
คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

หวัขอ้ตา่ง ๆ ตอ่ไปนี�อธบิายวธิใีชง้านลําโพงนี� เลอืกหวัขอ้จากหนา้ตา่งนําทาง

เริ�มใชง้าน

ชิ�นสว่นและการใชง้าน

ชิ�นสว่นที�ใหม้า

การใชส้ายคลอ้ง

แหลง่พลงังาน/การชารจ์

การชารจ์ลําโพง

การเปิดเครื�อง

การปิดเครื�อง

ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตัิ

การสรา้งการเชื�อมตอ่

BLUETOOTH

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®
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การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Windows)

การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Mac)

การฟังเพลง

อปุกรณ ์BLUETOOTH

การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

การเลอืกคณุภาพการเลน่เสยีง BLUETOOTH (Codec)

การสิ�นสดุการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

ฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง

การฟังเพลงแบบไรส้ายดว้ยลําโพง 2 เครื�อง (ฟังกช์นัเพิ�มลําโพง)

การสลบัระหวา่งโหมดคูแ่ละโหมดสเตอรโิอ (ฟังกช์นัเพิ�มลําโพง)

การยตุฟัิงกช์นัเพิ�มลําโพง

การฟังเพลงจากอปุกรณเ์สยีงแบบพกพา ฯลฯ

โทรศพัท์

การรับสาย

การโทรออก

การใชฟั้งกช์ั�นสั�งงานดว้ยเสยีง

การใชฟั้งกช์นัสั�งงานดว้ยเสยีง (แอป Google)

การใชฟั้งกช์นัสั�งงานดว้ยเสยีง (Siri)

ขอ้มลู

เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ

หมายเหตเุกี�ยวกบัการใชง้าน

การป้องกนัไวก้อ่น

หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์ไฟ

หมายเหตเุกี�ยวกบัคณุสมบตักิารกนันํ�าและการกนัฝุ่ น

วธิกีารดแูลรักษาลําโพง

เกี�ยวกบัเทคโนโลยไีรส้าย BLUETOOTH

เครื�องหมายการคา้

หมายเหตเุกี�ยวกบัซอฟตแ์วร์

การแกไ้ขปัญหา
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ฉันสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร

แหลง่จา่ยไฟ

ไมส่ามารถชารจ์ลําโพงได ้

ไมส่ามารถเปิดลําโพงไดห้รอืลําโพงปิดทํางานกะทนัหนั

เสยีง

ไมม่เีสยีง/เสยีงผดิเพี�ยน/มเีสยีงรบกวนออกจากการสง่สญัญาณเสยีงของลําโพง/ไมม่เีสยีงจากผูโ้ทร

เสยีงเบาลงในระหวา่งการใชง้าน

BLUETOOTH

ไมส่ามารถจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ได ้

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH กบัลําโพงในฟังกช์นัเพิ�มลําโพง

รเีซต็

การใชปุ้่ ม RESET

การกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

ชิ�นสว่นและการใชง้าน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ

ปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)/ PAIRING1.

ปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง)2.

ปุ่ ม (เลน่)/ (โทรออก)3.

ปุ่ ม ADD4.

รสูายคลอ้ง5.

ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) (สนํี�าเงนิ)6.

ไฟแสดงสถานะ L (ซา้ย)/R (ขวา) (สขีาว)7.

MIC (ไมโครโฟน)8.

ไฟแสดงสถานะ CHG (การชารจ์) (สสีม้)9.

ชอ่งเสยีบ DC IN 5V*10.

ปุ่ ม RESET11.

ชอ่งเสยีบ AUDIO IN12.

ฝาปิด13.

สายคลอ้ง14.

หากตอ้งการชารจ์ลําโพง ใหเ้ชื�อมตอ่อะแดปเตอร ์AC แบบ USB เขา้กบัชอ่งเสยีบนี�*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การใชส้ายคลอ้ง

คณุสามารถแขวนลําโพงจากกระเป๋าหรอืกระเป๋าเป้ของคณุโดยใชส้ายคลอ้งที�ตดิกบัลําโพง

การใชเ้ครื�องขณะตดิสายคลอ้ง
ถอดสายรัดเสน้ที�ยาวกวา่ออกจากกระดมุยดึ1.

พาดสายรัดออ้มหกูระเป๋าของคณุหรอืกระเป๋าอื�นที�คลา้ยกนั2.

ดงึสายรัดกลบัไปตดิที�กระดมุยดึ3.
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การตดิสายคลอ้ง
คณุสามารถตดิสายคลอ้งที�คณุถอดออกจากลําโพงไดอ้กีครั�ง โดยทําตามขั�นตอนตอ่ไปนี�

หมายเหตุ
อยา่ใชส้ายชนดิอื�นนอกเหนอืจากสายคลอ้งที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์

หากคณุตดิสายรัดใหมอ่กีครั�ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ดิสายรัดและกระดมุอยา่งแน่นสนทิแลว้

อยา่ดงึสายคลอ้งที�ตดิกบัลําโพงอยา่งแรงหรอืแกวง่ลําโพงไปรอบ ๆ

อยา่ใชส้ายคลอ้งกบัอปุกรณอ์ื�นนอกเหนอืจากลําโพง

ใสส่ายรัดเสน้ที�สั�นกวา่เขา้ไปในรสูายคลอ้งของลําโพง ( ) และยดึสายเสน้ที�สั�นกวา่ดว้ยกระดมุยดึ ( )1.

ยดึดา้นตรงขา้มของสายรัดเสน้ที�ยาวกวา่ดว้ยกระดมุยดึ2.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การชารจ์ลาํโพง

ลําโพงสามารถใชง้านไดโ้ดยการเชื�อมตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ผา่นอะแดปเตอร ์AC แบบ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) หรอืใชแ้บตเตอรี�
ที�ตดิตั�งในตวัเครื�อง
เมื�อใชลํ้าโพงเป็นครั�งแรก ตอ้งแน่ใจวา่ไดช้ารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องเป็นเวลานานกวา่ 1 ชั�วโมงกอ่นเปิดเครื�อง คณุสามารถใช ้
งานลําโพงที�ตดิตั�งแบตเตอรี�ในตวัเครื�องไดด้ว้ยการชารจ์ลําโพงกอ่นใชง้าน

เชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC หรอืคอมพวิเตอรท์ ี�บตูเครื�องแลว้เพื�อชารจ์แบตเตอรี�

เมื�อชารจ์แบตเตอรี�จากเตา้เสยีบ AC
เชื�อมตอ่สายไมโคร USB (ที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ)์ เขา้กบัชอ่งเสยีบ DC IN 5V บนลําโพง จากนั�นจงึตอ่ปลายอกีดา้นหนึ�ง
เขา้กบัอะแดปเตอร ์AC แบบ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) หลงัจากนั�นใหเ้สยีบอะแดปเตอร ์AC แบบ USB เขา้กบัเตา้เสยีบ
ไฟ AC

เมื�อชารจ์จากคอมพวิเตอรท์ี�บตูเครื�องแลว้
เชื�อมตอ่สายไมโคร USB (ที�ใหม้าพรอ้มอปุกรณ)์ เขา้กบัลําโพง จากนั�นจงึตอ่ปลายอกีดา้นหนึ�งเขา้กบัคอมพวิเตอรท์ี�บตูเครื�อง
แลว้

เมื�อชารจ์เสร็จสมบรูณ ์ตอ้งแน่ใจวา่ดา้นที�มเีครื�องหมาย หงายขึ�น จากนั�นปิดฝาปิดใหแ้น่น
ฝาปิดเป็นชิ�นสว่นที�มคีวามสําคญัมากสําหรับการรักษาประสทิธภิาพการกนันํ�าและการกนัฝุ่ น

1
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การตรวจสอบวา่การชารจ์เสร็จสมบรูณ์
หากชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องเต็มแลว้ในขณะที�คณุเชื�อมตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC หรอืคอมพวิเตอรท์ี�บตูเครื�องแลว้ ไฟ
แสดงสถานะ CHG (การชารจ์) จะสวา่งเป็นสสีม้ จากนั�นไฟจะดบัลงหลงัจากเวลาผา่นไปประมาณ 1 นาที

อายกุารใชง้านแบตเตอรี�ลเิธยีมไอออน (เมื�อเลน่ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH)
ประมาณ 16 ชั�วโมง
ตั�งระดบัเสยีงของลําโพงไวท้ี� 27

ประมาณ 5 ชั�วโมง
ตั�งระดบัเสยีงของลําโพงไวท้ี�ระดบัสงูสดุ

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องตามที�กลา่วถงึขา้งตน้วดัผลโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูเพลงที�ระบไุว ้
ระยะเวลาการใชง้านจรงิแตกตา่งกบัระยะเวลาที�กําหนดไวใ้นคูม่อื เนื�องจากปรมิาณ เพลงที�เลน่ อณุหภมูริอบขา้ง และสภาวะการใชง้าน

เมื�อระดบัแบตเตอรี�ท ี�ตดิต ั�งในตวัเครื�องเหลอืนอ้ย
เมื�อไฟแสดงสถานะ CHG (การชารจ์) กะพรบิชา้ ๆ เป็นสสีม้ ระดบัแบตเตอรี�ลดตํ�าลงและจําเป็นตอ้งชารจ์ไฟ

คาํแนะนํา
นอกจากนี� คณุสามารถชารจ์ลําโพงไดโ้ดยการเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ี�บตูเครื�องแลว้ผา่นสายไมโคร USB อยา่งไรก็ตาม การใชง้านกบั
คอมพวิเตอรท์กุเครื�องไมอ่ยูใ่นขอบเขตการรับประกนั การใชง้านกบัเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�ตดิตั�งในบา้นไมไ่ดรั้บการคุม้ครองจากการรับประกนัเชน่
กนั

สามารถชารจ์ลําโพงที�อยูใ่นระหวา่งการใชง้านได ้หากลําโพงเชื�อมตอ่กบัเตา้เสยีบ AC หรอืเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ี�บตูเครื�องแลว้ ในกรณีนี�
อาจใชเ้วลาในการชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องนานกวา่เมื�อเทยีบกบัการชารจ์ในขณะที�ปิดลําโพง ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการใชง้าน ดงันั�นจงึ
ขอแนะนําใหปิ้ดลําโพงในขณะที�ชารจ์แบตเตอรี�

หมายเหตุ
เมื�อคณุเปิดลําโพงที�ระดบัเสยีงดงั ระดบัแบตเตอรี�ที�ตดิตั�งภายในตวัเครื�องอาจลดตํ�าลง แมว้า่ลําโพงจะเชื�อมตอ่กบัเตา้เสยีบ AC หรอืคอมพวิเตอร์
ที�บตูเครื�องแลว้ก็ตาม หากคณุตอ้งการใชลํ้าโพงในขณะที�ชารจ์แบตเตอรี� ใหล้ดระดบัเสยีงของลําโพง มฉิะนั�นใหปิ้ดลําโพงและชารจ์แบตเตอรี�ที�
ตดิตั�งในตวัเครื�องใหเ้พยีงพอ

เมื�อคณุเปิดลําโพงที�ระดบัเสยีงดงัเป็นเวลานาน ระดบัแบตเตอรี�ที�ตดิตั�งภายในตวัเครื�องอาจลดตํ�าลง แมว้า่ลําโพงจะเชื�อมตอ่กบัเตา้เสยีบ AC หรอื
คอมพวิเตอรท์ี�บตูเครื�องแลว้ก็ตาม ซึ�งสง่ผลใหเ้สยีงเบาลง นี�ไมใ่ชค่วามผดิปกต ิปิดลําโพงและชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องใหเ้พยีงพอ

ไฟแสดงสถานะ CHG (การชารจ์) จะสวา่งเป็นสสีม้ในขณะที�ชารจ์ การชารจ์จะเสร็จสิ�นภายในเวลาประมาณ 4 ชั�วโมง 30 นาท*ี

และไฟแสดงสถานะจะดบัลง
ลําโพงรองรับการทํางานของอะแดปเตอร ์AC แบบ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) ที�มกีระแสไฟขาออก 500 mA หรอืมากกวา่
อยา่งไรก็ตาม เราขอแนะนําใหใ้ชส้ายไมโคร USB ที�ใหม้าพรอ้มอปุกรณห์รอืสายไมโคร USB ที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน USB การ
ชารจ์จากอปุกรณอ์ื�นไมอ่ยูใ่นขอบเขตการรับประกนั

ระยะเวลาที�ตอ้งใชใ้นการชารจ์แบตเตอรี�ใหเ้ต็มความจไุฟฟ้าในขณะที�ปิดลําโพง*
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การจา่ยกําลงัไฟสงูสดุจะลดลงเมื�อระดบัแบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องเหลอืนอ้ย

ในสภาพแวดลอ้มที�หนาวหรอืรอ้นมาก ระบบจะหยดุการชารจ์เพื�อความปลอดภยั หากการชารจ์ใชเ้วลานาน ก็อาจทําใหก้ารชารจ์ลําโพงหยดุลง
เชน่กนั เพื�อแกไ้ขปัญหานี� ใหถ้อดสายไมโคร USB ออก แลว้จงึเชื�อมตอ่ใหมอ่กีครั�งภายในอณุหภมูกิารทํางานระหวา่ง 5 °C และ 35 °C

อยา่ชารจ์แบตเตอรี�ในบรเิวณที�อาจทําใหลํ้าโพงเปียกนํ�าได ้

อปุกรณเ์สรมิที�ใหม้าและขั�วตอ่ของลําโพงนี� (USB/AUDIO IN) ไมส่ามารถกนันํ�าและไมป้่องกนัฝุ่ นละออง

คณุควรชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องใหเ้ต็มทกุ 6 เดอืนเพื�อเป็นการรักษาประสทิธภิาพของแบตเตอรี� แมว้า่คณุจะไมไ่ดใ้ชง้านลําโพงเป็น
ระยะเวลานานก็ตาม

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปิดเครื�อง
หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์ไฟ

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การเปิดเครื�อง

หมายเหตุ
หากไฟแสดงสถานะ CHG (การชารจ์) กะพรบิ 3 ครั�งและปิดเครื�องเมื�อคณุเปิดลําโพง แสดงวา่แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องหมดแลว้ ในสถานะนี�
ลําโพงจะปิดเครื�องโดยอตัโนมตั ิชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�อง

เมื�อไฟแสดงสถานะ CHG (การชารจ์) กะพรบิชา้ ๆ แสดงวา่แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องลดลงตํ�าและจําเป็นตอ้งชารจ์ไฟ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การปิดเครื�อง
การชารจ์ลําโพง

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

กดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)/ PAIRING

ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) กะพรบิชา้ ๆ เป็นสนํี�าเงนิ

