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คู่มือการใช้งาน Beetle 

Optical บลูทูธ – USB DAC 

ในการออกแบบ Beetle ทีมวศิวกรมุ่งมัน่ท่ีจะคิดคน้ผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองผูบ้ริโภคอยา่งชาญฉลาดและใชง้านง่าย 

ต่อเช่ือมไดห้ลากหลายไม่วา่จะเป็นการใชส้ายหรือแบบไร้สาย และท่ีแน่นอนคือจะตอ้งยงัคงใหส้รรพเสียงท่ีดีท่ีสุด 

อุปกรณ์น้ีจึงมิไดมี้เพยีง input เช่น บลูทูธ, USB และ Optical ทีมวิศวกรยงัมุ่งพฒันาใหแ้ต่ละ input  สามารถเปล่ง

ประสิทธิภาพไดสู้งสุด ผลลพัธ์คือ Beetle มีระบบการต่อเช่ือมระดบัสุดยอดเช่นน้ี 

 Optical : ดว้ยวงจร Time Domain Jitter Eliminator® อนัเป็นสิทธิบตัรของ ESS ยอ่มสามารถลดทอนสญัญาณ 

Jitter ในระบบ Optical อยา่งไดผ้ล เพิ่มความแม่นยาํของ Time Domain และอตัราส่วน signal-to-noise ใหไ้ด้

เสียงระดบัสุดยอด 

 Asynchronous Bluetooth : ขอ้มูลท่ีส่งผา่นแบบ  Asynchronous ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่การใชบ้ลูทูธจะเกิดสญัญาณ

กวนนอ้ยท่ีสุด การใชง้านใน mode น้ี อุปกรณ์ Beetle จะบริหารจดัการขอ้มูล DataStream โดยสมบูรณ์ 

 Asynchronous USB : ดว้ยคุณสมบติัเช่นเดียวกบั DragonFly USB DAC + เฮดโฟน แอมปลิไฟเออร์, Beetle 

เลือกใชร้หสัการส่งผา่นขอ้มูล USB แบบ Streamlength® Asynchronous ซ่ึงเป็นซอฟแวร์ท่ีออกแบบซบัซอ้น

และดีท่ีสุดในปัจจุบนั 

นอกเหนือจากความพิถีพิถนัและงานวิศวกรรมท่ีประณีตเป็นพิเศษในส่วน input ของ Beetle, Audioquest ใชเ้วลา

เกือบสามปี ในการมีส่วนพฒันา microcontroller ท่ียอดเยีย่มท่ีสุด Beetle จึงเป็นผลิตภณัฑช้ิ์นแรกของ Audioquest 

ซ่ึงถูกออกแบบโดยใช ้ultra-low-noise Microchip® microcontroller platform 
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มอีะไรในกล่อง (What’s Included) 



 Beetle อุปกรณ์แปลงสญัญาณ digital-to-analog ท่ีต่อเช่ือมไดท้ั้ง Optical-Bluetooth-USB  

 Regulated Analog-Linear พาวเวอร์ซพัพลาย 

 คู่มือการใชง้าน 

รองรับระบบปฎบัิตกิาร 

 Apple OS X 

 Apple iOS 

 Microsoft Windows (7, 8.1, 10) 

 Android 
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การเซ็ตอพั Beetle 

1.แหล่งจ่ายไฟและการรับส่งขอ้มูล : ช่องเสียบ USB ของ Beetle ถูกออกแบบใหรั้บกระแสไฟจากพาวเวอร์ซพั

พลายท่ีมีมาให ้หรืออาจรับกระแสไฟและขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ หาก Beetle ไม่ถูกเสียบต่อกบั

ช่อง USB ทางคอมพิวเตอร์กจ็ะตอ้งเสียบต่อกบั พาวเวอร์ซพัพลาย ท่ีใหม้าดว้ยในกล่อง 

2.การเช่ือมต่อ Beetle เขา้กบัระบบเสียง หรืออุปกรณ์พกพา หรือต่อกบั ลาํโพงแบบแอคทีฟ จาํเป็นตอ้งใชส้ายเคเบิล

หรืออแดปเตอร์ท่ีมีสายต่อแจค๊ขนาด 3.5 mm. วิธีการคือ เสียบสายแจ๊ค 3.5 mm.เขา้กบัช่อง Analog output ของ 

Beetle จากนั้นกเ็สียบปลัก๊อีกดา้นหน่ึงเขา้กบัระบบเคร่ืองเสียงซ่ึง Audioquest มีสายเคเบิลอนาลอ็กแจ๊ค 3.5 mm 

ของ Bridges & Falls ใหเ้ลือกใชทุ้กประเภทไม่วา่จะเป็นสายสญัญาณแบบ 3.5 mm. ไปยงั 3.5mm., สายแบบ 3.5 

mm. ไปยงั RCA, สายแบบ 3.5 mm. ไปยงั DIN, และยงัมีอะแดปเตอร์แบบ3.5 mm. ไปยงั RCA เพือ่ใชร่้วมกบั

สายสญัญาณแบบ RCA-to-RCA สามารถดูขอ้มูลโดยละเอียด โดยเขา้ไปเยีย่มชมเวป www.audioquest.com/analog-

interconnects/. 

3. การปรับระดบัเสียง : Beetle ถูกติดตั้งดว้ย Digital volume control  แบบ bit-perfect (64-bit precision) สามารถ

ปรับระดบัเสียง Output ไดอ้ยา่งละเอียด ไม่วา่จะอยูใ่นโหมด USB หรือ Bluetooth จึงมัน่ใจวา่ การเล่นเสียงไม่วา่จะ

ดงัหรือเบากย็งัคงคุณภาพของเสียงจากไฟลด์ั้งเดิมไวทุ้กประการไม่มีการลดทอนคุณภาพแมแ้ต่นอ้ย 

สาํหรับ Bluetooth หรือ USB (ก่อนเร่ิมเล่นเพลง) : เพื่อใหเ้ล่นเพลงไดค้รบทุกๆ bit ของขอ้มูลและการปรับระดบั

เสียงเป็นไปไดง่้าย ใหต้ั้งค่า volume control ของแอพพลิเคชัน่ท่ีใชเ้ล่นเพลง (เช่น iTunes หรือ Tidal)ไปท่ีค่า 100% 

จากนั้นท่านกส็ามารถปรับระดบัเสียงจากปุ่ม volume control ของระบบ OS โดยเล่ือนระดบัเสียงข้ึน-ลง หรือใชปุ่้ม

http://www.audioquest.com/analog-interconnects/
http://www.audioquest.com/analog-interconnects/


บนจอแอปเปิลคอมพิวเตอร์, Window PC หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟน (ซ่ึงขอแนะนาํใหป้รับระดบัเสียงเร่ิมตน้ท่ี 50% 

) 
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สาํหรับ Optical ความท่ีระบบ interface ของ Optical (S/PDIF) ทาํใหไ้ม่สามารถส่งชุดคาํสัง่ volume control ไปกบั

สญัญาณเสียง ดงันั้นในการเล่นเพลงผา่นสาย Optical ท่านจึงไม่สามารถปรับระดบัเสียงดิจิตอลภายในอุปกรณ์ 

Beetle ขอแนะนาํใหป้รับระดบัเสียงท่ีเคร่ืองปรีแอมปลิไฟเออร์ หรือรีซีฟเวอร์และตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

แอพพลิเคชัน่ส่วนใหญ่ ไม่วา่จะเป็น iTunes, Tidal, Spotify และอ่ืนๆ มกัมีปุ่มปรับระดบัเสียงมาใหด้ว้ย การปรับ

