รุน
 : XD533
(XD533, XDS533V, XDS533S, XDS533C ,XDS533W)

XD203
(XD203, XDS203V)
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ขอควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย

ไมควรพยายามเปดฝาครอบเครื่อง เพื่อปองกันการโดนแสงเลเซอรโดยตรง ถาเปดฝาครอบเครื่องออก
แสงเลเซอรที่สามารถมองเห็นไดจะแพรกระจายออกมา ไมควรจองมองแสงเลเซอร

ขอควรระวัง : ไมควรวางอุปกรณใหโดนน้าํ (หกหรือกระเด็นใส) และไมควรวางภาชนะทีบ่ รรจุนา้ํ เชน
แจกันดอกไมไวทดี่ า นบนของอุปกรณ
ข อ ควรระวั ง : ไม ค วรเป ด ฝาครอบเครื่ อ ง (หรื อ ฝาด า นหลั ง ) เพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด
ขอควรระวังเกี่ยวกับสายไฟฟา
ไฟฟ า ช็ อ ต ไม ค วรซ อ มแซมภายในเครื่ อ งด ว ยตั ว ท า นเอง กรุ ณ าเรี ย กช า งผู ชํ า นาญ
มาทําการซอมแซมเครื่องเทานั้น
เครือ่ งหมายรูปสายฟาทีม่ หี วั ลูกศรภายในพืน้ 3 เหลีย่ มดานเทาแสดงเพือ่ เตือนผูใ ชถงึ อันตราย
จากกระแสไฟฟาแรงสูง ซึง่ อยูภ ายในตัวเครือ่ ง ถาทานเปดฝาครอบเครือ่ ง ทานอาจไดรบั
อันตรายจากไฟฟาช็อตได
เครือ่ งหมายตกใจภายในพืน้ 3 เหลีย่ มดานเทาแสดงไวเพือ่ เตือนผูใ ชใหปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา
ทีต่ ดิ ไวบนตัวเครือ่ ง เพือ่ ปองกันปญหาจากการใชงานและการดูแลรักษา (ซอมแซม) เครือ่ ง

คําเตือน : ไมควรวางอุปกรณนี้ใหถูกฝนหรือความชื้นเพื่อปองกันการเกิดเพลิงไหมหรือ
ไฟฟาช็อต

คําเตือน : ไมควรติดตัง้ อุปกรณนไี้ วในพืน้ ทีท่ จี่ าํ กัด เชน ตูห นังสือหรือตูเ ก็บของ
ขอควรระวัง : ไมควรปดกั้นชองระบายอากาศใดๆ ควรติดตั้งอุปกรณนี้ตามคําแนะนําของผูผลิต
รูและชองบนตัวเครื่องมีไวสําหรับระบายอากาศออกจากตัวเครื่อง และเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพการ
ทํางานของอุปกรณและปองกันการเกิดความรอนสะสมภายในเครื่อง
ไมควรปดกัน้ ชองระบายอากาศ โดยวางอุปกรณบนทีน่ อน, โซฟา, พรมหรือเครือ่ งเรือนอืน่ ๆ ทีม่ พี นื้ ผิวคลายกัน
ไมควรติดตัง้ อุปกรณนไี้ วในพืน้ ทีท่ จี่ าํ กัด เชน ตูห นังสือหรือตูเ ก็บของ โดยไมไดเวนพืน้ ทีว่ า งตามระยะหางทีผ่ ผู ลิต
กําหนดไว

ขอควรระวัง : อุปกรณนี้ใชระบบแสงเลเซอร
เพื่อความมั่นใจในการใชงานอุปกรณนี้อยางถูกตอง กรุณาอานคูมือการใชงานเลมนี้อยางละเอียดและเก็บ
คูม อื การใชงานเลมนีไ้ วเพือ่ ใชอา งอิงในอนาคต เมือ่ เครือ่ งเลนเสียและทานตองการรับบริการ กรุณาติดตอ
ตัวแทนจําหนายใกลบา นทาน
การควบคุม, การปรับแตงหรือการใชงานอุปกรณ ซึง่ นอกเหนือไปจากคําแนะนําทีอ่ ธิบายอยูใ นคูม อื การใชงาน
อาจทําใหเกิดอันตรายจากรังสีทแี่ พรกระจายออกมาได
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อุปกรณสวนใหญประกอบดวยวงจรการทํางานเฉพาะตัว
ดังนัน้ วงจรของเตาจายไฟตองจายไฟใหอปุ กรณนเี้ พียงอุปกรณเดียวเทานัน้ และไมมวี งจรยอยหรือเตาจายไฟ
ในจุดอืน่ ๆ อีก อางอิงขอมูลจําเพาะของคูม อื การใชงานเลมนีเ้ พือ่ ความแนใจ
ไมควรเสียบปลัก๊ ไฟของอุปกรณไฟฟาหลายๆ อุปกรณเขากับเตาจายไฟทีผ่ นังในเวลาเดียวกัน ถาเตาจายไฟ
จายกระแสไฟฟามากเกินไป, หลวมหรือชํารุดเสียหาย, สายตอหรือสายไฟฟาฉีกหลุดลุย , ชํารุดเสียหายหรือฉนวน
หุม ของสายไฟแตกออกมา ในกรณีใดกรณีหนึง่ ตอไปนีอ้ าจเปนสาเหตุทที่ าํ ใหเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อตได
ควรตรวจสอบสายไฟฟาของอุปกรณทที่ า นใชเปนประจํา และถาพบวาสายไฟฟาชํารุดหรือเสียหายในสวนใด
สวนหนึง่ ก็ตาม ถอดปลัก๊ ไฟฟาออกจากเตาจายไฟ, หยุดใชงานอุปกรณและเรียกชางผูช าํ นาญมาเปนผูเ ปลีย่ น
สายไฟ
ปองกันสายไฟฟาไดรบั ความเสียหายทัง้ จากทางวัตถุหรือเครือ่ งจักร เชน บิดเบีย้ ว, หักงอ, ใกลกบั ประตูหรือ
ทางเดิน ควรใหความระมัดระวังเปนพิเศษสําหรับสวนปลัก๊ ไฟ, เตาจายไฟและตําแหนงทีส่ ายไฟฟายืน่ ออกมา
จากอุปกรณ
ดึงทีต่ วั ปลัก๊ ไฟเพือ่ ถอดสายไฟฟาออกจากเตาจายไฟทีผ่ นัง เมือ่ ติดตัง้ อุปกรณนี้ ตรวจสอบวาปลัก๊ ไฟอยูใ น
ตําแหนงทีส่ ามารถเสียบ/ถอดไดงา ย

ชนิดของแผนดิสกทส
ี่ ามารถเลนได
ชนิด

เครื่องหมาย

แผนดีวด
ี ภ
ี าพยนตร : แผนดิสก เชน ภาพยนตรที่สามารถหา
ซือ้ หรือเชาไดทวั่ ไป
แผน DVD-R : รูปแบบ Video และทําการบันทึกใหสมบูรณแลว
เทานั้น
แผน DVD-RW : รูปแบบ Video และทําการบันทึกใหสมบูรณแลว
เทานั้น
แผน DVD+R : รูปแบบ Video เทานัน้
รองรับแผนดิสกแบบ Double Layer
แผน DVD+RW : รูปแบบ Video เทานั้น
แผนซีดีเพลง :
นอกจากนี้ เครื่องเลนนี้ยังสามารถเลนแผน DVD±R/RW, แผน CD-R หรือแผน CD-RW
ที่ประกอบดวยไตเติ้ลเพลง, ไฟล MP3, ไฟล WMA, ไฟล JPEG ได
โดยขึน้ อยูก บั สถานะของอุปกรณทที่ าํ การบันทึก หรือสถานะของแผน CD-R/RW (หรือแผน DVD±R/
RW) แผน CD-R/RW (หรือแผน DVD±R/RW) บางแผนอาจจะไมสามารถเลนบนเครือ่ งเลนนีไ้ ด
เนือ่ งจากคุณภาพในการบันทึก, สถานะของแผนดิสก, ลักษณะเฉพาะของอุปกรณทที่ าํ การบันทึกหรือ
ซอฟทแวรทใี่ ชบนั ทึก เครือ่ งเลนนีไ้ มสามารถรองรับแผนดิสกทยี่ งั ไมไดทาํ การบันทึกใหสมบูรณได

“Dolby”, “Pro Logic” และเครือ่ งหมาย DD คือเครือ่ งหมายการคาของบริษทั Dolby Laboratories.
ผลิตโดยไดรบั อนุญาตจากบริษทั Dolby Laboratories.

