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หมายเหตุ

โปรดอ่านข้ อมูลนี ้ก่อนใช้ อปุ กรณ์

การรั บประกันแบบมีเงื่อนไข
ภายใต้ เงื่อนไขของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี ้ Sony Mobile หรื อบริ ษัทท้ องถิ่นในเครื อที่เกี่ยวข้ อง รับประกันแก่อปุ กรณ์นี ้ว่าไม่มีข้อบกพร่องใน
การออกแบบ วัสดุ และฝี มือแรงงาน ณ ช่วงเวลาที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อสินค้ า และในช่วง 1 ปี นับจากนัน้ โปรดติดต่อคูค่ ้ าที่ให้ บริ การของ Sony
Mobile ซึง่ ได้ รับการแต่งตังเพื
้ ่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่เราจะทํา
ถ้ าอุปกรณ์ไม่สามารถทํางานได้ ภายใต้ การใช้ งานและการบริ การตามปกติระหว่างระยะประกัน อันเนื่องมาจากข้ อบกพร่องในด้ านวัสดุหรื อฝี มือ
แรงงาน ตัวแทนจําหน่าย Sony Mobile ที่ได้ รับการแต่งตังหรื
้ อคูค่ ้ าที่ให้ บริ การจะซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ ใหม่ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในที่
นี ้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ตัวเลือกของตัวแทนจําหน่ายหรื อคูค่ ้ าที่ให้ บริ การดังกล่าว

เงื่อนไข
1 การรับประกันนี ้จะใช้ ได้ ก็ตอ่ เมื่อผู้ซื ้อแสดงใบเสร็ จที่ตวั แทนจําหน่ายที่ได้ รับอนุญาตออกให้ กบั ผู้ซื ้อที่ระบุวนั ที่ซื ้อและหมายเลขผลิตภัณฑ์
พร้ อมกับอุปกรณ์ที่จะนํามาซ่อมแซมหรื อเปลีย่ น
• สําหรับลูกค้าในสหรัฐฯ
Sony Mobile ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ยด้ านแรงงานและชิ ้นส่วนที่คณ
ุ ต้ องชําระซึง่ เกี่ยวข้ องกับการซ่อมหรื อบริ การจากผู้ให้ บริ การ/ผู้
มอบบริ การอื่นที่ไม่ใช่ศนู ย์บริ การอย่างเป็นทางการของ Sony Mobile
• สําหรับลูกค้าในประเทศและภูมิภาคอื่น
การกระทําการใดๆ กับฉลากห่อหุ้มของผลิตภัณฑ์จะทําให้ การรับประกันสิ ้นสุดลงโดยทันที
2 ถ้ า Sony Mobile ซ่อมหรื อเปลีย่ นอุปกรณ์ให้ อุปกรณ์ที่ได้ รับการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนให้ ใหม่จะได้ รับความคุ้มครองจากการรับประกันเป็ น
ระยะเวลาเท่ากับเวลาที่เหลือของระยะประกันแรกหรื อเป็นเวลาเก้ าสิบวันนับจากวันที่ซอ่ มแซม แล้ วแต่วา่ เวลาใดจะยาวกว่ากัน ผลิตภัณฑ์ที่
ได้ รับการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนให้ ใหม่อาจมีการใช้ ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพแล้ วที่ทํางานได้ เทียบเท่า ชิ ้นส่วนหรื อส่วนประกอบที่ได้ รับการเปลี่ยน
ทดแทนจะถือเป็ นทรัพย์สนิ ของ Sony Mobile
3 การรับประกันนี ้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การทํางานผิดปกติและ/หรื อความล้ มเหลวของอุปกรณ์ที่เกิดจากการสึกหรอตามปกติ หรื อ
การใช้ งานผิดวัตถุประสงค์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแค่การใช้ งานอื่น นอกเหนือจากการใช้ งานปกติตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือการใช้ และการ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ การรับประกันนี ้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การทํางานผิดปกติและ/หรื อความล้ มเหลวของอุปกรณ์อนั เนื่องมาจาก
อุบตั เิ หตุ การดัดแปลงหรื อการแก้ ไข ภัยธรรมชาติ และความเสียหายอันเกิดจากการที่ของเหลวหกใส่
4 ไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้ งทังที
้ ่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อโดยวาจานอกเหนือจากการรับประกันแบบมีเงื่อนไขที่พิมพ์ขึ ้นนี ้ การรับประกัน
แบบเป็ นนัยทังหมด
้
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันแบบเป็นนัยเกี่ยวกับความสามารถเชิงพาณิชย์หรื อความเหมาะสมในการใช้
งานจะจํากัดไว้ ตามระยะเวลาของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี ้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ Sony Mobile หรื อผู้จําหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายเนื่องจากอุบตั ิเหตุหรื อความเสียหายที่เกิดขึ ้นตามมาในลักษณะใดๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการสูญเสียผลกําไรหรื อการขาดทุน
ทางการค้ าภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ จํากัดความรับผิด บางประเทศ/รัฐไม่อนุญาตให้ มีข้อยกเว้ นหรื อข้ อจํากัดเกี่ยวกับ
ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุหรื อความเสียหายที่เกิดขึ ้นตามมา หรื อไม่อนุญาตให้ มีข้อจํากัดเกี่ยวกับระยะเวลาของการรับประกัน
แบบมีเงื่อนไข ดังนัน้ ข้ อจํากัด หรื อข้ อยกเว้ นนี ้อาจใช้ ไม่ได้ ในกรณีของคุณ

