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*   และ VOL +  จะมีปุ่มนูนสัมผัส


ก่อนใช้งานเครื่อง

ZS-RS60BT



เมื่อต้องการเปิ ดหรือปิ ดเครื่อง

ให้กด OPERATE  ท่านยังสามารถเปิ ดเครื่ องนี้ได้โดยใช้ฟังก์ชนั เปิ ด
เครื่ องโดยตรง (ด้านล่าง) ได้อีกด้วย
ในคู่มือนี้ จะอธิบายการใช้งานโดยใช้ฟังก์ชนั เปิ ดเครื่ องโดยตรงเป็ นหลัก

เมื่อต้องการใช้งานฟังก์ชนั เปิ ดเครื่องโดยตรง

ให้กด CD , USB , BLUETOOTH , FM/AM , AUDIO IN
 หรื อ FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)  ในขณะปิ ดเครื่ อง
เครื่ องจะเปิ ดการท�ำงานตามฟังก์ชนั ที่เกี่ยวข้องและได้เลือกไว้

ค�ำเตือน

เมื่อต้องการปรับระดับเสียง






ให้กด VOL + หรื อ  

เพือ่ ลดความเสี่ ยงจากการเกิดอัคคีภยั หรือไฟฟ้าช็อต ห้ ามให้ เครื่องเสี ยงนี้
เปี ยกฝนหรือได้ รับความชื้น

เมื่อต้องการฟังเสียงผ่านหูฟัง

ให้ต่อหูฟังเข้ากับช่องสัญญาณ  (หูฟัง) 

เพื่อลดความเสี่ ยงจากการติดไฟ ห้ามปิ ดช่องระบายอากาศของอุปกรณ์
ด้วยวัสดุเช่น หนังสื อพิมพ์ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน เป็ นต้น
อย่าให้อุปกรณ์สมั ผัสกับแหล่งก�ำเนิดเปลวไฟ (เช่น เทียนไขที่จุดไฟอยู)่
เพื่อลดความเสี่ ยงจากการติดไฟหรื อไฟฟ้ าช็อต อย่าให้อุปกรณ์เปี ยกหรื อ
ถูกน�้ำ และห้ามวางวัตถุที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนอุปกรณ์

เมื่อต้องการเพิ่ มระดับเสียงเบส

ให้กด MEGA BASS 
“MEGA BASS” จะติดสว่างในจอแสดงผล
หากต้องการให้เสี ยงกลับเป็ นปกติ กดปุ่ มอีกครั้ง

เนื่องจากสามารถดึงปลั้กไฟหลักเพื่อตัดเครื่ องเสี ยงออกจากแหล่งจ่ายไฟ
หลักได้ ให้ต่อเครื่ องเสี ยงเข้ากับเต้าเสี ยบไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย ถ้าหาก
ท่านสังเกตเห็นสิ่ งผิดปกติในตัวเครื่ องให้ถอดปลั้กไฟหลักออกจาก
เต้าเสี ยบไฟ AC ทันที

การเล่นแผ่นดิ สก์ดนตรี
1 กด CD  เพื่อเปิ ดฟังก์ชนั CD
2 กด PUSH OPEN/CLOSE   วางแผ่นดิสก์ในช่องใส่ CD
จากนั้นปิ ดฝาช่องใส่ แผ่นดิสก์

เครื่ องเสี ยงจะไม่ยกเลิกการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC (ไฟหลัก)
ตราบใดที่ยงั คงเชื่อมต่ออยูก่ บั เต้ารับที่ผนัง แม้วา่ จะปิ ดเครื่ องเสี ยงแล้ว
ก็ตาม
อย่าติดตั้งเครื่ องเสี ยงในเนื้อที่ที่จำ� กัด เช่น ในชั้นวางหนังสื อ หรื อ
ตูต้ ิดผนัง

การถ่ายโอนดนตรีจากแผ่นดิ สก์ไปยัง
อุปกรณ์ USB
ท่านสามารถถ่ายโอนแผ่นดิสก์ท้ งั แผ่น (ถ่ายโอน CD SYNC) หรื อแทร็ ค
ที่กำ� ลังเล่นอยูใ่ นปัจจุบนั หรื อไฟล์ (ถ่ายโอน REC1) ไปยังอุปกรณ์ USB
(เครื่ องเล่นดนตรี ดิจิตอลหรื อสื่ อเก็บข้อมูล USB เป็ นต้น) ได้
ในระหว่างถ่ายโอนข้อมูลจาก CD เครื่ องเสี ยงจะท�ำการถ่ายโอนแทร็ ค
ต่างๆ เป็ นไฟล์ MP3 ด้วยความถี่ในการสุ่ ม 44.1 kHz ในอัตรา 128 kbps
(CBR) ในระหว่างถ่ายโอนข้อมูลจากแผ่นดิสก์ MP3/WMA เครื่ องเสี ยง
จะท�ำการถ่ายโอนไฟล์ MP3/WMA ด้วยอัตราบิตเดียวกันกับที่ใช้กบั ไฟล์
MP3/WMA ต้นฉบับ

1
2 กด CD  เพื่อเปิ ดฟังก์ชนั CD
3 วางแผ่นดิสก์ที่ตอ้ งการถ่ายโอนลงในช่องใส่ CD
ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องต่อ  (USB) 

Ąถ่Ą ายโอน CD SYNC

ท่านสามารถฟังไฟล์เสี ยงที่บนั ทึกอยูใ่ นอุปกรณ์ USB (เครื่ องเล่นดนตรี
ดิจิตอลหรื อสื่ อเก็บข้อมูล USB) ได้
ไฟล์เสี ยงในรู ปแบบ MP3, WMA และ AAC* สามารถเล่นโดยเครื่ อง
เสี ยงนี้ได้

ตั้งค่าโหมดการเล่นไปเป็ นเล่นโฟลเดอร์ ( ) หรื อเล่นซ�้ำโฟลเดอร์
( , ) จากนั้นกด + หรื อ   ซ�้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือก
โฟลเดอร์ที่ตอ้ งการ

* ไฟล์ที่มีการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ (Digital Rights Management (ระบบจัดการ
ลิขสิ ทธิ์ดิจิตอล)) ไม่สามารถเล่นโดยเครื่ องเสี ยงนี้ได้

ให้ทำ� ตามขั้นตอน “การสร้างโปรแกรมของท่านเอง (เล่นตาม
โปรแกรม)” ตั้งแต่ข้นั ตอนที่ 1 ถึง 5 ที่อยูใ่ นหน้าหลัง

เมื่อต้องการถ่ายโอนแทร็ค/ไฟล์เพียงแทร็คเดียวหรือ
ไฟล์เดียว
ให้เลือกและเริ่ มเล่นแทร็ ค/ไฟล์ที่ตอ้ งการถ่ายโอน

4 กด REC 

“REC” จะกะพริ บในจอแสดงผล แล้วเครื่ องเสี ยงจะเริ่ มค�ำนวณ
ปริ มาณเนื้อที่วา่ งในอุปกรณ์ USB

เครื่ องจะอ่านแผ่นดิสก์และข้อมูลแผ่นดิสก์จะปรากฏในจอแสดงผล
จ�ำนวนโฟลเดอร์ท้ งั หมด

Audio CD
จ�ำนวนแทร็ คทั้งหมด

เครื่ องเสี ยงจะแสดงชื่อโฟลเดอร์และชื่อเพลง จากนั้นจ�ำนวนไฟล์
และเวลาเล่นก็จะปรากฏขึ้น

เวลาเล่นทั้งหมด
แผ่ นดิสก์ MP3/WMA

* ในกรณี ที่เวลาเล่นนานกว่า 100 นาที จะมีขอ้ ความ “--:--” ปรากฏอยูใ่ น
จอแสดงผล

* หากมีไฟล์ MP3/WMA อยูเ่ ฉพาะในไดเรกทอรี ราก (โฟลเดอร์ “ROOT”)
จะปรากฏข้อความ “1FLDR” ในจอแสดงผล

ไปยังช่องเสี ยบสายไฟฟ้ า AC IN

3 กด   เพื่อเริ่ มเล่น
หมายเลขแทร็ คหรื อหมายเลขไฟล์ MP3/WMA

ด้านหลัง
เวลาเล่น
เมื่อเล่นแผ่นดิสก์ MP3/WMA เครื่ องเสี ยงจะแสดงชื่อโฟลเดอร์*1
และชื่อเพลงก่อนที่เวลาเล่น*2 จะปรากฏขึ้น
*1

ในกรณี ที่ไฟล์ MP3/WMA อยูใ่ นไดเร็ กทอรี รากเท่านั้น ข้อความ “ROOT”
จะปรากฏอยูใ่ นจอแสดงผล
*2 ในกรณี ที่เวลาเล่นนานกว่า 100 นาที จะมีขอ้ ความ “--:--” ปรากฏอยูใ่ น
จอแสดงผล

การใช้งานอื่นๆ
หมายเหตุ





เมื่อวิทยุใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และพลังงานแบตเตอรี่ ลดต�่ำลงถึงระดับหนึ่ง ตัวแสดงสถานะ OPR/BATT  จะสว่างน้อยลงหรื อวิทยุอาจดับขณะเล่นเพลง หากเกิด
เหตุการณ์เช่นนี้ข้ ึน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ เป็ นก้อนใหม่ท้ งั หมด แม้หลังจากที่ตวั แสดงสถานะ OPR/BATT  สว่างน้อยลง ท่านยังสามารถใช้ฟังก์ชนั่ วิทยุต่อไปได้อีก
ระยะหนึ่ง แต่จะไม่สามารถใช้เครื่ องเล่น CD ได้ ก่อนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำ� CD ออกแล้วและได้ถอดอุปกรณ์ USB หรื ออุปกรณ์เสริ มออก
จากเครื่ องเสี ยงแล้ว
เมื่อต้องการใช้แบตเตอรี่ กบั เครื่ องเสี ยง ให้ถอดสายไฟฟ้ า AC ออกจากตัวเครื่ องรวมทั้งเต้ารับที่ผนัง
เมื่อเครื่ องอยูใ่ นโหมดสแตนด์บายและเสี ยบสายไฟฟ้ า AC อยู่ จะมีขอ้ ความ “STANDBY” ปรากฏขึ้นในจอแสดงผล

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชนั การจัดการพลังงาน (power-management function) (เฉพาะรุ่นของยุโรปเท่านัน้ )

เครื่ องเสี ยงจะมีฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติติดตั้งมาให้ดว้ ย เมื่อมีการใช้ฟังก์ชนั นี้ เครื่ องเสี ยงจะเข้าสู่ โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติภายในเวลาประมาณ
15 นาที เมื่อไม่มีการใช้งานหรื อไม่มีสญ
ั ญาณเสี ยงออกมา
เมื่อต้องการเปิ ดหรื อปิ ดโหมดสแตนด์บาย ให้กด VOL   พร้อมกด  ค้างไว้ ทุกครั้งที่กดปุ่ มดังกล่าว จะมีขอ้ ความ “AUTO STANDBY ON” หรื อ
“AUTO STANDBY OFF” ปรากฏขึ้นในจอแสดงผล
หมายเหตุ



ข้อความที่แสดงจะเริ่ มกะพริ บในจอแสดงผลอยูป่ ระมาณ 2 นาที ก่อนที่จะเข้าสู่ โหมดสแตนด์บาย
เมื่อมีการใช้งานฟังก์ชนั FM/AM ก็จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติได้

การถ่ายโอนจะเริ่ มต้น
เมื่อการถ่ายโอนเสร็ จสิ้ น เครื่ องจะหยุดเล่นโดยอัตโนมัติ (ถ่ายโอน
CD SYNC) หรื อด�ำเนินการต่อไปยังแทร็ ค/ไฟล์ถดั ไป (ถ่ายโอน
REC1)

เวลาเล่น*
จ�ำนวนโฟลเดอร์ท้ งั หมด*

สายไฟฟ้ า AC (มีให้มาด้วย)

เมื่อต้องการ
ด�ำเนิ นการดังนี้
หยุดพักการเล่นชัว่ คราว กด   หากต้องการกลับสู่ การเล่น ให้กด
ปุ่ มอีกครั้ง
หยุดเล่น
กด   เมื่อท่านกด   หลังจากการ
เล่นยุติแล้ว การเล่นจะเริ่ มต้นจากต�ำแหน่งที่
ท่านได้หยุดเล่นไว้ (เล่นต่อจากจุดที่หยุด)
เลือกโฟลเดอร์จาก
กด + หรื อ  
แผ่นดิสก์ MP3/WMA
เลือกแทร็ ค/ไฟล์
กด  หรื อ   ท่านสามารถข้าม
แทร็ ค/ไฟล์ได้ทีละหนึ่งแทร็ คหรื อหนึ่งไฟล์
ค้นหาต�ำแหน่งใน
กด  หรื อ   ค้างไว้ในระหว่างเล่น
แทร็ ค/ไฟล์
แล้วปล่อยปุ่ มดังกล่าวเมื่อถึงต�ำแหน่งที่
ต้องการ เมื่อค้นหาต�ำแหน่งในขณะหยุดพัก
ชัว่ คราว ให้กด   เพื่อเริ่ มเล่นหลังจากที่
พบต�ำแหน่งที่ตอ้ งการแล้ว

เมื่อต้องการหยุดการถ่ายโอน

การใช้งานอื่นๆ
เมื่อต้องการ
ด�ำเนิ นการดังนี้
หยุดพักการเล่นชัว่ คราว กด   หากต้องการกลับสู่ การเล่น ให้กด
ปุ่ มนั้นอีกครั้ง*
หยุดเล่น
กด   เมื่อท่านกด   หลังจากการ
เล่นยุติแล้ว การเล่นจะเริ่ มต้นจากต�ำแหน่งที่
ท่านได้หยุดเล่นไว้ (เล่นต่อจากจุดที่หยุด)
เลือกโฟลเดอร์
กด + หรื อ  
เลือกไฟล์
กด  หรื อ   ท่านสามารถข้ามไฟล์
ได้ทีละหนึ่งไฟล์
หากต้องการข้ามไฟล์อย่างต่อเนื่อง ให้กด
 หรื อ   ค้างไว้ และปล่อยปุ่ ม
ดังกล่าว เมื่อถึงไฟล์ที่ตอ้ งการ
ค้นหาต�ำแหน่งในไฟล์ กด  หรื อ   ค้างไว้ในระหว่างเล่น
แล้วปล่อยปุ่ มดังกล่าวเมื่อถึงต�ำแหน่งที่
ต้องการ เมื่อค้นหาต�ำแหน่งในขณะหยุดพัก
ชัว่ คราว ให้กด   เพื่อเริ่ มเล่นหลังจากที่
พบต�ำแหน่งที่ตอ้ งการแล้ว

