Home Audio System
คู่มือการใช้งาน

เริ่ มต้นใช้งาน
แผ่นดิสก์
จูนเนอร์
อุปกรณ์ USB
BLUETOOTH
การปรับตั้งเสี ยง
การด�ำเนินการอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม

MHC-V11

ค�ำเตือน
เพื่อลดความเสี่ ยงจากการติดไฟ ห้ามปิ ดช่องระบาย
อากาศของอุปกรณ์ดว้ ยวัสดุเช่น หนังสื อพิมพ์ ผ้าปูโต๊ะ
ผ้าม่าน เป็ นต้น
อย่าให้อุปกรณ์สมั ผัสกับแหล่งก�ำเนิดเปลวไฟ
(เช่น เทียนไขที่จุดไฟอยู)่
เพื่อลดความเสี่ ยงจากการติดไฟหรื อไฟฟ้าช็อต อย่าให้
อุปกรณ์เปี ยกหรื อถูกน�้ำ และห้ามวางวัตถุที่บรรจุ
ของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนอุปกรณ์

แผ่นเพลงที่ถกู เข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีปกป้ อง
ลิ ขสิ ทธิ์

ผลิตภัณฑ์น้ ีได้รับการออกแบบให้สามารถเล่นแผ่นที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน Compact Disc (CD) ระยะหลัง
นี้ มีบริ ษทั ค่ายเพลงบางแห่งได้วางตลาดแผ่นเพลงหลาย
ชนิดที่ถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีปกป้องลิขสิ ทธิ์
พึงระลึกว่า ในบรรดาแผ่นเหล่านี้ มีบางแผ่นไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน CD และอาจจะไม่สามารถเล่นได้กบั
ผลิตภัณฑ์น้ ี
เครื่ องเสี ยงนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ตาม
วัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
• การเล่นแหล่งก�ำเนิ ดดนตรี ในแผ่นดิสก์หรื อ
อุปกรณ์ USB
• การถ่ายโอนดนตรี ไปยังอุปกรณ์ USB
• การฟั งสถานี วท
ิ ยุ
• การเล่นแหล่งก�ำเนิ ดดนตรี ผา่ นอุปกรณ์
BLUETOOTH
• การเพลิดเพลินกับการพบปะสังสรรค์ดว้ ย
ฟังก์ชนั “เครื อข่ายงานเลี้ยง”

เนื่องจากสามารถดึงปลั้กไฟหลักเพื่อตัดเครื่ องเสี ยง
ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักได้ ให้ต่อเครื่ องเสี ยงเข้ากับ
เต้าเสี ยบไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย ถ้าหากท่านสังเกตเห็น
สิ่ งผิดปกติในตัวเครื่ องให้ถอดปลั้กไฟหลักออกจาก
เต้าเสี ยบไฟ AC ทันที
อย่าติดตั้งเครื่ องเสี ยงในเนื้อที่ที่จำ� กัด เช่น ในชั้นวาง
หนังสื อ หรื อตูต้ ิดผนัง
อย่าให้แบตเตอรี่ หรื ออุปกรณ์ที่บรรจุแบตเตอรี่ ได้รับ
ความร้อนสู งเกิน เช่น แสงแดด และไฟ
ตราบใดที่ยงั ต่ออยูก่ บั เต้าเสี ยบไฟ AC ตัวเครื่ องจะไม่
ถูกตัดออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ถึงแม้จะปิ ดสวิตช์
เครื่ องแล้ว
ใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

เกี่ยวกับคู่มือนี้

ข้อควรระวัง

•

หมายเหตุเกี่ยวกับ DualDisc

•

การใช้อุปกรณ์ทางแสงร่ วมกับผลิตภัณฑ์น้ ีจะเพิ่ม
อันตรายต่อดวงตา
DualDisc คือผลิตภัณฑ์แผ่นดิสก์สองหน้าซึ่งประกบ
เนื้อหา DVD บนหน้าหนึ่ง เข้าเนื้อหาเสี ยงดิจิตอลไว้บน
อีกหน้าหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเนื้อหาด้านเสี ยง
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน Compact Disc (CD) จึงไม่
สามารถรับประกันว่าจะเล่นกับผลิตภัณฑ์น้ ีได้
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คู่มือฉบับนี้จะอธิบายฟังก์ชนั การท�ำงานโดยใช้
รี โมทคอนโทรลเป็ นหลัก แต่ยงั สามารถใช้ฟังก์ชนั
เดียวกันนี้ดว้ ยปุ่ มต่างๆ บนเครื่ องเสี ยงที่มีชื่อ
เดียวกันหรื อคล้ายกันได้ดว้ ย
ภาพประกอบบางภาพจะน�ำเสนอเป็ นภาพวาด
ลายเส้นแนวความคิด และอาจแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์จริ ง
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับชิ้ นส่วนและการควบคุม
ท่านสามารถล็อคปุ่ มต่างๆ ได้ยกเว้นปุ่ ม  (เปิ ด/ปิ ด) ที่ตวั เครื่ อง เพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้ต้ งั ใจ (หน้า 29)

ตัวเครื่อง

แสงของล�ำโพง*
(หน้ า 27)

*

4TH

อย่ามองไปที่ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ที่ส่องแสงออกมาโดยตรงในขณะที่แสงของล�ำโพงเปิ ดอยู่



ปุ่ ม  (เปิ ด/ปิ ด)
กดเพื่อเปิ ดเครื่ อง หรื อปรับให้เครื่ องเข้าสู่ โหมด
สแตนด์บาย



ปุ่ ม  (เล่น)*
— กดเพื่อเริ่ มเล่น
— เมื่อกดปุ่ มนี้ คา้ งไว้นานกว่า 5 วินาที
เครื่ องเสี ยงจะเล่นการสาธิตการใช้งานเสี ยง
ที่ติดตั้งภายในเครื่ อง กด  เพื่อหยุดการ
สาธิตการใช้งาน
ปุ่ ม  (หยุด)
กดเพื่อหยุดเล่น เมื่อกดปุ่ มสองครั้ง จะ
สามารถยกเลิกการเล่นต่อได้
— กดเพื่อหยุดการถ่ายโอนในระหว่างถ่ายโอน
ดนตรี
— กดเพื่อหยุดการสาธิ ตการใช้งานเสี ยงที่ติดตั้ง
ภายในเครื่ อง
—



ปุ่ ม / (ก่อนหน้ า/ถัดไป)
กดเพื่อเลือกแทร็ กหรื อไฟล์
ปุ่ ม TUNING+/– (หน้ า 13)


ปุ่ ม  (เปิ ด/ปิ ด)
กดเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดถาดใส่ แผ่นดิสก์



(เครื่องหมาย N) (หน้ า 20)



ปุ่ ม DJ OFF, FLANGER, ISOLATOR
(หน้ า 23)
ปุ่ มหมุน VOLUME/DJ CONTROL
— หมุนเพื่อปรับระดับเสี ยง ท่านไม่สามารถ
ใช้ปุ่มหมุนนี้เพื่อปรับระดับเสี ยงได้ หากเลือก
DJ EFFECT
— หมุนเพื่อปรับเอฟเฟ็ กต์ FLANGER และ
ISOLATOR (หน้า 23)

ปุ่ ม BLUETOOTH PAIRING
กดเพื่อเลือกฟังก์ชนั BLUETOOTH
— กดค้างไว้เพื่อเปิ ดใช้งานการจับคู่
BLUETOOTH ในฟังก์ชนั BLUETOOTH
—



ปุ่ ม +/– (เลือกโฟลเดอร์)
กดเพื่อเลือกโฟลเดอร์จากแผ่นดิสก์ขอ้ มูลหรื อ
อุปกรณ์ USB

ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH (หน้ า 17)



ถาดใส่แผ่นดิ สก์

ปุ่ ม FUNCTION
กดเพื่อเลือกฟังก์ชนั



เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล



ช่องสัญญาณ MIC 1/2
ใช้เชื่อมต่อกับไมโครโฟน

ช่องต่อ (USB)
ใช้สำ� หรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
ปุ่ ม MEGA BASS PARTY CHAIN
(หน้ า 23, 26)



จอแสดงผล



ปุ่ ม VOCAL FADER (หน้ า 27)

*

ปุ่ ม  ที่ตวั เครื่ องจะมีปุ่มนูนสัมผัส ใช้ปุ่มนูนสัมผัสนี้
เป็ นต�ำแหน่งอ้างอิงในขณะใช้งานเครื่ องเสี ยง

ปุ่ ม MIC ECHO (หน้ า 27)
ปุ่ มหมุน MIC LEVEL (MIN/MAX) (หน้ า 27)

5TH

รีโมทคอนโทรล



ปุ่ ม TUNING MODE (หน้ า 13)
ปุ่ ม TUNER MEMORY (หน้ า 13)
ปุ่ ม BACK
กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
ปุ่ ม OPTIONS
กดเพื่อเข้าหรื อออกจากเมนูตวั เลือกต่างๆ
ปุ่ ม / / /
กดเพื่อเลือกรายการเมนู
ปุ่ ม +/– (เลือกโฟลเดอร์)
กดเพื่อเลือกโฟลเดอร์จากแผ่นดิสก์ขอ้ มูลหรื อ
อุปกรณ์ USB
ปุ่ ม
กดเพื่อ ป้อน/ยืนยัน การตั้งค่า




ปุ่ ม SPEAKER LIGHT (หน้ า 27)
ปุ่ ม DISPLAY
กดเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนจอแสดงผล
ปุ่ ม SLEEP (หน้ า 28)
ปุ่ ม  (เปิ ด/ปิ ด)
กดเพื่อเปิ ดเครื่ อง หรื อปรับให้เครื่ องเข้าสู่ โหมด
สแตนด์บาย



ปุ่ ม PLAY MODE (หน้ า 11, 16)
ปุ่ ม REPEAT/FM MODE (หน้ า 11, 13, 16)
ปุ่ ม CLEAR (หน้ า 12, 17)
ปุ่ ม REC TO USB (หน้ า 15)
กดเพื่อถ่ายโอนดนตรี จากแผ่นดิสก์ไปยังอุปกรณ์
USB ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์เสริ มและเชื่อมต่ออยู่
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ปุ่ ม FUNCTION
กดเพื่อเลือกฟังก์ชนั
ปุ่ ม MEGA BASS (หน้ า 23)
ปุ่ ม EQ (หน้ า 23)



ปุ่ ม / (กรอกลับ/เดิ นหน้ าเร็ว)
(หน้ า 11, 16)
กดเพื่อค้นหาต�ำแหน่งในแทร็ กหรื อไฟล์ใน
ระหว่างเล่น
ปุ่ ม TUNING+/– (หน้ า 13)
ปุ่ ม  (เล่น)*
กดเพื่อเริ่ มเล่น
ปุ่ ม / (ก่อนหน้ า/ถัดไป)
กดเพื่อเลือกแทร็ กหรื อไฟล์
ปุ่ ม PRESET+/– (หน้ า 13)
ปุ่ ม  (พัก)
กดหยุดพักการเล่นชัว่ คราว เมื่อต้องการ
เล่นต่อ ให้กด 
ปุ่ ม  (หยุด)
— กดเพื่อหยุดเล่น เมื่อกดปุ่ มสองครั้ง จะ
สามารถยกเลิกการเล่นต่อได้
— กดเพื่อหยุดการถ่ายโอนในระหว่างถ่ายโอน
ดนตรี
— กดเพื่อหยุดการสาธิ
ตการใช้งานเสี ยงที่ติดตั้ง
ุ
ภายในเครื่ อง



ปุ่ ม VOCAL FADER (หน้ า 27)
ปุ่ ม MIC ECHO (หน้ า 27)
ปุ่ ม KEY CONTROL / (หน้ า 27)
ปุ่ ม VOL +/– *
กดเพื่อปรับระดับเสี ยง

*

ปุ่ ม VOL + และ  บนรี โมทคอนโทรลจะมีปุ่ม
นูนสัมผัส ใช้ปุ่มนูนสัมผัสนี้เป็ นต�ำแหน่งอ้างอิงในขณะ
ใช้งานเครื่ องเสี ยง
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เริ่ มต้นใช้งาน

ติ ดตัง้ เครื่องเสียงอย่างแน่ นหนา

ไปยังเต้ารับที่ผนัง
 ช่องสัญญาณเสียงเข้าและช่องสัญญาณ

เสียงออก

ใช้สายสัญญาณเสี ยง (ไม่ได้ให้มาด้วย) ท�ำการเชื่อมต่อ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามวิธีการดังต่อไปนี้:
• ช่องสัญญาณ AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
— ต่อเข้ากับช่องสัญญาณเสี ยงเข้าของอุปกรณ์เสริ ม
— ต่อเข้ากับเครื่ องเสี ยงอีกเครื่ องหนึ่ ง เพื่อ
เพลิดเพลินกับฟังก์ชนั เครื อข่ายงานเลี้ยง
(หน้า 24)
• ช่องสัญญาณ AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R
— ต่อเข้ากับช่องสัญญาณเสี ยงออกของทีวห
ี รื อ
เครื่ องเสี ยง/เครื่ องเล่นวิดีโอ จะมีเสี ยงออกมา
จากเครื่ องเสี ยงนี้
— ต่อเข้ากับเครื่ องเสี ยงอีกเครื่ องหนึ่ ง เพื่อ
เพลิดเพลินกับฟังก์ชนั เครื อข่ายงานเลี้ยง
(หน้า 24)

8TH

 สายอากาศ

ต่อเข้ากับสายอากาศ FM แบบลวด (มีให้มาด้วย)

ยืดสายอากาศออกตามแนวนอน
ค�ำแนะน�ำ
•

ติดตั้งเครื่ องเสี ยงในต�ำแหน่ง/แนวการจัดวางที่ช่วยให้รับ
สัญญาณได้ดี

บริ เวณที่มีการรับสัญญาณ บริ เวณที่มีการรับสัญญาณ
ได้ดี:
ได้ไม่ดี:
ห่างจากหน้าต่าง เป็ นต้น ใกล้หน้าต่าง เป็ นต้น

•

หลีกเลี่ยงต�ำแหน่งที่มีลกั ษณะต่อไปนี้

การปิ ดใช้งานการสาธิ ตการ
ใช้งาน
เมื่อต้องการปิ ดใช้งานการสาธิตการใช้งานในขณะที่
เครื่ องเสี ยงปิ ดอยู่ ให้กด SPEAKER LIGHT ซ�้ำหลายๆ
ครั้งเพื่อเลือกโหมดสแตนด์บาย (หน้า 10)

ระหว่างอาคารต่างๆ

ใส่ แบตเตอรี่ R03 (ขนาด AAA) จ�ำนวนสองก้อน (มี
ให้มาด้วย) โดยจัดให้ข้ วั ตรงตามภาพที่แสดงด้านล่าง

เริ่ มต้นใช้งาน

การใส่แบตเตอรี่

ใกล้โทรศัพท์มือถือหรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ
•

บนโต๊ะท�ำงานหรื อโต๊ะที่ทำ� จากเหล็กกล้า
•

พยายามให้สายอากาศอยูห่ ่างจากสายไฟฟ้า AC และสาย
USB เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน

 พลังงานไฟฟ้ า

ต่อสายไฟฟ้า AC (มีให้มาด้วย) เข้ากับเครื่ องเสี ยง แล้ว
เสี ยบปลัก๊ ไฟเข้ากับเต้ารับติดผนัง
เมื่อมีการเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้า AC การสาธิตการ
ใช้งาน (หน้า 10) จะเริ่ มต้นโดยอัตโนมัติ หากท่าน
กด  เพื่อเปิ ดเครื่ อง การสาธิตการท�ำงานด้งกล่าวก็
จะสิ้ นสุ ดลง

•

อย่าใส่ แบตเตอรี่ เก่าและใหม่ปนกันหรื อใช้แบตเตอรี่
หลายประเภทพร้อมๆ กัน
หากท่านไม่ได้ใช้ รี โมทคอนโทรลเป็ นเวลานาน ให้ถอด
แบตเตอรี่ ออก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี ยหายจากแบตเตอรี่ ร่ัว
หรื อสนิมกัดกร่ อน

การเคลื่อนย้ายเครื่อง
ก่อนเคลื่อนย้ายเครื่ องเสี ยง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้
ใส่ แผ่นดิสก์ไว้ในเครื่ องและไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
USB รวมทั้งได้ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกแล้ว

หมายเหตุ
การจัดวางมือไว้ในต�ำแหน่งที่ถูกต้องในขณะเคลื่อนย้าย
เครื่ องเป็ นขั้นตอนที่สำ� คัญอย่างยิง่ เพื่อป้องกันการเกิดการ
บาดเจ็บและ/หรื อทรัพย์สินเสี ยหายได้

9TH

การเปลี่ยนโหมดการแสดงผล
กด SPEAKER LIGHT ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ ใน
ขณะที่เครื่องปิ ดอยู่

แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ ม โหมดการแสดงผลก็จะเปลี่ยน
ไปดังต่อไปนี้
การสาธิ ตการใช้งาน

เครื่ องเสี ยงจะเปิ ดการส่ องสว่าง
ไม่แสดงผล (โหมดสแตนด์บาย)

จอแสดงผลและการส่ องสว่างจะดับเพื่อประหยัด
พลังงาน

เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
ตามค่าเริ่ มต้น ได้ต้ งั ค่าให้เครื่ องเสี ยงนี้ปิดการท�ำงาน
โดยอัตโนมัติภายใน 15 นาที เมื่อไม่มีการใช้งานและ
ไม่มีการตรวจพบสัญญาณเสี ยง ส�ำหรับรายละเอียด
โปรดดูที่ “การตั้งค่าฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติ”
(หน้า 29)

10TH

แผ่นดิ สก์

การเล่นแผ่น CD/MP3

เมื่อต้องการ
เลือก เล่นซ�้ำ

ค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับแผ่นดิสก์ที่เล่นได้ โปรดดูที่ “ข้อควรระวัง” (หน้า 35)

กด FUNCTION ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ จนกว่า
ข้อความ“CD”จะปรากฏบนจอแสดงผล

2

วางแผ่นดิ สก์

กด  ที่ตวั เครื่ อง เพื่อเปิ ดถาดใส่ แผ่นดิสก์ แล้ว
วางแผ่นดิสก์ลงในถาดใส่ แผ่นดิสก์โดยหงายด้าน
ที่มีฉลากขึ้นด้านบน
1)
2)

3)
4)

เมื่อเล่นแผ่นดิสก์ขนาด 8 ซม. เช่น แผ่น CD ซิงเกิ้ล
ให้วางแผ่นดิสก์บนวงกลมวงในของถาดใส่แผ่นดิสก์

3

กด  ที่ตวั เครื่อง เพื่อปิ ดถาดใส่
แผ่นดิ สก์

อย่าฝื นดันปิ ดถาดใส่ แผ่นดิสก์ เพราะอาจท�ำให้
เครื่ องเสี ยหายได้

4

กด  เพื่อเริ่ มเล่น

ด�ำเนิ นการดังนี้
กด  เมื่อต้องการเล่นต่อ ให้
กด 
กด  เมื่อต้องการเล่นต่อ ให้
กด  เมื่อต้องการยกเลิกการ
เล่นต่อ ให้กด  สองครั้ง
เลือกโฟลเดอร์จาก กด +/– ซ�้ำหลายๆ ครั้ง
ในแผ่น MP3
เลือกแทร็ กหรื อ
กด /
ไฟล์
ค้นหาต�ำแหน่งใน กดปุ่ ม / ค้างไว้ใน
ระหว่างเล่น และปล่อยปุ่ มนี้
แทร็ กหรื อไฟล์
อีกครั้ง เมื่อถึงต�ำแหน่งที่ตอ้ งการ

“REP ONE”: เล่นซ�้ำแทร็ กหรื อไฟล์ปัจจุบนั
“REP FLDR” (เฉพาะแผ่นดิสก์ MP3): เล่นซ�้ำโฟลเดอร์
ปั จจุบนั
“REP ALL”: เล่นซ�้ำแทร็ กหรื อไฟล์ท้ งั หมด
“REP OFF”: ปิ ด เล่นซ�้ำ

หมายเหตุเกี่ยวกับการเล่นแผ่นดิ สก์ MP3
•
•
•
•
•

การด�ำเนิ นการอื่นๆ

เมื่อต้องการ
หยุดพักการเล่น
ชัว่ คราว
หยุดเล่น

แผ่นดิ สก์

1

เปลี่ยนโหมด
การเล่น

ด�ำเนิ นการดังนี้
กด REPEAT/FM MODE ซ�้ำ
หลายๆ ครั้ง จนกว่าข้อความ
“REP ONE1)”, “REP FLDR2)”,
“REP ALL3)” หรื อ “REP OFF4)”
จะปรากฏบนจอแสดงผล
กด PLAY MODE ซ�้ำหลายๆ
ครั้ง ในขณะเครื่ องเล่นหยุด
ท�ำงาน ท่านสามารถเลือก
เป็ นโหมดเล่นปกติ (“FLDR”
ส�ำหรับไฟล์ MP3 ทุกไฟล์
ในโฟลเดอร์ในแผ่นดิสก์)
โหมดสุ่ มเล่น (“SHUF” หรื อ
“FLDRSHUF” ส�ำหรับการสุ่ ม
เล่นโฟลเดอร์) หรื อโหมดเล่น
ตามโปรแกรม (“PROGRAM”)

•

•

ห้ามบันทึกไฟล์ประเภทอื่นๆ หรื อโฟลเดอร์ที่ไม่สำ� คัญไว้
ในแผ่นดิสก์ที่มีไฟล์ MP3 อยู่
โฟลเดอร์ที่ไม่มีไฟล์ MP3 จะถูกข้าม
เครื่ องเสี ยงจะเล่นไฟล์ MP3 ในโฟลเดอร์ตามล�ำดับที่
บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์
เครื่ องเสี ยงสามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ MP3 ที่มีนามสกุล
ไฟล์เป็ น “.mp3.” เท่านั้น
แม้วา่ ชื่อไฟล์มีนามสกุลไฟล์ที่ถูกต้องและไฟล์น้ ีแตกต่าง
จากไฟล์จริ งก็ตาม แต่การเล่นไฟล์น้ ีอาจส่ งเสี ยงดังรบกวน
และอาจส่ งผลให้เครื่ องเสี ยหายได้
จ�ำนวนสู งสุ ดของ:
— โฟลเดอร์ คือ 256 โฟลเดอร์ (รวมโฟลเดอร์ ราก)
— ไฟล์ MP3 คือ 999 ไฟล์
— ระดับโฟลเดอร์ (โครงสร้างทรี ของไฟล์) คือ 8 ระดับ
ไม่รับประกันว่าจะสามารถใช้กบั สื่ อบันทึก อุปกรณ์บนั ทึก
และซอฟต์แวร์การเข้ารหัส/การเขียนแบบ MP3 ทุก
ประเภทได้ แผ่น MP3 ที่ไม่สามารถใช้งานร่ วมกันได้
อาจท�ำให้เกิดเสี ยงรบกวนหรื อเสี ยงสะดุดหรื อเครื่ องอาจ
ไม่เล่นแต่อย่างใด

11TH

หมายเหตุเกี่ยวกับการเล่นแผ่นดิ สก์แบบหลาย
เซสชัน

เครื่ องเสี ยงสามารถเล่นเซสชันในแผ่นดิสก์ได้ต่อเนื่อง เมื่อ
ได้บนั ทึกเซสชันเหล่านั้นไว้เป็ นรู ปแบบเซสชันเดียวกันกับ
เซสชันแรก เมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเซสชันซึ่ งบันทึกไว้
เป็ นรู ปแบบที่แตกต่างกันเกิดขึ้น เครื่ องเสี ยงก็จะไม่สามารถ
เล่นเซสชันนั้นและเซสชันในล�ำดับต่อมาได้ พึงระลึกว่า
แม้วา่ ได้บนั ทึกเซสชันไว้เป็ นรู ปแบบเดียวกัน เครื่ องเสี ยง
อาจไม่สามารถเล่นบางเซสฃันได้

การสร้างโปรแกรมของตัวเอง (เล่น
ตามโปรแกรม)

1

กด FUNCTION ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ จนกว่า
ข้อความ“CD”จะปรากฏบนจอแสดงผล

2

เลือกโหมดการเล่น

3

เลือกหมายเลขแทร็กหรือหมายเลขไฟล์
ที่ต้องการ

กด PLAY MODE ซ�้ำหลายๆ ครั้ง จนกว่าข้อความ
“PROGRAM” ปรากฏบนจอแสดงผลในระหว่าง
หยุดเครื่ องเล่น

กด / ซ�้ำหลายๆ ครั้ง จนกว่าหมายเลข
แทร็ กหรื อหมายเลขไฟล์ที่ตอ้ งการจะปรากฏอยู่
บนจอแสดงผล

หมายเลขแทร็ ก
หรื อหมายเลข
ไฟล์ที่เลือกไว้

เวลาเล่นทั้งหมดของแทร็ ก
ที่เลือกไว้ (เฉพาะแผ่นดิสก์
CD-DA)

เมื่อตั้งโปรแกรมไฟล์ MP3 ไว้ในโฟลเดอร์ที่ระบุ
ให้กด +/– ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือกโฟลเดอร์
ที่ตอ้ งการ จากนั้นเลือกไฟล์ที่ตอ้ งการ

12TH

4

ตัง้ โปรแกรมแทร็กหรือไฟล์ที่เลือกไว้

5

ท�ำซ�ำ้ ตามขัน้ ตอนที่ 3 ถึง 4 ซ�ำ้ เพื่อตัง้
โปรแกรมแทร็กหรือไฟล์เพิ่ มเติ มรวม
ทัง้ หมดได้สงู สุดถึง 64 แทร็กหรือไฟล์

กด

เพื่อใส่ แทร็ กหรื อไฟล์ที่เลือกไว้

6

เมื่อต้องการเล่นโปรแกรมแทร็กหรือ
ไฟล์ของท่าน ให้กด 

โปรแกรมจะถูกลบข้อมูลออก เมื่อได้ดำ� เนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
— การเปลี่ยนฟั งก์ชน
ั
— การปิ ดเครื่ อง
— การถอดสายไฟฟ้า AC ออก
— การเปิ ดถาดใส่ แผ่นดิสก์
เมื่อต้องการเล่นโปรแกรมเดิมอีกครั้ง ให้กด 

เมื่อต้องการยกเลิ กโหมดเล่นตามโปรแกรม
กด PLAY MODE

เมื่อต้องการลบขัน้ ตอนสุดท้ายออกจาก
รายการโปรแกรม
กด CLEAR เมื่อหยุดเล่น

จูนเนอร์

การฟังวิ ทยุ
1

กด FUNCTION ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ จนกว่า
ข้อความ“FM”จะปรากฏบนจอแสดงผล

2

ท�ำการจูน
ส�ำหรับการสแกนอัตโนมัติ

หากการสแกนไม่หยุดท�ำงาน ให้กด  เพื่อหยุด
การสแกน จากนั้นให้ทำ� การจูนด้วยตนเอง
(ด้านล่าง)
ส�ำหรับการจูนด้วยตนเอง

กด TUNING MODE ซ�้ำหลายๆ ครั้ง จนกว่า
ข้อความ “MANUAL” จะปรากฏบนจอแสดงผล
จากนั้นกด TUNING+/– ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อจูน
หาสถานีวทิ ยุที่ตอ้ งการ
ในกรณี ที่ท่านจูนหาสถานีวทิ ยุที่มีบริ การ RDS ชื่อ
สถานีวทิ ยุจะปรากฏอยูบ่ นจอแสดงผล (ยกเว้นรุ่ น
ของอเมริ กาเหนือ)
ค�ำแนะน�ำ

1
2

จูนหาสถานี วิทยุที่ต้องการ

3

กด PRESET+/– ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อ
เลือกหมายเลขที่ตงั ้ ไว้ตามที่ต้องการ

กด TUNER MEMORY เพื่อเลือกโหมด
หน่ วยความจ�ำจูนเนอร์

หากมีการก�ำหนดหมายเลขที่ต้ งั ไว้และท่านได้
เลือกให้สถานีวทิ ยุอื่นไว้แล้ว สถานีวทิ ยุน้ นั จะถูก
แทนที่ดว้ ยสถานีวทิ ยุใหม่

4
5

กด

จูนเนอร์

กด TUNING MODE ซ�้ำหลายๆ ครั้ง จนกว่า
ข้อความ “AUTO” จะปรากฏบนจอแสดงผล
จากนั้นกด TUNING+/– การสแกนจะหยุดโดย
อัตโนมัติ เมื่อพบสถานีวทิ ยุ

การตัง้ สถานี วิทยุไว้

เพื่อบันทึกสถานี วิทยุ

ท�ำซ�ำ้ ตามขัน้ ตอนที่ 1 ถึง 4 เพื่อบันทึก
สถานี วิทยุที่เหลือ

ท่านสามารถตั้งสถานีวทิ ยุ FM ไว้ได้ถึง 20 สถานี
สถานีวทิ ยุที่ต้ งั ไว้จะได้รับการบันทึกข้อมูลไว้
ประมาณครึ่ งวัน แม้วา่ ได้ถอดสายไฟฟ้า AC ออก
แล้วหรื อในกรณี ที่ระบบไฟฟ้าเกิดขัดข้องก็ตาม

เมื่อต้องการเปิ ดฟังสถานี วิทยุที่ตงั ้ ไว้

กด TUNING MODE ซ�้ำหลายๆ ครั้ง จนกว่าข้อความ
“PRESET” จะปรากฏบนจอแสดงผล จากนั้นกด
PRESET+/– ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือกหมายเลขที่
ตั้งไว้ตามที่ตอ้ งการ

เมื่อต้องการลดเสี ยงรบกวนต่อเนื่องจากสถานีวทิ ยุ FM
สเตอริ โอซึ่ งมีสญ
ั ญาณไม่ชดั เจน ให้กด REPEAT/FM MODE
ซ�้ำหลายๆ ครั้งจนกว่าข้อความ “MONO” จะปรากฏบน
จอแสดงผล เพื่อปิ ดการรับสัญญาณสเตอริ โอ ท่านจะไม่
สามารถฟังเสี ยงแบบสเตอริ โอได้ แต่การรับสัญญาณจะดีข้ ึน

13TH

อุปกรณ์ USB

ก่อนใช้งานอุปกรณ์ USB
ส�ำหรับอุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่ วมกันได้ ให้ดูที่
“ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่ วมกันได้” (หน้า 30)
ในกรณี ที่ใช้อุปกรณ์ Apple ที่มีระบบนี้ ให้เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ดงั กล่าวผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
(หน้า 18) ไม่รองรับการใช้อุปกรณ์ Apple ผ่านการ
เชื่อมต่อ USB
หมายเหตุ
•

•

•
•

•
•

•
•
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ในกรณี ที่จำ� เป็ นต้องเชื่อมต่อผ่านสาย USB ให้ใช้สาย
USB ที่มีให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ USB ส�ำหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้งาน โปรดดูคู่มือการใช้งานที่มา
พร้อมกับอุปกรณ์ USB
อาจใช้เวลานานก่อนที่ขอ้ ความ “SEARCH” จะปรากฏ
บนจอแสดงผล โดยขึ้นอยูก่ บั ประเภทของอุปกรณ์ USB
ที่เชื่อมต่ออยู่
ห้ามเชื่อมต่อเครื่ องเสี ยงกับอุปกรณ์ USB ผ่านทาง
USB ฮับ
เมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB เครื่ องเสี ยงจะอ่านไฟล์
ทั้งหมดในอุปกรณ์ USB ถ้ามีโฟลเดอร์หรื อไฟล์จำ� นวน
มากอยูใ่ นอุปกรณ์ USB เครื่ องก็อาจใช้เวลานานจนกว่าจะ
อ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ USB เสร็ จ
ส�ำหรับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยูบ่ างอุปกรณ์ อาจมีการ
หน่วงเวลาก่อนที่เครื่ องเสี ยงนี้จะท�ำงาน
ไม่รับประกันว่าจะสามารถใช้กบั ซอฟต์แวร์การเข้ารหัส/
การเขียนทุกประเภทได้ หากไฟล์เสี ยงในอุปกรณ์ USB
ได้รับการเข้ารหัสตั้งแต่เริ่ มต้นด้วยซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถ
ใช้งานร่ วมกันได้ ไฟล์เหล่านั้นอาจท�ำให้เกิดเสี ยงรบกวน
หรื อเสี ยงสะดุดหรื อเครื่ องอาจไม่เล่นแต่อย่างใด
เครื่ องเสี ยงนี้ไม่รองรับทุกฟังก์ชนั การท�ำงานซึ่ งมีอยูใ่ น
อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยูใ่ นทุกกรณี
อย่าถอดอุปกรณ์ USB ออกในขณะที่เครื่ องเสี ยงก�ำลัง
ถ่ายโอนหรื อลบข้อมูล การกระท�ำดังกล่าวอาจส่ งผล
ให้ขอ้ มูลในอุปกรณ์ USB เสี ยหายหรื ออุปกรณ์ USB เกิด
ช�ำรุ ดเสี ยหายได้

การใช้ระบบเพื่อชาร์จแบตเตอรี่

ท่านสามารถใช้เครื่ องเสี ยงนี้เป็ นที่ชาร์จแบตเตอรี่
ส�ำหรับอุปกรณ์ USB ซึ่งมีฟังก์ชนั ที่สามารถชาร์จ
ใหม่ได้
ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องต่อ (USB)
การชาร์จจะเริ่ มต้นเมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
เข้ากับช่องต่อ (USB) ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดู
คู่มือการใช้งานส�ำหรับอุปกรณ์ USB ของท่าน

