
คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

หวัขอ้ตา่ง ๆ ตอ่ไปนี�อธบิายวธิใีชง้านลําโพงนี� เลอืกหวัขอ้จากหนา้ตา่งนําทาง

เริ�มตน้ใชง้าน

ชิ�นสว่นและตวัควบคมุตา่ง ๆ

ชิ�นสว่นและตวัควบคมุตา่ง ๆ

เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ

การตั �งคา่ลําโพง

การตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ

การปรับเสยีงที�เหมาะกบัตําแหน่งของลําโพงที�สดุ (การปรับเทยีบเสยีง)

การฟังเพลงผา่นการเชื�อมตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi

การเลน่เพลงจาก Amazon Music

สิ�งที�ตอ้งม ี1: การตดิตั �ง “Sony | Music Center” และการเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi

สิ�งที�ตอ้งม ี2: ตั �งคา่เริ�มตน้สําหรับ Alexa ดว้ย “Sony | Music Center”

การเลน่เพลงดว้ยแอป Amazon Music
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การเลน่เพลงดว้ยการพดูกบัอปุกรณท์ี�ม ีAlexa

การเลน่เพลงจาก TIDAL

การตดิตั �ง “Google Home” และการเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi

การเลน่เพลงดว้ยแอป TIDAL

การเลน่เพลงจากบรกิารสตรมีอื�น

การตดิตั �ง “Google Home” และการเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi

การเลน่เพลงดว้ยแอปที�รองรับการใชง้านกบับรกิารสตรมีอื�นๆ

สนุกกบัเพลงจาก Spotify

การฟังเพลงผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH®

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

การจับคูก่บัคอมพวิเตอร ์(Windows)

การจับคูก่บัคอมพวิเตอร ์(Mac)

การฟังเพลงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่

การสิ�นสดุการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

การฟังเสยีงจากทวียีี�หอ้ Sony ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

การจับคูก่บัทวีี

การฟังเสยีงของทวีทีี�จับคู่

การฟังเพลงผา่นการเชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีง

การฟังเพลงจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ยสายสญัญาณเสยีง

การตั �งคา่เสยีง

การเปลี�ยนเอฟเฟกตเ์สยีง

การปรับเสยีงที�เหมาะกบัตําแหน่งของลําโพงที�สดุ (การปรับเทยีบเสยีง)

การใชฟั้งกช์นัที�เป็นประโยชน์

การเลน่เพลงตวัอยา่งในโหมด 360 Reality Audio

การเปิด/ปิดเสยีงของระบบ

การใชฟั้งกช์นัพรอ้มใชง้านอตัโนมตัิ

การใชฟั้งกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย

การตรวจสอบความแรงของสญัญาณเครอืขา่ย Wi-Fi

2



การปิดสญัญาณ Wi-Fi และ BLUETOOTH จากลําโพง

การเลอืกคณุภาพการเลน่เสยีง BLUETOOTH (Codec)

การกูค้นืคา่เริ�มตน้ของลําโพง (การกําหนดคา่เริ�มตน้)

การใช ้“Sony | Music Center”

สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

การตดิตั �ง “Sony | Music Center”

ขอ้มลู

เกี�ยวกบัการใชง้านดว้ยเสยีง

การป้องกนัไวก้อ่น 

หมายเหตเุกี�ยวกบัคณุสมบตัทินความชื�น

ลขิสทิธิ�และเครื�องหมายการคา้

หมายเหตเุกี�ยวกบัซอฟตแ์วร์

เกี�ยวกบัการอปัเดตซอฟตแ์วรแ์ละการตรวจสอบเวอรช์นั

หมายเหตแุละประกาศเกี�ยวกบัซอฟตแ์วร์

วธิแีกไ้ขปัญหา

เมื�อคณุพบปัญหา:

แหลง่จา่ยไฟ

ไมส่ามารถเปิดลําโพงได ้

เครื�องปิดทํางานกะทนัหนั

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดเครื�อง (สแีดง) กะพรบิ

เสยีง

การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ยงัคงอยู ่แตไ่มม่เีสยีงออกมาจากลําโพงหรอืเสยีงหยดุชะงัก

ไมม่เีสยีงดงัออกจากลําโพง

ไฟฟ้าสถติย ์เสยีงรบกวน หรอืเสยีงแทรก

การเชื�อมตอ่เครอืขา่ย

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยผา่นการเชื�อมตอ่ Wi-Fi® ได ้

การเลน่ถกูรบกวน

BLUETOOTH

ไมส่ามารถจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ได ้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

ชิ�นสว่นและตวัควบคมุตา่ง ๆ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ

ปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง) /ไฟแสดงสถานะ1.

ปุ่ ม (AUDIO IN) /ไฟแสดงสถานะ2.

ปุ่ ม (บรกิารเพลง) /ไฟแสดงสถานะ3.

ปุ่ ม (BLUETOOTH) /ไฟแสดงสถานะ4.

ปุ่ ม (Sound Mode (โหมดเสยีง)) /ไฟแสดงสถานะ5.

ปุ่ ม (เลน่/พัก)6.

ปุ่ ม (ระดบัเสยีง -)/ ปุ่ ม (ระดบัเสยีง +)7.

ไฟแสดงสถานะ LINK8.

ชอ่งตอ่ AUDIO IN9.

ชอ่งตอ่ AC IN10.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง)

ไฟแสดงสถานะ (บรกิารเพลง)

ไฟแสดงสถานะ (AUDIO IN)

ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH

ไฟแสดงสถานะ (Sound Mode (โหมดเสยีง))

ไฟสวา่ง (สเีขยีว) ลําโพงเปิดเครื�อง

ไฟกะพรบิ (สเีขยีว) ลําโพงกําลงัเปิดหรอืเปลี�ยนเป็นโหมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย

ไฟกะพรบิอยา่งรวดเร็ว
(สเีขยีว)

ลําโพงกําลงัอพัเดทซอฟตแ์วร์
ขณะที�ลําโพงกําลงัดาวนโ์หลดอปัเดตซอฟตแ์วร ์ไฟแสดงสถานะ LINK (สเีหลอืง) จะกะพรบิพรอ้มกบัไฟ
แสดงสถานะนี�เชน่กนั

ไฟสวา่ง (สเีหลอืง) ลําโพงอยูใ่นโหมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย

ปิด ลําโพงปิดเครื�อง

ไฟกะพรบิ (สแีดง)
ลําโพงตรวจจับขอ้ผดิพลาดและเปลี�ยนเป็นโหมดป้องกนั สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดด ูไฟแสดง
สถานะเปิด/ปิดเครื�อง (สแีดง) กะพรบิ

ไฟสวา่ง (สขีาว) มกีารเลอืกสญัญาณเสยีงขาเขา้จากเครอืขา่ย Wi-Fi

ไฟสวา่ง (สเีขยีว)
ลําโพงตอ่เขา้กบับรกิารเพลง และรับสญัญาณเสยีงขาเขา้จากเครอืขา่ย Wi-Fi

ขณะที�ลําโพงเชื�อมโยงกบัอปุกรณท์ี�ม ีAlexa หมายความวา่ลําโพงกําลงัเลน่เสยีงจาก Alexa

ไฟสวา่ง (สขีาว) มกีารเลอืกสญัญาณเสยีงขาเขา้

ไฟสวา่ง (สนํี�าเงนิ) ลําโพงเชื�อมตอ่กบัอปุกรณเ์ลน่เสยีงผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

ไฟกะพรบิ (สนํี�าเงนิ) มกีารเลอืกสญัญาณเสยีงขาเขา้ BLUETOOTH

ไฟกะพรบิอยา่งรวดเร็ว (สนํี�าเงนิ) ลําโพงอยูใ่นโหมดการจับคู ่BLUETOOTH

ไฟสวา่ง (สฟ้ีา) กําลงัเลน่เพลงในโหมด 360 Reality Audio

ไฟสวา่ง (สขีาว) Immersive Audio Enhancement เปิดอยู่
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั Immersive Audio Enhancement โปรดด ูการเปลี�ยนเอฟเฟกตเ์สยีง

7



ไฟแสดงสถานะ LINK

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชิ�นสว่นและตวัควบคมุตา่ง ๆ

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

กะพรบิชา้ ๆ (สฟ้ีา) กําลงัใชง้านการปรับเทยีบเสยีงพรอ้มกบัเลน่เพลงในโหมด 360 Reality Audio

กะพรบิชา้ ๆ (สขีาว) กําลงัใชง้านการปรับเทยีบเสยีงพรอ้มกบัเลน่เพลงในโหมดอื�นที�ไมใ่ชโ่หมด 360 Reality Audio

ปิด Immersive Audio Enhancement ปิดอยู่

ไฟสวา่ง (สเีหลอืง) การตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi เสร็จสมบรูณ ์และลําโพงเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi

ไฟกะพรบิ (สเีหลอืง) ลําโพงกําลงัดาวนโ์หลดอปัเดตซอฟตแ์วร์
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การต ั�งคา่ลาํโพง

ปฏบิตัติามขั �นตอนตอ่ไปนี�เพื�อตั �งคา่ลําโพง

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

วางลาํโพงในจดุที�คณุจะใชง้าน1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การตอ่ลาํโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ

ในการปิดลาํโพง
เมื�อฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ยปิดอยู ่(การตั �งคา่เริ�มตน้):
แตะปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)
ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) ปิด

เมื�อฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ยเปิด:
แตะปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)
ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) (สเีหลอืง) ตดิสวา่ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การปรับเสยีงที�เหมาะกบัตําแหน่งของลําโพงที�สดุ (การปรับเทยีบเสยีง)
การใชฟั้งกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย

ตอ่ลาํโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ1

ตอ่สายไฟ AC เขา้กบัชอ่งตอ่ AC IN ที�ดา้นหลงัของลําโพง1.
เสยีบปลั�กสายไฟ AC เขา้กบัเตา้เสยีบ2.

แตะปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง) เพื�อเปิดลาํโพง

ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) (สเีขยีว) ตดิสวา่ง

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การปรบัเสยีงที�เหมาะกบัตาํแหนง่ของลาํโพงที�สดุ (การปรบัเทยีบเสยีง)

ดว้ยการปรับเทยีบเสยีง ลําโพงจะปรับเสยีงที�เหมาะกบัการเลน่เพลงในสถานที�นั �นที�สดุ
เมื�อคณุเปิดลําโพงและเลน่เพลง ลําโพงจะปรับเสยีงเพลงโดยอตัโนมตัเิพื�อใหเ้หมาะกบัหอ้งที�ลําโพงตั �งที�สดุ
ในระหวา่งการปรับเทยีบเสยีง ไฟแสดงสถานะ (Sound Mode (โหมดเสยีง)) (สขีาว) จะกะพรบิชา้ ๆ ขณะที�กําลงัเลน่เพลงในโหมด
360 Reality Audio ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิชา้ ๆ เป็นสฟ้ีา

คาํแนะนํา
ประสทิธภิาพของการปรับเทยีบเสยีงอาจแตกตา่งกนัไปตามสภาพแวดลอ้มและเพลงที�เลน่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตั �งคา่ลําโพง
การตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

สิ�งที�ตอ้งม ี1: การตดิต ั�ง “Sony | Music Center” และการเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi

ใช ้“Sony | Music Center” เพื�อเชื�อมตอ่ลําโพงกบัเครอืขา่ย Wi-Fi

หมายเหตุ
สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ เกี�ยวกบัการตั �งคา่ Wi-Fi โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัเราเตอร ์Wi-Fi

ดาวนโ์หลดและตดิต ั�ง “Sony | Music Center” บนสมารท์โฟน/iPhone ของคณุ

สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดด ูการตดิตั �ง “Sony | Music Center”

1

ต ั�งลาํโพงใกลก้บัเราเตอร ์Wi-Fi ใหม้ากที�สดุ2

สรา้งการเชื�อมตอ่ไรส้ายจากสมารท์โฟน/iPhone เขา้กบัเราเตอร ์Wi-Fi1.
จด SSID และรหสัผา่น (คยีเ์ขา้รหสั) ของเราเตอร ์Wi-Fi ที�เชื�อมตอ่
เราเตอร ์Wi-Fi บางเครื�องม ีSSID หลายตวั
โปรดแน่ใจวา่ไดจ้ดบนัทกึ SSID ที�คณุใชเ้พื�อสรา้งการเชื�อมตอ่ไรส้ายจากสมารท์โฟน/iPhone
สําหรับรายละเอยีดตา่งๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัเราเตอร ์Wi-Fi

2.

