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Manuals supplied

Quick Start Guide (this document)
Provides you with instructions on how to connect the unit 
with BLUETOOTH devices and basic operations.

Reference Guide
Provides you with precautions and product specifications.

Help Guide
Read the Help Guide on your computer or smartphone, 
when you want to know how to use the unit in greater 
detail. The Help Guide also contains a troubleshooting 
guide which provides you with remedies for the problems 
you might encounter.

URL: 

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x1/h_zz/

Two-dimensional code: 

Charging the Unit

This unit has a built-in lithium-ion rechargeable battery. Charge the 
battery before using the unit for the first time.
When charging starts, the CHARGE indicator lights up orange. 
Charging is completed in about 3 hours and the indicator goes off.

1 Open the cap on the rear side of the speaker.

2 Charge the unit via the micro-USB cable (supplied).

To charge the battery from a PC

Micro-USB 
cable (supplied)

DC IN

Lit 
(orange)

To charge the battery from an AC outlet

Micro-USB 
cable (supplied)

USB AC adaptor 
(commercially-
available)

DC IN

Lit 
(orange)

Hint
When using a commercially-available USB AC adaptor, make sure 
to use an adaptor with a power output of 0.5 A or more. 
Charging via other types of adaptors is not covered by the 
warranty.

How to Make Wireless Connection with 
BLUETOOTH Devices
Select your case from the 3 pairing types, below. BLUETOOTH devices 
need to be “paired” with each other beforehand.

Pairing and connecting with a 
BLUETOOTH device
The unit can be paired with up to eight BLUETOOTH devices. When 
pairing with two or more BLUETOOTH devices, perform the following 
pairing procedure for each device.

1 Press the / (power)  PAIRING button to turn on this 
unit.
The  (BLUETOOTH) indicator begins to flash blue.

Flashing 
(blue)

2 Press and hold the / (power)  PAIRING button until 
beeps are heard and the  (BLUETOOTH) indicator 
begins to flash blue quickly.
The unit enters pairing mode.

Hint
When you turn on the unit for the first time, it enters pairing 
mode automatically.

Fast flashing 
(blue)

3 Perform the pairing procedure on the BLUETOOTH 
device to detect this unit.
When a list of detected devices appears on the display of the 
BLUETOOTH device, select “SONY:SRS-X1.”
If passkey input is required on the display of a BLUETOOTH 
device, input “0000.”

4 Make the BLUETOOTH connection from the 
BLUETOOTH device.
When the BLUETOOTH connection is established, the 

 (BLUETOOTH) indicator on the unit stays lit.

Connecting with a paired BLUETOOTH 
device

1 Turn on this unit.
The  (BLUETOOTH) indicator begins to flash blue.

2 Make the BLUETOOTH connection from the 
BLUETOOTH device.
When the BLUETOOTH connection is established, the 

 (BLUETOOTH) indicator on the unit stays lit.

Connecting with a smartphone by 
One-touch (NFC)
By touching the unit with a smartphone, the unit is turned on 
automatically and then proceeds to pairing and BLUETOOTH 
connection.

Compatible smartphones
NFC-compatible smartphones with Android 2.3.3 or later installed

NFC
NFC (Near Field Communication) is a technology enabling short-range 
wireless communication between various devices, such as 
smartphones and IC tags. Thanks to the NFC function, data 
communication - for example, BLUETOOTH pairing - can be achieved 
easily by simply touching NFC compatible devices together (i.e., at the 
N-Mark symbol or location designated on each device).

1 Set the NFC function of the smartphone to on.
For details, refer to the operating instructions supplied with the 
smartphone.
•	 If your smartphone OS is Android 2.3.3 or later, and less than 

Android 4.1: proceed to step 2.
•	 If your smartphone OS is Android 4.1 or later: proceed to step 4.

2 Download and install the app “NFC Easy Connect.”
“NFC Easy Connect” is a free Android app you can download 
from Google Play.
Download the app by searching for “NFC Easy Connect” or access 
it by using the following two-dimensional code. Fees may be 
charged for downloading the app.

To download by the two-dimensional code, 
use a two-dimensional code reader app.

Note
•	The app may not be available in some countries and/or 

regions.

3 Start “NFC Easy Connect” on the smartphone.
Make sure that the app screen is displayed.

4 Touch this unit with the smartphone.
Unlock the screen of the smartphone beforehand.
Keep touching the smartphone on the N marked part of the unit 
until the smartphone responds. If the unit is off, it will turn on 
when the smartphone touches it.

Smartphone responds 
(unit recognized)

Follow the on-screen instructions to establish the connection.
When the BLUETOOTH connection is established, the 

 (BLUETOOTH) indicator on the unit stays lit.
To disconnect, touch the unit with the smartphone again.

Hint
If you cannot connect the unit, try the following.
•	Start the app on the smartphone, and move the smartphone 

slowly over the N marked part of the unit.
•	 If the smartphone is in a case, remove it from the case.
•	Make sure that the app screen is displayed on the smartphone.

Listening and Calling
Operate the unit after making the BLUETOOTH connection with your 
BLUETOOTH device.

Listening to music
Profile: A2DP, AVRCP

Start playback on the BLUETOOTH device, and adjust the 
volume.
Set the volume at an appropriate level on the connected device, and 
adjust the volume with the VOL –/+ buttons on the unit.

Operate a track by using  (play/pause) and  
(previous)/ (next) buttons.

The  (play/pause) and VOL + buttons have a tactile dot.

Making a call/Receiving a call
Profile: HSP, HFP

Operate your smartphone to make a call.
To terminate a call, press the  (call) button on the unit.

Press the  (call) button on the unit when an incoming 
call arrives.
Operate in the same way when an incoming call arrives while you are 
listening to music.

Microphone

The  (call) button has a tactile dot.

Connecting two speakers and a BLUETOOTH 
device (Stereo pairing function)

You can listen to stereo sound by using two speakers. Two SRS-X1 
units are required.

1 Bring two SRS-X1 units within 1 m of each other, then 
turn on each unit.

2 Press and hold the  (previous) button on one unit, 
and the  (next) button on the other unit at the 
same time.
Beeps are heard, and then the  (BLUETOOTH) indicator of the 
unit whose  (previous) button is pressed lights up white. The 

 (BLUETOOTH) indicator of the unit whose  (next) button is 
pressed begins to flash blue.
The BLUETOOTH connection between the two units is 
established.

Lit  
(white)

Flashing
(blue)

Left speaker Right speaker

3 Operate the unit with the  (BLUETOOTH) indicator 
that flashes blue and make a BLUETOOTH connection 
with a BLUETOOTH device.
The pairing procedure is required every time when using the 
stereo pairing function.
For details, see “Pairing and connecting with a BLUETOOTH 
device” (steps 2, 3 and 4) or “Connecting with a smartphone by 
One-touch (NFC)” on this document.
When the  (BLUETOOTH) indicator of the unit stops flashing and 
lights up blue, the BLUETOOTH connection is established.

Hint
 • When making or receiving a call, only operate the unit whose 

 (BLUETOOTH) indicator is lit blue.
 • If a portable audio device, etc. is connected to the AUDIO IN jack, the 
unit automatically switches to AUDIO IN mode, and the stereo 
pairing function is terminated.

 • When the unit is turned off, the stereo pairing function is 
automatically terminated. To use the stereo pairing function again, 
repeat from step 1.

 • The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth 
SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under 
license.

 • The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, 
Inc. in the United States and in other countries.

 • Android™ and Google Play™ are trademarks of Google Inc.
 • Other trademarks and trade names are those of their respective 
owners.

ภาษาไทย

คูมือที่ใหมา

คูมือแนะนําการใชงาน (ฉบับนี้)
อธิบายใหทานทราบถึงคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอตัวเครื่องกับ
อุปกรณ BLUETOOTH และการใชงานพื้นฐาน

คูมืออางอิง
อธิบายใหทานทราบเกี่ยวกับขอควรระวังและขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ

คูมือชวยเหลือ
อานคูมือชวยเหลือบนคอมพิวเตอร หรือสมารทโฟนของทาน เมื่อตองการ
ทราบรายละเอียดที่มากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใชงานเครื่อง คูมือชวยเหลือ
ฉบับนี้ยังมีคําแนะนําดานการแกไขปญหาที่จะอธิบายใหทานไดทราบถึง
วิธีการจัดการเมื่อทานพบปญหาจากการใชงาน

URL: 

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x1/h_zz/

รหัสสองมิติ: 

การชารจเครื่อง

เครื่องนี้ใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบในตัวที่สามารถชารจซํ้าได ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน
เครื่องเปนครั้งแรก
ไฟแสดงสถานะ CHARGE จะสวางเปนสีสมเมื่อเริ่มชารจ การชารจจะเสร็จสมบูรณโดยใช
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และไฟแสดงสถานะจะดับลง

1 เปดฝาปดที่ดานหลังตัวเครื่องของลําโพง

2 ชารจเครื่องโดยใชสายไมโคร USB (มีใหมา)

การชารจแบตเตอรี่จากเครื่อง PC

สายไมโคร USB 
(มีใหมา)

DC IN

สวาง (สีสม)

การชารจแบตเตอรี่จากเตารับ AC

สายไมโคร USB 
(มีใหมา)

อะแด็ปเตอร AC 
แบบ USB 
(มีจําหนายทั่วไป)

DC IN

สวาง (สีสม)

ขอชี้แนะ
เมื่อใชงานอะแด็ปเตอร AC แบบ USB ที่มีจําหนายทั่วไป ควรใชอะแด็ปเตอรที่มี
พลังงานเอาทพุทตั้งแต 0.5 A ขึ้นไป การชารจโดยใชอะแด็ปเตอรชนิดอื่นไมอยูใน
ความคุมครองของการรับประกัน

วิธีการเชื่อมตอแบบไรสายกับอุปกรณ BLUETOOTH
เลือกวิธีการจับคูที่ทานตองการจากทั้ง 3 วิธี ดังนี้ จําเปนจะตองทําการ “จับคู” อุปกรณ 
BLUETOOTH แตละเครื่องไวกอนหนา

การจับคูและการเชื่อมตอกับอุปกรณ BLUETOOTH
เครื่องนี้สามารถจับคูกับอุปกรณ BLUETOOTH ไดสูงสุดถึง 8 เครื่อง เมื่อจับคูกับอุปกรณ 
BLUETOOTH ตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไป ใหดําเนินการตามขั้นตอนการจับคูกับอุปกรณแตละ
เครื่องดังนี้

1 กดปุม / (เปด/ปด)  PAIRING เพื่อเปดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเป็นสีน้ําเงิน

กะพริบ 
(สีน้ําเงิน)

2 กดปุม / (เปด/ปด)  PAIRING คางไวจนกระทั่งไดยินเสียงสัญญาณ 
และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเปนสีนํ้าเงินเร็วขึ้น
เครื่องเขาสูโหมดจับคู

ขอชี้แนะ
เมื่อทานเปดเครื่องเปนครั้งแรก เครื่องจะเขาสูโหมดการจับคูโดยอัตโนมัติ

กะพริบถี่ๆ 
(สีน้ําเงิน)

3 ปฏิบัติตามขั้นตอนการจับคูบนอุปกรณ BLUETOOTH เพื่อคนหาเครื่อง
เมื่อรายการของอุปกรณที่คนพบปรากฏขึ้นมาบนหนาจอของอุปกรณ BLUETOOTH 
ใหเลือก “SONY:SRS-X1”
หากตองใสรหัสผานบนหนาจอของอุปกรณ BLUETOOTH ใหปอนรหัส “0000” 
ลงไป

4 สรางการเชื่อมตอ BLUETOOTH จากอุปกรณ BLUETOOTH
เมื่อการเชื่อมตอ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) 
บนตัวเครื่องจะติดสวาง

การเชื่อมตอกับอุปกรณ BLUETOOTH ที่จับคูไวแลว

1 เปดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเปนสีนํ้าเงิน

2 สรางการเชื่อมตอ BLUETOOTH จากอุปกรณ BLUETOOTH
เมื่อการเชื่อมตอ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) 
บนตัวเครื่องจะติดสวาง

การเชื่อมตอกับสมารทโฟนโดยใชการสัมผัสครั้งเดียว 
(NFC)
การใชสมารทโฟนสัมผัสกับตัวเครื่อง จะทําใหเครื่องเปดทํางานโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะเริ่ม
การจับคูและสรางการเชื่อมตอ BLUETOOTH ขึ้น

สมารทโฟนที่สามารถใชงานได
สมารทโฟนที่สามารถใชงาน NFC รวมกับ Android 2.3.3 หรือที่จะติดตั้งในภายหลัง

