Compact Audio System

ขอควรระวัง / การแก ไขปญหา

CAS-1

ขอควรระวัง

คําเตือน

อันตรายจากการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถกู ตอง
เปลีย่ นแบตเตอรี่ที่เปนประเภทเดียวกันหรือเทียบเทากันเทานั้น

หามติดตัง้ อุปกรณนี้ในที่อับอากาศ เชน ชัน้ วางหนังสือหรือสิ่งที่คลายกัน
เพื่อปองกันไฟไหม หามปดคลุมชองระบายอากาศของตัวเครื่องนี้ดวยหนังสือพิมพ ผาปูโตะ
ผามาน ฯลฯ
ระวังอยาใหอุปกรณนี้สัมผัสโดนแหลงที่มีเปลวไฟ (อยางเชน เทียนไขที่จุดแลว)
เพื่อลดความเสี่ยงตอไฟไหมหรือไฟฟาดูด อยาใหอุปกรณนี้ถูกหยดน้ําหรือละอองน้ํา และอยาวาง
ภาชนะบรรจุของเหลวเชน แจกันดอกไม บนตัวอุปกรณนี้
ตราบใดที่ยังตออยูกับเตาเสียบไฟ AC ตัวเครื่องจะไมถกู ตัดออกจากแหลงจายไฟหลัก ถึงแม
จะปดสวิตชเครือ่ งแลว
เนื่องจากสามารถดึงปลั๊กไฟหลักเพื่อตัดเครือ่ งเสียงออกจากแหลงจายไฟหลักได ใหตอ
เครือ่ งเสียงเขากับเตาเสียบไฟ AC ที่เขาถึงไดงายถาหากทานสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในตัวเครื่อง
ใหถอดปลัก๊ ไฟหลักออกจากเตาเสียบไฟ AC ทันที
อยาใหแบตเตอรี่ หรือเครื่องเสียงที่มีแบตเตอรี่บรรจุอยู ถูกความรอนสูง เชน แสงอาทิตย ไฟ
หรือของที่มีลกั ษณะใกลเคียง
ใชงานภายในอาคารเทานั้น
สําหรับเครื่องนี้:
แผนปายจะอยูที่ดานลางของตัวเครื่อง
สําหรับอะแดปเตอร AC:
ปายหมายเลขรุนและหมายเลขซีเรียลของอะแดปเตอร AC จะอยูที่ดานลางของอะแดปเตอร AC
สําหรับลําโพง:
แผนปายจะอยูที่ดานลางของลําโพง
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ลิขสิทธิ์
Media เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครือ่ งหมายการคาของ Microsoft
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

 Windows

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาบางประการของ Microsoft
Corporation หามใชหรือแจกจายเทคโนโลยีดังกลาวนอกเหนือไปจากผลิตภัณฑนี้
โดยไมไดรับอนุญาตจาก Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft ที่ไดรับมอบอํานาจ
 Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS, Mac และ OS X เปนเครื่องหมายการคาของ Apple
Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เปนเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.
 การใชงานปาย ผลิตเพื่อ Apple หมายถึงอุปกรณเสริมที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมตอโดยเฉพาะ
กับผลิตภัณฑของ Apple ที่ระบุไวในปาย และไดรับการรับรองจากนักพัฒนาวาเปนไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัตกิ ารของ Apple โดย Apple จะไมรับผิดชอบตอการปฏิบตั ิการของอุปกรณนี้
หรือความสอดคลองตามมาตรฐานดานความปลอดภัยและขอบังคับของอุปกรณนี้
 เทคโนโลยีการเขารหัสเสียง MPEG Layer-3 และสิทธิบัตรไดรับอนุญาตจาก Fraunhofer IIS
and Thomson
 เครื่องหมาย N เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ NFC
Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ
 สัญลักษณคําวา BLUETOOTH® และโลโกตางๆ ครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และ
Sony Corporation ไดรับอนุญาตใหใชงานเครื่องหมายดังกลาวได
 LDAC™ และโลโก LDAC เปนเครื่องหมายการคาของ Sony Corporation
 Android และ Google Play เปนเครื่องหมายการคาของ Google LLC.
 เครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาอื่นๆ เปนของเจาของเครื่องหมายการคาหรือชื่อทาง
การคานั้นๆ
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โปรดอางอิงจาก “คูม ือการใชงาน” สําหรับคําแนะนําในการตั้งคา
และใชงาน
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เกี่ยวกับการทําความสะอาด

ขอควรระวัง
เกี่ยวกับความปลอดภัย
หากมีวัตถุหรือของเหลวเขาไปในตัวเครื่อง ใหถอดปลัก๊ แลวสงใหชางที่ผานการรับรองตรวจสอบ
กอนใชงานตอ

เกี่ยวกับแหลงจายไฟ
 กอนการใชงานเครื่องนี้

โปรดตรวจสอบวาแรงเคลื่อนไฟฟาใชงานตรงกับคาของแหลงจายไฟ

ในพื้นที่ของคุณ
แรงเคลื่อนไฟฟาใชงานจะระบุอยูบนแผนปายดานลางเครื่อง
 แมวาจะปดเครือ
่ งไปแลวแตเครื่องก็ยังไมตัดจากแหลงจายไฟ (AC) ตราบที่ยังเชื่อมตออยูกับ
เตารับที่ผนัง
 หากคุณจะไมใชเครื่องนี้เปนระยะเวลานาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดปลั๊กไฟออกจาก
เตารับที่ผนังแลว ในการปลดสายไฟ AC ใหจับที่ตัวปลัก๊ หามดึงที่สายเด็ดขาด
 ตองเปลี่ยนสายไฟ AC ที่ศูนยบริการที่ผานการรับรองเทานั้น

