
คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ใชง้านคูม่อืชว่ยเหลอืนี�หากทา่นมขีอ้สงสยัเกี�ยวกบัวธิกีารใชง้านระบบลําโพง

เริ�มตน้ใชง้าน

เกี�ยวกบัคูม่อืตา่งๆ ของระบบลําโพง

ระบบลําโพงสามารถทําอะไรไดบ้า้ง

คําอธบิายชิ�นสว่นและการควบคมุ

Bar Speaker

รโีมทคอนโทรล

การใชเ้มนูหลกั

การตั �งคา่

การตดิตั �งระบบลําโพง

การตดิตั �ง Bar Speaker

การตดิตั �ง Bar Speaker บนผนัง

การเชื�อมตอ่กบัทวีี
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การเชื�อมตอ่กบัทวีทีี�รองรับ ARC/eARC

การเชื�อมตอ่ทวีทีี�ไมร่องรับ ARC/eARC

เมื�อทวีขีองทา่นมชีอ่งเสยีบ S-CENTER SPEAKER IN

การเชื�อมตอ่อปุกรณ ์AV

การเชื�อมตอ่อปุกรณ ์AV ที�รองรับรปูแบบภาพ 2K/4K

การเชื�อมตอ่อปุกรณ ์AV ที�รองรับรปูแบบภาพ 8K

การเชื�อมตอ่กบัเตา้เสยีบ AC

การดําเนนิการตั �งคา่เริ�มตน้

การเชื�อมตอ่ลําโพงเสรมิ

การเชื�อมตอ่ลําโพงเสรมิดว้ยการเชื�อมตอ่แบบแมนนวล

หากการสง่สญัญาณแบบไรส้ายไมเ่สถยีร

เมื�อรโีมทคอนโทรลของทวีไีมทํ่างาน

การรับชมภาพ

การรับชมทวีี

การเลน่อปุกรณ ์AV ที�เชื�อมตอ่

การฟังเพลง/เสยีง

การรับฟังเสยีงทวี ีSony ดว้ยฟังกช์ั�น BLUETOOTH®

การเชื�อมตอ่ทวีดีว้ยฟังกช์ั�น BLUETOOTH สามารถทําอะไรไดบ้า้ง

การรับฟังเสยีงทวีโีดยการเชื�อมตอ่ระบบลําโพงและทวีแีบบไรส้าย

การฟังเสยีงของทวีทีี�จับคูแ่ลว้

การฟังเพลง/เสยีงโดยใชฟั้งกช์ั�น BLUETOOTH

การฟังเพลงโดยการจับคูอ่ปุกรณเ์คลื�อนที�ที�เชื�อมตอ่เป็นครั �งแรก

การฟังเพลงจากอปุกรณท์ี�จับคูแ่ลว้

การฟังเพลงจากอปุกรณ ์USB

การฟังอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ยสายสญัญาณเสยีงอนาล็อก

การฟังเสยีงของทวีหีรอือปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่โดยใชห้ฟัูง

การฟังเสยีงโดยการจับคูก่บัหฟัูง

การฟังเสยีงจากหฟัูงที�จับคูแ่ลว้

เกี�ยวกบัการเชื�อมตอ่หฟัูง
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การรับฟังเพลงดว้ยการเชื�อมตอ่เขา้กบัเครอืขา่ย

การเชื�อมตอ่ระบบลําโพงกบัเครอืขา่ยสามารถทําอะไรไดบ้า้ง

การเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยแบบไรส้าย

การตั �งคา่การเชื�อมตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายบนเมนูหลกั

การตั �งคา่การเชื�อมตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใช ้Sony | Music Center

การตั �งคา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi โดยใชอ้ปุกรณ ์iOS

การเลน่เพลงจาก Amazon Music

เงื�อนไข: ทําการตั �งคา่เริ�มตน้สําหรับ Alexa ดว้ย Sony | Music Center

รปูแบบเสยีงที�สามารถใชก้บัการเลน่ดว้ยโปรโตคอลการแคสตเ์สยีงได ้

การเลน่เพลงดว้ยแอพ Amazon Music

การใชง้านระบบลําโพงดว้ยการพดูคําสั�งกบัอปุกรณท์ี�ตดิตั �ง Alexa ในตวั

การเลน่เพลงดว้ยแอพ TIDAL

การเลน่เพลงจากบรกิารสตรมีมิ�งอื�นๆ

เงื�อนไข: ทําการตั �งคา่เริ�มตน้สําหรับ Chromecast built-in

การเลน่เพลงดว้ยแอพที�รองรับบรกิารสตรมีมิ�งอื�นๆ

การใช ้Spotify

การใช ้AirPlay

การใช ้Sony | Music Center

การฟังเพลงบนคอมพวิเตอรข์องทา่นผา่นทางเครอืขา่ยในบา้น

การปรับระดบัเสยีงและคณุภาพของเสยีง

การปรับระดบัเสยีง

การเพลดิเพลนิไปกบัประสบการณเ์สยีงโอบลอ้มแบบรอบทศิทาง (IMMERSIVE AE)

การตั �งคา่เอฟเฟกตเ์สยีงใหเ้หมาะกบัแหลง่สญัญาณเสยีง (โหมดเสยีง)

การทําใหเ้สยีงพดูชดัเจนยิ�งขึ�น (VOICE)

การเพลดิเพลนิกบัเสยีงคมชดัที�ระดบัเสยีงตํ�าในเวลากลางคนื (NIGHT)

การปรับความเหลื�อมระหวา่งภาพและเสยีง

เมื�อกําลงัดทูวีี

เมื�อรับชมจากอปุกรณอ์ื�น

การเพลดิเพลนิกบัเสยีงที�ถา่ยทอดสญัญาณแบบมลัตเิพล็กซ ์(AUDIO)
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การปรับระดบัเสยีงการสนทนาในขณะที�เลน่เนื�อหา DTS:X

เมื�อกําลงัดทูวีี

เมื�อเลน่เนื�อหาบนอปุกรณ ์AV

การใชร้ะบบลําโพงโดยการเชื�อมตอ่กบัการทํางานของทวีี

การใชง้านระบบลําโพงโดยการเชื�อมตอ่กบัการทํางานของทวี ี(ฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI)

การใชง้านระบบลําโพงโดยการเชื�อมตอ่กบัทวีทีี�รองรับฟังกช์ั�น “BRAVIA” Sync

การเปลี�ยนการตั �งคา่

การปรับความสวา่งของจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้และไฟแสดง (DIMMER)

การประหยดัพลงังานดว้ยโหมดพรอ้มใชง้าน

การดําเนนิการ Easy Setup

การดําเนนิการตั �งคา่ขั �นสงู

การใชเ้มนู [Advanced Settings]

[Speaker Settings]

[Audio Settings]

[HDMI Settings]

[Bluetooth Settings]

[System Settings]

[Network Settings]

[Resetting]

[Software Update]

การอพัเดทซอฟตแ์วร์

การแกไ้ขปัญหา

การแกไ้ขปัญหา

เปิด/ปิด

เปิดระบบลําโพงไมต่ดิ

ระบบลําโพงไมเ่ปิดแมว้า่จะเปิดทวีแีลว้

ระบบลําโพงปิดเมื�อปิดทวีี

ระบบลําโพงไมปิ่ดแมว้า่จะปิดทวีแีลว้

ไมส่ามารถปิดระบบลําโพงได ้
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ภาพ

ไมม่ภีาพหรอืภาพที�สง่สญัญาณออกมาผดิปกติ

ภาพบนหนา้จอทวีผีดิเพี�ยน

เนื�อหา 3D จากชอ่งเสยีบ HDMI IN 1/HDMI IN 2 ไมป่รากฏบนหนา้จอทวีี

สญัญาณภาพความละเอยีดสงู (4K/60p 4:4:4, 4:2:2 และ 4K/60p 4:2:0 10 บติ ฯลฯ) จากชอ่งเสยีบ HDMI IN 1/HDMI IN 2 ไมป่รากฏบนหนา้
จอทวีี

ภาพไมป่รากฏเต็มจอทวีี

ภาพและเสยีงของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่เขา้กบัระบบลําโพงไมส่ง่ออกมาจากทวีเีมื�อระบบลําโพงปิดอยู่

เนื�อหา HDR ไมส่ามารถแสดงเป็นภาพแบบ HDR (high-dynamic range) ได ้

เสยีง

ระบบลําโพงไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัทวีดีว้ยฟังกช์ั�น BLUETOOTH

เสยีงทวีไีมด่งัออกจากระบบลําโพง

ภาพและเสยีงของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่เขา้กบัระบบลําโพงไมส่ง่ออกมาจากทวีเีมื�อระบบลําโพงปิดอยู่

เสยีงจะออกจากทั �งระบบลําโพงและทวีี

เสยีงถกูรบกวนขณะรับชมรายการทวีหีรอืเนื�อหาบน Blu-ray Disc ฯลฯ

เสยีงของทวีจีากระบบลําโพงลา่ชา้กวา่ภาพ

ไมม่เีสยีงหรอืไดย้นิเสยีงระดบัเบามากจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัระบบลําโพง

ไมส่ามารถใชเ้อฟเฟกตร์อบทศิทาง

ไมม่เีสยีงออกจากลําโพงหลงัเสรมิ/ลําโพงเสยีงทุม้

ไมม่เีสยีงออกจากลําโพงบางตวั

Sound Field Optimization

Sound Field Optimization ขดัขอ้ง

การเชื�อมตอ่อปุกรณ ์USB

ไมรู่จั้กอปุกรณ ์USB

การเชื�อมตอ่อปุกรณเ์คลื�อนที�

ไมส่ามารถทําการจับคูไ่ด ้

การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไมเ่สร็จสมบรูณ์

เสยีงของอปุกรณเ์คลื�อนที� BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่อยูไ่มอ่อกจากระบบลําโพง

การเชื�อมตอ่หฟัูงดว้ยฟังกช์ั�น BLUETOOTH

ไมส่ามารถทําการจับคูไ่ด ้
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การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไมเ่สร็จสมบรูณ์

ไมม่เีสยีงออกจากหฟัูง BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่อยู่

การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัหฟัูงจะถกูตดัการเชื�อมตอ่

การเชื�อมตอ่ LAN ไรส้าย

ระบบลําโพงไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยไดห้รอืการเชื�อมตอ่เครอืขา่ยไมเ่สถยีร

เราทเ์ตอร ์LAN ไรส้ายที�ทา่นตอ้งการไมแ่สดงอยูใ่นรายชื�อของเครอืขา่ยไรส้าย

การเชื�อมตอ่อนิเตอรเ์น็ต

ทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่ระบบลําโพงเขา้กบัอนิเตอรเ์น็ตได ้

รโีมทคอนโทรล

รโีมทคอนโทรลของระบบลําโพงนี�ไมทํ่างาน

รโีมทคอนโทรลของทวีไีมทํ่างาน

ลําโพงเสรมิ

ไมม่เีสยีงหรอืไดย้นิเสยีงระดบัเบามากจากลําโพงเสรมิ

เสยีงสะดดุหรอืมคีลื�นรบกวน

อื�นๆ

ฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI ทํางานไมถ่กูตอ้ง

[PRTCT] จะกะพรบิอยูบ่นจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้เป็นเวลา 5 วนิาท ีและระบบลําโพงจะปิดลง

[PRTCT], [PUSH], ชื�อลําโพง ([SUB], [RL] หรอื [RR]) และ [POWER] จะกะพรบิสลบักนับนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

[HIGH], [TEMP] และ [ERROR] จะปรากฏสลบักนัครั �งละ 2 วนิาท ีในจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้ [STANDBY] จะปรากฏในจอแสดงผลที�แผง
ดา้นหนา้ จากนั�น ระบบลําโพงจะปิด

[BT TX] จะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

เซน็เซอรข์องทวีทํีางานไมถ่กูตอ้ง

ฟังกช์ั�นไรส้าย (LAN ไรส้าย, ฟังกช์ั�น BLUETOOTH หรอืลําโพงเสยีงทุม้เสรมิ/ลําโพงหลงั) ไมเ่สถยีร

เครื�องเลน่เพลงที�ทา่นไมคุ่น้เคย

ไมส่ามารถปิดระบบลําโพงหรอืไมส่ามารถใชง้าน [Advanced Settings]ได/้เมื�อกดปุ่ มเปิด/ปิด [.DEMO] จะปรากฏขึ�นในจอแสดงผลที�แผงดา้น
หนา้และจะไมส่ามารถปิดระบบลําโพงได ้

Spotify ไมส่ามารถเลน่โดยใชปุ้่ ม MUSIC SERVICE หรอืไมส่ามารถเลน่ดว้ยวธิกีารเลน่ปกตไิด ้

ระบบลําโพงจะปิดแลว้เปิดใหม่

การรเีซต็ระบบลําโพง

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ

ประเภทไฟลเ์สยีงที�สามารถเลน่ได ้
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รปูแบบเสยีงสญัญาณเขา้ที�รองรับ

รปูแบบภาพ HDMI ที�รองรับ

เกี�ยวกบัการสื�อสาร BLUETOOTH

ลขิสทิธิ�และเครื�องหมายการคา้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เกี�ยวกบัคูม่อืตา่งๆ ของระบบลาํโพง

ขอ้มลูตา่งๆ จะประกอบอยูใ่นคูม่อืแตล่ะเลม่ดงัที�แสดงอยูด่า้นลา่งนี�

คูม่อืเร ิ�มตน้ใชง้าน

แนะนําขั �นตอนเบื�องตน้เกี�ยวกบัการตดิตั �งและการเชื�อมตอ่สําหรับใชง้านระบบลําโพงและการทํางานตา่งๆ ไปจนถงึขั �นตอนการเลน่เพลง

คูม่อืการใชง้าน

อธบิายการทํางานพื�นฐาน

การเชื�อมตอ่กบัทวีหีรอือปุกรณอ์ื�นๆ
การเลน่เพลง/เสยีงของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ยสาย HDMI หรอืฟังกช์ั�น BLUETOOTH
การปรับตั �งเสยีง ฯลฯ

คูม่อืชว่ยเหลอื (คูม่อืบนเว็บไซต)์ (เอกสารนี�)

ใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัการทํางานทั �งหมด รวมถงึการใชง้านขั �นสงู

การเลน่เพลง/เสยีงดว้ยฟังกช์ั�นเครอืขา่ย
รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการเมนู ฯลฯ

คาํแนะนํา
คําแนะนําในคูม่อืเหลา่นี�จะอธบิายการทํางานตา่งๆ ที�ใชปุ้่ มควบคมุบนรโีมทคอนโทรล 
ทา่นสามารถใชปุ้่ มบน Bar Speaker ได ้หากปุ่ มดงักลา่วมชีื�อเดยีวกนัหรอืคลา้ยกนักบัชื�อบนปุ่ มรโีมทคอนโทรล

ตวัอกัษรในวงเล็บ [ ] จะปรากฏบนหนา้จอทวีหีรอืจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

ในภาพประกอบจะไมแ่สดงรายละเอยีด
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ระบบลาํโพงสามารถทาํอะไรไดบ้า้ง

ระบบลําโพงนี�รองรับรปูแบบเสยีงแบบ Object-based เชน่ Dolby Atmos และ DTS:X รวมทั �งรปูแบบภาพ HDR เชน่ HDR10, HLG,
และ Dolby Vision

 เราทเ์ตอร ์LAN ไรส้าย
 อนิเตอรเ์น็ต
 ลาํโพงหลงัเสรมิ
 ลาํโพงเสยีงทุม้เสรมิ

 ทวีี
ทา่นสามารถรับฟังเสยีงของทวีกีบัระบบลําโพงดว้ยการเชื�อมตอ่ระบบลําโพงและทวีดีว้ยสาย HDMI หรอืฟังกช์ั�น BLUETOOTH ได ้
การรับชมทวีี
การเชื�อมตอ่ทวีดีว้ยฟังกช์ั�น BLUETOOTH สามารถทําอะไรไดบ้า้ง

 เครื�องเลน่ Blu-ray Disc™, กลอ่งทวีดีจิติอล, เกมคอนโซล ฯลฯ
ทา่นสามารถรับฟังเสยีงของอปุกรณ ์AV กบัระบบลําโพงดว้ยการเชื�อมตอ่ระบบลําโพงและอปุกรณ์ AV ดว้ยสาย HDMI ได ้
การเลน่อปุกรณ ์AV ที�เชื�อมตอ่

อปุกรณ ์  USB
ทา่นสามารถเลน่ไฟลเ์พลงที�จัดเก็บอยูบ่นอปุกรณ ์USB กบัระบบลําโพงดว้ยการเชื�อมตอ่อปุกรณ ์USB เขา้กบัพอรต์  (USB) ของ
ระบบลําโพงได ้
การฟังเพลงจากอปุกรณ ์USB

 อปุกรณเ์คลื�อนที�
ทา่นสามารถฟังเสยีงของอปุกรณเ์คลื�อนที�หรอือปุกรณเ์สยีงแบบพกพากบัระบบลําโพงโดยการเชื�อมตอ่ระบบลําโพงและอปุกรณ์
เคลื�อนที�ดว้ยฟังกช์ั�น BLUETOOTH หรอืโดยการเชื�อมตอ่ระบบลําโพงและอปุกรณเ์สยีงแบบพกพาดว้ยสายสญัญาณเสยีงอนาล็อก
การฟังเพลงโดยการจับคูอ่ปุกรณเ์คลื�อนที�ที�เชื�อมตอ่เป็นครั �งแรก
การฟังอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ยสายสญัญาณเสยีงอนาล็อก

 หฟูงั

� � �10



ทา่นสามารถฟังเสยีงของทวีหีรอือปุกรณ ์AV ที�เชื�อมตอ่จากหฟัูงโดยการเชื�อมตอ่ระบบลําโพงและหฟัูงดว้ยฟังกช์ั�น BLUETOOTH
การฟังเสยีงโดยการจับคูก่บัหฟัูง

 เครอืขา่ย
ทา่นสามารถสตรมีมิ�งการเลน่เนื�อหาเพลงหรอืเลน่ไฟลเ์พลงหรอืเลน่ไฟลเ์พลงที�จัดเก็บบน PC ของทา่นกบัระบบลําโพงไดโ้ดยการ
เชื�อมตอ่ระบบลําโพงเขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกนักบัเครอืขา่ยของสมารท์โฟน แท็บเล็ต หรอือปุกรณ์ iOS
การเชื�อมตอ่ระบบลําโพงกบัเครอืขา่ยสามารถทําอะไรไดบ้า้ง

 ลาํโพงเสรมิ
สําหรับการทํางานของลําโพงหลงัเสรมิและลําโพงเสยีงทุม้ โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของลําโพงนั�น
สําหรับลําโพงเสรมิและลําโพงเสยีงทุม้ที�รองรับ โปรดตรวจสอบบนเว็บไซตข์อง Sony

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

Bar Speaker

ดา้นหนา้

ดา้นหลงั

ปุ่ ม  (เปิด/ปิด)
เปิดระบบลําโพงหรอืตั �งคา่ใหอ้ยูใ่นโหมดพรอ้มใชง้าน

1.

ปุ่ ม  (เลอืกสญัญาณเขา้)
เลอืกสญัญาณเขา้สําหรับเลน่บนระบบลําโพง

2.

ปุ่ ม BLUETOOTH3.

ปุ่ ม  (MUSIC SERVICE)
หากทา่นเลน่เพลงบน Spotify ผา่นระบบลําโพงไวก้อ่นหนา้นี� ทา่นจะสามารถเลน่ตอ่ไดโ้ดยการกดปุ่ มนี�
อาจไมม่ปีุ่ มนี�ในบางประเทศ/ภมูภิาค

4.

ปุ่ ม +/– (ระดบัเสยีง)5.

ลาํโพงดา้นบน
สง่สญัญาณเสยีงขึ�นดา้นบน

หมายเหตุ
หา้มวางสิ�งของใดๆ ที�ลําโพงดา้นบน หรอืสมัผัสลําโพงดา้นบนอยา่งระมดัระวงั

6.

ไฟแสดง BLUETOOTH

กะพรบิเร็วๆ เป็นสนํี�าเงนิ: ระหวา่งสถานะเตรยีมพรอ้มการจับคู่
กะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ: กําลงัทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
ตดิสวา่งเป็นสนํี�าเงนิ: การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เสร็จสมบรูณ์

7.

จอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้8.

เซ็นเซอรร์โีมทคอนโทรล
เล็งรโีมทคอนโทรลไปที�เซน็เซอรร์โีมทคอนโทรลเพื�อใชง้านระบบลําโพง

9.

12



หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมื�อทวีขีองทา่นมชีอ่งเสยีบ S-CENTER SPEAKER IN

การเชื�อมตอ่อปุกรณ ์AV ที�รองรับรปูแบบภาพ 2K/4K
การเชื�อมตอ่อปุกรณ ์AV ที�รองรับรปูแบบภาพ 8K

IR-Repeater
สง่สญัญาณรโีมทของรโีมทคอนโทรลของทวีไีปยงัทวีี

1.

ชอ่งเสยีบ S-CENTER OUT2.

พอรต์  (USB)3.

ชอ่งเสยีบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC))
เชื�อมตอ่ทวีทีี�มชีอ่งเสยีบสญัญาณเขา้ HDMI ดว้ยสาย HDMI ระบบลําโพงนี�รองรับ eARC และ ARC ARC เป็นฟังกช์ั�นที�จะสง่
สญัญาณเสยีงของทวีจีากชอ่งเสยีบ HDMI ของทวีไีปยงัอปุกรณ ์AV เชน่ ระบบลําโพง eARC เป็นนามสกลุของ ARC ซึ�งชว่ยให ้
สามารถสง่สญัญาณของเนื�อหาแบบกําหนดเสยีงตามตําแหน่งวตัถ ุและเนื�อหา LPCM แบบหลายชอ่งสญัญาณซึ�งไมส่ามารถสง่ผา่น
ดว้ย ARC ได ้

4.

ชอ่งเสยีบ HDMI IN 15.

ชอ่งเสยีบ HDMI IN 26.

เตา้รบั AC7.

ชอ่งเสยีบ TV IN (OPT)8.

ชอ่งเสยีบ ANALOG IN9.

13
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

รโีมทคอนโทรล

 (เปิด/ปิด)
เปิดระบบลําโพงหรอืตั �งคา่ใหอ้ยูใ่นโหมดพรอ้มใชง้าน
ปุ่ ม  (MUSIC SERVICE)
หากทา่นเลน่เพลงบน Spotify ผา่นระบบลําโพงไวก้อ่นหนา้นี� ทา่นจะสามารถเลน่ตอ่ไดโ้ดยการกดปุ่ มนี�
อาจไมม่ปีุ่ มนี�ในบางประเทศ/ภมูภิาค
BLUETOOTH
TV
HDMI1
HDMI2
USB
ANALOG

1.

AUTO SOUND
CINEMA
MUSIC
STANDARD
VOICE
IMMERSIVE AE
NIGHT

2.

15



เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแบตเตอรี�สาํหรบัรโีมทคอนโทรล

เมื�อระบบลําโพงไมต่อบสนองตอ่การสั�งงานดว้ยรโีมทคอนโทรล ใหเ้ปลี�ยนแบตเตอรี�ทั �งสองกอ้นดว้ยแบตเตอรี�กอ้นใหม่
ใหเ้ปลี�ยนแบตเตอรี�ใหมโ่ดยใชแ้บตเตอรี�แมงกานสี R03 (ขนาด AAA)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเพลดิเพลนิไปกบัประสบการณเ์สยีงโอบลอ้มแบบรอบทศิทาง (IMMERSIVE AE)

การตั �งคา่เอฟเฟกตเ์สยีงใหเ้หมาะกบัแหลง่สญัญาณเสยีง (โหมดเสยีง)
การทําใหเ้สยีงพดูชดัเจนยิ�งขึ�น (VOICE)

การเพลดิเพลนิกบัเสยีงคมชดัที�ระดบัเสยีงตํ�าในเวลากลางคนื (NIGHT)

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

DIMMER
DISPLAY
แสดงขอ้มลูการเลน่บนหนา้จอทวีี
ขอ้มลูการเลน่จะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้สําหรับสญัญาณเขา้ทวีี

3.

 (ขึ�น)/  (ลง)/  (ซา้ย)/  (ขวา)
 (ป้อน)

BACK
OPTIONS
แสดงเมนูตวัเลอืกบนหนา้จอทวีี
เมนูตวัเลอืกจะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้สําหรับสญัญาณเขา้ทวีี
HOME

4.

REAR  (ระดบัเสยีงของลาํโพงหลงั) +/–
ปรับระดบัเสยีงของลําโพงหลงัเสรมิเมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงเขา้ดว้ยกนั

 (ระดบัเสยีง) +(*)/–
ปรับระดบัเสยีง
SW  (ระดบัเสยีงของลาํโพงเสยีงทุม้) +/–
ปรับระดบัเสยีงของลําโพงเสยีงทุม้ในตวัหรอืลําโพงเสยีงทุม้เสรมิเมื�อเชื�อมตอ่

 (ปิดเสยีง)
ปิดเสยีงชั�วคราว

5.

TV/AUDIO SYSTEM
สลบัสญัญาณออกสําหรับเสยีงทวีทีี�เชื�อมตอ่ระหวา่งทวีแีละระบบลําโพง

หมายเหตุ
ปุ่ มนี�จะทํางานในสภาวะตอ่ไปนี�

ทวีทีี�เชื�อมตอ่รองรับฟังกช์ั�นควบคมุเสยีงของระบบ
ฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI ของระบบลําโพงถกูตั �งคา่เป็น

6.

ปุ่ มควบคมุการเลน่
 (กอ่นหนา้)/  (ถดัไป)

เลอืกแทร็คหรอืไฟลก์อ่นหนา้/ถดัไป
การกดคา้งไวจ้ะเป็นการเลื�อนการคน้หายอ้นกลบัหรอืไปขา้งหนา้ (เลื�อนยอ้นกลบั/เลื�อนไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็ว) ระหวา่งการเลน่

 (เลน่/หยดุช ั�วคราว)(*)
เริ�มเลน่ หยดุเลน่ชั�วคราว หรอืเริ�มเลน่ใหมอ่กีครั �ง (เลน่ตอ่)

7.

AUDIO(*)8.

ปุ่ ม AUDIO,  (เลน่/หยดุชั�วคราว) และ  (ระดบัเสยีง) + จะมจีดุนูนอยูบ่นปุ่ ม ใหใ้ชจ้ดุนูนนี�เป็นตวัควบคมุระหวา่งการใชง้าน*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การใชเ้มนหูลกั

ทา่นสามารถแสดงเมนูหลกับนหนา้จอทวีดีว้ยการเชื�อมตอ่ระบบลําโพงเขา้กบัทวีผีา่นทางสาย HDMI

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

1

กด  (ขึ�น)/  (ซา้ย)/  (ขวา) เพื�อเลอืกหมวดหมูท่ ี�ทา่นตอ้งการ จากน ั�นกด  (ลง) หรอื  (ป้อน)

รายการตา่งๆ สําหรับหมวดหมูท่ี�เลอืกจะปรากฏขึ�นใตร้ายชื�อหมวดหมูบ่นหนา้จอทวีี

 [Watch]: เลอืกสญัญาณเขา้ของทวีหีรอือปุกรณ ์AV ที�เชื�อมตอ่อยูก่บัระบบลําโพง
 [Listen]: เลอืกสญัญาณเขา้ของอปุกรณเ์สยีงที�เชื�อมตอ่อยูก่บัระบบลําโพงหรอืบรกิารเพลงสําหรับเลน่ในระบบลําโพง

 [Setup]: ดําเนนิการตั �งคา่เริ�มตน้พื�นฐานโดยใช ้[Easy Setup] หรอืการตั �งคา่ขั �นสงูตา่งๆ ของระบบลําโพง

2

กด  (ขึ�น)/  (ลง)/  (ซา้ย)/  (ขวา) เพื�อเลอืกรายการที�ทา่นตอ้งการ จากน ั�นกด  (ป้อน)

สญัญาณเขา้ที�เลอืกหรอืหนา้จอการตั �งคา่จะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี
การยอ้นกลบัไปที�หนา้จอกอ่นหนา้นี� ใหก้ด BACK

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การตดิต ั�ง Bar Speaker

ตดิตั �ง Bar Speaker ในตําแหน่งเดยีวกบัทวีขีองทา่น สามารถตดิตั �ง Bar Speaker บนชั �นวาง เชน่ ขาตั �งทวี ีหรอืตดิตั �งบนผนัง

การตดิต ั�งบนช ั�นวาง/ขาต ั�ง
ตดิตั �ง Bar Speaker ในบรเิวณพื�นที�วา่งดา้นหนา้ทวีี

การตดิต ั�งบนผนงั
ตดิตั �ง Bar Speaker บนผนังใตท้วีี

การต ั�งคา่ลาํโพงเสยีงทุม้เสรมิและ/หรอืลาํโพงหลงั
ทําการตั �งคา่ระบบลําโพงใหเ้สร็จสิ�นโดยปฏบิตัติามคูม่อืเริ�มตน้ใชง้าน จากนั�นเชื�อมตอ่ลําโพงเสรมิเขา้กบัระบบลําโพงโดยอา้งองิจาก
คูม่อืการใชง้านที�ใหม้ากบัลําโพงเสรมิ
หากไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงเสรมิเขา้กบัระบบลําโพงได ้การรเีซต็ระบบลําโพงอาจสามารถแกไ้ขปัญหานี�ได ้สําหรับรายละเอยีด โปรด
ด ู“การรเีซต็ระบบลําโพง”
เมื�อเสยีงจากลําโพงเสรมิสะดดุ ใหป้รับโดยการเปลี�ยนตําแหน่งการตดิตั �งหรอืการตั �งคา่ สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู“ ไมม่เีสยีงออกจาก
ลําโพงหลงัเสรมิ/ลําโพงเสยีงทุม้ ”
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หมายเหตุ

กอ่นเชื�อมตอ่ระบบลําโพง ใหถ้อดสายไฟ AC ของทวีแีละอปุกรณ ์AV ออกจากเตา้รับ AC เชื�อมตอ่ใหมห่ลงัจากที�เชื�อมตอ่ระบบลําโพงเขา้กบัทวีี
และอปุกรณ ์AV

หา้มวางวตัถโุลหะไวใ้กลก้บัระบบลําโพง ฟังกช์ั�นไรส้ายอาจไมเ่สถยีร

อยา่ปิดคลมุดา้นบนของลําโพง เพราะอาจรบกวนเสยีงที�ออกจากดา้นบนของลําโพงได ้

ที�ดา้นหลงัของลําโพงจะมรีรูะบายอากาศอยู ่ดงันั�น ใหว้างลําโพงใหห้า่งจากทวีหีรอืผนังประมาณ 10 มม. หรอืมากกวา่

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การตดิต ั�ง Bar Speaker บนผนงั

 Bar Speaker

หมายเหตุ
เตรยีมสกร ู(ไมไ่ดใ้หม้า) ที�เหมาะสมกบัวสัดแุละความมั�นคงของผนัง เพราะอาจทําใหผ้นังไดรั้บความเสยีหาย ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัวสัดขุองผนัง

ยดึสกรลูงในคานของผนังใหแ้น่น

แขวน Bar Speaker ในแนวนอนบนผนังที�มกีารเสรมิความแข็งแรง

ใหต้วัแทนจําหน่ายของ Sony หรอืผูรั้บเหมาที�ผา่นการรับรองทําการตดิตั �ง และใหค้วามสําคญัเป็นพเิศษกบัเรื�องความปลอดภยัระหวา่งการตดิตั �ง

Sony จะไมรั่บผดิชอบตอ่อบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที�เกดิจากการตดิตั �งที�ไมเ่หมาะสม ความมั�นคงของผนัง หรอืการตดิตั �งดว้ยสกรทูี�ไมเ่หมาะสม,
ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้

ตอ้งใชค้นสองคนขึ�นไปในการแขวน Bar Speaker เพื�อความปลอดภยั

เตรยีมสกรสูองตวั (ไมไ่ดใ้หม้า) ที�มขีนาดเหมาะสมกบัชอ่งบนขาแขวนผนงั (ใหม้า)

(a) 4 มม.
(b) มากกวา่ 30 มม.
 
