Home Audio System
คู่มือการใช้งาน

เริม
่ ต้นใช้งาน
การเล่นแผ่นดิสก์/USB
การถ่ายโอนผ่าน USB
จูนเนอร์
การเชื่อมต่อ BLUETOOTH
ระบบควบคุมการสั่งการด้วย
การเคลื่อนไหวของร่างกาย
การปรับตั้งเสียง

การด�ำเนินการอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม

MHC-V41D

ค�ำเตือน
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ ห้ามน�ำ
หนังสือพิมพ์ ผ้าปูโต๊ะ ม่าน เป็ นต้น มาปิ ด

ข้อควรระวัง

การใช้อุปกรณ์ออพติคัลกับผลิตภัณฑ์นี้อาจ
เพิ่มอันตรายต่อดวงตา

ช่องระบายอากาศของผลิตภัณฑ์

ค�ำชี้แจงใบอนุญาตและเครื่องหมาย

เปลวไฟ (ตัวอย่างเช่น เทียนไขที่มีไฟ)

••

ห้ามให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับแหล่งก�ำเนิด
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือ

ไฟดูด ห้ามให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับหยดหรือ
ละอองน�้ำ และห้ามวางวัตถุใดๆ ที่บรรจุ
ของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนผลิตภัณฑ์

เนื่องจากปลัก
๊ ไฟหลักใช้เพื่อตัดการเชื่อม
ต่อกับแหล่งไฟหลัก ดังนั้นควรเสียบปลัก
๊
ผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้าเสียบ AC ที่เสียบได้
ง่าย

หากสังเกตเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีความผิดปกติ
ให้ถอดปลัก
๊ ไฟหลักออกจากเต้าเสียบ AC

โดยทันที

ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในพื้นที่จำ� กัด เช่น
ตู้หนังสือหรือตู้ติดตั้งกับที่

ห้ามให้แบตเตอรีห
่ รืออุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่

บรรจุอยู่สัมผัสกับความร้อนมากเกินไป เช่น
แสงแดด และไฟ

หากผลิตภัณฑ์นี้ยังคงเสียบอยู่กับเต้าเสียบ

AC แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ก็ยังไม่ถูกตัดออก

จากการเชื่อมต่อกับแหล่งไฟหลัก ถึงแม้ว่า

่ งผลิตภัณฑ์ไปแล้วก็ตาม
จะปิ ดเครือ
ใช้ภายในอาคารเท่านั้น

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย CE
การมีผลบังคับได้ตามกฎหมายของ

่ งหมาย CE จะจ�ำกัดเฉพาะในประเทศ
เครือ

ที่บังคับใช้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดย
ส่วนใหญ่เป็ นประเทศในกลุ่มเขตเศรษฐกิจ

2TH ยุโรป (EEA)

การค้า
่ งหมายการค้าของ DVD
เป็ นเครือ

Format/Logo Licensing Corporation

•• “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,

“DVD-R”, “DVD VIDEO” และโลโก้ “CD”
่ งหมายการค้า
เป็ นเครือ

•• WALKMAN® และโลโก้ WALKMAN®

่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ
เป็ นเครือ
Sony Corporation

•• เทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียง MPEG

Layer-3 และสิทธิบัตรได้รบ
ั การอนุญาต
จาก Fraunhofer IIS และ Thomson

่ งหมาย
•• Windows Media เป็ นเครือ
่ งหมาย
การค้าจดทะเบียนหรือเครือ

การค้าของ Microsoft Corporation ใน

สหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่นๆ
ั การคุ้มครองสิทธิของ
•• ผลิตภัณฑ์นี้ได้รบ
ทรัพย์สินทางปัญญาจาก Microsoft

Corporation ห้ามใช้งานหรือจ�ำหน่าย
เทคโนโลยีดังกล่าวนอกเหนือจากใน
ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รบ
ั การอนุญาต

จาก Microsoft หรือบริษัทสาขาของ
Microsoft ที่ได้รบ
ั อนุญาต

•• ระบบนี้ได้รวม Dolby* Digital ไว้ด้วย
* ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby

Laboratories Dolby, Dolby Audio และ
สัญลักษณ์รูปตัว D

่ งหมายการค้าของ Dolby
สองตัวเป็ นเครือ
Laboratories

•• ระบบนี้ได้รวมเทคโนโลยี High-

Definition Multimedia Interface

(HDMI™) ไว้ด้วย ค�ำว่า HDMI และ

HDMI High-Definition Multimedia
Interface รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็ น

่ งหมายการค้าหรือเครือ
่ งหมาย
เครือ

การค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing
Administrator, Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

่ งหมายการค้าของ
•• “BRAVIA” เป็ นเครือ
Sony Corporation

•• LDAC™ และโลโก้ LDAC เป็ น

่ งหมายการค้าของ Sony
เครือ
Corporation

่ งหมายค�ำว่า BLUETOOTH® และ
•• เครือ

•• “Made for iPod” และ “Made for

iPhone” หมายความว่า อุปกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์ถูกออกแบบโดยเฉพาะ
ส�ำหรับการเชื่อมต่อกับ iPod หรือ

iPhone ตามล�ำดับ และได้รบ
ั การรับรอง

โดยผู้พัฒนาเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
การวัดประสิทธิภาพของ Apple Apple

ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการท�ำงานของอุปกรณ์นี้
หรือความสอดคล้องตามมาตรฐาน

ข้อบังคับด้านความปลอดภัย พึงระลึก

ว่าการใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPod หรือ

iPhone อาจกระทบต่อประสิทธิภาพของ
การสื่อสารไร้สาย

•• ผลิตภัณฑ์นี้ได้รบ
ั อนุญาตภายใต้

MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO

่ งหมายการค้า
โลโก้ต่างๆ เป็ นเครือ

LICENSE เพื่อใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่

และ Sony Corporation ได้รบ
ั อนุญาต

(i) เพื่อเข้ารหัสวิดีโอตามข้อก�ำหนด

จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.
่ งหมายดังกล่าวมาใช้ได้
ให้น�ำเครือ

่ งหมายการค้าและชื่อทางการค้า
เครือ

่ งหมายการค้า
อื่นๆ เป็ นของเจ้าของเครือ
และชื่อทางการค้าดังกล่าว

่ งหมายการค้าหรือ
•• N-Mark เป็ นเครือ

เชิงพาณิชย์ของผู้บริโภค

ของมาตรฐาน MPEG-4 VISUAL

STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”)
และ/หรือ
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ MPEG-4 ซึ่งเข้ารหัส

่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC
เครือ

โดยผู้บริโภคเพื่อใช้งานส่วนบุคคล

ประเทศอื่นๆ

จากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รบ
ั อนุญาต

Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและใน
•• Android และ Google Play เป็ น

่ งหมายการค้าของ Google LLC
เครือ

•• Apple, โลโก้ Apple, iPhone และ iPod
่ งหมายการค้าของ
touch เป็ นเครือ

Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ App Store เป็ น

่ งหมายการให้บริการของ Apple
เครือ
Inc.

และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ/หรือได้รบ
ั
เพื่อให้บริการวิดีโอ MPEG-4

ไม่อนุญาตให้ใช้หรือใช้งานอื่นใด

นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึง

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การ

ใช้งานภายใน และการใช้งานเชิงพาณิชย์
และการอนุญาต สามารถดูได้จาก MPEG
LA, L.L.C.

HTTP://WWW.MPEGLA.COM

่ งหมายการค้าของ Apple
•• Siri เป็ นเครือ
Inc.

3TH

่ งหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็ น
•• เครือ
่ งหมายการค้าของเจ้าของ
เครือ
่ งหมายการค้า
เครือ

•• ในคู่มือเล่มนี้ ไม่ได้ระบุสัญลักษณ์ ™
และ ® ไว้

เกี่ยวกับคู่มือนี้
•• คู่มือฉบับนี้จะอธิบายฟังก์ชันการ

ท�ำงานโดยใช้รโี มทคอนโทรลเป็ นหลัก

แต่ยังสามารถใช้ฟังก์ชันเดียวกันนี้ด้วย
่ งเสียงที่มีช่ือเดียวกัน
ปุ่ มต่างๆ บนเครือ
หรือคล้ายกันได้ด้วย

•• ไอคอน เช่น

ซึ่งอยู่ที่ด้านบนของ

แต่ละค�ำอธิบายจะระบุชนิดของสื่อ

บันทึกซึ่งสามารถใช้กับฟังก์ชันที่ก�ำลัง

อธิบายอยู่ได้

•• ภาพประกอบบางภาพจะน�ำเสนอเป็ น
ภาพวาดลายเส้นแนวความคิด และ
อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

•• รายการที่แสดงบนหน้าจอทีวีอาจ
แตกต่างกันไปตามพื้นที่

•• ค่าปกติจะถูกขีดเส้นใต้ไว้

•• ข้อความที่อยู่ในวงเล็บ ([--]) จะปรากฏ
บนหน้าจอทีวี และข้อความที่อยู่ใน
่ งหมายอัญประกาศ (“--”) จะ
เครือ
ปรากฏบนจอแสดงผล
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รายการอุปกรณ์ที่มี
ให้

•• Super VCD

่ งเสียงนี้ (MHC-V41D) (1)
•• เครือ

•• CD-R/CD-RW ในรูปแบบ AUDIO CD

•• รีโมทคอนโทรล (1)

VIDEO CD หรือรูปแบบ Super VCD

•• AUDIO CD

•• แบตเตอรี่ R03 (ขนาด AAA) (2)

ไฟล์ในแผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้

•• สายไฟ AC (สายหลัก) (1)

•• วิดีโอ: ไฟล์ MPEG4 (.mp4/

•• สายอากาศ FM แบบลวด (1)

•• อะแดปเตอร์ปลัก
๊ ไฟ AC* (1) (มีให้
เฉพาะในบางพื้นที่)

* อะแดปเตอร์ปลัก
๊ ไฟนี้ไม่รองรับการใช้งาน
ในประเทศชิลี ปารากวัย และอุรุกวัย ใช้
อะแด็ปเตอร์ปลัก
๊ ไฟนี้ในประเทศที่จำ� เป็ น

ต้องใช้งาน

หมายเหตุ
เมื่อเปิ ดกล่อง ต้องหาผู้ช่วยอีกหนึ่งคนในการ

่ งตก อาจท�ำให้มี
ถือชุดอุปกรณ์นี้ หากท�ำเครือ
ผู้ได้รบ
ั บาดเจ็บและ/หรือสิ่งของเสียหายได้

แผ่นดิสก์หรือไฟล์ใน
แผ่นดิสก์/อุปกรณ์
USB ที่เล่นได้
แผ่นดิสก์ที่เล่นได้
•• DVD VIDEO

•• DVD-R/DVD-RW ในรูปแบบ DVD
VIDEO หรือโหมดวิดีโอ

•• DVD+R/DVD+RW ในรูปแบบ DVD
VIDEO

•• VIDEO CD (แผ่นดิสก์เวอร์ชัน 1.0, 1.1
และ 2.0)
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•• CD-R/CD-RW/CD-ROM ในรูปแบบ

•• เพลง: ไฟล์ MP3 (.mp3) 1), 2)
.m4v) 2), 3), ไฟล์ Xvid (.avi)

ไฟล์ในอุปกรณ์ USB ที่สามารถ
เล่นได้

•• เพลง: ไฟล์ MP3 (.mp3) 1), 2), ไฟล์

WMA (.wma) 2), ไฟล์ AAC (.m4a/

.mp4/.3gp) 2), ไฟล์ WAV (.wav) 2)

•• วิดีโอ: ไฟล์ MPEG4 (.mp4/
.m4v) 2), 3), ไฟล์ Xvid (.avi)

หมายเหตุ
•• แผ่นดิสก์ต้องอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้:
—— CD-ROM/-R/-RW ในรูปแบบ DATA CD
ที่มีไฟล์ MP3 1), 2), MPEG4 2), 3) และ Xvid

และสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9660 4)

Level 1/Level 2 หรือ Joliet (รูปแบบ
เพิ่มเติม)

—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW ในรูป
แบบ DATA DVD ที่มีไฟล์ MP3 1), 2),

MPEG4 2), 3) และ Xvid และสอดคล้องกับ

ระบบไฟล์ UDF (Universal Disk Format)

่ งจะพยายามเล่นข้อมูลต่างๆ ตาม
•• เครือ

นามสกุลที่ระบุข้างต้น แม้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่

่ งรองรับก็ตาม การ
ได้อยู่ในรูปแบบที่เครือ
เล่นข้อมูลเหล่านี้อาจท�ำให้เกิดเสียงดัง

รบกวน ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบล�ำโพงเกิด
ความเสียหายได้

1) MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) เป็ นรูปแบบ

—DATA
—
CD/DATA DVD ที่ไม่ได้ปิด

ข้อมูลเสียงที่มีการบีบอัด ไฟล์ MP3 ต้องอยู่

—DVD-R/-RW
—
ที่สนับสนุน CPRM

มาตรฐานที่ก�ำหนดโดย ISO/MPEG ส�ำหรับ
ในรูปแบบ MPEG 1 Audio Layer 3

2) ไฟล์ที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ (Digital Rights
Management หรือระบบจัดการลิขสิทธิ์

่ งเสียงนี้
ดิจิตอล) จะไม่สามารถเล่นโดยเครือ
ได้

3) ไฟล์ MPEG4 ต้องได้รบ
ั การบันทึกในรูปแบบ
ของไฟล์ MP4 การเข้ารหัสวิดีโอและการ
เข้ารหัสเสียงที่รองรับมีดังต่อไปนี้:

—— การเข้ารหัสวิดีโอ: MPEG4 Simple
Profile (ไม่รองรับ AVC)

—— การเข้ารหัสเสียง: AAC-LC (ไม่รองรับ
HE-AAC)

4) รูปแบบลอจิคัลของไฟล์และโฟลเดอร์

การเขียนแผ่นดิสก์อย่างถูกต้อง
(Content Protection for

Recordable Media) และบันทึกอยู่
ในโปรแกรม Copy-Once

—แผ่
— นดิสก์ที่มีรูปร่างไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐาน (เช่น หัวใจ สี่เหลี่ยม
รูปดาว)

—แผ่
— นดิสก์ที่มีเทปกาว กระดาษหรือ
สติกเกอร์ติดอยู่

•• ท่านไม่สามารถเล่นไฟล์ต่อไปนี้ได้
—ไฟล์
—
วิดีโอมีขนาดใหญ่กว่า 720
(ความกว้าง) x 576 (ความสูง)
พิกเซล

ใน CD-ROM ที่ก�ำหนดมาตรฐานโดย

—ไฟล์
—
วิดีโอที่มีอัตราส่วนความกว้าง

Standardization หรือองค์การระหว่าง

—ไฟล์
—
WMA ในรูปแบบ WMA DRM,

ISO (International Organization for
ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน)

แผ่นดิสก์/ไฟล์ที่เล่นไม่ได้

•• ท่านไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ต่อไปนี้ได้
—BD
— (แผ่นดิสก์ Blu-ray)

—CD-ROM
—
ที่บันทึกในรูปแบบ
PHOTO CD

—ส่
— วนข้อมูลของ CD-Extra หรือ
Mixed Mode CD*

—แผ่
— นดิสก์ CD Graphics
—Super
—
Audio CD
Audio
—DVD
—

—DATA
—
CD/DATA DVD ที่สร้างใน
รูปแบบ Packet Write

—DVD-RAM
—

ต่อความสูงในระดับที่สูง

WMA Lossless หรือ WMA PRO

—ไฟล์
—
AAC ในรูปแบบ AAC DRM
หรือ AAC Lossless

—ไฟล์
—
AAC ที่เข้ารหัสไว้ที่ 96 kHz

—ไฟล์
—
ที่มีการเข้ารหัสลับหรือป้ องกัน
ด้วยรหัสผ่าน

—ไฟล์
—
ที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ DRM
(Digital Rights Management

หรือระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอล)

—ไฟล์
—
Xvid บางไฟล์ที่มีความยาวเกิน
2 ชั่วโมง

•• ไฟล์เสียง MP3 PRO สามารถเล่นเป็ น
ไฟล์ MP3 ได้

่ งเสียงนี้อาจไม่เล่นไฟล์ Xvid เมื่อ
•• เครือ
ไฟล์ดังกล่าวถูกรวมมาจากไฟล์ Xvid
ตั้งแต่สองไฟล์ข้ น
ึ ไป
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* Mixed Mode CD: แผ่นดิสก์รูปแบบนี้จะมี
การบันทึกข้อมูลลงในแทร็คแรก และเสียง

(ข้อมูล AUDIO CD) ลงในแทร็คที่สองและ
แทร็คต่อจากนั้นของเซสชัน

หมายเหตุเกี่ยวกับ CD-R/-RW
และ DVD-R/-RW/+R/+RW

•• ในบางกรณี ท่านจะไม่สามารถเล่น

CD-R/-RW และ DVD-R/-RW/+R/
่ งเสียงนี้ได้ เนื่องจาก
+RW ในเครือ

คุณภาพการบันทึกหรือลักษณะ
ทางกายภาพของแผ่นดิสก์ หรือ

ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์บันทึก

และซอฟต์แวร์การเขียนแก้ โปรดดู

ข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งานของ
อุปกรณ์บันทึกดังกล่าว

•• ฟังก์ชันเล่นแผ่นดิสก์บางฟังก์ชันอาจ
ใช้งานไม่ได้กับ DVD+R/+RW บาง

แผ่น แม้ว่าได้ปิดการเขียนแผ่นดิสก์

ถูกต้องแล้วก็ตาม ในกรณีนี้ ให้อ่าน
ข้อมูลแผ่นดิสก์โดยใช้การเล่นแบบ
ปกติ

หมายเหตุเกี่ยวกับแผ่นดิสก์

•• This product is designed to play
back discs that conform to the
Compact Disc (CD) standard.

•• DualDisc และแผ่นดิสก์เพลงบางแผ่น
ที่มีการเข้ารหัสโดยใช้เทคโนโลยี

หมายเหตุเกี่ยวกับแผ่นดิสก์แบบ
หลายเซสชัน

่ งเสียงสามารถเล่นเซสชันในแผ่น
เครือ
ดิสก์ได้ต่อเนื่อง เมื่อได้บันทึกเซสชัน

เหล่านั้นไว้เป็ นรูปแบบเซสชันเดียวกัน

กับเซสชันแรก แต่ไม่สามารถรับประกัน
การเล่นได้แต่อย่างใด

หมายเหตุเกี่ยวกับการเล่นแผ่น

DVD VIDEO และ VIDEO CD
ระบบเล่นบางระบบของแผ่น DVD

VIDEO หรือ VIDEO CD อาจจะถูกจ�ำกัด
โดยเจตนาจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ดังนั้น

คุณลักษณะเกี่ยวกับการเล่นบางอย่างจึง
อาจใช้ไม่ได้ โปรดอย่าลืมอ่านคู่มือการ

ใช้งานของ DVD VIDEO หรือ VIDEO CD

หมายเหตุเกี่ยวกับไฟล์ที่เล่นได้

•• การเล่นแผ่นอาจใช้เวลาเริม
่ ต้นนาน ใน
กรณีที่:

—DATA
—
CD/DATA DVD/อุปกรณ์

USB ได้รบ
ั การบันทึกข้อมูลโดยมี
โครงสร้างโฟลเดอร์ที่ซับซ้อน

—เพิ
— ่งจะเล่นไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอใน
อีกโฟลเดอร์หนึ่ง

่ งเสียงนี้จะสามารถเล่นแผ่น DATA
•• เครือ
CD/DATA DVD หรืออุปกรณ์ USB ได้
ในสภาพดังต่อไปนี้:

การคุ้มครองลิขสิทธิ์จะไม่สอดคล้อง

—ความลึ
—
กของโฟลเดอร์สูงสุด

เหล่านี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับ

—จ�
— ำนวนโฟลเดอร์สูงสุด

กับมาตรฐาน CD ดังนั้น แผ่นดิสก์
ผลิตภัณฑ์นี้ได้

8 โฟลเดอร์

300 โฟลเดอร์

—จ�
— ำนวนไฟล์สูงสุด 999 ไฟล์ในแผ่น
ดิสก์หนึ่งแผ่น
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—จ�
— ำนวนไฟล์สูงสุด 2,000 ไฟล์ใน
อุปกรณ์ USB หนึ่งชิ้น

—จ�
— ำนวนไฟล์สูงสุด 650 ไฟล์ในหนึ่ง
โฟลเดอร์

จ�ำนวนเหล่านี้อาจแตกต่างกัน โดยขึ้น

อยู่กับการก�ำหนดค่าไฟล์หรือโฟลเดอร์

่ งจะ
•• เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เครือ

อ่านไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในอุปกรณ์ USB
ถ้ามีโฟลเดอร์หรือไฟล์จ�ำนวนมากอยู่
่ งก็อาจใช้เวลา
ในอุปกรณ์ USB เครือ

นานจนกว่าจะอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์
USB เสร็จ

•• โฟลเดอร์ที่ไม่มีไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอ

่ งเสียงกับอุปกรณ์
•• ห้ามเชื่อมต่อเครือ

•• ไฟล์ที่ถ่ายโอนโดยอุปกรณ์อย่างเช่น

•• ส�ำหรับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่บาง

จะถูกข้ามไป

คอมพิวเตอร์ อาจไม่สามารถเล่นตาม
ล�ำดับที่ถ่ายโอนมา

่ งเสียงนี้อาจไม่สามารถจัดล�ำดับ
•• เครือ
การเล่นได้ ทั้งนี้ข้น
ึ อยู่กับซอฟต์แวร์

ที่ใช้ในการสร้างไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดี
โอนั้นๆ

ั ประกันว่าจะสามารถใช้กับสื่อ
•• ไม่รบ

บันทึก อุปกรณ์บันทึก และซอฟต์แวร์
การเข้ารหัส/การเขียนในรูปแบบที่

USB ผ่านทาง USB ฮับ

อุปกรณ์ อาจมีการหน่วงเวลาก่อนที่
่ งเสียงนี้จะท�ำงาน
เครือ

่ งอาจแตก
•• ล�ำดับการเล่นส�ำหรับเครือ
ต่างจากล�ำดับการเล่นของอุปกรณ์
USB ที่เชื่อมต่ออยู่

•• ก่อนใช้งานอุปกรณ์ USB ต้องตรวจ

สอบให้แน่ใจว่าในอุปกรณ์ USB ไม่มี
ไฟล์ที่มีไวรัส

รองรับได้ทุกประเภท

รหัสท้องที่

หาย ทั้งนี้ข้น
ึ อยู่กับไฟล์ Xvid

เล่นเฉพาะแผ่น DVD VIDEO ที่ติดฉลาก

•• ภาพอาจไม่ชัดเจนหรือเสียงอาจขาด

หมายเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB

่ งเสียงของท่านมีรหัสท้องที่และจะ
เครือ
แสดงรหัสท้องที่ดังกล่าวหรือ

่ งเสียงนี้จะ
•• ไม่รบ
ั ประกันว่าเครือ

สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ USB ได้
ทุกประเภท

•• แม้ว่าอุปกรณ์ USB จะมีฟังก์ชันที่

ซับซ้อนหลากหลายชนิด แต่เนื้อหา

ที่สามารถเล่นได้ของอุปกรณ์ USB ที่

่ งเสียงนี้จะมีเฉพาะเนื้อหา
ต่อกับเครือ
ดนตรีและวิดีโอเท่านั้น ส�ำหรับราย

ละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานส�ำหรับ
อุปกรณ์ USB
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เว็บไซต์ส�ำหรับ
อุปกรณ์ที่ใช้งาน
ร่วมกันได้
ตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูล
ล่าสุดเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB และ

BLUETOOTH ที่ใช้งานร่วมกันได้
ส�ำหรับลูกค้าในละตินอเมริกา:

http://esupport.sony.com/LA
ส�ำหรับลูกค้าในยุโรปและรัสเซีย:
http://www.sony.eu/support

ส�ำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาค
อื่นๆ:

http://www.sony-asia.com/support

iPhone/iPod รุ่นที่ใช้งานร่วม

กันได้

iPhone/iPod รุน
่ ที่ใช้งานร่วมกันได้
จะแสดงไว้ด้านล่างนี้ โปรดอัปเดต

iPhone/iPod ของท่านด้วยซอฟต์แวร์
่ ง
เวอร์ชันล่าสุดก่อนที่จะใช้งานเครือ
เสียงนี้

เทคโนโลยี BLUETOOTH ใช้งานได้กับ:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7

•• iPhone SE

•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s

•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6

•• iPhone 5s

12TH

•• iPhone 5c

•• iPhone 5

•• iPhone 4s

•• iPod touch (เจนเนอเรชัน 6)
•• iPod touch (เจนเนอเรชัน 5)

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับชิ้นส่วนและการควบคุม
เครื่องเสียง (ด้านหน้า):

เครื่องเสียง (ด้านหลัง):

 แผงด้านบน (หน้า 14)

 Party light* (หน้า 75)

 ถาดใส่แผ่นดิสก์ (หน้า 26)

 แผงขั้วต่อ (หน้า 19)

 ล�ำโพงทวีตเตอร์ 2 ตัว

 ช่องสัญญาณ AC IN (หน้า 20)

 ล�ำโพงเสียงกลาง 2 ตัว
 ล�ำโพงเสียงทุ้ม 1 ตัว (ติดตั้ง

ฟังก์ชันไฟส�ำหรับล�ำโพงเอาไว้

* อย่าจ้องมองชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ส่องแสงออก
มาโดยตรงในขณะที่ไฟของล�ำโพงและไฟ

ส�ำหรับงานเลี้ยง (Party light) ติดสว่างอยู่

ด้วย*)

 เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล ( )
(หน้า 21)

13TH

แผงด้านบน:

่ ง เพื่อป้ องกันการใช้
ท่านสามารถล็อคปุ่ มต่างๆ ได้ยกเว้นปุ่ ม  (เปิ ด/ปิ ด) ที่ตัวเครือ
งานโดยไม่ได้ตั้งใจ (หน้า 82)

 ปุ่ม  (เล่น)

กดเพื่อเริม
่ เล่น

เมื่อกดปุ่ ม  ค้างไว้นานกว่า

่ งเสียงจะเล่นการสาธิต
2 วินาที เครือ

่ ง
การใช้งานเสียงที่ติดตั้งภายในเครือ

ปุ่ม  (หยุด)

——กดเพื่อหยุดเล่น เมื่อกดปุ่ มสอง
ครัง้ จะสามารถยกเลิกการเล่น
ต่อได้

่ ง หรือปรับให้เครือ
่ ง
กดเพื่อเปิ ดเครือ
เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

 ปุ่ม

(การโทร) (หน้า 78)

กดเพื่อรับสาย/วางสาย เมื่อใช้
ฟังก์ชันการโทรผ่านแฮนด์ฟรี
กับโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อ
BLUETOOTH อยู่

——กดเพื่อหยุดการถ่ายโอนใน

ไฟแสดงสถานะ

——กดเพื่อหยุดการสาธิตการใช้งาน

59)

ระหว่างถ่ายโอนดนตรี

14TH

 ปุ่ม  (เปิ ด/ปิ ด)

่ ง
เสียงที่ติดตั้งภายในเครือ

GESTURE ON/OFF (หน้า 56, 57,

ปุ่ม GESTURE ON/OFF

กดเพื่อเปิ ดใช้งาน/ปิ ดใช้งาน

 ช่องต่อ

ระบบควบคุมการสั่งการด้วยการ

ใช้ส�ำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

เคลื่อนไหวของร่างกาย (Gesture

ช่องต่อนี้สามารถใช้ได้ทั้งส�ำหรับการ

control)

 ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH
(หน้า 45)

ปุ่ม BLUETOOTH

กดเพื่อเลือกฟังก์ชัน BLUETOOTH

ปุ่ม

PAIRING

(USB) (REC/PLAY)

(หน้า 26, 40)

เล่นและการถ่ายโอนดนตรี

 จอแสดงผล
 GESTURE CONTROL (หน้า 56,
57, 59)

 ช่องสัญญาณ MIC1 (หน้า 76)
ใช้ส�ำหรับต่อไมโครโฟน

กดค้างไว้เพื่อเปิ ดใช้งานการจับคู่
BLUETOOTH ในฟังก์ชัน

ช่องสัญญาณ MIC2/GUITAR

ปุ่ม FUNCTION

ใช้ส�ำหรับต่อไมโครโฟนหรือกีตาร์

BLUETOOTH

กดเพื่อเลือกฟังก์ชัน

(หน้า 78)

 ปุ่ม VOICE CHANGER (หน้า 77)

 ปุ่ม PARTY LIGHT (หน้า 75)

ปุ่ม MIC ECHO (หน้า 76)

ปุ่ม SOUND FIELD (หน้า 60)

ปุ่ม VOCAL FADER (หน้า 77)

ไฟแสดงสถานะ MEGA BASS

ไฟแสดงสถานะ GUITAR

จะติดสว่างเมื่อเลือกเอฟเฟ็กต์เสียง

จะติดสว่างเมื่อเปิ ดใช้งานโหมด

MEGA BASS

Guitar (กีตาร์)

ปุ่ม MEGA BASS (หน้า 60)
ปุ่ม FIESTA (หน้า 60)
ปุ่ม PARTY CHAIN (หน้า 68)

ปุ่ม GUITAR (หน้า 78)
 ปุ่ม MIC/GUITAR LEVEL +/–
(หน้า 76, 77)

ปุ่ม W.PARTY CHAIN (หน้า 70)



ข่ายงานเลี้ยงไร้สาย

 ปุ่ม

กดเพื่อเปิ ดใช้งานฟังก์ชันเครือ

(N-Mark) (หน้า 50)
(โฟลเดอร์) +/–

กดเพื่อเลือกโฟลเดอร์จากแผ่นดิสก์
ข้อมูลหรืออุปกรณ์ USB

15TH

 ปุ่ม VOLUME +/–

รีโมทคอนโทรล:

กดเพื่อปรับระดับเสียง

 ไมโครโฟนที่ติดตั้งภายใน
เครื่องเสียง (หน้า 78)

 ปุ่ม  (เปิ ด/ปิ ด)

กดเพื่อเปิ ดหรือปิ ดถาดใส่แผ่นดิสก์

 ปุ่ม / (ก่อนหน้า/ถัดไป)
กดเพื่อเลือกแทร็กหรือไฟล์

ปุ่ม TUNING +/– (หน้า 44)
 ปุ่ม PLAYBACK (หน้า 57)
ปุ่ม DJ (หน้า 57)
ปุ่ม SAMPLER (หน้า 57)
ปุ่ม KARAOKE (หน้า 59)

 ปุ่ม DISPLAY (หน้า 20, 25, 34,
44, 46)

กดเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนจอ
แสดงผล

ปุ่ม

DISPLAY* (หน้า 34)

กดเพื่อดูหรือซ่อนการแสดงผลบน
หน้าจอ

ปุ่ม SLEEP (หน้า 81)
ปุ่ม  (เปิ ด/ปิ ด)

่ ง หรือปรับให้เครือ
่ ง
กดเพื่อเปิ ดเครือ

16TH

เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

 ปุ่ม PARTY LIGHT (หน้า 25, 75)
ปุ่ม LIGHT MODE (หน้า 75)
ปุ่ม PLAY MODE (หน้า 31, 41)
ปุ่ม REPEAT/FM MODE (หน้า
32, 44)

 ปุ่ม MEGA BASS (หน้า 60)
ปุ่มตัวเลข (0 – 9)*, **

——กดเพื่อเลือกแทร็ค ตอนหรือไฟล์

ด้วยหมายเลขรายการของแทร็ค
ตอนหรือไฟล์ดังกล่าว

——กดเพื่อใส่หมายเลขหรือค่าต่างๆ

ปุ่ม REC TO USB (หน้า 41)

กดเพื่อถ่ายโอนดนตรีไปยังอุปกรณ์
USB ที่เชื่อมต่อผ่านทางช่องต่อ
(USB)

ปุ่ม VOCAL FADER (หน้า 77)
ปุ่ม MIC ECHO (หน้า 76)
 ปุ่ม

(โฟลเดอร์) +/–

กดเพื่อเลือกโฟลเดอร์จากแผ่นดิสก์
ข้อมูลหรืออุปกรณ์ USB

ปุ่ม KEY CONTROL / (หน้า

77)

 ปุ่ม DVD TOP MENU

่ ง DVD ในหน้า
กดเพื่อแสดงชื่อเรือ
จอทีวี

ปุ่ม DVD/TUNER MENU (หน้า
28, 29, 44)

ปุ่ม RETURN (หน้า 28)
ปุ่ม CLEAR* (หน้า 29)

ปุ่ม MEDIA MODE (หน้า 26)

ปุ่ม OPTIONS

แผ่นดิสก์ข้อมูลหรืออุปกรณ์ USB

ต่างๆ

กดเพื่อเลือกสื่อบันทึกที่จะเล่นใน

กดเพื่อเข้าหรือออกจากเมนูตัวเลือก

ปุ่ม SUBTITLE (หน้า 29)

ปุ่ม SETUP* (หน้า 25, 33, 35, 63,

ปุ่ม AUDIO** (หน้า 29, 34)

92)

ปุ่ม / / /

ปุ่ม ANGLE (หน้า 29)

กดเพื่อเลือกรายการเมนู

ปุ่ม SCORE (หน้า 77)

ปุ่ม

ปุ่ม VOICE CHANGER (หน้า 77)
ปุ่ม MIC LEVEL +/– (หน้า 76)

กดเพื่อ ป้ อน/ยืนยัน การตั้งค่า

 ปุ่ม FUNCTION

กดเพื่อเลือกฟังก์ชัน

17TH

 ปุ่ม SOUND FIELD +/– (หน้า 60)
ปุ่ม SEARCH (หน้า 27)
ปุ่ม SHIFT

กดค้างไว้เพื่อเปิ ดใช้งานปุ่ มที่พิมพ์
เป็ นสีชมพู

ปุ่ม  (ระดับเสียง) +/–**
กดเพื่อปรับระดับเสียง

 ปุ่ม / (กรอกลับแบบเร็ว/
กรอไปข้างหน้าแบบเร็ว)
(หน้า 28)
ปุ่ม

/ (ย้อนกลับแบบช้า/

เดินหน้าแบบช้า) (หน้า 28)
ปุ่ม TUNING +/– (หน้า 44)
ปุ่ม  (เล่น)**
กดเพื่อเริม
่ เล่น

