
ข้อมูลสำ�คัญของผลิตภัณฑ์

iPad



ข้อมูลสำ�คัญของผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วยข้อมูล
คว�มปลอดภัย ข้อมูลก�รจัดก�ร ข้อมูลก�รกำ�จัดและ 
ก�รรีไซเคิล ข้อมูลก�รบังคับใช้ และข้อมูลใบอนุญ�ต
ซอฟต์แวร์สำ�หรับเงื่อนไขก�รรับประกันใน 1 ปี 
สำ�หรับ iPad
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ส�ม�รถดูได้ใน  
คู่มือผู้ใช้ iPad ที่:  support.apple.com/th_TH/
manuals/ipad

±

�  โปรดอ่�นข้อมูลคว�มปลอดภัยทั้งหมด
และขั้นตอนก�รปฏิบัติต่�งๆ ด้�นล่�งนี้  
ก่อนก�รใช้ง�น iPad เพื่อหลีกเลี่ยง 
คว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้นได้ สำ�หรับ 
ร�ยละเอียดขั้นตอนก�รปฏิบัติ โปรดอ่�น
คู่มือผู้ใช้ iPad บน iPad ของคุณ โดย
ไปที่ help.apple.com/ipad หรือใช้ 
ที่คั่นหน้�เว็บคู่มือผู้ใช้ iPad ใน Safari 
สำ�หรับเวอร์ชั่นที่ส�ม�รถด�วน์โหลดได้
ของคู่มือผู้ใช้ iPad และเวอร์ชั่นล่�สุดของ 
ข้อมูลสำ�คัญของผลิตภัณฑ์ ไปที่: 
support.apple.com/th_TH/
manuals/ipad

ข้อมูลคว�มปลอดภัยและข้อมูล
ก�รจัดก�รที่สำ�คัญ

ข้อควรระวัง:  ก�รไม่ปฏิบัติต�มขั้นตอน
คว�มปลอดภัยนี้ส�ม�รถส่งผลให้เกิดไฟไหม้  
ไฟฟ้�ช็อต หรือคว�มเสียห�ยอื่นหรือผลกระทบ
ต่�งๆ ต่อ iPad หรือคุณสมบัติอื่นๆ

ก�รดำ�เนินก�รและก�รจัดก�ร iPad iPad ประกอบ
ด้วยอุปกรณ์ที่มีคว�มละเอียดอ่อน โปรดอย่�ทำ�ตก 
แยกชิ้นส่วน เปิด กระแทก โค้งงอ ทำ�ให้ผิดรูป เจ�ะ 
ตัดเป็นชิ้น ถูกคลื่นไมโครเวฟ เผ� ตกแต่งสี  
หรือใส่วัตถุแปลกปลอมลงใน iPad 
หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำ�และเปียกชื้น  โปรดงดใช้ iPad 
ในพื้นที่ที่มีฝน หรือใกล้กับอ่�งล้�งหน้�หรือพื้นที่ท่ีเปียก 
ช้ืน โปรดระมัดระวังไม่ให้อ�ห�รหรือของเหลวใดๆ หก
หล่นบน iPad ในกรณีที่ iPad เปียกชื้น ให้ถอด 
ส�ยเคเบิลใดๆ ออกและปิดเครื่อง iPad (กดปุ่มพัก/
ตื่นค้�งไว้ และจ�กนั้นเลื่อนปิดตัวเลื่อนบนหน้�จอ) 
ก่อนก�รทำ�คว�มสะอ�ด และทำ�ให้อุปกรณ์แห้งสนิทอีก
ครั้ง ก่อนเปิดเครื่องอีกครั้ง โปรดอย่�พย�ย�มทำ�ให้ 
iPad แห้งด้วยแหล่งคว�มร้อนภ�ยนอก เช่น  
เครื่องอบแบบไมโครเวฟหรือเครื่องเป่�ผม iPad ที่ได้
รับผลกระทบเช่นผลจ�กก�รสัมผัสของเหลวจะทำ�ให้ไม่
อยู่ภ�ยใต้เงื่อนไขก�รบริก�ร 
ก�รแก้ไขหรือดัดแปลง iPad  จะไม่ส�ม�รถกระทำ�
ก�รแก้ไขหรือดัดแปลง iPad ได้ด้วยตนเอง ก�รแยก
ชิ้นส่วนของ iPad อ�จเป็นส�เหตุที่จะส่งผลให้อยู่นอก
เหนือเงื่อนไขก�รรับประกันได้ iPad ไม่มีชิ้นส่วนใดๆ ที่
ผู้ใช้ส�ม�รถถอดม�แก้ไขด้วยตนเองได้ ก�รรับบริก�ร
ต่�งๆ ควรขอรับจ�กตัวแทนผู้ให้บริก�รที่ได้รับอนุญ�ต

ของ Apple ถ้� iPad สัมผัสกับของเหลว ถูกเจ�ะ 
หรือตกอย่�งแรง ให้งดใช้จนกว่�คุณจะนำ�อุปกรณ์ม�
ขอรับบริก�รก�รแก้ไขจ�กตัวแทนผู้ให้บริก�รที่ได้รับ
อนุญ�ตของ Apple สำ�หรับข้อมูลก�รบริก�ร โปรด
เลือกวิธีใช้ iPad จ�กเมนู Help ใน iTunes หรือไปที่:   
www.apple.com/th/support/ipad/service 
ก�รเปลี่ยนแบตเตอรี่  แบตเตอรี่ที่ส�ม�รถช�ร์ต
พลังง�นใหม่ได้ใน iPad ควรได้รับก�รเปลี่ยนจ�ก 
Apple หรือตัวแทนผู้ให้บริก�รที่ได้รับอนุญ�ตของ 
Apple เท่�นั้น สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริก�ร
ก�รเปลี่ยนแบตเตอรี่ ไปที่:  www.apple.com/
asia/batteries/replacements.html
ก�รช�ร์ต iPad  สำ�หรับก�รช�ร์ต iPad ให้ใช้แท่น
เชื่อมต่อของ Apple และส�ยเคเบิล USB กับ 
อะแดปเตอร์ไฟแบบ USB ขน�ด 10W ของ Apple 
หรือช่องเชื่อมต่อไฟ USB บนอุปกรณ์อื่นที่ใช้ม�ตรฐ�น 
USB 2.0 ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Apple หรืออุปกรณ์เสริมที่
ออกแบบให้ทำ�ง�นกับ iPad ได้ หรืออุปกรณ์เสริมของ
บริษัทบุคคลที่ส�มที่ได้รับก�รรับรองโดยมีสัญลักษณ์ 
“Works with iPad” ของ Apple 
โปรดอ่�นขั้นตอนคว�มปลอดภัยสำ�หรับผลิตภัณฑ์ 
และอุปกรณ์เสริมใดๆ ทั้งหมดก่อนก�รใช้ง�นกับ iPad  
Apple จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำ�หรับก�รทำ�ง�น
อุปกรณ์เสริมของบริษัทบุคคลที่ส�มหรือข้อตกลง 
เกี่ยวกับคว�มปลอดภัยและม�ตรฐ�นก�รบังคับใช้
เมื่อคุณจะใช้อะแดปเตอร์ไฟแบบ USB ขน�ด 10W 
ของ Apple เพื่อช�ร์ต iPad ให้ตรวจสอบจนมั่นใจว่�
อะแดปเตอร์ไฟอยู่ในสภ�พสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะเสียบ
ลงให้แหล่งจ่�ยไฟภ�ยนอก หลังจ�กเสียบอะแดปเตอร์ 
ไฟแบบ USB ขน�ด 10W ของ Apple ลงในแหล่ง
จ่�ยไฟเรียบร้อยแล้ว ห้�มเสียบหรือถอดอะแดปเตอร์
ไฟแบบ USB ขน�ด 10W ของ Apple ด้วยมือที่
เปียกชื้นเด็ดข�ด
อะแดปเตอร์ไฟแบบ USB ขน�ด 10W ของ Apple 
อ�จเกิดคว�มร้อนขึ้นในระหว่�งก�รใช้ปรกติ โปรดให้
บริเวณโดยรอบอะแดปเตอร์ไฟแบบ USB ขน�ด 10W  
ของ Apple ระบ�ยอ�ก�ศได้ดีขณะใช้ง�น ให้ถอดปล๊ัก
ของอะแดปเตอร์ไฟแบบ USB ขน�ด 10W ของ Apple  
ในกรณีที่เกิดเหตุก�รณ์ดังต่อไปนี้: 
 Â ส�ยไฟฟ้�หรือปลั๊กเกิดหลุดลุ่ย

หรือได้รับคว�มเสียห�ย 
 Â อะแดปเตอร์สัมผัสกับฝน ของเหลว  

หรือเปียกชื้นอย่�งม�ก 
 Â กรณีที่อะแดปเตอร์ได้รับคว�มเสียห�ยอื่นๆ 
 Â คุณสงสัยว่�อะแดปเตอร์จำ�เป็นต้องได้รับ 

ก�รซ่อมแซมหรือบำ�รุงรักษ� 
 Â คุณต้องก�รที่ทำ�คว�มสะอ�ดอะแดปเตอร์ 
ก�รหลีกเลี่ยงคว�มเสียห�ยต่อก�รได้ยิน  ก�รสูญเสีย
ก�รได้ยินอย่�งถ�วรอ�จเกิดข้ึนได้ถ้�อุปกรณ์รับสัญญ�ณ 
เสียง หูฟัง หูฟังโทรศพัท์ หรือหูฟังวิทยุถูกใช้ในระดับ
คว�มดังที่สูงกว่�ปรกติ โปรดใช้อุปกรณ์รับสัญญ�ณ
เสียง หูฟัง หูฟังโทรศพัท์ หรือหูฟังวิทยุที่รองรบักับ
อุปกรณ์ของคุณเท่�นั้น เมื่อเปิดเสียงแล้วให้ตรวจสอบ
ระดับคว�มดังก่อนก�รฟัง ตลอดเวล�ที่คุณปรับใช้ 



ระดับคว�มดังเสียงอยู่ในระดับสูง คุณอ�จรู้สึกว่�เป็น 
ระดับคว�มดังท่ีปรกติ ซ่ึงระดับคว�มดังน้ีจะส่งผลกระทบ 
ต่อก�รได้ยินของคุณได้ ถ้�คุณประสบกับอ�ก�ร 
เสียงก้องหรือเสียงพูดอู้อ้ีภ�ยในหูของคุณ ให้หยุดก�รฟัง 
และตรวจสอบก�รได้ยินของคุณโดยทันที ระดับคว�มดัง 
เสียงที่สูง แม้ฟังเพียงเล็กน้อยอ�จส่งผลกระทบต่อ 
ก�รได้ยินของคุณได้ ผู้เชี่ยวช�ญก�รได้ยินเสียงแนะนำ�
วิธีก�รดูแลก�รได้ยินของคุณดังน้ี: 
 Â ให้จำ�กัดเวล�ก�รใช้ง�นอุปกรณ์รับสัญญ�ณเสียง  

