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หุ่่�นยนต์์ดิินสอ Coding  ถููกพััฒนาขึ้้�นเพั่�อเสริิมทางพั่�นฐานท่�ด่ิสำาหุ่รัิบ
นักเริ่ยนท่�เริิ�มต้์นจัับเคร่ิ�องม่อ หุ่ริ่อเริิ�มต้์นเริ่ยนรูิ้เร่ิ�องการิเขึ้่ยนโปริแกริม 
เน่�องจัากตั์วโปริแกริมถููกออกแบบมาใหุ้่ง�ายต์�อการิเริ่ยนรูิ้ สร้ิางความ
สน่กสนานใหุ่้กับผูู้้เริ่ยนผู้�าน การิสริ้างท�าทาง การิเคล่ื่�อนไหุ่ว การิแสดิง
อาริมณ์ต์์�างๆ  ผู้�านหุ่นา้จัอใหุ่กั้บหุ่่�นยนต์์เสริมิสร้ิางทักษะด้ิานการิ Coding  

• สามาริถูพูัดิกลื่�าวทักทาย เชิิญชิวนใหุ้่ผูู้้เริ่ยนเข้ึ้ามาเริ่ยนกับหุ่่�นยนต์์ 
เม่�อพับว�าม่คนเดิินเขึ้้ามาใกล้ื่ๆ ได้ิอัต์โนมัติ์

• หุ่่�นยนต์์ต้์องใช้ิงานริ�วมกับการ์ิดิบทเร่ิยน โดิยสามาริถูเล่ื่อกบทเริ่ยน 
จัากการิด์ิบทเริย่นต์ามริะดัิบ Level ได้ิ 6 ริะดัิบ  โดิยนำาการิด์ิมาสแกน
ท่�กล้ื่องเพั่�อเปิดิบทเริ่ยน

• ชิ�วยใหุ่้เกิดิความสน่กเพัลิื่ดิเพัลิื่นในการิเริ่ยน โดิยการิเล่ื่อกช่ิดิคำาสั�ง 
Block Coding มานำาเร่ิยงต์�อกัน เป็นลื่ำาดัิบขัึ้�นต์อนการิทำางาน  
เพั่�อสั�งใหุ่้หุ่่�นยนต์์ทำาสิ�งต์�างๆได้ิผู้�านเมนูบนหุ่น้าจัอ

• หุ่่�นยนต์์จัะเคล่ื่�อนไหุ่วหุ่นัคอ แสดิงภาพัแลื่ะเสย่ง ต์ามช่ิดิคำาสั�ง Block 
Coding ท่�ผูู้้เริ่ยนออกแบบได้ิอย�างถููกต้์อง

ข้้อบ่่งชี้้�ในการใชี้้งาน

• หุ่้ามใช้ิม่อหุ่ม่น งัดิ หุ่ริ่อ กดิท่�คอขึ้องหุ่่�นยนต์์ ขึ้ณ์ะเปิดิใชิ้งานโดิย 
เด็ิดิขึ้าดิ

• หุ่า้มด้ิงปลัื่�กไฟออกขึ้ณ์ะท่�หุ่่�นกำาลัื่งเปิดิ หุ่ริอ่ขึ้ณ์ะหุ่่�นยนต์์กำาลัื่งทำางาน 
ถู้าต้์องการิปิดิใหุ่้กดิท่�สวิต์ซ์์ปิดิจันปิดิเสริ็จัสมบูริณ์์จ้ังด้ิงปลัื่�กไฟออก

• หุ่้ามทำาหุ่่�นยนต์์หุ่ลื่�น หุ่ริ่อกริะแทก ไม�ว�าท่�ริะดัิบความสูงเท�าใดิ 
โดิยเด็ิดิขึ้าดิ

• หุ่ากปดิิหุ่่�นยนต์์ไว้นานเกิน 2 สปัดิาหุ่ ์ต้์องนำาหุ่่�นยนต์์มาเสย่บปลัื่�กเพั่�อ
ชิาริจ์ัแบต์เต์อริ่�ไว้นานอย�างน้อย 30 นาท่ แล้ื่วจ้ังเปดิิหุ่่�นยนต์์เพั่�อใช้ิงาน

คำำาเตืือน	และข้้อคำวรระวังด้้านคำวามปลอด้ภััย	
ในการใชี้้งาน
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คำำาเตืือน	และข้้อคำวรระวังด้้านคำวามปลอด้ภััย	
ในการใชี้้งาน

• หุ่้ามนำานิ�วหุ่ริ่อวัต์ถู่แทริกเขึ้้าไปในชิ�องว�างท่�อยู�บนคอหุ่่�นยนต์์

• หุ่้ามยกหุ่่�นยนต์์ท่�บริิเวณ์หุ่ัวเพัริาะอาจัทำาใหุ่้เกิดิความเส่ยหุ่ายใหุ่้จัับ
ท่�บริิเวณ์ฐาน แลื่ะคอใหุ่้มั�นคงก�อนทำาการิเคล่ื่�อนย้าย

• หุ่้ามแกะชิิ�นส�วนขึ้องหุ่่�นยนต์์ในส�วนใดิๆทั�งสิ�น *กร่ิณ์าดิูเง่� อนไขึ้ 
การิริับปริะกันเพัิ�มเติ์ม

• หุ่า้มนำาวัต์ถูข่ึ้องแข็ึ้งหุ่ร่ิอขึ้องมค่มสัมผู้สั กริะแทกกริะท่ง้ ชิ�องเซ์น็เซ์อร์ิ
ต์�าง ๆ บนหุ่น้าหุ่่�นยนต์์เพัริาะอาจัก�อใหุ่้เกิดิความเส่ยหุ่ายได้ิ

• หุ่้ามใชิ้ขึ้องแหุ่ลื่มหุ่ร่ิอวัต์ถู่ม่คมสัมผู้ัสหุ่น้าจัอ แลื่ะส�วนลื่ำาตั์วขึ้อง 
หุ่่�นยนต์์พัริาะอาจัจัะทำาใหุ่้เกิดิความเส่ยหุ่ายได้ิ

• หุ่่�นยนต์์ต้์องใช้ิงานผู้�านอะแดิปเต์อร์ิท่�ทางผูู้้ผู้ลิื่ต์กำาหุ่นดิเท�านั�นควริ
ต์ริวจัสอบกริะแสไฟฟ้าท่�ใชิ้เพั่�อใหุ่้สามาริถูใชิ้งานได้ิอย�างปลื่อดิภัย

