
SH-350G / M MANUAL
คู่มือการใช้งาน SH-350G / M



เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์สื่อสารแบบไรส้ายในระยะสั้น ที่ใช้ความถี่ 2.4GHz หรือ 900 MHz ตัวเครื่องมาสเตอร์ (master) หนึ่งเครื่องสามารถ
พูดสนทนากันเป็นกลุ่มได ้โดยต่อเข้ากับเครื่องสเลฟ (slave) หลายเครื่อง สามารถคุยเป็นกลุ่มได้สูงสุดถึง 6 คน รวมถึงเครื่องมาสเตอร์ 
(เมื่อใช้หูฟังจะพูดสนทนาได้ 6 คน,  ถ้าไม่ใช้หูฟัง จะพูดสนทนาได้เพยีง 1 คน)

สามารถพูดสนทนาในเวลาเดียวกันได้  และสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องสเลฟเพ่ือรับฟังได้ไม่จ ากัดจ านวน  นอกจากนี้ยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ โดย
ใช้ไมโคร USB เคเบิ้ลแบบพกพาที่มีน้ าหนักเบาเพียง 70 กรัม  จึงสามารถใช้ในงานต่างๆได้ เช่น ล่ามไกด์น าเที่ยว ในสนามกีฬา ในที่ท างาน หรือใน
สถานที่ต่างๆได้

หมายเลขการรับรอง  MSIP-CRM-ESE-SH-350G
ผู้ผลิต/ประเทศท่ีผลิต
บริษัทเซยองจองโบทงชิน จ ากัด ประเทศเกาหลี
วันเดือนปีท่ีผลิต  ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายอาจมีคลื่นไฟฟ้าได้
ไม่มีบริการด้านความปลอดภัยต่อชีวิต

หมายเลขการรับรอง  MSIP-CRM-ESE-SH-350M
ผู้ผลิต /ประเทศท่ีผลิต
บริษัทเซยองจองโบทงชิน จ ากัด  ประเทศเกาหลี
วันเดือนปีท่ีผลิตระบุไว้บนผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายอาจมีคลื่นไฟฟ้าได้ ไม่มีบริการด้าน
ความปลอดภัยต่อชีวิต 

1.ข้อมลูทัว่ไปเกี่ยวกบัตวัเครือ่ง



ข้อควรระวังในการใช้เครื่องอย่างถูกต้องและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

● อย่าวางเคร่ืองไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง เพราะจะท าให้เคร่ืองเปลี่ยนรูปทรง,  เสียหาย และเกิดอันตรายจากการระเบิดได้

● เมื่อใช้เครื่องเป็นเวลานาน  อาจท าให้ระบบการได้ยินเสียหายได้  กรุณาปรับเสียงให้ดังอย่างเหมาะสม

● เครื่องนี้ใช้สื่อสารได้ในระยะใกล้เทา่นั้น  กรุณาใช้ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ 900 MHz เท่านั้น

● ระวังอย่าให้วัตถุที่มีกระแสไฟฟ้าสัมผัสกับช่องชาร์จแบตเตอรี่

● อย่าถอดชิ้นส่วนเครื่องหรือท าเครื่องตกหรือกระแทก

● กรุณาชาร์จแบตเตอรี่ให้เพียงพอก่อนการใช้งาน

● เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย  หากน าไปใช้ในบริเวณที่มีอุปกรณ์ไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันอาจท าให้ประสทิธิภาพ
การท างานลดลงหรืออาจใช้งานไม่ได้ 

2. ข้อควรระวงัเพือ่ความปลอดภัย



เครื่องหมายคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการคุณภาพและการจัดการความปลอดภัยส าหรับผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

※หากน าเครื่องไปใช้ประเทศที่ไม่อนุญาตผู้ผลิตจะไม่มคีวามรับผิดชอบใดๆ

ขอบเขตคลื่นความถี่ท่ีใช้งาน 2,403~2,481 GHz / 925~937.5 MHz

ขอบเขตพื้นท่ีท่ีใช้งานได้ (L.O.S) (อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับสภาพแวดลอ้มในการใช้งาน)         สูงสุด 500 เมตร

ความแรงในการส่ง 2.4GHz ขอบเขต  : สูงสุด  100mW / 900MHz ขอบเขต  : 10mW (สูงสุด 100mW》

จ านวนช่อง                                                                                                                    สูงสุด 40 ช่อง

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอร่ี                                                                                                 3 ช่ัวโมง

ระยะเวลาในการใช้งาน                                                                                                          8 ช่ัวโมงขึ้นไป

ประเภทแบตเตอรี่                                                                                                              ลิเธียม โพลิเมอร์ 3.7V 1.300mA

น้ าหนัก                                                                                                                      70 กรัม

ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) 38 x 78 x 19 มม.