หูฟัง หูฟังโทรศพัท์ หรือหูฟังวิทยุที่มีระดับคว�มดัง 
เสียงที่สูง 

 Â หลีกเลี่ยงก�รปรับระดับคว�มดังเสียงให้สูงขึ้นเพื่อ
กลบเสียงรอบข้�ง

 Â ให้ลดระดับคว�มดังลงถ้�คุณไม่ส�ม�รถได้ยินเสียง
ของบุคคลที่อยู่ใกล้คุณได้ 

สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีก�รจำ�กัดระดับคว�มดังสูงสุด
บน iPad โปรดดู คู่มือผู้ใช้ iPad
คว�มปลอดภัยในก�รขับขี่ย�นพ�หนะ  ก�รใช้ iPad 
เพียงอย่�งเดียวหรือใช้พร้อมกับหูฟัง (ถึงแม้ว่�จะใช้
หูฟังเพียงข้�งเดียวก็ต�ม) ขณะขับขี่ย�นพ�หนะหรือ
ขับขี่จักรย�นยนต์เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ�และอ�จผิด
กฎหม�ยในบ�งพื้นที่ โปรดตรวจสอบและปฏิบัติต�ม
กฎและข้อบังคับก�รใช้ง�นอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น iPad 
ในพื้นที่ที่คุณต้องขับขี่ย�นพ�หนะ โปรดระมัดระวังและ
มีสม�ธิขณะขับขี่ย�นพ�หนะ ถ้�คุณตัดสินใจใช้ iPad 
ขณะขับขี่ โปรดปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ดังต่อไปนี้:
 Â โปรดใช้สม�ธิในก�รขับขี่และเส้นท�งที่ใช้ ก�รใช้

อุปกรณ์เคลื่อนที่ขณะขับขี่อ�จส่งผลให้เสียสม�ธิได้  
ถ้�คุณพบว่�เกิดคว�มไม่แน่ใจหรือสับสนขณะขับขี่
ย�นพ�หนะ เช่น ก�รขับขี่จักรย�นยนต์ หรือ 
ทำ�กิจกรรมใดๆ ที่ต้องใชส้ม�ธิอย่�งม�กนั้น  
ให้คุณจอดย�นพ�หนะริมเส้นท�งหรือล�นจอดรถ 
ถ้�มีคว�มจำ�เป็น
 Â โปรดงดใช้อีเมล จดโน้ต ค้นห�หม�ยเลขโทรศัพท์ 
หรือทำ�กิจกรรมใดที่ต้องใช้สม�ธิอย่�งม�กขณะ 
ขับขี่ย�นพ�หนะ ก�รเขียนหรืออ่�นอีเมล จดลำ�ดับ
สิ่งต้องทำ�ในร�ยก�ร หรือพลิกห�ข้อมูลในสมุด
ร�ยชื่อของคุณจะทำ�ให้เสียสม�ธิจ�กกิจกรรมหลัก
ที่คุณกระทำ�อยู่ เช่น ก�รคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัย
ขณะขับขี่

ก�รค้นห�เส้นท�งอย่�งปลอดภัย  ถ้� iPad ของคุณ
มีแอปพลิเคชั่นที่ช่วยแสดงแผนที่ เข็มทิศดิจิตอล  
คว�มช่วยเหลือในก�รค้นห�ข้อมูลที่ตั้งหรือทิศท�ง 
แอปพลิเคชั่นเหล่�นั้นควรใชเ้ป็นข้อมูลคว�มช่วยเหลือ
พื้นฐ�นสำ�หรับก�รค้นห�เส้นท�งเท่�นั้น และไม่ควร
ว�งใจในตำ�แหน่ง ระยะใกล้ไกล ระยะท�งหรือเส้นท�ง
ที่ถูกแสดงขึ้นม�
แผนที่ เข็มทิศดิจิตอล เส้นท�ง และแอปพลิเคชั่นของ  
Apple ที่ใช้ข้อมูลที่ตั้ง ร�ยก�รเหล่�นี้จะขึ้นอยู่กับ 
ก�รบริก�รข้อมูลและบริษัทของบุคคลที่ส�ม  
ก�รบริก�รข้อมูลเหล่�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ และ 
อ�จไม่มีให้บริก�รในทุกพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้แผนที่  
เข็มทิศดิจิตอล เส้นท�ง หรือข้อมูลที่ตั้งอ�จไม่พร้อมให้
บริก�ร ไม่แม่นยำ� หรือไม่สมบูรณ์ 

iPad ประกอบเข็มทิศดิจิตอลที่ติดตั้งอยู่ภ�ยในด้�น 
มุมบนขว�ของ iPad คว�มแม่นยำ�ในก�รระบุทิศของ 
เข็มทิศดิจิตอลอ�จได้รับผลกระทบจ�กคลื่นแม่เหล็ก
หรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่รบกวนได้ โปรดอย่�ว�งใจ
ในเข็มทิศดิจิตอลเพียงอย่�งเดียวในก�รระบุเส้นท�ง 
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จ�ก iPad กับสภ�พรอบข้�ง 
ตัวคุณ และปฏิบัติต�มป้�ยต่�งๆ เพื่อแก้ปัญห� 
คว�มแตกต่�งกันของข้อมูลที่ได้รับ 
สำ�หรับย�นพ�หนะที่มีถุงลมนิรภัย  ถุงลมนิรภัยจะพอง
ตัวขึ้นเมื่อได้รับแรงกระแทกอย่�งรุนแรง โปรดอย่�เก็บ 
iPad หรืออุปกรณ์เสริมในพื้นที่ที่อยู่เหนือถุงลมนิรภัย
หรือในพื้นที่ที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออก
อ�ก�รลมชัก หน้�มืด และต�อ่อนล้�  เปอร์เซ็นต์ของ
ประช�กรส่วนน้อยที่อ�จง่�ยต่อก�รเกิดอ�ก�รหน้�มืด 
หรือลมชัก (ถึงแม้ว่�ประช�กรเหล่�นั้นอ�จไม่เคยเกิด
อ�ก�รดังกล่�วม�ก่อน) เมื่อสัมผัสกับแสงสว่�งจ้�
หรือแสงสะท้อน เช่น ขณะเล่นเกมหรือดูวิดีโอ ถ้�คุณ
ประสบกับอ�ก�รลมชัก หรือหน้�มืดหรือมีประวัติของ
บุคคลในครอบครัวที่มีอ�ก�รดังกล่�ว คุณควรขอรับ
คำ�ปรึกษ�จ�กแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญก่อนก�รเล่นเกมหรือ 
ดูวิดีโอบน iPad ของคุณ โปรดงดใช้ iPad ต�ม 
คำ�แนะนำ�ของแพทย์ ถ้�คุณประสบกับอ�ก�รปวดศีรษะ  
หน้�มืด ลมชัก ชักกระตุก ต�หรือกล้�มเนื้อเกิดกระตุก 
สูญเสียก�รรับรู้ ก�รเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ตั้งใจหรืออ�ก�ร
เวียนศีรษะ สำ�หรับลดอ�ก�รปวดศีรษะ หน�้มืด ลมชัก 
และต�อ่อนล้� ให้หลีกเลี่ยงก�รใช้ง�นติดต่อกันเป็น
เวล�น�น ให้ถือ iPad ออกห่�งจ�กส�ยต�พอสมควร 
ใช้ iPad ในห้องที่มีแสงสว่�งเพียงพอ และเพิ่มระยะ
ก�รพักให้บ่อยครั้งขึ้น 
ส่วนที่เป็นกระจก  ส่วนที่ห่อหุ้มภ�ยนอกของหน้�จอ 
iPad ถูกสร้�งขึ้นจ�กกระจก กระจกดังกล่�วนี้ส�ม�รถ
แตกหักได้ ห�ก iPad ตกหล่นบนพื้นผิวที่แข็งหรือได้
รับก�รกระแทก ถ้�กระจกเป็นรอยร้�วหรือแตก ห้�ม
สัมผัสหรือพย�ย�มนำ�กระจกที่แตกออกและให้หยุด
ใช้ง�น iPad นั้น กระจกที่แตกร้�วเนื่องจ�กคว�มผิด
พล�ดหรือคว�มประม�ทจะไม่อยู่ภ�ยใต้ก�รรับประกัน 
หยุดก�รใช้ iPad จนกว่�กระจกดังกล่�วจะได้รับ 
ก�รแก้ไขจ�ก Apple หรือตัวแทนผู้ให้บริก�รที่ได้รับ
อนุญ�ตจ�ก Apple
อันตร�ยจ�กก�รสำ�ลัก  iPad ประกอบด้วยชิ้นส่วน
ขน�ดเล็กที่อ�จทำ�ให้เด็กเล็กเกิดก�รสำ�ลักขึ้นได้  
โปรดเก็บ iPad และอุปกรณ์เสริมออกห่�งจ�กเด็กเล็ก
ก�รกระทำ�ซ้ำ�ๆ เมื่อคุณได้กระทำ�กิจกรรมต่�งๆ ซ้ำ�ๆ 
กันเช่น ก�รป้อนข้อคว�มหรือก�รเล่นเกมบน iPad 
คุณอ�จประสบกับอ�ก�รเมื่อยล้�ที่มือ แขน ไหล่ คอ 
หรือส่วนอื่นๆ ของร่�งก�ยได้ ควรพักก�รใชง้�นบ่อยๆ 
และถ้�คุณมีอ�ก�รเมื่อยล้�ระหว่�งหรือหลังจ�กก�รใช้
ง�น ให้หยุดก�รใช้ง�นและพบแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญ
ก�รถือ iPad คุณส�ม�รถถือและใช้ง�น iPad ด้วยวิธี
ต่�งๆ ได้ นับว่�เป็นสิ่งสำ�คัญในก�รห�ท่�ท�งสบ�ยๆ 
ขณะใช้ง�น iPad และควรพักก�รใช้ง�นบ่อยๆ  
ใช้หน้�ตักของคุณ หรือโต๊ะ ปกหุ้ม หรืออุปกรณ์เสริม
แท่นว�ง เพื่อรองหนุน iPad ระหว่�งใชง้�น



