Sound Bar
คูม่ อื การใช้งาน

HT-CT380/CT780

ค�ำเตือน
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ีในพืน้ ทีจ่ ำ� กัด เช่น ตูห้ นังสือ
หรือตูต้ ดิ ตัง้ กับที่
เพือ่ ลดความเสีย่ งในการเกิดไฟไหม้ ห้ามน�ำ
หนังสือพิมพ์ ผ้าปูโต๊ะ ม่าน เป็ นต้นมาปิดช่อง
ระบายอากาศของอุปกรณ์ ห้ามให้อุปกรณ์สมั ผัส
กับแหล่งก�ำเนิดเปลวไฟ (ตัวอย่างเช่น เทียนที่
ติดไฟ)
เพือ่ ลดความเสีย่ งในการเกิดไฟไหม้หรือไฟดูด
ห้ามให้อุปกรณ์สมั ผัสกับหยดหรือละอองน�้ำ และ
ห้ามวางวัตถุใดๆ ทีบ่ รรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้
บนอุปกรณ์
หากตัวเครือ่ งยังคงเสียบอยูกบั เต้าเสียบ AC แสดง
ว่าเครือ่ งยังไม่ถกู ตัดออกจากการเชือ่ มต่อกับแหล่ง
ไฟหลัก ถึงแม้วา่ จะปิดเครือ่ งไปแล้วก็ตาม
เนื่องจากปลักไฟหลั
๊
กใช้เพือ่ ตัดการเชือ่ มต่อกับ
แหล่งไฟหลัก ดังนัน้ ควรเสียบปลักตั
๊ วเครือ่ งเข้า
กับเต้าเสียบ AC ทีเ่ สียบได้งา่ ย หากสังเกตเห็นว่า
เครือ่ งมีความผิดปกติ ให้ถอดปลักไฟหลั
๊
กออกจาก
เต้าเสียบไฟ AC โดยทันที
ห้ามให้แบตเตอรีห่ รืออุปกรณ์ทม่ี แี บตเตอรีบ่ รรจุ
อยูส่ มั ผัสกับความร้อนมากเกินไปเช่น แสงแดด
และไฟ
ใช้งานภายในอาคารเท่านัน้

สายเคเบิ้ลที่แนะน�ำ

ต้องใช้สายเคเบิล้ และคอนเน็คเตอร์ทห่ี มุ้ ฉนวน
และต่อสายดินอย่างถูกต้องเพือ่ เชือ่ มต่อกับเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยและ/หรืออุปกรณ์รอบข ้าง

ส�ำหรับ Bar Speaker

ป้ายชือ่ ติดตัง้ อยูท่ ด่ี า้ นล่าง
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ลิ ขสิ ทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

ระบบนี้ประกอบด้วย Dolby* Digital และ DTS**
Digital Surround System

ผลิตภายใต้สทิ ธิบตั รจาก Dolby Laboratories
Dolby และสัญลักษณ์ D สองตัวเป็ นเครือ่ งหมายการ
ค้าของ Dolby Laboratories
** ส�ำหรับสิทธิบต
ั ร DTS ดูรายละเอียดที่ http://
patents.dts.com ผลิตโดยได้รบั อนุญาตจาก DTS
Licensing Limited DTS, DTS-HD, สัญลักษณ์, &
DTS และสัญลักษณ์ ทัง้ หมดเป็ นเครือ่ งหมายการค้า
จดทะเบียนของ DTS, Inc. © DTS, Inc. สงวน
ลิขสิทธิ ์
*

เครือ่ งหมายค�ำว่า BLUETOOTH® และโลโก้ต่างๆ
เป็ นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth
SIG, Inc. และ Sony Corporation ได้รบั อนุญาตให้
น�ำเครือ่ งหมายดังกล่าวมาใช้ได้
ระบบนี้ได้รวมเทคโนโลยี High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) ไว้ดว้ ยค�ำว่า
HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia
Interface และโลโก้ HDMI เป็ นเครือ่ งหมายการค้า
หรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI
Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ
เครือ่ งหมาย N เป็ นเครือ่ งหมายการค้าหรือ
เครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum,
Inc. ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอืน่ ๆ
Android™ และ Google Play™ เป็ น
เครือ่ งหมายการค้าของ Google Inc.

Apple, โลโก้ Apple, iPhone, iPod และ iPod
touch เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ Apple Inc., ที่
จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเท
ศอื ่นๆ App Store เป็ นเครือ่ งหมายบริการของ
Apple Inc.

“x.v.Colour” และโลโก้ “x.v.Colour” เป็ น
เครือ่ งหมายการค้าของ Sony Corporation
“PlayStation®” เป็ นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Sony Computer Entertainment Inc.
เครือ่ งหมายการค้าหรือชือ่ ทางการค้าอืน่ ๆ เป็ น
ของเจ้าของกรรมสิทธิ ์ทีเ่ กีย่ วข้อง

“Made for iPod” และ “Made for iPhone” แปล
ว่า อุปกรณ์เสริมอิเล็คโทรนิคส์ได้รบั การออกแบบ
มาเพือ่ เชือ่ มต่อกับ iPod หรือ iPhone โดยเฉพาะ
และผ่านการรับรองจากนักพัฒนาแล้วว่า เป็ นไป
ตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple Apple ไม่ม ี
ส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้งานอุปกรณ์หรือการ
รองรับมาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบ
ของอุปกรณ์ โปรดทราบว่าการใช้งานอุปกรณ์
เสริมนี้กบั iPod หรือ iPhone อาจมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของระบบไร้สาย

รุ่นของ iPod/iPhone ที่ใช้งานได้

รุน่ ของ iPod/iPhone ทีร่ องรับการใช้งานมีดงั นี้
โปรดอัพเดต iPod/iPhone ให้เป็ นซอฟต์แวร์
เวอร์ชนล่
ั ่ าสุดก่อนน�ำไปใช้งานกับระบบ
เทคโนโลยี BLUETOOTH สามารถท�ำงานร่วมกับ:
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/
iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
iPod touch (รุน่ ที่ 5)/iPod touch (รุน่ ที่ 4)
โลโก้ “BRAVIA” เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ Sony
Corporation
“DSEE” เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ Sony
Corporation
“ClearAudio+” เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ Sony
Corporation
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ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการ
ใช้งานเล่มนี้
• ค�ำแนะน�ำในคูม
่ อื การใช้งานเล่มนี้ได้อธิบายถึง

การควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ท่านยังสามารถ
ใช้การควบคุมทีต่ วั เครือ่ งหลักได้หากมีชอ่ื
เดียวกันหรือชือ่ คล้ายกันกับบนรีโมทคอนโทรล
• ภาพบางภาพถูกน�ำเสนอเป็ นภาพวาดส�ำหรับ
แสดงแนวคิด และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

4TH

สารบัญ
การเชื่อมต่อ  คูม่ อื เริม่ ต้นใช้งาน (เอกสารอีกชุดหนึ่ง)
ข้อมูลเกีย่ วกับคูม่ อื การใช้งานเล่มนี้ . .........4

การเปิ ดฟัง

เปิดฟงั เสียงจากทีว,ี เครือ่ งเล่น
Blu-ray Disc™, กล่องเคเบิล้ /
ดาวเทียม เป็ นต้น . ............................6
เปิดฟงั เพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH.....6

การปรับเสียง

เพลิดเพลินไปกับเอฟเฟคต์เสียง
(โหมดกีฬา ฯลฯ)................................9

ฟังก์ชนั ่ BLUETOOTH

การควบคุมระบบด้วยสมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ต (SongPal)..........................10

การรับชมเนื้ อหาแบบ 4K ที่ มีลิขสิ ทธิ์
ปกป้ อง (เฉพาะ HT-CT780 เท่านัน้ )

การเชือ่ มต่อกับทีวแี บบ 4K
และอุปกรณ์ 4K................................12

การประหยัดพลังงานด้วยโหมดพร้อม
ใช้งาน..............................................19
การติดตัง้ Bar Speaker บนผนัง. ............20
การติดตัง้ ล�ำโพงเสียงทุม้ ในแนวนอน
(เฉพาะ HT-CT380 เท่านัน้ )..............22
การเชือ่ มต่อระบบ
(เชือ่ มต่อกับล�ำโพงเสียงทุม้ ).............22

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

ข้อควรระวัง............................................23
การแก้ไขปญั หา......................................24
ค�ำอธิบายของชิน้ ส่วนและการควบคุม......29
รูปแบบเสียงทีส่ นับสนุน..........................33
ข้อมูลจ�ำเพาะ..........................................35
เกีย่ วกับการสือ่ สารด้วย BLUETOOTH....37
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์
ส�ำหรับผูใ้ ช้ปลายทาง........................38

การตัง้ ค่าและการปรับเปลี่ยน

การใช้งานการแสดงผลในการติดตัง้ . .......14

ฟังก์ชนอื
ั ่ ่นๆ

การใช้งานฟงั ก์ชนการควบคุ
ั่
มส�ำหรับ
HDMI..............................................17
การใช้งานคุณสมบัติ “BRAVIA” Sync......18
การใช้งานฟงั ก์ชนจ�
ั ่ ำกัดสิทธิ ์การใช้งาน....19
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การเปิ ดฟัง

เปิดฟังเสียงจากทีวี,
เครื่องเล่น Blu-ray Disc™,
กล่องเคเบิ้ล/ดาวเทียม
เป็ นต้น
กด INPUT ซ�ำ้ ๆ
เมือ่ กด INPUT หนึ่งครัง้ อุปกรณ์ จจุบนั จะปรากฏ
ขึน้ ทีก่ ารแสดงผลทีแ่ ผงด้านหน้า จากนัน้ ทุกครัง้
ทีก่ ด INPUT อุปกรณ์จะเปลีย่ นไปเป็ นวงจรดัง
ต่อไปนี้
[TV]  [HDMI 1]  [HDMI 2]  [HDMI 3]
[ANALOG]  [BT]



[TV]
อุปกรณ์แบบดิจติ อลทีเ่ ชือ่ มต่อกับช่องเสียบ DIGITAL
IN (TV) ของทีว ี หรือทีวที ท่ี ำ� งานกับ งก์ชนช่
ั ่ อง
สัญญาณเสียงย้อนทีเ่ ชือ่ มต่อกับช่องเสียบ HDMI OUT
(ARC) ได้
[HDMI 1] [HDMI 2] [HDMI 3]
เครือ่ งเล่น Blu-ray Disc เป็ นต้น ทีเ่ ชือ่ มต่อกับช่องเสียบ
HDMI IN 1, 2 หรือ 3
[ANALOG]
อุปกรณ์อนาล็อกทีเ่ ชือ่ มต่อกับช่องเสียบ ANALOG IN
[BT]
อุปกรณ์ BLUETOOTH ทีร่ องรับ A2DP
เคล็ดลับ

• หาก

งก์ชนั ่ BLUETOOTH ถูกปิดการใช้งาน
[BT OFF] จะปรากฏขึน้ แทนที่ [BT]
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เปิดฟังเพลงจากอุปกรณ์
BLUETOOTH

การจับคู่ระบบกับอุปกรณ์
BLUETOOTH
การจับคู่ คือกระบวนการทีจ่ ำ� เป็ นส�ำหรับสร้างการ
เชือ่ มต่อระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH เข้าด้วย
กัน เพือ่ สือ่ สารข้อมูลแบบไร้สาย โดยต้องเชือ่ มต่อ
อุปกรณ์เข้ากับระบบก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้นใช้งานระบบ
เมือ่ จับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH เรียบร้อยแล้ว ไม่
จ�ำเป็ นต้องท�ำการจับคู่อกี ครัง้

1
2
3

กด PAIRING บนระบบ
ไฟแสดง BLUETOOTH (สีน้�ำเงิน) กะพริบ
อย่างรวดเร็วระหว่างการจับคู่ BLUETOOTH
เปิ ดฟังก์ชนั ่ BLUETOOTH บนอุปกรณ์
BLUETOOTH จากนัน้ ค้นหาอุปกรณ์ แล้ว
เลือกระบบนี้ (HT-CT380 หรือ HT-CT780)
หากจ�ำเป็ นต้องป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อน “0000”
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไฟแสดง
BLUETOOTH (สีน�้ำเงิ น) สว่างขึน้
ติดตัง้ การเชือ่ มต่อแล้ว
หมายเหตุ
• สามารถจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ถงึ 9

ชิน้ หากมีการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ล�ำดับ
ที่ 10 อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อล่าสุดจะถูกแทนทีด่ ว้ ย
อุปกรณ์อนั ใหม่

เคล็ดลับ

• เมือ
่ ท�ำการเชือ่ มต่อ BLUETOOTH เรียบร้อยแล้ว

เปิ ดฟังเพลงจากอุปกรณ์ ที่
ลงทะเบียนแล้ว

1
2
3
4

กด INPUT ซ�ำ้ ๆ เพื่อแสดง [BT]
ไฟแสดง BLUETOOTH (สีน้�ำเงิน) กะพริบ
ระหว่างท�ำการจับคู่ BLUETOOTH
เลือกระบบนี้ (HT-CT380 หรือ HT-CT780)
บนอุปกรณ์ BLUETOOTH

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
BLUETOOTH ด้วยฟังก์ชนการ
ั่
สัมผัสเพียงครัง้ เดียว (NFC)
เพียงแค่น�ำอุปกรณ์ระยะไกลทีท่ ำ� งานได้กบั
NFC มาไว้ใกล้กบั เครือ่ งหมาย N บนระบบ
ระบบและอุปกรณ์ระยะไกลจะจับคู่และเชือ่ มต่อ
BLUETOOTH กันเองโดยอัตโนมัติ
อุปกรณ์ ระยะไกลที่ ทำ� งานร่วมกันได้
อุปกรณ์ระยะไกลทีม่ ฟี งั ก์ชนั ่ NFC ในระบบ
(OS: Android 2.3.3 หรือล่าสุด, ยกเว้น
Android 3.x)

1

ดาวน์ โหลด, ติ ดตัง้ แล้วเริ่ มใช้
แอพพลิ เคชัน่ “NFC Easy Connect”

ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไฟแสดง
BLUETOOTH (สีน�้ำเงิ น) สว่างขึน้
เริ่ มเล่นด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH
หมายเหตุ
• ในบางประเทศ/ภูมภ
ิ าคอาจไม่มแี อพพลิเคชันนี
่ ้

2

น�ำอุปกรณ์ ระยะไกลไปไว้ใกล้กบั
เครื่องหมาย N ที่อยู่บนระบบจนกว่า
อุปกรณ์ ระยะไกลจะสัน่

3

ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไฟแสดง
BLUETOOTH (สีน�้ำเงิ น) สว่างขึน้
ติดตัง้ การเชือ่ มต่อแล้ว

7TH

การเปิ ดฟัง

จะมีคำ� แนะน�ำปรากฏขึน้ ว่าควรดาวน์โหลด
แอพพลิเคชันใดบ้
่ าง ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อ
ด้วย ท�ำตามค�ำแนะน�ำทีป่ รากฏขึน้ เพือ่ ดาวน์โหลด
แอพพลิเคชันที
่ ม่ ชี อ่ื ว่า “SongPal” เพือ่ ให้ทา่ นสามารถ
ควบคุมการท�ำงานของระบบได้ ดูรายละเอียดจาก
หัวข้อ “การควบคุมระบบด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
(SongPal)” (หน้า 10)

ข้อสังเกต

• สามารถเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ได้เพียงชิน้ เดียวในแต่ละ

ครัง้

• อาจต้องท�ำการตัง้ ค่า

งก์ชนั ่ NFC ไว้ก่อน ขึน้ อยูก่ บั
สมาร์ทโฟนทีใ่ ช้ ดูรายละเอียดจากค�ำแนะน�ำในการ
ใช้งานของสมาร์ทโฟนนัน้

