ขอควรทราบเกี่ยวกับไฟฟาสถิตย

เคร�องรับสัญญาณ

หากเคร�องใชงานไดไมถูกตอง

ชนิด: Electret condenser
ทิศทาง: รับเสียงรอบทิศทาง
ชวงคล�นความถี่ที่มีประสิทธิภาพ: 50 Hz – 8,000 Hz

•

หูฟงสเตอริโอไรสาย

รีเซ็ทเคร�อง (ดังรูป )
เม�อทำการรีเซ็ทเคร�องนี้ ใหชารจไฟเคร�อง เม�อเริ่ม
ชารจไฟ เคร�องนี้จะทำการรีเซ็ทโดยอัตโนมัติ ขอมูล
การจับคูและการตั้งคาอ�นๆ จะยังคงอยู
• หลังจากทำการรีเซ็ทตามขั้นตอนขางตน แลวยังคง
เกิดปญหาขึ้นอยูอีก ทำการติดตั้งเคร�อง ดังตอไปนี้
ถอดสาย micro-USB ออกจากพอรท micro-USB
ปดเคร�อง จากนั้นกดปุม และ พรอมกันแลว
คางไวนานกวา 7 วินาที ตัวแสดง (สีน้ำเงิน)
กระพริบ 4 ครั้ง และเคร�องจะรีเซ็ทกลับไปยังคา
ตั้งตนจากโรงงาน ขอมูลการจับคูทั้งหมดจะถูกลบ
• หลังจากติดตั้งเคร�อง อาจจะไมสามารถเช�อมตอไป
ยังโทรศัพท หรือเคร�องคอมพิวเตอรของทานได ใน
กรณีนี้ ใหลบขอมูลการจับคูของเคร�องจากโทรศัพท
หรือเคร�องคอมพิวเตอร แลวจากนั้นทำการจับคูใหม
อีกครั้ง
•