เกี่ยวกับการติดตั้ง
 ติดตั้งเครื่องในตําแนงที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อปองกันความรอนสะสมและยืดอายุ

การใชงาน

 หามวางเครื่องเสียงไวใกลกับแหลงความรอน

หรือในบริเวณที่แดดสองตรง มีฝนุ เยอะ หรือ
ไดรับสั่นสะเทือนทางกลไก
 หามวางสิ่งของใดๆ ไวบนตัวเครื่องที่อาจทําใหเครื่องทํางานบกพรองได
 โปรดใชความระมัดระวังเมื่อติดตั้งเครื่องเสียงนี้บนพื้นผิวที่มีการเคลือบพิเศษ (เคลือบดวย
แวกซ น้ํามัน ขัดเงา ฯลฯ) เพราะอาจทําใหพื้นดังกลาวเปนรอยหรือสีเปลี่ยนได

เกี่ยวกับการใชงาน
กอนเชื่อมตอกับอุปกรณเครื่องอื่น โปรดแนใจวาไดปดเครื่องและถอดปลัก๊ เครื่องนี้แลว
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เช็ดเครือ่ งดวยผานุมชุบน้ํายาทําความสะอาดออนๆ เล็กนอย หามใชแผนขัด ผงขัด หรือสาร
ทําละลาย เชน ทินเนอร เบนซิน หรือแอลกอฮอล

เกี่ยวกับอุปกรณเสริมที่ใหมาดวย
 ฐานลําโพงที่ใหมาดวยมีน้ําหนักคอนขางมากเพราะทํามาจากเหล็ก

โปรดใชความระมัดระวังขณะยก

 อาจมีความเสี่ยงตอการที่เด็กจะกลืนอุปกรณเสริมที่ใหมาดวยบางชิ้น

เชน สไปค เขาไป
โดยรูเทาไมถงึ การณ ดังนั้นโปรดเก็บอุปกรณเสริมดังกลาวใหพนจากมือเด็ก

หากคุณมีขอสงสัยหรือปญหาเกี่ยวกับเครื่องเสียง โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย Sony ที่ใกลที่สุด

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

2

เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยให “+” หงายขึ้น จากนั้นเสียบชองใสแบตเตอรี่กลับเขาไป
ในชอง
+ หงายขึ้น

ระยะการทํางานของรีโมทอาจสั้นลงเมื่อแบตเตอรี่ใกลจะหมด เมื่อรีโมทไมสามารถสั่งการ
เครื่องเสียงได ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่เปนแบตเตอรี่ลิเทียม CR2032 กอนใหม (ไมไดใหมา)

1

กด  คางไวที่ดานหลังของรีโมท จากนั้นดึงชองใสแบตเตอรี่ออกตามทิศทาง
ลูกศร

ชองใสแบตเตอรี่
หมายเหตุ
 เช็ดแบตเตอรี่ดวยผาแหงเพื่อใหมีหนาสัมผัสที่ดี
 หามคีบแบตเตอรีด
่ วยคีมหนีบที่เปนโลหะ



 การใชแบตเตอรี่อื่นที่ไมใช

เพราะอาจทําใหเกิดการลัดวงจรได
CR2032 อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือระเบิดได
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การปด BLUETOOTH

การรีเซ็ตเครื่อง

1
2

หากเครือ่ งยังคงทํางานไมถูกตองแมวาจะตรวจสอบตามการแกไขปญหาแลวก็ตาม หรือไม
สามารถตัง้ คาได ใหรเี ซ็ตเครื่อง

กดปุม  (เปด/พรอมใชงาน) ของตัวเครื่องเพื่อเปดเครือง
กดปุมเลือกแหลงสัญญาณและกดปุม (BLUETOOTH) PAIRING ที่ตัวเครื่อง
คางไวพรอมกันนานกวา 4 วินาที
ไฟแสดงสถานะ LED จะกะพริบจากขวาไปซายขณะปด BLUETOOTH
หากตองการเปด BLUETOOTH ใหทําขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง ไฟแสดงสถานะ LED
จะกะพริบจากซายไปขวา

เคล็ดลับ
หากถอดสายไฟ AC ออกจากเตารับที่ผนังขณะที่เครื่องปดอยู BLUETOOTH จะเปดขึ้น
โดยอัตโนมัตเิ มื่อเปดเครื่องอีกครั้ง
หมายเหตุ

หากคุณปด BLUETOOTH คุณลักษณะ BLUETOOTH และ NFC ทั้งหมดจะไมทำงานเมื่อเปด
เครือ่ ง ใหเขาสูโหมดพรอมใชงาน หรือโหมดพรอมใชงาน BLUETOOTH