• หุ่่�นยนต์์น่�สำาหุ่ริับใชิ้งานภายในอาคาริเท�านั�น

• หุ่่�นยนต์์ถููกออกแบบมาใหุ้่ใชิ้ในสถูานท่�แลื่ะสภาพัอ่ณ์หุ่ภูมิไม�สูง 
เกินไปเท�านั�น

• ควริป้องกันหุ่่�นยนต์์จัากการิโดินลื่ะอองนำาแลื่ะความชิ่�น

• หุ่ล่ื่กเล่ื่�ยงการิซ์�อมบำาร่ิงด้ิวยตั์วท�านเอง หุ่ริ่อสถูานซ์�อมบำาร่ิง 
ท่�ไม�ได้ิการิรัิบริองจัากบริิษัทหุ้่ามทำาการิแยกชิิ�นส�วนขึ้องหุ่่�นยนต์์ 
Adapter ขึ้องหุ่่�นยนต์์ หุ่ริ่อส�วนอ่�น ๆ ขึ้องหุ่่�นยนต์์ ผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์น่� 
ไม�ม่ชิิ�นส�วนใดิท่�ผูู้้ใชิ้สามาริถูซ์�อมเองได้ิโปริดิติ์ดิต์�อศููนย์บริิการิ 
ท่�ม่ความเช่ิ�ยวชิาญหุ่ากฝ่่าฝื่นอาจัเกิดิความเส่ยหุ่าย แลื่ะอันต์ริาย 
ต์�อผูู้้ซ์�อม โดิยทางลูื่กค้าจัะเป็นผูู้้ริับผิู้ดิชิอบค�าใช้ิจั�ายในการิ 
จััดิส�งหุ่่�นยนต์์มาซ์�อม แลื่ะริับค่นท่�ศููนย์บริิการิลืู่กค้า

• หุ่ากเกิดิความผิู้ดิพัลื่าดิ หุ่ริ่อความปริะมาทซ์้�งเกิดิจัากความเข้ึ้าใจั
คลื่าดิเคล่ื่� อนไปจัากขึ้ั�นต์อนกริะบวนการิใชิ้งานท่�ริะบ่ในคู�ม่อ  
หุ่ริ่ออบริมใชิ้ผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ขึ้องบริิษัทฯ จัะไม�อยู�ในการิริับปริะกัน

• เง่�อนไขึ้การิริบัปริะกันสินค้ากร่ิณ์าดิรูิายลื่ะเอ่ยดิในเอกสาริ Warranty Card

• หุ่า้มใช้ิหุ่่�นยนต์์เพ่ั�อวัต์ถูป่ริะสงค์อ่�นใดินอกเหุ่นอ่จัากท่�กลื่�าวไว้ในคู�มอ่
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ส่่วนประกอบ่หุ่่่นยนตื์

สวิตซเปด / ปด

รูเสียบไฟเขา

แบตเตอรี่

พอรต USB

หนาจอทัชสกรีน

ลำโพง

กลองวิดีโอ

เซ็นเซอรวัด
ระยะ
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หน่่วยประมวลผล/ 
หน่่วยความจำำา

Intel Dual-Core 
Memory:  4 GB 
Storage:   SSD 120 GB

ระบบเชื่่�อมต่่อ Wi-Fi 802.11 AC 
USB 2.0 x 2 Port

แอปพลิเคชื่ัน่ที่่�ใชื่้ Dinsaw Coding

หน้่าจำอแสดงผล 8” Touchscreen

กล้อง HD Camera

ลำาโพง Stereo Speaker / Microphone

อะแดปเต่อร์ input: 100 - 240 V      1.5 A 50-60HZ 

output:   19V         3.43A  65W

แบต่เต่อร่� Li-ion-Battery 14.8 V

ขน่าด Length:      240 mm. 
Width: 170 mm. 
High: 350 mm.  
Weight:      3.125 kg.

ข้อ้มลูทางเทคำนิคำ

ภัายในบ่รรจุภั่ัณฑ์์	
1.หุ่่�นยนต์์ดิินสอ Coding

2.อะแดิปเต์อริ์

3.ใบริับปริะกันสินค้า   

4.คู�ม่อการิใชิ้งาน   

1

2

4

3
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เปดิ้หุ่่น่ยนตื์

เส่ยบปลัื่�กหุ่่�นยนต์์ กดิป่่มด้ิานขึ้้าง 1 คริั�ง เม่�อกดิเปิดิติ์ดิสถูานะไฟ LED 
 ท่�ป่่มเปิดิจัะแสดิงไฟส่เขึ้่ยว หุ่่�นยนต์์กำาลัื่งเปิดิทำางาน ริอสักครูิ�ปริะมาณ์ 
4 นาท่

หุ่่�นยนต์์กำาลัื่ง 
เปิดิการิทำางาน  
โปริดิริอสักครูิ�

เปดิ/ปดิ
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หุ่น้าหุ่่่นยนตื์ด้ินส่อ

ตั์�งค�า

เม่�อม่การิ 
เชิ่�อมต์�อ  

Wi-Fi

หุ่น้าตื่าง	ๆ	ข้องหุ่่่นยนตื์ด้ินส่อ

หุ่น้าเริ�มการใชี้้งาน
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การตืั�งคำ่า

การิตั์�งค�า ผูู้้ใชิ้ท่�ไม�ได้ิริับสิทธิิจัะไม�สามาถูทำาได้ิ จัำาเป็นต้์องใชิ้ริหุ่ัสผู้�าน
ในการิเขึ้้าใชิ้เท�านั�น

เล่ื่อกไอคอนตั์�งค�า ใส�ริหุ่ัสผู้�าน (123456) ริหัุ่ส Default จัากโริงงาน   
กดิป่่มถููกต้์อง

ตั์�งค�า



9

ริ่สต์าริ์ท 
หุ่่�นยนต์์  

ปิดิหุ่่�นยนต์์

เชิ่�อมต์�อ Wi-Fi  

เส่ยง

ริหุ่ัสผู้�าน

อัพัเดิท 
ริะบบ
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นำา QR Code การ์ิดิบทเริ่ยนมาสแกน โดิยถู่อการิ์ดิใหุ้่หุ่�างจัากกล้ื่อง
ปริะมาณ์ 10 เซ์นติ์เมต์ริ  เม่�อสแกนผู้�านจัะได้ิยินเส่ยง “ปิ� บ”  