คำแนะนำอางอิง

WI-C300

การสวมใสเคร�อง

D-694-100-11(1)
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สถานะในดานลางนี้อาจจะทำใหไมเกิดการส�อสาร
Bluetooth หรือเสียงรบกวน หรือเสียงหอน
- มีคนกีดขวางระหวางเคร�องและอุปกรณ
Bluetooth
วางอุปกรณ Bluetooth ใหหันหนาไปทางเสาอากาศ
ของเคร�อง อาจจะทำใหสัญญาณเสียงออกดีขึ้น
- มีสิ่งกีดขวาง เชน โลหะ หรือผนังระหวางเคร�อง
และอุปกรณ Bluetooth
- อุปกรณ Wi-Fi หรือเตาไมโครเวฟที่ใชงานหรือ
เตาไมโครเวฟที่อยูใกลๆ กับเคร�อง
- เสาอากาศภายในเคร�องตามภาพประกอบในเสน
ประ (ดังรูป A ) ความไวของการส�อสารดวย
Bluetooth จะดีขึ้นโดยการปรับทิศทางระหวาง
อุปกรณ Bluetooth ที่เช�อมตอและเสาอากาศ
ภายในเคร�อง
• เน�องจากอุปกรณ Bluetooth และ Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) ใชความถี่เดียวกัน (2.4 GHz),
คล�นไมโครเวฟจึงอาจทำใหเกิดเสียงรบกวนหรือ
เสียงหอนหรือสงผลใหความเร็วในการส�อสารลดลง
ถาใชเคร�องใกลกับอุปกรณ Wi-Fi ในกรณีเหลานี้
ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
- ใชเคร�องนี้ใหหางจากอุปกรณ Wi-Fi อยางนอย
10 เมตร
- ถาใชงานเคร�องนี้ภายในระยะ 10 เมตรจากอุปกรณ
Wi-Fi ควรปดการทำงานของอุปกรณ Wi-Fi
- ติดตั้งเคร�องนี้และอุปกรณ Bluetooth ใหใกลกัน
มากที่สุดเทาที่จะทำได
• คล�นไมโครเวฟที่สงออกมาจากอุปกรณ Bluetooth
อาจมีผลตอการใชงานอุปกรณอิเล็คทรอนิคสทาง
การแพทย ควรปดการทำงานของเคร�อง และ
อุปกรณ Bluetooth อ�นๆ เม�ออยูในสถานที่ตอไปนี้
เพราะอุปกรณเหลานี้อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได
- ในสถานที่ที่กาซไวไฟ, ในโรงพยาบาลหรือปม
น้ำมัน
- ใกลประตูแบบเปดอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือน
เพลิงไหม
• เน�องจากคุณสมบัติของเทคโนโลยีไรสายเสียงที่
เลนในเคร�องนี้จะลาชาเล็กนอยจากเสียงและเพลง
ที่เลนบนอุปกรณ ดังนั้นภาพและเสียงอาจไมสอด
คลองกัน ขณะกำลังรับชมภาพยนตรหรือเลนเกม
• อยาใชงานเคร�องบนเคร�องบิน คล�นวิทยุอาจจะสง
ผลกระทบตออุปกรณการบินซึ่งทำใหเกิดอุบัติเหตุได
• เคร�องนี้รองรับระบบปองกันขอมูลซึ่งอยูใน
มาตรฐาน Bluetooth เพ�อปองกันการเช�อมตอ
สัญญาณเม�อใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth แต
ขึ้นอยูกับคาการทำงานที่ปรับตั้งไว ระบบปองกัน
อาจจะไมสามารถปองกันขอมูลไดเพียงพอ ขึ้นอยู
กับการตั้งคา ดังนั้น ควรระมัดระวังเม�อติดตอส�อ
สารโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
• ไมขอรับผิดชอบตอขอมูลที่รั่วไหลออกไประหวาง
ติดตอส�อสารดวย Bluetooth
• ไมขอรับประกันวา เคร�องนี้สามารถเช�อมตอกับ
อุปกรณ Bluetooth ไดทุกเคร�อง
- อุปกรณที่มีการทำงาน Bluetooth ตองไดการรับ
รองและไดมาตรฐาน Bluetooth ซึ่งกำหนดขึ้น
มาโดย Bluetooth SIG, Inc. และไดรับการ
รับรอง
- ถึงแมอุปกรณที่เช�อมตอจะไดมาตรฐาน
Bluetooth ดังที่แสดงในดานบนแลวก็ตามแต
อุปกรณบางเคร�องอาจจะไมเช�อมตอหรือทำงาน
อยางถูกตอง โดยขึ้นอยูกับการทำงานหรือขอมูล
จำเพาะของอุปกรณ
- ในขณะที่พูดโทรศัพทโดยใชรูปแบบแฮนดฟรี
อาจเกิดเสียงรบกวนโดยขึ้นอยูกับอุปกรณหรือ
การส�อสารแวดลอม
• โดยขึ้นอยูกับอุปกรณที่เช�อมตอ อุปกรณอาจใช
เวลาในการติดตอส�อสารชั่วครูหนึ่ง
•

A

B

C

อยาติดตั้งเคร�องเลนในพื้นที่ที่จำกัด เชน ชั้นวาง
หนังสือ หรือตูแบบบิวอินท
อยาวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่
ภายใน) ในสถานที่รอนจัด เชน กลางแดด, ไฟ หรือ
สิ่งที่ใกลเคียงเปนเวลานาน
อยาถอดถานหรือแบตเตอรี่
ในกรณีที่มีการรั่วไหลของของเหลว, อยาใหของเหลว
ที่รั่วซึมโดนผิวหนังหรือดวงตา หากเกิดขึ้น ใหลางออก
ดวยน้ำเปลา และรีบไปพบแพทย
ถานและแบตเตอรี่จำเปนตองมีการชารจไฟกอนการ
ใชงาน โปรดดูคำแนะนำของบริษัทผูผลิตหรือคูมือ
การใชงานอุปกรณ เพ�อทำการชารจไฟอยางถูกตอง
หากเก็บไวเปนระยะเวลานาน อาจจะจำเปนตองมีการ
ใชชารจไฟหลายๆ ครั้ง เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ชารจไฟสูงสุด
ทำการกำจัดแบตเตอรี่อยางถูกตอง

