
คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

ขั �นตอนตอ่ไปนี�อธบิายวธิกีารใชง้านระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น

การฟังเพลงจากบรกิารถา่ยทอดเสยีงจากอนิเตอรเ์น็ต (การใหบ้รกิารเพลง)

การฟังเพลงจากบรกิารถา่ยทอดเสยีงจากอนิเตอรเ์น็ต (Chromecast built-in)

Spotify Connect

การฟังเพลงจากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นหลายตวั

การตั �งคา่เครื�อง PC ของทา่นสําหรับการใชง้านจากสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ เป็นสว่นควบคมุ (Windows 8.1)

การรับฟังจากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นหลายตวั

การฟังเพลงบนเครื�อง PC ผา่นเครอืขา่ย (Windows 8.1) (Windows Media Player)

การตั �งคา่เครื�อง PC ของทา่นเป็นเซริฟ์เวอรแ์ละสว่นควบคมุ DLNA (Windows 8.1)

การฟังเพลงบนเครื�อง PC ผา่นเครอืขา่ย (Windows 8.1) (Windows Media Player)

การฟังเพลงบนเครื�อง PC ผา่นเครอืขา่ย (Windows 7) (Windows Media Player)

การตั �งคา่เครื�อง PC ของทา่นเป็นเซริฟ์เวอรแ์ละสว่นควบคมุ DLNA (Windows 7)

การฟังเพลงบนเครื�อง PC ผา่นเครอืขา่ย (Windows 7) (Windows Media Player)
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การฟังเพลงบนเครื�อง PC ผา่นเครอืขา่ย (“Sony | Music Center for PC”)

การฟังเพลงบนเครื�อง PC ผา่นเครอืขา่ย (“Sony | Music Center for PC”)

การฟังเพลงบนเครื�อง PC ผา่นเครอืขา่ย (การใชง้าน “Sony | Music Center for PC” กบั SongPal)

การฟังเพลงบน Xperia โดยการใชง้านแอพพลเิคชนัเพลง

การฟังเพลงดว้ยแอพพลเิคชนั Music (Xperia)

เกี�ยวกบัเครอืขา่ยในบา้น (DLNA)

DLNA (Digital Living Network Alliance)

วธิกีารเชื�อมตอ่ที�นอกเหนอืจากที�อธบิายไวใ้นคูม่อืการใชง้าน/คูม่อืเริ�มตน้ใชง้าน Wi-Fi

การเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยแบบใชส้าย

การเชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกบัเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใชเ้ครื�อง PC ที�เชื�อมตอ่แบบไรส้ายอยู ่(Modern UI)

เชื�อมตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi โดยใชเ้ครื�อง PC ที�เชื�อมตอ่แบบไรส้ายอยู ่(Windows 7/Windows 8.1)

เชื�อมตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi โดยใชเ้ครื�อง PC ที�เชื�อมตอ่แบบไรส้ายอยู ่(Mac)

การเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใช ้iPhone/iPod touch

การอพัเดทซอฟตแ์วร์

การอพัเดทซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวก้อ่นหนา้

การอพัเดทวธิทีี� 1: การอพัเดทอตัโนมตัผิา่นอนิเตอรเ์น็ต

การอพัเดทวธิทีี� 2: การอพัเดทดว้ยตนเองผา่นอนิเตอรเ์น็ต

การอพัเดทวธิทีี� 3: การอพัเดทดว้ยตนเองผา่นแฟลชไดรฟ์ USB

การคน้หาซอฟตแ์วรล์า่สดุผา่นการเชื�อมตอ่เครอืขา่ย

การอพัเดทดว้ยตนเองผา่นแฟลชไดรฟ์ USB (เมื�อการอพัเดทผา่นเครอืขา่ยลม้เหลว)

ขอ้มลูซอฟตแ์วร์

ขอ้มลูสําคญัเกี�ยวกบัซอฟตแ์วร์
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การฟงัเพลงจากบรกิารถา่ยทอดเสยีงจากอนิเตอรเ์น็ต (Chromecast built-in)

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจากบรกิารถา่ยทอดเสยีงเพลงตา่ง ๆ บนอนิเตอรเ์น็ตผา่นสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่นที�
ไดต้ดิตั �ง SongPal ไว ้
ทา่นตอ้งดาวนโ์หลดแอพพลเิคชนัการใหบ้รกิารเพลงที�เปิดใชง้าน Chromecast
หากทา่นตดิตั �งแอพพลเิคชนัที�เปิดใชง้าน Chromecast ไวแ้ลว้ ใหไ้ปยงัขั �นตอนที�  หากยงัไมไ่ดต้ดิตั �ง Chromecast built-in โปรด
ทําตามขั �นตอนดา้นลา่ง
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั Chromecast built-in โปรดอา้งองิจาก URL ตอ่ไปนี�:
http://www.google.com/cast/audio/learn/
ขอ้มลูจําเพาะและรปูแบบของแอพพลเิคชนัสามารถเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

แตะ [SongPal] บนสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่น เพื�อเปิดใชแ้อพพลเิคชนั

SongPal

1

แตะ [MHC-V90DW]2

แตะ [Settings]3

แตะ [Chromecast built-in]4
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หมายเหตุ
การใหบ้รกิารเพลงและชว่งเวลาที�ใหบ้รกิารอาจแตกตา่งกนั ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัแตล่ะประเทศหรอืพื�นที� บรกิารบางประเภทจําเป็นตอ้งลงทะเบยีนแยก
ตา่งหาก อาจตอ้งทําการอพัเดทอปุกรณ์

ในบางกรณี ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นอาจจําเป็นตอ้งไดรั้บการเปิดใชง้านจากการใหบ้รกิารเพลง หากทา่นเปิดใชง้านระบบเครื�อง
เสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น ทา่นสามารถใชบ้รกิารเพลงได ้ปฏบิตัติามคําแนะนําบนแอพพลเิคชนัการใหบ้รกิารเพลงหรอื SongPal

บรกิารจากผูใ้หบ้รกิารรายอื�นอาจไดรั้บการเปลี�ยนแปลง งด หรอืยกเวน้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ Sony จะไมรั่บผดิชอบในกรณีดงักลา่ว
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แตะ [Learn how to Cast]5

โปรดดคูาํแนะนํา จากน ั�นคน้หาและตดิต ั�งแอพพลเิคชนัที�เปิดใชง้าน Chromecast ไดบ้นสมารท์โฟน/iPhone ของทา่น6

เปิดแอพพลเิคชนัที�เปิดใชง้าน Chromecast ได้7

แตะปุ่ ม Cast จากน ั�น แตะ [MHC-V90DW]8

เลอืกและเร ิ�มเลน่แทร็คบนแอพพลเิคชนัที�เปิดใชง้าน Chromecast และปรบัระดบัเสยีง

เสยีงเพลงจะดงัมาจากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

Spotify Connect

ใชโ้ทรศพัท ์แท็บเล็ตหรอืคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นรโีมทคอนโทรลสําหรับ Spotify
ไปที� spotify.com/connect เพื�อดวูธิกีารตั �งคา่

หมายเหตุ
บรกิาร Spotify อาจแตกตา่งกนัไปตามประเทศหรอืภมูภิาค

คาํแนะนํา
เมื�อ “Spotify Connect” พรอ้มใชง้าน ไอคอนเชื�อมตอ่ ( ) จะสวา่งขึ�น

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การต ั�งคา่เครื�อง PC ของทา่นสาํหรบัการใชง้านจากสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ เป็นสว่นควบคมุ
(Windows 8.1)

เมื�อใชง้านจากสว่นควบคมุ เชน่ สมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ บนเครอืขา่ยในบา้นของทา่น ทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเพลงที�บนัทกึไว ้
ในเครื�อง PC Windows 8.1 บนเครอืขา่ยในบา้นของทา่นผา่นระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น
การใชง้านเครื�อง PC Windows 8.1 หลงัจากดาวนโ์หลด SongPal บนสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ใหทํ้าตามขั �นตอนดา้นลา่ง

คลกิหรอืแตะ  ที�มมุซา้ยลา่งของหนา้จอ Start1

เลอืก [Windows Media Player]2

คลกิหรอืแตะ [Stream] จากน ั�น เลอืก [More streaming options]

หาก [More streaming options] ไมป่รากฏ ใหเ้ลอืก [Turn on media streaming...] จากนั�น เลอืก [Turn on media streaming]
บนหนา้จอ [Media streaming options]

3

หากอปุกรณท์ ั�งหมดไดร้บัอนญุาตแลว้ ใหเ้ลอืก [Next]4
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หากอปุกรณบ์างชิ�นไมไ่ดรั้บอนุญาต ใหเ้ลอืก [Allow All] จากนั�น หนา้จอ [Allow All Media Devices] จะปรากฏขึ�น
เลอืก [Allow all PCs and Media Devices]

ตรวจสอบวา่ไดต้ ั�งคา่ [Music] เป็น [Shared] จากน ั�น เลอืก [Next]5

เลอืก [Finish] เพื�อปิดหนา้จอ6

เลอืก [Stream] จากน ั�นตรวจสอบวา่ไดเ้ลอืก [Automatically allow devices to play my media...] แลว้

การตั �งคา่เสร็จสมบรูณ ์ทา่นสามารถฟังเพลงที�บนัทกึอยูใ่นเครื�อง PC ของทา่นโดยใชส้มารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่น

7
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การรบัฟงัจากระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นหลายตวั

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัการฟังเพลงโปรดในหลากหลายรปูแบบจากการใชร้ะบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นไรส้ายหลายตวั

รุน่ที�รองรบัการใชง้าน

สําหรับรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดอา้งองิจาก URL ตอ่ไปนี�:
http://sony.net/nasite/

คณุสมบตั ิ

สามารถใชง้านฟังกช์ั�นหลายหอ้งแบบไรส้ายได ้หากตอ้งการยกเลกิฟังกช์ั�น ใหใ้ชง้าน SongPal

หมายเหตุ
หากตอ้งการเลน่เพลงที�บนัทกึอยูใ่นเครื�อง PC บนเครื�อง PC จะตอ้งมฟัีงกช์ั�นเซริฟ์เวอร ์(DMS) สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ โปรดอา้งองิจากคูม่อืการ
ใชง้านของเครื�อง PC

เลน่ไดเ้ฉพาะไฟลเ์พลงบนอปุกรณเ์ซริฟ์เวอรข์องเครอืขา่ยภายในบา้นเทา่นั�น เสยีงจากไฟลว์ดิโีอจะไมส่ามารถเลน่ได ้

การเลน่เพลงพรอ้มกนัในหลาย ๆ หอ้ง (หลายหอ้งแบบไรส้าย)

ทา่นสามารถทําใหห้อ้งเต็มไปดว้ยเสยีงเพลงเดยีวกนัไปพรอ้ม ๆ กนัจากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นหลายตวัที�จัดกลุม่ไว ้
สําหรับเพลงที�บนัทกึอยูใ่นเครื�อง PC หรอื NAS ทา่นยงัสามารถฟังเพลงอื�นจากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นแตล่ะตวัได*้

คณุสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเพลงโปรดที�จัดเก็บไวบ้นพซีหีรอืมอืถอืของคณุ รวมถงึเพลงจากผูใ้หบ้รกิารสตรมีมิ�ง ไฟลเ์พลงบนแผน่
ดสิก ์CDDA หรอือปุกรณ ์USB ดว้ยคณุภาพเสยีงอนัสดุยอดทกุหอ้งผา่นทาง Wi-Fi * **
ทา่นสามารถบนัทกึการตั �งคา่ของกลุม่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นที�ชื�นชอบได ้
สําหรับรายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัฟังกช์ั�นหลายหอ้งแบบไรส้าย (เชน่ การจัดกลุม่และการเลน่เป็นกลุม่) โปรดอา้งองิจาก URL ตอ่ไปนี�:
http://info.songpal.sony.net/help/