กฎการสร้างโฟลเดอร์และไฟล์

ในระหว่างการถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ USB เป็ นครั้งแรก เครื่ องเสี ยงจะ
สร้างโฟลเดอร์ “MUSIC” และ “SONY” ซึ่งเป็ นโฟลเดอร์ยอ่ ยของ
โฟลเดอร์ดงั กล่าวให้โดยตรงไว้ในโฟลเดอร์ “ROOT”
เครื่ องเสี ยงจะสร้างโฟลเดอร์และไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ “CD” ในส่ วน
โฟลเดอร์ “SONY” ตามกฎต่อไปนี้

ในขณะถอดอุปกรณ์ USB ออก ให้กด   ค้างไว้จนกระทัง่ ข้อความ
“NO DEV” ปรากฏขึ้น จากนั้นปิ ดเครื่ องหรื อเปลี่ยนเป็ นฟังก์ชนั อื่นไว้ล่วงหน้า
การถอดอุปกรณ์ USB ออกโดยไม่ได้ดำ� เนินการตามขั้นตอนเหล่านี้อาจสร้าง
ความเสี ยหายให้แก่ขอ้ มูลในอุปกรณ์ USB หรื อท�ำให้อุปกรณ์ USB ได้รับ
ความเสี ยหายได้

ตัวอย่างของโครงสร้างโฟลเดอร์และล�ำดับการเล่น

ล�ำดับการเล่นของโฟลเดอร์และไฟล์จะเป็ นไปตามล�ำดับดังต่อไปนี้
อย่างไรก็ตาม ล�ำดับการเล่นอาจแตกต่างจากล�ำดับเริ่ มต้นในอุปกรณ์
USB ทั้งนี้ข้ ึนกับวิธีการบันทึกที่ใช้
อุปกรณ์ USB

โฟลเดอร์
ไฟล์ MP3/WMA/AAC

ถ่ายโอน REC1
แหล่งการถ่ายโอน ชื่อโฟลเดอร์

*1 ในโหมดเล่นตามโปรแกรม ชื่อโฟลเดอร์จะเป็ น “FLDRxxx,” และชื่อไฟล์จะ
ตั้งตามแหล่งการถ่ายโอน
*2 สามารถแสดงผลเป็ นตัวอักขระได้สูงสุ ด 32 ตัว (รวมนามสกุลไฟล์สำ� หรับ
ชื่อไฟล์ดว้ ย)
*3 เครื่ องเสี ยงจะก�ำหนดชื่อโฟลเดอร์ตามล�ำดับตัวเลขจนถึง 256 ซึ่งเป็ นล�ำดับ
สูงสุ ด (รวมโฟลเดอร์ “ROOT” และ “MUSIC”)
*4 เครื่ องเสี ยงจะก�ำหนดชื่อไฟล์ตามล�ำดับตัวเลข
*5 แต่ละครั้งที่มีการถ่ายโอนแทร็ คเพียงแทร็ คเดียว เครื่ องเสี ยงจะถ่ายโอนไฟล์
ใหม่ไปยังโฟลเดอร์ “REC1”

เมื่อต้องการลบข้อมูลโฟลเดอร์หรือไฟล์เสียงออกจาก
อุปกรณ์ USB

ข้อความ “ERASE?” จะปรากฏในจอแสดงผล

ข้อความ “TRACK ERASE?” หรื อ “FOLDER ERASE?” จะปรากฏ
ในจอแสดงผล

4 กด ENTER 

โฟลเดอร์หรื อไฟล์เสี ยงที่เลือกไว้จะถูกลบออกและข้อความ
“COMPLETE” จะปรากฏในจอแสดงผล

หมายเหตุ
หมายเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB


เครื่ องอาจใช้เวลานานก่อนที่การเล่นจะเริ่ มต้นในกรณี ต่อไปนี้:

 โฟลเดอร์ มีโครงสร้างที่ซบ
ั ซ้อน




 อุปกรณ์ USB มีหน่วยความจ�ำใกล้ถึงขนาดความจุสูงสุ ด




หมายเหตุเกี่ยวกับแผ่นดิ สก์ MP3/WMA

เมื่อใส่ แผ่นดิสก์ เครื่ องเสี ยงจะอ่านไฟล์ท้ งั หมดจากแผ่นดิสก์น้ นั ใน
ขณะเดียวกันข้อความ “READING” จะกะพริ บในจอแสดงผล หากแผ่นดิสก์
มีไฟล์ที่ไม่ใช่รูปแบบ MP3/WMA หรื อโฟลเดอร์จำ� นวนมาก การเล่นที่จุด
เริ่ มต้น หรื อการเริ่ มเล่นไฟล์ MP3/WMA ถัดไปอาจใช้เวลานาน
ขอแนะน�ำว่าในการจัดท�ำแผ่นดิสก์ MP3/WMA ไม่ควรมีไฟล์ที่ไม่ใช่รูปแบบ
MP3/WMA หรื อโฟลเดอร์ที่ไม่จำ� เป็ นอยูใ่ นแผ่น
ในระหว่างเล่น เครื่ องจะข้ามไฟล์เสี ยงอื่นที่ไม่ใช่ไฟล์ MP3 และ WMA แม้วา่
จะมีไฟล์เหล่านี้อยูใ่ นโฟลเดอร์กต็ าม
เครื่ องเสี ยงนี้ไม่รองรับรู ปแบบเสี ยงดังต่อไปนี้:
 MP3: นามสกุลไฟล์ “.mp3”
 WMA: นามสกุลไฟล์ “.wma”
พึงระลึกว่าแม้วา่ ชื่อไฟล์มีนามสกุลไฟล์ที่ถกู ต้องทว่าไฟล์จริ งได้สร้างไว้เป็ น
รู ปแบบเสี ยงอื่น แต่เครื่ องเสี ยงนี้กอ็ าจมีเสี ยงรบกวนหรื ออาจท�ำให้เครื่ อง
เสี ยหายได้
เครื่ องเสี ยงไม่รองรับรู ปแบบ MP3 PRO

“REC1”*5

ชื่อไฟล์
เหมือนกับแหล่งการ
ถ่ายโอน*2
“TRACK001”*4

3 กด ENTER 

ล�ำดับการเล่นของโฟลเดอร์และไฟล์จะเป็ นไปตามล�ำดับดังต่อไปนี้
อย่างไรก็ตาม ล�ำดับการเล่นอาจแตกต่างจากล�ำดับเริ่ มต้นในแผ่นดิสก์
ทั้งนี้ข้ ึนกับวิธีการบันทึกที่ใช้



พยายามรักษาระยะห่างระหว่างเครื่ องเสี ยงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้
อยูใ่ นระยะไม่เกิน 1 เมตรส�ำหรับการใช้งานนี้

1 กด BLUETOOTH  เพื่อเปิ ดฟังก์ชนั BLUETOOTH

หากยังไม่ได้จบั คู่กบั อุปกรณ์ใด เช่น เมื่อท่านกด BLUETOOTH 
เป็ นครั้งแรกหลังจากที่ซ้ือเครื่ องเสี ยงนี้ เครื่ องเสี ยงก็จะเข้าสู่ โหมด
จับคู่โดยอัตโนมัติ และตัวแสดงสถานะ BLUETOOTH ( ) และ
ข้อความ “PAIRING” จะกะพริ บอยูใ่ นจอแสดงผล







ห้ามบันทึกไฟล์ที่ไม่ใช่รูปแบบ MP3/WMA/AAC หรื อโฟลเดอร์ที่ไม่จำ� เป็ น
ลงในอุปกรณ์ USB ที่มีไฟล์ MP3/WMA/AAC อยู่
ในระหว่างเล่น เครื่ องจะข้ามไฟล์เสี ยงอื่นที่ไม่ใช่ไฟล์ MP3, WMA และ AAC
แม้วา่ จะมีไฟล์เหล่านี้อยูใ่ นโฟลเดอร์กต็ าม
เครื่ องเสี ยงนี้ไม่รองรับรู ปแบบเสี ยงดังต่อไปนี้:
 MP3: นามสกุลไฟล์ “.mp3”
 WMA: นามสกุลไฟล์ “.wma”
 AAC: นามสกุลไฟล์ “.m4a”, “.3gp” และ “.mp4”
พึงระลึกว่าแม้วา่ ชื่อไฟล์มีนามสกุลไฟล์ที่ถกู ต้องทว่าไฟล์จริ งได้สร้างไว้เป็ น
รู ปแบบเสี ยงอื่น แต่เครื่ องเสี ยงนี้กอ็ าจมีเสี ยงรบกวนหรื ออาจท�ำให้เครื่ อง
เสี ยหายได้
เครื่ องเสี ยงไม่รองรับรู ปแบบ MP3 PRO
เครื่ องเสี ยงจะไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA ที่เข้ารหัสไว้ในรู ปแบบ WMA
DRM, WMA Lossless และ WMA PRO ได้
ไฟล์ AAC ที่เข้ารหัสไว้ในรู ปแบบ AAC ซึ่งมีการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ จะไม่
สามารถเล่นได้
เครื่ องเสี ยงนี้รองรับโปรไฟล์ AAC-LC (AAC Low Complexity)
เครื่ องเสี ยงนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์เสี ยงในอุปกรณ์ USB ในกรณี ต่อไปนี้:
 เมื่อไฟล์เสี ยงทั้งหมดในโฟลเดอร์ เดียวมีจำ� นวนมากกว่า 999 ไฟล์
 เมื่อไฟล์เสี ยงทั้งหมดในอุปกรณ์ USB เดียวมีจำ� นวนมากกว่า 5,000 ไฟล์
 เมื่อโฟลเดอร์ ท้ งั หมดในอุปกรณ์ USB เดียวมีจำ� นวนมากกว่า 256
(รวมโฟลเดอร์ “ROOT”) โฟลเดอร์
 เมื่อระดับไดเรกทอรี (ความลึกของโฟลเดอร์ ) มีจำ� นวนมากกว่า 8
(รวมโฟลเดอร์ “ROOT”) ระดับ
จ�ำนวนเหล่านี้อาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างไฟล์และโฟลเดอร์








หากท่านเริ่ มถ่ายโอนในโหมดสุ่ มเล่นหรื อเล่นซ�้ำ โหมดเล่นที่เลือกไว้กจ็ ะ
เปลี่ยนเป็ นโหมดเล่นปกติโดยอัตโนมัติ
ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ในระหว่างก�ำลังถ่ายโอนหรื อลบข้อมูล การกระท�ำ
ดังกล่าวอาจสร้างความเสี ยหายให้แก่ขอ้ มูลในอุปกรณ์หรื อท�ำให้อุปกรณ์ได้รับ
ความเสี ยหายได้
ในระหว่างถ่ายโอน เครื่ องจะไม่มีเสี ยงออกมา และข้อความ “HI-SPEED” จะ
ปรากฏอยูใ่ นจอแสดงผล
เครื่ องเสี ยงจะไม่ถ่ายโอนข้อมูล CD-TEXT ไปในไฟล์ MP3 ที่สร้างขึ้น
การถ่ายโอนจะยุติโดยอัตโนมัติในกรณี ต่อไปนี้:
 เนื้ อที่หน่วยความจ�ำของอุปกรณ์ USB ไม่เพียงพอในระหว่างถ่ายโอนข้อมูล
 จ�ำนวนไฟล์เสี ยงและโฟลเดอร์ ในอุปกรณ์ USB ถึงขีดจ�ำกัดสู งสุ ดที่เครื่ อง
สามารถยอมรับได้
โฟลเดอร์ยอ่ ยหรื อไฟล์ที่ไม่ใช่รูปแบบ MP3/WMA/AAC ในโฟลเดอร์ไม่ถกู
ลบออก
เสี ยงวิทยุและเสี ยงจากอุปกรณ์เสริ มไม่สามารถถ่ายโอนไปยังยังอุปกรณ์ USB
ได้

หมายเหตุเกี่ยวกับเนื้ อหาซึ่งมีการคุ้มครองลิ ขสิ ทธิ์

ดนตรี ที่ถ่ายโอนจะจ�ำกัดไว้ให้ใช้งานส่ วนตัวเท่านั้น การใช้งานดนตรี
นอกเหนือจากข้อจ�ำกัดนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์

หมายเหตุ

หากมีการล็อคหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็จะ
ไม่ทำ� งาน ปลดล็อคหน้าจอ จากนั้นน�ำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสัมผัสกับ
เครื่ องหมาย N  อีกครั้ง

ท�ำตามค�ำแนะน�ำในหน้าจอเพื่อท�ำการเชื่อมต่อให้สำ� เร็ จ
เมื่อเชื่อมต่อกับระบบ BLUETOOTH ส�ำเร็ จ จะมีขอ้ ความ
“BT AUDIO” ปรากฏอยูใ่ นจอแสดงผล

ค�ำแนะน�ำ


หากท�ำการเชื่อมต่อได้อย่างยากล�ำบาก ให้ลองท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 เปิ ดใช้งานแอป “NFC Easy Connect” และโบกโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน

ไปมาช้าๆ เหนือเครื่ องหมาย N  บนตัวเครื่ อง

 หากโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนใส่ อยูใ่ นเคส ให้ถอดเคสนั้นออกก่อน



น�ำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสัมผัสกับเครื่ องเสี ยงอีกครั้งเพื่อยกเลิกการ
เชื่อมต่อ
หากท่านมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ระบบ NFC ได้จำ� นวนหลายเครื่ อง เพียง
น�ำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปสัมผัสกับอุปกรณ์อื่น ก็จะสามารถเปลี่ยนไป
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์น้ นั ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของ
ท่านเชื่อมต่ออยูก่ บั หูฟังที่สามารถใช้ระบบ NFC ได้ เพียงน�ำโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนไปสัมผัสกับเครื่ องเสี ยง ก็จะเปลี่ยนไปเชื่อมต่อ
BLUETOOTH กับเครื่ องเสี ยงแทน (การเปลี่ยนการเชื่อมต่อด้วยเพียง
สัมผัสเดียว)

การฟังดนตรี
ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนใช้งานเครื่ องเสี ยง
 เปิ ดใช้งานฟั งก์ชน
ั BLUETOOTH ของอุปกรณ์ BLUETOOTH
ั
 ได้ทำ� การจับคู่เสร็ จเรี ยบร้อย (ดูที่ “การจับคู่ระหว่างเครื่ องเสี ยงนี้ กบ
อุปกรณ์ BLUETOOTH”)

1 ท�ำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างเครื่ องเสี ยงกับอุปกรณ์

เมื่อจับคู่กบั อุปกรณ์ BLUETOOTH ตัง้ แต่สองตัวขึน้ ไป

กด BLUETOOTH (–PAIRING)  ค้างไว้จนกว่าจะได้ยนิ เสี ยงบี๊ป
สองครั้ง

2 เปิ ดฟังก์ชนั BLUETOOTH ของอุปกรณ์ BLUETOOTH
3 ท�ำตามขั้นตอนการจับคู่กบั อุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อค้นหา
เครื่ องเสี ยง
4 เลือกข้อความ “ZS-RS60BT” ที่ปรากฏอยูใ่ นจอแสดงผลของ
อุปกรณ์ BLUETOOTH