การถ่ายโอนดนตรีจาก
แผ่นดิ สก์
ท่านสามารถถ่ายโอนดนตรี จากแผ่นดิสก์ (แผ่น
CD-DA หรื อแผ่น MP3) ไปยังอุปกรณ์ USB ตาม
รู ปแบบการใช้งานดังต่อไปนี้:
•
•
•

การถ่ายโอน CD SYNC: ถ่ายโอนแทร็ ก CD-DA
ทั้งหมดจากแผ่น CD-DA
การถ่ายโอนโฟลเดอร์ MP3: ถ่ายโอนไฟล์ MP3
ในโฟลเดอร์ที่ระบุจากแผ่น MP3
การถ่ายโอน REC1: ถ่ายโอนแทร็ กหรื อไฟล์ MP3
ที่กำ� ลังเล่นอยูใ่ นปั จจุบนั จากแผ่นดิสก์

1

กด FUNCTION ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ จนกว่า
ข้อความ“CD”จะปรากฏบนจอแสดงผล

2
3
4

ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องต่อ (USB)
ใส่แผ่นดิ สก์ที่ต้องการถ่ายโอน
เตรียมการถ่ายโอน

ท�ำตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนที่ 5 ในกรณี ที่มี
การถ่ายโอน CD SYNC
ส�ำหรับการถ่ายโอนโฟลเดอร์ MP3

เมื่อต้องการถ่ายโอนไฟล์ MP3 ลงในโฟลเดอร์
ที่ระบุ ให้กด +/– ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
โฟเดอร์ตามที่ตอ้ งการ จากนั้นเริ่ มเล่นแล้วกด
 หนึ่ งครั้ง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาเล่นที่ผา่ นไปได้หยุดลง
แล้วบนจอแสดงผล

ส�ำหรับการถ่ายโอน REC1

กด / เพื่อเลือกแทร็ กหรื อไฟล์ MP3
ที่ตอ้ งการถ่ายโอน จากนั้นให้เริ่ มเล่น
เมื่อต้องการถ่ายโอนไฟล์ MP3 ลงในโฟลเดอร์
ที่ระบุ ให้กด +/– ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
โฟลเดอร์ตามที่ตอ้ งการ จากนั้นกด /
เพื่อเลือกไฟล์ MP3 ที่ตอ้ งการถ่ายโอน จากนั้น
เริ่ มเล่น

5
6

กด REC TO USB

การถ่ายโอน REC1

ต้นฉบับ
MP3
CD-DA
*

•

กด

•

กด 

กฎการสร้างโฟลเดอร์และไฟล์
ในระหว่างถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ USB เครื่ องจะสร้าง
โฟลเดอร์ “MUSIC” ให้โดยตรงภายใต้ “ROOT”
เครื่ องจะสร้างโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ ภายใน
โฟลเดอร์ “MUSIC” นี้ ตามวิธีการถ่ายโอนและ
แหล่งสื่ อบันทึกดังต่อไปนี้:

•

•

เครื่ องจะไม่ถ่ายโอนข้อมูล CD-TEXT ไปในไฟล์ MP3 ที่
สร้างขึ้น เครื่ องเสี ยงนี้ไม่รองรับมาตรฐาน CD-TEXT
การถ่ายโอนจะยุติการท�ำงานโดยอัตโนมัติ ในกรณี ดงั
ต่อไปนี้:
— พื้นที่หน่วยความจ�ำของอุปกรณ์ USB ไม่เพียงพอใน
ระหว่างถ่ายโอนข้อมูล
— จ�ำนวนไฟล์เสี ยงและโฟลเดอร์ ในอุปกรณ์ USB ถึงขีด
จ�ำกัดสู งสุ ดที่เครื่ องสามารถยอมรับได้
หากโฟลเดอร์หรื อไฟล์ที่กำ� ลังถ่ายโอนมีอยูใ่ นอุปกรณ์
USB อยูแ่ ล้วโดยใช้ชื่อเดียวกัน เครื่ องจะเพิ่มหมายเลข
ล�ำดับต่อท้ายชื่อให้โดยไม่มีการเขียนทับโฟลเดอร์หรื อ
ไฟล์ตน้ ฉบับ
อย่าใช้ปุ่มบนรี โมทคอนโทรลหรื อตัวเครื่ องในระหว่าง
ถ่ายโอนข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้การถ่ายโอนหยุดท�ำงาน

อุปกรณ์ USB

เมื่อต้องการหยุดการถ่ายโอน

หลังจากนั้นเครื่ องจะก�ำหนดหมายเลขโฟลเดอร์และ
หมายเลขไฟล์ให้ตามล�ำดับ

หมายเหตุ

ข้อความ “READY” จะปรากฏบนจอแสดงผล
การถ่ายโอนจะเริ่ มท�ำงาน จากนั้นข้อความ
“USB REC” จะปรากฏบนจอแสดงผล
อย่าถอดอุปกรณ์ USB ออกจนกว่าการถ่ายโอน
จะเสร็ จสิ้ น
เมื่อการถ่ายโอนเสร็ จสิ้ น ข้อความ “COMPLETE”
จะปรากฏบนจอแสดงผล และเครื่ องเสี ยงก็จะ
สร้างไฟล์เสี ยงในรู ปแบบ MP3 ขึ้นมา

ชื่อโฟลเดอร์ ชื่อไฟล์
“MP3_REC1” เหมือนกับ
แหล่งสื่ อบันทึก
“CD_REC1” “TRACK001”*

หมายเหตุเกี่ยวกับเนื้ อหาซึ่งมีการคุ้มครองลิ ขสิ ทธิ์
ดนตรี ที่ถา่ ยโอนจะจ�ำกัดไว้สำ� หรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น
การใช้งานดนตรี นอกเหนือจากข้อจ�ำกัดนี้จะต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์

การถ่ายโอน CD SYNC

แหล่งสื่ อบันทึก ชื่อโฟลเดอร์ ชื่อไฟล์
CD-DA
“CDDA001”* “TRACK001”*
การถ่ายโอนโฟลเดอร์ MP3

แหล่งสื่ อบันทึก ชื่อโฟลเดอร์ ชื่อไฟล์
MP3
เหมือนกับแหล่งสื่ อบันทึก
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การเล่นไฟล์
เครื่ องเสี ยงจะรองรับรู ปแบบไฟล์เสี ยงต่อไปนี้:
— MP3: นามสกุลไฟล์ “.mp3”
— WMA: นามสกุลไฟล์ “.wma”

1

กด FUNCTION ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ จนกว่า
ข้อความ “USB” จะปรากฏบนจอ
แสดงผล

2
3
4

ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องต่อ (USB)

2)
3)
4)
5)

กด VOL +/– เพื่อปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการ
หยุดพักการเล่น
ชัว่ คราว
หยุดเล่น
เลือกโฟลเดอร์
เลือกไฟล์
ค้นหาต�ำแหน่ง
ในไฟล์
เลือก เล่นซ�้ำ

เปลี่ยนโหมด
การเล่น

ด�ำเนิ นการดังนี้
กด  เมื่อต้องการเล่นต่อ ให้
กด 
กด  เมื่อต้องการเล่นต่อ ให้
กด  1) เมื่อต้องการยกเลิก
การเล่นต่อ ให้กด  สองครั้ง
กด +/– ซ�้ำหลายๆ ครั้ง
กด /
กดปุ่ ม / ค้างไว้ใน
ระหว่างเล่น และปล่อยปุ่ มนี้อีก
ครั้ง เมื่อถึงต�ำแหน่งที่ตอ้ งการ
กด REPEAT/FM MODE ซ�้ำ
หลายๆ ครั้ง จนกว่าข้อความ
“REP ONE2)”, “REP FLDR3)”,
“REP ALL4)” หรื อ “REP OFF5)”
จะปรากฏบนจอแสดงผล
กด PLAY MODE ซ�้ำหลายๆ
ครั้ง ในขณะอุปกรณ์ USB หยุด
ท�ำงาน ท่านสามารถเลือก
เป็ นโหมดเล่นปกติ (“FLDR”
ส�ำหรับไฟล์ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์
ในอุปกรณ์ USB) โหมดสุ่ มเล่น
(“SHUF” หรื อ “FLDRSHUF”
ส�ำหรับการสุ่ มเล่นโฟลเดอร์)
หรื อโหมดเล่นตามโปรแกรม
(“PROGRAM”)

ในระหว่างเล่นไฟล์ VBR MP3/WMA เครื่ องเสี ยงอาจเริ่ ม
เล่นใหม่จากต�ำแหน่งที่แตกต่างกัน
“REP ONE”: เล่นซ�้ำไฟล์ปัจจุบนั
“REP FLDR”: เล่นซ�้ำโฟลเดอร์ปัจจุบนั
“REP ALL”: เล่นซ�้ำไฟล์ท้ งั หมดในอุปกรณ์ USB
“REP OFF”: ปิ ด เล่นซ�้ำ

หมายเหตุ
•

กด  เพื่อเริ่ มเล่น

การด�ำเนิ นการอื่นๆ

16TH

1)

•
•
•
•

เครื่ องเสี ยงนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์เสี ยงในอุปกรณ์ USB ใน
กรณี ดงั ต่อไปนี้
— เมื่อไฟล์เสี ยงทั้งหมดในอุปกรณ์ USB มีจำ� นวน
มากกว่า 999 ไฟล์
— เมื่อโฟลเดอร์ ในอุปกรณ์ USB มีจำ� นวนมากกว่า
256 โฟลเดอร์ (รวมโฟลเดอร์ “ROOT” และโฟลเดอร์
ว่าง)
จ�ำนวนเหล่านี้อาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยูก่ บั โครงสร้าง
ของไฟล์และโฟลเดอร์ ห้ามบันทึกไฟล์ประเภทอื่นๆ
หรื อโฟลเดอร์ที่ไม่สำ� คัญไว้ในอุปกรณ์ USB ที่มีไฟล์
เสี ยงอยู่
เครื่ องเสี ยงนี้สามารถเล่นในระดับความลึกของโฟลเดอร์
ได้เพียง 8 โฟลเดอร์เท่านั้น
ไฟล์และโฟลเดอร์จะแสดงข้อมูลตามล�ำดับการสร้างใน
อุปกรณ์ USB
โฟลเดอร์ที่ไม่มีไฟล์เสี ยงจะถูกข้าม
แม้วา่ ชื่อไฟล์มีนามสกุลไฟล์ที่ถูกต้องและไฟล์น้ ีแตกต่าง
จากไฟล์จริ งก็ตาม แต่เครื่ องเสี ยงอาจส่ งเสี ยงรบกวนหรื อ
อาจส่ งผลให้เครื่ องเสี ยหายได้

เมื่อต้องการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์เสียงออก
จากอุปกรณ์ USB
1 กด FUNCTION ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ จนกว่า

ข้อความ “USB” จะปรากฏบนจอแสดงผล

2 ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องต่อ (USB)
3 กด / หรือ

+/– ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้
เพื่อเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์เสียงที่ต้องการ
ลบ จากนัน้ เริ่ มเล่น

4 กด OPTIONS
5 กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก “ERASE”

จากนัน้ กด

6 กด / เพื่อเลือก “FOLDER” หรือ “FILE”

จากนัน้ กด
ข้อความ “ERASE??” จะกะพริ บในจอแสดงผล

7 กด

เมื่อการลบเสร็ จสิ้ น ข้อความ “COMPLETE” จะ
ปรากฏบนจอแสดงผล

การสร้างโปรแกรมของตัวเอง (เล่น
ตามโปรแกรม)

1

กด FUNCTION ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ จนกว่า
ข้อความ “USB” จะปรากฏบนจอ
แสดงผล

2

เลือกโหมดการเล่น

3

เลือกหมายเลขไฟล์ที่ต้องการ

กด PLAY MODE ซ�้ำหลายๆ ครั้ง จนกว่าข้อความ
“PROGRAM” จะปรากฏบนจอแสดงผลใน
ระหว่างเครื่ องเล่นหยุดท�ำงาน
กด / ซ�้ำหลายๆ ครั้ง จนกว่าหมายเลข
ไฟล์ที่ตอ้ งการจะปรากฏบนจอแสดงผล

เมื่อตั้งโปรแกรมไฟล์ MP3/WMA ไว้ในโฟลเดอร์
ที่ระบุ ให้กด +/– ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก
โฟลเดอร์ที่ตอ้ งการ จากนั้นเลือกไฟล์ที่ตอ้ งการ

4

ตัง้ โปรแกรมไฟล์ที่เลือกไว้

5

ท�ำซ�ำ้ ตามขัน้ ตอนที่ 3 ถึง 4 เพื่อตัง้
โปรแกรมไฟล์เพิ่ มเติ มรวมทัง้ หมดได้
สูงสุดถึง 64 ไฟล์

6

เมื่อต้องการเล่นโปรแกรมไฟล์ของท่าน
ให้กด 

กด

เพื่อใส่ ไฟล์ที่เลือกไว้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย
BLUETOOTH
เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็ นเทคโนโลยี
ไร้สายแบบระยะใกล้ที่ช่วยให้อุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ
สามารถสื่ อสารข้อมูลผ่านระบบไร้สายระหว่างกันได้
เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH จะสามารถท�ำงาน
ได้ในระยะประมาณ 10 เมตร

เวอร์ชนั โปรไฟล์ และตัวแปลงสัญญาณ
BLUETOOTH ที่รองรับ

ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ส่ วน BLUETOOTH”
(หน้า 38)

เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH
ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH ที่ตวั เครื่ องจะติดสว่าง
หรื อกะพริ บเป็ นสี น้ ำ� เงิน เพื่อแสดงสถานะของ
BLUETOOTH
สถานะของ
สถานะของไฟแสดง
เครื่องเสียง
สถานะ
BLUETOOTH
กะพริ บช้าๆ
พร้อมใช้งาน
BLUETOOTH
กะพริ บอย่างรวดเร็ ว
ก�ำลังจับคู่
BLUETOOTH
ติดสว่าง
เชื่อมต่อส�ำเร็ จแล้ว

BLUETOOTH

หมายเลขไฟล์ที่เลือกไว้

BLUETOOTH

โปรแกรมจะถูกลบข้อมูลออก เมื่อได้ดำ� เนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
— การเปลี่ยนฟั งก์ชน
ั
— การปิ ดเครื่ อง
— การถอดสายไฟฟ้า AC ออก
เมื่อต้องการเล่นโปรแกรมเดิมอีกครั้ง ให้กด 

เมื่อต้องการยกเลิ กโหมดเล่นตามโปรแกรม
กด PLAY MODE

เมื่อต้องการลบขัน้ ตอนสุดท้ายออกจาก
รายการโปรแกรม
กด CLEAR เมื่อหยุดเล่น

17TH

การจับคู่เครื่องเสียงนี้ กบั
อุปกรณ์ BLUETOOTH
การจับคู่เป็ นการด�ำเนินการซึ่ งอุปกรณ์ BLUETOOTH
จะท�ำการลงทะเบียนระหว่างอุปกรณ์ดงั กล่าวไว้
ล่วงหน้า เมื่อได้ดำ� เนินการจับคู่ไว้แล้ว ก็ไม่จำ� เป็ น
ต้องจับคู่อีก
หากอุปกรณ์ของท่านเป็ นโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนที่
สามารถใช้ระบบ NFC ได้ ก็ไม่จำ� เป็ นต้องท�ำตาม
ขั้นตอนการจับคู่ดว้ ยตนเอง (ดูที่ “การเชื่อมต่อ
BLUETOOTH ด้วยเพียงสัมผัสเดียวโดย NFC”
(หน้า 19))

1

วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ห่างจาก
เครื่องเสียงในระยะไม่เกิ น 1 เมตร

2

กด BLUETOOTH ที่ตวั เครื่อง เพื่อเลือก
ฟังก์ชนั BLUETOOTH
ข้อความ “BT AUDIO” จะปรากฏบนจอแสดงผล

5

หมายเหตุ
หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ก�ำหนดให้ใส่ หมายเลข
รหัสผ่าน ให้ใส่ “0000” “หมายเลขรหัสผ่าน
(Passkey)” อาจเรี ยกว่า “รหัสปลดล็อค (Passcode)”,
“รหัส PIN (PIN code)”, “หมายเลข PIN (PIN number)”
หรื อ “รหัสผ่าน (Password)”