ไมส่ามารถเลน่เพลงที�ตา่งกนัที�บนัทกึอยูใ่นสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตใหอ้อกจากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นแตล่ะตวัได ้*
คณุไมส่ามารถฟังเพลงหรอืสญัญาณเสยีงบนอปุกรณภ์ายนอกที�เชื�อมตอ่อยูก่บัชอ่งตอ่ AUDIO IN, ชอ่งตอ่ MIC หรอืชอ่งตอ่ HDMI OUT โดยใชฟั้งกช์ั�นหลาย
หอ้งแบบไรส้ายได ้

**
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การต ั�งคา่เครื�อง PC ของทา่นเป็นเซริฟ์เวอรแ์ละสว่นควบคมุ DLNA (Windows 8.1)

Windows 8.1 รองรับ DLNA1.5 เครื�อง PC Windows 8.1 สามารถใชเ้ป็นเซริฟ์เวอรแ์ละสว่นควบคมุ DLNA ได ้
ดว้ยการใชง้านจากเครื�อง PC Windows 8.1 ทา่นจะสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเพลงที�บนัทกึอยูใ่นเซริฟ์เวอร ์DLNA (รวมถงึในเครื�อง
PC Windows 8.1) บนเครอืขา่ยในบา้นของทา่นผา่นระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น หากทา่นตั �งคา่ดงันี�
หากทา่นดาวนโ์หลด SongPal ลงในสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่นและใชเ้ครื�อง PC Windows 8.1 ใหทํ้า “การตั �งคา่เครื�อง PC
ของทา่นสําหรับการใชง้านจากสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ เป็นสว่นควบคมุ (Windows 8.1)”

เลื�อนตวัชี�เมาสไ์ปที�มมุบนขวา (หรอืดา้นลา่งขวา) ของหนา้จอ เพื�อแสดงแถบใชง้าน จากน ั�นเลอืก [Settings]

ในกรณีที�ใชแ้ผงสมัผัส แถบใชง้านจะปรากฏขึ�นมาโดยการปัดจากดา้นขวาของหนา้จอไปที�ตรงกลาง จากนั�นเลอืก [Settings]

1

เลอืก [Change PC settings]2

เลอืก [Network]3
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เลอืก [Connections] จากน ั�น เลอืกไอคอนที�ม ี[Connected] โดยใช ้  หรอื 4

เปิด [Find devices and content]5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การฟงัเพลงบนเครื�อง PC ผา่นเครอืขา่ย (Windows 8.1) (Windows Media Player)

ทา่นสามารถใชเ้ครื�อง PC เป็นสว่นควบคมุได ้(อปุกรณป์ฏบิตักิาร)
สามารถเลน่เพลงไดโ้ดยใชฟั้งกช์ั�น “Play To” หลงัจากที�เปิด Windows Media Player ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอเครื�อง PC เพื�อ
ใชง้าน

เชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นและเครื�อง PC เขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกนั

เชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นและเครื�อง PC เขา้กบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายที�ม ีSSID เดยีวกนั
ไฟแสดง NETWORK จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาวเมื�อระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยของทา่น

1

สมัผสัปุ่ ม NETWORK บนระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้น

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะเขา้สูฟั่งกช์ั�น NETWORK

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นยงัสามารถสลบัเป็นฟังกช์ั�น NETWORK ไดโ้ดยอตัโนมตั ิแทนการสมัผัสปุ่ ม NETWORK
โดยการเริ�มตน้ Windows Media Player จากนั�น เลน่เพลงโดยใชฟั้งกช์ั�น “Play To”

2

คลกิหรอืแตะ  ที�มมุซา้ยลา่งของหนา้จอ Start3

เลอืก [Windows Media Player]4
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คาํแนะนํา
หลงัจากดาวนโ์หลดและตดิตั �ง SongPal ลงบนสมารท์โฟน/iPhone ของทา่น ทา่นสามารถใชส้มารท์โฟน/iPhone เป็นรโีมทคอนโทรลเพื�อสั�ง
การอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น

หมายเหตุ
ขั �นตอนที�อธบิายไวข้า้งตน้มวีตัถปุระสงคเ์พื�อเป็นเพยีงแนวทางเทา่นั�น โดยปกตแิลว้ ระดบัเสยีงบนเครื�อง PC และระบบเครื�องเสยีงสําหรับใช ้
ภายในบา้นจะไมส่อดคลอ้งกนั อยา่งไรก็ตาม ระดบัเสยีงอาจสอดคลอ้งกนัได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัรุน่ของ Windows Media Player ที�ตดิตั �งไวบ้นเครื�อง
PC หรอืสภาพของเครื�อง PC

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นสามารถเลน่ไฟลร์ปูแบบ MP3, WMA, AAC และ WAV (เลน่ไดเ้ฉพาะไฟล ์AAC ที�มสีกลุไฟล ์“.m4a,”
“.mp4” หรอื “.3gp” เทา่นั�น) แมว้า่จะรองรับทั �งอตัราบติและรปูแบบไฟล ์แตไ่มม่กีารรับประกนัการเลน่ไฟลท์กุประเภทแตอ่ยา่งใด ขอ้มลูจําเพาะ
อาจมกีารเปลี�ยนแปลง

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นไมส่ามารถเลน่ไฟลท์ี�มกีารป้องกนัลขิสทิธิ� DRM (การจัดการสทิธดิจิติอล) ได ้หากตอ้งการตรวจสอบวา่
ไฟล ์WMA ไดรั้บการป้องกนัดว้ย DRM หรอืไม ่ใหค้ลกิขวาที�ไฟลบ์นเครื�อง PC หากมแีถบ [License] แสดงวา่ไฟลด์งักลา่วม ีDRM ป้องกนั
ลขิสทิธิ�

� � � � �

คลกิขวาหรอืแตะที�เพลงคา้งไวเ้พื�อเลน่เพลง5

เลอืก [Play To] จากเมนู

รายการอปุกรณจ์ะปรากฏขึ�นมา

6

แตะ [MHC-V90DW]7

เลอืกเพลงเพื�อเลน่และปรบัระดบัเสยีง

เพลงที�เลอืกไวจ้ะดงัมาจากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น

8

13



เมื�อทา่นฟังเพลงผา่นเครอืขา่ยในบา้นอาจใชเ้วลาชั�วครูก่วา่เพลงจะเริ�มเลน่ เนื�องจากอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน DLNA แตล่ะเครื�องตอ้งยนืยนั
อปุกรณท์ี�ใชง้านอยูใ่นขณะนั�น

เนื�อหาบางประเภทอาจไมส่ามารถเลน่ไดก้บัผลติภณัฑท์ี�รับรองโดย DLNA

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การต ั�งคา่เครื�อง PC ของทา่นเป็นเซริฟ์เวอรแ์ละสว่นควบคมุ DLNA (Windows 7)

เครื�อง PC Windows 7 สามารถใชเ้ป็นเซริฟ์เวอรแ์ละสว่นควบคมุ DLNA ได ้
ดว้ยการใชง้านจากเครื�อง PC Windows 7 และสว่นควบคมุ DLNA บนเครอืขา่ยในบา้นของทา่น ทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเพลงที�
บนัทกึไวใ้นเซริฟ์เวอร ์DLNA (รวมถงึเครื�อง PC Windows 7) บนเครอืขา่ยในบา้นของทา่นดว้ยระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น
หากทา่นตั �งคา่ดงัตอ่ไปนี�

ไปที� [Start]-[Control Panel] จากน ั�น เลอืก [Network and Sharing Center]

หนา้จอ [Network and Sharing Center] จะปรากฏขึ�น
หากรายการที�ตอ้งการไมป่รากฏขึ�นบนหนา้จอ ใหล้องเปลี�ยนประเภทหนา้จอของ Control Panel

1

เลอืก [Public network] ใน [View your active networks]

หากหนา้จอไมไ่ดแ้สดง [Public network] ใหไ้ปยงัขั �นตอนที� 

หนา้จอ [Set Network Location] จะปรากฏขึ�น

2

เลอืก [Home network] หรอื [Work network] ตามสภาพแวดลอ้มที�ใชง้านระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้น3

ปฏบิตัติามคาํแนะนําในแตล่ะสภาพแวดลอ้มที�ใชง้านระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้น ตามที�ปรากฏขึ�นบนหนา้จอ

เมื�อการตั �งคา่เสร็จสมบรูณ ์ในหนา้จอ [Network and Sharing Center] ใหย้นืยนัวา่รายการใน [View your active networks] ได ้
เปลี�ยนเป็น [Home network] หรอื [Work network] แลว้

4

เลอืก [Change advanced sharing settings]5

15



เลอืก [Choose media streaming options…] จาก [Media streaming]6

หาก [Media streaming is not turned on] ปรากฏขึ�นบนหนา้จอ [Media streaming options] ใหเ้ลอืก [Turn on
media streaming]

7

เลอืก [Allow All]

หนา้จอ [Allow All Media Devices] จะปรากฏขึ�น หากอปุกรณท์ั �งหมดของเครอืขา่ยในพื�นที�ไดรั้บอนุญาตแลว้ ใหเ้ลอืก ([Allow])
เพื�อเขา้ใชง้านเครอืขา่ยของทา่น แลว้เลอืก [OK] และปิดหนา้จอดงักลา่ว

8

เลอืก [Allow all computers and media devices]9

เลอืก [OK] เพื�อปิดหนา้จอ10

16
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การฟงัเพลงบนเครื�อง PC ผา่นเครอืขา่ย (Windows 7) (Windows Media Player)

ทา่นสามารถใชเ้ครื�อง PC เป็นสว่นควบคมุได ้(อปุกรณป์ฏบิตักิาร)
สามารถเลน่เพลงที�บนัทกึไวใ้นเครื�อง PC ไดอ้ยา่งงา่ยดายดว้ยการใชง้านฟังกช์ั�น “Play To” ของ Windows 7 หลงัจากเริ�ม Windows
Media Player ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอเครื�อง PC เพื�อใชง้าน

เชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นและเครื�อง PC เขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกนั

เชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นและเครื�อง PC เขา้กบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายที�ม ีSSID เดยีวกนั
ไฟแสดง NETWORK จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาวเมื�อระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยของทา่น

1

สมัผสัปุ่ ม NETWORK บนระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้น

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะเขา้สูฟั่งกช์ั�น NETWORK

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นยงัสามารถสลบัเป็นฟังกช์ั�น NETWORK ไดโ้ดยอตัโนมตั ิแทนการสมัผัสปุ่ ม NETWORK
โดยการเริ�มตน้ Windows Media Player จากนั�น เลน่เพลงโดยใชฟั้งกช์ั�น “Play To”

2

เปิด [Windows Media Player] ในเครื�อง PC3

คลกิขวาที�เพลงเพื�อเลน่4

เลอืก [Play To] จากเมนู5
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คาํแนะนํา
หลงัจากดาวนโ์หลดและตดิตั �ง SongPal ลงบนสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่น ทา่นสามารถใชส้มารท์โฟน, iPhone ฯลฯ เป็น
รโีมทคอนโทรลเพื�อสั�งการอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น

