หากเคร�องใชงานไดไมถูกตอง
•

หูฟงสเตอริโอตัดเสียงรบกวนแบบไรสาย

•

คำแนะนำอางอิง

•

รีเซ็ทเคร�อง (ดังรูป )
ขณะทำการชารจไฟเคร�อง กดปุม L (ซาย) และ R (ขวา) คางไว
พรอมกันนานกวา 7 วินาที ขอมูลการจับคูละการตั้งคาอ�นๆ
จะยังคงอยู
หลังจากทำการรีเซ็ทตามขั้นตอนขางตน แลวยังคงเกิดปญหาขึ้น
อยูอีก ทำการติดตั้งเคร�อง ดังตอไปนี้
ขั้นตอนแรก ถอดเคร�องออกจากตลับแบตเตอรี่ กดปุม L (ซาย)
คางไวประมาณ 2 วินาที และยืนยัน รอจนกระทั่งเคร�องดาน
L (ซาย) และ R (ขวา) ปด จากนั้นกดปุม L (ซาย) และ R (ขวา)
คางไวพรอมกันนานกวา 15 วินาที ไฟแสดง (สีน้ำเงิน) จะกระพริบ
4 ครั้ง และเคร�องจะรีเซ็ทกลับไปยังคาตั้งตนจากโรงงาน ขอมูลการ
จับคูทั้งหมดจะถูกลบ
หลังจากติดตั้งเคร�อง อาจจะไมสามารถเช�อมตอไปยังโทรศัพท หรือ
เคร�องคอมพิวเตอรของทานได ในกรณีนี้ ใหลบขอมูลการจับคูของ
เคร�องจากโทรศัพท หรือเคร�องคอมพิวเตอร แลวจากนั้นทำการ
จับคูใหมอีกครั้ง

การตัดเสียงรบกวนคืออะไร?
•
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Windows เปนเคร�องหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร�องหมายการคา
ของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอ�นๆ
Mac, ระบบปฏิบัติการ X และ iPhone เปนเคร�องหมายการคาของ
Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ�นๆ
“Made for iPod” และ “Made for iPhone” หมายถึง อุปกรณ
อิเลคทรอนิคสที่ออกแบบมาเพ�อตอกับ iPod หรือ iPhone และไดรับ
การรับรองจากผูพัฒนา เพ�อใหเขากับมาตรฐานของ Apple Apple
ไมรับผิดชอบตอการทำงานของผลิตภัณฑนี้ หรือการสอดคลองตอ
มาตรฐานดานความปลอดภัย และกฏเกณฑขอบังคับ โปรดทราบวา
การใชงานของอุปกรณเสริมนี้กับ iPod หรือ iPhone อาจสงผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพการทำงานแบบไรสาย
Android เปนเคร�องหมายการคาของ Google Inc.
เคร�องหมายการคาและช�อทางการคาอ�นๆ เปนเคร�องหมายการคาของ
บริษัทเจาของนั้น

ขอควรระวัง

เกี่ยวกับการส�อสาร BLUETOOTH®
•
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หูฟง: WF-SP700NL, WF-SP700NR
ตลับแบตเตอรี่: BC-WFSP700N
อยาติดตัง้ เคร�องเลนในพืน้ ทีท่ จ่ี ำกัด เชน ชัน้ วางหนังสือ หรือตูแ บบ
บิวอินท
อยาวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ในสถานที่
รอนจัดเชน กลางแดด, ไฟ หรือสิ่งที่ใกลเคียงเปนเวลานาน
อยาถอดถานหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่มีการรั่วไหลของของเหลว, อยาให
ของเหลวที่รั่วซึมโดนผิวหนังหรือดวงตา หากเกิดขึ้น ใหลางออกดวย
น้ำเปลา และรีบไปพบแพทย
ถานและแบตเตอรี่จำเปนตองมีการชารจไฟกอนการใชงาน โปรดดูคำ
แนะนำของบริษัทผูผลิตหรือคูมือการใชงานอุปกรณ เพ�อทำการชารจไฟ
อยางถูกตอง หากเก็บไวเปนระยะเวลานาน อาจจะจำเปนตองมีการใช
ชารจไฟหลายๆ ครั้ง เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพการชารจไฟสูงสุด
ทำการกำจัดแบตเตอรี่อยางถูกตอง

