมูล SAR และการสัมผัสกับคลืน่ ความถี่วิทยุในประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขที่ health.govt.nz
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ระเบียบการส่งออก
อุปกรณ์หรื อซอฟต์แวร์ อาจอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของระเบียบการนําเข้ าและส่งออกของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา และประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ คุณจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎและระเบียบที่บงั คับ
ใช้ และต้ องได้ รับการอนุญาตนําเข้่ าหรื อส่งออกที่ต้องใช้ เพื่อนําส่งสินค้ าให้ แก่คณ
ุ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ โดยไม่จํากัดเฉพาะเพียงสิง่ ที่กล่าวมาแล้ ว และเพื่อเป็นการยกตัวอย่าง คุณต้ องไม่
ตังใจที
้ ่จะส่งออกหรื อส่งผ่านผลิตภัณฑ์ไปยังจุดหมายปลายทางที่ได้ ระบุไว้ ตามมาตราต่างๆ ในหมวด 2 ของระเบียบคณะกรรมาธิการยุโรป (European Council Regulation (EC))
428/2009 และคุณต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้ วยการบริ หารการส่งออก (Export Administration Regulations (“EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/)) ของรัฐบาล
สหรัฐอเมริ กาตามการควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ สํานักงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย และข้ อกําหนดและบทลงโทษทางเศรษฐกิจ (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) ภายใต้ การควบคุมของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริ กา สํานักงานควบคุมทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
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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

เครื่ องหมายการค้ า การยอมรั บ และลิขสิทธิ์
© 2014-2019 Sony Mobile Communications Inc. และบริ ษัทในเครื อ
Xperia เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Sony Mobile Communications Inc.
Sony เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Sony Corporation
Bluetooth เป็นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG Inc. และการใช้ งานเครื่ องหมายดังกล่าวโดย Sony Mobile เป็ นการใช้ งานภายใต้ ใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์และชื่อบริ ษัททังหมดที
้
่กล่าวไว้ ในที่นี่เป็นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของเจ้ าของผลิตภัณฑ์หรื อบริ ษัทดังกล่าว
ขอสงวนสิทธิทงหมดที
ั้
่ไม่ได้ กล่าวไว้ อย่างชัดแจ้ งในที่นี ้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน www.sonymobile.com
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หมายเลขตีพิมพ์
10.3
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