
คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

หวัขอ้ตา่ง ๆ ตอ่ไปนี�อธบิายวธิใีชง้านลําโพงนี� เลอืกหวัขอ้จากหนา้ตา่งนําทาง
รปูแบบและขอ้มลูจําเพาะอาจมกีารเปลี�ยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

เริ�มใชง้าน

ชิ�นสว่นและการใชง้าน

ชิ�นสว่นที�ใหม้า

การใชส้ายคลอ้ง

แหลง่พลงังาน/การชารจ์

การชารจ์ลําโพง

การเปิดเครื�อง

การปิดเครื�อง

การใชฟั้งกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH

ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตั ิ(Auto Standby)

การสรา้งการเชื�อมตอ่
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BLUETOOTH

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Windows)

การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Mac)

การฟังเพลง

อปุกรณ ์BLUETOOTH

การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

การสลบัระหวา่งการเลน่เสยีงโมโนและการเลน่เสยีงสเตอรโิอ

การเลอืกคณุภาพการเลน่เสยีง BLUETOOTH (โคเดก)

การยตุกิารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

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

ฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ

การฟังเพลงแบบไรส้ายดว้ยลําโพง 2 เครื�อง (ฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ)

การยตุฟัิงกช์นัจับคูส่เตอรโิอ

ฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�

การเพลดิเพลนิกบัการเลน่แบบไรส้ายโดยใชลํ้าโพงหลายเครื�อง (ฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�)

การยตุฟัิงกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�

การเพลดิเพลนิกบัการสลบัเอฟเฟกตเ์สยีง

โทรศพัท์

การรับสาย

การโทรออก

การใช ้“Sony | Music Center”

สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

การตดิตั �ง “Sony | Music Center”

การใชฟั้งกช์ั�นสั�งงานดว้ยเสยีง

การใชฟั้งกช์นัสั�งงานดว้ยเสยีง (แอป Google)

การใชฟั้งกช์นัสั�งงานดว้ยเสยีง (Siri)

ขอ้มลู
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เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ

การอปัเดตซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวแ้ลว้

หมายเหตเุกี�ยวกบัการใชง้าน

การป้องกนัไวก้อ่น

หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์ไฟ

หมายเหตเุกี�ยวกบัคณุสมบตักิารกนันํ�าและการกนัฝุ่ น

วธิกีารดแูลรักษาลําโพง

เกี�ยวกบัเทคโนโลยไีรส้าย BLUETOOTH

ประกาศเกี�ยวกบัสทิธกิารใชง้าน

เครื�องหมายการคา้

การแกไ้ขปัญหา

ฉันสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร

แหลง่จา่ยไฟ

ไมส่ามารถชารจ์ลําโพงได ้

ไมส่ามารถเปิดลําโพงไดห้รอืลําโพงปิดทํางานกะทนัหนั

เสยีง

ไมม่เีสยีง/เสยีงออกจากลําโพงเครื�องเดยีวเทา่นั�น/เสยีงเบา/เสยีงผดิเพี�ยน/มเีสยีงรบกวนออกจากการสง่สญัญาณเสยีงของลําโพง/ไมม่เีสยีงหรอื
เสยีงเบาจากผูโ้ทร

เสยีงเบาลงในระหวา่งการใชง้าน

BLUETOOTH

ไมส่ามารถจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ได ้

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH กบัลําโพงในฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงในฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�ได ้

ไมส่ามารถเพิ�มลําโพงเพื�อใชฟั้งกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�ได ้

รเีซต็

การรสีตารท์ลําโพง

การกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

ชิ�นสว่นและการใชง้าน

ปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง) พรอ้มปุ่ มไฟแสดงสถานะ1.

ไฟแสดง CHARGE2.

ปุ่ ม (BLUETOOTH) พรอ้มปุ่ มไฟแสดงสถานะ3.

ปุ่ ม (เลน่)/ปุ่ ม (โทรออก)4.

ปุ่ ม +/- (ระดบัเสยีง)5.

ปุ่ ม BATT (แบตเตอรี�)/ปุ่ ม  STAMINA พรอ้มปุ่ มไฟแสดงสถานะ

�

6.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

กดปุ่ มสั �น ๆ เพื�อฟังเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีงเกี�ยวกบัปรมิาณแบตเตอรี�ที�เหลอือยู ่เมื�อตอ้งการสลบัเอฟเฟกตเ์สยีง
ระหวา่งโหมด EXTRA BASS และโหมด STAMINA ใหก้ดปุ่ มคา้งไว ้

ปุ่ ม PARTY (เชื�อมตอ่ปารต์ี�) พรอ้มปุ่ มไฟแสดงสถานะ7.

ปุ่ ม ST PAIR (จับคูส่เตอรโิอ) พรอ้มปุ่ มไฟแสดงสถานะ8.

DC IN 5V พอรต์ (USB Type-C®)*

คณุสามารถชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในลําโพงเมื�อลําโพงเชื�อมตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ผา่นสาย USB Type-C® ที�ใหม้า และผา่นอะแด็ป
เตอร ์AC พอรต์ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด)

9.

ฝาปิด10.

สายคลอ้ง11.

ไมโครโฟน12.

พอรต์นี�ไมร่องรับการเลน่เพลง*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การใชส้ายคลอ้ง

เมื�อใชส้ายคลอ้งที�ตดิกบัลําโพง คณุจะสามารถแขวนลําโพงและใชง้านได ้แมว้า่คณุจะไมม่ทีี�วางก็ตาม

หมายเหตุ
อยา่ใชส้ายคลอ้งชนดิอื�นนอกเหนอืจากสายที�ใหม้า

หลงัจากใสส่ายคลอ้งแลว้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวัหนบีตดิปลายสายคลอ้งแน่นแลว้

พนัสายคลอ้งรอบวตัถทุ ี�ตอ้งการ1

ใสส่ายคลอ้งเขา้ไปในตวัหนบีและตดิสายใหแ้นน่2
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อยา่ดงึสายคลอ้งที�ตดิกบัลําโพงอยา่งแรงหรอืแกวง่ลําโพงไปรอบ ๆ

อยา่นําสายคลอ้งที�ใหม้าไปใชก้บัอปุกรณอ์ื�นนอกเหนอืจากลําโพง

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การชารจ์ลาํโพง

ลําโพงสามารถทํางานดว้ยกําลงัไฟจากเตา้เสยีบ AC ที�ตอ่ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) หรอืจาก
แบตเตอรี�ลเิธยีมไอออนชนดิชารจ์ไดท้ี�ตดิตั �งในตวัเครื�อง
เมื�อใชลํ้าโพงเป็นครั �งแรก ตอ้งแน่ใจวา่ไดช้ารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องเป็นเวลานานกวา่ 1 ชั�วโมงกอ่นเปิดเครื�อง
เมื�อชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องลว่งหนา้ คณุสามารถใชง้านลําโพงไดด้ว้ยกําลงัไฟจากแบตเตอรี�เพยีงอยา่งเดยีว

การตรวจสอบวา่การชารจ์เสร็จสมบรูณ์

ตอ่ลาํโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC เพื�อชารจ์แบตเตอรี�

ตอ่ปลายสาย USB Type-C® ที�ใหม้า เขา้กบัพอรต์ DC IN 5V ของลําโพง และตอ่ปลายสายอกีดา้นเขา้กบัอะแด็ปเตอร ์AC
พอรต์ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) จากนั�นตอ่อะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB เขา้กบัเตา้เสยีบ AC
ลําโพงรองรับอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�สามารถสง่กระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ ไมรั่บประกนัการใชอ้ปุกรณอ์ื�น ๆ เพื�อชารจ์
แบตเตอรี�

ไฟแสดง CHARGE สวา่งเป็นสสีม้ในขณะที�ชารจ์
เวลาในการชารจ์ที�คาดการณแ์ตกตา่งกนัไปตามความจดุา้นกระแสไฟขาออกของอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มจํีาหน่ายในทอ้ง
ตลาด) นอกจากนี� เวลาในการชารจ์อาจนานกวา่เวลาที�ระบไุวด้า้นลา่ง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเภทและขอ้กําหนดของอะแด็ปเตอร ์AC
พอรต์ USB และสาย USB เวลาในการชารจ์ยงัอาจแตกตา่งจากเวลาที�ระบไุวด้า้นลา่ง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอณุหภมูแิวดลอ้มหรอืสภาพ
การใชง้านลําโพง
เวลาที�ระบตุอ่ไปนี�ใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิ

เมื�อเชื�อมตอ่อะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�สามารถสง่กระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ การชารจ์จะเสร็จสิ�นในประมาณ 4 ชั�วโมง*

และไฟแสดง CHARGE จะดบัลง

เมื�อใชอ้ะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อะแด็ปเตอรด์งักลา่วสามารถสง่กระแสไฟ
ขาออก 1.5 แอมป์ขึ�นไป คณุสามารถใชอ้ะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�มกีระแสไฟขาออก 500 มลิลแิอมป์ขึ�นไปและไมเ่กนิ
1.5 แอมป์ แตอ่าจใชเ้วลานาน (10 ชั�วโมงขึ�นไป*) กวา่จะชารจ์เสร็จสมบรูณ ์เมื�อใชอ้ะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ดงักลา่ว ขอ
แนะนําใหค้ณุปิดลําโพงกอ่นที�จะชารจ์แบตเตอรี� ไมรั่บประกนัการชารจ์แบตเตอรี�ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�มกีระแส
ไฟขาออกนอ้ยกวา่ 500 มลิลแิอมป์

 
หลงัจากที�คณุถอดสาย USB ออกจากลําโพงเมื�อชารจ์แบตเตอรี�เสร็จแลว้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดฝาปิดอยา่งแน่นสนทิ
ฝาปิดเป็นชิ�นสว่นที�มคีวามสําคญัมากสําหรับการรักษาประสทิธภิาพการกนันํ�าและการกนัฝุ่ น

1

ระยะเวลาที�ตอ้งใชใ้นการชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องซึ�งวา่งเปลา่ ใหเ้ต็มความจไุฟฟ้าในขณะที�ปิดลําโพง*
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หากชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องเต็มแลว้ในขณะที�คณุตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC ไฟแสดง CHARGE จะสวา่งเป็นสสีม้ จาก
นั�นไฟจะดบัลงหลงัจากเวลาผา่นไปประมาณ 1 นาที

การตรวจสอบระดบัแบตเตอรี�ท ี�ตดิต ั�งในตวัเครื�องของแบตเตอรี�ชนดิชารจ์ไดใ้นตวัเครื�อง
หลงัจากกดปุ่ ม BATT (แบตเตอรี�) ดา้นหลงัฝาปิดที�อยูด่า้นหลงัของลําโพง เมื�อเปิดลําโพง ระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีงที�แสดง
ดา้นลา่งจะดงัออกจากลําโพงตามปรมิาณแบตเตอรี�ที�เหลอือยูใ่นตวัเครื�อง
80% หรอืมากกวา่: “Battery fully charged” (แบตเตอรี�ชารจ์เต็มแลว้)
60% หรอืมากกวา่: “Battery about 70%” (แบตเตอรี�มปีระมาณ 70%)
40% หรอืมากกวา่: “Battery about 50%” (แบตเตอรี�มปีระมาณ 50%)
20% หรอืมากกวา่: “Battery about 30%” (แบตเตอรี�มปีระมาณ 30%)
นอ้ยกวา่ 20%: “Please charge” (โปรดชารจ์)

คาํแนะนํา
เมื�อใช ้“Sony | Music Center” คณุจะสามารถเปิดใชง้าน/ปิดใชง้านระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีงเกี�ยวกบัพลงังานแบตเตอรี�ที�เหลอือยู่
ตามที�คณุไดย้นิเมื�อเปิดลําโพง

เมื�อใชส้มารท์โฟน Android ที�ตดิตั �งระบบ OS 8.1 หรอืสงูกวา่
เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงกบัสมารท์โฟน Android ผา่นการเชื�อมตอ่ HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH ใหแ้ตะ [Settings] -
[Device connection] - [Bluetooth] บนสมารท์โฟน พลงังานแบตเตอรี�ที�เหลอือยูข่องลําโพงจะแสดงขึ�นพรอ้มกบัชื�ออปุกรณ์
BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่อยู ่สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัสมารท์โฟน Android
โปรดทราบวา่พลงังานแบตเตอรี�ที�เหลอือยูท่ี�แสดงบนสมารท์โฟนอาจแตกตา่งจากพลงังานแบตเตอรี�ที�เหลอือยูจ่รงิของลําโพง ใช ้
ขอ้มลูนี�เป็นขอ้มลูอา้งองิ

เมื�อใช ้iPhone/iPod touch ที�ตดิตั �งระบบ iOS 10.0 หรอืสงูกวา่
ขณะที�ลําโพงเชื�อมตอ่กบั iPhone/iPod touch ผา่นการเชื�อมตอ่ HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH พลงังานแบตเตอรี�ที�
เหลอือยูข่องลําโพงจะแสดงที�หนา้จอวดิเจ็ตของ iPhone/iPod touch สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้า
พรอ้มกบั iPhone/iPod touch
โปรดทราบวา่พลงังานแบตเตอรี�ที�เหลอือยูท่ี�แสดงบน iPhone/iPod touch อาจแตกตา่งจากพลงังานแบตเตอรี�ที�เหลอือยูจ่รงิของ
ลําโพง ใชข้อ้มลูนี�เป็นขอ้มลูอา้งองิ

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี�ท ี�ตดิต ั�งในตวัเครื�อง (การใชก้ารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH)
ประมาณ 12 ชั�วโมง
ตั �งระดบัเสยีงของลําโพงไวท้ี� 34
เอฟเฟกตเ์สยีงถกูตั �งเป็น STAMINA

ประมาณ 10 ชั�วโมง
ตั �งระดบัเสยีงของลําโพงไวท้ี� 31
เอฟเฟกตเ์สยีงถกูตั �งเป็น EXTRA BASS (คา่เริ�มตน้ตามโรงงาน)

ประมาณ 3 ชั�วโมง
ตั �งระดบัเสยีงของลําโพงไวท้ี�ระดบัสงูสดุ (50)
เอฟเฟกตเ์สยีงถกูตั �งเป็น EXTRA BASS (คา่เริ�มตน้ตามโรงงาน)

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องตามที�กลา่วถงึขา้งตน้วดัผลโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูเพลงที�ระบไุวข้องเรา
ระยะเวลาการใชง้านจรงิแตกตา่งกบัระยะเวลาที�กําหนดไวใ้นคูม่อื เนื�องจากระดบัเสยีง เพลงที�เลน่ อณุหภมูริอบขา้ง และสภาวะการใช ้
งาน

เมื�อระดบัแบตเตอรี�ท ี�ตดิต ั�งในตวัเครื�องเหลอืนอ้ย
เมื�อระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีงพดูวา่ “Please charge” (โปรดชารจ์) และไฟแสดง CHARGE กะพรบิอยา่งชา้ ๆ แสดงวา่
แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องเหลอืนอ้ย และจําเป็นตอ้งชารจ์ ในกรณีนี� ลําโพงจะไมส่ามารถจา่ยไฟใหก้บัอปุกรณอ์ื�น

คาํแนะนํา
คณุยงัสามารถชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในลําโพงไดโ้ดยการตอ่สาย USB ที�เชื�อมตอ่กบัลําโพงเขา้กบัคอมพวิเตอรท์ี�มพีอรต์ชารจ์ USB อยา่งไร
ก็ตาม คอมพวิเตอรบ์างเครื�องไมไ่ดรั้บการทดสอบ และไมส่ามารถรองรับขั �นตอนนี�ได ้ขั �นตอนนี�ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัคอมพวิเตอรท์ี�ประกอบขึ�นเอง
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หากลําโพงยงัคงตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) หรอืตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ี�มพีอรต์ชารจ์ USB
แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในลําโพงจะสามารถชารจ์เองได ้แมใ้นขณะที�กําลงัเลน่เพลงจากลําโพงอยู ่อยา่งไรก็ตาม การชารจ์อาจใชเ้วลานานกวา่จะเสร็จ
สิ�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการใชง้านลําโพง ขอแนะนําใหค้ณุปิดลําโพงกอ่นที�จะชารจ์แบตเตอรี�

หมายเหตุ
ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเภทหรอืขอ้กําหนดของอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB หากคณุเปิดลําโพงที�ระดบัเสยีงดงั ปรมิาณแบตเตอรี�ชนดิชารจ์ไดท้ี�เหลอื
อยูใ่นตวัเครื�องอาจลดลง หรอืลําโพงอาจปิดแมว้า่จะกําลงัตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB อยูก่็ตาม ในกรณีนี� ไมใ่ชก่าร
ทํางานผดิปกตแิตอ่ยา่งใด หากเกดิกรณีเชน่นี� ใหปิ้ดลําโพงและปลอ่ยใหแ้บตเตอรี�ชารจ์จนเต็มกอ่นที�จะใชง้านลําโพง

เมื�อคณุเปิดลําโพงที�ระดบัเสยีงดงัเป็นเวลานาน ระดบัแบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องอาจลดลง แมว้า่ลําโพงจะตอ่กบัเตา้เสยีบ AC อยูก่็ตาม จงึสง่
ผลใหเ้สยีงเบาลง ซึ�งไมใ่ชก่ารทํางานผดิปกต ิปิดลําโพงและชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องใหเ้พยีงพอ

การสง่สญัญาณเสยีงออกของลําโพงจะลดลง เมื�อระดบัแบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องเหลอืนอ้ย

ในสภาพแวดลอ้มที�หนาวหรอืรอ้นจัด ลําโพงจะหยดุชารจ์เพื�อความปลอดภยั หากใชเ้วลาในการชารจ์นาน จะทําใหลํ้าโพงหยดุชารจ์ดว้ยเชน่กนั
เพื�อแกไ้ขปัญหาเหลา่นี� ใหถ้อดสาย USB แลว้ตอ่ใหมอ่กีครั �งภายในอณุหภมูกิารทํางานระหวา่ง 5 °C ถงึ 35 °C

อยา่ชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในลําโพงในบรเิวณที�อาจทําใหลํ้าโพงเปียกนํ�าได ้สาย USB Type-C® ที�ใหม้า รวมถงึพอรต์ USB ที�ดา้นหลงัฝาปิดไม่
ไดอ้อกแบบมาเพื�อกนันํ�าหรอืกนัฝุ่ น

ควรชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องใหเ้ต็มทกุ 6 เดอืนเพื�อเป็นการรักษาประสทิธภิาพของแบตเตอรี� แมว้า่คณุจะไมไ่ดใ้ชง้านลําโพงเป็นระยะ
เวลานานก็ตาม

การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�องไมร่องรับการใชง้านกบั HFP (Hands-free Profile) ดงันั�นเมื�อใชก้ารเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง พลงังาน
แบตเตอรี�ที�เหลอือยูข่องลําโพงจะไมแ่สดงบนสมารท์โฟน Android หรอื iPhone/iPod touch