เคร�องหมาย CE มีผลบังคับใชเฉพาะบางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในกลุม EEA
(European Economic Area)
®

โลโกและเคร�องหมายคำวา Bluetooth เปน
เคร�องหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG,
Inc. และการใชงานเคร�องหมายโดยโซนี่ คอรปอเรชั่น
ที่อยูภายใตการไดรับอนุญาต
N-Mark เปนเคร�องหมายการคาหรือเคร�องหมาย
การคาจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและในประเทศอ�นๆ
Windows เปนเคร�องหมายการคาจดทะเบียนหรือ
เคร�องหมายการคาของ Microsoft Corporation
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ�นๆ
Mac, ระบบปฏิบัติการ X และ iPhone เปน
เคร�องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ�นๆ
Android เปนเคร�องหมายการคาของ Google Inc.
เคร�องหมายการคาและช�อทางการคาอ�นๆ เปน
เคร�องหมายการคาของบริษัทเจาของนั้น

ขอควรระวัง

เกี่ยวกับการส�อสาร BLUETOOTH®

•

ผลจากการเกิดไฟฟาสถิตยขึ้นในรางกายอาจจะเกิด
เสียงซาในหูของทานได ผลนี้สามารถลดนอยลงได
โดยการสวมเสื้อผาที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะทำงานภายในระยะ
หางประมาณ 10 เมตร ระยะในการส�อสารสูงสุด
อาจแตกตางกันออกไป โดยขึ้นอยูกับสิ่งกีดขวาง
(คน, โลหะ, ผนัง หรืออ�นๆ) หรือแมเหล็กไฟฟาใน
บริเวณแวดลอม

•
•

อ�นๆ

หามวางเคร�องไวในสถานที่ที่มีความชื้น, ฝุนสกปรก,
เขมา, ไอน้ำ, หรือในรถยนตหรือโดนแสงแดดสอง
โดยตรง
• การใชอุปกรณ Bluetooth อาจจะใชฟงกชั่นบน
โทรศัพทเคล�อนที่ไมได ขึ้นอยูกับคล�นวิทยุและ
สถานที่ที่อุปกรณกำลังใชงานอยู
• ระดับเสียงสูงอาจจะสงผลตอการไดยินของทาน
• เพ�อความปลอดภัยจากการจราจร อยาใชงานเคร�อง
ขณะขับขี่ยานยนตทุกชนิด
• อยาใชงานเคร�องในสถานที่ที่กอใหเกิดอันตราย
หากทานไมไดยินเสียงรอบขาง เชน ทางขามทาง
รถไฟ, ชานชาลาสถานีรถไฟ และสถานที่กอสราง
• การทำความสะอาดเอียรบัด ใหลางเอียรบัด ดวย
สารละลายออน
• อยาวางเคร�องในบริเวณที่มีแรงสั่นสะเทือนมากเกินไป
• เช็ดทำความสะอาดเคร�องดวยผานุมแหง
• หามใหเคร�องโดนน้ำ เพราะเคร�องไมกันน้ำ
พึงจดจำขอควรระวังตามดานลางนี้
- ระมัดระวังไมใหเคร�องหลนลงไปในอางลางจาน
หรือภาชนะที่บรรจุน้ำอยู
- อยาใชงานเคร�องในสถานที่ที่มีความชื้นหรือสภาพ
อากาศไมดี เชน ฝนตกหรือหิมะตก
- อยาทำใหเคร�องเปยก
หากสัมผัสเคร�องดวยมือเปยกหรือวางเคร�องใน
ผาที่เปยกชื้น เคร�องอาจจะทำงานผิดปกติ
• หากทานรูสึกไมสะดวกสบายหลังจากใชงานเคร�อง
ใหหยุดใชงานเคร�องทันที
• ติดเอียรบัดใหแน�น หากเอียรบัดหลุดโดยบังเอิญ
และทิ้งคางไวในหูของทาน อาจจะทำใหเกิดการ
บาดเจ็บ
• เน�องจากเด็กอาจจะกลืนสวนเล็กๆ เขาไป เชน
เอียรบัด เก็บรักษาเคร�องใหพนมือเด็ก
• หากทานมีคำถามหรือปญหาใดๆ เกี่ยวกับเคร�องนี้ที่
อยูนอกเหนือจากคูมือเลมนี้ กรุณาปรึกษาตัวแทน
จำหน�ายโซนี่ใกลบานทาน
•