ระดบัเสียงในแอพพลิเคชัน่เหล่าน้ีลว้นมีผลต่อระดบัเสียงจาก output ของ Beetle (ขอแนะนาํใหป้รับระดบัเสียง

เร่ิมตน้ท่ี 50% ) 

Beetle มีช่องต่อสําหรับ inputs ต่อไปนี ้

Asynchronous Bluetooth – เม่ือใชง้าน ไฟ LED ของ Beetle จะเปล่ียนเป็นสีนํ้าเงินนาน 10 วินาที 

Optical – เม่ือเปิดใชง้านไฟ LED ของ Beetle จะเปล่ียนเป็นสีแดงนาน 10 วนิาที 

Asynchronous USB audio -เม่ือเปิดใชง้านไฟ LED ของ Beetle จะเปล่ียนเป็นสี (ต่างๆ) นาน 10 วนิาที ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัสญัญาณเสียงจะมี output sampling rate เท่าใด 

สีจะเปล่ียนไปดงัน้ี : 

สีเขียว = 44.1 kHz;  สีนํา้เงิน = 48 kHz 

สีเหลืองอาํพนั = 88.2 kHz; สีม่วง = 96 kHz 

หมายเหตุ = LED  สีแดง คือ Standby เม่ือเสียบใชง้าน input แบบใดแบบหน่ึง input นั้นๆ จะควบคุมการทาํงานของ 

Beetle และหากไม่มีแสงสีใดปรากฏหลงัผา่นไป 60 วินาที นัน่หมายถึง เคร่ืองจะตดัการทาํงาน และพร้อมสาํหรับ

การรับ input ท่ีช่องใดช่องหน่ึง ตามหลกั first-come, first-served basis. 
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Bluetooth : 



 บลูทูธเป็นวิธีการต่อเช่ือมท่ีสะดวกอยา่งท่ีสุด และเช่ือถือไดห้ากอยูใ่นระยะราว 30 ฟตุ ระหวา่งอุปกรณ์ท่ีจบัคู่

กนั ยิง่ไปกวา่นั้น ปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นคอมพิวเตอร์แบรนดด์งั, แทบ็เลต็ และ สมาร์ทโฟน เกือบทั้งหมดลว้น

รองรับระบบ Bluetooth ทาํใหม้นักลายเป็นวิธีต่อเช่ือมท่ีใชง้านไดส้ะดวกท่ีสุด 

 Asynchronous Bluetooth : Protocol สาํหรับการส่งผา่นขอ้มูลแบบ asynchronous transfer (เม่ือใชส่้งผา่นขอ้มูล 

digital audio) จะเอ้ือใหส้ญัญาณนาฬิกา (Clock) ในอุปกรณ์ DAC (Digital-to-analog converter) ทาํงานแทน

สญัญาณนาฬิกาจากแหล่งโปรแกรม จึงสามารถลดสญัญาณกวนท่ีเรียกวา่ Jitter ใหน้อ้ยลงอยา่งมีนยัยะสาํคญั 

เน่ืองจากเทคโนโลย ีasynchronous transfer เป็นท่ีนิยมและถูกใชอ้ยา่งไดผ้ลในการใช ้USB DAC เทคนิคน้ีจึง

ถูกนาํมาใชใ้นการเช่ือมต่อแบบ Bluetooth transmission ดว้ย และดว้ยวิธีส่งผา่น audio data แบบ asynchronous 

ผา่นระบบ Bluetooth เราจึงสามารถลดความผดิเพี้ยนจาก Jitter อยา่งไดผ้ล Audioquest เช่ือวา่ Beetle เป็น 

Bluetooth DAC ตวัแรกท่ีเลือกใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยน้ีี 

การจับคู่และการยกเลกิจับคู่อปุกรณ์ Bluetooth กบั Beetle 

บทต่อไปน้ี จะเป็นการอธิบายการจบัคู่ Bluetooth กบัระบบปฎิบติัการต่างๆ 

คอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ 

 Apple OS X  

 ไมโครซอฟท ์Windows (7, 8.1, 10) 

อุปกรณ์มือถือ, แทบ็เลต็ 

 Apple iOs 

 Android 
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การจับคู่กบั Apple OS X  

การจบัคู่ Beetle กบัคอมพิวเตอร์ Apple ระบบปฏิบติัการ OS X 

1. เลือก System Preferences 

 i. เลือก Bluetooth จากนั้นกดเลือกให ้Bluetooth อยูใ่นสถานะ “ON” 

 ii. เม่ือปรากฏคาํวา่ “AudioQuest Beetle.” 



 iii. ปิด System Preferences จากนั้นกส็ามารถเล่นเพลงผา่น Beetle โดยใชปุ่้มปรับระดบัเสียงท่ีมีอยูใ่น

คอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมระดบัเสียงของ Beetle 

2. ใหเ้ปิดเมนู Audio Midi Setup 

 i. เลือก input 

 ii. ใหเ้ลือกและกด highlight ท่ี  “AudioQuest Beetle.” 

 iii. ท่ีดา้นล่างทางซา้ยมือของจอเป็น dropdown menu ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์รูปเฟืองเกียร์ ใหก้ดเปิด dropdown 

menu น้ี 

 iv. กดเลือก “Use this Device for Sound Output.” 

วธีิยกเลกิการจบัคู่ OS X 

ดา้นบนของจอภาพคอมพิวเตอร์ แอปเปิล คือ แถบ taskbar ทางดา้นขวาของ taskbar จะมีสญัลกัษณ์ของ Bluetooth 

1. เร่ิมดว้ยการคลิกท่ีสญัลกัษณ์ บลูทูธ 

2. เล่ือนตวัช้ีไปท่ี “AudioQuest Beetle” จากนั้นเลือก “Disconnect.” 

 

12 

การจับคู่กบั Microsoft Window7 / 8.1/ 10 

การจบัคู่ Beetle กบัคอมพิวเตอร์ในระบบปฎิบติัการ Windows 

1. กดเลือกท่ีปุ่ม Start ซ่ึงอยูบ่ริเวณมุมล่างซา้ยของจอภาพ 

 i. กดเลือก “PC Settings.” 

 ii. จากนั้นเลือก“PC and Devices.” 

 iii. กดเลือก“Bluetooth.” จากนั้นกดให ้.” Turn Bluetooth “On.” 

     a.ปรากฏคาํวา่ AudioQuest Beetle “Ready To Pair” 

 iv. กดเลือกปุ่ม “Pair” ท่ีอยูถ่ดัจาก Beetle 

2. ใหเ้ปิดหนา้จอของ Control Panel 



 i. กดเลือก Hardware and Sound หนา้จอของ  Sound จะปรากฏข้ึน 

 ii. ใหเ้ลือก tab แรกท่ีมีหวัขอ้วา่ “Playback.” 

 iii.ใหเ้ลือกและกด highlight ท่ี  “AudioQuest Beetle.” จากนั้นใหเ้ลือก “Set Default” 

วธีิยกเลกิการจับคู่กบั Windows 

ลาํหรับหนา้จอในระบบ Windows ท่านจะพบวา่บนแถบดา้นล่างขวามือ จะมี icon  รูปต่างๆ เช่น สญัลกัษณ์ Wi-Fi 

และแถบแสดงอายแุบตเตอร่ี ใหดู้ดา้นซา้ยสุดของ icon ต่างๆ ท่านจะพบสญัลกัษณ์รูปสามเหล่ียมช้ีข้ึนคลา้ยหวั