เคล็ดลับ

• หากการจับคู่และการเชือ
่ มต่อ BLUETOOTH ล้มเหลว

ให้ทำ� ตามดังต่อไปนี้
เริม่ “NFC Easy Connect” ใหม่แล้วขยับอุปกรณ์
ระยะไกลผ่านเครือ่ งหมาย N ช้าๆ
– ถ้ามีกรอบของอุปกรณ์ระยะไกลทีซ
่ อ้ื มาใส่ภายหลัง
ให้ถอดกรอบของอุปกรณ์ระยะไกลออก
–
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การปรับเสียง

การตัง้ ค่าโหมดกลางคืน
เล่นเสียงโดยเน้นทีเ่ อฟเฟคต์เสียงและความคมชัด
ของเสียงบทสนทนา
กด NIGHT เพื่อแสดง [N. ON]
วิธปี ิดการใช้งานโหมดกลางคืน ให้กด NIGHT เพือ่
แสดง [N. OFF]

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับขอบเขตเสียงทีไ่ ด้
ตัง้ ค่าไว้ก่อนนี้อย่างง่ายดาย โดยปรับให้เหมาะสม
กับแต่ละประเภทของแหล่งสัญญาณเสียงที่
แตกต่างกัน

โหมดเสียงพูดช่วยท�ำให้บทสนทนาชัดเจนขึน้

การเลือกขอบเขตเสียง
กด SOUND FIELD ซ�ำ้ ๆ จนกว่าขอบเขตเสียง
ที่ ต้องการจะปรากฏขึน้ ที่ การแสดงผลที่ แผง
ด้านหน้ า
[CLEARAUDIO+]
การตัง้ ค่าเสียงทีเ่ หมาะสมจะถูกเลือกส�ำหรับแหล่งเสียง
โดยอัตโนมัติ
[STANDARD]
เหมาะกับทุกแหล่งเสียง
[MOVIE]
เล่นเสียงด้วยเอฟเฟคต์เสียงรอบทิศทาง เป็ นเสียงที่
สมจริงและทรงพลัง ท�ำให้เหมาะกับการชมภาพยนตร์
[SPORTS]
เสียงบรรยายชัดเจนโดยมีเสียงเชียร์เป็ นเสียงรอบ
ทิศทาง เสียงทีไ่ ด้ยนิ มีความสมจริง
[GAME]
เสียงทรงพลังและสมจริง เหมาะส�ำหรับเล่นเกมส์
[MUSIC]
เล่นเสียงให้เหมาะกับโปรแกรมเพลง, แผ่นเพลง Blu-ray
Disc หรือ DVD
[P.AUDIO (เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา)]
เล่นเสียงให้เหมาะกับเครือ่ งเล่นเพลงแบบพกพาโดยใช้
DSEE*
*

การตัง้ ค่าโหมดเสียงพูด
กด VOICE ซ�ำ้ ๆ เพื่อแสดงชนิ ดที่ ต้องการ
[TYPE 1]
ช่วงของบทสนทนาถูกส่งออกมาโดยตรง
[TYPE 2]
เน้นเสียงในช่วงบทสนทนา
[TYPE 3]
ช่วงบทสนทนาถูกเน้นให้โดดเด่น และในช่วงเสียง
แหลมซึง่ มีระดับเสียงต�่ำและผูส้ งู อายุรบั งได้ยากจะ
ถูกขับให้เด่นชัดขึน้

DSEE ย่อมาจาก Digital Sound Enhancement
Engine เป็ นเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ โดย Sony ส�ำหรับ
ชดเชยเสียงในย่านความถีส่ งู และฟื้นฟูให้ได้เสียงที่
มีคณ
ุ ภาพดี

9TH

การปรับเสียง

เพลิดเพลินไปกับ
เอฟเฟคต์เสียง
(โหมดกีฬา ฯลฯ)

ฟังก์ชนั ่ BLUETOOTH

การควบคุมระบบด้วย
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
(SongPal)
“SongPal” เป็ นแอพพลิเคชันส�
่ ำหรับควบคุมระบบ
ด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
“SongPal” สามารถดาวน์โหลดได้ทงั ้ จาก Google
Play หรือ App Store
งก์ชนนี
ั ่ ้สามารถเปิดใช้งานได้โดยตัง้ ค่า
[BT PWR] เป็ น [ON] (หน้า 15) การตัง้ ค่าอัตโนมัติ
คือ [ON]

5

6

การเชื่อมต่อด้วยการสัมผัสเพียงครัง้ เดียว
ด้วยอุปกรณ์ Android ที่ มีฟังก์ชนั ่ NFC ใน
ตัว (NFC)

1
2

เมื่อใช้งานอุปกรณ์ Android

1

2
3

กด / (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) บนรีโมท
คอนโทรล
จอแสดงผลของ Bar Speaker สว่างขึน้
ค้นหา “SongPal” จากอุปกรณ์ Android
แล้วดาวน์ โหลดแอพพลิ เคชันดั
่ งกล่าว
เปิ ดใช้งาน “SongPal” จากนัน้ ท�ำตาม
ค�ำแนะน�ำบนหน้ าจอ
เคล็ดลับ

• หากหน้าจอส�ำหรับการเชือ
่ มต่อ NFC ปรากฏ

4

ขึน้ ให้ดหู วั ข้อ “การเชือ่ มต่อด้วยการสัมผัสเพียง
ครัง้ เดียวด้วยอุปกรณ์ Android ทีม่ ฟี งั ก์ชนั ่ NFC
ในตัว (NFC)”

เมื่อหน้ าจอการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
ปรากฏขึน้ บนอุปกรณ์ Android แล้ว ให้
กด PAIRING
ไฟแสดง BLUETOOTH (สีน้�ำเงิน) กะพริบ
อย่างรวดเร็วระหว่างการจับคู่ BLUETOOTH
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เลือกระบบนี้ (HT-CT380 หรือ HT-CT780)
จากรายการอุปกรณ์ BLUETOOTH บน
อุปกรณ์ Android
เมือ่ การเชือ่ มต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดง
BLUETOOTH (สีน้�ำเงิน) จะสว่างขึน้
ควบคุมระบบผ่านทางหน้ าจอของ
อุปกรณ์ Android ที่ เชื่อมต่อด้วย

3

ท�ำตามขัน้ ตอนที่ 1 ถึง 3 ในหัวข้อ “เมื่อ
ใช้งานอุปกรณ์ Android”
หลังจากที่ หน้ าจอการเชื่อมต่อ
BLUETOOTH ปรากฏขึน้ บนอุปกรณ์
Android เรียบร้อยแล้ว ให้แตะอุปกรณ์
Android เข้ากับเครื่องหมาย N บน Bar
Speaker
เมือ่ การเชือ่ มต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดง
BLUETOOTH (สีน้�ำเงิน) จะสว่างขึน้
ควบคุมระบบผ่านทางหน้ าจอของ
อุปกรณ์ Android

เมื่อใช้งาน iPhone/iPod touch

1

2

กด / (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) บนรีโมท
คอนโทรล
จอแสดงผลของ Bar Speaker สว่างขึน้
กด PAIRING
ไฟแสดง BLUETOOTH (สีน้�ำเงิน) กะพริบ
อย่างรวดเร็วระหว่างการจับคู่ BLUETOOTH

3

4

ฟังก์ชนั ่ BLUETOOTH

5

ตัง้ ค่า iPhone/iPod touch ให้อยู่ในโหมด
จับคู่ จากนัน้ เลือกระบบนี้ (HT-CT380
หรือ HT-CT780) จากรายการอุปกรณ์
BLUETOOTH บน iPhone/iPod touch
เมือ่ การเชือ่ มต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดง
BLUETOOTH (สีน้�ำเงิน) บน Bar Speaker
จะสว่างขึน้
ค้นหา “SongPal” จาก iPhone/iPod
touch ที่ เชื่อมต่อด้วยแล้วดาวน์ โหลด
แอพพลิ เคชันดั
่ งกล่าว
เปิ ดใช้งาน “SongPal” จากนัน้ ควบคุม
ระบบผ่านหน้ าจอของ iPhone/iPod
touch
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การรับชมเนื้ อหาแบบ 4K ที่ มีลิขสิ ทธิ์ ปกป้ อง (เฉพาะ HT-CT780 เท่านัน้ )

การเชื่อมต่อกับทีวีแบบ 4K และอุปกรณ์ 4K

ในการรับชมเนื้อหาแบบ 4K ทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ปกป้อง ให้เชือ่ มต่อปลายทัง้ สองด้านผ่านช่องเสียบ HDMI ทีร่ องรับ
HDCP 2.2 เนื้อหาแบบ 4K ทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ปกป้องสามารถรับชมได้ผา่ นทางการเชือ่ มต่อด้วยช่องเสียบ HDMI
ทีร่ องรับ HDCP 2.2 เท่านัน้ ดูรายละเอียดเกีย่ วกับช่องเสียบ HDMI ของทีววี า่ มีคณ
ุ สมบัตริ องรับ HDCP
2.2 ได้หรือไม่ได้จากคูม่ อื การใช้งานของทีว ี

เมื่อช่องเสียบ HDMI ของทีวีสามารถรองรับ HDCP 2.2 และมี ARC พิ มพ์กำ� กับ
เครือ่ งเล่น Blu-ray Disc, กล่อง
เคเบิล้ หรือกล่องดาวเทียม ฯลฯ

ช่องเสียบ HDMI ที่
รองรับ HDCP 2.2

ช่องเสียบ HDMI ที่
รองรับ HDCP 2.2

 สาย HDMI (ชนิดความเร็วสูง, ไม่มม
ี าให้)
 สาย HDMI (ชนิดความเร็วสูง, ไม่มม
ี าให้)

เคล็ดลับ

• ช่องเสียบ HDMI 1 INPUT ของ Bar Speaker รองรับ HDCP 2.2
• ฟงั ก์ชน
ั ่ ARC (ช่องส่งสัญญาณเสียงย้อน) ส่งสัญญาณแบบดิจติ อลจากทีวไี ปยังระบบหรือแอมปลิฟายเออร์ AV

โดยใช้เพียงสาย HDMI เท่านัน้
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เมื่อช่องเสียบ HDMI ของทีวีสามารถรองรับ HDCP 2.2 แต่ไม่มี ARC
พิ มพ์กำ� กับ
เชือ่ มต่อสายภาพดิจติ อลเข้ากับช่องเสียบสัญญาณภาพออกของทีว ี และเชือ่ มต่อสาย HDMI เข้ากับช่อง
เสียบสัญญาณเข้า HDMI ทีร่ องรับ HDCP 2.2
เครือ่ งเล่น Blu-ray Disc, กล่อง
เคเบิล้ หรือกล่องดาวเทียม ฯลฯ

ช่องเสียบ HDMI ที่
รองรับ HDCP 2.2

การรับชมเนื้ อหาแบบ 4K ที่มีลิขสิ ทธิ์ ปกป้ อง (เฉพาะ HT-CT780 เท่านัน้ )

ช่องเสียบ HDMI ที่
รองรับ HDCP 2.2

 สายภาพดิจต
ิ อล (มีมาให้)
 สาย HDMI (ชนิดความเร็วสูง, ไม่มม
ี าให้)
 สาย HDMI (ชนิดความเร็วสูง, ไม่มม
ี าให้)

เคล็ดลับ

• ช่องเสียบ HDMI 1 INPUT ของ Bar Speaker รองรับ HDCP 2.2
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การตัง้ ค่าและการปรับเปลี่ยน

การใช้งานการแสดงผลในการติดตัง้
สามารถตัง้ ค่ารายการต่อไปนี้ได้ดว้ ยเมนู
การตัง้ ค่าจะถูกบันทึกเก็บไว้แม้จะปลดสายไฟ AC ออกแล้ว

1
2
3

กด MENU เพื่อเปิ ดเมนูที่การแสดงผลที่ แผงด้านหน้ า
กด BACK/  (เลือก) /ENTER ซ�ำ้ ๆ เพื่อเลือกรายการและกด ENTER เพื่อยืนยันการตัง้ ค่า
กด MENU เพื่อปิ ดเมนู

รายชื่อเมนู
การตัง้ ค่าอัตโนมัตเิ ป็ นข้อความทีข่ ดี เส้นใต้ไว้
รายการเมนู
[LEVEL]
(ระดับ)

[TONE]
(โทน)

[AUDIO]
(เสียง)

ฟังก์ชนั ่
มีประโยชน์สำ� หรับเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ดว้ ยเสียงเบา DRC มีผล
กับแหล่งเสียง Dolby Digital
• [ON]: บีบอัดเสียงตามข้อมูลทีอ่ ยู่ภายในเนื้อหา
• [AUTO]: บีบอัดเสียงทีเ่ ข้ารหัสด้วย Dolby TrueHD โดยอัตโนมัต ิ
• [OFF]: เสียงไม่ถก
ู บีบอัด
[BASS]
ปรับระดับเสียงทุม้
(เสียงทุม้ )
• พารามิเตอร์อยู่ในช่วงตัง้ แต่ [–6] ถึง [+6] โดยปรับเพิม
่ ขึน้ ได้ครัง้ ละ 1
[TREBLE]
ปรับระดับเสียงแหลม
(เสียงแหลม)
• พารามิเตอร์อยู่ในช่วงตัง้ แต่ [–6] ถึง [+6] โดยปรับเพิม
่ ขึน้ ได้ครัง้ ละ 1
[SYNC]
ท่านสามารถปรับเสียงในกรณีทภ่ี าพและเสียงไม่ตรงกันได้
(ปรับภาพและเสียงให้ • [ON]: เปิด งก์ชนปรั
ั ่ บภาพและเสียงให้ตรงกัน
ตรงกัน)
• [OFF]: ไม่เปิ ด งก์ชนปรั
ั ่ บภาพและเสียงให้ตรงกัน
[DUAL]
สามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงทีถ่ ่ายทอดสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์ได้
(Dual mono)
เมือ่ ระบบได้รบั สัญญาณถ่ายทอดแบบมัลติเพล็กซ์ Dolby Digital
• [M/S]: เสียงหลักส่งสัญญาณออกมาทางล�ำโพงด้านซ้ายและเสียงรอง
ส่งสัญญาณออกมาทางล�ำโพงด้านขวา
• [MAIN]: ส่งสัญญาณออกเฉพาะช่องหลักเท่านัน
้
• [SUB]: ส่งสัญญาณออกเฉพาะช่องรองเท่านัน
้
[EFFECT]
• [ON]: เสียงของขอบเขตเสียงทีเ่ ลือกจะถูกเล่น แนะน�ำให้ใช้การตัง้ ค่านี้
(เอฟเฟคต์เสียง)
• [OFF]: แหล่งสัญญาณเข้าถูกมิกซ์ดาวน์ เป็ น 2 ช่อง
[DRC]
(การควบคุมช่วง
ไดนามิค)

หมายเหตุ
• แม้วา่ จะตัง้ ค่า [EFFECT] เป็ น [OFF] [EFFECT] จะถูกตัง้ ค่าเป็ น [ON]

โดยอัตโนมัตเิ มือ่ เปลีย่ นการตัง้ ค่าขอบเขตเสียง
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รายการเมนู
[AUDIO]
(เสียง)
[HDMI]

[STREAM]
(สตรีม)
[CTRL]
(การควบคุมส�ำหรับ
HDMI)
[S. THRU]
(ส่งผ่านในโหมดพร้อม
ใช้งาน)

