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คําเตือน
เพื่อลดความเสีย่ งตอไฟไหม อยาปดชองระบายอากาศของ
อุปกรณนี้ดวย หนังสือพิมพ, ผาปูโตะ, ผามานฯลฯ
ระวังอยาใหอุปกรณนี้สัมผัสโดนแหลงทีม่ ีเปลวไฟ (อยางเชน
เทียนไขทีจ่ ุดแลว)
เพื่อลดความเสีย่ งตอไฟไหมหรือไฟฟาดูด อยาใหอปุ กรณนี้
ถูกหยดน้ําหรือละอองน้ํา และอยาวางภาชนะบรรจุของเหลวเชน
แจกันดอกไม บนตัวอุปกรณนี้
เนื่องจากสามารถดึงปลั๊กไฟหลักเพื่อตัดเครื่องเสียงออกจาก
แหลงจายไฟหลักได ใหตอเครื่องเสียงเขากับเตาเสียบไฟ AC
ทีเ่ ขาถึงไดงายถาหากทานสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในตัวเครื่องใหถอด
ปลั๊กไฟหลักออกจากเตาเสียบไฟ AC ทันที
อยาติดตั้งเครื่องเสียงในเนื้อทีท่ ี่จํากัด เชน ในชั้นวางหนังสือ
หรือตูติดผนัง
อยาใหแบตเตอรี่ หรือเครื่องเสียงทีม่ ีแบตเตอรี่บรรจุอยู
ถูกความรอนสูง เชน แสงอาทิตย ไฟ หรือของทีม่ ีลักษณะใกลเคียง
ตราบใดที่ยงั ตออยูกบั เตาเสียบไฟ AC ตัวเครื่องจะไมถูกตัดออก
จากแหลงจายไฟหลัก ถึงแมจะปดสวิตชเครื่องแลว

กอนเริม่ ใชงานระบบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางการใชงานระบบ
ตามปกติจะไดรับการซอมแซมโดย Sony ทั้งนี้เปนไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเงื่อนไขการรับประกันของระบบ
อยางไรก็ดี Sony ไมมีสวนรับผิดตอผลที่ตามมาจาก
ความผิดพลาดในการเปดฟง อันเปนเหตุมาจาก
ความเสียหายหรือความผิดปกติของระบบ

แผนเพลงที่ถกู เขารหัสดวยเทคโนโลยีปกปอง
ลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการออกแบบมาใหสามารถเลนแผนเพลง
ที่สอดคลองกับมาตรฐาน Compact Disc (CD) ระยะหลังนี้
มีบริษัทคายเพลงบางแหงไดวางตลาดแผนเพลงหลายชนิด
ที่ถูกเขารหัสดวยเทคโนโลยีปกปองลิขสิทธิ์
พึงระลึกวา ในบรรดาแผนเหลานี้มีบางแผนที่ไมสอดคลอง
กับมาตรฐาน CD และอาจไมสามารถเลนไดกับผลิตภัณฑนี้

หมายเหตุเกี่ยวกับ DualDisc
DualDisc คือผลิตภัณฑแผนดิสกสองหนาซึ่งประกบเนื้อหา
DVD บนหนาหนึ่ง เขากับเนื้อหาเสียงดิจิตอลไวบนอีกหนา
หนึ่ง อยางไรก็ตาม เนื่องจากเนื้อหาดานเสียงไมสอดคลอง
กับมาตรฐาน Compact Disc (CD) จึงไมสามารถรับประกัน
วาจะเลนกับผลิตภัณฑนี้ได

หมายเหตุเกี่ยวกับการเลน DVD
การเลน DVD บางประเภทอาจถูกจํากัดอยางมีนัยยะสําคัญ
โดยผูผลิตซอฟตแวร เนื่องจากระบบนี้เลน DVD ตามเนื้อหา
ในดิสก ดังนั้นการเลนบางประเภทอาจไมสามารถใชงานได

หมายเหตุเกี่ยวกับ DVD สองชั้น
การเลนภาพและเสียงอาจหยุดลงชั่วครู เมื่อมีการสลับชั้น

2TH

รหัสภูมิภาค (DVD VIDEO เทานั้น)
ระบบของทานมีรหัสภูมิภาคพิมพอยูที่ดานหลังของ
ตัวเครื่อง และจะเลนเฉพาะ DVD VIDEO ที่มีรหัสภูมิภาค
เหมือนกัน หรือ
เทานั้น (เฉพาะการเลนเทานั้น)

หมายเหตุเกี่ยวกับดิสกทมี่ ีหลายเซสชั่น
ระบบนี้สามารถเลนเซสชั่นบนดิสกไดอยางตอเนื่องเมือ่
บันทึกในรูปแบบเดียวกันกับเซสชั่นแรก เมื่อพบเซสชั่น
ที่บันทึกในรูปแบบที่ตางออกไป เซสชั่นดังกลาวและเซสชั่น
ถัดไปจะไมสามารถเลนได โปรดทราบวา บางเซสชัน
อาจเลนไมได แมวาจะบันทึกเซสชั่นในรูปแบบเดียวกัน
ก็ตาม

3TH
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การเริ่มตนใชงาน

ตําแหนงและฟงกชนั่ ของระบบควบคุม
หมายเหตุ
คูมือนี้อธิบายการใชงานดวยรีโมทเปนหลัก แตการใชงานแบบเดียวกันสามารถทําไดดวยปุม บนตัวเครื่องที่มีชื่อเหมือน
หรือใกลเคียงกันอีกดวย

ตัวเครื่อง (ดานหนา/ดานบน)

6TH

รีโมท

 ตัวเครื่อง: ปุมควบคุม VOLUME

รีโมท: ปุม VOLUME +/–
ใชสําหรับปรับระดับเสียง
 ชองตอ  (หูฟง)

ใชเพื่อเชื่อมตอหูฟง
 พอรต (USB)

ใชเพื่อเชื่อมตออุปกรณ USB (หนา 19)
การเร ิมตนใชงาน

 ปุม / (ไฟหลัก)

ใชสําหรับเปดหรือปดไฟหลักของเครื่อง
 เซ็นเซอรของรีโมท
 ไฟ LED

(BLUETOOTH)
สวางขึ้น หรือกะพริบเพื่อแสดงสถานะการเชื่อมตอ
BLUETOOTH

 ตัวเครื่อง: ปุม FUNCTION/PAIRING

ใชสําหรับเปลี่ยนตนทาง การกดแตละครั้งจะเปน
การเปลี่ยนตนทางไปตามลําดับดังตอไปนี้:
DVD/CD  USB  BT AUDIO  FM 
AUDIO IN
 กดคางไวเพื่อเขาสูโหมดจับคู BLUETOOTH


รีโมท: ปุม DVD/CD/USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN
ใชสําหรับเลือกตนทาง
 ตัวเครื่อง: ปุม  (เลน/หยุดชั่วคราว)
 ปุม / (กอนหนา/ถัดไป)

ใชเพื่อไปยังตําแหนงเริ่มตนของแทร็คหรือไฟล
ปุม TUNING +/–
ใชสําหรับปรับจูนสถานีวิทยุที่ตองการ
รีโมท: ปุม / (กรอถอยหลังอยางรวดเร็ว/
กรอไปขางหนาอยางรวดเร็ว)
ใชเพื่อเลื่อนตําแหนงเลนในแทร็คหรือไฟลไปขางหนา
อยางรวดเร็ว/ถอยหลังอยางรวดเร็ว
รีโมท: ปุม PRESET +/–
ใชเพื่อเรียกดูสถานีที่ตั้งคาไวลวงหนา
 ปุม  (เปด/ปด)

ใชเพื่อเปดและปดถาดใสแผนดิสก 
 หนาจอแสดงผล
 ถาดใสแผนดิสก

ใชเพื่อใสแผนดิสก (หนา 13)

รีโมท: ปุม  (เลน)/ (หยุดชั่วคราว)
ใชเพื่อเริ่มเลน หรือหยุดเลนชั่วคราว
 ปุม  (หยุด)

ใชเพื่อหยุดเลน
 สัญลักษณ N

วางสมารทโฟน/แท็บเล็ตที่ประกอบดวยฟงกชั่น NFC
ใกลกับสัญลักษณนี้เพื่อทําการลงทะเบียน
BLUETOOTH เชื่อมตอ หรือยกเลิกการเชื่อมตอดวย
สัมผัสเดียว (หนา 23)
 ปุม BLUETOOTH MENU

ใชสําหรับเปด หรือปดเมนู BLUETOOTH (หนา 21,
22, 25)
 ปุม EQ

ใชเพื่อเลือกลูกเลนเสียง (หนา 26)
 ปุม AUDIO/SUBTITLE


ใชสําหรับเลือกรูปแบบสัญญาณเสียงเมื่อมีสัญญาณ
เสียงหลายรูปแบบที่สามารถใชงานได

7TH

ใชสําหรับเลือกโหมดรับสัญญาณ FM (แบบโมโน
หรือสเตอริโอ) ในขณะที่ฟงรายการ FM แบบ
สเตอริโอ (หนา 17)
 ใชสําหรับเลือกภาษาของคําบรรยาย เมื่อคําบรรยาย
หลายภาษาสามารถใชงานได (หนา 15)


 ปุม  (ยอนกลับ)/DVD MENU

ใชสําหรับยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนา ในขณะที่
ใชงานรายการไฟล หรือโฟลเดอรที่แสดงอยูบน
หนาจอทีวี
 ใชสําหรับเปดหรือปดเมนู DVD ระหวางการเลน
DVD VIDEO


 MUTING

ใชสําหรับเปดเสียงหรือปดเสียง


DISPLAY
ใชสําหรับแสดงหรือซอนเมนูแบบดึงลงสําหรับการ
คนหาหรือขอมูลเกี่ยวกับการเลนปจจุบัน
เสนใตอักขระ “_” จะปรากฏขึ้นแทนตําแหนงของ
ตัวอักษรที่อานไมได

 ปุม SHIFT

กดคางไวเพื่อใชปุมตัวเลข, TIME , ZOOM  และ
SUBTITLE 
 ปุม SETUP

ใชสําหรับเปด หรือปดเมนูการตั้งคา
 ปุม

(ปอน)
ใชสําหรับยืนยันรายการ

 ปุม ///

ใชสําหรับเลือกรายการ
 ปุม DVD TOP MENU

ใชสําหรับเปดเมนู DVD ดานบน ในขณะที่กําลังเลน
DVD
 ใชสําหรับเปดและปดฟงกชั่น PBC ในขณะที่กําลัง
เลน VIDEO CD ดวยฟงกชั่น PBC


 ปุม ANGLE

ใชสําหรับสลับมุมกลอง เมื่อบันทึก DVD VIDEO
หลายมุม
 ปุม PLAY MODE/ZOOM

ใชสําหรับเลือกโหมดการเลน (หนา 13)
ใชสําหรับเขาสูโหมดการตั้งคาลวงหนาสําหรับวิทยุ
FM (หนา 17)
 ใชสําหรับซูมเขาหรือซูมออกภาพในขณะที่ดู DVD
VIDEO, VIDEO CD, วิดีโอ Xvid หรือภาพ JPEG



8TH

 ปุม MEGA BASS

ใชสําหรับเพิ่มเสียงทุม (หนา 26)
 ปุม TIMER MENU

ใชสําหรับตั้งคาเมนูเวลา (หนา 26)
 ปุม TIME/DIMMER

ใชรวมกับ SHIFT  เพื่อแสดงนาฬิกา ซึ่งจะทํางาน
แมวาจะปดระบบแลวก็ตาม (หนา 12)
 ใชสําหรับเปลี่ยนความสวางของหนาจอแสดงผล 


 ปุม TV INPUT

ใชสําหรับสลับระหวางตนทางเขาของทีวีและแหลง
ตนทางเขาอื่นๆ โปรดทราบวา รีโมทนี้สามารถใชงาน
ไดเฉพาะกับทีวี Sony เทานั้น
ปุม TV / (ไฟหลัก)
ใชสําหรับเปดหรือปดทีวี โปรดทราบวา รีโมทนี้สามารถ
ใชงานไดเฉพาะกับทีวี Sony เทานั้น

ตัวเครื่อง (ดานหลัง)

การเร ิมตนใชงาน

 FM ANTENNA

ตอสายอากาศ FM
หมายเหตุ
 คนหาตําแหนงและทิศทางที่รับสัญญาณไดชัดเจน จากนั้น
ติดตัง้ สายอากาศ FM เขากับพื้นผิวทีม่ ั่นคง (หนาตาง, กําแพง,
ฯลฯ)
 เก็บปลายทีเ่ หลือของสายอากาศ FM แบบลวดดวยเทปกาว
 ชองตอ AUDIO IN และ VIDEO OUT

AUDIO IN:
เชื่อมตออุปกรณเสียงเสริมภายนอกดวยสายตอ
สัญญาณเสียง (ไมไดใหมาดวย)
VIDEO OUT:
เชื่อมตอชองตอวิดีโอเขาของทีวี หรือโปรเจคเตอร
เขากับสายวิดีโอ (ใหมาดวย)
 SPEAKERS

เชื่อมตอลําโพง
 กําลังไฟ~ AC IN (120 – 240 V AC)

เชื่อมตอสายไฟเขากับเตารับติดผนัง


สายอากาศ FM แบบลวด (ตามแนวนอน)



ไปยังลําโพงดานขวา



ไปยังลําโพงดานซาย



สายลําโพง (แดง/)



สายลําโพง (ดํา/)



