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ระบบเครื่องเสียงสวนบุคคล
Personal Audio System

คลื่นไมโครเวฟที่ปลอยออกมาจากอุปกรณ BLUETOOTH อาจสงผลตอการทํางาน
ของอุปกรณการแพทยอิเล็กทรอนิกส ปดระบบและอุปกรณ BLUETOOTH ในสถานที่
ตอไปนี้ เพราะอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
 สถานที่ที่มีกาซไวไฟ, ในโรงพยาบาล, รถไฟ, เครื่องบิน หรือสถานีบริการนํ้ามัน
 เมื่ออยูใกลประตูอัตโนมัติหรือสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
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เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ภาษาไทย
กอนใชงานระบบนี้ โปรดอานคูมือฉบับนี้อยางละเอียดถี่ถวนและเก็บไวเพื่อใชอางอิง
ในคราวถัดไป

คําเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต หามปลอยใหอุปกรณชิ้นนี้
ถูกนํ้าฝนหรือความชื้น
เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม หามปดชองระบายของอุปกรณชิ้นนี้ดวยหนังสือพิมพ,
ผาปูโตะ, ผามาน เปนตน หามวางแหลงเปลวไฟ เชน เทียนที่ติดไฟ ไวบนอุปกรณ
ชิ้นนี้
เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต หามไมใหนํ้าหยดหรือกระเซ็นใส
อุปกรณชิ้นนี้ หามวางสิ่งของที่มีของเหลว เชน แจกัน ไวบนอุปกรณชิ้นนี้
หามติดตั้งอุปกรณชิ้นนี้ไวในที่ที่คับแคบ เชน ชั้นวางหนังสือ หรือตูแบบบิลทอิน
หามปลอยใหแบตเตอรี่หรืออุปกรณที่ใสแบตเตอรี่ไวสัมผัสกับความรอนสูง เชน
แสงแดด, ไฟ หรือในทํานองเดียวกัน
ควรถอดปลั๊กสายไฟเพื่อตัดการเชื่อมตอเครื่องจากแหลงจายไฟเสมอ และเชื่อมตอ
เครื่องเขากับเตารับ AC ที่เขาถึงไดโดยงาย หากทานพบความผิดปกติในตัวเครื่อง
ใหถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตารับ AC ในทันที
แมวาจะปดการทํางานของระบบแลว กระแสไฟจะยังไมถูกตัดการเชื่อมตอหากระบบ
ยังคงเชื่อมตออยูกับเตารับ AC











ขอควรระวัง

ทานไดรับทราบแลววาการเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไมไดรับอนุญาตไว
อยางชัดเจนในคูมือฉบับนี้อาจทําใหสิทธิ์ในการใชงานอุปกรณชิ้นนี้ของทานเปนโมฆะ
เครื่องหมาย CE จะมีผลบังคับใชเฉพาะในประเทศที่มีการบังคับใชตามกฎหมาย
เทานั้น สวนใหญแลวเปนกลุมประเทศใน EEA (เขตเศรษฐกิจยุโรป)








อะแด็ปเตอร AC จะมีเครื่องหมายขอควรระวังกํากับไว
สัญลักษณนี้มีไวเพื่อเตือนผูใชงานตระหนักถึงแรงเคลื่อนไฟฟาที่เปน
อันตรายที่ไมมีฉนวน ซึ่งอยูภายในตัวผลิตภัณฑและอาจมีปริมาณมาก
เพียงพอที่จะทําใหบุคคลไดรับอันตรายจากไฟฟาช็อตได
สัญลักษณนี้มีไวเพื่อเตือนใหผูใชงานตระหนักถึงคําแนะนําในการใชงาน
และการบํารุงรักษา (การซอมบํารุง) ที่สําคัญซึ่งระบุไวในคูมือฉบับนี้
ที่ใหพรอมกับอุปกรณ

ขอควรระวัง

แผนปายประจําเครื่องที่ระบุเครื่องหมายการคาของ Sony หมายเลขรุน และกําลัง
ไฟฟาจะอยูที่พื้นดานลางของระบบ
หมายเลข MAC address จะระบุไวที่ตัวเครื่องดานลางของระบบ
 กอนการใชงานระบบนี้ ควรตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาการใชงานของระบบนี้วา
ตรงกับของแหลงจายไฟในพื้นที่ของทานหรือไม