ชอ่งบนขาแขวนผนัง

(c) 5.0 มม.
(d) 10 มม.

1

วดัความลกึของทวีที ี�ตดิต ั�ง (e) และหาระยะหา่งที�กาํหนดระหวา่งดา้นลา่งของทวีแีละดา้นบนของ Bar Speaker (f) ใน
ตารางดา้นลา่งนี�

2
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ตอ้งเวน้ระยะหา่งเพื�อใหแ้น่ใจวา่ทวีจีะไมร่บกวนการสง่สญัญาณเสยีงรอบทศิทางจาก Bar Speaker ไปยงัเพดาน

 ทวีี
 Bar Speaker

ความลกึของทวีที ี�ตดิต ั�ง (e) ระยะหา่งที�กาํหนดระหวา่งดา้นลา่งของทวีแีละดา้นบนของ Bar Speaker (f)

นอ้ยกวา่ 110 มม. 120 มม. หรอืมากกวา่

110 มม. หรอืมากกวา่ 200 มม. หรอืมากกวา่

จดัใหเ้สน้แนวต ั�งเหนอื “  เสน้ศนูยก์ลางของทวี”ี ที�พมิพล์งบน แผงยดึตดิผนงั (ใหม้า) ตรงกบัศนูยก์ลางของความ
กวา้งทวีขีองทา่น

 จดุกึ�งกลางของทวี ี
 แผงยดึตดิผนงั

3

จดัให ้“  เสน้บนสดุของ BAR SPEAKER” ที�พมิพอ์ยูบ่น แผงยดึตดิผนงั ตรงกบัดา้นลา่งของระยะหา่งที�กาํหนด
ระหวา่งดา้นลา่งของทวีแีละดา้นบนของ Bar Speaker (f) ที�วดัไดใ้นข ั�นตอนที� 2 จากน ั�น ใหต้ดิ แผงยดึตดิผนงั บนผนงั
โดยใชเ้ทปกาวที�มจีาํหนา่ยท ั�วไป ฯลฯ

4
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 แผงยดึตดิผนงั
 เทปกาว ฯลฯ

ยดึสกรทู ี�เตรยีมไวใ้นข ั�นตอนที� 1 ลงในตาํแหนง่เครื�องหมายสกรบูน “  เสน้สกร”ู ที�พมิพอ์ยูบ่น แผงยดึตดิผนงั
ใหแ้นน่

 สกรู
 เครื�องหมาย

(g) 387 มม.
(h) 2.0 มม. ถงึ 3.0 มม.

5

ถอด แผงยดึตดิผนงั6

แขวนขาแขวนผนงับนสกรทู ี�อยูบ่นผนงั7
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 ขาแขวนผนงั

ตดิต ั�ง Bar Speaker บนขาแขวนผนงั8

จดัใหต้าํแหนง่ของรสูกรทู ี�ดา้นลา่งของ Bar Speaker ตรงกบัชอ่งของขาแขวนผนงั จากน ั�นตดิต ั�ง Bar Speaker เขา้
กบัขาแขวนผนงัดว้ยการยดึสกร ู(ใหม้า) ใหแ้นน่

 ขาแขวนผนงั
 สกรู
 ดา้นลา่งของ Bar Speaker

9
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หมายเหตุ

เมื�อตดิ แผงยดึตดิผนัง บนผนัง ใหก้ดแผงยดึใหแ้น่น

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชข้าแขวนผนังที�ใหม้าเมื�อตดิตั �ง Bar Speaker บนผนัง หา้มตดิตั �ง Bar Speaker บนผนังโดยตรง อณุหภมูภิายในของ
Bar Speaker สงูขึ�นอยา่งมาก และอาจทําใหเ้กดิความเสยีหายหรอือาจทําใหเ้กดิการทํางานผดิพลาดได ้

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเชื�อมตอ่กบัทวีที ี�รองรบั ARC/eARC

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เสยีบขั �วตอ่อยา่งแน่นหนาแลว้

เปิดฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI ของทวี ีหากไมเ่ปิดใชง้านฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI บนทวี ีเสยีงของทวีจีะไมด่งัออกจากระบบลําโพง

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

เชื�อมตอ่ชอ่งเสยีบ HDMI IN ที�รองรบั ARC/eARC บนทวีแีละชอ่งเสยีบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) บนระบบลาํโพง
ดว้ยสาย HDMI (ใหม้า)

 สาย HDMI (ใหม้า)
 ทวีี

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเชื�อมตอ่ทวีที ี�ไมร่องรบั ARC/eARC

เชื�อมตอ่ชอ่งเสยีบ HDMI IN บนทวีแีละชอ่งเสยีบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) บนระบบลาํโพงดว้ยสาย HDMI (ให้
มา)

 สาย HDMI (ใหม้า)
 ทวีี

1

เชื�อมตอ่ชอ่งเสยีบสญัญาณออกแบบออพตคิอลบนทวีแีละชอ่งเสยีบ TV IN (OPT) บนระบบลาํโพงดว้ยสายภาพ
ดจิติอล (ไมไ่ดใ้หม้า)

2
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หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เสยีบขั �วตอ่อยา่งแน่นหนาแลว้

เสยีบปลั�กของสายภาพดจิติอลในทศิทางที�ถกูตอ้งโดยการตรวจสอบรปูรา่งของปลั�กขั �วตอ่บน Bar Speaker และทวี ีหากฝืนเสยีบปลั�กในทศิทาง
ที�ไมถ่กูตอ้ง อาจทําใหข้ั �วตอ่และปลั�กเสยีหายได ้

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

 ทวีี
 สายภาพดจิติอล (ไมไ่ดใ้หม้า)
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เมื�อทวีขีองทา่นมชีอ่งเสยีบ S-CENTER SPEAKER IN

ทา่นสามารถสง่สญัญาณเสยีงสว่นตรงกลางของระบบลําโพงจากทวีไีดโ้ดยการเชื�อมตอ่ทวีดีว้ยวธิกีารตอ่ไปนี�

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เสยีบขั �วตอ่อยา่งแน่นหนาแลว้

คาํแนะนํา
หากความยาวของสายโหมดลําโพงกลางของทวีไีมเ่พยีงพอ ใหใ้ชส้ายมนิสิเตอรโิอที�มจํีาหน่ายทั�วไป

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

�

เชื�อมตอ่ระบบลาํโพงและทวีดีว้ยสาย HDMI (ใหม้า)1

เชื�อมตอ่ชอ่งเสยีบ S-CENTER SPEAKER IN บนทวีแีละชอ่งเสยีบ S-CENTER OUT บนระบบลาํโพงดว้ยสายโหมด
ลาํโพงกลางของทวี ี(ใหม้า)

 สายโหมดลาํโพงกลางของทวี ี(ใหม้า)
 ทวีี

2
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การเชื�อมตอ่กบัทวีทีี�รองรับ ARC/eARC

การเชื�อมตอ่ทวีทีี�ไมร่องรับ ARC/eARC

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเชื�อมตอ่อปุกรณ ์AV ที�รองรบัรปูแบบภาพ 2K/4K

ทา่นสามารถสง่สญัญาณเสยีง เชน่ Dolby Atmos, Dolby TrueHD และ DTS:X ดว้ยคณุภาพที�สงูออกมาไดโ้ดยการเชื�อมตอ่อปุกรณ์
AV เขา้กบัระบบลําโพง

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เสยีบขั �วตอ่อยา่งแน่นหนาแลว้

คาํแนะนํา
หากทวีรีองรับ eARC ทา่นจะยงัสามารถสง่สญัญาณเสยีงคณุภาพสงูไดโ้ดยการเชื�อมตอ่อปุกรณ์ AV เขา้กบัชอ่งเสยีบ HDMI IN บนทวี ีในกรณีนี�
ใหเ้ปิดใชง้านฟังกช์ั�น eARC ของทวีี

เลอืกสาย HDMI และการตั �งคา่ [HDMI Signal Format] ที�เหมาะสมตามรปูแบบภาพที�สง่สญัญาณออกจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่เขา้กบัระบบลําโพง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบภาพ HDMI ที�รองรับ

เชื�อมตอ่ชอ่งเสยีบ HDMI OUT บนอปุกรณ ์AV และ HDMI IN 1 หรอืชอ่งเสยีบ HDMI IN 2 บนระบบลาํโพงดว้ยสาย
HDMI (ไมไ่ดใ้หม้า)

 สาย HDMI (ไมไ่ดใ้หม้า)
 เครื�องเลน่ Blu-ray Disc, กลอ่งทวีดีจิติอล, เกมคอนโซล ฯลฯ

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเชื�อมตอ่อปุกรณ ์AV ที�รองรบัรปูแบบภาพ 8K

เมื�อทา่นเชื�อมตอ่อปุกรณ ์AV ดว้ยวธิกีารตอ่ไปนี� ทา่นจะสามารถเลน่วดิโีอ 8K และเสยีงคณุภาพสงู เชน่ Dolby Atmos, Dolby TrueHD
หรอื DTS:X

เชื�อมตอ่ระบบลาํโพงและทวีดีว้ยสาย HDMI (ใหม้า)1

ตรวจสอบวา่ชอ่งเสยีบ HDMI IN ที�รองรบั eARC บนทวีรีองรบัสญัญาณเขา้วดิโีอ 8K

โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของทวีี

2

เชื�อมตอ่อปุกรณ ์AV ดว้ยวธิกีารใดวธิกีารหนึ�งตอ่ไปนี�

เมื�อชอ่งเสยีบ HDMI IN ที�รองรบั eARC บนทวีรีองรบัสญัญาณเขา้วดิโีอ 8K:
เชื�อมตอ่ชอ่งเสยีบ HDMI IN 1 หรอื HDMI IN 2 บนระบบลําโพงและชอ่งเสยีบ HDMI OUT บนอปุกรณ ์AV ดว้ยสาย HDMI (ไม่
ไดใ้หม้า)

 ทวีี
 รองรบัสญัญาณเขา้วดิโีอ 8K

3
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หมายเหตุ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เสยีบขั �วตอ่อยา่งแน่นหนาแลว้

คาํแนะนํา

เลอืกสาย HDMI และการตั �งคา่ [HDMI Signal Format] ที�เหมาะสมตามรปูแบบภาพที�สง่สญัญาณออกจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่เขา้กบัระบบลําโพง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเชื�อมตอ่กบัทวีทีี�รองรับ ARC/eARC

รปูแบบภาพ HDMI ที�รองรับ

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

 สาย HDMI (ไมไ่ดใ้หม้า)
 เครื�องเลน่ Blu-ray Disc, กลอ่งทวีดีจิติอล, เกมคอนโซล ฯลฯ

 

เมื�อชอ่งเสยีบ HDMI IN ที�รองรบั eARC บนทวีไีมร่องรบัสญัญาณเขา้วดิโีอ 8K:
เชื�อมตอ่ชอ่งเสยีบ HDMI OUT บนอปุกรณ ์AV เขา้กบัชอ่งเสยีบ HDMI IN ที�รองรับสญัญาณเขา้วดิโีอดว้ยสาย 8K บนทวีดีว้ย
สาย HDMI (ไมไ่ดใ้หม้า)
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟังกช์ั�น eARC ของทวีเีปิดอยู่

 ทวีี
 รองรบัสญัญาณเขา้วดิโีอ 8K
 สาย HDMI (ไมไ่ดใ้หม้า)
 เครื�องเลน่ Blu-ray Disc, กลอ่งทวีดีจิติอล, เกมคอนโซล ฯลฯ
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเชื�อมตอ่กบัเตา้เสยีบ AC

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

เชื�อมตอ่สายไฟ AC (ใหม้า) เขา้กบัเตา้รบั AC บน Bar Speaker จากน ั�นเชื�อมตอ่เขา้กบัเตา้เสยีบ AC

 สายไฟ AC (ใหม้า)

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การดาํเนนิการต ั�งคา่เร ิ�มตน้

กด HOME บนรโีมทคอนโทรลที�ใหม้ากบัระบบลาํโพงเพื�อเปิดระบบลาํโพง

สั�งงานรโีมทคอนโทรลโดยการเล็งรโีมทคอนโทรลไปที�ดา้นหนา้ของ Bar Speaker

1

รอจนกระท ั�ง [PLEASE WAIT] บนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้หายไปและคาํแนะนําถดัไปปรากฏขึ�นบนจอแสดงผลที�
แผงดา้นหนา้

2

เปิดทวี ี3

ปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนา้จอที�แสดงบนหนา้จอทวีเีพื�อดาํเนนิการต ั�งคา่เร ิ�มตน้

หากหนา้จอการตั �งคา่เริ�มตน้ไมป่รากฏขึ�น ใหใ้ชร้โีมทคอนโทรลของทวีใีนการเปลี�ยนสญัญาณเขา้บนทวีเีป็นสญัญาณเขา้ HDMI ที�
เชื�อมตอ่เขา้กบัระบบลําโพง จากนั�นกด HOME บนรโีมทคอนโทรลของระบบลําโพง

 หนา้จอการต ั�งคา่เร ิ�มตน้

กด  (ขึ�น)/  (ลง)/  (ซา้ย)/  (ขวา) และ  (ป้อน) เพื�อเลอืกรายการตามคําแนะนําบนหนา้จอ

�

4
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หมายเหตุ
ระบบลําโพงอาจปิดเสยีงและ [MUTING] จะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้ของระบบ โดยขึ�นอยูก่บัลําดบัที�ทา่นเปิดทวีกีบัระบบลําโพง ใน
กรณีนี� ใหปิ้ดอปุกรณท์ั �งหมด จากนั�น ใหเ้ปิดลําโพงหลงัจากที�เปิดทวีี

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

หากทา่นใชลํ้าโพงเสยีงทุม้เสรมิ/ลําโพงหลงั ใหเ้ชื�อมตอ่โดยการปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอ [Checking Wireless
Speaker Connection]
เมื�อ [Setup is complete.] ปรากฏขึ�น ใหเ้ลอืก [Learn more]
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเชื�อมตอ่ลาํโพงเสรมิดว้ยการเชื�อมตอ่แบบแมนนวล

ลําโพงเสรมิจะเชื�อมตอ่เขา้กบัระบบลําโพงโดยอตัโนมตัเิมื�อเปิดเครื�อง สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของลําโพง
เสรมิ
หากไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงเสรมิเขา้กบัระบบลําโพงโดยอตัโนมตัไิด ้ใหดํ้าเนนิการเชื�อมตอ่แบบแมนนวลโดยปฏบิตัติามขั �นตอนดา้น
ลา่งนี�

หมายเหตุ
หากทา่นดําเนนิการ [Start manual linking],  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] -
[Link mode] จะถกูตั �งคา่เป็น [Manual] โดยอตัโนมตัิ

จะมเีพยีงลําโพงที� [Connected] ซึ�งปรากฏในขั �นตอนที� 6 เทา่นั�นที�เชื�อมตอ่กบัระบบลําโพง หากลําโพงเสรมิไมเ่ชื�อมตอ่อยา่งถกูตอ้ง ใหดํ้าเนนิ
การอกีครั �งตั �งแตข่ั �นตอนที� 1

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

1

เลอืก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนหูลกั2

เลอืก [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking]

หนา้จอ [Start manual linking] จะปรากฏบนหนา้จอทวีี

3

กด LINK บนลาํโพงเสรมิ

ไฟแสดงการทํางานของลําโพงเสรมิที�กด LINK แลว้จะกะพรบิสองครั �งซํ�าๆ เป็นสเีขยีว

4

เลอืก [Start]

การเชื�อมโยงแบบแมนนวลจะเริ�มขึ�น
กระบวนการเชื�อมตอ่จะปรากฏบนหนา้จอทวีี
หากตอ้งการยกเลกิการเชื�อมตอ่แบบแมนนวล ใหเ้ลอืก [Cancel]

5

เมื�อลาํโพงเสรมิที�ทา่นตอ้งการเชื�อมตอ่แสดง [Connected] ใหเ้ลอืก [Finish]6

กด  (ป้อน)

การเชื�อมตอ่แบบแมนนวลจะเสร็จสมบรูณแ์ละไฟแสดงการทํางานของลําโพงเสรมิจะตดิสวา่งเป็นสเีขยีว

7
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

หากการสง่สญัญาณแบบไรส้ายไมเ่สถยีร

หากทา่นใชง้านระบบแบบไรส้ายหลายตวั เชน่ LAN ไรส้าย สญัญาณแบบไรส้ายอาจไมเ่สถยีร ในกรณีนี� อาจปรับปรงุคณุภาพการสง่
สญัญาณไดโ้ดยการเปลี�ยนการตั �งคา่ดงัตอ่ไปนี�

หมายเหตุ

หากทา่นเปลี�ยนการตั �งคา่ [RF Channel] จาก [Off] เป็น [On] อาจตอ้งใชเ้วลา 1 นาทใีนการเชื�อมตอ่ใหม่

การตั �งคา่นี�จะไมป่รากฏขึ�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเทศ/ภมูภิาค

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

1

เลอืก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนหูลกั2

เลอืก [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel]3

เลอืกการต ั�งคา่ที�ทา่นตอ้งการ

[On]: โดยปกต ิใหเ้ลอืกคา่นี� ระบบลําโพงจะเลอืกชอ่งสญัญาณในการสง่สญัญาณที�ดกีวา่ใหโ้ดยอตัโนมตั ิโหมดที�มคีวาม
เสถยีรมากกวา่สําหรับการสง่สญัญาณแบบไรส้าย
[Off]: ระบบลําโพงจะเลอืกชอ่งสญัญาณจากแถบคลื�นความถี�ที�จํากดัเพื�อป้องกนัการรบกวนของสญัญาณไรส้ายภายนอก หาก
เสยีงเบาลงในระหวา่งที�เลอืก [On] สามารถปรับใหเ้สยีงดงัขึ�นไดโ้ดยการเลอืก [Off]

4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เมื�อรโีมทคอนโทรลของทวีไีมท่าํงาน

เมื�อ Bar Speaker กดีขวางเซน็เซอรร์โีมทคอนโทรลของทวี ีรโีมทคอนโทรลของทวีอีาจไมทํ่างาน ในกรณีนี� ใหเ้ปิดใชง้านฟังกช์ั�น IR-
Repeater ของระบบลําโพง
ทา่นสามารถควบคมุทวีดีว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีโีดยการสง่สญัญาณรโีมทจากดา้นหลงัของ Bar Speaker

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่รโีมทคอนโทรลของทวีไีมส่ามารถควบคมุทวีไีด ้จากนั�นจงึตั �งคา่ [IR-Repeater] เป็น [On] หากตั �งคา่เป็น [On] ในขณะที�
รโีมทคอนโทรลยงัสามารถควบคมุทวีไีดอ้ยู ่อาจทําใหท้วีไีมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้งเนื�องจากสญัญาณรบกวนระหวา่งคําสั�งจาก
รโีมทคอนโทรลโดยตรงและคําสั�งผา่น Bar Speaker

หากตั �งคา่ [IR-Repeater] เป็น [On] ฟังกช์ั�นนี�อาจไมทํ่างาน ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัทวีขีองทา่น นอกจากนี� รโีมทคอนโทรลของอปุกรณอ์ื�นๆ เชน่ เครื�อง
ปรับอากาศ อาจทํางานไดไ้มถ่กูตอ้ง ในกรณีนี� ใหเ้ปลี�ยนตําแหน่งการตดิตั �งของระบบลําโพงหรอืทวีี

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

1

เลอืก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนหูลกั2

เลอืก [System Settings] - [IR-Repeater]

หนา้จอ [IR-Repeater] จะปรากฏบนหนา้จอทวีี

3

เลอืก [On]4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การรบัชมทวีี

หมายเหตุ
เมื�อ Bar Speaker กดีขวางเซน็เซอรร์โีมทคอนโทรลของทวีแีละทา่นไมส่ามารถสั�งงานทวีดีว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีไีด ้ใหเ้ปิดใชง้านฟังกช์ั�น
IR-Repeater ของระบบลําโพง

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถเลอืก [TV] ไดโ้ดยตรงโดยกด TV บนรโีมทคอนโทรล

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมื�อรโีมทคอนโทรลของทวีไีมทํ่างาน

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

1

เลอืก  [Watch] - [TV] จากเมนหูลกั2

เลอืกรายการโดยใชร้โีมทคอนโทรลของทวี ี

รายการทวีทีี�เลอืกจะปรากฏบนหนา้จอทวีแีละเสยีงของทวีจีะออกจากระบบลําโพง

3

ปรบัระดบัเสยีง4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเลน่อปุกรณ ์AV ที�เชื�อมตอ่

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถเลอืก [HDMI1] หรอื [HDMI2] ไดโ้ดยตรงโดยกด HDMI1 หรอื HDMI2 บนรโีมทคอนโทรล

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

1

เลอืก  [Watch] จากน ั�นเลอืกสญัญาณเขา้ ([HDMI1] หรอื [HDMI2]) บนเมนหูลกั

[HDMI1]: อปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยูก่บัชอ่งเสยีบ HDMI IN 1
[HDMI2]: อปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยูก่บัชอ่งเสยีบ HDMI IN 2

ภาพของอปุกรณท์ี�เลอืกจะปรากฏบนหนา้จอทวีแีละเสยีงจะออกทางระบบลําโพง

2

ปรบัระดบัเสยีง3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเชื�อมตอ่ทวีดีว้ยฟงักช์ ั�น BLUETOOTH สามารถทาํอะไรไดบ้า้ง

เมื�อใชท้วี ีSony(*) ที�มฟัีงกช์ั�น BLUETOOTH ทา่นสามารถรับฟังเสยีงของทวีหีรอือปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัทวีไีดโ้ดยการเชื�อมตอ่ระบบ
ลําโพงและทวีแีบบไรส้าย

 ทวี ีSony
 เครื�องเลน่ Blu-ray Disc, กลอ่งทวีดีจิติอล, เกมคอนโซล ฯลฯ

หมายเหตุ
หากเชื�อมตอ่ระบบลําโพงและทวีโีดยใชฟั้งกช์ั�น BLUETOOTH ทา่นจะไมส่ามารถแสดงหนา้จอการทํางานของระบบลําโพง เชน่ เมนูหลกับนหนา้
จอทวีไีด ้รวมถงึการใชฟั้งกช์ั�นของระบบที�นอกเหนอืจากฟังกช์ั�นการรับฟังเสยีงของทวีหีรอือปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัทวี ี
สําหรับการใชฟั้งกช์ั�นทั �งหมดของระบบลําโพง ใหเ้ชื�อมตอ่ระบบลําโพงและทวีดีว้ยสาย HDMI (ใหม้า)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเชื�อมตอ่กบัทวีทีี�รองรับ ARC/eARC

การเชื�อมตอ่ทวีทีี�ไมร่องรับ ARC/eARC

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

ทวีตีอ้งรองรับ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ของโปรไฟล ์BLUETOOTH*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การรบัฟงัเสยีงทวีโีดยการเชื�อมตอ่ระบบลาํโพงและทวีแีบบไรส้าย

ทา่นตอ้งทําการจับคูร่ะบบลําโพงและทวีโีดยใชฟั้งกช์ั�น BLUETOOTH
การจับคูเ่ป็นกระบวนการที�ตอ้งทําลว่งหนา้เพื�อลงทะเบยีนขอ้มลูรว่มกนับนอปุกรณ์ BLUETOOTH ที�จะเชื�อมตอ่แบบไรส้าย

เปิดทวี ี1

กด  (เปิด/ปิด) เพื�อเปิดระบบลาํโพง2

กดปุ่ ม BLUETOOTH บน Bar Speaker และ TV บนรโีมทคอนโทรลพรอ้มกนัคา้งไวป้ระมาณ 5 วนิาที

 ปุ่ ม BLUETOOTH

3

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker กะพรบิเร็วๆ เป็นสนํี �าเงนิและ [PAIRING] ปรากฏบน
จอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

ระบบลําโพงจะเขา้สูโ่หมดการจับคู ่BLUETOOTH

4

คน้หาระบบลาํโพงโดยดาํเนนิการจบัคูบ่นทวี ี

รายชื�อของอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�คน้หาเจอจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี
สําหรับวธิกีารจับคูอ่ปุกรณ ์BLUETOOTH กบัทวี ีโปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของทวีี

5

จบัคูร่ะบบลาํโพงและทวีโีดยการเลอืก “HT-A7000” จากรายชื�อบนหนา้จอทวี ี
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หมายเหตุ
หากเสยีงทวีไีมด่งัออกจากระบบลําโพง ใหก้ด TV และตรวจสอบสถานะของจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้และไฟแสดงบน Bar Speaker

[TV (BT)] จะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้: ระบบลําโพงและทวีเีชื�อมตอ่เขา้ดว้ยกนัแลว้และเสยีงทวีจีะดงัออกจากระบบลําโพง
ไฟแสดง BLUETOOTH กะพรบิเร็วๆ และ [PAIRING] ปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้: กําลงัทําการจับคูบ่นทวีี
[TV] จะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้: ดําเนนิการขั �นตอนตา่งๆ ตั �งแตเ่ริ�มตน้

เมื�อทา่นเชื�อมตอ่ระบบลําโพงและทวีดีว้ยสาย HDMI การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะถกูยกเลกิ หากตอ้งการเชื�อมตอ่ระบบลําโพงและทวีดีว้ยฟัง
กช์ั�น BLUETOOTH อกีครั �ง ใหถ้อดสาย HDMI จากนั�นใหดํ้าเนนิการเชื�อมตอ่ตั �งแตเ่ริ�มตน้

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

6

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ตดิสวา่งเป็นสนํี �าเงนิและ [TV (BT)] ปรากฏบนจอแสดง
ผลที�แผงดา้นหนา้

การเชื�อมตอ่ระหวา่งระบบลําโพงกบัทวีเีสร็จสมบรูณ์

7

เลอืกรายการหรอืสญัญาณเขา้ของอปุกรณโ์ดยใชร้โีมทคอนโทรลของทวี ี

เสยีงของภาพที�ปรากฏบนหนา้จอทวีจีะดงัออกจากระบบลําโพง

8

ปรบัระดบัเสยีงของระบบลาํโพงไดโ้ดยใชร้โีมทคอนโทรลของทวี ี

เมื�อกดปุ่ มปิดเสยีงบนรโีมทคอนโทรลของทวี ีจะเป็นการปิดเสยีงไวช้ั�วคราว

9
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การฟงัเสยีงของทวีที ี�จบัคูแ่ลว้

คาํแนะนํา
เมื�อปิดทวี ีระบบลําโพงจะปิดดว้ยเนื�องจากมกีารเชื�อมตอ่กบัการเปิด/ปิดของทวีี

เกี�ยวกบัการส ั�งงานโดยใชร้โีมทคอนโทรลที�ใหม้ากบัระบบลาํโพง
ทา่นสามารถใชปุ้่ มตอ่ไปนี�ได ้

หมายเหตุ
หากทา่นเลอืกสญัญาณเขา้อื�นที�ไมใ่ชท่วีบีนรโีมทคอนโทรลที�ใหม้ากบัระบบลําโพง เสยีงของทวีจีะไมด่งัออกจากระบบลําโพง หากตอ้งการให ้
เสยีงของทวีดีงัออกมา ใหก้ด TV บนรโีมทคอนโทรลเพื�อเปลี�ยนเป็นสญัญาณเขา้ทวีี

ขณะเชื�อมตอ่ทวีดีว้ยฟังกช์ั�น BLUETOOTH ปุ่ มตา่งๆ ตอ่ไปนี�บนรโีมทคอนโทรลจะไมทํ่างาน 
 (ขึ�น)/  (ลง)/  (ซา้ย)/  (ขวา),  (ป้อน), BACK, HOME, DISPLAY, OPTIONS,  (เลน่/หยดุชั�วคราว),  (กอ่น

