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แอมพลิฟายเออรหูฟงแบบพกพา

คูมือการใชงาน

การเช�อมตอเคร�องเลนเขากับเคร�อง PHA-2A
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เช�อมตอสัญญาณออกดิจิตอลที่รองรับ WALKMAN®/Xperia หรือ iPhone/iPad/iPod
สำหรับรายละเอียดการเช�อมตอเคร�องคอมพิวเตอร โปรดดูที่ “การเช�อมตอเคร�องคอมพิวเตอร”

ขอควรทราบ

Xperia

สัญญาณเขาดิจิตอลที่รองรับ WALKMAN®

Relay จะรวมอยูในวงจรภายในของเคร�อง ดังนั้นจะทำใหเกิดเสียง
เม�อเปลี่ยนเปน relay เม�อเปด/ปดเคร�องและวงจรภายในจะเปลี่ยน
ไปเปนสถานะอ�น

พอรท Xperia/WALKMAN/PC

พอรท Xperia/WALKMAN/PC

Xperia

WALKMAN®
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สายดิจิตอลสำหรับ WALKMAN® (จัดมาให)

PHA-2A

สายดิจิตอลสำหรับ Xperia (จัดมาให)

iPhone/iPad/iPod
©2016 โซนี่ คอรปอเรชั่น
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คูมือการใชงานที่จัดมาให
จะรวมถึงคูมือ 3 เลมดังตอไปนี้

คูมือการใชงาน (ฉบับนี)้

คำแนะนำ Help (คูมือบนเว็บ)

จะแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเช�อมตอเคร�องเขากับอุปกรณและ
การใชงานเบื้องตน

อานคำแนะนำ Help บนเคร�องคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟน
ของทาน เม�อทานตองการทราบถึงวิธีการใชงานเคร�องที่มาก
ขึ้น คำแนะนำ Help ยังมีคำแนะนำการแกไขปญหาเบื้องตน
ซึ่งจะแนะนำวิธีการแกไขปญหา สำหรับปญหาที่ทานอาจจะ
พบเจอ

คำแนะนำอางอิง (เอกสารที่แสดง)

หมุนปุม power/volume ทวนเข็มนาฬ�กา จนกระทั่งไดยินเสียงคลิก
เพ�อปดเคร�อง

การเช�อมตอเคร�องคอมพิวเตอร
1

สำหรับ Windows, ดาวนโหลดและติดตั้งซอฟทแวรไดรฟเวอร
สำหรับบน Windows ที่เคร�องคอมพิวเตอร “ไดรฟเวอรอุปกรณ
USB ของโซนี่” ลงไปยังเคร�องคอมพิวเตอร
(สำหรับเคร�อง Mac ไมจำเปนตองติดตั้งไดรฟเวอร)

ดานหนาเคร�อง

วิธีการใชเข็มขัดซิลิโคน

ทานสามารถยึดอุปกรณที่เช�อมตอติดกับเคร�อง โดยใชเข็มขัดซิลิโคน
(จัดมาให) วางแผนการปองกัน (จัดมาให) ระหวางเคร�องและอุปกรณ
ที่เช�อมตอ เพ�อปองกันการเกิดรอยขีดขวน

ดาวนโหลดและติดตั้งซอฟทแวร Hi-Res Audio Player

การดาวนโหลด “Sony USB Device Driver” และ “Hi-Res Audio Player”
เยี่ยมชมไดที่เว็บไซตตอไปนี้:
http://www.sony-asia.com/support/
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง โปรดดูที่เว็บไซต

1
2

เคร�องคอมพิวเตอร
พอรท Xperia/WALKMAN/PC
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การชารจไฟเคร�อง
1

2

ไฟแสดง CHG POWER จะสวางขึ้นเปนสีแดง
การชารจไฟจะเสร็จสมบูรณภายในเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ไฟ
แสดงจะดับลง เม�อการชารจไฟแบตเตอรี่เสร็จสมบูรณ
หากแบตเตอรี่ชารจไฟอยางไมถูกตอง ไฟแสดง CHG POWER
จะกระพริบเปนสีแดง
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ดานหนาเคร�อง