ฟังก์ชนั ่
แสดงข้อมูลสตรีมเสียง จจุบนั
ดูรปู แบบเสียงทีร่ องรับได้ทห่ี น้า 34
• [ON]: เปิ ดใช้งาน งก์ชนการควบคุ
ั่
มส�ำหรับ HDMI
• [OFF]: ปิ ด งก์ชน
ั ่ เลือกการตัง้ ค่านี้เมือ่ ต้องการเชือ่ มต่ออุปกรณ์ทไ่ี ม่
รองรับ งก์ชนการควบคุ
ั่
มส�ำหรับ HDMI
ท่านสามารถตัง้ ค่าโหมดประหยัดพลังงานส�ำหรับ งก์ชนส่
ั ่ งผ่านในโหมด
พร้อมใช้งาน HDMI ได้
• [AUTO]: ส่งสัญญาณออกจากช่องเสียบ HDMI OUT ของระบบใน
โหมดพร้อมใช้งานตามสถานะของทีวี
ั านี้ชว่ ยประหยัดพลังงานในโหมดพร้อมใช้งานเมือ่ เทียบกับ
การตังค่
กรณีตงั ้ ค่าเป็ น [ON]
• [ON]: ส่งสัญญาณออกจากช่องเสียบ HDMI OUT ตลอดเวลาในโหมด
พร้อมใช้งาน หากเชือ่ มต่อกับทีวชี นิดอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ “BRAVIA” ให้ใช้งาน
ระบบโดยตัง้ ค่าเป็ น [ON]

[ARC]
(ช่องส่งสัญญาณเสียง
ย้อน)

ตัง้ ค่ารายการนี้เพือ่ รับ งเสียงแบบดิจติ อลจากทีวที ร่ี องรับเทคโนโลยี
ช่องสัญญาณเสียงย้อน (ARC) ทีเ่ ชือ่ มต่อผ่านสาย HDMI ความเร็วสูง
• [ON]: เปิ ด งก์ชน
ั ่ ARC
• [OFF]: ปิ ด งก์ชน
ั ่ ARC
หมายเหตุ
• รายการนี้ปรากฏขึน
้ เมือ่ ตัง้ ค่า [CTRL] เป็ น [ON] เท่านัน้

[SET BT]
[BT PWR]
(ตัง้ ค่า
(การเปิดปิด
BLUETOOTH) BLUETOOTH)

เปิดหรือปิด งก์ชนั ่ BLUETOOTH ของระบบนี้
งก์ชนั ่ BLUETOOTH
งก์ชนั ่ BLUETOOTH

• [ON]: เปิ ด
• [OFF]: ปิ ด

หมายเหตุ
• หากเปลีย
่ นการตัง้ ค่าไปเป็ น [OFF]

[BT.STBY]
(พร้อมใช้งาน
BLUETOOTH)

งก์ชนั ่ BLUETOOTH จะถูกปิด
ใช้งาน
เมือ่ ระบบมีขอ้ มูลการจับคู่แล้ว ระบบจะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
BLUETOOTH แม้ในขณะทีป่ ิดเครือ่ ง
• [ON]: เปิ ดการใช้งานโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH
• [OFF]: ปิ ดการใช้งานโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH
หมายเหตุ
• หากระบบไม่มขี อ้ มูลการจับคู่ จะไม่สามารถตัง้ ค่าโหมดพร้อมใช้งาน

[AAC]
(การแปลรหัสเสียง
ขัน้ สูง)

BLUETOOTH
ท่านสามารถตัง้ ค่าให้ระบบใช้ AAC ผ่าน BLUETOOTH หรือไม่
• [ON]: ระบบใช้ AAC ผ่าน BLUETOOTH
• [OFF]: ระบบไม่ใช้งาน งก์ชนนี
ั่ ้
หมายเหตุ

• หากท่านเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่าในขณะทีร่ ะบบเชือ่ มต่ออยู่กบั อุปกรณ์

BLUETOOTH ระบบจะท�ำการยกเลิกการเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์

15TH

การตัง้ ค่าและการปรับเปลี่ยน

หมายเหตุ
• รายการนี้ปรากฏขึน
้ เมือ่ ตัง้ ค่า [CTRL] เป็ น [ON] เท่านัน้

รายการเมนู
[SYSTEM]
(ระบบ)

[WS]
(เสียงไร้สาย)

*

ฟังก์ชนั ่
[A. STBY]
สามารถลดการสิน้ เปลืองพลังงาน ระบบเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานโดย
(พร้อมใช้งานอัตโนมัต)ิ อัตโนมัตเิ มือ่ ไม่ได้ใช้งานระบบเป็ นระยะเวลาประมาณ 20 นาทีและระบบ
ไม่ได้รบั สัญญาณเข้าใดๆ
• [ON]: เปิ ด งก์ชนพร้
ั ่ อมใช้งานอัตโนมัติ
• [OFF]: ปิ ด งก์ชน
ั่
[VER] (เวอร์ชน)
ั่
ข้อมูลเวอร์ชนของเฟิ
ั่
รม์ แวร์ จจุบนั ปรากฏขึน้ บนการแสดงผลทีแ่ ผง
ด้านหน้า
[SYS.RST]
ท่านสามารถรีเซ็ตเมนู และการตัง้ ค่าต่างๆ (ขอบเขตเสียง เป็ นต้น) ของ
(การตัง้ ค่าระบบใหม่) ระบบกลับไปเป็ นสถานะเริม่ ต้นได้เมือ่ ระบบท�ำงานไม่ถกู ต้อง (หน้า 28)
[UPDATE]*
ข้อมูลการปรับปรุงให้เป็ น จจุ นมีประกาศอยู่บนเว็บไซต์ของ Sony
(การปรับปรุงให้เป็ น ปรับปรุงระบบให้เป็ น จจุบนั โดยท�ำตามขัน้ ตอนทีร่ ะบุในเว็บไซต์
จจุบนั )
[LINK]
ท่านสามารถเชือ่ มต่อระบบเสียงไร้สายได้อกี ครัง้ (หน้า 22)
[RF CHK]
ท่านสามารถตรวจสอบว่าระบบเสียงไร้สายของระบบสามารถสือ่ สาร
(ตรวจสอบ RF)
ข้อมูลได้หรือไม่
• [OK]: ระบบเสียงไร้สายก�ำลังท�ำงาน
• [NG]: ระบบเสียงไร้สายไม่ทำ� งาน

เฉพาะ HT-CT780 เท่านัน้

16TH

ฟังก์ชนอื
ั ่ ่นๆ

การใช้งานฟังก์ชนการ
ั่
ควบคุมส�ำหรับ HDMI
ด้วยการใช้งาน งก์ชนการควบคุ
ั่
มส�ำหรับ HDMI
และเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ทร่ี องรับ งก์ชนการ
ั่
ควบคุมส�ำหรับ HDMI ผ่านสายสัญญาณ HDMI
(ชนิดความเร็วสูง) ท�ำให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ง่ายดายด้วยคุณสมบัตติ ่อไปนี้
ั่
มส�ำหรับ HDMI
เปิดการใช้งาน งก์ชนการควบคุ
ได้โดยตัง้ ค่า [CTRL (การควบคุมส�ำหรับ HDMI)]
เป็ น [ON] (หน้า 15) การตัง้ ค่าอัตโนมัตคิ อื [ON]

การปิ ดระบบ

เมือ่ ปิดทีว ี ระบบและอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อจะปิดโดย
อัตโนมัติ

การควบคุมเสียงของระบบ

หากเปิดระบบในขณะก�ำลังรับชมทีวี เสียงจากทีว ี
จะส่งสัญญาณออกมาทางล�ำโพงของระบบโดย
อัตโนมัติ
ระดับเสียงของระบบจะถูกปรับเมือ่ ท�ำการปรับ
ระดับเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลของทีว ี
หากครัง้ สุดท้ายทีร่ บั ชมทีวเี สียงของทีวสี ง่
สัญญาณออกมาทางล�ำโพงของระบบ เมือ่ เปิดทีว ี
อีกครัง้ ระบบจะเปิดขึน้ โดยอัตโนมัติ

เมือ่ ท่านเปิดใช้งานอุปกรณ์ (เครือ่ งเล่น Blu-ray
Disc, “PlayStation®4” เป็ นต้น) ทีเ่ ชือ่ มต่อกับ
ระบบด้วยสาย HDMI ความเร็วสูง ทีวที เ่ี ชือ่ มต่อ
ด้วยจะเปิดขึน้ โดยอัตโนมัตแิ ละสัญญาณเข้าของ
ระบบจะสลับเป็ นสัญญาณเข้า HDMI ทีเ่ หมาะสม

การควบคุมโฮมเธียเตอร์

หากทีวที เ่ี ชือ่ มต่อกับระบบสามารถรองรับการ
ควบคุมโฮมเธียเตอร์ เมนู ของระบบจะปรากฏขึน้
บนทีวที เ่ี ชือ่ มต่อด้วย ท่านสามารถสลับสัญญาณ
เข้าของระบบหรือสลับขอบเขตเสียงได้โดยใช้
รีโมทคอนโทรลของทีว ี นอกจากนัน้ ท่านสามารถ
ปรับการตัง้ ค่าของระดับเสียงร้อง, ระดับเสียง
ล�ำโพงเสียงทุม้ , เสียงแหลม, เสียงทุม้ , โหมด
กลางคืน, Dual Mono หรือปรับภาพและเสียงให้
ตรงกันได้
ทีวขี องท่านต้องสามารถเชือ่ มต่อกับบริการ
เครือข่ายความเร็วสูงได้เพือ่ ใช้งานฟงั ก์ชนการ
ั่
ควบคุมโฮมเธียเตอร์
ข้อสังเกต

• คุณสมบัตข
ิ า้ งต้นอาจไม่สามารถใช้งานได้กบั อุปกรณ์
•

บางชนิด
งก์ชนการควบคุ
ั่
มส�ำหรับ HDMI อาจท�ำงานไม่
ถูกต้องในบางกรณี ขึน้ อยูก่ บั การตัง้ ค่าของอุปกรณ์ท่ี
เชือ่ มต่อ ดูรายละเอียดจากค�ำแนะน�ำในการใช้งาน
ของอุปกรณ์

ช่องส่งสัญญาณเสียงย้อน (ARC)

หากทีวรี องรับเทคโนโลยีชอ่ งส่งสัญญาณเสียงย้อน
(ARC) การเชือ่ มต่อด้วยสายสัญญาณ HDMI จะ
ช่วยให้สามารถรับ งเสียงของทีวจี ากล�ำโพง
ของระบบได้
งก์ชนั ่ ARC สามารถเปิดใช้งานได้โดยตัง้ ค่า
[ARC (ช่องสัญญาณเสียงย้อน)] เป็ น [ON] (หน้า
15) การตัง้ ค่าอัตโนมัตคิ อื [ON]
17TH

ฟังก์ชนอื
ั ่ ่นๆ

การควบคุมส�ำหรับ HDMI i เป็ นมาตรฐาน งก์ชนั ่
การควบคุมระหว่างกันทีใ่ ช้งานโดย HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) ส�ำหรับ HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)

การเล่นแบบสัมผัสเพียงครัง้ เดียว

การใช้งานคุณสมบัติ
“BRAVIA” Sync
งก์ชนดั
ั ่ ง้ เดิมของ Sony ทีแ่ สดงต่อไปนี้สามารถ
ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ทร่ี องรับ “BRAVIA” Sync
ได้ดว้ ย

ประหยัดพลังงาน

หากทีวที ร่ี องรับ “BRAVIA” Sync เชือ่ มต่ออยู่กบั
ระบบ การสิน้ เปลืองพลังงานจะลดลงในโหมด
พร้อมใช้งานโดยการหยุดส่งสัญญาณ HDMI เมือ่
ปิดทีวโี ดยตัง้ ค่า งก์ชนส่
ั ่ งผ่านในโหมดพร้อม
ใช้งาน HDMI* ของระบบเป็ น [AUTO] (หน้า 15)
การตัง้ ค่าอัตโนมัตคิ อื [AUTO]
หากเชือ่ มต่อกับทีวชี นิดอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ “BRAVIA” ให้
ตัง้ ค่ารายการเป็ น [ON] (หน้า 15)
*

งก์ชนส่
ั ่ งผ่านในโหมดพร้อมใช้งาน HDMI ใช้สำ� หรับ
ส่งสัญญาณออกจากช่องเสียบ HDMI OUT ของระบบ
แม้จะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ HDMI

• ใช้สาย HDMI ความเร็วสูง หากท่านใช้สาย

HDMI แบบมาตรฐาน เนื้อหาแบบ 1080p, Deep
Color, 3D และ 4K อาจไม่สามารถแสดงผลได้
อย่างถูกต้อง
• ใช้สาย HDMI ทีผ
่ า่ นการรับรอง
ใช้สาย HDMI ความเร็วสูงของ Sony ทีม่ โี ลโก้
ชนิดสายสัญญาณ
• ไม่แนะน�ำให้ใช้สายแปลง HDMI-DVI
• ตรวจสอบการตัง้ ค่าของอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อ หาก
ภาพมีคณ
ุ ภาพไม่ดหี รือไม่มเี สียงออกมาจาก
อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อผ่านสาย HDMI
• สัญญาณเสียง (ความถีก
่ ารสุม่ , ความยาวบิต
เป็ นต้น) ทีส่ ง่ ออกมาทางช่องเสียบ HDMI อาจ
ถูกบีบอัดโดยอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อด้วย
• เสียงอาจมีการสะดุดเมือ
่ มีการสลับความถีก่ าร
สุม่ หรือจ�ำนวนช่องสัญญาณของสัญญาณเสียง
ออกจากอุปกรณ์ทใ่ี ช้เล่น
• หากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อไม่รองรับเทคโนโลยีการ
ปกป้องลิขสิทธิ ์ (HDCP) ภาพและ/หรือเสียงจาก
ช่องเสียบ HDMI OUT ของระบบอาจมีการ
ผิดเพีย้ นหรือไม่มสี ญ
ั ญาณออกมา ในกรณีน้ี ให้
18TH

ตรวจสอบข้อมูลจ�ำเพาะของอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อ

• เมือ
่ เลือก “TV” เป็ นแหล่งสัญญาณเข้าของระบบ

สัญญาณวิดโี อจากช่องเสียบ HDMI IN 1/2/3
ช่องใดช่องหนึ่งทีถ่ กู เลือกใช้ลา่ สุดจะถูกส่งออก
มาจากช่องเสียบ HDMI OUT
• ระบบนี้รองรับการส่งผ่าน Deep Color,
“x.v.Color”, 3D และ 4K
• ในการเพลิดเพลินกับเนื้อหาแบบ 3D ให้เชือ
่ มต่อ
ทีวที ร่ี องรับ 3D และอุปกรณ์วดิ โี อ (เครือ่ งเล่น
Blu-ray Disc, “PlayStation®4” เป็ นต้น) เข้ากับ
ระบบด้วยสาย HDMI ความเร็วสูง, สวมแว่น 3D
จากนัน้ เล่น Bluray Disc ทีร่ องรับ 3D เป็ นต้น
• ในการเพลิดเพลินกับเนื้อหาแบบ 4K ทีวแี ละ
เครือ่ งเล่นทีเ่ ชือ่ มต่อกับระบบจะต้องรองรับ
เนื้อหาแบบ 4K

การใช้งานฟังก์ชนจ�
ั ่ ำกัด
สิทธ์ ิ การใช้งาน
ปุม่ ต่างๆ ของ Bar Speaker ยกเว้นปุม่ /
(เปิด/พร้อมใช้งาน) จะไม่สามารถใช้งานได้

กด INPUT บน Bar Speaker เป็ นเวลา
ประมาณ 5 วิ นาที เมื่อระบบเปิ ดขึน้

การประหยัดพลังงานด้วย
โหมดพร้อมใช้งาน
ตรวจสอบว่าได้ตงั ้ ค่าดังต่อไปนี้หรือไม่:

– [CTRL] ใน [HDMI] ตัง้ ค่าเป็ น [OFF] (หน้า 15)
– [S. THRU] ใน [HDMI] ตัง้ ค่าเป็ น [AUTO]

(หน้า 15)

