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Listening to Music from Your
Smartphone or Other Device via a
BLUETOOTH Connection
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Disconnecting by using One-touch
Touch the N marked area with the device again.

Confirm that the network indicator (white) lights.
The Wi-Fi connection is complete.

If you cannot establish a connection
• Move the BLUETOOTH device slowly over the N marked area.
• If the BLUETOOTH device is in a case, remove it from the case.

Connecting with BLUETOOTH
devices

Operating Instructions
Glass Sound Speaker
LSPX-S2

A

Press and hold the BLUETOOTH/
button for about 2 seconds.

B

First, do the procedure in “Connecting with BLUETOOTH Devices”
to connect to a BLUETOOTH device.
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Adjust the volume by pressing the
(volume) buttons.

PAIRING

/

Once again, press and hold the  (on/standby) button for about
2 seconds.

• The details of services offered by Spotify may differ, depending on your
country or region.
• Specifications for the app and screen designs are subject to change without
prior notice.

Start playing music on the BLUETOOTH device
and adjust the volume.

Pairing and connecting with a
BLUETOOTH device

You can operate a BLUETOOTH device to pair it with the unit.

1

1

Turning Off the Candle Light Mode

1

Press and hold the buttons for rapid adjustments.

Using your smartphone to connect to
a Wi-Fi network

Install Sony | Music Center on your smartphone.

Using Push & Play to Enjoy Music
from an Online Music Distribution
Service (Spotify)
After using the Spotify Connect function or registering your favorite
music, you can enjoy music by simply pressing the (Push & Play)
button, even if the unit is not on.

1

Search for “Sony Music Center” using either
Google Play™ (Play Store) or the App Store.

The

The unit will make a sound to indicate that pairing mode has
been entered.

2

4-748-323-61(1)

Having fun with your speaker

Hint
If sound is interrupted, or if static is apparent, the unit may be experiencing
interference.
Either move the unit to a different location or bring the BLUETOOTH device closer
to the unit.

Using a BLUETOOTH®
connection
You can enjoy music on your
smartphone via a BLUETOOTH
connection.

2

After reaching step 3 of “Enjoying an Online
Music Distribution Service (Spotify)”, press the
(Push & Play) button.

Listening to music using 2 speakers
(Speaker Add function)

Search for the unit from the BLUETOOTH device
and select [LSPX-S2].
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For detailed instructions, refer to the Help Guide.

While the candle light mode is on, press the
(illumination LED) +/– buttons to select the
intensity you like the most from the 2 types.

Using a Wi-Fi connection
You can have fun using
Push & Play and an online
music distribution service via a
Wi-Fi connection.

LSPX-S2

Using the Sleep Timer

For details, refer to “Troubleshooting” in the Help Guide.
You may also be able to solve problems by charging the unit.

A sound will indicate that the Sleep Timer has been set, and the power
will automatically turn off after 60 minutes.

Charging the Unit
If the power does not turn on or you have not used the unit for a long
time, securely connect the supplied micro USB cable and the supplied
USB AC adaptor to the DC IN 5 V jack, plug the USB AC adaptor into a
wall outlet, and then charge the unit at least 1 hour before turning on
the power.
Except in some cases, you cannot charge the unit by connecting the
unit to the USB terminal of a computer.

Auto Standby Function
Connect your smartphone with the unit via
BLUETOOTH wireless technology.
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Adjust the volume by pressing the
(volume) buttons.

/

Press and hold the buttons for rapid adjustments.
You can also use Spotify to adjust the volume.

Follow the on-screen instructions on
Sony | Music Center to connect to Wi-Fi.

Canceling the Sleep Timer
Press the TIMER/ WPS button again. A sound will indicate that the
Sleep Timer has been canceled.
Hint
You can also use Sony | Music Center to set the duration of the timer.

Listening to Music from an External
Device

3

Listening to a Music Distribution
Service (Spotify) Online via a Wi-Fi
Connection

B

(Select either procedure  or .)

Connecting with a BLUETOOTH device
by using One-touch (NFC)

A

Even when the unit is turned off, you can pair and connect by simply
touching your smartphone to the unit.

1

Unlock the screen of your BLUETOOTH device
and touch it to the N marked area on the bottom
of the unit.