สถานที่จําหนาย

แรงเคลื่อนไฟฟาการใชงาน

ทุกประเทศ/พื้นที่

100 โวลต – 240 โวลต AC, 50 เฮิรตซ/
60 เฮิรตซ

หมายเหตุเกี่ยวกับอะแด็ปเตอร AC






เมื่อตอหรือปลดการเชื่อมตออะแด็ปเตอร AC ใหปดระบบเครื่องเสียงกอน
ดําเนินการดังกลาว มิฉะนั้น อุปกรณอาจทํางานผิดปกติได
โปรดใชงานเฉพาะอะแด็ปเตอร AC ที่ใหมาเทานั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
ตอระบบเครื่องเสียง หามใชงานอะแด็ปเตอร AC ตัวอื่น

ขั้วปลั๊ก
เสียบปลั๊กอะแด็ปเตอร AC เขากับเตาเสียบผนังที่อยูใกล (สายไฟหลัก) หากเกิด
ปญหาใดๆ ใหถอดปลั๊กอะแด็ปเตอรออกจากเตาเสียบที่ผนัง (สายไฟหลัก) ในทันที
อยาติดตั้งอะแด็ปเตอร AC ในพื้นที่แคบ อยางเชน ตูหนังสือหรือชั้นวางของ
แบบติดตั้งในผนัง
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาลัดวงจร ระวังอยาใหอะแด็ปเตอร
AC โดนน้ําหยดหรือน้ํากระเซ็นใส และอยาวางวัตถุที่มีน้ําบรรจุอยู อยางเชน แจกัน
บนอะแด็ปเตอร AC

เกี่ยวกับการติดตั้ง



หามติดตั้งลําโพงในตําแหนงเอียง
หามวางระบบนี้ไวในสถานที่ที่ใกลกับแหลงความรอน หรือในที่ที่สัมผัสกับแสงแดด
โดยตรง, ฝุนปริมาณมาก, ความชื้น, นํ้าฝน หรือแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

เกี่ยวกับการใชงาน


หามสอดสิ่งของขนาดเล็กใดๆ เขาไปในชองตอหรือชองระบายที่ดานหลังของระบบ
ระบบอาจลัดวงจรหรือทํางานผิดปกติ

เกี่ยวกับการทําความสะอาด


หามใชแอลกอฮอล, เบนซิน หรือทินเนอรในการทําความสะอาดตัวเครื่อง

อื่นๆ











เกี่ยวกับความปลอดภัย



เพื่อการใชงานฟงกชัน BLUETOOTH อุปกรณ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมตอจะตอง
มีโปรไฟลเชนเดียวกับของระบบ
ควรจําไววา แมวาจะมีโปรไฟลที่เหมือนกัน แตตัวอุปกรณอาจมีฟงกชันที่ตางกันไป
ตามขอมูลจําเพาะของแตละอุปกรณ
เสียงที่ดังขึ้นจากระบบอาจจะชากวาเสียงที่ดังมาจากอุปกรณ BLUETOOTH
เล็กนอยในระหวางการสนทนาโทรศัพทหรือการรับฟงเพลง เนื่องจากเปนลักษณะ
เฉพาะของเทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH
ระบบนี้รองรับการทํางานดานความปลอดภัยตามมาตรฐาน BLUETOOTH เพื่อการ
เชื่อมตอที่ปลอดภัยเมื่อใชงานเทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH แตความปลอดภัย
อาจไมเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาเชนกัน ควรระมัดระวังเมื่อสื่อสารโดยใช
เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH
ทางเราจะไมรับผิดชอบกับขอมูลที่รั่วไหลในระหวางการสื่อสาร BLUETOOTH
อุปกรณที่มีฟงกชัน BLUETOOTH จะตองสอดคลองกับมาตรฐาน BLUETOOTH
ที่กําหนดไวโดย Bluetooth SIG และไดรับการยืนยันความถูกตอง แมวาอุปกรณ
ที่เชื่อมตอจะสอดคลองกับมาตรฐาน BLUETOOTH ตามที่ระบุไว อุปกรณบางตัว
อาจไมสามารถเชื่อมตอหรือทํางานไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติหรือ
ขอมูลจําเพาะของอุปกรณดังกลาว
เสียงรบกวนและเสียงขามอาจดังขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณ BLUETOOTH ที่
เชื่อมตออยูกับระบบ, สภาพแวดลอมของการสื่อสาร หรือสภาพแวดลอมขณะที่
ใชงาน

หากทานมีขอสงสัยหรือปญหาเกี่ยวกับระบบนี้ซึ่งไมไดระบุไวในคูมือฉบับนี้
โปรดเขารับคําปรึกษาจากตัวแทนจําหนายของ Sony ในพื้นที่ของทาน
เมื่อตองการทิ้งหรือสงตอระบบนี้ ตรวจสอบใหแนใจวาไดทําการรีเซ็ตคาทั้งหมด
เปนคาตั้งจากโรงงานเรียบรอยแลว