ลูกศร ใหก้ดเลือกท่ี icon น้ีจะปรากฏจอเลก็ๆ แสดงสญัลกัษณ์ Bluetooth  

1. กดเลือกท่ีสญัลกัษณ์ Bluetooth  

2. กดเลือก “AudioQuest Beetle” จากนั้นเลือก“Disconnect.” 
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การจับคู่กบัระบบปฎบัิตกิาร OS 

บนหนา้จออุปกรณ์มือถือ ใหก้ดเลือก icon “Settings” 

1. กดเลือก Bluetooth ดูใหแ้น่ใจวา่ Bluetooth ถูกเปิดใชง้านแลว้ 

2. ภายใตห้วัขอ้ “OTHER DEVICES,” จะปรากฏคาํวา่ “AudioQuest Beetle”  

 i. กดเลือก  “AudioQuest Beetle” 

วธีิยกเลกิการจับคู่กบั OS 

บนหนา้จออุปกรณ์มือถือ ใหก้ดเลือก icon “Settings” 

1. กดเลือก Bluetooth  

2. ใตห้วัขอ้ “MY DEVICES,” ใหเ้ลือกตวั “i”  สีนํ้ าเงิน (แทนคาํวา่ information) 

 i. จากนั้นเลือก “Disconnect” แลว้เลือก “Forget This Device” และในทา้ยท่ีสุดใหเ้ลือก “Forget Device” (สี

แดง) 

การจับคู่กบั Android 



บนหนา้จออุปกรณ์มือถือ ใหก้ดเลือก icon “Settings” 

1.เลือกกดท่ี tab  “CONNECTIONS” 

2.กดเลือก Bluetooth จากนั้นดูใหแ้น่ใจวา่ Bluetooth อยูใ่นสถานะ “On” 

3.ใตห้วัขอ้ “Available Devices,” ใหก้ดเลือก “AudioQuest Beetle.” 
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วธีิยกเลกิจบัคู่กบั Android  

บนหนา้จออุปกรณ์มือถือ ใหก้ดเลือก icon “Settings” 

1.เลือกกดท่ี tab  “CONNECTIONS” 

2.กดเลือก Bluetooth จากนั้นเลือก “AudioQuest Beetle.” 

 i. จะปรากฏ icon รูปเหมือนเฟืองเกียร์ข้ึนถดัจาก Beetle ใหก้ดเลือก icon น้ี 

 ii. กดเลือก “Unpair” 

หาก Bluetooth ไม่ทาํงาน จะเกดิจากสาเหตุใด 

 จะเกิดข้ึนเม่ือช่องต่อ USB หรือ Optical กาํลงัถูกใชเ้พือ่ส่งผา่นสญัญาณ input ท่ีกาํลงัทาํงานนั้นจะเป็นตวั

ควบคุม Beetle เพื่อใหก้ารส่งผา่นขอ้มูลไหลล่ืนไม่ถูกขดัจงัหวะ  หมายเหตุ: การทาํงานจะเป็นไปดงัน้ี แมว้า่

แหล่งโปรแกรมจะจบัคู่กบั  Beetle แลว้กต็าม 

 อาจจะเป็นไดว้า่ มีอุปกรณ์โปรแกรมอีกตวัหน่ึงถูกจบัคู่กบั Beetle อยูแ่ลว้ หรือไม่มีไฟฟ้าป้อนให ้Beetle หาก

ไม่ปรากฏวา่ไม่มี Beetle ในการ set up Bluetooth ของท่าน ตอ้งกลบัไปยอ้นดูวา่ มีการเสียบไฟให ้Beetle และ

ถูกเปิดใหท้าํงานแลว้ (สงัเกตวา่ มีไฟสวา่งท่ีช่องหนา้อุปกรณ์หรือไม่ ถา้ไม่มีกแ็สดงวา่ยงัไม่มีการเสียบปลัก๊ไฟ

ให ้Beetle 

 อาจเป็นไดว้า่อุปกรณ์แหล่งโปรแกรมยงัไม่ถูกเปิดใหใ้ชง้าน Bluetooth หรือไม่เช่นนั้นระยะห่างระหวา่ง

อุปกรณ์แหล่งโปรแกรม กบั Beetle กอ็าจจะห่างกนัเกินไป 
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Optical: 

 อุปกรณ์เคร่ืองเสียงในยคุปัจจุบนัมกัเป็นตวัสร้างสญัญาณ (Noise) จาํนวนมหาศาล และสญัญาณกวนเหล่าน้ีจะ

ปะปนไปใน audio Signal และสอดแทรกไปในช้ินส่วนต่างๆ ทาํใหเ้ป็นตวัการสาํคญัในการลดทอนคุณภาพ



ของเสียง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ สญัญาณกวน (Noise) จะลด dynamic contrast รายละเอียดจะหายไป ไดเ้สียงท่ีหยาบ

กร้าน ทาํใหเ้สียงดนตรีจืดชืดไม่มีชีวติชีวา และไม่กระฉบักระเฉง โชคดีท่ีสญัญาณกวน กคื็อ กระแสไฟฟ้า 

ดงันั้นเม่ือส่งผา่นดนตรีไปกบัสาย Optical สาย Optical จะแยกตวัเป็นอิสระจากกระแสไฟท่ีเป็นสญัญาณกวน 

ซ่ึงกจ็ะช่วยปกป้องเสียงดนตรีไม่ใหมี้ noise ในการส่งผา่นไปยงั Beetle จึงมัน่ใจไดว้า่เป็นขอ้มูลเสียงดนตรีท่ี

บริสุทธ์ิจริงๆ 

การเช่ือมต่อ Beetle กบัอุปกรณ์ทีร่องรับระบบ Optical 

 ท่านตอ้งมีสายสญัญาณ Optical ท่ีเหมาะสมในการเสียบต่อแหล่งโปรแกรมเขา้กบั Beetle  สาํหรับช่องเสียบต่อ

นั้น Beetle เลือกใชแ้บบ Full-size optical input โดยทัว่ไปแหล่งโปรแกรมส่วนมากกใ็ชช่้องเสียบแบบ Full-

size อยูแ่ลว้ อยา่งไรกต็าม เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา (เช่นสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็) จะมีช่องเสียบ 

optical แบบ 3.5 mm.ซ่ึงจะถูกเรียกวา่ “mini-optical” ช่องเสียบ 3.5 mm. น้ีดูเหมือนกบัช่องเสียบ Headphone 

และมกัสามารถใชง้านร่วมกนัได ้ AudioQuest มีผลิตภณัฑ ์Optical cables ประสิทธิภาพสูงเยีย่มครบถว้นทุก

ประเภท หากตอ้งการขอ้มูลโดยละเอียด โปรดเขา้เวปไซต ์ www.audioquest.com/digital-interconnects/ และ

เล่ือนดูในหวัขอ้ Optical Fiber-Optic 

 หลงัจากเลือกสายสญัญาณท่ีมีหวัเสียบถูกตอ้งแลว้ กส็ามารถเสียบต่อ Beetle เขา้กบัอุปกรณ์แหล่งโปรแกรมได้

ทนัที 
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 การกาํหนดค่า Digital Output : ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองรับโทรทศัน์ อุปกรณ์ Streaming (เช่น Apple TV, Amazon 

Fire TV) กล่อง set top boxes, เคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม เคร่ืองเล่น DVD, เคร่ืองเล่นบลูเรยดิ์สก ์ลว้นมี

ทางเลือกใหก้าํหนดค่าเป็น “Digital Out” หรือ  “Sound” โดยทัว่ไปกส็ามารถเขา้ถึงเมนูโดยการเลือก “Setup” 

หรือ “Setting” จากรีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์นั้นๆ 

 Digital Output : อุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่งโปรแกรมมกัมีทางเลือกหลากหลายสาํหรับ Output เป็นตน้วา่ Optical, 