ปุ่ม / (ก่อนหน้า/ถัดไป)
(หน้า 27)

กดเพื่อเลือกแทร็กหรือไฟล์

ปุ่ม PRESET +/– (หน้า 44)
ปุ่ม  (พัก)

กดหยุดพักการเล่นชั่วคราว เมื่อ

ต้องการเล่นต่อ ให้กด 

18TH

ปุ่ม  (หยุด)

——กดเพื่อหยุดเล่น เมื่อกดปุ่มสอง
ครัง้ จะสามารถยกเลิกการเล่น
ต่อได้

——กดเพื่อหยุดการถ่ายโอนใน
ระหว่างถ่ายโอนดนตรี

——กดเพื่อหยุดการสาธิตการใช้งาน
่ ง
เสียงที่ติดตั้งภายในเครือ

* ปุ่มนี้จะเป็ นสีชมพู เมื่อต้องการใช้ปุ่มนี้ ให้
กดปุ่ม SHIFT () ค้างไว้แล้วกดปุ่ มนี้

** ปุ่มเลข 5/AUDIO,  + และปุ่ ม  เป็ นปุ่ ม
นูนสัมผัส ใช้ป่ ุมนูนสัมผัสนี้เป็ นต�ำแหน่ง
่ งเสียง
อ้างอิงในขณะใช้งานเครือ

เริ่มต้นใช้งาน

ติดตั้งเครื่องเสียงอย่างแน่นหนา

เริ่มต้นใช้งาน

ไปยังเต้ารับที่ผนัง

 เ ทอร์มินัล FM ANTENNA

ค้นหาต�ำแหน่งและแนวการจัดวางที่

ช่วยให้รบ
ั สัญญาณได้ดี เมื่อท�ำการ
ติดตั้งสายอากาศ

พยายามให้สายอากาศอยู่ห่างจาก

สายไฟ AC (สายหลัก) และสาย USB

 ช่องสัญญาณ VIDEO OUT

ใช้สายสัญญาณวิดีโอ (ไม่ได้ให้มา

ด้วย) ต่อเข้ากับช่องสัญญาณวิดีโอ
่ งทีวีหรือโปรเจคเตอร์
เข้าของเครือ
(หน้า 22)

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
ต่อสายอากาศ FM

แบบลวดในแนวนอน

หมายเหตุ
่ งเสียงนี้เข้ากับทีวีโดยต่อผ่าน
อย่าต่อเครือ
่ งเล่นวิดีโอ
เครือ

19TH

 ช่องสัญญาณเสียงเข้าและ
ช่องสัญญาณเสียงออก

ใช้สายสัญญาณเสียง (ไม่ได้ให้มา

ด้วย) ท�ำการเชื่อมต่อในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งตามวิธีการดังต่อไปนี้:

•• ช่องสัญญาณ AUDIO/PARTY
CHAIN OUT L/R

—ต่
— อเข้ากับช่องสัญญาณเสียงเข้า

 ช่องสัญญาณ AC IN

ต่อสายไฟ AC (ให้มาด้วย) เข้ากับ
่ งเสียง แล้วต่อเข้ากับเต้ารับ
เครือ
ติดผนัง

่ งเสียงจะเริม
เครือ
่ ท�ำการสาธิตการ
ใช้งานโดยอัตโนมัติ

่ ง การ
หากท่านกด  เพื่อเปิ ดเครือ

สาธิตการใช้งานดังกล่าวจะสิ้นสุดลง

ของอุปกรณ์เสริม

่ งเสียงอีกเครือ
่ ง
—ต่
— อเข้ากับเครือ

หนึ่ง เพื่อเพลิดเพลินกับฟังก์ชัน
เครือข่ายงานเลี้ยงผ่านสาย
(หน้า 65)

•• ช่องสัญญาณ AUDIO/PARTY
CHAIN IN (TV) L/R

—ต่
— อเข้ากับช่องสัญญาณเสียงออก
่ งเสียง/เครือ
่ ง
ของทีวีหรือเครือ

เล่นวิดีโอ จะมีเสียงออกมาจาก
่ งเสียงนี้
เครือ

่ งเสียงอีกเครือ
่ ง
—ต่
— อเข้ากับเครือ

หนึ่ง เพื่อเพลิดเพลินกับฟังก์ชัน
เครือข่ายงานเลี้ยงผ่านสาย
(หน้า 65)

 ช่องสัญญาณ HDMI OUT
(TV) ARC

ใช้สายสัญญาณ HDMI (ไม่ได้ให้มา
ด้วย) ต่อเข้ากับช่องสัญญาณ

่ งทีวี (หน้า 22)
HDMI IN ของเครือ

20TH

การปิ ดใช้งานการ
สาธิตการใช้งาน
เมื่อต้องการปิ ดใช้งานการสาธิตการ

่ งเสียงปิ ดอยู่ ให้กด
ใช้งานในขณะที่เครือ

DISPLAY ซ�้ำหลายๆ ครัง้ เพื่อเลือกโหมด

ไม่แสดงผล (โหมดประหยัดพลังงาน)
(หน้า 25)

การใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ R03 (ขนาด AAA) สองก้อน
ที่ให้มาด้วย โดยจัดให้ข้ว
ั ตรงตามภาพที่
แสดงด้านล่าง

•• อย่าใส่แบตเตอรีเ่ ก่าและใหม่ปนกันหรือใช้

เริ่มต้นใช้งาน

หมายเหตุ
แบตเตอรีห
่ ลายประเภทพร้อมๆ กัน

•• หากท่านไม่ได้ใช้รโี มทคอนโทรลเป็ นเวลา

นาน ให้ถอดแบตเตอรีอ
่ อก เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายจากแบตเตอรีร่ วั่ หรือสนิม

กัดกร่อน

เมื่อต้องการสั่งงานเครื่องเสียง
โดยใช้รีโมทคอนโทรล

หันรีโมทคอนโทรลให้ตรงกับเซ็นเซอร์
่ งเสียง
รีโมทคอนโทรลของเครือ

21TH

การต่อเข้ากับเครื่องทีวี
ก่อนต่อสายสัญญาณ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟ AC ออกเรียบร้อยแล้ว

เมื่อต้องการดูวิดีโอ

่ งทีวีของท่าน
เลือกวิธีการเชื่อมต่อตามช่องสัญญาณที่เครือ
คุณภาพสูง

หรือ

 สายสัญญาณ HDMI* (ไม่ได้ให้มาด้วย)

 สายสัญญาณวิดีโอ (ไม่ได้ให้มาด้วย)

คุณภาพมาตรฐาน
การเชื่อมต่อที่แนะน�ำ
การเชื่อมต่อที่สามารถเลือกใช้ได้

* สายสัญญาณ HDMI ความเร็วสูงพร้อมอีเทอร์เน็ต
่ งเสียงนี้ได้หากต่อเครือ
่ งเสียงเข้ากับช่องสัญญาณ HDMI IN
** ท่านสามารถฟังเสียงทีวีผ่านเครือ

่ งทีวี เมื่อใช้ฟังก์ชัน Audio Return Channel (ARC) จะสามารถฟังเสียงทีวีผ่าน
(ARC) ของเครือ
่ งเสียงได้โดยใช้การเชื่อมต่อสัญญาณ HDMI โดยไม่ต้องท�ำการเชื่อมต่อสัญญาณเสียง
เครือ

(การเชื่อมต่อ ) (หน้า 23) หากต้องการตั้งค่าฟังก์ชัน Audio Return Channel (ARC) ของ

่ งเสียง โปรดดูที่ [AUDIO RETURN CHANNEL] (หน้า 39) หากต้องการตรวจสอบว่าฟังก์ชัน
เครือ
Audio Return Channel (ARC) ในทีวีของท่านสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ โปรดดูจากคู่มือ
การใช้งานที่ให้มาพร้อมกับทีวีของท่าน

22TH

เมื่อต้องการฟังเสียงทีวีผ่านเครื่องเสียง

่ งเสียงไม่ได้ต่อเข้ากับช่องสัญญาณ HDMI IN (ARC) ของทีวี ให้ท�ำการเชื่อมต่อ
หากเครือ
นี้

 สายสัญญาณเสียง (ไม่ได้ให้มาด้วย)

ค�ำแนะน�ำ

เริ่มต้นใช้งาน

เมื่อต้องการฟังเสียงทีวี ให้กด FUNCTION ซ�้ำหลาย ๆ ครัง้ เพื่อเลือก “TV”
่ งเล่น DVD และอื่นๆ) ผ่านเครือ
่ งเสียงนี้ได้เช่นกัน
•• ท่านสามารถฟังเสียงของอุปกรณ์ภายนอก (เครือ
โดยการต่อช่องสัญญาณ AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) เป็ นการเชื่อมต่อ  ตามภาพด้านบน
ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูจากคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน

่ งเสียงอยู่ในระดับต�่ำขณะที่ต่ออยู่กับอุปกรณ์ภายนอก ให้ลองปรับระดับ
•• ถ้าเสียงที่ออกมาจากเครือ
สัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ วิธีนี้อาจช่วยเพิ่มระดับสัญญาณเสียงออกได้ ส�ำหรับ
รายละเอียด โปรดดูจากคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน

ถ้า “CODE 01” และ “SGNL ERR” ปรากฏขึ้นที่จอแสดงผลของ

เครื่องเสียง

เมื่อมีสัญญาณเสียงแบบอื่นที่ไม่ใช่สัญญาณ Linear PCM แบบ 2 ช่องเสียงเข้าไปที่

่ งเสียง ข้อความ “CODE 01” และ “SGNL ERR” (แสดงให้ทราบว่าเครือ
่ งเสียงไม่
เครือ
่ งเสียง
รองรับสัญญาณเสียงเข้าดังกล่าว) จะปรากฏขึ้นที่จอแสดงผลของเครือ

่ งทีวี เพื่อแสดงผล
ในกรณีนี้ ให้เลือกโหมดสัญญาณเสียงออกที่เหมาะสมจากเครือ

เป็ นสัญญาณเสียง Linear PCM แบบ 2 ช่องเสียง ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูจาก
่ งทีวีของท่าน
คู่มือการใช้งานเครือ

23TH

การเปลี่ยนระบบสี

การตั้งค่าแบบเร็ว

และรัสเซีย)

่ งเสียงนี้ ท่านสามารถ
ก่อนใช้งานเครือ

(ยกเว้นรุน
่ ส�ำหรับละตินอเมริกา ยุโรป

ตั้งค่าระบบสีเป็ น PAL หรือ NTSC โดย

ขึ้นอยู่กับระบบสีของทีวีของท่าน

แต่ละครัง้ ที่ท่านด�ำเนินการตามขั้นตอน
ด้านล่าง ระบบสีก็จะเปลี่ยนแปลงไปดัง
ต่อไปนี้:

NTSC  PAL
่ งเพื่อด�ำเนินการตามขั้น
ใช้ป่ ุมที่ตัวเครือ
ตอนดังกล่าว

1 กด  เพื่อเปิ ดเครื่องเสียง
2 กด FUNCTION ซ�้ำหลายๆ ครั้งเพื่อ
เลือก “DVD/CD”

3 กด MEGA BASS และ MIC ECHO
ค้างไว้เป็ นเวลา 3 วินาทีขึ้นไป

ปรับตั้งค่าพื้นฐานขั้นต�่ำที่สุดได้โดยใช้
การตั้งค่าแบบเร็ว

1

เปิ ดทีวีแล้วเลือกข้อมูลที่จะใส่เข้า
ตามการเชื่อมต่อ

2 กด  เพื่อเปิ ดเครื่องเสียง
3 กด FUNCTION ซ�้ำหลายๆ ครั้งเพื่อ
เลือก “DVD/CD”

ข้อความค�ำแนะน�ำ [กด ENTER เพื่อ

ท�ำการปรับตั้งอย่างรวดเร็ว] จะ
ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของจอทีวี

4 กด

โดยไม่ต้องใส่แผ่นดิสก์

ข้อความ [เลือกภาษาที่ใช้] จะปรากฏ
ในหน้าจอทีวี รายการที่ปรากฏอาจ
แตกต่างไปตามประเทศหรือท้องถิ่น

ข้อความ “NTSC” หรือ “PAL” จะ

LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:

ปรากฏบนจอแสดงผล

ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI

5 กด

/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเลือก
ภาษา จากนั้นกด
ข้อความ [การตั้งค่าวิดีโอ] จะปรากฏ
ในหน้าจอทีวี

24TH

6 กด

/ ซ�้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือก
การตัง
้ ค่าที่เหมาะสมกับประเภท
ทีวีของท่าน จากนั้นกด
หลังจากข้อความ

[การปรับตั้งอย่างเร็วเสร็จสมบูรณ์]

่ งจะพร้อม
ปรากฏในหน้าจอทีวี เครือ
เล่นได้

ตั้งค่าด้วยตนเอง

ดูที่ “การใช้เมนูต้งั ค่า” (หน้า 35)

เมื่อต้องการออกจากการตัง
้ ค่า
แบบเร็ว

กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกด SETUP
หมายเหตุ
ข้อความค�ำแนะน�ำจะปรากฏขึ้น เมื่อท่านเปิ ด
่ งเสียงเป็ นครัง้ แรกหรือหลังจาก
ใช้งานเครือ
ท�ำการ [����������] (โปรดดูที่ “การคืนการ

กด DISPLAY ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งในขณะ
ที่เครื่องปิ ดอยู่
แต่ละครัง้ ที่มีการกดปุ่ม โหมดการแสดง
ผลก็จะเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้
การสาธิตการใช้งาน

ข้อความเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักของ

่ งเสียงนี้จะแสดงขึ้นที่หน้าจอแสดง
เครือ

เริ่มต้นใช้งาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการ

การเปลี่ยนโหมดการ
แสดงผล

ผลและไฟจะติดสว่าง

เมื่อต้องการปิ ดไฟส่องสว่าง ให้กด
PARTY LIGHT

ไม่แสดงผล (โหมดประหยัดพลังงาน)

หน้าจอแสดงผลจะดับเพื่อประหยัด
พลังงาน

ตั้งค่าเมนูการปรับตั้ง กลับไปเป็ นค่าเริม
่ ต้น”)
(หน้า 94)

25TH

การเล่นแผ่นดิสก์/USB

ก่อนใช้งานอุปกรณ์
USB
ส�ำหรับอุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้

่ งอีกครัง้ เพื่อปิ ดถาด
กด  บนตัวเครือ

ใส่แผ่นดิสก์

ห้ามฝื นดันปิ ดถาดใส่แผ่นดิสก์ เพราะ
่ งเสียหายได้
อาจท�ำให้เครือ
ส�ำหรับฟังก์ชัน USB:

ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องต่อ
(USB)

ให้ดูที่ “เว็บไซต์ส�ำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งาน

ร่วมกันได้” (หน้า 12)

(ท่านสามารถใช้อุปกรณ์ Apple กับ

่ งเสียงนี้ได้โดยผ่านทางการเชื่อมต่อ
เครือ

BLUETOOTH เท่านั้น)

การเล่นพื้นฐาน
1

กด FUNCTION ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อเลือก “DVD/CD” หรือ “USB”

2 เตรียมแหล่งสื่อบันทึกที่จะเล่น
ส�ำหรับฟังก์ชัน DVD/CD:

่ งเพื่อเปิ ดถาดใส่
กด  บนตัวเครือ

แผ่นดิสก์แล้วใส่แผ่นดิสก์โดยหงาย
ด้านที่มีฉลากขึ้นด้านบน

เมื่อท่านเล่นแผ่นดิสก์ขนาด 8 ซม. เช่น
แผ่น CD single ให้วางแผ่นดิสก์บน
วงกลมวงในของถาดใส่แผ่นดิสก์

26TH

หมายเหตุ
ท่านสามารถใช้อะแดปเตอร์ USB (ไม่ได้ให้

่ ง
มาด้วย) เพื่อต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับเครือ
เสียงในกรณีที่ไม่สามารถเสียบอุปกรณ์
USB เข้ากับช่องต่อ

(USB) ได้

3(

เท่านั้น)
กด MEDIA MODE ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อเลือกประเภทของสื่อบันทึก
([เพลง]/[วิดีโอ]) ตามที่ท่าน
ต้องการ

4 กด  เพื่อเริ่มเล่น

การด�ำเนินการอื่นๆ

เมื่อต้องการเล่นจากไฟล์ที่ระบุ

เมื่อต้องการ

ด�ำเนินการดังนี้

1

หยุดเล่น

กด 

กด MEDIA MODE ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อเลือก [เพลง] หรือ [วิดีโอ]

หยุดพักการ

กด 

2

กด SEARCH เพื่อแสดงรายการ
โฟลเดอร์

เล่นต่อหรือ

กด 

เล่นชั่วคราว
กลับสู่การเล่น
ปกติ

ที่จะเล่นต่อ
เลือกแทร็ค

กด  หรือ  ใน

3

ฉาก

หรืออาจกด SHIFT ค้าง

กด / ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งเพื่อเลือก
โฟลเดอร์ที่ทา
่ นต้องการ

4

กด

5

่ เลือก
กด / ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งเพือ
ไฟล์ที่ทา
่ นต้องการ จากนั้นกด

ไฟล์ ตอน หรือ ระหว่างเล่น

ไว้ และกดปุ่ มตัวเลข

เพื่อแสดงรายการไฟล์

จากนั้นกด

การเล่นแผ่นดิสก์/USB

ยกเลิกต�ำแหน่ง กด  สองครัง้

(อาจไม่สามารถใช้งาน
ได้เนื่องจากแผ่นดิสก์
หรืออุปกรณ์ USB)

เมื่อต้องการใช้ระบบควบคุมการ
สั่งการด้วยการเคลื่อนไหวของ

ร่างกาย (Gesture control) ใน
ระหว่างเล่น

โปรดดูที่ “การใช้ระบบควบคุมการสั่ง

การด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายใน
ระหว่างการเล่น” (หน้า 57)

27TH

การค้นหาแทร็คตามที่ระบุ

วิธีการเล่นอื่นๆ

ฟังก์ชันดังกล่าวอาจไม่ทำ� งานทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับชนิดของแผ่นดิสก์หรือไฟล์

กด SHIFT ค้างไว้ และกดปุ่มตัวเลข
เพื่อเลือกแทร็คที่ต้องการเล่น จากนั้น
กด

เมื่อต้องการค้นหาโดยใช้

เมื่อต้องการ

ด�ำเนินการดังนี้

ดูเมนู DVD

กด DVD/TUNER MENU

ปุ่ม SEARCH

ดูรายการ

กด SEARCH

1

รายการไฟล์

ครัง้ เพื่อปิ ดรายการ

กด SEARCH เพื่อแสดงรา
ยการแทร็ค

2

่ เลือก
กด / ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งเพือ
แทร็คที่ต้องการเล่น จากนั้นกด

โฟลเดอร์หรือ

กด SEARCH อีก

โฟลเดอร์หรือรายการ
ไฟล์

การค้นหาเรื่อง/ตอน/ฉาก/
แทร็ค/ดัชนีตามที่ระบุ

กลับสู่รายการ กด RETURN
โฟลเดอร์เมื่อ

อยู่ในรายการ
ไฟล์

ระบุตำ� แหน่ง

กด  หรือ  ใน

อย่างรวดเร็วใน ระหว่างเล่น

การกรอไปข้าง แต่ละครัง้ ที่กด 
หน้าแบบเร็ว

หรือกรอกลับ

แบบเร็ว (ล็อค

หรือ  ความเร็วใน
การเล่นจะเปลี่ยนไป

การค้นหา)

ดูทีละเฟรม

กด  จากนั้นกด

ช้า)

แต่ละครัง้ ที่กด

(เล่นเพื่อดูภาพ หรือ 

กด SEARCH ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งใน
ระหว่างเล่นเพื่อเลือกโหมดค้นหา

2 กด SHIFT ค้างไว้ และกดปุ่มตัวเลข
เพื่อใส่หมายเลขเรื่อง ตอน ฉาก
แทร็ค หรือดัชนีที่ต้องการ จากนั้น
กด

่ งจะเริม
เครือ
่ เล่น
หมายเหตุ

หรือ

 ความเร็วในการเล่น
จะเปลี่ยนไป

1

•• ส�ำหรับ VIDEO CD ที่มีระบบการเล่นด้วย
PBC ให้กด SEARCH เพื่อค้นหาฉาก

•• ส�ำหรับ VIDEO CD ที่ไม่มีระบบการเล่น

ด้วย PBC ให้กด SEARCH เพื่อค้นหาแทร็ค
และดัชนี

28TH

เมื่อต้องการค้นหาต�ำแหน่ง
เฉพาะโดยใช้รหัสเวลา

1

กด SEARCH ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งใน
ระหว่างเล่นเพื่อเลือกโหมดค้นหา
เวลา

2

กด SHIFT ค้างไว้ และกดปุ่มตัวเลข
เพื่อใส่รหัสเวลา จากนั้นกด

กด SUBTITLE ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งใน
ระหว่างเล่นเพื่อเลือกภาษาของค�ำ
บรรยายที่ต้องการหรือปิ ดค�ำบรรยาย

การเปลี่ยนภาษา/เสียง

เวลา 2 ชั่วโมง 10 นาที 20 วินาทีนับจาก

จุดเริม
่ ต้น ให้กด SHIFT ค้างไว้ และกด 2,
1, 0, 2, 0 ([2:10:20])

หากท่านระบุตว
ั เลขผิดพลาดให้กดSHIFT
ค้างไว้ แล้วกด CLEAR เพื่อยกเลิกตัวเลข
ดังกล่าว

เมื่อต้องการค้นหาโดยใช้เมนู
DVD

กด AUDIO ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งใน
ระหว่างเล่นเพื่อเลือกโหมดหรือรูป
แบบเสียงที่ต้องการ

การเล่นแผ่นดิสก์/USB

ตัวอย่างเช่น: เมื่อต้องการค้นหาฉากที่

การเลือกการตั้งค่าค�ำ
บรรยาย

DVD VIDEO

ท่านสามารถเลือกรูปแบบเสียงหรือภาษา
เมื่อแหล่งสื่อบันทึกมีรูปแบบเสียงหลาย
รูปแบบหรือเสียงแบบหลายภาษา

1

กด DVD/TUNER MENU

2

กด / / / หรือกด SHIFT ค้างไว้
และกดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกเรื่อง
หรือรายการที่ต้องการเล่น จากนั้น
กด

การเปลี่ยนมุมกล้อง

เมื่อตัวเลข 4 หลักปรากฏขึ้น กลุ่มตัวเลข
ดังกล่าวคือรหัสภาษา โปรดดูที่ “ราย

ชื่อรหัสภาษา” (หน้า 104) เพื่อตรวจสอบ

ว่ารหัสดังกล่าวหมายถึงภาษาใด เมื่อ
ภาษาเดียวกันปรากฏขึ้นมาตั้งแต่สอง

ครัง้ ขึ้นไป หมายความว่า DVD VIDEO

บันทึกไว้เป็ นรูปแบบเสียงหลายรูปแบบ

กด ANGLE ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งใน
ระหว่างเล่นเพื่อเลือกมุมกล้องที่
ต้องการ
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VIDEO CD/AUDIO CD/ไฟล์เสียง

ท่านสามารถเปลี่ยนสัญญาณเสียงที่ออก

มาได้

•• [สเตอริโอ]: เสียงสเตอริโอมาตรฐาน

•• [1/ข้างซ้าย]/[2/ข้างขวา]: เสียงโมโน
ของช่องเสียงด้านซ้ายหรือด้านขวา

SUPER VIDEO CD
•• [1:สเตอริโอ]: เสียงสเตอริโอของแทร็ค

3 เล่นต่อตามค�ำแนะน�ำในเมนู
หมายเหตุ
การเล่นด้วย PBC จะถูกยกเลิกเมื่อเปิ ดใช้งาน
โหมดเล่นซ�้ำ

เมื่อต้องการยกเลิกการเล่นด้วย
PBC

1

กด  หรือ  หรือกด SHIFT
ค้างไว้ และกดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือก
แทร็คเมื่อการเล่นยุติ

2

กด  หรือ

เสียง 1

•• [1:1/ข้างซ้าย]/[1:2/ข้างขวา]: เสียง

โมโนของช่องเสียงด้านซ้ายหรือด้าน
ขวาของแทร็คเสียง 1

การเล่นเริม
่ ต้นจากแทร็คที่เลือกไว้

•• [2:สเตอริโอ]: เสียงสเตอริโอของแทร็ค

เมื่อต้องการกลับสู่การเล่นด้วย

•• [2:1/ข้างซ้าย]/[2:2/ข้างขวา]: เสียง

กด  สองครัง้ จากนั้นกด 

เสียง 2

โมโนของช่องเสียงด้านซ้ายหรือด้าน
ขวาของแทร็คเสียง 2

การเล่น VIDEO CD ด้วย
ฟังก์ชัน PBC

PBC

เล่นแผ่นต่อเนื่องจากจุดพัก

่ งเสียงนี้สามารถบันทึกต�ำแหน่งที่จะ
เครือ

เล่นต่อได้สูงสุดถึง 6 แผ่นและเล่นแผ่นต่อ
เมื่อใส่แผ่นดิสก์แผ่นเดิมกลับมาอีกครัง้

ท่านสามารถใช้เมนู PBC (ควบคุมการ
เล่น) เพื่อเพลิดเพลินกับคุณลักษณะ

แบบโต้ตอบของ VIDEO CD (VIDEO CD

ส�ำหรับแผ่นดิสก์แผ่นแรกก็จะถูกลบออก

เวอร์ชัน 2.0 และ Super VCD)

เมื่อต้องการเปิ ดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ตั้ง

1

่ ง] เป็ น [เปิ ด] (หน้า 38)
[การตั้งค่าเครือ

กด  เพื่อเล่น VIDEO CD ด้วย
ฟังก์ชัน PBC
เมนู PBC จะปรากฏในหน้าจอทีวี

2 กด SHIFT ค้างไว้ และกดปุ่มตัวเลข
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หากท่านบันทึกต�ำแหน่งที่จะเล่นต่อให้

แผ่นดิสก์แผ่นที่ 7 ต�ำแหน่งที่จะเล่นต่อ

เพื่อเลือกหมายเลขรายการที่
ต้องการ จากนั้นกด

ค่า [เล่นแผ่นต่อเนื่องจากจุดพัก ] ในส่วน
หมายเหตุ

เมื่อต้องการเล่นจากจุดเริม
่ ต้นของแผ่นดิสก์ ให้
กด  สองครัง้ แล้วกด 

การใช้โหมดการเล่น
การเล่นตามล�ำดับตัวเลข
(เล่นปกติ)

 ณะก�ำลังเล่นแผ่นดิสก์
ข
•• [แผ่นดิสก์]: เล่นแผ่นดิสก์

•• [โฟลเดอร์]*: เล่นไฟล์ท้งั หมดที่

สามารถเล่นได้ในโฟลเดอร์ที่ระบุใน
แผ่นดิสก์

* ส�ำหรับ AUDIO CD ไม่สามารถเลือกตัว
เลือกนี้ได้

 ขณะก�ำลังเล่นอุปกรณ์ USB
•• [อุปกรณ์ USB หนึ่งตัว]: เล่นอุปกรณ์
USB

•• [โฟลเดอร์]: เล่นไฟล์ท้งั หมดที่สามารถ
เล่นได้ในโฟลเดอร์ที่ระบุในอุปกรณ์
USB

หมายเหตุ
•• “FLDR” และ “SHUF” จะดับลงในหน้า

จอแสดงผล เมื่อตั้งค่าโหมดเล่นปกติเป็ น
[แผ่นดิสก์] หรือ [อุปกรณ์ USB หนึ่งตัว]

•• “FLDR” จะติดสว่างในหน้าจอแสดงผล เมื่อ
ตั้งค่าโหมดเล่นปกติเป็ น [โฟลเดอร์]

่ การเล่นยุติ ให้กด PLAY MODE
เมือ
ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง
 ขณะก�ำลังเล่นแผ่นดิสก์
•• [แผ่นดิสก์ (สุ่มเล่น)]: สุ่มเล่นไฟล์เสียง
ทั้งหมดในแผ่นดิสก์

•• [โฟลเดอร์ (สุ่มเล่น)]*: สุ่มเล่นไฟล์เสียง
ทั้งหมดในโฟลเดอร์ตามที่ระบุในแผ่น
ดิสก์

* ส�ำหรับ AUDIO CD ไม่สามารถเลือกตัว
เลือกนี้ได้

การเล่นแผ่นดิสก์/USB

เมื่อการเล่นยุติ ให้กด PLAY MODE
ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง

การเล่นตามล�ำดับแบบสุ่ม
(สุ่มเล่น)

 ขณะก�ำลังเล่นอุปกรณ์ USB
•• [อุปกรณ์ USB หนึ่งตัว (สุ่มเล่น)]: สุ่ม

เล่นไฟล์เสียงทั้งหมดในอุปกรณ์ USB
หนึ่งตัว

•• [โฟลเดอร์ (สุ่มเล่น)]: สุ่มเล่นไฟล์เสียง
ทั้งหมดในโฟลเดอร์ตามที่ระบุใน
อุปกรณ์ USB
หมายเหตุ
•• “SHUF” จะติดสว่างในหน้าจอแสดงผล เมื่อ

ตั้งค่าโหมดสุ่มเล่นเป็ น [แผ่นดิสก์ (สุ่มเล่น)]
หรือ [อุปกรณ์ USB หนึ่งตัว (สุ่มเล่น)]

•• “FLDR” และ “SHUF” จะติดสว่างในหน้า
จอแสดงผล เมื่อตั้งค่าโหมดสุ่มเล่นเป็ น
[โฟลเดอร์ (สุ่มเล่น)]

•• ไม่สามารถด�ำเนินการสุ่มเล่นกับไฟล์วิดีโอได้
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•• โหมดสุ่มเล่นจะถูกยกเลิกเมื่อท่าน:
—— เปิ ดถาดใส่แผ่นดิสก์
—— ท�ำการถ่ายโอนพร้อมกัน
—— เปลี่ยนโหมดสื่อบันทึก
•• โหมดการสุ่มเล่นอาจถูกยกเลิกเมื่อท่านเลือก
โฟลเดอร์หรือแทร็คที่จะเล่น

การเล่นซ�้ำหลายๆ ครั้ง
(เล่นซ�้ำ)

เมื่อต้องการยกเลิกโหมดเล่นซ�้ำ

กด REPEAT/FM MODE ซ�้ำหลาย ๆ ครัง้

เพื่อเลือก [ปิ ด]
หมายเหตุ
•• “

” จะติดสว่างในหน้าจอแสดงผล เมื่อ

ตั้งค่าโหมดเล่นซ�้ำเป็ น [ทั้งหมด] หรือ
[แผ่นดิสก์]

•• “

” จะติดสว่างในหน้าจอแสดงผล เมื่อ

่ ง] [ตอน] [แทร็ค]
ตั้งค่าโหมดเล่นซ�้ำเป็ น [เรือ
หรือ [ไฟล์]

กด REPEAT/FM MODE ซ�้ำหลาย ๆ
ครั้ง

การตั้งค่าบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งาน
ได้ทั้งนี้ข้น
ึ อยู่กับชนิดของแผ่นดิสก์หรือ
ไฟล์

•• [ปิ ด]: เล่นซ�้ำหลายๆ ครัง้ ไม่ได้

•• [ทั้งหมด]: เล่นซ�้ำแทร็คหรือไฟล์

ทั้งหมดในโหมดการเล่นที่เลือกไว้

•• [แผ่นดิสก์]: เล่นซ�้ำเนื้อหาทั้งหมด

(เฉพาะ DVD VIDEO และ VIDEO CD
เท่านั้น)

่ ง]: เล่นซ�้ำเรื่องปัจจุบัน (เฉพาะ
•• [เรือ
DVD VIDEO เท่านั้น)

•• [ตอน]: เล่นซ�้ำตอนปัจจุบัน (เฉพาะ
DVD VIDEO เท่านั้น)

•• [แทร็ค]: เล่นซ�้ำแทร็คปัจจุบัน

•• [ไฟล์]: เล่นซ�้ำไฟล์วิดีโอปัจจุบัน
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•• ท่านไม่สามารถใช้งานโหมดเล่นซ�้ำกับแผ่น
VIDEO CD ในระหว่างเล่นด้วย PBC ได้

•• ท่านไม่สามารถใช้งานโหมดเล่นซ�้ำได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแผ่น DVD VIDEO

•• โหมดเล่นซ�้ำจะถูกยกเลิกเมื่อท่าน
—— เปิ ดถาดใส่แผ่นดิสก์
่ ง (เฉพาะ DVD VIDEO และ
—— ปิ ดเครือ
VIDEO CD เท่านั้น)

—— เปลี่ยนฟังก์ชัน (เฉพาะ DVD VIDEO และ
VIDEO CD เท่านั้น)

—— ท�ำการถ่ายโอนพร้อมกัน
—— เปลี่ยนโหมดสื่อบันทึก

การจ�ำกัดการเล่น
แผ่นดิสก์ (Parental
Control)

7 กด

/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเลือก
[ระดับ] จากนั้นกด

8 กด

/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งเพื่อเลือก
ระดับที่ทา
่ นต้องการ จากนั้นกด
ค่ายิ่งต�่ำ การจ�ำกัดก็จะเข้มงวดขึ้น

เมื่อต้องการปิ ดฟังก์ชันการจ�ำกัด
ท่านสามารถจ�ำกัดการเล่นแผ่น DVD

ได้ อาจมีการข้ามหรือเปลี่ยนฉากไปเป็ น
ฉากอื่น

1

่ การเล่นยุติ ให้กด SHIFT ค้างไว้
เมือ
และกด SETUP

ตั้งค่า [ระดับ] เป็ น [ปิ ด] ในขั้นตอนที่ 8

เมื่อต้องการเล่นแผ่นดิสก์ที่มีการ
ตั้งค่าการจ�ำกัดการเล่น

1

หน้าจอแสดงผลส�ำหรับใส่รหัสผ่านจะ

2 กด

/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเลือก
[การตั้งค่าเครื่อง] และกด

3 กด

/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเลือก
[����������������] จากนั้นกด

4 กด SHIFT ค้างไว้ และกดปุ่มตัวเลข

่ ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก หรือใส่รหัส
เพือ
ผ่านซ�ำ
้ อีกครัง
้ จากนัน
้ กด

5 กด

/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเลือก
[มาตรฐาน] จากนั้นกด

6 กด

่ เลือก
/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพือ
พื้นที่ตามภูมิภาคเป็ นระดับการ
จ�ำกัดการเล่น จากนั้นกด

