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4 กด CD PLAY/PAUSE ()  เพื่อเริ่ มเล่น

ก่อนใช้งานเครื่อง

ค�ำเตือน
เพือ่ ลดความเสี่ ยงจากการเกิดอัคคีภยั หรือไฟฟ้าช็อต ห้ ามให้ เครื่องเสี ยงนี้
เปี ยกฝนหรือได้ รับความชื้น
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
เนื่องจากสามารถดึงปลั้กไฟหลักเพื่อตัดเครื่ องเสี ยงออกจากแหล่งจ่ายไฟ
หลักได้ ให้ต่อเครื่ องเสี ยงเข้ากับเต้าเสี ยบไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย ถ้าหาก
ท่านสังเกตเห็นสิ่ งผิดปกติในตัวเครื่ องให้ถอดปลั้กไฟหลักออกจาก
เต้าเสี ยบไฟ AC ทันที

อย่าให้แบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่ หรื อแบตเตอรี่ ที่ติดตั้งไว้) สัมผัสกับ
ความร้อนจัด เช่น แสงอาทิตย์ ไฟไหม้ หรื อสิ่ งที่คล้ายกัน เป็ นเวลานานๆ
ป้ ายชื่อสิ นค้าจะอยูภ่ ายนอกตัวเครื่ องด้านล่าง
ผลิตภัณฑ์น้ ีได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
 การเล่นแหล่งก�ำเนิ ดดนตรี ผา่ นแผ่นดิสก์หรื อเทป
ิ ยุ
 การฟั งสถานี วท
 การบันทึกลงเทป
 การฟั งเสี ยงจากอุปกรณ์เสริ มที่เชื่อมต่ออยู่

เมื่อต้องการปรับระดับเสียง

ให้กด VOLUME + หรื อ − 
ระดับเสี ยงของเครื่ องเสี ยงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขั้นตอนตั้งแต่
ขั้นตอนที่ 0 ถึง 31
หากท่านต้องการปรับระดับเสี ยงอย่างต่อเนื่อง ให้กดปุ่ มค้างไว้แล้วปล่อย
ปุ่ มดังกล่าวเมื่อถึงระดับที่ตอ้ งการ

เมื่อต้องการฟังเสียงผ่านหูฟัง

ให้ต่อหูฟังเข้ากับช่องสัญญาณ  (หูฟัง) 
เพื่อเป็ นการปกป้ องการได้ยนิ เสี ยงของท่าน ให้หลีกเลี่ยงการฟังเสี ยงที่ดงั
มากเกินไป ในขณะฟังเสี ยงผ่านหูฟัง

เมื่อต้องการเปิ ดหรือปิ ดฟังก์ชนั การเพิ่ มเสียงเบส

ให้กด MEGA BASS 
เมื่อท่านกดปุ่ มนี้ ฟังก์ชนั นี้จะเปิ ดการท�ำงาน (“MEGA BASS” จะติด
สว่าง) หรื อปิ ดการท�ำงาน (“MEGA BASS” จะหายไป) โดยค่าเริ่ มต้น
เครื่ องเสี ยงจะตั้งค่าฟังก์ชนั นี้ไว้เป็ นเปิ ด

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

การเล่นแผ่นดิ สก์ดนตรี

1 กด   เพื่อเปิ ดเครื่ อง
2 ปรับสายอากาศเพื่อการรับสัญญาณที่ดีที่สุด

ในกรณี ที่ไฟล์ MP3 อยูใ่ นไดเร็ กทอรี รากเท่านั้น ข้อความ “001” จะ
ปรากฏในจอแสดงผล
*2 ในกรณี ที่เวลาเล่นนานกว่า 100 นาที ข้อความ “--:--” จะปรากฏใน
จอแสดงผล
*3 เมื่อกด DISPLAY/ENTER  หน้าจอการเล่นจะสลับระหว่างการแสดง
เวลาเล่นกับหมายเลขแทร็ คปัจจุบนั (หรื อการแสดงโฟลเดอร์ปัจจุบนั กับ
หมายเลขไฟล์ (MP3))

เปิ ดฝาครอบช่องใส่
CD โดยใช้ช่องเปิ ด
ฝาครอบ

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


ไปยังเต้ารับ

ไปยังช่องเสี ยบสายไฟฟ้ า
AC IN
สายไฟฟ้ า AC
(มีให้มาด้วย)

กดตรงบริ เวณกลางแผ่นดิสก์ลงจนกระทัง่ ล็อคเข้าที่

ด้านล่าง



แบตเตอรี่ จะมี
รู ปแบบ
ทิศทางการใส่
ที่ต่างกัน ใส่
แบตเตอรี่ ในทิศทาง
ที่ถกู ต้องให้ตรง
ตามภาพ









เมื่อพลังงานของแบตเตอรี่ ใกล้จะหมด ข้อความเตือน “LO-BATT” จะกะพริ บ เมื่อข้อความนี้ปรากฏขึ้น ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหม่ท้ งั หมด และ โปรดดูที่ “การตรวจสอบ
พลังงานแบตเตอรี่ ที่เหลืออยู”่
เมื่อถอดสายไฟฟ้ า AC หรื อถอดแบตเตอรี่ ออกแล้ว เครื่ องเสี ยงก็จะล้างข้อมูลหรื อยังคงบันทึกข้อมูลการตั้งค่าที่บนั ทึกไว้ในหน่วยความจ�ำของเครื่ อง
 การตั้งค่าที่ถกู ล้างข้อมูล: ระดับเสี ยง ย่านความถี่สญ
ั ญาณวิทยุ (FM/AM) และความถี่ การตั้งค่าโหมด FM (เสี ยงโมโน/สเตอริ โอ) โหมดการเล่น CD การตั้งค่า
MEGA BASS (เปิ ด/ปิ ด) และฟังก์ชนั ที่ใช้งานล่าสุ ด
 การตั้งค่าที่บน
ั ทึกข้อมูลไว้: การตั้งค่า เปิ ด/ปิ ด ส�ำหรับการจัดการพลังงาน (เฉพาะรุ่ นของยุโรปเท่านั้น) และสถานีวทิ ยุที่ต้ งั ไว้และลงทะเบียนไว้โดยใช้ฟังก์ชนั การตั้ง
สถานีแบบอัตโนมัติ/ด้วยตนเอง หรื อปุ่ ม FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) 
ก่อนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำ� CD หรื อเทปออกจากเครื่ อง แล้วยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริ มต่างๆ กับเครื่ องเสี ยงและเก็บสายอากาศแบบชัก
ส�ำหรับสัญญาณวิทยุ FM  แล้วโดยดันกลับสู่ตำ� แหน่งเริ่ มต้น หากมีการยืดสายออกมา
เมื่อต้องการใช้แบตเตอรี่ กบั เครื่ องเสี ยง ให้ถอดสายไฟฟ้ า AC ออกจากตัวเครื่ องรวมทั้งเต้ารับที่ผนัง
เมื่อเครื่ องอยูใ่ นโหมดสแตนด์บายและเสี ยบสายไฟฟ้ า AC อยู่ จะมีขอ้ ความ “STANDBY” ปรากฏขึ้นในจอแสดงผล
อย่าใส่ แบตเตอรี่ เก่าและใหม่ปนกันหรื อใช้แบตเตอรี่ หลายประเภทพร้อมๆ กัน

การใช้งานอื่นๆ
หยุดพักการเล่นชัว่ คราว กด CD PLAY/PAUSE ()  หาก
ต้องการกลับสู่ การเล่น ให้กดปุ่ มนั้นอีกครั้ง
หยุดเล่น




เลือกโฟลเดอร์จาก
แผ่นดิสก์ MP3

กด TUNE/

ข้อความที่แสดงจะเริ่ มกะพริ บในจอแสดงผลอยูป่ ระมาณ 2 นาที ก่อนที่จะเข้าสู่ โหมดสแตนด์บาย
เมื่อมีการใช้งานฟังก์ชนั FM/AM ก็จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติได้
ฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติจะท�ำงานไม่ถกู ต้อง เมื่อมีการตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิ ดระบบ