1
2

กดปุม  (เปด/พรอมใชงาน) ของตัวเครื่องเพื่อปดเครื่อง
กดปุม  (เปด/พรอมใชงาน) ของตัวเครื่องนานกวา 10 วินาที ในขณะที่
ตัวเครื่องปดอยู
หลังจากที่ไฟ LED เหนือปุมควบคุมระดับเสียงกะพริบถี่ๆ เครื่องจะเขาสูโหมด
พรอมใชงานโดยอัตโนมัติ และการตั้งคาทั้งหมดจะกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
ดังนี้:
ขอมูลการจับคู BLUETOOTH ทั้งหมดจะถูกลบ
DIMMER: สวาง
 โหมดระดับเสียงต่ํา: เปด
 DSEE HX: อัตโนมัติ
 BLUETOOTH LDAC: เปด
 พรอมใชงาน BLUETOOTH: ปด
 MUTING: ปด
 อินพุต: BLUETOOTH



หมายเหตุ

หากคุณตัง้ คาเครื่องกลับไปเปนคาเริ่มตน อาจไมสามารถทําการเชื่อมตอ BLUETOOTH กับ
iPhone/iPod ได ในกรณีนี้ ใหลบตัวเครื่องออกจากรายชื่ออุปกรณที่จับคูไวใน iPhone/iPod
ของคุณ จากนั้นทําการจับคูอีกครั้ง

6TH

การแกไขปญหา
หากพบปญหาตอไปนี้ขณะใชงาน โปรดใชคูมือการแกไขปญหานี้ในการชวยแกไขปญหา
กอนที่จะนําไปซอม หากยังคงมีปญ
 หา โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย Sony ที่ใกลที่สุด

ทั่วไป
ไฟ LED แหลงสัญญาณทุกดวงและไฟ LED เหนือปุมควบคุมระดับเสียงกะพริบขึ้น
พรอมกัน
 คุณลักษณะการปองกันทํางาน ปลดสายไฟ AC แลวตรวจสอบรายการดานลาง
 ตรวจสอบการเชื่อมตอกับลําโพงที่เชื่อมตออยู แลวเปดเครื่อง (โปรดอางอิง “การติดตั้ง”
ในคูมอื การใชงาน)
 ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งใดปกคลุมชองระบายอากาศ หลังจากนั้นครูหนึ่ง ใหเปด
เครื่อง
 เมื่อเครื่องใชการเชื่อมตอ USB-A ใหปลดอุปกรณที่เชื่อมตออยูกับพอรต  A (USB-A)
ออก แลวเปดเครื่อง หากเครื่องทํางานเปนปกติ กระแสไฟของอุปกรณ USB ที่เชื่อมตอ
อยูอาจมีกระแสไฟเอาตพุตเกินคาสูงสุดที่ 1A หรืออุปกรณ USB อาจทํางานผิดปกติ
 หากคุณฟงเสียงที่ดังจนเกิดเสียงเพี้ยน คุณลักษณะการปองกันอาจเปดทํางาน ใหปลด
สายไฟ AC ออกจากเตารับบนผนังแลวเชื่อมตอใหม จากนั้นเปดเครื่องแลวลดระดับ
เสียงลง
ไฟ LED เหนือปุมควบคุมระดับเสียงกะพริบอยูครูหนึ่งแมวาจะปดเครื่องแลวก็ตาม
 สิ่งนี้ไมใชสิ่งผิดปกติ ไฟ LED จะกะพริบประมาณ 30 วินาทีหลังจากที่กดปุม
 (เปด/พรอมใชงาน) และเครื่องจะเขาสูโหมดพรอมใชงานเมื่อไฟ LED ดับลง
เครื่องไมเปดทํางาน
 เสียบอะแดปเตอร AC เขากับชองเสียบ DC IN ที่ตัวเครื่องจนเขาที่
 เสียบสายไฟ AC เขากับอะแดปเตอร AC ใหแนน

เครื่องไมเปดเมื่อกดปุม  (เปด/พรอมใชงาน) ทันทีหลังจากเชื่อมตอกับ
อะแดปเตอร AC
 เครื่องกําลังตรวจสอบสถานะภายในเครื่อง โปรดรอสองสามวินาที แลวกดปุม

 (เปด/พรอมใชงาน)
เครื่องปดโดยอัตโนมัติ
 ตรวจสอบสวิตช AUTO STANDBY ที่ดานหลังเครื่อง หากตั้งคาไวที่ “ON” แสดงวา
เปดฟงกชั่นพรอมใชงานอัตโนมัติไว เมื่อตังคาไวที่ ON
เครื่องจะเขาสูโหมดพรอมใชงานโดยอัตโนมัติหากไมมีการเลนหรือใชงานใดๆ เปนเวลา
15 นาที (โปรดอางอิง “ชื่อชิ้นสวน” ในคูมือการใชงาน)
เครื่องปดอัตโนมัติโดยที่ไมคาดคิด และไฟ LED ตรงกลางเหนือปุมควบคุมระดับเสียง
สวางขึน้ เปนสีน้ําเงิน
 โหมดพรอมใชงาน BLUETOOTH ทํางาน ตรวจสอบสวิตช AUTO STANDBY ที่ดานหลัง
เครื่อง หากฟงกชั่นพรอมใชงาน BLUETOOTH และฟังก์ชั่นพรอมใชงานอัตโนมัติทํางาน
และไมมีการใชงานหรือเลนเพลงเปนเวลานานกวา 15 นาที เครื่องจะปดและเขาสูโหมด
พรอมใชงาน BLUETOOTH โดยอัตโนมัติ (โปรดอางอิง “ชื่อชิ้นสวน” ในคูมือการใชงาน)
เครื่องไมจําคาที่ตั้งไวลาสุด
 หากปลดสายไฟ AC ออกจากเตารับหรือไมไดตออะแดปเตอร AC เขากับชองเสียบ DC
IN ขณะที่เปดเครื่อง เครื่องจะไมจําคาที่ตั้งไวลาสุด ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดเครื่องแลว
เมื่อจะดึงสายไฟ AC ออกจากเตารับ หรือดึงอะแดปเตอร AC ออกจากชองเสียบ DC IN
ไมมีเสียงออกจากลําโพงหรือหูฟงที่เชือ่ มตอ
 ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดตั้งคาระดับเสียงไวที่ระดับเสียงต่ําสุด
 ขณะใชลําโพง ตรวจสอบใหแนใจวาสายลําโพงเชื่อมตอกับลําโพงทั้งคูอยางถูกตอง
เสียงจะไมดังออกมาหากเชื่อมตอสายขางใดขางหนึ่งไมถูกตอง (โปรดอางอิง “การติดตั้ง”
ในคูมือการใชงาน)
 ขณะใชหูฟง ตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบหูฟงเขากับชองเสียบ  (หูฟง) ที่ตัวเครื่อง
แนนดีแลว
 เสียงจะไมดังออกจากมาลําโพงที่เชื่อมตอเมื่อมีการเชื่อมตอหูฟงเขากับเครื่อง ดึงขัว้ เสียบ
หูฟงออกจากชองเสียบ  (หูฟง)

