
คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

ขั �นตอนตอ่ไปนี�อธบิายวธิกีารใชง้านลําโพง เลอืกหวัขอ้ในหนา้ตา่งนําทาง

เริ�มใชง้าน

ชิ�นสว่นและการใชง้าน

แหลง่พลงังาน/การชารจ์

การชารจ์ลําโพง

การเปิด

การปิด

การใชง้านฟังกช์ั�นพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH

ฟังกช์ั�นปิดอตัโนมตั ิ(Auto Standby)

ฟังกช์ั�นไฟสอ่งสวา่ง

การเปิด/ปิดไฟสอ่งสวา่งของลําโพง (ฟังกช์ั�นไฟสอ่งสวา่ง)

การสรา้งการเชื�อมตอ่

BLUETOOTH

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH
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เชื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC ดว้ย one touch (NFC)

การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Windows)

การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Mac)

การฟังเพลง

อปุกรณ ์BLUETOOTH

การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

การเลอืกคณุภาพของการเลน่ผา่นระบบถา่ยทอดเสยีงแบบ BLUETOOTH (โคเดก)

การยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัใชง้าน)

การสลบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่อยูห่ลายตวัในเวลาเดยีวกนั (การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง)

ฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง

การฟังเพลงแบบไรส้ายดว้ยลําโพงสองตวั (ฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง)

การสลบัระหวา่งโหมดคูแ่ละโหมดสเตอรโิอ (ฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง)

การยกเลกิฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง

ฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย

เพลดิเพลนิกบัการเลน่เพลงผา่นเทคโนโลยไีรส้ายโดยใชลํ้าโพงหลายตวั (ฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย)

การยกเลกิฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย

การรับฟังเพลงจากเครื�องเสยีงแบบพกพา ฯลฯ

การเพลดิเพลนิไปกบัการสลบัเอฟเฟกตเ์สยีง

การใชฟั้งกช์ั�น ปารต์ี�บสูเตอร ์(Party Booster function)

สายโทรศพัท์

การรับสายโทรศพัท์

การโทรออก

การใช ้“Sony | Music Center”

การใชง้าน “Sony | Music Center”

การตดิตั �ง “Sony | Music Center”

การใชฟั้งกช์ั�นสั�งงานดว้ยเสยีง

การใชฟั้งกช์ั�นสั�งงานดว้ยเสยีง (แอพ Google)

การใชฟั้งกช์ั�นสั�งงานดว้ยเสยีง (Siri)

ขอ้มลู
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4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่งๆ

การอพัเดทซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวก้อ่นหนา้

หมายเหตเุกี�ยวกบัการใชง้าน

มาตรการป้องกนั

หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์

หมายเหตเุกี�ยวกบัคณุสมบตักิารกนันํ�าและกนัฝุ่ น

วธิดีแูลรักษาลําโพง

เกี�ยวกบัเทคโนโลยไีรส้ายแบบ BLUETOOTH

เครื�องหมายการคา้

การแกไ้ขปัญหา

ฉันจะแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งไร

แหลง่จา่ยไฟ

ไมส่ามารถชารจ์ลําโพงได ้

ไมส่ามารถเปิดลําโพงไดห้รอืลําโพงปิดการทํางานกะทนัหนั

เสยีง

ไมม่เีสยีง/มเีสยีงจากลําโพงเพยีงขา้งเดยีว/ระดบัเสยีงตํ�า/เสยีงเพี�ยน/มเีสยีงดงัหรอืเสยีงรบกวนในสญัญาณเสยีงออกของลําโพง/ไมม่เีสยีงหรอื
เสยีงของผูโ้ทรเบา

ระดบัเสยีงของลําโพงเบาลงขณะใชง้านอยู่

BLUETOOTH

ไมส่ามารถจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ได ้

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH โดยใชก้ารเชื�อมตอ่ดว้ย one touch (NFC) ได ้

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH กบัลําโพงในฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงได ้

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัลําโพงไดใ้นฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย

รเีซต็

การใชปุ้่ ม RESET

การปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

ชิ�นสว่นและการใชง้าน

ปุ่ ม  (เปิด/ปิด) พรอ้มไฟแสดง/ปุ่ ม  PAIRING1.
ปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง)2.
ไฟแสดง  (BLUETOOTH)3.
ปุ่ ม  (เลน่)/ปุ่ ม  (โทร)4.
เครื�องหมาย N5.
ไฟสอ่งสวา่ง6.
ไมโครโฟน7.
ฝาปิด8.
BATT (แบตเตอรี�)/ปุ่ ม  LIGHT  
ไฟสอ่งสวา่งที�ตดิตั �งในตวัลําโพงจะเปิด/ปิดการทํางาน เมื�อทา่นกดปุ่ มนี�คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาที

9.

ปุ่ ม WPC (Party Chain ไรส้าย) พรอ้มไฟแสดง10.
ปุ่ ม ADD (เพิ�มลําโพง) พรอ้มไฟแสดง11.
ปุ่ ม RESET12.
ไฟแสดง CHARGE13.

4



หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่งๆ

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

ชอ่งตอ่ DC IN 5V *14.
ชอ่งตอ่ AUDIO IN15.
สําหรับการชารจ์ลําโพง ใหเ้ชื�อมตอ่อะแด็ปเตอร ์USB เขา้กบัชอ่งตอ่นี�*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การชารจ์ลาํโพง

สามารถใชง้านลําโพงไดโ้ดยการเชื�อมตอ่เขา้กบัเตา้รับ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) หรอืโดยการใชง้านแบตเตอรี�
ในตวั
เมื�อใชง้านลําโพงเป็นครั �งแรก ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดช้ารจ์แบตเตอรี�ในตวันานกวา่ 1 ชั�วโมง กอ่นเปิดเครื�อง
ทา่นสามารถใชง้านลําโพงดว้ยแบตเตอรี�ในตวัไดโ้ดยชารจ์ลําโพงกอ่นใชง้าน

ตรวจสอบความคบืหนา้ของการชารจ์
หากแบตเตอรี�ในตวัไดรั้บการชารจ์จนเต็มแลว้เมื�อทา่นเชื�อมตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้รับ AC ไฟแสดง CHARGE จะตดิสวา่งขึ�นเป็นสสีม้
จากนั�นจะดบัลงหลงัจากผา่นไปประมาณ 1 นาที

การตรวจสอบระดบัแบตเตอรี�ในตวัของแบตเตอรี�ในตวัแบบชารจ์ได้
หลงัจากกดปุ่ ม BATT (แบตเตอรี�)/ปุ่ ม  LIGHT ที�ดา้นในฝาปิดทางดา้นหลงัของลําโพงแลว้ จะมเีสยีงแนะนําตามรายการดา้นลา่งนี�
ดงัออกจากลําโพงเมื�อเปิดลําโพง ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับัปรมิาณประจแุบตเตอรี�ในตวัที�เหลอือยู่
70% หรอืมากกวา่: “Battery fully charged” (แบตเตอรี�ชารจ์เต็มแลว้)
50% หรอืมากกวา่: “Battery about 70%” (แบตเตอรี�ประมาณ 70%)
20% หรอืมากกวา่: “Battery about 50%” (แบตเตอรี�ประมาณ 50%)

เชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัเตา้รบั AC เพื�อชารจ์ลาํโพง

เชื�อมตอ่สายไมโคร USB (ใหม้า) เขา้กบัชอ่งตอ่ DC IN 5V บนลําโพง จากนั�นเชื�อมตอ่ปลายอกีดา้นเขา้กบัอะแด็ปเตอร ์USB (มี
วางจําหน่ายทั�วไป) หลงัจากนั�น เสยีบอะแด็ปเตอร ์USB เขา้กบัเตา้รับ AC
ลําโพงนี�รองรับอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) ที�มกีระแสไฟฟ้าในการเอาทพ์ตุ 500 mA หรอืมากกวา่ อยา่งไรก็ตาม ขอ
แนะนําใหใ้ชอ้ะแด็ปเตอร ์USB ที�มกีระแสไฟฟ้าในการเอาทพ์ตุ 1.5 A หรอืมากกวา่ และใชส้ายไมโคร USB หรอืสายไมโคร USB
ที�เป็นไปตามมาตรฐาน USB การชารจ์จากอปุกรณอ์ื�นไมส่ามารถรับประกนัได ้

ไฟแสดง CHARGE จะสวา่งเป็นสสีม้ขณะชารจ์
ระยะเวลาการชารจ์โดยประมาณจะแตกตา่งกนัตามกําลงัไฟฟ้าเอาทพ์ตุของอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) ที�เชื�อมตอ่อยู่
ระยะเวลาในการชารจ์อาจนานกวา่เวลาที�ระบไุวด้า้นลา่ง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเภทและขอ้มลูจําเพาะของอะแด็ปเตอร ์USBและสาย
ไมโคร USB เวลาที�ระบไุวด้า้นลา่งนี�อาจแตกตา่งกนัไป ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอณุหภมูโิดยรอบ หรอืสภาวะการใชง้าน
เวลาที�ระบไุวต้อ่ไปนี�เป็นขอ้มลูเวลาที�ใชอ้า้งองิเทา่นั�น

เมื�อเชื�อมตอ่เขา้กบัอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) ที�มคีวามสามารถในการเอาทพ์ตุกําลงัไฟฟ้า 1.5 A: 
การชารจ์จนเต็มจะใชเ้วลาประมาณ 4 ชั�วโมง* และไฟแสดง CHARGE จะดบัลง
เมื�อเชื�อมตอ่เขา้กบัอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายเป็นอปุกรณเ์สรมิสําหรับ iPhone) ที�มคีวามสามารถในการเอาทพ์ตุกําลงั
ไฟฟ้า 500 mA จะไมค่รอบคลมุโดยการรับประกนั ดงันั�น จะใชเ้วลานานกวา่ 10 ชั�วโมง* และอาจใชเ้วลานานมากในการชารจ์ 

1

เวลาสําหรับการชารจ์แบตเตอรี�ในตวัที�ไมเ่หลอืประจไุฟจนเต็มเมื�อปิดลําโพง*
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10% หรอืมากกวา่: “Battery about 20%” (แบตเตอรี�ประมาณ 20%)
นอ้ยกวา่ 10%: “Please charge” (กรณุาชารจ์ใหม)่

อายกุารใชง้านแบตเตอรี�ในตวั (ใชก้ารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH)
ประมาณ 12 ชั�วโมง
ระดบัเสยีงของลําโพงจะตั �งคา่อยูท่ี�ระดบั 25
ฟังกช์ั�นไฟสอ่งสวา่งจะตั �งคา่เป็นปิด
โหมดเสยีงจะตั �งคา่อยูท่ี� STANDARD
ประมาณ 3 ชั�วโมง
ระดบัเสยีงของลําโพงจะตั �งคา่อยูท่ี�ระดบัสงูสดุ (50)
ฟังกช์ั�นไฟสอ่งสวา่งจะตั �งคา่เป็นเปิด
โหมดเสยีงจะตั �งคา่อยูท่ี� EXTRA BASS

อายกุารใชง้านแบตเตอรี�ในตวัขา้งตน้วดัโดยการใชแ้หลง่สญัญาณเพลงที�กําหนด
อายกุารใชง้านแบตเตอรี�ในตวัอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามเนื�อหาที�จะเลน่ อณุหภมูโิดยรอบ หรอืสภาวะการใชง้าน

เมื�อแบตเตอรี�ในตวัใกลห้มด

เมื�อเสยีงแนะนําดงัขึ�นวา่ “Please charge” (กรณุาชารจ์ใหม)่ และไฟแสดง CHARGE และไฟแสดง  (เปิด/ปิด) กะพรบิชา้ๆ หมาย
ถงึแบตเตอรี�ในตวัใกลห้มดและจําเป็นตอ้งชารจ์

คาํแนะนํา

นอกจากนี� ทา่นยงัสามารถชารจ์ลําโพงไดโ้ดยการเชื�อมตอ่ลําโพงเขา้กบัคอมพวิเตอรท์ี�เปิดใชง้านอยูผ่า่นสายไมโคร USB อยา่งไรก็ตาม ไม่
สามารถรับประกนัการทํางานกบัคอมพวิเตอรท์ั �งหมดได ้การทํางานในคอมพวิเตอรท์ี�ประกอบขึ�นเองไมค่รอบคลมุโดยการรับประกนั

สามารถชารจ์ลําโพงที�ใชง้านอยูไ่ดห้ากลําโพงเชื�อมตอ่อยูก่บัเตา้รับ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) หรอืหากเชื�อมตอ่เขา้กบั
คอมพวิเตอรท์ี�เปิดใชง้านอยู ่ในกรณีนี� อาจใชเ้วลาในการชารจ์แบตเตอรี�ในตวันานกวา่การชารจ์ในขณะที�ลําโพงปิดอยู ่ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะการใช ้
งาน ดงันั�น ขอแนะนําใหปิ้ดลําโพงขณะชารจ์

หมายเหตุ

เมื�อทา่นเปิดลําโพงเสยีงดงั อาจทําใหแ้บตเตอรี�ในตวัใกลห้มดได ้แมว้า่ลําโพงจะเชื�อมตอ่อยูก่บัเตา้รับ AC ก็ตาม หากทา่นตอ้งการใชลํ้าโพงใน
ขณะที�กําลงัชารจ์ ใหท้า่นเบาเสยีงของลําโพงลง หรอืปิดลําโพงและชารจ์แบตเตอรี�ในตวัใหเ้พยีงพอ

เมื�อทา่นเปิดลําโพงเสยีงดงัเป็นเวลานาน อาจทําใหแ้บตเตอรี�ในตวัใกลห้มดได ้แมว้า่ลําโพงจะเชื�อมตอ่อยูก่บัเตา้รับ AC ก็ตาม ทําใหร้ะดบัเสยีง
ของลําโพงเบาลง ซึ�งไมใ่ชค่วามผดิปกตแิตอ่ยา่งใด ปิดลําโพงและชารจ์แบตเตอรี�ในตวัใหเ้พยีงพอ

กําลงัขบัสงูสดุอาจลดลงเมื�อแบตเตอรี�ในตวัใกลห้มด

ในสภาพแวดลอ้มที�เย็นจัดหรอืรอ้นจัด การชารจ์จะหยดุลงเพื�อความปลอดภยั หากการชารจ์ใชเ้วลานาน จะทําใหก้ารชารจ์ลําโพงหยดุลงดว้ย เพื�อ
แกไ้ขปัญหาเหลา่นี� ใหถ้อดสายไมโคร USB ออก จากนั�นใหเ้ชื�อมตอ่เขา้ไปอกีครั �งเมื�ออณุหภมูกิารทํางานอยูท่ี�ระหวา่ง 5 °C ถงึ 35 °C

หา้มชารจ์ในพื�นที�ที�อาจมนํี�ากระเซน็โดนลําโพง

หากทา่นตอ้งการเก็บลําโพงไวเ้ป็นเวลานานโดยไมไ่ดใ้ชง้าน ใหช้ารจ์แบตเตอรี�ในตวัใหเ้พยีงพอทกุๆ 6 เดอืนเพื�อรักษาประสทิธภิาพการทํางาน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การเปิด

หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การเปิด

คาํแนะนํา

เมื�อทา่นเปิดใชง้านลําโพงเป็นครั �งแรกหลงัจากที�ซื�อมา ฟังกช์ั�นไฟสอ่งสวา่งจะเปิดอยู ่สว่นหนา้ของลําโพงจะสวา่งขึ�น

หมายเหตุ

หากไฟแสดง CHARGE และไฟแสดง  (เปิด/ปิด) กะพรบิ 3 ครั�ง และดบัลงเมื�อทา่นเปิดลําโพง หมายถงึแบตเตอรี�ในตวัหมด ในสถานะดงั
กลา่ว ลําโพงจะปิดโดยอตัโนมตั ิชารจ์แบตเตอรี�ในตวั

เมื�อไฟแสดง CHARGE และไฟแสดง  (เปิด/ปิด) กะพรบิชา้ๆ หมายถงึแบตเตอรี�ในตวัใกลห้มดและจําเป็นตอ้งชารจ์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การปิด

การชารจ์ลําโพง

การเปิด/ปิดไฟสอ่งสวา่งของลําโพง (ฟังกช์ั�นไฟสอ่งสวา่ง)

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING

ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาว* และไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะกะพรบิชา้ๆ เป็นสนํี�าเงนิ
เมื�อทา่นเปิดใชง้านลําโพงเป็นครั �งแรกหลงัจากที�ซื�อมา หรอืเมื�อไมม่ขีอ้มลูการจับคูจั่ดเก็บอยูใ่นลําโพงเลย ไฟแสดง 
(BLUETOOTH) จะเริ�มกะพรบิอยา่งรวดเร็วเป็นสนํี�าเงนิ

1

สขีองไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะแตกตา่งกนัไป ขึ�นอยูก่บัโหมดเสยีง สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากหวัขอ้ตอ่ไปนี�  
เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่งๆ

*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การปิด

คาํแนะนํา

หากทา่นปิดลําโพงในขณะที�เชื�อมตอ่อยูก่บัเตา้รับ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) หรอืเชื�อมตอ่เขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�เปิด
ใชง้านอยู ่และขณะที�ฟังกช์ั�นพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH เปิดอยู ่ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะสวา่งขึ�นเป็นสสีม้ และลําโพงจะเขา้สูโ่หมดพรอ้มใช ้
งาน BLUETOOTH

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

ฟังกช์ั�นปิดอตัโนมตั ิ(Auto Standby)

การใชง้านฟังกช์ั�นพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING

ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) และไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะดบัลง

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การใชง้านฟงักช์ ั�นพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH

เมื�อฟังกช์ั�นพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH เปิดทํางาน ลําโพงจะเปิดทํางานโดยอตัโนมตัจิากการใชง้านอปุกรณ ์BLUETOOTH และเริ�ม
การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
กอ่นการใชง้านลําโพง พงึระลกึดงัตอ่ไปนี� 

ฟังกช์ั�นพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH จะสามารถใชง้านไดเ้มื�อเชื�อมตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้รับ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์USB (มวีาง
จําหน่ายทั�วไป) หรอืเชื�อมตอ่เขา้กบัเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�เปิดใชง้านอยูเ่ทา่นั�น เมื�อลําโพงไดรั้บพลงังานจากแบตเตอรี�ในตวัเพยีง
อยา่งเดยีว ฟังกช์ั�นพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH จะไมส่ามารถใชง้านได ้
จับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ไวล้ว่งหนา้ หากไมม่ขีอ้มลูการจับคูจั่ดเก็บไวใ้นลําโพง เชน่ในกรณีที�ใชง้านลําโพงครั�งแรก
หลงัจากที�ซื�อมา ลําโพงจะไมเ่ขา้สูโ่หมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH

เชื�อมตอ่ลาํโพงกบัเตา้รบั AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจาํหนา่ยท ั�วไป) หรอืเชื�อมตอ่เขา้กบัคอมพวิเตอรท์ ี�เปิดใช้
งานอยู่

1

เปิดลาํโพง

ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาว*

2

สขีองไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะแตกตา่งกนัไป ขึ�นอยูก่บัโหมดเสยีง สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากหวัขอ้ตอ่ไปนี�  
เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่งๆ

*

แตะ [Music Center] บนสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่น เพื�อเปิดใชแ้อพพลเิคชนั

Music Center

3

แตะ [SRS-XB21]4
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เพื�อปิดฟงักช์ ั�นพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH
ดําเนนิการตามขั �นตอนที�  ถงึ  อกีครั �งเพื�อปิดฟังกช์ั�นพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH

คาํแนะนํา

เพื�อเปิดใชง้านฟังกช์ั�นพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH แลว้ ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะสวา่งขึ�นเป็นสสีม้ในขณะที�ลําโพงปิดอยู่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การชารจ์ลําโพง

การเปิด

เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่งๆ

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

แตะ [Settings]5

แตะ [Power Option]6

แตะ [Bluetooth Standby]7

แตะ [ON] เพื�อต ั�งคา่โหมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH เป็นเปิด8
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

ฟงักช์ ั�นปิดอตัโนมตั ิ(Auto Standby)

หากลําโพงอยูใ่นสถานะดงัตอ่ไปนี�เป็นเวลาประมาณ 15 นาท ีลําโพงจะปิดโดยอตัโนมตัิ
ขณะที�ซื�อมา ฟังกช์ั�นปิดอตัโนมตั ิ(Auto Standby) จะถกูตั �งคา่เป็นเปิดไว ้

เมื�อลาํโพงอยูใ่นโหมด BLUETOOTH
ไมม่กีารใชง้านลําโพง
ไมม่กีารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ระหวา่งลําโพงและโทรศพัทม์อืถอื (สมารท์โฟน/iPhone) ผา่น HFP/HSP  
HFP และ HSP เป็นประเภทของรปูแบบ BLUETOOTH  
HSP (รปูแบบใชง้านชดุหฟัูง): ยนิยอมใหส้นทนา/ใชง้านโทรศพัทม์อืถอื 
HFP (รปูแบบแฮนดฟ์ร)ี: ยนิยอมใหส้นทนา/ใชง้านโทรศพัทม์อืถอืแบบแฮนดฟ์รี
ไมม่กีารเลน่เพลง (เสยีง) บนอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่เขา้กบัลําโพง

เมื�อลาํโพงอยูใ่นโหมด AUDIO IN
ไมม่กีารใชง้านลําโพง
ไมม่กีารเลน่เพลง (เสยีง) บนอปุกรณเ์ครื�องเสยีงที�เชื�อมตอ่เขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN หรอืไฟลเ์พลง (เสยีง) ของอปุกรณเ์ครื�องเสยีง
ที�เชื�อมตอ่เขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN เล็กเกนิไป
ไมม่อีปุกรณ ์BLUETOOTH เชื�อมตอ่เขา้กบัลําโพงผา่นทาง HFP/HSP