เมื�อกําหนดคา่สมารท์โฟน Android ใหใ้ชเ้ฉพาะ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) เพื�อสรา้งการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
พลงังานแบตเตอรี�ที�เหลอือยูข่องลําโพงจะไมแ่สดงบนสมารท์โฟน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเปิดเครื�อง
หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์ไฟ
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การเปิดเครื�อง

คาํแนะนํา
ขณะเปิดใชง้านระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีงเกี�ยวกบัพลงังานแบตเตอรี�ที�เหลอือยู ่เมื�อคณุเปิดลําโพง คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้าน
ดว้ยเสยีงตามพลงังานแบตเตอรี�ที�เหลอือยู่

หมายเหตุ
หากไฟแสดง CHARGE กะพรบิ 3 ครั�ง และลําโพงปิดหลงัจากที�คณุเปิด แสดงวา่แบตเตอรี�ชนดิชารจ์ไดท้ี�ตดิตั �งในตวัเครื�องวา่งเปลา่ ชารจ์
แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�อง

เมื�อไฟแสดง CHARGE กะพรบิอยา่งชา้ ๆ แสดงวา่แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องเหลอืนอ้ย และจําเป็นตอ้งชารจ์

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การปิดเครื�อง
การชารจ์ลําโพง

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

กดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)

ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) สวา่งเป็นสเีขยีว และไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) กะพรบิเป็นสนํี�าเงนิอยา่งชา้ ๆ

เมื�อลําโพงไมม่ขีอ้มลูการจับคู ่เชน่ เมื�อคณุใชฟั้งกช์นั BLUETOOTH เป็นครั �งแรกหลงัจากที�ซื�อ ไฟแสดงสถานะ
(BLUETOOTH) จะกะพรบิแบบสองครั�งเป็นสนํี�าเงนิ

1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การปิดเครื�อง

คาํแนะนํา
หากคณุปิดลําโพงในขณะที�ลําโพงตอ่เขา้กบัเตา้เสยีบ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) และฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน
BLUETOOTH เปิดใชง้าน ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) จะสวา่งเป็นสสีม้ จากนั�นลําโพงจะเขา้สูโ่หมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH*

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตั ิ(Auto Standby)
การใชฟั้งกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

กดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง)

ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) และไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) ดบั

1

ในเวลาที�ซื�อ ฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH ถกูตั �งเป็นปิด*
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การใชฟ้งักช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH

เมื�อเปิดฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH ลําโพงจะเปิดโดยอตัโนมตัเิมื�อสั�งงานดว้ยอปุกรณ์ BLUETOOTH และเริ�มการเชื�อมตอ่
BLUETOOTH
กอ่นใชง้านลําโพง โปรดทราบสิ�งตา่ง ๆ ตอ่ไปนี�

ฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH จะทํางานในขณะที�ลําโพงเชื�อมตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มี
จําหน่ายในทอ้งตลาด) เทา่นั�น หากลําโพงทํางานโดยใชไ้ฟจากแบตเตอรี�ชนดิชารจ์ไดท้ี�ตดิตั �งในตวัเครื�องเทา่นั�น ฟังกช์นัพรอ้มใช ้
งาน BLUETOOTH จะปิด

จับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ลว่งหนา้ หากไมม่กีารบนัทกึขอ้มลูการจับคูใ่นลําโพง เชน่ เมื�อใชลํ้าโพงเป็นครั �งแรกหลงั
จากที�ซื�อ ลําโพงจะไมเ่ขา้สูโ่หมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH

ตอ่ลาํโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มจีาํหนา่ยในทอ้งตลาด)1

เปิดลาํโพง

ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) สวา่งเป็นสเีขยีว

2

แตะ [Music Center] ในสมารท์โฟน iPhone ฯลฯ ของคณุเพื�อเร ิ�มใชแ้อปพลเิคชนั

Music Center

3

แตะ [SRS-XB23]4
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เมื�อตอ้งการปิดฟงักช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH
ดําเนนิการตามขั �นตอนที� ถงึ อกีครั �งเพื�อปิดฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH

คาํแนะนํา
เมื�อฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH เปิดใชง้าน ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) จะตดิสวา่งเป็นสสีม้ในขณะที�ลําโพงปิดทํางาน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การชารจ์ลําโพง
การเปิดเครื�อง
เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ

5-011-840-41(3) Copyright 2020 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-XB23

ฟงักช์นัปิดเครื�องอตัโนมตั ิ(Auto Standby)

หากลําโพงเป็นไปตามสถานะตอ่ไปนี�ประมาณ 15 นาท ีลําโพงจะปิดโดยอตัโนมตัิ
ในเวลาที�ซื�อ ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตั ิ(Auto Standby) ถกูตั �งเป็นเปิด

ไมม่กีารใชง้านลําโพง

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

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

คาํแนะนํา

คณุสามารถปิดหรอืเปิดฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตั ิ(Auto Standby) ไดโ้ดยใช ้“Sony | Music Center”

หมายเหตุ

เมื�อตอ่ลําโพงเขา้กบั iPhone/iPod touch ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตั ิ(Auto Standby) จะถกูปิดใชง้าน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การจบัคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

หากตอ้งการจับคูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องที�สองหรอืเครื�องตอ่ ๆ ไป ใหดํ้าเนนิการตามขั �นตอนการจับคูต่อ่ไปนี�สําหรับอปุกรณ์
แตล่ะเครื�อง
กอ่นใชง้านลําโพง คณุตอ้งดําเนนิการตอ่ไปนี�

วางอปุกรณ ์BLUETOOTH ใกลก้บัลําโพงภายในระยะ 1 เมตร

ตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) หรอืชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�อง
ใหเ้พยีงพอ

หยดุเลน่ในอปุกรณ ์BLUETOOTH

ลดระดบัเสยีงของอปุกรณ ์BLUETOOTH และลําโพง เพื�อหลกีเลี�ยงเสยีงดงัจากลําโพงอยา่งฉับพลนั ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ์
BLUETOOTH ระดบัเสยีงของอปุกรณอ์าจประสานกบัลําโพง

จัดเตรยีมคูม่อืการใชง้านที�มาพรอ้มกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เพื�อใชใ้นการอา้งองิขอ้มลู

เปิดลาํโพง1

ตรวจสถานะของไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH)

เมื�อไฟแสดงสถานะกะพรบิแบบสองคร ั�ง

�

2
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หลงัจากที�คณุจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เป็นครั �งแรกนับตั �งแตท่ี�ซื�อหรอืกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง (ลําโพงไมม่ี
ขอ้มลูการจับคู)่ ลําโพงจะเขา้สูโ่หมดการจับคูโ่ดยอตัโนมตัเิมื�อเปิดเครื�อง ดําเนนิการตอ่ในขั �นตอน

เมื�อไฟแสดงสถานะกะพรบิอยา่งชา้ ๆ

ลําโพงกําลงัคน้หาอปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อตอ้งการจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องที�สองหรอืเครื�องตอ่ ๆ ไป (เมื�อลําโพงมขีอ้มลูการจับคูข่องอปุกรณ์
BLUETOOTH เครื�องอื�น) ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �นตอน

เมื�อตอ้งการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เคยลงทะเบยีนไว ้(จับคู)่ อกีครั �ง ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �นตอน  ลําโพงจะ
เชื�อมตอ่โดยอตัโนมตัเิพยีงแคเ่ปิดฟังกช์นั BLUETOOTH ในสมารท์โฟน/iPhone ลําโพงอาจเชื�อมตอ่ไดอ้กีครั �งเพยีงแคเ่ปิด
เครื�องลําโพง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์
BLUETOOTH

เมื�อไฟแสดงสถานะตดิสวา่งคา้งไว้

เชื�อมตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้
เมื�อตอ้งการเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องอื�น ใหดํ้าเนนิการตามขั �นตอนขอ้ใดขอ้หนึ�งดา้นลา่งนี�

เมื�อตอ้งการจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องที�สองหรอืเครื�องตอ่ ๆ ไป (เมื�อลําโพงมขีอ้มลูการจับคูข่องอปุกรณ์
BLUETOOTH เครื�องอื�น) ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �นตอน

เมื�อตอ้งการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เคยลงทะเบยีนไว ้(จับคู)่ อกีครั �ง ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �นตอน  ลําโพงจะ
เชื�อมตอ่โดยอตัโนมตัเิพยีงแคเ่ปิดฟังกช์นั BLUETOOTH ในสมารท์โฟน/iPhone

กดปุ่ ม  (BLUETOOTH)

คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กําลงัจับคู)่) จากลําโพง และไฟ
แสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะเริ�มกะพรบิแบบสองครั�ง (โหมดการจับคู)่

3
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คาํแนะนํา
หากฟังกช์นั BLUETOOTH ยงัคงเปิดใชง้านในอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เคยเชื�อมตอ่กบัลําโพงกอ่นหนา้นี� ลําโพงจะเชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์กีครั �ง
ทนัทหีลงัจากเปิดเครื�อง

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการใชง้านอปุกรณ ์BLUETOOTH โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์ BLUETOOTH

สามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH กบัลําโพงพรอ้มกนัไดส้งูสดุ 2 เครื�อง เมื�ออปุกรณห์นึ�งเครื�องเริ�มเลน่ในขณะที�อกีเครื�องกําลงัเลน่อยู่
ลําโพงจะสลบัสญัญาณเสยีงออก และเริ�มสง่สญัญาณเสยีงออกจากอปุกรณเ์ครื�องใหม ่(การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง)

หมายเหตุ
สําหรับอปุกรณ ์Apple iOS เครื�องนี�รองรับการใชง้านกบั iOS 10.0 หรอืใหมก่วา่ การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไมร่องรับในอปุกรณท์ี�ใช ้iOS 9.x
หรอืเกา่กวา่

ดาํเนนิการตามข ั�นตอนการจบัคูท่ ี�อปุกรณ ์BLUETOOTH เพื�อคน้หาลาํโพง

เมื�อรายการอปุกรณท์ี�ตรวจพบปรากฏบนจอแสดงผลของอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหเ้ลอืก “SRS-XB23”
หากตอ้งใสร่หสัผา่น* บนจอแสดงผลของอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหใ้สร่หสั “0000”

4

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

ทาํการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จากอปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อเชื�อมตอ่ BLUETOOTH แลว้ คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH connected
(BLUETOOTH เชื�อมตอ่แลว้)) จากลําโพง และไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะเปลี�ยนจากไฟกะพรบิเป็นตดิสวา่ง

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

5
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โหมดการจับคูข่องลําโพงจะเริ�มทํางานหลงัจากผา่นไปประมาณ 5 นาท ีและไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะกะพรบิอยา่งชา้ ๆ อยา่งไร
ก็ตาม หากไมม่ขีอ้มลูการจับคูบ่นัทกึอยูใ่นลําโพง เชน่ เครื�องอยูใ่นสถานะการตั �งคา่จากโรงงาน โหมดการจับคูจ่ะไมเ่ริ�มทํางาน หากโหมดการจับคู่
เริ�มทํางานกอ่นที�จะประมวลผลเสร็จสิ�น ใหดํ้าเนนิการซํ�าอกีครั �งตั �งแตข่ั �นตอน

รหสัผา่นของลําโพงคอื “0000” หากมกีารตั �งรหสัผา่นอื�นในอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�ไมใ่ช ่“0000” การจับคูก่บัลําโพงจะไมส่ามารถดําเนนิการ
ได ้

เมื�อจับคูอ่ปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้ ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งจับคูอ่ปุกรณด์งักลา่วอกี ยกเวน้กรณีตอ่ไปนี�

ขอ้มลูการจับคูถ่กูลบออกหลงัจากการซอ่มแซม เป็นตน้

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

ขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงถกูลบออกจากอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้

ลําโพงถกูกําหนดคา่เริ�มตน้
ขอ้มลูการจับคูท่ั �งหมดจะถกูลบออก หากคณุกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง ลําโพงอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบั iPhone/iPod touch หรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุได ้ในกรณีนี� ใหล้บขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงใน iPhone/iPod touch หรอืคอมพวิเตอรข์องคณุ จากนั�นจงึดําเนนิการตาม
ขั �นตอนการจับคูอ่กีครั �ง

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

เมื�อใชฟั้งกช์นัจับคูส่เตอรโิอหรอืฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี� คณุจะไมส่ามารถใชก้ารเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

การยตุกิารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

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

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Windows)

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

ระบบปฏบิตักิารที�รองรบั
Windows 10, Windows 8.1
ดําเนนิการตอ่ไปนี�กอ่นที�จะเริ�มตน้

วางคอมพวิเตอรข์องคณุใกลก้บัลําโพงภายในระยะ 1 เมตร

ตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) หรอืชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�อง
ใหเ้พยีงพอ

จัดเตรยีมคูม่อืการใชง้านที�มาพรอ้มกบัคอมพวิเตอรเ์พื�อใชใ้นการอา้งองิขอ้มลู

หยดุการเลน่ในคอมพวิเตอร์

ลดระดบัเสยีงของคอมพวิเตอรแ์ละลําโพง เพื�อหลกีเลี�ยงเสยีงดงัจากลําโพงอยา่งฉับพลนั

ตั �งคา่ลําโพงของคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นเปิด
หากลําโพงของคอมพวิเตอรถ์กูตั �งคา่ไวท้ี� (ปิดเสยีง) เสยีงจะไมด่งัออกจากลําโพง BLUETOOTH

เมื�อตั �งคา่ลําโพงของคอมพวิเตอรเ์ป็นเปิด โปรดดําเนนิการดงันี�

เตรยีมคน้หาลาํโพงในคอมพวิเตอร์

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

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

1
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เปิดลาํโพง2

ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) เพื�อดสูถานะ

เมื�อไฟแสดงสถานะกะพรบิแบบสองคร ั�ง

หลงัจากที�คณุจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เป็นครั �งแรกนับตั �งแตท่ี�ซื�อหรอืกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง (ลําโพงไมม่ี
ขอ้มลูการจับคู)่ ลําโพงจะเขา้สูโ่หมดการจับคูโ่ดยอตัโนมตัเิมื�อเปิดเครื�อง ดําเนนิการตอ่ในขั �นตอน

เมื�อไฟแสดงสถานะกะพรบิอยา่งชา้ ๆ

ลําโพงกําลงัคน้หาการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

เมื�อตอ้งการจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องที�สองหรอืเครื�องตอ่ ๆ ไป (เมื�อลําโพงมขีอ้มลูการจับคูข่องอปุกรณ์
BLUETOOTH เครื�องอื�น) ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �นตอน

�

3
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เมื�อตอ้งการเชื�อมตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องใดเครื�องหนึ�งที�เคยจับคูก่บัลําโพงอกีครั �ง ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �น
ตอน
ลําโพงอาจเชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์กีครั �งทนัทเีมื�อเปิดเครื�อง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ์ BLUETOOTH สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ
โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ของคณุ

เมื�อไฟแสดงสถานะตดิสวา่งคา้งไว้

ลําโพงเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องใดเครื�องหนึ�งอยูแ่ลว้
เมื�อตอ้งการเชื�อมตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องอื�น ใหดํ้าเนนิการตามขั �นตอนขอ้ใดขอ้หนึ�งตอ่ไปนี�

เมื�อตอ้งการจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องที�สองหรอืเครื�องตอ่ ๆ ไป (เมื�อลําโพงมขีอ้มลูการจับคูข่องอปุกรณ์
BLUETOOTH เครื�องอื�น) ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �นตอน

เมื�อตอ้งการเชื�อมตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องใดเครื�องหนึ�งที�เคยจับคูก่บัลําโพงอกีครั �ง ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �น
ตอน

กดปุ่ ม (BLUETOOTH)

คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กําลงัจับคู)่) จากลําโพง และไฟ
แสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะเริ�มกะพรบิแบบสองครั�ง (โหมดการจับคู)่

4

คน้หาลาํโพงในคอมพวิเตอร์

การเชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
สาํหรบั Windows 10

5

เลอืก [Connect] ใน Action Center ที�ดา้นขวาลา่งของหนา้จอ1.
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สาํหรบั Windows 8.1

เลอืก [SRS-XB23]

หาก [SRS-XB23] ไมป่รากฏขึ�นมาบนหนา้จอ ใหดํ้าเนนิการซํ�าอกีครั �งตั �งแตข่ั �นตอน
หลงัจากการจับคู ่การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH จะทํางานโดยอตัโนมตัแิละ [Connected music] จะแสดงขึ�นมาบนหนา้จอ
ดําเนนิการตอ่ในขั �นตอน

2.

คลกิ [Add a device]1.

เลอืก [SRS-XB23] แลว้คลกิที� [Next]2.
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หากจําเป็นตอ้งใชร้หสัผา่น* ใหใ้สร่หสั “0000”
หาก [SRS-XB23] ไมป่รากฏขึ�นมา ใหดํ้าเนนิการอกีครั �งตั �งแตข่ั �นตอนที�

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

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

สญัลกัษณ ์“ ” จะปรากฏขึ�นมาที�ดา้นลา่งซา้ยของไอคอน [SRS-XB23] ในระหวา่งการตดิตั �ง เมื�อสญัลกัษณ ์“ ” หายไป
แสดงวา่การตดิตั �งไดรเวอรเ์สร็จสมบรูณ ์ดําเนนิการตอ่ในขั �นตอน

การตดิตั �งอาจใชเ้วลานานขึ�นอยูก่บัคอมพวิเตอรแ์ตล่ะเครื�อง หากการตดิตั �งไดรเวอรใ์ชเ้วลานานเกนิไป ฟังกช์นัปิดเครื�อง
อตัโนมตั ิ(Auto Standby) ของลําโพงจะทําใหลํ้าโพงปิดทํางานโดยอตัโนมตั ิหากเกดิเหตกุารณเ์ชน่นี� ใหเ้ปิดลําโพงอกีครั �ง

3.

ลงทะเบยีนลาํโพงเขา้กบัคอมพวิเตอร์

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

สาํหรบั Windows 8.1

6

24



คลกิขวาที� [SRS-XB23] ใน [Devices] และเลอืก [Sound settings] จากเมนูที�ปรากฏขึ�นมา1.

ยนืยนั [SRS-XB23 Stereo] บนหนา้จอ [Sound]

หากมเีครื�องหมายถกู (สเีขยีว) ใน [SRS-XB23 Stereo] ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �นตอนที�

หากไมม่เีครื�องหมายถกู (สเีขยีว) ใน [SRS-XB23 Stereo] ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �นตอนที� -3

หาก [SRS-XB23 Stereo] ไมป่รากฏขึ�นมา ใหค้ลกิขวาบนหนา้จอ [Sound] และเลอืก [Show Disabled Devices] จาก
เมนูที�ปรากฏขึ�นมา จากนั�นดําเนนิการตอ่ในขั �นตอนที� -3

2.