กดิท่�เมนู “สแกน QR Code การิ์ดิบทเริ่ยน”  เพั่�อเปิดิกล้ื่อง

*หุ่่�นยนต์์จัำาเป็นต้์องใชิ้งานริ�วมกับการิ์ดิบทเริ่ยน

การใชี้้งาน
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การิ์ดิบทเริ่ยนพั่�นฐาน ( Level 1 ถู้ง  Level 3 )  เป็นการิฝ่ึกขึ้ั�นพั่�นฐาน 
เร่ิยงลื่ำาดัิบ Block coding เพ่ั�อสั�งงานหุ่่�นยนต์์  เม่�อนำาการ์ิดิมาสแกนหุ่่�นยนต์์
จัะทำาตั์วอย�างใหุ่ด้ิ ู1 ครัิ�ง   แล้ื่วจัะเปดิิโปริแกริมข้ึ้�นมาใหุ่น้กัเริย่นได้ิฝ่กึเริย่ง 
Block coding ใหุ่้ได้ิต์ามโจัทย์บนการิ์ดิ  

โดิยเล่ื่อกริายการิจัากเมนูทางด้ิานซ์้าย นำานิ�วม่อลื่าก Block code  
ไปยงักลื่�องทางด้ิานขึ้วามอ่ โดิยใหุ่ ้Block code เริย่งต์�อกัน จัากบนลื่งลื่�าง 
เม่�อกดิ “แสดิงผู้ลื่” หุ่่�นยนต์์จัะทำาต์ามคำาสั�งต์ามลื่ำาดัิบจัากบนลื่งลื่�าง 
กลื่�องซ์้ายม่อ ไปขึ้วาม่อ ต์ามลื่ำาดัิบริายการิ Block code ท่�อยู�ภายในกลื่�อง  
หุ่ากทำาได้ิถููกต้์องต์ามโจัทย์บนการิ์ดิหุ่่�นยนต์์จัะแจ้ังใหุ่้ทริาบ

หุ่ลัื่งจัากได้ิฝ่ึกการิใชิ้งานคำาสั�งพั่�นฐานมาเริ่ยบริ้อยแล้ื่ว เม่�อนำาการิ์ดิ
บทเริ่ยน (Level 4 ถู้ง Level 6) มาแสกนโปริแกริมจัะใหุ่้นักเริ่ยนได้ิใชิ้ 
จิัต์นาการิความคิดิสริ้างสริริค์ในการิออกแบบการิทำางานขึ้องหุ่่�นยนต์์ 
ได้ิด้ิวยต์นเอง  ต์ามโจัทย์บนการ์ิดิท่�ใหุ่ไ้ว้โดิยนักเริย่นสามาริถูเพิั�มช่ิดิคำาสั�งได้ิ  
10 Block ช่ิดิคำาสั�ง/กลื่�อง แลื่ะเพัิ�มได้ิสูงส่ดิ 5 กลื่�อง

หุ่ัวขึ้้อ 
ช่ิดิ Code 

คำาสั�ง

Block coding 
ช่ิดิคำาสั�ง

โจัทย์การิ์ดิ 
บทเริ่ยนท่�สแกน

ออกจัาก 
โปริแกริม

ลื่บกลื่�องวาง 
Block coding

เพัิ�มกลื่�องวาง 
Block coding

พั่�นท่�วาง  
Block coding 
(1 กลื่�อง 
ใส�ได้ิ 10 โค้ดิ)

สั�งใหุ่้หุ่่�นยนต์์ทำาต์าม 
ช่ิดิคำาสั�งท่�เริ่ยงในกลื่�อง

ลื่บ Block coding 
ท่�นำามาวางในกลื่�องทั�งหุ่มดิ
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หันซ้าย

หันขวา

ก้ม

เงย

การหันคอ

หน้าจอ

สวัสดีครับ

ผมช่ือดินสอ

ผมสบายดี

น่ารักจังเลย

เสียง

โกรธ

นอนหลับ

มีความสุข

สุขสันต์วันเกิด

วิดีโอ

เง่ือนไข

ทําซ้ํา 2 คร้ัง

ทําซ้ํา 3 คร้ัง

เข้ามาใกล้ทํา

แตะจอแล้วทํา

1. สั�งใหุ่้หุ่่�นยนต์์ เคล่ื่�อนไหุ่ว 
ในม่มต์�างๆ

2. สั�งใหุ่้หุ่่�นยนต์์แสดิงอาริมณ์์  
ม่หุ่น้าต์าใหุ่้เล่ื่อกหุ่ลื่ากหุ่ลื่าย

3. สั�งใหุ่้หุ่่�นยนต์์ พัูดิ 
ได้ิอย�างเหุ่มาะสม

4. สั�งใหุ่้หุ่่�นยนต์์  
เลื่�นคลิื่ปวิด่ิโอ

5. รูิ้จัักการิใชิ้เง่�อนไขึ้  
สั�งงานหุ่่�นยนต์์

เมนูทางด้ิานซ์้าย Block code ต์�าง ๆ 5 หัุ่วขึ้อ้หุ่ลัื่ก
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1. ห่น่่ยน่ต์่เปิดไม่ติ่ด 

- ต์ริวจัสอบว�า หุ่่�นยนต์์ได้ิทำาการิเส่ยบปลัื่�กเร่ิยบร้ิอยแล้ื่ว หุ่ริอ่ไม�หุ่ากยัง
ใหุ่้ทำาการิเส่ยบปลัื่�กใหุ่้เริ่ยบริ้อย

- ทำาการิกดิเปิดิหุ่่�นยนต์์ใหุ่ม�อ่กคริั�งสังเกต์ไฟ LED ท่�ป่่ม แลื่ะ ไฟบริิเวณ์
หุ่น้าอกหุ่่�นยนต์์ว�าติ์ดิขึ้้�นมาหุ่ริ่อไม� 

- หุ่ากทำาต์ามขึ้ั�นต์อนขึ้้างต้์นแล้ื่วยังไม�สามาริถูเปิดิหุ่่�นยนต์์ได้ิใหุ่้ติ์ดิต์�อ
ศููนย์บริิการิลืู่กค้าเพั่�อส�งซ์�อมบำาร่ิง

2. กล้องสแกน่ QR Code ไม่ติ่ด ไฟสฟ่้าบรเิวณกล้องไม่ติ่ด  ใหท้ี่ำาการ
ปิดห่น่่ไว้ซักัคร่แ่ล้วที่ำาการเปิดใหม่อก่ครั�ง หากที่ำาต่ามแล้ว กล้องยงั
ไม่กลับมาเป็น่ปกติ่กร่ณาติ่ดต่่อศู่น่ยบ์รกิารลก่ค้าเพ่�อสง่ซัอ่มบำาร่ง