คณุตอ้งเปิดฟังกช์นั BLUETOOTH ในสมารท์โฟน/iPhone ลว่งหนา้3.

แตะ [Music Center] ในสมารท์โฟน/iPhone ฯลฯ ของคณุเพื�อเร ิ�มใชแ้อปพลเิคชนั3

เลอืกชื�อลาํโพงบนหนา้จอ “Sony | Music Center”4

ทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอใน “Sony | Music Center” เพื�อเชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัเครอืขา่ย Wi-Fi เดยีวกบัสมารท์
โฟน/iPhone ของคณุ

5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

สิ�งที�ตอ้งม ี2: ต ั�งคา่เร ิ�มตน้สาํหรบั Alexa ดว้ย “Sony | Music Center”

ดว้ย “Sony | Music Center” คณุจะสามารถเลน่เพลงจาก Amazon Music หรอืเชื�อมโยงลําโพงกบัอปุกรณท์ี�ม ีAmazon Alexa ในตวั

หมายเหตุ
Amazon Alexa อาจไมม่ใีหบ้รกิารในทกุภาษาและประเทศ/ภมูภิาค

กอ่นที�คณุจะใชง้าน “Sony | Music Center” ตอ้งแน่ใจวา่ไดเ้ชื�อมตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi แลว้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สิ�งที�ตอ้งม ี1: การตดิตั �ง “Sony | Music Center” และการเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi

การตดิตั �ง “Sony | Music Center”

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

แตะ [Music Center] ในสมารท์โฟน/iPhone ฯลฯ ของคณุเพื�อเร ิ�มใชแ้อปพลเิคชนั1

บนหนา้จอที�คณุเลอืกชื�อลาํโพง [Settings (กาํรต ั�งคํ�า)] - [Amazon Alexa] - [Initial Setup (กาํรต ั�ง คํ�าเร ิ�มตน้)]2

ทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพื�อทาํการต ั�งคา่สาํหรบัการใชง้านลาํโพงดว้ย Alexa3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การเลน่เพลงดว้ยแอป Amazon Music

ดว้ยการใชง้านสมารท์โฟน/iPhone ในเครื�องที�ตดิตั �งแอป Amazon Music คณุจะสามารถเลน่เพลงจาก Amazon Music ได ้
คณุยงัสามารถเลน่เพลงที�รองรับ 360 Reality Audio ที�มใีน Amazon Music ไดเ้ชน่กนั
หากตอ้งการเลน่เพลงที�รองรับ 360 Reality Audio คณุจําเป็นจะตอ้งสมคัรรับ Amazon Music Unlimited

หมายเหตุ
ในการดาวนโ์หลดแอปและใชบ้รกิารเครอืขา่ย อาจจําเป็นตอ้งลงทะเบยีนเพิ�มเตมิและชาํระคา่สญัญาณสื�อสารและคา่ธรรมเนยีมอื�นๆ

หมายเหตุ

ดว้ย “Sony | Music Center” คณุจะสามารถตรวจสอบบรกิารสตรมีที�รองรับเพลงแบบ 360 Reality Audio ใน “Sony | Music Center” เลอืก
ลําโพง จากนั�นเลอืก [Settings (กํารตั �งคํ�า)] - [About 360 Reality Audio (เกี�ยวกบั 360 Reality Audio)] - [Next (ถดัไป)]

ขอ้มลูจําเพาะและการออกแบบของแอปอาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ดาวนโ์หลดและตดิต ั�งแอป Amazon Music ในสมารท์โฟน/iPhone ของคณุ1

เร ิ�มใชง้านแอป Amazon Music แลว้เลอืกเพลงที�คณุตอ้งการเลน่

แทร็กเพลงที�รองรับ 360 Reality Audio จะแสดงไอคอน [360]

2

แตะ (Cast)3

เลอืกลาํโพงของคณุเป็นปลายทางการเลน่เพลง

แตะชื�อลําโพงที�มไีอคอน ( ) Alexa Cast หรอืไอคอน ( ) Cast แสดง
หากคณุระบ ุ“Wireless Speaker” เป็นชื�อลําโพงในการตั �งคา่เริ�มตน้สําหรับ Alexa [Wireless Speaker] จะปรากฏในรายชื�อ
อปุกรณ์

4

16



หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การเลน่เพลงดว้ยการพดูกบัอปุกรณท์ี�ม ีAlexa

การพดูกบัอปุกรณท์ี�ม ีAlexa จะทําใหค้ณุสามารถสตรมีเพลงจากบรกิารสตรมีที�รองรับ Alexa ไปยงัลําโพงได ้

หมายเหตุ
Amazon Alexa อาจไมม่ใีหบ้รกิารในทกุภาษาและประเทศ/ภมูภิาค

จําเป็นตอ้งมอีปุกรณท์ี�ม ีAmazon Alexa ในตวั (ไมไ่ดใ้หม้า) เชน่ Amazon Echo เพื�อใชค้ณุสมบตัคํิาสั�งเสยีง
ดว้ยการใชง้านอปุกรณท์ี�ม ีAlexa ในตวัรว่มกบัลําโพง คณุจะสามารถใชคํ้าสั�งเสยีงเพื�อเลน่ ขา้มไปยงัจดุเริ�มตน้ของแทร็กถดัไป/ปัจจบุนั และปรับ
ระดบัเสยีงได ้

ฟังกช์นั Amazon Alexa บางตวัอาจไมส่ามารถใชง้านบนลําโพง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

พดูกบัอปุกรณท์ี�ม ีAlexa เพื�อเลน่เพลง

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัคําสั�งเสยีงของอปุกรณท์ี�ม ีAlexa ในตวั ใหค้น้หาใน “Sony | Music Center”

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การตดิต ั�ง “Google Home” และการเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi

ตดิตั �ง “Google Home” ในสมารท์โฟน/iPhone ของคณุ แลว้เชื�อมตอ่ลําโพงกบัเครอืขา่ย Wi-Fi

หมายเหตุ

ในการใช ้“Google Home” คณุตอ้งสรา้งบญัช ีGoogle และเขา้สูร่ะบบบญัชกีอ่น

ในการดาวนโ์หลดแอปและใชบ้รกิารเครอืขา่ย อาจจําเป็นตอ้งลงทะเบยีนเพิ�มเตมิและชาํระคา่สญัญาณสื�อสารและคา่ธรรมเนยีมอื�นๆ

เขา้ถงึ Google Play หรอื App Store จากสมารท์โฟน/iPhone1

ตดิต ั�ง “Google Home” บนสมารท์โฟน/iPhone2

ต ั�งลาํโพงใกลก้บัเราเตอร ์Wi-Fi ใหม้ากที�สดุ3

สรา้งการเชื�อมตอ่ไรส้ายจากสมารท์โฟน/iPhone เขา้กบัเราเตอร ์Wi-Fi1.
จด SSID และรหสัผา่น (คยีเ์ขา้รหสั) ของเราเตอร ์Wi-Fi ที�เชื�อมตอ่
เราเตอร ์Wi-Fi บางเครื�องม ีSSID หลายตวั
โปรดแน่ใจวา่ไดจ้ดบนัทกึ SSID ที�คณุใชเ้พื�อสรา้งการเชื�อมตอ่ไรส้ายจากสมารท์โฟน/iPhone
สําหรับรายละเอยีดตา่งๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัเราเตอร ์Wi-Fi

2.

คณุตอ้งเปิดฟังกช์นั BLUETOOTH ในสมารท์โฟน/iPhone ลว่งหนา้3.

เร ิ�มใชง้าน “Google Home” และทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพื�อเชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัเครอืขา่ย Wi-Fi เดยีวกบัสมา
รท์โฟน/iPhone ของคณุ

4
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หมายเหตุ
สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ เกี�ยวกบัการตั �งคา่ Wi-Fi โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัเราเตอร ์Wi-Fi

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

ทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพื�อต ั�งคา่เร ิ�มตน้สาํหรบัลาํโพง

คณุอาจตอ้งสรา้งบญัชลีว่งหนา้ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บับรกิารของคณุ

5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การเลน่เพลงดว้ยแอป TIDAL

ดว้ยการใชง้านสมารท์โฟน/iPhone ในเครื�องที�ตดิตั �งแอป TIDAL คณุจะสามารถเลน่เพลงจาก TIDAL ได ้
คณุยงัสามารถเลน่เพลงที�รองรับ 360 Reality Audio ที�มใีน TIDAL ไดเ้ชน่กนั
หากตอ้งการเลน่เพลงที�รองรับ 360 Reality Audio คณุจําเป็นจะตอ้งสมคัรรับแผน TIDAL HiFi

หมายเหตุ
TIDAL อาจไมม่ใีหบ้รกิารในทกุภาษาและประเทศ/ภมูภิาค

ในการดาวนโ์หลดแอปและใชบ้รกิารเครอืขา่ย อาจจําเป็นตอ้งลงทะเบยีนเพิ�มเตมิและชาํระคา่สญัญาณสื�อสารและคา่ธรรมเนยีมอื�นๆ

หมายเหตุ
ดว้ย “Sony | Music Center” คณุจะสามารถตรวจสอบบรกิารสตรมีที�รองรับเพลงแบบ 360 Reality Audio ใน “Sony | Music Center” เลอืก
ลําโพง จากนั�นเลอืก [Settings (กํารตั �งคํ�า)] - [About 360 Reality Audio (เกี�ยวกบั 360 Reality Audio)] - [Next (ถดัไป)]

ขอ้มลูจําเพาะและการออกแบบของแอปอาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

ดาวนโ์หลดและตดิต ั�งแอป TIDAL ในสมารท์โฟน/iPhone ของคณุ1

เร ิ�มใชง้านแอป TIDAL แลว้เลอืกเพลงที�คณุตอ้งการเลน่2

แตะ (Cast)3

เลอืกลาํโพงของคณุเป็นปลายทางการเลน่เพลง

แตะชื�อของลําโพง ([SRS-RA3000] หรอืชื�ออปุกรณท์ี�คณุระบใุนการตั �งคา่เริ�มตน้สําหรับ “Google Home”)
เมื�อคณุเลอืกเสยีง 2 ชอ่งทางหรอืเพลงที�รองรับ 360 Reality Audio [360RAcast] จะปรากฏ

4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การตดิต ั�ง “Google Home” และการเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi

ตดิตั �ง “Google Home” ในสมารท์โฟน/iPhone ของคณุ แลว้เชื�อมตอ่ลําโพงกบัเครอืขา่ย Wi-Fi

หมายเหตุ

ในการใช ้“Google Home” คณุตอ้งสรา้งบญัช ีGoogle และเขา้สูร่ะบบบญัชกีอ่น

ในการดาวนโ์หลดแอปและใชบ้รกิารเครอืขา่ย อาจจําเป็นตอ้งลงทะเบยีนเพิ�มเตมิและชาํระคา่สญัญาณสื�อสารและคา่ธรรมเนยีมอื�นๆ

เขา้ถงึ Google Play หรอื App Store จากสมารท์โฟน/iPhone1

ตดิต ั�ง “Google Home” บนสมารท์โฟน/iPhone2

ต ั�งลาํโพงใกลก้บัเราเตอร ์Wi-Fi ใหม้ากที�สดุ3

สรา้งการเชื�อมตอ่ไรส้ายจากสมารท์โฟน/iPhone เขา้กบัเราเตอร ์Wi-Fi1.
จด SSID และรหสัผา่น (คยีเ์ขา้รหสั) ของเราเตอร ์Wi-Fi ที�เชื�อมตอ่
เราเตอร ์Wi-Fi บางเครื�องม ีSSID หลายตวั
โปรดแน่ใจวา่ไดจ้ดบนัทกึ SSID ที�คณุใชเ้พื�อสรา้งการเชื�อมตอ่ไรส้ายจากสมารท์โฟน/iPhone
สําหรับรายละเอยีดตา่งๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัเราเตอร ์Wi-Fi

2.

คณุตอ้งเปิดฟังกช์นั BLUETOOTH ในสมารท์โฟน/iPhone ลว่งหนา้3.