ใส่แผ่นดิสก์แล้วกด 
ปรากฏในหน้าจอทีวี

2

กด SHIFT ค้างไว้ และกดปุ่มตัวเลข
เพื่อใส่รหัสผ่าน 4 หลัก หรือใส่รหัส
ผ่านซ�้ำอีกครั้ง จากนั้นกด
่ งจะเริม
เครือ
่ เล่น

ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน

เอาแผ่นดิสก์ออกแล้วท�ำซ�้ำขั้นตอนที่ 1
ถึง 3 ของ “การจ�ำกัดการเล่นแผ่นดิสก์

(Parental Control)” (หน้า 33) กด SHIFT
ค้างไว้ และกดปุ่ มตัวเลขเพื่อใส่รหัสผ่าน
“199703” จากนั้นกด

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอและใส่

พื้นที่ดังกล่าวจะถูกเลือก

รหัสผ่าน 4 หลักชุดใหม่ จากนั้นใส่แผ่น

พื้นที่ส�ำหรับพื้นที่ตามภูมิภาคที่

คุณจ�ำเป็ นต้องใส่รหัสผ่านชุดใหม่อีกครัง้

เมื่อท่านเลือก [อื่นๆ] ให้ใส่รหัส

การเล่นแผ่นดิสก์/USB

VIDEO ตามระดับที่กำ� หนดไว้ล่วงหน้า

การเล่น

ดิสก์เข้าไปอีกครัง้ และกด 

ต้องการตาม “การจ�ำกัดสิทธิ์การใช้

งาน/รายชื่อรหัสภูมิภาค” (หน้า 105)
โดยกด SHIFT ค้างไว้แล้วกดปุ่ ม
ตัวเลข
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การดูข้อมูลของแผ่น
ดิสก์และอุปกรณ์
USB

หมายเหตุ
•• ขึ้นอยู่กับแหล่งสื่อบันทึกที่กำ� ลังเล่น
่ งอาจไม่แสดงข้อมูลบางอย่าง
—— เครือ
่ งอาจไม่สามารถแสดงตัวอักขระ
—— เครือ
บางตัวได้

•• ข้อมูลที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมด
การเล่น

ข้อมูลในหน้าจอทีวี
กด SHIFT ค้างไว้ และกด DISPLAY
ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งในระหว่างเล่น

เมื่อต้องการแสดงข้อมูลรูปแบบ
เสียงใน DVD VIDEO และไฟล์
วิดีโอ

กด AUDIO ซ�้ำหลาย ๆ ครัง้ ในระหว่าง
เล่น

ข้อมูลในหน้าจอแสดงผล

 ข้อมูลการเล่น

เวลาเล่นและเวลาที่เหลือ

 อัตราบิต
 ชนิดไฟล์
 สถานะการเล่น
 เรื่อง*/แทร็ค/ชื่อไฟล์**
 อัลบั้ม*/ชื่อโฟลเดอร์**/ตอน/
หมายเลขดัชนี

 ชื่อศิลปิ น*, **

ปรากฏขึ้นในขณะที่เล่นไฟล์เสียง

่ งจะแสดง
*		หากไฟล์เสียงมีแท็ก ID3 เครือ

่ ง/ชื่อศิลปิ น จากข้อมูล
ชื่ออัลบั้ม/ชื่อเรือ

่ งเสียงสามารถรองรับ ID3
แท็ก ID3 เครือ
เวอร์ชัน 1.0/1.1/2.2/2.3

** หากชื่อมีตัวอักขระที่ไม่สามารถแสดงผลได้
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ตัวอักขระเหล่านั้นจะแสดงเป็ น “_”

กด DISPLAY ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งขณะที่
เครื่องเปิ ดอยู่
ท่านสามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้:

—เวลาเล่
—
น/เวลาที่เหลืออยู่ของแทร็ค
่ ง ตอน
เรือ

—หมายเลขฉาก
—

—ชื
— ่อไฟล์ ชื่อโฟลเดอร์

่ ง ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปิ นและอัลบั้ม
—เรื
— อ
หมายเหตุ
่ งอาจไม่แสดงชื่อแผ่นดิสก์หรือชื่อแทร็ค
•• เครือ
ทั้งนี้ข้ น
ึ อยู่กับตัวอักขระ

่ งอาจแสดงเวลาเล่นของไฟล์เสียงและ
•• เครือ
ไฟล์วิดีโอไม่ถูกต้อง

•• เวลาเล่นที่ถูกใช้ไปของไฟล์เสียงซึ่งมีการเข้า
รหัสไว้โดยใช้ VBR (variable bit rate หรือ
อัตราบิตแบบแปรผัน) จะแสดงขึ้นอย่างไม่
ถูกต้อง

การใช้เมนูตั้งค่า

ก
 ารตั้งค่าภาษา
– [เลือกภาษาที่ใช้]

ท่านสามารถท�ำการปรับตั้งค่าให้รายการ
ต่างๆ ได้ เช่น ภาพและเสียง

[แสดงผลหน้าจอ]

รายการที่ปรากฏจะแตกต่างไปตาม

ตั้งค่าภาษาของการแสดงผลบนหน้าจอ

หมายเหตุ

[เมนู]

ประเทศหรือท้องถิ่น

การตั้งค่าการเล่นที่บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์จะมี
ดังนั้น การตั้งค่าในเมนูต้งั ค่าบางรายการจึงไม่
สามารถท�ำได้

1

เมื่อการเล่นแผ่น DVD/CD หรือ
ฟังก์ชัน USB ยุติลง ให้กด SHIFT
ค้างไว้แล้วกด SETUP
เมนูตั้งค่าจะปรากฏในหน้าจอทีวี

2 กด

/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเลือก
[เลือกภาษาที่ใช้],
[การตั้งค่าวิดีโอ],
[ตั้งค่าระบบเสียง],
[การตั้งค่าเครื่อง] หรือ
[ตั้งค่า HDMI] จากนั้นกด

3 กด

/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งเพื่อเลือก
รายการที่ท่านต้องการ จากนั้นกด

4 กด

่ เลือก
/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งเพือ
การตัง
้ ค่าที่ท่านต้องการ จากนั้น
กด

่ งจะเลือกการตั้งค่าดังกล่าว และ
เครือ
การตั้งค่าก็จะเสร็จสิ้น

เมื่อต้องการออกจากเมนู

ตั้งค่าภาษาส�ำหรับเมนู DVD
[ระบบเสียง]
เปลี่ยนภาษาของเสียงซาวน์แทร็ค

่ งจะเลือก
เมื่อท่านเลือก [ค่าเดิม] เครือ

ภาษาที่ได้ก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญไว้
เป็ นอันดับแรกในดิสก์

การเล่นแผ่นดิสก์/USB

ความส�ำคัญเหนือกว่าการตั้งค่าในเมนูตั้งค่า

[��������]
สลับภาษาของค�ำบรรยายที่บันทึกไว้ใน

DVD VIDEO

เมื่อท่านเลือก [ภาษาตามเสียงพากษ์]

ภาษาของค�ำบรรยายจะเปลี่ยนไปตาม
ภาษาที่ท่านได้เลือกไว้ส�ำหรับเสียง
ซาวน์แทร็ค

หมายเหตุ
หากท่านเลือก [อื่นๆ] ใน [เมนู],

[ระบบเสียง] และ [��������] ให้ใส่รหัสภาษา
จาก “รายชื่อรหัสภาษา” (หน้า 104) โดยใช้
ปุ่มตัวเลข

กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกด SETUP
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ก
 ารตั้งค่าหน้าจอทีวี
– [การตั้งค่าวิดีโอ]
[ประเภททีวี]
[สัดส่วนภาพ 16: 9]: เลือกตัวเลือกนี้

เมื่อเชื่อมต่อทีวีหน้าจอกว้างหรือทีวีที่มี
ฟังก์ชันโหมดจอกว้าง

[สัญญาณภาพในสัดส่วน 4:3]
[เต็ม]: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อเชื่อมต่อทีวี

ที่มีฟังก์ชันโหมดจอกว้าง ภาพหน้าจอ

แบบ 4:3 จะแสดงสัดส่วนภาพเป็ น 16:9
แม้ว่าจะเป็ นทีวีหน้าจอกว้างก็ตาม
[ปกติ]: เปลี่ยนขนาดของภาพให้

เหมาะสมกับขนาดหน้าจอด้วยสัดส่วน

ภาพเดิม การตั้งค่านี้จะปรากฏแถบสีด�ำ
ขึ้นที่ด้านซ้ายและด้านขวาถ้าเลือกแสดง
ภาพหน้าจอแบบ 4:3

[�����������������������]: เลือก
ตัวเลือกนี้เมื่อเชื่อมต่อทีวีหน้าจอแบบ

4:3 ซึ่งไม่มีฟังก์ชันโหมดจอกว้าง การ
ตั้งค่านี้จะแสดงภาพแบบจอกว้างโดย
มีแถบสีด�ำที่ด้านบนและด้านล่างของ
หน้าจอ

[ระบบสี(VIDEO CD)]

(ยกเว้นรุน
่ ส�ำหรับละตินอเมริกา ยุโรป
และรัสเซีย)

ตั้งค่าระบบสี (PAL หรือ NTSC)

[อัตโนมัติ]: สัญญาณวิดีโอจะแสดงผล
[ขยายภาพเต็ม 4:3]: เลือกตัวเลือกนี้

เมื่อเชื่อมต่อทีวีหน้าจอแบบ 4:3 ซึ่งไม่มี
ฟังก์ชันโหมดจอกว้าง การตั้งค่านี้จะ

แสดงภาพเต็มความสูงของหน้าจอโดย
ตัดส่วนข้างของภาพออก

ตามระบบสีของแผ่นดิสก์ ให้เลือกการตั้ง
ค่านี้ถ้าทีวีของท่านใช้ระบบ DUAL

[PAL]: เปลี่ยนสัญญาณวิดีโอของแผ่น

ดิสก์ NTSC และแสดงผลสัญญาณวิดีโอ
เป็ นระบบ PAL

[NTSC]: เปลี่ยนสัญญาณวิดีโอของแผ่น
ดิสก์ PAL และแสดงผลสัญญาณวิดีโอ
เป็ นระบบ NTSC

ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การ
เปลี่ยนระบบสี” (หน้า 24)
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[�����������������]

[เลือกแทร็ค]

เลือกระดับความเข้มสีดำ� (ระดับการ

ก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญให้กับเสียง

สัญญาณ VIDEO OUT

เมื่อเล่น DVD VIDEO ที่มีการบันทึกรูป

(เฉพาะรุน
่ ของละตินอเมริกาเท่านั้น)

ตั้งค่า) ให้สัญญาณวิดีโอที่ออกจากช่อง
[เปิ ด]: ตั้งค่าระดับความเข้มสีด�ำของ
สัญญาณวิดีโอที่ออกมาให้เป็ นระดับ
มาตรฐาน

ซาวน์แทร็คที่มีจำ� นวนช่องเสียงสูงสุด

แบบเสียงหลายรูปแบบ (PCM, MPEG
audio หรือ Dolby Digital)

[ปิ ด]: ไม่ก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญ

[อัตโนมัติ]: ก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญ

สว่างมากเกินไป

[A/V SYNC]

[โหมดหยุดชั่วครู่]

(เฉพาะไฟล์วิดีโอเท่านั้น)

[อัตโนมัติ]: ภาพ รวมถึงวัตถุที่เคลื่อนที่

[เปิ ด]: ปรับการหน่วงเวลาระหว่างภาพ

ให้น้อยลง ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อภาพมีความ

อย่างรวดเร็ว จะแสดงผลเป็ นสัญญาณ
ภาพที่ไม่มีภาพไหว โดยปกติให้เลือก

[ปิ ด]: ไม่ปรับ

กับเสียง เมื่อเสียงไม่ตรงกับภาพที่แสดง

การตั้งค่านี้

[DOWNMIX]

เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว จะแสดงผลเป็ น

เลือกสัญญาณเสียงออกในการเล่นเสียง

[กรอบภาพ]: ภาพ รวมถึงวัตถุที่ไม่ได้
สัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง

การเล่นแผ่นดิสก์/USB

[ปิ ด]: ลดระดับความเข้มสีด�ำมาตรฐาน

แบบหลายช่องเสียง

[ปกติ]: ปรับเสียงแบบหลายช่องเสียงที่
ออกมาให้เป็ นสัญญาณสเตอริโอแบบ 2

การตั้งค่าตัวเลือกเสียง
– [ตั้งค่าระบบเสียง]
[ระดับเสียงที่ตอบสนอง]

(การบีบอัดช่วงไดนามิก)
เหมาะส�ำหรับการรับชมภาพยนตร์ด้วย

ช่องเสียง

[DOLBY SURROUND]: ปรับเสียงแบบ

หลายช่องเสียงที่ออกมาให้เป็ นสัญญาณ
เสียงรอบทิศแบบ 2 ช่องเสียง
หมายเหตุ
ฟังก์ชันนี้จะใช้ได้กับช่องสัญญาณ
HDMI OUT (TV) ARC เท่านั้น

เสียงเบาๆ ในยามค�่ำคืน
[ปิ ด]: ปิ ด

[มาตรฐาน]: ช่วงไดนามิกจะมีการบีบ
อัดตามที่วิศวกรเสียงก�ำหนด
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ก
 ารตั้งค่าเครื่อง
– [การตั้งค่าเครื่อง]

[ปิ ด]: การเล่นจะเริม
่ ต้นจากต�ำแหน่งที่
จะเล่นต่อ เฉพาะในกรณีที่แผ่นดิสก์ที่
่ ง
ก�ำลังเล่นยังอยู่ในตัวเครือ

[ระบบพักจอ]

[����������]

ผลไม่ให้เกิดความเสียหาย (หน้าจอค้าง)

ไปเป็ นค่าเริม
่ ต้น ส�ำหรับรายละเอียด

[เปิ ด]: ภาพระบบพักจอจะปรากฏขึ้น

ตั้ง กลับไปเป็ นค่าเริม
่ ต้น” (หน้า 94)

ระบบพักจอจะช่วยป้ องกันอุปกรณ์แสดง

คืนการตั้งค่าเมนูการปรับตั้งให้กลับ

กด  +/– เพื่อออกจากระบบพักจอ

โปรดดูที่ “การคืนการตั้งค่าเมนูการปรับ

่ งเสียงเป็ นเวลา
เมื่อท่านไม่ใช้งานเครือ
ประมาณ 15 นาที

[ปิ ด]: ปิ ดการใช้งานฟังก์ชัน ภาพระบบ

 ารตั้งค่าตัวเลือก
ก
HDMI – [ตั้งค่า HDMI]

พักจอจะไม่ปรากฏขึ้น
[พื้นด้านหลัง]

เลือกสีหรือภาพพื้นด้านหลังที่จะแสดงใน

[รายละเอียดจากHDMI]

[ภาพปก]: ภาพปก (ภาพนิ่ง) ที่บันทึกไว้

ทีวีเมื่อต่อทีวีด้วยสายสัญญาณ HDMI

หน้าจอทีวี

ในแผ่นดิสก์จะปรากฏอยู่ในพื้นด้านหลัง

[รูปภาพ]: ภาพที่ต้งั ค่าไว้แล้วและบันทึก
่ งจะปรากฏอยู่ในพื้นด้านหลัง
อยู่ในเครือ

[���������]: สีพ้น
ื ด้านหลังจะเป็ นสีน้ ำ� เงิน
[����]: สีพ้น
ื ด้านหลังจะเป็ นสีด�ำ
[����������������]

ตั้งค่าข้อจ�ำกัดการเล่น ส�ำหรับราย

ละเอียด โปรดดูที่ “การจ�ำกัดการเล่น

แผ่นดิสก์ (Parental Control)” (หน้า 33)
[เล่นแผ่นต่อเนื่องจากจุดพัก ]
[เปิ ด]: บันทึกต�ำแหน่งที่จะเล่นต่อใน

หน่วยความจ�ำส�ำหรับแผ่นดิสก์สูงสุด
6 แผ่น
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เลือกความละเอียดในการแสดงผลของ
[อัตโนมัติ(1920x1080p)]: สัญญาณ

วิดีโอจะแสดงผลตามความละเอียดของ
ทีวี

[1920x1080i]/[1280x720p]/

[720x480p]*/[720x480/576p]**:

สัญญาณวิดีโอจะแสดงผลตามการตั้งค่า
ความละเอียดที่เลือกไว้

* เฉพาะรุน
่ ของละตินอเมริกาเท่านั้น
** ส�ำหรับรุน
่ อื่นๆ

[YCBCR/RGB(HDMI)]

[YCBCR]: สัญญาณวิดีโอจะแสดงผลเป็ น

YCBCR

[RGB]: สัญญาณวิดีโอจะแสดงผลเป็ น
RGB

[ระบบเสียง(HDMI)]

[ พร้อมเชื่อมต่อกับทีวี]

เดิมจากช่องสัญญาณ HDMI OUT

[��������������������] เป็ น [เปิ ด]

[อัตโนมัติ]: ส่งสัญญาณเสียงรูปแบบ

(TV) ARC

[PCM]: ส่งสัญญาณ Linear PCM

แบบ 2 ช่องเสียงจากช่องสัญญาณ
HDMI OUT (TV) ARC

[��������������������]

ควบคุมส�ำหรับ HDMI ได้ ท่านสามารถ
่ งเสียงและทีวีที่ต่อผ่านสาย
สั่งงานเครือ
สัญญาณ HDMI พร้อมกันได้
[ปิ ด]: ปิ ด

[AUDIO RETURN CHANNEL]

่ งเสียงเข้ากับ
ตั้งค่าฟังก์ชันนี้เมื่อต่อเครือ

่ งเสียงจะปิ ด
[อัตโนมัติ]: เมื่อปิ ดทีวี เครือ
โดยอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

—ขณะที
—
่เล่นวิดีโอจากแผ่น DVD/CD
หรือฟังก์ชัน USB

—เมื
— ่อการเล่นเสียงของแผ่น DVD/CD
หรือฟังก์ชัน USB ยุติลง

—เมื
— ่อเลือกฟังก์ชันทีวี

่ งเสียงจะปิ ดโดยอัตโนมัติ
[เปิ ด]: เครือ
เมื่อปิ ดทีวี ไม่ว่าจะใช้ฟังก์ชันหรือไม่
ก็ตาม

่ งเสียงจะไม่ปิดเมื่อท�ำการ
[ปิ ด]: เครือ
ปิ ดทีวี

การเล่นแผ่นดิสก์/USB

[เปิ ด]: สามารถใช้งานฟังก์ชันระบบ

ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้ได้เมื่อตั้งค่า

ช่องสัญญาณ HDMI IN ของทีวีซ่ งึ

สามารถใช้งานฟังก์ชัน Audio Return
Channel (ARC) ได้ ฟังก์ชันนี้จะ
สามารถใช้ได้เมื่อตั้งค่า

[��������������������] เป็ น [เปิ ด]

[เปิ ด]: ท่านสามารถรับฟังเสียงทีวีจาก
่ งเสียงได้
ล�ำโพงของเครือ
[ปิ ด]: ปิ ด
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•• ท่านจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันการถ่ายโอน

การถ่ายโอนผ่าน USB

และลบข้อมูลผ่าน USB ได้ในขณะที่ถาดใส่

ก่อนใช้งานอุปกรณ์
USB
ส�ำหรับอุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
ให้ดูที่ “เว็บไซต์ส�ำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งาน

ร่วมกันได้” (หน้า 12)

(ท่านสามารถใช้อุปกรณ์ Apple กับ

่ งเสียงนี้ได้โดยผ่านทางการเชื่อมต่อ
เครือ

BLUETOOTH เท่านั้น)

ท่านสามารถถ่ายโอนดนตรีจากแผ่นดิสก์
(แผ่น MP3 หรือ AUDIO CD เท่านั้น) ไป
ได้

(USB)

่ งเสียงนี้จะมี
ไฟล์ที่ถ่ายโอนโดยเครือ

รูปแบบเสียงเป็ น MP3
หมายเหตุ

•• อย่าถอดอุปกรณ์ USB ออกในขณะที่

่ งเสียงก�ำลังถ่ายโอนหรือลบข้อมูล
เครือ

การกระท�ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ข้อมูลใน

อุปกรณ์ USB เสียหายหรืออุปกรณ์ USB เกิด
ช�ำรุดเสียหายได้

•• ไฟล์ MP3 จะได้รบ
ั การถ่ายโอนด้วยอัตราบิต
เดียวกันกับไฟล์ต้นฉบับ

•• เมื่อท�ำการถ่ายโอนจาก AUDIO CD ท่าน
สามารถเลือกอัตราบิตก่อนที่จะท�ำการ

ถ่ายโอน
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หมายเหตุเกี่ยวกับเนื้อหาซึ่งมีการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์

ดนตรีที่ถ่ายโอนจะจ�ำกัดไว้สำ� หรับการใช้งาน
ส่วนตัวเท่านั้น การใช้งานดนตรีนอกเหนือ

จากข้อจ�ำกัดนี้จะต้องได้รบ
ั อนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์

เมื่อต้องการเลือกอัตราบิต

ท่านสามารถเลือกอัตราบิตที่สูงขึ้นเพื่อ
ถ่ายโอนดนตรีให้มีคุณภาพดีข้ น
ึ

การถ่ายโอนดนตรี
ยังอุปกรณ์ USB ที่ต่อกับช่องต่อ

แผ่นดิสก์เปิ ดอยู่

1

กด OPTIONS

2

กด / ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
“BIT RATE” จากนั้นกด

3

่ เลือก
กด / ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งเพือ
อัตราบิตที่ทา
่ นต้องการ จากนั้นกด

เมนูตัวเลือกจะปรากฏในจอแสดงผล

•• “128 KBPS”: ไฟล์ MP3 ที่เข้ารหัส
ไว้จะมีขนาดไฟล์เล็กกว่าและมี
คุณภาพเสียงต�่ำกว่า

•• “256 KBPS”: ไฟล์ MP3 ที่เข้ารหัส
ไว้จะมีขนาดไฟล์ใหญ่กว่าและมี
คุณภาพเสียงสูงกว่า

เมื่อต้องการออกจากเมนูตัวเลือก ให้
กด OPTIONS

การถ่ายโอนดนตรีจาก
แผ่นดิสก์
ท่านสามารถถ่ายโอนดนตรีไปยังอุปกรณ์
USB ที่ต่อกับช่องต่อ

(USB) ได้ดัง

ต่อไปนี้:

•• การถ่ายโอนพร้อมกัน: ถ่ายโอน
แทร็คหรือไฟล์ MP3 ทั้งหมดจา
กแผ่นดิสก์ไปยัง USB

•• การถ่ายโอน REC1: ถ่ายโอนแทร็คหรือ

1

ต่ออุปกรณ์ USB ที่ถ่ายโอนได้เข้า
กับช่องต่อ (USB)
หมายเหตุ
ท่านสามารถใช้อะแดปเตอร์ USB (ไม่ได้ให้

่ ง
มาด้วย) เพื่อต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับเครือ
เสียงในกรณีที่ไม่สามารถเสียบอุปกรณ์
USB เข้ากับช่องต่อ

(USB) ได้

2 กด FUNCTION ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง

่ เลือก “DVD/CD” แล้วใส่แผ่น
เพือ
ดิสก์

3 เตรียมแหล่งก�ำเนิดเสียง
ถ่ายโอนพร้อมกัน:

เลือกแทร็คหรือไฟล์ MP3 ที่ต้องการ
ถ่ายโอน จากนั้นเริม
่ ท�ำการเล่น

4 กด REC TO USB

ข้อความ “PUSH ENTER” จะปรากฏ
บนจอแสดงผล

5 กด

การถ่ายโอนจะเริม
่ ท�ำงาน จากนั้น

ข้อความ “DO NOT REMOVE” จะ
ปรากฏบนจอแสดงผล อย่าถอด

อุปกรณ์ USB ออกจนกว่าการถ่ายโอน
จะเสร็จสิ้น

่ งเสียง
เมื่อการถ่ายโอนเสร็จสิ้น เครือ
จะด�ำเนินการดังต่อไปนี้:
ถ่ายโอนพร้อมกัน:

แผ่นดิสก์จะหยุดโดยอัตโนมัติ
ถ่ายโอน REC1:

แผ่นดิสก์จะเล่นแทร็คหรือไฟล์ถัดไป

เมื่อต้องการหยุดการถ่ายโอน
กด 

หมายเหตุเกี่ยวกับถ่ายโอน
•• ท่านไม่สามารถถ่ายโอนไฟล์ MP3 ของแผ่น

่ งเริม
หากเครือ
่ เล่นอัตโนมัติ ให้กด 

ดิสก์ที่ฟอร์แมตด้วยระบบ UDF (Universal

เมื่อการเล่นยุติ ให้กด PLAY MODE

่ งจะไม่มีเสียงออกมา
•• ในระหว่างถ่ายโอน เครือ

สองครัง้ เพื่อหยุดการเล่นทั้งหมด

ซ�้ำหลาย ๆ ครัง้ เพื่อเลือกโหมดการ
เล่นที่ต้องการ

การถ่ายโอนผ่าน USB

ไฟล์ MP3 รายการเดียวในระหว่างเล่น

ถ่ายโอน REC1:

Disk Format) ไปยังอุปกรณ์ USB ได้

่ งจะไม่ถ่ายโอนข้อมูล CD-TEXT ไปยัง
•• เครือ
ไฟล์ MP3 ที่สร้างขึ้น

หมายเหตุ
หากท่านเริม
่ ถ่ายโอนในโหมดสุ่มเล่นหรือ
โหมดเล่นซ�้ำ โหมดการเล่นที่เลือกไว้จะ

เปลี่ยนไปเป็ นโหมดเล่นปกติโดยอัตโนมัติ
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•• การถ่ายโอนจะยุติโดยอัตโนมัติในกรณี
ต่อไปนี้:

—— พื้นที่หน่วยความจ�ำของอุปกรณ์ USB ไม่
เพียงพอในระหว่างถ่ายโอนข้อมูล

—— จ�ำนวนไฟล์เสียงหรือโฟลเดอร์ในอุปกรณ์
่ งสามารถ
USB ถึงขีดจ�ำกัดสูงสุดที่เครือ
ยอมรับได้

•• หากโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่กำ� ลังถ่ายโอนมีอยู่
ในอุปกรณ์ USB อยู่แล้วโดยใช้ช่ือเดียวกัน

่ งจะเพิ่มหมายเลขล�ำดับต่อท้ายชื่อให้
เครือ
โดยไม่มีการเขียนทับโฟลเดอร์หรือไฟล์
ต้นฉบับ

•• ในระหว่างถ่ายโอน ท่านไม่สามารถ
ด�ำเนินการต่อไปนี้:

—— เอาแผ่นดิสก์ออก
ื
—— เลือกแทร็คหรือไฟล์อ่น

กฎการสร้างโฟลเดอร์และ
ไฟล์
จ�ำนวนไฟล์ MP3 สูงสุดที่สามารถ
สร้างได้

•• 298 โฟลเดอร์

•• 650 ไฟล์ในหนึ่งโฟลเดอร์

•• 650 ไฟล์ในโฟลเดอร์ REC1-CD หรือ
REC1-MP3

จ�ำนวนเหล่านี้อาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่
กับการก�ำหนดค่าไฟล์หรือโฟลเดอร์

ในระหว่างถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ USB
่ งจะสร้างโฟลเดอร์ “MUSIC” ให้
เครือ

่ งจะสร้าง
โดยตรงภายใต้ “ROOT” เครือ

—— หยุดพักการเล่นชั่วคราวหรือค้นหา

โฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ ภายในโฟลเดอร์

—— เปลี่ยนฟังก์ชัน

แหล่งสื่อบันทึกดังต่อไปนี้:

ต�ำแหน่งในแทร็คหรือไฟล์

•• เมื่อถ่ายโอนดนตรีไปยัง WALKMAN® โดยใช้
“Media Manager for WALKMAN” โปรด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถ่ายโอนนั้นอยู่
ในรูปแบบ MP3

่ งเสียง
•• เมื่อเชื่อมต่อ WALKMAN® เข้ากับเครือ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำ� การเชื่อมต่อ
หลังจากข้อความ “Creating Library” หรือ
“Creating Database” ใน WALKMAN®
หายไปแล้ว

“MUSIC” นี้ ตามวิธีการถ่ายโอนและ

การถ่ายโอนพร้อมกัน
 เมื่อถ่ายโอนแทร็คทั้งหมดจาก
AUDIO CD

ชื่อโฟลเดอร์: “CDDA0001”*
ชื่อไฟล์: “TRACK001”*

 เมื่อถ่ายโอนไฟล์ MP3 จากแผ่น
ดิสก์

ชื่อโฟลเดอร์: ชื่อเดียวกับแหล่งข้อมูล
ชื่อไฟล์: ชื่อเดียวกับแหล่งข้อมูล
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ถ่ายโอน REC1
 เมื่อถ่ายโอนแทร็คจาก AUDIO CD
ชื่อโฟลเดอร์: “REC1-CD”
ชื่อไฟล์: “TRACK001”*

 เมื่อถ่ายโอนไฟล์ MP3 จากแผ่น
ดิสก์

ชื่อโฟลเดอร์: “REC1-MP3”

ชื่อไฟล์: ชื่อเดียวกับแหล่งข้อมูล
่ งจะก�ำหนดหมายเลข
* หลังจากนั้นเครือ

การลบข้อมูลโฟลเดอร์หรือ
ไฟล์เสียงออกจากอุปกรณ์
USB

1

กด FUNCTION ซ�้ำหลายๆ ครั้งเพื่อ
เลือก “USB”

2 กด MEDIA MODE ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อเลือก [เพลง]

3 เมื่อการเล่นยุติ ให้กด OPTIONS

เมนูตัวเลือกจะปรากฏในจอแสดงผล

4 กด

/ ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
“ERASE” จากนั้นกด

/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งเพื่อเลือก
ไฟล์เสียงที่ต้องการลบ จากนั้นกด

หากท่านต้องการลบไฟล์เสียงทั้งหมด

ในโฟลเดอร์ ให้เลือก [แทร็คทั้งหมด]
จากในรายการ

“FOLDER ERASE” หรือ
“TRACK ERASE” และ

“PUSH ENTER” จะปรากฏในหน้า
จอแสดงผล

เมื่อต้องการยกเลิกการลบ ให้กด 

7 กด

ข้อความ “COMPLETE” จะปรากฏ
บนจอแสดงผล

เมื่อต้องการออกจากเมนูตัวเลือก ให้
กด 

หมายเหตุ

การถ่ายโอนผ่าน USB

โฟลเดอร์และหมายเลขไฟล์ให้ตามล�ำดับ

6 กด

•• ท่านสามารถลบได้เฉพาะไฟล์เสียงที่รองรับ
ไฟล์ MP4 และไฟล์ 3GP เท่านั้น

•• ท่านไม่สามารถลบไฟล์เสียงหรือโฟลเดอร์

ได้เมื่อเลือกโหมดสุ่มเล่นไว้ ตั้งค่าโหมดการ
เล่นไปเป็ นโหมดเล่นปกติก่อนท�ำการลบ

•• ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันการลบได้ใน
ขณะที่ถาดใส่แผ่นดิสก์เปิ ดอยู่

รายการโฟลเดอร์จะปรากฏในหน้า
จอทีวี

5 กด

/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเลือก
โฟลเดอร์ จากนั้นกด
รายการไฟล์จะปรากฏขึ้นบนหน้า
จอทีวี
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จูนเนอร์

ค�ำแนะน�ำ
เมื่อต้องการลดเสียงรบกวนต่อเนื่องในสถานี

การฟังวิทยุ

วิทยุ FM สเตอริโอซึ่งสัญญาณไม่ชัดเจน ให้กด

1

ไม่สามารถฟังเสียงแบบสเตอริโอได้ แต่การรับ

กด FUNCTION ซ�้ำหลายๆ ครั้งเพื่อ
เลือก “TUNER FM”

2 จูนหาสถานี
ส�ำหรับการสแกนอัตโนมัติ:

REPEAT/FM MODE ซ�้ำหลาย ๆ ครัง้ จนกว่า

“ST” จะหายไปจากหน้าจอแสดงผล ท่านจะ
สัญญาณจะดีข้ น
ึ

การตั้งค่าสถานีวิทยุ

กด TUNING +/– ค้างไว้จนกระทั่ง

ท่านสามารถบันทึกสถานีวิทยุ FM ไว้เป็ น

แสดงผล

1 จูนหาสถานีวิทยุที่ต้องการ
2 กด DVD/TUNER MENU
3 กด / ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งเพื่อเลือก

ความถี่เริม
่ เปลี่ยนแปลงในหน้าจอ
การสแกนจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อพบ
สถานี และ “ST” (เฉพาะรายการ FM
สเตอริโอเท่านั้น) จะติดสว่างในหน้า
จอแสดงผล

ถ้าการสแกนไม่หยุด ให้กด  เพื่อยุติ
การสแกน จากนั้น ให้ทำ� การจูนด้วย

ตนเอง (ด้านล่าง)

ส�ำหรับการจูนด้วยตนเอง:

กด TUNING +/– ซ�้ำหลายๆ ครัง้ เพื่อ
จูนหาสถานีวิทยุที่ต้องการ
หมายเหตุ
ในกรณีที่ท่านจูนพบสถานีวิทยุ FM ที่มีบริการ

สถานีโปรดได้สูงสุด 20 สถานี

หมายเลขที่ต้ง
ั ไว้ล่วงหน้าที่ท่าน
ต้องการ จากนั้นกด

“COMPLETE” จะปรากฏในหน้าจอแส
่ งก็จะท�ำการบันทึก
ดงผลและเครือ

สถานี

หากท่านเลือกหมายเลขที่ตั้งไว้

ล่วงหน้าซึ่งได้ก�ำหนดให้สถานีวิทยุอ่ืน
ไว้อยู่แล้ว สถานีวิทยุนั้นจะถูกแทนที่
ด้วยสถานีวิทยุใหม่

RDS สถานีวิทยุกระจายเสียงจะเป็ นผู้ให้ข้อมูล

เมื่อต้องการเปิ ดฟังสถานีวิทยุที่

สามารถตรวจสอบข้อมูล RDS ได้โดยกด

กด PRESET +/– ซ�้ำหลาย ๆ ครัง้ เพื่อ

ต่าง ๆ เช่น ชื่อบริการหรือชื่อสถานี ท่าน
DISPLAY ซ�้ำหลายๆ ครัง้

ตั้งไว้

เลือกหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่ท่าน
ต้องการ

หรืออาจกด SHIFT ค้างไว้ และกดปุ่ม
ตัวเลข จากนั้นกด
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การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ไร้สาย BLUETOOTH
เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็ น