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถเปิดหรอืปิดฟังกช์ั�นปิดอตัโนมตั ิ(Auto Standby) ไดโ้ดยการใช ้“Sony | Music Center”

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การใชง้าน “Sony | Music Center”

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การเปิด/ปิดไฟสอ่งสวา่งของลาํโพง (ฟงักช์ ั�นไฟสอ่งสวา่ง)

ลําโพงจะสอ่งแสงตามเพลงเพื�อสรา้งบรรยากาศใหม้ชีวีติชวีามากขึ�น ลําโพงที�ทา่นซื�อมา ไดต้ั �งคา่ฟังกช์ั�นไฟสอ่งสวา่งเป็นเปิดไวแ้ลว้

การปิด (ปิดไฟสอ่งสวา่ง)/เปิด (เปิดไฟสอ่งสวา่ง) ฟงักช์ ั�นไฟสอ่งสวา่ง
กดปุ่ ม BATT (แบตเตอรี�) /ปุ่ ม  LIGHT ที�ดา้นในฝาปิดทางดา้นหลงัของลําโพงคา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาท ีจนกวา่ฟังกช์ั�นไฟสอ่งสวา่ง
จะดบัลง/ตดิสวา่ง

เมื�อกดปุ่ มนี�คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาทอีกีครั �ง จะเป็นการเปิด/ปิดฟังกช์ั�นไฟสอ่งสวา่งอกีครั �ง

คาํแนะนํา

เมื�อใชฟั้งกช์ั�น “ไฟสอ่งสวา่ง” บน “Sony | Music Center” ทา่นจะสามารถเปิด/ปิดฟังกช์ั�นไฟสอ่งสวา่ง หรอืเลอืกโหมดการสอ่งสวา่งไดห้ลาก
หลาย

RAVE: สําหรับเพลงเตน้รําที�ตอ้งมกีารใชไ้ฟกะพรบิเยอะๆ 
ลําโพงที�ทา่นซื�อมา ไดต้ั �งคา่ RAVE ไว ้
CHILL: สําหรับเพลงแบบผอ่นคลาย
STROBE: การใชไ้ฟกะพรบิ

เปิดลาํโพง

ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาว*

สว่นหนา้ของลําโพงจะสวา่งขึ�น

1

สขีองไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะแตกตา่งกนัไป ขึ�นอยูก่บัโหมดเสยีง สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากหวัขอ้ตอ่ไปนี�  
เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่งๆ

*
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ฯลฯ

หมายเหตุ

เมื�อแสงจา้ ใหเ้ปิดรับแสงใหห้อ้งสวา่งขึ�นหรอืปิดไฟสอ่งสวา่ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การใชง้าน “Sony | Music Center”

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การจบัคูแ่ละการเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อจับคูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ® ตั �งแต ่2 เครื�องขึ�นไป ใหทํ้าตามขั �นตอนการจับคูก่บัอปุกรณแ์ตล่ะเครื�องดงันี�
กอ่นใชง้านลําโพง ตอ้งปฏบิตัดิงันี�: 

วางอปุกรณ ์BLUETOOTH ไวใ้นระยะ 1 เมตร จากลําโพง
เชื�อมตอ่ลําโพงกบัเตา้รับ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) หรอืเชื�อมตอ่เขา้กบัคอมพวิเตอรท์ี�เปิดใชง้านอยู ่หรอื
ชารจ์แบตเตอรี�ในตวัใหเ้พยีงพอ
หยดุการเลน่บนอปุกรณ ์BLUETOOTH
ลดระดบัเสยีงของอปุกรณ ์BLUETOOTH และลําโพง เพื�อป้องกนัเสยีงที�ดงัมากออกจากลําโพงอยา่งกะทนัหนั ระดบัเสยีงของ
อปุกรณอ์าจถกูปรับใหส้อดคลอ้งกบัลําโพง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH
เตรยีมคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เพื�อใชอ้า้งองิ

เปิดลาํโพง

ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาว*1

ไฟแสดง  (BLUETOOTH) เริ�มกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

เมื�อทา่นเปิดลําโพงเป็นครั �งแรกหลงัจากที�ซื�อมา ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะเริ�มกะพรบิอยา่งรวดเร็ว และลําโพงจะเขา้
สูโ่หมดจับคูโ่ดยอตัโนมตัเิมื�อกดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING ใหดํ้าเนนิการตามขั �นตอนที� 
เมื�อทา่นเปิดลําโพง ลําโพงจะพยายามทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่ไปครั�งลา่สดุ
หากอปุกรณด์งักลา่วอยูใ่นระยะการเชื�อมตอ่ และฟังกช์ั�น BLUETOOTH ของอปุกรณนั์�นเปิดอยู ่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
จะเสร็จสมบรูณโ์ดยอตัโนมตั ิและไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะตดิสวา่งขึ�นมา ในกรณีนี� ใหปิ้ดฟังกช์ั�น BLUETOOTH
หรอืปิดอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�กําลงัเชื�อมตอ่อยู่

1

สขีองไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะแตกตา่งกนัไป ขึ�นอยูก่บัโหมดเสยีง สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากหวัขอ้ตอ่ไปนี�  
เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่งๆ

*1

กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING คา้งไวจ้นกวา่ทา่นจะไดย้นิเสยีงแนะนํา และไฟแสดง  (BLUETOOTH) เร ิ�ม
กะพรบิอยา่งรวดเร็ว

ลําโพงเขา้สูโ่หมดจับคู่

2
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คาํแนะนํา

เมื�อเปิดใชง้านฟังกช์ั�น BLUETOOTH บนอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่เขา้กบัลําโพงผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH แลว้ อปุกรณ์
BLUETOOTH จะเชื�อมตอ่เขา้กบัลําโพงอกีครั �งเมื�อกดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการใชง้านอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

หมายเหตุ

ลําโพงจะออกจากโหมดจับคูข่องลําโพงหลงัจากผา่นไปประมาณ 5 นาท ีและไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะกะพรบิอยา่งชา้ๆ อยา่งไรก็ตาม
ลําโพงจะไมอ่อกจากโหมดจับคู ่หากไมม่ขีอ้มลูการจับคูจั่ดเก็บไวใ้นลําโพงเชน่เดยีวกบัตอนที�สง่ออกมาจากโรงงาน หากออกจากโหมดจับคูก่อ่น
การดําเนนิการจะสมบรูณ ์ใหทํ้าซํ�าตั �งแตข่ั �นตอนที� 

รหสัผา่นของลําโพงนี�คอื “0000” หากไมไ่ดต้ั �งรหสัผา่นบนอปุกรณ ์BLUETOOTH เป็น “0000” การจับคูก่บัลําโพงจะไมส่ามารถดําเนนิการได ้

หากจับคูอ่ปุกรณ ์BLUETOOTH ไปแลว้หนึ�งครั �ง ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการจับคูใ่นครั �งถดัไป ยกเวน้กรณีตอ่ไปนี�:
ขอ้มลูการจับคูถ่กูลบออกหลงัจากการซอ่มแซม ฯลฯ
จับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณค์รบ 8 เครื�องแลว้ และตอ้งการจะจับคูเ่พิ�มอกีหนึ�งเครื�อง  
ลําโพงเครื�องนี�สามารถจับคูก่บัอปุกรณไ์ดส้งูสดุ 8 เครื�อง หากจับคูอ่ปุกรณเ์ครื�องใหมห่ลงัจากที�จับคูอ่ปุกรณไ์ปแลว้ 8 เครื�อง อปุกรณท์ี�จับคู่
เครื�องแรกจะถกูแทนที�ดว้ยอปุกรณเ์ครื�องใหม่
ขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงถกูลบออกจากอปุกรณ ์BLUETOOTH
ลําโพงเปลี�ยนกลบัไปใชค้า่เริ�มตน้ 
ขอ้มลูการจับคูท่ั �งหมดจะถกูลบ หากทา่นปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง ลําโพงอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบั iPhone/iPod touch ของทา่นหรอื
คอมพวิเตอรไ์ด ้ในกรณีนี� ใหล้บขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงบน iPhone/iPod touch ของทา่นหรอืคอมพวิเตอร ์จากนั�น ใหดํ้าเนนิการตามขั �น
ตอนการจับคูอ่กีครั �ง

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

เมื�อเชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีงเขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพง ในขณะที�ลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH เชื�อมตอ่กนัอยูผ่า่นการเชื�อม
ตอ่ BLUETOOTH เสยีงจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ BLUETOOTH อยูจ่ะไมด่งัออกจากลําโพง (ฟังกช์ั�นแฮนดฟ์รจีะสามารถใชง้านได)้ การรับฟัง
เพลงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหถ้อดสายสญัญาณเสยีงออกจากชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

�

ทาํตามข ั�นตอนการจบัคูบ่นอปุกรณ ์BLUETOOTH เพื�อคน้หาลาํโพง

เมื�อรายการอปุกรณท์ี��คน้พบปรากฏขึ�นบนหนา้จอของอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหเ้ลอืก “SRS-XB21”
หากจําเป็นตอ้งใสร่หสัผา่น*2 บนหนา้จอของอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหใ้ส ่“0000”

3

รหสัผา่นสามารถเรยีกไดห้ลายอยา่ง เชน่ “รหสั”, “รหสั PIN”, “หมายเลข PIN” หรอื “รหสัผา่น”*2

ดาํเนนิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ผา่นทางอปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH สมบรูณแ์ลว้ ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะเปลี�ยนจากกะพรบิเป็นหยดุนิ�ง

หากเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไมไ่ด ้ใหทํ้าซํ�าขั �นตอนที� 

4
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การยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัใชง้าน)

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

เชื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�รองรบัการใชง้าน NFC ดว้ย one touch (NFC)

หากสมัผัสลําโพงดว้ยอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC เชน่ สมารท์โฟน ลําโพงจะเปิดทํางานโดยอตัโนมตั ิจากนั�นจะจับคูแ่ละเชื�อมตอ่
BLUETOOTH

สมารท์โฟนที�รองรบัการใชง้าน
สมารท์โฟนที�รองรับการใชง้าน NFC ที�ม ีAndroid™ 4.1 หรอืรุน่ใหมก่วา่

รุน่ของ WALKMAN ® ที�รองรบัการใชง้าน
รุน่ของ WALKMAN ® * ที�รองรับการใชง้าน NFC

NFC
NFC (การสื�อสารในพื�นที�ระยะใกล)้ เป็นเทคโนโลยดีา้นการสื�อสารแบบไรส้ายระหวา่งอปุกรณต์า่งๆ ในระยะใกล ้เชน่ สมารท์โฟนและ
ฉลาก IC
ดว้ยฟังกช์ั�น NFC การสื�อสารขอ้มลู เชน่ การจับคูผ่า่น BLUETOOTH จะสามารถดําเนนิการไดโ้ดยงา่ย เพยีงสมัผัสอปุกรณท์ี�สามารถ
รองรับการใชง้านกบั NFC เขา้ดว้ยกนั (เชน่ สญัลกัษณเ์ครื�องหมาย N หรอืตําแหน่งที�กําหนดไวข้องแตล่ะอปุกรณ)์
 
ปฏบิตัดิงันี�กอ่นเริ�มตน้

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

คาํแนะนํา

การตดัการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ใหใ้ชส้ว่นที�มเีครื�องหมาย N ของอปุกรณส์มัผัสกบัสว่นที�มเีครื�องหมาย N ของลําโพงอกีครั �ง

� �

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 ของลาํโพงดว้ยสว่นที�มเีครื�องหมาย N ของอปุกรณค์า้งไวจ้นกระท ั�งอปุกรณส์ ั�น (ประมาณ
ไมก่ี�วนิาท)ี

2

ปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพื�อทาํการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ใหส้มบรูณ์

เมื�อทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH สมบรูณแ์ลว้ ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะเปลี�ยนจากกะพรบิเป็นหยดุนิ�ง

3
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หากทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงได ้ใหดํ้าเนนิการดงัตอ่ไปนี�
เลื�อนอปุกรณเ์หนอืสว่นที�มเีครื�องหมาย N ของลําโพงอยา่งชา้ๆ
หากอปุกรณอ์ยูภ่ายในเคส ใหถ้อดเคสออก

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

หมายเหตุ

เมื�อเชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีงเขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพง ในขณะที�ลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH เชื�อมตอ่กนัอยูผ่า่นการเชื�อม
ตอ่ BLUETOOTH เสยีงจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ BLUETOOTH อยูจ่ะไมด่งัออกจากลําโพง (ฟังกช์ั�นแฮนดฟ์รจีะสามารถใชง้านได)้ การรับฟัง
เพลงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหถ้อดสายสญัญาณเสยีงออกจากชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพง

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

เมื�อใชง้านฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงหรอืฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย ใหส้มัผัสลําโพงที�ไฟแสดง  (BLUETOOTH) กะพรบิ อปุกรณไ์มส่ามารถ
ทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัลําโพงที�ไฟแสดง  (BLUETOOTH) ดบัอยูไ่ด ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

19



คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Windows)

การจับคูเ่ป็นขั �นตอนที�ตอ้งลงทะเบยีนขอ้มลูบนอปุกรณ ์BLUETOOTH รว่มกนัเพื�อทําการเชื�อมตอ่แบบไรส้าย
จําเป็นตอ้งทําการจับคูอ่ปุกรณก์บัลําโพงเพื�อสรา้งการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เป็นครั �งแรก ทําขั �นตอนเดมิเพื�อจับคูก่บัอปุกรณอ์ื�น

ระบบปฏบิตักิารที�รองรบั

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1
 
ปฏบิตัดิงันี�กอ่นเริ�มตน้

วางคอมพวิเตอรข์องทา่นไวใ้นระยะ 1 เมตร จากลําโพง
เชื�อมตอ่ลําโพงกบัเตา้รับ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) หรอืเชื�อมตอ่เขา้กบัคอมพวิเตอรท์ี�เปิดใชง้านอยู ่หรอื
ชารจ์แบตเตอรี�ในตวัใหเ้พยีงพอ
เตรยีมคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัคอมพวิเตอรเ์พื�อใชอ้า้งองิ
หยดุการเลน่บนคอมพวิเตอร์
ลดระดบัเสยีงของคอมพวิเตอรแ์ละลําโพงเพื�อป้องกนัเสยีงที�ดงัมากออกจากลําโพงอยา่งกะทนัหนั

เตรยีมการคน้หาลาํโพงบนคอมพวิเตอร์

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

สาํหรบั Windows 8.1
คลกิขวาบน [Start] จากนั�นคลกิ [Control Panel]
เมื�อ [All Control Panel Items] ปรากฏขึ�น 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
คลกิปุ่ ม [Start] จากนั�น [Devices and Printers]

1

20



เปิดลาํโพง

ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาว*1

ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

เมื�อทา่นเปิดลําโพงเป็นครั �งแรกหลงัจากที�ซื�อมา ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะเริ�มกะพรบิอยา่งรวดเร็ว และลําโพงจะเขา้
สูโ่หมดจับคูโ่ดยอตัโนมตัเิมื�อกดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING ใหดํ้าเนนิการตามขั �นตอนที� 
เมื�อทา่นกดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING ลําโพงจะพยายามทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัอปุกรณ์
BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่ไปครั�งลา่สดุ หากอปุกรณด์งักลา่วอยูใ่นระยะการเชื�อมตอ่ และฟังกช์ั�น BLUETOOTH ของอปุกรณ์
นั�นเปิดอยู ่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะเสร็จสมบรูณโ์ดยอตัโนมตั ิและไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะตดิสวา่งขึ�นมา
ในกรณีนี� ใหปิ้ดฟังกช์ั�น BLUETOOTH หรอืปิดอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�กําลงัเชื�อมตอ่อยู่

2

สขีองไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะแตกตา่งกนัไป ขึ�นอยูก่บัโหมดเสยีง สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากหวัขอ้ตอ่ไปนี�  
เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่งๆ

*1

กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING คา้งไวจ้นกวา่ทา่นจะไดย้นิเสยีงแนะนํา และไฟแสดง  (BLUETOOTH) เร ิ�ม
กะพรบิอยา่งรวดเร็วเป็นสนํี �าเงนิ

ลําโพงเขา้สูโ่หมดจับคู่

3

คน้หาลาํโพงบนคอมพวิเตอร์

การเชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

4

เลอืก [Connect] ใน Action Center ที�มมุขวาลา่งของหนา้จอ 1.
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เลอืก [SRS-XB21] 

หาก [SRS-XB21] ไมแ่สดงขึ�นบนหนา้จอ ใหทํ้าตั �งแตข่ั �นตอนที�  อกีครั �ง
หลงัจากการจับคู ่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะเสร็จสมบรูณโ์ดยอตัโนมตั ิและ [Connected music] จะปรากฏขึ�นบนหนา้
จอ ใหดํ้าเนนิการตามขั �นตอนที� 

2.

คลกิ [Add a device] 3.

เลอืก [SRS-XB21] และคลกิ [Next] 4.
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หากเครื�องขอรหสัผา่น*2 ใหป้้อน “0000” 
หาก [SRS-XB21] ไมป่รากฏขึ�น ใหดํ้าเนนิการซํ�าอกีครั �งตั �งแตข่ั �นตอนที� 

รหสัผา่นสามารถเรยีกไดห้ลายอยา่ง เชน่ “รหสั”, “รหสั PIN”, “หมายเลข PIN” หรอื “รหสัผา่น”*2

เมื�อหนา้จอตอ่ไปนี�ปรากฏขึ�นมา ใหค้ลกิ [Close] 
คอมพวิเตอรเ์ริ�มการตดิตั �งไดรเ์วอร์

เครื�องหมาย “ ” จะปรากฏขึ�นที�ดา้นซา้ยลา่งของไอคอน [SRS-XB21] ระหวา่งการตดิตั �ง เมื�อเครื�องหมาย “ ” หายไป
แสดงวา่การตดิตั �งไดรเ์วอรเ์สร็จสมบรูณ ์ใหดํ้าเนนิการตามขั �นตอนที� 

การตดิตั �งอาจใชเ้วลา ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัคอมพวิเตอร ์หากการตดิตั �งไดรเ์วอรใ์ชเ้วลานานเกนิไป ฟังกช์ั�นปิดอตัโนมตั ิ(Auto
Standby) ของลําโพงจะทํางานโดยปิดลําโพงอตัโนมตั ิหากเกดิเหตกุารณน์ี� ใหเ้ปิดลําโพงอกีครั �ง

5.

ลงทะเบยีนลาํโพงเขา้กบัคอมพวิเตอร์

สาํหรบั Windows 10
หลงัจากการจับคู ่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะเสร็จสมบรูณโ์ดยอตัโนมตั ิและ [Connected music] จะปรากฏขึ�นบนหนา้จอ ให ้
ดําเนนิการตามขั �นตอนที� 

สาํหรบั Windows 8.1

5

คลกิขวาบน [SRS-XB21] ใน [Devices] แลว้เลอืก [Sound settings] จากเมนูที�ปรากฏขึ�น 1.
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ยนืยนั [SRS-XB21 Stereo] บนหนา้จอ [Sound] 

หากมเีครื�องหมาย (สเีขยีว) บน [SRS-XB21 Stereo] ใหดํ้าเนนิการขั �นตอนที� 

หากไมม่เีครื�องหมาย (สเีขยีว) บน [SRS-XB21 Stereo] ใหดํ้าเนนิการขั �นตอนถดัไป (ขั �นตอนยอ่ยที� 3)
หาก [SRS-XB21 Stereo] ไมป่รากฏขึ�น ใหค้ลกิขวาบนหนา้จอ [Sound] แลว้เลอืก [Show Disabled Devices] จากเมนู
ที�ปรากฏขึ�น จากนั�น ดําเนนิการขั �นตอนถดัไป (ขั �นตอนยอ่ยที� 3)

2.

คลกิขวาบน [SRS-XB21 Stereo] แลว้เลอืก [Connect] จากเมนูที�ปรากฏขึ�น 3.
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สาํหรบั Windows 7

เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงแลว้ เครื�องหมายจะปรากฏบน [SRS-XB21 Stereo] บนหนา้จอ [Sound] ใหดํ้าเนนิการตามขั �นตอนที� 

หากทา่นไมส่ามารถคลกิ [Connect] สําหรับ [SRS-XB21Stereo] ใหเ้ลอืก [Disable] สําหรับ [Default Device] ที�มี
เครื�องหมาย (สเีขยีว) อยู่

ดบัเบลิคลกิบน [SRS-XB21] ใน [Devices] 1.
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คาํแนะนํา

คลกิ [Listen to Music] 

เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงแลว้ เครื�องหมายจะปรากฏขึ�น

2.

