A
1

เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงด้วย Xperia/iPhone
ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

ท�ำการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างระบบนี้ กับเราท์เตอร์ LAN ไร้สายด้วย WPS
ตรวจสอบว่าสายเน็ตเวิร์ค (LAN) ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ แล้ว
จึงท�ำการต่อสายไฟ

2 กดปุ่ม / เพื่อเปิดระบบ
3 ตรวจสอบให้ตัวแสดง STANDBY ซึ่งติดสว่างเป็นสีแดงดับลง
และ

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

เริ่มต้นกะพริบในหน้าจอแสดงผล

อาจใช้เวลาหลายนาทีจนกว่า

เอกสารนี้เป็ นค�ำแนะน�ำการตัง้ ค่าเพือ่ ให้ทา่ นได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก Xperia (หรือ Xperia Tablet) /iPhone (หรือ iPad/iPod) ของท่านที่
ประกอบด้วยฟงั ก์ชนั ่ DLNA หรือ AirPlay ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

ตัวแสดง STANDBY

จะเริม่ ต้นกะพริบ

ปุ่ม /

หน้าจอแสดงผล

6 กดปุ่ม WPS บนเราท์เตอร์ LAN ไร้สายค้างไว้ไม่น้อยกว่า3
วินาที

7 “CONNECT” กะพริบหลังจากที่ “WPS” เริ่มต้นกะพริบไปแล้ว
หลายสิบวินาทีบนหน้าจอแสดงผลของระบบ หลังจาก
ขึ้นเมื่อท�ำการเชื่อมต่อได้ส�ำเร็จ

สว่าง

หาก ไม่ปรากฏขึน้ ภายใน 5 นาทีโดยประมาณ แสดงว่าการตัง้ ค่าอาจยังไม่
เสร็จสิน้ อย่างถูกต้อง ในกรณีน้ีให้ทำ� ซ�้ำตัง้ แต่ขนั ้ ตอนที่ 4 ใหม่อกี ครัง้
หากหลังจากนัน้ ยังไม่สามารถท�ำการตัง้ ค่าจนเสร็จสิน้ ให้ลองเชือ่ มต่อตามวิธี ที่
ด้านหลังของเอกสารนี้

8 ตรวจสอบให้การเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนกับเราท์เตอร์LAN
ไร้สายเป็นไปอย่างถูกต้อง

ในการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายจ�ำเป็ นต้องใช้เราท์เตอร์ LAN ไร้สาย (ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นจุดเชือ่ มต่อด้วย)

เมือ่ การเชือ่ มต่อเสร็จสิน้ แล้ว

เล่นเพลงที่บันทึกอยู่ใน Xperia/iPhone
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4 กดปุม่ OPTIONS บนรีโมทเพือ่ แสดง “BTNW:STBY.” กดปุม่ /
บนรีโมทซ�้ำๆเพื่อเลือก “WPS” จากนั้นกดปุ่ม

ตรวจให้แน่ใจว่าได้เปิดเครือ่ งเราท์เตอร์ LAN ไร้สายเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ จด
SSID และคียค์ วามปลอดภัยลงในช่องว่างข้างล่าง
ดูรายละเอียดได้จากค�ำแนะน�ำการใช้งานของเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย

หาก “WPS” ไม่ปรากฏขึน้ ให้รอ
ประมาณ 2 นาที

CMT-BT80W

เมือ่ การเชือ่ มต่อยังไม่เสร็จสิน้
ท�ำตามขัน้ ตอนต่อไปนี้

//

SSID

ดูรายละเอียดจากคูม่ อื การใช้งานของระบบนี้สำ� หรับกรณีขา้ งล่างต่อไปนี้
ˎ เล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนหรือเครือ
่ งคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลอืน่
ˎ เมือ
่ โปรแกรม “WALKMAN”* ไม่ได้รบั การติดตัง้ บน Xperia ของท่าน
ˎ เล่นเพลงด้วย BLUETOOTH