อุณหภูมิท่ีสามารถใช้งานได้ -20eC ~ 451eC

กันน้ า / ฝุ่นละออง                                                                                                                    ระดับ  IP 54

3. ข้อมูลจ าเพาะของตัวเครื่อง



4. ตรวจสอบอปุกรณเ์สรมิตา่งๆ



5. ชื่อเรียกสว่นตา่งๆ ของผลิตภณัฑ ์และประสทิธภิาพ



① ปุ่มเปิดปิด : ปุ่ม  ON / OFF เพ่ือเปิดและปิดเครื่อง

② ช่องเสียบ Micro USB         : ใช้เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสาย Micro USB 

③ ช่องเสียบหูฟัง  EAR JACK : ใช้เชื่อมต่อหูฟัง    

④ เสาอากาศ                           : เสาอากาศที่ใช้ในการส่งสญัญาณอุปกรณ์ไร้สาย  

⑤ ไมโครโฟน : ไมโครโฟนในตัวเครื่อง ใช้เมื่อไม่ใช้หูฟัง

⑥ หน้าจอ LCD                        : แสดงข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นในการใช้งาน

⑦ ปุ่ม  TALK                            : เปิด ON / OFF เมื่อพูดสนทนา

⑧ ปุ่ม  MENU                          : ปุ่มเพ่ือเข้าสู่โหมดเปลี่ยนช่อง

⑨ ปุ่มขึ้น : ใช้เพ่ือเพ่ิมเสียงให้ดังขึ้น หรือเพ่ือปรับช่องขึ้น 

⑩ ปุ่มลง : ใช้เพ่ือลดเสียงให้เบาลง หรือเพ่ือปรับช่องลง

⑪ ช่องไฟ LED                         : ไฟLED เพ่ือแสดงสถานะการชาร์จไฟ เมื่อก าลังชาร์จไฟLED จะเป็นสีแดง และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อการชาร์จเสร็จสิ้น

⑫ ตัวหนีบ                                : ใช้เมื่อต้องการหนีบติดกับเสื้อผ้าหรือเข็มขัด

⑬ ล าโพง                                 : ล าโพงภายในเครื่อง ใช้เมื่อไม่ใช้หูฟัง 

⑭ ช่องชาร์จแบตเตอรี่ : ช่องชาร์จส าหรับแท่นชาร์จพร้อมกัน (แท่นชาร์จพร้อมกันจ าหน่ายต่างหาก)  



6. ส่วนประกอบของหน้าจอ

สัญลักษณ์แสดงว่าเป็นเครื่องมาสเตอร์

สัญลักษณ์แสดงว่าต่อเชื่อมกับเครื่องมาสเตอร์หรือไม่

สัญลักษณ์แสดงว่าพูดสนทนาได้

สัญลักษณ์แสดงว่าไมส่ามารถพูดสนทนาได้

สัญลักษณ์แสดงความจแุบตเตอรี่

สัญลักษณ์ช่อง : ช่วง  01~40 (ต่างกันในแต่ละรุ่น)

สัญลักษณ์ระดับเสียง : ช่วง 00~06



7. ค าแนะน าในการใชง้าน

ก.  การเปิดเครื่อง / ปิดเครื่อง  - เครื่องมาสเตอร์ (master)
ข.  การเปิดเครื่อง / ปิดเครื่อง  - เครื่องสเลฟ (slave)

( โปรดเสียบหูฟังก่อนเปิดเคร่ืองเพื่อตรวจสอบระดับเสียงที่ถูกต้อง )

วิธีเปดิเครือ่ง
1. กดปุ่ม ▲ ค้างไว้ จากน้ันกดปุ่มปิดเปิดเครื่อง
ค้างไว้พร้อมกัน  2-3 วินาที
2. หากเครื่องเปิดเรียบร้อยแล้วจะมีเสียงดังว่า 
“MASTER ON”และจะแสดงสัญลักษณ์บนหน้าจอด้วย

