Sound Bar
คูมือการใชงาน

HT-CT370

คําเตือน
หามติดตั้งอุปกรณนใี้ นพื้นที่จํากัด เชน ตูหนังสือหรือตูติดตั้งกับที่
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม หามนําหนังสือพิมพ ผาปูโตะ มาน เปนตน
มาปดชองระบายอากาศของอุปกรณ หามใหอุปกรณสมั ผัสกับแหลงกําเนิดเปลวไฟ
(ตัวอยางเชน เทียนที่ติดไฟ)
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหมหรือไฟดูด หามใหอุปกรณสมั ผัสกับหยดหรือ
ละอองน้ํา และหามวางวัตถุใดๆ ที่บรรจุของเหลว เชน แจกัน ไวบนอุปกรณ
หากตัวเครื่องยังคงเสียบอยูกับเตาเสียบ AC แสดงวาเครือ่ งยังไมถูกตัดออกจากการเชื่อมตอกับ
แหลงไฟหลัก ถึงแมวาจะปดเครื่องไปแลวก็ตาม
เนื่องจากปลั๊กไฟหลักใชเพื่อตัดการเชือ่ มตอกับแหลงไฟหลัก ดังนั้นควรเสียบปลั๊กตัวเครื่อง
เขากับเตาเสียบ AC ที่เสียบไดงาย หากสังเกตเห็นวาเครื่องมีความผิดปกติ ใหถอดปลั๊ก
ไฟหลักออกจากเตาเสียบไฟ AC โดยทันที
หามใหแบตเตอรีห่ รืออุปกรณที่มีแบตเตอรีบ่ รรจุอยูสมั ผัสกับความรอนมากเกินไป
เชน แสงแดดและไฟ
ใชงานภายในอาคารเทานัน้

สําหรับ Bar Speaker
ปายชื่อติดตั้งอยูที่ดานลาง

สายเคเบิ้ลที่แนะนํา
ตองใชสายเคเบิ้ลและคอนเน็คเตอรที่หุมฉนวนและตอสายดินอยางถูกตองเพื่อเชื่อมตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ/หรืออุปกรณรอบขาง
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สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาและการใชงานเบื้องตน โปรดอางอิงกับ
คูมือเริ่มตนใชงานที่ใหมาดวย

4TH

1

ฟงกชั่นทีเ่ ปนประโยชน

ทานสามารถติดตัง้ Bar Speaker บนผนัง

ติดตั้งอุปกรณแขวนผนังสองชิ้นเขากับรูสําหรับติดตั้งทั้งดานซายและดานขวา
บริเวณดานลางของ Bar Speaker

ฟังกชันทีเป็นประโยชน

การติดตั้ง Bar Speaker บนผนัง

ติดตั้งอุปกรณแขวนผนังที่ใหมาดวยเขากับรูสําหรับติดตั้ง
บริเวณดานลางของ Bar Speaker ดวยสกรูที่ใหมาดวย
โดยใหอปุ กรณแขวนผนังแตละชิ้นจัดวางตามที่แสดงในภาพ

สายไฟ AC
สกรู (ใหมาดวย)

หมายเหตุ

เตรียมสกรู (ไมไดใหมาดวย) ใหเหมาะสมกับวัสดุและความแข็งแรงของผนัง
เนื่องจากผนังที่เปนแผนพลาสเตอรมคี ุณสมบัติแตกงาย ใหติดตั้งสกรูเขากับโครงผนัง
สองจุดในแกนของผนังใหแนนหนา ติดตั้ง Bar Speaker ตามแนวนอน โดย
แขวนดวยสกรูที่ฝงอยูในโครงผนังในสวนที่เป็นแผนเรียบเสมอตอเนื่องกัน
 ตรวจสอบใหแนใจวาผูท
 ี่ทําการติดตั้งเปนตัวแทนจําหนายหรือผูรับเหมาที่ผานการ
รับรองจาก Sony และระมัดระวังเปนพิเศษเรื่องความปลอดภัยระหวางการติดตั้ง
 Sony ไมมส
ี วนรับผิดชอบใดๆ สําหรับอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่มสี าเหตุมา
จากการติดตั้งที่ไมถูกตอง, ผนังที่ไมแข็งแรงพอ, การติดตั้งสกรูที่ไมถูกตองหรือเหตุ
เกิดตามธรรมชาติ ฯลฯ


อุปกรณแขวนผนัง (ใหมาดวย)

มีตอ
5TH

2

เตรียมสกรู (ไมไดใหมาดวย) ที่มีขนาดพอดีกับรูที่ดานหลังของ
อุปกรณแขวนผนัง

4

แขวนอุปกรณแขวนผนังที่ยึดติดอยูกับ Bar Speaker บนสกรู
จัดใหตําแหนงของอุปกรณแขวนผนังตรงกับสกรู จากนั้นแขวน Bar Speaker เขากับ
สกรูทั้งสอง

4 มม.
มากกวา 25 มม.
4.4 มม.
9.8 มม.

คําแนะนํา
Bar Speaker ทําการตรวจสอบเองโดยอัตโนมัติวากําลังถูกติดตั้งอยูบนผนังหรือบนพื้นเรียบ
และทําการปรับเสียงใหเหมาะสมที่สุดกับการจัดวางนั้น

รูที่อุปกรณแขวนผนัง

3

ขันสกรูเขากับโครงผนังสองจุด
สกรูตอ งโผลออกมา 6 ถึง 7 มม.
652 มม.

6 ถึง 7 มม.

6TH

การใชงานฟงกชั่นควบคุมสําหรับ HDMI

เมื่อทานเปดใชงานอุปกรณ (เครื่องเลน Blu-ray Disc™, “PlayStation®4,” ฯลฯ)
ที่เชื่อมตออยูกับระบบดวยสาย HDMI ความเร็วสูง TV ที่เชื่อมตอดวยจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ
และสัญญาณเขาของระบบจะสลับเปนสัญญาณเขา HDMI ที่เหมาะสม
หมายเหตุ


ปดสวิตชของระบบ
เมื่อทานปด TV ระบบและอุปกรณที่เชื่อมตอดวยจะถูกปดดวยโดยอัตโนมัติ



คุณสมบัติขางตนอาจไมสามารถใชงานไดกับอุปกรณบางอยาง
ฟงกชั่นควบคุมสําหรับ HDMI อาจทํางานไมถกู ตองได ทังนีขึนอยูกับการตั้งคา
ของอุปกรณที่เชือ่ มตอดวย โปรดดูรายละเอียดจากคูมอื การใชงานของอุปกรณ

ควบคุมเสียงของระบบ
หากทานเปดสวิตชระบบในขณะที่กําลังรับชม TV เสียงจาก TV จะถูกสงออกมาทางลําโพง
ของระบบโดยอัตโนมัติ
เมื่อทานปรับระดับเสียงดวยรีโมทควบคุมของ TV ระดับเสียงของระบบจะถูกปรับไปดวย
หากในครั้งลาสุดที่ทานรับชม TV เสียงจาก TV ถูกสงออกมาทางระบบ ครั้งตอไปที่ทานเปด
TV ระบบจะถูกเปดโดยอัตโนมัติ

ชองคืนสัญญาณเสียง (ARC)
หาก TV สนับสนุนเทคโนโลยีชองคืนสัญญาณเสียง (ARC) การเชื่อมตอดวยสาย HDMI
ความเร็วสูงทําใหสามารถสงสงสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลจาก TV ไปยังระบบไดดวย ทาน
ไมจําเปนตองทําการเชื่อมตอเสียงแยกตางหาก เพื่อฟงเสียงของ TV จากระบบ
ฟงกชั่น ARC เปดใชงานไดโดยตั้งคา “ARC (ชองคืนสัญญาณเสียง)” เปน” (หนา 12) โดยคา
เริ่มตนคือ “ON”

7TH

ฟังกชันทีเป็นประโยชน

เมื่อใชงานฟงกชั่นควบคุมสําหรับ HDMI ในขณะที่เชื่อมตอกับอุปกรณที่สนับสนุนฟงกชั่น
ควบคุมสําหรับ HDMI ผานสาย HDMI ความเร็วสูง การใชงานจะงายยิ่งขึ้นดวยคุณสมบัติที่
แสดงไวดานลาง ฟงกชั่นควบคุมสําหรับ HDMI สามารถเปดใชงานไดโดยตั้งคา “CTRL
(ควบคุมสําหรับ HDMI)” เปน “ON” (หนา 12) โดย bคาเริ่มตนคือ “ON”

เลนแบบกดปุมเดียว

การใชงานคุณสมบัติ “BRAVIA” Sync
ฟงกชั่นที่เปนของ Sony โดยเฉพาะตามที่แสดงตอไปนี้สามารถใชงานกับผลิตภัณฑที่
สนับสนุน “BRAVIA” Sync