ไปยังเตารับติดผนัง

9TH

การเตรียมรีโมท

การติดแผนรองลําโพง

ใสแบตเตอรี่ R6 (ขนาด AA) (ไมไดใหมาดวย) จัดขั้วไฟฟา
ใหตรงตามรูปดานลาง

ติดแผนรองลําโพงที่ใหมาที่มุมดานลางแตละดานของลําโพง
เพื่อปองกันไมใหลําโพงลื่นไถล

หมายเหตุเกี่ยวกับการใชงานรีโมท



10TH

ภายใตการใชงานปกติ แบตเตอรี่ควรมีอายุการใชงานประมาณ
หกเดือน
หากทานไมใชงานรีโมทเปนระยะเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่
ออกเพื่อปองกันความเสียหายทีเ่ กิดจากการรั่วและกัดกรอน
ของแบตเตอรี่

การตัง้ คาระบบสี

ตอชองตอวิดีโอเขา เขากับชองตอ VIDEO OUT ของ 
ที่หลังตัวเครื่องโดยใชสายวิดีโอที่ใหมา

หากจําเปน ใหเปลี่ยนระบบสีเปน [PAL] หรือ [NTSC]
หลังจากเชื่อมตอทีวีของทานแลว [PAL] คือคาเริ่มตนจาก
โรงงานของระบบสีสําหรับรุนที่จําหนายใน ยุโรป, รัสเซีย,
โอเชียเนีย, จีน, แอฟริกา และตะวันออกกลาง และ [NTSC]
สําหรับรุนอื่นๆ โปรดทราบวา ฟงกชั่นการตั้งคาระบบสี
ไมสามารถใชงานไดในรุนที่จําหนายใน อเมริกาเหนือ
และลาตินอเมริกา (ยกเวนรุนที่จําหนายในอารเจนตินา)

เมื่อเชื่อมตอเขากับเครื่องเลนวิดีโอ
เชื่อมตอทีวีและเครื่องเลนวิดีโอ โดยใชสายสัญญาณเสียง
(ไมไดใหมาดวย) ตามที่แสดงไวดานลาง

1

กด /  เพื่อเปดระบบ

2

กด SETUP  ในฟงกชั่น DVD/CD

การเร ิมตนใชงาน

การเชือ่ มตอทีวีของทาน

เมนูการตั้งคาจะปรากฏขึ้นบนหนาจอทีวี
เลือกหมวดหมู

เลือกรายการตั้งคา

ทีวี

เครื่องเลนวิดีโอ

ตัวเครื่อง

อยาเชื่อมตอโดยตรง

หากทานเชื่อมตอเครื่องเลนวิดีโอระหวางระบบนี้ และทีวี
ทานอาจประสบกับวิดีโอซอนในขณะที่รับชมสัญญาณวิดีโอ
จากระบบนี้ อยาเชื่อมตอเครื่องเลนวิดีโอระหวางระบบนี้
และทีวี

หมวดหมูการตั้งคา

ตัวเลือก

3

กด /  เพื่อเลือกการตั้งคา [หนาจอ]
จากนั้นกด 

4

กด /  เพื่อเลือก [ระบบโทรทัศน]
จากนั้นกด 

5

กด /  เพื่อเลือก [PAL] หรือ [NTSC]
จากนั้นกด 
กด SETUP เพื่อปดเมนูการตั้งคา

11TH

หมายเหตุ
 หลังจากเปลี่ยนระบบสี การแสดงผลบนหนาจอทีวีอาจหยุดลง
ชั่วครู

การตัง้ คานาฬิกา
1

กด /  เพื่อเปดระบบ

2

กด TIMER MENU 

3

กด /  เพื่อเลือก “CLOCK,” จากนั้นกด

4

กด /  เพื่อตั้งชั่วโมง จากนั้นกด

5

กด /  เพื่อตั้งนาที จากนั้นกด

หากตั้งคานาฬิกาเปนครั้งแรก ใหขามไปยังขั้นตอน
ที่ 4







การตั้งคานาฬิกาเสร็จสิ้น

หมายเหตุ
 การตั้งคานาฬิกาจะถูกรีเซ็ตเมื่อทานถอดสายไฟออกหรือใน
กรณีทเี่ กิดไฟดับ

การแสดงนาฬิกาเมื่อระบบปดอยู
กด TIME/DIMMER  ในขณะที่กด SHIFT คางไว 
นาฬิกาจะแสดงผลนานประมาณ 8 วินาที

12TH

การเลนดิสก

การเลน DVD/CD
กด DVD/CD 

2

กด   บนตัวเครื่องเพื่อเปดถาดใส
แผนดิสก  และวางดิสกลงในถาด
ใสแผนดิสก
โหลด DVD/CD โดยหันดานที่มีฉลาก (ดานที่มี
การพิมพ) ขึ้นดานบน

หมายเหตุ
หามใสดสิ กที่มีรูปรางที่ไมไดมาตรฐาน (เชน หัวใจ สี่เหลี่ยม
ดาว) การกระทําดังกลาวอาจทําใหระบบเสียหายจนไมสามารถ
แกไขได
 หามใชดสิ กทม
ี่ ีเทป หรือสติกเกอรติดอยู เพราะอาจทําใหเกิด
การทํางานทีผ่ ิดปกติได
 อยาสัมผัสพื้นผิวของดิสกในขณะทีน
่ ําดิสกออกมา
 อยาเชื่อมตออุปกรณ USB ในขณะเลน DVD เพราะอาจทําให
ภาพทีเ่ ลนอยูลม


การเลนดิสก

1

เคล็ดลับ
ทานสามารถล็อคถาดใสแผนดิสกไมใหเปดหรือปดได กด
FUNCTION  และ TUNING-  บนตัวเครื่องพรอมกัน
คางไว 5 วินาที “LOCKED” จะปรากฏขึน้ บนหนาจอแสดงผล
 จากนั้นปุม   จะไมสามารถใชการได สําหรับ
การปลดล็อคถาดใสแผนดิสก ใหทําซ้ําขัน้ ตอนเดียวกันอีกครั้ง



การเปลี่ยนโหมดการเลน
โหมดการเลนชวยใหทานเลนเพลงเดียวกันซ้ําๆ หรือเลน
แบบสลับ

ดานที่มีฉลาก (ดานที่มีการพิมพ)

3
4

1

กด PLAY MODE 

2

กด /  เพื่อเลือก “PROGRAM” หรือ
“REPEAT”, จากนั้นกด 

3

กด /  เพื่อเลือกโหมดการเลน
จากนั้นกด 

กด   บนตัวเครื่องเพื่อปดถาดใส
แผนดิสก 
กด  
หากทานสลับจากฟงกชั่นอื่นมาเปน “DVD/CD”
เมื่อใสดิสกเรียบรอยแลว ใหกด   หลังจาก
“LOADING” หายไปจากหนาจอแสดงผล 
ปุมที่รีโมท หรือที่ตัวเครื่องสามารถใชเพื่อกรอ
ถอยหลัง/กรอไปขางหนาอยางรวดเร็ว และใชเลือก
แทร็ค, ไฟล หรือโฟลเดอร (MP3/WMA) และ ฯลฯ

ทานสามารถเลือกโหมดการเลนไดดังตอไปนี้

การนํา DVD/CD ออก
กด   บนตัวเครื่อง

13TH

PROGRAM
โหมดการเลน

ผล

PROGRAM*

เลนแทร็คหรือไฟลที่ตงั้ โปรแกรมไว
ดูรายละเอียดไดในหัวขอ
“การสรางโปรแกรมของทานเอง
(การเลนโปรแกรม)” (หนา 14)

*

โหมดการเลนนี้เหมาะสําหรับการเลนดิสก CD-DA เทานั้น

REPEAT
DVD
โหมดการเลน

ผล

CHAPTER

เลนซ้ําเฉพาะบทที่เลือกไว “REP
CHP” จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
แสดงผล 

TITLE

เลนซ้ําเฉพาะหัวขอที่เลือกไว “REP
TIT” จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
แสดงผล 

ALL

เลนซ้ําเนื้อหาทั้งหมด “REP ALL”
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผล

OFF

ยกเลิกการเลนซ้ํา

หมายเหตุ
 เมื่อถอดสายไฟแลว โหมดการเลนจะปดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุเกี่ยวกับการเลนดิสก MP3/WMA
 อยาบันทึกโฟลเดอรหรือไฟลที่ไมจําเปนบนดิสกที่มีไฟล

MP3/WMA

 โฟลเดอรที่ไมมีไฟล MP3/WMA จะไมสามารถใชงานได

บนระบบ

 ระบบสามารถเลนไฟล MP3/WMA ที่มีนามสกุล “.mp3”

หรือ “.wma” ไดเทานั้น
แมวาชื่อไฟลจะมีนามสกุล “.mp3” หรือ “.wma.” ก็ตาม
แตหากไฟลดังกลาวไมใชไฟลเพลงชนิด MP3/WMA
การเลนไฟลนี้ก็อาจทําใหเกิดเสียงดังรบกวนที่อาจทํา
ความเสียหายใหกับระบบได
 จํานวนโฟลเดอรและไฟล MP3/WMA สูงสุดที่สามารถ
ทํางานรวมกับระบบนี้ไดคือ:
 โฟลเดอรจํานวน 188* โฟลเดอร (รวมโฟลเดอรราก)
 999 ไฟล
 999 ไฟลในโฟลเดอรเดียว
 โฟลเดอรจํานวน 8 ระดับ (ในโครงสรางรูปตนไม
ของไฟล)
*



 ไมสามารถรับประกันการทํางานรวมกับซอฟตแวร

การเขารหัส/การเขียน MP3/WMA, ไดรฟ CD-R/RW
และสื่อบันทึกขอมูลทั้งหมดได ดิสก MP3/WMA
ที่ไมสามารถทํางานรวมกันไดอาจจะสงสัญญาณรบกวน
หรือเสียงติดๆ ขัดๆ หรืออาจไมสามารถเลนไดเลย

CD-DA/MP3/WMA/VIDEO CD
โหมดการเลน

ผล

ONE

เลนซ้ําเฉพาะแทร็คที่เลือกไว “REP
ONE” จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
แสดงผล 

FOLDER*1

เลนซ้ําแทร็คทั้งหมดในโฟลเดอรที่
เลือกไว “REP FLD” จะปรากฏขึ้น
บนหนาจอแสดงผล 

ALL

เลนซ้ําแทร็คทั้งหมดในดิสก “REP
ALL” จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
แสดงผล 

เลนแทร็คที่ตั้งโปรแกรมไว หรือไฟลใน CD-DA การใชงาน
บนหนาจอทีวีจําเปนตองสรางโปรแกรมของทานเอง

SHUFFLE*2

เลนซ้ําแทร็คทั้งหมดแบบสุม
“SHUFFLE” จะปรากฏขึ้นบน
หนาจอแสดงผล 

1

OFF

ยกเลิกการเลนซ้ํา

*1 โหมดการเลนนี้เหมาะสําหรับการเลนอุปกรณ USB หรือ
ดิสก MP3/WMA

14TH

รวมถึงโฟลเดอรที่ไมมีไฟล MP3/WMA หรือไฟลอื่นๆ
จํานวนโฟลเดอรที่ระบบรูจักอาจจะนอยกวาจํานวนจริง
ของโฟลเดอร ขึ้นอยูก ับโครงสรางของโฟลเดอร

*2 โหมดการเลนนี้เหมาะสําหรับการเลน CD-DA, อุปกรณ USB
หรือ ดิสก MP3/WMA

การสรางโปรแกรมของทานเอง
(การเลนโปรแกรม)

กด PLAY MODE 

2

กด /  เพื่อเลือก “PROGRAM,” จากนั้น
กด 
เมนูโปรแกรมจะปรากฏขึ้นบนหนาจอทีวี การเลน
จะหยุดลงชั่วคราวโดยอัตโนมัติ ในขณะที่กําลังสราง
โปรแกรม
แทร็คที่กําลังตั้งโปรแกรม แทร็คที่ตั้งโปรแกรมไว

3 กด SHIFT  คางไว จากนั้นกด “00”
4 หมายเลขของแทร็คที่ปรากฏขึ้นจะเปลี่ยนเปน
“--” และแทร็คจะถูกลบ
เคล็ดลับ
โดยสามารถตั้งโปรแกรมไดสูงสุดสําหรับ 16 แทร็ค หรือไฟล
 หากตองการเลนโปรแกรมเดิมซ้ําอีกครั้ง ใหกด  


หมายเหตุ
 เมื่อดิสกถูกนําออกมา หรือปลดสายไฟหลังจากตัง้ โปรแกรม
แทร็คหรือไฟลทั้งหมดที่ตั้งโปรแกรมไวจะถูกลบ

3

กด SHIFT  คางไว จากนั้นกดปุมตัวเลข
เพื่อปอนหมายเลขแทร็ค 2 หลัก (เชน “02”
สําหรับแทร็ค 2)
หมายเลขทางดานซายคือลําดับการเลน

4

กด   และทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 เพื่อ
โปรแกรมแทร็คเพิ่มเติม

5

กด ///  เพื่อเลือก [เลน] เพื่อเริ่ม
การเลนโปรแกรม
ทานสามารถเริ่มการเลนโปรแกรมไดดวยการ
กด  

การยกเลิกการเลนโปรแกรม
ลบโปรแกรมที่สรางขึ้น
1 เลือก “PROGRAM” ในขั้นตอนที่ 2 ของ
“การสรางโปรแกรมของทานเอง (การเลนโปรแกรม)”
(หนา 14) จากนั้นกด 
2 กด ///  เพื่อเลือก [ลบขอมูล] จากนั้นกด