SONY, Sony Entertainment Network และโลโกตางๆ เปนเครื่องหมายการคา
ของ Sony Corporation
Windows, โลโก Windows และ Windows Media เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ
ผลิตภัณฑชิ้นนี้ไดรับการคุมครองตามสิทธิ์ที่วาดวยทรัพยสินทางปญญาของ
Microsoft Corporation หามดําเนินการใชงานหรือเผยแพรเทคโนโลยีดังกลาวออก
สูภายนอกผลิตภัณฑนี้โดยไมไดรับอนุญาตจาก Microsoft หรือจากตัวแทนที่มี
อํานาจของ Microsoft
Pandora, โลโก Pandora รูปลักษณโดยรวมของ Pandora เปนเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Pandora Media, Inc. ซึ่งใชงานตามที่ได
รับอนุญาต
Spotify และโลโก Spotify ตางๆ เปนเครื่องหมายการคาของ Spotify Group
Apple, โลโก Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch,
iTunes, Mac และ OS X เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ App Store เปนเครื่องหมายบริการ
ของ Apple Inc.
คําวา “Made for iPod”, “Made for iPhone” และ “Made for iPad” มีความหมายวา
เปนอุปกรณไฟฟาที่ไดรับการออกแบบมาใหเชื่อมตอกับ iPod, iPhone หรือ iPad
ตามลําดับและไดรับการรับรองโดยผูพัฒนาวาตรงตามมาตรฐานการใชงานของ
Apple Apple จะไมรับผิดชอบตอการใชงานอุปกรณนี้หรือตอการรับรองดานความ
ปลอดภัยและมาตรฐานที่เปนขอบังคับ โปรดจําไววาการใชงานอุปกรณนี้กับ iPod,
iPhone หรือ iPad อาจมีผลตอประสิทธิภาพการใชงานแบบไรสาย
Macintosh และ Mac OS เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นๆ
“
” เปนเครื่องหมายการคาของ Wi-Fi Alliance
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® และ Wi-Fi Alliance® เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ และ Wi-Fi Protected Setup™ เปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
DLNA™, โลโก DLNA และ DLNA CERTIFIED™ เปนเครื่องหมายการคา,
เครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายรับรองของ Digital Living Network Alliance
© 2013 CSR plc และกลุมบริษัทในเครือ
เครื่องหมาย aptX® และโลโก aptX เปนเครื่องหมายการคาของ CSR plc หรือของ
บริษัทหนึ่งในกลุมบริษัทในเครือ และอาจจดทะเบียนในเขตอํานาจศาลมากกวา
หนึ่งเขตขึ้นไป
“S-Master” เปนเครื่องหมายการคาของ Sony Corporation
ClearAudio+ และ
เปนเครื่องหมายการคาของ Sony
Corporation
“DSEE” และ
เปนเครื่องหมายการคาของ Sony Corporation
เทคโนโลยีและสิทธิบัตรการเขารหัสเสียงแบบ MPEG Layer-3 ไดรับอนุญาตจาก
Fraunhofer IIS และ Thomson
เครื่องหมายคําวา BLUETOOTH® และโลโกตางๆ ครอบครองโดย Bluetooth SIG,
Inc. และการใชงานเครื่องหมายดังกลาวในลักษณะใดๆ โดย Sony Corporation อยู
ภายใตใบอนุญาต เครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาอื่นๆ เปนของผูครอบครอง
แตละราย
เครื่องหมาย N เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ NFC
Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ
Google Play และ Android เปนเครื่องหมายการคาของ Google Inc.
“Xperia” และ “Xperia Tablet” เปนเครื่องหมายการคาของ Sony Mobile
Communications AB
WALKMAN® และโลโก WALKMAN® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Sony
Corporation
ชื่อของระบบและชื่อของผลิตภัณฑที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยทั่วไปแลว
เปนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของผูผลิตรายนี้
™ และเครื่องหมาย ® จะถูกละเวนไวในคูมือฉบับนี้

เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH คือ?

เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH เปนเทคโนโลยีไรสายระยะสั้นที่สามารถทําการ
สื่อสารขอมูลแบบไรสายระหวางอุปกรณดิจิตอลได เชน คอมพิวเตอร และกลองดิจิตอล
เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH จะทํางานภายในระยะประมาณ 10 เมตร
โดยเชื่อมตออุปกรณ 2 ตัว ตามขั้นตอนทั่วไป แตอุปกรณบางชนิดสามารถเชื่อมตอกับ
อุปกรณหลายตัวในครั้งเดียว
ทานไมจําเปนตองใชสายเพื่อการเชื่อมตอ หรือหันหนาอุปกรณเขาหากันเชนเดียวกับ
วิธีการของเทคโนโลยีอินฟาเรด ตัวอยางเชน ทานสามารถใชอุปกรณที่อยูในกระเปา
ถือหรือกระเปาเสื้อได
มาตรฐาน BLUETOOTH เปนมาตรฐานระดับสากลที่ไดรับการรับรองจากหลายพัน
บริษัททั่วโลก และมีหลายบริษัททั่วโลกที่ใชงานอยู

ระยะการสื่อสารสูงสุด

ระยะการสื่อสารสูงสุดอาจลดลงเมื่ออยูในสภาวะตอไปนี้
 มีสิ่งกีดขวาง เชน บุคคล, โลหะ หรือผนังอยูระหวางระบบและอุปกรณ
BLUETOOTH
 มีอุปกรณ LAN ไรสายทํางานอยูใกลกับระบบ
 มีไมโครเวฟทํางานอยูใกลกับระบบ
 มีอุปกรณที่สามารถสรางรังสีแมเหล็กไฟฟาอยูทํางานอยูใกลกับระบบ

การรบกวนจากอุปกรณอื่นๆ

เนื่องจากอุปกรณ BLUETOOTH และ LAN ไรสาย (IEEE802.11b/g/n) ใชคลื่นความถี่
เดียวกัน การรบกวนจากไมโครเวฟอาจเกิดขึ้นได และสงผลใหความเร็วในการสื่อสาร
ลดลง, มีเสียงรบกวน หรือขาดการเชื่อมตอหากใชงานระบบใกลกับอุปกรณ LAN
ไรสาย ในกรณีดังกลาว ใหดําเนินการดังนี้
 ใชงานระบบใหหางจากอุปกรณ LAN ไรสายอยางนอย 10 เมตร
 หากใชงานระบบภายในระยะ 10 เมตร จากอุปกรณ LAN ไรสาย ใหปดอุปกรณ
LAN ไรสายดังกลาว

ขอมูลสําหรับเครื่องขยายเสียง
กําลังขับและความเพี้ยนของเสียงโดยรวม:
กําลังขับ (กระแส)
การใชงานอะแด็ปเตอร AC
ลําโพงแบบครอบคลุมทุกชวงเสียง: 8 วัตต + 8 วัตต (ความเพี้ยนของเสียง 1% ,
1 กิโลเฮิรทซ, 8 Ω)
ซับวูฟเฟอร: 16 วัตต (ความเพี้ยนของเสียง 1%, 100 เฮิรทซ, 4 Ω)
การใชงานแบตเตอรี่
ลําโพงแบบครอบคลุมทุกชวงเสียง: 3 วัตต + 3 วัตต (ความเพี้ยนของเสียง 1% ,
1 กิโลเฮิรทซ, 8 Ω)
ซับวูฟเฟอร: 6 วัตต (ความเพี้ยนของเสียง 1%, 100 เฮิรทซ, 4 Ω)

ขอมูลสําหรับเครือขาย

รุนที่สามารถทํางานรวมกับ iPhone/iPad/iPod
รุนที่สามารถใชงานได

AirPlay

BLUETOOTH

iPhone 5s





iPhone 5c





iPhone 5





iPhone 4s





iPhone 4





iPhone 3GS





iPad Air*





iPad mini พรอมจอแสดงผล
เรตินา*





iPad (รุนที่ 4)*





iPad mini*





iPad (รุนที่ 3)*





iPad 2*





iPad*





iPod touch (รุนที่ 5)





iPod touch (รุนที่ 4)





iPod touch (รุนที่ 3)*





iPod nano (รุนที่ 7)*



ตั้งแตมกราคม 2557
* แอพพลิเคชัน “SongPal” ไมรองรับ iPod touch (รุนที่ 3) หรือ iPod nano
แอพพลิเคชัน “SongPal” ไมรองรับ iPad (ตั้งแตมกราคม 2557)
AirPlay สามารถทํางานกับ iPhone, iPad และ iPod touch ที่มี iOS 4.3.3 หรือ
รุนลาสุด, Mac ที่มี OS X Mountain Lion, และ Mac และ PC ที่มี iTunes 10.2.2
หรือรุนลาสุด

หมายเหตุ

Sony จะไมแสดงความรับผิดชอบตอกรณีของขอมูลที่บันทึกลงใน iPhone/iPad/iPod
สูญหายหรือเสียหายเมื่อใชงาน iPhone/iPad/iPod ที่เชื่อมตออยูกับระบบนี้

