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Sound Bar
คู่มือการใช้งาน

เริม่ ต้นใช้งาน
การเล่น USB
จูนเนอร์
BLUETOOTH
การปรับตัง้ เสียง
การด�ำเนินการอืน่ ๆ
ข้อมูลเพิม่ เติม

HT-GT1

ค�ำเตือน
เพื่อลดความเสี่ ยงจากการติดไฟ ห้ามปิ ดช่องระบาย
อากาศของอุปกรณ์ดว้ ยวัสดุเช่น หนังสื อพิมพ์
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน เป็ นต้น
อย่าให้อุปกรณ์สมั ผัสกับแหล่งก�ำเนิดเปลวไฟ
(เช่น เทียนไขที่จุดไฟอยู)่
เพื่อลดความเสี่ ยงจากการติดไฟหรื อไฟฟ้ าช็อต
อย่าให้อุปกรณ์เปี ยกหรื อถูกน�้ำ และห้ามวางวัตถุที่
บรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนอุปกรณ์
เนื่องจากสามารถดึงปลั้กไฟหลักเพื่อตัดเครื่ องเสี ยง
ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักได้ ให้ต่อเครื่ องเสี ยงเข้ากับ
เต้าเสี ยบไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย ถ้าหากท่านสังเกต
เห็นสิ่ งผิดปกติในตัวเครื่ องให้ถอดปลั้กไฟหลักออก
จากเต้าเสี ยบไฟ AC ทันที
อย่าติดตั้งเครื่ องเสี ยงในเนื้อที่ที่จำ� กัด เช่น ในชั้นวาง
หนังสื อ หรื อตูต้ ิดผนัง
อย่าให้แบตเตอรี่ หรื ออุปกรณ์ที่บรรจุแบตเตอรี่ ได้รับ
ความร้อนสูงเกิน เช่น แสงแดด และไฟ
ตราบใดที่ยงั ต่ออยูก่ บั เต้าเสี ยบไฟ AC ตัวเครื่ องจะไม่
ถูกตัดออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ถึงแม้จะปิ ดสวิตช์
เครื่ องแล้ว
Sound Bar ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ตาม
วัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
 การเล่นแหล่งก�ำเนิ ดดนตรี ผา่ น USB และ
อุปกรณ์ BLUETOOTH
 การฟั งสถานี วท
ิ ยุ
 การฟั งเสี ยงทีวี
 การเพลิดเพลินกับการพบปะสังสรรค์ดว้ ย
ฟังก์ชนั “เครื อข่ายงานเลี้ยง”
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หมายเหตุเกี่ยวกับใบอนุญาตและ
เครื่องหมายการค้า
ˎˎเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสี ยง MPEG Layer-3 และ

สิ ทธิบตั ร ได้รับอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ
Thomson
ˎˎWindows Media เป็ นเครื่ องหมายการค้า
จดทะเบียน หรื อเครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและ/หรื อ
ประเทศอื่นๆ
ˎˎผลิตภัณฑ์น้ ี ที่ได้รับการคุม้ ครองตามสิ ทธิ์ ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft Corporation
ห้ามมิให้ใช้หรื อเผยแพร่ เทคโนโลยีดงั กล่าวของ
ผลิตภัณฑ์น้ ีออกไปโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก
Microsoft หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจาก Microsoft
อย่างเป็ นทางการ
ˎˎเครื่ องหมายค�ำว่า BLUETOOTH® และโลโก้
ต่างๆ เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Bluetooth SIG, Inc. และ Sony Corporation ได้
รับอนุญาตให้นำ� เครื่ องหมายดังกล่าวมาใช้ได้
เครื่ องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็ น
ของเจ้าของเครื่ องหมายการค้าและชื่อทางการค้า
ดังกล่าว
ˎˎเครื่ องหมาย N เป็ นเครื่ องหมายการค้าหรื อ
เครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum,
Inc. ในสหรัฐอเมริ กาและในประเทศอื่นๆ
ˎˎAndroid™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Google
Inc.
ˎˎGoogle Play™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Google
Inc.
ˎˎiPhone และ iPod touch เป็ นเครื่ องหมายการค้า
ของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและ
ประเทศอื่นๆ App Store เป็ นเครื่ องหมายบริ การ
ของ Apple Inc.

ˎˎ“Made for iPod” และ “Made for iPhone”

หมายความว่า อุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อใช้เชื่อมต่อเฉพาะกับ iPod
หรื อ iPhone ตามล�ำดับเท่านั้น และได้รับการ
รับรองจากผูพ้ ฒั นาว่าตรงตามมาตรฐานการท�ำงาน
ของ Apple Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการท�ำงาน
ของอุปกรณ์น้ ี หรื อความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ด้านกฎระเบียบและความปลอดภัยของอุปกรณ์
ดังกล่าว โปรดระลึกว่าการใช้อุปกรณ์เสริ มนี้กบั
iPod หรื อ iPhone อาจส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพ
การท�ำงานของระบบไร้สายได้
เครื
ˎˎ ่ องหมายการค้าและเครื่ องหมายการค้า
จดทะเบียนอื่นๆเป็ นของเจ้าของเครื่ องหมาย
การค้านั้นๆ คู่มือเล่มนี้ ไม่มีการระบุเครื่ องหมาย
™ และ ®
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับชิ้ นส่วนและการควบคุม
คู่มือฉบับนี้จะอธิบายฟังก์ชนั การท�ำงานโดยใช้รีโมทคอนโทรลเป็ นหลัก แต่ยงั สามารถใช้ฟังก์ชนั
เดียวกันนี้ดว้ ยปุ่ มต่างๆ บนแอ็คทีฟซับวูฟเฟอร์ที่มีชื่อเดียวกันหรื อคล้ายกันได้ดว้ ย
ท่านสามารถล็อคปุ่ มต่างๆ ได้ ยกเว้น  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) บนซับวูฟเฟอร์เพื่อป้ องกันการ
ใช้งานโดยไม่ได้ต้ งั ใจ (หน้า 36)
แอ็คทีฟซับวูฟเฟอร์

แสงของล�ำโพง (แสง)
อย่ามองไปทีช่ น้ิ ส่วนอุปกรณ์ทส่ี อ่ งแสง
ออกมาโดยตรงในขณะทีแ่ สงของล�ำโพง
เปิดอยู่ (หน้า 33)

ระบบล�ำโพง
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รีโมทคอนโทรล (RM-ANU215)

BASS BAZUCA (หน้ า 29)
กดเพื่อเพิ่มระดับเสี ยงเบส (เอฟเฟ็ กต์
“BASS BAZUCA”)
SPEAKER ILLUMINATION (หน้ า 33)
กดเพื่อเปลี่ยนรู ปแบบการส่ องสว่างส�ำหรับ
แสงของล�ำโพง
ซับวูฟเฟอร์: PARTY CHAIN (หน้ า 32)
กดเพื่อเปิ ดใช้งานหรื อปิ ดใช้งานฟังก์ชนั
เครื อข่ายงานเลี้ยง


ซับวูฟเฟอร์: VOLUME
หมุนเพื่อปรับระดับเสี ยง
รีโมทคอนโทรล: VOL +*/–
กดเพื่อปรับระดับเสี ยง



ต�ำแหน่งจุดสัมผัสส�ำหรับการสื่ อสารระยะ
ใกล้ (Near Field Communication (NFC))

  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน)

กดเพื่อเปิ ดเครื่ อง หรื อปรับให้เครื่ องเข้าสู่
โหมดสแตนด์บาย



LCD (Liquid Crystal Display (จอภาพ
ผลึกเหลว))



ซับวูฟเฟอร์: FUNCTION
รีโมทคอนโทรล: FUNCTION +/–
กดเพื่อเลือกฟังก์ชนั

(เครื่องหมาย N) (หน้ า 24)



ช่องต่อ (USB)

ใช้สำ� หรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

ซับวูฟเฟอร์: BLUETOOTH - PAIRING
(หน้ า 23)
ˋˋกดเพื่อเลือกฟั งก์ชน
ั BLUETOOTH
ˋˋกดค้างไว้เพื่อเปิ ดใช้งานการจับคู่
BLUETOOTH ในฟังก์ชนั BLUETOOTH
ซับวูฟเฟอร์: ไฟแสดงสถานะ
BLUETOOTH (หน้ า 22)
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ซับวูฟเฟอร์:  (เล่น/พัก)*
รีโมทคอนโทรล:  (เล่น)*,  (พัก)
กดเพื่อเริ่ มเล่นหรื อหยุดพักการเล่นชัว่ คราว
เมื่อต้องการเล่นต่อ ให้กด  หรื อ 



TV  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน)
กดเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดทีวซี ่ ึงก�ำหนดให้ใช้
รี โมทคอนโทรลสัง่ งาน
พึงระลึกว่าเฉพาะ ทีวี Sony เท่านั้นที่สามารถ
สัง่ งานโดยใช้รีโมทคอนโทรลนี้ได้

 (หยุด)

กดเพื่อหยุดเล่น เมื่อกดปุ่ มสองครั้งในระหว่าง
เล่นผ่าน USB จะสามารถยกเลิกการเล่นต่อได้
/ (ก่อนหน้ า/ถัดไป)

กดเพื่อเลือกไฟล์

TUNING+/– (หน้ า 21)
กดเพื่อจูนหาสถานีวทิ ยุที่ตอ้ งการ เมื่อใช้
ฟังก์ชนั จูนเนอร์
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TV INPUT
กดเพื่อเลือกสัญญาณเข้าทีวี
พึงระลึกว่าเฉพาะ ทีวี Sony เท่านั้นที่สามารถ
สัง่ งานโดยใช้รีโมทคอนโทรลนี้ได้



TUNER MEMORY (หน้ า 21)
กดเพื่อตั้งสถานีวทิ ยุไว้ล่วงหน้า

 ///

รีโมทคอนโทรล: / (กรอกลับ/
เดิ นหน้ าเร็ว)
กดค้างไว้ เพื่อค้นหาต�ำแหน่งในไฟล์ใน
ระหว่างเล่น

กดเพื่อเลือกรายการเมนู

รีโมทคอนโทรล: PRESET+/– (หน้ า 21)
กดเพื่อเลือกสถานีวทิ ยุที่ต้ งั ไว้ล่วงหน้า เมื่อใช้
ฟังก์ชนั จูนเนอร์

กดเพื่อ ป้ อน/ยืนยัน การตั้งค่า

เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล

+/– (เลือกโฟลเดอร์)
กดเพื่อเลือกโฟลเดอร์จากอุปกรณ์ USB
(ป้ อนค่า)



OPTIONS
กดเพื่อเข้าหรื อออกจากเมนูตวั เลือกต่างๆ



AUDIO EQ (หน้ า 29)
กดเพื่อเลือกเอฟเฟ็ กต์เสี ยงที่ต้ งั ค่าไว้ล่วงหน้า



PLAY MODE (หน้ า 20)
กดเพื่อเลือกโหมดการเล่นส�ำหรับเล่น
อุปกรณ์ USB



REPEAT/FM MODE
ˋˋกดเพื่อเลือกโหมดเล่นซ�้ำส�ำหรับฟั งก์ชน
ั
USB (หน้า 20)
ˋˋกดเพื่อเลือกโหมดการรับคลื่นวิทยุ FM
(เสี ยงโมโนหรื อสเตอริ โอ) เมื่อมีการใช้
ฟังก์ชนั จูนเนอร์ (หน้า 21)



MUTING
กดเพื่อปิ ดเสี ยง



SW LEVEL (หน้ า 29)
กดเพื่อปรับระดับเสี ยงของซับวูฟเฟอร์



SOUND FIELD (หน้ า 29)
กดเพื่อเลือกซาวด์ฟิลด์ที่ต้ งั ค่าไว้ล่วงหน้า



RETURN
กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้



TIMER MENU (หน้ า 17, 34)
กดเพื่อตั้งเวลานาฬิกาและตัวตั้งเวลา



DISPLAY (หน้ า 18, 33)
กดเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนจอแสดงผล



SLEEP (หน้ า 34)
กดเพื่อตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิ ดระบบ

* ปุ่ ม , VOL + และ  จะมีปุ่มนูนสัมผัส ใช้
ปุ่ มนูนสัมผัสนี้เป็ นต�ำแหน่งอ้างอิงในขณะใช้งาน
เครื่ องเสี ยง
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เริ่ มต้นใช้งาน

การติ ดตัง้ เครื่องเสียง
ภาพประกอบด้านล่างเป็ นภาพตัวอย่างส�ำหรับ
วิธีการติดตั้งเครื่ องเสี ยง
ˎˎการติดตั้งระบบล�ำโพงกับชั้นวางทีวี

หมายเหตุ
ˎˎใช้ความระมัดระวังต่อไปนี้ ในขณะติดตั้งระบบล�ำโพง

และซับวูฟเฟอร์

่ ริ เวณแผง
ˋˋอย่าอุดกั้นช่องระบายอากาศที่อยูบ
ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์

ˋˋอย่าวางระบบล�ำโพงและซับวูฟเฟอร์ ในตูโ้ ลหะ
ˋˋอย่าตั้งวางวัตถุ เช่น ตูเ้ ลี้ยงปลา กั้นระหว่างระบบ

ล�ำโพงกับซับวูฟเฟอร์

ั ระบบล�ำโพงโดยให้อยู่
ˋˋวางซับวูฟเฟอร์ ไว้ใกล้กบ
ในห้องเดียวกัน

ˎˎในกรณี ที่วางระบบล�ำโพงไว้ดา้ นหน้าทีวี ต้องแน่ใจว่า

ไม่ได้บดบังหน้าจอทีวหี รื อเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล
ของทีวี หากวางระบบล�ำโพงตั้งบังเซ็นเซอร์
รี โมทคอนโทรลของทีวี รี โมทคอนโทรลอาจไม่
สามารถสัง่ งานควบคุมทีวไี ด้

ˎˎการติดตั้งระบบล�ำโพงกับผนัง (หน้า 11)

ˎˎการติดตั้งระบบล�ำโพงกับซับวูฟเฟอร์

(หน้า 12)

10TH

การติ ดตัง้ ระบบล�ำโพงกับผนัง
หมายเหตุ

2 ขันสกรูเข้าไปในผนัง

ควรปล่อยให้สกรู ยนื่ พ้นจากผนังประมาณ 6 ถึง
7 มม.