การลบแทร็คที่ตั้งโปรแกรมไว
1 เลือก “PROGRAM” ในขั้นตอนที่ 2 ของ
“การสรางโปรแกรมของทานเอง (การเลนโปรแกรม)”
(หนา 14) จากนั้นกด 
2 กด ///  เพื่อเลือกหมายเลขของแทร็คที่ทาน
ตองการลบ

การเลนดิสก

การใชงานฟงกชั่นการเลนอื่นๆ
การเปลี่ยนมุมมอง (สําหรับ DVD VIDEO
ทีส่ นับสนุนเทานัน้ )
กด ANGLE  ซ้ําๆ ระหวางการเลนเพื่อเลือกมุมมอง
ที่ตองการ

การแสดงคําบรรยาย (สําหรับ DVD VIDEO
และ ไฟลวิดีโอ Xvid เทานั้น)
กด SUBTITLE  ซ้ําๆ ในขณะที่กด SHIFT  คางไว
ระหวางการเลนเพื่อเลือกภาษาของคําบรรยายที่ตองการ

การเปลี่ยนภาษาของระบบเสียง
กด AUDIO  ซ้ําๆ ระหวางการเลน เพื่อเลือกภาษา
ของระบบเสียง

การเลน VIDEO CD ดวยฟงกชั่น PBC
เมื่อทานเริ่มการเลน VIDEO CD ดวยฟงกชั่น PBC
(ควบคุมการเลน) เมนู PBC จะปรากฏขึ้นเพื่อใหทานใชงาน
กด PRESET+/–  เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกด 
เพื่อยืนยัน

การเลนโดยไมใช PBC
เมื่อทําการปดฟงกชั่น PBC ทานสามารถเลือกแทร็กที่
ตองการไดโดยการกด / 

การขยายภาพทีแ่ สดงอยู
ทานสามารถซูมเขาหรือซูมออกภาพในขณะที่ดู DVD
VIDEO, VIDEO CD, วิดีโอ Xvid หรือภาพ JPEG

15TH

กด ZOOM  ในขณะที่กด SHIFT  คางไว
เพื่อขยายภาพ
ในการกดปุม แตละครั้ง ระดับการขยายภาพจะเปลี่ยนไป
ทานสามารถเลื่อนภาพที่ขยายแลวไปทางดานบน, ดานลาง,
ดานซาย หรือดานขวา /// 

การคนหาหัวขอ, บท, แทร็คและอื่นๆ
ในขณะที่กําลังเลน DVD
1 กด

DISPLAY  ระหวางการเลน

เมนูแบบดึงลงจะปรากฏขึ้นทีด่ านบนของหนาจอทีวี

2 กด /  เพื่อเลื่อนไฮไลทไปยังหัวขอ หรือหมายเลข
บท
3 กดปุม ตัวเลขในขณะที่กด SHIFT  คางไวเพื่อปอน
หัวขอ หรือหมายเลขบท (เชน “02” สําหรับหัวขอที่ 2
หรือ “003” สําหรับบทที่ 3 เปนตน)
4 กด  เพื่อขามไปยังหัวขอ หรือบทที่เลือกไว

ในขณะที่กําลังเลน CD
1 กด

DISPLAY  ระหวางการเลน

เมนูแบบดึงลงจะปรากฏขึ้นทีด่ านบนของหนาจอทีวี

2 กด /  เพื่อเลื่อนไฮไลทไปยังหมายเลขแทร็ค
3 กดปุม ตัวเลขในขณะที่กด SHIFT  คางไวเพื่อปอน
หมายเลขแทร็ค 2 หลัก (เชน “02” สําหรับแทร็คที่ 2
เปนตน)
4 กด  เพื่อขามไปยังแทร็คที่เลือกไว

ในขณะที่กําลังเลนไฟลเสียง, ไฟลภาพ JPEG
หรือไฟลวิดีโอ
กดปุมตัวเลขในขณะที่กด SHIFT  คางไวเพื่อปอน
หมายเลขไฟล 2 หลัก (เชน “02” สําหรับไฟลที่ 2 เปนตน)

16TH

การฟงวิทยุ

การปรับจูนสถานีวทิ ยุ
1
2

กด FM 
กด TUNING +/–  คางไว

ทานสามารถตั้งสถานีวิทยุที่ตองการลวงหนาได

1

จูนสถานีที่ตองการ

2

กด PLAY MODE 

3

การปรับจูนแบบแมนนวล

หมายเลขที่ตั้งไวลวงหนาจะกะพริบบนหนาจอ
แสดงผล 

กด PRESET+/–  เพื่อเลือกหมายเลข
ที่ตั้งไวลวงหนา จากนั้นกด 

การฟงว
ั ิทยุ

ตัวแสดงความถี่บนหนาจอแสดงผล  จะเริ่ม
เปลี่ยนแปลงและหยุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อไดรับ
สัญญาณออกอากาศ FM แบบสเตอริโอ (การปรับจูน
อัตโนมัติ)

การตัง้ สถานีวิทยุลวงหนา

และทานสามารถเลือกหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา
โดยกด /  หรือกด SHIFT คางไวแลวกดปุม
หมายเลข

กด TUNING +/–  ซ้ําๆ เพื่อปรับจูนสถานีที่ตองการ
การกดแตละครั้งจะปรับจูนความถี่ขึ้น/ลงหนึ่งระดับ
เคล็ดลับ
 หากพบสัญญาณรบกวนในการรับสัญญาณออกอากาศ FM
แบบสเตอริโอ ใหกด AUDIO  ซ้ําๆ เพื่อเลือก “MONO”
จากนั้นกด
 เพื่อเลือกรับสัญญาณแบบโมโน วิธีนี้
ชวยลดสัญญาณรบกวนได

หมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา

“COMPLETE” ปรากฏบนหนาจอแสดงผล  และ
สถานีวิทยุจะถูกบันทึกไวกับหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา
ทําซ้ําขั้นตอนดานบนเพื่อบันทึกสถานีวิทยุอื่นๆ
เพิ่มเติม
เคล็ดลับ
ทานสามารถตั้งคาลวงหนาของสถานี FM ไดสูงสุด 20 สถานี
 หากทานเลือกหมายเลขทีถ
่ ูกบันทึกสถานีไวแลวในขัน้ ตอนที่ 3
สถานีวิทยุทตี่ ั้งไวจะถูกแทนที่ดว ยสถานีปจจุบันที่ปรับจูนอยู


17TH

การเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว

1

กด FM 

2

กด PRESET +/–  เพื่อเลือกหมายเลข
ที่ตั้งไวลวงหนา
และทานสามารถเลือกหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา
โดยกดปุมหมายเลขขณะที่กด SHIFT  คางไว

18TH

การฟงไฟลเสียงในอุปกรณ USB

การเลนไฟลในอุปกรณ
USB
ทานสามารถเลนไฟลเสียงที่บันทึกในอุปกรณ USB เชน
WALKMAN® หรือเครื่องเลนดิจิตอลบนระบบนี้ไดโดย
เชื่อมตออุปกรณ USB กับระบบ
ดูรายละเอียดอุปกรณ USB ที่ใชไดในหัวขอ “อุปกรณ USB
ที่ใชไดและ เวอรชั่น” (หนา 35)

กด USB 

2

เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับพอรต  (USB)
 ที่ดานหนาตัวเครื่อง
เชื่อมตออุปกรณ USB โดยตรง หรือผานสาย USB
ที่ใหมาดวยกับอุปกรณ USB เขากับพอรต  (USB)


รอจนกระทั่ง “SEARCH” หายไป

3

กด  
เริ่มเลน
ทานสามารถกรอถอยหลังอยางรวดเร็ว/กรอไป
ขางหนาอยางรวดเร็ว เลือกแทร็คหรือไฟล หรือเลือก
โฟลเดอรโดยใชรีโมทหรือปุม บนตัวเครื่องได

เคล็ดลับ
เมื่อเลนอุปกรณ USB สามารถเลือกโหมดการเลนได กด PLAY
MODE  และเลือก “REPEAT” ดูรายละเอียดไดในหัวขอ
“การเปลี่ยนโหมดการเลน” (หนา 13) ไฟลในอุปกรณ USB
ไมสามารถตั้งคาการเลนโปรแกรมได
 หากอุปกรณ USB เชื่อมตอกับตัวเครื่อง การชารจแบตเตอรี่จะ
เริ่มตนโดยอัตโนมัติ หากชารจอุปกรณ USB ไมได ใหถอดและ
เชื่อมตออุปกรณอีกครั้ง อุปกรณ USB บางประเภทไมสามารถ
ชารจกับระบบได ดูรายละเอียดสถานะการชารจอุปกรณ USB
ไดในคูมือการใชงานอุปกรณ USB


**

ไฟลทมี่ ีการคุมครองลิขสิทธิ์ DRM (Digital Rights
Management) หรือไฟลที่ดาวนโหลดจากรานเพลงออนไลน
จะไมสามารถเลนในระบบนี้ได ถาทานพยายามทีจ่ ะเลนไฟลใด
ไฟลหนึ่งเหลานี้ ระบบก็จะเลนไฟลเสียงถัดไปซึ่งไมมี
การปองกัน

การฟงไฟล
เสียงในอุปกรณ USB
ั

1

หมายเหตุ
 ลําดับการเลนสําหรับระบบอาจแตกตางจากลําดับการเลน
ของเครื่องเลนเพลงดิจิตอลที่เชื่อมตออยู
 ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดระบบกอนที่จะถอดอุปกรณ USB
การถอดอุปกรณ USB ในขณะที่ระบบยังเปดอยูอ าจทําใหขอมูล
ในอุปกรณ USB เสียหายได
 เมื่อจําเปนตองเชื่อมตอสาย USB ใหเชื่อมตอสาย USB ทีใ่ หมา
พรอมกับอุปกรณ USB ทีต่ องการเชื่อมตอ ดูรายละเอียด
การเชื่อมตอไดจากคูมือการใชงานทีใ่ หมาพรอมกับอุปกรณ
USB ทีเ่ ชื่อมตอดวย
 อาจจะใชเวลากอนที่ “SEARCH” จะปรากฏขึน
้ หลังการเชื่อมตอ
ขึน้ อยูกบั ประเภทของอุปกรณ USB ทีเ่ ชื่อมตออยู
 อยาเชื่อมตออุปกรณ USB ผานฮับ USB
 เมื่อเชื่อมตออุปกรณ USB แลว ระบบจะอานไฟลทั้งหมดบน
อุปกรณ USB ถาอุปกรณ USB มีโฟลเดอรหรือไฟลจํานวนมาก
อาจตองใชเวลานานจึงจะเสร็จสิ้นการอานอุปกรณ USB
 สําหรับอุปกรณ USB บางชนิดทีน
่ ํามาเชื่อมตอ อาจตองใช
เวลานานเพื่อสงออกสัญญาณจากระบบ หรือเพื่ออานอุปกรณ
USB จนเสร็จสิ้น
 ไมรับประกันการใชงานรวมกับซอฟตแวรการเขารหัส/การเขียน
ถาไฟลเสียงบนอุปกรณ USB มีการเขารหัสมากอนดวย
ซอฟตแวรที่เขากันไมได ไฟลเหลานั้นอาจสงสัญญาณรบกวน
หรืออาจทําใหการทํางานผิดพลาด
 จํานวนโฟลเดอรและไฟลสงู สุดบนอุปกรณ USB ทีส่ ามารถ
ทํางานรวมกับระบบนี้ไดคือ:
 โฟลเดอรจํานวน 188* โฟลเดอร (รวมโฟลเดอรราก)
 999 ไฟล
 999 ไฟลในโฟลเดอรเดียว
 โฟลเดอรจํานวน 8 ระดับ (ในโครงสรางรูปตนไมของไฟล)
* ซึ่งรวมโฟลเดอรที่ไมมีไฟลเสียงทีเ่ ลนไดและโฟลเดอรเปลา
จํานวนโฟลเดอรทรี่ ะบบสามารถใชงานไดอาจจะนอยกวา
จํานวนจริงของโฟลเดอร ขึ้นอยูก ับโครงสรางของโฟลเดอร
 ระบบนี้ไมจําเปนตองสนับสนุนฟงกชั่นทั้งหมดที่มีใหในอุปกรณ
USB ทีน่ ํามาเชื่อมตอ
 โฟลเดอรทไี่ มมีไฟลเสียงจะไมสามารถใชงานได
 รูปแบบเสียงที่สามารถฟงกับระบบนี้ไดมีดังนี้:
 MP3: ไฟลที่มีนามสกุล “.mp3”
 WMA**: ไฟลที่มีนามสกุล “.wma”
โปรดทราบวา แมวาชื่อไฟลจะมีนามสกุลที่ถูกตองก็ตาม แตถา
ไฟลจริงมีนามสกุลอืน่ ระบบอาจจะสงสัญญาณรบกวนหรืออาจ
ทํางานผิดปกติได

19TH

การฟงเพลงโดยใชอุปกรณเสริมสําหรับ
เครื่องเสียง

การเลนเพลงในอุปกรณ
เสริมสําหรับเครือ่ งเสียง
ทานสามารถเลนแทร็คในอุปกรณเสริมสําหรับเครื่องเสียง
ที่เชื่อมตอกับตัวเครื่องได
หมายเหตุ
 กด VOLUME –  ไวลวงหนาเพื่อลดระดับเสียง

1

กด AUDIO IN 

2

เชื่อมตอสายสัญญาณเสียงเขากับชองตอ
AUDIO IN  ที่ดานหลังตัวเครื่องและ
ขั้วสัญญาณออกของอุปกรณเสริมภายนอก

