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เครื่องเล่นแผ่นเสียง

เริ่ม

คู่มือการใช้งาน

ฟังแผ่นเสียงไวนิล
บันทึกแผ่นเสียงไวนิล
การบำ�รุงรักษา
ข้อมูลเพิ่มเติม

PS-HX500

คำ�เตือน
ตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้า AC ใช้ในสถานที่แห้งและภายใน
อาคาร
เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้ไหม้ ห้ามปิดที่เปิดระบาย
อากาศของอุปกรณ์นี้ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ ผ้าคลุมโต๊ะ
ผ้าม่าน ฯลฯ ห้ามนำ�อุปกรณ์สัมผัสแหล่งเปลวไฟที่ไม่มีสิ่ง
ปิดกั้น (เช่น เทียนที่จุดไว้)
เพื่อลดความเสี่ยงเจากเพลิงไหม้งไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้าม
นำ�อุปกรณ์สัมผัสกับน้�ำ หยดหรือน้ำ�สาดกระเด็น และห้ามวาง
วัตถุที่เติมด้วยของเหลว เช่น แจกัน ลงบนอุปกรณ์
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ปิด เช่น ชั้นวางหนังสือหรือตู้ที่
สร้างเป็นส่วนถาวรของโครงสร้าง
ตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้า AC ต้องไม่ถูกปิดคลุมด้วยสิ่งใดและ
ควรใช้ในอุณหภูมิห้องไม่เกิน 40°C
เครื่องยังเชื่อมต่อจากไฟตราบเท่าที่เครื่องนั้นยังเชื่อมต่อกับ
เต้ารับ AC แม้แต่เมื่อเครื่องนั้นเองปิดอยู่ก็ตาม
เมื่อปลั๊กหลักของตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้า AC ใช้เพื่อปลดตัว
แปลงสัญญาไฟฟ้า AC จากอุปกรณ์หลัก ต่อสายกับเต้ารับ
AC ที่เข้าถึงได้ง่าย เมื่อคุณสังเกตเห็นความผิดปกติในตัว
แปลงสัญญาณดังกล่าว ปลดมันออกจากเต้ารับ AC ทันที
ไม่มีการซ่อมแซมตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้า AC และการใช้
งานควรสิ้นสุดลงทันทีเมื่อพบว่าตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้า AC
เสียหายหรือชำ�รุด
ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงไฟฟ้าช็อต
ใช้ในสถานที่แห้งเท่านั้น
สภาพขั้ว DC นำ�ออกของตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้า AC



การประทับตราเครื่องหมาย CE จำ�กัดเฉพาะประเทศที่
เครื่องหมายดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเท่านั้นซึ่ง
โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศใน EEA (เขตเศรษฐกิจยุโรป)
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ส่วนประกอบ
PS-HX500 เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ออกแบบสำ�หรับการ
เปิดฟังอะนาล็อกแผ่นเสียงไวนิล ด้วยการเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์กับเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี้ คุณสามารถใช้แอ็พ
พลิเคชั่นบันทึกเสียงที่ออกแบบพิเศษสำ�หรับสินค้าเครื่อง
เล่นแผ่นเสียงนี้เพื่อบันทึกเสียงของแผ่นเสียงไวนิลด้วย
แหล่งข้อมูลความถี่ของคลื่นเสียงที่มีความละเอียดและความ
คมชัดสูง คุณสามารถเล่นแหล่งข้อมูลความถี่ของคลื่นเสียง
ที่มีความละเอียดและความคมชัดสูงด้วยการถ่ายโอนแหล่ง
ข้อมูลความถี่ของคลื่นเสียงที่มีความละเอียดและความคม
ชัดสูงไปยังอุปกรณ์เสียงหรือโดยการใช้ซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ที่รองรับการเปิดฟังคลื่นเสียงที่มีความละเอียด
และความคมชัดสูง

การใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณเป็นครั้งแรก
ก่อนอื่น คุณต้องประกอบเครื่องเล่นแผ่นเสียง อ่านคำ�แนะนำ�
การใช้งานในคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดและประกอบเครื่องเล่น
แผ่นเสียง (ดูหน้า 8)

การฟังแผ่นเสียงไวนิล
เครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณไม่มีลำ�โพงที่ติดตั้งในตัว เพื่อที่
จะฟังแผ่นเสียงไวนิล คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง เช่น
ระบบสเตอริโอหรือเครื่องขยายเสียงกับเครื่องเล่นแผ่นเสียง
กับสายเคเบิ้ล PHONO ที่มีมาให้และเล่นแผ่นไวนิล
(ดูหน้า 13)

การบันทึกเสียงลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
คุณต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องเล่นแผ่นเสียงของ
คุณทางช่อง USB และติดตั้งแอ็พพลิเคชั่น Hi-Res Audio
Recorder ลงในคอมพิวเตอร์ (ดูหน้า 17)
หมายเหตุ
เครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณไม่ใช่เครื่องเล่นแผนเสียงอะนาล็อกที่
ออกแบบสำ�หรับการใช้งานเป็นนักจัดรายการวิทยุ (DJ) การหยุด
หรือการหมุนของแผ่นเสียงไวนิลในทิศทางตรงข้ามโดยการใช้มือ
จะทำ�ให้เกิดการทำ�งานผิดปกติ

เกี่ยวกับคู่มือ
คำ�แนะนำ�การทำ�งาน (คู่มือ
ฉบับนี้)
ระบุการทำ�งานพื้นฐานของเครื่อง
เล่นแผ่นเสียงของคุณ รวมถึง การ
ประกอบเครื่องเล่นแผ่นเสียงของ
คุณ การเล่นและการบันทึกแผ่น
เสียงไวนิล ตลอดจนการดูแลรักษา
ระบบ การได้รับส่วนประกอบสิ้น
เปลืองและการแก้ปัญหา
วิธีใช้ Hi-Res Audio Recorder
(คู่มืออนไลน์)
ระบุการทำ�งานพื้นฐานของแอ็พพลิ
เคชั่น Hi-Res Audio Recorder
สำ�หรับการบันทึกเสียงของแผ่น
เสียงไวนิลลงในคอมพิวเตอร์
เพื่อดู “วิธีใช้” ไปที่
http://rd1.sony.net/help/ha/hrar/

หมายเหตุ
สำ�หรับการใช้งานแอ็พพลิเคชั่น Hi-Res
Audio Recorder คุณต้องเชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตและดาวน์โหลด และติดตั้ง
แอ็พพลิเคชั่นนี้ลงในคอมพิวเตอร์
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ส่วนประกอบและการควบคุม
ด้านหน้า

