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หูฟงสเตอริโอไรสายระบบตัดเสียงรบกวน

ผลิตภัณฑนี้ (รวมอุปกรณเสริม) มีแมเหล็กซึ่งอาจกอ
ใหเกิดคลืน่ รบกวนกับเครือ่ งกระตุน หัวไจ, ทอระบายนํา้
ในสมอง หรืออุปกรณทางการแพทยอื่นๆ หามวาง
ผลิตภัณฑนี้ใกลกับอุปกรณทางการแพทยและบุคคล
ที่ตองใชอุปกรณเหลานี้ หากมีขอสงสัย กรุณาปรึกษา
แพทยกอนใชงาน
ผลิตภัณฑนี้มีแมเหล็ก การวางบัตรที่มีแถบแมเหล็ก
ในบริเวณใกลเคียง อาจทําใหเกิดปฏิกริ ยิ าของแมเหล็ก
ซึ่งทําใหบัตรไมสามารถใชงานได

คําแนะนําอางอิง

ผลิตภัณฑนี้ (รวมอุปกรณเสริม) มีแมเหล็กซึ่งการ
กลืนแมเหล็กอาจทําใหเกิดอันตรายที่รุนแรง เชน
การสําลักหรือเกิดบาดแผลที่ลําไส หากกลืนแมเหล็ก
เขาไป ใหปรึกษาแพทยทันที ควรเก็บรักษาเครื่องนี้
ใหหางจากมือเด็กหรือบุคคลอื่นๆ เพื่อปองกันไมให
นําไปใชงานโดยบังเอิญ

https://rd1.sony.net/help/mdr/wfsp800n/h_zz/

เนือ่ งจากเด็กอาจจะกลืนเครือ่ งนีห้ รือสวนเล็กๆ เขาไป
หลังจากการใชงานแลว ใหเก็บเครื่องในตลับใส
แบตเตอรี่และเก็บรักษาเครื่องใหพนมือเด็ก
ขอสังเกตเกี่ยวกับไฟฟาสถิตย
การเกิดไฟฟาสถิตยขึ้นในรางกายอาจจะเปนสาเหตุให
เกิดเสียงซาในหูของทานได ผลนีส้ ามารถลดนอยลงได
โดยการสวมเสื้อผาที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ
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ขอควรระวัง

MALAYSIA 5 V
WF-SP800N

MALAYSIA 5 V
WF-SP800N

SONY CORP. CHARGING CASE
CCAO19LP1810T1
WF-SP800N(L):
WF-SP800N(R):
CCAO19LP1790T5
INPUT : 5 V
MADE IN MALAYSIA
OUTPUT : 5 V
80 mA (L)
5V
80 mA (R)

