
คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ขั�นตอนตอ่ไปนี�อธบิายวธิกีารใชง้าน Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้) เลอืกหวัขอ้ในหนา้ตา่งนําทาง

เริ�มใชง้าน

ชิ�นสว่นและการใชง้าน

แหลง่พลงังาน

การชารจ์ลําโพง

การปิด/เปิดเครื�อง

การใชง้านฟังกช์ั�น BLUETOOTH®/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย

ฟังกช์ั�น พรอ้มใชง้านอตัโนมตัิ

การสรา้งการเชื�อมตอ่

การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

การเชื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC ดว้ย One-touch (NFC)

การเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Windows)
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การเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Mac)

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi ผา่นเราเตอร ์Wi-Fi ที�มปีุ่ ม Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

การใชส้มารท์โฟนเพื�อเชื�อมตอ่ Wi-Fi

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi (เครื�อง PC)

DLNA (พันธมติรเครอืขา่ยระบบดจิติอล)

การใชค้อมพวิเตอรเ์พื�อเชื�อมตอ่ลําโพงกบั Wi-Fi

การตั�งคา่เครื�อง PC เป็นเซริฟ์เวอร ์DLNA (Windows 10)

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

การปิดฟังกช์ั�น Wi-Fi

การฟังเพลง

อปุกรณ ์BLUETOOTH

การฟังเพลงของอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

การยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากใชง้าน)

บรกิารการกระจายเพลงออนไลน์

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เพื�อเพลดิเพลนิกบับรกิารการกระจายเพลงออนไลน ์(Spotify)

การใช ้Push & Play เพื�อเพลดิเพลนิกบัการฟังเพลงจากบรกิารการกระจายเพลงออนไลน ์(Spotify)

ฟังกช์ั�น Speaker Add

การใชลํ้าโพง 2 ตวัเพื�อเพลดิเพลนิกบัการเลน่แบบไรส้ายผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (ฟังกช์ั�น Speaker Add)

การสลบัระหวา่งโหมดเพิ�มพลงัเสยีงและโหมดสเตอรโิอ (ฟังกช์ั�น Speaker Add)

การยกเลกิฟังกช์ั�น Speaker Add

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi อื�น ๆ

การใชลํ้าโพง 2 ตวัเพื�อเพลดิเพลนิกบัเสยีงสเตอรโิอผา่นเครอืขา่ย Wi-Fi (Wireless Stereo)

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เพื�อฟังเพลงบนคอมพวิเตอรข์องทา่น (Windows Media Player)

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เพื�อฟังเพลงในคอมพวิเตอรข์องทา่น (การใช ้Windows Media Player ผา่น Sony | Music Center)

ฟังกช์ั�นตา่ง ๆ

การปรับความสวา่งของหลอดไฟ LED

การเพลดิเพลนิกบัโหมดแสงเทยีน

เลอืกความเขม้ของโหมดแสงเทยีนของลําโพง

การใชง้านฟังกช์ั�น ตวัตั�งเวลาปิด
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การฟังเพลงจากอปุกรณภ์ายนอก

การใช ้Sony | Music Center

สิ�งที�ทา่นสามารถทําไดด้ว้ย Sony | Music Center

การตดิตั�ง Sony | Music Center

ขอ้มลู

ขอ้มลูจําเพาะ

เกี�ยวกบันโยบายความเป็นสว่นตวั

เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่ง ๆ

หมายเหตเุกี�ยวกบัการใชง้าน

การป้องกนัลว่งหนา้

หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์

การอพัเดทซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั�งไวแ้ลว้

การอพัเดทซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั�งไวแ้ลว้

วธิกีารอพัเดท 1: การอพัเดทผา่นอนิเทอรเ์น็ตอตัโนมตัิ

วธิกีารอพัเดท 2: การอพัเดทผา่นอนิเทอรเ์น็ตดว้ยตนเอง

การตรวจจับซอฟตแ์วรล์า่สดุขณะเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย

เครื�องหมายการคา้

เว็บไซตง์านบรกิารลกูคา้

การแกไ้ขปัญหา

ฉันจะแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งไร

แหลง่จา่ยไฟ

ไมส่ามารถเปิดลําโพงหรอืชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวั

ลําโพงจะปิดโดยอตัโนมตั ิและไฟแสดง (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะกะพรบิเป็นสแีดง (โหมดป้องกนั)

ไมส่ามารถใชปุ้่ มลําโพงได ้

ไฟแสดง (เปิด/พรอ้มใชง้าน) กะพรบิเป็นสแีดง

เสยีง

BLUETOOTH เชื�อมตอ่อยู ่แตไ่มม่เีสยีง

การรบกวนไฟฟ้าสถติ เสยีง หรอืเสยีงสญัญาณ

การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
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ไมส่ามารถจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ได ้

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ดว้ย One-touch (NFC)

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่ Wi-Fi ได ้

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่ Wi-Fi ได ้(แมว้า่จะเลอืก SSID ที�ถกูตอ้งแลว้ก็ตาม)

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่เครอืขา่ยเมื�อใชปุ้่ ม WPS

ลําโพงไมป่รากฏบนหนา้จอการเลอืกอปุกรณใ์น Sony | Music Center

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่บรกิารการกระจายเพลงออนไลน์

เพลงถกูรบกวน

ลําโพงไมป่รากฏบนหนา้จอการเลอืกอปุกรณใ์นแอพเลน่เพลงของคอมพวิเตอร์

ไมพ่บตวัควบคมุ (อปุกรณป์ฏบิตักิาร) / ตวัควบคมุไมส่ามารถเขา้ถงึลําโพง

เพลงเริ�มเลน่อตัโนมตั ิ(เครอืขา่ยในบา้น)

ฟังกช์ั�น Speaker Add

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงหรอือปุกรณ ์BLUETOOTH ดว้ยฟังกช์ั�น Speaker Add ได ้

เสยีงถกูรบกวนเมื�อใชง้านฟังกช์ั�น Speaker Add ในการเลน่เพลง

รเีซต็

วธิใีชปุ้่ ม RESET

การปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ชิ�นสว่นและการใชง้าน

สว่นของปุ่ ม/ไฟแสดง/ข ั�วตา่ง ๆ, สว่นของลาํโพง/หลอดไฟ LED

อยา่จับสว่นที� 5 โดยตรง

สว่นควบคมุการทาํงานพื�นฐาน

ปุ่ ม/ไฟแสดง (เปิด/พรอ้มใชง้าน)
กดเพื�อเปิดหรอืปิดลําโพง
นอกจากนี� ไฟแสดงหมายถงึสถานะการชารจ์

1.

ปุ่ ม/ไฟแสดง (Push & Play)2.

ชอ่งตอ่ DC IN 5 V3.

ชอ่งตอ่ AUDIO IN4.

ทวตีเตอรแ์กว้อะครลิกิ5.

หลอดไฟ LED6.

ปุ่ ม / (ระดบัเสยีง)*7.

ดา้น + มจีดุสมัผัส (นูนขึ�น) ใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิสําหรับการใชง้าน จดุสมัผัสดงักลา่วอยูด่า้นในสว่นผา้ของลําโพง*
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สาํหรบัลกูคา้ที�มคีวามบกพรอ่งทางสายตา:
ปุ่ มเปิดปิดและปุ่ มปรับระดบัเสยีงอยูท่ี�ดา้นขา้งของลําโพงซึ�งหุม้ดว้ยผา้
จากดา้นขวาของพอรต์สาย USB มปีุ่ ม 2 ปุ่ มสําหรับปรับระดบัเสยีงซึ�งอยูใ่ตส้ว่นผา้
ปุ่ มสําหรับเพิ�มระดบัเสยีงมจีดุนูนสมัผัสเพื�อชว่ยทา่นหาตําแหน่ง ใหใ้ชเ้ป็นเครื�องหมายสําหรับการใชง้าน
ดา้นซา้ยของพอรต์สาย USB คอืปุ่ มเปิดปิดและปุ่ มเชื�อมตอ่ ซึ�งอยูใ่ตส้ว่นผา้ ปุ่ มดา้นนอกเป็นปุ่ มเปิดปิด

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่ง ๆ

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

(หลอดไฟ LED) ปุ่ ม +/–
ปรับความสวา่งของหลอดไฟ LED

1.

ไฟแสดง BLUETOOTH2.

ปุ่ ม BLUETOOTH/  PAIRING
กดสั�น ๆ เพื�อสลบัไปยงัสญัญาณเสยีงออกจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
กดคา้งไวเ้พื�อกําหนดใหลํ้าโพงเขา้สูโ่หมดการจับคู่

3.

ไฟแสดงเครอืขา่ย4.

ปุ่ ม ADD (ฟังกช์ั�น Speaker Add)5.

ปุ่ ม RESET6.

ปุ่ ม TIMER/  WPS
กดสั�น ๆ เพื�อตั�งคา่ ตวัตั�งเวลาปิด
กดคา้งไวเ้พื�อเชื�อมตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi ผา่นเราเตอร ์Wi-Fi ที�มปีุ่ ม Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

7.

เครื�องหมาย N
สมัผัสบรเิวณนี�เมื�อเชื�อมตอ่ดว้ย One-touch (NFC)

8.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การชารจ์ลาํโพง

ลําโพงนี�สามารถใชไ้ดท้ั�งอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (ใหม้า) หรอืแบตเตอรี�ลเิธยีมไอออนแบบชารจ์ไดใ้นตวั
โปรดชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัอยา่งนอ้ย 1 ชั�วโมง โดยการเชื�อมตอ่อะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB กอ่นใชง้านลําโพงเป็นครั�ง
แรก
ทา่นสามารถใชง้านลําโพงไดด้ว้ยแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัแทนอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB โดยชารจ์ลําโพงกอ่นใชง้าน

หากมสีายไฟ AC หรอือะแด็ปเตอรแ์ปลงไฟใหม้า
รปูรา่งของปลั�กบนอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB และวธิกีารเชื�อมตอ่จะแตกตา่งกนั ใหเ้ชื�อมตอ่สายไฟ AC และอะแด็ปเตอรแ์ปลงไฟเขา้
กบัอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ตามประเทศหรอืภมูภิาคของทา่น
 
อายกุารใชง้านของแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวั (เมื�อใชก้บัการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH)
ประมาณ 8 ชั�วโมง*

 
เมื�อแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัใกลห้มด
ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) กะพรบิเป็นสแีดงอยา่งชา้ ๆ และสญัญาณเตอืนดงัขึ�นเพื�อแจง้ใหท้า่นทราบวา่แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้น
ตวัใกลห้มด โปรดชารจ์ลําโพง ใหปิ้ดลําโพงเมื�อทา่นจะทําการชารจ์เพื�อใหช้ารจ์ไดเ้ร็วขึ�น

คาํแนะนํา
หากไฟแสดง (เปิด/พรอ้มใชง้าน) ไมต่ดิสวา่งเมื�อลําโพงเชื�อมตอ่เขา้กบัเตา้รับ AC ขณะที�ลําโพงปิดอยู ่แสดงวา่แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัได ้
รับการชารจ์จนเต็มแลว้ เมื�อชารจ์ไฟแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัจนเต็มแลว้ จะไมม่กีารชารจ์ไฟอกีแมว้า่ลําโพงจะยงัเชื�อมตอ่อยูก่บัเตา้รับ AC
ก็ตาม (เมื�อฟังกช์ั�น พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย ปิดอยู)่

หมายเหตุ
แมว้า่ทา่นจะไมไ่ดต้ั�งใจใชง้านลําโพงตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน แตก่็ควรชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัทกุ ๆ หกเดอืน เพื�อรักษาประสทิธภิาพของ
ลําโพง

เสยีบสายไมโคร USB (ใหม้าดว้ย) เขา้ไปในอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (ใหม้าดว้ย)1

เสยีบสายไมโคร USB เขา้ไปในชอ่งตอ่ DC IN 5 V2

เสยีบปล ั�กอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB เขา้กบัเตา้รบั AC ใหแ้นน่

เมื�อทา่นเริ�มชารจ์ลําโพงเป็นครั�งแรกหลงัจากที�ซื�อ ลําโพงจะเปิดโดยอตัโนมตัแิละไฟแสดง (เปิด/ พรอ้มใชง้าน) จะกะพรบิชา้
เป็นสขีาวชา้ ๆ เมื�อชารจ์เสร็จสมบรูณ ์ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะตดิสวา่งเป็นสขีาว
หากทา่นเริ�มชารจ์ลําโพงขณะปิดเครื�อง ไฟแสดง (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะตดิสวา่งเป็นสม้ ไฟแสดงดบัลงเมื�อการชารจ์เสร็จ
สมบรูณ ์การชารจ์ลําโพงอาจใชเ้วลาประมาณ 5 ชั�วโมง*

3

เวลาสําหรับการชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัที�ไมเ่หลอืประจไุฟจนเต็ม*

เวลาอาจแตกตา่งจากเวลาที�เขยีนไวใ้นนี� ขึ�นอยูก่บัวธิกีารใชง้านลําโพง เชน่ ระดบัเสยีง การเลน่เพลง และอณุหภมูโิดยรอบ*
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เมื�อชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวั ใหใ้ชอ้ะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB และสายไมโคร USB ที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์ การใชอ้ปุกรณอ์ื�นนอก
เหนอืจากอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB หรอืสายไมโคร USB ที�ใหม้า อาจสง่ผลใหไ้มส่ามารถชารจ์หรอืทําใหเ้กดิความผดิปกตไิด ้

แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัอาจไมส่ามารถชารจ์ไดแ้มว้า่ลําโพงจะเชื�อมตอ่กบัพอรต์ USB ของคอมพวิเตอรท์ี�ตดิตั�ง Windows 8/8.1 หรอื
Windows 10 ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของระบบปฏบิตักิารของ Windows

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

8



คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การปิด/เปิดเครื�อง

หมายเหตุ
ไฟแสดง (เปิด/พรอ้มใชง้าน) กะพรบิเป็นสแีดงอยา่งชา้ ๆ แสดงวา่แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัใกลห้มด โปรดชารจ์ลําโพง ใหปิ้ดลําโพงเมื�อ
ทา่นจะทําการชารจ์เพื�อใหช้ารจ์ไดเ้ร็วขึ�น

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

กดปุ่ ม (เปิด/พรอ้มใชง้าน)

ลําโพงจะเปิดทํางาน การกดปุ่ ม (เปิด/พรอ้มใชง้าน) อกีครั�งจะปิดลําโพง
หากลําโพงเปิดอยู ่ไฟแสดง (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะกะพรบิเป็นสขีาวอยา่งชา้ ๆ

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การใชง้านฟงักช์ ั�น BLUETOOTH®/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย

หากทา่นเปิดฟังกช์ั�น BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย แมว้า่ลําโพงจะปิดอยูก่็ตาม ทา่นสามารถเปิดลําโพงจากอปุกรณ์
BLUETOOTH หรอือปุกรณผ์า่นเครอืขา่ยในบา้นของทา่น ซึ�งมปีระโยชนเ์พราะลําโพงสามารถเริ�มทํางานไดเ้ร็วกวา่ปกติ
ทา่นสามารถตั�งคา่ฟังกช์ั�น BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย ไดเ้ฉพาะเมื�อลําโพงเชื�อมตอ่กบัเตา้รับ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์AC
พอรต์ USB (ที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ)์ เทา่นั�น
เมื�อลําโพงทํางานดว้ยแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัเทา่นั�น ทา่นจะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�น BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย ได ้

ทา่นสามารถปิดฟังกช์ั�น BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย ไดจ้าก Sony | Music Center ใชง้านลําโพงโดยปฏบิตัติามคําแนะนํา
บนหนา้จอใน Sony | Music Center

คาํแนะนํา
หากทา่นกําลงัเชื�อมตอ่ลําโพงกบั Wi-Fi เป็นครั�งแรกหลงัจากที�ซื�อ ฟังกช์ั�น BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย จะเปิดโดยอตัโนมตัิ

หากลําโพงอยูใ่นโหมด BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะกะพรบิเป็นสขีาวหรอืกะพรบิเป็นสสีม้พรอ้มสี
ขาวอยา่งรวดเร็วในขณะที�ปิดลําโพง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่ง ๆ

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

เปิดลาํโพงขณะที�เสยีบปล ั�กเขา้กบัเตา้รบั AC1

ใช ้Sony | Music Center เพื�อเชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัเครอืขา่ย Wi-Fi

ใชง้านลําโพงโดยปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอใน Sony | Music Center

2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ฟงักช์ ั�น พรอ้มใชง้านอตัโนมตั ิ

เมื�อเวลาผา่นไปประมาณ 15 นาทภีายใตส้ถานะดงัตอ่ไปนี� ลําโพงจะปิดโดยอตัโนมตั ิซึ�งไมใ่ชอ่าการผดิปกตแิตอ่ยา่งใด ฟังกช์ั�น พรอ้ม
ใชง้านอตัโนมตั ิถกูตั�งเป็นเปิดหลงัจากที�ซื�อมา ทา่นสามารถสลบัฟังกช์ั�น พรอ้มใชง้านอตัโนมตั ิเป็นปิดและเปิดไดจ้ากเมนูการตั�งคา่ใน
Sony | Music Center

ไมม่กีารใชง้านลําโพง

ไมม่กีารเลน่เพลง (เสยีง) เมื�อลําโพงเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อไมม่กีารเลน่เพลง (เสยีง) ของอปุกรณเ์ลน่เสยีงที�เสยีบกบัชอ่งตอ่ AUDIO IN หรอืการสง่สญัญาณเพลง (เสยีง) ออกจาก
อปุกรณอ์อ่นอยา่งชดัเจน

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การจบัคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

เมื�อจับคูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ตั�งแตส่องเครื�องขึ�นไป ใหทํ้าตามขั�นตอนการจับคูก่บัอปุกรณแ์ตล่ะเครื�องดงันี�
กอ่นใชง้านลําโพง ตอ้งปฏบิตัดิงันี�:

วางอปุกรณ ์BLUETOOTH หา่งจากลําโพงภายในระยะ 1 เมตร

เชื�อมตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้รับ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�ใหม้า หรอืชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัใหเ้พยีงพอ

หยดุการเลน่บนอปุกรณ ์BLUETOOTH

ลดระดบัเสยีงของอปุกรณ ์BLUETOOTH และลําโพงเพื�อป้องกนัเสยีงดงัออกจากลําโพงอยา่งกะทนัหนั ระดบัเสยีงของอปุกรณจ์ะ
ถกูปรับใหส้อดคลอ้งกบัลําโพง ขึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH

กดปุ่ ม (เปิด/พรอ้มใชง้าน)

ลําโพงจะเปิดทํางาน ไฟแสดง BLUETOOTH จะกะพรบิเป็นสขีาวชา้ ๆ

เมื�อทา่นเปิดลําโพง ลําโพงจะพยายามทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่ไปครั�งลา่สดุ หากมี
อปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่กบัลําโพงกอ่นหนา้นี�อยูใ่กล ้ๆ เพยีงแคท่า่นเปิดลําโพงก็สามารถทําใหลํ้าโพงเชื�อมตอ่กบั
อปุกรณด์งักลา่วโดยอตัโนมตั ิและทําใหไ้ฟแสดง BLUETOOTH ตดิสวา่งเป็นสขีาว ในกรณีนี� ใหปิ้ดฟังกช์ั�น BLUETOOTH หรอื
ปิดเครื�องของอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�กําลงัเชื�อมตอ่

1

กดปุ่ ม BLUETOOTH/  PAIRING คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที

ไฟแสดง BLUETOOTH ของลําโพงจะกะพรบิเป็นสขีาวอยา่งรวดเร็ว จากนั�นลําโพงจะสง่เสยีง* เพื�อระบวุา่ไดเ้ขา้สูโ่หมดการจับคู่
แลว้
* ตวัอยา่งเสยีง  (อาจตอ้งใชเ้บราวเ์ซอรล์า่สดุเพื�อเลน่เสยีง)

2
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คาํแนะนํา
เมื�อฟังกช์ั�น BLUETOOTH ถกูเปิดใชง้านในอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่กบัลําโพงผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH อปุกรณ์
BLUETOOTH จะถกูเชื�อมตอ่กบัลําโพงอกีครั�งเพยีงแคก่ดปุ่ ม (เปิด/พรอ้มใชง้าน)

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการใชง้านอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

หมายเหตุ
หลงัจากผา่นไปประมาณ 5 นาท ีโหมดการจับคูข่องลําโพงจะถกูยกเลกิและไฟแสดง BLUETOOTH จะดบัลง หากโหมดการจับคูข่องลําโพงถกู
ยกเลกิกอ่นขั�นตอนจะเสร็จสิ�น ใหดํ้าเนนิการจากขั�นตอนที� อกีครั�ง

รหสัผา่นของลําโพงเครื�องนี�คอื “0000” หากมกีารตั�งรหสัผา่นอื�นนอกจาก “0000” ในอปุกรณ์ BLUETOOTH เครื�องจะไมส่ามารถจับคูก่บัลําโพง
ได ้

หากจับคูอ่ปุกรณ ์BLUETOOTH ไปแลว้หนึ�งครั�ง ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการจับคูใ่นครั�งถดัไป ยกเวน้กรณีตอ่ไปนี�:

ขอ้มลูการจับคูถ่กูลบออกหลงัจากการซอ่มแซม ฯลฯ

จับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณแ์ลว้ 8 เครื�อง และตอ้งการจะจับคูเ่พิ�มอกีหนึ�งเครื�อง
ลําโพงเครื�องนี�สามารถจับคูก่บัอปุกรณไ์ดส้งูสดุ 8 เครื�อง หากจับคูอ่ปุกรณเ์ครื�องใหมห่ลงัจากที�จับคูอ่ปุกรณไ์ปแลว้ 8 เครื�อง อปุกรณท์ี�จับคูเ่ป็น
เครื�องแรกจะถกูแทนที�ดว้ยอปุกรณเ์ครื�องใหม่

ขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงถกูลบออกจากอปุกรณ ์BLUETOOTH

มกีารปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง
ขอ้มลูการจับคูท่ั�งหมดจะถกูลบ หากทา่นปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง ทา่นอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่ iPhone/iPod touch หรอืคอมพวิเตอรข์อง
ทา่นได ้ในกรณีนี� ใหล้บขอ้มลูการจับคูลํ่าโพงของทา่นใน iPhone/iPod touch หรอืคอมพวิเตอรข์องทา่น แลว้ดําเนนิการตามขั�นตอนการจับคู่
อกีครั�ง

สามารถจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณไ์ดห้ลายเครื�อง แตจ่ะสามารถเลน่เพลงจากอปุกรณท์ี�จับคูอ่ยูไ่ดเ้พยีงเครื�องเดยีวในหนึ�งครั�ง

เมื�อตอ้งการสง่เสยีงเพลงออกจากอปุกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที�สายตอ่ยงัคงเสยีบกบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ใหก้ดปุ่ ม BLUETOOTH/
PAIRING ที�ดา้นลา่งของลําโพงหรอืใช ้Sony | Music Center เพื�อสลบัเป็นเพลงที�ทา่นตอ้งการเลน่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงของอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
การยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากใชง้าน)