+ หรื อ − 

เลือกแทร็ ค/ไฟล์

กด  หรื อ   ท่านสามารถข้าม
แทร็ ค/ไฟล์ได้ทีละหนึ่งแทร็ คหรื อหนึ่งไฟล์

ค้นหาต�ำแหน่งใน
แทร็ ค/ไฟล์

กด  หรื อ   ค้างไว้ในระหว่างเล่น
และปล่อยปุ่ มนี้ เมื่อถึงต�ำแหน่งที่ตอ้ งการ เมื่อ
ค้นหาต�ำแหน่งในขณะหยุดพักชัว่ คราว ให้กด
CD PLAY/PAUSE ()  เพื่อเริ่ มเล่น
หลังจากที่พบต�ำแหน่งที่ตอ้ งการแล้ว

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

ค�ำแนะน�ำ



หน่วยความถี่ของสถานีที่จูนได้จะเป็ น MHz ส�ำหรับย่านความถี่ FM และ kHz
ส�ำหรับย่านความถี่ AM
หากการรับสัญญาณย่านความถี่ FM สเตอริ โอมีเสี ยงรบกวน ให้กด
PLAY MODE  ซ�้ำ จนกระทัง่ ข้อความ “Mono” ปรากฏอยูใ่ นจอแสดงผล
เสี ยงจะไม่มีเอฟเฟ็ กต์เสี ยงสเตอริ โอ แต่การรับสัญญาณจะดีข้ ึน

เมื่อต้องการปรับปรุงการรับสัญญาณวิ ทยุ

ใช้วทิ ยุในสถานที่ซ่ ึงสามารถรับสัญญาณวิทยุได้ง่าย เช่น บริ เวณใกล้กบั
หน้าต่าง และปรับต�ำแหน่งสายอากาศ (FM) หรื อปรับต�ำแหน่งตัวเครื่ อง
ใหม่ (AM) เพื่อให้การรับสัญญาณดีข้ ึน

หมายเหตุ

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

ด้านที่มีฉลากอยูด่ า้ นบน

โฟลเดอร์
ไฟล์ MP3

หากมีการก�ำหนดหมายเลขที่ต้ งั ไว้และท่านได้เลือกให้สถานีวทิ ยุอื่น
ไว้แล้ว สถานีวทิ ยุน้ นั จะถูกแทนที่ดว้ ยสถานีวทิ ยุใหม่
หากต้องการยกเลิกการตั้งสถานีวทิ ยุ ให้กด STOP () 

ค�ำแนะน�ำ

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

การฟังสถานี วิทยุที่ตงั ้ ไว้
1 กด   เพื่อเปิ ดเครื่ อง
2 กด FM/AM  ซ�้ำเพื่อเลือกย่านความถี่ “FM” หรื อ “AM”
3 กด PRESET + หรื อ −  เพื่อเลือกหมายเลขที่ต้ งั ไว้และเก็บ
บันทึกไว้ในเครื่ องส�ำหรับสถานีวทิ ยุที่ตอ้ งการ
ค�ำแนะน�ำ

เมื่อกด DISPLAY/ENTER  ซ�้ำในระหว่างก�ำลังฟังวิทยุ ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยุจะ
เปลี่ยนระหว่างการแสดงหมายเลขที่ต้ งั ไว้กบั ความถี่
การแสดงหมายเลขที่ต้ งั ไว้จะกลับสู่ การแสดงความถี่โดยอัตโนมัติหลังจากเวลา
ผ่านไป 2 วินาที

การตัง้ สถานี วิทยุให้เป็ นสถานี โปรดด้วยปุ่ ม
FAVORITE RADIO STATIONS
ท่านสามารถตั้งสถานีโปรดให้ปุ่ม FAVORITE RADIO STATIONS
(–SET)  ได้สูงสุ ดถึงสามสถานี ก�ำหนดสถานีวทิ ยุ FM หรื อ AM ได้
หนึ่งสถานีต่อหนึ่งปุ่ ม

1 กด FM/AM  ซ�้ำเพื่อเลือกย่านความถี่ “FM” หรื อ “AM”
2 จูนหาสถานีวทิ ยุที่ตอ้ งการตั้งสถานี
3 กดปุ่ ม FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)  ที่ตอ้ งการ
ค้างไว้จนกว่าจะได้ยนิ เสี ยงบี๊ป
เครื่ องจะก�ำหนดสถานีที่จูนไว้ให้ปุ่ม FAVORITE RADIO
STATIONS (–SET)  ที่เลือกไว้ แล้วหมายเลขซึ่ งเป็ นหมายเลข
เดียวกับหมายเลขปุ่ มดังกล่าวก็จะติดสว่างในจอแสดงผล

พื้นที่ซ่ ึงรับสัญญาณไม่ดี:
ไกลหน้าต่าง ฯลฯ

พื้นที่ซ่ ึงรับสัญญาณได้ดี:
ใกล้หน้าต่าง ฯลฯ

(ตัวอย่างเช่น: การตั้งสถานี FM 87.50 MHz ให้หมายเลข )

(เครื่ องจะแสดงจ�ำนวนแทร็ คทั้งหมดและเวลาเล่นทั้งหมดตามล�ำดับ)

จ�ำนวนแทร็ คทั้งหมด

ระหว่างอาคาร

ใกล้โทรศัพท์
มือถือ เครื่ องใช้
ไฟฟ้ า

บนโต๊ะเหล็ก
เวลาเล่นทั้งหมด

แผ่นดิ สก์ MP3

จ�ำนวนโฟลเดอร์
ทั้งหมด*1

จ�ำนวนไฟล์ท้ งั หมด

กดปุ่ ม FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)  ที่ตอ้ งการ
หมายเหตุ

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

เครื่ องจะเริ่ มเล่นโดยอัตโนมัติและการบันทึกแทร็ ค/ไฟล์ท้ งั หมด
ในแผ่นดิสก์จะท�ำงานจากแทร็ ค/ไฟล์แรก เมื่อเทปเดินมาถึง
ต�ำแหน่งสิ้ นสุ ด การบันทึกก็จะหยุดท�ำงานโดยอัตโนมัติ

 ในกรณี บน
ั ทึกสถานี วิทยุหรือเสียงจากอุปกรณ์เสริ ม

ที่เชื่อมต่ออยู่

การบันทึกจะท�ำงานต่อจนกระทัง่ เทปเดินมาถึงต�ำแหน่งสิ้ นสุ ด

ให้ดา้ นที่เล่นหันเข้าหาตัว

หมายเหตุ

2 กด   เพื่อเริ่ มเล่น

เมื่อเลยเวลาที่ต้ งั ไว้กบั ตัวตั้งเวลาปิ ดระบบในระหว่างบันทึก ไฟสถานะ “SLEEP”
จะเริ่ มกะพริ บ แต่เครื่ องจะไม่ปิด เครื่ องจะปิ ดหลังจากการบันทึกสิ้ นสุ ด

การด�ำเนิ นการอื่นๆ

ค�ำแนะน�ำ

เมื่อต้องการ

ด�ำเนิ นการดังนี้

หยุดเล่น

กด  

หยุดพักการเล่นชัว่ คราว กด   หากต้องการกลับสู่การเล่น ให้กด
ปุ่ มนั้นอีกครั้ง
เดินหน้าเร็ วหรื อ
กรอกลับ

กด  หรื อ

น�ำตลับเทปออก

กด  



หมายเหตุ






ห้ามปิ ดเครื่ องในขณะเล่นเทป การกระท�ำดังกล่าวอาจส่ งผลให้เครื่ องเสี ยหาย
ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยตุ ิการเล่นก่อนปิ ดเครื่ อง
หากเดินเทปไปที่ตำ� แหน่งเริ่ มต้นหรื อต�ำแหน่งสิ้ นสุ ด แล้วไม่ได้ปล่อย 
หรื อ   ข้อความ “STOP TAPE” จะกะพริ บในจอแสดงผล ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าได้กด   เพื่อปล่อยปุ่ มดังกล่าว ข้อความ “STOP TAPE”
จะเริ่ มกะพริ บนาน 8 นาที หลังจากที่เครื่ องเดินหน้าเร็ ว ( ) หรื อ
กรอกลับ ( ) หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที เครื่ องก็จะปิ ด
โดยอัตโนมัติ
เมื่อข้อความ “STOP TAPE” กะพริ บ ให้ตรวจสอบปุ่ ม  หรื อ  
ทุกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปล่อยปุ่ มดังกล่าวแล้ว
เมื่อเลยเวลาที่ต้ งั ไว้กบั ตัวตั้งเวลาปิ ดระบบในระหว่างเล่น ไฟสถานะ “SLEEP”
จะเริ่ มกะพริ บ แต่เครื่ องจะไม่ปิด เครื่ องจะปิ ดหลังจากการเล่นสิ้ นสุ ด