คลกิขวาที� [SRS-XB23 Stereo] และเลอืก [Connect] จากเมนูที�ปรากฏขึ�นมา3.
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เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงแลว้ เครื�องหมายถกูจะปรากฏขึ�นมาใน [SRS-XB23 Stereo] ที�หนา้จอ [Sound] ดําเนนิการตอ่ในขั �นตอน

หากคณุไมส่ามารถคลกิ [Connect] สําหรับ [SRS-XB23 Stereo] ได ้ใหเ้ลอืก [Disable] สําหรับ [Default Device] ที�มี
เครื�องหมายถกู (สเีขยีว) อยูแ่ลว้ในขณะนี�

ปฏบิตัติามคาํส ั�งบนหนา้จอเพื�อสรา้งการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

เมื�อเชื�อมตอ่ BLUETOOTH แลว้ คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH connected
(BLUETOOTH เชื�อมตอ่แลว้)) จากลําโพง และไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะเปลี�ยนจากไฟกะพรบิเป็นตดิสวา่ง

7
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คาํแนะนํา
คําสั�งขา้งตน้สําหรับคอมพวิเตอรเ์ป็นเพยีงตวัอยา่ง สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัคอมพวิเตอรข์องคณุ นอกจากนี�
คอมพวิเตอรบ์างเครื�องไมไ่ดรั้บการทดสอบ และไมส่ามารถรองรับขั �นตอนขา้งตน้ได ้ขั �นตอนนี�ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัคอมพวิเตอรท์ี�ประกอบขึ�นเอง

สามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH กบัลําโพงพรอ้มกนัไดส้งูสดุ 2 เครื�อง เมื�ออปุกรณห์นึ�งเครื�องเริ�มเลน่ในขณะที�อกีเครื�องกําลงัเลน่อยู่
ลําโพงจะสลบัสญัญาณเสยีงออก และเริ�มสง่สญัญาณเสยีงออกจากอปุกรณเ์ครื�องใหม ่(การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง)

หมายเหตุ
โหมดการจับคูข่องลําโพงจะเริ�มทํางานหลงัจากผา่นไปประมาณ 5 นาท ีและไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะกะพรบิอยา่งชา้ ๆ อยา่งไร
ก็ตาม หากไมม่ขีอ้มลูการจับคูบ่นัทกึอยูใ่นลําโพง เชน่ เครื�องอยูใ่นสถานะการตั �งคา่จากโรงงาน โหมดการจับคูจ่ะไมเ่ริ�มทํางาน หากโหมดการจับคู่
เริ�มทํางานกอ่นที�จะประมวลผลเสร็จสิ�น ใหดํ้าเนนิการซํ�าอกีครั �งตั �งแตข่ั �นตอน

เมื�อจับคูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้ ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งจับคูอ่ปุกรณด์งักลา่วอกี ยกเวน้กรณีตอ่ไปนี�

ขอ้มลูการจับคูถ่กูลบออกหลงัจากการซอ่มแซม เป็นตน้

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

ขอ้มลูการจับคูก่บัลําโพงถกูลบออกจากอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้

ลําโพงถกูกําหนดคา่เริ�มตน้
ขอ้มลูการจับคูท่ั �งหมดจะถกูลบออก หากคณุกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง ลําโพงอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบั iPhone/iPod touch หรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุได ้ในกรณีนี� ใหล้บขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงใน iPhone/iPod touch หรอืคอมพวิเตอรข์องคณุ จากนั�นจงึดําเนนิการตาม
ขั �นตอนการจับคูอ่กีครั �ง

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

รหสัผา่นของลําโพงคอื “0000” หากมกีารตั �งรหสัผา่นอื�นในอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�ไมใ่ช ่“0000” การจับคูก่บัลําโพงจะไมส่ามารถดําเนนิการ
ได ้

เมื�อใชฟั้งกช์นัจับคูส่เตอรโิอหรอืฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี� คณุจะไมส่ามารถใชก้ารเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
การยตุกิารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

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

หากพยายามเชื�อมตอ่ไมสํ่าเร็จ ใหดํ้าเนนิการซํ�าตั �งแตข่ั �นตอน
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Mac)

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

ระบบปฏบิตักิารที�รองรบั
macOS Catalina (เวอรช์นั 10.15)
ดําเนนิการตอ่ไปนี�กอ่นที�จะเริ�มตน้

ตรวจสอบวา่มกีารตดิตั �งเทคโนโลยไีรส้าย BLUETOOTH ในคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้

วางคอมพวิเตอรข์องคณุใกลก้บัลําโพงภายในระยะ 1 เมตร

ตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) หรอืชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�อง
ใหเ้พยีงพอ

จัดเตรยีมคูม่อืการใชง้านที�มาพรอ้มกบัคอมพวิเตอรเ์พื�อใชใ้นการอา้งองิขอ้มลู

หยดุการเลน่ในคอมพวิเตอร์

ลดระดบัเสยีงของคอมพวิเตอรแ์ละลําโพง เพื�อหลกีเลี�ยงเสยีงดงัจากลําโพงอยา่งฉับพลนั

เปิดอะแด็ปเตอร ์BLUETOOTH ที�ตดิตั �งในตวัเครื�อง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัคอมพวิเตอรข์องคณุ
หากคณุไมท่ราบวธิกีารเปิดอะแด็ปเตอร ์BLUETOOTH หรอืไมท่ราบวา่คอมพวิเตอรข์องคณุมอีะแด็ปเตอร ์BLUETOOTH ตดิตั �ง
ในตวัเครื�องหรอืไม ่ใหด้ขูอ้มลูดงักลา่วที�คูม่อืการใชง้านคอมพวิเตอรข์องคณุ

ตั �งคา่ลําโพงของคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นเปิด
หากลําโพงของเครื�องคอมพวิเตอรถ์กูตั �งคา่ไวท้ี� (ปิดเสยีง) เสยีงจะไมด่งัออกจากลําโพง BLUETOOTH

เมื�อตั �งคา่ลําโพงของคอมพวิเตอรเ์ป็นเปิด โปรดดําเนนิการดงันี�

เปิดลาํโพง1
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ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) เพื�อดสูถานะ

เมื�อไฟแสดงสถานะกะพรบิแบบสองคร ั�ง

หลงัจากที�คณุจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เป็นครั �งแรกนับตั �งแตท่ี�ซื�อหรอืกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง (ลําโพงไมม่ี
ขอ้มลูการจับคู)่ ลําโพงจะเขา้สูโ่หมดการจับคูโ่ดยอตัโนมตัเิมื�อเปิดเครื�อง ดําเนนิการตอ่ในขั �นตอน

เมื�อไฟแสดงสถานะกะพรบิอยา่งชา้ ๆ

ลําโพงกําลงัคน้หาการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

เมื�อตอ้งการจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องที�สองหรอืเครื�องตอ่ ๆ ไป (เมื�อลําโพงมขีอ้มลูการจับคูข่องอปุกรณ์
BLUETOOTH เครื�องอื�น) ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �นตอน

เมื�อตอ้งการเชื�อมตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องใดเครื�องหนึ�งที�เคยจับคูก่บัลําโพงอกีครั �ง ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �น
ตอน
ลําโพงอาจเชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์กีครั �งทนัทเีมื�อเปิดเครื�อง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ์ BLUETOOTH สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ
โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ของคณุ

เมื�อไฟแสดงสถานะตดิสวา่งคา้งไว้

2
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ลําโพงเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องใดเครื�องหนึ�งอยูแ่ลว้
เมื�อตอ้งการเชื�อมตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องอื�น ใหดํ้าเนนิการตามขั �นตอนขอ้ใดขอ้หนึ�งตอ่ไปนี�

เมื�อตอ้งการจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องที�สองหรอืเครื�องตอ่ ๆ ไป (เมื�อลําโพงมขีอ้มลูการจับคูข่องอปุกรณ์
BLUETOOTH เครื�องอื�น) ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �นตอน

เมื�อตอ้งการเชื�อมตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องใดเครื�องหนึ�งที�เคยจับคูก่บัลําโพงอกีครั �ง ใหดํ้าเนนิการตอ่ในขั �น
ตอน

กดปุ่ ม (BLUETOOTH)

คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กําลงัจับคู)่) จากลําโพง และไฟ
แสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะเริ�มกะพรบิแบบสองครั�ง (โหมดการจับคู)่

3

คน้หาลาํโพงในคอมพวิเตอร์4

เลอืก [ (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที�ดา้นขวาลา่งของหนา้จอ1.
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เลอืก [SRS-XB23] จากหนา้จอ Bluetooth แลว้คลกิ [Pair]2.

ปฏบิตัติามคาํส ั�งบนหนา้จอเพื�อสรา้งการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

เมื�อเชื�อมตอ่ BLUETOOTH แลว้ คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH connected
(BLUETOOTH เชื�อมตอ่แลว้)) จากลําโพง และไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะเปลี�ยนจากไฟกะพรบิเป็นตดิสวา่ง

หากพยายามเชื�อมตอ่ไมสํ่าเร็จ ใหดํ้าเนนิการซํ�าตั �งแตข่ั �นตอน

5

คลกิไอคอนลาํโพงที�มมุบนขวาของหนา้จอ และเลอืก [SRS-XB23] จาก [Output Device]

คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่เพลง ฯลฯ จากคอมพวิเตอรข์องคณุได ้

6
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คาํแนะนํา
ขั �นตอนที�อธบิายขา้งตน้เป็นเพยีงแนวทางปฏบิตัเิทา่นั�น สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัคอมพวิเตอร ์นอกจากนี�
คอมพวิเตอรบ์างเครื�องไมไ่ดรั้บการทดสอบ และไมส่ามารถรองรับขั �นตอนขา้งตน้ได ้ขั �นตอนนี�ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัคอมพวิเตอรท์ี�ประกอบขึ�นเอง

สามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH กบัลําโพงพรอ้มกนัไดส้งูสดุ 2 เครื�อง เมื�ออปุกรณห์นึ�งเครื�องเริ�มเลน่ในขณะที�อกีเครื�องกําลงัเลน่อยู่
ลําโพงจะสลบัสญัญาณเสยีงออก และเริ�มสง่สญัญาณเสยีงออกจากอปุกรณเ์ครื�องใหม ่(การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง)

หมายเหตุ
โหมดการจับคูข่องลําโพงจะเริ�มทํางานหลงัจากผา่นไปประมาณ 5 นาท ีและไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะกะพรบิอยา่งชา้ ๆ อยา่งไร
ก็ตาม หากไมม่ขีอ้มลูการจับคูบ่นัทกึอยูใ่นลําโพง เชน่ เครื�องอยูใ่นสถานะการตั �งคา่จากโรงงาน โหมดการจับคูจ่ะไมเ่ริ�มทํางาน หากโหมดการจับคู่
เริ�มทํางานกอ่นที�จะประมวลผลเสร็จสิ�น ใหดํ้าเนนิการซํ�าอกีครั �งตั �งแตข่ั �นตอน

เมื�อจับคูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้ ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งจับคูอ่ปุกรณด์งักลา่วอกี ยกเวน้กรณีตอ่ไปนี�

ขอ้มลูการจับคูถ่กูลบออกหลงัจากการซอ่มแซม เป็นตน้

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

ขอ้มลูการจับคูก่บัลําโพงถกูลบออกจากอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้

ลําโพงถกูกําหนดคา่เริ�มตน้
ขอ้มลูการจับคูท่ั �งหมดจะถกูลบออก หากคณุกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง ลําโพงอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบั iPhone/iPod touch หรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุได ้ในกรณีนี� ใหล้บขอ้มลูการจับคูข่องลําโพงใน iPhone/iPod touch หรอืคอมพวิเตอรข์องคณุ จากนั�นจงึดําเนนิการตาม
ขั �นตอนการจับคูอ่กีครั �ง

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

รหสัผา่นของลําโพงคอื “0000” หากมกีารตั �งรหสัผา่นอื�นในอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�ไมใ่ช ่“0000” การจับคูก่บัลําโพงจะไมส่ามารถดําเนนิการ
ได ้

เมื�อใชฟั้งกช์นัจับคูส่เตอรโิอหรอืฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี� คณุจะไมส่ามารถใชก้ารเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
การยตุกิารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

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

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การฟงัเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH

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

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
ชว่ยใหค้ณุเพลดิเพลนิกบัการเลน่เสยีงคณุภาพสงูผา่นระบบไรส้ายได ้

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
ชว่ยใหค้ณุสามารถปรับระดบัเสยีงและสั�งเลน่ หยดุชั�วคราว หรอืขา้มไปที�จดุเริ�มตน้ของแทร็กถดัไป/ปัจจบุนัได ้
การใชง้านอาจแตกตา่งกนัไปตามอปุกรณ ์BLUETOOTH ของคณุ นอกจากนี� คณุควรดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์
BLUETOOTH

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

เชื�อมตอ่ลาํโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อเชื�อมตอ่ BLUETOOTH แลว้ คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH connected
(BLUETOOTH เชื�อมตอ่แลว้)) จากลําโพง และไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะเปลี�ยนจากไฟกะพรบิเป็นตดิสวา่ง

1

เร ิ�มเลน่บนอปุกรณ ์BLUETOOTH

ในเวลาที�ซื�อ สญัญาณเสยีงออกของลําโพงถกูตั �งเป็นการเลน่เสยีงโมโน
คณุสามารถสลบัคา่สญัญาณเสยีงออกของลําโพงระหวา่งเสยีงโมโนและเสยีงสเตอรโิอไดด้ว้ย “ Sony | Music Center”

2

ปรบัระดบัเสยีงโดยการกดปุ่ ม +/- (ระดบัเสยีง) บนลาํโพงหรอืใชอ้ปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อคณุกดปุ่ ม +/- (ระดบัเสยีง) บนลําโพงหรอืปรับระดบัเสยีงบนอปุกรณ ์BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) จะ
กะพรบิหนึ�งครั �งหรอื 3 ครั�ง
ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�คณุกําลงัใชง้าน ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) บนลําโพงอาจไมก่ะพรบิ แมว้า่คณุ
จะปรับระดบัเสยีงในอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้ก็ตาม

3
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คาํแนะนํา

หากลําโพงยงัคงตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในลําโพงจะสามารถชารจ์เอง
ได ้แมใ้นขณะที�กําลงัเลน่เพลงจากลําโพงอยู ่อยา่งไรก็ตาม การชารจ์อาจใชเ้วลานานกวา่จะเสร็จสิ�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเภทหรอืขอ้กําหนดของอะ
แด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB หรอืการใชง้านลําโพง เมื�อคณุตอ้งการใชง้านลําโพงในขณะที�ชารจ์แบตเตอรี� ใหล้ดระดบัเสยีงของลําโพงหรอืปิด
ลําโพง และปลอ่ยใหแ้บตเตอรี�ชารจ์จนเต็มกอ่นที�จะใชง้านลําโพง

เมื�อคณุตั �งระดบัเสยีงของลําโพงไวท้ี�ระดบัสงูสดุหรอืตํ�าสดุ ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) จะกะพรบิ 3 ครั�ง

หมายเหตุ
สําหรับอปุกรณ ์Apple iOS เครื�องนี�รองรับการใชง้านกบั iOS 10.0 หรอืใหมก่วา่ การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไมร่องรับในอปุกรณท์ี�ใช ้iOS 9.x
หรอืเกา่กวา่

หากสภาวะในการสื�อสารไมด่ ีอปุกรณ ์BLUETOOTH อาจตอบสนองตอ่การทํางานของลําโพงไดไ้มถ่กูตอ้ง

ในระหวา่งการเลน่ คณุสามารถใชปุ้่ มตา่ง ๆ บนลําโพงเพื�อดําเนนิการตอ่ไปนี�ได ้

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

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

ขา้มไปที�จดุเร ิ�มตน้ของแทร็กที�กาํลงัเลน่อยูห่รอืแทร็กกอ่นหนา้*

กดปุ่ ม (เลน่)/ (โทรออก) 3 ครั�งอยา่งรวดเร็วระหวา่งการเลน่
การสั�งงานขา้งตน้แตกตา่งกนัไปตามอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�ใชง้าน*
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เมื�อใชง้านในสถานที�ที�มอีณุหภมูสิงู ระดบัเสยีงอาจลดลงเพื�อเป็นการปกป้องแบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�อง

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

อาจจําเป็นตอ้งปรับระดบัเสยีงหรอืตั �งคา่การสง่สญัญาณเสยีงออกของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยู ่ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ของคณุ

อาจเกดิเสยีงรบกวนหรอืเสยีงแทรกได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่กบัลําโพง สภาพแวดลอ้มการสื�อสาร หรอืสภาพแวดลอ้ม
การใชง้าน

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การชารจ์ลําโพง
การยตุกิารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การสลบัระหวา่งการเลน่เสยีงโมโนและการเลน่เสยีงสเตอรโิอ

การสลบัสญัญาณเสยีงออก
ในเวลาที�ซื�อ สญัญาณเสยีงออกของลําโพงถกูตั �งเป็นการเลน่เสยีงโมโน
คณุสามารถเปลี�ยนการตั �งคา่สญัญาณเสยีงออกของลําโพงไดด้ว้ย “Sony | Music Center”

คาํแนะนํา
เมื�อตอ้งการใชอ้ปุกรณ ์BLUETOOTH ที�รองรับการใชง้าน LDAC ใหเ้ปลี�ยนการตั �งคา่สญัญาณเสยีงออกของลําโพงเพื�อเปิดใชง้านการเลน่เสยีง
สเตอรโิอ

วางลาํโพงในแนวต ั�ง/แนวนอน
คณุสามารถวางลําโพงในแนวตั �งหรอืแนวนอนได ้(วางไดห้ลายแบบ)
เมื�อตั �งคา่สญัญาณเสยีงออกของลําโพงเป็นการเลน่เสยีงสเตอรโิอ เสยีงที�ชอ่งสญัญาณซา้ย (ดา้นซา้ย) จะออกจากลําโพงที�อยูใ่กลก้บั
โลโก ้Sony มากกวา่

การวางแนวต ั�ง

การวางแนวนอน

แตะ [Music Center] ในสมารท์โฟน iPhone ฯลฯ ของคณุเพื�อเร ิ�มใชแ้อปพลเิคชนั

Music Center

1

แตะ [SRS-XB23]2

แตะ [Settings] - [Sound] - [Mono/Stereo] และเลอืกการต ั�งคา่สญัญาณเสยีงออก3
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: โลโก ้Sony
: ชอ่งสญัญาณซา้ย (ดา้นซา้ย)
: ชอ่งสญัญาณขวา (ดา้นขวา)