 แกนหมุน (หน้า 8)
 แผ่นยาง (หน้า 7, 9)
 จานหมุน (หน้า 7, 8)

วางจานหมุนลงบนแกนหมุนในขณะที่คุณกำ�ลังประกอบ
เครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณ เครื่องเล่นแผ่นเสียงมีสายพาน
ขับเคลื่อนหมุนรอบๆ ด้านข้างๆ
 ปุ่มกดปิดหมุน SPEED/POWER (หน้า 15, 18)

หมุนปุ่มกดเพื่อเปิด/ปิด เครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณหรือเลือก
ความเร็วการหมุนที่เหมาะสมกับ
แผ่นเสียงไวนิลเพื่อเล่นแผ่นเสียง
 ฝาปิดกันฝุ่น (หน้า 7, 12)
 บานพับฝาปิดกันฝุ่น (หน้า 7, 12)
 ตุ้มถ่วงน้ำ�หนัก (หน้า 7, 10)

หมุนตุ้มถ่วงน้ำ�หนักเพื่อปรับสมดุลโทนอาร์มยึดหัวเข็มและ
แรงกดของเข็มจานเสียงหลังจากที่คุณ
ประกอบเครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณเสร็จแล้ว

 ตัวล็อคโทนอาร์มยึดหัวเข็ม (หน้า 10, 15, 16)

ล็อคโทนอาร์มยึดหัวเข็มเพื่อปกป้องส่วนนี้จากการชะงักทาง
กลไกเมื่อคุณไม่ได้ตั้งใจเล่นแผ่น
เสียงไวนิล
 คานยกโทนอาร์มยึดหัวเข็ม (หน้า 15)

ใช้คานนี้เพื่อยกหรือลดระดับโทนอาร์มยึดหัวเข็มลงอย่างช้าๆ
 ที่พักโทนอาร์มยึดหัวเข็ม (หน้า 10, 16)

วางโทนอาร์มยึดหัวเข็มไว้ที่นี่ ในขณะคุณไม่ได้ฟังแผ่นเสียง
 โทนอาร์มยึดหัวเข็ม (หน้า 9, 15, 16)
 หัวเข็ม (หน้า 19)

หมายเหตุ
หัวเข็มเป็นส่วนประกอบที่มีความแม่นยำ�สูง ใช้ด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
 ด้ามหัวเข็ม (หน้า 19)
 ตัวยึดหัวเข็ม (หน้า 15)

 ปุ่มกดกันแผ่นลื่น (หน้า 9, 11)

หมุนปุ่มนี้เพื่อปรับแรงกันแผ่นลื่นหลังจากที่คุณประกอบ
เครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณเสร็จแล้ว
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ด้านหลัง

 สวิตช์ PHONO/LINE (หน้า 13)

ใช้สวิตช์นี้เพื่อเลือกชนิดการแสดงผลออดิโอที่เหมาะสมกับ
อุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อของคุณ
เช่น ระบบสเตอริโอหรือลำ�โพง
 การแสดงผลออดิโอ (หน้า 13)
  ขั้วต่อสายดิน (หน้า 13)
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  ช่อง USB (แบบ B) (หน้า 18)

ใช้ช่องนี้เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อการบันทีก
  DC IN (หน้า 14)

เริ่มต้นใช้งาน

••บานพับฝาปิดกันฝุ่น (2) *

การแกะออกจากหีบห่อ
••อะแดปเตอร์ AC (1)

เริ่มต้นใช้งาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีอุปกรณ์ที่ให้ไว้ตามรายการด้าน
ล่างครบทั้งหมด หากคุณพบว่ามีอะไรขาดหายไป กรุณา
ติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายหรือเว็บไซต์งานบริการลูกค้า
(ดูหน้า 25)
••จานหมุน (พร้อมสายพานขับเคลื่อน) (1)

••สาย PHONO พร้อมสายดิน (1)

••แผ่นยาง (1)

••สาย USB (1)

••ฝาปิดกันฝุ่น (1)

••คู่มือการใช้งาน (คู่มือฉบับนี้)
* น้ำ�หนักถ่วง ตัวปรับ 45 รอบต่อนาที และบานพับฝาปิดกันฝุ่นจะ

••ตุ้มถ่วงน้ำ�หนัก (1) *

แนบไปกับพื้นผิวด้านข้างของวัสดุบรรจุภัณฑ์ของเครื่องเล่นแผ่น
เสียงของคุณ

หมายเหตุ
เก็บรักษาบรรจุภัณฑ์ไว้ให้ดีในกรณีที่คุณจำ�เป็นต้องส่งเครื่องเล่น
แผ่นเสียงไปซ่อม

••อะแดปเตอร์ความเร็ว 45 รอบต่อนาที (rpm) (1) *

วางอะแดปเตอร์ลงบนแกนหมุนสำ�หรับเล่นแผ่นไวนิล 17
ซม.
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การประกอบเครื่องเล่นแผ่นเสียง
หมายเหตุ
อย่าเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงเข้ากับปลั๊กไฟด้วยอะแดปเตอร์
AC จนกว่าคุณจะประกอบเสร็จสิ้น

ข้อควรระวังในการวาง
••วางเครื่องบนพื้นผิวระดับ
••หลีกเลี่ยงการวางเครื่องให้อยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น

โทรทัศน์ เครื่องเป่าผม หรือโคมไฟเรืองแสง) ซึ่งอาจ
ทำ�ให้เกิดเสียงครางหรือเสียงรบกวนได้
••วางเครื่องในที่ ๆ ไม่สั่นสะเทือนใด ๆ เช่น การสั่น
สะเทือนจากลำ�โพง การกระแทกของประตู ฯลฯ
••เก็บเครื่องให้ห่างจากการสัมผัสแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิ
ร้อนหรือเย็นจัด ฝุ่นละอองและความชื้นที่มากเกินไป
••เก็บเครื่องให้ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจปล่อย
คลื่นวิทยุ หรือสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า

การวางจานหมุน

1

วางจานหมุนบนแกนหมุน
ให้แป้นหมุนอยู่ในแนวระดับในขณะที่วางอยู่บน แกน
หมุน

จานหมุน

แกนหมุน
วงล้อขับด้วยมอเตอร์

หมายเหตุ
จับจานหมุนให้แน่นเพื่อที่จะไม่ทำ�ให้จานหมุนตก เพราะอาจ
ทำ�ให้บุคคลบาดเจ็บ หรือทำ�ให้เครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณ
เสียหาย