เกี่ยวกับสัญลักษณ
ที่แสดงบนจอภาพ
“ ” อาจแสดงบนจอโทรทัศนระหวางการทํางาน สัญลักษณนแี้ สดงวาการทํางานทีอ่ ธิบายในคูม อื การใชงาน
เลมนี้ไมสามารถใชกับแผนดิสกที่อยูภายในเครื่องเลนดีวีดีได
รหัสภูมิภาค
เครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีม้ ปี า ยแสดงรหัสภูมภิ าคพิมพอยูบ นดานหลังตัวเครือ่ ง เครือ่ งเลนนีส้ ามารถเลนไดเฉพาะ
แผนดีวดี ที มี่ ปี า ยแสดงรหัสภูมภิ าคซึง่ ตรงกับรหัสภูมภิ าคทีแ่ สดงบนดานหลังเครือ่ ง หรือมีรหัสภูมภิ าค “ALL”
เทานั้น
• แผนดีวดี สี ว นใหญจะมีเครือ่ งหมายรูปลูกโลก ซึง่ มีหมายเลขแสดงอยูใ นลูกโลก 1 ตัวหรือหลายๆ ตัวบนกลอง
บรรจุของแผนดิสก หมายเลขนีต้ อ งตรงกับรหัสภูมภิ าคของเครือ่ งเลนดีวดี ี ถาไมตรงกันเครือ่ งจะไมสามารถ
เลนแผนดิสกแผนนี้ได
• ถาทานพยายามเลนแผนดีวดี ที มี่ รี หัสภูมภิ าคแตกตางจากเครือ่ ง ขอความ “Check Regional Code” จะแสดง
บนจอโทรทัศน
ลิขสิทธิ์
หามทําสําเนา, แพรสญ
ั ญาณ, กระจายภาพ/เสียง, จายสัญญาณผานเคเบิล้ , เลนในทีส่ าธารณะหรือใหเชาวัสดุ
ทีม่ ลี ขิ สิทธิโ์ ดยไมไดรบั อนุญาต อุปกรณนมี้ รี ะบบปองกันการทําสําเนาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาโดยบริษทั Macrovision
สัญญาณที่ปองกันการทําสําเนาจะถูกบันทึกลงในแผนดิสกบางแผน เมื่อบันทึกและเลนภาพจากแผนดิสก
เหลานี้ อาจทําใหเกิดคลืน่ รบกวนบนภาพ อุปกรณนไี้ ดรวบรวมเทคโนโลยีการปกปองลิขสิทธิโ์ ดยใชรปู แบบ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและปกปองลิขสิทธิค์ ณ
ุ สมบัตติ า งๆ โดยบริษทั Macrovision Corporation และเจาของ
ลิขสิทธิ์อื่นๆ การใชเทคโนโลยีปกปองลิขสิทธิ์ตองไดรับอนุญาตจากบริษัท Macrovision Corporation และ
เทคโนโลยี นี้ มี ไ ว สํ า หรั บ รั บ ชมภายในบ า นเท า นั้ น ยกเว น จะได รั บ อนุ ญ าตจากบริ ษั ท Macrovision
Corporation หามถอดหรือแยกชิน้ สวนของอุปกรณ
ผูใ ชควรจําไววา โทรทัศนแบบ High Definiton บางเครือ่ งอาจจะไมสามารถเขากับเครือ่ งเลน
ดีวีดีเครื่องนี้ไดอยางสมบูรณ และอาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดคลื่นรบกวนบนภาพ ในกรณี
ที่มีปญหาเกี่ยวกับภาพระบบโปรเกรสซีฟสแกน 525 หรือ 625 ขอแนะนําใหผูใชเปลี่ยน
ช อ งเชื่ อ มต อ เป น ช อ งจ า ยสั ญ ญาณ ‘มาตรฐาน (Standard Definition)’ ถ า ท า น
มีคําถามเกี่ยวกับโทรทัศนที่สามารถเขากับเครื่องเลนดีวีดีรุน 525p หรือ 625p ได
กรุณาขอคําปรึกษาไดที่ศูนยบริการลูกคาของแอลจี

ผลิตภายใตลขิ สิทธิข์ องประเทศสหรัฐอเมริกา U.S. Pat. No.5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 และหุน สวนอืน่ ๆ ทัว่ โลก DTS และ DTS Digital Surround คือเครือ่ งหมาย
จดทะเบียนการคา เครือ่ งหมายและสัญลักษณ DTS คือเครือ่ งหมายการคาของบริษทั DiTS, Inc. ©
1996-2007 DTS, Inc. ไดรบั ลิขสิทธิถ์ กู ตอง (เฉพาะรุน XD533)
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ขอตอนรับทานดวยเครือ่ งเลนดีวด
ี ไี มโครไฮไฟเครือ่ งใหม
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การตอกับเครือ่ งเลน USB แบบพกพาของทาน ........................................................................................ 19
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ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชปุมปรับระดับเสียงแบบสัมผัส
• ใชปมุ ปรับระดับเสียงแบบสัมผัสดวยมือทีส่ ะอาดและแหง
- ในสถานทีท่ ชี่ นื้ ควรเช็ดความชืน้ ออกจากปุม ปรับระดับเสียงแบบสัมผัสกอนใชงาน
• ไมควรกดปุม ปรับระดับเสียงแบบสัมผัสแรงๆ
- ถาทานกดปุม จนแรงมากเกินไป อาจทําใหเซ็นเซอรของปุม ปรับระดับเสียงแบบสัมผัสชํารุด
เสียหายได
• ควรระมัดระวังวัสดุทเี่ ปนสือ่ ไฟฟา เชน วัตถุโลหะไปโดนกับปุม ปรับระดับเสียงแบบสัมผัส
เพราะอาจทําใหปมุ สัมผัสทํางานผิดปกติได
รูปแบบประหยัดพลังงาน
ทานสามารถตัง้ เครือ่ งเลนใหอยูใ นรูปแบบประหยัดพลังงานได
ในสถานะเปดการทํางาน กดปุม
(POWER) คางไวประมาณ 3 วินาที
- จะไมมขี อ ความใดๆ แสดงบนจอแสดงขอมูล ในขณะทีเ่ ครือ่ งเลนปดการทํางาน
กดปุม
(POWER), CLOCK, TIMER หรือ STOP/DEMO. เพือ่ ปดรูปแบบประหยัดพลังงาน
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การติดตัง้ เครือ่ งเลน

รุน XD203

การประกอบลําโพงเขากับเครื่องเลน
การตอสายสัญญาณเขากับลําโพง
ตอสายลําโพงแตละสายเขากับชองตอลําโพงที่มีสีเหมือนกันบนดานหลังเครื่องเลน
สําหรับวิธกี ารตอสายลําโพงเขากับเครือ่ งเลน กดแถบพลาสติกเพือ่ เปดชองตอลําโพง, สอดสายลําโพงลงไปใน
ชองแลวจึงปลอยมือออกจากแถบพลาสติก

สี

ลําโพง

ตําแหนง

แดง
ขาว

หนา
หนา

อยูด า นหนาขวามือของทาน
อยูดานหนาซายมือของทาน
ตอปลายสีแดงของสายลําโพงแตละสายเขากับชองที่มีเครื่องหมาย +
(บวก) และตอปลายสีดาํ เขากับชองทีม่ เี ครือ่ งหมาย - (ลบ)

รุน XD533
สี

ลําโพง

ตําแหนง

เทา

หลัง

อยูด า นหลังขวามือของทาน

น้ําเงิน
เขียว

หลัง
กลาง

อยูดานหลังซายมือของทาน
ดานบนจอภาพ อยูด า นหนาทานโดยตรง

สม
แดง

ซับวูฟเฟอร
หนา

อยูด า นหนาขวามือของทาน

ขาว

หนา

อยูดานหนาซายมือของทาน

ต่อปลายสีแดงของสายลำโพงแต่ละสายเข้ากับช่องทีม่ เี ครือ่ งหมาย + (บวก) และต่อปลายสีดำเข้ากับช่องทีม่ ี
เครือ่ งหมาย - (ลบ)
สําหรับวิธกี ารตอสายลําโพงเขากับลําโพงกลาง กดแถบพลาสติกเพือ่ เปดชองตอลําโพงบนดานหลังของลําโพง
กลาง, สอดสายลําโพงลงไปในชองแลวจึงปลอยมือออกจากแถบพลาสติก (เฉพาะรุน XD533)

ควรระมั ด ระวั ง ดั ง ต อ ไปนี้
• ระมัดระวังเด็กๆ สอดนิว้ มือหรือวัตถุใดๆ ลงในชองบนตูล าํ โพง
• ชองบนตูลําโพง : สวนสรางเสียงทุมบนตัวลําโพง (ตูลําโพง)

การใชงานรีโมท คอนโทรล
ชีร้ โี มทไปทีต่ วั รับสัญญาณจากรีโมท และกดปุม การทํางาน
การใสแบตเตอรี่ลงในรีโมท คอนโทรล
ถอดฝาครอบบนดานหลังของรีโมทออกและใสแบตเตอรี่ R03 (ขนาด AAA) 2 กอนลงในชองบรรจุ
แบตเตอรี่ ตามขัว้
และ ทีแ่ สดงในชองบรรจุแบตเตอรีใ่ หถกู ตอง
ไมควรใชแบตเตอรีเ่ กาและใหมรวมกัน หรือใชแบตเตอรีต่ า งชนิดกันรวมกัน (มาตรฐาน, อัลคารไลน
หรืออืน่ ๆ)
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ตัวเครื่องเลน
ถาดบรรจุแผนดิสก 5 แผน
ปุมเลือกแผนดิสก
(DISC1, DISC2, DISC3, DISC4, DISC5)
ปุม
 OPEN
• ปุม
 TUNING (-/+) - ปรับหาสถานีวทิ ยุอตั โนมัต/ิ เลนไปขางหลัง
หรือ
) - TAPE/
หรือเลนไปขางหนาอยางรวดเร็ว (ปุ ม
หรือ ) - CD
เลื่อนขามเพลง (ปุม
 PRESET (-/+) - ตัง้ สถานีวทิ ยุเก็บเขาในหนวยความจํา • ปุม

) - TAPE (เลือกได) เลนไปขางหลัง
TUNER/เลนไปขางหลัง (ปุม
 ) - TAPE เลน (ปุม
 ) หรือเลนดวยความเร็ว 1.5 เทา - CD
(ปุม
(หนา 14)
 USB Rec./REC/PAUSE - บันทึกขอมูลลงในอุปกรณ USB
• ปุม
(หนา 20)/ บันทึกเสียงลงในเทป (หนา 18)
• ปุม
 EQ (เอฟเฟค EQUALIZER)

ปุม
 POWER
ปุม
 VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX)
ปุ ม FUNCTION (DVD/CD USB AUX TV AUDIO
(เลือกได) PORTABLE TAPE FM AM)
ปุม
 STOP/DEMO
หยุดเลน, ยกเลิกรายการเพลงหรือออกจากเมนู กดปุม STOP/
DEMO. ในขณะทีเ่ ครือ่ งเลนปดการทํางานเพือ่ แสดงตัวอยางการทํางาน
บนจอแสดงขอมูล กดปุม
หรือปุม STOP/DEMO. อีกครัง้
เพื่อยกเลิกการแสดงตัวอยางการทํางาน
ปุม
 PUSH EJECT - TAPE