หมายเหตุ
ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นสามารถเลน่ไฟลร์ปูแบบ MP3, WMA, AAC และ WAV (เลน่ไดเ้ฉพาะไฟล ์AAC ที�มสีกลุไฟล ์“.m4a,”
“.mp4” หรอื “.3gp” เทา่นั�น) แมว้า่จะรองรับทั �งอตัราบติและรปูแบบไฟล ์แตไ่มม่กีารรับประกนัการเลน่ไฟลท์กุประเภทแตอ่ยา่งใด ขอ้มลูจําเพาะ
อาจมกีารเปลี�ยนแปลง

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นไมส่ามารถเลน่ไฟลท์ี�มกีารป้องกนัลขิสทิธิ� DRM (การจัดการสทิธดิจิติอล) ได ้หากตอ้งการตรวจสอบวา่
ไฟล ์WMA ไดรั้บการป้องกนัดว้ย DRM หรอืไม ่ใหค้ลกิขวาที�ไฟลบ์นเครื�อง PC หากมแีถบ [License] แสดงวา่ไฟลด์งักลา่วม ีDRM ป้องกนั
ลขิสทิธิ�

เมื�อทา่นฟังเพลงผา่นเครอืขา่ยในบา้นอาจใชเ้วลาชั�วครูก่วา่เพลงจะเริ�มเลน่ เนื�องจากอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน DLNA แตล่ะเครื�องตอ้งยนืยนั
อปุกรณท์ี�ใชง้านอยูใ่นขณะนั�น

เนื�อหาบางประเภทอาจไมส่ามารถเลน่ไดก้บัผลติภณัฑท์ี�รับรองโดย DLNA

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

รายการอปุกรณจ์ะปรากฏขึ�นมา

แตะ [MHC-V90DW]6

เลอืกเพลงเพื�อเลน่และปรบัระดบัเสยีง

เพลงที�เลอืกไวจ้ะดงัมาจากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น

7
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การฟงัเพลงบนเครื�อง PC ผา่นเครอืขา่ย (“Sony | Music Center for PC”)

ทา่นสามารถแบง่ปันเพลงบนเครื�อง PC (ฟังกช์ั�นเซริฟ์เวอร)์ ดว้ยแอพพลเิคชนัฟร ี“Sony | Music Center for PC” ที�ตดิตั �งไวบ้นเครื�อง
PC ของทา่น ทา่นสามารถฟังเพลงบนเครื�อง PC จากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นผา่นเครอืขา่ย Wi-Fi ได ้

ตดิตั �งหรอือพัเดท “Sony | Music Center for PC” เวอรช์ั�นลา่สดุลงบนเครื�อง PC ของทา่นกอ่น
ใหเ้ขา้เว็บไซตต์อ่ไปนี�เพื�อดาวนโ์หลดแอพพลเิคชนั ทา่นอาจตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมการสื�อสาร ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสญัญาอนิเตอรเ์น็ตของ
ทา่น
http://www.sony.net/smc4pc/
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิกีารตดิตั �งแอพพลเิคชนั ใหทํ้าตามคําแนะนําบนหนา้เว็บไซต์

ขอ้มลูจําเพาะและรปูแบบของแอพพลเิคชนัสามารถเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

เชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นและเครื�อง PC เขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกนั

เชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นและเครื�อง PC เขา้กบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายของทา่นที�ม ีSSID เดยีวกนั
ไฟแสดง NETWORK จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาวเมื�อระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยของทา่น

1

สมัผสัปุ่ ม NETWORK บนระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้น

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะเขา้สูฟั่งกช์ั�น NETWORK

2

เปิด “Sony | Music Center for PC” ที�ตดิต ั�งไวบ้นเครื�อง PC3

เลอืก [Settings] จากเมน ู[Tools]4

คลกิ [Audio output settings]  และกาเครื�องหมายถกูลงในชอ่งกาเครื�องหมายสาํหรบั [Network device] 
จากน ั�น คลกิ [Settings...] 

5

20
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หมายเหตุ
กอ่นการฟังเพลง ใหเ้ชื�อมตอ่สมารท์โฟน/iPhone ของทา่นที�ไดต้ดิตั �ง SongPal ไวเ้ขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกนักบัระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายใน
บา้นและเครื�อง PC

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นสามารถเลน่ไฟลร์ปูแบบ MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC, AIFF และ DSD (เลน่ไดเ้ฉพาะไฟล์
AAC ที�มสีกลุไฟล ์“.m4a,” “.mp4” หรอื “.3gp” เทา่นั�น) แมว้า่จะรองรับทั �งอตัราบติและรปูแบบไฟล ์แตไ่มม่กีารรับประกนัวา่จะเลน่ไฟลไ์ดท้กุ
ประเภท ขอ้มลูจําเพาะอาจมกีารเปลี�ยนแปลง

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นไมส่ามารถเลน่ไฟลท์ี�มกีารป้องกนัลขิสทิธิ� DRM (การจัดการสทิธดิจิติอล) ได ้หากตอ้งการตรวจสอบวา่
ไฟล ์WMA ไดรั้บการป้องกนัดว้ย DRM หรอืไม ่ใหค้ลกิขวาที�ไฟลบ์นเครื�อง PC หากมแีถบ [License] แสดงวา่ไฟลด์งักลา่วม ีDRM ป้องกนั
ลขิสทิธิ�

เมื�อทา่นฟังเพลงผา่นเครอืขา่ยในบา้นอาจใชเ้วลาชั�วครูก่วา่เพลงจะเริ�มเลน่ เนื�องจากอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน DLNA แตล่ะเครื�องตอ้งยนืยนั
อปุกรณท์ี�ใชง้านอยูใ่นขณะนั�น

เนื�อหาบางประเภทอาจไมส่ามารถเลน่ไดก้บัผลติภณัฑท์ี�รับรองโดย DLNA

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

เลอืก [MHC-V90DWxxxxxx (Sony Corporation)] จากรายการใต ้[Select network device] จากน ั�น คลกิ [OK] เพื�อ
ปิดหนา้จอ

6

เลอืกเพลงเพื�อเลน่และปรบัระดบัเสยีง

เพลงที�เลอืกไวจ้ะดงัมาจากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น

7
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การฟงัเพลงบนเครื�อง PC ผา่นเครอืขา่ย (การใชง้าน “Sony | Music Center for PC” กบั
SongPal)

ทา่นสามารถแบง่ปันเพลงบนเครื�อง PC (ฟังกช์ั�นเซริฟ์เวอร)์ ดว้ยแอพพลเิคชนัฟร ี“Sony | Music Center for PC” ที�ตดิตั �งไวบ้นเครื�อง
PC ของทา่น
ทา่นสามารถฟังเพลงบนเครื�อง PC จากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นผา่นเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใช ้SongPal ที�ตดิตั �งไวบ้นสมา
รท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่นเป็นสว่นควบคมุ DLNA

ตดิตั �งหรอือพัเดท “Sony | Music Center for PC” เวอรช์ั�นลา่สดุลงบนเครื�อง PC ของทา่นกอ่น
ใหเ้ขา้เว็บไซตต์อ่ไปนี�เพื�อดาวนโ์หลดแอพพลเิคชนั ทา่นอาจตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมการสื�อสาร ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสญัญาอนิเตอรเ์น็ตของ
ทา่น
http://www.sony.net/smc4pc/
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิกีารตดิตั �งแอพพลเิคชนั ใหทํ้าตามคําแนะนําบนหนา้เว็บไซต์
  
ขอ้มลูจําเพาะและรปูแบบของแอพพลเิคชนัสามารถเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

เชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้น เครื�อง PC และสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ที�ไดต้ดิต ั�ง SongPal เขา้กบั
เครอืขา่ยเดยีวกนั

เชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น เครื�อง PC และสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ เขา้กบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายที�ม ีSSID
เดยีวกนั
ไฟแสดง NETWORK จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาวเมื�อระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยของทา่น

1

สมัผสัปุ่ ม NETWORK บนระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้น

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะเขา้สูฟั่งกช์ั�น NETWORK

2

เปิด “Sony | Music Center for PC” ที�ตดิต ั�งไวบ้นเครื�อง PC3

เลอืก [Settings] จากเมน ู[Tools]4

คลกิ [Share media]  และกาเครื�องหมายถกูลงในชอ่งกาเครื�องหมายสาํหรบั [Share media with local network
device]  จากน ั�น ใหป้้อนชื�อไลบรารี�แบบกาํหนดเองในกลอ่งขอ้ความสาํหรบั [Library name:]  คลกิ [OK] เพื�อ
ปิดหนา้จอ

5
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สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัขั �นตอน ใหอ้า้งองิจาก [How to use] บนเว็บไซตง์านบรกิาร “Sony | Music Center for PC”
http://www.sony.net/smc4pc/

เปิด SongPal เพื�อเลอืกเพลงบนเครื�อง PC

แตะ [SongPal] บนสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่น

6

แตะ [MHC-V90DW]7

แตะ [Home Network]8

แตะชื�อไลบรารี�ท ี�ทาํเครื�องหมายไวใ้นข ั�นตอนที�  จากรายการเซริฟ์เวอรท์ ี�ปรากฏบนหนา้จอ9
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หมายเหตุ
ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นสามารถเลน่ไฟลร์ปูแบบ MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC, AIFF และ DSD (เลน่ไดเ้ฉพาะไฟล์
AAC ที�มสีกลุไฟล ์“.m4a,” “.mp4” หรอื “.3gp” เทา่นั�น) แมว้า่จะรองรับทั �งอตัราบติและรปูแบบไฟล ์แตไ่มม่กีารรับประกนัวา่จะเลน่ไฟลไ์ดท้กุ
ประเภท ขอ้มลูจําเพาะอาจมกีารเปลี�ยนแปลง

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นไมส่ามารถเลน่ไฟลท์ี�มกีารป้องกนัลขิสทิธิ� DRM (การจัดการสทิธดิจิติอล) ได ้หากตอ้งการตรวจสอบวา่
ไฟล ์WMA ไดรั้บการป้องกนัดว้ย DRM หรอืไม ่ใหค้ลกิขวาที�ไฟลบ์นเครื�อง PC หากมแีถบ [License] แสดงวา่ไฟลด์งักลา่วม ีDRM ป้องกนั
ลขิสทิธิ�

เมื�อทา่นฟังเพลงผา่นเครอืขา่ยในบา้นอาจใชเ้วลาชั�วครูก่วา่เพลงจะเริ�มเลน่ เนื�องจากอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน DLNA แตล่ะเครื�องตอ้งยนืยนั
อปุกรณท์ี�ใชง้านอยูใ่นขณะนั�น

เนื�อหาบางประเภทอาจไมส่ามารถเลน่ไดก้บัผลติภณัฑท์ี�รับรองโดย DLNA

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

แตะ [Music] จากน ั�น เลอืกเพลงจากรายการ และเร ิ�มเลน่เพลง

ไมร่องรับการเลน่วดิโีอและภาพ

เพลงที�เลอืกไวจ้ะดงัมาจากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น

10

ปรบัระดบัเสยีงโดยใช ้SongPal11
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การฟงัเพลงดว้ยแอพพลเิคชนั Music (Xperia)

เมื�อใชง้านแอพพลเิคชนั Music ทา่นจะสามารถเลน่เพลงที�บนัทกึอยูใ่น Xperia ได ้
ปฏบิตัดิงันี�กอ่นเริ�มตน้