3

เริ่มตนเลนจากอุปกรณที่เชื่อมตอดวย

4

ปรับระดับเสียงบนอุปกรณที่เชื่อมตอดวยระหวาง
เลนเพลง

กด VOLUME +/–  เพื่อปรับระดับเสียง

หมายเหตุ
ระบบอาจเขาสูโหมดพรอมใชงานโดยอัตโนมัติ ถาอุปกรณที่
เชื่อมตออยูม ีระดับเสียงทีต่ ่ําเกินไป ดูรายละเอียดไดในหัวขอ
“การตั้งคาระบบปดเครื่องอัตโนมัติ” (หนา 24)



20TH

การฟงเพลงผานการเชื่อมตอ BLUETOOTH

4

การจับคูร ะบบกับอุปกรณ
BLUETOOTH และ
การฟงเพลง
ทานสามารถฟงเพลงจากอุปกรณ BLUETOOTH ผานการ
เชื่อมตอแบบไรสายได
กอนใชงานฟงกชั่น BLUETOOTH ใหทําการจับคูอุปกรณ
เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ BLUETOOTH ของทาน

1

2

กด BLUETOOTH MENU 
หากเลือกฟงกชั่น BLUETOOTH เมือ่ ระบบไมมี
ขอมูลการจับคู ระบบจะเขาสูโหมดจับคูโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ทานสามารถจับคูโดยใชปมุ บนตัวเครื่องได
ดูหัวขอ “การจับคูโดยใชปุมบนตัวเครื่อง” (หนา 21)

กด /  เพื่อเลือก “PAIRING” จากนั้นกด

6

คนหาระบบนี้โดยใชอุปกรณ BLUETOOTH
รายชื่ออุปกรณตางๆ ที่พบอาจปรากฏขึน้ บนหนาจอ
ของอุปกรณ BLUETOOTH

กด  
เริ่มเลน
กด   อีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณ
BLUETOOTH และทานอาจตองเริ่มโปรแกรม
เลนเพลงบนอุปกรณ BLUETOOTH

กด VOLUME +/–  เพื่อปรับระดับเสียง
หากไมสามารถปรับระดับเสียงในระบบได ใหปรับ
บนอุปกรณ BLUETOOTH ของทาน

การจับคูโดยใชปุมบนตัวเครื่อง
1 กด FUNCTION  ซ้ําๆ เพือ่ เลือก “BT AUDIO”
2 กด FUNCTION  คางไวจนกระทั่งไฟ LED
(BLUETOOTH)  เริ่มกะพริบอยางรวดเร็ว
ระบบจะเขาสูโหมดจับคู “PAIRING” ปรากฏบนหนาจอ
แสดงผล 



ระบบจะเขาสูโหมดจับคู “PAIRING” ปรากฏบน
หนาจอแสดงผล  และไฟ LED (BLUETOOTH)
 จะกะพริบอยางรวดเร็ว

3

5

หากปรากฏหนาจอใหใสรหัสผานบนอุปกรณ
BLUETOOTH ใหใส “0000”
หากระบบนี้ไมปรากฏบนหนาจอแสดงผลของอุปกรณ
ใหทําซ้ําตั้งแตขั้นตอนที่ 1
เมื่อการจับคูเสร็จสมบูรณ การเชื่อมตอ BLUETOOTH
จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ “BT AUDIO” ปรากฏบน
หนาจอแสดงผล  ของระบบ และไฟ LED
(BLUETOOTH)  จะสวางขึ้น
ทําตามขั้นตอนนี้ภายใน 5 นาที มิฉะนั้น การจับคู
จะถูกยกเลิก หากการจับคูถูกยกเลิก ใหทําซ้ําตั้งแต
ขั้นตอนที่ 1

การฟงเพลงผ
านการเชือมตอ BLUETOOTH
ั

หมายเหตุ
 วางอุปกรณ BLUETOOTH ทีต
่ องการเชื่อมตอดวยใหหางจาก
ระบบไมเกิน 1 เมตร
 หากอุปกรณ BLUETOOTH ของทานรองรับการสัมผัส (NFC)
ใหขา มไปยังขัน้ ตอนถัดไป ดูหัวขอ “การฟงเพลงดวย
สัมผัสเดียว (NFC)” (หนา 23)

เลือก [SONY:CMT-SBT40D] (ระบบนี้)

ในการเชื่อมตอ BLUETOOTH ใหทําตามตั้งแตขั้นตอนที่ 2
เปนตนไป โดยใชรีโมท
เคล็ดลับ
ทานสามารถทําการจับคูกับอุปกรณ BLUETOOTH อีกชิ้น
หนึ่งได ขณะกําลังเชื่อมตอ BLUETOOTH กับอุปกรณ
BLUETOOTH ชิ้นหนึ่งอยูในเวลานั้น
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หมายเหตุ
 การใชงานทีอ่ ธิบายดานบนอาจไมสามารถใชงานไดสําหรับ
อุปกรณ BLUETOOTH บางชนิด นอกจากนั้น การทํางานจริง
อาจแตกตางออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับอุปกรณ BLUETOOTH
ทีเ่ ชื่อมตอดวย
 เมื่อทําการจับคูเรียบรอยแลว ไมจําเปนตองทำการจับคูซ้ําอีก
อยางไรก็ตาม ในกรณีตอไปนี้ทา นอาจตองทําการจับคูใหม
อีกครั้ง:
 ขอมูลการจับคูถูกลบไป เมื่อมีการซอมแซมอุปกรณ
BLUETOOTH
 ทานพยายามจับคูระบบกับอุปกรณ BLUETOOTH มากกวา
8 ชิ้น
ระบบนี้สามารถจับคูกบั อุปกรณ BLUETOOTH ไดสูงสุด
8 ชิ้น หากทานจับคูกับอุปกรณ BLUETOOTH เพิ่มอีก
หลังจากที่ไดจับคูกบั อุปกรณจนครบ 8 ชิ้นแลว ขอมูล
การจับคูของอุปกรณทเี่ ชื่อมตอกับระบบเปนชิ้นแรก จะถูก
เขียนทับโดยขอมูลของอุปกรณชิ้นใหม
 ขอมูลลงทะเบียนการจับคูของระบบถูกลบออกจากอุปกรณ
ทีเ่ ชื่อมตอดวย
 หากทานเปลี่ยนไปใชคาเริ่มตนของระบบหรือลบขอมูล
ประวัตกิ ารจับคูของระบบ ขอมูลการจับคูทั้งหมดจะถูกลบ
 เสียงของระบบสงไปยังลําโพง BLUETOOTH ไมได
 “Passkey (รหัสผาน)” อาจถูกเรียกในชื่ออื่น เชน “Passcode
(รหัสผาน)”, “PIN code (รหัส PIN)”, “PIN number (หมายเลข
PIN)” หรือ “Password (รหัสลับ)” ฯลฯ
 ทานไมสามารถทําการเชื่อมตอ BLUETOOTH กับอุปกรณ
BLUETOOTH อีกชิ้นหนึ่งได ขณะกําลังเชื่อมตอ BLUETOOTH
กับอุปกรณ BLUETOOTH ชิ้นหนึ่งอยูในเวลานั้น ยกเลิก
การเชื่อมตอใหเรียบรอยกอน จากนั้นจึงเชื่อมตอกับอุปกรณ
อีกชิ้นหนึ่ง
 ระบบรองรับ Sub Band Codec เพียงอยางเดียว

การยกเลิกการจับคูกับอุปกรณ BLUETOOTH
กด BLUETOOTH MENU , BLUETOOTH  หรือ
เปลี่ยนตนทาง
เคล็ดลับ
เมื่อระบบไมมีขอ มูลการจับคู จะไมสามารถยกเลิกการจับคูได



การยกเลิกการเชื่อมตอกับอุปกรณ
BLUETOOTH
กด BLUETOOTH MENU  และ /  เพื่อเลือก
“DISCONNECT” จากนั้นกด 
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เคล็ดลับ
 ทานยังสามารถตัดการเชื่อมตอ BLUETOOTH จากอุปกรณ
BLUETOOTH ได

การลบขอมูลลงทะเบียนการจับคู
1 กด BLUETOOTH 
2 กด FUNCTION  และ   บนตัวเครื่องคางไว
พรอมกันจนกระทั่ง “RESET” ปรากฏบนหนาจอแสดงผล


หมายเหตุ
 หากทานลบขอมูลการจับคูแลว ทานไมสามารถทําการเชื่อมตอ
BLUETOOTH ไดอีก นอกจากจะทําการจับคูใหมอกี ครั้ง

การฟงเพลงผานอุปกรณที่
ลงทะเบียน
หลังจากขั้นตอนที่ 1 ใน “การจับคูระบบกับอุปกรณ
BLUETOOTH และการฟงเพลง” ใหใชงานอุปกรณ
BLUETOOTH เพื่อเชื่อมตอกับระบบ จากนั้นกด  
เพื่อเริ่มเลน

“NFC Easy Connect” เปนโปรแกรมฟรีสําหรับใชงานกับ
Android™ โดยเฉพาะ สแกนรหัส 2D ตอไปนี้

การฟงเพลงดวยสัมผัส
เดียว (NFC)
NFC เปนเทคโนโลยีที่ใชสื่อสารไรสายระยะใกลระหวาง
อุปกรณชนิดตางๆ อยางเชน โทรศัพทมือถือและ IC แท็ก
เพียงแตะสมารทโฟน/แท็บเล็ตของทานกับระบบ ระบบจะ
เปดขึน้ เองโดยอัตโนมัติ และทําการจับคูแ ละเชื่อมตอ
BLUETOOTH จนเสร็จสิ้น
เปดการตั้งคา NFC ไวลวงหนา



1



แตะสมารทโฟน/แท็บเล็ตของทานที่สัญลักษณ
N  บนตัวเครื่อง
แตะสมารทโฟน/แท็บเล็ตบนตัวเครื่องคางไว
จนกระทั่งสมารทโฟน/แท็บเล็ตสั่นหรือสงเสียงสั้นๆ
โปรดดูรายละเอียดตําแหนงที่ใชแตะของสมารทโฟน/
แท็บเล็ตของทานไดจากคูมือผูใชของสมารทโฟน

หลังจากการเชื่อมตอเสร็จสมบูรณ ใหกด 


เริ่มเลน
ในการตัดการเชื่อมตอ ใหแตะสมารทโฟน/แท็บเล็ต
ของทานที่สัญลักษณ N  บนตัวเครื่อง
เคล็ดลับ
สมารทโฟนที่สามารถใชงานรวมกันได คือสมารทโฟนที่
ประกอบดวยฟงกชั่น NFC (ระบบปฏิบัตกิ ารที่ใชรวมกันได:
Android เวอรชั่น 2.3.3 หรือใหมกวา ยกเวน Android 3.x)
ตรวจสอบเว็บไซตตอไปนี้เกี่ยวกับขอมูลอุปกรณที่สามารถ
ใชงานรวมกันได



หมายเหตุ
ในบางประเทศหรือภูมิภาคอาจไมสามารถดาวนโหลดโปรแกรม
ทีส่ นับสนุน NFC
 สําหรับสมารทโฟน/แท็บเล็ตบางรุน ฟงกชั่นนี้อาจมีอยูภ
 ายใน
เครื่องแลวโดยไมตองดาวนโหลด “NFC Easy Connect” เอง
ในกรณีนี้ การใชงานและขอมูลจําเพาะของสมารทโฟน/แท็บเล็ต
อาจแตกตางออกไปจากที่อธิบายในคูมือนี้ โปรดดูรายละเอียด
จากคูมือผูใชทใี่ หมาดวยกับสมารทโฟน/แท็บเล็ตของทาน
 การเชื่อมตอ BLUETOOTH อาจลมเหลว หากแตะสมารทโฟน/
แท็บเล็ตทีม่ ีฟงกชั่น NFC กับระบบ เมื่อระบบกําลังโหลด CD/
DVD หรือคนหาอุปกรณ USB
 เมื่อเปดเครื่องและเริ่มเลนผานการเชื่อมตอ BLUETOOTH
ดวยสัมผัสเดียว (NFC) อาจทําใหไมไดยินเสียงที่เลนจาก
ตําแหนงเริ่มตนของแทร็ค ในการเริ่มเลนตั้งแตจดุ เริ่มตน ใหกด
  หรือทําการเชื่อมตอ BLUETOOTH หลังจากเปดใช
งานระบบ

การฟงเพลงผ
านการเชือมตอ BLUETOOTH
ั

2

เมื่อทานแตะสมารทโฟน/แท็บเล็ตทีส่ นับสนุน NFC กับตัวเครื่อง
ในขณะทีอ่ ุปกรณ BLUETOOTH อีกชิ้นหนึ่งกําลังเชื่อมตอ
อยูกบั ระบบ อุปกรณ BLUETOOTH ดังกลาวจะถูกยกเลิก
การเชื่อมตอ และระบบจะทําการเชื่อมตอกับสมารทโฟน/
แท็บเล็ต

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


หากสมารทโฟน/แท็บเล็ตไมตอบสนองแมวาจะสัมผัสกับ
ตัวเครื่อง ใหดาวนโหลด “NFC Easy Connect” บนสมารทโฟน/
แท็บเล็ตของทานและเปดใชงาน จากนั้นใหแตะกับตัวเครื่อง
อีกครั้ง
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ขอมูลเพิ่มเติม

การตัง้ คาระบบปดเครื่อง
อัตโนมัติ
ระบบจะเขาสูโหมดพรอมใชงานโดยอัตโนมัติในเวลา
ประมาณ 15 นาที เมื่อไมมีการใชงานหรือไมมีสัญญาณ
เสียงออก (ระบบปดเครื่องอัตโนมัติ)
โดยปกติแลวระบบปดเครื่องอัตโนมัติจะเปดทํางาน