หนา้)/  (ถดัไป)

เปิดทวีโีดยใชร้โีมทคอนโทรลของทวี ี

ระบบลําโพงจะเปิดจากการเชื�อมตอ่กบัการเปิด/ปิดของทวี ีและเสยีงทวีจีะดงัออกจากระบบลําโพง

1

เลอืกรายการหรอืสญัญาณเขา้ของอปุกรณโ์ดยใชร้โีมทคอนโทรลของทวี ี

เสยีงของภาพที�ปรากฏบนหนา้จอทวีจีะดงัออกจากระบบลําโพง

2

ปรบัระดบัเสยีงของระบบลาํโพงไดโ้ดยใชร้โีมทคอนโทรลของทวี ี

เมื�อกดปุ่ มปิดเสยีงบนรโีมทคอนโทรลของทวี ีจะเป็นการปิดเสยีงไวช้ั�วคราว

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การฟงัเพลงโดยการจบัคูอ่ปุกรณเ์คลื�อนที�ท ี�เชื�อมตอ่เป็นคร ั�งแรก

สําหรับการใชง้านฟังกช์ั�น BLUETOOTH ทา่นจะตอ้งทําการจับคูร่ะบบลําโพงและอปุกรณเ์คลื�อนที�ไวล้ว่งหนา้

กดปุ่ ม BLUETOOTH คา้งไว ้2 วนิาที1

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker กะพรบิเร็วๆ เป็นสนํี �าเงนิและ [PAIRING] ปรากฏบน
จอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

ระบบลําโพงจะเขา้สูโ่หมดการจับคู่

2

คน้หาระบบลาํโพงโดยดาํเนนิการจบัคูบ่นอปุกรณเ์คลื�อนที�

รายชื�อของอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�คน้หาเจอจะปรากฏขึ�นบนหนา้จออปุกรณเ์คลื�อนที�
สําหรับวธิกีารจับคูอ่ปุกรณ ์BLUETOOTH กบัอปุกรณเ์คลื�อนที� โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของอปุกรณเ์คลื�อนที�

3

จบัคูร่ะบบลาํโพงและอปุกรณเ์คลื�อนที�โดยการเลอืก “HT-A7000” จากรายชื�อบนหนา้จออปุกรณเ์คลื�อนที�

หากจําเป็นตอ้งป้อนรหสัผา่น ใหป้้อน “0000”

4

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ตดิสวา่งเป็นสนํี �าเงนิและ [BT] ปรากฏบนจอแสดงผลที�
แผงดา้นหนา้

การเชื�อมตอ่ระหวา่งระบบลําโพงกบัอปุกรณเ์คลื�อนที�เสร็จสมบรูณ์

5
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การตรวจสอบสถานะการเชื�อมตอ่ของฟงักช์ ั�น BLUETOOTH

คาํแนะนํา

หากยงัไมเ่คยมกีารจับคูอ่ปุกรณม์ากอ่น (เชน่ หลงัจากที�ซื�อระบบลําโพงนี�มา) ระบบลําโพงจะเขา้สูโ่หมดจับคูโ่ดยเพยีงแคเ่ปลี�ยนสญัญาณเขา้เป็น
สญัญาณเขา้ BLUETOOTH

ทําการจับคูอ่ปุกรณเ์คลื�อนที�เครื�องที�สองและเครื�องอื�นๆ

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

เร ิ�มเลน่เสยีงโดยใชแ้อพเพลงบนอปุกรณเ์คลื�อนที�ท ี�เชื�อมตอ่

เสยีงจะดงัออกจากระบบลําโพง

6

ปรบัระดบัเสยีง

ทา่นสามารถเลน่เนื�อหาหรอืหยดุชั�วคราวไดโ้ดยใชปุ้่ มควบคมุการเลน่บนรโีมทคอนโทรล

7

สถานะ ไฟแสดง BLUETOOTH

กาํลงัอยูใ่นสถานะเตรยีมพรอ้มการจบัคู่ กะพรบิเร็วๆ เป็นสนํี�าเงนิ

กาํลงัทาํการเชื�อมตอ่ กะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

การเชื�อมตอ่เสร็จสมบรูณ์ ตดิสวา่งเป็นสนํี�าเงนิ
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การฟงัเพลงจากอปุกรณท์ี�จบัคูแ่ลว้

หมายเหตุ
หากเสยีงเกดิความเหลื�อม ใหป้รับโดยการตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection
Quality] เป็น [Priority on Stable Connection]

คาํแนะนํา
หากไมส่ามารถเชื�อมตอ่ได ้ใหเ้ลอืก “HT-A7000” บนอปุกรณเ์คลื�อนที�

�

เปิดฟงักช์ ั�น BLUETOOTH ของอปุกรณเ์คลื�อนที�1

กดปุ่ ม BLUETOOTH

ระบบลําโพงจะเชื�อมตอ่กบัอปุกรณเ์คลื�อนที�ที�เชื�อมตอ่ลา่สดุอกีครั �งโดยอตัโนมตัิ

2

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ตดิสวา่งเป็นสนํี �าเงนิและ [BT] ปรากฏบนจอแสดงผลที�
แผงดา้นหนา้

การเชื�อมตอ่ระหวา่งระบบลําโพงกบัอปุกรณเ์คลื�อนที�เสร็จสมบรูณ์

3

เร ิ�มเลน่เสยีงโดยใชแ้อพเพลงบนอปุกรณเ์คลื�อนที�ท ี�เชื�อมตอ่

เสยีงจะดงัออกจากระบบลําโพง

4

ปรบัระดบัเสยีง

ทา่นสามารถเลน่เนื�อหาหรอืหยดุชั�วคราวไดโ้ดยใชปุ้่ มควบคมุการเลน่บนรโีมทคอนโทรล

5
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การยกเลกิการเชื�อมตอ่อปุกรณเ์คลื�อนที�
ปฏบิตัติามรายการใดรายการหนึ�งตอ่ไปนี�

ปิดฟังกช์ั�น BLUETOOTH ของอปุกรณเ์คลื�อนที�
กดปุ่ ม BLUETOOTH ขณะที�หนา้จอ [Bluetooth Audio] ปรากฏบนหนา้จอทวีี
ตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] เป็น [Transmitter] หรอื [Off]
ปิดระบบลําโพงหรอือปุกรณเ์คลื�อนที�

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การฟงัเพลงจากอปุกรณ ์USB

ทา่นสามารถเลน่ไฟลเ์พลงที�บนัทกึอยูใ่นอปุกรณ ์USB ที�เชื�อมตอ่อยูไ่ด ้

หมายเหตุ
หา้มถอดอปุกรณ ์USB ออกระหวา่งการใชง้าน เพื�อหลกีเลี�ยงความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�นกบัขอ้มลูหรอือปุกรณ์ USB ใหปิ้ดระบบลําโพงกอ่นที�จะ
เชื�อมตอ่หรอืกอ่นที�จะถอดอปุกรณ ์USB ออก

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถเลอืกสญัญาณเขา้ USB ไดโ้ดยตรงโดยกด USB บนรโีมทคอนโทรล

เกี�ยวกบัหนา้จอการเลน่เพลง
เลอืกปุ่ มตอ่ไปนี�บนหนา้จอโดยการกด  (ซา้ย)/  (ขวา) จากนั�นกด  (ป้อน)

 (เลน่)/  (หยดุชั�วคราว)
เริ�มเลน่หรอืหยดุการเลน่ชั�วคราว
นอกจากนี� ทา่นยงัสามารถสั�งงานโดยใช ้  (เลน่/หยดุชั�วคราว) บนรโีมทคอนโทรลได ้

เชื�อมตอ่อปุกรณ ์USB เขา้กบัพอรต์  (USB)1

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

2

เลอืก  [Listen] - [USB (Connected)] จากเมนหูลกั3

เลอืกโฟลเดอรท์ ี�บนัทกึเพลงไว ้จากน ั�นเลอืกเพลง

เพลงที�เลอืกจะเริ�มเลน่ และเสยีงจะออกทางระบบลําโพง

4

ปรบัระดบัเสยีง5
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 (กอ่นหนา้)/  (ถดัไป)
เลน่ไฟลเ์พลงกอ่นหนา้หรอืถดัไป
นอกจากนี� ทา่นยงัสามารถสั�งงานโดยใช ้  (กอ่นหนา้)/  (ถดัไป) บนรโีมทคอนโทรลได ้

 (เลน่แบบสุม่)
สุม่ลําดบัการเลน่ แตล่ะครั �งที�ทา่นกด  (ป้อน) จะเป็นการเปิด/ปิดการเลน่แบบสุม่

 (เลน่ซํ�า)
กด  (ป้อน) ซํ�าๆ เพื�อเปลี�ยนเป็นโหมดเลน่ซํ�า

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถยอ้นกลบั/เลื�อนไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็วไดโ้ดยการกด  (กอ่นหนา้)/  (ถดัไป) บนรโีมทคอนโทรลคา้งไวร้ะหวา่งการเลน่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ประเภทไฟลเ์สยีงที�สามารถเลน่ได ้

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

โหมดเลน่ซํ �า คาํอธบิาย

 (เลน่ซํ �าท ั�งหมด) เลน่ซํ�าไฟลเ์พลงทั �งหมด

 (เลน่ซํ �าโฟลเดอร)์ เลน่ซํ�าไฟลเ์พลงทั �งหมดในโฟลเดอร์

 (เลน่ซํ �าหนึ�งคร ั�ง) เลน่ซํ�าไฟลเ์พลงที�กําลงัเลน่อยู่

 (ปิด) ยกเลกิการเลน่ซํ�า
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การฟงัอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ดว้ยสายสญัญาณเสยีงอนาล็อก

ทา่นสามารถฟังเสยีงของอปุกรณเ์สยีง เชน่ WALKMAN® ฯลฯ ที�เชื�อมตอ่อยูก่บัชอ่งเสยีบ ANALOG IN บน Bar Speaker ได ้

คาํแนะนํา
ทา่นสามารถเลอืก [Analog] ไดโ้ดยตรงโดยกด ANALOG บนรโีมทคอนโทรลไดเ้ชน่กนั

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

เชื�อมตอ่อปุกรณเ์สยีงเขา้กบัชอ่งเสยีบ ANALOG IN

 สายสญัญาณเสยีงอนาล็อก (ไมไ่ดใ้หม้า)
 สมารท์โฟน, WALKMAN® อปุกรณเ์สยีงอื�นๆ ฯลฯ

1

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

2

เลอืก  [Listen] - [Analog] จากเมนหูลกั

หนา้จอ [Analog] จะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

3

เร ิ�มการเลน่เสยีงบนอปุกรณเ์สยีงที�เชื�อมตอ่

เสยีงจะดงัออกจากระบบลําโพง

4

ปรบัระดบัเสยีง5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การฟงัเสยีงโดยการจบัคูก่บัหฟูงั

การลบหฟูงัที�จบัคูไ่วจ้ากรายการอปุกรณ์

หมายเหตุ

ต ั�งคา่หฟูงัที�รองรบั BLUETOOTH เป็นโหมดจบัคู่

สําหรับวธิกีารจับคู ่โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของหฟัูง

1

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

2

เลอืก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนหูลกั3

เลอืก [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter]

ระบบลําโพงจะเขา้สูโ่หมดสง่สญัญาณ BLUETOOTH

4

เลอืกชื�อของหฟูงัจาก [Device List] ใน [Bluetooth Settings]

เมื�อการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เสร็จสมบรูณ ์[Connected] จะปรากฏขึ�น
หากทา่นไมพ่บชื�อหฟัูงของทา่นใน [Device List] ใหเ้ลอืก [Scan]

5

ไปที�เมนหูลกั เลอืก  [Watch] หรอื  [Listen] และเลอืกสญัญาณเขา้

ภาพของสญัญาณเขา้ที�เลอืกจะจะปรากฏบนหนา้จอทวี ี[BT TX] จะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้ จากนั�นเสยีงจะออกจาก
หฟัูง
เสยีงจากระบบลําโพงจะถกูปิดชั�วคราวในเวลาเดยีวกนั

6

ปรบัระดบัเสยีง

ปรับระดบัเสยีงของหฟัูงเป็นอนัดบัแรก จากนั�น ใหป้รับระดบัเสยีงของหฟัูงโดยใช ้+/– บน Bar Speaker หรอื  (ระดบัเสยีง)
+/– บนรโีมทคอนโทรล

7

กด HOME
เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

1.

เลอืก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลกั2.

เลอืก [Bluetooth Settings] - [Device List]3.

เลื�อนเคอรเ์ซอรไ์ปที�ชื�อของหฟัูงที�ทา่นตอ้งการลบ จากนั�นกด DISPLAY
การลบหฟัูงทั �งหมดที�จับคูไ่วจ้ากรายการอปุกรณ ์ใหก้ด AUDIO

4.

ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอเพื�อลบหฟัูงที�ตอ้งการออกจากรายการอปุกรณ์5.
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การแสดงหฟัูงที�จับคูไ่วบ้นรายการอปุกรณ ์ใหต้ั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] เป็น
[Transmitter]

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การฟงัเสยีงจากหฟูงัที�จบัคูแ่ลว้

การยกเลกิการเชื�อมตอ่หฟูงัที�จบัคูไ่ว ้
ปฏบิตัติามรายการใดรายการหนึ�งตอ่ไปนี�

ปิดฟังกช์ั�น BLUETOOTH บนหฟัูง
ตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] เป็น [Receiver] หรอื [Off]
ปิดระบบลําโพงหรอืหฟัูง
เลอืกชื�ออปุกรณข์องหฟัูงที�เชื�อมตอ่อยูจ่าก  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Device List] 
[Connected] ของชื�ออปุกรณจ์ะหายไป

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

เปิดฟงักช์ ั�น BLUETOOTH ของหฟูงั1

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

2

เลอืก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนหูลกั3

เลอืก [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter]

ระบบลําโพงจะเขา้สูโ่หมดสง่สญัญาณ BLUETOOTH และระบบลําโพงจะเชื�อมตอ่กบัหฟัูงที�เชื�อมตอ่ลา่สดุอกีครั �งโดยอตัโนมตัิ

4

ไปที�เมนหูลกั เลอืก  [Watch] หรอื  [Listen] และเลอืกสญัญาณเขา้

ภาพของสญัญาณเขา้ที�เลอืกจะจะปรากฏบนหนา้จอทวี ี[BT TX] จะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้ จากนั�นเสยีงจะออกจาก
หฟัูง
เสยีงจากระบบลําโพงจะถกูปิดชั�วคราวในเวลาเดยีวกนั

5

ปรบัระดบัเสยีง

ปรับระดบัเสยีงของหฟัูงเป็นอนัดบัแรก จากนั�น ใหป้รับระดบัเสยีงของหฟัูงโดยใช ้+/– บน Bar Speaker หรอื  (ระดบัเสยีง)
+/– บนรโีมทคอนโทรล

6

56



คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เกี�ยวกบัการเชื�อมตอ่หฟูงั

ทา่นอาจไมส่ามารถปรับระดบัเสยีงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัหฟัูงที�รองรับ BLUETOOTH
สญัญาณเขา้ BLUETOOTH จะถกูปิดการทํางานเมื�อตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Mode] เป็น [Off] หรอื [Transmitter]
ทา่นสามารถลงทะเบยีนอปุกรณ ์BLUETOOTH ไดถ้งึ 9 เครื�อง หากลงทะเบยีนอปุกรณ ์BLUETOOTH ถงึเครื�องที� 10 แลว้
อปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่ไวใ้นลําดบัแรกสดุจะถกูแทนที�ดว้ยเครื�องใหม่
ระบบลําโพงจะสามารถแสดงอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�ตรวจพบไดม้ากถงึ 15 เครื�อง ใน [Device List]
ทา่นไมส่ามารถเปลี�ยนเอฟเฟกตเ์สยีงหรอืการตั �งคา่ในเมนูตวัเลอืกขณะที�กําลงัสง่สญัญาณเสยีงไปที�หฟัูงที�รองรับ BLUETOOTH
ได ้
การเลน่เสยีง/เพลงบนอปุกรณ ์BLUETOOTH จะลา่ชา้กวา่เมื�อเปรยีบเทยีบกบัการเลน่กบัระบบลําโพง เนื�องจากคณุสมบตัขิอง
เทคโนโลยไีรส้ายของ BLUETOOTH
ทา่นสามารถเปิดหรอืปิดการรับสญัญาณของเสยีง LDAC จากอปุกรณ ์BLUETOOTH ใน [Bluetooth Settings]

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเชื�อมตอ่ระบบลาํโพงกบัเครอืขา่ยสามารถทาํอะไรไดบ้า้ง

ทา่นสามารถสตรมีมิ�งการเลน่เนื�อหาเพลงผา่นระบบลําโพงไดโ้ดยการใชง้านสมารท์โฟน แท็บเล็ต หรอือปุกรณ์ iOS หรอืเลน่เพลงที�จัด
เก็บไวใ้นคอมพวิเตอรผ์า่นระบบลําโพงไดโ้ดยการเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย
พอรต์ Wi-Fi ของระบบลําโพงมฟัีงกช์ั�นเราทเ์ตอรซ์ ึ�งสามารถสง่ขอ้มลูเสยีงไปยงัผลติภณัฑเ์สยีงอื�นของ Sony ได ้

360 Reality Audio
ทา่นสามารถเลน่เนื�อหา 360 Reality Audio บนระบบลําโพงไดโ้ดยการเลอืกเนื�อหานั�นบนแอพบรกิารสตรมีมิ�งที�รองรับ 360 Reality
Audio

Spotify
ทา่นสามารถเลอืกเพลงบนแอพ Spotify และเลน่เพลงนั�นบนระบบลําโพงได ้
ใชโ้ทรศพัท ์แท็บเล็ต หรอืคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นรโีมทสําหรับ Spotify ไปที� spotify.com/connect เพื�อดวูธิกีารตั �งคา่

Chromecast built-in™
ทา่นสามารถเลอืกเพลงบนแอพที�ใช ้Chromecast และเลน่เพลงนั�นบนระบบลําโพงได ้

Amazon Alexa
ทา่นสามารถใชก้ารควบคมุดว้ยเสยีง เชน่ การเลน่เพลง, ไปยงัเพลงถดัไป/กอ่นหนา้, การปรับระดบัเสยีง ฯลฯ บนบรกิารสตรมีมิ�งได ้
โดยการใชร้ะบบลําโพงรว่มกบัอปุกรณท์ี�ตดิตั �ง Alexa ในตวั (ไมไ่ดใ้หม้า)

AirPlay
ระบบลําโพงนี�รองรับ AirPlay ทา่นสามารถเลน่เพลงบนระบบลําโพงไดโ้ดยการใชง้านอปุกรณ ์iOS หรอืคอมพวิเตอร์

Sony | Music Center
ทา่นสามารถควบคมุระบบลําโพงแบบไรส้ายไดโ้ดยการตดิตั �งแอพ “Sony | Music Center” บนสมารท์โฟนหรอือปุกรณแ์ท็บเล็ต
ของทา่น

เครอืขา่ยในบา้น
ทา่นสามารถเลน่ไฟลเ์พลงที�บนัทกึอยูใ่นคอมพวิเตอรข์องทา่นบนเครอืขา่ยผา่นเครอืขา่ยในบา้นของทา่นได ้
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หมายเหตุ

เซริฟ์เวอรต์อ้งเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยเดยีวกนักบัระบบลําโพง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เงื�อนไข: ทําการตั �งคา่เริ�มตน้สําหรับ Alexa ดว้ย Sony | Music Center
การเลน่เพลงดว้ยแอพ TIDAL

เงื�อนไข: ทําการตั �งคา่เริ�มตน้สําหรับ Chromecast built-in

การใช ้Spotify
การใช ้AirPlay

การใช ้Sony | Music Center

การฟังเพลงบนคอมพวิเตอรข์องทา่นผา่นทางเครอืขา่ยในบา้น

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การต ั�งคา่การเชื�อมตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายบนเมนหูลกั

ตรวจสอบขอ้มลูตอ่ไปนี�ลว่งหนา้

ชื�อเครอืขา่ย (SSID)(*)
รหสัความปลอดภยั (รหสัผา่น) (**)

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

SSID (ชื�อเครอืขา่ย) เป็นชื�อที�ระบจุดุเชื�อมตอ่เฉพาะ*
ขอ้มลูนี�จะมอียูท่ี�ป้ายบนเราทเ์ตอร ์LAN ไรส้าย/จดุเชื�อมตอ่ของทา่น, คูม่อืการใชง้าน, บคุคลที�ตดิตั �งเครอืขา่ยไรส้ายของทา่น หรอืขอ้มลูจากผูใ้หบ้รกิาร
อนิเตอรเ์น็ตของทา่น

**

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

1

เลอืก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนหูลกั2

เลอืก [Network Settings]

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ [Wi-Fi Connection] ตั �งคา่เป็น [On]

3

เลอืก [Internet Settings] - [Next]4

เลอืก [Search for Wi-Fi network]

รายการชื�อเครอืขา่ยจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

5

เลอืกชื�อเครอืขา่ยที�ตอ้งการ (SSID)

เมื�อเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยที�ไมป่รากฏขึ�นในรายการ ใหเ้ลอืก [New connection registration] และปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอ

6

ป้อนรหสัความปลอดภยั (หรอืรหสัผา่น) โดยใชแ้ป้นพมิพซ์อฟตแ์วร ์จากน ั�นใหเ้ลอืก [Enter]

ระบบลําโพงจะเริ�มเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย

7
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การต ั�งคา่การเชื�อมตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใช ้Sony | Music Center

Sony | Music Center สามารถเชื�อมตอ่ระบบลําโพงเขา้กบัเครอืขา่ยไรส้ายเดยีวกนักบัอปุกรณเ์คลื�อนที�ได ้สําหรับรายละเอยีด ให ้
ปฏบิตัติามคําแนะนําของแอพ หรอือา้งองิจาก URL ตอ่ไปนี�
https://www.sony.net/smcqa/

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การต ั�งคา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi โดยใชอ้ปุกรณ ์iOS

ระบบลําโพงนี�รองรับ Apple Setup
เมื�อใชฟั้งกช์ั�นนี� ทา่นจะสามารถเชื�อมตอ่ระบบลําโพงกบัเครอืขา่ยเดยีวกนักบัที�เชื�อมตอ่อปุกรณ์ iOS ของทา่นผา่น Wi-Fi โดยไมต่อ้ง
ป้อนชื�อเครอืขา่ยและรหสัผา่น

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด HOME บนรโีมทคอนโทรลที�ใหม้ากบัระบบลาํโพง

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

1

เลอืก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนหูลกั2

เลอืก [Network Settings]

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ [Wi-Fi Connection] ตั �งคา่เป็น [On]

3

เลอืก [Internet Settings] - [Next]4

เลอืก [Use Apple Setup]5

ใชง้านอปุกรณ ์iOS โดยปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนา้จอ6
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เง ื�อนไข: ทาํการต ั�งคา่เร ิ�มตน้สาํหรบั Alexa ดว้ย Sony | Music Center

ดว้ย Sony | Music Center, ทา่นสามารถเลน่เพลงจาก Amazon Music หรอืเชื�อมโยงระบบลําโพงดว้ยอปุกรณท์ี�ตดิตั �ง Amazon
Alexa ในตวั
การเตรยีมระบบลําโพงและอปุกรณเ์คลื�อนที� ใหเ้ชื�อมตอ่อปุกรณเ์คลื�อนที�โดยใช ้Wi-Fi เขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกนักบัของระบบลําโพง
และลงทะเบยีนระบบลําโพงไปยงับญัช ีAmazon

หมายเหตุ
Amazon Alexa ไมส่ามารถใชง้านไดก้บัทกุภาษา และในบางประเทศ/ภมูภิาค

กอ่นที�ทา่นจะใชง้าน Sony | Music Center ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทําการเชื�อมตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi แลว้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตั �งคา่การเชื�อมตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใช ้Sony | Music Center

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

เชื�อมตอ่อปุกรณเ์คลื�อนที�โดยใช ้Wi-Fi เขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกนักบัที�ระบบลาํโพงเชื�อมตอ่อยู่1

ตดิต ั�งแอพ Sony | Music Center ฟรลีงในอปุกรณเ์คลื�อนที�ของทา่น2

เร ิ�มใชง้าน Sony | Music Center และเลอืกระบบลาํโพง3

เลอืก [Settings] - [Amazon Alexa] - [Initial Setup] และปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพื�อทาํการต ั�งคา่ใหส้ามารถ
ใชง้านระบบลาํโพงดว้ย Alexa

4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

รปูแบบเสยีงที�สามารถใชก้บัการเลน่ดว้ยโปรโตคอลการแคสตเ์สยีงได้

รปูแบบเสยีงที�สามารถใชใ้นการเลน่ไดจ้ะแตกตา่งกบัไปตามโปรโตคอลการแคสตเ์สยีง

บนแอพ Amazon Music สาํหรบั Android OS:

 360 Reality Audio
 เสยีงแบบ 2 ชอ่งสญัญาณ
 Alexa Cast
 ไอคอนแคสต์

บนแอพ Amazon Music สาํหรบั iOS:

 360 Reality Audio
 เสยีงแบบ 2 ชอ่งสญัญาณ
 Alexa Cast
 AirPlay

คาํแนะนํา
ไอคอน Alexa Cast (  ): ระบบลําโพงจะถกูระบดุว้ยชื�ออปุกรณท์ี�ทา่นกําหนดไวใ้นการตั �งคา่เริ�มตน้สําหรับ Alexa

ไอคอนแคสต ์(  ): ระบบลําโพงจะถกูระบดุว้ยชื�ออปุกรณ ์[HT-A7000] หรอืชื�ออปุกรณท์ี�ทา่นกําหนดไวใ้นการตั �งคา่เริ�มตน้สําหรับ Google
Home

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเลน่เพลงดว้ยแอพ Amazon Music
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเลน่เพลงดว้ยแอพ Amazon Music

เมื�อใชง้านสมารท์โฟน/iPhone ที�ตดิตั �งแอพ Amazon Music ไว ้ทา่นจะสามารถเลน่เพลงจาก Amazon Music ได ้
ทา่นสามารถเลน่เพลงที�รองรับ 360 Reality Audio ที�มอียูใ่น Amazon Music ไดเ้ชน่กนั
ในการเลน่เพลงที�รองรับ 360 Reality Audio ทา่นตอ้งสมคัรเป็นสมาชกิ Amazon Music Unlimited

หมายเหตุ
ในการดาวนโ์หลดแอพและใชบ้รกิารเครอืขา่ย อาจตอ้งลงทะเบยีนและเสยีคา่ธรรมเนยีมการสื�อสารและคา่ธรรมเนยีมอื�นๆ เพิ�มเตมิ

หมายเหตุ
เมื�อเลอืกอปุกรณก์ารเลน่ การเลอืกชื�อของระบบลําโพงที�ปรากฏพรอ้มไอคอน AirPlay (  ) จะไมไ่ดเ้ป็นการเปิดใชง้านการเลน่ 360 Reality
Audio

ดว้ย Sony | Music Center ทา่นสามารถตรวจสอบบรกิารสตรมีมิ�งที�มเีพลงที�รองรับ 360 Reality Audio บน Sony | Music Center ใหเ้ลอืก
ระบบลําโพง จากนั�นเลอืก [Settings] - [About 360 Reality Audio] - [Next]

ขอ้มลูจําเพาะและการออกแบบของแอพอาจมกีารเปลี�ยนแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ดาวนโ์หลดและตดิต ั�งแอพ Amazon Music บนสมารท์โฟน/iPhone ของทา่น1

เร ิ�มการทาํงานของแอพ Amazon Music และเลอืกเพลงที�ทา่นตอ้งการเลน่

แทร็คเพลงที�ถกูระบดุว้ยไอคอน [360] จะรองรับ 360 Reality Audio

2

แตะไอคอนแคสต ์(  )3

เลอืกระบบลาํโพงเป็นปลายทางการเลน่เพลง

แตะชื�อของระบบลําโพงที�ปรากฏพรอ้มไอคอน Alexa Cast (  ) หรอืไอคอนแคสต ์(  )

4
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบเสยีงที�สามารถใชก้บัการเลน่ดว้ยโปรโตคอลการแคสตเ์สยีงได ้

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การใชง้านระบบลาํโพงดว้ยการพดูคาํส ั�งกบัอปุกรณท์ี�ตดิต ั�ง Alexa ในตวั

เมื�อพดูคําสั�งกบัอปุกรณท์ี�ตดิตั �ง Alexa ในตวั ทา่นจะสามารถสตรมีเพลงไปยงัระบบลําโพงจากบรกิารสตรมีมิ�งที�รองรับ Alexa ได ้

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�นนี�ไมส่ามารถใชง้านไดใ้นบางประเทศ/ภมูภิาค

ทกัษะของ Alexa ที�ตอ้งมกีารตอบสนองจากผูใ้ชไ้มส่ามารถใชง้านไดใ้นระบบลําโพงเนื�องจากระบบลําโพงไมม่ไีมโครโฟน

ตอ้งมอีปุกรณท์ี�ตดิตั �ง Amazon Alexa ในตวั (ไมไ่ดใ้หม้า) เชน่ Amazon Echo เพื�อใชง้านคณุสมบตัคํิาสั�งเสยีง 
เมื�อใชอ้ปุกรณท์ี�ตดิตั �ง Alexa ในตวัรว่มกบัระบบลําโพง ทา่นจะสามารถใชเ้สยีงในการสั�งใหเ้ลน่ ขา้มไปยงัจดุเริ�มตน้ของแทร็คถดัไป/ปัจจบุนั และ
ปรับระดบัเสยีงได ้