เอียรบัดรุนอ�นๆ สามารถสั่งซื้อไดจากตัวแทน
จำหน�ายโซนี่ใกลบานทาน

ขอมูลจำเพาะ
ทั่วไป

ระบบส�อสาร: Bluetooth Specification เวอรชั่น 4.2
สัญญาณออก: Bluetooth Specification Power
Class 2
ระยะในการส�อสารสูงสุด:
ระยะหางประมาณ 10 เมตร1)
คล�นความถี่:
คล�น 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
โปรไฟล Bluetooth ที่เขากันได2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
การเขารหัสที่รองรับ3): SBC4), AAC5)
วิธีการปองกันคอนเทนทที่รองรับ: SCMS-T
ชวงตอบสนองสัญญาณ (A2DP):
20 Hz – 20,000 Hz (วัดสัญญาณเดี่ยว 44.1 kHz)
อุปกรณที่จัดมาให:
หูฟงสเตอริโอไรสาย (1)
สาย Micro-USB (ประมาณ 50 ซม.) (1)
เอียรบัดยางซิลิโคนไฮบริด (S/M/L อยางละ 2 ชิ้น)
คำแนะนำอางอิง (ฉบับนี้) (1)
คูมือการใชงาน (1)
1)

หากเสียงหายบอยครั้งระหวางเลน

อาจจะทำใหดีขึ้นไดดวยการเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพ
การเลนไรสายหรือปรับโหมดการเลนไรสายไวที่ SBC
บนอุปกรณที่ใชงาน
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการใชงาน
ที่จัดมาใหพรอมกับอุปกรณที่ใชงาน
• หากทานใชงานเคร�องสมารทโฟน อาจจะทำใหดีขึ้น
ไดดวยการปดแอพพลิเคชั่นที่ไมจำเปนหรือทำการ
รีบูทเคร�องสมารทโฟน
•

การใชงานแอพการโทรสำหรับสมารทโฟน
และเคร�องคอมพิวเตอร
•

เคร�องนี้รองรับการรับสายปกติเทานั้น ไมรองรับ
แอพการโทรสำหรับสมารทโฟนและเคร�อง
คอมพิวเตอร

การชารจไฟเคร�อง
•
•
•

•
•

•

เคร�องนี้สามารถชารจดวย USB เทานั้น
ระหวางการชารจไฟไมสามารถเปดเคร�องนี้ได,
ไมสามารถใชงานฟงกชั่น Bluetooth ได
หากไมไดใชงานเคร�องเปนเวลานาน แบตเตอรี่
แบบชารจไฟอาจจะมีระยะเวลาการใชงานสั้นลง
ใหทำการชารจไฟหลายๆ ครั้ง ระยะเวลาในการใช
งานของแบตเตอรี่ก็จะเพิ่มขึ้น
หากทานเก็บเคร�องไวเปนเวลานาน ควรชารจไฟ
ทุกๆ ครึ่งป เพ�อปองกันแบตเตอรี่เส�อมสภาพ
หากระยะเวลาในการใชงานสั้นลง เปลี่ยนแบตเตอรี่
ที่ชารจไฟไดดวยกอนใหม กรุณาปรึกษาตัวแทน
จำหน�ายโซนี่ใกลบานทาน เพ�อเปลี่ยนแบตเตอรี่
ตองแน�ใจวา ปดฝาปดพอรท micro-USB อยาง
แน�นหนา หลังจากทำการชารจไฟแลว (ดังรูป )