คําแนะนําเพื่อการใช้ งานอย่ างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงหรื อการดัดแปลงอุปกรณ์ถ่ายโอนนี ้โดยไม่ได้ รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ งโดย Sony Mobile อาจทําให้ สทิ ธิ์ในการใช้ งานอุปกรณ์ของ
ผู้ใช้ งานเป็ นโมฆะ โปรดตรวจสอบข้ อยกเว้ นใดๆ ตามข้ อกําหนดภายในประเทศหรื อข้ อจํากัดในการใช้ งานอุปกรณ์ถ่ายโอน ก่อนใช้ งานอุปกรณ์นี ้

การดูแลรั กษาอุปกรณ์
• เมื่อเปิ ดระดับเสียงดัง อาจทําให้ ไม่ได้ ยินเสียงจากภายนอก หลีกเลีย่ งการรับฟั งตัวเครื่ องในสถานการณ์ที่การได้ ยินไม่ควรลดลง เช่น ขณะ
ขับรถหรื อปั่ นจักรยาน
• ไม่ให้ อปุ กรณ์สมั ผัสกับฝุ่ น สิง่ สกปรก ของเหลว หรื อความชื ้นที่มีระดับสูงกว่าหรื อนอกเหนือขอบเขตการใช้ งานปกติ
• อุณหภูมิในการปฏิบตั งิ านของอุปกรณ์นี ้อยูท่ ี่ระหว่าง -10°C (+14°F) ถึง +35°C (+95°F)
• อย่าใช้ อปุ กรณ์เสริ มอื่นที่ไม่ใช่ของแท้ จาก Sony Mobile ซึง่ ผลิตขึ ้นเพื่อใช้ ร่วมกับอุปกรณ์นี ้
• อย่าพยายามแยกชิ ้นส่วนอุปกรณ์

2
เวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ นการส่วนบุคคลเท่านัน้

• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สงู ที่ถกู ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ Bluetooth อาจส่งผลกระทบต่อการทํางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการ
แพทย์ได้ ดังนัน้ ให้ ปิดชุดหูฟังและอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ในสถานที่ตอ่ ไปนี ้ เนื่องจากอาจทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ เมื่ออยูใ่ นพื ้นที่ซงึ่ มีก๊าซ
ไวไฟ ในโรงพยาบาล บนเครื่ องบิน หรื อปั๊ มนํ ้ามัน
• อย่าให้ อปุ กรณ์หรื ออุปกรณ์เสริ มสัมผัสกับสื่อที่เป็นแม่เหล็ก (แผ่นดิสก์ บัตรเครดิต ฯลฯ)
• ข้อควรระวัง: ชิ ้นส่วนที่มีรอยร้ าวหรื อแตกอาจมีความคมหรื อแตกเป็ นเศษชิ ้นเล็กๆ ซึง่ เป็ นอันตรายเมื่อสัมผัส
• อาจมีความร้ อนเกิดขึ ้นในขณะใช้ งาน หากรู้สกึ ระคายเคืองหรื อไม่สบายตัวในขณะใช้ งาน โปรดถอดอุปกรณ์ออก