เทคโนโลยีไร้สายแบบระยะใกล้ที่ช่วยให้

สถานะของเครื่อง สถานะของไฟ
เสียง

แสดงสถานะ

BLUETOOTH พร้อม กะพริบช้าๆ
ใช้งาน

BLUETOOTH ก�ำลัง กะพริบอย่าง
จับคู่

รวดเร็ว

BLUETOOTH เชื่อม ติดสว่าง

อุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ สามารถสื่อสาร

ต่อส�ำเร็จแล้ว

เวอร์ชัน โปรไฟล์ และตัวแปลง

การจับคู่เครื่อง
เสียงนี้กับอุปกรณ์
BLUETOOTH

ข้อมูลผ่านระบบไร้สายระหว่างกันได้

สัญญาณ BLUETOOTH ที่รองรับ
ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ส่วน

อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้งาน
ร่วมกันได้

ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “เว็บไซต์
ส�ำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ร่วมกันได้” (หน้า 12)

เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ
BLUETOOTH
ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH ที่

่ งจะติดสว่างหรือกะพริบเป็ น
ตัวเครือ
สีน้ ำ� เงิน เพื่อแสดงสถานะของ
BLUETOOTH

การจับคู่เป็ นการด�ำเนินการซึ่งอุปกรณ์

BLUETOOTH จะท�ำการลงทะเบียน

ระหว่างอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า

เมื่อได้ด�ำเนินการจับคู่ไว้แล้ว ก็ไม่จ�ำเป็ น
ต้องจับคู่อีก

หากอุปกรณ์ของท่านเป็ นโทรศัพท์

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

BLUETOOTH” (หน้า 101)

สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ NFC ได้

ก็ไม่จ�ำเป็ นต้องท�ำตามขั้นตอนการจับคู่
ด้วยตนเอง (ดูที่ “การเชื่อมต่อ

BLUETOOTH ด้วยสัมผัสเดียวโดย NFC”
(หน้า 49))

1

วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ห่าง
จากเครื่องเสียงในระยะไม่เกิน
1 เมตร
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2 กด FUNCTION ซ�้ำหลายๆ ครั้งเพื่อ
เลือก “BLUETOOTH”
ค�ำแนะน�ำ
•• ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลการจับคู่อยู่ใน

่ งเสียง (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ฟังก์ชัน
เครือ

BLUETOOTH

เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้นและท�ำการ

เชื่อมต่อ BLUETOOTH ส�ำเร็จแล้ว จะ
ปรากฏชื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ใน

BLUETOOTH เป็ นครัง้ แรกหลังจากซื้อ

หน้าจอแสดงผล

่ งเสียง
กะพริบบนจอแสดงผล และเครือ

หลังจากการจับคู่เสร็จสิ้น ทั้งนี้ข้ น
ึ อยู่

ที่ 4

ท่านสามารถตรวจสอบที่อยู่อุปกรณ์

่ งเสียง) ข้อความ “PAIRING” จะ
เครือ

การเชื่อมต่ออาจเริม
่ ต้นโดยอัตโนมัติ

จะเข้าสู่โหมดการจับคู่ ท�ำตามขั้นตอน

กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

่ งเสียงต่ออยู่กับอุปกรณ์
•• ถ้าเครือ

BLUETOOTH ให้กด BLUETOOTH ที่
่ งเสียงเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ
เครือ

3 กด

PAIRING บนตัวเครื่องค้างไว้
2 วินาทีขึ้นไป
ข้อความ “PAIRING” จะกะพริบใน
จอแสดงผล

4 ท�ำตามขั้นตอนการจับคู่อุปกรณ์
BLUETOOTH
ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือ
การใช้งานของอุปกรณ์
BLUETOOTH ของท่าน

5 เลือก “MHC-V41D” บนจอแสดงผล
ของอุปกรณ์ BLUETOOTH

ท�ำขั้นตอนนี้ภายใน 5 นาที มิเช่นนั้น

การจับคู่จะถูกยกเลิก ในกรณีนี้ ให้
ท�ำซ�้ำตั้งแต่ข้น
ั ตอนที่ 3
หมายเหตุ
หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ก�ำหนดให้
ใส่หมายเลขรหัสผ่าน ให้ใส่ “0000”

“หมายเลขรหัสผ่าน (Passkey)” อาจเรียก
ว่า “รหัสปลดล็อค (Passcode)”, “รหัส

PIN (PIN code)”, “หมายเลข PIN (PIN

number)” หรือ “รหัสผ่าน (Password)”
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6 ท�ำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

BLUETOOTH ได้โดยกด DISPLAY ซ�้ำ

หลาย ๆ ครัง้
หมายเหตุ

•• ท่านสามารถจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ได้
สูงสุดถึง 8 ตัว หากมีการจับคู่อุปกรณ์

BLUETOOTH ตัวที่ 9 อุปกรณ์ที่จับคู่ไว้นาน
ที่สุดจะถูกลบออก

•• หากท่านต้องการจับคู่กับอุปกรณ์

BLUETOOTH อีกตัวหนึ่ง ให้ท�ำขั้นตอนที่ 1

ถึง 6 ซ�้ำ

•• หากอยู่ใกล้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ
่ งเสียงจะท�ำการเชื่อมต่อ
ไว้ล่าสุด เครือ

BLUETOOTH โดยอัตโนมัติ และชื่อของ

อุปกรณ์ BLUETOOTH จะปรากฏขึ้นบน
จอแสดงผล

เมื่อต้องการยกเลิกการจับคู่
กด

่ งค้าง
PAIRING บนตัวเครือ

ไว้ 2 วินาทีข้ น
ึ ไป จนกระทั่งข้อความ

“BLUETOOTH” ปรากฏขึ้นบนจอแสดง
ผล

เมื่อต้องการลบข้อมูลการจับคู่

1

ท่านสามารถลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมด

กด BLUETOOTH ที่ตัวเครื่อง เพื่อ
เลือกฟังก์ชัน BLUETOOTH

่ ง” (หน้า 94)
“การรีเซ็ตเครือ

บนจอแสดงผล

่ งเสียง โปรดดูที่
ได้โดยการรีเซ็ตเครือ
หมายเหตุ

ข้อความ “BLUETOOTH” จะปรากฏ

2 ท�ำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

่ งเสียงแล้ว อาจไม่สามารถ
หลังจากที่รเี ซ็ตเครือ

BLUETOOTH

่ งเสียงออกจาก
นี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่เครือ

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่

จับคู่อีกครัง้

ท�ำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จาก

เชื่อมต่อกับ iPhone/iPod touch ได้ ในกรณี

่ งเพื่อ
กด BLUETOOTH ที่ตัวเครือ

iPhone/iPod touch แล้วท�ำตามขั้นตอนการ

เชื่อมต่อไว้ล่าสุด

ท่านสามารถฟังเพลงผ่านอุปกรณ์

BLUETOOTH และควบคุมการเล่นของ
อุปกรณ์ BLUETOOTH ได้โดยใช้ป่ ุม

่ งเสียงหรือรีโมทคอนโทรล
ต่าง ๆ ที่เครือ
ตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้ก่อน
ท�ำการเล่นดนตรี:

—เปิ
— ดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH ของ
อุปกรณ์ BLUETOOTH

—ได้
— ท�ำการจับคู่เสร็จเรียบร้อย (หน้า 45)
่ งเสียงและอุปกรณ์
เมื่อเครือ

BLUETOOTH เชื่อมต่อกันแล้ว ท่าน

สามารถควบคุมการเล่นได้โดยกด ,
, , / และ /

สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าวได้
เมื่อสามารถเชื่อมต่อได้แล้ว ชื่อ

อุปกรณ์ BLUETOOTH จะปรากฏอยู่
ในหน้าจอแสดงผล

3 กด  เพื่อเริ่มเล่น

โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
—ท่
— านอาจต้องกด  สองครัง้

—ท่
— านอาจต้องเริม
่ เล่นแหล่งก�ำเนิด
เสียงผ่านอุปกรณ์ BLUETOOTH

4 ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

การฟังดนตรี
ผ่านอุปกรณ์
BLUETOOTH

อุปกรณ์ BLUETOOTH หากไม่

BLUETOOTH ก่อน หากระดับเสียง
ยังคงเบาเกินไป ให้ปรับระดับเสียงที่
่ งเสียง
เครือ
หมายเหตุ
่ งเสียงเข้ากับอุปกรณ์
เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อเครือ

่ งเสียงจะท�ำการเชื่อมต่อ
BLUETOOTH เครือ

กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุด

โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านกด BLUETOOTH ที่ตัว
่ งหรือ 
เครือ
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เมื่อต้องการใช้ระบบควบคุมการ
สั่งการด้วยการเคลื่อนไหวของ

ร่างกาย (Gesture control) ใน
ระหว่างเล่น

โปรดดูที่ “การใช้ระบบควบคุมการสั่ง

การด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายใน
ระหว่างการเล่น” (หน้า 57)

เมื่อต้องการยุติการเชื่อมต่อ
BLUETOOTH

่ ง
กด BLUETOOTH ที่ตัวเครือ

ข้อความ “BLUETOOTH” ปรากฏขึ้นบน
จอแสดงผล
หมายเหตุ

เนื่องจากขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH นั้นๆ

่ งเสียงจึงอาจยุตก
เครือ
ิ ารเชื่อมต่อ BLUETOOTH

โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณหยุดเล่น

การเชื่อมต่อเครื่อง
เสียงนี้กับอุปกรณ์
BLUETOOTH มาก
กว่าหนึ่งเครื่อง (การ
เชื่อมต่อแบบหลาย
อุปกรณ์)
่ งเสียงกับอุปกรณ์
สามารถเชื่อมต่อเครือ

่ ง
BLUETOOTH พร้อมกันได้สูงสุด 3 เครือ
โดยใช้การเชื่อมต่อ A2DP/AVRCP

ก่อนท�ำการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH
่ งถัดไป ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เครือ
ได้เลือกฟังก์ชัน BLUETOOTH ที่

่ งเสียง และเชื่อมต่ออุปกรณ์
เครือ
่ งแรกเข้ากับ
BLUETOOTH เครือ
่ งเสียงแล้ว
เครือ

เมื่อต้องการจับคู่กับอุปกรณ์
เครื่องที่สองและสาม

ท�ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 ของ “การจับคู่

่ งเสียงนี้กับอุปกรณ์ BLUETOOTH”
เครือ
(หน้า 45) ซ�้ำ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแหล่งข้อมูล
ที่จะเล่น

ในระหว่างที่ท�ำการเล่นจากอุปกรณ์
BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้เปิ ด

ท�ำการเล่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH อีก
่ งที่เชื่อมต่ออยู่ เครือ
่ งเสียงจะส่ง
เครือ

สัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ที่เล่นล่าสุด
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หมายเหตุ
•• การใช้งานอาจแตกต่างไปจากนี้ได้ ขึ้นอยู่กับ

อุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งนี้ อาจไม่สามารถ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ ขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ที่ใช้รว่ มกัน ส�ำหรับรายละเอียด
โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์

•• หากท่านพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์

่ งที่ 4 อุปกรณ์ที่เล่นนาน
BLUETOOTH เครือ
ที่สุดจะถูกตัดการเชื่อมต่อ

่ ง
•• ส�ำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH บางเครือ
อาจท�ำให้ท่านไม่สามารถเชื่อมต่อ

่ งพร้อมกันได้
BLUETOOTH 3 เครือ
•• ท่านไม่สามารถท�ำการเชื่อมต่อแบบหลาย

อุปกรณ์ได้ในระหว่างที่ใช้ฟังก์ชันเครือข่าย
ฟังก์ชันการเพิ่มล�ำโพง (Speaker Add) หรือ

ฟังก์ชันการโทรผ่านแฮนด์ฟรี

เมื่อต้องการตัดการเชื่อมต่อกับ

อุปกรณ์ BLUETOOTH ใด ๆ ที่มา
จากการเชื่อมต่อแบบหลาย
อุปกรณ์

ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับ

อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ต้องการตัดการ
เชื่อมต่อ

NFC (Near Field Communication

(การสื่อสารระยะใกล้)) เป็ นเทคโนโลยี

ที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆสื่อสารระยะใกล้
โดยมีระบบไร้สาย เช่น โทรศัพท์
สมาร์ทโฟนและแท็ก IC

เมื่อท่านน�ำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

สามารถใช้ระบบ NFC ได้สัมผัสกับ

่ ง เครือ
่ งเสียงจะมีการท�ำงานโดย
ตัวเครือ

อัตโนมัติดังนี้:

—เปิ
— ดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH

—ท�
— ำการจับคู่และเชื่อมต่อ BLUETOOTH
ให้เสร็จเรียบร้อย

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถ
ใช้งานได้

สมาร์ทโฟนที่มีฟังก์ชัน NFC ติดตั้งมา

ให้ (OS: Android 2.3.3 ขึ้นไป ยกเว้น

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

งานเลี้ยงไร้สาย (Wireless Party Chain)

การเชื่อมต่อ
BLUETOOTH ด้วย
สัมผัสเดียวโดย NFC

Android 3.x)

เมื่อต้องการตัดการเชื่อมต่อกับ

อุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมด

ที่มาจากการเชื่อมต่อแบบหลาย
อุปกรณ์

่ ง
กด BLUETOOTH ที่ตัวเครือ
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หมายเหตุ
่ งเสียงสามารถจดจ�ำและเชื่อมต่อกับ
•• เครือ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ

NFC ได้ในเวลาเดียวกันเท่านั้น หากท่าน
พยายามเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

่ งหนึ่งเข้า
สามารถใช้ระบบ NFC ได้อีกเครือ

่ งเสียง เครือ
่ งก็จะยกเลิกการเชื่อมต่อ
กับเครือ

กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ
NFC ได้และก�ำลังเชื่อมต่ออยู่

•• สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ NFC ได้

่ ง อาจต้องท�ำการเปิ ดใช้งานฟังก์ชัน
บางเครือ
NFC ของสมาร์ทโฟนเอาไว้ล่วงหน้า ส�ำหรับ

รายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานของ
สมาร์ทโฟน

1

่ งหมาย
น�ำสมาร์ทโฟนมาแตะทีเ่ ครือ
่ งเสียง จนกว่า
N บนเครือ
สมาร์ทโฟนจะตอบสนองกับ
่ งเสียง
เครือ

ท�ำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น โดยท�ำ

ตามค�ำแนะน�ำต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน

เมื่อท�ำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้

แล้ว ชื่อของสมาร์ทโฟนจะปรากฏขึ้น
บนหน้าจอแสดงผล

50TH

2 เริ่มการเล่นแหล่งก�ำเนิดเสียงใน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือ

การใช้งานของอุปกรณ์ BLUETOOTH
ของท่าน
ค�ำแนะน�ำ
ถ้าการจับคู่ BLUETOOTH ไม่ส�ำเร็จ ให้ลอง
ท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้

—— ถอดเคสออกจากสมาร์ทโฟน ในกรณีที่ใช้
เคสส�ำหรับสมาร์ทโฟนที่มีจ�ำหน่ายทั่วไป

่ งหมาย
—— สัมผัสโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกับเครือ
่ งอีกครัง้
N ที่ตัวเครือ

—— ปลดล็อคหน้าจอของสมาร์ทโฟน

เมื่อต้องการยุติการเชื่อมต่อ
BLUETOOTH

สัมผัสโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกับ

่ งหมาย N ที่ตัวเครือ
่ งอีกครัง้
เครือ

การตัง
้ ค่าตัวเข้า
รหัสสัญญาณเสียง
BLUETOOTH
ท่านสามารถใช้งานตัวแปลงสัญญาณ
AAC, LDAC หรือ SBC จากอุปกรณ์

BLUETOOTH ได้ ท่านสามารถเลือก
AAC/LDAC ได้เฉพาะเมื่ออุปกรณ์

BLUETOOTH รองรับ AAC/LDAC
เท่านั้น

1

กด OPTIONS

เมนูตัวเลือกจะปรากฏในจอแสดงผล
/ ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
“BT CODEC” จากนั้นกด

3 กด

/ ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
การตั้งค่า จากนั้นกด
•• “AUTO”: สามารถรับสัญญาณที่มี

การแปลงสัญญาณในรูปแบบ AAC
หรือ LDAC ได้ โดยขึ้นอยู่กับความ

สามารถของอุปกรณ์ BLUETOOTH

•• “SBC”: รับสัญญาณที่มีการแปลง
สัญญาณในรูปแบบ SBC

เมื่อต้องการออกจากเมนูตัวเลือก ให้
กด OPTIONS

ได้หากเลือก AAC หรือ LDAC ถ้าไม่สามารถ
รับฟังเสียง AAC หรือ LDAC จากอุปกรณ์
ของท่าน หรือเสียงขาดหายไป ให้เลือก
“SBC”

่ งเสียง
•• หากเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในขณะที่เครือ
ยังเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
่ งก็จะยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์
เครือ

BLUETOOTH เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์

BLUETOOTH ให้ทำ� การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

อีกครัง้

ค�ำแนะน�ำ
LDAC เป็ นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงซึ่ง

พัฒนาโดยบริษัท Sony ท�ำให้สามารถส่งผ่าน
เนื้อหาที่เป็ นข้อมูลเสียงแบบความละเอียดสูง

(Hi-Res) ได้แม้จะเป็ นการส่งผ่านการเชื่อมต่อ

BLUETOOTH ก็ตาม ซึ่งแตกต่างจาก

เทคโนโลยีการเข้ารหัสที่สามารถใช้รว่ มกับ

BLUETOOTH ได้แบบอื่น ๆ เช่น SBC กล่าวคือ

LDAC จะท�ำงานโดยไม่มีการแปลงเนื้อหา

ข้อมูลเสียงแบบความละเอียดสูง* ให้ต่ ำ� ลง
แต่อย่างใด และยังส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

2 กด

หมายเหตุ
•• ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเสียงคุณภาพสูง

ไร้สาย BLUETOOTH ได้มากกว่าเทคโนโลยี

อื่น ๆ ถึงสามเท่า** พร้อมด้วยคุณภาพเสียง

ที่ยอดเยี่ยมอย่างเกินความคาดหมาย โดยใช้
การเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพและการจัดกลุ่ม
(packetization) ที่ดีที่สุด

*		ไม่ครอบคลุมเนื้อหาของรูปแบบ DSD
** เปรียบเทียบกับ SBC (Subband Coding
หรือการเข้ารหัสแถบย่อย) เมื่อเลือก

อัตราบิต 990 kbps (96/48 kHz) หรือ
909 kbps (88.2/44.1 kHz)

51TH

การตั้งค่าโหมด
สแตนด์บาย
BLUETOOTH
โหมดสแตนด์บาย BLUETOOTH ช่วยให้
่ งเสียงได้โดยอัตโนมัติ
สามารถเปิ ดเครือ
เมื่อท่านท�ำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

1

กด OPTIONS

เมนูตัวเลือกจะปรากฏในจอแสดงผล

2 กด

/ ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
“BT STBY” จากนั้นกด

3 กด

/ ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
การตัง
้ ค่า จากนั้นกด

่ งเสียงจะเปิ ดท�ำงานโดย
•• “ON”: เครือ
อัตโนมัติ แม้จะอยู่ในโหมดสแตนด์
บายก็ตาม

การเปิ ดหรือปิ ด
สัญญาณBLUETOOTH
่ งเสียงจาก
ท่านสามารถเชื่อมต่อกับเครือ

อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่ไว้ได้ในทุก

ฟังก์ชัน เมื่อตั้งค่าสัญญาณ BLUETOOTH
่ งเป็ นเปิ ด การตั้งค่านี้ถูกเปิ ดไว้
ของเครือ
ตามค่าเริม
่ ต้น

่ งเพื่อด�ำเนินการตาม
ใช้ปุ่มที่ตัวเครือ
ขั้นตอนดังกล่าว

กด MEGA BASS และ
ประมาณ 3 วินาที

+ ค้างไว้

ข้อความ “BT ON” หรือ “BT OFF” จะ
ปรากฏบนจอแสดงผล
หมายเหตุ
•• ท่านไม่สามารถด�ำเนินการต่อไปนี้ได้ เมื่อ
ปิ ดสัญญาณ BLUETOOTH:

•• “OFF”: ปิ ดใช้งานฟังก์ชันนี้

—— การจับคู่และ/หรือการเชื่อมต่อกับ

กด OPTIONS

—— การใช้ “Sony | Music Center” ผ่านการ

เมื่อต้องการออกจากเมนูตัวเลือก ให้

อุปกรณ์ BLUETOOTH

เชื่อมต่อ BLUETOOTH

—— การเปลี่ยนตัวเข้ารหัสสัญญาณเสียง
BLUETOOTH

•• ถ้าน�ำสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ NFC ได้
่ งหมาย N บนแผงด้านบนของ
มาแตะที่เครือ
่ งเสียง หรือตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย
เครือ

BLUETOOTH ให้เป็ น ON (เปิ ด) สัญญาณ

BLUETOOTH จะพร้อมท�ำงานโดยอัตโนมัติ

52TH

การควบคุม
เครื่องเสียงโดย
ใช้สมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ต
(Sony | Music
Center)
“Sony | Music Center” คือแอปเฉพาะ
ส�ำหรับใช้กับอุปกรณ์เสียงที่ผลิตโดย

บริษัท Sony และสามารถใช้รว่ มกับ

สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ค้นหาแอปนี้
จาก Google Play หรือ App Store ได้
ง่ายๆ เพียงค้นหา “Sony | Music

Center” ค้นหา “Sony | Music Center”
จาก Google Play หรือ App Store และ

ดาวน์โหลดแอปนี้โดยใช้สมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ต

“Sony | Music Center” ช่วยให้คุณ
สามารถ:

่ งเสียง ควบคุม
—เปลี
— ่ยนฟังก์ชันของเครือ
การเล่นแผ่นดิสก์/อุปกรณ์ USB และ
จูนหาสถานีวิทยุ FM

—เรี
— ยกดูเนื้อหาดนตรีในแผ่นดิสก์/
อุปกรณ์ USB

—ดู
— ข้อมูลของแผ่นดิสก์/อุปกรณ์ USB
เช่น เวลาเล่นและชื่อเพลง

——ปรับระดับเสียงและเปลีย
่ นการตัง้ ค่าเสียง
่ งเสียงหลายเครือ
่ งเมื่อ
—ควบคุ
—
มเครือ

ใช้ฟังก์ชันเครือข่ายงานเลี้ยงไร้สาย
(Wireless Party Chain)

ค้นหา “Sony | Music Center” หรือ
สแกนรหัสสองมิติด้านล่างนี้

2 ดาวน์โหลดแอป “Sony | Music
Center” ลงในอุปกรณ์ของท่าน

3 เชื่อมต่อเครื่องเสียงกับอุปกรณ์

โดยใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH
(หน้า 45)

4 เปิ ดใช้งาน “Sony | Music Center”
และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้า
จอ

หมายเหตุ
•• ขอแนะน�ำให้ท่านใช้

“Sony | Music Center” เวอร์ชันล่าสุด

•• ถ้าแอปพลิเคชัน “Sony | Music Center”
ท�ำงานไม่ถูกต้อง ให้กด BLUETOOTH ที่
่ งเสียงเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ
เครือ

BLUETOOTH จากนั้นให้ท�ำการเชื่อมต่อ

BLUETOOTH อีกครัง้ เพื่อให้การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

“Sony | Music Center” ได้โดยใช้

1

BLUETOOTH ท�ำงานได้เป็ นปกติ
•• การท�ำงานที่สามารถใช้ได้ผ่าน

“Sony | Music Center” อาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสียง

•• ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

“Sony | Music Center” โปรดดูจาก URL
ต่อไปนี้:

http://info.vssupport.sony.net/help/
•• ข้อมูลจ�ำเพาะและแบบการแสดงผลของ

“Sony | Music Center” อาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่แจ้งให้ทราบ

53TH

เริ่มงานเลี้ยงกับ
“Fiestable”
ท่านสามารถควบคุมคุณลักษณะต่างๆ
เกี่ยวกับงานเลี้ยงใน Home Audio

System ของ Sony ผ่านทางส่วนติดต่อ

ผู้ใช้ที่แปลกใหม่และมีสไตล์ได้โดยใช้
แอป “Fiestable” “Fiestable” ช่วย

ให้ท่านควบคุมคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น

DJ Effect ไฟส่องสว่าง และคาราโอเกะ
นอกจากนี้ ท่านยังได้เพลิดเพลินกับ
ฟังก์ชัน “การควบคุมการเคลื่อนที่”

(Motion Control) ซึ่งช่วยให้ท่านใช้งาน
่ งเสียงนี้
คุณลักษณะบางอย่างของเครือ
ได้ด้วยการเขย่าอุปกรณ์ BLUETOOTH
ไปในทิศทางต่าง ๆ

แม้ว่าจะติดตั้งแอป “Fiestable” ไว้ แต่
ไอคอน “Fiestable” จะไม่ปรากฏขึ้น
ที่หน้าจอหลักของสมาร์ทโฟนหรือ

แท็บเล็ตแต่อย่างใด แต่จะอยู่ในแอป
“Sony | Music Center” เป็ นปลัก
๊ อิน

1

ค้นหาและดาวน์โหลดแอป
“Sony | Music Center” ลงใน
อุปกรณ์ของท่าน (หน้า 53)

2 ค้นหาและดาวน์โหลดแอป

“Fiestable” ใน Google Play หรือ
App Store โดยใช้อุปกรณ์ของท่าน

3 เชื่อมต่อเครื่องเสียงกับอุปกรณ์

โดยใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH
(หน้า 45)

54TH

4 เปิ ดใช้งาน “Sony | Music Center”
และแตะที่ไอคอน “Fiestable”

หมายเหตุ
ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

“Sony | Music Center” โปรดดูจาก URL ต่อ
ไปนี้:

http://info.vssupport.sony.net/help/

การประสบความ
ส�ำเร็จและการแชร์
อันดับกลุ่มคน และ
การได้รบ
ั คุณลักษณะ
พิเศษด้วย Party King
่ งเสียงมีคุณลักษณะเฉพาะที่จะ
เครือ

1

เชื่อมต่อเครื่องเสียงกับอุปกรณ์
โดยใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH
(หน้า 45)

2 เปิ ดใช้งาน “Sony | Music Center”
แตะที่ไอคอน “Fiestable” จากนั้น
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ

ท่านสามารถตรวจสอบอันดับปัจจุบัน
ส�ำรวจคุณลักษณะพิเศษ รวมทั้ง
ค้นหาวิธีการเลื่อนอันดับได้

่ งเสียงของท่านโดย
บันทึกการใช้งานเครือ
อัตโนมัติ

่ งเสียงจะท�ำการจัดอันดับกลุ่มคน
เครือ

ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า โดยอิง

ท่านจะสูงขึ้น

เมื่อได้รบ
ั การจัดอันดับจนสูงถึงระดับ

หนึ่งในกลุ่มคน ท่านสามารถแชร์ความ
ส�ำเร็จนี้ผ่านสื่อสังคมได้

่ งเสียงจะให้รางวัลเป็ นคุณลักษณะ
เครือ
พิเศษแก่ความส�ำเร็จนี้ของท่านเช่นกัน

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ตามลักษณะการใช้งานของท่าน เมื่อ

่ งเสียงบ่อยครัง้ อันดับของ
ใช้งานเครือ

หมายเหตุ
เมื่อต้องการใช้งานคุณลักษณะนี้ ต้องแน่ใจ
ว่าได้ติดตั้งแอป “Sony | Music Center”

(หน้า 53) และแอป “Fiestable” (หน้า 54) ลง
ในอุปกรณ์ของท่านแล้ว

55TH

ระบบควบคุมการสั่งการ
ด้วยการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย

สนุกกับระบบควบคุม
การสั่งการด้วย
การเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย
ท่านสามารถควบคุมการท�ำงานใน

โหมด PLAYBACK, DJ, SAMPLER และ
KARAOKE ได้โดยการโบกมือเหนือ

่ งเสียง
GESTURE CONTROL ของเครือ

ลักษณะการโบก

ทิศทางการโบก

ตามเข็มนาฬิกา
ทวนเข็มนาฬิกา

เมื่อต้องการเปิ ดใช้งานระบบ
ควบคุมการสั่งการด้วยการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย

กด GESTURE ON/OFF จากนั้นกดเลือก
โหมดที่ต้องการ (PLAYBACK, DJ,
SAMPLER หรือ KARAOKE)

ไฟแสดงสถานะ GESTURE ON/OFF จะ
ติดสว่าง

เมื่อต้องการปิ ดใช้งานระบบ
ควบคุมการสั่งการด้วยการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย
กด GESTURE ON/OFF

ไฟแสดงสถานะ GESTURE ON/OFF จะ
ดับลง
หมายเหตุ
ห้ามแตะหรือใช้มือแตะ GESTURE CONTROL
ขณะที่ท่านก�ำลังโบกมืออยู่

โบกมือเหนือ GESTURE CONTROL ได้
6 ทิศทางดังต่อไปนี้
ลักษณะการโบก
ขวาไปซ้าย
ซ้ายไปขวา
ล่างขึ้นบน
บนลงล่าง
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ทิศทางการโบก

การใช้ระบบควบคุม
การสั่งการด้วย
การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายในระหว่าง
การเล่น
ท่านสามารถใช้ระบบควบคุมการสั่ง

เมื่อต้องการ

ทิศทางการโบก

เพิม
่ ระดับเสียง
ลดระดับเสียง

การสร้างบรรยากาศ
งานเลี้ยง (DJ Effect)

การด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อ

ใช้ปุ่มและ GESTURE CONTROL ที่แผง

เพลงจากแผ่นดิสก์ อุปกรณ์ USB หรือ

1

ควบคุมการเล่นพื้นฐาน ขณะก�ำลังเล่น
อุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

ใช้ป่ ุมและ GESTURE CONTROL ที่

่ งเพื่อสั่งงาน
แผงด้านบนของตัวเครือ

1

กด GESTURE ON/OFF

ไฟแสดงสถานะ GESTURE ON/OFF
จะติดสว่าง

กด GESTURE ON/OFF

ไฟแสดงสถานะ GESTURE ON/OFF
จะติดสว่าง

2 กด DJ หรือ SAMPLER

โหมด DJ หรือ SAMPLER จะถูกเลือก

3 โบกมือเหนือ GESTURE CONTROL
ส�ำหรับโหมด DJ:

2 กด PLAYBACK

เมื่อต้องการ

3 กด FUNCTION ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง

เลือก ISOLATOR2)

4 โบกมือเหนือ GESTURE CONTROL

เลือก PAN4)

โหมด PLAYBACK จะถูกเลือก
เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ท่านต้องการ

เมื่อต้องการ
ไปช่วงก่อนหน้า
ไปช่วงถัดไป
เล่น
หยุด

ทิศทางการโบก

ทิศทางการโบก

เลือก FLANGER

1)

เลือก WAH3)
เพิม
่ ระดับของ

เอฟเฟ็กต์ที่เลือก
ลดระดับของ

เอฟเฟ็กต์ที่เลือก
1)

สร้างเอฟเฟ็กต์เสียงแบบ flanging ซึ่ง

ให้เสียงทุ้มเหมือนกับเสียงการบินของ

ระบบควบคุมการสั่งการด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย

ดังต่อไปนี้

่ งเพื่อสั่งงานนี้
ด้านบนของตัวเครือ

่ งบินเจ็ต
เครือ
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2)

แยกย่านความถี่โดยละเอียด โดยปรับ

แต่งย่านความถี่อ่น
ื ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อ

ต้องการเน้นที่เสียงร้อง
3)

สร้างเอฟเฟ็กต์พิเศษของเสียง “วาว-

เมื่อต้องการปิ ดโหมด DJ

สร้างความรูส
้ ึกที่เหมือนกับว่าเสียงก�ำลัง

ทิศทางเดียวกับที่ทำ� ในขั้นตอนที่ 3 ก่อน

เคลื่อนไปรอบๆ ล�ำโพงระหว่างช่องเสียง
ด้านซ้ายและขวา

เมื่อต้องการ

โบกมือเหนือ GESTURE CONTROL ใน
หน้านี้

หมายเหตุ

ส�ำหรับโหมด SAMPLER:
ทิศทางการโบก

สัญญาณเสียงออก
“Come On!”

•• DJ Effect จะปิ ดโดยอัตโนมัติ เมื่อ:
่ ง
—— ปิ ดเครือ
—— สลับฟังก์ชัน
—— ปิ ดใช้งานระบบควบคุมการสั่งการด้วย
การเคลื่อนไหวของร่างกาย

สัญญาณเสียงออก

—— เปลี่ยนโหมดเป็ น PLAYBACK/

เอฟเฟ็กต์เสียง

—— เปลี่ยนเขตข้อมูลเสียง (sound field)

(Reggae Horn)

—— เปลี่ยนคีย์ดนตรี (Key Control)

“Let’s Go!”