ตรวจสอบวา่ไฟแสดง  (BLUETOOTH) สลบัจากกะพรบิเป็นตดิสวา่ง

เมื�อลําโพงเชื�อมตอ่อยูก่บัคอมพวิเตอร ์ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะตดิสวา่ง ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่เพลง ฯลฯ
จากคอมพวิเตอรข์องทา่น

6

26



ขั �นตอนที�อธบิายไวข้า้งตน้มวีตัถปุระสงคเ์พื�อเป็นเพยีงแนวทางเทา่นั�น สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบั
คอมพวิเตอร์

สามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH กบัลําโพงพรอ้มกนัไดส้งูสดุ 3 เครื�อง เมื�ออปุกรณเ์ครื�องใดเครื�องหนึ�งเริ�มเลน่เพลงในขณะที�อปุกรณอ์กี
เครื�องกําลงัเลน่เพลงอยู ่ลําโพงจะสลบัสญัญาณเสยีงออกและจะเริ�มปลอ่ยสญัญาณเสยีงออกจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ใหม ่(การเชื�อมตอ่อปุกรณ์
หลายเครื�อง)

หมายเหตุ

ลําโพงจะออกจากโหมดจับคูข่องลําโพงหลงัจากผา่นไปประมาณ 5 นาท ีและไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะกะพรบิอยา่งชา้ๆ อยา่งไรก็ตาม
ลําโพงจะไมอ่อกจากโหมดจับคู ่หากไมม่ขีอ้มลูการจับคูจั่ดเก็บไวใ้นลําโพงเชน่เดยีวกบัตอนที�สง่ออกมาจากโรงงาน หากออกจากโหมดจับคูก่อ่น
การดําเนนิการจะสมบรูณ ์ใหทํ้าซํ�าตั �งแตข่ั �นตอนที� 

หากจับคูอ่ปุกรณ ์BLUETOOTH ไปแลว้หนึ�งครั �ง ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการจับคูใ่นครั �งถดัไป ยกเวน้กรณีตอ่ไปนี�:
ขอ้มลูการจับคูถ่กูลบออกหลงัจากการซอ่มแซม ฯลฯ
จับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณค์รบ 8 เครื�องแลว้ และตอ้งการจะจับคูเ่พิ�มอกีหนึ�งเครื�อง  
ลําโพงเครื�องนี�สามารถจับคูก่บัอปุกรณไ์ดส้งูสดุ 8 เครื�อง หากจับคูอ่ปุกรณเ์ครื�องใหมห่ลงัจากที�จับคูอ่ปุกรณไ์ปแลว้ 8 เครื�อง อปุกรณท์ี�จับคู่
เครื�องแรกจะถกูแทนที�ดว้ยอปุกรณเ์ครื�องใหม่
ขอ้มลูการจับคูก่บัลําโพงถกูลบออกจากอปุกรณ ์BLUETOOTH
ตั �งคา่เริ�มตน้ใหลํ้าโพง 
ขอ้มลูการจับคูท่ั �งหมดจะถกูลบออก หากทา่นปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง ลําโพงอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบั iPhone/iPod touch ของทา่น
หรอืคอมพวิเตอรไ์ด ้ในกรณีนี� ใหล้บขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงบน iPhone/iPod touch ของทา่นหรอืคอมพวิเตอร ์จากนั�น ใหดํ้าเนนิการตามขั �น
ตอนการจับคูอ่กีครั �ง

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

รหสัผา่นของลําโพงนี�คอื “0000” หากไมไ่ดต้ั �งรหสัผา่นบนอปุกรณ ์BLUETOOTH เป็น “0000” การจับคูก่บัลําโพงจะไมส่ามารถดําเนนิการได ้

เมื�อเชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีงเขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพง ในขณะที�ลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH เชื�อมตอ่กนัอยูผ่า่นการเชื�อม
ตอ่ BLUETOOTH เสยีงจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ BLUETOOTH อยูจ่ะไมด่งัออกจากลําโพง (ฟังกช์ั�นแฮนดฟ์รจีะสามารถใชง้านได)้ การรับฟัง
เพลงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหถ้อดสายสญัญาณเสยีงออกจากชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
การยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัใชง้าน)

การสลบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่อยูห่ลายตวัในเวลาเดยีวกนั (การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง)

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Mac)

การจับคูเ่ป็นขั �นตอนที�ตอ้งลงทะเบยีนขอ้มลูบนอปุกรณ ์BLUETOOTH รว่มกนัเพื�อทําการเชื�อมตอ่แบบไรส้าย
จําเป็นตอ้งทําการจับคูอ่ปุกรณก์บัลําโพงเพื�อสรา้งการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เป็นครั �งแรก ทําขั �นตอนเดมิเพื�อจับคูก่บัอปุกรณอ์ื�น

ระบบปฏบิตักิารที�รองรบั

macOS High Sierra (เวอรช์ั�น 10.13)
 
ปฏบิตัดิงันี�กอ่นเริ�มตน้

ใหย้นืยนัวา่ไดต้ดิตั �งเทคโนโลยไีรส้ายแบบ BLUETOOTH ลงในคอมพวิเตอรข์องทา่นแลว้
วางคอมพวิเตอรข์องทา่นไวใ้นระยะ 1 เมตร จากลําโพง
เชื�อมตอ่ลําโพงกบัเตา้รับ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) หรอืเชื�อมตอ่เขา้กบัคอมพวิเตอรท์ี�เปิดใชง้านอยู ่หรอื
ชารจ์แบตเตอรี�ในตวัใหเ้พยีงพอ
เตรยีมคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัคอมพวิเตอรเ์พื�อใชอ้า้งองิ
หยดุการเลน่บนคอมพวิเตอร์
ลดระดบัเสยีงของคอมพวิเตอรแ์ละลําโพงเพื�อป้องกนัเสยีงที�ดงัมากออกจากลําโพงอยา่งกะทนัหนั
เปิดอะแด็ปเตอร ์BLUETOOTH ในตวั ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัคอมพวิเตอรข์องทา่น 
หากทา่นไมท่ราบวธิกีารเปิดอะแด็ปเตอร ์BLUETOOTH หรอืหากทา่นไมแ่น่ใจวา่คอมพวิเตอรข์องทา่นมอีะแด็ปเตอร์
BLUETOOTH ในตวัหรอืไม ่ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านของคอมพวิเตอร์
ตั �งคา่ลําโพงของคอมพวิเตอรข์องทา่นเป็นเปิด  
หากลําโพงของคอมพวิเตอรข์องทา่นตั �งคา่เป็น  (ปิดเสยีง) เสยีงจะไมอ่อกจากลําโพง BLUETOOTH

เมื�อตั �งคา่ลําโพงของคอมพวิเตอรข์องทา่นเป็นเปิด:

เปิดลาํโพง

ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาว*1

ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

เมื�อทา่นเปิดลําโพงเป็นครั �งแรกหลงัจากที�ซื�อมา ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะเริ�มกะพรบิอยา่งรวดเร็ว และลําโพงจะเขา้
สูโ่หมดจับคูโ่ดยอตัโนมตัเิมื�อกดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING ใหดํ้าเนนิการตามขั �นตอนที� 
เมื�อทา่นกดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING ลําโพงจะพยายามทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัอปุกรณ์
BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่ไปครั�งลา่สดุ หากอปุกรณด์งักลา่วอยูใ่นระยะการเชื�อมตอ่ และฟังกช์ั�น BLUETOOTH ของอปุกรณ์
นั�นเปิดอยู ่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะเสร็จสมบรูณโ์ดยอตัโนมตั ิและไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะตดิสวา่งขึ�นมา
ในกรณีนี� ใหปิ้ดฟังกช์ั�น BLUETOOTH หรอืปิดอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�กําลงัเชื�อมตอ่อยู่

1

สขีองไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะแตกตา่งกนัไป ขึ�นอยูก่บัโหมดเสยีง สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากหวัขอ้ตอ่ไปนี�  
เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่งๆ

*1
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กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING คา้งไวจ้นกวา่ทา่นจะไดย้นิเสยีงแนะนํา และไฟแสดง  (BLUETOOTH) เร ิ�ม
กะพรบิอยา่งรวดเร็วเป็นสนํี �าเงนิ

ลําโพงเขา้สูโ่หมดจับคู่

2

คน้หาลาํโพงบนคอมพวิเตอร์3

เลอืก [  (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที�มมุขวาลา่งของหนา้จอ1.

เลอืก [SRS-XB21] จากหนา้จอ Bluetooth จากนั�นคลกิ [Pair]2.

ตรวจสอบวา่ไฟแสดง  (BLUETOOTH) สลบัจากกะพรบิเป็นตดิสวา่ง

เมื�อลําโพงเชื�อมตอ่อยูก่บัคอมพวิเตอร ์ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะตดิสวา่ง

4
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คาํแนะนํา

ขั �นตอนที�อธบิายไวข้า้งตน้มวีตัถปุระสงคเ์พื�อเป็นเพยีงแนวทางเทา่นั�น สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบั
คอมพวิเตอร์

สามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH กบัลําโพงพรอ้มกนัไดส้งูสดุ 3 เครื�อง เมื�ออปุกรณเ์ครื�องใดเครื�องหนึ�งเริ�มเลน่เพลงในขณะที�อปุกรณอ์กี
เครื�องกําลงัเลน่เพลงอยู ่ลําโพงจะสลบัสญัญาณเสยีงออกและจะเริ�มปลอ่ยสญัญาณเสยีงออกจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ใหม ่(การเชื�อมตอ่อปุกรณ์
หลายเครื�อง)

หมายเหตุ

ลําโพงจะออกจากโหมดจับคูข่องลําโพงหลงัจากผา่นไปประมาณ 5 นาท ีและไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะกะพรบิอยา่งชา้ๆ อยา่งไรก็ตาม
ลําโพงจะไมอ่อกจากโหมดจับคู ่หากไมม่ขีอ้มลูการจับคูจั่ดเก็บไวใ้นลําโพงเชน่เดยีวกบัตอนที�สง่ออกมาจากโรงงาน หากออกจากโหมดจับคูก่อ่น
การดําเนนิการจะสมบรูณ ์ใหทํ้าซํ�าตั �งแตข่ั �นตอนที� 

หากจับคูอ่ปุกรณ ์BLUETOOTH ไปแลว้หนึ�งครั �ง ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการจับคูใ่นครั �งถดัไป ยกเวน้กรณีตอ่ไปนี�:
ขอ้มลูการจับคูถ่กูลบออกหลงัจากการซอ่มแซม ฯลฯ
จับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณค์รบ 8 เครื�องแลว้ และตอ้งการจะจับคูเ่พิ�มอกีหนึ�งเครื�อง  
ลําโพงเครื�องนี�สามารถจับคูก่บัอปุกรณไ์ดส้งูสดุ 8 เครื�อง หากจับคูอ่ปุกรณเ์ครื�องใหมห่ลงัจากที�จับคูอ่ปุกรณไ์ปแลว้ 8 เครื�อง อปุกรณท์ี�จับคู่
เครื�องแรกจะถกูแทนที�ดว้ยอปุกรณเ์ครื�องใหม่
ขอ้มลูการจับคูก่บัลําโพงถกูลบออกจากอปุกรณ ์BLUETOOTH
ตั �งคา่เริ�มตน้ใหลํ้าโพง 
ขอ้มลูการจับคูท่ั �งหมดจะถกูลบออก หากทา่นปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง ลําโพงอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบั iPhone/iPod touch ของทา่น
หรอืคอมพวิเตอรไ์ด ้ในกรณีนี� ใหล้บขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงบน iPhone/iPod touch ของทา่นหรอืคอมพวิเตอร ์จากนั�น ใหดํ้าเนนิการตามขั �น
ตอนการจับคูอ่กีครั �ง

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

รหสัผา่นของลําโพงนี�คอื “0000” หากไมไ่ดต้ั �งรหสัผา่นบนอปุกรณ ์BLUETOOTH เป็น “0000” การจับคูก่บัลําโพงจะไมส่ามารถดําเนนิการได ้

เมื�อเชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีงเขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพง ในขณะที�ลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH เชื�อมตอ่กนัอยูผ่า่นการเชื�อม
ตอ่ BLUETOOTH เสยีงจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ BLUETOOTH อยูจ่ะไมด่งัออกจากลําโพง (ฟังกช์ั�นแฮนดฟ์รจีะสามารถใชง้านได)้ การรับฟัง
เพลงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหถ้อดสายสญัญาณเสยีงออกจากชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพง

คลกิไอคอนลาํโพงที�ดา้นบนขวาของหนา้จอและเลอืก [SRS-XB21] จาก [Output Device]

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่เพลง ฯลฯ จากคอมพวิเตอรข์องทา่น

5
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
การยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัใชง้าน)

การสลบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่อยูห่ลายตวัในเวลาเดยีวกนั (การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง)

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การฟงัเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการฟังเพลงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH และใชง้านจากลําโพงผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH หาก
สามารถรองรับรปูแบบ BLUETOOTH ตอ่ไปนี�ได ้

A2DP (รปูแบบการกระจายเสยีงข ั�นสงู)
ทา่นจะสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงคณุภาพสงูแบบไรส้ายได ้

AVRCP (รปูแบบการควบคมุสญัญาณภาพและเสยีงระยะไกล)
ทา่นจะสามารถปรับระดบัเสยีงและควบคมุการเลน่, หยดุชั�วคราว หรอืขา้มไปยงัจดุเริ�มตน้ของแทร็คถดัไป/แทร็คปัจจบุนั
 
การทํางานอาจแตกตา่งกนัไปตามอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

หมายเหตุ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระดบัเสยีงของอปุกรณ ์BLUETOOTH และลําโพงตั �งคา่อยูท่ี�ระดบักลางเพื�อป้องกนัเสยีงที�ดงัมากออกจากลําโพงอยา่ง
กะทนัหนั 
การปรับระดบัเสยีงของลําโพงบนอปุกรณ ์BLUETOOTH อาจไมส่ามารถทําไดใ้นขณะที�อปุกรณห์ยดุทํางาน/หยดุเลน่ชั�วคราว ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
อปุกรณ ์BLUETOOTH

เชื�อมตอ่ลาํโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะสวา่งเป็นสนํี�าเงนิเมื�อการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เสร็จสมบรูณ์

1

เร ิ�มตน้การเลน่บนอปุกรณ ์BLUETOOTH2

ปรบัระดบัเสยีงโดยการกดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) บนลาํโพง หรอืใชง้านอปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อทา่นกดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) บนลําโพงหรอืปรับระดบัเสยีงบนอปุกรณ ์BLUETOOTH ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะกะพรบิหนึ�ง
ครั �ง หรอื 3 ครั�ง

3
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คาํแนะนํา

สามารถชารจ์แบตเตอรี�ในตวัไดห้ากเชื�อมตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้รับ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) หรอืหากเชื�อมตอ่เขา้กบั
คอมพวิเตอรท์ี�เปิดใชง้านอยูแ่มใ้นขณะที�กําลงัใชง้านลําโพง

เมื�อทา่นตั �งระดบัเสยีงบนลําโพงไวท้ี�ระดบัสงูสดุ (50) หรอืระดบัตํ�าสดุ ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะกะพรบิ 3 ครั�ง

หมายเหตุ

หากสภาพการสื�อสารไมด่ ีอปุกรณ ์BLUETOOTH อาจตอบสนองตอ่การทํางานของลําโพงไมถ่กูตอ้ง

เมื�อทา่นเชื�อมตอ่เครื�องเสยีงแบบพกพา ฯลฯ เขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพงในขณะที�ฟังเพลงผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH อยู่
ลําโพงจะเปลี�ยนเป็นโหมด AUDIO IN โดยอตัโนมตั ิในกรณีนี� เพลงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH จะไมด่งัออกมา (หากมกีารเชื�อมตอ่
BLUETOOTH ฟังกช์ั�นแฮนดฟ์รจีะสามารถใชง้านได)้ การรับฟังเพลงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH อกีครั �ง ใหถ้อดสายสญัญาณเสยีงออกจากชอ่ง
ตอ่ AUDIO IN ของลําโพง

เมื�อใชง้านในสถานที�ที�มอีณุหภมูสิงู ระดบัเสยีงอาจลดลงเพื�อป้องกนัแบตเตอรี�ในตวั

หากระดบัของแบตเตอรี�ในตวัตํ�า ระดบัเสยีงดงัสงูสดุของลําโพงจะลดลง

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

อาจมเีสยีงรบกวนหรอืเสยีงกระโดดขา้มเกดิขึ�นได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่กบัลําโพง สภาพแวดลอ้มในการสื�อสาร หรอื
สภาพแวดลอ้มในการใชง้าน

ระหวา่งการเลน่ ทา่นสามารถใชปุ้่ มตา่งๆ บนลําโพงในการสั�งงานตอ่ไปนี�ได ้

หยดุช ั�วคราว

กดปุ่ ม  (เลน่)/ ปุ่ ม  (โทร) ระหวา่งการเลน่เพื�อหยดุชั�วคราว กดอกีครั �งเพื�อยกเลกิการหยดุชั�วคราว

ขา้มไปยงัจดุเร ิ�มตน้ของแทร็คถดัไป

กดปุ่ ม  (เลน่) /ปุ่ ม  (โทร) สองครั�งอยา่งรวดเร็วระหวา่งการเลน่

ขา้มไปยงัจดุเร ิ�มตน้ของแทร็คปจัจบุนั

กดปุ่ ม  (เลน่)/ ปุ่ ม  (โทร) 3 ครั�งอยา่งรวดเร็วระหวา่งการเลน่
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัใชง้าน)

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การเลอืกคณุภาพของการเลน่ผา่นระบบถา่ยทอดเสยีงแบบ BLUETOOTH (โคเดก)

โหมด “ลําดบัตามคณุภาพของเสยีง” และ “ลําดบัการเชื�อมตอ่ตามความเสถยีร” เป็นตวัเลอืกที�สามารถใชไ้ดสํ้าหรับการเลอืกคณุภาพการ
เลน่เพลงของระบบถา่ยทอดเสยีงแบบ BLUETOOTH “ลําดบัตามคณุภาพของเสยีง” ชว่ยใหท้า่นสามารถตั �งคา่การเลน่เพลงไดท้ั �งแบบ
SBC, AAC และ LDAC ทา่นจงึสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงคณุภาพสงูผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ได ้ในขณะที� “ลําดบัการ
เชื�อมตอ่ตามความเสถยีร” ชว่ยใหร้ะบบถา่ยทอดเสยีงแบบ BLUETOOTH มคีวามเสถยีรมากขึ�น ตวัเลอืก “ลําดบัการเชื�อมตอ่ตามความ
เสถยีร” เป็นคา่ที�ตั �งจากโรงงาน

โคเดกที�รองรบั

ลําดบัการเชื�อมตอ่ตามความเสถยีร (คา่ที�ตั �งจากโรงงาน): จะเลอืก SBC
ลําดบัตามคณุภาพของเสยีง: โคเดกที�เหมาะสมที�สดุจะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัจิาก AAC, LDAC และ SBC

เชื�อมตอ่ลาํโพงกบัเตา้รบั AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจาํหนา่ยท ั�วไป) หรอืเชื�อมตอ่เขา้กบัคอมพวิเตอรท์ ี�เปิดใช้
งานอยู่

หมายเหตุ

หา้มเปิดลําโพง

1

เปลี�ยนคณุภาพเสยีง

ใชเ้มื�อปุ่ มตา่งๆ ของลาํโพง

 

เมื�อใช ้“Sony | Music Center”

2

ขณะที�กดปุ่ ม + (ระดบัเสยีง) ใหก้ดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING จนกวา่ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะกะพรบิ
เป็นสนํี�าเงนิ 
เมื�อเปลี�ยนการตั �งคา่เป็นโหมด “ลําดบัการเชื�อมตอ่ตามความเสถยีร” ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ 3
ครั�ง เมื�อเปลี�ยนการตั �งคา่เป็นโหมด “ลําดบัตามคณุภาพของเสยีง” ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิสอง
ครั �ง

1.

แตะ [Music Center] บนสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่น เพื�อเปิดใชแ้อพพลเิคชนั

Music Center

1.

แตะ [SRS-XB21]2.
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หมายเหตุ

อาจมเีสยีงรบกวนหรอืเสยีงกระโดดขา้มเกดิขึ�นไดใ้นโหมด [AUTO] (ลําดบัตามคณุภาพของเสยีง) ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการตั �งคา่อปุกรณ์
BLUETOOTH ของคณุและสภาวะแวดลอ้ม ในกรณีนี� ใหเ้ปลี�ยนลําโพงเป็นโหมด [SBC] (ลําดบัการเชื�อมตอ่ตามความเสถยีร)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การใชง้านฟังกช์ั�นพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH
การใชง้าน “Sony | Music Center”

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

แตะ [Settings] – [Other Settings] – [Bluetooth Codec] จากนั�นเลอืกโคเดก  
[AUTO]: ลําดบัตามคณุภาพของเสยีง 
[SBC]: ลําดบัการเชื�อมตอ่ตามความเสถยีร

3.