การสัมผัสกับคลื่นความถี่วทิ ยุ
อุปกรณ์ถ่ายโอนของคุณได้ รับการออกแบบมาให้ สามารถทํางานได้ ตามข้ อกําหนดการสัมผัส RF และข้ อจํากัดที่กําหนดโดยหน่วยงานในประเทศ
และหน่วยงานด้ านสุขภาพระหว่างประเทศ เมื่อใช้ งานกับอุปกรณ์ของ Sony Mobile ที่สามารถใช้ งานร่วมกันได้

ด้ านความปลอดภัยและสุขภาพ
• อุปกรณ์นี ้อาจประกอบด้ วยชิ ้นส่วนเล็กๆ ที่อาจหลุดออกมาและหากกลืนเข้ าไปจะทําให้ หายใจไม่ออกได้ เก็บรักษาอุปกรณ์ให้ หา่ งจากบุตร
หลานหรื อบุคคลที่ได้ รับการดูแลเพื่อป้องกันอันตรายดังกล่าว
• อุปกรณ์นี ้อาจประกอบด้ วยแม่เหล็กชิ ้นเล็กๆ การกลืนแม่เหล็กอาจก่อให้ เกิดอันตรายร้ ายแรง เช่น หายใจไม่ออก หรื ออาการบาดเจ็บบริ เวณ
ลําไส้ เก็บรักษาอุปกรณ์ให้ หา่ งจากบุตรหลานหรื อบุคคลที่ได้ รับการดูแลเพื่อป้องกันอันตรายใดๆ หากคุณทราบหรื อสงสัยว่าตนเองหรื อ
บุคคลอื่นได้ กลืนแม่เหล็กเข้ าไป โปรดเข้ ารับการรักษาทันที
• อุปกรณ์นี ้ประกอบด้ วยแม่เหล็กซึง่ อาจรบกวนเครื่ องกระตุ้นหัวใจ เครื่ องช็อกไฟฟ้า วาล์วเปลี่ยนเส้ นทางแบบตังโปรแกรมได้
้
หรื ออุปกรณ์
ทางการแพทย์อื่นๆ อย่าวางอุปกรณ์นี ้ไว้ ใกล้ อปุ กรณ์ทางการแพทย์ดงั กล่าวหรื อใกล้ กบั บุคคลที่ใช้ อปุ กรณ์ทางการแพทย์นนๆ
ั ้ ปรึกษาแพทย์
ก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์นี ้หากคุณใช้ งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ อยู่
• ปิ ดอุปกรณ์ถ่ายโอนของคุณก่อนขึ ้นเครื่ อง หรื อปฏิบตั ิตามคําแนะนําของเจ้ าหน้ าที่ประจําเที่ยวบิน

คําเตือนเรื่ องระดับเสียงสําหรั บชุดหูฟัง
อย่าฟั งเพลงที่ระดับเสียงดังติดต่อกันเป็ นเวลานานเพื่อป้องกันปั ญหาทางการได้ ยิน

การกําจัดอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ เก่ า (ใช้ กับสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ที่มี
ระบบเก็บรวบรวมแบบคัดแยก)
สัญลักษณ์นี ้บนผลิตภัณฑ์หรื อบนบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ระบุวา่ ห้ ามกําจัดทิ ้งผลิตภัณฑ์รวมกับขยะครัวเรื อนทัว่ ไป แต่ให้ นําไป
กําจัดทิ ้งที่จดุ เก็บรวบรวมที่เหมาะสมเพื่อรี ไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อตรวจสอบให้ แน่ใจว่ากําจัดผลิตภัณฑ์
นี ้อย่างเหมาะสม คุณจะสามารถช่วยป้องกันผลเสียต่อสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพของมนุษย์ซงึ่ อาจจะเกิดขึ ้นหากกําจัดของเสียจาก
ผลิตภัณฑ์นี ้อย่างไม่เหมาะสม การรี ไซเคิลจะช่วยอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรี ไซเคิล
ผลิตภัณฑ์นี ้ โปรดติดต่อสํานักงานประจําเขต บริ การกําจัดขยะจากครัวเรื อน หรื อร้ านค้ าที่คณ
ุ ซื ้อผลิตภัณฑ์นี ้