ระบบลําโพงไมส่ามารถใชง้านทกุฟังกช์ั�นของ Amazon Alexa ได ้

คาํแนะนํา
ใหใ้ช ้Sony | Music Center ในการยกเลกิการลงทะเบยีนระบบลําโพงออกจากบญัช ีAmazon เพราะแมว้า่ทา่นจะยกเลกิการลงทะเบยีนบญัชบีน
แอพ Alexa แลว้ แตร่ะบบลําโพงจะไมจ่ดจําวา่บญัชนัี�นถกูยกเลกิการลงทะเบยีนไปแลว้

รปูภาพ เชน่ ปกอลับั �ม จะปรากฏขึ�นบนหนา้จอการเลน่หากเนื�อหาที�เลน่รองรับคณุสมบตันิี�

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

พดูคาํส ั�งกบัอปุกรณท์ี�ตดิต ั�ง Alexa ในตวัเพื�อเลน่เพลง

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัคําสั�งเสยีงสําหรับอปุกรณท์ี�ตดิตั �ง Alexa ในตวั โปรดดทูี� Sony | Music Center

1
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเลน่เพลงดว้ยแอพ TIDAL

เมื�อใชง้านสมารท์โฟน/iPhone ที�ตดิตั �งแอพ TIDAL ไว ้ทา่นจะสามารถเลน่เพลงจาก TIDAL ได ้
ทา่นสามารถเลน่เพลงที�รองรับ 360 Reality Audio ที�มอียูใ่น TIDAL ไดเ้ชน่กนั
ในการเลน่เพลงที�รองรับ 360 Reality Audio ทา่นตอ้งสมคัรเป็นสมาชกิแบบ HiFi ของ TIDAL

หมายเหตุ
TIDAL อาจไมส่ามารถใชง้านไดก้บับางภาษา หรอืบางประเทศ/ภมูภิาค

ในการดาวนโ์หลดแอพและใชบ้รกิารเครอืขา่ย อาจตอ้งลงทะเบยีนและเสยีคา่ธรรมเนยีมการสื�อสารและคา่ธรรมเนยีมอื�นๆ เพิ�มเตมิ

หมายเหตุ
ดว้ย Sony | Music Center ทา่นสามารถตรวจสอบบรกิารสตรมีมิ�งที�มเีพลงที�รองรับ 360 Reality Audio บน Sony | Music Center ใหเ้ลอืก
ระบบลําโพง จากนั�นเลอืก [Settings] - [About 360 Reality Audio] - [Next]

ขอ้มลูจําเพาะและการออกแบบของแอพอาจมกีารเปลี�ยนแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

ดาวนโ์หลดและตดิต ั�งแอพ TIDAL บนสมารท์โฟน/iPhone ของทา่น1

เชื�อมตอ่อปุกรณเ์คลื�อนที�โดยใช ้Wi-Fi เขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกนักบัที�ระบบลาํโพงเชื�อมตอ่อยู่2

เร ิ�มการทาํงานของแอพ TIDAL และเลอืกเพลงที�ทา่นตอ้งการเลน่3

แตะไอคอนแคสต ์(  )4

เลอืกระบบลาํโพงเป็นปลายทางการเลน่เพลง

แตะชื�อของระบบลําโพง ([HT-A7000] หรอืชื�ออปุกรณท์ี�ทา่นกําหนดไวใ้นการตั �งคา่เริ�มตน้สําหรับ Google Home) 
เมื�อทา่นเลอืกเสยีงแบบ 2 ชอ่งสญัญาณ หรอืเพลงที�รองรับ 360 Reality Audio [360RAcast] จะปรากฏขึ� �น

5
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เง ื�อนไข: ทาํการต ั�งคา่เร ิ�มตน้สาํหรบั Chromecast built-in

ระบบลําโพงนี�รองรับ Chromecast built-in ซึ�งสามารถสตรมีเพลงจากอปุกรณเ์คลื�อนที�ไปยงัลําโพงได ้

การเลน่และควบคมุเพลงของทา่นดว้ย Google Assistant
ระบบลําโพงนี�รองรับอปุกรณท์ี�ใชง้าน Google Assistant ไดด้ว้ย Chromecast built-in เพื�อใหท้า่นสามารถควบคมุเพลงของทา่นดว้ย
เสยีงของทา่นได ้เชื�อมโยงระบบลําโพงเขา้กบัแอพ Google Home บนอปุกรณเ์คลื�อนที�ของทา่นไดง้า่ยๆ สําหรับรายละเอยีดตา่งๆ
โปรดอา้งองิจากแอพ Google Home

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

1

เลอืก  [Listen] - [Chromecast built-in] จากเมนหูลกั

ปฏบิตัขิั �นตอนที�ปรากฏขึ�นบนหนา้จอ 
หลงัจากทําการตั �งคา่แลว้ [Network/Bluetooth Standby] จะถกูตั �งเป็น [On] โดยอตัโนมตัแิละทา่นจะสามารถเลน่เพลงไดอ้ยา่ง
รวดเร็วแมว้า่ระบบลําโพงจะอยูใ่นโหมดพรอ้มใชง้าน

2
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเลน่เพลงดว้ยแอพที�รองรบับรกิารสตรมีมิ�งอื�นๆ

เมื�อใชง้านสมารท์โฟน /iPhone ซึ�งมแีอพที�รองรับบรกิารสตรมีมิ�งที�ทา่นตอ้งการ ทา่นจะสามารถเลน่เสยีงแบบ 2 ชอ่งสญัญาณหรอืเพลง
ที�รองรับ 360 Reality Audio ได ้
ทา่นตอ้งสมคัรเป็นสมาชกิแบบ Premium เพื�อเลน่เพลงที�รองรับ 360 Reality Audio ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บับรกิารสตรมีมิ�ง

หมายเหตุ
ในการดาวนโ์หลดแอพและใชบ้รกิารเครอืขา่ย อาจตอ้งลงทะเบยีนและเสยีคา่ธรรมเนยีมการสื�อสารและคา่ธรรมเนยีมอื�นๆ เพิ�มเตมิ

หมายเหตุ
ดว้ย Sony | Music Center ทา่นสามารถตรวจสอบบรกิารสตรมีมิ�งที�มเีพลงที�รองรับ 360 Reality Audio บน Sony | Music Center ใหเ้ลอืก
ระบบลําโพง จากนั�นเลอืก [Settings] - [About 360 Reality Audio] - [Next]

ขอ้มลูจําเพาะและการออกแบบของแอพอาจมกีารเปลี�ยนแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

ดาวนโ์หลดและตดิต ั�งแอพที�รองรบับรกิารสตรมีมิ�งที�ทา่นตอ้งการลงบนสมารท์โฟน/iPhone ของทา่น1

เชื�อมตอ่อปุกรณเ์คลื�อนที�โดยใช ้Wi-Fi เขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกนักบัที�ระบบลาํโพงเชื�อมตอ่อยู่2

เร ิ�มการทาํงานของแอพที�ทา่นดาวนโ์หลดมาในข ั�นตอนที� 1 และเลอืกเพลงที�ทา่นตอ้งการเลน่3

แตะไอคอนแคสต์

ไอคอนแคสตจ์ะแตกตา่งกนัไปตามแอพ

4

เลอืกระบบลาํโพงเป็นปลายทางการเลน่เพลง

แตะชื�อของระบบลําโพง ([HT-A7000] หรอืชื�ออปุกรณท์ี�ทา่นกําหนดไวใ้นการตั �งคา่เริ�มตน้สําหรับ Google Home)

5
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ซาวดบ์าร์
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การใช ้Spotify

ทา่นสามารถเลอืกเพลงบนแอพ Spotify และเลน่เพลงนั�นบนระบบลําโพงได ้

การเลน่เพลงบนระบบลาํโพงโดยใชฟ้งักช์ ั�น “Spotify Connect”
ใชโ้ทรศพัท ์แท็บเล็ต หรอืคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นรโีมทสําหรับ Spotify ไปที� spotify.com/connect เพื�อดวูธิกีารตั �งคา่

คาํแนะนํา

หากตั �งคา่ [Network/Bluetooth Standby] เป็น [On] ทา่นจะสามารถเลน่เพลงไดอ้ยา่งรวดเร็วแมว้า่ระบบลําโพงจะอยูใ่นโหมดพรอ้มใชง้าน

รปูภาพ เชน่ ปกอลับั �ม จะปรากฏขึ�นบนหนา้จอการเลน่หากเนื�อหาที�เลน่รองรับคณุสมบตันิี�

การเลน่เพลงบนอปุกรณเ์คลื�อนที�ท ี�เลน่ไปแลว้ตอ่

หมายเหตุ
แอพ Spotify อาจไมม่ใีหบ้รกิารในบางประเทศ/ภมูภิาค

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
[System Settings]

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด MUSIC SERVICE

เมื�อทา่นเลน่เพลงจาก Spotify บนระบบลําโพงแลว้ ระบบจะเลน่เพลงที�เลน่จาก Spotify ตอ่

1
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ซาวดบ์าร์
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การใช ้AirPlay

ระบบลําโพงนี�รองรับ AirPlay 2 ทา่นสามารถเลอืกเนื�อหาเพลงบนอปุกรณ ์iOS ได ้เชน่ iPhone, iPad, และ iPod touch และสตรมีไป
ยงัระบบลําโพง

คาํแนะนํา

นอกจากนี� ทา่นยงัสามารถเลอืกลําโพงอื�นพรอ้มกนักบัระบบลําโพง และสตรมีเพลงผา่นลําโพงหลายตวัได ้

การสตรมีเพลงบนระบบลาํโพงโดยการพดูคาํส ั�งกบั Siri
หากทา่นเพิ�มระบบลําโพงไปยงัแอพ Home บนอปุกรณ ์iOS ทา่นจะสามารถสตรมีเพลงไปยงัระบบลําโพงไดโ้ดยการพดูคําสั�งกบั Siri

หมายเหตุ

เนื�องจากระบบลําโพงไมม่ไีมโครโฟน ดงันั�น ทา่นจงึไมส่ามารถพดูคําสั�งกบัระบบลําโพงเพื�อสั�งงานได ้

ระบบลําโพงไมส่ามารถใชง้านทกุฟังกช์ั�นของ Siri ได ้

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

เชื�อมตอ่อปุกรณ ์iOS โดยใช ้Wi-Fi เขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกนักบัที�ระบบลาํโพงเชื�อมตอ่อยู่1

เลน่เพลงที�ทา่นตอ้งการจะสตรมีบนอปุกรณ ์iOS2

แสดงไอคอน AirPlay (  ) บนอปุกรณ ์iOS และแตะที�ไอคอน3

เลอืกระบบลาํโพงเป็นลาํโพงที�จะสตรมีบนอปุกรณ ์iOS

เพลงจะเลน่บนระบบลําโพง

4
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ซาวดบ์าร์
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การใช ้Sony | Music Center

Sony | Music Center เป็นแอพพลเิคชั�นสําหรับควบคมุอปุกรณเ์สยีงของ Sony ที�รองรับโดยใชอ้ปุกรณเ์คลื�อนที� เชน่ สมารท์โฟนหรอื
แท็บเล็ต

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั Sony | Music Center โปรดอา้งองิจาก URL ตอ่ไปนี�
https://www.sony.net/smcqa/

หมายเหตุ
ใช ้Sony | Music Center เวอรช์ั�นลา่สดุ หากทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่ระบบลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH ผา่นฟังกช์ั�น BLUETOOTH ได ้
ใหถ้อนการตดิตั �ง Sony | Music Center และลองเชื�อมตอ่ผา่นฟังกช์ั�น BLUETOOTH อกีครั �ง

คาํแนะนํา
เชื�อมตอ่อปุกรณเ์คลื�อนที�เขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกบัเครอืขา่ยของระบบลําโพง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตั �งคา่การเชื�อมตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายบนเมนูหลกั
การตั �งคา่การเชื�อมตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใช ้Sony | Music Center
การตั �งคา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi โดยใชอ้ปุกรณ ์iOS

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

ตดิต ั�งแอพ Sony | Music Center ฟรลีงในอปุกรณเ์คลื�อนที�ของทา่น1

เชื�อมตอ่อปุกรณเ์คลื�อนที�ผา่น Wi-Fi เขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกนักบัที�ระบบลาํโพงเชื�อมตอ่อยู่2

เร ิ�มใชง้าน Sony | Music Center3

ใชง้านโดยปฏบิตัติามหนา้จอของ Sony | Music Center4
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ซาวดบ์าร์
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การฟงัเพลงบนคอมพวิเตอรข์องทา่นผา่นทางเครอืขา่ยในบา้น

ทา่นสามารถเลน่ไฟลเ์พลงที�บนัทกึอยูใ่นคอมพวิเตอรข์องทา่นผา่นเครอืขา่ยในบา้นของทา่นได ้
สามารถเลน่ไฟลเ์พลงไดโ้ดยการควบคมุ Sony | Music Center บนอปุกรณเ์คลื�อนที� เชน่ สมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ต

 คอมพวิเตอร์
 เราทเ์ตอร ์LAN ไรส้าย
 สมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ต

คาํแนะนํา
โปรดด ู  [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Network Connection Status] เมื�อตรวจสอบสถานะการเชื�อมตอ่ของ
เครอืขา่ย

เชื�อมตอ่ระบบลาํโพงเขา้กบัเครอืขา่ย1

เชื�อมตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กบัเครอืขา่ย

สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของคอมพวิเตอร์

2

ต ั�งคา่คอมพวิเตอร์

การใชค้อมพวิเตอรบ์นเครอืขา่ยในบา้นของทา่น ทา่นจําเป็นตอ้งตั �งคา่ใหค้อมพวิเตอรเ์ป็นเซริฟ์เวอร ์สําหรับรายละเอยีด โปรด
อา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของคอมพวิเตอร์

3

การฟงัเพลงบนคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้Sony | Music Center

ทา่นสามารถเลน่ไฟลเ์พลงที�บนัทกึอยูใ่นคอมพวิเตอรไ์ดโ้ดยควบคมุ Sony | Music Center ที�ตดิตั �งลงบนอปุกรณเ์คลื�อนที� เชน่
สมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตได ้สําหรับรายละเอยีดของ Sony | Music Center โปรดเขา้ไปที� URL ตอ่ไปนี�
https://www.sony.net/smcqa/

4
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตั �งคา่การเชื�อมตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายบนเมนูหลกั
การตั �งคา่การเชื�อมตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใช ้Sony | Music Center

การตั �งคา่การเชื�อมตอ่ Wi-Fi โดยใชอ้ปุกรณ ์iOS

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การปรบัระดบัเสยีง

สาํหรบัการปรบัระดบัเสยีงของระบบลาํโพง
กด  (ระดบัเสยีง) +/–
ระดบัเสยีงจะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

สาํหรบัการปรบัระดบัเสยีงของลาํโพงเสยีงทุม้
กด SW  (ระดบัเสยีงของลําโพงเสยีงทุม้) +/–
ระดบัเสยีงจะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

หมายเหตุ
ลําโพงเสยีงทุม้ไดรั้บการออกแบบสําหรับเลน่เสยีงทุม้หรอืเสยีงความถี�ตํ�า เมื�อแหลง่สญัญาณเขา้ เชน่ รายการทวี ีมเีสยีงทุม้นอ้ย ทา่นอาจไมค่อ่ย
ไดย้นิเสยีงทุม้จากลําโพงเสยีงทุม้

คาํแนะนํา

เมื�อเชื�อมตอ่กบัลําโพงเสยีงทุม้เสรมิ ระดบัเสยีงของลําโพงเสยีงทุม้เสรมิจะถกูปรับแทนระดบัเสยีงของลําโพงเสยีงทุม้ในตวั

สาํหรบัการปรบัระดบัเสยีงของลาํโพงหลงัเสรมิ
กด REAR  (ระดบัเสยีงของลําโพงหลงั) +/–
ระดบัเสยีงจะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

หมายเหตุ
ลําโพงหลงัเสรมิถกูออกแบบมาสําหรับการเลน่สว่นที�เป็นเสยีงรอบทศิทางของเสยีงแบบหลายชอ่งสญัญาณและเสยีงรอบทศิทางที�สรา้งขึ�นจาก
เสยีงแบบ 2 ชอ่งสญัญาณ โดยใชก้ระบวนการจําลองเสยีง เมื�อแหลง่สญัญาณเขา้ไมม่เีสยีงรอบทศิทางมากเทา่ที�ควร อาจทําใหไ้ดย้นิเสยีงรอบ
ทศิทางจากลําโพงหลงัเสรมิไมช่ดัเจน

REAR  (ระดบัเสยีงของลําโพงหลงั) +/– จะไมทํ่างานเมื�อไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ลําโพงหลงัเสรมิ

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

78



คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเพลดิเพลนิไปกบัประสบการณเ์สยีงโอบลอ้มแบบรอบทศิทาง (IMMERSIVE AE)

ทา่นสามารถรูส้กึดื�มดํ�าไปกบัเสยีงที�ไมเ่พยีงแตจ่ะมาจากทศิทางแนวนอนเทา่นั�น แตย่งัมเีสยีงที�มาจากทศิทางดา้นบนดว้ยจากการปรับ
โหมดเสยีงใหม้ปีระสทิธภิาพ ฟังกช์ั�นนี�สามารถใชง้านไดด้กีบัสญัญาณที�ชอ่งสญัญาณ 2.0 เชน่ รายการทวีี

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�น Immersive Audio Enhancement จะสามารถใชง้านไดเ้มื�อ  [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound
Effect] ตั �งคา่เป็น [Sound Mode On] หรอื  [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [360 Spatial Sound Mapping] ตั �งคา่
เป็น [On]

ทา่นไมส่ามารถเปลี�ยนการตั �งคา่ในสภาวะตอ่ไปนี�ไดแ้มท้า่นจะกดปุ่ ม IMMERSIVE AE แลว้
อปุกรณ ์BLUETOOTH เชื�อมตอ่อยูใ่นโหมดสง่สญัญาณ BLUETOOTH
ระดบัเสยีงทดสอบถกูปลอ่ยออกมา

เอฟเฟกตร์อบทศิทางจากทกุทศิทางจะแตกตา่งกนัไปตามแหลง่สญัญาณเสยีง

การตั �งคา่ Immersive Audio Enhancement ไมป่รากฏบนหนา้จอทวีใีนขณะที�เลอืกสญัญาณเขา้ทวี ีในกรณีนี� ทา่นสามารถตรวจสอบการตั �งคา่
Immersive Audio Enhancement ไดใ้นจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

การตั �งคา่นี�จะถกูกําหนดไวเ้ป็นเปิดเสมอและไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัแหลง่สญัญาณ เชน่ Dolby Atmos

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด IMMERSIVE AE เพื�อต ั�งคา่ฟงักช์ ั�นนี�เป็นเปิดหรอืปิด

การตั �งคา่ Immersive Audio Enhancement จะปรากฏบนหนา้จอทวีี

[Immersive Audio Enhancement: On]: เปิดใชง้านฟังกช์ั�น Immersive Audio Enhancement
[Immersive Audio Enhancement: Off]: ยกเลกิการใชง้านฟังกช์ั�น Immersive Audio Enhancement

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การต ั�งคา่เอฟเฟกตเ์สยีงใหเ้หมาะกบัแหลง่สญัญาณเสยีง (โหมดเสยีง)

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเอฟเฟกตเ์สยีงที�ไดต้ั �งคา่ไวใ้หเ้หมาะสมกบัแหลง่สญัญาณเสยีงแตล่ะประเภทไดอ้ยา่งงา่ยดาย
ฟังกช์ั�นนี�จะทํางานเมื�อ  [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Effect] ตั �งคา่เป็น [Sound Mode On]

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�นโหมดเสยีงจะถกูปิดการทํางานในสภาวะดงัตอ่ไปนี�
ใชง้าน Chromecast built-in
ใชง้าน AirPlay
อปุกรณ ์BLUETOOTH เชื�อมตอ่อยูใ่นโหมดสง่สญัญาณ BLUETOOTH
ระดบัเสยีงทดสอบถกูปลอ่ยออกมา

โหมดเสยีงไมป่รากฏบนหนา้จอทวีใีนขณะที�เลอืกสญัญาณเขา้ TV ในกรณีนี� ทา่นสามารถตรวจสอบโหมดเสยีงไดใ้นจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

อาจไมม่กีารใชเ้อฟเฟกตข์อง [Sound Field Optimization] ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการตั �งคา่โหมดเสยีงรว่มกบัแหลง่สญัญาณเสยีง

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC หรอื STANDARD เพื�อเลอืกโหมดเสยีง

โหมดเสยีงที�เลอืกจะปรากฏบนหนา้จอทวีี

[Auto Sound]: การตั �งคา่เสยีงที�เหมาะสมจะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัติามแหลง่สญัญาณเสยีง
[Cinema]: ทา่นจะรูส้กึดื�มดํ�าไปกบัเสยีงที�ดงัมาจากดา้นหลงัของทา่นและโอบลอ้มรอบตวัทา่น โหมดนี�เหมาะกบัการรับชม
ภาพยนตร์
[Music]: สามารถแสดงความมชีวีติชวีาและความสดใสของเสยีงออกมาไดอ้ยา่งละเอยีด โหมดนี�เหมาะกบัการเพลดิเพลนิไป
กบัเพลงที�ทา่นสามารถขยบัตามได ้
[Standard Surround]: เสยีงของรายการทวีจีะไดย้นิชดัเจนขึ�น

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การทาํใหเ้สยีงพดูชดัเจนยิ�งข ึ�น (VOICE)

หมายเหตุ

การตั �งคา่โหมดเสยีงพดูไมป่รากฏบนหนา้จอทวีใีนขณะที�เลอืกสญัญาณเขา้ทวี ีในกรณีนี� ทา่นสามารถตรวจสอบการตั �งคา่โหมดเสยีงพดูไดใ้น
จอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

เมื�ออปุกรณ ์BLUETOOTH เชื�อมตอ่อยูใ่นโหมดสง่สญัญาณ BLUETOOTH โหมดเสยีงพดูจะถกูปิดการทํางาน

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด VOICE เพื�อต ั�งคา่ฟงักช์ ั�นนี�เป็นเปิดหรอืปิด

การตั �งคา่โหมดเสยีงพดูจะปรากฏบนหนา้จอทวีี

[Voice: On]: เสยีงพดูจะฟังไดง้า่ยขึ�นโดยการเพิ�มชว่งความถี�เสยีงพดู
[Voice: Off]: ปิดฟังกช์ั�นโหมดเสยีงพดู

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเพลดิเพลนิกบัเสยีงคมชดัที�ระดบัเสยีงตํ�าในเวลากลางคนื (NIGHT)

หมายเหตุ

เมื�อทา่นปิดระบบลําโพง การตั �งคา่นี�จะถกูตั �งเป็น [Night: Off] โดยอตัโนมตัิ

การตั �งคา่โหมดกลางคนืไมป่รากฏบนหนา้จอทวีใีนขณะที�เลอืกสญัญาณเขา้ทวี ีในกรณีนี� ทา่นสามารถตรวจสอบการตั �งคา่โหมดกลางคนืไดใ้น
จอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

เมื�ออปุกรณ ์BLUETOOTH เชื�อมตอ่อยูใ่นโหมดสง่สญัญาณ BLUETOOTH โหมดกลางคนืจะถกูปิดการทํางาน

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด NIGHT เพื�อต ั�งคา่ฟงักช์ ั�นนี�เป็นเปิดหรอืปิด

การตั �งคา่โหมดกลางคนืจะปรากฏบนหนา้จอทวีี

[Night: On]: เสยีงที�ออกนั�นจะเบาโดยที�ไมส่ญูเสยีความแมน่ยําและความชดัเจนของเสยีงพดู
[Night: Off]: ปิดฟังกช์ั�นโหมดกลางคนื

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เมื�อกาํลงัดทูวี ี

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด OPTIONS

[SYNC] จะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

1

กด  (ขวา) หรอื  (ป้อน)

ระยะเวลาการปรับจะปรากฏขึ�นบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

2

ปรบัความเหลื�อมโดยใช ้  (ขึ�น)/  (ลง) จากน ั�นกด  (ป้อน)

ทา่นสามารถปรับไดต้ั �งแต ่0 มลิลวินิาท ีถงึ 300 มลิลวินิาท ีโดยปรับครั �งละ 25 มลิลวินิาที

3

กด OPTIONS

เมนูตวัเลอืกบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้จะปิด

4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เมื�อรบัชมจากอปุกรณอ์ื�น

คาํแนะนํา
หากทวีขีองทา่นมฟัีงกช์ั�นที�สามารถปรับความเหลื�อมระหวา่งภาพและเสยีง ใหใ้ชฟั้งกช์ั�นดงักลา่วในการปรับตั �ง สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิ
จากคูม่อืการใชง้านของทวีี

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด OPTIONS

เมนูตวัเลอืกจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

1

เลอืก [A/V sync]2

ปรบัความเหลื�อมโดยใช ้  (ขึ�น)/  (ลง) จากน ั�นกด  (ป้อน)

ทา่นสามารถปรับไดต้ั �งแต ่0 มลิลวินิาท ีถงึ 300 มลิลวินิาท ีโดยปรับครั �งละ 25 มลิลวินิาที

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเพลดิเพลนิกบัเสยีงที�ถา่ยทอดสญัญาณแบบมลัตเิพล็กซ ์(AUDIO)

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงที�ถา่ยทอดสญัญาณแบบมลัตเิพล็กซไ์ดเ้มื�อระบบลําโพงไดรั้บสญัญาณถา่ยทอดแบบมลัตเิพล็กซ์
Dolby Digital

หมายเหตุ

สําหรับการสง่สญัญาณเสยีง Dolby Digital ทา่นตอ้งเชื�อมตอ่ทวีทีี�รองรับ eARC หรอื ARC เขา้กบัชอ่งเสยีบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC))
ดว้ยสาย HDMI (ใหม้า) หรอือปุกรณอ์ื�นๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบ HDMI IN 1 หรอื HDMI IN 2 ดว้ยสาย HDMI (ไมไ่ดใ้หม้า)

หากชอ่งเสยีบ HDMI IN ของทวีขีองทา่นไมร่องรับ eARC หรอื ARC ใหเ้ชื�อมตอ่ทวีเีขา้กบัชอ่งเสยีบ TV IN (OPT) ดว้ยสายภาพดจิติอล (ไมไ่ด ้
ใหม้า) เพื�อสง่สญัญาณเสยีง Dolby Digital

สญัญาณเสยีงไมป่รากฏบนหนา้จอทวีใีนขณะที�เลอืกสญัญาณเขา้ทวี ีในกรณีนี� ทา่นสามารถตรวจสอบสญัญาณเสยีงไดใ้นจอแสดงผลที�แผงดา้น
หนา้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเชื�อมตอ่กบัทวีทีี�รองรับ ARC/eARC

การเชื�อมตอ่ทวีทีี�ไมร่องรับ ARC/eARC

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด AUDIO ซํ �าๆ เพื�อเลอืกสญัญาณเสยีงที�ตอ้งการ

สญัญาณเสยีงจะปรากฏบนหนา้จอทวีี

[Audio: Main]: จะสง่สญัญาณเสยีงออกเป็นเสยีงของภาษาหลกั
[Audio: Sub]: จะสง่สญัญาณเสยีงออกเป็นเสยีงของภาษารอง
[Audio: Main/Sub]: เสยีงหลกัจะดงัออกจากลําโพงซา้ยและเสยีงรองจะดงัออกจากลําโพงขวา

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เมื�อกาํลงัดทูวี ี

เมื�อปรับระดบัเสยีงการสนทนา ทา่นจะสามารถรับฟังบทสนทนาไดช้ดัเจนขึ�นเนื�องจากเสยีงการสนทนาจะเดน่ชดัออกจากเสยีงแวดลอ้ม
ฟังกช์ั�นนี�จะทํางานขณะที�เลน่เนื�อหาที�รองรับฟังกช์ั�นการควบคมุการสนทนา DTS:X
วธิกีารตั �งคา่อาจแตกตา่งกนัไป ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสญัญาณเขา้

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด OPTIONS แสดง [DIALOG] ในจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้โดยใช ้  (ขึ�น)/  (ลง) จากน ั�นกด  (ป้อน)1

ปรบัระดบัเสยีงการสนทนาโดยใช ้  (ขึ�น)/  (ลง) จากน ั�นกด  (ป้อน)

ทา่นสามารถปรับไดต้ั �งแต ่0.0 dB ถงึ 6.0 dB โดยปรับไดค้รั �งละ 1.0 dB

2

กด OPTIONS

เมนูตวัเลอืกบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้จะปิด

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เมื�อเลน่เนื�อหาบนอปุกรณ ์AV

เมื�อปรับระดบัเสยีงการสนทนา ทา่นจะสามารถรับฟังบทสนทนาไดช้ดัเจนขึ�นเนื�องจากเสยีงการสนทนาจะเดน่ชดัออกจากเสยีงแวดลอ้ม
ฟังกช์ั�นนี�จะทํางานขณะที�เลน่เนื�อหาที�รองรับฟังกช์ั�นการควบคมุการสนทนา DTS:X
วธิกีารตั �งคา่อาจแตกตา่งกนัไป ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสญัญาณเขา้

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด OPTIONS

เมนูตวัเลอืกจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

1

เลอืก [DTS Dialog Control]2

ปรบัระดบัเสยีงการสนทนาโดยใช ้  (ขึ�น)/  (ลง) จากน ั�นกด  (ป้อน)

ทา่นสามารถปรับไดต้ั �งแต ่0.0 dB ถงึ 6.0 dB โดยปรับไดค้รั �งละ 1.0 dB

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การใชง้านระบบลาํโพงโดยการเชื�อมตอ่กบัการทาํงานของทวี ี(ฟงักช์ ั�น การควบคมุ HDMI)

การเชื�อมตอ่กบัทวีทีี�รองรับฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI ดว้ยสาย HDMI จะชว่ยใหท้า่นสามารถเชื�อมตอ่การทํางานของระบบลําโพง เชน่
การเปิด/ปิด หรอืการปรับระดบัเสยีง กบัการทํางานของทวีไีด ้