1
2

Connecting to Wi-Fi through a Wi-Fi
router that has a Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) button

Enjoying an Online Music
Distribution Service (Spotify)
You can play music through the unit from an online music distribution
service (Spotify). You must install the Spotify app on your smartphone
and complete the membership registration to use your smartphone to
enjoy Spotify (Spotify Connect function).

1
Place the unit near the Wi-Fi router, and then
turn on the unit.

Navigate Sony | Music Center and select the
music to play back when you use Push & Play.
You can select from the following.
• Last played music (default setting)
• Recommend by the Glass sound speaker
• Favorite music

Connecting to a Wi-Fi Network

Hint
If the indicator stops flashing in the middle of the operation, start again
from step 1.

When using the unit for the first time, be sure to charge it for at least
1 hour.

When you start to charge the unit for the first time after
purchase, the unit automatically turns on and the  (on/
standby) indicator (white) slowly flashes.
When charging is complete, the  (on/standby) indicator (white)
lights.

1

Confirm that the network indicator (white) lights.

The BLUETOOTH indicator (white) also lights.

Charging

Connect the supplied micro USB cable and the
supplied USB AC adaptor to the DC IN 5 V jack,
and then plug the AC power cord (mains lead)
into a wall outlet.

Listen for the sound that indicates pairing was
successful.
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Press and hold the unit's TIMER/ WPS button
for about 2 seconds until you hear beeping.

Connect the unit to a Wi-Fi network.

Start Spotify, which is installed on the
smartphone, tablet, or computer connected to
the same Wi-Fi as the unit.
For details about Spotify, access the following website.
www.Spotify.com/connect

3

Registering to Your Favorite Music
While playing back music, press the (Push & Play) button for about
2 seconds.
You will hear a notification sound when the registration is complete.
The (Push & Play) indicator (white) stays lit after flashing several
times.

Connect a portable audio device, or similar
device, to the AUDIO IN jack.
Use a commercially available connection cord (stereo mini 
stereo mini, no resistance).
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Start playback on the connected device.

Hint
To output music from a BLUETOOTH device with the connection cord still in the
AUDIO IN jack, either press the BLUETOOTH/ PAIRING button on the bottom of
the unit or use Sony | Music Center to switch the BLUETOOTH device to the one
you want to use for playback.
If the volume is low, adjust the volume for both the unit and the connected audio
device.

 sing Sony | Music Center to Do
U
Detailed Settings
Sony | Music Center is an app for operating Sony audio devices
compatible with Sony | Music Center from your smartphone.

Various Functions
Adjusting the Brightness of the
Illumination LED
Press the

(illumination LED) +/– buttons.

Press and hold a button for rapid adjustments.

•
•
•
•
•

Checking the Wi-Fi Connection’s Settings
If the (Push & Play) indicator flashes in red and an error alert sounds
when you press the (Push & Play) button, consider the following
situations.
• You have never used the Spotify Connect function before.
• The unit is not connected to Wi-Fi.
Follow the procedure under “Connecting to a Wi-Fi Network” and do
the settings again.

Playing Music Using a BLUETOOTH Connection After
You Have Played Music Using a Wi-Fi Connection
Make sure that the BLUETOOTH indicator on the bottom of this unit is
not turned off.
If the BLUETOOTH indicator is turned off, press the BLUETOOTH/
PAIRING button on the bottom of the unit and confirm that the
BLUETOOTH indicator lights.

Resetting the Unit
When the unit is not working properly, resetting it may resolve some
issues. To reset the unit, use a pointed object, such as a pin, to press
the RESET button.
While the USB AC adaptor is not connected, press the RESET button,
and then press the  (on/standby) button for at least 3 seconds to
turn on the unit.

Settings for the Wireless Multi-Room function
Settings for the Wireless Stereo function
Settings for the Speaker Add function
Settings for the BASS BOOST function
Settings for Network Standby

How to Download

Restarting the Unit

Search for “Sony Music Center” in Google Play (Play Store) or the
App Store, and download.
For details, refer to the help page for Sony | Music Center.

If the unit’s  (on/standby) indicator is flashing red, the unit is in
protect mode. Wait a while, and then press the  (on/standby) button
again to turn on the power.
If the problem persists, even after turning on the power again, contact
your nearest Sony dealer.

http://www.sony.net/smcqa/

Start playing music, and then select [Devices
Available].