แอพพลเิคชนั Music ไดรั้บการตดิตั �งไวบ้น Xperia ของทา่นไวก้อ่นหนา้
การทํางานของแอพพลเิคชนั Music อาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิกีารใชง้าน
แอพพลเิคชนัเพลง โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบั Xperia
Xperia ของทา่นอาจตอ้งยกเลกิการใชง้าน [Auto-select wireless option] ใน [Throw settings] สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิ
จากคูม่อืสําหรับผูใ้ชข้อง Xperia
อพัเดท Android OS บน Xperia ของทา่นเป็นเวอรช์ั�นลา่สดุกอ่นใชง้านรว่มกบัระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น

คาํแนะนํา
แอพพลเิคชนัเพลงที�ตดิตั �งลงบน Xperia อาจเรยีกวา่ Music หรอื WALKMAN ขึ�นอยูก่บัรุน่

เชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นและ Xperia เขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกนั

เชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นและ Xperia ของทา่นเขา้กบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายที�ม ีSSID เดยีวกนั
ไฟแสดง NETWORK จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาวเมื�อระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยของทา่น

1

สมัผสัปุ่ ม NETWORK บนระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้น

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะเขา้สูฟั่งกช์ั�น NETWORK

นอกจากนี� ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นสามารถสลบัเป็นฟังกช์ั�น NETWORK ไดโ้ดยอตัโนมตั ิแทนการสมัผัสปุ่ ม
NETWORK โดยการเลอืกระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในเมนูของแอพพลเิคชนั Music บน Xperia จากนั�นจงึเลน่เพลง

2

เร ิ�มตน้ [Music] บน Xperia ของทา่น3
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คาํแนะนํา
สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของ Xperia ของทา่น

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการใชง้าน Android OS โปรดอา้งองิจากหวัขอ้ ชว่ยเหลอื ของ Android OS

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

แตะ  และ [MHC-V90DW] บน Xperia4

เร ิ�มเลน่เพลงบน Xperia และปรบัระดบัเสยีง

เสยีงเพลงจะดงัมาจากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น
หากการเลน่เพลงไมเ่ริ�มขึ�น ใหทํ้าตั �งแตข่ั �นตอนที�  ซํ�าอกีครั �ง

5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

DLNA (Digital Living Network Alliance)

ทา่นสามารถฟังเพลงที�บนัทกึอยูใ่นเซริฟ์เวอร ์DLNA (เชน่ เครื�อง PC) บนเครอืขา่ยในบา้นโดยใชร้ะบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น
ดว้ยการเชื�อมตอ่อปุกรณด์จิติอลที�รองรับการใชง้าน DLNA บนเครอืขา่ยเขา้ดว้ยกนั ทา่นจะสามารถเลน่เพลงที�บนัทกึอยูใ่นเซริฟ์เวอร์
DLNA ไดโ้ดยใชส้ว่นควบคมุ DLNA
การใชง้านเครื�อง PC เป็นเซริฟ์เวอรห์รอืสว่นควบคมุ DLNA จําเป็นตอ้งตั �งคา่เครื�อง PC

การฟงัเพลงในเซริฟ์เวอร ์DLNA (เครื�อง PC ฯลฯ) โดยการใชง้านจากสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ

ดาวนโ์หลด SongPal ลงบนสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่น
แอพพลเิคชนันี�มกีารตั �งคา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi กบัระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น และทา่นจะสามารถเลอืก/เลน่เพลงในเซริฟ์เวอร์
DLNA (เชน่ เครื�อง PC) ได ้
สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู“การฟังเพลงบนเครื�อง PC ผา่นเครอืขา่ย (การใชง้าน “Sony | Music Center for PC” กบั SongPal)”

การฟงัเพลงในเซริฟ์เวอร ์DLNA โดยใชเ้ครื�อง PC ของทา่นเป็นสว่นควบคมุ

ทา่นสามารถเลน่เพลงที�บนัทกึอยูใ่นเซริฟ์เวอร ์DLNA โดยการใชง้านเครื�อง PC ของทา่น
เปิด Windows Media Player บนเครื�อง PC ของทา่น จากนั�นใหเ้ลน่เพลงโดยใชฟั้งกช์ั�น “Play To” (Windows 8.1/Windows 7)
ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอเครื�อง PC เพื�อใชง้าน
การใชง้านเครื�อง PC เป็นเซริฟ์เวอรห์รอืสว่นควบคมุ DLNA จําเป็นตอ้งตั �งคา่เครื�อง PC
สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู“การตั �งคา่เครื�อง PC ของทา่นเป็นเซริฟ์เวอรแ์ละสว่นควบคมุ DLNA (Windows 8.1)/(Windows 7)”, “การ
ฟังเพลงบนเครื�อง PC ผา่นเครอืขา่ย (Windows Media Player) (Windows 8.1)/(Windows 7)/(“Sony | Music Center for PC”)”

หมายเหตุ
ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นสามารถเลน่ไฟลร์ปูแบบ MP3, Linear PCM, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC และ AIFF (เลน่ได ้
เฉพาะไฟล ์AAC ที�มสีกลุไฟล ์“.m4a”, “.mp4” หรอื “.3gp” เทา่นั�น) แมว้า่จะรองรับทั �งอตัราบติและรปูแบบไฟล ์แตไ่มม่กีารรับประกนัวา่จะเลน่
ไฟลไ์ดท้กุประเภท

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นไมส่ามารถเลน่ไฟลท์ี�มกีารป้องกนัลขิสทิธิ� DRM (การจัดการสทิธดิจิติอล) ได ้หากตอ้งการตรวจสอบวา่
ไฟล ์WMA ไดรั้บการป้องกนัดว้ย DRM หรอืไม ่ใหค้ลกิขวาที�ไฟลบ์นเครื�อง PC

เมื�อทา่นฟังเพลงผา่นเครอืขา่ยในบา้นอาจใชเ้วลาชั�วครูก่วา่เพลงจะเริ�มเลน่ เนื�องจากอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน DLNA แตล่ะเครื�องตอ้งยนืยนั
อปุกรณท์ี�ใชง้านอยูใ่นขณะนั�น

เนื�อหาบางประเภทอาจไมส่ามารถเลน่ไดก้บัผลติภณัฑท์ี�รับรองโดย DLNA

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยแบบใชส้าย

หวัขอ้นี�อธบิายถงึวธิกีารเชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายดว้ยสาย LAN (ไมไ่ดใ้หม้า) และวธิกีารเชื�อม
ตอ่เราทเ์ตอรก์บัเครื�อง PC
โดยปกตแิลว้ การตั �งคา่ DHCP จะอยูท่ี� ON เมื�อทา่นเชื�อมตอ่เครื�อง PC ของทา่นกบัเครอืขา่ย
ปฏบิตัดิงันี�กอ่นเริ�มตน้

ตั �งคา่ DHCP ที�เครื�อง PC ของทา่นเป็น ON

ตรวจสอบวา่เครื�อง PC และเราทเ์ตอรไ์รส้ายของทา่นเปิดอยู่1

เชื�อมตอ่เราทเ์ตอรไ์รส้ายเขา้กบัพอรต์ LAN ของระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นดว้ยสาย LAN (ไมไ่ดใ้หม้า)2

เชื�อมตอ่เราทเ์ตอรไ์รส้ายเขา้กบัเครื�อง PC ของทา่นโดยใชส้าย LAN อกีสาย (ไมไ่ดใ้หม้า) หรอืเชื�อมตอ่ Wi-Fi3

เปิดระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้น

ไฟแสดงการเปิด/ปิดจะสวา่งขึ�นเป็นสเีขยีว จากนั�นไฟแสดง NETWORK จะเริ�มกะพรบิเป็นสขีาว รอประมาณ 2 นาท ี(4 หรอื 5
นาทใีนบางกรณี) จนกวา่  จะสวา่งขึ�นบนหนา้จอ เมื�อการเชื�อมตอ่เสร็จสมบรูณ ์ไฟแสดง NETWORK จะเปลี�ยนจากกะพรบิ
เป็นไฟสขีาวตดิสวา่ง

4
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หมายเหตุ
เมื�อทา่นเชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกบัเครอืขา่ยเป็นครั �งแรกหลงัจากซื�อ หรอืหลงัจากที�รเีซต็ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใช ้
ภายในบา้น โหมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/เครอืขา่ยจะเปิดทํางานโดยอตัโนมตัิ

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

คาํแนะนํา
เมื�อทา่นเชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกบัเครื�อง PC ในครั �งแรก จะใชเ้วลาประมาณ 4 หรอื 5 นาท ีจนกระทั�งไฟแสดง
NETWORK หยดุกะพรบิ และตดิสวา่งเป็นสขีาว
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การเชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นกบัเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใชเ้ครื�อง PC ที�
เชื�อมตอ่แบบไรส้ายอยู ่(Modern UI)

โปรดทราบวา่ ควรรเีซต็ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกลบัเป็นคา่ที�ตั �งจากโรงงานเพื�อการเชื�อมตอ่นี� ขอ้มลูการลงทะเบยีน (การ
จับคู)่ ของอปุกรณ ์BLUETOOTH ® ทั �งหมดจะถกูลบทิ�ง การใชก้ารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH หลงัจากนั�น ใหล้บขอ้มลูการจับคูท่ั �งหมด
บนเครื�อง PC จากนั�นใหจั้บคูอ่กีครั �ง
หวัขอ้นี�อธบิายวธิกีารเชื�อมตอ่เครื�อง PC ที�ม ีModern UI กบัระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในแบบไรส้าย และวธิกีารเชื�อมตอ่
ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายโดยใชเ้ครื�อง PC
ปฏบิตัดิงันี�กอ่นเริ�มตน้

ถอดสาย LAN (ไมไ่ดใ้หม้า) ออกจากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น
วางระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นใหอ้ยูใ่กลก้บัเราทเ์ตอรไ์รส้าย
ระบ ุSSID (ชื�อของเครอืขา่ยไรส้าย) และกญุแจเขา้รหสั (WEP หรอื WPA) ซึ�งจําเป็นตอ้งใชเ้พื�อตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi กญุแจเขา้
รหสัจํากดัการเขา้ใชง้านของอปุกรณบ์นเครอืขา่ย และทําใหก้ารสื�อสารระหวา่งอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายหรอืจดุเชื�อม
ตอ่มคีวามปลอดภยัยิ�งขึ�น

บนัทกึชื�อเครอืขา่ย Wi-Fi (SSID) และรหสัผา่น (กญุแจเขา้รหสั) ของเราทเ์ตอรไ์รส้ายที�สามารถใชง้านไดไ้วเ้พื�อใช้
อา้งองิ

สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายของทา่น

1

รเีซ็ตระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นโดยใชร้โีมทคอนโทรล2

ถอดปลั�กสายไฟ AC จากนั�นจงึเสยีบปลั�กอกีครั �ง1.
กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) เพื�อเปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น2.
กดปุ่ ม OPTIONS3.
กดปุ่ ม /  ซํ�า ๆ เพื�อเลอืก [SYSTEM] จากนั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)4.
กดปุ่ ม /  ซํ�า ๆ เพื�อเลอืก [RESET] จากนั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)5.
กดปุ่ ม /  ซํ�า ๆ เพื�อเลอืก [YES] จากนั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)
[RESET] ปรากฏขึ�นบนหนา้จอ
การตั �งคา่ของระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะเปลี�ยนกลบัมาเป็นคา่ที�ตั �งจากโรงงาน และการตั �งคา่เครอืขา่ยและ
ขอ้มลูการลงทะเบยีน (การจับคู)่ ของอปุกรณ ์BLUETOOTH ทั �งหมดจะถกูลบทิ�ง

6.

เปิดระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้น

ไฟแสดงการเปิด/ปิดจะสวา่งขึ�นเป็นสเีขยีว

3

เชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นกบัเครื�อง PC4

เลื�อนตวัชี�เมาสไ์ปที�มมุบนขวา (หรอืดา้นลา่งขวา) ของหนา้จอ Start เพื�อแสดงแถบใชง้าน จากนั�นเลอืก [Settings] ในกรณีที�
ใชแ้ผงสมัผัส แถบใชง้านจะปรากฏขึ�นมาโดยการปัดจากดา้นขวาของหนา้จอไปที�ตรงกลาง จากนั�นเลอืก [Settings]

1.
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เลอืก  หรอื 2.
เลอืก [MHC-V90DW] จากรายการเครอืขา่ย3.

แสดงหนา้จอ [Sony Network Device Settings]5

เปิดเบราวเ์ซอร ์(Internet Explorer ฯลฯ)1.
ป้อน URL ตอ่ไปนี�ลงในชอ่งแอดเดรส
http://192.168.211.129

2.

เลอืก [Network Settings] จากเมนู6

ป้อน SSID ของเราทเ์ตอรไ์รส้ายและรหสัผา่น (กญุแจเขา้รหสั)7

เลอืก [Apply]8
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คาํแนะนํา
หากทา่นตอ้งการตั �งคา่ที�อยู ่IP ไวต้ายตวั ใหต้ั �งคา่บนหนา้จอในขั �นตอนที�  ขา้งตน้

เมื�อการเชื�อมตอ่ของระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกบัเครอืขา่ย Wi-Fi ของทา่นเสร็จสมบรูณ ์ใหเ้ชื�อมตอ่เครื�อง PC ของทา่นกบัที�หมาย
กอ่นหนา้หรอืเราทเ์ตอรไ์รส้ายของทา่น

หมายเหตุ
ดําเนนิการขั �นตอนนี�ใหเ้สร็จสมบรูณภ์ายใน 30 นาท ีหากทา่นไมส่ามารถดําเนนิการไดภ้ายใน 30 นาท ีใหเ้ริ�มจากขั �นตอนที�  อกีครั �ง

เครอืขา่ยจะไมไ่ดรั้บการป้องกนั จนกระทั�งทา่นตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi เสร็จสมบรูณ ์เครอืขา่ย Wi-Fi จะไดรั้บการป้องกนัอกีครั �งหลงัจากตั �งคา่ความ
ปลอดภยัของ Wi-Fi

เมื�อทา่นเชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเขา้กบัเครอืขา่ย Wi-Fi เป็นครั �งแรกหลงัจากซื�อ โหมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/เครอื
ขา่ยจะเปิดขึ�นโดยอตัโนมตัิ

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

ตรวจสอบวา่ไฟแสดง NETWORK สวา่งขึ�นเป็นสขีาว

เมื�อการเชื�อมตอ่ Wi-Fi เสร็จสมบรูณ ์ไฟแสดง NETWORK จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาว โดยจะใชเ้วลาประมาณ 2 นาท ี(4 หรอื 5 นาที
ในบางกรณี)

การเชื�อมตอ่เสร็จสมบรูณ์

9

เชื�อมตอ่เครื�อง PC กบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายที�ตอ้งการใช้10
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

เชื�อมตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi โดยใชเ้ครื�อง PC ที�เชื�อมตอ่แบบไรส้ายอยู ่(Windows 7/Windows
8.1)

โปรดทราบวา่ ควรรเีซต็ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกลบัเป็นคา่ที�ตั �งจากโรงงานเพื�อการเชื�อมตอ่นี� ขอ้มลูการลงทะเบยีน (การ
จับคู)่ ของอปุกรณ ์BLUETOOTH ทั �งหมดจะถกูลบทิ�ง การใชก้ารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH หลงัจากนั�น ใหล้บขอ้มลูการจับคูท่ั �งหมดบน
เครื�อง PC จากนั�นใหจั้บคูอ่กีครั �ง
หวัขอ้นี�อธบิายวธิกีารเชื�อมตอ่เครื�อง PC Windows 7 หรอื Windows 8.1 กบัระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในแบบไรส้าย และ
วธิกีารเชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายโดยใชเ้ครื�อง PC
ปฏบิตัดิงันี�กอ่นเริ�มตน้

ถอดสาย LAN (ไมไ่ดใ้หม้า) ออกจากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น
วางระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นใหอ้ยูใ่กลก้บัเราทเ์ตอรไ์รส้าย
ระบ ุSSID (ชื�อของเครอืขา่ยไรส้าย) และกญุแจเขา้รหสั (WEP หรอื WPA) ซึ�งจําเป็นตอ้งใชเ้พื�อตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi กญุแจเขา้
รหสัจํากดัการเขา้ใชง้านของอปุกรณบ์นเครอืขา่ย และทําใหก้ารสื�อสารระหวา่งอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายและจดุเชื�อม
ตอ่มคีวามปลอดภยัยิ�งขึ�น

บนัทกึชื�อเครอืขา่ย Wi-Fi (SSID) และรหสัผา่น (กญุแจเขา้รหสั) ของเราทเ์ตอรไ์รส้ายที�สามารถใชง้านไดไ้วเ้พื�อใช้
อา้งองิ

สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายของทา่น

1

รเีซ็ตระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นโดยใชร้โีมทคอนโทรล2

ถอดปลั�กสายไฟ AC จากนั�นจงึเสยีบปลั�กอกีครั �ง1.
กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) เพื�อเปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น2.
กดปุ่ ม OPTIONS3.
กดปุ่ ม /  ซํ�า ๆ เพื�อเลอืก [SYSTEM] จากนั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)4.
กดปุ่ ม /  ซํ�า ๆ เพื�อเลอืก [RESET] จากนั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)5.
กดปุ่ ม /  ซํ�า ๆ เพื�อเลอืก [YES] จากนั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)
[RESET] ปรากฏขึ�นบนหนา้จอ
การตั �งคา่ของระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะเปลี�ยนกลบัมาเป็นคา่ที�ตั �งจากโรงงาน และการตั �งคา่เครอืขา่ยและ
ขอ้มลูการลงทะเบยีน (การจับคู)่ ของอปุกรณ ์BLUETOOTH ทั �งหมดจะถกูลบทิ�ง

6.

เปิดระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้น

ไฟแสดงการเปิด/ปิดจะสวา่งขึ�นเป็นสเีขยีว

3

เชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นกบัเครื�อง PC4

สําหรับ Windows 8.1 ใหค้ลกิหรอืแตะเดสกท็์อปบนหนา้จอ Start1.
เลอืก  หรอื  บนมมุขวาลา่งของหนา้จอ2.

เลอืก [MHC-V90DW] จากรายการเครอืขา่ย3.

แสดงหนา้จอ [Sony Network Device Settings]5
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เปิดเบราวเ์ซอร ์(Internet Explorer ฯลฯ)1.
ป้อน URL ตอ่ไปนี�ลงในชอ่งแอดเดรส
http://192.168.211.129

2.

เลอืก [Network Settings] จากเมนู6

ป้อน SSID ของเราทเ์ตอรไ์รส้ายและรหสัผา่น (กญุแจเขา้รหสั)7

เลอืก [Apply]8

ตรวจสอบวา่ไฟแสดง NETWORK สวา่งขึ�นเป็นสขีาว

เมื�อการเชื�อมตอ่ Wi-Fi เสร็จสมบรูณ ์ไฟแสดง NETWORK จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาว โดยจะใชเ้วลาประมาณ 2 นาท ี(4 หรอื 5 นาที
ในบางกรณี)

9
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คาํแนะนํา
หากทา่นตอ้งการตั �งคา่ที�อยู ่IP ไวต้ายตวั ใหต้ั �งคา่บนหนา้จอในขั �นตอนที�  ขา้งตน้

เมื�อการเชื�อมตอ่ของระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกบัเครอืขา่ย Wi-Fi ของทา่นเสร็จสมบรูณ ์ใหเ้ชื�อมตอ่เครื�อง PC ของทา่นกบัที�หมาย
กอ่นหนา้หรอืเราทเ์ตอรไ์รส้ายของทา่น

หมายเหตุ
ดําเนนิการขั �นตอนนี�ใหเ้สร็จสมบรูณภ์ายใน 30 นาท ีหากทา่นไมส่ามารถดําเนนิการไดภ้ายใน 30 นาท ีใหเ้ริ�มจากขั �นตอนที�  อกีครั �ง

เครอืขา่ยจะไมไ่ดรั้บการป้องกนั จนกระทั�งทา่นตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi เสร็จสมบรูณ ์เครอืขา่ย Wi-Fi จะไดรั้บการป้องกนัอกีครั �งหลงัจากตั �งคา่ความ
ปลอดภยัของ Wi-Fi

เมื�อทา่นเชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเขา้กบัเครอืขา่ย Wi-Fi เป็นครั �งแรกหลงัจากซื�อ โหมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/เครอื
ขา่ยจะเปิดขึ�นโดยอตัโนมตัิ

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

การเชื�อมตอ่เสร็จสมบรูณ์

เชื�อมตอ่เครื�อง PC กบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายที�ตอ้งการใช้10
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

เชื�อมตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi โดยใชเ้ครื�อง PC ที�เชื�อมตอ่แบบไรส้ายอยู ่(Mac)

โปรดทราบวา่ ควรรเีซต็ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกลบัเป็นคา่ที�ตั �งจากโรงงานเพื�อการเชื�อมตอ่นี� ขอ้มลูการลงทะเบยีน (การ
จับคู)่ ของอปุกรณ ์BLUETOOTH ทั �งหมดจะถกูลบทิ�ง การใชก้ารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH หลงัจากนั�น ใหล้บขอ้มลูการจับคูท่ั �งหมดบน
Mac จากนั�นใหจั้บคูอ่กีครั �ง
หวัขอ้นี�อธบิายวธิกีารเชื�อมตอ่ Mac กบัระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในแบบไรส้าย และวธิกีารเชื�อมตอ่กบัเราทเ์ตอรไ์รส้าย โดย
ใช ้Mac
ปฏบิตัดิงันี�กอ่นเริ�มตน้

ถอดสาย LAN (ไมไ่ดใ้หม้า) ออกจากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น
วางระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นใหอ้ยูใ่กลก้บัเราทเ์ตอรไ์รส้าย
ระบ ุSSID (ชื�อของเครอืขา่ยไรส้าย) และกญุแจเขา้รหสั (WEP หรอื WPA) ซึ�งจําเป็นตอ้งใชเ้พื�อตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi กญุแจเขา้
รหสัจํากดัการเขา้ใชง้านของอปุกรณบ์นเครอืขา่ย และทําใหก้ารสื�อสารระหวา่งอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายและจดุเชื�อม
ตอ่มคีวามปลอดภยัยิ�งขึ�น

บนัทกึชื�อเครอืขา่ย Wi-Fi (SSID) และรหสัผา่น (กญุแจเขา้รหสั) ของเราทเ์ตอรไ์รส้ายที�สามารถใชง้านไดไ้วเ้พื�อใช้
อา้งองิ

สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายของทา่น

1

รเีซ็ตระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นโดยใชร้โีมทคอนโทรล2

ถอดปลั�กสายไฟ AC จากนั�นจงึเสยีบปลั�กอกีครั �ง1.
กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) เพื�อเปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น2.
กดปุ่ ม OPTIONS3.
กดปุ่ ม /  ซํ�า ๆ เพื�อเลอืก [SYSTEM] จากนั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)4.
กดปุ่ ม /  ซํ�า ๆ เพื�อเลอืก [RESET] จากนั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)5.
กดปุ่ ม /  ซํ�า ๆ เพื�อเลอืก [YES] จากนั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)
[RESET] ปรากฏขึ�นบนหนา้จอ
การตั �งคา่ของระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะเปลี�ยนกลบัมาเป็นคา่ที�ตั �งจากโรงงาน และการตั �งคา่เครอืขา่ยและ
ขอ้มลูการลงทะเบยีน (การจับคู)่ ของอปุกรณ ์BLUETOOTH ทั �งหมดจะถกูลบทิ�ง

6.

เปิดระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้น

ไฟแสดงการเปิด/ปิดจะสวา่งขึ�นเป็นสเีขยีว

3

เชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นกบั Mac4

คลกิ  ที�ดา้นบนของหนา้จอ1.
เลอืก [Open Network Preferences...]2.
เลอืก [MHC-V90DW] จากรายการเครอืขา่ย3.

แสดงหนา้จอ [Sony Network Device Settings]5

เปิดเบราวเ์ซอร ์(Safari ฯลฯ)1.
ป้อน URL ตอ่ไปนี�ลงในชอ่งแอดเดรส
http://192.168.211.129

2.
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เลอืก [Network Settings] จากเมนู6

ป้อน SSID ของเราทเ์ตอรไ์รส้ายและรหสัผา่น7

เลอืก [Apply]8

ตรวจสอบวา่ไฟแสดง NETWORK สวา่งขึ�นเป็นสขีาว

เมื�อการเชื�อมตอ่ Wi-Fi เสร็จสมบรูณ ์ไฟแสดง NETWORK จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาว โดยจะใชเ้วลาประมาณ 2 นาท ี(4 หรอื 5 นาที
ในบางกรณี)

9
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คาํแนะนํา
หากทา่นตอ้งการตั �งคา่ที�อยู ่IP ไวต้ายตวั ใหต้ั �งคา่บนหนา้จอในขั �นตอนที�  ขา้งตน้

เมื�อการเชื�อมตอ่ของระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกบัเครอืขา่ย Wi-Fi ของทา่นเสร็จสมบรูณ ์ใหเ้ชื�อมตอ่เครื�อง PC ของทา่นกบัที�หมาย
กอ่นหนา้หรอืเราทเ์ตอรไ์รส้ายของทา่น

หมายเหตุ
ดําเนนิการขั �นตอนนี�ใหเ้สร็จสมบรูณภ์ายใน 30 นาท ีหากทา่นไมส่ามารถดําเนนิการไดภ้ายใน 30 นาท ีใหเ้ริ�มจากขั �นตอนที�  อกีครั �ง

เครอืขา่ยจะไมไ่ดรั้บการป้องกนั จนกระทั�งทา่นตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi เสร็จสมบรูณ ์เครอืขา่ย Wi-Fi จะไดรั้บการป้องกนัอกีครั �งหลงัจากตั �งคา่ความ
ปลอดภยัของ Wi-Fi

เมื�อทา่นเชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเขา้กบัเครอืขา่ย Wi-Fi เป็นครั �งแรกหลงัจากซื�อ โหมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/เครอื
ขา่ยจะเปิดขึ�นโดยอตัโนมตัิ

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

การเชื�อมตอ่เสร็จสมบรูณ์

เชื�อมตอ่เครื�อง Mac กบัเราทเ์ตอรไ์รส้ายที�ตอ้งการใช้10
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใช ้iPhone/iPod touch

โปรดทราบวา่ ควรรเีซต็ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกลบัเป็นคา่ที�ตั �งจากโรงงานเพื�อการเชื�อมตอ่นี� ขอ้มลูการลงทะเบยีน (การ
จับคู)่ ของอปุกรณ ์BLUETOOTH ทั �งหมดจะถกูลบทิ�ง การใชก้ารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH หลงัจากนั�น ใหล้บขอ้มลูการจับคูท่ั �งหมดบน
iPhone/iPod touch จากนั�นใหจั้บคูอ่กีครั �ง
หาก iPhone/iPod touch เป็น iOS 8 หรอืใหมก่วา่ ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะสามารถเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi เดยีว
กบั iPhone/iPod touch ได ้การตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi ของระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะใช ้iPhone/iPod touch
ปฏบิตัดิงันี�กอ่นเริ�มตน้

ถอดสาย LAN (ไมไ่ดใ้หม้า) ออกจากระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น
วางระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นไวใ้กลก้บัเราทเ์ตอรไ์รส้ายและ iPhone/iPod touch
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ iPhone/iPod touch ไดอ้พัเดทเป็น iOS 8 หรอืใหมก่วา่

เชื�อมตอ่ iPhone/iPod touch กบัเราทเ์ตอรไ์รส้าย

เชื�อมตอ่กบัยา่นความถี� 2.4 GHz (11b, 11g และ 11n) หรอืยา่นความถี� 5 GHz (11a และ 11n) ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายใน
บา้นไมร่องรับ IEEE 802.11ac

1

รเีซ็ตระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นโดยใชร้โีมทคอนโทรล2

ถอดปลั�กสายไฟ AC จากนั�นจงึเสยีบปลั�กอกีครั �ง1.
กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) เพื�อเปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น2.
กดปุ่ ม OPTIONS3.
กดปุ่ ม /  ซํ�า ๆ เพื�อเลอืก [SYSTEM] จากนั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)4.
กดปุ่ ม /  ซํ�า ๆ เพื�อเลอืก [RESET] จากนั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)5.
กดปุ่ ม /  ซํ�า ๆ เพื�อเลอืก [YES] จากนั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)
[RESET] ปรากฏขึ�นบนหนา้จอ
การตั �งคา่ของระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะเปลี�ยนกลบัมาเป็นคา่ที�ตั �งจากโรงงาน และการตั �งคา่เครอืขา่ยและ
ขอ้มลูการลงทะเบยีน (การจับคู)่ ของอปุกรณ ์BLUETOOTH ทั �งหมดจะถกูลบทิ�ง

6.

เปิดระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้น

ไฟแสดงการเปิด/ปิดจะสวา่งขึ�นเป็นสเีขยีว

3

คน้หาระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นใน iPhone/iPod touch4
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หมายเหตุ
ดําเนนิการขั �นตอนนี�ใหเ้สร็จสมบรูณภ์ายใน 30 นาท ีหากทา่นไมส่ามารถดําเนนิการไดภ้ายใน 30 นาท ีใหเ้ริ�มจากขั �นตอนที�  อกีครั �ง

เครอืขา่ยจะไมไ่ดรั้บการป้องกนั จนกระทั�งทา่นตั �งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi เสร็จสมบรูณ ์เครอืขา่ย Wi-Fi จะไดรั้บการป้องกนัอกีครั �งหลงัจากตั �งคา่ความ
ปลอดภยัของ Wi-Fi

เมื�อทา่นเชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเขา้กบัเครอืขา่ย Wi-Fi เป็นครั �งแรกหลงัจากซื�อ โหมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/เครอื
ขา่ยจะเปิดขึ�นโดยอตัโนมตัิ

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

แตะ [Settings]1.
แตะ [MHC-V90DW] จากรายการ2.

ดาํเนนิการต ั�งคา่เครอืขา่ย Wi-Fi บน iPhone/iPod touch

ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอ

5

ตรวจสอบวา่ไฟแสดง NETWORK สวา่งขึ�นเป็นสขีาว

เมื�อระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi เดยีวกนักบั iPhone/iPod touch ไฟแสดง NETWORK จะ
สวา่งขึ�นเป็นสขีาว โดยจะใชเ้วลาประมาณ 2 นาท ี(4 หรอื 5 นาทใีนบางกรณี)

การเชื�อมตอ่เสร็จสมบรูณ์

6
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การอพัเดทซอฟตแ์วรท์ ี�ตดิต ั�งไวก้อ่นหนา้

เมื�อมกีารปลอ่ยซอฟตแ์วรเ์วอรช์ั�นใหมอ่อกมา ทา่นสามารถอพัเดทซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวก้อ่นหนา้ของระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายใน
บา้นไดโ้ดยใชว้ธิตีอ่ไปนี�
ดว้ยการอพัเดทซอฟตแ์วร ์ฟังกช์ั�นใหม ่ๆจะไดรั้บการเพิ�มเขา้มาเพื�อใหท้า่นไดใ้ชง้านอยา่งสะดวกสบายและมคีวามเสถยีรมากยิ�งขึ�น

การอพัเดทวธิทีี� 1: การอพัเดทอตัโนมตัผิา่นอนิเตอรเ์น็ต 
เมื�อระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเชื�อมตอ่กบัอนิเตอรเ์น็ต ระบบสามารถตรวจหาซอฟตแ์วรเ์วอรช์ั�นใหมแ่ละอพัเดทโดย
อตัโนมตัใินชว่งที�ทา่นไมไ่ดใ้ชง้านระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น ฟังกช์ั�นนี�จะตอ้งมกีารตั �งคา่ใหก้บัระบบเครื�องเสยีงสําหรับ
ใชภ้ายในบา้น
การอพัเดทวธิทีี� 2: การอพัเดทดว้ยตนเองผา่นอนิเตอรเ์น็ต 
เมื�อระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเชื�อมตอ่กบัอนิเตอรเ์น็ต ระบบสามารถตรวจหาซอฟตแ์วรเ์วอรช์ั�นใหมแ่ละหากตรวจพบ
[UPDATE] จะสวา่งขึ�นบนหนา้จอเพื�อแจง้ใหท้า่นทราบ ซึ�งเป็นคา่ที�ตั �งจากโรงงาน
การอพัเดทวธิทีี� 3: การอพัเดทดว้ยตนเองผา่นแฟลชไดรฟ์ USB 
เมื�อระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นไมเ่ชื�อมตอ่กบัอนิเตอรเ์น็ต ใหด้าวนโ์หลดไฟลอ์พัเดทจากเครื�อง PC หรอือปุกรณอ์ื�น ๆ
จากนั�นจงึตดิตั �งลงในระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น

คาํแนะนํา
[UPDATE] บนหนา้จอจะดบัลง และระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะเขา้สูโ่หมดพรอ้มใชง้านหรอืโหมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH/
เครอืขา่ยโดยอตัโนมตัเิมื�อการอพัเดทเสร็จสมบรูณ ์ 
เมื�อเปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในครั�งแรกหลงัจากที�อพัเดท [UPDATED] จะปรากฏขึ�นบนหนา้จอ
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การอพัเดทวธิที ี� 1: การอพัเดทอตัโนมตัผิา่นอนิเตอรเ์น็ต

เมื�อทา่นใชร้ะบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในขณะที�เชื�อมตอ่กบัอนิเตอรเ์น็ตผา่นเครอืขา่ยแบบใชส้ายหรอื Wi-Fi ระบบเครื�อง
เสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นสามารถอพัเดทเป็นซอฟตแ์วรร์ุน่ลา่สดุไดโ้ดยอตัโนมตัิ
ฟังกช์ั�นนี�จะปิดการทํางานไวต้ามคา่ที�ตั �งจากโรงงาน