SAMPLER/KARAOKE

แตรแบบเร็กเก

—— ใช้ Vocal Fader

เอฟเฟ็กต์เสียงเฟส

—— สร้างเครือข่ายงานเลี้ยงไร้สาย (Wireless

เซอร์ (Phaser)

เอฟเฟ็กต์เสียงเกา
(Scratch)

เอฟเฟ็กต์เสียงผู้ฟัง
(Audience)

เมื่อต้องการปรับระดับเสียง
แซมเพลอร์
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่ ปรับ
กด / ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพือ
ระดับเสียงแซมเพลอร์ จากนั้นกด

วาว” (Wah-wah) โดยปรับเลื่อนความถี่
ของตัวกรองขึ้นและลงโดยอัตโนมัติ
4)

3

1

กด OPTIONS

2

กด / ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเลือก
“SAMPLER” จากนั้นกด

Party Chain)

•• หากท่านเปิ ดใช้งาน DJ Effect ในระหว่าง

การถ่ายโอน จะไม่มีการถ่ายโอนเอฟเฟ็กต์
เสียงไปยังอุปกรณ์ USB

การใช้ระบบควบคุม
การสั่งการด้วย
การเคลื่อนไหว
ของร่างกายใน
ระหว่างที่ใช้ฟังก์ชัน
คาราโอเกะ

เมื่อต้องการ

ทิศทางการโบก

เอฟเฟ็กต์เสียง
ตบมือ

เอฟเฟ็กต์เสียงโห่
(booing)

ใช้ป่ ุมและ GESTURE CONTROL ที่แผง
่ งเพื่อสั่งงานนี้
ด้านบนของตัวเครือ

1

กด GESTURE ON/OFF

ไฟแสดงสถานะ GESTURE ON/OFF
จะติดสว่าง

โหมด KARAOKE จะถูกเปิ ดใช้งาน

3 โบกมือเหนือ GESTURE CONTROL
เมื่อต้องการ
ลดระดับเสียง

(pitch) ของดนตรี
()

เพิ่มระดับเสียง

(pitch) ของดนตรี
()

เพิ่มระดับเสียง
ไมโครโฟน

ลดระดับเสียง
ไมโครโฟน

ทิศทางการโบก

ระบบควบคุมการสั่งการด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย

2 กด KARAOKE
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การปรับตั้งเสียง

การปรับตัง
้ เสียง
เมื่อต้องการ

ด�ำเนินการดังนี้

เสริมเสียงเบส

กด MEGA BASS ซ�้ำ

ทรงพลังยิ่งขึ้น

“BASS ON” ไฟแสดง

และสร้างเสียงที่ หลาย ๆ ครัง้ เพื่อเลือก
(MEGA BASS)

สถานะ

MEGA BASS จะติด
สว่าง เมื่อต้องการ

ยกเลิก ให้กด

MEGA BASS ซ�้ำ

หลาย ๆ ครัง้ เพื่อเลือก

“BASS OFF”
สร้างเอฟเฟ็กต์

กด FIESTA ที่ตัว

เลี้ยง (Fiesta)

SOUND FIELD +/–

เสียงห้องงาน
ซ�้ำอีกครัง้

่ ง หรือกด
เครือ

(หรือ SOUND FIELD
่ งเสียง) ซ�้ำ
ที่เครือ

หลาย ๆ ครัง้ เพื่อเลือก

“FIESTA”

เมื่อต้องการยกเลิก

ให้กด FIESTA อีกครัง้
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เมื่อต้องการ

ด�ำเนินการดังนี้

เลือกเขตข้อมูล

กด SOUND FIELD +/–

เสียง (sound
field)

(หรือ SOUND FIELD
่ ง) ซ�้ำ
บนตัวเครือ

หลาย ๆ ครัง้ เพื่อเลือก

เขตข้อมูลเสียงที่ท่าน
ต้องการ

เมื่อต้องการยกเลิก

ให้กด SOUND FIELD
+/– (หรือ

SOUND FIELD

่ ง) ซ�้ำ
บนตัวเครือ

หลาย ๆ ครัง้ เพื่อเลือก

“FLAT”

การเลือกโหมด
ฟุตบอลเสมือนจริง
(Virtual Football)
ท่านสามารถซึมซับความรูส
้ ึกเหมือน
กับอยู่ในสนามกีฬาได้เมื่อรับชมการ
ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอล

โปรดทราบว่าท่านสามารถเลือกโหมด

ฟุตบอลเสมือนจริง (Virtual Football)

ได้เฉพาะในระหว่างที่ใช้ AUDIO IN และ
ฟังก์ชันทีวีเท่านั้น

เมื่อต้องการยกเลิกเลือกโหมด
ฟุตบอลเสมือนจริง

กด SOUND FIELD +/– ซ�้ำหลายๆ ครัง้

เพื่อเลือก “FLAT”
หมายเหตุ

•• ขอแนะน�ำให้ท่านเลือกโหมดฟุตบอลเสมือน
จริงเมื่อรับชมการถ่ายทอดการแข่งขัน
ฟุตบอล

•• หากท่านได้ยินเสียงผิดปกติในเนื้อหาเมื่อ

เลือก “OFF NARRATION” ขอแนะน�ำให้ท่าน

เลือก “ON NARRATION”

•• คุณลักษณะนี้ไม่รองรับรูปแบบเสียงโมโน

กด SOUND FIELD +/– ซ�้ำหลาย ๆ
ครั้งระหว่างที่รับชมการถ่ายทอดการ
แข่งขันฟุตบอล
•• ON

NARRATION: ท่านสามารถ

เร้าใจเหมือนกับอยู่ในสนามฟุตบอล

ผ่านเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มรอบสนาม

•• OFF

NARRATION: ท่านสามารถ

เพลิดเพลินกับความรูส
้ ึกที่ต่น
ื เต้น

เร้าใจยิ่งขึ้นเหมือนกับอยู่ในสนาม

การปรับตั้งเสียง

เพลิดเพลินกับความรูส
้ ึกที่ต่น
ื เต้น

ฟุตบอลด้วยการลดระดับเสียงบรรยาย
ลงให้เบาที่สุด เพื่อให้ได้ยินเสียงเชียร์
ชัดเจนขึ้น
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การสร้างเอฟเฟ็กต์
เสียงของท่านเอง
ท่านสามารถเพิ่มหรือลดระดับเสียง

แต่ละย่านความถี่โดยละเอียดได้ จาก

นั้นบันทึกการตั้งค่าดังกล่าวไว้ในหน่วย
ความจ�ำเป็ น “CUSTOM EQ”

1

กด OPTIONS

เมนูตัวเลือกจะปรากฏในจอแสดงผล

2 กด

/ ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
“CUSTOM EQ” จากนั้นกด

3 กด

/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อปรับ
ระดับอีควอไลเซอร์หรือการตั้งค่า
เสียงรอบทิศ จากนั้นกด

4 กด

่ เลือกเอฟเฟ็กต์เสียง
/ เพือ
รอบทิศและย่านความถี่อื่น

เมื่อต้องการออกจากเมนูตัวเลือก ให้
กด OPTIONS

เมื่อต้องการเลือกการตั้งค่า

อีควอไลเซอร์แบบก�ำหนดเอง

กด SOUND FIELD +/– ซ�้ำหลาย ๆ ครัง้
เพื่อเลือก “CUSTOM EQ”
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การด�ำเนินการอื่นๆ

การใช้ฟังก์ชันระบบ
ควบคุมส�ำหรับ HDMI
การเชื่อมต่อทีวีที่ใช้กับฟังก์ชันระบบ

ควบคุมส�ำหรับ HDMI* ได้ โดยใช้สาย

สัญญาณ HDMI (สายสัญญาณ HDMI
ความเร็วสูงพร้อมช่องสัญญาณ

อีเทอร์เน็ต ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ให้

มาด้วย) จะช่วยให้ท่านสามารถสั่งงาน

อุปกรณ์โดยใช้รโี มทคอนโทรลของทีวีได้
อย่างง่ายดาย

ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้ด้วย
ฟังก์ชันระบบควบคุมส�ำหรับ HDMI ได้

•• ฟังก์ชั่นปิดระบ

•• ฟังก์ชั่นควบคุมเสียงของระบ

การเตรียมการเพื่อใช้
ฟังก์ชันระบบควบคุม
ส�ำหรับ HDMI
กด SHIFT ค้างไว้ และกด SETUP
จากนั้นให้ตั้งค่า [ตั้งค่า HDMI] –
[��������������������] ที่

่ งเสียงให้เป็ น [เปิ ด] (หน้า 39)
เครือ
ค่าเริม
่ ต้นคือ [เปิ ด]

เปิ ดใช้งานการตั้งค่าฟังก์ชันระบบ

ควบคุมส�ำหรับ HDMI ของทีวีที่เชื่อมต่อ
่ งเสียง
อยู่กับเครือ
ค�ำแนะน�ำ
หากท่านเปิ ดใช้งานฟังก์ชันระบบควบคุม

ส�ำหรับ HDMI (“BRAVIA” Sync) เมื่อใช้ทีวีที่
ผลิตโดยบริษัท Sony จะเป็ นการเปิ ดใช้งาน
ฟังก์ชันระบบควบคุมส�ำหรับ HDMI ของ

่ งเสียงโดยอัตโนมัติเช่นกัน เมื่อท�ำการ
เครือ

ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ข้อความ “COMPLETE”

•• ฟังก์ชั่นการเล่นด้วย One-Touc

ฟังก์ชั่นปิดระบ

(ARC)

•• ฟังก์ชัน Remote Easy Control
•• ฟังก์ชัน Language Follow

* ระบบควบคุมส�ำหรับ HDMI คือมาตรฐานที่
CEC (Consumer Electronics Control) ใช้
ซึ่งท�ำให้อุปกรณ์ HDMI (High-Definition
Multimedia Interface หรือระบบส่ง

สัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง)
สามารถควบคุมกันเองได้

หมายเหตุ
ฟังก์ชันเหล่านี้อาจใช้กับอุปกรณ์ที่ผลิตโดย

บริษัทผู้ผลิตอื่นนอกเหนือจาก Sony ได้เช่นกัน

จะปรากฏบนจอแสดงผล

่ งเสียงจะปิ ดการ
เมื่อท่านปิ ดทีวี เครือ
ท�ำงานโดยอัตโนมัติ

กด SHIFT ค้างไว้ และกด SETUP
จากนั้นให้ตั้งค่า [ตั้งค่า HDMI] –

�����������������

•• ฟังก์ชัน Audio Return Channel

่ งเสียง
[ พร้อมเชื่อมต่อกับทีวี] ที่เครือ

ให้เป็ น [เปิ ด] หรือ [อัตโนมัติ] (หน้า 39)

ค่าเริม
่ ต้นคือ [อัตโนมัติ]
หมายเหตุ

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่อาจไม่ปิดการท�ำงาน
ทั้งนี้ข้ น
ึ อยู่กับสถานะของอุปกรณ์

แต่จะไม่สามารถรับประกันการท�ำงานได้
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ฟังก์ชั่นควบคุมเสียงของระบ
่ งเสียงขณะที่ก�ำลังดู
หากท่านเปิ ดเครือ

ทีวีอยู่ เสียงทีวีจะถูกส่งผ่านล�ำโพงของ
่ งเสียง ท่านสามารถปรับระดับ
เครือ
่ งเสียงได้โดยใช้
เสียงของเครือ
รีโมทคอนโทรลของทีวี

Channel (ARC) ได้ จะต้องต่อสายสัญญาณ
เสียง (ไม่ได้ให้มาด้วย) (หน้า 23)

ฟังก์ชั่นการเล่นด้วย One-Touc

ถ้าเสียงทีวีออกมาจากล�ำโพงของ

เมื่อท่านกด  ใน DVD/CD หรือ

่ งเสียงจะเปิ ดท�ำงานโดยอัตโนมัติ
เครือ

อัตโนมัติ สัญญาณเข้าของทีวีจะเปลี่ยน

นอกจากนี้ ยังสามารถสั่งงานโดยใช้เมนู

เชื่อมต่ออยู่

่ งเสียงในครัง้ ก่อนหน้าที่ท่านดูทีวี
เครือ

่ งทีวีจะเปิ ดโดย
ฟังก์ชัน USB เครือ

เมื่อท่านเปิ ดทีวีอีกครัง้

่ งเสียง
เป็ นสัญญาณเข้า HDMI ที่เครือ

ของทีวีได้เช่นกัน ส�ำหรับรายละเอียด

หมายเหตุ

่ งทีวีของ
โปรดดูจากคู่มือการใช้งานเครือ
ท่าน

หมายเหตุ
่ งเสียงจะแสดงขึ้นบน
•• ระดับเสียงของเครือ

่ งทีวี โดยอาจ
หน้าจอทีวี ทั้งนี้ข้น
ึ อยู่กับเครือ
แตกต่างไปจากระดับเสียงที่จอแสดงผล

•• การตั้งค่าทีวีบางอย่างอาจท�ำให้ไม่สามารถ

ในทีวีบางรุน
่ ส่วนเริม
่ ต้นของเนื้อหาที่กำ� ลังเล่น
อยู่อาจมีการเล่นไม่ถูกต้อง

ฟังก์ชัน Remote Easy Control

่ งเสียงโดยใช้ป่ ุม
ท่านสามารถเลือกเครือ

SYNC MENU บนรีโมทคอนโทรลของทีวี
่ งเสียงได้
และสั่งงานเครือ

ใช้งานฟังก์ชันควบคุมเสียงของระบบได้

ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้ถ้าทีวีรองรับ

่ งทีวีของท่าน
งานเครือ

่ งทีวีของ
โปรดดูจากคู่มือการใช้งานเครือ

ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูจากคู่มือการใช้

ฟังก์ชัน Audio Return Channel
(ARC)

่ งเสียงต่อเข้ากับช่องสัญญาณ
ถ้าเครือ

HDMI IN ของทีวีที่สามารถใช้กับฟังก์ชัน
Audio Return Channel (ARC) ได้ ท่าน
สามารถฟังเสียงทีวีจากล�ำโพงของ
่ งเสียงได้โดยไม่ต้องต่อสาย
เครือ
สัญญาณเสียง (ไม่ได้ให้มาด้วย)

่ งเสียงค้างไว้ และกด
กด SHIFT ที่เครือ

SETUP จากนั้นให้ตั้งค่า [ตั้งค่า HDMI]
– [AUDIO RETURN CHANNEL] เป็ น
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หมายเหตุ
ถ้าทีวีไม่สามารถใช้กับฟังก์ชัน Audio Return

[เปิ ด] (หน้า 39) ค่าเริม
่ ต้นคือ [เปิ ด]

เมนูการเชื่อมโยง ส�ำหรับรายละเอียด

ท่าน

หมายเหตุ
•• ในเมนูการเชื่อมโยงของทีวี ทีวีจะท�ำการ

่ งเสียงเป็ น “เครือ
่ งเล่น” (Player)
จดจ�ำเครือ

•• การท�ำงานบางอย่างอาจไม่สามารถท�ำได้ใน
ทีวีบางรุน
่

ฟังก์ชัน Language Follow

เมื่อเปลี่ยนภาษาส�ำหรับการแสดงผลบน
หน้าจอของทีวี ภาษาส�ำหรับการแสดง

่ งเสียงจะเปลี่ยน
ผลบนหน้าจอของเครือ
ด้วยเช่นกัน

การเพลิดเพลินกับการเล่นผ่านสาย โดยใช้
เครื่องเสียงหลายเครื่อง (ฟังก์ชันเครือข่าย
งานเลี้ยงผ่านสาย)
่ งเสียงหลายเครือ
่ งเข้าเป็ นระบบเครือข่าย เพื่อสร้าง
ท่านสามารถเชื่อมต่อเครือ

บรรยากาศงานเลี้ยงที่สนุกสนานร่าเริงมากขึ้น และเพื่อท�ำให้เสียงที่ออกมามีก�ำลังสูงขึ้น

่ งเสียงหนึ่งเครือ
่ งที่เปิ ดใช้งานไว้ในเครือข่ายจะเป็ น “เครือ
่ งแม่ข่ายงานเลี้ยง” และ
เครือ
่ งเสียงเครือ
่ งอื่นๆ จะท�ำหน้าที่เป็ น “เครือ
่ งลูกข่ายงานเลี้ยง”
แชร์ดนตรีรว่ มกัน เครือ

่ งแม่ข่ายงานเลี้ยง” ก�ำลังเล่นอยู่
และเล่นดนตรีเดียวกันกับที่ “เครือ

การติดตั้งระบบเครือข่ายงานเลี้ยงผ่านสาย
่ งเสียงทุกเครือ
่ งเข้าด้วยกัน
ติดตั้งระบบเครือข่ายงานเลี้ยงผ่านสายได้โดยเชื่อมต่อเครือ
ด้วยสายสัญญาณเสียง (ไม่ได้ให้มาด้วย)

่ งเสียงและถอด
ก่อนต่อสายสัญญาณต่าง ๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครือ

สายไฟ AC ออกเรียบร้อยแล้ว
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 ในกรณีที่เครื่องเสียงทั้งหมดมีฟังก์ชันเครือข่ายงานเลี้ยงผ่านสาย
อยู่ภายในเครื่องอยู่แล้ว

่ งเสียงเครือ
่ งนี้เป็ นเครือ
่ งแรก
ตัวอย่างเช่น: เมื่อท�ำการเชื่อมต่อโดยใช้เครือ

เชื่อมต่อต่อเนื่องไป
่ งเสียง
จนถึงเครือ
่ งสุดท้าย
เครือ

่ งสุดท้าย
เครือ

่ งแรก
เครือ

่ งที่สอง
เครือ

่ งเสียงเครือ
่ งสุดท้ายต้องต่อเข้ากับเครือ
่ งเสียงเครือ
่ งแรก ถ้าเครือ
่ งเสียงเครือ
่ ง
•• เครือ
่ งเสียงเครือ
่ งแรก จะไม่สามารถเปลี่ยนเครือ
่ งแม่ข่าย
สุดท้ายไม่ได้ต่อกลับไปหาเครือ
งานเลี้ยง (Party Host) ได้

่ งเสียงเครือ
่ งใดเครือ
่ งหนึ่งสามารถเป็ นเครือ
่ งแม่ข่ายงานเลี้ยงได้ ท่านสามารถ
•• เครือ
่ งแม่ข่ายงานเลี้ยงไปเป็ นเครือ
่ งเสียงเครือ
่ งอื่นในเครือข่ายได้ ส�ำหรับ
เปลี่ยนเครือ

่ งแม่ข่ายงานเลี้ยงเครือ
่ งใหม่” (หน้า 69)
รายละเอียด โปรดดูที่ “เมื่อต้องการเลือกเครือ

•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกฟังก์ชันอื่นนอกเหนือจากฟังก์ชัน AUDIO IN แล้ว เมื่อ
เลือกฟังก์ชัน AUDIO IN แล้ว จะไม่สามารถใช้คุณลักษณะนี้ได้

66TH

 ใ นกรณีที่เครื่องเสียงเครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่มีฟังก์ชันเครือข่ายงาน
เลี้ยงผ่านสายอยู่ภายในเครื่อง

่ งเสียงเครือ
่ งนี้เป็ นเครือ
่ งแรก
ตัวอย่างเช่น: เมื่อท�ำการเชื่อมต่อโดยใช้เครือ

เชื่อมต่อต่อเนื่องไป
่ งเสียง
จนถึงเครือ
่ งสุดท้าย
เครือ
่ งแรก
เครือ

่ งสุดท้าย*
เครือ

่ งที่สอง
เครือ

่ งเสียงเครือ
่ งดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกฟังก์ชัน
มิฉะนั้น เครือข่ายจะหยุดอยู่ที่เครือ
่ งเสียงเครือ
่ งสุดท้ายแล้ว
เสียงเข้า ให้เครือ

่ งเสียงเครือ
่ งสุดท้ายจะไม่ได้ต่อเข้ากับเครือ
่ งเสียงเครือ
่ งแรก
•• เครือ

่ งเสียงเครือ
่ งแรกให้เป็ นเครือ
่ งแม่ข่ายงานเลี้ยง (Party Host) เพื่อ
•• ท่านต้องเลือกเครือ
่ งเสียงทุกเครือ
่ งเล่นเพลงเดียวกันเมื่อเปิ ดใช้งานฟังก์ชันเครือข่ายงานเลี้ยง
ให้เครือ
ผ่านสาย (Wired Party Chain)
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่ งเสียงที่ไม่มีฟังก์ชันเครือข่ายงานเลี้ยงผ่านสายอยู่ภายในเครือ
่ งไว้เป็ นเครือ
่ งสุดท้าย
* ต่อเครือ
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การเพลิดเพลินกับระบบ
เครือข่ายงานเลี้ยงผ่านสาย
ตัวอย่างเช่น: เมื่อใช้เครื่องเสียง

เครื่องนี้เป็ นเครื่องแม่ข่ายงาน
เลี้ยง

่ งลูกข่าย
เชื่อมต่อมีผลต่อการท�ำงาน เครือ

งานเลี้ยงจึงอาจใช้เวลาสักพักหนึ่งก่อนที่จะ
เริม
่ เล่นดนตรี

่ งลูกข่ายงานเลี้ยงจะยังคงเล่นแหล่ง
•• เครือ

่ งแม่ข่ายงานเลี้ยง
ก�ำเนิดดนตรีเดียวกับเครือ

1 เปิ ดเครื่องเสียงทุกเครื่อง
2 ปรับระดับเสียงของเครื่องเสียง
แต่ละเครื่อง

3 เปิ ดใช้งานฟังก์ชันเครือข่ายงาน
เลี้ยงผ่านสายที่เครื่องเสียง

 กด FUNCTION ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง

เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ท่านต้องการ

หากท่านท�ำการเชื่อมต่อโดยใช้การ
ก�ำหนดค่า  (หน้า 66) ห้ามเลือก
ฟังก์ชัน AUDIO IN หากท่านเลือก
ฟังก์ชันนี้ จะไม่มีเสียงออกมา

 เริ่มเล่น จากนั้นกด PARTY CHAIN
ที่ตัวเครื่อง

ข้อความ “PARTY CHAIN” จะปรากฏ
่ งแม่ข่าย
บนจอแสดงผล เครือ

งานเลี้ยงจะเริม
่ ต้นใช้งานระบบ

เครือข่ายงานเลี้ยงผ่านสาย และ

่ งเสียงที่เหลือก็จะเป็ นเครือ
่ ง
เครือ
ลูกข่ายงานเลี้ยงโดยอัตโนมัติ

่ งเสียงทุกเครือ
่ งจะเล่นดนตรี
เครือ

่ งแม่ข่ายงานเลี้ยง
เดียวกันกับที่เครือ
ก�ำลังเล่น
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หมายเหตุ
่ งเสียงทั้งหมดที่
•• เนื่องจากจ�ำนวนเครือ

่ ง
แม้ว่าท่านจะเปลี่ยนเป็ นฟังก์ชันอื่นที่เครือ
ลูกข่ายงานเลี้ยง อย่างไรก็ตาม ท่าน

สามารถปรับระดับเสียงและเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์
่ งลูกข่ายงานเลี้ยงได้
เสียงที่เครือ

•• การเปลี่ยนระดับเสียงและเอฟเฟ็กต์เสียงที่

่ งแม่ข่ายงานเลี้ยงจะไม่ส่งผลต่อเสียงที่
เครือ
่ งลูกข่ายงานเลี้ยง
ออกจากเครือ

่ ง
•• หากท่านใช้ไมโครโฟนหรือเล่นกีตาร์ที่เครือ

่ ง
แม่ข่ายงานเลี้ยง เสียงจะไม่ออกมาจากเครือ
ลูกข่ายงานเลี้ยง

่ งเสียงเครือ
่ งใดเครือ
่ งหนึ่งใน
•• ถ้าเครือ

เครือข่ายก�ำลังถ่ายโอนผ่าน USB ให้รอจน
่ งเสียงเครือ
่ งดังกล่าวท�ำงาน
กระทั่งเครือ

เสร็จสิ้นหรือหยุดการถ่ายโอนก่อนที่ท่าน
จะเปิ ดใช้งานฟังก์ชันเครือข่ายงานเลี้ยง
ผ่านสาย

•• ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน

่ งเสียงอื่น ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งาน
เครือ
่ งเสียงดังกล่าว
ของเครือ

เมื่อต้องการเลือกเครื่องแม่

ข่ายงานเลี้ยงเครื่องใหม่

หากท่านเชื่อมต่อโดยใช้การก�ำหนดค่า

่ ง
 (หน้า 66) ท่านสามารถเลือกเครือ
่ งใหม่ได้ ท�ำ
แม่ข่ายงานเลี้ยงเครือ

หมายเหตุ
ถ้าฟังก์ชันเครือข่ายงานเลี้ยงผ่านสายไม่ปิด

การท�ำงานหลังจากผ่านไปสองสามวินาที ให้
่ งแม่ข่ายงานเลี้ยง
กด PARTY CHAIN ที่เครือ
ซ�้ำอีกครัง้

ขั้นตอนที่ 3 ของ “การเพลิดเพลินกับ

ระบบเครือข่ายงานเลี้ยงผ่านสาย” ซ�้ำ

่ งเสียงที่จะใช้เป็ นเครือ
่ ง
อีกครัง้ กับเครือ
่ งใหม่ เครือ
่ ง
แม่ข่ายงานเลี้ยงเครือ

่ งปัจจุบันจะกลาย
แม่ข่ายงานเลี้ยงเครือ

่ งลูกข่ายงานเลี้ยงโดยอัตโนมัติ
เป็ นเครือ

การตั้งค่าโหมดเสียงของ
ระบบเครือข่ายงานเลี้ยง
ท่านสามารถตั้งค่าโหมดเสียงได้เมื่อเปิ ด

่ งเสียงทุกเครือ
่ งจะเล่นดนตรี
เครือ

ใช้งานฟังก์ชันเครือข่ายงานเลี้ยงผ่าน

่ งใหม่กำ� ลังเล่นอยู่
เครือ

1

่ งแม่ข่ายงานเลี้ยง
เดียวกันกับที่เครือ
หมายเหตุ
่ งเสียงเครือ
่ งอื่นเป็ น
•• ท่านสามารถเลือกเครือ
่ งแม่ข่ายงานเลี้ยงเครือ
่ งใหม่ได้เฉพาะ
เครือ

หลังจากที่ได้เปิ ดใช้งานฟังก์ชันเครือข่ายงาน
่ งเสียงทั้งหมดใน
เลี้ยงผ่านสายของเครือ

่ งเสียงที่เลือกไว้ไม่กลายเป็ นเครือ
่ ง
•• ถ้าเครือ

่ งใหม่หลังจากผ่านไป
แม่ข่ายงานเลี้ยงเครือ

กด OPTIONS

เมนูตัวเลือกจะปรากฏในจอแสดงผล

2 กด

/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเลือก
“P. CHAIN MODE” จากนั้นกด

3 กด

่ เลือก
/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งเพือ
โหมดที่ทา
่ นต้องการ จากนั้นกด

•• “STEREO”: เสียงที่ออกมาเป็ นเสียง
สเตอริโอ

สองสามวินาที ให้ทำ� ขั้นตอนที่ 3 ของ

•• “RIGHT CH”: เสียงที่ออกมาเป็ น

ผ่านสาย” ซ�้ำอีกครัง้

•• “LEFT CH”: เสียงที่ออกมาเป็ นเสียง

“การเพลิดเพลินกับระบบเครือข่ายงานเลี้ยง

เมื่อต้องการปิ ดใช้งานฟังก์ชัน
เครือข่ายงานเลี้ยงผ่านสาย

่ งแม่ข่าย
กด PARTY CHAIN ที่เครือ

เสียงโมโนจากช่องเสียงด้านขวา
โมโนจากช่องเสียงด้านซ้าย
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เครือข่ายแล้ว

สาย

เมื่อต้องการออกจากเมนูตัวเลือก ให้กด
OPTIONS

งานเลี้ยง

ข้อความ “LEAVE PARTY” จะปรากฏบน
จอแสดงผล

69TH

การเพลิดเพลินกับ
การเล่นแบบไร้สาย
โดยใช้เครื่องเสียง
หลายเครื่อง
(ฟังก์ชันเครือข่าย
งานเลี้ยงไร้สาย)
่ งเสียงหลาย
ท่านสามารถเชื่อมต่อเครือ
่ งเข้าด้วยกันเป็ นระบบเครือข่าย
เครือ

ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ ถ้า
่ งเสียงทั้งหมดมีฟังก์ชันเครือข่าย
เครือ

่ งอยู่แล้ว
งานเลี้ยงไร้สายอยู่ภายในเครือ
ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ท่านสามารถสร้าง

บรรยากาศงานเลี้ยงที่สนุกสนานมากขึ้น
และท�ำให้เสียงที่ออกมามีก�ำลังสูงขึ้นได้

โดยไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านสาย ท่าน

สามารถใช้เฉพาะแหล่งข้อมูลบนอุปกรณ์
BLUETOOTH เป็ นแหล่งข้อมูลส�ำหรับ
เครือข่ายงานเลี้ยงไร้สายได้

่ งเสียงเครือ
่ งแรกในเครือข่ายที่ถูก
เครือ
่ งแม่ข่าย
เปิ ดใช้งานจะกลายเป็ นเครือ
งานเลี้ยงและแชร์ดนตรีรว่ มกัน

่ งเสียงเครือ
่ งอื่นจะกลายเป็ นเครือ
่ ง
เครือ
ลูกข่ายงานเลี้ยงและเล่นดนตรีเดียวกัน

่ งแม่ข่ายงานเลี้ยงก�ำลังเล่นอยู่
กับที่เครือ

การตั้งค่าและเพลิดเพลิน
กับระบบเครือข่ายงานเลี้ยง
ไร้สาย
ตัวอย่างเช่น: เมื่อใช้เครื่องเสียง
เครื่องนี้เป็ นเครื่องแม่ข่าย
งานเลี้ยง

1 เปิ ดเครื่องเสียงทุกเครื่อง
2 ตั้งค่าเครื่องเสียงเครื่องแรกให้เป็ น
เครื่องแม่ข่ายงานเลี้ยง

 กด BLUETOOTH บนตัวเครื่องเพื่อ
เลือกฟังก์ชัน BLUETOOTH

 เชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เข้า
กับเครื่องเสียงผ่านการเชื่อมต่อ
BLUETOOTH

 กด W.PARTY CHAIN บนตัวเครื่อง

ข้อความ “CHAINING” จะปรากฏบน
่ งเสียงจะเข้าสู่
จอแสดงผล เครือ

โหมดการตั้งค่าเครือข่ายงานเลี้ยง
ไร้สาย

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

BLUETOOTH จะสิ้นสุดลงโดย

่ งเสียงเข้าสู่โหมด
อัตโนมัติเมื่อเครือ
การตั้งค่าเครือข่ายงานเลี้ยงไร้สาย

3 ตัง้ ค่าเครื่องเสียงเครื่องที่สองให้
เป็ นเครื่องลูกข่ายงานเลี้ยง

 กด BLUETOOTH บนตัวเครื่องเพื่อ
เลือกฟังก์ชัน BLUETOOTH ให้กับ
เครื่องเสียงเครื่องที่สอง

70TH

 กด W.PARTY CHAIN บน

5 ให้รอเป็ นเวลา 30 วินาที หลังจาก

่ งเสียงเครือ
่ งที่สองจะกลายเป็ น
เครือ

เชื่อมต่อเครื่องลูกข่ายงานเลี้ยง
เครื่องล่าสุดแล้ว

“P.CHAIN” จะติดสว่างและ

จะหยุดกะพริบ และอุปกรณ์

แสดงผล (XX คือตัวเลข)

ข่ายงานเลี้ยงอีกครัง้

เครื่องเสียงเครื่องที่สอง

่ งลูกข่ายงานเลี้ยง
เครือ

่ งแม่ข่ายงานเลี้ยง
“P.CHAIN” ที่เครือ

“GUEST XX” ปรากฏขึ้นบนจอ

่ งแม่
BLUETOOTH จะเชื่อมต่อกับเครือ

่ งเสียง
บนหน้าจอแสดงผลของเครือ
่ งแรก จะปรากฏข้อความ
เครือ
“HOST”

หมายเหตุ
ฟังก์ชันเครือข่ายงานเลี้ยงไร้สายจะถูก
ยกเลิกในสถานการณ์ต่อไปนี้

—— ไม่มีการใช้งานภายใน 1 นาทีหลังจาก
่ งแม่ข่ายงานเลี้ยงใน
การตั้งค่าเครือ
ขั้นตอนที่ 2

่ ง
—— มีการกด W.PARTY CHAIN ที่เครือ

แม่ข่ายงานเลี้ยงก่อนที่ข้น
ั ตอนที่ 3 จะ
เสร็จสิ้น

มากกว่านั้นให้เป็ นเครื่องลูกข่าย
งานเลี้ยง
ท�ำขั้นตอนที่ 3 ซ�้ำอีกครัง้
หมายเหตุ
่ งเสียงเครือ
่ งที่สามหรือ
เชื่อมต่อเครือ

มากกว่านั้นภายใน 30 วินาทีหลังจาก
่ งก่อนหน้า
ท�ำการเชื่อมต่อกับเครือ

่ งแม่ข่าย
“P.CHAIN” จะกะพริบที่เครือ

งานเลี้ยงในระหว่าง 30 วินาทีดังกล่าว

หลังจากครบ 30 วินาทีแล้ว จะไม่สามารถ
่ งเสียงได้
เชื่อมต่อเครือ

ที่เชื่อมต่ออยู่

7 ปรับระดับเสียงที่เครื่องแม่ข่าย
งานเลี้ยง

่ งลูกข่ายงานเลี้ยง
ระดับเสียงของเครือ
จะได้รบ
ั การปรับด้วยเช่นกัน

หากท่านต้องการปรับระดับเสียงของ

่ งลูกข่ายงานเลี้ยงเครือ
่ งใดเครือ
่ ง
เครือ
หนึ่งโดยเฉพาะ ให้ปรับระดับเสียงที่
่ งเสียง
เครือ
หมายเหตุ
•• ขณะที่ฟังก์ชันเครือข่ายงานเลี้ยงไร้สาย
เปิ ดท�ำงานอยู่ ท่านจะไม่สามารถเลือก

่ งเสียงอื่นเป็ นเครือ
่ งแม่ข่ายงานเลี้ยง
เครือ
่ งใหม่ได้
เครือ

่ ง
•• เมื่อท่านใช้ไมโครโฟนหรือเล่นกีตาร์ที่เครือ

่ ง
แม่ข่ายงานเลี้ยง เสียงจะไม่ออกมาจากเครือ
ลูกข่ายงานเลี้ยง
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4 ตั้งค่าเครื่องเสียงเครื่องที่สามหรือ

6 เริ่มเล่นจากอุปกรณ์ BLUETOOTH

•• ตัวตั้งเวลาปิ ดระบบ (Sleep Timer) และ

ฟังก์ชันสแตนด์บายอัตโนมัติจะไม่ท�ำงานที่
่ งลูกข่ายงานเลี้ยง
เครือ

•• ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน

่ งเสียงอื่น ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานของ
เครือ
่ งเสียงดังกล่าว
เครือ

71TH

ค�ำแนะน�ำ
่ งลูกข่ายงานเลี้ยงเครือ
่ ง
เมื่อต้องการเพิม
่ เครือ
ใหม่หลังจากที่ได้ติดตั้งเครือข่ายงานเลี้ยง

ไร้สายเรียบร้อยแล้ว ให้กด W.PARTY CHAIN
่ งแม่ข่ายงานเลี้ยงค้างไว้ และท�ำตั้งแต่
ที่เครือ