3. ห่่น่ยน่ต์่ไม่มเ่สย่งเม่�อที่ำาการเล่น่ไฟล์วิด่โอต่่างๆ ที่ำาการต่รวจำสอบ
เบ่�องต้่น่ดังน่่�

- แต์ะไปท่�หุ่น้าจัอหุ่่�นยนต์์รูิปฟันเฟือง เพั่�อเขึ้้าเมนูตั์�งค�า >ใส�ริหุ่ัสผู้�าน 
(ริหุ่ัสเริิ�มต้์นจัากโริงงาน :123456) >เส่ยง ต์ริวจัสอบว�าการิตั์�งค�า
ความดัิงขึ้องลื่ำาโพังเปิดิอยู� หุ่ร่ิอตั์�งค�าความดัิงไว้น้อยเกินไปหุ่ริ่อไม�  
หุ่ากการิตั์�งค�าความดัิงขึ้องลื่ำาโพังเป็นปกติ์แต์�ยังคงไม�ม่เส่ยงในขึ้ณ์ะ
เลื่�นไฟล์ื่ว่ด่ิโอใหุ่้ติ์ดิต์�อศููนย์บริิการิลืู่กค้าเพั่�อส�งซ์�อมบำาร่ิง

4. ไม่สามารถที่ำาการอัพเดที่ซัอฟต์่แวร์เวอร์ชื่ัน่ล่าส่ดบน่ห่่น่ยน่ต์่ได้ 
ที่ำาการต่รวจำสอบเบ่�องต้่น่ดังน่่�

- ต์ริวจัสอบว�าหุ่่�นยนต์์ม่การิเชิ่�อมต์�ออินเทอริ์เน็ต์อยู�หุ่ร่ิอไม�หุ่ากไม�ม่
การิเชิ่�อมต์�อ ใหุ่้ทำาการิเชิ่�อมต์�ออินเทอร์ิเน็ต์ (Wi-Fi) ใหุ่้เริ่ยบริ้อย  
เขึ้้าเมนูตั์�งค�า >ใส�ริหุ่ัสผู้�าน (ริหุ่ัสเริิ�มต้์นจัากโริงงาน :123456) >  
Wi-Fi>เล่ื่อกชิ่�อเคริ่อขึ้�าย Wi-Fi > ใส�พัาสเวิริ์ดิ>กดิเชิ่�อมต์�อ ลื่อง
กดิเมนูอัพัเดิทซ์อฟต์์แวริ์แล้ื่วกดิติ์ดิตั์�งเพั่�อดิาวน์โหุ่ลื่ดิแลื่ะติ์ดิตั์�ง
ซ์อฟต์์แวริ์ใหุ่ม�อ่กคริั�ง  

5.  ห่น่่ยน่ต์่ค้าง ไมส่ามารถกดปิดห่น่่ยน่ต์่ได้ที่ำาการต่รวจำสอบเบ่�องต้่น่ดังน่่�

- ใหุ่้ทำาการิกดิท่�สวิต์ชิ์ปิดิหุ่่�นยนต์์ค้างไว้ 10 วินาท่ แล้ื่วปลื่�อยม่อออก 

การแก้ไข้ปัญหุ่าเบ่ื�องตื้น
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การตืิด้ตื่อข้อรับ่การซ่่อมบ่ำาร่งออนไลน์
เพั่�อความสะดิวกในการิใหุ่้บริิการิโปริดิเต์ร่ิยมขึ้้อมูลื่หุ่มายเลื่ขึ้ซ์่เร่ิยลื่ 

หุ่่�นยนต์์ สามาริถูดูิท่�สติ์�กเกอร์ิด้ิานหุ่ลัื่งหุ่่�นยนต์์ เช่ิ�อมต์�ออินเทอร์ิเน็ต์ 
กับหุ่่�นยนต์์ โทริติ์ดิต์�อศููนย์บริิการิท่�เบอริ์  02-013-1431 กดิ 2 ภายในวัน 
แลื่ะเวลื่าทำาการิ 

การดู้แลรักษา	
1. ปิดิหุ่่�นยนต์์แลื่ะถูอดิปลัื่�กไฟออกจัากเต้์าริับท่กครัิ�ง เม่� อจัะเชิ็ดิ

ทำาความสะอาดิหุ่่�นยนต์์

2. ใชิ้ผู้้าแหุ่้งเชิ็ดิทำาความสะอาดิเท�านั�นหุ่้ามใชิ้สเปริย์ หุ่ริ่อนำาฉี่ดิพั�นท่�
หุ่่�นยนต์์เด็ิดิขึ้าดิ

3. ใชิ้แปริงปัดิทำาความสะอาดิชิ�องริะบายความริ้อนเม่�อเหุ่็นว�าม่ฝ่่่น
ลื่ะอองมาติ์ดิบริิเวณ์ดัิงกลื่�าว

4. หุ่ากทริาบว�ามฝ่่่น่ลื่ะอองหุ่ร่ิอสิ�งแปลื่กปลื่อมเขึ้า้ไปในชิ�องเซ์น็เซ์อริใ์หุ่้
ใชิลู้ื่กยางเปา่ลื่ม เปา่ทำาความสะอาดิ หุ่า้มใชิเ้คริ่�องดิดูิฝ่่น่ หุ่ริอ่เคริ่�องเปา่ลื่ม

