คูม่ ือผู้ใช้

ลําโพง Bluetooth BSP10
®
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บทนํา
ภาพรวมของฟั งก์ ชัน
อุปกรณ์เสริ ม BSP10 ลําโพง Bluetooth® ช่วยให้ คณ
ุ สนุกสนานกับเสียงคุณภาพสูงและทําการโทรประชุมทังในอาคาร
้
และนอกอาคารได้

ภาพรวมของฮาร์ ดแวร์

1

ไมโครโฟน

2

ปุ่ มโทรออก

3

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth

4

พื ้นที่การตรวจจับ NFC

5

ปุ่ มเพิ่มระดับเสียง

6

ปุ่ มลดระดับเสียง

7

ลําโพง

8

ปุ่ มเปิ ด/ปิ ด

9

ไฟแสดงสถานะเปิ ด/ปิ ด/ฝาปิ ดสําหรับพอร์ ต micro USB

สถานะไฟแจ้ งเตือน
กระพริ บอย่างรวดเร็ ว

โหมดจับคู่ – อุปกรณ์เสริ ม BSP10 พร้ อมสําหรับการจับคูก่ บั อุปกรณ์ Xperia™

ไฟสีฟา้ สว่าง

จับคูอ่ ปุ กรณ์เสริ ม BSP10 กับอุปกรณ์ Xperia™ แล้ ว

ไฟสีขาวสว่าง

โหมดสแตนด์บาย – อุปกรณ์เสริ ม BSP10 พร้ อมสําหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จบั คูก่ ่อนหน้ านี ้แล้ ว
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การชาร์จ
การชาร์ จแบตเตอรี่ ของคุณ
มีสองวิธีที่จะชาร์ จอุปกรณ์เสริ มของคุณ

• วางอุปกรณ์เสริ ม BSP10 บนแผ่นชาร์ จไร้ สายใดๆ ที่รองรับมาตรฐานกําลังแบบเหนี่ยวนํา Qi
• ใช้ สาย USB เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริ ม BSP10 กับแหล่งจ่ายไฟ
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เริ่มต้นใช้งาน
การเตรี ยมอุปกรณ์ เสริมของคุณสําหรั บการใช้ งานกับอุปกรณ์ Xperia™
ก่อนที่คณ
ุ จะสามารถใช้ อปุ กรณ์เสริ ม BSP10 ของคุณกับอุปกรณ์ Xperia™ ตัวอย่างเช่น เล่นเพลงหรื อจัดการกับสาย
โทรเข้ า คุณต้ องจับคูอ่ ปุ กรณ์ทงสองก่
ั้
อน ก่อนที่คณ
ุ จะจับคูอ่ ปุ กรณ์เสริ ม BSP10 ของคุณกับอุปกรณ์ Xperia™ โดยใช้
ฟั งก์ชนั Bluetooth® หรื อ NFC เมื่อจับคูอ่ ปุ กรณ์แล้ ว อุปกรณ์เสริ ม BSP10 ของคุณจะสร้ างการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
Xperia™ โดยอัตโนมัติ
การจับคู่ BSP10 กับอุปกรณ์ Xperia™ โดยใช้ NFC

1 อุปกรณ์ Xperia™: ตรวจสอบว่าฟั งก์ชนั NFC เปิ ดอยู่ และหน้ าจอทํางานอยูแ่ ละไม่ได้ ลอ็ คไว้
2 BSP10: กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ดค้ างไว้ จนกว่าคุณได้ ยินเสียบี๊บและไฟแสดงสถานะสีฟา้ กระพริ บอย่างรวดเร็ ว
3 จัดวางตําแหน่งอุปกรณ์ Xperia™ โดยให้ พื ้นที่ตรวจจับ NFC ของแต่ละอุปกรณ์สมั ผัสกัน เมื่อจับคูอ่ ปุ กรณ์เสริ ม
BSP10 กับอุปกรณ์ Xperia™ สําเร็ จแล้ ว ไฟแสดงสถานะสีฟา้ จะสว่าง
การจับคู่ BSP10 กับอุปกรณ์ Xperia™ โดยใช้ Bluetooth®
1 อุปกรณ์ Xperia™: ตรวจสอบว่าฟั งก์ชนั Bluetooth® เปิ ดใช้ งานแล้ ว
2 BSP10: กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ดค้ างไว้ จนกระทัง่ คุณได้ ยินเสียงบี๊บและไฟแสดงสถานะแจ้ งเตือนกระพริ บอย่างรวดเร็ ว
3 อุปกรณ์ Xperia™: ค้ นหาและเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริ ม BSP10 เมื่อจับคูอ่ ปุ กรณ์เสริ มกับอุปกรณ์ Xperia™
สําเร็ จแล้ ว ไฟแสดงสถานะสีฟา้ จะสว่าง
วิธรี บั สายโทรเข้าด้วย BSP10
1 ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริ ม BSP10 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Xperia™ ที่รองรับการจัดการการโทรอยู่
2 เมื่อมีสายโทรเข้ า กด
ไม่รองรับฟั งก์ชนั การโทร VoIP (โปรโตคอล Voice-over-Internet)