1

กด /  เพื่อเปดระบบ

2

กด /  คางไวไมนอยกวา 3 วินาที
“AUTO STANDBY ON”
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผล 
ปดฟงกชั่นนี้ไดโดยทําซ้ําขั้นตอนเดียวกันอีกครั้ง
“AUTO STANDBY OFF” จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
แสดงผล  และฟงกชั่นจะปดลง

เคล็ดลับ
เมื่อระบบเขาสูโหมดพรอมใชงาน “STANDBY” จะปรากฏขึน้
และกะพริบ 8 ครั้ง บนหนาจอแสดงผล 



หมายเหตุ
ระบบปดเครื่องอัตโนมัติใชงานไมไดกับระบบจูนเนอร (FM)
แมจะเปดใชงานก็ตาม
 เครื่องอาจจะไมเขาสูโ หมดพรอมใชงานโดยอัตโนมัติในกรณี
ตอไปนี้:
 ในขณะใชฟงกชั่น FM
 ในขณะตรวจพบสัญญาณเสียง
 ระหวางการเลนแทร็คเสียงหรือไฟล
 ในขณะใชระบบตั้งเวลาการเลน หรือระบบตัง้ เวลาหลับ
 ระบบจะนับเวลาถอยหลัง (ราว 15 นาที) อีกครั้งจนกวาจะเขาสู
โหมดพรอมใชงาน แมวาระบบปดเครื่องอัตโนมัติจะยังเปด
ใชงานอยู ในกรณีตอไปนี้:
 เมื่อมีอป
ุ กรณ USB เชื่อมตออยูในฟงกชั่น USB
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เมื่อมีการกดปุมบนรีโมทหรือบนตัวเครื่อง

การตัง้ คาโหมดพรอม
ใชงาน BLUETOOTH

การตัง้ คาสัญญาณไรสาย
BLUETOOTH ON/OFF

เมื่อโหมดพรอมใชงาน BLUETOOTH เปดใชงาน ระบบจะ
เขาสูโหมดรอสําหรับการเชื่อมตอ BLUETOOTH แมขณะที่
ระบบอยูใ นสถานะปดเครื่อง โดยปกติแลวโหมดนี้จะถูกปด
การใชงาน

เมื่อเปดเครื่อง ทานสามารถควบคุมสัญญาณ BLUETOOTH
ได การตั้งคาเริ่มตนคือ ON

1

กด BLUETOOTH MENU 

2

กด /  เพื่อเลือก “BT: STBY” จากนั้น
กด 

3

กด /  เพื่อเลือก “ON” หรือ “OFF”
จากนั้นกด 

1

เปดเครื่อง

2

กด   และ  
บนตัวเครื่องพรอมกันคางไว 5 วินาที

3

ใหปลอยปุม หลังจาก “BT OFF” (ปดสัญญาณ
ไรสาย BLUETOOTH) หรือ “BT ON” (เปด
สัญญาณไรสาย BLUETOOTH) ปรากฏขึ้น

4

กด /  เพื่อปดระบบ

เคล็ดลับ
เมื่อโหมดนี้ถูกตัง้ คาเปน “ON” ระบบจะเปดโดยอัตโนมัติ
และทานสามารถฟงเพลงโดยทําการเชื่อมตอ BLUETOOTH
จากอุปกรณ BLUETOOTH ได



หมายเหตุ
เมื่อระบบไมมีขอมูลการจับคู โหมดนี้จะไมสามารถใชงานได
ในการใชโหมดนี้ ระบบจําเปนตองเชื่อมตอกับอุปกรณและ
ไดรับขอมูลการจับคู

ขอมูลเพิม เติม

เคล็ดลับ
เมื่อตั้งการตั้งคานี้ไวที่ OFF ฟงกชั่น BLUETOOTH จะไม
สามารถใชงานได
 หากแตะตัวเครื่องดวยสมารทโฟน/แท็บเล็ต ที่มีฟงกชั่น NFC
ในขณะทีก่ ารตั้งคาเปน OFF ระบบจะเปดและการตั้งคานี้
จะเปลี่ยนเปน ON
 เมื่อการตั้งคานี้เปนปด โหมดพรอมใชงาน BLUETOOTH
จะไมสามารถตัง้ คาได
 เมื่อการตั้งคานี้เปนปด ทั้งตัวเครื่อง และอุปกรณ BLUETOOTH
จะไมสามารถจับคูได
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การปรับเสียง

การใชงานระบบตัง้ เวลา

ทานสามารถเลือกเสียงที่ตองการไดจากรูปแบบตางๆ และ
เปลี่ยนประสิทธิภาพของเสียงทุมได

ระบบประกอบไปดวยระบบตั้งเวลาหลับและระบบตั้งเวลา
การเลน

การเลือกเสียงทีต่ องการ
กด EQ  ซ้ําๆ เพื่อเลือกเสียงที่ตองการจากรูปแบบ
ตอไปนี้:
“R AND B/HIP HOP”, “FLAT”, “ROCK”, “POP”,
“JAZZ”, “CLASSIC”

การเปลี่ยนประสิทธิภาพของเสียงทุม
กด MEGA BASS 
การกดแตละครั้งเปนการเปด (“BASS ON”) และการปด
(“BASS OFF”) คุณสมบัติ
เคล็ดลับ
 การตั้งคาจากโรงงานคือ “BASS ON”

หมายเหตุ
ระบบตั้งเวลาหลับจะมีความสําคัญกวาระบบตัง้ เวลาการเลน
เสมอ



การตั้งคาระบบตั้งเวลาหลับ
เมื่อถึงเวลาที่ระบุไว ระบบจะปดโดยอัตโนมัติ

1

กด TIMER MENU 

2

กด /  เพื่อเลือก “SLEEP” จากนั้นกด

3

กด /  เพื่อเลือกเวลาที่ระบุไว



ทานสามารถเลือกไดจาก “SLEEP 10” (10 นาที)
จนถึง “SLEEP 90” (90 นาที) โดยเพิ่มไดครั้งละ
10 นาที หรือ “AUTO” หากทานเลือก “AUTO”
ระบบจะปดโดยอัตโนมัติหลังจากที่การเลน CD หรือ
อุปกรณ USB สิ้นสุดลง

เคล็ดลับ
การตรวจสอบเวลาทีเ่ หลือของระบบตั้งเวลาหลับ ใหทําตาม
ขั้นตอนดานบนในขั้นตอนที่ 1 และ 2
 ระบบตั้งเวลาหลับสามารถทํางานไดแมไมไดตั้งคานาฬิกา


การยกเลิกระบบตั้งเวลาหลับ
เลือก “OFF” ในขั้นตอนที่ 3 ดานบน

การตั้งคาระบบตั้งเวลาการเลน
ทานสามารถฟง CD, อุปกรณ USB หรือ วิทยุ ตามเวลาที่
ตั้งไวลวงหนา
หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งเวลานาฬิกาแลวกอนตั้งคาระบบ
ตั้งเวลา (หนา 12)
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1

เตรียมตนทางเสียง

2

กด TIMER MENU 

3

กด /  เพื่อเลือก “PLAY SET” จากนั้น
กด 
เวลาเริ่มตนจะกะพริบบนหนาจอแสดงผล 

4

การตรวจสอบการตั้งคา
1 กด TIMER MENU 
2 กด /  เพื่อเลือก “SELECT” จากนั้นกด
3 กด /  เพื่อเลือก “PLAY SEL” จากนั้นกด




การตั้งคาระบบตั้งเวลาปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผล 

การยกเลิกระบบตั้งเวลา
เลือก “OFF” ในขั้นตอนที่ 3 ของ “การตรวจสอบการตั้งคา”
(หนา 27)

กด /  เพื่อเลือกเวลา จากนั้นกด


ทําตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อตั้ง “MINUTE” ของเวลา
เพื่อเริ่มทํางาน จากนั้นตั้ง “HOUR” และ “MINUTE”
ของเวลาเพื่อหยุดทํางาน

5

กด /  เพื่อเลือกตนทางเสียงที่ตองการ
จากนั้นกด 

6

ขอมูลเพิม เติม

หนาจอยืนยันสําหรับระบบตั้งเวลาการเลนจะ
ปรากฏขึ้น

กด /  เพื่อปดระบบ

เคล็ดลับ
เมื่อวิทยุเปนตนทางเสียง ตรวจสอบใหแนใจวาไดปรับจูนไปยัง
สถานีวิทยุ กอนทําการปดระบบ (หนา 17)
 สําหรับการเปลี่ยนการตั้งคาระบบตั้งเวลา ใหทําตามขั้นตอน
ตั้งแตตนอีกครั้ง


หมายเหตุ
ระบบจะเปดขึ้นตามเวลาที่ตั้งไวในระบบตัง้ เวลาการเลน
อาจใชเวลานานหลายนาทีเพื่อเริ่มเลน เมื่อ CD หรือ ดิสก MP3/
WMA หรืออุปกรณ USB เปนตนทางเสียง
 ระบบตัง้ เวลาการเลนจะไมทํางาน หากระบบเปดอยูแลวเมื่อถึง
เวลาที่ตั้งไวลวงหนา
 เมื่อตนทางเสียงระบบตั้งเวลาการเลนตั้งไวที่สถานีวิทยุ
ระบบตัง้ เวลาการเลนจะใชความถี่ทเี่ ลนลาสุด หากทานเปลี่ยน
ความถี่วิทยุหลังจากตั้งคาระบบตั้งเวลา การตั้งคาสถานีวิทยุ
สําหรับระบบตั้งเวลาจะเปลี่ยนไปดวย


27TH

การใชงานเมนูการตัง้ คา
ทานสามารถปรับตั้งรายการเมนูไดหลากหลายรูปแบบ
รายการที่สามารถแสดงไดอาจแตกตางกันไปตามประเทศ
หรือภูมิภาค การตั้งคาเริ่มตนจากโรงงานจะมีเสนใตกํากับไว

1

กด SETUP  ในฟงกชั่น DVD/CD

[พักหนาจอ]
[เปด]: เปดใชงานพักหนาจอเมื่ออยูในโหมดหยุด,
หยุดชั่วคราว, ไมมีแผนดิสก หรือนําแผนดิสกออกนานกวา
10 นาที
[ปด]: ปดใชงานพักหนาจอ

[ประเภททีวี]
[16:9]: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อเชื่อมตอกับทีวีหนาจอกวาง
หรือทีวีที่มฟี งกชั่นโหมดจอกวาง

เมนูการตั้งคาจะปรากฏขึ้นบนหนาจอทีวี
เลือกหมวดหมู

เลือกรายการตั้งคา

[4:3PS]: แสดงภาพแบบเต็มหนาจอ ซึ่งรวมถึงขอบดานขาง
ทั้งหมด

หมวดหมูการตั้งคา

ตัวเลือก

2

กด ///  เพื่อเลือกหมวดหมู
การตั้งคาและรายการ จากนั้นกด 

3

กด /  เพื่อเลือกตัวเลือกที่ทานตองการ
ที่จะเปลี่ยน จากนั้นกด  เพื่อยืนยัน
การเลือกของทาน

[4:3LB]: แสดงภาพในแนวกวางพรอมกับแถบดําที่ดานบน
และดานลาง

การตั้งคา [ภาษา]
[แสดงบนจอภาพ] (การแสดงผลหนาจอ)
ทานสามารถเลือกภาษาที่จะใชแสดงผลบนหนาจอทีวี

4

กด SETUP  เพื่อปดเมนูการตั้งคา

[ระบบเสียง]

การตั้งคา [หนาจอ]

ทานสามารถเลือกภาษาของระบบเสียงที่ตองการสําหรับ
DVD ที่มีเสียงซาวดแทร็กหลายภาษา

[ระบบโทรทัศน]

[คําบรรยาย]

[PAL]: สําหรับทีวีระบบ PAL
[NTSC]: สําหรับทีวีระบบ NTSC
[อัตโนมัติ]: สําหรับทีวีที่รองรับไดทั้งระบบ PAL และ NTSC

ทานสามารถเลือกภาษาของคําบรรยายที่บนั ทึกอยูใน DVD
VIDEO

[เมนู]
ทานสามารถเลือกภาษาที่จะใชแสดงเมนูของแผนดิสก

การตั้งคา [เครื่องเลนเสียง]
[DRC]
28TH

ปรับตั้งระดับขอบเขตสัญญาณของสัญญาณเสียงออก

การตั้งคา [วิดีโอ]
[ความสวาง]
ปรับตั้งระดับความสวางของภาพ

[ความคมชัด]
ปรับตั้งระดับความคมชัดของภาพ

[เฉดสี]
ปรับตั้งระดับเฉดสี (โทนสี) ของภาพ

[คาเริ่มตน]
ทานสามารถรีเซ็ตตัวเลือกเมนูการตั้งคาทั้งหมดและ
การตั้งคาสวนบุคคลของทานเปนการตั้งคาเริมตนจาก
โรงงานได
หากทานตั้งรหัสผานเอาไว ใหใสรหัสผานของทานเพื่อ
ปลดล็อกการปองกัน ดู “[รหัส]” ของ “การตั้งคา
[คาตามตองการ]” (หนา 29) กอนที่จะดําเนินการรีเซ็ต
กด   เพื่อเลือก [เรียกคืน] จากนั้นกด



[ความอิ่มตัวสี]
ปรับตั้งระดับความอิ่มตัวสีของภาพ

[ความชัดเจน]
ปรับตั้งระดับความชัดเจนของเคาโครงภาพ

การตั้งคา [คาตามตองการ]
[เรตติ้ง]