ชิ�องริะบาย  
ความริ้อน

ชิ�องริะบาย  
ความริ้อน

5. ไม�ควริจััดิเก็บหุ่่�นยนต์์ในท่�เปียกช่ิ�น ริอ้นจััดิ หุ่ริอ่ เย็นจััดิ ริวมถู้งสถูานท่�
ม่ฝ่่น่ ลื่ะออง เพัริาะจัะทำาใหุ่หุ่่น้ยนต์์มอ่าย่การิใช้ิงานท่�สั�นลื่งแลื่ะเสย่หุ่ายได้ิ
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การิกำาจััดิอ่ปกริณ์ไ์ฟฟา้แลื่ะอ่ปกริณ์อิ์เล็ื่กทริอนกิสท่์�ใชิแ้ล้ื่ว ควรินำากลัื่บ
มาใชิ้อย�างเหุ่มาะสมแลื่ะไม�ถู่อเป็นขึ้ยะในครัิวเริ่อนกร่ิณ์าทิ�งอ่ปกริณ์์ดัิง
กลื่�าวท่�จ่ัดิริวบริวมขึ้ยะปริะเภทอ่ปกริณ์ไ์ฟฟ้าแลื่ะอิเล็ื่กทริอนิกส์สำาหุ่ริบันำา
กลัื่บมาใช้ิใหุ่ม�การิทิ�งผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์เหุ่ลื่�าน่�อย�างถููกต้์องจัะชิ�วยปอ้งกันอันต์ริาย
ท่�อาจัเกิดิขึ้้�นต์�อสิ�งแวดิล้ื่อมแลื่ะส่ขึ้ภาพั ซ์้�งอาจัเกิดิจัากการิจััดิการิ
ผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์เหุ่ลื่�าน่�อย�างไม�เหุ่มาะสม การินำาวัสดิ่กลัื่บมาใช้ิใหุ่ม�จ้ังเป็นการิ
ชิ�วยอนรั่ิกษ์ทริพััยากริธิริริมชิาติ์ ดัิงนั�นกร่ิณ์าทิ�งอ่ปกริณ์ไ์ฟฟา้แลื่ะอ่ปกริณ์์
อิเล็ื่กทริอนิกส์ท่�เก�าแยกกับขึ้ยะในคริัวเริ่อน หุ่ากต้์องการิริายลื่ะเอ่ยดิเพัิ�ม
เติ์มเก่�ยวกับการินำาผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์เหุ่ลื่�าน่�กลัื่บมาใชิ้ใหุ่ม�กร่ิณ์าติ์ดิต์�อสำานักงาน
เขึ้ต์พ่ั�นท่�ขึ้องท�าน ผูู้้ใหุ้่บริิการิกำาจััดิขึ้ยะในครัิวเริ่อน หุ่ริ่อร้ิานค้าท่�ท�าน 
ซ์่�อผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์

การจุำากัด้ทิ�ง	และคำ่้มคำรองสิ่�งแวด้ล้อม	
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การรับ่ประกัน	

การิริับปริะกันขึ้องผูู้้ผู้ลิื่ต์ CT Asia Robotics น่� (หุ่ลัื่งจัากน่�จัะเริ่ยกว�า 
การิรัิบปริะกัน) มอบสิทธิิ�โดิย CT Asia Robotics (หุ่ลัื่งจัากน่�จัะเริ่ยกว�า  
CT Asia Robotics) แก�ผูู้ซ้์่�อ (หุ่ลัื่งจัากน่�จัะเริย่กว�าลื่กูค้า) ขึ้องหุ่่�นยนต์์ดิินสอ
มินิ (หุ่ลัื่งจัากน่� จัะเริ่ยกว�าผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์) โดิยเป็นไปต์ามขึ้้อต์กลื่งแลื่ะเง่�อนไขึ้ 
ต์�อไปน่� ตั์วแทนบริิการิแลื่ะศููนย์ซ์�อมท่�ได้ิริับการิแต์�งตั์�งจัาก  CT Asia  
Robotics จัะใหุ่้บริิการิท่�ค่้มคริองภายใต้์การิริับปริะกันน่�

ริะยะเวลื่าการิริับปริะกันขึ้องผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์  

การิริับปริะกันน่�ใช้ิสำาหุ่ริับริะยะเวลื่า 12 เด่ิอน นับจัากวันท่�ซ์่�อ ถู้าไม�
สามาริถูหุ่าหุ่ลัื่กฐานการิซ์่�อได้ิ บริษัิทจัะใชิ ้วัน เด่ิอน ป ีท่�ผู้ลิื่ต์ขึ้องผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ 
เป็นวันท่�ซ์่�อผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์

ริะยะเวลื่าการิริับปริะกันขึ้องแบต์เต์อริ่�  

ริับปริะกัน 12 เด่ิอน นับจัากวันท่�ซ์่�อ

สิทธิิต์ามกฎหุ่มาย

การิริับปริะกันน่�มอบใหุ่้อย�างอิสริะจัากสิทธิิ�กฎหุ่มายใดิๆท่�อาจัใชิ ้
ในปริะเทศูท่�ซ่์�อผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์แลื่ะไม�มผู่้ลื่กริะทบ หุ่ริอ่จัำากัดิสิทธิ ิต์ามกฎหุ่มาย
ในลัื่กษณ์ะต์�างๆ

1. ทั�วไป

CT Asia Robotics ริับปริะกันว�าผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ปริาศูจัากขึ้้อบกพัริ�อง
เน่�องจัากฝ่ีม่อแริงงานแลื่ะวัต์ถู่ดิิบ ในริะยะเวลื่า ริับปริะกัน การิริับปริะกัน
ไม�คริอบคลื่ม่ถู้งอ่ปกริณ์์เสริมิท่�จัำาหุ่น�ายมาพัร้ิอมกัน ซ์้�งถูกูส�งมอบมาพัร้ิอม
ผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์เชิ�น แอริ์การิ์ดิ เป็นต้์น ถู้าผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ทำางานล้ื่มเหุ่ลื่วริะหุ่ว�างการิ
ใชิ้งานปกติ์อย�างเหุ่มาะสมภายในริะยะเวลื่าริับปริะกัน CT Asia Robotics 
จัะพิัจัาริณ์าซ์�อมแซ์มหุ่ร่ิอเปล่ื่�ยนชิิ�นส�วนท่�มข่ึ้อ้บกพัริ�องขึ้องผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ หุ่ริอ่
ผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ใหุ่้ใหุ่ม�ด้ิวยชิิ�นส�วนท่�ม่การิปรัิบสภาพั หุ่ริ่อหุ่าชิิ�นส�วนท่�สามาริถู
ทำางานได้ิเท่ยบเท�าหุ่ริ่อเหุ่น่อกว�าผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ดัิ�งเดิิม