ปุม
 TIMER
ปุม
 CLOCK
ปุม
 SET/RDS-เฉพาะรุน
 / CD PAUSE
ปุม SET ยืนยันเวลาทีท่ า นเลือก เมือ่ ตัง้ นาฬกา
ปุม RDS แสดงขอมูลเกีย่ วกับสถานีวทิ ยุ (ดู ‘การรับฟงวิทยุ’)
ปุม
 CD PAUSE

ปุมปรับระดับเสียง
เลือ่ นนิว้ มือของทานไปรอบๆ ปุม สัมผัส

ปุม
 CD SYNC./ REVERSE MODE
ปุม CD SYNC. บันทึกเพลงจากแผนซีดีลงในมวนเทปโดยอัตโนมัติ
ปุม REVERSE MODE เลือกวิธกี ารเลนยอนกลับของเทป
ชองตอหูฟง
ตอปลัก๊ หูฟง (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มิลลิเมตร) เขากับชองตอนีเ้ พือ่
รับฟงเสียงผานหูฟง (ไมจดั มาให)
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ชองตอ PORTABLE IN สําหรับตอกับอุปกรณแบบพกพาและ
เลนเสียงผานลําโพงของเครื่องเลนนี้

ปุม XDSS-PLUS (MP3 Optimizer)
เพิ่มเอฟเฟคเสียงแหลม, เสียงทุมและเสียงรอบทิศทาง XDSS ON จะ
แสดงบนจอแสดงขอมูล กดปุม นีอ้ กี ครัง้ เพือ่ เลือก NORMAL
(หนา 13)
ปุม
 DISPLAY MODE
เปดจอแสดงผลการทํางานบนจอภาพ
ชองตอ MIC1/MIC2 (สามารถเลือกได)
ปุม
 MIC VOL. (สามารถเลือกได)
ปุม
 WOOFER VOL. (เฉพาะรุน XD533)
ช่องต่อ USB
ตอกับรีโมท USB ทีส่ ามารถใชกบั เครือ่ งเลนนีไ้ ด

การเชือ่ มตอเครือ่ งเลน - I
การเชือ่ มตอกับชอง MONITOR OUT/ Component (OUTPUT)/ INPUT (L-AUX-R)

การตอสายสัญญาณกับชอง MONITOR
ใชสายสัญญาณภาพตอจากชอง MONITOR OUT
บนเครื่องเลนดีวีดีเขากับชองรับสัญญาณภาพบน
โทรทัศนของทาน

การตอสายสัญญาณกับชอง OUTPUT
(COMPONENT VIDEO)
ตอสายสัญญาณภาพ Component (Y PB PR) จาก
ชอง COMPONENT VIDEO บนเครือ่ งเลนดีวดี เี ขากับ
ชอง COMPONENT INPUT บนโทรทัศนของทาน

การตอสายสัญญาณกับชอง INPUT
(L-AUX-R)
ตอเครือ่ งบันทึกหรืออุปกรณภายนอกอืน่ ๆ เขากับชอง
INPUT บนเครือ่ งเลนดีวดี ี
กดปุม INPUT บนรีโมทซ้าํ ๆ จนกระทัง่ เครือ่ งหมาย
“AUX” แสดงบนจอแสดงขอมูล
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การเชือ่ มตอเครือ่ งเลน - II (สามารถเลือกได)

การตอสายสัญญาณกับชอง SCART สามารถเลือกได
ตอสายสัญญาณแบบ SCART จากชอง TO TV
SCART บนเครือ่ งเลนดีวดี เี ขากับชองทีเ่ หมือน
กันบนโทรทัศนของทาน
ทานสามารถตอสายสัญญาณภาพและเสียง
รวมกับการตอสายสัญญาณแบบ SCART ได
เสียบปลัก๊ ไฟเขากับเตาจายไฟ

การตอสายอากาศ
ประกอบเสาอากาศ AM แบบห ว งเข า
กับฐาน
ตอสายอากาศ AM เขากับเครือ่ งเลนดีวดี ี
ตอสายอากาศ FM
เครือ่ งจะสามารถรับสัญญาณไดชดั เจนมากขึน้ ถายืด
สายอากาศออกเปนเสนตรงในแนวนอน
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รีโมท คอนโทรล
• • • • • • • •

• • • • • • • •

ปุม
 POWER : เปดหรือปดเครือ่ งเลนดีวดี ี
ปุม
 D.SEL : เปลีย่ นถาดบรรจุแผนดิสก
ปุม
 FUNCTION : เลือกการทํางาน (DVD/CD TAPE FM AM)
ปุม INPUT : เปลี่ยนแหลงสัญญาณที่รับเขาเครื่อง (AUX TV AUDIO
(เลือกได) PORTABLE USB)
ปุม
 SLEEP : ทานสามารถตัง้ ปดเครือ่ งเลนดีวดี ตี ามชวงเวลาทีก่ าํ หนดไวไดโดย
อัตโนมัติ
- DIMMER : ปดไฟ LED บนดานหนาเครือ่ งเลนดีวดี ใี หเหลือเพียงครึง่ เดียว
ปุม
 MUTE : กดปุม MUTE เพือ่ ปดเสียงเครือ่ งเลนดีวดี ขี องทานชัว่ คราว เชน
เมือ่ ทานรับโทรศัพท
ปุม
 EQ (เอฟเฟค EQUALIZER) : ทานสามารถเลือกบีบสัญญาณเสียงได
7-8 รูปแบบ (หนา 13)
ปุม
 VSM : กดปุม VSM เพือ่ ตัง้ ระบบเสียง VIRTUAL (หนา 13)
ปุม
 ตัวเลข 0-9 : เลือกหมายเลขของตัวเลือกในเมนู

• • • • • • • •

• • • • • • • •

ปุม
 ECHO VOL. ( / ) : ปรับระดับเสียงกังวาน (เลือกได)
ปุม
 MIC VOL. ( / ) : ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน (เลือกได)
ปุม
 SETUP : เปดหรือปดเมนูปรับตัง้
ปุม
 MENU : เปดเมนูในแผนดีวีดี
ปุม
 DISPLAY : เปดจอแสดงสถานะการทํางานบนจอภาพ
ปุม
 TITLE : ถาไตเติล้ ปจจุบนั มีเมนู เมนูไตเติล้ จะแสดงบนจอภาพ มิฉะนัน้ เมนู
ของแผนดิสกจะแสดงแทน
ปุม
 / / / (ซาย/ขวา/ขึน
้ /ลง) : ใชเพื่อเลื่อนผานบนจอแสดงผล
การทํางานบนจอภาพ
ปุม
 SELECT/ENTER : ยืนยันสิ่งที่เลือกในเมนู
ปุม
 PRESET (-/+) ( / ) : เลือกสถานีวิทยุที่เก็บอยูในหนวยความจํา
ปุม
 TUN. (-/+) ( / ) : ปรับหาสถานีวทิ ยุทตี่ อ งการ

• • • • • • • •

• • • • • • • •

ปุม
 PLAY ( ) : เริ่มเลน
- เลนเทปไปขางหลัง กดปุม ( ) อีกครัง้
- การเลนดวยความเร็ว 1.5 เทา
ดวยความเร็ว 1.5 เทา จะทําใหทานสามารถรับชมภาพและรับฟงเสียงดวย
ความเร็วทีม่ ากกวาความเร็วในการเลนปกติได (หนา 14)
- MONO/STEREO ในขณะทีร่ บั ฟงสถานีวทิ ยุคลืน่ FM เลือก MONO (โมโน)
หรือ STEREO (สเตอริโอ) โดยกดปุม PLAY ( )
ปุม
 STOP ( ) : หยุดเลนหรือหยุดบันทึก
ปุม
 PAUSE/STEP ( ) : หยุดเลนชั่วคราว
ปุม
 REC ( / ) : ทําการบันทึกลงในอุปกรณ USB/ ทําการบันทึกเทป
ทานสามารถบันทึกไฟลเพลงที่ตองการหรือไฟลเพลงทั้งหมดในแผนซีดีเพลง
หรืออุปกรณ USB (หนา 20), บันทึกเพลงจากแผนซีดีหรือบันทึกเสียงจาก
เครือ่ งรับวิทยุลงในมวนเทปได (หนา 18)
ปุม
 SCAN (-/+) ( / ) : คนหาไปขางหลังหรือไปขางหนา
ปุม
 SKIP (-/+) ( / ) : เลื่อนไปยังชารปเตอร/เรื่อง/เพลงตอไป
หรือทีผ่ า นมา
ปุม
 PROG.MEMO : เปดหรือปดเมนู Program
ปุม
 VOLUME (+/-) : ปรับระดับเสียงของลําโพง

• • • • • • • •

• • • • • • • •

ปุม
 CLEAR : ลบหมายเลขเพลงออกจากตาราง Program
ปุม
 S-TITLE : ระหว่างเล่น กดปุม่ นีซ้ ำ้ ๆ เพือ่ เลือกภาษาของคำบรรยายใต้ภาพ
ทีต่ อ งการ
ปุม
 REPEAT : เลนซ้าํ ชารปเตอร/เรือ่ ง/เพลง/ทัง้ หมด
ปุม
 VOCAL FADER (เลือกได) : ทานสามารถเพลิดเพลินกับการทํางานนีไ้ ด
เหมือนกับคาราโอเกะ โดยการลดเสียงรองของนักรองนําในแหลงสัญญาญเสียง
ตางๆ MP3/WMA/CD/DTS (รุน XD533)/DD (Dolby Digital) หรืออืน่ ๆ
ยกเวนสําหรับแผนดิสกคาราโอเกะ (หนา 13)
ปุม
 RDS (เลือกได) : รูปแบบการแสดงขอมูลของเครือ่ งรับวิทยุ
ปุม
 PTY (เลือกได) : รับชมขอมูลตางๆ ของระบบ RDS
ปุม
 RETURN ( ) : กดปุม เพือ่ ยอนกลับเขาสูเ มนู
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การตัง้ ภาษาทีใ่ ชแสดงบนจอภาพ
(สามารถเลือกได)