ˎˎใช้สกรู ที่เหมาะสมกับความแข็งแรงและประเภทวัสดุ

1

เตรียมสกรู (ไม่ได้ให้มาด้วย) ที่เหมาะสม
กับรูต่างๆ ที่อยู่ด้านหลังของระบบล�ำโพง

142 มม.

6 ถึง 7 มม.

เริม่ ต้นใช้งาน

ของผนัง เนื่องจากผนังแผ่นยิปซัมมีความเปราะบาง
เป็ นอย่างมาก จึงต้องยึดสกรู เข้ากับพุกให้แน่น ติดตั้ง
ระบบล�ำโพงเข้ากับบริ เวณผนังเรี ยบที่มีการเสริ มแรง
และอยูใ่ นแนวตั้ง
ˎˎต้องแน่ใจว่าได้ทำ� การว่าจ้างตัวแทนจ�ำหน่าย Sony
หรื อผูร้ ับจ้างที่ได้รับอนุญาตให้ทำ� การติดตั้งและ
ให้ความใส่ ใจด้านความปลอดภัยเป็ นพิเศษในขณะ
ท�ำการติดตั้ง
ˎˎSony จะไม่รับผิดชอบต่ออุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งไม่เหมาะสม ความแข็งแรงของ
ผนังที่ไม่เพียงพอ การติดตั้งโดยใช้สกรู ไม่ถกู ต้องหรื อ
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เป็ นต้น

3 แขวนระบบล�ำโพงเข้ากับสกรู

ปรับให้รูที่ดา้ นหลังล�ำโพงอยูใ่ นต�ำแหน่งที่ตรง
กันกับสกรู จากนั้นแขวนระบบล�ำโพงเข้ากับสกรู
ทั้ง 2 ตัว

4 มม.
มากกว่า 25 มม.
รูดา้ นหลังของระบบล�ำโพง
5 มม.
10 มม.

11TH

การติ ดตัง้ ระบบล�ำโพงกับ
ซับวูฟเฟอร์
วางระบบล�ำโพงไว้ดา้ นบนซับวูฟเฟอร์ ()
จากนั้นกดระบบล�ำโพงลงมาเบาๆ จนกระทัง่
ตัวล็อคดันเข้าที่ ()

ตัวล็อค

หากต้องการแยกส่วนระบบล�ำโพงออกจาก
ซับวูฟเฟอร์
ค่อยๆ เอียงระบบล�ำโพงไปทางด้านหลัง แล้ว
ยกขึ้น

12TH

หมายเหตุ
ห้ามฝื นหรื อดันบริ เวณที่ใกล้กบั ส่ วนด้านข้างของระบบ
ล�ำโพง การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้ระบบล�ำโพง
ตกลงมา

ติ ดตัง้ เครื่องเสียงอย่างแน่ นหนา

เริม่ ต้นใช้งาน

 ขัว้ ต่อสีแดง
 ขัว้ ต่อสีขาว
 สายอากาศ FM แบบลวด (ยืดออก

ตามแนวนอน)

 ไปยังเต้ารับทีผ
่ นัง

 SPEAKERS

ต่อสายล�ำโพงของระบบล�ำโพง
 ช่องสัญญาณ AUDIO OUT/

PARTY CHAIN OUT L/R
ใช้สายสัญญาณเสี ยง (ไม่ได้ให้มาด้วย) ต่อเข้า
กับช่องสัญญาณเสี ยงเข้าของอุปกรณ์เสริ ม
(เช่น VCR) หรื อเครื่ องเสี ยงอีกเครื่ องหนึ่งเพื่อ
สร้างระบบเครื อข่ายงานเลี้ยง (หน้า 30)

 ช่องสัญญาณ AUDIO IN/

PARTY CHAIN IN L/R
ใช้สายสัญญาณเสี ยง (ไม่ได้ให้มาด้วย) ต่อเข้า
กับช่องสัญญาณเสี ยงออกของอุปกรณ์เสริ ม
(เช่น ทีวหี รื อเครื่ องเสี ยง/เครื่ องเล่นวิดีโอ)
หรื อเครื่ องเสี ยงอีกเครื่ องหนึ่งเพื่อสร้างระบบ
เครื อข่ายงานเลี้ยง (หน้า 30)

13TH

 OPT IN ช่องสัญญาณ (สัญญาณเข้า

แบบออปติ คลั )
ใช้สายออปติคลั ดิจิตอล (มีให้มาด้วย) ต่อเข้า
กับช่องสัญญาณออกแบบดิจิตอล (ออปติคลั )
ของทีวี เมื่อต้องการฟังเสี ยงทีวโี ดยใช้เครื่ อง
เสี ยงนี้ (หน้า 15)

การใส่แบตเตอรี่
ใส่ แบตเตอรี่ R03 (ขนาด AAA) จ�ำนวนสอง
ก้อนที่ให้มาด้วย โดยจัดให้ข้วั ตรงตามภาพที่
แสดงด้านล่าง

 FM ANTENNA

ค้นหาต�ำแหน่งและแนวการจัดวางที่ช่วยให้
รับสัญญาณได้ดี เมื่อท�ำการติดตั้งสายอากาศ
พยายามให้สายอากาศอยูห่ ่างจากสายไฟฟ้ า
และสาย USB เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
 พลังงานไฟฟ้ า

ต่อสายไฟฟ้ าเข้ากับเต้ารับติดผนัง
เมื่อมีการเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้ า การสาธิตการ
ใช้งาน (หน้า 18) จะเริ่ มต้นโดยอัตโนมัติ หาก
ท่านกด  เพื่อเปิ ดเครื่ อง การสาธิตการ
ท�ำงานด้งกล่าวก็จะสิ้ นสุ ดลง
หมายเหตุ
ˎˎอย่าใส่ แบตเตอรี่ เก่าและใหม่ปนกันหรื อใช้แบตเตอรี่

หลายประเภทพร้อมๆ กัน

ˎˎหากท่านไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลเป็ นเวลานาน ให้

ถอดแบตเตอรี่ ออก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี ยหายจาก
แบตเตอรี่ ร่ัวหรื อสนิมกัดกร่ อน

เมื่อต้องการสังงานซั
่
บวูฟเฟอร์โดยใช้
รีโมทคอนโทรล
หันรี โมทคอนโทรลให้ตรงกับเซ็นเซอร์
รี โมทคอนโทรลของซับวูฟเฟอร์

14TH

การเตรียมอุปกรณ์สำ� หรับเสียงทีวี
ท่านสามารถฟังเสี ยงทีวผี า่ นเครื่ องเสี ยงนี้ได้ โดยเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์เข้ากับทีวตี ามภาพที่แสดง
ด้านล่าง ด้วยสายออปติคลั ดิจิตอล (มีให้มาด้วย)
ช่องสัญญาณออกแบบ
ดิจติ อล (ออปติคลั )
ทีวี

เริม่ ต้นใช้งาน

สายออปติคลั ดิจติ อล
(มีให้มาด้วย)

ด้านหลังซับวูฟเฟอร์

เมื่อต้องการฟังเสียงทีวีด้วยการเชื่อมต่อแบบออปติ คลั ดิ จิตอล
เปิ ดทีวี จากนั้นกด FUNCTION +/– ซ�้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกฟังก์ชนั ออปติคลั
หมายเหตุ
เครื่ องเสี ยงอาจเข้าสู่ โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ หากระดับเสี ยงของทีวที ี่เชื่อมต่อเบาเกินไป ปรับระดับเสี ยงของทีวี
หากท่านปิ ดฟังก์ชนั สแตนบายด์อตั โนมัติ ให้ดูที่ “การตั้งค่าฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติ” (หน้า 36)

ค�ำแนะน�ำ

ˎˎท่านยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เครื่ องเล่น DVD เป็ นต้น) เข้าทางช่องสัญญาณ OPT IN ได้อีกด้วย เมื่อเชื่อม

ต่อกับอุปกรณ์ดงั กล่าว ให้ต่อช่องสัญญาณ OPT IN เข้ากับช่องสัญญาณออกแบบดิจิตอล (ออปติคลั ) ของอุปกรณ์ดว้ ย
วิธีการเดียวกันตามภาพที่แสดงด้านบน ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ของท่าน
ˎˎหากสัญญาณเสี ยงออกจากเครื่ องมีระดับต�่ำ เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ให้ลองปรับการตั้งค่าสัญญาณเสี ยงออก
จากอุปกรณ์ซ่ ึงเชื่อมต่ออยู่ วิธีน้ ีอาจช่วยปรับระดับสัญญาณเสี ยงออกให้ดีข้ ึนได้ ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการ
ใช้งานของอุปกรณ์ของท่าน

ถ้า “CODE 01” ปรากฏขึน้ บนจอแสดงผลของซับวูฟเฟอร์
เมื่อสัญญาณเสียงเข้าไปยังเครื่ องเสียงเป็ นอย่างอืน่ ที่ไม่ใช่สญ
ั ญาณ Linear PCM แบบ 2 ช่องเสียง
ข้อความ “CODE 01” (บ่งบอกว่าไม่รองรับสัญญาณเสียงเข้า) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของ
ซับวูฟเฟอร์
ในกรณี น้ ี ให้เลือกโหมดสัญญาณเสี ยงออกที่เหมาะสมจากทีวหี รื ออุปกรณ์ภายนอก เพื่อส่ งออก
สัญญาณเสี ยง Linear PCM แบบ 2 ช่องเสี ยง

15TH

เมื่อไม่ได้ยินเสียงทีวีออกจากเครื่องเสียง
หากมีขอ้ ความ “CODE 01” ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล และไม่ได้ยนิ เสี ยงทีวอี อกจาก
ซับวูฟเฟอร์และระบบล�ำโพง ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้และด�ำเนินการแก้ไขจากทีวี
ˎˎตรวจสอบว่าได้ต้ งั ค่าสัญญาณออกของล�ำโพงให้ใช้ลำ� โพงภายนอกหรื อไม่
ตัวอย่างเช่น: KDL-42W800B
1 กดปุ่ ม HOME บนรี โมทคอนโทรลของทีวี จากนั้นเลือกรายการการตั้งค่า
2 เลือกรายการการตั้งค่าเสี ยง จากนั้นเลือกรายการการตั้งค่าล�ำโพง
3 เลือกโหมดสัญญาณออกของล�ำโพงภายนอก
ˎˎตรวจสอบการตั้งค่าสัญญาณเสี ยงออก และหากได้เลือกโหมดอัตโนมัติไว้ ให้เปลี่ยนเป็ น

โหมดสัญญาณออก PCM เครื่ องเสี ยงนี้รองรับเฉพาะรู ปแบบ Linear PCM แบบ 2 ช่องเสี ยง
เท่านั้น
ตัวอย่างเช่น: KDL-42W800B
1 กดปุ่ ม HOME บนรี โมทคอนโทรลของทีวี จากนั้นเลือกรายการการตั้งค่า
2 เลือกรายการการตั้งค่าเสี ยง จากนั้นเลือกรายการการตั้งค่าสัญญาณเสี ยงออกแบบดิจิตอล
3 เลือกโหมดสัญญาณออก PCM

หมายเหตุ
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นใช้สำ� หรับทีวี Sony ในกรณี ทีวหี รื ออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าจากรายการที่
คล้ายกัน ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานของทีวหี รื ออุปกรณ์ภายนอกของท่าน

16TH

การเคลื่อนย้ายซับวูฟเฟอร์
หรือระบบล�ำโพง

1 กด  เพื่อเปิ ดเครื่อง
2 กด TIMER MENU

หากข้อความ “PLAY SET” หรื อ “TIMER SEL”
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล ให้กด / ซ�้ำหลายๆ
ครั้ง เพื่อเลือก “CLOCK” จากนั้นกด

3 กด / ซ�ำ้ เพื่อตัง้ ค่าชัวโมง
่
จากนัน้ กด
4 กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อตัง้ ค่านาที

เริม่ ต้นใช้งาน

ก่อนเคลื่อนย้ายซับวูฟเฟอร์หรื อระบบล�ำโพง
ให้ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดออก
ในระหว่างเคลื่อนย้ายซับวูฟเฟอร์หรื อระบบ
ล�ำโพง จับมือจับให้แน่นเพื่อป้ องกันไม่ให้
ตกลงมา

การตัง้ ค่านาฬิ กา

จากนัน้ กด

หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถตั้งนาฬิกาในโหมดประหยัดพลังงานได้

หมายเหตุ
อย่าเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปพร้อมกันทั้งชุดในครั้งเดียว
ในกรณี ที่วางระบบล�ำโพงไว้บนซับวูฟเฟอร์

17TH

การเปลี่ยนโหมดการแสดงผล
กด DISPLAY ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ ในขณะที่เครื่อง
ปิ ดอยู่
แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ ม โหมดการแสดงผลก็จะ
เปลี่ยนไปดังต่อไปนี้
การสาธิ ตการใช้งาน

จอแสดงผลจะเลื่อนแสดงข้อความเกี่ยวกับ
คุณลักษณะส�ำคัญต่างๆ ของเครื่ องเสี ยงนี้
ไม่แสดงผล (โหมดประหยัดพลังงาน)

จอแสดงผลจะดับเพื่อประหยัดพลังงาน ตัวตั้ง
เวลาและนาฬิกายังคงท�ำงานต่อ
นาฬิ กา

จอแสดงผลของนาฬิกาจะเปลี่ยนเข้าสู่ โหมด
ประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติหลังจากผ่าน
ไปสองสามวินาที
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การเล่น USB

ก่อนใช้งานอุปกรณ์ USB
ส�ำหรับอุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่ วมกันได้
ให้ดูที่ “ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่ วมกัน
ได้” (หน้า 37)
(ท่านสามารถใช้อุปกรณ์ Apple กับเครื่ องเสี ยง
นี้ผา่ นทางการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เท่านั้น)