5 เมื่อ “OK” ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม

ใช่

เชื่อมต่อ Xperia/iPhone กับ LAN ไร้สาย

เชื่อมต่อ Xperia เข้ากับ LAN ไร้สาย

เล่นเพลงที่บันทึกอยู่ใน Xperia
เลือก SSID ทีท่ า่ นได้รบั จาก
ขัน้ ตอนที่ 8 จากรายการ
เครือข่าย และใส่คยี ค์ วาม
ปลอดภัยเพือ่ ท�ำการเชือ่ มต่อ
ดูรายละเอียดได้จากค�ำ
แนะน�ำการใช้งานของ Xperia
หลังจากเสร็จสิน้ การตัง้ ค่า
แล้ว ไปยังหัวข้อ “เล่นเพลงที่
บันทึกอยู่ใน Xperia/iPhone”

แตะ [Settings]

ไม่ใช่

เล่นเพลงที่บันทึกอยู่ใน Xperia/iPhone
 เปิ ดใช้งาน

ท�ำการเชือ่ มต่อแบบไร้สายระหว่างระบบนี้ กับเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย
ด้วย WPS

ท�ำการเชือ่ มต่อแบบไร้สายระหว่างระบบนี้ กับเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย
ด้วยโปรแกรมส�ำหรับ Xperia/iPhone “NS Setup”

SSID :
คีย์ความปลอดภัย :

“WPS” กะพริบ

เชื่อมต่อ Xperia/iPhone กับ LAN ไร้สาย

มีปุ่ม WPS บนเราท์เตอร์ LAN ไร้สายของท่านหรือไม่ ?

คีย์ความปลอดภัย

 แตะไอคอน

และเลือก
[SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX]

“NETWORK” ปรากฏขึน้ บน
หน้าจอแสดงผลของระบบ
ระหว่างเล่นเพลง

แตะ [Wi-Fi]

เชื่อมต่อ iPhone เข้ากับ LAN ไร้สาย

* Xperia ของท่านอาจไม่มโี ปรแกรม “WALKMAN” ในกรณีน้ีทา่ นจะไม่สามารถใช้งานฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้ ท่านสามารถฟงั เพลงโดยใช้ “WALKMAN” บางรุน่ ด้วยฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้ แต่วธิ กี ารใช้งานอาจแตกต่างกัน
ออกไป ดูรายละเอียดได้จากคูม่ อื การใช้งานของ “WALKMAN”
แตะ [Settings]

[WALKMAN])

(โปรแกรม

แตะ [Wi-Fi]

เล่นเพลงที่บันทึกอยู่ใน iPhone
เลือก SSID ทีท่ า่ นได้รบั จาก
ขัน้ ตอนที่ 8 จากรายการ
เครือข่าย และใส่คยี ค์ วาม
ปลอดภัยเพือ่ ท�ำการเชือ่ มต่อ
ดูรายละเอียดได้จาก
ค�ำแนะน�ำการใช้งานของ
iPhone
หลังจากเสร็จสิน้ การตัง้ ค่า
แล้ว ไปยังหัวข้อ “เล่นเพลงที่
บันทึกอยู่ใน Xperia/iPhone”

 เปิ ดใช้งาน

[Music])

(โปรแกรม

 แตะไอคอน

และเลือก
[SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX]

“AirPlay” ปรากฏขึน้ บน
หน้าจอแสดงผลของ
ระบบระหว่างเล่นเพลง

B
1

ท�ำการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างระบบนี้ กับเราท์เตอร์ LAN ไร้สายด้วยโปรแกรมส�ำหรับ Xperia/iPhone “NS Setup”
ดาวน์โหลดโปรแกรม “NS Setup” ลงสู่สมาร์ทโฟนของท่าน จากนัน้ ท�ำการติดตัง้ ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้ เพือ่ ท�ำการเชือ่ มต่อระหว่างระบบกับเราท์เตอร์ LAN ไร้สายของท่าน

ตรวจสอบว่าสายเน็ตเวิร์ค (LAN) ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ แล้วจึง
ท�ำการต่อสายไฟ