หากข้อความ “ZS-RS60BT” ไม่ปรากฏในจอแสดงผลของอุปกรณ์
ดังกล่าว ให้ทำ� ตามขั้นตอนที่ 2 ซ�้ำ

5 หากมีการระบุให้ใส่ รหัสปลดล็อค (Passcode)* ในจอแสดงผล
ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ใส่ “0000”

* “รหัสปลดล็อค (Passcode)” อาจหมายถึง “หมายเลขรหัสผ่าน (Passkey)”
“รหัส PIN (PIN code)” “หมายเลข PIN (PIN number)” หรื อ “รหัสผ่าน
(Password)”

ค�ำแนะน�ำ

ท่านสามารถจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุ ดถึง 8 ตัว หากมีการจับคู่
อุปกรณ์ BLUETOOTH ตัวที่ 9 อุปกรณ์ที่จบั คู่ไว้นานที่สุดจะถูกลบออก

หมายเหตุ




โหมดจับคู่ของเครื่ องเสี ยงจะถูกยกเลิกหลังเวลาผ่านไปประมาณ 5 นาที และ
ตัวแสดงสถานะ BLUETOOTH ( ) จะกะพริ บ หากมีการยกเลิกโหมดจับคู่
ในระหว่างก�ำลังด�ำเนินการตามขั้นตอนนี้ ให้เริ่ มต้นท�ำตามตั้งแต่ข้ นั ตอนที่ 1
ใหม่
รหัสปลดล็อคส�ำหรับเครื่ องเสี ยงนี้จะก�ำหนดไว้ตายตัวที่ “0000” เครื่ องเสี ยงจะ
ไม่สามารถจับคู่กบั อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่รหัสปลดล็อคไม่ใช่ “0000” ได้

รูปแบบ B

การจับคู่กบั โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ NFC
ได้

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีฟังก์ชนั NFC ติดตั้งมาให้
(OS: Android™ 2.3.3 หรื อสู งกว่า ยกเว้น Android 3.x)

1 กด  หรื อ   ซ�้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกไฟล์เสี ยง หรื อกด
+ หรื อ   ซ�้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกโฟลเดอร์
2 กด ERASE 

ตัวอย่างของโครงสร้างโฟลเดอร์และล�ำดับการเล่น



การจับคู่กบั อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่สามารถใช้ระบบ
NFC ได้

แหล่งการถ่ายโอน ชื่อโฟลเดอร์
ชื่อไฟล์
MP3/WMA
เหมือนกับแหล่งการถ่ายโอน*1, 2
CD-DA
“ALBUM001”*3
“TRACK001”*4

CD-DA

เครื่ องจะยกเลิกการท�ำงานของฟังก์ชนั เล่นต่อจากจุดที่หยุดในกรณี ต่อไปนี้:
 เมื่อเปิ ดช่องใส่ CD
 เมื่อปิ ดเครื่ อง



รูปแบบ A

ถ่ายโอน CD SYNC

MP3/WMA

หมายเหตุ



การจับคู่กบั โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ NFC ได้:
ดูที่ รูปแบบ B

เพียงใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ NFC สัมผัสกับตัวเครื่ อง
เครื่ องเสี ยงก็จะเปิ ดการท�ำงานและเปลี่ยนเข้าสู่ ฟังก์ชนั BLUETOOTH
โดยอัตโนมัติแล้วจับคู่และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น

หมายเหตุ

เมื่อต้องการยกเลิกฟังก์ชนั เล่นต่อจากจุดที่หยุด ให้กด   ในขณะหยุดเล่น CD

โฟลเดอร์
ไฟล์ MP3/WMA

กด  
เมื่อแหล่งการถ่ายโอนคือแทร็ ค CD-DA เครื่ องจะสร้างไฟล์เสี ยงจนถึง
ต�ำแหน่งที่การถ่ายโอนยุติ เมื่อแหล่งการถ่ายโอนคือไฟล์ MP3 หรื อ
WMA เครื่ องจะไม่สร้างไฟล์ที่กำ� ลังถ่ายโอนอยูใ่ นขณะนั้น

* ในระหว่างเล่นไฟล์ VBR MP3/WMA/AAC เครื่ องเสี ยงอาจเริ่ มเล่นใหม่จาก
ต�ำแหน่งที่แตกต่างกัน

ค�ำแนะน�ำ



การจับคู่กบั อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่สามารถใช้ระบบ NFC
ได้:
ดูที่ รูปแบบ A

5 กด ENTER 

ต่อสายไฟฟ้ า AC  หรื อใส่ แบตเตอรี่ R14 (ขนาด C) หกก้อน (ไม่ได้ให้มาด้วย) ลงในช่องบรรจุแบตเตอรี่ 

ไปยังเต้ารับ

เครื่ องเสี ยงต้อง “จับคู่” กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ไว้ล่วงหน้า เมื่อจับคู่
กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำ� เป็ นต้องท�ำการจับคู่อีก เว้นแต่จะ
มีการล้างข้อมูลการจับคู่น้ นั
เลือกวิธีการจับคู่ดา้ นล่างตามประเภทอุปกรณ์ของท่าน

หากข้อความ “LOW ***M” ปรากฏอยูใ่ นจอแสดงผล แสดงว่า
อุปกรณ์มีเนื้อที่วา่ งในการจัดเก็บไม่เพียงพอ เมื่อต้องการยกเลิกการ
ถ่ายโอน กด   เมื่อต้องการด�ำเนินการถ่ายโอนต่อ ให้ทำ� ตาม
ขั้นตอนจนถึงขั้นตอนที่ 5

หมายเลขไฟล์

แหล่งพลังงานไฟฟ้ า

การจับคู่ระหว่างเครื่องเสียงนี้ กบั อุปกรณ์
BLUETOOTH

เครื่ องจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ข้อความ “BT AUDIO”
จะปรากฏในจอแสดงผล

3 กด   เพื่อเริ่ มเล่น

พยายามให้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสัมผัสกับเครื่ องหมาย N  บน
ตัวเครื่ องตลอดเวลา จนกว่าจะมีการตอบสนองจากสมาร์ทโฟน

การฟังวิ ทยุ
1 กด FM/AM  ซ�้ำ เพื่อเปิ ดฟังก์ชนั วิทยุแล้วเลือกย่านความถี่
“FM” หรื อ “AM”
2 กด TUNE + หรื อ   ค้างไว้จนกระทัง่ ตัวเลขความถี่เริ่ ม
เปลี่ยนแปลงในจอแสดงผล

เครื่ องจะค้นหาความถี่วทิ ยุโดยอัตโนมัติ และหยุดค้นหาเมื่อพบสถานี
ที่สญ
ั ญาณชัดเจน
หากท่านไม่สามารถจูนหาสถานีวทิ ยุโดยใช้โหมดการจูนอัตโนมัติ
ให้กด TUNE + หรื อ   ซ�้ำ เพื่อเปลี่ยนความถี่ทีละช่วง
เมื่อได้รับสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง FM สเตอริ โอ ข้อความ “ST” ก็จะ
ติดสว่างในจอแสดงผล

หมายเหตุ

เมื่อต้องการถ่ายโอนเฉพาะแทร็ค/ไฟล์ที่ชอบ

Ąถ่Ą ายโอน REC1

4 น�ำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสัมผัสกับเครื่ องเสี ยง

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะตอบสนอง
(จดจ�ำเครื่ องเสี ยงแล้ว)

เมื่อต้องการถ่ายโอนไฟล์ MP3/WMA ลงในโฟลเดอร์
ตามที่ระบุ

ชื่อไดรฟ์ ข้อมูลจะเลื่อนลงทันที จากนั้นจ�ำนวนโฟลเดอร์ท้ งั หมดจะ
ปรากฏอยูใ่ นจอแสดงผล

เครื่ องเสี ยงส่ วนบุคคล (Personal Audio System) นี้ได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อใช้เล่นแหล่งก�ำเนิดดนตรี จาก CD หรื ออุปกรณ์
USB ถ่ายโอนดนตรี ไปยังอุปกรณ์ USB ฟังรายการสถานีวทิ ยุและ
ฟังดนตรี จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

การใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ท่านสามารถฟังดนตรี จากอุปกรณ์
BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อผ่านระบบไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เครื่ องเล่นดนตรี เป็ นต้น

ให้ทำ� ตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนที่ 4

การฟังดนตรีผา่ นอุปกรณ์ USB

อย่าให้แบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่ หรื อแบตเตอรี่ ที่ติดตั้งไว้) สัมผัสกับ
ความร้อนจัด เช่น แสงอาทิตย์ ไฟไหม้ หรื อสิ่ งที่คล้ายกัน เป็ นเวลานานๆ
ป้ ายชื่อสิ นค้าจะอยูภ่ ายนอกตัวเครื่ องด้านล่าง

การฟังดนตรีผา่ นระบบไร้สายด้วย
อุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อต้องการถ่ายโอนแผ่นดิ สก์ทงั ้ แผ่น

1 ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องต่อ  (USB) 
2 กด USB  เพื่อเปิ ดฟังก์ชนั USB

ด้านที่มีฉลากอยูด่ า้ นบน

ความดันเสี ยงที่มากเกินไปจากหูฟังและหูฟังแบบครอบหัวอาจท�ำให้เกิด
การสู ญเสี ยการได้ยนิ ได้

เครื่ องเสี ยงจะไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA ที่เข้ารหัสไว้ในรู ปแบบ WMA
DRM, WMA Lossless และ WMA PRO ได้
เครื่ องเสี ยงนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์เสี ยงในแผ่นดิสก์ในกรณี ต่อไปนี้ได้:
 เมื่อไฟล์เสี ยงทั้งหมดมีจำ� นวนมากกว่า 999 ไฟล์
 เมื่อโฟลเดอร์ ท้ งั หมดในแผ่นดิสก์เพียงแผ่นเดียวมีจำ� นวนมากกว่า 256
(รวมโฟลเดอร์ “ROOT”) โฟลเดอร์
 เมื่อระดับไดเรกทอรี (ความลึกของโฟลเดอร์ ) มีจำ� นวนมากกว่า 8
(รวมโฟลเดอร์ “ROOT”) ระดับ
สามารถแสดงชื่อโฟลเดอร์เป็ นตัวอักขระได้สูงสุ ด 32 ตัวรวมเครื่ องหมาย
อัญประกาศ
สามารถแสดงชื่อไฟล์เป็ นตัวอักขระได้สูงสุ ด 32 ตัวรวมเครื่ องหมาย
อัญประกาศและนามสกุลไฟล์
ตัวอักขระและสัญลักษณ์ที่เครื่ องเสี ยงไม่สามารถแสดงผลได้จะปรากฏเป็ น
“_”
เครื่ องเสี ยงนี้จะรองรับการท�ำงานกับรู ปแบบแท็ก ID3 เวอร์ชนั 1.0, 1.1, 2.2,
2.3 และ 2.4 ส�ำหรับไฟล์ MP3 และรู ปแบบแท็ก WMA ที่กำ� หนดโดย
ข้อก�ำหนด ASF (Advanced Systems Format) ส�ำหรับไฟล์ WMA เมื่อไฟล์มี
ข้อมูลแท็ก ID3 หรื อ WMA เครื่ องเสี ยงจะแสดงชื่อเพลง ชื่อศิลปิ นและ
ชื่ออัลบั้ม หากไฟล์ไม่มีขอ้ มูลแท็ก เครื่ องเสี ยงจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:
 ชื่อไฟล์แทนชื่อเพลง
 ข้อความ “NO ARTIST” แทนชื่อศิลปิ น
 ข้อความ “NO ALBUM” แทนชื่ออัลบั้ม
ข้อมูลแท็ก ID3 และ WMA สามารถแสดงผลเป็ นตัวอักขระได้สูงสุ ด 64 ตัว

ไม่รับประกันว่าจะสามารถใช้กบั ซอฟต์แวร์การเข้ารหัส/การเขียนทุกประเภท
ได้ หากไฟล์เสี ยงในอุปกรณ์ USB ได้รับการเข้ารหัสด้วยซอฟต์แวร์ที่ไม่
รองรับตั้งแต่เริ่ มต้น ไฟล์เหล่านั้นอาจท�ำให้เกิดเสี ยงรบกวนหรื อเสี ยง
ตะกุกตะกักหรื ออาจไม่สามารถเล่นไฟล์ได้เลย
สามารถแสดงชื่อโฟลเดอร์เป็ นตัวอักขระได้สูงสุ ด 32 ตัวรวมเครื่ องหมาย
อัญประกาศ
สามารถแสดงชื่อไฟล์เป็ นตัวอักขระได้สูงสุ ด 32 ตัวรวมเครื่ องหมาย
อัญประกาศและนามสกุลไฟล์
ตัวอักขระและสัญลักษณ์ที่เครื่ องเสี ยงไม่สามารถแสดงผลได้จะปรากฏเป็ น
“_”
เครื่ องเสี ยงนี้จะรองรับการท�ำงานกับรู ปแบบแท็ก ID3 เวอร์ชนั 1.0, 1.1, 2.2,
2.3 และ 2.4 ส�ำหรับไฟล์ MP3 รู ปแบบแท็ก WMA ที่กำ� หนดโดยข้อก�ำหนด
ASF (Advanced Systems Format) ส�ำหรับไฟล์ WMA และรู ปแบบแท็ก AAC
ส�ำหรับไฟล์ AAC
เมื่อไฟล์มีขอ้ มูลแท็ก ID3, WMA หรื อ AAC เครื่ องเสี ยงจะแสดงชื่อเพลง
ชื่อศิลปิ นและชื่ออัลบั้ม หากไฟล์ไม่มีขอ้ มูลแท็ก เครื่ องเสี ยงจะแสดงข้อมูล
ต่อไปนี้:
 ชื่อไฟล์แทนชื่อเพลง
 ข้อความ “NO ARTIST” แทนชื่อศิลปิ น
 ข้อความ “NO ALBUM” แทนชื่ออัลบั้ม
ข้อมูลแท็ก ID3, WMA และ AAC สามารถแสดงผลเป็ นตัวอักขระได้สูงสุ ด
64 ตัว

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานได้

“NFC” คืออะไร?
NFC (Near Field Communication (การสื่ อสารระยะใกล้)) เป็ น
เทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือและแท็ก
IC สามารถสื่ อสารผ่านระบบไร้สายแบบระยะใกล้ระหว่างกัน
ได้ ด้วยฟังก์ชนั NFC นี้ ท่านจึงสามารถด�ำเนินการสื่ อสารข้อมูล
ให้สำ� เร็ จได้อย่างง่ายดาย เพียงสัมผัสกับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
หรื อต�ำแหน่งที่กำ� หนดไว้บนอุปกรณ์ที่สามารถใช้ระบบ NFC
ได้

1 เปิ ดฟังก์ชนั NFC ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

หน่วยความถี่ของสถานีที่จูนได้จะเป็ น MHz ส�ำหรับย่านความถี่ FM และ kHz
ส�ำหรับย่านความถี่ AM

เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงการจูนหาช่วงสัญญาณ FM/AM

(ฟังก์ชนั นี้ใช้งานได้เฉพาะบางรุ่ นในบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น
ดูส่วนวิทยุใน “ข้อมูลจ�ำเพาะ”)
หากจ�ำเป็ น ท่านสามารถเปลี่ยนช่วงการจูนหาช่วงสัญญาณ FM/AM ได้
โดยท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 กด FM/AM  ซ�้ำเพื่อเลือกย่านความถี่
2 กด ENTER  ค้างไว้จนกระทัง่ ข้อความ “FM-xx” หรื อ
“AM-xx” จะกะพริ บในจอแสดงผล
3 กด FM/AM  ค้างไว้จนกระทัง่ ช่วงการจูนหาช่วงสัญญาณใน
ปัจจุบนั จะปรากฏขึ้น
4 กด  หรื อ   เพื่อเลือกช่วงการจูนหาช่วงสัญญาณตามที่
ต้องการ

ท่านสามารถเลือก “FM 50K” (ส�ำหรับช่วงการจูนหาสัญญาณ
50 kHz) หรื อ “FM 100K” (ส�ำหรับช่วงการจูนหาสัญญาณ 100 kHz)
ในย่านความถี่ FM และ “AM 9K” (ส�ำหรับช่วงการจูนหาสัญญาณ
9 kHz) หรื อ “AM 10K” (ส�ำหรับช่วงการจูนหาสัญญาณ 10 kHz )
ในย่านความถี่ AM ได้

5 กด ENTER 

การเปลี่ยนช่วงการจูนหาช่วงสัญญาณจะลบสถานีวทิ ยุ FM/AM ที่ต้ งั ไว้
และบันทึกไว้ในเครื่ องออกทั้งหมด รี เซ็ตสถานีที่ต้ งั ไว้หลังจากเปลี่ยน
ช่วงการจูนหาช่วงสัญญาณ

เมื่อต้องการปรับปรุงการรับสัญญาณวิ ทยุ
ใช้วทิ ยุในสถานที่ซ่ ึ งสามารถรับสัญญาณวิทยุ
ได้ง่าย เช่น ใกล้กบั หน้าต่าง และปรับต�ำแหน่ง
สายอากาศ (FM) หรื อปรับต�ำแหน่งตัวเครื่ อง
ใหม่ (AM) เพื่อให้การรับสัญญาณดีข้ ึน

ส�ำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่สามารถใช้ระบบ
NFC ได้

ปรับต�ำแหน่งสายอากาศเพื่อให้การรับ
สัญญาณ FM ดีข้ ึน หากการรับสัญญาณ
ย่านความถี่ FM สเตอริ โอมีเสี ยงรบกวน ให้
กด FM MODE  ซ�้ำ จนกระทัง่ ข้อความ
“MONO” ปรากฏอยูใ่ นจอแสดงผล ท่านจะ
สู ญเสี ยเอฟเฟ็ กต์เสี ยงสเตอริ โอ แต่การรับ
สัญญาณจะดีข้ ึน

กด BLUETOOTH  เพื่อเปิ ดฟังก์ชนั BLUETOOTH
เครื่ องเสี ยงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุ ดโดยอัตโนมัติ

ส�ำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ NFC ได้
สัมผัสโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกับเครื่ องหมาย N  บนตัวเครื่ อง

2 เริ่ มเล่นแหล่งก�ำเนิดเสี ยง เช่น ดนตรี วิดีโอ เกม เป็ นต้น ใน
อุปกรณ์

ปรับต�ำแหน่งตัวเครื่ องใหม่เพื่อ
ให้การรับสัญญาณ AM ดีข้ ึน
(มีสายอากาศแบบแท่งเฟอร์ไรต์
ติดอยูใ่ นตัวเครื่ อง)

โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์สำ� หรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
การใช้งานระบบเล่น

ค�ำแนะน�ำ

เมื่อต้องการปรับระดับเสี ยง ให้ต้ งั ระดับเสี ยงของอุปกรณ์ BLUETOOTH หรื อ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้ที่ระดับปานกลาง จากนั้นกด VOL  หรื อ +  บน
ตัวเครื่ อง

หากปั ญหาการรับสัญญาณยังคงอยู่ ให้ลองเปลี่ยนต�ำแหน่งที่วางเครื่ อง
หลีกเลี่ยงสถานที่ดงั ต่อไปนี้:

เมื่อต้องการยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ให้ทำ� ตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้
ั BLUETOOTH ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ส�ำหรับ
 ปิ ดฟั งก์ชน
รายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่มีมาให้พร้อมกับอุปกรณ์
 ปิ ดอุปกรณ์ BLUETOOTH
ั ของเครื่ องเสี ยง
 เปลี่ยนฟั งก์ชน
 ปิ ดเครื่ อง
 น�ำโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนสัมผัสที่ตวั เครื่ องอีกครั้ง เพื่อยกเลิกการ
เชื่อมต่อ (เฉพาะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ NFC ได้
เท่านั้น)

ระหว่างอาคาร

ใกล้โทรศัพท์มือ
ถือ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า

เมื่อต้องการล้างข้อมูลอุปกรณ์ที่จบั คู่ไว้แล้ว
1 ให้กด ERASE  ค้างไว้จนกว่าจะมีขอ้ ความ “BT RESET”
ปรากฏขึ้นในจอแสดงผล
2 กด ENTER 

บนโต๊ะเหล็ก

เมื่อล้างข้อมูลอุปกรณ์ที่จบั คู่ไว้แล้ว ก็จะมีขอ้ ความ “COMPLETE”
ปรากฏขึ้นในจอแสดงผล หากต้องการยกเลิกการรี เซ็ต ให้กด  

การตัง้ สถานี วิทยุให้เป็ นสถานี โปรดด้วย
ฟังก์ชนั FAVORITE RADIO STATIONS
ท่านสามารถตั้งสถานีโปรดให้ปุ่ม FAVORITE RADIO STATIONS
(1-3) ได้สูงสุ ดถึงสามสถานี ก�ำหนดสถานีวทิ ยุ FM หรื อ AM ได้หนึ่ง
สถานีต่อหนึ่งปุ่ ม

1 กด FM/AM  ซ�้ำ เพื่อเปิ ดฟังก์ชนั วิทยุแล้วเลือกย่านความถี่
“FM” หรื อ “AM”
2 จูนหาสถานีวทิ ยุที่ตอ้ งการตั้งสถานี
3 กดปุ่ ม FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) (1-3) ที่ตอ้ งการ
ค้างไว้  จนกว่าจะได้ยนิ เสี ยงบี๊ป
เครื่ องจะก�ำหนดสถานีที่จูนไว้ให้ปุ่ม FAVORITE RADIO
STATIONS (1-3) ที่เลือก แล้วหมายเลขซึ่ งเป็ นหมายเลขเดียวกับ
หมายเลขปุ่ มดังกล่าวก็จะติดสว่างในจอแสดงผล
(ตัวอย่างเช่น: การตั้งสถานี FM 87.50 MHz ให้หมายเลข )

ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่มีมาให้กบั โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน

หากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านมี OS เป็ น Android
2.3.3 หรือสูงกว่า แต่ไม่เกิ น Android 4.1
ให้ทำ� ตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนที่ 2

หากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านมี OS เป็ น Android
4.1 หรือสูงกว่า
ให้ทำ� ตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนที่ 4

2 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป “NFC Easy Connect” ลงในโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน
“NFC Easy Connect” เป็ นแอปของแท้ที่พฒั นาโดย Sony ส�ำหรับ
โทรศัพท์ Android และพร้อมให้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ที่ Google
Play™ Store
ค้นหา “NFC Easy Connect” หรื อสแกนรหัสสองมิติต่อไปนี้ เพื่อ
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฟรี น้ ี ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสื่ อสารข้อมูล
เพื่อดาวน์โหลดแอปดังกล่าว
แอปนี้อาจไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศและ/หรื อบางภูมิภาค
ค�ำแนะน�ำ

ส�ำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบางรุ่ น ท่านอาจสามารถใช้งานการเชื่อมต่อ
ด้วยเพียงสัมผัสเดียวได้โดยไม่ตอ้ งดาวน์โหลดแอป “NFC Easy Connect” ได้
ในกรณี ดงั กล่าว อาจมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานและข้อมูลจ�ำเพาะที่
แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งาน
ที่มีมาให้กบั โทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ส�ำหรับรหัสสองมิติ:
ใช้แอปส�ำหรับอ่านรหัสสองมิติ

3 เปิ ดใช้งานแอป “NFC Easy Connect” ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีหน้าจอของแอพพลิเคชันปรากฏขึ้นมา

เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานี ที่ตงั ้ ไว้

ท�ำซ�้ำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3
สถานีที่ต้ งั ไว้ให้ปุ่มจะถูกแทนที่ดว้ ยสถานีที่ต้ งั ใหม่

การฟังสถานี วิทยุที่ตงั ้ ไว้ด้วยฟังก์ชนั
FAVORITE RADIO STATIONS
กดปุ่ ม FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) ที่ตอ้ งการ 
หมายเหตุ

หากต้องการป้ องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานีที่ต้ งั ไว้โดยไม่ได้ต้ งั ใจ ห้ามกด
ปุ่ มดังกล่าวค้างไว้ หากได้มีการกระท�ำดังกล่าวเกิดขึ้น สถานีที่ต้ งั ไว้ให้ปุ่มก็จะถูก
แทนที่ดว้ ยสถานีที่จูนได้ในปั จจุบนั

4 กด ENTER 

การใช้งานอื่นๆ

เครื่ องเสี ยงจะตั้งโปรแกรมแทร็ ค/ไฟล์
หมายเลขขั้นตอนการตั้งโปรแกรมจะปรากฏขึ้น ตามด้วยเวลาเล่น
ทั้งหมด
(ตัวอย่างเช่น: audio CD)

การใช้จอแสดงผล

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
อุปกรณ์ที่เครื่องรองรับ
อุปกรณ์ USB ที่เครื่องรองรับ

การดูข้อมูลเกี่ยวกับ audio CD

กด   สองครั้ง เพื่อยกเลิกฟังก์ชนั เล่นต่อจากจุดที่หยุด

เครื่ องจะแสดงจ�ำนวนแทร็ คทั้งหมดและเวลาเล่นทั้งหมดในจอแสดงผล

หมายเลขขั้นตอน

การดูข้อมูลไฟล์ MP3/WMA/AAC

กด DISPLAY  ซ�้ำในระหว่างก�ำลังเล่นไฟล์ MP3/WMA ในแผ่น
ดิสก์หรื อไฟล์ MP3/WMA/AAC จากอุปกรณ์ USB

หมายเลขแทร็ คที่ต้ งั โปรแกรมไว้ล่าสุ ด

ข้อก�ำหนดการรองรับการใช้งานส�ำหรับอุปกรณ์ USB มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ ก่อนใช้งานอุปกรณ์กบั เครื่ องเสี ยงนี้ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์
ดังกล่าวสอดคล้องตามข้อก�ำหนดดังกล่าว





เวลาเล่นทั้งหมด*

ชื่อศิลปิ น ( )*1


* ข้อความ “--:--” จะปรากฏขึ้นในระหว่างการตั้งโปรแกรมแผ่นดิสก์ MP3/
WMA/อุปกรณ์ USB หรื อเมื่อเวลาเล่นทั้งหมดนานกว่า 100 นาที

ชื่ออัลบั้ม ( )*1


เวลาเล่นและหมายเลขไฟล์ปัจจุบนั *3
*1 หากไฟล์ไม่มีขอ้ มูลแท็ก ID3, WMA หรื อ AAC ที่ตรงกัน เครื่ องจะเลื่อนแสดง
ชื่อไฟล์, “NO ARTIST” และ “NO ALBUM” ในจอแสดงผลแทนชื่อเพลง
ชื่อศิลปิ นและชื่ออัลบั้ม
*2 เครื่ องเสี ยงจะแสดงชื่อฟังก์ชนั อยู่ 2 วินาที แล้วจึงจะแสดงชื่อเพลง
*3 ชื่อศิลปิ นหรื อชื่ออัลบั้มจะเปลี่ยนเป็ นรายการข้อมูลนี้ในช่วงสองถึงสามวินาที

การดูชื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่
กด DISPLAY  ในระหว่างที่เชื่อมต่ออยูก่ บั อุปกรณ์
BLUETOOTH

การดูข้อมูลวิ ทยุ

กด DISPLAY  ซ�้ำ ในระหว่างก�ำลังฟังวิทยุ

จอแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงตามล�ำดับต่อไปนี้:
หมายเลขที่ต้ งั ไว้*1, 2  ความถี่
*1 เครื่ องเสี ยงจะแสดงเฉพาะหมายเลขที่ต้ งั ไว้เท่านั้น ในระหว่างที่กำ� ลังฟังสถานี
วิทยุที่ต้ งั ไว้
*2 จอแสดงผลจะกลับสู่การแสดงความถี่โดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป
2 วินาที

การเลือกโหมดการเล่น
ท่านสามารถตั้งค่าให้เครื่ องเล่นแทร็ คหรื อไฟล์ซ้ ำ� ๆ หรื อสุ่ มเล่นตาม
ล�ำดับในขณะที่แผ่นดิสก์/อุปกรณ์ USB หยุดท�ำงานได้

กด PLAY MODE  ซ�้ำๆ

แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ ม ตัวแสดงสถานะจะเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้:


เล่นปกติ (ไม่แสดงสัญลักษณ์)


เล่นซ�้ำครั้งเดียว (


เล่นซ�้ำทั้งหมด ( )


เล่นโฟลเดอร์ที่เลือก ( )*



หากต้องการเล่นตามโปรแกรมเดิมอีกครั้ง ให้กด  
โปรดสังเกตว่าข้อมูลโปรแกรมที่สร้างขึ้นจะถูกล้างออกในกรณี
ต่อไปนี้:
 เมื่อเปิ ดช่องใส่ CD
 เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อันอื่น
 เมื่อปิ ดสวิตช์เครื่ องในฟั งก์ชน
่ั CD

หมายเหตุ

หากพยายามตั้งโปรแกรมแทร็ ค/ไฟล์ต้ งั แต่ 26 แทร็ ค/ไฟล์ข้ ึนไป จะมีขอ้ ความ
“FULL” กะพริ บในจอแสดงผล

เมื่อต้องการแสดงข้อมูลแทร็ค/ไฟล์ที่ตงั ้ โปรแกรมไว้

หลังจากสร้างโปรแกรมของท่านเองแล้ว ท่านสามารถดูขอ้ มูลเกี่ยวกับ
แทร็ ค/ไฟล์ที่ต้ งั โปรแกรมไว้ได้
กด DISPLAY  ซ�้ำและจอแสดงผลจะเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้:
จ�ำนวนขั้นตอนทั้งหมด  หมายเลขแทร็ ค/ไฟล์ที่ต้ งั โปรแกรมไว้ล่าสุ ด
และเวลาเล่นทั้งหมด*
* ข้อความ “--:--” จะปรากฏขึ้นในกรณี ที่ใช้แผ่นดิสก์ MP3/WMA และอุปกรณ์
USB