ประหยัดพลังงาน
หาก TV ที่สนับสนุน “BRAVIA” Sync เชื่อมตออยูกับระบบ การใชพลังงานจะลดลงในโหมด
เตรียมพรอมใชงานเมื่อหยุดการสงสัญญาณ HDMI เมื่อปด TV โดยตั้งคาฟงกชั่นสงผาน*
ของระบบเปน “AUTO” (หนา 12)
โดยคาเริ่มตนคือ “AUTO”
หากเชื่อมตอกับ TV ที่ไมใช “BRAVIA” ใหตั้งรายการเปน “ON” (หนา 12)
* ฟงกชั่นสงผานสําหรับสัญญาณ HDMI ใชสําหรับสงออกสัญญาณจากขั้วตอ HDMI OUT
ของระบบแมจะอยูในโหมดเตรียมพรอมใชงาน

หมายเหตุสําหรับการเชื่อมตอ HDMI
ใชสาย HDMI ความเร็วสูง หากทานใชงานสาย HDMI มาตรฐาน จะไมสามารถแสดงภาพ
แบบ 1080p, Deep Color, 3D, และ 4K ไดอยางถูกตอง
 ใชสายที่เปนไปตามขอกําหนด HDMI
ใชสาย HDMI ความเร็วสูงของ Sony ที่มีโลโกแสดงชนิดของสาย
 ไมแนะนําใหใชสายแปลง HDMI-DVI
 หากคุณภาพของภาพไมดีหรือไมมเี สียงออกมาจากอุปกรณที่เชื่อมตอดวยสาย HDMI
ใหตรวจสอบการตั้งคาของอุปกรณที่เชื่อมตอดวย
 สัญญาณเสียง (ความถี่ของการสุม, ความยาวของบิต, ฯลฯ) ที่สงออกมาจากชองตอ HDMI
อาจถูกยับยั้งโดยอุปกรณที่เชื่อมตอดวย
 เสียงอาจมีการสะดุดเมื่อมีการสลับความถี่ของการสุมหรือหมายเลขชองของสัญญาณเสียง
ออกจากอุปกรณที่ใชเลน


8TH

หากอุปกรณที่เชื่อมตอดวยไมสนับสนุนเทคโนโลยีปองกันลิขสิทธิ์ (HDCP) ภาพและ/
หรือเสียงจากชองตอ HDMI OUT ของระบบอาจมีการผิดเพี้ยนหรือไม
สามารถสงสัญญาณออก ในกรณีนี้ใหตรวจสอบขอมูลจําเพาะของอุปกรณที่เชื่อมตอดวย
 เมื่อเลือก “TV” เปนแหลงสัญญาณเขาสูระบบ สัญญาณวิดีโอที่สงผานชองตอ HDMI IN 1/
2/3 ที่เลือกใชในการใชงานครั้งกอนจะถูกสงออกจากชองตอ HDMI OUT
 ระบบนี้สนับสนุนการสงผานขอมูล Deep Color, “x.v.Colour,” 3D และ 4K
 เพื่อเพลิดเพลินกับภาพ 3D ใหเชื่อมตอ TV ที่สามารถใชรวมกับ 3D และอุปกรณวด
ิ ีโอ
(เครื่องเลน Blu-ray Disc, “PlayStation®4” ฯลฯ) เขากับระบบโดยใชสาย HDMI ความเร็ว
สูง สวมแวน 3D จากนั้นเลน Blu-ray Disc ที่สนับสนุน 3D ฯลฯ
 เพื่อเพลิดเพลินกับภาพ 4K TV และเครื่องเลนที่เชื่อมตอเขากับระบบตองสนับสนุน
ภาพแบบ 4K


ควบคุมระบบดวยสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต
(SongPal)



1

กดปุม  (เปด/เตรียมพรอมใชงาน) บนรีโมทควบคุม

2
3
4

คนหา “SongPal” ดวยอุปกรณ Android และทําการดาวนโหลดโปรแกรม

จอแสดงผลของ Bar Speaker สวางขึ้น

เปด “SongPal” จากนั้นทําตามคําแนะนําบนจอภาพ
หลังจากหนาจอการเชื่อมตอ BLUETOOTH ปรากฏขึ้นบนอุปกรณ
Android ใหกดปุม PAIRING บนรีโมทควบคุม
ไฟ (สีน้ําเงิน) กะพริบเร็วระหวางการจับคู BLUETOOTH

5

เลือก “SONY:HT-CT370” จากรายการอุปกรณ BLUETOOTH ที่อุปกรณ
Android
เมื่อทําการเชื่อมตอเรียบรอยแลว ไฟ (สีน้ําเงิน) ของ Bar Speaker จะสวางขึน้

6

ใชงานระบบผานจอแสดงผลของอุปกรณ Android ที่เชื่อมตอดวย

PAIRING

มีตอ

9TH

ฟังกชันทีเป็นประโยชน

“SongPal” เปนโปรแกรมสําหรับควบคุมระบบดวยสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต ฯลฯ
“SongPal” สามารถดาวนโหลดไดจากทั้ง Google Play™ หรือ App Store
ฟงกชั่นนี้สามารถเปดใชงานโดยตั้งคา “BT PWR (ไฟ BLUETOOTH)” เปน “ON” (หนา 12)
โดยคาเริ่มตนคือ “ON”

เมื่อใชงานอุปกรณ Android™

การเชื่อมตอแบบกดปุมเดียวดวยอุปกรณ Android ที่มีฟงกชั่น NFC
อยูภายใน (NFC)

เมื่อใชงาน iPhone/iPod touch

1
2

1

กดปุม  (เปด/เตรียมพรอมใชงาน) บนรีโมทควบคุม

หลังจากหนาจอการเชื่อมตอ BLUETOOTH ปรากฏขึ้นบนอุปกรณ
Android ใหแตะอุปกรณ Android ที่สัญลักษณ N ของ Bar Speaker

2

กดปุม PAIRING บนรีโมทควบคุม

เมื่อทําการเชื่อมตอเรียบรอยแลว ไฟ (สีน้ําเงิน) ของ Bar Speaker จะสวางขึ้น

3

ทําตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของหัวขอ “เมื่อใชงานอุปกรณ Android”

จอแสดงผลของ Bar Speaker สวางขึ้น
ไฟ (สีน้ําเงิน) ของ Bar Speaker กะพริบเร็วระหวางการจับคู BLUETOOTH

ตั้ง iPhone/iPod touch ใหเปนโหมดจับคู และเลือก “SONY:HT-CT370”
ในรายการอุปกรณ BLUETOOTH บน iPhone/iPod touch
เมื่อทําการเชื่อมตอเรียบรอยแลว ไฟ (สีน้ําเงิน) ของ Bar Speaker จะสวางขึ้น

ไฟ (สีน้ําเงิน)

3

ใชงานระบบผานจอแสดงผลของอุปกรณ Android

10TH

4

คนหา “SongPal” ดวย iPhone/iPod touch ที่เชื่อมตอดวย และ
ดาวนโหลดโปรแกรมดังกลาว

5

เปด “SongPal” จากนั้นใชงานระบบดวยจอแสดงผลของ iPhone/iPod
touch

การปรับการตัง้ คา
1 กดปุม AMP MENU บนรีโมทควบคุมเพื่อแสดงหนาตางเมนูแอมปลิฟายเออรบนจอแสดงผลของ Bar Speaker
2 เลือกการตั้งคาที่ตอ งการโดยใชปุม  (ยอนกลับ)/ (เลือก)/ (ไปตอ) แลวกดปุม (ดําเนินการ)
3 กดปุม AMP MENU เพื่อออกจากหนาตางเมนูแอมปลิฟายเออร
 (กลับ)/
  (เลือก)/
 (ไปตอ)/

เมนู
LEVEL

DRC
(ควบคุมชวงไดนามิค)

(ดําเนินการ)
AMP MENU
TONE

BASS
TREBLE

AUDIO

SYNC
(AV ซิงค)
DUAL
(ดูอัลโมโน)
AAV
(ระดับเสียงอัตโนมัติขั้นสูง)
EFFECT
(เอฟเฟคเสียง)

ฟงกชั่น
ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงแบบ Dolby Digital ที่ระดับเสียงต่ํา (ON/AUTO/
OFF)
ON: บีบอัดเสียงตามขอมูลการบีบอัดที่มีบรรจุอยูในเนื้อหา
AUTO: บีบอัดขอมูลเสียงที่เขารหัสดวย Dolby TrueHD โดยอัตโนมัติ
OFF: ไมทําการบีบอัดขอมูลเสียง
เนนเสียงระดับต่ํา การตั้งคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงระหวาง –6 ถึง +6 โดยเปลี่ยนครัง้ ละ
1 หนวย

