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บทนํา
ภาพรวมฟั งก์ ชัน
คุณสามารถใช้ รีโมท Bluetooth® ซึง่ เป็ นอุปกรณ์เสริ มในการจัดการสายเรี ยกเข้ าและสายโทรออก หรื อควบคุมโทรศัพท์
หรื อแท็บเล็ต Android™ จากระยะไกลได้
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Xperia™ จาก Sony ของคุณใช้ ซอฟต์แวร์ Android™ รุ่น 4.4 เป็ นต้ นไปเพื่อใช้ ฟังก์ชนั รี โมทคอนโทรล

ภาพรวมของฮาร์ ดแวร์

1

ลําโพงชุดหูฟัง

2

ปุ่ มเลือกทิศทาง

เรี ยกดูแอปพลิเคชันหรื อเมนู

3

ปุ่ มเลือก

เลือกแอปพลิเคชันหรื อเมนู

4

ปุ่ มย้ อนกลับ

กลับไปยังหน้ าจอก่อนหน้ า

5

ปุ่ มเริ่ มต้ น

ไปที่หน้ าจอหลัก

6

ปุ่ มปรับระดับเสียง

กดขึ ้นหรื อลงเพื่อปรับระดับเสียง

7

ปุ่ มแอป

เปิ ดแอปพลิเคชันที่ตงค่
ั ้ าไว้ แล้ ว

8

ปุ่ มสลับ

สลับระหว่างลําโพงและโหมดลําโพงชุดหูฟังในระหว่างการโทร

9

ปุ่ มโทร

กดเพื่อรับสายเรี ยกเข้ า
กดค้ างไว้ เพื่อปฏิเสธสายเรี ยกเข้ า

10

ไมโครโฟน

11

พื ้นที่การตรวจจับ NFC

นําอุปกรณ์อื่นๆ มาสัมผัสเข้ ากับบริ เวณนี ้ในระหว่างการจับคู่ NFC

3
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12

ไฟแจ้ งเตือน

ไฟสีแดงกะพริ บ: ระดับแบตเตอรี่ อยูร่ ะหว่าง 0% ถึง 4%
ไฟสีเหลือง: ระดับแบตเตอรี่ อยูร่ ะหว่าง 5% ถึง 29%
ไฟสีเขียว: ระดับแบตเตอรี่ อยูร่ ะหว่าง 30% ถึง 100%
ไฟสีฟา้ กะพริ บ: Bluetooth® Remote กําลังอยูใ่ นโหมดจับคู่
ไฟสีขาวกะพริ บ: กําลังมีสายเรี ยกเข้ า

13

ปุ่ มเปิ ด-ปิ ด

กดค้ างไว้ เพื่อเปิ ดหรื อปิ ด Bluetooth® Remote
กดไว้ 15 วินาที เพื่อปิ ด Bluetooth® Remote

14

ช่องเสียบ Micro USB

15

ลําโพง

เสียบสายเคเบิลเพื่อชาร์ จแบตเตอรี่

ไม่สามารถใช้ ปมุ่ โทรสําหรับการโทรผ่านอินเทอร์ เน็ต
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พืน้ ฐาน
การชาร์ จ Bluetooth® Remote
ก่อนใช้ Bluetooth® Remote ในครัง้ แรก คุณต้ องชาร์ จเป็ นเวลาประมาณ 2.5 ชัว่ โมง แนะนําให้ ใช้ เครื่ องชาร์ จของ Sony
การชาร์จ Bluetooth® Remote

1 เสียบปลายสาย USB ข้ างหนึง่ เข้ ากับช่องเสียบ Micro USB ของ Bluetooth® Remote ของคุณ
2 เสียบปลายสาย USB อีกข้ างหนึง่ เข้ ากับที่ชาร์ จหรื อพอร์ ต USB ของคอมพิวเตอร์
ที่ชาร์ จอาจมีให้ มาพร้ อมกับผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อในบางตลาดเท่านัน้