เมื�อคณุเปิดลําโพงเป็นครั�งแรกหลงัจากที�ซื�อมาหรอืไมม่ขีอ้มลูการจับคูบ่นัทกึอยูใ่นลําโพง ไฟแสดงสถานะการทํางาน/
(BLUETOOTH) จะเริ�มกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิอยา่งรวดเร็ว

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การปิดเครื�อง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตัิ

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

กดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)/ PAIRING

ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) ดบัลง

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

ฟงักช์นัปิดเครื�องอตัโนมตั ิ

หากลําโพงไมทํ่างานและสถานะตอ่ไปนี�ยงัคงดําเนนิตอ่ไปประมาณ 15 นาท ีลําโพงจะปิดโดยอตัโนมตัิ
ในเวลาที�ซื�อ ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตัถิกูตั�งเป็นเปิด

ฟังกช์นัแฮนดฟ์รขีองโทรศพัทม์อืถอื (สมารท์โฟน) ที�เชื�อมตอ่ ถกูตั�งคา่เป็นปิด และโทรศพัทม์อืถอื (สมารท์โฟน) ไมเ่ลน่เพลง
(เสยีง) และไมไ่ดถ้กูใชง้าน สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัโทรศพัทม์อืถอื

อปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่ เชน่ WALKMAN® ไมไ่ดกํ้าลงัเลน่เพลง (เสยีง) และไมไ่ดถ้กูใชง้าน

หมายเหตุ
เมื�อตอ่ลําโพงเขา้กบั iPhone/iPod touch ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตัจิะถกูปิดใชง้าน

เมื�อตอ่สายสญัญาณเสยีงออกเขา้กบัชอ่งเสยีบ AUDIO IN ของลําโพง ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตัจิะถกูปิดใชง้าน

การเปิด/ปิดฟงักช์นัปิดเครื�องอตัโนมตั ิ

คาํแนะนํา
ในเวลาที�ซื�อ ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตัถิกูตั�งเป็นเปิด

หมายเหตุ
ขณะที�ใชฟั้งกช์นัเพิ�มลําโพงหรอืฟังกช์นัแฮนดฟ์ร ีคณุจะไมส่ามารถเปิด/ปิดฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตัไิด ้

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

เชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC ผา่นอะแดปเตอร ์AC แบบ USB (มจีาํหนา่ยในทอ้งตลาด) หรอืเชื�อมตอ่กบั
คอมพวิเตอรท์ ี�บตูเครื�องแลว้

เมื�อใชลํ้าโพงดว้ยแบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�อง คณุจะไมส่ามารถเปิด/ปิดฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตัิ

1

เปิดลาํโพง2

กดปุ่ ม - (ระดบัเสยีง) และปุ่ ม + (ระดบัเสยีง) พรอ้มกนัคา้งไวป้ระมาณ 5 วนิาที

เมื�อฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตัถิกูปิด ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะกะพรบิ 3 ครั�งเป็นสนํี�าเงนิหลงัจากไฟ
แสดงสถานะดบัลง จากนั�นลําโพงจะปิดทํางาน

เมื�อฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตัถิกูเปิด ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะกะพรบิ 2 ครั�งเป็นสนํี�าเงนิหลงัจาก
ไฟแสดงสถานะดบัลง จากนั�นลําโพงจะปิดทํางาน

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การจบัคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

หากตอ้งการจับคูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องที�สองหรอืเครื�องตอ่ ๆ ไป ใหทํ้าตามขั�นตอนการจับคูต่อ่ไปนี�สําหรับอปุกรณแ์ตล่ะ
เครื�อง
กอ่นใชง้านลําโพง คณุตอ้งทําตามขั�นตอนตอ่ไปนี�:

วางอปุกรณ ์BLUETOOTH ใกลก้บัลําโพงภายในระยะ 1 ม.

เชื�อมตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC ผา่นอะแดปเตอร ์AC แบบ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) หรอืเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ี�บตู
เครื�องแลว้ หรอืชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องใหเ้พยีงพอ

หยดุเลน่บนอปุกรณ ์BLUETOOTH

ลดระดบัเสยีงของอปุกรณ ์BLUETOOTH และลําโพงเพื�อหลกีเลี�ยงเสยีงดงัจากลําโพงอยา่งฉับพลนั ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ์
BLUETOOTH ระดบัเสยีงของอปุกรณอ์าจประสานกบัลําโพง

จัดเตรยีมคูม่อืการใชง้านที�มาพรอ้มกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เพื�อใชใ้นการอา้งองิขอ้มลู

เปิดลาํโพง1

ตรวจสถานะของไฟแสดงสถานะการทาํงาน/ (BLUETOOTH)

เมื�อไฟแสดงสถานะกะพรบิอยา่งรวดเร็ว

ลําโพงอยูใ่นโหมดการจับคู ่ดําเนนิการตอ่ในขั�นตอน

เมื�อไฟแสดงสถานะกะพรบิอยา่งชา้ ๆ

2
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ลําโพงกําลงัคน้หาอปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อตอ้งการจับคูอุ่ปุกรณ ์BLUETOOTH ที�คณุไมไ่ดล้งทะเบยีน (จับคู)่ ไวก้อ่น ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั�นตอน

เมื�อตอ้งการเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เคยลงทะเบยีน (จับคู)่ ไว ้ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั�นตอน  ลําโพงจะเชื�อมตอ่
โดยอตัโนมตัเิพยีงแคเ่ปิดฟังกช์นั BLUETOOTH ในสมารท์โฟน/iPhone ลําโพงอาจเชื�อมตอ่ไดอ้กีครั�งเพยีงแคเ่ปิดเครื�อง
ลําโพง ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์
BLUETOOTH

เมื�อไฟแสดงสถานะสวา่งขึ�น

เชื�อมตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้
เมื�อตอ้งการเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH อื�น ใหทํ้าตามขั�นตอนขอ้ใดขอ้หนึ�งดา้นลา่งนี�

เมื�อตอ้งการจับคูอุ่ปุกรณ ์BLUETOOTH ที�คณุไมไ่ดล้งทะเบยีน (จับคู)่ ไวก้อ่น ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั�นตอน

เมื�อตอ้งการเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เคยลงทะเบยีน (จับคู)่ ไว ้ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั�นตอน  ลําโพงจะเชื�อมตอ่
โดยอตัโนมตัเิพยีงแคเ่ปิดฟังกช์นั BLUETOOTH ในสมารท์โฟน/iPhone

กดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)/ PAIRING จนกวา่คณุจะไดย้นิเสยีงเตอืนและไฟแสดงสถานะการทาํงาน/
(BLUETOOTH) เร ิ�มกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิอยา่งรวดเร็ว

ลําโพงเขา้สูโ่หมดการจับคู่

3

ดาํเนนิการในข ั�นตอนการจบัคูบ่นอปุกรณ ์BLUETOOTH เพื�อคน้หาลาํโพง

เมื�อรายการอปุกรณท์ี�ตรวจพบปรากฏบนจอแสดงผลของอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหเ้ลอืก “SRS-XB12”
หากตอ้งใสร่หสัผา่น* บนจอแสดงผลของอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหใ้สร่หสั “0000”

4

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

ทาํการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จากอปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะหยดุกะพรบิและสวา่งขึ�น

5
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คาํแนะนํา
เมื�อเปิดใชง้านฟังกช์นั BLUETOOTH บนอปุกรณ ์BLUETOOTH ซึ�งเชื�อมตอ่กบัลําโพงผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH แลว้ คณุตอ้งเชื�อมตอ่
อปุกรณ ์BLUETOOTH กบัลําโพงอกีครั�งโดยการกดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)/ PAIRING

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการใชง้านอปุกรณ ์BLUETOOTH โปรดดทูี�คูม่อืการใชง้านซึ�งใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

หมายเหตุ
โหมดการจับคูข่องลําโพงจะเริ�มทํางานหลงัจากผา่นไปประมาณ 5 นาทแีละไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะกะพรบิชา้ ๆ
อยา่งไรก็ตาม หากไมม่ขีอ้มลูการจับคูบ่นัทกึอยูใ่นลําโพง เชน่ เครื�องอยูใ่นสถานะการตั�งคา่จากโรงงาน โหมดการจับคูจ่ะไมเ่ริ�มทํางาน หากโหมด
การจับคูเ่ร ิ�มทํางานกอ่นที�จะประมวลผลเสร็จสิ�น ใหดํ้าเนนิการซํ�าอกีครั�งตั�งแตข่ั�นตอน

รหสัผา่นของลําโพงนี�คอื “0000” หากมกีารตั�งรหสัผา่นอื�นบนอปุกรณ ์BLUETOOTH ซึ�งไมใ่ช ่“0000” การจับคูก่บัลําโพงจะไมส่ามารถดําเนนิ
การได ้

เมื�อจับคูอ่ปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้ ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งจับคูอ่ปุกรณด์งักลา่วอกี ยกเวน้กรณีตอ่ไปนี�:

ขอ้มลูการจับคูถ่กูลบออกหลงัจากการซอ่มแซม เป็นตน้

ลําโพงจับคูก่บัอปุกรณ ์8 เครื�องแลว้ และจะมกีารจับคูก่บัอปุกรณอ์กีเครื�องหนึ�ง
ลําโพงสามารถจับคูก่บัอปุกรณไ์ดส้งูสดุ 8 เครื�อง หากทําการจับคูอ่ปุกรณใ์หมห่ลงัจากที�ลําโพงจับคูก่บัอปุกรณ ์8 เครื�องแลว้ อปุกรณท์ี�จับคู่
เครื�องแรกสดุจะถกูแทนที�ดว้ยอปุกรณใ์หม่

ขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงถกูลบออกจากอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้

ลําโพงถกูกําหนดคา่เริ�มตน้
ขอ้มลูการจับคูท่ั�งหมดจะถกูลบออก หากคณุกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง ลําโพงอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบั iPhone/iPod touch หรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุได ้ในกรณีนี� ใหล้บขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงบน iPhone/iPod touch หรอืคอมพวิเตอรข์องคณุ จากนั�นจงึทําตามขั�นตอน
การจับคูอ่กีครั�ง

ลําโพงสามารถจับคูก่บัอปุกรณห์ลายเครื�องได ้แตส่ามารถเลน่เพลงจากอปุกรณท์ี�จับคูไ่ดท้ลีะหนึ�งเครื�องเทา่นั�น

เมื�อเชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีงเขา้กบัชอ่งเสยีบ AUDIO IN ของลําโพงในขณะที�เชื�อมตอ่ลําโพงและอปุกรณ์ BLUETOOTH ผา่นการเชื�อมตอ่
BLUETOOTH แลว้ เสยีงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH จะไมด่งัออกจากลําโพง (สามารถใชง้านฟังกช์นัแฮนดฟ์รไีด)้ หากตอ้งการฟังเพลงจาก
อปุกรณ ์BLUETOOTH ใหถ้อดสายสญัญาณเสยีงออกจากชอ่งเสยีบ AUDIO IN ของลําโพง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
การสิ�นสดุการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

หากการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไมทํ่างาน ใหดํ้าเนนิการซํ�าอกีครั�งตั�งแตข่ั�นตอน
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Windows)

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

ระบบปฏบิตักิารที�สนบัสนนุ
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
ดําเนนิการตอ่ไปนี�กอ่นที�จะเริ�มตน้

วางคอมพวิเตอรข์องคณุใกลก้บัลําโพงในระยะ 1 ม.

เชื�อมตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC ผา่นอะแดปเตอร ์AC แบบ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) หรอืเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ี�บตู
เครื�องแลว้ หรอืชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องใหเ้พยีงพอ

จัดเตรยีมคูม่อืการใชง้านที�มาพรอ้มกบัคอมพวิเตอรเ์พื�อใชใ้นการอา้งองิขอ้มลู

หยดุการเลน่บนคอมพวิเตอร์

ลดระดบัเสยีงของคอมพวิเตอรแ์ละลําโพงเพื�อหลกีเลี�ยงเสยีงดงัจากลําโพงอยา่งฉับพลนั

เตรยีมตวัสาํหรบัการคน้หาลาํโพงในคอมพวิเตอร์

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

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

สาํหรบั Windows 7
คลกิที�ปุ่ ม [Start] ตามดว้ย [Devices and Printers]

1
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เปิดลาํโพง

ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) กะพรบิชา้ ๆ เป็นสนํี�าเงนิ

เมื�อเปิดลําโพงครั�งแรกหลงัจากที�ซื�อมา ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะเริ�มกะพรบิอยา่งรวดเร็ว และ
ลําโพงจะเขา้สูโ่หมดการจับคูโ่ดยอตัโนมตัดิว้ยการกดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)/ PAIRING ดําเนนิการตอ่ในขั�นตอน

เมื�อคณุเปิดลําโพง ลําโพงจะพยายามเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่ลา่สดุ หากอปุกรณอ์ยู่
ในระยะใกลแ้ละฟังกช์นั BLUETOOTH เปิดทํางานอยู ่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะทํางานโดยอตัโนมตัแิละไฟแสดง
สถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะสวา่งขึ�น ในกรณีนี� ใหปิ้ดฟังกช์นั BLUETOOTH หรอืปิดการทํางานของอปุกรณ์
BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่อยูใ่นปัจจบุนั

2

กดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)/ PAIRING จนกวา่คณุจะไดย้นิเสยีงเตอืนและไฟแสดงสถานะการทาํงาน/
(BLUETOOTH) เร ิ�มกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิอยา่งรวดเร็ว

ลําโพงเขา้สูโ่หมดการจับคู่

3

คน้หาลาํโพงบนคอมพวิเตอร์

การเชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
สาํหรบั Windows 10/Windows 8.1

4

เลอืก [Connect] ใน Action Center ที�ดา้นขวาลา่งของหนา้จอ1.
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สาํหรบั Windows 7

เลอืก [SRS-XB12]

หาก [SRS-XB12] ไมป่รากฏขึ�นมาบนหนา้จอ ใหดํ้าเนนิการซํ�าอกีครั�งตั�งแตข่ั�นตอน
หลงัจากการจับคู ่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะทํางานโดยอตัโนมตัแิละ [Connected music] จะแสดงขึ�นมาบนหนา้จอ
ดําเนนิการตอ่ในขั�นตอน

2.

คลกิ [Add a device]1.