ขั้นตอนที่ 3 ซ�้ำอีกครัง้

เมื่อต้องการปิ ดใช้งานฟังก์ชัน
เครือข่ายงานเลี้ยงไร้สาย

่ งแม่ข่าย
กด W.PARTY CHAIN ที่เครือ
งานเลี้ยง

หมายเหตุ
เมื่อท่านเปลี่ยนไปใช้งานฟังก์ชันอื่นหรือปิ ด
่ งแม่ข่ายงานเลี้ยง ฟังก์ชันเครือข่าย
เครือ

งานเลี้ยงไร้สายจะหยุดการท�ำงานด้วยเช่นกัน

เมื่อต้องการท�ำให้เครื่องลูกข่าย
งานเลี้ยงออกจากเครือข่าย
งานเลี้ยงไร้สาย

่ งลูกข่าย
กด W.PARTY CHAIN ที่เครือ
่ งที่ต้องการน�ำออกจาก
งานเลี้ยงเครือ

เครือข่าย ในกรณีนี้ เครือข่ายงานเลี้ยง
ไร้สายที่เหลือจะยังคงท�ำงานต่อไป
หมายเหตุ
เมื่อท่านเปลี่ยนไปใช้งานฟังก์ชันอื่นหรือปิ ด
่ งลูกข่ายงานเลี้ยงเครือ
่ งใดเครือ
่ งหนึ่ง
เครือ

่ งลูกข่ายงานเลี้ยงเครือ
่ งดังกล่าวจะออก
เครือ

่ งลูกข่าย
—การตั
—
้งค่า Mega Bass ที่เครือ
่ ง
งานเลี้ยงจะถูกปรับให้ตรงกับเครือ

แม่ข่ายงานเลี้ยง

่ งลูกข่าย
—การตั
—
้งค่า Party Light ที่เครือ
่ ง
งานเลี้ยงจะถูกปรับให้ตรงกับเครือ
แม่ข่ายงานเลี้ยง

่ งแม่ข่ายงานเลี้ยง
—DJ
— Effect ทั้งที่เครือ
่ งลูกข่ายงานเลี้ยงจะปิ ดการ
และเครือ
ท�ำงาน

—การตั
—
้งค่าคาราโอเกะ (การปรับลด

เสียงร้อง การปรับคีย์ดนตรี และการ
่ งแม่ข่าย
เปลี่ยนเสียง) ทั้งที่เครือ

่ งลูกข่ายงานเลี้ยง
งานเลี้ยงและเครือ
จะปิ ดการท�ำงาน

—การตั
—
้งค่า Sound Field จะเปลี่ยนกลับ
่ งแม่ข่าย
ไปเป็ นค่าเริม
่ ต้นทั้งที่เครือ

่ งลูกข่ายงานเลี้ยง
งานเลี้ยงและเครือ

ถ้าการตั้งค่าตามรายการด้านล่างนี้ของ
่ งแม่ข่ายงานเลี้ยงเปลี่ยนไป การ
เครือ

่ งลูกข่ายงานเลี้ยงจะเปลี่ยน
ตั้งค่าที่เครือ
ไปด้วยเช่นกัน

—การตั
—
้งค่า Mega Bass
—การตั
—
้งค่า Party Light

่ งแม่ข่าย
เมื่อเพิ่มระดับเสียงที่เครือ

่ ง
งานเลี้ยงให้ดังขึ้น ระดับเสียงที่เครือ

ลูกข่ายงานเลี้ยงก็จะเพิ่มขึ้น รวมทั้งใน

จากเครือข่ายงานเลี้ยงไร้สาย

กรณีกลับกันด้วย

การปรับการตั้งค่าในเครือข่าย

ลูกข่ายงานเลี้ยงจะปิ ดไปเช่นกัน

งานเลี้ยงไร้สายให้ตรงกัน

เมื่อติดตั้งเครือข่ายงานเลี้ยงไร้สายแล้ว
่ งแม่ข่ายงาน
การตั้งค่าต่อไปนี้ของเครือ
่ งลูกข่ายงานเลี้ยงจะ
เลี้ยงและเครือ

72TH เปลี่ยนไป:

่ งแม่ข่ายงานเลี้ยง เครือ
่ ง
เมื่อปิ ดเครือ

การฟังดนตรีแบบ
ไร้สายด้วย
เครื่องเสียงสอง
เครื่อง (ฟังก์ชันการ
เพิ่มล�ำโพง)

หมายเหตุ
•• เมื่อต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้ ท่านจ�ำเป็ น
ต้องใช้ “Sony | Music Center” จาก

สมาร์ทโฟน/iPhone ของท่าน ส�ำหรับราย

ละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center”
่ งเสียงโดยใช้
โปรดดูที่ “การควบคุมเครือ

สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (Sony | Music
Center)” (หน้า 53)

•• ก่อนใช้งานฟังก์ชันการเพิ่มล�ำโพง ควร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับ

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ จ�ำเป็ นต้องมี

่ งเสียง  แล้ว ถ้าเครือ
่ งเสียงไม่ได้
เครือ

่ งเสียง MHC-V41D สองเครือ
่ ง
เครือ

่ งเสียง
เชื่อมต่ออยู่ ให้ท�ำการเชื่อมต่อเครือ

่ งเสียงสองเครือ
่ งผ่าน
เมื่อเชื่อมต่อเครือ

เข้ากับสมาร์ทโฟน (โปรดดูที่ “การจับคู่

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ท่าน

่ งเสียงนี้กับอุปกรณ์ BLUETOOTH”
เครือ

สามารถเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีที่

ทรงพลังมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถ
เลือกช่องสัญญาณเสียงออกได้ระหว่าง

(หน้า 45))

•• ก่อนใช้งานฟังก์ชันการเพิ่มล�ำโพง ให้เปลี่ยน
ตัวแปลงสัญญาณเป็ น SBC ส�ำหรับราย

่ งเสียงสองเครือ
่ งเล่น
โหมดดับเบิล (เครือ

ละเอียด โปรดดูที่ “การตั้งค่าตัวเข้ารหัส

เสียงดนตรีเดียวกัน) กับโหมดสเตอริโอ
(เสียงสเตอริโอ)

่ งว่า “เครือ
่ งเสียง ” (หรือ
สองเครือ

่ งแม่ข่าย”) และ “เครือ
่ งเสียง ”
“เครือ
่ งลูกข่าย”)
(หรือ “เครือ

การตั้งค่าและเพลิดเพลิน
กับฟังก์ชันการเพิ่มล�ำโพง

1

ให้เครื่องเสียง MHC-V41D สอง
เครื่องอยู่ใกล้กันภายในระยะ
1 เมตร

2 กด BLUETOOTH ที่เครื่องเสียง 
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่ งเสียง
ในขั้นตอนต่อไปนี้ จะเรียกเครือ

สัญญาณเสียง BLUETOOTH” (หน้า 51)

และ  เพื่อเลือกฟังก์ชัน
BLUETOOTH

ข้อความ “BLUETOOTH” จะปรากฏ
บนจอแสดงผล

3 เชื่อมต่อเครื่องเสียง  กับ

อุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการ
เชื่อมต่อ BLUETOOTH (หน้า  45)
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4 เปิ ดใช้งาน “Sony | Music Center”
และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบน
หน้าจอเพื่อตั้งค่า Speaker Add
ส�ำหรับเครื่องเสียง  และ
เครื่องเสียง 

“HOST” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

่ งเสียง  และ “GUEST” จะ
ของเครือ
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของ
่ งเสียง 
เครือ

5 ตั้งค่าโหมดสัญญาณออกโดยใช้
“Sony | Music Center” จาก
สมาร์ทโฟน/iPhone ของท่าน

•• โหมดดับเบิล: เสียงที่ออกมาจาก
่ งเสียงทั้งสองเครือ
่ งจะเป็ น
เครือ
เสียงสเตอริโอ

•• โหมดสเตอริโอ - ด้านขวา: เสียงที่

่ งลูกข่าย
แม่ข่าย เสียงจะไม่ออกมาจากเครือ

การปรับการตั้งค่าให้ตรงกันเมื่อ
ใช้ฟังก์ชันการเพิ่มล�ำโพง

เมื่อท�ำการเชื่อมต่อฟังก์ชันการเพิ่ม

่ ง
ล�ำโพงแล้ว การตั้งค่าต่อไปนี้ที่เครือ

ลูกข่ายจะถูกปรับให้ตรงกับการตั้งค่าที่
่ งแม่ข่าย:
เครือ

—การตั
—
้งระดับเสียง

—การตั
—
้งค่า Mega Bass

—การตั
—
้งค่า Sound Field และ Custom
EQ

—การตั
—
้งค่า DJ Effect

่ งเสียง  จะเป็ น
ออกมาจากเครือ

—การตั
—
้งค่า Party Light และ Light

่ งเสียง
และเสียงที่ออกมาจากเครือ

่ ง
เมื่อการตั้งค่าเหล่านี้เปลี่ยนไปในเครือ

ด้านซ้าย

่ งเสียงอีกเครือ
่ งจะถูกปรับให้ตรงกัน
เครือ

เสียงโมโนของช่องเสียงด้านขวา

 จะเป็ นเสียงโมโนของช่องเสียง
•• โหมดสเตอริโอ - ด้านซ้าย: เสียงที่
่ งเสียง  จะเป็ น
ออกมาจากเครือ
เสียงโมโนของช่องเสียงด้านซ้าย

่ งเสียง
และเสียงที่ออกมาจากเครือ

 จะเป็ นเสียงโมโนของช่องเสียง
ด้านขวา

6 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH
และปรับระดับเสียง

ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูที่
“การฟังดนตรีผ่านอุปกรณ์
BLUETOOTH” (หน้า 47)
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หมายเหตุ
่ ง
หากท่านใช้ไมโครโฟนหรือเล่นกีตาร์ที่เครือ

Mode

่ งลูกข่าย การตั้งค่าที่
แม่ข่ายหรือเครือ

่ งแม่ข่าย เครือ
่ งลูกข่ายจะปิ ด
เมื่อปิ ดเครือ
ไปเช่นกัน

หมายเหตุ
่ งเสียงหนึ่งในสองเครือ
่ ง
•• หากท่านรีเซ็ตเครือ
ระหว่างที่ใช้ฟังก์ชันการเพิ่มล�ำโพง ต้อง

่ งเสียงอีก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครือ

่ งแล้ว หากท่านไม่ปิดเครือ
่ งเสียงอีก
เครือ
่ งก่อนจะเริม
เครือ
่ ฟังก์ชันการเพิ่มล�ำโพง

ใหม่ อาจมีปัญหาในการเชื่อมต่อ

BLUETOOTH หรือการปล่อยเสียงออกมา

•• การท�ำงานต่อไปนี้จะไม่สามารถท�ำได้ที่
่ งลูกข่าย:
เครือ

—— ตัวตั้งเวลาปิ ดระบบ
—— ฟังก์ชันสแตนด์บายอัตโนมัติ
—— ฟังก์ชันป้ องกันเด็ก
—— โหมดควบคุมการสั่งการด้วยการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย

—— การปรับลดเสียงร้อง การปรับคีย์ดนตรี
และโหมดการนับคะแนน

—— รีโมทคอนโทรล

เมื่อต้องการปิ ดใช้งานฟังก์ชัน
การเพิ่มล�ำโพง

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำใน

“Sony | Music Center”
ค�ำแนะน�ำ
่ งเสียงจะพยายามท�ำการเชื่อมต่อที่สร้าง
เครือ

่ งเสียงใน
ในครัง้ ล่าสุดอีกครัง้ เมื่อท่านเปิ ดเครือ

ครัง้ ถัดไป เว้นแต่ท่านจะปิ ดใช้งานฟังก์ชันนี้

การเพลิดเพลิน
กับดนตรีพร้อมไฟ
ส�ำหรับงานเลี้ยงและ
ไฟที่ล�ำโพง
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับดนตรีไป

่ งเสียง
พร้อมกับเอฟเฟ็กต์ไฟ LED ที่เครือ

1

กด PARTY LIGHT ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อเลือก “LED ON”

2 กด LIGHT MODE ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อเปลี่ยนโหมดไฟส่องสว่าง

ค�ำแนะน�ำ
โหมดไฟส่องสว่างจะต่างออกไปเมื่อเปิ ดใช้งาน
เครือข่ายงานเลี้ยงไร้สาย

การปิ ดไฟส�ำหรับงานเลี้ยงและ
กด PARTY LIGHT ซ�้ำหลายๆ ครัง้ เพื่อ
เลือก “LED OFF”
หมายเหตุ
•• อย่าจ้องมองชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ส่องแสงออก
มาโดยตรงในขณะที่ไฟส�ำหรับงานเลี้ยงติด
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ไฟที่ล�ำโพง

สว่างอยู่

•• หากแสงไฟสว่างจ้าเกินไป ให้เปิ ดไฟภายใน
ห้อง หรือปิ ดไฟดังกล่าว

•• ท่านสามารถเปิ ดหรือปิ ดไฟส�ำหรับงานเลี้ยง
และไฟที่ล�ำโพงได้เมื่อเปิ ดการสาธิตการ
ใช้งาน
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การร้องเพลง
ตามเสียงดนตรี:
คาราโอเกะ
การเตรียมใช้งานส�ำหรับ
คาราโอเกะ

1

กด MIC LEVEL – (หรือ
MIC/GUITAR LEVEL – ที่
เครื่องเสียง) ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อ
ลดระดับเสียงของไมโครโฟน

2 กด GUITAR ที่เครื่องเสียงซ�้ำ

หลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งไฟแสดง
สถานะ GUITAR ดับลง

3 ต่อไมโครโฟนที่เป็ นอุปกรณ์เสริม
เข้ากับช่องสัญญาณ MIC1 หรือ
MIC2/GUITAR ที่ตัวเครื่อง

ต่อไมโครโฟนที่เป็ นอุปกรณ์เสริมอีก

หนึ่งตัว ในกรณีที่ต้องการร้องเพลงคู่

4 เริ่มเล่นดนตรีและปรับระดับเสียง
ไมโครโฟน

5 กด MIC ECHO ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อ
ปรับเอฟเฟ็กต์เสียงเอ็กโค่

6 เริม่ ร้องเพลงตามเสียงดนตรี

เมื่อต้องการใช้ระบบควบคุมการ
สั่งการด้วยการเคลื่อนไหวของ

ร่างกายในระหว่างที่ใช้ฟังก์ชัน
คาราโอเกะ

โปรดดูที่ “การใช้ระบบควบคุมการสั่ง
การด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ในระหว่างที่ใช้ฟังก์ชันคาราโอเกะ”
(หน้า 59)

หมายเหตุ
•• กด MIC LEVEL +/– (MIC/GUITAR

่ งเสียง) ซ�้ำหลาย ๆ ครัง้
LEVEL +/– ที่เครือ

เพื่อปรับระดับเสียงของไมโครโฟน ท่านไม่
สามารถปรับระดับเสียงของไมโครโฟนโดย

่ งเสียง หรือ  +/–
ใช้ VOLUME +/– ที่เครือ
ที่รโี มทคอนโทรลได้

•• หากมีเสียงไมโครโฟนหอนเกิดขึ้น ให้
ด�ำเนินการดังนี้:

่ งเสียง
—— น�ำไมโครโฟนออกห่างจากเครือ
—— เปลี่ยนทิศทางของไมโครโฟน
—— กด MIC LEVEL – (หรือ

่ งเสียง) ซ�้ำ
MIC/GUITAR LEVEL – ที่เครือ
หลาย ๆ ครัง้

—— กด MIC ECHO ซ�้ำหลาย ๆ ครัง้ เพื่อปรับ
ระดับเสียงเอ็กโค่

่ งจะไม่ถ่ายโอนเสียงไมโครโฟนไปยัง
•• เครือ

อุปกรณ์ USB ในระหว่างการถ่ายโอน USB

•• เมื่อใช้ฟังก์ชันเครือข่ายงานเลี้ยงไร้สายหรือ
ฟังก์ชันการเพิ่มล�ำโพง เสียงจากไมโครโฟน
่ งเสียงที่เชื่อมต่อกับ
จะออกมาจากเครือ
ไมโครโฟนเท่านั้น
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การลดเสียงร้อง
ท่านสามารถลดเสียงของเสียงร้องใน
แหล่งก�ำเนิดเสียงแบบสเตอริโอได้

กด VOCAL FADER ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อเลือก “ON V.FADER”

การเปลี่ยนเสียงของท่าน
ท่านสามารถเปลี่ยนเสียงของท่านเมื่อ
พูดคุยหรือร้องเพลงผ่านไมโครโฟน
โดยมีรูปแบบเสียงต่างๆ ให้ 7 แบบ

เมื่อต้องการยกเลิกเอฟเฟ็กต์การปรับ

กด VOICE CHANGER ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์เสียง

หลาย ๆ ครัง้ เพื่อเลือก “OFF”

เมื่อต้องการปิ ดเอฟเฟ็กต์

ลดเสียงร้อง ให้กด VOCAL FADER ซ�้ำ

การเปลี่ยนคีย์ดนตรี (Key
Control)
่ ปรับ
กด KEY CONTROL / เพือ
(เสียงดนตรี) ให้เหมาะกับช่วงเสียง
ร้องของท่าน

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันการให้คะแนนได้
เมื่อต่อไมโครโฟนอยู่เท่านั้น

่ งจะค�ำนวณคะแนนจากระดับ
เครือ

คะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 99 โดยเปรียบเทียบ
เสียงร้องของท่านกับแหล่งก�ำเนิดดนตรี

1 เริ่มเล่นดนตรี
2 กด SCORE ก่อนจะร้องเพลง
3 หลังจากร้องเพลงไปนานกว่าหนึ่ง
นาที ให้กด SCORE อีกครั้ง เพื่อดู
คะแนนของท่าน

การเพลิดเพลิน
กับเสียงจากกีตาร์
(โหมดกีตาร์)
ท่านสามารถฟังเสียงจากกีตาร์ได้โดย
การต่อกีตาร์เข้ากับช่องสัญญาณ

่ ง ท่าน
MIC2/GUITAR ที่ตัวเครือ

สามารถเล่นกีตาร์และร้องเพลงไปด้วย

ได้เช่นกัน โดยต่อไมโครโฟนเข้ากับช่อง
่ ง
สัญญาณ MIC1 ที่ตัวเครือ

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเปลี่ยนเสียง

ของกีตาร์ได้โดยการเลือกเอฟเฟ็กต์กีตาร์
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การเปิ ดใช้งานโหมดการให้
คะแนนการร้องคาราโอเกะ
(โหมดการนับคะแนน)

กด VOICE CHANGER ซ�้ำหลายๆ ครัง้

เพื่อเลือก “OFF”

่ งเพื่อ
ใช้ปุ่มที่แผงด้านบนของตัวเครือ
สั่งงานนี้

1

กด MIC/GUITAR LEVEL – ซ�้ำ
หลาย ๆ ครั้ง เพื่อลดระดับเสียง
กีตาร์
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2 ใช้สายสัญญาณของอุปกรณ์ (ไม่

ได้ให้มาด้วย) เพื่อต่อกีตาร์ (ไม่ได้
ให้มาด้วย) เข้ากับช่องสัญญาณ
MIC2/GUITAR

3 กด GUITAR ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อ

เลือกเอฟเฟ็กต์กีตาร์ที่ต้องการใช้
•• “CLEAN”: เสียงที่ออกมาเป็ นเสียง

เดิมของกีตาร์ ขอแนะน�ำให้ใช้กับ

กีตาร์ไฟฟ้ าหรือกีตาร์โปร่งไฟฟ้ า

•• “O.DRIVE”: เสียงที่ออกมาเป็ นเสียง
่ ง
ที่ผิดเพี้ยนเหมือนการเร่งเครือ

ขยายเสียงกีตาร์จนแตกพร่า ขอ
แนะน�ำให้ใช้กับกีตาร์ไฟฟ้ า

•• “BASS”: เสียงที่ออกมาเป็ นเสียง

เดิมของกีตาร์ ขอแนะน�ำให้ใช้กับ

กีตาร์เบส

ไฟแสดงสถานะ GUITAR จะติดสว่าง

4 เริ่มเล่นกีตาร์ แล้วปรับระดับเสียง
กีตาร์

่ งเสียงนี้
เสียงกีตาร์จะออกมาจากเครือ
หมายเหตุ
•• ถ้าเสียงกีตาร์ผิดเพี้ยน ให้ลดระดับเสียงที่

กีตาร์ของท่านลงจนกว่าเสียงเพี้ยนจะหาย

ไป ถ้าระดับเสียงกีตาร์เบาเกินไป ให้กด

MIC/GUITAR LEVEL + ซ�้ำหลาย ๆ ครัง้ เพื่อ
ปรับระดับเสียงกีตาร์

•• ขณะที่เล่นกีตาร์ ท่านสามารถปรับเอฟเฟ็กต์
เสียงเอ็กโค่ได้โดยกด MIC ECHO ซ�้ำ

หลาย ๆ ครัง้

่ งเสียง
•• ก่อนถอดสายต่อกีตาร์ออกจากเครือ

่ งซ�้ำ
ให้กด MIC/GUITAR LEVEL – ที่ตัวเครือ

หลาย ๆ ครัง้ เพื่อลดระดับเสียงกีตาร์
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เมื่อต้องการปิ ดโหมดกีตาร์

กด GUITAR ซ�้ำหลาย ๆ ครัง้ จนกระทั่ง
ไฟแสดงสถานะ GUITAR ดับลง

การเพลิดเพลินกับ
การโทรผ่านแฮนด์ฟรี
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการโทร
ผ่านแฮนด์ฟรีด้วยโทรศัพท์มือถือ

BLUETOOTH ที่รองรับ HFP (Handsfree Profile) หรือ HSP (Headset
Profile)

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
ส�ำเร็จแล้ว

่ งเพื่อ
ใช้ปุ่มที่แผงด้านบนของตัวเครือ
สั่งงานนี้

หมายเหตุ
•• ฟังก์ชันบางอย่างในการโทรผ่านแฮนด์ฟรี

อาจท�ำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ข้น
ึ อยู่กับรุน
่ ของ

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน รวมทั้งระบบปฏิบัติการ
หรือ แอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้

•• การโทรผ่านแฮนด์ฟรีจะไม่ท�ำงานถ้าท่าน

เชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ตั้งแต่สอง
่ งขึ้นไปเข้ากับเครือ
่ งเสียง
เครือ

การสลับสายสนทนา

การรับสาย

1

กด

เมื่อมีสายโทรเข้า

เมื่อมีสายโทรเข้า การเล่นจะหยุดพัก
่ งเสียงจะส่งเสียง
ชั่วคราว และเครือ
เรียกเข้า

เครื่องเสียงไปเป็ นโทรศัพท์
มือถือ หรือกลับกัน

่ งเสียงจะแสดงหมายเลข
เครือ

กด

บนจอแสดงผล

•• ระดับเสียงส�ำหรับการเล่นดนตรีและ

โทรศัพท์หรือชื่อของผู้ที่โทรเข้ามา

หากท่านกด

เป็ นการตัดสาย

ค้างไว้เมื่อมีสายโทรเข้า จะ

2 พูดใส่ไมโครโฟนที่ติดตั้งภายใน
เครื่องเสียง

3 กด

ค้างไว้ขณะพูดสาย

หมายเหตุ
โทรศัพท์จะแตกต่างกัน ปรับระดับเสียงใน

หมายเหตุ

เพื่อวางสาย

การโทรออก

ระหว่างการโทร

•• ถ้าผู้ที่โทรเข้ามาไม่ได้ยินเสียงของท่านหรือ

ได้ยินน้อยมาก ให้พูดใกล้ๆ กับไมโครโฟนที่
่ งเสียงมากขึ้น
ติดตั้งภายในเครือ

่ งเสียงและโทรศัพท์มือถือ
•• ถ้าวางเครือ

BLUETOOTH ไว้ใกล้กันมากเกินไป อาจ

ท�ำให้เกิดเสียงรบกวน เลื่อนโทรศัพท์มือถือ

BLUETOOTH ออกห่างกว่าเดิมถ้ามีเสียง
รบกวน

ค�ำแนะน�ำ

โทรออกโดยใช้งานโทรศัพท์มือถือ
BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่

•• หากโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ของท่าน

่ งเสียงจะส่งเสียง
ชั่วคราว และเครือ

•• หากท่านก�ำลังฟังดนตรีก่อนมีสายเข้า ดนตรี

เมื่อท่านโทรออก การเล่นจะหยุดพัก
สัญญาณการโทร

2 พูดใส่ไมโครโฟนที่ติดตั้งภายใน

เครื่องเสียง เมื่อคู่สนทนารับสาย

3 กด

รองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งค่าเป็ น HFP
จะเล่นต่อเมื่อวางสาย

•• การใช้งานอาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับ

โทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH โปรดดูคู่มือ
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1

โทรศัพท์จากการฟังผ่าน

การใช้งานส�ำหรับโทรศัพท์มือถือของท่าน

เพื่อวางสาย

79TH

การใช้ฟังก์ชัน
สั่งงานด้วยเสียงใน
สมาร์ทโฟน

ส�ำหรับ iPhone/iPod:

ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะกับแอป Google

ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอปที่ใช้กับ

ในสมาร์ทโฟน Android และ Siri ใน
iPhone/iPod เท่านั้น

ท่านสามารถโทรออกโดยการพูดค�ำสั่งได้
เมื่อใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (Voiceassist)

หากท่านใช้คณ
ุ ลักษณะของแอป Google

โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ

iPhone/iPod เมื่อต้องการเปิ ดใช้งาน Siri
ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Siri โปรด

ดูคู่มือการใช้งานหรือเว็บไซต์สนับสนุน
ของ iPhone/iPod

Siri ได้น้น
ั โปรดดูที่คู่มือการใช้งานที่ให้
มาพร้อม iPhone/iPod
หมายเหตุ
อาจจ�ำเป็ นต้องใช้แอปเวอร์ชันล่าสุด

ทีม
่ าพร้อมสมาร์ทโฟน Android หรือ

1

ท่านสามารถสัง่ งานสมาร์ทโฟน Android

2 เชื่อมต่อเครื่องเสียงเข้ากับ

ฟังก์ชน
ั Siri ทีม
่ าพร้อม iPhone/iPod
หรือ iPhone/iPod ได้โดยการพูดใส่

่ งเสียง
ไมโครโฟนทีต
่ ด
ิ ตัง้ มาในเครือ
ส�ำหรับสมาร์ทโฟน Android:

โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ

เปิ ดใช้งานแอป Google หรือเปิ ด
Siri
สมาร์ทโฟน Android หรือ
iPhone/iPod ผ่านการเชื่อมต่อ
BLUETOOTH

3 ขณะที่สมาร์ทโฟน Android หรือ

โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานหรือเว็บไซต์

iPhone/iPod อยู่ในโหมด
สแตนด์บายหรือก�ำลังเล่นเพลง
ให้กด เพื่อเปิ ดใช้งานแอป
Google หรือ Siri

ทีเ่ ว็บไซต์ Google Play

ท่านจะได้ยินเสียงแสดงการเริม
่ ท�ำงาน

สมาร์ทโฟน Android เมื่อต้องการเปิ ด
ใช้งานแอป Google

ส�ำหรับรายละเอียดเกีย
่ วกับแอป Google

สนับสนุนของสมาร์ทโฟน Android หรือ

แอป Google หรือ Siri จะท�ำงาน และ

ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอปที่ใช้กับ

ของแอป

แอป Google ได้นั้น โปรดดูที่คู่มือการใช้
งานที่ให้มาพร้อมสมาร์ทโฟน Android
ท่านอาจไม่สามารถเปิ ดใช้งานแอป

่ งเสียงได้ ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก
Google จากเครือ
่ บ
ั
ข้อมูลจ�ำเพาะของสมาร์ทโฟน Android

4 สั่งงานไปยังแอป Google* หรือ
Siri ด้วยการพูดใส่ไมโครโฟนที่
ติดตั้งมาในเครื่องเสียง

* ถ้าปล่อยเวลาผ่านไปจนครบระยะเวลา

ที่ก�ำหนดโดยไม่มีการสั่งงานใด ๆ อีกนับ
ตั้งแต่ที่ท่านได้เปิ ดใช้งานแอป Google

จะมีเสียงบีพดังขึ้นและแอป Google จะ

80TH

ปิ ดการท�ำงาน

การใช้ตัวตั้งเวลาปิ ด
ระบบ

3 กด

กด

ฟังก์ชันเสียงแนะน�ำจะเริม
่ ท�ำงาน

เมื่อต้องการออกจากเมนูตัวเลือก ให้
กด OPTIONS

่ งเสียงจะปิ ดเครือ
่ งโดยอัตโนมัติหลัง
เครือ
จากถึงเวลาที่ต้งั ไว้

/ เพื่อเลือก “ON” จากนั้น

่ ต้องการปิ ดใช้งานเสียงแนะน�ำ
เมือ
ท�ำขั้นตอนต่าง ๆ ข้างบนซ�้ำอีกครัง้ และ

กด SLEEP ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งเพื่อเลือก
เวลาที่ท่านต้องการ

เลือก “OFF” ในขั้นตอนที่ 3

ให้กด SLEEP ซ�้ำหลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก

เมื่อต้องการปรับระดับเสียง

“OFF”

แนะน�ำ

ค�ำแนะน�ำ

1

กด OPTIONS

2

กด / ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
“SAMPLER” จากนั้นกด

3

่ ปรับ
กด / ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งเพือ
ระดับของเสียงแนะน�ำ จากนั้น
กด

เมื่อต้องการยกเลิกตัวตั้งเวลาปิ ดระบบ

่ ง
เมื่อต้องการดูเวลาที่เหลือก่อนที่จะปิ ดเครือ
ให้กด SLEEP

การใช้เสียงแนะน�ำ
่ งเสียงเข้าสู่
Guidance) ได้ขณะที่เครือ
โหมดการจับคู่ BLUETOOTH หรือ

อุปกรณ์ BLUETOOTH ก�ำลังเชื่อมต่อ

่ งเสียง
หรือไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือ

1

กด OPTIONS

เมนูตัวเลือกจะปรากฏในจอแสดงผล

2 กด

/ ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
“VOICE GUIDANCE” จากนั้น
กด

การใช้งานอุปกรณ์
เสริม
1

กด  – ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งจนกระทั่ง
ข้อความ “VOL MIN” ปรากฏบน
จอแสดงผล
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ท่านสามารถฟังเสียงแนะน�ำ (Voice

2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม (หน้า 19)
3 กด FUNCTION ซ�้ำหลายๆ ครั้งเพื่อ
เลือก “AUDIO IN”

4 เริ่มเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
5 กด  + ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งเพื่อปรับ
ระดับเสียง

81TH

หมายเหตุ

หมายเหตุ

่ งเสียงอาจเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดย
เครือ

•• ฟังก์ชันป้ องกันเด็กจะปิ ดใช้งานโดยอัตโนมัติ

เชื่อมต่อเบาเกินไป ปรับระดับเสียงของ

•• ฟังก์ชันป้ องกันเด็กไม่สามารถเปิ ดใช้งานได้

อัตโนมัติ หากระดับเสียงของอุปกรณ์ที่
อุปกรณ์

เมื่อถอดสายไฟ AC

เมื่อท่านเปิ ดถาดใส่แผ่นดิสก์

เมื่อต้องการปิ ดฟังก์ชันสแตนด์บายอัตโนมัติ

ให้ดูที่ “การตั้งค่าฟังก์ชันสแตนด์บายอัตโนมัติ”
(หน้า 82)

การปิ ดใช้งานปุ่ม
ต่างๆ ที่ตัวเครื่อง
(ป้องกันเด็ก)
ท่านสามารถปิ ดใช้งานปุ่มต่าง ๆ บน

่ งได้ (ยกเว้น ) เพื่อป้ องกันการ
ตัวเครือ

ใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ความซุกซน
ของเด็ก

กด  ที่ตัวเครื่องค้างไว้ตง
ั้ แต่ 5 วินาที
ขึ้นไป
ข้อความ “CHILD LOCK ON” จะปรากฏ
บนจอแสดงผล

่ งเสียงได้เฉพาะ
ท่านสามารถใช้งานเครือ
จากการใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลเท่านัน
้
เมื่อต้องการปิ ดฟังก์ชันป้ องกันเด็ก

่ งค้างไว้เป็ นเวลา
ให้กด  ที่ตัวเครือ

ตั้งแต่ 5 วินาทีข้น
ึ ไป จนกว่าข้อความ

“CHILD LOCK OFF” จะปรากฏบนจอ
แสดงผล

82TH

การตัง
้ ค่าฟังก์ชัน
สแตนด์บายอัตโนมัติ
่ งเสียงจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดย
เครือ
อัตโนมัติภายในเวลาประมาณ 15 นาที
เมื่อไม่มีการใช้งานหรือไม่มีสัญญาณ
เสียงออกมา

โดยค่าเริม
่ ต้น ฟังก์ชันสแตนด์บาย
อัตโนมัติถูกตั้งไว้เป็ นเปิ ด

1

กด OPTIONS

เมนูตัวเลือกจะปรากฏในจอแสดงผล

2 กด

/ ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
“AutoSTBY” จากนั้นกด

3 กด

/ ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเลือก
“ON” หรือ “OFF” จากนั้นกด
เมื่อต้องการออกจากเมนูตัวเลือก ให้
กด OPTIONS

หมายเหตุ
•• “AutoSTBY” จะกะพริบในหน้าจอแสดงผล
อยู่ประมาณ 2 นาที ก่อนที่จะเข้าสู่โหมด
สแตนด์บาย

•• ในกรณีต่อไปนี้ ฟังก์ชันสแตนด์บายอัตโนมัติ
จะไม่ท�ำงาน:

—— ขณะก�ำลังใช้งานฟังก์ชันจูนเนอร์
—— เมื่อเปิ ดใช้งานตัวตั้งเวลาปิ ดระบบ
—— เมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนหรือกีตาร์
่ งเสียงเป็ นเครือ
่ งลูกข่ายงานเลี้ยง
—— เมื่อเครือ
ส�ำหรับฟังก์ชันเครือข่ายงานเลี้ยงไร้สาย

่ งลูกข่ายส�ำหรับฟังก์ชันการเพิ่ม
หรือเครือ

ล�ำโพง

การอัปเดต
ซอฟต์แวร์
่ งเสียงนี้อาจมีการ
ซอฟต์แวร์ของเครือ
อัปเดตในอนาคต

ท่านสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ถูกติดตั้ง
่ งเสียงได้โดยดูจาก
ไว้ล่วงหน้าของเครือ
เว็บไซต์ด้านล่าง