การิริบัปริะกันน่�ใชิไ้ด้ิเฉีพัาะเม่�อผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์เปน็ผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ท่�ผู้ลิื่ต์ขึ้้�นใหุ่ม�
ในวันท่�ซ์่�อ ไม�ได้ิจัำาหุ่น�ายเป็นผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ท่�ใชิ้แล้ื่ว หุ่ริ่อปริับ สภาพัใหุ่ม� หุ่ริ่อ
ผู้ลิื่ต์เปน็คริั�งท่�สอง โปริดิเก็บริกัษาใบเสร็ิจัริบัเงินต้์นฉีบบั แลื่ะใบรัิบปริะกัน
น่�ไว้สำาหุ่ริับ ขึ้อริับบริิการิในอนาคต์ การิรัิบปริะกันน่�ไม�ริวมถู้งความเส่ย
หุ่ายท่�เกิดิจัาก การิติ์ดิตั์�ง,การิใชิ้งาน,การิทำาความสะอาดิ หุ่ริ่อการิบำาร่ิง
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ริักษาท่�ไม�เหุ่มาะสม, อ่บัติ์เหุ่ต์่,ความเส่ยหุ่าย,การิใชิ้ในทางท่�ผู้ิดิ,การิใชิ้ผู้ิดิ
วัต์ถู่ปริะสงค์,การิดัิดิแปลื่งผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ท่�ไม�ได้ิริับการิเหุ่็นชิอบจัาก CT Asia 
Robotics, โปริแกริมซ์อฟต์์แวร์ิจัากบริษัิทอ่�น,การิเส่�อมสภาพั,การิส้กกริ�อน
ต์ามปกติ์ หุ่ริ่อเหุ่ต์่การิณ์์อ่�นๆ ซ์้�งริวมถู้ง ภัยธิริริมชิาติ์ หุ่ร่ิอสิ�งท่�อยู�เหุ่น่อ
ความควบค่มขึ้อง CT Asia Robotics สำาหุ่รัิบริายลื่ะเอ่ยดิเพิั�มเติ์มใหุ่้ดิูท่�
ส�วนท่� 4 ขึ้องใบริับปริะกันน่�

ชิิ�นส�วนทั�งหุ่มดิท่�ศูนูย์บริกิาริ CT Asia Robotics ซ์�อมแซ์มหุ่ริอ่ทดิแทนใหุ้่ 
จัะอยู�ภายใต้์การิริับปริะกันเป็นเวลื่า 3 เด่ิอน หุ่ริ่อเป็นเวลื่าท่�เหุ่ล่ื่อขึ้อง
ริะยะเวลื่าการิริบัปริะกันแล้ื่วแต์�ริะยะเวลื่าใดิจัะถู้งก�อน ศููนยซ์์�อมอาจักู้ค่น 
ริะบบปฏิิบัติ์การิท่�ม่การิ กำาหุ่นดิค�าไว้ ดัิ�งเดิิมเหุ่ม่อนขึ้ณ์ะท่�ใหุ่้มาพัริ้อมกับ
ผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ โดิยขึ้้อมูลื่บางส�วนขึ้องผูู้้ใชิ้อาจัถููกลื่บถูาวริ

ถู้าผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์อยู�ภายใต้์การิริับปริะกัน ค่ณ์ยอมริับท่�จัะโอนถู�ายความ
เป็นเจ้ัาขึ้องขึ้องชิิ�นส�วนท่�ม่ขึ้้อบกพัริ�องท่�ถููกทดิแทน แลื่ะชิิ�นส�วนดัิงกลื่�าว
จัะกลื่ายเป็นทริัพัย์สินขึ้อง CT Asia Robotics อัต์โนมัติ์

2. ซ์อฟต์์แวริ์สนับสน่น

การิริบัปริะกันน่�คริอบคลื่ม่ถู้งฮาริด์ิแวริข์ึ้องผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ CT Asia Robotics 
จัะใหุ่้การิสนับสน่นด้ิานเทคนิค สำาหุ่ริับซ์อฟต์์แวริ์ ท่�ติ์ดิตั์�งลื่�วงหุ่น้าขึ้อง
ผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ เฉีพัาะเม่�อเก่�ยวข้ึ้องกับการิทำางานอย�างเหุ่มาะสมขึ้องฮาร์ิดิแวริ์
เท�านั�น สำาหุ่รัิบปญัหุ่าอ่�นๆ ท่�เกิดิกับซ์อฟต์์แวร์ิ CT Asia Robotics แนะนำาใหุ่้
อ�านคู�มอ่การิใช้ิงาน หุ่ริอ่แหุ่ลื่�งอ่�นๆจัาก CT Asia Robotics แลื่ะซ์อฟต์์แวร์ิ
บ่คคลื่ท่�สาม จัำาเป็นต้์องได้ิริับการิสนับสน่นจัากผูู้้จัำาหุ่น�ายแต์�ลื่ะริาย

3. ความริับผู้ิดิชิอบขึ้องลืู่กค้า

เม่�อซ์่�อผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ 

• ต้์องอ�านคู�ม่อการิใช้ิงาน แลื่ะใช้ิผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ต์ามคำาแนะนำาขึ้องคู�ม่อ
การิใชิ้งาน

• ต้์องเชิ่�อมต์�อกับแหุ่ลื่�งจั�ายไฟไว้ต์ลื่อดิเวลื่า เว้นแต์�ม่การิขึ้นย้ายหุ่ริ่อ
เปล่ื่�ยนท่� หุ่ริ่อไม�ต้์องการิใชิ้งานเท�านั�น

• เก็บกลื่�องบริริจ่ัภัณ์ฑ์์ดัิ�งเดิิมไว้ ในกริณ์่ท่�ต้์องส�งค่น CT Asia Robotics 
เพั่�อการิซ์�อมแซ์ม เพัริาะกลื่�องบริริจ่ัภัณ์ฑ์์เดิิม ใหุ่้การิป้องกันผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์
ริะหุ่ว�างขึ้นส�งได้ิด่ิกว�า

• โปริดิต์ริวจัสอบคู�ม่อการิใชิ้งาน แลื่ะเว็บไซ์ต์์สนับสน่นขึ้อง CT Asia  
Robotics สำาหุ่รัิบวิธ่ิการิแก้ไขึ้ปัญหุ่าเบ่�องต้์น ก�อนท่�จัะติ์ดิต์�อฝ่า่ยบริกิาริลูื่กค้า
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• ก�อนท่�จัะติ์ดิต์�อฝ่่ายบริิการิลืู่กค้า หุ่ร่ิอฝ่่ายสนับสน่นทางเทคนิคขึ้อง
ทาง CT Asia Robotics โปริดิเต์ริ่ยมผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์, หุ่มายเลื่ขึ้หุ่่�นยนต์์, ชิ่�อร่ิ�น 
แลื่ะหุ่ลัื่กฐานการิซ์่�อ เชิ�นใบเสริ็จัริับเงินไว้ใหุ่้พัริ้อม

• CT Asia Robotics อาจัขึ้อใหุ่้ลืู่กค้าทำาการิดัิงต์�อไปน่�

• การิปิดิ-เปิดิเคริ่�องใหุ่ม�

• การิติ์ดิตั์�งอัปเดิต์เวอริ์ชิั�นขึ้องซ์อฟต์์แวริ์เป็นเวอริ์ชิั�นลื่�าส่ดิต์ามท่�
ผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ริองริับ