ขอมูลความปลอดภัย

ก) พาวเวอรแบงคจะเกิดความรอนขณะทำการชารจไฟ ควรชารจไฟใน
สถานที่ที่มีการถายเทอากาศ อยาชารจไฟบนหมอนอิง, ผาหมหรือ
พื้นที่ที่ติดไฟได
ข) เก็บพาวเวอรแบงคใหหางจากแหลงความรอน, โดนแสงแดดโดยตรง,
ถังแกส, ความชื้น, น้ำหรือของเหลวอ�นๆ
ค) อยาเปดไมโครเวฟ, ทาสี, หรือใสวัสดุแปลกปลอมเขาไปใน
พาวเวอรแบงค
ง) อยาทำการช็อคพาวเวอรแบงค เชน บดอัด, หักงอ, กระแทกหรือฉีกขาด
หลีกเลี่ยงการกระแทกหรือการวางวัสดุที่หนักบนพาวเวอรแบงค
จ) อยาทำการลัดวงจรพาวเวอรแบงคหรือจัดเก็บในสถานที่ที่ทำใหเกิด
ไฟฟาลัดวงจรดวยโลหะหรือวัสดุอ�นๆ ที่เปนตัวนำไฟฟา
ฉ) อยาใชงานพาวเวอรแบงคที่เปยก เพ�อปองกันไฟฟาช็อต, ระเบิด และ/
หรือทำใหเกิดความเสียหาย ติดตอศูนยบริการหรือตัวแทนจำหน�าย
ช) หากเด็กใชงานพาวเวอรแบงค ควรใชงานภายใตคำแนะนำ
ซ) โปรดอานคูมือแนะนำการใชงาน (รวมถึงคำแนะนำการชารจไฟและ
ขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดขณะใชงาน) ที่จัดมาใหพรอม
กับพาวเวอรแบงค
ฉลากและขอมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย จะติดไวอยูดานลาง
บริเวณภายนอกของที่ชารจไฟ
โลโกและเคร�องหมายคำวา Bluetooth® เปนเคร�องหมายการคา
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชงานเคร�องหมายโดย
โซนี่ คอรปอเรชั่นที่อยูภายใตการไดรับอนุญาต
N-Mark เปนเคร�องหมายการคาหรือเคร�องหมายการคาจดทะเบียนของ
NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอ�นๆ