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำออนไลน์เพื่ออัปเดต

ซอฟต์แวร์

ส�ำหรับลูกค้าในละตินอเมริกา:

http://esupport.sony.com/LA
ส�ำหรับลูกค้าในยุโรปและรัสเซีย:
http://www.sony.eu/support

ส�ำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภา
คอื่นๆ:

http://www.sony-asia.com/support
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ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหา
หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับ

่ งเสียงของท่าน ให้ค้นหาปัญหาของ
เครือ

ท่านจากรายการตรวจสอบการแก้ไข
ปัญหาด้านล่าง และด�ำเนินการแก้ไข

เครื่องเสียงเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
่ งเสีย
•• อาการนี้ไม่ได้แสดงว่าเครือ

่ งเสียงจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
เครือ
โดยอัตโนมัติภายในเวลาประมาณ

15 นาที เมื่อไม่มีการใช้งานหรือไม่มี
สัญญาณเสียงออกมา (หน้า 82)
ไม่มีเสียง
•• ปรับระดับเสียง

ถ้าข้อความ “PROTECTX”

•• ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์

จอแสดงผล ข้อความ

•• เปิ ดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

(X คือตัวเลข) ปรากฏขึ้นบน
“CHECK MANUAL” จะกะพริบ
ที่บนจอแสดงผล

ให้ถอดปลัก
๊ สายไฟ AC ออกทันที

และตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางช่อง

เสริม ถ้ามี (หน้า 19)

•• ถอดปลัก
๊ สายไฟ AC (สายหลัก) และ
เสียบปลัก
๊ สายไฟ AC (สายหลัก) อีก
่ ง
ครัง้ แล้วเปิ ดเครือ

ไม่มีภาพ/เสียง เมื่อต่อช่องสัญญาณ

่ งเสียงหรือไม่
ระบายอากาศของเครือ

HDMI OUT (TV) ARC

หลังจากตรวจสอบตามที่กล่าวมา

•• เปลี่ยนการตั้งค่าใน [ตั้งค่า HDMI] –

ข้างต้นและไม่พบปัญหาใดๆ ให้เสียบ
ปลัก
๊ สายไฟ AC อีกครัง้ แล้วเปิ ด

่ ง หากปัญหายังคงมีอยู่
เครือ

โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย Sony
ใกล้บ้านท่าน

ทั่วไป
เครื่องเสียงไม่เปิ ดท�ำงาน
•• ตรวจสอบว่าเสียบปลัก
๊ สายไฟ AC
แน่นดีแล้วหรือไม่

[รายละเอียดจากHDMI] อาจช่วยแก้
ปัญหานี้ได้

•• อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับช่องสัญญาณ

HDMI OUT (TV) ARC ไม่สอดคล้อง

กับรูปแบบสัญญาณเสียง ในกรณีนี้

ให้ตั้งค่า [ตั้งค่า HDMI] –

[ระบบเสียง(HDMI)] เป็ น [PCM]
(หน้า 39)

•• ลองท�ำขั้นตอนต่อไปนี้:

่ งเสียงแล้วเปิ ดอีกครัง้
—ปิ
— ดเครือ

—ปิ
— ดอุปกรณ์ที่ต่ออยู่แล้วเปิ ดอีกครัง้
—ถอดสายสั
—
ญญาณ HDMI แล้ว
เชื่อมต่อใหม่อีกครัง้
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ไมโครโฟนไม่มีเสียง
•• ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน

•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อไมโครโฟน
เข้ากับช่องสัญญาณ MIC1 หรือ

่ งไว้ถูกต้อง
MIC2/GUITAR ที่ตัวเครือ

•• ท่านอาจได้ยินเสียงรบกวนที่เกิดจาก
่ ง
พัดลมระบายความร้อนของเครือ

่ งเสียง อาการนี้
เสียงได้ เมื่อเปิ ดเครือ
่ งเสีย
ไม่ได้แสดงว่าเครือ

รีโมทคอนโทรลไม่ท�ำงาน

•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิ ดไมโครโฟน

•• น�ำสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่าง

ไม่มีเสียงทีวีออกมาจากเครื่องเสียง

•• น�ำรีโมทคอนโทรลเข้าไปใกล้ๆ

ปรากฏในหน้าจอแสดงผล

•• หันรีโมทคอนโทรลให้ตรงกับเซ็นเซอร์

แล้ว

“CODE 01” และ “SGNL ERR” จะ

่ งเสียงนี้รองรับรูปแบบสัญญาณ
•• เครือ
เสียง Linear PCM แบบ 2 ช่องเสียง

เท่านั้น ตรวจสอบการตั้งค่าสัญญาณ
เสียงออกของทีวี และเปลี่ยนให้เป็ น
โหมดสัญญาณออก PCM ถ้าเลือก
โหมดอัตโนมัติ

•• ตรวจสอบการตั้งค่าการส่งสัญญาณ

ออกล�ำโพงของทีวีว่าได้ต้งั ให้เป็ นการ
ใช้ลำ� โพงภายนอกแล้ว

่ งเสียงให้ออกห่างจากแหล่ง
•• ย้ายเครือ
ก�ำเนิดเสียงรบกวน

่ งเสียงให้ห่างจากป้ ายไฟ
•• ย้ายเครือ
นีออนหรือไฟฟลูออเรสเซนต์

่ งเสียงกับเต้ารับที่ผนัง
•• เสียบปลัก
๊ เครือ
ในจุดอื่น

•• ติดตั้งตัวกรองสัญญาณรบกวน

(ไม่ได้ให้มาด้วย) เข้ากับสายไฟ AC

•• ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่อยู่โดยรอบ

่ ง
ตัวเครือ

่ ง
ของเครือ

•• เปลี่ยนแบตเตอรี่ (R03/ขนาด AAA)
่ งให้ห่างจากไฟ
•• ย้ายตัวเครือ
ฟลูออเรสเซนต์

เครื่องมีเสียงหอนย้อนกลับ
•• ลดระดับเสียง

•• น�ำไมโครโฟนและกีตาร์ออกห่างจาก
่ งเสียง หรือเปลี่ยนทิศทางของ
เครือ
ไมโครโฟน

อาการภาพจอทีวีมีสีไม่สม�่ำเสมอยัง
คงอยู่

•• ปิ ดทีวีทันที จากนั้นเปิ ดทีวีอีกครัง้

หลังจากผ่านไป 15 ถึง 30 นาที หาก
อาการสีไม่สม�่ำเสมอยังคงอยู่ ให้ย้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีเสียงฮัมหรือเสียงรบกวนดังมาก

่ งเสียงออก
รีโมทคอนโทรลกับเครือ

่ งเสียงออกห่างจากทีวี
เครือ

“CHILD LOCK” จะปรากฏขึ้น เมื่อมี

การกดปุ่มใดๆ บนตัวเครื่อง

•• ปิ ดฟังก์ชันป้ องกันเด็ก (หน้า 82)
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ได้ยินเสียงคลิกเมื่อเปิ ดเครื่องเสียง
•• เสียงดังกล่าวเป็ นเสียงแสดงการท�ำงาน
และจะดังขึ้นในบางสถานการณ์ เช่น
่ งเสียง
เมื่อมีการเปิ ดหรือปิ ดเครือ
เป็ นต้น อาการนี้ไม่ได้แสดงว่า
่ งเสีย
เครือ

เครื่องเล่นแผ่นดิสก์
ถาดใส่แผ่นดิสก์ไม่เปิ ด และมี

ข้อความ “LOCKED” ปรากฏอยู่บน
จอแสดงผล

•• โปรดปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่าย Sony ที่

ใกล้บ้านท่านหรือศูนย์บริการ Sony ที่
ได้รบ
ั อนุญาตในท้องที่

ไม่สามารถปิ ดถาดใส่แผ่นดิสก์
•• ใส่แผ่นดิสก์ให้ถูกต้อง
น�ำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องไม่ได้
•• ท่านไม่สามารถน�ำแผ่นดิสก์ออกจาก
่ งได้ในระหว่างการถ่ายโอน
เครือ

พร้อมกัน หรือการถ่ายโอน REC1

กด  เพื่อยกเลิกการถ่ายโอน จากนั้น

่ งเพื่อน�ำแผ่นดิสก์
กด  บนตัวเครือ
ออกมา

•• โปรดปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่าย Sony ที่
อยู่ใกล้บ้านท่าน

เครื่องไม่สามารถเริ่มเล่นได้
•• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด (หน้า 97)

่ งอีกครัง้
•• ใส่แผ่นดิสก์กลับเข้าเครือ

่ งเสียงนี้สามารถเล่น
•• ใส่แผ่นดิสก์ที่เครือ
ได้ (หน้า 8)
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่ ง แล้วเช็ด
•• น�ำแผ่นดิสก์ออกจากเครือ
ไอน�้ำออกจากแผ่นดิสก์ จากนั้นเปิ ด
่ งทิ้งไว้สักสองถึงสามชั่วโมง
เครือ
จนกว่าความชื้นจะระเหยไป

•• รหัสท้องที่บนแผ่น DVD VIDEO ไม่ตรง
่ ง
กับเครือ

เสียงขาดหาย
•• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด (หน้า 97)

่ งอีกครัง้
•• ใส่แผ่นดิสก์กลับเข้าเครือ

่ งเสียงไปวางบริเวณที่ไม่มีการ
•• ย้ายเครือ
สั่นไหว

ไม่สามารถเริม
่ เล่นจากแทร็กแรกได้
•• ตั้งค่าโหมดการเล่นไปเป็ นโหมดเล่น
ปกติ (หน้า 31)

•• ได้เลือกโหมดเล่นต่อจากจุดที่หยุดเอา
ไว้ กด  สองครัง้ จากนั้นกด 
เพื่อเริม
่ เล่น

ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบาง

ฟังก์ชันได้ เช่น หยุด ล็อคการค้นหา
เล่นภาพช้า เล่นซ�้ำ หรือสุ่มเล่น

•• ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันการ
ท�ำงานบางฟังก์ชันข้างต้นได้ ทั้งนี้ข้ น
ึ

อยู่กับแผ่นดิสก์ โปรดดูคู่มือการ
ใช้งานที่ให้มาพร้อมกับแผ่นดิสก์

แผ่น DATA CD/DATA DVD (MP3,

MPEG4 หรือ Xvid) ไม่สามารถเล่นได้
•• ไม่ได้บันทึกข้อมูลในรูปแบบที่รองรับ

•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกโหมดสื่อ
บันทึกที่ถูกต้องแล้วก่อนท�ำการเล่น

ตัวอักขระในชื่อโฟลเดอร์ ชื่อแทร็ค

ชื่อไฟล์และแท็ก ID3 แสดงผลไม่ถูก
ต้อง

•• เวอร์ชัน ID3 ไม่ได้อยู่ในเวอร์ชัน 1

(1.0/1.1) หรือเวอร์ชัน 2 (2.2/2.3)

•• รหัสตัวอักขระที่สามารถแสดงผลใน
่ งเสียงนี้มีดังต่อไปนี้:
เครือ
—ตั
— วพิมพ์ใหญ่ (A ถึง Z)
—ตั
— วเลข (0 ถึง 9)

—สั
— ญลักษณ์ (< > * +, [ ] \ _)

ตัวอักขระอื่นๆ จะปรากฏเป็ น “_”
เสียงแบบสเตอริโอหายไปในระหว่าง
เล่น

•• ปิ ดการปรับลดเสียงร้อง (หน้า 77)

่ ง
•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อเครือ
เสียงไว้ถูกต้อง

อุปกรณ์ USB
การถ่ายโอนเกิดความผิดพลาด
ไม่รองรับ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ USB ที่สามารถใช้ได้จาก
เว็บไซต์ (หน้า 12)

•• ไม่ได้ฟอร์แมตอุปกรณ์ USB ไว้ถูกต้อง
โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์
USB เกี่ยวกับวิธีฟอร์เแมต

่ งเสียงแล้วถอดอุปกรณ์ USB
•• ปิ ดเครือ

ออก หากอุปกรณ์ USB มีสวิตช์เปิ ด/
ปิ ด ให้ปิดอุปกรณ์ USB แล้วเปิ ดอีก
ครัง้ หลังจากถอดอุปกรณ์ดังกล่าว

่ ง จากนัน
ออกจากเครือ
้ ท�ำการ

ท�ำงานซ�้ำหลายครัง้ แสดงว่าโครงสร้าง
ไฟล์ภายในอุปกรณ์ USB อยู่กันแบบ

กระจัดกระจาย โปรดดูวิธีการแก้ไข
ปัญหาจากค�ำแนะน�ำการใช้งานของ
อุปกรณ์ USB

•• อุปกรณ์ USB ถูกถอดออกหรือปิ ด
่ งในขณะก�ำลังถ่ายโอนข้อมูล
เครือ

ลบไฟล์ที่ถ่ายโอนบางส่วน แล้วท�ำการ

ถ่ายโอนอีกครัง้ หากวิธีนี้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ อุปกรณ์ USB อาจ

ช�ำรุดเสียหาย โปรดดูวิธีการแก้ไข

ปัญหาจากค�ำแนะน�ำการใช้งานของ
อุปกรณ์ USB

ไม่สามารถลบโฟลเดอร์หรือไฟล์เสียง
ในอุปกรณ์ USB ได้

•• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ USB มีการ
ป้ องกันการเขียนไว้หรือไม่

•• อุปกรณ์ USB ถูกถอดออกหรือปิ ด

่ งในขณะก�ำลังลบข้อมูล ลบไฟล์
เครือ
ที่ถูกลบออกเพียงบางส่วน หากวิธีนี้
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อุปกรณ์

USB อาจช�ำรุดเสียหาย โปรดดูวิธีการ

แก้ไขปัญหาจากค�ำแนะน�ำการใช้งาน
ของอุปกรณ์ USB

ข้อมูลเพิ่มเติม

่ ง
•• ท่านก�ำลังใช้อุปกรณ์ USB ที่เครือ

•• หากฟังก์ชันการถ่ายโอนและลบข้อมูล

ไม่มีเสียง
•• ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ไว้อย่าง
่ งเสียงแล้วต่อเข้า
ถูกต้อง ปิ ดเครือ

กับอุปกรณ์ USB อีกครัง้ จากนั้น

่ งแล้วดูว่ามีข้อความ “USB”
เปิ ดเครือ
ปรากฏบนจอแสดงผลหรือไม่

ถ่ายโอนอีกครัง้
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มีเสียงรบกวน เสียงขาดหายหรือ

ปรากฏบนจอแสดงผล

่ ง
•• ท่านก�ำลังใช้อุปกรณ์ USB ที่เครือ

่ งได้ตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับระดับ
•• เครือ

อุปกรณ์ USB ที่สามารถใช้ได้จาก

ถอดปลัก
๊ สายไฟ AC และน�ำอุปกรณ์

่ งเสียงแล้วต่อเข้ากับอุปกรณ์
•• ปิ ดเครือ

ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ USB ไม่มีปัญหา

ไม่รองรับ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
เว็บไซต์ (หน้า 12)

่ ง
USB อีกครัง้ จากนั้นเปิ ดเครือ

•• ข้อมูลดนตรีเองมีเสียงรบกวนหรือ

เสียงที่ผิดเพี้ยน อาจมีเสียงรบกวน

เข้ามาในระหว่างการถ่ายโอน ลบไฟล์
แล้วลองถ่ายโอนอีกครัง้

•• อัตราบิตที่ใช้ในการเข้ารหัสไฟล์เสียง

ต�่ำเกินไป ส่งไฟล์เสียงด้วยอัตราบิตที่
สูงขึ้นไปยังอุปกรณ์ USB

ข้อความ “READING” ปรากฏเป็ น

เวลานานกว่าปกติ หรือเครื่องใช้เวลา
นานก่อนที่จะเริ่มเล่น

•• กระบวนการอ่านข้อมูลอาจใช้เวลา
นานในกรณีดังต่อไปนี้

—มี
— โฟลเดอร์หรือไฟล์จ�ำนวนมากใน
อุปกรณ์ USB (หน้า 10)

—โครงสร้
—
างไฟล์มีความซับซ้อนมาก

—ความจุ
—
หน่วยความจ�ำมีขนาดใหญ่
เกินไป

—หน่
— วยความจ�ำภายในอยู่กันอย่าง
กระจัดกระจาย

ข้อความ “NO FILE” ปรากฏขึ้นบน
จอแสดงผล

่ งเสียงเข้าสู่โหมดอัปเดต
•• เครือ

ซอฟต์แวร์ และปุ่ มทัง้ หมด (ยกเว้น )
่ งเพื่อ
จะหยุดท�ำงาน กด  ที่ตัวเครือ
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ข้อความ “OVER CURRENT” จะ

เสียงผิดเพี้ยน

ยกเลิกการอัปเดตซอฟต์แวร์

กระแสไฟฟ้ าจากช่องต่อ

(USB)

USB ออกจากช่องต่อ ตรวจสอบ

หากลักษณะการแสดงผลยังคงเกิดขึ้น
อยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย Sony
ใกล้บ้านท่าน

การแสดงผลมีข้อผิดพลาด
•• ข้อมูลที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ USB อาจ
เสียหาย ให้ท�ำการถ่ายโอนอีกครัง้

•• รหัสตัวอักขระที่สามารถแสดงผลใน
่ งเสียงนี้มีดังต่อไปนี้:
เครือ
—ตั
— วพิมพ์ใหญ่ (A ถึง Z)
—ตั
— วเลข (0 ถึง 9)

—สั
— ญลักษณ์ (< > * +, [ ] \ _)

ตัวอักขระอื่นๆ จะปรากฏเป็ น “_”
เครื่องเสียงไม่รู้จักอุปกรณ์ USB
่ งเสียงแล้วต่อเข้ากับอุปกรณ์
•• ปิ ดเครือ
่ ง
USB อีกครัง้ จากนั้นเปิ ดเครือ

•• ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB
ที่สามารถใช้ได้จากเว็บไซต์ (หน้า 12)

•• อุปกรณ์ USB ท�ำงานไม่ถูกต้อง โปรด

ดูวิธีการแก้ไขปัญหาจากค�ำแนะน�ำการ
ใช้งานของอุปกรณ์ USB

ไม่สามารถเริ่มเล่นได้
่ งเสียงแล้วต่อเข้ากับอุปกรณ์
•• ปิ ดเครือ
่ ง
USB อีกครัง้ จากนั้นเปิ ดเครือ

•• ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB
ที่สามารถใช้ได้จากเว็บไซต์ (หน้า 12)

ไม่สามารถเริ่มเล่นจากไฟล์แรกได้
•• ตั้งค่าโหมดการเล่นไปเป็ นโหมดเล่น
ปกติ (หน้า 31)

ไม่สามารถเล่นไฟล์ได้
•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกโหมดสื่อ
บันทึกที่ถูกต้องแล้วก่อนท�ำการเล่น

่ งเสียงไม่รองรับอุปกรณ์ USB ที่
•• เครือ

ได้รบ
ั การฟอร์แมตด้วยระบบไฟล์อ่ืน
นอกเหนือจาก FAT16 หรือ FAT32*

•• หากท่านใช้อุปกรณ์ USB ที่มีการสร้าง
พาร์ติชัน เฉพาะไฟล์ที่อยู่ในพาร์ติชัน
่ งเสียงนี้สามารถ
แรกเท่านั้นที่เครือ
เล่นได้

่ งเสียงนี้รองรับ FAT16 และ FAT32 แต่
* เครือ
อุปกรณ์ USB บางอุปกรณ์อาจไม่รองรับ
รูปแบบ FAT เหล่านี้ท้งั หมดได้ ส�ำหรับ

รายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานของ

อุปกรณ์ USB แต่ละชิ้น หรือติดต่อผู้ผลิต

ภาพไม่ปรากฏ
่ งเสียงไว้
•• ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อเครือ
อย่างแน่นหนา

•• หากสายสัญญาณวิดีโอหรือสาย

สัญญาณ HDMI เสียหาย ให้เปลี่ยน

เป็ นเส้นใหม่

่ งเสียง
•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อเครือ
เข้ากับช่องสัญญาณเข้า HDMI หรือ

่ งทีวี
ช่องสัญญาณเข้าวิดีโอของเครือ
แล้ว (หน้า 22)

แล้วใช้งานทีวีอย่างถูกต้อง

•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกสัญญาณ

เข้าตามการเชื่อมต่อกับทีวีแล้ว เพื่อให้
่ งเสียงได้
สามารถรับชมภาพจากเครือ

่ ส�ำหรับละตินอเมริกา ยุโรป
•• (ยกเว้นรุน

และรัสเซีย) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้ง

ค่าระบบสีไว้ถูกต้องตามระบบสีของทีวี
ของท่านแล้ว

ภาพมีสัญญาณรบกวน
•• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด (หน้า 97)

่ งเสียง
•• หากสัญญาณวิดีโอจากเครือ

ของท่านต้องผ่านจาก VCR ไปยังทีวี

ระบบการป้ องกันการท�ำส�ำเนาที่ใช้กับ

รายการบางรายการของ DVD VIDEO
อาจส่งผลต่อคุณภาพของภาพได้

่ ส�ำหรับละตินอเมริกา ยุโรป
•• (ยกเว้นรุน
และรัสเซีย) เมื่อเล่น VIDEO CD ที่

บันทึกด้วยระบบสีต่างไปจากระบบสีที่
่ งเสียง ภาพอาจมี
ท่านตั้งค่าไว้กับเครือ
ลักษณะผิดเพี้ยน (หน้า 24, 36)

•• (ยกเว้นรุน
่ ส�ำหรับละตินอเมริกา ยุโรป
และรัสเซีย) ตั้งค่าระบบสีให้เหมาะสม
กับทีวีของท่าน (หน้า 24, 36)

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าสัดส่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพ

•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปิ ดทีวี

ภาพของหน้าจอทีวีได้

•• ค่าสัดส่วนภาพจะก�ำหนดให้คงที่ตาม
DVD VIDEO และไฟล์วิดีโอ

•• ท่านอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่า

สัดส่วนภาพได้ ขึ้นอยู่กับทีวีของท่าน
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ไม่สามารถเปลี่ยนภาษาส�ำหรับเสียง
ซาวน์แทร็คได้

•• DVD VIDEO ที่ก�ำลังเล่นอยู่ไม่ได้บันทึก
ซาวน์แทร็คแบบหลายภาษาไว้

•• DVD VIDEO ห้ามไม่ให้เปลี่ยนภาษา
ส�ำหรับเสียงซาวน์แทร็ค

ไม่สามารถเปลี่ยนภาษาของค�ำ
บรรยายได้

•• DVD VIDEO ที่ก�ำลังเล่นอยู่ไม่ได้บันทึก
ค�ำบรรยายแบบหลายภาษาไว้

•• DVD VIDEO ห้ามไม่ให้เปลี่ยนแปลง
ค�ำบรรยาย

ไม่สามารถปิ ดค�ำบรรยายได้

ไม่สามารถท�ำการจับคู่ได้
•• น�ำอุปกรณ์ BLUETOOTH เข้าไปใกล้
่ งให้มากขึ้น
ตัวเครือ

่ งเสียงอาจไม่สามารถท�ำการจับคู่
•• เครือ
ได้ หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ
่ ง ในกรณีนี้ ให้ปิด
อยู่ใกล้ๆ เครือ
อุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ

•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่หมายเลข
รหัสผ่านที่ถูกต้อง ในขณะเลือกชื่อ
่ งเสียง (เครือ
่ งเสียงนี้) จาก
เครือ

อุปกรณ์ BLUETOOTH

อุปกรณ์ BLUETOOTH ไม่สามารถ

•• DVD VIDEO ห้ามไม่ให้ปิดค�ำบรรยาย

ตรวจพบเครื่องเสียงนี้ได้ หรือมี

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมุมกล้องได้

จอแสดงผล

•• DVD VIDEO ที่ก�ำลังเล่นอยู่ไม่ได้บันทึก
มุมกล้องแบบหลายมุมกล้องไว้

•• DVD VIDEO ห้ามไม่ให้เปลี่ยนแปลง
มุมกล้อง

จูนเนอร์*
มีเสียงฮัมหรือสัญญาณรบกวนมาก
หรือไม่สามารถรับสัญญาณจาก
สถานีได้

•• ต่อสายอากาศให้ถูกต้อง

•• ย้ายต�ำแหน่งสายอากาศและเปลี่ยน

แนวการวางเพื่อให้รบ
ั สัญญาณได้ดีข้ น
ึ

•• ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่อยู่ใกล้เคียง

่ งเสียงอาจไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุ
* เครือ

ได้ ทั้งนี้ข้น
ึ อยู่กับสภาพคลื่นวิทยุหรือสภาพ
แวดล้อมของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ของ

90TH

อุปกรณ์ BLUETOOTH

ท่าน

ข้อความ “BT OFF” ปรากฏบน

•• ตั้งค่าสัญญาณ BLUETOOTH เป็ น
“BT ON” (หน้า 52)

ไม่สามารถท�ำการเชื่อมต่อได้
•• อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านพยายาม
เชื่อมต่อไม่รองรับโปรไฟล์ A2DP และ

่ งเสียงนี้ได้
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือ

•• เปิ ดใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ของ
อุปกรณ์ BLUETOOTH

•• ท�ำการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์
BLUETOOTH

•• ข้อมูลการลงทะเบียนการจับคู่ได้ถูกลบ
ออกแล้ว ท�ำการจับคู่อีกครัง้

เสียงขาดหายหรือไม่คงที่ หรือการ
เชื่อมต่อขาดหาย

่ งเสียงและอุปกรณ์ BLUETOOTH
•• เครือ
อยู่ห่างกันมากเกินไป

่ งเสียง
•• หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างเครือ

กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่านให้

น�ำสิ่งกีดขวางนั้นออกหรือออกห่างจาก
สิ่งกีดขวางดังกล่าว

•• หากมีอุปกรณ์ที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
เช่น ระบบ LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์

BLUETOOTH อื่นๆ หรือเตาไมโครเวฟ

อยู่ใกล้ๆ ให้น�ำอุปกรณ์เหล่านี้ออกจาก
บริเวณ

ไม่ได้ยินเสียงของอุปกรณ์

BLUETOOTH ออกมาจากเครื่องเสียง
นี้

•• เพิ่มระดับเสียงที่อุปกรณ์ BLUETOOTH
ก่อน จากนั้นจึงปรับระดับเสียงโดยใช้
 +/–

มีเสียงฮัม เสียงรบกวนหรือเสียง
่ งเสียง
•• หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างเครือ

กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่านให้

น�ำสิ่งกีดขวางนั้นออกหรือออกห่างจาก
สิ่งกีดขวางดังกล่าว

•• หากมีอุปกรณ์ที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า

เคลื่อนไหวของร่างกาย

ระบบควบคุมการสั่งการด้วยการ

เคลื่อนไหวของร่างกายไม่สามารถ
เปิ ดใช้งานได้

•• กด GESTURE ON/OFF ซ�้ำหลาย ๆ
ครัง้ จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ
GESTURE ON/OFF ติดสว่าง

•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชันป้ องกัน
เด็กไม่ได้เปิ ดอยู่ (หน้า 82)

ระบบควบคุมการสั่งการด้วยการ

เคลื่อนไหวของร่างกายท�ำงานไม่ถูก
ต้อง

•• เลื่อนมือของท่านเข้าไปใกล้กับ

GESTURE CONTROL ให้มากขึ้น
(หน้า 56) เมื่อจะโบกมือ

•• ท�ำการโบกมือช้าลง

•• เลือกโหมดที่ถูกต้อง (PLAYBACK, DJ,
SAMPLER หรือ KARAOKE) ก่อนเริม
่
ใช้งานระบบควบคุมการสั่งการด้วย

การเคลื่อนไหวของร่างกาย (หน้า 57,
59)

•• ติดตั้งตัวกรองสัญญาณรบกวน (ไม่ได้
ให้มาด้วย) เข้ากับสายไฟ AC

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผิดเพี้ยนดังมาก

ระบบควบคุมการสั่งการด้วยการ

•• ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่อยู่โดยรอบ

เช่น ระบบ LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์

BLUETOOTH อื่นๆ หรือเตาไมโครเวฟ

อยู่ใกล้ๆ ให้น�ำอุปกรณ์เหล่านี้ออกจาก
บริเวณ

•• ปรับลดระดับเสียงของอุปกรณ์
BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่

91TH

ระบบควบคุมส�ำหรับ HDMI
(“BRAVIA” Sync)

เครื่องเสียงไม่เปิ ด แม้ว่าจะเปิ ดทีวี
แล้ว

•• กด SHIFT ค้างไว้ และกด SETUP จาก
นั้นให้ตั้งค่า [ตั้งค่า HDMI] –

[��������������������] ให้เป็ น

[เปิ ด] (หน้า 39) ทีวีต้องรองรับ

ฟังก์ชันระบบควบคุมส�ำหรับ HDMI

(หน้า 63) ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดู
่ งทีวีของท่าน
จากคู่มือการใช้งานเครือ

•• ตรวจสอบการตั้งค่าล�ำโพงของทีวี

่ งเสียงตรงกับการ
ก�ำลังไฟของเครือ

ตั้งค่าล�ำโพงของทีวี ส�ำหรับราย

ละเอียด โปรดดูจากคู่มือการใช้งาน
่ งทีวีของท่าน
เครือ

•• ถ้าเสียงออกจากล�ำโพงทีวีในการ

่ งเสียงจะไม่
ใช้งานครัง้ ก่อนหน้า เครือ
เปิ ดท�ำงานแม้ว่าจะเปิ ดทีวีแล้วก็ตาม

เครื่องเสียงปิ ดเมื่อปิ ดทีวี
•• ตรวจสอบการตั้งค่าของ [ตั้งค่า HDMI]
– [ พร้อมเชื่อมต่อกับทีวี] (หน้า 39)
เมื่อตั้งค่า [ พร้อมเชื่อมต่อกับทีวี]

่ งเสียงจะปิ ดโดย
ให้เป็ น [เปิ ด] เครือ

อัตโนมัติเมื่อปิ ดทีวี ไม่ว่าจะมีสัญญาณ

เข้าหรือไม่ก็ตาม

เครื่องเสียงไม่ปิด แม้วา
่ จะปิ ดทีวีแล้ว
•• ตรวจสอบการตั้งค่าของ [ตั้งค่า HDMI]
– [ พร้อมเชื่อมต่อกับทีวี] (หน้า 39)
่ งเสียงปิ ดโดย
เมื่อต้องการให้เครือ

อัตโนมัติเมื่อปิ ดทีวี ไม่ว่าจะมีสัญญาณ
เข้าหรือไม่ก็ตาม ให้ต้งั ค่า

[ พร้อมเชื่อมต่อกับทีวี] เป็ น [เปิ ด]

ทีวีต้องรองรับฟังก์ชันระบบควบคุม
ส�ำหรับ HDMI (หน้า 63) ส�ำหรับ
รายละเอียด โปรดดูจากคู่มือการ
่ งทีวีของท่าน
ใช้งานเครือ

ไม่มีเสียงทีวีออกมาจากเครื่องเสียง
•• ตรวจสอบประเภทและการเชื่อมต่อ
ของสายสัญญาณ HDMI หรือสาย

่ งเสียง
สัญญาณเสียงที่เชื่อมต่อกับเครือ

และทีวี (หน้า 22)

•• ถ้าทีวีของท่านสามารถใช้งานร่วม

กับฟังก์ชัน Audio Return Channel
(ARC) ได้ ต้องแน่ใจว่าได้ต่อ

่ งเสียงเข้ากับช่องสัญญาณ HDMI
เครือ

IN ที่ใช้กับ ARC ได้ของทีวี (หน้า 22)
แล้ว ถ้ายังคงไม่มีเสียงออกมาหรือ
ถ้าเสียงขาดหายไป ให้ต่อสาย

สัญญาณเสียง (ไม่ได้ให้มาด้วย)
และกด SHIFT ค้างไว้ แล้วกด

SETUP จากนั้นตั้งค่า [ตั้งค่า HDMI] –

[AUDIO RETURN CHANNEL] ให้เป็ น
[ปิ ด] (หน้า 39)
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•• ถ้าทีวีของท่านไม่สามารถใช้รว่ มกับ

ฟังก์ชัน Audio Return Channel (ARC)
ได้ เสียงทีวีจะไม่ออกมาจาก

่ งเสียง แม้ว่าจะต่อเครือ
่ งเสียงเข้า
เครือ

กับช่องสัญญาณ HDMI IN ของทีวีแล้ว

ก็ตาม เมื่อต้องการให้เสียงทีวีออกมา
่ งเสียง ต่อสายสัญญาณเสียง
จากเครือ
(ไม่ได้ให้มาด้วย) (หน้า 23)

่ งเสียงเป็ น
•• เปลี่ยนฟังก์ชันของเครือ
“TV” (หน้า 23)

่ งเสียง
•• เพิ่มระดับเสียงของเครือ

่ งเสียงอาจถูกปิ ดเสียงและ 
•• เครือ
(การปิ ดเสียง) อาจติดสว่างบนจอ

่ งเสียงได้ ขึ้นอยู่กับ
แสดงผลของเครือ
่ งเสียง
ล�ำดับการเชื่อมต่อทีวีกับเครือ

หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ข้น
ึ ให้เปิ ดทีวี
่ งเสียง
ก่อน จากนั้นจึงเปิ ดเครือ

•• ตั้งค่าล�ำโพงของทีวี (BRAVIA) ให้เป็ น
่ งเสียง โปรดดูวิธีการตั้งค่าทีวี
เครือ

่ งทีวีของท่าน
จากคู่มือการใช้งานเครือ
ทีวี

่ งเสียงหรือทีวี
•• ปิ ดเสียงของเครือ

่ งทีวี
•• เปลี่ยนสัญญาณออกล�ำโพงที่เครือ
่ งเสียง
ให้เป็ นล�ำโพงทีวีหรือเครือ

ฟังก์ชันระบบควบคุมส�ำหรับ HDMI
ท�ำงานไม่ถูกต้อง

่ งเสียง
•• ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครือ
(หน้า 22)

่ งเสียง ต้องรอชั่วขณะ
ถอดปลัก
๊ เครือ
หนึ่งจึงจะสามารถสั่งงานอุปกรณ์ได้
ให้รอ 15 วินาทีข้ น
ึ ไป จากนั้นลอง
อีกครัง้