เกี�ยวกบัฟงักช์ ั�น การควบคมุ HDMI
ฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI เป็นฟังกช์ั�นที�ชว่ยใหส้ามารถควบคมุอปุกรณต์า่งๆ ที�เชื�อมตอ่ดว้ยสาย HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) ไดโ้ดยการเชื�อมตอ่การทํางานของอปุกรณเ์หลา่นี�เขา้ดว้ยกนั
แมว้า่ฟังกช์ั�นนี�จะทํางานกบัอปุกรณท์ี�รองรับฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI แตฟั่งกช์ั�นนี�อาจไมทํ่างานหากเชื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�ผลติโดย
บรษัิทอื�นที�ไมใ่ช ่Sony

การเตรยีมการใชง้านโดยการเชื�อมตอ่กบัทวี ี

เปิดใชง้านการตั �งคา่ฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI ของทวีทีี�เชื�อมตอ่เขา้กบัระบบลําโพงดว้ยสาย HDMI
การตั �งคา่เริ�มตน้ของฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI ของระบบลําโพงคอื [On]

คาํแนะนํา
เมื�อเชื�อมตอ่อปุกรณ ์เชน่ เครื�องเลน่ Blu-ray Disc เขา้กบัทวีดีว้ยสาย HDMI จะเป็นการเปิดใชง้านฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI ของเครื�องเลน่

สําหรับการเปิดใชง้านฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI ของทวีหีรอืเครื�องเลน่ Blu-ray Disc โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของทวีหีรอืเครื�องเลน่นั�น

หากทา่นเปิดฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI (“BRAVIA” sync) เมื�อใชท้วีทีี�ผลติโดย Sony ฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI ของระบบลําโพงจะเปิดโดย
อตัโนมตั ิเมื�อการตั �งคา่เสร็จสมบรูณ ์[DONE] จะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

ทาํการเปิด/ปิดหรอืปรบัระดบัเสยีงดว้ยรโีมทคอนโทรลของทวี ี

เมื�อเปิด/ปิดทวีหีรอืปรับระดบัเสยีงโดยใชร้โีมทคอนโทรลของทวี ีการเปิด/ปิดหรอืการปรับระดบัเสยีงของระบบลําโพงจะเชื�อมตอ่กบัของ
ทวีี

 ทวีี
 รโีมทคอนโทรลของทวี ี

การเชื�อมตอ่กบัการเปิด/ปิดของทวี ี
เมื�อทา่นเปิดหรอืปิดทวี ีระบบลําโพงจะเปิดหรอืปิดโดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ
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หากทา่นปิดระบบลําโพงกอ่นปิดทวี ีระบบลําโพงอาจไมเ่ปิดโดยอตัโนมตัใินครั �งถดัไปที�ทา่นเปิดทวี ีในกรณีนี� ใหป้ฏบิตัดิงันี�
เลอืกระบบลําโพงสําหรับอปุกรณส์ง่สญัญาณเสยีงออกในเมนูทวีี
หากใชง้านทวี ีSony ใหเ้ปิดระบบลําโพงในขณะที�ทวีเีปิดอยู่

การปรบัระดบัเสยีง
เสยีงของทวีทีี�ทา่นกําลงัรับชมจะดงัออกมาจากระบบลําโพงโดยอตัโนมตั ิทา่นสามารถปรับระดบัเสยีงของระบบลําโพงไดโ้ดยใช ้
รโีมทคอนโทรลของทวีี

ฟงักช์ ั�นการเชื�อมตอ่อื�นๆ

การใชง้านเมนดูว้ยรโีมทคอนโทรลของทวี ี
ทา่นสามารถใชง้านเมนูของระบบลําโพงโดยการเลอืกชื�อของระบบลําโพงเมื�อเปลี�ยนสญัญาณเขา้หรอืใชง้านเมนู Sync บนทวีี

หมายเหตุ
ทวี ีSony บางรุน่จะรองรับเมนู Sync โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของทวีขีองทา่นเพื�อดวูา่ทวีขีองทา่นรองรับเมนู Sync หรอืไม่

การตดิตามภาษา
เมื�อทา่นเปลี�ยนภาษาสําหรับการแสดงผลบนหนา้จอของทวี ีภาษาสําหรับการแสดงผลบนหนา้จอของระบบลําโพงจะเปลี�ยนเชน่กนั

ฟงักช์ ั�นการเลน่ดว้ย One-Touch
เมื�อทา่นเลน่เนื�อหาบนเครื�องเลน่ Blu-ray Disc หรอื “PlayStation®4” ฯลฯ ที�เชื�อมตอ่เขา้กบัทวี ีระบบลําโพงและทวีจีะเปิดโดย
อตัโนมตัิ

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถเปลี�ยนการตั �งคา่ การควบคมุ HDMI โดยการเลอืก  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] บนเมนูหลกั

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การใชง้านระบบลาํโพงโดยการเชื�อมตอ่กบัทวีที ี�รองรบัฟงักช์ ั�น “BRAVIA” Sync

“BRAVIA” Sync เป็นฟังกช์ั�นเพิ�มเตมิที�พัฒนาขึ�นจากฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI โดย Sony ทา่นสามารถควบคมุอปุกรณต์า่งๆ โดยการ
เชื�อมตอ่อปุกรณเ์หลา่นั�นเขา้ดว้ยกนั โดยการเชื�อมตอ่อปุกรณท์ี�รองรับ “BRAVIA” Sync เชน่ ทวี ีหรอืเครื�องเลน่ Blu-ray Disc ดว้ยสาย
HDMI

การใชง้าน “BRAVIA” Sync
“BRAVIA” Sync จะถกูเปิดใชง้านเมื�อเปิดใชง้านฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI ของอปุกรณ ์Sony

“BRAVIA” Sync สามารถทาํอะไรไดบ้า้ง

ฟงักช์ ั�น การควบคมุ HDMI
การเชื�อมตอ่กบัการเปิด/ปิดของทวีี
การปรับระดบัเสยีง
การใชง้านเมนูดว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีี
การตดิตามภาษา
ฟังกช์ั�นการเลน่ดว้ย One-Touch

โหมดเสยีง/ฟงักช์ ั�นเลอืกฉาก
โหมดเสยีงของระบบลําโพงจะสลบัโดยอตัโนมตัติามการตั �งคา่ของฟังกช์ั�นเลอืกฉากของทวีหีรอืโหมดเสยีง สําหรับการใชง้านฟังกช์ั�นนี�
ทา่นตอ้งตั �งคา่โหมดเสยีงเป็น [Auto Sound]

ฟงักช์ ั�นควบคมุโฮมเธยีเตอร์
สามารถทําการตั �งคา่ระบบลําโพง ตั �งคา่โหมดเสยีง สลบัสญัญาณเขา้ ฯลฯ ไดโ้ดยไมต่อ้งสลบัสญัญาณเขา้ทวีี

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชง้านระบบลําโพงโดยการเชื�อมตอ่กบัการทํางานของทวี ี(ฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI)

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การปรบัความสวา่งของจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้และไฟแสดง (DIMMER)

ทา่นสามารถปรับความสวา่งของจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้และไฟแสดง BLUETOOTH ได ้ความสวา่งของไฟแสดงการทํางานสําหรับ
ลําโพงเสยีงทุม้เสรมิและลําโพงหลงัจะเปลี�ยนไปดว้ย

หมายเหตุ

จอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้จะปิดเมื�อเลอืก [Dimmer: Off] ซึ�งจะเปิดขึ�นโดยอตัโนมตัเิมื�อทา่นกดปุ่ มใดๆ จากนั�นจะปิดลงอกีครั �งหากทา่นไมไ่ดใ้ช ้
งานระบบลําโพงเป็นเวลาประมาณ 10 วนิาท ีอยา่งไรก็ตาม ในบางกรณีจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้และไฟแสดงอาจจะไมปิ่ดลง ในกรณีนี� ความ
สวา่งของจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้และไฟแสดงจะเหมอืนกบั [Dimmer: Dark]

โหมดแสดงผลไมป่รากฏบนหนา้จอทวีใีนขณะที�เลอืกสญัญาณเขา้ทวี ีในกรณีนี� ทา่นสามารถตรวจสอบโหมดแสดงผลไดใ้นจอแสดงผลที�แผงดา้น
หนา้

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด DIMMER ซํ �าๆ เพื�อเลอืกโหมดแสดงผลที�ตอ้งการ

โหมดแสดงผลจะปรากฏบนหนา้จอทวีี

[Dimmer: Bright]: จอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้และไฟแสดงจะตดิสวา่ง
[Dimmer: Dark]: จอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้และไฟแสดงจะตดิสลวั
[Dimmer: Off]: จอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้และไฟแสดงจะปิด

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การประหยดัพลงังานดว้ยโหมดพรอ้มใชง้าน

ตรวจสอบวา่ไดต้ั �งคา่ดงัตอ่ไปนี�หรอืไม:่

 [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] ตั �งคา่เป็น [Off]
 [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] - [Network/Bluetooth Standby] ตั �งคา่เป็น [Off]

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การดาํเนนิการ Easy Setup

ทา่นสามารถดําเนนิการตั �งคา่เริ�มตน้พื�นฐาน, การตั �งคา่ลําโพง และการตั �งคา่เครอืขา่ยสําหรับระบบลําโพงไดอ้ยา่งงา่ยๆ โดยดําเนนิการ
Easy Setup

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

1

เลอืก  [Setup] - [Easy Setup] จากเมนหูลกั

หนา้จอ [Easy Setup] จะปรากฏบนหนา้จอทวีี

2

เลอืกการต ั�งคา่ที�ตอ้งการ

[Easy Initial Setup]: ดําเนนิการตั �งคา่เริ�มตน้พื�นฐานรวมทั �งการตั �งคา่ลําโพงและการตั �งคา่เครอืขา่ย
[Easy Sound Setup]: ดําเนนิการตั �งคา่ลําโพงพื�นฐานเพื�อปรับเสยีงรอบทศิทางใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของทา่นมาก
ที�สดุ
[Easy Network Setup]: ดําเนนิการตั �งคา่เครอืขา่ยพื�นฐาน

3

ทาํการต ั�งคา่โดยปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนา้จอ4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การใชเ้มน ู[Advanced Settings]

ทา่นสามารถทําการปรับเปลี�ยนรายการตา่งๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย เชน่ รปูภาพและเสยีงบนเมนู [Advanced Settings]

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

1

เลอืก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนหูลกั

หนา้จอ [Advanced Settings] จะปรากฏบนหนา้จอทวีี

2

เลอืกรายการการต ั�งคา่

 [Speaker Settings]: ดําเนนิการตั �งคา่ลําโพงสําหรับการตดิตั �งและการเชื�อมตอ่ตา่งๆ
 [Audio Settings]: ดําเนนิการตั �งคา่สญัญาณเสยีงออก

 [HDMI Settings]: ดําเนนิการตั �งคา่ HDMI
 [Bluetooth Settings]: ดําเนนิการตั �งคา่ฟังกช์ั�น BLUETOOTH อยา่งละเอยีด
 [System Settings]: ดําเนนิการตั �งคา่ที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบลําโพง
 [Network Settings]: ดําเนนิการตั �งคา่อนิเตอรเ์น็ตอยา่งละเอยีด
 [Resetting]: ตั �งคา่ระบบลําโพงใหมเ่ป็นการตั �งคา่เริ�มตน้จากโรงงาน
 [Software Update]: อพัเดทซอฟตแ์วรข์องระบบลําโพงหรอืลําโพงเสยีงทุม้เสรมิ/ลําโพงหลงั

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

[Speaker Settings]

[Speaker Settings Information]
ทา่นสามารถใชค้า่ที�วดัไดข้อง [Sound Field Optimization] หรอืคา่ [Manual Speaker Settings] กบัการตั �งคา่ลําโพงได ้หากตอ้งการ
ใชก้ารตั �งคา่นี� ใหดํ้าเนนิการ [Sound Field Optimization] และปิดใชง้าน [360 Spatial Sound Mapping]
[Sound Field Optimization value]: ใชค้า่ที�วดัไดข้อง [Sound Field Optimization] กบัการตั �งคา่ลําโพง
[Manual Speaker Settings value]: ใชค้า่ของ [Manual Speaker Settings] กบัการตั �งคา่ลําโพง

[Sound Field Optimization]
ฟังกช์ั�นนี�จะวดัระยะหา่งจาก Bar Speaker ถงึเพดาน ผนังดา้นขา้ง ลําโพงเสยีงทุม้เสรมิ (*1) และลําโพงหลงั (*1) ใหโ้ดยอตัโนมตั ิจาก
นั�นจะปรับคณุภาพเสยีงรอบทศิทางใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของทา่นมากที�สดุ
ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอเพื�อเริ�มตน้การวดัคา่ การปรับคณุภาพเสยีงจะใชเ้วลาสงูสดุ 30 วนิาท ีระหวา่งการปรับคณุภาพเสยีง
ลําโพงอาจมเีสยีงดงัออกมา

หมายเหตุ
หา้มทําเสยีงดงั เดนิ หรอืยนืดา้นหนา้ลําโพงระหวา่งการปรับคณุภาพเสยีง

[Sound Field Adjustment]
[Direction of sound field]
ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอเพื�อตั �งคา่ความสมัพันธข์องตําแหน่งระหวา่งลําโพงหนา้และทวี ีและระหวา่งลําโพงกบัตําแหน่งที�
ทา่นรับฟัง ซึ�งจะเป็นการปรับทศิทางที�ทา่นไดย้นิเสยีง เชน่ การสนทนา เพื�อเพิ�มความสอดคลอ้งกนัของภาพและเสยีง รวมถงึยงั
เป็นการปรับทศิทางและสมดลุของเสยีงเพื�อเพิ�มความสมจรงิอกีดว้ย 
หากตอ้งการใชก้ารตั �งคา่นี� ใหเ้ชื�อมตอ่ลําโพงหลงัเสรมิและเปิดใชง้านฟังกช์ั�น [360 Spatial Sound Mapping]

[Height of sound field]
ปรับความสงูของสนามเสยีง

[Test Tone]
ระดบัเสยีงทดสอบจะเลน่บนลําโพงเพื�อตรวจสอบวา่ลําโพงตา่งๆ สามารถใชง้านไดห้รอืไม่
[On]: ระดบัเสยีงทดสอบจะเลน่บนลําโพง
[Off]: ระดบัเสยีงทดสอบจะไมเ่ลน่บนลําโพง

[Manual Speaker Settings]
ทา่นสามารถตั �งคา่ระยะหา่งลําโพงจากตําแหน่งที�ทา่นรับฟังถงึระดบัสง่สญัญาณออกของลําโพง ฯลฯ เพื�อใหไ้ดเ้สยีงรอบทศิทางที�ดี
ที�สดุ 
หากตอ้งการใชก้ารตั �งคา่นี� ใหปิ้ดใชง้าน [360 Spatial Sound Mapping]

[Distance]
ตั �งคา่ระยะหา่งจากตําแหน่งที�รับฟังถงึลําโพง
ทา่นสามารถตั �งคา่ไดต้ั �งแต ่0 เมตร ถงึ 10 เมตร (ครั�งละ 0.1 เมตร)
[Front]: ตั �งคา่ระยะหา่งลําโพงหนา้
[Subwoofer](*1): ตั �งคา่ระยะหา่งลําโพงเสยีงทุม้เสรมิ
[Rear Speaker (L)](*2): ตั �งคา่ระยะหา่งลําโพงหลงัดา้นซา้ยเสรมิ

การดําเนนิการนี�เป็นการวดัคา่เมื�อใชง้านลําโพงเสยีงทุม้เสรมิหรอืลําโพงหลงัเทา่นั�น*1
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[Rear Speaker (R)](*2): ตั �งคา่ระยะหา่งของลําโพงหลงัดา้นขวาเสรมิ

[Level]
ปรับระดบัเสยีงของลําโพง
ทา่นสามารถตั �งคา่ไดต้ั �งแต ่-6.0 dB ถงึ 6.0 dB (ครั�งละ 0.5 dB)
[Front]: ตั �งคา่ระดบัเสยีงของลําโพงหนา้
[Height]: ตั �งคา่ระดบัเสยีงของลําโพงดา้นสงู
[Beam Tweeter (L)]: ตั �งคา่ระดบัเสยีงของลําโพงทวตีเตอร ์Beam ดา้นซา้ย
[Beam Tweeter (R)]: ตั �งคา่ระดบัเสยีงของลําโพงทวตีเตอร ์Beam ดา้นขวา
[Subwoofer](*1): ตั �งคา่ระดบัเสยีงของลําโพงเสยีงทุม้เสรมิ
[Rear Speaker (L)](*2): ตั �งคา่ระดบัเสยีงของลําโพงหลงัดา้นซา้ยเสรมิ
[Rear Speaker (R)](*2): ตั �งคา่ระดบัเสยีงของลําโพงหลงัดา้นขวาเสรมิ
[Rear height (L)](*3): ตั �งคา่ระดบัเสยีงของลําโพงดา้นสงูตําแหน่งหลงัซา้ยเสรมิ
[Rear height (R)](*3): ตั �งคา่ระดบัเสยีงของลําโพงดา้นสงูตําแหน่งหลงัขวาเสรมิ

[Distance to the ceiling]
ตั �งคา่ระยะหา่งจากลําโพงถงึเพดาน
[Front]: ตั �งคา่ระยะหา่งลําโพงหนา้ ทา่นสามารถตั �งคา่ไดต้ั �งแต ่1 เมตร ถงึ 5 เมตร (ครั�งละ 0.1 เมตร)
[Rear Speaker (L)](*1): เลอืกระยะหา่งลําโพงหลงัดา้นซา้ยเสรมิ
[Rear Speaker (R)](*1): เลอืกระยะหา่งของลําโพงหลงัดา้นขวาเสรมิ

[Distance to a side wall]
ตั �งคา่ระยะหา่งจากผนังดา้นขา้ง
ทา่นสามารถตั �งคา่ไดต้ั �งแต ่0.5 เมตร ถงึ 10 เมตร (ครั�งละ 0.1 เมตร)
[System (L)]: ตั �งคา่ระยะหา่งจากดา้นซา้ยของ Bar Speaker
[System (R)]: ตั �งคา่ระยะหา่งจากดา้นขวาของ Bar Speaker

[Test Tone]
ระดบัเสยีงทดสอบถกูปลอ่ยออกจากลําโพงเพื�อตรวจสอบวา่ลําโพงตา่งๆ สามารถใชง้านไดห้รอืไม่
[On]: ระดบัเสยีงทดสอบจะถกูปลอ่ยออกจากลําโพง
[Off]: ระดบัเสยีงทดสอบจะไมถ่กูปลอ่ยออกจากลําโพงตา่งๆ

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถเปลี�ยนหน่วยการวดัได ้(ฟตุหรอืเมตร) โดยการกด OPTIONS

[Wireless Speaker Settings]
ทา่นสามารถปรับรายการตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเชื�อมตอ่แบบไรส้ายระหวา่งระบบลําโพงกบัลําโพงเสยีงทุม้เสรมิ/ลําโพงหลงัได ้

[Link mode]
ทา่นสามารถกําหนดวธิกีารเชื�อมตอ่สําหรับลําโพงเสยีงทุม้เสรมิและลําโพงหลงัได ้
[Auto]: เชื�อมตอ่ลําโพงเสยีงทุม้เสรมิและลําโพงหลงัเขา้กบัระบบลําโพงโดยอตัโนมตัิ
[Manual]: เชื�อมตอ่ลําโพงเสยีงทุม้เสรมิและลําโพงหลงัแบบแมนนวล

[Start manual linking]
ทําการเชื�อมตอ่แบบแมนนวลระหวา่งลําโพงเสยีงทุม้เสรมิ/ลําโพงหลงั และระบบลําโพง สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อื
การใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัลําโพงเสรมิ

[Check wireless connection]
ทา่นสามารถตรวจสอบสถานะการเชื�อมตอ่ลําโพงเสยีงทุม้เสรมิและลําโพงหลงัได ้

รายการนี�จะปรากฏขึ�นเมื�อใชง้านลําโพงเสยีงทุม้เสรมิ*1
รายการนี�จะปรากฏขึ�นเมื�อใชง้านลําโพงหลงัเสรมิ*2

รายการนี�จะปรากฏขึ�นเมื�อใชง้านลําโพงเสยีงทุม้เสรมิ*1
รายการนี�จะปรากฏขึ�นเมื�อใชง้านลําโพงหลงัเสรมิ*2
รายการนี�จะปรากฏขึ�นเมื�อใชง้านลําโพงดา้นสงูตําแหน่งหลงัเสรมิ*3

รายการนี�จะปรากฏขึ�นเมื�อใชง้านลําโพงหลงัเสรมิ*1
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[RF Channel]
ทา่นสามารถลดสญัญาณรบกวนกบัอปุกรณไ์รส้ายตวัอื�นๆ ได ้
[On]: โดยปกต ิใหเ้ลอืกคา่นี� ระบบลําโพงจะเลอืกชอ่งสญัญาณในการสง่สญัญาณที�ดกีวา่ใหโ้ดยอตัโนมตั ินี�คอืโหมดที�มคีวาม
เสถยีรมากกวา่สําหรับการสง่สญัญาณแบบไรส้าย
[Off]: ระบบลําโพงจะเลอืกชอ่งสญัญาณจากแถบคลื�นความถี�ที�จํากดัเพื�อป้องกนัการรบกวนของสญัญาณไรส้ายภายนอก หากเสยีง
เบาลงในระหวา่งที�เลอืก [On] สามารถปรับใหเ้สยีงดงัขึ�นไดโ้ดยการเลอืก [Off]

[Wireless Playback Quality]
ทา่นสามารถกําหนดคณุภาพการเลน่แบบไรส้ายของลําโพงเสยีงทุม้เสรมิและลําโพงหลงัได ้
[Sound Quality]: คณุภาพของเสยีงจะไดรั้บการตั �งคา่กอ่นสถานะการเชื�อมตอ่แบบไรส้าย
[Connection]: สถานะการเชื�อมตอ่จะไดรั้บการตั �งคา่กอ่นคณุภาพของเสยีง

[Software Version]
ทา่นสามารถตรวจสอบเวอรช์ั�นของซอฟตแ์วรข์องลําโพงเสยีงทุม้เสรมิและลําโพงหลงัได ้

หมายเหตุ
[RF Channel], [Wireless Playback Quality], และ [Software Version] จะสามารถเลอืกไดเ้มื�อเชื�อมตอ่ลําโพงเสยีงทุม้เสรมิและลําโพงหลงั
เขา้กบัระบบลําโพงแลว้เทา่นั�น

[RF Channel] ไมส่ามารถใชง้านไดใ้นบางประเทศ/ภมูภิาค

[TV Center Speaker Settings]
หากทา่นเชื�อมตอ่ระบบลําโพงและทวีดีว้ยสาย HDMI (ใหม้า) และสายโหมดลําโพงกลางของทวี ี(ใหม้า) ทา่นจะสามารถสง่สญัญาณ
เสยีงสว่นลําโพงกลางของระบบลําโพงจากทวีไีด ้ตั �งคา่ [Control for HDMI] เป็น [On]

[TV Center Speaker Mode]
[On]: ใชท้วีทีี�รองรับคณุสมบตันิี�เป็นลําโพงกลาง
[Off]: ปิด

[TV Position Setting]
ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอเพื�อตั �งคา่ตําแหน่งระบบลําโพงใหส้มัพันธก์บัทวีเีพื�อตั �งคา่ความสงูที�จะสามารถไดย้นิเสยีง (เชน่ บท
สนทนา) เหมาะสมกบัระดบัความสงูของทวีี

หมายเหตุ
เสยีงอาจไมด่งัออกจากทวี ีทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัเนื�อหาของเสยีง

เสยีงอาจไมด่งัออกจากทวี ีทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั Immersive Audio Enhancement หรอืการตั �งคา่โหมดเสยีง

เมื�อ  [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Effect] ตั �งเป็นการตั �งคา่อื�นที�ไมใ่ช ่[Sound Mode On] เสยีงจะไมด่งั
ออกจากทวีี

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

[Audio Settings]

[360 Spatial Sound Mapping]
สรา้งสรรคป์ระสบการณ ์360 Spatial Sound สดุมหศัจรรยท์ี�จะทําใหส้มัผัสของเสยีงมเีสน่หด์งึดดูใจมากยิ�งขึ�นราวกบัวา่มลํีาโพงหลาย
ตวัอยูใ่นหอ้ง 
เชื�อมตอ่ลําโพงหลงัเสรมิเพื�อใชก้ารตั �งคา่นี�
[On]: เปิดใชง้านฟังกช์ั�น [360 Spatial Sound Mapping]
[Off]: ปิดใชง้านฟังกช์ั�น [360 Spatial Sound Mapping]

หมายเหตุ
เมื�ออปุกรณ ์BLUETOOTH เชื�อมตอ่อยูใ่นโหมดสง่สญัญาณ BLUETOOTH การตั �งคา่ [360 Spatial Sound Mapping] จะถกูปิดใชง้าน

[DSEE Extreme]
ฟังกช์ั�นนี�จะสามารถใชไ้ดเ้มื�อเลอืก [Auto Sound](*) หรอื [Music] เป็นโหมดเสยีงเทา่นั�น
[On]: ยกระดบัเพลงที�ผา่นการบบีอดัของทา่นไดอ้ยา่งแมน่ยําโดยใชเ้ทคโนโลย ีAI ทําใหท้า่นรูส้กึราวกบัวา่ทา่นกําลงัอยูใ่นหอ้งอดัหรอื
อยูใ่นคอนเสริต์
[Off]: ปิด

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�นนี�รองรับสญัญาณเขา้ดจิติอลแบบ 2 ชอ่งสญัญาณของความถี�การสุม่ 44.1 kHz หรอื 48 kHz

ฟังกช์ั�นนี�ไมร่องรับสญัญาณ DSD

ความถี�การสุม่/ระยะหา่งของจดุเสยีงหลงัจากยกระดบัแลว้ จะสงูไดถ้งึ 96 kHz/24 bit

ฟังกช์ั�นนี�จะไมทํ่างานในสภาวะตอ่ไปนี�
ใชง้าน Chromecast built-in
[Advanced Auto Volume] ตั �งคา่เป็น [On]
ฟังกช์ั�น Immersive Audio Enhancement ตั �งคา่เป็น [Immersive Audio Enhancement: On]

[Audio DRC]
ทา่นสามารถบบีอดัชว่งเสยีงไดนามคิของสญัญาณเสยีงไดเ้พื�อใหง้า่ยตอ่การฟังเสยีงที�เงยีบสงบ
[Auto]: บบีอดัเสยีงดว้ยการเขา้รหสัใน Dolby TrueHD โดยอตัโนมตัิ
[On]: สรา้งแทร็คเสยีง Dolby และ DTS ที�มชีนดิของชว่งเสยีงไดนามคิตามความตอ้งการของวศิวกรผูบ้นัทกึเสยีง
[Off]: ไมม่กีารบบีอดัชว่งไดนามคิ

[Sound Effect]
ทา่นสามารถเลอืกเอฟเฟกตเ์สยีงได ้เชน่ โหมดเสยีง 
ทา่นสามารถเปลี�ยนการตั �งคา่ไดเ้มื�อ  [Audio Settings] - [360 Spatial Sound Mapping] ถกูตั �งคา่เป็น [Off] 
เมื�อเชื�อมตอ่หฟัูงดว้ยฟังกช์ั�น BLUETOOTH จะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นนี�ได ้
[Sound Mode On]: ตวัปรับเสยีงรอบทศิทางในแนวตั �งจะเพิ�มชอ่งสญัญาณเสยีงรอบทศิทางและลําโพงดา้นสงูเพื�อสรา้งบรรยากาศ
เสมอืนจรงิและเอฟเฟกตก์ารจําลองเสยีงโอบลอ้มแบบรอบทศิทาง เชน่ โหมดเสยีง และ Immersive Audio Enhancement

สามารถใชไ้ดเ้มื�อเลอืก [Music] โดยใช ้[Auto Sound] เทา่นั�น*
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[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby Speaker Virtualizer จะเพิ�มชอ่งสญัญาณเสยีงรอบทศิทางและลําโพงดา้นสงูเพื�อสรา้ง
บรรยากาศเสมอืนจรงิและเอฟเฟกตก์ารจําลองเสยีงโอบลอ้มแบบรอบทศิทาง เมื�อทา่นเลน่รปูแบบ Dolby ปิดใชง้านเอฟเฟกตเ์สยีงที�
นอกเหนอืจากรปูแบบ Dolby
[DTS Neural:X]: ทําการมกิซเ์สยีงตามสภาพแวดลอ้ม ฟังกช์ั�นนี�จะถกูปิดการทํางานเมื�อความถี�การสุม่อยูท่ี� 96 kHz - 192 kHz หรอืใน
ขณะที�กําลงัเลน่รปูแบบ Dolby หรอืรปูแบบ DSD

[Advanced Auto Volume]
ทา่นสามารถลดความแตกตา่งของระดบัเสยีงเนื�องจากสญัญาณเขา้ได ้ฟังกช์ั�นนี�จะสามารถใชง้านไดเ้มื�อระดบัเสยีงของโฆษณาทวีดีงั
กวา่เสยีงของรายการทวีี
[On]: ปรับระดบัเสยีงโดยอตัโนมตัิ
[Off]: ปิด

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�น Advanced Auto Volume ไมเ่หมาะสมกบัการฟังเพลง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตั �งคา่เอฟเฟกตเ์สยีงใหเ้หมาะกบัแหลง่สญัญาณเสยีง (โหมดเสยีง)
การเพลดิเพลนิไปกบัประสบการณเ์สยีงโอบลอ้มแบบรอบทศิทาง (IMMERSIVE AE)

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

[HDMI Settings]

[Control for HDMI]
[On]: เปิดใชง้านฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI อปุกรณต์า่งๆ ที�เชื�อมตอ่ผา่นสาย HDMI จะสามารถควบคมุกนัเองได ้
[Off]: ปิด