เลอืก [SRS-XB12] แลว้คลกิที� [Next]2.
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หากจําเป็นตอ้งใชร้หสัผา่น* ใหใ้สร่หสั “0000”
หาก [SRS-XB12] ไมป่รากฏขึ�นมา ใหดํ้าเนนิการอกีครั�งตั�งแตข่ั�นตอนที�

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

เมื�อหนา้จอตอ่ไปนี�ปรากฏขึ�นมา ใหค้ลกิ [Close]
คอมพวิเตอรเ์ริ�มทําการตดิตั�งไดรเวอร์

สญัลกัษณ ์“ ” จะปรากฏขึ�นมาที�ดา้นลา่งซา้ยของไอคอน [SRS-XB12] ในระหวา่งการตดิตั�ง เมื�อสญัลกัษณ ์“ ” หายไป
การตดิตั�งไดรเวอรก์็จะเสร็จสมบรูณ ์ดําเนนิการตอ่ในขั�นตอน

การตดิตั�งอาจใชเ้วลานานขึ�นอยูก่บัคอมพวิเตอรแ์ตล่ะเครื�อง หากการตดิตั�งไดรเวอรใ์ชเ้วลานานเกนิไป ฟังกช์นัปิดเครื�อง
อตัโนมตัขิองลําโพงจะทําใหลํ้าโพงปิดทํางานโดยอตัโนมตั ิหากเกดิเหตกุารณเ์ชน่นี� ใหเ้ปิดลําโพงอกีครั�ง

3.

ลงทะเบยีนลาํโพงเขา้กบัคอมพวิเตอร์

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

สาํหรบั Windows 8.1

5

คลกิขวาที� [SRS-XB12] ใน [Devices] และเลอืก [Sound settings] จากเมนูที�ปรากฏขึ�นมา1.

21



ยนืยนั [SRS-XB12 Stereo] บนหนา้จอ [Sound]

หากมเีครื�องหมายถกู (สเีขยีว) บน [SRS-XB12 Stereo] ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั�นตอนที�

หากไมม่เีครื�องหมายถกู (สเีขยีว) บน [SRS-XB12 Stereo] ใหดํ้าเนนิการในขั�นตอนถดัไป (ขั�นตอนยอ่ยที� 3)

หาก [SRS-XB12 Stereo] ไมป่รากฏขึ�นมา ใหค้ลกิขวาบนหนา้จอ [Sound] และเลอืก [Show Disabled Devices] จาก
เมนูที�ปรากฏขึ�นมา จากนั�นจงึดําเนนิการในขั�นตอนถดัไป (ขั�นตอนยอ่ยที� 3)

2.

คลกิขวาที� [SRS-XB12 Stereo] และเลอืก [Connect] จากเมนูที�ปรากฏขึ�นมา3.
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สาํหรบั Windows 7

เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงแลว้ เครื�องหมายถกูจะปรากฏขึ�นมาบน [SRS-XB12 Stereo] ที�หนา้จอ [Sound] ดําเนนิการตอ่ในขั�นตอน

หากคณุไมส่ามารถคลกิ [Connect] สําหรับ [SRS-XB12 Stereo] ได ้ใหเ้ลอืก [Disable] สําหรับ [Default Device] ที�มี
เครื�องหมายถกู (สเีขยีว) อยูแ่ลว้ในขณะนี�

ดบัเบลิคลกิที� [SRS-XB12] ใน [Devices]1.
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คาํแนะนํา
ขั�นตอนที�อธบิายขา้งตน้เป็นเพยีงแนวทางปฏบิตัเิทา่นั�น สําหรับรายละเอยีด โปรดดทูี�คูม่อืการใชง้านซึ�งใหม้าพรอ้มกบัคอมพวิเตอร์

คลกิ [Listen to Music]

เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงแลว้ เครื�องหมายถกูจะปรากฏขึ�นมา

2.

ตรวจสอบวา่ไฟแสดงสถานะการทาํงาน/ (BLUETOOTH) เปลี�ยนจากไฟกะพรบิเป็นไฟสวา่งคงที�

เมื�อลําโพงเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอร ์ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะสวา่งขึ�น คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัการ
เลน่เพลง ฯลฯ จากคอมพวิเตอรข์องคณุได ้

6
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หมายเหตุ
โหมดการจับคูข่องลําโพงจะเริ�มทํางานหลงัจากผา่นไปประมาณ 5 นาทแีละไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะกะพรบิชา้ ๆ
อยา่งไรก็ตาม หากไมม่ขีอ้มลูการจับคูบ่นัทกึอยูใ่นลําโพง เชน่ เครื�องอยูใ่นสถานะการตั�งคา่จากโรงงาน โหมดการจับคูจ่ะไมเ่ริ�มทํางาน หากโหมด
การจับคูเ่ร ิ�มทํางานกอ่นที�จะประมวลผลเสร็จสิ�น ใหดํ้าเนนิการซํ�าอกีครั�งตั�งแตข่ั�นตอน

เมื�อจับคูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้ ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งจับคูอ่ปุกรณด์งักลา่วอกี ยกเวน้กรณีตอ่ไปนี�:

ขอ้มลูการจับคูถ่กูลบออกหลงัจากการซอ่มแซม เป็นตน้

ลําโพงจับคูก่บัอปุกรณ ์8 เครื�องแลว้ และจะมกีารจับคูก่บัอปุกรณอ์กีเครื�องหนึ�ง
ลําโพงสามารถจับคูก่บัอปุกรณไ์ดส้งูสดุ 8 เครื�อง หากทําการจับคูอ่ปุกรณใ์หมห่ลงัจากที�ลําโพงจับคูก่บัอปุกรณ ์8 เครื�องแลว้ อปุกรณท์ี�จับคู่
เครื�องแรกสดุจะถกูแทนที�ดว้ยอปุกรณใ์หม่

ขอ้มลูการจับคูก่บัลําโพงถกูลบออกจากอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้

ลําโพงถกูกําหนดคา่เริ�มตน้
ขอ้มลูการจับคูท่ั�งหมดจะถกูลบออก หากคณุกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง ลําโพงอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบั iPhone/iPod touch หรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุได ้ในกรณีนี� ใหล้บขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงบน iPhone/iPod touch หรอืคอมพวิเตอรข์องคณุ จากนั�นจงึทําตามขั�นตอน
การจับคูอ่กีครั�ง

ลําโพงสามารถจับคูก่บัอปุกรณห์ลายเครื�องได ้แตส่ามารถเลน่เพลงจากอปุกรณท์ี�จับคูไ่ดท้ลีะหนึ�งเครื�องเทา่นั�น

รหสัผา่นของลําโพงคอื “0000” หากมกีารตั�งรหสัผา่นอื�นบนอปุกรณ ์BLUETOOTH ซึ�งไมใ่ช ่“0000” การจับคูก่บัลําโพงจะไมส่ามารถดําเนนิการ
ได ้

เมื�อเชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีงเขา้กบัชอ่งเสยีบ AUDIO IN ของลําโพงในขณะที�เชื�อมตอ่ลําโพงและอปุกรณ์ BLUETOOTH ผา่นการเชื�อมตอ่
BLUETOOTH แลว้ เสยีงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH จะไมด่งัออกจากลําโพง (สามารถใชง้านฟังกช์นัแฮนดฟ์รไีด)้ หากตอ้งการฟังเพลงจาก
อปุกรณ ์BLUETOOTH ใหถ้อดสายสญัญาณเสยีงออกจากชอ่งเสยีบ AUDIO IN ของลําโพง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
การสิ�นสดุการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Mac)

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

ระบบปฏบิตักิารที�สนบัสนนุ
macOS High Sierra (เวอรช์นั 10.13)
ดําเนนิการตอ่ไปนี�กอ่นที�จะเริ�มตน้

ตรวจสอบวา่มกีารตดิตั�งเทคโนโลยไีรส้าย BLUETOOTH ในคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้

วางคอมพวิเตอรข์องคณุใกลก้บัลําโพงในระยะ 1 ม.

เชื�อมตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC ผา่นอะแดปเตอร ์AC แบบ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) หรอืเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ี�บตู
เครื�องแลว้ หรอืชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องใหเ้พยีงพอ

จัดเตรยีมคูม่อืการใชง้านที�มาพรอ้มกบัคอมพวิเตอรเ์พื�อใชใ้นการอา้งองิขอ้มลู

หยดุการเลน่บนคอมพวิเตอร์

ลดระดบัเสยีงของคอมพวิเตอรแ์ละลําโพงเพื�อหลกีเลี�ยงเสยีงดงัจากลําโพงอยา่งฉับพลนั

ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัคอมพวิเตอรข์องคณุ เปิดอะแดปเตอร ์BLUETOOTH ที�ตดิตั�งในตวัเครื�อง
หากคณุไมท่ราบวธิกีารเปิดอะแดปเตอร ์BLUETOOTH หรอืไมท่ราบวา่คอมพวิเตอรข์องคณุมอีะแดปเตอร ์BLUETOOTH ตดิตั�ง
ในตวัเครื�องหรอืไม ่ใหด้ขูอ้มลูดงักลา่วที�คูม่อืการใชง้านคอมพวิเตอรข์องคณุ

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

เมื�อตั�งคา่ลําโพงของเครื�องคอมพวิเตอรเ์ป็นเปิด:

เปิดลาํโพง

ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) กะพรบิชา้ ๆ เป็นสนํี�าเงนิ

เมื�อเปิดลําโพงครั�งแรกหลงัจากที�ซื�อมา ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะเริ�มกะพรบิอยา่งรวดเร็ว และ
ลําโพงจะเขา้สูโ่หมดการจับคูโ่ดยอตัโนมตัดิว้ยการกดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)/ PAIRING ดําเนนิการตอ่ในขั�นตอน

1
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เมื�อคณุเปิดลําโพง ลําโพงจะพยายามเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่ลา่สดุ หากอปุกรณอ์ยู่
ในระยะใกลแ้ละฟังกช์นั BLUETOOTH เปิดทํางานอยู ่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะทํางานโดยอตัโนมตัแิละไฟแสดง
สถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะสวา่งขึ�น ในกรณีนี� ใหปิ้ดฟังกช์นั BLUETOOTH หรอืปิดการทํางานของอปุกรณ์
BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่อยูใ่นปัจจบุนั

กดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)/ PAIRING จนกวา่คณุจะไดย้นิเสยีงเตอืนและไฟแสดงสถานะการทาํงาน/
(BLUETOOTH) เร ิ�มกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิอยา่งรวดเร็ว

ลําโพงเขา้สูโ่หมดการจับคู่

2

คน้หาลาํโพงบนคอมพวิเตอร์3

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

เลอืก [SRS-XB12] จากหนา้ Bluetooth แลว้คลกิ [Pair]2.

ตรวจสอบวา่ไฟแสดงสถานะการทาํงาน/ (BLUETOOTH) เปลี�ยนจากไฟกะพรบิเป็นไฟสวา่งคงที�

เมื�อลําโพงเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอร ์ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะสวา่งขึ�น

4
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คาํแนะนํา
ขั�นตอนที�อธบิายขา้งตน้เป็นเพยีงแนวทางปฏบิตัเิทา่นั�น สําหรับรายละเอยีด โปรดดทูี�คูม่อืการใชง้านซึ�งใหม้าพรอ้มกบัคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ
โหมดการจับคูข่องลําโพงจะเริ�มทํางานหลงัจากผา่นไปประมาณ 5 นาทแีละไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะกะพรบิชา้ ๆ
อยา่งไรก็ตาม หากไมม่ขีอ้มลูการจับคูบ่นัทกึอยูใ่นลําโพง เชน่ เครื�องอยูใ่นสถานะการตั�งคา่จากโรงงาน โหมดการจับคูจ่ะไมเ่ริ�มทํางาน หากโหมด
การจับคูเ่ร ิ�มทํางานกอ่นที�จะประมวลผลเสร็จสิ�น ใหดํ้าเนนิการซํ�าอกีครั�งตั�งแตข่ั�นตอน

เมื�อจับคูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้ ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งจับคูอ่ปุกรณด์งักลา่วอกี ยกเวน้กรณีตอ่ไปนี�:

ขอ้มลูการจับคูถ่กูลบออกหลงัจากการซอ่มแซม เป็นตน้

ลําโพงจับคูก่บัอปุกรณ ์8 เครื�องแลว้ และจะมกีารจับคูก่บัอปุกรณอ์กีเครื�องหนึ�ง
ลําโพงสามารถจับคูก่บัอปุกรณไ์ดส้งูสดุ 8 เครื�อง หากทําการจับคูอ่ปุกรณใ์หมห่ลงัจากที�ลําโพงจับคูก่บัอปุกรณ ์8 เครื�องแลว้ อปุกรณท์ี�จับคู่
เครื�องแรกสดุจะถกูแทนที�ดว้ยอปุกรณใ์หม่

ขอ้มลูการจับคูก่บัลําโพงถกูลบออกจากอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้

ลําโพงถกูกําหนดคา่เริ�มตน้
ขอ้มลูการจับคูท่ั�งหมดจะถกูลบออก หากคณุกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง ลําโพงอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบั iPhone/iPod touch หรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุได ้ในกรณีนี� ใหล้บขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงบน iPhone/iPod touch หรอืคอมพวิเตอรข์องคณุ จากนั�นจงึทําตามขั�นตอน
การจับคูอ่กีครั�ง

ลําโพงสามารถจับคูก่บัอปุกรณห์ลายเครื�องได ้แตส่ามารถเลน่เพลงจากอปุกรณท์ี�จับคูไ่ดท้ลีะหนึ�งเครื�องเทา่นั�น

รหสัผา่นของลําโพงคอื “0000” หากมกีารตั�งรหสัผา่นอื�นบนอปุกรณ ์BLUETOOTH ซึ�งไมใ่ช ่“0000” การจับคูก่บัลําโพงจะไมส่ามารถดําเนนิการ
ได ้

เมื�อเชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีงเขา้กบัชอ่งเสยีบ AUDIO IN ของลําโพงในขณะที�เชื�อมตอ่ลําโพงและอปุกรณ์ BLUETOOTH ผา่นการเชื�อมตอ่
BLUETOOTH แลว้ เสยีงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH จะไมด่งัออกจากลําโพง (สามารถใชง้านฟังกช์นัแฮนดฟ์รไีด)้ หากตอ้งการฟังเพลงจาก
อปุกรณ ์BLUETOOTH ใหถ้อดสายสญัญาณเสยีงออกจากชอ่งเสยีบ AUDIO IN ของลําโพง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

คลกิไอคอนลาํโพงที�มมุบนขวาของหนา้จอและเลอืก [SRS-XB12] จาก [Output Device]

คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่เพลง ฯลฯ จากคอมพวิเตอรข์องคณุได ้

5
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การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
การสิ�นสดุการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

29



คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การฟงัเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

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

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
ชว่ยใหค้ณุเพลดิเพลนิกบัการเลน่เสยีงคณุภาพสงูผา่นระบบไรส้ายได ้

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

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

เชื�อมตอ่ลาํโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) สวา่งขึ�นเป็นสนํี�าเงนิ เมื�อทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

1

เร ิ�มเลน่บนอปุกรณ ์BLUETOOTH2

ปรบัระดบัเสยีงโดยการกดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) บนลาํโพงหรอืใชอ้ปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อคณุกดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) บนลําโพงหรอืปรับระดบัเสยีงบนอปุกรณ ์BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะการทํางาน/
(BLUETOOTH) จะกะพรบิหนึ�งครั�งหรอื 3 ครั�ง