การบันทึกลงเทป
ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนเริ่ มใช้งานเครื่ องเสี ยง
 ใช้เฉพาะเทป Type I (นอร์ มลั ) เท่านั้น เครื่ องเสี ยงไม่รองรับเทป
Type II (ไฮโพซิ ชนั ), Type III (เฟอร์โร-โครม) และ Type IV
(เมทัล)
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แกะแผ่นป้ องกันการบันทึกทับออกแล้ว
หากแกะแผ่นป้ องกันการบันทึกทับออกแล้ว ให้ใช้เทปกาวปิ ด
ทับร่ องที่นำ� แผ่นป้ องกันดังกล่าวออกมา
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสี ยบสายไฟฟ้ า AC เข้ากับเครื่ องแล้ว
เพื่อป้ องกันไม่ให้การบันทึกเกิดข้อผิดพลาดโดยไม่ได้คาดคิด

1 กด   เพื่อเปิ ดเครื่ อง จากนั้นเตรี ยมแหล่งก�ำเนิดเสี ยงที่
ต้องการบันทึก
 เมื่อต้องการบันทึกแทร็ค CD-DA หรือไฟล์ MP3 ลง

ในแผ่นดิ สก์

จูนหาสถานีวทิ ยุตามที่ตอ้ งการ ดูที่ “การฟังวิทยุ”

การฟังสถานี วิทยุที่ตงั ้ ไว้ด้วยปุ่ ม FAVORITE
RADIO STATIONS

3 กด   เพื่อเริ่ มบันทึก (ในขณะเดียวกันเครื่ องจะกดปุ่ มเล่น
  ลงโดยอัตโนมัติ)

ให้ดา้ นที่
มองเห็นเส้น
เทปอยูด่ า้ นบน

 เมื่อต้องการบันทึกสถานี วิทยุ

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

ให้ดา้ นที่บนั ทึกหันเข้าหาตัว

 ในกรณี บน
ั ทึกจากแผ่นดิ สก์

วางแผ่นดิสก์ลงในช่องใส่ CD ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่ องยังไม่
ได้เริ่ มเล่น ดูที่ “การเล่นแผ่นดิสก์ดนตรี ”

หากปัญหาการรับสัญญาณยังคงอยู่ ให้ลองเปลี่ยนต�ำแหน่งที่วางเครื่ อง
หลีกเลี่ยงสถานที่ดงั ต่อไปนี้:

เครื่ องจะอ่านแผ่นดิสก์และข้อมูลแผ่นดิสก์จะปรากฏในจอแสดงผล

Audio CD

1 กด   () ใส่ ตลับเทปลงในช่องใส่ ตลับเทป ()
จากนั้นปิ ดฝาครอบช่องใส่

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

4 กด PRESET + หรื อ −  จนกระทัง่ หมายเลขที่ต้ งั ไว้สำ� หรับ
สถานีวทิ ยุที่ตอ้ งการกะพริ บในจอแสดงผล
5 กด DISPLAY/ENTER  เพื่อบันทึกสถานีวทิ ยุ

ให้ดา้ นที่
มองเห็นเส้น
เทปอยูด่ า้ นบน

หากเทปหย่อน ให้หมุนเลื่อนเทปส่ วนที่
หย่อนโดยใช้ดินสอ เพื่อป้ องกันไม่ให้เทป
หรื อเครื่ องเสี ยหาย

เครื่ องจะบันทึกสถานีวทิ ยุไว้ในหน่วยความจ�ำตั้งแต่ความถี่ต่ำ� สุ ดถึง
ความถี่สูงสุ ด

เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานี ที่ตงั ้ ไว้

หมายเหตุ


กด STOP ()  หากท่านกด
CD PLAY/PAUSE ()  หลังจากได้ยตุ ิ
การเล่นแล้ว เครื่ องจะเริ่ มเล่นจากต�ำแหน่ง
เริ่ มต้นของแทร็ค/ไฟล์ซ่ ึงได้เล่นไว้ลา่ สุด (เล่น
ต่อจากจุดที่หยุด) หากท่านต้องการเริ่ มเล่นจาก
แทร็ ค/ไฟล์แรกในแผ่นดิสก์ ให้กด STOP
()  สองครั้ง จากนั้นกด
CD PLAY/PAUSE () 

3 กด FM/AM  ซ�้ำเพื่อเลือกย่านความถี่ “FM” หรื อ “AM”
4 กด TUNE/ + หรื อ −  ค้างไว้จนกระทัง่ ตัวเลขความถี่เริ่ ม
เปลี่ยนแปลงในจอแสดงผล

ตัวอย่างของโครงสร้างโฟลเดอร์และล�ำดับการเล่น

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 VOLUME +  พร้อมกับกด PLAY MODE  ค้างไว้ แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ ม ข้อความ “STANDBY”
จะกะพริ บเป็ นเวลา 2 วินาทีและข้อความ “ON” หรื อ “OFF” จะปรากฏในจอแสดงผล

ปรับต�ำแหน่งตัวเครื่ อง
ใหม่ เพื่อให้รับสัญญาณ
ได้ดีที่สุด (มีสายอากาศ
แบบแท่งเฟอร์ไรต์ติดอยู่
ในตัวเครื่ อง)

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

กดฝาครอบช่องบรรจุแบตเตอรี่ ตรงบริ เวณ  แล้ว
เลื่อนฝาครอบไปตามทิศทางของลูกศร 
หมายเหตุ

AM

กด CD PLAY/PAUSE () 
หากได้ใส่ แผ่นดิสก์ที่เล่นไว้ก่อนหน้า เครื่ องจะเริ่ มเล่นโดยอัตโนมัติ กด
STOP ()  เพื่อยุติการเล่น หากจ�ำเป็ น

3 ใส่ แผ่นดิสก์ลงในช่องใส่ CD จากนั้นปิ ดฝาช่องใส่ ดงั กล่าว
ใส่ แบตเตอรี่ ดา้ นขั้ว  ก่อนเสมอ

ยืดสายอากาศแบบชัก  และ
ปรับความยาวและมุมของสาย
อากาศ เพื่อให้รับสัญญาณได้ดี
ที่สุด

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็ นฟังก์ชนั CD จากฟังก์ชนั อื่น

ด�ำเนิ นการดังนี้



(ตัวอย่างเช่น: FM)

*1

เมื่อต้องการ

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนเริ่ มใช้งานเครื่ องเสี ยง
 ใช้เฉพาะเทป Type I (นอร์ มลั ) เท่านั้น เครื่ องเสี ยงไม่รองรับเทป
Type II (ไฮโพซิ ชนั ), Type III (เฟอร์โร-โครม) และ Type IV
(เมทัล)

1 กด   เพื่อเปิ ดเครื่ อง
2 กด FM/AM  ซ�้ำเพื่อเลือกย่านความถี่ “FM” หรื อ “AM”
3 กด FM/AM  ค้างไว้จนกระทัง่ ข้อความ “AUTO” จะกะพริ บ
ในจอแสดงผล

เวลาเล่น*2, 3

1 กด   เพื่อเปิ ดเครื่ อง
2 สอดปลายนิ้วเข้าไปใต้ช่องยกฝาครอบ เพื่อเปิ ดฝาช่องใส่ CD

แหล่งพลังงานไฟฟ้ า

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

4 กด DISPLAY/ENTER  เพื่อบันทึกสถานีวทิ ยุ

2 กด   () ใส่ ตลับเทปลงในช่องใส่ ตลับเทป ()
จากนั้นปิ ดฝาครอบช่องใส่ ตลับเทป

การเล่นเทป

ท่านต้องตั้งสถานีวทิ ยุที่มีคลื่นสัญญาณอ่อนด้วยตนเอง

การฟังวิ ทยุ

FM

กด  (เปิ ด/ปิ ด) 

การตัง้ สถานี วิทยุ

หากไม่สามารถตัง้ สถานี วิทยุโดยอัตโนมัติได้

เมื่อต้องการเปิ ดหรือปิ ดเครื่อง
ความดันเสี ยงที่มากเกินไปจากหูฟังและหูฟังแบบครอบหัวอาจท�ำให้เกิด
การสูญเสี ยการได้ยนิ ได้