เมื่อต้องการยกเลิ กการเล่นตามโปรแกรม

ให้กด   เพื่อยุติการเล่น จากนั้นกด PLAY MODE  ซ�้ำจนกว่า
ข้อความ “PGM” จะหายไปจากจอแสดงผล

เมื่อต้องการลบแทร็ค/ไฟล์ทงั ้ หมดในโปรแกรมปัจจุบนั

ให้ยตุ ิการเล่น จากนั้นกด   ข้อความ “NO STEP” จะปรากฏขึ้น
และท่านสามารถสร้างโปรแกรมใหม่ได้โดยท�ำตามขั้นตอน “การสร้าง
โปรแกรมของท่านเอง (เล่นตามโปรแกรม)”

การตัง้ สถานี วิทยุ
ท่านสามารถบันทึกสถานีวทิ ยุในหน่วยความจ�ำของเครื่ องเสี ยงได้ ท่าน
สามารถตั้งสถานีวทิ ยุได้สูงสุ ดถึง 30 สถานี แบ่งเป็ น 20 สถานีสำ� หรับ
FM และ 10 สถานีสำ� หรับ AM

1)

เล่นซ�้ำโฟลเดอร์ที่เลือก ( ,

5 ท�ำซ�้ำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อตั้งโปรแกรมแทร็ ค/ไฟล์เพิ่ม
6 กด   เพื่อเริ่ มโหมดเล่นตามโปรแกรม

)*

1 กด FM/AM  ซ�้ำ เพื่อเปิ ดฟังก์ชนั วิทยุแล้วเลือกย่านความถี่
“FM” หรื อ “AM”
2 กด FM/AM  ค้างไว้จนกว่าข้อความ “AUTO” จะกะพริ บใน
จอแสดงผล



เล่นตามโปรแกรม (PGM)


เล่นซ�้ำตามโปรแกรม ( , PGM)
* ฟังก์ชนั เหล่านี้พร้อมให้ใช้งาน เมื่อก�ำลังเล่นไฟล์ MP3/WMA จากแผ่นดิสก์
MP3/WMA หรื อไฟล์ MP3/WMA/AAC จากอุปกรณ์ USB เท่านั้น

การเล่นแทร็ค/ไฟล์ซำ�้ หลายๆ ครัง้ (เล่นซ�ำ้ )

ท่านสามารถตั้งค่าให้เครื่ องเสี ยงเล่นแทร็ ค CD-DA ในไฟล์ audio CD,
ไฟล์ MP3/WMA ในแผ่นดิสก์ CD-R/CD-RW หรื อ ไฟล์ MP3/WMA/
AAC ในอุปกรณ์ USB ซ�้ำหลายๆ ครั้งได้ในโหมดเล่นปกติและโหมดเล่น
ตามโปรแกรมได้

1 กด CD  หรื อ USB  เพื่อเปิ ดฟังก์ชนั CD หรื อ USB
2 ท�ำตามวิธีการต่อไปนี้
เมื่อต้องการเล่นซ�ำ้
แทร็ ค/ไฟล์เดียว

แทร็ ค/ไฟล์ท้ งั หมด
โฟลเดอร์ที่เลือกจาก
แผ่นดิสก์ MP3/WMA
หรื ออุปกรณ์ USB
แทร็ ค/ไฟล์ที่ได้ต้ งั
โปรแกรมไว้

หมายเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB







เมื่อเครื่ องเสี ยงต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB ก็จะอ่านไฟล์ท้ งั หมดที่อยูใ่ นอุปกรณ์
USB หากมีโฟลเดอร์หรื อไฟล์จำ� นวนมากอยูใ่ นอุปกรณ์ เครื่ องอาจใช้เวลานาน
กว่าจะสิ้ นสุ ดกระบวนการอ่านไฟล์และโฟลเดอร์ดงั กล่าว
ห้ามต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับเครื่ องเสี ยงผ่านทาง USB ฮับ
ส�ำหรับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยูบ่ างอุปกรณ์ หลังจากที่มีการเชื่อมต่อแล้ว
อาจมีการหน่วงเวลาก่อนที่เครื่ องเสี ยงนี้จะท�ำงาน
เครื่ องเสี ยงนี้อาจไม่รองรับฟังก์ชนั ทุกฟังก์ชนั ที่มีในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อ
อยู่
ล�ำดับการเล่นในเครื่ องเสี ยงนี้อาจแตกต่างจากล�ำดับการเล่นในอุปกรณ์ USB ที่
เชื่อมต่ออยู่

ด�ำเนิ นการดังนี้
1 กด PLAY MODE  ซ�้ำจนกว่าจะมี
ข้อความ “ 1” ปรากฏขึ้น
2 กด  หรื อ   เพื่อเลือกแทร็ ค/
ไฟล์ที่ตอ้ งการเล่นซ�้ำ
3 กด  
1 กด PLAY MODE  ซ�้ำจนกว่าจะมี
ข้อความ “ ” ปรากฏขึ้น
2 กด  
1 กด PLAY MODE  ซ�้ำจนกว่าจะมี
ข้อความ “ ” และ “ ” ปรากฏขึ้น
2 เลือกโฟลเดอร์โดยกด + หรื อ  
3 กด  
1 ตั้งโปรแกรมแทร็ ค/ไฟล์ (ดูที่ “การสร้าง
โปรแกรมของท่านเอง (เล่นตาม
โปรแกรม)”)
2 กด PLAY MODE  จนกว่าจะมีขอ้ ความ
“PGM” และ “ ” ปรากฏขึ้นในจอ
แสดงผล
3 กด  

เมื่อต้องการยกเลิ กโหมดเล่นซ�ำ้

กด   เพื่อยุติการเล่น จากนั้นกด PLAY MODE  ซ�้ำจนกว่า
ข้อความ “ ” (หรื อ “ 1”) จะหายไปจากจอแสดงผล

การเล่นแทร็ค/ไฟล์ตามล�ำดับแบบสุ่ม (สุ่มเล่น)

3 กด ENTER  เพื่อบันทึกสถานีวทิ ยุ

เครื่ องจะบันทึกสถานีวทิ ยุไว้ในหน่วยความจ�ำตั้งแต่ความถี่ต่ำ� สุ ดถึง
ความถี่สูงสุ ด

หากไม่สามารถตัง้ สถานี วิทยุโดยอัตโนมัติได้
ท่านต้องตั้งสถานีวทิ ยุที่มีคลื่นสัญญาณอ่อนด้วยตนเอง

สถานีวทิ ยุที่ต้ งั ไว้จะยังอยูใ่ นหน่วยความจ�ำของเครื่ องแม้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
มีการถอดสายไฟฟ้ า AC
มีการน�ำแบตเตอรี่ ออก

การฟังสถานี วิทยุที่ตงั ้ ไว้
1 กด FM/AM  ซ�้ำ เพื่อเปิ ดฟังก์ชนั วิทยุแล้วเลือกย่านความถี่
“FM” หรื อ “AM”
2 กด PRESET + หรื อ   เพื่อเลือกหมายเลขที่ต้ งั ไว้และเก็บ
บันทึกไว้ในเครื่ องส�ำหรับสถานีวทิ ยุที่ตอ้ งการ

การใช้ตวั ตัง้ เวลาปิ ดระบบ
ท่านสามารถตั้งค่าให้เครื่ องปิ ดการท�ำงานโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลา
ตามที่ต้ งั ไว้ได้

ท่านสามารถตั้งค่าให้เครื่ องเสี ยงเล่นแทร็ ค CD-DA ใน audio CD, ไฟล์
MP3/WMA ในแผ่นดิสก์ CD-R/CD-RW หรื อไฟล์ MP3/WMA/AAC ใน
อุปกรณ์ USB ตามล�ำดับแบบสุ่ มได้

1 กด SLEEP 

1 กด CD  หรื อ USB  เพื่อเปิ ดฟังก์ชนั CD หรื อ USB
2 กด PLAY MODE  ซ�้ำจนกว่าจะมีขอ้ ความ “ ” ปรากฏใน
จอแสดงผล
3 กด   เพื่อเริ่ มโหมดสุ่ มเล่น

2 กด SLEEP  ซ�้ำเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ตอ้ งการ

เมื่อต้องการยกเลิ กโหมดสุ่มเล่น

ให้กด   เพื่อยุติการเล่น จากนั้นกด PLAY MODE  ซ�้ำจนกว่า
ข้อความ “ ” จะหายไปจากจอแสดงผล
ค�ำแนะน�ำ

ในระหว่างอยูใ่ นโหมดเล่นสุ่ ม ท่านไม่สามารถเลือกแทร็ ค/ไฟล์ก่อนหน้าโดยกด
  ได้

การสร้างโปรแกรมของท่านเอง (เล่นตามโปรแกรม)

ท่านสามารถจัดล�ำดับการเล่นไฟล์/แทร็ คในแผ่นดิสก์/อุปกรณ์ USB ได้
สู งสุ ดถึง 25 ไฟล์/แทร็ ค

1 กด CD  หรื อ USB  เพื่อเปิ ดฟังก์ชนั CD หรื อ USB
2 กด PLAY MODE  ซ�้ำจนกว่าจะมีขอ้ ความ “PGM” ปรากฏใน
จอแสดงผล
3 กด  หรื อ   เพื่อเลือกแทร็ ค/ไฟล์
เมื่อท่านต้องการระบุโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ MP3/WMA/AAC ให้กด
+ หรื อ   ก่อน เพื่อเลือกโฟลเดอร์ จากนั้นกด  หรื อ
  เพื่อเลือกไฟล์

การตั้งค่าเริ่ มต้น (“90”) จะปรากฏขึ้นและตัวแสดงสถานะ “SLEEP”
จะติดสว่างในจอแสดงผล

ส�ำหรับลูกค้าในละติ นอเมริ กา:
http://esupport.sony.com/LA
ส�ำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาคอื่น:
http://www.sony-asia.com/support

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH คือ
อะไร?
เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็ นเทคโนโลยีไร้สายแบบระยะใกล้ที่
ช่วยให้อุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ สามารถสื่ อสารข้อมูลผ่านระบบไร้สาย
ระหว่างกันได้ เช่น คอมพิวเตอร์และกล้องดิจิตอล เทคโนโลยีไร้สาย
BLUETOOTH จะสามารถท�ำงานได้ในระยะประมาณ 10 ม.
การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สองเครื่ องตามความจ�ำเป็ นถือเป็ นเรื่ องปกติ
แต่บางอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายเครื่ องพร้อมๆ กันได้
ท่านไม่จำ� เป็ นต้องใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อ หรื อไม่จำ� เป็ นต้องหัน
อุปกรณ์เข้าหากัน เช่น ในกรณี เทคโนโลยีอินฟราเรด ตัวอย่างเช่น ท่าน
สามารถใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวในกระเป๋ าหรื อกระเป๋ าเสื้ อได้
มาตรฐาน BLUETOOTH เป็ นมาตรฐานสากลที่บริ ษทั หลายพันแห่ง
ทัว่ โลกให้การสนับสนุน และบริ ษทั ต่างๆ ทัว่ โลกน�ำมาใช้
ช่วงการสื่ อสารสู งสุ ดอาจสั้นลงในสภาพดังต่อไปนี้
 มีการกีดขวาง เช่น คน โลหะหรื อผนังกั้นระหว่างเครื่ องเสี ยงกับ
อุปกรณ์ BLUETOOTH
 มีการใช้งานอุปกรณ์ระบบ LAN แบบไร้สายอยูใ่ กล้เครื่ องเสี ยง
 มีการใช้เตาไมโครเวฟอยูใ่ กล้เครื่ องเสี ยง
 มีการใช้อุปกรณ์ที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าอยูใ่ กล้เครื่ องเสี ยง
 มีการวางเครื่ องเสี ยงบนชั้นวางที่ทำ� ด้วยเหล็กกล้า
เครื่ องเสี ยง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริ ม
ท่านสามารถรับฟังเสี ยงจากอุปกรณ์เสริ ม เช่น เครื่ องเล่นดนตรี ดิจิตอล
แบบพกพา ผ่านล�ำโพงของเครื่ องเสี ยงนี้ได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดอุปกรณ์แต่ละเครื่ องก่อนท�ำการเชื่อมต่อใดๆ
ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ

1 ต่อช่องสัญญาณ AUDIO IN เข้ากับช่องต่อสัญญาณเสี ยงออก
ของเครื่ องเล่นดนตรี ดิจิตอลแบบพกพาหรื ออุปกรณ์อื่นๆ โดยใช้
สายต่อสัญญาณเสี ยง (ไม่ได้ให้มาด้วย)
2 เปิ ดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
3 กด AUDIO IN  และเริ่ มเล่นเสี ยงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

*2

แผ่นดิ สก์ที่เครื่องเสียงนี้ ไม่สามารถเล่นได้

CD-R/CD-RW อื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้บนั ทึกเป็ นรู ปแบบ audio CD
หรื อรู ปแบบที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9660 ระดับ 1/ระดับ 2
หรื อ Joliet
CD-R/CD-RW
ที่มีคุณภาพการบันทึกในระดับต�่ำ CD-R/CD-RW ที่มี

รอยขีดข่วนหรื อสกปรก หรื อ CD-R/CD-RW ที่บนั ทึกโดยใช้อุปกรณ์
การบันทึกที่เครื่ องไม่รองรับ
 CD-R/CD-RW ที่ยงั ไม่ได้ดำ� เนิ นการขั้นสุ ดท้ายหรื อด�ำเนิ นการ
ขั้นสุ ดท้ายไว้โดยไม่ถกู ต้อง


ประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
ประสิ ทธิภาพจ�ำกัด

การรบกวนจากอุปกรณ์อื่น

เนื่องจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และระบบ LAN แบบไร้สาย
(IEEE802.11b/g/n) จะใช้ความถี่เดียวกัน อาจเกิดการรบกวนสัญญาณ
ไมโครเวฟ และส่ งผลให้ความเร็ วในการสื่ อสารข้อมูลลดลง เกิดสัญญาณ
รบกวนหรื อการสื่ อสารไม่ถกู ต้องในกรณี ที่เครื่ องเสี ยงที่ใช้อยูใ่ กล้กบั
อุปกรณ์ระบบ LAN แบบไร้สาย ในกรณี ดงั กล่าว ให้ปฏิบตั ิตามวิธีการ
ต่อไปนี้
 ใช้งานเครื่ องเสี ยงนี้ ในระยะห่ างจากอุปกรณ์ระบบ LAN แบบไร้สาย
อย่างน้อย 10 ม.
 หากใช้งานเครื่ องเสี ยงนี้ ในช่วงระยะห่ างจากอุปกรณ์ระบบ LAN แบบ
ไร้สายไม่เกิน 10 ม. ให้ปิดอุปกรณ์ระบบ LAN แบบไร้สายนั้น
ั เครื่ องเสี ยงให้มากที่สุด
 ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ในระยะที่ใกล้กบ

