Sound Bar
คูม อื การใชงาน

HT-MT300

คําเตือน
หามติดตั้งอุปกรณนี้ในพื้นที่จํากัด เชน ตูห นังสือ
หรือตูติดตั้งกับที่
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม หามนํา
หนังสือพิมพ ผาปูโตะ มาน เปนตน มาปดชอง
ระบายอากาศของอุปกรณ หามใหอุปกรณสัมผัสกับ
แหลงกําเนิดเปลวไฟ (ตัวอยางเชน เทียนที่ติดไฟ)
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหมหรือไฟดูด
หามใหอุปกรณสัมผัสกับหยดหรือละอองน้ํา และ
หามวางวัตถุใดๆ ที่บรรจุของเหลว เชน แจกัน ไวบน
อุปกรณ
หากตัวเครื่องยังคงเสียบอยูกับเตาเสียบ AC แสดงวา
เครื่องยังไมถูกตัดออกจากการเชือ่ มตอกับแหลง
ไฟหลัก ถึงแมวา จะปดเครื่องไปแลวก็ตาม
เนื่องจากปลั๊กไฟหลักใชเพื่อตัดการเชื่อมตอกับ
แหลงไฟหลัก ดังนั้นควรเสียบปลั๊กตัวเครื่องเขากับ
เตาเสียบ AC ที่เสียบไดงาย หากสังเกตเห็นวาเครือ่ ง
มีความผิดปกติ ใหถอดปลั๊กไฟหลักออกจาก
เตาเสียบไฟ AC โดยทันที
เนื่องจากปลั๊กไฟหลักของอะแดปเตอร AC ใชเพื่อตัด
การเชื่อมตออะแดปเตอร AC ออกจากแหลงจายไฟ
หลัก ดังนั้นควรเสียบปลั๊กตัวเครื่องเขากับเตาเสียบ
AC ที่เสียบไดงา ย หากสังเกตเห็นวาเครื่องมีความ
ผิดปกติ ใหถอดปลั๊กไฟหลักออกจากเตาเสียบไฟ AC
โดยทันที
หามใหแบตเตอรีห่ รืออุปกรณที่มีแบตเตอรี่บรรจุอยู
สัมผัสกับความรอนมากเกินไป เชน แสงแดดและไฟ
ใชงานภายในอาคารเทานั้น

2TH

สายเคเบิ้ลที่แนะนํา
ตองใชสายเคเบิล้ และคอนเน็คเตอรที่หุมฉนวน
และตอสายดินอยางถูกตองเพื่อเชื่อมตอกับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายและ/หรืออุปกรณรอบขาง

สําหรับ Bar Speaker
ปายชือ่ ติดตัง้ อยูที่ดานลาง

สําหรับอะแดปเตอร AC
ปายหมายเลขรุนและหมายเลขซีเรียลของ
อะแดปเตอร AC จะอยูที่ดานลางของอะแดปเตอร AC

การใชฟงกชั่นตางๆ

สารบัญ
การตั้งคาพืน้ ฐาน

คูม อื เริม่ ตนใชงาน
 (เอกสารแยก
ตางหาก)

เกี่ยวกับคูมือการใชงานนี้ ............................... 3
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เกี่ยวกับคูมือการใชงานนี้
• คําแนะนําตางๆ ในคูมือการใชงานนี้จะอธิบายถึง

การควบคุมบนรีโมทคอนโทรล

• ภาพบางภาพเปนเพียงภาพตัวอยางประกอบ

ซึ่งอาจแตกตางไปจากผลิตภัณฑจริง

• คาเริม
่ ตนจะมีการขีดเสนใตกํากับไวในคําอธิบาย

ของแตละคุณสมบัติ

3TH

ภายในกลองประกอบดวย
•

• อะแดปเตอร AC (1)

Bar Speaker (1)
• สายไฟ AC (1)

•

ลําโพงเสียงทุม (1)
• แผนรองลําโพงสําหรับลําโพงเสียงทุม (4)

• คูมือเริม
่ ตนใชงาน
•

รีโมทคอนโทรล (1)

• คูมือการใชงาน

•

แบตเตอรี่ R03 (ขนาด AAA) (2)

•

สายภาพดิจิตอล (1)

4TH

คําอธิบายชิ้นสวนและการควบคุม
ในภาพประกอบจะไมแสดงรายละเอียด

Bar Speaker (ตัวเครื่องหลัก)
ดานหนา



เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล
เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอรรโี มท
คอนโทรลเพื่อใชงานระบบ



เครือ่ งหมาย N (หนา 19)
เมื่อใชงานฟงกชั่น NFC ใหแตะอุปกรณที่รองรับ
NFC เขากับเครื่องหมายนี้



ปุม



ปุม BLUETOOTH PAIRING (หนา 18)



ปุม +/– (ระดับเสียง)



ปุม  (เปด/ปด)
เปดระบบหรือตั้งคาใหอยูในโหมดพรอมใชงาน



ไฟแสดง
สําหรับรายละเอียด โปรดดู “เกี่ยวกับไฟแสดง
บนตัวเครื่องหลัก” (หนา 6)

(เลือกสัญญาณเขา) (หนา 12)

5TH

เกี่ยวกับไฟแสดงบนตัวเครื่องหลัก
การติดสวางและกะพริบของไฟแสดงบนตัวเครือ่ งหลักจะระบุสัญญาณเขาหรือสถานะของอุปกรณสงสัญญาณ
เขา
ไฟแสดง

สถานะ
• ติดสวาง: เลือกสัญญาณเขา TV
• กะพริบ 1 ครั้ง: ขณะเปลี่ยนระดับเสียง/ระดับเสียงของลําโพงเสียงทุม
• ติดสวางเปนสีน้ําเงิน: การเชื่อมตอ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ (เลือกสัญญาณเขา
• กะพริบ 1 ครั้ง: ขณะเปลี่ยนระดับเสียง/ระดับเสียงของลําโพงเสียงทุม
• กะพริบเร็วๆ เปนสีน้ําเงิน: ระหวางสถานะเตรียมพรอมการจับคู
• กะพริบเปนสีน้ํา เงิน: กํา ลังทํา การเชื่อมตอ BLUETOOTH

BLUETOOTH)

• ติดสวาง: เลือกสัญญาณเขา USB
• กะพริบ 1 ครั้ง: ขณะเปลี่ยนระดับเสียง/ระดับเสียงของลําโพงเสียงทุม
• กะพริบเร็วๆ: ขณะอานขอมูลของอุปกรณ USB ที่เชื่อมตออยู
• กะพริบ 2 ครั้งซ้ํา ๆ: เมื่อเชื่อมตออุปกรณที่ไมรองรับ
• ติดสวาง: เลือกสัญญาณเขาอนาล็อก
• กะพริบ 1 ครั้ง: ขณะเปลี่ยนระดับเสียง/ระดับเสียงของลําโพงเสียงทุม
• ติดสวาง:

เลือกเอฟเฟกตเสียง (หนา 15)

ไฟแสดงจะกะพริบเมื่อเปด/ปดการตั้งคาฟงกชนั่ หรือใชงานรีโมทคอนโทรล
ไฟแสดง

6TH

สถานะ
• กะพริบ 2 ครั้ง: หนึ่งในฟงกชั่นตอไปนี้จะถูกตั้งคาเปนเปด
– Dolby DRC (หนา 16)
– พรอมใชงาน BLUETOOTH (หนา 21)
– พรอมใชงานอัตโนมัติ (หนา 23)
– โหมดโซฟา (หนา 24)
– การลดทอนสัญญาณ (หนา 25)
• กะพริบ 2 ครั้ง: หนึ่งในฟงกชั่นตอไปนี้จะถูกตั้งคาเปนปด
– Dolby DRC (หนา 16)
– พรอมใชงาน BLUETOOTH (หนา 21)
– พรอมใชงานอัตโนมัติ (หนา 23)
– โหมดโซฟา (หนา 24)
– การลดทอนสัญญาณ (หนา 25)
• กะพริบ 2 ครั้ง: ชองสัญญาณเสียงถูกตั้งคาไวที่ตัวเครื่องหลัก (หนา 23)
หรือหนึ่งในฟงกชั่นตอไปนี้ถูกตั้งคาเปนเปด
– โหมดกลางคืน (หนา 15)
– โหมดเสียงพูด (หนา 16)
• ติดสวางเปนเวลา 2 วินาที แลวดับลง: เอฟเฟกตเสียงถูกตั้งไวที่ CLEAR AUDIO+
• กะพริบสลับกัน: ลําโพงเสียงทุมพยายามเชื่อมตอกับระบบผานทางฟงกชั่น Secure Link (หนา 22)
• กะพริบ 2 ครั้ง: ชองสัญญาณเสียงถูกตั้งคาไวที่ลําโพงเสียงทุม (หนา 23)
หรือหนึ่งในฟงกชั่นตอไปนี้ถูกตั้งคาเปนปิด
– โหมดกลางคืน (หนา 15)
– โหมดเสียงพูด (หนา 16)

ไฟแสดง

สถานะ
• กะพริบ

2 ครั้ง: ชองสัญญาณเสียงถูกตั้งคาไวที่ตัวเครื่องหลัก/ลําโพงเสียงทุม (หนา 23)
• กะพริบ