36



คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัใชง้าน)

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

ปิดฟังกช์ั�น BLUETOOTH บนอปุกรณ ์BLUETOOTH สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์
ปิดอปุกรณ ์BLUETOOTH
ปิดลําโพง
นําอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC มาสมัผัสสว่นที�มเีครื�องหมาย N ของลําโพงอกีครั �ง (หากอปุกรณข์องทา่นมฟัีงกช์ั�น NFC)

เมื�อใชง้านฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงหรอืฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย ใหส้มัผัสอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC บนลําโพงที�ไฟแสดง
 (BLUETOOTH) ตดิสวา่งขึ�น ลําโพงที�ไฟแสดง  (BLUETOOTH) ดบัอยูจ่ะไมส่ามารถยกเลกิการเชื�อมตอ่

BLUETOOTH ได ้

คาํแนะนํา

เมื�อใชง้านฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง หากทา่นปิดลําโพงหนึ�งตวั ลําโพงตวัอื�นจะถกูปิดโดยอตัโนมตัไิปดว้ย การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ระหวา่งอปุกรณ์
ตา่งๆ ถกูตดัการเชื�อมตอ่

เมื�อเสร็จสิ�นการเลน่เพลง การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH อาจยกเลกิโดยอตัโนมตั ิทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การปิด

ฟังกช์ั�นปิดอตัโนมตั ิ(Auto Standby)

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การสลบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่อยูห่ลายตวัในเวลาเดยีวกนั (การเชื�อมตอ่อปุกรณ์
หลายเครื�อง)

สามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH กบัลําโพงพรอ้มกนัไดส้งูสดุ 3 เครื�อง เมื�ออปุกรณเ์ครื�องใดเครื�องหนึ�งเริ�มเลน่เพลงในขณะที�
อปุกรณอ์กีเครื�องกําลงัเลน่เพลงอยู ่ลําโพงจะสลบัสญัญาณเสยีงออกและจะเริ�มปลอ่ยสญัญาณเสยีงออกจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ใหม่

การทํางานอาจแตกตา่งกนัไปตามอปุกรณ ์BLUETOOTH และการเชื�อมตอ่อาจไมส่ามารถทําได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการใชง้านอปุกรณ์
รว่มกนั สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์

การยกเลกิการเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง

กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) /ปุ่ ม  PAIRING เพื�อปิดลําโพง

หมายเหตุ

เมื�อใชง้านฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงหรอืฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย ทา่นจะไมส่ามารถใชก้ารเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�องได ้

ทา่นอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่ BLUETOOTH 3 เครื�องในเวลาเดยีวกนัได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH

การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�องไมร่องรับการทํางานของ HFP (รปูแบบแฮนดฟ์ร)ี และ HSP (รปูแบบใชง้านชดุหฟัูง) ดงันั�น เมื�อใชก้ารเชื�อมตอ่
อปุกรณห์ลายเครื�อง ทา่นจะไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�นแฮนดฟ์รไีด ้

ทา่นไมส่ามารถปิดฟังกช์ั�นการเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�องได ้

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING เพื�อเปิดลาํโพง1

จบัคูล่าํโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เชน่ สมารท์โฟน หรอื iPhone

ทา่นสามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH ไดส้งูสดุ 3 เครื�องในเวลาเดยีวกนัดว้ย A2DP/AVRCP

2
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การฟงัเพลงแบบไรส้ายดว้ยลาํโพงสองตวั (ฟงักช์ ั�นเพิ�มลาํโพง)

การใชง้านฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง ตอ้งใชลํ้าโพง SRS-XB21 2 ตวั เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพง 2 ตวัผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ทา่นจะ
สามารถเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงที�ทรงพลงัมากยิ�งขึ�น
เลอืกวธิกีารเลน่เพลงไดจ้ากสองวธิตีอ่ไปนี�

โหมดคู่

ลําโพงทั �งสองตวัจะเลน่เสยีงเดยีวกนั โหมดคูเ่ป็นการตั �งคา่เริ�มตน้

โหมดสเตอรโิอ

ลําโพงหนึ�งตวัจะเลน่เสยีงบนชอ่งเสยีงดา้นขวา (ดา้นขวา) ขณะที�ลําโพงอื�นจะเลน่เสยีงบนชอ่งเสยีงดา้นซา้ย (ดา้นซา้ย) สําหรับการเลน่
สเตอรโิอระหวา่งลําโพง

ใหว้างลาํโพง 2 ตวัหา่งกนัไมเ่กนิ 1 เมตร จากน ั�นจงึเปิดลาํโพงท ั�งสองตวั

ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะตดิสวา่งขึ�น
หากอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่กอ่นหนา้นี�อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง ลําโพงอาจเชื�อมตอ่เขา้กบัอปุกรณนั์�นโดยอตัโนมตั ิจาก
นั�นไฟแสดง  (BLUETOOTH) อาจตดิสวา่งขึ�น ในกรณีนี� ใหปิ้ดฟังกช์ั�น BLUETOOTH บนอปุกรณ ์BLUETOOTH หรอืปิด
อปุกรณ ์BLUETOOTH

1

กดปุ่ ม ADD (เพิ�มลาํโพง) ที�ดา้นในฝาปิดทางดา้นหลงัของลาํโพงตวัใดตวัหนึ�ง

ทา่นจะไดย้นิเสยีงเตอืน และไฟแสดง  (BLUETOOTH) และไฟแสดง ADD (เพิ�มลําโพง) จะกะพรบิ หลงัจากผา่นไป
ประมาณ 3 ถงึ 5 วนิาท ีเสยีงเตอืนจะดงัขึ�น และไฟแสดง ADD (เพิ�มลําโพง) จะตดิสวา่งโดยไมด่บัลง

2

กดปุ่ ม ADD (เพิ�มลาํโพง) ที�ดา้นในฝาปิดทางดา้นหลงัของลาํโพงตวัอื�น

ไฟแสดง ADD (เพิ�มลําโพง) จะตดิสวา่งขึ�น
เสยีงแนะนํา “Double mode” (โหมดคู)่ จะดงัออกจากลําโพง จากนั�นลําโพงทั �งสองจะเชื�อมตอ่กนัดว้ยฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง

3
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คาํแนะนํา

เมื�อโทรออกหรอืรับสาย ใหใ้ชง้านลําโพงที�ไฟแสดง  (BLUETOOTH) ตดิสวา่งขึ�นเทา่นั�น

หากอปุกรณ ์BLUETOOTH อื�นๆ 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�อใชฟั้งกช์ั�นเพิ�มลําโพง โคเดกจะเปลี�ยนเป็น SBC โดยอตัโนมตัิ

� � �

คาํแนะนํา

หากลําโพงทั �ง 2 ตวั เชื�อมตอ่ BLUETOOTH อยา่งรวดเร็ว ไฟแสดง  (BLUETOOTH) และไฟแสดง ADD (เพิ�มลําโพง) อาจตดิ
สวา่งขึ�นโดยไมก่ะพรบิ

ตั �งคา่ลําโพงตวัที�สองภายใน 1 นาท ีหากทา่นไมต่ั �งคา่ภายใน 1 นาท ีการตั �งคา่ของลําโพงตวัแรกจะถกูยกเลกิ

ใชง้านลาํโพงที�ไฟแสดง  (BLUETOOTH) กาํลงักะพรบิเพื�อดาํเนนิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัอปุกรณ์
BLUETOOTH

เมื�อไฟแสดง  (BLUETOOTH) ของลําโพงหยดุกะพรบิและตดิสวา่งขึ�น แสดงวา่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เสร็จสมบรูณ์

4

เร ิ�มตน้การเลน่เพลงบนอปุกรณ ์BLUETOOTH และปรบัระดบัเสยีงเป็นระดบักลาง5

กดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) บนลาํโพงตวัใดตวัหนึ�งเพื�อปรบัระดบัเสยีง

การปรับระดบัเสยีงของลําโพงตวัหนึ�งจะมผีลตอ่ลําโพงอกีตวัดว้ย

6
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นอกจากนี�ทา่นยงัสามารถใชง้านฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงบน “Sony | Music Center” ได ้

หมายเหตุ

หากทา่นรเีซต็หรอืเปลี�ยนเป็นคา่เริ�มตน้ของลําโพงตวัใดตวัหนึ�งในระหวา่งการใชง้านฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดลําโพงอกี
ตวัแลว้ หากทา่นไมปิ่ดลําโพงอกีตวักอ่นการใชง้านฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงอกีครั �ง อาจทําใหเ้กดิปัญหาในการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH และเสยีงที�
ออกจากลําโพง

เมื�อทา่นทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ดว้ย one touch (NFC) ใหส้มัผัสลําโพงที�ไฟแสดง  (BLUETOOTH) กะพรบิ อปุกรณไ์มส่ามารถ
ทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัลําโพงที�ไฟแสดง  (BLUETOOTH) ดบัอยูไ่ด ้

หากเครื�องเสยีงแบบพกพา ฯลฯ เชื�อมตอ่อยูก่บัชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพง ลําโพงจะเปลี�ยนเป็นโหมด AUDIO IN โดยอตัโนมตั ิและฟังกช์ั�น
เพิ�มลําโพงจะถกูยกเลกิ

เมื�อรับชมภาพยนตรโ์ดยใชฟั้งกช์ั�นเพิ�มลําโพง อาจเกดิความเหลื�อมกนัระหวา่งภาพและเสยีง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การสลบัระหวา่งโหมดคูแ่ละโหมดสเตอรโิอ (ฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง)

การใชง้าน “Sony | Music Center”

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การสลบัระหวา่งโหมดคูแ่ละโหมดสเตอรโิอ (ฟงักช์ ั�นเพิ�มลาํโพง)

เมื�อใชลํ้าโพง 2 ตวั ทา่นสามารถสลบัระหวา่งโหมดคู ่ซึ�งเป็นการเลน่เสยีงเดยีวกนับนลําโพงทั �งสองตวั กบัโหมดสเตอรโิอ ซึ�งเป็นการขบั
เสยีงของชอ่งสญัญาณดา้นซา้ยจากลําโพงตวัหนึ�งและขบัเสยีงของชอ่งสญัญาณดา้นขวาจากลําโพงอกีตวัหนึ�งสําหรับการเลน่แบบ
สเตอรโิอ

กดปุ่ ม ADD (เพิ�มลาํโพง) ที�ดา้นในฝาปิดทางดา้นหลงัของลาํโพงตวัใดตวัหนึ�งเพื�อเปลี�ยนการจาํลองเสยีง

เมื�อทา่นกดปุ่ ม ADD (เพิ�มลําโพง) คา้งไว ้เสยีงแนะนําจะดงัออกจากลําโพง จากนั�นโหมดการทํางานจะเปลี�ยนไป

1
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การฟังเพลงแบบไรส้ายดว้ยลําโพงสองตวั (ฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง)

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

 Double mode (โหมดคู)่:
เป็นการเลน่เสยีงเดยีวกนับนลําโพงทั �งสองตวั

 โหมดสเตอรโิอ (Left (ซา้ย)/Right (ขวา)):
เสยีงของชอ่งสญัญาณดา้นซา้ยจะเลน่บนลําโพงตวัหนึ�ง และเสยีงของชอ่งสญัญาณดา้นขวาจะเลน่บนลําโพงอกีตวัหนึ�ง

 โหมดสเตอรโิอ (Right (ขวา)/Left (ซา้ย)):
สลบัชอ่งสญัญาณของลําโพงทั �งสองตวั (ชอ่งสญัญาณดา้นซา้ย/ชอ่งสญัญาณดา้นขวา) และเลน่เพลง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การยกเลกิฟงักช์ ั�นเพิ�มลาํโพง

การยกเลกิฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง ใหทํ้าตามขั �นตอนดา้นลา่ง

คาํแนะนํา

หากเครื�องเสยีงแบบพกพา ฯลฯ เชื�อมตอ่อยูก่บัชอ่งตอ่ AUDIO IN ลําโพงจะเปลี�ยนเป็นโหมด AUDIO IN โดยอตัโนมตั ิและฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง
จะถกูยกเลกิ

ฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงจะไมถ่กูยกเลกิ แมว้า่จะปิดลําโพงก็ตาม เมื�อเปิดลําโพง ลําโพงตวันั�นจะพยายามตั �งคา่ฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงกบัลําโพงอื�นที�เคย
เชื�อมตอ่ไวก้อ่นหนา้นี�แลว้ หากทา่นตอ้งการใชฟั้งกช์ั�นเพิ�มลําโพงอกีครั �ง ใหเ้ปิดลําโพงตวัอื�นภายใน 1 นาที

หากทา่นตอ้งการใชลํ้าโพงที�เคยใชง้านเป็นหนึ�งในลําโพงของฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงไปแลว้ ใหก้ดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING เพื�อเปิด
ลําโพง จากนั�นกดปุ่ ม ADD (เพิ�มลําโพง) เพื�อยกเลกิฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง

หากตอ้งการยกเลกิฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงระหวา่งที�ใชง้านลําโพงสองตวั ใหก้ดปุ่ ม ADD (เพิ�มลําโพง) ทา่นจะไดย้นิเสยีงเตอืน จากนั�นฟังกช์ั�นเพิ�ม
ลําโพงจะถกูยกเลกิการทํางาน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การฟังเพลงแบบไรส้ายดว้ยลําโพงสองตวั (ฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง)

การสลบัระหวา่งโหมดคูแ่ละโหมดสเตอรโิอ (ฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง)

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

กดปุ่ ม ADD (เพิ�มลาํโพง) ที�ดา้นในฝาปิดทางดา้นหลงัของลาํโพง1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

เพลดิเพลนิกบัการเลน่เพลงผา่นเทคโนโลยไีรส้ายโดยใชล้าํโพงหลายตวั (ฟงักช์ ั�น Party
Chain ไรส้าย)

เมื�อเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง (สงูสดุ 100 เครื�อง) ที�รองรับการใชง้านฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย ทา่นจะสามารถสรา้งบรรยากาศ
ใหง้านปารต์ี�สนุกเรา้ใจดว้ยระดบัเสยีงที�ดงัยิ�งขึ�นได ้

อปุกรณท์ี�รองรบัการใชง้าน :
SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90
 
กอ่นใชง้านลําโพง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดว้างลําโพงที�จะเชื�อมตอ่ทกุตวัไวภ้ายในระยะ 1 เมตร จากอปุกรณ์

ต ั�งคา่ลาํโพงตวัแรก

วธิกีารตอ่ไปนี�เป็นตวัอยา่งของการตั �งคา่ SRS-XB21 เป็นลําโพงตวัแรก ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณท์ี�
ทา่นกําลงัใชใ้นการตั �งคา่อปุกรณอ์ื�นๆ ที�รองรับการใชง้านฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย

1

กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING บนลําโพง
ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

1.

เชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH เขา้กบัลําโพงผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเภทของอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�จะเชื�อมตอ่ โปรดดหูวัขอ้ตอ่ไปนี�
การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH
การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Windows)
เมื�อไฟแสดง  (BLUETOOTH) ของลําโพงหยดุกะพรบิและตดิสวา่งขึ�น แสดงวา่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เสร็จ
สมบรูณ์

2.

กดปุ่ ม WPC (Party Chain ไรส้าย) ที�ดา้นในฝาปิดทางดา้นหลงัของลําโพง
ไฟแสดง  (BLUETOOTH) และ WPC (Party Chain ไรส้าย) จะกะพรบิ หลงัจากผา่นไปประมาณ 6 วนิาท ีเสยีงเตอืนจะ
ดงัขึ�น จากนั�นไฟแสดง WPC (Party Chain ไรส้าย) จะตดิสวา่งขึ�น ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะยงัคงกะพรบิ

3.

45



เชื�อมตอ่ลาํโพงตวัที�สองและตวัตอ่ๆ ไป

วธิกีารตอ่ไปนี�เป็นตวัอยา่งของการเชื�อมตอ่ SRS-XB21 เป็นลําโพงตวัที�สอง ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบั
อปุกรณท์ี�ทา่นกําลงัใชใ้นการเชื�อมตอ่อปุกรณอ์ื�นๆ ที�รองรับการใชง้านฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย

2

กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/ปุ่ ม  PAIRING บนลําโพงตวัที�จะเชื�อมตอ่
ไฟแสดง  (BLUETOOTH) ของลําโพงที�ทา่นเปิดจะกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

1.

กดปุ่ ม WPC (Party Chain ไรส้าย)
เสยีงเตอืนจะดงัขึ�น ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะกะพรบิและไฟแสดง WPC (Party Chain ไรส้าย) จะตดิสวา่งขึ�น จาก
นั�นไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะดบัลง ไฟแสดง WPC (Party Chain ไรส้าย) จะตดิสวา่งอยา่งตอ่เนื�อง

คาํแนะนํา

เชื�อมตอ่ลําโพงตวัที�สองภายใน 1 นาท ีหลงัจากผา่นไปอยา่งนอ้ย 1 นาท ีการตั �งคา่ลําโพงจะถกูยกเลกิ

2.

สําหรับการเชื�อมตอ่ลําโพงเพิ�ม ใหทํ้าซํ�าขั �นตอนที�  – 1 ถงึ 2

คาํแนะนํา

เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงตวัที�สามและตวัตอ่ๆ ไป ใหเ้ชื�อมตอ่ภายใน 30 วนิาท ีหลงัจากเชื�อมตอ่ลําโพงตวักอ่นหนา้ หากเกนิ 30 วนิาท ีจะ
ไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงได ้

หากทา่นตอ้งการเพิ�มลําโพงตวัอื�นอกีหลงัการเชื�อมตอ่ (อยา่งนอ้ย 30 วนิาท)ี ใหดํ้าเนนิการขั �นตอนที�  – 3 จากนั�นดําเนนิการขั �น
ตอนที�  – 1 ถงึ 2

3.
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คาํแนะนํา

นอกจากนี� ทา่นยงัสามารถใชง้านฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้ายไดบ้น “Sony | Music Center”

การใชง้านฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้ายจะขึ�นอยูก่บัลําโพงที�ทา่นเชื�อมตอ่

เมื�อใชฟั้งกช์ั�น Party Chain ไรส้าย โคเดกจะเปลี�ยนเป็น SBC โดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ

เมื�อรับชมภาพยนตรโ์ดยใชฟั้งกช์ั�น Party Chain ไรส้าย อาจเกดิความเหลื�อมกนัระหวา่งภาพและเสยีง

เมื�อลําโพงอยูใ่นโหมด AUDIO IN ทา่นจะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้ายได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การใชง้าน “Sony | Music Center”

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

เร ิ�มตน้การเลน่3

เริ�มตน้การเลน่บนอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่อยู ่และปรับระดบัเสยีง
เพลงเดยีวกนัจะดงัออกจากลําโพงทกุตวั
เมื�อปรับระดบัเสยีงบนอปุกรณ ์BLUETOOTH หรอืลําโพงที�เชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์(ลําโพงตวัที�ตั �งคา่เป็นลําโพงตวัแรก) ระดบั
เสยีงของลําโพงทั �งหมดจะไดรั้บการปรับโดยอตัโนมตั ิสําหรับลําโพงตวัอื�นๆ (ลําโพงชดุที�สองหรอืชดุตอ่ไป) ทา่นสามารถ
ปรับระดบัเสยีงบนอปุกรณแ์ตล่ะตวัไดเ้ชน่กนั

1.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การยกเลกิฟงักช์ ั�น Party Chain ไรส้าย

การยกเลกิการเชื�อมตอ่ท ั�งหมดและออกจากฟงักช์ ั�น Party Chain ไรส้าย

ปิดลําโพงที�ไฟแสดง  (BLUETOOTH) ตดิสวา่งขึ�น (ลําโพงนี�จะถกูตั �งคา่เป็นลําโพงตวัแรก)

หากเชื�อมตอ่เครื�องเสยีงแบบพกพา ฯลฯ เขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพงที�ไฟแสดง  (BLUETOOTH) ตดิสวา่งขึ�น
(ลําโพงที�ตั �งคา่เป็นลําโพงตวัแรก) ลําโพงจะเปลี�ยนเป็นโหมด AUDIO IN โดยอตัโนมตั ิและฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้ายจะถกู
ยกเลกิ

หากตอ้งการยกเลกิลาํโพงตวัเดยีวเทา่น ั�น

ใหปิ้ดลําโพงที�ทา่นตอ้งการยกเลกิการใชง้าน (ลําโพงชดุที�สองหรอืลําโพงชดุตอ่ไป)

หากเครื�องเสยีงแบบพกพา ฯลฯ เชื�อมตอ่อยูก่บัชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพงที�ทา่นตอ้งการยกเลกิใชง้าน (ลําโพงชดุที�สองหรอื
ชดุตอ่ไป) ลําโพงจะเปลี�ยนเป็นโหมด AUDIO IN โดยอตัโนมตัแิละฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้ายของลําโพงเทา่นั�นจะถกูยกเลกิการ
ทํางาน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เพลดิเพลนิกบัการเลน่เพลงผา่นเทคโนโลยไีรส้ายโดยใชลํ้าโพงหลายตวั (ฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย)

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การรบัฟงัเพลงจากเครื�องเสยีงแบบพกพา ฯลฯ

ทา่นสามารถใชง้านลําโพงในแบบระบบลําโพงใชส้ายแบบทั�วไปไดโ้ดยการเชื�อมตอ่เครื�องเสยีงแบบพกพา ฯลฯ โดยใชส้ายสญัญาณ
เสยีง (มวีางจําหน่ายทั�วไป)

เชื�อมตอ่อปุกรณเ์ขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ดว้ยสายสญัญาณเสยีง (มวีางจาํหนา่ยท ั�วไป)

ใหใ้ชส้ายสญัญาณเสยีงที�มปีลั�กแบบสเตอรโิอมนิ ิ(ไมม่คีวามตา้นทาน)*1 ที�ปลายทั �งสองดา้นในการเชื�อมตอ่

1

หากทา่นใชส้ายสญัญาณเสยีง (มปีลั�กแบบสเตอรโิอมนิ)ิ ที�มคีวามตา้นทานสงู เสยีงอาจเบาลง ดงันั�น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทา่นใชส้าย (มปีลั�กแบบ
สเตอรโิอมนิ)ิ ที�ไมม่คีวามตา้นทาน

*1

เปิดลาํโพง

ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาว*2

2

สขีองไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะแตกตา่งกนัไป ขึ�นอยูก่บัโหมดเสยีง สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากหวัขอ้ตอ่ไปนี�  
เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่งๆ

*2

เปิดและเร ิ�มเลน่บนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่3

ปรบัระดบัเสยีงบนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ใหเ้ป็นระดบักลาง4
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คาํแนะนํา

เมื�อทา่นไมไ่ดย้นิเสยีง ใหเ้พิ�มระดบัเสยีงบนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่

หากเปิดใชง้านการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ระหวา่งลําโพงและโทรศพัทม์อืถอื (สมารท์โฟน/iPhone) ผา่น HFP/HSP ไว ้ทา่นจะสามารถใชง้าน
ฟังกช์ั�นแฮนดฟ์รไีดใ้นขณะที�ฟังเพลงของเครื�องเสยีงแบบพกพา ฯลฯ ที�เชื�อมตอ่อยูก่บัชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพง

หมายเหตุ

หากทา่นเชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีงเขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN จะมเีสยีงออกจากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN เป็นอนัดบัแรก และ
ทา่นจะไมไ่ดย้นิเสยีงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะสวา่งกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิเพื�อแสดงสถานะของ
BLUETOOTH การที�เสยีงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH ขาดหาย ไมไ่ดเ้ป็นการระบวุา่ลําโพงมปัีญหา

แมว้า่จะเชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีง แตท่า่นสามารถเปลี�ยนเป็นโหมด BLUETOOTH ไดใ้น “Sony | Music Center” และรับฟังเพลงจากอปุกรณ์
BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่ผา่น BLUETOOTH

เมื�อเชื�อมตอ่เครื�องเสยีงแบบพกพาเขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN แลว้เลน่เพลง ทา่นจะไมส่ามารถใชปุ้่ มตา่งๆ บนลําโพงในการสั�งงานตา่งๆ ได ้เชน่
หยดุชั�วคราว ขา้มไปยงัจดุเริ�มตน้ของแทร็คถดัไป และขา้มไปยงัจดุเริ�มตน้ของแทร็คปัจจบุนั

หา้มใชง้านชอ่งตอ่ AUDIO IN ในพื�นที�ที�อาจมนํี�ากระเซน็โดน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

ฟังกช์ั�นปิดอตัโนมตั ิ(Auto Standby)

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

กดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) เพื�อปรบัระดบัเสยีง

เมื�อทา่นกดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะกะพรบิหนึ�งครั �ง เมื�อทา่นตั �งระดบัเสยีงบนลําโพงไวท้ี�ระดบัสงูสดุ (50)
หรอืระดบัตํ�าสดุ ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะกะพรบิ 3 ครั�ง

5
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การเพลดิเพลนิไปกบัการสลบัเอฟเฟกตเ์สยีง

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัโหมดเสยีงสามแบบ ลําโพงที�ทา่นซื�อมา ไดต้ั �งคา่โหมด EXTRA BASS ไวแ้ลว้

โหมดเสยีง สขีองไฟแสดง  (เปิด/ปิด) คณุสมบตั ิ

STANDARD สเีขยีว ประหยดัพลงังาน

EXTRA BASS สขีาว เสยีงทุม้หนักๆ

LIVE SOUND * สขีาว เสยีงที�สมจรงิ

เมื�อตอ้งการสลบัโหมดเสยีงเป็น LIVE SOUND ใหใ้ช ้“Sony | Music Center”*

เพลดิเพลนิไปกบั EXTRA BASS และ LIVE SOUND

การสลบัการต ั�งคา่ EXTRA BASS โดยใชปุ้่ มของลาํโพง
หากตอ้งการสลบัโหมด EXTRA BASS และโหมด STANDARD ใหป้ฏบิตัติามขั �นตอนตอ่ไปนี�

 

เมื�อต ั�งคา่โหมดเสยีงดว้ย “Sony | Music Center”

1

กดปุ่ ม – (ระดบัเสยีง) และปุ่ ม  (เลน่)/ปุ่ ม  (โทร) เป็นเวลาประมาณ 3 วนิาท ี 
สขีองไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะเปลี�ยนจากสขีาวเป็นสเีขยีว และโหมดเสยีงจะเปลี�ยนเป็นโหมด STANDARD

หากทา่นกดปุ่ ม – (ระดบัเสยีง) และปุ่ ม  (เลน่)/ปุ่ ม  (โทร) คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาท ีอกีครั �ง สขีองไฟแสดง 
(เปิด/ปิด) จะเปลี�ยนจากสเีขยีวเป็นสขีาว และโหมดเสยีงจะเปลี�ยนเป็นโหมด EXTRA BASS

1.

แตะ [Music Center] บนสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่น เพื�อเปิดใชแ้อพพลเิคชนั

Music Center

1.

แตะ [SRS-XB21]2.
แตะ [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] เพื�อเลอืกโหมดเสยีง

STANDARD
EXTRA BASS
LIVE SOUND

3.
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หมายเหตุ

เอฟเฟกต ์LIVE SOUND หรอื EXTRA BASS อาจไมโ่ดดเดน่มากนัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัเพลงที�เลน่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
การรับฟังเพลงจากเครื�องเสยีงแบบพกพา ฯลฯ

การใชง้าน “Sony | Music Center”

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การใชฟ้งักช์ ั�น ปารต์ ี�บสูเตอร ์(Party Booster function)

หากเปิดฟังกช์ั�น ปารต์ี�บสูเตอรไ์วแ้ลว้ ลําโพงจะปลอ่ยเอฟเฟกตเ์สยีงออกมาเมื�อทา่นแตะลําโพงเพื�อเปิดเพลง ไฟสอ่งสวา่งของลําโพง
จะสอ่งแสงดว้ย*1 และทําใหบ้รรยากาศการปารต์ี�เรา้ใจมากยิ�งขึ�น
มเีอฟเฟกตเ์สยีงอยูห่ลายชนดิที�สามารถตั �งคา่หรอืเปลี�ยนไดอ้ยา่งงา่ยดายดว้ยแอพ “Sony | Music Center”

 
การเปิดหรอืปิดฟังกช์ั�น ปารต์ี�บสูเตอรม์ ี3 วธิี

 ใชง้านปุ่ มตา่งๆ ของลําโพง
 ตั �งคา่โดยใชแ้อพ
 แตะที�ตวัลําโพง

แมว้า่ฟังกช์ั�นไฟสอ่งสวา่งจะปิดแลว้ก็ตาม แตไ่ฟสอ่งสวา่งจะยงัสอ่งแสงอยูเ่มื�อทา่นแตะที�ลําโพง*1

เปิดลาํโพง1

ทาํตามหนึ�งในข ั�นตอนตอ่ไปนี�เพื�อเปิดฟงักช์ ั�น ปารต์ ี�บสูเตอร์

 ใชง้านปุ่ มตา่งๆ ของลาํโพง
กดปุ่ ม – (ระดบัเสยีง) และปุ่ ม + (ระดบัเสยีง) ของลําโพงพรอ้มกนัคา้งไวเ้ป็นเวลานานกวา่ 3 วนิาท ี
เมื�อฟังกช์ั�น ปารต์ี�บสูเตอรเ์ปิดแลว้ ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะกะพรบิ 3 ครั�ง 
เมื�อระดบัแบตเตอรี�ในตวัใกลห้มด และไฟแสดง  (เปิด/ปิด) กะพรบิ จํานวนครั�งในการกะพรบิอาจแตกตา่งกนัไป

 

 ต ั�งคา่โดยใชแ้อพ
ตั �งคา่ฟังกช์ั�น ปารต์ี�บสูเตอรด์ว้ย “Sony | Music Center”

 

2

แตะ [Music Center] บนสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่น เพื�อเปิดใชแ้อพพลเิคชนั

Music Center

1.

แตะ [SRS-XB21]2.
แตะ [Settings] – [Party Booster] – [Tap Settings] – [OFF] จากนั�นเลอืกโหมดของฟังกช์ั�น ปารต์ี�บสูเตอร์

Drum Kit
Percussion
Custom

3.
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 แตะที�ตวัลาํโพง
แตะที�ดา้นลา่งซา้ยของฝาปิดทางดา้นหลงัของลําโพงสองครั �งอยา่งรวดเร็ว 
เมื�อฟังกช์ั�น ปารต์ี�บสูเตอรเ์ปิดแลว้ ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะกะพรบิ 3 ครั�ง 
เมื�อระดบัแบตเตอรี�ในตวัใกลห้มดและไฟแสดง  (เปิด/ปิด) กะพรบิ จํานวนครั�งในการกะพรบิอาจแตกตา่งกนัไป

หมายเหตุ

การแตะที�ลําโพง ใหใ้ชฝ่้ามอืของทา่นและแตะลําโพงสองครั�งแรงๆ อยา่งรวดเร็ว

แตะที�ดา้นบน, ดา้นหนา้, ดา้นขา้งท ั�งสองดา้น หรอืดา้นลา่งของลาํโพง

เอฟเฟกตเ์สยีงจะดงัออกจากลําโพงและไฟสอ่งสวา่งของลําโพงจะตดิสวา่ง*2

 
พื�นผวิบรเิวณที�เอฟเฟกตเ์สยีงดงัออกมาเมื�อทา่นแตะที�ดา้นบน, ดา้นหนา้, ดา้นขา้งทั �งสองดา้น และดา้นลา่งของลําโพง

ชนดิและระดบัเสยีงของเอฟเฟกตเ์สยีงจะเปลี�ยนแปลงตามพื�นผวิสว่นที�ทา่นแตะและความแรงที�ทา่นแตะ

หมายเหตุ

ลําโพงอาจไมต่อบสนองและเอฟเฟกตเ์สยีงอาจไมด่งัออกมา ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับัวธิกีารแตะ

3

แมว้า่ฟังกช์ั�นไฟสอ่งสวา่งจะปิดแลว้ก็ตาม แตไ่ฟสอ่งสวา่งจะยงัสอ่งแสงอยูเ่มื�อทา่นแตะที�ลําโพง*2
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การปิดฟงักช์ ั�น ปารต์ ี�บสูเตอร์
ดําเนนิการขั �นตอน  อกีครั �งหรอืปิดลําโพง
หากทา่นปิดฟังกช์ั�น ปารต์ี�บสูเตอรโ์ดยการใชปุ้่ ม - (ระดบัเสยีง) และปุ่ ม + (ระดบัเสยีง) ของลําโพง หรอืโดยการแตะที�ดา้นลา่งซา้ยของ
ฝาปิดสองครั �งอยา่งรวดเร็วตามการทํางานในขั �นตอนที�  ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะกะพรบิ 4 ครั�ง
เมื�อระดบัแบตเตอรี�ในตวัใกลห้มดและไฟแสดง  (เปิด/ปิด) กะพรบิ จํานวนครั�งในการกะพรบิอาจแตกตา่งกนัไป

คาํแนะนํา

ทา่นสามารถเลอืกประเภทของเอฟเฟกตเ์สยีงไดด้ว้ย “Sony | Music Center” 
ลําโพงที�ทา่นซื�อมา ไดต้ั �งคา่ “Drum Kit” ไวแ้ลว้

หมายเหตุ

ใหปิ้ดเครื�องเมื�อถอืหรอืเคลื�อนยา้ยลําโพง 
หากเปิดเครื�องไว ้มคีวามเป็นไปไดท้ี�ฟังกช์ั�น ปารต์ี�บสูเตอรจ์ะถกูเปิดโดยไมต่ั �งใจเนื�องจากแรงสั�นสะเทอืน ฯลฯ และเอฟเฟกตเ์สยีงจะดงัออกมา
เมื�อเปิดฟังกช์ั�น ปารต์ี�บสูเตอร ์ใหปิ้ดลําโพง

หากลําโพงกระแทกเขา้กบับคุคลหรอืสิ�งของ อาจทําใหเ้กดิอบุตัเิหต ุเกดิการบาดเจ็บ หรอืเกดิความผดิปกตไิด ้เมื�อใชง้านฟังกช์ั�น ปารต์ี�บสูเตอร์
ใหคํ้านงึถงึสิ�งตอ่ไปนี�

ถอดสายสญัญาณเสยีงออกและปิดฝาปิดเมื�อใชง้านลําโพง
หา้มใชง้านโดยที�มอีะแด็ปเตอรเ์ชื�อมตอ่อยู่
เมื�อใชง้านฟังกช์ั�นนี� โปรดจับใหแ้น่นและหา้มเขยา่ลําโพงแรงๆ เพื�อไมใ่หลํ้าโพงหลดุออกจากมอืของทา่นหรอืตกหลน่
กอ่นใชง้านฟังกช์ั�นนี� โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทา่นไดเ้วน้ระยะหา่งบรเิวณรอบๆ ลําโพงเพยีงพอแลว้
อยา่ใชเ้ครื�องมอืทบุลําโพง
หา้มใชง้านฟังกช์ั�นนี�ในขณะขบัรถหรอืกําลงัเดนิ
ขณะใชง้าน ควรเวน้ระยะหา่งจากใบหนา้และดวงตา 20 เซนตเิมตร หรอืมากกวา่
หลกีเลี�ยงการใชง้านตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน โปรดหยดุใชง้านเป็นระยะ
เมื�อใชง้านฟังกช์ั�นนี� หากทา่นรูส้กึลา้ ไมส่บายตวั หรอืมอีาการบาดเจ็บที�สว่นใดสว่นหนึ�งของรา่งกาย ใหห้ยดุใชง้านฟังกช์ั�นนี�ทนัที

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การใชง้าน “Sony | Music Center”

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การรบัสายโทรศพัท์

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิการสนทนาแบบแฮนดฟ์รดีว้ยโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ที�รองรับรปูแบบ BLUETOOTH HFP (รปูแบบ
แฮนดฟ์ร)ี หรอื HSP (รปูแบบใชง้านชดุหฟัูง) ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

หากโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ของทา่นรองรับทั �ง HFP และ HSP ใหต้ั �งเป็น HFP
การทํางานตา่งๆ อาจแตกตา่งกนัไปตามโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัโทรศพัทม์อื
ถอื

เกี�ยวกบัเสยีงเรยีกเขา้

เมื�อมสีายเรยีกเขา้ การเลน่จะหยดุชั�วคราวและเสยีงเรยีกเขา้จะดงัออกจากลําโพง
เสยีงเรยีกเขา้จะแตกตา่งกนัไปดงันี� ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ของทา่น

เสยีงเรยีกเขา้ที�ตั �งคา่ไวบ้นลําโพง
เสยีงเรยีกเขา้ที�ตั �งคา่ไวบ้นโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH
เสยีงเรยีกเขา้ที�ตั �งคา่ไวบ้นโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH เพื�อการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เทา่นั�น

เชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH

ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะสวา่งเป็นสนํี�าเงนิเมื�อการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เสร็จสมบรูณ์

เมื�อใชง้านฟงักช์ ั�นเพิ�มลาํโพงหรอืฟงักช์ ั�น Party Chain ไรส้าย
เชื�อมตอ่ลําโพงที�ไฟแสดง  (BLUETOOTH) ตดิสวา่งเป็นสนํี�าเงนิ ในขั �นตอนและการใชง้านตอ่ไปนี�ระหวา่งการสนทนาผา่น
ระบบแฮนดฟ์ร ีใหใ้ชง้านลําโพงซึ�งเชื�อมตอ่อยูก่บัโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH

1

กดปุ่ ม  (เลน่)/ปุ่ ม  (โทร) เมื�อรบัสาย

สนทนาผา่นไมโครโฟนของลําโพง
เมื�อมสีายเรยีกเขา้ การเลน่จะหยดุชั�วคราวและเสยีงเรยีกเขา้จะดงัออกจากลําโพง

2
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คาํแนะนํา

โทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH บางรุน่จําเป็นตอ้งกดรับสายกอ่นเมื�อมสีายเรยีกเขา้ หากใชก้ารเชื�อมตอ่ HFP หรอื HSP ใหส้ลบัอปุกรณโ์ทรออก
เป็นลําโพงโดยการใชง้านโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ของทา่น

หากผูโ้ทรไมไ่ดย้นิเสยีงหรอืไดย้นิเสยีงของทา่นเบา ใหส้นทนาผา่นไมโครโฟนของลําโพงโดยตรง

การตั �งคา่ของระดบัเสยีงของการเลน่เพลงและการใชส้ายในลําโพงจะแยกกนัตา่งหาก

หมายเหตุ

เมื�อใชง้านฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงหรอืฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย เสยีงของการสนทนาจะดงัมาจากลําโพงที�ไฟแสดง  (BLUETOOTH) ตดิ
สวา่งขึ�นเป็นสนํี�าเงนิ

ในระหวา่งการโทร เสยีงจะดงัมาจากชดุลําโพงดา้นขวาเทา่นั�น

ระบบอาจไมห่ยดุเลน่ชั�วขณะเมื�อมสีายเรยีกเขา้ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH

หากไมไ่ดย้นิเสยีงเรยีกเขา้ผา่นทางลาํโพง

ลําโพงอาจไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ดว้ย HFP หรอื HSP ตรวจสอบสถานะการเชื�อมตอ่บนโทรศพัท์
มอืถอื BLUETOOTH
หากมกีารเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH เขา้กบัลําโพงมากกวา่หนึ�งตวั (การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง) ทา่นจะไม่
สามารถรับสายได ้ใหย้กเลกิการเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง ยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH หรอืปิดฟังกช์ั�น
BLUETOOTH ของอปุกรณ ์BLUETOOTH ยกเวน้โทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ที�ใชง้านอยู่

ปรบัระดบัเสยีงโดยการกดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) บนลาํโพง หรอืใชง้านโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH

เมื�อทา่นกดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) บนลําโพงหรอืปรับระดบัเสยีงบนโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะ
กะพรบิหนึ�งครั �ง
เมื�อทา่นตั �งระดบัเสยีงบนลําโพงไวท้ี�ระดบัสงูสดุ (50) หรอืระดบัตํ�าสดุ ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะกะพรบิ 3 ครั�ง

3

หากตอ้งการวางสาย ใหก้ดปุ่ ม  (เลน่)/ ปุ่ ม  (โทร)

หากทา่นกําลงัฟังเพลงอยูก่อ่นที�จะมสีายเขา้นั�น ระบบจะเลน่เพลงตอ่จากที�คา้งไวเ้มื�อวางสาย หากทา่นวางสายโดยดําเนนิการ
ผา่นโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ระบบจะเลน่เพลงตอ่จากที�คา้งไวเ้มื�อวางสายเชน่กนั หากทา่นกําลงัฟังเพลงอยูก่อ่นที�จะมี
สายเขา้

4
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ใชโ้ทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ใหห้า่งจากลําโพงอยา่งนอ้ย 50 เซนตเิมตร หากลําโพงและโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH อยูใ่กลก้นัมากเกนิ
ไป อาจทําใหเ้กดิเสยีงรบกวนได ้

หากสายสญัญาณเสยีงเชื�อมตอ่เขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพง ทา่นจะไมส่ามารถฟังเพลงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH ได ้อยา่งไรก็ตาม
เมื�อเปิดใชง้านการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ฟังกช์ั�นแฮนดฟ์รจีะสามารถใชง้านได ้

เมื�อใชก้ารเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง ทา่นจะไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�นแฮนดฟ์รไีด ้

ทา่นไมส่ามารถปิดฟังกช์ั�นการเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�องได ้

ฟังกช์ั�นบางอยา่งของการสนทนาผา่นระบบแฮนดฟ์รอีาจไมส่ามารถใชง้านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัรุน่สมารท์โฟนของทา่น ระบบปฏบิตักิาร
หรอืแอพพลเิคชนัที�ตดิตั �ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH

เชื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC ดว้ย one touch (NFC)

การยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัใชง้าน)

การโทรออก

การสลบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่อยูห่ลายตวัในเวลาเดยีวกนั (การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง)

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การโทรออก

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิการสนทนาแบบแฮนดฟ์รดีว้ยโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ที�รองรับรปูแบบ BLUETOOTH HFP (รปูแบบ
แฮนดฟ์ร)ี หรอื HSP (รปูแบบใชง้านชดุหฟัูง) ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

หากโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ของทา่นรองรับทั �ง HFP และ HSP ใหต้ั �งเป็น HFP
การทํางานตา่งๆ อาจแตกตา่งกนัไปตามโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัโทรศพัทม์อื
ถอื

เชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH

ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะสวา่งเป็นสนํี�าเงนิเมื�อการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH เสร็จสมบรูณ์

เมื�อใชง้านฟงักช์ ั�นเพิ�มลาํโพงหรอืฟงักช์ ั�น Party Chain ไรส้าย
เชื�อมตอ่ลําโพงที�ไฟแสดง  (BLUETOOTH) ตดิสวา่งเป็นสนํี�าเงนิ ในขั �นตอนและการใชง้านตอ่ไปนี�ระหวา่งการสนทนาผา่น
ระบบแฮนดฟ์ร ีใหใ้ชง้านลําโพงซึ�งเชื�อมตอ่อยูก่บัโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH

1

ใชง้านโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ในการโทรออก

เมื�อทา่นโทรออก การเลน่เพลงจะหยดุชั�วคราว และจะไดย้นิเสยีงตอ่สายจากลําโพงแทน เมื�อรับสาย ใหส้นทนาผา่นไมโครโฟน
ของลําโพง

หากไมไ่ดย้นิเสยีงการตอ่สายผา่นทางลาํโพง
ลําโพงอาจไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ดว้ย HFP หรอื HSP ตรวจสอบสถานะการเชื�อมตอ่บนโทรศพัท์
มอืถอื BLUETOOTH
สลบัอปุกรณโ์ทรออกเป็นลําโพงไดโ้ดยการกดปุ่ ม  (เลน่)/ ปุ่ ม  (โทร) คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที
หากมกีารเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH เขา้กบัลําโพงมากกวา่หนึ�งตวั (การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง) ทา่นจะไม่
สามารถโทรออกได ้ยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH หรอืปิดฟังกช์ั�น BLUETOOTH ของอปุกรณ ์BLUETOOTH ยกเวน้
โทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ที�ใชง้านอยู่

2

ปรบัระดบัเสยีงโดยการกดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) บนลาํโพง หรอืใชง้านโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH3
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คาํแนะนํา

หากผูโ้ทรไมไ่ดย้นิเสยีงหรอืไดย้นิเสยีงของทา่นเบา ใหส้นทนาผา่นไมโครโฟนของลําโพงโดยตรง