•

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะทำงานภายในระยะหางประมาณ
10 เมตร ระยะในการส�อสารสูงสุดอาจแตกตางกันออกไป โดยขึ้น
อยูกับสิ่งกีดขวาง (คน, โลหะ, ผนัง หรืออ�นๆ) หรือแมเหล็กไฟฟา
ในบริเวณแวดลอม
สถานะในดานลางนี้อาจจะทำใหไมเกิดการส�อสาร Bluetooth หรือ
เสียงรบกวน หรือเสียงหอน
- มีคนกีดขวางระหวางเคร�องและอุปกรณ Bluetooth
วางอุปกรณ Bluetooth ใหหันหนาไปทางเสาอากาศของเคร�อง
อาจจะทำใหสัญญาณเสียงออกดีขึ้น
- มีสิ่งกีดขวาง เชน โลหะ หรือผนังระหวางเคร�องและอุปกรณ
Bluetooth
- อุปกรณ Wi-Fi หรือเตาไมโครเวฟที่ใชงานหรือเตาไมโครเวฟที่อยู
ใกลๆ กับเคร�อง
- เสาอากาศภายในเคร�องตามภาพประกอบในเสนประ (ดังรูป )
ความไวของการส�อสารดวย Bluetooth จะดีขน้ึ โดยการปรับทิศทาง
ระหวางอุปกรณ Bluetooth ทีเ่ ช�อมตอและเสาอากาศภายในเคร�อง
เน�องจากอุปกรณ Bluetooth และ Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ใช
ความถีเ่ ดียวกัน (2.4 GHz), คล�นไมโครเวฟจึงอาจทำใหเกิดเสียงรบกวน
หรือเสียงหอนหรือสงผลใหความเร็วในการส�อสารลดลง ถาใชเคร�อง
ใกลกับอุปกรณ Wi-Fi ในกรณีเหลานี้ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
- ใชเคร�องนี้ใหหางจากอุปกรณ Wi-Fi อยางนอย 10 เมตร
- ถาใชงานเคร�องนี้ภายในระยะ 10 เมตรจากอุปกรณ Wi-Fi ควร
ปดการทำงานของอุปกรณ Wi-Fi
- ติดตั้งเคร�องนี้และอุปกรณ Bluetooth ใหใกลกันมากที่สุดเทาที่
จะทำได
คล�นไมโครเวฟที่สงออกมาจากอุปกรณ Bluetooth อาจมีผลตอการ
ใชงานอุปกรณอิเล็คทรอนิคสทางการแพทย ควรปดการทำงานของ
เคร�อง และอุปกรณ Bluetooth อ�นๆ เม�ออยูในสถานที่ตอไปนี้
เพราะอุปกรณเหลานี้อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได
- ในสถานที่ที่กาซไวไฟ, ในโรงพยาบาลหรือปมน้ำมัน
- ใกลประตูแบบเปดอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนเพลิงไหม
เน�องจากคุณสมบัติของเทคโนโลยีไรสาย เสียงที่เลนในเคร�องนี้จะลาชา
เล็กนอยจากเสียงและเพลงที่เลนบนอุปกรณ ดังนั้นภาพและเสียงอาจ
ไมสอดคลองกัน ขณะกำลังรับชมภาพยนตรหรือเลนเกม
อยาใชงานเคร�องบนเคร�องบิน คล�นวิทยุอาจจะสงผลกระทบตออุปกรณ
การบินซึ่งทำใหเกิดอุบัติเหตุได
เคร�องนี้รองรับระบบปองกันขอมูลซึ่งอยูในมาตรฐาน Bluetooth เพ�อ
ปองกันการเช�อมตอสัญญาณเม�อใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
แตขึ้นอยูกับคาการทำงานที่ปรับตั้งไว ระบบปองกันอาจจะไมสามารถ
ปองกันขอมูลไดเพียงพอ ขึ้นอยูกับการตั้งคา ดังนั้น ควรระมัดระวัง
เม�อติดตอส�อสารโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
ไมขอรับผิดชอบตอขอมูลที่รั่วไหลออกไประหวางติดตอส�อสารดวย
Bluetooth
ไมขอรับประกันวา เคร�องนี้สามารถเช�อมตอกับอุปกรณ Bluetooth ได
ทุกเคร�อง
- อุปกรณที่มีการทำงาน Bluetooth ตองไดการรับรองและไดมาตรฐาน
Bluetooth ซึ่งกำหนดขึ้นมาโดย Bluetooth SIG, Inc. และไดรับการ
รับรอง
- ถึงแมอุปกรณที่เช�อมตอจะไดมาตรฐาน Bluetooth ดังที่แสดงใน
ดานบนแลวก็ตาม แตอปุ กรณบางเคร�องอาจจะไมเช�อมตอหรือทำงาน
อยางถูกตองโดยขึ้นอยูกับการทำงานหรือขอมูลจำเพาะของอุปกรณ
- ในขณะที่พูดโทรศัพทโดยใชรูปแบบแฮนดฟรี อาจเกิดเสียงรบกวน
โดยขึ้นอยูกับอุปกรณหรือการส�อสารแวดลอม
โดยขึ้นอยูกับอุปกรณที่เช�อมตอ อุปกรณอาจใชเวลาในการติดตอ
ส�อสารชั่วครูหนึ่ง

หากเสียงหายบอยครั้งระหวางเลน
•
•

•

อาจจะทำใหดีขึ้นไดดวยการตั้งคาโหมดคุณภาพเสียงไวที่ “priority
on stable connection” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู
คำแนะนำ Help
อาจจะทำใหดีขึ้นไดดวยการเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพการเลนไรสาย
หรือปรับโหมดการเลนไรสายไวที่ SBC บนอุปกรณที่ใชงาน สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการใชงานที่จัดมาใหพรอมกับ
อุปกรณที่ใชงาน
หากทานใชงานเคร�องสมารทโฟน อาจจะทำใหดีขึ้นไดดวยการปด
แอพพลิเคชั่นที่ไมจำเปนหรือทำการรีบูทเคร�องสมารทโฟน