WF-SP800N

ประสิทธิภาพการกันนํ้า/กันฝุนของเครื่อง
• เคสหูฟงไมกันนํ้า/กันฝุน
• คุณสมบัติประสิทธิภาพกันนํ้าของเครื่องนี้เปนไป
ตาม IPX5 ใน IEC 60529 “มาตรฐานของการ
ปองกันนํ้าเขา (รหัส IP)" ซึงจะระบุวาเปนระดับ
ปองกันนํ้าเขาและคุณสมบัติประสิทธิภาพกันฝุน
ของเครื่องนี้เปนไปตาม IP5X ใน IEC 60529
“มาตรฐานของการปองกันวัสดุแปลกปลอม
(รหัส IP)" ซึงจะระบุวาเปนระดับการปองกัน
วัสดุแปลกปลอม
เวนแตจะใชงานเครื่องอยางถูกตอง นํ้าหรือฝุน
อาจจะเขาไปในตัวเครื่องและทําใหเกิดไฟไหม,
ไฟฟาช็อตหรือทํางานผิดปกติได
พึงระมัดระวังในขอตอไปนี้และใชงานเครื่องให
ถูกตอง
IPX5: เครื่องจะยังคงใชงานไดตามปกติ แมวา
จะมีการสัมผัสนํ้าที่มีแรงดันสูงรอบทิศทาง
(ยกเวน ทอเสียงของอุปกรณ (สายสัญญาณ
เสียง) ของหูฟง)
IP5X: เครื่องจะยังคงรักษาความปลอดภัยและ
คุณภาพการใชงานอยางนาพอใจ แมวาจะมีฝุน
เขา
• ทอเสียงของอุปกรณ (สายสัญญาณเสียง) ของ
หูฟงไมกันนํ้า
คุณสมบัติประสิทธิภาพกันนํ้าสามารถใชปองกัน
ของเหลวไดดังนี้
สามารถใชไดกับ: นํ้าจืด, นํ้าประปา, เหงื่อ
ไมสามารถใชไดกับ: ของเหลวอื่นๆ ที่นอก
เหนือจากที่กลาวขางตน (ตัวอยาง: นํ้าสบู,
นํ้าผงซักฟอก, นํ้าในหองอาบนํ้า, แชมพู,
นํ้าพุรอน, นํ้าสระวายนํ้า, นํ้าทะเล, ฯลฯ)
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ขอมูลความปลอดภัย
ก) พาวเวอรแบงคจะเกิดความรอนขณะทําการชารจไฟ
ควรชารจไฟในสถานที่ที่มีการถายเทอากาศ อยาชารจ
ไฟบนหมอนอิง, ผาหมหรือพื้นที่ที่ติดไฟได
ข) เก็บพาวเวอรแบงคใหหา งจากแหลงความรอน, โดน
แสงแดดโดยตรง, ถังแกส, ความชื้น, นํ้าหรือของ
เหลวอื่นๆ
ค) อยาเปดไมโครเวฟ, ทาสี, หรือใสวัสดุแปลกปลอม
เขาไปในพาวเวอรแบงค
ง) อยาทําการช็อคพาวเวอรแบงค เชน บดอัด, หักงอ,
กระแทกหรือฉีกขาด หลีกเลี่ยงการกระแทกหรือการ
วางวัสดุที่หนักบนพาวเวอรแบงค
จ) อยาทําการลัดวงจรพาวเวอรแบงคหรือจัดเก็บใน
สถานที่ที่ทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรดวยโลหะหรือวัสดุ
อื่นๆ ที่เปนตัวนําไฟฟา
ฉ) อยาใชงานพาวเวอรแบงคที่เปยก เพื่อปองกัน
ไฟฟาช็อต, ระเบิด และ/หรือทําใหเกิดความเสียหาย
ติดตอศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย
ช) หากเด็กใชงานพาวเวอรแบงค ควรใชงานภายใต
คําแนะนํา
ซ) โปรดอานคูม อื แนะนําการใชงาน (รวมถึงคําแนะนํา
การชารจไฟและขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิตํ่าสุดและ
สูงสุดขณะใชงาน) ทีจ่ ดั มาใหพรอมกับพาวเวอรแบงค
อยาวางเครือ่ งเลนในพืน้ ทีท่ จี่ าํ กัด เชน ชัน้ วางหนังสือ
หรือตูแบบบิวอินท
อยาวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรีห่ รือแบตเตอรี่
ภายใน) ในสถานทีร่ อ นจัด เชน กลางแดด, ไฟ หรือ
สิง่ ทีใ่ กลเคียงเปนเวลานาน
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อยาวางแบตเตอรี่ไวในบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่าซึ่งอาจ
สงผลใหเครื่องรอนเกินไป
อยาถอดถานหรือแบตเตอรี่
อยาวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่รอนจัด หลีกเลี่ยงการ
จัดเก็บไวในที่แสงแดดสองโดยตรง
ในกรณีที่มีการรั่วไหลของของเหลว อยาใหของเหลว
ทีร่ วั่ ซึมโดนผิวหนังหรือดวงตา หากเกิดขึน้ ใหลา งออก
ดวยนํ้าเปลา และรีบไปพบแพทย
ถานและแบตเตอรี่จําเปนตองมีการชารจไฟกอนการ
ใชงาน โปรดดูคําแนะนําของบริษัทผูผลิตหรือคูมือ
การใชงานอุปกรณ เพื่อทําการชารจไฟอยางถูกตอง
หากเก็บไวเปนระยะเวลานาน อาจจะจําเปนตองมีการ
ชารจไฟหลายๆ ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชารจ
ไฟสูงสุด
ทําการกําจัดแบตเตอรี่อยางถูกตอง
อุปกรณนไี้ ดผา นการทดสอบแลววาตรงตามขอจํากัดที่
กําหนดไวใน EMC สําหรับการใชสายทีส่ นั้ กวา 3 เมตร
หามใชงาน, เก็บหรือวางไวบริเวณทีม่ คี วามชืน้ ,
ฝุน ละออง, ควันหรือไอนํา้ เปนจํานวนมากหรือสถานที่
ทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู เชน ใกลเปลวไฟ, สถานทีท่ แี่ สงแดด
สองโดยตรง, ในรถยนต เปนตน
ระดับเสียงดังอาจจะสงผลตอการไดยินของทาน
อยาใชงานเครื่องขณะกําลังเดิน, ขับขี่ยานยนตทุก
ประเภท การกระทําเชนนี้ อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
หามใชในสถานที่ที่เปนอันตราย เวนแตวาจะไดยิน
เสียงรอบขาง
หากมีนํ้าหรือวัตถุแปลกปลอมเขาไปเขาไปในเครื่อง
อาจจะทําใหไฟฟาซ็อตได หยุดใชงานเครื่องทันทีและ
ปรึกษาตัวแทนจําหนายโซนี่ใกลบานทาน พึงจดจําขอ
ควรระวังตามดานลางนี้
- งดใชงานบริเวณอางลางหนา
ระมัดระวังไมใหเครือ่ งหลนลงไปในอางลางจานหรือ
ภาชนะที่บรรจุนํ้าอยู
- งดใชงานขณะที่ฝนตกหรือหิมะตกหรือในสถานที่ที่
มีความชื้น
สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลจากการใชงาน
โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณไรสายอื่นๆ ที่เชื่อมตอกับ
เครื่อง โปรดดูคําแนะนําในคูมืออุปกรณไรสาย
ติดเอียรบัดใหแนน หากเอียรบัดหลุดโดยบังเอิญและ
ทิ้งคางไวในหูของทาน อาจจะทําใหเกิดการบาดเจ็บ
หามเสียบปลั๊ก USB เมื่อเครื่องเลนหรือสายชารจ
เปยก ถามีการเสียบปลั๊ก USB อาจทําใหเกิดไฟฟา
ลัดวงจร เนื่องจากของเหลว (นํ้าประปา, นํ้าทะเล,
นํ้าอัดลม ฯลฯ) เขาไปในเครื่องเลนหรือสายชารจ
หรือมีสิ่งแปลกปลอม อาจทําใหเครื่องรอนหรือเกิด
ความผิดปกติได