เร ิ�มใชง้าน “Google Home” และทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพื�อเชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัเครอืขา่ย Wi-Fi เดยีวกบัสมา
รท์โฟน/iPhone ของคณุ

4
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หมายเหตุ
สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ เกี�ยวกบัการตั �งคา่ Wi-Fi โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัเราเตอร ์Wi-Fi

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

ทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพื�อต ั�งคา่เร ิ�มตน้สาํหรบัลาํโพง

คณุอาจตอ้งสรา้งบญัชลีว่งหนา้ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บับรกิารของคณุ

5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การเลน่เพลงดว้ยแอปที�รองรบัการใชง้านกบับรกิารสตรมีอื�นๆ

ดว้ยการใชง้านสมารท์โฟน/iPhone ในเครื�องที�ตดิตั �งแอปซึ�งรองรับการใชง้านกบับรกิารสตรมีตามที�คณุเลอืก คณุจะสามารถเลน่เสยีง 2
ชอ่งทางหรอืเพลงที�สามารถเลน่แบบ 360 Reality Audio
คณุตอ้งสมคัรรับแผนพรเีมี�ยมเพื�อเลน่เพลงที�สามารถเลน่แบบ 360 Reality Audio ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บับรกิารสตรมี

หมายเหตุ
ในการดาวนโ์หลดแอปและใชบ้รกิารเครอืขา่ย อาจจําเป็นตอ้งลงทะเบยีนเพิ�มเตมิและชาํระคา่สญัญาณสื�อสารและคา่ธรรมเนยีมอื�นๆ

หมายเหตุ
ดว้ย “Sony | Music Center” คณุจะสามารถตรวจสอบบรกิารสตรมีที�รองรับเพลงแบบ 360 Reality Audio ใน “Sony | Music Center” เลอืก
ลําโพง จากนั�นเลอืก [Settings (กํารตั �งคํ�า)] - [About 360 Reality Audio (เกี�ยวกบั 360 Reality Audio)] - [Next (ถดัไป)]

ขอ้มลูจําเพาะและการออกแบบของแอปอาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

ดาวนโ์หลดและตดิต ั�งแอปที�รองรบัการใชง้านกบับรกิารสตรมีตามที�คณุเลอืกไดใ้นสมารท์โฟน/iPhone ของคณุ1

เร ิ�มใชง้านแอปที�คณุดาวนโ์หลดในข ั�นตอนที� แลว้เลอืกเพลงที�คณุตอ้งการเพื�อเลน่2

แตะไอคอนแคสต์

ไอคอนแคสตจ์ะแตกตา่งกนัไปตามแอป

3

เลอืกลาํโพงของคณุเป็นปลายทางการเลน่เพลง

แตะชื�อของลําโพง ([SRS-RA3000] หรอืชื�ออปุกรณท์ี�คณุระบใุนการตั �งคา่เริ�มตน้สําหรับ “Google Home”)

4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

สนกุกบัเพลงจาก Spotify

ใชโ้ทรศพัท ์แท็ปเล็ต หรอืคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นรโีมทควบคมุ Spotify 
เรยีนรูว้ธิกีารใชง้านไดท้ี� https://www.spotify.com/connect/

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การจบัคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อจับคูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องที�สองหรอืเครื�องตอ่ ๆ ไป ใหทํ้าตามขั �นตอนการจับคูต่อ่ไปนี�สําหรับอปุกรณแ์ตล่ะเครื�อง
กอ่นใชง้านลําโพง คณุตอ้งทําตามขั �นตอนตอ่ไปนี�:

วางอปุกรณ ์BLUETOOTH ใกลก้บัลําโพงภายในระยะ 1 ม.

ตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบผา่นสายไฟ AC (ที�ใหม้า)

เพื�อหลกีเลี�ยงเสยีงดงัจากลําโพงอยา่งฉับพลนั โปรดลดระดบัเสยีงของอปุกรณ์ BLUETOOTH ที�คณุเชื�อมตอ่อยู ่หรอืหยดุเลน่
เพลงบนอปุกรณ์
ระดบัเสยีงของอปุกรณ ์BLUETOOTH อาจประสานกบัระดบัเสยีงของลําโพงเมื�อคณุเริ�มเลน่เพลงหลงัจากสรา้งการเชื�อมตอ่
BLUETOOTH แลว้ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�จับคู่

จัดเตรยีมคูม่อืการใชง้านที�มาพรอ้มกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เพื�อใชใ้นการอา้งองิขอ้มลู

แตะปุ่ ม BLUETOOTH ของลาํโพงคา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 2 วนิาที

ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH (สนํี�าเงนิ) กะพรบิอยา่งรวดเร็ว จากนั�นลําโพงจะเขา้สูโ่หมดการจับคู่

คาํแนะนํา
หากไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH ไมก่ะพรบิ หมายความวา่ลําโพงอาจเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้ หากเป็นกรณีนี� เมื�อคณุ
ปิดลําโพง ใหทํ้าการจับคูอ่กีครั �ง

1

ดาํเนนิการในข ั�นตอนการจบัคูบ่นอปุกรณ ์BLUETOOTH เพื�อคน้หาลาํโพง

เมื�อรายการอปุกรณท์ี�ตรวจพบปรากฏบนจอแสดงผลของอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหเ้ลอืกชื�อลําโพง ([SRS-RA3000] หรอืชื�อที�
คณุระบเุมื�อตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi)
หากขอ้ความแสดงใหป้้อนรหสัผา่น* ปรากฏขึ�นบนอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหป้้อน “0000”

2

รหสัผา่นอาจเรยีกวา่ “รหสั”, “รหสั PIN”, “หมายเลข PIN” หรอื “รหสัผา่น”*

ปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนา้จออปุกรณ ์BLUETOOTH เพื�อสรา้งการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

เมื�อเชื�อมตอ่ BLUETOOTH แลว้ ลําโพงจะสง่เสยีงเตอืน และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH จะเปลี�ยนจากไฟกะพรบิเป็นไฟ
สวา่งคงที�

3
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คาํแนะนํา
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการใชง้านอปุกรณ ์BLUETOOTH โปรดดทูี�คูม่อืการใชง้านซึ�งใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ
หากลําโพงออกจากโหมดจับคู ่BLUETOOTH กอ่นที�คณุจะดําเนนิการเสร็จสิ�น และชื�อของลําโพงไมไ่ดป้รากฏขึ�นมาบนหนา้จออปุกรณ์
BLUETOOTH ใหทํ้าซํ�าตั �งแตข่ั �นตอน

เมื�อจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้ ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งจับคูอ่ปุกรณด์งักลา่วอกี ยกเวน้กรณีตอ่ไปนี�:

ขอ้มลูการจับคูถ่กูลบเนื�องจากการซอ่มแซม ฯลฯ

ขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงถกูลบออกจากอปุกรณ ์BLUETOOTH

ลําโพงถกูกําหนดคา่เริ�มตน้
ขอ้มลูการจับคูท่ั �งหมดจะถกูลบออก

ไมแ่นะนําใหด้วูดิโีอโดยใชก้ารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เนื�องจากมคีวามเหลื�อมเล็กนอ้ยระหวา่งวดิโีอและเสยีง

ลําโพงเครื�องนี�ไมร่องรับโปรไฟล ์BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) ที�อนุญาตการโทรแฮนดฟ์รดีว้ยโทรศพัท์
มอืถอืที�ใช ้BLUETOOTH

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่
การสิ�นสดุการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การจบัคูก่บัคอมพวิเตอร ์(Windows)

การจับคูค่อืขั �นตอนที�จําเป็นในการลงทะเบยีนขอ้มลูรว่มกนับนอปุกรณ์ BLUETOOTH ตา่ง ๆ เพื�อทําการเชื�อมตอ่แบบไรส้าย
จําเป็นตอ้งจับคูอ่ปุกรณก์บัลําโพง การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ครั�งแรกจงึจะสามารถดําเนนิการได ้ดําเนนิการในขั �นตอนเดยีวกนัเพื�อจับ
คูก่บัอปุกรณอ์ื�น ๆ

ระบบปฏบิตักิารที�รองรบั
Windows 10, Windows 8.1

ดําเนนิการตอ่ไปนี�กอ่นที�จะเริ�มตน้

วางคอมพวิเตอรข์องคณุใกลก้บัลําโพงในระยะ 1 ม.

ตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบผา่นสายไฟ AC (ที�ใหม้า)

เพื�อหลกีเลี�ยงเสยีงดงัจากลําโพงอยา่งฉับพลนั โปรดลดระดบัเสยีงของคอมพวิเตอรแ์ละลําโพงที�คณุเชื�อมตอ่อยู ่หรอืหยดุเลน่

ตั �งคา่ลําโพงของเครื�องคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นเปิด
หากลําโพงของเครื�องคอมพวิเตอรถ์กูตั �งคา่ไวท้ี� (ปิดเสยีง) เสยีงจะไมด่งัออกจากลําโพง BLUETOOTH

เมื�อตั �งคา่ลําโพงของเครื�องคอมพวิเตอรเ์ป็นเปิด:

เตรยีมตวัสาํหรบัการคน้หาลาํโพงในคอมพวิเตอร์

สาํหรบั Windows 10
เลอืก [ (Action Center)] - [Connect] ในแถบงานที�ดา้นขวาลา่งของหนา้จอ

สาํหรบั Windows 8.1
คลกิขวาที� [Start] จากนั�นใหค้ลกิที� [Control Panel]
เมื�อ [All Control Panel Items] ปรากฏขึ�นมา ใหเ้ลอืก [Devices and Printers]
หากหนา้จอ [Control Panel] ปรากฏขึ�นแทน [All Control Panel Items] ใหเ้ลอืก[Large icons] หรอื [Small icons] จากเมนู
[View by] ที�มมุขวาบนของหนา้จอ

1
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แตะปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง) เพื�อเปิดลาํโพง

ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) (สเีขยีว) ตดิสวา่ง

2

แตะปุ่ ม BLUETOOTH ของลาํโพงคา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 2 วนิาที

ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH (สนํี�าเงนิ) กะพรบิอยา่งรวดเร็ว จากนั�นลําโพงจะเขา้สูโ่หมดการจับคู่

คาํแนะนํา
หากไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH ไมก่ะพรบิ หมายความวา่ลําโพงอาจเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้ หากเป็นกรณีนี� เมื�อคณุ
ปิดลําโพง ใหทํ้าการจับคูอ่กีครั �ง

3

คน้หาลาํโพงบนคอมพวิเตอร์

สาํหรบั Windows 10

4

เลอืก [Connect] ใน Action Center ที�ดา้นขวาลา่งของหนา้จอ1.
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สาํหรบั Windows 8.1

เลอืกชื�อลําโพง ([SRS-RA3000] หรอืชื�อที�คณุระบเุมื�อตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi)

หากชื�อลําโพงไมป่รากฏขึ�นมาบนหนา้จอ ใหทํ้าซํ�าตั �งแตข่ั �นตอน
หลงัจากการจับคู ่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะทํางานโดยอตัโนมตัแิละ [Connected music] จะแสดงขึ�นมาบนหนา้จอ
ดําเนนิการตอ่ในขั �นตอน

2.

คลกิ [Add a device]1.

เลอืกชื�อลําโพง ([SRS-RA3000] หรอืชื�อที�คณุระบเุมื�อตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi) จากนั�นใหค้ลกิ [Next]2.
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หากจําเป็นตอ้งใชร้หสัผา่น* ใหใ้ส ่“0000”
หากชื�อลําโพงไมป่รากฏขึ�นมาบนหนา้จอ ใหทํ้าตั �งแตข่ั �นตอน อกีครั �ง

รหสัผา่นอาจเรยีกวา่ “รหสั”, “รหสั PIN”, “หมายเลข PIN” หรอื “รหสัผา่น”*

เมื�อหนา้จอแจง้การตดิตั �งไดรเวอรป์รากฏขึ�นมา ใหค้ลกิ [Close]
คอมพวิเตอรเ์ริ�มทําการตดิตั �งไดรเวอร์

สญัลกัษณ ์“ ” จะปรากฏขึ�นมาที�ดา้นลา่งซา้ยของไอคอนลําโพงในระหวา่งการตดิตั �ง เมื�อสญัลกัษณ์ “ ” หายไป การตดิ
ตั �งไดรเวอรก์็จะเสร็จสมบรูณ ์ดําเนนิการตอ่ในขั �นตอน

3.

