BDV-N9200WL 型号用作插图用途。有关详情请参阅使用说明
书。
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BDV-N9200WL เป็นรุ่นที่ใช้เป็นตัวอย่างประกอบ สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูได้จากคำ�แนะนำ�การใช้งาน
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简体中文

ภาษาไทย
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连接您的电视机/ต่อกับทีวีของคุณ

如果您的电视机与音频回传信道（ARC)* 功能
兼容

หากทีวีของท่านสามารถทำ�งานร่วมกับฟังก์ชั่นส่งสัญญาณ
เสียงย้อน (ARC)* ได้้

连接扬声器/ต่อลำ�โพง

您可用以下的 HDMI 连接通过本系统在电视机上观看
影像并且享受电视机的声音。

按照主机和环绕功放的 SPEAKERS 插口颜色配对连接扬声器线。

เชื่อมต่อสำ�ยลำ�โพงให้ตรงกับสีของช่องเสียบ SPEAKERS ของเครื่องหลักและเครื่องขยายเสียงรอบทิศทาง
环绕功放的后面板/

主机的后面板/แผงด้ำ�นหลังของตัวเครื่องหลัก

แผงด้านหลังของเครื่องขยายเสียงรอบทิศทาง

สามารถรับชมภาพด้วยทีวีและเพลิดเพลินไปกับเสียงจากทีวีผ่านระบบ
นี้ได้ด้วยการเฃื่อมต่อ HDMI ดังต่อไปนี้

如果您的电视机与音频回传信道（ARC）功能不兼容

หากทีวีของท่านไม่สามารถทำ�งานร่วมกับฟังก์ชั่นส่งสัญญาณเสียงย้อน
(ARC) ได้
连接 HDMI 线以在电视机上观看影像。
要通过系统享受电视机的声音，除了 HDMI 线外，还需连接光纤
数字线。 务必重复按 FUNCTION 以选择“TV”。

เชื่อมต่อสายสัญญาณ HDMI เพื่อรับชมภาพด้วยทีวี เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงจากทีวี
ผ่านระบบนี้ เชื่อมต่อสายภาพดิจิตอลได้นอกเหนือจากสายสัญญาณ HDMI ควรแน่ใจ
ว่าได้กด FUNCTION ซ้ำ�ๆ เพื่อเลือก “TV”
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*	
ARC 功能使电视机能通过单一 HDMI 线传送音频回本系统。 要检查您的电视机的 ARC 功能的兼容性，请参阅随您的电视机提供的使用说
明书。
ฟังก์ชั่น ARC จะช่วยให้ทีวีสามารถถ่ายโอนเสียงกลับไปยังระบบได้โดยผ่านสายสัญญาณ HDMI เพื่อตรวจสอบความสามารถในการทำ�งานร่วมกันของฟังก์ชั่น ARC ของ
	

ทีวี ให้ดูจากคู่มือการใช้งานที่ให้มากับทีวี

扬声器布局：[标准]

扬声器布局：[全部在前]

แผนผังลำ�โพง: [Standard]

แผนผังลำ�โพง: [All Front]

* 仅限 BDV-N9200WL/BDV-N7200WL。

เฉพาะ BDV-N9200WL/BDV-N7200WL เท่านั้น

** 高速 HDMI 线仅提供于非洲、印度、中东、中国、泰国、台湾和新加坡型号。

สายความเร็วสูง HDMI มีให้สำ�หรับรุ่นที่ใช้ในประเทศ แอฟริกา, อินเดีย, ตะวันออกกลาง, จีน, ไทย, ไต้หวัน และ สิงค์โป เท่านั้น
续/ต่อเนื่อง 
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连接其他设备/เชอ่ ื มต่อกับอุปกรณ์อืน่

要通过本系统享受来自其他设备（机顶盒、PlayStation®, 或数字卫星接收器等等）的声音，进行此连接。
เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงจากอุปกรณ์อื่น (กล่องรับสัญญาณ, PlayStation®, หรืออุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมดิจิตอล เป็นต้น) ผ่านระบบนี้ ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าว
设备

电视机

อุปกรณ์

ทีวี
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4. 遵从在屏指示以进行以下的设定。

进行轻松设定/ทำ�การติดตั ้งแบบง่าย

不要在进行轻松设定之前插入光碟。

1 [轻松初始设定] 为系统进行基本的调节。

[Easy Initial Settings] เพื่อทำ�การปรับเบื้องต้นให้แก่
ระบบ

ห้ามใส่แผ่นดิสต์ก่อนทำ�การติดตั้งแบบง่าย

1.