คุณสมบัติประสิทธิภาพกันนํ้า/กันฝุนของเครื่อง
ขึ้นอยูกับคาการวัดของเราภายใตเงื่อนไขของ
โซนี่ที่อธิบายไวขางตน ขอควรระวัง การรับ
ประกันสินคาจะไมครอบคลุมในกรณีที่ลูกคาใช
ผิดวัตถุประสงค ซึ่งสงผลใหเครื่องทํางานผิด
ปกติ
เพื่อรักษาคุณสมบัติประสิทธิภาพการกันนํ้า/
กันฝุน
พึงระมัดระวังในขอตอไปนี้และใชงานเครื่องให
ถูกตอง
• หามทํานํ้าหกใสสวนที่ขับเสียงออกมา
• อยาวางเครื่องไวในนํ้าหรือใชงานใตนํ้า
• อยาปลอยใหเครือ่ งเปยกหรือวางในสภาพอากาศ
เย็น เชน นํ้าแข็ง เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติ
ควรเช็ดทําความสะอาดหลังการใชงาน
• หากมีนํ้าเขาเครื่อง ใหเช็ดออกดวยผานุมแหง
ถานํ้ายังคงอยูในชองเอียรบัด เสียงอาจจะเบา
หรือไมไดยนิ ในกรณีนี้ ใหถอดเอียรบัด แลวควํา่
สายเสียงลงและเขยาสองสามครั้ง (ดังรูป A )
• ใชผาแหงซับนํ้าออกจากรูไมโครโฟนและแตะ
เบาๆ ประมาณหาครั้ง หากมีหยดนํ้าหลงเหลือ
อยูในรูไมโครโฟน อาจจะทําใหเกิดการกัดกรอน
และเสียหายได (ดังรูป B )
• หากเครื่องแตกราวหรือผิดรูปทรงจากการใชงาน
ใกลนํ้าหรือติดตอตัวแทนจําหนายโซนี่ใกลบาน
ทาน
เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH®
• เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะทํางานภายในระยะ
หางประมาณ 10 เมตร ระยะในการสื่อสารสูงสุด
อาจแตกตางกันออกไป โดยขึน้ อยูก บั ระยะของสิง่ กีด
ขวาง (คน, โลหะ, ผนัง หรืออื่นๆ) หรือแมเหล็กไฟ
ฟาในบริเวณแวดลอม
• สถานะในดานลางนี้อาจจะทําใหไมเกิดการสื่อสาร
Bluetooth หรือเสียงรบกวน หรือเสียงหอน
- มีคนกีดขวางระหวางเครือ่ งและอุปกรณ Bluetooth
วางอุปกรณ Bluetooth ใหหนั หนาไปทางเสาอากาศ
ของเครื่อง อาจจะทําใหสัญญาณเสียงออกดีขึ้น
- มีสิ่งกีดขวาง เชน โลหะหรือผนังระหวางเครื่อง
และอุปกรณ Bluetooth
- เมือ่ อุปกรณ Wi-Fi หรือเตาไมโครเวฟทีใ่ ชงานหรือ
เตาไมโครเวฟที่อยูใกลๆ กับเครื่อง
- เมื่อเปรียบเทียบกับการใชงานภายในอาคาร การ
ใชงานภายนอกอาคารขึน้ อยูก บั การสะทอนสัญญาณ
จากกําแพง, พืน้ และเพดานซึง่ เสียงอาจจะขาดหาย
บอยกวาการใชงานภายในอาคาร
- เสาอากาศภายในเครื่องในเสนประ ตามภาพ
ประกอบ (ดังรูป C )
ความไวของการสื่อสารดวย Bluetooth จะดีขึ้น
โดยการปรับทิศทางระหวางอุปกรณ Bluetooth ที่
เชื่อมตอและเสาอากาศภายในเครื่อง
• เนื่องจากอุปกรณ Bluetooth และ Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) ใชความถีเ่ ดียวกัน (2.4 GHz),
เมื่อใชเครื่องใกลกับอุปกรณ Wi-Fi คลื่นไมโครเวฟ
จึงอาจทําใหเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงหอนหรือสงผล
ใหความเร็วในการสื่อสารลดลง ในกรณีเหลานี้ ควร
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
- ทําการเชือ่ มตอเครือ่ งและอุปกรณ Bluetooth เมือ่
ใชงานเครื่องนี้หางจากอุปกรณ Wi-Fi อยางนอย
10 เมตร
- ถาใชงานเครือ่ งนีภ้ ายในระยะ 10 เมตรจากอุปกรณ
Wi-Fi ควรปดการทํางานของอุปกรณ Wi-Fi
- ติดตั้งเครื่องนี้และอุปกรณ Bluetooth ใหใกลกัน
มากที่สุดเทาที่จะทําได
• คลื่นไมโครเวฟที่สงออกมาจากอุปกรณ Bluetooth
อาจมีผลตอการใชงานอุปกรณอเิ ล็คทรอนิคสทางการ
แพทย ควรปดการทํางานของเครื่องและอุปกรณ
Bluetooth อื่นๆ เมื่ออยูในสถานที่ตอไปนี้ เพราะ
อุปกรณเหลานี้อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
- ในโรงพยาบาล, ใกลกับที่นั่งสําหรับบุคคลพิเศษบน
รถไฟ, บริเวณสถานที่ที่กาซไวไฟ, ใกลประตูแบบ
เปดอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนเพลิงไหม
• เนื่องจากคุณสมบัติของเทคโนโลยีไรสาย เสียงที่
เลนในเครือ่ งนีจ้ ะลาชาเล็กนอยจากเสียงและเพลงที่
เลนบนอุปกรณ ดังนัน้ ภาพและเสียงอาจไมสอดคลอง
กัน ขณะกําลังรับชมภาพยนตรหรือเลนเกม
• ผลิตภัณฑนี้จะมีคลื่นวิทยุเมื่อใชงานในโหมดไรสาย
เมือ่ ใชงานเครือ่ งในโหมดไรสายบนเครือ่ งบิน ปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของลูกเรือเกี่ยวกับการใชงานที่ไดรับ
อนุญาตในโหมดไรสาย
• เครือ่ งนีร้ องรับระบบปองกันขอมูลซึง่ อยูใ นมาตรฐาน
Bluetooth เพื่อปองกันการเชื่อมตอสัญญาณเมื่อใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth แตขนึ้ อยูก บั การตัง้ คา
การทํางานและปจจัยอื่นๆ ระบบปองกันอาจจะไม
สามารถปองกันขอมูลไดเพียงพอ ดังนั้น ควรระมัด
ระวังเมื่อติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth
• โซนีไ่ มขอรับผิดชอบตอขอมูลทีร่ วั่ ไหลออกไประหวาง
ติดตอสื่อสารดวย Bluetooth