การรบกวนอุปกรณ์อื่น

คลื่นไมโครเวฟที่ออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่ งผลต่อการ
ท�ำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ปิ ด
เครื่ องเสี ยงรวมทั้งอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ ในบริ เวณต่อไปนี้
เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดอุบตั ิภยั ได้
 บริ เวณที่มีก๊าซไวไฟ ในโรงพยาบาล รถไฟ เครื่ องบินหรื อปั๊ มน�้ำมัน
 ใกล้ประตูอตั โนมัติหรื อสัญญาณเตือนอัคคีภยั
หมายเหตุ









เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชนั BLUETOOTH ได้ อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่
จะเชื่อมต่อจึงต้องมีโปรไฟล์เดียวกันกับเครื่ องเสี ยง นอกจากนี้ พึงระลึกว่า
แม้วา่ เครื่ องเสี ยงมีโปรไฟล์เดียวกันแล้วก็ตาม แต่อุปกรณ์อาจมีฟังก์ชนั ที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อมูลจ�ำเพาะของอุปกรณ์น้ นั ๆ
เนื่องจากเป็ นลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ในระหว่าง
ฟังดนตรี เสี ยงที่เล่นโดยเครื่ องเสี ยงนี้จะช้ากว่าเสี ยงที่เล่นจากอุปกรณ์
BLUETOOTH เล็กน้อย
เครื่ องเสี ยงนี้รองรับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องตามมาตรฐาน
BLUETOOTH เพื่อให้การเชื่อมต่อมีความปลอดภัย เมื่อมีการใช้เทคโนโลยี
ไร้สาย BLUETOOTH แต่ความปลอดภัยก็อาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้จะขึ้นกับการ
ตั้งค่า ใช้ความระมัดระวัง เมื่อท�ำการสื่ อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย
BLUETOOTH
ทางบริ ษทั ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อการรั่วไหลของข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การสื่ อสาร BLUETOOTH
อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชนั BLUETOOTH จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
BLUETOOTH ตามที่ระบุไว้โดย Bluetooth SIG และได้รับการรับรองความ
ถูกต้อง แม้วา่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็ นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH ตามที่
ระบุไว้ขา้ งต้น แต่อุปกรณ์บางเครื่ องอาจไม่สามารถเชื่อมต่อหรื อท�ำงานได้
อย่างถูกต้องได้ ทั้งนี้ข้ ึนกับคุณลักษณะหรื อข้อมูลจ�ำเพาะของอุปกรณ์น้ นั ๆ
เสี ยงรบกวนหรื อเสี ยงขาดหายอาจเกิดขึ้นโดยขึ้นอยูก่ บั อุปกรณ์ BLUETOOTH
ที่เชื่อมต่ออยูก่ บั เครื่ องเสี ยง สภาพแวกดล้อมในการสื่ อสารข้อมูลหรื อ
สภาพแวดล้อมในการใช้งาน

การแก้ไขปัญหา
ปัญหาทัวไป
่
เปิ ดเครื่องไม่ติด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสี ยบสายไฟฟ้ า AC เข้ากับเต้ารับที่ผนังไว้
อย่างถูกต้อง
ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้เสี ยบขั้วต่อของสายไฟฟ้ า AC เข้ากับช่อง

เสี ยบสายไฟฟ้ า AC IN ไว้อย่างถูกต้อง
 ตรวจสอบว่าได้ใส่ แบตเตอรี่ ไว้ถกู ต้องหรื อไม่ ขั้วของแบตเตอรี่
ตรงกันหรื อไม่
 เปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหม่ท้ งั หมดด้วยแบตเตอรี่ ชุดใหม่ เมื่อตัวแสดง
สถานะ OPR/BATT  สว่างน้อยลง


เครื่องไม่มีเสียง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกฟังก์ชนั ที่เหมาะสมให้แหล่งก�ำเนิดเสี ยง
หรื อดนตรี ที่ตอ้ งการฟัง
 ถอดแจ็คหูฟังออกจากตัวเครื่ อง เมื่อฟั งเสี ยงจากล�ำโพง


เสียงมีสญ
ั ญาณรบกวน


หมายเหตุเกี่ยวกับแผ่นดิ สก์




DualDisc คือผลิตภัณฑ์แผ่นดิสก์สองหน้าซึ่งประกบเนื้อหา DVD บน
หน้าหนึ่ง เข้าเนื้อหาเสี ยงดิจิตอลไว้บนอีกหน้าหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากเนื้อหาด้านเสี ยงไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน Compact Disc
(CD) จึงไม่สามารถรับประกันว่าจะเล่นกับผลิตภัณฑ์น้ ีได้



ผลิตภัณฑ์น้ ีได้รับการออกแบบให้สามารถเล่นแผ่นที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน Compact Disc (CD) ระยะหลังนี้ มีบริ ษทั ค่ายเพลงบาง
แห่งได้วางตลาดแผ่นเพลงหลายชนิดที่ถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี
ปกป้ องลิขสิ ทธิ์ พึงระลึกว่า ในบรรดาแผ่นเหล่านี้ มีบางแผ่นไม่
สอดคล้องกับมาตรฐาน CD และอาจจะไม่สามารถเล่นได้กบั
ผลิตภัณฑ์น้ ี

เกี่ยวกับความปลอดภัย

เนื่องจากแสงเลเซอร์ที่ใช้ในส่ วนเครื่ องเล่น CD เป็ นอัตรายต่อดวงตา
จึงห้ามถอดแยกส่ วนโครงตัวเครื่ องออก โปรดรับบริ การจากผูท้ ี่มี
ความรู ้ความช�ำนาญเท่านั้น
 หากมีของแข็งหรื อของเหลวเข้าไปในเครื่ องเสี ยง ให้ถอดปลัก๊ ไฟออก
แล้วให้ผทู ้ ี่มีความรู ้ความช�ำนาญมาท�ำการตรวจสอบก่อนที่จะใช้งาน
ต่อไป
 แผ่นดิสก์ที่มีรูปร่ างไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน (เช่น หัวใจ สี่ เหลี่ยม
รู ปดาว) จะไม่สามารถเล่นกับเครื่ องเสี ยงนี้ได้ ความพยายามที่จะใช้
แผ่นดิสก์เหล่านั้น อาจท�ำให้เครื่ องเสี ยหายได้ ห้ามใช้แผ่นดิสก์
ดังกล่าว


เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน

ในกรณี ที่ใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้ า AC ให้ใช้สายไฟฟ้ า AC ที่มีมา
ให้ ห้ามใช้สายประเภทอื่น
 ถอดปลัก๊ ไฟออกจากเต้ารับที่ผนัง หากไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
 เมื่อไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ ให้นำ� แบตเตอรี่ ออกจากตัวเครื่ อง เพื่อ
ป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดจากการรั่วไหลหรื อการกัดกร่ อนของ
แบตเตอรี่


เกี่ยวกับการจัดวางต�ำแหน่ งเครื่อง

ห้ามวางเครื่ องเสี ยงไว้ในบริ เวณที่อยูใ่ กล้แหล่งความร้อน ในสถานที่
ซึ่งอาจได้รับแสงแดดโดยตรง ฝุ่ นละอองหนาแน่นหรื อการสัน่
สะเทือนจากเครื่ องจักร หรื อในรถยนต์ที่แสงอาทิตย์อาจส่ องถึง
โดยตรง
ั่ คง
 ห้ามวางเครื่ องเสี ยงบนพื้นผิวลาดเอียงหรื อไม่มน
 ห้ามวางสิ่ งของต่างๆ ที่ดา้ นหลังของตัวเครื่ องในช่วงระยะ 10 มม.
ต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นช่องระบายอากาศของเครื่ อง เพื่อให้เครื่ องเสี ยง
ท�ำงานได้อย่างถูกต้องและช่วยยืดอายุการท�ำงานของชิ้นส่ วนต่างๆ
ของเครื่ อง
เนื
 ่ องจากเครื่ องเสี ยงใช้แม่เหล็กก�ำลังสู งเป็ นส่ วนประกอบในล�ำโพง
ควรน�ำบัตรเครดิตที่ใช้รหัสแบบแม่เหล็กหรื อนาฬิกาไขลานออกห่าง
จากเครื่ องเสี ยง เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดจากแม่เหล็ก


ทุกครั้งที่มีการกดปุ่ ม ช่วงเวลา (หน่วยเป็ นนาที) ในจอแสดงผลจะ
เปลี่ยนไป และการตั้งค่าที่เลือกไว้กจ็ ะได้รับการยืนยันข้อมูลโดย
อัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 4 วินาที
ท่านสามารถดูขอ้ มูลเวลาที่เหลือจนกว่าเครื่ องเสี ยงจะปิ ดการท�ำงานได้โดยกด
SLEEP  อีกครั้งหลังจากตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิ ดระบบแล้ว

CD-DA ย่อมาจาก Compact Disc Digital Audio ซึ่งเป็ นมาตรฐานการบันทึกที่
ใช้สำ� หรับ audio CD
การด�ำเนินการขั้นสุ ดท้ายกับแผ่นดิสก์ (Finalizing) เป็ นกระบวนการในการ
จัดท�ำแผ่นดิสก์ CD-R/CD-RW ให้สามารถเล่นได้กบั ผลิตภัณฑ์เครื่ องเล่น
แผ่นดิสก์สำ� หรับผูบ้ ริ โภค และการด�ำเนินการขั้นสุ ดท้ายกับแผ่นดิสก์ยงั
สามารถเปิ ดใช้งานหรื อปิ ดใช้งานการตั้งค่าตัวเลือกในระหว่างการจัดท�ำ
แผ่นดิสก์ในซอฟต์แวร์การบันทึกส่ วนใหญ่ได้อีกด้วย

แผ่นเพลงที่ถกู เข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีปกป้ องลิ ขสิ ทธิ์



ค�ำแนะน�ำ

*1

หมายเหตุเกี่ยวกับ DualDisc

ตัวเครื่ องเหล็กกล้า

ค�ำแนะน�ำ

CD-R/CD-RW ที่มีไฟล์ MP3/WMA และด�ำเนินการขั้นสุ ดท้าย*2ไว้
อย่างถูกต้อง

ส�ำหรับลูกค้าในยุโรป:
http://www.sony.eu/support

(ตัวอย่างเช่น: FM)

หากมีการก�ำหนดหมายเลขที่ต้ งั ไว้และท่านได้เลือกให้สถานีวทิ ยุอื่น
ไว้แล้ว สถานีวทิ ยุน้ นั จะถูกแทนที่ดว้ ยสถานีวทิ ยุใหม่



ข้อก�ำหนดการรองรับการใช้งานส�ำหรับอุปกรณ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก่อนใช้งานอุปกรณ์กบั เครื่ องเสี ยงนี้ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดงั กล่าว
สอดคล้องตามข้อก�ำหนดดังกล่าว
ั 2.1 + EDR
 อุปกรณ์ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH เวอร์ ชน
อุ
ป
กรณ์
ต
อ
้
งรองรั
บ
A2DP
(Advanced
Audio
Distribution
Profile)

และ AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
ั การจับคู่ NFC ของ
 คุณลักษณะ NFC (ต้องมีเฉพาะในกรณี ที่ใช้ฟังก์ชน
เครื่ องเสี ยงเท่านั้น)
ส�ำหรับข้อมูลล่าสุ ดเกี่ยวกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่สามารถใช้งานได้
รวมถึงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ NFC โปรดดูเว็บไซต์
ด้านล่าง

อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่สามารถใช้งานได้

1 กด FM/AM  ซ�้ำเพื่อเลือกย่านความถี่
2 จูนหาสถานีวทิ ยุตามที่ตอ้ งการ
3 กด ENTER  ค้างไว้จนกระทัง่ ข้อความ “FM-xx” หรื อ
“AM-xx” จะกะพริ บในจอแสดงผล

4 กด PRESET + หรื อ   จนกว่าหมายเลขที่ต้ งั ไว้สำ� หรับสถานี
วิทยุที่ตอ้ งการกะพริ บในจอแสดงผล
5 กด ENTER  เพื่อบันทึกสถานีวทิ ยุ



Audio CD (แทร็ ค CD-DA*1)

หากแผ่นดิสก์สกปรก ให้ใช้ผา้ สะอาดเช็ดท�ำความ
สะอาด CD เช็ดแผ่นดิสก์โดยเช็ดจากกลางแผ่น
ออกไปทางด้านนอก หากมีรอยขีดข่วน สิ่ งสกปรก
หรื อรอยนิ้วมือบนแผ่นดิสก์ อาจท�ำให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการอ่านข้อมูลได้
 ห้ามใช้ตวั ท�ำละลาย เช่น เบนซิ น ทินเนอร์ หรื อสาร
ท�ำความสะอาดที่มีจำ� หน่ายทัว่ ไป หรื อสเปรย์กนั
ไฟฟ้ าสถิตส�ำหรับแผ่นเสี ยงไวนิลแบบลองเพลย์ทำ� ความสะอาด
แผ่นดิสก์
ห้
 ามให้ CD ถูกแสงแดดหรื อแหล่งความร้อนโดยตรง เช่น ท่อลมร้อน
หรื อทิ้งไว้ในรถยนต์ที่จอดอยูใ่ นบริ เวณที่มีแสงแดดส่ องถึงโดยตรง
เนื่องจากอาจท�ำให้อุณหภูมิภายในรถยนต์สูงขึ้นเป็ นอย่างมาก
 ห้ามติดกระดาษหรื อสติกเกอร์ ลงบน CD หรื อขัดถูพ้ืนผิวของ CD
 หลังจากเล่นเสร็ จแล้ว ให้เก็บ CD ลงในที่เก็บ

ช่วงการสื่อสารสูงสุด

สุ่ มเล่น ( )

แผ่นดิ สก์ที่เครื่องเสียงนี้ สามารถเล่นได้

 ความสอดคล้องกับ USB 2.0 (Full Speed)
 รองรับโหมด Mass Storage*

* โหมด Mass Storage เป็ นโหมดที่ช่วยให้อุปกรณ์ USB สามารถเข้าถึง
อุปกรณ์แม่ข่ายได้ โดยจะช่วยในการถ่ายโอนไฟล์ อุปกรณ์ USB ส่ วนใหญ่
จะรองรับโหมด Mass Storage

จอแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงตามล�ำดับต่อไปนี้:
ชื่อเพลง ( )*1, 2

ข้อควรระวัง

มีเสียงฮัมเบาๆ ดังมาจากวิ ทยุ


หากมีการย้ายเครื่ องเสี ยงจากสถานที่ซ่ ึงอุ่นหรื อเย็นโดยทันที หรื อวาง
ไว้ในห้องที่มีความชื้นสูง ความชื้นอาจจับตัวเป็ นไอน�้ำอยูบ่ ริ เวณเลนส์
ในส่ วนเครื่ องเล่น CD ได้ หากมีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้น เครื่ องเสี ยง
อาจท�ำงานไม่ถกู ต้อง ในกรณี น้ ี ให้นำ� CD ออกจากเครื่ อง แล้วพัก
เครื่ องทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชัว่ โมงเพื่อให้ความชื้นระเหยจนหมด