สำหรับ Mac

คลิกเมนู [Apple] เลือกแถบ [System Preferences], [Sound], [Output], จากนั้นเลือก [PHA-2A] สำหรับ [Select a device for sound output]
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การรับฟงเพลงดวยหูฟง
1

ดานหนาเคร�อง

การชารจไฟแบตเตอรี่จากเตาจายไฟ AC

ทานสามารถใชตัวแปลงไฟ AC USB (5V/1.5A หรือมากกวา,
มีจำหน�ายทั่วไป) เพ�อทำการชารจไฟ WALKMAN® ดวยเคร�องนี้
เช�อมตอ WALKMAN® เขากับเคร�อง โดยใชสายดิจิตอลสำหรับ
WALKMAN® (จัดมาให)
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเช�อมตอ โปรดดูในขั้นตอนที่ 2

การตั้งคาอุปกรณเสียงของเคร�องคอมพิวเตอรของทาน
เช�อมตอหูฟงเขากับเคร�อง

คลิกเมนู [Start] เลือกแถบ [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], [Playback], เลือก [Sony PHA-2A] สำหรับอุปกรณที่ทำการเลน
จากนั้นคลิก [Set default]

สาย Micro-USB (จัดมาให)

ไมสามารถชารจไฟเคร�องได หากเช�อมตอเคร�องคอมพิวเตอร
เขากับพอรท Xperia/WALKMAN/PC ของเคร�อง

คำแนะนำ

สาย Micro-USB (จัดมาให)

สำหรับ Windows 7

เคร�องคอมพิวเตอร

ขอควรทราบ

การชารจไฟจะเสร็จสมบูรณภายในเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
เม�อเช�อมตอเขากับเตาจายไฟ AC โดยใชตัวแปลงไฟ AC USB
(5V/1.5A หรือมากกวา, มีจำหน�ายทั่วไป)
ไมรับประกันการชารจไฟดวยตัวแปลงไฟประเภทอ�น

เคร�องคอมพิวเตอร

กดปุม [Windows] และ [X] แลวคางไว เพ�อแสดงเมนู เลือกแถบ [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], [Playback], เลือก
[Sony PHA-2A] สำหรับอุปกรณที่ทำการเลน จากนั้นคลิก [Set default]

พอรท DC IN 5V / CHARGE
(สำหรับการชารจไฟเทานั้น)
ดานหลังเคร�อง

ดานหลังเคร�อง

ตัวแปลงไฟ AC USB
(มีจำหน�ายทั่วไป)

พอรท DC IN 5V / CHARGE (สำหรับการชารจไฟเทานั้น)

เช�อมตอหูฟงเขากับเคร�อง
ขอควรทราบ

เม�อใชงานหูฟงดวยปลั๊กมินิสเตอริโอแบบ 3 ขามาตรฐาน อยาเช�อมตอสิ่งใดๆ กับชองเสียบหูฟง (Balanced 4.4 mm. standard) มิฉะนั้น จะไมมีเสียง
ออกจากชองเสียบหูฟง (มินิสเตอริโอ)
หากเช�อมตอหูฟงดวยปลั๊กมินิสเตอริโอแบบ 3 ขามาตรฐานเขากับชองเสียบหูฟง (Balanced 4.4 mm. standard) จะไมมีเสียงเกิดขึ้น ใหเช�อมตอหูฟง
เขากับชองเสียบหูฟง (มินิสเตอริโอ)
เพ�อเช�อมตอหูฟงที่รองรับการเช�อมตอ
แบบ Balanced 4.4 mm. standard

ดานหลังเคร�อง

เพ�อเช�อมตอหูฟงดวยปลั๊กมินิสเตอริโอ
แบบ 3 ขามาตรฐาน

ชองเสียบหูฟง (Balanced 4.4 mm. standard)
ชองเสียบหูฟง (มินิสเตอริโอ)