2 หันจานหมุนไปยังตำ�แหน่งที่คุณสามารถดูวงล้อ
ขับด้วยมอเตอร์ผ่านรูสี่เหลี่ยมที่มีปลายริบบิ้นสี
แดงแปะอยู่บนจานหมุน

ริบบิ้นสีแดง
วงล้อขับด้วยมอเตอร์
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3 ลอกเทปกาวออก ดึงริบบิ้นสีแดงค้างไว้ แล้วพาด
สายพานขับรอบวงล้อขับด้วยมอเตอร์

การปรับความสมดุลของโทนอาร์มยึดหัว
เข็ม
ปรับความสมดุลของโทนอาร์มยึดหัวเข็มเพื่อให้แขนเกิด
ความสมดุลในแนวนอน (จุดสมดุลศูนย์) เพื่อให้แรงกดหัว
อ่านที่เหมาะสมได้กระทำ�ต่อแผ่นเสียงแบบไวนิล

ถอดฝาปิดกันฝุ่น

เริ่มต้นใช้งาน

1

ฝาปิดกันฝุ่น

หมายเหตุ
•• อย่าบิดสายพานขับ
•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เอาริบบิ้นสีแดงออกไป เมื่อคุณเกี่ยว

สายพานขับรอบวงล้อขับด้วยวงล้อขับด้วยมอเตอร์

4 วางแผ่นยางลงบนจานหมุน

หมายเหตุ
ถอดฝฝาปิดกันฝุ่นด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้เกิด
ความเสียหายต่อหัวเข็ม

2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวเลขวัด “0” ในปุ่มกดกัน
แผ่นลื่นตรงกับเส้นอ้างอิง

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ด้านมุมของแผ่นยางหันขึ้นบน ด้านหลัง
ของยางจะมีตราประทับของ SONY

ปุ่มกดกันแผ่นลื่น
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3 ติดตุ้มถ่วงน้ำ�หนักลงบนด้านหลังของโทนอาร์มยึด
หัวเข็ม

ผลักน้ำ�หนักถ่วงและหมุนในทิศทางของลูกศรเล็กน้อย
จนกระทั่งหน้าของแหวนวัดเข้ามาใกล้กับเส้นสีขาวบน
โทนอาร์มยึดหัวเข็ม

5 หมุนตุ้มถ่วงน้ำ�หนักตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็ม
นาฬิกาจนโทนอาร์มยึดหัวเข็มมีความสมดุลใน
แนวนอน

คุณอาจจะพบว่าง่ายที่จะปรับความสมดุลของโทนอาร์ม
ยึดหัวเข็มเมื่อคุณหมุนตุ้มถ่วงน้ำ�หนักเพียงเล็กน้อยใน
แต่ละครั้ง และเอามือออกไปเพื่อดูว่าโทนอาร์มยึดหัว
เข็มมีความสมดุลในแนวนอนไหม

ตุ้มถ่วงน้�ำ หนัก
เส้นสีขาว
หมายเหตุ
เคล็ดลับ
คุณสามารถหมุนตุ้มถ่วงน้ำ�หนักตามเข็มนาฬิกาให้ออกไป
ด้านนอกหรือทวนเข็มนาฬิกา (ในทิศทางของลูกศรสีด�ำ ข้าง
ต้น) เพื่อที่จะเลื่อนเข้า

4 ปลดตัวล็อคโทนอาร์มยึดหัวเข็มแล้วยกโทนอาร์ม
ยึดหัวเข็มจากที่พักโทนอาร์มยึดหัวเข็ม
ตัวล็อคโทนอาร์มยึดหัวเข็ม

10

รักษาให้ปลายของหัวเข็มไม่แตะกับแผ่นยางหรือจานหมุนใน
ขณะที่ปรับสมดุลของโทนอาร์มยึดหัวเข็ม

6 วางแขนหัวอ่านกลับไปยังที่พักโทนอาร์มยึดหัว
เข็ม

การปรับแรงกดของหัวเข็มและแรงต้าน
กันแผ่นลื่นลื่น

3 หมุนปุ่มกดกันแผ่นลื่นเพื่อให้ตัวเลขวัด “3” ตรงกับ
เส้นอ้างอิง

เมื่อโทนอาร์มยึดหัวเข็มมีความสมดุลในแนวนอน ปรับแรง
กดของหัวเข็มและแรงป้องกันการลื่น

1

เริ่มต้นใช้งาน

หมุนเฉพาะแหวนวัดในตุ้มถ่วงน้ำ�หนักเพื่อที่จะให้
ตัวเลขวัด “0” ในตัวเรือนแหวนตรงกันกับเส้นสี
ขาวที่โทนอาร์มยึดหัวเข็ม

แหวนวัด

เคล็ดลับ
•• จำ�เป็นต้องปรับการป้องกันลื่นเพื่อที่จะใช้แรงป้องกันการ

หมายเหตุ
อย่าหมุนตุ้มถ่วงน้ำ�หนักพร้อมกับแหวนวัด

ลื่นที่เหมาะสม ซึ่งจะหักล้างแรงภายในที่เกิดจากจานหมุน
ในขณะที่กำ�ลังเล่นแผ่นไวนิลอยู่
•• คุณต้องตั้งแรงป้องกันแผ่นลื่นเป็นค่าเดียวกันกับแรงกดหัว
เข็มที่คุณตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 2

2 หมุนตุ้มถ่วงน้ำ�หนักทวนเข็มนาฬิกาเพื่อที่จะให้ค่า

วัด “3” ในตัวเรือนแหวนวัดตรงกันกับเส้นสีขาวบน
โทนอาร์มยึดหัวเข็ม

เคล็ดลับ
ควรใช้ค่าแรงกดหัวเข็มที่เหมาะสมกับทุกตลับ ป้องกันหัวเข็ม
และแผ่นเสียงจากความเสียหายโดยปรับแรงกดหัวเข็มตาม
ค่าที่แนะนำ� ตั้งค่าแรงกดหัวอ่านไปที่ “3” ที่เครื่องเล่นแผ่น
เสียงของคุณ