6

•

3

ในกรณี ที่ไม่มีขอ้ มูลการจับคู่อยูใ่ นเครื่ องเสี ยง
(ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ฟังก์ชนั BLUETOOTH เป็ น
ครั้งแรกหลังจากซื้อเครื่ องเสี ยง) ข้อความ
“PAIRING” จะกะพริ บบนจอแสดงผล และ
เครื่ องเสี ยงก็จะเข้าสู่ โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติ
ในกรณี น้ ี ให้ทำ� ตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนที่ 4
หากการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ส�ำเร็ จแล้ว ให้ยตุ ิ
การเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หน้า 19)

กด BLUETOOTH ที่ตวั เครื่องค้างไว้
ตัง้ แต่ 3 วิ นาทีขึน้ ไป

ข้อความ “PAIRING” จะกะพริ บในจอแสดงผล

4

ท�ำตามขัน้ ตอนการจับคู่อปุ กรณ์
BLUETOOTH

ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานส�ำหรับ
อุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน

18TH

ท�ำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับ
อุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อการจับคู่เสร็ จสิ้ นและท�ำการเชื่อมต่อ
BLUETOOTH ส�ำเร็ จแล้ว ข้อความ “BT AUDIO”
จะปรากฏบนจอแสดงผล
การเชื่อมต่ออาจเริ่ มต้นโดยอัตโนมัติหลังจาก
การจับคู่เสร็ จสิ้ น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อุปกรณ์
BLUETOOTH
หมายเหตุ
•

ค�ำแนะน�ำ
•

เลือก “MHC-V11” บนจอแสดงผลของ
อุปกรณ์ BLUETOOTH

•

ท่านสามารถจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุ ดถึง
8 ตัว หากมีการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ตัวที่ 9
อุปกรณ์ที่จบั คู่ไว้นานที่สุดจะถูกลบออก
หากท่านต้องการจับคู่กบั อุปกรณ์ BLUETOOTH อีก
ตัวหนึ่ง ให้ทำ� ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 ซ�้ำ 

เมื่อต้องการยกเลิ กการจับคู่
กด BLUETOOTH ที่ตวั เครื่ อง

การลบข้อมูลการลงทะเบียนการจับคู่
ทัง้ หมด
เมื่อต้องการลบข้อมูลการลงทะเบียนการจับคู่ท้ งั หมด
ควรรี เซ็ตเครื่ องเสี ยงให้เป็ นค่าเริ่ มต้นจากโรงงาน
ดูที่ “การรี เซ็ตเครื่ อง” (หน้า 34)

การฟังดนตรีผา่ นอุปกรณ์
BLUETOOTH

เมื่อต้องการยุิติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้โดย
ต่อเครื่ องเสี ยงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH โดยใช้
AVRCP
ตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้ก่อนท�ำการเล่นดนตรี :
— เปิ ดใช้งานฟั งก์ชน
ั BLUETOOTH ของอุปกรณ์
BLUETOOTH
— ได้ทำ� การจับคู่เสร็ จเรี ยบร้อย (หน้า 18)
เมื่อเครื่ องเสี ยงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่อ
กันแล้ว ท่านก็สามารถควบคุมการเล่นได้โดยกด ,
,  และ /

“DISCONNECT” จากนัน้ กด
เนื่องจากขึ้นอยูก่ บั อุปกรณ์ BLUETOOTH นั้นๆ
เครื่ องเสี ยงจึงอาจยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH โดย
อัตโนมัติ เมื่อคุณหยุดเล่น

1

กด BLUETOOTH ที่ตวั เครื่อง เพื่อเลือก
ฟังก์ชนั BLUETOOTH

2

ท�ำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

3

กด  เพื่อเริ่ มเล่น

4

ปรับระดับเสียง

เครื่ องเสี ยงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุ ดโดยอัตโนมัติ
ท�ำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จากอุปกรณ์
BLUETOOTH หากไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์
ดังกล่าวได้
โดยขึ้นอยูก่ บั อุปกรณ์ BLUETOOTH
— ท่านอาจต้องกด  สองครั้ง
— ท่านอาจต้องเริ่ มเล่นแหล่งก�ำเนิ ดเสี ยงผ่าน
อุปกรณ์ BLUETOOTH

2 กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH
ด้วยเพียงสัมผัสเดียวโดย NFC
NFC (Near Field Communication (การสื่อสารระยะ
ใกล้)) เป็ นเทคโนโลยีที่ช่วยให้อปุ กรณ์ตา่ งๆสื่อสาร
ระยะใกล้โดยมีระบบไร้สาย เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
และแท็ก IC
เมื่อท่านน�ำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ
NFC ได้สมั ผัสกับตัวเครื่ อง เครื่ องเสี ยงจะมีการท�ำงาน
โดยอัตโนมัติดงั นี้:
— เปิ ดใช้งานฟั งก์ชน
ั BLUETOOTH
— ท�ำการจับคู่และเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้เสร็ จ
เรี ยบร้อย

BLUETOOTH

ข้อความ “BT AUDIO” จะปรากฏบนจอแสดงผล

1 กด OPTIONS

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานได้

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีฟังก์ชนั NFC ติดตั้ง
มาให้ (OS: Android™ 2.3.3 หรื อสู งกว่า
ยกเว้น Android 3.x)

ปรับระดับเสี ยงของอุปกรณ์ BLUETOOTH ก่อน
หากระดับเสี ยงยังคงเบาเกินไป ให้ปรับระดับเสี ยง
ที่ตวั เครื่ องโดยใช้ VOL +/–

หมายเหตุ
หากท่านพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH อีกตัวหนึ่ง
เข้ากับเครื่ องเสี ยง เครื่ องจะยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
BLUETOOTH ที่กำ� ลังเชื่อมต่ออยู่

19TH

หมายเหตุ
•

•

เครื่ องเสี ยงสามารถดจ�ำและเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบ NFC ได้ในเวลาเดียวกัน
เท่านั้น หากท่านพยายามเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
สามารถใช้ระบบ NFC ได้อีกเครื่ องหนึ่งเข้ากับเครื่ องเสี ยง
เครื่ องก็จะยกเลิกการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
สามารถใช้ระบบ NFC ได้และก�ำลังเชื่อมต่ออยู่
ท่านอาจต้องเปิ ดฟังก์ชนั่ NFC ของสมาร์ทโฟนไว้
ล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สมาร์ทโฟนที่รองรับ NFC ของ
ท่าน ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานส�ำหรับ
สมาร์ทโฟนดังกล่าว

1

สัมผัสอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ต ให้ตรงกับเครื่องหมาย N ที่
ตัวเครือ่ งจนกว่าอุปกรณ์เคลือ่ นที่จะสัน่

ท�ำการเชื่อมต่อให้เสร็ จสิ้ น โดยท�ำตามค�ำแนะน�ำ
ต่างๆ ที่ปรากฏอยูใ่ นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
เมื่อสามารถเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้สำ� เร็ จ
ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH ที่ตวั เครื่ อง
จะหยุดกะพริ บและติดสว่าง ข้อความ
“BT AUDIO” จะปรากฏบนจอแสดงผล

2

เริ่ มการเล่นแหล่งก�ำเนิ ดเสียงใน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งาน
ส�ำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน

20TH

ค�ำแนะน�ำ
หากไม่สามารถจับคู่และเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ ให้
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
— ถอดเคสออกจากโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน หากใช้เคส
ส�ำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีจำ� หน่ายทัว่ ไป
— สัมผัสโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนกับเครื่ องหมาย N ที่
ตัวเครื่ องอีกครั้ง

เมื่อต้องการยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

สัมผัสโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกับเครื่ องหมาย N ที่
ตัวเครื่ องอีกครั้ง

การเล่นกับตัวแปลงสัญญาณ
เสียงคุณภาพสูง (AAC/LDAC™)
เครื่ องเสี ยงนี้สามารถรับข้อมูลที่เป็ นรู ปแบบตัวแปลง
สัญญาณ AAC หรื อ LDAC จากอุปกรณ์ BLUETOOTH
ได้ รู ปแบบตัวแปลงสัญญาณนี้จะท�ำให้การเล่นมี
คุณภาพเสี ยงที่สูงขึ้น
เครื่ องเสี ยงนี้ต้ งั ค่าเริ่ มต้นเป็ น “AUTO”
หากต้องการให้เครื่ องด�ำเนินการตามการเปลี่ยนแปลง
การตั้งค่านี้ ท่านต้องยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
(หน้า 19) จากนั้นให้ทำ� การเชื่อมต่อ BLUETOOTH
อีกครั้ง

1

กด BLUETOOTH ที่ตวั เครื่อง เพื่อเลือก
ฟังก์ชนั BLUETOOTH
ข้อความ “BT AUDIO” จะปรากฏบนจอแสดงผล

2
3

กด OPTIONS
กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก
“BT:CODEC” จากนัน้ กด

4

กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือกการ
ตัง้ ค่า จากนัน้ กด
•

•

*

AUTO: เครื่ องเสี ยงจะตรวจหาตัวแปลง
สัญญาณที่ใช้ในอุปกรณ์ของแหล่งก�ำเนิด
และเลือกตัวแปลงสัญญาณที่เหมาะสมให้
โดยอัตโนมัติจาก “SBC”, “AAC*” หรื อ
“LDAC*”
SBC: เครื่ องเสี ยงจะใช้ “SBC” ทุกครั้ง โดย
ไม่คำ� นึงว่าตัวแปลงสัญญาณในอุปกรณ์ของ
แหล่งก�ำเนิดจะเป็ นประเภทใด

ท่านสามารถใช้งานได้เฉพาะ เมื่ออุปกรณ์
BLUETOOTH ของท่านรองรับการใช้งาน
ตัวแปลงสัญญาณนี้

หมายเหตุ

LDAC เป็ นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสี ยงซึ่ งพัฒนา
โดยบริ ษทั Sony โดยจะช่วยให้การส่ งผ่านเนื้อหา
ที่เป็ นข้อมูลเสี ยงแบบความละเอียดสู ง (Hi-Res)
ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH LDAC ซึ่ ง
แตกต่างจากเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่สามารถ
ท�ำงานร่ วมกันได้กบั BLUETOOTH ประเภทอื่นๆ
เช่น SBC จะท�ำงาน โดยไม่ตอ้ งแปลงกลับเนื้อหา
ที่เป็ นข้อมูลเสี ยงแบบ Hi-Res แต่อย่างใด1)
นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ส่งผ่านข้อมูลมากกว่า2)
เทคโนโลยีอื่นๆ ถึงสามเท่าโดยประมาณ ผ่าน
เครื อข่ายระบบไร้สาย BLUETOOTH ซึ่ งให้
คุณภาพเสี ยงที่ดีเยีย่ มโดยใช้การเข้ารหัสที่มี
ประสิ ทธิภาพและการรวมข้อมูลที่ปรับให้
เหมาะสมอีกด้วย
1)
2)

โหมดสแตนด์บาย BLUETOOTH จะช่วยให้สามารถ
เปิ ดเครื่ องเสี ยงได้โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านท�ำการ
เชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

1
2

กด OPTIONS

3

กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือกการ
ตัง้ ค่า จากนัน้ กด

กด / ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก
“BT:STBY” จากนัน้ กด

•
•

ON: เครื่ องเสี ยงจะเปิ ดท�ำงานโดยอัตโนมัติ
แม้จะอยูใ่ นโหมดสแตนด์บายก็ตาม
OFF: ปิ ดใช้งานฟังก์ชนั นี้

ค�ำแนะน�ำ
ปิ ดใช้งานโหมดสแตนด์บายของ BLUETOOTH เพื่อลดการ
บริ โภคพลังงานในโหมดสแตนด์บาย (โหมดประหยัด)

BLUETOOTH

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเสี ยงที่มีคุณภาพสู งขึ้นได้ เมื่อ
อุปกรณ์ของแหล่งก�ำเนิดรองรับการใช้งานกับ AAC/LDAC
และได้ต้ งั ค่าฟังก์ชนั นี้เป็ น “AUTO” แต่ เสี ยงอาจกระตุก
ได้ โดยขึ้นอยูก่ บั สภาพการสื่ อสาร BLUETOOTH หาก
สถานการณ์น้ ีเกิดขึ้น ให้ต้ งั ค่าฟังก์ชนั เป็ น “SBC”

การตัง้ ค่าโหมดสแตนด์บาย
BLUETOOTH

ไม่ครอบคลุมเนื้อหาของรู ปแบบ DSD
เปรี ยบเทียบกับ SBC (Sub Band Codec) เมื่อ
เลือกอัตราบิตเท่ากับ 990 kbps (96/48 kHz) หรื อ
909 kbps (88.2/44.1 kHz)
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การเปิ ดหรือปิ ดสัญญาณ
BLUETOOTH

การใช้ “SongPal” ผ่าน
BLUETOOTH

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับเครื่ องเสี ยงจากอุปกรณ์
BLUETOOTH ที่จบั คู่ไว้ได้ในทุกฟังก์ชนั เมื่อตั้งค่า
สัญญาณ BLUETOOTH ของเครื่ องเป็ นเปิ ด เครื่ อง
จะเปิ ดสัญญาณ BLUETOOTH ไว้ตามค่าเริ่ มต้น
ใช้ปุ่มที่ตวั เครื่ องเพื่อด�ำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว

เกี่ยวกับแอป

กด  และ TUNING– ค้างไว้ประมาณ
5 วิ นาที

ข้อความ “BT ON” หรื อ “BT OFF” จะปรากฏบน
จอแสดงผล

ท่านสามารถสัง่ งานเครื่ องเสี ยงโดยใช้แอปฟรี
“SongPal” ซึ่ งพร้อมให้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้จากทั้ง
Google Play และ App Store ค้นหา “SongPal” หรื อ
สแกนรหัสสองมิติดา้ นล่าง จากนั้นดาวน์โหลดแอปนี้
เพื่อเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ช่วยอ�ำนวย
ความสะดวก

หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถด�ำเนินการต่อไปนี้ได้ เมื่อปิ ดสัญญาณ
BLUETOOTH:
— การจับคู่และ/หรื อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
— การตั้งค่าตัวแปลงสัญญาณเสี ยง BLUETOOTH
— การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย BLUETOOTH
— การใช้ “SongPal” ผ่าน BLUETOOTH

หมายเหตุ
•

•
•
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หากแอพพลิเคชัน “SongPal” ท�ำงานไม่ถูกต้อง ให้ยตุ ิ
การเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หน้า 19) แล้วท�ำการเชื่อมต่อ
BLUETOOTH อีกครั้ง จนกว่าการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
จะท�ำงานได้ตามปกติ
รู ปแบบการท�ำงานของ “SongPal” ที่ท่านสามารถใช้งาน
ได้จะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยูก่ บั อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ
ข้อมูลจ�ำเพาะและการออกแบบของแอพพลิเคชันอาจ
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ

การปรับตัง้ เสียง

การปรับเสียง
เมื่อต้องการ
ปรับระดับเสี ยง
ท�ำให้เสี ยงมี
ไดนามิกมากขึ้น
ตั้งเอฟเฟ็ กต์เสี ยง

ด�ำเนิ นการดังนี้
กด VOL +/–
กด MEGA BASS ซ�้ำหลายๆ ครั้ง
จนกว่าข้อความ “BASS ON” จะ
ปรากฏบนจอแสดงผล
กด EQ ซ�้ำหลายๆ ครั้ง จนกว่า
เอฟเฟ็ กต์เสี ยงตามที่ตอ้ งการจะ
ปรากฏขึ้น

การสร้างบรรยากาศงานเลี้ยง
(DJ EFFECT)
ไม่สามารถใช้ DJ EFFECT ในขณะที่ไมโครโฟน
เชื่อมต่ออยูก่ บั ตัวเครื่ องได้ หากไมโครโฟนเชื่อมต่ออยู่
ให้ถอดออกก่อนใช้ DJ EFFECT
ใช้ปมบนตั
ุ่
วเครื่ องเพือ่ ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว

1

กดปุ่ มต่อไปนี้ เพื่อเลือกประเภท
เอฟเฟ็ กต์
•

•

2

FLANGER: สร้างเอฟเฟ็ กต์เสี ยงแบบ
แฟลงกิ้ง ซึ่ งให้เสี ยงลึกเหมือนกับเสี ยงกระหึ่ ม
ของเครื่ องบินเจ็ต
ISOLATOR: แยกย่านความถี่โดยละเอียด
โดยปรับแต่งย่านความถี่อื่นๆ ตัวเลือกนี้มี
ประโยชน์ในกรณี ที่ตอ้ งการเน้นที่เสี ยงร้อง