การใชงานแอพการโทรสำหรับสมารทโฟนและเคร�อง
คอมพิวเตอร
•

เคร�องนี้รองรับการรับสายปกติเทานั้น ไมรองรับแอพการโทรสำหรับ
สมารทโฟนและเคร�องคอมพิวเตอร

วงจรการตัดเสียงรบกวนสามารถตัดเสียงรบกวนจากภายนอกดวย
ไมโครโฟนภายในเคร�องที่สงสัญญาณ เพ�อหักลางเสียงรบกวนภายนอก
- ผลการตัดเสียงรบกวนอาจจะไมมีผลในสภาพแวดลอมที่เงียบมาก
หรืออาจจะไดยินเสียงบางเสียง
- ผลการตัดเสียงรบกวนอาจจะแตกตางกันไปหรืออาจเกิดเสียงบี๊บ
(หอน) ขึ้น ในกรณีนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสวมเคร�อง ใหปดเคร�อง
และสวมใสเคร�องอีกครั้ง
- ผลการตัดเสียงรบกวนจะทำงานเม�อเสียงรบกวนในคล�นความถี่ต่ำ
ถึงแมวา เสียงรบกวนลดลงไมไดหายไปทั้งหมด
- เม�อทานใชงานเคร�องบนรถไฟหรือรถยนต เสียงรบกวนอาจจะ
เกิดขึ้นตามสภาพถนน
- โทรศัพทมือถืออาจจะเกิดการรบกวนหรือเสียงรบกวนอาจเกิดขึ้น
หากวางเคร�องหางจากโทรศัพทมือถือ
- หามปดไมโครโฟนของหูฟง ( ) ดวยมือของทาน ฟงกชั่นตัด
เสียงรบกวนหรือโหมดเสียงรอบขางอาจจะทำงานไมถูกตองหรือ
อาจเกิดเสียงบี๊บ (หอน) ขึ้น ในกรณีนี้ ใหเอามือของทานออกจาก
ไมโครโฟนของเคร�อง (ดังรูป )

การสวมใสเคร�อง
•
•

หลังจากใชงาน ถอดหูฟงออกอยางชาๆ
เน�องจากหูฟงมีความหนาแน�นสูง การพยายามยัดใสเขาไปในหู
อาจจะสงผลใหเกิดความเสียหายตอแกวหูได
กดหูฟงเขาไปในหูจนไดยินเสียงคลิก มิใชความผิดปกติ

ประสิทธิภาพการกันน้ำของเคร�อง
•
•

1)

เคสหูฟงไมกันน้ำ
คุณสมบัติประสิทธิภาพกันน้ำของเคร�องนี้เปนไปตาม IPX41) ใน
IEC 60529 “มาตรฐานของการปองกันน้ำเขา (รหัส IP)" ซึงจะระบุ
วาเปนระดับปองกันน้ำเขา
อยางไรก็ตาม เคร�องไมสามารถใชงานในน้ำได เวนแตจะใชงาน
เคร�องอยางถูกตอง น้ำอาจจะเขาไปในตัวเคร�องและทำใหเกิดไฟไหม,
ไฟฟาช็อตหรือทำงานผิดปกติได
พึงระมัดระวังในขอตอไปนี้และใชงานเคร�องใหถูกตอง
IPX4 (มาตรฐานระดับการกันน้ำ): เคร�องจะปองกันการกันน้ำเขา
จากทุกทิศทุกทาง