• ไมขอรับประกันวา

เครื่องนี้สามารถเชื่อมตอกับ
อุปกรณ Bluetooth ไดทุกเครื่อง
- อุปกรณที่มีการทํางาน Bluetooth ตองไดการ
รับรองและไดมาตรฐาน Bluetooth ซึ่งกําหนดขึ้น
มาโดย Bluetooth SIG, Inc. และไดรบั การรับรอง
- ถึงแมอปุ กรณทเี่ ชือ่ มตอจะไดมาตรฐาน Bluetooth
ดังที่แสดงในดานบนแลวก็ตาม แตอุปกรณบาง
เครื่องอาจจะไมเชื่อมตอหรือทํางานอยางถูกตอง
โดยขึ้นอยูกับการทํางานหรือขอมูลจําเพาะของ
อุปกรณ หรือผลของวิธีการควบคุม, การแสดงผล
หรือการใชงานจะแตกตางกัน
- ในขณะที่พูดโทรศัพทโดยใชรูปแบบแฮนดฟรี อาจ
เกิดเสียงรบกวนโดยขึ้นอยูกับอุปกรณหรือการสื่อ
สารแวดลอม
• โดยขึน
้ อยูก บั อุปกรณทเี่ ชือ่ มตอ อุปกรณอาจใชเวลา
ในการติดตอสื่อสารชั่วครูหนึ่ง
หากเสียงหายบอยครั้งระหวางเลน
• อาจจะทําใหดขี น
ึ้ ไดดว ยการตัง้ คาโหมดคุณภาพเสียง
ไวที่ “priority on stable connection” สําหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคําแนะนํา Help
• อาจจะทําใหดขี น
ึ้ ไดดว ยการเปลีย่ นการตัง้ คาคุณภาพ
การเลนไรสายหรือปรับโหมดการเลนไรสายไวที่ SBC
บนอุปกรณที่ใชงาน สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดูคูมือการใชงานที่จัดมาใหพรอมกับอุปกรณที่
ใชงาน
• หากทานฟงเพลงจากเครือ่ งสมารทโฟน อาจจะทําให
ดีขึ้นไดดวยการปดแอพพลิเคชั่นที่ไมจําเปนหรือทํา
การรีบูทเครื่องสมารทโฟน
การใชงานแอพการโทรสําหรับสมารทโฟนและ
เครื่องคอมพิวเตอร
• เครือ่ งนีร้ องรับการรับสายปกติเทานัน
้ ไมรองรับแอพ
การโทรสําหรับสมารทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร
การชารจไฟเครื่อง
• เครือ่ งนีส
้ ามารถชารจดวย USB เทานัน้ จําเปนตอง
ใชพอรท USB ของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
หรือตัวแปลงไฟ AC USB สําหรับการชารจไฟ
• ควรใชสาย USB Type-C ที่จัดมาให
• ระหวางการชารจไฟ ไมสามารถเปดเครื่องและใช
งานฟงกชั่น Bluetooth ได
• หลังจากใชงาน ใหเช็ดเหงือ่ หรือนํา้ ทีเ่ ครือ่ งทันที หาก
มีเหงือ่ หรือนํา้ เขาไปในตัวเครือ่ งทีพ่ อรตการชารจไฟ
อาจทําใหความสามารถในการชารจไฟของเครื่องลด
ลง (ดังรูป D )
• หากไมไดใชงานเครื่องเปนเวลานาน แบตเตอรี่แบบ
ชารจไฟอาจจะมีระยะเวลาการใชงานสั้นลง ใหทํา
การชารจไฟหลายๆ ครัง้ ระยะเวลาในการใชงานของ
แบตเตอรี่ก็จะเพิ่มขึ้น หากทานเก็บเครื่องไวเปน
เวลานาน ควรชารจไฟทุกๆ หกเดือน เพื่อปองกัน
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
• หากระยะเวลาในการใชงานสัน
้ ลง เปลีย่ นแบตเตอรี่
ที่ชารจไฟไดดวยกอนใหม กรุณาปรึกษาตัวแทน
จําหนายโซนี่ใกลบานทาน เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่
หากเครื่องใชงานไดไมถูกตอง
• ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้ เพื่อรีเซ็ทเครื่อง
(ดังรูป E )
วางเครื่องลงในตลับแบตเตอรี่ จากนั้นแตะแผง
ควบคุมเซ็นเซอรสัมผัสที่ดานซายของเครื่องคางไว
เมื่อตัวแสดง (สีแดง) บนตัวเครื่องดับลง หลังจาก
กระพริบ (ประมาณ 20 วินาที) แลวจึงปลอยมือออก
จากแผงควบคุมเซ็นเซอรสัมผัส แตะแผงควบคุม
เซ็นเซอรสัมผัสที่ดานขวาของเครื่องคางไว เมื่อตัว
แสดง (สีแดง) บนตัวเครือ่ งดับลง หลังจากกระพริบ
(ประมาณ 20 วินาที) แลวจึงปลอยมือออกจากแผง
ควบคุมเซ็นเซอรสมั ผัส ขอมูลการจับคูแ ละการตัง้ คา
อื่นๆ จะยังคงอยู ถึงแมวาเครื่องจะถูกรีเซ็ตก็ตาม
• หลังจากทําการรีเซ็ทตามขั้นตอนขางตน แลวยังคง
เกิดปญหาขึ้นอยูอีก ทําการติดตั้งเครื่อง ดังตอไปนี้