ลงทะเบยีนลาํโพงเขา้กบัคอมพวิเตอร์

สาํหรบั Windows 10
หลงัจากการจับคู ่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะทํางานโดยอตัโนมตัแิละ [Connected music] จะแสดงขึ�นมาบนหนา้จอ ดําเนนิ
การตอ่ในขั �นตอน

สาํหรบั Windows 8.1

5

คลกิขวาที�ชื�อลําโพง ([SRS-RA3000] หรอืชื�อที�คณุระบเุมื�อตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi) ใน [Devices] จากนั�นใหเ้ลอืก [Sound
settings] จากเมนูที�ปรากฏขึ�นมา

1.
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ยนืยนัชื�อลําโพงบนหนา้จอ [Sound]

หากมเีครื�องหมายถกู (สเีขยีว) บนไอคอนลําโพง ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �นตอนที�

หากไมม่เีครื�องหมายถกู (สเีขยีว) บนไอคอนลําโพง ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �นตอนที� -3

หากชื�อลําโพง ([SRS-RA3000] หรอืชื�อที�คณุระบเุมื�อตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi) ไมป่รากฏขึ�นมา ใหค้ลกิขวาบนหนา้จอ
[Sound] จากนั�นใหเ้ลอืก [Show Disabled Devices] จากเมนูที�ปรากฏขึ�นมา จากนั�นดําเนนิการตอ่ในขั �นตอน -3

2.

คลกิขวาที�ชื�อลําโพง แลว้เลอืก [Connect] จากเมนูที�ปรากฏขึ�นมา3.
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เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงแลว้ เครื�องหมายถกูจะปรากฏขึ�นมาบนไอคอนลําโพงบนหนา้จอ [Sound] ดําเนนิการตอ่ในขั �นตอน

หากคณุไมส่ามารถคลกิ [Connect] สําหรับลําโพง ใหเ้ลอืก [Disable] สําหรับ [Default Device] ที�มเีครื�องหมายถกู (สเีขยีว)

ตรวจสอบวา่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เสร็จสมบรูณ์

เมื�อเชื�อมตอ่ BLUETOOTH แลว้ ลําโพงจะสง่เสยีงเตอืน และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH จะเปลี�ยนจากไฟกะพรบิเป็นไฟ
สวา่งคงที�

6
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คาํแนะนํา
ขั �นตอนที�อธบิายขา้งตน้เป็นเพยีงแนวทางปฏบิตัเิทา่นั�น สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดทูี�คูม่อืการใชง้านซึ�งใหม้าพรอ้มกบัคอมพวิเตอร ์อยา่งไร
ก็ตาม การใชง้านกบัคอมพวิเตอรท์กุเครื�องไมอ่ยูใ่นขอบเขตการรับประกนั การใชง้านกบัเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�ตดิตั �งในบา้นไมไ่ดรั้บการคุม้ครอง
จากการรับประกนัเชน่กนั

หมายเหตุ
หากลําโพงออกจากโหมดจับคู ่BLUETOOTH กอ่นที�คณุจะดําเนนิการเสร็จสิ�น และชื�อของลําโพงไมไ่ดป้รากฏขึ�นมาบนหนา้จออปุกรณ์
BLUETOOTH ใหทํ้าซํ�าตั �งแตข่ั �นตอน

เมื�อจับคูลํ่าโพงกบัคอมพวิเตอรแ์ลว้ ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งจับคูอ่ปุกรณด์งักลา่วอกี ยกเวน้กรณีตอ่ไปนี�:

ขอ้มลูการจับคูถ่กูลบเนื�องจากการซอ่มแซม ฯลฯ

ขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงถกูลบออกจากคอมพวิเตอร์

ลําโพงถกูกําหนดคา่เริ�มตน้
ขอ้มลูการจับคูท่ั �งหมดจะถกูลบออก

รหสัผา่นของลําโพงคอื “0000” หากมกีารตั �งรหสัผา่นอื�นบนคอมพวิเตอร ์ซึ�งไมใ่ช ่“0000” การจับคูก่บัลําโพงจะลม้เหลว

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่
การสิ�นสดุการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การจบัคูก่บัคอมพวิเตอร ์(Mac)

การจับคูค่อืขั �นตอนที�จําเป็นในการลงทะเบยีนขอ้มลูรว่มกนับนอปุกรณ์ BLUETOOTH ตา่ง ๆ เพื�อทําการเชื�อมตอ่แบบไรส้าย
จําเป็นตอ้งจับคูอ่ปุกรณก์บัลําโพง การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ครั�งแรกจงึจะสามารถดําเนนิการได ้ดําเนนิการในขั �นตอนเดยีวกนัเพื�อจับ
คูก่บัอปุกรณอ์ื�น ๆ

ระบบปฏบิตักิารที�รองรบั
macOS High Sierra (เวอรช์นั 10.13)

ดําเนนิการตอ่ไปนี�กอ่นที�จะเริ�มตน้

วางคอมพวิเตอรข์องคณุใกลก้บัลําโพงในระยะ 1 ม.

ตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบผา่นสายไฟ AC (ที�ใหม้า)

เพื�อหลกีเลี�ยงเสยีงดงัจากลําโพงอยา่งฉับพลนั โปรดลดระดบัเสยีงของคอมพวิเตอรแ์ละลําโพงที�คณุเชื�อมตอ่อยู ่หรอืหยดุเลน่

ตั �งคา่ลําโพงของเครื�องคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นเปิด
หากลําโพงของเครื�องคอมพวิเตอรถ์กูตั �งคา่ไวท้ี� (ปิดเสยีง) เสยีงจะไมด่งัออกจากลําโพง BLUETOOTH

เมื�อตั �งคา่ลําโพงของเครื�องคอมพวิเตอรเ์ป็นเปิด:

แตะปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง) เพื�อเปิดลาํโพง

ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) (สเีขยีว) ตดิสวา่ง

1

แตะปุ่ ม BLUETOOTH ของลาํโพงคา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 2 วนิาที

ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH (สนํี�าเงนิ) กะพรบิอยา่งรวดเร็ว จากนั�นลําโพงจะเขา้สูโ่หมดการจับคู่

2
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คาํแนะนํา

หากไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH ไมก่ะพรบิ หมายความวา่ลําโพงอาจเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้ หากเป็นกรณีนี� เมื�อคณุ
ปิดลําโพง ใหทํ้าการจับคูอ่กีครั �ง

คน้หาลาํโพงบนคอมพวิเตอร์3

เลอืก [ (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที�ดา้นขวาลา่งของหนา้จอ1.

เลอืกชื�อลําโพง ([SRS-RA3000] หรอืชื�อที�คณุระบเุมื�อตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi) จากหนา้จอ Bluetooth แลว้คลกิ [Pair]2.

ตรวจสอบวา่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เสร็จสมบรูณ์

เมื�อเชื�อมตอ่ BLUETOOTH แลว้ ลําโพงจะสง่เสยีงเตอืน และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH จะเปลี�ยนจากไฟกะพรบิเป็นไฟ
สวา่งคงที�

4
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คาํแนะนํา
ขั �นตอนที�อธบิายขา้งตน้เป็นเพยีงแนวทางปฏบิตัเิทา่นั�น สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดทูี�คูม่อืการใชง้านซึ�งใหม้าพรอ้มกบัคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ
หากลําโพงออกจากโหมดจับคู ่BLUETOOTH กอ่นที�คณุจะดําเนนิการเสร็จสิ�น และชื�อของลําโพงไมไ่ดป้รากฏขึ�นมาบนหนา้จออปุกรณ์
BLUETOOTH ใหทํ้าซํ�าตั �งแตข่ั �นตอน

เมื�อจับคูลํ่าโพงกบัคอมพวิเตอรแ์ลว้ ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งจับคูอ่ปุกรณด์งักลา่วอกี ยกเวน้กรณีตอ่ไปนี�:

ขอ้มลูการจับคูถ่กูลบเนื�องจากการซอ่มแซม ฯลฯ

ขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงถกูลบออกจากคอมพวิเตอร์

ลําโพงถกูกําหนดคา่เริ�มตน้
ขอ้มลูการจับคูท่ั �งหมดจะถกูลบออก

รหสัผา่นของลําโพงคอื “0000” หากมกีารตั �งรหสัผา่นอื�นบนคอมพวิเตอร ์ซึ�งไมใ่ช ่“0000” การจับคูก่บัลําโพงจะลม้เหลว

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่
การสิ�นสดุการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

คลกิไอคอนลาํโพงที�มมุขวาบนของหนา้จอ แลว้เลอืกชื�อลาํโพง ([SRS-RA3000] หรอืชื�อที�คณุระบเุมื�อต ั�งคา่เครอืขา่ย
Wi-Fi) จาก [Output Device]

คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่เพลง ฯลฯ จากคอมพวิเตอรข์องคณุได ้

5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การฟงัเพลงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่

คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัการฟังเพลงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH และใชง้านอปุกรณด์งักลา่วผา่นลําโพงไดด้ว้ยการเชื�อมตอ่
BLUETOOTH หากอปุกรณนั์�นรองรับโปรไฟล ์BLUETOOTH ตอ่ไปนี�

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
ชว่ยใหค้ณุเพลดิเพลนิกบัการเลน่เสยีงคณุภาพสงูผา่นระบบไรส้ายได ้

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
ชว่ยใหค้ณุสามารถปรับระดบัเสยีงและใชง้านในการเลน่ หยดุชั�วคราว หรอืขา้มไปที�จดุเริ�มตน้ของแทร็กถดัไป/ปัจจบุนัได ้
การใชง้านอาจแตกตา่งกนัขึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ของคณุ นอกจากนี� คณุควรดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์
BLUETOOTH

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระดบัเสยีงบนอปุกรณ ์BLUETOOTH และลําโพงถกูตั �งไวท้ี�ระดบัปานกลาง เพื�อหลกีเลี�ยงเสยีงที�ดงัออกจากลําโพงอยา่ง
กะทนัหนั
การปรับระดบัเสยีงของลําโพงอาจไมส่ามารถทําไดบ้นอปุกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที�การเลน่บนอปุกรณห์ยดุ/หยดุชั�วคราว ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
อปุกรณ ์BLUETOOTH ของคณุ

ลําโพงเครื�องนี�ไมร่องรับโปรไฟล ์BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) ที�อนุญาตการโทรแฮนดฟ์รดีว้ยโทรศพัท์
มอืถอืที�ใช ้BLUETOOTH

บนอปุกรณ ์BLUETOOTH โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไดส้รา้งการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัลาํโพงแลว้1

เร ิ�มเลน่เพลงบนอปุกรณ ์BLUETOOTH2

ปรบัระดบัเสยีงโดยการแตะปุ่ ม (ระดบัเสยีง -)/ (ระดบัเสยีง +) บนลาํโพงหรอืส ั�งงานอปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อคณุแตะปุ่ ม (ระดบัเสยีง -)/ (ระดบัเสยีง +) บนลําโพงหรอืปรับระดบัเสยีงบนอปุกรณ ์BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะ
(เปิด/ปิดเครื�อง) จะกะพรบิหนึ�งครั �งหรอื 3 ครั�ง
ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�คณุกําลงัใชง้าน ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) อาจไมก่ะพรบิ แมว้า่คณุจะปรับระดบั
เสยีงโดยใชอ้ปุกรณ ์BLUETOOTH

ในระหวา่งการเลน่ คณุสามารถใชปุ้่ ม (เลน่/พัก) บนลําโพงเพื�อดําเนนิการตอ่ไปนี�ได ้

 
หยดุช ั�วคราว
แตะปุ่ ม (เลน่/พัก) ระหวา่งการเลน่เพื�อหยดุชั�วคราว แตะปุ่ มเดมิอกีครั �งเพื�อยกเลกิการหยดุชั�วคราว

3
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หมายเหตุ

หากสภาวะในการสื�อสารไมด่ ีอปุกรณ ์BLUETOOTH อาจตอบสนองตอ่การทํางานของลําโพงไดไ้มถ่กูตอ้ง

อาจจําเป็นตอ้งปรับระดบัเสยีงหรอืกําหนดการตั �งคา่การสง่สญัญาณเสยีงออกบนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยู ่ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ของ
คณุ

อาจเกดิเสยีงรบกวนหรอืเสยีงแทรกไดข้ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่กบัลําโพง สภาพแวดลอ้มการสื�อสาร หรอืสภาพแวดลอ้มการ
ใชง้าน