การทิ้งระบบเครื่องเสียง

เพื่อเปนการปกปองสิ่งแวดลอม ใหนํากอนแบตเตอรี่ในตัวแบบลิเธียมไอออนออกจาก
ระบบเครื่องเสียง
กอนนําแบตเตอรี่ออก ใหใชประจุไฟในแบตเตอรี่จนหมดโดยการถอดอะแด็ปเตอร AC
ออก และใชงานระบบเครื่องเสียงจากพลังงานแบตเตอรี่เพียงอยางเดียว
นําแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนออกไวสําหรับการรีไซเคิล
หามเปดชองใสแบตเตอรี่ ยกเวนเมื่อทิ้งระบบเครื่องเสียง
1 ปดระบบเครื่องเสียง และถอดอะแด็ปเตอร AC ออก
2 ถอดแยกฝาหลังของระบบเครื่องเสียงเพื่อนํากอนแบตเตอรี่ออก



มาตรฐานที่รองรับ



IEEE 802.11 b/g (WEP 64 บิต, WEP 128 บิต, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/
WPA2-PSK (TKIP))




ความถี่คลื่นวิทยุ

ถอดปลอกยางทั้ง 6 ตัว ที่บริเวณดานลางของระบบออก
ถอดสกรูออก 6 ตัว
ถอดฝาครอบออก
ถอดปลั๊กขั้วตอออกจากระบบเครื่องเสียง
ถอดแบตเตอรี่ออก

2.412 – 2.472 กิกะเฮิรทซ (ยานความถี่ ISM 2.4 กิกะเฮิรทซ, ชองสัญญาณ 13) /
ชองสัญญาณที่ 1 – ชองสัญญาณที่ 13

ขอมูลสําหรับ BLUETOOTH
กําลังขับ

ขอมูลจําเพาะสําหรับ BLUETOOTH กําลังสงในระดับที่ 2

ระยะการสื่อสารสูงสุด

ที่ระดับสายตา 10 เมตร*1

ความถี่คลื่นวิทยุ

ยานความถี่ 2.4 กิกะเฮิรทซ (2.4000 – 2.4835 กิกะเฮิรทซ)

ระบบการสื่อสาร

ขอมูลจําเพาะสําหรับ BLUETOOTH เวอรชัน 3.0

รูปแบบที่สามารถทํางานรวมกับ BLUETOOTH*2

A2DP (รูปแบบการสงขอมูลเสียงขั้นสูง) / AVRCP (รูปแบบการควบคุมภาพและเสียง
ระยะไกล)

การเขารหัสที่รองรับ*3

SBC (การเขารหัสเสียงแบบแบงยานความถี่)*4 / AAC*5 / aptX

การสงผานแบนดวิดท (A2DP)

20 – 20,000 เฮิรทซ (ที่มีการสุมความถี่ 44.1 กิโลเฮิรทซ)
*1 ระยะการทํางานแทจริงอาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน
สิ่งกีดขวางระหวางอุปกรณ, สนามแมเหล็กของเครื่องไมโครเวฟ, ไฟฟาสถิต,
ความไวในการรับสัญญาณ, ประสิทธิภาพของสายอากาศ, ระบบปฏิบัติการ,
โปรแกรมใชงานของซอฟตแวร เปนตน
2
* รูปแบบมาตรฐานของ BLUETOOTH จะบงบอกถึงวัตถุประสงคหลักของการสื่อสาร
BLUETOOTH ระหวางอุปกรณ
*3 การเขารหัส: การบีบอัดสัญญาณเสียงและฟอรแมตการแปลง
*4 การเขารหัสเสียงแบบแบงยานความถี่
*5 การเขารหัสเสียงขั้นสูง

ขอมูลทั่วไป
AUDIO IN (สัญญาณเสียงเขา)

ชองตอมินิสเตอริโอแบบอนาล็อก Φ 3.5 มม.

พอรตเครือขาย

10BASE-T/100BASE-TX (ขั้วสัญญาณเสียง)

DC OUT

ชองตอ USB ชนิด A (สําหรับการชารจแบตเตอรี่ของอุปกรณที่เชื่อมตออยู) (5 โวลต
สูงสุดที่ 1.5 แอมป: ระบุไวในปายที่ดานลางของระบบ)

พลังงาน

DC 18 โวลต (โดยใชอะแด็ปเตอร AC ที่ใหมาเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC 100 โวลต
– 240 โวลต, 50 เฮิรทซ/60 เฮิรทซ) หรือใชแบตเตอรี่ในตัวแบบลิเธียมไอออน

อายุการใชงานของแบตเตอรี่ในตัวแบบลิเธียมไอออน (เมื่อสวิตช
NETWORK OFF/ON อยูที่ OFF)
ประมาณ 6 ชั่วโมง

อายุการใชงานของแบตเตอรี่ในตัวแบบลิเธียมไอออน (เมื่อสวิตช
NETWORK OFF/ON อยูที่ ON)
ประมาณ 3 ชั่วโมง

อุณหภูมิในการทํางาน
5 °C ถึง 35 °C

ขนาด (กวาง/สูง/ลึก) (รวมสวนที่ยื่นออกมาและสวนควบคุม)
ประมาณ 300 มม. × 132 มม. × 60 มม.