3 ครั้ง: ระดับเสียง/ระดับเสียงของลําโพงเสียงทุมถูกตั้งคาไวที่ดังสุด/เบาสุด

• กะพริบซ้ํา ๆ: ปดเสียงไว
• กะพริบเปนเวลา 10

วินาที และระบบปดการทํางาน: คุณสมบัติ
การปองกันเปดทํางาน (หนา 28)
• กะพริบชาๆ : ระบบเขาสูโหมดพรอมใชงานโดยฟงกชั่นพรอมใชงาน
อัตโนมัติ

7TH

ดานหลัง



พอรต



ชองเสียบ ANALOG IN



ชองเสียบ TV IN (OPTICAL)



ชองเสียบ DC IN

8TH

(USB) (หนา 13)

ลําโพงเสียงทุม




ปุม  (เปด/ปด)
เปดลําโพงเสียงทุมหรือตั้งคาใหอยูในโหมด
พรอมใชงาน
ไฟแสดงการทํางาน
– ติดสวางเปนสีแดง: ลําโพงเสียงทุมอยูใน
โหมดพรอมใชงาน
– ติดสวางเปนสีเขียว: ลําโพงเสียงทุมเชือ่ มตอ
กับระบบ
– ติดสวางเปนสีสม: ลําโพงเสียงทุมเชื่อมตอกับ
ระบบผานทางฟงกชั่น Secure Link
– กะพริบเปนสีเขียว: ลําโพงเสียงทุมพยายาม
เชื่อมตอกับระบบ
– กะพริบเปนสีสม: ลําโพงเสียงทุมพยายาม
เชื่อมตอกับระบบผานทางฟงกชั่น Secure
Link
– กะพริบเปนสีแดง: คุณสมบัติการปองกันของ
ลําโพงเสียงทุมเปดทํางาน (หนา 27)



ปุม SECURE LINK (หนา 22)



ชองระบายอากาศ
เพื่อความปลอดภัย หามปดชองระบายอากาศ

9TH

รีโมทคอนโทรล
ปุมบางปุมจะทํางานแตกตางกันตามระยะเวลาใน
การกดปุม ไอคอนดานลางนี้จะเปนตัวระบุระยะเวลา
ในการกดปุม
• : กดปุม
•
: กดปุมคางไวเปนเวลา 5 วินาที



TV (หนา 12)
เลือกทีวีที่เชื่อมตอเขากับชองเสียบ TV IN
(OPTICAL) สําหรับขับเสียง



BLUETOOTH (หนา 19)
เปดฟงกชั่น BLUETOOTH บนระบบ



USB (หนา 13)
เลือก USB ที่เชื่อมตอเขากับพอรต
สําหรับขับเสียง



(USB)

ANALOG
: เลือกทีวีที่เชื่อมตอเขากับชองเสียบ
ANALOG IN สําหรับขับเสียง (หนา 12)
: เปด/ปดฟงกชั่นการลดทอนสัญญาณ
เสียง (หนา 25)

  (ระดับเสียง) +*/–

ปรับระดับเสียง


SW  (ระดับเสียงของลําโพงเสียงทุม)
+/– (หนา 17)
ปรับระดับเสียงของลําโพงเสียงทุม

 / (กอนหนา/ถัดไป)

(หนา 13, 18)

ไปที่จุดเริ่มตนของไฟลกอนหนาหรือไฟลถัดไป


–
+ (เลือก) (หนา 13)
สับเปลี่ยนระหวางโฟลเดอรกอนหนาและ
โฟลเดอรถัดไปที่ตอ งการเลนสําหรับการเลน
อุปกรณ USB



CLEAR AUDIO+
: เลือก CLEAR AUDIO+ สําหรับเอฟเฟกต
เสียง (หนา 15)
: เปดโหมด secure link (หนา 22)

  (เปด/ปด)

เปดระบบหรือตั้งคาใหอยูในโหมดพรอมใชงาน

10TH



AUDIO*
: เลือกชองสัญญาณเสียงสําหรับ
การถายทอดสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ Dolby
Digital (หนา 23)
: เปด/ปดฟงกชั่น Dolby DRC (หนา 16)



VOICE
: เปด/ปดโหมดเสียงพูด (หนา 16)
: เปด/ปดโหมดโซฟา (หนา 24)



NIGHT
: เปด/ปดโหมดกลางคืน (หนา 15)
: เปด/ปดโหมดพรอมใชงาน
BLUETOOTH (หนา 21)

  (ปดเสียง)

ปดเสียงชั่วคราว
  (เลน/หยุดชั่วคราว)* (หนา 13, 18)

หยุดเลนชัว่ คราวหรือเลนตอ


*

MOVIE/MUSIC
: เลือก MOVIE หรือ MUSIC สําหรับ
เอฟเฟกตเสียง (หนา 15)
: เปด/ปดฟงกชั่นพรอมใชงานอัตโนมัติ
(หนา 23)

ปุม AUDIO,  และ  + จะมีจุดนูนอยูบ นปุม
ใหใชจุดนูนนี้เปนตัวควบคุมระหวางการใชงาน

11TH

TV

ทีวีที่เชื่อมตอกับชองเสียบ TV IN (OPTICAL)

การรับฟงเสียง

ANALOG

ทีวีที่เชื่อมตอกับชองเสียบ ANALOG IN

การรับฟงเสียงทีวีและ
อุปกรณอื่นๆ

BLUETOOTH

อุปกรณ BLUETOOTH ที่รองรับ A2DP
สําหรับรายละเอียด โปรดดู “การฟงเพลง/เสียง
โดยใชฟงกชั่น BLUETOOTH” (หนา 18)
USB

อุปกรณ USB ที่เชื่อมตอเขากับพอรต (USB)
สําหรับรายละเอียด โปรดดู “การฟงเพลงจาก
อุปกรณ USB” (หนา 13)

TV
BLUETOOTH
USB
ANALOG
 +/–

2

ปรับระดับเสียง
• ปรับระดับเสียงโดยกด  +/– บนรีโมท
คอนโทรล
• ปรับระดับเสียงของลําโพงเสียงทุมโดยกด
SW  +/– บนรีโมทคอนโทรล (หนา 17)

เคล็ดลับ
SW  +/–

1

กด TV, ANALOG, BLUETOOTH หรือ USB
เพื่อเลือกสัญญาณเขาของอุปกรณที่
เชื่อมตอที่ตองการ
ไฟแสดงของสัญญาณเขาที่เลือกบนตัวเครื่อง
หลักจะติดสวางขึ้น

12TH

หากทานกด
บนตัวเครื่องหลัก อุปกรณจะเปลี่ยน
ไปตามลําดับดังนี้
TV  BLUETOOTH  USB  ANALOG

การฟงเพลงจากอุปกรณ USB

USB

5

กด –
+ เพื่อสับเปลี่ยนระหวาง
โฟลเดอรกอนหนาและโฟลเดอรถัดไป
ที่ตองการเลน
ทานสามารถไปที่จุดเริ่มตนของไฟลกอนหนา
หรือไฟลถัดไปไดโดยใช / บน
รีโมทคอนโทรล
ปรับระดับเสียง
• ปรับระดับเสียงโดยกด  +/– บนรีโมท
คอนโทรล
• ปรับระดับเสียงของลําโพงเสียงทุมโดยกด
SW  +/– บนรีโมทคอนโทรล (หนา 17)

หมายเหตุ

 +/–

SW  +/–

หามถอดอุปกรณ USB ออกขณะกําลังทํางาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ กับขอมูลหรือ
อุปกรณ USB ใหปดระบบกอนทีจ่ ะเชื่อมตอหรือกอนที่
จะถอดอุปกรณ USB ออก


/

–

1

+

ลําดับการเลนเพลง
หากมีโฟลเดอรอยูในอุปกรณ USB ไฟลเพลงจะเลน
ตามลําดับจากไฟลเพลงในลําดับชั้นที่ 1
ลําดับในการเลนไฟลเพลงอาจแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับระบบไฟลของอุปกรณ USB

เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับพอรต
(USB)
ลําดับชั้นที่ 1

ลําดับชั้นที่ 2

: โฟลเดอร

2
3

: ไฟลเพลง

กด USB
กด  (เลน/หยุดชั่วคราว)

13TH

µ¦¦´¢{Á¸¥

ทานสามารถเลนไฟลเพลงที่บันทึกอยูในอุปกรณ
USB ที่เชื่อมตออยูได
ดูประเภทของไฟลที่สามารถเลนไดจาก
“ประเภทไฟลที่สามารถเลนได” (หนา 32)

4

ระบบไฟล

ลําดับการเลนโฟลเดอรและ
ไฟลเพลง

FAT32

ลําดับวันที่และเวลาที่บันทึก
(เกาไปหาใหม)

NTFS

ลําดับชื่อโฟลเดอรหรือชื่อไฟล

เคล็ดลับ
ทานสามารถเลือกวิธีการเลนโดยการใช SongPal
(หนา 20)

14TH

การเลือกเอฟเฟกตเสียง

การตั้งคาเอฟเฟกตเสียงให
เหมาะกับแหลงสัญญาณเสียง

ทานสามารถบีบอัดเสียงตามขอมูลในเนื้อหาโดยการ
ตัง้ คาโหมดกลางคืนเปนเปด
เสียงที่ออกนั้นจะเบาโดยที่ไมสูญเสียความแมนยํา
และความชัดเจนของเสียงพูด