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

ทาํตามข ั�นตอนการจบัคูบ่นอปุกรณ ์BLUETOOTH เพื�อตรวจจบัลาํโพง

เมื�อรายการอปุกรณท์ี��คน้พบปรากฏขึ�นบนหนา้จอของอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหเ้ลอืก “LSPX-S2” หากจําเป็นตอ้งใสร่หสัผา่น*

บนหนา้จอของอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหใ้ส ่“0000”

3

รหสัผา่นสามารถเรยีกไดห้ลายอยา่ง เชน่ “รหสั”, “รหสั PIN”, “หมายเลข PIN” หรอื “รหสัผา่น”*

ฟงัเสยีง* ซึ�งแสดงวา่การจบัคูส่าํเร็จแลว้

* ตวัอยา่งเสยีง  (อาจตอ้งใชเ้บราวเ์ซอรล์า่สดุเพื�อเลน่เสยีง)
ไฟแสดง BLUETOOTH จะตดิสวา่งเป็นสขีาวดว้ยเชน่กนั
หากเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไมไ่ด ้ใหทํ้าซํ�าจากขั�นตอนที�

4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การเชื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�รองรบัการใชง้าน NFC ดว้ย One-touch (NFC)

การใชอ้ปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC เชน่สมารท์โฟน สมัผัสกบัลําโพงจะทําใหลํ้าโพงเปิดโดยอตัโนมตั ิจากนั�นทําการจับคูแ่ละการ
เชื�อมตอ่ BLUETOOTH

สมารท์โฟนที�รองรบัการใชง้าน
สมารท์โฟนที�รองรับการใชง้าน NFC ซึ�งตดิตั�ง Android™ 4.1 หรอืรุน่ใหมก่วา่

รุน่ของ WALKMAN® ที�รองรบัการใชง้าน

รุน่ของ WALKMAN® ที�รองรับการใช ้NFC*

NFC
NFC (การสื�อสารในพื�นที�ระยะใกล)้ เป็นเทคโนโลยดีา้นการสื�อสารแบบไรส้ายระหวา่งอปุกรณต์า่ง ๆ ในระยะใกล ้เชน่ สมารท์โฟนและ
ฉลาก IC
ดว้ยฟังกช์ั�น NFC การสื�อสารขอ้มลู เชน่ การจับคูผ่า่น BLUETOOTH จะสามารถดําเนนิการไดโ้ดยงา่ย เพยีงสมัผัสอปุกรณท์ี�รองรับการ
ใชง้านกบั NFC เขา้ดว้ยกนั (เชน่ ที�สญัลกัษณเ์ครื�องหมาย N หรอืตําแหน่งที�กําหนดไวข้องอปุกรณแ์ตล่ะเครื�อง)
 
ปฏบิตัดิงันี�กอ่นเริ�มตน้

หยดุการเลน่บนอปุกรณ์

ลดระดบัเสยีงของอปุกรณแ์ละลําโพงเพื�อป้องกนัเสยีงที�ดงัมากออกจากลําโพงอยา่งกะทนัหนั ระดบัเสยีงของอปุกรณจ์ะถกูปรับให ้
สอดคลอ้งกบัลําโพง ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณแ์ตล่ะตวั

ยกเลกิการล็อกหนา้จอบนอปุกรณ์

แมว้า่ WALKMAN® ของทา่นจะรองรับการใชง้านฟังกช์ั�น NFC แตก่็อาจไมส่ามารถทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัลําโพงดว้ย One-touch ได ้สําหรับราย
ละเอยีดเกี�ยวกบัรุน่ที�รองรับการใชง้าน ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบั WALKMAN®

*

ต ั�งคา่ฟงักช์ ั�น NFC ของอปุกรณเ์ป็นเปิด1

สมัผสัสว่นที�มเีครื�องหมาย N ของลาํโพงกบัสว่นที�มเีครื�องหมาย N ของอปุกรณค์า้งไว้2

ทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพื�อเชื�อมตอ่อปุกรณ ์จากน ั�นฟงัเสยีง* ซึ�งหมายความวา่การจบัคูส่าํเร็จแลว้

* ตวัอยา่งเสยีง  (อาจตอ้งใชเ้บราวเ์ซอรล์า่สดุเพื�อเลน่เสยีง)
ไฟแสดง BLUETOOTH จะตดิสวา่งเป็นสขีาวดว้ยเชน่กนั

3
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คาํแนะนํา
เมื�อตอ้งการตดัการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ให ้สัมัผัสสว่นที�มเีครื�องหมาย N ของลําโพงกบัสว่นที�มเีครื�องหมาย N ของอปุกรณอ์กีครั�ง

หากทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงได ้ใหล้องดําเนนิการดงัตอ่ไปนี�

เลื�อนอปุกรณเ์หนอืสว่นที�มเีครื�องหมาย N ของลําโพงอยา่งชา้ ๆ

หากอปุกรณอ์ยูภ่ายในเคส ใหถ้อดเคสออก

หากทา่นใชอ้ปุกรณส์มัผัสที�ลําโพง อปุกรณจ์ะยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยูใ่นขณะนั�น (เชน่ ชดุหฟัูงที�รองรับการ
ใชง้าน NFC ฯลฯ) และเชื�อมตอ่กบัลําโพงแทน

หมายเหตุ
เมื�อตอ้งการสง่เสยีงเพลงออกจากอปุกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที�สายตอ่ยงัคงเสยีบกบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ใหก้ดปุ่ ม BLUETOOTH/
PAIRING ที�ดา้นลา่งของลําโพงหรอืใช ้Sony | Music Center เพื�อสลบัเป็นเพลงที�ทา่นตอ้งการเลน่

หากอปุกรณข์องทา่นมกัจะเขา้สูโ่หมดพรอ้มใชง้านเมื�อไดรั้บคลื�นแมเ่หล็ก อปุกรณเ์ครื�องดงักลา่วอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่ดว้ย NFC ได ้

เมื�อใชฟั้งกช์ั�น Speaker Add ใหจั้บคูก่บัลําโพงที�ตั�งคา่เป็นลําโพงหลกั ไมส่ามารถจับคูก่บัลําโพงรองได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงของอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
การยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากใชง้าน)

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Windows)

การลงทะเบยีนอปุกรณท์ี�ทา่นตอ้งการทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เรยีกวา่ “การจับคู”่
หากทา่นกําลงัใชอ้ปุกรณร์ว่มกบัลําโพงเป็นครั�งแรก ใหจั้บคูอ่ปุกรณก์อ่น ทําตามขั�นตอนเดยีวกนัเพื�อจับคูอ่ปุกรณอ์ื�น ๆ

ระบบปฏบิตักิารที�รองรบั
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
ตรวจสอบสิ�งตอ่ไปนี�กอ่นเริ�มดําเนนิการใด ๆ :

ตั�งคอมพวิเตอรข์องทา่นหา่งจากลําโพงภายในระยะ 1 เมตร

ทา่นไดล้ดระดบัเสยีงของลําโพงและคอมพวิเตอรท์ี�เชื�อมตอ่ลําโพงเพื�อหลกีเลี�ยงเสยีงที�ดงัออกมาจากลําโพงอยา่งกะทนัหนั

เตรยีมคน้หาลาํโพงในเครื�อง PC

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

สาํหรบั Windows 8.1
คลกิขวาที� [Start] จากนั�นคลกิ [Control Panel]
เมื�อขอ้ความ [All Control Panel Items] ปรากฏ ใหเ้ลอืก [Device and printer]
หากหนา้จอ [Control Panel] ปรากฏแทน [All Control Panel Items] ใหเ้ลอืก [Large icons] หรอื [Small icons] จาก [View
by] ที�ขวาบนของหนา้จอ

สาํหรบั Windows 7
คลกิปุ่ ม [Start] จากนั�น [Devices and Printers]

1

กดปุ่ ม  (เปิด/พรอ้มใชง้าน)2
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ลําโพงจะเปิดทํางาน ไฟแสดง BLUETOOTH จะกะพรบิเป็นสขีาวชา้ ๆ

เมื�อทา่นเปิดลําโพง ลําโพงจะพยายามทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่ไปครั�งลา่สดุ หากมี
อปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่กบัลําโพงกอ่นหนา้นี�อยูใ่กล ้ๆ เพยีงแคท่า่นเปิดลําโพงก็สามารถทําใหลํ้าโพงเชื�อมตอ่กบั
อปุกรณด์งักลา่วโดยอตัโนมตั ิและทําใหไ้ฟแสดง BLUETOOTH ตดิสวา่งเป็นสขีาว ในกรณีนี� ใหปิ้ดฟังกช์ั�น BLUETOOTH หรอื
ปิดเครื�องของอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�กําลงัเชื�อมตอ่

กดปุ่ ม BLUETOOTH/  PAIRING คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที

ไฟแสดง BLUETOOTH ของลําโพงจะกะพรบิเป็นสขีาวอยา่งรวดเร็ว จากนั�นลําโพงจะสง่เสยีง* เพื�อระบวุา่ไดเ้ขา้สูโ่หมดการจับคู่
แลว้
* ตวัอยา่งเสยีง  (อาจตอ้งใชเ้บราวเ์ซอรล์า่สดุเพื�อเลน่เสยีง)

3

ปฏบิตัติามข ั�นตอนการจบัคูบ่นเครื�อง PC

การเชื�อมตอ่ลาํโพงกบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

4

เลอืก [Connect] ใน Action Center ที�ดา้นขวาลา่งของหนา้จอ1.

เลอืก [LSPX-S2]2.
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หาก [LSPX-S2] ไมป่รากฏ ใหดํ้าเนนิการอกีครั�งจากขั�นตอนที�
หลงัจากจับคู ่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะถกูสรา้งโดยอตัโนมตั ิและ [Connected music] จะปรากฏบนหนา้จอ ใหดํ้าเนนิ
การตามขั�นตอนที�

คลกิ [Add a device]3.

เลอืก [LSPX-S2] และคลกิ [Next]

หากตอ้งใสร่หสัผา่น* ใหใ้ส ่“0000”
หาก [LSPX-S2] ไมป่รากฏ ใหดํ้าเนนิการอกีครั�งจากขั�นตอนที�

4.

รหสัผา่นสามารถเรยีกไดห้ลายอยา่ง เชน่ “รหสั”, “รหสั PIN”, “หมายเลข PIN” หรอื “รหสัผา่น”*

เมื�อหนา้จอตอ่ไปนี�ปรากฏ ใหค้ลกิ [Close]
คอมพวิเตอรจ์ะเริ�มตดิตั�งไดรฟ์เวอร์

5.
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เครื�องหมาย [ ] จะปรากฏที�ดา้นลา่งซา้ยของไอคอน [LSPX-S2] ในระหวา่งตดิตั�ง เมื�อ [ ] หายไป แสดงวา่การตดิตั�ง
ไดรฟ์เวอรเ์สร็จสิ�น ใหดํ้าเนนิการตามขั�นตอนที�

การตดิตั�งอาจใชเ้วลา ขึ�นอยูก่บัเครื�อง PC หากการตดิตั�งไดรฟ์เวอรใ์ชเ้วลานานเกนิไป ฟังกช์ั�นการปิดเครื�องอตัโนมตั ิ(พรอ้ม
ใชง้านอตัโนมตั)ิของลําโพงจะทําใหเ้ครื�องปิดทํางานโดยอตัโนมตั ิหากเกดิเหตกุารณน์ี� ใหเ้ปิดลําโพงอกีครั�ง

การลงทะเบยีนลาํโพงกบัคอมพวิเตอร์

สาํหรบั Windows 10
หลงัจากจับคู ่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะถกูสรา้งโดยอตัโนมตั ิและ [Connected music] จะปรากฏบนหนา้จอ ใหดํ้าเนนิการ
ตามขั�นตอนที�

สาํหรบั Windows 8.1

5

คลกิขวาที� [LSPX-S2] ใน [Devices] และเลอืก [Sound settings] จากเมนูที�ปรากฏ1.

ตรวจสอบ [LSPX-S2 Stereo] บนหนา้จอ [Sound]

หากมเีครื�องหมายถกู (สเีขยีว) ขา้ง [LSPX-S2 Stereo] ใหดํ้าเนนิการตามขั�นตอนที�

2.
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หากไมม่เีครื�องหมายถกู (สเีขยีว) ขา้ง [LSPX-S2 Stereo] ใหดํ้าเนนิการตามขั�นตอนถดัไป (ขั�นตอนที� 3)

หาก [LSPX-S2 Stereo] ไมป่รากฏ ใหค้ลกิขวาที�หนา้จอ [Sound] จากนั�นเลอืก [Show Disabled Devices] ในเมนูที�
ปรากฏ หลงัจากนั�น ใหดํ้าเนนิการตามขั�นตอนถดัไป (ขั�นตอนที� 3)

คลกิขวาที� [LSPX-S2 Stereo] แลว้เลอืก [Connect] จากเมนูที�ปรากฏ

เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงแลว้ เครื�องหมายถกูจะปรากฏขา้ง [LSPX-S2 Stereo] ในหนา้จอ [Sound] ใหดํ้าเนนิการตามขั�นตอนที�

3.
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สาํหรบั Windows 7

หากทา่นไมส่ามารถคลกิ [Connect] สําหรับ [LSPX-S2 Stereo] ใหเ้ลอืก [Disable] สําหรับ [Default Device] ที�มี
เครื�องหมายถกู (สเีขยีว) ปรากฏอยู่

คลกิสองครั�งที� [LSPX-S2] ใน [Devices]1.

คลกิ [Listen to Music]2.
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คาํแนะนํา
หากฟังกช์ั�น BLUETOOTH ของอปุกรณท์ี�ลําโพงทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กอ่นหนา้นี�เปิดทํางาน เพยีงแคท่า่นเปิดลําโพงก็จะทําการเชื�อม
ตอ่ใหมอ่กีครั�ง

ขั�นตอนที�อธบิายไวข้า้งตน้มไีวเ้พื�อเป็นแนวทางเทา่นั�น สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านของคอมพวิเตอรท์ี�ทา่นกําลงัใชง้าน

หมายเหตุ
หลงัจากผา่นไปประมาณ 5 นาท ีโหมดการจับคูข่องลําโพงจะถกูยกเลกิและไฟแสดง BLUETOOTH จะดบัลง หากโหมดการจับคูข่องลําโพงถกู
ยกเลกิกอ่นขั�นตอนจะเสร็จสิ�น ใหดํ้าเนนิการจากขั�นตอนที� อกีครั�ง

รหสัผา่นของลําโพงคอื “0000” หากมกีารตั�งรหสัผา่นอื�นนอกจาก “0000” ในอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องจะไมส่ามารถจับคูก่บัลําโพงได ้

หากจับคูอ่ปุกรณ ์BLUETOOTH ไปแลว้หนึ�งครั�ง ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการจับคูใ่นครั�งถดัไป ยกเวน้กรณีตอ่ไปนี�:

ขอ้มลูการจับคูถ่กูลบออกหลงัจากการซอ่มแซม ฯลฯ

จับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณแ์ลว้ 8 เครื�อง และตอ้งการจะจับคูเ่พิ�มอกีหนึ�งเครื�อง
ลําโพงเครื�องนี�สามารถจับคูก่บัอปุกรณไ์ดส้งูสดุ 8 เครื�อง หากจับคูอ่ปุกรณเ์ครื�องใหมห่ลงัจากที�จับคูอ่ปุกรณไ์ปแลว้ 8 เครื�อง อปุกรณท์ี�จับคูเ่ป็น
เครื�องแรกจะถกูแทนที�ดว้ยอปุกรณเ์ครื�องใหม่

ขอ้มลูการจับคูก่บัลําโพงถกูลบออกจากอปุกรณ ์BLUETOOTH

มกีารปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง
ขอ้มลูการจับคูท่ั�งหมดจะถกูลบ หากมกีารปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง ทา่นอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงเขา้กบัคอมพวิเตอรข์องทา่นหรอื
เทคโนโลยไีรส้าย BLUETOOTH ได ้หากเกดิเหตกุารณน์ี� ใหล้บขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงออกจากคอมพวิเตอรข์องทา่นชั�วคราว แลว้จับคูอ่กี
ครั�ง

เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงแลว้ เครื�องหมายถกูจะปรากฏ

ฟงัเสยีง* ซึ�งแสดงวา่การจบัคูส่าํเร็จแลว้

* ตวัอยา่งเสยีง  (อาจตอ้งใชเ้บราวเ์ซอรล์า่สดุเพื�อเลน่เสยีง)
ไฟแสดง BLUETOOTH จะตดิสวา่งเป็นสขีาวดว้ยเชน่กนั

6
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สามารถจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณไ์ดห้ลายเครื�อง แตลํ่าโพงจะสามารถเลน่เพลงจากอปุกรณท์ี�จับคูอ่ยูไ่ดเ้พยีงเครื�องเดยีวในหนึ�งครั�ง

เมื�อตอ้งการสง่เสยีงเพลงออกจากอปุกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที�สายตอ่ยงัคงเสยีบกบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ใหก้ดปุ่ ม BLUETOOTH/
PAIRING ที�ดา้นลา่งของลําโพงหรอืใช ้Sony | Music Center เพื�อสลบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เป็นเครื�องที�ทา่นตอ้งการใชเ้ลน่เพลง

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Mac)

การลงทะเบยีนอปุกรณท์ี�ทา่นตอ้งการทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เรยีกวา่ “การจับคู”่
หากทา่นกําลงัใชอ้ปุกรณร์ว่มกบัลําโพงเป็นครั�งแรก ใหจั้บคูอ่ปุกรณก์อ่น ทําตามขั�นตอนเดยีวกนัเพื�อจับคูอ่ปุกรณอ์ื�น ๆ

ระบบปฏบิตักิารที�รองรบั
macOS High Sierra (เวอรช์ั�น 10.13)
ตรวจสอบสิ�งตอ่ไปนี�กอ่นเริ�มดําเนนิการใด ๆ :

ตั�งคอมพวิเตอรข์องทา่นหา่งจากลําโพงภายในระยะ 1 เมตร

ทา่นไดล้ดระดบัเสยีงของลําโพงและคอมพวิเตอรท์ี�เชื�อมตอ่ลําโพงเพื�อหลกีเลี�ยงเสยีงที�ดงัออกมาจากลําโพงอยา่งกะทนัหนั

กดปุ่ ม  (เปิด/พรอ้มใชง้าน)

ลําโพงจะเปิดทํางาน ไฟแสดง BLUETOOTH จะกะพรบิเป็นสขีาวชา้ ๆ

เมื�อทา่นเปิดลําโพง ลําโพงจะพยายามทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่ไปครั�งลา่สดุ หากมี
อปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่กบัลําโพงกอ่นหนา้นี�อยูใ่กล ้ๆ เพยีงแคท่า่นเปิดลําโพงก็สามารถทําใหลํ้าโพงเชื�อมตอ่กบั
อปุกรณด์งักลา่วโดยอตัโนมตั ิและทําใหไ้ฟแสดง BLUETOOTH ตดิสวา่งเป็นสขีาว ในกรณีนี� ใหปิ้ดฟังกช์ั�น BLUETOOTH หรอื
ปิดเครื�องของอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�กําลงัเชื�อมตอ่

1

กดปุ่ ม BLUETOOTH/  PAIRING คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที

ไฟแสดง BLUETOOTH ของลําโพงจะกะพรบิเป็นสขีาวอยา่งรวดเร็ว จากนั�นลําโพงจะสง่เสยีง* เพื�อระบวุา่ไดเ้ขา้สูโ่หมดการจับคู่
แลว้
* ตวัอยา่งเสยีง  (อาจตอ้งใชเ้บราวเ์ซอรล์า่สดุเพื�อเลน่เสยีง)

2

ปฏบิตัติามข ั�นตอนการจบัคูบ่นเครื�อง PC3
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คาํแนะนํา
หากฟังกช์ั�น BLUETOOTH ของอปุกรณท์ี�ลําโพงทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กอ่นหนา้นี�เปิดทํางาน เพยีงแคท่า่นเปิดลําโพงก็จะทําการเชื�อม
ตอ่ใหมอ่กีครั�ง

ขั�นตอนที�อธบิายไวข้า้งตน้มไีวเ้พื�อเป็นแนวทางเทา่นั�น สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านของคอมพวิเตอรท์ี�ทา่นกําลงัใชง้าน

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

เลอืก [LSPX-S2] จากหนา้จอ Bluetooth แลว้คลกิ [Pair]2.