การเปิ ดและปิ ด Bluetooth® Remote
การเปิ ด Bluetooth® Remote
• กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ดค้ างไว้ จนกระทัง่ Bluetooth® Remote สัน่ และไฟแจ้ งเตือนกะพริ บเป็ นสีขาว
การปิ ด Bluetooth® Remote
• กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ดค้ างไว้ จนกระทัง่ ได้ ยินเสียงแจ้ งเตือน

การปรั บระดับเสียง
การปรับระดับเสียง
• ในระหว่างการโทร หรื อขณะเล่นไฟล์มีเดีย ให้ กดปุ่ มปรับระดับเสียงขึ ้นหรื อลง

การรี เซ็ต Bluetooth® Remote
รี เซ็ต Bluetooth® Remote หากเกิดการทํางานผิดพลาด หากคุณรี เซ็ต ข้ อมูลทังหมดเกี
้
่ยวกับอุปกรณ์ที่จบั คูจ่ ะถูกลบ
ออก
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การรีเซ็ต Bluetooth® Remote
1 ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า Bluetooth® Remote ปิ ดอยู่
2 กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ดและปุ่ มเลือกพร้ อมๆ กันค้ างไว้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 10 วินาที
การปิ ด Bluetooth® Remote ของคุณ
• กดปุ่ มเปิ ด-ปิ ดค้ างไว้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 15 วินาที
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เริ่มต้นใช้งาน
การเตรี ยมอุปกรณ์ Android™
•
•
•

ก่อนเริ่ มใช้ งาน Bluetooth® Remote ของคุณกับอุปกรณ์ Android™ คุณจําเป็ นต้ องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไป
นี ้:

ติดตังแอปพลิ
้
เคชัน Smart Connect จาก Google Play บนอุปกรณ์ Android™ ของคุณ
จับคู่ Bluetooth® Remote กับอุปกรณ์ Android™ ด้ วยตนเอง (โดยใช้ Bluetooth®) หรื อโดยอัตโนมัติ (โดยใช้ NFC)
ติดตังแอปพลิ
้
เคชัน Remote and Handset BRH10 จาก Google Play บนอุปกรณ์ Android™ ของคุณ

หลังจากจับคูส่ ําเร็จแล้ ว Bluetooth® Remote จะเชื่อมต่อเข้ ากับอุปกรณ์ Android™ ของคุณโดยอัตโนมัตทิ นั ทีที่
Bluetooth® Remote เปิ ดทํางาน หรื อเมื่ออยูภ่ ายในช่วงสัญญาณ จะแสดงขึ ้นในแถบสถานะของอุปกรณ์ Android™
ของคุณหลังจากเชื่อมต่อแล้ ว
แอปพลิเคชัน Smart Connect ติดตังให้
้ มาล่วงหน้ าแล้ วเมื่อซื ้ออุปกรณ์ Android™ ใดๆ จาก Sony Mobile

การติดตัง้ แอปพลิเคชัน Smart Connect บนอุปกรณ์ Android™
1 จากเมนูของแอปพลิเคชันหลักในอุปกรณ์ Android™ ของคุณ ค้ นหาและแตะ Play Store เพื่อเปิ ด
แอปพลิเคชัน Google Play™
2 แตะไอคอนค้ นหาที่มมุ บนขวา และป้อน "Smart Connect" ในฟิ ลด์ค้นหา แล้ วแตะไอคอนค้ นหาอีกครัง้
3 แตะ Smart Connect
4 แตะ ดาวน์ โหลด แล้ วแตะ ยอมรับและดาวน์ โหลด
5 ทําตามคําแนะนําที่แสดงขึ ้นบนหน้ าจอของอุปกรณ์ Android™ ของคุณเพื่อติดตังแอปพลิ
้
เคชัน
คุณสามารถติดตังแอปพลิ
้
เคชัน Smart Connect บนอุปกรณ์ Android™ ได้ เท่านัน้ เช่น โทรศัพท์หรื อแท็บเล็ต

การติดตัง้ แอปพลิเคชัน BRH10
1 ตรวจสอบว่าคุณมีแอปพลิเคชัน Smart Connect ติดตังอยู
้ แ่ ล้ วบนอุปกรณ์ Android™ ของคุณ
2 จับคู่ Bluetooth® Remote กับอุปกรณ์ Android™ ของคุณ
3 อุปกรณ์ Android™: ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหน้ าจอเพื่อติดตังแอปพลิ
้
เคชัน BRH10
การจับคู่ Bluetooth® Remote ของคุณกับอุปกรณ์ Android™
1
2
3
4
5