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนจอเพื่อทำ�การตั้งค่าดังต่อไปนี้

2* [轻松网络设定] 以享受网络功能。

遥控器

[Easy Network Settings] เพื่อเพลิดเพลินไปกับ
คุณสมบัติของเครือข่าย

รีโมทคอนโทรล

遥控器

รีโมทคอนโทรล
HDMI 线 (未提供)

步骤

电池

สายสัญญาณ HDMI (ไม่ได้ให้มา)
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ขั้นตอนที่

แบตเตอรี่

2. 将主机、环绕功放和您的电视机的交流电源线
连接至交流电源插座。 然后，开启主机和电
视机。
当无线传送启动时，在环绕功放上的 LINK/STANDBY
指示器转为绿色。

主机的背面

ด้านหลังของตัวเครื่องหลัก

เชื่อมต่อสายไฟ AC ของเครื่องหลัก เครื่องขยายเสียงรอบ
ทิศทาง และทีวีเข้ากับเต้าเสียบสายไฟ AC แล้วจึงเปิด
เครื่องหลักและทีวี

เมื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนแบบไร้สาย ไฟแสดง LINK/STANDBY บน
เครื่องขยายเสียงรอบทิศทางจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
/
 要享受设备的声音，重复按 FUNCTION 以选择“HDMI1”或“HDMI2”。

เพื่อเพลิดเพลินไปกับอุปกรณ์เสียง กด FUNCTION ซ้�ำ ๆ เพื่อเลือก “HDMI1” หรือ “HDMI2”

 有关其他连接的详情，请参阅提供的使用说明书。

สำ�หรับรายละเอียดการเชื่อมต่ออื่นๆ ดูได้จากคำ�แนะนำ�การใช้งานที่ให้มาด้วย
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3. 将您的电视机上的输入切换至系统连接的输
入。

เปลี่ยนสัญญาณเข้าของทีวีเป็นสัญญาณเข้าที่ระบบได้
เชื่อมต่อไว้

使用

การใช้งาน

///,

*	如果您不要连接至网络，跳过此设定。
ข ้ามการตั้งค่านี้หากไม่ต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

5. 如果您要跳过网络设定，当 [轻松初始设定完
成] 出现时选择 [结束]。
否则，当 [轻松网络设定完成] 出现时选择
[结束]。

หากต้องการข้ามการตั้งค่าเครือข่าย ให้เลือก [Finish]
เมื่อ [Easy Initial Settings are complete.] ปรากฏขึ้น
หรือเลือก [Finish] เมื่อ [Easy Network Settings are
complete.] ปรากฏขึ้น
基本设定已完成。
请参阅提供的使用说明书有关如何享受光碟播放和其他
多种功能。

การตั้งค่าพื้นฐานสำ�เร็จ
启动中

การเริ่มต้น

连接至网络/เชื่อมต่อกับเครือข่าย

要使用 Wi-Fi，跳过此步骤。/ใช้ Wi-Fi, ข้ามขั้นตอนนี้ไป
互联网

อินเตอร์เน็ท

ADSL 调制解调器/电缆调制解调器

โมเด็ม ADSL/สายโมเด็ม

宽带路由器

เราเตอร์แบบบรอดแบนด์

[轻松初始设定] 屏幕

จอ [Easy Initial Settings]

LAN 线 (未提供)

สาย LAN (ไม่ได้ให้มา)
主机的背面

ด้านหลังของตัวเครื่องหลัก

/ เคล็ดลับ
您可在不连接至网络的情况下使用本系统。

สามารถใช้งานระบบนี ้ ได้ โดยไม่ตอ้ งเชือมต่
่ อเข้ากับเคร อื ข่าย

有关网络设定的进一步详情，请浏览以下网站并查看常见问题(FAQ):

สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดตั้งเครือข่าย ดูในเวบไซด์และตรวจสอบที่ FAQ:
欧洲和俄罗斯的客户:/สำ�หรับลูกค้าในยุุโรปและรัสเซีย:
http://support.sony-europe.com/
中国顾客:/ส�ำหรับลูกค้าในประเทศจีน:
https://service.sony.com.cn/
其他国家/区域的客户:/สำ�หรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ:
http://www.sony-asia.com/section/support

ดูคำ�แนะนำ�การใช้งานที่ให้มาสำ�หรับรายละเอียดการรับชมการเล่นแผ่นดิสต์
และการใช้งานอื่นๆ