ฟงัเสยีง* ซึ�งแสดงวา่การจบัคูส่าํเร็จแลว้

* ตวัอยา่งเสยีง  (อาจตอ้งใชเ้บราวเ์ซอรล์า่สดุเพื�อเลน่เสยีง)
ไฟแสดง BLUETOOTH จะตดิสวา่งเป็นสขีาวดว้ยเชน่กนั

4

คลกิไอคอนลาํโพงที�ขวาบนของหนา้จอ จากน ั�นเลอืก [Output Device] - [LSPX-S2]

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่เพลงไดจ้ากเครื�อง PC ของทา่น

5
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หมายเหตุ
หลงัจากผา่นไปประมาณ 5 นาท ีโหมดการจับคูข่องลําโพงจะถกูยกเลกิและไฟแสดง BLUETOOTH จะดบัลง หากโหมดการจับคูข่องลําโพงถกู
ยกเลกิกอ่นขั�นตอนจะเสร็จสิ�น ใหดํ้าเนนิการจากขั�นตอนที� อกีครั�ง

รหสัผา่นของลําโพงคอื “0000” หากมกีารตั�งรหสัผา่นอื�นนอกจาก “0000” ในอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องจะไมส่ามารถจับคูก่บัลําโพงได ้

หากจับคูอ่ปุกรณ ์BLUETOOTH ไปแลว้หนึ�งครั�ง ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการจับคูใ่นครั�งถดัไป ยกเวน้กรณีตอ่ไปนี�:

ขอ้มลูการจับคูถ่กูลบออกหลงัจากการซอ่มแซม ฯลฯ

จับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณแ์ลว้ 8 เครื�อง และตอ้งการจะจับคูเ่พิ�มอกีหนึ�งเครื�อง
ลําโพงเครื�องนี�สามารถจับคูก่บัอปุกรณไ์ดส้งูสดุ 8 เครื�อง หากจับคูอ่ปุกรณเ์ครื�องใหมห่ลงัจากที�จับคูอ่ปุกรณไ์ปแลว้ 8 เครื�อง อปุกรณท์ี�จับคูเ่ป็น
เครื�องแรกจะถกูแทนที�ดว้ยอปุกรณเ์ครื�องใหม่

ขอ้มลูการจับคูก่บัลําโพงถกูลบออกจากอปุกรณ ์BLUETOOTH

มกีารปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง
ขอ้มลูการจับคูท่ั�งหมดจะถกูลบ หากมกีารปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง ทา่นอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงเขา้กบัคอมพวิเตอรข์องทา่นหรอื
เทคโนโลยไีรส้าย BLUETOOTH ได ้หากเกดิเหตกุารณน์ี� ใหล้บขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงออกจากคอมพวิเตอรข์องทา่น แลว้จับคูอ่กีครั�ง

สามารถจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณไ์ดห้ลายเครื�อง แตลํ่าโพงจะสามารถเลน่เพลงจากอปุกรณท์ี�จับคูอ่ยูไ่ดเ้พยีงเครื�องเดยีวในหนึ�งครั�ง

เมื�อตอ้งการสง่เสยีงเพลงออกจากอปุกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที�สายตอ่ยงัคงเสยีบกบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ใหก้ดปุ่ ม BLUETOOTH/
PAIRING ที�ดา้นลา่งของลําโพงหรอืใช ้Sony | Music Center เพื�อสลบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เป็นเครื�องที�ทา่นตอ้งการใชเ้ลน่เพลง

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi ผา่นเราเตอร ์Wi-Fi ที�มปีุ่ ม Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

เชื�อมตอ่ลําโพงเขา้กบัเครอืขา่ย Wi-Fi ผา่นเราเตอร ์Wi-Fi ที�มปีุ่ ม Wi-Fi Protected Setup (WPS)

วางลาํโพงไวใ้กลก้บัเราเตอร ์Wi-Fi จากน ั�นกดปุ่ ม (เปิด/พรอ้มใชง้าน) เพื�อเปิดลาํโพง1

กดปุ่ ม TIMER/  WPS ของลาํโพงคา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาท ีจากน ั�นตรวจสอบวา่ลาํโพงสง่เสยีง*

* ตวัอยา่งเสยีง  (อาจตอ้งใชเ้บราวเ์ซอรล์า่สดุเพื�อเลน่เสยีง)

2

กดปุ่ ม Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ของเราเตอร ์Wi-Fi ภายใน 90 วนิาที3

ตรวจสอบวา่ไฟแสดงเครอืขา่ยตดิสวา่งเป็นสขีาว

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เสร็จสมบรูณ์

4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การใชส้มารท์โฟนเพื�อเชื�อมตอ่ Wi-Fi

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

การตดิตั�ง Sony | Music Center

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

ตดิต ั�ง Sony | Music Center ในสมารท์โฟน1

เชื�อมตอ่สมารท์โฟนของทา่นกบัเราเตอร ์Wi-Fi2

เชื�อมตอ่สมารท์โฟนของทา่นกบัลาํโพงผา่นเทคโนโลยไีรส้าย BLUETOOTH3

เชื�อมตอ่ Wi-Fi โดยปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนา้จอใน Sony | Music Center

เราเตอร ์LAN ไรส้ายบางเครื�องม ีSSID หลายตวั ใหเ้ชื�อมตอ่สมารท์โฟนและลําโพงเขา้กบั SSID เดยีวกนัเสมอ

4

ตรวจสอบวา่ไฟแสดงเครอืขา่ยตดิสวา่งเป็นสขีาว

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เสร็จสมบรูณ์

5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

DLNA (พนัธมติรเครอืขา่ยระบบดจิติอล)

ทา่นสามารถฟังเพลงที�จัดเก็บในเซริฟ์เวอร ์DLNA (เชน่เครื�อง PC) ผา่นเครอืขา่ยในบา้นโดยใชลํ้าโพง
ดว้ยการเชื�อมตอ่อปุกรณด์จิติอลที�เขา้กนัไดก้บั DLNA ดว้ยกนับนเครอืขา่ย ทา่นจะสามารถเลน่เพลงที�เก็บไวใ้นเซริฟ์เวอร ์DLNA โดย
ใชต้วัควบคมุ DLNA
เมื�อตอ้งการใชเ้ครื�อง PC เป็นเซริฟ์เวอรห์รอืตวัควบคมุ DLNA ทา่นตอ้งตั�งคา่เครื�อง PC

เมื�อตอ้งการฟงัเพลงผา่นเซริฟ์เวอร ์DLNA (เครื�อง PC ฯลฯ) ดว้ยการใชง้านสมารท์โฟน/iPhone ฯลฯ

ดาวนโ์หลด Sony | Music Center ลงในสมารท์โฟส/iPhone ฯลฯ ของทา่น
การเชื�อมตอ่ Wi-Fi จากลําโพง ตลอดจนการเลอืก/การเลน่เพลงผา่นเซริฟ์เวอร ์DLNA (เชน่คอมพวิเตอร)์ สามารถทําไดโ้ดยใช ้Sony |
Music Center
สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิหวัขอ้ตอ่ไปนี�

การใชส้มารท์โฟนเพื�อเชื�อมตอ่ Wi-Fi

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เพื�อฟังเพลงในคอมพวิเตอรข์องทา่น (การใช ้Windows Media Player ผา่น Sony | Music Center)

เมื�อตอ้งการฟงัเพลงผา่นเซริฟ์เวอร ์DLNA โดยใชเ้ครื�อง PC ของทา่นเป็นตวัควบคมุ

เมื�อตอ้งการฟังเพลงผา่นเซริฟ์เวอร ์DLNA โดยใชเ้ครื�อง PC ของทา่นเป็นตวัควบคมุ
เปิด “Windows Media Player” ในเครื�อง PC ของทา่น จากนั�นเลน่เพลงโดยใชฟั้งกช์ั�น “Cast to Device” (Windows 10) หรอืฟังกช์ั�น
“Play To” (Windows 8.1/Windows 7) ปฏบิตัติามคําแนะนําที�ปรากฏบนหนา้จอเครื�อง PC เพื�อใชง้าน
เมื�อตอ้งการใชเ้ครื�อง PC เป็นเซริฟ์เวอรห์รอืตวัควบคมุ DLNA ทา่นจําเป็นตอ้งตั�งคา่เครื�อง PC
สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิหวัขอ้ตอ่ไปนี�

การตั�งคา่เครื�อง PC เป็นเซริฟ์เวอร ์DLNA (Windows 10)

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

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เพื�อฟังเพลงบนคอมพวิเตอรข์องทา่น (Windows Media Player)

หมายเหตุ
ลําโพงสามารถเลน่เพลงที�บนัทกึในรปูแบบเสยีงตอ่ไปนี�: MP3, linear PCM, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC และ AIFF ลําโพงสามารถเลน่
ไดเ้ฉพาะไฟล ์AAC ที�มสีกลุไฟลเ์ป็น .m4a, .mp4 และ .3gp แมว้า่ลําโพงจะรองรับอตัราบติและรปูแบบไฟล ์แตก่็ไมไ่ดรั้บประกนัการเลน่ไฟล์
ทั�งหมด

ไฟลท์ี�มกีารป้องกนัลขิสทิธิ� DRM (Digital Rights Management หรอืการควบคมุลขิสทิธิ�ดจิติอล) ไมส่ามารถเลน่ในลําโพงได ้เมื�อตอ้งการตรวจ
สอบวา่ไฟล ์WMA มกีารป้องกนัดว้ย DRM หรอืไม ่ใหค้ลกิขวาที�ไฟลใ์นเครื�อง PC หากมแีท็บ [License] แสดงวา่ไฟลด์งักลา่วมลีขิสทิธิ� DRM

เมื�อทา่นฟังเพลงผา่นเครอืขา่ยในบา้น อาจตอ้งใชเ้วลาในการเริ�มทํางาน เนื�องจากอปุกรณท์ี�รองรับ DLNA แตล่ะเครื�องตอ้งจดจําเครื�องที�กําลงัใช ้

เนื�อหาบางอยา่งอาจไมส่ามารถเลน่ไดก้บัผลติภณัฑท์ี�ผา่นการรับรอง DLNA CERTIFIED

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การใชค้อมพวิเตอรเ์พื�อเชื�อมตอ่ลาํโพงกบั Wi-Fi

หากทา่นกําลงัเชื�อมตอ่ลําโพงของทา่นกบั Wi-Fi โดยใชว้ธินีี� ทา่นตอ้งปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง โปรดระวงัไวว้า่ การปรับใชค้า่เริ�มตน้
ของลําโพงจะคนืการตั�งคา่ทั�งหมดเป็นคา่เริ�มตน้ และลบขอ้มลูการจับคู ่BLUETOOTH ทั�งหมด เมื�อตอ้งการเชื�อมตอ่โดยใชเ้ทคโนโลยี
ไรส้าย BLUETOOTH ใหล้บขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงบนเครื�อง PC ของทา่นกอ่น แลว้จับคูก่บัลําโพงอกีครั�ง
สว่นนี�อธบิายวธิใีชค้อมพวิเตอรข์องทา่นเพื�อเชื�อมตอ่ลําโพงทา่นกบั Wi-Fi
ตรวจสอบสิ�งตอ่ไปนี�กอ่นเริ�มดําเนนิการใด ๆ :

ลําโพงตอ้งอยูใ่กลก้บัเราเตอร ์Wi-Fi มากที�สดุ

ตอ้งใชท้ั�ง SSID (ชื�อของเครอืขา่ยไรส้าย) และคยีเ์ขา้รหสั (WEP หรอื WPA) เพื�อทําการตั�งคา่ Wi-Fi คยีเ์ขา้รหสั (หรอืคยีเ์ครอื
ขา่ย) คอืรหสัลบัสําหรับ จํากดัอปุกรณท์ี�สามารถสง่สญัญาณสื�อสารระหวา่งกนัได ้สิ�งตา่ง ๆ เหลา่นี�ใชเ้พื�อการสง่สญัญาณสื�อสารที�
ปลอดภยัยิ�งขึ�นระหวา่งอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัเราเตอร ์Wi-Fi หรอือปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย

จด SSID และรหสัผา่น (คยีเ์ขา้รหสั) ของเราเตอร ์Wi-Fi ที�ทา่นกาํลงัใชง้าน

สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านของเราเตอร ์Wi-Fi ที�ทา่นกําลงัใชง้าน

1

ในขณะที�ลาํโพงเปิดอยู ่ใหก้ดปุ่ ม (ระดบัเสยีง) ของลาํโพงและปุ่ ม (เปิด/พรอ้มใชง้าน) คา้งไวพ้รอ้มกนัเป็นเวลา
อยา่งนอ้ย 4 วนิาที

หากดําเนนิการเสร็จสมบรูณ ์ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะกะพรบิเป็นสขีาวและการปรับใชค้า่เริ�มตน้จะเริ�มขึ�น
การปรับใชค้า่เริ�มตน้ใชเ้วลาหลายสบิวนิาที
หลงัจากนั�น เมื�อการปรับใชค้า่เริ�มตน้เสร็จสมบรูณ ์ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะดบัลงและลําโพงจะรสีตารท์
การปรับใชค้า่เริ�มตน้ของการตั�งคา่จะลบขอ้มลูการจับคู ่BLUETOOTH และการตั�งคา่เครอืขา่ยทั�งหมด

2

เชื�อมตอ่ลาํโพงกบัเครื�อง PC

สาํหรบั Windows 7/Windows 8.1
สําหรับ Windows 8.1 ใหค้ลกิหรอืแตะเดสกท็์อปบนหนา้จอ Start

เลอืกไอคอน  หรอื  ที�ขวาลา่งของหนา้จอ

เลอืก [LSPX-S2_xxxxxx] จากรายชื�อเครอืขา่ยไรส้ายที�ทา่นสามารถเลอืกไดจ้ากคอมพวิเตอร์

สาํหรบั Windows 10
เลอืกไอคอน  หรอื  ที�ขวาลา่งของหนา้จอ

3
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เลอืก [LSPX-S2_xxxxxx] - [Connect] จากลําดบัรายชื�อเครอืขา่ยไรส้ายที�ทา่นสามารถเลอืกไดจ้ากคอมพวิเตอร์

สาํหรบั Mac:
เลอืกไอคอน  ที�ขวาบนของหนา้จอ

เลอืก [Open Network Preferences...]

เลอืก [LSPX-S2_xxxxxx] จากรายชื�อเครอืขา่ยไรส้ายที�ทา่นสามารถเลอืกไดจ้ากคอมพวิเตอร์

แสดงหนา้จอ [Sony Network Device Settings]4

เปิดใชเ้บราวเ์ซอร ์(Internet Explorer, Safari, ฯลฯ)1.

ป้อน URL ดา้นลา่งนี�ลงในแถบที�อยู่
http://192.168.211.129

2.

เลอืก [Network Settings] จากเมนู5

ป้อน SSID และรหสัผา่นของเราเตอร ์Wi-Fi (คยีเ์ขา้รหสั)6

เลอืก [Apply]7
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คาํแนะนํา
หากทา่นตอ้งการกําหนดที�อยู ่IP แบบคงที� ใหกํ้าหนดที�อยู ่IP ในหนา้จอตามขั�นตอนที�  ขา้งตน้

เมื�อลําโพงเชื�อมตอ่กบั Wi-Fi แลว้ ใหค้นืคา่คอมพวิเตอรข์องทา่นเป็นการเชื�อมตอ่เดมิ หรอืเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรข์องทา่นกบัเราเตอร ์Wi-Fi ที�
ทา่นกําลงัใชง้าน

หมายเหตุ
ขั�นตอนนี�ตอ้งเสร็จสมบรูณภ์ายใน 30 นาท ีหากทา่นไมส่ามารถทําใหเ้สร็จสมบรูณภ์ายใน 30 นาท ีใหเ้ริ�มใหมจ่ากขั�นตอนที� 

การเชื�อมตอ่ของทา่นจะยงัไมป่ลอดภยัจนกวา่ทา่นจะตั�งคา่ Wi-Fi เสร็จสิ�น การเชื�อมตอ่ Wi-Fi ของทา่นจะปลอดภยัอกีครั�งหลงัจากทา่นตั�งคา่ Wi-
Fi เสร็จสิ�น แลว้ทําการตั�งคา่เพื�อความปลอดภยัของ Wi-Fi

หากทา่นกําลงัเชื�อมตอ่ลําโพงกบั Wi-Fi เป็นครั�งแรกหลงัจากที�ซื�อ ฟังกช์ั�น BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย จะเปิดโดยอตัโนมตัิ

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

ตรวจสอบวา่ไฟแสดงเครอืขา่ยตดิสวา่งเป็นสขีาว

หากไฟแสดงเครอืขา่ยตดิสวา่งเป็นสขีาว หลงัจากนั�นลําโพงจะเชื�อมตอ่กบั Wi-Fi
ซึ�งอาจใชเ้วลานานกวา่ 1 นาทกีวา่ที�ไฟแสดงเครอืขา่ยจะตดิสวา่ง

การเชื�อมตอ่เสร็จสมบรูณ์

8

เชื�อมตอ่คอมพวิเตอรข์องทา่นกบัเราเตอร ์Wi-Fi ที�ทา่นกาํลงัใชง้าน9
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การต ั�งคา่เครื�อง PC เป็นเซริฟ์เวอร ์DLNA (Windows 10)

Windows 10 รองรับ DLNA1.5 คอมพวิเตอร ์Windows 10 สามารถใชเ้ป็นเซริฟ์เวอร ์DLNA และตวัควบคมุ (อปุกรณค์วบคมุ)
หากทา่นทําการตั�งคา่ตอ่ไปนี� ทา่นสามารถควบคมุเพลงที�จัดเก็บในเซริฟ์เวอร ์DLNA (รวมถงึคอมพวิเตอรท์ี�ม ีWindows 10) ผา่นเครอื
ขา่ยในบา้นของทา่นโดยใชค้อมพวิเตอรท์ี�ม ีWindows 10 เพื�อเพลดิเพลนิกบัการฟังเพลงจากลําโพง
หากทา่นดาวนโ์หลด Sony | Music Center ลงในสมารท์โฟน/iPhone ของทา่นหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนั และใชเ้ครื�อง PC ที�มี
Windows 10 รวมถงึปฏบิตัติามขั�นตอนใน “การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เพื�อฟังเพลงในคอมพวิเตอรข์องทา่น (การใช ้Windows Media Player
ผา่น Sony | Music Center)”

เลอืก [  Settings] จากเมน ูStart ดา้นซา้ยลา่งของหนา้จอ1

เลอืก [Network & Internet]2

เลอืก [Status] – [Change connection properties]3

เลอืก [Private]4
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เพื�อฟังเพลงบนคอมพวิเตอรข์องทา่น (Windows Media Player)

เลอืก [Choose media streaming options...] จาก [Media streaming] ใน [All Networks]5

เลอืก [Allow All]

หนา้จอ [Allow All Media Devices] ปรากฏ

6

เลอืก [Allow all computers and media devices]

หากอปุกรณท์ั�งหมดในเครอืขา่ยภายในพื�นที�ไดรั้บอนุญาต ([allow]) ใหเ้ขา้ถงึเครอืขา่ยของทา่น ใหเ้ลอืก [OK] แลว้ปิดหนา้จอ

7
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

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

Windows 8.1 รองรับ DLNA1.5 คอมพวิเตอรท์ี�ม ีWindows 8.1 สามารถใชเ้ป็นเซริฟ์เวอร ์DLNA และตวัควบคมุ (อปุกรณค์วบคมุ)
หากทา่นทําการตั�งคา่ตอ่ไปนี� ทา่นสามารถควบคมุเพลงที�จัดเก็บในเซริฟ์เวอร ์DLNA (รวมถงึคอมพวิเตอรท์ี�ม ีWindows 8.1) ผา่นเครอื
ขา่ยในบา้นของทา่นโดยใชค้อมพวิเตอรท์ี�ม ีWindows 8.1 เพื�อเพลดิเพลนิกบัการฟังเพลงจากลําโพง
หากทา่นดาวนโ์หลด Sony | Music Center ลงในสมารท์โฟน/iPhone ของทา่นหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนั และใชเ้ครื�อง PC ที�มี
Windows 8.1 รวมถงึปฏบิตัติามขั�นตอนใน “การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เพื�อฟังเพลงในคอมพวิเตอรข์องทา่น (การใช ้Windows Media Player
ผา่น Sony | Music Center)”

เลื�อนลกูศรเมาสไ์ปที�มมุขวาบน (หรอืมมุขวาลา่ง) ของหนา้จอเพื�อแสดงแถบเมนเูสรมิ จากน ั�นเลอืก [Settings] 
ในกรณีที�เป็นจอสมัผสั ใหป้ดันิ�วจากดา้นขวาของหนา้จอไปตรงกลางเพื�อแสดงแถบเมนเูสรมิ จากน ั�นเลอืก [Settings]

1

เลอืก [Change PC settings]2

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

เปิด [Find devices and content]5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การปิดฟงักช์ ั�น Wi-Fi

หากทา่นกําลงัใชลํ้าโพงนอกอาคาร โปรดแน่ใจวา่ไดปิ้ดฟังกช์ั�น Wi-Fi

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

ขณะที�เปิดลาํโพง ใหก้ดปุ่ มBLUETOOTH/  PAIRING ที�ดา้นลา่งของลาํโพงและปุ่ ม (Push & Play) ที�ดา้นขา้ง
ของลาํโพงคา้งไวพ้รอ้มกนั

ฟังกช์ั�น Wi-Fi จะสลบัเป็นเปิดและปิดในแตล่ะครั�งที�ทา่นกดปุ่ ม BLUETOOTH/  PAIRING และปุ่ ม (Push & Play) คา้ง
ไว ้
ทา่นสามารถตรวจสอบการตั�งคา่ไดท้างไฟแสดงเครอืขา่ยที�ดา้นลา่งของลําโพง
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัสถานะของไฟแสดงเครอืขา่ย ใหอ้า้งองิ “เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่ง ๆ”

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การฟงัเพลงของอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

หากอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�ทา่นใชร้องรับรปูแบบตอ่ไปนี� ทา่นสามารถฟังเพลงในลําโพงและใชลํ้าโพงเพื�อสั�งงานอปุกรณ์
BLUETOOTH ได ้

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
ทา่นจะสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงคณุภาพสงูแบบไรส้ายได ้

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
ทา่นจะสามารถปรับระดบัเสยีงของอปุกรณ ์BLUETOOTH ได ้

การทํางานอาจแตกตา่งกนัไปตามอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ของ
ทา่น

คาํแนะนํา
หลงัจากดาวนโ์หลดและตดิตั�ง Sony | Music Center ในสมารท์โฟน/iPhone ฯลฯ ของทา่น ทา่นสามารถใชส้มารท์โฟน/iPhone ฯลฯ ของทา่น
เป็นเสมอืนรโีมทคอนโทรล เพื�อสั�งงานอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัลําโพง

ลําโพงรองรับการป้องกนัเนื�อหาในรปูแบบ SCMS-T ทา่นสามารถฟังเพลงหรอืเสยีง เชน่ จากโทรทศันส์ว่นที� 1 หรอืจากโทรศพัทม์อืถอืที�รองรับ
รปูแบบ SCMS-T ผา่นลําโพง

อาจจําเป็นตอ้งปรับระดบัเสยีงหรอืตั�งคา่การสง่สญัญาณเสยีงออกในอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH

หากเสยีงถกูรบกวน หรอืหากมไีฟฟ้าสถติอยา่งชดัเจน หมายความวา่ลําโพงอาจกําลงัถกูรบกวน ใหย้า้ยลําโพงไปยงัตําแหน่งอื�นหรอืนําอปุกรณ์
BLUETOOTH มาตั�งใกลลํ้าโพงมากขึ�น

การใช ้Sony | Music Center ชว่ยใหท้า่นสามารถตั�งคา่ที�เป็นประโยชน์
สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิ “การตดิตั�ง Sony | Music Center”

หมายเหตุ
เมื�อจับคูห่รอืเชื�อมตอ่ ใหห้ยดุเลน่เพลงในอปุกรณ ์BLUETOOTH เมื�อการจับคูเ่สร็จสิ�น อาจมเีสยีงดงัออกจากลําโพง หรอือาจมเีสยีงดงัออกจาก
ลําโพงอยา่งกะทนัหนัเมื�อเลน่เพลงเป็นครั�งแรกหลงัจากจับคู่

หากสญัญาณการสื�อสารไมด่ ีอปุกรณ ์BLUETOOTH อาจตอบสนองตอ่การทํางานของลําโพงไมถ่กูตอ้ง

เร ิ�มเลน่เพลงในอปุกรณ ์BLUETOOTH และปรบัระดบัเสยีง

เชื�อมตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ลว่งหนา้

1

กดปุ่ ม / (ระดบัเสยีง) เพื�อปรบัระดบัเสยีง

กดปุ่ มคา้งไวเ้พื�อปรับตั�งอยา่งรวดเร็ว

2
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เมื�อตอ้งการสง่เสยีงเพลงออกจากอปุกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที�สายตอ่ยงัคงเสยีบกบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ใหก้ดปุ่ ม BLUETOOTH/
PAIRING ที�ดา้นลา่งของลําโพงหรอืใช ้Sony | Music Center เพื�อสลบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เป็นเครื�องที�ทา่นตอ้งการใชเ้ลน่เพลง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

การเชื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC ดว้ย One-touch (NFC)
การยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากใชง้าน)

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากใชง้าน)

เมื�อเสร็จสิ�นการเลน่เพลงดว้ยอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหทํ้าตามขั�นตอนตอ่ไปนี�เพื�อยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

ปิดฟังกช์ั�น BLUETOOTH บนอปุกรณ ์BLUETOOTH สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์