• การิยินยอมแลื่ะอน่ญาต์ใหุ้่ทาง CT Asia Robotics ทำาการิใช้ิเคริ่�อง
ม่อวินิจัฉีัยริะยะไกลื่ เขึ้้าไปยังผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ เพั่�อทำาการิแก้ไขึ้ปัญหุ่าในด้ิาน
ซ์อฟต์์แวริ์ (ในกริณ์่ท่�ทำาได้ิ)

• การิดิำาเนินการิกิจักริริมอ่�นๆ ซ์้�งจัะชิ�วยในการิริะบ่สาเหุ่ต์่ หุ่ริ่อแก้ไขึ้
ปัญหุ่า

• ถู้าไม�สามาริถูแก้ไขึ้ปัญหุ่าจัากริะยะไกลื่ได้ิ ลืู่กค้าจัำาเป็นต้์องส�งค่น
ผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ไปยังศููนย์ซ์�อมขึ้อง CT Asia Robotics หุ่ริ่อตั์วแทนบริิการิ โปริดิ
บันท้กหุ่มายเลื่ขึ้แจ้ังซ์�อมขึ้องค่ณ์สำาหุ่ริับ เพ่ั�อวัต์ถู่ปริะสงค์ในการิติ์ดิต์าม
สถูานะการิซ์�อม

• ทาง CT Asia Robotics ไม�ริับผู้ิดิชิอบต์�อขึ้้อมูลื่บนผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ ท่�อาจั
สญูหุ่ายอย�างถูาวริ หุ่ริอ่ความเสย่หุ่ายขึ้องขึ้อ้มลูื่ อ่�นๆท่�เกิดิขึ้้�นกับผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์

• โปริดิอย�าส�งสิ�งขึ้องใดิๆท่�ทาง CT Asia Robotics ไม�ได้ิขึ้อเป็นกริณ์่
พัิเศูษ เพัริาะทาง CT Asia Robotics จัะไม�รัิบผู้ิดิชิอบ ต์�อการิสูญหุ่าย  
ความเส่ยหุ่าย หุ่ริอ่ถููกทำาลื่ายขึ้องอ่ปกริณ์์เสริมิต์�างๆ หุ่ริอ่อ่ปกริณ์์เก็บ หุ่ริอ่
ความปริะมาทท่�เกิดิจัาก  CT Asia Robotics

4. ขึ้้อยกเว้นการิริับปริะกัน

CT Asia Robotics ไม�รัิบปริะกันว�าผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์น่�จัะทำางานโดิยไม�ม่การิ
หุ่ย่ดิชิะงัก หุ่ริ่อปริาศูจัากข้ึ้อผิู้ดิพัลื่าดิ การิรัิบปริะกัน คริอบคลื่่มเฉีพัาะ
ปัญหุ่าทางเทคนิกท่�เกิดิจัากฮาร์ิดิแวริ์ริะหุ่ว�างริะยะเวลื่าการิริรัิบปริะกัน 
ในสภาพัการิใชิ้งาน ปกติ์เท�านั�น การิริับปริะกัน ไม�สามาริถูใชิ้กับปัญหุ่า
ซ์อฟต์์แวร์ิหุ่ริ่อความเส่ยหุ่ายท่�เกิดิจัากลืู่กค้า หุ่ริ่อเหุ่ต์่การิณ์์ต์�างๆเหุ่ลื่�าน่� 
ไม�จัำากัดิอยู�เพั่ยง

• ผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ถููกถูอดิปริะกอบ ซ์�อม แลื่ะ/หุ่ริ่อ ดัิดิแปลื่ง 

• หุ่มายเลื่ขึ้ผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์บนผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ องค์ปริะกอบ หุ่ริ่ออ่ปกริณ์์เสริิมได้ิ
ริับการิเปล่ื่�ยนแปลื่ง ยกเลิื่ก ลื่บออก
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• สติ์�กเกอริ์การิริับปริะกันม่ริอยฉี่กขึ้าดิ หุ่ริ่อเปล่ื่�ยนแปลื่ง

• ความล้ื่าสมัยขึ้องผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์

• ความเส่ยหุ่าย (อ่บัติ์เหุ่ต์่หุ่ริ่อสาเหุ่ต์่อ่�น) ต์�อผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ท่�ไม�ม่ผู้ลื่กริะ
ทบต์�อการิทำางาน แลื่ะการิใชิ้งานผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์  เชิ�น การิเกิดิสนิม การิเปล่ื่�ยน
ส่ขึ้องพั่�นผู้ิว การิส้กกริ�อน

• ความเส่ยหุ่ายท่�เกิดิจัากสงคริาม การิก�อการิริ้าย ไฟไหุ่ม้ อ่บัติ์เหุ่ต์่  
ภัยธิริริมชิาติ์ การิใชิง้านผู้ดิิวัต์ถูป่ริะสงค์ การิลื่ะเลื่ยเพักิเฉีย หุ่ริอ่บำาร่ิงรัิกษา
ไม�ถููกต้์อง หุ่ริ่อใชิ้ในสภาวะท่�ผู้ิดิปกติ์

• ความเส่ยหุ่ายต์�อผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ท่�เกิดิจัากการิผิู้ดิพัลื่าดิขึ้องริะบบไฟฟ้า
ภายนอกหุ่ริ่ออ่บัติ์เหุ่ต์่ใดิๆ

• ความเส่ยหุ่ายต์�อผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ซ์้�งเป็นผู้ลื่จัากการิใชิ้งานท่�ไม�สอดิคล้ื่อง
ต์ามขึ้้อกำาหุ่นดิ หุ่ริ่อท่�ริะบ่ในคู�ม่อการิใชิ้งาน

• ความเสย่หุ่ายขึ้องซ์อฟต์์แวริท่์�มาจัากบ่คคลื่ท่�สามหุ่ริอ่ไวริสั หุ่ริอ่มก่าริ
สูญหุ่ายขึ้องซ์อฟต์์แวริ์ หุ่ริ่อขึ้้อมูลื่ ซ์้�งอาจัเกิดิขึ้้�นริะหุ่ว�างการิซ์�อม

• ความเส่ยหุ่ายท่�เกิดิจัากการิปนเปื� อนต์�อสาริอันต์ริายต์�างๆ เชิ�น 
สาริอันต์ริาย เชิ่�อโริค พัยาธิิสัต์ว์ หุ่ริ่อการิแผู้�ริังส่

