On handling the organic glass cylinder

Glass Sound
Speaker

Reference Guide

• Without using strong force, brush away dust with a soft brush or feather duster, and use the
supplied cleaning cloth to wipe the organic glass clean. (Do not use a scrubbing brush, sponge,
etc.)
• If the organic glass is oily or covered in fingerprints, breathe onto it and use the supplied
cleaning cloth to wipe it off.
• If the organic glass is exceptionally dirty, wipe it with a soft cloth that has been dampened with
cold or lukewarm soapy water.
• Do not use benzine, alcohol, thinner, detergent, etc., because they will damage the surface
finish.
• The inside of the cylinder was made such that dust will not stick, so do not dismantle it.

English

Glass Sound Speaker

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

WARNING
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or
moisture.
To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with newspapers,
tablecloths, curtains, etc. Do not expose the appliance to naked flame sources (for example,
lighted candles).
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to dripping or splashing,
and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or similar unit.
Do not expose batteries or apparatus with battery installed to excessive heat such as sunshine, fire
or the like.
Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries.
In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If
contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical
advice.
Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.
Do not use any cell or battery which is not designed for use with the equipment.
Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and
refer to the manufacturer’s instructions or equipment manual for proper charging instructions.
After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or
batteries several times to obtain maximum performance.
Dispose of properly.
As the main plug is used to disconnect the system from the AC power source (mains), connect the
system to an easily accessible wall outlet. Should you notice an abnormality in the system,
disconnect the main plug from wall outlet immediately.
The system is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the
wall outlet, even if the system itself has been turned off.

CAUTION
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could
void your authority to operate this equipment.

Do not subject the system to excessive force or strong impact. A portion of the system is made of
organic glass. Chipped or broken glass may result in injury. In the case of broken glass, stop use
immediately and be careful not to touch the broken area.

Precautions
On safety
The nameplates are located on the bottom exterior of the speaker and the surface of the AC
adaptor.
• Before using the AC adaptor, be sure that the operating voltage is identical with that of your
local power supply.

Where purchased

Operating voltage

All countries/regions

100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

On placement
• The speaker unit, built-in amp, and cabinet are precisely tuned. Do not dismantle, modify, etc.
• Do not splash water onto this product. The product is not waterproof.
• Do not leave the speaker in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight,
excessive dust, moisture, rain or mechanical shock.
• Do not set the speaker in an inclined position. Otherwise, the speaker’s vibrations may cause it
to fall, leading to a malfunction, damage, or reduced performance.
• Orient the speaker so that the passive radiator is facing up. Setting the speaker upside-down or
on its side may cause a malfunction, damage, or reduced performance.
• Use caution when placing the speaker on a specially treated (waxed, oiled, polished, etc.)
surface, as staining or discoloration may result.
• Depending on the placement situation, the speaker may fall or drop. Do not leave any valuable
objects near the speaker.
• When carrying the speaker, be careful of the following.
–– Do not grip the organic glass cylinder.
–– Do not hit the speaker against objects.
• Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards, floppy disks with magnetic
coding, etc.) near the speaker.
• If the product becomes dirty, wipe the cabinet with a soft cloth dampened with mild detergent.
Do not use benzine, alcohol, thinner, detergent, etc., because they will damage the surface
finish. For information on cleaning the organic glass cylinder, see “On handling the organic glass
cylinder.”

Tweeter: Organic glass cylinder type
Woofer: Approx. 50 mm dia.

Enclosure type
Passive radiator model

Frequency band
60 Hz – 40,000 Hz

Section for Amplifier
Reference output power
Using AC adaptor: 13 W (woofer, at 10% harmonic distortion, 1 kHz, 6 Ω)
Using battery: 6 W (woofer, at 10% harmonic distortion, 1 kHz, 6 Ω)

• When disconnecting the AC adaptor from the wall outlet (mains), do not pull on the cord. Make
sure to grasp the power plug when disconnecting.
• When connecting or disconnecting the AC adaptor, turn off the speaker beforehand. Otherwise,
it may cause malfunction.
• Use only the supplied AC adaptor. To avoid damaging the speaker, do not use any other AC
adaptor.
• The supplied AC adaptor was made exclusively for this speaker. It
cannot be used with other devices.
• The validity of the CE marking is restricted to only those countries
where it is legally enforced, mainly in the countries EEA (European
Economic Area).
Polarity of the plug

Number of outputs

Others

Radio frequency

On Copyrights
• Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered
in the U.S. and other countries.
• Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect
specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the
developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and regulatory standards.
• © 2013 CSR plc and its group companies.
The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and
may be registered in one or more jurisdictions.
• The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG,
Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license. Other trademarks and
tradenames are those of their respective owners.
• The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in
other countries.
• Android, Google Play and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
• LDAC™ and the LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.
• The system names and product names indicated in this manual are generally the trademarks or
registered trademarks of the manufacturer.
™ and ® marks are omitted in this manual.

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

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

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

Interference to other devices

Do not subject the system to strong impact.

Speakers

• Do not look directly into the illumination.
• Because each illumination LED is made by hand, there may be unique variations in the shape,
brightness, and color. This is an intentional design aspect and not a problem with the function
or performance of the speaker.