การปรับตัง้ เครือ่ งเลน
บนรีโมท

ดวยคาทีต่ งั้ มาจากโรงงาน เมนูภาษานีจ้ ะแสดงในรูปแบบการทํางาน DVD หรือ USB ถาทานเปด
การทํางานของเครื่องเลนดีวีดีเปนครั้งแรก

บนเครื่องเลน
1. เปดเครื่องเลนดีวีดี :
ตารางตัวเลือกภาษาแสดงบนจอภาพ :
2. เลือกภาษา :
3. กดปุม
 :
4. ยืนยันโดยกดปุม
 :

/I

POWER

SELECT/ENTER
SELECT/ENTER

บนรีโมท
SETUP

2. เลือกเมนู LOCK ในระดับแรก :
3. เลื่อนไปยังระดับที่สอง :
แสดงรหัสประเทศทีส่ ามารถเลือกไดในระดับทีส่ อง

6. ใสรหัสผานรหัสใหมอีกครั้งเพื่อยืนยัน :
7. เลือกรหัสสําหรับภูมิประเทศ (หนา 21) :
หลังจากเลือกรหัสประเทศแลว ทานจะสามารถเลือกระดับ
ในการล็อคควบคุมและรหัสผานได (หนา 18)
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3. เลื่อนไปยังระดับที่สอง :
4. เลือกตัวเลือกที่ตองการในระดับที่สอง :
5. เลื่อนไปยังระดับที่สาม :
6. เปลี่ยนคาตามความตองการ :

, SELECT/
ENTER

การปรับตัง้ เครือ่ งเลน - ทีท
่ า นสามารถทําไดเพิม
่ เติม

ทานสามารถตัง้ รหัสประเทศไดโดยทําตามขัน้ ตอนทีแ่ สดงในดานลางนี้

4. เลื่อนไปยังระดับที่สาม :
5. ใสรหัสผานรหัสใหม :

SETUP

บนรีโมท

การตัง้ รหัสประเทศ (สามารถเลือกได)

1. แสดงเมนูปรับตั้ง:

1. แสดงเมนูปรับตั้ง:
2. เลือกตัวเลือกที่ตองการในระดับแรก :

ปุม
 ตัวเลข 0-9 และ
ปุม
 SELECT/ENTER
ปุม
 ตัวเลข 0-9 และ
ปุม
 SELECT/ENTER

การปรับตั้งภาษา
OSD - เลือกภาษาของเมนูปรับตัง้ และจอแสดงสถานะการทํางานบนจอภาพ
Disc Audio/Subtitle/Disc Menu - เลือกภาษาของเสียงพากย/คําบรรยายใตภาพ/เมนูแผนดิสก
[Original] : เลือกใชภาษาตนฉบับของแผนดิสกแตละแผน
[Others] : ถาทานตองการเลือกภาษาอืน่ ๆ กดปุม ตัวเลขและกดปุม SELECT/ENTER เพือ่ ใสรหัสตัวเลข
4 ตัว โดยขึน้ อยูก บั ตารางรหัสภาษาทีแ่ สดงในสวนขอมูลอางอิง ถาทานใสรหัสภาษาผิดกอนกดปุม
SELECT/ENTER กดปุม CLEAR เพือ่ ลบตัวเลขแลวจึงใสรหัสทีถ่ กู ตอง
[OFF] (สําหรับ Disc Subtitle) : ปดคําบรรยายใตภาพ
การปรับตั้งการแสดงผล
TV Aspect - เลือกอัตราสวนของจอโทรทัศนทตี่ อ กับเครือ่ งเลนดีวดี ี
[4:3] เลือกคานีเ้ มือ่ ตอเครือ่ งเลนดีวดี กี บั โทรทัศนจอมาตรฐานขนาด 4:3
[16:9] เลือกคานีเ้ มือ่ ตอเครือ่ งเลนดีวดี กี บั โทรทัศนจอกวางขนาด 16:9
Display Mode - ถาทานเลือก 4:3 ทานจะสามารถกําหนดวิธแี สดงรายการโทรทัศนและภาพยนตรแบบ
จอกวางบนจอโทรทัศนของทานได
[Letterbox] : แสดงภาพแบบจอกวาง โดยมีแถบสีดาํ ทีด่ า นบนและดานลางของจอภาพ
[Panscan] : แสดงภาพเต็มจอโทรทัศนขนาด 4:3 และตัดสวนทีไ่ มพอดีกบั จอภาพออกอัตโนมัติ

TV Output Select - เลือกคาโดยขึน้ อยูก บั สัญญาณภาพทีเ่ ชือ่ มตอเขากับโทรทัศน
[YPbPr] : เมือ่ ตอโทรทัศนของทานเขากับชอง COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN บนเครือ่ งเลนดีวดี ี
[RGB] : เมือ่ ตอโทรทัศนของทานเขากับชอง SCART
- เมือ่ ตอสายสัญญาณเขากับชอง RGB จะไมมสี ญ
ั ญาณภาพจายออกมาจากชอง COMPONENT OUT
Progressive Scan ระบบ Progressive Scan จะใหภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและลดการกระพริบของภาพถาทานใชชอ งตอ Component
Video เพือ่ ตอเครือ่ งเลนดีวดี เี ขากับโทรทัศนหรือมอนิเตอรทสี่ ามารถเลนสัญญาณระบบ progressive scan ได
ควรตัง้ รายการ [Progressive Scan] ไวที่ [On] กดปุม SELECT/ENTER เพือ่ ยืนยัน
- ถาทานไมกดปุม SELECT/ENTER ภายใน 10 วินาที เครือ่ งจะตัง้ คาไวที่ [OFF]
การปรับตั้งเสียง
5.1 Speaker Setup กดปุม SELECT/ENTER เมนู 5.1 Speaker Setup จะแสดงบนจอภาพ ใชปมุ / เพือ่ เลือกลําโพงทีต่ อ งการ
ใชปมุ / / / เพือ่ ปรับตัง้ คาตางๆ กดปุม SELECT/ENTER เพือ่ ยืนยันคาทีท่ า นเลือก และยอนกลับเขาสู
เมนูทผี่ า นมา
[Speaker] : เลือกลําโพงทีท่ า นตองการปรับตัง้
[Size] : เนือ่ งจากขนาดของลําโพงถูกกําหนดไวตายตัว ทานจึงไมสามารถเปลีย่ นคาของรายการนีไ้ ด
[Volume] : กดปุม / เพือ่ ปรับระดับเสียงทีจ่ า ยออกของลําโพงทีเ่ ลือก (-5dB ~ 5dB)
[Distance] : ถาทานตอลําโพงเขากับเครือ่ งเลนดีวดี /ี ซีดี รีซฟี เวอร การตัง้ คารายการนีจ้ ะทําใหลาํ โพงรูว า เสียง
ใชระยะทางมากแคไหน เพือ่ เดินทางไปยังตําแหนงทีท่ า นนัง่ รับฟง การปรับตัง้ นีจ้ ะทําใหเสียงจากลําโพงแตละ
ตัวเดินทางมาถึงผูฟงในเวลาเดียวกัน
กดปุม / เพือ่ ปรับระยะหางของลําโพงทีเ่ ลือก (ทานไมสามารถปรับระยะหางของลําโพงหนา/วูฟเฟอรได)
[Test] : กดปุม / เพือ่ ทดสอบสัญญาณเสียงของลําโพงแตละตัว ปรับระดับเสียงใหเหมาะสมกับสัญญาณ
ทดสอบทีเ่ ก็บอยูใ นหนวยความจําของเครือ่ ง
DRC (Dynamic Range Control) : ทําใหเสียงชัดเจนเมือ่ เบาระดับเสียงลง (เฉพาะระบบเสียง DOlby
Digital) ตัง้ ไวที่ [On] เพือ่ เปดใชการทํางานนี้
Vocal : เลือก [On] เพือ่ ผสมชองเสียงคาราโอเกะในแผนดิสกเปนเสียงระบบสเตอริโอปกติ การทํางานนีม้ ผี ล
เฉพาะกับแผนดีวีดีคาราโอเกะระบบหลายชองเสียงเทานั้น

การปรับตั้งการล็อคควบคุม
สําหรับเปดใชการล็อคควบคุม ทานตองใสรหัสผานเปนตัวเลข 4 หลักกอน ถาทานยังไมไดใสรหัสผาน เครือ่ ง
จะขอใหทา นใสรหัสผาน ใสรหัสผานของทานเปนตัวเลข 4 หลัก ใสรหัสผานของทานซ้าํ อีกครัง้ เพือ่ ยืนยัน
ถาทานใสรหัสผานไมถกู ตอง กดปุม CLEAR เพือ่ ลบตัวเลขทีใ่ สผดิ
ถาทานลืมรหัสผานของทาน ทานสามารถเปลีย่ นรหัสผานได กดปุม SETUP และใสรหัส ‘210499’ รหัสผาน
เดิมจะถูกยกเลิก
Rating - เลือกระดับในการล็อคควบคุม ตัวเลขที่นอยลงหมายถึงการจํากัดการเลนมากขึ้น เลือก
[UNLOCK] เพือ่ ปดการล็อคควบคุม
Password - ตัง้ หรือเปลีย่ นรหัสผานสําหรับการล็อคควบคุม
[New] : ใสรหัสผานใหมเปนตัวเลข 4 หลักโดยใชปมุ ตัวเลขและกดปุม SELECT/ENTER ใสรหัสผานใหม
อีกครั้งเพื่อยืนยัน
[Change] : หลังจากใสรหัสผานเดิม ใสรหัสผานใหม 2 ครัง้
Area code - เลือกรหัสพืน้ ทีส่ าํ หรับใชเปนระดับในการจํากัดการเลน สิง่ นีจ้ ะกําหนดมาตรฐานของพืน้ ทีซ่ งึ่ ใช
สําหรับควบคุมการเลนแผนดีวดี ี ดู ‘รหัสประเทศ’ ในหนา 21
การปรับตั้งอื่นๆ
PBC (Playback Control) - ระบบควบคุมการเลนประกอบดวยการควบคุมแบบพิเศษ ซึ่งสามารถใชไดกับ
แผนดิสกบางแผนเทานั้น เลือก [On] เพื่อใชการทํางานนี้