[Standby Linked to TV]
ฟังกช์ั�นนี�จะสามารถใชง้านไดเ้มื�อทา่นตั �งคา่ [Control for HDMI] เป็น [On]
[Auto]: หากสญัญาณเขา้ของระบบลําโพงคอื [TV] หรอื [HDMI] ระบบลําโพงจะปิดโดยอตัโนมตัเิมื�อทา่นปิดทวีี
[On]: ระบบลําโพงจะปิดโดยอตัโนมตัเิมื�อทา่นปิดทวี ีไมว่า่สญัญาณเขา้จะมาจากแหลง่ใดก็ตาม
[Off]: ระบบลําโพงจะไมปิ่ดเมื�อทา่นปิดทวีี

[Standby Through]
ฟังกช์ั�นนี�จะสามารถใชง้านไดเ้มื�อทา่นตั �งคา่ [Control for HDMI] เป็น [On]
[Auto]: สญัญาณจะถกูสง่ออกทางชอ่งเสยีบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ของระบบลําโพงเมื�อเปิดทวีใีนขณะที�ระบบลําโพงปิดอยู่
การใชพ้ลงังานขณะที�ระบบลําโพงอยูใ่นโหมดเตรยีมพรอ้มสามารถลดอตัราการใชพ้ลงังานไดม้ากกวา่เมื�อตั �งคา่เป็น [On] ดว้ยการปิดทวีี
ที�เชื�อมตอ่อยู่
[On]: สญัญาณจะถกูสง่ออกทางชอ่งเสยีบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ของระบบลําโพงเสมอเมื�อระบบลําโพงปิดอยู ่หากทา่น
เชื�อมตอ่ทวีทีี�ผลติโดยบรษัิทอื�นที�ไมใ่ช ่Sony เราแนะนําใหท้า่นเลอืกการตั �งคา่นี�
[Off]: สญัญาณจะไมถ่กูสง่ออกทางชอ่งเสยีบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ของระบบลําโพงเมื�อระบบลําโพงปิดอยู ่ใหเ้ปิดระบบ
ลําโพงเพื�อเพลดิเพลนิกบัเนื�อหาทวีขีองอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัระบบลําโพง การใชพ้ลงังานขณะระบบลําโพงอยูใ่นโหมดเตรยีมพรอ้มจะ
สามารถลดลงไดม้ากกวา่เมื�อตั �งคา่เป็น [On]

[TV Audio Input Mode]
ตั �งคา่ฟังกช์ั�นนี�เมื�อเชื�อมตอ่ระบบลําโพงเขา้กบัชอ่งเสยีบ HDMI IN ของทวีทีี�รองรับ eARC หรอื ARC ฟังกช์ั�น eARC หรอื ARC จะ
สามารถใชง้านไดเ้มื�อทา่นตั �งคา่ [Control for HDMI] เป็น [On]
[Auto]: ทา่นสามารถฟังเสยีงทวีจีากระบบลําโพงได ้เสยีงของ eARC หรอื ARC จะดงัขึ�นเป็นลําดบัแรกขณะตั �งคา่เป็น [Auto]
[Optical]: ใชก้ารตั �งคา่นี�เมื�อเชื�อมตอ่ผา่นสายภาพดจิติอล

[eARC]
ตั �งคา่ฟังกช์ั�นนี�เมื�อเชื�อมตอ่ระบบลําโพงเขา้กบัชอ่งเสยีบ HDMI IN ของทวีทีี�รองรับ eARC เมื�อเชื�อมตอ่กบัทวีทีี�รองรับ ARC (แตไ่ม่
รองรับ eARC) ฟังกช์ั�น ARC จะทํางานโดยไมคํ่านงึถงึการตั �งคา่นี�
[On]: เปิดใชง้านฟังกช์ั�น eARC ฟังกช์ั�น eARC จะทํางานเมื�อเชื�อมตอ่กบัทวีทีี�รองรับ eARC
[Off]: ปิดใชง้านฟังกช์ั�น eARC

หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ [eARC] เป็น [On] โปรดตรวจสอบการตั �งคา่ eARC ของทวีทีี�เชื�อมตอ่ใหถ้กูตอ้ง สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้าน
ของทวีี

คาํแนะนํา
ระบบลําโพงนี�รองรับ eARC (Enhanced Audio Return Channel) eARC เป็นฟังกช์ั�นใหมท่ี�ไดม้าตรฐาน HDMI2.1 และรองรับรปูแบบเสยีง
ลา่สดุซึ�งนอกเหนอืไปจากรปูแบบเสยีงที�รองรับ ARC (Audio Return Channel) ที�มอียู ่
ทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเนื�อหาที�ไดรั้บการบนัทกึแบบกําหนดเสยีงตามตําแหน่งวตัถ ุเชน่ Dolby Atmos - Dolby TrueHD และ DTS:X
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หรอืเนื�อหา LPCM แบบหลายชอ่งสญัญาณซึ�งไมส่ามารถสง่ผา่นดว้ย ARC ได ้โดยการเชื�อมตอ่ระบบและทวีทีี�รองรับ eARC ดว้ยสาย HDMI 
สําหรับการเชื�อมตอ่ โปรดด ู“การเชื�อมตอ่กบัทวีทีี�รองรับ ARC/eARC ”

[HDMI Signal Format]
ทา่นสามารถเลอืกรปูแบบภาพที�สามารถรับสญัญาณได ้หากภาพและเสยีงของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่เขา้กบัระบบลําโพงไมส่ง่สญัญาณ
อยา่งถกูตอ้ง ใหเ้ปลี�ยนการตั �งคา่ [HDMI Signal Format]
[Enhanced format (4K120, 8K)]: เลอืกคา่นี�เมื�อทั �งทวีแีละอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยูร่องรับรปูแบบภาพความละเอยีดสงู เชน่ 4K 120p,
8K ฯลฯ
[Enhanced format]: เลอืกคา่นี�เมื�อทั �งทวีแีละอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยูร่องรับรปูแบบภาพความละเอยีดสงู เชน่ 4K 60p 4:4:4 ฯลฯ
[Standard format]: เลอืกคา่นี�เมื�อทวีแีละอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยูร่องรับรปูแบบภาพแบบความละเอยีดมาตรฐาน

หมายเหตุ
อาจตอ้งทําการตั �งคา่ทวีสํีาหรับสญัญาณออก HDMI ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัทวี ีโปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของทวีี

หากภาพและเสยีงไมถ่กูสง่ออกในขณะที�ตั �งคา่ [HDMI Signal Format] เป็น [Enhanced format (4K120, 8K)] ใหต้ั �งคา่เป็น [Enhanced
format] หรอื [Standard format]

หากภาพและเสยีงไมถ่กูสง่ออกในขณะที�ตั �งคา่ [HDMI Signal Format] เป็น [Enhanced format] ใหต้ั �งคา่เป็น [Standard format]

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัรปูแบบภาพที�สามารถรับสญัญาณ และสาย HDMI ที�สามารถใชไ้ด ้โปรดด ู“รปูแบบภาพ HDMI ที�รองรับ”

[Video output for PIP/PBP-displayed TV]
[On]: เมื�อเลอืกสญัญาณเขา้ทวีบีนระบบลําโพง ภาพจากสญัญาณเขา้ HDMI จะถกูสง่ออกไปยงัทวี ีหากตอ้งการใชง้านคณุสมบตักิาร
แสดงผลแบบ Picture-in-Picture (PIP)/Picture-by-Picture (PBP) ของทวี ีใหเ้ลอืก [On] สําหรับการตั �งคา่นี�
[Off]: เมื�อเลอืกสญัญาณเขา้ทวีบีนระบบลําโพง ภาพจากสญัญาณเขา้ HDMI จะไมถ่กูสง่ออกไปยงัทวีี
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

[Bluetooth Settings]

[Bluetooth Mode]
ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัเนื�อหาจากอปุกรณ ์BLUETOOTH โดยใชร้ะบบลําโพงนี� หรอืฟังเสยีงจากระบบนี�ดว้ยหฟัูงที�รองรับ
BLUETOOTH
[Receiver]: ระบบลําโพงนี�จะเขา้สูโ่หมดการรับสญัญาณ ซึ�งทําใหรั้บและสง่เสยีงจากอปุกรณ์ BLUETOOTH ได ้
[Transmitter]: ระบบลําโพงนี�จะเขา้สูโ่หมดสง่สญัญาณ ซึ�งทําใหส้ง่เสยีงไปที�หฟัูงที�รองรับ BLUETOOTH ได ้หากทา่นสลบัสญัญาณ
เขา้ของระบบลําโพง [BT TX] จะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้
[Off]: ฟังกช์ั�น BLUETOOTH จะปิด และทา่นจะไมส่ามารถเลอืกสญัญาณเขา้ [Bluetooth Audio] ได ้

หมายเหตุ
เมื�อ [Bluetooth Mode] ถกูตั �งคา่เป็น [Transmitter] การตั �งคา่ตอ่ไปนี�จะถกูปิดใชง้าน

[360 Spatial Sound Mapping]
[Sound Effect]

[Device List]
เมื�อตั �งคา่ [Bluetooth Mode] เป็น [Receiver]: รายชื�ออปุกรณ ์BLUETOOTH ที�จับคูไ่วแ้ลว้จะปรากฏขึ�น
เมื�อตั �งคา่ [Bluetooth Mode] เป็น [Transmitter]: รายชื�อของหฟัูง BLUETOOTH ที�จับคูไ่วแ้ลว้และตรวจพบจะปรากฏขึ�น

[Bluetooth Connection Quality]
ทา่นสามารถตั �งคา่คณุภาพการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH สําหรับการรับฟังเสยีงของอปุกรณเ์คลื�อนที�ดว้ยระบบลําโพงนี�ได ้
ฟังกช์ั�นนี�จะสามารถใชง้านไดเ้มื�อทา่นตั �งคา่ [Bluetooth Mode] เป็น [Receiver] เทา่นั�น
[Priority on Sound Quality]: คํานงึถงึคณุภาพเสยีงเป็นอนัดบัแรก โคเดกจะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัเิป็น LDAC, AAC หรอื SBC ตามโค
เดกที�รองรับของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่
[Priority on Stable Connection]: คํานงึถงึการเชื�อมตอ่ที�เสถยีรเป็นอนัดบัแรก โคเดกถกูตั �งคา่เป็น SBC

หมายเหตุ
เมื�อเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH จะไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงการตั �งคา่ [Bluetooth Connection Quality] ได ้

[Wireless Playback Quality]
ทา่นสามารถตั �งคา่อตัราการสง่ขอ้มลูของการเลน่ LDAC ได ้ฟังกช์ั�นนี�จะสามารถใชง้านไดเ้มื�อทา่นตั �งคา่ [Bluetooth Mode] เป็น
[Transmitter] เทา่นั�น
[LDAC Sound Quality]: เปิดใชง้านโคเดก LDAC และใชอ้ตัราบติสงูสดุ เสยีงที�ออกจะมคีณุภาพสงู อยา่งไรก็ตาม การเลน่เสยีงบางครั ��
งอาจไมเ่สถยีรเมื�อคณุภาพการเชื�อมตอ่ไรส้ายไมด่พีอ ขึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม หากการเลน่เสยีงไมค่งที�ในโหมดนี� ใหเ้ลอืก [LDAC
Stable Connection (Auto)]
[LDAC Stable Connection (Auto)]: เปิดใชง้านโคเดก LDAC และอตัราการสง่ขอ้มลูจะเปลี�ยนแปลงโดยอตัโนมตัติามสภาพแวดลอ้ม
[SBC Sound Quality]: เปิดใชง้านโคเดก SBC เสยีงที�ออกมาจะมคีณุภาพสงูขึ�น
[SBC Stable Connection (Auto)]: เปิดใชง้านโคเดก SBC และอตัราการสง่ขอ้มลูจะเปลี�ยนแปลงโดยอตัโนมตัติามสภาพแวดลอ้ม

หมายเหตุ

เมื�อเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH จะไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงการตั �งคา่ [Wireless Playback Quality] ได ้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

[System Settings]

[Language]
ทา่นสามารถเลอืกภาษาที�ตอ้งการใหแ้สดงบนหนา้จอของระบบลําโพงได ้

[IR-Repeater]
[On]: สญัญาณรโีมทสําหรับทวีจีะถกูสง่จากดา้นหลงัของ Bar Speaker
[Off]: ปิดฟังกช์ั�นนี�

[Network/Bluetooth Standby]
[On]: ทา่นสามารถเปิดระบบลําโพงผา่นเครอืขา่ยหรอืฟังกช์ั�น BLUETOOTH ได ้
[Off]: ทา่นสามารถประหยดัพลงังานไดใ้นโหมดพรอ้มใชง้าน อาจตอ้งใชเ้วลาครูห่นึ�ง เสยีงจงึจะดงัออกจากลําโพงเสยีงทุม้เสรมิหรอื
ลําโพงหลงั หลงัจากที�เปิดระบบลําโพงในโหมดนี�

หมายเหตุ

หากทา่นตกลงที�จะใชฟั้งกช์ั�น Chromecast built-in [Network/Bluetooth Standby] จะเปลี�ยนเป็น [On] โดยอตัโนมตัิ

หากทา่นตั �งคา่ [RF Channel] เป็น [On] [Network/Bluetooth Standby] จะเปลี�ยนเป็น [On] โดยอตัโนมตัิ

[Auto Standby]
[On]: เปิดฟังกช์ั�น [Auto Standby] เมื�อทา่นไมไ่ดใ้ชง้านระบบลําโพงในขณะที�ไมม่สีญัญาณเขา้เป็นเวลาประมาณ 20 นาท ีระบบลําโพง
จะเขา้สูโ่หมดพรอ้มใชง้านโดยอตัโนมตัิ
[Off]: ปิด

[Device Name Setting]
ทา่นสามารถเปลี�ยนชื�อของระบบลําโพงไดต้ามตอ้งการเมื�อใชฟั้งกช์ั�นตอ่ไปนี�

ฟังกช์ั�น BLUETOOTH
เครอืขา่ยในบา้น
Spotify
Chromecast built-in

ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอและใชแ้ป้นพมิพซ์อฟตแ์วรเ์พื�อป้อนชื�อ

[System Information]
ทา่นสามารถแสดงขอ้มลูระบบลําโพงได ้เชน่ เวอรช์ั�นของซอฟตแ์วร์

[Software License Information]
ทา่นสามารถแสดงขอ้มลูลขิสทิธิ�ของซอฟตแ์วรไ์ด ้
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ซาวดบ์าร์
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[Network Settings]

[Wi-Fi Connection]
[On]: เปิดใชง้านการเชื�อมตอ่ Wi-Fi ของระบบลําโพง
[Off]: ปิดใชง้านการเชื�อมตอ่ Wi-Fi ของระบบลําโพง

[Internet Settings]
ทา่นสามารถตั �งคา่เครอืขา่ยและตรวจสอบการเชื�อมตอ่เครอืขา่ยได ้

[Network Connection Status]
ทา่นสามารถแสดงสถานะการเชื�อมตอ่เครอืขา่ยปัจจบุนัได ้

[Software Update Notification]
[On]: ตั �งคา่ระบบลําโพงใหแ้จง้เตอืนเกี�ยวกบัขอ้มลูซอฟตแ์วรเ์วอรช์ั�นลา่สดุ
[Off]: ปิด

[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: การอพัเดทซอฟตแ์วรจ์ะเริ�มขึ�นโดยอตัโนมตัริะหวา่ง 2.00 น. และ 5.00 น. ตามเวลาทอ้งถิ�นใน [Time Zone] ที�เลอืกขณะที�
ไมไ่ดใ้ชง้านระบบลําโพง หากทา่นเลอืก [Off] สําหรับ [Network/Bluetooth Standby] การอพัเดทซอฟตแ์วรจ์ะดําเนนิการทนัที
หลงัจากที�ทา่นปิดระบบลําโพง
[Off]: ปิด

[Time Zone]
เลอืกเขต/เมอืงของทา่น

หมายเหตุ

เครื�องอาจทําการอพัเดทซอฟตแ์วร ์แมว้า่ทา่นจะเลอืก [Off] ใน [Auto Update] โดยขึ�นอยูก่บัรายละเอยีดของการอพัเดท

การอพัเดทซอฟตแ์วรจ์ะทําโดยอตัโนมตัภิายใน 11 วนั หลงัจากมซีอฟตแ์วรใ์หม่

หากทา่นตกลงที�จะใชฟั้งกช์ั�น Chromecast built-in [Auto Update] จะเปลี�ยนเป็น [On] โดยอตัโนมตัิ

[Privacy Setting]
ระบบลําโพงจะทําการรวบรวมขอ้มลูการใชง้านอปุกรณข์องทา่น โปรดอา่นนโยบายความเป็นสว่นตวัซึ�งจะปรากฏขึ�นเมื�อจําเป็นตอ้งตั �งคา่
นี� และตดัสนิใจวา่ทา่นจะยนิยอมใหม้กีารรวบรวมขอ้มลูหรอืไม่
[Agree]: เลอืกขอ้นี�หากทา่นยนิยอมใหม้กีารรวบรวมขอ้มลู
[Do not agree]: เลอืกขอ้นี�หากทา่นไมย่นิยอมใหม้กีารรวบรวมขอ้มลู

คาํแนะนํา
แมว้า่ทา่นจะเลอืก [Agree] ไวแ้ลว้ แตก่็สามารถยกเลกิการรวบรวมขอ้มลูไดด้ว้ยการเลอืก [Do not agree] หรอืรเีซต็ [Network Settings] ใหเ้ป็น
คา่ที�ตั �งจากโรงงานผา่น [Resetting]
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[Chromecast built-in]
ทา่นสามารถกําหนดการแบง่ปันขอ้มลูการใชง้าน และตรวจสอบคณุสมบตั ิChromecast built-in ได ้

[Share usage data]
[On]: ใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัการใชง้านคณุสมบตั ิCast ไปยงั Google
[Off]: ปิด

[About Chromecast built-in]
แสดง URL อา้งองิสําหรับคณุสมบตั ิChromecast built-in

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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[Resetting]

ทา่นสามารถรเีซต็การตั �งคา่ของระบบลําโพงใหเ้ป็นคา่ที�ตั �งจากโรงงานไดโ้ดยเลอืกกลุม่การตั �งคา่ การตั �งคา่ทั �งหมดภายในกลุม่จะถกู
รเีซต็

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การรเีซต็ระบบลําโพง

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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ซาวดบ์าร์
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[Software Update]

ทา่นสามารถอพัเดทซอฟตแ์วรข์องระบบลําโพงหรอืลําโพงเสยีงทุม้เสรมิ/ลําโพงหลงัได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การอพัเดทซอฟตแ์วร์

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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การอพัเดทซอฟตแ์วร ์

การอพัเดทซอฟตแ์วรข์องทา่นใหเ้ป็นเวอรช์ั�นลา่สดุจะทําใหส้ามารถใชง้านฟังกช์ั�นใหมล่า่สดุได ้
ดขูอ้มลูเกี�ยวกบัฟังกช์ั�นการอพัเดทไดจ้ากเว็บไซตด์งัตอ่ไปนี�:

สําหรับลกูคา้ในอเมรกิา
https://www.sony.com/am/support

สําหรับลกูคา้ในยโุรป
https://www.sony.eu/support

สําหรับลกูคา้ในเอเชยีแปซฟิิก, โอเชยีเนยี, ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา
https://www.sony-asia.com/support

หมายเหตุ
อาจตอ้งใชเ้วลาถงึ 20 นาท ีการอพัเดทจงึจะเสร็จสมบรูณ์

สภาพอนิเตอรเ์น็ตเป็นสิ�งสําคญัเมื�อตอ้งทําการอพัเดทโดยใชอ้นิเตอรเ์น็ต

ระหวา่งที�กําลงัทําการอพัเดท หา้มเปิดหรอืปิดระบบลําโพง, ถอดสายไฟ AC, ถอด/ตอ่สาย HDMI หรอืใชง้านระบบลําโพงหรอืทวี ีรอจนกวา่การ
อพัเดทซอฟตแ์วรจ์ะเสร็จสมบรูณ์

ตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Auto Update Settings] - [Auto Update] เป็น [On] เมื�อทา่นตอ้งการ
ทําการอพัเดทซอฟตแ์วรโ์ดยอตัโนมตั ิเครื�องอาจทําการอพัเดทซอฟตแ์วร ์แมว้า่ทา่นจะเลอืก [Off] ใน [Auto Update] โดยขึ�นอยูก่บัรายละเอยีด
ของการอพัเดท

เมื�อใชง้านลาํโพงเสยีงทุม้เสรมิ โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ลาํโพงเสยีงทุม้เสรมิเปิดอยูแ่ละเชื�อมตอ่เขา้กบัระบบลาํโพง
แลว้ เมื�อใชง้านลาํโพงหลงั โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่เชื�อมตอ่เขา้กบัเตา้รบั เปิดเครื�อง และเชื�อมตอ่เขา้กบัระบบ
ลาํโพงแลว้

ไฟแสดงการทํางานของลําโพงเสยีงทุม้เสรมิและ/หรอืลําโพงหลงัตดิสวา่งเป็นสเีขยีว

1

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

2

เลอืก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนหูลกั

หากระบบลําโพงตรวจพบขอ้มลูการอพัเดทสําหรับระบบลําโพงบนเครอืขา่ย การแจง้เตอืนการอพัเดทและ [Software Update] จะ
ปรากฏขึ�นบนเมนูหลกั ในกรณีนี� ใหเ้ลอืก [Software Update] และปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอ

3

เลอืก [Software Update]

หนา้จอ [Software Update] จะปรากฏบนหนา้จอทวีี

4

เลอืกรายการที�จะอพัเดท

เลอืกรายการที�จะอพัเดทจากรายการตอ่ไปนี�โดยกด  (ขึ�น)/  (ลง) และ  (ป้อน) จากนั�นใหอ้พัเดทซอฟตแ์วรโ์ดยปฏบิตั ิ
ตามคําแนะนําบนหนา้จอ
เมื�อการอพัเดทซอฟตแ์วรเ์ริ�มขึ�น ระบบลําโพงจะปิดและเปิดใหมอ่กีครั �งโดยอตัโนมตัิ
ระหวา่งการอพัเดทซอฟตแ์วร ์[UPDATE] จะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

5
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[Network Update]
อพัเดทซอฟตแ์วรโ์ดยใชเ้ครอืขา่ยที�ใชง้านได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ชื�อมตอ่เครอืขา่ยกบัอนิเตอรเ์น็ตแลว้

[USB Update]
อพัเดทซอฟตแ์วรโ์ดยใชห้น่วยความจํา USB สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการอพัเดท โปรดอา้งองิจากคําแนะนําที�ปรากฏขึ�นเมื�อ
ดาวนโ์หลดไฟลอ์พัเดท

[Wireless Speakers Update]
เมื�ออพัเดทซอฟตแ์วร ์ใหเ้ชื�อมตอ่ลําโพงไรส้ายเขา้กบัเตา้เสยีบ AC แลว้เปิดเครื�อง 
อพัเดทซอฟตแ์วรข์องลําโพงเสยีงทุม้เสรมิและลําโพงหลงัเมื�อซอฟตแ์วรข์องระบบลําโพงเป็นเวอรช์ั�นลา่สดุ

หมายเหตุ
ทา่นสามารถดําเนนิการ [USB Update] ไดโ้ดยการกดปุ่ ม BLUETOOTH และ  (เปิด/ปิด) บน Bar Speaker คา้งไว ้7 วนิาที

หากไมส่ามารถทําการอพัเดทลําโพงเสยีงทุม้เสรมิหรอืลําโพงหลงัได ้ใหย้า้ยลําโพงไปที�บรเิวณใกลก้บั Bar Speaker แลว้จงึทําการอพัเดท

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

หลงัจากการอพัเดทเสร็จสมบรูณ ์ระบบลําโพงจะปิดและเปิดใหมอ่กีครั �งโดยอตัโนมตัิ
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การแกไ้ขปญัหา

หากระบบลําโพงทํางานไมถ่กูตอ้ง ใหแ้กไ้ขโดยปฏบิตัติามขั �นตอนตอ่ไปนี�

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

1. คน้หาสาเหตแุละวธิกีารแกไ้ขโดยอา้งองิจากคูม่อืชว่ยเหลอืหรอืคูม่อืการใชง้านเหลา่นี�  
วธิกีารแกไ้ขปัญหาจะปรากฏอยูใ่น “การแกไ้ขปัญหา”

2. คน้หาสาเหตแุละวธิกีารแกไ้ขปญัหาน ั�นบนเว็บไซตส์นบัสนนุของ Sony  
เว็บไซตส์นับสนุนของ Sony จะใหข้อ้มลูสนับสนุนลา่สดุและคําถามที�พบบอ่ย

สําหรับลกูคา้ในอเมรกิา 
https://www.sony.com/am/support
สําหรับลกูคา้ในยโุรป 
https://www.sony.eu/support
สําหรับลกูคา้ในเอเชยีแปซฟิิก, โอเชยีเนยี, ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา 
https://www.sony-asia.com/support

3. รเีซ็ตระบบลาํโพง  
การตั �งคา่ทั �งหมดของระบบลําโพงจะกลบัสูส่ถานะการตั �งคา่เริ�มตน้

4. หากยงัเกดิปญัหาอยู ่โปรดปรกึษาตวัแทนจาํหนา่ยของ Sony ใกลบ้า้นทา่น
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เปิดระบบลาํโพงไมต่ดิ

ตรวจสอบวา่เสยีบสายไฟ A/C แน่นหรอืไม่
ถอดสายไฟ AC จากเตา้รับ และจากนั�นใหเ้สยีบสายไฟอกีครั �งหลงัจากผา่นไปครูห่นึ�ง

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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ระบบลาํโพงไมเ่ปิดแมว้า่จะเปิดทวีแีลว้

ตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] เป็น [On] ทวีจีะตอ้งรองรับฟังกช์ั�น การ
ควบคมุ HDMI สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของทวีขีองทา่น
ตรวจสอบการตั �งคา่ลําโพงของทวี ีการเปิด/ปิดของระบบลําโพงจะสอดคลอ้งกบัการตั �งคา่ลําโพงของทวี ีสําหรับรายละเอยีด โปรด
อา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของทวีขีองทา่น
หากเสยีงออกทางลําโพงของทวีใีนครั �งลา่สดุที�ทา่นรับชมทวี ีระบบลําโพงอาจไมเ่ปิดขึ�นจากการเชื�อมตอ่กบัการเปิด/ปิดของทวีี
แมว้า่จะเปิดทวีแีลว้ก็ตาม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัทวีแีตล่ะรุน่

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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ซาวดบ์าร์
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ระบบลาํโพงปิดเมื�อปิดทวี ี

ตรวจสอบการตั �งคา่ของ  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV] เมื�อตั �งคา่
[Standby Linked to TV] เป็น [On] หรอื [Auto] ระบบลําโพงจะปิดโดยอตัโนมตัเิมื�อทา่นปิดทวีี

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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ระบบลาํโพงไมปิ่ดแมว้า่จะปิดทวีแีลว้

ตรวจสอบการตั �งคา่ของ  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV] การปิดระบบลําโพง
โดยอตัโนมตัไิมว่า่สญัญาณเขา้จะมาจากแหลง่ใดก็ตามเมื�อปิดทวี ีใหต้ั �งคา่ [Standby Linked to TV] เป็น [On] ทวีจีะตอ้งรองรับฟัง
กช์ั�น การควบคมุ HDMI สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของทวีขีองทา่น

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

116



คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ไมส่ามารถปิดระบบลาํโพงได้

ระบบลําโพงอาจอยูใ่นโหมดสาธติการทํางาน หากตอ้งการยกเลกิโหมดสาธติการทํางาน ใหร้เีซต็ระบบลําโพง กด  (เปิด/ปิด)
และ – (ระดบัเสยีง) บน Bar Speaker คา้งไวน้านกวา่ 5 วนิาที
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ไมม่ภีาพหรอืภาพที�สง่สญัญาณออกมาผดิปกติ

เลอืกสญัญาณเขา้ที�เหมาะสม
หากไมม่ภีาพเมื�อเลอืกสญัญาณเขา้ทวี ีใหเ้ลอืกชอ่งสญัญาณทวีทีี�ทา่นตอ้งการโดยใชร้โีมทคอนโทรลของทวีี
หากไมม่ภีาพเมื�อเลอืกสญัญาณเขา้ HDMI ใหก้ดปุ่ มที�ใชใ้นการเลน่ของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยู่
ถอดสาย HDMI จากนั�นใหเ้สยีบใหมอ่กีครั �ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เสยีบสายอยา่งแน่นหนา
เมื�อไมม่ภีาพจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่หรอืภาพจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ไมส่ง่สญัญาณอยา่งถกูตอ้ง ใหเ้ปลี�ยนการตั �งคา่ของ 
[Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]
ระบบลําโพงเชื�อมอยูก่บัอปุกรณส์ง่สญัญาณเขา้ที�ไมร่องรับ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ในกรณีนี� ให ้
ตรวจสอบขอ้มลูจําเพาะของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ภาพบนหนา้จอทวีผีดิเพี�ยน

อาจเกดิสญัญาณรบกวนจากฟังกช์ั�นไรส้ายระหวา่งทวี/ีอปุกรณไ์รส้ายอื�นๆ และระบบลําโพง ตดิตั �งระบบลําโพงหา่งจากทวี/ีอปุกรณ์
ไรส้ายอื�น
อาจเกดิสญัญาณรบกวนของแถบคลื�นความถี�ระหวา่ง LAN ไรส้ายและการเชื�อมตอ่แบบไรส้ายของลําโพงเสรมิ เปลี�ยนแถบความถี�
ของการเชื�อมตอ่ LAN ไรส้ายของทวีหีรอือปุกรณอ์ื�นที�กําลงัเลน่ภาพเป็น 2.4 GHz
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เนื�อหา 3D จากชอ่งเสยีบ HDMI IN 1/HDMI IN 2 ไมป่รากฏบนหนา้จอทวี ี