NFC
NFC (การสื่อสารในพื้นที่ระยะใกล) เปนเทคโนโลยีดานการสื่อสารขอมูลแบบไรสายระหวาง
อุปกรณตางๆ ในระยะใกล เชน โทรศัพทมือถือ และฉลาก IC ดวยฟงกชั่น NFC จึงสามารถ
ทําการสื่อสารขอมูลไดโดยงาย เชน การจับคูแบบ BLUETOOTH เพียงแคสัมผัสอุปกรณที่
สามารถใชงาน NFC เขาดวยกัน (เชน ที่สัญลักษณเครื่องหมาย N หรือที่ตําแหนงที่กําหนด
ไวของแตละอุปกรณ)

1 ตั้งคาฟงกชั่น NFC ของสมารทโฟนเปนเปด
สําหรับรายละเอียด ใหอางอิงจากคําแนะนําการใชงานที่ใหมาพรอมกับสมารทโฟน
เครื่องนั้นๆ
 • หาก OS สมารทโฟนของทานเปน Android 2.3.3 หรือรุนใหมกวา แตตํ่ากวา
รุน Android 4.1: ใหดําเนินการขั้นตอนที่ 2

 • หาก OS สมารทโฟนของทานเปน Android 4.1 หรือรุนใหมกวา: ใหดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 4

2 ดาวนโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น “NFC Easy Connect”
“NFC Easy Connect” เปนแอพพลิเคชั่นสําหรับ Android ที่ทานสามารถดาวนโหลด
ไดจาก Google Play โดยไมมีคาใชจายใดๆ
ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นนี้ไดโดยการคนหาคําวา “NFC Easy Connect” หรือใช
รหัสสองมิติในการเขาถึงแอพพลิเคชั่นนี้ แอพพลิเคชั่นนี้อาจมีคาธรรมเนียมสําหรับ
การดาวนโหลด

ใหใชงานแอพพลิเคชั่นสําหรับอานรหัสสองมิติ เมื่อ
ดาวนโหลดโดยใชรหัสสองมิติ

หมายเหตุ
 • แอพพลิเคชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานไดในบางประเทศและ/หรือพื้นที่

3 เริ่มใชงาน “NFC Easy Connect” บนสมารทโฟน
ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอแอพพลิเคชั่นปรากฏขึ้นมา

4 สัมผัสเครื่องโดยใชสมารทโฟน
ปลดล็อคหนาจอสมารทโฟนกอนดําเนินการ
สัมผัสสมารทโฟนเขากับสวนที่มีเครื่องหมายรูป N ของตัวเครื่องคางไวจนกระทั่ง
สมารทโฟนตอบสนองการทํางาน หากเครื่องปดอยู เครื่องจะเปดทํางานเมื่อสัมผัส
ดวยสมารทโฟน

สมารทโฟนตอบสนอง 
(เครื่องจดจําได)

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมตอ
เมื่อการเชื่อมตอ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) 
บนตัวเครื่องจะติดสวาง
หากตองการตัดการเชื่อมตอ ใหสัมผัสสมารทโฟนกับตัวเครื่องอีกครั้ง

ขอชี้แนะ
หากทานไมสามารถเชื่อมตอเครื่องได ใหลองปฏิบัติดังนี้
 • เปดใชงานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนและเลื่อนสมารทโฟนเหนือบริเวณ
เครื่องหมายรูป N ของเครื่องอยางชาๆ

 • หากสมารทโฟนอยูในซองปองกัน ใหถอดซองออก
 • ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนปรากฏขึ้นมา

การฟงเพลงและสนทนาสาย
ใชงานเครื่องหลังจากทําการเชื่อมตอ BLUETOOTH กับอุปกรณ BLUETOOTH ของทาน

การฟงเพลง
โปรไฟล: A2DP, AVRCP

เริ่มเลนบนอุปกรณ BLUETOOTH และปรับระดับเสียง
ตั้งคาเสียงในระดับที่เหมาะสมบนอุปกรณที่เชื่อมตออยู และปรับระดับเสียงดวยปุม VOL –/+ 
ที่ตัวเครื่อง

เลนแทร็กโดยใช  (เลน/หยุดชั่วคราว) และปุม  (กรอกลับ)/ 
(กรอไปขางหนา)

ปุม  (เลน/หยุดชั่วคราว) และ VOL + จะมีจุดสัมผัสกํากับอยู

การโทรออก/รับสาย
โปรไฟล: HSP, HFP

ใชสมารทโฟนของทานโทรออก
หากตองการยกเลิกสาย ใหกดปุม  (โทร) ที่ตัวเครื่อง

กดปุม  (โทร) ที่ตัวเครื่องเมื่อมีสายเรียกเขา
ใหปฏิบัติตามวิธีการเดียวกันนี้ หากมีสายเรียกเขาในขณะที่ทานกําลังฟงเพลงอยู

ไมโครโฟน

ปุม  (โทร) จะมีจุดสัมผัสกํากับอยู

การเชื่อมตอลําโพง 2 เครื่อง และอุปกรณ BLUETOOTH 
(ฟงกชันจับคูสเตอริโอ)

ทานสามารถรับฟงเสียงของสเตอริโอไดโดยใชลําโพงสองเครื่อง ใชเครื่อง SRS-X1 สองเครื่อง

1 นําเครื่อง SRS-X1 ทั้งสองเครื่องวางหางกันไมเกิน 1 เมตร จากนั้นจึง
เปดเครื่อง

2 กดปุม  (กรอกลับ) ที่ตัวเครื่องหนึ่งเครื่อง และปุม  (กรอไป
ขางหนา) ของอีกเครื่องหนึ่งคางไวพรอมกัน
เสียงสัญญาณจะดังขึ้น จากนั้นไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ของเครื่องที่
กดปุม  (กรอกลับ) จะสวางขึ้นเปนสีขาว ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) 
ของเครื่องที่กดปุม  (กรอไปขางหนา) จะเริ่มกะพริบเปนสีนํ้าเงิน
การเชื่อมตอ BLUETOOTH ระหวางทั้ง 2 เครื่องเสร็จสมบูรณ

ลําโพงซาย ลําโพงขวา

กะพริบ
(สีน้ําเงิน)

สวาง 
(สีขาว)

3 ใชงานเครื่องขณะที่ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กะพริบ
เปนสีนํ้าเงิน และดําเนินการเชื่อมตอ BLUETOOTH กับอุปกรณ 
BLUETOOTH
ใหดําเนินการตามขั้นตอนการจับคูในทุกครั้งที่ใชฟงกชั่นการจับคูสเตอริโอ
สําหรับรายละเอียด โปรดดู “การจับคูและการเชื่อมตอกับอุปกรณ BLUETOOTH” 
(ขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4) หรือ “การเชื่อมตอกับสมารทโฟนโดยใชการสัมผัสครั้งเดียว 
(NFC)” ในเอกสารฉบับนี้
เมื่อไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ที่ตัวเครื่องหยุดกะพริบและสวางเปนสีนํ้าเงิน 
แสดงวาการเชื่อมตอ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณแลว

ขอชี้แนะ
 • เมื่อโทรออก หรือมีสายเรียกเขา ใหใชงานเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) 
สวางเปนสีนํ้าเงินเพียงเครื่องเดียว

 • หากเชื่อมตออุปกรณเครื่องเสียงแบบพกพาเขากับชองตอ AUDIO IN เครื่องจะเปดทํางาน
โดยอัตโนมัติในโหมด AUDIO IN และฟงกชั่นการจับคูสเตอริโอจะหยุดลง

 • เมื่อปดเครื่อง ฟงกชั่นการจับคูสเตอริโอจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ การใชงานฟงกชั่น
การจับคูสเตอริโออีกครั้ง ใหทําซํ้าจากขั้นตอนที่ 1

 • โลโกเครื่องหมายขอความ BLUETOOTH® เปนกรรมสิทธิ์ของ Bluetooth SIG, Inc. และ 
Sony Corporation ไดรับใบอนุญาตใชงานเครื่องหมายดังกลาวแลว

 • เครื่องหมาย N เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ NFC 
Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ

 • Android™ และ Google Play™ เปนเครื่องหมายการคาของ Google Inc.
 • เครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาอื่นๆ เปนกรรมสิทธิ์ของเจาของรายนั้นๆ

ภาษาไทย

คูมือที่ใหมา

คูมือแนะนําการใชงาน (ฉบับนี้)
อธิบายใหทานทราบถึงคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอตัวเครื่องกับ
อุปกรณ BLUETOOTH และการใชงานพื้นฐาน

คูมืออางอิง
อธิบายใหทานทราบเกี่ยวกับขอควรระวังและขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ

คูมือชวยเหลือ
อานคูมือชวยเหลือบนคอมพิวเตอร หรือสมารทโฟนของทาน เมื่อตองการ
ทราบรายละเอียดที่มากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใชงานเครื่อง คูมือชวยเหลือ
ฉบับนี้ยังมีคําแนะนําดานการแกไขปญหาที่จะอธิบายใหทานไดทราบถึง
วิธีการจัดการเมื่อทานพบปญหาจากการใชงาน

URL: 

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x1/h_zz/

รหัสสองมิติ: 

การชารจเครื่อง

เครื่องนี้ใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบในตัวที่สามารถชารจซํ้าได ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน
เครื่องเปนครั้งแรก
ไฟแสดงสถานะ CHARGE จะสวางเปนสีสมเมื่อเริ่มชารจ การชารจจะเสร็จสมบูรณโดยใช
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และไฟแสดงสถานะจะดับลง

1 เปดฝาปดที่ดานหลังตัวเครื่องของลําโพง

2 ชารจเครื่องโดยใชสายไมโคร USB (มีใหมา)

การชารจแบตเตอรี่จากเครื่อง PC

สายไมโคร USB 
(มีใหมา)

DC IN

สวาง (สีสม)

การชารจแบตเตอรี่จากเตารับ AC

สายไมโคร USB 
(มีใหมา)

อะแด็ปเตอร AC 
แบบ USB 
(มีจําหนายทั่วไป)

DC IN

สวาง (สีสม)

ขอชี้แนะ
เมื่อใชงานอะแด็ปเตอร AC แบบ USB ที่มีจําหนายทั่วไป ควรใชอะแด็ปเตอรที่มี
พลังงานเอาทพุทตั้งแต 0.5 A ขึ้นไป การชารจโดยใชอะแด็ปเตอรชนิดอื่นไมอยูใน
ความคุมครองของการรับประกัน

วิธีการเชื่อมตอแบบไรสายกับอุปกรณ BLUETOOTH
เลือกวิธีการจับคูที่ทานตองการจากทั้ง 3 วิธี ดังนี้ จําเปนจะตองทําการ “จับคู” อุปกรณ 
BLUETOOTH แตละเครื่องไวกอนหนา

การจับคูและการเชื่อมตอกับอุปกรณ BLUETOOTH
เครื่องนี้สามารถจับคูกับอุปกรณ BLUETOOTH ไดสูงสุดถึง 8 เครื่อง เมื่อจับคูกับอุปกรณ 
BLUETOOTH ตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไป ใหดําเนินการตามขั้นตอนการจับคูกับอุปกรณแตละ
เครื่องดังนี้

1 กดปุม / (เปด/ปด)  PAIRING เพื่อเปดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเป็นสีน้ําเงิน

กะพริบ 
(สีน้ําเงิน)

2 กดปุม / (เปด/ปด)  PAIRING คางไวจนกระทั่งไดยินเสียงสัญญาณ 
และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเปนสีนํ้าเงินเร็วขึ้น
เครื่องเขาสูโหมดจับคู

ขอชี้แนะ
เมื่อทานเปดเครื่องเปนครั้งแรก เครื่องจะเขาสูโหมดการจับคูโดยอัตโนมัติ

กะพริบถี่ๆ 
(สีน้ําเงิน)

3 ปฏิบัติตามขั้นตอนการจับคูบนอุปกรณ BLUETOOTH เพื่อคนหาเครื่อง
เมื่อรายการของอุปกรณที่คนพบปรากฏขึ้นมาบนหนาจอของอุปกรณ BLUETOOTH 
ใหเลือก “SONY:SRS-X1”
หากตองใสรหัสผานบนหนาจอของอุปกรณ BLUETOOTH ใหปอนรหัส “0000” 
ลงไป

4 สรางการเชื่อมตอ BLUETOOTH จากอุปกรณ BLUETOOTH
เมื่อการเชื่อมตอ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) 
บนตัวเครื่องจะติดสวาง

การเชื่อมตอกับอุปกรณ BLUETOOTH ที่จับคูไวแลว

1 เปดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเปนสีนํ้าเงิน

2 สรางการเชื่อมตอ BLUETOOTH จากอุปกรณ BLUETOOTH
เมื่อการเชื่อมตอ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) 
บนตัวเครื่องจะติดสวาง

การเชื่อมตอกับสมารทโฟนโดยใชการสัมผัสครั้งเดียว 
(NFC)
การใชสมารทโฟนสัมผัสกับตัวเครื่อง จะทําใหเครื่องเปดทํางานโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะเริ่ม
การจับคูและสรางการเชื่อมตอ BLUETOOTH ขึ้น