เมื่อใส่ แผ่นดิสก์ เครื่ องเสี ยงจะอ่านไฟล์ท้ งั หมดจากแผ่นดิสก์น้ นั ในขณะ
เดียวกัน ข้อความ “READ” ก็จะกะพริ บในจอแสดงผล หากมีไฟล์ที่ไม่ใช่รูป
แบบ MP3 หรื อโฟลเดอร์จำ� นวนมากอยูใ่ นแผ่นดิสก์ การเล่นที่ตำ� แหน่งเริ่ มต้น
หรื อการเริ่ มเล่นไฟล์ MP3 ถัดไปอาจใช้เวลานาน
ขอแนะน�ำว่าในการจัดท�ำแผ่นดิสก์ MP3 ไม่ควรมีไฟล์ที่ไม่ใช่รูปแบบ MP3
หรื อโฟลเดอร์ที่ไม่จำ� เป็ นอยูใ่ นแผ่น
ในระหว่างเล่น เครื่ องจะข้ามไฟล์เสี ยงอื่นที่ไม่ใช่ไฟล์ MP3 แม้วา่ จะมีไฟล์
เหล่านี้อยูใ่ นโฟลเดอร์กต็ าม
เครื่ องเสี ยงนี้สามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ MP3 ซึ่งมีนามสกุลไฟล์ “.mp3”
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 ยงนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์เสี ยงในแผ่นดิสก์ในกรณี ต่อไปนี้ได้:
 เมื่อไฟล์เสี ยงทั้งหมดมีจำ� นวนมากกว่า 413 ไฟล์
 เมื่อโฟลเดอร์ ท้ งั หมดในแผ่นดิสก์เพียงแผ่นเดียวมีจำ� นวนมากกว่า 99 (รวม
โฟลเดอร์ “ROOT”) โฟลเดอร์
 เมื่อระดับไดเรกทอรี (ความลึกของโฟลเดอร์ ) มีจำ� นวนมากกว่า 9 (รวม
โฟลเดอร์ “ROOT”) ระดับ

 เมื่อต้องการบันทึกเสียงจากอุปกรณ์ เสริ มที่เชื่อม

ต่ออยู่

กด AUDIO IN  แล้วต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริ ม เช่น ทีวี เครื่ อง
เล่นดนตรี ดิจิตอลแบบพกพา ฯลฯ เข้ากับช่องสัญญาณ
AUDIO IN  จากนั้นเริ่ มเล่น




การปรับระดับเสี ยงหรื อการเน้นเสี ยงจะไม่ส่งผลต่อระดับการบันทึก
หากสถานีวทิ ยุ AM มีเสี ยงหวีดเกิดขึ้น หลังจากที่กด   ในขั้นตอนที่ 3
ให้กด PLAY MODE  ซ�้ำ เพื่อเลือกต�ำแหน่งของ ISS (Interference
Suppress Switch) ซึ่ งอาจช่วยลดเสี ยงรบกวนได้

การด�ำเนิ นการอื่นๆ
เมื่อต้องการ

ด�ำเนิ นการดังนี้

หยุดการบันทึก

กด  

หยุดพักการบันทึก
ชัว่ คราว

กด   หากต้องการกลับสู่การบันทึก ให้
กดปุ่ มนั้นอีกครั้ง

เมื่อต้องการเริ่ มบันทึกจากแทร็ค/ไฟล์ตามที่ระบุ

กด  หรื อ   เพื่อเลือกแทร็ ค/ไฟล์ในแผ่นดิสก์ จากนั้นกด


เครื่ องจะเริ่ มเล่นโดยอัตโนมัติและการบันทึกแทร็ ค/ไฟล์ที่เลือกไว้และ
แทร็ ค/ไฟล์ถดั ไปจะท�ำงานต่อจนกระทัง่ เทปเดินถึงต�ำแหน่งสิ้ นสุ ด

เมื่อต้องการบันทึกในช่วงตัง้ แต่ไฟล์ MP3 หรือแทร็ค
CD-DA ปัจจุบนั

กด CD PLAY/PAUSE ()  เพื่อหยุดพักการเล่นชัว่ คราวใน
ต�ำแหน่งที่ตอ้ งการเริ่ มบันทึก จากนั้นกด  

เมื่อต้องการบันทึกแทร็ค CD-DA หรือไฟล์ MP3 ที่ชอบลง
ในแผ่นดิ สก์
สร้างโปรแกรม (ดูที่ “การสร้างโปรแกรมของท่านเอง (เล่นตาม
โปรแกรม)”) จากนั้นกด   เพื่อเริ่ มบันทึก

เมื่อต้องการลบเสียงในตลับเทปที่บนั ทึกไว้

เมื่อต้องการลบเสี ยงในตลับเทป ท่านต้องบันทึกเสี ยงเงียบทับเสี ยงที่
บันทึกไว้ก่อนหน้า

1 กด   เพื่อเปิ ดเครื่ อง
2 ใส่ ตลับเทปที่บนั ทึกเสี ยงไว้ลงในช่องใส่ ตลับเทป
3 กด  

กระบวนการลบเทปจะเริ่ มท�ำงาน และการบันทึกเสี ยงก่อนหน้าก็จะ
ถูกบันทึกทับด้วยเสี ยงเงียบ

เมื่อต้องการยกเลิ กโหมดเล่นซ�ำ้

การใช้งานอื่นๆ

กด STOP ()  เพื่อยุติการเล่น จากนั้นกด PLAY MODE  ซ�้ำ
จนกว่าข้อความ “ ” (หรื อ “ 1”) หายไปจากจอแสดงผล

การเลือกโหมดการเล่น CD
ท่านสามารถเลือกโหมดการเล่น CD ในขณะที่แผ่นดิสก์หยุดท�ำงาน
ได้
ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนเลือกโหมดการเล่น CD หากท่าน
พยายามตั้งค่าหรื อเปลี่ยนแปลงโหมดการเล่นดังกล่าวในระหว่างที่
เครื่ องก�ำลังเล่น ข้อความ “PUSH STOP” ก็จะปรากฏขึ้น
 เมื่อเครื่ องก�ำลังเล่นแผ่นดิสก์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยตุ ิการ
เล่นแล้วโดยกด STOP () 
 หากเปลี่ยนฟั งก์ชน
ั จากฟังก์ชนั อื่นเป็ นฟังก์ชนั CD โดยกด
CD PLAY/PAUSE ()  ให้กด STOP ()  หนึ่งครั้ง
เพื่อยุติการเล่น

กด PLAY MODE  ซ�้ำ

การเล่นแทร็ค/ไฟล์ตามล�ำดับแบบสุ่ม (สุ่มเล่น)

ท่านสามารถตั้งค่าให้เครื่ องเสี ยงเล่นแทร็ ค CD-DA ใน audio CD, ไฟล์
MP3 ในแผ่นดิสก์ CD-R/CD-RW ตามล�ำดับแบบสุ่ มได้

1 กด   เพื่อเปิ ดเครื่ อง แล้วใส่ แผ่นดิสก์ลงในช่องใส่ CD
2 กด PLAY MODE  ซ�้ำจนกว่าข้อความ “ ” ปรากฏใน
จอแสดงผล
3 กด CD PLAY/PAUSE ()  เพื่อเริ่ มการสุ่ มเล่น

แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ ม ตัวแสดงสถานะจะเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้:


เล่นปกติ (ไม่แสดงสัญลักษณ์)


เล่นซ�้ำครั้งเดียว (


เล่นซ�้ำทั้งหมด ( )



เล่นซ�้ำโฟลเดอร์ที่เลือก ( ,

)*

การสร้างโปรแกรมของท่านเอง (เล่นตามโปรแกรม)

เครื่ องจะล้างข้อมูลโหมดการเล่น CD ที่เลือกไว้ในกรณี ต่อไปนี้
– มีการถอดสายไฟฟ้ า AC
– มีการน�ำแบตเตอรี่ ออก
– เมื่อเปิ ดฝาครอบช่องใส่ CD
– เมื่อปิ ดเครื่ องเสี ยง

การเล่นแทร็ค/ไฟล์ซำ�้ หลายๆ ครัง้ (เล่นซ�ำ้ )