ไมแ่นะนําใหด้วูดิโีอโดยใชก้ารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เนื�องจากมคีวามเหลื�อมเล็กนอ้ยระหวา่งวดิโีอและเสยีง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

การสิ�นสดุการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

 
ขา้มไปที�จดุเร ิ�มตน้ของแทร็กถดัไป
แตะปุ่ ม (เลน่/พัก) สองครั�งอยา่งรวดเร็วระหวา่งการเลน่

 
ขา้มไปที�จดุเร ิ�มตน้ของแทร็กที�กาํลงัเลน่อยูห่รอืแทร็กกอ่นหนา้*

แตะปุ่ ม (เลน่/พัก) 3 ครั�งอยา่งรวดเร็วระหวา่งการเลน่
ลําโพงอาจแสดงแตกตา่งกนัไป ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�ใชง้าน*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การสิ�นสดุการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

เมื�อคณุเลน่เพลงดว้ยอปุกรณ ์BLUETOOTH เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ใหดํ้าเนนิการใด ๆ ตอ่ไปนี�เพื�อสิ�นสดุการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

ปิดฟังกช์นั BLUETOOTH บนอปุกรณ ์BLUETOOTH
สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์

ปิดอปุกรณ ์BLUETOOTH

ปิดลําโพง

คาํแนะนํา

เมื�อคณุเลน่เพลงเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH อาจสิ�นสดุโดยอตัโนมตัขิ ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การจบัคูก่บัทวี ี

เมื�อใชท้วียีี�หอ้ Sony* ที�มฟัีงกช์นั BLUETOOTH คณุสามารถฟังเสยีงของทวีหีรอือปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัทวีโีดยเชื�อมตอ่ลําโพงและทวีี
แบบไรส้าย

: ทวีี
: เครื�องเลน่ Blu-ray Disc กลอ่งเคเบลิ กลอ่งดาวเทยีม ฯลฯ
: ลําโพง

หากตอ้งการเชื�อมตอ่ลําโพงและทวีแีบบไรส้าย คณุตอ้งทําการจับคูลํ่าโพงและทวีโีดยใชฟั้งกช์นั BLUETOOTH การจับคูค่อืขั �นตอนที�
จําเป็นในการลงทะเบยีนขอ้มลูรว่มกนับนอปุกรณ ์BLUETOOTH ตา่ง ๆ เพื�อทําการเชื�อมตอ่แบบไรส้ายลว่งหนา้

ทวีตีอ้งรองรับการใชง้านกบั A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ของโปรไฟล ์BLUETOOTH*

เปิดทวี ี1

เปิดลาํโพง2

แตะปุ่ ม BLUETOOTH ของลาํโพงคา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 2 วนิาที

ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH (สนํี�าเงนิ) กะพรบิอยา่งรวดเร็ว จากนั�นลําโพงจะเขา้สูโ่หมดการจับคู่

คาํแนะนํา
หากไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH ไมก่ะพรบิ หมายความวา่ลําโพงอาจเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้ หากเป็นกรณีนี� เมื�อคณุ
ปิดลําโพง ใหทํ้าการจับคูอ่กีครั �ง

� � �

3
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คาํแนะนํา
เมื�อลําโพงและทวีจัีบคูก่นัแลว้ ฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ยจะเปิดโดยอตัโนมตัิ

เมื�อ BLUETOOTH ถกูตดัการเชื�อมตอ่จากหนา้จอตั �งคา่ BLUETOOTH ของทวี ีลําโพงจะปิดโดยอตัโนมตั ิและเขา้สูโ่หมดพรอ้มใชง้าน
BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเสยีงของทวีทีี�จับคู่

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

หากขอ้ความที�แจง้วา่กําลงัมกีารพยายามเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ยงัคงปรากฏบนหนา้จอทวี ีใหปิ้ดลําโพง และทําการจับคูลํ่าโพงอกีครั �ง

ที�ทวี ีใหค้น้หาลาํโพงโดยทาํการจบัคูอ่กีคร ั�ง

รายชื�ออปุกรณ ์BLUETOOTH ที�ทําการคน้หาจะปรากฏขึ�นมาบนหนา้จอทวีี
สําหรับวธิกีารจับคูอ่ปุกรณ ์BLUETOOTH กบัทวี ีโปรดดคููม่อืการใชง้านของทวีี

4

จากรายชื�ออปุกรณท์ี�ปรากฏบนหนา้จอทวี ีใหเ้ลอืกชื�อลาํโพง ([SRS-RA3000] หรอืชื�อที�คณุระบเุมื�อต ั�งคา่เครอืขา่ย
Wi-Fi) เพื�อจบัคูท่วีแีละลาํโพงเขา้ดว้ยกนั

5

ตอ้งแนใ่จวา่ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH (สนํี �าเงนิ) ตดิสวา่งบนลาํโพง6
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การฟงัเสยีงของทวีที ี�จบัคู่

คณุสามารถเปิด/ปิดลําโพง ปรับระดบัเสยีง และปิดเสยีงโดยใชร้โีมททวีเีมื�อเชื�อมตอ่ทวีเีขา้กบัลําโพงแบบไรส้าย

คาํแนะนํา
เมื�อทวีปิีด ลําโพงจะปิดเชน่กนัตามการเปิด/ปิดเครื�องทวีี

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การจับคูก่บัทวีี

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

เปิดทวีดีว้ยรโีมททวีี

ลําโพงเปิดตามการเปิด/ปิดเครื�องทวี ีและเสยีงทวีจีะดงัออกจากลําโพง

1

เลอืกโปรแกรมหรอืสญัญาณเสยีงขาเขา้ของอปุกรณโ์ดยใชร้โีมททวีี

เสยีงของภาพที�แสดงบนหนา้จอทวีนัี�นดงัออกจากลําโพง

2

ปรบัระดบัเสยีงของลาํโพงโดยใชร้โีมททวีี

เมื�อกดปุ่ มปิดเสยีงบนรโีมททวี ีเสยีงจะถกูปิดชั�วคราว

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การฟงัเพลงจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ยสายสญัญาณเสยีง

คณุสามารถฟังเพลงจากทวีหีรอือปุกรณเ์ลน่เสยีงแบบพกพาที�เชื�อมตอ่กบัลําโพงดว้ยสายสญัญาณเสยีง

ตอ่อปุกรณเ์ขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN บนลาํโพงดว้ยสายสญัญาณเสยีง

: ลําโพง
: ชอ่งสญัญาณเขา้อะนาล็อก
: สายสญัญาณเสยีงอะนาล็อก (ไมไ่ดใ้หม้า)
: ทวีี
: ชอ่งสญัญาณเสยีงออกอะนาล็อก
: สมารท์โฟน, WALKMAN®, อปุกรณเ์ลน่เสยีงอื�น ๆ ฯลฯ

หมายเหตุ
หากชอ่งตอ่หฟัูงของทวีทํีาหนา้ที�เป็นชอ่งสญัญาณเสยีงออกดว้ย ใหต้รวจสอบการตั �งคา่สญัญาณเสยีงออกของทวี ีสําหรับรายละเอยีดตา่ง
ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัทวีี

1

แตะปุ่ ม (AUDIO IN) เพื�อเลอืกสญัญาณเสยีงขาเขา้

ไฟแสดงสถานะ (AUDIO IN) (สขีาว) ตดิสวา่ง

2

ปรบัระดบัเสยีง3
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แตะปุ่ ม (ระดบัเสยีง -)/ (ระดบัเสยีง +) บนลําโพงเพื�อปรับระดบัเสยีง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การเปลี�ยนเอฟเฟกตเ์สยีง

ขณะเปิดโหมด Immersive Audio Enhancement คณุจะสามารถสมัผัสเสยีงเพลง ซึ�งเลน่จากชอ่งสญัญาณเสยีง 2 ชอ่งทั�วไปในสนาม
เสยีงแบบสามมติิ
Immersive Audio Enhancement เปิดตามคา่เริ�มตน้

คาํแนะนํา

คณุสามารถใช ้“Sony | Music Center” เพื�อเปิด/ปิดโหมด Immersive Audio Enhancement ไดเ้ชน่กนั

ขณะที� 360 Reality Audio กําลงัเลน่ Immersive Audio Enhancement จะไมทํ่างาน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

แตะปุ่ ม  (Sound Mode (โหมดเสยีง))

เมื�อปิดโหมด Immersive Audio Enhancement ไฟแสดงสถานะ (Sound Mode (โหมดเสยีง)) จะปิด
เมื�อเปิดโหมด Immersive Audio Enhancement ไฟแสดงสถานะ (Sound Mode (โหมดเสยีง)) (สขีาว) จะตดิสวา่ง

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การปรบัเสยีงที�เหมาะกบัตาํแหนง่ของลาํโพงที�สดุ (การปรบัเทยีบเสยีง)

ดว้ยการปรับเทยีบเสยีง ลําโพงจะปรับเสยีงที�เหมาะกบัการเลน่เพลงในสถานที�นั �นที�สดุ
เมื�อคณุเปิดลําโพงและเลน่เพลง ลําโพงจะปรับเสยีงเพลงโดยอตัโนมตัเิพื�อใหเ้หมาะกบัหอ้งที�ลําโพงตั �งที�สดุ
ในระหวา่งการปรับเทยีบเสยีง ไฟแสดงสถานะ (Sound Mode (โหมดเสยีง)) (สขีาว) จะกะพรบิชา้ ๆ ขณะที�กําลงัเลน่เพลงในโหมด
360 Reality Audio ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิชา้ ๆ เป็นสฟ้ีา

คาํแนะนํา
ประสทิธภิาพของการปรับเทยีบเสยีงอาจแตกตา่งกนัไปตามสภาพแวดลอ้มและเพลงที�เลน่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตั �งคา่ลําโพง
การตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การเลน่เพลงตวัอยา่งในโหมด 360 Reality Audio

ลําโพงสามารถเลน่เพลงในโหมด 360 Reality Audio
360 Reality Audio สรา้งประสบการณท์างดนตรสีดุลํ�าลกึ โดยขบักลอ่มใหค้ณุรูส้กึวา่คณุกําลงัอยูใ่นคอนเสริต์สดของศลิปิน โหมดนี�
ชว่ยใหค้ณุสนุกกบัเสยีงแบบ 360 องศา
เรยีนรูเ้พิ�มเตมิไดท้ี� https://www.sony.net/360RA/

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

แตะปุ่ ม (เลน่/พกั) คา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 2 วนิาที

เลน่เพลงตวัอยา่งในโหมด 360 Reality Audio

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การเปิด/ปิดเสยีงของระบบ

คณุสามารถเปิด/ปิดเสยีงของระบบที�ดงัทกุครั �งเมื�อคณุใชง้านปุ่ มใดปุ่ มหนึ�งบนลําโพง
ในการเปิด/ปิดเสยีงของระบบ ใหแ้ตะปุ่ ม (Sound Mode (โหมดเสยีง)) และปุ่ ม (เลน่/พัก) คา้งไว ้4 วนิาที

คาํแนะนํา
คณุสามารถใช ้“Sony | Music Center” เพื�อเปิด/ปิดเสยีงของระบบไดเ้ชน่กนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การใชฟ้งักช์นัพรอ้มใชง้านอตัโนมตั ิ

เมื�อเปิดฟังกช์นัพรอ้มใชง้านอตัโนมตั ิลําโพงจะปิดเองโดยอตัโนมตัหิากเปิดทิ�งไวโ้ดยไมม่กีารสั�งงาน หรอืหากไมม่กีารเลน่เสยีงเป็น
เวลา 15 นาที
ฟังกช์นัพรอ้มใชง้านอตัโนมตัปิิดเป็นคา่เริ�มตน้

คาํแนะนํา

คณุสามารถใช ้“Sony | Music Center” เพื�อเปิด/ปิดฟังกช์นัพรอ้มใชง้านอตัโนมตัิ

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

แตะปุ่ ม (Sound Mode (โหมดเสยีง)) และปุ่ ม (AUDIO IN) คา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 4 วนิาที

เมื�อฟังกช์นัพรอ้มใชง้านอตัโนมตัปิิด ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) จะกะพรบิ (สเีขยีว) 3 ครั�ง
เมื�อฟังกช์นัพรอ้มใชง้านอตัโนมตัเิปิด ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) จะกะพรบิ (สเีขยีว) สองครั �ง