วางเครื่องลงในตลับแบตเตอรี่ จากนั้นแตะแผง
ควบคุมเซ็นเซอรสมั ผัสทีด่ า นซายและขวาของเครือ่ ง
คางไวพรอมกัน เมื่อตัวแสดง (สีแดง) เริ่มกระพริบ
(ประมาณ 10 วินาที) แลวจึงปลอยมือออกจากแผง
ควบคุมเซ็นเซอรสัมผัส
ตัวแสดง (สีนํ้าเงิน) กระพริบ 4 ครั้ง และเครื่องจะ
รีเซ็ทกลับไปยังคาตั้งตนจากโรงงาน ขอมูลการจับคู
ทั้งหมดจะถูกลบ
• หลังจากติดตัง้ เครือ่ ง อาจจะไมสามารถเชือ่ มตอไปยัง
iPhone หรือเครื่องคอมพิวเตอรของทานได ใน
กรณีนี้ ใหลบขอมูลการจับคูของเครื่องจาก iPhone
หรือเครื่องคอมพิวเตอร แลวจากนั้นทําการจับคูใหม
อีกครั้ง
เกี่ยวกับฟงกชั่นการตัดเสียงรบกวน
• วงจรการตัดเสียงรบกวนสามารถตัดเสียงรบกวน
จากภายนอก (เชน เสียงภายในรถหรือเสียงของ
เครื่องปรับอากาศภายในหองพัก) ดวยไมโครโฟน
ภายในเครื่องที่สงสัญญาณ เพื่อหักลางเสียงรบกวน
ภายนอก
- ผลการตัดเสียงรบกวนอาจจะไมมีผลในสภาพแวด
ลอมที่เงียบมากหรืออาจจะไดยินเสียงบางเสียง
- ผลการตัดเสียงรบกวนจะทํางานเมื่อเสียงรบกวน
ในคลืน่ ความถีต่ า่ํ ถึงแมวา เสียงรบกวนลดลงไมได
หายไปทั้งหมด
- เมื่อทานใชงานเครื่องบนรถไฟหรือรถยนต เสียง
รบกวนอาจจะเกิดขึ้นตามสภาพถนน
- โทรศัพทมือถืออาจจะเกิดการรบกวนหรือเสียง
รบกวนอาจเกิดขึน้ หากวางเครือ่ งหางจากโทรศัพท
มือถือ
- ผลการตัดเสียงรบกวนอาจจะแตกตางกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับการสวมเครื่อง ในกรณีนี้ ใหปดเครื่อง
และสวมใสเครื่องอีกครั้ง
- หามปดไมโครโฟนของเครื่องดวยมือของทานหรือ
วัตถุอนื่ ๆ การกระทําเชนนี้ ฟงกชนั่ ตัดเสียงรบกวน
หรือโหมดเสียงรอบขางอาจจะทํางานไมถูกตอง
หรืออาจเกิดเสียงบีฟ (หอน) ขึ้น ในกรณีนี้ ใหเอา
มือของทานหรือวัตถุอื่นๆ ออกจากไมโครโฟนของ
เครื่อง (ดังรูป F )
ขอควรทราบเกี่ยวกับการสวมเครื่อง
• หลังจากใชงาน ถอดสายหูฟงออกอยางชาๆ
• เนื่องจากเอียรบัดมีความหนาแนนสูง การพยายาม
ยัดใสเขาไปในหูหรือดึงหูฟงออกอยางรวดเร็ว อาจ
จะทําใหแกวหูเสียหายได
การกดหูฟงขณะใสอยูที่หูอาจจะเกิดเสียงดังคลิกออก
จากสวนของลําโพง ไมใชความผิดปกติ
ขอควรทราบอื่นๆ
• อยาวางเครือ่ งในบริเวณทีม
่ แี รงสัน่ สะเทือนมากเกินไป
• หากทานติดสติกเกอร, อืน
่ ๆ บนแผงควบคุมเซ็นเซอร
สัมผัส อาจจะทําใหเซ็นเซอรสัมผัสทํางานไมถูกตอง
• การใชอุปกรณ Bluetooth อาจจะใชฟงกชั่นบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ไมได ขึ้นอยูกับคลื่นวิทยุและ
สถานที่ที่อุปกรณกําลังใชงานอยู
• หากทานรูสึกไมสะดวกสบายหลังจากใชงานเครื่อง
ใหหยุดใชงานเครื่องทันที
• เอียรบัดอาจเสียหายหรือเสื่อมสภาพได เนื่องจาก
การจัดเก็บหรือการใชงานเปนเวลานาน
• หากเอียรบัดสกปรก ถอดเอียรบัดออกจากเครื่อง
และลางดวยนํ้ายาทําความสะอาดเจือจางดวยมือ
หลังจากทําความสะอาด ใหเช็ดนํ้าออกใหแหง
การทําความสะอาดเครื่อง
• เมื่อเครื่องสกปรก ใหทําความสะอาดโดยการเช็ด
ดวยผาแหงนุม ๆ หากเครือ่ งสกปรกมาก ใหใชผา ชุบ
ดวยนํา้ ยาทําความสะอาดทีเ่ จือจางกอนเช็ดทําความ
สะอาด หามใชตัวทําละลาย เชน ทินเนอร, เบนซิน
หรือแอลกอฮอล ซึ่งอาจทําใหตัวเครื่องเสียหาย
• หากทานมีคําถามหรือปญหาใดๆ เกี่ยวกับเครื่องนี้ที่
อยูนอกเหนือจากคูมือเลมนี้ กรุณาปรึกษาตัวแทน
จําหนายโซนี่ใกลบานทาน
อุปกรณทดแทน: เอียรบัดยางซิลิโคนไฮบริด,
Arc supporters
กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายโซนี่ใกลบานทาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณทดแทน
บริเวณตําแหนงของฉลากหมายเลขเครื่อง
ดังรูป G