ปิดอปุกรณ ์BLUETOOTH

ปิดลําโพง

นําอปุกรณไ์ปสมัผัสกบับรเิวณที�มเีครื�องหมาย N บนลําโพงอกีครั�ง (สําหรับอปุกรณท์ี�มฟัีงกช์ั�น NFC)

คาํแนะนํา
เมื�อใชง้านฟังกช์ั�น Speaker Add ใหนํ้าอปุกรณท์ี�รองรับ NFC มาสมัผัสกบัลําโพงหลกั

หากทา่นกําลงัใชง้านฟังกช์ั�น Speaker Add การปิดลําโพงหนึ�งตวัจะเป็นการปิดลําโพงอกีตวัและยตุกิารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH โดยอตัโนมตัิ

เมื�อเสร็จสิ�นการเลน่เพลง การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH อาจยกเลกิโดยอตัโนมตั ิขึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH

การตดัการเชื�อมตอ่สมารท์โฟนดว้ย One-touch (NFC) อาจจําเป็นตอ้งเปิดใชง้านแอพบนสมารท์โฟน ขึ�นอยูก่บัเครื�องสมารท์โฟน

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เพื�อเพลดิเพลนิกบับรกิารการกระจายเพลงออนไลน ์(Spotify)

ทา่นสามารถใชลํ้าโพงเพื�อเลน่เพลงจากบรกิารการกระจายเพลงออนไลนไ์ด ้(Spotify)
ทา่นตอ้งตดิตั�งแอพ Spotify ลงในสมารท์โฟนของทา่นและทําการลงทะเบยีนสมคัรสมาชกิใหเ้สร็จสมบรูณ ์เพื�อใชส้มารท์โฟนของทา่น
ในการเพลดิเพลนิไปกบั Spotify (ฟังกช์ั�น Spotify Connect)

เชื�อมตอ่ลาํโพงกบัเครอืขา่ย Wi-Fi1

เร ิ�มใชง้าน Spotify ที�ตดิต ั�งในสมารท์โฟน แท็บเล็ตหรอืคอมพวิเตอรท์ ี�เชื�อมตอ่ Wi-Fi เดยีวกนักบัลาํโพง

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั Spotify ใหอ้า้งองิจากเว็บไซตด์า้นลา่งนี�
https://www.Spotify.com/connect

2

เร ิ�มเลน่เพลง แลว้เลอืก [Devices Available]3

เลอืก [LSPX-S2] และฟงัเพลงจากลาํโพง

หากเชื�อมตอ่ลําโพงผา่นฟังกช์ั�น Spotify Connect ไอคอน Connect ( ) จะตดิสวา่งเป็นสเีขยีว
หากการเชื�อมตอ่เสร็จสมบรูณ ์ไฟแสดงเครอืขา่ยที�ดา้นลา่งของลําโพงจะตดิสวา่งเป็นสเีขยีว

4
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คาํแนะนํา
หากเสยีงถกูรบกวน หรอืหากมไีฟฟ้าสถติอยา่งชดัเจน แสดงวา่ลําโพงอาจกําลงัถกูรบกวนหรอืสญัญาณอาจออ่น
ตรวจสอบวา่ไมม่โีลหะลอ้มรอบลําโพง
นอกจากนี� วางลําโพงใหห้า่งจากเตาไมโครเวฟ อปุกรณ ์Wi-Fi อื�น ๆ หรอือปุกรณอ์ื�นที�คลา้ยคลงึกนั

หมายเหตุ
รายละเอยีดของบรกิารจาก Spotify อาจแตกตา่งกนัไปตามประเทศหรอืภมูภิาคของทา่น

ขอ้มลูจําเพาะของแอพอาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใช ้Push & Play เพื�อเพลดิเพลนิกบัการฟังเพลงจากบรกิารการกระจายเพลงออนไลน ์(Spotify)

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การใช ้Push & Play เพื�อเพลดิเพลนิกบัการฟงัเพลงจากบรกิารการกระจายเพลงออนไลน์
(Spotify)

หลงัจากใชง้านฟังกช์ั�น Spotify Connect และลงทะเบยีนเพลงโปรดของทา่น ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัเพลงของทา่นได ้เพยีงแคก่ด
ปุ่ ม (Push & Play) แมว้า่ลําโพงจะไมไ่ดเ้ปิดอยูก่็ตาม

การหยดุเลน่เพลงที�เลน่ใน Push & Play

หลงัจากถงึข ั�นตอนที� ของ “การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เพื�อเพลดิเพลนิกบับรกิารการกระจายเพลงออนไลน ์(Spotify)” ให้
กดปุ่ ม (Push & Play)

ไฟแสดง  (Push & Play) ตดิสวา่งเป็นสขีาว

1

กดปุ่ ม / (ระดบัเสยีง) เพื�อปรบัระดบัเสยีง

กดปุ่ มคา้งไวเ้พื�อปรับตั�งอยา่งรวดเร็ว
ทา่นยงัสามารถใช ้Spotify เพื�อปรับระดบัเสยีง

2

นําทาง Sony | Music Center แลว้เลอืกเมนเูพื�อเลน่เพลงเมื�อทา่นใช ้Push & Play

ทา่นสามารถเลอืกจากเมนูใดเมนูหนึ�งตอ่ไปนี�

เพลงที�เลน่ลา่สดุ (ชื�อผูใ้ช ้Spotify)
นี�เป็นคา่เริ�มตน้
ตวัอกัษรและหมายเลขแบบสุม่จะปรากฏเหนอืชื�อผูใ้ช ้Spotify สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากเว็บไซตด์า้นลา่งนี�
https://www.spotify.com/

แนะนําโดย Glass sound speaker (ลําโพงแกว้)

เพลงโปรด
ทา่นสามารถเลอืกเพลงหลงัจากลงทะเบยีนโดยทําตามคําแนะนําใน “การลงทะเบยีนเป็นเพลงโปรดของทา่น”

3
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กดปุ่ ม (Push & Play) อกีครั�ง
 

การเปลี�ยนเพลงที�เลน่ใน Push & Play เป็นเพลงอื�น
เปิดแอพ Spotify ในสมารท์โฟนของทา่น แลว้เลอืกเพลงที�ทา่นตอ้งการ
 

การลงทะเบยีนเป็นเพลงโปรดของทา่น
ขณะใชง้านฟังกช์ั�น Spotify Connect เพื�อเลน่เพลง ใหก้ดปุ่ ม (Push & Play) เป็นเวลาประมาณ 2 วนิาที
เสยีงหมายความวา่การลงทะเบยีนสําเร็จแลว้ หลงัจากไฟแสดง (Push & Play) กะพรบิสองสามครั�ง ไฟแสดงจะกลบัไปตดิสวา่งเป็น
สขีาว

คาํแนะนํา
หากไฟแสดง  (Push & Play) กะพรบิเป็นสแีดงและสญัญาณเตอืนขอ้ผดิพลาดสง่เสยีงดงัเมื�อทา่นกดปุ่ ม (Push & Play) ใหพ้จิารณา
สถานการณต์อ่ไปนี�

ไมเ่คยใชฟั้งกช์ั�น Spotify Connect

ลําโพงไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ Wi-Fi

ตรวจสอบอกีครั�งวา่ลําโพงเชื�อมตอ่ Wi-Fi และมกีารตั�งคา่ฟังกช์ั�น Spotify Connect หรอืไม่

หากไมม่กีารเลน่เพลงใด ๆ แมว้า่ทา่นจะกดปุ่ ม (Push & Play) แลว้ก็ตาม แสดงวา่สถานะเครอืขา่ยหรอืเซริฟ์เวอรข์อง Spotify อาจมปัีญหา
หากเป็นกรณีนี� ใหก้ดปุ่ ม BLUETOOTH/  PAIRING ที�ดา้นลา่งของลําโพงสั�น ๆ ตรวจสอบวา่ไฟแสดง (Push & Play) ปิดหรอืไม ่จาก
นั�นกดปุ่ ม (Push & Play) อกีครั�ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเชื�อมตอ่ Wi-Fi ผา่นเราเตอร ์Wi-Fi ที�มปีุ่ ม Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
การใชส้มารท์โฟนเพื�อเชื�อมตอ่ Wi-Fi
การใชค้อมพวิเตอรเ์พื�อเชื�อมตอ่ลําโพงกบั Wi-Fi
การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เพื�อเพลดิเพลนิกบับรกิารการกระจายเพลงออนไลน ์(Spotify)

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การใชล้าํโพง 2 ตวัเพื�อเพลดิเพลนิกบัการเลน่แบบไรส้ายผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (ฟงั
กช์ ั�น Speaker Add)

เมื�อใชฟั้งกช์ั�น Speaker Add ทา่นสามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH หนึ�งตวัเขา้กบัลําโพง LSPX-S2 2 ตวัเพื�อเลน่เพลง เมื�อใช ้
ฟังกช์ั�น Speaker Add ลําโพงตวัหนึ�งจะทําหนา้ที�เป็น “ลําโพงหลกั” ในขณะที�ลําโพงอกีตวัทําหนา้ที�เป็น “ลําโพงรอง” เลอืกการเลน่
เพลงไดจ้าก 2 วธิตีอ่ไปนี�

โหมดเพิ�มพลงัเสยีง
ลําโพงทั�งสองตวัจะเลน่เสยีงเดยีวกนั ลําโพงถกูตั�งคา่เป็นโหมดเพิ�มพลงัเสยีงตามคา่เริ�มตน้

โหมดสเตอรโิอ
ลําโพงตวัหนึ�งจะเลน่เสยีงที�ชอ่งสญัญาณขวา (ดา้นขวา) ขณะที�ลําโพงอกีตวัจะเลน่เสยีงบนชอ่งสญัญาณซา้ย (ดา้นซา้ย) สําหรับการ
เลน่สเตอรโิอระหวา่งลําโพง 2 ตวั

ลําโพงหลกั1.

ลําโพงรอง2.

เปิดลาํโพง 2 ตวัและนํามาวางใกลก้นัในระยะ 1 เมตร จากน ั�นกดปุ่ ม ADD (ฟงักช์ ั�น Speaker Add) ของลาํโพงแตล่ะตวั
คา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 2 วนิาที

ลําโพงตวัที�ทา่นกดปุ่ ม ADD (ฟังกช์ั�นSpeaker Add ) เป็นเครื�องแรกจะเป็นลําโพงหลกั
เสยีงสญัญาณ* จะระบวุา่ฟังกช์ั�น Speaker Add ไดถ้กูเปิดใชง้านแลว้ และไฟแสดง BLUETOOTH จะกะพรบิเป็นสสีม้อยา่ง
รวดเร็ว
* ตวัอยา่งเสยีง  (อาจตอ้งใชเ้บราวเ์ซอรล์า่สดุเพื�อเลน่เสยีง)

1
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คาํแนะนํา
เชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH ของทา่นเขา้กบัลําโพงหลกั

เมื�อใชฟั้งกช์ั�น Speaker Add การใชง้านบางอยา่งสามารถดําเนนิการไดจ้ากลําโพงหลกัเทา่นั�น ในขณะที�การใชง้านอื�น ๆ สามารถดําเนนิการได ้
จากทั�งลําโพงหลกัและลําโพงรอง

ฟังกช์ั�นที�ทา่นสามารถควบคมุไดด้ว้ยลําโพงหลกัเทา่นั�น:

การจับคูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH

การตั�งคา่ตวัตั�งเวลาปิด

ฟังกช์ั�นที�ทา่นสามารถควบคมุไดด้ว้ยลําโพงหลกัและลําโพงรอง:

การปรับระดบัเสยีง

การสลบัระหวา่งโหมดสเตอรโิอและโหมดเพิ�มพลงัเสยีง

การปรับความสวา่ง

การยกเลกิฟังกช์ั�น Speaker Add

การเปิดและปิดโหมดแสงเทยีน

การเลอืกความเขม้ของโหมดแสงเทยีน

เมื�อตั�งคา่เสร็จสมบรูณแ์ลว้ สามารถวางลําโพงหา่งกนัเกนิ 1 เมตร ได ้

หากทา่นปิดเครื�องในขณะที�ใชฟั้งกช์ั�น Speaker Add เมื�อทา่นเปิดเครื�องอกีครั�ง ลําโพงจะพยายามเลน่โดยใชฟั้งกช์ั�น Speaker Add เมื�อ
ตอ้งการใชฟั้งกช์ั�น Speaker Add ใหเ้ปิดลําโพงอกีตวั

หากทา่นตอ้งการใชง้านลําโพงที�ใชง้านลา่สดุกบัฟังกช์ั�น Speaker Add ใหเ้ปิดลําโพงแลว้กดปุ่ ม ADD (ฟังกช์ั�น Speaker Add) อยา่งนอ้ย 2
วนิาท ีเพื�อยกเลกิฟังกช์ั�น Speaker Add

หากอปุกรณ ์BLUETOOTH อื�น ๆ เชน่ เมาส ์BLUETOOTH หรอืแป้นพมิพ ์BLUETOOTH เชื�อมตอ่อยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ซึ�งเชื�อมตอ่
อยูก่บัลําโพง อาจเกดิเสยีงผดิเพี�ยนหรอืเสยีงรบกวนในสญัญาณเสยีงออกของลําโพง ในกรณีนี� ใหย้กเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ระหวา่ง
อปุกรณ ์BLUETOOTH และอปุกรณ ์BLUETOOTH อื�นๆ

เมื�อใชง้านฟังกช์ั�น Speaker Add จะไมส่ามารถใชโ้คเดก LDAC ได ้โคเดกเหลา่นี�จะถกูแปลงเป็น AAC หรอื SBC โดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ
หากทา่นตอ้งการรเีซต็ลําโพงตวัใดตวัหนึ�งในขณะที�ใชง้าน Speaker Add ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดย้กเลกิฟังกช์ั�น Speaker Add แลว้ หาก
ทา่นไมย่กเลกิฟังกช์ั�น Speaker Add กอ่นการรเีซต็ลําโพง อาจทําใหเ้กดิความผดิปกตไิด ้เชน่ สญัญาณการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ออ่น และมี
เสยีงแทรก

ทา่นจะไมส่ามารถรับฟังเพลงจากอปุกรณภ์ายนอกที�เชื�อมตอ่อยูก่บัชอ่งตอ่ AUDIO IN ได ้ในขณะที�ใชง้านฟังกช์ั�น Speaker Add

หากทา่นกําลงัใชง้านฟังกช์ั�น Speaker Add เพื�อรับชมวดิโีอ อาจเกดิความลา่ชา้ระหวา่งวดิโีอและเสยีง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

ใชง้านลาํโพง (หลกั) ที�ไฟแสดง BLUETOOTH กาํลงักะพรบิเพื�อเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อไฟแสดง BLUETOOTH ตดิสวา่ง แสดงวา่อปุกรณ ์BLUETOOTH เชื�อมตอ่กบัลําโพงแลว้

2

เร ิ�มเลน่เพลงในอปุกรณ ์BLUETOOTH และปรบัระดบัเสยีง

กดปุ่ ม /  (ระดบัเสยีง) ที�ลําโพงตวัใดตวัหนึ�งเพื�อปรับระดบัเสยีง

3
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การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

การเชื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC ดว้ย One-touch (NFC)
การสลบัระหวา่งโหมดเพิ�มพลงัเสยีงและโหมดสเตอรโิอ (ฟังกช์ั�น Speaker Add)
การยกเลกิฟังกช์ั�น Speaker Add
การปรับความสวา่งของหลอดไฟ LED
การเพลดิเพลนิกบัโหมดแสงเทยีน
เลอืกความเขม้ของโหมดแสงเทยีนของลําโพง

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การสลบัระหวา่งโหมดเพิ�มพลงัเสยีงและโหมดสเตอรโิอ (ฟงักช์ ั�น Speaker Add)

หากทา่นใชลํ้าโพง LSPX-S2 2 ตวั ทา่นสามารถสลบัระหวา่งการเลน่เสยีงเดยีวกนับนลําโพงทั�งสองตวั (โหมดเพิ�มพลงัเสยีง) และการ
เลน่เพลงแบบสเตอรโิอ (โหมดสเตอรโิอ) โดยสง่สญัญาณเสยีงจากลําโพงหนึ�งตวัที�ชอ่งสญัญาณซา้ยและจากลําโพงอกีหนึ�งตวัที�ชอ่ง
สญัญาณขวา

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชลํ้าโพง 2 ตวัเพื�อเพลดิเพลนิกบัการเลน่แบบไรส้ายผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (ฟังกช์ั�น Speaker Add)

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

กดปุ่ ม ADD (ฟงักช์ ั�น Speaker Add) ที�ลาํโพงเครื�องใดเครื�องหนึ�งขณะใชฟ้งักช์ ั�น Speaker Add

เมื�อทา่นกดปุ่ ม ADD (ฟังกช์ั�น Speaker Add) ที�ลําโพงเครื�องใดเครื�องหนึ�งหนึ�งครั�ง ชอ่งสญัญาณซ ้�าย (L) และชอ่งสญัญาณขวา
(R) จะสลบั เมื�อทา่นกดปุ่ ม ADD อกีหนึ�งครั�ง โหมดการเลน่จะสลบัเป็นโหมดเพิ�มพลงัเสยีง
ในโหมดสเตอรโิอ ลําโพงอกีเครื�องจะสลบัเป็นเสยีงชอ่งสญัญาณตรงขา้มโดยอตัโนมตัิ
ในโหมดสเตอรโิอ ไฟแสดง BLUETOOTH สําหรับชอ่งสญัญาณซา้ย (L) จะเป็นสสีม้ และสําหรับชอ่งสญัญาณขวา (R) จะเป็นสี
แดง ในโหมดเพิ�มพลงัเสยีง ไฟแสดง BLUETOOTH ทั�งสองดา้นจะเป็นสสีม้

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การยกเลกิฟงักช์ ั�น Speaker Add

ปฏบิตัติามขั�นตอนดา้นลา่งนี�เพื�อยกเลกิฟังกช์ั�น Speaker Add

คาํแนะนํา
เมื�อยกเลกิฟังกช์ั�น Speaker Add แลว้ ลําโพงที�ตั�งคา่ไวเ้ป็นลําโพงหลกัจะเลน่เพลงตามปกต ิและจะไมม่กีารเลน่เพลงจากลําโพงรอง

หมายเหตุ
การปิดลําโพงไมไ่ดเ้ป็นการยกเลกิฟังกช์ั�น Speaker Add

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชลํ้าโพง 2 ตวัเพื�อเพลดิเพลนิกบัการเลน่แบบไรส้ายผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (ฟังกช์ั�น Speaker Add)
การสลบัระหวา่งโหมดเพิ�มพลงัเสยีงและโหมดสเตอรโิอ (ฟังกช์ั�น Speaker Add)

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

กดปุ่ ม ADD (ฟงักช์ ั�น Speaker Add) คา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 2 วนิาที

เสยีงสญัญาณ* จะดงัขึ�นเมื�อการตั�งคา่ถกูยกเลกิ
* ตวัอยา่งเสยีง  (อาจตอ้งใชเ้บราวเ์ซอรล์า่สดุเพื�อเลน่เสยีง)

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การใชล้าํโพง 2 ตวัเพื�อเพลดิเพลนิกบัเสยีงสเตอรโิอผา่นเครอืขา่ย Wi-Fi (Wireless Stereo)

ดว้ยการเชื�อมตอ่ลําโพง LSPX-S2 2 ตวัเขา้กบัเครอืขา่ย ทา่นจะสามารถเพลดิเพลนิกบัเสยีงสเตอรโิอไดก้วา้งยิ�งขึ�น
ทา่นตอ้งมลํีาโพง LSPX-S2 2 ตวั

การเตรยีมตวัสาํหรบัฟงักช์ ั�น Wireless Stereo
ตรวจสอบวา่ซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั�งไวแ้ลว้ของลําโพงเป็นเวอรช์ั�นลา่สดุ
สําหรับรายละเอยีดวธิตีรวจสอบเวอรช์ั�นของซอฟตแ์วร ์โปรดด ู“การตรวจจับซอฟตแ์วรล์า่สดุขณะเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย”

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัฟังกช์ั�น Wireless Stereo เมื�อเชื�อมตอ่เครอืขา่ยผา่น Wi-Fi เทา่นั�น ฟังกช์ั�นนี�ไมส่ามารถใชไ้ดผ้า่นการ
เชื�อมตอ่ BLUETOOTH เมื�อตอ้งการใชง้านผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ใหใ้ชฟั้งกช์ั�น Speaker Add
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการใชง้านฟังกช์ั�น Speaker Add ใหอ้า้งองิ “การใชลํ้าโพง 2 ตวัเพื�อเพลดิเพลนิกบัการเลน่แบบไรส้าย
ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (ฟังกช์ั�น Speaker Add)”

การใชล้าํโพง LSPX-S2 2 ตวั (ในที�นี�เรยีกวา่ “ลาํโพง”) เพื�อเพลดิเพลนิกบัเสยีงสเตอรโิอ (ฟงักช์ ั�น Wireless
Stereo)

เมื�อตอ้งการยกเลกิฟงักช์ ั�น Wireless Stereo หรอืใชฟ้งักช์ ั�นอื�น
ขณะใชง้านฟังกช์ั�น Wireless Stereo ทา่นจะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�นอื�นได ้(เชน่ฟังกช์ั�น Wireless Multi-room, ฟังกช์ั�น Speaker
Add และการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH)
กดปุ่ ม BLUETOOTH/ PAIRING ที�ลําโพงเครื�องใดเครื�องหนึ�ง
ไฟแสดงเครอืขา่ยจะกลบัไปตดิสวา่งเป็นสขีาว และฟังกช์ั�น Wireless Stereo จะถกูยกเลกิ กลุม่จะถกูยกเลกิดว้ยเชน่กนั

คาํแนะนํา
เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงทั�งสองตวัเขา้กบัเตา้เสยีบ AC โดยใชอ้ะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ทา่นสามารถปิดลําโพงทั�งสองตวัไดโ้ดยสั�งงานผา่น
ลําโพงตวัใดตวัหนึ�ง (Power Interlock)

หากความแรงของสญัญาณออ่นเนื�องจากเหตผุลบางอยา่ง เชน่ ลําโพงแตล่ะเครื�องวางไกลกนั การเชื�อมตอ่อาจถกูยกเลกิชั�วคราว วางลําโพงใน
ตําแหน่งที�ใหค้วามแรงของสญัญาณเพยีงพอ

เมื�อการเชื�อมตอ่ถกูยกเลกิชั�วคราว ลําโพงจะเชื�อมตอ่ใหมโ่ดยอตัโนมตั ิหากการเชื�อมตอ่ใหมอ่กีครั�งหลงัจากยกเลกิใชเ้วลา 10 นาทหีรอืนานกวา่
นั�น ฟังกช์ั�น Wireless Stereo จะถกูยกเลกิ เมื�อใชฟั้งกช์ั�น Wireless Stereo ในครั�งถดัไป ใหเ้ริ�มจากขั�นตอนที� อกีครั�ง