11

การติดฝาปิดกันฝุ่น
1

ใส่บานพับฝาปิดกันฝุ่นที่ให้มาไปที่กระเป๋าบานพับ
บนฝาปิดกันฝุ่น
กระเป๋าบานพับ

บานพับฝาปิดกันฝุ่น

2 เรียงบานพับที่ให้มากับกระเป๋าบานพับที่ด้านหลัง

ของเครื่องเล่นแผ่นเสียง แล้วใส่เข้าไปในฝาปิดกัน
ฝุ่น

เคล็ดลับ
หากต้องเอาฝาปิดกันฝุ่นออกจากเครื่องเล่นแผ่นเสียง ให้เปิด
ฝาปิดกันฝุ่นให้กว้างเต็มที่ แล้วจับที่มุมทั้งสองด้านใกล้กับ
ด้านล่างของฝาปิด จากนั้นค่อย ๆ เอามันออกทางด้านบน
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หมายเหตุเกี่ยวกับการพกพาผลิตภัณฑ์นี้
เมื่อคุณพกพาผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจับด้าน
ล่างของผลิตภัณฑ์ให้แน่นตามภาพประกอบด้านล่าง การ
ถือที่ไม่เหมาะสมอาจทำ�ให้คุณทำ�ผลิตภัณฑ์ตก ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ท�ำ งานได้ไม่ถูกต้องหรือบาดเจ็บได้

ฟังแผ่นเสียงไวนิล
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง

2 เชื่อมต่อสาย PHONO ที่ให้มาเข้ากับ AUX หรือ
อินพุตแจ็คแบบอะนาล็อกที่อุปกรณ์ออดิโอ

เสียบสายปลั๊กสีขาวไปที่แจ็คสีขาว (L) แล้วเสียบปลั๊กสี
แดงไปที่แจ็คสีแดง (R)

หมายเหตุ
•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดอุปกรณ์ออดิโอแล้ว เช่น ระบบสเตอริโอ

หรือเครื่องขยายเสียง ก่อนการเชื่อมต่อ

•• ตรวจสอบการเชื่อมต่อทุกอย่างให้ครบถ้วนก่อนที่จะเสียบอะ

แดปเตอร์ AC เข้ากับปลั๊กไฟ

ฟังแผ่นเสียงไวนิล

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ PHONO/LINE ที่อยู่
ด้านหลังของเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้ตั้งค่าเป็น
LINE แล้ว

เคล็ดลับ
หากคุณต้องใช้อินพุตแจ็ค PHONO ที่อุปกรณ์ออดิโอของคุณ
เพื่อการเชื่อมต่อ ให้ตั้งค่าสวิตช์ PHONO/LINE เป็น
PHONO แต่อย่างไรก็ตาม การกระทำ�นี้จะลดระดับการแสดง
ผลออดิโอให้เห็นได้อย่างชัดเจน

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กเข้ากับแจ็คได้อย่างแน่นหนา
แล้ว การเชื่อมต่อที่หลวมจะก่อให้เกิดเสียงรบกวน

เคล็ดลับ
อุปกรณ์ออดิโอของคุณอาจมีขั้วต่อสายดินใกล้กับอินพุตแจ็ค
PHONO การเชื่อมต่อขั้วสายดินระหว่างเครื่องเล่นแผ่นเสียง
และอุปกรณ์ออดิโอด้วยสายดิน อาจก่อให้เกิดสัญญาณ
รบกวน
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3 เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC

การเล่นแผ่นเสียงไวนิล
หมายเหตุ
ก่อนที่คุณจะเล่นแผ่นไวนิล ให้ลดเสียงของอุปกรณ์ออดิโอที่เชื่อม
ต่ออยู่ (เครื่องขยายเสียง ลำ�โพง ฯลฯ) เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียง
ดังที่อาจเป็นไปได้ เสียงดังที่เกิดขึ้นจากหัวเข็มที่มาสัมผัสแผ่นไว
นิลจะทำ�ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ออดิโอ รอจนกระทั่งหัว
เข็มวางบนแผ่นไวนิลอย่างสมบูรณ์ แล้วเปิดเสียง

หมายเหตุ

1

วางแผ่นไวนิลลงบนจานหมุน
แผ่นเสียงไวนิล

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน ให้วางอะแดปเตอร์ AC ห่าง
จากเครื่องเล่นแผ่นเสียงให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้

หมายเหตุ
แต่ละครั้ง ให้วางแผ่นเสียงไวนิลเพียงหนึ่งแผ่นลงบนจาน
หมุน

การเล่นแผ่นไวนิลขนาด 17 ซม
วางอะแดปเตอร์ความเร็ว 45 รอบต่อนาทีที่ให้มาไว้บน
แกนหมุน
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2 ปุ่มกดปิดหมุน SPEED/POWER เพื่อเลือก

ความเร็วในการหมุนที่เหมาะสมสำ�หรับแผ่นไวนิล

4 เลื่อนโทนอาร์มยึดหัวเข็มไปยังตำ�แหน่งเหนือ
แทร็กที่ต้องการ

จานหมุนเริ่มหมุน

โทนอาร์มยึดหัวเข็ม

ฟังแผ่นเสียงไวนิล

ปุ่มกดปิดหมุน SPEED/POWER

หมายเหตุ
ให้ถือโทนอาร์มยึดหัวเข็มเบา ๆ

5 ดึงคานยกโทนอาร์มยึดหัวเข็มไปด้านหน้าเครื่อง
เล่นแผ่นเสียง

โทนอาร์มยึดหัวเข็มจะค่อย ๆ ลงช้า ๆ แล้วเริ่มเล่น

เคล็ดลับ
ตามปกติ ความเร็วในการหมุนจะพิมพ์ไว้ที่ฉลากตรงกลาง
ของแผ่นไวนิล หรือตัวปกของแผ่นเสียงแล้ว

3 ปลดล็อกตัวล็อคโทนอาร์มยึดหัวเข็ม แล้วดันคาน
ยกโทนอาร์มยึดหัวเข็มไปที่ด้านหลังของเครื่อง
เล่นแผ่นเสียง

คานยกโทนอาร์ม
ยึดหัวเข็ม

โทนอาร์มยึดหัวเข็มขึ้นอย่างช้า ๆ
สำ�หรับการหยุดการเล่นก่อนที่เพลงจะจบ ให้ดันคานยก
โทนอาร์มยึดหัวเข็มไปด้านหลังเครื่องเล่นแผ่นเสียง
โทนอาร์มยึดหัวเข็มจะค่อย ๆ ยกขึ้นช้า ๆ แล้วจะหยุด
เล่น
คานยกโทนอาร์ม
ยึดหัวเข็ม

หมายเหตุ
•• เมื่อปิดฝาครอบกันฝุ่น ให้ปิดอย่างช้า ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงแรง

ดันทางกลไกที่อาจทำ�ให้หัวเข็มกระโดดได้

ตัวล็อคโทนอาร์มยึดหัวเข็ม

•• ระหว่างการเล่นเพลง เก็บมืออยู่ให้ห่างจากโทนอาร์มยึดหัว

เข็มและการหมุนของแผ่นไวนิล

•• ระหว่างการเล่นเพลง อย่าทำ�ให้จานหมุนหยุดหมุนด้วยการ

ใช้มือ
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เคล็ดลับ
การใช้คานยกโทนอาร์มยึดหัวเข็มจะป้องกันรอยขีดข่วนบน
แผ่นไวนิล และเพื่อให้แน่ใจว่าจะเล่นเพลงได้อย่างราบรื่น

เมื่อการเล่นสิ้นสุด

1

ดึงคานยกโทนอาร์มยึดหัวเข็มไปที่ด้านหลังของ
เครื่องเล่นแผ่นเสียง

2 วางโทนอาร์มยึดหัวเข็มกลับไปยังที่พักแขนหัว
อ่าน

3 ดึงคานยกโทนอาร์มยึดหัวเข็มไปด้านหน้าเครื่อง
เล่นแผ่นเสียง แล้วทำ�ให้โทนอาร์มยึดหัวเข็ม
ปลอดภัยด้วยการใส่ตัวล็อคโทนอาร์มยึดหัวเข็ม

4 ปุ่มกดปิดหมุน SPEED/POWER เพื่อเลือก
“STANDBY”

จานหมุนจะหยุดหมุนและเครื่องเล่นแผ่นเสียงจะปิด
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การบันทึกแผ่นเสียงไวนิล
การบันทึกเสียงลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
•• ถ้าจะบันทึกแถบเสียงจากแผ่นเสียงแบบแผ่นไวนิลลงใน

คอมพิวเตอร์ คุณจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Hi-Res Audio
Recorder ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ติด
ตั้งแอพพลิเคชัน คุณไม่สามารถบันทึกเสียงเพลงเมื่อมีการเชื่อม
ต่อกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณ
•• สำ�หรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder
คุณจำ�เป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
•• แอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder เป็นแอปพลิเคชัน
สำ�หรับการอัดเสียงเท่านั้น ไม่สามารถเล่นได้
•• สัญลักษณ์เอาท์พุท USB จะใช้ส�ำ หรับการบันทึกเสียงเท่านั้น
ไม่ใช่เล่น

เคล็ดลับ
ในการโอนถ่ายแหล่งที่มของออดิโอที่มีความละเอียดสูงที่บันทึกไว้
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ออดิโออื่นเพื่อเล่น คุณจำ�เป็น
ต้องมีอุปกรณ์ออดิโอที่รองรับการเล่นออดิโอที่มีความละเอียดสูง

ความต้องการของระบบ

Mac
ระบบปฏิบัติการ:
Mac OS X 10.9
Mac OS X 10.10
Mac OS X 10.11
ความละเอียดหน้าจอ: 1024 x 768 หรือมากกว่า
ระบบปฏิบัติการใด ๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่มีจะไม่
รองรับ
หมายเหตุ
แอปพลิเคชันนี้ไม่รับรองว่าจะทำ�งานได้สำ�เร็จ:
–– บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มีระบบปฏิบัติการที่อยู่ใน
รายการ
–– บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานที่บ้าน
–– บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการที่อัปเกรดผู้ใช้แล้ว
–– บนเครื่องที่บู๊ทหลายครั้ง
–– ด้วยคุณสมบัติการประหยัดพลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร์:
การหยุดชั่วคราวจของระบบ หรือสลีพ (Standby)
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การบันทึกแผ่นเสียงไวนิล

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณเข้ากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่ให้มา และแอปพลิเค
ชัน Hi-Res Audio Recorder สำ�หรับบันทึกออดิโอแทร็ก
ของแผ่นไวนิลในเครื่องคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน Hi-Res
Audio Recorder เป็นการใช้บันทึกเฉพาะที่ออกมาสำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นแผ่นเสียงเท่านั้น
สำ�หรับข้อมูลวิธีใช้แอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder
กรุณาดูความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Hi-Res Audio Recorder
ได้ที่:
http://rd1.sony.net/help/ha/hrar/

หน่วยความจำ�: 1 GB หรือมากกว่า
ความละเอียดหน้าจอ: 1024 x 768 หรือมากกว่า

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Hi-Res Audio
Recorder ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์
สำ�หรับคำ�แนะนำ�ในการใช้งานโดยละเอียด ให้เยี่ยมชม
เว็บไซต์ที่ออกแบบมาสำ�หรับบริเวณถิ่นที่อยู่ของคุณ
เข้าถึง http://www.sony-asia.com/support แล้วค้นหา
“Hi-Res Audio Recorder”
หมายเหตุ
หากไม่ใช้ตัวปรับปรุง Windows รุ่นล่าสุด แอพพลิเคชันอาจ
ไม่ได้รับการติดตั้งจนสำ�เร็จ
เริ่มต้น Windows Update และติดตั้งตัวปรับปรุงรุ่นล่าสุดก่อน
ที่คุณจะติดตั้งแอพพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder

Windows
ระบบปฏิบัติการ:
Windows 7 (32/64 บิท)
Windows 8 (32/64 บิท)
Windows 8.1 (32/64 บิท)
Windows 10 (32/64 บิท)
(จำ�เป็นต้องใช้ Service Pack ล่าสุด)
CPU: Intel Core2 Processor 1.6 GHz หรือใหม่กว่า
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2 เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องเล่นแผ่น
เสียงของคุณ

ไปที่ช่อง USB

4 ระบุการทำ�งานพื้นฐานของแอปพลิเคชัน Hi-Res

Audio Recorder สำ�หรับการบันทึกเสียงของแผ่น
เสียงไวนิลลงในคอมพิวเตอร์

สำ�หรับคำ�แนะนำ�ในการใช้งานโดยละเอียดของการใช้
แอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder และการโอน
แทร็กออดิโอไป
อุปกรณ์ออดิโอที่มีความละเอียดให้อ้างอิงวิธีใช้ของ
Hi-Res Audio Recorder ได้ที่ http://rd1.sony.net/
help/ha/hrar/
หมายเหตุ

สาย USB (จัดมาให้)

ไปที่ช่อง USB
เครื่องคอมพิวเตอร์
(ไม่ได้จัดมาให้)

3 ปุ่มกดปิดหมุน SPEED/POWER เพื่อเลือก “ON”
ในการเปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียง
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•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใช้สาย USB ที่ให้มาเท่านั้นในการเชื่อม

ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณ อย่าใช้ฮับ
USB หรือสายต่อ USB ในการเชื่อมต่อ
•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สาย USB ได้เสียบตรงและอยู่ในวิถีของ
ช่อง USB แล้ว อย่างฝีนใส่เข้าไปในพอร์ตเพราะอาจทำ�ให้
ทำ�งานผิดปกติได้
่ คุณไม่ได้ตงั้ ใจบันทึกแทร็กวีดโี อเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์
•• เมือ
ขอแนะนำ�ให้คุณยกเลิกการเชื่อมต่อสาย USB กับเครื่องเล่น
แผ่นเสียงของคุณ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง
เล่นแผ่นเสียงผ่านช่อง USB การเล่นด้วยอุปกรณ์ออดิโอที่เชื่อม
ต่ออยู่อาจก่อให้เกิดเสียงได้
•• เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วย
สาย USB สำ�หรับการอัดเสียง เว้นเสียแต่ว่าการเลือกสวิตช์
PHONO/LINE ที่ด้านหลังของเครื่องเล่นแผ่นเสียง การเล่นแผ่น
ไวนิลจะส่งข้อมูลออดิโอที่เหมาะสมกับเครื่องปรับสัญญานเท่า
ของเครื่องเล่นแผ่นเสียงไปยังช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์

การบำ�รุงรักษา

3 จับด้ามหัวเข็ม () ด้วยมือเพียงข้างเดียว แล้ว

จับหัวเข็มด้วยมืออีกข้าง จากนั้นให้ดึงหัวเข็มตาม
ทิศทางของหัวลูกศรเพื่อเอาออกจากด้ามหัวเข็ม

การทำ�ความสะอาดหัวเข็ม
หัวเข็มเป็นส่วนประกอบที่มีความแม่นยำ�สูง ใช้ด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย ใช้ผลิตภัณฑ์
ทำ�ความสะอาดในเชิงพาณิชย์ส�ำ หรับทำ�ความสะอาดหัว
เข็ม



การเปลี่ยนหัวเข็ม

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แนบฝาครอบหัวเข็มก่อนที่คุณจะเปลี่ยนหัว
เข็ม เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อปลายนิ้วของคุณ หรือทำ�ความเสีย
หายต่อหัวเข็ม

ถอดฝาครอบป้องกันหัวอ่าน

1

ปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณและอุปกรณ์ออดิโอ
ที่เชื่อมต่อ แล้วถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ AC ออกจาก
ปลั๊กไฟ

การบำ�รุงรักษา

หัวเข็มอาจฉีกออก ถูกทำ�ลาย หรือสกปรกนอกจากการ
ทำ�ความสะอาด ซึ่งขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานของคุณ ใน
กรณีดังกล่าว ให้เปลี่ยนหัวเข็ม สำ�หรับการรับหัวเข็มสำ�รอง
กรุณาติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายหรือเว็บไซต์งานบริการลูกค้า
(ดูหน้า 25)

วิธีแนบหัวเข็ม

1

แนบฝาครอบป้องกันหัวอ่านไปที่หัวอ่านสำ�รอง

2 จับด้ามหัวเข็ม () ด้วยมือข้างเดียว แล้วแทรก
แท็บของหัวเข็มสำ�รองเข้าไปในฐานของด้ามหัว
เข็ม



2 แนบฝาครอบป้องกันหัวอ่านไปที่หัวอ่าน
3 ดันหัวเข็มไปตามทิศทางของลูกศรจนกระทั่งมี
เสียงดังคลิ๊ก
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การเปลี่ยนสายพานขับเคลื่อน
สายพานขับเคลื่อนจะสึกหรอ หรืออาจจะแตกนอกเวลา ใน
กรณีดังกล่าว ให้เปลี่ยนเป็นอันใหม่ สำ�หรับการรับสายพาน
ขับเคลื่อนสำ�รอง กรุณาติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายหรือเว็บไซต์
งานบริการลูกค้า (ดูหน้า 25)

1

ปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณและอุปกรณ์ออดิโอ
ที่เชื่อมต่อ แล้วถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ AC ออกจาก
ปลั๊กไฟ

2 เอาแผ่นยางออก
3 เอาตะขอของสายพานขับเคลื่อนออกจากวงล้อขับ
ด้วยมอเตอร์

5 พลิกจานหมุนคว่ำ�หน้าลงแล้วเอาสายพานขับ
เคลื่อนออก

6 พัดสายพานขับเคลื่อนไปรอบ ๆ จานหมุนในขณะ
ที่ยังไม่คลายปมออก

ปฏิบัติตามขั้นตอน “การประกอบเครื่องเล่นแผ่นเสียง”
เพื่อประกอบให้เสร็จสิ้น (ดูหน้า 8)
หมายเหตุ
สายพานขับเคลื่อนสำ�รองไม่ต้องริบบิ้นสีแดงที่บ่งชี้ติดเอาไว้

การทำ�ความสะอาดฝาปิดกันฝุ่น
และตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียง

4 ใส่นิ้วมือและนิ้วหัวแม่โป้งของคุณลงไปในรูกลม ๆ
ของจานหมุนเพื่อจับจานหมุน และเอาจานหมุน
ออก
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ใช้ผ้านิ่มแห้งเพื่อทำ�ความสะอาดฝาปิดกันฝุ่นและตัวเครื่อง
เล่นแผ่นเสียง เมื่อเช็ดดินออกได้ยาก ใช้ผ้าชื้นพร้อม
สารละลายทำ�ความสะอาดแบบอ่อน อย่าใช้สารละลายเคมี
เช่น แอลกฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ทาสี ที่ท�ำ ลายผิว
สำ�เร็จ

ข้อมูลเพิ่มเติม
การป้องกันไว้ก่อน
เพื่อความปลอดภัย

•• ก่อนให้เครื่องทำ�งาน ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในการทำ�งาน

การแก้ไขปัญหา
เมื่อคุณพบว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณทำ�งานไม่เหมาะสม
ขั้นแรกให้ทบทวนคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้ก่อนพิจารณาคำ�ร้องขอ
สำ�หรับการซ่อมแซม หากคำ�แนะนำ�ไม่ช่วยแก้ปัญหาของคุณ
กรุณาติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายหรือเว็บไซต์งานบริการลูกค้า
(ดูหน้า 25)

ของเครื่องของคุณว่าถูกระบุตามแหล่งจ่ายพลังงานท้องถิ่น
ของคุณ
•• หากมีวัตถุแข็ง หรือของเหลวหกรดเข้าไปในตู้ ให้ถอดปลั๊ก
ของเครื่องออก แล้วให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรวจสอบก่อน
การใช้งานต่อไป
•• ถอดปลั๊กเครื่องออกจากปลั๊กหากไม่ใช้งานเป็นระยะเวลา
นาน สำ�หรับการหยุดเชื่อมต่อสาย ให้ดึงสายออก อย่าดึง
สายไฟด้วยตนเอง