CLEAR AUDIO+
MOVIE/MUSIC

กด CLEAR AUDIO+ หรือ MOVIE/MUSIC เพื่อ
เลือกเอฟเฟกตเสียง
เมื่อเลือก MOVIE หรือ MUSIC ใหกด MOVIE/
MUSIC ซ้ําๆ
CLEAR AUDIO+
ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงดวยสนามเสียงที่
Sony แนะนํา สนามเสียงจะถูกปรับใหเหมาะสม
โดยอัตโนมัติตามเนื้อหาและฟงกชั่นที่เลน
ไฟแสดง MOVIE และ MUSIC จะติดสวางเปนเวลา
2 วินาที แลวดับลง
MOVIE
เครื่องจะเลนเสียงโดยใชเอฟเฟกตเสียงรอบทิศทาง
เสียงจึงมีความสมจริงและทรงพลังทําใหเหมาะกับ
การรับชมภาพยนตร
ไฟแสดง MOVIE จะติดสวาง

NIGHT

กด NIGHT เพื่อตั้งคาฟงกชั่นนี้เปนเปดหรือปด
เปดโหมดกลางคืน
ไฟแสดง MOVIE และ MUSIC จะกะพริบ 2 ครั้ง
ปดโหมดกลางคืน
ไฟแสดง MOVIE จะกะพริบ 2 ครั้ง
หมายเหตุ

เมื่อทานปดระบบ โหมดกลางคืนจะถูกตั้งเปนปด
โดยอัตโนมัติ

MUSIC
เอฟเฟกตเสียงนี้จะเหมาะกับการฟงเพลง
ไฟแสดง MUSIC จะติดสวาง

15TH

การเลือกเอฟเฟกตเสียง

ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับเอฟเฟกตเสียงที่ได
ตั้งคาไวใหเหมาะสมกับแหลงสัญญาณเสียงแตละ
ประเภทไดอยางงายดาย

การเพลิดเพลินกับเสียงคมชัด
ที่ระดับเสียงต่ําในเวลา
กลางคืน (NIGHT)

การทําใหเสียงพูดชัดเจน
ยิ่งขึ้น (VOICE)
ทานสามารถทําใหเสียงพูดชัดเจนยิ่งขึ้นไดโดย
การตัง้ คาโหมดเสียงพูดเปนเปด

VOICE

การปรับเสียงที่ระดับเสียงต่ํา
ใหฟงไดชัดเจนขึ้นโดยการ
บีบอัดชวงไดนามิค
ฟงกชั่นนี้จะทํางานเฉพาะเมื่อเลนสัญญาณ Dolby
Digital ของอุปกรณที่เชื่อมตอเขากับชองเสียบ TV IN
(OPTICAL) เทานั้น เมื่อทานตัง้ คา Dolby DRC
(การควบคุมชวงไดนามิค) เปนเปด ชวงไดนามิคของ
สัญญาณเสียง (ชวงระหวางเสียงดังสุดและเบาสุด)
จะถูกบีบอัด ทําใหสามารถไดยินเสียงที่ระดับเสียงต่ํา
ชัดเจนขึ้น

AUDIO

กด VOICE เพื่อตั้งคาฟงกชั่นนี้เปนเปดหรือปด
เปดโหมดเสียงพูด
ไฟแสดง MOVIE และ MUSIC จะกะพริบ 2 ครั้ง
ปดโหมดเสียงพูด
ไฟแสดง MOVIE จะกะพริบ 2 ครั้ง

กด AUDIO คางไว เปนเวลา 5 วินาที เพือ่ ตั้งคา
ฟงกชั่นนี้เปนเปดหรือปด
เปด Dolby DRC
ไฟแสดง USB และ ANALOG จะกะพริบ 2 ครั้ง
ปด Dolby DRC
ไฟแสดง USB จะกะพริบ 2 ครั้ง

16TH

การปรับระดับเสียงของลําโพง
เสียงทุม
ลําโพงเสียงทุมไดรับการออกแบบมาสําหรับเลน
เสียงทุมหรือเสียงความถี่ต่ํา

การเลือกเอฟเฟกตเสียง

SW  +/–

กด SW (ระดับเสียงของลําโพงเสียงทุม)  +/–
เพื่อปรับระดับเสียงของลําโพงเสียงทุม
หมายเหตุ

เมื่อแหลงสัญญาณเขามีเสียงทุม นอย เชน รายการทีวี
ทานอาจไมคอยไดเสียงทุม จากลําโพงเสียงทุม

17TH

3
การฟงเพลง/เสียงโดยใชฟงกชั่น
BLUETOOTH

การฟงเพลงจากอุปกรณ
เคลื่อนที่
ทานสามารถฟงเพลงที่บันทึกอยูในอุปกรณเคลือ่ นที่
เชน สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต ผานทางการเชื่อมตอ
ไรสายโดยการเชื่อมตอระบบและอุปกรณเคลื่อนที่
เขากับฟงกชั่น BLUETOOTH
เมื่อเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนที่กับฟงกชั่น
BLUETOOTH ทานจะสามารถควบคุมโดยใชแค
รีโมทคอนโทรลที่ใหมาไดโดยที่ไมจําเปนตองเปด TV

4
5

ตรวจสอบใหแนใจวาไฟแสดง BLUETOOTH
บนตัวเครื่องหลักติดสวางเปนสีน้ําเงิน
การเชื่อมตอระหวางระบบกับอุปกรณเคลือ่ นที่
เสร็จสมบูรณ
เริ่มเลนเสียงโดยใชแอพเพลงบนอุปกรณ
เคลื่อนที่ที่เชื่อมตอ
เสียงจะออกจากตัวเครื่องหลัก
ปรับระดับเสียง
• ปรับระดับเสียงโดยกด  +/– บนรีโมท
คอนโทรล
• ปรับระดับเสียงของลําโพงเสียงทุมโดยกด
SW  +/– บนรีโมทคอนโทรล (หนา 17)
•  และ / บนรีโมทคอนโทรล
สามารถใชกับฟงกชนั่ BLUETOOTH ได

หมายเหตุ

การฟงเพลงโดยการจับคูกับอุปกรณ
เคลื่อนที่

1

กด BLUETOOTH PAIRING บนตัวเครื่อง
หลัก
ระบบจะเขาสูโหมดจับคู และไฟแสดง
BLUETOOTH จะกะพริบเร็วๆ
BLUETOOTH
PAIRING

BLUETOOTH

ไฟแสดง
BLUETOOTH

2

เปดฟงกชั่น BLUETOOTH จากนั้นเลือก
“HT-MT300/301” หลังจากคนหาบนอุปกรณ
เคลื่อนที่
หากจําเปนตองปอนรหัสผาน ใหปอน “0000”

18TH

• ทานสามารถจับคูอป
ุ กรณ BLUETOOTH ไดถึง 10

เครื่อง หากจับคูอุปกรณ BLUETOOTH เครื่องที่ 11
อุปกรณที่เชื่อมตอแรกสุดจะถูกแทนทีด่ วยเครื่องใหม
• ทําการจับคูอุปกรณเคลื่อนที่เครื่องทีส่ องและเครื่อง
อื่นๆ

เคล็ดลับ
ทานสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอของฟงกชั่น
BLUETOOTH ไดโดยการตรวจสอบสถานะของไฟแสดง
BLUETOOTH (หนา 6)

การฟงเพลงจากอุปกรณเคลื่อนที่
ที่จับคูแลว

การเชื่อมตอกับอุปกรณเคลื่อนที่
โดยใชฟงกชั่น One-Touch (NFC)
เมื่อถืออุปกรณเคลือ่ นที่ที่รองรับ NFC เชน
สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตใกลกับเครื่องหมาย N ของ
ตัวเครื่องหลัก ระบบจะเปดโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะ
ทําการจับคูและเชื่อมตอ BLUETOOTH โดยอัตโนมัติ

BLUETOOTH

SW  +/–

1
2
3
4
5

เปดฟงกชั่น BLUETOOTH ของอุปกรณ
เคลื่อนที่

1
2

เปดฟงกชั่น NFC ของอุปกรณเคลื่อนที่
นําอุปกรณเคลื่อนที่มาสัมผัสกับ
เครื่องหมาย N ของตัวเครื่องหลัก
ใหสัมผัสจนกระทั่งอุปกรณเคลือ่ นที่สั่นและมี
ขอความปรากฏบนอุปกรณเคลื่อนที่
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อจับคู
ตัวเครื่องหลักกับอุปกรณเคลือ่ นที่ใหเสร็จ
เรียบรอย

กด BLUETOOTH
ระบบจะเชื่อมตอกับอุปกรณ BLUETOOTH
ที่เชื่อมตอลาสุดอีกครัง้ โดยอัตโนมัติ
ตรวจสอบใหแนใจวาไฟแสดง BLUETOOTH
ติดสวางเปนสีน้ําเงิน
การเชื่อมตอระหวางระบบกับอุปกรณเคลือ่ นที่
เสร็จสมบูรณ
เริ่มเลนเสียงโดยใชแอพเพลงบนอุปกรณ
เคลื่อนที่ที่เชื่อมตอ
เสียงจะออกจากตัวเครื่องหลัก
ปรับระดับเสียง
• ปรับระดับเสียงโดยกด  +/– บนรีโมท
คอนโทรล
• ปรับระดับเสียงของลําโพงเสียงทุมโดยกด
SW  +/– บนรีโมทคอนโทรล (หนา 17)

