คูมือการใชงาน
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การจับคู (ในครั้งแรกของการใชอุปกรณ)
1. ตั้งคาอุปกรณเสียง เพ�อทำการจับคูในแบบ Bluetooth (โปรดดูที่คูมือ
การใชงานของอุปกรณ)
2. สัมผัส
- [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
ภายใต [Bluetooth]
3. สัมผัสสวิทช Bluetooth เพ�อเปดการทำงานฟงกชั่น Bluetooth
4. สัมผัส [Add Device (Pairing)] เพ�อเริ่มการจับคู
5. เลือกอุปกรณจากรายช�ออุปกรณที่จับคู เพ�อทำการเช�อมตอ Bluetooth
หลังจากทำการเช�อมตอ Bluetooth แลว จะแสดง [Connected.]
การเช�อมตอ (การใชงานในครั้งตอไป)
1. เปดอุปกรณเสียง Bluetooth ที่จับคูแลว และตั้งคาไวเพ�อเตรียมพรอม
2. สัมผัส
- [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
ภายใต [Bluetooth]
3. สัมผัสสวิทช Bluetooth เพ�อเปดการทำงานฟงกชั่น Bluetooth
4. เลือกอุปกรณจากรายช�ออุปกรณที่จับคู เพ�อทำการเช�อมตอ Bluetooth
ยกเลิกการเช�อมตอ
1. สัมผัส
- [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
ภายใต [Bluetooth]
2. สัมผัสช�ออุปกรณที่เช�อมตอบนรายช�ออุปกรณที่จับคูและสัมผัส [OK]
บนไดอาล็อกการยกเลิกการเช�อมตอ

ปญหาและวิธีแกไข

เคร�อง Walkman ของทานไมสามารถชารจไฟแบตเตอรี่ไดหรือไม
สามารถเช�อมตอกับเคร�องคอมพิวเตอรได
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เกี่ยวกับคูมือการใชงาน

1. คูมือการใชงาน (คูมือฉบับนี้)
2.
(คำแนะนำการเริ่มตนใชงาน)
คำแนะนำการเริ่มตนใชงานจะอธิบายดังตอไปนี้:
• คำแนะนำการใชงานขั้นตนของเคร�อง WALKMAN® ของทาน
• วิธีการเขาถึงเว็บไซตที่มีประโยชนกับการใชงานเคร�องคอมพิวเตอร
บนอินเทอรเน็ต
3. คำแนะนำ Help (เอกสารบนเว็บสำหรับเคร�องพีซี/สมารทโฟน)
คำแนะนำ Help จะมีขั้นตอนการใชงานเพิ่มเติม, ขอมูลจำเพาะและ
เว็บไซต URL ที่รองรับ ตอไปนี้
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwwm1/h_ww/
ขณะที่กำลังเรียกดูขอมูลฟรี ทานอาจจะถูกเรียกเก็บคาบริการการส�อสารที่มีคาธรรม
เนียมจากผูที่ใหบริการเครือขายของทาน
บางรุนอาจจะไมสามารถใชงานได ขึ้นอยูกับประเทศ/พื้นที่ที่ทานซื้อเคร�อง Walkman
อยาติดตั้งเคร�องเลนในพื้นที่ที่จำกัด เชน ชั้นวางหนังสือ หรือตูแบบบิวอินท
อยาวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ในสถานที่รอนจัด เชน
กลางแดด, ไฟ หรือสิ่งที่ใกลเคียงเปนเวลานาน