การอพัเดทซอฟตแ์วรโ์ดยอตัโนมตั ิ
เปิด SongPal บนสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่น และตั �งคา่ [System] ในเมนู [Settings] 
ฟังกช์ั�นการอพัเดทซอฟตแ์วรโ์ดยอตัโนมตั ิ([Auto Update]) ของระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเปิดใชง้านแลว้ หาก [Auto
Update] ปิดอยู ่ใหเ้ปลี�ยนคา่เป็นเปิดใชง้าน
ระบบจะอพัเดทเมื�อทา่นไมไ่ดใ้ชง้านระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น เชน่ ในชว่งเที�ยงคนื หรอืเมื�อระบบเครื�องเสยีงสําหรับใช ้
ภายในบา้นอยูใ่นโหมดพรอ้มใชง้าน ระหวา่งการอพัเดท ขอ้มลูความคบืหนา้ของการอพัเดทจะปรากฏบนหนา้จอ และ [UPDATED]
จะปรากฏบนหนา้จอเมื�อการอพัเดทเสร็จสมบรูณ ์เมื�อเปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในครั�งแรกหลงัจากที�อพัเดท
[UPDATED] จะปรากฏขึ�นบนหนา้จอ

การปิดฟงักช์ ั�นอพัเดทซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิ
ยกเลกิการใชง้าน [Auto Update] ในเมนู [Settings] โดยใช ้SongPal ที�ตดิตั �งมาในสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ
อยา่งไรก็ตาม ซอฟตแ์วรอ์าจไดรั้บการอพัเดทโดยอตัโนมตัเิพื�อการเปลี�ยนแปลงที�จําเป็น แมว้า่ทา่นจะปิดฟังกช์ั�นนี�ก็ตาม

หาก [NETWORK ERROR] หรอื [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] ปรากฏขึ�นบนหนา้จอ

แสดงวา่การอพัเดทซอฟตแ์วรล์ม้เหลว
หากการเชื�อมตอ่เครอืขา่ยไมน่่าเชื�อถอื การอพัเดทอาจลม้เหลวกอ่นที�จะเสร็จสมบรูณ ์ดคํูาแนะนําตอ่ไปนี� เมื�อจะอพัเดทโดยใชแ้ฟลช
ไดรฟ์ USB
การอพัเดทดว้ยตนเองผา่นแฟลชไดรฟ์ USB (เมื�อการอพัเดทผา่นเครอืขา่ยลม้เหลว)

คาํแนะนํา
หา้มปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในระหวา่งการอพัเดท

เมื�อเชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเขา้กบัอนิเตอรเ์น็ตผา่นเครอืขา่ยแบบใชส้ายหรอื Wi-Fi [UPDATE] จะสวา่งขึ�นบนหนา้จอเมื�อ
ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นตรวจพบซอฟตแ์วรเ์วอรช์ั�นใหม่

ไมว่า่จะตั �งคา่ [Auto Update] ไวเ้ชน่ไรก็ตาม [UPDATE] จะสวา่งขึ�นบนหนา้จอเมื�อระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นตรวจพบซอฟตแ์วร์
เวอรช์ั�นใหม่

ทา่นสามารถอพัเดทซอฟตแ์วรไ์ดด้ว้ยตนเองแมจ้ะตั �งคา่ [Auto Update] ไว ้โปรดด ู“การอพัเดทวธิทีี� 2: การอพัเดทดว้ยตนเองผา่นอนิเตอรเ์น็ต”

หมายเหตุ
โดยปกตกิารอพัเดทจะใชเ้วลา 3 ถงึ 10 นาท ีซึ�งอาจใชเ้วลานานขึ�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มเครอืขา่ยของทา่น

หา้มใชง้านระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นหรอืรโีมทคอนโทรลในระหวา่งการอพัเดท ควรตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกบั
แหลง่จา่ยไฟและเครอืขา่ยตลอดเวลาที�ทําการอพัเดท

ขณะอพัเดทผา่นอนิเตอรเ์น็ต ทา่นสามารถหยดุกระบวนการอพัเดทโดยกดปุ่ ม (หยดุ) บนรโีมทคอนโทรล หรอืสมัผัสปุ่ ม (หยดุ) บนระบบ
เครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเมื�อ [DL XX%] ปรากฏขึ�นบนหนา้จอ (บางครั �งอาจทําไมไ่ด)้ หากทา่นยกเลกิการอพัเดท [CANCEL] จะปรากฏ
ขึ�นบนหนา้จอ และ [UPDATE] จะตดิสวา่งคา้งบนหนา้จออกีครั �ง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การอพัเดทวธิที ี� 2: การอพัเดทดว้ยตนเองผา่นอนิเตอรเ์น็ต

เมื�อเชื�อมตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเขา้กบัอนิเตอรเ์น็ตผา่นเครอืขา่ยแบบใชส้ายหรอื Wi-Fi [UPDATE] จะสวา่งขึ�นบน
หนา้จอเมื�อระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นตรวจพบซอฟตแ์วรเ์วอรช์ั�นใหม่

ในกรณีนี� ใหทํ้าตามขั �นตอนดา้นลา่งเพื�ออพัเดทซอฟตแ์วรเ์ป็นเวอรช์ั�นลา่สดุ ใชร้โีมทคอนโทรลดําเนนิการตามขั �นตอนดา้นลา่งนี�
เมื�อการอพัเดทเริ�มตน้ เพลงที�เปิดอยูจ่ะหยดุเลน่ และการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ทกุอยา่งจะถกูตดั

หาก [NETWORK ERROR] หรอื [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] ปรากฏขึ�นบนหนา้จอ
แสดงวา่การอพัเดทลม้เหลว
หากการเชื�อมตอ่เครอืขา่ยไมน่่าเชื�อถอื การอพัเดทอาจลม้เหลวกอ่นที�จะเสร็จสมบรูณ ์ดคํูาแนะนําตอ่ไปนี� เมื�อจะอพัเดทโดยใช ้
แฟลชไดรฟ์ USB
การอพัเดทดว้ยตนเองผา่นแฟลชไดรฟ์ USB (เมื�อการอพัเดทผา่นเครอืขา่ยลม้เหลว)

คาํแนะนํา
ระหวา่งการอพัเดท ขอ้มลูความคบืหนา้ของการอพัเดทจะปรากฏบนหนา้จอ และ [UPDATED] จะปรากฏบนหนา้จอเมื�อการอพัเดทเสร็จสมบรูณ์
หา้มปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในระหวา่งการอพัเดท

หมายเหตุ
โดยปกตกิารอพัเดทจะใชเ้วลา 3 ถงึ 10 นาท ีซึ�งอาจใชเ้วลานานขึ�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มเครอืขา่ยของทา่น

หา้มใชง้านระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในระหวา่งการอพัเดท ควรตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกบัแหลง่จา่ยไฟและเครอื
ขา่ยตลอดเวลาที�ทําการอพัเดท

กดปุ่ ม OPTIONS1

กดปุ่ ม /  ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [SYSTEM] จากน ั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)2

กดปุ่ ม /  ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [UPDATE] จากน ั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)3

กดปุ่ ม /  ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [VIA NW] จากน ั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)4

กดปุ่ ม /  ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [EXEC] จากน ั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)5

กดปุ่ ม /  ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [YES] จากน ั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)

เมื�อการอพัเดทเริ�มทํางาน ขอ้มลูความคบืหนา้ของการอพัเดทจะปรากฏบนหนา้จอ ในขณะที�มกีารอพัเดท ระบบเครื�องเสยีงสําหรับ
ใชภ้ายในบา้นจะไมส่ามารถใชง้านได ้
หากตอ้งการออกจากเมนูตวัเลอืก ใหก้ดปุ่ ม OPTIONS
[UPDATED] ปรากฏบนหนา้จอ และระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะเขา้สูโ่หมดพรอ้มใชง้านหรอืโหมดพรอ้มใชง้าน
BLUETOOTH/เครอืขา่ยโดยอตัโนมตัเิมื�อการอพัเดทเสร็จสมบรูณ์
เมื�อเปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในครั�งแรกหลงัจากที�อพัเดท [UPDATED] จะปรากฏขึ�นบนหนา้จอ

6
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ขณะอพัเดทผา่นอนิเตอรเ์น็ต ทา่นสามารถหยดุกระบวนการอพัเดทโดยกดปุ่ ม (หยดุ) บนรโีมทคอนโทรล หรอืสมัผัสปุ่ ม (หยดุ) บนระบบ
เครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเมื�อ [DL XX%] ปรากฏขึ�นบนหนา้จอ (บางครั �งอาจทําไมไ่ด)้ หากทา่นยกเลกิการอพัเดท [CANCEL] จะปรากฏ
ขึ�นบนหนา้จอ และ [UPDATE] จะตดิสวา่งคา้งบนหนา้จออกีครั �ง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การอพัเดทวธิที ี� 3: การอพัเดทดว้ยตนเองผา่นแฟลชไดรฟ์ USB

ทา่นสามารถใชแ้ฟลชไดรฟ์ USB เพื�ออพัเดทซอฟตแ์วรเ์มื�อระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัอนิเตอรเ์น็ต ทําตาม
ขั �นตอนตอ่ไปนี� ใชร้โีมทคอนโทรลดําเนนิการตามขั �นตอนดา้นลา่งนี�

คาํแนะนํา
ระหวา่งการอพัเดท ขอ้มลูความคบืหนา้ของการอพัเดทจะปรากฏบนหนา้จอ และ [UPDATED] จะปรากฏบนหนา้จอเมื�อการอพัเดทเสร็จสมบรูณ์
หา้มปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในระหวา่งการอพัเดท

หยดุเลน่เพลงทกุเพลงที�กาํลงัเลน่อยู่1

กดปุ่ ม FUNCTION +/– ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [USB]2

กดปุ่ ม MEDIA MODE ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [MUSIC]3

ดาวนโ์หลดไฟลอ์พัเดทจากเว็บไซตด์า้นลา่ง จากน ั�นบนัทกึไฟลล์งในแฟลชไดรฟ์ USB

สําหรับลกูคา้ในละตนิอเมรกิา:
http://esupport.sony.com/LA
สําหรับลกูคา้ในยโุรปและรัสเซยี:
http://www.sony.eu/support
สําหรับลกูคา้ในประเทศ/พื�นที�อื�น ๆ:
http://www.sony-asia.com/section/support

4

เชื�อมตอ่แฟลชไดรฟ์ USB เขา้กบัพอรต์  (USB) บนระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้น5

กดปุ่ ม OPTIONS6

กดปุ่ ม /  ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [SYSTEM] จากน ั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)7

กดปุ่ ม /  ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [UPDATE] จากน ั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)8

กดปุ่ ม /  ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [VIA USB] จากน ั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)9

กดปุ่ ม /  ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [EXEC] จากน ั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)10

กดปุ่ ม /  ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [YES] จากน ั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)

เมื�อการอพัเดทเริ�มทํางาน ขอ้มลูความคบืหนา้ของการอพัเดทจะปรากฏบนหนา้จอ ในขณะที�มกีารอพัเดท ระบบเครื�องเสยีงสําหรับ
ใชภ้ายในบา้นจะไมส่ามารถใชง้านได ้
หากตอ้งการออกจากเมนูตวัเลอืก ใหก้ดปุ่ ม OPTIONS
[UPDATED] ปรากฏบนหนา้จอ และระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะเขา้สูโ่หมดพรอ้มใชง้านหรอืโหมดพรอ้มใชง้าน
BLUETOOTH/เครอืขา่ยโดยอตัโนมตัเิมื�อการอพัเดทเสร็จสมบรูณ์
เมื�อทา่นเปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในครั�งแรกหลงัจากที�อพัเดท [UPDATED] จะปรากฏขึ�นบนหนา้จอ

