ขอควรทราบสำหรับการใช Walkman
ขอควรทราบสำหรับแบตเตอรี่

คูมือการใชงาน

D-647-100-11(1)

•

เพ�อปองกันการเส�อมสภาพของแบตเตอรี่ ควรชารจแบตเตอรี่อยางนอยหนึ่งครั้ง
เปนประจำทุกหกเดือน

กฎระเบียบและขอมูล

ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและเคร�องหมายการคา
•

การฟอรแมทการด microSD

ควรอานคูมือการใชงานสำหรับการด microSD ในคำแนะนำ Help บนอินเทอรเน็ต
กอนทำการจัดเก็บขอมูลลงในการด microSD (ไมไดจัดมาให)

การใชงานเสียงที่เปนไปตามขอกำหนดของยุโรปและเกาหลี
•
•
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สำหรับลูกคาในทวีปยุโรป
สำหรับลูกคาประเทศเกาหลี (รุนที่จัดมาใหกับหูฟง)
จะมีเสียงเตือน (บีฟ) และขอความการเตือน [Check the volume level.] ขึ้น
เพ�อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับหูของทาน ขอความนี้จะเกิดขึ้นในระดับเสียงที่เปน
อันตรายตอหู ทานสามารถยกเลิกเสียงเตือนและการเตือนไดดวยการสัมผัส [OK]
บนกลองขอความการเตือน

ขอควรทราบ
•
•
•

ทานสามารถลดระดับเสียงไดหลังจากยกเลิกเสียงเตือนและการเตือน
หลังจากตั้งคาการเตือน เสียงเตือนและการเตือนจะดังขึ้นทุกๆ 20 ชั่วโมงซึ่งระดับเสียง
ที่ตั้งคาไวมาถึงระดับเสียงที่เปนอันตรายตอหูของทาน เม�อกรณีนี้เกิดขึ้น ระดับเสียงจะลดลงโดย
อัตโนมัติ
หากทานปดเคร�อง Walkman หลังจากที่ทานเลือกระดับเสียงสูงที่ซึ่งอาจจะทำใหเกิดอันตรายตอ
แกวหูของทาน เม�อทานเปดเคร�อง Walkman ในครั้งถัดไป ระดับเสียงจะลดลงโดยอัตโนมัติ

ความสามารถในการใชงาน BLUETOOTH®

ทานสามารถรับฟงเพลงที่จัดเก็บบนเคร�อง Walkman ของทานผานทางการเช�อมตอ
ในรูปแบบ Bluetooth เชน หูฟงหรือลำโพง

การเช�อมตอ (ในครั้งแรกของการใชอุปกรณ)

อยาติดตั้งเครืองเลนในพืนทีทีจำกัด เชน ชั้นวางหนังสือ หรือตูแบบบิวอินท
อยาวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ในสถานที่รอนจัด เชน
กลางแดด, ไฟ หรือสิ่งที่ใกลเคียงเปนเวลานาน

เกี่ยวกับคูมือการใชงาน

1. คูมือการใชงาน (คูมือฉบับนี้)

)

ชองใสการด microSD
หนาจอสัมผัส
ชองตอหูฟง (มินิสเตอริโอ)
ชองตอ WM-PORT
เช�อมตอสาย USB
ไฟชารจ
ปุม (power)
กดปุมคางไวประมาณ 2 วินาที เพ�อเปดหรือปดเคร�อง
ปุม +/- ปรับระดับเสียง
ปุมควบคุมการเลน
ปุม HOLD
ภาพบนหนาจอและภาพประกอบที่แสดงในคูมือฉบับนี้ใชสำหรับการอางอิงเทานั้น
อาจจะแตกตางจากผลิตภัณฑจริงหรือภาพปรากฏบนจอแสดง

เกี่ยวกับหูฟง

เม�อทานใสหูฟงเขาไปในหูอยางแน�นหนา พึงสังเกตสิ่งตอไปนี้ มิฉะนั้น อาจจะทำ
ใหเกิดอันตรายตอหูหรือแกวหูของทาน
- อยาใสเอียรบัดแน�นเกินไป
- อยาถอดเอียรบัดออกจากหูของทานโดยทันที เม�อทานปดหูฟง ใหดึงเอียรบัด
ขึ้นและลงเบาๆ
อัตรากระแสไฟ 900 mA
•

เม�อทานเช�อมตออุปกรณเสียง Bluetooth ไรสายเปนครั้งแรก จำเปนตองทำการลง
ทะเบียนอุปกรณ การลงทะเบียนนี้เรียกวา “การเช�อมตอ”
1. ตั้งคาอุปกรณ เพ�อทำการเช�อมตอในแบบ Bluetooth (โปรดดูที่คูมือการใชงาน
ของอุปกรณ)
2. เลือก
– [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ภายใต
[Bluetooth]
3. เลือก Bluetooth เพ�อเปดการทำงาน Bluetooth
4. เลือก [Add Device (Pairing)] เพ�อเริ่มการเช�อมตอ
5. เลือกอุปกรณจากรายช�ออุปกรณที่จับคู เพ�อทำการเช�อมตอ Bluetooth หลังจาก
ทำการเช�อมตอ Bluetooth แลว จะปรากฏ [Connected]

เกี่ยวกับหูฟง

1. เปดอุปกรณ Bluetooth ที่จับคูแลว และตั้งคาไวเพ�อเตรียมพรอม
2. เลือก
– [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ภายใต
[Bluetooth]
3. เลือก Bluetooth เพ�อเปดการทำงาน Bluetooth
4. เลือกอุปกรณจากรายช�ออุปกรณที่จับคู เพ�อทำการเช�อมตอ Bluetooth