สมารทโฟนที่สามารถใชงานได
สมารทโฟนที่สามารถใชงาน NFC รวมกับ Android 2.3.3 หรือที่จะติดตั้งในภายหลัง

NFC
NFC (การสื่อสารในพื้นที่ระยะใกล) เปนเทคโนโลยีดานการสื่อสารขอมูลแบบไรสายระหวาง
อุปกรณตางๆ ในระยะใกล เชน โทรศัพทมือถือ และฉลาก IC ดวยฟงกชั่น NFC จึงสามารถ
ทําการสื่อสารขอมูลไดโดยงาย เชน การจับคูแบบ BLUETOOTH เพียงแคสัมผัสอุปกรณที่
สามารถใชงาน NFC เขาดวยกัน (เชน ที่สัญลักษณเครื่องหมาย N หรือที่ตําแหนงที่กําหนด
ไวของแตละอุปกรณ)

1 ตั้งคาฟงกชั่น NFC ของสมารทโฟนเปนเปด
สําหรับรายละเอียด ใหอางอิงจากคําแนะนําการใชงานที่ใหมาพรอมกับสมารทโฟน
เครื่องนั้นๆ
 • หาก OS สมารทโฟนของทานเปน Android 2.3.3 หรือรุนใหมกวา แตตํ่ากวา
รุน Android 4.1: ใหดําเนินการขั้นตอนที่ 2

 • หาก OS สมารทโฟนของทานเปน Android 4.1 หรือรุนใหมกวา: ใหดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 4

2 ดาวนโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น “NFC Easy Connect”
“NFC Easy Connect” เปนแอพพลิเคชั่นสําหรับ Android ที่ทานสามารถดาวนโหลด
ไดจาก Google Play โดยไมมีคาใชจายใดๆ
ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นนี้ไดโดยการคนหาคําวา “NFC Easy Connect” หรือใช
รหัสสองมิติในการเขาถึงแอพพลิเคชั่นนี้ แอพพลิเคชั่นนี้อาจมีคาธรรมเนียมสําหรับ
การดาวนโหลด

ใหใชงานแอพพลิเคชั่นสําหรับอานรหัสสองมิติ เมื่อ
ดาวนโหลดโดยใชรหัสสองมิติ

หมายเหตุ
 • แอพพลิเคชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานไดในบางประเทศและ/หรือพื้นที่

3 เริ่มใชงาน “NFC Easy Connect” บนสมารทโฟน
ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอแอพพลิเคชั่นปรากฏขึ้นมา

4 สัมผัสเครื่องโดยใชสมารทโฟน
ปลดล็อคหนาจอสมารทโฟนกอนดําเนินการ
สัมผัสสมารทโฟนเขากับสวนที่มีเครื่องหมายรูป N ของตัวเครื่องคางไวจนกระทั่ง
สมารทโฟนตอบสนองการทํางาน หากเครื่องปดอยู เครื่องจะเปดทํางานเมื่อสัมผัส
ดวยสมารทโฟน

สมารทโฟนตอบสนอง 
(เครื่องจดจําได)

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมตอ
เมื่อการเชื่อมตอ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) 
บนตัวเครื่องจะติดสวาง
หากตองการตัดการเชื่อมตอ ใหสัมผัสสมารทโฟนกับตัวเครื่องอีกครั้ง

ขอชี้แนะ
หากทานไมสามารถเชื่อมตอเครื่องได ใหลองปฏิบัติดังนี้
 • เปดใชงานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนและเลื่อนสมารทโฟนเหนือบริเวณ
เครื่องหมายรูป N ของเครื่องอยางชาๆ

 • หากสมารทโฟนอยูในซองปองกัน ใหถอดซองออก
 • ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนปรากฏขึ้นมา

การฟงเพลงและสนทนาสาย
ใชงานเครื่องหลังจากทําการเชื่อมตอ BLUETOOTH กับอุปกรณ BLUETOOTH ของทาน

การฟงเพลง
โปรไฟล: A2DP, AVRCP

เริ่มเลนบนอุปกรณ BLUETOOTH และปรับระดับเสียง
ตั้งคาเสียงในระดับที่เหมาะสมบนอุปกรณที่เชื่อมตออยู และปรับระดับเสียงดวยปุม VOL –/+ 
ที่ตัวเครื่อง

เลนแทร็กโดยใช  (เลน/หยุดชั่วคราว) และปุม  (กรอกลับ)/ 
(กรอไปขางหนา)

ปุม  (เลน/หยุดชั่วคราว) และ VOL + จะมีจุดสัมผัสกํากับอยู

การโทรออก/รับสาย
โปรไฟล: HSP, HFP

ใชสมารทโฟนของทานโทรออก
หากตองการยกเลิกสาย ใหกดปุม  (โทร) ที่ตัวเครื่อง

กดปุม  (โทร) ที่ตัวเครื่องเมื่อมีสายเรียกเขา
ใหปฏิบัติตามวิธีการเดียวกันนี้ หากมีสายเรียกเขาในขณะที่ทานกําลังฟงเพลงอยู

ไมโครโฟน

ปุม  (โทร) จะมีจุดสัมผัสกํากับอยู

การเชื่อมตอลําโพง 2 เครื่อง และอุปกรณ BLUETOOTH 
(ฟงกชันจับคูสเตอริโอ)

ทานสามารถรับฟงเสียงของสเตอริโอไดโดยใชลําโพงสองเครื่อง ใชเครื่อง SRS-X1 สองเครื่อง

1 นําเครื่อง SRS-X1 ทั้งสองเครื่องวางหางกันไมเกิน 1 เมตร จากนั้นจึง
เปดเครื่อง

2 กดปุม  (กรอกลับ) ที่ตัวเครื่องหนึ่งเครื่อง และปุม  (กรอไป
ขางหนา) ของอีกเครื่องหนึ่งคางไวพรอมกัน
เสียงสัญญาณจะดังขึ้น จากนั้นไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ของเครื่องที่
กดปุม  (กรอกลับ) จะสวางขึ้นเปนสีขาว ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) 
ของเครื่องที่กดปุม  (กรอไปขางหนา) จะเริ่มกะพริบเปนสีนํ้าเงิน
การเชื่อมตอ BLUETOOTH ระหวางทั้ง 2 เครื่องเสร็จสมบูรณ

ลําโพงซาย ลําโพงขวา

กะพริบ
(สีน้ําเงิน)

สวาง 
(สีขาว)

3 ใชงานเครื่องขณะที่ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กะพริบ
เปนสีนํ้าเงิน และดําเนินการเชื่อมตอ BLUETOOTH กับอุปกรณ 
BLUETOOTH
ใหดําเนินการตามขั้นตอนการจับคูในทุกครั้งที่ใชฟงกชั่นการจับคูสเตอริโอ
สําหรับรายละเอียด โปรดดู “การจับคูและการเชื่อมตอกับอุปกรณ BLUETOOTH” 
(ขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4) หรือ “การเชื่อมตอกับสมารทโฟนโดยใชการสัมผัสครั้งเดียว 
(NFC)” ในเอกสารฉบับนี้
เมื่อไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ที่ตัวเครื่องหยุดกะพริบและสวางเปนสีนํ้าเงิน 
แสดงวาการเชื่อมตอ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณแลว

ขอชี้แนะ
 • เมื่อโทรออก หรือมีสายเรียกเขา ใหใชงานเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) 
สวางเปนสีนํ้าเงินเพียงเครื่องเดียว

 • หากเชื่อมตออุปกรณเครื่องเสียงแบบพกพาเขากับชองตอ AUDIO IN เครื่องจะเปดทํางาน
โดยอัตโนมัติในโหมด AUDIO IN และฟงกชั่นการจับคูสเตอริโอจะหยุดลง

 • เมื่อปดเครื่อง ฟงกชั่นการจับคูสเตอริโอจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ การใชงานฟงกชั่น
การจับคูสเตอริโออีกครั้ง ใหทําซํ้าจากขั้นตอนที่ 1

 • โลโกเครื่องหมายขอความ BLUETOOTH® เปนกรรมสิทธิ์ของ Bluetooth SIG, Inc. และ 
Sony Corporation ไดรับใบอนุญาตใชงานเครื่องหมายดังกลาวแลว

 • เครื่องหมาย N เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ NFC 
Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ

 • Android™ และ Google Play™ เปนเครื่องหมายการคาของ Google Inc.
 • เครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาอื่นๆ เปนกรรมสิทธิ์ของเจาของรายนั้นๆ

ภาษาไทย

คูมือที่ใหมา

คูมือแนะนําการใชงาน (ฉบับนี้)
อธิบายใหทานทราบถึงคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอตัวเครื่องกับ
อุปกรณ BLUETOOTH และการใชงานพื้นฐาน

คูมืออางอิง
อธิบายใหทานทราบเกี่ยวกับขอควรระวังและขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ

คูมือชวยเหลือ
อานคูมือชวยเหลือบนคอมพิวเตอร หรือสมารทโฟนของทาน เมื่อตองการ
ทราบรายละเอียดที่มากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใชงานเครื่อง คูมือชวยเหลือ
ฉบับนี้ยังมีคําแนะนําดานการแกไขปญหาที่จะอธิบายใหทานไดทราบถึง
วิธีการจัดการเมื่อทานพบปญหาจากการใชงาน

URL: 

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x1/h_zz/

รหัสสองมิติ: 

การชารจเครื่อง

เครื่องนี้ใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบในตัวที่สามารถชารจซํ้าได ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน
เครื่องเปนครั้งแรก
ไฟแสดงสถานะ CHARGE จะสวางเปนสีสมเมื่อเริ่มชารจ การชารจจะเสร็จสมบูรณโดยใช
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และไฟแสดงสถานะจะดับลง

1 เปดฝาปดที่ดานหลังตัวเครื่องของลําโพง

2 ชารจเครื่องโดยใชสายไมโคร USB (มีใหมา)

การชารจแบตเตอรี่จากเครื่อง PC

สายไมโคร USB 
(มีใหมา)

DC IN

สวาง (สีสม)

การชารจแบตเตอรี่จากเตารับ AC

สายไมโคร USB 
(มีใหมา)

อะแด็ปเตอร AC 
แบบ USB 
(มีจําหนายทั่วไป)

DC IN

สวาง (สีสม)

ขอชี้แนะ
เมื่อใชงานอะแด็ปเตอร AC แบบ USB ที่มีจําหนายทั่วไป ควรใชอะแด็ปเตอรที่มี
พลังงานเอาทพุทตั้งแต 0.5 A ขึ้นไป การชารจโดยใชอะแด็ปเตอรชนิดอื่นไมอยูใน
ความคุมครองของการรับประกัน

วิธีการเชื่อมตอแบบไรสายกับอุปกรณ BLUETOOTH
เลือกวิธีการจับคูที่ทานตองการจากทั้ง 3 วิธี ดังนี้ จําเปนจะตองทําการ “จับคู” อุปกรณ 
BLUETOOTH แตละเครื่องไวกอนหนา

การจับคูและการเชื่อมตอกับอุปกรณ BLUETOOTH
เครื่องนี้สามารถจับคูกับอุปกรณ BLUETOOTH ไดสูงสุดถึง 8 เครื่อง เมื่อจับคูกับอุปกรณ 
BLUETOOTH ตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไป ใหดําเนินการตามขั้นตอนการจับคูกับอุปกรณแตละ
เครื่องดังนี้

1 กดปุม / (เปด/ปด)  PAIRING เพื่อเปดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเป็นสีน้ําเงิน

กะพริบ 
(สีน้ําเงิน)

2 กดปุม / (เปด/ปด)  PAIRING คางไวจนกระทั่งไดยินเสียงสัญญาณ 
และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเปนสีนํ้าเงินเร็วขึ้น
เครื่องเขาสูโหมดจับคู

ขอชี้แนะ
เมื่อทานเปดเครื่องเปนครั้งแรก เครื่องจะเขาสูโหมดการจับคูโดยอัตโนมัติ

กะพริบถี่ๆ 
(สีน้ําเงิน)

3 ปฏิบัติตามขั้นตอนการจับคูบนอุปกรณ BLUETOOTH เพื่อคนหาเครื่อง
เมื่อรายการของอุปกรณที่คนพบปรากฏขึ้นมาบนหนาจอของอุปกรณ BLUETOOTH 
ใหเลือก “SONY:SRS-X1”
หากตองใสรหัสผานบนหนาจอของอุปกรณ BLUETOOTH ใหปอนรหัส “0000” 
ลงไป

4 สรางการเชื่อมตอ BLUETOOTH จากอุปกรณ BLUETOOTH
เมื่อการเชื่อมตอ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) 
บนตัวเครื่องจะติดสวาง

การเชื่อมตอกับอุปกรณ BLUETOOTH ที่จับคูไวแลว

1 เปดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเปนสีนํ้าเงิน

2 สรางการเชื่อมตอ BLUETOOTH จากอุปกรณ BLUETOOTH
เมื่อการเชื่อมตอ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) 
บนตัวเครื่องจะติดสวาง