DivX(R) Registration - ทางบริษทั แอลจีไดจดั รหัสลงทะเบียนบริการ DivX® VOD (Video On Demand)
ของทานมาให ซึง่ ทําใหทา นสามารถเชาและซือ้ ภาพยนตรโดยใชบริการ DivX® VOD ได
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญเยี่ยมชมไดที่เว็บไซต www.divx.com/vod
กดปุม SELECT/ENTER ในขณะทีแ่ ถบสวางอยูบ น [Select] และทานจะสามารถรับชมรหัสสําหรับลงทะเบียนของ
เครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้ได
Semi Karaoke (เลือกได) - เมือ่ เลนชารปเตอร/ไตเติล้ /เรือ่ ง/เพลงจบลง การทํางานนีจ้ ะแสดงคะแนน
บนจอภาพพรอมเสียงแตร
• Semi Karaoke on : เปดการทํางาน “Semi Karaoke”
เมื่อทานรองเพลงจบลง คะแนนจะแสดงบนจอภาพ
• Semi Karaoke off : ปดการทํางาน “Semi Karaoke”
เสียงแตรจะไมดังขึ้นและคะแนนจะไมแสดงบนจอภาพ
แผนดิสกทสี่ ามารถใชกบั การทํางานนีไ้ ด
- การทํางานนีส้ ามารถใชไดในรูปแบบ DVD/CD
- การทํางานนี้สามารถใชไดเฉพาะเมื่อตอไมโครโฟนเขากับเครื่องเลนเทานั้น
- ระหวางรับชมภาพยนตร “ปด (Off)” ระบบ Semi Karaoke หรือเพลิดเพลินกับการทํางานนีโ้ ดยไมตอ งตอ
ไมโครโฟน เสียงแตรหรือคะแนนจะแสดงระหวางเปลี่ยนชารปเตอร
Bit Rate - เลือกระดับบิตในการบันทึกระหวาง 96kbps หรือ 128kbps (Rec. Bit rate)
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การแสดงขอมูลของแผนดิสก

การตัง้ นาฬกา
บนเครื่องเลน

บนรีโมท
1. กดปุม
 :
2. เลือกหัวขอทีต
่ อ งการ :

DISPLAY

3. ปรับตัง้ คาในเมนู Display :
4. ออกจากเมนู :

DISPLAY

การแสดงขอมูลของแผนดิสก - ทีท
่ า นสามารถทําไดเพิม
่ เติม
ทานสามารถเลือกหัวขอไดโดยกดปุม

และเปลีย่ นหรือเลือกคาไดโดยกดปุม

หมายเลขไตเติ้ล (หรือเรื่อง/เพลง)
ปัจจุบนั /จํานวนไตเติล้ (หรือเรือ่ ง/เพลง) ทัง้ หมด
หมายเลขชารปเตอรปจ จุบนั / จํานวนชารปเตอรทงั้ หมด
เวลาที่เลนผานไป
ภาษาของเสียงพากยหรือชองเสียงที่เลือก
คําบรรยายใตภาพทีเ่ ลือก
มุมกลองทีเ่ ลือก/ จํานวนมุมกลองทัง้ หมด
รูปแบบเสียงที่เลือก

สัญลักษณทใี่ ชในคูม
 อื การใชงานเลมนี้
แผนดิสกและไฟลทั้งหมดที่แสดงในดานลางนี้
แผนดีวีดีและแผน DVD±R/RW ทีท่ าํ การบันทึก
ใหสมบูรณแลว
แผนซีดีเพลง
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ไฟล MP3
ไฟล WMA
ไฟล DivX

1. เปดเครื่องเลนดีวีดี :
2. กดปุม
 คางไวอยางนอย 2 วินาที :

/I
CLOCK

3. เลือกระหวาง :
AM 12:00 (เพื่อแสดง am และ pm) หรือ
0:00 (เพื่อแสดงเวลา 24 ชั่วโมง)
4. ยืนยันรูปแบบเวลาทีเ่ ลือก :

หรือ

5. เลือกชัว่ โมง :
6. กดปุม
 :

หรือ
SET

7. เลือกนาที :
8. กดปุม
 :

หรือ
SET

บนรีโมท
POWER

SET

การใชเครือ่ งเลนดีวด
ี ขี องทานเปนนาฬกาปลุก
กดปุม TIMER คางไวประมาณ 2 วินาที แตละการทํางาน DVD/CD, USB, TAPE, TUNER จะกระพริบบนจอแสดง
ขอมูลครัง้ ละ 2 วินาที กดปุม SET เมือ่ การทํางานทีท่ า นตองการกําลังกระพริบบนจอแสดงขอมูล
ถาทานเลือก TUNER “PLAY” และ “REC” จะกระพริบสลับกันบนจอแสดงขอมูล เลือกคาทีต่ อ งการโดย
กดปุม SET แลวจึงเลือกสถานีวทิ ยุทเี่ ก็บอยูใ นหนวยความจําโดยใชปมุ
หรือ
และกดปุม SET
ถาทานเลือก DVD/CD, USB หรือ TAPE ทําตามขัน้ ตอนทีแ่ สดงในดานลางนี้
หรือ
เพื่อ
เมือ่ ขอความ “ON TIME” แสดงบนจอแสดงขอมูล ทานตองตัง้ เวลาปดเสียงปลุก ใชปมุ
เปลี่ยนชั่วโมงและนาทีและกดปุม SET เพื่อเก็บเวลาเขาในหนวยความจํา เมื่อขอความ “OFF TIME”
แสดงบนจอแสดงขอมูล ทานตองตัง้ เวลาหยุดการทํางาน ใชปมุ
หรือ
เพื่อเปลี่ยนชั่วโมงและนาที
และกดปุม SET เพือ่ เก็บเวลาเขาในหนวยความจํา
ขัน้ ตอนตอไปตัง้ ระดับเสียง (VOL) ใชปมุ
หรือ เพือ่ เปลีย่ นระดับเสียงและกดปุม่ SET เพือ่ เก็บระดับ
เสียงเขาในหนวยความจํา ปดเครือ่ งเลนดีวดี ี เครือ่ งหมายนาฬกาจะแสดงบนจอแสดงขอมูลเพือ่ ใหรวู า ทาน
ไดตงั้ นาฬกาปลุกไว
ในขณะทีเ่ ครือ่ งเลนปดการทํางาน ทานสามารถตรวจสอบเวลาทีต่ งั้ ไวไดโดยกดปุม TIMER ทานสามารถเปด
หรือปดนาฬกาปลุกโดยกดปุม TIMER ไดเชนกัน ถาทานตองการเปลีย่ นเวลาของนาฬกาปลุก เปดเครือ่ งเลน
ดีวดี แี ละตัง้ นาฬกาปลุกใหมโดยทําตามขัน้ ตอนทีแ่ สดงในดานบน
หมายเหตุ : ถาไมมแี ผนดิสกอยูใ นถาดบรรจุแผนดิสก DISC1 นาฬกาปลุกทีต่ งั้ ไวจะไมทาํ งาน

การตั้งปดเครื่องเลนดีวีดี
ทานสามารถตัง้ ปดเครือ่ งเลนดีวดี อี ตั โนมัตติ ามชวงเวลาทีก่ าํ หนดไวได
ในแตละครัง้ ทีท่ า นกดปุม SLEEP ชวงเวลาจะเปลีย่ นไปดังนี้
(DIMMER ON) SLEEP 180 150 120 90 80 70 60 50 40 30 20 10
(DIMMER OFF)
การลดความสวางของจอแสดงขอมูล
กดปุม SLEEP หนึง่ ครัง้ ไฟ LED (Light-emitting diode) บนดานหนาเครือ่ งเลนดีวดี จี ะดับลงและจอแสดง
ขอมูลจะสวางเพียงครึง่ เดียว ถาตองการเปดไฟ LED และความสวางบนจอแสดงขอมูลใหเหมือนเดิม กดปุม
SLEEP ซ้าํ ๆ

