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หูฟงสเตอริโอ
ผลิตภัณฑทเ่ี ขากันได
ใชเคร�องนีก้ บั สมารทโฟน

การใชงาน
* การทำงานของปุม อาจแตกตางกันขึน้ อยูก บั สมารทโฟน
ใหดทู เ่ี ว็บไซตตอ ไปนีเ้ พ�อตรวจสอบการทำงานรวมกัน
http://www.sony-asia.com/support/headphones/
compatibility
**การใชงาน “VoiceOver” ขึน้ อยูก บั iPhone และเวอรชน่ั
ของซอฟทแวร

ขอควรทราบ
• หากทานเช�อมตอเขากับสมารทโฟนที่ ไมรองรับไมโครโฟน ขอมูลจำเพาะ
ของเคร�องนีอ้ าจจะไมทำงาน หรือระดับเสียงอาจจะต่ำ
หูฟง
• ไมรบั ประกันการใชงานเคร�องนีก้ บั เคร�องเลนเพลงดิจติ อล ประเภท: Closed, dynamic / ตัวขับเสียง: 9 mm,
ประเภท dome (CCAW Voice Coil) / กำลังไฟทีส่ ามารถ
การใชงานปุม Multi-function*
รับได: 100 mW (IEC*) / คาความตานทาน: 16 Ω ที่
กดหนึง่ ครัง้ เพ�อรับสายการโทร กดอีกครัง้ เม�อสิน้ สุดการโทร 1 kHz / Sensitivity: 103 dB/mW /
กดเพ�อเลนแทร็ค/หยุดเลนแทร็คชัว่ คราว
ชวงตอบสนองคล�นความถี:่ 5 Hz – 40,000 Hz (JEITA)/
สาย: ประมาณ 1.2 ม. ลวด Litz เคลือบดวยเงิน OFC,
การใชงานทีส่ ามารถใชไดสำหรับ iPhone
Y-type / ปลัก๊ : รูปตัว L เคลือบดวยทอง ปลัก๊ 4-pole mini/
เลนแทร็ค/หยุดเลนแทร็คชัว่ คราวของ iPhone ทีเ่ ช�อมตอ
น้ำหนัก: ประมาณ 5 กรัม ไมรวมสาย
ดวยการกดเพียงครัง้ เดียว กดสองครัง้ เพ�อขามไปยังแทร็ค
ไมโครโฟน
ถัดไป กดสามครัง้ เพ�อขามไปยังแทร็คกอนหนา เริม่ ใชงาน
“VoiceOver**” ดวยการกดใหนานขึน้ (หากสามารถใชงานได) ประเภท: Electret condenser / ทิศทาง: รับเสียงรอบ
กดคางไวนานกวา 2 วินาที เพ�อไมรบั สายเรียกเขา เม�อทาน ทิศทาง / ระดับแรงดันไฟฟา: –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)/
ชวงคล�นความถีท่ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ: 20 Hz – 20,000 Hz
หยุดกด จะมีเสียงบีฟสองครัง้ เพ�อยืนยันการไมรบั สาย

วิธีการใชงาน
ปุม Multi-function
ไมโครโฟน
เอียรบัด
หากทานติดตั้งแอพ Smart Key* จาก Google Play store จะใชงานแทร็คและการปรับระดับเสียงบนสมารทโฟน
ของทานไดดวยปุม multi-function
* Smart Key เปนแอพพลิเคชั่นสำหรับ XperiaTM, AndroidTM OS 4.0 หรือสูงกวา แอพนี้อาจจะไมสามารถใชงาน
ไดในบางประเทศและ/หรือพื้นที่ และอาจจะไมรองรับการใชสมารทโฟนบางรุน
อุปกรณทจ่ี ดั มาให
เอียรบดั ยางซิลโิ คนไฮบริด (4 คู) : 1 เสน (SS), 2 เสน (S),
3 เสน (M) (ติดอยูท เ่ี คร�อง), 4 เสน (L) / ตัวปรับสาย
(สายเคเบิลเกลียวยาวสูงสุด 50 ซม.) (1) / กระเปาพกพา
(spring type) (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission
การออกแบบและขอมูลจำเพาะอาจเปลีย่ นแปลงไดโดยไมตอ ง
แจงใหทราบลวงหนา
iPhone เปนเคร�องหมายการคาของ Apple Inc. ซึง่ จด
ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ�นๆ

Xperia เปนเคร�องหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร�องหมาย
การคาของ Sony Mobile Communications Inc.
Android และ Google Play เปนเคร�องหมายการคาของ
Google, Inc.
เคร�องหมายการคาและช�อทางการคาอ�นๆ เปนเคร�องหมาย
การคาของบริษทั เจาของนัน้
เอียรบดั รุน อ�นๆ สามารถสัง่ ซือ้ ไดจากตัวแทนจำหนาย
โซนี่ใกลบา นทาน

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey

ขอควรระวัง

ขอสังเกตเกีย่ วกับไฟฟาสถิตย
การเกิดไฟฟาสถิตยขน้ึ ในรางกายอาจจะเปนสาเหตุใหเกิด
ระดับเสียงสูงอาจจะสงผลตอการไดยนิ
ของทาน เพ�อความปลอดภัย อยาใชงาน เสียงซาในหูของทานได
ผลนีส้ ามารถลดนอยลงได โดยการสวมเสือ้ ผาทีท่ ำจาก
เคร�องขณะขับขีย่ านยนตทกุ ชนิด
หามใชงานในสถานทีท่ เ่ี ปนอันตราย เวนแต วัสดุธรรมชาติ
วาจะไดยนิ เสียงรอบขาง
ติดเอียรบดั ใหแนน หากเอียรบดั หลุดโดย
บังเอิญและทิง้ คางไวในหูของทาน อาจจะ
ทำใหเกิดการบาดเจ็บ เน�องจากเด็กอาจ
กลืนสวนเล็กๆ เขาไป เชน เอียรบดั
ควรเก็บรักษาเคร�องใหพน มือเด็ก
การทำความสะอาดเอียรบดั
ใหลา งเอียรบดั ดวยสารละลายออน
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