วิธีปิดเครือ่ง 
1.กดปุ่มปิดเปิดเครื่องค้างไว้ 2-3 วินาที  
2.หากเครื่องปิดเรียบร้อยจะมีเสียงว่า
“POWER OFF” แล้วหน้าจอจะดับลง



วิธีเปดิเครือ่ง
1.กดปุ่มปิดเปิดค้างไว้  2-3 วินาที
2.หากเครื่องเปิดเรียบร้อยแล้วจะมีเสียงดังว่า 
“MASTER ON”และจะแสดงสัญลักษณ์ดังภาพ  ①
3.หากเครื่องมาสเตอร์เปิดอยู่และอยู่ใน                       
ช่องเดียวกัน หน้าจอแบบภาพท่ี  ② และ                     
มีสัญลักษณ์ LINK แสดงด้วยก็แสดงว่าได้          
เชื่อมต่อกับเครื่องมาสเตอร์

วิธีปิดเครือ่ง
1.กดปุ่มปิดเปิดค้างไว้  2-3 วินาที
2.หากเครื่องปิดเรียบร้อยจะมีเสียงว่า 
“POWER OFF”  แล้วหน้าจอจะดับลง



ค.  การปรับระดับเสียง

1. เม่ือเปิดเครื่องอยู่ให้กดปุ่มขึ้น▲ / หรือปุ่มลง▼จะมี
สัญลักษณ์ [VOL] ขึ้นและมีตัวเลขแสดงระดับ
ความดังปรากฎ

2.จากน้ันให้ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่ม▲ / ▼
3.หากไม่กดปุ่ม▲ / ▼หลังจาก 1.5 วินาทีเครื่องจะ
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าน้ัน

※ระดับเสียงมีตั้งแต่ 00 ~ 06  สามารถปรับได้ 7 ระดับ
เสียง



ค.  การปรับระดับเสียง

1. เม่ือกดปุ่ม MENU สัญลักษณ์ [CH]จะกระพริบ  ก็ให้กด
ปุ่ม▲/ ▼ เพื่อเปลี่ยนช่อง 
※หากกดปุ่ม ▲/ ▼ค้างไว้ 2-3 วินาที จะสามารถ
เปลี่ยนไปทีละ 10  เช่น  12 -> 22/22 ->12

2. หลังจากเปลี่ยนช่องแล้ว ให้กดปุ่ม MENU อีกครั้ง 
เครื่องก็จะบู้ทเครื่องใหม่ การเลือกช่องก็จะเสร็จสิ้น 
※ประสิทธิภาพในการจดจ าช่อง   :
เม่ือปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่  จะสามารถใช้ช่องท่ีใช้
ล่าสุดได้เลย 



ง.  การขอพูดสนทนา / ยกเลิกการพูดสนทนา  ของเครื่องมาสเตอร์  

การขอพดูสนทนา
1. กดปุ่ม TALK สั้นๆ บนหน้าจอของเครื่องมาสเตอร์ 
2.เม่ือมีเสียง “TAKL ON” พร้อมกับสัญลักษณ์
Talk  iconปรากฏขึ้น 
แสดงว่าสามารถพูดสนทนากับเครื่องสเลฟได้

การยกเลกิการพดูสนทนา
1. เม่ือ talk icon ยังปรากฏอยู่ ให้กดปุ่ม 
TALKสั้นๆ  ก็จะมีเสียง“ TALK OFF ” ดังขึ้น 
ก็เป็นการยกเลิกการพูดสนทนา
2. เม่ือยกเลิกการพูดสนทนา 
จะสามารถฟังเสียงสนทนาของเครื่องอ่ืนๆ ได้เท่าน้ัน



จ. การขอพูดสนทนา / ยกเลิกการพูดสนทนา  ของเครื่องสเลฟ  

การขอพดูสนทนา
1. กดปุ่ม TALK สั้นๆ บนหน้าจอของเคร่ืองสเลฟ 
2. เมื่อมีเสียง “TAKL ON” ดังข้ึน พร้อมกับสัญลักษณ์
Talk  iconปรากฏขึ้น แสดงว่าสามารถพูดสนทนากับ
เครื่องมาสเตอร์