การตัง้ รูปแบบเสียง
ระบบ XDSS-PLUS (Extreme Dynamic Sound System)
กดปุม XDSS-PLUS เพือ่ เพิม่ เสียงแหลม, เสียงทุม และเอฟเฟคเสียงรอบทิศทาง เครือ่ งหมาย “XDSS ON”
หรือ “NORMAL” จะสวางขึน้ บนจอแสดงขอมูล
การทํางานนีเ้ หมาะสําหรับใชกบั ไฟลเพลง MP3
: XDSS ON NORMAL
: XDSS ON MP3 OPT ON NORMAL XDSS ON
ระบบ VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX)
กดปุม VSM ซ้าํ ๆ เพือ่ ตัง้ ระบบเสียงสมจริงหรือเปลีย่ นรูปแบบเสียง
• แหลงสัญญาณ 2.1 ชองเสียง : 3D STEREO
เทคโนโลยีสรางเสียง 3 มิตทิ สี่ มจริงจากแหลงเสียงระบบสเตอริโอ เหมาะสําหรับใชกบั ลําโพงเสียงระบบสเตอริโอ
ซึ่งทําใหผูฟงเพลิดเพลินกับเอฟเฟคเสียงรอบทิศทางที่สมจริงจากเครื่องเลนนี้ได
BYPASS VIRTUAL ON STAGE PL II MOVIE PL II MUSIC PL II MTRX BYPASS
(เฉพาะรุน XD203)
• แหลงสัญญาณ 5.1 ชองเสียง : Multichannel sound
ระบบหลากหลายชองเสียงจะเปลีย่ นเสียง 5.1 ชองเสียง เปนเสียง 10.1 ชองเสียงทีส่ มจริง รูปแบบเสียงนี้
จะให้ความรูส้ กึ เหมือนกับท่านรับฟังเสียงจากลำโพงด้านซ้าย, ลำโพงด้านขวาและลำโพงกลางในเวลาเดียวกัน
BYPASS VIRTUAL BYPASS (เฉพาะรุน XD533)

ปุม
 EQ (เอฟเฟค EQUALIZER) :
ทานสามารถเลือกบีบสัญญาณเสียงได 7-8 รูปแบบ
ในแตละครั้งที่ทานกดปุม บนจอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนไปดังนี้ (จะสามารถใชไดเฉพาะกับไฟลเพลง MP3/
WMA ทีม่ ขี อ มูล ID3 Tag เทานัน้ )
- “XTS ON” รองรับแหลงสัญญาณ 5.1 ชองเสียงหรือมากกวา
NORMAL NATURAL (AUTO EQ) POP CLASSIC ROCK JAZZ (XTS ON) NORMAL..
การลบเสียงนักรอง (Vocal Fader)
ทานสามารถเพลิดเพลินกับการทํางานซึง่ เหมือนกับคาราโอเกะได โดยการลดเสียงนักรองนําของเพลงจาก
แหลงสัญญาณตางๆ (MP3/WMA/CD/DTS(XDSS)/DD(Dolby Digital) หรืออืน่ ๆ) แตยกเวนสําหรับแผนดิสก
คาราโอเกะ
- การทํางานนี้สามารถใชไดเฉพาะเมื่อตอไมโครโฟนเขากับเครื่องเลนดีวีดีเทานั้น
กดปุม VOCAL FADER แลวทานจะมองเห็น “FADE ON” หรือ “FADE OFF” บนจอแสดงขอมูล
- การทํางานนีร้ องรับระบบเสียง 2 ชองเสียงหรือมากกวาได
การใชไมโครโฟน (สามารถเลือกได)
ทานสามารถรองเพลงพรอมเสียงประกอบไดโดยตอไมโครโฟนเขากับเครื่องเลนดีวีดี
ตอไมโครโฟนของทานเขากับชอง MIC1/MIC2
“ ” จะแสดงบนจอแสดงขอมูล
เลนเพลงที่ทานตองการ
รองเพลงพรอมเสียงดนตรีประกอบ
ปรับระดับเสียงของไมโครโฟนโดยกดปุม MIC Volume (ระดับ MIN, 1-14, MAX)
หมายเหตุ
- เมือ่ ไมไดใชไมโครโฟน ควรตัง้ ปุม MIC VOL. ไวทรี่ ะดับต่าํ สุดหรือปดเสียงของชอง MIC และถอดไมโครโฟน
ออกจากชอง MIC
- ถาไมโครโฟนอยูก บั ใกลกบั ลําโพงมากเกินไป อาจทําใหเกิดเสียงหอนขึน้ ได ในกรณีนนี้ าํ ไมโครโฟนออกหาง
จากลําโพงหรือเบาระดับเสียงโดยใชปมุ MIC VOL.
- ถาเสียงทีอ่ อกจากลําโพงดังมากเกินไป เสียงอาจเพีย้ นได ในกรณีนกี้ ดปุม MIC VOL. เพือ่ เบาระดับเสียง
การปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอร (เฉพาะรุน XD533)
ทานสามารถปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอรเพื่อเพิ่มเสียงทุมได
กดปุม WOOFER VOL. บนดานหนาเครือ่ งเลนเพือ่ เพิม่ หรือลดระดับเสียงของวูฟเฟอร (ระดับ MIN, -11
ถึง +11, MAX)
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การเลือกภาษาของคําบรรยายใตภาพ
ระหวางเลนแผนดิสก กดปุม S-TITLE ( ) ซ้ําๆ เพื่อเลือกภาษาของคําบรรยายใตภาพที่ตองการ

การเลนแผนดิสก
บนเครื่องเลน

บนรีโมท
การเลนไปขางหนาหรือขางหลังอยางรวดเร็ว

1. เปดถาดบรรจุแผนดิสก :

OPEN

2. ใสแผนดิสก :
3. ปดถาดบรรจุแผนดิสก :

OPEN

4. เลือกถาดบรรจุแผนดิสก :

DISC1 ~ DISC5

D.SEL และ
หมายเลขของถาด
บรรจุ แ ผ น ดิ ส ก

5. เริ่มเลนแผนดิสก :
6. หยุดเลนแผนดิสก :

STOP/DEMO.

STOP

การเลนแผนดิสก - ทีท
่ า นสามารถทําไดเพิม
่ เติม
การเลนแผนดีวีดีที่มีเมนู
แผนดีวีดีสว นใหญจะมีเมนู ซึ่งจะแสดงกอนเริ่มเลนภาพยนตร ทานสามารถเลื่อนผานเมนูเหลานี้ได โดยใชปุม
หรือปุมตัวเลขเพื่อเลื่อนแถบสวางไปยังรายการที่ตองการ กดปุม
 SELECT/ENTER เพื่อเลือก

การเลื่อนไปยังชารปเตอร/เรื่อง/เพลงตอไปหรือที่ผานมา
กดปุม SKIP ( ) เพื่อเลื่อนไปยังชารปเตอร/เรื่อง/เพลงตอไป
กดปุม SKIP ( ) เพือ่ ยอนกลับไปยังจุดเริม่ ตนของชารปเตอร/เรือ่ ง/เพลงปจจุบนั
กดปุม SKIP ( ) สองครั้งเพื่อยอนกลับไปยังชารปเตอร/เรื่อง/เพลงที่ผานมา
การหยุดเลนชั่วคราว
กดปุม PAUSE/STEP ( ) เพื่อหยุดเลนชั่วคราว กดปุม PLAY ( ) เพือ่ ทําการเลนตอ
การเลนภาพนิง่ ทีละภาพ
กดปุม PAUSE/STEP ( ) ซ้าํ ๆ เพือ่ เลนภาพนิง่ ทีละภาพ
การเลนซ้าํ
กดปุม REPEAT ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกไตเติล้ , ชารปเตอร, เรือ่ งหรือเพลงทีต่ อ งการเลนซ้าํ เครือ่ งเลนดีวดี จี ะเลนซ้าํ
ไตเติล้ , ชารปเตอร, เรือ่ งหรือเพลงปจจุบนั ถาทานตองการยกเลิกการเลนซ้าํ กดปุม REPEAT ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือก
[Off]
: Track All Off
: TRACK ALL [OFF ไมแสดงเครือ่ งหมายใดๆ]
: Chapter Title Off
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ระหวางเลนแผนดิสก กดปุม SCAN (
หรือ
) เพื่อเลนไปขางหนาหรือขางหลังอยางรวดเร็ว
ทานสามารถเปลีย่ นความเร็วในการเลนไดโดยกดปุม SCAN (
หรือ
) ซ้าํ ๆ กดปุม PLAY ( )
เพื่อเลนตอในความเร็วปกติ
การรับชมและรับฟงดวยความเร็ว 1.5 เทา
กดปุม PLAY ระหวางเลนแผนดีวดี เี พือ่ รับชมและรับฟงแผนดีวดี ดี ว ยความเร็วมากกวาความเร็วปกติ 1.5 เทา
x1.5 จะแสดงทีม่ มุ ดานบนขวาของจอภาพ กดปุม PLAY อีกครัง้ เพือ่ กลับเขาสูก ารเลนดวยความเร็วปกติ
การเลนภาพชา
ในขณะที่หยุดเลนชั่วคราว กดปุม SCAN ( ) เพื่อเลนภาพชาไปขางหลังหรือเลนภาพชาไปขางหนา
ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วในการเลนภาพชาไดโดยกดปุม SCAN ( ) ซ้ําๆ กดปุม PLAY ( )
เพื่อเลนตอดวยความเร็วปกติ
ทานสามารถเลนภาพชาไปขางหนา/ไปขางหลังไดเฉพาะกับแผนดีวดี เี ทานัน้
การเรียกดูเมนูไตเติ้ล
กดปุม TITLE เพื่อแสดงเมนูไตเติ้ล
การเรียกดูเมนูดีวีดี
กดปุม MENU เพื่อแสดงเมนูแผนดิสก
การเริม
่ เลนจากเวลาทีเ่ ลือก
คนหาตําแหนงเริม่ เลนทีต่ อ งการโดยใสรหัสเวลา กดปุม DISPLAY ระหวางเลนและเลือกสัญลักษณนาฬกา
ใสเวลาเริม่ เลนเปนชัว่ โมง, นาทีและวินาทีแลวจึงกดปุม SELECT/ENTER ตัวอยางเชน ถาทานตองการคนหา
ฉากที่ 1 ชัว่ โมง, 10 นาทีและ 20 วินาที ใหใสเลข “11020” และกดปุม SELECT/ENTER ถาทานใสเวลาผิด
กดปุม CLEAR เพือ่ ใสเวลาเริม่ เลนทีท่ า นตองการอีกครัง้