พื้นที่ที่เสี่ยงต่อก�รระเบิด  ปิด iPad (กดปุ่มพัก/ตื่น
ค้�งไว้ และจ�กนั้นเลื่อนตัวเลื่อนบนหน้�จอ) เมื่ออยู่ใน
พื้นที่ที่เสี่ยงต่อก�รระเบิดใดๆ  ห้�มช�ร์ต iPad และ
ปฏิบัติต�มป้�ยและขั้นตอนทั้งหมดอย่�งเคร่งครัด 
ประก�ยไฟในบ�งพื้นที่อ�จเป็นส�เหตุให้เกิดก�รระเบิด 
หรือไฟไหม้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคว�มเสียห�ยหรือ
ถึงแก่ชีวิตได้
พื้นที่ที่เสี่ยงต่อก�รเกิดระเบิดบ่อยครั้งนั้น อ�จไม่ได้ถูก
ทำ�เครื่องหม�ยไว้อย่�งชัดเจน พื้นที่เสี่ยงอ�จรวมถึง
พื้นที่ต่อไปนี้: บริเวณเติมน้ำ�มันเชื้อเพลิง (เชน่ สถ�นี
แก๊ซ) ที่ด้�นล่�งของด�ดฟ้�เรือ สถ�นที่ถ่�ยโอนหรือ
กักเก็บเชื้อเพลิงหรือส�รเคมี ย�นพ�หนะที่ใช้ก๊�ซ
ปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) บริเวณที่
มีส�รเคมีหรืออนุภ�ค (เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นหรือผงโลหะ) 
และพื้นที่อื่นใดที่คุณได้รับคำ�แนะนำ�ให้ดับเครื่องยนต์
ก�รตัวเชื่อมต่อและช่องเชื่อมต่อ  ไม่จำ�เป็นต้องใช้แรง
ในก�รเชื่อมต่อระหว่�งตัวเชื่อมต่อและช่องเชื่อมต่อเข้�
ด้วยกัน ตรวจสอบสำ�หรับสิ่งกีดขว�งที่อยู่ในช่องเชื่อม
ต่อ ถ้�ตัวเชื่อมต่อและช่องไม่ส�ม�รถเชื่อมต่อกันได้ 
อุปกรณ์นั้นอ�จไม่ส�ม�รถใช้ง�นร่วมกันได้ ตรวจสอบ
ให้มั่นใจว่�ตัวเชื่อมต่อส�ม�รถใช้ง�นร่วมกับช่องต่อได้  
เม่ืออยู่ในตำ�แหน่งท่ีถูกต้องท่ีสัมพันธ์กันระหว่�งตัวเช่ือม 
ต่อและช่องเชื่อมต่อ
ก�รเก็บรักษ� iPad ภ�ยใต้อุณหภูมิที่ยอมรับได้ ให้  
iPad อยู่ในสถ�นที่ที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่�ง 0º และ 
35º C (32º ถึง 95º F) เงื่อนไขของอุณหภูมิที่ต่ำ�
หรือสูงอ�จส่งผลให้อ�ยุก�รใช้ง�นของแบตเตอรี่สั้น
ลงหรือเป็นส�เหตุให้ iPad หยุดก�รใช้ง�นชั่วคร�ว
ได้ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือ
คว�มชื้นอย่�งรวดเรว็เมื่อใช้ iPad ซึ่งอ�จก่อให้เกิด 
ไอน้ำ�โดยรอบหรือภ�ยใน iPad ได้
เก็บ iPad ในสถ�นที่ที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่�ง -20º และ 
45º C (-4º ถึง 113º F) ห้�มทิ้ง iPad ไว้ในรถยนต์
ของคุณ เนื่องจ�กอุณหภูมิในล�นจอดรถส�ม�รถเกิน
จ�กขอบเขตของอุณหภูมิที่กำ�หนดไว้ได้
ขณะที่คุณกำ�ลังใช ้iPad หรือช�ร์ตแบตเตอรี่ เป็น
ปรกติที่ iPad นั้นจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ภ�ยนอกของ 
iPad จะเป็นพื้นผิวที่ระบ�ยคว�มร้อนโดยจะถ่�ยเท
คว�มร้อนจ�กภ�ยในไปยังอ�ก�ศภ�ยนอกที่เย็นกว่�
ก�รเก็บรักษ�คว�มสะอ�ดภ�ยนอกของ iPad   
ก�รรักษ� iPad ของคุณให้อยู่ในสภ�พสมบูรณ์ ถ้�คุณ
กังวลเกี่ยวกับรอยขีดข่วนหรือรอยต่�งๆ คุณส�ม�รถ
ใช้ปกหุ้มที่ข�ยแยกต่�งห�กได้ ในก�รทำ�คว�มสะอ�ด 
iPad ให้ถอดส�ยเคเบิลต่�งๆ ออกให้หมด และปิด 
iPad (กดปุ่มนอนพัก/ตื่นค้�งไว้ แล้วล�กแถบเลื่อน
บนหน้�จอ) จ�กนั้นใช้ผ้�นุ่มชื้นเล็กน้อยที่ไม่มีขน
ทำ�คว�มสะอ�ด หลีกเลี่ยงคว�มเปียกชื้นตรงบริเวณ
เปิดโล่งต่�งๆ ของเครื่อง ห้�มใช้น้ำ�ย�เช็ดหน้�ต่�ง 
น้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดบ้�นเรือน สเปรย์ปรับอ�ก�ศ 
ส�รละล�ยทำ�คว�มสะอ�ด แอลกอฮอล์ แอมโมเนีย 
หรือส�รกัดกร่อนต่�งๆ เพื่อทำ�คว�มสะอ�ด iPad 
iPad มีก�รเคลือบผิวป้องกันคร�บมันต่�งๆ  โดย
เพียงเชด็หน้�จอ iPad ด้วยผ้�นุ่มๆ ที่ไม่ก่อให้เกิด
ขนเพื่อลบคร�บมันต่�งๆ จ�กมือทั้งสองข้�งของคุณ 
ประสิทธิภ�พของน้ำ�ย�เคลือบนี้เพื่อป้องกันคร�บมัน
จะถดถอยไปต�มก�ลเวล�ต�มก�รใช้ง�นอย่�งปรกติ 

และห�กหน้�จอสัมผัสกับพื้นผิวหย�บๆ ก็จะลดหย่อน
ประสิทธิภ�พของน้ำ�ย�เคลือบเร็วม�กขึ้น และอ�จขีด
ข่วนหน้�จอของคุณได้
ก�รสัมผัสคลื่นคว�มถี่วิทยุ iPad ประกอบด้วยอุปกรณ์
รับส่งคลื่นคว�มถี่วิทยุอยู่ภ�ยใน เมื่อ iPad ทำ�ก�รรับ 
ส่งคลื่นคว�มถี่วิทยุ (RF) พลังง�นจะถูกส่งผ่�น
เส�สัญญ�ณของตัวเครื่อง เส�สัญญ�น Wi-Fi และ 
Bluetooth® จะติดตั้งอยู่ภ�ยใต้สัญลักษณ์ Apple 
iPad ได้รับก�รตรวจสอบและปฏิบัติต�มเงื่อนไข 
ก�รสัมผัสของ SAR สำ�หรับก�รทำ�ง�นของ Wi-Fi 
และ Bluetooth
เส�สัญญ�นโครงข่�ยเคลื่อนที่จะถูกติดตั้งไว้ที่ขอบ
ด้�นบนของ iPad Wi-Fi + 3G ซึ่งอยู่ตรงกันข้�มกับ
ปุ่มโฮม สำ�หรับประสิทธิภ�พที่เหม�ะสมของอุปกรณ์
เคลื่อนที่และก�รสัมผัสพลังง�น RF ที่มนุษย์จะได้รับ 
น้ันจะต้องไม่เกินกำ�หนดของ FCC, IC และสหภ�พยุโรป  
ซ่ึงต้องปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�และข้อควรระวังดังต่อไปน้ี:  
กำ�หนดให้อุปกรณ์ที่มีเส�สัญญ�น (ติดตั้งอยู่ใต้ขอบ
บนด้�นหลังของอุปกรณ์) จะต้องอยู่ห่�งจ�กร่�งก�ย
หรือวัตถุอื่นๆ
iPad ถูกออกแบบและผลิตภ�ยใต้ข้อจำ�กัดของ 
ก�รสัมผัสพลังง�น RF ต�มข้อกำ�หนดของ 
คณะกรรมก�รก�รส่ือส�รกล�ง (FCC) ของสหรัฐอเมริก�  
อุตส�หกรรมแห่งแคนน�ด� (IC) และหน่วยง�นท่ีกำ�กับ 
ดูแลของประเทศญ่ีปุ่น สหภ�พยุโรป และประเทศอื่นๆ 
ม�ตรฐ�นก�รสัมผัสจะใช้หน่วยของก�รวัดที่รู้จักกัน 
ในรูปแบบของอัตร�ก�รดูดกลืน หรือ SAR ข้อจำ�กัด
ก�รใช้ง�นของ SAR ใน iPad ถูกกำ�หนดโดย FCC  
ซึ่งมีค่�เท่�กับ 1.6 วัตต์ต่อกิโลกรัม (วัตต์/กก.)  
หรือ 1.6 วัตต์/กก. ที่กำ�หนดโดยอุตส�หกรรมแห่ง
แคนน�ด� และ 2.0 วัตต์/กก. ที่กำ�หนดโดยสภ� 
ของสหภ�พยุโรป ก�รทดสอบสำ�หรับค่� SAR ถูก
ดำ�เนินก�รโดยใช้ม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�นที่ระบุไว้เฉพ�ะ
โดยองค์กรข้�งต้น ด้วยก�รถ่�ยโอนสูงสุดของ iPad  
ที่ได้รับก�รรับรองในทุกคลื่นคว�มถี่ที่ทดสอบ ถึงแม้ว่� 
ค่� SAR ที่ถูกพิจ�รณ�ในระดับพลังง�นสูงสุดที่รับรอง
ในแต่ละคลื่นคว�มถี่ ระดับค่�จริงของ SAR สำ�หรับ 
iPad ขณะทำ�ง�นนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่อยู่ภ�ยใต้ 
ค่�สูงสุด เนื่องจ�ก iPad ได้ปรับก�รถ่�ยโอนของ 
โครงข่�ยเคลื่อนที่ให้อยู่ในตำ�แหน่งที่เหม�ะสม 
และใกล้กับเครือข่�ยไร้ส�ย โดยปรกติแล้วเมื่อคุณอยู่
ใกล้กับสถ�นีฐ�นของโครงข่�ยเคลื่อนที่ จะทำ�ให้ใช้
ระดับพลังง�นต่ำ�ในก�รถ่�ยโอน
iPad ได้รบก�รทดสอบ1 และปฏิบัติต�มข้อกำ�หนด
ของก�รสัมผัสกับ RF ของ FCC, IC และสหภ�พยุโรป 

1 อุปกรณ์นี้ได้รับก�รทดสอบโดยสถ�บันก�รรับรอง
คุณภ�พต�มม�ตรฐ�น ฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย  
ต�มก�รวัดม�ตรฐ�นและกระบวนก�รเฉพ�ะ
ของ FCC OET Bulletin 65, Supplement C 
(Edition 01-01) และ IEEE 1528-2003 และ
แคนน�ด� RSS 102 iPad ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�
ของสภ�ยุโรปในวันที่ 12 กรกฎ�คม 1999  
ที่เกี่ยวข้องกับก�รจำ�กัดของก�รสัมผัสสำ�หรับ
ประช�ชนทั่วไปในพื้นที่ที่มีสน�มแม่เหล็กไฟฟ้� 
[1999/519/EC] 



สำ�หรับก�รทำ�ง�นของโครงข่�ยเคลื่อนที่ ขณะที่
ทดสอบไปที่ร่�งก�ยโดยตรง ค่� SAR สูงสุดของ iPad  
สำ�หรับแต่ละคลื่นคว�มถี่ส�ม�รถอธิบ�ยได้ต�ม
ด้�นล่�งนี้: 

FCC & IC SAR
ช่วงคลื่น
คว�มถี่ 
(MHz)

FCC & IC 1g 
SAR Limit 
(วัตต์/กก.)