When about 15 minutes have passed under the following conditions,
the unit automatically turns off. This is not a malfunction. The Auto
Standby function is set to on at the time of purchase. You can switch
the Auto Standby function on and off from the settings menu in
Sony | Music Center.
• The unit is not in use.
• Music (audio) is not being played back by a device connected via
BLUETOOTH wireless technology.
• The music (audio) of an audio device connected to the AUDIO IN jack
is not playing back, or the music (audio) output of an audio device is
remarkably weak.

Features That Use Sony | Music Center Other Than
Those Introduced in This Document

Initializing the Unit

Hint
• If you start to charge the unit while it is off, the  (on/standby) indicator
(orange) lights. When charging is complete, the indicator turns off.
• When the rechargeable battery is running low, the  (on/standby) indicator
(red) flashes and an alert sounds to let you know that the rechargeable battery
is running low. After a short while, the unit automatically turns off.
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Follow the on-screen instructions to connect the
device, and then listen for the sound that
indicates pairing was successful.
The BLUETOOTH indicator (white) also lights.

Turning the Power On/Off

1

Troubleshooting

Press the TIMER/ WPS button.

(Push & Play) indicator (white) lights.

The Wi-Fi connection is complete.

3

1

5

http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s2/h_zz/

Note

Some wireless LAN routers have multiple SSIDs.
Set your smartphone and the unit to the same SSID.
Now you can play back the music that is on the BLUETOOTH device.
To enjoy an online music distribution service while connected to Wi-Fi,
refer to “Listening to a Music Distribution Service (Spotify) Online via a
Wi-Fi Connection.”

Refer to the Help Guide for more easy-to-understand troubleshooting
tips. Use a computer or smartphone to access it.

You cannot set the brightness of the illumination LED while the unit is in the
candle light mode, even if you use Sony | Music Center or press the unit's
(illumination LED) +/– buttons. Turn off the candle light mode first, and then set
the brightness of the illumination LED.

Connect your smartphone to the wireless LAN
router.

Do the procedure in “Connecting with BLUETOOTH Devices” to
connect to a BLUETOOTH device.

4

Help Guide Information

Choosing the Intensity of the
Candle Light Mode

Note

Listening to Music

(Select how to connect from pairing type  or . Subsequent
devices are paired the same way.)

Hint
• If sound is interrupted, or if static is apparent, the unit may be experiencing
interference or the signal may be weak.
• Check that the unit is not surrounded by metal.
• Also, keep the unit away from microwave ovens, other Wi-Fi devices, or any
similar devices.

Press the  (on/standby) button.
The  (on/standby) indicator (white) slowly flashes.

4
3

Press the Wi-Fi router's Wi-Fi Protected Setup™
(WPS) button within 90 seconds.

Select [LSPX-S2] and listen to the music from the
unit.
When the Spotify Connect function is enabled, the connection
icon (
) lights green.
When the connection is complete, the network indicator on the
bottom of the unit lights green.

Note

Enjoying the Candle Light Mode
Press and hold the  (on/standby) button for about
2 seconds while the speaker is on.
You can set the illumination LED so that it shines and glimmers like a
candle’s light.

The operations that Sony | Music Center can perform vary depending on the
audio device. Specifications for the app are subject to change without prior
notice.

If you have checked all of the relevant items in “Troubleshooting” and
the unit still does not operate normally, or if setup failed, initialize the
unit to return it to its defaults.
While the unit is on, press and hold the unit’s  (on/standby) button
and
(volume) button at the same time for at least 4 seconds to
initialize the unit.
Initialization requires tens of seconds. When initialization is complete,
the unit’s  (on/standby) indicator and the illumination LED light, and
the power stays on.
Since all of the BLUETOOTH pairing information and network settings
are deleted when you initialize the unit, you must do all of the settings
again.
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การฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนของท่านหรือ
อุปกรณ์อื่นผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

การตัดการเชื่อมต่อด้วย One-touch
่ งหมาย N อีกครัง้
น�ำอุปกรณ์มาสัมผัสบริเวณเครือ

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)

A

LSPX-S2

การจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์
BLUETOOTH

กดปุ่ ม BLUETOOTH/
2 วินาที

การเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์

ของท่าน

B

/

(ระดับเสียง)