3
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คาํแนะนํา
คณุสามารถชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องไดห้ากลําโพงเชื�อมตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ผา่นอะแดปเตอร ์AC แบบ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด)
หรอืหากเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ี�บตูเครื�องแลว้ แมว้า่ลําโพงจะกําลงัทํางานอยูก่็ตาม

เมื�อคณุตั�งระดบัเสยีงที�ระดบัสงูสดุหรอืตํ�าสดุบนลําโพง ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะกะพรบิ 3 ครั�ง

หมายเหตุ
หากสภาวะในการสื�อสารไมด่ ีอปุกรณ ์BLUETOOTH อาจตอบสนองตอ่การทํางานของลําโพงไดไ้มถ่กูตอ้ง

เมื�อคณุเชื�อมตอ่อปุกรณเ์สยีงแบบพกพา ฯลฯ เขา้กบัชอ่งเสยีบ AUDIO IN ของลําโพงในขณะที�ฟังเพลงผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ลําโพง
จะเปลี�ยนเป็นโหมด AUDIO IN โดยอตัโนมตั ิในกรณีนี� ระบบจะไมเ่ลน่เพลงของอปุกรณ์ BLUETOOTH (หากการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กําลงั
ทํางานอยู ่คณุสามารถใชง้านฟังกช์นัแฮนดฟ์รไีด)้ หากตอ้งการฟังเพลงจากอปุกรณ์ BLUETOOTH อกีครั�ง ใหถ้อดสายสญัญาณเสยีงออกจาก
ชอ่งเสยีบ AUDIO IN ของลําโพง

เมื�อใชง้านในสถานที�ที�มอีณุหภมูสิงู ระดบัเสยีงอาจลดลงเพื�อเป็นการปกป้องแบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�อง

หากระดบัแบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องตํ�า การสง่สญัญาณเสยีงออกของลําโพงจะลดลง

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

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การสิ�นสดุการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

ในระหวา่งการเลน่ คณุสามารถใชปุ้่ มตา่ง ๆ บนลําโพงเพื�อดําเนนิการตอ่ไปนี�ได ้

หยดุช ั�วคราว
กดปุ่ ม (เลน่)/ (โทรออก) ระหวา่งการเลน่เพื�อหยดุชั�วคราว กดปุ่ มเดมิอกีครั�งเพื�อยกเลกิการหยดุชั�วคราว

ขา้มไปที�จดุเร ิ�มตน้ของแทร็กถดัไป
กดปุ่ ม (เลน่)/ (โทรออก) สองครั�งอยา่งรวดเร็วระหวา่งการเลน่

ขา้มไปที�จดุเร ิ�มตน้ของแทร็กที�กาํลงัเลน่อยู่
กดปุ่ ม (เลน่)/ (โทรออก) 3 ครั�งอยา่งรวดเร็วระหวา่งการเลน่
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การเลอืกคณุภาพการเลน่เสยีง BLUETOOTH (Codec)

โหมด “ลําดบัหลกัของคณุภาพเสยีง” และ “ลําดบัหลกัของการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร” มใีหเ้ลอืกเป็นตวัเลอืกสําหรับคณุภาพการเลน่เสยีง
BLUETOOTH “ลําดบัหลกัของคณุภาพเสยีง” ชว่ยใหค้ณุสามารถตั�งคา่การเลน่ของ SBC และ AAC เพื�อใหค้ณุสนุกกบัคณุภาพเสยีง
ระดบัสงูผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ในขณะที� “ลําดบัหลกัของการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร” ใหก้ารสตรมีเสยีง BLUETOOTH ที�เสถยีร
มากขึ�น “ลําดบัหลกัของคณุภาพเสยีง” คอืคา่เริ�มตน้

โคเดก (Codec) ที�รองรบั
ลําดบัหลกัของคณุภาพเสยีง (คา่เริ�มตน้): โคเดกที�เหมาะสมจะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัจิาก AAC และ SBC

ลําดบัหลกัของการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร: SBC ถกูเลอืก

หมายเหตุ
อาจเกดิเสยีงรบกวนหรอืเสยีงแทรกไดใ้นโหมด “ลําดบัหลกัของคณุภาพเสยีง” ขึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTHและสภาพแวดลอ้ม ในกรณีนี� ให ้
เปลี�ยนลําโพงเป็นโหมด “ลําดบัหลกัของการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร”

ขณะที�ใชฟั้งกช์นัเพิ�มลําโพงหรอืฟังกช์นัแฮนดฟ์ร ีคณุไมส่ามารถเปลี�ยนคณุภาพการเลน่เสยีงได ้

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

เชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC ผา่นอะแดปเตอร ์AC แบบ USB (มจีาํหนา่ยในทอ้งตลาด) หรอืเชื�อมตอ่กบั
คอมพวิเตอรท์ ี�บตูเครื�องแลว้

1

เปิดลาํโพง

ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) กะพรบิอยา่งชา้ ๆ* เป็นสนํี�าเงนิ

2

หากอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เคยเชื�อมตอ่อยูใ่นระยะใกล ้ลําโพงอาจเชื�อมตอ่กบัอปุกรณโ์ดยอตัโนมตั ิจากนั�นไฟแสดงสถานะการทํางาน/
(BLUETOOTH) อาจสวา่งขึ�น

*

กดปุ่ ม + (ระดบัเสยีง) และปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)/ PAIRING คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที

เมื�อการตั�งคา่เปลี�ยนเป็นโหมด “ลําดบัหลกัของการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร” ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะ
กะพรบิ 3 ครั�งเป็นสนํี�าเงนิหลงัจากไฟแสดงสถานะปิด จากนั�นลําโพงจะปิด

เมื�อการตั�งคา่เปลี�ยนเป็นโหมด “ลําดบัหลกัของการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร” ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะ
กะพรบิสองครั�งเป็นสนํี�าเงนิหลงัจากไฟแสดงสถานะปิด จากนั�นลําโพงจะปิด

3
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การสิ�นสดุการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

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

ปิดฟังกช์นั BLUETOOTH บนอปุกรณ ์BLUETOOTH สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์

ปิดอปุกรณ ์BLUETOOTH

ปิดลําโพง

คาํแนะนํา
เมื�อใชฟั้งกช์นัเพิ�มลําโพง หากคณุปิดลําโพงหนึ�งเครื�อง ลําโพงอกีเครื�องจะปิดโดยอตัโนมตั ิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ระหวา่งลําโพงจะถกูตดั
การเชื�อมตอ่

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

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การปิดเครื�อง
ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตัิ

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การฟงัเพลงแบบไรส้ายดว้ยลาํโพง 2 เครื�อง (ฟงักช์นัเพิ�มลาํโพง)

เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพง SRS-XB12 2 เครื�องผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH คณุสามารถเลอืกการสรา้งเสยีงระหวา่งโหมดสเตอรโิอ
(เสยีงสเตอรโิอ) และโหมดคู ่(เสยีงโมโน) เมื�อตอ้งการใชฟั้งกช์นันี� ตอ้งมลํีาโพง SRS-XB12 2 เครื�อง
เลอืกจากวธิกีารเลน่ 2 วธิตีอ่ไปนี�

โหมดคู่
ลําโพงสองเครื�องเลน่เสยีงเดยีวกนั โหมดคูค่อืคา่เริ�มตน้

โหมดสเตอรโิอ
ลําโพงหนึ�งเครื�องเลน่เสยีงที�ชอ่งสญัญาณขวา (ดา้นขวา) ในขณะที�ลําโพงอกีเครื�องเลน่เสยีงที�ชอ่งสญัญาณซา้ย (ดา้นซา้ย) สําหรับการ
เลน่สเตอรโิอระหวา่งลําโพง

ต ั�งลาํโพง 2 เครื�องหา่งกนัภายใน 1 เมตร จากน ั�นเปิดลาํโพงท ั�งสองเครื�อง

กดปุ่ ม (เปิด/ปิดทํางาน)/ PAIRING ที�ลําโพงเครื�องใดเครื�องหนึ�งเพื�อเปิดทํางาน
ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) เริ�มกะพรบิ
หากอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เคยเชื�อมตอ่อยูใ่นระยะใกล ้ลําโพงอาจเชื�อมตอ่กบัอปุกรณโ์ดยอตัโนมตั ิจากนั�นไฟแสดงสถานะ
การทํางาน/ (BLUETOOTH) อาจสวา่งขึ�น ในกรณีนี� ใหปิ้ดฟังกช์นั BLUETOOTH บนอปุกรณ ์BLUETOOTH หรอืปิดอปุกรณ์
BLUETOOTH

1

กดปุ่ ม ADD คา้งไวบ้นลาํโพงท ั�งสองเครื�องจนกระท ั�งไดย้นิเสยีงเตอืน

ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) และไฟแสดงสถานะ L (ซา้ย)/R (ขวา) กะพรบิ

เมื�อเชื�อมตอ่พรอ้มฟังกช์นัเพิ�มลําโพง ไฟแสดงสถานะL (ซา้ย)/R (ขวา) บนลําโพงทั�งสองเครื�องจะตดิสวา่ง และไฟแสดงสถานะ
การทํางาน/ (BLUETOOTH) บนลําโพงเครื�องใดเครื�องหนึ�งจะดบัลง

2
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คาํแนะนํา
เมื�อโทรออกหรอืรับสาย ใหส้ั�งงานลําโพงเครื�องที�ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) ตดิสวา่งเทา่นั�น

หากอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องอื�น เชน่ เมาส ์BLUETOOTH หรอืคยีบ์อรด์ BLUETOOTH เชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH ที�กําลงัเชื�อมตอ่
กบัลําโพง อาจมเีสยีงผดิเพี�ยนหรอืเสยีงรบกวนออกจากการสง่สญัญาณเสยีงของลําโพง ในกรณีนี� ใหย้ตุกิารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ระหวา่ง
อปุกรณ ์BLUETOOTH และอปุกรณ ์BLUETOOTH อื�น

คาํแนะนํา
ตั�งคา่ลําโพงเครื�องที�สองภายใน 1 นาท ีหากคณุไมต่ั�งคา่ภายใน 1 นาท ีการตั�งคา่ของลําโพงเครื�องแรกจะถกูยกเลกิ

ทาํการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ดว้ยอปุกรณ ์BLUETOOTH

จับคูลํ่าโพงที�ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) กะพรบิ กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH สําหรับขั�นตอนการจับคู ่โปรดดู
การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

3

เร ิ�มเลน่บนอปุกรณ ์BLUETOOTH และปรบัระดบัเสยีงเป็นระดบัปานกลาง4

กดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) ที�ลาํโพงเครื�องใดเครื�องหนึ�งเพื�อปรบัระดบัเสยีง

การปรับระดบัเสยีงของลําโพงหนึ�งเครื�องจะสง่ผลที�ลําโพงอกีเครื�องเชน่กนั

5
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หมายเหตุ
หากคณุรเีซต็หรอืกําหนดคา่เริ�มตน้ใหลํ้าโพงเครื�องใดเครื�องหนึ�งใน 2 เครื�องในขณะที�ใชฟั้งกช์นัเพิ�มลําโพง ตอ้งแน่ใจวา่ไดปิ้ดลําโพงอกีเครื�อง
หากคณุไมไ่ดปิ้ดลําโพงอกีเครื�องกอ่นรสีตารท์ฟังกช์นัเพิ�มลําโพง อาจทําใหเ้กดิปัญหาการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH และการสง่เสยีงออก

หากอปุกรณเ์ลน่เสยีงแบบพกพา ฯลฯ เชื�อมตอ่กบัชอ่งเสยีบ AUDIO IN ของลําโพง ลําโพงจะเปลี�ยนเป็นโหมด AUDIO IN โดยอตัโนมตั ิและ
ฟังกช์นัเพิ�มลําโพงจะยตุิ

เมื�อดภูาพยนตรโ์ดยใชฟั้งกช์นัเพิ�มลําโพง อาจมชีว่งหา่งระหวา่งวดิโีอและเสยีง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การสลบัระหวา่งโหมดคูแ่ละโหมดสเตอรโิอ (ฟังกช์นัเพิ�มลําโพง)

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การสลบัระหวา่งโหมดคูแ่ละโหมดสเตอรโิอ (ฟงักช์นัเพิ�มลาํโพง)

การใชลํ้าโพง 2 เครื�อง คณุสามารถสลบัระหวา่งการเลน่แบบโมโน (โหมดคู)่ และการเลน่แบบสเตอรโิอ (โหมดสเตอรโิอ)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

กดปุ่ ม ADD ที�ลาํโพงเครื�องใดเครื�องหนึ�งเพื�อเปลี�ยนการสรา้งเสยีง

ทกุครั�งที�คณุกดปุ่ ม ADD โหมดจะเปลี�ยน
ไฟแสดงสถานะ L (ซา้ย)/R (ขวา) ที�ลําโพงทั�งสองเครื�องแสดงสถานะการสรา้งเสยีง

 โหมดคู:่
ไฟแสดงสถานะ L (ซา้ย)/R (ขวา) ที�ลําโพงทั�งสองเครื�องสวา่งขึ�นเป็นสขีาว

 โหมดสเตอรโิอ (ชอ่ง R/ชอ่ง L):
ไฟแสดงสถานะ R (ขวา) ที�ลําโพงหนึ�งเครื�อง และไฟแสดงสถานะ L (ซา้ย) ที�ลําโพงอกีเครื�องสวา่งขึ�นเป็นสขีาว

 โหมดสเตอรโิอ (ชอ่ง L/ชอ่ง R):
ไฟแสดงสถานะ R (ขวา) ดบั และไฟแสดงสถานะ L (ซา้ย) สวา่งขึ�นเป็นสขีาวที�ลําโพงเครื�องหนึ�ง ที�ลําโพงอกีเครื�อง ไฟแสดง
สถานะ L (ซา้ย) ดบัลง และไฟแสดงสถานะ R (ขวา) สวา่งขึ�นเป็นสขีาว

1
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การฟังเพลงแบบไรส้ายดว้ยลําโพง 2 เครื�อง (ฟังกช์นัเพิ�มลําโพง)

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การยตุฟิงักช์นัเพิ�มลาํโพง

เมื�อตอ้งการยตุฟัิงกช์นัเพิ�มลําโพง โปรดทําตามขั�นตอนดา้นลา่ง

คาํแนะนํา
หากอปุกรณเ์ลน่เสยีงแบบพกพา ฯลฯ เชื�อมตอ่กบัชอ่งเสยีบ AUDIO IN ลําโพงจะเปลี�ยนเป็นโหมด AUDIO IN โดยอตัโนมตั ิและฟังกช์นัเพิ�ม
ลําโพงจะยตุิ