อุปกรณ์ Android™: ตรวจสอบว่าฟั งก์ชนั Bluetooth® เปิ ดใช้ งานแล้ ว
ปิ ด Bluetooth® Remote ของคุณ
Bluetooth® Remote: กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ดค้ างไว้ จนกระทัง่ ไฟแจ้ งเตือนสีฟา้ เริ่ มกะพริ บ
อุปกรณ์ Android™: สแกนหาอุปกรณ์ Bluetooth® แล้ วเลือก BRH10 ในรายการอุปกรณ์ที่พร้ อมใช้ งาน
อุปกรณ์ Android™: ทําตามคําแนะนําการจับคูท่ ี่แสดงขึ ้นบนหน้ าจอ
Bluetooth® Remote จะป้อนโหมดจับคูโ่ ดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่ องถูกเปิ ดขึ ้นเป็ นครัง้ แรก

การจับคู่ Bluetooth® Remote ของคุณกับอุปกรณ์ Android™ โดยอัตโนมัติ
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1 อุปกรณ์ Android™: ตรวจสอบว่าฟั งก์ชนั NFC เปิ ดอยู่ และหน้ าจอทํางานอยูแ่ ละไม่ได้ ลอ็ คไว้
2 วาง Bluetooth® Remote เหนืออุปกรณ์ Android™ ของคุณ เพื่อให้ พื ้นที่ตรวจจับ NFC ของแต่ละอุปกรณ์
สัมผัสกัน
3 อุปกรณ์ Android™: ทําตามคําแนะนําการจับคูท่ ี่แสดงขึ ้น
อุปกรณ์ที่ใช้ ในภาพประกอบนี ้เป็ นเพียงภาพประกอบเพื่อใช้ อธิบายเท่านัน้ และอาจดูไม่เหมือนกับอุปกรณ์จริ งที่ใช้ งานอยู่

การเตรี ยมอุปกรณ์ ท่ ไี ม่ ใช่ Android™
•
•

ก่อนเริ่ มใช้ งาน Bluetooth® Remote กับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ Android™ ที่สนับสนุน Bluetooth® คุณจําเป็ นต้ องดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี ้:

จับคู่ Bluetooth® Remote กับอุปกรณ์อื่นด้ วยตนเอง (โดยใช้ เทคโนโลยี Bluetooth) ทําตามขันตอนเดี
้
ยวกันกับที่ใช้ ในการจับคูก่ บั อุปกรณ์
Android™ ตามปกติแบบระยะไกลด้ วยตนเอง
จับคู่ Bluetooth® Remote กับอุปกรณ์อื่นโดยอัตโนมัติ (โดยใช้ เทคโนโลยี NFC) ทําตามขันตอนเดี
้
ยวกันกับที่ใช้ ในการจับคูก่ บั อุปกรณ์
Android™ ตามปกติแบบระยะไกลโดยอัตโนมัติ
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การใช้ Bluetooth® Remote
การใช้ Bluetooth® Remote ของคุณเป็ นรี โมทคอนโทรล
ใช้ Bluetooth® Remote ของคุณควบคุมอุปกรณ์ Android™ แบบไร้ สายจากระยะไกล เช่น แท็บเล็ตหรื อสมาร์ ทโฟน
คุณสามารถใช้ ปมุ่ เลือกทิศทางของ Bluetooth® Remote เพื่อเรี ยกดูหน้ าจอเริ่ มต้ น หรื อนําทางระหว่างแอปพลิเคชัน
ต่างๆ บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ คุณยังสามารถสร้ างทางลัดไปยังแอปพลิเคชันโปรดบนอุปกรณ์ Android™ ของคุณได้ อีก
ด้ วย
การเปิ ดใช้งานหน้าจออุปกรณ์ Android™ ของคุณ
• กดปุ่ มใดๆ บน Bluetooth® Remote ของคุณ
หากหน้ าจอถูกล็อคอยู่ คุณจําเป็ นต้ องปลดล็อคด้ วยมือ

