
คู่มือผู้ใช้ iPad  ให้ไปที่ www.apple.com/th/support 
ใน iPad ให้เปิด Safari จากนั้นแตะ  และยังมีให้อ่าน
ได้ฟรีที่ iBookstore ด้วย 
ความปลอดภัยและการจัดการ  ให้ดูที่ “ความปลอดภัย 
การจัดการ และการสนับสนุน” ใน คู่มือผู้ใช้ iPad
เรื่องความเสี่ยงจากพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ  ใน iPad ให้
ไปที่ ค่าติดตั้ง > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > กฎหมาย> ความ
เสี่ยงจาก RF
แบตเตอรี่  ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนใน iPad 
โดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple 
เท่านั้น และต้องรีไซเคิลหรือกำาจัดแบตเตอรี่แยกต่างหาก
จากขยะจากครัวเรือน สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิล
และการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่  
www.apple.com/th/batteries
ความเข้ากันได้ของเครื่องช่วยฟัง (HAC)  ให้ไปที่ 
www.apple.com/th/support/hac หรือดูที่  
คู่มือผู้ใช้ iPad
การหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการได้ยิน ในการป้องกันผล
กระทบต่อการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้ ต้องไม่ฟังเสียงที่มี
ระดับความดังสูงเป็นระยะเวลานาน ๆ มีข้อมูลออนไลน์เพิ่ม
เติมเกี่ยวกับเสียงและการได้ยินให้อ่านได้ที่  
www.apple.com/asia/sound และใน คู่มือผู้ใช้ iPad
เนื้อหาสรุปของการรับประกันระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple 
Apple จะรับประกันผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริม
ต่าง ๆ ที่ให้มาด้วยในด้านความบกพร่องของวัสดุและ
การผลิตเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่ซื้อจากร้านค้า 
Apple จะไม่รับประกันในด้านความเสื่อมและสึกหรอตาม
ปกติ หรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใชง้าน
อย่างผิดวิธี ในการรับบริการ ให้โทรศัพท์มาที่ Apple หรือ
เข้าไปที่ร้านค้าปลีกของ Apple หรือของผู้ให้บริการที่ได้
รับอนุญาตจาก Apple โดยตัวเลือกของบริการที่มีนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณเข้ารับบริการ บริการ iPad อาจ
จำากัดไว้เพียงแต่ในประเทศที่คุณซื้อมาเท่านั้น อาจคิดค่า
โทรศัพท์และค่าขนส่งต่างประเทศเพิ่มเติม สามารถดูข้อ
ตกลงฉบับเต็มและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับ
บริการได้ที่ www.apple.com/th/legal/warranty 
และ www.apple.com/th/support คุณสามารถ
อ่านและส่งอีเมลสำาเนาของการรับประกันให้ตัวคุณเอง
ในระหว่างการเปิดใช้งานอุปกรณ์เป็นครั้งแรกได้ ผล
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้จากการรับประกันนี้นั้นจะเพิ่มเติมมา
จากสิทธ์ิที่ได้รับตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับ
ใช้ในแต่ละท้องถิ่น
For Canadian Consumers:  Residents of Quebec are 
governed by that province’s consumer protection 
legislation. Les résidents du Québec sont régis par 
la législation sur la protection du consommateur de 
cette province.

กฎระเบียบ  ข้อมูลเรื่องกฎเกณฑ์ การรับรอง และการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ iPad โดยเฉพาะ มีให้
อ่านได้ใน iPad ไปที่ ค่าติดตั้ง > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > 
กฎหมาย > กฎเกณฑ์ ข้อมูลเรื่องกฎเกณฑ์เพิ่มเติมนั้นรวม
อยู่ใน “ความปลอดภัย การจัดการ และการสนับสนุน” 
ใน คู่มือผู้ใช้ iPad 
แถลงการณ์ความเข้ากันได้ของ FCC  This device 
complies with part 15 of the FCC rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1) this device 
may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

Note:  This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
 Â Reorient or relocate the receiving antenna.
 Â Increase the separation between the equipment 

and receiver.
 Â Connect the equipment to an outlet on a circuit 

different from that to which the receiver is connected.
 Â Consult the dealer or an experienced radio/TV 

technician for help.

สาระสำาคัญ:  การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์
ชิ้นนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Apple อาจทำาให้สูญเสีย
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และการทำางาน
แบบไร้สายไป และทำาให้คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณ์ชิ้นนี้ได้ 
ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าตรงตามมาตรฐาน 
EMC ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง
และเคเบิลแบบหุ้มสายที่ตรงตามมาตรฐานระหว่างส่วน
ประกอบต่าง ๆ ของระบบ เป็นเรื่องสำาคัญที่คุณจะต้องใช้
อุปกรณ์ต่อพ่วงและเคเบิลแบบหุ้มสายระหว่างส่วนประกอบ
ของระบบต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสของการไปรบกวนวิทยุ 
โทรทัศน์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ข้อมูล iPad
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แถลงการณ์ความเข้ากันได้ของแคนาดา  This Class B 
digital apparatus complies with Canadian ICES-003.  
Cet appareil numérique de la classe B est conforme  
à la norme NMB-003 du Canada.

คำาแถลงเรื่องความยินยอมตามสหภาพยุโรป  ในที่
นี้ Apple Inc. ขอประกาศว่าอุปกรณ์ไร้สายชิ้นนี้เป็น 
ไปตามข้อกำาหนดที่จำาเป็นและเงื่อนไขอื่น ๆ อันเกี่ยว 
เนื่องกับคำาสั่ง R&TTE and EMF
สามารถดูสำาเนาออนไลน์ของเอกสารแสดงความ
สอดคล้องของ EU ได้ที่  
www.apple.com/euro/compliance
อุปกณ์ชิ้นนี้ถูกจำากัดให้ใช้แต่เพียงภายในอาคาร 
เท่านั้นเมื่อใช้งานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5350 
เมกะเฮิรตซ์  

แถลงการณ์ความเข้ากันได้ของญี่ปุ่น คือ แถลงการณ์ 
VCCI Class B
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