ฟังกช์นัเพิ�มลําโพงจะไมย่ตุแิมว้า่ลําโพงจะปิดก็ตาม เมื�อเปิดลําโพง ลําโพงจะพยายามสรา้งฟังกช์นัเพิ�มลําโพงกบัลําโพงเครื�องอื�นที�เคยเชื�อมตอ่
หากคณุตอ้งการใชฟั้งกช์นัเพิ�มลําโพงอกีครั�ง ใหเ้ปิดลําโพงอกีเครื�องภายใน 1 นาที

หากคณุตอ้งการใชลํ้าโพงที�เคยใชเ้ป็นหนึ�งในลําโพงของฟังกช์นัเพิ�มลําโพง ใหก้ดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)/ PAIRING เพื�อเปิดลําโพง จาก
นั�นกดปุ่ ม ADD คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาทเีพื�อยตุฟัิงกช์นัเพิ�มลําโพง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงแบบไรส้ายดว้ยลําโพง 2 เครื�อง (ฟังกช์นัเพิ�มลําโพง)
การสลบัระหวา่งโหมดคูแ่ละโหมดสเตอรโิอ (ฟังกช์นัเพิ�มลําโพง)

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

กดปุ่ ม ADD คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาทจีนกระท ั�งไดย้นิเสยีงเตอืน1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การฟงัเพลงจากอปุกรณเ์สยีงแบบพกพา ฯลฯ

คณุสามารถใชลํ้าโพงนี�ไดโ้ดยการเชื�อมตอ่อปุกรณเ์สยีงแบบพกพา ฯลฯ เขา้กบัลําโพง ดว้ยสายสญัญาณเสยีง (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด)

เชื�อมตอ่อปุกรณเ์ขา้กบัชอ่งเสยีบ AUDIO IN ดว้ยสายสญัญาณเสยีง (มจีาํหนา่ยในทอ้งตลาด)

สําหรับการเชื�อมตอ่ ใหใ้ชส้ายสญัญาณเสยีงที�มปีลั�กมนิสิเตอรโิอ (ไมม่คีวามตา้นทาน)*1 ที�ปลายทั�งสองดา้น

1

หากคณุใชส้ายสญัญาณเสยีง (ที�มปีลั�กมนิสิเตอรโิอ) ซึ�งมคีวามตา้นทานมาก เสยีงอาจเบาลง ดงันั�นคณุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชส้ายเคเบลิ (ที�มปีลั�กมนิิ
สเตอรโิอ) ชนดิไมม่คีวามตา้นทาน

*1

เปิดลาํโพง

ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) กะพรบิชา้ ๆ เป็นสนํี�าเงนิ*2

2

หากอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เคยเชื�อมตอ่อยูใ่นระยะใกล ้ลําโพงอาจเชื�อมตอ่กบัอปุกรณโ์ดยอตัโนมตั ิจากนั�นไฟแสดงสถานะการทํางาน/
(BLUETOOTH) อาจสวา่งขึ�น

*2

เปิดเครื�องและเร ิ�มเลน่บนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยู่3

ปรบัเสยีงใหอ้ยูท่ ี�ระดบัปานกลางบนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยู่4
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คาํแนะนํา
หากคณุไมไ่ดย้นิเสยีง ใหเ้พิ�มระดบัเสยีงบนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยู่

หากการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ระหวา่งลําโพงและโทรศพัทม์อืถอื (สมารท์โฟน/iPhone) กําลงัทํางานผา่นทางระบบ HFP/HSP คณุสามารถใช ้
ฟังกช์นัแฮนดฟ์รไีดใ้นขณะที�ฟังเพลงจากอปุกรณเ์ลน่เสยีงแบบพกพา ฯลฯ ที�เชื�อมตอ่กบัชอ่งเสยีบ AUDIO IN ของลําโพง

หมายเหตุ
หากคณุเชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีงเขา้กบัชอ่งเสยีบ AUDIO IN และการสง่สญัญาณเสยีงออกจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัชอ่งเสยีบ AUDIO IN ได ้
รับการตั�งคา่ใหทํ้างานเป็นลําดบัแรก คณุจะไมไ่ดย้นิเสยีงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) สวา่งขึ�น
หรอืกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิเพื�อระบสุถานะ BLUETOOTH

เมื�อเชื�อมตอ่อปุกรณเ์สยีงแบบพกพาเขา้กบัชอ่งเสยีบ AUDIO IN และเลน่เพลง คณุจะไมส่ามารถใชปุ้่ มตา่ง ๆ บนลําโพงเพื�อใชง้านเครื�องได ้เชน่
หยดุชั�วคราว ขา้มไปที�จดุเริ�มตน้ของแทร็กถดัไป และขา้มไปที�จดุเริ�มตน้ของแทร็กปัจจบุนั

อยา่ใชช้อ่งเสยีบ AUDIO IN ในบรเิวณที�ตวัเครื�องอาจเปียกนํ�าได ้

ตอ้งแน่ใจวา่ไดปิ้ดฝาปิดอยา่งแน่นสนทิโดยหนัเครื�องหมาย ขึ�น หลงัจากถอดสายสญัญาณเสยีงออกจากชอ่งเสยีบ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตัิ

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

กดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) เพื�อปรบัระดบัเสยีง

เมื�อคณุกดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะกะพรบิหนึ�งครั�ง เมื�อคณุตั�งระดบัเสยีงที�ระดบั
สงูสดุหรอืตํ�าสดุบนลําโพง ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะกะพรบิ 3 ครั�ง

5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การรบัสาย

คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัการโทรแบบแฮนดฟ์รดีว้ยโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH ซึ�งรองรับโปรไฟล ์BLUETOOTH แบบ
HFP (Hands-free Profile) หรอื HSP (Headset Profile) ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

หากโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH ของคณุรองรับทั�ง HFP และ HSP ใหต้ั�งคา่เป็น HFP

การดําเนนิการอาจแตกตา่งกนัขึ�นอยูก่บัโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH แตล่ะเครื�อง โปรดดขูอ้มลูที�คูม่อืการใชง้านที�ใหม้า
พรอ้มกบัโทรศพัทม์อืถอื

เกี�ยวกบัเสยีงเรยีกเขา้
เมื�อมสีายเรยีกเขา้ การเลน่จะหยดุชั�วคราวและเสยีงเรยีกเขา้จะดงัผา่นลําโพง
เสยีงเรยีกเขา้จะแตกตา่งกนัตามลกัษณะตา่ง ๆ ตอ่ไปนี� ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH ของคณุ

การตั�งเสยีงเรยีกเขา้บนลําโพง

การตั�งคา่เสยีงเรยีกเขา้บนโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

การตั�งคา่เสยีงเรยีกเขา้บนโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH เฉพาะการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เทา่นั�น

เชื�อมตอ่ลาํโพงกบัโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) สวา่งขึ�นเป็นสนํี�าเงนิ เมื�อทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

เมื�อใชฟ้งักช์นัเพิ�มลาํโพง
ตอ่เขา้กบัลําโพงเมื�อไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) สวา่งเป็นสนํี�าเงนิ ในขั�นตอนและการทํางานตอ่ไปนี�ใน
ระหวา่งใชก้ารโทรแบบแฮนดฟ์ร ีใหส้ั�งงานลําโพงที�เชื�อมตอ่กบัโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

1

กดปุ่ ม (เลน่)/ (โทรออก) เมื�อรบัสาย

พดูผา่นไมโครโฟนของลําโพง
เมื�อมสีายเรยีกเขา้ การเลน่จะหยดุชั�วคราวและเสยีงเรยีกเขา้จะดงัออกจากลําโพง

2
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คาํแนะนํา
โทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH บางรุน่มกีารตั�งคา่หลกัใหใ้ชช้ดุหฟัูงเมื�อรับสายโทรเขา้ ในกรณีที�มกีารเชื�อมตอ่ HFP หรอื HSP ให ้
เปลี�ยนอปุกรณก์ารโทรเป็นลําโพงโดยใชโ้ทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH ของคณุ

หากผูโ้ทรไมไ่ดย้นิหรอืไดย้นิเสยีงของคณุเบา ๆ ใหพ้ดูผา่นไมโครโฟนของลําโพงโดยตรง

ระดบัเสยีงในการเลน่เพลงและการโทรถกูตั�งคา่แยกจากกนัในลําโพง

หมายเหตุ
เมื�อใชฟั้งกช์นัเพิ�มลําโพง เสยีงของสายโทรศพัทจ์ะถกูสง่ออกจากลําโพงที�ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) สวา่งเป็นสนํี�าเงนิ
เทา่นั�น

การเลน่อาจไมห่ยดุชั�วคราวเมื�อมสีายเรยีกเขา้ ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH แตล่ะเครื�อง

ใชโ้ทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH หา่งจากลําโพงอยา่งนอ้ย 50 ซม. อาจเกดิเสยีงรบกวนไดห้ากโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ
BLUETOOTH อยูใ่กลลํ้าโพงมากเกนิไป

หากคณุเชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีงเขา้กบัชอ่งเสยีบ AUDIO IN ของลําโพงแลว้ คณุจะไมส่ามารถฟังเพลงจากอปุกรณ์ BLUETOOTH ได ้
อยา่งไรก็ตาม เมื�อการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ทํางานอยู ่คณุสามารถใชง้านฟังกช์นัแฮนดฟ์รไีด ้

หากคณุไมไ่ดย้นิเสยีงเรยีกเขา้ผา่นลําโพง ลําโพงอาจไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH ซึ�งม ีHFP หรอื
HSP ตรวจสอบสถานะการเชื�อมตอ่บนโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

ปรบัระดบัเสยีงโดยการกดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) บนลาํโพงหรอืใชโ้ทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

เมื�อคณุกดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) บนลําโพงหรอืปรับระดบัเสยีงบนโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะการทํางาน/
(BLUETOOTH) จะกะพรบิหนึ�งครั�ง
เมื�อคณุตั�งระดบัเสยีงที�ระดบัสงูสดุหรอืตํ�าสดุบนลําโพง ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะกะพรบิ 3 ครั�ง

3

หากตอ้งการวางสาย ใหก้ดปุ่ ม (เลน่)/ (โทรออก)

หากคณุกําลงัฟังเพลงกอ่นที�จะโทรศพัท ์การเลน่จะกลบัมาทํางานอกีครั�งเมื�อสิ�นสดุการโทร หากคณุวางสายโดยใชโ้ทรศพัทม์อื
ถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH การเลน่จะกลบัมาทํางานอกีครั�งเมื�อการโทรสิ�นสดุลง หากคณุกําลงัฟังเพลงอยูก่อ่นที�จะโทรศพัท์

4
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ระบบปฏบิตักิารหรอืแอปพลเิคชนัที�ตดิตั�งไว ้ฟังกช์นัการโทรแบบแฮนดฟ์รบีางรายการอาจไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัรุน่สมา
รท์โฟนของคณุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

การสิ�นสดุการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)
การโทรออก

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การโทรออก

คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัการโทรแบบแฮนดฟ์รดีว้ยโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH ซึ�งรองรับโปรไฟล ์BLUETOOTH แบบ
HFP (Hands-free Profile) หรอื HSP (Headset Profile) ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

หากโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH ของคณุรองรับทั�ง HFP และ HSP ใหต้ั�งคา่เป็น HFP

การดําเนนิการอาจแตกตา่งกนัขึ�นอยูก่บัโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH แตล่ะเครื�อง โปรดดขูอ้มลูที�คูม่อืการใชง้านที�ใหม้า
พรอ้มกบัโทรศพัทม์อืถอื

เชื�อมตอ่ลาํโพงกบัโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) สวา่งขึ�นเป็นสนํี�าเงนิ เมื�อทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

เมื�อใชฟ้งักช์นัเพิ�มลาํโพง
ตอ่เขา้กบัลําโพงเมื�อไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) สวา่งเป็นสนํี�าเงนิ ในขั�นตอนและการทํางานตอ่ไปนี�ใน
ระหวา่งใชก้ารโทรแบบแฮนดฟ์ร ีใหส้ั�งงานลําโพงที�เชื�อมตอ่กบัโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

1

ใชโ้ทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH เพื�อโทรออก

เมื�อคณุโทรออก การเลน่จะหยดุชั�วคราวและเสยีงสญัญาณโทรศพัทจ์ะดงัออกจากลําโพง เมื�อผูรั้บรับสาย ใหค้ณุพดูผา่น
ไมโครโฟนของลําโพง

หากเสยีงสญัญาณโทรศพัทไ์มด่งัผา่นลาํโพง
ลําโพงอาจไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH ซึ�งม ีHFP หรอื HSP ตรวจสอบสถานะการเชื�อมตอ่บน
โทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

เปลี�ยนอปุกรณสํ์าหรับการโทรเป็นลําโพงโดยกดปุ่ ม (เลน่)/ (โทรออก) คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที

2

ปรบัระดบัเสยีงโดยการกดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) บนลาํโพงหรอืใชโ้ทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

เมื�อคณุกดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) บนลําโพงหรอืปรับระดบัเสยีงบนโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะการทํางาน/
(BLUETOOTH) จะกะพรบิหนึ�งครั�ง
เมื�อคณุตั�งระดบัเสยีงที�ระดบัสงูสดุหรอืตํ�าสดุบนลําโพง ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) จะกะพรบิ 3 ครั�ง

3
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คาํแนะนํา
หากผูโ้ทรไมไ่ดย้นิหรอืไดย้นิเสยีงของคณุเบา ๆ ใหพ้ดูผา่นไมโครโฟนของลําโพงโดยตรง

ระดบัเสยีงในการเลน่เพลงและการโทรถกูตั�งคา่แยกจากกนัในลําโพง

หมายเหตุ
เมื�อใชฟั้งกช์นัเพิ�มลําโพง เสยีงของสายโทรศพัทจ์ะถกูสง่ออกจากลําโพงที�ไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) สวา่งเป็นสนํี�าเงนิ
เทา่นั�น

การเลน่อาจไมห่ยดุชั�วคราวเมื�อโทรออก ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH แตล่ะเครื�อง

ใชโ้ทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH หา่งจากลําโพงอยา่งนอ้ย 50 ซม. อาจเกดิเสยีงรบกวนไดห้ากโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ
BLUETOOTH อยูใ่กลลํ้าโพงมากเกนิไป

เมื�อเชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีงเขา้กบัชอ่งเสยีบ AUDIO IN ของลําโพงแลว้ คณุจะไมส่ามารถฟังเพลงจากอปุกรณ์ BLUETOOTH ได ้อยา่งไร
ก็ตาม เมื�อการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ทํางานอยู ่คณุสามารถใชง้านฟังกช์นัแฮนดฟ์รไีด ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

