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อยาวางเครื่องเลนในพื้นที่ที่จํากัด เชน ชั้นวางหนังสือ หรือตูแบบบิวอินท
อยาวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ในสถานที่รอนจัด เชน
กลางแดด, ไฟ หรือสิ่งที่ใกลเคียงเปนเวลานาน
อยาวางแบตเตอรี่ไวในบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่าซึ่งอาจสงผลใหเครื่องรอนเกินไป
อยาถอดถานหรือแบตเตอรี่
อยาวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่รอนจัด หลีกเลี่ยงการจัดเก็บไวในที่แสงแดดสองโดยตรง
ในกรณีที่มีการรั่วไหลของของเหลว, อยาใหของเหลวที่รั่วซึมโดนผิวหนังหรือดวงตา
หากเกิดขึ้น ใหลางออกดวยนํ้าเปลา และรีบไปพบแพทย
ถานและแบตเตอรี่จําเปนตองมีการชารจไฟกอนการใชงาน โปรดดูคําแนะนําของบริษัท
ผูผลิตหรือคูมือการใชงานอุปกรณ เพื่อทําการชารจไฟอยางถูกตอง
หากเก็บไวเปนระยะเวลานาน อาจจะจําเปนตองมีการใชชารจไฟหลายๆ ครั้ง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการชารจไฟสูงสุด
ทําการกําจัดแบตเตอรี่อยางถูกตอง
อุปกรณนี้ไดผานการทดสอบแลววาตรงตามขอจํากัดที่กําหนดไวใน EMC สําหรับการใช
สายที่สั้นกวา 3 เมตร
หามใชงาน, เก็บหรือวางไวบริเวณที่มีความชื้น, ฝุนละออง, ควันหรือไอนํ้าเปนจํานวน
มากหรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เชน ใกลเปลวไฟ, สถานที่ที่แสงแดดสองโดยตรง, ใน
รถยนต เปนตน
ระดับเสียงดังอาจจะสงผลตอการไดยินของทาน
อยาใชงานเครื่องขณะกําลังเดิน, ขับขี่ยานยนตทุกประเภท การกระทําเชนนี้ อาจทําให
เกิดอุบัติเหตุได
หามใชในสถานที่ที่เปนอันตราย เวนแตวาจะไดยินเสียงรอบขาง
หามใหเครื่องโดนนํ้า เพราะเครื่องไมกันนํ้า หากมีนํ้าหรือวัตถุแปลกปลอมเขาไปเขาไป
ในเครื่อง อาจจะทําใหไฟฟาซ็อตได หยุดใชงานเครื่องทันทีและปรึกษาตัวแทนจําหนาย
โซนี่ใกลบานทาน พึงจดจําขอควรระวังตามดานลางนี้
- งดใชงานบริเวณอางลางหนา
ระมัดระวังไมใหเครื่องหลนลงไปในอางลางจานหรือภาชนะที่บรรจุนํ้าอยู
- งดใชงานขณะที่ฝนตกหรือหิมะตกหรือในสถานที่ที่มีความชื้น
- งดใชงานขณะที่เหงื่อไหล
หากสัมผัสเครื่องดวยมือเปยกหรือวางเครื่องในผาที่เปยกชื้น จะทําใหเครื่องเปยกได
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลจากการใชงานโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณไรสาย
อื่นๆ ที่เชื่อมตอกับเครื่อง โปรดดูคําแนะนําในคูมืออุปกรณไรสาย
ติดเอียรบดั ใหแนน หากเอียรบดั หลุดโดยบังเอิญและทิง้ คางไวในหูของทาน อาจจะทําให
เกิดการบาดเจ็บ
เนื่องจากเด็กอาจจะกลืนสวนเล็กๆ เขาไป หลังจากการใชงานแลวใหเก็บรักษาเครื่องให
พนมือเด็ก
ขอสังเกตเกี่ยวกับไฟฟาสถิตย
การเกิดไฟฟาสถิตยขึ้นในรางกายอาจจะเปนสาเหตุใหเกิดเสียงซาในหูของทานได ผลนี้
สามารถลดนอยลงได โดยการสวมเสื้อผาที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ

• เครื่องนี้สามารถชารจดวย USB เทานั้น จําเปนตองใชพอรท USB ของเครื่องคอม
พิวเตอรสวนบุคคลหรือตัวแปลงไฟ AC USB สําหรับการชารจไฟ
• ควรใชสาย USB Type-C ที่จัดมาให
• ระหวางการชารจไฟ ไมสามารถเปดเครื่องและใชงานฟงกชั่น Bluetooth ได
• หากไมไดใชงานเครื่องเปนเวลานาน แบตเตอรี่แบบชารจไฟอาจจะมีระยะเวลาการ
ใชงานสั้นลง ใหทําการชารจไฟหลายๆ ครั้ง ระยะเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่
ก็จะเพิ่มขึ้น หากทานเก็บเครื่องไวเปนเวลานาน ควรชารจไฟทุกๆ หกเดือน เพื่อ
ปองกันแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
• หากระยะเวลาในการใชงานสัน้ ลง เปลีย่ นแบตเตอรีท่ ชี่ ารจไฟไดดว ยกอนใหม กรุณา
ปรึกษาตัวแทนจําหนายโซนี่ใกลบานทาน เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ตองแนใจวา ปดฝาปดพอรท USB Type-C อยางแนนหนา หลังจากทําการชารจไฟ
แลว เหงื่อหรือนํ้าอาจทําใหเกิดความเสียหาย (ดังรูป B )

หากเครือ่ งใชงานไดไมถกู ตอง

• ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้ เพื่อรีเซ็ทเครื่อง (ดังรูป C )
ขณะทําการชารจไฟ กดปุม และ พรอมกัน เครื่องจะทําการรีเซ็ท ขอมูลการ
จับคูจะไมถูกลบ
• หลังจากทําการรีเซ็ทตามขั้นตอนขางตน แลวยังคงเกิดปญหาขึ้นอยูอีก ทําการติด
ตั้งเครื่อง ดังตอไปนี้
ถอดสาย USB Type-C และปดเครือ่ ง จากนัน้ กดปุม และ พรอมกันแลวคาง
ไวนานกวา 7 วินาที ตัวแสดง (สีนํ้าเงิน) กระพริบ 4 ครั้ง และเครื่องจะรีเซ็ทกลับ
ไปยังคาตั้งตนจากโรงงาน ขอมูลการจับคูทั้งหมดจะถูกลบ
• หลังจากติดตัง้ เครือ่ ง อาจจะไมสามารถเชือ่ มตอไปยังโทรศัพทหรือเครือ่ งคอมพิวเตอร
ของทานได ในกรณีนี้ ใหลบขอมูลการจับคูของเครื่องจาก iPhone หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร แลวจากนั้นทําการจับคูใหมอีกครั้ง

ขอควรทราบเกีย่ วกับการสวมเครือ่ ง

• หลังจากใชงาน ถอดสายหูฟงออกอยางชาๆ
• เนื่องจากหูฟงมีความหนาแนนสูง การพยายามยัดใสเขาไปในหูหรือดึงหูฟงออก
อยางรวดเร็ว อาจจะทําใหแกวหูเสียหายได
การกดหูฟง ขณะใสอยูท หี่ อู าจจะเกิดเสียงดังคลิกออกจากสวนของลําโพง ไมใชความ
ผิดปกติ

ขอควรทราบอืน่ ๆ

• อยาวางเครื่องในบริเวณที่มีแรงสั่นสะเทือนมากเกินไป
• การใชอุปกรณ Bluetooth อาจจะใชฟงกชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่ไมได ขึ้นอยูกับ
คลื่นวิทยุและสถานที่ที่อุปกรณกําลังใชงานอยู
• หากทานรูสึกไมสะดวกสบายหลังจากใชงานเครื่อง ใหหยุดใชงานเครื่องทันที
• เอียรแพดอาจเสียหายหรือเสื่อมสภาพได เนื่องจากการจัดเก็บหรือการใชงานเปน
เวลานาน
• หากเอียรบัดสกปรก ถอดเอียรบัดออกจากเครื่องและลางดวยนํ้ายาทําความสะอาด
เจือจางดวยมือ หลังจากทําความสะอาด ใหเช็ดนํ้าออกใหแหง