การเก็บฉากสุดทายเขาในหนวยความจํา
เครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีส้ ามารถเก็บฉากสุดทายของแผนดิสกทที่ า นรับชมเขาในหนวยความจําได ฉากสุดทาย
จะยังคงอยูใ นหนวยความจําของเครือ่ ง ถึงแมทา นจะนําแผนดิสกออกจากเครือ่ งหรือปดเครือ่ งเลนก็ตาม ถา
ทานใสแผนดิสกทมี่ ฉี ากสุดทายเก็บอยูใ นหนวยความจําของเครือ่ งเลนดีวดี ี เครือ่ งจะเลนจากฉากสุดทายทีเ่ ก็บ
ไวโดยอัตโนมัติ

การเลนไฟลภาพยนตร DivX - ทีท
่ า นสามารถทําไดเพิม
่ เติม

ระบบปองกันจอภาพไหม
จอภาพของระบบปองกันจอภาพไหมจะแสดง เมือ่ เครือ่ งเลนดีวดี อี ยูใ นสถานะหยุดเลนนานเกิน 5 นาที

แผนดิสก DivX ที่สามารถเลนบนเครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้ไดมีขอจํากัดดังตอไปนี้
• ความละเอียดของภาพทีร่ องรับ : 800 x 600 พิกเซล (กวาง x สูง)
• สามารถแสดงชือ่ ไฟลของคําบรรยายใตภาพ DivX ไดมากถึง 45 ตัวอักษร
• ถามีรหัสใดๆ ทีไ่ มสามารถแสดงในไฟล DivX ได รหัสเหลานีอ้ าจจะแสดงดวยเครือ่ งหมาย “_” บนจอแสดง
ขอมูล
• ถาจํานวนของภาพนิ่งมากกวา 30 ภาพตอ 1 วินาที เครื่องเลนนี้อาจทํางาน
ไมถูกตอง
• ถาโครงสรางสัญญาณภาพและเสียงของไฟลที่บันทึกไมไดอยูแทรกระหวางกัน
เครื่องจะจ่ายเฉพาะสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพเท่านั้น
ไฟล DivX ทีส
่ ามารถเลนได : “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
รูปแบบคําบรรยายใตภาพที่สามารถเลนได : SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation
Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), VobSub (.sub)
รูปแบบการเขารหัสสัญญาณทีส
่ ามารถเลนได : “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”,
“3IVX”
รูปแบบเสียงทีส
่ ามารถเลนได : “AC3”, “DTS (รุน XD533)”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• ความถีส่ มุ : ภายใน 32-48kHz (ไฟล MP3), ภายใน 32-48kHz (ไฟล WMA)
• ระดับบิต : ภายใน 32-320kbps (ไฟล MP3), ภายใน 40-192kbps (ไฟล WMA)

การเลือกระบบ
ทานตองเลือกระบบของเครือ่ งเลนดีวดี ใี หตรงกับระบบของโทรทัศน ขัน้ ตอนแรกนําแผนดิสกทงั้ หมดออกจาก
ถาดบรรจุแผนดิสก กดปุม PAUSE/STEP ( ) คางไวใหนานเกิน 5 วินาทีเพื่อเลือกระบบที่ตองการ
(PAL, NTSC หรือ AUTO)
การเลนแผนดิสกแบบผสมหรือ USB แฟลชไดร - ไฟล DivX, MP3/WMA และ JPEG
เมื่อเลนแผนดิสกหรือ USB แฟลชไดรที่มีไฟล DivX, MP3/WMA และ JPEG รวมอยูในแผน/เครื่องเดียวกัน
ทานจะสามารถเลือกเมนูของไฟลทตี่ อ งการเลนไดโดยกดปุม TITLE

การเลนไฟลภาพยนตร DivX
บนเครื่องเลน
1. เปดถาดบรรจุแผนดิสก :
2. ใสแผนดิสก :

OPEN
-

3. ปดถาดบรรจุแผนดิสก :
4. เลือกไฟลภาพยนตรจากเมนู :

OPEN

5. เริ่มเลนแผนดิสก :
6. หยุดเลนแผนดิสก :

บนรีโมท

การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรเพื่อแสดงคําบรรยายใตภาพ DivX® ใหถูกตอง
ระหวางเลน ถาคําบรรยายใตภาพแสดงบนจอภาพไมถกู ตอง กดปุม S-TITLE คางไวประมาณ 3 วินาทีแลวจึง
กดปุม S-TITLE ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกรหัสภาษาอืน่ ๆ จนกระทัง่ คําบรรยายใตภาพแสดงบนจอภาพไดถกู ตอง

การรับฟงเพลงจากแผนซีดเี พลง, แผนซีดี MP3
หรือแผนซีดี WMA
บนเครื่องเลน

STOP/DEMO.

SELECT/ENTER
STOP

1. เปดถาดบรรจุแผนดิสก :

OPEN

2. ใสแผนดิสก :
3. ปดถาดบรรจุแผนดิสก :

OPEN

4. เลือกไฟลเพลงจากเมนู :
5. เริ่มเลนแผนดิสก :
6. หยุดเลนแผนดิสก :

บนรีโมท

PLAY
STOP/DEMO.

STOP
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การรับฟงเพลงจากแผนซีดเี พลง, แผนซีดี MP3 หรือแผนซีดี WMA
- ทีท
่ า นสามารถทําไดเพิม
่ เติม
การสรางรายการเพลงสวนตัวของทาน
ทานสามารถเลนขอมูลในแผนดิสกตามลําดับทีท่ า นตองการได โดยเรียงลําดับไฟลเพลงตามความตองการ
ของทาน รายการเพลงจะถูกยกเลิกเมือ่ ทานนําแผนดิสกออกจากเครือ่ ง เลือกไฟลเพลงทีต่ อ งการแลวจึงกดปุม
PROG./MEMO. หรือเลือก “ ” และกดปุม SELECT/ENTER เพื่อเพิ่มไฟลเพลงลงในรายการเพลง ถาตอง
การเพิม่ ไฟลเพลงทัง้ หมดในแผนดิสกลงในรายการเพลง เลือก “ ” และกดปุม SELECT/ENTER เมือ่ ตอง
การเริม่ เลนรายการเพลง เลือกไฟลเพลงจากรายการเพลงและกดปุม SELECT/ENTER ถาตองการลบเพลง
ออกจากรายการเพลง เลือกเพลงทีต่ อ งการลบและกดปุม CLEAR หรือเลือกเครือ่ งหมาย “ ” และกดปุม
SELECT/ENTER ถาตองการลบเพลงทัง้ หมดออกจากรายการเพลง เลือก “ ” และกดปุม SELECT/ENTER
การแสดงขอมูลของไฟล (ID3 TAG)
ระหวางเลนไฟลเพลง MP3 ที่มีขอมูลของไฟล ทานจะสามารถแสดงขอมูลของไฟลเพลงไดโดยกดปุม
DISPLAY ซ้าํ ๆ
แผนซีดี MP3/WMA ทีส
่ ามารถเลนบนเครือ่ งเลนดีวด
ี เี ครือ่ งนีไ้ ดมข
ี อ จํากัดดังตอไปนี้
• ความถีส่ มุ : ภายใน 32-48kHz (ไฟล MP3), ภายใน 24-48kHz (ไฟล WMA)
• ระดับบิต : ภายใน 32-320kbps (ไฟล MP3), ภายใน 40-192kbps (ไฟล WMA)
• เครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีไ้ มสามารถอานไฟลเพลง MP3/WMA ทีม่ ชี อื่ สกุลนอกเหนือไปจาก “.mp3”/ “.wma”
ได
• รูปแบบของแผน CD-R ควรเปน ISO 9660
• ถาทานบันทึกไฟล MP3/WMA โดยใชซอฟทแวรทไี่ มสามารถสราง FILE SYSTEM ได (เชน Direct CD)
หรืออื่นๆ เครื่องเลนนี้จะไมสามารถเลนไฟลเพลงเหลานี้ได ขอแนะนําใหทานใช Easy-CD Creator
ซึง่ สรางระบบไฟล ISO 9660
• ชือ่ ไฟลไมควรใชตวั อักษรเกิน 8 ตัว และตองมีชอื่ สกุล .mp3 หรือ .wma เทานัน้
• ไมควรตั้งชื่อไฟลโดยใชตัวอักษรพิเศษ เชน / ? * : “ < > !
• จํานวนไฟลเพลงทัง้ หมดในแผนดิสกไมควรเกิน 999 เพลง
เครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้ตองใชแผนดิสกและระบบการบันทึกที่ไดมาตรฐานเพื่อทําใหภาพและเสียงที่เลนมี
คุณภาพสูง แผนดีวดี ที ที่ าํ การบันทึกมาแลวจะถูกปรับตัง้ ใหอยูใ นมาตรฐานเหลานี้ รูปแบบของแผนดิสกที่
ทําการบันทึกมาแลวจะมีหลากหลายชนิด (รวมทัง้ แผน CD-R ทีม่ ไี ฟลเพลง MP3 หรือไฟลเพลง MMA) ซึง่ เปน
เทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพทีแ่ นนอน (ดูขอ มูลดานบน)
ผูใชควรจําไววาทานตองไดรับอนุญาตกอน ทานจึงจะสามารถดาวนโหลดไฟลเพลง
MP3/WMA และดนตรี จ ากอิ น เตอร เ น็ ท ได บริ ษั ท ของเราไม มี ลิ ข สิ ท ธ เ พลง
ของบริษัทใดๆ ทั้งสิ้น ทานตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ที่ถูกตองเทานั้น
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การรับชมไฟลภาพถาย
บนเครื่องเลน
1. เปดถาดบรรจุแผนดิสก :

OPEN

2. ใสแผนดิสก :
3. ปดถาดบรรจุแผนดิสก :

OPEN

4. เลือกไฟลภาพจากเมนู :
5. แสดงไฟลภาพที่เลือก
ในขนาดเต็มจอภาพ :
6. หยุดเลนแผนดิสก :

บนรีโมท

SELECT/ENTER
STOP/DEMO.