การเปิ ดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ Android™ ของคุณ
1 อุปกรณ์ Android™: ตรวจสอบว่าหน้ าจอทํางานอยูแ่ ละไม่ได้ ลอ็ คไว้
2 Bluetooth® Remote: เรี ยกดูแอปพลิเคชันที่คณ
ุ ต้ องการเปิ ดโดยใช้ ปมุ่ เลือกทิศทาง แล้ วจึงกดปุ่ มเลือก
3 Bluetooth® Remote: ในการปิ ดแอปพลิเคชัน ให้ กดปุ่ มย้ อนกลับ
การเล่นไฟล์วดิ โี อหรือไฟล์เพลงบนอุปกรณ์ Android™ ของคุณ
1
2
3
4

อุปกรณ์ Android™: ตรวจสอบว่าหน้ าจอทํางานอยูแ่ ละไม่ได้ ลอ็ คไว้
Bluetooth® Remote: เรี ยกดูไฟล์มีเดียที่คณ
ุ ต้ องการเล่นโดยใช้ ปมุ่ เลือกทิศทาง
Bluetooth® Remote: หากต้ องการเล่นไฟล์ ให้ กดปุ่ มเลือก
Bluetooth® Remote: ในการหยุดไฟล์ชวั่ คราว กดปุ่ มเลือกทิศทางเพื่อค้ นหาไอคอนหยุดชัว่ คราวบนหน้ าจอ
อุปกรณ์ Android™ ของคุณ แล้ วกดปุ่ มเลือก
การไปทีห่ น้าจอเริม่ ต้นของอุปกรณ์ Android™ ของคุณ

1 อุปกรณ์ Android™: ตรวจสอบว่าหน้ าจอทํางานอยูแ่ ละไม่ได้ ลอ็ คไว้
2 Bluetooth® Remote:กดปุ่ มหน้ าจอหลัก
การตัง้ ค่าปุ่มลัดไปยังแอปพลิเคชันโปรด
1 จากเมนูหลักของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ Android™ ของคุณ ค้ นหาและแตะ Smart Connect > BRH10 >
การตัง้ ค่า แก้ไข > คียแ์ อป
2 เลือกแอปพลิเคชัน
ตามค่าเริ่ มต้ น ปุ่ มแอปจะถูกตังค่
้ าให้ เปิ ดแอปพลิเคชัน TV Launcher

การเข้าถึงแอปพลิเคชันโดยใช้ป่ มุ แอป
1 อุปกรณ์ Android™: ตรวจสอบว่าหน้ าจอทํางานอยูแ่ ละไม่ได้ ลอ็ คไว้
2 Bluetooth® Remote: กดปุ่ มแอป

การค้นหา Bluetooth® Remote ของคุณ
ในกรณีที่ลืมว่าวางอุปกรณ์ไว้ ที่ใด คุณสามารถค้ นหาตําแหน่งของ Bluetooth® Remote ได้ โดยเปิ ดใช้ งานเสียงกริ่ งจาก
ระยะไกล
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การค้นหา Bluetooth® Remote ของคุณ
1 ตรวจสอบว่า Bluetooth® Remote ของคุณเชื่อมต่ออยูก่ บั อุปกรณ์ Android™ ของคุณ
2 จากเมนูหลักของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ Android™ ของคุณ ค้ นหาและแตะ Smart Connect > BRH10 >
การตัง้ ค่า แก้ไข > ค้นหา BRH10
3 แตะ ค้นหา Bluetooth® Remote ของคุณ เริ่ มส่งเสียงดัง
คุณสามารถกดปุ่ มใดก็ได้ บน Bluetooth® Remote ของคุณ เพื่อปิ ดเสียงนัน้