[LOCKED] ปรากฏขึน้ บนจอแสดงผล
วิธยี กเลิก งก์ชนจ�
ั ่ ำกัดสิทธิ์การใช้งาน กด INPUT
อีกครัง้ เป็ นเวลาประมาณ 5 วินาทีเพือ่ แสดง
[UNLOCK]

ฟังก์ชนอื
ั ่ ่นๆ
19TH

การติดตัง้ Bar Speaker
บนผนัง
ท่านสามารถติดตัง้ Bar Speaker บนผนังได้
ข้อสังเกต

• เตรียมสกรู (ไม่มม
ี าให้) ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับประเภท

ของผนังและความแข็งแรง ผนังทีเ่ ป็ นปูนพลาสเตอร์
จะมีความเปราะบางเป็ นพิเศษ ให้ตดิ ตัง้ สกรูเข้ากับพุก
สองตัวให้แน่นบริเวณคานของผนัง
ติดตัง้ Bar Speaker ในแนวนอน โดยแขวนกับสกรูท่ี
ติดอยู่กบั พุกในบริเวณผนังทีเ่ รียบต่อเนื่อง
• ส�ำหรับการติดตัง้ ขอแนะน�ำให้วา่ จ้างตัวแทนจ�ำหน่ าย
ของ Sony หรือผูร้ บั เหมาทีผ่ า่ นการรับรอง และให้
ความส�ำคัญเป็ นพิเศษกับเรือ่ งความปลอดภัยระหว่าง
การติดตัง้
• Sony ไม่มสี ว่ นรับผิดชอบต่ออุบต
ั เิ หตุหรือ
ความเสียหายจากการติดตัง้ ทีไ่ ม่เหมาะสม ความไม่
แข็งแรงของผนังหรือการติดตัง้ ด้วยสกรูทไ่ี ม่เหมาะสม
หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น

1

ติ ดตัง้ ขาแขวนผนังที่ มีมาให้เข้ากับ
ช่องยึดขาแขวนผนังที่ ด้านล่างของ Bar
Speaker ด้วยสกรูที่ให้มา เพื่อให้ด้านหน้ า
ของขาแขวนผนังแต่ละข้างมีลกั ษณะตาม
ที่ แสดงในภาพ
ติดตัง้ ขาแขวนผนังสองข้างเข้ากับช่อง
ติดตัง้ ด้านซ้ายและด้านขวาทีด่ า้ นล่างของ
Bar Speaker
ภาพตัวอย่าง: HT-CT780
สายไฟ AC
สกรู (มีมาให้)

ขาแขวนผนัง (มีมาให้)
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2

เตรียมสกรู (ไม่มีมาให้) ที่ มีขนาดเหมาะ
กับช่องที่ ขาแขวนผนัง
4 มม.

4

แขวน Bar Speaker ลงบนสกรู
จัดให้ชอ่ งของขาแขวนผนังตรงกับต�ำแหน่ง
สกรู จากนัน้ แขวน Bar Speaker ลงบนสก
รูสองตัว

มากกว่า 30 มม.
4.5 มม.
10 มม.
ช่องทีข่ าแขวนผนัง

3

ฟังก์ชนอื
ั ่ ่นๆ

ขันสกรูเข้ากับพุก 2 ตัวบนผนัง
สกรูจะต้องมีสว่ นยืน่ ออกมาประมาณ 5 มม.
ถึง 6 มม.
777.5 มม. (HT-CT380)
876 มม. (HT-CT780)

5 มม. ถึง 6 มม.
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การติดตัง้ ล�ำโพงเสียงทุ้ม
ในแนวนอน (เฉพาะ
HT-CT380 เท่านัน้ )

การเชื่อมต่อระบบ
(เชื่อมต่อกับล�ำโพง
เสียงทุ้ม)

วางล�ำโพงเสียงทุม้ บริเวณด้านขวาโดยให้ “SONY”
หันออกด้านนอก

ตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อล�ำโพงเสียงทุม้ แบบไร้สายอีก
ครัง้

1
2

กด MENU

3

เลือก [LINK] ด้วย   (เลือก) จากนัน้ กด
ENTER

4

การติดตัง้ แผ่นรองล�ำโพงทีม่ มี าให้

5

6
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เลือก [WS] ด้วย   (เลือก) จากนัน้ กด
ENTER

เมื่อ [START] ปรากฏขึน้ บนจอแสดงผล
กด ENTER
[SEARCH] ปรากฏขึน้ และ Bar Speaker
ท�ำการค้นหาอุปกรณ์ทส่ี ามารถใช้งานร่วม
กับ งก์ชนเชื
ั ่ อ่ มต่อ ท�ำขัน้ ตอนต่อไปภายใน
1 นาที
หากต้องการหยุด งก์ชนเชื
ั ่ อ่ มต่อระหว่าง
การค้นหาอุปกรณ์ ให้กด BACK
กด LINK ที่ ลำ� โพงเสียงทุ้ม
ไฟแสดงการเปิด/พร้อมใช้งานของล�ำโพง
เสียงทุม้ สว่างเป็ นสีเขียว [OK] ปรากฏขึน้ บน
จอแสดงผลของ Bar Speaker
หาก [FAILED] ปรากฏขึน้ ให้ตรวจสอบ
เพือ่ ให้แน่ใจว่าได้เปิดเครือ่ งล�ำโพงเสียงทุม้
เรียบร้อยแล้ว จากนัน้ ด�ำเนินการตัง้ แต่
ขัน้ ตอนที่ 1 อีกครัง้
กด MENU
ปิดการแสดงเมนู

• อย่าวางระบบไว้ใกล้กบ
ั แหล่งความร้อนหรือในบริเวณ

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

ข้อควรระวัง
ความปลอดภัย

• หากมีของแข็งหรือของเหลวตกลงไปในระบบ

ให้ถอดปลักของระบบออก
๊
แล้วให้ชา่ งช�ำนาญการ
มาตรวจสอบก่อนจะใช้งานต่อไปอีกครัง้
• อย่าขึน
้ ไปอยู่บน Bar Speaker และล�ำโพงเสียงทุม้
เพราะท่านอาจตกลงมาท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออาจ
ท�ำให้ระบบเกิดความเสียหายได้

แหล่งจ่ายไฟ

• ก่อนใช้งานระบบ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าแรงดันไฟฟ้า

การสะสมความร้อน

ถึงแม้วา่ ระบบจะร้อนขึน้ ระหว่างการท�ำงาน แต่อาการ
ดังกล่าวถือว่าปกติ
หากเปิดเครือ่ งเสียงดังติดต่อกันเป็ นเวลานาน อุณหภูม ิ
ของระบบทีบ่ ริเวณด้านหลังและด้านล่างจะสูงขึน้ อย่าง
มาก เพือ่ หลีกเลีย่ งแผลไฟไหม้ ห้ามสัมผัสตัวระบบ

การวางต�ำแหน่ ง

การใช้งาน

ก่อนเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์อน่ื ต้องแน่ใจว่าได้ปิดระบบ
และถอดปลักออกเรี
๊
ยบร้อยแล้ว

หากพบว่าจอทีวีที่อยู่ใกล้เคียงเกิ ด
ความผิดปกติ ในการแสดงสี

อาจพบความผิดปกติในการแสดงสีได้บนทีวบี างชนิด

• หากพบความผิดปกติในการแสดงสี...

ให้ปิดทีวที นั ที แล้วจึงเปิดทีวอี กี ครัง้ หลังจากผ่านไป
15 ถึง 30 นาที
• หากยังคงพบความผิดปกติในการแสดงสี...
วางระบบให้หา่ งจากทีวมี ากกว่าเดิม

การท�ำความสะอาด

ท�ำความสะอาดระบบด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม ห้ามใช้แผ่น
ขัด ผงขัด หรือน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์
หรือเบนซิน
หากมีขอ้ สงสัยหรือค�ำถามเกีย่ วกับระบบ โปรดปรึกษา
ตัวแทนจ�ำหน่ายของ Sony ใกล้บา้ นท่าน

• วางระบบไว้ในบริเวณทีส
่ ามารถระบายอากาศได้ดเี พือ่

ป้องกันไม่ให้มคี วามร้อนสะสมภายในและช่วยยืดอายุ
การใช้งานของระบบ
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ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

ทีใ่ ช้ตรงกับแรงดันของแหล่งจ่ายไฟของท้องถิน่
แรงดันไฟฟ้าทีใ่ ช้มแี สดงอยู่บนป้ายทีด่ า้ นล่างของ
Bar Speaker
• หากไม่ได้ใช้ระบบเป็ นเวลานาน ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ถอดปลักของระบบออกเต้
๊
าเสียบ การถอด
ปลักสายไฟ
๊
AC ให้จบั ตัวปลัก๊ ห้ามจับทีส่ ายไฟ
• ขาข้างหนึ่งของปลักไฟมี
๊
ขนาดกว้างกว่าอีกข้างหนึ่ง
โดยเหตุผลด้านความปลอดภัย ท�ำให้ปลักสามารถ
๊
เสียบเข้ากับเต้าเสียบ ได้ในทิศทางเดียวเท่านัน้ หาก
ไม่สามารถเสียบปลักเข้
๊ าไปในเต้าเสียบจนสุด โปรด
ปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่าย
• สายไฟ AC ต้องเปลีย
่ นโดยร้านบริการทีช่ ำ� นาญการ
เท่านัน้

ทีม่ แี สงแดดส่องถึงโดยตรง บริเวณทีม่ ฝี นุ่ มากเกินไป
หรือบริเวณทีม่ กี ารสันสะเทื
่
อนจากเครือ่ งจักร
• อย่าวางสิง่ ของบริเวณด้านหลังของ Bar Speaker และ
ล�ำโพงเสียงทุม้ ทีอ่ าจกีดขวางช่องระบายอากาศและ
ท�ำให้เกิดการท�ำงานผิดพลาดได้
• หากใช้งานระบบร่วมกับทีว ี เครือ
่ งเล่นวิดโี อ หรือ
เครือ่ งเล่นเทป อาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนและเกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพของภาพ ในกรณีน้ีให้วางระบบ
ให้หา่ งจากทีวี เครือ่ งเล่นวิดโี อ หรือเครือ่ งเล่นเทป
• ระมัดระวังเมือ
่ วางระบบหรือล�ำโพงบนพืน้ ทีต่ อ้ งดูแล
เป็ นพิเศษ (ลงแว็กซ์, ลงน�้ำมัน, ขัดเงา ฯลฯ) เนื่องจาก
อาจท�ำให้พน้ื ดังกล่าวเกิดคราบหรือสีตกได้
• ระมัดระวังเพือ
่ หลีกเลีย่ งการบาดเจ็บทีอ่ าจเกิดได้จาก
ส่วนมุมของ Bar Speaker และล�ำโพงเสียงทุม้
• เว้นช่องว่างไม่น้อยกว่า 3 ซม. บริเวณด้านล่างของ
Bar Speaker เมือ่ แขวนล�ำโพงบนผนัง

การแก้ไขปัญหา
หากมี ญหาดังต่อไปนี้ขณะใช้งานระบบ ให้ใช้
ค�ำแนะน�ำในการแก้ไข ญหานี้แก้ไขก่อนทีจ่ ะส่ง
ซ่อม หากยังเกิด ญหาอยู่ ควรปรึกษาตัวแทน
จ�ำหน่ายของ Sony ใกล้บา้ นท่าน

โดยทัวไป
่
เปิดไม่ตดิ
	 ตรวจสอบว่าเสียบสายไฟ AC แน่ นหรือไม่
ระบบท�ำงานไม่เป็ นปกติ

	 ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้าเสียบ แล้วจึง

เสียบสายไฟใหม่เมือ่ ผ่านไปสักระยะหนึ่ง

ระบบปิดลงโดยอัตโนมัติ
งก์ชนพร้
ั ่ อมใช้งานอัตโนมัตกิ ำ� ลังท�ำงาน
ตัง้ ค่า [A. STBY] ใน [SYSTEM] เป็ น [OFF]
(หน้า 16)

	

เสียง
ไม่มเี สียงทีวสี ง่ สัญญาณออกมาจากระบบ

่ INPUT ซ�้ำๆ บนรีโมทคอนโทรลเพือ่
	 กดปุม

แสดง [TV] บนจอแสดงผล (ดูรายละเอียดจาก
คูม่ อื เริม่ ต้นใช้งานทีม่ มี าให้)
	 เปิ ดทีวก
ี ่อนจากนัน้ จึงเปิดระบบ ตัง้ ค่า
ล�ำโพงของทีวี (BRAVIA) เป็ นระบบเสียง
ดูรายละเอียดการตัง้ ค่าทีวไี ด้จากคูม่ อื การ
ใช้งานของทีวี
	 ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อของสายสัญญาณ
HDMI, สายภาพดิจติ อล หรือสายสัญญาณ
เสียงทีเ่ ชือ่ มต่ออยู่กบั ระบบและทีว ี (ดูจาก
คูม่ อื เริม่ ต้นใช้งานทีใ่ ห้มาด้วย)
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	 เพิม
่ ระดับเสียงบนทีวหี รือยกเลิกการปิดเสียง
	 เมือ
่ เชือ่ มต่อทีวที ส่ี นับสนุนเทคโนโลยีชอ่ งส่ง

สัญญาณเสียงย้อน (ARC) ด้วยสายสัญญาณ
HDMI ตรวจให้แน่ใจว่าสายถูกเชือ่ มต่อเข้า
กับช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI (ARC) ของ
ทีว ี หากยังไม่มเี สียงดังออกมาหรือเสียงมีการ
ขาดหาย ให้เชือ่ มต่อสายภาพดิจติ อลทีม่ มี า
ให้และตัง้ ค่า [ARC] เป็ น [OFF] ในเมนู (หน้า
15) (ดูรายละเอียดการเชือ่ มต่อจากคูม่ อื
เริม่ ต้นใช้งานทีม่ มี าให้)
	 หากทีวไี ม่สนับสนุ นเทคโนโลยีชอ
่ งส่ง
สัญญาณเสียงย้อน (ARC) ให้เชือ่ มต่อด้วย
สายภาพดิจติ อล เสียงของทีวไี ม่สง่ สัญญาณ
ออกมาผ่านการเชือ่ มต่อ HDMI (ดูจากคูม่ อื
เริม่ ต้นใช้งานทีใ่ ห้มาด้วย)
	 หากไม่มเี สียงส่งสัญญาณออกมาจากช่อง
เสียบสายภาพดิจติ อลขาออกหรือทีวไี ม่ม ี
ช่องเสียบสายภาพดิจติ อลขาออก ให้เชือ่ มต่อ
กล่องเคเบิล้ หรือกล่องดาวเทียมโดยตรงกับ
ช่องเสียบ DIGITAL IN (TV) ของระบบ
เสียงส่งสัญญาณออกมาจากทัง้ ระบบและทีว ี

	 ปิ ดเสียงของทีว ี

เสียงของทีวจี ากระบบล่าช้ากว่าภาพ
	 หาก [SYNC] มีคา่ เป็ น [ON] ให้ตงั ้ ค่าเป็ น
[OFF] (หน้า 14)
	 เมือ
่ รับชมภาพยนตร์ ท่านอาจได้ยนิ เสียงล่า
ช้ากว่าภาพเล็กน้อย
ไม่มเี สียงหรือได้ยนิ เสียงของอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อกับ
Bar Speaker ทีม่ รี ะดับเบามากจาก Bar Speaker
่  (ระดับเสียง) + บนรีโมทคอนโทรล
	 กดปุม
และตรวจสอบระดับเสียง (หน้า 29)
่  (ปิดเสียง) หรือ  (ระดับเสียง)
	 กดปุม
+ บนรีโมทคอนโทรลเพือ่ ยกเลิก งก์ชนปิ
ั่ ด
เสียง (หน้า 29)

