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เครื่องเลนสื่อดิจิตอล
คูมือการใชงาน

การเปดหรือปดฟงกชั่น NFC
1. ปดเลื่อนขึ้นบนหนาจอ home
2. เลือก [Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [NFC]
3. เลื่อนสวิทช เพื่อเปดหรือปดฟงกชั่น NFC
ขอควรทราบ
• ขอมูลการเชื่อมตอจะถูกลบในกรณีตอไปนี้ ทําการเชื่อมตออีกครั้ง
- รีเซ็ทอุปกรณกลับไปยังคาตั้งตนจากโรงงาน
- ขอมูลการเชื่อมตอจะถูกลบจากอุปกรณ เชน เมื่อซอมอุปกรณ

ความสามารถในการใชงาน Wi-Fi (*1)

การใช Wi-Fi ชวยใหเครื่อง Walkman ของทานเขาสูการใชงานอินเทอรเน็ทหรือเชื่อมตออุปกรณอื่น
กรุณาดูรายละเอียดการใชงาน Wi-Fi ไดจากคําอางอิงที่ “Help Guide”
*1 คําวา “Wi-Fi” หมายถึง การทํางานรวมกันที่ผานการรับรองกับอุปกรณ LAN ไรสาย
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เกี่ยวกับคูมือการใชงาน

1. คูมือการใชงาน (คูมือฉบับนี้)
2. คูม ือเริ่มตนการใชงาน
“คูมือเริ่มตนการใชงาน” จะอธิบายดังตอไปนี้:
• คําแนะนําการใชงานขั้นตนของเครื่อง WALKMAN® ของทาน
• วิธีการเขาถึงเว็บไซตที่มีประโยชนกับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
บนอินเทอรเน็ต
3. คําแนะนํา Help (เอกสารบนเว็บสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร/สมารทโฟน)
คําแนะนํา Help จะมีขั้นตอนการใชงานเพิ่มเติม, ขอมูลจําเพาะและ
เว็บไซต URL ที่รองรับ ตอไปนี้
https://rd1.sony.net/help/dmp/nwa100/h_cn/
ขณะที่กําลังเรียกดูขอมูลฟรี ทานอาจจะถูกเรียกเก็บคาบริการการ
สื่อสารที่มีคาธรรมเนียมจากผูที่ใหบริการเครือขายของทาน
บางรุนอาจจะไมสามารถใชงานได ขึ้นอยูกับประเทศ/พื้นที่ที่ทานซื้อเครื่อง Walkman

ขอควรทราบสําหรับการใชเครื่อง Walkman
ขอควรทราบสําหรับแบตเตอรี่
• เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ควรชารจแบตเตอรี่อยางนอยหนึ่งครั้งเปนประจํา
ทุกหกเดือน

การฟอรแมทการด microSD

ควรอานคูมือการใชงานสําหรับการด microSD ในคําแนะนํา Help บนอินเทอรเน็ตกอนทําการ
จัดเก็บขอมูลลงในการด microSD (ไมไดจัดมาให)

ความสามารถในการใชงาน BLUETOOTH®

ทานสามารถรับฟงเพลงที่จัดเก็บบนเครื่อง Walkman ของทานผานทางการเชื่อมตอในรูปแบบ
Bluetooth เชน หูฟงหรือลําโพง กรุณาดูรายละเอียดการใชงานฟงกชั่น Bluetooth ไดจากคํา
อางอิงที่ “Help Guide”
การเชื่อมตอ (ในครั้งแรกของการใชอุปกรณ)
เมื่อทานเชื่อมตออุปกรณเสียง Bluetooth ไรสายเปนครั้งแรก จําเปนตองทําการลงทะเบียนอุปกรณ
การลงทะเบียนนี้เรียกวา “การเชื่อมตอ”
1. ตั้งคาอุปกรณเสียง Bluetooth เพื่อทําการเชื่อมตอในแบบ Bluetooth
(โปรดดูที่คูมือการใชงานของอุปกรณ)
2. ปดเลื่อนขึ้นบนหนาจอ home
3. เลือก [Settings] – [Connected devices] – [Pair new device]
4. เลือกอุปกรณจากรายชื่ออุปกรณที่จับคู เพื่อทําการเชื่อมตอ Bluetooth
การเชื่อมตอ (การใชงานในครั้งตอไป)
1. เปดอุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อมตอแลว และตั้งคาไวเพื่อเตรียมพรอม
2. ปดเลื่อนขึ้นบนหนาจอ home
3. เลือก [Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth]
4. เลื่อนสวิทช เพื่อเปดการทํางาน Bluetooth
จะทําการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ หากไมเชื่อมตอ ขามไปยังขั้นตอนถัดไป
5. เลือก [Settings] – [Connected devices] – [Previously connected devices]
6. เลือกอุปกรณจากรายชื่ออุปกรณที่จับคู เพื่อทําการเชื่อมตอ Bluetooth
ยกเลิกการเชื่อมตอ
1. ปดเลื่อนขึ้นบนหนาจอ home
2. เลือก [Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth]
3. เลื่อนสวิทช เพื่อปดการทํางาน Bluetooth
การเปดหรือปดฟงกชั่น Bluetooth
1. ปดเลื่อนขึ้นบนหนาจอ home
2. เลือก [Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth]
3. เลื่อนสวิทช เพื่อเปดหรือปดฟงกชั่น Bluetooth