การเชื่อมตอกับสมารทโฟนโดยใชการสัมผัสครั้งเดียว 
(NFC)
การใชสมารทโฟนสัมผัสกับตัวเครื่อง จะทําใหเครื่องเปดทํางานโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะเริ่ม
การจับคูและสรางการเชื่อมตอ BLUETOOTH ขึ้น

สมารทโฟนที่สามารถใชงานได
สมารทโฟนที่สามารถใชงาน NFC รวมกับ Android 2.3.3 หรือที่จะติดตั้งในภายหลัง

NFC
NFC (การสื่อสารในพื้นที่ระยะใกล) เปนเทคโนโลยีดานการสื่อสารขอมูลแบบไรสายระหวาง
อุปกรณตางๆ ในระยะใกล เชน โทรศัพทมือถือ และฉลาก IC ดวยฟงกชั่น NFC จึงสามารถ
ทําการสื่อสารขอมูลไดโดยงาย เชน การจับคูแบบ BLUETOOTH เพียงแคสัมผัสอุปกรณที่
สามารถใชงาน NFC เขาดวยกัน (เชน ที่สัญลักษณเครื่องหมาย N หรือที่ตําแหนงที่กําหนด
ไวของแตละอุปกรณ)

1 ตั้งคาฟงกชั่น NFC ของสมารทโฟนเปนเปด
สําหรับรายละเอียด ใหอางอิงจากคําแนะนําการใชงานที่ใหมาพรอมกับสมารทโฟน
เครื่องนั้นๆ
 • หาก OS สมารทโฟนของทานเปน Android 2.3.3 หรือรุนใหมกวา แตตํ่ากวา
รุน Android 4.1: ใหดําเนินการขั้นตอนที่ 2

 • หาก OS สมารทโฟนของทานเปน Android 4.1 หรือรุนใหมกวา: ใหดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 4

2 ดาวนโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น “NFC Easy Connect”
“NFC Easy Connect” เปนแอพพลิเคชั่นสําหรับ Android ที่ทานสามารถดาวนโหลด
ไดจาก Google Play โดยไมมีคาใชจายใดๆ
ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นนี้ไดโดยการคนหาคําวา “NFC Easy Connect” หรือใช
รหัสสองมิติในการเขาถึงแอพพลิเคชั่นนี้ แอพพลิเคชั่นนี้อาจมีคาธรรมเนียมสําหรับ
การดาวนโหลด

ใหใชงานแอพพลิเคชั่นสําหรับอานรหัสสองมิติ เมื่อ
ดาวนโหลดโดยใชรหัสสองมิติ

หมายเหตุ
 • แอพพลิเคชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานไดในบางประเทศและ/หรือพื้นที่

3 เริ่มใชงาน “NFC Easy Connect” บนสมารทโฟน
ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอแอพพลิเคชั่นปรากฏขึ้นมา

4 สัมผัสเครื่องโดยใชสมารทโฟน
ปลดล็อคหนาจอสมารทโฟนกอนดําเนินการ
สัมผัสสมารทโฟนเขากับสวนที่มีเครื่องหมายรูป N ของตัวเครื่องคางไวจนกระทั่ง
สมารทโฟนตอบสนองการทํางาน หากเครื่องปดอยู เครื่องจะเปดทํางานเมื่อสัมผัส
ดวยสมารทโฟน

สมารทโฟนตอบสนอง 
(เครื่องจดจําได)

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมตอ
เมื่อการเชื่อมตอ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) 
บนตัวเครื่องจะติดสวาง
หากตองการตัดการเชื่อมตอ ใหสัมผัสสมารทโฟนกับตัวเครื่องอีกครั้ง

ขอชี้แนะ
หากทานไมสามารถเชื่อมตอเครื่องได ใหลองปฏิบัติดังนี้
 • เปดใชงานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนและเลื่อนสมารทโฟนเหนือบริเวณ
เครื่องหมายรูป N ของเครื่องอยางชาๆ

 • หากสมารทโฟนอยูในซองปองกัน ใหถอดซองออก
 • ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนปรากฏขึ้นมา

การฟงเพลงและสนทนาสาย
ใชงานเครื่องหลังจากทําการเชื่อมตอ BLUETOOTH กับอุปกรณ BLUETOOTH ของทาน

การฟงเพลง
โปรไฟล: A2DP, AVRCP

เริ่มเลนบนอุปกรณ BLUETOOTH และปรับระดับเสียง
ตั้งคาเสียงในระดับที่เหมาะสมบนอุปกรณที่เชื่อมตออยู และปรับระดับเสียงดวยปุม VOL –/+ 
ที่ตัวเครื่อง

เลนแทร็กโดยใช  (เลน/หยุดชั่วคราว) และปุม  (กรอกลับ)/ 
(กรอไปขางหนา)

ปุม  (เลน/หยุดชั่วคราว) และ VOL + จะมีจุดสัมผัสกํากับอยู

การโทรออก/รับสาย
โปรไฟล: HSP, HFP

ใชสมารทโฟนของทานโทรออก
หากตองการยกเลิกสาย ใหกดปุม  (โทร) ที่ตัวเครื่อง

กดปุม  (โทร) ที่ตัวเครื่องเมื่อมีสายเรียกเขา
ใหปฏิบัติตามวิธีการเดียวกันนี้ หากมีสายเรียกเขาในขณะที่ทานกําลังฟงเพลงอยู

ไมโครโฟน

ปุม  (โทร) จะมีจุดสัมผัสกํากับอยู

การเชื่อมตอลําโพง 2 เครื่อง และอุปกรณ BLUETOOTH 
(ฟงกชันจับคูสเตอริโอ)

ทานสามารถรับฟงเสียงของสเตอริโอไดโดยใชลําโพงสองเครื่อง ใชเครื่อง SRS-X1 สองเครื่อง

1 นําเครื่อง SRS-X1 ทั้งสองเครื่องวางหางกันไมเกิน 1 เมตร จากนั้นจึง
เปดเครื่อง

2 กดปุม  (กรอกลับ) ที่ตัวเครื่องหนึ่งเครื่อง และปุม  (กรอไป
ขางหนา) ของอีกเครื่องหนึ่งคางไวพรอมกัน
เสียงสัญญาณจะดังขึ้น จากนั้นไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ของเครื่องที่
กดปุม  (กรอกลับ) จะสวางขึ้นเปนสีขาว ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) 
ของเครื่องที่กดปุม  (กรอไปขางหนา) จะเริ่มกะพริบเปนสีนํ้าเงิน
การเชื่อมตอ BLUETOOTH ระหวางทั้ง 2 เครื่องเสร็จสมบูรณ

ลําโพงซาย ลําโพงขวา

กะพริบ
(สีน้ําเงิน)

สวาง 
(สีขาว)

3 ใชงานเครื่องขณะที่ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กะพริบ
เปนสีนํ้าเงิน และดําเนินการเชื่อมตอ BLUETOOTH กับอุปกรณ 
BLUETOOTH
ใหดําเนินการตามขั้นตอนการจับคูในทุกครั้งที่ใชฟงกชั่นการจับคูสเตอริโอ
สําหรับรายละเอียด โปรดดู “การจับคูและการเชื่อมตอกับอุปกรณ BLUETOOTH” 
(ขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4) หรือ “การเชื่อมตอกับสมารทโฟนโดยใชการสัมผัสครั้งเดียว 
(NFC)” ในเอกสารฉบับนี้
เมื่อไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ที่ตัวเครื่องหยุดกะพริบและสวางเปนสีนํ้าเงิน 
แสดงวาการเชื่อมตอ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณแลว

ขอชี้แนะ
 • เมื่อโทรออก หรือมีสายเรียกเขา ใหใชงานเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) 
สวางเปนสีนํ้าเงินเพียงเครื่องเดียว

 • หากเชื่อมตออุปกรณเครื่องเสียงแบบพกพาเขากับชองตอ AUDIO IN เครื่องจะเปดทํางาน
โดยอัตโนมัติในโหมด AUDIO IN และฟงกชั่นการจับคูสเตอริโอจะหยุดลง

 • เมื่อปดเครื่อง ฟงกชั่นการจับคูสเตอริโอจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ การใชงานฟงกชั่น
การจับคูสเตอริโออีกครั้ง ใหทําซํ้าจากขั้นตอนที่ 1

 • โลโกเครื่องหมายขอความ BLUETOOTH® เปนกรรมสิทธิ์ของ Bluetooth SIG, Inc. และ 
Sony Corporation ไดรับใบอนุญาตใชงานเครื่องหมายดังกลาวแลว

 • เครื่องหมาย N เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ NFC 
Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ

 • Android™ และ Google Play™ เปนเครื่องหมายการคาของ Google Inc.
 • เครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาอื่นๆ เปนกรรมสิทธิ์ของเจาของรายนั้นๆ
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繁體中⽂

隨附的說明書

快速⼊⾨指南（本⽂檔）

為您提供了將本裝置和BLUETOOTH裝置連線以及基本操作的說

明。

參考指南

為您提供了注意事項以及產品規格。

說明指南

如果您想要更詳細地了解使⽤本裝置的⽅法，請在您的電腦

或智慧型⼿機上閱讀說明指南。說明指南還包含了故障檢查

指南，為您提供了可能遇到的問題的解決措施。

URL: 