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การใชฟ้งักช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย

หากฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ยเปิดอยู ่ลําโพงจะเปิดเมื�อมกีารใชง้านอปุกรณ์ BLUETOOTH หรอืเครอื
ขา่ย เวลาเริ�มตน้จะสั �นลง และลําโพงจะทํางานเร็วกวา่เมื�อเริ�มตน้แบบปกติ

เมื�อตอ้งการปิดฟงักช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย
แตะปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง) และปุ่ ม BLUETOOTH พรอ้มกนัคา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 4 วนิาที

คาํแนะนํา
เมื�อฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ยของลําโพงเปิดอยู ่ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) (สเีหลอืง) จะยงัคงตดิสวา่ง
ในขณะที�ลําโพงปิด

คณุสามารถใช ้“Sony | Music Center” เพื�อเปิด/ปิดฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ยไดเ้ชน่กนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

เปิดลาํโพง

ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) (สเีขยีว) ตดิสวา่ง

1

แตะปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง) และปุ่ ม BLUETOOTH พรอ้มกนัคา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 4 วนิาที

เมื�อฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ยเปิดอยู ่ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) (สเีหลอืง) จะตดิสวา่ง
และลําโพงจะปิดโดยอตัโนมตัิ

หากคณุใชง้านอปุกรณเ์ครอืขา่ยหรอือปุกรณ ์BLUETOOTH เพื�อเชื�อมตอ่กบัลําโพง ลําโพงจะเปิดโดยอตัโนมตัแิละเริ�มเชื�อมตอ่

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การตรวจสอบความแรงของสญัญาณเครอืขา่ย Wi-Fi

ไฟแสดงสถานะของลําโพงแสดงความแรงของสญัญาณ (ความไวในการรับ) ตามสถานะสวา่งเมื�อลําโพงเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi
และเปิดใชง้าน

ในการรบัสญัญาณที�แรงขึ�น
โปรดลองดําเนนิการดงันี�:

เปลี�ยนทศิทาง/ตําแหน่ง

ขณะที�ลาํโพงเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi (ไฟแสดงสถานะ LINK (สเีหลอืง) ตดิสวา่งขึ�น) ใหเ้ปิดลาํโพง แลว้แตะปุ่ ม
(AUDIO IN) และปุ่ ม (ระดบัเสยีง -) พรอ้มกนัคา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 4 วนิาที

ไฟแสดงสถานะ ( (AUDIO IN), (บรกิารเพลง), BLUETOOTH, (Sound Mode (โหมดเสยีง))) ของลําโพงจะตดิสวา่ง
จํานวนของไฟแสดงสถานะที�ตดิสวา่งแสดงถงึความแรงของสญัญาณ
เมื�อแตะปุ่ มใดก็ตาม การแสดงความแรงของสญัญาณจะถกูยกเลกิ

เมื�อไมม่ไีฟแสดงสถานะตดิสวา่ง หมายความวา่ความแรงของสญัญาณอยูใ่นระดบัออ่นสดุ เมื�อไฟแสดงสถานะสี�ตวัตดิสวา่ง
หมายความวา่ความแรงของสญัญาณอยูใ่นระดบัแรงสดุ

1
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ปิดอปุกรณไ์รส้ายอื�น ๆ

จากนั�น แตะปุ่ มใดก็ไดเ้พื�อยกเลกิการแสดงสถานะความแรงของสญัญาณ Wi-Fi แลว้ทําซํ�าตั �งแตข่ั �นตอน

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การปิดสญัญาณ Wi-Fi และ BLUETOOTH จากลาํโพง

กอ่นที�จะใชง้านลําโพงนอกอาคาร โปรดแน่ใจวา่ไดปิ้ดฟังกช์นั Wi-Fi และ BLUETOOTH

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

เมื�อลาํโพงเปิดอยู ่ใหแ้ตะปุ่ ม (บรกิารเพลง) และปุ่ ม (ระดบัเสยีง +) พรอ้มกนัคา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 4 วนิาที

ทกุครั �งที�คณุแตะปุ่ ม (บรกิารเพลง) และปุ่ ม (ระดบัเสยีง +) คา้งไว ้ฟังกช์นั Wi-Fi และ BLUETOOTH จะเปิดและปิด
เมื�อเปิดฟังกช์นั ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH (สนํี�าเงนิ) และไฟแสดงสถานะ (บรกิารเพลง) (สขีาว) จะกะพรบิสองครั �งชา้ ๆ
เมื�อปิดฟังกช์นั ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH (สนํี�าเงนิ) และไฟแสดงสถานะ (บรกิารเพลง) (สขีาว) จะกะพรบิ 10 ครั�งอยา่ง
รวดเร็ว

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การเลอืกคณุภาพการเลน่เสยีง BLUETOOTH (Codec)

โหมด “ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพเสยีง” และ “ใหค้วามสําคญักบัการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร” มใีหเ้ลอืกเป็นตวัเลอืกสําหรับการเลอืกคณุภาพ
การเลน่เสยีง BLUETOOTH โหมด “ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพเสยีง” ชว่ยใหค้ณุสามารถตั �งคา่การเลน่ของ SBC รวมถงึ AAC เพื�อให ้
คณุสนุกกบัคณุภาพเสยีงระดบัสงูผา่น BLUETOOTH โหมด “ใหค้วามสําคญักบัการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร” ใหค้ณุสตรมีเสยีงผา่น
BLUETOOTH ไดอ้ยา่งเสถยีรยิ�งขึ�น “ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพเสยีง” คอืคา่เริ�มตน้
คณุสามารถเปลี�ยนคณุภาพเสยีงไดใ้นขณะที�ลําโพงอยูใ่นโหมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย

คณุภาพการเลน่เสยีง
ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพเสยีง (คา่เริ�มตน้): โคเดกที�เหมาะสมจะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัจิาก AAC และ SBC

ใหค้วามสําคญักบัการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร: SBC ถกูเลอืก

หมายเหตุ

สญัญาณสื�อสารอาจไมเ่สถยีรในโหมด “ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพเสยีง” ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการตั �งคา่อปุกรณ ์BLUETOOTH ของคณุ และสภาพ
แวดลอ้ม

เมื�อคณุเปลี�ยนการตั �งคา่คณุภาพการเลน่เสยีงโดยใช ้“Sony | Music Center” ในขณะที�ลําโพงเปิดอยู ่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะยตุ ิใน
กรณีนี� ใหเ้ชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH ดว้ยตนเองอกีครั �ง หลงัจากเชื�อมตอ่ใหมอ่กีครั �ง คณุภาพการเลน่เสยีงจะสลบั

คณุอาจตอ้งปรับการตั �งคา่ของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่เพื�อเปลี�ยนการตั �งคา่คณุภาพการเลน่เสยีง เชน่ SBC หรอื AAC สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรด
ดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์

คาํแนะนํา
คณุสามารถสลบัคณุภาพการเลน่เสยีงโดยใช ้“Sony | Music Center” หากตอ้งการสลบั ใหเ้ลอืก [Settings (กํารตั �งคํ�า)] - [Other Settings (การ
ตั �งคา่อื�น ๆ)] - [Bluetooth Codec (โคเดก Bluetooth)] “ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพเสยีง” ปรากฏขึ�นมาเป็น [Auto (อตัโนมตั)ิ] และ “ใหค้วาม

� � � � �

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ลาํโพงเปิดอยู ่จากน ั�นต ั�งคา่ลาํโพงใหอ้ยูใ่นโหมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอื
ขา่ย

สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดกูารใชฟั้งกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย

1

แตะปุ่ ม (Sound Mode (โหมดเสยีง)) และปุ่ ม BLUETOOTH พรอ้มกนัคา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 4 วนิาที

เมื�อการตั �งคา่เปลี�ยนเป็นโหมด “ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพเสยีง” ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH (สนํี�าเงนิ) จะกะพรบิ 3 ครั�ง
เมื�อการตั �งคา่เปลี�ยนเป็นโหมด “ใหค้วามสําคญักบัการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร” ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH (สนํี�าเงนิ) จะกะพรบิสอง
ครั �ง

คณุภาพการเลน่เสยีงจะสลบั และลําโพงจะเปิด

2
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สําคญักบัการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร” ปรากฏขึ�นมาเป็น [SBC] เมื�อตั �งคา่ดว้ย “Sony | Music Center”

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชฟั้งกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การกูค้นืคา่เร ิ�มตน้ของลาํโพง (การกาํหนดคา่เร ิ�มตน้)

เมื�อลําโพงเปิด ใหแ้ตะปุ่ ม (เลน่/พัก) และปุ่ ม (ระดบัเสยีง -) พรอ้มกนัคา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 4 วนิาท ีเมื�อลําโพงใชคํ้าสั�ง ไฟแสดง
สถานะ BLUETOOTH, (บรกิารเพลง) และ (AUDIO IN) จะสวา่งขึ�นพรอ้มกนั ไฟแสดงสถานะทั �งสามนี�ดบัไปครูห่นึ�ง เพื�อแสดง
วา่ขั �นตอนการกําหนดคา่เริ�มตน้เสร็จสมบรูณแ์ลว้ จากนั�นลําโพงจะรสีตารท์
เมื�อกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง ขอ้มลูการจับคูแ่ละการตั �งคา่เครอืขา่ยของอปุกรณ์ BLUETOOTH จะถกูลบ และการตั �งคา่ลําโพง
ทั �งหมดจะกูค้นืเป็นคา่เริ�มตน้จากโรงงาน

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

สิ�งที�คณุสามารถทาํไดด้ว้ยฟงักช์นั “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” คอืแอปสําหรับควบคมุอปุกรณเ์ลน่เสยีง Sony ที�รองรับการใชง้านกบั “Sony | Music Center” โดยใชส้มารท์
โฟน/iPhone ของคณุ
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั “Sony | Music Center” โปรดอา้งองิ URL ดา้นลา่งนี�:
https://www.sony.net/smcqa/

การใชง้านดว้ย “Sony | Music Center” ที�สามารถทาํไดบ้นลาํโพง

การตรวจสอบบรกิารที�รองรับโหมด 360 Reality Audio

การเชื�อมโยงไปยงัอปุกรณท์ี�ม ีAmazon Alexa

การเปลี�ยนการตั �งคา่เสยีงและการปรับอคีวอไลเซอร์

การเปิด/ปิด Immersive Audio Enhancement

การเปิด/ปิดเสยีงของระบบ

การปรับระดบัเสยีง

หมายเหตุ

สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center” แตกตา่งกนัไปตามอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่

โปรดพงึระวงัวา่ “Sony | Music Center” และ “Music Center for PC” เป็นคนละแอปกนั

ขอ้มลูจําเพาะและการออกแบบของแอปอาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตดิตั �ง “Sony | Music Center”

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การตดิต ั�ง “Sony | Music Center”

ตดิตั �ง “Sony | Music Center” ในสมารท์โฟน iPhone ฯลฯ ของคณุจาก Google Play หรอื App Store

หมายเหตุ
โปรดแน่ใจวา่ไดใ้ช ้“Sony | Music Center” เวอรช์นัลา่สดุ
หากคณุไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงและสมารท์โฟน/iPhone ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH หรอืหากมปัีญหา เชน่ ไมม่เีสยีงดงัออกมา ใหถ้อน
การตดิตั �ง “Sony | Music Center” และลองเชื�อมตอ่ผา่น BLUETOOTH อกีครั �ง
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั “Sony | Music Center” โปรดอา้งองิ Google Play หรอื App Store

การดาวนโ์หลดแอปอาจมคีา่ใชจ้า่ยดา้นสญัญาณสื�อสาร ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสญัญาของคณุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

ดาวนโ์หลด “Sony | Music Center” จาก Google Play หรอื App Store และตดิต ั�ง1

เมื�อตดิต ั�งเสร็จสมบรูณ ์ใหเ้ปิดใชง้าน “Sony | Music Center”2

59



คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

เกี�ยวกบัการใชง้านดว้ยเสยีง

การใชง้านดว้ยเสยีงดงัออกจากลําโพงตามวธิดีงัตอ่ไปนี� ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสถานะของลําโพง

ฟงักช์นั BLUETOOTH

“Bluetooth pairing” (กําลงัจับคู ่Bluetooth)