ค่�สูงสุด 
(วัตต์/กก.)

รุ่น A1416

2400-
2483.5

1.6 1.15

5150-5250 1.6 0.52

5250-5350 1.6 1.16

5500-5700 1.6 1.19

5725-5850 1.6 1.19

EU SAR
ช่วงคลื่น ช่วงคลื่น

คว�มถี่ 
(MHz)

EU 10g  
SAR 
Limit 
(วัตต์/
กก.)

ค่�
สูงสุด 
(วัตต์/
กก.)

รุ่น A1416

Wi-Fi 2.4 
GHz

2400-
2483.5

2.0 0.52

Wi-Fi 5 
GHz

5150-
5350

2.0 0.26

5470-
5725

2.0 0.46

คุณส�ม�รถเพิ่มก�รจำ�กัดก�รสัมผัสได้โดยก�รกำ�หนด
เวล�ก�รใช้ง�น iPad ในโหมดไร้ส�ย ซ่ึงเวล�จะเป็น
ปัจจัยในปริม�ณของก�รสัมผัสที่บุคคลจะได้รับ และ
ก�รว�งในระยะห่�งหนึ่งๆ ระหว่�งร่�งก�ยและ iPad 
เนื่องจ�กระยะห่�งต่�งๆ จะทำ�ให้ระดับก�รสัมผัสลด
ลงต่�งๆ กัน
ข้อมูลเพิ่มเติม สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมจ�ก FCC 
เกี่ยวกับก�รสัมผัสพลังง�น RF โปรดดู 
www.fcc.gov/oet/rfsafety
FCC และองค์ก�รอ�ห�รและย�แห่งสหรัฐอเมริก� 
(FDA) ยังมีเว็บไซต์สำ�หรับผู้บริโภคที่ 
www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/
default.htm ไปยังที่อยู่ข้อมูลคำ�ถ�มเกี่ยวกับ 
คว�มปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือ ตรวจสอบเว็บไซต์
เป็นระยะๆ สำ�หรับข้อมูลที่อัปเดต

สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับง�นวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์ที่
เกี่ยวข้องกับก�รสัมผัสพลังง�น RF โปรดดูฐ�นข้อมูล
ง�นวิจัยของ EMF ที่ดูแลโดยองค์ก�รอน�มัยโลก 
ที่:  www.who.int/emf
ก�รรบกวนของคลื่นคว�มถี่วิทยุ  ก�รแผ่คลื่นคว�มถี่
วิทยุจ�กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น้ันส�ม�รถส่งผลกระทบ 
ต่อก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้  
ซึ่งก่อให้เกิดก�รทำ�ง�นที่ผิดปรกติของอุปกรณ์เหล่�นั้น  
ถึงแม้ว่� iPad จะถูกออกแบบ ทดสอบ และผลิตต�ม 
ข้อบังคับที่กำ�กับดูแลก�รแผ่คลื่นคว�มถี่วิทยุในหล�ย 
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริก� แคนน�ด� สหภ�พยุโรป  
และญ่ีปุ่น ซ่ึงก�รถ่�ยโอนสัญญ�ณไร้ส�ยและวงจรไฟฟ้� 
ใน iPad อ�จเป็นส�เหตุให้เกิดก�รรบกวนต่ออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้ ดังนั้นแล้ว  
โปรดใช้คว�มระมัดระวังดังต่อไปนี้:
เครื่องบิน  ใช้ iPad อ�จจะเป็นสิ่งต้องห้�มในขณะที่
เดินท�งใน เครื่องบิน สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ก�รใช้โหมดเครื่องบินเพื่อปิดก�รถ่�ยโอนไร้ส�ยของ 
iPad โปรดดู คู่มือผู้ใช้ iPad
ย�นพ�หนะ  ก�รแผ่คลื่นคว�มถี่วิทยุจ�ก iPad อ�จ
จะส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในมอเตอร์
ของย�นพ�หนะได้ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือตัวแทนที่
เกี่ยวข้องกับย�นพ�หนะของคุณ
เครื่องกระตุ้นหัวใจ  สม�คมอุตส�หกรรมผู้ผลิต
อุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภ�พแนะนำ�ให้รักษ�ระยะห่�งจ�ก
อุปกรณ์อย่�งน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่�งใชง้�น
โทรศัพท์ไร้ส�ยและเครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบต่อเครื่องกระตุ้นหัวใจ บุคคลที่ใช้ง�นเครื่อง
กระตุ้นหัวใจ:
 Â ควร ออกห่�ง จ�ก iPad ม�กกว่� 15 ซม.  

(6 นิ้ว) กับเครื่องกระตุ้นหัวใจเมื่ออุปกรณ์ไร้ส�ย
ถูกเปิดใช้ง�น

ถ้�คุณพบอ�ก�รที่สงสัยว่�มีผลกระทบม�จ�กตำ�แหน่ง
ก�รใช้ง�นของอุปกรณ์ ให้ปิด iPad โดยทันที  
(กดปุ่มนอนพัก/ตื่นค้�งไว้ และจ�กนั้นเลื่อนตัวเลื่อน
บนหน้�จอ)
อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์อื่นๆ  ถ้�คุณใช้อุปกรณ์ท�ง
ก�รแพทย์อื่นๆ ใด ให้ขอรับคำ�ปรึกษ�จ�กผู้ผลิต
อุปกรณ์หรือแพทย์ประจำ�ตัวเพื่อตัดสินใจในก�รใช้ง�น 
อุปกรณ์ ถ้�อุปกรณ์น้ันส�ม�รถป้องกันคล่ืนคว�มถ่ีวิทยุ 
ที่รบกวนจ�ก iPad ได้
สถ�บันส่งเสริมสุขภ�พ  โรงพย�บ�ลและสถ�บัน
ส่งเสริมสุขภ�พอ�จใช้ง�นอุปกรณ์ที่สำ�คัญที่จะต้อง
ปร�ศจ�กก�รรบกวนจ�กคลื่นคว�มถี่วิทยุ ปิด iPad 
เมื่อเจ้�หน้�ที่หรือป้�ยคำ�สั่งแนะนำ�
พื้นที่เสี่ยงและสถ�นที่ที่ปิดป้�ยห้�ม  เพื่อหลีกเลี่ยง
ก�รเกิดก�รระเบิด ให้ปิด iPad เมื่ออยู่ใน “พื้นที่เสี่ยง” 
หรือในพื้นที่ที่แสดงข้อคว�ม “ปิดก�รสื่อส�รแบบ
สองท�ง” ให้ปฏิบัติต�มสัญลักษณ์และคำ�สั่งทั้งหมด
อย่�งเคร่งครัด



Certification and Compliance
See iPad for the certification and compliance marks 
specific to that device. To view, choose Settings > 
General > About > Regulatory.

Australia
New 
Zealand

Model A1416 

U.S. Model A1416  
FCC ID: BCGA1416 

Canada Model A1416  
IC:  579C–A1416  Meets ICES-003 

EU Model A1416 

Japan

Singapore

Important:  Changes or modifications to this product 
not authorized by Apple could void the EMC and 
wireless compliance and negate your authority to 
operate the product. This product has demonstrated 
EMC compliance under conditions that included the 
use of compliant peripheral devices and shielded 
cables between system components. It is important 
that you use compliant peripheral devices and 
shielded cables between system components to 
reduce the possibility of causing interference to 
radios, televisions, and other electronic devices.

FCC Compliance Statement 
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.

Wireless Radio Use:  This device is restricted to 
indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz 
frequency band. Cet appareil doit être utilisé à 
l’intérieur.

Canadian Compliance Statement 
Complies with the Canadian ICES-003 Class B 
specifications. Cet appareil numérique de la 
Classe B est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada. This device complies with RSS 210 of 
Industry Canada. This Class B device meets all the 
requirements of the Canadian interference-causing 
equipment regulations. Cet appareil numérique de la 
Classe B respecte toutes les exigences du Règlement 
sur le matériel brouilleur du Canada.

This device complies with Industry Canada license-
exempt RSS standard(s). Operation is subject to the 
following two conditions:  (1) this device may not 
cause interference, and (2) this device must accept 
any interference, including interference that may 
cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes 
de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet 
appareil ne doit pas provoquer d’interférences et 
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, 
y compris celles susceptibles de provoquer un 
fonctionnement non souhaité de l’appareil.

European Community Compliance 
Statement
The equipment complies with the RF Exposure 
Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation 
of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the 
general public to electromagnetic fields (0–300 GHz). 
This wireless device complies with the R&TTE Directive.