คุณสมบัติประสิทธิภาพกันน้ำสามารถใชปองกันของเหลว
ไดดังนี้

สามารถใชไดกับ: น้ำจืด, น้ำประปา, เหง�อ
ไมสามารถใชไดกับ: ของเหลวอ�นๆ ที่นอกเหนือจากที่กลาวขางตน
(ตัวอยาง: น้ำสบู, น้ำผงซักฟอก, น้ำในหองอาบน้ำ, แชมพู,
น้ำพุรอน, น้ำสระวายน้ำ, น้ำทะเล, ฯลฯ)
คุณสมบัติประสิทธิภาพกันน้ำของเคร�องขึ้นอยูกับคาการวัดของโซนี่
ภายใตเง�อนไขที่อธิบายไวขางตน ขอควรระวังการรับประกันสินคา
จะไมครอบคลุมในกรณีที่ลูกคาใชผิดวัตถุประสงค ซึ่งสงผลใหเคร�อง
ทำงานผิดปกติ

เพ�อรักษาคุณสมบัติประสิทธิภาพการกันน้ำ

พึงระมัดระวังในขอตอไปนี้และใชงานเคร�องใหถูกตอง
• หามลาดน้ำลงบนสวนที่ขับเสียงออกมา การกระทำเชนนี้ อาจทำให
ความสามารถในการปองกันน้ำของเคร�องเส�อมลง
• อยาวางเคร�องไวในน้ำหรือใชในที่ที่มีความชื้นเชน หองน้ำ
• อยาวางเคร�องไวในที่มีแรงสั่นสะเทือน การทำเชนนี้อาจจะทำให
เคร�องชำรุดหรือเสียหายได สงผลทำใหความสามารถในการปองกัน
น้ำของเคร�องเส�อมลง
• หากมีน้ำเขาเคร�อง ใหเช็ดออกดวยผานุมแหง ถาน้ำยังคงอยูในชอง
เอียรบัด เสียงอาจจะเบาหรือไมไดยิน ในกรณีนี้ ใหถอดเอียรบัด
แลวคว่ำสายเสียงลงและเขยาสองสามครั้ง (ดังรูป )
• หามวางเคร�องไวในน้ำหรือวางในสภาพอากาศเย็น เชน น้ำแข็ง เพ�อ
หลีกเลี่ยงความผิดปกติ ควรเช็ดทำความสะอาดหลังการใชงาน
• หากเคร�องแตกราวหรือผิดรูปทรงจากการใชงานใกลน้ำหรือติดตอ
ตัวแทนจำหน�ายโซนี่ใกลบานทาน

อ�นๆ

หามวางเคร�องไวในสถานที่ที่มีความชื้น, ฝุนสกปรก, เขมา, ไอน้ำ,
หรือในรถยนตหรือโดนแสงแดดสองโดยตรง
• การใชอุปกรณ Bluetooth อาจจะใชฟงกชั่นบนโทรศัพทเคล�อนที่ไมได
ขึ้นอยูกับคล�นวิทยุและสถานที่ที่อุปกรณกำลังใชงานอยู
• ระดับเสียงสูงอาจจะสงผลตอการไดยินของทาน
• เพ�อความปลอดภัยจากการจราจร อยาใชงานเคร�องขณะขับขี่ยานยนต
ทุกชนิด
• อยาใชงานเคร�องในสถานที่ที่กอใหเกิดอันตราย หากทานไมไดยินเสียง
รอบขาง เชน ทางขามทางรถไฟ, ชานชาลาสถานีรถไฟ และสถานที่กอสราง
• การทำความสะอาดเอียรบัด ใหลางเอียรบัดดวยสารละลายออน
• อยาวางเคร�องในบริเวณที่มีแรงสั่นสะเทือนมากเกินไป
• เช็ดทำความสะอาดเคร�องดวยผานุมแหง
• หามใหเคสหูฟงโดนน้ำ
พึงจดจำขอควรระวังตามดานลางนี้
- ระมัดระวังไมใหเคร�องหลนลงไปในอางลางจานหรือภาชนะที่บรรจุ
น้ำอยู
- อยาใชงานเคร�องในสถานที่ที่มีความชื้นหรือสภาพอากาศไมดี เชน
ฝนตกหรือหิมะตก
• หากทานรูสึกไมสะดวกสบายหลังจากใชงานเคร�อง ใหหยุดใชงาน
เคร�องทันที
• ติดเอียรบัดใหแน�น หากเอียรบัดหลุดโดยบังเอิญและทิ้งคางไวในหู
ของทาน อาจจะทำใหเกิดการบาดเจ็บ
• เน�องจากเด็กอาจกลืนสวนเล็กๆ เขาไป เชน เคร�องและเอียรบัด
หลังจากใชงาน เก็บเคร�องไวในตลับแบตเตอรี่และเก็บรักษาเคร�อง
ใหพนมือเด็ก
• หากทานมีคำถามหรือปญหาใดๆ เกี่ยวกับเคร�องนี้ที่อยูนอกเหนือ
จากคูมือเลมนี้ กรุณาปรึกษาตัวแทนจำหน�ายโซนี่ใกลบานทาน
•