2 ตรวจให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องเราท์เตอร์ LAN ไร้สายเรียบร้อยแล้ว

3 กดปุ่ม / เพื่อเปิดระบบ

จากนั้นจด SSID และคีย์ความปลอดภัยลงในช่องว่างข้างล่าง

ตัวแสดง STANDBY

ดูรายละเอียดได้จากค�ำแนะน�ำการใช้งานของเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย

4 ตรวจสอบให้ตัวแสดง STANDBY ซึ่งติดสว่างเป็นสีแดงดับลง

ปุ่ม /

และ

หน้าจอแสดงผล

เริ่มต้นกะพริบในหน้าจอแสดงผล

อาจใช้เวลาหลายนาทีจนกว่า จะเริม่ ต้นกะพริบ
เมือ่ ท่านเห็นตัวแสดงเริม่ ต้นกะพริบแล้ว ให้ทำ� การตัง้ ค่าโดยใช้โปรแกรม “NS Setup”
บนสมาร์ทโฟน
การตั้งค่าใน Xperia
ส�ำหรับผูใ้ ช้ Xperia

SSID

ส�ำหรับผูใ้ ช้ iPhone

การตั้งค่าใน iPhone

คีย์ความปลอดภัย
SSID:
คีย์ความปลอดภัย:

การตั้งค่าใน Xperia

เล่นเพลงที่บันทึกอยู่ใน Xperia

 ดาวน์โหลดโปรแกรม “NS Setup” ได้  ท�ำการตัง้ ค่าด้วยโปรแกรม “NS Setup”

 เปิ ดใช้งาน

ฟรีจาก “Google Play”

[WALKMAN])

ส�ำหรับการดาวน์โหลด
ด้วยรหัส 2D
แตะ [Let’s get started]

 แตะไอคอน

และเลือก
[SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX] เพือ่
เล่นเพลง

ระบบก�ำลังตรวจสอบว่าการตัง้ ค่า
ด�ำเนินไปอย่างถูกต้องหรือไม่
โปรดรอสักครู่จนกระทังหน้
่ าจอถัดไป
ปรากฏขึน้
หาก  ในหัวข้อ “การแก้ปญั หา”
ด้านล่างปรากฏขึน้ ให้ทำ� ตามค�ำ
แนะน�ำดังกล่าว

ระบบก�ำลังเตรียมพร้อมส�ำหรับการ
ตัง้ ค่าไร้สาย โปรดรอสักครู่จนกระทัง่
หน้าจอถัดไปปรากฏขึน้

แตะ [NS Setup]

(โปรแกรม

เลือก SSID ทีท่ า่ นได้รบั
จากขัน้ ตอนที่ 2

ใส่คยี ค์ วามปลอดภัยทีท่ า่ น
ได้รบั จากขัน้ ตอนที่ 2

“NETWORK” ปรากฏขึน้ บน
หน้าจอแสดงผลของระบบ
ระหว่างเล่นเพลง

แตะ [Play test sound] เพือ่
ยืนยันการท�ำงานของระบบ
โดยการเล่นเสียงทดสอบ

การตั้งค่าใน iPhone

เล่นเพลงที่บันทึกอยู่ใน iPhone

 ดาวน์โหลดโปรแกรม “NS Setup” ได้  ท�ำการตัง้ ค่าด้วยโปรแกรม “NS Setup”

 เปิ ดใช้งาน

ฟรีจาก “Apple Store”

ส�ำหรับการดาวน์โหลด
ด้วยรหัส 2D

ระบบก�ำลังเตรียมพร้อมส�ำหรับ
การตัง้ ค่าไร้สาย โปรดรอสักครู่
จนกระทังหน้
่ าจอถัดไปปรากฏ
ขึน้
หาก  ในหัวข้อ “การแก้
ปญั หา” ด้านล่างปรากฏขึน้ ให้
ท�ำตามค�ำแนะน�ำดังกล่าว
แตะ [Settings]

แตะ [Wi-Fi]