เมื่อต้องการปิ ดเอฟเฟ็ กต์

กด DJ OFF
หมายเหตุ
•

•

•

การปรับตัง้ เสียง

หมุนปุ่ มหมุน VOLUME/DJ CONTROL
เพื่อปรับระดับเอฟเฟ็ กต์

DJ EFFECT จะปิ ดโดยอัตโนมัติ เมื่อด�ำเนินการดัง
ต่อไปนี้:
— ปิ ดเครื่ อง
— เปิ ดใช้งานหรื อปิ ดใช้งานฟั งก์ชน
ั เครื อข่ายงานเลี้ยง
— เชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับช่องต่อ MIC 1 หรื อ MIC 2
บนตัวเครื่ อง
DJ EFFECT จะไม่ส่งผลต่อไฟล์เสี ยงที่ถ่ายโอน เครื่ อง
จะสร้างไฟล์เสี ยงที่ถ่ายโอนโดยไม่มี DJ EFFECT แม้วา่
ได้เปิ ดใช้งานเอฟเฟ็ กต์น้ ีแล้วก็ตาม
ท่านไม่สามารถใช้ปุ่มหมุน VOLUME/DJ CONTROL ที่
ตัวเครื่ อง เพื่อปรับระดับเสี ยง เมื่อเปิ ดใช้งาน DJ EFFECT
กด VOL +/– บนรี โมทคอนโทรล เพื่อปรับระดับเสี ยง
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การด�ำเนิ นการอื่นๆ

การใช้ฟังก์ชนั เครือข่ายงานเลี้ยง
ท่านสามารถเชื่อมต่อเครื่ องเสี ยงหลายเครื่ องเข้าด้วยกันเป็ นระบบเครื อข่าย เพื่อสร้างบรรยากาศงานเลี้ยงที่น่าสนใจ
มากขึ้น และเพื่อท�ำให้เสี ยงที่ออกมาสู งขึ้น
เครื่ องเสี ยงที่เปิ ดใช้งานไว้ในเครื อข่ายจะเป็ น “เครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง” และแบ่งปั นดนตรี ร่วมกัน เครื่ องเสี ยง
เครื่ องอื่นๆ จะท�ำหน้าที่เป็ น “เครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยง” และเล่นดนตรี เดียวกันกับที่ “เครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง” ก�ำลัง
เล่นอยู่

การติ ดตัง้ ระบบเครือข่ายงานเลี้ยง
ติดตั้งระบบเครื อข่ายงานเลี้ยงได้โดยเชื่อมต่อเครื่ องเสี ยงทุกเครื่ องเข้าด้วยกันด้วยสายสัญญาณเสี ยง (ไม่ได้ให้มาด้วย)
ก่อนต่อเข้ากับสายสัญญาณต่างๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟฟ้า AC ออกเรี ยบร้อยแล้ว
 ในกรณี ที่เครื่องเสียงทัง้ หมดมีฟังก์ชน
ั เครือข่ายงานเลี้ยงอยู่ภายในเครื่องอยู่แล้ว

ตัวอย่างเช่น: ในกรณี ที่ทำ� การเชื่อมต่อโดยใช้เครื่ องเสี ยงเครื่ องนี้เป็ นเครื่ องแรก

เชื่อมต่อต่อเนื่อง
ไปจนถึงเครื่ อง
เสียงเครื่ องสุดท้าย
เครื่ องสุ ดท้าย

เครื่ องที่สอง

•
•
•
•
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เครื่ องแรก

เครื่ องเสี ยงเครื่ องสุ ดท้ายต้องต่อเข้ากับเครื่ องเสี ยงเครื่ องแรก
เครื่ องเสี ยงเครื่ องใดเครื่ องหนึ่งสามารถเป็ นเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงได้
ท่านสามารถเปลี่ยนเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงไปเป็ นเครื่ องเสี ยงเครื่ องอื่นในเครื อข่ายได้ ส�ำหรับรายละเอียด
โปรดดูที่ “เมื่อต้องการเลือกเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงเครื่ องใหม่” (หน้า 26)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกฟังก์ชนั อื่นนอกเหนือจากฟังก์ชนั เสี ยงเข้าแล้ว หากเลือกฟังก์ชนั เสี ยงเข้า ก็จะไม่
สามารถเปิ ดใช้งานฟังก์ชนั เครื อข่ายงานเลี้ยงได้

 ในกรณี ที่เครื่องเสียงเครื่องใดเครื่องหนึ่ งไม่มีฟังก์ชน
ั เครือข่ายงานเลี้ยงอยู่ภายในเครื่อง

ตัวอย่างเช่น: ในกรณี ที่ทำ� การเชื่อมต่อโดยใช้เครื่ องเสี ยงเครื่ องนี้เป็ นเครื่ องแรก

เชื่อมต่อต่อเนื่อง
ไปจนถึงเครื่ อง
เสียงเครื่ องสุดท้าย
เครื่ องสุ ดท้าย*

เครื่ องที่สอง

เครื่ องแรก

ต่อเครื่ องเสี ยงที่ไม่มีฟังก์ชนั เครื อข่ายงานเลี้ยงอยูภ่ ายในเครื่ องไว้เป็ นเครื่ องสุ ดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกฟังก์ชนั
เสี ยงเข้า ให้เครื่ องเสี ยงเครื่ องสุ ดท้ายนี้แล้ว

•

เครื่ องเสี ยงเครื่ องสุ ดท้ายจะไม่ได้ต่อเข้ากับเครื่ องเสี ยงเครื่ องแรก
ท่านต้องเลือกให้เครื่ องเสี ยงเครื่ องแรกเป็ นเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง เพื่อให้เครื่ องเสี ยงทุกเครื่ องเล่นดนตรี เดียวกัน
เมื่อเปิ ดใช้งานฟังก์ชนั เครื อข่ายงานเลี้ยง

•

�����������������

*
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การเพลิ ดเพลิ นกับระบบเครือข่ายงาน
เลี้ยง

1

เสียบสายไฟฟ้ า AC แล้วเปิ ดเครื่องเสียง
ทุกเครื่อง

2

ปรับระดับเสียงของเครื่องเสียงแต่ละ
เครื่อง

3

เปิ ดใช้งานฟังก์ชนั เครือข่ายงานเลี้ยงให้
เครื่องเสียงที่จะใช้เป็ นเครื่องแม่ข่าย
งานเลี้ยง
ตัวอย่างเช่น: ในกรณี ที่ใช้เครื่องเสียง
เครื่องนี้ เป็ นเครื่องแม่ข่ายงานเลี้ยง
 กด FUNCTION ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อ
เลือกฟังก์ชนั ตามที่ต้องการ
ในกรณี ที่เชื่อมต่อโดยใช้  (หน้า 24)
อย่าเลือกฟังก์ชนั เสี ยงเข้า หากคุณเลือก
ฟังก์ชนั นี้ ท่านจะไม่สามารถเปิ ดใช้งาน
ฟังก์ชนั เครื อข่ายงานเลี้ยงได้
 เริ่ มเล่น แล้วกด MEGA BASS ที่
ตัวเครื่องค้างไว้ จนกว่าข้อความ
“PARTY CHAIN HOST” จะปรากฏบน
จอแสดงผล
เครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงจะเริ่ มต้นใช้งานระบบ
เครื อข่ายงานเลี้ยง และเครื่ องเสี ยงที่เหลือก็
จะเป็ นเครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยงโดยอัตโนมัติ
เครื่ องเสี ยงทุกเครื่ องจะเล่นดนตรี เดียวกันกับ
ที่เครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงก�ำลังเล่น

หมายเหตุ
•

•

•
•

•

26TH

เนื่องจากจ�ำนวนเครื่ องเสี ยงทั้งหมดที่ได้เชื่อมต่อมีผลต่อ
การท�ำงาน เครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยงจึงอาจใช้เวลาช่วงหนึ่ง
ก่อนที่จะเริ่ มเล่นดนตรี
การเปลี่ยนระดับเสี ยงและเอฟเฟ็ กต์เสี ยงที่เครื่ องแม่ข่าย
งานเลี้ยงจะไม่ส่งผลต่อเสี ยงที่ออกจากเครื่ องลูกข่าย
งานเลี้ยง
เมื่อท่านใช้ไมโครโฟนกับเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง จะไม่มี
เสี ยงออกมาจากเครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยงเครื่ องต่างๆ
เมื่อเครื่ องเสี ยงเครื่ องใดเครื่ องหนึ่งในเครื อข่ายก�ำลัง
ถ่ายโอนผ่าน USB ให้รอจนว่าเครื่ องเสี ยงนั้นจะท�ำงาน
เสร็ จสิ้ นหรื อหยุดการถ่ายโอนก่อนที่จะเปิ ดใช้งานฟังก์ชนั
เครื อข่ายงานเลี้ยง
ส�ำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเครื่ องเสี ยง
อื่นๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานของเครื่ องเสี ยงนั้นๆ

เมื่อต้องการเลือกเครื่องแม่ข่ายงานเลี้ยง
เครื่องใหม่
ท�ำตามขั้นตอนที่ 3 ของ “การเพลิดเพลินกับระบบ
เครื อข่ายงานเลี้ยง” ซ�้ำให้เครื่ องที่จะใช้เป็ นเครื่ องแม่
ข่ายงานเลี้ยงเครื่ องใหม่ เครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงที่ใช้
อยูใ่ นปั จจุบนั ก็จะกลายเป็ นเครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยงโดย
อัตโนมัติ เครื่ องเสี ยงทุกเครื่ องจะเล่นดนตรี เดียวกัน
กับที่เครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงเครื่ องใหม่กำ� ลังเล่นอยู่
หมายเหตุ
•

•

ท่านสามารถเลือกเครื่ องเสี ยงเครื่ องอื่นเป็ นเครื่ องแม่
ข่ายงานเลี้ยงเครื่ องใหม่ได้ หลังจากได้เปิ ดใช้งานฟังก์ชนั
เครื อข่ายงานเลี้ยงของเครื่ องเสี ยงทั้งหมดแล้ว
หากเครื่ องเสียงทีเ่ ลือกไว้ไม่กลายเป็ นเครื่ องแม่ขา่ ยงานเลี้ยง
เครื่ องใหม่หลังจากผ่านไปสองสามวินาที ให้ทำ� ตามขั้นตอน
ที่ 3 ของ “การเพลิดเพลินกับระบบเครื อข่ายงานเลี้ยง” ซ�้ำ
อีกครั้ง

เมื่อต้องการปิ ดใช้งานฟังก์ชนั เครือข่ายงาน
เลี้ยง
หากใช้เครื่ องเสี ยงเครื่ องนี้เป็ นเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง
ให้กด MEGA BASS ที่ตวั เครื่ องค้างไว้
หากใช้เครื่ องเสี ยงเครื่ องอื่นเป็ นเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง
ให้กด PARTY CHAIN ที่เครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง
หมายเหตุ
หากเครื่ องไม่เปิ ดใช้งานฟังก์ชนั เครื อข่ายงานเลี้ยงหลังจาก
ผ่านไปสองสามวินาที ให้ทำ� ตามขั้นตอนวิธีการใช้งานข้าง
ต้นเกี่ยวกับเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงซ�้ำอีกครั้ง

การร้องเพลงตามเสียงดนตรี:
คาราโอเกะ
การเตรียมใช้งานส�ำหรับคาราโอเกะ

1

หมุนปรับ MIC LEVEL ที่ตวั เครื่องไปที่
MIN เพื่อลดระดับเสียงของไมโครโฟน
ช่วงระดับเสี ยงของไมโครโฟน

การใช้ Vocal Fader
ท่านสามารถลดเสี ยงของเสี ยงร้องในแหล่งก�ำเนิดเสี ยง
แบบสเตอริ โอได้

กด VOCAL FADER ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ จนกว่า
ข้อความ “FADE ON” จะปรากฏบนจอ
แสดงผล
เมื่อต้องการยกเลิกเอฟเฟ็ กต์ Vocal Fader ให้กด
VOCAL FADER ซ�้ำหลายๆ ครั้ง จนกว่าข้อความ
“FADE OFF” จะปรากฏบนจอแสดงผล
หมายเหตุ
เมื่อต้องการใช้งาน Vocal Fader ในฟังก์ชนั CD หรื อ USB
ให้เปิ ดโหมดคาราโอเกะโดยต่อเข้ากับไมโครโฟน

2

ต่อไมโครโฟนที่เป็ นอุปกรณ์เสริ ม
เข้ากับช่องสัญญาณ MIC 1 หรือ MIC 2
ที่ตวั เครื่อง

กด KEY CONTROL / ให้เหมาะสมกับ
ช่วงเสียงของท่านในโหมดคาราโอเกะ

3

เริ่ มเล่นดนตรีและปรับระดับเสียง
ไมโครโฟน กด MIC ECHO ซ�ำ้ หลายๆ
ครัง้ เพื่อปรับเอฟเฟ็ กต์เสียงเอ็กโค่

การเพลิ ดเพลิ นกับเสียงดนตรี
พร้อมเปิ ดแสงของล�ำโพง

4

เริ่ มร้องเพลงตามเสียงดนตรี

กด SPEAKER LIGHT

หมายเหตุ
•
•

•
•

โหมดคาราโอเกะจะเปิ ดใช้งาน เมื่อต่อเข้ากับไมโครโฟน
หากมีเสี ยงไมโครโฟนหอนเกิดขึ้น ให้ดำ� เนินการดังนี้:
— น�ำไมโครโฟนออกห่ างจากเครื่ องเสี ยง
— เปลี่ยนทิศทางของไมโครโฟน
— ลดระดับเสี ยงของไมโครโฟน
— กด VOL – เพื่อลดระดับเสี ยงหรื อกด MIC ECHO ซ�้ำ
หลายๆ ครั้ง เพื่อปรับระดับเสี ยงเอ็กโค่
เครื่ องจะไม่ถ่ายโอนเสี ยงไมโครโฟนไปยังอุปกรณ์ USB
ในระหว่างการถ่ายโอน USB
ไม่สามารถใช้ DJ EFFECT ในขณะที่ไมโครโฟนเชื่อมต่อ
อยูก่ บั ตัวเครื่ องได้ (หน้า 23)
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ต่อไมโครโฟนที่เป็ นอุปกรณ์เสริ มอีกหนึ่งตัว
ในกรณี ที่ตอ้ งการร้องเพลงคู่

การเปลี่ยนคียด์ นตรี (Key Control)

จะเปิ ดแสงของล�ำโพง

เมื่อต้องการปิ ดแสงของล�ำโพง
กด SPEAKER LIGHT อีกครั้ง
หมายเหตุ
หากการส่ องสว่างมีแสงจ้าเกินไป ให้เปิ ดไฟภายในห้อง หรื อ
ปิ ดการส่ องสว่างดังกล่าว

27TH

การใช้งานอุปกรณ์เสริ ม
1

ต่ออุปกรณ์เสริ มเข้ากับช่องสัญญาณ
AUDIO IN L/R ที่ตวั เครื่อง โดยใช้สาย
สัญญาณเสียง (ไม่ได้ให้มาด้วย)

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบน
จอแสดงผล
ท่านสามารถดูขอ้ มูลต่างๆ ได้ เช่น หมายเลขแทร็ ก
ชื่อไฟล์/โฟลเดอร์ ชื่ออัลบั้มและชือศิลปิ น

2

กด FUNCTION ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ จนกว่า
ข้อความ “AUDIO IN” จะปรากฏบน
จอแสดงผล

กด DISPLAY ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ ในขณะเครื่อง
เปิ ดอยู่

3
4

เริ่ มเล่นจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

•

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลบนจอแสดงผล
•

ปรับระดับเสียง

ก่อนอื่นให้ปรับระดับเสี ยงของอุปกรณ์ซ่ ึ งเชื่อมต่อ
อยู่ หากระดับเสี ยงยังคงเบาเกินไป ให้ปรับ
ระดับเสี ยงที่ตวั เครื่ องโดยใช้ VOL +/–

•

หมายเหตุ
เครื่ องเสี ยงอาจเข้าสู่ โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ หาก
ระดับเสี ยงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเบาเกินไป ในกรณี น้ ี
ให้เพิ่มระดับเสี ยงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้น เมื่อต้องการ
ปิ ดฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติ ให้ดูที่ “การตั้งค่าฟังก์ชนั
สแตนด์บายอัตโนมัติ” (หน้า 29)

ตัวอักขระที่ไม่สามารถแสดงผลได้จะปรากฏเป็ น “_”
เครื่ องเสี ยงจะไม่แสดงข้อมูลต่อไปนี้
— เวลาเล่นทั้งหมดส�ำหรับแผ่น MP3 และอุปกรณ์ USB
่ ำ� หรับไฟล์ MP3/WMA
— เวลาเล่นที่เหลืออยูส
เครื่ องเสี ยงจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
— เวลาเล่นที่ผา่ นไปส�ำหรับไฟล์ MP3/WMA ที่เข้ารหัส
โดยใช้ VBR (variable bit rate (อัตราบิตไม่คงที่))
— ชื่อโฟลเดอร์ และชื่อไฟล์ที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
ISO9660 ระดับ 1/ระดับ 2 เกี่ยวกับรู ปแบบส่ วนขยาย