กด /  เพื่อเลือกระดับเรตติ้งจาก [0 ล็อกทั้งหมด]
ถึง [8 ไมจํากัด] จากนั้นกด 

ขอมูลเพิม เติม

ทานสามารถจํากัดการเลน DVD ที่ไดกําหนดเรตติ้งไว
ระบบอาจปดหรือแทนที่ฉากที่มีเรตติ้งดวยฉากอื่นๆ
หากทานตั้งรหัสผานเอาไว จําเปนตองใสรหัสผานเพื่อ
ปลดล็อกการปองกัน (ดู “[รหัส]”) กอนที่จะเปลี่ยนระดับ
เรตติ้ง

[รหัส]
ทานสามารถตั้งรหัสผานสําหรับการตั้งคา [เรตติ้ง] และ
[คาเริ่มตน] เพื่อปองกันการใชงานที่ไมตองการได
ใสรหัสผาน 4 หลัก รหัสใหม จากนั้นกด 
เมื่อทานตองการที่จะเปลี่ยนรหัสผาน ใหใสรหัสผานของทาน
เพื่อปลดล็อกชองปอนขอมูล จากนั้นจึงใสรหัสผานตัวใหม
ลงไป
หากทานลืมรหัสผาน ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อ
ยืนยันรหัสผานปจจุบันที่ตั้งคาเอาไว
1 กด DVD/CD 
2 กด   บนตัวเครื่องเพือ่ เปดถาดใสแผนดิสก
3 กด   และ ZOOM  พรอมกับกด SHIFT 
คางไว จากนั้นกด 
[หนาตั้งคา] จะปรากฏขึน้ มา และทานจะสามารถยืนยัน
รหัสผานปจจุบันทีต่ ั้งเอาไวได
การออกจาก [หนาตั้งคา] ใหกด SETUP

29TH

การแกปญหา

การแกปญ
 หา
หากเกิดปญหาระหวางใชงานระบบ ใหทําตามขั้นตอนที่
อธิบายดานลางกอนปรึกษาตัวแทน Sony ที่ใกลที่สุด
ของทาน หากมีขอความแจงปญหาปรากฏขึ้น โปรดบันทึก
ขอความดังกลาวไวเพื่อใชอางอิงตอไป

1

ตรวจสอบดูวาปญหาดังกลาวอยูในรายการ
ในหัวขอ “การแกปญหา” หรือไม

2

ตรวจสอบเว็บไซตสนับสนุนลูกคาตอไปนี้
http://www.sony-asia.com/support
ทานจะพบกับขอมูลสนับสนุนลาสุดและ FAQ
(คําถามที่พบบอย) ที่เว็บไซตเหลานี้

3

หลังจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 หากทานยังไม
สามารถแกปญหา ใหปรึกษาตัวแทน Sony
ที่ใกลที่สุดของทาน
หากยังคงพบปญหาหลังจากที่ทําตามคําแนะนํา
ขางตนทั้งหมดแลว ใหปรึกษาตัวแทน Sony ที่ใกล
ที่สุดของทาน
เมื่อนําผลิตภัณฑไปสงซอม ตรวจใหแนใจวาไดนํา
อุปกรณทุกชิ้นของระบบไปครบ (ตัวเครื่องและรีโมท)
ผลิตภัณฑนี้ทํางานเปนระบบ สวนประกอบทุกชิ้นจึงมี
ความจําเปนในการวิเคราะหวา ตองทําการซอมแซม
ที่สวนใด

หาก “PROTECT” ปรากฏบนหนาจอแสดงผล


ใหถอดสายไฟออกทันที แลวตรวจสอบรายการตอไปนี้
หลังจากที่ “PROTECT” หายไป
ตรวจสอบใหแนใจวาสาย + และ – ของลําโพง
ไมลัดวงจร
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งใดปดกั้นชองระบาย
อากาศของระบบ
หลังจากที่ทานตรวจสอบรายการดานบนและไมพบ
ปญหาใดๆ ใหเชื่อมตอสายไฟอีกครั้งและเปดระบบ
ถายังคงมีปญหาอยู ใหติดตอตัวแทน Sony ที่ใกลที่สุด
ของทาน

30TH

ทัว่ ไป
ระบบไมเปดทํางาน
 ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเชื่อมตอสายไฟเขากับเตารับ

ติดผนังอยางถูกตอง

ระบบเขาสูโหมดพรอมใชงานโดยไมตั้งใจ
 ลักษณะเชนนี้ไมใชการทํางานผิดปกติ ระบบจะเขาสู

โหมดพรอมใชงานโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 15 นาที
เมื่อไมมีการใชงานหรือไมมีสัญญาณเสียงออก ดูหัวขอ
“การตัง้ คาระบบปดเครื่องอัตโนมัติ” (หนา 24)

การตั้งคานาฬิกาหรือการทํางานของระบบตั้งเวลาการเลน
ถูกยกเลิกโดยไมตั้งใจ
 ถาเวลาผานไปประมาณหนึ่งนาทีโดยไมมีการทํางานใดๆ

การตั้งนาฬิกาหรือการตั้งคาระบบตั้งเวลาการเลนจะถูก
ยกเลิกโดยอัตโนมัติ เริ่มการทํางานอีกครั้งตั้งแตตน

ไมมีเสียง
 เพิ่มระดับเสียงบนตัวเครื่อง
 ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณภายนอกเชื่อมตอกับชองตอ

AUDIO IN  อยางถูกตอง และตัง้ คาฟงกชั่นเปน AUDIO
IN
 สถานีที่ระบุอาจหยุดออกอากาศชั่วคราว

มีเสียงฮัมหรือเสียงรบกวนอยางรุนแรง
 ยายเครื่องใหหางจากแหลงสัญญาณรบกวน
 ตอสายไฟของเครื่องเขากับเตารับติดผนังตัวอื่น
 ขอแนะนําใหใชหัวตอไฟ AC ทีม่ ีฟลเตอรสัญญาณรบกวน

(ไมไดใหมาดวย) ติดตั้งอยู

รีโมทไมทํางาน
 เอาสิ่งกีดขวางใดๆ ทีอ่ ยูร ะหวางรีโมทกับเซ็นเซอรของรีโมท

บนตัวเครื่องออก
และวางตัวเครื่องใหอยูห างจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต
 หันรีโมทไปที่เซ็นเซอร  บนตัวเครื่อง
 ขยับรีโมทใหเขาใกลระบบ
 เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

DVD/CD-DA/MP3/WMA

ภาพ

“LOCKED” ปรากฏบนหนาจอแสดงผล  และไมสามารถ
นําดิสกออกจากชองใสดิสกได

ไมมีภาพ

 ฟงกชันล็อคถาดใสแผนดิสกถกู เปดใชงาน ใหปดฟงกชั่น

 ตัวเครื่องไมไดเชื่อมตอกับชองตอสัญญาณเขาทีวีที่ถูกตอง

(หนา 13)

ไมสามารถเลนดิสกหรือไฟล

 สายตอวิดโี อเชื่อมตออยางไมแนนหนา
 ไมไดเลือกระบบผานทางสัญญาณวิดโี อเขาของทีวี
 ตรวจสอบใหแนใจวาทานเชื่อมตอระบบและทีวีของทานโดย

ใชสายตอวิดีโอ (ใหมาดวย) เพื่อใหทา นสามารถดูภาพได

 ดิสกยงั ไมไดปด แผน (Finalized) (ดิสก CD-R หรือ CD-RW

ที่สามารถเขียนขอมูลเพิ่มได)

เสียงสะดุดหรือเลนดิสกไมได

แมวาทานจะตั้งอัตราสวนจอภาพใน “[ประเภททีวี]”
ในการตั้งคา “[หนาจอ]” ภาพจะไมปรากฏบนหนาจอทีวี
แบบเต็มจอ

 ดิสกอาจสกปรกหรือมีรอยขีดขวน เมื่อดิสกสกปรก

 อัตราสวนจอภาพถูกกําหนดมาแลวบนดิสก

เช็ดใหสะอาด
 ยายตัวเครื่องไปไวในที่มั่นคงและปราศจากการสั่นสะเทือน
(เชน วางบนฐานที่มั่นคง)

ความผิดปกติของสีบนหนาจอทีวี

การเลนไมไดเริ่มเลนจากแทร็คหรือไฟลแรก
 ตรวจสอบใหแนใจวาโหมดการเลนปจจุบันถูกตอง

หากโหมดการเลนคือ “SHUFFLE” หรือ “PROGRAM”
ใหเปลี่ยนการตั้งคา (หนา 13)

 ดิสกตอไปนี้อาจใชเวลาในการเริ่มเลนนานขึ้น:
 ดิสกที่บน
ั ทึกดวยโครงสรางที่ซับซอน
 ดิสกที่บน
ั ทึกดวยรูปแบบหลายเซสชั่น
 ดิสกที่มีโฟลเดอรจํานวนมาก

สนามแมเหล็กคลาดเคลื่อน เมื่อเกิดความผิดปกติของสี
บนหนาจอทีวี ใหตรวจสอบรายการตอไปนี้
 ติดตั้งลําโพงใหหางจากเครื่องทีวีของทานอยางนอย
0.3 เมตร
 หากสียังคงผิดปกติ ใหปดเครื่องทีวี จากนั้นเปดเครื่อง
หลังจากผานไป 15 ถึง 30 นาที
 จัดตําแหนงลําโพงอีกครั้งใหหางจากเครื่องทีวีมากขึ้น

การตั้งคา [ระบบโทรทัศน] ไมตรงกับทีวีของทาน

การแกปั ญหา

การเริ่มเลนใชเวลานานกวาปกติ

 ลําโพงของระบบมีชิ้นสวนแมเหล็ก ดังนั้นอาจเกิด

 รีเซ็ตการตั้งคา (ดูหัวขอ “[คาเริ่มตน]” ในการตัง้ คา

“[คาตามตองการ]”)

อุปกรณ USB
ดูรายละเอียดอุปกรณ USB ที่ใชไดในหัวขอ “อุปกรณ USB
ที่ใชไดและเวอรชั่น” (หนา 35)
เชื่อมตออยูกับอุปกรณ USB ที่ไมรองรับ
 อาจเกิดปญหาตอไปนี้
 อุปกรณ USB

ไมสามารถใชงานได

 ชื่อไฟลหรือโฟลเดอรจะไมแสดงในระบบนี้
 ไมสามารถเลนได
 เสียงสะดุด
 มีสัญญาณรบกวน
 มีเสียงเพี้ยนออกมา
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ไมมีเสียง

การเลนไมเริ่มขึ้น

 อุปกรณ USB ไมไดเชื่อมตออยางถูกตอง ปดระบบ

 ปดระบบและเชื่อมตออุปกรณ USB อีกครั้ง แลวเปดระบบ

จากนั้นเชื่อมตออุปกรณ USB อีกครั้ง

 อาจมีการเชื่อมตออุปกรณ USB ทีไ่ มสามารถใชได

มีสัญญาณรบกวน เสียงสะดุด หรือเสียงเพี้ยน

การเลนไมไดเริ่มเลนจากแทร็คแรก

 เชื่อมตออยูก ับอุปกรณ USB ที่ไมรองรับ ใหเชื่อมตอกับ

 ตรวจสอบใหแนใจวาโหมดการเลนปจจุบันถูกตอง

อุปกรณ USB ทีร่ องรับ
 ปดระบบและเชื่อมตออุปกรณ USB อีกครั้ง แลวเปดระบบ
 ขอมูลเพลงมีสัญญาณรบกวนหรือมีเสียงเพี้ยนอยูในตัวเอง
สัญญาณรบกวนอาจถูกใสเขาไประหวางการสรางขอมูลเพลง
จากเงื่อนไขของเครื่องคอมพิวเตอร ในกรณีนี้ใหลบไฟล
แลวสงขอมูลเพลงมาใหมอกี ครั้ง
 การเขารหัสไฟลใชอัตราบิตทีต่ ่ํา สงไฟลทมี่ ีอตั ราบิตที่สูงขึน้
ไปยังอุปกรณ USB

“SEARCH” ปรากฏขึน้ เปนเวลานาน หรือใชเวลานาน
กอนจะเริ่มเลน
 กระบวนการอานอาจใชเวลานานในกรณีตอไปนี้
 มีโฟลเดอรหรือไฟลจํานวนมากบนอุปกรณ USB
 โครงสรางของไฟลมีความซับซอนมาก
 มีพื้นทีว่ างบนหนวยความจําไมเพียงพอ
 หนวยความจําภายในมีการแยกสวนกระจัดกระจาย

หากโหมดการเลนคือ “SHUFFLE” ใหเปลี่ยนการตั้งคา
(หนา 13)

ไมสามารถชารจอุปกรณ USB
 ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ USB เชื่อมตอกับพอรต
 (USB)  อยางแนนหนา

 อุปกรณ USB อาจไมสามารถทํางานรวมกับระบบ
 ปลดอุปกรณ USB ออก แลวเชื่อมตออีกครั้ง ดูรายละเอียด

สถานะการชารจอุปกรณ USB ไดในคูมือการใชงานอุปกรณ
USB

เครื่องรับวิทยุ
มีเสียงฮัมหรือเสียงรบกวนอยางรุนแรง (“STEREO” กะพริบ
บนหนาจอแสดงผล ) หรือรับสัญญาณการออกอากาศ
ไมได

