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เครื่องเลน
เพลงดิจิตอล

ขอควรทราบ
• ขอมูลการเชื่อมตอจะถูกลบในกรณีตอไปนี้ ทําการเชื่อมตออีกครั้ง
- รีเซ็ทอุปกรณกลับไปยังคาตั้งตนจากโรงงาน
- ขอมูลการเชื่อมตอจะถูกลบจากอุปกรณ เชน เมื่อซอมอุปกรณ

การแก ไขปญหา
คูมือการใชงาน

เครื่องเลนไมสามารถเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ได

• แบตเตอรี่อาจจะหมด ชารจไฟแบตเตอรี่ดวยตัวแปลงไฟ AC (จัดมาให)
• ตั้งคาตั้งตนของเครื่องเลนใหเสร็จสมบูรณกอนทําการเชื่อมตอเครื่องเลนเขากับ

เครื่องคอมพิวเตอร

• ไมไดเชื่อมตอสาย USB Type-C (จัดมาให) เขากับชองตอ USB ของเครื่อง

คอมพิวเตอรอยางถูกตอง ถอดสาย USB Type-C ออกแลวเชื่อมตอใหมอีกครั้ง

• หากไมสามารถแกไขปญหารายการขางตนได ปดเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

ยกเลิกการเชื่อมตอเครื่องเลน จากนั้นดึงสายไฟ, นําแบตเตอรี่ออกและถอดสาย
อื่นๆ ที่เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรเปนเวลา 5 นาที หลังจากนั้นเปดเครื่อง
คอมพิวเตอรอีกครั้งและเชื่อมตอเครื่องเลนใหม

กฎระเบียบและขอมูล

ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและเครื่องหมายการคา

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย, กฎระเบียบ และสิทธิของเครื่องหมาย

การคา โปรดดู “ขอมูลสําคัญ” ที่อยูในหนวยความจําภายในเครื่อง เปดโฟลเดอร
ตอไปนี้ที่อยูในระบบการจัดเก็บ หลังจากที่ทําการเชื่อมตอเครื่องเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานแลว เพื่ออานขอมูล
[PLAYER] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
หลังจากดับเบิ้ลคลิกไฟล [index.html] เพื่อเลือกภาษา
• N-Mark เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ NFC
Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ

@2018 โซนี่ คอรปอเรชั่น
DMP-Z1

ทานควรทราบวาการทําการปรับเปลี่ยนหรือแกไขใดๆ ที่มิไดอนุญาตไว ในคูมือฉบับนี้
จะมีผลใหทานหมดสิทธิ์ในการใชงานอุปกรณนี้อีกตอไป
ใหติดตั้งเครื่อง เพื่อที่วาจะสามารถถอดสายไฟออกจากเตาจายไฟที่ผนังไดทันทวงที
ในกรณีที่เกิดปญหา
ยังมีกระแสไฟฟาไหลภายในเครื่อง ตราบใดที่ปลั๊กไฟตอกับตัวแปลงไฟ AC ของ
เครื่องยังตออยูที่เตารับ AC บนผนัง ถึงแมวาทานจะปดสวิตชเครื่องแลวก็ตาม
อยาติดตั้งเครื่องเลนในพื้นที่ที่จํากัด เชน ชั้นวางหนังสือ หรือตูแบบบิวอินท
อยาวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ในสถานที่รอนจัด เชน
กลางแดด, ไฟ หรือสิ่งที่ใกลเคียงเปนเวลานาน

เกี่ยวกับคูมือการใชงาน

1. คูมือการใชงาน (คูมือฉบับนี้)
2.
(คําแนะนําการเริ่มตนใชงาน)
คําแนะนําการเริ่มตนใชงานจะอธิบายดังตอไปนี้:

• คําแนะนําการใชงานขั้นตนของเครื่องเลนเพลงดิจิตอล*1 ของทาน
• วิธีการเขาถึงเว็บไซตที่มีประโยชนกับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรบนอินเทอรเน็ต

3. คําแนะนํา Help (เอกสารบนเว็บสําหรับเครื่องพีซี/สมารทโฟน)
คําแนะนํา Help จะมีขั้นตอนการใชงานเพิ่มเติม, ขอมูลจําเพาะและเว็บไซต URL
ที่รองรับ ตอไปนี้