มีตอ
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เสียงสมดุลดานซายและดานขวาไมชดั เจนหรือสลับกัน
 วางลําโพงใหสมมาตร
 ตรวจสอบใหแนใจวาไดเชื่อมตอสายลําโพง L/R และ +/– อยางถูกตอง
การปดเสียงทํางาน
 กดปุม
 MUTING บนรีโมท หรือปรับระดับเสียงใหดังขึ้นโดยใชปุม VOL +/– บนรีโมท
หรือปุมควบคุมระดับเสียงบนตัวเครื่อง
มีเสียงต่ําหรือเสียงรบกวน
 ตรวจสอบการเชื่อมตอกับลําโพง (โปรดอางอิง “การติดตั้ง” ในคูมือการใชงาน)

BLUETOOTH
การจับคู (ลงทะเบียนอุปกรณ) ลมเหลว หรือเครื่องไมสามารถเชื่อมตอ BLUETOOTH
กับ Walkman/สมารทโฟน/iPhone ขณะที่ติดตั้ง SongPal
 เมื่อใช Walkman หรือสมารทโฟนที่มีฟงกชั่น NFC ใหนําไปแตะที่เครื่องหมาย N-Mark
บนตัวเครื่องจนกวาไฟ LED สําหรับแหลงสัญญาณ BLUETOOTH จะหยุดกะพริบแลว
ติดสวาง
 เมื่อคุณไมสามารถเชื่อมตอ BLUETOOTH โดยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว (NFC) ใหกดปุม
(BLUETOOTH) PAIRING ที่ดานหลังเครื่องหรือปุม PAIRING บนรีโมท แลวจับคู
อุปกรณกับเครื่องนี้ (โปรดอางอิง “การเลน” ในคูมือการใชงาน)
ไมสามารถจับคูอุปกรณ BLUETOOTH กับเครื่อง
 ขณะใช Walkman หรือสมารทโฟนที่มีฟงกชั่น NFC ใหนําไปแตะที่เครื่องหมาย N-Mark
บนตัวเครื่อง อุปกรณก็จะจับคูกัน (โปรดอางอิง “การเลน” ในคูมือการใชงาน)
 ตรวจสอบวาเครื่องนี้ไมไดรับผลกระทบจาก LAN ไรสาย, อุปกรณไรสาย 2.4 GHz อื่นๆ
หรือเตาไมโครเวฟ เมื่อมีอุปกรณที่กอคลื่นแมเหล็กไฟฟา ใหใชงานอุปกรณเหลานั้น
ใหหางจากเครื่องนี้
ไมสามารถเชื่อมตอได
 วางอุปกรณ BLUETOOTH ใหอยูหางจากเครื่องไมเกิน 1 เมตร
ไมสามารถเชื่อมตอ BLUETOOTH โดยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว (NFC)
 เปดฟงกชั่น NFC ของ Walkman หรือสมารทโฟน

8TH

นําเครื่องหมาย N-Mark ของ Walkman หรือสมารทโฟนมาสัมผัสที่เครื่องหมาย N-Mark
ของเครื่องเสียง หากอุปกรณยังไมตอบสนองแมวาจะสัมผัสกับเครื่องนี้แลวก็ตาม
ใหคอยๆ เลื่อนไปทางดานหนา ดานหลัง ดานซาย และดานขวา เมื่ออุปกรณตอบสนอง
แลว ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอของอุปกรณ แลวสิ้นสุดการเชื่อมตอ
 หากสมารทโฟนมีเคสติดอยู อาจตองเอาเคสออกกอนจึงจะสามารถเชื่อมตอได
เครื่องปดโดยอัตโนมัติหลังจากเปดเครือ่ งโดยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว (NFC) จาก
เครื่องที่ปดอยู
 เครื่องจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อการเชื่อมตอ BLUETOOTH ไมเสร็จสมบูรณภายใน 1 นาที
หลังจากเปดเครื่องโดยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว (NFC)
เสียงเพี้ยน มีเสียงรบกวน หรือเสียงสะดุด
 วางอุปกรณที่เชื่อมตอใหอยูหางจากเครื่องไมเกิน 1 เมตร
 หากอุปกรณที่เชื่อมตออยูมีการตั้งคาคุณภาพการเลนสําหรับการเชื่อมตอ BLUETOOTH
ใหตั้งคาดังกลาวกอน
 กดปุม LDAC บนรีโมทเพื่อปดฟงกชั่น LDAC
เสียงของ PC ที่เชือ่ มตอไมดังออกมา
 ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาเอาตพุตเสียงของ PC ไวที่ BLUETOOTH
 ตรวจสอบใหแนใจวามีการเชื่อมตอ BLUETOOTH ระหวาง PC และตัวเครื่องแลว
 จับคู PC กับเครื่องนี้อีกครั้ง