1

กดปุ่ มค้างไว้เพื่อปรับตั้งอย่างรวดเร็ว

่ งจะส่งเสียงแจ้งว่าได้เข้าสู่โหมดจับคู่แล้ว
เครือ

่ ง
• ตรวจสอบว่าไม่มีโลหะล้อมรอบเครือ

• ข้อมูลจ�ำเพาะของแอพอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เริม
่ เล่นเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับ
เสียง

ปรับระดับเสียงด้วยการกดปุ่ม

เช่นเดิม กดปุ่ ม  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

หรือสัญญาณอาจอ่อน

หมายเหตุ

การฟังเพลง

2

่ งอาจก�ำลังถูกรบกวน
• หากเสียงถูกขัดจังหวะหรือหากมีเสียงคลื่นรบกวนอย่างชัดเจน เครือ

• รายละเอียดของบริการที่ Spotify น�ำเสนออาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

ขั้นแรก ท�ำตามขั้นตอนใน “การเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH” เพื่อเชื่อม
ต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH

PAIRING ค้างไว้อย่างน้อย

การปิ ดโหมดแสงเทียน

การใช้สมาร์ทโฟนของท่านเชื่อมต่อเครือ
ข่าย Wi-Fi

ติดตั้ง Sony | Music Center ในสมาร์ทโฟนของท่าน

การใช้ Push & Play เพื่อเล่นเพลงผ่าน
บริการเผยแพร่เพลงออนไลน์ (Spotify)
หลังจากใช้ฟังก์ชัน Spotify Connect หรือลงทะเบียน เพลงโปรดของท่าน ท่าน
่ งจะไม่
สามารถสนุกกับการฟังเพลงได้ เพียงกดปุ่ ม (Push & Play) แม้ว่าเครือ
ได้เปิ ดอยู่

1

ค้นหา “Sony Music Center” ใน Google Play™
(Play Store) หรือ App Store

หลังจากไปถึงขั้นตอนที่ 3 ของ “เพลิดเพลินกับบริการ
เผยแพร่เพลงออนไลน์ (Spotify)” แล้ว โปรดกดปุ่ ม
(Push & Play)
ไฟแสดงสถานะ

2

สนุกสนานไปกับล�ำโพงของท่าน
วิธีใช้การเชื่อมต่อ
BLUETOOTH®
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการฟัง
เพลงในสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน
การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

3

ข้อแนะน�ำ

2

่ งอาจก�ำลังถูกรบกวน
หากเสียงถูกขัดจังหวะหรือหากมีเสียงคลื่นรบกวนอย่างชัดเจน เครือ

ค้นหาชื่อล�ำโพงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และเลือก
[LSPX-S2]

่ งไปยังต�ำแหน่งอื่นหรือน�ำอุปกรณ์ BLUETOOTH ไปใกล้กับเครือ
่ งมากขึ้น
ย้ายเครือ

การฟังเพลงจากล�ำโพง 2 ตัว (ฟังก์ชั่น
Speaker Add)
ส�ำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูคู่มือช่วยเหลือ

4

LSPX-S2

3

ฟังเสียงที่บ่งบอกว่าการจับคู่ส�ำเร็จแล้ว
ข้อแนะน�ำ
หากไฟแสดงสถานะหยุดกะพริบระหว่างการท�ำงาน ให้เริม
่ ใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1

1

ต่อสายไมโคร USB ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์และอะ
แด็ปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ เข้า
กับช่องเสียบ DC IN 5 V จากนั้นจึงเสียบสายไฟ AC เข้า
กับเต้าเสียบที่ผนัง
่ งเป็ นครัง้ แรกหลังจากที่ซื้อ เครือ
่ งจะเปิ ดโดย
เมื่อท่านเริม
่ ชาร์จเครือ
อัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะ  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) (สีขาว) จะกะพริบช้า ๆ
เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงสถานะ  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) (สีขาว)
จะติดสว่าง

B

A

่ งจะปิ ด แต่ท่านก็ยังสามารถจับคู่และเชื่อมต่อได้ เพียงแตะสมาร์ทโฟน
แม้ว่าเครือ
่ ง
เข้ากับเครือ

1

ปลดล็อกหน้าจอบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน
่ งหมาย N ที่ด้าน
และน�ำอุปกรณ์มาสัมผัสบริเวณเครือ
่ ง
ล่างของเครือ