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x1/h_zz/

⼆維代碼：

將裝置充電

本裝置內建鋰離⼦可充式電池。⾸次使⽤裝置之前請將電池充電。

充電開始時，CHARGE指⽰燈亮橙⾊。充電約在3⼩時內完成，然後指⽰燈

會熄滅。

1 開啟揚聲器背⾯蓋。

2 透過微型USB纜線（附件）將裝置充電。

從PC將電池充電

微型USB纜線

（附件）
直流輸⼊

發亮

（橙⾊）

從交流電插座將電池充電

微型USB纜線

（附件）

USB AC變壓器

（市售）

直流輸⼊

發亮

（橙⾊）

提⽰

使⽤市售USB AC變壓器時，務必使⽤功率輸出為0.5 A或更多的變壓

器。透過其他類型的變壓器充電不在保固範圍內。

如何與BLUETOOTH裝置建⽴無線連線
請從下列3種配對類型中選擇適合您的⼀種。BLUETOOTH裝置必須事先彼此

“配對”。

配對和連接BLUETOOTH裝置
本裝置最多能和8個BLUETOOTH裝置配對。和兩個或更多個BLUETOOTH裝置

配對時，請為每⼀裝置執⾏下列配對程序。

1 按下/（電源）  PAIRING按鈕開啟本裝置電源。

（BLUETOOTH）指⽰燈開始閃爍藍⾊。

閃爍

（藍⾊）

2 按住/（電源）  PAIRING按鈕直到聽到嗶聲，⽽且
（BLUETOOTH）指⽰燈開始快速閃爍藍⾊。

本裝置進⼊配對模式。

提⽰

當您第⼀次開啟本裝置電源時，本裝置會⾃動進⼊配對模式。

快速閃爍

（藍⾊）

3 在BLUETOOTH裝置上執⾏配對程序以偵測本裝置。

BLUETOOTH裝置顯⽰幕上顯⽰偵測到的裝置清單時，請選

擇“SONY:SRS-X1”。

如果BLUETOOTH裝置顯⽰幕上需要輸⼊密碼，請輸⼊“0000”。

4 從BLUETOOTH裝置建⽴BLUETOOTH連線。

已建⽴BLUETOOTH連線時，本裝置上的 （BLUETOOTH）指⽰燈會持續

發亮。

連接已配對的BLUETOOTH裝置

1 開啟本裝置電源。

（BLUETOOTH）指⽰燈開始閃爍藍⾊。

2 從BLUETOOTH裝置建⽴BLUETOOTH連線。

已建⽴BLUETOOTH連線時，本裝置上的 （BLUETOOTH）指⽰燈會持續

發亮。

單觸（NFC）連接智慧型⼿機
將本裝置觸碰智慧型⼿機，本裝置就會⾃動開啟電源，然後執⾏配對和

BLUETOOTH連線。

相容智慧型⼿機

已安裝Android 2.3.3或更新版的NFC相容智慧型⼿機

NFC

NFC（近距離無線通訊）是智慧型⼿機和IC標籤等不同裝置之間進⾏短距

離無線通訊的⼀項技術。憑藉NFC功能，只要相互觸碰NFC相容裝置上的N

標記符號或指定位置等，就能輕易進⾏資料通訊，例如BLUETOOTH配對。

1 將智慧型⼿機的NFC功能設定為開啟。

如需詳細資訊，請參閱智慧型⼿機隨附的使⽤說明書。

 • 如果智慧型⼿機作業系統是Android 2.3.3或更新版，⽽且低於

Android 4.1：請執⾏步驟2。

 • 如果智慧型⼿機作業系統是Android 4.1或更新版：請執⾏步驟4。

2 下載並安裝“NFC快速連線”應⽤程式。

“NFC快速連線”是您可從Google Play下載的免費Android應⽤程

式。

搜尋“NFC快速連線”以下載應⽤程式；或使⽤下列⼆維代碼以存取

它。下載應⽤程式可能需要⽀付通訊費⽤。

若要藉⼆維代碼下載，請使⽤⼆維代碼閱讀器應

⽤程式。

附註

 • 在部分國家及/或地區可能無法下載此應⽤程式。

3 啟動智慧型⼿機上的“NFC快速連線”。

請確認顯⽰應⽤程式畫⾯。

4 以智慧型⼿機觸碰本裝置。

請事先解除智慧型⼿機畫⾯的鎖定。

將智慧型⼿機持續觸碰裝置上的N標記部分，直到智慧型⼿機有反

應。如果本裝置電源關閉，當智慧型⼿機觸碰它時，它的電源會開

啟。

智慧型⼿機有反應

（識別裝置成功）

請按照畫⾯上的指⽰建⽴連線。

已建⽴BLUETOOTH連線時，本裝置上的 （BLUETOOTH）指⽰燈會持續

發亮。

若要中斷連線，將智慧型⼿機再次觸碰裝置。

提⽰

如果無法建⽴連線，請嘗試下列操作。

 • 啟動智慧型⼿機上的應⽤程式，然後將智慧型⼿機在裝置的N標記

部分上慢慢移動。

 • 如果智慧型⼿機放在保護套內，請移除保護套。

 • 請確認智慧型⼿機上顯⽰應⽤程式畫⾯。

聆聽和通話
和BLUETOOTH裝置建⽴BLUETOOTH連線之後操作裝置。

聆聽⾳樂
設定檔：A2DP、AVRCP

在BLUETOOTH裝置上開始播放，然後調整⾳量。

將所連接裝置設定為適當⾳量，然後以裝置上的VOLUME -/+按鈕調整⾳

量。

使⽤（播放/暫停）和（上⼀⾸）/（下⼀⾸）按鈕
以操作曲⽬。

（播放/暫停）和VOL +按鈕有⼀個觸覺點。

撥打電話/接聽來電
設定檔：HSP、HFP

操作智慧型⼿機以撥打電話。

若要停⽌通話，請按下裝置上的 （通話）按鈕。

來電到達時，請按下裝置上的 （通話）按鈕。

如果來電到達時您正在聆聽⾳樂，請以相同⽅式操作。

⿆克⾵

（通話）按鈕有⼀個觸覺點。

連接兩個揚聲器和⼀個BLUETOOTH裝置（⽴體聲配對

功能）

您可以使⽤兩個揚聲器聆聽⽴體聲。需要兩個SRS-X1裝置。

1 將兩個SRS-X1裝置放在距離彼此1 m的範圍內，然後開啟各
個裝置的電源。

2 按住⼀個裝置上的（上⼀⾸）按鈕，同時按住另⼀個裝
置上的（下⼀⾸）按鈕。

聽到嗶聲，然後按下（上⼀⾸）按鈕的裝置之 （BLUETOOTH）

指⽰燈亮⽩⾊。按下（下⼀⾸）按鈕的裝置之 （BLUETOOTH）

指⽰燈開始閃爍藍⾊。

兩個裝置之間的BLUETOOTH連線已建⽴。

發亮

（⽩⾊）

閃爍

（藍⾊）

左揚聲器 右揚聲器

3 操作 （BLUETOOTH）指⽰燈閃爍藍⾊的裝置，與BLUETOOTH
裝置進⾏BLUETOOTH連線。

每次使⽤⽴體聲配對功能時，都需要執⾏配對程序。

如需詳細資訊，請參閱本⽂件的“配對和連接BLUETOOTH裝置”（步

驟2、3和4）或“單觸（NFC）連接智慧型⼿機”。

裝置的 （BLUETOOTH）指⽰燈停⽌閃爍並且亮藍⾊時，表⽰

BLUETOOTH連線已建⽴。

提⽰

 • 撥打電話/接聽來電時，只能操作 （BLUETOOTH）指⽰燈亮藍⾊的裝

置。

 • 如果便攜聲訊裝置等連接到AUDIO IN插孔，裝置會⾃動切換到AUDIO IN

模式，⽽且⽴體聲配對功能會停⽌。

 • 裝置電源關閉時，⽴體聲配對功能會⾃動停⽌。若要再次使⽤⽴體聲配

對功能，請從步驟1開始重複操作。

 • BLUETOOTH®⽂字標記和商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁

有，Sony Corporation對於該標誌的任何⽤途皆獲得授權。

 • N字標⽰為NFC Forum, Inc.在美國和其他國家的商標或註冊商標。

 • Android™和Google Play™是Google Inc.的商標。

 • 其他商標和商標名稱為其個別所有⼈所有。
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隨附的說明書

快速⼊⾨指南（本⽂檔）

為您提供了將本裝置和BLUETOOTH裝置連線以及基本操作的說

明。

參考指南

為您提供了注意事項以及產品規格。

說明指南

如果您想要更詳細地了解使⽤本裝置的⽅法，請在您的電腦

或智慧型⼿機上閱讀說明指南。說明指南還包含了故障檢查

指南，為您提供了可能遇到的問題的解決措施。

URL: 

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x1/h_zz/

⼆維代碼：

將裝置充電

本裝置內建鋰離⼦可充式電池。⾸次使⽤裝置之前請將電池充電。

充電開始時，CHARGE指⽰燈亮橙⾊。充電約在3⼩時內完成，然後指⽰燈

會熄滅。

1 開啟揚聲器背⾯蓋。

2 透過微型USB纜線（附件）將裝置充電。

從PC將電池充電

微型USB纜線

（附件）
直流輸⼊

發亮

（橙⾊）

從交流電插座將電池充電

微型USB纜線

（附件）

USB AC變壓器

（市售）

直流輸⼊

發亮

（橙⾊）

提⽰

使⽤市售USB AC變壓器時，務必使⽤功率輸出為0.5 A或更多的變壓

器。透過其他類型的變壓器充電不在保固範圍內。

如何與BLUETOOTH裝置建⽴無線連線
請從下列3種配對類型中選擇適合您的⼀種。BLUETOOTH裝置必須事先彼此

“配對”。

配對和連接BLUETOOTH裝置
本裝置最多能和8個BLUETOOTH裝置配對。和兩個或更多個BLUETOOTH裝置

配對時，請為每⼀裝置執⾏下列配對程序。

1 按下/（電源）  PAIRING按鈕開啟本裝置電源。

（BLUETOOTH）指⽰燈開始閃爍藍⾊。

閃爍

（藍⾊）

2 按住/（電源）  PAIRING按鈕直到聽到嗶聲，⽽且
（BLUETOOTH）指⽰燈開始快速閃爍藍⾊。

本裝置進⼊配對模式。

提⽰

當您第⼀次開啟本裝置電源時，本裝置會⾃動進⼊配對模式。

快速閃爍

（藍⾊）

3 在BLUETOOTH裝置上執⾏配對程序以偵測本裝置。

BLUETOOTH裝置顯⽰幕上顯⽰偵測到的裝置清單時，請選

擇“SONY:SRS-X1”。

如果BLUETOOTH裝置顯⽰幕上需要輸⼊密碼，請輸⼊“0000”。

4 從BLUETOOTH裝置建⽴BLUETOOTH連線。

已建⽴BLUETOOTH連線時，本裝置上的 （BLUETOOTH）指⽰燈會持續

發亮。

連接已配對的BLUETOOTH裝置

1 開啟本裝置電源。

（BLUETOOTH）指⽰燈開始閃爍藍⾊。

2 從BLUETOOTH裝置建⽴BLUETOOTH連線。

已建⽴BLUETOOTH連線時，本裝置上的 （BLUETOOTH）指⽰燈會持續

發亮。

單觸（NFC）連接智慧型⼿機
將本裝置觸碰智慧型⼿機，本裝置就會⾃動開啟電源，然後執⾏配對和

BLUETOOTH連線。

相容智慧型⼿機

已安裝Android 2.3.3或更新版的NFC相容智慧型⼿機

NFC

NFC（近距離無線通訊）是智慧型⼿機和IC標籤等不同裝置之間進⾏短距

離無線通訊的⼀項技術。憑藉NFC功能，只要相互觸碰NFC相容裝置上的N

標記符號或指定位置等，就能輕易進⾏資料通訊，例如BLUETOOTH配對。

1 將智慧型⼿機的NFC功能設定為開啟。

如需詳細資訊，請參閱智慧型⼿機隨附的使⽤說明書。

 • 如果智慧型⼿機作業系統是Android 2.3.3或更新版，⽽且低於

Android 4.1：請執⾏步驟2。

 • 如果智慧型⼿機作業系統是Android 4.1或更新版：請執⾏步驟4。

2 下載並安裝“NFC快速連線”應⽤程式。

“NFC快速連線”是您可從Google Play下載的免費Android應⽤程

式。

搜尋“NFC快速連線”以下載應⽤程式；或使⽤下列⼆維代碼以存取

它。下載應⽤程式可能需要⽀付通訊費⽤。

若要藉⼆維代碼下載，請使⽤⼆維代碼閱讀器應

⽤程式。

附註

 • 在部分國家及/或地區可能無法下載此應⽤程式。

3 啟動智慧型⼿機上的“NFC快速連線”。

請確認顯⽰應⽤程式畫⾯。

4 以智慧型⼿機觸碰本裝置。

請事先解除智慧型⼿機畫⾯的鎖定。

將智慧型⼿機持續觸碰裝置上的N標記部分，直到智慧型⼿機有反

應。如果本裝置電源關閉，當智慧型⼿機觸碰它時，它的電源會開

啟。

智慧型⼿機有反應

（識別裝置成功）

請按照畫⾯上的指⽰建⽴連線。

已建⽴BLUETOOTH連線時，本裝置上的 （BLUETOOTH）指⽰燈會持續

發亮。

若要中斷連線，將智慧型⼿機再次觸碰裝置。

提⽰

如果無法建⽴連線，請嘗試下列操作。

 • 啟動智慧型⼿機上的應⽤程式，然後將智慧型⼿機在裝置的N標記

部分上慢慢移動。

 • 如果智慧型⼿機放在保護套內，請移除保護套。

 • 請確認智慧型⼿機上顯⽰應⽤程式畫⾯。

聆聽和通話
和BLUETOOTH裝置建⽴BLUETOOTH連線之後操作裝置。

聆聽⾳樂
設定檔：A2DP、AVRCP

在BLUETOOTH裝置上開始播放，然後調整⾳量。

將所連接裝置設定為適當⾳量，然後以裝置上的VOLUME -/+按鈕調整⾳

量。

使⽤（播放/暫停）和（上⼀⾸）/（下⼀⾸）按鈕
以操作曲⽬。

（播放/暫停）和VOL +按鈕有⼀個觸覺點。

撥打電話/接聽來電
設定檔：HSP、HFP

操作智慧型⼿機以撥打電話。

若要停⽌通話，請按下裝置上的 （通話）按鈕。

來電到達時，請按下裝置上的 （通話）按鈕。

如果來電到達時您正在聆聽⾳樂，請以相同⽅式操作。

⿆克⾵

（通話）按鈕有⼀個觸覺點。

連接兩個揚聲器和⼀個BLUETOOTH裝置（⽴體聲配對

功能）

您可以使⽤兩個揚聲器聆聽⽴體聲。需要兩個SRS-X1裝置。

1 將兩個SRS-X1裝置放在距離彼此1 m的範圍內，然後開啟各
個裝置的電源。

2 按住⼀個裝置上的（上⼀⾸）按鈕，同時按住另⼀個裝
置上的（下⼀⾸）按鈕。

聽到嗶聲，然後按下（上⼀⾸）按鈕的裝置之 （BLUETOOTH）

指⽰燈亮⽩⾊。按下（下⼀⾸）按鈕的裝置之 （BLUETOOTH）

指⽰燈開始閃爍藍⾊。

兩個裝置之間的BLUETOOTH連線已建⽴。

發亮

（⽩⾊）

閃爍

（藍⾊）

左揚聲器 右揚聲器

3 操作 （BLUETOOTH）指⽰燈閃爍藍⾊的裝置，與BLUETOOTH
裝置進⾏BLUETOOTH連線。

每次使⽤⽴體聲配對功能時，都需要執⾏配對程序。

如需詳細資訊，請參閱本⽂件的“配對和連接BLUETOOTH裝置”（步

驟2、3和4）或“單觸（NFC）連接智慧型⼿機”。

裝置的 （BLUETOOTH）指⽰燈停⽌閃爍並且亮藍⾊時，表⽰

BLUETOOTH連線已建⽴。

提⽰

 • 撥打電話/接聽來電時，只能操作 （BLUETOOTH）指⽰燈亮藍⾊的裝

置。

 • 如果便攜聲訊裝置等連接到AUDIO IN插孔，裝置會⾃動切換到AUDIO IN

模式，⽽且⽴體聲配對功能會停⽌。

 • 裝置電源關閉時，⽴體聲配對功能會⾃動停⽌。若要再次使⽤⽴體聲配

對功能，請從步驟1開始重複操作。

 • BLUETOOTH®⽂字標記和商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁

有，Sony Corporation對於該標誌的任何⽤途皆獲得授權。

 • N字標⽰為NFC Forum, Inc.在美國和其他國家的商標或註冊商標。

 • Android™和Google Play™是Google Inc.的商標。

 • 其他商標和商標名稱為其個別所有⼈所有。

繁體中⽂

隨附的說明書

快速⼊⾨指南（本⽂檔）

為您提供了將本裝置和BLUETOOTH裝置連線以及基本操作的說

明。

參考指南

為您提供了注意事項以及產品規格。

說明指南

如果您想要更詳細地了解使⽤本裝置的⽅法，請在您的電腦

或智慧型⼿機上閱讀說明指南。說明指南還包含了故障檢查

指南，為您提供了可能遇到的問題的解決措施。

URL: 