EU Declaration of Conformity
Български  Apple Inc. декларира, че 
това устройство с клетъчен, Wi-Fi и 
Bluetooth предавател е в съответствие със 



съществените изисквания и другите приложими 
правила на Директива 1999/5/ЕС.
Česky  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že 
toto mobilní zařízení s technologií Wi-Fi a Bluetooth 
vyhovuje základním požadavkům a dalším 
příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, 
at følgende udstyr cellular, Wi-Fi og Bluetooth 
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante 
krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass 
sich Mobiltelefon, Wi-Fi und Bluetooth in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden.
Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see 
mobiil-, Wi-Fi- ja Bluetooth-seade vastab direktiivi 
1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist 
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English  Hereby, Apple Inc. declares that this cellular, 
Wi-Fi, and Bluetooth device is in compliance with 
the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español  Por medio de la presente Apple Inc. declara 
que este dispositivo celular, Wi-Fi y Bluetooth 
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 1999/5/CE.
Ελληνικά  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει 
ότι αυτή η συσκευή κινητού, Wi-Fi και Bluetooth 
συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις 
λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Français  Par la présente Apple Inc. déclare que 
l’appareil cellulaire, Wi-Fi, et Bluetooth est conforme 
aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Islenska  Apple Inc. lýsir því hér með yfir að 
þetta tæki, sem er farsími, þráðlaus og með 
blátannartækni (e: cellular, Wi-Fi and Bluetooth,) 
fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi 
ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.
Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che 
questo dispositivo cellulare, Wi-Fi e Bluetooth 
è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre 
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE.
Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka cellular, Wi-Fi 
un Bluetooth ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK 
būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem 
noteikumiem.
Lietuvių  Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad korinio, 
„Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ ryšio įrenginys atitinka esminius 
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy 
a mobil, Wi-Fi és Bluetooth megfelel a vonatkozó 
alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC 
irányelv egyéb elõírásainak.

Malti  Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan Wi-Fi, 
& Bluetooth jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u 
ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-
Dirrettiva 1999/5/EC.
Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat 
het toestel cellular, Wi-Fi, en Bluetooth in 
overeenstemming is met de essentiële eisen en de 
andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette 
mobiltelefon-, Wi-Fi- og Bluetooth-apparatet er i 
samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige 
relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.
Polski  Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że 
ten telefon komórkowy, urządzenie Wi-Fi oraz 
Bluetooth są zgodne z zasadniczymi wymogami 
oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami 
Dyrektywy 1999/5/EC.
Português  Apple Inc. declara que este dispositivo 
móvel, Wi-Fi e Bluetooth está em conformidade 
com os requisitos essenciais e outras disposições da 
Directiva 1999/5/CE.
Română  Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest 
aparat celular, Wi-Fi și Bluetooth este în conformitate 
cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi 
relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da so celične naprave 
ter naprave Wi-Fi in Bluetooth skladne z  bistvenimi 
zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 
1999/5/ES.
Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto 
mobilné, Wi-Fi & Bluetooth zariadenie spĺňa 
základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES.
Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä 
matkapuhelin-, Wi-Fi- ja Bluetooth-tyyppinen laite 
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja 
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna 
mobiltelefoni-, Wi-Fi-, och Bluetooth-enhet 
står i överensstämmelse med de väsentliga 
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser 
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
A copy of the EU Declaration of Conformity is 
available at:  www.apple.com/euro/compliance

iPad can be used in the following countries:

European Community Restrictions 
Français  Pour usage en intérieur uniquement. 
Consultez l’Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes 
(ARCEP) pour connaître les limites d’utilisation des 
canaux 1 à 13. www.arcep.fr



Japan Compliance Statement— 
VCCI Class B Statement

Wireless Radio Use: This device is restricted to indoor use when 
operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.  
Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur.
この製品は、周波数帯域 5.15 ~ 5.35 GHz で動作しているときは、
屋内においてのみ使用可能です。

Taiwan Wireless Statements

ข้อมูลก�รกำ�จัดและรีไซเคิล
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนก�รรีไซเคิลของ 
Apple ไปที่:  www.apple.com/asia/recycling
Deutschland:  Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte 
nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses 
Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend 
der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands:  Gebruikte batterijen kunnen worden 
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale 
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) 
worden gedeponeerd.

Türkiye:  EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik 
Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının 
Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.



European Union—Disposal Information:  The 
symbol above means that according to local laws 
and regulations your product should be disposed of 
separately from household waste. When this product 
reaches its end of life, take it to a collection point 
designated by local authorities. Some collection 
points accept products for free. The separate 
collection and recycling of your product at the time 
of disposal will help conserve natural resources and 
ensure that it is recycled in a manner that protects 
human health and the environment.

Brasil:  Informações sobre descarte e reciclagem: 
O símbolo acima indica que este produto e/ou 
sua bateria não devem ser descartadas no lixo 
doméstico. Quando decidir descartar este produto 
e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e 
diretrizes ambientais locais. Para informações sobre  
o programa de reciclagem da Apple, pontos de 
coleta e telefone de informações, visite  
www.apple.com/br/environment.

ข้อตกลงใบอนุญ�ตก�รใช้ซอฟต์แวร์
ก�รใช้ iPad จะถือว่�ยอมรับข้อตกลงของ Apple และ
ข้อตกลงใบอนุญ�ตก�รใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทบุคคล 
ที่ส�ม ค้นห�ได้ที่: www.apple.com/legal/sla

ก�รรับประกันแบบจำ�กัดระยะเวล�
หนึ่ง (1) ปีของแอปเปิล - iPad
สำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่มีตร�ของแอปเปิลเท่�นั้น
กฎหม�ยคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับก�รรับประกันนี้ 
อย่�งไร  สำ�หรับผู้บริโภคช�วออสเตรเลีย: บรรด�สิทธิ
ต่�งๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือรับประกันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติม
จ�กสิทธิต�มกฎหม�ยทั้งหล�ยที่ท่�นพึงมีสิทธิได้รับ 
ต�มพระร�ชบญัญตักิ�รแขง่ขนัท�งก�รค้�และผูบ้รโิภค  
ค.ศ. 2010 ตลอดจนกฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับ
อื่นใดว่�ด้วยก�รคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับใน
ออสเตรเลีย สินค้�ของเร�ม�พร้อมก�รรับประกันซึ่งไม่
อ�จยกเว้นได้ต�มกฎหม�ยผู้บริโภคของออสเตรเลีย 
ท่�นมีสิทธิได้รับก�รเปลี่ยนสินค้�หรือได้รับเงนิคืนห�ก 
มีคว�มชำ�รุดบกพร่องในส�ระสำ�คัญ (major failure)  
และมีสิทธิได้รับค่�ชดเชยในกรณีท่ีเกิดก�รสูญห�ยหรือ 
คว�มเสียห�ยอ่ืนใดท่ีส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้ต�มสมควร  
อีกทั้งท่�นยังมีสิทธินำ�สินค้�เข้�รับก�รซ่อมแซมหรือได้ 
รบัก�รเปลีย่นสนิค้�ในกรณีทีส่นิค้�นัน้มีคณุภ�พไม่เปน็ 
ที่ยอมรับ และคว�มชำ�รุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขน�ดเป็น
คว�มชำ�รุดบกพร่องในส�ระสำ�คัญ ทั้งนี้ ก�รซ่อมแซม
สินค้�อ�จทำ�เกิดก�รสูญห�ยของข้อมูลได้ สินค้�ที่ 
นำ�เข้�รับก�รซ่อมแซมอ�จมีก�รเปลี่ยนให้ด้วยสินค้� 
ที่ซ่อมแซมแล้ว (refurbished goods) ซึ่งเป็นสินค้� 
ประเภทเดียวกันแทนก�รซ่อมแซม อ�จมีก�รนำ�ช้ินส่วน 

ที่ได้รับก�รซ่อมแซมแล้ว (refurbished parts)  
ม�ใช้ในก�รซ่อมแซมสินค้�ก็ได้ก�รรับประกันนี้ให้สิทธิ 
ต�มกฎหม�ยเฉพ�ะอย่�งแก่ท่�น และท่�นอ�จมีสิทธิ
อื่นๆ ซึ่งแตกต่�งกันไปต�มแต่รัฐ (หรือต�มประเทศ 
หรือเขตปกครอง) นอกเหนือจ�กเท่�ท่ีกฎหม�ยอนุญ�ต 
ให้ทำ�ได้ ก�รรับประกันนี้ของแอปเปิลไม่เป็นก�รยกเว้น 
จำ�กัด หรือระงับไว้ซึ่งสิทธิอื่นใดที่ท่�นอ�จมี รวมถึง
สิทธิที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รไม่เป็นไปต�มสัญญ�ซื้อข�ย 
เพื่อเข้�ใจสิทธิของท่�นอย่�งเต็มที่ ท่�นควรศึกษ�
กฎหม�ยของประเทศ เขตปกครองหรือรัฐที่ท่�นอยู่
ข้อจำ�กัดก�รรับประกันที่อ�จมีผลกระทบต่อกฎหม�ย
คุ้มครองผู้บริโภค  เท่�ที่กฎหม�ยจะอนุญ�ต 
ก�รรับประกันนี้ และท�งแก้ไขเยียวย�ที่กำ�หนดข้�งต้น 
เป็นก�รรับประกันและท�งแก้ไขเยียวย�ทั้งสิ้น และ
แทนท่ีก�รรับประกัน ท�งแก้ไขเยียวย� และเง่ือนไข
อ่ืนๆ ท้ังหมด ไม่ว่�จะทำ�ด้วยว�จ� เป็นล�ยลักษณ์อักษร 
ต�มกฎหม�ย โดยชัดแจ้ง หรือปริย�ย เท่�ที่กฎหม�ย
จะอนุญ�ต แอปเปิลปฏิเสธเป็นก�รเฉพ�ะในเรื่อง 
ก�รรับประกันต�มกฎหม�ย หรือโดยปริย�ยใดๆ 
ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รรับประกัน 
ในเรื่องคว�มส�ม�รถที่จะนำ�ออกว�งตล�ดและ 
คว�มเหม�ะสมในก�รใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะ และ
ก�รรับประกันในเรื่องคว�มบกพร่องที่ซ่อนอยู่หรือไม่
เห็นประจักษ์ ห�กแอปเปิลไม่ส�ม�รถปฏิเสธก�รรับ
ประกันในส่วนดังกล่�วได้ ก็ให้ก�รรับประกันทั้งหมด
นั้นมีเวล�จำ�กัดเท่�กับระยะเวล�และท�งแก้ไขเยียวย�
ของก�รรับประกันโดยชัดแจ้ง และจำ�กัดเฉพ�ะบริก�ร
ซ่อมแซม หรือก�รเปลี่ยนที่แอปเปิลกำ�หนดไว้ข้�งท้�ย 
ต�มที่แอปเปิลมีสิทธิเลือกก็ได้ บ�งรัฐ (ประเทศและ
เขตปกครองต่�งๆ) ไม่อนุญ�ตให้มีข้อจำ�กัดในเรื่อง
ระยะเวล�ที่ก�รรับประกันโดยปริย�ยหรือเงื่อนไขอ�จ 
มีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำ�กัดข้�งต้นจึงอ�จไม่ใช้กับท่�น
สิ่งที่ได้รับคว�มคุ้มครองจ�กก�รรับประกันนี้  แอปเปิล
รับประกันผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องที่ติดตร�แอปเปิลเครื่องนี้ 
และอุปกรณ์เสริมที่บรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรก 
(“ผลิตภัณฑ์แอปเปิล”) ในกรณีมีข้อบกพร่องด้�นวัสดุ
และฝีมือก�รผลิตในก�รใช้ต�มปรกติต�มแนวท�ง 
ก�รใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล เป็นเวล� 1 (หนึ่ง) ปี  
นับจ�กวันซื้อปลีกโดยผู้ซื้อที่เป็นผู้ใช้ร�ยแรก (“ระยะ
เวล�รับประกัน”) แนวท�งก�รใช้ท่ีจัดพิมพ์โดยแอปเปิล  
รวมถึงโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะ ข้อมูลที่ได้จ�กข้อมูล
จำ�เพ�ะด้�นเทคนิค คู่มือสำ�หรับผู้ใช้ และก�รติดต่อ
ขอรับบริก�ร
สิ่งที่ไม่ได้รับคว�มคุ้มครองจ�กก�รรับประกันนี้  
ก�รรับประกันอย่�งจำ�กัดไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวเครื่อง
ที่มิใช่ของแอปเปิล หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ถึงแม้จะบรรจุ
ในหีบห่อหรือข�ยพร้อมกับตัวเครื่องของแอปเปิลก็ต�ม 
ผู้ผลิต ผู้จำ�หน่�ย หรือ ผู้พิมพ์ นอกจ�กแอปเปิล อ�จ
ให้ก�รรับประกันของตนเองแก่ท่�นก็ได้ แต่แอปเปิล
เสนอผลิตภัณฑ์ของบุคคลเหล่�นั้น “ต�มสภ�พ” ทั้งนี้ 
เท่�ที่กฎหม�ยจะอนุญ�ต ซอฟต์แวร์ที่จำ�หน่�ยโดย
แอปเปิลโดยมีหรือไม่มีชื่อตร�แอปเปิล (ซ่ึงรวมถึงโดย 
ไม่จำ�กัดเฉพ�ะซอฟต์แวร์ระบบ) ไม่อยู่ภ�ยในก�รรับ 
ประกันอย่�งจำ�กัดนี้ โปรดดูร�ยละเอียดของสิทธิของ
ท่�นในก�รใช้ซอฟต์แวร์ที่สัญญ�ให้ใช้สิทธิ ซึ่งให้ม� 
พร้อมกับซอฟต์แวร์ แอปเปิลไม่รับประกันว่�ก�รทำ�ง�น 
ของผลิตภัณฑ์แอปเปิลจะปร�ศจ�กก�รหยุดชะงัก หรือ