การยตุฟัิงกช์นัเพิ�มลําโพง
การรับสาย

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

หากตอ้งการวางสาย ใหก้ดปุ่ ม (เลน่)/ (โทรออก)

หากคณุกําลงัฟังเพลงกอ่นที�จะโทรศพัท ์การเลน่จะกลบัมาทํางานอกีครั�งเมื�อสิ�นสดุการโทร หากคณุวางสายโดยใชโ้ทรศพัทม์อื
ถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH การเลน่จะกลบัมาทํางานอกีครั�งเมื�อการโทรสิ�นสดุลง หากคณุกําลงัฟังเพลงอยูก่อ่นที�จะโทรศพัท์

4
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ลําโพงไรส้าย
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การใชฟ้งักช์นัส ั�งงานดว้ยเสยีง (แอป Google)

เมื�อใชฟั้งกช์นัแอป Google ที�มาพรอ้มกบัสมารท์โฟน Android คณุจะสามารถพดูใสไ่มโครโฟนของลําโพงเพื�อสั�งงานสมารท์โฟน
Android ได ้
หวัขอ้ตา่ง ๆ ตอ่ไปนี�อธบิายวธิใีชง้านแอป Google

หมายเหตุ
แอป Google ไมส่ามารถเปิดใชง้าน เมื�อคณุพดูวา่ “OK Google” ผา่นไมโครโฟนของลําโพง แมว้า่สมารท์โฟน Android จะเปิดใชง้าน [OK
Google]

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

เลอืกแอป Google สาํหรบั [Assist App] ใน [Assist & Voice input]

ในสมารท์โฟน Android ใหเ้ลอืก [Settings] - [Apps] ไอคอนฟันเฟืองจะปรากฏที�มมุขวาบนของหนา้จอ
เลอืกไอคอนฟันเฟือง [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App] จากนั�นตั�งคา่ [Assist App] เป็นแอป Google
การสั�งงานขา้งตน้คอืตวัอยา่ง สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัสมารท์โฟน Android
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัแอป Google โปรดดคููม่อืการใชง้านหรอืเว็บไซตก์ารสนับสนุนของสมารท์โฟน Android หรอืเว็บไซต์
ของ Google Play

หมายเหตุ
อาจจําเป็นตอ้งใชแ้อปเวอรช์นัลา่สดุ

แอป Google อาจไมเ่ปิดทํางานจากลําโพง ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้มลูจําเพาะของสมารท์โฟน Android

1

เชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัสมารท์โฟน Android ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH2

ขณะที�ลาํโพงเชื�อมตอ่กบัสมารท์โฟน Android ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH และสมารท์โฟน Android อยูใ่นโหมด
สแตนดบ์ายหรอืกาํลงัเลน่เพลง ใหก้ดปุ่ ม (เลน่)/ (โทร) คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาที

เครื�องเปิดใชง้านแอป Google คณุจะไดย้นิเสยีงเริ�มทํางาน

3

ส ั�งคาํขอไปยงัแอป Google ผา่นไมโครโฟนของลาํโพง

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัแอป Google เชน่แอปที�ทํางานรว่มกบัแอป Google โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัสมารท์
โฟน Android
หลงัจากเปิดใชง้านแอป Google หากไมม่คํีาสั�งเมื�อเวลาผา่นไประยะหนึ�ง เสยีงเตอืนจะดงัขึ�นและแอป Google จะปิดทํางาน

4
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ลําโพงไรส้าย
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การใชฟ้งักช์นัส ั�งงานดว้ยเสยีง (Siri)

เมื�อใชฟั้งกช์นั Siri ที�มาพรอ้มกบั iPhone/iPod touch คณุสามารถพดูใสไ่มโครโฟนของลําโพงเพื�อสั�งงาน iPhone/iPod touch ได ้
หวัขอ้ตา่ง ๆ ตอ่ไปนี�อธบิายวธิใีชง้าน Siri

หมายเหตุ
Siri ไมส่ามารถเปิดใชง้าน เมื�อคณุพดู “Hey Siri” ผา่นไมโครโฟนของลําโพง แมว้า่ iPhone/iPod touch จะเปิดใชง้าน [Allow “Hey Siri”]

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

เปิด Siri

ใน iPhone/iPod touch ใหเ้ลอืก [Settings] - [Siri] เพื�อเปิด Siri
การสั�งงานขา้งตน้คอืตวัอยา่ง สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบั iPhone/iPod touch
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั Siri โปรดดคููม่อืการใชง้านหรอืเว็บไซตก์ารสนับสนุนของ iPhone/iPod touch

1

เชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบั iPhone/iPod touch ผา่นการเชื�อมตอ่BLUETOOTH2

ขณะที�ลาํโพงเชื�อมตอ่กบั iPhone/iPod touch ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH และ iPhone/iPod touch อยูใ่นโหมด
สแตนดบ์ายหรอืกาํลงัเลน่เพลง ใหก้ดปุ่ ม (เลน่)/ (โทร) คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาที

เครื�องเปิดใชง้าน Siri คณุจะไดย้นิเสยีงเริ�มทํางาน

3

ส ั�งคาํขอไปยงั Siri ผา่นไมโครโฟนของลาํโพง

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั Siri เชน่ แอปที�ทํางานรว่มกบั Siri โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบั iPhone/iPod touch

4
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ CHG (การชารจ์) (สสีม้)

หมายเหตุ
สามารถชารจ์ลําโพงที�อยูใ่นระหวา่งการใชง้านได ้หากลําโพงเชื�อมตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ผา่นอะแดปเตอร ์AC แบบ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด)
หรอืเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ี�บตูเครื�องแลว้ ในกรณีนี�อาจใชเ้วลาในการชารจ์แบตเตอรี�นานกวา่ขึ�นอยูก่บัสภาพการใชง้าน ดงันั�นจงึขอแนะนําให ้
ปิดลําโพงในขณะที�ชารจ์แบตเตอรี�

เมื�อคณุเปิดลําโพงที�ระดบัเสยีงดงัเป็นเวลานาน แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องอาจลดตํ�าลงแมว้า่ลําโพงจะเชื�อมตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ผา่นอะแดป
เตอร ์AC แบบ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) หรอืเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ี�บตูเครื�องแลว้อยูก่็ตาม ซึ�งสง่ผลใหเ้สยีงเบาลง นี�ไมใ่ชค่วามผดิปกติ
ปิดลําโพงและชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องใหเ้พยีงพอ

ในสภาพแวดลอ้มที�หนาวหรอืรอ้นมาก ระบบจะหยดุการชารจ์เพื�อความปลอดภยั หากการชารจ์ใชเ้วลานาน ก็อาจทําใหก้ารชารจ์ลําโพงหยดุลง
เชน่กนั เพื�อแกไ้ขปัญหานี� ใหถ้อดสายไมโคร USB ออกจากลําโพงและเชื�อมตอ่ใหมอ่กีครั�งภายในอณุหภมูกิารทํางานระหวา่ง 5 °C และ 35 °C

ไฟแสดงสถานะการทาํงาน/ (BLUETOOTH) (สนํี�าเงนิ)

ไฟแสดงสถานะ L (ซา้ย)/R (ขวา) (สขีาว)

ปิด การชารจ์ลําโพงเต็มแลว้

ไฟสวา่ง กําลงัชารจ์ลําโพงอยู่

ไฟกะพรบิอยา่งรวดเร็ว
(3 ครั�งตอ่วนิาท)ี

ตรวจพบความผดิปกตขิองแบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�อง หยดุชารจ์ทนัที

ไฟกะพรบิชา้ ๆ แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องเหลอืนอ้ยและจําเป็นตอ้งชารจ์ไฟ

ไฟกะพรบิ 3 ครั�งและดบั
ลง

หากไฟแสดงสถานะ CHG (การชารจ์) กะพรบิ 3 ครั�งและดบัลงเมื�อคณุเปิดลําโพง หมายความวา่ระดบั
แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องนั�นวา่งเปลา่และจําเป็นตอ้งชารจ์ไฟ

ไฟสวา่ง เชื�อมตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้

ไฟกะพรบิอยา่งรวดเร็ว (3 ครั�ง
ตอ่วนิาท)ี

ลําโพงเขา้สูโ่หมดการจับคู่

ไฟกะพรบิชา้ ๆ ลําโพงอยูใ่นระหวา่งการรอเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

ไฟกะพรบิหนึ�งครั�ง ทกุครั�งที�คณุกดปุ่ ม -/+ (ระดบัเสยีง) ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิหนึ�งครั�ง

ไฟกะพรบิ 3 ครั�ง เมื�อคณุใชง้านปุ่ ม -/+ (ระดบัเสยีง) และระดบัเสยีงถกูตั�งคา่ไวท้ี�ระดบัตํ�าสดุหรอืสงูสดุ ไฟแสดง
สถานะจะกะพรบิ 3 ครั�ง

ไฟกะพรบิ
ลําโพงเขา้สูโ่หมดฟังกช์นัเพิ�มลําโพง
ไฟแสดงสถานะ L (ซา้ย)/R (ขวา) กะพรบิเมื�อการเชื�อมตอ่กบัฟังกช์นัเพิ�มลําโพงลม้เหลว

สวา่งขึ�น มกีารใชฟั้งกช์นัเพิ�มลําโพงในลําโพง
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชิ�นสว่นและการใชง้าน

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

การฟังเพลงแบบไรส้ายดว้ยลําโพง 2 เครื�อง (ฟังกช์นัเพิ�มลําโพง)

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การป้องกนัไวก้อ่น

เกี�ยวกบัความปลอดภยั

โปรดด ูคูม่อือา้งองิ ที�ใหม้าพรอ้มกบัลําโพง

ขอ้มลูสําคญัอยา่งชื�อของรุน่จะปรากฎอยูท่ี�สว่นลา่งดา้นนอกของเครื�อง

เกี�ยวกบัการตดิต ั�ง

หา้มวางเครื�องไวใ้นบรเิวณที�เป็นพื�นที�ลาดเอยีง

หา้มวางเครื�องไวใ้นที�ที�มอีณุหภมูสิงูเชน่แสงแดดสอ่งตรง ใกลแ้หลง่ความรอ้น หรอืใกลอ้ปุกรณแ์สงสวา่ง

หา้มใชง้านหรอืวางเครื�องนี�ไวใ้นรถ

• หา้มใหว้ตัถใุด ๆ ที�มคีวามไวตอ่สนามแมเ่หล็ก (บตัรเงนิสด บตัรเครดติที�มรีหสัแมเ่หล็ก ฯลฯ) อยูใ่กลก้บัเครื�อง

เกี�ยวกบัการทาํความสะอาด

หา้มใชส้ารทําความสะอาด หรอืสารทําละลาย เชน่ แอลกอฮอล ์เบนซนิ ทนิเนอร ์เพื�อทําความสะอาดตูลํ้าโพง

เกี�ยวกบัการใชง้าน

อยา่ใสว่ตัถขุนาดเล็กใด ๆ ลงไปในขั�วตอ่ (USB/AUDIO IN) หรอืรรูะบายอากาศของเครื�อง ลําโพงอาจชอ็ตหรอืทํางานผดิปกติ

อื�น ๆ

ตอ้งมลํีาโพง 2 เครื�องเมื�อใชฟั้งกช์นัเพิ�มลําโพง รองรับเฉพาะโคเดก SBC ในขณะใชฟั้งกช์นัเพิ�มลําโพง

หากคณุมขีอ้สงสยัหรอืปัญหาใด ๆ เกี�ยวกบัลําโพงนี�ซ ึ�งไมไ่ดค้รอบคลมุอยูใ่น คูม่อืชว่ยเหลอื นี� โปรดปรกึษาตวัแทนจําหน่ายSony
ใกลบ้า้นคณุ

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์ไฟ

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี�ลเิธยีมไอออนที�ตดิต ั�งในตวัเครื�อง

ควรชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องใหเ้ต็มทกุ 6 เดอืนเพื�อเป็นการรักษาประสทิธภิาพของแบตเตอรี� แมว้า่คณุจะไมไ่ดใ้ชง้าน
ลําโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม

หากคณุไมไ่ดใ้ชง้านลําโพงเป็นระยะเวลานาน การชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องอาจใชเ้วลานานขึ�น

แบตเตอรี�ชนดิชารจ์ไดซ้ ึ�งตดิตั�งในตวัเครื�องมอีายกุารใชง้าน เมื�อเวลาผา่นไปและจํานวนครั�งที�ใชแ้บตเตอรี�เพิ�มขึ�น ความจไุฟฟ้าของ
แบตเตอรี�ชนดิชารจ์ไดท้ี�ตดิตั�งในตวัเครื�องนี�จะคอ่ย ๆ ลดลง เมื�อระยะเวลาที�สามารถใชแ้บตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องนั�นสั�นลงอยา่ง
มากแมว้า่จะชารจ์จนเต็มแลว้ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย Sony ใกลบ้า้นคณุ

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี�ที�ชารจ์ไดซ้ ึ�งตดิตั�งในตวัเครื�องแตกตา่งกนัไปขึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มการใชง้านและวธิกีารจัดเก็บ

คาํเตอืน

เมื�อลําโพงตรวจพบปัญหาเกี�ยวกบัสาเหตตุา่ง ๆ ตอ่ไปนี�ในขณะที�ชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�อง ไฟแสดงสถานะ CHG (การชารจ์)
(สสีม้) จะกะพรบิอยา่งรวดเร็ว

อณุหภมูแิวดลอ้มสงูกวา่ชว่ง 5 °C – 35 °C

เกดิปัญหากบัแบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�อง

เมื�อชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องตอ่เนื�องกนัเป็นเวลานาน

เมื�อตรวจพบความผดิปกตขิองแบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�อง ใหห้ยดุชารจ์ทนัท ีรอสกัครู ่แลว้จงึชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องอกี
ครั�ง หากยงัคงเกดิปัญหา โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย Sony ใกลบ้า้นคณุ

หมายเหตุ
เวลาในการชารจ์จะแตกตา่งกนัไปขึ�นอยูก่บัสภาพการใชง้านแบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�อง

ชารจ์ลําโพงในชว่งอณุหภมูแิวดลอ้มระหวา่ง 5 °C และ 35 °C

ลําโพงจะอุน่ขึ�นระหวา่งการชารจ์ นี�ไมใ่ชค่วามผดิปกติ

หลกีเลี�ยงการเปลี�ยนแปลงอณุหภมูอิยา่งรวดเร็ว แสงแดดสอ่งโดยตรง หมอก ทราย ฝุ่ น หรอืแรงกระแทกจากเครื�องกลตา่ง ๆ นอกจากนี� อยา่วาง
ลําโพงทิ�งไวใ้นรถที�จอดอยูก่ลางแดด