เอียรบัดรุนอ�นๆ สามารถสั่งซื้อไดจากตัวแทนจำหน�ายโซนี่
ใกลบานทาน
arc supporters รุนอ�นๆ สามารถสั่งซื้อไดจากตัวแทนจำหน�ายโซนี่
ใกลบานทาน

รุน iPhone/iPod ที่เขากันได

ทานสามารถใชงานเคร�องกับรุนตอไปนี้เทานั้น อัพเดท iPhone หรือ
iPod ของทานใหเปนซอฟตแวรลาสุดกอนใช

การชารจไฟเคร�อง
•
•
•
•
•
•
•

เคสหูฟงสามารถชารจดวย USB เทานั้น

หูฟงสามารถชารจผานเคสหูฟง โดยวางหูฟงเขาสูเคส (ดังรูป

)
ระหวางการชารจไฟ ไมสามารถเปดเคร�องนี้ได, ไมสามารถใชงาน
ฟงกชั่น Bluetooth และฟงกชั่นตัดเสียงรบกวนได
หากชองเสียบการชารจไฟเปยกน้ำหรือเหง�อ หูฟงอาจจะชารจไฟไมได
เช็ดออกทันทีหลังจากใชงาน (ดังรูป )
หากไมไดใชงานเคร�องเปนเวลานาน แบตเตอรี่แบบชารจไฟอาจจะ
มีระยะเวลาการใชงานสั้นลง ใหทำการชารจไฟหลายๆ ครั้ง ระยะ
เวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ก็จะเพิ่มขึ้น
หากทานเก็บเคร�องไวเปนเวลานาน ควรชารจไฟทุกๆ ครึ่งป เพ�อ
ปองกันแบตเตอรี่เส�อมสภาพ
หากระยะเวลาในการใชงานสั้นลง เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ชารจไฟไดดวย
กอนใหม กรุณาปรึกษาตัวแทนจำหน�ายโซนี่ใกลบานทาน เพ�อเปลี่ยน
แบตเตอรี่

ขอควรทราบเกี่ยวกับไฟฟาสถิตย
•

ผลจากการเกิดไฟฟาสถิตยขึ้นในรางกายอาจจะเกิดเสียงซาในหูของ
ทานได ผลนี้สามารถลดนอยลงได โดยการสวมเสื้อผาที่ทำจากวัสดุ
ธรรมชาติ

(ณ เดือนมกราคม 2561)

ขอมูลจำเพาะ
ทั่วไป

ระบบส�อสาร: Bluetooth Specification เวอรชั่น 4.1
สัญญาณออก: Bluetooth Specification Power Class 1
ระยะในการส�อสารสูงสุด: ระยะหางประมาณ 10 เมตร1)
คล�นความถี่: คล�น 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
โปรไฟล Bluetooth ที่เขากันได2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
การเขารหัสที่รองรับ3): SBC4), AAC5)
วิธีการปองกันคอนเทนทที่รองรับ: SCMS-T
ชวงตอบสนองสัญญาณ (A2DP):
20 Hz – 20,000 Hz (วัดสัญญาณเดี่ยว 44.1 kHz)
อุปกรณที่จัดมาให:
หูฟงสเตอริโอตัดเสียงรบกวนแบบไรสาย (1)
สาย Micro-USB (ประมาณ 50 ซม.) (1)
ตลับแบตเตอรี่ (1)
เอียรบัดยางซิลิโคนไฮบริดแบบยาว (SS/S/M/L ไซสละ 2 ชิ้น)
Arc supporters (M/L ไซสละ 2 ชิ้น)
คำแนะนำอางอิง (ฉบับนี้) (1)
คูมือการใชงาน (1)