การเล่นอุปกรณ์ USB
รู ปแบบไฟล์เสี ยงที่สามารถเล่นด้วย
เครื่ องเสี ยงนี้มีดงั ต่อไปนี้:
ˋˋMP3: นามสกุลไฟล์ “.mp3”
ˋˋWMA: นามสกุลไฟล์ “.wma”
ˋˋAAC: นามสกุลไฟล์ “.m4a”, “.mp4” หรื อ
“.3gp”
ˋˋWAV: นามสกุลไฟล์ “.wav”

1

การเล่น USB

หากไฟล์เสี ยงมีนามสกุลไฟล์ตามที่ระบุไว้
ข้างต้น แต่ไม่ได้อยูใ่ นรู ปแบบดังกล่าว
เครื่ องอาจมีเสี ยงรบกวนหรื ออาจเกิดความ
เสี ยหายได้
ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องต่อ
หมายเหตุ
ท่านสามารถใช้อะแด็ปเตอร์ USB (ไม่ได้ให้มาด้วย)
เพื่อต่ออุปกรณ์ USB เข้าทางช่องต่อ ที่ซบั วูฟเฟอร์
ในกรณี ที่อุปกรณ์ USB มีข้วั ต่อแบบอื่น

2 กด FUNCTION +/– ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อ
เลือกฟังก์ชนั USB

3 กด  เพื่อเริ่มเล่น

เครื่ องเสี ยงจะเล่นไฟล์เสี ยงตามล�ำดับที่แตกต่าง
กัน โดยขึ้นอยูก่ บั โหมดการเล่น (หน้า 20)
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เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดการเล่น
กด PLAY MODE ซ�้ำหลายๆ ครั้ง
ˎˎเล่นปกติ (ไม่ปรากฏข้อความ): เล่นไฟล์
เสี ยงทั้งหมดในอุปกรณ์ USB
1)
ˎˎเล่นโฟลเดอร์ (“FLDR”) : เล่นไฟล์เสี ยง
ทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่ระบุในอุปกรณ์ USB
2)3)
ˎˎสุ่ มเล่น (“SHUF”) : สุ่ มเล่นไฟล์เสี ยง
ทั้งหมดในอุปกรณ์ USB
1)

ท่านไม่สามารถเลือกโหมดเล่นโฟลเดอร์และ “
”
พร้อมกันได้
2)
ท่านไม่สามารถเลือกโหมดสุ่ มเล่นและโหมดเล่นซ�้ำ
พร้อมกันได้
3)
เมื่อท่านปิ ดเครื่ อง เครื่ องเสี ยงจะลบข้อมูลโหมด
สุ่ มเล่นที่เลือกไว้ และโหมดการเล่นก็จะกลับสู่
โหมดเล่นปกติ

เมื่อต้องการเล่นแบบซ�ำ้ ๆ (เล่นซ�ำ้ )
กด REPEAT ซ�้ำหลายๆ ครั้ง
ˎˎ : เล่นซ�้ำไฟล์เสี ยงทั้งหมดในอุปกรณ์
USB หรื อในโฟลเดอร์ที่ระบุ
ˎˎ : เล่นซ�้ำไฟล์เสี ยง
การใช้ระบบเพื่อชาร์จแบตเตอรี่
ท่านสามารถใช้ระบบเป็ นที่ชาร์จแบตเตอรี่
ส�ำหรับอุปกรณ์ USB ซึ่งจะท�ำการชาร์จเมื่อ
เปิ ดใช้งานระบบ
กด FUNCTION +/– ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
ฟังก์ชนั USB
การชาร์จจะเริ่ มต้นเมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์
USB เข้ากับช่องต่อ ส�ำหรับรายละเอียด
โปรดดูที่คู่มือผูใ้ ช้ที่มากับอุปกรณ์ USB ของ
ท่าน
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หมายเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB

ˎˎล�ำดับการเล่นส�ำหรับเครื่ องเสี ยงนี้ อาจแตกต่างจาก

ล�ำดับการเล่นของเครื่ องเล่นเพลงดิจิตอลที่เชื่อมต่ออยู่

ˎˎเครื่ องเสี ยงนี้ สามารถรองรับโฟลเดอร์
ˋˋในอุปกรณ์ USB ได้สูงสุ ดถึง 256 โฟลเดอร์
ˋˋไฟล์เสี ยงในอุปกรณ์ USB ได้สูงสุ ดถึง 65,536 ไฟล์
ˋˋไฟล์เสี ยง 256 ไฟล์ต่อโฟลเดอร์

จูนเนอร์

การฟังวิ ทยุ
1

กด FUNCTION +/– ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อ
เลือกฟังก์ชนั จูนเนอร์

2 ส�ำหรับการสแกนอัตโนมัติ:

ส�ำหรับการจูนด้วยตนเอง:

กด TUNING+/– ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อจูนหาสถานี
วิทยุที่ตอ้ งการ
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจูนหาสถานีวทิ ยุ FM ที่มีบริ การ RDS
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล เช่น ชื่อบริ การ
หรื อชื่อสถานีวทิ ยุ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล RDS
ได้โดยกด DISPLAY ซ�้ำหลายๆ ครั้ง

ท่านสามารถบันทึกสถานีวทิ ยุ FM ได้สูงสุ ดถึง
20 สถานี เพื่อเป็ นสถานีโปรด

1 จูนหาสถานี วิทยุที่ต้องการ
2 กด TUNER MEMORY

หมายเลขทีต่ งั ้ ไว้

3 กด PRESET+/– ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก
หมายเลขที่ตงั ้ ไว้ตามที่ต้องการ จากนัน้
กด

จูนเนอร์

กด TUNING+/– ค้างไว้จนกระทัง่ ความถี่เริ่ ม
เปลี่ยนแปลงบนจอแสดงผล
การสแกนจะยุติโดยอัตโนมัติและข้อความ
“TUNED” จะติดสว่างในจอแสดงผล เมื่อพบ
สถานีวทิ ยุ
หากข้อความ “TUNED” ไม่ติดสว่าง และการ
สแกนไม่ยตุ ิ ให้กด  เพื่อยุติการสแกน จากนั้น
ให้ทำ� การจูนด้วยตนเอง (ด้านล่าง)

การตัง้ ค่าสถานี วิทยุ

ข้อความ “COMPLETE” จะปรากฏบนจอ
แสดงผลและเครื่ องก็จะท�ำการบันทึกสถานี
หากมีการก�ำหนดหมายเลขที่ต้ งั ไว้และท่านได้
เลือกให้สถานีวทิ ยุอื่นไว้แล้ว สถานีวทิ ยุน้ นั จะถูก
แทนที่ดว้ ยสถานีวทิ ยุใหม่

เมื่อต้องการเปิ ดฟังสถานี วิทยุที่ตงั ้ ไว้
กด PRESET+/– ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
หมายเลขที่ต้ งั ไว้ตามที่ตอ้ งการ

ค�ำแนะน�ำ

เมื่อต้องการลดเสี ยงรบกวนต่อเนื่องจากสถานีวทิ ยุ FM
สเตอริ โอซึ่ งมีสญ
ั ญาณไม่ชดั เจน ให้กด FM MODE ซ�้ำ
หลายๆ ครั้งจนกว่าข้อความ “MONO” จะติดสว่างใน
จอแสดงผล ท่านจะไม่สามารถฟังเสี ยงแบบสเตอริ โอได้
แต่การรับสัญญาณจะดีข้ ึน
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BLUETOOTH

เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย
BLUETOOTH
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การฟังดนตรีผา่ นระบบ
ไร้สายด้วยอุปกรณ์
BLUETOOTH

BLUETOOTH เทคโนโลยีไร้สายเป็ น
เทคโนโลยีไร้สายแบบระยะใกล้ที่ช่วยให้
อุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ สามารถสื่ อสารข้อมูล
ผ่านระบบไร้สายระหว่างกันได้
BLUETOOTH เทคโนโลยีไร้สายจะสามารถ
ท�ำงานได้ในระยะประมาณ 10 เมตร

ท่านสามารถฟังดนตรี จากอุปกรณ์
BLUETOOTH ของท่านผ่านการเชื่อมต่อ
แบบไร้สายได้

เวอร์ชนั โปรไฟล์ และตัวแปลงสัญญาณ
BLUETOOTH ที่รองรับ
เวอร์ชนั BLUETOOTH ที่รองรับ:
ั มาตรฐาน 3.0
ˎˎBLUETOOTH เวอร์ ชน
โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่รองรับ:
ˎˎA2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
ˎˎAVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control
Profile)
ตัวแปลงสัญญาณ BLUETOOTH ที่รองรับ:
ˎˎSBC (Sub Band Codec)
ˎˎAAC (Advanced Audio Coding)

ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH จะติดสว่าง
หรื อกะพริ บเป็ นสี น้ ำ� เงิน เพื่อแสดงสถานะ
ของ BLUETOOTH

เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ
BLUETOOTH

สถานะของเครื่องเสียง

สถานะของไฟแสดง
สถานะ

BLUETOOTH พร้อม
กะพริ บช้าๆ
ใช้งาน
BLUETOOTH ก�ำลังจับคู่ กะพริ บอย่างรวดเร็ ว
BLUETOOTH เชื่อมต่อ ติดสว่าง
ส�ำเร็ จแล้ว

การจับคู่เครื่องเสียงนี้ กบั อุปกรณ์
BLUETOOTH
การจับคู่เป็ นการด�ำเนินการซึ่งอุปกรณ์
BLUETOOTH จะท�ำการลงทะเบียนระหว่าง
อุปกรณ์ดงั กล่าวไว้ล่วงหน้า เมื่อได้ดำ� เนินการ
จับคู่ไว้แล้ว ก็ไม่จำ� เป็ นต้องจับคู่อีก
หากอุปกรณ์ของท่านเป็ นโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ NFC ได้
ก็ไม่จำ� เป็ นต้องท�ำตามขั้นตอนการจับคู่ต่อไป
นี้ ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนด้วยเพียงสัมผัสเดียว
(NFC)” (หน้า 24)
วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ห่างจาก
เครื่องเสียงในระยะไม่เกิ น 1 เมตร

2 กด BLUETOOTH ที่ซบั วูฟเฟอร์ เพื่อเลือก
ฟังก์ชนั BLUETOOTH

ข้อความ “BT AUDIO” จะปรากฏบนจอแสดงผล
หมายเหตุ
หากเครื่ องเสี ยงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
ไว้แล้ว ให้กด BLUETOOTH ที่ซบั วูฟเฟอร์ เพื่อ
ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
ดังกล่าว

3 กด BLUETOOTH บนซับวูฟเฟอร์ค้างไว้
ตัง้ แต่ 2 วิ นาทีขึน้ ไป

ข้อความ “PAIRING” จะกะพริ บในจอแสดงผล

4 ท�ำตามขัน้ ตอนการจับคู่อปุ กรณ์
BLUETOOTH

ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งาน
ส�ำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน

หมายเลขรุน่ ที่ปรากฏอยู่บนจอแสดงผล
ของอุปกรณ์ BLUETOOTH
ตัวอย่างเช่น เลือก “SONY:HT-GT1”
หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ก�ำหนดให้ใส่
หมายเลขรหัสผ่าน ให้ใส่ “0000”

6 ท�ำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์
BLUETOOTH

เมื่อการจับคู่เสร็ จสิ้ นและท�ำการเชื่อมต่อ
BLUETOOTH ส�ำเร็ จแล้ว จะปรากฏชื่ออุปกรณ์
BLUETOOTH บนจอแสดงผล
การเชื่อมต่ออาจเริ่ มต้นโดยอัตโนมัติหลังจาก
การจับคู่เสร็ จสิ้ น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อุปกรณ์
BLUETOOTH
ท่านสามารถตรวจสอบที่อยูอ่ ุปกรณ์
BLUETOOTH ได้โดยกด DISPLAY ซ�้ำ
หลายๆ ครั้ง

BLUETOOTH

1

5 เลือกหมายเลขรุ่นของเครื่องเสียงนี้ จาก

หมายเหตุ
ˎˎท่านสามารถจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุ ด

ถึง 9 ตัว หากมีการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ตัวที่
10 อุปกรณ์ที่จบั คู่ไว้นานที่สุดจะถูกลบออก
ˎˎ“หมายเลขรหัสผ่าน (Passkey)” อาจเรี ยกว่า
“รหัสปลดล็อค (Passcode)”, “รหัส PIN (PIN code)”,
“หมายเลข PIN (PIN number)” หรื อ “รหัสผ่าน
(Password)” เป็ นต้น ขึ้นอยูก่ บั อุปกรณ์น้ นั ๆ
ˎˎสถานะพร้อมจับคู่ของเครื่ องเสี ยงจะถูกยกเลิก เมื่อ
เวลาผ่านไปประมาณ 5 นาที หากจับคู่ไม่สำ� เร็ จ
ให้ทำ� ตามขั้นตอนที่ 1 ซ�้ำ
ั อุปกรณ์ BLUETOOTH
ˎˎหากท่านต้องการจับคู่กบ
อีกตัวหนึ่ง ให้ทำ� ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 ซ�้ำ

เมื่อต้องการยกเลิ กการจับคู่
กด BLUETOOTH บนซับวูฟเฟอร์คา้ งไว้
ตั้งแต่ 2 วินาทีข้ ึนไป จนกระทัง่ ข้อความ
“BT AUDIO” ปรากฏบนจอแสดงผล
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การเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ด้วยเพียงสัมผัสเดียว (NFC)
เมื่อท่านน�ำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถ
ใช้ระบบ NFC ได้ สัมผัสกับเครื่ องหมาย N ที่
ซับวูฟเฟอร์ เครื่ องเสี ยงจะมีการท�ำงานโดย
อัตโนมัติดงั นี้:
ˋˋเปิ ดใช้งานฟั งก์ชน
ั BLUETOOTH
ˋˋจับคู่ให้เสร็ จเรี ยบร้อย
ˋˋเชื่ อมต่อ BLUETOOTH ให้เสร็ จเรี ยบร้อย
“NFC” คืออะไร?
NFC (Near Field Communication (การสื่ อสาร
ระยะใกล้)) เป็ นเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือและแท็ก IC
สามารถสื่ อสารผ่านระบบไร้สายแบบ
ระยะใกล้ระหว่างกันได้ ด้วยฟังก์ชนั NFC นี้
ท่านจึงสามารถด�ำเนินการสื่ อสารข้อมูลให้
ส�ำเร็ จได้อย่างง่ายดาย เพียงสัมผัสกับต�ำแหน่ง
จุดสัมผัสที่กำ� หนดไว้บนอุปกรณ์ที่สามารถใช้
ระบบ NFC ได้