การตั �งคา่ของระดบัเสยีงของการเลน่เพลงและการใชส้ายในลําโพงจะแยกกนัตา่งหาก

หมายเหตุ

เมื�อใชง้านฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงหรอืฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย เสยีงของการสนทนาจะดงัมาจากลําโพงที�ไฟแสดง  (BLUETOOTH) ตดิ
สวา่งขึ�นเป็นสนํี�าเงนิ

ในระหวา่งการโทร เสยีงจะดงัมาจากชดุลําโพงดา้นขวาเทา่นั�น

การเลน่เพลงอาจไมห่ยดุชั�วคราวระหวา่งโทรออก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH แตล่ะเครื�อง

ใชโ้ทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ใหห้า่งจากลําโพงอยา่งนอ้ย 50 เซนตเิมตร หากลําโพงและโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH อยูใ่กลก้นัมากเกนิ
ไป อาจทําใหเ้กดิเสยีงรบกวนได ้

หากสายสญัญาณเสยีงเชื�อมตอ่เขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN ของลําโพง ทา่นจะไมส่ามารถฟังเพลงจากอปุกรณ ์BLUETOOTH ได ้อยา่งไรก็ตาม
เมื�อเปิดใชง้านการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ฟังกช์ั�นแฮนดฟ์รจีะสามารถใชง้านได ้

เมื�อใชก้ารเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง ทา่นจะไมส่ามารถใชฟั้งกช์ั�นแฮนดฟ์รไีด ้แตท่า่นไมส่ามารถปิดฟังกช์ั�นการเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง
ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH

เชื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC ดว้ย one touch (NFC)

การยกเลกิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัใชง้าน)

การรับสายโทรศพัท์

การสลบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่อยูห่ลายตวัในเวลาเดยีวกนั (การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง)

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

เมื�อทา่นกดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) บนลําโพงหรอืปรับระดบัเสยีงบนโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะ
กะพรบิหนึ�งครั �ง
เมื�อทา่นตั �งระดบัเสยีงบนลําโพงไวท้ี�ระดบัสงูสดุ (50) หรอืระดบัตํ�าสดุ ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะกะพรบิ 3 ครั�ง

หากตอ้งการวางสาย ใหก้ดปุ่ ม  (เลน่)/ ปุ่ ม  (โทร)

หากทา่นกําลงัฟังเพลงอยูก่อ่นที�จะมสีายเขา้นั�น ระบบจะเลน่เพลงตอ่จากที�คา้งไวเ้มื�อวางสาย หากทา่นวางสายโดยดําเนนิการ
ผา่นโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ระบบจะเลน่เพลงตอ่จากที�คา้งไวเ้มื�อวางสายเชน่กนั หากทา่นกําลงัฟังเพลงอยูก่อ่นที�จะมี
สายเขา้

4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การใชง้าน “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” เป็นแอพสําหรับควบคมุอปุกรณเ์ครื�องเสยีงของ Sony ที�รองรับการใชง้าน “Sony | Music Center” โดยใชส้มา
รท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่น
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั “Sony | Music Center” ใหอ้า้งองิจาก URL ตอ่ไปนี�:
http://www.sony.net/smcqa/

การใชง้านที�สามารถดาํเนนิการไดบ้นลาํโพงที�ม ี“Sony | Music Center”

การเลน่ไฟลเ์พลงที�มขีอ้มลูเสยีงคณุภาพคมชดั (Hi-Res) ที�จัดเก็บอยูใ่นอปุกรณ ์เชน่ สมารท์โฟน หรอื iPhone
การตั �งคา่คณุภาพของเสยีงและการปรับอคีวอไลเซอร์
การแสดงระดบัแบตเตอรี�ในตวั
การเลอืกโหมดพลงังาน เชน่ ฟังกช์ั�นปิดอตัโนมตั ิ(Auto Standby) และโหมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH
การตั �งคา่ไฟสอ่งสวา่ง (การสลบัโหมดไฟสอ่งสวา่ง)
การสลบัโหมด BLUETOOTH และโหมด AUDIO IN
การสลบัโคเดก BLUETOOTH (คณุภาพของการเลน่ผา่นระบบถา่ยทอดเสยีงแบบ BLUETOOTH)
การจัดกลุม่กบัลําโพงตวัอื�นๆ (ฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง/ฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย)
การตั �งคา่ฟังกช์ั�น ปารต์ี�บสูเตอร์
การอพัเดทซอฟตแ์วรข์องลําโพง

คาํแนะนํา

การควบคมุผา่น “Sony | Music Center” ที�ทา่นสามารถทําไดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยู ่ขอ้มลูจําเพาะและรปูแบบของแอพ
สามารถเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การตดิตั �ง “Sony | Music Center”

การชารจ์ลําโพง

การเปิด/ปิดไฟสอ่งสวา่งของลําโพง (ฟังกช์ั�นไฟสอ่งสวา่ง)

การเลอืกคณุภาพของการเลน่ผา่นระบบถา่ยทอดเสยีงแบบ BLUETOOTH (โคเดก)

การฟังเพลงแบบไรส้ายดว้ยลําโพงสองตวั (ฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง)

เพลดิเพลนิกบัการเลน่เพลงผา่นเทคโนโลยไีรส้ายโดยใชลํ้าโพงหลายตวั (ฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย)

การเพลดิเพลนิไปกบัการสลบัเอฟเฟกตเ์สยีง

การใชฟั้งกช์ั�น ปารต์ี�บสูเตอร ์(Party Booster function)

การอพัเดทซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวก้อ่นหนา้

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การตดิต ั�ง “Sony | Music Center”

ตดิตั �ง “Sony | Music Center” บนสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่นจาก Google Play หรอื App Store

หมายเหตุ

โปรดใช ้“Sony | Music Center” เวอรช์ั�นลา่สดุ หากทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH ผา่น BLUETOOTH หรอืหากมี
ปัญหา เชน่ ไมม่เีสยีงปลอ่ยออกมา ใหย้กเลกิการตดิตั �ง “Sony | Music Center” และลองเชื�อมตอ่ผา่น BLUETOOTH อกีครั �งสําหรับรายละเอยีด
เกี�ยวกบั “Sony | Music Center” โปรดด ูGoogle Play หรอื App Store

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การใชง้าน “Sony | Music Center”

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

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

เมื�อการตดิต ั�งเสร็จสมบรูณ ์ใหเ้ร ิ�มตน้ “Sony | Music Center”2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การใชฟ้งักช์ ั�นส ั�งงานดว้ยเสยีง (แอพ Google)

เมื�อใชฟั้งกช์ั�นของแอพ Google ที�มากบัสมารท์โฟน Android ทา่นสามารถพดูใสไ่มโครโฟนของลําโพงเพื�อใชง้านสมารท์โฟน
Android ได ้
ขั �นตอนตอ่ไปนี�อธบิายวธิกีารใชแ้อพของ Google

หมายเหตุ

แอพ Google จะไมส่ามารถเปิดใชง้านไดเ้มื�อทา่นพดูวา่ “OK Google” ผา่นไมโครโฟนของลําโพง แมว้า่จะตั �งคา่ [OK Google] ของสมารท์โฟน
Android เป็นเปิดแลว้ก็ตาม

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

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

บนสมารท์โฟน Android ใหเ้ลอืก [Settings] – [Apps] ไอคอนรปูเฟืองจะปรากฏขึ�นที�มมุขวาดา้นบนของหนา้จอ 
เลอืกไอคอนรปูเฟือง, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App] จากนั�นตั �งคา่ [Assist App] เป็นแอพ Google
ขั �นตอนดา้นบนเป็นตวัอยา่ง สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัสมารท์โฟน Android
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัแอพ Google ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านหรอืเว็บไซตง์านบรกิารของสมารท์โฟน Android หรอื
เว็บไซตข์อง Google Play

หมายเหตุ

อาจจําเป็นตอ้งมแีอพเวอรช์ั�นลา่สดุ

อาจไมส่ามารถเปิดใชง้านแอพ Google ไดจ้ากลําโพง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้มลูจําเพาะของสมารท์โฟน Android

1

เชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัสมารท์โฟน Android ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH2

ขณะที�ลาํโพงเชื�อมตอ่อยูก่บัสมารท์โฟน Android ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH และสมารท์โฟน Android อยูใ่น
โหมดพรอ้มใชง้านหรอืกาํลงัเลน่เพลง ใหก้ดปุ่ ม  (เลน่) /ปุ่ ม  (โทร) คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาที

แอพ Google จะเปิดทํางานและทา่นจะไดย้นิเสยีงเริ�มการทํางาน

3

สง่คาํขอไปยงัแอพ Google ผา่นไมโครโฟนของลาํโพง

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัแอพ Google เชน่ แอพที�ทํางานรว่มกบัแอพ Google ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบั
สมารท์โฟน Android
หลงัจากเปิดใชง้านแอพ Google เมื�อเวลาผา่นไปโดยไมม่กีารสง่คําขอ เสยีงเตอืนจะดงัขึ�นและแอพ Google จะถกูยกเลกิการ
ทํางาน

4
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การใชฟ้งักช์ ั�นส ั�งงานดว้ยเสยีง (Siri)

เมื�อใชฟั้งกช์ั�น Siri ที�มากบั iPhone/iPod touch ทา่นสามารถพดูใสไ่มโครโฟนของลําโพงเพื�อใชง้าน iPhone/iPod touch ได ้
ขั �นตอนตอ่ไปนี�อธบิายวธิกีารใชง้าน Siri

หมายเหตุ

Siri จะไมส่ามารถเปิดใชง้านไดเ้มื�อทา่นพดูวา่ “Hey Siri” ผา่นไมโครโฟนของลําโพง แมว้า่จะตั �งคา่ [Allow “Hey Siri”] ของ iPhone/iPod touch
เป็นเปิดแลว้ก็ตาม

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

เปิด Siri

เลอืก [Settings] – [Siri] บน iPhone/iPod touch เพื�อเปิด Siri
ขั �นตอนดา้นบนเป็นตวัอยา่ง สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบั iPhone/iPod touch
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั Siri ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านหรอืเว็บไซตง์านบรกิารของ iPhone/iPod touch

1

เชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบั iPhone/iPod touch ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH2

ขณะที�ลาํโพงเชื�อมตอ่อยูก่บั iPhone/iPod touch ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH และ iPhone/iPod touch อยูใ่น
โหมดพรอ้มใชง้านหรอืกาํลงัเลน่เพลง ใหก้ดปุ่ ม  (เลน่) /ปุ่ ม  (โทร) คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาที

Siri จะเปิดทํางานและทา่นจะไดย้นิเสยีงเริ�มการทํางาน

3

สง่คาํขอไปยงั Siri ผา่นไมโครโฟนของลาํโพง

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั Siri เชน่ แอพที�ทํางานรว่มกบั Siri ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบั iPhone/iPod touch

4

64



คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่งๆ

ไฟแสดง CHARGE (สสีม้)

หมายเหตุ

สามารถชารจ์ลําโพงที�ใชง้านอยูไ่ดห้ากลําโพงเชื�อมตอ่อยูก่บัเตา้รับ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) หรอืเชื�อมตอ่เขา้กบั
คอมพวิเตอรท์ี�เปิดใชง้านอยู ่ในกรณีนี� อาจใชเ้วลานานขึ�นในการชารจ์แบตเตอรี�ในตวั ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะการใชง้าน ดงันั�น ขอแนะนําใหปิ้ด
ลําโพงขณะชารจ์

เมื�อทา่นเปิดลําโพงเสยีงดงัเป็นเวลานาน อาจทําใหแ้บตเตอรี�ในตวัใกลห้มด แมว้า่ลําโพงจะเชื�อมตอ่อยูก่บัเตา้รับ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์USB (มี
วางจําหน่ายทั�วไป) หรอืเชื�อมตอ่เขา้กบัคอมพวิเตอรท์ี�เปิดใชง้านอยู ่ทําใหร้ะดบัเสยีงของลําโพงเบาลง ซึ�งไมใ่ชค่วามผดิปกตแิตอ่ยา่งใด ปิด
ลําโพงและชารจ์แบตเตอรี�ในตวัใหเ้พยีงพอ

ในสภาพแวดลอ้มที�เย็นจัดหรอืรอ้นจัด การชารจ์จะหยดุลงเพื�อความปลอดภยั หากการชารจ์ใชเ้วลานาน จะทําใหก้ารชารจ์ลําโพงหยดุลงดว้ย เพื�อ
แกไ้ขปัญหาเหลา่นี� ใหถ้อดสายไมโคร USB ออกจากลําโพง และเชื�อมตอ่เขา้ไปอกีครั �งเมื�ออณุหภมูกิารทํางานอยูท่ี�ระหวา่ง 5 °C ถงึ 35 °C

ไฟแสดง  (เปิด/ปิด)

ไมส่วา่ง การชารจ์ลําโพงเสร็จสมบรูณแ์ลว้

สวา่งขึ�น ลําโพงกําลงัชารจ์

กะพรบิชา้ๆ แบตเตอรี�ในตวัใกลห้มดโดยอยูท่ี�ระดบัตํ�ากวา่ 10% และจําเป็นตอ้งชารจ์

กะพรบิ 3 ครั�งแลว้
ดบัลง

หากไฟแสดง CHARGE กะพรบิ 3 ครั�งแลว้ดบัลงเมื�อทา่นเปิดลําโพง แสดงวา่แบตเตอรี�ในตวัหมด และจําเป็น
ตอ้งชารจ์แบตเตอรี�

ไมส่วา่ง ลําโพงปิดทํางาน

สวา่งขึ�น (สเีขยีว) ลําโพงเปิดทํางาน ตั �งคา่โหมด STANDARD แลว้ (ไมไ่ดต้ั �งคา่โหมด EXTRA BASS และ LIVE SOUND)

สวา่งขึ�น (สขีาว) ลําโพงเปิดทํางาน ตั �งคา่โหมด EXTRA BASS หรอื LIVE SOUND แลว้ ขณะที�ซื�อมา EXTRA BASS จะถกู
ตั �งคา่ไวแ้ลว้

สวา่งขึ�น (สสีม้) ลําโพงปิดการทํางาน ลําโพงจะถกูตั �งคา่เป็นโหมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH

กะพรบิ (สเีขยีว, สี
ขาว, สแีดง หรอืสี
สม้)

ทกุครั �งที�ทา่นกดปุ่ ม -/+ (ระดบัเสยีง) ไฟแสดงจะกะพรบิหนึ�งครั �ง

เมื�อทา่นกดปุ่ ม –/+ (ระดบัเสยีง) และตั �งระดบัเสยีงไวท้ี�ระดบัตํ�าสดุ (0) หรอืสงูสดุ (50) ไฟแสดงจะกะพรบิ 3 ครั�ง

สถานะที�ไฟแสดงกะพรบิเป็นสเีขยีวจะเปลี�ยนแปลงไป ขึ�นอยูก่บัความคบืหนา้ของการอพัเดทซอฟตแ์วร ์ในการ
อพัเดทแตล่ะครั �ง ไฟแสดงจะกะพรบิเป็นสเีขยีว 5 ครั�ง จากนั�นจะกะพรบิ 4 ครั�ง, 3 ครั�ง, สองครั�ง, หนึ�งครั �ง และ
ดบัลง*

เมื�อเปิดลําโพงเป็นครั �งแรกหลงัจากการอพัเดทซอฟตแ์วร ์ไฟแสดงจะกะพรบิเป็นสเีขยีวหรอืสขีาว 3 ครั�งเพื�อ
แสดงใหท้า่นทราบวา่การอพัเดทเสร็จสมบรูณแ์ลว้

เมื�อการอพัเดทซอฟตแ์วรห์ยดุลงเนื�องจากเกดิขอ้ผดิพลาด ไฟแสดงจะกะพรบิเป็นสแีดงหรอืสสีม้

เมื�อแบตเตอรี�ในตวัใกลห้มดโดยอยูท่ี�ระดบัตํ�ากวา่ 10% ไฟแสดงจะกะพรบิชา้ๆ เป็นสเีขยีวหรอืสขีาว

หากไฟแสดงกะพรบิเป็นสเีขยีวหรอืกะพรบิเป็นสขีาว 3 ครั�ง และดบัลงหลงัจากที�เปิดลําโพง หมายถงึแบตเตอรี�
ในตวัหมด ชารจ์ลําโพง
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ไฟแสดง  (BLUETOOTH)

ไฟแสดง ADD

ไฟแสดง WPC (Party Chain ไรส้าย)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

ชิ�นสว่นและการใชง้าน

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

ทา่นอาจไมส่ามารถมองเห็นรปูแบบการกะพรบิทั �งหมดของไฟแสดงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสถานการณ์*

สวา่งขึ�น ลําโพงเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

กะพรบิอยา่งรวดเร็ว (3 ครั�งตอ่วนิาท)ี ลําโพงเขา้สูโ่หมดจับคู่

กะพรบิชา้ๆ ลําโพงกําลงัรอใหอ้ปุกรณ ์BLUETOOTH ทําการเชื�อมตอ่

กะพรบิ 3 ครั�ง การอพัเดทซอฟตแ์วรเ์สร็จสมบรูณแ์ลว้

กะพรบิ ลําโพงจะเขา้สูฟั่งกช์ั�นเพิ�มลําโพง 
ไฟแสดง ADD (เพิ�มลําโพง) จะกะพรบิเมื�อการเชื�อมตอ่กบัฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงลม้เหลว

สวา่งขึ�น มกีารใชฟั้งกช์ั�นเพิ�มลําโพงบนลําโพงนี�

กะพรบิ ลําโพงเขา้สูฟั่งกช์ั�น Party Chain ไรส้าย

สวา่ง
ขึ�น

มกีารใชฟั้งกช์ั�น Party Chain ไรส้ายบนลําโพงนี� ไฟแสดงตา่งๆ ของลําโพงทั �งหมดที�เชื�อมตอ่กบัฟังกช์ั�น Party Chain ไร ้
สายจะตดิสวา่งขึ�น
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การอพัเดทซอฟตแ์วรท์ ี�ตดิต ั�งไวก้อ่นหนา้

เมื�อมกีารปลอ่ยซอฟตแ์วรเ์วอรช์ั�นใหมอ่อกมา ทา่นสามารถอพัเดทซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวก้อ่นหนา้ของลําโพงไดด้ว้ยวธิกีารตอ่ไปนี�
ดว้ยการอพัเดทซอฟตแ์วร ์ฟังกช์ั�นใหม ่ๆจะไดรั้บการเพิ�มเขา้มาเพื�อใหท้า่นไดใ้ชง้านอยา่งสะดวกสบายและมคีวามเสถยีรมากยิ�งขึ�น

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

เชื�อมตอ่ลาํโพงกบัเตา้รบั AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจาํหนา่ยท ั�วไป) หรอืเชื�อมตอ่เขา้กบัคอมพวิเตอรท์ ี�เปิดใช้
งานอยู่

การอพัเดทซอฟตแ์วร ์จะไมส่ามารถทําไดเ้มื�อใชแ้บตเตอรี�ในตวั ใหอ้พัเดทซอฟตแ์วรห์ลงัจากชารจ์จนเต็มแลว้

1

เปิดลาํโพง

ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะสวา่งขึ�นเป็นสขีาว*

2

สขีองไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะแตกตา่งกนัไป ขึ�นอยูก่บัโหมดเสยีง สําหรับรายละเอยีด ใหอ้า้งองิจากหวัขอ้ตอ่ไปนี�  
เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่งๆ

*

แตะ [Music Center] บนสมารท์โฟน, iPhone ฯลฯ ของทา่น เพื�อเปิดใชแ้อพพลเิคชนั

Music Center

3

แตะ [SRS-XB21]

เมื�อมกีารปลอ่ยซอฟตแ์วรเ์วอรช์ั�นใหมอ่อกมา การแจง้เตอืนการอพัเดทจะปรากฏขึ�นบนหนา้จอ “Sony | Music Center”

4

ปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพื�ออพัเดท

ในการอพัเดทแตล่ะครั �ง ไฟแสดง  (เปิด/ปิด) จะกะพรบิเป็นสเีขยีว 5 ครั�ง จากนั�นจะกะพรบิ 4 ครั�ง, 3 ครั�ง, สองครั�ง, หนึ�งครั �ง
และดบัลง ทา่นอาจไมส่ามารถมองเห็นรปูแบบการกะพรบิทั �งหมดของไฟแสดงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสถานการณ์
เมื�อเปิดลําโพงเป็นครั �งแรกหลงัจากการอพัเดทซอฟตแ์วร ์ปุ่ ม  (เปิด/ปิด) และไฟแสดง  จะกะพรบิ 3 ครั�งเพื�อใหท้า่นทราบ
วา่การอพัเดทเสร็จสมบรูณแ์ลว้

5
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มาตรการป้องกนั

หมายเหตสุาํหรบัการใชง้านกบัโทรศพัทม์อืถอื

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการใชง้านโทรศพัทม์อืถอืของทา่นเมื�อตอ้งการรับสายในขณะที�สง่สญัญาณเสยีงผา่นการเชื�อมตอ่
BLUETOOTH ใหอ้า้งองิจากคูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัโทรศพัทม์อืถอื

เกี�ยวกบัความปลอดภยั

ใหอ้า้งองิจากคูม่อือา้งองิที�ใหม้าพรอ้มกบัลําโพง

เกี�ยวกบัสายไมโคร USB

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชง้านสายไมโคร USB ที�ใหม้า
เมื�อใชส้ายไมโคร USB ที�มวีางจําหน่ายทั�วไป ใหใ้ชส้ายที�เป็นไปตามมาตรฐาน USB
ปลั�ก  USB ประเภท A: เชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรห์รอือะแด็ปเตอร ์USB
ปลั�ก  USB แบบไมโคร B: เชื�อมตอ่กบัลําโพง