USB-A
เครื่องมองไมเห็นอุปกรณ USB
 เครื่องมองไมเห็นอุปกรณ USB จนกวาไฟ LED สําหรับแหลงสัญญาณ USB-A จะหยุด
กะพริบ แลวติดสวาง
 iPhone/iPod จะไมสามารถเลนผานการเชื่อมตอ USB-A เมื่อคุณใช iPhone/iPod กับ
เครื่องนี้ ตองเชื่อมตอผาน BLUETOOTH
ขอมูลของโฟลเดอรตางๆ ในอุปกรณ USB ไมแสดงขึ้นใน SongPal
 ขอมูลของโฟลเดอรที่อยูในโฟลเดอรระดับที่ 10 ขึ้นไปจะไมแสดงขึ้น เครื่องนี้สามารถ
แสดงขอมูลในโฟลเดอรสูงสุดที่ระดับ 10 เทานั้น (รวมโฟลเดอร “ROOT”) เครื่องเลนนี้
สามารถแสดงโฟลเดอรและไฟลในอุปกรณ USB ไดสูงสุด 998 รายการ

เสียงไมดังขึ้นทันทีหลังจากเปดเครื่อง
 ตองใชเวลาเล็กนอยกวาที่เสียงจะดังออกมา รอจนกวาไฟ LED สําหรับแหลงสัญญาณ
USB-A จะหยุดกะพริบและติดสวาง
ตองใชเวลาเล็กนอยกวาที่เครื่องจะสามารถเลนได
 ตองใชเวลาเล็กนอยกวาที่เสียงจะดังออกมา รอจนกวาไฟ LED สําหรับแหลงสัญญาณ
USB-A จะหยุดกะพริบและติดสวาง
ไฟ LED สําหรับแหลงสัญญาณ USB-A กะพริบตอเนื่องและไมติดสวาง
 มีอุปกรณที่ใชงานดวยกันไมไดเชื่อมตออยูกับพอรต  A (USB-A) ไฟ LED ยังคงติด
สวางหลังจากถอดอุปกรณออกแลว

USB-B
เครื่องมองไมเห็นอุปกรณ USB
 ปดเครื่อง แลวถอดอุปกรณ USB ออก แลวเปดเครื่องอีกครั้ง จากนั้น ใหเชื่อมตออุปกรณ
USB อีกครั้ง
 เชื่อมตออุปกรณ USB ที่ใชงานรวมกันได
 อุปกรณ USB อาจทํางานไมถูกตอง โปรดอางอิงคูมอื การใชงานของอุปกรณ USB
ไมมีเสียงหรือมีเสียงออกจากลําโพงที่เชื่อมตอกับ PC
 ตรวจสอบวาเครื่องรองรับรูปแบบเสียงของไฟลดงั กลาว (หนา 11)
 หากคุณเชื่อมตอ PC เขากับพอรต  B (USB-B) ที่ดานหลังเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดติดตั้งไดรเวอรลงใน PC แลว
 ตรวจสอบวาไดตั้งคาเสียงของอุปกรณไวที่ “Sony Audio” หากยังไมไดตั้งคา ใหตั้งคา
ใหถูกตอง
ขั้นตอนการตั้งคาตอไปนี้เปนเพียงตัวอยาง ขั้นตอนและหนาจออาจแตกตางออกไป
ตามสภาพแวดลอมการใชงานคอมพิวเตอร
 สําหรับ Windows 7/Windows Vista:
คลิกเมนู [Start] แลวเลือก [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound],
แท็บ [Playback] แลวเลือก [Sony Audio] สําหรับอุปกรณที่จะเลน จากนั้นคลิก
[Set default]

สําหรับ Windows 8/8.1:
แสดงแถบเมนูที่ดานขวาเดสกท็อป แลวเลือก [Settings], [Control Panel],
[Hardware and Sound], [Sound], แท็บ [Playback] แลวเลือก [Sony Audio]
สําหรับอุปกรณที่จะเลน จากนั้นคลิก [Set default]
 สําหรับ Macintosh:
คลิกเมนู [Apple] แลวเลือก [System Preferences], [Sound], แท็บ [Output]
จากนั้นเลือก [Sony Audio] สําหรับ [Select a device for sound output]
เสียงสะดุด
 เสียงอาจสะดุดได ทั้งนี้เนื่องจากซอฟตแวรอื่นที่กําลังทํางานอยู
เสียงของซอฟตแวรเลนเพลงใน PC ไมดังออกมา
 เพิ่มระดับเสียงของซอฟตแวรเลนเพลง
 ปดใชงานฟงกชั่นปดเสียง โดยกดปุม MUTING หรือ VOL +/– บนรีโมท
 อยาเปดใชซอฟตแวรเลนเพลงหลายตัว
มีเสียงรบกวนหรือเสียงเพี้ยนจากซอฟตแวรเลนเพลงใน PC
 อยาเปดใชซอฟตแวรเลนเพลงหลายตัว
ไมสามารถเลนเพลง (ไฟล) หลายชองเสียง
 เลนไดเฉพาะเพลง (ไฟล) แบบ 2 ชองเสียงเทานั้น