วางลาํโพง 2 ตวัไวใ้กลก้นัในระยะ 1 เมตร แลว้เปิดลาํโพงท ั�งสองตวั

ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) ตดิสวา่งเป็นสขีาว

1

ใช ้Sony | Music Center เพื�อเชื�อมตอ่ลาํโพงสองตวัเขา้กบัเครอืขา่ย Wi-Fi2

ใช ้Sony | Music Center เพื�อทาํการต ั�งคา่สาํหรบัฟงักช์ ั�น Wireless Stereo

ทําการตั�งคา่สําหรับลําโพง 1 ใน 2 ตวัที�เชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi ใชง้านลําโพงโดยปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอใน Sony |
Music Center
ไฟแสดงเครอืขา่ยกะพรบิเป็นสสีม้

3
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หมายเหตุ
ไมแ่นะนําใหรั้บชมวดิโีอโดยใชฟั้งกช์ั�น Wireless Stereo อาการหน่วงเล็กนอ้ยจะเกดิขึ�นระหวา่งวดิโีอและเสยีง

เมื�อใชฟั้งกช์ั�น Wireless Stereo คณุสมบตักิารอพัเดทซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัขิองลําโพงจะไมเ่ปิดใชง้าน เมื�อตอ้งการอพัเดทซอฟตแ์วร ์ใหย้กเลกิ
ฟังกช์ั�น Wireless Stereo จากนั�นเชื�อมตอ่ลําโพงใหมอ่กีครั�งเขา้กบัเครอืขา่ยไรส้าย

หากลําโพงตรวจพบวา่มอีพัเดทซอฟตแ์วรใ์นขณะใชง้านฟังกช์ั�น Wireless Stereo ลําโพงอาจแจง้เตอืน (ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะ
กะพรบิเป็นสสีม้ 2 ครั�ง) ทนัทหีลงัจากลําโพง 1 ตวัเปิดทํางาน หากเกดิเหตกุารณเ์ชน่นี� ใหย้กเลกิฟังกช์ั�น Wireless Stereo ชั�วคราว หลงัจาก
อพัเดทลําโพงทั�งสองตวัเป็นซอฟตแ์วรล์า่สดุแลว้ ใหทํ้าการตั�งคา่ฟังกช์ั�น Wireless Stereo อกีครั�ง
สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิ “การอพัเดทซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั�งไวแ้ลว้”

หากเครอืขา่ยไรส้ายถกูตดัการเชื�อมตอ่ ฟังกช์ั�น Wireless Stereo จะถกูยกเลกิ หากเกดิเหตกุารณเ์ชน่นี� ใหท้า่นทําการตั�งคา่ฟังกช์ั�น Wireless
Stereo อกีครั�งดว้ยตนเอง

เมื�อใชง้านฟังกช์ั�น Wireless Stereo ทา่นจะไมส่ามารถใชง้านลําโพงผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ได ้เมื�อตอ้งการใชก้ารเชื�อมตอ่
BLUETOOTH ใหย้กเลกิฟังกช์ั�น Wireless Stereo

กอ่นทําการตั�งคา่ฟังกช์ั�น Wireless Stereo เราขอแนะนําใหล้ดระดบัเสยีงของลําโพงที�ใชเ้ป็น Wireless Stereo ลําโพงสองตวัจะสง่สญัญาณ
เสยีงออกเมื�อใชฟั้งกช์ั�น Wireless Stereo เสยีงจงึอาจดงักวา่เสยีงที�เลน่ดว้ยลําโพงตวัเดยีว

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เพื�อฟงัเพลงบนคอมพวิเตอรข์องทา่น (Windows Media Player)

ทา่นสามารถใชเ้ครื�อง PC เป็นตวัควบคมุ (ใชง้านอปุกรณ)์
สามารถเลน่เพลงโดยใชฟั้งกช์ั�น “Cast to Device” หลงัจากเริ�มเลน่ “Windows Media Player” ปฏบิตัติามคําแนะนําที�ปรากฏบนหนา้
จอเครื�อง PC เพื�อใชง้าน

เชื�อมตอ่ลาํโพงและเครื�อง PC เขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกนั

เชื�อมตอ่ทั�งลําโพงและคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัเราเตอรไ์รส้ายดว้ย SSID เดยีวกนั
เมื�อการเชื�อมตอ่เสร็จสมบรูณ ์ไฟแสดงเครอืขา่ยจะสวา่งเป็นสขีาว

1

เลอืก [Windows Media Player] ใน [All apps]2

คลกิขวาหรอืแตะเพลงที�ตอ้งการจะเลน่คา้งไว้3

เลอืก [Cast to Device], [Play To] หรอื [Remote Media Streaming] จากเมนู

รายชื�ออปุกรณจ์ะปรากฏ

4

เลอืก [LSPX-S2_xxxxxx]5
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คาํแนะนํา
หลงัจากดาวนโ์หลด Sony | Music Center และตดิตั�งในสมารท์โฟน/iPhone ฯลฯ ของทา่น ทา่นสามารถใชส้มารท์โฟน/iPhone ฯลฯ ของทา่น
เป็นเสมอืนรโีมทคอนโทรล เพื�อสั�งงานอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัลําโพง

หมายเหตุ
ขั�นตอนที�อธบิายไวข้า้งตน้มไีวเ้พื�อเป็นแนวทางเทา่นั�น โดยปกตแิลว้ ระดบัเสยีงบนเครื�องพซีแีละลําโพงจะไมส่อดคลอ้งกนั อยา่งไรก็ตาม ทั�งนี�ข ึ�น
อยูก่บัเวอรช์ั�นของ Windows Media Player ที�ตดิตั�งในเครื�อง PC หรอืขึ�นอยูก่บัสถานะเครื�อง PC ระดบัเสยีงอาจสอดคลอ้งกนัได ้

ลําโพงสามารถเลน่ไฟลร์ปูแบบ MP3, WMA, AAC และ WAV (เฉพาะไฟล ์AAC ที�มสีกลุไฟล ์“.m4a”, “.mp4”, หรอื “.3gp” เทา่นั�นที�สามารถ
เลน่ได)้ แมว้า่ลําโพงจะรองรับอตัราบติและรปูแบบไฟล ์แตก่็ไมไ่ดรั้บประกนัการเลน่ไฟลท์ั�งหมด นอกจากนี� ขอ้มลูจําเพาะอาจมกีารเปลี�ยนแปลง
ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ไฟลท์ี�มกีารป้องกนัลขิสทิธิ� DRM (Digital Rights Management หรอืการควบคมุลขิสทิธิ�ดจิติอล) ไมส่ามารถเลน่ในลําโพงได ้เมื�อตอ้งการตรวจ
สอบวา่ไฟล ์WMA มกีารป้องกนัดว้ย DRM หรอืไม ่ใหค้ลกิขวาที�ไฟลใ์นเครื�อง PC หากมแีท็บ [License] แสดงวา่ไฟลด์งักลา่วมลีขิสทิธิ� DRM

เมื�อทา่นฟังเพลงผา่นเครอืขา่ยในบา้น อาจตอ้งใชเ้วลาในการเริ�มทํางาน เนื�องจากอปุกรณท์ี�รองรับ DLNA แตล่ะเครื�องตอ้งจดจําเครื�องที�กําลงัใช ้

เนื�อหาบางอยา่งอาจไมส่ามารถเลน่ไดก้บัผลติภณัฑท์ี�ผา่นการรับรอง DLNA CERTIFIED

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

เลน่เพลงที�เลอืกและปรบัระดบัเสยีง

เพลงที�เลอืกจะดงัออกจากลําโพง

6
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การเชื�อมตอ่ Wi-Fi เพื�อฟงัเพลงในคอมพวิเตอรข์องทา่น (การใช ้Windows Media Player
ผา่น Sony | Music Center)

ทา่นสามารถควบคมุเพลงที�จัดเก็บในคอมพวิเตอร ์(Windows 8.1 หรอืสงูกวา่) ผา่นเครอืขา่ยในบา้นของทา่นโดยใชส้มารท์
โฟน/iPhone หรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนั เพื�อเพลดิเพลนิกบัการฟังเพลงจากลําโพง
เมื�อตอ้งการใชง้านคอมพวิเตอรท์ี�ม ีWindows 8.1 หรอืใหมก่วา่ หลงัจากดาวนโ์หลด Sony | Music Center ในสมารท์โฟน/iPhone
ฯลฯ ของทา่นแลว้ ใหป้ฏบิตัติามขั�นตอนดา้นลา่ง

เลอืก [Windows Media Player] ใน [All apps]1

คลกิหรอืแตะ [Stream] จากน ั�นเลอืก [More streaming options...]

หาก [More streaming options...] ไมป่รากฏ ใหเ้ลอืก [Turn on media streaming...] จากนั�นเลอืก [Turn on media
streaming] ในหนา้จอ [Media streaming options]

2

ตรวจสอบวา่อปุกรณท์ ั�งหมดไดร้บัอนญุาต จากน ั�นเลอืก [OK] (ในบางเวอรช์ ั�น ใหเ้ลอืก [Next]) เพื�อปิดหนา้จอ

หากเลอืก [OK] ใหไ้ปยงัขั�นตอนที�

หากบางอปุกรณไ์มไ่ดรั้บอนุญาต ใหเ้ลอืก [Allow All] จากนั�นหนา้จอ [Allow All Media Devices] จะปรากฏบนหนา้จอ จากนั�น
เลอืก [Automatically allow all computers and media devices.] เพื�ออนุญาตอปุกรณท์ั�งหมด

3

ตรวจสอบวา่ไดต้ ั�งคา่ [Music] เป็น [Shared] จากน ั�นเลอืก [Next]4
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เลอืก [Finish] เพื�อปิดหนา้จอ5

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

การตั�งคา่เครื�อง PC เสร็จสมบรูณแ์ลว้
เลอืก [Home Network] ใน Sony | Music Center แลว้เลอืกเครื�อง PC ของทา่นจากรายการเซริฟ์เวอร์
เมื�อทา่นเลอืกอลับั�ม ศลิปิน หรอืรายการอื�นจาก [MUSIC] ทา่นสามารถฟังเพลงที�บนัทกึในเครื�อง PC ของทา่น

6
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การปรบัความสวา่งของหลอดไฟ LED

คาํแนะนํา
กดปุ่ มคา้งไวเ้พื�อปรับตั�งอยา่งรวดเร็ว

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

กด  (หลอดไฟ LED) ปุ่ ม +/–1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การเพลดิเพลนิกบัโหมดแสงเทยีน

ทา่นสามารถตั�งคา่หลอดไฟ LED เพื�อใหไ้ดแ้สงสลวั ๆ เหมอืนแสงเทยีน

การปิดโหมดแสงเทยีน
เชน่เดมิ กดปุ่ ม (เปิด/พรอ้มใชง้าน) คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เลอืกความเขม้ของโหมดแสงเทยีนของลําโพง

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

กดปุ่ ม  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาทขีณะที�ลาํโพงเปิดอยู่1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

เลอืกความเขม้ของโหมดแสงเทยีนของลาํโพง

เลอืกความเขม้ของโหมดแสงเทยีนของลําโพง

หมายเหตุ
ทา่นไมส่ามารถปรับความสวา่งของหลอดไฟ LED ไดใ้นขณะเปิดใชง้านโหมดแสงเทยีนอยู ่แมว้า่ทา่นจะใช ้Sony | Music Center หรอืกดปุ่ ม 
(หลอดไฟ LED) +/– ของลําโพง ปิดโหมดแสงเทยีนสกัครู ่จากนั�นปรับความสวา่ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเพลดิเพลนิกบัโหมดแสงเทยีน

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

กดปุ่ ม (เปิด/พรอ้มใชง้าน) คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาทขีณะที�ลาํโพงเปิดอยู่

โหมดแสงเทยีนจะเปิด

1

กด กดปุ่ ม  (หลอดไฟ LED) +/– เพื�อเลอืกความเขม้ที�ทา่นชอบซึ�งม ี2 แบบ2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การใชง้านฟงักช์ ั�น ตวัต ั�งเวลาปิด

เมื�อตอ้งการยกเลกิ ตวัต ั�งเวลาปิด
กดปุ่ ม TIMER/ WPS อกีครั�ง
เสยีงสญัญาณ* จะแสดงวา่ ตวัตั�งเวลาปิด ถกูยกเลกิแลว้
* ตวัอยา่งเสยีง  (อาจตอ้งใชเ้บราวเ์ซอรล์า่สดุเพื�อเลน่เสยีง)

คาํแนะนํา
ทา่นยงัสามารถใช ้Sony | Music Center เพื�อตั�งระยะเวลาของตวัตั�งเวลา

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สิ�งที�ทา่นสามารถทําไดด้ว้ย Sony | Music Center

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

กดปุ่ ม TIMER/ WPS

เสยีงสญัญาณ* จะแสดงวา่ ตวัตั�งเวลาปิด ไดรั้บการตั�งคา่แลว้ ไฟแสดงจะดบัลงโดยอตัโนมตัหิลงัจากผา่นไป 60 นาที
* ตวัอยา่งเสยีง  (อาจตอ้งใชเ้บราวเ์ซอรล์า่สดุเพื�อเลน่เสยีง)

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การฟงัเพลงจากอปุกรณภ์ายนอก

การฟังเพลงบนลําโพงจากอปุกรณภ์ายนอก

คาํแนะนํา
เมื�อตอ้งการสง่เสยีงออกจากอปุกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที�สายตอ่ยงัคงเสยีบกบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ใหก้ดปุ่ ม BLUETOOTH/
PAIRING ที�ดา้นลา่งของลําโพงหรอืใช ้Sony | Music Center เพื�อสลบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เป็นเครื�องที�ทา่นตอ้งการใชเ้ลน่เพลง
หากเสยีงเบา ใหป้รับระดบัเสยีงของลําโพงและอปุกรณเ์ครื�องเสยีงที�เชื�อมตอ่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สิ�งที�ทา่นสามารถทําไดด้ว้ย Sony | Music Center

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

เชื�อมตอ่อปุกรณเ์ครื�องเสยีงแบบพกพาเขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN

ใหใ้ชส้ายสญัญาณเสยีงที�มวีางจําหน่ายทั�วไป (สเตอรโิอมนิกิบัสเตอรโิอมนิ,ิ แบบไมม่คีวามตา้นทาน)

1

เร ิ�มตน้การเลน่บนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

สิ�งที�ทา่นสามารถทาํไดด้ว้ย Sony | Music Center

Sony | Music Center เป็นแอพสําหรับใชง้านอปุกรณเ์ครื�องเสยีงของ Sony ที�รองรับการใชง้านกบั Sony | Music Center จากสมารท์
โฟน/iPhone ของทา่น
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั Sony | Music Center โปรดอา้งองิจาก URL ดา้นลา่งนี�
https://www.sony.net/smcqa/

คณุสมบตั ิ(การต ั�งคา่พื�นฐาน)

การตรวจสอบระดบัแบตเตอรี�

การตั�งคา่สําหรับการปิดเครื�อง

การตั�งคา่สําหรับฟังกช์ั�นพรอ้มใชง้านทั�งหมด (พรอ้มใชง้านอตัโนมตั ิพรอ้มใชง้านเครอืขา่ย)

การตั�งคา่สําหรับความสวา่งของหลอดไฟ LED

การตั�งคา่สําหรับโหมดแสงเทยีน

การตั�งคา่สําหรับฟังกช์ั�น เพิ�มเสยีงเบส

การตั�งคา่สําหรับฟังกช์ั�น DSEE HX

การเลอืกโคเดก Bluetooth(Auto/SBC)

คณุสมบตั ิ(การต ั�งคา่ที�เก ี�ยวกบั Wi-Fi และฟงักช์ ั�น BLUETOOTH)

การเชื�อมตอ่ตา่ง ๆ (Wi-Fi, ฟังกช์ั�น Wireless Stereo, ฟังกช์ั�น Wireless Multi-room, ฟังกช์ั�น Speaker Add)

การตั�งคา่สําหรับเมนู Push & Play

อพัเดทผา่น Wi-Fi ดว้ยตนเอง

การตรวจสอบเวอรช์ั�นซอฟตแ์วร์

หมายเหตุ
การใชง้านที�สามารถดําเนนิการผา่น Sony | Music Center ขึ�นอยูก่บัอปุกรณเ์ครื�องเสยีงแตล่ะเครื�อง ขอ้มลูจําเพาะของแอพอาจเปลี�ยนแปลงได ้
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

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

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การตดิต ั�ง Sony | Music Center

ตดิตั�ง Sony | Music Center ในสมารท์โฟน/iPhone ฯลฯ ของทา่นจาก Google Play หรอืApp Store

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สิ�งที�ทา่นสามารถทําไดด้ว้ย Sony | Music Center

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

ดาวนโ์หลด Sony | Music Center จาก Google Play หรอื App Store แลว้ตดิต ั�ง1

เมื�อการตดิต ั�งเสร็จสมบรูณ ์ใหเ้ร ิ�มใชง้าน Sony | Music Center2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ขอ้มลูจาํเพาะ

สว่นของลาํโพง

สว่นของเครื�องขยายเสยีง

สว่นของเครอืขา่ย

สว่นของ BLUETOOTH

ลําโพง ทวตีเตอร:์ ชนดิแทง่แกว้อะครลิคิ วฟูเฟอร:์ เสน้ผา่นศนูยก์ลางประมาณ 35 มลิลเิมตร.

ประเภทตู ้ รุน่พาสซพีเรดเิอเตอร์

คลื�นความถี� 60 เฮริตซ ์– 40,000 เฮริตซ์

กําลงัขบัอา้งองิ ประมาณ 11 วตัต ์(วฟูเฟอร,์ ความเพี�ยนของเสยีงเทา่กบั 10%, 1 กโิลเฮริตซ,์ 4 Ω)

จํานวนสญัญาณออก 4 ชอ่งสญัญาณ (ทวตีเตอร:์ 3 ชอ่งสญัญาณ, วฟูเฟอร:์ 1 ชอ่งสญัญาณ)

มาตรฐานที�รองรับการใช ้
งาน

IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 บติ, WEP 128 บติ, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK
(TKIP))

คลื�นความถี�วทิยุ ยา่น 2.4 กกิะเฮริตซ,์ ยา่น 5 กกิะเฮริตซ์

สญัญาณออก ขอ้มลูจําเพาะสําหรับ BLUETOOTH กําลงัสง่ในระดบัที� 2

ระยะการสื�อสารสงูสดุ ที�ระดบัสายตาประมาณ 10 เมตร*1

คลื�นความถี�วทิยุ ยา่น 2.4 กกิะเฮริตซ ์(2.4000 กกิะเฮริตซ ์– 2.4835 กกิะเฮริตซ)์

ระบบการสื�อสาร ขอ้มลูจําเพาะสําหรับ BLUETOOTH เวอรช์ั�น 4.2

กระบวนการปรับเสยีง FHSS

โปรไฟล ์BLUETOOTH ที�รองรับ*2

A2DP (โปรไฟลก์ารกระจายเสยีงขั�นสงู)

AVRCP (โปรไฟลค์วบคมุภาพและเสยีงระยะไกล)

โคเดกที�รองรับ*3

SBC*4

AAC*5

LDAC*6

การคุม้ครองเนื�อหาที�เกี�ยวขอ้ง SCMS-T

ความกวา้งแถบความถี�ในการสง่สญัญาณ (A2DP) 20 เฮริตซ ์– 20,000 เฮริตซ ์(ที�ความถี�สุม่ 44.1 กโิลเฮริตซ)์
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ขอ้มลูท ั�วไป

ป้ายชื�อและขอ้มลูสาํคญัตดิอยูท่ ี�ดา้นลา่งดา้นนอกของลาํโพงและดา้นหนา้ของอะแด็ปเตอร ์AC
ที�อยู ่MAC ของเครอืขา่ย Wi-Fi ตดิอยูท่ ี�ดา้นลา่งดา้นนอกของลาํโพงนี�

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

AUDIO IN ชอ่งตอ่มนิสิเตอรโิอแบบ ANALOG ขนาด φ 3.5 มลิลเิมตร

กําลงัไฟ DC 5 โวลต ์1.5 แอมป์ (เมื�อใชอ้ะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�ใหม้า เชื�อมตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟ AC
100 โวลต ์ถงึ 240 โวลต,์ 50 เฮริตซ/์60 เฮริตซ)์ หรอืใช ้�แบตเตอรี�ลเิธยีมไอออนแบบตดิตั�งในตวั

อตัราการใชพ้ลงังาน (เมื�อใช ้
อะแด็ปเตอร ์AC พอรต์
USB)

ประมาณ 11 วตัต ์(ขณะชารจ์, ตั�งคา่ความสวา่งของหลอดไฟไวท้ี�ระดบัสงูสดุ)

ประมาณ 0.2 วตัต ์(เมื�อเปิดโหมดพรอ้มใชง้านของ BLUETOOTH/เครอืขา่ย)

ประมาณ 0.2 วตัต ์(เมื�อปิดโหมดพรอ้มใชง้านของ BLUETOOTH/เครอืขา่ย)

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี�
แบบลเิธยีมไอออน

ประมาณ 8 ชั�วโมง*7 (เมื�อไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ BLUETOOTH และ Wi-Fi)

ประมาณ 8 ชั�วโมง*7 (เมื�อเชื�อมตอ่ Wi-Fi)

ระยะเวลาในการชารจ์
แบตเตอรี�แบบลเิธยีมไอออน ประมาณ 5 ชั�วโมง*7

อณุหภมูกิารใชง้าน 5 °C ถงึ 35 °C

ขนาด (รวมสว่นที�ยื�นออกมา
และสว่นควบคมุตา่งๆ) เสน้ผา่นศนูยก์ลางประมาณ 90 มม. × 277 มม.

นํ�าหนัก ประมาณ 1.1 กก.