เนื�อหา 3D อาจไมป่รากฏขึ�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัทวีหีรอืวดิโีอ ตรวจสอบรปูแบบภาพที�รองรับ HDMI

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบภาพ HDMI ที�รองรับ
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

สญัญาณภาพความละเอยีดสงู (4K/60p 4:4:4, 4:2:2 และ 4K/60p 4:2:0 10 บติ ฯลฯ) จากชอ่ง
เสยีบ HDMI IN 1/HDMI IN 2 ไมป่รากฏบนหนา้จอทวี ี

สญัญาณภาพแบบความละเอยีดสงู เชน่ 4K อาจไมป่รากฏขึ�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัทวีหีรอือปุกรณว์ดิโีอ ตรวจสอบการรองรับภาพและการ
ตั �งคา่ของทวีแีละอปุกรณว์ดิโีอของทา่น
เปลี�ยนการตั �งคา่ของ  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI
IN 2] ตามสญัญาณภาพที�รองรับโดยทวีหีรอือปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่
เมื�อทา่นเลน่สญัญาณภาพความละเอยีดสงู เชน่ เนื�อหาวดิโีอ 4K ที�ไดรั้บการปกป้องลขิสทิธิ� ใหเ้ชื�อมตอ่ระบบลําโพงเขา้กบัชอ่ง
เสยีบสญัญาณเขา้ HDMI ที�รองรับ HDCP2.2 หรอื HDCP2.3 บนทวี ีสําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของทวีี
ของทา่น หากชอ่งเสยีบสญัญาณเขา้ HDMI ที�รองรับ HDCP2.2 หรอื HDCP2.3 บนทวีไีมร่องรับ eARC หรอื ARC ใหเ้ชื�อมตอ่
ชอ่งเสยีบสญัญาณออกแบบออพตคิอลบนทวี ีและชอ่งเสยีบ TV IN (OPT) บนระบบลําโพงดว้ยสายภาพดจิติอล

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบภาพ HDMI ที�รองรับ
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ภาพไมป่รากฏเต็มจอทวีี

สดัสว่นจอภาพของสื�อจะถกูกําหนดไวค้งที�
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ภาพและเสยีงของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่เขา้กบัระบบลาํโพงไมส่ง่ออกมาจากทวีเีมื�อระบบลาํโพง
ปิดอยู่

ตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] เป็น [On] บนระบบลําโพง จากนั�นใหต้ั �งคา่
[Standby Through] เป็น [Auto] หรอื [On]
เปิดระบบลําโพง จากนั�นสลบัสญัญาณเขา้เป็นสญัญาณจากอปุกรณท์ี�กําลงัเลน่
หากเชื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�ผลติโดยบรษัิทอื�นที�ไมใ่ช ่Sony ที�รองรับฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI ใหต้ั �งคา่  [Setup] -
[Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] เป็น [On]
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เนื�อหา HDR ไมส่ามารถแสดงเป็นภาพแบบ HDR (high-dynamic range) ได้

ตรวจสอบการตั �งคา่ของทวีแีละอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยู ่สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัทวีขีอง
ทา่นและอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่
อปุกรณ ์AV อาจไมส่ามารถแสดงเนื�อหา HDR ในรปูแบบ HDR ได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการตั �งคา่ [HDMI Signal Format] เปลี�ยนการตั �ง
คา่ของ  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] ตามรปู
แบบภาพที�รองรับโดยอปุกรณ ์AV

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบภาพ HDMI ที�รองรับ
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ระบบลาํโพงไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัทวีดีว้ยฟงักช์ ั�น BLUETOOTH

เมื�อทา่นเชื�อมตอ่ระบบลําโพงและทวีดีว้ยสาย HDMI การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะถกูยกเลกิ
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เสยีงทวีไีมด่งัออกจากระบบลาํโพง

ตรวจสอบประเภทและการเชื�อมตอ่ของสาย HDMI, สายโหมดลําโพงกลางของทวี ีหรอืสายภาพดจิติอลที�เชื�อมตอ่เขา้กบัระบบ
ลําโพงและทวีี
ใหถ้อดสายที�เชื�อมตอ่เขา้กบัทวีแีละระบบลําโพงออก จากนั�นเชื�อมตอ่สายใหแ้น่นอกีครั �ง ถอดสายไฟ AC ของทวีแีละระบบลําโพง
ออกจากเตา้เสยีบ AC จากนั�นเชื�อมตอ่อกีครั �ง
เมื�อเชื�อมตอ่ระบบลําโพงและทวีดีว้ยสาย HDMI ใหต้รวจสอบดงันี�

ชอ่งเสยีบ HDMI ของทวีทีี�เชื�อมตอ่อยูจ่ะมป้ีาย “eARC” หรอื “ARC” กํากบัอยู่
ฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI ของทวีถีกูตั �งคา่เป็นเปิด
เปิดใชง้านฟังกช์ั�น eARC หรอื ARC แลว้
บนระบบลําโพง  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] ถกูตั �งเป็น [On] และ 
[Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [TV Audio Input Mode] ถกูตั �งเป็น [Auto]

หากทวีขีองทา่นไมร่องรับ eARC ใหต้ั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [eARC] เป็น [Off]
หากทวีขีองทา่นไมร่องรับ eARC หรอื ARC ใหเ้ชื�อมตอ่สายภาพดจิติอล หากทวีไีมร่องรับ eARC หรอื ARC เสยีงทวีจีะไมอ่อก
ทางระบบลําโพง แมว้า่ระบบลําโพงจะเชื�อมตอ่อยูก่บัชอ่งเสยีบ HDMI IN ของทวีี
สลบัสญัญาณเขา้ของระบบลําโพงเป็นสญัญาณเขา้ทวีี
เพิ�มระดบัเสยีงของระบบลําโพงหรอืยกเลกิการปิดเสยีง
หากเสยีงของเครื�องเลน่ Blu-ray Disc, กลอ่งทวีดีจิติอล, เกมคอนโซล ฯลฯ ที�เชื�อมตอ่กบัทวีไีมด่งัออกมา ใหเ้ชื�อมตอ่อปุกรณเ์ขา้
กบัชอ่งเสยีบ HDMI IN 1 หรอื HDMI IN 2 ของระบบลําโพงและสลบัสญัญาณเขา้ของระบบลําโพงเป็นสญัญาณเขา้ของอปุกรณท์ี�
เชื�อมตอ่ ([HDMI1] หรอื [HDMI2])
ระบบลําโพงอาจปิดเสยีงและ [MUTING] จะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้ของระบบ โดยขึ�นอยูก่บัลําดบัที�ทา่นเปิดทวีกีบั
ระบบลําโพง ในกรณีนี� ใหเ้ปิดทวีกีอ่น จากนั�นจงึเปิดระบบลําโพง
กด TV/AUDIO SYSTEM บนรโีมทคอนโทรลเพื�อสลบัสญัญาณออกสําหรับเสยีงทวีทีี�เชื�อมตอ่ หรอืตั �งคา่ลําโพงของทวีขีองทา่น
เป็นระบบเสยีง โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านทวีขีองทา่น โดยดทูี�หวัขอ้วธิกีารตั �งคา่ทวีี

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเชื�อมตอ่กบัทวีทีี�รองรับ ARC/eARC

การเชื�อมตอ่ทวีทีี�ไมร่องรับ ARC/eARC
การเชื�อมตอ่อปุกรณ ์AV ที�รองรับรปูแบบภาพ 2K/4K

การเชื�อมตอ่อปุกรณ ์AV ที�รองรับรปูแบบภาพ 8K

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

126



คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ภาพและเสยีงของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่เขา้กบัระบบลาํโพงไมส่ง่ออกมาจากทวีเีมื�อระบบลาํโพง
ปิดอยู่

ตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] เป็น [On] บนระบบลําโพง จากนั�นใหต้ั �งคา่
[Standby Through] เป็น [Auto] หรอื [On]
เปิดระบบลําโพง จากนั�นสลบัสญัญาณเขา้เป็นสญัญาณจากอปุกรณท์ี�กําลงัเลน่
หากเชื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�ผลติโดยบรษัิทอื�นที�ไมใ่ช ่Sony ที�รองรับฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI ใหต้ั �งคา่  [Setup] -
[Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] เป็น [On]
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เสยีงจะออกจากท ั�งระบบลาํโพงและทวี ี

ปิดเสยีงของระบบลําโพงหรอืทวีชีั�วคราว
เมื�อทา่นเชื�อมตอ่ระบบลําโพงและทวีดีว้ยสายโหมดลําโพงกลางของทวีแีละตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] -
[Speaker Settings] - [TV Center Speaker Settings] - [TV Center Speaker Mode] เป็น [On] เสยีงสว่นตรงกลางของระบบ
ลําโพงจะดงัออกจากทวีี
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เสยีงถกูรบกวนขณะรบัชมรายการทวีหีรอืเนื�อหาบน Blu-ray Disc ฯลฯ

ตรวจสอบการตั �งคา่โหมดเสยีง หากตั �งคา่โหมดเสยีงเป็น [Auto Sound] เสยีงอาจถกูรบกวนเมื�อโหมดเสยีงเปลี�ยนไปโดยอตัโนมตัิ
ตามขอ้มลูของโปรแกรมที�กําลงัเลน่อยู ่หากทา่นไมต่อ้งการเปลี�ยนโหมดเสยีงโดยอตัโนมตั ิใหต้ั �งคา่โหมดเสยีงเป็นการตั �งคา่อื�นๆ ที�
ไมใ่ช ่[Auto Sound]

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การตั �งคา่เอฟเฟกตเ์สยีงใหเ้หมาะกบัแหลง่สญัญาณเสยีง (โหมดเสยีง)
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เสยีงของทวีจีากระบบลาํโพงลา่ชา้กวา่ภาพ

ใหต้ั �งคา่ความเหลื�อมระหวา่งภาพและเสยีงเป็น 0 มลิลวินิาท ีหากตั �งคา่อยูใ่นชว่งระหวา่ง 25 มลิลวินิาท ีและ 300 มลิลวินิาที
ความเหลื�อมระหวา่งภาพและเสยีงอาจเกดิขึ�นได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัแหลง่สญัญาณเสยีง หากทวีขีองทา่นมฟัีงกช์ั�นที�สามารถปรับความ
เหลื�อมภาพ ใหใ้ชฟั้งกช์ั�นดงักลา่วในการปรับตั �ง สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของทวีขีองทา่น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมื�อกําลงัดทูวีี
เมื�อรับชมจากอปุกรณอ์ื�น
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ไมม่เีสยีงหรอืไดย้นิเสยีงระดบัเบามากจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัระบบลาํโพง

กด  (ระดบัเสยีง) + บนรโีมทคอนโทรลและตรวจสอบระดบัเสยีง
กด  (ปิดเสยีง) หรอื  (ระดบัเสยีง) + บนรโีมทคอนโทรลเพื�อยกเลกิฟังกช์ั�นปิดเสยีง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เลอืกแหลง่สญัญาณเขา้อยา่งถกูตอ้ง ทา่นอาจลองใชแ้หลง่สญัญาณเขา้อื�นๆ โดยกดปุ่ มเลอืกสญัญาณเขา้บน
รโีมทคอนโทรล (TV/HDMI1/HDMI2/ANALOG/USB/BLUETOOTH)
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เสยีบขั �วตอ่อยา่งแน่นหนาแลว้
เมื�อทา่นเลน่เนื�อหาที�มเีทคโนโลยกีารป้องกนัลขิสทิธิ� (HDCP) เสยีงอาจไมด่งัออกทางระบบลําโพง
เปลี�ยนการตั �งคา่ของ  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI
IN 2]
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ไมส่ามารถใชเ้อฟเฟกตร์อบทศิทาง

การประมวลผลเสยีงรอบทศิทางอาจทํางานไดไ้มเ่ต็มประสทิธภิาพ ขึ�นอยูก่บัการตั �งคา่สญัญาณเขา้และโหมดเสยีง เอฟเฟกตร์อบ
ทศิทางอาจมผีลไมม่าก ขึ�นอยูก่บัโปรแกรมหรอืแผน่ดสิก์
การเลน่เสยีงแบบหลายชอ่งสญัญาณ ใหต้รวจสอบการตั �งคา่สญัญาณเสยีงออกดจิติอลบนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัระบบลําโพง สําหรับ
รายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ไมม่เีสยีงออกจากลาํโพงหลงัเสรมิ/ลาํโพงเสยีงทุม้

ตดิตั �งระบบลําโพง ลําโพงหลงัเสรมิ และลําโพงเสยีงทุม้ใหม้รีะยะหา่งจากเราทเ์ตอร ์LAN ไรส้าย ฯลฯ 1.5 ม. หรอืมากกวา่
สามารถแกไ้ขใหด้ขี ึ�นไดโ้ดยการเปลี�ยนทศิทางหรอืองศาของเสาอากาศของเราทเ์ตอร ์LAN ไรส้าย

 เราทเ์ตอร ์LAN ไรส้าย ฯลฯ
(a) 1.5 ม. หรอืมากกวา่

ใหป้รับโดยการตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless
Playback Quality] เป็น [Connection]
ตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] เป็น [Off]
จากนั�นตั �งคา่เป็น [On]
หากมอีปุกรณท์ี�ปลอ่ยคลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้า เชน่ อปุกรณ ์LAN ไรส้าย หรอืเตาไมโครเวฟอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง ใหย้า้ยระบบลําโพง
ออกหา่งจากอปุกรณนั์�น
โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของลําโพงหลงัเสรมิ/ลําโพงเสยีงทุม้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ไมม่เีสยีงออกจากลาํโพงบางตวั

อาจไมม่เีสยีงออกทางลําโพงบางตวั ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัเนื�อหาหรอืโหมดเสยีง
หากไมม่เีสยีงออกจากลําโพงหลงัเสรมิ
เมื�อกด IMMERSIVE AE เพื�อเปิดฟังกช์ั�น Immersive Audio Enhancement ระบบลําโพงจะอพัมกิซส์ญัญาณเสยีง และเสยีงจะ
ดงัออกจากลําโพงทกุตวั

 : เสยีงจะออกจากทั �งระบบลําโพงและลําโพงหลงัเสรมิ
 : เมื�อโหมดเสยีงอยูใ่นโหมด [Auto Sound] โหมดเสยีงที�เหมาะสมกบัเนื�อหาจะถกูเลอืกสําหรับการเลน่โดยอตัโนมตั ิเมื�อเลอืก

โหมด[Music] เสยีงจะไมด่งัออกจากลําโพงหลงัเสรมิ
–: เสยีงจะดงัออกจากระบบลําโพงเทา่นั�น เสยีงจะไมด่งัออกจากลําโพงหลงัเสรมิ

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�น Immersive Audio Enhancement จะถกูตั �งเป็นเปิดเสมอสําหรับบางสญัญาณเสยีง

เมื�อ [Sound Effect] ถกูตั �งคา่เป็น [Dolby Speaker Virtualizer] หรอื [DTS Neural:X] ฟังกช์ั�น Immersive Audio Enhancement จะถกู
ปิดใชง้าน

เมื�อ [Sound Effect] ถกูตั �งคา่เป็น [Dolby Speaker Virtualizer] ลําโพงบางตวัอาจไมม่เีสยีงดงัออกมา ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัเนื�อหาของสญัญาณ
เขา้

เสยีงจะไมด่งัออกจากลําโพงหลงัเสรมิเมื�อเลน่สญัญาณเสยีง Dual Mono อยู่
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สญัญาณ
เสยีง สญัญาณเขา้ โหมดเสยีง

เสยีงดงัออกจากลาํโพงหลงัเสรมิ

[Immersive
Audio
Enhancement:
On]

[Immersive
Audio
Enhancement:
Off]

เนื�อหาแบบ 2
ชอ่งสญัญาณ

บรกิารเพลง ปิดใชง้าน –

TV, HDMI1/HDMI2, Bluetooth
Audio, Analog, USB, Home
Network

Music –

Cinema/Standard
Surround

Auto Sound

เนื�อหาแบบ
หลายชอ่ง
สญัญาณ

ทกุสญัญาณเขา้ ทกุโหมด
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

Sound Field Optimization ขดัขอ้ง

เมื�อตดิตั �งลําโพงหลงัเสรมิ โปรดตดิตั �งลําโพงใหต้ั �งตรงเพื�อใหป้้ายที�ดา้นลา่งของลําโพงหนัลงดา้นลา่ง
ดําเนนิการ Sound Field Optimization อกีครั �งในสถานการณท์ี�สภาพแวดลอ้มเงยีบสงบ
หากระยะหา่งระหวา่ง Bar Speaker และลําโพงหลงัเสรมิ/ลําโพงเสยีงทุม้อยูใ่กลก้นัหรอืหา่งจากกนัมากเกนิไป Sound Field
Optimization จะไมส่ามารถดําเนนิการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ปรับระยะหา่งระหวา่งลําโพง และดําเนนิการ Sound Field Optimization อกี
ครั �ง
หากมสี ิ�งกดีขวางอยูร่ะหวา่งลําโพง หรอืไมโครโฟนสําหรับวดัคา่ลําโพงถกูบดบงัโดยสิ�งกดีขวาง Sound Field Optimization จะไม่
สามารถดําเนนิการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ใหนํ้าสิ�งกดีขวางที�อยูร่ะหวา่งลําโพงหรอืที�ดา้นหนา้ของลําโพงออก
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ไมรู่จ้กัอปุกรณ ์USB

โปรดลองดําเนนิการดงัตอ่ไปนี�:

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ ์USB เชื�อมตอ่กบัพอรต์  (USB) อยา่งแน่นหนา
ตรวจสอบวา่อปุกรณ ์USB ชาํรดุหรอืไม่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดอปุกรณ ์USB แลว้
หากเชื�อมตอ่อปุกรณ ์USB ผา่นฮบัหรอืสาย USB ใหถ้อดออกแลว้เชื�อมตอ่อปุกรณ ์USB เขา้กบัระบบลําโพงโดยตรง
เมื�อเชื�อมตอ่ WALKMAN® หรอืสมารท์โฟน ระบบอาจไมส่ามารถจดจําหน่วยความจําภายในหรอืหน่วยความจําภายนอกของ
อปุกรณด์งักลา่วได ้(เชน่ การด์หน่วยความจํา)
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ปิดระบบลําโพง1.
ถอดและเสยีบอปุกรณ ์USB อกีครั �ง2.
เปิดระบบลําโพง3.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ไมส่ามารถทาํการจบัคูไ่ด ้

นําระบบลําโพงนี�และอปุกรณ ์BLUETOOTH เขา้มาอยูใ่กลก้นั
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระบบลําโพงนี�ไมไ่ดรั้บสญัญาณรบกวนจากอปุกรณ ์LAN ไรส้าย, อปุกรณไ์รส้าย 2.4 GHz อื�นๆ หรอืเตา
ไมโครเวฟ หากมอีปุกรณท์ี�ปลอ่ยคลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้าอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง ใหย้า้ยอปุกรณด์งักลา่วออกหา่งจากระบบลําโพง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไมเ่สร็จสมบรูณ์

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ตดิสวา่ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ ์BLUETOOTH ที�ตอ้งการเชื�อมตอ่เปิดอยูแ่ละเปิดใชง้านฟังกช์ั�น BLUETOOTH แลว้
นําระบบลําโพงนี�และอปุกรณ ์BLUETOOTH เขา้มาอยูใ่กลก้นั
จับคูร่ะบบลําโพงนี�กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH อกีครั �ง ทา่นอาจจําเป็นตอ้งยกเลกิการจับคูก่บัระบบลําโพงนี�โดยใชอ้ปุกรณ์
BLUETOOTH ของทา่นกอ่น
ขอ้มลูการจับคูอ่าจถกูลบ ทําการจับคูใ่หมอ่กีครั �ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงโดยการจับคูอ่ปุกรณเ์คลื�อนที�ที�เชื�อมตอ่เป็นครั �งแรก
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เสยีงของอปุกรณเ์คลื�อนที� BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่อยูไ่มอ่อกจากระบบลาํโพง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ตดิสวา่ง
นําระบบลําโพงนี�และอปุกรณ ์BLUETOOTH เขา้มาอยูใ่กลก้นั
หากมอีปุกรณท์ี�ปลอ่ยคลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้า เชน่ อปุกรณ ์LAN ไรส้าย, อปุกรณ์ BLUETOOTH อื�นๆ หรอืเตาไมโครเวฟ อยูใ่นบรเิวณ
ใกลเ้คยีง ใหย้า้ยอปุกรณด์งักลา่วออกหา่งจากระบบลําโพง
ยา้ยสิ�งกดีขวางระหวา่งระบบลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ออกหรอืยา้ยระบบลําโพงนี�ออกหา่งจากสิ�งกดีขวาง
จัดวางอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่ใหม่
สลบัความถี� LAN ไรส้ายของเราทเ์ตอร ์LAN ไรส้ายหรอืคอมพวิเตอรใ์นบรเิวณใกลเ้คยีงเป็นยา่น 5 GHz
เพิ�มระดบัเสยีงของอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงโดยการจับคูอ่ปุกรณเ์คลื�อนที�ที�เชื�อมตอ่เป็นครั �งแรก
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ไมส่ามารถทาํการจบัคูไ่ด ้

นําระบบลําโพงนี�และหฟัูง BLUETOOTH เขา้มาอยูใ่กลก้นั
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระบบลําโพงนี�ไมไ่ดรั้บสญัญาณรบกวนจากอปุกรณ ์LAN ไรส้าย, อปุกรณไ์รส้าย 2.4 GHz อื�นๆ หรอืเตา
ไมโครเวฟ หากมอีปุกรณท์ี�ปลอ่ยคลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้าอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง ใหย้า้ยอปุกรณด์งักลา่วออกหา่งจากระบบลําโพง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไมเ่สร็จสมบรูณ์

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ตดิสวา่ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หฟัูง BLUETOOTH ที�ตอ้งการเชื�อมตอ่เปิดอยูแ่ละเปิดใชง้านฟังกช์ั�น BLUETOOTH แลว้
นําระบบลําโพงนี�และหฟัูง BLUETOOTH เขา้มาอยูใ่กลก้นั
จับคูร่ะบบลําโพงนี�กบัหฟัูง BLUETOOTH อกีครั �ง ทา่นอาจจําเป็นตอ้งยกเลกิการจับคูข่องหฟัูง BLUETOOTH กบัระบบลําโพงนี�
กอ่น
ขอ้มลูการจับคูอ่าจถกูลบ ทําการจับคูใ่หมอ่กีครั �ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงโดยการจับคูอ่ปุกรณเ์คลื�อนที�ที�เชื�อมตอ่เป็นครั �งแรก
การฟังเสยีงโดยการจับคูก่บัหฟัูง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ไมม่เีสยีงออกจากหฟูงั BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่อยู่

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ตดิสวา่ง
นําระบบลําโพงนี�และหฟัูง BLUETOOTH เขา้มาอยูใ่กลก้นั
หากมอีปุกรณท์ี�ปลอ่ยคลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้า เชน่ อปุกรณ ์LAN ไรส้าย, อปุกรณ์ BLUETOOTH อื�นๆ หรอืเตาไมโครเวฟ อยูใ่นบรเิวณ
ใกลเ้คยีง ใหย้า้ยอปุกรณด์งักลา่วออกหา่งจากระบบลําโพง
ยา้ยสิ�งกดีขวางระหวา่งระบบลําโพงกบัหฟัูง BLUETOOTH ออกหรอืยา้ยระบบลําโพงนี�ออกหา่งจากสิ�งกดีขวาง
จัดวางหฟัูง BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่ใหม่
สลบัความถี� LAN ไรส้ายของเราทเ์ตอร ์LAN ไรส้ายหรอืคอมพวิเตอรใ์นบรเิวณใกลเ้คยีงเป็นยา่น 5 GHz
เพิ�มระดบัเสยีงของหฟัูง BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่
ตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Wireless Playback Quality] เป็น [LDAC Stable
Connection (Auto)] หรอื [SBC Stable Connection (Auto)]
เนื�อหาบางสว่นอาจไมส่ามารถเลน่ไดเ้นื�องจากมกีารป้องกนัเนื�อหา

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงโดยการจับคูอ่ปุกรณเ์คลื�อนที�ที�เชื�อมตอ่เป็นครั �งแรก
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ซาวดบ์าร์
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การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัหฟูงัจะถกูตดัการเชื�อมตอ่

เมื�อใช ้Chromecast built-in จะไมส่ามารถเชื�อมตอ่หฟัูงกบัระบบลําโพงผา่นฟังกช์ั�น BLUETOOTH ได ้
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ซาวดบ์าร์
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ระบบลาํโพงไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยไดห้รอืการเชื�อมตอ่เครอืขา่ยไมเ่สถยีร

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดเราทเ์ตอร ์LAN ไรส้ายแลว้
ตรวจสอบการเชื�อมตอ่เครอืขา่ยและการตั �งคา่เครอืขา่ย
ระยะหา่งในการสื�อสารอาจสั �นลง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะแวดลอ้มการใชง้าน (รวมถงึวสัดขุองผนัง), สภาวะการรับคลื�นวทิย ุหรอืสิ�ง
กดีขวางระหวา่งระบบลําโพงและเราทเ์ตอร ์LAN ไรส้าย ใหย้า้ยระบบลําโพงและเราทเ์ตอร ์LAN ไรส้ายใหใ้กลก้นัยิ�งขึ�น
อปุกรณท์ี�ใชแ้ถบคลื�นความถี� 2.4 GHz เชน่ ไมโครเวฟ, BLUETOOTH หรอือปุกรณไ์รส้ายดจิติอล อาจรบกวนการสื�อสารได ้ให ้
ยา้ยระบบลําโพงใหห้า่งจากอปุกรณด์งักลา่ว หรอืปิดอปุกรณด์งักลา่ว
การเชื�อมตอ่ LAN ไรส้ายอาจไมเ่สถยีร ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะแวดลอ้มการใชง้าน โดยเฉพาะเมื�อใชฟั้งกช์ั�น BLUETOOTH ของ
ระบบลําโพง ในกรณีนี� ใหป้รับสภาวะแวดลอ้มในการใชง้าน
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เราทเ์ตอร ์LAN ไรส้ายที�ทา่นตอ้งการไมแ่สดงอยูใ่นรายชื�อของเครอืขา่ยไรส้าย

กด OPTIONS บนรโีมทคอนโทรลเพื�ออพัเดทรายการ หากยงัไมพ่บเราทเ์ตอร ์LAN ไรส้ายที�ทา่นตอ้งการเชื�อมตอ่ ใหเ้ลอืก [New
connection registration] จากรายการเครอืขา่ย จากนั�นใหป้้อนชื�อเครอืขา่ย (SSID) เอง
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ซาวดบ์าร์
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ทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่ระบบลาํโพงเขา้กบัอนิเตอรเ์น็ตได้

ตรวจสอบการเชื�อมตอ่ LAN แบบไรส้าย
ปิดเราทเ์ตอร ์LAN ไรส้ายแลว้เปิดใหม่
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รโีมทคอนโทรลของระบบลาํโพงนี�ไมท่าํงาน

เล็งรโีมทคอนโทรลไปที�เซน็เซอรร์โีมทคอนโทรลบน Bar Speaker
ยา้ยสิ�งกดีขวางตา่งๆ ที�อยูร่ะหวา่งรโีมทคอนโทรลกบัระบบลําโพงออกไป
หากแบตเตอรี�ออ่น ใหเ้ปลี�ยนแบตเตอรี�ทั �งสองกอ้นในรโีมทคอนโทรลดว้ยแบตเตอรี�กอ้นใหม่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทา่นกดปุ่ มที�ถกูตอ้งบนรโีมทคอนโทรล

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
Bar Speaker
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ซาวดบ์าร์
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รโีมทคอนโทรลของทวีไีมท่าํงาน

ปัญหานี�อาจสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการเปิดใชง้านฟังกช์ั�น IR-Repeater

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เมื�อรโีมทคอนโทรลของทวีไีมทํ่างาน
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ไมม่เีสยีงหรอืไดย้นิเสยีงระดบัเบามากจากลาํโพงเสรมิ

กด SW  (ระดบัเสยีงของลําโพงเสยีงทุม้) + บนรโีมทคอนโทรลเพื�อเพิ�มระดบัเสยีงของลําโพงเสยีงทุม้ หรอืกด REAR 
 (ระดบัเสยีงของลําโพงหลงั) + เพื�อเพิ�มระดบัเสยีงของลําโพงหลงั

ตรวจสอบสถานะการเชื�อมตอ่แบบไรส้ายใน  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker
Settings] - [Check wireless connection]
ตั �งคา่โหมดกลางคนืเป็นปิด
หากทา่นเปลี�ยนการตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF
Channel] จาก [Off] เป็น [On] อาจตอ้งใชเ้วลา 1 นาท ีเสยีงจงึจะดงัออกมา
โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของลําโพงหลงัเสรมิ/ลําโพงเสยีงทุม้
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เสยีงสะดดุหรอืมคีลื�นรบกวน

หากมอีปุกรณท์ี�ปลอ่ยคลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้าอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง เชน่ LAN ไรส้าย หรอื เตาไมโครเวฟที�กําลงัใชง้านอยู ่ใหย้า้ย
ลําโพงเสรมิและระบบลําโพงออกหา่งจากอปุกรณด์งักลา่ว
หากมสีิ�งกดีขวางระหวา่งลําโพงเสรมิและระบบลําโพง ใหย้า้ยหรอืนําสิ�งกดีขวางออก
วางลําโพงเสรมิและระบบลําโพงในตําแหน่งที�ใกลก้นัมากที�สดุ
เปลี�ยนการตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel]
เป็น [Off] จากนั�นเปลี�ยนเป็น [On] อกีครั �ง
สลบัการเชื�อมตอ่เครอืขา่ยของทวีหีรอืเครื�องเลน่ Blu-ray Disc จากไรส้ายเป็นแบบใชส้าย
ตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Playback
Quality] เป็น [Connection]
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ซาวดบ์าร์
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ฟงักช์ ั�น การควบคมุ HDMI ทาํงานไมถ่กูตอ้ง