คาเริ่มตน

เนนเสียงระดับสูง การตั้งคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงระหวาง –6 ถึง +6 โดยเปลี่ยนครั้งละ
1 หนวย
ทานสามารถทําการปรับเสียงเมื่อภาพและเสียงมีจังหวะไมตรงกัน (ON/OFF)

0

ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียง Dolby Digital ออกอากาศแบบมัลติเพล็กซ
(M/S (ชองหลักและชองรอง)/MAIN (ชองหลัก)/SUB (ชองรอง))
ลดความตางของระดับเสียงระหวางรายการตางๆ หรือระหวางรายการกับโฆษณา
(ON/OFF)
ON: เลนเสียงจากซาวดฟลดที่เลือก ขอแนะนําใหใชการตัง้ คานี้
OFF: แหลงเสียงขาเขาถูกมิกซดาวนใหเปน 2 ชอง
หมายเหตุ: เมื่อตัง้ คา “EFFECT (เอฟเฟคเสียง)” เปน “OFF” “EFFECT (เอฟเฟคเสียง)”
จะถูกตัง้ คาเปน “ON” โดยอัตโนมัตเิ มื่อทานเปลี่ยนการตัง้ คา SOUND FIELD

AUTO

0

OFF
MAIN
OFF
ON

มีตอ
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ทานสามารถตั้งคารายการตอไปนี้ดวยปุม AMP MENU บนรีโมทควบคุม
การตั้งคาของทานจะถูกบันทึกไว แมทานจะดึงสายไฟ AC ออก

เมนู
HDMI

 (กลับ)/
  (เลือก)/
 (ไปตอ)/

ARC
(ชองคืนสัญญาณเสียง)

(ดําเนินการ)
AMP MENU

CTRL
(ควบคุมสําหรับ HDMI)
P. THRU
(สงผาน)

SET BT

BT PWR
(ไฟ BLUETOOTH)
BT.STBY
(เตรียมพรอมใชงาน BLUETOOTH)
AAC
(การเขารหัสเสียงขั้นสูง)

SYSTEM

A. STBY
(เตรียมพรอมใชงานอัตโนมัติ)
VER
(เวอรชั่น)
SYS.RST
(โคลดรีเซ็ตระบบ)

WS

12TH

LINK
RF CHK

ฟงกชั่น
สําหรับสลับฟงกชั่นควบคุมสําหรับ HDMI เปนเปดหรือปด (ON/OFF)
ดูรายละเอียดจากหัวขอ “การใชงานฟงกชั่นควบคุมสําหรับ HDMI” (หนา 7)
ตัง้ คาโหมดประหยัดพลังงานของฟงกชั่นสงผานสําหรับสัญญาณ HDMI (AUTO/ON)
AUTO: สงสัญญาณออกจากชองตอ HDMI OUT ของระบบในโหมดเตรียมพรอม
ใชงานตามสถานะของ TV การตัง้ คานี้ชวยประหยัดพลังงานในโหมด
เตรียมพรอมใชงานเมือ่ เปรียบเทียบกับการตั้งคาเปน “ON”
ON: สงสัญญาณออกจากชองตอ HDMI OUT เสมอในโหมดเตรียมพรอมใชงาน หาก
เชื่อมตอกับ TV อื่นที่ไมใช “BRAVIA” ใหใชงานระบบโดยตั้งคานี้เปน “ON”
หมายเหตุ: รายการนีจ้ ะปรากฏขึน้ เมือ่ ตัง้ คา “CTRL (ควบคุมสําหรับ HDMI)” เปน “ON” เทานัน้
สําหรับรับฟงเสียงดิจิตอลจาก TV ที่สนับสนุนเทคโนโลยีชองคืนสัญญาณเสียง (ARC)
ที่เชื่อมตอดวยสาย HDMI ความเร็วสูง (ON/OFF)
หมายเหตุ: รายการนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งคา “CTRL (ควบคุมสําหรับ HDMI)” เปน “ON”เทานั้น
สําหรับสลับฟงกชั่น BLUETOOTH ของระบบเปนเปดหรือปด (ON/OFF)
หมายเหตุ: หากทานเปลี่ยนการตั้งคาเปน “OFF” ฟงกชั่น BLUETOOTH และฟงกชั่น
NFC จะไมสามารถใชงานได
เมื่อระบบมีขอมูลการจับคูแลว ระบบจะอยูในโหมดเตรียมพรอมใชงาน BLUETOOTH
แมในระหวางปดเครื่อง (ON/OFF)
สําหรับตัง้ คาวาตองการใหระบบใชงาน AAC ผาน BLUETOOTH หรือไม (ON/OFF)
หมายเหตุ: หากทานเปลี่ยนการตั้งคาในระหวางที่ระบบเชื่อมตออยูกับอุปกรณ
BLUETOOTH ระบบจะหยุดเชื่อมตอกับอุปกรณนั้น
สําหรับสลับฟงกชั่น AUTO POWER OFF เปนเปดหรือปด (ON/OFF) ระบบถูกปด
โดยอัตโนมัตเิ มือ่ ไมมีการใชงานใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ประมาณ 20 นาที)
และเมือ่ ระบบไมไดรับสัญญาณใดๆ เขามา
สําหรับแสดงเวอรชั่นของเฟรมแวรปจจุบัน
สําหรับรีเซ็ตเมนูและการตัง้ คา (ซาวดฟลด ฯลฯ) ของระบบใหเปนสถานะเริ่มตน
เมื่อระบบมีการทํางานที่ไมถกู ตอง
ดูรายละเอียดจากหัวขอ “การแกไขปญหา” (หนา 19)
สําหรับลิงคระบบเสียงไรสายอีกครัง้ (หนา 13)
สําหรับตรวจสอบวาระบบเสียงไรสายของระบบสามารถสือ่ สารขอมูลไดหรือไม (OK/
NG)

คาเริ่มตน
ON

AUTO

ON
ON
ON
ON
ON
–
–
–
–

ตัง้ คาการเชื่อมตอซับวูฟเฟอรไรสายอีกครั้ง

การลิงคระบบ (LINK)

กดปุม AMP MENU บนรีโมทควบคุม

3

เลือก “LINK” ดวยปุม   (เลือก) จากนั้นกดปุม
(ไปตอ)

4

เมื่อ “START” ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของ Bar Speaker ใหกดปุม
(ดําเนินการ)

(ดําเนินการ)

เลือก “WS” ดวยปุม 
(ไปตอ)

 (เลือก) จากนั้นกดปุม

(ดําเนินการ) หรือ 
(ดําเนินการ) หรือ 

“SEARCH” ปรากฏขึ้น และ Bar Speaker ทําการคนหาอุปกรณที่สามารถ
ใชงานโดยการลิงค จากนั้นไปยังขั้นตอนตอไปภายใน 1 นาที
หากตองการหยุดฟงกชั่นลิงคระหวางคนหาอุปกรณ ใหกดปุม  (ยอนกลับ)

AMP MENU

5

กดปุม LINK บนซับวูฟเฟอรดวยปลายปากกา ฯลฯ
ไฟเปด/เตรียมพรอมใชงานบนซับวูฟเฟอรสวางเป็นสีเขียว “OK” ปรากฏขึ้นบนจอ
แสดงผลของ Bar Speaker
หาก “FAILED” ปรากฏขึน้ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดเครื่องซับวูฟเฟอรและ
ทําตามกระบวนการอีกครั้งตั้งแตขั้นที่ 1

ไฟเปด/เตรียมพรอมใชงาน

6

กดปุม AMP MENU
ปดเมนูแอมปลิฟายเออร

ปุม LINK
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 (กลับ)/
  (เลือก)/
 (ไปตอ)/

1
2

เกี่ยวกับการจัดวาง

ใหถอดปลั๊กของระบบออก
และใหผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการรับรองตรวจสอบเครื่องกอนนําไปใชงานตอ
 อยาปนขึ้นบน Bar Speaker และซับวูฟเฟอร เพราะทานอาจตกลงมาและบาดเจ็บได
หรืออาจสงผลใหระบบเกิดความเสียหาย