อปุกรณเ์สรมิที�ใหม้า โปรดด ูคูม่อือา้งองิ ที�ใหม้ากบัลําโพงนี�

ระยะการทํางานแทจ้รงิอาจแตกตา่งกนัไปตามปัจจัยตา่งๆ เชน่ สิ�งกดีขวางระหวา่งอปุกรณ,์ สนามแมเ่หล็กรอบๆ เตาไมโครเวฟ, ไฟฟ้าสถติ, ความไวในการรับ
สญัญาณ, ประสทิธภิาพของสายอากาศ, ระบบปฏบิตักิาร, โปรแกรมการใชง้านของซอฟตแ์วร ์ฯลฯ

*1

โปรไฟลม์าตรฐานของ BLUETOOTH จะบง่บอกถงึวตัถปุระสงคห์ลกัของการสื�อสาร BLUETOOTH ระหวา่งอปุกรณ์*2
โคเดก: การบบีอดัสญัญาณเสยีงและรปูแบบการแปลงสญัญาณ*3
การเขา้รหสัเสยีงแบบแบง่ยา่นความถี�*4
การเขา้รหสัเสยีงขั�นสงู*5
LDAC เป็นเทคโนโลยกีารเขา้รหสัเสยีงที�ไดรั้บการพัฒนาโดย Sony ซึ�งชว่ยใหส้ามารถสง่สญัญาณเนื�อหาที�เป็นไฟลเ์สยีงความละเอยีดสงู (Hi-Res) แมจ้ะดําเนนิ
การผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

*6

ระยะเวลาจรงิอาจแตกตา่งกนัไป ขึ�นอยูก่บัอณุหภมูแิวดลอ้มและสภาพการใชง้าน*7
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

เกี�ยวกบันโยบายความเป็นสว่นตวั

สาํหรบัลกูคา้ที�ใช ้Sony | Music Center ซึ�งไดย้นิยอมใหร้วบรวมขอ้มลูเกี�ยวกบัการใชง้านเครื�อง:

ทา่นสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นสว่นตวัที�ทา่นยนิยอมไดใ้นเว็บไซตด์า้นลา่งนี�
http://policies.sony.net/vs/01/index.html
หากทา่นปฏเิสธที�จะอนุญาตใหร้วบรวมขอ้มลูในเมนูการตั�งคา่* สําหรับ Sony | Music Center หรอืหากทา่นปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง
Sony จะยตุกิารรวบรวมขอ้มลูแมว้า่ทา่นจะไดย้นิยอมแลว้ก็ตาม (สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง ใหอ้า้งองิ
“การปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง”)

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

ตั�งแตว่นัที� 1 กมุภาพันธ ์2019 เฉพาะ Android เทา่นั�น*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่ง ๆ

ไฟแสดง (เปิด/พรอ้มใชง้าน)

เมื�อใชง้านแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวั

เมื�อเชื�อมตอ่กบัอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB

อื�น ๆ

ตดิสวา่ง (สขีาว) แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัมีปีรมิาณประจทุี�เหลอือยูเ่พยีงพอ

ไฟกะพรบิชา้ ๆ (สแีดง)

แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัใกลห้มด โปรดชารจ์ลําโพง
หลงัจากครูห่นึ�ง เสยีง* จากลําโพงจะระบวุา่แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัหมดแลว้ และเครื�องจะดบัในไมช่า้

ไมส่วา่ง ลําโพงปิดการทํางาน

ตวัอยา่งเสยีง  (อาจตอ้งใชเ้บราวเ์ซอรล์า่สดุเพื�อเลน่เสยีง)*

ตดิสวา่ง (สขีาว) ลําโพงเปิดทํางานและชารจ์เสร็จแลว้

ไฟกะพรบิชา้ ๆ (สขีาว -
-  . . . )

ลําโพงเปิดทํางานและกําลงัชารจ์

ตดิสวา่ง (สสีม้) ลําโพงปิดการทํางานและกําลงัชารจ์

ไมส่วา่ง ลําโพงปิดการทํางานและชารจ์เสร็จแลว้

ไฟกะพรบิอยา่งรวดเร็ว (สขีาว) ลําโพงอยูใ่นโหมด BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย และแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัมีี
ปรมิาณประจทุี�เหลอือยูเ่พยีงพอ

ไฟกะพรบิอยา่งรวดเร็ว (สสีม้
และสขีาว)

ลําโพงอยูใ่นโหมด BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย และแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัมีี
ปรมิาณประจเุหลอืนอ้ยกวา่ 90%

ไฟกะพรบิชา้ ๆ (สขีาว - -
 . . . )

ลําโพงกําลงัเริ�มการทํางาน หา้มใชง้านลําโพงจนกวา่ไฟแสดงจะหยดุกะพรบิ ใหร้อจนกวา่ไฟ
แสดงจะเปลี�ยนจากกะพรบิเป็นหยดุนิ�ง
ในสถานการณต์อ่ไปนี� ไฟแสดงอาจกะพรบิ

เมื�อเชื�อมตอ่เขา้กบัเตา้รับ AC เป็นครั�งแรกหลงัจากที�ซื�อมา

เมื�อเชื�อมตอ่อะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB เขา้กบัชอ่งตอ่ DC IN 5 V ของลําโพงหลงัจากที�
แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัหมด

เมื�อลําโพงกลบัสูส่ภาวะปกตหิลงัจากเขา้สูโ่หมดป้องกนั

เมื�อปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง

ไฟกะพรบิชา้ ๆ (สสีม้) เครื�องกําลงัอพัเดทซอฟตแ์วร์

ไฟกะพรบิอยา่งรวดเร็ว (สแีดง) ลําโพงเขา้สูโ่หมดป้องกนั

69



ไฟแสดง  (Push & Play)

ไฟแสดง BLUETOOTH

เมื�อเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อกาํลงัใชฟ้งักช์ ั�น Speaker Add

ไฟแสดงเครอืขา่ย

เมื�อกาํลงัเชื�อมตอ่ Wi-Fi

ตดิสวา่ง (สขีาว) กําลงัใชฟั้งกช์ั�น Spotify Connect เพื�อเลน่เพลงผา่น Push & Play

ไฟกะพรบิ (สขีาว) การลงทะเบยีนเป็นเพลงโปรดสําเร็จแลว้

ไฟกะพรบิ (สแีดง)

หากมเีสยีงแสดงขอ้ผดิพลด ใหพ้จิารณาขอ้ตอ่ไปนี�

ไมเ่คยใชฟั้งกช์ั�น Spotify Connect

ลําโพงไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ Wi-Fi

ไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�น Spotify Connect ได ้

ไฟกะพรบิอยา่งรวดเร็ว (สขีาว) ลําโพงเขา้สูโ่หมดการจับคู ่ปฏบิตัติามขั�นตอนการจับคูบ่นอปุกรณ ์BLUETOOTH

ไฟกะพรบิชา้ ๆ (สขีาว) ลําโพงจะเริ�มเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่ไวล้า่สดุโดยอตัโนมตัิ

ตดิสวา่ง (สขีาว) ลําโพงเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

ไฟกะพรบิอยา่ง
รวดเร็ว (สสีม้)

ลําโพงทําการเชื�อมตอ่ Speaker Add สําเร็จแลว้ และกําลงัรอจับคูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ปฏบิตัติามขั�น
ตอนการจับคูบ่นอปุกรณ ์BLUETOOTH

ไฟกะพรบิชา้ ๆ (สี
สม้)

การเชื�อมตอ่ Speaker Add กําลงัเริ�มทํางานกบั LSPX-S2

ตดิสวา่ง (สสีม้)

ลําโพงกําลงัเลน่โหมดเพิ�มพลงัเสยีง

ลําโพงกําลงัเลน่โหมดสเตอรโิอ (ชอ่งสญัญาณซา้ย (L))

ตดิสวา่ง (สแีดง) ลําโพงกําลงัเลน่โหมดสเตอรโิอ (ชอ่งสญัญาณขวา (R))

ไมส่วา่ง ลําโพงไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ Wi-Fi

ตดิสวา่ง (สขีาว)
ลําโพงกําลงัเชื�อมตอ่ Wi-Fi
ไมไ่ดกํ้าลงัใชฟั้งกช์ั�น Spotify Connect

ตดิสวา่ง (สเีขยีว) ลําโพงเชื�อมตอ่ Wi-Fi และกําลงัใชฟั้งกช์ั�น Spotify Connect

ไฟกะพรบิชา้ ๆ (สขีาว ) ฟังกช์ั�น W-Fi ปิดการทํางาน

ไฟกะพรบิชา้ ๆ (สขีาว -- -- ) การสรา้งการเชื�อมตอ่ Wi-Fi

ไฟกะพรบิอยา่งรวดเร็ว (สขีาว) ไมส่ามารถเชื�อมตอ่ Wi-Fi ได ้
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เมื�อกาํลงัใชฟ้งักช์ ั�น Wireless Stereo

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

ตดิสวา่ง (สสีม้) ลําโพงอยูใ่นโหมดการเชื�อมตอ่ Wireless Stereo และกําลงัใชเ้ป็นชอ่งสญัญาณซา้ย

ตดิสวา่ง (สแีดง) ลําโพงอยูใ่นโหมดการเชื�อมตอ่ Wireless Stereo และกําลงัใชเ้ป็นชอ่งสญัญาณขวา

ไฟกะพรบิ (สสีม้)

การสรา้งการเชื�อมตอ่ Wireless Stereo

ลําโพงอยูใ่นโหมดการเชื�อมตอ่ Wireless Stereo และกําลงัใชเ้ป็นชอ่งสญัญาณซา้ย และสญัญาณเสยีงถกู
รบกวน

ไฟกะพรบิ (สี
แดง)

ลําโพงอยูใ่นโหมดการเชื�อมตอ่ Wireless Stereo และกําลงัใชเ้ป็นชอ่งสญัญาณขวา และสญัญาณเสยีงถกู
รบกวน
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การป้องกนัลว่งหนา้

เกี�ยวกบัความปลอดภยั

ป้ายชื�อจะตดิอยูท่ี�ดา้นลา่งภายนอกของเครื�องและบนพื�นผวิของอะแด็ปเตอร ์AC

ที�อยู ่MAC ของเครอืขา่ย Wi-Fi อยูท่ี�ดา้นลา่งภายนอกของเครื�อง

กอ่นใชง้านอะแด็ปเตอร ์AC USB ควรตรวจสอบแรงเคลื�อนไฟฟ้าในการใชง้านของอปุกรณน์ี�วา่ตรงกบัของแหลง่จา่ยไฟในพื�นที�ของ
ทา่นหรอืไม่

เกี�ยวกบัการเปิด/ปิดฟงักช์ ั�นไรส้าย

ฟังกช์ั�นไรส้ายของเครื�องนี�จะเปิดเมื�อทา่นเปิดเครื�องดว้ยการกดปุ่ ม (เปิด/พรอ้มใชง้าน)
เมื�อตอ้งการปิดฟังกช์ั�นไรส้าย ใหปิ้ดเครื�องดว้ยการกดปุ่ ม (เปิด/พรอ้มใชง้าน)
หากทา่นกําลงัใชฟั้งกช์ั�น พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย ใหปิ้ดการตั�งคา่ พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย โดยใช ้Sony | Music Center กอ่นจะปิดเครื�อง
นี�

เกี�ยวกบัอณุหภมูทิ ี�เพ ิ�มขึ�น

หากใชง้านเครื�องตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน อณุหภมูขิองเครื�องและอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB จะสงูขึ�น นี�ไมใ่ชค่วามผดิปกติ

เกี�ยวกบัตาํแหนง่การตดิต ั�ง

ชดุลําโพง, แอมป์แบบตดิตั�งในตวั และตวัลําโพงไดรั้บการปรับตั�งมาอยา่งแมน่ยําแลว้ หา้มทําการถอดแยกชิ�นสว่น, ดดัแปลง ฯลฯ

หา้มใสว่ตัถแุปลกปลอมจากชอ่งเปิดของชดุลําโพง

หา้มใหนํ้�ากระเซน็โดนผลติภณัฑน์ี� เนื�องจากผลติภณัฑน์ี�ไมไ่ดม้คีณุสมบตัใินการกนันํ�า

หา้มวางเครื�องไวใ้นที�ที�มอีณุหภมูสิงู เชน่ แสงแดดสอ่งโดยตรง ใกลแ้หลง่ความรอ้น หรอืใกลอ้ปุกรณใ์หแ้สงสวา่ง

หา้มใชง้านหรอืวางเครื�องนี�ไวใ้นรถ

หา้มวางเครื�องไวบ้นพื�นที�ลาดเอยีง มฉิะนั�น การสั�นสะเทอืนของเครื�องอาจทําใหเ้ครื�องรว่งหลน่ สง่ผลใหเ้กดิการทํางานอยา่งผดิ
ปกต ิความเสยีหาย หรอืทําใหป้ระสทิธภิาพในการทํางานลดลง

ใชค้วามระมดัระวงัเมื�อตั�งเครื�องบนพื�นผวิที�ตอ้งมกีารดแูลรักษาเป็นพเิศษ (ลงแว็กซ,์ ลงนํ�ามนั, ขดัเงา ฯลฯ) เนื�องจากอาจทําใหเ้กดิ
รอยเปื�อนหรอืทําใหพ้ื�นผวิเปลี�ยนสไีด ้

เครื�องอาจตกหรอืรว่งหลน่ลงมาได ้ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัการจัดวาง หา้มวางสิ�งของมคีา่ไวใ้กลก้บัลําโพง

ในการถอืเครื�อง ใหคํ้านงึถงึขอ้แนะนําดงัตอ่ไปนี�

หา้มวางสิ�งของตา่งๆ ที�ไวตอ่คณุสมบตัขิองแมเ่หล็ก (บตัรเงนิสด ฯลฯ) ไวใ้กลก้บัเครื�อง

หา้มจับที�ตวัแทง่แกว้อะครลิกิ

หา้มใหเ้ครื�องกระแทกเขา้กบัสิ�งของตา่งๆ

สถานที�จําหน่าย แรงเคลื�อนไฟฟ้าในการใชง้าน

ทกุประเทศ/พื�นที� 100 โวลต ์– 240 โวลต ์AC, 50 เฮริตซ/์60 เฮริตซ์
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หากเครื�องมรีอยเปื�อน ใหใ้ชผ้า้นุ่มชบุนํ�ายาทําความสะอาดที�มฤีทธิ�ออ่นแลว้เชด็ตวัเครื�อง หา้มใชนํ้�ามนัเบนซนิ, แอลกอฮอล,์ ทนิเนอ
ร,์ ผงซกัฟอก ฯลฯ เนื�องจากสิ�งเหลา่นี�จะสรา้งความเสยีหายใหก้บัเคลอืบผวิ สําหรับขอ้มลูเกี�ยวกบัการทําความสะอาดแทง่แกว้อะคริ
ลกิ โปรดดทูี� “เกี�ยวกบัการดแูลรักษาแทง่แกว้ อะครลิกิ”

เกี�ยวกบัแกว้อะครลิกิ

เครื�องนี�ใชแ้กว้อะครลิกิ
การใชง้านแกว้อะครลิกิไมถ่กูวธิอีาจทําใหแ้กว้แตก ทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืแมก้ระทั�งทําใหต้าบอดได ้นอกจากนี�ยงัอาจมผีลกระทบ
ตอ่คณุภาพของเสยีง, การสอ่งสวา่ง ฯลฯ ดงันั�นเพื�อป้องกนัการเกดิอบุตัเิหต ุโปรดปฏบิตัดิงันี�

หา้มใชม้อืจับหรอืยกแกว้อะครลิกิโดยตรง
การจับแกว้อะครลิกิเพื�อยกตวัเครื�องอาจทําใหเ้ครื�องเกดิความเสยีหายหรอืทําใหไ้ดรั้บบาดเจ็บหากเครื�องรว่งหลน่

หา้มปลอ่ยใหเ้ครื�องไดรั้บแรงกระแทกที�รนุแรง เชน่ การทําตกจากที�สงู การปลอ่ยใหก้ระแทกกบัสิ�งของ หรอืการเหยยีบเครื�อง หาก
ทา่นทําใหเ้ครื�องกระแทกกบัของแข็ง แมจ้ะไมร่นุแรงมาก แตก่็อาจทําใหแ้กว้อะครลิกิแตก รา้ว กะเทาะ หรอืผดิรปู ซึ�งเป็นสาเหตใุห ้
เครื�องทํางานผดิปกตหิรอืทําใหป้ระสทิธภิาพการทํางานลดลงได ้

หา้มทําใหแ้กว้อะครลิกิเกดิรอยขดีขว่น
รอยรา้วหรอืรอยแตกแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็อาจทําใหแ้กว้อะครลิกิแตกได ้หากแกว้มรีอยรา้วแตย่งัไมแ่ตกในทนัท ีอาจเกดิการแตกหกั
ขึ�นเมื�อใดก็ไดโ้ดยที�ทา่นไมค่าดคดิ รอยแตกเล็กๆ รอยรา้วเล็กๆ และรอยรา้วขนาดใหญอ่าจสง่ผลกระทบที�รนุแรงตอ่คณุภาพของ
เสยีง การสอ่งสวา่ง และการทํางานอื�นๆ

หา้มใหเ้ครื�องอยูใ่นสภาวะที�อณุหภมูมิกีารเปลี�ยนแปลงอยา่งมาก
เนื�องจากแกว้อะครลิกิไมไ่ดม้คีณุสมบตัทินความรอ้น หา้มวางเครื�องไวใ้กลห้รอืวางไวบ้นสิ�งของที�มคีวามรอ้น
การเปลี�ยนแปลงอยา่งมากของอณุหภมูอิาจทําใหแ้กว้แตกหรอืผดิรปูได ้

หากทา่นสงัเกตเห็นรอยรา้ว, กะเทาะ, รอยแตก หรอืความผดิปกตอิื�นๆ ในแทง่แกว้อะครลิกิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย Sony ที�อยูใ่กล ้
ทา่นที�สดุ

เกี�ยวกบัการดแูลรกัษาแทง่แกว้อะครลิกิ

ใชแ้ปรงขนนุ่มหรอืไมข้นไกปั่ดฝุ่ นออกและใชผ้า้สําหรับทําความสะอาดที�ใหม้าเชด็แกว้อะครลิกิใหส้ะอาดโดยระวงัอยา่ออกแรงมาก
เกนิไป (หา้มใชแ้ปรงขดั, ฟองนํ�า ฯลฯ)

หากแกว้อะครลิกิมคีราบมนัหรอืมรีอยนิ�วมอื ใหเ้ป่าลมหายใจลงบนแกว้แลว้ใชผ้า้สําหรับทําความสะอาดที�ใหม้าเชด็คราบมนัหรอืรอย
นิ�วมอืออก

หากแกว้อะครลิกิสกปรกมาก ใหใ้ชผ้า้สําหรับทําความสะอาดที�ใหม้า ชบุนํ�าเย็นหรอืนํ�าสบูอุ่น่ๆ บดิหมาดแลว้เชด็คราบสกปรกออก

หา้มใชนํ้�ามนัเบนซนิ, แอลกอฮอล,์ ทนิเนอร,์ ผงซกัฟอก ฯลฯ เนื�องจากสิ�งเหลา่นี�อาจสรา้งความเสยีหายใหก้บั เคลอืบผวิได ้

หา้มถอดชิ�นสว่นของเครื�องเพราะอาจทําใหป้ระสทิธภิาพการทํางานและคณุภาพเสยีงแยล่ง

เกี�ยวกบัหลอดไฟของแทง่แกว้อะครลิกิ

หา้มจอ้งมองเขา้ไปในหลอดไฟโดยตรง

หมายเหตเุกี�ยวกบัอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB

เมื�อตอ้งการเชื�อมตอ่หรอืตดัการเชื�อมตอ่อะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ใหปิ้ดเครื�องกอ่น มฉิะนั�นอาจทําใหเ้กดิความผดิปกตไิด ้

ใหใ้ชอ้ะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB และสายเคเบลิไมโคร USB ที�ใหม้าเทา่นั�น เพื�อป้องกนัไมใ่หลํ้าโพงไดรั้บความเสยีหาย หา้มใช ้
อะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB อื�นๆ
ขั�วปลั�ก

เสยีบอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB เขา้กบัเตา้เสยีบ AC ที�อยูใ่กล ้ๆ  ในกรณีที�เกดิปัญหา ใหถ้อดปลั�กออกจากเตา้เสยีบ AC ทนัที
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หา้มตดิตั�งอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ในบรเิวณที�คบัแคบ เชน่ ชั�นวางหนังสอืหรอืตูบ้วิทอ์นิ

อื�นๆ

หา้มใชเ้ครื�องหรอืวางเครื�องไวใ้นสภาพแวดลอ้มที�เย็นหรอืรอ้นจัด (อณุหภมูอิยูน่อกชว่ง 5 °C ถงึ 35 °C) หากใชเ้ครื�องหรอืวาง
เครื�องไวน้อกชว่งอณุหภมูขิา้งตน้ เครื�องอาจหยดุทํางานโดยอตัโนมตัเิพื�อปกป้องวงจรภายใน

ที�อณุหภมูสิงู การชารจ์อาจหยดุลงหรอืระดบัเสยีงอาจลดลงเพื�อเป็นการปกป้องแบตเตอรี�

ทา่นควรชารจ์แบตเตอรี� เมื�อพบวา่ไฟแสดงสถานะการชารจ์กะพรบิ เมื�อชารจ์แบตเตอรี�หลงัจากไฟแสดงสถานะเริ�มกะพรบิ ทา่น
สามารถใชแ้บตเตอรี�ไดน้านขึ�น

ทา่นควรชารจ์แบตเตอรี�ใหเ้ต็มทกุ 6 เดอืนเพื�อเป็นการรักษาประสทิธภิาพของแบตเตอรี� แมว้า่ทา่นจะไมไ่ดใ้ชง้านเครื�องเป็นระยะ
เวลานานก็ตาม

หากระยะเวลาที�สามารถใชง้านเครื�องไดล้ดลงประมาณครึ�งหนึ�งของเวลาปกต ิใหต้รวจสอบอายกุารใชง้านของแบตเตอรี�ชนดิชารจ์
ใหมไ่ด ้

หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืปัญหาใดๆ เกี�ยวกบัเครื�องนี�ซ ึ�งไมไ่ดค้รอบคลมุอยูใ่นคูม่อืนี� โปรดเขา้รับคําปรกึษาจากตวัแทนจําหน่าย Sony
ของทา่นที�อยูใ่กลท้ี�สดุ
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี�ลเิธยีมไอออนแบบชารจ์ไดใ้นตวั

แมว้า่ทา่นจะไมไ่ดต้ั�งใจใชง้านลําโพงตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน แตก่็ควรชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัทกุ ๆ 6 เดอืน เพื�อรักษา
ประสทิธภิาพของลําโพง

หากไมไ่ดใ้ชง้านลําโพงมาเป็นเวลานาน อาจตอ้งใชเ้วลานานกวา่ปกตใินการชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัจนเต็ม

แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัมอีายกุารใชง้าน เมื�อเวลาผา่นไปและมกีารใชแ้บตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัเพิ�มขึ�น ความจขุองแบตเตอรี�
แบบชารจ์ไดใ้นตวัจะคอ่ย ๆ ลดลงไป เมื�อระยะเวลาในการใชแ้บตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัสั�นลงอยา่งเห็นไดช้ดัทั�ง ๆ ที�ชารจ์จนเต็ม
แลว้ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย Sony ใกลบ้า้นทา่น

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัจะแตกตา่งกนัตามการใชง้าน สภาพแวดลอ้ม และวธิกีารจัดเก็บ

ขอ้ควรระวงั

เมื�อลําโพงตรวจพบปัญหาในกรณีตอ่ไปนี�ในขณะที�กําลงัชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวั ลําโพงจะหยดุการชารจ์ลงแมว้า่การชารจ์จะ
ยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์

อณุหภมูโิดยรอบเกนิชว่ง 5 °C – 35 °C

แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัมปัีญหา

เมื�อชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัตอ่เนื�องเป็นเวลานาน

หมายเหตุ
ระยะเวลาการชารจ์จะแตกตา่งกนัโดยขึ�นอยูก่บัสภาวะการใชง้านแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวั

ชารจ์ลําโพงในอณุหภมูโิดยรอบระหวา่ง 5 °C ถงึ 35 °C

ลําโพงจะอุน่ขึ�นระหวา่งการชารจ์ ซึ�งไมใ่ชอ่าการผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