วางลําโพงโดยใหโ้ลโก ้Sony อยูด่า้นซา้ยมอืของคณุ
ขอแนะนําใหว้างในลกัษณะนี� เมื�อเปลี�ยนสญัญาณเสยีงออกของลําโพงเป็นเปิดใชง้านการเลน่เสยีงสเตอรโิอ

หมายเหตุ
วางลําโพงบนพื�นผวิเรยีบ หากวางบนพื�นผวิที�ลาดเอยีง ลําโพงอาจลม้หรอืหลน่ลงมาเนื�องจากการสั�นสะเทอืนของตวัเครื�อง สง่ผลใหค้ณุไดรั้บ
บาดเจ็บ เครื�องทํางานผดิปกต ิหรอืประสทิธภิาพการทํางานเสื�อมลง

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การเลอืกคณุภาพการเลน่เสยีง BLUETOOTH (โคเดก)

โหมด “ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพเสยีง” และ “ใหค้วามสําคญักบัการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร” มใีหเ้ลอืกเป็นตวัเลอืกสําหรับคณุภาพการเลน่
เสยีง BLUETOOTH “ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพเสยีง” ชว่ยใหค้ณุสามารถตั �งคา่การเลน่ของ SBC รวมถงึ AAC และ LDAC* เพื�อให ้
คณุสนุกกบัคณุภาพเสยีงระดบัสงูผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ในขณะที� “ใหค้วามสําคญักบัการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร” ใหก้ารสตรมีเสยีง
BLUETOOTH ที�เสถยีรมากขึ�น “ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพเสยีง” คอืคา่เริ�มตน้

โคเดกที�รองรบั
ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพเสยีง (คา่เริ�มตน้): AUTO ถกูเลอืก โคเดกที�เหมาะสมจะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัจิาก AAC, LDAC* และ
SBC

ใหค้วามสําคญักบัการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร: SBC ถกูเลอืก

เมื�อตอ้งการใชอ้ปุกรณ ์BLUETOOTH ที�รองรับการใชง้าน LDAC ใหเ้ปลี�ยนการคา่สญัญาณเสยีงออกของลําโพงเพื�อเปิดใชง้านการเลน่เสยีงสเตอรโิอ*

ตอ่ลาํโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�มจีาํหนา่ยในทอ้งตลาด

หมายเหตุ
หา้มเปิดลําโพง

1

เปลี�ยนคณุภาพเสยีง

เมื�อใชปุ้่ มของลาํโพง

เมื�อใช ้“Sony | Music Center”

2

ในขณะที�กดปุ่ ม + (ระดบัเสยีง) ใหก้ดปุ่ ม (BLUETOOTH) จนกระทั�งไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) กะพรบิเป็น
สนํี�าเงนิ
เมื�อการตั �งคา่เปลี�ยนเป็นโหมด “ใหค้วามสําคญักบัการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร” ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะกะพรบิเป็น
สนํี�าเงนิ 3 ครั�ง
เมื�อการตั �งคา่เปลี�ยนเป็นโหมด “ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพเสยีง” ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ
สองครั �ง

1.

กดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง) เพื�อเปิดลําโพง

คาํแนะนํา

� � � � �

1.
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หมายเหตุ
อาจเกดิเสยีงรบกวนไดใ้นโหมด [AUTO] (ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพเสยีง) ขึ�นอยูก่บัการตั �งคา่อปุกรณ ์BLUETOOTH และสภาพแวดลอ้ม ใน
กรณีนี� ใหเ้ปลี�ยนลําโพงเป็นโหมด [SBC] (ใหค้วามสําคญักบัการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชฟั้งกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH

สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

การสลบัระหวา่งการเลน่เสยีงโมโนและการเลน่เสยีงสเตอรโิอ

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

คณุสามารถสั�งงานลําโพงดว้ย “Sony | Music Center” ไดใ้นขณะที�ลําโพงทํางานโดยใชไ้ฟจากแบตเตอรี�ชนดิชารจ์ไดท้ี�ตดิตั �งในตวั
เครื�อง

จับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เชน่ สมารท์โฟนหรอื iPhone
เมื�อเชื�อมตอ่ BLUETOOTH คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH
เชื�อมตอ่แลว้)) จากลําโพง

2.

แตะ [Music Center] ในสมารท์โฟน iPhone ฯลฯ ของคณุเพื�อเริ�มใชแ้อปพลเิคชนั

Music Center

3.

แตะ [SRS-XB23]4.

แตะ [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Codec] แลว้เลอืกโคเดก
[AUTO]: ใหค้วามสําคญักบัคณุภาพเสยีง
[SBC]: ใหค้วามสําคญักบัการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร

5.
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การยตุกิารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

เมื�อคณุเลน่เพลงดว้ยอปุกรณ ์BLUETOOTH เสร็จเรยีบรอ้ย ใหดํ้าเนนิการขอ้ใดขอ้หนึ�งตอ่ไปนี�เพื�อยตุกิารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
เมื�อ BLUETOOTH ถกูตดัการเชื�อมตอ่ คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH disconnected
(BLUETOOTH ตดัการเชื�อมตอ่แลว้)) จากลําโพง

ปิดฟังกช์นั BLUETOOTH บนอปุกรณ ์BLUETOOTH สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์

ปิดอปุกรณ ์BLUETOOTH

ปิดลําโพง

คาํแนะนํา

เมื�อใชฟั้งกช์นัจับคูส่เตอรโิอ หากคณุปิดลําโพงหนึ�งเครื�อง ลําโพงอกีเครื�องจะปิดโดยอตัโนมตั ิการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ระหวา่งลําโพงจะถกู
ตดัการเชื�อมตอ่

เมื�อคณุเลน่เพลงเสร็จเรยีบรอ้ย การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH อาจยตุโิดยอตัโนมตั ิทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”
ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตั ิ(Auto Standby)

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

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

สามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH กบัลําโพงพรอ้มกนัไดส้งูสดุ 2 เครื�อง เมื�ออปุกรณห์นึ�งเครื�องเริ�มเลน่ในขณะที�อกีเครื�องกําลงั
เลน่อยู ่ลําโพงจะสลบัสญัญาณเสยีงออก และเริ�มสง่สญัญาณเสยีงออกจากอปุกรณ์ี�ที�เพิ�งเชื�อมตอ่ใหม่

การใชง้านอาจแตกตา่งกนัไปตามอปุกรณ ์BLUETOOTH ของคณุ รวมถงึอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่ได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณต์า่ง ๆ ที�
ใชร้วมกนั สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์

หมายเหตุ
เมื�อใชฟั้งกช์นัจับคูส่เตอรโิอหรอืฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี� คณุจะไมส่ามารถใชก้ารเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง

คณุอาจไมส่ามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH พรอ้มกนั 2 เครื�อง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH

การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�องไมร่องรับการใชง้านกบั HFP (Hands-free Profile) และ HSP (Headset Profile) ดงันั�น เมื�อใชก้ารเชื�อมตอ่
อปุกรณห์ลายเครื�อง คณุจะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์นัแฮนดฟ์รไีด ้

การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�องไมร่องรับการใชง้านกบั HFP (Hands-free Profile) ดงันั�นเมื�อใชก้ารเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง พลงังาน
แบตเตอรี�ที�เหลอือยูข่องลําโพงจะไมแ่สดงบนสมารท์โฟน Android หรอื iPhone/iPod touch

คณุไมส่ามารถปิดฟังกช์นัการเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�องได ้

เมื�อตอ้งการตดัการเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง
กดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง) เพื�อปิดลําโพง

กดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง) เพื�อเปิดลาํโพง1

จบัคูล่าํโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH เชน่ สมารท์โฟนหรอือปุกรณ ์iPhone

คณุสามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH พรอ้มกนัไดส้งูสดุ 2 เครื�องดว้ย A2DP/AVRCP
เมื�อเชื�อมตอ่ BLUETOOTH คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH
เชื�อมตอ่แลว้)) จากลําโพง

2
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เมื�อคณุปิดฟังกช์นั BLUETOOTH บนอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�ตอ้งการ หรอืปิดเครื�องอปุกรณด์งักลา่ว คณุจะไดย้นิเสยีงระบบ
แนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH ตดัการเชื�อมตอ่แลว้)) จากลําโพง และการเชื�อมตอ่
BLUETOOTH กบัลําโพงจะถกูตดัการเชื�อมตอ่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การฟงัเพลงแบบไรส้ายดว้ยลาํโพง 2 เครื�อง (ฟงักช์นัจบัคูส่เตอรโิอ)

เมื�อตอ้งการใชฟั้งกช์นัจับคูส่เตอรโิอ ตอ้งมลํีาโพง SRS-XB23 2 เครื�อง เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพง 2 เครื�องผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
คณุจะสามารถสนุกกบัเสยีงที�ทรงพลงัยิ�งขึ�น
สําหรับการเลน่เสยีงสเตอรโิอระหวา่งลําโพง ลําโพงหนึ�งเครื�องจะเลน่เสยีงที�ชอ่งสญัญาณขวา (ดา้นขวา) ในขณะที�ลําโพงอกีเครื�องจะ
เลน่เสยีงที�ชอ่งสญัญาณซา้ย (ดา้นซา้ย)
สําหรับอปุกรณ ์Apple iOS เครื�องนี�รองรับการใชง้านกบั iOS 10.0 หรอืใหมก่วา่ การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไมร่องรับในอปุกรณท์ี�ใช ้
iOS 9.x หรอืเกา่กวา่

หมายเหตุ
กอ่นทําการเชื�อมตอ่ระหวา่งลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหล้ดระดบัเสยีงของลําโพงและอปุกรณ ์หรอืหยดุเลน่เพลงในอปุกรณ ์เพื�อหลกี
เลี�ยงเสยีงดงัจากลําโพงอยา่งฉับพลนั

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

ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) สวา่งขึ�น
ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) กะพรบิอยา่งชา้ ๆ
หากอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เคยเชื�อมตอ่อยูใ่นระยะใกล ้ลําโพงอาจเชื�อมตอ่กบัอปุกรณโ์ดยอตัโนมตั ิจากนั�นไฟแสดงสถานะ

(BLUETOOTH) อาจสวา่งขึ�น ในกรณีนี� ใหปิ้ดฟังกช์นั BLUETOOTH ในอปุกรณ์ BLUETOOTH หรอืปิดอปุกรณ์
BLUETOOTH

เมื�อลําโพงไมม่ขีอ้มลูการจับคู ่เชน่ เมื�อคณุใชฟั้งกช์นั BLUETOOTH เป็นครั �งแรกหลงัจากที�ซื�อ ไฟแสดงสถานะ 
(BLUETOOTH) จะกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิแบบสองครั�ง

1

ในลาํโพงเครื�องใดเครื�องหนึ�ง ใหก้ดปุ่ ม ST PAIR (จบัคูส่เตอรโิอ)

คณุจะไดย้นิเสยีงเตอืน จากนั�นไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) และไฟแสดงสถานะ ST PAIR (จับคูส่เตอรโิอ) จะกะพรบิ
ภายในประมาณ 6 วนิาท ีST PAIR (จับคูส่เตอรโิอ) จะหยดุกะพรบิ และจะตดิสวา่งคา้งไวพ้รอ้มเสยีงเตอืน

2
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ในลาํโพงอกีเครื�อง ใหก้ดปุ่ ม ST PAIR (จบัคูส่เตอรโิอ)

ไฟแสดงสถานะ ST PAIR (จับคูส่เตอรโิอ) สวา่ง
คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง “Left” (ซา้ย) หรอื “Right” (ขวา) จากลําโพงแตล่ะเครื�อง จากนั�นฟังกช์นัจับคู่
สเตอรโิอจะเชื�อมตอ่ลําโพงทั �งสองเครื�อง

เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงดว้ยฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ ไฟแสดงสถานะ ST PAIR (จับคูส่เตอรโิอ) ของลําโพงสองเครื�องจะตดิสวา่งคา้งไว ้
ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) ของลําโพงเครื�องใดเครื�องหนึ�งจะดบัลง

คาํแนะนํา
เมื�อทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ระหวา่งลําโพง 2 เครื�องทนัท ีไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) และไฟแสดงสถานะ ST PAIR (จับ
คูส่เตอรโิอ) อาจไมก่ะพรบิ และไฟแสดงสถานะ ST PAIR (จับคูส่เตอรโิอ) อาจสวา่งขึ�นแทน

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

3
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เมื�อตอ้งการสลบัชอ่งสญัญาณเสยีงขวา (ดา้นขวา) และชอ่งสญัญาณเสยีงซา้ย (ดา้นซา้ย)
ที�ลําโพงเครื�องใดเครื�องหนึ�ง ใหก้ดปุ่ ม ST PAIR (จับคูส่เตอรโิอ) ดา้นหลงัฝาปิดที�อยูด่า้นหลงัของลําโพง
คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง จากนั�นชอ่งสญัญาณเสยีงขวาและซา้ยจะสลบักนั

คาํแนะนํา
เมื�อใช ้“Sony | Music Center” คณุจะสามารถสรา้งการเชื�อมตอ่สําหรับฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ หรอืสิ�นสดุฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอได ้หากตอ้งการ
อนุญาตรายการนี� ใหอ้พัเดทซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวแ้ลว้ในลําโพงแตล่ะเครื�องและทกุเครื�องเป็นเวอรช์นัลา่สดุ เพื�อเชื�อมตอ่สําหรับฟังกช์นันี�
(สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัขั �นตอนการอพัเดท โปรดดกูารอปัเดตซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวแ้ลว้)

เมื�อโทรออกหรอืรับสาย ใหส้ั�งงานลําโพงเครื�องที�ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) สวา่งขึ�นเทา่นั�น

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

เมื�อใชฟั้งกช์นัจับคูส่เตอรโิอ โคเดกจะสลบัเป็น SBC โดยอตัโนมตัิ

การปิดลําโพงไมไ่ดเ้ป็นการสิ�นสดุฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ เมื�อเปิดลําโพงอกีครั �ง ลําโพงจะพยายามสรา้งการเชื�อมตอ่สําหรับฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ
ในการใชฟั้งกช์นัจับคูส่เตอรโิอ ใหเ้ปิดลําโพงอกีเครื�องภายใน 1 นาที
ขณะที�เปิดฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH ในลําโพงทั �ง 2 เครื�อง การเปิดลําโพงเครื�องใดเครื�องหนึ�งจะเป็นการเปิดลําโพงอกีเครื�องโดย
อตัโนมตัเิชน่กนั และจะสรา้งการเชื�อมตอ่สําหรับฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอระหวา่งลําโพง 2 เครื�อง

หมายเหตุ

ใชง้านลาํโพงเครื�องที�ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) กาํลงักะพรบิเพื�อสรา้งการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ดว้ย
อปุกรณ ์BLUETOOTH

เมื�อเชื�อมตอ่ BLUETOOTH แลว้ คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH connected
(BLUETOOTH เชื�อมตอ่แลว้)) จากลําโพง และไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะเปลี�ยนจากไฟกะพรบิเป็นตดิสวา่ง

4

เร ิ�มเลน่ในอปุกรณ ์BLUETOOTH และปรบัระดบัเสยีงเป็นระดบัปานกลาง5

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

การปรับระดบัเสยีงของลําโพงหนึ�งเครื�องจะสง่ผลที�ลําโพงอกีเครื�องเชน่กนั

6
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หลงัจากที�คณุรสีตารท์หรอืกําหนดคา่เริ�มตน้ใหลํ้าโพงเครื�องใดเครื�องหนึ�งในขณะเปิดใชง้านฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ โปรดแน่ใจวา่ไดก้ดปุ่ ม ST
PAIR (จับคูส่เตอรโิอ) ที�ลําโพงอกีเครื�อง เพื�อสิ�นสดุฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ หากคณุใชง้านลําโพงตอ่โดยไมไ่ดส้ ิ�นสดุฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ คณุจะ
พบปัญหา เชน่ ไมส่ามารถสรา้งการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH หรอืเสยีงขดัขอ้ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชฟั้งกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH

การอปัเดตซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวแ้ลว้

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การยตุฟิงักช์นัจบัคูส่เตอรโิอ

เมื�อตอ้งการยตุฟัิงกช์นัจับคูส่เตอรโิอ โปรดทําตามขั �นตอนดา้นลา่ง

คาํแนะนํา
การปิดลําโพงไมไ่ดเ้ป็นการสิ�นสดุฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ เมื�อเปิดลําโพงอกีครั �ง ลําโพงจะพยายามสรา้งการเชื�อมตอ่สําหรับฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ
ในการใชฟั้งกช์นัจับคูส่เตอรโิอ ใหเ้ปิดลําโพงอกีเครื�องภายใน 1 นาท ีขณะที�เปิดฟังกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH ในลําโพงทั �ง 2 เครื�อง การ
เปิดลําโพงเครื�องใดเครื�องหนึ�งจะเป็นการเปิดลําโพงอกีเครื�องโดยอตัโนมตัเิชน่กนั และจะสรา้งการเชื�อมตอ่สําหรับฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอระหวา่ง
ลําโพง 2 เครื�อง

หากคณุตอ้งการใชลํ้าโพงที�เคยใชเ้ป็นหนึ�งในลําโพงของฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ ใหก้ดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง) เพื�อเปิดลําโพง จากนั�นกดปุ่ ม ST
PAIR (จับคูส่เตอรโิอ) เพื�อยตุฟัิงกช์นัจับคูส่เตอรโิอ

เมื�อตอ้งการยตุฟัิงกช์นัจับคูส่เตอรโิอในขณะที�กําลงัใชง้านลําโพง 2 เครื�อง ใหก้ดปุ่ ม ST PAIR (จับคูส่เตอรโิอ) คณุจะไดย้นิเสยีงเตอืน จากนั�น
ฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอจะยตุกิารทํางาน

เมื�อใช ้“Sony | Music Center” คณุจะสามารถสรา้งการเชื�อมตอ่สําหรับฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ หรอืสิ�นสดุฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การใชฟั้งกช์นัพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH

การฟังเพลงแบบไรส้ายดว้ยลําโพง 2 เครื�อง (ฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ)

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

กดปุ่ ม ST PAIR (จบัคูส่เตอรโิอ)1
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การเพลดิเพลนิกบัการเลน่แบบไรส้ายโดยใชล้าํโพงหลายเครื�อง (ฟงักช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ ี�)

ดว้ยการเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง (สงูสดุ 100 เครื�อง) ที�รองรับการใชง้านกบัฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี� คณุสามารถทําใหง้านเลี�ยงมชีวีติ
ชวีาขึ�นไดด้ว้ยเสยีงที�ดงั
อปุกรณท์ี�รองรับการใชง้านกบัฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�ไรส้ายไมส่ามารถใชสํ้าหรับเชื�อมตอ่ได ้

อปุกรณ*์ ที�รองรบัการใชง้านกบัฟงักช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ ี�ไดแ้ก:่
LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-
XE200

กอ่นใชง้านลําโพง โปรดแน่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามขั �นตอนตอ่ไปนี�:

อพัเดทซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวแ้ลว้ในลําโพงแตล่ะเครื�องและทกุเครื�องเป็นเวอรช์นัลา่สดุเพื�อเชื�อมตอ่ฟังกช์นั
(สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัขั �นตอนการอพัเดท โปรดด ูการอปัเดตซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวแ้ลว้)

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลําโพงทกุตวัที�จะเชื�อมตอ่สําหรับฟังกช์นันี�อยูภ่ายใน 1 ม.