รีโมท
ไมสามารถสั่งการเครื่องดวยรีโมท
 ดึงแผนฉนวนออกจากรีโมทเมื่อใชงานครั้งแรก (โปรดอางอิงจาก “สิ่งที่ใหมาในกลอง”
ในคูมือการใชงาน)
 หันรีโมทไปที่เซ็นเซอรรีโมท (วงจรของปุม  (เปด/พรอมใชงาน)) ของตัวเครื่อง
 นําสิ่งกีดขวางที่อยูระหวางรีโมทกับตัวเครื่องออก
 เปลี่ยนแบตเตอรี่ในรีโมทเปนกอนใหม (หนา 5)
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ขอมูลจําเพาะ
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก (TA-CA1)
สวนเครื่องขยายเสียง
กําลังขับอางอิง
24 วัตต + 24 วัตต (5 Ω, 1 kHz, THD 10%)
กําลังขับสูงสุด
20 วัตต + 20 วัตต (5 Ω, 20 Hz - 20 kHz, THD 1%)
การปรับอิมพีแดนซลําโพง
5 Ω - 16 Ω
ความถี่ตอบสนอง
10 Hz - 40 kHz (+0 dB, –3 dB) (5 Ω, อินพุต  B (USB-B))
สวน BLUETOOTH
มาตรฐานกําลังขับ BLUETOOTH Power Class 2
ระยะสื่อสารขอมูลสูงสุด
ระยะที่ปราศจากสิ่งกีดขวางประมาณ 10 ม.*1
ความสามารถในการจับคู
สูงสุด 9 เครื่อง
เมื่อตัวเครื่องจับคูกับอุปกรณ BLUETOOTH ครบ 9 เครื่องแลว และคุณพยายามที่จะจับคู
กับอุปกรณอื่นอีก ขอมูลการจับคูของอุปกรณที่เชือ่ มตอในลําดับแรกสุดจะถูกลบออก
โดยอัตโนมัติ
ความถี่วิทยุ
ยาน 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
ระบบสื่อสารขอมูล
มาตรฐาน BLUETOOTH เวอรชั่น 3.0
โปรไฟล BLUETOOTH ที่รองรับ*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
โคเดกที่รองรับ*3
SBC*4
AAC*5
LDAC*6
วิธีการคุมครองเนื้อหาที่รองรับ
วิธี SCMS-T
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แบนวิธการสงสัญญาณ (A2DP)
20 Hz - 20,000 Hz (ความถี่ในการสุมตัวอยาง 44.1 kHz)
20 Hz - 40,000 Hz (ความถี่ในการสุมตัวอยาง LDAC 96 kHz, 990 kbps)
*1 ระยะจริงอาจแตกตางไปตามตัวแปร เชน สิ่งกีดขวางระหวางอุปกรณ, สนามแมเหล็ก
รอบเตาไมโครเวฟ, ไฟฟาสถิต, ความไวในการรับสัญญาณ, ประสิทธิภาพของเสาอากาศ,
ระบบปฏิบัติการ, แอพพลิเคชั่นซอฟตแวร ฯลฯ
*2 โปรไฟลมาตรฐาน BLUETOOTH ระบุถึงจุดประสงคของการสือสารขอมูล BLUETOOTH
ระหวางอุปกรณ
*3 โคเดก: รูปแบบการแปลงและการบีบอัดสัญญาณเสียง
*4 ซับแบนดโคเดก
*5 การเขารหัสเสียงขั้นสูง
*6 LDAC เปนเทคโนโลยีการเขารหัสเสียงที่พัฒนาโดย Sony ที่ชวยใหสามารถสงผานไฟลเสียง
คุณภาพคมชัด (Hi-Res) ผานการเชื่อมตอ BLUETOOTH ซึ่งตางไปจากเทคโนโลยีการเขา
รหัสอื่นที่รองรับ BLUETOOTH เชน SBC ซึ่งทํางานโดยไมมีการแปลงไฟลเพื่อลดขนาด
ของไฟลเสียงคุณภาพคมชัด*7 และทําใหมีปริมาณขอมูลมากกวาประมาณสามเทา*8 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่นซึ่งรับสงขอมูลผานเครือขายไรสาย BLUETOOTH ดวยคุณภาพ
เสียงที่ยอดเยี่ยม โดยการบีบอัดและการจัดการแพกเกตอยางมีประสิทธิภาพ
*7 ไมรวมไฟลรูปแบบ DSD
*8 เปรียบเทียบกับ SBC (การเขารหัสซับแบนด) เมื่อเลือกบิตเรทที่ 990 kbps (96/48 kHz) หรือ
909 kbps (88.2/44.1 kHz)