•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีที่ต่ออยู่กับ
่ งเสียงนั้นรองรับฟังก์ชันระบบ
เครือ
ควบคุมส�ำหรับ HDMI ได้

•• ประเภทและจ�ำนวนของอุปกรณ์ที่

ฟังก์ชันระบบควบคุมส�ำหรับ HDMI

สามารถควบคุมได้นั้นจะถูกจ�ำกัดไว้
โดยมาตรฐาน HDMI CEC ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้:

่ ง
—อุ
— ปกรณ์ส�ำหรับบันทึกข้อมูล (เครือ
่ งบันทึก
บันทึก Blu-ray Disc เครือ
่ ง
DVD ฯลฯ): สูงสุด 3 เครือ

่ งเล่น
—อุ
— ปกรณ์ส�ำหรับเล่น (เครือ

่ งเล่น DVD ฯลฯ):
Blu-ray Disc เครือ
่ ง (เครือ
่ งเสียงนี้จะใช้
สูงสุด 3 เครือ
่ งที่กล่าว
อุปกรณ์เล่นหนึ่งในเครือ
มานี้)

—อุ
— ปกรณ์ที่เกี่ยวกับจูนเนอร์: สูงสุด
่ ง
4 เครือ

่ งเสียง (เครือ
่ งรับสัญญาณ/หู
—เครื
— อ
่ ง (ใช้โดยเครือ
่ ง
ฟัง): สูงสุด 1 เครือ
เสียงนี้)

ฟังก์ชันเครือข่ายงานเลี้ยงและ

การเพิ่มล�ำโพง

ไม่สามารถเปิ ดใช้งานฟังก์ชัน

•• เปิ ดใช้งานฟังก์ชันระบบควบคุม

เครือข่ายงานเลี้ยงผ่านสายได้

รายละเอียด โปรดดูจากคู่มือการ

•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสาย

่ งทีวี ส�ำหรับ
ส�ำหรับ HDMI ที่เครือ
่ งทีวีของท่าน
ใช้งานเครือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เสียงออกมาจากทั้งเครื่องเสียงและ

•• รอสักครู ่ จากนั้นลองอีกครัง้ หากท่าน

•• ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อต่างๆ (หน้า 65)
สัญญาณเสียงไว้ถูกต้อง
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“PARTY CHAIN” กะพริบอยู่ในหน้า
จอแสดงผล

•• ท่านจะไม่สามารถเลือกฟังก์ชัน

AUDIO IN ได้ หากท�ำการเชื่อมต่อ

 (หน้า 66) ในระหว่างที่ใช้ฟังก์ชัน

เครือข่ายงานเลี้ยงผ่านสาย ให้เลือก
ฟังก์ชันอื่น

่ งเสียงค้างไว้
•• กด PARTY CHAIN ที่เครือ
่ งอีกครัง้
•• เปิ ดเครือ

ฟังก์ชันเครือข่ายงานเลี้ยงผ่านสาย

การรีเซ็ตเครื่อง
่ งเสียงยังคงท�ำงานไม่ถูกต้อง
หากเครือ
่ งให้เป็ นค่าเริม
ให้รเี ซ็ตเครือ
่ ต้นจาก
โรงงาน

1

ถอดปลัก
๊ สายไฟ AC จากนั้นเสียบ
ปลั๊กเข้าไปอีกครั้ง

2

กด  เพื่อเปิ ดเครื่องเสียง

3

กด MEGA BASS และ GUITAR ค้าง
ไว้ประมาณ 3 วินาที

ท�ำงานไม่ถูกต้อง

ข้อความ “RESET” จะปรากฏบนจอ
แสดงผล

่ ง จากนั้นเปิ ดเครือ
่ งอีกครัง้
•• ปิ ดเครือ

หลังจากท�ำการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้ว

เพื่อเปิ ดใช้งานฟังก์ชันเครือข่ายงาน

่ งเสียงจะเริม
เครือ
่ ต้นระบบใหม่โดย

เลี้ยงผ่านสาย

่ งเสียง
อัตโนมัติ กด  เพื่อเปิ ดเครือ

ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์

การตั้งค่าที่ก�ำหนดโดยผู้ใช้ทั้งหมด เช่น

BLUETOOTH กับเครื่องเสียงใน

สถานีวิทยุที่ตั้งไว้ จะถูกรีเซ็ตเป็ นค่า

เริม
่ ต้นจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่

ฟังก์ชันเครือข่ายงานเลี้ยงไร้สายได้

BLUETOOTH ทั้งหมดจะถูกลบ

่ งเสียงทุกเครือ
่ ง
•• หลังจากเชื่อมต่อเครือ
แล้ว ให้ทำ� ตามขั้นตอนการจับคู่

การคืนการตัง
้ ค่าเมนูการ
ปรับตัง
้ กลับไปเป็ นค่าเริม
่ ต้น

ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH กับ

่ งเสียงแม่ข่าย จากนั้นท�ำการ
เครือ
เชื่อมต่อ BLUETOOTH

ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์

BLUETOOTH กับเครื่องเสียงใน
ฟังก์ชันการเพิ่มล�ำโพงได้

่ งเสียง
•• หลังจากเชื่อมต่อเครือ

่ งแล้ว ให้ทำ� ตาม
MHC-V41D สองเครือ

กลับไปเป็ นค่าเริม
่ ต้นได้

1

กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกด SETUP
เมนูตั้งค่าจะปรากฏในหน้าจอทีวี

ขั้นตอนการจับคู่ระหว่างอุปกรณ์

2

กด / ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเลือก
[การตั้งค่าเครื่อง] และกด

จากนั้นท�ำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

3

กด / ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเลือก
[����������] จากนั้นกด

่ งเสียงแม่ข่าย
BLUETOOTH กับเครือ
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ท่านสามารถคืนการตั้งค่าเมนูการปรับตั้ง

(ยกเว้นการตั้งค่า [����������������])

4

กด / ซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเลือก
[ใช่] จากนั้นกด

จะใช้เวลาประมาณสองสามวินาทีกว่าจะ
เสร็จสิ้น ห้ามกด  ขณะที่กำ� ลังรีเซ็ต
่ งเสียง
เครือ

E XX

่ ง
เพื่อป้ องกันไม่ให้เครือ

ตัวเลข)

ฟังก์ชันการวิเคราะห์

(XX คือ

่ งจึงได้ใช้
เสียหาย เครือ
จุดเสียด้วยตนเอง

•• โปรดติดต่อตัวแทน

ฟังก์ชันการวิเคราะห์จุดเสีย
ด้วยตัวเอง
เมื่อตัวอักษร/ตัวเลขปรากฏขึ้นที่
หน้าจอทีวีหรือจอแสดงผล

เมื่อฟังก์ชั่นการวิเคราะห์จุดเสียด้วย

จ�ำหน่าย Sony ที่ใกล้บ้าน

ท่านหรือศูนย์บริการ Sony
ที่ได้รบ
ั อนุญาตในท้องที่
และแจ้งหมายเลขการ

บริการที่ประกอบด้วยตัว
อักขระ 5 ตัวนี้

ตัวอย่างเช่น: E 61 10

่ งเสียง
ตนเองเริม
่ ท�ำงานเพื่อไม่ให้เครือ
เกิดการท�ำงานผิดปกติ หมายเลขการ
บริการจะปรากฏขึ้น หมายเลขการ

บริการประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข
(เช่น C 13 50) ดูตารางต่อไปนี้ส�ำหรับ
สาเหตุและวิธีการแก้ไข

ตัวอักขระ 3 สาเหตุและวิธีการแก้ไข
ตัวแรกของ
หมายเลข
C 13

แผ่นดิสก์นี้สกปรก
•• ท�ำความสะอาดแผ่นดิสก์
ด้วยผ้านุ่ม (หน้า 97)

C 31

ใส่แผ่นดิสก์ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

การบริการ

่ ง แล้วเปิ ดใหม่อีก
•• ปิ ดเครือ
ครัง้ จากนั้นใส่แผ่นดิสก์

เข้าไปให้ถูกต้อง
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ข้อความ
ข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้อาจ

ปรากฏขึ้นหรือกะพริบบนจอแสดงผลใน
ขณะใช้งาน

CANNOT PLAY

่ งไม่สามารถเล่นได้
•• ใส่แผ่นดิสก์ที่เครือ
•• ใส่ DVD VIDEO ที่มีรหัสท้องที่ซ่ งึ
่ งไม่รองรับ
เครือ

CODE 01

SGNL ERR

สัญญาณเสียงที่ไม่รองรับถูกส่งเข้ามา

จากช่องสัญญาณ HDMI IN (ARC) ของ
ทีวีที่ต่ออยู่ (หน้า 23)
DATA ERROR

่ งไม่
•• ไฟล์ที่สร้างอยู่ในรูปแบบที่เครือ
รองรับ

•• นามสกุลของไฟล์ไม่ตรงกับรูปแบบ
ของไฟล์

DEVICE ERROR

่ งไม่รจ
เครือ
ู ้ ักอุปกรณ์ USB หรือเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ที่ไม่รจ
ู ้ ัก
DEVICE FULL

หน่วยความจ�ำของอุปกรณ์ USB เต็ม
ERASE ERROR

ไม่สามารถลบข้อมูลของไฟล์เสียงหรือ
โฟลเดอร์ในอุปกรณ์ USB ได้

FATAL ERROR

่ งใน
อุปกรณ์ USB ถูกถอดออกจากเครือ
ระหว่างการถ่ายโอนหรือลบข้อมูล และ
อาจได้รบ
ั ความเสียหาย
FOLDER FULL

ท่านไม่สามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์
USB ได้ เนื่องจากจ�ำนวนโฟลเดอร์ถึง

จ�ำนวนสูงสุด
NoDEVICE

ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือมีการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ
NO DISC

่ ง
ไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ในเครือ
NO MUSIC

ไม่มีไฟล์เสียงที่รองรับได้อยู่ในแหล่งสื่อ
บันทึกที่จะเล่น

NO SUPPORT

่ งเสียงต่อกับอุปกรณ์ USB ที่เครือ
่ ง
เครือ

ไม่รองรับ หรือต่ออุปกรณ์ USB ผ่านทาง
USB ฮับ

NO VIDEO

ไม่มีไฟล์วิดีโอที่รองรับได้อยู่ในแหล่งสื่อ

บันทึกที่จะเล่น
NOT USE

ท่านพยายามใช้ฟังก์ชันเฉพาะภายใต้
เงื่อนไขที่ถูกห้ามไม่ให้ใช้งาน
OVER CURRENT

ตรวจพบกระแสเกินจากช่องต่อ
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(USB)

PROTECT

อุปกรณ์ USB มีการป้ องกันการเขียนไว้
PUSH STOP

ท่านพยายามใช้งานฟังก์ชันที่สามารถใช้
งานได้เฉพาะเมื่อการเล่นยุติเท่านั้น
READING

่ งเสียงก�ำลังอ่านข้อมูลของแผ่นดิสก์
เครือ
หรืออุปกรณ์ USB ฟังก์ชันบางฟังก์ชัน
จะไม่สามารถใช้งานได้
REC ERROR

การถ่ายโอนไม่เริม
่ ต้น หยุดกลางคันหรือ
ท�ำไม่ได้

TRACK FULL

ท่านไม่สามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์

ข้อควรระวัง
เมื่อท�ำการเคลื่อนย้ายเครื่องเสียง
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายในกลไก

ขับเคลื่อนแผ่นดิสก์ ให้ดำ� เนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ ก่อนเคลื่อนย้าย

่ งเสียง
เครือ

่ งเพื่อด�ำเนินการตาม
ใช้ปุ่มที่ตัวเครือ
ขั้นตอนดังกล่าว

1

กด  เพื่อเปิ ดเครื่องเสียง

2

กด FUNCTION ซ�ำ
้ หลายๆ ครัง
้ เพื่อ
เลือก “DVD/CD”

3

น�ำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่อง

USB ได้ เนื่องจากจ�ำนวนไฟล์ถึงจ�ำนวน

กด  เพื่อเปิ ดและปิ ดถาดใส่แผ่นดิสก์

รอจนกระทั่งข้อความ “NO DISC” ปรากฏ

สูงสุด

ในหน้าจอแสดงผล

4

กด  เพื่อปิ ดเครื่องเสียง

5

ถอดปลั๊กสายไฟ AC

•• ก่อนเล่น ให้ท�ำความสะอาดแผ่นดิสก์ด้วยผ้า

ส�ำหรับท�ำความสะอาด โดยเริม
่ เช็ดแผ่นดิสก์
จากตรงกลางออกไปบริเวณขอบ

•• ห้ามใช้ตัวท�ำละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุเกี่ยวกับแผ่นดิสก์

หรือสารท�ำความสะอาดที่มีจ�ำหน่ายทัว
่ ไป
หรือสเปรย์กันไฟฟ้ าสถิตส�ำหรับแผ่นเสียง

ไวนิลแบบลองเพลย์ท�ำความสะอาดแผ่นดิสก์

•• อย่าให้แผ่นดิสก์โดนแสงแดดหรือแหล่ง

ความร้อนโดยตรง เช่น ท่อลมร้อน หรือทิ้ง
แผ่นดิสก์ไว้ในรถยนต์ที่จอดไว้กลางแดด
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เกี่ยวกับความปลอดภัย

การสะสมความร้อน

•• ถอดสายไฟฟ้ า AC ออกจากเต้ารับที่ผนังให้

่ งในระหว่าง
•• ความร้อนที่สะสมบริเวณตัวเครือ

หมด หากจะไม่มีการใช้งานเป็ นเวลานานๆ

่ ง ให้จับที่
เมื่อจะถอดปลัก
๊ ไฟออกจากตัวเครือ
ปลัก
๊ ทุกครัง้ ห้ามดึงสายไฟโดยตรง

•• หากมีของแข็งหรือของเหลวเข้าไปใน

่ ง ให้ถอดปลัก
ตัวเครือ
๊ ไฟออก แล้วให้ผู้ที่มี

ความรูค
้ วามช�ำนาญมาท�ำการตรวจสอบ
ก่อนที่จะใช้งานอีกครัง้

•• การเปลี่ยนสายไฟ AC ต้องด�ำเนินการที่ศูนย์
บริการที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

การดูแลเครื่องเสียง
่ งเสียงเครือ
่ งนี้ไม่สามารถป้ องกันน�้ำหยด
เครือ

่ งแต่อย่างใด ต้องแน่ใจว่าไม่มี
หรือน�้ำเข้าเครือ

่ ง หรือใช้น้ ำ� ล้างเครือ
่ งเสียง
น�้ำกระเซ็นเข้าเครือ

สถานที่วาง
่ งเสียงในลักษณะเอียงหรือใน
•• ห้ามวางเครือ
บริเวณที่รอ
้ นจัด เย็นจัด มีฝ่ ุนมาก สกปรก
มาก หรือมีความชื้นสูง หรือมีการระบาย

อากาศที่ไม่เพียงพอ หรืออาจเกิดการสั่นไหว

ได้รบ
ั แสงแดดหรือแสงจ้าโดยตรง

•• โปรดใช้ความระมัดระวัง เมื่อต้องวาง

่ งเสียงลงบนพื้นผิวที่ได้รบ
เครือ
ั การเคลือบ

เป็ นพิเศษ (ตัวอย่างเช่น ขัดแวกซ์ ลงน�้ำมัน

ขัดเงา) เนื่องจากอาจส่งผลให้พ้น
ื ผิวดังกล่าว

เกิดเป็ นรอยด่างหรือสีหลุดลอกได้

่ งเสียงจากสถานที่ซ่ งึ อุ่น
•• หากมีการย้ายเครือ
หรือเย็นเข้าไปไว้ในห้องที่มีความชื้นสูงโดย

ทันที ความชื้นอาจจับตัวเป็ นไอน�้ำอยู่บริเวณ
่ ง และส่งผลให้เครือ
่ งท�ำงาน
เลนส์ในตัวเครือ

ผิดปกติได้ ในสถานการณ์ดังกล่าว ให้น�ำ

่ ง แล้วเปิ ดเครือ
่ งทิ้ง
แผ่นดิสก์ออกจากเครือ

ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงจนกว่าไอน�้ำนั้นจะ
ระเหยไป
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่ งปกติ และไม่ใช่สถานการณ์
ท�ำงานเป็ นเรือ

อันตรายแต่อย่างใด

่ ง หากมีการเปิ ดเสียงดัง
•• ห้ามสัมผัสตัวเครือ
อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน เนื่องจาก
่ งอาจร้อนได้
ตัวเครือ

•• ห้ามอุดกั้นช่องระบายอากาศ

เกี่ยวกับระบบล�ำโพง
่ งเสียงไม่มีการ
ระบบล�ำโพงที่ติดตั้งอยู่กับเครือ
ป้ องกันสนามแม่เหล็ก และอาจส่งผลให้ภาพ

่ งทีวีที่อยู่ใกล้ๆ เกิดการผิดเพี้ยนจาก
ของเครือ
สนามแม่เหล็กได้ ในสถานการณ์ดังกล่าว ให้

ปิ ดทีวีไว้ 15 ถึง 30 นาที แล้วเปิ ดอีกครัง้ หาก
่ งเสียง
ปัญหาดังกล่าวยังไม่ดีข้น
ึ ให้ย้ายเครือ
ออกห่างจากทีวี

หมายเหตุส�ำคัญ
ข้อควรระวัง: หากปล่อยให้ทีวีแสดงภาพ
นิง่ จากวิดีโอหรือภาพการแสดงผลหน้าจอ

่ งเสียงนี้เป็ นเวลานาน ย่อมมี
ที่มาจากเครือ

โอกาสเสี่ยงที่หน้าจอทีวีของท่านจะเกิดการ
เสียหายอย่างถาวรได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ทีวีโปรเจคชัน
่ จะเสียหายจากกรณีนี้ได้ง่าย

การท�ำความสะอาดตัวเครื่อง
ใช้ผ้านุ่มชื้นเล็กน้อยชุบสารละลายผงซักฟอก
่ ง
อ่อนๆ เช็ดท�ำความสะอาดเครือ

ห้ามใช้แผ่นขัด ผงขัดถูหรือตัวท�ำละลายชนิด

ต่างๆ เช่น ทินเนอร์ เบนซินหรือแอลกอฮอล์

เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH
•• ควรใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ในช่วงระยะ

ห่างระหว่างกันโดยประมาณไม่เกิน 10 เมตร

่ งเสียงนี้
•• คลื่นวิทยุที่ออกอากาศจากเครือ

อาจรบกวนการท�ำงานของอุปกรณ์ทางการ

แพทย์บางประเภทได้ เนื่องจากการรบกวน

(ระยะห่างที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง) ช่วงการสื่อสาร

่ งเสียหายได้ ควรปิ ด
นี้อาจส่งผลให้เครือ

ต่อไปนี้

อุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกครัง้ ในสถานที่

ที่มีประสิทธิภาพอาจสั้นลงในสภาพดัง

่ งเสียงนี้รวมทั้ง
แหล่งจ่ายพลังงานให้เครือ

—— เมื่อมีบุคคล วัตถุที่เป็ นโลหะ ผนังหรือสิ่ง

ต่อไปนี้:

กีดขวางอื่นๆ อยู่ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ที่
มีการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

—— สถานที่ซ่งึ มีการติดตั้งระบบ LAN แบบ
ไร้สาย

—— รอบบริเวณที่มีการใช้เตาไมโครเวฟ
—— สถานที่ซ่งึ มีการปล่อยคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้ าอื่นๆ

•• อุปกรณ์ BLUETOOTH และอุปกรณ์ระบบ
LAN แบบไร้สาย (IEEE 802.11b/g/n) จะ
ใช้ย่านความถี่เดียวกัน (2.4 GHz) เมื่อ

ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่านใกล้กับ

อุปกรณ์ที่รองรับระบบ LAN แบบไร้สาย อาจ
มีการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเกิดขึ้น
ปัญหานี้อาจส่งผลให้เกิดอัตราการถ่ายโอน

ข้อมูลลดต�่ำลง สัญญาณรบกวนหรือความไม่
ดังกล่าว ให้ลองใช้แนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้:
่ งเสียงนี้ห่างจากอุปกรณ์ระบบ
—— ใช้งานเครือ
LAN แบบไร้สายอย่างน้อย 10 เมตร

—— ปิ ดอุปกรณ์ระบบ LAN แบบไร้สาย ใน

กรณีที่ท่านใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ใน
ระยะไม่เกิน 10 เมตร

่ งเสียงนี้และอุปกรณ์
—— ใช้งานเครือ

ในปั๊ มน�้ำมันและสถานที่ต่างๆ ที่อาจมี

ก๊าซไวไฟอยู่

—— ใกล้ประตูอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือน
อัคคีภัย

่ งเสียงนี้รองรับฟังก์ชันด้านความ
•• เครือ
ปลอดภัยซึ่งเป็ นไปตามข้อมูลจ�ำเพาะ

BLUETOOTH ซึ่งเป็ นการรับประกันการ

เชื่อมต่อที่ปลอดภัยในขณะท�ำการสื่อสาร
โดยใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH อย่างไร

ก็ตาม ความปลอดภัยนี้อาจไม่เพียงพอ โดย

ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในการตั้งค่าและปัจจัย

อื่นๆ ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวังอยู่

เสมอ เมื่อท�ำการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี

BLUETOOTH

•• Sony จะไม่รบ
ั ผิดชอบทางกฎหมายในกรณี
ใดๆ ต่อความเสียหายหรือการสูญเสียอื่นๆ

ที่เกิดจากการรัว่ ไหลของข้อมูลในระหว่าง

การสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH
่ งเสียงนี้จะสามารถ
•• ไม่รบ
ั ประกันว่าเครือ

ท�ำการสื่อสาร BLUETOOTH กับอุปกรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถเชื่อมต่อได้ หากประสบกับปัญหา

่ งบิน
—— ในโรงพยาบาล บนรถไฟ บนเครือ

BLUETOOTH ทุกตัวที่มีโปรไฟล์เดียวกันกับ
่ งเสียงนี้
เครือ

BLUETOOTH ให้อยู่ในระยะที่ใกล้กัน
ให้มากที่สุด
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•• อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับ

่ งเสียงนี้ต้องสอดคล้องตามข้อมูล
เครือ

จ�ำเพาะของ BLUETOOTH ที่กำ� หนดโดย

Bluetooth SIG, Inc. และต้องได้รบ
ั การ
รับรองว่ามีความสอดคล้องตามข้อมูล

จ�ำเพาะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้ว่า

อุปกรณ์จะสอดคล้องตามข้อมูลจ�ำเพาะของ

BLUETOOTH แต่อาจมีบางกรณีที่ลักษณะ

ข้อมูลจ�ำเพาะ
ส่วนล�ำโพง
ระบบล�ำโพง:
3 ทาง

ชุดล�ำโพง:

เฉพาะหรือข้อมูลจ�ำเพาะของอุปกรณ์

ทวีตเตอร์ซ้าย/ขวา:

หรืออาจส่งผลให้มีวิธีการควบคุม การ

ล�ำโพงมิดเรนจ์ซ้าย/ขวา:

BLUETOOTH จึงท�ำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้

40 มม. แบบกรวย

แสดงผลหรือการท�ำงานที่แตกต่างกัน

80 มม. แบบกรวย

่ งเสียงอาจมีเสียงรบกวนหรือเสียง
•• เครือ
อาจขาดหายไป โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

วูฟเฟอร์: 250 มม. แบบกรวย

ค่าอิมพีแดนซ์:

่ งเสียงนี้
BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับเครือ

ทวีตเตอร์ซ้าย/ขวา: 4 โอห์ม

รอบ

วูฟเฟอร์: 6 โอห์ม

สภาพแวดล้อมในการสื่อสารหรือสภาพโดย

ล�ำโพงมิดเรนจ์ซ้าย/ขวา: 4 โอห์ม

สัญญาณเข้า

AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
แรงดันไฟฟ้ า 2 V, อิมพีแดนซ์
47 กิโลโอห์ม

TV (ARC):

สัญญาณเสียงที่รองรับ:

Linear PCM แบบ 2 ช่องเสียง

MIC1:

ระดับความไว 1 mV, อิมพีแดนซ์
10 กิโลโอห์ม

MIC2/GUITAR:

ระดับความไว 1 mV, อิมพีแดนซ์

10 กิโลโอห์ม (เมื่อปิ ดโหมดกีตาร์)

ระดับความไว 200 mV, อิมพีแดนซ์
1 เมกะโอห์ม (เมื่อเปิ ดโหมดกีตาร์)
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สัญญาณออก

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
แรงดันไฟฟ้ า 2 V, อิมพีแดนซ์

ส่วนเชื่อมต่อ USB
อุปกรณ์ USB ที่รองรับ:

Mass Storage Class

1 กิโลโอห์ม

กระแสสูงสุด:

ระดับสัญญาณออกสูงสุด 1 Vp-p,

ช่องต่อ

VIDEO OUT:

ไม่สมดุล, ซิงค์เนกาทีฟ

อิมพีแดนซ์โหลด 75 โอห์ม

HDMI OUT:

1A

(USB):

ประเภท A

ส่วนจูนเนอร์คลื่นวิทยุ FM

สัญญาณเสียงที่รองรับ: Linear PCM

FM สเตอริโอ, จูนเนอร์ FM

Dolby Digital

สายอากาศ:

แบบ 2 ช่องเสียง (สูงสุด 48 kHz),

ส่วน HDMI
ขั้วต่อ:

ประเภท A (19 ขา)

ส่วนเครื่องเล่นแผ่นดิสก์
่ งเสียง:
เครือ

Compact disc และระบบเสียงและ

ซูเปอร์เฮเทอโรดายน์

สายอากาศ FM แบบลวด

ช่วงการจูนหาคลื่นวิทยุ:

87.5 MHz – 108.0 MHz (ขั้นละ
50 kHz)

ส่วน BLUETOOTH
ระบบการสื่อสาร:

BLUETOOTH เวอร์ชันมาตรฐาน 4.2

ภาพดิจิตอล

สัญญาณออก:

ระยะเวลาส่องแสง: ต่อเนื่อง

ช่วงการสื่อสารสูงสุด:

น้อยกว่า 44.6 µW

ย่านความถี่:

คุณสมบัติของเลเซอร์ไดโอด

* ก�ำลังส่งออกนี้เป็ นค่าที่วัด ณ ต�ำแหน่ง
200 มม. จากผิวเลนส์วัตถุของชุด
อุปกรณ์ Optical Pick-Up ด้วยช่อง
เปิ ดรับแสงขนาด 7 มม.

การตอบสนองความถี่:
20 Hz – 20 kHz

รูปแบบระบบสีของวิดีโอ:

รุน
่ ของละตินอเมริกา:
NTSC

ระดับสายตาประมาณ 10 ม.*
ย่านความถี่ 2.4 GHz

(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก�ำลังแสงเลเซอร์ที่ส่งออก*:

BLUETOOTH ก�ำลังมาตรฐาน คลาส 2

ก�ำลังขับสูงสุด:

< 9.5 dBm

วิธีการแปลงสัญญาณ:

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

รุน
่ อื่นๆ:

NTSC และ PAL
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โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่สามารถใช้ได้**:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)

SPP (Serial Port Profile)

ตัวแปลงสัญญาณที่รองรับ:

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC

HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)

*		ช่วงระยะจริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยต่างๆ เช่น สิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์
สนามแม่เหล็กรอบๆ เตาไมโครเวฟ

ไฟฟ้ าสถิต ระดับความไวในการรับสัญญาณ
ประสิทธิภาพการท�ำงานของสายอากาศ

ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชันของ
ซอฟต์แวร์ เป็ นต้น

** โปรไฟล์มาตรฐาน BLUETOOTH จะระบุ

วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร BLUETOOTH
ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ

ส่วน NFC

ความถี่ที่ใช้งาน:

13.56 MHz

รูปแบบเสียงที่รองรับ

อัตราบิตที่รองรับและความถี่ในการสุ่ม
ตัวอย่าง:

MP3:

32/44.1/48 kHz,

32 kbps – 320 kbps (VBR)

AAC:

44.1 kHz, 48 kbps – 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA:

44.1 kHz, 48 kbps – 192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:

44.1/48 kHz (16 บิต)

รูปแบบวิดีโอที่รองรับ
Xvid:

การเข้ารหัสวิดีโอ: วิดีโอ Xvid

อัตราบิต: 4.854 Mbps (สูงสุด)
ความละเอียด/อัตราเฟรม:
720 × 480, 30 fps

720 × 576, 25 fps (ยกเว้นรุน
่ ส�ำหรับ
ละตินอเมริกา)

การเข้ารหัสเสียง: MP3

MPEG4:

รูปแบบไฟล์: รูปแบบไฟล์ MP4

การเข้ารหัสวิดีโอ: MPEG4 Simple
Profile (ไม่สามารถใช้กับ AVC ได้)
อัตราบิต: 4 Mbps

ความละเอียด/อัตราเฟรม:
720 × 480, 30 fps

720 × 576, 25 fps (ยกเว้นรุน
่ ส�ำหรับ
ละตินอเมริกา)

การเข้ารหัสเสียง: AAC-LC (ไม่
สามารถใช้กับ HE-AAC ได้)
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DRM: ไม่สามารถใช้ได้

ทั่วไป

ความต้องการพลังงานไฟฟ้ า:

AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz

การบริโภคพลังงาน:
130 W

การบริโภคพลังงาน (ขณะอยู่ในโหมด
ประหยัดพลังงาน):

0.5 W (เมื่อตั้งค่า “BT STBY”

ให้เป็ น “OFF” และตั้งค่า

[��������������������] เป็ น

[ปิ ด])

2 W* (เมื่อตั้งค่า “BT STBY”

ให้เป็ น “ON” และตั้งค่า

[��������������������] เป็ น
[เปิ ด])

พิกัดขนาด (กว้าง/สูง/ลึก) (โดยประมาณ):
328 มม. × 796 มม. × 308 มม.

น�้ำหนัก (โดยประมาณ):
13.5 กก.

่ งเสียงจะบริโภคพลังงานน้อยกว่า
* เครือ

0.5 W เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI และ

แบบและข้อก�ำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดย
ไม่แจ้งให้ทราบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งค่า “BT STBY” ให้เป็ น “OFF”
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รายชื่อรหัสภาษา
การสะกดค�ำของภาษาเป็ นไปตามมาตรฐาน ISO 639:1988 (E/F)
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รหัส ภาษา

รหัส ภาษา

รหัส ภาษา

1027

Afar

1186

Scots Gaelic

1350

Malayalam

รหัส ภาษา
1513

Siswati

1028

Abkhazian

1194

Galician

1352

Mongolian

1514

Sesotho

1032

Afrikaans

1196

Guarani

1353

Moldavian

1515

Sundanese

1039

Amharic

1203

Gujarati

1356

Marathi

1516

Swedish

1044

Arabic

1209

Hausa

1357

Malay

1517

Swahili

1045

Assamese

1217

Hindi

1358

Maltese

1521

Tamil

1051

Aymara

1226

Croatian

1363

Burmese

1525

Telugu

1052

Azerbaijani

1229

Hungarian

1365

Nauru

1527

Tajik

1053

Bashkir

1233

Armenian

1369

Nepali

1528

Thai

1057

Byelorussian

1235

Interlingua

1376

Dutch

1529

Tigrinya

1059

Bulgarian

1239

Interlingue

1379

Norwegian

1531

Turkmen

1060

Bihari

1245

Inupiak

1393

Occitan

1532

Tagalog

1061

Bislama

1248

1066

Bengali; Bangla 1253

Indonesian

1403

(Afan) Oromo

1534

Setswana

Icelandic

1408

Oriya

1535

Tonga

1067

Tibetan

1254

Italian

1417

Punjabi

1538

Turkish

1070

Breton

1257

Hebrew

1428

Polish

1539

Tsonga

1079

Catalan

1261

Japanese

1435

Pashto; Pushto

1540

Tatar

1093

Corsican

1269

Yiddish

1436

Portuguese

1543

Twi
Ukrainian

1097

Czech

1283

Javanese

1463

Quechua

1557

1103

Welsh

1287

Georgian

1481

Rhaeto-Romance

1564

Urdu

1105

Danish

1297

Kazakh

1482

Kirundi

1572

Uzbek

1109

German

1298

Greenlandic

1483

Romanian

1581

Vietnamese

1130

Bhutani

1299

Cambodian

1489

Russian

1587

Volapük

1142

Greek

1300

Kannada

1491

Kinyarwanda

1613

Wolof

1144

English

1301

Korean

1495

Sanskrit

1632

Xhosa

1145

Esperanto

1305

Kashmiri

1498

Sindhi

1665

Yoruba

1149

Spanish

1307

Kurdish

1501

Sangho

1684

Chinese

1150

Estonian

1311

Kirghiz

1502

Serbo-Croatian

1697

1151

Basque

1313

Latin

1503

Singhalese

1703

1157

Persian

1326

Lingala

1505

Slovak

1165

Finnish

1327

Laothian

1506

Slovenian

1166

Fiji

1332

Lithuanian

1507

Samoan

1171

Faroese

1334

Latvian; Lettish

1508

Shona

1174

French

1345

Malagasy

1509

Somali

1181

Frisian

1347

Maori

1511

Albanian

1183

Irish

1349

Macedonian

1512

Serbian

Zulu

ไม่ระบุ

การจ�ำกัดสิทธิ์การใช้งาน/รายชื่อรหัสภูมิภาค
รหัส ภูมิภาค

อาร์เจนตินา

รหัส ภูมิภาค
2165

ฟินแลนด์

รหัส ภูมิภาค

2044

2362

เม็กซิโก

2047

ออสเตรเลีย

2174

ฝรัง่ เศส

2376

เนเธอร์แลนด์

รหัส ภูมิภาค
2149

สเปน

2499

สวีเดน

2046

ออสเตรีย

2109

เยอรมนี

2390

นิวซีแลนด์

2086

สวิตเซอร์แลนด์

2057

เบลเยียม

2248

อินเดีย

2379

นอร์เวย์

2528

ไทย

2184

อังกฤษ

2070

บราซิล

2238

อินโดนีเซีย

2427

ปากีสถาน

2079

แคนาดา

2254

อิตาลี

2424

ฟิลิปปิ นส์

2090

ชิลี

2276

ญี่ปุ่น

2436

โปรตุเกส

2092

จีน

2304

เกาหลี

2489

รัสเซีย

2115

เดนมาร์ก

2363

มาเลเซีย

2501

สิงคโปร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
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