ชื่อไฟลหรือโฟลเดอร (ชื่ออัลบั้ม) แสดงผลไมถูกตอง

 ตอสายอากาศใหถูกตอง

 สงขอมูลเพลงไปยังอุปกรณ USB อีกครั้ง เพราะขอมูล

 คนหาตําแหนงและทิศทางทีร่ ับสัญญาณไดชัดเจน จากนั้น

ทีบ่ ันทึกอยูในอุปกรณ USB อาจไดรับความเสียหาย
 รหัสอักขระทีร่ ะบบนี้ใชแสดงผลได ไดแก:
 ตัวพิมพใหญ (A ถึง Z)
 ตัวเลข (0 ถึง 9)
 สัญลักษณ (< > +, [ ] \ _)
อักขระอื่นจะปรากฏเปน “_”

อุปกรณ USB ไมสามารถใชงานได
 ปดระบบและเชื่อมตออุปกรณ USB อีกครั้ง แลวเปดระบบ
 อาจมีการเชื่อมตออุปกรณ USB ทีไ่ มสามารถใชได
 อุปกรณ USB ทํางานไมถูกตอง โปรดดูวิธีจัดการกับปญหา

นี้จากคูมือการใชงานที่ใหมากับอุปกรณ USB

ใหติดตัง้ สายอากาศอีกครั้ง
 เก็บสายอากาศใหหางจากตัวเครื่องหรืออุปกรณ AV อื่นๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับสัญญาณรบกวน
 ปดอุปกรณไฟฟาในบริเวณใกลเคียง

ไดยินเสียงจากสถานีวิทยุหลายสถานีในเวลาเดียวกัน
 คนหาตําแหนงและทิศทางทีร่ ับสัญญาณไดชัดเจน จากนั้น

ใหติดตัง้ สายอากาศอีกครั้ง
 รวบสายอากาศเขาดวยกันโดยใชคลิปหนีบสายที่มีจําหนาย
ทั่วไป แลวปรับความยาวของสาย

รีเซ็ตการตั้งคาระบบกลับสูคาเริ่มตนจาก
โรงงาน
ถาระบบยังคงทํางานอยางไมถูกตอง ใหรีเซ็ตระบบไปที่
การตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน
1 เปดระบบ
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2 กด FUNCTION  และ   บนตัวเครื่องคางไว
พรอมกันจนกระทั่ง “RESET” ปรากฏบนหนาจอแสดงผล


การตั้งคาทั้งหมดของผูใช เชน สถานีวิทยุที่ตั้งไว ระบบตั้งเวลา
และนาฬิกาจะถูกลบทิ้ง
หากยังคงพบปญหาหลังจากที่ทําตามคําแนะนําขางตนทั้งหมด
แลว ใหปรึกษาตัวแทน Sony ที่ใกลทสี่ ุดของทาน
หมายเหตุ
 หากทานทิง้ ตัวเครื่องหรือยกใหบุคคลอืน
่ ใหรีเซ็ตตัวเครื่อง
เพื่อความปลอดภัย

ขอความ
ขอความตอไปนี้อาจปรากฏขึ้นหรือกะพริบระหวางการ
ใชงาน

DISC ERR
ทานใสดิสกที่ไมสามารถเลนบนระบบนี้ได เชน CD-ROM
หรือพยายามเลนไฟลที่ไมสามารถเลนได

COMPLETE
การตั้งสถานีลวงหนาเสร็จสิ้นตามปกติ

LOCKED
ฟงกชั่นล็อคถาดใสแผนดิสกถูกเปดใชงาน

NO USB
ไมไดเชื่อมตออุปกรณ USB อุปกรณ USB ที่เชื่อมตอ
ถูกถอดออก หรือระบบไมรองรับการทํางานกับอุปกรณ
USB

NO DISC
ไมมีดิสกอยูในเครื่องเลน หรือใสดิสกที่ไมสามารถโหลดได
ไมมีไฟลที่สามารถเลนไดบนอุปกรณ USB หรือดิสก

OVER CURRENT

การแกปั ญหา

NO FILE

ระบบตรวจพบกระแสเกินในอุปกรณ USB ที่เชื่อมตออยู
ถอดอุปกรณ USB ออกจากพอรตแลวปดระบบ จากนั้น
ใหเปดระบบ

LOADING
ระบบกําลังโหลดขอมูลบนดิสก ปุม บางปุม อาจไมสามารถ
ใชงานไดระหวางโหลดขอมูล

SEARCH
ระบบกําลังคนหาขอมูลในอุปกรณ USB ปุมบางปุมอาจไม
สามารถใชงานไดระหวางคนหาขอมูล

TIME NG
เวลาเริ่มและหยุดเลนของระบบตั้งเวลาเลน ถูกตั้งไวที่เวลา
เดียวกัน
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หรือสเปรยปองกันไฟฟาสถิตที่ใชสําหรับไวนิล LP

ขอควรระวัง/ขอมูลจําเพาะ

ขอควรระวัง
ดิสกที่ระบบนี้สามารถเลนได
 ดิสกเสียง CD-DA
 CD-R/CD-RW (ขอมูลเสียงของแทร็ค CD-DA และ








ไฟล MP3/WMA)
ดิสกขนาด 8 ซม.
DVD VIDEO
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
VIDEO CD
CDG

อยาใชดิสก CD-R/CD-RW ที่ไมมีขอมูลบันทึกอยู เพราะ
อาจทําความเสียหายใหกับดิสกได

ดิสกที่ระบบนี้เลนไมได
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW นอกเหนือจากที่บันทึกไวในรูปแบบ CD











เพลง หรือรูปแบบ MP3/WMA ที่สอดคลองกับ ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet
CD-R/CD-RW ที่บันทึกในรูปแบบหลายเซสชั่นและยัง
ไมไดปดเซสชั่น
CD-R/CD-RW ที่มีคุณภาพการบันทึกต่ํา, CD-R/
CD-RW ที่มีรอยหรือสกปรก หรือ CD-R/CD-RW
ที่บันทึกดวยอุปกรณบนั ทึกที่ใชรวมกันไมได
CD-R/CD-RW ที่ถูกปดอยางไมถูกตอง
CD-R/CD-RW ที่มีไฟลอนื่ นอกเหนือจากไฟล MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3/WMA)
ดิสกที่มีรูปรางที่ไมไดมาตรฐาน (เชน หัวใจ, สี่เหลี่ยม,
ดาว)
ดิสกที่มีเทปกาว, กระดาษ หรือสติกเกอรติดอยู
ดิสกเชาหรือใชแลว ติดฉลากซึ่งรอยกาวลนออกมานอก
ขอบฉลาก
ดิสกที่มีฉลากพิมพดวยหมึกซึ่งรูสึกเหนียวเมื่อสัมผัส

หมายเหตุเกี่ยวกับแผน DVD/CD-DA/MP3/WMA
 กอนที่จะเลน ใหเช็ดดิสกดวยผาสะอาดตั้งแตกึ่งกลาง

ไปจนถึงขอบ

 อยาทําความสะอาดดิสกดวยตัวทําละลาย เชน เบนซิน

ทินเนอร หรือน้ํายาทําความสะอาดที่มีจําหนาย
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 อยาใหดิสกถูกแสงแดดสองถึงโดยตรง หรือแหลงกําเนิด

ความรอนเชน ทอลมรอน หรือวางทิ้งไวในรถที่จอด
กลางแดด

เกี่ยวกับความปลอดภัย
 ถอดสายไฟทั้งหมด ออกจากเตารับติดผนัง ถาไมมี

การใชงานเปนเวลานาน เมื่อถอดปลั๊กออกจากระบบ
ใหจับที่ตัวปลั๊กเสมอ หามดึงที่ตัวสาย
 ถามีของแข็งหรือของเหลวเขาไปในระบบ ใหถอดปลั๊ก
ระบบออก แลวนําไปตรวจสอบโดยบุคลากรที่ผาน
การรับรองกอนที่จะใชงานอีกครั้ง
 การเปลี่ยนสายไฟ AC จะตองดําเนินการโดยหนวย
บริการที่ผานการรับรองเทานั้น

การวางเครื่อง
 อยาวางเครื่องในตําแหนงที่เอียงหรือในสถานที่ที่รอน

เย็น มีฝุน สกปรก หรือชื้นหรือไมมีการระบายอากาศ
ที่เพียงพอ หรืออาจมีการสั่นสะเทือน ถูกแสงแดด
หรือแสงสวางโดยตรง
 โปรดใชความระมัดระวังเมื่อวางระบบบนพื้นผิวที่ผาน
กระบวนการปรับผิวมาเปนพิเศษ (เชน ลงขี้ผึ้ง น้ํามัน
ขัดเงา) เพราะอาจทําใหผิวเปนคราบหรือเปลี่ยนสีได
 หามวางวัตถุหนักบนเครื่อง
 ถาหากนําเครื่องจากสถานที่เย็นมายังสถานที่อน
ุ ในทันที
หรือวางในหองที่ชื้นมาก ความชื้นอาจจะกลั่นตัวเปน
หยดน้ําบนเลนสในเครื่อง และทําใหเครื่องทํางานผิดปกติ
ได ในกรณีนี้ ใหเอาดิสกออก และเปดสวิตชเครื่องทิ้งไว
ประมาณหนึ่งชั่วโมง จนกระทั่งความชื้นระเหยออกไป
หากเครื่องยังไมทํางานหลังจากที่รอเวลาผานไปนานแลว
ใหปรึกษาตัวแทน Sony ที่ใกลที่สุดของทาน

เกี่ยวกับความรอนสะสม
 ความรอนที่สะสมบนตัวเครื่องระหวางการชารจหรือ

การทํางานเปนระยะเวลานานถือเปนเรื่องปกติ และ
ไมใชสิ่งที่นาตกใจ
 อยาสัมผัสกับตัวเครื่องหากมีการใชงานมาอยางตอเนื่อง
เพราะตัวเครื่องอาจจะรอน
 อยากีดขวางชองระบายอากาศ

การทําความสะอาดตัวเครื่อง
ทําความสะอาดระบบนี้ดวยผานุมชุบน้ํายาทําความสะอาด
ออนๆ หามใชแผนขัด ผงขัด หรือสารละลายใดๆ เชน
ทินเนอร เบนซิน หรือแอลกอฮอล

เกี่ยวกับสีของทีวี
ขอควรระวังที่สําคัญ
ขอควรระวัง: หากทานแสดงภาพเดิม (ภาพนิ่งของวิดีโอ,
ภาพที่แสดงบนหนาจอ ฯลฯ) ทิ้งไวบนทีวีเปนระยะ
เวลานาน ทานอาจทําใหหนาจอทีวีของทานเสียหาย
อยางถาวร โปรเจ็คชั่นทีวีอาจไดรับความเสียหาย
อยางรวดเร็วจากการกระทําดังกลาวมากเปนพิเศษ

อุปกรณ USB ทีใ่ ชไดและ
เวอรชนั่
โปรดตรวจสอบเว็บไซตดานลางเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
เวอรชั่นลาสุดที่รองรับของอุปกรณที่ใชได:
http://www.sony-asia.com/support

เกี่ยวกับการเคลื่อนยายเครื่อง
กอนเคลื่อนยายเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีดิสก
โหลดอยู และปลดสายไฟออกจากเตารับติดผนัง

เกี่ยวกับการใชงานดิสก
 เพื่อไมใหดิสกสกปรก ใหจับที่ขอบดิสก หามสัมผัสพื้นผิว

ของดิสก

 หามติดกระดาษหรือเทปกาวบนดิสก
 อยาใหดิสกถูกแสงแดดสองถึงโดยตรง หรือแหลงกําเนิด

ความรอนเชน ทอลมรอน หรือวางทิ้งไวในรถที่จอด
กลางแดดเนื่องจากอุณหภูมิภายในรถอาจสูงขึน้ มาก
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เทคโนโลยีไรสาย
BLUETOOTH
เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH เปนเทคโนโลยีไรสาย
ระยะใกลสําหรับเชื่อมตออุปกรณดิจิตอล อยางเชน
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและกลองถายภาพนิ่งดิจิตอล
ดวยเทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH ทานสามารถควบคุม
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของภายในระยะหางประมาณ
10 เมตร
โดยปกติเทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH ใชสําหรับสื่อสาร
ระหวางอุปกรณสองชิ้น แตอุปกรณเพียงชิ้นเดียวสามารถ
เชื่อมตอกับอุปกรณหลายชิ้นได
ทานไมจําเปนตองใชสายเพื่อเชื่อมตอ แบบเดียวกับ
การเชื่อมตอ USB และทานไมจําเปนตองวางอุปกรณหันเขา
หากัน แบบเดียวกับที่ทานใชเทคโนโลยีอินฟราเรดไรสาย
ทานสามารถใชเทคโนโลยีนี้กับอุปกรณ BLUETOOTH
หนึ่งชิ้นที่อยูในกระเปาถือหรือกระเปาเสื้อผา
เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH เปนมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วโลก มีบริษัทหลายพันบริษัทใหการสนับสนุน บริษัท
เหลานี้ออกผลิตภัณฑที่เปนไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

เวอรชั่นและโปรไฟล BLUETOOTH ที่รองรับ
โปรไฟล หมายถึงชุดมาตรฐานของความสามารถตางๆ
สําหรับผลิตภัณฑ BLUETOOTH ที่มีความสามารถ
หลากหลาย ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเวอรชั่นและโปรไฟล
BLUETOOTH ที่รองรับไดในหัวขอ “ขอมูลจําเพาะ”
(หนา 37)
หมายเหตุ
 ในการใชงานอุปกรณ BLUETOOTH ทีเ่ ชื่อมตออยูกบ
ั ระบบนี้
อุปกรณจะตองรองรับการใชงานโปรไฟลเดียวกันกับระบบนี้
โปรดทราบวา ฟงกชั่นของอุปกรณ BLUETOOTH อาจแตกตาง
กันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับขอมูลจําเพาะของอุปกรณ แมวาจะมี
โปรไฟลเดียวกันกับระบบก็ตาม
 ดวยคุณสมบัติของเทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH ทําให
การเลนบนระบบนี้มีการหนวงเวลาเล็กนอย เมื่อเทียบกับ
การเลนเสียงบนอุปกรณที่ใชสงสัญญาณ