HDMI หรือ Coax. และขณะท่ีอุปกรณ์บางชนิดจะเลือก Output โดยอตัโนมติั แต่อุปกรณ์จาํนวนไม่นอ้ยกมี็

ทางเลือกใหผู้ใ้ชเ้ป็นผูก้าํหนดเองถา้เป็นกรณีน้ีใหเ้ลือกกาํหนดเป็น “Optical” หรือคาํวา่ “Toslink” 

 สาํหรับเคร่ืองเสียงชนิด Music-only streamers เช่น Sonos หรือ Bluesound จะทาํการเลือกส่งสญัญาณ output 

มาท่ีช่อง Optical Output โดยอตัโนมติั โดยไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดค่าใดๆ 

 Format ของ Digital Output : โดยทัว่ไป มกัจะมีทางเลือก 2-3 อยา่ง สาํหรับ Digital Output Format  ซ่ึงรวมถึง 

Bit Stream,  Automatic  และ LPCM โปรดเลือกขอ้ LPCM เพราะ Beetle ถูกออกแบบใหร้องรับ Format น้ี 

 Maximum Sample Rate: Beetle รองรับ Sample Rate สูงสุดท่ี 96 kHz  

http://www.audioquest.com/digital-interconnects/


 กาํหนดค่าสาํหรับลาํโพง : เน่ืองจาก Beetle เป็นอุปกรณ์ท่ีรองรับ Stereo แบบสองแชนแนลเท่านั้น ดงันั้นให้

เปิดใชง้านเฉพาะลาํโพงซา้ยและลาํโพงขวา หากอุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่งโปรแกรมมีทางเลือกสาํหรับ “Size” เป็น

ตน้วา่ “Small” หรือ “Large” โปรดกดเลือก“Large” (หรือ Full-range) Beetle จึงไม่มีสญัญาณสาํหรับลาํโพงอ่ืน

ใด ไม่วา่จะเป็น Sub, Center, Side หรือ Rear  

 หลงัจากการเลือกกาํหนดค่าต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ จากน้ีเคร่ือง Beetle กพ็ร้อมท่ีจะส่งผา่นสญัญาณเสียงตามท่ี

ท่านปรารถนา 
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การเซ็ตอพั สําหรับ Mac OS X 

การเซ็ตอพั สําหรับ Windows ให้ข้ามไปหน้า 22 

การเซ็ตอพั สําหรับ Apple Mobile ให้ข้ามไปหน้า 29 

การเซ็ตอพั สําหรับ Android ให้ข้ามไปหน้า 30 

Beetle สามารถใชง้านกบั Mac OS X, เวอร์ชัน่ 10.6.8 และรุ่นล่าสุดกวา่นั้น เมนูของ OS X อาจแตกต่างจาก

ภาพประกอบท่ีแสดงไวบ้า้ง เพราะแต่ละเวอร์ชัน่จะมีการเปล่ียนแปลงเลก็ๆ นอ้ยๆ แต่การใชง้านยงัคงไม่

เปล่ียนแปลง 

การเซ็ตอพั สําหรับ USB และ Optical 

ให้เลือกหัวข้อ “System Preferences” ในการส่ง audio ไปยงั Beetle โดยใหค้งเสียงเตือนและ Sound effects ท่ี

ลาํโพงของคอมพิวเตอร์ : เสียบสาย USB จาก Beetle ไปยงัช่องเสียบ USB ของคอมพวิเตอร์ 

1. ใหค้ลิกเปิด “System Preferences” จาก Dock หรือ กดเปิดจาก drop down menu ของ Apple (มุมซา้ยบนสุด) 

2. คลิกเลือกท่ี icon “Sound” 
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3. บนหนา้จอ Sound ใหค้ลิกท่ี “Output” tab 

i. ถา้เป็น USB ใหเ้ลือก “AudioQuest Beetle” 

ii. ถา้เป็น Optical ใหเ้ลือก  “Internal Speakers” 

 

4.คลิกเลือกท่ี “Sound Effects” tab  (บนหนา้จอ Sound) 
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5. ในเมนู “Play sound effects through” ใหเ้ลือก 

i. ถา้เป็น USB ใหเ้ลือก“Internal Speakers.” 

ii. ถา้เป็น Optical ใหเ้ลือก  “Internal Speakers” และตอ้งปรับระดบัเสียงใหล้ดลงถึงจุดตํ่าสุด (Mute) 

6. ปิดหนา้ต่าง (Window) ในจอคอมพิวเตอร์ 

การ Setup “Audio MIDI Setup” เพื่อใหเ้สียงจาก Computer เล่นผา่น Beetle มีวิธีการดงัน้ี 

1. คลิกเปิดโฟลเดอร์ “Applications” จากนั้นเปิดโฟลเดอร์ “Utilities” 

2. ในโฟลเดอร์ Utilities ใหด้บัเบิลคลิกเพือ่เปิด “Audio MIDI Setup.” 

3. ถา้เป็น USB : ในหนา้  “Audio Devices” ใหก้ดเลือก  “AudioQuest Beetle.” 

i. ถา้เป็น Optical : ในหนา้ “Audio Devices” ใหก้ดเลือก  “Built-in Output.” 

 



4.ใหใ้ช ้dropdown menu ของ“Format” เพื่อเลือก sample rate โดยทัว่ไปกค็วรจะเป็น 44100.0 Hz. (ใหดู้ “Format มี

ความสาํคญัอยา่งไร” ในหนา้ถดัไป) 
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เพ่ือให้ม่ันใจว่า Sound effects ถูกส่งไปยงัลาํโพงของคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ถูกส่งไปท่ีเคร่ือง Beetle ใหก้ระทาํดงัน้ี 

1. ในหนา้จอ “Audio Devices” ท่ีเปิดอยูแ่ลว้ ในคลิกเพื่อเนน้ highlight ท่ี “Built-In Output.” 

2. ใหค้ลิกท่ี dropdown เมนูของ icon รูปเฟืองเกียร์ 

3. ตรวจดูวา่ประโยค “Play alerts and sound effects through this device” ไดเ้ปล่ียนเป็นสีเทา 

4. ถา้ไม่เปล่ียน ใหค้ลิกเลือกจนสญัลกัษณ์   ปรากฏข้ึนถดัจาก “Built-in Output” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นกส็ามารถเสียบหูฟัง Headphones หรือใชส้ายสญัญาณเสียบต่อ Beetle เขา้กบั powered speaker หรือ แอมปลิ

ไฟเออร์ แลว้คุณกพ็ร้อมแลว้ท่ีจะเพลิดเพลินกบัเสียงเพลง 
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เหตุใด “Format” จงึมีความสําคญัยิง่? 

แผน่ CD ถูกเล่นดว้ยความถ่ี sampling frequency 444100.0 Hz ส่วนไฟลเ์พลงท่ีบีบอดั เช่น MP3 และ AAC รวมถึง 

audio streams โดยทัว่ไปจะถูกบีบอดัดว้ยความถ่ี 3 ระดบั – 128 kbps (iTunes Plus) และ 320 kbps และโดยส่วน



ใหญ่กจ็ะถูกปรับใหเ้ป็นไฟลแ์บบ 44100.0 Hz. ในทาํนองเดียวกนั เพลงท่ีมาจากการ download และไฟลท่ี์บีบอดั

จาก CD เช่น Apple Lossless หรือ ไฟล ์ FLAC กม็กัถูกปรับใหเ้ป็น 44100.0 Hz. เช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีไฟลเ์พลง

ท่ีมีรายละเอียดสูงกวา่ กจ็าํเป็นท่ีจะตอ้งเลือก sample rateของความถ่ีใหถู้กตอ้งเพื่อประโยชน์ในการรับฟัง เพื่อให้

ไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด สาํหรับไฟลท่ี์มี sample rate สูงกวา่ระดบั 96 kHz. ของ Beetle จึงควรจะเล่นไฟลเ์พลงดว้ย 

sample rate ท่ีคาํนวณไดล้งตวักบั native resolution ยกตวัอยา่ง เช่น ไฟล ์192 kHz. ควรกาํหนดใหเ้ล่นดว้ยความถ่ี 

96 kHz. (เพราะ 2 x 96000.0 = 192000.0). 