ไฟแสดง
BLUETOOTH

19TH
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 +/–

อุปกรณที่รองรับ
สมารทโฟน แท็บเล็ต และเครื่องเลนเพลงทีม่ ีฟงกชั่น
NFC ในตัว (OS: Android™ 2.3.3 หรือใหมกวา
ไมรวม Android 3.x)

3
4
5

ตรวจสอบใหแนใจวาไฟแสดง BLUETOOTH
ติดสวางเปนสีน้ําเงิน
การเชื่อมตอระหวางระบบกับอุปกรณเคลื่อนที่
เสร็จสมบูรณ
เริ่มเลนเสียงโดยใชแอพเพลงบนอุปกรณ
เคลื่อนที่ที่เชื่อมตอ
เสียงจะออกจากระบบ
ปรับระดับเสียง
• ปรับระดับเสียงโดยกด  +/– บนรีโมท
คอนโทรล
• ปรับระดับเสียงของลําโพงเสียงทุมโดยกด
SW  +/– บนรีโมทคอนโทรล (หนา 17)

การหยุดเลนโดยใชฟงกชั่น One-Touch
นําอุปกรณเคลื่อนที่มาสัมผัสกับเครือ่ งหมาย N
ของตัวเครือ่ งหลักอีกครั้ง
BLUETOOTH จะถูกตัดการเชือ่ มตอ
หมายเหตุ
• ทานอาจตองปฏิบัติตามรายการตอไปนี้บนอุปกรณ

เคลื่อนทีข่ องทานไวลวงหนาโดยขึน้ อยูกับอุปกรณ
ของทาน
– เปดฟงกชั่น NFC
– ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “NFC Easy Connect”
จาก Google Play™ และเริ่มแอพพลิเคชั่น
(ในบางประเทศ/ภูมิภาคอาจไมมีแอพพลิเคชั่นนี้)
สําหรับรายละเอียด ใหอา งอิงจากคูมือการใชงาน
อุปกรณของทาน
• หากอุปกรณเคลื่อนที่ของทานเปนอุปกรณแบบเขาสู
โหมดพรอมใชงานตามแรงแมเหล็ก อาจไมสามารถ
ทําการเชื่อมตอกับ NFC ได เมื่อฟงกชั่น One-Touch
ไมสามารถใชงานได ใหทําการเชื่อมตอโดยใชฟงกชั่น
BLUETOOTH (หนา 18)
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การฟงเพลงจากอุปกรณ
เคลื่อนที่ที่มี SongPal
สิ่งที่ SongPal สามารถทําได
SongPal เปนแอพพลิเคชัน่ สําหรับควบคุมอุปกรณ
เสียงของ Sony ที่รองรับโดยใชอุปกรณเคลือ่ นที่ เชน
สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต
สําหรับรายละเอียดของ SongPal ใหอางอิงจาก URL
ตอไปนี้
http://info.songpal.sony.net/help/
การติดตั้ง SongPal ลงบนอุปกรณเคลื่อนที่ของทาน
จะทําใหทานสามารถดําเนินการตอไปนี้ได

การตั้งคาเสียงของระบบ
ทานสามารถปรับแตงเสียงไดอยางงายดาย หรือใช
การตั้งคา CLEAR AUDIO+ ที่ Sony แนะนํา

การเพลิดเพลินกับเพลงบนอุปกรณ USB
ทานสามารถเลนเพลงจากอุปกรณที่เชื่อมตอกับ
พอรต (USB) บนตัวเครื่องหลักได
ทานสามารถทําการตั้งคาและเปลี่ยนแปลงการตัง้ คา
การเลนสุมและการเลนซ้ําไดจาก SongPal เทานั้น
หมายเหตุ

สิ่งทีท่ านสามารถควบคุมดวย SongPal จะแตกตางกัน
ขึ้นอยูก ับอุปกรณที่เชื่อมตอ ขอมูลจําเพาะและรูปแบบ
ของแอพพลิเคชั่นอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา

การใช SongPal

1
2

เชื่อมตอระบบกับอุปกรณเคลื่อนที่ดวย
ฟงกชั่น BLUETOOTH (หนา 18) หรือฟงกชั่น
NFC (หนา 19)

หากระบบมีขอมูลการจับคูอยูแลว ทานจะสามารถ
เปดระบบและรับฟงเพลงจากอุปกรณ BLUETOOTH
ไดแมวาระบบจะอยูในโหมดพรอมใชงาน โดยการ
ตัง้ คาโหมดพรอมใชงาน BLUETOOTH เปนเปด
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3
4

ติดตั้งแอพ SongPal ฟรีลงในอุปกรณ
เคลื่อนที่
คนหา SongPal ใน Google Play หรือ App
Store และติดตั้งลงในอุปกรณเคลื่อนที่ของทาน

การเปดระบบโดยการใชงาน
อุปกรณ BLUETOOTH

เปด SongPal
ใชงานโดยปฏิบัติตามหนาจอของ SongPal

หมายเหตุ

ใช SongPal เวอรชั่นลาสุด
NIGHT

กด NIGHT คางไว เปนเวลา 5 วินาที เพื่อตั้งคา
ฟงกชั่นนี้เปนเปดหรือปด
เปดโหมดพรอมใชงาน BLUETOOTH

ไฟแสดง USB และ ANALOG จะกะพริบ 2 ครั้ง
ปดโหมดพรอมใชงาน BLUETOOTH

ไฟแสดง USB จะกะพริบ 2 ครั้ง
หมายเหตุ

ขณะที่เปดโหมดพรอมใชงาน BLUETOOTH การใช
พลังงานขณะระบบอยูในโหมดเตรียมพรอมจะเพิ่มขึ้น

21TH

การใชฟงกชั่นตางๆ

การเปดใชงานการสง
สัญญาณแบบไรสายระหวาง
ตัวเครื่องที่กําหนด (SECURE
LINK)
ทานสามารถกําหนดการเชื่อมตอแบบไรสายเพื่อ
เชื่อมตอตัวเครื่องหลักเขากับลําโพงเสียงทุมไดโดยใช
ฟงกชั่น Secure Link ฟงกชั่นนี้สามารถปองกัน
สัญญาณรบกวนได ในกรณีที่ทานใชผลิตภัณฑไรสาย
หลายเครือ่ ง หรือเพื่อนบานของทานใชผลิตภัณฑ
ไรสาย

SECURE LINK
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CLEAR AUDIO+

1
2

กด SECURE LINK ที่ดานหลังของลําโพง
เสียงทุม
ไฟแสดงการทํางานบนลําโพงเสียงทุมกะพริบ
เปนสีสม
กดปุม CLEAR AUDIO+ คางไว เปนเวลา
5 วินาที
ไฟแสดง USB และ ANALOG จะกะพริบ
2 ครัง้ จากนั้นไฟแสดง MOVIE และ MUSIC
จะกะพริบสลับกัน
เมื่อตัวเครือ่ งหลักเชื่อมตอเขากับลําโพง
เสียงทุมแลว ไฟแสดงจะหยุดกะพริบ
หากการเชื่อมตอลมเหลว ไฟแสดง MOVIE
และ MUSIC จะติดสวางเปนเวลา 5 วินาที
ใหลองทําตามขั้นตอนขางตนซ้ําอีกครั้ง

การเพลิดเพลินกับเสียงที่
ถายทอดสัญญาณแบบ
มัลติเพล็กซ (AUDIO)
ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่ถายทอด
สัญญาณแบบมัลติเพล็กซไดเมื่อระบบไดรับสัญญาณ
ถายทอดแบบมัลติเพล็กซ Dolby Digital

การลดการใชพลังงาน
การใชงานระบบระหวางโหมดการลดการใชพลังงาน
ใหเปลี่ยนการตัง้ คาตอไปนี้

Off ระบบโดยการตรวจสอบสถานะ
การใชงาน

AUDIO

MOVIE/MUSIC

กด AUDIO ซ้ําๆ
ชองสัญญาณจะเปลี่ยนไปตามลําดับดังนี้
ตัวเครื่องหลัก  ลําโพงเสียงทุม  ตัวเครือ่ งหลัก/
ลําโพงเสียงทุม
ตัวเครื่องหลัก
ขับเสียงเฉพาะชองสัญญาณตัวเครื่องหลัก
ไฟแสดง MOVIE และ MUSIC จะกะพริบ 2 ครั้ง
ลําโพงเสียงทุม
ขับเสียงเฉพาะชองสัญญาณลําโพงเสียงทุม
ไฟแสดง MOVIE จะกะพริบ 2 ครั้ง
ตัวเครื่องหลัก/ลําโพงเสียงทุม
เสียงตัวเครื่องหลักจะถูกขับออกจากลําโพงซาย
และเสียงลําโพงเสียงทุมจะถูกขับออกจากลําโพงขวา
ไฟแสดง MUSIC จะกะพริบ 2 ครั้ง