1

ดาวน์ โหลดแล้วติ ดตัง้ แอป
“NFC Easy Connect”

ดาวน์โหลดแอป Android™ ฟรี จาก Google
Play™ โดยค้นหา “NFC Easy Connect” หรื อเข้า
ใช้งานโดยใช้รหัสสองมิติดา้ นล่าง อาจมีการคิด
ค่าใช้จ่ายในการสื่ อสารข้อมูล
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รหัสสองมิ ติ* ส�ำหรับเข้าใช้งานโดยตรง
* ใช้แอปส�ำหรับอ่านรหัสสองมิติ

หมายเหตุ
ˎˎแอปดังกล่าวอาจไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ

และ/หรื อบางภูมิภาค

ั NFC ได้โดยไม่ตอ้ งติดตั้ง
ˎˎท่านสามารถใช้ฟังก์ชน

แอปดังกล่าว โดยขึ้นอยูก่ บั โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ที่ใช้ ในกรณี น้ ี อาจมีรูปแบบการใช้งานและข้อมูล
จ�ำเพาะที่แตกต่างกัน ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดู
คู่มือการใช้งานของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานได้

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีฟังก์ชนั NFC
ติดตั้งมาให้ (OS: Android 2.3.3 หรื อสูง
กว่า ยกเว้น Android 3.x)

2 เริ่มต้นใช้งานแอป “NFC Easy Connect”
ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีหน้าจอของแอพพลิเคชัน
ปรากฏขึ้นมา

3 สัมผัสโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้ตรงกับ

เครื่องหมาย N บนซับวูฟเฟอร์ จนกว่า
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะสัน่

ค�ำแนะน�ำ

หากไม่สามารถจับคู่และเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้
ให้ดำ� เนินการดังต่อไปนี้
ˋˋเปิ ดใช้งาน “NFC Easy Connect” อีกครั้ง แล้วขยับ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้าไปใกล้เครื่ องหมาย N ช้าๆ
ˋˋถอดเคสออกจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หากใช้เคส
ส�ำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีจำ� หน่ายทัว่ ไป

ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH
ได้โดยต่อเครื่ องเสี ยงเข้ากับอุปกรณ์
BLUETOOTH โดยใช้ AVRCP
ตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้ก่อนท�ำการ
เล่นดนตรี :
ˋˋเปิ ดใช้งานฟั งก์ชน
ั BLUETOOTH ของ
อุปกรณ์ BLUETOOTH
ˋˋได้ทำ� การจับคู่เสร็ จเรี ยบร้อย
เมื่อต้องการเล่นดนตรีผา่ นอุปกรณ์
BLUETOOTH ที่สามารถใช้ระบบ NFC ได้
1 กด BLUETOOTH ที่ซบั วูฟเฟอร์ เพื่อเลือก
ฟังก์ชนั BLUETOOTH

ข้อความ “BT AUDIO” จะปรากฏบนจอแสดงผล

BLUETOOTH

ท�ำการเชื่อมต่อให้เสร็ จสิ้ น โดยท�ำตามค�ำแนะน�ำ
ต่างๆ ที่ปรากฏอยูใ่ นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
เมื่อสามารถเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้สำ� เร็ จ
ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH จะหยุดกะพริ บ
และติดสว่าง BLUETOOTH ชื่ออุปกรณ์จะ
ปรากฏบนจอแสดงผล
ท่านสามารถเปลี่ยนแหล่งก�ำเนิดเสี ยงจาก
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปเป็ นอุปกรณ์
BLUETOOTH ที่สามารถใช้ระบบ NFC ได้
ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งาน
ส�ำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน

การฟังดนตรีผา่ นอุปกรณ์
BLUETOOTH

2 ท�ำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เครื่ องเสี ยงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุ ดโดยอัตโนมัติ
ท�ำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จากอุปกรณ์
BLUETOOTH หากไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์
ดังกล่าวได้
เมื่อสามารถเชื่อมต่อได้แล้ว ชื่ออุปกรณ์
BLUETOOTH จะปรากฏบนจอแสดงผล

3 กด  เพื่อเริ่ มเล่น

โดยขึ้นอยูก่ บั อุปกรณ์ BLUETOOTH

ˋˋท่านอาจต้องกด  สองครั้ง

ˋˋท่านอาจต้องเริ่ มเล่นแหล่งก�ำเนิ ดเสี ยงผ่าน

อุปกรณ์ BLUETOOTH
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หมายเหตุ
ˎˎเมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่ องเสี ยงกับอุปกรณ์

BLUETOOTH ใดๆ ได้ เครื่ องก็จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุ ดให้โดยอัตโนมัติ
เมื่อกด 
ˎˎหากท่านพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH
อีกตัวหนึ่งเข้ากับเครื่ องเสี ยง เครื่ องจะยกเลิกการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่กำ� ลังเชื่อมต่ออยู่

เมื่อต้องการเล่นดนตรีผา่ นโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ NFC ได้
สัมผัสโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยให้ตรงกับ
เครื่ องหมาย N บนตัวเครื่ อง เพื่อท�ำการ
เชื่อมต่อ BLUETOOTH
เริ่ มการเล่นแหล่งก�ำเนิดเสี ยงในโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเล่น โปรดดูคู่มือการใช้งานของโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนของท่าน
เมื่อต้องการยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
 สำ� หรับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่สามารถ

ใช้ระบบ NFC ได้

กด BLUETOOTH ที่ซบั วูฟเฟอร์ ข้อความ
“BT AUDIO” จะปรากฏบนจอแสดงผล
เนื่องจากขึ้นอยูก่ บั อุปกรณ์ BLUETOOTH
นั้นๆ เครื่ องเสี ยงจึงอาจยุติการเชื่อมต่อ
BLUETOOTH โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณหยุดเล่น
 สำ� หรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้

ระบบ NFC ได้

สัมผัสโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกับเครื่ องหมาย N
ที่ซบั วูฟเฟอร์อีกครั้ง
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การลบข้อมูลการลงทะเบียนการ
จับคู่ทงั ้ หมด
ใช้ปุ่มบนซับวูฟเฟอร์เพื่อด�ำเนินการตาม
ขั้นตอนดังกล่าว

1

กด BLUETOOTH ที่ซบั วูฟเฟอร์ เพื่อเลือก
ฟังก์ชนั BLUETOOTH

ข้อความ “BT AUDIO” จะปรากฏบนจอแสดงผล
หากเครื่ องเสี ยงยังเชื่อมต่ออยูก่ บั อุปกรณ์
BLUETOOTH ชื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH จะ
ปรากฏบนจอแสดงผล กด BLUETOOTH ที่
ซับวูฟเฟอร์ เพื่อยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

2 กด  และ BLUETOOTH ค้างไว้ประมาณ
1 วิ นาที

ข้อความ “BT HIST” และ “CLEAR” จะปรากฏ
บนจอแสดงผล และข้อมูลการจับคู่ท้ งั หมดจะถูก
ลบ

การตัง้ ค่าตัวแปลงสัญญาณ
เสียง BLUETOOTH

การตัง้ ค่าโหมดสแตนด์บาย
BLUETOOTH

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าตัวแปลงสัญญาณ
เสี ยง BLUETOOTH ได้ ก็ต่อเมื่ออุปกรณ์
BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อรองรับระบบ
Advanced Audio Coding (AAC)

โหมดสแตนด์บาย BLUETOOTH จะช่วย
ให้สามารถเปิ ดเครื่ องเสี ยงได้โดยอัตโนมัติ
เมื่อท่านท�ำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับ
อุปกรณ์ BLUETOOTH

1 กด OPTIONS
2 กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก

1 กด OPTIONS
2 กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก

3 กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก “ON”

3 กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก “ON”

“BT AAC” จากนัน้ กด

ˎˎON: เลือกการตั้งค่านี้ หากอุปกรณ์

BLUETOOTH รองรับระบบ Advanced
Audio Coding (AAC)
ˎˎOFF: เลือกการตั้งค่านี้ หากอุปกรณ์
BLUETOOTH รองรับเฉพาะ ระบบ
Sub Band Codec (SBC)

หรือ “OFF” จากนัน้ กด

เมื่อมีการตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย BLUETOOTH
เป็ นเปิ ด เครื่ องเสี ยงจะรอให้มีการเชื่อมต่อ
BLUETOOTH แม้ในระหว่างที่เครื่ องเสี ยงปิ ดอยู่
เมื่อสามารถเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้แล้ว
เครื่ องเสี ยงก็จะเปิ ดโดยอัตโนมัติ

BLUETOOTH

หรือ “OFF” จากนัน้ กด

“BT STBY” จากนัน้ กด

หมายเหตุ
ˎˎท่านสามารถเพลิดเพลินกับเสี ยงคุณภาพสู ง หากเลือก

AAC ในกรณี ที่คุณไม่สามารถรับฟังเสี ยงรู ปแบบ
AAC จากอุปกรณ์ของท่านได้ ให้เลือก “OFF”
ˎˎหากเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ในระหว่างที่เครื่ องเสี ยงยัง
เชื่อมต่ออยูก่ บั อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่ องก็จะ
ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เมื่อ
ต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ทำ� การ
เชื่อมต่อ BLUETOOTH อีกครั้ง
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การเปิ ดหรือปิ ดสัญญาณ
BLUETOOTH

การใช้ “SongPal” ผ่าน
BLUETOOTH

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับเครื่ องเสี ยงจาก
อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จบั คู่ไว้ได้ในทุก
ฟังก์ชนั เมื่อตั้งค่าสัญญาณ BLUETOOTH
ของเครื่ องเป็ นเปิ ด เครื่ องจะเปิ ดสัญญาณ
BLUETOOTH ไว้ตามค่าเริ่ มต้น
ใช้ปุ่มบนซับวูฟเฟอร์เพื่อด�ำเนินการตาม
ขั้นตอนดังกล่าว

เกี่ยวกับแอป
แอปเฉพาะส�ำหรับเครื่ องรุ่ นนี้พร้อมให้
ดาวน์โหลดมาใช้งานได้แล้วจากทั้ง Google
Play และ App Store ค้นหา “SongPal” แล้ว
ดาวน์โหลดแอปฟรี น้ ี เพื่อเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวก

กด  และ BLUETOOTH ค้างไว้ประมาณ
3 วิ นาที
ข้อความ “BT ON” หรื อ “BT OFF” จะปรากฏบน
จอแสดงผล
หมายเหตุ
ˎˎท่านไม่สามารถท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ได้ เมื่อตั้งค่า

สัญญาณ BLUETOOTH เป็ นปิ ด:

ั NFC
ˋˋการเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนที่มีฟังก์ชน
ั อุปกรณ์ BLUETOOTH
ˋˋการจับคู่กบ
ˋˋการลบข้อมูลการจับคู่
ˋˋการใช้ “SongPal” ผ่าน BLUETOOTH

ˎˎเมื่อตั้งค่าสัญญาณ BLUETOOTH เป็ นปิ ด ก็จะไม่

สามารถตรวจพบเครื่ องเสี ยงนี้ และไม่สามารถท�ำการ
เชื่อมต่อจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้
ˎˎหากท่านใช้โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ
NFC ได้สมั ผัสกับเครื่ องหมาย N ที่ซบั วูฟเฟอร์ หรื อ
ตั้งค่าโหมดสแตนบายด์ BLUETOOTH เป็ นเปิ ด
เครื่ องก็จะตั้งค่าสัญญาณ BLUETOOTH ให้เป็ นเปิ ด
โดยอัตโนมัติ

28TH

การปรับตัง้ เสียง

การปรับเสียง
เมื่อต้องการ

เพิ่มเสี ยงเบสและ
สร้างเสี ยงที่มีพลัง
มากขึ้น
เลือกอีควอไลเซอร์
เสี ยงที่ต้ งั ค่าไว้ล่วง
หน้า

ด�ำเนิ นการดังนี้

หมายเหตุ
ไม่สามารถใช้ฟังก์ชนั อีควอไลเซอร์เสี ยงและซาวด์ฟิลด์
พร้อมกันได้

ท่านสามารถเพิม่ หรื อลดระดับย่านความถี่โดย
ละเอียดได้ จากนั้นบันทึกการตั้งค่าดังกล่าวไว้
ในหน่วยความจ�ำเป็ น “CUSTOM EQ”

1 กด OPTIONS
2 กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก
“EQ EDIT” จากนัน้ กด

3 กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อปรับระดับ
อีควอไลเซอร์ จากนัน้ กด
ย่านความถี่

ระดับอีควอไลเซอร์

การปรับตัง้ เสียง

กด BASS BAZUCA
หากต้องการกลับเป็ นเสี ยงปกติ
ให้กดปุ่ มอีกครั้ง
กด AUDIO EQ ซ�้ำหลายๆ ครั้ง
เมื่อต้องการยกเลิกเอฟเฟ็ กต์
เสี ยงที่ต้ งั ค่าไว้ล่วงหน้า ให้กด
AUDIO EQ ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อ
เลือก “FLAT”
เลือกซาวด์ฟิลด์ที่ กด SOUND FIELD ซ�้ำหลายๆ
ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ครั้ง
ปรับระดับเสี ยงของ กด SW LEVEL ซ�้ำหลายๆ ครั้ง
ซับวูฟเฟอร์
เพื่อเลือกระดับเสี ยงที่ตอ้ งการ
เมื่อต้องการปิ ดซับวูฟเฟอร์ ให้
กด SW LEVEL ซ�้ำหลายๆ ครั้ง
เพื่อเลือก “SW OFF”
ปิ ดเสี ยง
กด MUTING
เมื่อต้องการเปิ ดเสี ยงอีกครั้ง ให้
กด VOL +/–