สิ่งเหลานี้เปนมาตรฐานที่ใชกับรุน NW-A45 เทานั้น

การเช�อมตอ (การใชงานในครั้งตอไป)

ยกเลิกการเช�อมตอ

2.
(คำแนะนำการเริ่มตนใชงาน)
คำแนะนำการเริ่มตนใชงานจะอธิบายดังตอไปนี้:
• คำแนะนำการใชงานขั้นตนของเคร�อง WALKMAN® ของทาน
• วิธีการเขาถึงเว็บไซตที่มีประโยชนกับการใชงานเคร�องคอมพิวเตอรบนอินเทอรเน็ต
3. คำแนะนำ Help (เอกสารบนเว็บสำหรับเคร�องพีซี/สมารทโฟน)
คำแนะนำ Help จะมีขั้นตอนการใชงานเพิ่มเติม, ขอมูลจำเพาะ
และเว็บไซต URL ที่รองรับ ตอไปนี้
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h_ww/
ขณะที่กำลังเรียกดูขอมูลฟรี ทานอาจจะถูกเรียกเก็บคาบริการการส�อสารที่มีคา
ธรรมเนียมจากผูที่ใหบริการเครือขายของทาน
บางรุนอาจจะไมสามารถใชงานได ขึ้นอยูกับประเทศ/พื้นที่ที่ทานซื้อเคร�อง Walkman

สวนประกอบและปุมควบคุม (ดังรูป

•

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย, กฎระเบียบ และสิทธิของเคร�องหมาย
การคา โปรดดู “ขอมูลสำคัญ” ที่อยูในซอฟทแวรที่จัดมาให ติดตั้งซอฟทแวรที่จัด
มาใหบนเคร�องคอมพิวเตอร เพ�ออานขอมูล
เพ�อติดตั้งซอฟทแวร เปด [WALKMAN] ในระบบการจัดเก็บของเคร�อง Walkman
ของทาน หลังจากทำการเช�อมตอเขากับเคร�องคอมพิวเตอร
ผูใช Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
ผูใช Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
หลังจากทำการติดตั้งซอฟทแวร ดับเบิ้ลคลิก shortcut หรือไอคอนที่สรางขึ้นบน
desktop ของทาน
N-Mark เปนเคร�องหมายการคาหรือเคร�องหมายการคาจดทะเบียนของ NFC
Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอ�นๆ

1. เลือก
– [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ภายใต
[Bluetooth]
2. เลือกช�ออุปกรณที่เช�อมตอบนรายช�ออุปกรณที่จับคู และเลือก [OK] บนกลอง
ขอความการยกเลิกการเช�อมตอ
ขอควรทราบ

• ขอมูลการเช�อมตอจะถูกลบในกรณีตอไปนี้ ทำการจับคูอีกครั้ง
- รีเซ็ทอุปกรณกลับไปยังคาตั้งตนจากโรงงาน
- ขอมูลการเช�อมตอจะถูกลบจากอุปกรณ เชน เม�อซอมอุปกรณ

การแกไขปญหา

เคร�อง Walkman ของทานไมสามารถชารจไฟแบตเตอรี่ไดหรือไมสามารถ
เช�อมตอกับเคร�องคอมพิวเตอรได
• เช�อมตอสาย USB (มาพรอมกับเคร�อง) เขากับชองตอ USB บนเคร�อง
คอมพิวเตอรไมถูกตอง ถอดสาย USB ออก และจากนั้นเช�อมตอใหมอีกครั้ง
• ขณะทำการชารจไฟแบตเตอรี่ ไฟชารจบนเคร�อง Walkman จะสวางขึ้นเปนสีแดง
และจะดับลง เม�อชารจไฟเสร็จสมบูรณ
• เม�อทานใชงานเคร�อง Walkman เปนครั้งแรก หรือไมไดใชงานกับเคร�อง Walkman
เปนระยะเวลานาน อาจจะตองใชเวลาสักครู เพ�อใหเคร�องคอมพิวเตอรจดจำ
เคร�องได ตรวจสอบวา เคร�องคอมพิวเตอรสามารถเช�อมกับเคร�อง Walkman ได
หลังจากทานเช�อมตอเคร�องไปยังเคร�องคอมพิวเตอรภายใน 10 นาที
• หากไมสามารถแกไขปญหารายการขางตนได ปดเคร�องคอมพิวเตอรของทาน
ยกเลิกการเช�อมตอเคร�อง Walkman จากนั้นดึงสายไฟ, นำแบตเตอรี่ออกและถอด
สายอ�นๆ ที่เช�อมตอกับเคร�องคอมพิวเตอรเปนเวลา 5 นาที หลังจากนั้นเปดเคร�อง
คอมพิวเตอรอีกครั้งและเช�อมตอเคร�อง Walkman ใหม

•
•
•

หลีกเลี่ยงการเลนเคร�องดวยระดับเสียงที่ดังมาก มิฉะนั้นอาจจะมีผลตอการไดยิน
ของทาน
ดวยเสียงดังจากภายนอก ทานอาจจะไมไดยนิ เสียง หลีกเลีย่ งการรับฟงในสถานที่
อาจทำใหไมไดยินเสียงจากภายนอก เชน ขณะขับขับขี่ยานยนตทุกชนิด
หูฟงที่จัดมาใหเปนการออกแบบแบบเปดโลง เสียงจะออกผานจากหูฟง อาจเปน
การรบกวนคนอ�นที่อยูรอบๆ ตัวทาน
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การออกแบบและขอมูลจำเพาะสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