ยกเลกิการพดูสนทนา
1..เมื่อ talk icon ยังปรากฏอยู่ ให้กดปุ่ม TALK สั้นๆ  
ก็จะมีเสียง “ TALK OFF ” ดังข้ึน ก็เป็นการยกเลิกการ
พูดสนทนา
2.ยกเลิกการพูดสนทนา 
จะสามารถฟังเสียงสนทนาของเคร่ืองอื่นๆได้เท่านั้น 



ฉ.  วิธีที่จะยกเลิกการยกเลิกการพูดสนทนา ของเครื่องสเลฟทั้งกลุ่ม จากเครื่องมาสเตอร์ 

1.กดปุ่ม TALK บนเครื่องมาสเตอร์ค้างไว้ (2-3 วินาที) 
ก็จะยกเลิกการพูดสนทนาของเคร่ืองสเลฟทั้งหมด จะ
รับฟังได้เท่านั้น  

2.หากการยกเลิกการพูดสนทนาส าเร็จเรียบ
ร้อย จะมีเสียง “TALK OFF”

ดังที่เครื่องสเลฟ

การยกเลกิการพดูสนทนาโดยอัตโนมตัิ   :
หากเครื่องมาสเตอร์และเครื่องสเลฟอยู่
ห่างกันเกินกว่าระยะการครอบคลุมของ
สัญญาณการพูดสนทนาก็จะถูกยกเลกิโดย
อัตโนมัติ



ช.  วิธีการล็อค / และการปลดล็อค การพูดสนทนา ของเครื่องสเลฟ จากเครื่องมาสเตอร์ 

การล็อคการพดูสนทนา
1.กดปุ่ม ▼ บนเครื่องมาสเตอร์ค้างไว้ 3-5 วินาที 
2.หากการล็อคการพูดสนทนาส าเร็จเรียบ
ร้อย จะมีเสียง “ตู๊ด ตู๊ด”

ดังข้ึนพร้อมกับสัญลักษณ์ห้ามการพูดสนทนา 
ที่เครื่องสเลฟ ดังนั้นถึงแม้จะกดปุ่ม TALK
ก็จะไม่สามารถพูดสนทนาได้

การปลดลอ็คการพดูสนทนา
1.กดปุ่ม ▼ บนเครื่องมาสเตอร์ค้างไว้ 3-5 
วินาที อีกครั้ง  
2.หากการปลดล็อคการพูดสนทนาส าเร็จ
เรียบร้อย จะมีเสียง “ตู๊ด”

ดังข้ึนพร้อมกับสัญลักษณ์ห้ามการพูดสนทนาที่
เครื่องสเลฟหายไป  ดังนั้นเมื่อกดปุ่ม TALK
ก็จะสามารถพูดสนทนาได้



ซ. สัญลักษณ์แสดงการชาร์จแบตเตอรี่ /  สัญลักษณ์แสดงสถานะของแบตเตอรี่

สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยใช้สาย micro USB 
ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ จะมีไฟ 
สีแดง • ขึ้นที่บริเวณด้านบนของเคร่ือง และจะเปลี่ยนเป็น
ไฟสีเขียว • เมื่อการชาร์จเสร็จสิ้นแล้ว.

เมื่อแบตเตอรี่หมด จะมีสัญลักษณ์แบตเตอรี่หมดแสดง
ขึ้น พร้อมกับเสียง  “ BATTERY LOW ” ดังเตือน
(10 ครั้ง ในช่วง 5 นาที) 
หลังจากมีการเตือนว่า  ' BATTERY LOW '
จะสามารถใช้เครื่องต่อไปได้อีก 30 นาที 



8. ประสิทธภิาพพเิศษ

ก.  ประสิทธิภาพพื้นฐาน   - เมื่อทุกเครื่องเสียบหูฟัง

เครื่องมาสเตอร์ 

เมื่อเสียบหูฟัง

เมื่อเสียบหูฟัง
เครื่องสเลฟ

ส่ง รับ

เครื่องมาสเตอร์ (master)

เครื่องมาสเตอร์และเครื่องสเลฟ 6
เครื่องสามารถติดต่อพูดสนทนา และ
ส่งสัญญาณพร้อมกันได้ อย่างไม่มี

ข้อแตกต่าง  

เคร่ืองสเลฟ (slave เคร่ืองสเลฟ (slave



ข.  ประสิทธิภาพพิเศษ  - ล าโพงภายในเครื่อง และการใช้ไมโครโฟน 
( เมื่อเครื่องมาสเตอร์ เสียบเข้ากับหูฟัง )