	 ตรวจให้แน่ ใจว่าได้เลือกแหล่งสัญญาณเข้า

อย่างถูกต้อง ท่านอาจทดลองแหล่งสัญญาณ
เข้าอืน่ ๆ ได้โดยกดปุม่ INPUT บนรีโมท
คอนโทรลหลายๆ ครัง้ (หน้า 6)
	 ตรวจสอบว่าสายไฟและสายสัญญาณของ
ระบบและอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อเสียบเข้าด้วย
กันจนแน่น

ไม่สามารถใช้เอฟเฟคต์รอบทิศทาง

	 การประมวลผลเสียงรอบทิศทางอาจท�ำงาน

ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขึน้ อยูก่ บั การตัง้ ค่า
สัญญาณเข้าและขอบเขตเสียง เอฟเฟคต์รอบ
ทิศทางอาจมีผลไม่มาก ขึน้ อยูก่ บั โปรแกรม
หรือแผ่นดิสก์
	 ในการเล่นเสียงหลากหลายช่องสัญญาณ
ให้ตรวจสอบการตัง้ ค่าสัญญาณเสียง
ดิจติ อลออกบนอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อกับระบบ
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานที่
ให้มากับอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อ

การเชือ่ มต่อ BLUETOOTH ไม่สมบูรณ์
	 ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH
(สีน้�ำเงิน) สว่างขึน้ (หน้า 29)
สถานะของระบบ

ไฟแสดง
BLUETOOTH
(สีน�้ำเงิ น)
ระหว่างการจับคู่ BLUETOOTH กะพริบอย่าง
รวดเร็ว
ระบบก�ำลังพยายามเชือ่ มต่อกับ กะพริบ
อุปกรณ์ BLUETOOTH
ระบบเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์
ติดสว่าง
BLUETOOTH แล้ว
ระบบอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน ไม่ตดิ สว่าง
BLUETOOTH (เมือ่ ระบบปิด)
	 ตรวจให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ BLUETOOTH

ทีต่ อ้ งการเชือ่ มต่อเปิดอยู่และเปิดใช้งาน
งก์ชนั ่ BLUETOOTH
	 เลือ
่ นระบบนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH
เข้ามาอยู่ใกล้กนั
	 จับคู่ระบบนี้กบ
ั อุปกรณ์ BLUETOOTH
อีกครัง้ อาจจ�ำเป็ นต้องยกเลิกการจับคู่กบั
ระบบโดยใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ก่อน
	 หาก [BT PWR] ของระบบตัง้ ค่าเป็ น [OFF]
ให้ตงั ้ ค่าเป็ น [ON] (หน้า 15)
ไม่สามารถท�ำการจับคู่ได้

	 เลือ
่ นระบบนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH

เข้ามาอยู่ใกล้กนั (หน้า 6)

	 ตรวจให้แน่ ใจว่าระบบนี้ไม่ได้รบ
ั การ

แทรกแซงจากอุปกรณ์ LAN ไร้สาย, อุปกรณ์
ไร้สาย 2.4 GHz อืน่ หรือเตาไมโครเวฟ หาก
มีอุปกรณ์ทป่ี ล่อยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าอยู่
บริเวณใกล้เคียง ให้ยา้ ยอุปกรณ์ดงั กล่าวออก
ห่างจากระบบ
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ไม่มเี สียงหรือได้ยนิ เสียงทีม่ รี ะดับเบามากจาก
ล�ำโพงเสียงทุม้
่ SW (ระดับของล�ำโพงเสียงทุม้ ) +
	 กดปุม
บนรีโมทคอนโทรลเพือ่ เพิม่ ระดับของล�ำโพง
เสียงทุม้ (หน้า 29)
	 ตรวจให้แน่ ใจว่าไฟแสดงการเปิ ด/พร้อม
ใช้งานของล�ำโพงเสียงทุม้ สว่างเป็ นสีเขียว
หากไม่เป็ นเช่นนัน้ โปรดดูรายละเอียดใน
“ไม่มเี สียงจากล�ำโพงเสียงทุม้ ” ใน “เสียงไร้
สายจากล�ำโพงเสียงทุม้ ” (หน้า 26)
	 ล�ำโพงเสียงทุม
้ ท�ำหน้าทีส่ ร้างเสียงทุม้
ในกรณีทแ่ี หล่งสัญญาณเข้ามีสว่ นประกอบ
ทีเ่ ป็ นเสียงทุม้ น้อย (ตัวอย่างเช่น รายการ
ทีว)ี อาจท�ำให้ไม่คอ่ ยได้ยนิ เสียงออกมาจาก
ล�ำโพงเสียงทุม้
	 เมือ
่ ท่านเล่นเนื้อหาทีเ่ ข้ากันได้กบั เทคโนโลยี
การปกป้องลิขสิทธิ ์ (HDCP) จะไม่มเี สียงออก
มาจากล�ำโพงเสียงทุม้

อุปกรณ์ BLUETOOTH

ไม่มเี สียงส่งสัญญาณออกจากอุปกรณ์
BLUETOOTH ทีเ่ ชือ่ มต่อ
	 ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH
(สีน้�ำเงิน) สว่างขึน้ (หน้า 29)
	 เลือ
่ นระบบนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH
เข้ามาอยู่ใกล้กนั
	 หากมีอุปกรณ์ทป
่ี ล่อยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
เช่น อุปกรณ์ LAN ไร้สาย, อุปกรณ์
BLUETOOTH อืน่ ๆ หรือเตาไมโครเวฟอยู่
บริเวณใกล้เคียง ให้ยา้ ยอุปกรณ์ดงั กล่าวออก
ห่างจากระบบ
	 ย้ายสิง่ กีดขวางระหว่างระบบกับอุปกรณ์
BLUETOOTH ออกไป หรือย้ายระบบนี้ออก
ห่างจากสิง่ กีดขวาง
	 จัดวางอุปกรณ์ BLUETOOTH ทีเ่ ชือ
่ มต่อใหม่
	 ลองเปลีย
่ นความถีไ่ ร้สายของเราเตอร์ Wi-Fi,
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็ นแถบคลืน่
5 GHz
	 เพิม
่ ระดับเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH
ทีเ่ ชือ่ มต่อ
เสียงไม่ตรงกับภาพ

	 เมือ
่ รับชมภาพยนตร์ ท่านอาจได้ยนิ เสียงล่า

ช้ากว่าภาพเล็กน้อย

เสียงไร้สายจากล�ำโพงเสียงทุ้ม
ไม่มเี สียงจากล�ำโพงเสียงทุม้
	 ตรวจสอบว่าได้เชือ
่ มต่อสายไฟ AC ของ
ล�ำโพงเสียงทุม้ ถูกต้องหรือไม่
	 ไฟแสดงการเปิ ด/พร้อมใช้งานไม่สว่าง
– ตรวจสอบว่าได้เชือ
่ มต่อสายไฟ AC ของ
ล�ำโพงเสียงทุม้ ถูกต้องหรือไม่
่ / (เปิด/พร้อมใช้งาน) ของ
– กดปุม
ล�ำโพงเสียงทุม้ เพือ่ เปิดเครือ่ ง
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	 ไฟแสดงการเปิ ด/พร้อมใช้งานกะพริบช้าๆ

เป็ นสีเขียวหรือสว่างเป็ นสีแดง
– ย้ายล�ำโพงเสียงทุม
้ ไปให้อยู่ใกล้ Bar
Speaker จนกว่าไฟแสดงการเปิด/พร้อม
ใช้งานจะสว่างเป็ นสีเขียว
– ท�ำตามขัน้ ตอนในหัวข้อ “การเชือ
่ มต่อ
ระบบ (LINK)” (หน้า 22)
– ตรวจสอบสถานะของการสือ
่ สารข้อมูล
ของระบบเสียงไร้สายด้วย [RF CHK] ใน
เมนู (หน้า 16)
	 ไฟแสดงการเปิ ด/พร้อมใช้งานกะพริบอย่าง
เร็วเป็ นสีเขียว
– ปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่ าย Sony ใกล้บา้ น
ท่าน
	 ไฟแสดงการเปิ ด/พร้อมใช้งานกะพริบเป็ น
สีแดง
่ / (เปิด/พร้อมใช้งาน) ของ
– กดปุม
ล�ำโพงเสียงทุม้ เพือ่ ปิดเครือ่ ง แล้ว
ตรวจสอบว่ามีสงิ่ ใดกีดขวางช่องระบาย
อากาศของล�ำโพงเสียงทุม้ หรือไม่
	 ล�ำโพงเสียงทุม
้ ได้รบั การออกแบบมาส�ำหรับ
เล่นเสียงทุม้ เมือ่ แหล่งสัญญาณเข้าไม่ได้ม ี
ส่วนประกอบเป็ นเสียงทุม้ มากนัก เช่นใน
กรณีของรายการทีว ี อาจท�ำให้ไม่คอ่ ยได้ยนิ
เสียงทุม้
่ SW  (ระดับของล�ำโพงเสียงทุม้ ) +
	 กดปุม
บนรีโมทคอนโทรลเพือ่ เพิม่ ระดับของล�ำโพง
เสียงทุม้ (หน้า 32)
เสียงมีการกระโดดหรือมีการรบกวน

	 หากมีอุปกรณ์ใกล้เคียงทีส
่ ามารถสร้าง

คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าออกมาและอยู่ระหว่าง
ใช้งาน อย่างเช่น ระบบ LAN ไร้สายหรือ
เตาไมโครเวฟ ให้วางระบบออกห่างจาก
อุปกรณ์ดงั กล่าว
	 หากมีสงิ่ กีดขวางระหว่าง Bar Speaker กับ
ล�ำโพงเสียงทุม้ ให้เลือ่ นต�ำแหน่งหรือย้าย
ออกไป
	 วาง Bar Speaker ให้อยู่ใกล้กบ
ั ล�ำโพงเสียง
ทุม้ ให้มากทีส่ ดุ





เปลีย่ นความถีข่ องระบบ LAN ไร้สายของ
เราท์เตอร์ Wi-Fi หรือเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทอ่ี ยู่
ใกล้เคียงให้เป็ นย่าน 5 GHz
สลับจากระบบ LAN ไร้สายของทีว,ี
เครือ่ งเล่น Blu-ray Disc ฯลฯ เป็ นระบบ LAN
แบบใช้สาย



รีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ� งาน
เล็งรีโมทคอนโทรลไปทีบ่ ริเวณกึง่ กลางของ
แผงด้านหน้า (เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล)
ของระบบ (หน้า 29)
 ย้ายสิง่ กีดขวางทีอ่ ยู่ระหว่างรีโมทคอนโทรล
กับระบบออกไป
 เปลีย
่ นแบตเตอรีท่ งั ้ สองก้อนของรีโมท
คอนโทรลใหม่ หากแบตเตอรีใ่ กล้หมด
่ ทีถ่ กู ต้องบนรีโมท
 ตรวจให้แน่ ใจว่าได้กดปุม
คอนโทรล


อื่นๆ
งก์ชนการควบคุ
ั่
มส�ำหรับ HDMI ท�ำงานไม่
ถูกต้อง
 ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อ HDMI (ดูจากคูม่ อื
เริม่ ต้นใช้งานทีใ่ ห้มาด้วย)
 ตัง้ ค่า งก์ชนการควบคุ
ั่
มส�ำหรับ HDMI บน
ทีว ี ดูวธิ กี ารตัง้ ค่าทีวจี ากค�ำแนะน�ำในการ
ใช้งานของทีวที ใ่ี ห้มาด้วย
 หากมีการเชือ
่ มต่อ/ตัดการเชือ่ มต่อสายไฟ
AC ให้รออย่างน้อย 15 วินาทีก่อนใช้งาน
ระบบ
 ตรวจให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ทก
ุ ชิน้ ทีเ่ ชือ่ มต่อด้วย
รองรับ “BRAVIA” Sync
 ตรวจสอบการตัง้ ค่าการควบคุมส�ำหรับ
HDMI บนอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อด้วย ดูขอ้ มูล
รายละเอียดจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานทีม่ ี
มาให้กบั อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อ

ไม่มภี าพบนทีวเี มือ่ Bar Speaker อยู่ในโหมด
พร้อมใช้งาน
 ตรวจให้แน่ ใจว่าได้ตงั ้ ค่า [S. THRU] เป็ น
[ON] (หน้า 15)
หาก [PRTECT (ป้องกัน)] ปรากฏขึน้ บนการแสดง
ผลทีแ่ ผงด้านหน้าของ Bar Speaker
่ / (เปิด/พร้อมใช้งาน) บน Bar
 กดปุม
Speaker เพือ่ ปิดระบบ หลังจากการแสดงผล
หยุดกะพริบแล้ว ให้ปลดสายไฟ AC จากนัน้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มสี งิ่ ใดกีดขวางช่อง
ระบายอากาศของ Bar Speaker
การแสดงผลทีแ่ ผงด้านหน้าของ Bar Speaker ไม่
สว่าง
 กด DIMMER เพือ
่ ตัง้ ความสว่างเป็ นสว่างขึน้
หรือมืดลง หากถูกปิดการตัง้ ค่า (หน้า 32)
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รีโมทคอนโทรลของทีวไี ม่ทำ� งาน
ติดตัง้ Bar Speaker โดยไม่ให้มสี งิ่ ใดกีดขวาง
เซ็นเซอร์รโี มทคอนโทรลของทีวี





หากเชือ่ มต่อสัญญาณเสียงออกของ
เครือ่ งเล่นวิดโี อเข้ากับระบบโดยใช้สายที่
ไม่ใช่สายสัญญาณ HDMI จะไม่มเี สียงส่ง
สัญญาณออกมาเนื่องจาก งก์ชนการ
ั่
ควบคุมส�ำหรับ HDMI ในกรณีเช่นนี้ ให้ตงั ้ ค่า
[CTRL (การควบคุมส�ำหรับ HDMI)] ใน
[HDMI] เป็ น [OFF] (หน้า 15) หรือเชือ่ มต่อ
สายสัญญาณจากช่องเสียบสัญญาณเสียง
ออกของเครือ่ งเล่นวิดโี อเข้ากับทีวโี ดยตรง
ชนิดและจ�ำนวนอุปกรณ์ทส่ี ามารถควบคุม
โดยคุณสมบัติ “BRAVIA” Sync ถูกจ�ำกัด
ตามมาตรฐาน HDMI CEC ดังต่อไปนี้:
– อุปกรณ์บน
ั ทึก (เครือ่ งบันทึก Blu-ray
Disc, เครือ่ งบันทึก DVD เป็ นต้น): ไม่
เกิน 3 ชิน้
– เครือ
่ งเล่น (เครือ่ งเล่น Blu-ray Disc,
เครือ่ งเล่น DVD เป็ นต้น): ไม่เกิน 3 ชิน้
– อุปกรณ์ทเ่ี กีย
่ วข้องกับวิทยุ: ไม่เกิน 4 ชิน้
– ระบบเสียง (เครือ
่ งรับ/หู ง): ไม่เกิน 1
ชิน้ (รวมทัง้ ระบบนี้)

เซ็นเซอร์ของทีวที ำ� งานไม่ถกู ต้อง
Bar Speaker อาจปิดกัน้ การท�ำงานของ
เซ็นเซอร์บางตัว (อย่างเช่น เซ็นเซอร์ความ
สว่าง) และตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
ของทีวี หรือ “ตัวส่งสัญญาณส�ำหรับแว่น 3D
(ตัวส่งสัญญาณอินฟราเรด)” ของทีวแี บบ 3D
ทีร่ องรับระบบแว่น 3D หรือการสือ่ สารแบบ
ไร้สาย ให้เลือ่ น Bar Speaker ออกห่างจาก
ทีวแี ต่ให้อยู่ภายในช่วงทีอ่ ุปกรณ์ทงั ้ หมด
สามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง
ส�ำหรับต�ำแหน่งของเซ็นเซอร์และตัวรับ
สัญญาณรีโมทคอนโทรล ดูรายละเอียดจาก
คูม่ อื การใช้งานทีใ่ ห้มาพร้อมกับทีวี