เกี�ยวกบัการตดิต ั�ง

หา้มจัดใหลํ้าโพงอยูใ่นตําแหน่งเอยีง
หา้มวางลําโพงไวใ้นที�ที�ใกลก้บัแหลง่ความรอ้น หรอืวางไวใ้นที�ที�โดนแสงแดดโดยตรง, มฝีุ่ นมาก หรอืมแีรงสั�นสะเทอืน
อยา่ใชห้รอืทิ�งลําโพงไวใ้นรถ
อยา่ใชลํ้าโพงในหอ้งเซาวน่์า

เกี�ยวกบัการใชง้าน

หา้มสอดวตัถชุ ิ�นเล็กใดๆ เขา้ไปในชอ่งตอ่หรอืชอ่งระบายที�ดา้นหลงัของลําโพง ลําโพงอาจลดัวงจรหรอืทํางานบกพรอ่ง
เมื�อแสงจา้ ใหเ้ปิดรับแสงใหห้อ้งสวา่งขึ�นหรอืปิดไฟสอ่งสวา่ง

เกี�ยวกบัฟงักช์ ั�น ปารต์ ี�บสูเตอร์

หากลําโพงกระแทกเขา้กบับคุคลหรอืสิ�งของ อาจทําใหเ้กดิอบุตัเิหต ุเกดิการบาดเจ็บ หรอืเกดิความผดิปกตไิด ้เมื�อใชง้านฟังกช์ั�น ปารต์ี�
บสูเตอร ์ใหคํ้านงึถงึสิ�งตอ่ไปนี�

ถอดสายสญัญาณเสยีงออกและปิดฝาปิดเมื�อใชง้านลําโพง
หา้มใชง้านโดยที�มอีะแด็ปเตอรเ์ชื�อมตอ่อยู่
เมื�อใชง้านฟังกช์ั�นนี� โปรดจับใหแ้น่นและหา้มเขยา่ลําโพงแรงๆ เพื�อไมใ่หลํ้าโพงหลดุออกจากมอืของทา่นหรอืตกหลน่

กอ่นใชง้านฟังกช์ั�นนี� โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทา่นไดเ้วน้ระยะหา่งบรเิวณรอบๆ ลําโพงเพยีงพอแลว้
อยา่ใชเ้ครื�องมอืทบุลําโพง
หา้มใชง้านฟังกช์ั�นนี�ในขณะขบัรถหรอืกําลงัเดนิ
ขณะใชง้าน ควรเวน้ระยะหา่งจากใบหนา้และดวงตา 20 เซนตเิมตร หรอืมากกวา่
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หลกีเลี�ยงการใชง้านตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน โปรดหยดุใชง้านเป็นระยะ
เมื�อใชง้านฟังกช์ั�นนี� หากทา่นรูส้กึลา้ ไมส่บายตวั หรอืมอีาการบาดเจ็บที�สว่นใดสว่นหนึ�งของรา่งกาย ใหห้ยดุใชง้านฟังกช์ั�นนี�ทนัที

อื�นๆ

หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืปัญหาเกี�ยวกบัลําโพงซึ�งไมไ่ดร้ะบไุวใ้นคูม่อืชว่ยเหลอืฉบบันี� โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายของ Sony ใกล ้
บา้นทา่น

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี�ในตวัแบบลเิธยีมไอออน

หากทา่นตอ้งการเก็บลําโพงไวเ้ป็นเวลานานโดยไมไ่ดใ้ชง้าน ใหช้ารจ์แบตเตอรี�ในตวัใหเ้พยีงพอทกุๆ 6 เดอืนเพื�อรักษา
ประสทิธภิาพการทํางาน
หากไมไ่ดใ้ชลํ้าโพงเป็นระยะเวลานาน การชารจ์แบตเตอรี�ในตวัอาจใชเ้วลานานขึ�น
แบตเตอรี�ในตวัแบบชารจ์ไดม้อีายกุารใชง้าน เมื�อเวลาผา่นไปและมกีารใชแ้บตเตอรี�ในตวัเพิ�มขึ�น ความจขุองแบตเตอรี�ในตวัแบบ
ชารจ์ไดจ้ะคอ่ยๆ ลดลงไปเรื�อยๆ เมื�อระยะเวลาในการใชแ้บตเตอรี�ในตวัสั �นลงอยา่งเห็นไดช้ดัทั �งๆ ที�ชารจ์จนเต็มแลว้ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจําหน่ายของ Sony ใกลบ้า้นทา่น
อายกุารใชง้านของแบตเตอรี�ในตวัแบบชารจ์ไดจ้ะแตกตา่งกนัตามการใชง้าน สภาพแวดลอ้ม และวธิกีารจัดเก็บ

ขอ้ควรระวงั

เมื�อลําโพงตรวจพบปัญหาในกรณีตอ่ไปนี�ในขณะที�กําลงัชารจ์แบตเตอรี�ในตวั ไฟแสดง CHARGE (สสีม้) จะดบัลงแมว้า่การชารจ์จะยงั
ไมเ่สร็จสมบรูณ์

อณุหภมูโิดยรอบเกนิชว่ง 5 °C – 35 °C
แบตเตอรี�ในตวัมปัีญหา
เมื�อชารจ์แบตเตอรี�ในตวัตอ่เนื�องเป็นเวลานาน

หมายเหตุ

ระยะเวลาในการชารจ์จะแตกตา่งกนัโดยขึ�นอยูก่บัสภาวะการใชง้านแบตเตอรี�ในตวั

ชารจ์ลําโพงในอณุหภมูโิดยรอบระหวา่ง 5 °C ถงึ 35 °C

ลําโพงจะอุน่ขึ�นระหวา่งการชารจ์ ซึ�งไมใ่ชค่วามผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

หลกีเลี�ยงการสมัผัสกบัอณุหภมูทิี�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว, แสงแดดโดยตรง, หมอกควนั, ทราย, ฝุ่ นละออง หรอืการกระแทก และหา้มเก็บ
ลําโพงไวภ้ายในรถที�จอดกลางแดด

สามารถชารจ์ลําโพงที�ใชง้านอยูไ่ดห้ากลําโพงเชื�อมตอ่อยูก่บัเตา้รับ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) หรอืเชื�อมตอ่เขา้กบั
คอมพวิเตอรท์ี�เปิดใชง้านอยู ่ในกรณีนี� อาจใชเ้วลานานขึ�นในการชารจ์แบตเตอรี�ในตวั ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะการใชง้าน ดงันั�น ขอแนะนําใหปิ้ด
ลําโพงขณะชารจ์

ในสภาพแวดลอ้มที�เย็นจัดหรอืรอ้นจัด การชารจ์จะหยดุลงเพื�อความปลอดภยั หากการชารจ์ใชเ้วลานาน จะทําใหก้ารชารจ์ลําโพงหยดุลงดว้ย เพื�อ
แกไ้ขปัญหาเหลา่นี� ใหถ้อดสายไมโคร USB ออกจากลําโพง และเชื�อมตอ่เขา้ไปอกีครั �งเมื�ออณุหภมูกิารทํางานอยูท่ี�ระหวา่ง 5 °C ถงึ 35 °C

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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หมายเหตเุกี�ยวกบัคณุสมบตักิารกนันํ �าและกนัฝุ่ น

ประสทิธภิาพการกนันํ �าและกนัฝุ่ นของลาํโพง

เมื�อใชง้านลําโพงนี�โดยปิดฝาปิดจนแน่นสนทิ จะมคีณุสมบตักิารกนันํ�าของ IPX7 *1 ตามที�ระบอุยูใ่น “ระดบัการป้องกนันํ�าโดยสามารถจุม่
นํ�าได”้ ของ IEC60529 “มาตรฐานการปกป้องภายในอปุกรณ ์(รหสั IP)”*3 และมคีณุสมบตักิารกนัฝุ่ นของ IP6X *2 ตามที�ระบอุยูใ่น
“ระดบัการป้องกนัวตัถแุปลกปลอมที�เป็นของแข็ง”*3

ของเหลวที�คณุสมบตัดิา้นประสทิธภิาพการกนันํ �าสามารถรบัได้

สามารถกนัได:้ นํ�าสะอาด, นํ�าประปา, นํ�าจากสระวา่ยนํ�า, นํ�าทะเล
ไมส่ามารถกนัได:้ ของเหลวที�ไมไ่ดก้ลา่วถงึในขา้งตน้ (นํ�าสบู,่ นํ�าผงซกัฟอกหรอืสบูเ่หลวอาบนํ�า, แชมพ,ู นํ�าพรุอ้น ฯลฯ)

 
ประสทิธภิาพการกนันํ�าและกนัฝุ่ นของลําโพงเป็นไปตามมาตรการของเราภายใตส้ภาวะที�จะอธบิายดงันี� โปรดจําไวว้า่ความผดิปกตทิี�เกดิ
จากการจุม่ลงในนํ�าหรอืมฝีุ่ นเขา้ซึ�งเป็นการใชง้านที�ไมถ่กูตอ้งของผูใ้ชง้านไมไ่ดอ้ยูใ่นการรับประกนั

การป้องกนัการเสื�อมประสทิธภิาพของคณุสมบตักิารกนันํ �าและการกนัฝุ่ น

ตรวจสอบดงัตอ่ไปนี�และใชง้านลําโพงใหถ้กูตอ้ง

ลําโพงนี�ผา่นการทดสอบการตกกระแทกจากความสงู 1.22 ม. ลงบนไมอ้ดัหนา 5 ซม. ซึ�งตรงตามมาตรฐาน MIL-STD 810 F
Method 516.5-Shock อยา่งไรก็ตาม ไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัวา่จะไมเ่กดิความเสยีหายหรอืแตกหกั หรอืรับประกนัประสทิธภิาพของ
การกนันํ�าและกนัฝุ่ นในทกุสภาวะ การเสยีรปูหรอืความเสยีหายจากการที�ลําโพงตกกระแทกหรอืไดรั้บการกระแทกอาจเป็นสาเหตุ
ของการเสื�อมประสทิธภิาพในการกนันํ�าและกนัฝุ่ นได ้
หา้มใชง้านลําโพงในพื�นที�ที�มนํี�าปรมิาณมาก หรอือาจมนํี�ารอ้นกระเซน็โดนลําโพง ลําโพงไมไ่ดอ้อกแบบมาเพื�อการป้องกนัแรงดนั
นํ�า การใชง้านลําโพงในพื�นที�ที�มแีรงดนันํ�าสงู เชน่ ใตก้อ๊กนํ�าหรอืฝักบวั อาจทําใหเ้กดิความผดิปกติ
หา้มเทนํ�ารอ้น หรอืใชเ้ครื�องเป่าผม รวมถงึอปุกรณใ์ดๆ ในการเป่าลมรอ้นใสลํ่าโพงโดยตรง นอกจากนี� หา้มใชง้านลําโพงในพื�นที�ที�มี
อณุหภมูสิงู เชน่ ในหอ้งซาวน่า หรอืใกลเ้ตาอบ
ถอืฝาปิด  ดว้ยความระมดัระวงั ฝาปิดเป็นชิ�นสว่นที�มคีวามสําคญัมากสําหรับการรักษาประสทิธภิาพการกนันํ�าและกนัฝุ่ น เมื�อใช ้
งานลําโพง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดฝาปิดสนทิแลว้ เมื�อปิดฝาปิด ควรระมดัระวงัอยา่ใหส้ ิ�งแปลกปลอมเขา้ไปดา้นในได ้หากปิดฝา
ปิดไมส่นทิ ประสทิธภิาพการกนันํ�าและกนัฝุ่ นอาจลดลง และเป็นสาเหตใุหลํ้าโพงทํางานบกพรอ่งเนื�องจากมนํี�าเขา้สูภ่ายในลําโพง

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

เทยีบเทา่กบั IPX7: ลําโพงนี�ไดผ้า่นการทดสอบและยงัสามารถทํางานได ้แมว้า่จะจุม่ลําโพงลงในนํ�าที�ความลกึ 1 เมตร เป็นเวลา 30 นาที*1
เทยีบเทา่กบั IP6X: ลําโพงนี�ไดผ้า่นการทดสอบและยงัสามารถกนัฝุ่ นไดห้ลงัจากที�นําไปแกวง่ในอปุกรณท์ดสอบซึ�งมอีนุภาคฝุ่ นละอองเสน้ผา่นศนูยก์ลางไมเ่กนิ
75 ไมครอน เป็นเวลา 8 ชั�วโมง

*2

อปุกรณเ์สรมิที�ใหม้าไมม่คีณุสมบตักินันํ�าและกนัฝุ่ น*3
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วธิดีแูลรกัษาลาํโพง

แมว้่�าสว่นผา้ทอของลําโพงจะมกีารเคลอืบกนันํ�าซมึผา่นเอาไว ้แตท่า่นก็สามารถใชง้านลําโพงไดส้ะดวกสบายขึ�นและสามารถใชง้านได ้
นานขึ�นเมื�อปฏบิตัติามขั �นตอนการดแูลรักษาดา้นลา่งนี�

หากพื�นผวิของลําโพงสกปรกในกรณีตอ่ไปนี� ใหล้า้งลําโพงดว้ยนํ�าสะอาด (นํ�าประปา ฯลฯ) ทนัทเีพื�อขจัดคราบสกปรกออก การ
ปลอ่ยใหส้ ิ�งสกปรกเกาะอยูบ่นพื�นผวิของลําโพงนานๆ อาจทําใหส้ว่นผา้ทอมสีซีดีจางหรอืเสื�อมประสทิธภิาพ หรอืทําใหลํ้าโพง
ทํางานผดิปกตไิด ้ 
ตวัอยา่งเชน่

เมื�อเกลอื, ทราย ฯลฯ ตดิอยูบ่นลําโพงหลงัจากนําไปใชง้านบนชายหาด, ขา้งสระวา่ยนํ�า ฯลฯ
เมื�อลําโพงเปื�อนสารหรอืครมีตา่งๆ (ครมีกนัแดด, ครมีอาบแดด ฯลฯ)

หากลําโพงเปียก ใหเ้ชด็ความชื�นออกทนัทโีดยใชผ้า้แหง้ที�นุ่ม นอกจากนี� ใหว้างลําโพงไวบ้รเิวณที�อากาศถา่ยเทไดส้ะดวกเพื�อไม่
ใหม้คีวามชื�นหลงเหลอือยูใ่นลําโพง
คณุภาพเสยีงอาจเปลี�ยนแปลงไปเมื�อมนํี�าเขา้สูภ่ายในสว่นลําโพงของระบบ ซึ�งไมใ่ชค่วามผดิปกตแิตอ่ยา่งใด เชด็ความชื�นบนพื�นผวิ
ของลําโพง แลว้วางลําโพงไวบ้นผา้แหง้ที�นุ่มโดยใหส้ว่นโลโก ้SONY ควํ�าลง เพื�อใหนํ้�าที�ขงัอยูภ่ายในลําโพงไหลออกมา จากนั�น
ใหว้างลําโพงไวบ้รเิวณที�อากาศถา่ยเทไดส้ะดวกเพื�อไมใ่หม้คีวามชื�นหลงเหลอือยูใ่นลําโพง

หมายเหตุ

หากพื�นผวิของลําโพงสกปรก หา้มใชนํ้�ายาทําความสะอาด, ทนิเนอร,์ เบนซนิ, แอลกอฮอล ์ฯลฯ ในการทําความสะอาดลําโพง เนื�องจากอาจสง่
ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการกนันํ�าซมึผา่นในสว่นผา้ทอของลําโพง

เมื�ออยูใ่นพื�นที�เย็น ฯลฯ การปลอ่ยใหพ้ื�นผวิของลําโพงมคีวามชื�นอาจทําใหลํ้าโพงเย็นจัด และทํางานบกพรอ่งได ้เมื�อมหียดนํ�าเกาะบนลําโพง
ตอ้งเชด็ความชื�นออกจากลําโพงใหห้มดโดยใชผ้า้แหง้และนุ่ม ฯลฯ

หา้มวางลําโพงลงบนทรายโดยตรง เชน่ ในกระบะทราย หรอืบนชายหาด หากเม็ดทราย ฯลฯ เขา้ไปในสว่นผา้ทอของลําโพง ใหนํ้าเม็ดทราย ฯลฯ
ออกดว้ยความระมดัระวงั หา้มใชเ้ครื�องดดูฝุ่ น ฯลฯ บนลําโพง เพราะอาจทําใหต้วัลําโพงเสยีหายได ้
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เกี�ยวกบัเทคโนโลยไีรส้ายแบบ BLUETOOTH

เทคโนโลยไีรส้ายแบบ BLUETOOTH สามารถใชง้านไดภ้ายในชว่งระยะประมาณ 10 เมตร

ระยะการสื�อสารสงูสดุ

ระยะการสื�อสารสงูสดุอาจสั �นลงไดใ้นกรณีตอ่ไปนี�

มสี ิ�งกดีขวาง เชน่ คน, โลหะ หรอืกําแพงระหวา่งลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH
มอีปุกรณ ์LAN ไรส้ายใชง้านอยูใ่นบรเิวณใกลก้บัลําโพง
มเีตาไมโครเวฟใชง้านอยูใ่นบรเิวณใกลก้บัลําโพง
มอีปุกรณท์ี�สรา้งรังสคีลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้าอยูใ่นบรเิวณใกลก้บัลําโพง

การรบกวนจากอปุกรณอ์ื�น

เนื�องจากอปุกรณ ์BLUETOOTH และระบบ LAN ไรส้าย (IEEE802.11b/g) ใชง้านความถี�เดยีวกนั อาจทําใหเ้กดิการรบกวนกนัของ
คลื�นไมโครเวฟได ้สง่ผลใหค้วามเร็วการสื�อสารลดลง เกดิเสยีงรบกวน หรอืไมส่ามารถทําการเชื�อมตอ่ได ้หากใชง้านลําโพงใกลก้บั
อปุกรณ ์LAN ไรส้าย ในกรณีดงักลา่ว ใหดํ้าเนนิการดงันี�

ใชง้านลําโพงที�ระยะหา่งอยา่งนอ้ย 10 เมตร จากอปุกรณ ์LAN ไรส้าย
หากใชง้านลําโพงภายในระยะ 10 เมตร จากอปุกรณ ์LAN ไรส้าย ใหปิ้ดอปุกรณ ์LAN ไรส้าย

การรบกวนที�มตีอ่อปุกรณอ์ื�น

คลื�นไมโครเวฟที�แผอ่อกมาจากอปุกรณ ์BLUETOOTH อาจสง่ผลรบกวนการทํางานของอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสท์างการแพทยไ์ด ้ปิด
ลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH อื�นในสถานที�ตอ่ไปนี� เพราะอาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

ในบรเิวณที�มกีา๊ซไวไฟ ในโรงพยาบาล รถไฟ เครื�องบนิ หรอืในสถานบีรกิารนํ�ามนั
ใกลป้ระตอูตัโนมตั ิหรอือปุกรณแ์จง้เตอืนไฟไหม ้

หมายเหตุ

เพื�อใหส้ามารถใชง้านฟังกช์ั�น BLUETOOTH ได ้อปุกรณ ์BLUETOOTH ที�จะเชื�อมตอ่ดว้ยตอ้งมโีปรไฟลเ์หมอืนกบัของลําโพง โปรดทราบวา่แม ้
จะมโีปรไฟลแ์บบเดยีวกนั อปุกรณอ์าจมฟัีงกช์ั�นที�แตกตา่งกนั ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้มลูจําเพาะของอปุกรณนั์�นๆ

ดว้ยคณุสมบตัขิองเทคโนโลยไีรส้ายแบบ BLUETOOTH เสยีงที�ผา่นลําโพงจะหน่วงลงเล็กนอ้ยเมื�อเทยีบกบัเสยีงที�สง่ออกมาจากอปุกรณ์
BLUETOOTH ระหวา่งที�ทา่นสนทนาโทรศพัทห์รอืฟังเพลง

ลําโพงนี�สนับสนุนระบบความปลอดภยัที�เป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH เพื�อใหม้กีารเชื�อมตอ่อยา่งปลอดภยัเมื�อใชเ้ทคโนโลยไีรส้ายแบบ
BLUETOOTH แตร่ะบบความปลอดภยัอาจไมเ่พยีงพอ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการตั �งคา่ โปรดระมดัระวงัในการสื�อสารโดยใชเ้ทคโนโลยไีรส้ายแบบ
BLUETOOTH

บรษัิทไมม่หีนา้ที�รับผดิชอบไมว่า่กรณีใดทั �งสิ�นหากขอ้มลูรั�วไหลระหวา่งการสื�อสาร BLUETOOTH

อปุกรณท์ี�มฟัีงกช์ั�น BLUETOOTH ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH ที�กําหนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และตอ้งผา่นการรับรองแลว้
แมอ้ปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่จะเป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH ตามที�ระบขุา้งตน้ แตอ่ปุกรณบ์างชนดิอาจไมส่ามารถทําการเชื�อมตอ่หรอืใชง้านได ้
อยา่งถกูตอ้ง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัคณุสมบตัหิรอืขอ้มลูจําเพาะของอปุกรณด์งักลา่ว

อาจมเีสยีงรบกวนหรอืเสยีงกระโดดขา้มเกดิขึ�นได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่กบัลําโพง สภาพแวดลอ้มในการสื�อสาร หรอื
สภาพแวดลอ้มในการใชง้าน

อปุกรณท์ี�มวีทิยหุรอืจนูเนอรใ์นตวัไมส่ามารถเชื�อมตอ่เขา้กบัลําโพงผา่น BLUETOOTH ได ้เนื�องจากอาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนในระหวา่งการ
ออกอากาศได ้

ใหว้างลําโพงไวห้า่งจากทวี ีวทิย ุหรอืจนูเนอร ์ฯลฯ เนื�องจากอาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนในระหวา่งการออกอากาศได ้
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เครื�องหมายการคา้