การใช้ตวั ตัง้ เวลาปิ ดระบบ
เครื่ องเสี ยงจะปิ ดเครื่ องโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลา
ที่ต้ งั ไว้

กด SLEEP ซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพื่อเลือกเวลา
ตามที่ต้องการ

เมื่อต้องการยกเลิกตัวตั้งเวลาปิ ดระบบ ให้กด SLEEP
ซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก “OFF”
หมายเหตุ
หากมีการเปิ ดและปิ ดถาดใส่ แผ่นดิสก์ เวลาที่เหลือก่อนที่จะ
ปิ ดเครื่ องอาจเกินเวลาออกไป

ค�ำแนะน�ำ
•
•

28TH

เมื่อต้องการดูเวลาที่เหลือก่อนที่จะปิ ดเครื่ อง ให้กด SLEEP
หากท่านเลือก “AUTO” เครื่ องเสี ยงก็จะปิ ดโดยอัตโนมัติ
หลังจากการเล่นบนแผ่นดิสก์หรื ออุปกรณ์ USB ใน
ปั จจุบนั หยุดท�ำงานหรื อภายในระยะเวลา 100 นาที

การปิ ดใช้งานปุ่ มต่างๆ ที่ตวั
เครื่อง (ป้ องกันเด็ก)
ท่านสามารถปิ ดใช้งานปุ่ มต่างๆ ที่ตวั เครื่ องได้ (ยกเว้น
) เพื่อป้ องกันการใช้งานโดยไม่ได้ต้ งั ใจ เช่น ความ
ซุกซนของเด็ก

กด DJ OFF และ  ที่ตวั เครื่องค้างไว้ตงั ้ แต่
3 วิ นาทีขึน้ ไป

ข้อความ “LOCK ON” จะปรากฏบนจอแสดงผล
ท่านสามารถใช้งานเครื่ องเสี ยงได้เฉพาะจากการใช้ปุ่ม
บนรี โมทคอนโทรลเท่านั้น
เมื่อต้องการปิ ดฟังก์ชนั ป้องกันเด็ก ให้กด DJ OFF และ
 ที่ตวั เครื่ องค้างไว้เป็ นเวลาตั้งแต่ 3 วินาทีข้ ึนไป
จนกว่าข้อความ “LOCK OFF” จะปรากฏบนจอแส
ดงผล

ตามค่าเริ่ มต้น ได้ต้ งั ค่าให้เครื่ องเสี ยงนี้ปิดการท�ำงาน
โดยอัตโนมัติภายใน ราว 15 นาที เมื่อไม่มีการใช้งาน
หรื อไม่มีสญ
ั ญาณเสี ยงออกมา

เมื่อต้องการปิ ดฟังก์ชนั ให้กด  ค้างไว้
ในขณะเครื่องเปิ ดอยู่ จนกว่าข้อความ
“AUTO STANDBY OFF” จะปรากฏบน
จอแสดงผล
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การตัง้ ค่าฟังก์ชนั สแตนด์บาย
อัตโนมัติ

เมื่อต้องการเปิ ดฟังก์ชนั ให้ทำ� ซ�้ำตามขั้นตอน จนกว่า
ข้อความ “AUTO STANDBY ON” จะปรากฏบน
จอแสดงผล
หมายเหตุ
•
•

“STANDBY” จะกะพริ บบนจอแสดงผล ก่อนจะเข้าสู่
โหมดสแตนด์บาย
ในกรณี ต่อไปนี้ ฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติจะไม่
ท�ำงาน:
— ในขณะใช้งานฟั งก์ชน
ั จูนเนอร์
— เมื่อเปิ ดใช้งานตัวตั้งเวลาปิ ดระบบ

29TH

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่
ใช้งานร่วมกันได้
เกี่ยวกับอุปกรณ์ USB ที่รองรับ
•
•
•

เครื่ องเสี ยงนี้รองรับเฉพาะ USB Mass Storage
Class เท่านั้น
เครื่ องเสี ยงนี้รองรับเฉพาะอุปกรณ์ USB ที่ได้รับ
การฟอร์แมตเป็ นแบบ FAT เท่านั้น (ยกเว้น exFAT)
อุปกรณ์ USB บางชนิดอาจไม่สามารถใช้งานกับ
เครื่ องเสี ยงนี้ได้

เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH ส�ำหรับ
iPhone และ iPod touch
ส�ำหรับ
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPhone 4s
• iPod touch (6th generation)
• iPod touch (5th generation)

เว็บไซต์สำ� หรับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วม
กันได้
ตรวจสอบเว็บไซต์ดา้ นล่างส�ำหรับข้อมูลล่าสุ ดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ USB และ BLUETOOTH ที่ใช้งานร่ วมกันได้
ส� ำหรับลูกค้ าในสหรัฐอเมริกา:
http://esupport.sony.com/
ส� ำหรับลูกค้ าในแคนาดา:
http://esupport.sony.com/CA
ส� ำหรับลูกค้ าในยุโรป:
http://www.sony.eu/support
ส� ำหรับลูกค้ าในละตินอเมริกา:
http://esupport.sony.com/LA
ส� ำหรับลูกค้ าในประเทศ/ภูมภิ าคอื่นๆ:
http://www.sony-asia.com/support
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การแก้ไขปัญหา
หากท่านประสบปั ญหาขณะใช้งานเครื่ องเสี ยง ให้
ท�ำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ดา้ นล่างก่อนปรึ กษาตัวแทน
จ�ำหน่าย Sony ใกล้บา้ นท่าน
หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ให้จดบันทึก
ไว้เพื่อใช้สำ� หรับการอ้างอิง

1

ตรวจสอบดูว่าปัญหาระบุอยู่ในส่วน
“การแก้ไขปัญหา” นี้ หรือไม่

2

ตรวจสอบเว็บไซต์สนับสนุนของลูกค้า
ดังต่อไปนี้
ส� ำหรับลูกค้ าในสหรัฐอเมริกา:
http://esupport.sony.com/
ส� ำหรับลูกค้ าในแคนาดา:
http://esupport.sony.com/CA
ส� ำหรับลูกค้ าในยุโรป:
http://www.sony.eu/support
ส� ำหรับลูกค้ าในละตินอเมริกา:
http://esupport.sony.com/LA
ส� ำหรับลูกค้ าในประเทศ/ภูมภิ าคอื่นๆ:
http://www.sony-asia.com/support
ท่านจะพบข้อมูลการสนับสนุนล่าสุ ดและค�ำถามที่
พบบ่อยได้จากเว็บไซต์เหล่านี้

พึงระลึกว่าหากช่างท�ำการเปลี่ยนชิ้นส่ วนใดๆ ใน
ระหว่างซ่อมแซม อาจมีการเก็บชิ้นส่ วนเหล่านี้ไว้

ในกรณี ที่มีข้อความ “PROTECT”
ปรากฏบนจอแสดงผล

ถอดปลัก๊ สายไฟฟ้า AC ออกโดยทันที แล้วท�ำการ
ตรวจสอบตามรายการต่อไปนี้ หลังจากข้อความ
“PROTECT” หายไป
• มีวต
ั ถุสิ่งของอุดกั้นรู ระบายอากาศของ
เครื่ องเสี ยงอยูห่ รื อไม่
• ช่องต่อ USB ลัดวงจรหรื อไม่?
หลังจากได้ตรวจสอบรายการข้างต้นเหล่านี้แล้ว
และพบว่าไม่มีปัญหา ให้เสี ยบสายไฟฟ้า AC อีก
ครั้งแล้วเปิ ดเครื่ อง หากปั ญหายังคงมีอยู่ โปรด
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย Sony ใกล้บา้ นท่าน

ทัวไป
่
เครื่องเสียงไม่เปิ ดการท�ำงาน
• ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟฟ้า AC ไว้แน่น
สนิทหรื อไม่
ไม่สามารถปิ ดเครื่องเสียงได้ แม้ว่าได้กด  แล้ว
ก็ตาม
• ท่านอาจตั้งค่าโหมดการแสดงผลเป็ นโหมดสาธิ ต
การท�ำงานโดยไม่ได้ต้ งั ใจ กด
SPEAKER LIGHT ซ�้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกโหมด
สแตนด์บาย (หน้า 10)
เครื่องเสียงได้เข้าสู่โหมดสแตนด์บายแล้ว
• อาการนี้ ไม่ได้แสดงว่าเครื่ องเสี ย เครื่ องเสี ยงจะ
เข้าสู่ โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติภายใน ราว
15 นาที เมื่อไม่มีการใช้งานหรื อไม่มีสญ
ั ญาณเสี ยง
ออกมา (หน้า 29)

ไมโครโฟนไม่มีเสียง
• ปรับระดับเสี ยงของไมโครโฟน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อไมโครโฟนเข้ากับช่อง
สัญญาณ MIC 1 หรื อ MIC 2 ที่ตวั เครื่ องไว้ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิ ดไมโครโฟนแล้ว
มีเสียงฮัมหรือเสียงรบกวนดังมาก
ย้ายเครื่ องเสี ยงให้ออกห่างจากแหล่งก�ำเนิดเสี ยง
รบกวน
• เสี ยบปลัก
๊ เครื่ องเสี ยงกับเต้ารับที่ผนังในจุดอื่น
• ติดตั้งตัวกรองสัญญาณรบกวน (มีจำ� หน่ายทัว่ ไป)
เข้ากับสายไฟฟ้า AC
• ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยูโ่ ดยรอบ
• ท่านอาจได้ยน
ิ เสี ยงรบกวนที่เกิดจากพัดลมระบาย
ความร้อนของเครื่ องเสี ยงได้ เมื่อเครื่ องเสี ยงอยู่
ในโหมดสแตนด์บายหรื ออยูใ่ นระหว่างการเล่น
อาการนี้ไม่ได้แสดงว่าเครื่ องเสี ย
•

เครื่องมีเสียงหอนย้อนกลับ
• ลดระดับเสี ยง
• น�ำไมโครโฟนให้ออกห่ างจากเครื่ องเสี ยงหรื อ
เปลี่ยนทิศทางของไมโครโฟน
ยกเว้นปุ่ ม  ปุ่ มอื่นๆ ที่ตวั เครื่องไม่ทำ� งาน
และมีข้อความ “LOCK ON” ปรากฏอยู่บนจอ
แสดงผล
• ตั้งค่าปิ ดฟั งก์ชน
ั ป้องกันเด็ก (หน้า 29)
ข้อความ “SEARCH”, “READING” หรือ
“TUNING” ปรากฏบนจอแสดงผล
• ใช้งานเครื่ องเสี ยง หลังจากข้อความนั้นหายไป

เครื่องเล่นแผ่นดิ สก์
ถาดใส่แผ่นดิ สก์ไม่เปิ ด และมีข้อความ
“LOCKED” ปรากฏอยู่บนจอแสดงผล
• โปรดปรึ กษาตัวแทนจ�ำหน่าย Sony ที่ใกล้บา้ นท่าน
หรื อศูนย์บริ การ Sony ที่ได้รับอนุญาตในท้องที่
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ไม่มีเสียง
ปรับระดับเสี ยง
• ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เสริ ม ถ้ามี
(หน้า 8)
• เปิ ดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
• ถอดสายไฟฟ้า AC ออก และเสี ยบสายไฟฟ้า AC
อีกครั้ง แล้วเปิ ดเครื่ อง
•

รีโมทคอนโทรลไม่ทำ� งาน
• น�ำสิ่ งกีดขวางที่อยูร่ ะหว่างรี โมทคอนโทรลกับ
เครื่ องเสี ยงออก
• น�ำรี โมทคอนโทรลเข้าไปใกล้ๆ เครื่ องเสี ยง
• หันรี โมทคอนโทรลให้ตรงกับเซ็นเซอร์
รี โมทคอนโทรลของเครื่ องเสี ยง
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ (R03/ขนาด AAA)
• ย้ายเครื่ องเสี ยงให้ห่างจากไฟฟลูออเรสเซนต์

ไม่สามารถเริ่ มเล่นได้
เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด (หน้า 35)
• ใส่ แผ่นดิสก์กลับเข้าเครื่ องอีกครั้ง
• ใส่ แผ่นดิสก์ที่เครื่ องเสี ยงนี้ สามารถเล่นได้ (หน้า 35)
• น�ำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่ อง แล้วเช็ดไอน�้ำออกจาก
แผ่นดิสก์ จากนั้นเปิ ดเครื่ องทิ้งไว้สกั สองถึงสาม
ชัว่ โมงจนกว่าความชื้นจะระเหยไป
•

เสียงขาดหาย
• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด (หน้า 35)
• ใส่ แผ่นดิสก์กลับเข้าเครื่ องอีกครั้ง
• ย้ายเครื่ องเสี ยงไปวางตรงต�ำแหน่งที่ไม่มีการ
สัน่ ไหว
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ไม่สามารถเริ่ มเล่นจากแทร็กแรกได้
• ตั้งค่าโหมดการเล่นให้เป็ นโหมดเล่นปกติ (หน้า 11)
• ได้เลือกโหมดเล่นต่อจากจุดที่หยุดแล้ว กด 
สองครั้ง จากนั้นกด  เพื่อเริ่ มเล่น
การเริ่ มเล่นใช้เวลานานผิดปกติ
• แผ่นดิสก์ต่อไปนี้ จะท�ำให้การเริ่ มเล่นใช้เวลานาน
ขึ้น
— แผ่นดิสก์ที่บน
ั ทึกด้วยโครงสร้างทรี ที่ซบั ซ้อน
— แผ่นดิสก์ที่บน
ั ทึกในโหมดหลายเซสชัน
— แผ่นดิสก์ที่ไม่ได้ดำ� เนิ นการขั้นสุ ดท้าย
(แผ่นดิสก์ที่สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้)
— แผ่นดิสก์ที่มีโฟลเดอร์ จำ� นวนมาก

อุปกรณ์ USB
เครื่องเสียงไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ USB ที่
เชื่อมต่ออยู่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
แน่นสนิทเข้าที่ดีแล้ว
อุปกรณ์ USB ท�ำงานไม่ถกู ต้อง
• หากเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่เครื่ องเสี ยงไม่รองรับ
อาจมีปัญหาต่อไปนี้เกิดขึ้น ดูที่ “ข้อมูลเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ที่ใช้งานร่ วมกันได้” (หน้า 30)
— เครื่ องเสี ยงไม่รู้จก
ั อุปกรณ์ USB
— ไม่แสดงชื่อไฟล์หรื อชื่อโฟลเดอร์ ในเครื่ องเสี ยง
นี้
— ไม่สามารถเล่นได้
— เสี ยงขาดหาย
— มีสญ
ั ญาณรบกวน
— เสี ยงที่ออกมาเป็ นเสี ยงผิดเพี้ยน
ไม่มีเสียง
• ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ไว้อย่างถูกต้อง ปิ ด
เครื่ องเสี ยงแล้วต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB อีกครั้ง
จากนั้นเปิ ดเครื่ องแล้วดูวา่ มีขอ้ ความ “USB” ปรากฏ
บนจอแสดงผลหรื อไม่
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มีเสียงรบกวน เสียงขาดหายหรือเสียงผิดเพีย้ น
ท่านก�ำลังใช้อุปกรณ์ USB ที่เครื่ องไม่รองรับ ดูที่
“ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่ วมกันได้”
(หน้า 30)
• ปิ ดเครื่ องเสี ยงแล้วต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB อีกครั้ง
จากนั้นเปิ ดเครื่ อง
• ข้อมูลดนตรี เองมีเสี ยงรบกวนหรื อเสี ยงที่ผด
ิ เพี้ยน
อาจมีเสี ยงรบกวนเข้ามาในระหว่างการถ่ายโอน
ลบไฟล์ แล้วลองถ่ายโอนอีกครั้ง
• อัตราบิตที่ใช้ในขณะเข้ารหัสไฟล์เสี ยงต�่ำ  ส่ งไฟล์
เสี ยงด้วยอัตราบิตที่สูงขึ้นไปยังอุปกรณ์ USB
•

ข้อความ “SEARCH” ปรากฏขึน้ มานานกว่าปกติ
หรือเครื่องใช้เวลานานก่อนที่จะเริ่ มเล่น
• กระบวนการอ่านข้อมูลอาจใช้เวลานานในกรณี
ดังต่อไปนี้
— มีโฟลเดอร์ หรื อไฟล์จำ� นวนมากอยูใ่ นอุปกรณ์
USB
— โครงสร้างไฟล์มีความซับซ้อนมาก
— ความจุหน่วยความจ�ำมีขนาดใหญ่เกินไป
่ นั อย่างกระจัดกระจาย
— หน่วยความจ�ำภายในอยูก
ข้อความ “OVER CURRENT” จะปรากฏบน
จอแสดงผล
• เครื่ องได้ตรวจพบปั ญหาเกี่ยวกับระดับกระแส
ไฟฟ้าจากช่องต่อ (USB) ปิ ดเครื่ องเสี ยงแล้ว
ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากช่องต่อ (USB)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ USB ไม่มีปัญหา
หากลักษณะการแสดงผลยังคงเกิดขึ้นอยู่ โปรด
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย Sony ใกล้บา้ นท่าน
การแสดงผลมีข้อผิดพลาด
ตัวอักขระที่ไม่สามารถแสดงผลได้จะปรากฏเป็ น
“_”