สวนพอรต USB
พอรต  A (USB-A)
คุณสามารถเชือ่ มตอแฟลชไดรฟ USB และ Walkman ที่สามารถใชงานรวมกันเขากับเครื่องนี้ได
รูปแบบที่รองรับ*1
MP3: 16/22.05/24/32/44.1/48 kHz, 32 - 320 kbps (CBR/VBR)
AAC: 16/22.05/24/32/44.1/48/88.2/96 kHz, 40 - 320 kbps (CBR/VBR)
WMA: 32/44.1/48 kHz, 16 - 320 kbps (CBR/VBR)
WAV: 16/22.05/24/32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz (16/24 บิต)
AIFF: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz (16/24 บิต)
FLAC: 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz (16/24 บิต)
ALAC: 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz (16/24 บิต)
DSD (DSF/DSDIFF): 2.8 MHz (1 บิต)
ความเร็วในการสงผานขอมูล
ความเร็วสูง

อุปกรณ USB ที่รองรับ
คลาสจัดเก็บขอมูลความจุสูง (MSC)
กระแสไฟฟาเอาตพุตสูงสุด
สูงสุด 1A
กระแสไฟเขาสูงสุดอาจจํากัดอยูที่ 500 mA ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณ
ระบบไฟลที่รองรับ
FAT
FAT32
exFAT
พอรต  B (USB-B)
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณที่ใชงานรวมกันได เชน PC หรืออื่นๆ เขากับเครื่องนี้โดยใชสาย
USB ที่ใหมา
รูปแบบที่รองรับ*1
PCM: 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz (16/24/32 บิต)
DSD (DSF/DSDIFF): 2.8 MHz (1 บิต)
*1 สําหรับอุปกรณบันทึกและสื่อบันทึก
ไมสามารถการันตีไดวา จะรองรับการทํางานรวมกับซอฟตแวรเขียน/เขารหัสไดทั้งหมด

สวนหูฟง
250 mW + 250 mW (8 Ω, THD 1%)
180 mW + 180 mW (32 Ω, THD 1%)
35 mW + 35 mW (300 Ω, THD 1%)
ทั่วไป
ขอกําหนดดานกําลังไฟ
DC 19.5 V (ใชอะแดปเตอร AC เชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz)
การสิ้นเปลืองพลังงาน (ใชอะแดปเตอร AC)
29 วัตต
การสิ้นเปลืองพลังงาน (ขณะอยูในโหมดพรอมใชงาน)
0.5 วัตต (เมื่อปดโหมดพรอมใชงาน BLUETOOTH ไว)
2 วัตต (เมื่อเปดโหมดพรอมใชงาน BLUETOOTH ไว)
ขนาด (กวาง/สูง/ลึก) (รวมสวนที่ยื่นออกมา)
ประมาณ 55 มม. × 178 มม. × 210 มม.
น้ําหนัก
ประมาณ 1.3 กก.

ระบบลําโพง (SS-HW5)
ระบบลําโพง
2 ทาง, ระบบลําโพง 2 ไดรเวอร, Bass reflex
ชุดลําโพง
ทวีตเตอร: 14 มม., แบบโดมที่ใหเสียงนุมนวล × 1
วูฟเฟอร: 62 มม., แบบกรวย × 1
พิกัดอิมพิแดนซ
5Ω
ขนาด (กวาง/สูง/ลึก) (รวมสวนและปุม ที่ยื่นออกมา)
ประมาณ 95 มม. × 178 มม. × 172 มม.
น้ําหนัก
ประมาณ 1.5 กก.

ทั่วไป
อุปกรณเสริมที่ใหมาดวย
อะแดปเตอร AC (1)
สายไฟ AC (1)
สาย USB (1)
สายลําโพง (2)
สไปค (ขนาดใหญ) (4)
ฐานลําโพง (2)
ขาตั้ง (1)
รีโมทคอนโทรล (1)
คูมือการใชงาน (1)
ขอควรระวัง / การแกไขปญหา (เอกสารนี้) (1)
รูปทรงและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ

มีตอ
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iPhone/iPod รุนที่สามารถใชงานรวมกันได
รุนที่สามารถใชงานรวมกันได

BLUETOOTH

iPhone 6



iPhone 6 Plus



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPod touch (รุนที่ 5)



การสื่อสารผาน BLUETOOTH®
เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH คืออะไร?

ณ เดือนมิถุนายน 2015

เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH เปนเทคโนโลยีไรสายระยะสั้นที่ทําใหเกิดการสื่อสารขอมูล
แบบไรสายระหวางอุปกรณดิจิตอล เชน คอมพิวเตอรและกลองดิจิตอล เทคโนโลยีไรสาย
BLUETOOTH มีระยะการทํางานประมาณ 10 ม.
โดยทั่วไป ตองมีการเชื่อมตออุปกรณสองตัวเขาดวยกัน แตอุปกรณบางตัวสามารถเชื่อมตอกับ
อุปกรณไดหลายตัวในเวลาเดียวกัน
ทานไมจําเปนตองใชสายสําหรับการเชื่อมตอ หรือไมจําเปนตองหันอุปกรณเขาหากัน เหมือนเชน
ในกรณีของเทคโนโลยีอินฟราเรด ทานสามารถใชงานอุปกรณดังกลาวไดจากในกระเปาหรือ
กระเปากางเกง เปนตน
มาตรฐาน BLUETOOTH เปนมาตรฐานสากลที่ไดรบั การสนับสนุนจากหลายพันบริษัททั่วโลก
และถูกนําไปใชโดยหลายบริษัททั่วโลก

หมายเหตุ

ระยะการสื่อสารสูงสุด

Sony ไมสามารถรับผิดชอบตอกรณีที่ขอมูลซึ่งบันทึกอยูใน iPhone/iPod สูญหายหรือเสียหาย
ขณะใช iPhone/iPod เชื่อมตอกับตัวเครื่องนี้

ระยะการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
 มีสิ่งกีดขวาง เชน บุคคล, โลหะ หรือกําแพงระหวางระบบและอุปกรณ BLUETOOTH
 มีการใชอุปกรณ LAN ไรสายใกลกับระบบ
 มีการใชเตาไมโครเวฟใกลกับระบบ
 มีการใชอุปกรณซึ่งสรางคลืน
่ แมเหล็กไฟฟาใกลกับระบบ

การรบกวนจากอุปกรณอื่นๆ
เนื่องจากอุปกรณ BLUETOOTH และอุปกรณ LAN ไรสาย (IEEE802.11b/g/n) ใชความถี่
เดียวกัน การรบกวนจากเตาไมโครเวฟอาจเกิดขึ้นและสงผลใหความเร็วในการสื่อสารลดลง,
มีเสียงรบกวน หรือไมสามารถเชื่อมตอได หากใชระบบใกลกับอุปกรณ LAN ไรสาย ในกรณี
ดังกลาว ใหดําเนินการดังนี้
 ใชระบบใหหางจากอุปกรณ LAN ไรสายอยางนอย 10 ม.
 หากใชระบบภายในระยะ 10 ม. ของอุปกรณ LAN ไรสาย ใหปด อุปกรณ LAN ไรสาย
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การรบกวนตออุปกรณอื่นๆ
คลืน่ ไมโครเวฟที่แผออกมาจากอุปกรณ BLUETOOTH อาจสงผลกระทบตอการทํางานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการแพทย ใหปดระบบและอุปกรณ BLUETOOTH ในสถานที่ดังกลาว
เพราะอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ
 ในสถานที่ที่มีกาซไวไฟ, ในโรงพยาบาล, รถไฟ, เครือ่ งบิน หรือสถานีบริการน้ํามัน
 ใกลประตูอัตโนมัตห
ิ รือสัญญาณเตือนอัคคีภัย
 หากตองการใชฟงกชัน

BLUETOOTH อุปกรณ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมตอจําเปนตองมี
โปรไฟลเดียวกันกับระบบ โปรดสังเกตวาแมจะมีโปรไฟลเดียวกัน แตฟงกชันของอุปกรณ
อาจแตกตางออกไปโดยขึ้นอยูกับขอมูลจําเพาะ
 เนื่องจากลักษณะของเทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH เสียงที่เลนบนระบบจะหนวงลงเล็กนอย
จากเสียงที่เลนบนอุปกรณ BLUETOOTH ในระหวางการคุยโทรศัพทหรือฟงเพลง
 ระบบนี้รองรับขีดความสามารถดานความปลอดภัยทีเปนไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH
เพื่อใหการเชื่อมตอดวยเทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH มีความปลอดภัย อยางไรก็ตามระบบ
ความปลอดภัยอาจไมเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตัง้ คาใชความระมัดระวังขณะสื่อสารโดยใช
เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH
 Sony จะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการรั่วไหลของขอมูลในระหวางการสื่อสารดวย BLUETOOTH
 อุปกรณที่มีฟงกชัน BLUETOOTH ตองเปนไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH ซึ่งกําหนดโดย
Bluetooth SIG และตองไดรบั การรับรองความถูกตอง แมวาอุปกรณที่เชื่อมตออยูจะเปนไป
ตามมาตรฐาน BLUETOOTH ที่ระบุไวดานบน อุปกรณบางประเภทอาจไมสามารถเชื่อมตอ
หรือทํางานไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติและขอมูลจําเพาะของอุปกรณ
 อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงสะดุดขึ้นได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณ BLUETOOTH ที่เชื่อมตอกับ
ระบบ, สภาพการสื่อสาร หรือสภาพการใชงาน

ขอตกลงอนุญาตสําหรับผูใชปลายทาง
หมายเหตุเกี่ยวกับใบอนุญาต
ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยซอฟตแวรซึ่ง Sony ใชงานภายใตขอตกลงใบอนุญาตกับเจาของ
ลิขสิทธิ์ ซึ่งจําเปนตองประกาศถึงรายละเอียดของขอตกลงกับลูกคาภายใตขอกําหนดจาก
เจาของลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ขอมูลเกี่ยวกับการอนุญาตจะอยูบนเว็บเพจ โปรดอานขอมูล
ใน URL ตอไปนี้
URL: http://oss.sony.net/Licence/CAS-1

หมายเหตุเกี่ยวกับซอฟตแวรที่ใช GNU GPL/LGPL
ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยซอฟตแวรซึ่งเปนไปตาม GNU General Public License
(ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “GPL”) หรือ GNU Lesser General Public License (ซึ่งตอไปนี้
จะเรียกวา “LGPL”) ซึ่งระบุวาลูกคามีสิทธิที่จะขอรับ, ดัดแปลง, แจกจายรหัสตนฉบับของ
ซอฟตแวรดังกลาวตามขอกําหนดของ GPL หรือ LGPL ที่ใหมา รหัสตนฉบับสําหรับ
ซอฟตแวรดานบนสามารถดูไดจากบนเว็บไซต
หากตองการดาวนโหลด โปรดใช URL ตอไปนี้ จากนั้นเลือกชื่อรุน “CAS-1”
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
พึงระลึกเสมอวา Sony ไมสามารถตอบคําถามที่เกี่ยวของกับรายละเอียดของรหัสตนฉบับ
ไดทั้งหมด
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