การใช้ Bluetooth® Remote ในการจัดการการโทร
ใช้ Bluetooth® Remote ของคุณจัดการสายเรี ยกเข้ า เช่น รับหรื อปฏิเสธสายเรี ยกเข้ า คุณสามารถสลับเสียงจากอุปกรณ์
จัดการการโทรเป็ นลําโพงของ Bluetooth® Remote ของคุณขณะโทร
การเปิ ดฟั งก์ชนั การจัดการการโทร
1 ตรวจสอบว่า Bluetooth® Remote เชื่อมต่ออยูก่ บั อุปกรณ์ Android™ ของคุณ
2 หากต้ องการเปิ ดแอปพลิเคชัน BRH10 ให้ ไปที่เมนูแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ Android™ ของคุณ แล้ วค้ นหา
และแตะ Smart Connect > BRH10
3 แตะ การตัง้ ค่า แก้ไข
4 ลากตัวเลือกข้ าง การจัดการการโทร ด้ านขวาเพื่อเปิ ดฟั งก์ชนั การจัดการการโทร
คุณยังสามารถเปิ ดแอปพลิเคชัน BRH10 จากแผงการแจ้ งเตือนของอุปกรณ์ Android™ ของคุณ

การเปิ ดใช้งานฟั งก์ชนั HD Voice
• ในแอปพลิเคชัน BRH10 แตะ การจัดการการโทร และทําเครื่ องหมายกล่องกาเครื่ องหมาย HD Voice
คุณยังสามารถเปิ ดแอปพลิเคชัน BRH10 จากแผงการแจ้ งเตือนของอุปกรณ์ Android™ ของคุณ

การรับสายด้วย Bluetooth® Remote
• เมื่อคุณได้ ยินสัญญาณเสียงเรี ยกเข้ า ให้ กดปุ่ มโทร
ปุ่ มโทรและฟั งก์ชนั จัดการการโทรจะไม่ทํางานเมื่อคุณพยายามที่จะจัดการกับการโทร VoIP (โปรโตคอล Voice-over-Internet)
โดยใช้ อปุ กรณ์เสริ ม BRH10

การวางสาย
• ขณะโทรออก ให้ กดปุ่ มโทร
การปฏิเสธสาย
• เมื่อได้ ยินเสียงสัญญาณสายเรี ยกเข้ า ให้ กดปุ่ มโทรค้ างไว้
การรับสายทีส่ อง
• เมื่อคุณได้ ยินสัญญาณเสียงเรี ยกเข้ าขณะโทรออก ให้ กดปุ่ มโทร สายโทรออกจะถูกพักสาย
การปฏิเสธสายทีส่ อง
• เมื่อได้ ยินสัญญาณสายเรี ยกเข้ าขณะโทรออก ให้ กดปุ่ มโทรค้ างไว้
การสลับเสียงออกทางลําโพง Bluetooth® Remote ของคุณ
• ขณะโทร กดปุ่ มสลับ
หากต้ องการสลับเสียงออกลําโพงชุดหูฟังของ Bluetooth® Remote ของคุณ ให้ กดปุ่ มสลับอีกครัง้
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การปิ ดเสียงไมโครโฟนขณะโทร
• กดปุ่ มโทรและปุ่ มระดับเสียงลงพร้ อมๆ กันค้ างไว้ จนกระทัง่ ได้ ยินเสียงคลิก
เมื่อไมโครโฟนถูกปิ ดเสียงอยู่ กดปุ่ มโทรและปุ่ มระดับเสียงลงค้ างไว้ อีกครัง้ เพื่อเปิ ดใช้ งานไมโครโฟน

การโทรออกด้วยเสียง
1 กดปุ่ มโทรค้ างไว้
2 หลังจากได้ ยินเสียงเตือน พูดชื่อผู้ติดต่อหรื อหมายเลขโทรศัพท์
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การสนับสนุนและการบํารุงรักษา
การอัปเดต Bluetooth® Remote
อัปเดต Bluetooth® Remote ของคุณเป็ นซอฟต์แวร์ เวอร์ ชนั่ ล่าสุด เพื่อรับประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดและการปรับปรุง
ใหม่ลา่ สุด
การอัปเดตแอปพลิเคชัน Smart Connect จากอุปกรณ์ Android™ ของคุณ
1
2
3
4