แต่กมี็บางโปรแกรม (เช่น NPR) เลือกใช ้48000.0 Hz. ไฟลท่ี์เป็นขนาด 24 บิท/48000.0 Hz ประเภทน้ี

สามารถใหเ้สียงท่ีดีไม่แพไ้ฟลท่ี์มี sample rate สูงกวา่ ยงัมีไฟล ์“high-res” ท่ีเลือกใชร้ะดบั 88200.0 Hz 

เน่ืองจากมนัเป็นตวัคูณของอตัรา sample rate มาตรฐานของแผน่ CD  (นัน่คือ  2 x 44100.0 = 88200.0) 

ขณะท่ีไฟล ์ “high-res” ท่ีใชอ้ยูใ่นแผน่ DVD, แผน่บลูเรย ์ และในคอมพิวเตอร์ (นัน่คือ 2 x 48000.0 = 

96000.0)  

ไฟล ์LED ของ  Beetle จะแปรเปล่ียนเป็นสีต่างๆ เพื่อบ่งบอกถึงสถานะหรือ sample rate นัน่คือ 

สีแดง : สแตนดบ์าย สีเขียว : 44100.0 Hz     สีนํา้เงิน : 48000.0 Hz.  

สีเหลืองอาํพนั : 88200.0 Hz    สีม่วง : 96000.0 Hz    
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Windows 7, 8.1 และ 10 

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ระบบปฎิบติัการในคอมพิวเตอร์ของท่าน รวมถึงไดรเวอร์ของอุปกรณ์ต่างๆ 

เป็นเวอร์ชัน่ล่าสุด หากตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดขอขอ้มูลจากไมโครซอฟทแ์ละผูจ้าํหน่าย

คอมพิวเตอร์เก่ียวกบัการอพัเดทไดร์เวอร์ของอุปกรณ์ 

การเซ็ตอพัสําหรับ USB และ Optical 

ใช้เมนู “Control Panel” ในหัวข้อ “Sound”  ตั้งค่าเพือ่ส่ง audio ไปยงั Beetle โดยยงัคงเสียงเตือนและ 

sound effects ไวท่ี้ลาํโพงของคอมพิวเตอร์ 

1.เสียบสาย Optical หรือ USB ท่ีอุปกรณ์ Beetle ไปยงัช่อง USB ของคอมพิวเตอร์ 

2.คลิกไปท่ี Start menu และ กดเปิดเมนู“control menu”  

3.กดเปิดเมนูยอ่ย “Hardware and Sound” 
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4.กดเลือก “Sound”  
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5.สาํหรับ USB: อุปกรณ์ AudioQuest Beetle จะถูกเพิ่มเป็น  “Speakers” ดูใหแ้น่ใจวา่เป็น “Default 

Device.” จากนั้นเลือก“Speaker.”  

6.สาํหรับ Optical : ใหเ้ลือก “Digital Audio (S/PDIF)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.คลิก “Properties” เพื่อ setup กาํหนดค่าอ่ืนๆ 

 i. คลิก tab “Advanced” จากนั้นใช ้dropdown menu ในการเลือกค่า sample rate โดยทัว่ไปให้

เลือก 24-bit/44100.0 Hz (ใหดู้หวัขอ้ “เหตุใด Format จึงมีความสาํคญัยิง่ ท่ีหนา้ 19) 

 ii. สาํหรับ “Exclusive Mode” เช็ค  ทั้งสอง options จากนั้นคลิก “OK” 
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8.สาํหรับ Windows 8.1 และ 10 : ใหค้ลิกปุ่ม “Enhancements”  

 i. กดเลือก “Disable All Enhancements”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.สาํหรับ Windows 7 : การตั้งค่าใหเ้สียง Chimes (กร่ิง) และเสียง alerts ส่งไปยงัลาํโพงของคอมพิวเตอร์ 

แทนท่ีจะส่งไป Beetle ใหท้าํดงัน้ี 

 i. เลือก tab“Sounds” ดูท่ี “Sounds Scheme” 

 ii. เลือก “No Sounds.” เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้สียงกร่ิงและเสียงเตือนของคอมพิวเตอร์ถูกส่งไปยงั

อุปกรณ์ Beetle 

 iii.ใหใ้ส่ “Beetle” เป็นตวัเลือกใน “Sounds Scheme” (Optical) จากนั้นใหค้ลิก “OK” แลว้ปิด 

Windows 
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เหตุใด “Format” จึงมคีวามสําคญัยิง่? 

แผน่ CD ถูกเล่นดว้ยความถ่ี sample frequency   44100.0 Hz ส่วนไฟลเ์พลงท่ีบีบอดั เช่น MP3 และ AAC รวมถึง 

audio streams โดยทัว่ไปจะถูกบีบอดัดว้ยความถ่ี 3 ระดบั-128 kbps, 256kbps (iTunes Plus) และ 320kbps และโดย



ส่วนใหญ่กจ็ะถูกปรับใหเ้ป็นไฟลแ์บบ 44100.0 Hz. ในทาํนองเดียวกนั เพลงท่ีมาจากการ download และไฟลท่ี์บีบ

อดัจาก CD เช่น Apple Lossless หรือไฟล ์FLAC กม็กัถูกปรับใหเ้ป็น 44100.0 Hz เช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีไฟล์

เพลงท่ีมีรายละเอียดสูงกวา่ กจ็าํเป็นท่ีจะตอ้งเลือก sample rate ของความถ่ีใหถู้กตอ้ง เพื่อประโยชนใ์นการรับฟัง 

เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุดสาํหรับไฟลท่ี์มี sampling rate สูงกวา่ระดบั 96 kHz ของ Beetle  จึงควรจะเล่นไฟล์

เพลงดว้ย sampling rate ท่ีคาํนวนไดล้งตวักบั native resolution ยกตวัอยา่งเช่น ไฟล ์192 kHz. ควรกาํหนดใหเ้ล่น

ดว้ยความถ่ี 96 kHz. (เพราะ  2 x 96000.0= 192000.0) 

แต่กมี็บางโปรแกรม (เช่น NPR) เลือกใช ้48000.0 Hz. ไฟลท่ี์เป็นขนาด 24 บิท/48000.0 Hz. ประเภทน้ี 

สามารถใหเ้สียงท่ีดีเยีย่มไม่แพไ้ฟลท่ี์มี Sample rate สูงกวา่ ยงัมีไฟล ์ “high-res” บางประเภทท่ีเลือกใช ้

88200.0Hz. แต่ windows 7  ยงัไม่รองรับอตัรา Sample rate ระดบัน้ี การจะเล่นไฟลเ์พลง  88200.0Hz. 