• For details on operating your mobile phone or wireless device, refer to the operating instructions
supplied with the mobile phone or wireless device.
• Even if you do not intend to use the speaker for a long time, charge the battery to its full
capacity once every 6 months to maintain its performance.
• If the speaker is not used for a long time, it may take longer to charge the battery.
• To protect the battery from high-temperature environments, charging may pause.
• If the duration that the speaker can be used shortens to about half the normal time, consider
the life span of the rechargeable battery. For information on replacing the rechargeable battery,
consult your nearest Sony dealer.
• If you have any questions or problems concerning this speaker that are not covered in this
manual, please consult your nearest Sony dealer.
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Section for Speaker

On the organic glass cylinder illumination

Notes on the AC adaptor

LSPX-S1

Specifications

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

4 CH (tweeter: 3 CH, woofer: 1 CH)

Section for BLUETOOTH
Communication System
BLUETOOTH Specification Version 3.0

Output
BLUETOOTH Specification Power Class 2

Maximum communication range
Line of sight Approx. 10 m*1
2.4 GHz band (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)

Modulation method
FHSS

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

Supported codecs*3
SBC*4 / AAC*5 / aptX / LDAC*6

Transmission bandwidth (A2DP)
20 Hz – 20,000 Hz (with 44.1 kHz sampling) / 20 Hz - 40,000 Hz (with LDAC 96 kHz sampling,
990 kbps)
*1 The actual range will vary depending on factors such as obstacles between devices, magnetic
fields around a microwave oven, static electricity, reception sensitivity, aerial’s performance,
operating system, software application, etc.
2
* BLUETOOTH standard profiles indicate the purpose of BLUETOOTH communication between
devices.
*3 Codec: Audio signal compression and conversion format
4
* Subband Codec
*5 Advanced Audio Coding
*6 LDAC is an audio coding technology for “High Resolution (Hi-Res) Audio” developed by Sony,
which operates at 990 - 303 kbps*7 with the sampling rates of 96/88.2/48/44.1 kHz.
It is optimized for high sampling rate and high bit rate coding, and allows for a transmission of
Hi-Res Audio content even through BLUETOOTH connection while maintaining sound quality
almost equivalent to its original under a stable wireless network environment. It also provides
high coding efficiency at low sampling rates and low bit rates, enabling a CD quality audio
transmission even with an unstable wireless connection.
7
* When the sampling rate is 96 kHz or 48 kHz, it operates at 990 - 330 kbps.
When the sampling rate is 88.2 kHz or 44.1 kHz, it operates at 909 - 303 kbps.

General
AUDIO IN
ANALOG Φ 3.5 mm stereo mini jack

Power
DC 19.5V (using the supplied AC adaptor connected to AC 100V-240V power supply) or, using built
in lithium-ion battery

Power consumption (when using the AC adaptor)
Approx. 20 W (when charging, max. brightness setting for illumination)
Approx. 6 W (when charging is complete, max. brightness setting for illumination)
Approx. 1.1 W (when BLUETOOTH is in standby, illumination off)
Approx. 0.4 W (when in normal standby)

Usage life of lithium-ion battery (when BLUETOOTH is connected)
Approx. 4 hours*8

Charging time for lithium-ion battery
Approx. 2 hours*8

Operating temperature
5 °C to 35 °C

Dimensions (including projecting parts and controls)
Approx. 82 mm dia. × 303 mm

Mass
Approx. 920 g (including rechargeable battery)

Supplied accessories:
AC power cord (2) / AC adaptor (1) / Cleaning cloth (1)
*8 Depending on the ambient temperature and circumstances of use, the actual duration may be
different.
Design and specifications are subject to change without notice.

Compatible iPhone/iPad/iPod models
Compatible model

BLUETOOTH®

iPhone 6 Plus



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

iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPad Air 2



iPad mini 3



iPad Air



iPad mini 2



iPad mini



iPad (4th generation)



iPad (3rd generation)



On supplied AC power cords

iPad 2



Your speaker is supplied with AC power cords with 2 different types of plugs. For your safety, use
only the cord that is intended for use in your country/region. Never use other types of cords.

iPod touch (5th generation)



iPod touch (4th generation)



Notes

AC power cord (A): for customers in Singapore, Malaysia

as of June, 2018
Make sure the pins are
stepped.

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

On temperature rise
• If the product is used for an extended period of time, the temperature of the product will rise.
This is not a malfunction.

On organic glass
The speaker uses organic glass.
Misusing the organic glass may cause the glass to break, cause injury, or sometimes lead to
blindness. It may also have adverse effects on the sound quality, illumination, etc. To avoid an
accident, be sure to adhere to the following.
• Do not subject the speaker to strong impact, such as dropping it from a high place or hitting it
against something. If you hit the speaker against a hard object, even without strong force, the
organic glass may break, crack, chip, or warp, causing failure or low performance.
• Do not scratch the organic glass.
Small cracks and chips can cause the organic glass to break. If the glass cracks but does not
immediately break, it may break suddenly at an unexpected time. Small chips and cracks can
also have a stronger negative impact on sound quality, illumination, and other functions than
large cracks.
• Do not subject the speaker to extreme temperature changes.
The organic glass is not heat resistant. Do not place the speaker near or on top of hot objects.
Extreme temperature changes may cause the glass to break or warp.
• If you notice any cracks, chips, breaks, or other abnormalities in the organic glass cylinder,
contact your nearest Sony dealer.