จากหน้ าจอหลักของคุณ ให้ แตะ
ค้ นหาและแตะ Smart Connect แล้ วแตะ > ข้อมูลแอป
แตะ > ตรวจสอบอัปเดต
หากการอัปเดตพร้ อมใช้ งาน ให้ ปฏิบตั ิตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหน้ าจอ
เพื่อช่วยลดภาระค่าบริ การด้ านข้ อมูล ควรตรวจสอบว่า อุปกรณ์ Android™ ของคุณเชื่อมต่อกับเครื อข่าย Wi-Fi® อยู่

การอัปเดตแอปพลิเคชันBRH10 จากอุปกรณ์ Android™ ของคุณ
1
2
3
4

จากหน้ าจอหลักของคุณ ให้ แตะ
ค้ นหาและแตะ Play Store
ในรายการแอปพลิเคชันที่ติดตัง้ ค้ นหาและแตะ BRH10
หากการอัปเดตพร้ อมใช้ งาน ให้ ปฏิบตั ิตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหน้ าจอ
เพื่อช่วยลดภาระค่าบริ การด้ านข้ อมูล ควรตรวจสอบว่า อุปกรณ์ Android™ ของคุณเชื่อมต่อกับเครื อข่าย Wi-Fi® อยู่
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ข้อมูลสําคัญ
การใช้ Bluetooth® Remote ของคุณในสภาพแวดล้ อมเปี ยกชืน้ และมีฝุ่นมาก
ปิ ดฝาปิ ดสําหรับช่องเสียบ Micro USB ให้ แน่นสนิทเพื่อป้องกันนํ ้าเข้ า Bluetooth® Remote ของคุณ

Bluetooth® Remote ของคุณมีคณ
ุ สมบัตกิ นั นํ ้าและกันฝุ่ นตามระดับการป้องกัน (IP) ระดับ IP57 ตามที่อธิบายไว้ ใน
ตารางด้ านล่าง หากต้ องการดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับคุณสมบัตกิ นั นํ ้า เข้ าไปที่ http://www.sonymobile.com/global-en/
support/discover-more/water-and-dust-resistance/
อุปกรณ์เสริ มที่ใช้ งานร่วมกันได้ ทงหมด
ั้
รวมถึงที่ชาร์ จและสายไมโคร USB ไม่มีคณ
ุ สมบัติกนั นํ ้าและกันฝุ่ นในตัว
การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรื อความผิดพลาดอันเกิดจากการใช้ งานอุปกรณ์ของคุณอย่างไม่ถกู ต้ องหรื อ
ไม่เหมาะสม หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ งานผลิตภัณฑ์ โปรดขอความช่วยเหลือจากบริ การสนับสนุนลูกค้ า
ของเรา

ค่า IP (ระดับการป้ องกัน)
Bluetooth® Remote ของคุณมีระดับ IP ซึง่ หมายความว่า โทรศัพท์ของคุณได้ ผา่ นการทดสอบเพื่อรับรองระดับ
ประสิทธิภาพการป้องกันทังฝุ่
้ นและนํ ้าแล้ ว ตัวเลขหลักแรกของค่า IP แทนระดับการป้องกันของแข็งรวมถึงฝุ่ นละออง
ตัวเลขหลักที่สองของค่า IP แทนระดับการป้องกันนํ ้าของอุปกรณ์
การป้ องกันของแข็งและฝุ่ น

กันนํ้า

IP0X: ไม่มีการป้องกันเป็ นพิเศษ

IPX0 ไม่มีการป้องกันเป็ นพิเศษ

IP1X ป้องกันของแข็งขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง > 50 มม.

IPX1 ป้องกันจากนํ ้าที่หยดใส่

IP2X ป้องกันของแข็งขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง > 12.5 มม. IPX2 ป้องกันจากนํ ้าที่หยดใส่ในระดับเอียง 15 องศาจากตําแหน่งปกติ
IP3X ป้องกันของแข็งขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง > 2.5 มม.

IPX3 ป้องกันละอองนํ ้า

IP4X ป้องกันของแข็งขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง > 1 มม.