สาํหรับผูใ้ช ้Windows 7  จึงตอ้งเลือกท่ีอตัรา 44100 Hz. เน่ืองจากเป็นตวัคูณ-หารของ native sample rate 

(นัน่คือ 2 x 44100.0 = 88200.0). ส่วน Windows 8 นั้นเล่นไฟลเ์พลงไดทุ้ก sample rate อยา่งครอบคลุม 

สาํหรับซอฟแวร์ music players ท่ีใชก้บั Windows เป็นตน้วา่ JRiver และ foobar2000 สามารถเล่นไฟล ์

88200.0 Hz. ตามอตัรา native sample rate หากตอ้งการรายละเอียดเก่ียวกบั music players ประเภทน้ี 

สามารถเขา้เวปไซต ์jriver.com หรือ foobar2000.org ยงัมีไฟล ์“high-res” บางประเภทเลือกใช ้96000.0 

Hz. เน่ืองจากมนัเป็นตวัคูณของ sample rate ท่ีใชอ้ยูใ่นแผน่ DVD แผน่บลูเรยแ์ละคอมพิวเตอร์ (นัน่คือ 

2x48000.0=96000.0) 

ไฟล ์LED ของ  Beetle จะแปรเปล่ียนเป็นสีต่างๆ เพื่อบ่งบอกถึงสถานะหรือsample rate นัน่คือ 

สีแดง : สแตนดบ์าย สีเขียว : 44100.0 Hz     สีนํ้ าเงิน : 48000.0 Hz.  

สีเหลืองอาํพนั : 88200.0 Hz    สีม่วง : 96000.0 Hz    
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การตั้งค่าให้เสียงกร่ิงและเสียงเตือน ส่งไปท่ีลาํโพงของคอมพิวเตอร์ แทนทีจะส่งไป Beetle ใหท้าํดงัน้ี 

1.คลิกท่ี tab “Sounds” 

2.ในหวัขอ้ “Sounds Scream” ใหเ้ลือก “No Sounds” การเลือกน้ีจะระงบัไม่ใหเ้สียงกร่ิงและเสียงเตือน

จากคอมพิวเตอร์ ถูกส่งไปท่ีอุปกรณ์ Beetle 

3.จากนั้นใหใ้ส่ “Beetle” ลงไปเป็น“Sounds Scream” (optional) 

4.คลิก “OK” เพื่อปิด Window 

จากนั้น สามารถเสียบหูฟัง earbuds, headphone หรือใชส้ายสญัญาณเพื่อเสียบต่อ Beetle ไปยงั Powered 

speakers หรือแอมปลิไฟเออร์ จากนั้นกเ็ป็นเวลาท่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัเสียงดนตรี  

โปรดเขา้ไปชมเวปไซต ์http://www.audioquest.com/computer-audio เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม เก่ียวกบั

การ setup เสียงในคอมพิวเตอร์ เคลบ็ลบั การ tweaks และเทคนิคเพื่อท่ีจะไดรั้บฟังเสียงท่ีดีท่ีสุดจาก

http://www.audioquest.com/computer-audio


แอพพลิเคชัน่ทั้งหลาย ไม่วา่จะเป็น iTunes, Roon, JRiver, foobar2000, Pure Music, Decibel และ Bit 

Perfect. 
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เม่ือใช้งานร่วมกบั Apple mobile devices (USB) 

สามารถใชง้าน Beetle ร่วมกบัอุปกรณ์พกพาของแอปเปิล (ทั้งมือถือและแทบ็เลต็) เพื่อจะฟังเพลงโดย

เสียบต่อ Beetle เขา้กบั iPhone หรือ iPad จาํเป็นตอ้งใชส้ายต่อของแอปเปิลคือ Lightning-to-USB 

Camera Adapter หรือ  Camera Connection ใหดู้รายละเอียด ดงัน้ี 

 สาํหรับอุปกรณ์ท่ีใชส้าย Lightning ดูรายละเอียดท่ี  

 http://www.apple.com/shop/product/MD821AM/A/lightning-to- usb-camera-adapter 

 สาํหรับอุปกรณ์ท่ีใชช่้องเสียบ 30-pin  (legacy) ดูรายละเอียดท่ี 

         http://www.apple.com/shop/product/MD821AM/A/lightning-to- usb-camera-adapter 

1.ใหเ้สียบสาย Camera Adaptor/Connector เขา้กบัอุปกรณ์พกพา Apple ของท่าน  

2.เม่ือท่านไดเ้สียบต่อสาย Camera Adaptor/Connector ท่ีถูกตอ้งแลว้ ท่านกส็ามารถใชส้าย AudioQuest 

USB A-to-Micro เพื่อเสียบต่อกบั Apple Camera Adaptor/Connector ไปยงั Beetle  AudioQuest ยงัมีสาย 

USB แบบอ่ืนใหเ้ลือกอีกมาก โดยสามารถดูรายละเอียดในหวัขอ้ USB Cables ท่ีเวปไซต ์

http://www.audioquest.com/digital-interconnects/. 

3.ปรับลดระดบัเสียงของอุปกรณ์พกพา Apple ใหเ้หลืออยา่งนอ้ย 50% 

4.จากนั้นเลือก แอพพลิเคชัน่ของเพลง/media ท่ีตอ้งการฟัง แลว้เลือกเพลงท่ีตอ้งการหรือส่วนท่ีตอ้งการ 

Stream 

5.ปรับระดบัเสียงเพื่อเพลิดเพลินกบัเพลงโปรดไดต้ามปรารถนา 
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การใช้งานร่วมกบัอปุกรณ์ Android (USB) 

สามารถใชง้าน Beetle ร่วมกบัอุปกรณ์ Android ท่ีใชร้ะบบปฎิบติัการ Lollipop OS (และอุปกรณ์ 

Android บางรุ่นท่ีใช ้KitKat) ตราบเท่าท่ีบริษทัผูผ้ลิตทาํตามขอ้กาํหนดและวิธีใชง้าน USB เพื่อให้

รองรับการส่งผา่น audio ดว้ยสาย USB เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่อุปกรณ์ Android ท่ีท่านใชอ้ยูส่ามารถรองรับ

ระบบเสียง isochronous USB audio ท่านสามารถ  download และ run USB Host Check ไดท่ี้ : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.tauruslabs. usbhostcheck.ในขั้นตอนการออกแบบ 

Beetle ทีมวิศวกรพบวา่อุปกรณ์ Android ท่ีใช ้Lollipop บางรุ่นไม่รองรับการส่งผา่นสญัญาณเสียง 

native ผา่น USB ดงันั้น หากท่านพบวา่อุปกรณ์ Android ท่ีใช ้Lollipop ของท่านไม่รองรับการเล่นเพลง

ผา่น USB ขอไดโ้ปรดติดต่อกบัผูแ้ทนจาํหน่ายอุปกรณ์นั้นๆ 

http://www.apple.com/shop/product/MD821AM/A/lightning-to-
http://www.apple.com/shop/product/MD821AM/A/lightning-to-


สาํหรับ media  player ท่ีเล่นไดแ้น่นอน เพราะมี USB device driver ฝังตวัอยูภ่ายใน แสดงวา่ยอ่มเช่ือมต่อกบั USB 

DACs ไดอ้ยา่งแน่นอน ขอแนะนาํใหใ้ช ้application ซ่ึงปรากฏอยูใ่นเวปไซต ์: 

http://www.extreamsd.com/index.php/2015-07-22-12-01-14/usb-audio-driver.  แอพพลิเคชัน่น้ีจะใชง้านไดก้บั audio 

format หลายหลากและจะบริหารจดัการเพลงทั้งจากเมมโมร่ีของอุปกรณ์ Android และท่ีเกบ็อยูใ่น SD card ท่ี

เหนือกวา่นั้นคือ หากโทรศพัท ์(Android นั้น) เช่ือมต่อกบั Wi-Fi เน็ตเวิร์ก แอพพลิเคชัน่น้ีจะช่วยหาและเช่ือมต่อกบั  