ตั้งค่าใหม่
หากระบบยังคงท�ำงานไม่ถกู ต้อง ให้ตงั ้ ค่าระบบ
ใหม่ดงั นี้:

1
2
3

กด / (เปิด/พร้อมใช้งาน) เพื่อเปิดระบบ

4

เลือก [SYS.RST] ด้วย   (เลือก) จากนั้น
กด ENTER

5

6
7
8

กด MENU
เลือก [SYSTEM] ด้วย   (เลือก) จากนั้น
กด ENTER

เมื่อ [START] ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
ของ Bar Speaker กด ENTER
[RESET] ปรากฏขึน้ บนจอแสดงผล และการ
ตัง้ ค่าของเมนูและขอบเขตเสียง เป็ นต้น จะ
เปลีย่ นกลับไปเป็ นสถานะเริม่ ต้น
เมื่อ [RESET] หายไป ให้ถอดสายไฟ AC
ออก
เชื่อมต่อสายไฟ AC จากนั้นกด /
(เปิด/พร้อมใช้งาน) เพื่อเปิดระบบ
เชื่อมต่อระบบเข้ากับล�ำโพงเสียงทุ้ม
(หน้า 22)
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ค�ำอธิบายของชิ้นส่วนและการควบคุม
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้จากหน้าทีร่ ะบุไว้ในวงเล็บ

Bar Speaker
แผงด้านหน้ าและด้านบน






เซนเซอร์รีโมทคอนโทรล
การแสดงผลที่ แผงด้านหน้ า
ปุ่ ม / (เปิ ด/พร้อมใช้งาน)
ปุ่ ม INPUT (หน้ า 6, 19)
ปุ่ ม PAIRING (หน้ า 6)
ปุ่ ม VOLUME +/–





เครื่องหมาย N (หน้ า 7)
เมือ่ ใช้งาน งก์ชนั ่ NFC ให้แตะอุปกรณ์ของ
ท่านทีร่ องรับ NFC เข้ากับเครือ่ งหมาย
ไฟแสดง BLUETOOTH (สีน�้ำเงิ น)
สถานะ BLUETOOTH
– ระหว่างการจับคู่ BLUETOOTH: กะพริบ
อย่างรวดเร็ว
– ก�ำลังพยายามท�ำการเชือ
่ มต่อ
BLUETOOTH: กะพริบ
– ติดตัง้ การเชือ
่ มต่อ BLUETOOTH แล้ว:
ติดสว่าง
– โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH (เมือ
่ ปิด
ระบบ): ไม่ตดิ สว่าง
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ข้อมูลเพิ่ มเติ ม




แผงด้านหลัง








สายไฟ AC
พอร์ท UPDATE (เฉพาะ HT-CT780
เท่านัน้ )
ใช้สำ� หรับอัพเดตเท่านัน้
ช่องเสียบ ANALOG IN
ช่องเสียบ DIGITAL IN (TV)
ช่องเสียบ HDMI IN 3
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ช่องเสียบ HDMI IN 1
HT-CT780 รองรับ HDCP 2.2
ช่องเสียบ HDMI IN 2
ช่องเสียบ HDMI OUT (ARC)
HT-CT780 รองรับ HDCP 2.2

ล�ำโพงเสียงทุ้ม



ไฟแสดงการเปิ ด/พร้อมใช้งาน
ปุ่ ม / (เปิ ด/พร้อมใช้งาน)




ข้อมูลเพิ่ มเติ ม



ปุ่ ม LINK (หน้ า 22)
สายไฟ AC
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• เมือ
่ ตัง้ ค่าความสว่างของการแสดงผลเป็ น

รีโมทคอนโทรล

“ปิด” การแสดงผลจะถูกปิดหลังจากทีแ่ สดง
สถานะของการใช้งานเป็ นเวลาหลายวินาที













*





ปุ่ ม INPUT (หน้ า 6)
ปุ่ ม / (เปิ ด/พร้อมใช้งาน)
ปุ่ ม DIMMER
ความสว่างของการแสดงผลสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้
สว่าง  มืด  ปิด
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ปุ่ ม MENU/  (เลือก) /ENTER/BACK
(หน้ า 14)
กด  หรือ  เพือ่ เลือกรายการเมนู จากนัน้
กด ENTER เพือ่ ยืนยันการเลือก
ย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้โดยกด BACK
ปุ่ ม  (ระดับเสียง) +*/–
ปรับเสียง
ปุ่ ม SW  (ระดับของล�ำโพงเสียงทุ้ม)
+/–
ปรับระดับของเสียงทุม้
ปุ่ ม  (ปิ ดเสียง)
ปิดเสียงชัวคราว
่
ปุ่ ม CLEARAUDIO+
เลือกการตัง้ ค่าเสียงทีเ่ หมาะสมส�ำหรับแหล่ง
เสียงโดยอัตโนมัติ
ปุ่ ม SOUND FIELD (หน้ า 9)
เลือกโหมดเสียง
ปุ่ ม VOICE (หน้ า 9)
ปุ่ ม PAIRING (หน้ า 6)
ปุ่ ม NIGHT (หน้ า 9)

ปุม่  + มีจดุ สัมผัส ใช้จดุ สัมผัสเพือ่ อ้างอิงเมือ่
ใช้งาน

รูปแบบเสียงที่ สนับสนุน
รูปแบบสัญญาณเสียงเข้าแบบ
ดิ จิตอลที่ ระบบรองรับ

รูปแบบเสียงทีร่ ะบบรองรับได้แก่
• Dolby Digital
• Dolby Digital Plus*
• Dolby TrueHD*
• DTS
• DTS96/24
• DTS-HD Master Audio*
• DTS-HD High Resolution Audio*
• DTS-HD Low Bit Rate*
• Linear PCM 2ch 48 kHz หรือน้อยกว่า
• Linear PCM สูงสุด 7.1ch 192 kHz หรือน้อย
กว่า*
*

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

สามารถใช้สญ
ั ญาณเข้ารูปแบบเหล่านี้ได้กบั การ
เชือ่ มต่อ HDMI เท่านัน้
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รูปแบบวิ ดีโอที่ ระบบรองรับ
สัญญาณเข้า/สัญญาณออก (ไม่ใช้การขยายสัญญาณ HDMI)
3D
ไซด์-บาย-ไซด์
(แบ่งครึ่ง)

โอเวอร์-อันเดอร์
(บนและล่าง)







































































































































































ไฟล์

2D

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







*
**

YCbCr 4:2:0/สนับสนุน 8 บิตเท่านัน้
สนับสนุน 8 บิตเท่านัน้
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เฟรมแพคกิ้ ง





ข้อมูลจ�ำเพาะ
Bar Speaker (SA-CT380, SA-CT780)
ส่วนของเครื่องขยายเสียง

ส่วนของ HDMI

ขัว้ ต่อ
ประเภท A (19pin)

ส่วนของ BLUETOOTH

ระบบการสือ่ สาร
ข้อก�ำหนด BLUETOOTH เวอร์ชนั ่ 3.0
สัญญาณออก
ข้อมูลจ�ำเพาะของ BLUETOOTH Power Class 2
พิกดั การสือ่ สารสูงสุด
ภายในระยะประมาณ 10 ม.1)
จ�ำนวนอุปกรณ์สงู สุดทีส่ ามารถลงทะเบียน
9 อุปกรณ์

ส่วนของล�ำโพงหน้ าซ้าย/หน้ าขวา

ระบบล�ำโพง
SA-CT380: ระบบล�ำโพงฟูลเร้นจ์ แบบ
อะคูสติกซัสเพนชัน่
SA-CT780: ระบบล�ำโพง 2 ทาง แบบ
อะคูสติกซัสเพนชัน่
ล�ำโพง
SA-CT380: 60 มม. ชนิดกรวย
SA-CT780: ลำ� โพงเสียงทุม้ : 60 มม. ชนิดกรวย
เครือ่ งขยายเสียงตัวเล็ก: 19 มม.
ชนิดซอฟต์โดม

โดยทัวไป
่

ก�ำลังไฟฟ้าทีต่ อ้ งการ
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
การสิน้ เปลืองพลังงาน
SA-CT380:
เปิด: 37 W
พร้อมใช้งาน: 0.3 W หรือน้อยกว่า
(ในโหมดประหยัดพลังงาน, ดูหน้า 20)
พร้อมใช้งาน: 0.5 W หรือน้อยกว่า
(เมือ่ ตัง้ ค่า [S. THRU] เป็ น [ON]: 6 W หรือ
น้อยกว่า)
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POWER OUTPUT (ประเมิน)
หน้าซ้าย + หน้าขวา:
50 W + 50 W (ที่ 4 โอห์ม, 1 kHz, 1% THD)
POWER OUTPUT (ค่าอ้างอิง)
SA-CT380:
หน้าซ้าย/หน้าขวา: 100 วัตต์ (ต่อช่องสัญญาณที่
4 โอห์ม, 1 kHz)
SA-CT780:
หน้าซ้าย/หน้าขวา: 105 วัตต์ (ต่อช่องสัญญาณที่
4 โอห์ม, 1 kHz)
สัญญาณเข้า
HDMI IN* 1/2/3
ANALOG IN
DIGITAL IN (TV)
สัญญาณขาออก
HDMI OUT** (ARC)
* HT-CT380: ช่องเสียบ 1, 2 และ 3 มีคณ
ุ สมบัติ
เหมือนกัน ไม่วา่ จะใช้งานช่องใดก็ไม่แตกต่างกัน
HT-CT780: ช่องเสียบ 1 รองรับโปรโตคอล HDCP
2.2 HDCP 2.2 เป็ นเทคโนโลยีการปกป้องลิขสิทธิ ์
ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงใหม่ ส�ำหรับปกป้องเนื้อหา
อย่างเช่น ภาพเคลือ่ นไหวแบบ 4K ช่องเสียบ 2 และ
3 มีคณ
ุ สมบัตเิ หมือนกัน
ไม่วา่ จะใช้งานช่องใดก็ไม่แตกต่างกัน
** HT-CT780: ช่องเสียบ HDMI OUT รองรับ
โปรโตคอล HDCP 2.2 HDCP 2.2 เป็ นเทคโนโลยี
การปกป้องลิขสิทธิ ์ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงใหม่ ส�ำหรับ
ปกป้องเนื้อหาอย่างเช่น ภาพเคลือ่ นไหวแบบ 4K

แถบคลืน่ ความถี่
แถบคลืน่ 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
วิธมี อดูเลชัน่
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
โปรไฟล์ BLUETOOTH ทีส่ อดคล้องกัน2)
A2DP 1.2 (โปรไฟล์การกระจายเสียงขัน้ สูง:
Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (โปรไฟล์การควบคุมภาพและเสียง
ระยะไกล: Audio Video Remote Control Profile)
โคเด็กทีร่ องรับ3)
SBC4), AAC5)
พิกดั การส่งผ่าน (A2DP)
20 Hz - 20,000 Hz (ความถีแ่ บบสุม่ 44.1 kHz)
1)
พิกดั จริงจะแตกต่างกันทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั จจัยต่างๆ
เช่น สิง่ กีดขวางระหว่างอุปกรณ์ สนามแม่เหล็กรอบ
เตาไมโครเวฟ ไฟฟ้าสถิต โทรศัพท์แบบไร้สาย ความ
ไวในการรับ ระบบการท�ำงาน และโปรแกรมของ
ซอฟต์แวร์ เป็ นต้น
2)
โปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH จะแสดงถึง
จุดประสงค์ของการสือ่ สาร BLUETOOTH ระหว่าง
อุปกรณ์ต่างๆ
3)
โคเด็ค: การบีบอัดสัญญาณเสียงและรูปแบบการแปลง
4)
โคเด็คช่วงความถีย่ อ่ ย
5)
การแปลรหัสเสียงขัน้ สูง

SA-CT780:
เปิด: 40 W
พร้อมใช้งาน: 0.3 W หรือน้อยกว่า
(ในโหมดประหยัดพลังงาน, ดูหน้า 19)
พร้อมใช้งาน: 0.5 W หรือน้อยกว่า
(เมือ่ ตัง้ ค่า [S. THRU] เป็ น [ON]: 6 W หรือ
น้อยกว่า)
ขนาด (โดยประมาณ) (ก/ส/ล)
SA-CT380:
900 มม. × 51 มม. × 117 มม.
(ไม่รวมขาแขวนผนัง)
900 มม. × 120 มม. × 72 มม.
(ไม่รวมขาแขวนผนัง)
SA-CT780:
1,030 มม. × 55 มม. × 117 มม.
(ไม่รวมขาแขวนผนัง)
1,030 มม. × 120 มม. × 74 มม.
(ไม่รวมขาแขวนผนัง)
น�้ำหนัก (โดยประมาณ)
SA-CT380: 2.4 กก.
SA-CT780: 2.8 กก.

ล�ำโพงเสียงทุ้ม (SA-WCT380,
SA-WCT780)
POWER OUTPUT (ค่าอ้างอิง)
SA-WCT380:
100 W (ต่อช่องสัญญาณที่ 4 โอห์ม, 100 Hz)
SA-WCT780:
120 W (ต่อช่องสัญญาณที่ 4 โอห์ม, 100 Hz)
ระบบล�ำโพง
ระบบล�ำโพงเสียงทุม้ , เบสรีเฟล็กซ์
ล�ำโพง
SA-WCT380: 13 ซม. ชนิดกรวย
SA-WCT780: 16 ซม. ชนิดกรวย
ก�ำลังไฟฟ้าทีต่ อ้ งการ
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
การสิน้ เปลืองพลังงาน
SA-WCT380:
เปิด: 20 W
โหมดพร้อมใช้งาน: 0.5 W หรือน้อยกว่า
SA-WCT780:
เปิด: 30 W
โหมดพร้อมใช้งาน: 0.5 W หรือน้อยกว่า
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ขนาด (โดยประมาณ) (ก/ส/ล)
SA-WCT380:
170 มม. × 342 มม. × 381 มม.
(ติดตัง้ ตามแนวตัง้ )
342 มม. × 172 มม. × 381 มม.
(ติดตัง้ ตามแนวนอน)
SA-WCT780:
191 มม. × 382 มม. × 390 มม.
น�้ำหนัก (โดยประมาณ)
SA-WCT380: 6.6 กก.
SA-WCT780: 7.9 กก.