การทําความสะอาดเครือ่ ง

• เมื่อเครื่องสกปรก ใหทําความสะอาดโดยการเช็ดดวยผาแหงนุมๆ หากเครื่อง
สกปรกมาก ใหใชผาชุบดวยนํ้ายาทําความสะอาดที่เจือจางกอนเช็ดทําความสะอาด
หามใชตวั ทําละลาย เชน ทินเนอร, เบนซินหรือแอลกอฮอล ซึง่ อาจทําใหตวั เครือ่ งเสียหาย
• หากทานมีคําถามหรือปญหาใดๆ เกี่ยวกับเครื่องนี้ที่อยูนอกเหนือจากคูมือเลมนี้
กรุณาปรึกษาตัวแทนจําหนายโซนี่ใกลบานทาน
อุปกรณทดแทน: เอียรบัดยางซิลิโคนไฮบริด
กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายโซนี่ใกลบานทานสําหรับขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณทดแทน
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การชารจไฟเครือ่ ง

TRA
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บริเวณตําแหนงของฉลากหมายเลขเครือ่ ง

ดังรูป D

ขอมูลจําเพาะ
หูฟง

WI-C310

TRA

REGISTERED No: ER69970/19
DEALER No: DA0096946/12

แหลงไฟฟา:

DC 3.7 V: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแบบชารจไดภายในเครื่อง
DC 5 V: เมื่อชารจไฟดวย USB

อุณหภูมิขณะใชงาน:
0 C ถึง 40 C
O

O

อัตราใชกําลังไฟ:
0.5 วัตต

C

D

ขอควรระวัง

จํานวนชั่วโมงการใชงาน:

เมื่อทําการเชื่อมตอผานอุปกรณ Bluetooth
เวลาในการเลนเพลง: สูงสุด 15 ชั่วโมง
เวลาในการสื่อสาร: สูงสุด 15 ชั่วโมง
เวลาการเตรียมพรอม: สูงสุด 200 ชั่วโมง
ขอควรทราบ: จํานวนชั่วโมงการใชงานอาจจะสั้นลง ขึ้นอยูกับการเขารหัสและ
เงื่อนไขการใชงาน

เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH®
• เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะทํางานภายในระยะหางประมาณ 10 เมตร ระยะใน
การสื่อสารสูงสุดอาจแตกตางกันออกไป โดยขึ้นอยูกับระยะของสิ่งกีดขวาง
(คน, โลหะ, ผนัง หรืออื่นๆ) หรือแมเหล็กไฟฟาในบริเวณแวดลอม
• สถานะในดานลางนี้อาจจะทําใหไมเกิดการสื่อสาร Bluetooth หรือเสียงรบกวน หรือ
เสียงหอน
- มีคนกีดขวางระหวางเครื่องและอุปกรณ Bluetooth วางอุปกรณ Bluetooth ให
หันหนาไปทางเสาอากาศของเครื่อง อาจจะทําใหสัญญาณเสียงออกดีขึ้น
- มีสิ่งกีดขวาง เชน โลหะหรือผนังระหวางเครื่องและอุปกรณ Bluetooth
- เมื่ออุปกรณ Wi-Fi หรือเตาไมโครเวฟที่ใชงานหรือเตาไมโครเวฟที่อยูใกลๆ กับ
เครื่อง
- เมื่อเปรียบเทียบกับการใชงานภายในอาคาร, การใชงานภายนอกอาคารขึ้นอยูกับ
การสะทอนสัญญาณจากกําแพง, พื้นและเพดานซึ่งเสียงอาจจะขาดหายบอยกวา
การใชงานภายในอาคาร
- เสาอากาศภายในเครื่องตามภาพประกอบในเสนประ (ดังรูป A )
ความไวของการสือ่ สารดวย Bluetooth จะดีขนึ้ โดยการปรับทิศทางระหวางอุปกรณ
Bluetooth ที่เชื่อมตอและเสาอากาศภายในเครื่อง
• เนือ่ งจากอุปกรณ Bluetooth และ Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ใชคลืน่ ความถีเ่ ดียวกัน
(2.4 GHz), เมื่อใชเครื่องใกลกับอุปกรณ Wi-Fi คลื่นไมโครเวฟจึงอาจทําใหเกิดเสียง
รบกวนหรือเสียงหอนหรือสงผลใหความเร็วในการสื่อสารลดลง ในกรณีเหลานี้
ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
- ทําการเชื่อมตอเครื่องและอุปกรณ Bluetooth เมื่อใชงานเครื่องนี้หางจากอุปกรณ
Wi-Fi อยางนอย 10 เมตร
- ถาใชงานเครื่องนี้ภายในระยะ 10 เมตรจากอุปกรณ Wi-Fi ควรปดการทํางานของ
อุปกรณ Wi-Fi
- ติดตั้งเครื่องนี้และอุปกรณ Bluetooth ใหใกลกันมากที่สุดเทาที่จะทําได
• คลื่นไมโครเวฟที่สงออกมาจากอุปกรณ Bluetooth อาจมีผลตอการใชงานอุปกรณ
อิเล็คทรอนิคสทางการแพทย ควรปดการทํางานของเครื่อง และอุปกรณ Bluetooth
อื่นๆ เมื่ออยูในสถานที่ตอไปนี้ เพราะอุปกรณเหลานี้อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
- ในโรงพยาบาล, ใกลกับที่นั่งสํารองสําหรับบุคคลพิเศษบนรถไฟ, บริเวณสถานที่ที่
กาซไวไฟ, ใกลประตูแบบเปดอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนเพลิงไหม
• เนื่องจากคุณสมบัติของเทคโนโลยีไรสาย เสียงที่เลนในเครื่องนี้จะลาชาเล็กนอยจาก
เสียงและเพลงที่เลนบนอุปกรณ ดังนั้นภาพและเสียงอาจไมสอดคลองกัน ขณะกําลัง
รับชมภาพยนตรหรือเลนเกม
• ผลิตภัณฑนี้จะมีคลื่นวิทยุเมื่อใชงานในโหมดไรสาย เมื่อใชงานเครื่องในโหมดไรสาย
บนเครื่องบิน ปฏิบัติตามคําแนะนําของลูกเรือเกี่ยวกับการใชงานที่ไดรับอนุญาตใน
โหมดไรสาย
• เครื่องนี้รองรับระบบปองกันขอมูลซึ่งอยูในมาตรฐาน Bluetooth เพื่อปองกันการ
เชื่อมตอสัญญาณเมื่อใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth แตขึ้นอยูกับคาการทํางานที่
ปรับตัง้ ไว ระบบปองกันอาจจะไมสามารถปองกันขอมูลไดเพียงพอ ขึน้ อยูก บั การตัง้ คา
ดังนั้น ควรระมัดระวังเมื่อติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
• โซนี่ไมขอรับผิดชอบตอขอมูลที่รั่วไหลออกไประหวางติดตอสื่อสารดวย Bluetooth
• ไมขอรับประกันวา เครื่องนี้สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth ไดทุกเครื่อง
- อุปกรณที่มีการทํางาน Bluetooth ตองไดการรับรองและไดมาตรฐาน Bluetooth
ซึ่งกําหนดขึ้นมาโดย Bluetooth SIG, Inc. และไดรับการรับรอง
- ถึงแมอปุ กรณทเี่ ชือ่ มตอจะไดมาตรฐาน Bluetooth ดังทีแ่ สดงในดานบนแลวก็ตาม
แตอุปกรณบางเครื่องอาจจะไมเชื่อมตอหรือทํางานอยางถูกตอง โดยขึ้นอยูกับการ
ทํางานหรือขอมูลจําเพาะของอุปกรณ หรือผลของวิธกี ารควบคุม, การแสดงผลหรือ
การใชงานจะแตกตางกัน
- ในขณะที่พูดโทรศัพทโดยใชรูปแบบแฮนดฟรี อาจเกิดเสียงรบกวนโดยขึ้นอยูกับ
อุปกรณที่เชื่อมตอหรือการสื่อสารแวดลอม
• โดยขึ้นอยูกับอุปกรณที่เชื่อมตอ อุปกรณอาจใชเวลาในการติดตอสื่อสารชั่วครูหนึ่ง

หากเสียงหายบอยครัง้ ระหวางเลน

• อาจจะทําใหดีขึ้นไดดวยการเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพการเลนไรสายหรือปรับโหมดการ
เลนไรสายไวที่ SBC บนอุปกรณที่ใชงาน สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคูมือ
การใชงานที่จัดมาใหพรอมกับอุปกรณที่ใชงาน
• หากทานฟงเพลงจากเครื่องสมารทโฟน อาจจะทําใหดีขึ้นไดดวยการปดแอพพลิเคชั่น
ที่ไมจําเปนหรือทําการรีสตารทเครื่องสมารทโฟน