1
2

การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ผ่านเราเตอร์ Wi-Fi
ที่มีป่ ม
ุ Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

่ งไว้ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi แล้วเปิ ดเครือ
่ ง
วางเครือ

กดปุ่ ม TIMER/ WPS ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีจน
กระทั่งได้ยินเสียงบี๊บ

เพลิดเพลินกับบริการเผยแพร่เพลง
ออนไลน์ (Spotify)
ท่านสามารถเล่นเพลงผ่านล�ำโพงได้จากบริการเผยแพร่เพลงออนไลน์ (Spotify)
ท่านต้องติดตั้งแอพ Spotify ในสมาร์ทโฟนของท่านและลงทะเบียนสมาชิกให้
เสร็จสมบูรณ์ จึงจะสามารถใช้สมาร์ทโฟนของท่านเพลิดเพลินไปกับ Spotify
(ฟังก์ช่น
ั Spotify Connect)

1
2

เชื่อมต่อล�ำโพงกับเครือข่าย Wi-Fi

เริม
่ ใช้ Spotify ที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เดียวกันกับล�ำโพง
ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Spotify โปรดไปที่เว็บไซต์น้ี
www.Spotify.com/connect

ข้อแนะน�ำ
่ งในขณะที่เครือ
่ งปิ ดอยู่ ไฟแสดงสถานะ  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) (สี
• หากท่านเริม
่ ชาร์จเครือ
ส้ม) จะติดสว่าง เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงสถานะจะดับลง

่ บบชาร์จไฟได้เหลือน้อย ไฟแสดงสถานะ  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) (สีแดง) จะ
• เมื่อแบตเตอรีแ
่ บบชาร์จไฟได้ใกล้หมดแล้ว หลังจาก
กะพริบ เสียงเตือนจะแจ้งให้ท่านทราบว่าแบตเตอรีแ

่ งจะปิ ดโดยอัตโนมัติ
นัน
่ นึ่ง เครือ
้ ครูห

่ ง
การเปิ ด/ปิ ดเครือ

1

2

ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ แล้ว
ฟังเสียงที่ระบุว่าการจับคู่สำ� เร็จแล้ว
ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH (สีขาว) จะติดสว่างเช่นกัน

3

กดปุ่ ม Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ของเราเตอร์
Wi-Fi ภายใน 90 วินาที

ปรับระดับเสียงด้วยการกดปุ่ ม

/

(ระดับเสียง)

กดปุ่ มค้างไว้เพื่อปรับตั้งอย่างรวดเร็ว
ท่านยังสามารถใช้ Spotify เพื่อปรับระดับเสียง

Sony | Music Center หรือกดปุ่ ม

(หลอดไฟ LED) +/– ก็ตาม ปิ ดโหมดแสงเทียนก่อน

จากนั้นตั้งค่าความสว่างของหลอดไฟ LED

การใช้ตัวตั้งเวลาปิ ด
การแก้ไขปัญหา

กดปุ่ ม TIMER/ WPS
่ งจะปิ ดการ
เสียงสัญญาณจะเป็ นการระบุว่าตัวตั้งเวลาปิ ดได้ถูกตั้งค่าแล้ว เครือ
ท�ำงานเองโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป 60 นาที

3

เริม
่ เล่นเพลง แล้วเลือก [Devices Available]

4

เลือก [LSPX-S2] แล้วฟังเพลงจากล�ำโพง
เมื่อเปิ ดใช้งานฟังก์ชั่น Spotify Connect ไอคอนการเชื่อมต่อ (
) จะ
สว่างเป็ นสีเขียว
่ งจะสว่าง
เมื่อเชื่อมต่อส�ำเร็จ ไฟแสดงสถานะเครือข่ายที่ด้านล่างของเครือ
เป็ นสีเขียว

ส�ำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดู “การแก้ไขปัญหา” ในคู่มือช่วยเหลือ
่ ง
ท่านอาจแก้ไขปัญหาได้ด้วยการชาร์จเครือ