ปร�ศจ�กคว�มผิดพล�ด แอปเปิลไม่รับผิดชอบใน
คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�รไม่ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�
เกี่ยวกับก�รใช้ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล
ก�รรับประกันนี้ไม่ใช้กับ (a) ชิ้นส่วนที่ใช้สิ้นเปลือง 
เช่น แบตเตอรี่ หรือส�รเคลือบป้องกันผิวซึ่งถูกกำ�หนด
ให้ลดน้อยลงไปต�มระยะเวล� เว้นแต่คว�มล้มเหลว
ได้เกิดขึ้นจ�กคว�มบกพร่องในด้�นวัสดุหรือฝีมือก�ร
ผลิต (b) คว�มเสียห�ยต่อคว�มสวยง�ม ซึ่งรวมถึง
โดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะรอยขีดข่วน รอยบุ๋ม  และพล�สติก
แตกต�มช่องต่�งๆ (c) คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�ก
ก�รใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มิใช่ของแอปเปิล (d) คว�ม
เสียห�ยที่เกิดจ�กอุบัติเหตุ ก�รใช้ง�นผิดวัตถุประสงค์ 
ก�รใช้ง�นผิดวิธี ก�รสัมผัสกับของเหลว ไฟไหม้ แผ่น
ดินไหว หรือส�เหตุภ�ยนอกอื่นๆ (e) คว�มเสียห�ย
ที่เกิดจ�กก�รใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิลนอกเหนือแนวท�ง
ก�รใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล (f) คว�มเสียห�ยที่
เกิดขึ้นจ�กก�รบริก�ร (ซ่ึงรวมถึงก�รยกระดับ และ
ก�รขย�ย) ที่ทำ�โดยบุคคลซึ่งมิใช่ผู้แทนของแอปเปิล 
หรือมิใช่ผู้ให้บริก�รที่ได้รับอนุญ�ตของแอปเปิล 
(“AASP”) (g) ผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่ถูกดัดแปลง
เพื่อเปลี่ยนแปลงก�รทำ�ง�นหรือคว�มส�ม�รถโดย
มิได้รับก�รอนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กแอปเปิล 
หรือ (h) ก�รชำ�รุดบกพร่องที่เกิดจ�กก�รใชง้�นต�ม
ปรกติ หรือโดยประก�รอื่นอันเนื่องจ�กก�รมีอ�ยุต�ม
ปรกติของผลิตภัณฑ์แอปเปิล หรือ (i) ถ้�หม�ยเลข
ประจำ�เครื่องของผลิตภัณฑ์แอปเปิลใดๆ ถูกแกะ
ออกหรือขีดฆ่�
ข้อจำ�กัดประก�รสำ�คัญ  แอปเปิลมีสิทธิจำ�กัด
ก�รให้บริก�รต�มที่รับประกันเฉพ�ะในประเทศที่ 
แอปเปิล หรือผู้ให้บริก�รที่ได้รับอนุญ�ตของแอปเปิล 
(“AASP”) ข�ยผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่มีก�รซ้ือม�
แต่แรกเท่�นั้น
คว�มรับผิดชอบของท่�น  ท่�นควรต้องเก็บรักษ�
สำ�เน�สำ�รองข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์แอปเปิลเป็นระยะๆ เพื่อปกป้องเนื้อห�ต่�งๆ 
นั้นไว้ และเพื่อป้องกันกรณีคว�มล้มเหลวในก�รทำ�ง�น
ซึ่งอ�จเกิดขึ้นได้
ก่อนที่ท่�นจะได้รับบริก�รต�มที่รับประกัน แอปเปิล
หรือตัวแทนของแอปเปิล อ�จร้องขอให้ท่�นแสดง
หลักฐ�นพิสูจน์ร�ยละเอียดของก�รซ้ือ ตอบคำ�ถ�มที่
ออกแบบม�เพื่อช่วยวินิจฉัยอ�ก�รที่อ�จเป็นไปได้ และ
ให้ปฏิบัติท่�นต�มขั้นตอนในก�รรับบริก�รต�มที่รับ
ประกันก็ได้ ก่อนที่ท่�นจะส่งมอบผลิตภัณฑ์แอปเปิล
เพื่อรับบริก�รต�มที่รับประกัน ท่�นควรต้องเก็บรักษ�
สำ�เน�สำ�รองเนื้อห�ที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์แอปเปิล ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่�น
ต้องก�รปกป้อง และปลดก�รทำ�ง�นของรหัสผ่�น
ต่�งๆ เพื่อคว�มปลอดภัยใดๆ
ในระหว่�งก�รให้บริก�รต�มที่รับประกัน เนื้อห�ที่อยู่
ในส่วนเก็บข้อมูลของท่�นจะถูกลบออก และส่วนเก็บ
ข้อมูลจะถูกจัดรูปแบบใหม่ในกระบวนก�รให้บริก�ร
ต�มที่รับประกัน แอปเปิลและตัวแทนของแอปเปิล จะ
ไม่รับผิดชอบต่อก�รสูญห�ยของโปรแกรมซอฟต์แวร์ 
ข้อมูล หรือข้อมูลอื่นใดที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่นำ�เข้�
รับบริก�ร