AC power cord (B): for customers in Thailand

Make sure the pins are
not stepped.

©2018 Sony Corporation Printed in Japan
http://www.sony.net/

ภาษาไทย

ลําโพงแกว Glass Sound Speaker

กอนใชงานลําโพง โปรดอานคูมือนี้อยางละเอียดถี่ถวนและเก็บรักษาคูมือไวสําหรับใชในการอางอิงในอนาคต

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
•
•

คําเตือน
หามปลอยใหอุปกรณสัมผัสกับฝนหรือความชื้น เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต

หามปดชองระบายอากาศของอุปกรณดวยหนังสือพิมพ, ผาปูโตะ, ผามาน ฯลฯ หามใหอุปกรณอยูใกลกับแหลงเปลวไฟ
(เชน เทียนที่จุดไฟไว) เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
หามใหอุปกรณนี้สัมผัสกับหยดนํ้าหรือหามใหนํ้ากระเซ็นใส และหามวางสิ่งของที่บรรจุของเหลวไว เชน แจกันดอกไม
ไวบนตัวอุปกรณ เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
หามติดตั้งอุปกรณในบริเวณที่คับแคบ เชน ชั้นวางหนังสือ หรือสิ่งที่มีลักษณะคลายกัน
หามปลอยใหแบตเตอรี่หรืออุปกรณที่ใสแบตเตอรี่ไวไดรับความรอนสูง เชน แสงแดด, เปลวไฟ หรือในลักษณะคลายกันนี้
หามถอดแยกชิ้นสวน, เปด หรือตัดเซลลทุติยภูมิหรือแบตเตอรี่
ในกรณีที่เซลลเกิดการรั่วไหล หามปลอยใหของเหลวสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากมีการสัมผัสกับของเหลวดังกลาว
ใหลางดวยนํ้าปริมาณมากและรีบไปพบแพทยโดยเร็วที่สุด
หามใชอุปกรณชารจใดๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณที่ใหมาสําหรับใชงานกับอุปกรณนี้โดยเฉพาะ
หามใชเซลลหรือแบตเตอรี่ใดๆ ที่ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อใชงานกับอุปกรณนี้
จําเปนตองชารจเซลลทุติยภูมิและแบตเตอรี่กอนการใชงาน โปรดใชเฉพาะอุปกรณชารจที่ถูกตองเสมอ และปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผูผลิตหรือคูมือที่ใหมากับอุปกรณสําหรับคําแนะนําในการชารจอยางเหมาะสม
หากมีการจัดเก็บไวเปนเวลานานโดยไมไดใชงาน จะตองทําการชารจเซลลหรือแบตเตอรี่และใชงานจนหมดประจุ
หลายๆ ครั้งเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณไว
นําไปกําจัดอยางถูกวิธี
เนื่องจากตองตัดการเชื่อมตอระบบออกจากแหลงจายไฟ AC ดวยปลั๊กไฟ ดังนั้นใหเชื่อมตอระบบเขากับเตารับที่ผนัง
ที่สามารถเขาถึงไดงาย หากทานสังเกตเห็นความผิดปกติในระบบ ใหถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับที่ผนังทันที
เพราะระบบจะยังไมถูกตัดการเชื่อมตอจากแหลงจายไฟ AC หากยังเชื่อมตออยูกับเตารับที่ผนัง แมวาระบบจะปดการ
ทํางานแลวก็ตาม

ขอควรระวัง

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงระบบซึ่งไมไดมีการรับรองระบุไวอยางชัดเจนในคูมือนี้ อาจทําใหสิทธิ์ในการใชงานอุปกรณนี้
ของทานเปนโมฆะได

•

•

•
•
•
•

Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini และ iPod touch เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ที่จดทะเบียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
การใชงานปาย ผลิตเพื่อ Apple หมายถึงอุปกรณเสริมที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมตอโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑของ Apple
ที่ระบุไวในปาย และไดรับการรับรองจากนักพัฒนาวาเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการของ Apple โดย Apple
จะไมรับผิดชอบตอการปฏิบัติการของอุปกรณนี้หรือความสอดคลองตามมาตรฐานดานความปลอดภัยและขอบังคับ
ของอุปกรณนี้
© 2013 CSR plc และบริษัทในเครือ
สัญลักษณ aptX® และโลโก aptX เปนเครื่องหมายการคาของ CSR plc หรือบริษัทในเครือรายใดรายหนึ่ง และอาจมี
การจดทะเบียนในเขตพื้นที่อยางนอยหนึ่งเขตขึ้นไป
เครื่องหมายคําศัพทหรือโลโก “BLUETOOTH®” เปนเครื่องหมายการคาซึ่งไดจดทะเบียนโดย “Bluetooth SIG,Inc.”
ซึ่ง “Sony Corporation” เปนผูที่อยูภายใตการกํากับดูแล และไดรับการอนุญาตใหใชการใชเครื่องหมายหรือโลโก
ดังกลาว รวมทั้งเครื่องหมายทางการคาและชื่อทางการคาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของ
N-Mark เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ในประเทศอื่นๆ
Android, Google Play และสัญลักษณรวมถึงโลโกตางๆ ที่เกี่ยวของอื่นๆ เปนเครื่องหมายการคาของ Google LLC
โลโก LDAC™ และ LDAC เปนเครื่องหมายการคาของ Sony Corporation
ชื่อระบบและชื่อผลิตภัณฑที่ปรากฏในคูมือนี้ โดยทั่วไปแลว เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของผูผลิต
สัญลักษณ ™ และ ® ไดถูกละเวนไปในคูมือนี้

เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH คืออะไร?

เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH คือเทคโนโลยีไรสายระยะสั้นที่สนับสนุนการสื่อสารขอมูลแบบไรสายระหวางอุปกรณ
ดิจิตอล เชน เครื่องคอมพิวเตอร และกลองดิจิตอล เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH สามารถใชงานไดในชวงระยะ
ประมาณ 10 เมตร
การเชื่อมตออุปกรณสองชิ้นเขาดวยกันเปนรูปแบบการใชงานตามปกติ แตอุปกรณบางชนิดสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น
มากกวาสองชิ้นไดในเวลาเดียวกัน
ทานไมจําเปนตองใชสายเคเบิลเพื่อทําการเชื่อมตอ และไมจําเปนตองวางอุปกรณใกลกันและหันเขาหากันเหมือนการใช
เทคโนโลยีอินฟราเรด ตัวอยางเชน ทานสามารถใชงานอุปกรณไดจากกระเปาถือหรือกระเปาเสื้อ/กางเกง
มาตรฐาน BLUETOOTH เปนมาตรฐานสากลที่ไดรับการสนับสนุนจากหลายพันบริษัททั่วโลก และมีบริษัทจํานวนมาก
นําไปใชงานจนแพรหลายทั่วโลก

สวนของ BLUETOOTH
ระบบการสื่อสาร

ขอมูลจําเพาะสําหรับ BLUETOOTH เวอรชั่น 3.0

สัญญาณออก

ขอมูลจําเพาะสําหรับ BLUETOOTH กําลังสงในระดับที่ 2

ระยะการสื่อสารสูงสุด

ที่ระดับสายตาประมาณ 10 เมตร*1

คลื่นความถี่วิทยุ

ยาน 2.4 กิกะเฮิรตซ (2.4000 กิกะเฮิรตซ – 2.4835 กิกะเฮิรตซ)

กระบวนการปรับเสียง
FHSS

โปรไฟล BLUETOOTH ที่รองรับ*2

A2DP (โปรไฟลการกระจายเสียงขั้นสูง) / AVRCP (โปรไฟลควบคุมภาพและเสียงระยะไกล)

โคเดกที่รองรับ*3

SBC*4 / AAC*5 / aptX / LDAC*6

ความกวางแถบความถี่ในการสงสัญญาณ (A2DP)

20 เฮิรตซ – 20,000 เฮิรตซ (ที่ความถี่สุม 44.1 กิโลเฮิรตซ) / 20 เฮิรตซ - 40,000 เฮิรตซ (ที่ความถี่สุม LDAC
96 กิโลเฮิรตซ, 990 กิโลบิตตอวินาที)
*1

*2
*3
*4
*5
*6

ระยะการสื่อสารสูงสุด
หามปลอยใหระบบไดรับแรงกระแทกที่รุนแรง

หามจับแรงเกินไปหรือปลอยใหระบบไดรับแรงกระแทกที่รุนแรง บางสวนของระบบผลิตขึ้นจากแกวอะคริลิก แกวที่แตก
หรือบิ่นอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ ในกรณีที่แกวแตก โปรดหยุดใชงานทันทีและระมัดระวังอยาสัมผัสกับบริเวณที่แตก

การปองกันลวงหนา

การรบกวนจากอุปกรณอื่น

เกี่ยวกับความปลอดภัย

ปายชื่อจะติดอยูที่ดานลางภายนอกตัวลําโพงและบนพื้นผิวของอะแด็ปเตอร AC
• กอนใชงานอะแด็ปเตอร AC ควรตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาในการใชงานของอุปกรณนี้วาตรงกับของแหลงจายไฟ
ในพื้นที่ของทานหรือไม