หากกําลงัเลน่เพลงอยู ่ใหห้ยดุเลน่

อปุกรณท์ี�รองรับการใชง้านบางรุน่อาจไมม่จํีาหน่าย ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเทศหรอืภมูภิาคของทา่น*

ต ั�งคา่ลาํโพงเครื�องแรก

การใชง้านตอ่ไปนี�คอืตวัอยา่งของการตั �งคา่ SRS-XB23 เป็นลําโพงเครื�องแรก ดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณท์ี�คณุ
กําลงัใชง้าน เพื�อตั �งคา่อปุกรณอ์ื�นที�รองรับการใชง้านกบัฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�

1

กดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง) ที�ลําโพง
ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

1.

เชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH เขา้กบัลําโพงผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
โปรดดหูวัขอ้ตอ่ไปนี�ตามประเภทของอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�จะเชื�อมตอ่
การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Windows)
การเชื�อมตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (Mac)
เมื�อเชื�อมตอ่ BLUETOOTH แลว้ คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH connected
(BLUETOOTH เชื�อมตอ่แลว้)) จากลําโพง และไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะเปลี�ยนจากไฟกะพรบิเป็นตดิสวา่ง

2.
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กดปุ่ ม PARTY (เชื�อมตอ่ปารต์ี�)
คณุจะไดย้นิเสยีงเตอืน จากนั�นไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) และไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื�อมตอ่ปารต์ี�) จะกะพรบิ
ภายในประมาณ 6 วนิาท ีไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื�อมตอ่ปารต์ี�) จะหยดุกะพรบิ และจะตดิสวา่งคา้งไวพ้รอ้มเสยีงเตอืน ไฟ
แสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะเปลี�ยนจากตดิสวา่งเป็นกะพรบิชั�วระยะหนึ�ง

3.

เชื�อมตอ่ลาํโพงเครื�องที�สองหรอืมากกวา่น ั�น

การใชง้านตอ่ไปนี�คอืตวัอยา่งของการเชื�อมตอ่ SRS-XB23 เป็นลําโพงเครื�องที�สอง ดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณท์ี�
คณุกําลงัใชง้าน เพื�อเชื�อมตอ่อปุกรณอ์ื�นที�รองรับการใชง้านกบัฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�

2

กดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง) ของลําโพงที�ตอ้งการเชื�อมตอ่
ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) ของลําโพงที�คณุเปิดจะกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

1.

กดปุ่ ม PARTY (เชื�อมตอ่ปารต์ี�)
คณุจะไดย้นิเสยีงเตอืน ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะกะพรบิ และไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื�อมตอ่ปารต์ี�) จะตดิ
สวา่ง จากนั�นไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะดบัลง ไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื�อมตอ่ปารต์ี�) จะตดิสวา่งคา้งไว ้

2.
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คาํแนะนํา

เมื�อใช ้“Sony | Music Center” คณุจะสามารถสรา้งการเชื�อมตอ่สําหรับฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี� หรอืสิ�นสดุฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�ได ้

เมื�อเชื�อมตอ่สําหรับฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี� ไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื�อมตอ่ปารต์ี�) ของลําโพงทกุเครื�องจะตดิสวา่งคา้งไว ้หลงั
จากนั�น ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) ที�ลําโพงเครื�องแรกจะเปลี�ยนจากกะพรบิเป็นตดิสวา่งคา้งไว ้

คาํแนะนํา

เชื�อมตอ่ลําโพงเครื�องที�สองภายใน 1 นาท ีหลงัจาก 1 นาทหีรอืนานกวา่นั�น การตั �งคา่ลําโพงจะถกูยกเลกิ

เมื�อตอ้งการเชื�อมตอ่ลําโพงเพิ�ม ใหดํ้าเนนิการซํ�าขั �นตอน – 1 ถงึ 2

คาํแนะนํา
เมื�อเชื�อมตอ่ลําโพงสามเครื�องขึ�นไป ใหเ้ชื�อมตอ่ลําโพงแตล่ะเครื�องภายใน 30 วนิาทหีลงัจากเชื�อมตอ่เครื�องกอ่นหนา้ หลงัจาก 30
วนิาทหีรอืนานกวา่นั�น จะไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงได ้

หากคณุตอ้งการเพิ�มลําโพงหลงัจากเชื�อมตอ่ (30 วนิาทขีึ�นไป) ใหดํ้าเนนิการตามขั �นตอน – 3 จากนั�นดําเนนิการตามขั �นตอน –
1 ถงึ 2

3.

เร ิ�มเลน่ในอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่และปรบัระดบัเสยีง

ลําโพงทกุเครื�องจะเลน่เพลงเดยีวกนั
เมื�อปรับระดบัเสยีงในอปุกรณ ์BLUETOOTH หรอืลําโพงที�เชื�อมตอ่กบัอปุกรณ์ (ลําโพงที�ถกูตั �งคา่เป็นเครื�องแรก) ระดบัเสยีงของ
ลําโพงทกุเครื�องจะถกูปรับโดยอตัโนมตั ิสําหรับลําโพงเครื�องอื�น (ลําโพงที�ถกูตั �งคา่เป็นเครื�องที�สองหรอืหลงัจากนั�น) คณุสามารถ
ปรับระดบัเสยีงของแตล่ะเครื�องไดด้ว้ยเชน่กนั

3
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สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั “Sony | Music Center” โปรดด ูURL ดา้นลา่งนี�
https://www.sony.net/smcqa/

เมื�อใชฟั้งกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี� โคเดกจะสลบัเป็น SBC โดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ
เมื�อดภูาพยนตรโ์ดยใชฟั้งกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี� อาจมชีว่งหา่งระหวา่งวดิโีอและเสยีง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การอปัเดตซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวแ้ลว้

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การยตุฟิงักช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ ี�

เมื�อตอ้งการยตุกิารเชื�อมตอ่ท ั�งหมดและออกจากฟงักช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ ี�

ที�ลําโพงซึ�งมไีฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) ตดิสวา่ง (ลําโพงที�ตั �งคา่ใหเ้ป็นเครื�องแรก) ใหก้ดปุ่ ม PARTY (เชื�อมตอ่ปารต์ี�) คา้งไว ้
จนกระทั�งทา่นไดย้นิเสยีงบพี และไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื�อมตอ่ปารต์ี�) ดบัลง

เมื�อตอ้งการยตุลิาํโพงเพยีงตวัเดยีว

ที�ลําโพงเครื�องที�ทา่นตอ้งการยตุฟัิงกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี� (ลําโพงที�ตั �งคา่เป็นเครื�องที�สองหรอืเครื�องถดัไป) ใหก้ดปุ่ ม PARTY (เชื�อมตอ่
ปารต์ี�) คา้งไวจ้นกระทั�งทา่นไดย้นิเสยีงบพี และไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื�อมตอ่ปารต์ี�) ดบัลง

คาํแนะนํา
เมื�อใช ้“Sony | Music Center” คณุจะสามารถสรา้งการเชื�อมตอ่สําหรับฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี� หรอืสิ�นสดุฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�ได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเพลดิเพลนิกบัการเลน่แบบไรส้ายโดยใชลํ้าโพงหลายเครื�อง (ฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�)

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การเพลดิเพลนิกบัการสลบัเอฟเฟกตเ์สยีง

คณุสามารถสนุกกบัเอฟเฟกตเ์สยีงตา่ง ๆ ไดถ้งึ 2 แบบ
เมื�อคณุซื�อลําโพง โหมดเสยีงไดรั้บการตั �งคา่เป็นโหมด EXTRA BASS

การสลบัการต ั�งคา่ EXTRA BASS โดยใชปุ้่ มของลาํโพง
เมื�อตอ้งการเปลี�ยนเอฟเฟกตเ์สยีงจากโหมด EXTRA BASS เป็นโหมด STAMINA ใหก้ดปุ่ ม BATT (แบตเตอรี�) / STAMINA คา้ง
ไวป้ระมาณ 3 วนิาที
ไฟแสดงสถานะ STAMINA สวา่งเป็นสสีม้ และเอฟเฟกตเ์สยีงถกูสลบัเป็นโหมด STAMINA

หากคณุกดปุ่ ม BATT (แบตเตอรี�) / STAMINA คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาทอีกีครั �ง ไฟแสดงสถานะ STAMINA จะดบัลง และเอฟเฟกต์
เสยีงจะสลบักลบัเป็นโหมด EXTRA BASS

เมื�อต ั�งคา่ Sound Effect ดว้ย “Sony | Music Center”

ชื�อเอฟเฟกตเ์สยีง สขีองไฟแสดงสถานะ STAMINA คณุสมบตั ิ

STAMINA สสีม้ (EXTRA BASS ปิด) การประหยดัพลงังาน

EXTRA BASS ปิด (EXTRA BASS เปิด) (คา่เริ�มตน้จากโรงงาน) เสยีงเบสหนัก

แตะ [Music Center] ในสมารท์โฟน iPhone ฯลฯ ของคณุเพื�อเริ�มใชแ้อปพลเิคชนั

Music Center

1.

แตะ [SRS-XB23]2.

แตะ [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] เพื�อเลอืกเอฟเฟกตเ์สยีง

STAMINA

EXTRA BASS

3.
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หมายเหตุ

เอฟเฟกต ์EXTRA BASS อาจไมเ่ดน่ชดั ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัเพลง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การรบัสาย

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

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

การดําเนนิการอาจแตกตา่งกนัไปตามโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH แตล่ะเครื�อง โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบั
โทรศพัทม์อืถอื

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

การตั �งเสยีงเรยีกเขา้บนลําโพง

การตั �งคา่เสยีงเรยีกเขา้บนโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

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

เชื�อมตอ่ลาํโพงกบัโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

เมื�อเชื�อมตอ่ BLUETOOTH แลว้ คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH connected
(BLUETOOTH เชื�อมตอ่แลว้)) จากลําโพง และไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะเปลี�ยนจากไฟกะพรบิเป็นตดิสวา่ง

เมื�อใชง้านฟงักช์นัจบัคูส่เตอรโิอหรอืฟงักช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ ี�
ตอ่เขา้กบัลําโพงเมื�อไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) กะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ ในขั �นตอนและการทํางานตอ่ไปนี�ในระหวา่งใชก้าร
โทรแบบแฮนดฟ์ร ีใหส้ั�งงานลําโพงที�เชื�อมตอ่กบัโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

1

กดปุ่ ม (เลน่)/ (โทรออก) เมื�อรบัสาย

พดูผา่นไมโครโฟนของลําโพง
เมื�อมสีายเรยีกเขา้ การเลน่จะหยดุชั�วคราวและเสยีงเรยีกเขา้จะดงัออกจากลําโพง

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

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

หากอปุกรณ ์BLUETOOTH มากกวา่หนึ�งเครื�องเชื�อมตอ่กบัลําโพง (การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง) คณุจะไมส่ามารถรับ
สายโทรศพัทไ์ด ้ใหย้กเลกิการเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง ใหย้ตุกิารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH หรอืปิดฟังกช์นั
BLUETOOTH ของอปุกรณ ์BLUETOOTH เครื�องอื�นนอกเหนอืจากโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ที�กําลงัใชง้าน

ในขณะที�เสยีงโทรศพัทด์งัข ึ�นหรอืกาํลงัโทรคยุ ใหป้รบัระดบัเสยีงโดยกดปุ่ ม +/- (ระดบัเสยีง) บนลาํโพง หรอืส ั�งงาน
โทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

เมื�อคณุกดปุ่ ม +/- (ระดบัเสยีง) บนลําโพงหรอืปรับระดบัเสยีงบนโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะ (เปิด/
ปิดเครื�อง) จะกะพรบิหนึ�งครั �งหรอื 3 ครั�ง

3

หากตอ้งการวางสาย ใหก้ดปุ่ ม (เลน่)/ (โทรออก)

หากคณุกําลงัฟังเพลงกอ่นที�จะทําการโทร การเลน่จะกลบัมาทํางานอกีครั �งเมื�อสิ�นสดุการโทร หากคณุวางสายโดยใชโ้ทรศพัทม์อื
ถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH ในกรณีที�คณุกําลงัฟังเพลงอยูก่อ่นที�จะทําการโทร การเลน่จะกลบัมาทํางานอกีครั �งเมื�อการโทรสิ�นสดุ
ลง

4
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หากผูโ้ทรไมไ่ดย้นิหรอืไดย้นิเสยีงของคณุเบา ๆ ใหพ้ดูผา่นไมโครโฟนของลําโพงโดยตรง

ระดบัเสยีงในการเลน่เพลงและการโทรถกูตั �งคา่แยกจากกนัในลําโพง

หมายเหตุ

สําหรับอปุกรณ ์Apple iOS เครื�องนี�รองรับการใชง้านกบั iOS 10.0 หรอืใหมก่วา่ การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไมร่องรับในอปุกรณท์ี�ใช ้iOS 9.x
หรอืเกา่กวา่

เมื�อใชฟั้งกช์นัจับคูส่เตอรโิอหรอืฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี� เสยีงของสายโทรศพัทจ์ะถกูสง่ออกจากลําโพงเครื�องที�ไฟแสดงสถานะ
(BLUETOOTH) สวา่งเป็นสนํี�าเงนิเทา่นั�น

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

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

คณุไมส่ามารถปิดฟังกช์นัการเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�องได ้

ฟังกช์นัการโทรแบบแฮนดฟ์รบีางรายการอาจไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัรุน่สมารท์โฟนของคณุ ระบบปฏบิตักิาร หรอื
แอปพลเิคชนัที�ตดิตั �งไว ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

การยตุกิารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

การโทรออก
การสลบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่พรอ้มกนั (การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง)

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การโทรออก

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

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

การดําเนนิการอาจแตกตา่งกนัไปตามโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH แตล่ะเครื�อง โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบั
โทรศพัทม์อืถอื

เชื�อมตอ่ลาํโพงกบัโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

เมื�อเชื�อมตอ่ BLUETOOTH แลว้ คณุจะไดย้นิเสยีงระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH connected
(BLUETOOTH เชื�อมตอ่แลว้)) จากลําโพง และไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะเปลี�ยนจากไฟกะพรบิเป็นตดิสวา่ง

เมื�อใชง้านฟงักช์นัจบัคูส่เตอรโิอหรอืฟงักช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ ี�
ตอ่เขา้กบัลําโพงเมื�อไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) กะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ ในขั �นตอนและการทํางานตอ่ไปนี�ในระหวา่งใชก้าร
โทรแบบแฮนดฟ์ร ีใหส้ั�งงานลําโพงที�เชื�อมตอ่กบัโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

1

ใชโ้ทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH เพื�อโทรออก

เมื�อคณุโทรออก การเลน่จะหยดุชั�วคราว และเสยีงสญัญาณโทรศพัทจ์ะดงัออกจากลําโพง
เมื�อผูรั้บรับสาย ใหค้ณุพดูผา่นไมโครโฟนของลําโพง

2
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คาํแนะนํา
หากผูโ้ทรไมไ่ดย้นิหรอืไดย้นิเสยีงของคณุเบา ๆ ใหพ้ดูผา่นไมโครโฟนของลําโพงโดยตรง

ระดบัเสยีงในการเลน่เพลงและการโทรถกูตั �งคา่แยกจากกนัในลําโพง

หมายเหตุ

สําหรับอปุกรณ ์Apple iOS เครื�องนี�รองรับการใชง้านกบั iOS 10.0 หรอืใหมก่วา่ การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไมร่องรับในอปุกรณท์ี�ใช ้iOS 9.x
หรอืเกา่กวา่

เมื�อใชฟั้งกช์นัจับคูส่เตอรโิอหรอืฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี� เสยีงของสายโทรศพัทจ์ะถกูสง่ออกจากลําโพงเครื�องที�ไฟแสดงสถานะ
(BLUETOOTH) สวา่งเป็นสนํี�าเงนิเทา่นั�น

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

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

ในขณะที�เชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง คณุจะไมส่ามารถใชง้านฟังกช์นัแฮนดฟ์รไีด ้ปิดฟังกช์นั BLUETOOTH บนอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�ไม่
ไดใ้ชง้าน เพื�อตดัการเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง

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

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

หากอปุกรณ ์BLUETOOTH มากกวา่หนึ�งเครื�องเชื�อมตอ่กบัลําโพง (การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง) คณุจะไมส่ามารถโทร
ออกได ้ใหย้ตุกิารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH หรอืปิดฟังกช์นั BLUETOOTH ของอปุกรณ์ BLUETOOTH เครื�องอื�นนอกเหนอื
จากโทรศพัทม์อืถอื BLUETOOTH ที�กําลงัใชง้าน

ในขณะที�เสยีงโทรศพัทด์งัข ึ�นหรอืกาํลงัโทรคยุ ใหป้รบัระดบัเสยีงโดยกดปุ่ ม +/- (ระดบัเสยีง) บนลาํโพง หรอืส ั�งงาน
โทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH

เมื�อคณุกดปุ่ ม +/- (ระดบัเสยีง) บนลําโพงหรอืปรับระดบัเสยีงบนโทรศพัทม์อืถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะ (เปิด/
ปิดเครื�อง) จะกะพรบิหนึ�งครั �งหรอื 3 ครั�ง

3

หากตอ้งการวางสาย ใหก้ดปุ่ ม (เลน่)/ (โทรออก)

หากคณุกําลงัฟังเพลงกอ่นที�จะทําการโทร การเลน่จะกลบัมาทํางานอกีครั �งเมื�อสิ�นสดุการโทร หากคณุวางสายโดยใชโ้ทรศพัทม์อื
ถอืที�มรีะบบ BLUETOOTH ในกรณีที�คณุกําลงัฟังเพลงอยูก่อ่นที�จะทําการโทร การเลน่จะกลบัมาทํางานอกีครั �งเมื�อการโทรสิ�นสดุ
ลง

4
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

การยตุกิารเชื�อมตอ่ BLUETOOTH (หลงัจากการใชง้าน)