สาย Micro-USB (จัดมาให)
ดานหนาเคร�อง
ปลั๊กแบบ 5 ขามาตรฐานที่สมดุล

L+
LR+
RUnused

ดานหนาเคร�อง

ติดตั้งอุปกรณที่เช�อมตอบนตัวเคร�อง
พันเคร�องและอุปกรณที่เช�อมตอ โดยใชเข็มขัดซิลิโคน
ดวยการวางสวนที่กวางใหอยูดานลางของตัวเคร�อง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใชเข็มขัดซิลิโคนและแผนการปองกัน
โปรดดูคำแนะนำ Help

เช�อมตอเคร�องคอมพิวเตอรเขากับเคร�อง PHA-2A

ตองเช�อมตอ PHA-2A เขากับเคร�องคอมพิวเตอรระบบ Windows ขณะ
กำลังติดตั้งซอฟทแวรไดรฟเวอร
ในกรณีนี้ เช�อมตอเคร�องคอมพิวเตอรระบบ Windows เขากับพอรท Xperia/
WALKMAN/PC ของเคร�องโดยใชสาย micro-USB (จัดมาให)
ไมสามารถใชงานพอรท DC IN 5V / CHARGE สำหรับการเช�อมตอเคร�อง
คอมพิวเตอร เพ�อเลนเพลงได

หมุนปุม power/volume ทวนเข็มนาฬ�กา จนกระทั่ง
ไดยินเสียงคลิกเพ�อปดเคร�อง

เปดเคร�องคอมพิวเตอรของทาน เช�อมตอเขากับ
พอรท DC IN 5V / CHARGE (สำหรับการชารจไฟ
เทานั้น) ของเคร�อง โดยใชสาย micro-USB
(จัดมาให)

ดานหลังเคร�อง

เม�อเช�อมตออุปกรณหลายประเภทเขากับเคร�องพรอมกัน พอรท Xperia/WALKMAN/PC จะมีความสำคัญอันดับแรก
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1

ปรับระดับเสียง

หลังจากใชเคร�อง

สาย USB ที่จัดมาใหพรอมกับ
iPhone/iPad/iPod

ขอควรทราบ

เว็บไซต URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-2a/h_zz/
รหัสสองมิติ:

จะแนะนำถึงขอควรระวังและขอมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ

iPhone
iPad
iPod

ดานหลังเคร�อง

เลนอุปกรณเสียงที่เช�อมตอ

ปรับระดับเสียงดวยปุม power/volume
เม�อระดับเสียงต่ำ: ใหปดเคร�อง ตั้งคาสวิทช GAIN ที่เลือกไวที่
HIGH จากนั้นเปดเคร�อง สวิทช GAIN ที่เลือก
เพ�อเปลี่ยนระดับเสียงสูงสุด การปรับระดับเสียงจะมี 3 ระดับ
(LOW, NORMAL และ HIGH) ในการใชงานปกติ การตั้งคาควร
จะตั้งไวที่ NORMAL

พอรท iPhone/iPad/iPod

D-633-100-11(1)

ดานหนาเคร�อง

เม�อกำลังเลนขอมูลในรูปแบบเสียงที่มีความละเอียดสูงบนเคร�องคอมพิวเตอรของทานดวยซอฟทแวร “Hi-Res Audio Player”
สำหรับรายละเอียดของการติดตั้ง “Hi-Res Audio Player” เยี่ยมชมไดที่เว็บไซตตอไปนี้
http://www.sony-asia.com/support/

ดานหลังเคร�อง

ดานหลังเคร�อง

หมุนปุม power/volume ตามเข็มนาฬ�กา เพ�อเปดเคร�อง
หมุนปุมมากขึ้นเพ�อปรับระดับเสียง
ไฟแสดง CHG POWER จะกระพริบหลายครั้ง แลวจากนั้นจะสวางขึ้น

TM