แหล่ งจ่ ายไฟ
เชื่อมต่อตัวแปลงไฟฟ้ ากระแสสลับกับแหล่งจ่ายไฟที่ระบุไว้ ตามที่มีเครื่ องหมายบนอุปกรณ์เท่านัน้ ถอดปลัก๊ ออกจากเต้ าเสียบโดยจับที่อะแดป
เตอร์ AC แทนการจับที่สายไฟ เพื่อลดความเสีย่ งในการเกิดความเสียหายต่อสายไฟ ตรวจสอบว่าสายไฟเป็ นระเบียบเพื่อป้องกันการเดินข้ าม
สะดุดหรื อเกิดความเสียหายหรื อตึงเกินไป ถอดปลัก๊ ตัวเครื่ องออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนพยายามทําความสะอาดเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้ าช็อต
ห้ ามใช้ ตวั แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับกลางแจ้ งหรื อในพื ้นที่เปี ยกชื ้น
คําเตือน

ห้ ามดัดแปลงสายหรื อปลัก๊ อะแดปเตอร์ AC ถ้ าไม่สามารถเสียบปลัก๊ เข้ ากับเต้ าเสียบได้ ให้ ติดตังเต้
้ าเสียบที่ใช้ ร่วมกันได้ โดยช่างไฟฟ้ามืออาชีพ การเชื่อมต่อที่ไม่
ถูกวิธีอาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ ใหม่หรื อแบตเตอรี่ ที่ไม่ได้ ใช้ งานอาจลดปริ มาณการจัดเก็บประจุเป็ นระยะเวลาสันๆ
้ ชาร์ จแบตเตอรี่ ให้ เต็มก่อนการใช้ งานครัง้ แรก ชาร์ จ
แบตเตอรี่ ที่อณ
ุ หภูมิระหว่าง +5°C (+41°F) ถึง +35°C (+95°F) การเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยไม่ได้ รับอนุญาตอาจเสีย่ งต่อการเกิดไฟไหม้ ระเบิด การ
รั่วไหล หรื ออันตรายอื่นๆ
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การจํากัดความรั บผิด
อุปกรณ์ Sony Mobile นี ้ได้ รับการยืนยันแล้ วว่าสามารถสื่อสารโดยการถ่ายโอนกับอุปกรณ์บางอย่างจากผู้ผลิตรายอื่นได้ รายชื่ออุ◌ึปกรณ์ที่
ปรับปรุงแล้ วซึง่ ได้ รับการยืนยันว่าสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ Sony Mobile นี ้ได้ สามารถดูได้ จากเว็บไซต์สว่ นกลางของ Sony Mobile ที่
www.sonymobile.com หรื อจากตัวแทนจําหน่าย Sony Mobile ในพื ้นที่ของคุณ Sony Mobile ไม่รับประกันว่าการใช้ งานอุปกรณ์นี ้จะไม่มีการ
รบกวนสัญญาณหรื อไม่มีข้อผิดพลาด ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ถ่ายโอนนี ้กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ อาจแตกต่างกันไปเนื่องจากอุปกรณ์ถ่าย
โอนทังหมดอาจไม่
้
สามารถใช้ งานร่วมกันได้

เครื่ องหมายการค้ าและการยอมรั บ
Sony เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Sony Corporation Bluetooth เป็นเครื่ องหมายการค้ าหรื อ
เครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG Inc. และการใช้ งานเครื่ องหมายดังกล่าวโดย Sony Mobile เป็นการใช้ งานภายใต้ ลขิ สิทธิ
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