กด MOVIE/MUSIC คางไว เปนเวลา 5 วินาที
เพื่อตั้งคาฟงกชั่นนี้เปนเปดหรือปด
เปดฟงกชั่นพรอมใชงานอัตโนมัติ
ไฟแสดง USB และ ANALOG จะกะพริบ 2 ครั้ง
ปดฟงกชั่นพรอมใชงานอัตโนมัติ
ไฟแสดง USB จะกะพริบ 2 ครั้ง

หมายเหตุ

การรับสัญญาณ Dolby Digital ทานจําเปนตอง
เชื่อมตอทีวีหรืออุปกรณอื่นๆ เขากับชองเสียบ TV IN
(OPTICAL) ดวยสายภาพดิจิตอล (ใหมา)
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เมื่อทานตั้งคาฟงกชนั่ พรอมใชงานอัตโนมัติเปนเปด
ระบบจะเขาสูโหมดพรอมใชงานโดยอัตโนมัติเมือ่ ทาน
ไมไดใชงานระบบเปนเวลาประมาณ 20 นาที และ
ระบบจะไมรับสัญญาณเขา

การประหยัดพลังงานดวยโหมดพรอม
ใชงาน
การประหยัดพลังงานขณะอยูในโหมดพรอมใชงาน
ใหตั้งคาโหมดพรอมใชงาน BLUETOOTH เปนปด
(หนา 21)
การตัง้ คาเริ่มตนคือเปด

การปรับเสียงของลําโพง
เสียงทุม ใหเหมาะสมทีส่ ุด
เมื่อติดตั้งไวใตโซฟา
ทานสามารถปรับเสียงของลําโพงเสียงทุมที่ติดตั้งไว
ใตโซฟาใหเหมาะสมที่สุดไดโดยการตั้งคาโหมดโซฟา
เปนเปด

VOICE

กด VOICE คางไว เปนเวลา 5 วินาที เพือ่ ตั้งคา
ฟงกชั่นนี้เปนเปดหรือปด
เปดโหมดโซฟา
ไฟแสดง USB และ ANALOG จะกะพริบ 2 ครั้ง
ปดโหมดโซฟา
ไฟแสดง USB จะกะพริบ 2 ครั้ง
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การตั้งคาฟงกชั่นการลดทอน
สัญญาณสําหรับชองเสียบ
ANALOG IN และ TV IN
(OPTICAL)
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เสียงเพื้ยนอาจเกิดขึ้นไดเมื่อทานรับฟงจากอุปกรณที่
เชื่อมตอกับชองเสียบ ANALOG IN และ TV IN
(OPTICAL) ทานสามารถปองกันไมใหเกิดเสียงเพี้ยน
ไดโดยปรับลดระดับสัญญาณเขาบนระบบ

ANALOG

กด ANALOG คางไว เปนเวลา 5 วินาที เพือ่ ตั้งคา
ฟงกชั่นนี้เปนเปดหรือปด
เปดการลดทอนสัญญาณ
ไฟแสดง USB และ ANALOG จะกะพริบ 2 ครั้ง
ปดการลดทอนสัญญาณ
ไฟแสดง USB จะกะพริบ 2 ครั้ง
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การแกไขปญหา

การแกไขปญหา
หากมีปญหาดังตอไปนี้ขณะใชงานระบบ ใหใช
คําแนะนําในการแกไขปญหานี้แกไขกอนที่จะสงซอม
หากยังเกิดปญหาอยู ใหปรึกษาตัวแทนจําหนายของ
Sony ใกลบานทาน
เมื่อตองสงซอม ใหตรวจสอบใหแนใจวานําสงทั้ง
ตัวเครือ่ งหลักและลําโพงเสียงทุมของทาน แมจะดู
เหมือนวามีอุปกรณที่มีปญหาเพียงชิ้นเดียว

เปด/ปด
เปดระบบไมติด
 ตรวจสอบวาเสียบสายไฟ AC แนนหรือไม
 ถอดสายไฟ AC จากเตาเสียบ และจากนั้นใหเสียบ
สายไฟอีกครั้งหลังจากผานไปครูหนึ่ง
ระบบปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
 ฟงกชั่นพรอมใชงานอัตโนมัติทํางานอยู ตั้งคา
ฟงกชั่นพรอมใชงานอัตโนมัติเปนปด (หนา 23)

เสียง
เสียงทีวีไมดังออกมาจากระบบ
 หากไมมีเสียงออกจากชองเสียบสัญญาณออก
ดิจิตอลแบบออพติคอล ใหลองปฏิบตั ิดังตอไปนี้
– ตอกลองเคเบิ้ลหรือกลองดาวเทียมเขากับ
ชองเสียบ TV IN (OPTICAL) ของระบบโดยตรง
– เชื่อมตอระบบและทีวีดวยสายสัญญาณเสียง
อนาล็อก (ไมไดใหมา) และสลับสัญญาณเขา
ของระบบเปน “ANALOG”
 กดปุม
 สัญญาณเขาของชองเสียบไปที่
ชองสัญญาณที่ทานเชือ่ มตอทีวีไว (หนา 12)
 เพิ่มระดับเสียงของทีวีหรือยกเลิกการปดเสียง
 ตรวจสอบการขับเสียงออกของทีวี สําหรับ
การตัง้ คาทีวี ใหอางอิงจากคูมือการใชงานของทีวี
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ระบบรองรับรูปแบบเสียง Dolby Digital และ PCM
(หนา 32) หากทานเลนรูปแบบเสียงที่ไมรองรับ
ใหตงั้ คาสัญญาณเสียงออกดิจิตอลของ TV
(BRAVIA) เปน “PCM” สําหรับรายละเอียด
ใหอางอิงจากคูมือการใชงานของทีวีของทาน

เสียงสงสัญญาณออกมาจากทั้งระบบและทีวี
 ปดเสียงของระบบหรือทีวี
ไมมีเสียงออกจากระบบหรือไดยินเสียงระดับ
เบามากจากอุปกรณที่เชื่อมตอเขากับระบบ
 กด  + และตรวจสอบระดับเสียง (หนา 10)
 กด  หรือ  + เพื่อยกเลิกฟงกชั่นปดเสียง
(หนา 10)
 ตรวจสอบใหแนใจวาเลือกแหลงสัญญาณเขาอยาง
ถูกตอง ทานอาจลองใชแหลงสัญญาณเขาอื่นๆ
โดยกดปุมสัญญาณเขาตางๆ บนรีโมทคอนโทรล
(หนา 12)
 ตรวจสอบวาสายตางๆ และสายไฟทั้งหมด
ของระบบและอุปกรณที่เชื่อมตอเสียบอยูอยาง
แนนหนา
 หากอุปกรณที่เชื่อมตออยูรองรับคุณสมบัติ
เพิ่มอัตราการสุม ทานจําเปนตองปดอุปกรณนนั้
ไมสามารถใชเอฟเฟกตรอบทิศทาง
 การประมวลผลเสียงรอบทิศทางอาจทํางานได
ไมเต็มประสิทธิภาพ ขึ้นอยูกับการตั้งคาสัญญาณ
เขาและสนามเสียง เอฟเฟกตรอบทิศทางอาจมีผล
ไมมาก ขึ้นอยูกับโปรแกรมหรือแผนดิสก
 การเลนเสียงแบบหลายชองสัญญาณ ใหตรวจสอบ
การตั้งคาสัญญาณเสียงออกดิจิตอลบนอุปกรณ
ที่เชื่อมตอกับระบบ สําหรับรายละเอียด ใหอางอิง
จากคูมือการใชงานที่ใหมาพรอมกับอุปกรณที่
เชือ่ มตอ

ลําโพงเสียงทุม

การเชื่อมตอกับอุปกรณ USB
ไมรูจักอุปกรณ USB
 โปรดลองปฏิบต
ั ิดังตอไปนี้:
 ปดระบบ
 ถอดและเสียบอุปกรณ USB อีกครั้ง
 เปดระบบ
 ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ USB เชื่อมตอกับ
พอรต (USB) อยางแนนหนา (หนา 13)
 ตรวจสอบวาอุปกรณ USB หรือสายชํารุดหรือไม
 ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดอุปกรณ USB แลว
 หากเชื่อมตออุปกรณ USB ผานฮับ USB ใหถอด
ฮับออกแลวเชื่อมตออุปกรณ USB เขากับระบบ
โดยตรง
 เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับชองเสียบ ANALOG
IN ของระบบโดยใชสายสัญญาณเสียงอนาล็อก
(ไมไดใหมา)
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ไมมีเสียงหรือไดยินเสียงระดับเบามากจาก
ลําโพงเสียงทุม
 กด SW + เพื่อเพิ่มระดับเสียงของลําโพง
เสียงทุม (หนา 17)
 ตรวจสอบใหแนใจวาไฟแสดงการทํางานบนลําโพง
เสียงทุมติดสวางเปนสีเขียว
 หากไฟแสดงการทํางานบนลําโพงเสียงทุมไมตด
ิ
สวาง ใหลองแกไขดังตอไปนี้
– ตรวจสอบวาเสียบสายไฟ AC ของลําโพง
เสียงทุมอยางแนนหนาแลว
– กด  (เปด/ปด) บนลําโพงเสียงทุมเพื่อเปด
เครื่อง
 หากไฟแสดงการทํางานบนลําโพงเสียงทุมกะพริบ
ชาๆ เปนสีเขียวหรือติดสวางเปนสีแดง ใหลอง
แกไขดังตอไปนี้
– ยายลําโพงเสียงทุมไปที่บริเวณใกลกับตัวเครือ่ ง
หลัก เพื่อใหไฟแสดงการทํางานติดสวางเปน
สีเขียว
– ปฏิบัตติ ามขั้นตอนใน “การเปดใชงานการสง
สัญญาณแบบไรสายระหวางตัวเครื่องที่กําหนด
(SECURE LINK)” (หนา 22)
 หากไฟแสดงการทํางานบนลําโพงเสียงทุมกะพริบ
เปนสีแดง แสดงวาคุณสมบัติการปองกันของ
ลําโพงเสียงทุมเปดทํางาน กด  (เปด/ปด) ของ
ลําโพงเสียงทุมเพื่อปดเครื่อง และตรวจสอบวา
ชองระบายอากาศของลําโพงเสียงทุมมีสิ่งกีดขวาง
หรือไม
 ลําโพงเสียงทุมจะทําหนาที่สรางเสียงทุม ในกรณี
ที่แหลงสัญญาณเขามีสวนประกอบที่เปนเสียงทุม
นอยมาก (เชน รายการทีวี) อาจทําใหไมไดยิน
เสียงจากลําโพงเสียงทุม
 ตัง้ คาโหมดกลางคืนเปนปด สําหรับรายละเอียด
โปรดดู “การเพลิดเพลินกับเสียงคมชัดที่ระดับ
เสียงต่ําในเวลากลางคืน (NIGHT)” (หนา 15)