การสร้างการตัง้ ค่า
อีควอไลเซอร์เสียงของ
ตัวเอง

4 ท�ำตามขัน้ ตอนที่ 3 ซ�ำ้ เพื่อปรับระดับ
ย่านความถี่อื่นๆ

เมื่อต้องการเลือกการตัง้ ค่าอีควอไลเซอร์
ที่บนั ทึกไว้
กด AUDIO EQ ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
“CUSTOM EQ”

29TH

การด�ำเนิ นการอื่นๆ

การใช้ฟังก์ชนั เครือข่ายงานเลี้ยง
ท่านสามารถเชื่อมต่อเครื่ องเสี ยงหลายเครื่ องเข้าด้วยกันเป็ นระบบเครื อข่าย เพื่อสร้างบรรยากาศ
งานเลี้ยงที่น่าสนใจมากขึ้น และเพื่อท�ำให้เสี ยงที่ออกมาสู งขึ้น
เครื่ องเสี ยงเครื่ องหนึ่งในชุดระบบจะเปิ ดใช้งานฟังก์ชนั เครื อข่ายงานเลี้ยง เพื่อท�ำหน้าที่เป็ น
“เครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง” และแบ่งปั นดนตรี ร่วมกัน เครื่ องเสี ยงเครื่ องอื่นๆ จะท�ำหน้าที่เป็ น
“เครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยง” และเล่นดนตรี เดียวกันกับที่ “เครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง” ก�ำลังเล่นอยู่

การติ ดตัง้ ระบบเครือข่ายงานเลี้ยง
ท่านสามารถติดตั้งระบบเครื อข่ายงานเลี้ยงได้โดยเชื่อมต่อเครื่ องเสี ยงทุกเครื่ องเข้าด้วยกันด้วย
สายสัญญาณเสี ยง (ไม่ได้ให้มาด้วย)
ก่อนต่อเข้ากับสายสัญญาณต่างๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟฟ้ าออกเรี ยบร้อยแล้ว
 ในกรณี ที่เครื่องเสียงทัง้ หมดมีฟังก์ชน
ั เครือข่ายงานเลี้ยงอยู่ภายในเครื่องอยู่แล้ว

ตัวอย่างเช่น: ในกรณีทท่ี ำ� การเชือ่ มต่อโดยใช้เครือ่ งเสียงเครือ่ งนี้เป็ นเครือ่ งแรก
เครือ่ งทีส่ อง
เครือ่ งแรก

เครือ่ งสุดท้าย

เชือ่ มต่อต่อเนื่องไปจนถึง
เครือ่ งเสียงเครือ่ งสุดท้าย

ด้านหลังซับวูฟเฟอร์
ˎˎเครื่ องเสี ยงเครื่ องใดเครื่ องหนึ่ งสามารถเป็ นเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงในระบบการเชื่อมต่อนี้ ได้
ˎˎท่านสามารถเปลี่ยนเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงเป็ นเครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยงใหม่ได้ หลังจากเปิ ดใช้งาน

ฟังก์ชนั เครื อข่ายงานเลี้ยงจากเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงอีกเครื่ องหนึ่งแล้ว ส�ำหรับรายละเอียด
โปรดดูที่ “เมื่อต้องการเลือกเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงเครื่ องใหม่” (หน้า 32)
ˎˎในระบบการเชื่อมต่อนี้ ต้องต่อเครื่ องเสี ยงเครื่ องสุ ดท้ายเข้ากับเครื่ องเสี ยงเครื่ องแรก
30TH

 ในกรณี ที่เครื่องเสียงไม่มีฟังก์ชน
ั เครือข่ายงานเลี้ยงอยู่ภายในเครื่อง

ตัวอย่างเช่น: ในกรณีทท่ี ำ� การเชือ่ มต่อโดยใช้เครือ่ งเสียงเครือ่ งนี้เป็ นเครือ่ งแรก
เครือ่ งทีส่ อง
เครือ่ งแรก

เครือ่ งสุดท้าย*

เชือ่ มต่อต่อเนื่องไปจนถึง
เครือ่ งเสียงเครือ่ งสุดท้าย

ด้านหลังซับวูฟเฟอร์
* ท่านสามารถต่อเครื่ องเสี ยงที่ไม่มีฟังก์ชนั เครื อข่ายงานเลี้ยงอยูภ่ ายในเครื่ องให้เป็ นเครื่ องสุ ดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าได้เลือกฟังก์ชนั เสี ยงเข้า ให้เครื่ องเสี ยงเครื่ องสุ ดท้ายแล้ว

เล่นดนตรี เดียวกัน เมื่อเปิ ดใช้งานฟังก์ชนั เครื อข่ายงานเลี้ยง

ˎˎในระบบการเชื่อมต่อนี้ จะไม่มีการเชื่อมต่อเครื่ องเสี ยงเครื่ องแรกและเครื่ องสุ ดท้ายเข้าด้วยกัน
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ˎˎท่านต้องเลือกให้เครื่ องเสี ยงเครื่ องแรกเป็ นเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง เพื่อให้เครื่ องเสี ยงทุกเครื่ อง

31TH

ท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเปิ ดใช้งานฟังก์ชนั
เครื อข่ายงานเลี้ยง

เมื่อต้องการปิ ดใช้งานฟังก์ชนั เครือข่าย
งานเลี้ยง
กด PARTY CHAIN บนเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง
หรื อกด PARTY CHAIN บนเครื่ องแม่ข่าย
งานเลี้ยงค้างไว้

1

หมายเหตุ

การเพลิ ดเพลิ นกับระบบ
เครือข่ายงานเลี้ยง

เสียบสายไฟฟ้ า แล้วเปิ ดเครื่องเสียงทุก
เครื่อง

2 ปรับระดับเสียงของเครือ่ งเสียงแต่ละเครือ่ ง
3 เปิ ดใช้งานฟังก์ชนั เครือข่ายงานเลี้ยงให้
เครื่องเสียงที่จะใช้เป็ นเครื่องแม่ข่าย
งานเลี้ยง

กด FUNCTION บนเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงซ�้ำ
หลายๆ ครั้ง เพื่อเลือกฟังก์ชนั ที่ตอ้ งการ (ยกเว้น
ฟังก์ชนั เสี ยงเข้า) จากนั้นเริ่ มต้นเล่น
กด PARTY CHAIN บนเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง
หรื อกด PARTY CHAIN บนเครื่ องแม่ข่ายงาน
เลี้ยงค้างไว้
ข้อความ “PARTY” และ “CHAIN” จะปรากฏบน
จอแสดงผล เครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงจะเริ่ มต้น
ใช้งานระบบเครื อข่ายงานเลี้ยง และเครื่ องเสี ยงที่
เหลือก็จะเป็ นเครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยงโดยอัตโนมัติ
เครื่ องเสี ยงทุกเครื่ องจะเล่นดนตรี เดียวกันกับที่
เครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงก�ำลังเล่น

เมื่อต้องการเลือกเครื่องแม่ข่ายงานเลี้ยง
เครื่องใหม่
เมื่อท�ำการเชื่อมต่อ  ท่านสามารถเลือก
เครื่ องเสี ยงอีกเครื่ องหนึ่งให้เป็ นเครื่ อง
แม่ข่ายงานเลี้ยงเครื่ องใหม่
ท�ำตามขั้นตอนที่ 3 ของ “การเพลิดเพลินกับ
ระบบเครื อข่ายงานเลี้ยง” ซ�้ำให้เครื่ องที่จะ
ใช้เป็ นเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงเครื่ องใหม่
เครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ก็จะ
กลายเป็ นเครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยงโดยอัตโนมัติ
เครื่ องเสี ยงทุกเครื่ องจะเล่นดนตรี เดียวกันกับที่
เครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงเครื่ องใหม่กำ� ลังเล่นอยู่
32TH

ˎˎเนื่ องจากจ�ำนวนเครื่ องเสี ยงทั้งหมดที่ได้เชื่อมต่อมีผล

ต่อการท�ำงาน เครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยงจึงอาจใช้เวลา
ช่วงหนึ่งก่อนที่จะเริ่ มเล่นดนตรี
ˎˎการเปลี่ยนระดับเสี ยงและเอฟเฟ็ กต์เสี ยงที่เครื่ องแม่
ข่ายงานเลี้ยงจะไม่ส่งผลต่อเสี ยงที่ออกจากเครื่ อง
ลูกข่ายงานเลี้ยง
ˎˎเครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยงจะเล่นแหล่งก�ำเนิ ดดนตรี อย่าง
ต่อเนื่องจากเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง แม้วา่ ท่านจะเปลี่ยน
ฟังก์ชนั ให้เครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยงเครื่ องต่างๆ แล้ว
ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถปรับระดับเสี ยง
และเปลี่ยนเอฟเฟ็ กต์เสี ยงให้เครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยง
เครื่ องต่างๆ ได้
ˎˎเมื่อท่านใช้ไมโครโฟนกับเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง จะ
ไม่มีเสี ยงออกมาจากเครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยงเครื่ องต่างๆ
ั เครื อข่ายงานเลี้ยงอยูภ่ ายใน
ˎˎเครื่ องเสี ยงซึ่ งไม่มีฟังก์ชน
เครื่ อง จะไม่สามารถเป็ นเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงได้
ˎˎส�ำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน
เครื่ องเสี ยงอื่นๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานของ
เครื่ องเสี ยงนั้นๆ

การดูข้อมูลบนจอแสดงผล
กด DISPLAY ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ ในขณะเครื่อง
เปิ ดอยู่

ท่านสามารถดูขอ้ มูลดังต่อไปนี้:
ˋˋเวลาเล่นที่ผา่ นไป ชื่อไฟล์และชื่อโฟลเดอร์
ˋˋข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ อง ศิลปิ นและอัลบั้ม (ข้อมูล ID3)
หมายเหตุ
เครื่ องจะแสดงเวลาเล่นที่ผา่ นไปของไฟล์เสี ยงที่เข้า
รหัสโดยใช้ VBR (variable bit rate (อัตราบิตไม่คงที่))
ไม่ถกู ต้อง

การเปลี่ยนรูปแบบการ
ส่องสว่างของล�ำโพง
กด SPEAKER ILLUMINATION ซ�ำ้ หลายๆ
ครัง้ เพื่อเลือกรูปแบบการส่องสว่าง
เมื่อต้องการปิ ดการส่ องสว่าง ให้กด
SPEAKER ILLUMINATION ซ�้ำหลายๆ ครั้ง
เพื่อเลือก “OFF”
หมายเหตุ
หากการส่ องสว่างมีแสงจ้าเกินไป ให้เปิ ดไฟภายในห้อง
หรื อปิ ดการส่ องสว่างดังกล่าว
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33TH

การใช้ตวั ตัง้ เวลา
เครื่ องเสี ยงจะมีฟังก์ชนั ตัวตั้งเวลาให้ใช้งาน
สองฟังก์ชนั หากท่านเลือกใช้ตวั ตั้งเวลาทั้งคู่
เครื่ องจะเลือกใช้ตวั ตั้งเวลาปิ ดระบบเป็ น
อันดับแรก

ตัวตัง้ เวลาปิ ดระบบ
ท่านสามารถนอนหลับในระหว่างฟังเพลงได้
จะปิ ดเครื่ องหลังจากถึงเวลาที่ต้ งั ไว้
กด SLEEP ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือกเวลา
ตามที่ต้องการ

เมื่อต้องการยกเลิกตัวตั้งเวลาปิ ดระบบ ให้กด SLEEP
ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก “OFF”
ค�ำแนะน�ำ

เมื่อต้องการดูเวลาที่เหลือก่อนที่จะปิ ดเครื่ อง ให้กด
SLEEP

ตัวตัง้ เวลาเล่น
ท่านสามารถตื่นนอนด้วยจูนเนอร์หรื ออุปกรณ์
USB ในเวลาปั จจุบนั ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ได้ต้ งั นาฬิกาไว้แล้ว

1

เตรียมแหล่งก�ำเนิ ดเสียง จากนัน้ กด
VOL +/– เพื่อปรับระดับเสียง

2 กด TIMER MENU
3 กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก
“PLAY SET” จากนัน้ กด

4 ตัง้ ค่าเวลาเริ่มเล่น

กด / ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อตั้งชัว่ โมง/นาที
จากนั้นกด

5 ใช้ขนั ้ ตอนเดียวกันกับในขัน้ ตอนที่ 4 เพื่อ
ตัง้ เวลาที่จะหยุดเล่น

6 กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือกแหล่ง
ก�ำเนิ ดเสียงที่ต้องการ จากนัน้ กด

7 กด  เพื่อปิ ดเครื่อง
หมายเหตุ
หากยังคงเปิ ดเครื่ องอยู่ ก็จะไม่ส่งผลต่อตัวตั้งเวลา

34TH

เมื่อต้องการตรวจสอบการตัง้ ค่าตัวตัง้ เวลา
หรือเปิ ดใช้งานตัวตัง้ เวลาอีกครัง้

การใช้งานอุปกรณ์เสริ ม

1 กด TIMER MENU

1

ข้อความ “TIMER SEL” จะกะพริ บในจอแสดงผล

2 กด
3 กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก
“PLAY SEL” จากนัน้ กด

การยกเลิ กตัวตัง้ เวลา
ท�ำซ�้ำขั้นตอนเดียวกันกับ “เมื่อต้องการตรวจสอบ
การตั้งค่าตัวตั้งเวลาหรื อเปิ ดใช้งานตัวตั้งเวลาอีก
ครั้ง” แล้วเลือก “OFF” ในขั้นตอนที่ 3 จากนั้น
กด
หมายเหตุ
ˎˎเครื่ องจะเปิ ดขึ้นมาก่อนเวลาที่ต้ งั ไว้ หากในเวลาที่ต้ งั

2 ต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับช่องสัญญาณ
AUDIO IN L/R

3 กด FUNCTION +/– ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อ
เลือกฟังก์ชนั เสียงเข้า