ส่วนของตัวส่งสัญญาณ/
รับสัญญาณไร้สาย
ระบบล�ำโพง
ข้อมูลจ�ำเพาะของเสียงไร้สาย เวอร์ชนั ่ 2.0
แถบคลืน่ ความถี่
2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
วิธมี อดูเลชัน่
Pi / 4 DQPSK
การออกแบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย่ นแปลง
โดยไม่แจ้งให้ทราบ

เกี่ยวกับการสื่อสารด้วย
BLUETOOTH
• ควรใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ภายในระยะห่าง

งก์ชนความปลอดภั
ั่
ยทีต่ รง
ตามข้อมูลจ�ำเพาะของ BLUETOOTH เพือ่ ให้
มันใจว่
่ ามีการเชือ่ มต่อทีป่ ลอดภัยในระหว่าง
การสือ่ สารกันโดยใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH
อย่างไรก็ตามความปลอดภัยดังกล่าวอาจไม่
เพียงพอ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั เนื้อหาทีต่ งั ้ ค่าไว้และ
จจัยอืน่ ๆ ดังนัน้ ควรระมัดระวังเมือ่ ท�ำการ
สือ่ สารโดยใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH
• Sony ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึน้ หรือการสูญเสียอันเกิดจากการรัวไหล
่
ของข้อมูลในระหว่างการสือ่ สารด้วยการใช้
เทคโนโลยี BLUETOOTH
• ไม่สามารถรับประกันได้วา่ การสือ
่ สารด้วย
เทคโนโลยี BLUETOOTH โดยใช้อุปกรณ์
BLUETOOTH ทัง้ หมดจะมีโปรไฟล์เหมือนกับ
ระบบนี้
• อุปกรณ์ BLUETOOTH ทีเ่ ชือ
่ มต่อกับระบบนี้
ต้องตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของ BLUETOOTH
ทีก่ ำ� หนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และต้อง
ได้รบั การรับรองว่าตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะนัน้
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ อุปกรณ์นนั ้ ๆ จะตรงตาม
ข้อมูลจ�ำเพาะของ BLUETOOTH แต่กอ็ าจมี
บางกรณีทค่ี ณ
ุ ลักษณะหรือข้อมูลจ�ำเพาะของ
อุปกรณ์ BLUETOOTH จะท�ำให้ทำ� การเชือ่ มต่อ
ไม่ได้ หรืออาจมีผลให้มวี ธิ กี ารควบคุม มีการ
แสดงผล หรือมีการท�ำงานทีแ่ ตกต่างกันได้
• สัญญาณรบกวนอาจเกิดขึน
้ ได้ หรือเสียง
อาจสะดุด ทัง้ นี้อาจขึน้ อยูก่ บั อุปกรณ์
BLUETOOTH ทีเ่ ชือ่ มต่อกับระบบนี้ สภาวะ
แวดล้อมในการสือ่ สาร หรือสภาวะแวดล้อม
หากมีขอ้ สงสัยหรือค�ำถามเกีย่ วกับระบบ โปรด
ปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่ายของ Sony ใกล้บา้ นท่าน

37TH

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

ประมาณ 10 เมตร (ระยะทีไ่ ม่มสี งิ่ กีดขวาง)
ขอบเขตในการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพอาจน้อย
กว่านัน้ ตามสภาวะดังต่อไปนี้
– เมือ
่ มีบุคคล วัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ ผนัง หรือ
สิง่ กีดขวางอืน่ ๆ อยู่ระหว่างอุปกรณ์
ทีท่ ำ� การเชือ่ มต่อ BLUETOOTH นัน้
– บริเวณทีต
่ ดิ ตัง้ LAN ไร้สาย
– รอบเตาไมโครเวฟทีก
่ ำ� ลังใช้งานอยู่
– บริเวณทีม
่ คี ลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าอืน่ ๆ
• อุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย
(IEEE802.11b/g) ทีใ่ ช้แถบคลืน่ ความถีเ่ ดียวกัน
(2.4 GHz) เมือ่ ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้
กับอุปกรณ์ทม่ี ี LAN ไร้สาย อาจมีสญ
ั ญาณ
แทรกสอดทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึน้
ลักษณะดังกล่าวมีผลให้มอี ตั ราการถ่ายโอน
ข้อมูลต�่ำลง มีสญ
ั ญาณรบกวน หรือไม่สามารถ
เชือ่ มต่อได้ หากลักษณะดังกล่าวเกิดขึน้ ให้
แก้ไขดังต่อไปนี้:
– ใช้งานระบบนี้โดยให้หา่ งจากอุปกรณ์ LAN
ไร้สายประมาณ 10 เมตร
– ปิ ดแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ LAN ไร้สายเมือ
่
ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ภายในระยะ 10
เมตร
– ติดตัง้ ระบบและอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้
ใกล้กนั ทีส่ ดุ
• การถ่ายทอดสัญญาณคลืน
่ วิทยุดว้ ยระบบนี้อาจ
แทรกแซงการท�ำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์
อืน่ ๆ เนื่องจากการแทรกแซงดังกล่าวอาจมีผล
ท�ำให้เกิดการท�ำงานผิดพลาด ดังนัน้ ควรปิด
ระบบและอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกครัง้ ใน
สถานทีด่ งั ต่อไปนี้:
– ในโรงพยาบาล บนรถไฟ บนเครือ
่ งบิน ใน
สถานีเติมน�้ำมัน และสถานทีซ่ ง่ึ มีก๊าซไวไฟ
– ใกล้กบ
ั ประตูอตั โนมัตหิ รือสัญญาณเตือนไฟ
ไหม้

• ระบบนี้รองรับ

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้
ซอฟต์แวร์สำ� หรับผูใ้ ช้
ปลายทาง
ข้อความส�ำคัญ:

โปรดอ่านข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์สำ� หรับผูใ้ ช้
ปลายทาง (End User License Agreement) (“ข้อตกลง
EULA”) ฉบับนี้อย่างละเอียดถีถ่ ว้ นก่อนทีท่ า่ นจะใช้
ซอฟต์แวร์ การใช้ซอฟต์แวร์เป็ นการแสดงว่าท่าน
ยอมรับข้อตกลง EULA ฉบับนี้ ถ้าท่านไม่ยอมรับ
ข้อก�ำหนดของข้อตกลง EULA ฉบับนี้ โปรดอย่าใช้
ซอฟต์แวร์
ข้อตกลง EULA ฉบับนี้เป็ นข้อตกลงทีม่ ผี ลผูกพันทาง
กฎหมายระหว่างท่านกับโซนี่ คอร์ปอเรชัน่ (Sony
Corporation) (“โซนี่”) ข้อตกลง EULA ฉบับนี้ใช้
บังคับกับสิทธิและภาระผูกพันของท่านทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ซอฟต์แวร์ โซนี่ ของโซนี่และ/หรือผูใ้ ห้อนุญาตของโซนี่
(รวมถึงบริษทั ในเครือของโซนี่) และบริษทั ในเครือของ
ผูใ้ ห้อนุญาตเหล่านี้ (รวมเรียกว่า (“ผูจ้ ดั หา”) ซึง่ รวมถึง
ซอฟต์แวร์ทม่ี กี ารปรับปรุงให้เป็ น จจุบนั /อัพเกรดซึง่
จัดหาให้โดยโซนี่ เอกสารในรูปสิง่ พิมพ์ หรือสือ่ ออนไลน์
หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ของซอฟต์แวร์ดงั กล่าว และ
แฟ้มข้อมูลใด ๆ ทีส่ ร้างขึน้ โดยการท�ำงานของซอฟต์แวร์
ดังกล่าว (รวมเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”)
แม้จะมีขอ้ ก�ำหนดข้างต้นก็ตาม ซอฟต์แวร์ใด ๆ ทีร่ วม
อยู่ในซอฟต์แวร์ตามข้อตกลงนี้ และมีขอ้ ตกลงอนุญาต
ให้ใช้ซอฟต์แวร์สำ� หรับผูใ้ ช้ปลายทางแยกต่างหาก
(ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จำ� กัดเพียงข้อตกลงอนุญาตให้สา
ธารณชนทัวไปใช้
่
สทิ ธิ (GNU General Public License
and Lesser/Library General Public License))
ซอฟต์แวร์นนั ้ จะอยู่ภายใต้บงั คับของข้อตกลงอนุญาต
ให้ใช้ซอฟต์แวร์สำ� หรับผูใ้ ช้ปลายทางฉบับดังกล่าวแทน
ข้อก�ำหนดของข้อตกลง EULA ฉบับนี้ เพียงเท่าที่
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์สำ� หรับผูใ้ ช้ปลายทาง
ฉบับดังกล่าวก�ำหนดไว้ (“ซอฟต์แวร์ทย่ี กเว้น”)

การอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์

ท่านได้รบั อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ การอนุญาตดังกล่าว
มิใช่การขาย ซอฟต์แวร์ได้รบั ความคุม้ ครองโดย
กฎหมายลิขสิทธิ ์และกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปญั ญา อืน่
ๆ ตลอดจนสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
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ลิ ขสิ ทธิ์

กรรมสิทธิ ์และสิทธิทงั ้ หมดในซอฟต์แวร์ (รวมทัง้ แต่ไม่
จ�ำกัดเฉพาะรูปภาพ ภาพถ่าย ภาพเคลือ่ นไหว วิดโี อ
เสียง เพลง ข้อความ และโปรแกรมย่อย (applets) ซึง่
ประกอบขึน้ เป็ นซอฟต์แวร์) เป็ นของโซนี่ หรือผูจ้ ดั หา
หนึ่งหรือหลายราย

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

โซนี่ขอให้สทิ ธิทจ่ี ำ� กัดแก่ทา่ น เพือ่ การใช้ซอฟต์แวร์
ส�ำหรับอุปกรณ์ทส่ี ามารถใช้งานร่วมกันได้ของท่าน
(“อุปกรณ์”) เพือ่ การส่วนตัวเท่านัน้ และมิใช่เพือ่ การค้า
โซนี่และผูจ้ ดั หาของโซนี่ขอสงวนสิทธิ กรรมสิทธิ ์และ
ผลประโยชน์ทงั ้ ปวง (ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำ� กัดเพียง บรรดา
สิทธิในทรัพย์สนิ ทาง ญญา) อย่างชัดแจ้งในซอฟต์แวร์
ทีข่ อ้ ตกลง EULA นี้ไม่ได้ให้อนุญาตแก่ทา่ นไว้เป็ นการ
เฉพาะ

ข้อก�ำหนดและข้อจ�ำกัด

ห้ามมิให้ทา่ นท�ำส�ำเนา เผยแพร่ ดัดแปลง แจกจ่ายต่อ
พยายามค้นหารหัสต้นทาง (source code) เปลีย่ นแปลง
ท�ำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) การ
แก้รหัส (decompilation) และการแยกองค์ประกอบ
(disassembly) ซอฟต์แวร์ใด ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบาง
ส่วน หรือสร้างงานสืบเนื่อง (derivative works) จาก
ซอฟต์แวร์หรืองานสืบเนื่องของซอฟต์แวร์ เว้นแต่
งานสืบเนื่องนัน้ ถูกจงใจสร้างขึน้ โดยซอฟต์แวร์ ห้าม
มิให้ทา่ นดัดแปลงหรือแก้ไขคุณสมบัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับ
การจัดการสิทธิดจิ ติ อลใด ๆ ของซอฟต์แวร์ ห้ามมิให้
ท่านท�ำการหลบหลีก แก้ไข ควบคุมหรือหลีกเลีย่ งการ
ท�ำงานหรือการป้องกันของซอฟต์แวร์ หรือกลไกใด ๆ
ทีเ่ ชือ่ มโยงในทางการท�ำงานกับซอฟต์แวร์ ห้ามมิให้
ท่านแยกส่วนประกอบใด ๆ ของซอฟต์แวร์เพือ่ ใช้กบั
อุปกรณ์เกินกว่าหนึ่งเครือ่ ง เว้นแต่โซนี่จะให้อนุญาตไว้
อย่างชัดแจ้ง ห้ามมิให้ทา่ นลบ แก้ไข ปกปิดหรือท�ำลาย
เครือ่ งหมายการค้าหรือค�ำบอกกล่าวใดๆ บนซอฟต์แวร์
อีกทัง้ ห้ามมิให้ทา่ นแบ่ง น แจกจ่าย ให้เช่า ให้เช่าช่วง
มอบ โอนหรือขายซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ บริการ
เครือข่าย หรือผลิตภัณฑ์อน่ื ทีไ่ ม่ใช่ซอฟต์แวร์ซง่ึ
ซอฟต์แวร์ใช้ในการท�ำงาน อาจมีการขัดจังหวะหรือยุติ
ไปโดยอยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั หา (ผูจ้ ดั หาซอฟต์แวร์
ผูจ้ ดั หาบริการ หรือโซนี่) โซนี่และผูจ้ ดั หาดังกล่าวไม่
รับประกันว่าซอฟต์แวร์ บริการเครือข่าย เนื้อหาหรือ
ผลิตภัณฑ์อน่ื นัน้ จะยังคงมีอยู่ต่อไป หรือจะท�ำงานโดย
ไม่มกี ารขัดจังหวะหรือแก้ไข

การใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกับวัสดุอนั มีลิขสิ ทธิ์

ท่านสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพือ่ ท�ำการดู จัดเก็บ ประมวล
ผลและใช้เนื้อหาทีท่ า่ นและบุคคลภายนอกสร้างขึน้ ได้
เนื้อหาดังกล่าวอาจได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ ์ กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สนิ ทาง ญญา
อืน่ และ/หรือข้อตกลงต่างๆ ท่านตกลงใช้ซอฟต์แวร์
ตามกฎหมายและข้อตกลงต่าง ๆ ทีใ่ ช้บงั คับกับเนื้อหา
ดังกล่าวเท่านัน้ ท่านรับทราบและตกลงให้โซนี่ดำ� เนิน
มาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ คุม้ ครองลิขสิทธิ ์ของเนื้อหา
ทีซ่ อฟต์แวร์ได้ทำ� การจัดเก็บ ประมวลผลหรือใช้
มาตรการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำ� กัดเพียงการนับ
ความถีข่ องการส�ำรองและการกูข้ อ้ มูลของท่านผ่าน
คุณสมบัตใิ นการใช้งานบางประการของซอฟต์แวร์ การ
ปฏิเสธค�ำขอของท่านทีจ่ ะท�ำการกูข้ อ้ มูล และการบอก
เลิกข้อตกลง EULA นี้ในกรณีทท่ี า่ นใช้ซอฟต์แวร์โดย
ขัดต่อกฎหมาย

บริ การเนื้ อหา

การเชื่อมต่อกับระบบอิ นเทอร์เน็ตและ
บริ การของบุคคลภายนอก

ท่านรับทราบและตกลงว่าการเข้าถึงคุณสมบัตกิ าร
ใช้งานบางประการของซอฟต์แวร์จำ� เป็ นต้องมีการ
เชือ่ มต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตซึง่ ท่านต้องรับผิดชอบ
เองแต่เพียงผูเ้ ดียว นอกจากนี้ ท่านต้องรับผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ ดียวในการช�ำระค่าบริการของบุคคลภายนอก
ส�ำหรับการเชือ่ มต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่ รวมถึงแต่
ไม่จำ� กัดเพียงค่าบริการของผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ
ค่าแอร์ไทม์ การท�ำงานของซอฟต์แวร์อาจถูกจ�ำกัดโดย
ขึน้ อยูก่ บั ขีดจ�ำกัดทางด้านประสิทธิภาพ แบนด์วดิ ท์และ
เทคนิคของการเชือ่ มต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตและบริการ
อินเทอร์เน็ตของท่าน การให้บริการ คุณภาพและความ
ปลอดภัยของการเชือ่ มต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าว
เป็ นความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกผูใ้ ห้บริการ
ดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว

ท่านจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อจ�ำกัดและกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วกับการส่งออกและการส่งกลับออกไปยัง
ต่างประเทศซึง่ มีผลใช้บงั คับในพืน้ ทีห่ รือประเทศทีท่ า่ น
พ�ำนักอยู่ และท่านจะต้องไม่โอน หรืออนุญาตให้โอนซึง่
ซอฟต์แวร์ไปยังประเทศต้องห้ามหรือโดยประการอืน่ ใด
โดยขัดต่อข้อจ�ำกัดหรือกฎระเบียบดังกล่าว

กิ จกรรมที่ มีความเสี่ยงสูง

ซอฟต์แวร์มไิ ด้มรี ะบบป้องกันความขัดข้อง (faulttolerant) และไม่ได้รบั การออกแบบ ผลิต หรือมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ใช้หรือขายต่อเป็ นอุปกรณ์ควบคุมทาง
ออนไลน์ในสภาพแวดล้อมการท�ำงานทีเ่ ป็ นอันตราย
ซึง่ จะต้องมีการท�ำงานทีป่ ลอดจากข้อผิดพลาด เช่น
การด�ำเนินงานของโรงงานนิวเคลียร์ ระบบน�ำร่องหรือ
ระบบติดต่อสือ่ สารของอากาศยาน ระบบควบคุมการ
จราจรทางอากาศ เครือ่ งช่วยชีวติ โดยตรง หรือระบบ
อาวุธ ซึง่ ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์อาจเป็ นเหตุให้
มีการเสียชีวติ การบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหาย
ทางกายภาพหรือทางสภาพแวดล้อมอย่างร้ายแรง
(“กิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งสูง”) โซนี่ ผูจ้ ดั หาแต่ละราย
และบริษทั ในเครือของโซนี่หรือของผูจ้ ดั หาแต่ละรายไม่
รับประกันไม่วา่ จะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายต่อความ
เหมาะสมส�ำหรับกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งสูง