ท่านสามารถตั้งค่าให้เครื่ องเสี ยงเล่นแทร็ ค CD-DA ในไฟล์ audio CD,
ไฟล์ MP3 ในแผ่นดิสก์ CD-R/CD-RW ซ�้ำหลายๆ ครั้งในโหมดเล่นปกติ
และโหมดเล่นตามโปรแกรมได้








ไฟสถานะ “SLEEP” จะกะพริ บหนึ่งครั้งทุก 8 วินาที ในระหว่างเปิ ดใช้งาน
ตัวตั้งเวลาปิ ดระบบ
ไฟสถานะ “SLEEP” จะเริ่ มกะพริ บในจอแสดงผลอยูป่ ระมาณ 1 นาที ก่อนที่
เครื่ องจะปิ ด
ท่านสามารถดูขอ้ มูลเวลาที่เหลือจนกว่าเครื่ องเสี ยงจะปิ ดการท�ำงานได้โดยกด
SLEEP  อีกครั้งหลังจากตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิ ดระบบแล้ว อย่างไรก็ตาม
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้งานฟังก์ชนั นี้ ในระหว่างที่ไฟสถานะ
“SLEEP” กะพริ บอยู่ (การกะพริ บจะเริ่ มท�ำงานก่อนที่เครื่ องจะปิ ดการท�ำงาน
1 นาที) หากท่านใช้งานฟังก์ชนั นี้ในระหว่างเวลาดังกล่าว ตัวตั้งเวลาปิ ดระบบ
จะถูกยกเลิกแทนการแสดงข้อมูลเวลาที่เหลืออยู่
เมื่อเลยเวลาที่ต้ งั ไว้ในระหว่างก�ำลังใช้งานฟังก์ชนั เทป (การเล่น/การบันทึก/
การลบเทป) ไฟสถานะ “SLEEP” จะเริ่ มกะพริ บ แต่เครื่ องจะไม่ปิด เครื่ องจะ
ปิ ดหลังจากได้สิ้นสุ ดการท�ำงาน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปล่อยปุ่ ม  หรื อ   โดยกด  
หลังจากที่เครื่ องปิ ดการท�ำงานแล้ว ในกรณี ที่เครื่ องมีการเดินหน้าเร็ วหรื อ
กรอกลับในฟังก์ชนั เทป
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์อุปกรณ์เสริ มที่เชื่อมต่อผ่านทางช่อง
สัญญาณ AUDIO IN แล้ว  ในกรณี ที่มีการใช้งานตัวตั้งเวลาปิ ดระบบใน
ฟังก์ชนั เสี ยงเข้า ตัวตั้งเวลาปิ ดระบบจะไม่ปิดการท�ำงานของอุปกรณ์เสริ ม
ดังกล่าว

หมายเลขขั้นตอน

เล่นตามโปรแกรม (PGM)

หมายเหตุ







* ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชนั เหล่านี้ได้เฉพาะเมื่อเล่นไฟล์ MP3 จากแผ่นดิสก์
MP3 เท่านั้น

กด SLEEP  ซ�้ำ เพื่อเลือก “OFF” หรื อปิ ดเครื่ อง

(ตัวอย่างเช่น: audio CD)

สุ่ มเล่น ( )

เล่นซ�้ำตามโปรแกรม ( , PGM)

ทุกครั้งที่มีการกดปุ่ ม ช่วงเวลา (หน่วยเป็ นนาที) ในจอแสดงผลจะ
เปลี่ยนไป และการตั้งค่าที่เลือกไว้กจ็ ะได้รับการยืนยันข้อมูลโดย
อัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 4 วินาที

ค�ำแนะน�ำ

1 กด   เพื่อเปิ ดเครื่ อง แล้วใส่ แผ่นดิสก์ลงในช่องใส่ CD
2 กด PLAY MODE  ซ�้ำจนกว่าข้อความ “PGM” ปรากฏใน
จอแสดงผล
3 กด  หรื อ   เพื่อเลือกแทร็ ค/ไฟล์

5 ท�ำซ�้ำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อตั้งโปรแกรมแทร็ ค/ไฟล์เพิ่ม
6 กด CD PLAY/PAUSE ()  เพื่อเริ่ มการเล่นตามโปรแกรม
หากต้องการเล่นโปรแกรมเดิมอีกครั้ง ให้กด
CD PLAY/PAUSE () 
โปรดสังเกตว่าข้อมูลโปรแกรมที่สร้างขึ้นจะถูกล้างออกในกรณี
ต่อไปนี้:
 เมื่อเปิ ดฝาครอบช่องใส่ CD
 เมื่อปิ ดเครื่ 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

ท่านสามารถรับฟังเสี ยงจากอุปกรณ์เสริ ม เช่น ทีวี เครื่ องเล่นดนตรี
ดิจิตอลแบบพกพา ผ่านล�ำโพงของเครื่ องเสี ยงนี้ได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดอุปกรณ์แต่ละเครื่ องก่อนท�ำการเชื่อมต่อใดๆ
ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ

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

เมื่อต้องการยกเลิ กการเล่นตามโปรแกรม

การตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ
อยู่

เมื่อต้องการลบแทร็ค/ไฟล์ทงั ้ หมดในโปรแกรมปัจจุบนั

เมื่อใช้งานเครื่ องเสี ยงโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ท่านก็สามารถ
ตรวจสอบได้วา่ แบตเตอรี่ มีระดับพลังงานเหลืออยูแ่ ค่ไหน

แทร็ ค/ไฟล์ท้ งั หมด

โฟลเดอร์ที่เลือกจาก
แผ่นดิสก์ MP3

แทร็ ค/ไฟล์ที่ได้ต้ งั
โปรแกรมไว้

1 กด PLAY MODE  ซ�้ำจนกว่าข้อความ
“ ” ปรากฏขึ้น
2 กด CD PLAY/PAUSE () 

ระดับแบตเตอรี่และพลังงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่

เครื่ องจะแสดงพลังงานที่เหลืออยูข่ องแบตเตอรี่ เป็ น 5 ระดับตามที่แสดง
ในภาพด้านล่าง (สัญลักษณ์แบตเตอรี่ ใช้เพื่อเป็ นภาพตัวอย่างประกอบ
เท่านั้น) ตัวเลขที่มากกว่าหมายถึงแบตเตอรี่ มีระดับพลังงานที่เหลืออยู่
มากกว่า

Audio CD (แทร็ ค CD-DA*1)

แผ่นดิสก์ CD-R/CD-RW ที่มีแทร็ ค CD-DA ซึ่งได้รับการบันทึกไว้ใน
รู ปแบบ CD-DA
2
 CD-R/CD-RW ที่มีไฟล์ MP3 และด�ำเนิ นการขั้นสุ ดท้าย* ไว้อย่าง
ถูกต้อง


เกี่ยวกับข้อความเตือนส�ำหรับแบตเตอรี่

เมื่อแบตเตอรี่ มีระดับพลังงานลดลงจนถึงระดับที่กำ� หนด ข้อความ
“LO-BATT” จะกะพริ บเป็ นเวลา 8 วินาที จากนั้นเครื่ องจะตัดพลังงาน
โดยอัตโนมัติ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหม่ท้ งั หมด เมื่อข้อความนี้ปรากฏขึ้น

*1

หมายเหตุ

หากเปิ ดเครื่ องอีกครั้งโดยไม่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ หลังจากที่ขอ้ ความ “LO-BATT”
ปรากฏขึ้น ท่านอาจใช้งานบางฟังก์ชนั ได้ เช่น จูนเนอร์เป็ นเวลาสั้นๆ แต่อาจมี
ปัญหาต่อไปนี้เกิดขึ้น เปลี่ยนแบตเตอรี่ ชุดใหม่ เมื่อข้อความ “LO-BATT” ปรากฏ
ขึ้น
 เครื่ องเสี ยงเปิ ดการท�ำงาน แล้วก็ปิดการท�ำงาน หลังจากข้อความ
“LO-BATT” กะพริ บเป็ นเวลา 8 วินาที
 เครื่ องเสี ยงเปิ ดไม่ติด