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การป้องกนัไวก้อ่น 

เกี�ยวกบัความปลอดภยั

หากมวีตัถขุองแข็งหรอืของเหลวตกใสผ่ลติภณัฑ ์ใหถ้อดปลั�กออกและใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบกอ่นใชง้านตอ่

เกี�ยวกบัแหลง่จา่ยไฟ

กอ่นใชง้านผลติภณัฑ ์ใหต้รวจสอบวา่แรงดนัไฟฟ้าใชง้านตรงกบัแหลง่จา่ยไฟในพื�นที�ของคณุ
แรงดนัไฟฟ้าใชง้านจะแสดงอยูบ่นแผน่ป้ายที�อยูใ่ตผ้ลติภณัฑ์

ผลติภณัฑจ์ะยงัไมถ่กูตดัการเชื�อมตอ่จากแหลง่จา่ยไฟ AC (หลกั) หากยงัเชื�อมตอ่อยูก่บัเตา้เสยีบที�ผนัง แมว้า่เครื�องจะปิดการ
ทํางานแลว้ก็ตาม

หากคณุจะไมใ่ชผ้ลติภณัฑเ์ป็นเวลานาน โปรดแน่ใจวา่ไดถ้อดปลั�กออกจากเตา้เสยีบที�ผนัง หากตอ้งการถอดสายไฟ AC โปรดจับที�
ตวัปลั�ก หา้มดงึสายไฟ

เกี�ยวกบัการตดิต ั�ง

หา้มวางผลติภณัฑไ์วบ้นพื�นที�ลาดเอยีง

วางผลติภณัฑไ์วใ้นที�ที�มกีารระบายอากาศเพยีงพอ เพื�อป้องกนัความรอ้นสะสมและยดือายกุารใชง้านของผลติภณัฑ์

หา้มวางผลติภณัฑใ์กลก้บัแหลง่ความรอ้น หรอืวางในบรเิวณที�สมัผัสแสงแดดโดยตรง มฝีุ่ นมากเกนิไป หรอืบรเิวณที�มกีารสั�น
สะเทอืนจากเครื�องจักร

หา้มวางสิ�งใดไวบ้นผลติภณัฑเ์พราะอาจทําใหเ้กดิการทํางานผดิพลาด

ใชค้วามระมดัระวงัเมื�อตั �งผลติภณัฑบ์นพื�นผวิที�ตอ้งมกีารดแูลรักษาเป็นพเิศษ (ลงแว็กซ,์ ลงนํ�ามนั, ขดัเงา ฯลฯ) เนื�องจากอาจทําให ้
เกดิรอยเปื�อนหรอืทําใหพ้ื�นผวิเปลี�ยนสไีด ้

เกี�ยวกบัการใชง้าน

กอ่นเชื�อมตอ่อปุกรณอ์ื�นๆ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดและถอดปลั�กผลติภณัฑแ์ลว้

เกี�ยวกบัการทาํความสะอาด

ทําความสะอาดผลติภณัฑน์ี�ดว้ยผา้นุ่มชบุนํ�ายาทําความสะอาดที�มฤีทธิ�ออ่น หา้มใชแ้ผน่ขดั ผงขดั หรอืตวัทําละลายทกุชนดิ เชน่ ทนิเนอ
ร ์เบนซนิ หรอืแอลกอฮอล์

หากคณุมขีอ้สงสยัหรอืปัญหาใดๆ เกี�ยวกบัผลติภณัฑน์ี� โปรดเขา้รับคําปรกึษาจากตวัแทนจําหน่าย Sony ของคณุที�อยูใ่กลท้ี�สดุ

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

61
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ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

หมายเหตเุกี�ยวกบัคณุสมบตัทินความชื�น

ผลติภณัฑน์ี�มคีณุสมบตัทินความชื�น* อยา่งไรก็ตาม ผลติภณัฑน์ี�ไมก่นันํ�า
หา้มใชผ้ลติภณัฑใ์กลนํ้�าและหา้มใหนํ้�าหยดหรอืสาดใสผ่ลติภณัฑ์
หา้มใชผ้ลติภณัฑใ์กลก้บัอา่งอาบนํ�า อา่งลา้งจาน อา่งซกัรดี สระวา่ยนํ�า ฯลฯ

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

ประสทิธภิาพการทนตอ่ความชื�นของผลติภณัฑข์ึ�นอยูก่บัการวดัในระดบัอณุหภมู/ิความชื�นที�แน่นอน (35 °C/35% - 95%)*
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ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

ลขิสทิธิ�และเครื�องหมายการคา้

Apple, iPhone, iPod, และ iPod touch เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Apple Inc., จดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ App
Store เป็นเครื�องหมายบรกิารของ Apple Inc.

การใชง้านป้าย ผลติเพื�อ Apple หมายถงึอปุกรณเ์สรมิที�ออกแบบมาเพื�อเชื�อมตอ่โดยเฉพาะกบัผลติภณัฑข์อง Apple ที�ระบไุวใ้น
ป้าย และไดรั้บการรับรองจากนักพัฒนาวา่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตักิารของ Apple โดย Apple จะไมรั่บผดิชอบตอ่การปฏบิตั ิ
การของอปุกรณน์ี�หรอืความสอดคลอ้งตามมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและขอ้บงัคบัของอปุกรณน์ี�

สญัลกัษณคํ์าวา่ BLUETOOTH® และโลโกต้า่งๆ ครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และ Sony Corporation ไดรั้บอนุญาตให ้
ใชเ้ครื�องหมายหรอืโลโกด้งักลา่ว

Wi-Fi® และ Wi-Fi Alliance® เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance®

Wi-Fi CERTIFIED™ เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Wi-Fi Alliance®

โลโก ้Wi-Fi CERTIFIED™ เป็นเครื�องหมายรับรองของ Wi-Fi Alliance®

Google, Google Home, Android, Google Play, Chromecast built-in และเครื�องหมายรวมถงึโลโกต้า่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ เป็น
เครื�องหมายการคา้ของ Google LLC

ซอฟตแ์วร ์Spotify เป็นกรรมสทิธิ�ของบรษัิทอื�นซึ�งสามารถดไูดท้ี�:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify และโลโก ้Spotify เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Spotify Group*

Amazon, Alexa, Amazon Music และโลโกท้ี�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดเป็นเครื�องหมายการคา้ของ Amazon.com, Inc. หรอื บรษัิทใน
เครอื

เครื�องหมายการคา้และชื�อทางการคา้อื�นๆ เป็นของเจา้ของที�เกี�ยวขอ้ง

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

ฟังกช์ั�นนี�อาจไมส่ามารถใชง้านได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเทศและภมูภิาค*
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ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

เกี�ยวกบัการอปัเดตซอฟตแ์วรแ์ละการตรวจสอบเวอรช์นั

เมื�อใดก็ตามที�มซีอฟตแ์วรเ์วอรช์นัลา่สดุพรอ้มใหด้าวนโ์หลดทางออนไลน ์ซอฟตแ์วรข์องลําโพงจะอปัเดตตามที�อธบิายไวด้า้นลา่ง ผูใ้ช ้
งานไมจํ่าเป็นตอ้งดําเนนิการใด ๆ เพื�ออปัเดตซอฟตแ์วร์

วธิตีรวจสอบเวอรช์นั

คณุสามารถตรวจสอบเวอรช์นัซอฟตแ์วรข์องลําโพงดว้ย “Sony | Music Center”
ที�หนา้จอของ “Sony | Music Center” เลอืกชื�อลําโพงของคณุ จากนั�นแตะ [Settings (กํารตั �งคํ�า)] - [System (ระบบ)] - [[SRS-
RA3000] Version (เวอรช์นั)]

คาํแนะนํา
คณุสามารถตรวจสอบเวอรช์นัซอฟตแ์วรข์องลําโพงดว้ย “Google Home” ไดเ้ชน่กนั เลอืกชื�อลําโพงของคณุ จากนั�นเปิดหนา้จอการตั �งคา่ แลว้
ตรวจสอบเวอรช์นัซอฟตแ์วร์

การเตรยีมอปัเดต

คณุสามารถอปัเดตซอฟตแ์วรไ์ดเ้มื�อลําโพงอยูใ่นสถานะดงัตอ่ไปนี�

เกี�ยวกบัอปัเดตซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิ

ลําโพงจะอปัเดตซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัใินขณะที�คณุไมไ่ดใ้ชง้าน เชน่ ระหวา่งกลางคนืหรอืขณะที�ลําโพงเปิดฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน
BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย

หมายเหตุ

ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) และไฟแสดงสถานะ LINK สําหรับสถานะการอปัเดตซอฟตแ์วร์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

ลําโพงเชื�อมตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตผา่นเครอืขา่ย Wi-Fi1.

ลําโพงตอ่เขา้กบัเตา้เสยีบดว้ยสายไฟ AC ที�ใหม้า2.
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ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

หมายเหตแุละประกาศเกี�ยวกบัซอฟตแ์วร ์

หมายเหตเุกี�ยวกบัลขิสทิธิ�

ผลติภณัฑน์ี�มซีอฟตแ์วรท์ี� Sony ใชภ้ายใตข้อ้ตกลงการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ�กบัเจา้ของลขิสทิธิ� เรามหีนา้ที�ที�ตอ้งประกาศเนื�อหาของขอ้
ตกลงนี�ใหก้บัลกูคา้ตามความประสงคข์องเจา้ของลขิสทิธิ�ซอฟตแ์วร์
โปรดเขา้ไปที� URL นี�และอา่นเนื�อหาของลขิสทิธิ�
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/

หมายเหตเุกี�ยวกบัซอฟตแ์วรท์ ี�ใช ้GNU GPL/LGPL

ผลติภณัฑน์ี�มซีอฟตแ์วรท์ี�อยูภ่ายใต ้GNU General Public License (ตอ่ไปนี�จะเรยีกวา่ “GPL”) หรอื GNU Lesser General Public
License (ตอ่ไปนี�จะเรยีกวา่“LGPL”) สิ�งเหลา่นี�กําหนดวา่ลกูคา้มสีทิธิ�ที�จะไดรั้บ แกไ้ข และแจกจา่ยรหสัตน้ฉบบัของซอฟตแ์วรด์งักลา่ว
ตามขอ้กําหนดของ GPL หรอื LGPL ที�มใีหร้หสัตน้ฉบบัของซอฟตแ์วรท์ี�ระบขุา้งตน้มอียูใ่นเว็บหากตอ้งการดาวนโ์หลด
โปรดเขา้สู ่URL นี� จากนั�นเลอืกชื�อรุน่ “SRS-RA3000”
URL:http://oss.sony.net/Products/Linux/
โปรดทราบวา่ Sony ไมส่ามารถตอบหรอืตอบสนองตอ่ขอ้ซกัถามใดๆ เกี�ยวกบัเนื�อหาของรหสัตน้ฉบบัได ้

ขอ้จาํกดัความรบัผดิชอบเกี�ยวกบับรกิารที�นําเสนอโดยบคุคลที�สาม

บรกิารที�นําเสนอโดยบคุคลที�สามอาจมกีารเปลี�ยนแปลง ถกูระงับ หรอืถกูยกเลกิไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ Sony ขอปฏเิสธใน
การรับผดิชอบตอ่สถานการณด์งักลา่ว

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

เมื�อคณุพบปญัหา:

ทําตามขั �นตอนตอ่ไปนี�กอ่นที�คณุจะขอบรกิารซอ่มแซม

คน้หาลกัษณะของปัญหาในคูม่อืชว่ยเหลอืนี� และลองดําเนนิการแกไ้ขใด ๆ ตามรายการที�ระบุ

ถอดสายไฟ AC ออกจากเตา้เสยีบ จากนั�นเสยีบกลบัใหมอ่กีครั �ง

กําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพงไรส้าย
การตั �งคา่ทั �งหมด รวมถงึการตั �งคา่ระดบัเสยีงและขอ้มลูการจับคูจ่ะถกูลบ

ดหูนา้หลกัสําหรับการสนับสนุนลกูคา้ของเรา

หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมไ่ดผ้ล โปรดปรกึษาตวัแทนจําหน่าย Sony ใกลบ้า้นคณุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ
การกูค้นืคา่เริ�มตน้ของลําโพง (การกําหนดคา่เริ�มตน้)

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

ไมส่ามารถเปิดลาํโพงได้

ตรวจสอบวา่ไดต้อ่สายไฟ AC ที�ใหม้าเขา้กบัลําโพงและเสยีบปลั�กเขา้กบัเตา้เสยีบอยา่งแน่นดแีลว้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