หลังจากใชงาน ถอดหูฟงออกอยางชาๆ
เน�องจากหูฟงมีความหนาแน�นสูง การพยายามยัด
ใสเขาไปในหู อาจจะสงผลใหเกิดความเสียหายตอ
แกวหูได กดหูฟงเขาไปในหูจนไดยินเสียงคลิก มิใช
ความผิดปกติ

2)
3)
4)
5)

ระยะในการใชงานจริงอาจแตกตางออกไป โดย
ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน สิ่งกีดขวางระหวาง
อุปกรณ, สนามแมเหล็กรอบๆ เตาไมโครเวฟ,
ไฟฟาสถิตย, ความไวในการรับสัญญาณ,
ประสิทธิภาพของเสาอากาศ, ระบบปฏิบัติการ,
ซอฟทแวรการทำงาน และอ�นๆ
โปรไฟลมาตรฐานของ Bluetooth แสดงถึงจุด
ประสงคการส�อสารดวย Bluetooth ระหวางอุปกรณ
การเขารหัส: รูปแบบการแปลงและบีบอัด
สัญญาณเสียง
Subband Codec
Advanced Audio Coding

หูฟงสเตอริโอไรสาย
แหลงไฟฟา:
DC 3.7 V: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแบบชารจได
ภายในเคร�อง
DC 5 V: เม�อชารจไฟดวย USB
น้ำหนัก: ประมาณ 15 กรัม
อุณหภูมิขณะใชงาน: 0 oC ถึง 40 oC
อัตราใชกำลังไฟ: 0.7 วัตต
จำนวนชั่วโมงการใชงาน:
เม�อทำการเช�อมตอผานอุปกรณ Bluetooth
เวลาในการเลนเพลง: สูงสุด 8 ชั่วโมง
เวลาในการส�อสาร: สูงสุด 8 ชั่วโมง
เวลาการเตรียมพรอม: สูงสุด 200 ชั่วโมง
ขอควรทราบ: จำนวนชั่วโมงการใชงานอาจจะสั้นลง
ขึ้นอยูกับการเขารหัสและเง�อนไขการใชงาน
เวลาในการชารจไฟ:
ประมาณ 2 ชั่วโมง
(สามารถเลนเพลงนานถึง 60 นาที หลังจากทำ
การชารจไฟแลว 15 นาที)
ขอควรทราบ: จำนวนชั่วโมงการชารจไฟอาจจะ
แตกตางกันขึ้นอยูกับเง�อนไขการใชงาน
อุณหภูมิขณะชารจไฟ: 5 oC ถึง 35 oC

ชนิด: Closed, Dynamic
ไดรเวอร: 9 มม.

ไมโครโฟน

ระบบพื้นฐานสำหรับการชารจไฟ
แบตเตอรี่ดวยการใช USB
ตัวแปลงไฟ AC USB

สายตัวแปลงไฟ AC USB ที่มีจำหน�ายทั่วไปใหกำลัง
ไฟมากกวา 0.5 A (500 mA)

เคร�องคอมพิวเตอรสวนบุคคล

(ณ เดือนธันวาคม 2560)
เคร�องคอมพิวเตอรสวนบุคคลตองทำการติดตั้งดวย
ระบบปฏิบัติการและพอรท USB ตอไปนี้

ระบบปฏิบัติการ:

(เม�อใชระบบ Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
(เม�อใชระบบ Mac)
Mac OS X (เวอรชั่น 10.9 หรือลาสุด)
การออกแบบและขอมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