•

เครื่องเสียงไม่ร้จู กั อุปกรณ์ USB
• ปิ ดเครื่ องเสี ยงแล้วต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB อีกครั้ง
จากนั้นเปิ ดเครื่ อง
• ท่านก�ำลังใช้อุปกรณ์ USB ที่เครื่ องไม่รองรับ
ดูที่ “ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่ วมกันได้”
(หน้า 30)
• อุปกรณ์ USB ท�ำงานไม่ถูกต้อง โปรดดูวธ
ิ ีการ
แก้ไขปั ญหาจากค�ำแนะน�ำการใช้งานของอุปกรณ์
USB

การถ่ายโอนเกิ ดข้อผิดพลาด
• ท่านก�ำลังใช้อุปกรณ์ USB ที่เครื่ องไม่รองรับ
ดูที่ “ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่ วมกันได้”
(หน้า 30)
• ไม่ได้ฟอร์ แมตอุปกรณ์ USB ไว้ถูกต้อง โปรดดู
คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ USB เกี่ยวกับวิธี
ฟอร์เแมต
• ปิ ดเครื่ องเสี ยงแล้วถอดอุปกรณ์ USB ออก หาก
อุปกรณ์ USB มีสวิตช์เปิ ด/ปิ ด ให้ปิดอุปกรณ์ USB
แล้วเปิ ดอีกครั้ง หลังจากถอดอุปกรณ์ดงั กล่าวออก
จากเครื่ อง จากนั้น ท�ำการถ่ายโอนอีกครั้ง
• หากฟั งก์ชน
ั การถ่ายโอนและลบข้อมูลท�ำงานซ�้ำ
หลายครั้ง แสดงว่าโครงสร้างไฟล์ภายในอุปกรณ์
USB อยูก่ นั แบบกระจัดกระจาย โปรดดูวธิ ีการ
แก้ไขปัญหาจากค�ำแนะน�ำการใช้งานของอุปกรณ์
USB
• อุปกรณ์ USB ถูกถอดออกหรื อปิ ดเครื่ องในขณะ
ก�ำลังถ่ายโอนข้อมูล ลบไฟล์ที่ถ่ายโอนบางส่ วน
แล้วท�ำการถ่ายโอนอีกครั้ง หากวิธีน้ ีไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ อุปกรณ์ USB อาจช�ำรุ ดเสี ยหาย
โปรดดูวธิ ีการแก้ไขปัญหาจากค�ำแนะน�ำการใช้งาน
ของอุปกรณ์ USB

ไม่สามารถเริ่ มเล่นได้
• ปิ ดเครื่ องเสี ยงแล้วต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB อีกครั้ง
จากนั้นเปิ ดเครื่ อง
• ท่านก�ำลังใช้อุปกรณ์ USB ที่เครื่ องไม่รองรับ
ดูที่ “ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่ วมกันได้”
(หน้า 30)
ไม่สามารถเริ่ มเล่นจากไฟล์แรกได้
• ตั้งค่าโหมดการเล่นให้เป็ นโหมดเล่นปกติ (หน้า 16)
• ได้เลือกโหมดเล่นต่อจากจุดที่หยุดแล้ว กด 
สองครั้ง จากนั้นกด  เพื่อเริ่ มเล่น

*

เครื่ องเสี ยงนี้รองรับ FAT16 และ FAT32 แต่อุปกรณ์เก็บ
ข้อมูล USB บางอุปกรณ์อาจไม่รองรับรู ปแบบ FAT
เหล่านี้ท้ งั หมดได้ ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือ
การใช้งานของแต่ละอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB หรื อติดต่อ
ผูผ้ ลิต

จูนเนอร์*
มีเสียงฮัมหรือสัญญาณรบกวนมาก หรือไม่
สามารถรับสัญญาณจากสถานี ได้
• ต่อสายอากาศให้ถูกต้อง
• ย้ายต�ำแหน่งสายอากาศและเปลี่ยนแนวการวางเพื่อ
ให้รับสัญญาณได้ดีข้ ึน
่ ่างจากสายไฟฟ้า AC เพื่อ
• พยายามให้สายอากาศอยูห
หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
• ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยูใ่ กล้เคียง
*

เครื่ องเสี ยงอาจไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั สภาพคลื่นวิทยุหรื อสภาพแวดล้อมของอาคาร
บ้านเรื อนในพื้นที่ของท่าน

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

ไม่สามารถลบโฟลเดอร์หรือไฟล์เสียงในอุปกรณ์
USB ได้
• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ USB มีการป้ องกันการเขียน
ไว้หรื อไม่
• อุปกรณ์ USB ถูกถอดออกหรื อปิ ดเครื่ องในขณะ
ก�ำลังลบข้อมูล ลบไฟล์ที่ถกู ลบออกเพียงบางส่วน
หากวิธีน้ ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อุปกรณ์ USB
อาจช�ำรุ ดเสี ยหาย โปรดดูคู่มือการใช้งานของ
อุปกรณ์ USB เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปั ญหานี้

ไม่สามารถเล่นไฟล์ได้
• เครื่ องเสี ยงไม่รองรับอุปกรณ์ USB ที่ได้รับการ
ฟอร์แมตด้วยระบบไฟล์อื่นนอกเหนือจาก FAT16
หรื อ FAT32*
ั
• หากท่านใช้อุปกรณ์ USB ที่มีการสร้างพาร์ ติชน
เฉพาะไฟล์ที่อยูใ่ นพาร์ติชนั แรกเท่านั้นที่เครื่ องเสี ยง
นี้สามารถเล่นได้
• ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีการเข้ารหัสลับหรื อป้ องกัน
ด้วยรหัสผ่านได้
• ไฟล์ที่มีการคุม
้ ครองลิขสิ ทธิ์ แบบ DRM (Digital
Rights Management (ระบบจัดการลิขสิ ทธิ์ดิจิตอล))
ไม่สามารถเล่นกับเครื่ องเสี ยงนี้ได้

อุปกรณ์ BLUETOOTH
ไม่สามารถท�ำการจับคู่ได้
• น�ำอุปกรณ์ BLUETOOTH เข้าไปใกล้ตวั เครื่ องให้
มากขึ้น
• เครื่ องเสี ยงอาจไม่สามารถท�ำการจับคู่ได้ หากมี
อุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ อยูใ่ กล้ๆ เครื่ อง
ในกรณี น้ ี ให้ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ หมายเลขรหัสผ่านที่
ถูกต้อง ในขณะเลือกชื่อเครื่ องเสี ยง (เครื่ องเสี ยงนี้)
จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

33TH

อุปกรณ์ BLUETOOTH ไม่สามารถตรวจพบ
เครื่องเสียงนี้ ได้ หรือมีข้อความ “BT OFF”
ปรากฏบนจอแสดงผล
• ตั้งค่าสัญญาณ BLUETOOTH เป็ น “BT ON”
(หน้า 22)
ไม่สามารถท�ำการเชื่อมต่อได้
• อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านพยายามเชื่อมต่อไม่
รองรับโปรไฟล์ A2DP และไม่สามารถเชื่อมต่อกับ
เครื่ องเสี ยงนี้ได้
• เปิ ดใช้ฟังก์ชน
ั BLUETOOTH ของอุปกรณ์
BLUETOOTH
• ท�ำการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
• ข้อมูลการลงทะเบียนการจับคู่ได้ถูกลบออกแล้ว
ท�ำการจับคู่อีกครั้ง
• ลบข้อมูลการลงทะเบียนการจับคู่ของอุปกรณ์
BLUETOOTH โดยรี เซ็ตเครื่ องให้เป็ นค่าเริ่ มต้น
จากโรงงาน (หน้า 34) แล้วท�ำการจับคู่อีกครั้ง
(หน้า 18)
เสียงขาดหายหรือไม่คงที่ หรือการเชื่อมต่อ
ขาดหาย
่ ่างกัน
• เครื่ องเสี ยงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อยูห
มากเกินไป
• หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่ องเสี ยงกับอุปกรณ์
BLUETOOTH ของท่านให้นำ� สิ่ งกีดขวางนั้นออก
หรื อออกห่างจากสิ่ งกีดขวางดังกล่าว
• หากมีอุปกรณ์ที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ระบบ
LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ
หรื อเตาไมโครเวฟอยูใ่ กล้ๆ ให้นำ� อุปกรณ์เหล่านี้
ออกจากบริ เวณ
ไม่ได้ยินเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH ออกมา
จากเครื่องเสียงนี้
• ให้เพิ่มระดับเสี ยงที่อุปกรณ์ BLUETOOTH ก่อน
จากนั้นปรับระดับเสี ยงโดยใช้ VOL +/–

34TH

มีเสียงฮัม เสียงรบกวนหรือเสียงผิดเพีย้ นดังมาก
• หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่ องเสี ยงกับอุปกรณ์
BLUETOOTH ของท่านให้นำ� สิ่ งกีดขวางนั้นออก
หรื อออกห่างจากสิ่ งกีดขวางดังกล่าว
• หากมีอุปกรณ์ที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ระบบ
LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ
หรื อเตาไมโครเวฟอยูใ่ กล้ๆ ให้นำ� อุปกรณ์เหล่านี้
ออกจากบริ เวณ
• ปรับลดระดับเสี ยงของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่
เชื่อมต่ออยู่

เครือข่ายงานเลี้ยง
ไม่สามารถเปิ ดใช้งานฟังก์ชนั เครือข่ายงานเลี้ยง
ได้
• ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อต่างๆ (หน้า 24)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายสัญญาณเสี ยงไว้
ถูกต้อง
• เลือกฟั งก์ชน
ั อื่นนอกเหนือจากฟังก์ชนั เสี ยงเข้า
(หน้า 26)
ฟังก์ชนั เครือข่ายงานเลี้ยงท�ำงานไม่ถกู ต้อง
• ปิ ดเครื่ อง จากนั้นเปิ ดเครื่ องอีกครั้ง เพื่อเปิ ดใช้งาน
ฟังก์ชนั เครื อข่ายงานเลี้ยง

การรีเซ็ตเครื่อง
หากเครื่ องเสี ยงยังคงท�ำงานไม่ถูกต้อง ให้รีเซ็ตเครื่ อง
ให้เป็ นค่าเริ่ มต้นจากโรงงาน

1

ถอดสายไฟฟ้ า AC ออกแล้วต่อ
สายไฟฟ้ า AC อีกครัง้ จากนัน้ ให้เปิ ด
เครื่อง

2

กด  และ – ที่ตวั เครื่องค้างไว้
จนกว่าข้อความ “RESET” จะปรากฏ
บนจอแสดงผล

การตั้งค่าทั้งหมดที่กำ� หนดค่าไว้โดยผูใ้ ช้ เช่น
สถานีวทิ ยุที่ต้ งั ไว้และข้อมูลการลงทะเบียน
การจับคู่จะถูกรี เซ็ตให้เป็ นการตั้งค่าเริ่ มต้นจาก
โรงงาน

ข้อความ
ข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นหรื อ
กะพริ บบนจอแสดงผลในขณะใช้งาน
DISC ERR

ข้อควรระวัง
แผ่นดิ สก์ที่เครื่องเสียงนี้ สามารถเล่นได้
•
•

Audio CD
CD-R/CD-RW (ข้อมูลเสี ยง/ไฟล์ MP3)

ท่านได้ใส่ แผ่นดิสก์ที่เครื่ องไม่สามารถเล่นได้

แผ่นดิ สก์ที่เครื่องเสียงนี้ ไม่สามารถเล่นได้

ERROR

•

ท่านไม่สามารถถ่ายโอนดนตรี ไปยังอุปกรณ์ USB ได้
เนื่องจากอุปกรณ์ USB มีการป้องกันการเขียนไว้หรื อ
อุปกรณ์ USB มีหน่วยความจ�ำเต็ม
FULL

ท่านได้พยายามตั้งโปรแกรมไว้มากกว่า 64 ขั้นตอน
NO FILE

ไม่มีไฟล์ที่สามารถเล่นได้ในแผ่นดิสก์ CD-R/CD-RW
หรื อในอุปกรณ์ USB

•

•
•

•
•

NO STEP

ขั้นตอนทั้งหมดที่ได้ต้ งั โปรแกรมไว้ถูกลบออกแล้ว

•

NO USB

•

ไม่มีอุปกรณ์ USB เชื่อมต่ออยูห่ รื อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
USB ที่ไม่รองรับการท�ำงาน
เครื่ องเสี ยงเครื่ องนี้ได้กลายเป็ นเครื่ องลูกข่ายงานเลี้ยง
เนื่องจากเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยงได้เปิ ดใช้งานฟังก์ชนั
เครื อข่ายงานเลี้ยง

•

หมายเหตุเกี่ยวกับแผ่นดิ สก์
•

PARTY CHAIN HOST

เครื่ องเสี ยงเครื่ องนี้ได้เปิ ดใช้งานฟังก์ชนั เครื อข่าย
งานเลี้ยงและได้กลายเป็ นเครื่ องแม่ข่ายงานเลี้ยง

•

PLS STOP

ท่านพยายามใช้งานเครื่ องซึ่ งเป็ นรู ปแบบการท�ำงานที่
จะท�ำงานได้เฉพาะ เมื่อการเล่นหยุดท�ำงานแล้ว

•

ก่อนเล่น ให้ทำ� ความสะอาดแผ่นดิสก์ดว้ ยผ้าส�ำหรับท�ำ
ความสะอาด โดยเริ่ มเช็ดแผ่นดิสก์จากตรงกลางออกไป
บริ เวณขอบ
ห้ามใช้ตวั ท�ำละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์หรื อสารท�ำ
ความสะอาดที่มีจำ� หน่ายทัว่ ไป หรื อสเปรย์กนั ไฟฟ้าสถิต
ส�ำหรับแผ่นเสี ยงไวนิลแบบลองเพลย์ทำ� ความสะอาด
แผ่นดิสก์
อย่าให้แผ่นดิสก์โดนแสงแดดหรื อแหล่งความร้อนโดย
ตรง เช่น ท่อลมร้อน หรื อทิ้งแผ่นดิสก์ไว้ในรถยนต์ที่
จอดไว้กลางแดด

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

PARTY CHAIN GUEST

•

CD-ROM
CD-R/CD-RW อื่นนอกเหนือจากที้ ่บันทึกเป็ นรู ปแบบ
CD ดนตรี ซ่ ึ งสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO9660 ระดับ 1/
ระดับ 2
CD-R/CD-RW ที่บนั ทึกเป็ นแบบหลายเซสชันแต่ไม่ได้
ระบุขอ้ ความลงท้ายว่า “ปิ ดเซสชัน”
CD-R/CD-RW ที่มีคุณภาพการบันทึกในระดับต�่ำ CD-R/
CD-RW ที่มีรอยขีดข่วนหรื อสกปรก หรื อ CD-R/CD-RW
ที่บนั ทึกโดยใช้อุปกรณ์การบันทึกที่เครื่ องไม่รองรับ
CD-R/CD-RW ที่ได้ดำ� เนินการขั้นสุ ดท้ายไว้อย่างไม่
ถูกต้อง
แผ่นดิสก์ที่มีไฟล์ประเภทอื่นนอกเหนือจากไฟล์ MPEG1
Audio Layer-3 (MP3)
แผ่นดิสก์ที่มีรูปร่ างไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน (ตัวอย่างเช่น
หัวใจ สี่ เหลี่ยม รู ปดาว)
แผ่นดิสก์ที่มีเทปกาว กระดาษหรื อสติกเกอร์ติดอยู่
แผ่นดิสก์สำ� หรับเช่ายืมหรื อแผ่นดิสก์ใช้แล้วที่มีการ
ปิ ดผนึกและมีคราบกาวเลอะเกินบริ เวณที่ปิดผนึก
แผ่นดิสก์ที่มีฉลากซึ่ งพิมพ์โดยใช้หมึกที่เหนียวเยิม้ เวลา
สัมผัส