DLNA servers/ libraries. ไดด้ว้ย สาํหรับ USB Pro Player เวอร์ชัน่ 2.2.5 นั้นปัจจุบนัรองรับการเล่นเพลงผา่น Tidal 

Streaming 
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วธีิการเช่ือมต่ออุปกรณ์ Android เข้ากบั Beetle 

1.อุปกรณ์ Android มี  USB format ท่ีเรียกวา่ OTG (On The Go) ระบบ OTG USB Ports นั้น ตอ้งใชห้วัต่อพิเศษ 5-

pin USB micro ไปยงั 4-pin USB A (ตวัเมีย) Adaptor ดงันั้นการจะต่อเช่ือมสาย USB หรืออุปกรณ์ Android เขา้กบั 

DAC จึงจาํเป็นตอ้งติดตั้ง OTG Adaptor เขา้กบัอุปกรณ์ Android เป็นอนัดบัแรก 

2.โปรดเลือกใชส้ายสญัญาณท่ีถูกตอ้งสาํหรับอุปกรณ์ Android ของท่าน AudioQuest  มีผลิตภณัฑส์ายUSB 

ประสิทธิภาพสูงใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย โดยมีหวัเสียบหรือขั้วต่อท่ีเหมาะสมกบัอุปกรณ์ Android (ยกตวัอยา่งเช่น 

USB Micro และ USB mini) หากตอ้งการขอ้มูลโดยละเอียด โปรดดูในหวัขอ้ USB Cable  ท่ีเวปไซต ์http:// 

www.audioquest.com/digital-interconnects/.  และในบางกรณี อาจตอ้งใชห้วัเสียบพเิศษ หรือ adaptor เพื่อใชใ้นการ

ถ่ายทอดเสียงดนตรีโดยผา่น USB (กรณีน้ีใหดู้ในคู่มือการใชง้านอุปกรณ์ หรือดูจากเวปไซตข์องบริษทัผูผ้ลิต) 

3.ปรับลดระดบัเสียงของอุปกรณ์ Android ใหเ้หลืออยา่งนอ้ย 50%  

4.จากนั้นเลือกแอพพลิเคชัน่ของเพลง/media ท่ีตอ้งการฟัง แลว้เลือกเพลงท่ีตอ้งการหรือส่วนท่ีตอ้งการ 

Stream 

5.ปรับระดบัเสียงเพื่อเพลิดเพลินกบัเพลงโปรดไดต้ามปรารถนา 
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แอพพลเิคช่ัน Desktop Device Manager 

รองรับการใชง้านร่วมกบั Mac OS X และ Windows 7, 8, 8.1 และ 10 

แอพพลิเคชัน่ Desktop Device Manager ของ AudioQuest จะช่วยใหท่้านสามารถบริหารจดัการไดด้งัน้ี 

 บ่งบอก serial number และเวอร์ชัน่ของซอฟแวร์ เพื่อใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์นั้นมีซอฟแวร์ท่ีเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและ

ใชง้านไดแ้น่ๆ 

 สามารถเปล่ียนช่ือเรียกขานสาํหรับอุปกรณ์แต่ละช้ิน เพราะหากใช ้Beetle 2 ตวั หรือมากกวา่ในเคหสถานหรือท่ี

ทาํงาน ผูใ้ชส้ามารถช้ีเฉพาะวา่จะเล่นเพลงจากอุปกรณ์ตวัใดตวัหน่ึง 

 สามารถใชเ้ปิดหรือปิด inputs ของ Beetle 

 

http://www.extreamsd.com/index.php/2015-07-22-12-01-14/usb-audio-driver.%20%20%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E
http://www.audioquest.com/digital-interconnects/


การติดตั้งแอพพลิเคชัน่ Desktop Device Manager ของ AudioQuest 

1. เขา้ไปเวปไซต ์http://beetle.audioquest.com และดาวนโ์หลด Device Manager รุ่นล่าสุด สาํหรับอุปกรณ์ของท่าน 

2. ดบัเบ้ิลคลิกท่ี icon ติดตั้งจากนั้นทาํตามขอ้แนะนาํท่ีปรากฏบนจอจนเสร็จส้ินการติดตั้ง จากนั้น icon 

แอพพลิเคชัน่จะปรากฏบน Desktop บนจอ  

3 .การเปิดใชง้าน แอพพลิเคชัน่ Device Manager ใหด้บัเบิลคลิกท่ี icon ของแอพพลิเคชัน่ 

4. จากนั้นจะเป็นการเปิด Window ข้ึน พร้อมคาํแนะนาํใหท่้านเสียบต่ออุปกรณ์ Beetle เขา้กบัคอมพิวเตอร์โดยใช้

สาย USB หลงัจากการเสียบต่อจะปรากฎหนา้ Window ใหม่มี tab และ controls ต่างๆ เพื่อใหท่้านสามารถตั้งค่า

ต่างๆ ตามตอ้งการ 
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5. แอพพลิเคชัน่ Device Manager จะเช็คใหโ้ดยอตัโนมติัวา่ มีซอฟแวร์รุ่นล่าสุดให ้Update หรือไม่ อยา่งไรกต็าม 

ท่านยอ่มสามารถเช็ค update ไดแ้บบ manual โดยการคลิกท่ีปุ่ม “Check for Updates” หากมีซอฟแวร์ให ้updates จะ

มีปุ่ม“Update Now” ปรากฎข้ึน  คลิกปุ่มน้ีเพื่อเร่ิมการ update 

 อยา่ถอดปลัก๊อุปกรณ์ Beetle ระหวา่งกระบวนการ Update การถอดปลัก๊ระหวา่งกระบวนการ update จะทาํ

ใหB้eetle เขา้สู่สถานะหยดุการทาํงาน 

 เม่ือการ update เสร็จส้ิน ท่านสามารถใชปุ่้ม Name เพื่อดูและเปล่ียนช่ือ Beetle 

 ผูใ้ชบ้างท่านอาจตอ้งการปิดinputs ของ Beetle ยกตวัอยา่งเช่น หากท่านตอ้งการเสียบต่อสายสญัญาณเพื่อเล่น

เพลงผา่น Beetle เพื่อหลีกเล่ียงการต่อเช่ือมดว้ย Bluetooth ท่านยอ่มสามารถปิด Bluetooth โดยสมบูรณ์ (ในบาง

กรณี การปิด Bluetooth input จะช่วยใหก้ารเสียบต่อดว้ย Optical และ USB  มีประสิทธิภาพดีข้ึน) ในทาง

กลบักนั หากตอ้งการเล่นเพลงผา่น Bluetooth เท่านั้น ท่านกส็ามารถทาํได ้โปรดใช ้Connections Tab เพื่อเปิด 

หรือปิด การใชง้านผา่น Bluetooth, Optical, และ/หรือ USB. 