การรับสาย
การสลบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่พรอ้มกนั (การเชื�อมตอ่อปุกรณห์ลายเครื�อง)

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

สิ�งที�คณุสามารถทาํไดด้ว้ยฟงักช์นั “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” คอืแอปสําหรับควบคมุอปุกรณเ์ลน่เสยีงของ Sony ที�รองรับการใชง้านกบั “Sony | Music Center” โดยใชส้มา
รท์โฟน iPhone ฯลฯ ของคณุ
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั “Sony | Music Center” โปรดด ูURL ดา้นลา่งนี�
https://www.sony.net/smcqa/

การใชง้านดว้ย “Sony | Music Center” ที�สามารถทาํไดใ้นลาํโพง

การเลน่ไฟลเ์พลงที�มเีนื�อหาเสยีงความละเอยีดสงู (Hi-Res) ในอปุกรณ์ เชน่ สมารท์โฟนหรอืiPhone

การตั �งคา่คณุภาพเสยีงและการปรับอคีวอไลเซอร์

การแสดงระดบัแบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�อง

การตั �งคา่ตวัเลอืกการเปิด/ปิดเครื�อง (ฟังกช์นั Auto Standby, ฟังกช์นั Bluetooth Standby, ระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีงเกี�ยว
กบัพลงังานแบตเตอรี�ที�เหลอือยู)่

การสลบัโคเดก BLUETOOTH (คณุภาพการเลน่เสยีง BLUETOOTH)

การเปลี�ยนจากการเลน่เสยีงโมโน (คา่เริ�มตน้จากโรงงาน) เป็นการเลน่เสยีงสเตอรโิอ

การจับกลุม่กบัอปุกรณอ์ื�น ๆ (ฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ, ฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�)

การดอูปัเดตหรอืเวอรช์นัของซอฟตแ์วรลํ์าโพง

หมายเหตุ
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center” แตกตา่งกนัไปตามอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ ขอ้กําหนดและการออกแบบของแอปอาจ
เปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

สําหรับอปุกรณ ์Apple iOS เครื�องนี�รองรับการใชง้านกบั iOS 10.0 หรอืใหมก่วา่ การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไมร่องรับในอปุกรณท์ี�ใช ้iOS 9.x
หรอืเกา่กวา่

โปรดแน่ใจวา่ไดใ้ช ้“Sony | Music Center” เวอรช์นัลา่สดุ หากคณุไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH ผา่นการเชื�อมตอ่
BLUETOOTH หรอืหากมปัีญหา เชน่ ไมม่เีสยีงดงัออกมา ใหถ้อนการตดิตั �ง “Sony | Music Center” และลองเชื�อมตอ่ผา่น BLUETOOTH อกี
ครั �ง
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั “Sony | Music Center” โปรดด ูGoogle Play (Play Store) หรอื App Store

โปรดพงึระวงัวา่ “Sony | Music Center” และ “Music Center for PC” เป็นคนละแอปกนั

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

การชารจ์ลําโพง
การสลบัระหวา่งการเลน่เสยีงโมโนและการเลน่เสยีงสเตอรโิอ
การเลอืกคณุภาพการเลน่เสยีง BLUETOOTH (โคเดก)

การฟังเพลงแบบไรส้ายดว้ยลําโพง 2 เครื�อง (ฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ)

การเพลดิเพลนิกบัการเลน่แบบไรส้ายโดยใชลํ้าโพงหลายเครื�อง (ฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�)
การอปัเดตซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวแ้ลว้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การตดิต ั�ง “Sony | Music Center”

ตดิตั �ง “Sony | Music Center” ในสมารท์โฟน iPhone ฯลฯ ของคณุจาก Google Play (Play Store) หรอื App Store

หมายเหตุ
โปรดพงึระวงัวา่ “Sony | Music Center” และ “Music Center for PC” เป็นคนละแอปกนั

โปรดแน่ใจวา่ไดใ้ช ้“Sony | Music Center” เวอรช์นัลา่สดุ หากคณุไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH ผา่นการเชื�อมตอ่
BLUETOOTH หรอืหากมปัีญหา เชน่ ไมม่เีสยีงดงัออกมา ใหถ้อนการตดิตั �ง “Sony | Music Center” และลองเชื�อมตอ่ผา่น BLUETOOTH อกี
ครั �ง
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั “Sony | Music Center” โปรดด ูGoogle Play (Play Store) หรอื App Store

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

ดาวนโ์หลด “Sony | Music Center” จาก Google Play (Play Store) หรอื App Store และตดิต ั�ง1

เมื�อตดิต ั�งเสร็จสมบรูณ ์ใหเ้ปิดใชง้าน “Sony | Music Center”2
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การใชฟ้งักช์นัส ั�งงานดว้ยเสยีง (แอป Google)

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

หมายเหตุ

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

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

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

ในสมารท์โฟน Android เลอืก [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input]
และเลอืกแอป Google สําหรับ [Assist App]
การสั�งงานขา้งตน้คอืตวัอยา่ง สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัสมารท์โฟน Android
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัแอป Google โปรดดคููม่อืการใชง้านหรอืเว็บไซตก์ารสนับสนุนของสมารท์โฟน Android หรอืเว็บไซต์
ของ Google Play (Play Store)

หมายเหตุ

อาจจําเป็นตอ้งใชแ้อปเวอรช์นัลา่สดุ

แอป Google อาจไมเ่ปิดทํางานจากลําโพง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของสมารท์โฟน Android

1

เชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบัสมารท์โฟน Android ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH2

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

เครื�องเปิดใชง้านแอป Google คณุจะไดย้นิเสยีงเริ�มทํางาน

3

ส ั�งคาํขอไปยงัแอป Google ผา่นไมโครโฟนของลาํโพง

สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัแอป Google เชน่แอปที�ทํางานรว่มกบัแอป Google โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบัสมารท์
โฟน Android

4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การใชฟ้งักช์นัส ั�งงานดว้ยเสยีง (Siri)

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

หมายเหตุ
สําหรับอปุกรณ ์Apple iOS เครื�องนี�รองรับการใชง้านกบั iOS 10.0 หรอืใหมก่วา่ การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไมร่องรับในอปุกรณท์ี�ใช ้iOS 9.x
หรอืเกา่กวา่

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

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

เปิด Siri

ใน iPhone/iPod touch ใหเ้ลอืก [Settings] - [Siri & Search] และเปิดใชง้าน [Listen for “Hey Siri”]
การสั�งงานขา้งตน้คอืตวัอยา่ง สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�ใหม้าพรอ้มกบั iPhone/iPod touch
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั Siri โปรดดคููม่อืการใชง้านหรอืเว็บไซตก์ารสนับสนุนของ iPhone/iPod touch

1

เชื�อมตอ่ลาํโพงเขา้กบั iPhone/iPod touch ผา่นการเชื�อมตอ่BLUETOOTH2

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

เครื�องเปิดใชง้าน Siri คณุจะไดย้นิเสยีงเริ�มทํางาน

3

ส ั�งคาํขอไปยงั Siri ผา่นไมโครโฟนของลาํโพง

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

4
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดง CHARGE (สสีม้)

หมายเหตุ
หากลําโพงยงัคงตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในลําโพงจะสามารถชารจ์เอง
ได ้แมใ้นขณะที�ลําโพงกําลงัทํางาน
การชารจ์อาจใชเ้วลานานกวา่จะเสร็จสิ�น อยา่งไรก็ตาม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการใชง้านลําโพง ขอแนะนําใหค้ณุปิดลําโพงกอ่นที�จะชารจ์แบตเตอรี�

ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเภทหรอืขอ้กําหนดของอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB หากคณุเปิดลําโพงที�ระดบัเสยีงดงั ปรมิาณแบตเตอรี�ชนดิชารจ์ไดท้ี�เหลอื
อยูใ่นตวัเครื�องอาจลดลง หรอืลําโพงอาจปิดแมว้า่จะกําลงัตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB อยูก่็ตาม ในกรณีนี� ไมใ่ชก่าร
ทํางานผดิปกตแิตอ่ยา่งใด หากเกดิกรณีเชน่นี� ใหปิ้ดลําโพงและปลอ่ยใหแ้บตเตอรี�ชารจ์จนเต็มกอ่นที�จะใชง้านลําโพง

หากอณุหภมูแิวดลอ้มตํ�าหรอืสงูจัด แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องจะหยดุชารจ์เพื�อความปลอดภยั นอกจากนี�ยงัอาจหยดุชารจ์ในกรณีที�ชารจ์อยา่ง
ตอ่เนื�องเป็นเวลานาน หากเกดิกรณีเชน่นี�ข ึ�น ใหล้ดหรอืเพิ�มอณุหภมูจินอณุหภมูกิารทํางานอยูร่ะหวา่ง 5 °C ถงึ 35 °C จากนั�นถอดสาย USB และ
ตอ่ใหม ่แลว้ปลอ่ยใหแ้บตเตอรี�ชารจ์เองอกีครั �ง

ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง)

ปิด การชารจ์ลําโพงเต็มแลว้

ไฟสวา่ง กําลงัชารจ์ลําโพงอยู่

ไฟกะพรบิอยา่งชา้
ๆ แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องเหลอืนอ้ยกวา่ 20% และจําเป็นตอ้งชารจ์

ไฟกะพรบิ 3 ครั�ง
และดบัลง

หากไฟแสดง CHARGE กะพรบิ 3 ครั�งและดบัลงเมื�อคณุเปิดลําโพง แสดงวา่ระดบัแบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวั
เครื�องนั�นวา่งเปลา่ และจําเป็นตอ้งชารจ์

ปิด ลําโพงปิดเครื�อง

ไฟสวา่ง (สเีขยีว) ลําโพงเปิดเครื�อง

ไฟสวา่ง (สสีม้) ลําโพงปิดเครื�อง ลําโพงตั �งอยูใ่นโหมดพรอ้มใชง้าน BLUETOOTH

ไฟกะพรบิ (สี
เขยีวหรอืสสีม้)

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

เมื�อคณุใชง้านปุ่ ม +/- (ระดบัเสยีง) และระดบัเสยีงถกูตั �งคา่ไวท้ี�ระดบัตํ�าสดุ (0) หรอืสงูสดุ (50 สําหรับเลน่
เพลง/15 สําหรับสายโทรศพัท)์ ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิ 3 ครั�ง

ขณะที�ซอฟตแ์วรกํ์าลงัอปัเดต สถานะของไฟแสดงสถานะสเีขยีว (เปิด/ปิดเครื�อง) จะเปลี�ยน (จากกะพรบิ
5 ครั�ง เป็นกะพรบิ 4 ครั�ง กะพรบิหนึ�งครั �ง จากนั�นจะดบัลง*)

เมื�อเปิดลําโพงเป็นครั �งแรกหลงัจากอปัเดตซอฟตแ์วร ์ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิเป็นสเีขยีว 3 ครั�ง เพื�อแจง้
ใหค้ณุทราบวา่การอปัเดตเสร็จสมบรูณแ์ลว้

เมื�อการอปัเดตซอฟตแ์วรถ์กูยกเลกิดว้ย “Sony | Music Center” ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิเป็นสเีขยีว 4 ครั�ง

เมื�อการอปัเดตซอฟตแ์วรเ์กดิขอ้ผดิพลาด ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิเป็นสสีม้ 4 ครั�ง
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ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH)

ไฟแสดงสถานะ STAMINA

ไฟแสดงสถานะ ST PAIR (จบัคูส่เตอรโิอ)

คณุอาจไมส่ามารถเห็นรปูแบบการกะพรบิทั �งหมด ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสถานการณ์*

ไฟสวา่ง เชื�อมตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้

ไฟกะพรบิแบบสองครั�ง

ลําโพงเขา้สูโ่หมดการจับคู่

ไฟกะพรบิอยา่งชา้ ๆ

ลําโพงอยูใ่นระหวา่งการรอเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH

ไฟกะพรบิ 3 ครั�ง ซอฟตแ์วรอ์ปัเดตเสร็จสมบรูณแ์ลว้

ไฟสวา่ง เอฟเฟกตเ์สยีงถกูตั �งเป็นโหมด STAMINA

ปิด เอฟเฟกตเ์สยีงถกูตั �งเป็นโหมด EXTRA BASS

ไฟกะพรบิ
ลําโพงเขา้สูฟั่งกช์นัจับคูส่เตอรโิอ
ไฟแสดงสถานะ ST PAIR (จับคูส่เตอรโิอ) กะพรบิเมื�อการเชื�อมตอ่กบัฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอลม้เหลว

ไฟสวา่ง มกีารใชฟั้งกช์นัจับคูส่เตอรโิอในลําโพง
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ไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื�อมตอ่ปารต์ ี�)

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
ชิ�นสว่นและการใชง้าน
สิ�งที�คณุสามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์นั “Sony | Music Center”

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

ไฟกะพรบิ ลําโพงเขา้สูฟั่งกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�

ไฟสวา่ง มกีารใชฟั้งกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�ในลําโพง ไฟแสดงสถานะของลําโพงทกุเครื�องที�เชื�อมตอ่ดว้ยฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�
จะสวา่งขึ�น

ไฟกะพรบิ 3
ครั�ง

ไมส่ามารถเพิ�มลําโพงเครื�องใหมด่ว้ยปุ่ ม PARTY (เชื�อมตอ่ปารต์ี�)
หากตอ้งการเพิ�มลําโพงเครื�องใหม ่โปรดใช ้“Sony | Music Center”
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การอปัเดตซอฟตแ์วรท์ ี�ตดิต ั�งไวแ้ลว้

เมื�อมซีอฟตแ์วรเ์วอรช์นัใหม ่คณุสามารถอปัเดตซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวใ้นลําโพงของคณุ โดยใชว้ธิดีงันี�ตอ่ไปนี�
การอพัเดตซอฟตแ์วรจ์ะเพิ�มคณุสมบตัใิหม ่ๆ เพื�อใหค้ณุสามารถใชง้านไดส้ะดวกและมเีสถยีรภาพมากขึ�น

ตอ่ลาํโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มจีาํหนา่ยในทอ้งตลาด)

ไมส่ามารถอปัเดตซอฟตแ์วรไ์ดใ้นขณะที�กําลงัใชเ้ครื�องดว้ยแบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวั

1

เปิดลาํโพง

ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) สวา่งเป็นสเีขยีว

2

แตะ [Music Center] ในสมารท์โฟน iPhone ฯลฯ ของคณุเพื�อเร ิ�มใชแ้อปพลเิคชนั

Music Center

3

แตะ [SRS-XB23]

เมื�อมซีอฟตแ์วรเ์วอรช์นัใหม ่ขอ้ความแจง้อปัเดตจะแสดงบนหนา้จอ “Sony | Music Center”

4

ปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพื�ออปัเดต

ขณะที�ซอฟตแ์วรกํ์าลงัอปัเดต ไฟแสดงสถานะสเีขยีว (เปิด/ปิดเครื�อง) จะเปลี�ยน (จากกะพรบิ 5 ครั�ง เป็นกะพรบิ 4 ครั�ง กะพรบิ
หนึ�งครั �ง จากนั�นจะดบัลง)
คณุอาจไมส่ามารถเห็นรปูแบบการกะพรบิทั �งหมด ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสถานการณ์
เมื�อเปิดลําโพงเป็นครั �งแรกหลงัจากอปัเดตซอฟตแ์วร ์ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื�อง) และไฟแสดงสถานะ
(BLUETOOTH) จะกะพรบิ 3 ครั�ง เพื�อแจง้ใหค้ณุทราบวา่การอปัเดตเสร็จสมบรูณแ์ลว้

5

ยนืยนัเวอรช์นัของซอฟตแ์วรล์าํโพง6
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หมายเหตุ
หากการอปัเดตลม้เหลว ใหช้ารจ์แบตเตอรี�ชนดิชารจ์ไดท้ี�ตดิตั �งในตวัเครื�องจนมปีรมิาณ 40% ขึ�นไป

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การชารจ์ลําโพง

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

ใน “Sony | Music Center” ใหแ้ตะ [SRS-XB23] – [Settings] – [System]
“XXXX” ที�แสดงใต ้“SRS-XB23” หมายถงึเวอรช์นัของซอฟตแ์วร์
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การป้องกนัไวก้อ่น

เกี�ยวกบัความปลอดภยั

โปรดดคููม่อือา้งองิที�ใหม้าพรอ้มกบัลําโพง

ขอ้มลูสําคญั เชน่ ชื�อรุน่ จะอยูด่า้นในและดา้นนอกของฝาปิดที�ดา้นหลงัของลําโพง

เกี�ยวกบัการตดิต ั�ง

โปรดหลกีเลี�ยงการวางลําโพงเครื�องนี�ไวใ้นสถานที�ตอ่ไปนี� เพื�อกําจัดความเสี�ยงที�จะเกดิการทํางานผดิปกติ

สถานที�ที�มอีณุหภมูสิงู เชน่ ใตแ้สงแดดสอ่งหรอือปุกรณใ์หแ้สงสวา่งโดยตรง ใกลแ้หลง่ความรอ้นหรอืในหอ้งซาวน่า

ภายในยานพาหนะที�ปิดกระจกหนา้ตา่ง (โดยเฉพาะในชว่งหนา้รอ้น)

สถานที�ที�มฝีุ่ นมากเป็นพเิศษ

สถานที�ที�มกีารสั�นสะเทอืนรนุแรง

วางลําโพงเครื�องนี�บนพื�นผวิเรยีบ หากวางบนพื�นผวิที�ลาดเอยีง ลําโพงอาจลม้หรอืหลน่ลงมาเนื�องจากการสั�นสะเทอืนของตวัเครื�อง
สง่ผลใหค้ณุไดรั้บบาดเจ็บ เครื�องทํางานผดิปกต ิหรอืประสทิธภิาพการทํางานเสื�อมลง

ลําโพงอาจลม้หรอืหลน่ลงมา ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพของพื�นผวิที�รองรับลําโพงเครื�องนี� หา้มวางสิ�งของมคีา่ไวใ้กลก้บัลําโพง

ลําโพงเครื�องนี�ไมม่คีณุสมบตัติา้นแมเ่หล็ก เก็บวตัถทุี�ไวตอ่แมเ่หล็ก (เทปบนัทกึ นาฬกิา บตัรเงนิสด และบตัรเครดติที�มแีถบรหสัแม่
เหล็ก ฯลฯ) ใหห้า่งจากลําโพง โปรดพงึระวงัเมื�อคณุยา้ยลําโพง

หา้มใชลํ้าโพงในรถ

อื�น ๆ

หา้มใชลํ้าโพงหรอืวางลําโพงไวใ้นสภาพแวดลอ้มที�เย็นหรอืรอ้นจัด (อณุหภมูอิยูน่อกชว่ง 5 °C – 35 °C) หากใชลํ้าโพงหรอืวางไว ้
นอกชว่งอณุหภมูขิา้งตน้ ลําโพงอาจหยดุทํางานโดยอตัโนมตัเิพื�อปกป้องวงจรภายใน