เพื่อปองกันการเกิด
ความรอนสะสมและชวยยืดอายุการใชงานของระบบ
 หามวางระบบใกลกับแหลงใหความรอนหรือในบริเวณที่มีแสงแดดสองถึงโดยตรง มี
ฝุนละอองมาก หรือมีการสั่นสะเทือน
 หามวางสิ่งของใดๆ ทีบ
่ ริเวณดานหลังของ Bar Speaker และซับวูฟเฟอร เพราะอาจ
ปดกั้นชองระบายอากาศและทําใหเครือ่ งทํางานผิดปกติ
 หากใชงานระบบรวมกับ TV, เครื่องเลนวิดโี อ หรือเครื่องเลนเทป อาจเกิดการรบกวน
เกิดขึ้นและทําใหคุณภาพของภาพดอยลง ในกรณีนี้ใหวางระบบใหหางจาก TV,
เครือ่ งเลนวิดโี อ หรือเครื่องเลนเทป
 ใชความระมัดระวังเมื่อวางระบบบนพื้นทีต
่ องไดรับการดูแลเปนพิเศษ (เชน พื้นที่ลงแวกซ
น้ํามัน ขัดเงา ฯลฯ) เนื่องจากอาจเกิดคราบสกปรกหรือทําใหพื้นมีการเปลี่ยนสีได
 ระมัดระวังหลีกเลี่ยงสวนมุมของ Bar Speaker และซับวูฟเฟอรที่อาจทําใหบาดเจ็บได

เกี่ยวกับแหลงจายไฟ

เกี่ยวกับการใชงาน

 กอนใชงานระบบ

ตรวจสอบวากําลังไฟฟาทีใ่ ชงานกับเครือ่ งตรงกับกําลังไฟฟา
ของแหลงจายไฟในพื้นที่ของทาน กําลังไฟฟาจะแสดงอยูที่ปา ยชือ่ ผลิตภัณฑดา น
ลางของ Bar Speaker
 หากทานจะไมใชงานระบบเปนเวลานาน ทานตองถอดปลั๊กของระบบออกจากเตารับ
บนผนัง ในการถอดสายไฟ AC ใหจับที่ตัวปลั๊กเทานั้น หามดึงที่สายไฟ
 ขาดานหนึ่งของปลั๊กจะมีความกวางมากกวาขาอืนดวยเหตุผลดานความปลอดภัย โดย
ปลั๊กจะเสียบพอดีกับเตารับบนผนังในทิศทางเดียวเทานัน้ หากทานไมสามารถเสียบ
ปลั๊กลงไปจนสุดในเตารับบนผนัง ใหติดตอตัวแทนจําหนาย
 ใหรา
 นบริการที่ไดรับการรับรองเปนผูเปลี่ยนสายไฟ AC เทานั้น

กอนเชือ่ มตออุปกรณอื่นๆ ตรวจสอบใหแนใจวาไดปด เครือ่ งและถอดปลัก๊ ของระบบออกเรียบรอยแลว

เกี่ยวกับความรอนสะสม

เกี่ยวกับการทําความสะอาด

แมวาระบบจะมีความรอนเพิ่มขึ้นในขณะที่ใชงาน ไมถือเปนความผิดปกติแตอยางใด หากทาน
ใชงานระบบที่ระดับเสียงดังอยางตอเนือ่ ง จะทำใหอุณหภูมิของระบบที่ดานหลังและดานลาง
เพิ่มสูงขึ้นมาก เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหทานบาดเจ็บ หามสัมผัสที่ตัวเครือ่ งของระบบ

ทําความสะอาดระบบดวยผาแหงนุม ๆ หามใชแผนขัด, ผงขัดไมวาชนิดใด หรือสารทําละลาย
อยางเชน แอลกอฮอลหรือเบนซิน

ขอมูลอื่นๆ

ขอควรระวัง
เกี่ยวกับความปลอดภัย
 หากมีวัตถุของแข็งหรือของเหลวหกหลนเขาไปในระบบ
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 วางระบบในตําแหนงทีม
่ ีการระบายอากาศอยางเพียงพอ

หากทานพบปญหาภาพบนหนาจอ TV ที่วางอยูใกลๆ มีสีผิดเพี้ยน
อาจเกิดสีผิดเพี้ยนขึ้นกับเครื่องรับ TV บางประเภทได
หากสังเกตเห็นความผิดเพี้ยนของสี...
ปดเครื่องรับ TV เปนเวลา 15 ถึง 30 นาทีแลวเปดเครื่องใหมอีกครั้ง
หากยังคงสังเกตเห็นความผิดเพี้ยนของสี...
เลื่อนระบบใหหางออกไปจากเครื่องรับ TV

หากทานมีคําถามหรือพบปญหาเกีย่ วกับระบบ โปรดปรึกษาตัวแทนจําหนายของ Sony ทีใ่ กลทสี่ ดุ

ลิขสิทธิ์

เครื่องหมายคําวา BLUETOOTH® และโลโกตางๆเปนเครือ่ งหมายการคาจดทะเบียนของ
Bluetooth SIG, Inc. และ Sony Corporation ไดรบั อนุญาตใหนําเครือ่ งหมายดังกลาวมาใชได
ระบบนี้ไดรวมเทคโนโลยี High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) ไวดว ย
คําวา HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก HDMI เปน
เครื่องหมายการคาหรือเครือ่ งหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
โลโก “BRAVIA” เปนเครื่องหมายการคาของ Sony Corporation
“DSEE” เปนเครื่องหมายการคาของ Sony Corporation
“x.v.Colour” และโลโก “x.v.Colour” เปนเครือ่ งหมายการคาของ Sony Corporation
“PlayStation®” เปนเครือ่ งหมายการคาจดทะเบียนของ Sony Computer Entertainment Inc.
เครื่องหมาย N เปนเครื่องหมายการคาหรือเครือ่ งหมายการคาจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc.
ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ

“Made for iPod” และ “Made for iPhone” แปลวา อุปกรณเสริมอิเล็คโทรนิคสไดรับการ
ออกแบบมาเพื่อเชื่อมตอกับ iPod หรือ iPhone โดยเฉพาะ และผานการรับรองจากนักพัฒนา
แลววา เปนไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple Apple ไมมีสวนรับผิดชอบใดๆ ตอการ
ใชงานอุปกรณหรือการรองรับมาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบของอุปกรณ โปรดทราบ
วาการใชงานอุปกรณเสริมนี้กับ iPod หรือ iPhone อาจมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของ
ระบบไรสาย

รุนของ iPod/iPhone ที่ใชงานได
รุน ของ iPod/iPhone ที่รองรับการใชงานมีดังนี้ โปรดอัพเดต iPod/iPhone ใหเปนซอฟตแวร
เวอรชนั่ ลาสุดกอนนําไปใชงานกับระบบ
เทคโนโลยี BLUETOOTH สามารถทํางานรวมกับ:
 iPhone
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (รุนที่ 5)/iPod touch (รุนที่ 4)
เครื่องหมายการคาหรือชื่อทางการคาอื่นๆ เปนของเจาของกรรมสิทธิ์ทเี่ กี่ยวของ

Android และ Google Play เปนเครือ่ งหมายการคาของ Google Inc.
“ClearAudio+” เปนเครือ่ งหมายการคาของ Sony Corporation
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ระบบนี้ประกอบดวย Dolby* Digital และ DTS** Digital Surround System
* ผลิตภายใตสิทธิบัตรจาก Dolby Laboratories
Dolby และสัญลักษณ D สองตัวเปนเครือ่ งหมายการคาของ Dolby Laboratories
** ผลิตขึ้นภายใตการอนุญาตของสิทธิบัตรอเมริกาหมายเลข: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 และ สิทธิบัตร
อื่นๆ จากสหรัฐฯ และจากทั่วโลกที่ไดตราขึ้นหรือกําลังอยูระหวางการพิจารณา DTS-HD,
สัญลักษณ, และ DTS-HD พรอมสัญลักษณเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ DTS, Inc.
ซึง่ ผลิตภัณฑนี้ไดรวมถึงซอฟตแวรดว ย © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Apple, โลโก Apple, iPhone, iPod และ iPod touch เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc.,
ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืนๆ App Store เปนเครื่องหมายบริการของ
Apple Inc.

เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH
เวอรชั่นและโปรไฟลของ BLUETOOTH ที่สนับสนุน
โปรไฟล คือ ชุดมาตรฐานของฟงกชั่นสําหรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ BLUETOOTH ตางๆ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเวอรชั่นและโปรไฟลของ BLUETOOTH ที่ระบบนี้รองรับไดจากหัวขอ
“ขอมูลจําเพาะ” (หนา 24)
หมายเหตุ
 ในการใชงานฟงกชน
ั่

BLUETOOTH อุปกรณ BLUETOOTH ที่จะเชือ่ มตอดวยตองสนับสนุน
โปรไฟลเดียวกันกับระบบ แมวา อุปกรณจะสนับสนุนโปรไฟลเดียวกัน ฟงกชั่นตางๆ อาจ
แตกตางกันไปตามขอมูลจําเพาะของอุปกรณ BLUETOOTH
 เสียงทีเ่ ลนบนอุปกรณนอ
ี้ าจมีการหนวงเวลาจากเสียงที่เลนบนอุปกรณ BLUETOOTH
เนื่องจากเปนคุณสมบัติของเทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH

ระยะสื่อสารหวังผล
อุปกรณ BLUETOOTH ควรอยูหางจากกันไมเกิน 10 เมตร (ระยะหางโดยไมมีสิ่งกีดขวาง)
ขณะใชงาน ระยะสื่อสารหวังผลอาจสั้นลงภายใตเงื่อนไขตอไปนี้;
 เมื่อมีคน, วัตถุโลหะ, กําแพง หรือสิ่งกีดขวางอืน
่ อยูระหวางอุปกรณที่เชื่อมตอดวย
BLUETOOTH
 บริเวณที่มีการติดตั้งระบบ LAN ไรสาย
 โดยรอบเตาไมโครเวฟที่กําลังใชงาน
 บริเวณที่มีการสรางคลื่นแมเหล็กไฟฟาอื่นๆ

ผลกระทบจากอุปกรณอื่น
อุปกรณ BLUETOOTH และอุปกรณ LAN ไรสาย (IEEE 802.11b/g) ใชยานความถี่เดียวกัน
(2.4GHz) เมื่อใชงานอุปกรณ BLUETOOTH ใกลกับอุปกรณที่สามารถใชงานระบบ LAN
ไรสาย อาจเกิดการรบกวนกันทางแมเหล็กไฟฟา
ซึ่งอาจสงผลใหอัตราการสงผานขอมูลลดลง, เกิดสัญญาณรบกวน หรือไมสามารถ
เชื่อมตอได หากเกิดปญหาลักษณะนี้ ใหลองใชวธิ ีแกไขดังนี้
 เชื่อมตอระบบนี้และโทรศัพทมือถือ BLUETOOTH หรืออุปกรณ BLUETOOTH เขา
ดวยกัน โดยที่ทานอยูหางจากอุปกรณ LAN ไรสายอยางนอย 10 เมตร
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ปดสวิตชอุปกรณ LAN ไรสาย เมื่อทานใชงานอุปกรณ BLUETOOTH ภายในระยะ 10
เมตร

ผลกระทบตออุปกรณอื่น
คลื่นวิทยุที่สงออกจากระบบอาจรบกวนการทํางานของอุปกรณทางการแพทยบางชนิด
เนื่องจากการรบกวนดังกลาวอาจสงผลใหเกิดการทํางานผิดปกติ ใหปดสวิตชของระบบ,
โทรศัพทมือถือ BLUETOOTH และอุปกรณ BLUETOOTH ในสถานที่ดังตอไปนี้:
 ในโรงพยาบาล, บนรถไฟหรือเครื่องบิน, ในสถานบริการน้ํามัน และในสถานที่ซึ่งอาจ
มีกา ซไวไฟ
 ใกลประตูอัตโนมัติหรือระบบแจงเหตุเพลิงไหม
หมายเหตุ
 ระบบนีส
้ นับสนุนฟงกชั่นความปลอดภัยที่สอดคลองกับขอกําหนด

BLUETOOTH เพื่อใชเปน
มาตรการยืนยันความปลอดภัยระหวางการสื่อสารขอมูลดวยเทคโนโลยี BLUETOOTH
อยางไรก็ตาม ระบบความปลอดภัยนี้อาจไมเพียงพอ ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับการตั้งคาและปจจัยอื่นๆ
ดังนัน้ จึงควรระมัดระวังเมื่อใชการสื่อสารขอมูลดวยเทคโนโลยี BLUETOOTH
 Sony ไมมีสว
 นรับผิดชอบไมวา ในกรณีใดๆ ตอความเสียหายหรือความสูญเสียอื่นๆ จาก
การรัว่ ไหลของขอมูลระหวางการสื่อสารขอมูลโดยใชเทคโนโลยี BLUETOOTH
 ไมสามารถรับประกันไดวา การสื่อสารขอมูลดวย BLUETOOTH จะสามารถใชงานได
กับอุปกรณ BLUETOOTH ทั้งหมดทีม่ ีโปรไฟลเดียวกันกับระบบ
 อุปกรณ BLUETOOTH ที่เชือ
่ มตอกับระบบจะตองเปนไปตามขอกําหนด BLUETOOTH ที่ระบุ
โดย Bluetooth SIG, Inc. และตองผานการรับรองแลว อยางไรก็ตาม แมอุปกรณจะเปนไป
ตามขอกําหนด BLUETOOTH อาจมีบางกรณีที่คุณสมบัติหรือขอมูลจําเพาะของอุปกรณ
BLUETOOTH ทําใหไมสามารถเชื่อมตอไดหรือมีผลทําใหไดวิธีการควบคุม, การแสดงผล
หรือการใชงานทีแ่ ตกตางออกไป
 อาจมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นหรือเสียงอาจถูกขัดจังหวะได ทั้งนีข
้ ึ้นอยูกับอุปกรณ
BLUETOOTH ที่เชือ่ มตอกับระบบ, สิ่งแวดลอมในการสื่อสาร หรือสภาวะตางๆ โดยรอบ

การแกไขปญหา

กําลังไฟ
ไมสามารถเปดกําลังไฟของระบบ
 ตรวจสอบวาไดตอสายไฟ AC แนนดีแลวหรือไม
ระบบปดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ
 ฟงกชั่น “A. STBY” กําลังทํางาน ใหตงั้ คา “A. STBY (เตรียมพรอมใชงานอัตโนมัติ)” เปน
“OFF” (หนา 12)

เสียง
ไมมีเสียง TV ดังออกมาจากระบบ
 กดปุม  บนรีโมทควบคุมซ้ําๆ เพื่อแสดง “TV” บนจอแสดงผล (ดูรายละเอียดจาก
หัวขอ “การเปดฟงเสียงจาก TV” ในคูมือเริ่มตนใชงานที่ใหมาดวย)
 ตรวจสอบการเชื่อมตอสาย HDMI, สายดิจิตอลแบบออพติคอล หรือสายสัญญาณเสียงที่
เชื่อมตอระหวางระบบและ TV (ดูรายละเอียดจากหัวขอ “การเชื่อมตอ” ในคูมือเริ่มตน
ใชงานที่ใหมาดวย)
 ตรวจสอบสัญญาณเสียงออกจาก TV ดูรายละเอียดการตัง้ คา TV จากคูมอ
ื การใชงานของ TV
 เพิ่มระดับเสียงของ TV หรือยกเลิกการปดเสียงn
 เมือ
่ TV ที่สนับสนุนเทคโนโลยีชองคืนสัญญาณเสียง (ARC) เชื่อมตอดวยสาย HDMI
ตรวจใหแนใจวาไดเชื่อมตอสายเขากับชองตอสัญญาณเขา HDMI (ARC) ของ TV
(ดูรายละเอียดจากหัวขอ “การเชื่อมตอ” ในคูมือเริ่มตนใชงานที่ใหมาดวย)
 หาก TV ไมสนับสนุนเทคโนโลยีชองคืนสัญญาณเสียง (ARC) ใหเชื่อมตอสายดิจิตอลแบบ
ออพติคอลรวมกับสาย HDMI เพื่อใชสงออกสัญญาณเสียง (ดูรายละเอียดจากหัวขอ
“การเชื่อมตอ” ในคูมือเริ่มตนใชงานที่ใหมาดวย)

มีตอ
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หากทานพบปญหาในลักษณะตอไปนี้ขณะใชงานระบบ ทานสามารถใชคําแนะนําตอไป
นี้เพื่อชวยแกไขปญหาเองกอนสงซอม หากไมสามารถแกปญหาได ใหปรึกษาตัวแทน
จําหนาย Sony ที่ใกลที่สุด
เมื่อจําเปนตองสงซอม ทานตองนําทั้ง Bar Speaker และซับวูฟเฟอรมาใหครบ แมวาจะ
เกิดปญหากับชิ้นสวนเดียว