หลังเข้�รับบริก�รต�มที่รับประกัน ผลิตภัณฑ์แอปเปิล
ของท่�นหรือผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนให้จะถูกส่งคืนให้ท่�น
โดยมีก�รกำ�หนดค่�ต่�งๆ ต�มที่ผลิตภัณฑ์แอปเปิล
ของท่�นเป็นอยู่เมื่อซื้อครั้งแรก โดยมีก�รปรับให้ทัน
สมัยต�มแต่กรณี แอปเปิลอ�จติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ
ที่ได้ปรับให้ทันสมัยในฐ�นะที่เป็นก�รให้บริก�รต�ม
ที่รับประกัน ซึ่งจะป้องกันผลิตภัณฑ์แอปเปิลมิให้ย้อน
กลับไปอยู่ในรุ่นก่อนหน้�ของซอฟต์แวร์ระบบ ระบบ
ง�นของบุคคลอื่นที่ติดตั้งบนผลิตภัณฑ์แอปเปิลอ�จไม่
ส�ม�รถเข้�กับหรือทำ�ง�นกับผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้อัน
เป็นผลจ�กก�รปรับให้ซอฟต์แวร์ทันสมัยก็ได้ ท่�นจะ
ต้องรับผิดชอบก�รติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล 
และข้อมูลผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมดใหม่ ก�รกู้คืนและก�รติด
ตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และข้อมูลผู้ใช้ใหม่ไม่อยู่
ภ�ยใต้ก�รรับประกันอย่�งจำ�กัดนี้
ข้อสำ�คัญ: อย่�เปิดผลิตภัณฑ์แอปเปิล ก�รเปิด
ผลิตภัณฑ์แอปเปิลอ�จก่อคว�มเสียห�ยซึ่งไม่ได้รับ
คว�มคุ้มครองจ�กก�รรับประกันนี้ เฉพ�ะแอปเปิลหรือ
ผู้ให้บริก�รที่ได้รับอนุญ�ตของแอปเปิลเท่�นั้นที่ควรให้
บริก�รเก่ียวกับผลิตภัณฑ์แอปเปิลนี้
สิ่งที่แอปเปิลจะทำ�ในกรณีก�รผิดก�รรับประกัน  
ภ�ยในระยะเวล�รับประกัน ถ้�ท่�นส่งคำ�เรียกร้องที่
สมบูรณ์แก่แอปเปิลหรือผู้ให้บริก�รที่ได้รับอนุญ�ตของ
แอปเปิลเท่�นั้น แอปเปิลมีสิทธิเลือกที่จะทำ�อย่�งใด
อย่�งหนึ่ง คือ (1) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์แอปเปิลโดยใช้
ชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซ่ึงเทียบเท่�
ของใหม่ท�งด้�นคว�มส�ม�รถทำ�ง�นและคว�มเชื่อถือ
ได้ (2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลกับผลิตภัณฑ์ที่อย่�ง
น้อยส�ม�รถทำ�ง�นได้เทียบเท่�กับผลิตภัณฑ์แอปเปิล
ชิ้นเดิม และเป็นของที่ประกอบขึ้นจ�กชิ้นส่วนที่เป็นของ
ใหม่ และ/หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่�ของใหม่
ท�งด้�นคว�มส�ม�รถทำ�ง�นและคว�มเชื่อถือได้ หรือ 
(3) คืนเงินร�ค�ซื้อของผลิตภัณฑ์แอปเปิล
แอปเปิลอ�จร้องขอให้ท่�นเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือ
ผลิตภัณฑ์บ�งชิ้นที่ผู้ใช้ส�ม�รถติดตั้งด้วยตนเอง 
ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแทนที่ ซึ่งรวมทั้งชิ้น
ส่วนที่ผู้ใช้ส�ม�รถติดตั้งด้วยตนเองได้ที่ได้ติดตั้ง
ต�มคำ�แนะนำ�ที่ให้โดยแอปเปิล ให้มีก�รรับประกัน
ต�มส่วนของก�รรับประกันที่เหลืออยู่ของผลิตภัณฑ์
แอปเปิลอันเดิม หรือ 90 (เก้�สิบ) วันนับแต่วันที่
เปลี่ยนแทนที่หรือซ่อมแซม แล้วแต่ว่�ช่วงเวล�ใดจะให้
คว�มคุ้มครองแก่ท่�นย�วน�นกว่�  เมื่อมีก�รเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนหรือคืนเงิน ผลิตภัณฑ์หรือชิ้น
ส่วนที่เปลี่ยนแทนที่ให้ตกเป็นทรัพย์สินของท่�น และ
ชิ้นที่ถูกแทนที่หรือมีก�รคืนเงินให้ตกเป็นทรัพย์สิน
ของแอปเปิล
ก�รรับบริก�รต�มที่รับประกัน  โปรดเข้�ไปและอ่�น
ดูแหล่งช่วยเหลือออนไลน์ข้�งล่�งนี้ ก่อนก�รขอรับ
บริก�รต�มที่รับประกัน ถ้�ผลิตภัณฑ์ยังคงไม่ทำ�ง�น
อย่�งถูกต้องหลังจ�กที่ได้ใช้แหล่งช่วยเหลือเหล่�นี้
แล้ว โปรดติดต่อผู้แทนของแอปเปิล หรือร้�นค้�ปลีก
ที่เป็นของแอปเปิล (“ร้�นค้�ปลีกแอปเปิล”) หรือผู้ให้
บริก�รที่ได้รับอนุญ�ตของแอปเปิล (ถ้�มี) ซ่ึงจะห�
ได้โดยใช้ข้อมูลข�้งล่�งนี้  ผู้แทนของแอปเปิล หรือผู้
ให้บริก�รที่ได้รับอนุญ�ตของแอปเปิล จะช่วยตัดสิน
ใจว่�ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่�นจำ�เป็นต้องเข้�รับก�ร



ชิ้นส่วนที่มีก�รเปลี่ยนให้ ถ้�ท่�นปฏิบัติต�มคำ�
แนะนำ� แอปเปิลจะยกเลิกก�รอนุญ�ตให้หักบัญชี
ต�มบัตรเครดิต ดังนั้น ท่�นก็จะไม่ต้องจ่�ยเงนิ
สำ�หรับค่�ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนและค่�ขนส่ง
ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังสถ�นที่ตั้งของท่�น
และจ�กสถ�นที่ตั้งของท่�น ถ้�ท่�นไม่ส่งคืน
ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ต�มที่แนะนำ�  
หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ 
ซึ่งไม่มีสิทธิที่จะได้รับบริก�รต�มที่รับประกัน 
แอปเปิลจะหักบัญชีต�มบัตรเครดิตเป็นจำ�นวน
ต�มที่อนุญ�ตไว้
(b) เมื่อให้บริก�รแบบบริก�รทำ�ด้วยตนเองใน
กรณีที่แอปเปิลไม่ได้กำ�หนดให้คืนผลิตภัณฑ์
หรือชิ้นส่วนที่มีก�รเปลี่ยนให้  แอปเปิลจะจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนเพื่อให้ท่�นนำ�ไปเปลี่ยน
ด้วยตนเองโดยไม่คิดค่�ใช้จ่�ย พร้อมคู่มือ 
ก�รติดตั้ง (ถ้�มี) รวมถึงข้อกำ�หนดใดๆ ใน 
ก�รกำ�จัดผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีก�รเปลี่ยนให้
(c) แอปเปิลไม่รับผิดชอบค่�แรงง�นใดๆ ที่ท่�น
ต้องรับภ�ระเกี่ยวกับบริก�รเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วย
ตัวเอง ห�กท่�นต้องก�รคว�มช่วยเหลือประก�ร
ใด กรุณ�ติดต่อแอปเปิลที่หม�ยเลขโทรศัพท์ต�ม
ที่ระบุไว้ข้�งล่�ง

แอปเปิลขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงวิธีก�รใน 
ก�รให้บริก�รต�มที่รับประกันแก่ท่�น และสิทธิใน
ก�รนำ�ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่�นเข้�บริก�รต�ม 
วิธีก�รให้บริก�รที่กำ�หนดไว้เฉพ�ะ  บริก�รต�มที่ 
รับประกันจะจำ�กัดเพียงท�งเลือกในก�รให้บริก�ร
ต่�งๆ ต�มที่มีในประเทศซ่ึงมีก�รขอรับบริก�รเท่�นั้น 
ทั้งนี้ ท�งเลือกในก�รให้บริก�ร ชิ้นส่วนที่มีพร้อมจ่�ย
ให้ และระยะเวล�ในก�รตอบสนองอ�จแตกต่�งกันไป
ต�มแต่ประเทศที่ได้ขอรับบริก�ร ถ้�ท่�นขอรับบริก�ร
ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อม�แต่แรก ท่�นจะต้อง
ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและระเบียบเกี่ยวกับก�รนำ�เข้�
และก�รส่งออกทุกประก�ร และรับผิดชอบในค่�ภ�ษี
ศุลก�กร ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม และภ�ษีกับค่�ธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งหมด ในกรณีที่ก�รให้บริก�รระหว่�ง
ประเทศส�ม�รถทำ�ได้ แอปเปิลอ�จซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนด้วยผลิตภัณฑ์และ 
ชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปต�มม�ตรฐ�น
ของท้องถิ่นก็ได้
ข้อจำ�กัดคว�มรับผิด  เว้นแต่จะได้กำ�หนดไว้ในก�รรับ
ประกันนี้ และเท่�ที่กฎหม�ยจะอนุญ�ตไว้สูงสุด 
แอปเปิลไม่รับผิดชอบในเรื่องคว�มเสียห�ยโดยตรง 
คว�มเสียห�ยพิเศษ คว�มเสียห�ยเกี่ยวเนื่อง หรือ
คว�มเสียห�ยที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจ�กผล
ของก�รกระทำ� ที่เกิดจ�กก�รผิดก�รรับประกันหรือ
เงื่อนไข หรือต�มทฤษฎีกฎหม�ยอื่นใด ซึ่งรวมถึง 
โดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะก�รสูญเสียก�รใช้ ก�รสูญเสีย 
ร�ยได้ ก�รสูญเสียกำ�ไรจริงหรือที่ค�ดหม�ย (รวมทั้ง 
ก�รสูญเสียกำ�ไรต�มสัญญ�) ก�รสูญเสียก�รใช้เงิน 
ก�รสูญเสียก�รออมที่ค�ดหม�ย ก�รสูญเสียธุรกิจ  
ก�รสูญเสียโอก�ส ก�รสูญเสียค่�คว�มนิยม  
ก�รสูญเสียชื่อเสียง ก�รสูญเสีย คว�มเสียห�ยต่อ  
ก�รตกอยู่ในอันตร�ยหรือคว�มผิดเพี้ยนของข้อมูล 
หรือก�รสูญเสียหรือคว�มเสียห�ยเกี่ยวเนื่อง หรือ

บริก�รหรือไม่ และห�กจำ�เป็นก็จะแจ้งให้ท่�นทร�บว่�
แอปเปิลจะให้บริก�รอย่�งไร  เมื่อติดต่อกับแอปเปิล
ท�งโทรศพัท์ อ�จมีค่�ธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย ขึ้นอยู่
กับที่ตั้งของท่�น
แหล่งข้อมูลท�งออนไลน์ พร้อมร�ยละเอียดเพิ่มเติม
ในเรื่องนี้และเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับก�รรับบริก�รต�มที่รับ
ประกัน มีอยู่ได้บรรย�ยไว้ข้�งล่�งนี้
ท�งเลือกในก�รให้บริก�รต�มที่รับประกัน  แอปเปิลจะ
ให้ก�รบริก�รต�มที่รับประกัน อย่�งใดอย่�งหนึ่งคือ
(i) บริก�ร ณ สถ�นที่ตั้ง ท่�นส�ม�รถคืนผลิตภัณฑ์
แอปเปิล ณ ที่ตั้งของร้�นค้�ปลีกของแอปเปิล หรือ 
ผู้ให้บริก�รที่ได้รับอนุญ�ตของแอปเปิล  ซึ่งจะเป็นที่ 
ให้ก�รบริก�รต�มที่รับประกัน ณ ที่ตั้งนั้น หรือ 
ร้�นค้�ปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริก�รท่ีได้รับอนุญ�ต 
ของแอปเปิล อ�จส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่�นไปยัง
ที่ตั้งของสถ�นที่ให้บริก�รซ่อมของแอปเปิล (“ARS”) 
เพื่อก�รบริก�ร เมื่อท่�นได้รับแจ้งว่�ก�รให้บริก�รต�ม 
ที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่�นส�ม�รถรับคืน
ผลิตภัณฑ์แอปเปิล ณ ที่ตั้งของร้�นค้�ปลีกของ
แอปเปิล หรือผู้ให้บริก�รที่ได้รับอนุญ�ตของแอปเปิล
ได้ทันที หรือไม่ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่�นจะได้รับ
ก�รจัดส่งจ�กที่ตั้งของสถ�นที่ที่ให้บริก�รซ่อมของ
แอปเปิล ไปยังสถ�นที่ของท่�นโดยตรง
(ii) บริก�รท�งไปรษณีย์ ถ้�แอปเปิลตัดสินใจว่�
ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่�นส�ม�รถส่งเข้�ม�รับบริก�ร
โดยท�งไปรษณีย์ได้ แอปเปิลจะส่งใบกำ�กับของที่ชำ�ระ
ค่�ธรรมเนียมแล้วไปให้ท่�น (และถ้�ท่�นไม่มีหีบห่อ
อันเดิม แอปเปิลอ�จส่งหีบห่อไปให้ท่�นด้วย) เพื่อให้
ท่�นส�ม�รถส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลนั้นไปยังที่ให้ที่ตั้ง
สถ�นที่ให้บริก�รซ่อมของแอปเปิล หรือที่ตั้งของผู้ให้
บริก�รที่ได้รับอนุญ�ตของแอปเปิล ต�มคำ�แนะนำ�ของ
แอปเปิล เมื่อบริก�รต�มที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สถ�นที่ให้บริก�รซ่อมของแอปเปิลหรือที่ตั้งของผู้ให้
บริก�รที่ได้รับอนุญ�ตของแอปเปิล จะส่งคืนอุปกรณ์ 
ที่ได้รับคว�มคุ้มครองต�มก�รรับประกันให้ท่�น  
โดยแอปเปิลจะเป็นผู้ชำ�ระค่�ขนส่งไปยังสถ�นที่ตั้ง
ของท่�นและจ�กสถ�นที่ตั้งของท่�น ห�กปฏิบัติต�ม
คำ�แนะนำ�ทั้งหมด
(iii) บริก�รทำ�ด้วยตนเอง  บริก�รเปลี่ยนชิ้นส่วน
ด้วยตัวเองทำ�ให้ท่�นส�ม�รถให้บริก�รแก่ผลิตภัณฑ์
แอบเปิลของท่�นเองได้ ห�กบริก�รเปลี่ยนชิ้นส่วน
ด้วยตัวเองส�ม�รถทำ�ได้ในสภ�พก�รณ์ต่�งๆ ก็จะ
ใช้ขั้นตอนต่อไป