นํ้าหนัก

ประมาณ 1.9 กิโลกรัม

อุปกรณเสริมที่ใหมา:

สายไฟ AC (1) / อะแด็ปเตอร AC (AC-E1826L) (1) / คูมือแนะนําเบื้องตน
“เพลิดเพลินกับเสียงเพลงผานเครือขาย Wi-Fi ของทาน” / คูมืออางอิง (ฉบับนี้)
รูปแบบและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ

หมายเหตุ


ระวังอยาใหฝาครอบสายไฟเสียหายจากการใชเหล็กคีบ เมื่อทานถอดแบตเตอรี่
ออกจากระบบ

English
Before operating the system, please read this guide thoroughly and
retain it for future reference.

WARNING

ˎˎWALKMAN® and WALKMAN® logo are registered trademarks of
Sony Corporation.
ˎˎThe system names and product names indicated in this manual are
generally the trademarks or registered trademarks of the
manufacturer.
™ and ® marks are omitted in this manual.

Dimensions (w/h/d) (including projecting parts and
controls)
Approx. 300 mm × 132 mm × 60 mm

Mass
Approx. 1.9kg

Supplied accessories:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this
apparatus to rain or moisture.
To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the
apparatus with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not place
the naked flame sources such as lighted candles on the apparatus.
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this
apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled
with liquids, such as vases, on the apparatus.
Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase
or built-in cabinet.
Do not expose batteries or apparatus with battery installed to an
excessive heat such as sunshine, fire or the like.
As the main plug is used to disconnect the system from the mains,
connect the system to an easily accessible AC outlet. Should you
notice an abnormality in the system, disconnect the main plug from
AC outlet immediately.
The system is not disconnected from the mains as long as it is
connected to the AC outlet, even if the system itself has been turned
off.

CAUTION
You are cautioned that any changes or modifications not
expressly approved in this manual could void your authority to
operate this equipment.
The validity of the CE marking is restricted to only those countries
where it is legally enforced, mainly in the countries EEA (European
Economic Area).

What is BLUETOOTH wireless
technology?
BLUETOOTH wireless technology is a short-range wireless technology
that enables wireless data communication between digital devices,
such as a computer and digital camera. BLUETOOTH wireless
technology operates within a range of about 10 m.
Connecting two devices as necessary is common, but some devices
can be connected to multiple devices at the same time.
You do not need to use a cable for connection, nor is it necessary for
the devices to face one another, such is the case with infrared
technology. For example, you can use such a device in a bag or
pocket.
BLUETOOTH standard is an international standard supported by
thousands of companies all over the world, and employed by various
companies worldwide.

AC power cord (1) / AC adaptor (AC-E1826L) (1) / Start Guide “Enjoy
Music over Your Wi-Fi Network” / Reference Guide (this document)
Design and specifications are subject to change without notice.

Compatible iPhone/iPad/iPod models
AirPlay

BLUETOOTH

iPhone 5s





iPhone 5c





iPhone 5





iPhone 4s





iPhone 4





iPhone 3GS





iPad Air*





iPad mini with Retina
display*





iPad (4th generation)*





iPad mini*





iPad (3rd generation)*





Interference from other devices

iPad 2*





Because BLUETOOTH devices and wireless LAN (IEEE802.11b/g) use
the same frequency, microwave interference may occur and resulting
in communication speed deterioration, noise, or invalid connection if
the system is used near a wireless LAN device. In such a case,
perform the following.
ˋˋUse the system at least 10 m away from the wireless LAN device.
ˋˋIf the system is used within 10 m of a wireless LAN device, turn
off the wireless LAN device.

iPad*





iPod touch (5th generation)





iPod touch (4th generation)





iPod touch
(3rd generation)*





Maximum communication range
Maximum communication range may shorten under the following
conditions.
ˋˋThere is an obstacle such as a person, metal, or wall between the
system and BLUETOOTH device.
ˋˋA wireless LAN device is in use near the system.
ˋˋA microwave oven is in use near the system.
ˋˋA device that generates electromagnetic radiation is in use near
the system.