IPX4 ป้องกันนํ ้าสาด

IP5X ป้องกันฝุ่ นได้ โดยฝุ่ นสามารถผ่านได้ เล็กน้ อย (ไม่มี
ตะกอนอันตราย)

IPX5 ป้องกันจากนํ ้าที่ฉีดใส่อย่างน้ อย 3 นาที

IP6X ป้องกันฝุ่ นเข้ า

IPX6 ป้องกันนํ ้าฉีดใส่อย่างแรงได้ อย่างน้ อย 3 นาที
IPX7 ป้องกันผลจากการจุม่ แช่เครื่ องในนํ ้าลึกสูงสุด 1 เมตรนาน 30 นาที
IPX8 ป้องกันผลจากการจุม่ แช่เครื่ องในนํ ้าลึกเกินกว่า 1 เมตร คุณสมบัติของ
แต่ละอุปกรณ์ที่เจาะจงชัดเจนระบุโดยผู้ผลิต

ข้ อมูลด้ านกฎหมาย
Sony BRH10
ก่อนใช้งาน โปรดอ่านใบแทรก ข้อมูลสําคัญ ที่จดั หามาให้แยกต่างหาก
คูม่ ือผู้ใช้ นี ้จัดพิมพ์โดย Sony Mobile Communications AB หรื อบริ ษัทในเครื อในท้ องถิ่น โดยไม่มีการรับประกันใดๆ การปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงคูม่ ือผู้ใช้ นี ้อาจมีข้อผิดพลาดทางการพิมพ์เกิดขึ ้นได้ หรื ออาจมีข้อมูลปั จจุบนั ที่ไม่ถกู ต้ อง หรื ออาจมีการปรับปรุงโปรแกรม และ/
หรื ออุปกรณ์โดย Sony Mobile Communications AB ได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงข้ างต้ นจะ
มีการรวมไว้ ในฉบับแก้ ไขใหม่สําหรับคูม่ ือผู้ใช้ นี ้
สงวนลิขสิทธิ์
©2014 Sony Mobile Communications AB
การใช้ งานร่วมกันและความเข้ ากันได้ ของอุปกรณ์ Bluetooth® ต่างๆ จะแตกต่างกันไป โดยทัว่ ไป อุปกรณ์จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้
Bluetooth รุ่น 1.2 หรื อสูงกว่า และหูฟังหรื อแฮนด์ฟรี
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Sony เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Sony Corporation Bluetooth เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ Bluetooth
(SIG) Inc. และใช้ งานภายใต้ สทิ ธิ์การใช้ งาน สัญลักษณ์อื่นๆ ทังหมดเป็
้
นทรัพย์สนิ ของผู้เป็ นเจ้ าของตามลําดับ สงวนลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑ์และชื่อบริ ษัททังหมดที
้
่กล่าวถึงในที่นี ้เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของผู้เป็ นเจ้ าของโดยเฉพาะ สงวน
สิทธิ์ตา่ งๆ ที่ไม่ได้ อนุญาตไว้ โดยชัดแจ้ ง เครื่ องหมายการค้ าอื่นๆ ทังหมดเป็
้
นทรัพย์สนิ ของผู้เป็ นเจ้ าของตามลําดับ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.sonymobile.com
ภาพประกอบทังหมดนํ
้
ามาใช้ เป็ นภาพประกอบเท่านัน้ และอาจไม่สามารถอธิบายอุปกรณ์เสริ มที่แท้ จริ งได้ อย่างถูกต้ อง

การดูเครือ่ งหมาย CE และ FCC ID

1 ถอดฝาปิ ดช่องเสียบ Micro USB ออก
2 ใช้ ปลายปากกาหรื อวัตถุที่มีลกั ษณะคล้ ายกันดึงป้ายออกมาแล้ วคลี่ออก

Declaration of Conformity for BRH10
We, Sony Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony type RD-0130
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards EN 300 328:V1.8.1, EN 301 489-3:V1.6.1, EN 301 489-17:V2.2.1 and EN 60
950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011 following the provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.
Lund, April 2014

Pär Thuresson,
Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services
We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation.
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If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•
•
•
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must
accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d’industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de
réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. Le gain maximal
d’antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de
p.i.r.e. Le gain maximal d’antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite
de p.i.r.e. spécifiée pour l’exploitation point à point et non point à point, selon le cas. De plus, les utilisateurs devraient aussi
être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité)
pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages
aux dispositifs LAN-EL.
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