เสียงสะดุดหรือมีคลื่นรบกวน
 หากมีอุปกรณที่ปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟา
อยูในบริเวณใกลเคียง เชน LAN ไรสาย
หรือเตาไมโครเวฟที่กําลังใชงานอยู ใหยาย
ระบบออกหางจากอุปกรณดังกลาว
 หากมีสิ่งกีดขวางระหวางตัวเครื่องหลักและลําโพง
เสียงทุม ใหยายหรือนําสิ่งกีดขวางออก
 วางตัวเครื่องหลักและลําโพงเสียงทุมใหใกลกัน
มากที่สุด
 สลับความถี่ LAN ไรสายของเราทเตอร LAN
ไรสายหรือคอมพิวเตอรในบริเวณใกลเคียง
เปนยาน 5 GHz
 สลับ TV เครือ่ งเลน Blu-ray Disc ฯลฯ จาก LAN
ไรสายเปนแบบใชสาย LAN

การเชื่อมตอกับอุปกรณเคลื่อนที่
การเชื่อมตอ BLUETOOTH ไมสมบูรณ
 ตรวจสอบใหแนใจวาไฟแสดง BLUETOOTH
บนตัวเครื่องหลักติดสวาง (หนา 5)
 ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ BLUETOOTH
ที่ตองการเชื่อมตอเปดอยูและเปดใชงานฟงกชั่น
BLUETOOTH แลว
 นําระบบนี้และอุปกรณ BLUETOOTH เขามา
อยูใกลกัน
 จับคูระบบนี้กับอุปกรณ BLUETOOTH อีกครั้ง
ทานอาจจําเปนตองยกเลิกการจับคูกับระบบนี้
โดยใชอุปกรณ BLUETOOTH ของทานกอน
ไมสามารถทําการจับคูได
 นําระบบนี้และอุปกรณ BLUETOOTH เขามา
อยูใกลกัน
 ตรวจสอบใหแนใจวาระบบนี้ไมไดรับสัญญาณ
รบกวนจาก LAN ไรสาย อุปกรณไรสาย 2.4GHz
อื่นๆ หรือเตาไมโครเวฟ หากมีอุปกรณที่ปลอย
คลื่นแมเหล็กไฟฟาอยูในบริเวณใกลเคียง ใหยาย
อุปกรณดังกลาวออกหางจากระบบ
 การจับคูอาจไมสามารถทําไดหากมีอุปกรณ
BLUETOOTH อื่นอยูใกลๆ กับระบบ ในกรณีนี้
ใหปดอุปกรณ BLUETOOTH อื่นๆ
เสียงของอุปกรณเคลื่อนที่ BLUETOOTH
ที่เชื่อมตออยูไมออกจากระบบ
 ตรวจสอบใหแนใจวาไฟแสดง BLUETOOTH
บนตัวเครื่องหลักติดสวาง (หนา 5)
 นําระบบนี้และอุปกรณ BLUETOOTH เขามา
อยูใกลกัน
 หากมีอุปกรณที่ปลอยคลืน
่ แมเหล็กไฟฟา เชน
LAN ไรสาย อุปกรณ BLUETOOTH อื่นๆ
หรือเตาไมโครเวฟอยูในบริเวณใกลเคียง ใหยาย
อุปกรณดังกลาวออกหางจากระบบ
 ยายสิ่งกีดขวางระหวางระบบกับอุปกรณ
BLUETOOTH ออกหรือยายระบบนี้ออกหาง
จากสิ่งกีดขวาง
 จัดวางอุปกรณ BLUETOOTH ที่เชือ่ มตอใหม
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สลับความถี่ LAN ไรสายของเราทเตอร LAN
ไรสายหรือคอมพิวเตอรในบริเวณใกลเคียง
เปนยาน 5 GHz
เพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ BLUETOOTH
ที่เชื่อมตอ

เสียงไมตรงกับภาพ
 ขณะที่ทานกําลังรับชมทีวี เสียงที่ทานไดยิน
อาจชากวาภาพเล็กนอย

รีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลของระบบไมทํางาน
 เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล
ของตัวเครื่องหลัก (หนา 5)
 ยายสิ่งกีดขวางตางๆ ที่อยูระหวางรีโมทคอนโทรล
กับระบบออกไป
 หากแบตเตอรีอ่ อน ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้ง
สองกอนในรีโมทคอนโทรลดวยแบตเตอรี่กอนใหม
 ตรวจสอบใหแนใจวาทานกดปุมที่ถูกตองบน
รีโมทคอนโทรล (หนา 10)
รีโมทคอนโทรลของทีวีไมสามารถใชงานได
 ติดตัง้ ตัวเครื่องหลักโดยอยาใหปดกั้นเซ็นเซอร
รีโมทคอนโทรลของทีวี

อื่นๆ
ไฟแสดงทั้งหมดบนตัวเครื่องหลักกะพริบ
เปนเวลา 10 วินาที และระบบปดการทํางาน
 คุณสมบัติการปองกันเปดทํางาน ถอดสายไฟ AC
และตรวจสอบรายการดานลางนี้
– ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งใดปดคลุม
ชองระบายอากาศของตัวเครื่องหลักอยู และ
รอครูหนึ่งจึงเปดระบบ
– หากระบบกําลังใชการเชื่อมตอ USB ใหถอด
อุปกรณ USB ออกและเปดระบบ หากระบบ
ทํางานถูกตอง แสดงวากระแสไฟฟาของ
อุปกรณ USB ที่เชือ่ มตออยูเกินคาการจาย
กระแสไฟฟาสูงสุดของระบบที่ 500 mA หรือ
อาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับอุปกรณ USB

เซ็นเซอรของทีวีทํางานไมถูกตอง
 ตัวเครื่องหลักอาจปดกั้นการทํางานของเซ็นเซอร
บางตัว (เชน เซ็นเซอรความสวาง) ตัวรับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรลของทีวีของทาน หรือตัวสง
สัญญาณสําหรับแวน 3D (ตัวสงสัญญาณ
อินฟราเรด) ของทีวแี บบ 3D ที่รองรับระบบแวน
อินฟราเรด 3D หรือการสื่อสารแบบไรสาย ใหยาย
ตัวเครื่องหลักออกหางจากทีวี แตใหอยูภายในชวง
ที่อุปกรณทั้งหมดสามารถทํางานกับตําแหนงของ
เซ็นเซอรและตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลได
อยางถูกตอง ใหอางอิงจากคูมือการใชงานที่ใหมา
พรอมกับทีวี

หากระบบทํางานไมถูกตอง ใหรีเซ็ตระบบดังตอไปนี้

1

2
3
4

กดปุม  และ – บนตัวเครื่องหลักคางไว
นานกวา 5 วินาที
ไฟแสดงทั้งหมดบนตัวเครื่องหลักจะกะพริบ
3 ครั้ง และการตั้งคาตางๆ จะกลับสูสถานะ
เริม่ ตน
ถอดสายไฟ AC
เสียบสายไฟ AC จากนั้นกด  เพือ่ เปด
ระบบ
เชื่อมตอระบบเขากับลําโพงเสียงทุม
(หนา 22)

เคล็ดลับ
การตั้งคาเริ่มตนจะมีการขีดเสนใตกํากับไวในคําอธิบาย
ของแตละคุณสมบัติ
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ระบบทํางานไมถูกตอง
 ระบบอาจอยูในโหมดสาธิตการทํางาน หาก
ตองการยกเลิกโหมดสาธิตการทํางาน ใหรีเซ็ต
ระบบ กดปุม  (เปด/ปด) และ – บนตัวเครื่อง
หลักคางไวนานกวา 5 วินาที (หนา 29)

