D-632-100-11(1)

เครื่องเลนเพลงดิจิตอล

4. เลือก [Add Device (Pairing)] เพื่อเริ่มการเชื่อมตอ
5. เลือกอุปกรณจากรายชื่ออุปกรณที่จับคู เพื่อทําการเชื่อมตอ Bluetooth
หลังจากทําการเชื่อมตอ Bluetooth แลว จะปรากฏ [Connected]

การเชื่อมตอ (การใชงานในครั้งตอไป)

1. เปดอุปกรณ Bluetooth ที่จับคูแลว และตั้งคาไวเพื่อเตรียมพรอม
2. เลือก
– [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
ภายใต [Bluetooth]
3. เลือก Bluetooth (
) เพื่อเปดการทํางาน Bluetooth
4. เลือกอุปกรณจากรายชื่ออุปกรณที่จับคู เพื่อทําการเชื่อมตอ Bluetooth

คูมือการใชงาน

ยกเลิกการเชื่อมตอ

©2018 โซนี่ คอรปอเรชั่น

1. เลือก
– [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
ภายใต [Bluetooth]
2. เลือกชื่ออุปกรณที่เชื่อมตอบนรายชื่ออุปกรณที่จับคู และสัมผัส [OK]
บนกลองขอความการยกเลิกการเชื่อมตอ
ขอควรทราบ
• ขอมูลการเชื่อมตอจะถูกลบในกรณีตอไปนี้ ทําการจับคูอีกครั้ง
- รีเซ็ทอุปกรณกลับไปยังคาตั้งตนจากโรงงาน
- ขอมูลการเชื่อมตอจะถูกลบจากอุปกรณ เชน เมื่อซอมอุปกรณ

NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

การแก ไขปญหา

เครื่อง Walkman ของทานไมสามารถชารจไฟแบตเตอรี่ ไดหรือไม
สามารถเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ได

• เชื่อมตอสาย USB (มาพรอมกับเครื่อง) เขากับชองตอ USB บนเครื่อง

คอมพิวเตอรไมถูกตอง ถอดสาย USB ออก และจากนั้นเชื่อมตอใหมอีกครั้ง

• ขณะทําการชารจไฟแบตเตอรี่ ไฟชารจบนเครื่อง Walkman จะสวางขึ้น

เปนสีสมและจะดับลง เมื่อชารจไฟเสร็จสมบูรณ

• เมื่อทานใชงานเครื่อง Walkman เปนครั้งแรก หรือไมได ใชงานกับเครื่อง

อยาติดตั้งเครื่องเลนในพื้นที่ที่จํากัด เชน ชั้นวางหนังสือ หรือตูแบบบิวอินท
อยาวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ในสถานที่รอนจัด
เชน กลางแดด, ไฟ หรือสิ่งที่ใกลเคียงเปนเวลานาน

เกี่ยวกับคูมือการใชงาน

1. คูมือการใชงาน (คูมือฉบับนี้)
2.

(คําแนะนําการเริ่มตนใชงาน)
คําแนะนําการเริ่มตนใชงานจะอธิบายดังตอไปนี้:
• คําแนะนําการใชงานขั้นตนของเครื่อง WALKMAN® ของทาน
• วิธีการเขาถึงเว็บไซตที่มีประโยชนกับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรบน
อินเทอรเน็ต
3. คําแนะนํา Help (เอกสารบนเว็บสําหรับเครือ่ งพีซ/ี สมารทโฟน)
คําแนะนํา Help จะมีขั้นตอนการใชงานเพิ่มเติม, ขอมูลจําเพาะ
และเว็บไซต URL ที่รองรับ ตอไปนี้
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa50/h_ww/
ขณะที่กําลังเรียกดูขอมูลฟรี ทานอาจจะถูกเรียกเก็บคาบริการการสื่อสาร
ที่มีคาธรรมเนียมจากผูที่ใหบริการเครือขายของทาน
บางรุนอาจจะไมสามารถใชงานได ขึ้นอยูกับประเทศ/พื้นที่ที่ทานซื้อ
เครื่อง Walkman

สวนประกอบและปุมควบคุม (ดังรูป

)

ชองใสการด microSD
หนาจอสัมผัส
ชองตอหูฟง (มินิสเตอริโอ)
ชองตอ WM-PORT
เชื่อมตอสาย USB
ไฟชารจ
ปุม (power)
กดปุมคางไวประมาณ 4 วินาที เพื่อเปดเครื่อง Walkman
และประมาณ 2 วินาที เพื่อปดเครื่อง Walkman
ปุม +/- (ปรับระดับเสียง)
ปุมควบคุมการเลน
ปุม HOLD

ภาพบนหนาจอและภาพประกอบที่แสดงในคูมือฉบับนี้ใชสําหรับการอางอิง
เทานั้น
อาจจะแตกตางจากผลิตภัณฑจริงหรือภาพปรากฏบนจอแสดง

ขอควรทราบสําหรับการใช Walkman
ขอควรทราบสําหรับแบตเตอรี่

• เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ควรชารจแบตเตอรี่อยางนอย
หนึ่งครั้งเปนประจําทุกหกเดือน

การฟอรแมทการด microSD

ควรอานคูมือการใชงานสําหรับการด microSD ในคําแนะนํา Help
บนอินเทอรเน็ตกอนทําการจัดเก็บขอมูลลงในการด microSD (ไมไดจัดมาให)