ข้อยกเว้นในการรับประกันซอฟต์แวร์

ท่านรับทราบและตกลงว่า การใช้ซอฟต์แวร์อยู่ในความ
เสีย่ งของท่านแต่เพียงผูเ้ ดียวและเป็ นความรับผิดชอบ
ของท่านเอง ซอฟต์แวร์ถกู จัดให้ “ตามสภาพทีเ่ ป็ นอยู”่
และไม่มกี ารรับประกัน หน้าทีห่ รือเงือ่ นไขประเภทใด ๆ
โซนี่ และผูจ้ ดั หาแต่ละราย (ต่อไปนี้จะเรียก โซนี่
และผูจ้ ดั หาแต่ละรายรวมกันว่า “โซนี่”) ขอยกเว้นการ
รับประกัน หน้าทีแ่ ละเงือ่ นไขทัง้ ปวงไม่วา่ โดยปริยาย
หรือโดยชัดแจ้ง ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำ� กัดเฉพาะการ
รับประกันโดยปริยายเกีย่ วกับความเหมาะสมในเชิง
พาณิชย์ การไม่ละเมิดสิทธิและความเหมาะสมส�ำหรับ
วัตถุประสงค์บางประการ โซนี่ไม่รบั ประกัน หรือไม่ได้ให้
เงือ่ นไขหรือค�ำรับรองใด ๆ ว่า (ก) คุณสมบัตกิ ารใช้งาน
ของซอฟต์แวร์ใด ๆ จะตรงกับความต้องการของท่าน
หรือจะได้รบั การปรับปรุงเป็ นปจั จุบนั (ข) การท�ำงาน
ของซอฟต์แวร์ใด ๆ จะถูกต้องหรือปราศจากความ
ผิดพลาด หรือความบกพร่องใด ๆ จะได้รบั การแก้ไขให้
ถูกต้อง (ค) ซอฟต์แวร์จะไม่ทำ� ให้ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์
หรือข้อมูลอืน่ ใดเสียหาย (ง) ซอฟต์แวร์ บริการเครือข่าย
(ซึง่ รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต) หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ
(นอกจากซอฟต์แวร์) ซึง่ ซอฟต์แวร์ตอ้ งอาศัยในการ
ท�ำงาน จะยังคงมีอยู่ต่อไป หรือจะไม่มกี ารขัดจังหวะ

39TH

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

ท่านพึงทราบว่าซอฟต์แวร์อาจได้รบั การออกแบบเพือ่
ใช้กบั เนื้อหาทีส่ ามารถจัดหาผ่านบริการเนื้อหาหนึ่งหรือ
หลายบริการ (“บริการเนื้อหา”) การใช้บริการและเนื้อหา
นัน้ อยู่ภายใต้บงั คับแห่งข้อก�ำหนดการให้บริการของ
บริการเนื้อหาดังกล่าว ถ้าท่านปฏิเสธทีจ่ ะยอมรับ
ข้อก�ำหนดเหล่านัน้ ท่านอาจใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างจ�ำกัด
ท่านรับทราบและตกลงว่าเนื้อหาและบริการบางอย่าง
ทีไ่ ด้รบั ผ่านทางซอฟต์แวร์อาจจัดหาให้โดยบุคคล
ภายนอกซึง่ โซนี่ไม่มอี ำ� นาจควบคุม การใช้บริการเนื้อหา
จ�ำเป็ นต้องมีการเชือ่ มต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต บริการ
เนื้อหาอาจระงับไปในเวลาใดก็ได้

การส่งออกและกฎระเบียบอื่น ๆ

หรือแก้ไข และ (จ) ค�ำรับรองใด ๆ เกีย่ วกับการใช้หรือ
ผลของการใช้ซอฟต์แวร์ในด้านความถูกต้อง แม่นย�ำ
ความแน่นอนหรืออืน่ ๆ
ไม่มขี อ้ มูลโดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร หรือ
ค�ำแนะน�ำทีใ่ ห้โดยโซนี่ หรือผูแ้ ทนผูม้ อี ำ� นาจของโซนี่
จะก่อให้เกิดการรับประกัน หน้าทีห่ รือเงือ่ นไข หรือสิง่
อืน่ ใด ทีจ่ ะเป็ นการเพิม่ ขอบเขตการรับประกันนี้ หากมี
การพิสจู น์วา่ ซอฟต์แวร์นนั ้ บกพร่อง ท่านจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในค่าใช้จา่ ยของการบริการทีจ่ ำ� เป็ น
ทัง้ หลาย การซ่อมแซม หรือการแก้ไขเหล่านัน้ เนื่องจาก
บางประเทศไม่อนุญาตให้มกี ารยกเว้นการรับประกัน
โดยปริยาย ดังนัน้ การยกเว้นเหล่านี้อาจไม่น�ำมาใช้
บังคับกับท่าน

การจ�ำกัดความรับผิด

โซนี่ และผูจ้ ดั หาแต่ละราย (ต่อไปนี้จะเรียก โซนี่ และ
ผูจ้ ดั หาแต่ละรายรวมกันว่า “โซนี่”) จะไม่มคี วามรับผิด
ต่อความเสียหายทีเ่ กีย่ วเนื่องหรือความเสียหายสืบ
เนื่องจากการละเมิดการรับประกันไม่วา่ โดยชัดแจ้ง
หรือโดยปริยาย การผิดสัญญา ความประมาทเลินเล่อ
ความรับผิดเด็ดขาด หรือความรับผิดตามทฤษฎีทาง
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับซอฟต์แวร์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่
จ�ำกัดเพียง ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการสูญเสียก�ำไร
การสูญเสียรายได้ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียการใช้
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ทเ่ี กีย่ วข้อง ช่วง
เวลาทีไ่ ม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และการเสียเวลาของ
ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ แม้วา่ โซนี่ หรือผูจ้ ดั หาแต่ละราย หรือ
บริษทั ในเครือของโซนี่หรือของผูจ้ ดั หาแต่ละรายจะ
ได้รบั แจ้งว่ามีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดความเสียหาย
ดังกล่าวก็ตาม และในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความรับผิดโดย
รวมทัง้ หมดในแต่ละและทุกกรณีตามข้อก�ำหนดของ
ข้อตกลง EULA นี้จะจ�ำกัดเพียงจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้ชำ� ระ
ตามจริงส�ำหรับผลิตภัณฑ์ ทัง้ นี้เนื่องจากบางประเทศ
ไม่อนุญาตให้มขี อ้ ยกเว้นหรือข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับ
ความเสียหายเกีย่ วเนื่องหรือความเสียหายสืบเนื่อง
ดังนัน้ ข้อยกเว้นหรือข้อจ�ำกัดข้างต้นอาจไม่น�ำมาใช้
บังคับกับท่าน

การแก้ไขปรับปรุงให้เป็ นปัจจุบนั โดย
อัตโนมัติ

โซนี่หรือผูจ้ ดั หาอาจท�ำการปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือ
เปลีย่ นแปลงซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัตเิ ป็ นครัง้ คราว ซึง่
รวมถึง แต่ไม่จำ� กัดเพียง เพือ่ วัตถุประสงค์ในการเพิม่
คุณสมบัตกิ ารท�ำงานรักษาความปลอดภัย คุณสมบัติ
การท�ำงานแก้ไขข้อผิดพลาด หรือคุณสมบัตกิ ารท�ำงาน
เพือ่ ปรับปรุงโปรแกรมให้ดขี น้ึ ในขณะทีท่ า่ นติดต่ออยู่
กับสถานีแม่ขา่ ยหรืออืน่ ๆ ของโซนี่หรือบุคคลภายนอก
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การปรับปรุงหรือการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวอาจลบหรือ
เปลีย่ นแปลงลักษณะของคุณสมบัตใิ นการใช้งานหรือ
ลักษณะอืน่ ของซอฟต์แวร์ รวมทัง้ แต่ไม่จำ� กัดเพียง
คุณสมบัตกิ ารท�ำงานทีท่ า่ นอาจใช้อยู่ ท่านรับทราบ
และตกลงยินยอมให้มกี ารด�ำเนินการดังกล่าวได้ตาม
ดุลยพินิจของโซนี่แต่เพียงผูเ้ ดียว และยินยอมให้โซนี่
ก�ำหนดเงือ่ นไขเกีย่ วกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่อไปเมือ่
ท่านได้ทำ� การติดตัง้ หรือยอมรับการปรับปรุงให้เป็ น
ปจั จุบนั หรือการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว การ
ปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงใด ๆ จะถือเป็ นและรวมเป็ นส่วน
หนึ่งของซอฟต์แวร์เพือ่ วัตถุประสงค์ของข้อตกลง EULA
นี้ และการทีท่ า่ นยอมรับข้อตกลง EULA นี้เท่ากับว่า
ท่านยินยอมในการปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงดังกล่าว

ความตกลงทัง้ หมด การสละสิ ทธิ การ
แยกส่วนที่ ไม่เป็ นโมฆะออกจากส่วนที่
เป็ นโมฆะ

ข้อตกลง EULA และนโยบายว่าด้วยความเป็ นส่วนตัว
ของโซนี่ ตามทีอ่ าจมีการแก้ไขเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง
เป็ นครัง้ คราว เป็ นความตกลงทัง้ หมดระหว่างท่านกับ
โซนี่เกีย่ วกับซอฟต์แวร์ การทีโ่ ซนี่ไม่ใช้หรือไม่บงั คับ
สิทธิหรือบทบัญญัตใิ ดของข้อตกลง EULA นี้มใิ ห้ถอื ว่า
เป็ นการสละเสียซึง่ สิทธิหรือบทบัญญัตดิ งั กล่าว หาก
ส่วนใดของข้อตกลง EULA นี้ถอื เป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย ให้
ใช้บงั คับบทบัญญัตนิ นั ้ เท่าทีไ่ ด้รบั อนุญาตอย่างสูงสุด
เพือ่ ทีจ่ ะรักษาเจตนารมณ์แห่งข้อตกลง EULA นี้ และ
ส่วนอืน่ ของข้อตกลง EULA นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้
อย่างสมบูรณ์

กฎหมายที่ ใช้บงั คับและเขตอ�ำนาจ

อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการซือ้ ขายสินค้า
ระหว่างประเทศไม่ใช้บงั คับกับข้อตกลง EULA นี้
ข้อตกลง EULA นี้อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายญีป่ นุ่
โดยไม่คำ� นึงถึงบทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วยการขัด
กันของกฎหมาย ข้อพิพาทใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากข้อตกลง
EULA นี้ให้อยู่ภายใต้อำ� นาจการพิจารณาตัดสินของ
ศาลแขวงโตเกียว ในประเทศญีป่ นุ่ แต่เพียงผูเ้ ดียว ซึง่
คูส่ ญ
ั ญาตกลงยินยอมอยู่ภายใต้เขตอ�ำนาจของศาล
ดังกล่าว

การเยียวยาตามความเป็ นธรรม

ถึงแม้จะมีบทบัญญัตใิ ดในข้อตกลง EULA นี้กำ� หนดไว้
เป็ นประการอืน่ ท่านรับทราบและตกลงว่าการทีท่ า่ น
ฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง EULA นี้จะก่อให้เกิด
ความเสียหายทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้ขน้ึ แก่โซนี่ ซึง่ ไม่
สามารถเยียวยาได้อย่างเพียงพอด้วยค่าเสียหายทีเ่ ป็ น

ตัวเงิน ท่านยินยอมให้โซนี่ยน่ื ขอค�ำสังบั
่ งคับก่อนมี
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสังเยี
่ ยวยาตามความเป็ นธรรมได้
ตามทีโ่ ซนี่เห็นว่าจ�ำเป็ นหรือเหมาะสมในกรณีดงั กล่าว
นอกจากนี้ โซนี่อาจใช้ทางแก้ไขเยียวยาตามกฎหมาย
และทางเทคนิคเพือ่ ป้องกันการฝา่ ฝืนและ/หรือบังคับ
ข้อตกลง EULA นี้ รวมถึงแต่ไม่จำ� กัดเพียง การยกเลิก
การใช้ซอฟต์แวร์ของท่านทันที ถ้าโซนี่เชือ่ ว่าท่านก�ำลัง
ฝา่ ฝืนหรือจงใจจะฝา่ ฝืนข้อตกลง EULA นี้ โดยอยู่ใน
ดุลยพินิจของโซนี่แต่เพียงผูเ้ ดียว ทางแก้น้ีนอกเหนือ
ไปจากทางแก้อน่ื ใดทีโ่ ซนี่อาจมีอยู่ตามกฎหมาย ตาม
ความเป็ นธรรมหรือตามสัญญา

การเลิ กสัญญา

โซนี่สามารถบอกเลิกข้อตกลง EULA นี้ได้โดยไม่กระทบ
ต่อสิทธิอน่ื ใดของโซนี่ หากท่านไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
ใด ๆ ของข้อตกลง EULA นี้ ในกรณีดงั กล่าว ท่านจะ
ต้อง เลิกใช้ และท�ำลายส�ำเนาใด ๆ ของซอฟต์แวร์

การแก้ไขเพิ่ มเติ ม

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

โซนี่สงวนสิทธิที์ จ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมข้อก�ำหนดใด ๆ ของ
ข้อตกลง EULA นี้โดยอยู่ในดุลยพินิจของโซนี่แต่เพียง
ผูเ้ ดียว ด้วยการประกาศบนเว็บไซต์ทโ่ี ซนี่กำ� หนด หรือ
การแจ้งทางอีเมลตามทีอ่ ยู่ทางอีเมลทีท่ า่ นได้แจ้ง หรือ
การส่งค�ำบอกกล่าวโดยเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ในการทีท่ า่ นได้รบั การอัพเกรด/การปรับปรุงให้เป็ น
ปจั จุบนั หรือค�ำบอกกล่าวในรูปแบบอืน่ ใดซึง่ เป็ นที่
ยอมรับตามกฎหมาย ถ้าท่านไม่ตกลงตามการแก้ไข
เพิม่ เติม ท่านควรติดต่อโซนี่เพือ่ ขอค�ำแนะน�ำทันที การ
ทีท่ า่ นใช้ซอฟต์แวร์ต่อไปภายหลังจากวันทีค่ ำ� บอกกล่าว
ใด ๆ นัน้ มีผลบังคับ จะถือว่าเป็ นความตกลงทีจ่ ะผูกพัน
ตนตามการแก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าว

บุคคลภายนอกผูร้ บั ประโยชน์

ผูจ้ ดั หาแต่ละรายจะถือเป็ นบุคคลภายนอก
ผูร้ บั ประโยชน์ของข้อตกลง EULA นี้อย่างชัดแจ้ง
และจะมีสทิ ธิบงั คับใช้บทบัญญัตแิ ต่ละข้อของข้อตกลง
EULA นี้สำ� หรับซอฟต์แวร์ของบุคคลดังกล่าว
หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใดเกีย่ วกับข้อตกลง EULA
นี้ ท่านสามารถติดต่อโซนี่โดยท�ำหนังสือสอบถามไปยัง
ทีอ่ ยู่สำ� หรับแต่ละพืน้ ทีห่ รือประเทศ
สงวนลิขสิทธิ ์ © 2014 โซนี่ คอร์ปอเรชัน่
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