เสียงถูกสงออกมาทั้งจากระบบและ TV
 ปดเสียงของระบบหรือ TV
เสียง TV จากระบบชากวาภาพที่แสดง
 ตั้งคา “SYNC (AV ซิงค)” เปน “OFF” หากถูกตั้งคาไวเปน “ON” (หนา 11)
ไมมีเสียงหรือไดยินเสียงเบาๆ จากอุปกรณทเี่ ชือ่ มตอกับ Bar Speaker ออกมาทาง Bar Speaker
 กดปุม  + บนรีโมทควบคุมและตรวจสอบระดับเสียง (ดูรายละเอียดจากหัวขอ
“สวนประกอบและปุมควบคุม” ((หนา 20))
 กดปุม  หรือ  + บนรีโมทควบคุมเพื่อยกเลิกฟงกชั่นปดเสียง (ดูรายละเอียดจาก
หัวขอ “สวนประกอบและปุมควบคุม” (หนา 22))
 ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกแหลงสัญญาณเขาถูกตอง ทานควรลองกับแหลงสัญญาณ
เขาอื่นดวย โดยกดปุม  บนรีโมทควบคุมหลายๆ ครั้ง (ดูรายละเอียดจากหัวขอ “การ
เปดฟงเสียง” ในคูม ือเริ่มตนใชงานที่ใหมาดวย)
 ตรวจสอบสายเคเบิ้ลและสายไฟทั้งหมดของระบบและอุปกรณที่เชื่อมตอดวยใหเสียบเขา
ดวยกันจนแนนดี
ไมมีเสียงหรือไดยนิ เสียงเบาๆ ออกมาจากซับวูฟเฟอร
 กดปุม SW  + บนรีโมทควบคุมเพื่อเพิ่มระดับเสียงซับวูฟเฟอร (ดูรายละเอียดจาก
หัวขอ “สวนประกอบและปุมควบคุม” (หนา 22))
 ตรวจสอบใหแนใจวาไฟเปด/เตรียมพรอมใชงานของซับวูฟเฟอรตด
ิ สวางเปนสีเขียว หากไมเปน
เชนนัน้ ใหดรู ายละเอียดจากหัวขอ “ไมไดยนิ เสียงจากซับวูฟเฟอร” ใน “ระบบเสียงไรสาย” (หนา 18)
 ซับวูฟเฟอรทําหนาที่สรางเสียงเบส ในกรณีที่แหลงสัญญาณเขาประกอบไปดวยเสียง
เบสปริมาณนอย (ตัวอยางเชน รายการถายทอดทาง TV) เสียงจากซับวูฟเฟอรอาจเบาจน
ไมคอยไดยิน
 เมือ
่ ทานเลนเนือ้ หาทีร่ องรับเทคโนโลยีปอ งกันลิขสิทธิ์ (HDCP) จะไมมเี สียงออกมาจากซับวูฟเฟอร
ไมสามารถใชเอฟเฟคเสียงเซอรราวด
 การประมวลผลเสียงแบบเซอรราวดอาจทําไดไมเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สัญญาณเขาและการตั้งคาซาวดฟลด เอฟเฟคเสียงเซอรราวดอาจมีนอยมาก ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับโปรแกรมหรือแผนดิสก
 ในการเลนเสียงแบบหลายแชนแนล ใหตรวจสอบการตัง้ คาสัญญาณเสียงออกแบบ
ดิจิตอลของอุปกรณที่เชื่อมตออยูกับระบบ ดูรายละเอียดไดจากคูม ือการใชงานที่ใหมา
ดวยกับอุปกรณที่เชื่อมตอดวย

BLUETOOTH

สถานะของไฟ (สีน้ําเงิน)
กะพริบเร็ว
กะพริบ

เลื่อนสิ่งกีดขวางที่อยูระหวางระบบกับอุปกรณ BLUETOOTH ออกไป หรือเลื่อนระบบ
ออกหางจากสิ่งกีดขวาง
 ยายตําแหนงอุปกรณ BLUETOOTH ที่เชื่อมตอดวย
 ทดลองเปลี่ยนความถี่ไรสายของเราทเตอร Wi-Fi, เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ เปนยาน
ความถี่ 5 GHz
 เพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ BLUETOOTH ที่เชื่อมตอดวย
เสียงไมเขาจังหวะกับภาพ
 เมื่อทานรับชมภาพยนตร ทานอาจไดยินเสียงที่ชากวาภาพเล็กนอย

สวาง

ระบบเสียงไรสาย



ไมสามารถทําการเชื่อมตอ BLUETOOTH ไดจนเสร็จสิ้น
 ตรวจใหแนใจวาไฟ (สีน้ําเงิน) ของ Bar Speaker ติดสวาง (ดูรายละเอียดในหัวขอ
“การเปดฟงเสียงจากอุปกรณ BLUETOOTH” ในคูมอื เริ่มตนใชงานที่ใหมาดวย)
สถานะของระบบ
ระหวางการจับคู BLUETOOTH
ระบบกําลังพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณ
BLUETOOTH
ระบบทําการเชื่อมตอกับอุปกรณ BLUETOOTH
เรียบรอยแลว
ระบบอยูในโหมดเตรียมพรอมใชงาน
BLUETOOTH (เมื่อปดเครื่องระบบ)

ไมสวาง

ตรวจใหแนใจวาไดเปดสวิตชอปุ กรณ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมตอดวยและเปด
ใชงานฟงกชั่น BLUETOOTH เรียบรอยแลว
 เลื่อนใหระบบและอุปกรณ BLUETOOTH เขามาอยูใ กลกัน
 จับคูระบบกับอุปกรณ BLUETOOTH อีกครั้ง ทานอาจตองทําการยกเลิกการจับคูกับ
ระบบโดยใชอุปกรณ BLUETOOTH เสียกอน
ไมสามารถทําการจับคู
 เลื่อนใหระบบและอุปกรณ BLUETOOTH เขามาอยูใ กลกัน (ดูรายละเอียดจากหัวขอ
“การเปดฟงเสียงจากอุปกรณ BLUETOOTH” ในคูมอื เริ่มตนใชงานที่ใหมาดวย)
 ตรวจสอบใหแนใจวาระบบไมไดถูกรบกวนจากอุปกรณ LAN ไรสาย, อุปกรณไรสาย
2.4 GHz อื่น หรือเตาไมโครเวฟ หากมีอุปกรณที่สรางคลืนแมเหล็กไฟฟาอยูใกลๆ
ใหเลื่อนอุปกรณดังกลาวออกหางจากระบบ
ไมมีเสียงสงออกมาจากอุปกรณ BLUETOOTH ที่เชื่อมตอดวย
 ตรวจใหแนใจวาไฟ (สีน้ําเงิน) ของ Bar Speaker ติดสวาง (ดูรายละเอียดในหัวขอ
“การเปดฟงเสียงจากอุปกรณ BLUETOOTH” ในคูมอื เริ่มตนใชงานที่ใหมาดวย)
 เลื่อนใหระบบและอุปกรณ BLUETOOTH เขามาอยูใ กลกน
ั
 หากมีอป
ุ กรณที่สรางคลื่นแมเหล็กไฟฟา อยางเชน อุปกรณ LAN ไรสาย, อุปกรณ
BLUETOOTH อื่น หรือเตาไมโครเวฟอยูใกลๆ ใหเลื่อนอุปกรณดังกลาวออกหาง
จากระบบ


18TH

ไมไดยินเสียงจากซับวูฟเฟอร
 ตรวจสอบวาไดตอ
 สายไฟ AC ของซับวูฟเฟอรถูกตองแลวหรือไม (ดูรายละเอียดจาก
หัวขอ “การเปดใชงานระบบ” ในคูมอื เริ่มตนใชงานที่ใหมาดวย)
 ไฟเปด/เตรียมพรอมใชงานไมสวาง
 ตรวจสอบวาไดตอสายไฟ AC ของซับวูฟเฟอรถูกตองแลวหรือไม
 กดปุม  (เปด/เตรียมพรอมใชงาน) ของซับวูฟเฟอรเพื่อเปดเครื่อง
 ไฟเปด/เตรียมพรอมใชงานกะพริบชาๆ เปนสีเขียวหรือสวางเปนสีแดง
 เลื่อนซับวูฟเฟอรไปยังตําแหนงใกล Bar Speaker เพื่อใหไฟเปด/เตรียมพรอม
ใชงานสวางเปนสีเขียว
 ทําตามขั้นตอนในหัวขอ “การลิงคระบบ (LINK)” (หนา 13)
 ตรวจสอบสถานะการสื่อสารขอมูลของระบบเสียงไรสายดวย “RF CHK” ในเมนู
แอมปลิฟายเออร (หนา 12)
 ไฟเปด/เตรียมพรอมใชงานกะพริบอยางเร็วเปนสีเขียว
 ปรึกษาตัวแทนจําหนายของ Sony ที่ใกลที่สุด
 ไฟเปด/เตรียมพรอมใชงานกะพริบเปนสีแดง
 กดปุม  (เปด/เตรียมพรอมใชงาน) ของซับวูฟเฟอรเพื่อปิดเครื่องและ
ตรวจสอบวาชองระบายอากาศของซับวูฟเฟอรถูกปดกั้นหรือไม
 ซับวูฟเฟอรถก
ู ออกแบบมาเพื่อเลนเสียงเบส เมื่อแหลงเสียงขาเขามีเสียงเบสเปนสวน
ประกอบไมมาก อยางเชน ในกรณีของรายการ TV สวนใหญ เสียงเบสอาจจะไมไดยิน
 กดปุม SW  + บนรีโมทควบคุมเพื่อเพิ่มระดับเสียงซับวูฟเฟอร (ดูรายละเอียดจาก
หัวขอ “สวนประกอบและปุมควบคุม” (หนา 22))