่ ง
การชาร์จเครือ
่ งไม่เปิ ดท�ำงาน หรือท่านไม่ได้ใช้งานเครือ
่ งเป็ นเวลานาน ให้ต่อสาย
หากเครือ
ไมโคร USB ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์และอะแด็ปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่ให้
มาพร้อมกับอุปกรณ์ เข้ากับช่องเสียบ DC IN 5 V โดยเสียบให้แน่น เสียบอะ
่ งอย่างน้อย
แด็ปเตอร์ AC พอร์ต USB เข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง จากนั้นชาร์จเครือ
่ ง
1 ชั่วโมงก่อนเปิ ดเครือ

การยกเลิกการท�ำงานของตัวตั้งเวลาปิ ด
กดปุ่ ม TIMER/ WPS อีกครัง้ เสียงสัญญาณจะเป็ นการระบุว่าตัวตั้งเวลาปิ ดได้
ถูกยกเลิกการท�ำงานแล้ว
ข้อแนะน�ำ
ท่านสามารถใช้ Sony | Music Center เพื่อตั้งระยะเวลาของตัวตั้งเวลาปิ ด

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอก

1
3

น�ำทางด้วย Sony | Music Center และเลือกเพลงที่
ต้องการจะเล่นเมื่อท่านใช้ Push & Play
ท่านสามารถเลือกได้จากรายการต่อไปนี้
• เพลงที่เล่นล่าสุด (การตัง้ ค่าเริม
่ ต้น)
• แนะน�ำโดย Glass Sound Speaker (ล�ำโพงแก้ว)
• เพลงโปรด

(เลือกขั้นตอน  หรือ )

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ด้วย
One-touch (NFC)

2

ตรวจดูว่าไฟแสดงสถานะเครือข่าย (สีขาว) ติดสว่าง

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

่ งเป็ นครัง้ แรก โปรดชาร์จอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
เมื่อใช้งานเครือ

http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s2/h_zz/

ฟังก์ช่น
ั สแตนด์บายอัตโนมัติ

ท�ำตามค�ำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอใน
Sony | Music Center เพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi

การฟังเพลงจากบริการเผยแพร่เพลง
(Spotify) ออนไลน์ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi

โปรดดูคู่มือช่วยเหลือเพื่อท�ำความเข้าใจกับค�ำแนะน�ำในการแก้ไขปัญหาได้ง่าย
ขึ้น ใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนในการเข้าใช้งานคู่มือดังกล่าว

่ งอยู่ในโหมดแสงเทียน แม้ว่าท่านจะใช้
ท่านไม่สามารถตั้งค่าหลอดไฟ LED ได้ในขณะที่เครือ

่ งมี SSID หลายตัว
เราเตอร์ LAN ไร้สายบางเครือ
ตั้งค่าสมาร์ทโฟนของท่านและล�ำโพงให้เป็ น SSID เดียวกัน

5

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือ

หมายเหตุ

(Push & Play) (สีขาว) จะสว่างขึ้น

เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของท่านกับล�ำโพงผ่านเทคโนโลยี
ไร้สาย BLUETOOTH

การเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์

ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH (สีขาว) จะติดสว่างเช่นกัน

การชาร์จ

ตอนนี้ท่านสามารถเล่นเพลงที่อยู่บนอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้แล้ว
หากต้องการเพลิดเพลินกับบริการเผยแพร่เพลงออนไลน์ในขณะที่เชื่อมต่อกับ
Wi-Fi โปรดดูท่ี “การฟังเพลงจากบริการเผยแพร่เพลง (Spotify) ออนไลน์ผ่าน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi”

ในขณะที่โหมดแสงเทียนเปิ ดอยู่ ให้กดปุ่ ม (หลอดไฟ
LED) +/– เพื่อเลือกความเข้มที่ท่านชอบมากที่สุดจาก
2 ประเภท

เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของท่านกับเราเตอร์ LAN ไร้สาย

ท�ำตามขั้นตอนใน “การเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH” เพื่อเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ BLUETOOTH

วิธีใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi
ท่านสามารถสนุกสนานไปกับการ
ใช้ Push & Play และบริการเผย
แพร่เพลงออนไลน์ผ่านการเชื่อม
ต่อ Wi-Fi

การเลือกความเข้มของโหมดแสงเทียน

คล้ายคลึงกัน

• หากอุปกรณ์ BLUETOOTH อยู่ในเคส ให้น�ำอุปกรณ์ออกจากเคส

1

ข้อแนะน�ำ

่ งให้ห่างจากเตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ Wi-Fi อื่น ๆ หรืออุปกรณ์อ่น
• นอกจากนี้ วางเครือ
ื ที่