สถานที่จําหนาย

แรงเคลื่อนไฟฟาในการใชงาน

ทุกประเทศ/พื้นที่

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

เกี่ยวกับตําแหนงการติดตั้ง
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ชุดลําโพง, แอมปแบบติดตั้งในตัว และตัวลําโพงไดรับการปรับตั้งมาอยางแมนยําแลว หามทําการถอดแยกชิ้นสวน,
ดัดแปลง ฯลฯ
หามใหนํ้ากระเซ็นโดนผลิตภัณฑนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑนี้ไมไดมีคุณสมบัติในการกันนํ้า
หามวางลําโพงทิ้งไวในบริเวณที่ใกลกับแหลงความรอน หรือในสถานที่ที่ไดรับแสงแดดโดยตรง, มีฝุนมากเกินไป,
ความชื้น, ฝนตก หรือแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
หามวางลําโพงบนพื้นที่ที่เอียง มิฉะนั้น การสั่นสะเทือนของลําโพงอาจทําใหลําโพงลมลงหรือตกหลนได ทําใหเกิด
ความผิดปกติ ความเสียหาย หรือทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง
หันลําโพงโดยใหสวนพาสซีพเรดิเอเตอรหงายขึ้น การวางลําโพงโดยหันดานลางกับดานบนกลับดานกันอาจทําใหเกิด
ความผิดปกติ ความเสียหาย หรือทําใหประสิทธิภาพลดลงได
ใชความระมัดระวังเมื่อติดตั้งลําโพงบนพื้นผิวที่ตองมีการดูแลรักษาเปนพิเศษ (ลงแว็กซ, ลงนํ้ามัน, ขัดเงา ฯลฯ)
เนื่องจากอาจทําใหเกิดรอยเปอนหรือทําใหพื้นผิวเปลี่ยนสีได
ลําโพงอาจตกหรือรวงหลนลงมาได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานที่ติดตั้ง หามวางสิ่งของมีคาไวใกลกับลําโพง
ในการถือลําโพง ใหคํานึงถึงขอแนะนําดังตอไปนี้
– หามจับที่ตัวแทงแกวอะคริลิก
– หามใหลําโพงกระแทกเขากับสิ่งของตางๆ
หามวางสิ่งของตางๆ ที่ไวตอคุณสมบัติของแมเหล็ก (บัตรเงินสด, แผนฟลอปปดิสกที่มีแถบแมเหล็ก ฯลฯ) ไวใกล
กับลําโพง
หากผลิตภัณฑมีรอยเปอน ใหใชผานุมชุบนํ้ายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์ออนหมาดๆ เช็ดตัวผลิตภัณฑ หามใชนํ้ามัน
เบนซิน, แอลกอฮอล, ทินเนอร, ผงซักฟอก ฯลฯ เนื่องจากสิ่งเหลานี้อาจสรางความเสียหายใหกับเคลือบผิวได สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการทําความสะอาดแทงแกวอะคริลิก โปรดดูที่ “เกี่ยวกับการดูแลรักษาแทงแกวอะคริลิก”

เกี่ยวกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
•

หากใชงานผลิตภัณฑติดตอกันเปนเวลานาน อุณหภูมิของผลิตภัณฑอาจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งไมใชอาการผิดปกติแตอยางใด

เกี่ยวกับแกวอะคริลิก

ลําโพงนี้ผลิตขึ้นจากแกวอะคริลิก
การใชงานแกวอะคริลิกไมถูกวิธีอาจทําใหแกวแตก ทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือแมกระทั่งทําใหตาบอดได นอกจากนี้ยังอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพของเสียง, การสองสวาง ฯลฯ ดังนั้นเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ โปรดปฏิบัติดังนี้
• หามปลอยใหลําโพงไดรับแรงกระแทกที่รุนแรง เชน การทําตกจากที่สูง หรือการปลอยใหกระแทกกับสิ่งของ หากทาน
ทําใหลําโพงกระแทกกับของแข็ง แมจะไมรุนแรงมาก แตก็อาจทําใหแกวอะคริลิกแตก ราว กะเทาะ หรือผิดรูป ซึ่งเปน
สาเหตุใหลําโพงทํางานผิดปกติหรือทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลงได
• หามทําใหแกวอะคริลิกเกิดรอยขีดขวน
รอยราวหรือรอยแตกแมเพียงเล็กนอยก็อาจทําใหแกวอะคริลิกแตกได หากแกวมีรอยราวแตยังไมแตกในทันที อาจเกิด
การแตกหักขึ้นเมื่อใดก็ไดโดยที่ทานไมคาดคิด รอยแตกหรือรอยราวเล็กๆ อาจสงผลกระทบที่รุนแรงตอคุณภาพของ
เสียง การสองสวาง และการทํางานอื่นๆ มากกวารอยราวขนาดใหญก็ได
• หามใหลําโพงอยูในสภาวะที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก
เนื่องจากแกวอะคริลิกไมไดมีคุณสมบัติทนความรอน หามวางลําโพงไวใกลหรือวางไวบนสิ่งของที่มีความรอน
การเปลี่ยนแปลงอยางมากของอุณหภูมิอาจทําใหแกวแตกหรือผิดรูปได
• หากทานสังเกตเห็นรอยราว, กะเทาะ, รอยแตก หรือความผิดปกติอื่นๆ ในแทงแกวอะคริลิก โปรดติดตอตัวแทน
จําหนาย Sony ของทานที่อยูใกลที่สุด

เกี่ยวกับการดูแลรักษาแทงแกวอะคริลิก
•
•
•
•
•

ระยะการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงไดภายใตสภาวะตอไปนี้
– มีสิ่งกีดขวางเชน คน, โลหะ หรือกําแพง อยูระหวางระบบและอุปกรณ BLUETOOTH
– มีการใชงานอุปกรณ LAN ไรสายอยูใกลกับระบบ
– มีการใชงานเตาไมโครเวฟอยูใกลกับระบบ
– มีการใชงานอุปกรณที่สรางรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาอยูใกลกับระบบ

ใชแปรงขนนุมหรือไมขนไกปดฝุนออกและใชผาสําหรับทําความสะอาดที่ใหมาเช็ดแกวอะคริลิกใหสะอาดโดยระวัง
อยาออกแรงมากเกินไป (หามใชแปรงขัด, ฟองนํ้า ฯลฯ)
หากแกวอะคริลิกมีคราบมันหรือมีรอยนิ้วมือ ใหเปาลมหายใจลงบนแกวแลวใชผาสําหรับทําความสะอาดที่ใหมา
เช็ดคราบมันหรือรอยนิ้วมือออก
หากแกวอะคริลิกสกปรกมาก ใหใชผานุมชุบนํ้าเย็นหรือนํ้าสบูอุนๆ บิดหมาดเช็ดคราบสกปรกออก
หามใชนํ้ามันเบนซิน, แอลกอฮอล, ทินเนอร, ผงซักฟอก ฯลฯ เนื่องจากสิ่งเหลานี้อาจสรางความเสียหายใหกับ
เคลือบผิวได
ภายในของแทงแกวทําจากวัสดุที่มีคุณสมบัติปองกันฝุนเกาะ ดังนั้นหามถอดแยกชิ้นสวนของแทงแกว

เนื่องจากอุปกรณ BLUETOOTH และระบบ LAN ไรสาย (IEEE802.11b/g) ใชงานความถี่เดียวกัน จึงอาจทําใหเกิด
การรบกวนกันของคลื่นไมโครเวฟได สงผลใหความเร็วในการสื่อสารขอมูลลดลง, เกิดสัญญาณรบกวน หรือไมสามารถ
ทําการเชื่อมตอไดหากใชงานระบบใกลกับอุปกรณ LAN ไรสาย หากเกิดกรณีดังกลาว ใหดําเนินการดังนี้
– ใชงานระบบที่ระยะหางจากอุปกรณ LAN ไรสายอยางนอย 10 เมตร
– หากใชงานระบบภายในระยะ 10 เมตร จากอุปกรณ LAN ไรสายแลว ใหปดอุปกรณ LAN ไรสาย

การรบกวนที่มีตออุปกรณอื่น

คลื่นไมโครเวฟที่แผออกมาจากอุปกรณ BLUETOOTH อาจสงผลรบกวนการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทาง
การแพทยได ใหปดระบบและอุปกรณ BLUETOOTH อื่นๆ ในบริเวณตอไปนี้ เนื่องจากอาจเปนสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุได
– ในบริเวณที่มีกาซซึ่งติดไฟไดงาย, ในโรงพยาบาล, รถไฟ, เครื่องบิน หรือสถานีบริการนํ้ามัน
– ใกลกับประตูอัตโนมัติหรือสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม

หมายเหตุ
•

•
•

•
•

•

เพื่อใหสามารถใชงานฟงกชั่น BLUETOOTH ได อุปกรณ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมตอดวยตองมีโปรไฟลเหมือนกับ
ระบบ
โปรดทราบวาแมอุปกรณจะมีโปรไฟลแบบเดียวกัน แตอุปกรณอาจมีความแตกตางในรายละเอียดได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขอมูลจําเพาะของอุปกรณนั้นๆ
โดยคุณสมบัติของเทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH เสียงที่เลนบนระบบจะดีเลยเล็กนอยเมื่อเทียบกับเสียงที่สงออกมา
จากอุปกรณ BLUETOOTH ระหวางที่ทานสนทนาทางโทรศัพทหรือฟงเพลง
อุปกรณนี้สนับสนุนระบบความปลอดภัยที่เปนไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH เพื่อใหมีการเชื่อมตออยางปลอดภัยเมื่อ
ใชเทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH แตระบบความปลอดภัยอาจไมเพียงพอสําหรับการใชงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคา
โปรดใชการสื่อสารขอมูลดวยเทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH อยางรอบคอบ
บริษัทไมมีหนาที่รับผิดชอบไมวากรณีใดทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการรั่วไหลของขอมูลระหวางการสื่อสารดวย BLUETOOTH
อุปกรณที่ประกอบดวยฟงกชั่น BLUETOOTH ตองเปนไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH ที่กําหนดโดย Bluetooth SIG
และตองผานการรับรองแลว แมอุปกรณที่เชื่อมตอดวยจะเปนไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH ตามที่ระบุขางตน
แตอุปกรณบางชนิดอาจไมสามารถทําการเชื่อมตอหรือใชงานไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติหรือขอมูลจําเพาะ
ของอุปกรณดังกลาว
อาจมีเสียงรบกวนหรือเสียงขาดหายเกิดขึ้นได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณ BLUETOOTH ที่เชื่อมตออยูกับระบบ,
สภาพแวดลอมในการสื่อสารขอมูล หรือสภาพแวดลอมในการใชงาน