เครื�องปิดทาํงานกะทนัหนั

ฟังกช์นัพรอ้มใชง้านอตัโนมตัอิาจทํางานอยู ่เมื�อเปิดฟังกช์นัพรอ้มใชง้านอตัโนมตั ิลําโพงจะปิดเองโดยอตัโนมตัใิน 15 นาท ีหาก
ระดบัสญัญาณเสยีงขาเขา้ตํ�า เพิ�มระดบัเสยีงของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ หรอืปิดฟังกช์นัพรอ้มใชง้านอตัโนมตัิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชฟั้งกช์นัพรอ้มใชง้านอตัโนมตัิ

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดเครื�อง (สแีดง) กะพรบิ

ขณะที�ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) (สแีดง) กะพรบิที�ลําโพง ลําโพงอยูใ่นโหมดป้องกนั ถอดสายไฟ AC ออกจากลําโพง
แลว้ตอ่กลบัเขา้ที�เดมิอกีครั �ง จากนั�นเปิดลําโพง
หากสถานการณย์งัไมด่ขี ึ�นแมว้า่จะปิดและเปิดลําโพงแลว้ก็ตาม โปรดปรกึษาตวัแทนจําหน่าย Sony ใกลบ้า้นทา่น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ยงัคงอยู ่แตไ่มม่เีสยีงออกมาจากลาํโพงหรอืเสยีงหยดุชะงกั

ตอ้งแน่ใจวา่ลําโพงเปิดอยู ่เมื�อลําโพงเปิดอยู ่ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) (สเีขยีว) จะสวา่งขึ�น

ตอ้งแน่ใจวา่ลําโพงไดเ้ชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้

จับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH อกีครั �ง

ระดบัเสยีงของลําโพงหรอือปุกรณ ์BLUETOOTH อาจตํ�า ปรับเสยีงใหอ้ยูท่ี�ระดบัปานกลาง

หากมกีารตอ่สายเขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพงหรอืกบัอปุกรณ์ BLUETOOTH ใหถ้อดปลั�กออก

ปิดอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้เปิดกลบัอกีครั �ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ
การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

ไมม่เีสยีงดงัออกจากลาํโพง

ตรวจสอบวา่ทั �งลําโพงและอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่เปิดเครื�องแลว้

ตรวจสอบวา่ระดบัเสยีงของทั �งลําโพงและอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ไมไ่ดตํ้�าเกนิไป

ตรวจสอบวา่เพลงกําลงัเลน่บนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่

หากไมไ่ดต้อ่อปุกรณเ์ขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ใหต้รวจสอบวา่เสยีบปลั�กมนิสิเตอรโิอทั �งสองดา้นของสายสญัญาณเขา้กบัลําโพง
และอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่แน่นแลว้

วางลําโพงหา่งจากวตัถทุี�เป็นโลหะ

ตรวจสอบวา่ไดเ้ลอืกสญัญาณเสยีงขาเขา้ที�ถกูตอ้ง

ปิดอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ แลว้เปิดใหมอ่กีครั �ง

ตรวจสอบวา่ลําโพงเลน่เพลงตวัอยา่งในโหมด 360 Reality Audio

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลน่เพลงตวัอยา่งในโหมด 360 Reality Audio

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

ไฟฟ้าสถติย ์เสยีงรบกวน หรอืเสยีงแทรก

ตอ้งแน่ใจวา่ระดบัเสยีงของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ไมด่งัเกนิไป

หากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยูม่ฟัีงกช์นัอคีวอไลเซอร ์ใหต้ั �งคา่ฟังกช์นัดงักลา่วเป็นปิด

วางลําโพงหา่งจากเตาไมโครเวฟ

ลองตั �งคา่ลําโพงแบบอื�นโดยการเปลี�ยนระยะหา่งระหวา่งลําโพงและ Wi-Fi ในอาคาร ฯลฯ

วางลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH ในระยะที�ใกลก้นัมากกวา่เดมิ นําสิ�งกดีขวางใด ๆ ระหวา่งลําโพงและอปุกรณ์ BLUETOOTH
ออก

อปุกรณท์ี�มวีทิยหุรอืจนูเนอรต์ดิตั �งในตวัเครื�องไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัลําโพงผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ได ้เนื�องจากอาจมี
เสยีงรบกวนเกดิขึ�นในการกระจายเสยีง ไมส่ามารถใชอ้ปุกรณเ์หลา่นี�กบัลําโพงผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ได ้

วางลําโพงใหห้า่งจากทวี ีวทิยหุรอืจนูเนอร ์ฯลฯ หากคณุใชลํ้าโพงใกลก้บัอปุกรณเ์หลา่นี� เสยีงอาจรบกวนเสยีงที�มาจากทวี ีวทิยุ
หรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนั

ซึ�งสาเหตอุาจเกดิจากสญัญาณรบกวน ลองเลื�อนลําโพงไปที�ตําแหน่งอื�น หากเสยีงรบกวนหายไปตามตําแหน่ง หมายความวา่
ลําโพงไมไ่ดทํ้างานบกพรอ่ง

ปิดอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ แลว้เปิดใหมอ่กีครั �ง

การเลน่เพลงแบบมเิรอรอ์าจทําใหเ้กดิการรบกวนเสยีง ขอแนะนําใหค้ณุแคสตเ์พลงดว้ยแอปจากบรกิารสตรมีของคณุ หรอืใชก้าร
เชื�อมตอ่ BLUETOOTH เพื�อเลน่เพลง

5-011-979-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยผา่นการเชื�อมตอ่ Wi-Fi® ได้

ตอ้งแน่ใจวา่สมารท์โฟน/iPhone ของคณุกําลงัเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้า
พรอ้มกบัสมารท์โฟน/iPhone

ตอ้งแน่ใจวา่ลําโพงของคณุเชื�อมตอ่กบั LAN ไรส้ายเดยีวกบัสมารท์โฟน/iPhone ของคณุ สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการ
ใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัสมารท์โฟน/iPhone

ตอ้งแน่ใจวา่เปิดเราเตอร ์LAN ไรส้าย (อปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย) อยู่

เมื�อกําลงัใชก้ารเชื�อมตอ่ LAN ไรส้าย ใหนํ้าลําโพงและเราเตอร ์LAN ไรส้าย (อปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย) เขา้ใกลก้นัมากขึ�น
จากนั�นตั �งคา่ LAN ไรส้ายใหมอ่กีครั �ง

ตอ้งแน่ใจวา่การตั �งคา่เราเตอร ์LAN ไรส้าย (อปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย) ถกูตอ้ง หากโหมดซอ่นตวั SSID ของเราเตอร ์LAN
ไรส้ายเปิดอยู ่ใหปิ้ด สําหรับคําแนะนําโดยละเอยีดเกี�ยวกบัการตั �งคา่เราเตอร ์LAN ไรส้าย โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหพ้รอ้มกบัเรา
เตอร์

หากพยายามเชื�อมตอ่แลว้แตล่ม้เหลว แมว้า่จะเลอืก SSID ที�ถกูตอ้งสําหรับเราเตอร ์LAN ไรส้าย ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชร้หสั
ผา่นที�ถกูตอ้ง (คยีเ์ขา้รหสั)

รหสัผา่น (คยีเ์ขา้รหสั) ใหค้วามสําคญักบัตวัพมิพใ์หญแ่ละเล็ก โปรดแน่ใจวา่ไดต้รวจสอบตวัอกัษรแตล่ะตวัขณะป้อน SSID ไม่
อนุญาตใหม้อีกัขระสองไบตสํ์าหรับ SSID ตอ้งแน่ใจวา่ป้อนอกัขระไบตเ์ดยีว

ตวัอยา่งของอกัขระที�ชวนสบัสน:
“I (ตวัพมิพใ์หญ ่I)” และ “l (ตวัพมิพเ์ล็ก L)”
“0 (ตวัเลข 0)” และ “O (ตวัพมิพใ์หญ ่O)”
“d (ตวัพมิพเ์ล็ก D)” และ “b (ตวัพมิพเ์ล็ก B)”
“9 (ตวัเลข 9)” และ “q (ตวัพมิพเ์ล็ก Q)”

นําเราเตอร ์LAN ไรส้ายมาใกลก้บัลําโพงมากขึ�น อปุกรณท์ี�ใชช้ว่งความถี� 2.4 GHz รวมถงึเครื�องไมโครเวฟ อปุกรณ์ BLUETOOTH
และอปุกรณไ์รส้ายดจิทิลัอาจป้องกนัไมใ่หลํ้าโพงสรา้งการเชื�อมตอ่แบบไรส้าย เลื�อนลําโพงออกจากอปุกรณด์งักลา่วหรอืปิด
อปุกรณ์

ลําโพงไมร่องรับ IEEE 802.11ac ใชช้ว่งความถี� 2.4 GHz (11b, 11g หรอื 11n) หรอืชว่งความถี� 5 GHz (11a หรอื 11n) สําหรับ
การเชื�อมตอ่แบบไรส้าย

หากพยายามเชื�อมตอ่แตล่ม้เหลวแมจ้ะมกีารตั �งคา่ที�ถกูตอ้ง ใหล้องดําเนนิการดงันี�:

ปิดอปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย (เราเตอร ์LAN ไรส้าย) จากนั�นรอสกัครู ่แลว้เปิดใหมอ่กีครั �ง

ปิดลําโพง จากนั�นรอสกัครู ่แลว้เปิดใหมอ่กีครั �ง

กําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง จากนั�นทําการตั �งคา่ลําโพงใหมท่ั �งหมดอกีครั �ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สิ�งที�ตอ้งม ี1: การตดิตั �ง “Sony | Music Center” และการเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi

การตดิตั �ง “Google Home” และการเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

การเลน่ถกูรบกวน

สญัญาณสื�อสารไรส้ายถกูรบกวน หากใชไ้มโครเวฟอยู ่ใหห้ยดุใชง้าน
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-RA3000

ไมส่ามารถจบัคูล่าํโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ได้

นําอปุกรณ ์BLUETOOTH มาใกลก้บัลําโพงไรส้ายภายในระยะ 1 ม.

คณุอาจเริ�มกําหนดคา่เริ�มตน้ลําโพงไรส้ายของคณุ การกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพงอาจทําใหลํ้าโพงไมส่ามารถเชื�อมตอ่
BLUETOOTH ดว้ยอปุกรณ ์BLUETOOTH ได ้ในกรณีดงักลา่ว ใหล้บขอ้มลูจับคูข่องลําโพงออกจากอปุกรณ์ BLUETOOTH และ
ทําการจับคูอ่กีครั �ง

เมื�อรเีซต็การตั �งคา่เครอืขา่ยของอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้ ลําโพงอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ดว้ยอปุกรณ์
BLUETOOTH ได ้ทําการจับคูอ่กีครั �ง

อปัเดตซอฟตแ์วรบ์นอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่

เมื�อชื�อลําโพงไมแ่สดงขึ�นมาบนอปุกรณ ์BLUETOOTH สําหรับจับคู ่ใหล้องดําเนนิการดงันี�:

ปิดฟังกช์นั BLUETOOTH บนอปุกรณ ์BLUETOOTH จากนั�นเปิดกลบัอกีครั �ง แลว้คน้หาชื�อลําโพง

ลบขอ้มลูการจับคูอ่อกจากอปุกรณ ์BLUETOOTH จากนั�นปิดอปุกรณ ์BLUETOOTH และเปิดใหม ่แลว้คน้หาชื�อลําโพงอกีครั �ง

หาก [ ] ปรากฏขึ�นถดัจากชื�อลําโพงบนอปุกรณ ์BLUETOOTH สําหรับจับคู ่ใหปิ้ดอปุกรณ์ BLUETOOTH และเปิดใหม ่แลว้
คน้หาลําโพง

หากมสีองชื�อปรากฏขึ�นมาเป็นชื�อลําโพงบนอปุกรณ ์BLUETOOTH สําหรับจับคู ่ใหแ้ตะ [ ] เพื�อสรา้งการเชื�อมตอ่
BLUETOOTH

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH
การจับคูก่บัคอมพวิเตอร ์(Windows)

การจับคูก่บัคอมพวิเตอร ์(Mac)

การจับคูก่บัทวีี
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