หลกีเลี�ยงอณุหภมูทิี�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว, แสงแดดโดยตรง, ความชื�น, ทราย, ฝุ่ นละออง หรอืไดรั้บแรงกระแทก และหา้มเก็บลําโพงไว ้
ภายในรถที�จอดกลางแดด

ลําโพงสามารถชารจ์ไฟไดแ้มว้า่จะเปิดเครื�องอยูก่็ตาม หากเสยีบอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�ใหม้าเขา้กบัเตา้รับ AC
ในกรณีนี� อาจใชเ้วลานานกวา่เดมิในการชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวั ขึ�นอยูก่บัสภาพการใชง้าน ดงันั�น จงึขอแนะนําใหปิ้ดลําโพงเมื�อทําการ
ชารจ์

ในสภาพแวดลอ้มที�เย็นจัดหรอืรอ้นจัด การชารจ์จะหยดุลงเพื�อความปลอดภยั หากการชารจ์ใชเ้วลานาน การชารจ์ลําโพงจะหยดุลงดว้ยเชน่กนั
เมื�อตอ้งการแกไ้ขปัญหาเหลา่นี� ใหถ้อดสายไมโคร USB ออกจากลําโพงและเสยีบใหมอ่กีครั�งภายในอณุหภมูกิารทํางานระหวา่ง 5 °C ถงึ 35 °C

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การอพัเดทซอฟตแ์วรท์ ี�ตดิต ั�งไวแ้ลว้

เมื�อมกีารปลอ่ยซอฟตแ์วรเ์วอรช์ั�นใหม ่ทา่นสามารถอพัเดทซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั�งไวแ้ลว้ของลําโพงโดยใชว้ธิกีารตอ่ไปนี�
ดว้ยการอพัเดทซอฟตแ์วร ์คณุสมบตัใิหมจ่ะถกูเพิ�มเขา้ไป ทําใหท้า่นไดส้มัผัสกบัการใชง้านที�สะดวกและเสถยีรยิ�งขึ�น
ยกเลกิกลุม่ของฟังกช์ั�น Wireless Stereo ฯลฯ กอ่นทําการอพัเดท

การเตรยีมพรอ้มสาํหรบัอพัเดท
การอพัเดทซอฟตแ์วรจ์ะเกดิขึ�นไดเ้มื�อลําโพงอยูใ่นสถานะตอ่ไปนี�

ลําโพงตอ่เขา้กบัเตา้รับ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�ใหม้า
(ไมส่ามารถทําการอพัเดทซอฟตแ์วรไ์ดเ้มื�อใชง้านเครื�องดว้ยแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวั)

ลําโพงเชื�อมตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตผา่น Wi-Fi

วธิกีารอพัเดท 1: การอพัเดทผา่นอนิเทอรเ์น็ตอตัโนมตัิ
หากลําโพงเชื�อมตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต จะสามารถตรวจจับการอพัเดทซอฟตแ์วรแ์ละอพัเดทไดอ้ตัโนมตัเิมื�อทา่นไมไ่ดใ้ชง้าน
ลําโพง คณุสมบตันิี�ตอ้งการการตั�งคา่ลําโพง

วธิกีารอพัเดท 2: การอพัเดทผา่นอนิเทอรเ์น็ตดว้ยตนเอง
หากลําโพงเชื�อมตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต จะสามารถตรวจจับอพัเดทซอฟตแ์วรไ์ด ้ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) กะพรบิเป็นสสีม้
2 ครั�งทนัทหีลงัจากเปิดลําโพงเพื�อแจง้ใหท้า่นทราบ นี�เป็นคา่เริ�มตน้

คาํแนะนํา
เมื�อการอพัเดทเสร็จสมบรูณ ์ลําโพงจะสลบัเป็นโหมด BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย โดยอตัโนมตัิ

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

วธิกีารอพัเดท 1: การอพัเดทผา่นอนิเทอรเ์น็ตอตัโนมตั ิ

ลําโพงมฟัีงกช์ั�นที�จะอพัเดทซอฟตแ์วรเ์ป็นเวอรช์ั�นลา่สดุโดยอตัโนมตัหิากทา่นใชลํ้าโพงขณะที�เชื�อมตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตผา่น Wi-Fi
คณุสมบตันิี�ถกูปิดใชง้านตามคา่เริ�มตน้

การเตรยีมพรอ้มสาํหรบัอพัเดท
การอพัเดทซอฟตแ์วรจ์ะเกดิขึ�นไดเ้มื�อลําโพงอยูใ่นสถานะตอ่ไปนี�

ลําโพงตอ่เขา้กบัเตา้รับ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�ใหม้า
(ไมส่ามารถทําการอพัเดทซอฟตแ์วรไ์ดเ้มื�อใชง้านเครื�องดว้ยแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวั)

ลําโพงเชื�อมตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตผา่น Wi-Fi

 

เมื�อตอ้งการอพัเดทซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิ
เปิดใช ้Sony | Music Center ในสมารท์โฟนของทา่นหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนั แลว้ทําการตั�งคา่ใน [System] ในเมนู [Settings]
คณุสมบตัอิพัเดทซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิ([Auto Update]) ของลําโพงถกูเปิดใชง้าน หาก [Auto Update] ถกูปิดใชง้าน ใหเ้ปลี�ยนการ
ตั�งคา่เป็นเปิดใชง้าน

การอพัเดทจะเริ�มดําเนนิการเมื�อทา่นไมไ่ดใ้ชลํ้าโพง* เชน่ ในระหวา่งเที�ยงคนืหรอืเมื�อลําโพงอยูใ่นโหมด BLUETOOTH/พรอ้มใช ้
งานเครอืขา่ย ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะกะพรบิเป็นสสีม้อยา่งชา้ ๆ ขณะที�ลําโพงกําลงัอพัเดท

 

เมื�อตอ้งการปิดอพัเดทซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิ
เปิดใช ้Sony | Music Center ในสมารท์โฟนของทา่นหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนั แลว้ปิดใชง้าน [Auto Update] ในเมนู [Settings]

อยา่งไรก็ตาม ซอฟตแ์วรอ์าจยงัคงอพัเดทโดยอตัโนมตัสํิาหรับการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั แมว้า่ทา่นจะปิดใชง้านฟังกช์ั�นนี�ก็ตาม

หากไฟแสดงสอ่งสวา่ง/กะพรบิตามที�อธบิายดงันี�:

ไฟแสดงเครอืขา่ยตดิสวา่งเป็นสขีาว 1 วนิาที

ไฟแสดง BLUETOOTH ตดิสวา่งเป็นสขีาว 1 วนิาที

ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) กะพรบิเป็นสสีม้อยา่งรวดเร็ว

การอพัเดทซอฟตแ์วรล์ม้เหลว
ปิดเครื�องลําโพง แลว้เปิดอกีครั�ง การอพัเดทจะดําเนนิตอ่ หากสถานการณไ์มด่ขี ึ�นหลงัจากปิดและเปิดลําโพง โปรดปรกึษาตวัแทน
จําหน่าย Sony ใกลบ้า้นทา่น

คาํแนะนํา
หา้มปิดลําโพงขณะที�กําลงัอพัเดท

เมื�อลําโพงเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยผา่น Wi-Fi หากลําโพงตรวจพบอพัเดทซอฟตแ์วร ์ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะกะพรบิเป็นสสีม้ 2 ครั�ง
ทนัทหีลงัจากเปิดลําโพง

ไมว่า่การตั�งคา่สําหรับ [Auto Update] จะเป็นเปิดใชง้านหรอืปิดใชง้าน หากลําโพงตรวจพบอพัเดทซอฟตแ์วร ์ไฟแสดง (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะ
กะพรบิเป็นสสีม้ 2 ครั�งทนัทหีลงัจากเปิดลําโพง

ทา่นสามารถทําการตั�งคา่ Time Zone (เขตเวลา) ไดจ้าก Sony | Music Center*
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หมายเหตุ
โดยปกตแิลว้ การอพัเดทใชเ้วลาประมาณ 3 ถงึ 10 นาท ีอยา่งไรก็ตาม อาจใชเ้วลานานกวา่นั�น ขึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มเครอืขา่ยของทา่น

หา้มใชง้านลําโพงในระหวา่งการอพัเดท ในขณะที�กําลงัอพัเดท ใหเ้ชื�อมตอ่ลําโพงกบัเครอืขา่ยและเชื�อมตอ่เขา้กบัเตา้รับ AC โดยใชอ้ะแด็ปเตอร์
AC พอรต์ USB ลําโพงไมส่ามารถทําการอพัเดทไดห้ากลําโพงทํางานดว้ยแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัเทา่นั�น

ทา่นตอ้งไมข่ดัจังหวะการอพัเดท

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

วธิกีารอพัเดท 2: การอพัเดทผา่นอนิเทอรเ์น็ตดว้ยตนเอง

หากลําโพงตรวจพบอพัเดทซอฟตแ์วรเ์มื�อใชง้านลําโพงผา่นเครอืขา่ย Wi-Fi ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะกะพรบิเป็นสสีม้ 2 ครั�ง
ทนัทหีลงัจากเปิดลําโพง
ในกรณีนี� ใหป้ฏบิตัติามขั�นตอนดา้นลา่งเพื�ออพัเดทซอฟตแ์วรเ์ป็นเวอรช์ั�นลา่สดุ
เมื�อเริ�มอพัเดท เพลงที�กําลงัเลน่อยูจ่ะหยดุเลน่ การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะยตุดิว้ยเชน่กนั

การเตรยีมพรอ้มสาํหรบัอพัเดท
การอพัเดทซอฟตแ์วรจ์ะเกดิขึ�นไดเ้มื�อลําโพงอยูใ่นสถานะตอ่ไปนี�

ลําโพงตอ่เขา้กบัเตา้รับ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�ใหม้า
(ไมส่ามารถทําการอพัเดทซอฟตแ์วรไ์ดเ้มื�อใชง้านเครื�องดว้ยแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวั)

ลําโพงเชื�อมตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตผา่น Wi-Fi

หากไฟแสดงสอ่งสวา่ง/กะพรบิตามที�อธบิายดงันี�:
ไฟแสดงเครอืขา่ยตดิสวา่งเป็นสขีาว 1 วนิาที

ไฟแสดง BLUETOOTH ตดิสวา่งเป็นสขีาว 1 วนิาที

ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) กะพรบิเป็นสสีม้อยา่งรวดเร็ว

การอพัเดทซอฟตแ์วรล์ม้เหลว
ปิดเครื�องลําโพง แลว้เปิดอกีครั�ง การอพัเดทจะดําเนนิตอ่ หากสถานการณไ์มด่ขี ึ�นหลงัจากปิดและเปิดลําโพง โปรดปรกึษาตวัแทน
จําหน่าย Sony ใกลบ้า้นทา่น

หมายเหตุ
โดยปกตแิลว้ การอพัเดทใชเ้วลาประมาณ 3 ถงึ 10 นาท ีอยา่งไรก็ตาม อาจใชเ้วลานานกวา่นั�น ขึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มเครอืขา่ยของทา่น

ในขณะที�กําลงัอพัเดท ใหเ้ชื�อมตอ่ลําโพงกบัเครอืขา่ยและเชื�อมตอ่เขา้กบัเตา้รับ AC โดยใชอ้ะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ลําโพงไมส่ามารถ
ทําการอพัเดทไดห้ากลําโพงทํางานดว้ยแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัเทา่นั�น

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

ใช ้Sony | Music Center เพื�ออพัเดทลาํโพง

ใชง้านลําโพงโดยปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอใน Sony | Music Center
ขณะที�กําลงัอพัเดท จะไมส่ามารถใชง้านลําโพงได ้
เมื�อการอพัเดทเสร็จสมบรูณ ์ลําโพงจะสลบัเป็นโหมด BLUETOOTH/พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย โดยอตัโนมตัิ

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การตรวจจบัซอฟตแ์วรล์า่สดุขณะเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย

ลําโพงมฟัีงกช์ั�นที�จะอพัเดทซอฟตแ์วรเ์ป็นเวอรช์ั�นลา่สดุโดยอตัโนมตัหิากทา่นใชลํ้าโพงขณะที�เชื�อมตอ่ Wi-Fi
หากลําโพงตรวจพบวา่มกีารปลอ่ยอพัเดทซอฟตแ์วร ์ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะกะพรบิเป็นสสีม้ 2 ครั�งทนัทหีลงัจากเปิด
ลําโพง
อยา่งไรก็ตาม เวลาที�ลําโพงแตล่ะตวัตรวจพบการอพัเดทโดยอตัโนมตัจิะแตกตา่งกนั เพื�อหลกีเลี�ยงการทํางานผดิปกตใิด ๆ อนัเนื�องมา
จากการที�ทกุคนเขา้ถงึเซริฟ์เวอรเ์ครอืขา่ยพรอ้มกนั เนื�อหาสว่นนี�จะอธบิายวธิตีรวจสอบซอฟตแ์วรล์า่สดุที�ปลอ่ยออกมาดว้ยตนเอง

การเตรยีมการตรวจจบั
เมื�ออยูภ่ายใตเ้งื�อนไขตอ่ไปนี� ลําโพงจะสามารถตรวจจับอพัเดทซอฟตแ์วรล์า่สดุได ้

ลําโพงตอ่เขา้กบัเตา้รับ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�ใหม้า
(ไมส่ามารถทําการอพัเดทซอฟตแ์วรไ์ดเ้มื�อใชง้านเครื�องดว้ยแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวั)

ลําโพงกําลงัเชื�อมตอ่เครอืขา่ย
ตรวจสอบวา่ไฟแสดงเครอืขา่ยตดิสวา่งเป็นสขีาว

เมื�อใชฟั้งกช์ั�น Wireless Stereo ใหย้กเลกิกลุม่

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

ใช ้Sony | Music Center เพื�อตรวจสอบอพัเดทซอฟตแ์วรข์องลาํโพง

ใชง้านลําโพงโดยปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอใน Sony | Music Center

1

80



คูม่อืชว่ยเหลอื
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LSPX-S2

เครื�องหมายการคา้

Android, Google Play และเครื�องหมายรวมถงึโลโกต้า่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Google LLC.

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

Wi-Fi®, โลโก ้Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access®, และ Wi-Fi Alliance® เป็นเครื�องหมายการคา้ที�จดทะเบยีนของ
Wi-Fi Alliance

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

เครื�องหมายคําศพัทห์รอืโลโก ้“BLUETOOTH®” เป็นเครื�องหมายการคา้ซึ�งไดจ้ดทะเบยีนโดย “Bluetooth SIG, Inc.” ซึ�ง “Sony
Corporation” เป็นผูท้ี�อยูภ่ายใตกํ้ากบัดแูล และไดรั้บการอนุญาตใหใ้ชก้ารใชเ้ครื�องหมายหรอืโลโกด้งักลา่ว

N-Mark เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้ที�ไดรั้�บการจดทะเบยีนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและ
ในประเทศอื�น ๆ

LDAC™ และโลโก ้LDAC เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony Corporation

WALKMAN และโลโก ้WALKMAN เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Corporation

Apple, โลโก ้Apple, iPhone และ iPod เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Apple Inc. จดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิาและ ประเทศอน่ืๆ
App Store เป็นเครื�องหมายการใหบ้รกิารของ Apple Inc.

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

Spotify และโลโก ้Spotify เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Spotify Group
Spotify Software อยูภ่ายใตล้ขิสทิธข์องบคุคลที�สาม สามารถดไูดท้ี�นี�:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

เทคโนโลยกีารเขา้รหสัเสยีง MPEG Layer-3 และสทิธบิตัรไดรั้บการจดลขิสทิธิ�จาก Fraunhofer IIS and Thomson

Microsoft และ Windows เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีน หรอืเครื�องหมายการคา้ของ Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอื�นๆ

เครื�องหมายการคา้และชื�อทางการคา้อื�น ๆ เป็นของผูค้รอบครองแตล่ะราย เครื�องหมาย ™ และ ® จะไมป่รากฏในเอกสารนี�

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
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เว็บไซตง์านบรกิารลกูคา้

ทา่นสามารถเขา้ถงึเว็บไซตง์านบรกิารลกูคา้ดา้นลา่งนี�เพื�อรับขอ้มลูบรกิารเกี�ยวกบัระบบของทา่น

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

สําหรับลกูคา้ในประเทศอื�น/ภมูภิาคอื�น:
https://www.sony-asia.com/support

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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ฉนัจะแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งไร

หากลําโพงทํางานผดิปกต ิใหทํ้าตามขั�นตอนตอ่ไปนี�เพื�อแกไ้ขปัญหา

ตรวจสอบอาการปัญหาใน คูม่อืชว่ยเหลอื นี� และทําตามขั�นตอนการแกไ้ขปัญหาที�กําหนดไว ้

ชารจ์ลําโพง
การชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัอาจชว่ยแกปั้ญหาบางประเภทได ้

รเีซต็ลําโพง
ขอ้มลูการจับคูจ่ะไมถ่กูลบ ซึ�งแตกตา่งจากเมื�อทา่นปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง
ฟังกช์ั�น Speaker Add ถกูยกเลกิ ระดบัเสยีง ฟังกช์ั�นตา่ง ๆ และการตั�งคา่เสยีงอื�น ๆ อาจเปลี�ยนแปลงไปดว้ย

ปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง

คน้หาขอ้มลูดงักลา่วไดใ้นเว็บไซตง์านบรกิารลกูคา้

หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้ใหป้รกึษาตวัแทนจําหน่าย Sony ใกลบ้า้นทา่น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การชารจ์ลําโพง
วธิใีชปุ้่ ม RESET
การปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ไมส่ามารถเปิดลาํโพงหรอืชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวั

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัแลว้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB และสายไมโคร USB เชื�อมตอ่อยา่งแน่นสนทิ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB และสายไมโคร USB เชื�อมตอ่อยา่งแน่นสนทิกบัลําโพงและเตา้รับ AC

หากลําโพงไมเ่ปิดทํางาน หรอืหากไมไ่ดใ้ชลํ้าโพงมาเป็นเวลานาน ใหช้ารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัอยา่งนอ้ย 1 ชั�วโมง จากนั�น
เปิดลําโพง

เมื�อชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวั ใหใ้ชอ้ะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB และสายไมโคร USB ที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ ์การใช ้
อปุกรณอ์ื�นนอกเหนอืจากอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB หรอืสายไมโคร USB ที�ใหม้า อาจสง่ผลใหไ้มส่ามารถชารจ์หรอืทําใหเ้กดิ
ความผดิปกตไิด ้

แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัอาจไมส่ามารถชารจ์ไดแ้มว้า่ลําโพงจะเชื�อมตอ่กบัพอรต์ USB ของคอมพวิเตอรท์ี�ตดิตั�ง Windows
8/8.1 หรอื Windows 10 ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของระบบปฏบิตักิารของ Windows

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การชารจ์ลําโพง

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ลาํโพงจะปิดโดยอตัโนมตั ิและไฟแสดง (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะกะพรบิเป็นสแีดง (โหมด
ป้องกนั)

หากไฟแสดง (เปิด/พรอ้มใชง้าน) ของลําโพงกะพรบิเป็นสแีดง หมายความวา่ลําโพงอยูใ่นโหมดป้องกนั รอสกัครู ่จากนั�นกดปุ่ ม
(เปิด/พรอ้มใชง้าน) อกีครั�งเพื�อเปิดเครื�อง

หากสถานการณไ์มด่ขี ึ�นแมจ้ะปิดและเปิดลําโพงแลว้ก็ตาม โปรดปรกึษาตวัแทนจําหน่าย Sony ใกลบ้า้นทา่น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ไมส่ามารถใชปุ้่ มลาํโพงได้

การรเีซต็ลําโพงอาจชว่ยแกไ้ขปัญหาบางประเภทได ้
ใชว้ตัถปุลายแหลม เชน่ เข็มหมดุ กดปุ่ ม RESET ที�ดา้นลา่งของลําโพง
สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิ “วธิใีชปุ้่ ม RESET ”

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ไฟแสดง (เปิด/พรอ้มใชง้าน) กะพรบิเป็นสแีดง

ปรมิาณประจขุองแบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัใกลห้มด ใชส้ายไมโคร USB และอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�ใหม้าพรอ้มกบั
อปุกรณ ์เสยีบลําโพงเขา้กบัเตา้รับ AC จากนั�นรออยา่งนอ้ย 1 ชั�วโมงเพื�อใหลํ้าโพงชารจ์

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

BLUETOOTH เชื�อมตอ่อยู ่แตไ่มม่เีสยีง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลําโพงเปิดอยูห่รอืไม ่หากลําโพงเปิดอยู ่ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะตดิสวา่งเป็นสขีาว

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลําโพงไดทํ้าการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้

จับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH อกีครั�ง

ระดบัเสยีงของลําโพงหรอือปุกรณ ์BLUETOOTH อาจลดลง ปรับระดบัเสยีงเป็นระดบักลาง

หากมกีารเชื�อมตอ่สายเขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพงหรอือปุกรณ ์BLUETOOTH ใหถ้อดสายนั�นออก

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่ง ๆ

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การรบกวนไฟฟ้าสถติ เสยีง หรอืเสยีงสญัญาณ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระดบัเสยีงของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ไมด่งัเกนิไป

หากอปุกรณท์ี�นํามาเชื�อมตอ่มฟัีงกช์ั�นอคีวอไลเซอร ์ใหต้ั�งคา่เป็นปิด

วางลําโพงใหห้า่งจากเตาไมโครเวฟ

ลองตั�งคา่ลําโพงโดยการเปลี�ยนระยะหา่งระหวา่งลําโพงและสภาพแวดลอ้ม Wi-Fi ในอาคาร ฯลฯ

ใหนํ้าลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH มาอยูใ่กลก้นัมากขึ�น นําสิ�งที�กดีขวางระหวา่งลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH ออก

อปุกรณท์ี�มวีทิยหุรอืจนูเนอรใ์นตวัไมส่ามารถเชื�อมตอ่เขา้กบัลําโพงผา่น BLUETOOTH ได ้เนื�องจากอาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวน
ในระหวา่งการออกอากาศ อปุกรณเ์หลา่นี�ไมส่ามารถใชก้บัลําโพงผา่นทางการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ได ้

วางลําโพงใหห้า่งจากทวี ีวทิยหุรอืจนูเนอร ์ฯลฯ หากทา่นใชลํ้าโพงใกลก้บัอปุกรณเ์หลา่นี� เสยีงอาจรบกวนเสยีงสญัญาณที�มาจาก
ทวี ีวทิย ุหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนั

ซึ�งอาจเกดิขึ�นเนื�องจากการรบกวนของสญัญาณ ลองเลื�อนลําโพงไปที�ตําแหน่งอื�น ๆ หากเสยีงหายไปตามตําแหน่งที�วางลําโพง
แสดงวา่ลําโพงไมไ่ดผ้ดิปกติ

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ไมส่ามารถจบัคูล่าํโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ได้

ใหว้างลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH หา่งจากกนัภายในระยะ 1 เมตร

