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 애프터서비스를위해패키지라벨을버리지마십시오
 
 เพือวตัถุประสงคเ์กียวกบับรกิารหลงัการขายโปรดอย่าทิ งฉลากบรรจุภณัฑ์
 出于售后服务的目的，请勿丢弃包装标签。
 出於售後服務的目的，請勿丟棄包裝標簽。
 للخدمة الفنية لما بعد البيع، يرجى االحتفاظ ببطاقة التغليف وعدم إهمالها.  
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 فاظ ببطاقة التغليف وعدم إهمالها. للخدمة الفنية لما بعد البيع، يرجى االحت 
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