(a) เมื่อให้บริก�รแบบบริก�รทำ�ด้วยตนเองใน 
กรณีท่ีแอปเปิลกำ�หนดให้คืนผลิตภัณฑ์หรือช้ินส่วน 
ที่มีก�รเปลี่ยนให้  แอปเปิลอ�จกำ�หนดให้ท่�น 
อนุญ�ตให้หักบัญชีต�มบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลัก
ประกันสำ�หรับร�ค�ข�ยปลีกของผลิตภัณฑ์หรือ
ชิ้นส่วนที่นำ�ไปเปลี่ยน และค่�ขนส่งที่ต้องจ่�ย  
ถ้�ท่�นไม่ส�ม�รถอนุญ�ตให้หักบัญชีต�ม 
บัตรเครดิตได้ ท่�นก็อ�จไม่ส�ม�รถใช้บริก�ร
แบบทำ�ด้วยตัวเองได้ และแอปเปิลจะเสนอ 
ก�รดำ�เนินก�รท�งเลือกอื่นในก�รให้บริก�รแก่
ท่�น แอปเปิลจะส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนสำ�หรับ
เปลี่ยนไปให้ท่�นพร้อมคู่มือก�รติดตั้ง (ถ้�มี) 
และข้อกำ�หนดใดๆ ในก�รส่งคืนผลิตภัณฑ์และ



แหล่งข้อมูลออนไลน์  ก�รกล่�วถึงแหล่งข้อมูลของ
แอปเปิลดังเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้ ส�ม�รถห�ได้ท�ง
ออนไลน์ดังนี้
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Apple Retail 
Store

www.apple.com/retail/storelist/

Apple Support 
and Service

support.apple.com/kb/HE57

Apple 
Complimentary 
Support

www.apple.com/
support/country/index.
html?dest=complimentary

ผู้มีหน้�ที่ปฏิบัติต�มก�รรับประกันในภูมิภ�คหรือ
ประเทศที่ซื้อ

ภูมิภ�ค/ประเทศ
ที่ซื้อ

ที่อยู่

อเมริก� 

บร�ซิล Apple Computer Brasil Ltda 
Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, 
Sao Paulo, SP Brasil 01454-901

แคน�ด� Apple Canada Inc. 
7495 Birchmount Rd. 
Markham, Ontario L3R 5G2 
Canada

เม็กซิโก APPLE OPERATIONS MÉXICO 
S.A. DE C.V. 
Prolongación Paseo de la 
Reforma #600, Suite 132,  
Colonia Peña Blanca, Santa Fé, 
Delegación Álvaro Obregón,  
México D. F., CP 01210, México

สหรัฐอเมริก�และ
ประเทศอื่นๆในทวีป
อเมริก�

Apple Inc. 
1 Infinite Loop;  
Cupertino, CA 95014, U.S.A.

ยุโรป ตะวันออกกล�ง และแอฟริก� 

ทุกประเทศ Apple Sales International 
Hollyhill Industrial Estate 
Hollyhill, Cork,  
Republic of Ireland

คว�มเสียห�ยที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจ�ก 
ผลของก�รกระทำ�ใดๆ ไม่ว่�เกิดขึ้นอย่�งไร รวมถึง 
ก�รเปล่ียนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ต้นทุนใดๆในก�รกู้คืน  
ตั้งโปรแกรม หรือทำ�ซ้ำ�ใดๆ ซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูล
ใดๆ ที่เก็บไว้ในหรือใช้กับผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล และ
คว�มล้มเหลวใดๆ ในก�รรักษ�คว�มลับของข้อมูลที่
เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์
ข้อจำ�กัดข้�งต้นไม่ใช้กับคำ�เรียกร้องในกรณีมรณกรรม  
หรือก�รบ�ดเจ็บเสียห�ยส่วนบุคคล หรือคว�มรับผิด
ต�มกฎหม�ยใดๆ ในเรื่องก�รกระทำ� และ/หรือ 
ก�รละเว้นก�รกระทำ�โดยจงใจ และประม�ทเลินเล่อ
อย่�งร้�ยแรง แอปเปิลปฏิเสธก�รแสดงข้อคว�ม
จริงใดๆ ว่�ตนส�ม�รถที่จะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ใดๆ 
ต�มก�รรับประกันนี้ หรือทำ�ก�รเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
แอปเปิลได้ โดยไม่มีคว�มเสี่ยง หรือไม่มีก�รสูญเสีย
โปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์แอปเปิล
บ�งรัฐ (ประเทศและและเขตปกครองต่�งๆ) ไม่อนุญ�ต 
ให้ยกเว้น หรือจำ�กัดค่�เสียห�ยเกี่ยวเนื่อง หรือ 
คว�มเสียห�ยที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจ�กผล
ของก�รกระทำ� ดังนั้น ก�รจำ�กัด หรือก�รยกเว้นข้�ง
ต้นอ�จจะไม่ใช้บังคับกับท่�น
คว�มเป็นส่วนตัว   แอปเปิลจะเก็บรักษ�และใช้
ส�รสนเทศเก่ียวกับลูกค้�ต�มนโยบ�ยเก่ียวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้�ของแอปเปิล ซึ่งส�ม�รถเข้�ไปดู
ได้ที่ www.apple.com/legal/warranty/privacy
บททั่วไป  ไม่มีผู้ข�ยช่วง ตัวแทน หรือลูกจ้�งของ
แอปเปิลร�ยใด ได้รับอนุญ�ตให้ทำ�ก�รเปลี่ยนแปลง 
ขย�ย หรือเพิ่มเติมก�รรับประกันนี้ ถ้�ข้อกำ�หนดใด
ถูกถือว่�ไม่ชอบด้วยกฎหม�ยหรือบังคับไม่ได้  
คว�มชอบด้วยกฎหม�ยหรือก�รบังคับได้ของข้อกำ�หนด 
ส่วนที่เหลือจะไม่ถูกกระทบหรือเสียไป  ก�รรับประกัน
อย่�งจำ�กัดนี้ให้บังคับและตีคว�มต�มกฎหม�ยของ
ประเทศที่ก�รซ้ือข�ยผลิตภัณฑ์ได้เกิดขึ้น แอปเปิล 
ได้ระบุไว้ในตอนท้�ยของเอกส�ร ต�มประเทศหรือ
ภูมิภ�คที่ก�รซ้ือข�ยผลิตภัณฑ์ได้เกิดขึ้น แอปเปิล
หรือผู้สืบสิทธิ์ของแอปเปิลเป็นผู้รับประกันต�ม 
ก�รรับประกันนี้



ภูมิภ�ค/ประเทศ
ที่ซื้อ

ที่อยู่

เอเชีย แปซิฟิก

ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ ฟิจิ  
ป�ปัวนิวกินี ว�นูอ�ตู 

Apple Pty. Limited 
PO Box A2629, South Sydney, 
NSW 1235, Australia

ฮ่องกง Apple Asia Limited 
2401 Tower One, Times Square, 
Causeway, Hong Kong

อินเดีย Apple India Private Ltd. 
19th Floor, Concorde Tower C, 
UB City No 24, Vittal Mallya 
Road, Bangalore 560-001, India

ญี่ปุ่น Apple Japan, Inc. 
3-20-2 Nishishinjuku,  
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

เก�หลี Apple Korea Ltd.  
3201, ASEM Tower;159,  
Samsung-dong, Kangnam-gu; 
Seoul 135-090, Korea

อัฟก�นิสถ�น  
บังคล�เทศ ภูฏ�น 
บรูไน กัมพูช� กวม 
อินโดนีเซีย ล�ว 
สิงคโปร์ ม�เลเซีย 
เนป�ล ป�กีสถ�น
ฟิลิปปินส์ ศรีลังก� 
เวียดน�ม

Apple South Asia Pte. Ltd.  
7 Ang Mo Kio Street 64; 
Singapore 569086

ภูมิภ�ค/ประเทศ
ที่ซื้อ

ที่อยู่

ส�ธ�รณรัฐประช�ชน
จีน 

Apple Computer Trading 
(Shanghai) Co. Ltd.  
Room 1815, No. 1 Jilong Road, 
Waigaoqiao Free Trade Zone, 
Shanghai 200131 China

ประเทศไทย Apple South Asia (Thailand) 
Limited 
25th Floor, Suite B2, Siam 
Tower, 989 Rama 1 Road, 
Pataumwan, Bangkok, 10330

ไต้หวัน Apple Asia LLC 
16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. 
Sec. 2, Taipei, Taiwan 106

ประเทศในเอเชยี  
แปซิฟิกอื่นๆ 

Apple Inc. 
1 Infinite Loop 
Cupertino, CA 95014, U.S.A.
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