เกี่ยวกับการขนย้ายเครื่องเสียง




เครื่องเล่น CD ไม่เล่น แม้ว่าใส่ CD ลงในเครื่องแล้ว

วาง CD ลงในเครื่ องโดยให้ดา้ นฉลากหงายขึ้นด้านบน
 ท�ำความสะอาด CD
 น�ำ CD ออกจากเครื่ องและเปิ ดฝาช่องใส่ CD ไว้ประมาณหนึ่ งชัว่ โมง
เพื่อให้ไอน�้ำที่ควบแน่นระเหยจนหมด
 CD-R/CD-RW เป็ นแผ่นเปล่าหรื อยังไม่ได้ดำ� เนิ นการขั้นสุ ดท้าย
 ไม่มีไฟล์ MP3/WMA ที่สามารถเล่นได้อยูใ่ นแผ่นดิสก์
ั ทึกหรื อ
 เกิดปั ญหาจากคุณภาพของ CD-R/CD-RW อุปกรณ์บน
ซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชัน
 เปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหม่ท้ งั หมดด้วยแบตเตอรี่ ชุดใหม่ เมื่อตัวแสดง
สถานะ OPR/BATT  สว่างน้อยลง


ข้อความ “NO CD” ปรากฏขึน้ เมื่อใส่แผ่นดิ สก์

ไม่ได้ใส่ แผ่นดิสก์ลงในช่องใส่ CD ใส่ แผ่นดิสก์
 CD อาจมีปัญหาในการอ่านข้อมูล เปลี่ยนแผ่นดิสก์แผ่นใหม่
 อาจวาง CD กลับด้าน วางแผ่นดิสก์โดยให้ดา้ นฉลากหงายขึ้นด้านบน
 ใส่ แผ่นดิสก์ที่ไม่สามารถเล่นได้ (DVD, BD เป็ นต้น) เปลี่ยนแผ่นดิสก์
แผ่นใหม่


“NO TRACK” ปรากฏขึน้ บนจอแสดงผลเมื่อใส่แผ่นดิ สก์


หากท่านมีขอ้ สงสัยหรื อปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่ องเสี ยงของท่าน โปรด
ปรึ กษาตัวแทนจ�ำหน่าย Sony ที่ใกล้บา้ นท่าน

ไม่ได้บนั ทึกไฟล์เสี ยงเป็ นรู ปแบบที่เครื่ องรองรับหรื อไฟล์ที่จะเล่นมี
นามสกุลไฟล์ที่เครื่ องไม่รองรับ

ข้อความ “DISC ERR” ปรากฏขึน้ เมื่อใส่แผ่นดิ สก์

CD อาจสกปรก ท�ำความสะอาดแผ่นดิสก์
CD อาจมีรอยขีดข่วน เปลี่ยนแผ่นดิสก์แผ่นใหม่
 CD อาจมีปัญหาในการอ่านข้อมูล เปลี่ยนแผ่นดิสก์แผ่นใหม่
 อาจใส่ แผ่นดิสก์เปล่าลงในช่องใส่ CD



เสียงขาดหาย

ลดระดับเสี ยง
 ท�ำความสะอาด CD หรื อเปลี่ยนแผ่นใหม่หาก CD เสี ยหายรุ นแรง
่ ไหว
 วางเครื่ องเสี ยงในบริ เวณที่ไม่มีการสัน
 ใช้เครื่ องเป่ าลมที่มีจำ� หน่ายทัว่ ไปท�ำความสะอาดเลนส์
ิ เสี ยงรบกวน เมื่อมีการใช้ CD-R/
 เสี ยงอาจขาดหายหรื ออาจได้ยน
CD-RW ที่มีคุณภาพไม่ดีหรื ออุปกรณ์การบันทึกหรื อซอฟต์แวร์ของ
แอพพลิเคชันมีปัญหา




อุปกรณ์ USB ท�ำงานไม่ถกู ต้อง

หากท่านเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ที่ไม่รองรับ อาจมีปัญหาต่อไปนี้
เกิดขึ้น
 เครื่ องเสี ยงไม่รู้จกั อุปกรณ์ USB
 เครื่ องเสี ยงนี้ ไม่แสดงชื่อโฟลเดอร์ หรื อชื่อไฟล์
 ไม่สามารถเล่นได้
 เสี ยงขาดหาย
 มีเสี ยงรบกวน
 เสี ยงที่ออกมาเป็ นเสี ยงเพี้ยน

“OVER CURRENT” ปรากฏขึน้ และเครื่องจะปิ ดโดย
อัตโนมัติ

เครื่ องเสี ยงได้ตรวจพบว่ากระแสไฟฟ้ าจากช่องต่อ  (USB)  มี
ระดับที่ผดิ ปกติ ในกรณี น้ ี ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากช่องต่อ
 (USB)  และต่ออุปกรณ์ USB ใหม่อีกครั้ง จากนั้นเปิ ดเครื่ อง
อีกครั้ง หากปัญหานี้ยงั ไม่หมดไปหลังเปิ ดเครื่ อง โปรดติดต่อตัวแทน
จ�ำหน่าย Sony ใกล้บา้ นท่าน

เครื่องไม่มีเสียง

เครื่ องเสี ยงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ไม่ถกู ต้อง ปิ ดเครื่ องและต่อ
เข้ากับอุปกรณ์ USB อีกครั้ง จากนั้นเปิ ดเครื่ อง

มีเสียงรบกวน เสียงขาดหายหรือเสียงผิดเพีย้ น

ปิ ดเครื่ องและต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB อีกครั้ง จากนั้นเปิ ดเครื่ องอีกครั้ง
 ข้อมูลดนตรี เองมีเสี ยงรบกวนหรื อเสี ยงที่ผดิ เพี้ยน เสี ยงรบกวนอาจเข้า
มาในระหว่างการสร้างไฟล์เสี ยง ลองสร้างไฟล์เสี ยงใหม่และใช้เล่น
กับเครื่ องเสี ยงนี้


อุปกรณ์ USB ไม่สามารถต่อเข้ากับช่องต่อ  (USB)  ได้


ใส่ ข้วั ต่อที่อุปกรณ์ USB หรื อสาย USB สลับด้าน ใส่ ข้วั ต่อเข้ากับ
ช่องต่อ  (USB)  ในทิศทางที่ถกู ต้อง

ข้อความ “READING” ปรากฏขึน้ มานานกว่าปกติ หรือ
เครื่องใช้เวลานานก่อนที่จะเริ่ มเล่น


ไฟล์เสี ยงอาจมีนามสกุลไฟล์ไม่เหมาะสม เครื่ องเสี ยงนี้ไม่รองรับ
นามสกุลไฟล์ดงั ต่อไปนี้:
 MP3: นามสกุลไฟล์ “.mp3”
 WMA: นามสกุลไฟล์ “.wma”
 AAC: นามสกุลไฟล์ “.m4a”, “.3gp” และ “.mp4”
 ไฟล์เสี ยงอาจสร้างขึ้นในรู ปแบบอื่นนอกเหนื อจากรู ปแบบ MP3/
WMA/AAC
 อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ใช้ระบบไฟล์อื่นนอกเหนื อจาก FAT16 หรื อ
FAT32*
 ไฟล์มีการเข้ารหัสหรื อป้ องกันด้วยรหัสผ่าน


* เครื่ องเสี ยงนี้รองรับระบบไฟล์ FAT16 และ FAT32 แต่สื่อเก็บข้อมูล USB บาง
ประเภทอาจไม่รองรับระบบไฟล์ท้ งั สองประเภทนี้
ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ USB ที่เกี่ยวข้องหรื อ
ติดต่อผูผ้ ลิต

อุปกรณ์ BLUETOOTH
เครื่องไม่มีเสียง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่ องเสี ยงนี้ไม่ได้อยูห่ ่างจากอุปกรณ์
BLUETOOTH (หรื อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน) มากเกินไป หรื อ
เครื่ องเสี ยงนี้ไม่ได้รับสัญญาณรบกวนจากระบบ LAN แบบไร้สาย
อุปกรณ์แบบไร้สายความถี่ 2.4 GHz อื่นๆ หรื อเตาไมโครเวฟ
ั อุปกรณ์ BLUETOOTH (หรื อโทรศัพท์
 ตรวจสอบว่าเครื่ องเสี ยงนี้ กบ
สมาร์ทโฟน) เชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้สำ� เร็ จถูกต้อง
ั อุปกรณ์
 ท�ำการจับคู่อีกครั้ง (ดูที่ “การจับคู่ระหว่างเครื่ องเสี ยงนี้ กบ
BLUETOOTH”)
 พยายามออกห่ างจากพื้นผิวหรื อวัตถุที่เป็ นโลหะ
ั BLUETOOTH ใน
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิ ดใช้งานฟั งก์ชน
อุปกรณ์ BLUETOOTH (หรื อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน)


กระบวนการอ่านข้อมูลอาจใช้เวลานานในกรณี ดงั ต่อไปนี้:
 มีโฟลเดอร์ หรื อไฟล์จำ� นวนมากในอุปกรณ์ USB
 โครงสร้างไฟล์มีความซับซ้อน
 หน่วยความจ�ำใกล้เต็ม
ั อย่างกระจัดกระจาย
 หน่วยความจ�ำภายในอยูก่ น
หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาข้างต้น ท่านควรปฏิบตั ิตามค�ำแนะน�ำ
ต่อไปนี้:
 บันทึกจ�ำนวนโฟลเดอร์ ท้ งั หมดในอุปกรณ์ USB ได้ไม่เกิน
100 โฟลเดอร์
 บันทึกจ�ำนวนไฟล์ท้ งั หมดต่อโฟลเดอร์ ได้ไม่เกิน 100 ไฟล์

การแสดงผลมีข้อผิดพลาด

ข้อมูลที่บนั ทึกในอุปกรณ์ USB อาจเสี ยหาย ส่ งข้อมูลดนตรี ไปยัง
อุปกรณ์ USB อีกครั้ง
 เครื่ องเสี ยงนี้ อาจแสดงผลเฉพาะตัวเลขและตัวหนังสื อของตัวอักษร
เท่านั้น เครื่ องเสี ยงจะแสดงผลตัวอักขระอื่นๆ ไม่ถกู ต้อง

ข้อมูลจ�ำเพาะ
ส่วนเครื่องเล่น CD

ระบบ
ระบบเสี ยงดิจิตอลส�ำหรับ Compact disc
คุณสมบัติของเลเซอร์ไดโอด
ระยะเวลาส่ องแสง: ต่อเนื่อง
ก�ำลังแสงเลเซอร์ที่ส่งออก: น้อยกว่า 44.6 µW
(ก�ำลังส่ งออกนี้เป็ นค่าที่วดั ณ ต�ำแหน่ง 200 มม. จากผิวเลนส์วตั ถุของชุด
อุปกรณ์ Optical Pick-Up ด้วยช่องเปิ ดรับแสงขนาด 7 มม.)
จ�ำนวนช่องเสี ยง
2
การตอบสนองความถี่
20 Hz  20,000 Hz +1/–2 dB
เสี ยงรบกวนทางกลไก (Wow and flutter)
ต�่ำกว่าค่าขีดจ�ำกัดที่วดั ได้

ส่วน BLUETOOTH

ระบบการสื่ อสาร
ข้อก�ำหนด BLUETOOTH เวอร์ชนั 2.1 + EDR
สัญญาณออก
ข้อก�ำหนด BLUETOOTH คลาสก�ำลัง คลาส 2
ช่วงการสื่ อสารสู งสุ ด
ระดับสายตาประมาณ 10 ม.*1
ย่านความถี่
ย่านความถี่ 2.4 GHz (2.4000 GHz  2.4835 GHz)
วิธีการแปลงสัญญาณ
FHSS
โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่รองรับ*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
ตัวแปลงสัญญาณที่รองรับ*4
SBC (Subband Codec)

*1 ช่วงระยะจริ งจะแตกต่างกันขึ้นกับปั จจัยต่างๆ เช่น สิ่ งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์
ต่างๆ สนามแม่เหล็กโดยรอบ เตาไมโครเวฟ ไฟฟ้ าสถิต ระดับความไวในการ
รับสัญญาณ ประสิ ทธิภาพการท�ำงานของสายอากาศ ระบบปฏิบตั ิการ
ซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชัน เป็ นต้น
*2 โปรไฟล์มาตรฐาน BLUETOOTH จะระบุขอ้ ก�ำหนดต่างๆ ส�ำหรับการสื่ อสาร
BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
*3 ฟังก์ชนั การใช้งานบางฟังก์ชนั อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประเภท
อุปกรณ์น้ นั ๆ
*4 ตัวแปลงสัญญาณ: รู ปแบบการแปลงและการบีบอัดสัญญาณเสี ยง

เสียงขาดหายหรือช่วงระยะห่างการส่งสัญญาณระหว่างกัน
อยู่ในระยะใกล้
หากมีอุปกรณ์ที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เช่น ระบบ LAN แบบไร้สาย
อุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ หรื อเตาไมโครเวฟอยูใ่ กล้ๆ ให้นำ�
อุปกรณ์เหล่านี้ออกห่างจากบริ เวณให้มากที่สุด หรื อใช้งานอุปกรณ์
และเครื่ องเสี ยงให้อยูห่ ่างจากแหล่งก�ำเนิดคลื่นดังกล่าว
น�
 ำสิ่ งกีดขวางต่างๆ ที่อยูร่ ะหว่างเครื่ องเสี ยงนี้ และอุปกรณ์ออกไป
หรื อย้ายอุปกรณ์และเครื่ องเสี ยงให้อยูห่ ่างจากสิ่ งกีดขวางดังกล่าว
ั ให้มากที่สุด
 วางเครื่ องเสี ยงนี้ และอุปกรณ์อยูใ่ นบริ เวณที่ใกล้กน
 ย้ายต�ำแหน่งที่วางเครื่ องเสี ยงนี้
 ลองใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH หรื อโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนจาก
ต�ำแหน่งอื่น


การเชื่อมต่อไม่สำ� เร็จ

การเริ่ มต้นเชื่อมต่ออาจต้องใช้เวลาสักช่วงหนึ่ง ทั้งนี้ข้ ึนกับอุปกรณ์ที่
จะเชื่อมต่อ
ั อุปกรณ์
 ท�ำการจับคู่อีกครั้ง (ดูที่ “การจับคู่ระหว่างเครื่ องเสี ยงนี้ กบ
BLUETOOTH”)
 ตรวจสอบว่าสามารถใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH กับเครื่ องเสี ยงนี้ ได้
ส�ำหรับข้อมูลล่าสุ ดเกี่ยวกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่สามารถใช้งาน
ได้ โปรดดูขอ้ มูลจากเว็บไซต์ รายการ URL จะแสดงไว้ในส่ วน
“อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่สามารถใช้งานได้”