1)

ระยะในการใชงานจริงอาจแตกตางออกไป โดยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน สิ่ง
กีดขวางระหวางอุปกรณ, สนามแมเหล็กรอบๆ เตาไมโครเวฟ, ไฟฟาสถิตย,
ความไวในการรับสัญญาณ, ประสิทธิภาพของเสาอากาศ, ระบบปฏิบัติการ,
ซอฟทแวรการทำงาน และอ�นๆ
2)
โปรไฟลมาตรฐานของ Bluetooth แสดงถึงจุดประสงคการส�อสารดวย
Bluetooth ระหวางอุปกรณ
3)
การเขารหัส: รูปแบบการแปลงและบีบอัดสัญญาณเสียง
4)
Subband Codec
5)
Advanced Audio Coding

หูฟงสเตอริโอตัดเสียงรบกวนแบบไรสาย
แหลงไฟฟา:
DC 3.7 V: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแบบชารจไดภายในเคร�อง
DC 5 V: เม�อชารจไฟดวย USB
น้ำหนัก: ประมาณ 7.6 กรัม x 2 (หูฟง, ไมรวม Arc supporters)
ประมาณ 45 กรัม (เคสหูฟง)
อุณหภูมิขณะใชงาน: 0 oC ถึง 40 oC
อัตราใชกำลังไฟ: 1 วัตต (หูฟง), 3 วัตต (เคสหูฟง)
จำนวนชั่วโมงการใชงาน:
แบตเตอรี่หูฟงสูงสุด 9 ชั่วโมง (3+3+3)
โดยชารจเต็มแตละรอบจะสามารถใชงานได:
สูงสุด 3 ชั่วโมง (NC ON),
สูงสุด 3 ชั่วโมง (NC OFF)
เวลาในการส�อสาร:
สูงสุด 3.5 ชั่วโมง
เวลาการเตรียมพรอม:
สูงสุด 8 ชั่วโมง (NC ON),
สูงสุด 35 ชั่วโมง (NC OFF)
ขอควรทราบ: จำนวนชั่วโมงการใชงานอาจจะสั้นลง ขึ้นอยูกับ
การเขารหัสและเง�อนไขการใชงาน
เวลาในการชารจไฟ:
หูฟงประมาณ 1.5 ชั่วโมง
(สามารถเลนเพลงนานถึง 70 นาที หลังจากทำการชารจไฟแลว
15 นาที) (หูฟง)
ประมาณ 3 ชั่วโมง (เคสหูฟง)
ขอควรทราบ: จำนวนชั่วโมงการชารจไฟอาจจะแตกตางกันขึ้น
อยูกับเง�อนไขการใชงาน
อุณหภูมิขณะชารจไฟ: 5 oC ถึง 35 oC

เคร�องรับสัญญาณ

ชนิด: Closed, Dynamic
ไดรเวอร: 6 มม.

ไมโครโฟน

ชนิด: Electret condenser
ทิศทาง: รับเสียงรอบทิศทาง
ชวงคล�นความถี่ที่มีประสิทธิภาพ: 50 Hz – 8,000 Hz

ระบบพื้นฐานสำหรับการชารจไฟแบตเตอรี่
ดวยการใช USB
ตัวแปลงไฟ AC USB

สายตัวแปลงไฟ AC USB ที่มีจำหน�ายทั่วไปใหกำลังไฟมากกวา
0.5 A (500 mA)

เคร�องคอมพิวเตอรสวนบุคคล

(ณ เดือนมกราคม 2561)
เคร�องคอมพิวเตอรสวนบุคคลตองทำการติดตั้งดวยระบบปฏิบัติการ
และพอรท USB ตอไปนี้

ระบบปฏิบัติการ:

(เม�อใชระบบ Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
(เม�อใชระบบ Mac)
Mac OS X (เวอรชั่น 10.9 หรือลาสุด)
การออกแบบและขอมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