 หลงัจากท่านไดต้รวจสอบการ update และไดด้าํเนินการจนเสร็จส้ินตามความตอ้งการ (update จนเสร็จ

สมบูรณ์) ท่านสามารถถอดปลัก๊ Beetle และปิด Device Manager Application อุปกรณ์ Beetle บดัน้ีพร้อมแลว้

สาํหรับการใชง้าน 
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Specifications 

 For USB and BlueTooth: 

  64 Bit (Bit-Perfect Digital) Volume Control 

 For optical: 

Unity Gain 

 Maximum Output: 

1.35 volt 

 Bluetooth Version 4.0 A2DP 2.6 

 Sample Rates: 

• For Bluetooth 

(Blue LED when paired) Up to 48kHz at 384kbps 

• For Optical 

(Red LED when paired) 32kHz to 96kHz 

16 bit to 24 bit 

• For USB 



44.1kHz (green LED) 

48kHz (blue LED) 

88.2kHz (amber LED) 

96kHz (magenta LED) 16 bit to 24 bit 
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ขอขอบคุณเป็นพิเศษสาํหรับความชาญฉลาดของทีมวิศวกรของ Microchip ซ่ึงไดท้าํงานร่วมกบั Gardon Rankin ใน

การช่วยยกระดบัความสามารถของ AudioQuest ใหผ้ลิตอุปกรณ์เคร่ืองเสียงท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ๆ ข้ึน และใคร่

ขอขอบคุณพนกังานของ ESS ท่ียอมรับขอ้มูลต่างๆ จาก AudioQuest ตลอดช่วงเวลาพฒันา DAC เพื่อนร่วมงานอนั

ทรงคุณค่าตามท่ีไดก้ล่าวมา รวมถึงทุกๆท่านท่ีไดช่้วยงานอยา่งทุ่มเท นบัเป็นส่ิงพิเศษสุดท่ีทาํใหก้ารทาํงานเพื่อ

ผลิตภณัฑใ์หม่ มีคุณค่าและสุข สนุกสนานไปพร้อมกนั ความทุ่มเทในงานดา้นวิศวกรรมของพวกเขาเหล่านั้น มี

ความสาํคญัยิง่ยวด จนทาํใหเ้ป้าหมายของ AudioQuest ในการสร้างสรรคอุ์ปกรณ์เคร่ืองเสียงท่ีลํ้ายคุและดีระดบัสุด

ยอดกลายเป็นความจริง เราหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดร่้วมงานกบั คอร์ดอน, ไมโครซิป และ ESS ในการวจิยัและพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีจะนาํความต่ืนเตน้ใหก้บัผูท่ี้ไดส้มัผสั ถึงประสิทธิภาพและคุณค่า โดยผา่นการประเมินและ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งหลายของ AudioQuest 

และท่ีสาํคญัคือ ขอขอบคุณท่านท่ีเลือกซ้ือ Beetle เราหวงัวา่ Beetle จะทาํใหท่้านตอ้งมนตข์องเสียงดนตรีไปอีกนาน

แสนนาน 
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ผลติภณัฑ์ทีจ่ะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพให้ Beetle 

 

 

 

 

 

JitterBug 

ขณะท่ี Beetle มาพร้อมกบัพาวเวอร์ซพัพลายแบบ outboard analog linear เพื่อใหไ้ดก้ระแสไฟท่ีสะอาดบริสุทธิ

สาํหรับ Stream เสียงดนตรีท่ีสดใสไพเราะ โดยผา่น Optical และ/หรือ Bluetooth แต่ผูใ้ชส้าย USB จะตอ้งใช้

กระแสไฟท่ีมาจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ การใชง้านแบบ USB น้ีไดป้ระโยชน์คล่องตวัมากทั้ง



แอพพลิเคชัน่ และจากเวปไซตท์ัว่โลก แต่กมี็ความเส่ียงตรงท่ีสาย USB อาจลดทอนคุณภาพเสียงจากสญัญาณ noise 

และ parasitic resonances (ปรากฎการณ์ กอ้งสะทอ้นท่ีเกิดข้ึนภายในสาย)  

โชคดีท่ี AudioQuest ไดคิ้ดคน้วิธีขจดัจุดอ่อนท่ีวา่น้ี ดว้ยอุปกรณ์ JitterBug ท่ีออกแบบดว้ยวงจร dual-circuitry ทาํให้

ลดสญัญาณในกระแสและปรากฎการณ์ parasitic resonances อยา่งไดผ้ล JitterBug ยงัช่วยลด Jitter และ packet 

errors (ในบางกรณี packet errors ถูกขจดัอยา่งสมบูรณ์) ผลท่ีไดก้คื็อ เสียงดนตรีท่ีชดัใส เสียงขบัร้องท่ีเป็นธรรมชาติ 

เป็นสมัผสัทางเสียงท่ียอดเยีย่มอยา่งเหนือชั้น 

 

 

 

 

 

Bridges & Falls 

การจะไดฟั้งเพลงไพเราะส่งผา่น Beetle ไปยงัระบบเคร่ืองเสียงบางคร้ังกก็ลายเป็นความยุง่ยาก โชคดีท่ี AudioQuest 

มีวิธีการแกปั้ญหาใหง่้ายๆ เพียงเลือกขั้วต่อท่ีถูกตอ้งตรงกบัขั้วเสียบและใชส้ายสญัญาณท่ีมีคุณสมบติัตามความ

ตอ้งการ ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองยากเลย สายสญัญาณภายใตแ้บรนด ์Bridges & Falls ถูกออกแบบใหส้ามารถรองรับรูปแบบ

การต่อเช่ือมระหวา่งอุปกรณ์ท่ีหลากหลายในปัจจุบนั และใชป้ระโยชนสู์งสุดจากการใชส้ายสเตริโอแบบ Single 

jacket สายสญัญาณน้ีเป็นผลงานของ AudioQuest จึงมีผลิตภณัฑส์ายสญัญาณใหเ้ลือกอยา่งกวา้งขวางพร้อมขั้วต่อ

ชนิดต่างๆ อาทิเช่น 3.5mm to 3.5 mm หรือ RCA หรือ DIN 

 

 

 

 

 

USB 

ท่ีผา่นมา AudioQuest สร้างความสัน่สะเทือนใหว้งการดว้ยสาย analog คุณภาพสูงเยีย่ม low-distortion เม่ือมาถึงยคุ

ดิจิตอล AudioQuest ยงัคงความยอดเยีย่มของสายดิจิตอลประสิทธิภาพสูงไม่วา่จะเป็น HDMI, FireWire, Ethernet 

และ USB ซ่ึงลว้นไดรั้บเสียงช่ืนชมจากนกัวิจารณ์และสถาบนัดา้นภาพและเสียงต่างๆ จากทุกมุมโลก AudioQuest 

สร้างมาตรฐานใหม่อีกคร้ังทั้งประสิทธิภาพและความคุม้ค่า 

 

 

 



 

 

 

 

Optical  

เพราะเหตุท่ีวา่อุปกรณ์ media ต่างๆ ในยคุน้ี มกัจะไม่มีช่อง output แบบ analog ทาํให ้digital output optical กลบัมา

มีความสาํคญัอีกคร้ัง อุปกรณ์เล่นภาพและเสียงเป็นตน้วา่ เคร่ืองรับโทรทศัน์, Apple TV media players และ

เคร่ืองเล่นเกม PlayStation, Xbox ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคนั้น มี output แบบ digital audio เท่านั้น อยา่งไรกต็าม 

อุปกรณ์บางประเภทยงัมี output analog โดยลดประสิทธิภาพเพื่อแลกกบัความสะดวก คุณภาพเสียงกพ็อฟังไดแ้ต่คง

ไม่ใช่เสียงท่ีดีพอ 

กล่าวเพยีงสั้นๆ กคื็อ Optical มีความสาํคญัอยา่งโดดเด่น เพราะพิสูจน์แลว้วา่ใชง้านไดดี้เยีย่มและใชก้นัอยา่ง

แพร่หลาย ดว้ยเหตุน้ี AudioQuest จึงมีผลิตภณัฑส์ายสญัญาณ Optilink ประสิทธิภาพสูงใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย 

ถูกออกแบบอยา่งพิถีพิถนัเพือ่ใหส้มัผสัแห่งความบนัเทิงอยา่งแทจ้ริง 

 

 

 