4 เริ่มเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
5 กด VOL + ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อปรับระดับ
เสียง

หมายเหตุ
เครื่ องเสียงอาจเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ
หากระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเบาเกินไป ปรับ
ระดับเสี ยงของอุปกรณ์ หากท่านปิ ดฟังก์ชนั สแตนบายด์
อัตโนมัติ ให้ดทู ี่ “การตั้งค่าฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติ”
(หน้า 36)
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ไว้เครื่ องเสี ยงเปิ ดเครื่ องไว้อยูแ่ ล้ว หรื อหากข้อความ
“STANDBY” กะพริ บอยูใ่ นจอแสดงผล เครื่ องจะไม่
เปิ ดใช้งานตัวตั้งเวลาเล่น
ˎˎห้ามใช้งานเครื่ องเสี ยงตั้งแต่เวลาที่เปิ ดเครื่ องจนถึง
เวลาที่การเล่นเริ่ มต้น

กด VOL – ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ จนกว่า
ข้อความ “VOL MIN” จะปรากฏบนจอ
แสดงผล

35TH

การปิ ดใช้งานปุ่ มต่างๆ บน
ซับวูฟเฟอร์ (ป้ องกันเด็ก)

การตัง้ ค่าฟังก์ชนั
สแตนด์บายอัตโนมัติ

ท่านสามารถปิ ดใช้งานปุ่ มต่างๆ บน
ซับวูฟเฟอร์ได้ (ยกเว้น ) เพื่อป้ องกัน
การใช้งานโดยไม่ได้ต้ งั ใจ เช่น ความซุกซน
ของเด็ก

ระบบนี้มีฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติ เมื่อมี
การใช้ฟังก์ชนั นี้ เครื่ องเสี ยงจะเข้าสู่ โหมด
สแตนบายด์โดยอัตโนมัติภายใน 15 นาที
เมื่อไม่มีการใช้งานและไม่มีการตรวจพบ
สัญญาณเสี ยง
โดยค่าเริ่ มต้น ฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติถกู
ตั้งไว้เป็ นเปิ ด

กด  บนซับวูฟเฟอร์ค้างไว้ตงั ้ แต่ 3 วิ นาที
ขึน้ ไป

ข้อความ “CHILD” และ “LOCK ON” จะปรากฏบน
จอแสดงผล
ท่านสามารถใช้งานเครื่ องเสี ยงได้เฉพาะจากการใช้
ปุ่ มบนรี โมทคอนโทรลเท่านั้น
เมื่อต้องการปิ ดฟังก์ชนั ป้ องกันเด็ก ให้กด  บน
ซับวูฟเฟอร์คา้ งไว้เป็ นเวลาตั้งแต่ 3 วินาทีข้ ึนไปจน
กระทัง่ ข้อความ “CHILD” และ “LOCK OFF” ปรากฏ
บนจอแสดงผล
หมายเหตุ
ฟังก์ชนั ป้ องกันเด็กจะปิ ดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อมี
การถอดสายไฟฟ้ าออก

1 กด OPTIONS
2 กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก
“AutoSTBY” จากนัน้ กด

3 กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก “ON”
หรือ “OFF”

หมายเหตุ
ˎˎข้อความ “AutoSTBY” จะกะพริ บในจอแสดงผลอยู่

ประมาณ 2 นาที ก่อนที่จะเข้าสู่ โหมดสแตนด์บาย

ั จูนเนอร์ ฟังก์ชนั สแตนบายด์อตั โนมัติจะ
ˎˎในฟั งก์ชน
ไม่ทำ� งาน

ˎˎเครื่ องเสี ยงอาจไม่เข้าสู่ โหมดสแตนบายด์โดย

อัตโนมัติในกรณี ต่อไปนี้:

ˋˋเมื่อตรวจพบสัญญาณเสี ยง
ˋˋระหว่างเล่นไฟล์เสี ยง
ˋˋระหว่างที่ตวั ตั้งเวลาปิ ดระบบหรื อตัวตั้งเวลาเล่นที่

ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าก�ำลังท�ำงานอยู่

36TH

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่
ใช้งานร่วมกันได้
เกี่ยวกับอุปกรณ์ USB ที่รองรับ

ˎˎเครื่ องเสี ยงนี้ รองรับเฉพาะ USB Mass

Storage Class เท่านั้น

ˎˎเครื่ องเสี ยงนี้ รองรับเฉพาะอุปกรณ์ USB ที่

ได้รับการฟอร์แมตเป็ นแบบ FAT เท่านั้น
(ยกเว้น exFAT)
ˎˎอุปกรณ์ USB บางชนิ ดอาจไม่สามารถ
ใช้งานกับเครื่ องเสี ยงนี้ได้

หากท่านประสบปั ญหาเกี่ยวกับเครื่ องเสี ยง
ของท่าน ให้คน้ หาปั ญหาของท่านจากรายการ
ตรวจสอบการแก้ไขปั ญหาด้านล่าง และ
ด�ำเนินการแก้ไข
หากปั ญหายังคงมีอยู่ โปรดปรึ กษาตัวแทน
จ�ำหน่าย Sony ที่ใกล้บา้ นท่าน
พึงระลึกว่าหากช่างท�ำการเปลี่ยนชิ้นส่ วนใดๆ
ในระหว่างซ่อมแซม อาจมีการเก็บชิ้นส่ วน
เหล่านี้ไว้
หากเครื่องเสียงไม่สามารถท�ำงานโดย
ไม่มีการแสดงผลทางจอแสดงผล
ถอดสายไฟฟ้ าออกทันทีและรอสองสาม
นาที
จากนั้นให้ตรวจสอบตามรายการต่อไปนี้:
ˎˎมีวตั ถุสิ่งของอุดกั้นรู ระบายอากาศของ
ซับวูฟเฟอร์อยูห่ รื อไม่?
ˎˎช่องต่อ USB ลัดวงจรหรื อไม่?
หลังจากได้ตรวจสอบรายการข้างต้นแล้ว
ถอดสายไฟฟ้ าออกแล้วทิ้งไว้ประมาณ
หนึ่งชัว่ โมง จากนั้นให้เสี ยบสายไฟฟ้ า
แล้วเปิ ดเครื่ องเสี ยงอีกครั้ง หากปัญหายัง
คงมีอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย Sony
ใกล้บา้ นท่าน

ข้อมูลเพิม่ เติม

เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH ส�ำหรับ
iPhone และ iPod touch
ส�ำหรับ
ˋˋiPhone 5s
ˋˋiPhone 5c
ˋˋiPhone 5
ˋˋiPhone 4s
ˋˋiPhone 4
ˋˋiPhone 3GS
ˋˋiPod touch (5th generation)
ˋˋiPod touch (4th generation)

การแก้ไขปัญหา

37TH

ทัวไป
่
เครื่องเสียงได้เข้าสู่โหมดสแตนด์บายแล้ว

ˎˎอาการนี้ ไม่ได้แสดงว่าเครื่ องเสี ย

เครื่ องเสี ยงจะเข้าสู่ โหมดสแตนบายด์โดย
อัตโนมัติภายใน 15 นาที เมื่อไม่มีการใช้งาน
และไม่มีการตรวจพบสัญญาณเสี ยง
ดูที่ “การตั้งค่าฟังก์ชนั สแตนด์บาย
อัตโนมัติ” (หน้า 36)

การตัง้ ค่านาฬิ กาหรือตัวตัง้ เวลาถูกยกเลิ ก

ˎˎสายไฟฟ้ าถูกถอดออก หรื อระบบไฟฟ้ าเกิด

ขัดข้อง ตั้งนาฬิกา (หน้า 17) และตัวตั้งเวลา
(หน้า 34) อีกครั้ง

ไม่มีเสียง

ˎˎปรับระดับเสี ยง
ˎˎตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เสริ ม

ถ้ามี (หน้า 13)
ˎˎเปิ ดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ไม่ได้ยินเสียงทีวีออกจากเครื่องเสียง

ˎˎเครื่ องเสี ยงนี้ รองรับเฉพาะรู ปแบบ Linear

PCM แบบ 2 ช่องเสี ยงเท่านั้น ตรวจสอบ
การตั้งค่าสัญญาณเสี ยงออกที่ทีวี และหาก
ได้เลือกโหมดอัตโนมัติไว้ ให้เปลี่ยนการ
ตั้งค่าเป็ นโหมดสัญญาณออก PCM
ˎˎตรวจสอบว่าได้ต้ งั ค่าสัญญาณออกของ
ล�ำโพงที่ทีวเี ป็ นใช้ลำ� โพงภายนอกหรื อไม่
มีเสียงฮัมหรือเสียงรบกวนดังมาก

ˎˎย้ายเครื่ องเสี ยงให้ออกห่ างจากแหล่งก�ำเนิ ด

เสี ยงรบกวน

ˎˎเสี ยบปลัก๊ เครื่ องเสี ยงกับเต้ารับที่ผนังใน

จุดอื่น
ˎˎติดตั้งตัวกรองสัญญาณรบกวน (มีจำ� หน่าย
ทัว่ ไป) เข้ากับสายไฟฟ้ า
ˎˎปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่อยูโ่ ดยรอบ

38TH

ตัวตัง้ เวลาไม่ทำ� งาน

ˎˎตรวจสอบการตั้งค่าตัวตั้งเวลาแล้วตั้งเวลาที่

ถูกต้อง (หน้า 34)

ั ตัวตั้งเวลาปิ ดระบบ (หน้า 34)
ˎˎยกเลิกฟั งก์ชน
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ� งาน

ˎˎน�ำสิ่ งกีดขวางที่อยูร่ ะหว่างรี โมทคอนโทรล

กับซับวูฟเฟอร์ออก

ˎˎน�ำรี โมทคอนโทรลเข้าไปใกล้ๆ ซับวูฟเฟอร์
ˎˎหันรี โมทคอนโทรลให้ตรงกับเซ็นเซอร์

รี โมทคอนโทรลของซับวูฟเฟอร์

ˎˎเปลี่ยนแบตเตอรี่ (R03/ขนาด AAA)
ˎˎย้ายซับวูฟเฟอร์ ให้ห่างจากไฟ

ฟลูออเรสเซนต์

เครื่องมีเสียงหอนย้อนกลับ

ˎˎลดระดับเสี ยง

มีข้อความ “CHILD” และ “LOCK” ปรากฏขึน้
เมื่อกดปุ่ มต่างๆ บนซับวูฟเฟอร์

ั ป้ องกันเด็ก (หน้า 36)
ˎˎตั้งค่าปิ ดฟั งก์ชน
ได้ยินเสียงคลิ ก ขณะก�ำลังเปิ ดเครื่อง

ˎˎเสี ยงดังกล่าวเป็ นเสี ยงการท�ำงานของเครื่ อง

และจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิ ดหรื อปิ ดเครื่ อง
เป็ นต้น อาการนี้ไม่ได้แสดงว่าเครื่ องเสี ย

อุปกรณ์ USB
ไม่มีเสียง

ˎˎไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ไว้อย่างถูกต้อง

ปิ ดเครื่ องเสี ยงแล้วต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB
อีกครั้ง จากนั้นเปิ ดเครื่ อง

มีเสียงรบกวน เสียงขาดหายหรือเสียง
ผิดเพีย้ น

ˎˎท่านก�ำลังใช้อุปกรณ์ USB ที่เครื่ องไม่

ข้อความ “READING” ปรากฏขึน้ มานานกว่า
ปกติ หรือเครื่องใช้เวลานานก่อนที่จะเริ่ มเล่น
ˎˎกระบวนการอ่านข้อมูลอาจใช้เวลานานใน

กรณี ดงั ต่อไปนี้
มีโฟลเดอร์หรื อไฟล์จำ� นวนมากใน
อุปกรณ์ USB (หน้า 20)
ˋˋโครงสร้างไฟล์มีความซับซ้อนมาก
ˋˋความจุหน่ วยความจ�ำมีขนาดใหญ่เกินไป
ˋˋหน่ วยความจ�ำภายในอยูก
่ นั อย่าง
กระจัดกระจาย
ˋˋ

กระแสไฟฟ้ าจากช่องต่อ ปิ ดเครื่ องเสี ยง
แล้วถอดอุปกรณ์ USB ออกจากช่องต่อนั้น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ USB ไม่มี
ปั ญหา หากลักษณะการแสดงผลยังคงเกิด
ขึ้นอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย Sony
ใกล้บา้ นท่าน

การแสดงผลมีข้อผิดพลาด

ั ทึกอยูใ่ นอุปกรณ์ USB อาจเสี ย
ˎˎข้อมูลที่บน

หาย ให้ส่งข้อมูลดนตรี ไปยังอุปกรณ์ USB
อีกครั้ง
ˎˎรหัสตัวอักขระที่สามารถแสดงผลในเครื่ อง
เสี ยงนี้จะต้องเป็ นตัวเลขและตัวอักษร
เท่านั้น ตัวอักขระอื่นๆ ที่ไม่สามารถแสดง
ผลได้จะปรากฏเป็ น “_”
เครื่องเสียงไม่ร้จู กั อุปกรณ์ USB

ˎˎปิ ดเครื่ องเสี ยงแล้วต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB

อีกครั้ง จากนั้นเปิ ดเครื่ อง
ดู
ˎˎ ที่ “ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่ วมกัน
ได้” (หน้า 37)
ˎˎอุปกรณ์ USB ท�ำงานไม่ถกู ต้อง โปรดดูวธิ ี
การแก้ไขปั ญหาจากค�ำแนะน�ำการใช้งาน
ของอุปกรณ์ USB

ข้อมูลเพิม่ เติม

รองรับ ดูที่ “ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ร่ วมกันได้” (หน้า 37)
ˎˎปิ ดเครื่ องเสี ยงแล้วต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB
อีกครั้ง จากนั้นเปิ ดเครื่ อง
ข้
ˎˎ อมูลดนตรี เองมีเสี ยงรบกวนหรื อเสี ยงที่
ผิดเพี้ยน เสี ยงรบกวนอาจเข้ามาในระหว่าง
การสร้างข้อมูลดนตรี เนื่องจากสภาพของ
คอมพิวเตอร์ สร้างข้อมูลดนตรี อีกครั้ง
ˎˎอัตราบิตที่ใช้ในการเข้ารหัสไฟล์เสี ยงต�่ำ
เกินไป ส่ งไฟล์เสี ยงด้วยอัตราบิตที่สูงขึ้นไป
ยังอุปกรณ์ USB