เกี่ยวกับหูฟง

• เมื่อทานใสหูฟงเขาไปในหูอยางแนนหนา พึงสังเกตสิ่งตอไปนี้ มิฉะนั้น อาจจะทํา

ใหเกิดอันตรายตอหูหรือแกวหูของทาน
- อยาใสเอียรบัดแนนเกินไป
- อยาถอดเอียรบัดออกจากหูของทานโดยทันที เมื่อทานปดหูฟง ใหดึงเอียรบัดขึ้น
และลงเบาๆ
ความตองการอัตรากระแสไฟ 2.35 A

เกี่ยวกับหูฟง

• หลีกเลี่ยงการเลนเครื่องดวยระดับเสียงที่ดังมาก มิฉะนั้นอาจจะมีผลตอการไดยิน

ของทาน

• ดวยเสียงดังจากภายนอก ทานอาจจะไมไดยินเสียง หลีกเลี่ยงการรับฟงในสถานที่

อาจทําใหไมไดยินเสียงจากภายนอก เชน ขณะขับขับขี่ยานยนตทุกชนิด

• หูฟงที่จัดมาใหเปนการออกแบบแบบเปดโลง เสียงจะออกผานจากหูฟง อาจเปน

การรบกวนคนอื่นที่อยูรอบๆ ตัวทาน

ขอสังเกตสําหรับลูกคา: ขอมูลดังตอไปนี้สําหรับอุปกรณที่จัดจําหนาย
ในกลุมประเทศยุโรป

อุปกรณนี้ผลิตภายใตการควบคุมของ Sony Corporation
ผูนําเขาของกลุมประเทศยุโรป: Sony Europe Limited.
เปนไปตามขอกําหนดผลิตภัณฑที่ผูนําเขา EU หรือตัวแทนจําหนายที่เกี่ยวของที่ผลิต
ภายใตขอกําหนดของผลิตภัณฑ ในยุโรปซึ่งสงไปยังผูผลิตที่ไดรับอนุญาตคือ Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium.
อุปกรณนี้ ไดผา นการทดสอบแลววาตรงตามขอจํากัดทีก่ าํ หนดไว ใน EMC สําหรับการ
ใชสายที่สั้นกวา 3 เมตร
เพื่อปองกันการสูญเสียการไดยินที่อาจเกิดขึ้นได อยารับฟงที่ระดับเสียงสูงเปนระยะ
เวลานาน

http://rd1.sony.net/help/dmp/dmpz1/h_ww/

ขณะที่กําลังเรียกดูขอมูลฟรี ทานอาจจะถูกเรียกเก็บคาบริการการ
สื่อสารที่มีคาธรรมเนียมจากผูที่ใหบริการเครือขายของทาน
*1
ในคูมือฉบับนี้ “เครื่องเลนเพลงดิจิตอล” จะอางอิงเปน “เครื่องเลน”
บางรุนอาจจะไมสามารถใชงานได ขึ้นอยูกับประเทศ/พื้นที่ที่ทานซื้อเครื่องเลน

ขอควรทราบสําหรับการใชเครื่องเลน
ขอควรทราบสําหรับแบตเตอรี่

• เพือ่ ปองกันการเสือ่ มสภาพของแบตเตอรี่ ควรชารจแบตเตอรีอ่ ยางนอยหนึง่ ครัง้
เปนประจําทุกหกเดือน

การฟอรแมทการด microSD

ควรอานคูมือการใชงานสําหรับการด microSD ในคําแนะนํา Help บนอินเทอรเน็ต
กอนทําการจัดเก็บขอมูลลงในการด microSD (ไมไดจัดมาให)