การรีเซ็ตระบบ

1)

ขอมูลเพิ่มเติม

ขอมูลจําเพาะ
Bar Speaker (SA-MT300)
สวนของเครื่องขยายเสียง
กําลังขยาย (อัตรา)
ดานหนาซาย + ดานหนาขวา: 20 W + 20 W
(ที่ 4 โอหม, 1 kHz, 1% THD)
กําลังขยาย (อางอิง)
ลําโพงดานหนาซาย/ลําโพงดานหนาขวา: 25 W
(ตอชองสัญญาณที่ 4 โอหม, 1 kHz)
สัญญาณเขา
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)

สวนของ USB
พอรต (USB) :
ประเภท A (สําหรับเชื่อมตอกับหนวยความจํา
USB)

สวนของ BLUETOOTH
ระบบสือ่ สาร
ขอมูลจําเพาะ BLUETOOTH เวอรชั่น 4.2
สัญญาณออก
ขอมูลจําเพาะ BLUETOOTH เพาเวอรคลาส 1
ระยะการสื่อสารสูงสุด
ไมมีสิ่งกีดขวางประมาณ 25 ม.1)
แถบคลื่นความถี่
แถบคลื่น 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
วิธีมอดูเลชั่น
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
โปรไฟล BLUETOOTH ทีร่ องรับ2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote Control
Profile)
โคเดกที่รองรับ3)
SBC4)
ระยะการสงสัญญาณ (A2DP)
20 Hz - 20,000 Hz (ความถี่การสุม 32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz)

30TH

2)

3)

4)

ระยะจริงจะแตกตางกันตามปจจัย เชน สิ่งกีดขวาง
ระหวางอุปกรณ สนามแมเหล็กรอบเตาไมโครเวฟ
ไฟฟาสถิต การใชโทรศัพทไรสาย ความไวในการ
รับสัญญาณ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมซอฟตแวร
เปนตน
โปรไฟล BLUETOOTH มาตรฐานกําหนด
จุดประสงคของการสื่อสาร BLUETOOTH ระหวาง
อุปกรณ
โคเดก: รูปแบบการบีบอัดและการแปลงสัญญาณ
เสียง
คํายอสําหรับ Subband Codec

สวนของลําโพงดานหนาซาย/ดานหนาขวา
ระบบลําโพง
ระบบลําโพงแบบยานความถี่เต็ม, แบบตูปด
ลําโพง
40 มม. × 100 มม. แบบกรวย

โดยทั่วไป
กําลังไฟฟา
DC 19.5 V (เมื่อเชื่อมตออะแดปเตอร AC
ที่ใหมาเขากับแหลงจายไฟ AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz)
การใชไฟฟา (ใชอะแดปเตอร AC ทีใ่ หมา)
เปด: 25 W
โหมดพรอมใชงาน: 0.5 W หรือต่ํากวา
BLUETOOTH ตั้งคาโหมดพรอมใชงานเปน
เปด: 1.8 W หรือต่ํากวา*
BLUETOOTH ตั้งคาโหมดพรอมใชงานเปน
ปด: 0.5 W หรือต่ํากวา
* ระบบจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน
โดยอัตโนมัติหากไมมีประวัตกิ ารจับคู
BLUETOOTH แมวาจะตั้งคาโหมดพรอมใชงาน
BLUETOOTH เปนเปด
ขนาด* (โดยประมาณ) (กวาง/สูง/ลึก)
500 มม. × 54 มม. × 103 มม.
* ไมรวมกับสวนทีย
่ ื่นออกมา
น้ําหนัก (โดยประมาณ)
1.4 กก.

รุน iPod/iPhone ที่รองรับ
รุน iPod/iPhone ทีร่ องรับมีดังตอไปนี้ อัพเดท iPod/
iPhone ของทานใหเปนซอฟตแวรเวอรชั่นลาสุด
กอนใชงานกับระบบ
เทคโนโลยี BLUETOOTH ทํางานรวมกับ:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s Plus/
iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone
5c/iPhone 5

iPod touch (รุนที่ 6)/iPod touch (รุนที่ 5)

ลําโพงเสียงทุม (SA-WMT300)
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กําลังขยาย (อางอิง)
50 W (ที่ 4 โอหม, 100 Hz)
ระบบลําโพง
ระบบลําโพงเสียงทุม, แบบตูเปด
ลําโพง
120 มม. แบบกรวย
กําลังไฟฟา
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
การใชไฟฟา
เปด: 20 W
โหมดพรอมใชงาน: 0.5 W หรือต่ํากวา
ขนาด* (โดยประมาณ) (กวาง/สูง/ลึก)
95 มม. × 383 มม. × 365 มม.
* ไมรวมกับสวนทีย
่ ื่นออกมา
น้ําหนัก (โดยประมาณ)
4.9 กก.

สวนของตัวสงสัญญาณ/
รับสัญญาณไรสาย
แถบคลื่นความถี่
2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
วิธีมอดูเลชั่น
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไมแจงใหทราบ
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ประเภทไฟลที่สามารถเลนได
โคเดก

นามสกุล

MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)

.mp3

WMA9 Standard

.wma

LPCM

.wav

หมายเหตุ
• ไฟลบางไฟลอาจไมเลน ขึน
้ อยูกบั รูปแบบไฟล การเขา

รหัสไฟล หรือสภาวะการบันทึก

• ไฟลบางชนิดทีแ่ กไขดวยคอมพิวเตอรอาจจะไมเลน
• ระบบจะไมเลนไฟลที่มีการเขารหัส เชน DRM และ

Lossless

• ระบบสามารถจดจําไฟลหรือโฟลเดอรตอไปนี้

ในอุปกรณ USB:
– พาธของโฟลเดอรตองมีความยาวไมเกิน
128 ตัวอักษร
– สูงสุดถึง 200 โฟลเดอร (รวมถึงโฟลเดอรราก)
– สูงสุดถึง 200 ไฟลเสียง/โฟลเดอรในแตละโฟลเดอร
• อุปกรณ USB บางเครื่องอาจไมทํางานกับระบบนี้
• ระบบนี้สามารถจดจําอุปกรณหนวยความจําจัดเก็บ
ขอมูลขนาดใหญ (MSC) ได
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รูปแบบเสียงที่สนับสนุน
รูปแบบเสียงที่ระบบรองรับมีดังนี้
• Dolby Digital
• PCM แบบแนวยาว 2 ชองสัญญาณ

เกี่ยวกับการสื่อสาร
BLUETOOTH
• ควรใชอุปกรณ BLUETOOTH ภายในระยะหาง

ขอมูลจําเพาะของ BLUETOOTH เพื่อรับรองวา
การเชื่อมตอมีความปลอดภัยระหวางการสื่อสาร
ที่ใชเทคโนโลยี BLUETOOTH อยางไรก็ตาม
ความปลอดภัยดังกลาวอาจไมเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับการตั้งคาเนื้อหาและปจจัยอื่นๆ ดังนั้นควร
ระมัดระวังเมื่อทําการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี
BLUETOOTH เสมอ
• Sony จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือ
การสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการรัว่ ไหลของขอมูล
ระหวางการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี
BLUETOOTH
• ไมรบ
ั ประกันการสื่อสาร BLUETOOTH กับอุปกรณ
BLUETOOTH ทั้งหมดที่มีโปรไฟลเดียวกันกับ
ระบบนี้
• อุปกรณ BLUETOOTH ที่เชื่อมตอกับระบบนี้
ตองเปนไปตามขอมูลจําเพาะของ BLUETOOTH
ที่กําหนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และตองมี
การรับรอง อยางไรก็ตาม แมวาอุปกรณจะเปนไป
ตามขอมูลจําเพาะของ BLUETOOTH อาจมี
บางกรณีที่คุณสมบัติหรือขอมูลจําเพาะของอุปกรณ
BLUETOOTH ไมสามารถทําการเชื่อมตอ หรืออาจ
ทําใหวิธีการควบคุม การแสดงผล หรือการทํางาน
แตกตางไป
• อาจมีสัญญาณรบกวนหรือเสียงอาจขาดหายไป
ขึ้นอยูกับอุปกรณ BLUETOOTH ที่เชื่อมตอกับ
ระบบนี้ สภาพแวดลอมการสื่อสาร หรือสภาพ
แวดลอมใกลเคียง
หากทานมีขอสงสัยหรือปญหาเกี่ยวกับระบบของทาน
โปรดปรึกษาตัวแทนจําหนายของ Sony ใกลบานทาน
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ประมาณ 10 เมตร (ระยะหางที่ไมมีสิ่งกีดขวาง)
จากอุปกรณอีกเครือ่ ง ระยะในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพอาจสั้นกวานั้นตามสภาวะดังตอไปนี้
– เมื่อมีคน วัตถุโลหะ ผนัง หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ
อยูระหวางอุปกรณที่ทําการเชื่อมตอ
BLUETOOTH
– บริเวณที่ตดิ ตัง้ LAN ไรสาย
– รอบเตาไมโครเวฟที่กําลังใชงานอยู
– บริเวณที่มีคลื่นแมเหล็กไฟฟาอื่นๆ
• อุปกรณ BLUETOOTH และ LAN ไรสาย
(IEEE 802.11b/g/n) ใชแถบความถี่เดียวกัน
(2.4 GHz) เมื่อใชอุปกรณ BLUETOOTH ของทาน
ใกลกับอุปกรณที่มี LAN ไรสาย อาจมีสัญญาณ
รบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา ลักษณะดังกลาว
มีผลใหมีอัตราการถายโอนขอมูลต่ําลง มีสัญญาณ
รบกวน หรือไมสามารถเชื่อมตอได หากลักษณะ
ดังกลาวเกิดขึ้น ใหแกไขดังตอไปนี้:
– ใชระบบนี้ภายในระยะหางอยางนอย 10 เมตร
จากอุปกรณ LAN ไรสาย
– ปดอุปกรณ LAN ไรสายเมื่อใชอุปกรณ
BLUETOOTH ของทานภายในระยะ 10 เมตร
– ติดตั้งระบบนี้และอุปกรณ BLUETOOTH ใหอยู
ใกลกันมากที่สุด
• การถายทอดสัญญาณคลืน
่ วิทยุดวยระบบนี้อาจ
รบกวนการทํางานของอุปกรณทางการแพทยอื่นๆ
เนื่องจากสัญญาณรบกวนนี้อาจทําใหเกิด
การทํางานผิดพลาด ใหปดระบบนี้และอุปกรณ
BLUETOOTH ในสถานที่ตอ ไปนี้:
– ในโรงพยาบาล บนรถไฟ บนเครื่องบิน ในสถานี
เติมน้ํามัน และสถานที่ซึ่งมีกาซไวไฟ
– ใกลกับประตูอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนไฟไหม

• ระบบนี้รองรับฟงกชั่นความปลอดภัยที่เปนไปตาม

ขอควรระวัง
ความปลอดภัย
• หากมีของแข็งหรือของเหลวเขาไปในระบบ ใหถอด

ปลั๊กของระบบออกและใหชางที่มีความชํานาญ
ตรวจสอบกอนใชงานตอ
• หามปนขึน
้ ไปอยูบนตัวเครื่องหลักและลําโพงเสียงทุม
เนื่องจากทานอาจตกลงมาและไดรับบาดเจ็บ หรืออาจ
ทําใหระบบเสียหายได

แหลงจายไฟ
• กอนใชงานระบบ ใหตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟา

• หากใชงานระบบรวมกับทีวี เครื่องเลนวิดโี อ หรือ

เครื่องเลนเทป อาจทําใหเกิดเสียงรบกวนและสงผล
กระทบตอคุณภาพของภาพ ในกรณีนี้ ใหวางระบบ
หางจากทีวี เครื่องเลนวิดโี อ หรือเครื่องเลนเทป
• ควรใชความระมัดระวังเมื่อวางระบบบนพื้นผิวทีต
่ อง
ดูแลเปนพิเศษ (เคลือบแว็กซ ลงน้ํามัน ขัดเงา เป็นตน)
เนื่องจากอาจทําใหพื้นดังกลาวเกิดคราบหรือสีซีดได
• ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึน
้ ได
จากสวนมุมของตัวเครื่องหลักและลําโพงเสียงทุม
• เมื่อติดตัง้ ลําโพงเสียงทุมไวใตโซฟา ทานอาจรูสึก
ไมสบายเนื่องจากการสั่นสะเทือนของลําโพงเสียงทุม
ในกรณีนี้ ใหปรับระดับเสียงของลําโพงเสียงทุม หรือ
ติดตั้งลําโพงเสียงทุมไวในบริเวณอื่นที่ไมใชใตโซฟา

ทีใ่ ชตรงกับแรงดันของแหลงจายไฟของทองถิ่น
ของทาน แรงดันไฟฟาที่ใชจะอยูทปี่ ายดานลางของ
ตัวเครื่องหลัก
• หากทานจะไมใชระบบเปนเวลานาน ใหตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดถอดปลั๊กของระบบออกจากเตารับแลว
การถอดสายไฟ AC ใหจับตัวปลั๊ก หามจับที่สายไฟ
• ขาขางหนึ่งของปลั๊กไฟจะมีขนาดกวางกวาอีกขางหนึ่ง
เพื่อความปลอดภัย ทําใหปลั๊กสามารถเสียบเขากับ
เตารับไดในทิศทางเดียวเทานั้น หากไมสามารถ
เสียบปลั๊กเขาไปในเตารับจนสุด โปรดปรึกษาตัวแทน
จําหนายของทาน
• สายไฟ AC ตองเปลี่ยนทีร่ านบริการไดรับการรับรอง
เทานั้น

การใชงาน

การสะสมความรอน

การทําความสะอาด

ถึงแมวาระบบจะรอนขึ้นระหวางการทํางาน แตอาการ
ดังกลาวถือวาปกติ
หากเปดระบบโดยใชเสียงดังติดตอกันเปนเวลานาน
อุณหภูมิของระบบทีบ่ ริเวณดานหลังและดานลางจะ
สูงขึ้นอยางมาก เพื่อหลีกเลี่ยงแผลไฟไหม หามสัมผัส
ตัวระบบ

การวางตําแหนง
• ใหวางระบบไวในบริเวณทีม
่ ีการระบายอากาศเพียงพอ

เพื่อปองกันการสะสมความรอน และเพื่อยืดอายุ
การใชงานของระบบ
• หามวางระบบไวใกลกบ
ั แหลงความรอนหรือในบริเวณ
ทีม่ ีแสงแดดสองโดยตรง บริเวณที่มีฝุนมากเกินไป
หรือบริเวณทีม่ ีการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร
• หามวางสิ่งของไวดานบนตัวเครื่องหลัก
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กอนเชื่อมตอกับอุปกรณอนื่ ตรวจสอบใหแนใจวาได
ปดระบบและถอดปลั๊กออกแลว

หากพบวาจอทีวีที่อยูใกลเคียงเกิดความ
ผิดปกติในการแสดงสี
อาจเกิดความผิดปกติในการแสดงสีกับทีวีบางประเภท
• หากพบความผิดปกติในการแสดงสี...
ใหปดทีวี จากนั้นใหเปดทีวีอีกครั้งหลังจากผานไป
15 ถึง 30 นาที
• หากยังคงพบความผิดปกติในการแสดงสี...
วางระบบใหหางจากทีวีมากขึน้
ทําความสะอาดระบบดวยผาแหงเนื้อนุม หามใชแผนขัด
ผงขัด หรือน้ํายาทําความสะอาด เชน แอลกอฮอล
หรือเบนซิน
หากทานมีขอสงสัยหรือปญหาเกีย่ วกับระบบของทาน
โปรดปรึกษาตัวแทนจําหนายของ Sony ใกลบานทาน

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา
ระบบนี้ประกอบดวย Dolby* Digital
* ผลิตภายใตสิทธิบัตรจาก Dolby Laboratories
Dolby, Dolby Audio และสัญลักษณ D สองตัว เปน
เครื่องหมายการคาของ Dolby Laboratories
เครื่องหมายคําวา BLUETOOTH® และโลโกตางๆ
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG,
Inc. และ Sony Corporation ไดรับอนุญาตใหนํา
เครื่องหมายดังกลาวมาใชได เครื่องหมายการคาอื่นๆ
และชื่อทางการคาเปนของเจาของเครื่องหมายการคา
และชื่อทางการคาดังกลาว

Windows Media เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
หรือเครื่องหมายการคาของ Microsoft Corporation
ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการคุมครองสิทธิของทรัพยสนิ ทาง
ปญญาจาก Microsoft Corporation หามใชงานหรือ
จําหนายเทคโนโลยีดังกลาวนอกเหนือจากในผลิตภัณฑ
โดยไมไดรับอนุญาตจาก Microsoft หรือบริษัทสาขาของ
Microsoft ทีไ่ ดรับอนุญาต
เครื่องหมายการคาอืน่ ๆ ทัง้ หมดเปนเครื่องหมายการคา
ของเจาของเครื่องหมายการคาและชื่อทางการคา
ดังกลาว

เครื่องหมาย N เปนเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc.
ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ
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Android และ Google Play เปนเครื่องหมายการคาของ
Google Inc.
Apple, โลโก Apple, iPhone, iPod, iPod touch และ
Retina เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc.
ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ
App Store เปนเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.
“Made for iPod” และ “Made for iPhone” แปลวา
อุปกรณเสริมอิเล็คโทรนิคสไดรับการออกแบบมาเพื่อ
เชื่อมตอกับ iPod หรือ iPhone โดยเฉพาะและผาน
การรับรองจากนักพัฒนาแลววาเปนไปตามมาตรฐาน
ประสิทธิภาพของ Apple Apple ไมมีสวนรับผิดชอบใดๆ
ตอการใชงานอุปกรณหรือการรองรับมาตรฐาน
ความปลอดภัยและกฎระเบียบของอุปกรณ โปรดทราบ
วาการใชงานอุปกรณเสริมนี้กบั iPod หรือ iPhone
อาจมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของระบบไรสาย
โลโก “BRAVIA” เปนเครื่องหมายการคาของ Sony
Corporation
“ClearAudio+” เปนเครื่องหมายการคาของ Sony
Corporation
เทคโนโลยีการเขารหัสเสียง MPEG Layer-3 และ
สิทธิบัตรไดรับการอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ
Thomson
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