เกี่ยวกับความปลอดภัย
•

•

•

ถอดสายไฟฟ้า AC ออกจากเต้ารับที่ผนังให้หมด หาก
จะไม่มีการใช้งานเป็ นเวลานานๆ ในขณะถอดปลัก๊ ไฟ
ออกจากตัวเครื่ อง ให้จบั ที่ปลัก๊ ทุกครั้ง ห้ามดึงสายไฟ
โดยตรง
หากมีของแข็งหรื อของเหลวเข้าไปในตัวเครื่ อง ให้ถอด
ปลัก๊ ไฟออก แล้วให้ผทู ้ ี่มีความรู ้ความช�ำนาญมาท�ำการ
ตรวจสอบก่อนที่จะใช้งานอีกครั้ง
การเปลี่ยนสายไฟฟ้า AC ต้องด�ำเนินการเฉพาะที่ศูนย์
บริ การที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
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สถานที่วาง
•

•

•

ห้ามวางเครื่ องเสี ยงในลักษณะเอียงหรื อในบริ เวณที่
ร้อนจัด เย็นจัด มีฝนมาก
ุ่
สกปรกมาก หรื อมีความชื้นสู ง
หรื อมีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ หรื ออาจเกิดการ
สัน่ ไหว ได้รับแสงแดดหรื อแสงจ้าโดยตรง
โปรดใช้ความระมัดระวัง เมื่อต้องวางเครื่ องเสี ยงลงบน
พื้นผิวที่ได้รับการเคลือบเป็ นพิเศษ (ตัวอย่างเช่น ขัดแวกซ์
ลงน�้ำมัน ขัดเงา) เนื่องจากอาจส่ งผลให้พ้ืนผิวดังกล่าวเกิด
เป็ นรอยด่างหรื อสี หลุดลอกได้
หากมีการย้ายเครื่ องเสี ยงจากสถานที่เย็นไปยังสถานที่อุ่น
หรื อวางไว้ในห้องที่มีความชื้นสู งโดยตรง ความชื้นอาจ
จับตัวเป็ นไอน�้ำอยูบ่ ริ เวณเลนส์ในตัวเครื่ อง และส่ งผลให้
เครื่ องเสี ยงท�ำงานผิดปกติได้ ในสถานการณ์ดงั กล่าว
ให้นำ� แผ่นดิสก์ออกจากเครื่ อง แล้วเปิ ดเครื่ องทิ้งไว้
ประมาณหนึ่งชัว่ โมงจนกว่าไอน�้ำนั้นจะระเหยไป

•

•

การสะสมความร้อน
•
•
•

ความร้อนที่สะสมบริ เวณตัวเครื่ องในระหว่างท�ำงาน
เป็ นเรื่ องปกติ และไม่ใช่สถานการณ์อนั ตรายแต่อย่างใด
ห้ามสัมผัสตัวเครื่ อง หากมีการเปิ ดเสี ยงดังอย่างต่อเนื่อง
เป็ นเวลานาน เนื่องจากตัวเครื่ องอาจร้อน
ห้ามอุดกั้นช่องระบายอากาศ

เกี่ยวกับระบบล�ำโพง

ระบบล�ำโพงที่ติดตั้งอยูก่ บั เครื่ องเสี ยงไม่มีการป้องกันสนาม
แม่เหล็ก และอาจส่ งผลให้ภาพของเครื่ องทีวที ี่อยูใ่ กล้ๆ เกิด
การผิดเพี้ยนจากสนามแม่เหล็กได้ ในสถานการณ์ดงั กล่าว
ให้ปิดทีวไี ว้ 15 ถึง 30 นาที แล้วเปิ ดอีกครั้ง
หากปั ญหาดังกล่าวยังไม่ดีข้ ึน ให้ยา้ ยเครื่ องเสี ยงออกห่างจาก
ทีวี

•

•

การท�ำความสะอาดตัวเครื่อง

ใช้ผา้ นุ่มชื้นเล็กน้อยชุบสารละลายผงซักฟอกอ่อนๆ เช็ด
ท�ำความสะอาดเครื่ อง ห้ามใช้แผ่นขัด ผงขัดถูหรื อตัว
ท�ำละลายชนิดต่างๆ เช่น ทินเนอร์ เบนซิ นหรื อแอลกอฮอล์

เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH
•
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ควรใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ในช่วงระยะห่างระหว่าง
อุปกรณ์โดยประมาณไม่เกิน 10 เมตร (ระยะห่างที่ไม่มี
สิ่ งกีดขวาง) ช่วงการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพอาจสั้นลง
ในสภาพดังต่อไปนี้
— เมื่อมีบุคคล วัตถุที่เป็ นโลหะ ผนังหรื อสิ่ งกีดขวาง
อื่นๆ อยูร่ ะหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อ
BLUETOOTH
— สถานที่ซ่ ึ งมีการติดตั้งระบบ LAN แบบไร้สาย
— รอบบริ เวณที่มีการใช้เตาไมโครเวฟ
— สถานที่ซ่ ึ งมีการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆ

•

•

•

อุปกรณ์ BLUETOOTH และอุปกรณ์ระบบ LAN แบบ
ไร้สาย (IEEE 802.11b/g) จะใช้ยา่ นความถี่เดียวกัน
(2.4 GHz) เมื่อใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน
ใกล้กบั อุปกรณ์ที่รองรับระบบ LAN แบบไร้สาย อาจมี
การรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้น ปัญหานี้อาจ
ส่ งผลให้เกิดอัตราการถ่ายโอนข้อมูลลดต�่ำลง สัญญาณ
รบกวนหรื อความไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หากประสบ
กับปั ญหาดังกล่าว ให้ลองใช้แนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้:
่ ่างจากอุปกรณ์ระบบ LAN
— ใช้งานเครื่ องเสี ยงนี้ ให้อยูห
แบบไร้สายอย่างน้อย 10 เมตร
— ปิ ดอุปกรณ์ระบบ LAN แบบไร้สาย ในกรณี ที่ท่านใช้
อุปกรณ์ BLUETOOTH ในระยะไม่เกิน 10 เมตร
— ใช้งานเครื่ องเสี ยงนี้ และอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้อยู่
ในระยะที่ใกล้กนั ให้มากที่สุด
คลื่นวิทยุที่ออกอากาศจากเครื่ องเสี ยงนี้อาจรบกวน
การท�ำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์บางประเภทได้
เนื่องจากการรบกวนนี้อาจส่ งผลให้เครื่ องเสี ยหายได้ ควร
ปิ ดแหล่งจ่ายพลังงานให้เครื่ องเสี ยงนี้รวมทั้งอุปกรณ์
BLUETOOTH ทุกครั้งในสถานที่ต่อไปนี้:
— ในโรงพยาบาล บนรถไฟ บนเครื่ องบิน ในปั๊ มน�้ำมัน
และสถานที่ต่างๆ ที่อาจมีก๊าซไวไฟอยู่
— ใกล้ประตูอต
ั โนมัติหรื อสัญญาณเตือนอัคคีภยั
เครื่ องเสี ยงนี้รองรับฟังก์ชนั ด้านความปลอดภัยซึ่งเป็ นไป
ตามข้อมูลจ�ำเพาะ BLUETOOTH ซึ่งเป็ นการรับประกัน
การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยในขณะท�ำการสื่ อสารโดยใช้
เทคโนโลยี BLUETOOTH อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัย
นี้อาจไม่เพียงพอ โดยขึ้นอยูก่ บั รายละเอียดในการตั้งค่า
และปั จจัยอื่นๆ ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวังอยูเ่ สมอ
เมื่อท�ำการสื่ อสารโดยใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH
Sony จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายในกรณี ใดๆ ต่อความ
เสี ยหายหรื อการสู ญเสี ยอื่นๆ ที่เกิดจากการรั่วไหลของ
ข้อมูลในระหว่างการสื่ อสารโดยใช้เทคโนโลยี
BLUETOOTH
ไม่รับประกันว่าเครื่ องเสี ยงนี้จะสามารถท�ำการสื่ อสาร
BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกตัวที่มี
โปรไฟล์เดียวกันกับเครื่ องเสี ยงนี้
อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับเครื่ องเสี ยงนี้
ต้องสอดคล้องตามข้อมูลจ�ำเพาะของ BLUETOOTH ที่
ก�ำหนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และต้องได้รับการ
รับรองว่ามีความสอดคล้องตามข้อมูลจ�ำเพาะดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ อุปกรณ์จะสอดคล้องตามข้อมูล
จ�ำเพาะของ BLUETOOTH แต่อาจมีบางกรณี ที่ลกั ษณะ
เฉพาะหรื อข้อมูลจ�ำเพาะของอุปกรณ์ BLUETOOTH จึง
ท�ำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หรื ออาจส่ งผลให้มีวธิ ีการ
ควบคุม การแสดงผลหรื อการท�ำงานที่แตกต่างกัน
เครื่ องเสี ยงอาจมีเสี ยงรบกวนหรื อเสี ยงอาจขาดหายไป
โดยขึ้นอยูก่ บั อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับ
เครื่ องเสี ยงนี้ สภาพแวดล้อมในการสื่ อสารหรื อสภาพ
โดยรอบ

ข้อมูลจ�ำเพาะ
ส่วนล�ำโพง

ระบบล�ำโพง:
ทวีตเตอร์ + วูฟเฟอร์
ทวีตเตอร์ ซ้าย/ขวา:
50 มม., ชนิดกรวย
วูฟเฟอร์:
200 มม., ชนิดกรวย

สัญญาณเข้า

AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
แรงดันไฟฟ้า 2 V, อิมพีแดนซ์ 10 กิโลโอห์ม
MIC 1, MIC 2:
ระดับความไว 1 mV, อิมพีแดนซ์ 10 กิโลโอห์ม

สัญญาณออก

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
แรงดันไฟฟ้า 2 V, อิมพีแดนซ์ 600 โอห์ม

ส่วนเครื่องเล่นแผ่นดิ สก์

เครื่ องเสี ยง:
คอมแพคดิสก์และระบบเสี ยงดิจิตอล
คุณสมบัติของเลเซอร์ไดโอด
ระยะเวลาส่ องแสง: ต่อเนื่อง
ก�ำลังแสงเลเซอร์ที่ส่งออก*: น้อยกว่า 44.6 µW

* ก�ำลังส่ งออกนี้เป็ นค่าที่วดั ณ ต�ำแหน่ง 200 มม.
จากผิวเลนส์วตั ถุของชุดอุปกรณ์ Optical Pick-Up
ด้วยช่องเปิ ดรับแสงขนาด 7 มม.

ส่วนเชื่อมต่อ USB

ช่องต่อ (USB):
Type A, กระแสไฟฟ้าสู งสุ ด 1 A

รูปแบบเสียงที่รองรับ (เฉพาะแผ่น
MP3 และอุปกรณ์ USB)

* เฉพาะอุปกรณ์ USB

ส่วนเครื่องรับวิ ทยุ

FM สเตอริ โอ
จูนเนอร์ FM ซูเปอร์เฮเทอโรดายน์
สายอากาศ:
สายอากาศ FM แบบลวด
ส่ วนจูนเนอร์คลื่นวิทยุ FM:
ช่วงการจูนหาคลื่นวิทยุ:
รุ่ นของอเมริ กาเหนือ:
87.5 MHz – 108.0 MHz (ขั้นละ 100 kHz)
รุ่ นอื่นๆ: 87.5 MHz – 108.0 MHz (ขั้นละ 50 kHz)

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

อัตราบิตที่รองรับ:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA*: 32 kbps  192 kbps, VBR
การสุ่ มคลื่นความถี่:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3): 32/44.1/48 kHz
WMA*: 44.1 kHz
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ส่วน BLUETOOTH

ระบบการสื่ อสาร:
BLUETOOTH เวอร์ชนั มาตรฐาน 3.0
สัญญาณออก:
BLUETOOTH ก�ำลังมาตรฐาน คลาส 2
ช่วงการสื่ อสารสู งสุ ด:
ระดับสายตาประมาณ 10 ม.1)
ย่านความถี่:
ย่านความถี่ 2.4 GHz (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)
วิธีการแปลงสัญญาณ:
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่สามารถใช้ได้ 2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
ตัวแปลงสัญญาณที่รองรับ:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
1)

2)

ช่วงระยะจริ งจะแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น
สิ่ งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ สนามแม่เหล็กรอบๆ
เตาไมโครเวฟ ไฟฟ้าสถิต ระดับความไวในการรับ
สัญญาณ ประสิ ทธิภาพการท�ำงานของสายอากาศ ระบบ
ปฏิบตั ิการ แอพพลิเคชันของซอฟต์แวร์ เป็ นต้น
โปรไฟล์มาตรฐาน BLUETOOTH จะระบุวตั ถุประสงค์
ในการสื่ อสาร BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ

ทัวไป
่

ความต้องการพลังงานไฟฟ้า:
รุ่ นของอเมริ กาเหนือ: AC 120 V, 60 Hz
รุ่ นอื่นๆ : AC 120 V  240 V, 50/60 Hz
การบริ โภคพลังงาน:
45 W
การบริ โภคพลังงานในขณะสแตนด์บาย (ในโหมด
สแตนด์บาย):
เมื่อตั้งค่าโหมดสแตนด์บายของ BLUETOOTH
เป็ นปิ ด: 0.5 W (โหมดประหยัด)
เมื่อตั้งค่าโหมดสแตนด์บายของ BLUETOOTH
เป็ นเปิ ด: 2.8 W (ช่องต่อเครื อข่ายระบบไร้สาย
ทั้งหมดเปิ ดใช้งาน)
พิกดั ขนาด (กว้าง/สู ง/ลึก) (โดยประมาณ):
290 มม. × 600 มม. × 265 มม.
น�้ำหนัก (โดยประมาณ):
10 กก.
จ�ำนวนเครื่ องเสี ยง:
1 ชิ้น
อุปกรณ์เสริ มที่ให้มาด้วย:
รี โมทคอนโทรล (1)
แบตเตอรี่ R03 (ขนาด AAA) (2)
สายอากาศ FM แบบลวด (1)
สายไฟฟ้า AC (1)
อะแด็ปเตอร์ปลัก๊ ไฟ AC* (1) (มีให้เฉพาะใน
บางพื้นที่)

* อะแด็ปเตอร์ปลัก๊ ไฟนี้ไม่รองรับการใช้งานใน
ประเทศชิลี ปารากวัยและอุรุกวัย ใช้อะแด็ปเตอร์
ปลัก๊ ไฟนี้ในประเทศที่จำ� เป็ นต้องใช้งาน

แบบและข้อก�ำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบ
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หมายเหตุเกี่ยวกับใบอนุญาต
และเครื่องหมายการค้า
•

•

•

•

•
•
•

•

•

Apple, โลโก้ Apple, iPhone และ iPod touch เป็ น
เครื่ องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ App Store เป็ น
เครื่ องหมายบริ การของ Apple Inc.
“Made for iPod” และ “Made for iPhone”
หมายความว่า อุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อใช้เชื่อมต่อเฉพาะกับ iPod หรื อ
iPhone ตามล�ำดับเท่านั้น และได้รับการรับรอง
จากผูพ้ ฒั นาว่าตรงตามมาตรฐานการท�ำงานของ
Apple Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการท�ำงานของ
อุปกรณ์น้ ี หรื อความสอดคล้องตามมาตรฐานด้าน
กฎระเบียบและความปลอดภัยของอุปกรณ์ดงั กล่าว
โปรดระลึกว่าการใช้อุปกรณ์เสริ มนี้กบั iPod หรื อ
iPhone อาจส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการท�ำงานของ
ระบบไร้สายได้
เครื่ องหมายการค้าและเครื่ องหมายการค้าจดทะ
เบียนอื่นๆเป็ นของเจ้าของเครื่ องหมายการค้านั้นๆ
คู่มือเล่มนี้ ไม่มีการระบุเครื่ องหมาย ™ และ ®
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เทคโนโลยีการเข้ารหัสเสี ยง MPEG Layer-3 และ
สิ ทธิบตั ร ได้รับอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ
Thomson
Windows Media เป็ นเครื่ องหมายการค้า
จดทะเบียน หรื อเครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและ/หรื อ
ประเทศอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์น้ ีที่ได้รับการคุม้ ครองตามสิ ทธิ์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft Corporation
ห้ามมิให้ใช้หรื อเผยแพร่ เทคโนโลยีดงั กล่าวของ
ผลิตภัณฑ์น้ ีออกไปโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก
Microsoft หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจาก Microsoft
อย่างเป็ นทางการ
เครื่ องหมายค�ำว่า BLUETOOTH® และโลโก้ต่างๆ
เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth
SIG, Inc. และ Sony Corporation ได้รับอนุญาตให้
น�ำเครื่ องหมายดังกล่าวมาใช้ได้ เครื่ องหมายการค้า
และชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็ นของเจ้าของ
เครื่ องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าว
เครื่ องหมาย N เป็ นเครื่ องหมายการค้าหรื อ
เครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum,
Inc. ในสหรัฐอเมริ กาและในประเทศอื่นๆ
Android™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Google Inc.
Google Play™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Google
Inc.
LDAC™ และโลโก้ LDAC เป็ นเครื่ องหมายการค้า
ของ Sony Corporation
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