ขอมูลจําเพาะ
หูฟง

แหลงไฟฟา:
DC 3.7 V: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแบบชารจ
ไดภายในเครื่อง
DC 5 V: เมื่อชารจไฟดวย USB
อุณหภูมิขณะใชงาน:
0 C ถึง 40 C
อัตราใชกําลังไฟ:
1 วัตต (หูฟง),
3 วัตต (ตลับแบตเตอรี่)
จํานวนชั่วโมงการใชงาน:
เมื่อทําการเชื่อมตอผานอุปกรณ Bluetooth
เวลาในการเลนเพลง: สูงสุด 9 ชั่วโมง
(NC ON), สูงสุด 9 ชั่วโมง (Ambient
Sound Mode), สูงสุด 13 ชั่วโมง
(NC OFF)
เวลาในการสื่อสาร: สูงสุด 7 ชั่วโมง
(NC ON), สูงสุด 7 ชั่วโมง (Ambient
Sound Mode), สูงสุด 8 ชัว่ โมง (NC OFF)
เวลาการเตรียมพรอม: สูงสุด 15 ชั่วโมง
(NC ON), สูงสุด 15 ชั่วโมง (Ambient
Sound Mode), สูงสุด 35 ชัว่ โมง (NC OFF)
ขอควรทราบ: จํานวนชั่วโมงการใชงานอาจจะ
สัน้ ลง ขึน้ อยูก บั การเขารหัสและเงือ่ นไขการใชงาน
O