ความสามารถในการใชงานเสียงที่เปนไปตามขอกําหนดของยุโรป
และเกาหลี

• สําหรับลูกคาในทวีปยุโรป
• สําหรับลูกคาประเทศเกาหลี (รุนที่จัดมาใหกับหูฟง)
จะมีเสียงเตือน (บีฟ) และขอความการเตือน [Check the volume level.] ขึน้
เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับหูของทาน ขอความนี้จะเกิดขึ้นในระดับเสียง
ที่เปนอันตรายตอหู ทานสามารถยกเลิกเสียงเตือนและการเตือนไดดวยการ
สัมผัส [OK] บนกลองขอความการเตือน
ขอควรทราบ
• ทานสามารถลดระดับเสียงไดหลังจากยกเลิกเสียงเตือนและการเตือน
• หลังจากตั้งคาการเตือน เสียงเตือนและการเตือนจะดังขึ้นทุกๆ 20 ชั่วโมง
ซึ่งระดับเสียงที่ตั้งคาไวมาถึงระดับเสียงที่เปนอันตรายตอหูของทาน เมื่อ
กรณีนี้เกิดขึ้น ระดับเสียงจะลดลงโดยอัตโนมัติ
• หากทานปดเครื่อง Walkman หลังจากที่ทานเลือกระดับเสียงสูงที่ซึ่งอาจจะ
ทําใหเกิดอันตรายตอแกวหูของทาน เมื่อทานเปดเครื่อง Walkman ในครั้งถัดไป
ระดับเสียงจะลดลงโดยอัตโนมัติ

ความสามารถในการใชงาน BLUETOOTH®

ทานสามารถรับฟงเพลงที่จัดเก็บบนเครื่อง Walkman ของทานผานทางการ
เชื่อมตอในรูปแบบ Bluetooth เชน หูฟงหรือลําโพง
นอกจากนี้ ทานยังสามารถรับฟงเพลงที่จัดเก็บไวบนสมารทโฟนหรือเครื่อง
คอมพิวเตอรผา นทางเครือ่ ง Walkman กรุณาดูรายละเอียดการใชงานฟงกชนั่
Bluetooth ไดจากคําอางอิงที่ “Help Guide”

การเชื่อมตอ (ในครั้งแรกของการใชอุปกรณ)

เมื่อทานเชื่อมตออุปกรณเสียง Bluetooth ไรสายเปนครั้งแรก จําเปนตอง
ทําการลงทะเบียนอุปกรณ การลงทะเบียนนี้เรียกวา “การเชื่อมตอ”
1. ตั้งคาอุปกรณ เพื่อทําการเชื่อมตอในแบบ Bluetooth (โปรดดูที่คูมือการ
ใชงานของอุปกรณ)
2. เลือก
– [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
ภายใต [Bluetooth]
3. เลือก Bluetooth (
) เพื่อเปดการทํางาน Bluetooth

Walkman เปนระยะเวลานาน อาจจะตองใชเวลาสักครู เพื่อใหเครื่อง
คอมพิวเตอรจดจําเครื่องได ตรวจสอบวา เครื่องคอมพิวเตอรสามารถเชื่อม
กับเครื่อง Walkman ไดหลังจากทานเชื่อมตอเครื่องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
ภายใน 10 นาที
• หากไมสามารถแกไขปญหารายการขางตนได ปดเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
ยกเลิกการเชื่อมตอเครื่อง Walkman จากนั้นดึงสายไฟ, นําแบตเตอรี่ออก
และถอดสายอื่นๆ ที่เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรเปนเวลา 5 นาที หลังจาก
นั้นเปดเครื่องคอมพิวเตอรอีกครั้งและเชื่อมตอเครื่อง Walkman ใหม

กฎระเบียบและขอมูล

ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและเครื่องหมายการคา

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย, กฎระเบียบ และสิทธิของเครื่องหมาย

การคา โปรดดู “ขอมูลสําคัญ” ที่อยูในหนวยความจําภายในเครื่อง
เปดโฟลเดอรตอไปนี้ที่อยูในระบบการจัดเก็บ หลังจากที่ทําการเชื่อมตอเครื่อง
เขากับเครื่องคอมพิวเตอรของทานแลว เพื่ออานขอมูล
[WALKMAN] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
หลังจากดับเบิ้ลคลิกไฟล [index.html] เพื่อเลือกภาษา
• N-Mark เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ NFC
Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ

เกี่ยวกับหูฟง

• เมื่อทานใสหูฟงเขาไปในหูอยางแนนหนา พึงสังเกตสิ่งตอไปนี้ มิฉะนั้น อาจจะ

ทําใหเกิดอันตรายตอหูหรือแกวหูของทาน
- อยาใสเอียรบัดแนนเกินไป
- อยาถอดเอียรบัดออกจากหูของทานโดยทันที เมื่อทานปดหูฟง ใหดึง
เอียรบัดขึ้นและลงเบาๆ
ความตองการอัตรากระแสไฟ 900 mA

เกี่ยวกับหูฟง

• หลีกเลี่ยงการเลนเครื่องดวยระดับเสียงที่ดังมาก มิฉะนั้นอาจจะมีผลตอการ

ไดยินของทาน

• ดวยเสียงดังจากภายนอก ทานอาจจะไมไดยินเสียง หลีกเลี่ยงการรับฟงใน

สถานที่อาจทําใหไมไดยินเสียงจากภายนอก เชน ขณะขับขับขี่ยานยนตทุกชนิด

• หูฟงที่จัดมาใหเปนการออกแบบแบบเปดโลง เสียงจะออกผานจากหูฟง

อาจเปนการรบกวนคนอื่นที่อยูรอบๆ ตัวทาน

TRA
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สิ่งเหลานี้เปนมาตรฐานที่ใชกับรุน NW-A55 เทานั้น
การออกแบบและขอมูลจําเพาะสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