ขอควรทราบสำหรับการใช Walkman

ขอควรทราบสำหรับแบตเตอรี่

• เช�อมตอสาย USB (มาพรอมกับเคร�อง) เขากับชองตอ USB บนเคร�อง
คอมพิวเตอรไมถูกตอง ถอดสาย USB ออก และจากนั้นเช�อมตอใหม
อีกครั้ง
• ไฟชารจบนเคร�อง Walkman จะสวางขึ้นเปนสีแดงขณะที่ทำการชารจไฟ
แบตเตอรี่ และจะดับลงเม�อการชารจไฟเสร็จสมบูรณ
• เม�อทานใชงานเคร�อง Walkman เปนครั้งแรก หรือไมไดใชงานกับเคร�อง
Walkman เปนระยะเวลานาน อาจจะตองใชเวลาสักครู เพ�อใหเคร�อง
คอมพิวเตอรจดจำเคร�องได ตรวจสอบวา เคร�องคอมพิวเตอรสามารถ
เช�อมกับเคร�อง Walkman ไดหลังจากทานเช�อมตอเคร�องไปยังเคร�อง
คอมพิวเตอรภายใน 10 นาที
• หากไมสามารถแกไขปญหารายการขางตนได ปดเคร�องคอมพิวเตอรของ
ทานยกเลิกการเช�อมตอเคร�อง Walkman จากนั้นดึงสายไฟ, แบตเตอรี่
ออกและถอดสายอ�นๆ ที่เช�อมตอกับเคร�องคอมพิวเตอรเปนเวลา 5 นาที
หลังจากนั้นเปดเคร�องคอมพิวเตอรอีกครั้งและเช�อมตอเคร�อง Walkman
ใหม
ทานตองการเสียบปลั๊กมินิ 3-pole (balanced connection) x2 สายหูฟง
เขากับชองตอหูฟง (balanced connection) บนเคร�อง Walkman
• ปรึกษาตัวแทนจำหน�ายโซนี่ใกลบานทาน

กฎระเบียบและขอมูล

ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและเคร�องหมายการคา

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย, กฎระเบียบ และสิทธิของเคร�องหมาย
การคา โปรดดู “ขอมูลสำคัญ” ที่อยูในซอฟทแวรที่จัดมาให ติดตั้งซอฟทแวรที่
จัดมาใหบนเคร�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 หรือไอคอนที่สรางขึ้น
บน desktop ของทาน

เกี่ยวกับหูฟง

เอียรบัดที่ใสเขาไปในหูของทาน ควรระมัดระวังในการสวมใส เน�องจากหาก
ทานใสเอียรบัดหรือนำเอียรบัดออกจากหูแรงเกินไป อาจทำใหเกิดอันตรายตอ
หูของทานได ดังนั้นทานควรสวมใสเอียรบัดดวยความระมัดระวัง
ความตองการอัตรากระแสไฟ 800 mA

เกี่ยวกับหูฟง

การฟอรแมทการด microSD

ตองแน�ใจวา อานคำแนะนำสำหรับการด microSD ในคำแนะนำ Help บนอินเตอร
เน็ทอยางละเอียดกอนที่ทานจะจัดเก็บคอนเทนทลงบนการด microSD
(ไมไดจัดมาให)

• หลีกเลี่ยงการเลนเคร�องดวยระดับเสียงที่ดังมาก มิฉะนั้นอาจจะมีผลตอการ
ไดยินของทาน
• ดวยเสียงดังจากภายนอก ทานอาจจะไมไดยินเสียง หลีกเลี่ยงการรับฟงใน
สถานที่อาจทำใหไมไดยินเสียงจากภายนอก เชน ขณะขับขับขี่ยานยนตทุกชนิด
• หูฟงที่จัดมาใหเปนการออกแบบแบบเปดโลง เสียงจะออกผานจากหูฟง อาจ
เปนการรบกวนคนอ�นที่อยูรอบๆ ตัวทาน

ความสามารถในการใชงาน Bluetooth

TRA

• เพ�อปองกันการเส�อมสภาพของแบตเตอรี่ ควรชารจแบตเตอรี่อยางนอยหนึ่งครั้ง
เปนประจำทุกหกเดือน

ทานสามารถรับฟงเพลงที่จัดเก็บบนเคร�อง Walkman ของทานผานทาง
การเช�อมตอในรูปแบบ Bluetooth เชน หูฟงหรือลำโพง
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