• การิท่จัริิต์ การิโจัริกริริม การิสูญหุ่าย

• ความเส่ยหุ่ายท่�มาจัากความจังใจัขึ้องลืู่กค้า

• การิไม�สามาริถูใช้ิงานได้ิ หุ่ร่ิอความเส่ยหุ่ายต์�อผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ท่�มส่าเหุ่ต์จ่ัาก
การิติ์ดิตั์�ง แลื่ะการิใชิแ้อปปลื่ดิล็ื่อกอ่ปกริณ์ ์หุ่ริอ่มก่าริพัยายามเขึ้า้ถู้งริะบบ
การิทำางานหุ่ลัื่กขึ้องผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ จัะทำาใหุ้่การิรัิบปริะกันขึ้องตั์วผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์  
เป็นโมฆะ แลื่ะสิ�นส่ดิ

5. ขึ้้อจัำากัดิความริับผู้ิดิชิอบ

CT Asia Robotics จัะไม�รัิบผู้ดิิชิอบสำาหุ่ริบัความเส่ยหุ่ายโดิยต์ริง ความ
เสย่หุ่ายพัเิศูษ ความเส่ยหุ่ายจัากอ่บติั์เหุ่ต์ ่หุ่ริอ่ความเสย่หุ่ายท่�เกิดิภายหุ่ลัื่ง 
ซ์้�งเปน็ผู้ลื่สบ่เน่�องจัากการิลื่ะเมดิิเง่�อนไขึ้การิริบัปริะกัน หุ่ร่ิอภายใต้์ทฤษฎ่
ทางกฎหุ่มายใดิๆ ริวมถู้งไม�จัำากัดิเฉีพัาะการิสูญเสย่การิใช้ิงาน การิสูญเสย่
ริายได้ิ การิสูญเสย่ผู้ลื่กำาไริท่�แท้จัริงิ หุ่ริอ่ คาดิการิณ์ไ์ว้ การิสูญเสย่ การิใช้ิเงิน 
การิสูญเสย่การิปริะหุ่ยัดิท่�คาดิการิณ์ไ์ว้ การิสูญเสย่ธ่ิริกิจั การิสูญเส่ยโอกาส 
การิสญูเสย่ความนิยม การิสูญเส่ยชิ่�อเส่ยง การิสญูเสย่ขึ้อ้มลูื่ ความเสย่หุ่าย
ทางอ้อม หุ่ริ่อความเส่ยหุ่ายภายหุ่ลัื่ง ท่�เกิดิจัากการิทดิแทนอ่ปกริณ์์ แลื่ะ
ทริพััย์สนิ ค�าใชิจ้ั�ายใดิๆในการิกู้ค่นหุ่ร่ิอทำาซ์ำาขึ้อ้มูลื่ใดิๆท่�เก็บไว้ หุ่ริอ่ใชิกั้บ



20

ผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ เว้นแต์�บัญญัติ์ไว้ในการิ ริับปริะกันน่� ไม�ริับผู้ิดิชิอบกับการิเริ่ยก
ริอ้งในกริณ์ท่่�เสย่ชิวิ่ต์ หุ่ริอ่เกิดิการิบาดิเจ็ับ หุ่ริอ่ความ เสย่หุ่ายจัากอ่บติั์เหุ่ต่์ 
ริวมถู้งความเส่ยหุ่ายท่�เกิดิขึ้้�นภายหุ่ลัื่ง

6. กริณ์่ท่�การิริับปริะกันไม�คริอบคลื่่ม

การิส�งผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ไปยังศููนย์ซ์�อม CT Asia Robotics ท่�อยู�ในริะยะเวลื่า
การิริับปริะกันนั�น ไม�ได้ิหุ่มายความว�าจัะไม�ม่ค�าใชิ้จั�าย เม่�อทาง CT Asia 
Robotics ได้ิริบัผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ CT Asia Robotics ขึ้อสวนสทิธิิ�ในการิต์ริวจัสอบ
ความถููกต้์อง ขึ้องเง่�อนไขึ้การิริับปริะกัน

7. ผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ท่�ถููกซ์�อมแซ์มหุ่ริ่อเปล่ื่�ยนใหุ่้แล้ื่ว แต์�ไม�มาริับค่น

หุ่ลัื่งจัากผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ขึ้องลูื่กค้าได้ิริับการิซ์�อมแซ์มแล้ื่ว หุ่ริ่อเปล่ื่�ยนใหุ่้
แล้ื่ว ถู้าลืู่กค้าค่ณ์ไม�ยอมริับข้ึ้อเสนอ CT Asia Robotics จัะส�งผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์
ท่�ซ์�อมแซ์ม/เปล่ื่�ยนใหุ่้ใหุ่ม�ค่น ถู้าไม�มาริับผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์ หุ่ร่ิอถู้าการิส�งมอบ 
ไม�สามาริถูส�งไปยังท่�อยู�ท่�ใหุ่้ไว้ได้ิ ทาง CT Asia Robotics จัะส�งการิแจ้ัง
เป็นลื่ายลัื่กษณ์์อักษริ โดิยขึ้อสงวนสิทธิิ�ในการิเริ่ยกค�าเส่ยหุ่ายจัากลืู่กค้า 
ริวมทั�งค�าใช้ิจั�ายในการิเก็บรัิกษา เพ่ั�อจัำากัดิผู้ลิื่ต์ภัณ์ฑ์์อย�างสอดิคล้ื่อง 
กับกฎหุ่มายท่�ใชิ้บังคับ แลื่ะกฎริะเบ่ยบต์�าง ๆ ริวมทั�งสิทธิิ�ต์ามกฎหุ่มาย
สำาหุ่ริับค�าใชิ้จั�ายท่�ค้างชิำาริะ



ศููนย์บ่ริการ
ท�านสามาริถูติ์ดิต์�อสอบถูามขึ้้อมูลื่ได้ิท่�ศููนย์บริิการิลืู่กค้า
Contact Center : 02-026-3311 งานบริิการิหุ่ลัื่งการิขึ้าย กดิ 2
อ่เมลื่ : service@dinsow.com 
เว็ปไซ์ต์์ :  www.dinsaw.com
ท่�อยู� :  1635-1637 ถูนนพััฒนาการิ แขึ้วงสวนหุ่ลื่วง  
  เขึ้ต์สวนหุ่ลื่วง กร่ิงเทพัมหุ่านคริ 10250
เปิดิทำาการิ : 9:00–18:00 น. เว้น วันเสาริ์-วันอาทิต์ย์   
  แลื่ะวันหุ่ย่ดินักขึ้ัต์ฤกษ์ 