ไม่สามารถจับคู่ได้

น�ำอุปกรณ์ BLUETOOTH เข้ามาใกล้ๆ เครื่ องเสี ยง
 ลบชื่อรุ่ นของเครื่ องเสี ยงนี้ ออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
ท�ำการจับคู่อีกครั้ง (ดูที่ “การจับคู่ระหว่างเครื่ องเสี ยงนี้กบั อุปกรณ์
BLUETOOTH”)
 ตรวจสอบว่าสามารถใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH กับเครื่ องเสี ยงนี้ ได้
ส�ำหรับข้อมูลล่าสุ ดเกี่ยวกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่สามารถใช้งาน
ได้ โปรดดูขอ้ มูลจากเว็บไซต์ รายการ URL จะแสดงไว้ในส่ วน
“อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่สามารถใช้งานได้”


ส่วนวิ ทยุ

ช่วงความถี่
รุ่ นของยุโรป ไทย คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เคนยา มอริ เชียส ไนจีเรี ย
แทนซาเนีย และยูกนั ดา
FM: 87.5 MHz  108 MHz (ขั้นละ 50 kHz)
AM: 531 kHz  1,602 kHz (ขั้นละ 9 kHz)
รุ่ นของโบลิเวีย ชิลี ปารากวัย เปรู และอุรุกวัย
FM: 87.5 MHz  108 MHz (ขั้นละ 100 kHz)
87.5 MHz  108 MHz (ขั้นละ 50 kHz)
AM: 530 kHz  1,610 kHz (ขั้นละ 10 kHz)
531 kHz  1,602 kHz (ขั้นละ 9 kHz)
รุ่ นของมาเลเซี ย เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน บาห์เรน อิหร่ าน เลบานอน
กาตาร์ เยเมน แองโกลา แคเมอรู น โกตดิววั ร์ อียปิ ต์ เอธิโอเปี ย กานา
มาดากัสการ์ โมซัมบิก เซเนกัล ซูดาน แซมเบีย และซิ มบับเว
FM: 87.5 MHz  108 MHz (ขั้นละ 50 kHz)
87.5 MHz  108 MHz (ขั้นละ 100 kHz)
AM: 531 kHz  1,602 kHz (ขั้นละ 9 kHz)
530 kHz  1,610 kHz (ขั้นละ 10 kHz)
รุ่ นอื่นๆ
FM: 87.5 MHz  108 MHz (ขั้นละ 100 kHz)
AM: 530 kHz  1,710 kHz (ขั้นละ 10 kHz)
ความถี่กลาง
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
สายอากาศ
FM: สายอากาศแบบชัก
AM: สายอากาศในตัวแบบแท่งเฟอร์ไรต์

สัญญาณเข้า

ไม่สามารถจับคู่โดยใช้ฟังก์ชนั NFC ได้

AUDIO IN
ช่องสัญญาณมินิแจ็คแบบสเตอริ โอ
ช่องต่อ  (USB)
Type A, กระแสไฟฟ้ าสู งสุ ด 500 mA, รองรับ USB 2.0 แบบ Full Speed



สัญญาณออก

วิ ทยุ

อุปกรณ์ USB



ไม่สามารถเล่นไฟล์ MP3/WMA/AAC ได้

 แผ่นดิสก์ที่มีโฟลเดอร์ จำ� นวนมากหรื อมีไฟล์ที่ไม่ใช่รูปแบบ MP3/

WMA



ตั้งค่าโหมดการเล่นเป็ นโหมดเล่นปกติ

แผ่นดิสก์ต่อไปนี้จะใช้เวลานานขึ้นในการเริ่ มเล่น

 แผ่นดิสก์ที่บน
ั ทึกด้วยโครงสร้างทรี ที่ซบั ซ้อน





ลองจับคู่ดว้ ยตนเอง (ดูที่ “การจับคู่ระหว่างเครื่ องเสี ยงนี้กบั อุปกรณ์
BLUETOOTH”) โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ NFC บาง
รุ่ นอาจไม่สามารถจับคู่โดยใช้ฟังก์ชนั NFC ของเครื่ องเสี ยงนี้ได้ ทั้งนี้
ขึ้นกับคุณลักษณะหรื อข้อมูลจ�ำเพาะของอุปกรณ์น้ นั ๆ
 เปิ ดใช้งาน “NFC Easy Connect” แล้วโบกโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนไปมา
เหนือเครื่ องหมาย N  ช้าๆ
 ตรวจสอบว่าโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนเป็ นไปตามข้อก�ำหนดการรองรับ
การใช้งาน (ดูที่ “โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานได้”)

การเริ่ มเล่นใช้เวลานานผิดปกติ

ห้ามเปิ ดฝาครอบช่องใส่ CD ทิ้งไว้ เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนจาก
ฝุ่ นละอองและสิ่ งสกปรก
ใช้ผา้ นุ่มชื้นเล็กน้อยชุบสารละลายผงซักฟอกอ่อนๆ เช็ดท�ำความ
สะอาดตัวเครื่ อง แผงควบคุมและปุ่ มควบคุมต่างๆ ห้ามใช้แผ่นขัด
ผงขัดถูหรื อตัวท�ำละลายชนิดต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์หรื อเบนซิน

ท่านกดปุ่ มไม่ถกู ต้อง

เครื่องเล่น CD/MP3/WMA

เกี่ยวกับการท�ำความสะอาดตัวเครื่อง


นี่ไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ ท่านอาจได้ยนิ เสี ยงฮัมเบาๆ จากวิทยุ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั สถานะของแหล่งจ่ายไฟ

“NOT IN USED” ปรากฏขึน้

เกี่ยวกับการท�ำงาน


มีผทู ้ ี่ใช้โทรศัพท์มือถือหรื ออุปกรณ์อื่นที่สามารถส่ งคลื่นวิทยุอยูใ่ กล้ๆ
เครื่ องเสี ยงหรื อไม่ หากมี ให้ยา้ ยเครื่ องเสี ยงและอุปกรณ์
BLUETOOTH ออกห่างจากอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณรบกวนดังกล่าว
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น อาจส่ งผลต่อการสื่ อสาร
BLUETOOTH

ไม่สามารถเริ่ มเล่นจากแทร็คแรกได้

เสียงเบาหรือการรับสัญญาณไม่ดี

เปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหม่ท้ งั หมด
ย้ายเครื่ องเสี ยงให้ออกห่างจากทีวที ี่อยูใ่ กล้ๆ
 ในการรับสัญญาณวิทยุ FM ให้ยดื สายอากาศออกจนสุ ดและปรับ
ต�ำแหน่งใหม่เพื่อให้รับสัญญาณ FM ได้ดีที่สุด ในการรับสัญญาณวิทยุ
AM ให้ปรับต�ำแหน่งตัวเครื่ องใหม่เพื่อให้รับสัญญาณได้ดีที่สุด
่ ายในอาคาร ให้รับฟังบริ เวณใกล้หน้าต่าง
 หากท่านอยูภ
ิ เสี ยงดังรบกวน
 หากวางโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้เครื่ องเสี ยง อาจได้ยน
ออกจากเครื่ องเสี ยง พยายามอย่าน�ำโทรศัพท์เข้าใกล้เครื่ องเสี ยง



ภาพในทีวีสนไหว
ั่


หากท่านก�ำลังฟังรายการวิทยุ FM ใกล้ทีวโี ดยใช้สายอากาศภายใน
อาคาร ให้ยา้ ยเครื่ องเสี ยงออกห่างจากทีวี

หลังจากได้ทำ� การแก้ไขตามวิธีที่แนะน�ำแล้ว หากยังคงประสบปั ญหาอยู่
ให้ถอดสายไฟฟ้ า AC ออกหรื อน�ำแบตเตอรี่ ท้ งั หมดออกจากเครื่ องเสี ยง
หลังจากที่ตวั แสดงสถานะทั้งหมดในจอแสดงผลหายไป ให้เสี ยบ
สายไฟฟ้ า AC กลับเข้าที่อีกครั้ง หรื อใส่ แบตเตอรี่ กลับคืนที่เดิม หาก
ปั ญหายังคงมีอยู่ โปรดปรึ กษาตัวแทนจ�ำหน่าย Sony ที่ใกล้บา้ นท่าน

 (หูฟัง) ช่องสัญญาณมินิแจ็คแบบสเตอริ โอ
ส�ำหรับหูฟังขนาดอิมพีแดนซ์ 16   32 

รูปแบบเสียงที่รองรับ

อัตราบิตที่รองรับ
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* เฉพาะฟังก์ชนั USB เท่านั้น

ความถี่การสุ่ มสัญญาณ
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
WMA:
32/44.1/48 kHz
AAC*:
32/44.1/48 kHz
* เฉพาะฟังก์ชนั USB เท่านั้น

ทัวไป
่

ล�ำโพง
แบบฟูลเรนจ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. 6  ชนิดกรวย (2)
ก�ำลังสัญญาณออก
2.0 W + 2.0 W (ที่ 6 , ความเพี้ยนของสัญญาณ 10%)
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ า
รุ่ นของยุโรป โบลิเวีย ชิลี ปารากวัย เปรู และอุรุกวัย
230 V AC, 50 Hz (แหล่งจ่ายไฟฟ้ า AC)
9 V DC (แบตเตอรี่ R14 (ขนาด C) 6 ก้อน)
รุ่ นของละตินอเมริ กา (ยกเว้นโบลิเวีย ชิลี ปารากวัย เปรู และอุรุกวัย)
120 V AC, 60 Hz (แหล่งจ่ายไฟฟ้ า AC)
9 V DC (แบตเตอรี่ R14 (ขนาด C) 6 ก้อน)
รุ่ นของไทย
220 V AC, 50 Hz (แหล่งจ่ายไฟฟ้ า AC)
9 V DC (แบตเตอรี่ R14 (ขนาด C) 6 ก้อน)
รุ่ นอื่นๆ
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (แหล่งจ่ายไฟฟ้ า AC)
9 V DC (แบตเตอรี่ R14 (ขนาด C) 6 ก้อน)
การใช้พลังงาน
15 W
0.9 W (ในช่วงโหมดสแตนด์บาย)
อายุแบตเตอรี่ *1, *2
การเล่น CD
ประมาณ 9 ชัว่ โมง
การเล่นอุปกรณ์ USB
ประมาณ 11 ชัว่ โมง (ที่โหลด 100 mA)
ประมาณ 3 ชัว่ โมง (ที่โหลด 500 mA)
การรับสัญญาณ FM
ประมาณ 26 ชัว่ โมง
BLUETOOTH
ประมาณ 13 ชัว่ โมง
*1 วัดโดยมาตรฐาน Sony อายุแบตเตอรี่ จริ งอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพ
เครื่ องเสี ยงหรื อสภาพการใช้งาน
*2 เมื่อใช้แบตเตอรี่ ชนิดอัลคาไลน์ของ Sony
ขนาด
ประมาณ 320 มม. × 133 มม. × 215 มม. (กว้าง/สู ง/ลึก) (รวมส่ วนที่ยนื่
ออกมา)
น�้ำหนัก
ประมาณ 2.3 กก. (รวมแบตเตอรี่ )

อุปกรณ์เสริ มที่ให้มาด้วย
สายไฟฟ้ า AC (1)

การออกแบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า



ข้อความ “REC ERROR” จะปรากฏขึน้


เสี ยงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะออกมาทางล�ำโพง

เมื่อต้องการเชื่อมต่อเครื่ องเสี ยงเข้ากับทีวหี รื อเครื่ องบันทึก/เครื่ อง
เล่นวิดีโอ ให้ใช้สายต่อ (ไม่ได้ให้มาด้วย) ที่มีช่องสัญญาณมินิแจ็ค
แบบสเตอริ โอที่ปลายด้านหนึ่งและขั้วต่อแบบโฟโนแบบสองเส้นที่
ปลายอีกด้านหนึ่ง

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายโอน ปิ ดเครื่ องแล้วถอด
อุปกรณ์ USB ออกจากตัวเครื่ อง จากนั้นให้ตรวจสอบตามรายการ
ต่อไปนี้:
 ตรวจสอบเนื้ อที่การจัดเก็บที่เหลืออยูใ่ นอุปกรณ์ USB หากมีเนื้ อที่
ไม่เพียงพอส�ำหรับการถ่ายโอนข้อมูล ให้ลบไฟล์หรื อโฟลเดอร์
ต่างๆ ที่ไม่จำ� เป็ น
 ตรวจสอบว่าข้อมูลที่จะถ่ายโอนไม่มีความเสี ยหาย
ั เครื่ องเสี ยงนี้
 ตรวจสอบว่ารู ปแบบไฟล์ที่จะถ่ายโอนสามารถใช้กบ
ได้
หากข้อความนี้ยงั คงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย Sony ที่
ใกล้บา้ นท่าน

เครื่องเสียงไม่ร้จู กั อุปกรณ์ USB

ปิ ดเครื่ องแล้วต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับเครื่ องเสี ยงอีกครั้ง จากนั้นเปิ ด
เครื่ อง
อุ
 ปกรณ์ USB ท�ำงานไม่ถกู ต้อง ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีแก้
ปัญหานี้ โปรดดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ USB


เครื่องไม่สามารถเริ่ มเล่นได้


ปิ ดเครื่ องและต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB อีกครั้ง

หมายเหตุเกี่ยวกับใบอนุญาตและ
เครื่องหมายการค้า
เทคโนโลยีการเข้ารหัสเสี ยง MPEG Layer-3 และสิ ทธิบตั ร ได้รับ
อนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson
 Windows Media เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียน หรื อเครื่ องหมาย
การค้าของบริ ษทั Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและ/หรื อ
ประเทศอื่นๆ
 ผลิตภัณฑ์น้ ี ที่ได้รับการคุม้ ครองตามสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของ
Microsoft Corporation ห้ามมิให้ใช้หรื อเผยแพร่ เทคโนโลยีดงั กล่าว
ของผลิตภัณฑ์น้ ีออกไปโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Microsoft หรื อ
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจาก Microsoft อย่างเป็ นทางการ
 โลโก้และเครื่ องหมายตัวอักษร BLUETOOTH เป็ นทรัพย์สินของ
Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่ องหมายดังกล่าวไม่วา่ ในรู ปแบบ
ใดโดย Sony Corporation อยูภ่ ายใต้การได้รับอนุญาต
เครื
 ่ องหมาย N เป็ นเครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายการค้า
จดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริ กาและใน
ประเทศอื่นๆ
 Android™ และ Google Play™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Google
Inc.
 ชื่อทางการค้าและเครื่ องหมายการค้าอื่นๆ เป็ นเครื่ องหมายการค้าและ
ชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ในคู่มือนี้ จะไม่มีการระบุ
เครื่ องหมาย ™ และ ®