การเชื่อมตอ
1. ปดเลื่อนขึ้นบนหนาจอ home
2. เลือก [Settings] – [Network & internet] – [Wi-Fi]
3. เลื่อนสวิทช เพื่อเปดการใชงาน Wi-Fi
จะปรากฏเครือขาย Wi-Fi ที่พบทั้งหมด
4. เลือกเครือขาย Wi-Fi จากรายชื่อที่ทําการเชื่อมตอ หากจําเปน ตองใสรหัส
ยกเลิกการเชื่อมตอ
1. ปดเลื่อนขึ้นบนหนาจอ home
2. เลือก [Settings] – [Network & internet] – [Wi-Fi]
3. เลื่อนสวิทช เพื่อปดการใชงาน Wi-Fi
การเปดหรือปดการใชงาน Wi-Fi
1. ปดเลื่อนขึ้นบนหนาจอ home
2. เลือก [Settings] – [Network & internet] – [Wi-Fi]
3. เลื่อนสวิทช เพื่อเปดหรือปดการใชงาน Wi-Fi

การแกไขปญหา

เครื่อง Walkman ของทานไมสามารถชารจไฟแบตเตอรี่ไดหรือไมสามารถเชื่อมตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอรได
• ไมไดเชื่อมตอสาย USB Type-C (จัดมาให) เขากับชองตอ USB ของเครื่องคอมพิวเตอร
อยางถูกตอง ถอดสาย USB Type-C ออกแลวเชื่อมตอใหมอีกครั้ง
• ขณะทําการชารจไฟแบตเตอรี่ ไฟชารจบนเครื่อง Walkman จะสวางขึ้นเปนสีสมและจะดับลง
เมื่อชารจไฟเสร็จสมบูรณ
• แบตเตอรี่ของเครื่อง Walkman อาจจะหมด ชารจไฟแบตเตอรี่อยางนอย 30 นาที
• เพื่อใหแนใจวา เครื่อง Walkman ไดเชื่อมตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรแลว เลือก
[File Transfer] ในเมนู [Use USB for] ที่แสดงบนเครื่อง Walkman
หากไมปรากฏเมนู [Use USB for] ปดเลื่อนขึ้นบนหนาจอ home และจากนั้นเลือก
[Settings] - [Connected devices] - [USB]

กฎระเบียบและขอมูล

ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและเครื่องหมายการคา
ทานตองยอมรับขอกําหนดของสิทธิ์การใชงานสําหรับผูใชงาน เมื่อทานใชงานเครื่อง Walkman
เปนครั้งแรก เพื่ออานขอกําหนดอีกครั้งในภายหลัง ปดเลื่อนขึ้นบนหนาจอ home และเลือก
[Settings] – [System] – [About device] – [Legal information] – [End user license agreement]
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย, กฎระเบียบ และสิทธิของเครื่องหมายการคา โปรดดู
“ขอมูลสําคัญ” ที่อยูในหนวยความจําภายในเครื่อง เพื่ออานขอมูล คัดลอกไฟล
[Important_Information] เขากับเครื่องคอมพิวเตอรของทานและปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้
ดับเบิ้ลคลิกไฟล [Important_Information] จากนั้นเลือกภาษา
• Google, Android และเครื่องหมายอื่นๆ เปนเครื่องหมายการคาของ Google LLC.
• N-Mark เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc.
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ

เกี่ยวกับหูฟง In-Ear
• เมื่อทานใสหูฟงเขาไปในหูอยางแนนหนา พึงสังเกตสิ่งตอไปนี้ มิฉะนั้น อาจจะทําใหเกิดอันตราย
ตอหูหรือแกวหูของทาน
- อยาใสเอียรบัดแนนเกินไป
- อยาถอดเอียรบัดออกจากหูของทานโดยทันที เมื่อทานปดหูฟง ใหดึงเอียรบัดขึ้นและลงเบาๆ
เกี่ยวกับหูฟงอื่นๆ
• หลีกเลี่ยงการเลนเครื่องดวยระดับเสียงที่ดังมาก มิฉะนั้นอาจจะมีผลตอการไดยินของทาน
• ดวยเสียงดังจากภายนอก ทานอาจจะไมไดยินเสียง หลีกเลี่ยงการรับฟงในสถานที่อาจทําให
ไมไดยินเสียงจากภายนอก เชน ขณะขับขับขี่ยานยนตทุกชนิด
• หูฟงที่จัดมาใหเปนการออกแบบแบบเปดโลง เสียงจะออกผานจากหูฟง อาจเปนการรบกวน
คนอื่นที่อยูรอบๆ ตัวทาน
การออกแบบและขอมูลจําเพาะสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