เครื่องมาสเตอร์ เครื่องสเลฟ

เมื่อเสียบหูฟัง

เครื่องสเลฟ

เมื่อถอดหูฟังออกจะ
รับสัญญานได้เท่านั้น

เครื่องมาสเตอร์สามารถให้สิทธิ์การพูดสนทนา  /  หรือยกเลิกการ
พูดสนทนา ซึ่งเป็นประสิทธิภาพพื้นฐานได้ แต่หากเครื่องสเลฟถอด
หูฟังออก ก็จะไม่สามารถพูดสนทนาได้ จะแค่รับสัญญาณได้เท่านั้น 

เมื่อเครื่องสเลฟจะขอพูดสนทนาด้วย ก็จะต้องเสียบหูฟังเข้าไปใหม่ เครื่องสเลฟ เครื่องสเลฟ

เครื่องมาสเตอร์ 



ค.  ประสิทธิภาพพิเศษ  - ล าโพงภายในเครื่อง และการใช้ไมโครโฟน
( เมื่อเครื่องมาสเตอร์ ไม่ไดเ้สยีบหฟูงั )

เครื่องมาสเตอร์ 

เครื่องสเลฟ

เมื่อไม่ได้เสียบหูฟัง

เมื่อเสียบหูฟัง

หากเครื่องมาสเตอร์ถอดหูฟังออก ทุกเครื่องก็จะอยู่ใน 
สภาพถกูลอ็คการพดูสนทนา
หากกดปุ่ม ▼ที่เครื่องมาสเตอร์ค้างไว้สักพัก ก็จะเป็นการปลดล็อค 
เครื่องมาสเตอร์และเครื่องสเลฟก็จะสามารถพูดสนทนากันได้ อย่าง
ไม่มีข้อแตกต่าง  

เครื่องมาสเตอร์ 

การสื่อสารแบบทางเดยีว
สามารถสื่อสารแบบทางเดียว
ตามล าดับการขอพูดสนทนา 

เครื่องสเลฟ เครื่องสเลฟ



ง. ประสิทธิภาพพิเศษ  - การใช้หูฟังบลูทูธ  (SH-350M อ๊อปชั่นเสริม)

วิธีเชือ่มตอ่หฟูังบลทูธู 
1. เปิดหูฟังบลูทูธก่อน 
จากนั้นไปที่โหมดการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ 
2. กดปุ่มTALK และปุ่ม ▲ พร้อมกันสั้นๆ  
เครื่องจะท าการค้นหาหูฟังบลูทูธโดยอัตโนมัติ  และ
จะท าการเชื่อมต่อ 
3. หากการเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธเสร็จเรียบร้อย 
เครื่องจะเปลี่ยนเป็นบลูทูธโหมด
4. หากกดปุ่ม TALK
จะมีเครื่องหมายไมโครโฟนขึ้น 
ก็จะสามารถคุยโดยใช้หูฟังบลูทธูได้ 



การยกเลกิการเชือ่มตอ่บลทูธู 
1. กดปุ่มTALK และปุ่ม ▲พร้อมกันสั้นๆ  
2. หลังจากยกเลิกโหมดบลทููธ 
เครื่องก็จะเปลี่ยนเป็น โหมดปกติ



9. เมื่อคิดวา่เครื่องขดัขอ้ง 

อาการ                                                                                       ข้อควรปฏิบัติ

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่แตกต่างจากค าแนะน าในคู่มือ       แบตเตอรี่ถือเป็นวัสดุสิ้นเปลืองท่ีเม่ือใช้งานไประยะหน่ึง  ระยะเวลาในการใช้งานจะค่อยๆลดลง

และหากท้ิงเครื่องไว้ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือต่ าเกินไป ก็จะท าให้อายุการใช้งานลดลงได้

เปิดเครื่องไม่ได้                                                                           ตรวจดูว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วหรือไม่ หากมีอาการเดิมหลังจากชาร์จแบตเตอรี่แล้ว  กรุณาติดต่อศูนย์บริการ

สัญญาณหลุดบ่อยๆ ขณะก าลังพูดสนทนา                               หากแบตเตอรี่ไม่พอ ก็เกิดอาการเช่นน้ีได้ อาจเกิดอาการเช่นน้ีได้ หากเครื่องท่ีเชื่อมต่อกันอยู่นอกขอบเขตท่ีใช้ 