รีโมทควบคุม
รีโมทควบคุมของระบบไมทํางาน
 เล็งรีโมทควบคุมไปที่เซ็นเซอรของรีโมทควบคุมบน Bar Speaker (ดูรายละเอียด
จากหัวขอ “สวนประกอบและปุมควบคุม” (หนา 22))
 ยายสิ่งกีดขวางที่อยูระหวางรีโมทควบคุมและระบบออกไป
 เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองกอนในรีโมทควบคุมใหมหากแบตเตอรี่ออน
 ตรวจใหแนใจวาทานกดปุมที่ถูกตองบนรีโมทควบคุม

อื่นๆ
ฟงกชั่นควบคุมสําหรับ HDMI ทํางานไมถูกตอง
 ตรวจสอบการเชื่อมตอ HDMI (ดูรายละเอียดจากหัวขอ “การเชื่อมตอ” ในคูมือเริ่มตน
ใชงานที่ใหมาดวย)
 ตั้งคาฟงกชั่นควบคุมสําหรับ HDMI บน TV ดูรายละเอียดการตั้งคา TV จากคูม
 ือการ
ใชงานที่ใหมาพรอมกับ TV
 ตรวจใหแนใจวาอุปกรณใดๆ ที่เชื่อมตอดวยรองรับ “BRAVIA” Sync
 ตรวจสอบการตั้งคาการควบคุมสําหรับ HDMI บนอุปกรณที่เชื่อมตอดวย ดูรายละเอียด
จากคูมือการใชงานที่ใหมาดวยกับอุปกรณที่เชื่อมตอดวย
 หากทานเชื่อมตอ/ยกเลิกการเชื่อมตอสายไฟ AC ใหรออยางนอย 15 วินาทีกอนใชงาน
ระบบ
 หากทานเชื่อมตอสัญญาณเสียงออกจากอุปกรณวิดีโอเขากับระบบ โดยใชสายเคเบิ้ลที่ไม
ใชสาย HDMI อาจไมมีสัญญาณเสียงสงออกมาเนื่องจาก “BRAVIA” Sync ในกรณีนี้
ใหตั้งคา “CTRL (ควบคุมสําหรับ HDMI)” เปน “OFF” (หนา 12) หรือเชื่อมตอสายเคเบิ้ล
จากชองตอสัญญาณเสียงออกของอุปกรณวิดีโอโดยตรงเขากับ TV

“PRTECT (ปองกัน)” ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของ Bar Speaker
 กดปุม  (เปด/เตรียมพรอมใชงาน) เพื่อปดเครื่องของระบบ หลังจากที่ตัวแสดงหาย
ไป ใหปลดสายไฟ AC จากนั้นตรวจสอบวาไมมีสิ่งใดปดกั้นชองระบายความรอน
ของระบบ
เซ็นเซอรของ TV ทํางานไมถูกตอง
 Bar Speaker อาจปดกั้นเซ็นเซอรบางชนิด (อยางเชน เซ็นเซอรความสวาง) และตัวรับ
รีโมทควบคุมของ TV หรือ “ตัวสงสัญญาณสําหรับแวน 3D (การสงสัญญาณอินฟราเรด)”
ของ TV แบบ 3D ที่สนับสนุนระบบแวน 3D อินฟราเรด ยาย Bar Speaker ออกไปใหหาง
จาก TV แตอยูภายในระยะที่สวนประกอบตางๆ สามารถทํางานไดอยางถูกตอง
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงของเซ็นเซอรและตัวรับสัญญาณรีโมทควบคุมไดจากคูมือ
การใชงานที่ใหมาดวยกับ TV

รีเซ็ต
หากระบบทํางานไมถูกตอง ใหทําการรีเซ็ตระบบดังนี้:

1

กดปุม  (เปด/เตรียมพรอมใชงาน) บนรีโมทควบคุม เพื่อเปิด
Bar Speaker

2
3

กดปุม AMP MENU บนรีโมทควบคุม

4

กดปุม   (เลือก) ซ้ําๆ จนกระทั่ง “SYS.RST” ปรากฏขึ้น จากนั้นกดปุม
(ดําเนินการ) (หนา 12)

5

กดปุม

กดปุม   (เลือก) ซ้ําๆ จนกระทั่ง “SYSTEM” ปรากฏขึ้น จากนั้นกดปุม
(ดําเนินการ)

(ดําเนินการ) หลังจาก “START” ปรากฏขึ้น

“RESET” ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล จากนั้นการตั้งคาของเมนูและซาวดฟลด ฯลฯ จะ
เปลี่ยนกลับเปนสถานะตัง้ ตน

6

ปลดสายไฟ AC ออก
19TH

ขอมูลอืนๆ

เสียงกระโดดหรือมีการรบกวน
 หากมีอุปกรณที่อยูใกลๆ และสรางคลื่นแมเหล็กไฟฟา อยางเชน ระบบ LAN
ไรสายหรือเตาไมโครเวฟกําลังใชงานอยู ใหวางระบบหางจากอุปกรณดังกลาว
 หากมีสิ่งกีดขวางระหวาง Bar Speaker และซับวูฟเฟอร ใหเลื่อนหรือนําสิ่งกีดขวาง
ออกไป
 วาง Bar Speaker และซับวูฟเฟอรใหใกลกันมากที่สุด
 เปลี่ยนความถี่ของระบบ LAN ไรสายของเราทเตอร Wi-Fi หรือเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลที่อยูใกลเคียงใหเปนชวง 5 GHz

สวนประกอบและปุมควบคุม
Bar Speaker

ดานหนา/ดานบน
ปุม  (เปด/เตรียมพรอมใชงาน)
ปุม INPUT
ปุม PAIRING
ปุม VOL (ระดับเสียง) +/–
สัญลักษณ N
เมื่อใชงานฟงกชั่น NFC ใหแตะอุปกรณ NFC ของทานเขากับสัญลักษณ
 เซ็นเซอรรโี มทควบคุม
 ไฟ
สีขาว: เมื่อปดจอแสดงผลของ Bar Speaker
สีน้ําเงิน: โหมด BLUETOOTH (หนา 18)
 จอแสดงผล






ดานหลัง/ดานลาง






20TH

สายไฟ AC
ชองตอ ANALOG IN
ชองตอ DIGITAL IN (OPT (TV))
ชองตอ HDMI IN 1/2/3
ชองตอ HDMI OUT (TV (ARC))

ซับวูฟเฟอร






ไฟเปด/เตรียมพรอมใชงาน
ปุม LINK
ปุม  (เปด/เตรียมพรอมใชงาน)
สายไฟ AC

ขอมูลอืนๆ
มีตอ
21TH

รีโมทควบคุม
รีโมทควบคุมที่ใหมาดวยสามารถใชควบคุมระบบและอุปกรณที่เชื่อมตอดวย แตอาจไม
สามารถควบคุมอุปกรณบางชนิดได ในกรณีนี้ ใหใชรีโมทควบคุมของอุปกรณ

การควบคุมระบบ




หมายเหตุ

ใชงานรีโมทควบคุมโดยเล็งรีโมทควบคุมไปที่เซ็นเซอรรโี มทควบคุมของ Bar Speaker












ปุม  (สัญญาณเขา)
ปุม  (เปด/เตรียมพรอมใชงาน)
ปุม DISPLAY
สลับความสวาง (สวาง/มืด/ปด) ของจอแสดงผลของ Bar Speaker
 เมื่อตั้งคาความสวางของจอแสดงผลเปน “ปด” จอแสดงผลจะดับลงหลังจากแสดง
สถานะการทํางานเปนเวลาหลายวินาที
 เมื่อสลับจาก “ปด” เปน “สวาง” จอแสดงผลจะแสดงขอมูลสตรีมเสียง
ปุม SW  (ระดับเสียงซับวูฟเฟอร) +/–
ปุม SOUND FIELD*1
ปุม NIGHT (โหมดกลางคืน)*1
ปุม  (ปดเสียง)
ปุม  (ระดับเสียง) +*2/–
ปุม AMP MENU
ปุม PAIRING
ปุม RETURN
ปุม  (กลับ)/  (เลือก)/ (ไปตอ)/ (ดําเนินการ)
กดปุม , ,  หรือ  เพื่อเลือกการตั้งคา จากนั้นกดปุม เพื่อลงทะเบียน
การตั้งคา
ปุม VOICE*1

การควบคุม TV
ปุม TV PROG (โปรแกรม) +/–
สําหรับเปลี่ยนชอง
 ปุม TV  (สัญญาณเขา)
สําหรับสลับสัญญาณเขาของ TV
 ปุม TV  (เปด/เตรียมพรอมใชงาน)
สําหรับเปดและปด TV ที่สามารถควบคุมโดยรีโมทควบคุมของระบบ