CC เพื่อที่จะฟังแผ่นเสียงไวนิล คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงกับ

ในการแพ็กใหม่อีกครั้ง

CC ใช้ช่อง USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำ�หรับอัด

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกเสียง
ดนตรีที่บันทึกไว้จำ�กัดสำ�หรับหารใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
การใช้ดนตรีนอกเหนือจากข้อจำ�กัดจำ�เป็นต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์

คุณไม่ได้ยินเสียงอะไรจากเครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ออดิโอที่เชื่อมต่อผ่านช่อง USB
สายเคเบิ้ล PHONO ที่มีมาให้ (ดูหน้า 7)

แทร็กออดิโอด้วยแอปพลิเคชัน Hi-Res Audio Recorder ที่
ออกแบบมาสำ�หรับผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องนี้
โดยเฉพาะ คุณไม่สามารถใช้ช่อง USB สำ�หรับการเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ออดิโอ

แขนหัวอ่านข้าม ไถล หรืออยู่ที่แทร็กเดิม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เก็บกล่องและวัสถุแพ็กเอาไว้ บรรจุภัณฑ์ดัวกล่าวเป็นบรรจุ
ภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำ�หรับการขนย้ายเครื่อง หากคุณมีข้อสงสัย
หรือคำ�ถามใด ๆ เกี่ยวข้องกับเครื่องของคุณ โดยข้อสงสัยหรือ
คำ�ถามดังกล่าวไม่รวมอยู่ในคู่มือ กรุณาปรึกผู้จัดจำ�หน่าย
Sony ทีี่ใกล้ที่สุดของคุณ

การเล่นการแผ่นไวนิล

CC ตุ้มถ่วงน้ำ�หนักไม่ได้ปรับแต่งอย่างเหมาะสม เมื่อคุณปรับ

แรงดันหัวเข็ม ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา ไม่ใช่แหวนวัด
(ดูหน้า 11)

CC จานหมุนไม่อยู่ในแนวระดับ วางเครื่องเล่นแผ่นเสียงบน

ระดับพื้นผิว

CC จานไวนิลมีฝุ่นหรือรอย ทำ�ความสะอาดพื้นผิวด้วย

เครื่องหมายการค้า
•• IBM และ PC/AT เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบีบนของ

บริษัท International Business Machines Corporation
•• Microsoft, Windows และ Windows Media ต่างก็เป็น
เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
บริษัท Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และ/หรือประเทศอื่น ๆ
•• Mac, Mac OS และ OS X เป็นเครื่องหมายการค้าของ
บริษัท Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่น ๆ
•• ASIO เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Steinberg Media
Technologies GmbH
•• DSD เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sony
Corporation
•• เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ และเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของผู้ถือตามลำ�ดับ ในคู่มือฉบับนี้ จะไม่ระบุเครื่องหมาย ™
และ ®

ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดแผ่นเสียงในเชิงพาณิชย์ หรือ
เปลี่ยนแผ่นไวนิล

คุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเสียง
CC หากหัวเข็มสกปรกจะเป็นเหตุให้เกิดเสียงบ่อยครั้ง ให้

ทำ�ความสะอาดหัวเข็มด้วยผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดหัว
เข็มในเชิงพาณิชย์ หากหัวเข็มฉีกออก ให้เปลี่ยนหัวเข็มใหม่
(ดูหน้า 19)

CC สายพานขับเคลื่อนอาจฉีก การเปลี่ยนสายพานขับเคลื่อน

(ดูหน้า 20)

CC หากแผ่นไวนิลสกปรกจะเป็นเหตุให้เกิดเสียงบ่อยครั้ง ให้

ทำ�ความสะอาดพื้นผิวด้วยผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดแผ่น
เสียงในเชิงพาณิชย์

CC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการปรับแรงกดของหัวอ่านและ

แรงต้านกันแผ่นลื่นไว้อย่างเหมาะสมแล้ว (ดูหน้า 11)

CC หัวเข็มฉีกออก เปลี่ยนเป็นอันใหม่ (ดูหน้า 19)
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คุณได้ยินเสียงก้อง หรือเสียงหอนความถี่ต่ำ�*

เสียงในการเล่นต่ำ�เกินหรือผิดเพี้ยน

CC เครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณวางใกล้ลำ�โพงเกินไป ย้ายเครื่อง

CC ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเลือกสวิตช์ PHONO/LINE บน

เล่นแผ่นเสียงไปให้ห่างจากลำ�โพง

* ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “เสียงป้อนกลับ (Acoustic Feedback)” จะ

เกิดขึ้นเมื่อการสั่นเดินทางผ่านอากาศ หรือวัตถุหนา (เช่น หิ้ง ตู้
หรือพื้น) จากลำ�โพงรับคลื่นจากหัวเข็ม แล้วถูกขยายเสียง หรือทำ�
ใหม่ผ่านลำ�โพง

คุณได้ยินเสียง
CC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ PHONO/LINE ที่อยู่ด้านหลัง

ของเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้ตั้งค่าเป็น LINE แล้ว หากสวิตช์
PHONO/LINE ถูกตั้งค่าเป็น PHONO เมื่อเชื่อมต่อเครื่อง
เล่นแผ่นเสียงไปยังอินพุตแจ็คใด ๆ นอกเหนือจากอินพุต
แจ็ค PHONO ที่อุปกรณ์ออดิโอ คุณอาจจะได้ยินเสียงเล่น
เมื่อสวิตช์ PHONO/LINE ถูกตั้งค่าเป็น LINE อย่าเชื่อม
ต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงกับอินพุตแจ็ค PHONO ที่อุปกรณ์
ออดิโด

CC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมเครื่อง

เล่นแผ่นเสียงของคุณด้วยสาย USB ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงผ่านช่อง USB การเล่น
ด้วยอุปกรณ์ออดิโอที่เชื่อมต่ออยู่อาจก่อให้เกิดเสียงได้

ระดับเสียงสูงต่�ำ สูงเกินไปหรือต่ำ�เกินไป
CC เลือกความเร็วในการหมุนผิด ตรวจสอบฉลากตรงกลางแผ่น