ตรวจสอบการเชื�อมตอ่กบัระบบลําโพง
เปิดฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI ของทวี ีสําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของทวีขีองทา่น
ใหร้อครูห่นึ�ง และจากนั�นใหล้องใหมอ่กีครั �ง หากทา่นถอดปลั�กของระบบลําโพง อาจตอ้งใชเ้วลาครูห่นึ�งกอ่นที�จะสามารถใชง้านได ้
ใหร้อประมาณ 15 วนิาทหีรอืมากกวา่ และจากนั�นใหล้องอกีครั �ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัระบบลําโพงรองรับฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI
เปิดใชง้านฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI บนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัระบบลําโพง สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้าน
อปุกรณข์องทา่น
ประเภทและจํานวนของอปุกรณท์ี�สามารถควบคมุดว้ยฟังกช์ั�น การควบคมุ HDMI จะกําหนดดว้ยมาตรฐาน HDMI CEC ตอ่ไปนี�:

อปุกรณบ์นัทกึ (เครื�องบนัทกึ Blu-ray Disc, เครื�องบนัทกึ DVD เป็นตน้): สงูสดุ 3 เครื�อง
อปุกรณก์ารเลน่ (เครื�องเลน่ Blu-ray Disc, เครื�องเลน่ DVD เป็นตน้): สงูสดุ 3 เครื�อง (ระบบลําโพงนี�จะใชเ้ครื�องใดเครื�องหนึ�ง)
อปุกรณท์ี�เกี�ยวกบัการปรับสญัญาณ: สงูสดุ 4 เครื�อง
ระบบเสยีง (เครื�องรับสญัญาณ/หฟัูง): สงูสดุ 1 เครื�อง (ใชง้านโดยระบบลําโพงนี�)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเชื�อมตอ่กบัทวีทีี�รองรับ ARC/eARC

การเชื�อมตอ่ทวีทีี�ไมร่องรับ ARC/eARC

การเชื�อมตอ่อปุกรณ ์AV ที�รองรับรปูแบบภาพ 2K/4K
การเชื�อมตอ่อปุกรณ ์AV ที�รองรับรปูแบบภาพ 8K
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ซาวดบ์าร์
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[PRTCT] จะกะพรบิอยูบ่นจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้เป็นเวลา 5 วนิาท ีและระบบลาํโพงจะปิด
ลง

ถอดสายไฟ AC และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่สี ิ�งกดีขวางชอ่งลมระบายอากาศของระบบลําโพง
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

[PRTCT], [PUSH], ชื�อลาํโพง ([SUB], [RL] หรอื [RR]) และ [POWER] จะกะพรบิสลบักนับน
จอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

กด  (เปิด/ปิด) บนลําโพงที�ตอ้งการ ([SUB]: ลําโพงเสยีงทุม้เสรมิ, [RL]: ลําโพงหลงัซา้ยเสรมิ, [RR]: ลําโพงหลงัขวาเสรมิ)
เพื�อปิดลําโพงแตล่ะตําแหน่ง สําหรับลําโพงหลงัเสรมิ ใหถ้อดสายไฟ AC จากนั�นใหปิ้ดแลว้เปิดระบบลําโพงใหม ่สําหรับลําโพง
เสยีงทุม้เสรมิ ใหถ้อดสายไฟ AC และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่สี ิ�งกดีขวางชอ่งลมระบายอากาศของลําโพงเสยีงทุม้เสรมิ จากนั�นให ้
ปิดแลว้เปิดระบบลําโพงใหม ่หากเชื�อมตอ่ใหมอ่ยา่งถกูตอ้งแลว้ จอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้จะกลบัสูก่ารแสดงผลตามปกติ
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ซาวดบ์าร์
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[HIGH], [TEMP] และ [ERROR] จะปรากฏสลบักนัคร ั�งละ 2 วนิาท ีในจอแสดงผลที�แผงดา้น
หนา้ [STANDBY] จะปรากฏในจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้ จากน ั�น ระบบลาํโพงจะปิด

ตรวจพบอณุหภมูสิงูในระบบลําโพง กด  (เปิด/ปิด) เพื�อปิดแลว้เปิดระบบลําโพงใหม่
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[BT TX] จะปรากฏบนจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้

ตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] เป็น [Receiver] [BT TX] จะปรากฏบน
จอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้ หากตั �งคา่ [Bluetooth Mode] เป็น [Transmitter]

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

155



คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เซ็นเซอรข์องทวีทีาํงานไมถ่กูตอ้ง

Bar Speaker อาจปิดกั �นการทํางานของเซน็เซอร ์(เชน่ เซน็เซอรค์วามสวา่ง) ตวัรับสญัญาณรโีมทคอนโทรลของทวีขีองทา่น หรอื
ตวัสง่สญัญาณสําหรับแวน่ 3D (ตวัสง่สญัญาณอนิฟราเรด) ของทวีแีบบ 3D ที�รองรับระบบแวน่ 3D หรอืการสื�อสารแบบไรส้าย ให ้
ยา้ย Bar Speaker ออกหา่งจากทวี ีแตใ่หอ้ยูภ่ายในชว่งที�อปุกรณท์ั �งหมดสามารถทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สําหรับตําแหน่งของ
เซน็เซอรแ์ละตวัรับสญัญาณรโีมทคอนโทรล โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านของทวีี
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ฟงักช์ ั�นไรส้าย (LAN ไรส้าย, ฟงักช์ ั�น BLUETOOTH หรอืลาํโพงเสยีงทุม้เสรมิ/ลาํโพงหลงั) ไม่
เสถยีร

หา้มวางวตัถโุลหะที�นอกเหนอืจากทวีไีวใ้กลก้บัระบบลําโพง
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

เครื�องเลน่เพลงที�ทา่นไมคุ่น้เคย

เครื�องอาจเลน่เพลงตวัอยา่งที�ตดิตั �งไวล้ว่งหนา้ กด  (เลอืกสญัญาณเขา้) บน Bar Speaker เพื�อหยดุการเลน่

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ไมส่ามารถปิดระบบลาํโพงหรอืไมส่ามารถใชง้าน [Advanced Settings]ได/้เมื�อกดปุ่ มเปิด/ปิด
[.DEMO] จะปรากฏขึ�นในจอแสดงผลที�แผงดา้นหนา้และจะไมส่ามารถปิดระบบลาํโพงได้

ระบบลําโพงอาจอยูใ่นโหมดสาธติการทํางาน หากตอ้งการยกเลกิโหมดสาธติการทํางาน ใหร้เีซต็ระบบลําโพง กด  (เปิด/ปิด)
และ – (ระดบัเสยีง) บน Bar Speaker คา้งไวน้านกวา่ 5 วนิาที

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

Spotify ไมส่ามารถเลน่โดยใชปุ้่ ม MUSIC SERVICE หรอืไมส่ามารถเลน่ดว้ยวธิกีารเลน่ปกติ
ได้

ใหเ้ลน่เพลงของ Spotify บนระบบลําโพงโดยใชฟั้งกช์ั�น Spotify Connect บนแอพ Spotify ของอปุกรณเ์คลื�อนที�

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

160



คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ระบบลาํโพงจะปิดแลว้เปิดใหม่

เมื�อเชื�อมตอ่ทวีดีว้ยคณุภาพที�ตา่งจากคณุภาพของระบบลําโพง ระบบลําโพงอาจปิดเครื�องแลว้เปิดใหมเ่พื�อรเีซต็การตั �งคา่สญัญาณ
ออกของภาพ

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

การรเีซ็ตระบบลาํโพง

หากระบบลําโพงทํางานไมถ่กูตอ้ง ใหร้เีซต็ระบบลําโพงดงัตอ่ไปนี�

การยกเลกิการรเีซ็ต
เลอืก [Cancel] ในขั �นตอนที� 5

หากทา่นไมส่ามารถดาํเนนิการรเีซ็ตโดยใชเ้มนหูลกัได้
กด  (เปิด/ปิด) และ – (ระดบัเสยีง) บน Bar Speaker คา้งไวน้านกวา่ 5 วนิาที
การตั �งคา่นี�จะกลบัสูส่ถานะคา่เริ�มตน้

หมายเหตุ
หากทําการรเีซต็ การเชื�อมโยงกบัลําโพงเสยีงทุม้เสรมิและลําโพงหลงัอาจขาดหายได ้ในกรณีนี� ใหทํ้าการเชื�อมตอ่ใหมโ่ดยอา้งองิจากคูม่อืการใช ้
งาน

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

กด HOME

เมนูหลกัจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอทวีี

1

เลอืก  [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนหูลกั2

เลอืก [Resetting]3

เลอืกรายการเมนทูี�ทา่นตอ้งการรเีซ็ต4

เลอืก [Start]5
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ประเภทไฟลเ์สยีงที�สามารถเลน่ได้

หมายเหตุ

ไฟลบ์างไฟลอ์าจไมเ่ลน่ ขึ�นอยูก่บัรปูแบบไฟล,์ การเขา้รหสัไฟล,์ สภาวะการบนัทกึ หรอืสภาวะอื�นๆ

ไฟลบ์างชนดิที�แกไ้ขดว้ยคอมพวิเตอรอ์าจจะไมเ่ลน่

การเลื�อนไปขา้งหนา้หรอืเลื�อนยอ้นกลบัอยา่งรวดเร็วอาจไมส่ามารถใชง้านไดก้บับางไฟล์

ระบบลําโพงจะไมเ่ลน่ไฟลท์ี�มกีารเขา้รหสั เชน่ DRM

ระบบลําโพงไมส่ามารถจดจําไฟล/์โฟลเดอรไ์ด ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัชื�อ/คําอธบิายขอ้มลู

อปุกรณ ์USB บางเครื�องอาจไมทํ่างานกบัระบบลําโพงนี�

ระบบลําโพงสามารถจดจําอปุกรณห์น่วยความจําจัดเก็บขอ้มลูขนาดใหญ ่หรอื Mass Storage Class (MSC) (เชน่ หน่วยความจําแฟลช) ได ้

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

โคเดก นามสกลุ

MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) .mp3

AAC/HE-AAC .m4a, .aac, .mp4, .3gp

WMA9 Standard .wma

LPCM .wav

FLAC .flac

DSF .dsf

DSDIFF(*) .dff

AIFF .aiff, .aif

ALAC .m4a

Vorbis .ogg

Monkey’s Audio .ape

ระบบลําโพงจะไมเ่ลน่ไฟลท์ี�เขา้รหสั DST*
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ซาวดบ์าร์
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รปูแบบเสยีงสญัญาณเขา้ที�รองรบั

รปูแบบเสยีงที�รองรับจะแตกตา่งกนัไปตามการตั �งคา่สญัญาณเขา้ของระบบลําโพง “  ” จะระบรุปูแบบเสยีงที�รองรับ และ “–” จะระบุ
รปูแบบเสยีงที�ไมร่องรับในตารางดา้นลา่งนี�

หมายเหตุ
ชอ่งเสยีบ HDMI IN 1/HDMI IN 2 ไมร่องรับรปูแบบเสยีงที�มกีารป้องกนัลขิสทิธิ� เชน่ Super Audio CD หรอื DVD-Audio

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

รปูแบบ สญัญาณเขา้
HDMI 1/2

สญัญาณเขา้ TV
(eARC)

สญัญาณเขา้ TV
(ARC)

สญัญาณเขา้ TV
(OPT)

LPCM 2ch

LPCM 5.1ch – –

LPCM 7.1ch – –

Dolby Digital

Dolby TrueHD – –

Dolby Digital Plus –

Dolby Atmos – –

Dolby Atmos - Dolby TrueHD – –

Dolby Atmos - Dolby Digital
Plus –

DTS

DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES
Matrix 6.1

DTS 96/24

DTS-HD High Resolution Audio – –

DTS-HD Master Audio – –

DTS:X – –
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ซาวดบ์าร์
HT-A7000

รปูแบบภาพ HDMI ที�รองรบั

รปูแบบภาพที�ระบบลําโพงรองรับมดีงันี�
8K 24/25/30/50/60 Hz
4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz
1080p 24/25/30/50/60/100/120 Hz
1080i 50/60 Hz
720p 24/30/50/60 Hz
576p 50 Hz
480p 60 Hz

เกี�ยวกบัการต ั�งคา่ [HDMI Signal Format]
เมื�อตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] เป็น [Enhanced format (4K120,
8K)] จะสามารถรับสญัญาณเขา้รปูแบบภาพทั �งหมดที�รองรับโดยระบบลําโพงนี�ได ้
เมื�อตั �งคา่ [HDMI Signal Format] เป็น [Enhanced format] รปูแบบภาพจะถกูจํากดัอยูท่ี� 4K 60Hz 4:4:4, 4:2:2 ฯลฯ
เมื�อตั �งคา่ [HDMI Signal Format] เป็น [Standard format] รปูแบบภาพจะถกูจํากดัอยูท่ี� 4K 60Hz 4:2:0, 4K 24Hz ฯลฯ

เกี�ยวกบัสาย HDMI ที�ใชไ้ด้
ใชส้าย HDMI ที�ใหม้าในการเชื�อมตอ่เขา้กบัทวีี
เมื�อใชส้าย HDMI ความเร็วสงูพเิศษที�รองรับความเร็ว 48 Gbps ระบบลําโพงนี�จะรองรับรปูแบบภาพทั �งหมด
เมื�อใชส้าย HDMI ความเร็วสงูที�มอีเีธอรเ์น็ตแบบพรเีมี�ยมที�รองรับความเร็ว 18 Gbps จะรองรับรปูแบบภาพไมเ่กนิ 4K 60Hz 4:4:4,
4:2:2 ฯลฯ

เกี�ยวกบัสญัญาณ 3D
รปูแบบภาพตอ่ไปนี�รองรับสญัญาณ 3D ในรปูแบบ Side-by-Side (ครึ�งหนึ�ง)

1080i 50/60 Hz

รปูแบบภาพตอ่ไปนี�รองรับสญัญาณ 3D ในรปูแบบ Frame packing และ Over-Under (บนและลา่ง)

1080p 24 Hz
720p 50/60 Hz

เกี�ยวกบัปุ่ ม OPTIONS และการแสดงผลบนหนา้จอ (OSD) ของระบบลาํโพง
ในกรณีที�เป็นสญัญาณตอ่ไปนี� ปุ่ ม OPTIONS จะไมทํ่างานและการแสดงผลบนหนา้จอ (OSD) ของระบบลําโพงจะไมป่รากฏขึ�น

สญัญาณที�มคีวามละเอยีด 4096 × 2160p
สญัญาณ 3D ในรปูแบบ Side-by-Side (Half) หรอืรปูแบบ Over-Under (Top-and-Bottom)

หมายเหตเุกี�ยวกบัชอ่งเสยีบ HDMI และการเชื�อมตอ่ HDMI

ใชส้าย HDMI ที�ผา่นการรับรอง
เราไมแ่นะนําใหใ้ชส้ายแปลง HDMI-DVI
สญัญาณเสยีง (ความถี�การสุม่, ความยาวบติ เป็นตน้) ที�สง่ออกมาทางชอ่งเสยีบ HDMI อาจถกูระงับจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่
เสยีงอาจมกีารสะดดุเมื�อมกีารสลบัความถี�การสุม่ หรอืจํานวนชอ่งสญัญาณของสญัญาณเสยีงออกจากอปุกรณท์ี�ใชเ้ลน่
เมื�อตั �งคา่  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Video output for PIP/PBP-displayed TV] เป็น [On]
และเลอืกสญัญาณเขา้ทวี ีสญัญาณภาพผา่นชอ่งเสยีบ HDMI IN 1 หรอื HDMI IN 2 จะถกูสง่ออกทางชอ่งเสยีบ HDMI OUT (TV
(eARC/ARC))
ระบบลําโพงนี�รองรับ “TRILUMINOS”
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ชอ่งเสยีบ HDMI IN 1, HDMI IN 2 และ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ทั �งหมดรองรับการสง่สญัญาณที� 4K 120p หรอื 8K,
HDCP2.2 และปรภิมูสิกีวา้ง HDCP2.3(*1), BT.2020(*2) และภาพที�ถา่ยแบบ HDR (High Dynamic Range)(*3)
เมื�อเชื�อมตอ่ทวีซี ึ�งมคีวามละเอยีดตา่งจากของระบบลําโพง ระบบลําโพงอาจปิดเครื�องแลว้เปิดใหมเ่พื�อรเีซต็การตั �งคา่สญัญาณออก
ของภาพ

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

HDCP2.2 และ HDCP2.3 เป็นเทคโนโลยกีารป้องกนัลขิสทิธิ�ที�ไดรั้บการปรับปรงุใหมสํ่าหรับปกป้องเนื�อหา เชน่ ภาพเคลื�อนไหวแบบ 4K หากอปุกรณร์องรับ
HDCP2.2 หรอื HDCP2.3 ทา่นจะสามารถรับชมเนื�อหาตา่งๆ ไดแ้มว้า่เวอรช์ั�นของ HDCP จะแตกตา่งกนั เชน่ ทวีทีี�รองรับ HDCP2.2 และอปุกรณ ์4K ที�รองรับ
HDCP2.3

*1

ปรภิมูสิ ีBT.2020 คอื มาตรฐานสแีบบใหมท่ี�มชีว่งสกีวา้งขึ�นที�ใชสํ้าหรับระบบทวีคีวามละเอยีดสงู ฯลฯ*2
HDR คอื รปูแบบภาพแบบใหมท่ี�สามารถแสดงชว่งของระดบัความสวา่งไดก้วา้งขึ�น ระบบลําโพงนี�รองรับ HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) และ Dolby
Vision

*3
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เกี�ยวกบัการสื�อสาร BLUETOOTH

ควรใชอ้ปุกรณ ์BLUETOOTH ภายในระยะหา่งประมาณ 10 เมตร (ระยะหา่งที�ไมม่สี ิ�งกดีขวาง) จากอปุกรณอ์กีเครื�อง ระยะในการ
สื�อสารที�มปีระสทิธภิาพอาจสั �นกวา่นั�นตามสภาวะดงัตอ่ไปนี�

เมื�อมคีน, วตัถโุลหะ, ผนัง หรอืสิ�งกดีขวางอื�นๆ อยูร่ะหวา่งอปุกรณท์ี�ทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
บรเิวณที�ตดิตั �ง LAN ไรส้าย
รอบเตาไมโครเวฟที�กําลงัใชง้านอยู่
บรเิวณที�มคีลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้าอื�นๆ

อปุกรณ ์BLUETOOTH และ LAN ไรส้าย (IEEE 802.11 b/g/n) ใชแ้ถบความถี�เดยีวกนั (2.4 GHz) เมื�อใชอ้ปุกรณ์ BLUETOOTH
ใกลก้บัอปุกรณท์ี�ม ีLAN ไรส้าย อาจมสีญัญาณรบกวนจากคลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้า ลกัษณะดงักลา่วมผีลใหม้อีตัราการถา่ยโอนขอ้มลูตํ�า
ลง, มสีญัญาณรบกวน หรอืไมส่ามารถเชื�อมตอ่ได ้หากลกัษณะดงักลา่วเกดิขึ�น ใหแ้กไ้ขดงัตอ่ไปนี�:

ใชร้ะบบลําโพงนี�ภายในระยะหา่งอยา่งนอ้ย 10 เมตร จากอปุกรณไ์รส้าย LAN
ปิดอปุกรณ ์LAN ไรส้ายเมื�อใชอ้ปุกรณ ์BLUETOOTH ของทา่นภายในระยะ 10 เมตร
ตดิตั �งระบบลําโพงนี�และอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหอ้ยูใ่กลก้นัมากที�สดุ

การถา่ยทอดสญัญาณคลื�นวทิยดุว้ยระบบลําโพงนี�อาจรบกวนการทํางานของอปุกรณท์างการแพทยอ์ื�นๆ เนื�องจากสญัญาณรบกวนนี�
อาจทําใหเ้กดิการทํางานผดิพลาด ใหปิ้ดระบบลําโพงนี�และอปุกรณ ์BLUETOOTH ในสถานที�ตอ่ไปนี�:

ในโรงพยาบาล, บนรถไฟ, บนเครื�องบนิ, ในสถานเีตมินํ�ามนั และสถานที�ซ ึ�งมกีา๊ซไวไฟ
ใกลก้บัประตอูตัโนมตัหิรอืสญัญาณเตอืนไฟไหม ้

ระบบลําโพงนี�รองรับฟังกช์ั�นความปลอดภยัที�เป็นไปตามขอ้มลูจําเพาะของ BLUETOOTH เพื�อรับรองวา่การเชื�อมตอ่มคีวาม
ปลอดภยัระหวา่งการสื�อสารที�ใชเ้ทคโนโลย ีBLUETOOTH เสมอ อยา่งไรก็ตาม ความปลอดภยัดงักลา่วอาจไมเ่พยีงพอ ทั �งนี�ข ึ�นอยู่
กบัการตั �งคา่เนื�อหาและปัจจัยอื�นๆ ดงันั�นควรระมดัระวงัเมื�อทําการสื�อสารโดยใชเ้ทคโนโลย ีBLUETOOTH เสมอ
Sony จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืการสญูเสยีใดๆ ที�เกดิจากการรั�วไหลของขอ้มลูระหวา่งการสื�อสารโดยใชเ้ทคโนโลยี
BLUETOOTH
ไมรั่บประกนัการสื�อสาร BLUETOOTH กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ทั �งหมดที�มโีปรไฟลเ์ดยีวกนักบัระบบลําโพงนี�
อปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่กบัระบบลําโพงนี�ตอ้งเป็นไปตามขอ้มลูจําเพาะของ BLUETOOTH ที�กําหนดโดย Bluetooth
SIG, Inc. และตอ้งมกีารรับรอง อยา่งไรก็ตาม แมว้า่อปุกรณจ์ะเป็นไปตามขอ้มลูจําเพาะของ BLUETOOTH อาจมบีางกรณีที�
คณุสมบตัหิรอืขอ้มลูจําเพาะของอปุกรณ ์BLUETOOTH ไมส่ามารถทําการเชื�อมตอ่ หรอือาจทําใหว้ธิกีารควบคมุ การแสดงผล หรอื
การทํางานแตกตา่งกนัไป
อาจมสีญัญาณรบกวนหรอืเสยีงอาจขาดหายไป ขึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่กบัระบบลําโพงนี� สภาพแวดลอ้มการ
สื�อสาร หรอืสภาพแวดลอ้มใกลเ้คยีง

หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืปัญหาเกี�ยวกบัระบบลําโพงของทา่น โปรดปรกึษาตวัแทนจําหน่าย Sony ใกลบ้า้นทา่น

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ซาวดบ์าร์
HT-A7000

ลขิสทิธิ�และเครื�องหมายการคา้

ระบบลําโพงนี�ประกอบดว้ย Dolby(*) Digital และ DTS(**) Digital Surround System

เครื�องหมายคําวา่ BLUETOOTH® และโลโกต้า่งๆ เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Bluetooth SIG, Inc. และ Sony
Corporation ไดรั้บอนุญาตใหนํ้าเครื�องหมายดงักลา่วมาใชไ้ด ้เครื�องหมายการคา้อื�นๆ เป็นเครื�องหมายการคา้ของเจา้ของ
เครื�องหมายการคา้และชื�อทางการคา้ดงักลา่ว

คําวา่ HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทั �งโลโก ้HDMI เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จด
ทะเบยีนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ

Google, Google Play, Google Home และ Chromecast built-in เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Google LLC Google Assistant ไมม่ี
ใหบ้รกิารในบางภาษาและในบางประเทศ

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch และ Siri เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Apple Inc. ที�จดทะเบยีน ในประเทศสหรัฐอเมรกิา
และประเทศอื�นๆ

การใชง้านป้าย Works with Apple หมายถงึอปุกรณเ์สรมิที�ออกแบบมาเพื�อใชง้านโดยเฉพาะกบัเทคโนโลยทีี�ระบไุวใ้นป้าย และไดรั้บ
การรับรองจากนักพัฒนาวา่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตักิารของ Apple

โลโก ้“BRAVIA” เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony Corporation

WALKMAN® และโลโก ้WALKMAN® เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony Corporation

“PlayStation” เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครื�องหมายการคา้ของ Sony Interactive Entertainment Inc.

เทคโนโลยกีารเขา้รหสัเสยีง MPEG Layer-3 และสทิธบิตัรไดรั้บการอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson

Windows Media เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครื�องหมายการคา้ของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมรกิา และ/หรอืใน
ประเทศอื�นๆ
ผลติภณัฑน์ี�ไดรั้บการคุม้ครองสทิธขิองทรัพยส์นิทางปัญญาจาก Microsoft Corporation หา้มใชง้านหรอืจําหน่ายเทคโนโลยดีงักลา่ว
นอกเหนอืจากในผลติภณัฑโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจาก Microsoft หรอืบรษัิทสาขาของ Microsoft ที�ไดรั้บอนุญาต

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® และ Wi-Fi Alliance® เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ และ WPA2™ เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Wi-Fi Alliance

LDAC™ และโลโก ้LDAC เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony Corporation
LDAC คอืเทคโนโลยเีขา้รหสัเสยีงของ Sony ที�ทําใหส้ามารถรับสง่เนื�อหาของเสยีงคณุภาพสงู (Hi-Res) แมใ้นการเชื�อมตอ่ Bluetooth
ซึ�งตา่งกบัเทคโนโลยเีขา้รหสัที�รองรับ Bluetooth อื�นๆ เชน่ SBC ที�จะทํางานโดยไมม่กีารปรับลดเนื�อหาของเสยีงคณุภาพสงู(*) และ
ทําใหส้ามารถรับสง่ขอ้มลูไดม้ากกวา่เทคโนโลยอีื�นๆ ถงึ 3 เทา่(**) ผา่นเครอืขา่ยไรส้าย Bluetooth ทําใหม้คีณุภาพเสยีงที�เป็น
เอกลกัษณ ์โดยใชก้ารเขา้รหสัที�มปีระสทิธภิาพและนําสญัญาณไปใชบ้นเครอืขา่ยอยา่งเหมาะสม

ผลติภณัฑน์ี�ประกอบดว้ยซอฟตแ์วรท์ี�เป็นของ GNU General Public License (“GPL”) หรอื GNU Lesser General Public License
(“LGPL”) ซึ�งยอมรับใหล้กูคา้มสีทิธใินการไดรั้บ ปรับแตง่ และแจกจา่ยรหสัตน้ฉบบัของซอฟตแ์วรด์งักลา่ว ตามที�ระบไุวใ้นเงื�อนไขของ
GPL หรอื LGPL

ผลติภายใตส้ทิธบิตัรจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos และสญัลกัษณ ์D สองตวัเป็นเครื�องหมายการคา้ของ Dolby Laboratories*
สําหรับสทิธบิตัร DTS โปรดด ูhttp://patents.dts.com  
ผลติโดยไดรั้บอนุญาตจาก DTS, Inc. DTS, DTS:X และโลโก ้DTS:X เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีน หรอืเครื�องหมายการคา้ของ DTS, Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา และประเทศอื�นๆ © 2020 DTS, Inc. สงวนลขิสทิธิ�ทั �งหมด

**

ยกเวน้เนื�อหารปูแบบ DSD*
เมื�อเปรยีบเทยีบกบั SBC (Subband Coding) เมื�อเลอืกอตัราบติ 990 kbps (96/48 kHz) หรอื 909 kbps (88.2/44.1 kHz)**
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สําหรับรายละเอยีดของ GPL, LGPL และลขิสทิธิ�ซอฟตแ์วรอ์ื�นๆ โปรดอา้งองิจาก [Software License Information] ภายใต ้
[Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] บนตวัผลติภณัฑ์

ทา่นสามารถคน้หาสําเนาของรหสัตน้ฉบบัที�เกี�ยวขอ้งตามที�กําหนดภายใต ้GPLv2 (และกรรมสทิธิ�อื�นๆ) ไดท้ี�
https://oss.sony.net/Products/Linux

ทา่นสามารถขอรับรหสัตน้ฉบบัตามที�กําหนดโดย GPLv2 บนสื�อกลางแบบใชส้ายจากเราเป็นระยะเวลาสามปีหลงัจากการจัดสง่
ผลติภณัฑน์ี�ครั �งสดุทา้ยโดยสามารถกรอกแบบฟอรม์การสมคัรไดท้ี� https://oss.sony.net/Products/Linux
ขอ้เสนอนี�ใชไ้ดก้บัทกุคนที�ไดรั้บขอ้มลูนี�

โปรดจําไวว้า่ Sony ไมส่ามารถตอบคําถามหรอืตอบสนองตอ่การสอบถามที�เกี�ยวขอ้งกบัรหสัตน้ฉบบันี�

“DSEE Extreme” เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony Corporation

“TRILUMINOS” และโลโก ้“TRILUMINOS” เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Corporation

ซอฟตแ์วร ์Spotify อยูภ่ายใตส้ทิธิ�การใชง้านของบคุคลที�สามซึ�งดไูดท้ี�
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify และโลโก ้Spotify เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Spotify Group (*)

Amazon, Alexa และโลโกท้ี�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดเป็นเครื�องหมายการคา้ของ Amazon.com, Inc หรอืบรษัิทในเครอื

เครื�องหมายการคา้อื�นๆ ทั �งหมดเป็นเครื�องหมายการคา้ของเจา้ของเครื�องหมายการคา้และชื�อทางการคา้ดงักลา่ว

5-024-835-71(5) Copyright 2021 Sony Corporation

ฟังกช์ั�นนี�อาจไมส่ามารถใชง้านได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเทศและภมูภิาค*
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