Compatible model

iPod nano (7th generation)*

Interference to other devices

The Caution Marking is put on the AC adaptor.
This symbol is intended to alert the user to the presence
of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s
enclosure that may be of sufficient magnitude to
constitute a risk of electric shock to persons.
This symbol is intended to alert the user to the presence
of important operating and maintenance (servicing)
instructions in the literature accompanying the appliance.

Precautions
On safety
The nameplate indicating Sony trademark, model number and
electrical rating is located on the bottom exterior of this system.
The MAC address is located on the bottom exterior of this system.
ˎˎBefore operating the system, be sure that the operating voltage of
the system is identical with that of your local power supply.

Where purchased

Operating voltage

All countries/regions

100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Notes on the AC adaptor
ˎˎWhen connecting or disconnecting the AC adaptor, turn off the
system beforehand. Otherwise, it may cause malfunction.
ˎˎUse only the supplied AC adaptor. To avoid damaging the system,
do not use any other AC adaptor.

Polarity of the plug
ˎˎPlug the AC adaptor into a nearby wall outlet (mains). In the case
of a problem, unplug it from the wall outlet (mains) immediately.
ˎˎDo not install the AC adaptor in a confined space, such as a
bookcase or built-in cabinet.
ˎˎTo reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the AC
adaptor to dripping or splashing, and do not place objects filled
with liquids, such as vases, on the AC adaptor.

On placement
ˎˎDo not set the system in an inclined position.
ˎˎDo not leave the system in a location near heat sources, or in a
place subject to direct sunlight, excessive dust, moisture, rain or
mechanical shock.

On operation
ˎˎDo not insert any small objects, etc., into the jacks or ventilation
hole on the rear of the system. The system may short out or
malfunction.

On cleaning
ˎˎDo not use alcohol, benzine, or thinner to clean the cabinet.

Others
ˎˎIf you have any questions or problems concerning this system that
are not covered in this manual, please consult your nearest Sony
dealer.
ˎˎWhen disposing of or giving away this system, make sure to
initialize it to reset all settings to the factory defaults.

On Copyrights
ˎˎSONY, Sony Entertainment Network and the logos are trademarks
of Sony Corporation.
ˎˎWindows, the Windows logo, and Windows Media are either
registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in
the United States and/or other countries.
ˎˎThis product is protected by certain intellectual property rights of
Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology
outside of this product is prohibited without a license from
Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.
ˎˎPandora, the Pandora logo, and the Pandora trade dress are
trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc., used
with permission.
ˎˎSpotify and Spotify logos are trademarks of the Spotify Group.
ˎˎApple, the Apple logo, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod
touch, iTunes, Mac, and OS X are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries. App Store is a service
mark of Apple Inc.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that
an electronic accessory has been designed to connect specifically
to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the
developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with
safety and regulatory standards. Please note that the use of this
accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless
performance.
ˎˎMacintosh and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in
the U.S. and other countries.
” is a mark of the Wi-Fi Alliance.
ˎˎ“
ˎˎWi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® and Wi-Fi Alliance® are registered
marks of the Wi-Fi Alliance.
ˎˎWi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ and Wi-Fi Protected Setup™ are
marks of the Wi-Fi Alliance.
ˎˎDLNA™, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks,
service marks, or certification marks of the Digital Living Network
Alliance.
ˎˎ© 2013 CSR plc and its group companies.
The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or
one of its group companies and may be registered in one or more
jurisdictions.
ˎˎ“S-Master” is a trademark of Sony Corporation.
are trademarks of Sony
ˎˎClearAudio+ and
Corporation.
are trademarks of Sony Corporation.
ˎˎ“DSEE” and
ˎˎMPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from
Fraunhofer IIS and Thomson.
ˎˎThe BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation
is under license. Other trademarks and trade names are those of
their respective owners.
ˎˎThe N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum,
Inc. in the United States and in other countries.
ˎˎGoogle Play and Android are trademarks of Google Inc.
ˎˎ“Xperia” and “Xperia Tablet” are trademarks of Sony Mobile
Communications AB.