ระยะสื่อสารขอมูลที่สามารถใชงานได
อุปกรณ BLUETOOTH ตองใชงานอยูภายในระยะ 10 เมตร
(ปราศจากสิ่งกีดขวาง) ระหวางกัน
ระยะสื่อสารขอมูลที่สามารถใชงานไดอาจสั้นลงภายใต
เงือ่ นไขตอไปนี้
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 เมื่อมีคน, วัตถุที่เปนโลหะ, กําแพง หรือสิ่งกีดขวางอืน
่

ระหวางอุปกรณ BLUETOOTH ที่เชื่อมตอดวย

 บริเวณที่มี LAN ไรสายติดตั้งอยู
 รอบๆ เตาไมโครเวฟที่กําลังใชงาน
 บริเวณที่มีการสรางคลื่นแมเหล็กไฟฟาอื่น

ผลจากอุปกรณอื่น
อุปกรณ BLUETOOTH และระบบ LAN ไรสาย
(IEEE802.11b/g) ใชยานความถี่เดียวกัน (2.4 GHz)
เมื่อใชงานอุปกรณ BLUETOOTH ของทานใกลอปุ กรณ
ที่สามารถใชงาน LAN ไรสาย อาจเกิดการรบกวนกัน
ทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ซึ่งอาจมีผลทําใหอัตราการสงผานขอมูลลดลง, เกิดสัญญาณ
รบกวน หรือทําใหเชื่อมตอไมได หากเกิดปญหาดังกลาว
ใหลองแกไขดังนี้
 ลองเชื่อมตอระบบนี้และโทรศัพทมือถือ
BLUETOOTH หรืออุปกรณ BLUETOOTH
เขาดวยกัน เมื่อทานอยูหางอยางนอย 10 เมตร
จากอุปกรณ LAN ไรสาย
 ปดไฟหลักของอุปกรณ LAN ไรสาย เมื่อทานใชงาน
อุปกรณ BLUETOOTH ภายในระยะ 10 เมตร

ผลที่มีกับอุปกรณอื่น
การกระจายคลื่นวิทยุจากอุปกรณนี้ อาจสงผลรบกวน
การทํางานของอุปกรณทางการแพทยบางชนิด เนื่องจาก
การรบกวนนี้อาจสงผลใหการทํางานผิดปกติ ดังนั้นทาน
ตองปดไฟหลักของระบบนี้, โทรศัพทมือถือ BLUETOOTH
และอุปกรณ BLUETOOTH ในบริเวณตอไปนี้:
 ในโรงพยาบาล, บนรถไฟ และบนเครื่องบิน
 ใกลประตูอัตโนมัติหรือระบบเตือนเพลิงไหม
หมายเหตุ
 ระบบนี้รองรับฟงกชั่นความปลอดภัย ทีส่ อดคลองกับขอกําหนด
BLUETOOTH เพื่อเปนเครื่องมือในการรับรองความปลอดภัย
ระหวางการสื่อสารขอมูลดวยเทคโนโลยี BLUETOOTH
อยางไรก็ตาม ระบบความปลอดภัยนี้อาจไมเพียงพอ ทัง้ นี้
ขึ้นอยูก ับรายละเอียดการตั้งคารวมถึงปจจัยอื่นๆ ดังนั้นทาน
ตองระมัดระวังเมื่อทําการสื่อสารขอมูลดวยเทคโนโลยี
BLUETOOTH
 Sony ไมมีสวนรับผิดไมวาในทางหนึ่งทางใด สําหรับ
ความเสียหายหรือความสูญเสียอันเปนผลจากการรัว่ ไหลของ
ขอมูล ระหวางการสื่อสารขอมูลดวยเทคโนโลยี BLUETOOTH
 ไมรับประกันวาการสือ่ สารขอมูล BLUETOOTH จะสามารถ
ใชงานรวมกับอุปกรณ BLUETOOTH ทีม่ ีโปรไฟลเหมือนกับ
ระบบนี้ไดทงั้ หมดเสมอ





อุปกรณ BLUETOOTH ที่เชื่อมตอกับอุปกรณนี้ตองมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับขอกําหนด BLUETOOTH ทีก่ ําหนดโดย
BLUETOOTH SIG, Inc. และตองผานการรับรองแลว
อยางไรก็ตาม แมวาอุปกรณจะมีคุณสมบัติสอดคลองกับ
ขอกําหนด BLUETOOTH แลวก็ตาม แตอาจมีบางกรณีที่
คุณสมบัติหรือขอมูลจําเพาะบางอยางของอุปกรณ
BLUETOOTH มีผลทําใหไมสามารถทําการเชื่อมตอได
หรือสงผลใหมีวิธีการควบคุม, การแสดงผล และการทํางาน
ที่แตกตางออกไป
บางกรณีอาจมีสัญญาณรบกวนเกิดขึน้ หรือเสียงถูกตัดได ทั้งนี้
ขึ้นอยูก ับอุปกรณ BLUETOOTH ที่เชื่อมตอกับระบบ, สภาพ
แวดลอมของการสื่อสารขอมูล หรือเงื่อนไขจากสิ่งแวดลอม
โดยรอบ

ขอมูลจําเพาะ
สวนเครื่องขยายเสียง
กําลังขับ (พิกดั ):
20 วัตต + 20 วัตต (ที่ 8 โอหม, 1 kHz, 1% THD)
กําลังขับ RMS (อางอิง):
25 วัตต + 25 วัตต (ตอชองสัญญาณที่ 8 โอหม, 1 kHz)

สัญญาณเขา/สัญญาณออก

สวนเครื่องเลนดิสก
ระบบ:
คอมแพคดิสกและระบบเสียงดิจิตอล และระบบวิดีโอ
คุณสมบัติของเลเซอรไดโอด
ระยะเวลาสองแสง: ตอเนื่อง
กําลังแสงเลเซอรที่สงออก*: นอยกวา 1000 μW
*

ขอควรระวัง/ขอมูลจำเพาะ

AUDIO IN:
ชองตอ AUDIO IN (สัญญาณเขาจากภายนอก):
ชองตอมินิสเตอริโอ, ความไว 1 V, อิมพิแดนซ 47 กิโลโอหม
USB:
พอรต USB: ชนิด A, 5 V DC 1.5 A
ชองตอ  (หูฟง):
ชองตอสเตอริโอมาตรฐาน, 8 โอหม หรือมากกวา
VIDEO OUT:
ระดับสัญญาณออกสูงสุด 1 Vp-p,
แบบไมสมดุล, ซิงคเนกาทีฟ (Negative), โหลดอิมพิแดนซ
75 โอหม
SPEAKERS:
รับอิมพิแดนซไดที่ 8 โอหม

กําลังสงออกนี้เปนคาที่วัด ณ ตําแหนง 200 มม. จากผิวเลนส
วัตถุของชุดอุปกรณรับแสง ดวยชองเปดรับแสงขนาด 7 มม.

ความถี่ตอบสนอง
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
CD: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
รูปแบบของระบบสีวิดีโอ
รุนที่จําหนายในอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา (ยกเวนรุน
ที่จําหนายในอารเจนตินา): NTSC
รุนอื่นๆ : NTSC/PAL
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สวนเครื่องรับสัญญาณ

ทั่วไป

สวนจูนเนอร FM:
จูนเนอร FM สเตอริโอ, FM ซูเปอรเฮดเทอโรไดน
ชวงความถี่:
87.5 MHz - 108.0 MHz (50 kHz step)
สายอากาศ:
สายอากาศ FM แบบลวด

ขอกําหนดดานกําลังไฟ:
AC 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน:
35 วัตต
ขนาด (กวาง/สูง/ลึก) (รวมสวนที่ยื่นออกมา):
ตัวเครื่องตรงกลาง: ประมาณ 170 มม. × 132.5 มม. ×
222 มม.
ตูลําโพง: ประมาณ 132.5 มม. × 214 มม. × 207 มม.
น้ําหนัก:
ตัวเครื่องตรงกลาง: ประมาณ 1.4 กก.
ตูลําโพง: ประมาณ 1.7 กก.
อุปกรณที่ใหมาดวย:
รีโมท (RM-AMU214) (1), สายตอวิดีโอ (1), สายอากาศ FM
แบบลวด (1), แผนรองลําโพง (8), คูม ือการใชงาน (คูมือนี้)
(1)

สวนลําโพง
ระบบลําโพง:
สองทิศทาง, เบสรีเฟล็กซ, ปองกันสนามแมเหล็ก
ชุดลําโพง:
วูฟเฟอร: 95 มม., แบบโคน
ทวีตเตอร: 57 มม., แบบโคน
พิกดั อิมพิแดนซ:
8 โอหม

สวน BLUETOOTH
ระบบสื่อสารขอมูล:
มาตรฐาน BLUETOOTH เวอรชั่น 4.0
เอาตพุต:
มาตรฐาน BLUETOOTH Power Class 2
ระยะสื่อสารขอมูลสูงสุด:
ระยะที่ปราศจากสิ่งกีดขวางประมาณ 10 ม.*1
ยานความถี่:
ยาน 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
วิธีมอดูเลตสัญญาณ:
FHSS
โปรไฟล BLUETOOTH ที่ทํางานรวมกันได*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
วิธีการคุมครองเนื้อหาที่รองรับ
วิธี SCMS-T
โคเดกที่รองรับ
SBC (Sub Band Codec)
แบนวิธการสงสัญญาณ
20 Hz – 20,000 Hz (ดวยการสุม 44.1 kHz)
*1

ระยะทางจริงอาจแตกตางออกไปตามปจจัยตางๆ เชน
สิง่ กีดขวางระหวางอุปกรณ, สนามแมเหล็กรอบๆ
เตาไมโครเวฟ, ไฟฟาสถิต, ความไวการรับสัญญาณ,
ประสิทธิภาพของสายอากาศ, ระบบปฏิบัติการ, ซอฟตแวร
แอปพลิเคชั่น เปนตน

*2
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โปรไฟลของมาตรฐาน BLUETOOTH ระบุถึงจุดประสงค
ของการสื่อสารขอมูล BLUETOOTH ระหวางอุปกรณ

การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดย
ไมตองแจงใหทราบ
การใชพลังงานขณะสแตนดบาย: 0.5 W (พอรตเครือขาย
BLUETOOTH ปด)
โหมดพรอมใชงานของ BLUETOOTH: 5.9 W (พอรตเครือขาย
BLUETOOTH เปด)

เครื่องหมายการคาและอื่นๆ














Windows Media เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือ
เครื่องหมายการคาของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา
และ/หรือประเทศอืน่ ๆ
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการคุมครองสิทธิของทรัพยสินทางปญญา
บางอยางของ Microsoft Corporation หามใชหรือแจกจาย
เทคโนโลยีดังกลาวของผลิตภัณฑนี้สูภายนอกโดยไมไดรับ
อนุญาตจาก Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft
เทคโนโลยีการเขารหัสเสียง MPEG Layer-3 และสิทธิบัตร
ไดรับอนุญาตจาก Fraunhofer IIS and Thomson
“WALKMAN” และโลโก “WALKMAN” เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Sony Corporation
เครื่องหมายขอความ BLUETOOTH® และโลโกเปนกรรมสิทธิ์
ของ BLUETOOTH SIG, Inc. และ Sony Corporation ไดรับ
ใบอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว เครื่องหมายการคาและชื่อ
ทางการคาอื่นๆ เปนกรรมสิทธิ์ของผูเปนเจาของ
สัญลักษณ N (N Mark) เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมาย
การคาจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่นๆ
ชื่อระบบและชื่อผลิตภัณฑที่ระบุโดยทัว่ ไปในคูมือนี้
เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของผูผลิต คูมือนี้ไมมีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®
ระบบนี้เปนกรรมสิทธิ์ของ Dolby* Digital
ผลิตขึ้นตามใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories
“Dolby” และสัญลักษณ D สองตัวเปนเครื่องหมายการคาของ
Dolby Laboratories
เปนเครื่องหมายการคาของ DVD Format/Logo
Licensing Corporation
เกีย่ วกับ MPEG-4 VISUAL: ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต
MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE สําหรับ
การใชงานสวนบุคคล หรือที่ไมใชเชิงพาณิชยของผูบริโภค
ในการ
(i) เขารหัสภาพตามมาตรฐานของ MPEG-4 VISUAL (“MPEG4 VIDEO”) และ/หรือ
(ii) การถอดรหัสภาพ MPEG-4 ที่ผูบริโภคเปนผูเขารหัสไว
เพื่อการใชงานสวนบุคคล หรือทีไ่ มใชเชิงพาณิชยและ/หรือ
ที่ไดรับมาจากผูไดรับอนุญาตใหบริการสัญญาณภาพ MPEG-4
ไมอนุญาตใหใชงานในลักษณะอื่นๆ โดยเด็ดขาด สามารถขอรับ
ขอมูลเพิ่มเติมทีเ่ กีย่ วของกับการสงเสริมการขาย การใชงาน
สวนบุคคลหรือในเชิงพาณิชย และการอนุญาตใชงานไดจาก
MPEG LA, L.L.C. โปรดดู http://www.mpegla.com/
เครื่องหมายการคาอื่นๆ ทัง้ หมดเปนกรรมสิทธิ์ของผูครอบครอง
แตละราย
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