22TH

การควบคุมอุปกรณ BLUETOOTH

การตั้งคาผูผลิต TV

1

กดปุมที่ตรงกับชื่อผูผลิต พรอมกับกดปุม TV  (เปด/เตรียมพรอม
ใชงาน) บนรีโมทควบคุมของระบบคางไว
ผูผลิต
SONY
Samsung
LG
Panasonic
Philips

หมายเหตุ

นี่เปนตัวอยางการใชงานพื้นฐาน อาจมีอุปกรณบางอยางที่ไมสามารถใชงานหรือมีการทํางาน
ที่แตกตางออกไป

ปุม
 TV PROG +

ขอมูลอืนๆ

ปุม /
สําหรับขามแทร็ค
 ปุม /
สําหรับกรอเพลงยอนกลับหรือไปขางหนาเมื่อกดปุมระหวางเลน
 ปุมควบคุมการเลน
*2 (เลน)/ (หยุดชั่วคราว)/ (หยุด)
สําหรับเริ่มเลน หยุดชั่วคราว หรือหยุดเลน กดปุม  อีกครั้งเพื่อเริ่มเลนใหมหลังจาก
หยุดเลนชั่วคราว


 DISPLAY
 SW  +
 TV PROG 
 CLEARAUDIO+
 MOVIE

*1 ดูรายละเอียดจากหัวขอ “เพลิดเพลินไปกับเอฟเฟคเสียง” ในคูมือเริ่มตนใชงานที่ใหมาดวย
*2 ปุม  (เลน) และ  (ระดับเสียง) + มีจุดนูนที่สัมผัสไดอยูบนปุม ใหใชจุดนูนเปนตําแหนง
อางอิงในการใชงาน

 GAME

Sharp
Toshiba

 SW  –
 STANDARD

2

กดปุม TV  (เปด/เตรียมพรอมใชงาน) คางไวแลวกดปุม
(ดําเนินการ)

3

ปลอยปุม TV  (เปด/เตรียมพรอมใชงาน) บนรีโมทควบคุมของระบบ
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ขอมูลจําเพาะ
Bar Speaker (SA-CT370)
สวนเครื่องขยายสัญญาณ
กําลังไฟออก (พิกัด)
หนา L + หนา R: 50 W + 50 W
(ที่ 4 โอหม, 1 kHz, 1% THD)
กําลังไฟออก (อางอิง)
หนา L/หนา R: 100 W (ตอชอง ที่ 4 โอหม, 1 kHz)
อินพุท
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
DIGITAL IN (OPT (TV))
* ทั้ง 3 ชองตอมีลักษณะเหมือนกัน ไมวาจะใชชองใดจึงไมมีความแตกตาง
เอาทพุท
HDMI OUT (TV (ARC))

สวน BLUETOOTH
ระบบสื่อสารขอมูล BLUETOOTH
ขอมูลจําเพาะเวอรชั่น 3.0
เอาทพุท
ขอมูลจําเพาะ BLUETOOTH พาวเวอรคลาส 2
ระยะสื่อสารสูงสุด
ปราศจากสิ่งกีดขวาง ประมาณ 10 ม.1)
จํานวนอุปกรณสูงสุดที่สามารถลงทะเบียน
9 ชิน้
ยานความถี่
ยาน 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
วิธีมอดูเลต
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

24TH

โปรไฟล BLUETOOTH ที่สนับสนุน2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
โคเดกที่สนับสนุน3)
SBC4), AAC5)
ระยะสงผาน (A2DP)
20 Hz - 20,000 Hz (ความถี่การสูม 44.1 kHz)
1) ระยะจริงมีความแตกตางกันไปตามปจจัยตางๆ เชน สิ่งกีดขวางระหวางอุปกรณ,
สนามแมเหล็กโดยรอบเตาไมโครเวฟ, ไฟฟาสถิต, โทรศัพทไรสาย, ความไวการรับสัญญาณ,
ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมใชงาน ฯลฯ
2) โปรไฟลมาตรฐาน BLUETOOTH ระบุถึงจุดมุงหมายของการสื่อสาร BLUETOOTH ระหวาง
อุปกรณ
3) โคเดก: รูปแบบการบีบอัดและแปลงสัญญาณเสียง
4) ซับแบนดโคเดก
5) การเขารหัสเสียงชัน้ สูง

สวนลําโพงหนา L/หนา R
ระบบลําโพง
ระบบลําโพงฟูลเรนจ, แบบตูปด
ลําโพง
60 มม. ประเภทกรวย
พิกัดอิมพีแดนซ
4 โอหม

ซับวูฟเฟอร (SA-WCT370)
กําลังไฟออก (อางอิง)
100 W (ตอชอง ที่ 4 โอหม, 100 Hz)
ระบบลําโพง
ระบบซับวูฟเฟอร, สะทอนเสียงเบส
ลําโพง
100 มม. × 150 มม. ประเภทกรวย
พิกัดอิมพีแดนซ
4 โอหม
กําลังไฟที่ตองการ
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
การใชพลังงาน
เปด: 30 W
โหมดเตรียมพรอมใชงาน: 0.5 W หรือนอยกวา
ขนาด (โดยประมาณ) (กวาง/สูง/ลึก)
135 มม. × 361.5 มม. × 394 มม. (แนวตั้ง)
361.5 มม. x 135 มม. x 394 มม. (แนวนอน)
น้ําหนัก (โดยประมาณ)
7.0 กก.

สวนรับ/สงสัญญาณไรสาย
ระบบลําโพง
ขอมูลจําเพาะระบบเสียงไรสายเวอรชนั่ 2.0
ยานความถี่
2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
วิธีมอดูเลต
Pi / 4 DQPSK

รูปแบบสัญญาณเสียงเขาแบบดิจิตอลที่ระบบสนับสนุน
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24

DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Linear PCM 2ch 48 kHz หรือนอยกวา
Linear PCM Maximum 7.1ch 192 kHz หรือนอยกวา*

* สามารถสงสัญญาณเขารูปแบบเหลานีไ้ ดเมื่อเชื่อมตอดวย HDMI เทานั้น

มีตอ
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ขอมูลอืนๆ

ทั่วไป
กําลังไฟที่ตองการ
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน
เปด: 34 W
โหมดเตรียมพรอมใชงาน (ตั้งคาควบคุมสําหรับ HDMI เปนเปด): 0.5 W หรือนอยกวา
โหมดเตรียมพรอมใชงาน (ตั้งคาควบคุมสําหรับ HDMI เปนปด): 0.3 W หรือนอยกวา
โหมดเตรียมพรอมใชงาน BLUETOOTH: 0.5 W หรือนอยกวา
ขนาด (โดยประมาณ) (กวาง/สูง/ลึก)
900 มม. × 50 มม. × 113 มม.
(ไมรวมอุปกรณแขวนผนัง)
900 มม. × 113 มม. × 72 มม.
(รวมอุปกรณแขวนผนัง)
น้ําหนัก (โดยประมาณ)
2.4 กก.

รูปแบบวิดีโอที่ระบบสนับสนุน
อินพุท/เอาทพุท (HDMI Repeater block)
3D
เฟรมแพคกิ้ง

ไซด-บาย-ไซด
(แบงครึง่ )

โอเวอรอันเดอร
(บนและลาง)

















































































































































































ไฟล

2D

4096 × 2160p @ 59.94/60 Hz*1
4096 × 2160p @ 50 Hz*1
4096 × 2160p @ 23.98/24 Hz*2
3840 × 2160p @ 59.94/60 Hz*1
3840 × 2160p @ 50 Hz*1
3840 × 2160p @ 29.97/30 Hz*2
3840 × 2160p @ 25 Hz*2
3840 × 2160p @ 23.98/24 Hz*2
1920 × 1080p @ 59.94/60 Hz
1920 × 1080p @ 50 Hz
1920 × 1080p @ 29.97/30 Hz
1920 × 1080p @ 25 Hz
1920 × 1080p @ 23.98/24 Hz
1920 × 1080i @ 59.94/60 Hz
1920 × 1080i @ 50 Hz
1280 × 720p @ 59.94/60 Hz
1280 × 720p @ 50 Hz
1280 × 720p @ 29.97/30 Hz
1280 × 720p @ 23.98/24 Hz
720 × 480p @ 59.94/60 Hz
720 × 576p @ 50 Hz
640 × 480p @ 59.94/60 Hz
*1
*2

YCbCr 4:2:0/สนับสนุน 8 บิตเทานัน้
สนับสนุน 8 บิตเทานัน้

การออกแบบและขอมูลจําเพาะสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
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