เกี่ยวกับสายไฟ AC ที่ใหมา

•

หามจองมองเขาไปในหลอดไฟโดยตรง
เนื่องจากหลอดไฟ LED แตละดวงเปนชิ้นงานที่ทําดวยมือ จึงอาจมีรูปทรง, ความสวาง และสีที่เปนเอกลักษณแตกตาง
กันไป ซึ่งเปนแนวคิดการออกแบบที่ตั้งใจนําเสนอ และไมไดเปนปญหาตอการทํางานหรือประสิทธิภาพของลําโพง

หมายเหตุเกี่ยวกับอะแด็ปเตอร AC
•
•
•
•
•

เมื่อตองการตัดการเชื่อมตออะแด็ปเตอร AC ออกจากเตารับที่ผนัง หามดึงที่สายไฟ เมื่อตองการตัดการเชื่อมตอ ใหจับ
ที่ปลั๊กไฟเทานั้น
เมื่อตองการเชื่อมตอหรือตัดการเชื่อมตออะแด็ปเตอร AC ใหปดการทํางานของลําโพงกอน มิฉะนั้น อาจทําใหเกิด
ความผิดปกติได
ใหใชอะแด็ปเตอร AC ที่ใหมาเทานั้น เพื่อปองกันไมใหลําโพงไดรับความเสียหาย หามใชอะแด็ปเตอร AC อื่นๆ
อะแด็ปเตอร AC ที่ใหมาไดรับการผลิตขึ้นสําหรับใชงานกับลําโพงนี้โดยเฉพาะ
ไมสามารถนําไปใชงานกับอุปกรณอื่นได
เครื่องหมาย CE จะมีผลบังคับใชเฉพาะในประเทศที่มีการบังคับใชตามกฎหมายเทานั้น
โดยสวนใหญแลวเปนกลุมประเทศใน EEA (เขตเศรษฐกิจยุโรป)
ขั้วปลั๊ก

อื่นๆ
•
•
•
•
•

•

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงานโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณไรสายของทาน โปรดอางอิงจากคูมือการใชงาน
ที่ใหมากับโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณไรสาย
แมวาทานจะไมไดตั้งใจใชงานลําโพงติดตอกันเปนเวลานาน แตก็ควรชารจแบตเตอรี่ใหเต็มทุกๆ 6 เดือน เพื่อรักษา
ประสิทธิภาพของลําโพง
หากไมไดใชงานลําโพงมาเปนเวลานาน อาจตองใชเวลานานกวาปกติในการชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่มีอุณหภูมิที่สูงจนเกินไป การชารจอาจหยุดลงชั่วขณะ
หากระยะเวลาที่สามารถใชงานลําโพงไดลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาปกติ ใหตรวจสอบอายุการใชงานของแบตเตอรี่
ชนิดชารจใหมได สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดชารจใหมได โปรดเขารับคําปรึกษาจากตัวแทน
จําหนาย Sony ของทานที่อยูใกลที่สุด
หากทานมีขอสงสัยหรือปญหาใดๆ เกี่ยวกับลําโพงนี้ซึ่งไมไดครอบคลุมอยูในคูมือนี้ โปรดเขารับคําปรึกษาจากตัวแทน
จําหนาย Sony ของทานที่อยูใกลที่สุด

ขอมูลทั่วไป
AUDIO IN

ชองตอมินิสเตอริโอแบบ ANALOG ขนาด Φ 3.5 มิลลิเมตร

กําลังไฟ

DC 19.5 โวลต (เมื่อใชอะแด็ปเตอร AC ที่ใหมาเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC 100 โวลต-240 โวลต) หรือใชแบตเตอรี่
ในตัวแบบลิเธียมไอออน

อัตราการใชพลังงาน (เมื่อใชอะแด็ปเตอร AC)

ประมาณ 20 วัตต (ขณะชารจ, ตั้งคาความสวางของหลอดไฟไวที่ระดับสูงสุด)
ประมาณ 6 วัตต (เมื่อการชารจสิ้นสุดลง, ตั้งคาความสวางของหลอดไฟไวที่ระดับสูงสุด)
ประมาณ 1.1 วัตต (เมื่อ BLUETOOTH อยูในโหมดพรอมใชงาน, หลอดไฟปดอยู)
ประมาณ 0.4 วัตต (เมื่ออยูในโหมดพรอมใชงานตามปกติ)

อายุการใชงานของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน (เมื่อเชื่อมตอ BLUETOOTH)
ประมาณ 4 ชั่วโมง*8

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน
ประมาณ 2 ชั่วโมง*8

อุณหภูมิการใชงาน
5 °C ถึง 35 °C

ขนาด (รวมสวนที่ยื่นออกมาและสวนควบคุมตางๆ)
เสนผานศูนยกลาง ประมาณ 82 มิลลิเมตร × 303 มิลลิเมตร

นํ้าหนัก

ประมาณ 920 กรัม (รวมแบตเตอรี่ชนิดชารจใหมได)

อุปกรณเสริมที่ใหมา:

สายไฟ AC (2) / อะแด็ปเตอร AC (1) / ผาสําหรับทําความสะอาด (1)
*8

ระยะเวลาจริงอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับอุณหภูมิแวดลอมและสภาพการใชงาน

รูปแบบและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ

รุนของ iPhone/iPad/iPod ที่รองรับการใชงาน
รุนที่รองรับการใชงาน

BLUETOOTH®

ลําโพงของทานจะมีสายไฟ AC ซึ่งมีปลั๊กตางกัน 2 แบบใหมาดวย เพื่อความปลอดภัยของทาน โปรดใชเฉพาะสายไฟ
ที่ออกแบบมาสําหรับใชงานในประเทศ/ภูมิภาคของทานเทานั้น หามใชสายไฟประเภทอื่น

iPhone 6 Plus



iPhone 6



สายไฟ AC (A): สําหรับลูกคาในประเทศสิงคโปร, มาเลเซีย

iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPad Air 2



iPad mini 3



iPad Air



iPad mini 2



iPad mini



iPad (รุนที่ 4)



iPad (รุนที่ 3)



iPad 2



iPod touch (รุนที่ 5)



iPod touch (รุนที่ 4)



ขาปลั๊กตองเปนแบบหลายตอน

สายไฟ AC (B): สําหรับลูกคาในประเทศไทย
ขาปลั๊กตองเปนแบบเรียบ

มีผลตั้งแตเดือนมิถุนายน 2018

หมายเหตุ

Sony จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือความเสียหายของขอมูลที่บันทึกอยูใน iPhone/iPad/iPod เมื่อใชงาน iPhone/
iPad/iPod ที่เชื่อมตออยูกับระบบนี้

เกี่ยวกับหลอดไฟของแทงแกวอะคริลิก
•

*7

ระยะการทํางานแทจริงอาจแตกตางกันไปตามปจจัยตางๆ เชน สิ่งกีดขวางระหวางอุปกรณ, สนามแมเหล็กรอบๆ
เตาไมโครเวฟ, ไฟฟาสถิต, ความไวในการรับสัญญาณ, ประสิทธิภาพของสายอากาศ, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรม
การใชงานของซอฟตแวร ฯลฯ
โปรไฟลมาตรฐานของ BLUETOOTH จะบงบอกถึงวัตถุประสงคหลักของการสื่อสาร BLUETOOTH ระหวางอุปกรณ
โคเดก: การบีบอัดสัญญาณเสียงและรูปแบบการแปลงสัญญาณ
การเขารหัสเสียงแบบแบงยานความถี่
การเขารหัสเสียงขั้นสูง
LDAC เปนเทคโนโลยีการเขารหัสเสียงสําหรับ “ไฟลเสียงที่มีความละเอียดสูง (Hi-Res)” ที่ไดรับการพัฒนาโดย Sony
ทํางานที่ความเร็ว 990 - 303 กิโลบิตตอวินาที*7 โดยมีอัตราความถี่สุมอยูที่ 96/88.2/48/44.1 กิโลเฮิรตซ
เทคโนโลยีนี้เหมาะกับการเขารหัสที่อัตราความถี่สุมสูงและอัตราบิตสูง ซึ่งชวยใหสามารถสงสัญญาณเนื้อหาที่เปน
ไฟลเสียงความละเอียดสูง (Hi-Res) ไดแมจะดําเนินการผานการเชื่อมตอ BLUETOOTH โดยจะคงคุณภาพของเสียง
ไวใหใกลเคียงกับตนฉบับภายใตสภาวะของเครือขายที่มีความเสถียร นอกจากนี้ ยังใหประสิทธิภาพที่สูงสําหรับการ
เขารหัสที่อัตราความถี่สุมตํ่าและอัตราบิตตํ่า ทําใหสามารถสงสัญญาณเสียงคุณภาพระดับ CD ได แมการเชื่อมตอแบบ
ไรสายจะไมเสถียรก็ตาม
ทํางานที่ความเร็ว 990 - 330 กิโลบิตตอวินาที เมื่ออัตราความถี่สุมอยูที่ 96 กิโลเฮิรตซ หรือ 48 กิโลเฮิรตซ
ทํางานที่ความเร็ว 909 - 303 กิโลบิตตอวินาที เมื่ออัตราความถี่สุมอยูที่ 88.2 กิโลเฮิรตซ หรือ 44.1 กิโลเฮิรตซ

ขอมูลจําเพาะ
สวนของลําโพง
ลําโพง

ทวีตเตอร: ชนิดแทงแกวอะคริลิค
วูฟเฟอร: เสนผานศูนยกลางประมาณ 50 มิลลิเมตร

ประเภทตู

รุนพาสซีพเรดิเอเตอร

คลื่นความถี่

60 เฮิรตซ – 40,000 เฮิรตซ

สวนของเครื่องขยายเสียง
กําลังขับอางอิง

ใชอะแด็ปเตอร AC: 13 วัตต (วูฟเฟอร, ความเพี้ยนของเสียงเทากับ 10%, 1 กิโลเฮิรตซ, 6 Ω)
ใชแบตเตอรี่: 6 วัตต (วูฟเฟอร, ความเพี้ยนของเสียงเทากับ 10%, 1 กิโลเฮิรตซ, 6 Ω)

จํานวนสัญญาณออก

4 ชองสัญญาณ (ทวีตเตอร: 3 ชองสัญญาณ, วูฟเฟอร: 1 ชองสัญญาณ)