สามารถชารจ์ลําโพงที�อยูใ่นระหวา่งการใชง้านได ้หากลําโพงเชื�อมตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ผา่นอะแดปเตอร ์AC แบบ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด)
หรอืเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ี�บตูเครื�องแลว้ ในกรณีนี�อาจใชเ้วลาในการชารจ์แบตเตอรี�นานกวา่ขึ�นอยูก่บัสภาพการใชง้าน ดงันั�นจงึขอแนะนําให ้
ปิดลําโพงในขณะที�ชารจ์แบตเตอรี�

ในสภาพแวดลอ้มที�หนาวหรอืรอ้นมาก ระบบจะหยดุการชารจ์เพื�อความปลอดภยั หากการชารจ์ใชเ้วลานาน ก็อาจทําใหก้ารชารจ์ลําโพงหยดุลง
เชน่กนั เพื�อแกไ้ขปัญหานี� ใหถ้อดสายไมโคร USB ออกจากลําโพงและเชื�อมตอ่ใหมอ่กีครั�งภายในอณุหภมูกิารทํางานระหวา่ง 5 °C และ 35 °C
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ที�อณุหภมูสิงู การชารจ์อาจหยดุลงหรอืระดบัเสยีงอาจลดลงเพื�อเป็นการปกป้องแบตเตอรี�

ทา่นควรชารจ์แบตเตอรี�ใหเ้ต็มทกุ 6 เดอืนเพื�อเป็นการรักษาประสทิธภิาพของแบตเตอรี� แมว้า่ทา่นจะไมไ่ดใ้ชง้านเครื�องเป็นระยะเวลานานก็ตาม

รับประกนัการชารจ์จากฮบั USB เฉพาะเมื�อคณุใชฮ้บั USB ที�สามารถจา่ยไฟดว้ยตวัเองซึ�งมโีลโกท้ี�ไดรั้บอนุญาต

อยา่ตอ่ลําโพงเขา้กบัคอมพวิเตอรเ์ป็นเวลานานหากคอมพวิเตอรไ์มไ่ดต้อ่กบัแหลง่จา่ยไฟ AC มฉิะนั�น แบตเตอรี�ของคอมพวิเตอรอ์าจหมดได ้

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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หมายเหตเุกี�ยวกบัคณุสมบตักิารกนันํ�าและการกนัฝุ่ น

ประสทิธภิาพของเครื�องในการกนันํ�าและการกนัฝุ่ น

เครื�องพรอ้มฝาปิดที�ปิดสนทิมขีอ้กําหนดการกนันํ�าของ IPX7*1 ตามที�ระบไุวใ้น “ระดบัการป้องกนัตอ่การแชนํ่�า” ของ IEC60529 และมี
“มาตรฐานการป้องกนันํ�าเเละฝุ่ น (IP Code)”*3 นอกจากนี�ยงัมขีอ้กําหนดเกี�ยวกบัการป้องกนัฝุ่ นของ IP6X*2 ตามที�ระบไุวใ้น “ระดบัการ
ป้องกนัสิ�งแปลกปลอมที�เป็นของแข็ง”*3

ของเหลวที�คณุสมบตัดิา้นประสทิธภิาพการกนันํ�าสามารถรบัได้

 
ประสทิธภิาพการกนันํ�าและการกนัฝุ่ นของเครื�องเป็นไปตามการวดัของเราภายใตส้ภาวะที�อธบิายไวน้ี� ความผดิปกตทิี�เกดิจากการจุม่ลง
ในนํ�าหรอืมฝีุ่ นเขา้ไปในระบบซึ�งเป็นการใชง้านที�ไมถ่กูตอ้งของผูใ้ชง้านไมไ่ดอ้ยูใ่น การประกนั

การป้องกนัการเสื�อมประสทิธภิาพของการกนันํ�าและกนัฝุ่ น

ตรวจสอบรายการตอ่ไปนี�และใชง้านเครื�องใหถ้กูตอ้ง

ควรระมดัระวงัไมใ่หเ้ครื�องตกหลน่ หรอืไดรั้บแรงสั�นสะเทอืนจากเครื�องจักร
การเสยีรปูหรอืความเสยีหายอาจเป็นสาเหตขุองการเสื�อมประสทิธภิาพในการกนันํ�าและการกนัฝุ่ น

เครื�องนี�ไมไ่ดถ้กูออกแบบมาเพื�อป้องกนัแรงดนันํ�า การใชเ้ครื�องในตําแหน่งที�มแีรงดนันํ�าสงู เชน่ ในหอ้งอาบนํ�าฝักบวัอาจทําใหเ้กดิ
ความผดิปกตไิด ้

หา้มเทนํ�ารอ้น หรอืใชเ้ครื�องเป่าผม รวมถงึอปุกรณใ์ด ๆ ในการเป่าลมรอ้นใสต่วัเครื�องโดยตรง นอกจากนี� หา้มใชง้านเครื�องในพื�นที�ที�
มอีณุหภมูสิงู เชน่ ในหอ้งซาวน่า หรอืใกลเ้ตาอบ

ใชง้านฝาปิดดว้ยความระมดัระวงั ฝาปิดเป็นชิ�นสว่นที�มคีวามสําคญัมากสําหรับการรักษาประสทิธภิาพการกนันํ�าและการกนัฝุ่ น ขณะ
ใชเ้ครื�อง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดฝาปิดสนทิดแีลว้ อยา่ลมืปิดฝาปิดโดยใหเ้ครื�องหมาย หงายขึ�นเพื�อไมใ่หว้ตัถแุปลกปลอม
เขา้มาภายใน หากปิดฝาปิดไมส่นทิ ประสทิธภิาพการกนันํ�าและการกนัฝุ่ นอาจลดลงและเป็นสาเหตใุหเ้ครื�องทํางานบกพรอ่ง
เนื�องจากมนํี�าหรอืฝุ่ นเขา้มาในเครื�อง

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

สามารถกนัได ้ นํ�าสะอาด, นํ�าประปา, นํ�าจากสระวา่ยน ้ํ

ไมส่ามารถกนัได ้ ของเหลวที�ไมไ่ดก้ลา่วถงึ(นํ�าสบู,่ นํ�าผงซกัฟอกหรอืนํ�ายาอา บนํ�า, แชมพ,ู นํ�าทะเล, นํ�าพรุอ้น ฯลฯ)

IPX7 เทยีบเทา่: ลําโพงไดรั้บการทดสอบและยงัคงรักษาความสามารถในการทํางานเมื�อจุม่ลงในนํ�าเบา ๆ จนถงึระดบัความลกึ 1 ม. และปลอ่ยทิ�งไว ้30 นาที*1
IP6X เทยีบเทา่: ลําโพงไดรั้บการทดสอบและยงัคงสามารถป้องกนัฝุ่ นตอ่ไดห้ลงัจากใสล่งในอปุกรณท์ดสอบที�มอีนุภาคฝุ่ นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางสงูสดุ 75 μm
เป็นเวลา 8 ชั�วโมง

*2

อปุกรณเ์สรมิที�ใหม้าและขั�วตอ่ของเครื�องนี� (USB/AUDIO IN) ไมส่ามารถกนันํ�าหรอืกนัฝุ่ นได ้*3
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วธิกีารดแูลรกัษาลาํโพง

คณุสามารถใชง้านลําโพงไดส้ะดวกสบายขึ�นและสามารถใชง้านไดน้านขึ�น เมื�อปฏบิตัติามขั�นตอนการดแูลรักษาดา้นลา่งนี�

หากพื�นผวิของลําโพงสกปรกในกรณีตอ่ไปนี� ใหล้า้งลําโพงดว้ยนํ�าสะอาด (นํ�าประปา ฯลฯ) ทนัทเีพื�อขจัดคราบสกปรกออก การ
ปลอ่ยใหส้ิ�งสกปรกตดิอยูบ่นพื�นผวิของเครื�องอาจทําใหลํ้าโพงทํางานผดิปกตไิด ้
ตวัอยา่งเชน่

เมื�อทราย ฯลฯ ตดิอยูบ่นลําโพงหลงัจากนําไปใชง้านขา้งสระวา่ยนํ�า ฯลฯ
เมื�อลําโพงเปื�อนสารแปลกปลอมตา่ง ๆ (ครมีกนัแดด, นํ�ามนัอาบแดด ฯลฯ)

หากลําโพงเปียกนํ�า ขั�นตอนแรกใหเ้ชด็นํ�าออกจากลําโพงใหห้มด จากนั�นจงึเชด็ความชื�นบนลําโพงออกใหห้มดโดยใชผ้า้นุ่มและ
แหง้
โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง เมื�ออยูใ่นพื�นที�เย็น การปลอ่ยใหต้วัเครื�องมคีวามชื�นอาจทําใหลํ้าโพงเย็นจัด หรอืทํางานบกพรอ่งได ้อยา่ลมืเชด็
ความชื�นออกใหห้มดหลงัจากใชง้านลําโพง
คณุภาพเสยีงอาจเปลี�ยนแปลงไปเมื�อนํ�าเขา้สูช่ ิ�นสว่นลําโพง ซึ�งไมใ่ชค่วามผดิปกต ิวางลําโพงบนผา้นุ่มและแหง้ โดยหนัสว่นของ
ลําโพงลงดา้นลา่งเพื�อระบายนํ�าที�สะสมตวัอยูภ่ายในลําโพงออกไป จากนั�นใหว้างลําโพงทิ�งไวใ้หแ้หง้ที�อณุหภมูหิอ้งจนกวา่ความชื�น
จะหมดไป

หมายเหตุ
หากพื�นผวิของลําโพงสกปรก หา้มใชนํ้�ายาทําความสะอาด, ทนิเนอร,์ เบนซนิ, แอลกอฮอล ์ฯลฯ ในการทําความสะอาดลําโพง

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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เกี�ยวกบัเทคโนโลยไีรส้าย BLUETOOTH

เทคโนโลยไีรส้าย BLUETOOTH ทํางานภายในระยะประมาณ 10 ม.

ระยะทางในการสื�อสารสงูสดุ

ระยะทางในการสื�อสารสงูสดุอาจสั�นลงภายใตส้ภาวะตอ่ไปนี�

มสี ิ�งกดีขวางระหวา่งลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เชน่ คน โลหะ หรอืผนัง
ใชง้านอปุกรณ ์LAN ไรส้ายในบรเิวณใกลก้บัลําโพง
ใชไ้มโครเวฟในบรเิวณใกลก้บัลําโพง
ใชอ้ปุกรณท์ี�สรา้งรังสคีลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้าในบรเิวณใกลก้บัลําโพง

มกีารรบกวนจากอปุกรณอ์ื�น ๆ

เนื�องจากอปุกรณ ์BLUETOOTH และ LAN ไรส้าย (IEEE802.11b/g) ใชค้ลื�นความถี�เดยีวกนั จงึอาจเกดิการรบกวนจากคลื�นไมโครเวฟ
และสง่ผลใหค้วามเร็วในการสื�อสารแยล่ง มเีสยีงรบกวน หรอืการเชื�อมตอ่ไมถ่กูตอ้งหากใชลํ้าโพงใกลก้บัอปุกรณ ์LAN ไรส้าย ในกรณี
ดงักลา่ว ใหดํ้าเนนิการดงัตอ่ไปนี�

ใชง้านลําโพงหา่งจากอปุกรณ ์LAN ไรส้ายอยา่งนอ้ย 10 ม.

หากใชง้านลําโพงหา่งจากอปุกรณ ์LAN ไรส้ายภายในระยะ 10 ม. ใหปิ้ดอปุกรณ ์LAN ไรส้าย

มกีารรบกวนอปุกรณอ์ื�น ๆ

คลื�นไมโครเวฟที�ปลอ่ยออกมาจากอปุกรณ ์BLUETOOTH อาจสง่ผลตอ่การทํางานของอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสท์างการแพทย ์ปิด
ลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH อื�น ๆ ในตําแหน่งตอ่ไปนี� เนื�องจากอาจทําใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

ในบรเิวณที�มแีกส๊ไวไฟ ในโรงพยาบาล รถไฟ เครื�องบนิ หรอืสถานบีรกิารนํ�ามนั
ใกลป้ระตอูตัโนมตัหิรอืสญัญาณเตอืนไฟไหม ้

หมายเหตุ
เพื�อใหส้ามารถใชฟั้งกช์นั BLUETOOTH ได ้อปุกรณ ์BLUETOOTH ที�จะเชื�อมตอ่ตอ้งมโีปรไฟลเ์หมอืนกบัโปรไฟลข์องลําโพง แตถ่งึแมว้า่จะมี
โปรไฟลเ์ดยีวกนั ฟังกช์นัของอปุกรณก์็อาจแตกตา่งกนัได ้ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของอปุกรณนั์�น

เนื�องจากลกัษณะเฉพาะของเทคโนโลยไีรส้าย BLUETOOTH ในขณะที�คยุโทรศพัทห์รอืฟังเพลงนั�นเสยีงที�เลน่จากลําโพงจะชา้กวา่เสยีงที�เลน่
จากอปุกรณ ์BLUETOOTH เล็กนอ้ย

ลําโพงรองรับความสามารถในการรักษาความปลอดภยัที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน BLUETOOTH เพื�อการเชื�อมตอ่ที�ปลอดภยัเมื�อใชเ้ทคโนโลยไีร ้
สาย BLUETOOTH แตก่ารรักษาความปลอดภยัอาจไมเ่พยีงพอซึ�งขึ�นอยูก่บัการตั�งคา่ ใชค้วามระมดัระวงัเมื�อสื�อสารโดยใชเ้ทคโนโลยไีรส้าย
BLUETOOTH

เราจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ตอ่การรั�วไหลของขอ้มลูในระหวา่งการสื�อสารดว้ยระบบ BLUETOOTH

จําเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณท์ี�มฟัีงกช์นั BLUETOOTH เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน BLUETOOTH ตามที�ระบโุดย Bluetooth SIG, Inc. และเพื�อ
รับรองวา่เป็นของแท ้แมว้า่อปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่จะสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน BLUETOOTH ที�กลา่วถงึขา้งตน้ แตอ่ปุกรณบ์างอยา่งอาจไมส่ามารถ
เชื�อมตอ่หรอืทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัคณุสมบตัหิรอืขอ้กําหนดของอปุกรณ์

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

อปุกรณท์ี�มวีทิยหุรอืจนูเนอรต์ดิตั�งในตวัเครื�องไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัลําโพงผา่นระบบ BLUETOOTH ได ้เนื�องจากอาจมเีสยีงรบกวนเกดิขึ�นใน
การกระจายเสยีง

วางลําโพงหา่งจากทวี ีวทิย ุหรอืจนูเนอร ์เป็นตน้ เนื�องจากอาจมเีสยีงรบกวนเกดิขึ�นในการกระจายเสยีง
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ลําโพงไรส้าย
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เครื�องหมายการคา้