ความสามารถในการใชงาน BLUETOOTH®

ทานสามารถรับฟงเพลงที่จัดเก็บบนเครื่องเลนของทานผานทางการเชื่อมตอในรูป
แบบ Bluetooth เชน หูฟงหรือลําโพง นอกจากนี้ ทานยังสามารถรับฟงเพลงที่จัด
เก็บไวบนสมารทโฟนหรือเครือ่ งคอมพิวเตอรผา นทางเครือ่ งเลน กรุณาดูรายละเอียด
การใชงานฟงกชั่น Bluetooth ไดจากคําอางอิงที่ “Help Guide”
การเชื่อมตอ (ในครั้งแรกของการใชอุปกรณ)
เมื่อทานเชื่อมตออุปกรณเสียง Bluetooth ไรสายเปนครั้งแรก จําเปนตองทําการ
ลงทะเบียนอุปกรณ การลงทะเบียนนี้เรียกวา “การเชื่อมตอ”
1. ตั้งคาอุปกรณเสียง Bluetooth เพื่อทําการเชื่อมตอในแบบ Bluetooth (โปรดดู
ที่คูมือการใชงานของอุปกรณ)
2. เลือก
– [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ภายใต
[Bluetooth]
3. เลือก Bluetooth (
) เพื่อเปดการทํางาน Bluetooth
4. เลือก [Add Device (Pairing)] เพื่อเริ่มการเชื่อมตอ
5. เลือกอุปกรณจากรายชื่ออุปกรณที่จับคู เพื่อทําการเชื่อมตอ Bluetooth หลังจาก
ทําการเชื่อมตอ Bluetooth แลว จะปรากฏ [Connected]
การเชื่อมตอ (การใชงานในครั้งตอไป)
1. เปดอุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อมตอแลว และตั้งคาไวเพื่อเตรียมพรอม
2. เลือก
– [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ภายใต
[Bluetooth]
3. เลือก Bluetooth (
) เพื่อเปดการทํางาน Bluetooth
4. เลือกอุปกรณจากรายชื่ออุปกรณที่จับคู เพื่อทําการเชื่อมตอ Bluetooth
ยกเลิกการเชื่อมตอ
1. เลือก
– [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ภายใต
[Bluetooth]
2. เลือกชื่ออุปกรณที่เชื่อมตอบนรายชื่ออุปกรณที่จับคู และสัมผัส [OK] บนกลอง
ขอความการยกเลิกการเชื่อมตอ

ดังนั้น Sony Corporation ขอประกาศวา อุปกรณนี้เปนไปตามขอกําหนดของ
Directive 2014/53/EU.
ขอกําหนดทั้งหมดของการผานกฎเกณฑ EU มีรายละเอียดบนเว็บไซตตอไปนี้:
http://www.compliance.sony.de/
ฟงกชั่นไรสาย
คลื่นความถี่ในการใชงาน
2,400 – 2,483.5 MHz
13.56 MHz
กําลังขับสูงสุด
< 11.0 dBm [2,400 – 2,483.5 MHz]
< –20.0 dBμA/m ที่ 10 m [13.56 MHz]
• หามวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ในสถานที่รอนจัด เชน
กลางแดด, ไฟ หรือสิ่งที่ใกลเคียงเปนเวลานาน
• อยาวางแบตเตอรี่ไว ในบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่าซึ่งอาจสงผลใหเครื่องรอนเกินไป
• อยาถอดถานหรือแบตเตอรี่
• ในกรณีทมี่ กี ารรัว่ ไหลของของเหลว อยาใหของเหลวทีร่ วั่ ซึมโดนผิวหนังหรือดวงตา
หากเกิดขึ้น ใหลางออกดวยนํ้าเปลา และรีบไปพบแพทย
• อยาใชอุปกรณชารจอื่น นอกเหนือจากที่จัดมาใหสําหรับใชกับอุปกรณนี้
• ถานและแบตเตอรี่จําเปนตองมีการชารจไฟกอนการใชงาน โปรดดูคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิตหรือคูมือการใชงานอุปกรณ เพื่อทําการชารจไฟอยางถูกตอง
• หากเก็บไวเปนระยะเวลานาน อาจจะจําเปนตองมีการใชชารจไฟหลายๆ ครั้ง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการชารจไฟสูงสุด
• ทําการกําจัดแบตเตอรี่อยางถูกตอง
เพือ่ หลีกเลีย่ งอันตรายจากไฟไหมหรือไฟฟาซ็อต อยาใหตวั แปลงไฟ AC โดนนํา้ หรือ
เปยก และอยาวางเครือ่ งใกลหรือบนวัตถุทบี่ รรจุของเหลว เชน แจกัน
สําหรับลูกคาในสหราชอาณาจักร, ไอรแลนด, มอลตาและไซปรัส: ใชสายไฟ AC (A)
เพือ่ ความปลอดภัย ไมควรใชสายไฟ AC (B) ในประเทศ/พืน้ ทีด่ งั กลาวขางตน
สําหรับลูกคาในประเทศ/พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ: ใชสายไฟ AC (B)
(A)

(B)

ขอมูลสําคัญเกีย่ วกับความปลอดภัยจะอยูท ดี่ า นลางของตัวเครือ่ ง
เครื่องหมาย CE มีผลบังคับใชเฉพาะบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุม
EEA (European Economic Area)
การออกแบบและขอมูลจําเพาะสามารถเปลีย่ นแปลงได โดยไมตอ งแจงใหทราบ
ลวงหนา