การท�ำความสะอาดหัวเทปและทางเดิ น
เส้นเทป
การไม่ทำ� ความสะอาดหัวเทปอาจส่ งผลให้เสี ยงมีคุณภาพลดลงหรื อ
เครื่ องเสี ยงไม่สามารถเล่นเทปหรื อบันทึกเสี ยงลงเทปได้ ท�ำความสะอาด
ตัวควบคุมความเร็ วของเทป ล้อยางกดเทป หัวฟัง/หัวบันทึกและหัวลบ
ทุกๆ 10 ชัว่ โมงภายหลังการใช้งาน โดยใช้ชุดท�ำความสะอาดหัวเทปที่มี
จ�ำหน่ายทัว่ ไป ท�ำความสะอาดพื้นผิวของชิ้นส่ วนต่างๆ ตามที่แสดงใน
ภาพด้านล่าง โดยใช้กา้ นส�ำลีทำ� ความสะอาดชุบน�้ำยาท�ำความสะอาดที่อยู่
ในชุดท�ำความสะอาดหัวเทป
 เมื่อต้องการท�ำความสะอาดล้อยางกดเทป ตัวควบคุม

ความเร็วของเทปและหัวฟัง/หัวบันทึก
กด   () จากนั้นท�ำความสะอาด ()

กด   () พร้อมกับใช้นิ้วกดก้านยก () ค้างไว้ จากนั้น
ท�ำความสะอาด ()

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

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
 BD-ROM, BD-R/BD-RE
 DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW, DVD-RAM


เกี่ยวกับการท�ำงาน


ห้ามเปิ ดฝาครอบช่องใส่ CD ทิ้งไว้ เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนจาก
ฝุ่ นละอองและสิ่ งสกปรก
ั ที่บริ เวณมือจับ  เพื่อป้ องกันไม่ให้
 เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่ องเสี ยง ให้จบ
ท�ำเครื่ องตกหล่น


หมายเหตุเกี่ยวกับแผ่นดิ สก์

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 อขีดข่วนพื้นผิวของ CD
 หลังจากเล่นเสร็ จแล้ว ให้เก็บ CD ลงในที่เก็บ
DualDisc คือผลิตภัณฑ์แผ่นดิสก์สองหน้าซึ่งประกบเนื้อหา DVD บน
หน้าหนึ่ง เข้าเนื้อหาเสี ยงดิจิตอลไว้บนอีกหน้าหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากเนื้อหาด้านเสี ยงไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน Compact Disc
(CD) จึงไม่สามารถรับประกันว่าจะเล่นกับผลิตภัณฑ์น้ ีได้

แผ่นเพลงที่ถกู เข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีปกป้ องลิ ขสิ ทธิ์


ก้านยก



ใช้กา้ นส�ำลีทำ� ความ
สะอาดชุบน�้ำยา
ท�ำความสะอาด

หมายเหตุเกี่ยวกับตลับเทป


ล้อยางกดเทป

ผลิตภัณฑ์น้ ีได้รับการออกแบบให้สามารถเล่นแผ่นที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน Compact Disc (CD) ระยะหลังนี้ มีบริ ษทั ค่ายเพลง
บางแห่งได้วางตลาดแผ่นเพลงหลายชนิดที่ถกู เข้ารหัสด้วย
เทคโนโลยีปกป้ องลิขสิ ทธิ์ พึงระลึกว่า ในบรรดาแผ่นเหล่านี้
มีบางแผ่นไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน CD และอาจจะไม่สามารถเล่น
ได้กบั ผลิตภัณฑ์น้ ี

หัวลบ

แกะแผ่นป้ องกันการบันทึกทับจากหน้า A หรื อ B ออก เพื่อป้ องกัน
การบันทึกเสี ยงโดยไม่ได้ต้ งั ใจ หากต้องการใช้ตลับเทปบันทึกเสี ยงซ�้ำ
ให้ใช้เทปกาวปิ ดทับร่ องที่แกะแผ่นป้ องกันดังกล่าวออกมา
หน้า A

ตัวควบคุม
หัวฟัง/หัวบันทึก
ความเร็ วของเทป



ไม่แนะน�ำให้ใช้งานตลับเทปที่มีระยะเวลาเล่นนานกว่า 90 นาที
เว้นแต่กรณี การบันทึกหรื อการเล่นต่อเนื่องยาวนาน

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 ห้ามใช้แผ่นดิสก์ดงั
กล่าว

หลังจากข้อความเตือน “LO-BATT” กะพริ บเป็ นเวลา 8 วินาที
เครื่ องก็จะปิ ดโดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน

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


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 ที่สามารถเล่นได้อยูใ่ นแผ่นดิสก์
ั ทึกหรื อ
 เกิดปั ญหาจากคุณภาพของ CD-R/CD-RW อุปกรณ์บน
ซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชัน



ข้อความ “noCD” ปรากฏขึน้ เมื่อใส่แผ่นดิ สก์

ไม่ได้ใส่ แผ่นดิสก์ลงในช่องใส่ CD ใส่ แผ่นดิสก์
CD อาจมีปัญหาในการอ่านข้อมูล เปลี่ยนแผ่นดิสก์แผ่นใหม่
 อาจวาง CD กลับด้าน วาง CD ลงในเครื่ องโดยให้ดา้ นฉลากหงายขึ้น
ด้านบน
 ใส่ แผ่นดิสก์ที่ไม่สามารถเล่นได้ (DVD, BD ฯลฯ) เปลี่ยนแผ่นดิสก์
แผ่นใหม่



ข้อความ “00” ปรากฏขึน้ บนจอแสดงผลเมื่อใส่แผ่นดิ สก์


ไม่ได้บนั ทึกไฟล์เสี ยงเป็ นรู ปแบบที่เครื่ องรองรับหรื อไฟล์ที่จะเล่นมี
นามสกุลไฟล์ที่เครื่ องไม่รองรับ

ข้อความ “Err” ปรากฏขึน้ เมื่อใส่แผ่นดิ สก์

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



ลดระดับเสี ยง
ท�ำความสะอาด CD หรื อเปลี่ยนแผ่นใหม่หาก CD เสี ยหายรุ นแรง
่ ไหว
 วางเครื่ องเสี ยงในบริ เวณที่ไม่มีการสัน
ใช้
เ
ครื
่
อ
งเป่
าลมที
่
ม
ี
จ
ำ
�
หน่
า
ยทั
ว
ไปท�
ำ
ความสะอาดเลนส์
่

ิ เสี ยงรบกวน เมื่อมีการใช้ CD-R/
 เสี ยงอาจขาดหายหรื ออาจได้ยน
CD-RW ที่มีคุณภาพไม่ดีหรื ออุปกรณ์การบันทึกหรื อซอฟต์แวร์ของ
แอพพลิเคชันมีปัญหา


เกี่ยวกับการท�ำความสะอาดตัวเครื่อง


ใช้ผา้ นุ่มชื้นเล็กน้อยชุบสารละลายผงซักฟอกอ่อนๆ เช็ดท�ำความ
สะอาดตัวเครื่ อง แผงควบคุมและปุ่ มควบคุมต่างๆ ห้ามใช้แผ่นขัด
ผงขัดถูหรื อตัวท�ำละลายชนิดต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์หรื อเบนซิ น

การเริ่ มเล่นใช้เวลานานผิดปกติ


แผ่นดิสก์ต่อไปนี้จะใช้เวลานานขึ้นในการเริ่ มเล่น

 แผ่นดิสก์ที่บน
ั ทึกด้วยโครงสร้างทรี ที่ซบั ซ้อน

 แผ่นดิสก์ที่มีโฟลเดอร์ และไฟล์จำ� นวนมากหรื อมีไฟล์ที่ไม่ใช่

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

รู ปแบบ MP3

วิ ทยุ

การแก้ไขปัญหา
ทัวไป
่
ข้อความกะพริ บ “LO-BATT” จะปรากฏในจอแสดงผล


เปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหม่ท้ งั หมด ข้อความนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อเครื่ องเสี ยง
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และพลังานของแบตเตอรี่ ลดลงถึงระดับที่
ก�ำหนด

เปิ ดเครื่องไม่ติด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสี ยบสายไฟฟ้ า AC เข้ากับเต้ารับที่ผนังไว้
อย่างถูกต้อง
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสี ยบขั้วต่อของสายไฟฟ้ า AC เข้ากับ
ช่องเสี ยบสายไฟฟ้ า AC IN ไว้อย่างถูกต้อง
 ตรวจสอบว่าได้ใส่ แบตเตอรี่ ไว้ถกู ต้องหรื อไม่ ขั้วของแบตเตอรี่
ตรงกันหรื อไม่