การฟั งเพลงด้วย BSP10
1 ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริ ม BSP10 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Xperia™
2 เล่นไฟล์เสียงหรื อวิดีโอบนอุปกรณ์ Xperia™ เสียงจะถูกเล่นโดยอัตโนมัติผา่ นลําโพงของอุปกรณ์เสริ ม BSP10
ที่จบั คูไ่ ว้
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การตัดการเชื่อมต่อและการเชื่อมต่อใหม่
วิธีการตัดการเชื่อมต่ อและการเชื่อมต่ อใหม่
มีหลายวิธีในการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Xperia™ ของคุณจากอุปกรณ์เสริ มหรื อเชื่อมต่อใหม่กบั อุปกรณ์เสริ ม BSP10
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Xperia™ หนึง่ เครื่ องกับอุปกรณ์เสริ มของคุณในเวลาเดียวกัน เพื่อจับคูแ่ ละเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ที่สอง คุณต้ องตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Xperia™ ที่กําลังเชื่อมต่ออยูก่ ่อน
การตัดการเชือ่ มต่ออุปกรณ์ Xperia™ ทีจ่ บั คูไ่ ว้จาก BSP10
ทําหนึง่ วิธีจากรายการต่อไปนี ้:
• บนอุปกรณ์ Xperia™ ยกเลิกการเลือก BSP10 ในรายการอุปกรณ์ Bluetooth® ที่จบั คู่
• วางอุปกรณ์ Xperia™ เหนืออุปกรณ์เสริ ม BSP10 ของคุณเพื่อให้ พื ้นที่การตรวจจับ NFC ของแต่ละอุปกรณ์สมั ผัสกัน
อุปกรณ์เสริ มจะเข้ าสูโ่ หมดจับคูแ่ ละอุปกรณ์ Xperia™ ที่จบั คูไ่ ว้ ในปั จจุบนั จะถูกตัดการเชื่อมต่อ
• บนอุปกรณ์เสริ ม BSP10 กดปุ่ มเพิ่มและลดระดับเสียงสันๆ
้ ในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์เสริ มจะเข้ าสูโ่ หมดจับคูแ่ ละอุปกรณ์
Xperia™ ที่จบั คูไ่ ว้ ในปั จจุบนั จะถูกตัดการเชื่อมต่อ
การเชือ่ มต่ออุปกรณ์ Xperia™ ทีจ่ บั คูไ่ ว้ก่อนหน้ากับ BSP10
ทําหนึง่ วิธีจากรายการต่อไปนี ้:
• บนอุปกรณ์ Xperia™ เลือก BSP10 ในรายการอุปกรณ์ Bluetooth® ที่จบั คู่
• วางอุปกรณ์ Xperia™ ที่จบั คูไ่ ว้ ก่อนหน้ าเหนืออุปกรณ์เสริ ม BSP10 ของคุณเพื่อให้ พื ้นที่การตรวจจับ NFC ของแต่ละ
อุปกรณ์สมั ผัสกัน อุปกรณ์เสริ มจะเข้ าสูโ่ หมดการจับคู่ จากนันจะเชื
้
่อมต่อใหม่กบั อุปกรณ์ที่จบั คูไ่ ว้ ก่อนหน้ าโดยอัตโนมัติ
• บนอุปกรณ์เสริ ม BSP10 กดปุ่ มเพิ่มและลดระดับเสียงสันๆ
้ ในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์เสริ มจะเข้ าสูโ่ หมดการจับคู่ จากนัน้
จะเชื่อมต่อใหม่กบั อุปกรณ์ที่จบั คูไ่ ว้ ก่อนหน้ าโดยอัตโนมัติ
การหยุดการเชือ่ มต่อทีม่ อี ยูแ่ ละเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ Xperia™ อื่น
1 ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Xperia™ ที่จบั คูอ่ ยูป่ ั จจุบนั จากอุปกรณ์เสริ ม BSP10
2 ติดตามคําแนะนําที่เกี่ยวข้ องเพื่อจับตูอ่ ปุ กรณ์ Xperia™ อื่นกับอุปกรณ์เสริ ม BSP10 โดยใช้ NFC หรื อ
Bluetooth
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การแก้ปัญหา
ฉันไม่ สามารถรั บสายที่สอง
• ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คณ
ุ ใช้ โทรรองรับโปรไฟล์แฮนด์ฟรี Bluetooth®
• ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเลือกอุปกรณ์ในการโทรที่ถกู ต้ อง