่ งหมาย N
• ค่อย ๆ เลื่อนอุปกรณ์ BLUETOOTH เหนือบริเวณเครือ

ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อจับคู่กับล�ำโพง

1

ตรวจดูว่าไฟแสดงสถานะเครือข่าย (สีขาว) ติดสว่าง

หากท่านไม่สามารถท�ำการเชื่อมต่อได้

(เลือกวิธีเชื่อมต่อจากการจับคู่ประเภท  หรือ  อุปกรณ์ที่ตามมาภายหลังจะ
ถูกจับคู่ในลักษณะเดียวกัน)

คู่มือการใช้งาน

4

ลงทะเบียนเป็ นเพลงโปรดของท่าน
ขณะเล่นเพลง ให้กดปุ่ ม (Push & Play) ประมาณ 2 วินาที
ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนเมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ไฟแสดงสถานะ (Push & Play) (สีขาว) จะติดสว่างหลังจากกะพริบหลายครัง้

ฟังก์ชั่นต่าง ๆ
การปรับความสว่างของหลอดไฟ LED
กดปุ่ ม

(หลอดไฟ LED) +/–

กดปุ่ มค้างไว้เพื่อปรับตั้งอย่างรวดเร็ว

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงพกพาหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันเข้า
กับช่องเสียบ AUDIO IN
ใช้สายเชื่อมต่อที่มีวางจ�ำหน่ายทั่วไป (สเตอริโอมินิ  สเตอริโอมินิ แบบ
ไม่มีตัวต้านทาน)

2

เริม
่ การเล่นบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ข้อแนะน�ำ
หากต้องการส่งออกเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ยังมีสายเชื่อมต่ออยู่ในช่องเสียบ
AUDIO IN ให้กดปุ่ ม BLUETOOTH/

PAIRING ที่ด้านล่างของ

่ ง หรือใช้ Sony | Music Center เพื่อสลับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็ นอุปกรณ์ที่ท่าน
เครือ
ต้องการใช้เล่น

หากระดับเสียงเบา ให้ปรับระดับเสียงของทั้งล�ำโพงและอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อ

 ารใช้ Sony | Music Center เพื่อตั้งค่า
ก
โดยละเอียด
Sony | Music Center เป็ นแอพส�ำหรับการใช้งานอุปกรณ์เสียงของ Sony ที่
รองรับ Sony | Music Center จากสมาร์ทโฟนของท่าน

่ งจะปิ ดโดย
เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 15 นาทีภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ เครือ
่ งได้รบ
อัตโนมัติ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ หลังจากที่ซ้อ
ื ครัง้ แรก เครือ
ั การตั้งค่าให้
เปิ ดใช้ฟังก์ชั่นสแตนด์บายอัตโนมัติ ท่านสามารถเปิ ดและปิ ดฟังก์ชั่นสแตนด์บาย
อัตโนมัติได้จากเมนูการตั้งค่าใน Sony | Music Center
่ ง
• ไม่ได้ก�ำลังใช้งานเครือ
• ไม่ได้ก�ำลังเล่นเพลง (เสียง) ด้วยอุปกรณ์ท่เี ชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สาย
BLUETOOTH
• เพลง (เสียง) ของอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUDIO IN ไม่เล่น หรือ
การส่งเสียงเพลง (เสียง) ของอุปกรณ์เสียงอ่อนอย่างผิดปกติ

การตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi
หากสัญลักษณ์ (Push & Play) กะพริบเป็ นสีแดงและเสียงเตือนความผิดปกติ
ดังขึ้นเมื่อท่านกดปุ่ ม (Push & Play) ให้พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้
• ท่านไม่เคยใช้ฟังก์ชั่น Spotify Connect มาก่อน
่ งไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi
• เครือ
ท�ำตามขั้นตอนในหัวข้อ “การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi” และท�ำการตั้งค่าอีก
ครัง้