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x1/h_zz/

⼆維代碼：

將裝置充電

本裝置內建鋰離⼦可充式電池。⾸次使⽤裝置之前請將電池充電。

充電開始時，CHARGE指⽰燈亮橙⾊。充電約在3⼩時內完成，然後指⽰燈

會熄滅。

1 開啟揚聲器背⾯蓋。

2 透過微型USB纜線（附件）將裝置充電。

從PC將電池充電

微型USB纜線

（附件）
直流輸⼊

發亮

（橙⾊）

從交流電插座將電池充電

微型USB纜線

（附件）

USB AC變壓器

（市售）

直流輸⼊

發亮

（橙⾊）

提⽰

使⽤市售USB AC變壓器時，務必使⽤功率輸出為0.5 A或更多的變壓

器。透過其他類型的變壓器充電不在保固範圍內。

如何與BLUETOOTH裝置建⽴無線連線
請從下列3種配對類型中選擇適合您的⼀種。BLUETOOTH裝置必須事先彼此

“配對”。

配對和連接BLUETOOTH裝置
本裝置最多能和8個BLUETOOTH裝置配對。和兩個或更多個BLUETOOTH裝置

配對時，請為每⼀裝置執⾏下列配對程序。

1 按下/（電源）  PAIRING按鈕開啟本裝置電源。

（BLUETOOTH）指⽰燈開始閃爍藍⾊。

閃爍

（藍⾊）

2 按住/（電源）  PAIRING按鈕直到聽到嗶聲，⽽且
（BLUETOOTH）指⽰燈開始快速閃爍藍⾊。

本裝置進⼊配對模式。

提⽰

當您第⼀次開啟本裝置電源時，本裝置會⾃動進⼊配對模式。

快速閃爍

（藍⾊）

3 在BLUETOOTH裝置上執⾏配對程序以偵測本裝置。

BLUETOOTH裝置顯⽰幕上顯⽰偵測到的裝置清單時，請選

擇“SONY:SRS-X1”。

如果BLUETOOTH裝置顯⽰幕上需要輸⼊密碼，請輸⼊“0000”。

4 從BLUETOOTH裝置建⽴BLUETOOTH連線。

已建⽴BLUETOOTH連線時，本裝置上的 （BLUETOOTH）指⽰燈會持續

發亮。

連接已配對的BLUETOOTH裝置

1 開啟本裝置電源。

（BLUETOOTH）指⽰燈開始閃爍藍⾊。

2 從BLUETOOTH裝置建⽴BLUETOOTH連線。

已建⽴BLUETOOTH連線時，本裝置上的 （BLUETOOTH）指⽰燈會持續

發亮。

單觸（NFC）連接智慧型⼿機
將本裝置觸碰智慧型⼿機，本裝置就會⾃動開啟電源，然後執⾏配對和

BLUETOOTH連線。

相容智慧型⼿機

已安裝Android 2.3.3或更新版的NFC相容智慧型⼿機

NFC

NFC（近距離無線通訊）是智慧型⼿機和IC標籤等不同裝置之間進⾏短距

離無線通訊的⼀項技術。憑藉NFC功能，只要相互觸碰NFC相容裝置上的N

標記符號或指定位置等，就能輕易進⾏資料通訊，例如BLUETOOTH配對。

1 將智慧型⼿機的NFC功能設定為開啟。

如需詳細資訊，請參閱智慧型⼿機隨附的使⽤說明書。

 • 如果智慧型⼿機作業系統是Android 2.3.3或更新版，⽽且低於

Android 4.1：請執⾏步驟2。

 • 如果智慧型⼿機作業系統是Android 4.1或更新版：請執⾏步驟4。

2 下載並安裝“NFC快速連線”應⽤程式。

“NFC快速連線”是您可從Google Play下載的免費Android應⽤程

式。

搜尋“NFC快速連線”以下載應⽤程式；或使⽤下列⼆維代碼以存取

它。下載應⽤程式可能需要⽀付通訊費⽤。

若要藉⼆維代碼下載，請使⽤⼆維代碼閱讀器應

⽤程式。

附註

 • 在部分國家及/或地區可能無法下載此應⽤程式。

3 啟動智慧型⼿機上的“NFC快速連線”。

請確認顯⽰應⽤程式畫⾯。

4 以智慧型⼿機觸碰本裝置。

請事先解除智慧型⼿機畫⾯的鎖定。

將智慧型⼿機持續觸碰裝置上的N標記部分，直到智慧型⼿機有反

應。如果本裝置電源關閉，當智慧型⼿機觸碰它時，它的電源會開

啟。

智慧型⼿機有反應

（識別裝置成功）

請按照畫⾯上的指⽰建⽴連線。

已建⽴BLUETOOTH連線時，本裝置上的 （BLUETOOTH）指⽰燈會持續

發亮。

若要中斷連線，將智慧型⼿機再次觸碰裝置。

提⽰

如果無法建⽴連線，請嘗試下列操作。

 • 啟動智慧型⼿機上的應⽤程式，然後將智慧型⼿機在裝置的N標記

部分上慢慢移動。

 • 如果智慧型⼿機放在保護套內，請移除保護套。

 • 請確認智慧型⼿機上顯⽰應⽤程式畫⾯。

聆聽和通話
和BLUETOOTH裝置建⽴BLUETOOTH連線之後操作裝置。

聆聽⾳樂
設定檔：A2DP、AVRCP

在BLUETOOTH裝置上開始播放，然後調整⾳量。

將所連接裝置設定為適當⾳量，然後以裝置上的VOLUME -/+按鈕調整⾳

量。

使⽤（播放/暫停）和（上⼀⾸）/（下⼀⾸）按鈕
以操作曲⽬。

（播放/暫停）和VOL +按鈕有⼀個觸覺點。

撥打電話/接聽來電
設定檔：HSP、HFP

操作智慧型⼿機以撥打電話。

若要停⽌通話，請按下裝置上的 （通話）按鈕。

來電到達時，請按下裝置上的 （通話）按鈕。

如果來電到達時您正在聆聽⾳樂，請以相同⽅式操作。

⿆克⾵

（通話）按鈕有⼀個觸覺點。

連接兩個揚聲器和⼀個BLUETOOTH裝置（⽴體聲配對

功能）

您可以使⽤兩個揚聲器聆聽⽴體聲。需要兩個SRS-X1裝置。

1 將兩個SRS-X1裝置放在距離彼此1 m的範圍內，然後開啟各
個裝置的電源。

2 按住⼀個裝置上的（上⼀⾸）按鈕，同時按住另⼀個裝
置上的（下⼀⾸）按鈕。

聽到嗶聲，然後按下（上⼀⾸）按鈕的裝置之 （BLUETOOTH）

指⽰燈亮⽩⾊。按下（下⼀⾸）按鈕的裝置之 （BLUETOOTH）

指⽰燈開始閃爍藍⾊。

兩個裝置之間的BLUETOOTH連線已建⽴。

發亮

（⽩⾊）

閃爍

（藍⾊）

左揚聲器 右揚聲器

3 操作 （BLUETOOTH）指⽰燈閃爍藍⾊的裝置，與BLUETOOTH
裝置進⾏BLUETOOTH連線。

每次使⽤⽴體聲配對功能時，都需要執⾏配對程序。

如需詳細資訊，請參閱本⽂件的“配對和連接BLUETOOTH裝置”（步

驟2、3和4）或“單觸（NFC）連接智慧型⼿機”。

裝置的 （BLUETOOTH）指⽰燈停⽌閃爍並且亮藍⾊時，表⽰

BLUETOOTH連線已建⽴。

提⽰

 • 撥打電話/接聽來電時，只能操作 （BLUETOOTH）指⽰燈亮藍⾊的裝

置。

 • 如果便攜聲訊裝置等連接到AUDIO IN插孔，裝置會⾃動切換到AUDIO IN

模式，⽽且⽴體聲配對功能會停⽌。

 • 裝置電源關閉時，⽴體聲配對功能會⾃動停⽌。若要再次使⽤⽴體聲配

對功能，請從步驟1開始重複操作。

 • BLUETOOTH®⽂字標記和商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁

有，Sony Corporation對於該標誌的任何⽤途皆獲得授權。

 • N字標⽰為NFC Forum, Inc.在美國和其他國家的商標或註冊商標。

 • Android™和Google Play™是Google Inc.的商標。

 • 其他商標和商標名稱為其個別所有⼈所有。

한국어

부속된 설명서

빠른 사용 설명서(본 문서)

기기를 BLUETOOTH 장치를 연결하는 방법과 기본적인 

작동법이 나와 있습니다.

참조 가이드

주의 사항 및 제품 주요 제원을 제공합니다.

도움말 안내

기기 사용법에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 또는 스마트폰에서 

도움말 안내를 읽어 보십시오. 도움말 안내에는 당면한 문제에 

대한 해결책을 제시하는 문제 해결 가이드도 들어 있습니다.

URL: 

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x1/h_zz/

2차원 코드: 

기기 충전

본 기기에는 충전식 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 본 기기를 처음 

사용하는 경우 배터리를 충전하십시오.

충전이 시작되면 CHARGE 표시등이 주황색으로 점등됩니다. 약 3시간 후에 

충전이 완료되고 표시등이 꺼집니다.

1 스피커 뒷면의 캡을 엽니다.

2 마이크로 USB 케이블(부속)을 통해 기기를 충전합니다.

PC에서 배터리를 충전하려면

마이크로 USB 

케이블(부속)

DC IN

점등

(주황색)

AC 콘센트에서 배터리를 충전하려면

마이크로 USB 

케이블(부속)

USB AC 

어댑터

(시판)

DC IN

점등

(주황색)

힌트

시판 USB AC 어댑터를 사용하는 경우 전원 출력이 0.5A 이상인 

어댑터를 사용하십시오. 종류가 다른 어댑터를 사용하여 충전하면 

보증이 적용되지 않습니다.

BLUETOOTH 장치와 무선으로 연결하는 방법

아래의 3가지 페어링 방법 중에서 적당한 것을 선택하십시오. 각 

BLUETOOTH 장치를 미리 "페어링"해야 합니다.

BLUETOOTH 장치와 페어링 및 연결

본 기기를 최대 8개의 BLUETOOTH 장치와 페어링할 수 있습니다. 2개 

이상의 BLUETOOTH 장치와 페어링할 때는 장치별로 다음과 같은 페어링 

절차를 진행하십시오.

1 /(전원)  PAIRING 버튼을 눌러 본 기기를 켭니다.

(BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 깜박이기 시작합니다.

깜박임

(파란색)

2 비프음이 들리고 (BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 

빠르게 깜박이기 시작할 때까지 /(전원)  PAIRING 

버튼을 길게 누릅니다.

기기가 페어링 모드로 들어갑니다.

힌트

기기를 처음 켜면 자동으로 페어링 모드로 진입합니다.

빠르게 깜박임

(파란색)

3 BLUETOOTH 장치에서 페어링 절차를 실시하여 본 기기를 

감지합니다.

감지된 장치 목록이 BLUETOOTH 장치 디스플레이에 나열되면 

"SONY:SRS-X1"을 선택합니다.

BLUETOOTH 장치 디스플레이에 암호를 입력해야 하면 "0000"을 

입력합니다.

4 BLUETOOTH 장치에서 BLUETOOTH 연결을 설정합니다.

BLUETOOTH 연결이 설정되면 기기의 (BLUETOOTH) 표시등이 

점등된 상태를 유지합니다.

페어링된 BLUETOOTH 장치와 연결

1 기기를 켭니다.

(BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 깜박이기 시작합니다.

2 BLUETOOTH 장치에서 BLUETOOTH 연결을 설정합니다.

BLUETOOTH 연결이 설정되면 기기의 (BLUETOOTH) 표시등이 

점등된 상태를 유지합니다.