แตะ [Sony_
Wireless_...]*1 เพือ่ ใส่
เครือ่ งหมายถูก จากนัน้
กลับไปยังหน้าจอหลัก

แตะ [NS Setup]

แตะ [Let’s Get Started]

*1 อาจใช้เวลาหลายนาทีจนกว่า [Sony_Wireless Audio_Setup] จะปรากฏขึน้ หากไม่ปรากฏขึน้ ให้รเี ซ็ตระบบโดยท�ำตามหัวข้อ “วิธรี เี ซ็ตระบบ” ใน “การแก้ปญั หา”

*2 หาก SSID ไม่ปรากฏขึน้ ให้แตะไอคอน

ระบบก�ำลังตรวจสอบว่าการ
ตัง้ ค่าด�ำเนินไปอย่างถูกต้อง
หรือไม่ โปรดรอสักครู่จนกระทัง่
หน้าจอถัดไปปรากฏขึน้
หาก  หรือ  ในหัวข้อ “การ
แก้ปญั หา” ด้านล่างปรากฏขึน้
ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำดังกล่าว
เลือก SSID ทีท่ า่ นได้รบั
จากขัน้ ตอนที่ 2*2

ใส่คยี ค์ วามปลอดภัยที่
ท่านได้รบั จากขัน้ ตอน
ที่ 2

 แตะไอคอน

และเลือก
[SONY:CMT-BT80W(B)XXXXXX] เพือ่
เล่นเพลง
“AirPlay” ปรากฏขึน้ บน
หน้าจอแสดงผลของ
ระบบระหว่างเล่นเพลง

แตะ [Play Test
Sound] เพือ่ ยืนยันการ
ท�ำงานของระบบโดย
การเล่นเสียงทดสอบ

ทีด่ า้ นบนขวาเพือ่ อัพเดตหน้าจอ

วิธีรีเซ็ตระบบ

การแก้ปัญหา

ท�ำการรีเซ็ตระบบตามขัน้ ตอนดังนี้
นากจากนัน้ หาก “Sony_Wireless_Audio_Setup” ไม่ปรากฏขึน้ ระหว่างการตัง้ ค่า iPhone ให้ทำ� การรีเซ็ตระบบ

หน้าจอด้านล่างต่อไปนี้อาจปรากฏขึน้ ระหว่างการตัง้ ค่า ในกรณีน้ีให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำ


(โปรแกรม [Music])




หาก  หรือ  ปรากฏ
ขึ้น ให้รีเซ็ตระบบโดยท�ำ
ตามขั้นตอนในหัวข้อ
“วิธีรีเซ็ตระบบ”
จากนั้นให้ทำ� การตั้งค่า
อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน
แรกของ  ใน “การ
ตั้งค่าใน Xperia” หรือ
“การตั้งค่าใน iPhone”


หาก  ปรากฏขึ้น ให้
ท�ำการตั้งค่าอีกครั้งตั้งแต่
ขั้นตอนแรกของ  ใน
“การตั้งค่าใน iPhone”

หาก  ปรากฏขึ้น ให้
ด�ำเนินการโดยท�ำตาม
ค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ

หากไม่สามารถท�ำการตัง้ ค่าให้
เสร็จสิน้ ได้หลังจากนัน้ หรือหาก
“NO CONNECT” ปรากฏขึน้ ใน
หน้าจอแสดงผลของระบบ ให้
รีเซ็ตระบบโดยท�ำตามขัน้ ตอนใน
หัวข้อ “วิธรี เี ซ็ตระบบ”

1 ปลดสายไฟออกจากเต้ารับติดผนัง พร้อมกับตรวจให้แน่ใจว่าตัวแสดง STANDBY ไม่สว่าง จากนั้นต่อสายไฟอีกครั้ง แล้วเปิดสวิตช์เครื่อง
2 กดปุ่ม  (หยุด) และ / ของระบบค้างไว้จนกระทั่ง “ALLRESET” ปรากฏขึ้น

ตัวแสดง STANDBY
ปุ่ม /

ปุ่ม  (หยุด)