คณุควรชารจ์แบตเตอรี�ใหเ้ต็มทกุ 6 เพื�อเป็นการรักษาประสทิธภิาพของแบตเตอรี� แมว้า่คณุจะไมไ่ดใ้ชง้านลําโพงเป็นระยะเวลานาน
ก็ตาม

หากคณุมขีอ้สงสยัหรอืปัญหาใด ๆ เกี�ยวกบัลําโพงเครื�องนี�ซ ึ�งไมไ่ดค้รอบคลมุอยูใ่น คูม่อืชว่ยเหลอื นี� โปรดปรกึษาตวัแทนจําหน่าย
Sony ใกลบ้า้นคณุ

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

หมายเหตเุกี�ยวกบัการชารจ์ไฟ

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี�ลเิธยีมไอออนที�ตดิต ั�งในตวัเครื�อง

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

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

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

เมื�อระยะเวลาที�สามารถใชแ้บตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องนั�นสั �นลงอยา่งมาก อาจแสดงวา่แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องนั�นหมดอายุ
แลว้

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี�ชนดิชารจ์ไดท้ี�ตดิตั �งในตวัเครื�องแตกตา่งกนัไปตามการใชง้าน สภาพแวดลอ้ม และวธิกีารจัดเก็บ

คาํเตอืน

เมื�อลําโพงตรวจพบปัญหาเกี�ยวกบัสาเหตตุา่ง ๆ ตอ่ไปนี�ในขณะที�ชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�อง ไฟแสดง CHARGE (สสีม้) จะดบั
ลง แมว้า่การชารจ์จะยงัไมเ่สร็จสิ�นก็ตาม

อณุหภมูแิวดลอ้มสงูกวา่ชว่ง 5 °C – 35 °C

เกดิปัญหากบัแบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�อง

เมื�อชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องอยา่งตอ่เนื�องเป็นเวลานาน

หมายเหตุ
เวลาในการชารจ์จะแตกตา่งกนัไปตามสภาพการใชง้านแบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�อง

ชารจ์ลําโพงในชว่งอณุหภมูแิวดลอ้มระหวา่ง 5 °C ถงึ 35 °C

ลําโพงจะอุน่ขึ�นระหวา่งการชารจ์ ซึ�งไมใ่ชก่ารทํางานผดิปกติ

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

หากลําโพงยงัคงตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในลําโพงจะสามารถชารจ์เอง
ได ้แมใ้นขณะที�ลําโพงกําลงัทํางาน อยา่งไรก็ตาม การชารจ์อาจใชเ้วลานานกวา่จะเสร็จสิ�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการใชง้านลําโพง ขอแนะนําใหค้ณุปิด
ลําโพงกอ่นที�จะชารจ์แบตเตอรี�

นอกจากนี� คณุสามารถชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในลําโพงไดด้ว้ยการเชื�อมตอ่ลําโพงเขา้กบัคอมพวิเตอรท์ี�มพีอรต์ชารจ์ USB อยา่งไรก็ตาม
คอมพวิเตอรบ์างเครื�องไมไ่ดรั้บการทดสอบ และไมส่ามารถรองรับขั �นตอนนี�ได ้ขั �นตอนนี�ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัคอมพวิเตอรท์ี�ประกอบขึ�นเอง

อยา่ตอ่ลําโพงเขา้กบัคอมพวิเตอรเ์ป็นเวลานานหากคอมพวิเตอรไ์มไ่ดต้อ่กบัแหลง่จา่ยไฟ AC มฉิะนั�น แบตเตอรี�ของคอมพวิเตอรอ์าจหมดได ้

ในสภาพแวดลอ้มที�หนาวหรอืรอ้นจัด ลําโพงจะหยดุชารจ์เพื�อความปลอดภยั หากใชเ้วลาในการชารจ์นาน จะทําใหลํ้าโพงหยดุชารจ์ดว้ยเชน่กนั
เพื�อแกไ้ขปัญหานี� ใหถ้อดสาย USB ออกจากลําโพง และตอ่ใหมอ่กีครั �งภายในอณุหภมูกิารทํางานระหวา่ง 5 °C ถงึ 35 °C

ที�อณุหภมูสิงู การชารจ์อาจหยดุลง หรอืระดบัเสยีงอาจลดลง เพื�อเป็นการปกป้องแบตเตอรี�

ไมรั่บประกนัการใชฮ้บั USB เพื�อชารจ์แบตเตอรี�
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การชารจ์ลําโพง
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

หมายเหตเุกี�ยวกบัคณุสมบตักิารกนันํ �าและการกนัฝุ่ น

ประสทิธภิาพของลาํโพงในการกนันํ �าและการกนัฝุ่ น

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

ของเหลวที�คณุสมบตัดิา้นประสทิธภิาพการกนันํ �า สามารถรบัได้

ประสทิธภิาพการกนันํ�าและการกนัฝุ่ นของลําโพงเป็นไปตามการวดัของเราภายใตส้ภาวะที�อธบิายไวน้ี� โปรดจําไวว้า่ ความผดิปกตทิี�เกดิ
จากการจุม่ลงในนํ�าหรอืการใชง้านในฝุ่ นซึ�งเป็นการใชง้านที�ไมถ่กูตอ้งของผูใ้ชง้าน ไมไ่ดอ้ยูใ่นการรับประกนั

เพื�อหลกีเลี�ยงการเสื�อมประสทิธภิาพการกนันํ �าและการกนัฝุ่ น

ตรวจสอบดงัตอ่ไปนี� และใชง้านลําโพงใหถ้กูตอ้ง

ลําโพงเครื�องนี�ผา่นการทดสอบการตกกระแทกจากความสงู 1.22 เมตร ลงบนไมอ้ดัหนา 5 ซม. ซึ�งตรงตามมาตรฐาน MIL-
STD810H Method 516.8-Shock อยา่งไรก็ตาม ไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัวา่จะไมเ่กดิความเสยีหายหรอืแตกหกั หรอืรับประกนั
ประสทิธภิาพของการกนันํ�าและกนัฝุ่ นในทกุสภาวะ การเสยีรปูหรอืความเสยีหายจากการที�ลําโพงตกกระแทก หรอืไดรั้บแรงสั�น
สะเทอืนจากเครื�องจักร อาจเป็นสาเหตขุองการเสื�อมประสทิธภิาพในการกนันํ�าและกนัฝุ่ นได ้

ลําโพงเครื�องนี�ไมไ่ดถ้กูออกแบบมาเพื�อป้องกนัแรงดนันํ�า การใชลํ้าโพงในตําแหน่งที�มแีรงดนันํ�าสงู เชน่ ในหอ้งอาบนํ�าฝักบวัอาจ
ทําใหเ้กดิความผดิปกตไิด ้

หา้มเทนํ�ารอ้น หรอืใชเ้ครื�องเป่าผม รวมถงึอปุกรณใ์ด ๆ ในการเป่าลมรอ้นใสลํ่าโพงโดยตรง หา้มใชลํ้าโพงในสถานที�ที�มอีณุหภมูสิงู
เชน่ ในหอ้งซาวน่าหรอืใกลแ้หลง่ความรอ้น

ใชง้านฝาปิด ดว้ยความระมดัระวงั ฝาปิดเป็นชิ�นสว่นที�มคีวามสําคญัมากสําหรับการรักษาประสทิธภิาพการกนันํ�าและการกนัฝุ่ น
ขณะใชลํ้าโพง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดฝาปิดสนทิดแีลว้ ขณะปิดฝาปิด ควรระวงัอยา่ใหม้วีตัถแุปลกปลอมเขา้ไปดา้นใน หากปิด
ฝาปิดไมส่นทิ ประสทิธภิาพการกนันํ�าและการกนัฝุ่ นอาจลดลงและเป็นสาเหตใุหลํ้าโพงทํางานบกพรอ่งเนื�องจากมนํี�าหรอืฝุ่ นเขา้มา
ในลําโพง

สามารถกนัได ้ นํ�าสะอาด, นํ�าประปา, นํ�าจากสระวา่ยนํ�า, นํ�าเกลอื

ไมส่ามารถกนัได ้ ของเหลวที�ไมไ่ดก้ลา่วถงึ (นํ�าสบู,่ นํ�าผงซกัฟอกหรอืนํ�ายาอาบนํ�า, แชมพ,ู นํ�าพรุอ้น ฯลฯ)

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

*2

อปุกรณเ์สรมิที�ใหม้าและขั �วตอ่ของลําโพงเครื�องนี� (USB) ไมส่ามารถกนันํ�าหรอืกนัฝุ่ นได ้เพื�อลดความเสี�ยงจากไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต หา้มใหลํ้าโพงเปียกนํ�าหรอื
มนํี�าหยดใสใ่นขณะที�ใชข้ั �วตอ่ (USB) ไมว่า่จะใชห้นึ�งตวัหรอืสองตวั หา้มวางแจกนัหรอืภาชนะที�บรรจขุองเหลวอื�น ๆ บนลําโพง

*3
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วธิกีารดแูลรกัษาลาํโพง

แมว้่�าสว่นผา้ทอของลําโพงจะมกีารเคลอืบกนันํ�าซมึผา่นเอาไว ้แตค่ณุก็สามารถใชง้านลําโพงไดส้ะดวกสบายขึ�นและสามารถใชง้านได ้
นานขึ�น เมื�อปฏบิตัติามขั �นตอนการดแูลรักษาดา้นลา่งนี�

เมื�อพื�นผวิของลําโพงสกปรก ใหล้า้งสิ�งสกปรกออกดว้ยนํ�าสะอาดทนัท ี(นํ�าประปา ฯลฯ) การปลอ่ยใหส้ ิ�งสกปรกตดิอยูบ่นพื�นผวิจะ
ทําใหส้ว่นที�เป็นผา้ของลําโพงหรอืสว่นของพาสซฟีเรดเิอเตอรเ์ปลี�ยนสหีรอืเสื�อมสภาพ หรอือาจทําใหลํ้าโพงทํางานผดิปกตไิด ้
ตวัอยา่ง

เมื�อเกลอื, ทราย ฯลฯ ตดิอยูบ่นลําโพงหลงัจากนําไปใชง้านบนชายหาด, ขา้งสระวา่ยนํ�า ฯลฯ

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

หากเครื�องเปียก ใหใ้ชผ้า้นุ่มที�แหง้เชด็ของเหลวดงักลา่วทนัท ีนอกจากนี� ใหว้างลําโพงไวใ้นที�ที�อากาศถา่ยเทสะดวก จนกวา่
ความชื�นจะหมดไป

คณุภาพของเสยีงอาจเปลี�ยนไป หากมนํี�าเขา้ไปในลําโพงหรอืสว่นของพาสซฟีเรดเิอเตอร ์( ) ในกรณีนี� ไมใ่ชก่ารทํางานผดิปกติ
แตอ่ยา่งใด เชด็ความชื�นบนพื�นผวิลําโพงออก และวางเครื�องไวบ้นผา้แหง้ที�นุ่มเพื�อระบายนํ�าที�ขงัอยูภ่ายในลําโพงออก จากนั�น วาง
ลําโพงในที�ที�มอีากาศถา่ยเทไดด้ ีเพื�อปลอ่ยใหแ้หง้

หมายเหตุ
หากพื�นผวิของลําโพงสกปรก หา้มใชนํ้�ายาทําความสะอาด, ทนิเนอร,์ เบนซนิ, แอลกอฮอล ์ฯลฯ ในการทําความสะอาดเครื�อง เพราะอาจมผีลกระ
ทบตอ่คณุสมบตัเิคลอืบผวิกนันํ�าในสว่นที�เป็นผา้ของลําโพงได ้

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�ออยูใ่นพื�นที�เย็น ควรเชด็ความชื�นออกใหห้มดหลงัจากใชง้านเครื�อง การปลอ่ยใหพ้ื�นผวิมคีวามชื�นอาจทําใหลํ้าโพงเย็นจัด
และทํางานบกพรอ่ง

หากมฝีุ่ นผง เชน่ เม็ดทราย เขา้ไปในสว่นที�เป็นผา้ของลําโพงหรอืสว่นอื�น ใหนํ้าออกอยา่งระมดัระวงั หา้มใชเ้ครื�องดดูฝุ่ น ฯลฯ หรอือปุกรณอ์ื�นที�
เทยีบเทา่ เพื�อกําจัดฝุ่ นผงดงักลา่ว เพราะอาจทําใหลํ้าโพงหรอืสว่นอื�นเสยีหายได ้
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เกี�ยวกบัเทคโนโลยไีรส้าย BLUETOOTH

เทคโนโลยไีรส้าย BLUETOOTH ทํางานภายในชว่งประมาณ 30 เมตร

เวอรช์นัและโปรไฟลม์าตรฐานของ BLUETOOTH ที�รองรบั

โปรไฟลค์อืชดุของฟังกช์นัที�ไดม้าตรฐานสําหรับอปุกรณ ์BLUETOOTH ทกุลกัษณะ ลําโพงเครื�องนี�รองรับเวอรช์นัและโปรไฟล์
มาตรฐานของ BLUETOOTH ตอ่ไปนี�
เวอรช์นัของ BLUETOOTH ที�รองรับ ไดแ้ก ่BLUETOOTH มาตรฐาน เวอรช์นั 5.0
โปรไฟลข์อง BLUETOOTH ที�รองรับ ไดแ้ก่

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): สามารถสง่สญัญาณและรับเนื�อหาเพลงคณุภาพสงู
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): ชว่ยใหส้ามารถปรับระดบัเสยีงและสั�งเลน่/หยดุชั�วคราว และขา้มไปที�จดุเริ�มตน้
ของแทร็กถดัไป/ปัจจบุนัได ้
HSP (Headset Profile)*: ชว่ยใหส้ามารถโทรออกและใชง้านโทรศพัทม์อืถอืได ้
HFP (Hands-free Profile)*: ชว่ยใหส้ามารถโทรแบบแฮนดฟ์รแีละใชง้านโทรศพัทม์อืถอืได ้

ระยะทางในการสื�อสารสงูสดุ

ใชเ้ทคโนโลยไีรส้าย BLUETOOTH ระหวา่งลําโพงและอปุกรณท์ี�อยูใ่กลก้นัภายในระยะ 30 เมตร
ระยะทางในการสื�อสารสงูสดุอาจสั �นลงภายใตส้ภาวะตอ่ไปนี�

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

มกีารรบกวนจากอปุกรณอ์ื�น ๆ

เนื�องจากอปุกรณ ์BLUETOOTH และ LAN ไรส้าย (IEEE802.11b/g) ใชค้ลื�นความถี�เดยีวกนั (2.4 กกิะเฮริตซ)์ จงึอาจเกดิการรบกวน
จากคลื�นไมโครเวฟ และสง่ผลใหค้วามเร็วในการสื�อสารแยล่ง มเีสยีงรบกวน หรอืการเชื�อมตอ่ไมถ่กูตอ้งหากใชลํ้าโพงใกลก้บัอปุกรณ์
LAN ไรส้าย

มกีารรบกวนอปุกรณอ์ื�น ๆ

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

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

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

เนื�องจากลกัษณะเฉพาะของเทคโนโลยไีรส้าย BLUETOOTH ในขณะที�คยุโทรศพัทห์รอืฟังเพลงนั�น เสยีงที�เลน่จากลําโพงจะชา้กวา่เสยีงที�เลน่
จากอปุกรณ ์BLUETOOTH เล็กนอ้ย

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

� �

หากโทรศพัทม์อืถอืที�มฟัีงกช์นั BLUETOOTH รองรับทั �ง HFP และ HSP ใหใ้ช ้HFP (Hands-free Profile)*
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เราจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ตอ่การรั�วไหลของขอ้มลูในระหวา่งการสื�อสารดว้ยระบบ BLUETOOTH

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

อาจเกดิเสยีงรบกวนหรอืเสยีงแทรกได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอปุกรณ ์BLUETOOTH ที�เชื�อมตอ่กบัลําโพง สภาพแวดลอ้มการสื�อสาร หรอืสภาพแวดลอ้ม
การใชง้าน

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

วางลําโพงหา่งจากทวี ีวทิย ุหรอืจนูเนอร ์เป็นตน้ เนื�องจากอาจมเีสยีงรบกวนเกดิขึ�นในการกระจายเสยีง
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ประกาศเกี�ยวกบัสทิธกิารใชง้าน

หมายเหตเุกี�ยวกบัลขิสทิธิ�

ผลติภณัฑน์ี�มซีอฟตแ์วรท์ี� Sony ใชภ้ายใตข้อ้ตกลงการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ�กบัเจา้ของลขิสทิธิ� เรามหีนา้ที�ที�ตอ้งประกาศเนื�อหาของขอ้
ตกลงนี�ใหก้บัลกูคา้ตามความประสงคข์องเจา้ของลขิสทิธิ�ซอฟตแ์วร์
โปรดเขา้ไปที� URL นี�และอา่นเนื�อหาของลขิสทิธิ�
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20/

หมายเหตเุกี�ยวกบัซอฟตแ์วรท์ ี�ใช ้GNU GPL/LGPL

ผลติภณัฑน์ี�มซีอฟตแ์วรท์ี�อยูภ่ายใต ้GNU General Public License (ตอ่ไปนี�จะเรยีกวา่ “GPL”) หรอื GNU Lesser General Public
License (ตอ่ไปนี�จะเรยีกวา่ “LGPL”) สิ�งเหลา่นี�กําหนดวา่ลกูคา้มสีทิธิ�ที�จะไดรั้บ แกไ้ข และแจกจา่ยรหสัตน้ฉบบัของซอฟตแ์วรด์งักลา่ว
ตามขอ้กําหนดของ GPL หรอื LGPL ที�มใีหร้หสัตน้ฉบบัของซอฟตแ์วรท์ี�ระบขุา้งตน้มอียูใ่นเว็บหากตอ้งการ
ดาวนโ์หลด โปรดเขา้สู ่URL นี� จากนั�นเลอืกชื�อรุน่ “SRS-XB23”
URL:http://oss.sony.net/Products/Linux/
โปรดทราบวา่ Sony ไมส่ามารถตอบหรอืตอบสนองตอ่ขอ้ซกัถามใดๆ เกี�ยวกบัเนื�อหาของรหสัตน้ฉบบัได ้

การปฏเิสธความรบัผดิตอ่บรกิารที�นําเสนอ โดยบรษิทัอื�น

อาจมกีารเปลี�ยนแปลง ระงับ หรอืยกเลกิบรกิารที�นําเสนอ โดยบรษัิทอื�นโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ Sony จะไม ่รับผดิชอบตอ่
เหตกุารณท์ี�กลา่วมานี�

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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เครื�องหมายการคา้

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

LDAC™ เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Sony Corporation

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

Apple, โลโก ้Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS และ Siri เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Apple Inc. จดทะเบยีนใน
สหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ
App Store เป็นเครื�องหมายการใหบ้รกิารของ Apple Inc.