원터치로 스마트폰과 연결(NFC)

본 기기를 스마트폰에 터치하면 기기가 자동으로 켜지고 페어링 절차로 들어가서 

BLUETOOTH로 연결됩니다.

호환 스마트폰

Android 2.3.3 이상이 설치된 NFC 호환 스마트폰

NFC

NFC(Near Field Communication)는 스마트폰 및 IC 태그 등의 다양한 

장치 간에 근거리 무선 통신이 가능한 기술입니다. NFC 기능 덕분에 NFC 

호환 장치끼리 터치(예를 들면, N 마크 기호 또는 장치별로 지정된 위치에 

터치)하기만 하면 BLUETOOTH 페어링 같은 데이터 통신이 손쉽게 

이뤄집니다.

1 스마트폰의 NFC 기능을 켬으로 설정합니다.

자세한 내용은 스마트폰에 부속된 사용설명서를 참조하십시오.

 • 스마트폰 OS가 Android 2.3.3 이상 및 Android 4.1 미만인 경우: 

순서 2를 진행하십시오.

 • 스마트폰 OS가 Android 4.1 이상인 경우: 순서 4를 진행하십시오.

2 "NFC 간편 연결" 앱을 다운로드하여 설치합니다.

"NFC 간편 연결"은 Google Play에서 무료로 다운로드할 수 있는 

Android 앱입니다.

"NFC 간편 연결"을 검색하거나 다음 2차원 코드를 사용하여 

액세스하십시오. 앱을 다운로드하면 요금이 청구될 수 있습니다.

2차원 코드를 다운로드하려면 2차원 코드 리더 앱을 

사용하십시오.

주의점

 • 일부 국가 및/또는 지역에서는 앱을 사용하지 못할 수 있습니다.

3 스마트폰에서 "NFC 간편 연결"을 시작합니다.

앱 화면이 표시되는지 확인합니다.

4 본 기기를 스마트폰에 터치합니다.

스마트폰의 화면 잠금을 미리 해제하십시오.

스마트폰이 반응할 때까지 기기의 N 마크 부분에 스마트폰을 터치한 

상태로 계십시오. 기기가 꺼졌을 경우 스마트폰을 터치하면 다시 

켜집니다.

스마트폰 반응

(기기 인식됨)

화면 지침을 따라 연결을 설정합니다.

BLUETOOTH 연결이 설정되면 기기의 (BLUETOOTH) 표시등이 

점등된 상태를 유지합니다.

연결을 끊으려면 기기를 스마트폰에 다시 터치하십시오.

힌트

기기가 연결되지 않으면 다음을 시도해 보십시오.

 • 스마트폰에서 앱을 시작하고 스마트폰을 기기의 N 마크 부분으로 

천천히 가져가십시오.

 • 스마트폰에 케이스를 씌운 경우 케이스를 제거하십시오.

 • 스마트폰에 앱 화면이 표시되었는지 확인하십시오.

음악 듣기 및 통화

BLUETOOTH 장치에 BLUETOOTH로 연결한 후 본 기기를 조작합니다.

음악 듣기
프로파일: A2DP, AVRCP

BLUETOOTH 장치에서 재생을 시작하고 음량을 조절합니다.

연결된 장치에서 음량을 적절하게 설정하고 기기의 VOL -/+ 버튼으로 

음량을 조절합니다.

(재생/일시 정지) 및 (이전)/(다음) 버튼을 사용하여 

트랙을 조작합니다.

(재생/일시 정지) 및 VOL + 버튼에는 돌기가 있습니다.

전화 걸기/받기
프로파일: HSP, HFP

스마트폰을 조작하여 전화를 겁니다.

통화를 중단하려면 기기의 (통화) 버튼을 누르십시오.

전화가 걸려온 경우 기기의 (통화) 버튼을 누릅니다.

음악 감상 중에도 전화가 걸려오면 같은 방법으로 조작할 수 있습니다.

마이크로폰

(통화) 버튼에는 돌기가 있습니다.

두 대의 스피커와 BLUETOOTH 장치 연결(스테레오 

페어링 기능)

스피커 두 대로 스테레오 사운드를 들을 수 있습니다. SRS-X1 기기가 두 개 

필요합니다.

1 SRS-X1 기기 두 개의 거리가 서로 1m 이내가 되게 한 다음, 

각 기기를 켭니다.

2 기기 한 대의 (이전) 버튼과 다른 기기의 (다음) 버튼을 

동시에 길게 누릅니다.

비프음이 들린 다음, (이전) 버튼을 누른 기기의 (BLUETOOTH) 

표시등이 흰색으로 점등됩니다. (다음) 버튼을 누른 기기의 

(BLUETOOTH) 표시등은 파란색으로 깜박이기 시작합니다.

두 기기 사이의 BLUETOOTH 연결이 설정되었습니다.

점등

(흰색)

깜박임

(파란색)

왼쪽 스피커 오른쪽 스피커

3 (BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 깜박이는 기기를 

조작하여 BLUETOOTH 장치와 BLUETOOTH 연결을 

합니다.

스테레오 페어링 기능을 사용하는 경우 페어링 절차가 매번 필요합니다.

자세한 내용은 본 문서의 "BLUETOOTH 장치와 페어링 및 연결"(순서 

2, 3 및 4) 또는 "원터치로 스마트폰과 연결(NFC)"을 참조하십시오.

기기의 (BLUETOOTH) 표시등이 깜박임을 멈추고 파란색으로 

점등되면 BLUETOOTH 연결이 설정된 것입니다.

힌트

 • 전화를 걸거나 받을 때 (BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 점등된 

기기만 조작하십시오.

 • AUDIO IN 잭에 휴대용 오디오 장치 등이 연결된 경우 기기가 자동으로 

AUDIO IN 모드로 전환되고 스테레오 페어링 기능이 중단됩니다.

 • 기기를 끄면 스테레오 페어링 기능이 자동으로 중단됩니다. 스테레오 페어링 

기능을 다시 사용하려면 순서 1을 반복하십시오.

 • BLUETOOTH® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유이며 

Sony Corporation은 라이센스 하에 해당 마크를 사용합니다.

 • N 마크는 미국 및 기타 국가에서 NFC Forum, Inc.의 상표 또는 등록 

상표입니다.

 • Android™ 및 Google Play™는 Google Inc.의 상표입니다.

 • 기타 모든 상표 및 상호는 해당 소유자의 상표이거나 상호입니다.

한국어

부속된 설명서

빠른 사용 설명서(본 문서)

기기를 BLUETOOTH 장치를 연결하는 방법과 기본적인 

작동법이 나와 있습니다.

참조 가이드

주의 사항 및 제품 주요 제원을 제공합니다.

도움말 안내

기기 사용법에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 또는 스마트폰에서 

도움말 안내를 읽어 보십시오. 도움말 안내에는 당면한 문제에 

대한 해결책을 제시하는 문제 해결 가이드도 들어 있습니다.

URL: 

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x1/h_zz/

2차원 코드: 

기기 충전

본 기기에는 충전식 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 본 기기를 처음 

사용하는 경우 배터리를 충전하십시오.

충전이 시작되면 CHARGE 표시등이 주황색으로 점등됩니다. 약 3시간 후에 

충전이 완료되고 표시등이 꺼집니다.

1 스피커 뒷면의 캡을 엽니다.

2 마이크로 USB 케이블(부속)을 통해 기기를 충전합니다.

PC에서 배터리를 충전하려면

마이크로 USB 

케이블(부속)

DC IN

점등

(주황색)

AC 콘센트에서 배터리를 충전하려면

마이크로 USB 

케이블(부속)

USB AC 

어댑터

(시판)

DC IN

점등

(주황색)

힌트

시판 USB AC 어댑터를 사용하는 경우 전원 출력이 0.5A 이상인 

어댑터를 사용하십시오. 종류가 다른 어댑터를 사용하여 충전하면 

보증이 적용되지 않습니다.

BLUETOOTH 장치와 무선으로 연결하는 방법

아래의 3가지 페어링 방법 중에서 적당한 것을 선택하십시오. 각 

BLUETOOTH 장치를 미리 "페어링"해야 합니다.

BLUETOOTH 장치와 페어링 및 연결

본 기기를 최대 8개의 BLUETOOTH 장치와 페어링할 수 있습니다. 2개 

이상의 BLUETOOTH 장치와 페어링할 때는 장치별로 다음과 같은 페어링 

절차를 진행하십시오.

1 /(전원)  PAIRING 버튼을 눌러 본 기기를 켭니다.

(BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 깜박이기 시작합니다.

깜박임

(파란색)

2 비프음이 들리고 (BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 

빠르게 깜박이기 시작할 때까지 /(전원)  PAIRING 

버튼을 길게 누릅니다.

기기가 페어링 모드로 들어갑니다.

힌트

기기를 처음 켜면 자동으로 페어링 모드로 진입합니다.

빠르게 깜박임

(파란색)

3 BLUETOOTH 장치에서 페어링 절차를 실시하여 본 기기를 

감지합니다.

감지된 장치 목록이 BLUETOOTH 장치 디스플레이에 나열되면 

"SONY:SRS-X1"을 선택합니다.

BLUETOOTH 장치 디스플레이에 암호를 입력해야 하면 "0000"을 

입력합니다.

4 BLUETOOTH 장치에서 BLUETOOTH 연결을 설정합니다.

BLUETOOTH 연결이 설정되면 기기의 (BLUETOOTH) 표시등이 

점등된 상태를 유지합니다.

페어링된 BLUETOOTH 장치와 연결

1 기기를 켭니다.

(BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 깜박이기 시작합니다.

2 BLUETOOTH 장치에서 BLUETOOTH 연결을 설정합니다.

BLUETOOTH 연결이 설정되면 기기의 (BLUETOOTH) 표시등이 

점등된 상태를 유지합니다.

원터치로 스마트폰과 연결(NFC)

본 기기를 스마트폰에 터치하면 기기가 자동으로 켜지고 페어링 절차로 들어가서 

BLUETOOTH로 연결됩니다.

호환 스마트폰

Android 2.3.3 이상이 설치된 NFC 호환 스마트폰

NFC

NFC(Near Field Communication)는 스마트폰 및 IC 태그 등의 다양한 

장치 간에 근거리 무선 통신이 가능한 기술입니다. NFC 기능 덕분에 NFC 

호환 장치끼리 터치(예를 들면, N 마크 기호 또는 장치별로 지정된 위치에 

터치)하기만 하면 BLUETOOTH 페어링 같은 데이터 통신이 손쉽게 

이뤄집니다.

1 스마트폰의 NFC 기능을 켬으로 설정합니다.

자세한 내용은 스마트폰에 부속된 사용설명서를 참조하십시오.

 • 스마트폰 OS가 Android 2.3.3 이상 및 Android 4.1 미만인 경우: 

순서 2를 진행하십시오.

 • 스마트폰 OS가 Android 4.1 이상인 경우: 순서 4를 진행하십시오.

2 "NFC 간편 연결" 앱을 다운로드하여 설치합니다.

"NFC 간편 연결"은 Google Play에서 무료로 다운로드할 수 있는 

Android 앱입니다.

"NFC 간편 연결"을 검색하거나 다음 2차원 코드를 사용하여 

액세스하십시오. 앱을 다운로드하면 요금이 청구될 수 있습니다.

2차원 코드를 다운로드하려면 2차원 코드 리더 앱을 

사용하십시오.

주의점

 • 일부 국가 및/또는 지역에서는 앱을 사용하지 못할 수 있습니다.

3 스마트폰에서 "NFC 간편 연결"을 시작합니다.

앱 화면이 표시되는지 확인합니다.

4 본 기기를 스마트폰에 터치합니다.

스마트폰의 화면 잠금을 미리 해제하십시오.

스마트폰이 반응할 때까지 기기의 N 마크 부분에 스마트폰을 터치한 

상태로 계십시오. 기기가 꺼졌을 경우 스마트폰을 터치하면 다시 

켜집니다.

스마트폰 반응

(기기 인식됨)

화면 지침을 따라 연결을 설정합니다.

BLUETOOTH 연결이 설정되면 기기의 (BLUETOOTH) 표시등이 

점등된 상태를 유지합니다.

연결을 끊으려면 기기를 스마트폰에 다시 터치하십시오.

힌트

기기가 연결되지 않으면 다음을 시도해 보십시오.

 • 스마트폰에서 앱을 시작하고 스마트폰을 기기의 N 마크 부분으로 

천천히 가져가십시오.

 • 스마트폰에 케이스를 씌운 경우 케이스를 제거하십시오.

 • 스마트폰에 앱 화면이 표시되었는지 확인하십시오.

음악 듣기 및 통화

BLUETOOTH 장치에 BLUETOOTH로 연결한 후 본 기기를 조작합니다.

음악 듣기
프로파일: A2DP, AVRCP

BLUETOOTH 장치에서 재생을 시작하고 음량을 조절합니다.

연결된 장치에서 음량을 적절하게 설정하고 기기의 VOL -/+ 버튼으로 

음량을 조절합니다.