Android, Google Play และเครื�องหมายรวมถงึโลโกต้า่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Google LLC.
เครื�องหมายคําศพัทห์รอืโลโก ้“BLUETOOTH®” เป็นเครื�องหมายการคา้ซึ�งไดจ้ดทะเบยีนโดย “Bluetooth SIG, Inc.” ซึ�ง “Sony
Corporation” เป็นผูท้ี�อยูภ่ายใตกํ้ากบัดแูล และไดรั้บการอนุญาตใหใ้ชก้ารใชเ้ครื�องหมายหรอืโลโกด้งักลา่ว
iPhone, iPod touch, macOS และ Siri เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Apple Inc. จดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ
Microsoft และ Windows เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีน หรอืเครื�องหมายการคา้ของ Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอื�นๆ
WALKMAN และโลโก ้WALKMAN เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Corporation
Wi-Fi® เป็นเครื�องหมายการคา้ที�จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance®
เครื�องหมายการคา้และชื�อทางการคา้อื�น ๆ เป็นของผูค้รอบครองแตล่ะราย
เครื�องหมาย ™ และ ® จะไมป่รากฏในเอกสารนี�
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ลําโพงไรส้าย
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หมายเหตเุกี�ยวกบัซอฟตแ์วร ์

หมายเหตเุกี�ยวกบัลขิสทิธิ�
ลําโพงประกอบดว้ยซอฟตแ์วรซ์ ึ�ง Sony ใชภ้ายใตข้อ้ตกลงการใชล้ขิสทิธิ�จากเจา้ของลขิสทิธิ� บรษัิทตอ้งชี�แจงถงึรายละเอยีดเกี�ยวกบั
ขอ้ตกลงใหแ้กล่กูคา้ ภายใตข้อ้กําหนดของเจา้ของลขิสทิธิ�ซอฟตแ์วร์
โปรดอา่นรายละเอยีดเกี�ยวกบัใบอนุญาตสทิธกิารใชง้านตามที�อธบิายไวใ้น URL ดา้นลา่ง
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/19/

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
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ฉนัสามารถแกป้ญัหาไดอ้ยา่งไร

หากลําโพงไมทํ่างานตามที�คาดไว ้ลองทําตามขั�นตอนตอ่ไปนี�เพื�อแกไ้ขปัญหา

คน้หาลกัษณะของปัญหาใน คูม่อืชว่ยเหลอื นี�และลองดําเนนิการแกไ้ขใด ๆ ตามรายการที�ระบุ
ชารจ์ลําโพง 
คณุอาจแกปั้ญหาบางอยา่งไดโ้ดยการชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�อง
กดปุ่ ม RESET ของลําโพง 
ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิที� การใชปุ้่ ม RESET
กําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง 
การดําเนนิการนี�จะคนืคา่การตั�งคา่ตา่ง ๆ เชน่ ระดบัเสยีง ฯลฯ เป็นคา่เริ�มตน้จากโรงงาน และลบขอ้มลูการจับคูท่ั�งหมดออก 
ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิที� การกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง
คน้หาขอ้มลูเกี�ยวกบัปัญหาไดใ้นเว็บไซตก์ารสนับสนุนลกูคา้
เขา้ถงึหนา้หลกัสําหรับการสนับสนุนลกูคา้ตอ่ไปนี�เพื�อดขูอ้มลูสนับสนุนเกี�ยวกบัลําโพงของคณุ:

สําหรับลกูคา้ในอเมรกิา: 
https://www.sony.com/am/support
สําหรับลกูคา้ในยโุรป: 
https://www.sony.eu/support
สําหรับลกูคา้ในจนี: 
https://service.sony.com.cn
สําหรับลกูคา้ในประเทศ/ภมูภิาคอื�น ๆ: 
https://www.sony-asia.com/support

หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมไ่ดผ้ล โปรดปรกึษาตวัแทนจําหน่าย Sony ใกลบ้า้นคณุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชปุ้่ ม RESET
การกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง
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ไมส่ามารถชารจ์ลาํโพงได้

เมื�อใชอ้ะแดปเตอร ์AC แบบ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไมโคร USB เชื�อมตอ่กบัลําโพงและอะแดป
เตอร ์AC แบบ USB แน่นสนทิแลว้ นอกจากนี� ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อะแดปเตอร ์AC แบบ USB เชื�อมตอ่กบัเตา้เสยีบ AC แน่นสนทิ
แลว้

ลําโพงรองรับการทํางานของอะแดปเตอร ์AC แบบ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) ที�มกีระแสไฟขาออก 500 mA หรอืมากกวา่
อยา่งไรก็ตาม เราขอแนะนําใหใ้ชส้ายไมโคร USB ที�ใหม้าพรอ้มอปุกรณห์รอืสายไมโคร USB ที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน USB การ
ชารจ์จากอปุกรณอ์ื�นไมอ่ยูใ่นขอบเขตการรับประกนั

นอกจากนี� คณุสามารถชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องไดโ้ดยการเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ี�บตูเครื�องแลว้ผา่นสายไมโคร USB
อยา่งไรก็ตาม การใชง้านกบัคอมพวิเตอรท์กุเครื�องไมอ่ยูใ่นขอบเขตการรับประกนั การใชง้านกบัเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�ตดิตั�งในบา้น
ไมไ่ดรั้บการคุม้ครองจากการรับประกนัเชน่กนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การชารจ์ลําโพง
เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ
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ลําโพงไรส้าย
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ไมส่ามารถเปิดลาํโพงไดห้รอืลาํโพงปิดทาํงานกะทนัหนั

แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องอาจหมดหรอืเหลอืนอ้ย ชารจ์ลําโพงโดยการเชื�อมตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบไฟ AC ผา่นอะแดปเตอร์
AC แบบ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) หรอืเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ี�บตูเครื�องแลว้

ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตัอิาจทํางาน หลงัจากเวลาผา่นไปประมาณ 15 นาท ีในบางสถานการณลํ์าโพงจะปิดโดยอตัโนมตั ิเชน่ เมื�อ
ระดบัเสยีงของสญัญาณเสยีงขาเขา้ตํ�า เพิ�มระดบัเสยีงของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยูเ่พื�อใชง้าน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การชารจ์ลําโพง
ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตัิ
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ไมม่เีสยีง/เสยีงผดิเพี�ยน/มเีสยีงรบกวนออกจากการสง่สญัญาณเสยีงของลาํโพง/ไมม่เีสยีงจาก
ผูโ้ทร

ตรวจสอบวา่ทั�งลําโพงและอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่เปิดเครื�องแลว้
เพิ�มระดบัเสยีงของลําโพงและอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยู่
ตรวจสอบวา่กําลงัเลน่จากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยู่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดถ้อดสายสญัญาณเสยีงออกจากชอ่งเสยีบ AUDIO IN แลว้ในระหวา่งการเลน่ในโหมด BLUETOOTH
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุเชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีงเขา้กบัชอ่งเสยีบ AUDIO IN แน่นสนทิแลว้ในระหวา่งการเลน่ในโหมด AUDIO
IN
หากลําโพงกําลงัเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น BLUETOOTH ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดม้กีารกําหนดคา่การสง่สญัญาณเสยีงออก
ของเครื�องคอมพวิเตอรสํ์าหรับอปุกรณ ์BLUETOOTH
ตรวจสอบวา่ลําโพงทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้
จับคูลํ่าโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH อกีครั�ง
หากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยูม่ฟัีงกช์นัอคีวอไลเซอร ์ใหต้ั�งคา่ฟังกช์นัดงักลา่วเป็นปิด
วางลําโพงหา่งจากเตาไมโครเวฟ, อปุกรณ ์Wi-Fi® เป็นตน้
วางลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH ในระยะที�ใกลก้นัมากกวา่เดมิ นําสิ�งกดีขวางใด ๆ ระหวา่งลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH
ออก
เมื�อลําโพงเชื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�มวีทิยใุนตวัหรอืจนูเนอรผ์า่นทางการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH อาจมเีสยีงรบกวนเกดิขึ�นในระหวา่ง
การกระจายเสยีง
วางลําโพงหา่งจากทวี ีวทิย ุหรอืจนูเนอร ์เป็นตน้ เนื�องจากอาจมเีสยีงรบกวนเกดิขึ�นในการกระจายเสยีง
เมื�อใชฟั้งกช์นัเพิ�มลําโพง หากอปุกรณ ์BLUETOOTH อื�น ๆ เชน่ เมาส ์BLUETOOTH หรอืคยีบ์อรด์ BLUETOOTH กําลงัเชื�อม
ตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหย้ตุกิารเชื�อมตอ่ระหวา่งอปุกรณ์
เมื�อฟังเพลง ใหเ้ลอืกการเชื�อมตอ่ A2DP BLUETOOTH โดยใชอ้ปุกรณ ์BLUETOOTH
เมื�อรับสาย/โทรออก ใหเ้ลอืกการเชื�อมตอ่ HFP หรอื HSP BLUETOOTH โดยใชอ้ปุกรณ ์BLUETOOTH
เมื�อรับสาย/โทรออก ใหต้รวจสอบวา่การสง่สญัญาณเสยีงออกของอปุกรณ ์BLUETOOTH ถกูกําหนดไวสํ้าหรับลําโพง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
การเลอืกคณุภาพการเลน่เสยีง BLUETOOTH (Codec)
เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ
การรับสาย
การโทรออก
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SRS-XB12

เสยีงเบาลงในระหวา่งการใชง้าน

เสยีงอาจเบาลงในกรณีตอ่ไปนี� นี�ไมใ่ชค่วามผดิปกติ

เมื�อระดบัแบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องเหลอืนอ้ยและไฟแสดงสถานะ CHG (การชารจ์) กะพรบิชา้ ๆ ในขณะที�ลําโพงใชไ้ฟจาก
แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องเทา่นั�น
เมื�อระดบัแบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องลดตํ�าลงเนื�องจากการเปิดลําโพงที�ระดบัเสยีงดงัเป็นเวลานาน แมว้า่ลําโพงจะตอ่กบั
เตา้เสยีบ AC ผา่นอะแดปเตอร ์AC แบบ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) หรอืเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ี�บตูเครื�องแลว้ก็ตาม

หากระดบัเสยีงเบาลงในขณะที�ใชง้าน โปรดทําตามขั�นตอนดา้นลา่ง

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

ปิดลําโพง1.
ชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั�งในตวัเครื�องใหเ้พยีงพอ2.
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

ไมส่ามารถจบัคูล่าํโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ได้

วางลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH ขา้งกนัภายในระยะ 1 ม.

เมื�อตอ้งการใชฟั้งกช์นัเพิ�มลําโพง ใหจั้บคูก่บัลําโพงที�มไีฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) กะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

หากไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) ไมก่ะพรบิเป็นสนํี�าเงนิอยา่งรวดเร็ว ใหก้ดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)/
PAIRING คา้งไว ้จนกวา่คณุจะไดย้นิเสยีงเตอืนและไฟแสดงสถานะการทํางาน/ (BLUETOOTH) เริ�มกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิอยา่ง
รวดเร็ว

เมื�อกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพงแลว้ iPhone/iPod touch อาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัลําโพงได ้ในกรณีนี� ใหล้บขอ้มลูการจับคูใ่น
iPhone/iPod touch ออก จากนั�นจงึจับคูอ่ปุกรณด์งักลา่วใหมอ่กีครั�ง

ตรวจสอบวา่อปุกรณ ์BLUETOOTH เปิดอยูแ่ละเปิดใชง้านฟังกช์นั BLUETOOTH บนอปุกรณแ์ลว้

หากลําโพงไมแ่สดงบนหนา้จออปุกรณ ์BLUETOOTH ใหปิ้ดฟังกช์นั BLUETOOTH บนอปุกรณ ์จากนั�นเปิดฟังกช์นั
BLUETOOTH อกีครั�ง อาจแกไ้ขปัญหาดงักลา่วได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH กบัลาํโพงในฟงักช์นัเพิ�มลาํโพง

หลงัจากเชื�อมตอ่ลําโพง SRS-XB12 2 เครื�อง ใหทํ้าการจับคูร่ะหวา่งอปุกรณ ์BLUETOOTH และลําโพงที�ไฟแสดงสถานะการ
ทํางาน/ (BLUETOOTH) กําลงักะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงแบบไรส้ายดว้ยลําโพง 2 เครื�อง (ฟังกช์นัเพิ�มลําโพง)

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การใชปุ้่ ม RESET

หากลําโพงไมส่ามารถทํางานไดแ้มว้า่จะเปิดเครื�องอยูก่็ตาม ใหเ้ปิดฝาปิดที�ดา้นหลงัและกดปุ่ ม RESET ดว้ยเข็มหรอืวตัถปุลายแหลม
อื�น ๆ ลําโพงจะถกูรเีซต็และปิดเครื�องโดยอตัโนมตัิ

หากคณุไมส่ามารถใชง้านลําโพงไดห้ลงัจากที�รเีซต็แลว้ โปรดปรกึษาตวัแทนจําหน่าย Sony ใกลบ้า้นคณุ

หมายเหตุ
ไมส่ามารถรเีซต็ลําโพงไดใ้นขณะที�ปิดเครื�องอยู่

ขอ้มลูการจับคูจ่ะไมถ่กูลบออกเนื�องจากการกดปุ่ ม RESET ซึ�งแตกตา่งจากการกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง

หลงัจากที�รเีซต็ลําโพงแลว้ ระดบัเสยีงและการตั�งคา่ฟังกช์นัอาจแตกตา่งกนัไป

หลงัจากรเีซต็ลําโพง ตอ้งแน่ใจวา่ไดปิ้ดฝาปิดอยา่งแน่นสนทิโดยหนัเครื�องหมาย ขึ�น

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB12

การกาํหนดคา่เร ิ�มตน้ของลาํโพง

หากลําโพงยงัทํางานผดิปกตแิมจ้ะรเีซต็แลว้ ใหค้นืคา่ลําโพงกลบัเป็นคา่เริ�มตน้จากโรงงานดว้ยการกําหนดคา่เริ�มตน้
เมื�อเปิดลําโพงแลว้ ใหก้ดปุ่ ม – (ระดบัเสยีง) และปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)/ PAIRING คา้งไวพ้รอ้มกนันานกวา่ 5 วนิาทจีนกวา่ลําโพง
จะปิด

ลําโพงถกูกําหนดคา่เริ�มตน้ การตั�งคา่ตา่ง ๆ เชน่ ระดบัเสยีง ฯลฯ จะถกูคนืคา่เป็นการตั�งคา่เริ�มตน้จากโรงงาน และขอ้มลูการจับคูท่ั�งหมด
จะถกูลบออก

หมายเหตุ
ไมส่ามารถกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพงไดใ้นขณะที�ปิดเครื�องอยู่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชปุ้่ ม RESET
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