งานได้หรือเกิดการรบกวนท าให้คลื่นการเชื่อมต่อแบบไร้สายสูญหายไป  



10. ใบรับประกันสินคา้

ชื่อผลิตภัณฑ์

วันที่ซื้อ ปี                      เดือน                    วัน ระยะเวลารับประกัน   24เดือน ( แบตเตอรี่ 1 ปี )

ผู้ซื้อ ชื่อ โทรศัพท์

ที่อยู่
สถานที่ซื้อ



ระยะเวลาในการรบัประกนัคณุภาพสนิคา้ (ระยะเวลาในการซอ่มฟร)ี 
1. 4 เดือนนับจากวันที่ซื้อ 

2. ระยะเวลาในการรับประกันคณุภาพสินคา้ใช้ได้กับสินคา้ที่ระบุอยู่ด้านลา่งเท่านัน้  
อุปกรณ์ตกแต่งหรืออุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ จะสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 2 สัปดาห์ 
หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
① SH-350G/M ② C-350

3. กรณียกเว้น 
ในกรณีต่อไปนี้ แม้ว่าจะยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าซ่อมตามที่ก าหนดไว้ หรืออาจต้องเปลี่ยน
สินค้าแบบที่ต้องช าระเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

① การใช้งานหนักเกินไป /  เครื่องเสียเนื่องจากการใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง

② เมื่อถอดตัวเครื่อง ดัดแปลงหรือประกอบใหม่ตามอ าเภอใจ

③ เครื่องเสียหาย / หรือเสียใช้งานไม่ได้เพราะการกระทบกระแทก

④ เครื่องถูกกัดกร่อนเนื่องจากการแช่หรือการปนเปื้อนของวัตถุแปลกปลอม

⑤ เครื่องเสียเนื่องจากน าอุปกรณ์อ่ืนที่ทางบริษัทไม่ได้จัดให้ มาประกอบเข้ากับตัวเครื่อง 

⑥ ไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากหมายเลขผลิตภัณฑ์เสียหาย

⑦ เครื่องเสียเนื่องจากภัยพิบัติ 

⑧ เมื่อยอมรับว่าผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ ใช้งานเครื่องมากเกินไป 



เงื่อนไขในการเปลีย่นสินคา้
1. ได้รับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่สั่งซือ้ 
2. หากผลิตภัณฑ์ช ารุดเสียหายในระหว่างการส่งมอบ
3. หากเครื่องเสียด้วยอาการเดียวกัน  หลังจากซ่อมแซมไปแลว้ 3 ครั้ง
(ภายในระยะเวลารับประกัน)
4. หากซ่อมแซมไปแล้ว 4 ครั้ง แต่ตัวเครื่องส่วนอ่ืนก็ยังเสียอีก 
(ภายในระยะเวลารับประกัน)
5. หากผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาซ่อมเกิดสูญหาย

เงื่อนไขในการคนืสนิค้า
1. ได้รับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่สั่งซือ้
2. เมื่อซื้อสินค้าไปแล้ว และใช้งานตามปกติ แต่เกิดความผิดปกติอย่างมาก
ขึ้น ภายใน 10 วันหลังจากวันที่ซื้อสินค้า 
3. ขั้นตอนการขอคืนสินค้าและรับเงินคืนจะท าที่สถานที่ที่ซือ้สินค้าไปเท่านัน้ 
ดังนั้น กรุณาติดต่อคืนสินค้า ณ สถานที่ที่ซื้อสินค้าไป
4. หากไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือใบรับประกันคุณภาพสินค้า จะไม่สามารถขอ
คืนสินค้าได้

ข้อควรระวัง
1) หากมีการแกะกล่องสินค้าออกแล้วพิจารณาเห็นว่าสินคา้ใหม่นัน้ ดูไม่เหมือนสินค้าใหม่และดูมีมูลค่าลดลงอย่างมากกจ็ะไม่สามารถขอคืน
สินค้านั้นได้ 
2) หากผู้ซื้อใช้งานสินค้าโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าและการใช้งานอย่างละเอียด  และเกิดปัญหาในการใช้งานขึ้น  ผู้ซื้อจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น  