เล่นเพลงโดยใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH หลังจากที่ท่าน
เล่นเพลงโดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi
่ งไม่ได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH ที่ด้านล่างของเครือ
ปิ ดอยู่
หากไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH ปิ ดอยู่ ให้กดปุ่ม BLUETOOTH/ PAIRING
่ ง ตรวจดูว่าไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH ติดสว่าง
ที่ด้านล่างของเครือ

่ ง
การรีเซ็ตเครือ
่ งไม่สามารถท�ำงานได้ตามปกติ การรีเซ็ตเครือ
่ งอาจสามารถแก้ไขปัญหา
เมื่อเครือ
่ ง ให้ใช้วัตถุปลายแหลม เช่น เข็มหมุด กดลงที่ปุ่ม
ได้ หากต้องการรีเซ็ตเครือ
RESET
่ ง ให้กดปุ่ ม
ในขณะที่อะแด็ปเตอร์ AC พอร์ต USB ไม่ได้ก�ำลังต่ออยู่กับเครือ
RESET แล้วกดปุ่ ม  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) เป็ นเวลาอย่างน้อย 3 วินาทีเพื่อเปิ ด
่ ง
เครือ

คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ใช้ได้ใน Sony | Music Center นอกเหนือ
จากที่แนะน�ำในเอกสารนี้
• การตั้งค่าฟังก์ช่น
ั Wireless Multi-Room
• การตั้งค่าฟังก์ช่น
ั Wireless Stereo
• การตั้งค่าฟังก์ช่น
ั Speaker Add
• การตั้งค่าฟังก์ช่น
ั เพิ่มเสียงเบส

• การตั้งค่าเครือข่ายสแตนด์บาย

วิธีการดาวน์โหลด
ค้นหา “Sony Music Center” ใน Google Play (Play Store) หรือ App Store
และท�ำการดาวน์โหลด
ส�ำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูหน้าช่วยเหลือของ Sony | Music Center

http://www.sony.net/smcqa/

่ ง
การรีสตาร์ทเครือ
่ ง
หากไฟแสดงสถานะ  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) กะพริบเป็ นสีแดง แสดงว่าเครือ
อยู่ในโหมดป้ องกัน รอสักครูแ
่ ล้วกดปุ่ม  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) อีกครัง้ เพื่อเปิ ด
่ ง
เครือ
่ งอีกครัง้ แล้วก็ตาม ให้ติดต่อตัวแทน
หากปัญหายังคงอยู่แม้ว่าจะเปิ ดเครือ
จ�ำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

่ งเป็ นค่าเริม
การคืนค่าเครือ
่ ต้น

เพลิดเพลินกับโหมดแสงเทียน

กดปุ่ ม  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน)

่ ง
กดปุ่ ม  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) ค้างไว้ 2 วินาทีขณะที่เครือ
เปิ ดอยู่

ไฟแสดงสถานะ  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) (สีขาว) จะกะพริบช้า ๆ

ท่านสามารถตั้งค่าหลอดไฟ LED เพื่อให้แสงส่องสลัวลางเหมือนแสงเทียน

หมายเหตุ
การท�ำงานที่ Sony | Music Center สามารถท�ำได้อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์เสียงที่ใช้
ข้อมูลจ�ำเพาะของแอพอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

หากท่านได้ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน “การแก้ไขปัญหา” แล้ว แต่
่ งยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือหากการตั้งค่าล้มเหลว ให้คืนค่า
เครือ
่ งเป็ นค่าเริม
เครือ
่ ต้น
่ งเปิ ดอยู่ ให้กดปุ่ ม  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) และกดปุ่ ม
(ระดับ
ขณะที่เครือ
่ งเป็ นค่าเริม
เสียง) พร้อมกันเป็ นเวลาอย่างน้อย 4 วินาทีเพื่อคืนค่าเครือ
่ ต้น
่ งเป็ นค่าเริม
่ งเสร็จ
การคืนค่าเครือ
่ ต้นใช้เวลาสิบวินาที เมื่อการคืนค่าเครือ
่ งจะเปิ ด
สมบูรณ์ ไฟแสดงสถานะ  (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) ไฟ LED และ เครือ
เนื่องจากข้อมูลการจับคู่ BLUETOOTH และการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดจะถูกลบ
่ งเป็ นค่าเริม
เมื่อท่านคืนค่าเครือ
่ ต้น ท่านจึงต้องท�ำการตั้งค่าทั้งหมดอีกครัง้
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