11
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หมายเหตุ
เมื�อทา่นอพัเดทโดยใชแ้ฟลชไดรฟ์ USB ทา่นจะไมส่ามารถหยดุการอพัเดทได ้หากแฟลชไดรฟ์ USB ถกูถอดออก หรอืมกีารถอดปลั�กระบบ
เครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นออกจากแหลง่จา่ยไฟในระหวา่งที�มกีารอพัเดท ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะเกดิความบกพรอ่ง

โดยปกตกิารอพัเดทจะใชเ้วลา 3 ถงึ 10 นาที

หา้มใชง้านระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในระหวา่งการอพัเดท ควรตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกบัแหลง่จา่ยไฟตลอดเวลา
ที�ทําการอพัเดท

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Home Audio System
MHC-V90DW

การคน้หาซอฟตแ์วรล์า่สดุผา่นการเชื�อมตอ่เครอืขา่ย

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะมฟัีงกช์ั�นที�จะอพัเดทซอฟตแ์วรล์า่สดุโดยอตัโนมตัผิา่นเครอืขา่ย Wi-Fi หรอืเครอืขา่ยแบบใช ้
สาย
เมื�อมซีอฟตแ์วรล์า่สดุออกมาและระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นตรวจพบซอฟตแ์วรด์งักลา่ว [UPDATE] จะสวา่งขึ�นบนหนา้จอ
เพื�อไมใ่หเ้กดิปัญหาเครอืขา่ยเนื�องจากมกีารเขา้ใชง้านเซริฟ์เวอรเ์ครอืขา่ยหลายเครื�อง ชว่งเวลาการคน้หาของระบบเครื�องเสยีงสําหรับ
ใชภ้ายในบา้นแตล่ะเครื�องจงึแตกตา่งกนัไป นอกจากนี� ทา่นยงัสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยตนเองหากมซีอฟตแ์วรล์า่สดุใหบ้รกิาร
หวัขอ้นี�อธบิายวธิกีารตรวจสอบซอฟตแ์วรล์า่สดุที�มใีหบ้รกิารดว้ยตนเอง
ปฏบิตัดิงันี�กอ่นเริ�มตน้

ตรวจสอบวา่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเชื�อมตอ่อยูก่บัเครอืขา่ย 
ตรวจสอบวา่ไฟแสดง NETWORK สวา่งขึ�นเป็นสขีาว
ตรวจสอบวา่ [UPDATE] บนหนา้จอดบัลง  
หาก [UPDATE] สวา่งอยูบ่นหนา้จอ แสดงวา่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นตรวจพบซอฟตแ์วรล์า่สดุแลว้ และทา่นจะไม่
สามารถดําเนนิการขั �นตอนตอ่ไปนี�ได ้เริ�มการอพัเดทซอฟตแ์วร์

ใชร้โีมทคอนโทรลดําเนนิการตามขั �นตอนดา้นลา่งนี�

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

กดปุ่ ม OPTIONS1

กดปุ่ ม /  ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [SYSTEM] จากน ั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)2

กดปุ่ ม /  ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [UPDATE] จากน ั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)3

กดปุ่ ม /  ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [VIA NW] จากน ั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)4

กดปุ่ ม /  ซํ �า ๆ เพื�อเลอืก [CHECK] จากน ั�นกดปุ่ ม  (ป้อน)

ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นเริ�มการคน้หาหากมซีอฟตแ์วรล์า่สดุใหบ้รกิาร*
หากตอ้งการออกจากเมนูตวัเลอืก ใหก้ดปุ่ ม OPTIONS

5

ตรวจสอบ [UPDATE] บนหนา้จอดงันี�

ดบั: ซอฟตแ์วรข์องระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นนี�เป็นเวอรช์ั�นลา่สดุ
สวา่ง: มซีอฟตแ์วรล์า่สดุใหบ้รกิาร
หากทา่นตั �งคา่ฟังกช์ั�นซึ�งอพัเดทซอฟตแ์วรข์องระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นโดยอตัโนมตัเิพื�อใหเ้ปิดใชง้านดว้ย
SongPal ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะอพัเดทซอฟตแ์วรใ์นขณะที�ทา่นไมใ่ชร้ะบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายใน
บา้น เชน่ เวลาเที�ยงคนืหรอืเมื�อระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นอยูใ่นโหมดพรอ้มใชง้าน
เมื�อทา่นอพัเดทซอฟตแ์วรท์นัท ีใหอ้พัเดทดว้ยตนเอง
สําหรับวธิกีารอพัเดทดว้ยตนเอง โปรดด ู“การอพัเดทวธิทีี� 2: การอพัเดทดว้ยตนเองผา่นอนิเตอรเ์น็ต”
เมื�อการอพัเดทเริ�มตน้ การเลน่จะหยดุลง และการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะยตุลิง

6

การตรวจสอบจะสิ�นสดุทนัท ีทั �งนี�อาจใชเ้วลานาน ขึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มเครอืขา่ย ในกรณีนี� ใหร้อประมาณ 1 นาที*
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คูม่อืชว่ยเหลอื
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การอพัเดทดว้ยตนเองผา่นแฟลชไดรฟ์ USB (เมื�อการอพัเดทผา่นเครอืขา่ยลม้เหลว)

หาก [NETWORK ERROR] หรอื [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] ปรากฏขึ�นบนหนา้จอ แสดงวา่การอพัเดทซอฟตแ์วรล์ม้
เหลว ในกรณีนี� ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะไมต่อบสนองตอ่การดําเนนิการใด ๆ และจะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นใด ๆได ้
ยกเวน้การใชง้านปุ่ ม  (เปิด/ปิด) ทําตามขั �นตอนดา้นลา่งเพื�อตรวจสอบสภาพของระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น จากนั�นให ้
ดําเนนิการอพัเดทซอฟตแ์วรใ์หเ้สร็จสมบรูณโ์ดยใชว้ธิกีารที�เหมาะสม

คาํแนะนํา
ระหวา่งการอพัเดท ขอ้มลูความคบืหนา้ของการอพัเดทจะปรากฏบนหนา้จอ และ [UPDATED] จะปรากฏบนหนา้จอเมื�อการอพัเดทเสร็จสมบรูณ์
หา้มปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในระหวา่งการอพัเดท

กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) เพื�อปิดระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้น จากน ั�นกดปุ่ มเพื�อเปิดระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใช้
ภายในบา้น

1

รอประมาณ 3 นาท ี(หรอืจนกวา่จะเชื�อมตอ่เครอืขา่ยไดแ้ลว้) จากน ั�นจงึตรวจสอบขอ้มลูบนหนา้จอ

เมื�อ [UPDATE] สวา่งขึ�นบนหนา้จอ: การอพัเดทยงัไมเ่สร็จสมบรูณ ์แมว้า่จะสามารถใชร้ะบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น
ไดต้ามปกต ิปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นอกีครั �ง จากนั�นดขูอ้มลูตอ่ไปนี�เพื�ออพัเดทซอฟตแ์วรใ์หเ้สร็จสมบรูณโ์ดยใช ้
แฟลชไดรฟ์ USB
การอพัเดทวธิทีี� 3: การอพัเดทดว้ยตนเองผา่นแฟลชไดรฟ์ USB

เมื�อ [NETWORK ERROR] หรอื [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] ปรากฏบนหนา้จอ (สถานะเดยีวกบัตอนกอ่น
ที�จะเปิดระบบเครื�องเสยีงสาํหรบัใชภ้ายในบา้นอกีคร ั�ง): การอพัเดทลม้เหลว และไมส่ามารถใชง้านระบบเครื�องเสยีงสําหรับ
ใชภ้ายในบา้นได ้ทําตามขั �นตอนตอ่ไปเพื�ออพัเดทโดยใชแ้ฟลชไดรฟ์ USB
ขั �นตอนการอพัเดทจะแตกตา่งจาก “การอพัเดทวธิทีี� 3” โดยใหทํ้าตามขั �นตอนตอ่ไปนี� ในกรณีนี�จะไมส่ามารถดําเนนิการอพัเดท
ผา่นเครอืขา่ยได ้

2

หาก [NETWORK ERROR] หรอื [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] ปรากฏขึ�นบนหนา้จอ ใหท้าํตามข ั�นตอน
ดา้นลา่งเพื�ออพัเดท

3

ดาวนโ์หลดไฟลอ์พัเดทจากเว็บไซตด์า้นลา่ง จากนั�นบนัทกึไฟลล์งในแฟลชไดรฟ์ USB
สําหรับลกูคา้ในละตนิอเมรกิา:
http://esupport.sony.com/LA
สําหรับลกูคา้ในยโุรปและรัสเซยี:
http://www.sony.eu/support
สําหรับลกูคา้ในประเทศ/พื�นที�อื�น ๆ:
http://www.sony-asia.com/section/support

1.

ปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นอกีครั �ง
หลงัจากปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นแลว้ ใหทํ้าตามขั �นตอนตอ่ไปนี�ใหแ้ลว้เสร็จจนกวา่จะเปิดเครื�องอกีครั �ง
ภายใน 3 นาที

2.

เชื�อมตอ่แฟลชไดรฟ์ USB เขา้กบัพอรต์  (USB) บนระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น3.
เปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้น
ขอ้มลูความคบืหนา้ของการอพัเดทจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอ และการอพัเดทจะเริ�มโดยอตัโนมตัิ
[UPDATED] ปรากฏบนหนา้จอ และระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะเขา้สูโ่หมดพรอ้มใชง้านหรอืโหมดพรอ้มใชง้าน
BLUETOOTH/เครอืขา่ยโดยอตัโนมตัเิมื�อการอพัเดทเสร็จสมบรูณ ์เมื�อทา่นเปิดระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในครั�ง
แรกหลงัจากที�อพัเดท [UPDATED] จะปรากฏขึ�นบนหนา้จอ

4.
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หมายเหตุ
เมื�อทา่นอพัเดทโดยใชแ้ฟลชไดรฟ์ USB ทา่นจะไมส่ามารถหยดุการอพัเดทได ้ถา้แฟลชไดรฟ์ USB ถกูถอดออก หรอืมกีารถอดปลั�กระบบเครื�อง
เสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในระหวา่งที�มกีารอพัเดท ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นจะเกดิความบกพรอ่ง

โดยปกตกิารอพัเดทจะใชเ้วลา 3 ถงึ 10 นาที

หา้มใชง้านระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นในระหวา่งการอพัเดท นอกจากนี� ควรตอ่ระบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกบัแหลง่จา่ยไฟ
และเครอืขา่ยตลอดเวลาที�ทําการอพัเดท

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื
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ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบัซอฟตแ์วร ์

ขณะใชร้ะบบเครื�องเสยีงสําหรับใชภ้ายในบา้นกบัเครอืขา่ยไรส้าย [UPDATE] จะสวา่งขึ�นบนหนา้จอเมื�อพบซอฟตแ์วรเ์วอรช์ั�นใหม่
สําหรับชว่งเวลาในการคน้หาอตัโนมตัหิรอืวธิกีารอพัเดทดว้ยตนเอง โปรดด ู“การคน้หาซอฟตแ์วรล์า่สดุผา่นการเชื�อมตอ่เครอืขา่ย”
สําหรับซอฟตแ์วรเ์วอรช์ั�นลา่สดุ โปรดดรูายละเอยีดจาก URL ดา้นลา่ง
http://rd1.sony.net/help/has/sl/16/

4-694-845-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation
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