Android, Google Play และเครื�องหมายที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ รวมถงึโลโกเ้ป็นเครื�องหมายการคา้ของ Google LLC.
LDAC™ และโลโก ้LDAC เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony Corporation
เครื�องหมายคําศพัทห์รอืโลโก ้“BLUETOOTH®” เป็นเครื�องหมายการคา้ซึ�งไดจ้ดทะเบยีนโดย “Bluetooth SIG,Inc.” ซึ�ง “Sony
Corporation” เป็นผูท้ี�อยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูล และไดรั้บการอนุญาตใหใ้ชก้ารใชเ้ครื�องหมายหรอืโลโกด้งักลา่ว รวมทั �งเครื�องหมาย
ทางการคา้และชื�อทางการคา้อื�น ๆที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง
เครื�องหมาย N เป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและใน
ประเทศอื�นๆ
iPhone, iPod touch และ Siri เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Apple Inc., จดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ 
“Made for iPod”, และ “Made for iPhone” หมายความวา่ อปุกรณเ์สรมิอเิล็กทรอนกิสถ์กูออกแบบโดยเฉพาะสําหรับการเชื�อมตอ่
กบั iPod หรอื iPhone ตามลําดบั และไดรั้บการรับรองโดยผูพั้ฒนาเพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการวดัประสทิธภิาพของ Apple
Apple ไมรั่บผดิชอบตอ่การทํางานของอปุกรณน์ี� หรอืความสอดคลอ้งตามมาตรฐานขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยั พงึระลกึวา่การใช ้
อปุกรณเ์สรมินี�กบั iPod หรอื iPhone อาจกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการสื�อสารไรส้าย 
App Store เป็นเครื�องหมายบรกิารของ Apple Inc.
Microsoft และ Windows เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีน หรอืเครื�องหมายการคา้ของ Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอื�นๆ
Mac และ Mac OS เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Apple Inc. ซึ�งจดทะเบยีนในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ
WALKMAN และโลโก ้WALKMAN เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Corporation
เครื�องหมายการคา้และชื�อทางการคา้อื�นๆ เป็นกรรมสทิธิ�ของผูค้รอบครองแตล่ะราย
™ และ ® จะไมป่รากฏในเอกสารฉบบันี�
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ฉนัจะแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งไร

หากลําโพงทํางานผดิปกต ิใหทํ้าตามขั �นตอนตอ่ไปนี�เพื�อแกไ้ขปัญหา

ตรวจสอบอาการปัญหาในคูม่อืชว่ยเหลอืนี� และทําตามขั �นตอนการแกไ้ขปัญหาที�กําหนดไว ้
ชารจ์ลําโพง 
การชารจ์แบตเตอรี�ในตวัอาจชว่ยแกปั้ญหาบางอยา่งได ้
กดปุ่ ม RESET ของลําโพง
ปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง 
การดําเนนิการนี�จะเปลี�ยนการตั �งคา่ตา่งๆ เชน่ ระดบัเสยีง ฯลฯ กลบัไปเป็นคา่เริ�มตน้จากโรงงาน และลบขอ้มลูการจับคูท่ั �งหมดออก
คน้หาขอ้มลูดงักลา่วไดใ้นเว็บไซตง์านบรกิารลกูคา้
โปรดเขา้ชมเว็บไซตง์านบรกิารดงัตอ่ไปนี�เพื�อรับขอ้มลูงานบรกิารเกี�ยวกบัลําโพงของทา่น:

สําหรับลกูคา้ในประเทศสหรัฐอเมรกิา: 
http://esupport.sony.com/US
สําหรับลกูคา้ในประเทศแคนาดา: 
http://esupport.sony.com/CA/
สําหรับลกูคา้ในประเทศแถบยโุรป: 
http://www.sony.eu/support
สําหรับลกูคา้ในละตนิอเมรกิา: 
http://www.sony-latin.com/
สําหรับลกูคา้ในประเทศ/พื�นที�อื�นๆ: 
http://www.sony-asia.com/section/support

หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้ใหป้รกึษาตวัแทนจําหน่ายของ Sony ใกลบ้า้นทา่น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การใชปุ้่ ม RESET
การปรับใชค้า่เริ�มตน้ของลําโพง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

ไมส่ามารถชารจ์ลาํโพงได้

เมื�อใชอ้ะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไมโคร USB เชื�อมตอ่กบัลําโพงและอะแด็ปเตอร ์USB
อยา่งแน่นหนาแลว้ นอกจากนี� ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อะแด็ปเตอร ์USB เชื�อมตอ่เขา้กบัเตา้รับ AC อยา่งแน่นหนา
เมื�อใชอ้ะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อะแด็ปเตอร ์USB มคีวามสามารถในการเอาทพ์ตุกําลงัไฟฟ้า
1.5 A หรอืมากกวา่การชารจ์จากอะแด็ปเตอร ์USB ที�มคีวามสามารถในการเอาทพ์ตุกําลงัไฟฟ้า 500 mA หรอืมากกวา่ และนอ้ยกวา่
1.5 A จะใชเ้วลาประมาณ 10 ชั�วโมงการชารจ์จากอะแด็ปเตอร ์USB ที�มคีวามสามารถในการเอาทพ์ตุกําลงัไฟฟ้านอ้ยกวา่ 500 mA
ไมส่ามารถรับประกนัได ้
ระยะเวลาการชารจ์โดยประมาณจะแตกตา่งกนัตามกําลงัไฟฟ้าเอาทพ์ตุของอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) ที�เชื�อมตอ่อยู่
ลําโพงนี�รองรับอะแด็ปเตอร ์USB ที�มกีระแสไฟฟ้าในการเอาทพ์ตุ 500 mA หรอืมากกวา่ อยา่งไรก็ตาม อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
ชารจ์นานขึ�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเภทและขอ้มลูจําเพาะของอะแด็ปเตอร ์USB และสายไมโคร USB ขอแนะนําใหใ้ชอ้ะแด็ปเตอร์
USB ที�มกีระแสไฟฟ้าในการเอาทพ์ตุ 1.5 A หรอืมากกวา่ และใชส้ายไมโคร USB ที�ใหม้า หรอืสายไมโคร USB ที�เป็นไปตาม
มาตรฐาน USBการชารจ์จากอปุกรณอ์ื�นไมส่ามารถรับประกนัได ้ระยะเวลาในการชารจ์อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
อณุหภมูโิดยรอบ หรอืสภาวะการใชง้าน
นอกจากนี� ทา่นยงัสามารถชารจ์แบตเตอรี�ในตวัไดโ้ดยการเชื�อมตอ่เขา้กบัคอมพวิเตอรท์ี�เปิดใชง้านอยูผ่า่นสายไมโคร USB อยา่งไร
ก็ตาม ไมส่ามารถรับประกนัการทํางานกบัคอมพวิเตอรท์ั �งหมดได ้การทํางานในคอมพวิเตอรท์ี�ประกอบขึ�นเองไมค่รอบคลมุโดยการ
รับประกนั

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การชารจ์ลําโพง

เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่งๆ
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

ไมส่ามารถเปิดลาํโพงไดห้รอืลาํโพงปิดการทาํงานกะทนัหนั

แบตเตอรี�ในตวัอาจหมดหรอืใกลห้มด ชารจ์ลําโพงโดยการเชื�อมตอ่ลําโพงกบัเตา้รับ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์USB (มวีางจําหน่าย
ทั�วไป) หรอืเชื�อมตอ่เขา้กบัคอมพวิเตอรท์ี�เปิดใชง้านอยู่
ฟังกช์ั�นปิดอตัโนมตั ิ(Auto Standby) อาจทํางาน หลงัจากประมาณ 15 นาทผีา่นไปในบางสถานการณ ์เชน่ เมื�อเสยีงสญัญาณเขา้
เบา เครื�องจะปิดโดยอตัโนมตั ิเพิ�มระดบัเสยีงของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่เพื�อใช ้หรอืปิดฟังกช์ั�นปิดอตัโนมตัิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การชารจ์ลําโพง

ฟังกช์ั�นปิดอตัโนมตั ิ(Auto Standby)
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

ไมม่เีสยีง/มเีสยีงจากลาํโพงเพยีงขา้งเดยีว/ระดบัเสยีงตํ�า/เสยีงเพี�ยน/มเีสยีงดงัหรอืเสยีง
รบกวนในสญัญาณเสยีงออกของลาํโพง/ไมม่เีสยีงหรอืเสยีงของผูโ้ทรเบา

ตรวจสอบวา่ทั �งลําโพงและอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่เปิดอยูห่รอืไม่
เพิ�มระดบัเสยีงของลําโพงและอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่
ตรวจสอบวา่กําลงัเลน่อปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยู่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดสายสญัญาณเสยีงออกจากชอ่งตอ่ AUDIO IN ระหวา่งที�กําลงัเลน่อยูใ่นโหมด BLUETOOTH
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีงเขา้กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN อยา่งแน่นหนาระหวา่งที�กําลงัเลน่อยูใ่นโหมด AUDIO
IN
หากทา่นกําลงัเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กบัลําโพง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตั �งคา่สญัญาณเสยีงออกของคอมพวิเตอรกํ์าหนดไว ้
สําหรับอปุกรณ ์BLUETOOTH
ตรวจสอบวา่ลําโพงไดทํ้าการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้
จับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH อกีครั �ง
หากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่กบัชอ่งตอ่ AUDIO IN เป็นแบบชอ่งสญัญาณเดี�ยว จะมเีสยีงออกจากลําโพงซา้ยเทา่นั�น (ชอ่งสญัญาณ L)
หากอปุกรณท์ี�นํามาเชื�อมตอ่มฟัีงกช์ั�นอคีวอไลเซอร ์ใหต้ั �งคา่เป็นปิด
วางลําโพงใหห้า่งจากเตาไมโครเวฟ, Wi-Fi ฯลฯ
ใหนํ้าลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH มาอยูใ่กลก้นัมากขึ�น นําสิ�งที�กดีขวางระหวา่งลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH ออก
หากไฟแสดง CHARGE และไฟแสดง  (เปิด/ปิด) กะพรบิชา้ๆ ใหปิ้ดลําโพงและชารจ์แบตเตอรี�ในตวัใหเ้พยีงพอ
อปุกรณท์ี�มวีทิยหุรอืจนูเนอรใ์นตวัไมส่ามารถเชื�อมตอ่เขา้กบัลําโพงผา่น BLUETOOTH ได ้เนื�องจากอาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวน
ในระหวา่งการออกอากาศได ้
ใหว้างลําโพงไวห้า่งจากทวี ีวทิย ุหรอืจนูเนอร ์ฯลฯ เนื�องจากอาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนในระหวา่งการออกอากาศได ้
เมื�อใชง้านฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงหรอืฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย หากอปุกรณ ์BLUETOOTH อื�นๆ เชน่ เมาส ์BLUETOOTH หรอื
แป้นพมิพ ์BLUETOOTH เชื�อมตอ่อยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหย้กเลกิการเชื�อมตอ่ระหวา่งอปุกรณนั์�นออกกอ่น
มอีปุกรณ ์BLUETOOTH บางเครื�องที�สามารถเปลี�ยนคณุภาพการเลน่เพลงผา่นเทคโนโลยไีรส้ายได ้หากอปุกรณข์องทา่นรองรับ
การใชง้านฟังกช์ั�นนี� ใหเ้ลอืก “ลําดบัการเชื�อมตอ่ตามความเสถยีร (SBC)” กอ่นคณุภาพเสยีง สําหรับรายละเอยีด โปรดอา้งองิจาก
คูม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์
เลอืก “ลําดบัการเชื�อมตอ่ตามความเสถยีร (SBC)” สําหรับคณุภาพการเลน่เพลงผา่นเทคโนโลยไีรส้ายของลําโพง
ตดิตั �ง “Sony | Music Center” เวอรช์ั�นลา่สดุลงบนอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ หากทา่นไมส่ามารถใชง้าน “Sony | Music Center” เวอรช์ั�น
ลา่สดุ หรอืทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ได ้ใหย้กเลกิการตดิตั �ง
“Sony | Music Center”
เมื�อฟังเพลง ใหเ้ลอืกการเชื�อมตอ่ A2DP BLUETOOTH โดยการใชง้านอปุกรณ ์BLUETOOTH
เมื�อรับสาย/โทรออก ใหเ้ลอืกการเชื�อมตอ่ HFP หรอื HSP BLUETOOTH โดยการใชง้านอปุกรณ ์BLUETOOTH
เมื�อรับสาย/โทรออก ใหต้รวจสอบวา่สญัญาณเสยีงออกของอปุกรณ ์BLUETOOTH กําหนดไวสํ้าหรับลําโพงหรอืไม่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH

การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

การเลอืกคณุภาพของการเลน่ผา่นระบบถา่ยทอดเสยีงแบบ BLUETOOTH (โคเดก)

เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่งๆ

การรับสายโทรศพัท์

การโทรออก
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

ระดบัเสยีงของลาํโพงเบาลงขณะใชง้านอยู่

ระดบัเสยีงของลําโพงอาจเบาลงในกรณีตอ่ไปนี� ซึ�งไมใ่ชค่วามผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

เมื�อแบตเตอรี�ในตวัใกลห้มดและไฟแสดง CHARGE และไฟแสดง  (เปิด/ปิด) กะพรบิชา้ๆ ในขณะที�ลําโพงไดรั้บพลงังาน
จากแบตเตอรี�ในตวัเพยีงอยา่งเดยีว
เมื�อแบตเตอรี�ในตวัใกลห้มดเนื�องจากการเปิดลําโพงเสยีงดงัเป็นเวลานาน แมว้า่ลําโพงจะเชื�อมตอ่อยูก่บัเตา้รับ AC ผา่นอะแด็ป
เตอร ์USB (มวีางจําหน่ายทั�วไป) หรอืเชื�อมตอ่เขา้กบัคอมพวิเตอรท์ี�เปิดใชง้านอยู่

หากระดบัเสยีงของลําโพงเบาลงขณะใชง้านอยู ่ใหทํ้าตามขั �นตอนดา้นลา่ง

คาํแนะนํา

ลําโพงนี�ไดรั้บการออกแบบมาใหม้รีะดบัเสยีงสงูสดุลดลงประมาณครึ�งหนึ�ง (24) เมื�อพลงังานแบตเตอรี�ในตวัที�เหลอือยูน่อ้ยกวา่ 10% เพื�อปกป้อง
วงจรเนื�องจากความผันผวนของแรงดนัไฟฟ้าสงูสดุจากการใชง้านที�ระดบัเสยีงดงั แมใ้นกรณีดงักลา่ว ทา่นจะสามารถชารจ์แบตเตอรี�ในตวัได ้แต่
ระดบัเสยีงจะไมก่ลบัสูภ่าวะปกต ิหากตอ้งการใหร้ะดบัเสยีงกลบัสูภ่าวะปกต ิใหช้ารจ์แบตเตอรี�ในตวัจนกวา่พลงังานแบตเตอรี�ที�เหลอือยูจ่ะถงึ 20%
หรอืมากกวา่ ปิดลําโพงและเปิดลําโพงอกีครั �ง จากนั�นจงึปรับระดบัเสยีง

4-735-514-81(2) Copyright 2018 Sony Corporation

ปิดลําโพง1.
ชารจ์แบตเตอรี�ในตวัใหเ้พยีงพอ2.
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

ไมส่ามารถจบัคูล่าํโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ได้

ใหว้างลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH หา่งจากกนัภายในระยะ 1 เมตร
การใชง้านฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงหรอืฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย ใหจั้บคูก่บัลําโพงที�ไฟแสดง  (BLUETOOTH) กะพรบิเป็น
สนํี�าเงนิ
หากไฟแสดง  (BLUETOOTH) ไมก่ะพรบิอยา่งรวดเร็วเป็นสนํี�าเงนิ ใหก้ดปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/  PAIRING คา้งไวจ้นกวา่
ทา่นจะไดย้นิเสยีงแนะนํา และไฟแสดง  (BLUETOOTH) เริ�มกะพรบิอยา่งรวดเร็วเป็นสนํี�าเงนิ
เมื�อลําโพงเปลี�ยนกลบัไปใชค้า่เริ�มตน้ อาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่ iPhone/iPod touch เขา้กบัลําโพงได ้ในกรณีนี� ใหล้บขอ้มลูการจับ
คูบ่น iPhone/iPod touch จากนั�นจงึจับคูอ่ปุกรณเ์หลา่นี�อกีครั �ง
ตรวจสอบวา่เปิดอปุกรณ ์BLUETOOTH และเปิดใชง้านฟังกช์ั�น BLUETOOTH บนอปุกรณแ์ลว้
หากชื�อลําโพงไมป่รากฏบนอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหปิ้ดอปุกรณ ์จากนั�นเปิดอปุกรณอ์กีครั �ง อาจเกดิปัญหาขึ�น

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH

เกี�ยวกบัไฟแสดงตา่งๆ
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลาํโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH โดยใชก้ารเชื�อมตอ่ดว้ย one touch
(NFC) ได้

หากเปิดใชง้านล็อกหนา้จอบนสมารท์โฟน จะไมส่ามารถเชื�อมตอ่ได ้ยกเลกิการล็อกหนา้จอบนสมารท์โฟนและสมัผัสอกีครั �ง
ใหอ้ปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC อยูใ่กลก้บัลําโพงจนกระทั�งอปุกรณนั์�นตอบสนองการทํางาน หากทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่ได ้ให ้
ขยบัอปุกรณช์า้ๆ ผา่นสว่นที�มเีครื�องหมาย N ของลําโพง
ตรวจสอบวา่เปิดใชง้านฟังกช์ั�น BLUETOOTH บนอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC แลว้
ตรวจสอบวา่ฟังกช์ั�น NFC ของอปุกรณต์ั �งเป็นเปิด
หากอปุกรณอ์ยูภ่ายในเคส ใหถ้อดออก
ความไวในการรับสญัญาณ NFC จะแตกตา่งกนั ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์หากทา่นไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงกบัอปุกรณด์ว้ย one
touch ได ้หลงัจากเชื�อมตอ่หลายครั�ง ใหเ้ชื�อมตอ่/ตดัการเชื�อมตอ่กบัลําโพงโดยดําเนนิการผา่นหนา้จอ
ตรวจสอบวา่อปุกรณข์องทา่นรองรับการใชง้าน NFC คน้หาขอ้มลูดงักลา่วไดใ้นเว็บไซตง์านบรกิารลกูคา้
การใชง้านฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพงหรอืฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย ใหจั้บคูก่บัลําโพงที�ไฟแสดง  (BLUETOOTH) กะพรบิเป็น
สนํี�าเงนิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เชื�อมตอ่กบัอปุกรณท์ี�รองรับการใชง้าน NFC ดว้ย one touch (NFC)
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH กบัลาํโพงในฟงักช์ ั�นเพิ�มลาํโพงได้

หลงัจากเชื�อมตอ่ลําโพง SRS-XB21 สองตวัแลว้ ใหทํ้าตามขั �นตอนการจับคูร่ะหวา่งอปุกรณ ์BLUETOOTH และลําโพงที�ไฟแสดง 
 (BLUETOOTH) กะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การฟังเพลงแบบไรส้ายดว้ยลําโพงสองตวั (ฟังกช์ั�นเพิ�มลําโพง)
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัลาํโพงไดใ้นฟงักช์ ั�น Party Chain ไรส้าย

หลงัจากเชื�อมตอ่ลําโพงหลายตวัแลว้ ใหทํ้าตามขั �นตอนการจับคูร่ะหวา่งอปุกรณ ์BLUETOOTH และลําโพงที�ไฟแสดง 
(BLUETOOTH) กะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

เพลดิเพลนิกบัการเลน่เพลงผา่นเทคโนโลยไีรส้ายโดยใชลํ้าโพงหลายตวั (ฟังกช์ั�น Party Chain ไรส้าย)
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การใชปุ้่ ม RESET

หากไมส่ามารถเปิดลําโพงหรอืไมส่ามารถใชง้านลําโพงไดแ้มว้า่จะเปิดแลว้ก็ตาม ใหเ้ปิดฝาปิดที�ดา้นหลงัและกดปุ่ ม RESET ดว้ยเข็ม
หมดุหรอืวสัดปุลายแหลมอื�นๆ ลําโพงจะถกูรเีซต็และปิดลง

หลงัจากกดปุ่ ม RESET ใหเ้ปิดลําโพง หากลําโพงไมเ่ปิดขึ�น ใหป้รกึษาตวัแทนจําหน่ายของ Sony ใกลบ้า้นทา่น

หมายเหตุ

ทา่นจะรเีซต็ลําโพงไมไ่ดข้ณะที�ปิดอยู่

ขอ้มลูการจับคูจ่ะไมถ่กูลบออกโดยการกดปุ่ ม RESET ซึ�งจะแตกตา่งจากการตั �งคา่เริ�มตน้ของลําโพง

หลงัจากการรเีซต็ลําโพง ระดบัเสยีง, ฟังกช์นั และ/หรอืการตั �งคา่เสยีงอาจแตกตา่งกนั
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB21

การปรบัใชค้า่เร ิ�มตน้ของลาํโพง

เมื�อลําโพงเปิดอยู ่ใหก้ดปุ่ ม – (ระดบัเสยีง) และปุ่ ม  (เปิด/ปิด)/  PAIRING คา้งไวพ้รอ้มกนันานกวา่ 5 วนิาท ีจนกระทั�งลําโพง
ปิดการทํางาน

ลําโพงเปลี�ยนกลบัไปใชค้า่เริ�มตน้ การตั �งคา่ตา่งๆ เชน่ ระดบัเสยีง ฯลฯ จะเปลี�ยนกลบัเป็นคา่เริ�มตน้จากโรงงาน และขอ้มลูการจับคู่
ทั �งหมดจะถกูลบออก
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