วางลําโพงใหห้า่งจากเตาไมโครเวฟ

ลองตั�งคา่ลําโพงโดยการเปลี�ยนระยะหา่งระหวา่งลําโพงและสภาพแวดลอ้ม Wi-Fi ในอาคาร ฯลฯ

ซึ�งอาจเกดิขึ�นเนื�องจากการรบกวนของสญัญาณ ลองเลื�อนลําโพงไปที�ตําแหน่งอื�น ๆ

หากไฟแสดง BLUETOOTH กําลงักะพรบิชา้ ๆ แสดงวา่ลําโพงไมไ่ดอ้ยูใ่นโหมดการจับคู ่กดปุ่ ม BLUETOOTH/ PAIRING
ประมาณ 2 วนิาท ีลําโพงจะมเีสยีงสญัญาณ* ดงัขึ�นเพื�อระบวุา่เขา้สูโ่หมดการจับคูแ่ลว้ และไฟแสดง BLUETOOTH จะกะพรบิอยา่ง
รวดเร็ว

ชารจ์แบตเตอรี�แบบชารจ์ไดใ้นตวัของลําโพงใหเ้พยีงพอ หรอืเชื�อมตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้รับ AC

เมื�อใชฟั้งกช์ั�น Speaker Add ใหจั้บคูก่บัลําโพงที�ตั�งคา่เป็นลําโพงหลกั ลําโพงที�ตั�งคา่เป็นลําโพงรองไมส่ามารถจับคูก่บัอปุกรณไ์ด ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การชารจ์ลําโพง

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลาํโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ดว้ย One-touch (NFC)

ใหว้างอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC ไวใ้กลก้บัสว่นที�มเีครื�องหมาย N ของลําโพงจนกระทั�งอปุกรณนั์�นตอบสนองการทํางาน เมื�อ
ตอบสนองแลว้ อปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC จะสั�น และไฟแสดง BLUETOOTH จะเริ�มกะพรบิเป็นสขีาวอยา่งรวดเร็ว (หรอือาจ
ไมส่ั�น ขึ�นอยูก่บัอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC) หากไมส่ามารถเชื�อมตอ่ได ้ใหข้ยบัอปุกรณช์า้ ๆ ไปรอบ ๆ บรเิวณเครื�องหมายดงั
กลา่ว

ตรวจสอบวา่ฟังกช์ั�น NFC ของอปุกรณต์ั�งเป็นเปิด

ปลดล็อกหนา้จอสมารท์โฟนของทา่น

หากอปุกรณอ์ยูภ่ายในเคส ใหถ้อดออก

ความไวในการรับสญัญาณ NFC จะแตกตา่งกนั ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์หากลําโพงและอปุกรณล์ม้เหลวในการเชื�อมตอ่ดว้ย One-
Touch ซํ�า ๆ ใหเ้ชื�อมตอ่อปุกรณเ์ขา้กบัลําโพงโดยใชก้ารดําเนนิการบนหนา้จอ

ตรวจสอบวา่อปุกรณข์องทา่นรองรับการใชง้าน NFC

เมื�อใชฟั้งกช์ั�น Speaker Add ใหจั้บคูก่บัลําโพงที�ตั�งคา่เป็นลําโพงหลกั ลําโพงที�ตั�งคา่เป็นลําโพงรองไมส่ามารถจับคูก่บัอปุกรณไ์ด ้

ใชส้มารท์โฟนที�ตดิตั�ง Android จับคูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

การเชื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC ดว้ย One-touch (NFC)

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่ Wi-Fi ได้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เราเตอร ์Wi-Fi ของทา่น (อปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย) เปิดอยู่

หากทา่นเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi อยู ่ใหว้างลําโพงไวใ้กลก้บัเราเตอร ์Wi-Fi (อปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย) แลว้ทําการตั�งคา่
ซํ�า

หากทา่นกําลงัใช ้Sony | Music Center ในสมารท์โฟนหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนัเพื�อทําการตั�งคา่ Wi-Fi ของลําโพง ใหเ้ชื�อมตอ่สมา
รท์โฟนของทา่นหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนัเขา้กบั Wi-Fi ที�ทา่นจะใชง้านไวล้ว่งหนา้

ตรวจสอบวา่การตั�งคา่เราเตอร ์Wi-Fi (อปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย) นั�นถกูตอ้งหรอืไม ่หากโหมดซอ่น SSID ของเราเตอร ์Wi-Fi
เปิดอยู ่ใหปิ้ด สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการตั�งคา่เราเตอร ์Wi-Fi ใหอ้า้งองิคูม่อืการใชง้านของเราเตอร ์Wi-Fi

นําลําโพงมาใกลเ้ราเตอร ์Wi-Fi มากขึ�น อปุกรณท์ี�ใชค้วามถี�ในยา่นความถี� 2.4 กกิะเฮริตซ ์เชน่ ไมโครเวฟ อปุกรณ ์BLUETOOTH
และอปุกรณไ์รส้ายดจิติอล อาจเป็นสาเหตทุี�ทําใหท้า่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบั Wi-Fi ได ้ใหย้า้ยลําโพงออกหา่งจากอปุกรณด์งักลา่ว
หรอืปิดอปุกรณเ์หลา่นั�น

ลําโพงไมร่องรับ IEEE 802.11ac เชื�อมตอ่โดยใชช้ว่งความถี� 2.4 กกิะเฮริตซ ์(11b, 11g หรอื 11n) หรอืชว่งความถี� 5 กกิะเฮริตซ์
(11a หรอื 11n)

หากมเีครอืขา่ยในบา้นหลายเครอืขา่ย ใหต้รวจสอบวา่ลําโพงและคอมพวิเตอรห์รอืสมารท์โฟนเครื�องนั�นเชื�อมตอ่ผา่นเครอืขา่ยแยก
กนัหรอืไม่

หากทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่ไดแ้มว้า่ทา่นจะตั�งคา่อยา่งถกูตอ้งแลว้ ใหล้องปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี�

ปิดอปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย (เราเตอร ์Wi-Fi) แลว้รอสกัครู ่จากนั�นเปิดอกีครั�ง

ปิดลําโพงแลว้รอสกัครู ่จากนั�นเปิดอกีครั�ง

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่ Wi-Fi ได ้(แมว้า่จะเลอืก SSID ที�ถกูตอ้งแลว้ก็ตาม)

หากไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงไดแ้มใ้นขณะที�เลอืก SSID ที�ถกูตอ้งสําหรับเราเตอร ์LAN แบบไรส้ายแลว้ ใหต้รวจสอบวา่ไดใ้ชร้หสั
ผา่นที�ถกูตอ้ง (คยีเ์ขา้รหสั)

เนื�องจากรหสัผา่น (คยีเ์ขา้รหสั) เป็นตวัพมิพเ์ล็กและตวัพมิพใ์หญ ่โปรดแน่ใจวา่ในขณะที�ป้อนรหสัผา่น ไดต้รวจสอบไปดว้ยวา่ตวั
อกัษรที�ป้อนเป็นตวัพมิพเ์ล็กหรอืตวัพมิพใ์หญ ่ในทํานองเดยีวกนั ทา่นจะไมส่ามารถตั�งคา่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งหากทา่นใชอ้กัขระไบตค์ู่
(double-byte characters) ดงันั�น ใหป้้อนขอ้มลูโดยใชอ้กัขระไบตเ์ดยีว (single-byte characters) เสมอ

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

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่เครอืขา่ยเมื�อใชปุ้่ ม WPS

เมื�อใชฟั้งกช์ั�น Wireless Stereo ใหย้กเลกิกลุม่

กอ่นอื�น ใหเ้ชื�อมตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กบัลําโพงและใชค้อมพวิเตอรค์น้หาเราเตอร ์Wi-Fi (อปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย) จากนั�น
ทําการตั�งคา่เครอืขา่ย

อพัเดทเฟิรม์แวรสํ์าหรับเราเตอร ์Wi-Fi ของทา่น (อปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย) ใหเ้ป็นเวอรช์ั�นลา่สดุ

กดปุ่ ม TIMER/  WPS ของลําโพงคา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาท ีจากนั�นตรวจสอบวา่ลําโพงสง่เสยีง*

* ตวัอยา่งเสยีง  (อาจตอ้งใชเ้บราวเ์ซอรล์า่สดุเพื�อเลน่เสยีง)

ตรวจสอบคูม่อืการใชง้านเราเตอร ์Wi-Fi ของทา่น เพื�อดวูา่วธิกีารใชง้านปุ่ ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) สําหรับเราเตอร ์Wi-Fi
ของทา่นนั�นแตกตา่งกนัหรอืไม่

ทา่นอาจตอ้งกดปุ่ ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) คา้งไวเ้ป็นเวลาสองถงึสามวนิาทเีพื�อตั�งคา่ ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัเราเตอร ์Wi-Fi ของ
ทา่น สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านเราเตอร ์Wi-Fi ของทา่น

ใหว้างเราเตอร ์Wi-Fi ใกลลํ้าโพงมากขึ�น

หากเราเตอรไ์รส้ายของทา่นมปีุ่ ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) ทา่นสามารถเชื�อมตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi ไดด้ว้ยวธินีี� สําหรับราย
ละเอยีด ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัเราเตอรไ์รส้ายของทา่น

หากทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่ไดแ้มว้า่ทา่นจะตั�งคา่อยา่งถกูตอ้งแลว้ ใหล้องปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี�

ปิดอปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย (เราเตอร ์Wi-Fi) แลว้รอสกัครู ่จากนั�นเปิดอกีครั�ง

ปิดลําโพงแลว้รอสกัครู ่จากนั�นเปิดอกีครั�ง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ลาํโพงไมป่รากฏบนหนา้จอการเลอืกอปุกรณใ์น Sony | Music Center

ตรวจสอบการเชื�อมตอ่ Wi-Fi

เปิดใชง้านการตั�งคา่ Wi-Fi บนสมารท์โฟนหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนั

หากทา่นใชฟั้งกช์ั�น Privacy Separator (ตวัแยกการเชื�อมตอ่) หรอืฟังกช์ั�น Network Separation (การแยกเครอืขา่ย) ของเราเตอร์
Wi-Fi ลําโพงอาจไมส่ามารถเขา้ถงึเราเตอร ์Wi-Fi ได ้ใหปิ้ดใชง้านฟังกช์ั�นเหลา่นี� สําหรับวธิตีรวจสอบการตั�งคา่และวธิทํีาการตั�งคา่
ใหอ้า้งองิคูม่อืการใชง้านเราเตอร ์Wi-Fi

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลําโพงและสมารท์โฟนหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนัซึ�งตดิตั�ง Sony | Music Center แลว้ ไดเ้ชื�อมตอ่กบั SSID
เดยีวกนักบัเราเตอร ์Wi-Fi ของทา่น

ตวัอยา่งที�ด ี
(ลําโพง ( ) และสมารท์โฟน ( ) เชื�อมตอ่กบั SSID เดยีวกนั ( ) บนเราเตอร ์Wi-Fi ของทา่น ทั�งลําโพงและสมารท์โฟนจงึ
เชื�อมตอ่ผา่นเครอืขา่ยเดยีวกนั)
เมื�ออยูใ่นสถานะนี� ทา่นสามารถสั�งงานลําโพงดว้ย Sony | Music Center จากสมารท์โฟนหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนั

ตวัอยา่งที�ไมด่ ี
(ลําโพง ( ) และสมารท์โฟน ( ) เชื�อมตอ่กบั SSID แยกกนับนเราเตอร ์Wi-Fi ของทา่น (เราเตอรเ์คลื�อนที� ฯลฯ ) ทั�ง
ลําโพงและสมารท์โฟนจงึเชื�อมตอ่ผา่นเครอืขา่ยแยกกนั)
ในสถานะนี� ทา่นไมส่ามารถสั�งงานลําโพงดว้ย Sony | Music Center จากสมารท์โฟนหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนั หากลําโพงและสมา
รท์โฟนหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนั เชื�อมตอ่ผา่นเทคโนโลยไีรส้าย BLUETOOTH ทา่นสามารถใช ้Sony | Music Center เพื�อตรวจ
สอบ SSID ที�ลําโพงเชื�อมตอ่อยู่
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: อนิเทอรเ์น็ต
: โมเด็ม
: เราเตอร ์Wi-Fi
: ลําโพง
: สมารท์โฟน ฯลฯ

หากทา่นตอ้งการใชง้านลําโพงจากสมารท์โฟนของทา่นขณะอยูใ่นหอ้งอื�น แตท่า่นรูส้กึวา่เป็นเรื�องยุง่ยากที�จะเชื�อมตอ่สมารท์โฟน
ของทา่นโดยตรงกบัเราเตอร ์Wi-Fi เดยีวกนัใหเ้ป็นลําโพง ใหท้า่นตั�งคา่การเชื�อมตอ่แบบกระจายโดยใชฮ้บัเครอืขา่ยหรอือปุกรณ์
กระจายสญัญาณไรส้าย Wi-Fi ที�ถกูตั�งคา่เป็นโหมดโครงสรา้งพื�นฐาน
หากทา่นอาศยัอยูใ่นอาคารที�พักอาศยั (เชน่ อพารท์เมนตห์รอืคอนโดมเินยีม) สถานที�ดงักลา่วอาจใชเ้ราเตอร ์Wi-Fi ที�มสีายกระจาย
สญัญาณไปยงัแตล่ะหอ้งในอาคารที�พักอาศยั ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัเงื�อนไขของทา่น ใหพ้ดูคยุกบัผูด้แูลระบบเครอืขา่ยของทา่นเกี�ยวกบัวธิี
กําหนดคา่เครอืขา่ยตามเงื�อนไขของคณุ
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่บรกิารการกระจายเพลงออนไลน์

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เราเตอร ์Wi-Fi ของทา่น (อปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย) เปิดอยู่

หากทา่นเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi อยู ่ใหว้างลําโพงไวใ้กลก้บัเราเตอร ์Wi-Fi (อปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย) แลว้ทําการตั�งคา่
ซํ�า

หากสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของทา่นจํากดัใหท้า่นเชื�อมตอ่อปุกรณผ์า่นอนิเทอรเ์น็ตไดเ้พยีง 1 เครื�องตอ่ครั�ง ลําโพงจะไม่
สามารถเชื�อมตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตไดห้ากมอีปุกรณอ์ื�นเชื�อมตอ่อยูแ่ลว้ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมหรอืผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของ
ทา่น

หากทา่นปิดสมารท์โฟนหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนัอยู ่ใหร้อสกัครูแ่ลว้เปิดใหม ่จากนั�นเริ�มใชง้านแอพ Sony | Music Center อกีครั�ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ดิตั�งแอพเพลงที�ใชง้านรว่มกนัไดใ้นสมารท์โฟนหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนัของทา่น

ตอ้งแน่ใจวา่แอพเพลงที�ใชง้านรว่มกนัไดข้องทา่นเป็นเวอรช์ั�นลา่สดุ

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

เพลงถกูรบกวน

มกีารใชง้านเซริฟ์เวอรท์ี�รองรับการใชง้านกบั DLNA มากเกนิไป ออกจากแอพพลเิคชั�นทั�งหมดที�กําลงัทํางานอยู่

สญัญาณ Wi-Fi มปัีญหา หากทา่นกําลงัใชไ้มโครเวฟหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนั ใหห้ยดุใชง้าน

การเลอืก WEP หรอื WPA/WPA2-PSK (TKIP) สําหรับรปูแบบความปลอดภยัในเราเตอร ์Wi-Fi/อปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย
บางเครื�องที�รองรับการใชง้านกบั IEEE 802.11n อาจลดสญัญาณการสื�อสารสญัญาณ Wi-Fi หากเกดิเหตกุารณน์ี� ใหเ้ปลี�ยนรปูแบบ
เป็น WPA/WPA2-PSK (AES)
รปูแบบการเขา้รหสั (ความปลอดภยั) อาจแตกตา่งกนัตามประเภทของอปุกรณ ์ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านเราเตอร ์Wi-Fi (อปุกรณ์
กระจายสญัญาณไรส้าย) ของทา่น

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ลาํโพงไมป่รากฏบนหนา้จอการเลอืกอปุกรณใ์นแอพเลน่เพลงของคอมพวิเตอร์

ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรจํ์านวนมากไมส่ามารถเลอืกลําโพงเป็นปลายทางสําหรับสญัญาณเสยีงออกได ้
ใชซ้อฟตแ์วร ์เชน่ Windows Media Player ที�สามารถเลอืกปลายทางสําหรับสญัญาณเสยีงออกได ้

ตรวจสอบการเชื�อมตอ่ Wi-Fi
ตรวจสอบวา่ลําโพงเชื�อมตอ่กบัเราเตอร ์Wi-Fi ดว้ย SSID เดยีวกนักบัคอมพวิเตอรห์รอืไม่

หากลําโพงไมไ่ดเ้ปิดอยู ่ใหเ้ปิดเครื�อง

แอพเลน่เพลงอาจทํางานไมถ่กูตอ้งเมื�อใชใ้นเครื�องพซีทีี�มไีฟรว์อลลห์รอืซอฟตแ์วรไ์ฟรว์อลลท์ี�มวีางจําหน่ายทั�วไป
หากทา่นกําลงัใชซ้อฟตแ์วรไ์ฟรว์อลล ์ใหปิ้ดการใชง้าน สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านและวธิใีชง้านซอฟตแ์วร์
ไฟรว์อลล์
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ไมพ่บตวัควบคมุ (อปุกรณป์ฏบิตักิาร) / ตวัควบคมุไมส่ามารถเขา้ถงึลาํโพง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เราเตอร ์Wi-Fi ของทา่น (อปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย) เปิดอยู่

หากทา่นเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi อยู ่ใหว้างลําโพงไวใ้กลก้บัเราเตอร ์Wi-Fi (อปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย) แลว้ทําการตั�งคา่
ซํ�า

ตรวจสอบวา่ทั�งตวัควบคมุและลําโพงเชื�อมตอ่กบัเราเตอร ์Wi-Fi ดว้ย SSID เดยีวกนัหรอืไม่

หากการควบคมุมลัตคิาสตข์องเราเตอร ์Wi-Fi หรอือปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้ายอยูร่ะหวา่งการทํางาน ใหห้ยดุการทํางาน สําหรับ
รายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านของเราเตอร ์Wi-Fi ที�ทา่นกําลงัใชง้าน

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

100



คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

เพลงเร ิ�มเลน่อตัโนมตั ิ(เครอืขา่ยในบา้น)

ทา่นสามารถใช ้Sony | Music Center เพื�อควบคมุลําโพงจากอปุกรณอ์ื�นผา่นเครอืขา่ยในบา้นของทา่น ปิดฟังกช์ั�น BLUETOOTH/
พรอ้มใชง้านเครอืขา่ย เพื�อไมใ่หส้ามารถควบคมุลําโพงได ้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลาํโพงหรอือปุกรณ ์BLUETOOTH ดว้ยฟงักช์ ั�น Speaker Add ได้

หลงัจากเชื�อมตอ่ลําโพง 2 ตวั ใหจั้บคูอ่ปุกรณ ์BLUETOOTH ของทา่นกบัลําโพงที�ตั�งคา่เป็นลําโพงหลกั

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

เสยีงถกูรบกวนเมื�อใชง้านฟงักช์ ั�น Speaker Add ในการเลน่เพลง

ซึ�งอาจเกดิขึ�นเนื�องจากการรบกวนของสญัญาณ ลองเลื�อนลําโพงไปที�ตําแหน่งอื�น ๆ หากเสยีงหายไปตามตําแหน่งที�วางลําโพง
แสดงวา่ลําโพงไมไ่ดผ้ดิปกติ
การใช ้Sony | Music Center เพื�อตั�งคา่โคเดกของ BLUETOOTH เป็น SBC อาจแกปั้ญหาได ้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

วธิใีชปุ้่ ม RESET

เมื�อลําโพงไมส่ามารถทํางานไดต้ามปกต ิใหล้องแกไ้ขปัญหาโดยการปรับรเีซต็ลําโพง

การเปิดลาํโพงหลงัจากรเีซ็ต
กดปุ่ ม  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) คา้งไวเ้ป็นเวลานานกวา่ 3 วนิาท ีหรอืใชส้ายไมโคร USB และอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�ใหม้าเพื�อ
เสยีบลําโพงเขา้กบัเตา้รับ AC ลําโพงจะเปิดโดยอตัโนมตัหิลงัจากเสยีบเขา้กบัเตา้รับ AC หลงัจากประมาณ 3 วนิาท ีขั�นแรก ไฟแสดง 

(เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะกะพรบิเป็นสขีาวชา้ ๆ เป็นเวลาประมาณ 15 ถงึ 30 วนิาท ีและจะตดิสวา่ง

หมายเหตุ
ขอ้มลูการจับคูจ่ะไมถ่กูลบ แมว้า่ทา่นจะรเีซต็ลําโพงก็ตาม

ระดบัเสยีง ฟังกช์ั�นตา่ง ๆ และการตั�งคา่เสยีงอื�น ๆ อาจเปลี�ยนแปลงไป

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

กดปุ่ ม RESET โดยใชว้ตัถปุลายแหลม เชน่ เข็มหมดุ

ลําโพงจะรเีซต็และปิดทํางาน
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คูม่อืชว่ยเหลอื

Glass Sound Speaker (ลําโพงแกว้)
LSPX-S2

การปรบัใชค้า่เร ิ�มตน้ของลาํโพง

เมื�อลําโพงไมส่ามารถทํางานไดต้ามปกต ิใหล้องแกไ้ขปัญหาโดยการปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง การตั�งคา่ของลําโพงจะเปลี�ยนกลบั
ไปเป็นคา่เริ�มตน้จากโรงงาน
หากทา่นตรวจสอบรายการที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดใน “ฉันจะแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งไร” แตลํ่าโพงยงัไมทํ่างานตามปกต ิหรอืหากการตั�งคา่ลม้
เหลว ใหป้รับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพงกลบัไปเป็นคา่เริ�มตน้

หมายเหตุ
หลงัจากการปรับใชค้า่เริ�มตน้เสร็จสมบรูณ ์ระดบัเสยีง ฟังกช์ั�น และการตั�งคา่เสยีงอื�น ๆ จะกลบัไปเป็นคา่เริ�มตน้
นอกจากนี� เนื�องจากขอ้มลูการจับคู ่BLUETOOTH และการตั�งคา่เครอืขา่ยทั�งหมดถกูลบแลว้ ทา่นจะตอ้งทําการตั�งคา่อกีครั�ง
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กดปุ่ ม  (ระดบัเสยีง) และปุ่ ม  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) พรอ้มกนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 4 วนิาที

หากดําเนนิการเสร็จสมบรูณ ์ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะกะพรบิเป็นสขีาวและการปรับใชค้า่เริ�มตน้จะเริ�มขึ�น การปรับใชค้า่
เริ�มตน้ใชเ้วลาหลายสบิวนิาที
หลงัจากนั�น ไฟแสดง  (เปิด/พรอ้มใชง้าน) จะตดิสวา่งเป็นสขีาวและการปรับใชค้า่เริ�มตน้จะเสร็จสมบรูณ์
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