อุปกรณ์ เสริม BSP10 ปิ ดการทํางานโดยไม่ ได้ คาดคิด
• หากอุปกรณ์เสริ ม BSP10 ส่งเสียงบี๊บสันๆ
้ หลายครัง้ ก่อนที่จะปิ ดการทํางาน แสดงว่าระดับแบตเตอรี่ ตํ่า ชาร์ จแบตเตอรี่

พฤติกรรมที่ไม่ คาดคิด
• หากเปิ ดอุปกรณ์เสริ ม BSP10 กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ด จากนันเชื
้ ่อมต่อสายชาร์ จ USB กับ BSP10 และถอดสายชาร์ จอีกครัง้ ใน
ทันที ไม่เกิดการสูญเสียข้ อมูลสําหรับการใช้ วิธีการคู้คืน/รี เซ็ตนี ้
• หากเปิ ดอุปกรณ์เสริ ม BSP10 กดปุ่ มโทรค้ างไว้ นานๆ BSP10 จะรี สตาร์ ทและข้ อมูลทังหมดเกี
้
่ยวกับการจับคูก่ บั อุปกรณ์
อื่นจะถูกลบออก

ฉันไม่ สามารถจับคู่อุปกรณ์ ท่ สี องกับอุปกรณ์ เสริม BSP10 ของฉัน
• ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยูใ่ นปั จจุบนั จากอุปกรณ์เสริ ม BSP10 ของคุณ จากนันจั
้ บคูอ่ ปุ กรณ์ที่สองกับ BSP10

ไม่ มีการเชื่อมต่ อระหว่ าง BSP10 และอุปกรณ์ Xperia™
• ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าชาร์ จอุปกรณ์เสริ ม BSP10 แล้ วและอยูภ่ ายในช่วงของอุปกรณ์ที่คณ
ุ ต้ องการเชื่อมต่อด้ วย แนะนําให้
ระยะห่างสูงสุดคือ 10 เมตร (33 ฟุต) โดยไม่มีวตั ถุทบึ ใดๆ กีดขวาง
• ปิ ดการใช้ งานฟั งก์ชนั Bluetooth® ในอุปกรณ์ Xperia™ อื่นเพื่อปิ ดการเชื่อมต่อทังหมด
้
จากนันเปิ
้ ดใช้ งานฟั งก์ชนั
Bluetooth® ใหม่และลองจับคูอ่ ปุ กรณ์เสริ ม BSP10 กับอุปกรณ์ Xperia™ อีกครัง้
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ข้อมูลกฎหมาย
SONY BSP10
ก่อนใช้งาน โปรดอ่านใบแทรก ข้อมูลสําคัญ ที่จดั หามาให้แยกต่างหาก
คูม่ ือผู้ใช้ นี ้เผยแพร่โดย Sony Mobile Communications Inc. หรื อบริ ษัทในเครื อ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ การปรับปรุงหรื อเปลีย่ นแปลง
คูม่ ือนี ้อันเนื่องมาจากข้ อผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้ อมูลปั จจุบนั ที่ไม่เที่ยงตรง หรื อการปรับปรุงโปรแกรมและ/หรื ออุปกรณ์ อาจถูกกระทํา
โดย Sony Mobile Communications Inc. ทุกเวลาโดยไม่มีการแจ้ งให้ ทราบ อย่างไรก็ดี การเปลีย่ นแปลงข้ างต้ นจะมีการรวมไว้ ในฉบับแก้ ไข
ใหม่สําหรับคูม่ ือผู้ใช้ นี ้

ห้ ามวางลําโพง BSP10 ไว้ ใกล้ กบั หูคณ
ุ ขณะที่ฟังเพลงหรื อรับสาย เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อการได้ ยินของคุณ ดังนันเพื
้ ่อปกป้องการได้ ยิน
ของคุณ จึงไม่แนะนําให้ ฟังเพลงด้ วย BSP10 มากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อครัง้
©Sony Mobile Communications Inc., 2014
สงวนลิขสิทธิ์
การใช้ งานร่วมกันและความเข้ ากันได้ ของอุปกรณ์ Bluetooth® ต่างๆ จะแตกต่างกันไป โดยทัว่ ไป อุปกรณ์จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้
Bluetooth รุ่น 1.2 หรื อสูงกว่า และหูฟังหรื อแฮนด์ฟรี
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

Declaration of Conformity for BSP10
We, Sony Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony type RD-0160
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 300 330-2:V1.5.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301
489-17:V2.2.1, EN 301 489-3:V1.6.1 and EN 60 950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 62
311:2008 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment
directive 1999/5/EC.
Lund, July 2014

Anders Grynge
Director, Head of Global Type Approval
We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

8
นี่คือเวอร์ ชนั อินเทอร์ เน็ตของเอกสารนี ้ © พิมพ์เพื่อใช้ เป็ นการส่วนตัวเท่านัน้

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.
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.
Alimentación: 5,0 Vcc

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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