(재생/일시 정지) 및 (이전)/(다음) 버튼을 사용하여 

트랙을 조작합니다.

(재생/일시 정지) 및 VOL + 버튼에는 돌기가 있습니다.

전화 걸기/받기
프로파일: HSP, HFP

스마트폰을 조작하여 전화를 겁니다.

통화를 중단하려면 기기의 (통화) 버튼을 누르십시오.

전화가 걸려온 경우 기기의 (통화) 버튼을 누릅니다.

음악 감상 중에도 전화가 걸려오면 같은 방법으로 조작할 수 있습니다.

마이크로폰

(통화) 버튼에는 돌기가 있습니다.

두 대의 스피커와 BLUETOOTH 장치 연결(스테레오 

페어링 기능)

스피커 두 대로 스테레오 사운드를 들을 수 있습니다. SRS-X1 기기가 두 개 

필요합니다.

1 SRS-X1 기기 두 개의 거리가 서로 1m 이내가 되게 한 다음, 

각 기기를 켭니다.

2 기기 한 대의 (이전) 버튼과 다른 기기의 (다음) 버튼을 

동시에 길게 누릅니다.

비프음이 들린 다음, (이전) 버튼을 누른 기기의 (BLUETOOTH) 

표시등이 흰색으로 점등됩니다. (다음) 버튼을 누른 기기의 

(BLUETOOTH) 표시등은 파란색으로 깜박이기 시작합니다.

두 기기 사이의 BLUETOOTH 연결이 설정되었습니다.

점등

(흰색)

깜박임

(파란색)

왼쪽 스피커 오른쪽 스피커

3 (BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 깜박이는 기기를 

조작하여 BLUETOOTH 장치와 BLUETOOTH 연결을 

합니다.

스테레오 페어링 기능을 사용하는 경우 페어링 절차가 매번 필요합니다.

자세한 내용은 본 문서의 "BLUETOOTH 장치와 페어링 및 연결"(순서 

2, 3 및 4) 또는 "원터치로 스마트폰과 연결(NFC)"을 참조하십시오.

기기의 (BLUETOOTH) 표시등이 깜박임을 멈추고 파란색으로 

점등되면 BLUETOOTH 연결이 설정된 것입니다.

힌트

 • 전화를 걸거나 받을 때 (BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 점등된 

기기만 조작하십시오.

 • AUDIO IN 잭에 휴대용 오디오 장치 등이 연결된 경우 기기가 자동으로 

AUDIO IN 모드로 전환되고 스테레오 페어링 기능이 중단됩니다.

 • 기기를 끄면 스테레오 페어링 기능이 자동으로 중단됩니다. 스테레오 페어링 

기능을 다시 사용하려면 순서 1을 반복하십시오.

 • BLUETOOTH® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유이며 

Sony Corporation은 라이센스 하에 해당 마크를 사용합니다.

 • N 마크는 미국 및 기타 국가에서 NFC Forum, Inc.의 상표 또는 등록 

상표입니다.

 • Android™ 및 Google Play™는 Google Inc.의 상표입니다.

 • 기타 모든 상표 및 상호는 해당 소유자의 상표이거나 상호입니다.

한국어

부속된 설명서

빠른 사용 설명서(본 문서)

기기를 BLUETOOTH 장치를 연결하는 방법과 기본적인 

작동법이 나와 있습니다.

참조 가이드

주의 사항 및 제품 주요 제원을 제공합니다.

도움말 안내

기기 사용법에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 또는 스마트폰에서 

도움말 안내를 읽어 보십시오. 도움말 안내에는 당면한 문제에 

대한 해결책을 제시하는 문제 해결 가이드도 들어 있습니다.

URL: 

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x1/h_zz/

2차원 코드: 

기기 충전

본 기기에는 충전식 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 본 기기를 처음 

사용하는 경우 배터리를 충전하십시오.

충전이 시작되면 CHARGE 표시등이 주황색으로 점등됩니다. 약 3시간 후에 

충전이 완료되고 표시등이 꺼집니다.

1 스피커 뒷면의 캡을 엽니다.

2 마이크로 USB 케이블(부속)을 통해 기기를 충전합니다.

PC에서 배터리를 충전하려면

마이크로 USB 

케이블(부속)

DC IN

점등

(주황색)

AC 콘센트에서 배터리를 충전하려면

마이크로 USB 

케이블(부속)

USB AC 

어댑터

(시판)

DC IN

점등

(주황색)

힌트

시판 USB AC 어댑터를 사용하는 경우 전원 출력이 0.5A 이상인 

어댑터를 사용하십시오. 종류가 다른 어댑터를 사용하여 충전하면 

보증이 적용되지 않습니다.

BLUETOOTH 장치와 무선으로 연결하는 방법

아래의 3가지 페어링 방법 중에서 적당한 것을 선택하십시오. 각 

BLUETOOTH 장치를 미리 "페어링"해야 합니다.

BLUETOOTH 장치와 페어링 및 연결

본 기기를 최대 8개의 BLUETOOTH 장치와 페어링할 수 있습니다. 2개 

이상의 BLUETOOTH 장치와 페어링할 때는 장치별로 다음과 같은 페어링 

절차를 진행하십시오.

1 /(전원)  PAIRING 버튼을 눌러 본 기기를 켭니다.

(BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 깜박이기 시작합니다.

깜박임

(파란색)

2 비프음이 들리고 (BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 

빠르게 깜박이기 시작할 때까지 /(전원)  PAIRING 

버튼을 길게 누릅니다.

기기가 페어링 모드로 들어갑니다.

힌트

기기를 처음 켜면 자동으로 페어링 모드로 진입합니다.

빠르게 깜박임

(파란색)

3 BLUETOOTH 장치에서 페어링 절차를 실시하여 본 기기를 

감지합니다.

감지된 장치 목록이 BLUETOOTH 장치 디스플레이에 나열되면 

"SONY:SRS-X1"을 선택합니다.

BLUETOOTH 장치 디스플레이에 암호를 입력해야 하면 "0000"을 

입력합니다.

4 BLUETOOTH 장치에서 BLUETOOTH 연결을 설정합니다.

BLUETOOTH 연결이 설정되면 기기의 (BLUETOOTH) 표시등이 

점등된 상태를 유지합니다.

페어링된 BLUETOOTH 장치와 연결

1 기기를 켭니다.

(BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 깜박이기 시작합니다.

2 BLUETOOTH 장치에서 BLUETOOTH 연결을 설정합니다.

BLUETOOTH 연결이 설정되면 기기의 (BLUETOOTH) 표시등이 

점등된 상태를 유지합니다.

원터치로 스마트폰과 연결(NFC)

본 기기를 스마트폰에 터치하면 기기가 자동으로 켜지고 페어링 절차로 들어가서 

BLUETOOTH로 연결됩니다.

호환 스마트폰

Android 2.3.3 이상이 설치된 NFC 호환 스마트폰

NFC

NFC(Near Field Communication)는 스마트폰 및 IC 태그 등의 다양한 

장치 간에 근거리 무선 통신이 가능한 기술입니다. NFC 기능 덕분에 NFC 

호환 장치끼리 터치(예를 들면, N 마크 기호 또는 장치별로 지정된 위치에 

터치)하기만 하면 BLUETOOTH 페어링 같은 데이터 통신이 손쉽게 

이뤄집니다.

1 스마트폰의 NFC 기능을 켬으로 설정합니다.

자세한 내용은 스마트폰에 부속된 사용설명서를 참조하십시오.

 • 스마트폰 OS가 Android 2.3.3 이상 및 Android 4.1 미만인 경우: 

순서 2를 진행하십시오.

 • 스마트폰 OS가 Android 4.1 이상인 경우: 순서 4를 진행하십시오.

2 "NFC 간편 연결" 앱을 다운로드하여 설치합니다.

"NFC 간편 연결"은 Google Play에서 무료로 다운로드할 수 있는 

Android 앱입니다.

"NFC 간편 연결"을 검색하거나 다음 2차원 코드를 사용하여 

액세스하십시오. 앱을 다운로드하면 요금이 청구될 수 있습니다.

2차원 코드를 다운로드하려면 2차원 코드 리더 앱을 

사용하십시오.

주의점

 • 일부 국가 및/또는 지역에서는 앱을 사용하지 못할 수 있습니다.

3 스마트폰에서 "NFC 간편 연결"을 시작합니다.

앱 화면이 표시되는지 확인합니다.

4 본 기기를 스마트폰에 터치합니다.

스마트폰의 화면 잠금을 미리 해제하십시오.

스마트폰이 반응할 때까지 기기의 N 마크 부분에 스마트폰을 터치한 

상태로 계십시오. 기기가 꺼졌을 경우 스마트폰을 터치하면 다시 

켜집니다.

스마트폰 반응

(기기 인식됨)

화면 지침을 따라 연결을 설정합니다.

BLUETOOTH 연결이 설정되면 기기의 (BLUETOOTH) 표시등이 

점등된 상태를 유지합니다.

연결을 끊으려면 기기를 스마트폰에 다시 터치하십시오.

힌트

기기가 연결되지 않으면 다음을 시도해 보십시오.

 • 스마트폰에서 앱을 시작하고 스마트폰을 기기의 N 마크 부분으로 

천천히 가져가십시오.

 • 스마트폰에 케이스를 씌운 경우 케이스를 제거하십시오.

 • 스마트폰에 앱 화면이 표시되었는지 확인하십시오.

음악 듣기 및 통화

BLUETOOTH 장치에 BLUETOOTH로 연결한 후 본 기기를 조작합니다.

음악 듣기
프로파일: A2DP, AVRCP

BLUETOOTH 장치에서 재생을 시작하고 음량을 조절합니다.

연결된 장치에서 음량을 적절하게 설정하고 기기의 VOL -/+ 버튼으로 

음량을 조절합니다.

(재생/일시 정지) 및 (이전)/(다음) 버튼을 사용하여 

트랙을 조작합니다.

(재생/일시 정지) 및 VOL + 버튼에는 돌기가 있습니다.

전화 걸기/받기
프로파일: HSP, HFP

스마트폰을 조작하여 전화를 겁니다.

통화를 중단하려면 기기의 (통화) 버튼을 누르십시오.

전화가 걸려온 경우 기기의 (통화) 버튼을 누릅니다.

음악 감상 중에도 전화가 걸려오면 같은 방법으로 조작할 수 있습니다.

마이크로폰

(통화) 버튼에는 돌기가 있습니다.

두 대의 스피커와 BLUETOOTH 장치 연결(스테레오 

페어링 기능)

스피커 두 대로 스테레오 사운드를 들을 수 있습니다. SRS-X1 기기가 두 개 

필요합니다.

1 SRS-X1 기기 두 개의 거리가 서로 1m 이내가 되게 한 다음, 

각 기기를 켭니다.

2 기기 한 대의 (이전) 버튼과 다른 기기의 (다음) 버튼을 

동시에 길게 누릅니다.

비프음이 들린 다음, (이전) 버튼을 누른 기기의 (BLUETOOTH) 

표시등이 흰색으로 점등됩니다. (다음) 버튼을 누른 기기의 

(BLUETOOTH) 표시등은 파란색으로 깜박이기 시작합니다.

두 기기 사이의 BLUETOOTH 연결이 설정되었습니다.

점등

(흰색)

깜박임

(파란색)

왼쪽 스피커 오른쪽 스피커

3 (BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 깜박이는 기기를 

조작하여 BLUETOOTH 장치와 BLUETOOTH 연결을 

합니다.

스테레오 페어링 기능을 사용하는 경우 페어링 절차가 매번 필요합니다.

자세한 내용은 본 문서의 "BLUETOOTH 장치와 페어링 및 연결"(순서 

2, 3 및 4) 또는 "원터치로 스마트폰과 연결(NFC)"을 참조하십시오.

기기의 (BLUETOOTH) 표시등이 깜박임을 멈추고 파란색으로 

점등되면 BLUETOOTH 연결이 설정된 것입니다.

힌트

 • 전화를 걸거나 받을 때 (BLUETOOTH) 표시등이 파란색으로 점등된 

기기만 조작하십시오.

 • AUDIO IN 잭에 휴대용 오디오 장치 등이 연결된 경우 기기가 자동으로 

AUDIO IN 모드로 전환되고 스테레오 페어링 기능이 중단됩니다.

 • 기기를 끄면 스테레오 페어링 기능이 자동으로 중단됩니다. 스테레오 페어링 

기능을 다시 사용하려면 순서 1을 반복하십시오.

 • BLUETOOTH® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유이며 

Sony Corporation은 라이센스 하에 해당 마크를 사용합니다.

 • N 마크는 미국 및 기타 국가에서 NFC Forum, Inc.의 상표 또는 등록 

상표입니다.

 • Android™ 및 Google Play™는 Google Inc.의 상표입니다.

 • 기타 모든 상표 및 상호는 해당 소유자의 상표이거나 상호입니다.