เครื่องไม่มีเสียง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกฟังก์ชนั ที่เหมาะสมให้แหล่งก�ำเนิดเสี ยง
หรื อดนตรี ที่ตอ้ งการฟัง
ถอดแจ็
คหูฟังออกจากตัวเครื่ อง เมื่อฟังเสี ยงจากล�ำโพง



แผ่นป้ องกันส�ำหรับหน้า A
แผ่นป้ องกันส�ำหรับหน้า B

เครื่องเล่น CD ไม่เล่น แม้ว่าใส่ CD ลงในเครื่องแล้ว



หมายเหตุเกี่ยวกับ DualDisc


เครื่องเล่น CD

เสียงขาดหาย





หมด

หากมีการย้ายเครื่ องเสี ยงจากสถานที่ซ่ ึ งเย็นถึงที่อุ่นโดยทันที หรื อวาง
ไว้ในห้องที่มีความชื้นสู ง 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

เสียงมีสญ
ั ญาณรบกวน


เกี่ยวกับความปลอดภัย

เต็ม

1 กด PLAY MODE  ซ�้ำจนกว่าข้อความ
“ ” และ “ ” ปรากฏขึ้น
2 เลือกโฟลเดอร์โดยกด TUNE/ + หรื อ
−
3 กด CD PLAY/PAUSE () 
1 ตั้งโปรแกรมแทร็ ค/ไฟล์ (ดูที่ “การสร้าง
โปรแกรมของท่านเอง (เล่นตาม
โปรแกรม)”)
2 กด PLAY MODE  จนกว่าข้อความ
“PGM” และ “ ” ปรากฏในจอแสดงผล
3 กด CD PLAY/PAUSE () 



ห้ามวางเครื่ องเสี ยงไว้ในบริ เวณที่อยูใ่ กล้แหล่งความร้อน ในสถานที่
ซึ่ งอาจได้รับแสงแดดโดยตรง ฝุ่ นละอองหนาแน่นหรื อการ
สัน่ สะเทือนจากเครื่ องจักร หรื อในรถยนต์ที่แสงอาทิตย์อาจส่ องถึง
โดยตรง
 ห้ามวางเครื่ องเสี ยงใกล้อุปกรณ์เครื่ องใช้ที่ให้ความร้อน เช่น โคมไฟ
และอุปกรณ์แสงสว่างหรื อเครื่ องท�ำความร้อน ความร้อนจากอุปกรณ์
เครื่ องใช้เหล่านั้นอาจท�ำให้ตวั เครื่ องเสี ยรู ปและส่ งผลให้เครื่ องเสี ยง
ท�ำงานผิดปกติได้
่ั คง
 ห้ามวางเครื่ องเสี ยงบนพื้นผิวลาดเอียงหรื อไม่มน
ห้
า
มวางสิ
ง
ของต่
า
งๆ
ที
่
ด
า
้
นหลั
ง
ของตั
ว
เครื
่
อ
งในช่
วงระยะ 10 มม. ต้อง
่

ไม่มีสิ่งอุดกั้นช่องระบายอากาศของเครื่ อง เพื่อให้เครื่ องเสี ยงท�ำงานได้
อย่างถูกต้องและช่วยยืดอายุการท�ำงานของชิ้นส่ วนต่างๆ ของเครื่ อง
 เนื่ องจากเครื่ องเสี ยงใช้แม่เหล็กก�ำลังสู งเป็ นส่ วนประกอบในล�ำโพง
ควรน�ำบัตรเครดิตที่ใช้รหัสแบบแม่เหล็กหรื อนาฬิกาไขลานออกห่าง
จากเครื่ องเสี ยง เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดจากแม่เหล็ก


แผ่นดิ สก์ที่เครื่องเสียงนี้ สามารถเล่นได้

เสี ยงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะออกมาทางล�ำโพง

เมื่อต้องการเล่นซ�ำ้
แทร็ ค/ไฟล์เดียว

ยุติการเล่น จากนั้นกด STOP ()  ข้อความ “noSTEP” จะปรากฏขึ้น
และท่านสามารถสร้างโปรแกรมใหม่ได้โดยท�ำตามขั้นตอน “การสร้าง
โปรแกรมของท่านเอง (เล่นตามโปรแกรม)”

กด DISPLAY/ENTER  หนึ่งครั้ง

1 ต่อช่องสัญญาณ AUDIO IN  เข้ากับช่องต่อสัญญาณเสี ยงออก
ของเครื่ องเล่นดนตรี ดิจิตอลแบบพกพา ทีวหี รื ออุปกรณ์อื่นๆ โดย
ใช้สายต่อสัญญาณเสี ยง (ไม่ได้ให้มาด้วย)
2 เปิ ดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
3 กด AUDIO IN  และเริ่ มเล่นเสี ยงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

กด STOP ()  เพื่อหยุดเล่น จากนั้นกด DISPLAY/ENTER  ซ�้ำ
จอแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงตามล�ำดับต่อไปนี้:
จ�ำนวนขั้นตอนทั้งหมด  หมายเลขแทร็ ค/ไฟล์ที่ต้ งั โปรแกรมไว้ล่าสุ ด
กด STOP ()  เพื่อยุติการเล่น จากนั้นกด PLAY MODE  ซ�้ำ
จนกว่าข้อความ “PGM” หายไปจากจอแสดงผล

 ในกรณี ที่ใช้งานฟั งก์ชน
ั เทปหรือฟังก์ชนั เสียงเข้า

 เมื่อต้องการท�ำความสะอาดหัวลบ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริ ม

1 กด   เพื่อเปิ ดเครื่ อง แล้วใส่ แผ่นดิสก์ลงในช่องใส่ CD
2 ท�ำตามวิธีการต่อไปนี้
ด�ำเนิ นการดังนี้
1 กด PLAY MODE  ซ�้ำจนกว่าข้อความ
“ 1” ปรากฏขึ้น
2 กด  หรื อ   เพื่อเลือกแทร็ ค/
ไฟล์ที่ตอ้ งการเล่นซ�้ำ เมื่อท่านต้องการระบุ
โฟลเดอร์ที่มีไฟล์ MP3 ให้กด
TUNE/ + หรื อ −  ก่อน เพื่อเลือก
โฟลเดอร์ จากนั้นกด  หรื อ  
เพื่อเลือกไฟล์
3 กด CD PLAY/PAUSE () 

 ในกรณี ที่ใช้งานฟั งก์ชัั น CD หรือฟั งก์ชน
ั FM/AM

กด DISPLAY/ENTER  ซ�้ำ

เกี่ยวกับการจัดวางต�ำแหน่ งเครื่อง

ข้อควรระวัง

*2

เมื่อต้องการยกเลิ กตัวตัง้ เวลาปิ ดระบบ





2 กด SLEEP  ซ�้ำเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ตอ้ งการ

ค�ำแนะน�ำ

เครื่ องจะตั้งโปรแดรมแทร็ ค/ไฟล์และหมายเลขขั้นตอนการตั้ง
โปรแกรมก็จะปรากฏขึ้น

เล่นโฟลเดอร์ที่เลือก ( )*

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

ในระหว่างอยูใ่ นโหมดเล่นสุ่ ม ท่านไม่สามารถเลือกแทร็ ค/ไฟล์ก่อนหน้าโดยกด
  ได้

4 กด DISPLAY/ENTER 



1 กด SLEEP 

กด STOP ()  เพื่อยุติการเล่น จากนั้นกด PLAY MODE  ซ�้ำ
จนกว่าข้อความ “ ” หายไปจากจอแสดงผล

เมื่อท่านต้องการระบุโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ MP3 ให้กด TUNE/ +
หรื อ −  ก่อน เพื่อเลือกโฟลเดอร์ จากนั้นกด  หรื อ 
 เพื่อเลือกไฟล์

1)

ท่านสามารถตั้งค่าให้เครื่ องปิ ดการท�ำงานโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลา
ตามที่ต้ งั ไว้ได้

เมื่อต้องการยกเลิ กโหมดสุ่มเล่น

ท่านสามารถจัดล�ำดับการเล่นไฟล์/แทร็ คในแผ่นดิสก์ได้สูงสุ ดถึง
25 ไฟล์/แทร็ ค

เมื่อต้องการตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ ให้ดำ� เนินการดังต่อไปนี้