Microwaves emitting from a BLUETOOTH device may affect the
operation of electronic medical devices. Turn off the system and
other BLUETOOTH devices in the following locations, as it may cause
an accident.
ˋˋwhere inflammable gas is present, in a hospital, train, airplane, or
a gas station
ˋˋnear automatic doors or a fire alarm

Notes
ˎˎTo be able to use the BLUETOOTH function, the BLUETOOTH device
to be connected requires the same profile as the system’s.
Note also that even if the same profile exists, devices may vary in
function depending on their specifications.
ˎˎDue to the characteristic of BLUETOOTH wireless technology, the
sound played on the system is slightly delayed from the sound
played on the BLUETOOTH device during talking on the telephone
or listening to the music.
ˎˎThis system supports security capabilities that comply with the
BLUETOOTH standard to provide a secure connection when the
BLUETOOTH wireless technology is used, but security may not be
enough depending on the setting. Be careful when communicating
using BLUETOOTH wireless technology.
ˎˎWe do not take any responsibility for the leakage of information
during BLUETOOTH communication.
ˎˎA device featuring the BLUETOOTH function is required to conform
to the BLUETOOTH standard specified by Bluetooth SIG, and be
authenticated. Even if the connected device conforms to the above
mentioned BLUETOOTH standard, some devices may not be
connected or work correctly, depending on the features or
specifications of the device.
ˎˎNoise or sound skips may occur depending on the BLUETOOTH
device connected with the system, the communication
environment or the usage environment.


as of January, 2014

* The “SongPal” application does not support iPod touch (3rd
generation) or iPod nano. The “SongPal” application does not
support iPad (as of January, 2014).
AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or
later, Mac with OS X Mountain Lion, and Mac and PC with iTunes
10.2.2 or later.

Note
Sony cannot accept responsibility in the event that data recorded to
iPhone/iPad/iPod is lost or damaged when using an iPhone/iPad/
iPod connected to this system.

Disposing of the System
For environment protection, remove the built-in lithium-ion battery
pack from the system.
Before removing the battery, drain the battery by removing the AC
adaptor and using the system only with the battery.
Take out the lithium-ion battery for recycling.
Do not open the cabinet other than when disposing of the
system.

1 Turn off the system and remove the AC adaptor.
2 Detach the cover of the rear of the system to remove the battery
pack.






Remove the 6 rubber covers from the bottom of the system.
Remove the 6 screws.
Remove the cover.
Remove the connector plug from the system.
Remove the battery.

Specifications
Section for Speaker
Speakers
Full range speaker: Approx. 46 mm diameter × 2 /
Subwoofer: Approx. 62 mm diameter × 1

Section for Amplifier
POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION:
Power Output (reference)
Using AC adaptor
Full range speaker: 8W+8W (at 1% harmonic distortion, 1 kHz, 8 Ω)
Subwoofer: 16W (at 1% harmonic distortion, 100 Hz, 4 Ω)
Using battery
Full range speaker: 3W+3W (at 1% harmonic distortion, 1 kHz, 8 Ω)
Subwoofer: 6W (at 1% harmonic distortion, 100 Hz, 4 Ω)

Section for Network
Compatible standards
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/
WPA2-PSK (TKIP))

Radio frequency
2.412 GHz – 2.472 GHz (2.4 GHz ISM Band, 13 Channels) / Channel 1
– Channel 13

Section for BLUETOOTH
Output
BLUETOOTH Specification Power Class 2

Maximum communication range
Line of sight Approx. 10 m*1

Radio frequency
2.4 GHz band (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)

Communication System
BLUETOOTH Specification Version 3.0

Compatible BLUETOOTH Profiles*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) / AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile)

Supported codec*3
SBC (Subband Codec)*4 / AAC*5 / aptX

Transmission bandwidth (A2DP)
20 Hz – 20,000 Hz (with 44.1 kHz sampling)
*1 The actual range will vary depending on factors such as obstacles
between devices, magnetic fields around a microwave oven, static
electricity, reception sensitivity, aerial’s performance, operating
system, software application, etc.
*2 BLUETOOTH standard profiles indicate the purpose of BLUETOOTH
communication between devices.
*3 Codec: Audio signal compression and conversion format
*4 Subband Codec
*5 Advanced Audio Coding

General
AUDIO IN
ANALOG Φ 3.5 mm stereo mini jack

Network port
10BASE-T/100BASE-TX (Auto Polarity)

DC OUT
USB jack Type A (for charging the battery of a connected device) (5 V,
Max. 1.5 A: labeled on bottom of system)

Power
DC 18V (using the supplied AC adaptor connected to AC 100V-240V,
50Hz/60Hz power supply) or, using built in lithium-ion battery

Usage life of lithium-ion battery (when the NETWORK OFF/
ON switch is OFF)
Approx. 6 hours

Usage life of lithium-ion battery (when the NETWORK OFF/
ON switch is ON)
Approx. 3 hours

Operating temperature
5 °C to 35 °C

Note
ˎˎBe careful not to damage the cord cover with metallic tweezers,
etc. when you remove the battery pack from the system.