มีข้อความ “OVER CURRENT” ปรากฏขึน้

ˎˎเครื่ องได้ตรวจพบปั ญหาเกี่ยวกับระดับ

ไม่สามารถเริ่ มเล่นได้

ˎˎปิ ดเครื่ องเสี ยงแล้วต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB

อีกครั้ง จากนั้นเปิ ดเครื่ อง

ˎˎดูที่ “ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่ วมกัน

ได้” (หน้า 37)

ไม่สามารถเริ่ มเล่นจากไฟล์แรกได้

ˎˎตั้งค่าโหมดการเล่นให้เป็ นโหมดเล่นปกติ

(หน้า 20)

39TH

ไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงได้

ˎˎไม่สามารถเล่นไฟล์ MP3 ที่อยูใ่ นรู ปแบบ

MP3 PRO ได้
ˎˎอาจไม่สามารถเล่นไฟล์ AAC บางไฟล์อย่าง
ถูกต้องได้
ˎˎไม่สามารถเล่นไฟล์ AAC ที่มีกระแสข้อมูล
วิดีโอได้
ˎˎไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA ในรู ปแบบ
Windows Media Audio Lossless และ
รู ปแบบ Professional ได้
ˎˎเครื่ องเสี ยงไม่รองรับอุปกรณ์ USB ที่ได้รับ
การฟอร์แมตด้วยระบบไฟล์อื่นนอกเหนือ
จาก FAT16 หรื อ FAT32*
ˎˎหากท่านใช้อุปกรณ์ USB ที่มีการสร้าง
พาร์ติชนั เฉพาะไฟล์ที่อยูใ่ นพาร์ติชนั แรก
เท่านั้นที่เครื่ องเสี ยงนี้สามารถเล่นได้
ˎˎเครื่ องเสี ยงนี้ สามารถเล่นในระดับความลึก
ของโฟลเดอร์ได้เพียง 8 โฟลเดอร์เท่านั้น
ˎˎไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีการเข้ารหัสลับหรื อ
ป้ องกันด้วยรหัสผ่านได้
ˎˎไฟล์ที่มีการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ แบบ DRM
(Digital Rights Management (ระบบจัดการ
ลิขสิ ทธิ์ ดิจิตอล)) ไม่สามารถเล่นกับ
เครื่ องเสี ยงนี้ได้
* เครื่ องเสี ยงนี้รองรับ FAT16 และ FAT32 แต่อุปกรณ์
USB บางอุปกรณ์อาจไม่รองรับรู ปแบบ FAT เหล่านี้
ทั้งหมดได้ ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งาน
ของแต่ละอุปกรณ์ USB หรื อติดต่อผูผ้ ลิต

จูนเนอร์
มีเสียงฮัมหรือสัญญาณรบกวนมาก หรือไม่
สามารถรับสัญญาณจากสถานี ได้ (ข้อความ
“TUNED” หรือ “ST” จะกะพริบในจอแสดงผล)

ˎˎต่อสายอากาศให้ถกู ต้อง
ˎˎย้ายต�ำแหน่งสายอากาศและเปลี่ยนแนว

การวางเพื่อให้รับสัญญาณได้ดีข้ ึน
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ˎˎต่อกับสายอากาศภายนอกที่มีจำ� หน่ายทัว่ ไป
ˎˎปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่อยูใ่ กล้เคียง

BLUETOOTH อุปกรณ์
ไม่สามารถท�ำการจับคู่ได้

ˎˎน�ำอุปกรณ์ BLUETOOTH เข้าไปใกล้ตวั

เครื่ องให้มากขึ้น

ˎˎเครื่ องเสี ยงอาจไม่สามารถท�ำการจับคู่ได้

หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ อยู่
ใกล้ๆ เครื่ อง ในกรณี น้ ี ให้ปิดอุปกรณ์
BLUETOOTH อื่นๆ
ˎˎตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ หมายเลข
รหัสผ่านที่ถกู ต้อง ในขณะเลือกหมายเลข
รุ่ น (เครื่ องเสี ยงนี้) จากอุปกรณ์
BLUETOOTH
อุปกรณ์ BLUETOOTH ไม่สามารถตรวจพบ
เครื่องเสียงนี้ ได้ หรือมีข้อความ “BT OFF”
ปรากฏบนจอแสดงผล
ˎˎตั้งค่าสัญญาณ BLUETOOTH เป็ น

“BT ON” (หน้า 28)

ไม่สามารถท�ำการเชื่อมต่อได้

ˎˎอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านพยายาม

เชื่อมต่อไม่รองรับโปรไฟล์ A2DP และไม่
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่ องเสี ยงนี้ได้
ั BLUETOOTH ของอุปกรณ์
ˎˎเปิ ดใช้ฟังก์ชน
BLUETOOTH
ˎˎท�ำการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
ˎˎข้อมูลการลงทะเบียนการจับคู่ได้ถกู ลบออก
แล้ว ท�ำการจับคู่อีกครั้ง
ลบข้
ˎˎ อมูลการลงทะเบียนการจับคู่ของ
อุปกรณ์ BLUETOOTH (หน้า 26) แล้ว
ท�ำการจับคู่อีกครั้ง (หน้า 23)

เสียงขาดหายหรือไม่คงที่ หรือการเชื่อมต่อ
ขาดหาย

ˎˎเครื่ องเสี ยงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อยู่

ห่างกันมากเกินไป

ˎˎหากมีสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่ องเสี ยงกับ

อุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่านให้นำ�
สิ่ งกีดขวางนั้นออกหรื อออกห่างจาก
สิ่ งกีดขวางดังกล่าว
ˎˎหากมีอุปกรณ์ที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เช่น
ระบบ LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์
BLUETOOTH อื่นๆ หรื อเตาไมโครเวฟอยู่
ใกล้ๆ ให้นำ� อุปกรณ์เหล่านี้ออกจากบริ เวณ
ไม่ได้ยินเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH
ออกมาจากเครื่องเสียงนี้

ˎˎให้เพิ่มระดับเสี ยงที่อุปกรณ์ BLUETOOTH

ก่อน จากนั้นปรับระดับเสี ยงโดยใช้
VOL +/–

มีเสียงฮัม เสียงรบกวนหรือเสียงผิดเพีย้ น
ดังมาก

ไม่สามารถเปิ ดใช้งานฟังก์ชนั เครือข่าย
งานเลี้ยงได้

ˎˎตรวจสอบจุดเชื่อมต่อต่างๆ (หน้า 30)
ˎˎตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายสัญญาณ

เสี ยงไว้ถกู ต้อง
ปรั
ˎˎ บระดับเสี ยง

ไม่มีเสียง เมื่อเลือกฟังก์ชนั เสียงเข้า

ˎˎปรับระดับเสี ยงที่อุปกรณ์ซ่ ึ งเชื่อมต่ออยู่
ˎˎลองปิ ดเครื่ อง แล้วเปิ ดใหม่อีกครั้ง

ข้อความ “PARTY” และ “CHAIN” กะพริ บใน
จอแสดงผล

ั เสี ยงเข้า ในฟังก์ชนั
ˎˎมีการเลือกฟั งก์ชน

เครื อข่ายงานเลี้ยง กด FUNCTION +/– ซ�้ำ
หลายๆ ครั้ง เพื่อเลือกฟังก์ชนั อื่น
ˎˎลองปิ ดเครื่ อง แล้วเปิ ดใหม่อีกครั้ง

การรีเซ็ตเครื่อง
หากเครื่ องเสี ยงยังคงท�ำงานไม่ถกู ต้อง ให้รีเซ็ต
เครื่ องให้เป็ นค่าเริ่ มต้นจากโรงงาน
ใช้ปุ่มบนซับวูฟเฟอร์เพื่อด�ำเนินการตาม
ขั้นตอนดังกล่าว

ข้อมูลเพิม่ เติม

ˎˎหากมีสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่ องเสี ยงกับ
อุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่านให้นำ�
สิ่ งกีดขวางนั้นออกหรื อออกห่างจาก
สิ่ งกีดขวางดังกล่าว
ˎˎหากมีอุปกรณ์ที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เช่น
ระบบ LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์
BLUETOOTH อื่นๆ หรื อเตาไมโครเวฟอยู่
ใกล้ๆ ให้นำ� อุปกรณ์เหล่านี้ออกจากบริ เวณ
ปรั
ˎˎ บลดระดับเสี ยงของอุปกรณ์
BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่

เครือข่ายงานเลี้ยง

1 ถอดปลักไฟ
๊ แล้วเสียบกลับเข้าที่เดิ ม
2 กด  เพื่อเปิ ดเครื่อง
3 กด FUNCTION และ  ค้างไว้พร้อมกัน
จนกระทังข้
่ อความ “RESET” ปรากฏบน
จอแสดงผล
การตั้งค่าทั้งหมดที่กำ� หนดค่าไว้โดยผูใ้ ช้ เช่น
สถานีวทิ ยุที่ต้ งั ไว้ ตัวตั้งเวลาและนาฬิกาจะถูก
รี เซ็ตให้เป็ นการตั้งค่าเริ่ มต้นจากโรงงาน
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ข้อความ

PAIRING
เครื่ องเสี ยงอยูใ่ นโหมดจับคู่

ข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้อาจปรากฏ
ขึ้นหรื อกะพริ บบนจอแสดงผลในขณะใช้งาน

READING
เครื่ องเสี ยงก�ำลังอ่านข้อมูลของอุปกรณ์ USB
ฟังก์ชนั บางฟังก์ชนั ไม่สามารถใช้งานได้

CHILD LOCK
ฟังก์ชนั ป้ องกันเด็กได้เปิ ดใช้งานแล้ว
CODE 01
เครื่ องได้รับสัญญาณเสี ยงที่ไม่รองรับจากทีวี
ที่เชื่อมต่อผ่านไปยังช่องสัญญาณ OPT IN ดูที่
“เมื่อไม่ได้ยนิ เสี ยงทีวอี อกจากเครื่ องเสี ยง”
(หน้า 16)
ERROR
เครื่ องไม่รู้จกั อุปกรณ์ USB หรื อเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ที่ไม่รู้จกั
GUEST
เครื่ องเสี ยงเป็ นเครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยง เมื่อเปิ ด
ใช้งานฟังก์ชนั เครื อข่ายงานเลี้ยง
HOST
เครื่ องเสี ยงเป็ นเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง เมื่อเปิ ด
ใช้งานฟังก์ชนั เครื อข่ายงานเลี้ยง
NoDEVICE
ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
NO TRACK
ไม่มีไฟล์ที่เล่นได้ใส่ อยูใ่ นเครื่ อง
NOT SUPPORT
เครื่ องเสี ยงต่อกับอุปกรณ์ USB ที่เครื่ องไม่
รองรับ หรื อต่ออุปกรณ์ USB ผ่านทาง USB
ฮับ
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TIME NG
เวลาเปิ ดและเวลาปิ ดของตัวตั้งเวลาเล่นเป็ น
เวลาเดียวกัน

ข้อควรระวัง
เกี่ยวกับความปลอดภัย

ˎˎถอดปลัก๊ ไฟ (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับที่ผนัง

(แหล่งจ่ายไฟหลัก) ให้หมด หากจะไม่มีการใช้งาน
เป็ นเวลานานๆ เมื่อถอดปลัก๊ ไฟออกจากเครื่ องเสี ยง
ให้จบั ที่ปลัก๊ ทุกครั้ง ห้ามดึงสายไฟโดยตรง
ˎˎหากมีของแข็งหรื อของเหลวเข้าไปในตัวเครื่ อง ให้
ถอดปลัก๊ ไฟออก แล้วให้ผทู ้ ี่มีความรู ้ความช�ำนาญมา
ท�ำการตรวจสอบก่อนที่จะใช้งานอีกครั้ง
ˎˎ(ส�ำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริ กา) ขาข้างหนึ่ งของ
ปลัก๊ ไฟจะใหญ่กว่าขาที่เหลือ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ความปลอดภัยและเพื่อให้เสี ยบเข้ากับเต้ารับที่ผนังได้
ในลักษณะเดียวเท่านั้น หากท่านไม่สามารถเสี ยบปลัก๊
เข้ากับเต้ารับได้จนสุ ด โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย
ของท่าน
ˎˎการเปลี่ยนสายไฟฟ้ า AC ต้องด�ำเนิ นการเฉพาะที่
ศูนย์บริ การที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น

สถานที่วาง

การสะสมความร้อน

ˎˎความร้อนที่สะสมบริ เวณตัวเครื่ องในระหว่างท�ำงาน

เป็ นเรื่ องปกติ และไม่ใช่สถานการณ์อนั ตรายแต่
อย่างใด
ˎˎห้ามสัมผัสตัวเครื่ อง หากมีการเปิ ดเสี ยงดังอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นเวลานาน เนื่องจากตัวเครื่ องอาจร้อน
ˎˎห้ามอุดกั้นช่องระบายอากาศ

เกี่ยวกับระบบล�ำโพง

ระบบล�ำโพงของเครื่ องไม่มีการป้ องกันสนามแม่เหล็ก
และอาจส่ งผลให้ภาพของเครื่ องทีวที ี่อยูใ่ กล้ๆ เกิดการ
ผิดเพี้ยนจากสนามแม่เหล็กได้ ในสถานการณ์ดงั กล่าว
ให้ปิดทีวไี ว้ 15 ถึง 30 นาที แล้วเปิ ดอีกครั้ง หากปัญหา
ดังกล่าวยังไม่ดีข้ ึน ให้ยา้ ยเครื่ องเสี ยงออกห่างจากทีวี

การท�ำความสะอาดตัวเครื่อง

ใช้ผา้ นุ่มชื้นเล็กน้อยชุบสารละลายผงซักฟอกอ่อนๆ
เช็ดท�ำความสะอาดเครื่ อง
ห้ามใช้แผ่นขัด ผงขัดถูหรื อตัวท�ำละลายชนิดต่างๆ เช่น
ทินเนอร์ เบนซิ นหรื อแอลกอฮอล์