การใช้ตวั ตัง้ เวลาปิ ดระบบ

มีผทู ้ ี่ใช้โทรศัพท์มือถือหรื ออุปกรณ์อื่นที่สามารถส่ งคลื่นวิทยุอยูใ่ กล้ๆ
เครื่ องเสี ยงหรื อไม่ หากมี ให้ยา้ ยเครื่ องเสี ยงออกห่างจากอุปกรณ์ที่ส่ง
สัญญาณรบกวนดังกล่าว

มีเสียงฮัมเบาๆ ดังมาจากวิ ทยุ


นี่ไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ ท่านอาจได้ยนิ เสี ยงฮัมเบาๆ จากวิทยุ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั สถานะของแหล่งจ่ายไฟ

เสียงเบาหรือการรับสัญญาณไม่ดี

เปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหม่ท้ งั หมด
ี ี่อยูใ่ กล้ๆ
 ย้ายเครื่ องเสี ยงให้ออกห่ างจากทีวท
 ในการรับสัญญาณวิทยุ FM ให้ยดื สายอากาศออกจนสุ ดและปรับ
ต�ำแหน่งใหม่เพื่อให้รับสัญญาณ FM ได้ดีที่สุด ในการรับสัญญาณวิทยุ
AM ให้ปรับต�ำแหน่งตัวเครื่ องใหม่เพื่อให้รับสัญญาณได้ดีที่สุด
่ ายในอาคาร ให้รับฟังบริ เวณใกล้หน้าต่าง
 หากท่านอยูภ
หากวางโทรศั
พท์มือถือไว้ใกล้เครื่ องเสี ยง อาจได้ยนิ เสี ยงดังรบกวน

ออกจากเครื่ องเสี ยง พยายามอย่าน�ำโทรศัพท์เข้าใกล้เครื่ องเสี ยง


ภาพในทีวีสนไหว
ั่


หากท่านก�ำลังฟังรายการวิทยุ FM ใกล้ทีวโี ดยใช้สายอากาศภายใน
อาคาร ให้ยา้ ยเครื่ องเสี ยงออกห่างจากทีวี

เทป
เทปไม่เดิ น เมื่อกดปุ่ มการท�ำงาน


ปิ ดฝาครอบช่องใส่ เทปให้สนิท

ได้ยินเสียงรบกวนในระหว่างเล่น


นี่ไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ ท่านอาจได้ยนิ เสี ยงรบกวนเบื้องหลัง
(“เสี ยงฟ่ อรบกวน”) เสี ยงรบกวนจากกลไกหรื อเสี ยงรบกวนเนื่องจาก
การรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าในขณะเล่น

ปุ่ ม   ไม่ทำ� งานหรือเทปไม่เริ่ มเล่นหรือบันทึกเสียง


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แกะแผ่นป้ องกันการบันทึกทับออกแล้ว

การเล่น การบันทึกหรือการลบเทปที่มีคณ
ุ ภาพเสียง
ผิดเพีย้ นหรือคุณภาพไม่ดี

ท�ำความสะอาดตัวควบคุมความเร็ วของเทป ล้อยางกดเทป หัวฟัง/
หัวบันทึกและหัวลบ ส�ำหรับรายะเอียด โปรดดูที่ “การท�ำความสะอาด
หัวเทปและทางเดินเส้นเทป”
 ขจัดสนามแม่เหล็กออกจากหัวต่างๆ โดยใช้เครื่ องล้างสนามแม่เหล็ก
ส�ำหรับหัวเทปที่มีจำ� หน่ายทัว่ ไป
 ใช้เฉพาะเทป Type I (นอร์ มลั ) เท่านั้น เครื่ องเสี ยงไม่รองรับเทป Type
II (ไฮโพซิ ชนั ), Type III (เฟอร์โร-โครม) และ Type IV (เมทัล)


หลังจากได้ทำ� การแก้ไขตามวิธีที่แนะน�ำแล้ว หากยังคงประสบปั ญหาอยู่
ให้ถอดสายไฟฟ้ า AC ออกหรื อน�ำแบตเตอรี่ ท้ งั หมดออกจากเครื่ องเสี ยง
หลังจากที่ตวั แสดงสถานะทั้งหมดในจอแสดงผลหายไป ให้เสี ยบสาย
ไฟฟ้ า AC กลับเข้าที่อีกครั้ง หรื อใส่ แบตเตอรี่ กลับคืนที่เดิม หากปั ญหายัง
คงมีอยู่ โปรดปรึ กษาตัวแทนจ�ำหน่าย Sony ที่ใกล้บา้ นท่าน

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
รู ปแบบเสี ยงที่รองรับ
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)

ส่วนวิ ทยุ

ช่วงความถี่
รุ่ นของไต้หวันและไทย
FM: 87.50 MHz  108.00 MHz (ขั้นละ 50 kHz)
AM: 531 kHz  1,602 kHz (ขั้นละ 9 kHz)
รุ่ นของเกาหลี
FM: 87.5 MHz  108.0 MHz (ขั้นละ 100 kHz)
AM: 531 kHz  1,602 kHz (ขั้นละ 9 kHz)
ความถี่กลาง
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
สายอากาศ
FM: สายอากาศแบบชัก
AM: สายอากาศในตัวแบบแท่งเฟอร์ไรต์

ส่วนเครื่องเล่นเทป

ระบบบันทึกเสี ยง
4 แทร็ ค 2 ช่องเสี ยง แบบสเตอริ โอ
ระยะเวลาหมุนเทปเร็ ว
ประมาณ 150 s (วินาที) โดยใช้ตลับเทป C-60 ของ Sony
การตอบสนองความถี่
Type I (นอร์มลั ): 80 Hz – 10,000 Hz

สัญญาณเข้า

AUDIO IN
ช่องสัญญาณมินิแจ็คแบบสเตอริ โอ

สัญญาณออก

 (หูฟัง) ช่องสัญญาณมินิแจ็คแบบสเตอริ โอ
ส�ำหรับหูฟังขนาดอิมพีแดนซ์ 16   32 

ทัวไป
่

ล�ำโพง
แบบฟูลเรนจ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. 4  ชนิดกรวย (2)
ก�ำลังสัญญาณออก
1.7 W + 1.7 W (ที่ 4 , ความเพี้ยนของสัญญาณ 10%)
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ า
รุ่ นของไต้หวัน
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)
่รุ นของเกาหลี
220 V AC, 60 Hz (แหล่งจ่ายไฟฟ้ า AC)
9 V DC (แบตเตอรี่ R14 (ขนาด C) 6 ก้อน)
การใช้พลังงาน
11 W
น้อยกว่า 1 W (ในช่วงโหมดสแตนด์บาย)
อายุแบตเตอรี่ *1, *2
การเล่น CD
ประมาณ 10 ชัว่ โมง (ที่ระดับเสี ยงประมาณ 23)
การบันทึกสถานีวทิ ยุ FM
ประมาณ 23 ชัว่ โมง
การเล่นเทป
ประมาณ 15 ชัว่ โมง (ที่ระดับเสี ยงประมาณ 23)
*1 วัดโดยมาตรฐาน Sony อายุแบตเตอรี่ จริ งอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพ
เครื่ องเสี ยงหรื อสภาพการใช้งาน
*2 เมื่อใช้แบตเตอรี่ ชนิดอัลคาไลน์ของ Sony
ขนาด
ประมาณ 310 มม. × 140 มม. × 212 มม. (กว้าง/สู ง/ลึก) (รวมส่ วนที่ยนื่
ออกมา)
น�้ำหนัก
ประมาณ 1.9 กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่ )
ประมาณ 2.3 กก. (รวมแบตเตอรี่ )
จ�ำนวน
เครื่ องเสี ยง: 1 เครื่ อง

อุปกรณ์เสริ มที่ให้มาด้วย
สายไฟฟ้ า AC (1)

การออกแบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

หมายเหตุเกี่ยวกับใบอนุญาตและ
เครื่องหมายการค้า
เทคโนโลยีการเข้ารหัสเสี ยง MPEG Layer-3 และสิ ทธิบตั ร ได้รับ
อนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson
 ชื่อทางการค้าและเครื่ องหมายการค้าอื่นๆ เป็ นเครื่ องหมายการค้าและ
ชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ในคู่มือนี้ จะไม่มีการระบุ
เครื่ องหมาย ™ และ ®