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

USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื�องหมายการคา้ขององคก์ร USB Implementers Forum

Microsoft และ Windows เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีน หรอืเครื�องหมายการคา้ของ Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอื�นๆ
WALKMAN และโลโก ้WALKMAN เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Corporation
Wi-Fi® เป็นเครื�องหมายการคา้ที�จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance®
เครื�องหมายการคา้และชื�อทางการคา้อื�นๆ เป็นของผูค้รอบครองแตล่ะราย
เครื�องหมาย ™ และ ® จะไมป่รากฏในเอกสารนี�
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ฉนัสามารถแกป้ญัหาไดอ้ยา่งไร

หากลําโพงไมทํ่างานตามที�คาดไว ้ลองดําเนนิการตามขั �นตอนตอ่ไปนี�เพื�อแกไ้ขปัญหา

คน้หาลกัษณะของปัญหาใน คูม่อืชว่ยเหลอื นี� และลองดําเนนิการแกไ้ขใด ๆ ตามรายการที�ระบุ
ชารจ์ลําโพง 
คณุอาจแกปั้ญหาบางอยา่งไดโ้ดยการชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�อง
รสีตารท์ลําโพง
กําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง 
การดําเนนิการนี�จะคนืคา่การตั �งคา่ตา่ง ๆ เชน่ ระดบัเสยีง ฯลฯ เป็นคา่เริ�มตน้จากโรงงาน และลบขอ้มลูการจับคูท่ั �งหมดออก
คน้หาขอ้มลูเกี�ยวกบัปัญหาไดใ้นเว็บไซตก์ารสนับสนุนลกูคา้
เขา้ถงึหนา้หลกัสําหรับการสนับสนุนลกูคา้ตอ่ไปนี�เพื�อดขูอ้มลูสนับสนุนเกี�ยวกบัลําโพงของคณุ:

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

หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมไ่ดผ้ล โปรดปรกึษาตวัแทนจําหน่าย Sony ใกลบ้า้นคณุ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การรสีตารท์ลําโพง
การกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง
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ไมส่ามารถชารจ์ลาํโพงได้

เมื�อใชอ้ะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ชื�อมตอ่สาย USB เขา้กบัลําโพงและอะแด็ป
เตอร ์AC พอรต์ USB แน่นสนทิแลว้ จากนั�น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ชื�อมตอ่อะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB เขา้กบัเตา้เสยีบ AC
แน่นสนทิแลว้

เมื�อใชอ้ะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อะแด็ปเตอรด์งักลา่วสามารถสง่กระแสไฟขา
ออก 1.5 แอมป์ขึ�นไป คณุสามารถใชอ้ะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�มกีระแสไฟขาออก 500 มลิลแิอมป์ขึ�นไปและไมเ่กนิ 1.5
แอมป์ แตอ่าจใชเ้วลานาน (10 ชั�วโมงขึ�นไป) กวา่จะชารจ์เสร็จสมบรูณ์ เมื�อใชอ้ะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ดงักลา่ว ขอแนะนําให ้
คณุปิดลําโพงกอ่นที�จะชารจ์แบตเตอรี� ไมรั่บประกนัการชารจ์แบตเตอรี�ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�มกีระแสไฟขาออกนอ้ย
กวา่ 500 มลิลแิอมป์

ลําโพงรองรับอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB ที�สามารถสง่กระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ ไมรั่บประกนัการใชอ้ปุกรณอ์ื�น ๆ เพื�อชารจ์
แบตเตอรี�

คณุยงัสามารถชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในลําโพงไดโ้ดยการตอ่สาย USB ที�เชื�อมตอ่กบัลําโพงเขา้กบัคอมพวิเตอรท์ี�มพีอรต์ชารจ์
USB อยา่งไรก็ตาม คอมพวิเตอรบ์างเครื�องไมไ่ดรั้บการทดสอบ และไมส่ามารถรองรับขั �นตอนนี�ได ้ขั �นตอนนี�ไมส่ามารถใชไ้ดก้บั
คอมพวิเตอรท์ี�ประกอบขึ�นเอง

ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเภทหรอืขอ้กําหนดของอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB หากคณุเปิดลําโพงที�ระดบัเสยีงดงั ปรมิาณแบตเตอรี�ชนดิ
ชารจ์ไดท้ี�เหลอือยูใ่นตวัเครื�องอาจลดลง หรอืลําโพงอาจปิดแมว้า่จะกําลงัตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB อยู่
ก็ตาม ในกรณีนี� ไมใ่ชก่ารทํางานผดิปกตแิตอ่ยา่งใด หากเกดิกรณีเชน่นี� ใหปิ้ดลําโพงและปลอ่ยใหแ้บตเตอรี�ชารจ์จนเต็มกอ่นที�จะใช ้
งานลําโพง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การชารจ์ลําโพง
เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ
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ไมส่ามารถเปิดลาํโพงไดห้รอืลาํโพงปิดทาํงานกะทนัหนั

แบตเตอรี�ชนดิชารจ์ไดท้ี�ตดิตั �งในตวัเครื�องอาจหมดหรอืเหลอืนอ้ย ตอ่ลําโพงเขา้กบัเตา้เสยีบ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB
(มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด)

ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประเภทหรอืขอ้กําหนดของอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB หากคณุเปิดลําโพงที�ระดบัเสยีงดงั ปรมิาณแบตเตอรี�ชนดิ
ชารจ์ไดท้ี�เหลอือยูใ่นตวัเครื�องอาจลดลง หรอืลําโพงอาจปิดแมว้า่จะกําลงัตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ดว้ยอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB อยู่
ก็ตาม ในกรณีนี� ไมใ่ชก่ารทํางานผดิปกตแิตอ่ยา่งใด หากเกดิกรณีเชน่นี� ใหปิ้ดลําโพงและปลอ่ยใหแ้บตเตอรี�ชารจ์จนเต็มกอ่นที�จะใช ้
งานลําโพง

ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตั ิ(Auto Standby) อาจทํางาน หลงัจากเวลาผา่นไปประมาณ 15 ในบางสถานการณลํ์าโพงจะปิดโดย
อตัโนมตั ิเชน่ เมื�อระดบัเสยีงของสญัญาณเสยีงขาเขา้ตํ�า เพิ�มระดบัเสยีงของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่เพื�อใชง้าน หรอืตั �งฟังกช์นัปิดเครื�อง
อตัโนมตัเิป็นปิด

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การชารจ์ลําโพง
ฟังกช์นัปิดเครื�องอตัโนมตั ิ(Auto Standby)
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ไมม่เีสยีง/เสยีงออกจากลาํโพงเครื�องเดยีวเทา่น ั�น/เสยีงเบา/เสยีงผดิเพี�ยน/มเีสยีงรบกวนออก
จากการสง่สญัญาณเสยีงของลาํโพง/ไมม่เีสยีงหรอืเสยีงเบาจากผูโ้ทร

ตรวจสอบวา่ทั �งลําโพงและอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่เปิดเครื�องแลว้

เพิ�มระดบัเสยีงของลําโพงและอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยู่

ตรวจสอบวา่กําลงัเลน่จากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยู่

หากคณุกําลงัเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กบัลําโพง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตั �งคา่การสง่สญัญาณเสยีงออกของคอมพวิเตอรถ์กู
กําหนดไวสํ้าหรับอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้

ตรวจสอบวา่ลําโพงทําการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH แลว้

จับคูลํ่าโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH อกีครั �ง

หากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยูม่ฟัีงกช์นัอคีวอไลเซอร ์ใหต้ั �งคา่ฟังกช์นัดงักลา่วเป็นปิด

วางลําโพงหา่งจากเตาไมโครเวฟ อปุกรณ ์Wi-Fi® เป็นตน้

นําอปุกรณ ์BLUETOOTH มาใกลก้บัลําโพงมากขึ�น หากมสีิ�งกดีขวางระหวา่งลําโพงและอปุกรณ์ BLUETOOTH ใหนํ้าออก

หากไฟแสดง CHARGE กะพรบิอยา่งชา้ ๆ ใหปิ้ดลําโพง และชารจ์แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องใหเ้พยีงพอ

อปุกรณท์ี�มวีทิยหุรอืจนูเนอรต์ดิตั �งในตวัเครื�องไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัลําโพงผา่นระบบ BLUETOOTH ได ้เนื�องจากอาจมเีสยีง
รบกวนเกดิขึ�นในการกระจายเสยีง

วางลําโพงหา่งจากทวี ีวทิย ุหรอืจนูเนอร ์เป็นตน้ เนื�องจากอาจมเีสยีงรบกวนเกดิขึ�นในการกระจายเสยีง

เมื�อใชฟั้งกช์นัจับคูส่เตอรโิอหรอืฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี� หากอปุกรณ ์BLUETOOTH อื�น ๆ เชน่ เมาส ์BLUETOOTH หรอืคยีบ์อรด์
BLUETOOTH กําลงัเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ใหย้ตุกิารเชื�อมตอ่ระหวา่งอปุกรณ์

มอีปุกรณ ์BLUETOOTH บางเครื�องที�สามารถเปลี�ยนคณุภาพการเลน่แบบไรส้ายได ้หากอปุกรณข์องคณุรองรับการใชง้านฟังกช์นันี�
ใหเ้ลอืก “ใหค้วามสําคญักบัการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร (SBC)” มากกวา่คณุภาพเสยีง สําหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านที�
ใหม้าพรอ้มกบัอปุกรณ์

เลอืก “ใหค้วามสําคญักบัการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร (SBC)” สําหรับคณุภาพการเลน่เสยีงแบบไรส้ายของลําโพง

ตดิตั �ง “Sony | Music Center” เวอรช์นัลา่สดุในอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ หากคณุไมส่ามารถใช ้“Sony | Music Center” เวอรช์นัลา่สดุ
หรอืคณุไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH ผา่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ใหถ้อนการตดิตั �ง “Sony | Music
Center” แลว้ตดิตั �งใหมอ่กีครั �ง

เมื�อรับสาย/โทรออก ใหต้รวจสอบวา่การสง่สญัญาณเสยีงออกของอปุกรณ์ BLUETOOTH ถกูกําหนดไวสํ้าหรับลําโพง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

การฟังเพลงจากอปุกรณผ์า่นการเชื�อมตอ่ BLUETOOTH
การเลอืกคณุภาพการเลน่เสยีง BLUETOOTH (โคเดก)

เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ
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เสยีงเบาลงในระหวา่งการใชง้าน

เสยีงอาจเบาลงในกรณีตอ่ไปนี� ซึ�งไมใ่ชก่ารทํางานผดิปกติ

เมื�อระดบัแบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องเหลอืนอ้ย และไฟแสดง CHARGE กะพรบิอยา่งชา้ ๆ ในขณะที�ลําโพงใชไ้ฟจาก
แบตเตอรี�ที�ตดิตั �งในตวัเครื�องเทา่นั�น
เมื�อระดบัแบตเตอรี�ชนดิชารจ์ไดท้ี�ตดิตั �งในตวัเครื�องลดตํ�าลง เนื�องจากการเปิดลําโพงที�ระดบัเสยีงดงัเป็นเวลานาน แมว้า่ลําโพง
จะตอ่กบัเตา้เสยีบ AC ผา่นอะแด็ปเตอร ์AC พอรต์ USB (มจํีาหน่ายในทอ้งตลาด) หรอืตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ี�มพีอรต์ชารจ์ USB

หากระดบัเสยีงเบาลงในขณะที�ใชง้าน โปรดทําตามขั �นตอนดา้นลา่ง

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

ไมส่ามารถจบัคูล่าํโพงกบัอปุกรณ ์BLUETOOTH ได้

วางลําโพงและอปุกรณ ์BLUETOOTH ใกลก้นัภายในระยะ 1 เมตร

สําหรับอปุกรณ ์Apple iOS เครื�องนี�รองรับการใชง้านกบั iOS 10.0 หรอืใหมก่วา่ การเชื�อมตอ่ BLUETOOTH ไมร่องรับในอปุกรณท์ี�
ใช ้iOS 9.x หรอืเกา่กวา่

เมื�อตอ้งการใชฟั้งกช์นัจับคูส่เตอรโิอหรอืฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี� ใหจั้บคูก่บัลําโพงเครื�องที�ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH)
กะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

หากไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) ไมก่ะพรบิเป็นสนํี�าเงนิแบบสองครั�ง ใหก้ดปุ่ ม (BLUETOOTH) คณุจะไดย้นิเสยีง
ระบบแนะนําการใชง้านดว้ยเสยีง (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กําลงัจับคู)่) และไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH)
จะเริ�มกะพรบิแบบสองครั�ง (โหมดการจับคู)่

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

ตรวจสอบวา่อปุกรณ ์BLUETOOTH เปิดอยูแ่ละเปิดใชง้านฟังกช์นั BLUETOOTH บนอปุกรณแ์ลว้

หากลําโพงไมแ่สดงบนหนา้จออปุกรณ ์BLUETOOTH ใหปิ้ดแลว้เปิดอปุกรณใ์หมอ่กีครั �ง อาจแกไ้ขปัญหาดงักลา่วได ้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

เกี�ยวกบัไฟแสดงสถานะ
การกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพง

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่อปุกรณ ์BLUETOOTH กบัลาํโพงในฟงักช์นัจบัคูส่เตอรโิอ

อพัเดทซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวแ้ลว้ในลําโพงแตล่ะเครื�องและทกุเครื�องเป็นเวอรช์นัลา่สดุเพื�อเชื�อมตอ่ฟังกช์นั
(สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัขั �นตอนการอพัเดท โปรดด ูการอปัเดตซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวแ้ลว้)

อพัเดท “Sony | Music Center” เป็นเวอรช์นัลา่สดุกอ่นที�จะตั �งคา่ ฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลําโพงทกุตวัที�จะเชื�อมตอ่สําหรับฟังกช์นันี�อยูภ่ายใน 1 ม.

หลงัจากเชื�อมตอ่ลําโพง SRS-XB23 2 เครื�อง ใหดํ้าเนนิการจับคูร่ะหวา่งอปุกรณ์ BLUETOOTH และลําโพงเครื�องที�ไฟแสดง
สถานะ (BLUETOOTH) กําลงักะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การฟังเพลงแบบไรส้ายดว้ยลําโพง 2 เครื�อง (ฟังกช์นัจับคูส่เตอรโิอ)
การอปัเดตซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวแ้ลว้

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

ไมส่ามารถเชื�อมตอ่ลาํโพงในฟงักช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ ี�ได้

ตรวจสอบวา่อปุกรณร์องรับการใชง้านกบัฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�หรอืไม ่อปุกรณท์ี�รองรับการใชง้านกบัฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�ไรส้ายไม่
สามารถใชสํ้าหรับเชื�อมตอ่ได ้

อพัเดทซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวแ้ลว้ในลําโพงแตล่ะเครื�องและทกุเครื�องเป็นเวอรช์นัลา่สดุเพื�อเชื�อมตอ่ฟังกช์นั
(สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัขั �นตอนการอพัเดท โปรดด ูการอปัเดตซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวแ้ลว้)

อพัเดท “Sony | Music Center” เป็นเวอรช์นัลา่สดุกอ่นที�จะตั �งคา่ฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลําโพงทกุตวัที�จะเชื�อมตอ่สําหรับฟังกช์นันี�อยูภ่ายใน 1 ม.

หลงัจากเชื�อมตอ่ลําโพงหลายเครื�อง ใหดํ้าเนนิการจับคูร่ะหวา่งอปุกรณ์ BLUETOOTH และลําโพงเครื�องที�ไฟแสดงสถานะ
(BLUETOOTH) กําลงักะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเพลดิเพลนิกบัการเลน่แบบไรส้ายโดยใชลํ้าโพงหลายเครื�อง (ฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�)
การอปัเดตซอฟตแ์วรท์ี�ตดิตั �งไวแ้ลว้
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

ไมส่ามารถเพิ�มลาํโพงเพื�อใชฟ้งักช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ ี�ได้

สําหรับกลุม่ใดก็ตามที�ตั �งคา่ดว้ยปุ่ ม PARTY (เชื�อมตอ่ปารต์ี�) โปรดใชปุ้่ ม PARTY (เชื�อมตอ่ปารต์ี�) เพื�อเพิ�มลําโพงเครื�องใหม่

สําหรับกลุม่ใดก็ตามที�ตั �งคา่ดว้ย “Sony | Music Center” โปรดใช ้“Sony | Music Center” เพื�อเพิ�มลําโพงเครื�องใหม่
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบั “Sony | Music Center” โปรดด ูURL ดา้นลา่งนี�
https://www.sony.net/smcqa/

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
การเพลดิเพลนิกบัการเลน่แบบไรส้ายโดยใชลํ้าโพงหลายเครื�อง (ฟังกช์นัเชื�อมตอ่ปารต์ี�)

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation
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คูม่อืชว่ยเหลอื

ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การรสีตารท์ลาํโพง

ในกรณีตอ่ไปนี� รวมถงึกรณีอื�น ๆ ใหก้ดปุ่ ม (เปิด/ปิดเครื�อง) คา้งไวป้ระมาณ 8 วนิาทเีพื�อรสีตารท์ลําโพง

คณุไมส่ามารถใชง้านลําโพงไดห้ลงัจากเปิดเครื�อง

คณุไมส่ามารถใชง้านลําโพงไดห้ลงัจากแกไ้ขปัญหาการจับคู่

หมายเหตุ
การรสีตารท์ลําโพงจะไมล่บขอ้มลูการจับคู่

การรสีตารท์ลําโพงอาจเปลี�ยนการตั �งคา่ระดบัเสยีง ฟังกช์นัหรอืเสยีง
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ลําโพงไรส้าย
SRS-XB23

การกาํหนดคา่เร ิ�มตน้ของลาํโพง

หากลําโพงไมส่ามารถทํางานไดห้ลงัจากที�คณุรสีตารท์เครื�อง ใหกํ้าหนดคา่เริ�มตน้ใหลํ้าโพงเพื�อกลบัเป็นคา่เริ�มตน้จากโรงงาน
เมื�อเปิดลําโพง ใหก้ดปุ่ ม - (ระดบัเสยีง) และปุ่ ม (BLUETOOTH) คา้งไว ้จนกวา่ลําโพงจะปิด (5 วนิาทขีึ�นไป)

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

หมายเหตุ
ไมส่ามารถกําหนดคา่เริ�มตน้ของลําโพงไดใ้นขณะที�ปิดเครื�องอยู่

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

การจับคูแ่ละการเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์BLUETOOTH®

การรสีตารท์ลําโพง
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