ˎˎห้ามวางเครื่ องเสี ยงในลักษณะเอียงหรื อในบริ เวณที่

ข้อมูลเพิม่ เติม

ร้อนจัด เย็นจัด มีฝนมาก
ุ่
สกปรกมาก หรื อมีความชื้น
สู ง หรื อมีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ หรื ออาจเกิด
การสัน่ ไหว ได้รับแสงแดดหรื อแสงจ้าโดยตรง
ˎˎโปรดใช้ความระมัดระวัง เมื่อต้องวางเครื่ องเสี ยงลง
บนพื้นผิวที่ได้รับการเคลือบเป็ นพิเศษ (ตัวอย่างเช่น
ขัดแวกซ์ ลงน�้ำมัน ขัดเงา) เนื่องจากอาจส่ งผลให้
พื้นผิวดังกล่าวเกิดเป็ นรอยด่างหรื อสี หลุดลอกได้
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เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH

ˎˎBLUETOOTH ควรใช้อุปกรณ์ ในช่วงระยะห่ าง

ระหว่างอุปกรณ์โดยประมาณไม่เกิน 10 เมตร
(ระยะห่างที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง) ช่วงการสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิภาพอาจสั้นลงในสภาพดังต่อไปนี้
ˋˋเมื่อมีบุคคล วัตถุที่เป็ นโลหะ ผนังหรื อสิ่ งกีดขวาง
อื่นๆ อยูร่ ะหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อ
BLUETOOTH
ˋˋสถานที่ซ่ ึ งมีการติดตั้งระบบ LAN แบบไร้สาย
ˋˋรอบบริ เวณที่มีการใช้เตาไมโครเวฟ
ˋˋสถานที่ซ่ ึ งมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าอื่นๆ
ˎˎอุปกรณ์ BLUETOOTH และระบบ LAN แบบไร้สาย
(IEEE 802.11b/g) จะใช้ยา่ นความถีเ่ ดียวกัน (2.4 GHz)
เมื่อใช้อปุ กรณ์ BLUETOOTH ของท่านใกล้กบั อุปกรณ์
ที่รองรับระบบ LAN แบบไร้สาย อาจมีการรบกวนจาก
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเกิดขึ้น ปัญหานี้อาจส่งผลให้เกิด
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลลดต�่ำลง สัญญาณรบกวนหรื อ
ความไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หากประสบกับปัญหา
ดังกล่าว ให้ลองใช้แนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้:
ั อุปกรณ์
ˋˋลองเชื่อมต่อเครื่ องเสี ยงนี้ กบ
BLUETOOTH ในกรณี ที่ท่านอยูห่ ่างจากอุปกรณ์
ระบบ LAN แบบไร้สายอย่างน้อย 10 เมตร
ˋˋปิ ดอุปกรณ์ระบบ LAN แบบไร้สาย ในกรณี ที่
ท่านใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ในระยะไม่เกิน
10 เมตร
ˎˎคลื่นวิทยุที่ออกอากาศจากเครื่ องเสี ยงนี้ อาจรบกวน
การท�ำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์บางประเภทได้
เนื่องจากการรบกวนนี้อาจส่ งผลให้เครื่ องเสี ยหายได้
ควรปิ ดแหล่งจ่ายพลังงานให้เครื่ องเสี ยงนี้รวมทั้ง
อุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกครั้งในสถานที่ต่อไปนี้:
ˋˋในโรงพยาบาล บนรถไฟ บนเครื่ องบิน ในปั๊มน�้ำมัน
และสถานที่ตา่ งๆ ที่อาจมีกา๊ ซไวไฟอยู่
ˋˋใกล้ประตูอตั โนมัติหรื อสัญญาณเตือนอัคคีภยั
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ั ด้านความปลอดภัยซึ่ง
ˎˎเครื่ องเสี ยงนี้ รองรับฟั งก์ชน

เป็ นไปตามข้อมูลจ�ำเพาะ BLUETOOTH ซึ่งเป็ น
วิธีการรับรองความปลอดภัยในขณะท�ำการสื่ อสาร
โดยใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH อย่างไรก็ตาม
ความปลอดภัยนี้อาจไม่เพียงพอ โดยขึ้นอยูก่ บั ราย
ละเอียดในการตั้งค่าและปัจจัยอื่นๆ ดังนั้นจึงควรใช้
ความระมัดระวังอยูเ่ สมอ เมื่อท�ำการสื่ อสารโดยใช้
เทคโนโลยี BLUETOOTH
ˎˎSony จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายในกรณี ใดๆ ต่อ
ความเสี ยหายหรื อการสู ญเสี ยอื่นๆ ที่เกิดจากการ
รั่วไหลของข้อมูลในระหว่างการสื่ อสารโดยใช้
เทคโนโลยี BLUETOOTH
ˎˎไม่รับประกันว่าเครื่ องเสี ยงนี้ จะสามารถท�ำการสื่ อสาร
BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกตัวที่มี
โปรไฟล์เดียวกันกับเครื่ องเสี ยงนี้
ˎˎอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับเครื่ องเสี ยงนี้
ต้องสอดคล้องตามข้อมูลจ�ำเพาะของ BLUETOOTH
ที่กำ� หนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และต้องได้รับ
การรับรองว่ามีความสอดคล้องตามข้อมูลจ�ำเพาะ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้วา่ อุปกรณ์จะสอดคล้อง
ตามข้อมูลจ�ำเพาะของ BLUETOOTH แต่อาจมีบาง
กรณี ที่ลกั ษณะเฉพาะหรื อข้อมูลจ�ำเพาะของอุปกรณ์
BLUETOOTH จึงท�ำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หรื อ
อาจส่ งผลให้มีวธิ ีการควบคุม การแสดงผลหรื อการ
ท�ำงานที่แตกต่างกัน
ˎˎเครื่ องเสี ยงอาจมีเสี ยงรบกวนหรื อเสี ยงอาจขาดหายไป
โดยขึ้นอยูก่ บั อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับ
เครื่ องเสี ยงนี้ สภาพแวดล้อมในการสื่ อสารหรื อ
สภาพโดยรอบ

ข้อมูลจ�ำเพาะ
แอ็คทีฟซับวูฟเฟอร์ (SA-WGT1)
ส่วนแอมปลิ ไฟเออร์

รุ่ นของสหรัฐอเมริ กา:
ก�ำลังสัญญาณออกและความเพี้ยนรวมของสัญญาณ
(ก�ำลังขับ FTC):
หน้าซ้าย/หน้าขวา:
มีโหลด 3 โอห์ม ขับสัญญาณออกทั้งสอง
ช่องเสี ยง ในช่วงตั้งแต่ 400 – 10,000 Hz
พิกดั ก�ำลังขับ RMS ต�่ำสุ ด 32 วัตต์ต่อช่องเสี ยง
มีความเพี้ยนรวมของสัญญาณไม่เกิน 1.0%
ตั้งแต่ 250 มิลลิวตั ต์จนถึงพิกดั สัญญาณขาออก
ก�ำลังขาออก (อ้างอิง):
หน้าซ้าย/หน้าขวา:
40 W + 40 W (ต่อช่องเสี ยง ที่ 3 โอห์ม, 1 kHz)
ซับวูฟเฟอร์:
180 W (ที่ 4 โอห์ม, 100 Hz)

* Total Harmonic Distortion (ความเพี้ยนรวมของ
สัญญาณ)

ส่วนล�ำโพง

ระบบล�ำโพง:
ซับวูฟเฟอร์ สะท้อนเสี ยงเบส
ชุดล�ำโพง:
180 มม., ชนิดกรวย
พิกดั อิมพีแดนซ์:
4 โอห์ม

สัญญาณเข้า

AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R:
แรงดันไฟฟ้ า 0.8 V, อิมพีแดนซ์ 47 กิโลโอห์ม
OPT IN:
สัญญาณเสี ยงที่รองรับ: Linear PCM แบบ
2 ช่องเสี ยง

ข้อมูลเพิม่ เติม

รุ่ นของบราซิล:
ก�ำลังขับ RMS รวม:
200 W
หน้าซ้าย/หน้าขวา:
ก�ำลังขับ RMS:
80 W (40 W ต่อช่องเสี ยง × 2, ที่ 3 โอห์ม,
1 kHz, 10% THD*)
ซับวูฟเฟอร์:
ก�ำลังขับ RMS:
120 W (ที่ 4 โอห์ม, 100 Hz, 10% THD*)

รุ่ นอื่นๆ:
ก�ำลังสัญญาณออก (พิกดั ):
หน้าซ้าย/หน้าขวา:
32 W + 32 W (ที่ 3 โอห์ม, 1 kHz, 1% THD*)
ก�ำลังสัญญาณออก (อ้างอิง):
หน้าซ้าย/หน้าขวา:
40 W + 40 W (ต่อช่องเสี ยง ที่ 3 โอห์ม, 1 kHz)
ซับวูฟเฟอร์:
180 W (ที่ 4 โอห์ม, 100 Hz)

สัญญาณออก

AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R:
แรงดันไฟฟ้ า 2 V, อิมพีแดนซ์ 1 กิโลโอห์ม

ส่วนเครื่องรับวิ ทยุ

FM สเตอริ โอ จูนเนอร์ FM ซูเปอร์เฮเทอโรดายน์
สายอากาศ:
สายอากาศ FM แบบลวด
ช่วงการจูนหาคลื่นวิทยุ:
รุ่ นของสหรัฐอเมริ กาและบราซิ ล:
87.5 MHz - 108.0 MHz (ขั้นละ 100 kHz)
รุ่ นอื่นๆ:
87.5 MHz - 108.0 MHz (ขั้นละ 50 kHz)
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ส่วน BLUETOOTH

ระบบการสื่ อสาร:
BLUETOOTH เวอร์ชนั มาตรฐาน 3.0
สัญญาณออก:
BLUETOOTH ก�ำลังมาตรฐาน คลาส 2
ช่วงการสื่ อสารสูงสุ ด:
ระดับสายตาประมาณ 10 ม.1)
ย่านความถี่:
ย่านความถี่ 2.4 GHz (2.4000 GHz –
2.4835 GHz)
วิธีการแปลงสัญญาณ:
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่สามารถใช้ได้ 2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control
Profile)
ตัวแปลงสัญญาณที่รองรับ:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)

ช่วงระยะจริ งจะแตกต่างกันขึ้นกับปั จจัยต่างๆ เช่น
สิ่ งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ สนามแม่เหล็กรอบๆ
เตาไมโครเวฟ ไฟฟ้ าสถิต ระดับความไวในการรับ
สัญญาณ ประสิ ทธิภาพการท�ำงานของสายอากาศ
ระบบปฏิบตั ิการ แอพพลิเคชันของซอฟต์แวร์ เป็ นต้น
2) โปรไฟล์มาตรฐาน BLUETOOTH จะระบุ
วัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร BLUETOOTH ระหว่าง
อุปกรณ์ต่างๆ
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ส่วนเชื่อมต่อ USB

รู ปแบบที่รองรับ:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps – 192 kbps
AAC:
48 kbps – 320 kbps
WAV:
PCM แบบ 16 บิต
การสุ่ มคลื่นความถี่:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
WMA:
32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
AAC:
32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
WAV:
8 kHz – 48 kHz
อุปกรณ์ USB ที่รองรับ:
Mass Storage Class
กระแสไฟฟ้ าสูงสุ ด:
1A
ช่องต่อ (USB):
Type A

ระบบล�ำโพง (SS-GT1)

ระบบล�ำโพง:
ระบบล�ำโพงสองทิศทาง
ชุดล�ำโพง:
ช่องเสี ยงด้านซ้าย:
วูฟเฟอร์: 80 มม. × 2, ชนิดกรวย
ทวีตเตอร์: 40 มม., ชนิดกรวย
ช่องเสี ยงด้านขวา:
วูฟเฟอร์: 80 มม. × 2, ชนิดกรวย
ทวีตเตอร์: 40 มม., ชนิดกรวย
พิกดั อิมพีแดนซ์:
3 โอห์ม

ทัวไป
่

อุปกรณ์เสริ มที่ให้มาด้วย
สายออปติคลั ดิจิตอล (1)
รี โมทคอนโทรล (1)
แบตเตอรี่ R03 (ขนาด AAA) (2)
สายอากาศ FM แบบลวด (1)

แบบและข้อก�ำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบ

ข้อมูลเพิม่ เติม

ความต้องการพลังงานไฟฟ้ า:
รุ่ นของสหรัฐอเมริ กาและเม็กซิโก:
AC 120 V, 60 Hz
รุ่ นของละตินอเมริ กา (ยกเว้นรุ่ นของโบลิเวีย
ชิลี อาร์เจนตินาและเม็กซิโก):
AC 110 V – 240 V, 50/60 Hz
รุ่ นของซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เคนยาและไนจีเรี ย:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
รุ่ นอื่นๆ:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
การบริ โภคพลังงาน:
70 W
การบริ โภคพลังงาน (ในโหมดประหยัดพลังงาน):
รุ่ นของยุโรป:
0.5 W (เมื่อตั้งค่าโหมดสแตนด์บายของ
BLUETOOTH เป็ นปิ ด)
6 W (เมื่อตั้งค่าโหมดสแตนด์บายของ
BLUETOOTH เป็ นเปิ ด)
รุ่ นอื่นๆ:
0.5 W

พิกดั ขนาด (กว้าง/สูง/ลึก) (โดยประมาณ):
แอ็คทีฟซับวูฟเฟอร์:
290 มม. × 420 มม. × 275 มม.
ระบบล�ำโพง:
800 มม. × 110 มม. × 102 มม.
น�้ำหนัก (โดยประมาณ):
แอ็คทีฟซับวูฟเฟอร์:
7.1 กก.
ระบบล�ำโพง:
2.8 กก.
จ�ำนวน:
แอ็คทีฟซับวูฟเฟอร์:
1 ชิ้น
ระบบล�ำโพง:
1 ชิ้น
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