การใชงานแอพการโทรสําหรับสมารทโฟนและเครือ่ งคอมพิวเตอร

• เครื่องนี้รองรับการรับสายปกติเทานั้น ไมรองรับแอพการโทรสําหรับสมารทโฟนและ
เครื่องคอมพิวเตอร

เวลาในการชารจไฟ:

ประมาณ 3 ชั่วโมง
(สามารถเลนเพลงนานถึง 60 นาทีหลังจากทําการชารจไฟแลว 10 นาที)
ขอควรทราบ: จํานวนชัว่ โมงการชารจไฟและการใชงานอาจจะแตกตางกันขึน้ อยู
กับเงื่อนไขการใชงาน

อุณหภูมิขณะชารจไฟ:
5 C ถึง 35 C
O

O

นํ้าหนัก:

ประมาณ 19 กรัม

อุปกรณที่จัดมาให:

หูฟงสเตอริโอไรสาย (1)
สาย USB Type-C™ (USB-A ถึง USB-C™) (ประมาณ 20 ซม.) (1)
เอียรบัดยางซิลิโคนไฮบริด (S (2 ชิ้น), M (2 ชิ้น) (ติดอยูที่เครื่อง), L (2 ชิ้น)
หรือ (S (สม) (2 ชิ้น), M (เขียว) (ติดอยูที่เครื่อง) (2), L (นํ้าเงินออน) (2)

ขอมูลจําเพาะดานการสื่อสาร
ระบบสื่อสาร:

Bluetooth Specification เวอรชั่น 5.0

สัญญาณออก:

Bluetooth Specification Power Class 2

ระยะในการสื่อสารสูงสุด:

ระยะหางประมาณ 10 เมตร1)

คลื่นความถี่:

คลื่น 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

โปรไฟล Bluetooth ที่เขากันได2):
A2DP / AVRCP / HFP / HSP

การเขารหัสที่รองรับ3):
SBC / AAC

ชวงตอบสนองสัญญาณ (A2DP):
1)

2)
3)

20 Hz – 20,000 Hz (วัดสัญญาณเดี่ยว 44.1 kHz)
ระยะในการใชงานจริงอาจแตกตางออกไป โดยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน สิ่งกีด
ขวางระหวางอุปกรณ, สนามแมเหล็กรอบๆ เตาไมโครเวฟ, ไฟฟาสถิตย, ความไว
ในการรับสัญญาณ, ประสิทธิภาพของเสาอากาศ, ระบบปฏิบัติการ, ซอฟทแวรการ
ทํางาน และอื่นๆ
โปรไฟลมาตรฐานของ Bluetooth แสดงถึงจุดประสงคการสื่อสารดวย Bluetooth
ระหวางอุปกรณ
การเขารหัส: รูปแบบการแปลงและบีบอัดสัญญาณเสียง

การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ระบบพื้นฐานสําหรับการชารจไฟแบตเตอรี่ดวยการใช USB
ตัวแปลงไฟ AC USB
สายตัวแปลงไฟ AC USB ที่มีจําหนายทั่วไปใหกําลังไฟมากกวา 0.5 A

เครื่องหมายการคา

• iPhone และ iPod touch เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
• Android เปนเครื่องหมายการคาของ Google LLC.
• โลโกและเครื่องหมายคําวา Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Bluetooth SIG, Inc. และการใชงานเครือ่ งหมายโดยโซนี่ คอรปอเรชัน่ ทีอ่ ยูภ ายใต
การไดรับอนุญาต
• USB Type-C™ และ USB-C™ เปนเครือ่ งหมายการคาของ USB Implementers
Forum.
• เครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาอื่นๆ เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท
เจาของนั้น

ขอควรทราบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑนี้มีซอฟตแวรที่โซนี่ใชงานภายใตขอตกลงกับเจาของลิขสิทธิ์ ซึ่งตองประกาศ
ใหลูกคาทราบถึงขอตกลงนี้ตามความตองการโดยเจาของลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
เพื่ออานเนื้อหาของลิขสิทธิ์นี้ โปรดเขาสู URL ตอไปนี้
http://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19/