O

เวลาในการชารจไฟ:
ประมาณ 2.5 ชั่วโมง (หูฟง)
(รองรับการชารจไฟแบบรวดเร็วซึ่งชารจไฟ
10 นาที สามารถเลนเพลงได 60 นาที)
ประมาณ 3 ชั่วโมง (ตลับแบตเตอรี่)
ขอควรทราบ: จํานวนชั่วโมงการชารจไฟและ
การใชงานอาจจะแตกตางกันขึ้นอยูกับเงื่อนไข
การใชงาน
อุณหภูมิขณะชารจไฟ:
5 C ถึง 35 C
นํ้าหนัก:
ประมาณ 9.8 กรัม x 2 (หูฟง (รวม arc
supporters (M), เอียรบัด (M)))
ประมาณ 59 กรัม (ตลับแบตเตอรี่)
อุปกรณที่จัดมาให:
หูฟงสเตอริโอไรสายระบบตัดเสียงรบกวน (1)
สาย USB Type-C® (USB-A ถึง USB-C®)
(ประมาณ 20 ซม.) (1)
เอียรบัดยางซิลิโคนไฮบริด (SS (1 ชิ้น) (2),
S (2 ชิ้น) (2), M (3 ชิ้น) (ติดอยูที่เครื่อง) (2),
L (4 ชิ้น) (2))
Arc supporters (M (2), L (2))
ตลับแบตเตอรี่ (1)
O

O

ขอมูลจําเพาะดานการสื่อสาร
ระบบสื่อสาร:
Bluetooth Specification เวอรชั่น 5.0
สัญญาณออก:
Bluetooth Specification Power Class 1
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):
20 Hz – 20,000 Hz (วัดสัญญาณเดี่ยว
44.1 kHz)
1)

2)

3)

ระยะในการใชงานจริงอาจแตกตางออกไป โดย
ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน สิ่งกีดขวางระหวาง
อุปกรณ, สนามแมเหล็กรอบๆ เตาไมโครเวฟ,
ไฟฟาสถิตย, ความไวในการรับสัญญาณ,
ประสิทธิภาพของเสาอากาศ, ระบบปฏิบัติการ,
ซอฟทแวรการทํางาน และอื่นๆ
โปรไฟลมาตรฐานของ Bluetooth แสดงถึง
จุดประสงคการสื่อสารดวย Bluetooth ระหวาง
อุปกรณ
การเขารหัส: รูปแบบการแปลงและบีบอัด
สัญญาณเสียง

การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลีย่ นแปลง
ได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ระบบพื้นฐานสําหรับการชารจไฟ
แบตเตอรี่ดวยการใช USB
ตัวแปลงไฟ AC USB
สายตัวแปลงไฟ AC USB ที่มีจําหนายทั่วไปใหกําลัง
ไฟมากกวา 0.5 A (500 mA)

รุน iPhone/iPod ที่เขากันได
iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X,
iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7,
iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6
Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPod touch (6th generation)
(ณ เดือนกุมภาพันธ 2563)

เครื่องหมายการคา
• Apple,

iPhone, iPod และ iPod touch เปน
เครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
• การใช Made for Apple หมายถึง อุปกรณ
อิเลคทรอนิคสที่ออกแบบมาเพื่อตอกับผลิตภัณฑ
Apple ทุกประเภทและไดรับการรับรองจากผูพัฒนา
เพื่อใหเขากับมาตรฐานของ Apple Apple ไมรับ
ผิดชอบตอการทํางานของผลิตภัณฑนี้ หรือการสอด
คลองตอมาตรฐานดานความปลอดภัย และกฎเกณฑ
ขอบังคับ
• Android เปนเครือ่ งหมายการคาของ Google LLC.
• โลโกและเครือ่ งหมายคําวา Bluetooth® เปนเครือ่ ง
หมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.
และการใชงานเครื่องหมายโดยโซนี่ คอรปอเรชั่นที่
อยูภายใตการไดรับอนุญาต
• USB Type-C® และ USB-C® เปนเครื่องหมาย
การคาจดทะเบียนของ USB Implementers Forum.
• เครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาอื่นๆ เปน
เครื่องหมายการคาของบริษัทเจาของนั้น

ขอควรทราบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑนี้มีซอฟตแวรที่โซนี่ใชงานภายใตขอตกลง
กับเจาของลิขสิทธิ์ ซึ่งตองประกาศใหลูกคาทราบถึง
ขอตกลงนี้ตามความตองการโดยเจาของลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร
เพือ่ อานเนือ้ หาของลิขสิทธิน์ ้ี โปรดเขาสู URL ตอไปนี้
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

ขอความความรับผิดชอบเกีย่ วกับ
การบริการที่นําเสนอโดยผูให
บริการที่ไมใชโซนี่
การบริการที่นําเสนอโดยผูใหบริการที่ไมใชโซนี่อาจะมี
การเปลี่ยนแปลง, แกไข หรือยกเลิกโดยไมตองมีการ
แจงใหทราบลวงหนา โซนีไ่ มขอรับผิดชอบใดๆ ในกรณีนี้