ไวนิล หรือตัวปกของแผ่นเสียง เพื่อดูความเร็วในการหมุน
แล้วเลือกความเร็วที่เหมาะสม หมุนปุ่มกดปิดหมุน SPEED/
POWER เพื่อเลือก “33” สำ�หรับแผ่นความเร็วรอบ 33 1/3
rpm หรือ “45” สำ�หรับแผ่นความเร็วรอบ 45 rpm

CC สายพานขับเคลื่อนอาจไขว้กันหรือฉีกออกมา การคลาย

สายพานขับเคลื่อน (ดูหน้า 20)

ระดับเสียงสูงต่�ำ ผันแปร
CC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการปรับแรงกดของหัวอ่านและ

แรงต้านกันแผ่นลื่นลื่นไว้อย่างเหมาะสมแล้ว (ดูหน้า 11)

CC หัวเข็มฉีกออก เปลี่ยนเป็นอันใหม่ (ดูหน้า 19)

สายพานขับเคลื่อนฉีกออกมา หรือหัก
CC การเปลี่ยนสายพานขับเคลื่อน (ดูหน้า 20) สำ�หรับการรับ

สายพานขับเคลื่อนสำ�รอง กรุณาติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายหรือ
เว็บไซต์งานบริการลูกค้า (ดูหน้า 25)

จานหมุนไม่หมุน
CC ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อะแดปเตอร์ AC ได้เสียบเข้ากับปลั๊ก

ไฟแน่นแล้ว และให้เชื่อมต่อ DC IN ที่เครื่องเล่นแผ่นเสียง
ของคุณ

CC ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายพานขับเคลื่อนได้เกี่ยวตะขอ

ได้รอบ ๆ วงล้อขับด้วยมอเตอร์อย่างครบถ้วนแล้ว
(ดูหน้า 9)
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เครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณตรงกันกับประเภทของอินพุต
แจ็คที่อุปกรณ์ออดิโอที่เคยใช้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่น
เสียง (ดูหน้า 13)

การติดตั้งซอฟต์แวร์
คุณไม่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Hi-Res
Audio Recorder ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์
CC เยี่ยมชมเว็บไซต์สำ�หรับคำ�แนะนำ�ในการใช้งานโดยละเอียด

จากการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน
เข้าถึง http://www.sony-asia.com/support แล้วค้นหา “HiRes Audio Recorder”

CC ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับ

อินเตอร์เน็ต

การบริการซ่อมแซม
เมื่อคุณพบว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณทำ�งานไม่ถูกต้อง ให้
ทบทวนคำ�แนะนำ�ต่าง ๆ ในรายการ “การแก้ไขปัญหา” เพื่อ
ค้นหาว่าปัญหาของคุณต้องซ่อมแซมหรือไม่
หากคำ�แนะนำ�ไม่ช่วยแก้ปัญหา กรุณาติดต่อตัวแทนจำ�หน่าย
หรือเว็บไซต์งานบริการลูกค้า (ดูหน้า 25)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลาการเก็บรักษาส่วนประกอบของอะไหล่: Sony จะเก็บ
รักษาส่วนประกอบของเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ทำ�งานได้เพื่อการ
ซ่อมแซม (ส่วนประกอบจำ�เป็นต้องบำ�รุงรักษาฟังก์ชั่นของ
เครื่องเล่นแผ่นเสียง) อย่างน้อยแปดปีหลังจากการหยุดผลิต
ผลิตภัณ์ ตามคำ�แนะนำ�ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ
การค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and
Industry) และจะให้บริการซ่อมแซมในระหว่างการเก็บรักษา
ด้วย ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่จำ�เป็นต้องซ่อมแซม แต่อย่างไร
ก็ตาม การบริการซ่อมแซมยังคงให้บริการนอกเหนือจากระยะ
เวลาการเก็บรักษา สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเว็บไซต์
งานบริการลูกค้า (ดูหน้า 25)
ก่อนที่คุณจะติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายหรือเว็บไซต์งานบริการ
ลูกค้า (ดูหน้า 25) ขอแนะนำ�ให้คุณเตรียมข้อมูลต่อไปนี้เอา
ไว้ในมือ:
•• หมายเลขรุ่น: PS-HX500
•• หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ด้านหลังของเครื่องเล่นแผ่นเสียง:
•• คำ�อธิบายข้อบกพร่อง: กรุณาอธิบายให้มากที่สุดเท่าที่คุณ
สามารถทำ�ได้
•• วันที่คุณซื้อ:
•• ชื่อผู้จัดจำ�หน่ายของคุณ:
หากหัวเข็มที่สายเข็มขัดถูกทำ�ให้เสียหาย หรือฉีกออก จาก
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม การบริการซ่อมแซมจะมีค่าใช้จ่าย
เป็นพิเศษ
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ข้อมูลจำ�เพาะ
มอเตอร์และจานหมุน
ระบบขับเคลื่อน
มอเตอร์
จานหมุน
ความเร็ว
Wow และ flutter
สัดส่วน S/N

สายพานขับเคลื่อน
DC มอเตอร์
เส้นผ่านศูนย์กลาง 296 mm (ไดคาสติงอะลูมิเนียม)
33 1/3 และ 45 rpm, ความเร็ว 2 ระดับ
0.1% (WRMS)
มากกว่า 50 dB (DIN-B) กับหัวเข็มที่ให้มา

โทนอาร์มยึดหัวเข็ม
ชนิด
ความยาวอาร์มที่มีประสิทธิภาพ

แขนตรง
221 mm

การเชื่อมต่อ USB
ช่องแสดงผล

USB ชนิด B
USB 2.0

หัวเข็ม
ชนิด
แรงกดปลายเข็ม
ระดับการแสดงผล

MM
3g
2.5 mV

ทั่วไป
อุปกรณ์จา่ ยไฟ
การใช้ไฟ
ขนาด
น้ำ�หนัก

DC 5 V 2.0 A (อะแดปเตอร์ AC)
3W
430 x 104 x 366 mm (กว้าง/สูง/ลึก)
ประมาณ 5.4 kg

ตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้า AC
HK-AR-050A200-TH
รับเข้า
ส่งออก

AC 100-240 V 0.35 A 50/60 Hz
DC 5 V 2.0 A

การออกแบบและข้อมูลจำ�เพาะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ดัชนี

สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ออะไหล่ อุปกรณ์เสริม และการ
บริการสนับสนุนอื่น ๆ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์งานบริการลูกค้า
ที่ออกแบบมาสำ�หรับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณของคุณ
เข้าถึง http://www.sony-asia.com/support แล้วค้นหา
“Hi-Res Audio Recorder”
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