STOP

การรับชมไฟลภาพถาย - ทีท
่ า นสามารถทําไดเพิม
่ เติม
การรับชมภาพถายเปนภาพนิ่งแบบสไลด
ใชปุม
เพื่อเลื่อนแถบสวางไปยังเครื่องหมาย ( ) แลวจึงกดปุม SELECT/ENTER เพื่อเริ่มเลน
ภาพนิง่ แบบสไลด ทานสามารถเปลีย่ นความเร็วในการเลนภาพนิง่ แบบสไลดไดโดยเลือกเครือ่ งหมาย ( )
และกดปุม
การเลื่อนขามไปยังภาพถายภาพตอไป/ที่ผานมา
กดปุม SKIP ( หรือ ) เพือ่ รับชมภาพถายทีผ่ า นมา/ตอไป
การหมุนภาพ
ใชปมุ
เพือ่ หมุนภาพในขนาดเต็มจอภาพ
การหยุดเลนภาพนิ่งแบบสไลดชั่วคราว
กดปุม PAUSE/STEP ( ) เพือ่ หยุดเลนภาพนิง่ แบบสไลดชวั่ คราว กดปุม PLAY เพือ่ เลนภาพนิง่ แบบสไลดตอ

แผนดิสก JPEG ที่สามารถเลนบนเครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้ไดมีขอจํากัดดังตอไปนี้
• โดยขึน้ อยูก บั ขนาดและจํานวนของไฟลภาพ JPEG เครือ่ งเลนดีวดี อี าจใชเวลาในการอานแผนดิสกนานขึน้
ถ้าจอแสดงสถานะการทำงานไม่แสดงบนจอโทรทัศน์ หลังจากเครื่องอ่านแผ่นดิสก์เป็นเวลาหลายนาที
แสดงวาไฟลภาพบางไฟลในแผนดิสกมขี นาดใหญเกินไป - ลดความละเอียดของไฟลภาพ JPEG ใหนอ ยกวา
2 ลานพิกเซล หรือเทากับ 2760 x 2048 พิกเซล แลวจึงทําการบันทึกแผนดิสกอกี ครัง้
• จํานวนไฟลภาพและโฟลเดอรทงั้ หมดในแผนดิสกตอ งไมเกิน 999
• แผนดิสกบางแผนอาจจะไมสามารถเลนบนเครือ่ งเลนนีไ้ ด เนือ่ งจากรูปแบบการบันทึกทีแ่ ตกตางกัน หรือ
สถานะของแผนดิสก
• ตรวจสอบวาไฟลภาพทัง้ หมดทีเ่ ลือกมีชอื่ สกุลวา “.jpg” เมือ่ ทําการบันทึกไฟลภาพลงในแผนซีดี
• ถาไฟลภาพมีชอื่ สกุลวา “.jpe” หรือ “.jpeg” กรุณาเปลีย่ นชือ่ สกุลของไฟลภาพเปน “.jpg”
• ชือ่ ไฟลทไี่ มมชี อื่ สกุลวา “.jpg” จะไมสามารถเลนบนเครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีไ้ ด ถึงแมไฟลภาพนีจ้ ะแสดงเปน
ไฟลภาพ JPEG บนจอ Windows Explorer ก็ตาม

การรับฟงวิทยุ
1. เลือกคลืน
่ วิทยุ FM หรือ AM :
2. เลือกสถานีวท
ิ ยุ :
3. ‘เก็บ’ สถานีวิทยุเขาในหนวยความจํา:
หมายเลขสถานีวทิ ยุจะแสดงบนจอแสดงขอมูล
4. เลือกหมายเลขทีต
่ อ งการ ‘เก็บ’
สถานีวิทยุลงไป :
5. ยืนยันโดยกดปุม :
สามารถเก็บสถานีวทิ ยุเขาในหนวยความจําได
มากถึง 50 สถานี

บนเครื่องเลน

บนรีโมท

FUNCTION
TUNING -/+

FUNCTION
TUN.-/TUN.+
PROG./MEMO.

PRESET(+/-)

PRESET(+/-)

การรับฟงวิทยุ - ทีท
่ า นสามารถทําไดเพิม
่ เติม
การคนหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ
กดปุ ม TUNING-/TUNING+ บนด า นหน า เครื่ อ งเล น (หรื อ กดปุ ม TUN.-/TUN.+ บนรี โ มท)
คางไวใหนานเกิน 0.5 วินาที เครื่องรับวิทยุจะคนหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติและจะหยุดคนหา เมื่อพบ
สถานีวิทยุที่มีคลื่นสัญญาณชัดเจน
การลบสถานีวิทยุที่เก็บอยูในหนวยความจําทั้งหมด
กดปุม PROG./MEMO. คางไวประมาณ 2 วินาที “ERASE ALL” จะแสดงบนจอแสดงขอมูล กดปุม
PROG./MEMO. เพือ่ ลบสถานีวทิ ยุทเี่ ก็บอยูใ นหนวยความจําทัง้ หมด
การเลือก ‘หมายเลขสถานีวิทยุ’ สําหรับเก็บสถานีวิทยุเขาในหนวยความจํา
เลือกสถานีวิทยุที่ทานตองการโดยกดปุม TUNING-/TUNING+ บนดานหนาเครื่องเลนหรือกดปุม TUN./TUN.+ บนรีโมท กดปุม PROG./MEMO. หมายเลขสถานีวทิ ยุจะกระพริบ กดปุม PRESET (+/-)
บนรีโมทเพื่อเลือกหมายเลขสถานีวิทยุที่ทานตองการ กดปุม PROG./MEMO. เพื่อเก็บสถานีวิทยุลงใน
หมายเลขสถานีวทิ ยุทเี่ ลือก
การปรับสัญญาณวิทยุคลื่น FM ใหชัดเจน
กดปุม PLAY บนรีโมท เครื่องรับวิทยุจะเปลี่ยนระบบเสียงจากสเตอริโอเปนโมโนและสัญญาณวิทยุจะ
ชัดเจนขึ้น
การดูขอมูลเกี่ยวกับสถานีวิทยุของทาน - สามารถเลือกได
เครื่องรับวิทยุคลื่น FM ประกอบดวยระบบขอมูลวิทยุ (RDS) ซึ่งจะแสดงตัวอักษร RDS บนจอแสดงขอมูล
รวมทัง้ ขอมูลเกีย่ วกับสถานีวทิ ยุทกี่ าํ ลังรับฟงอยู กดปุม RDS บนรีโมทซ้าํ ๆ เพือ่ รับชมขอมูลตางๆ
PTY - ประเภทของรายการวิทยุ เชน News, Sport, Jazz
RT - ขอมูลตัวอักษร เชน ชือ่ ของสถานีวทิ ยุ
CT - เวลาของสถานีวทิ ยุ
PS - ชื่อของรายการวิทยุหรือชื่อของชองสัญญาณวิทยุ
ทานสามารถคนหาสถานีวทิ ยุตามประเภทของรายการวิทยุไดโดยกดปุม RDS จอแสดงขอมูลจะแสดงประเภท
ของรายการวิทยุ (PTY) ลาสุดทีเ่ ลือกใช กดปุม PTY 1 ครัง้ หรือซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกประเภทของรายการวิทยุทที่ า น
ตองการ กดปุม
คางไว เครือ่ งรับวิทยุจะคนหาสถานีวทิ ยุโดยอัตโนมัติ และจะหยุดคนหาเมือ่ พบสถานี
วิทยุที่มีคลื่นสัญญาณชัดเจน

PROG./MEMO.
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การบันทึกเทป

การรับฟงเพลงจากเทป
บนเครื่องเลน
1. เปดชองบรรจุมวนเทป :
2. ใสมวนเทป :
3. ปดชองบรรจุมวนเทป :
4. เลือกใชงาน TAPE :
5. เริม
่ เลนเทป :
6. หยุดเลนเทป :

บนรีโมท

PUSH EJECT

การบันทึกเพลงจากแผนซีดีลงในมวนเทป
บนเครื่องเลน
1. เปดชองบรรจุมวนเทป :
2. ใสมวนเทปซึ่งเปนเทปเปลา :

FUNCTION
หรือ
STOP/DEMO.

FUNCTION
หรือ ซ้าํ ๆ
STOP

การรับฟงเพลงจากเทป - ทีท
่ า นสามารถทําไดเพิม
่ เติม
การเลนเทปไปขางหลังหรือไปขางหนาอยางรวดเร็ว
หลังจากกดปุม
หรือ
(ปุม
หรือ
บนรีโมท) ระหวางเลนหรือในขณะทีห่ ยุดเลน กดปุม
หรือ (ปุม หรือ บนรีโมท) ในตําแหนงทีท่ า นตองการ
ระบบหยุดเลนอัตโนมัติ
หลังจากเลนเทป
ระบบเลนดานยอนกลับของเทปอัตโนมัติ
ทานสามารถเลือกทิศทางในการเลนของมวนเทปไดโดยกดปุม REVERSE MODE ซ้าํ ๆ
กดปุม FUNCTION เพือ่ เลือก TAPE ทานสามารถตัง้ ใหเครือ่ งเลนเทปเพียงดานเดียว , เลนเทปทั้งสองดาน
หรือเลนเทปทัง้ สองดานซ้าํ 6 ครัง้
ไดโดยกดปุม REVERSE MODE 1 ครัง้ หรือซ้าํ ๆ

3. ปดชองบรรจุมวนเทป :
4. เลือกการทํางาน (DVD/CD) :
5. กดปุม
 :
แสดง “USB REC” หรือ “TAPE REC” บน
จอแสดงขอมูล
6. เลือก “TAPE REC” :
7. หยุดบันทึก :

PUSH EJECT

FUNCTION

FUNCTION

USB Rec.

/

USB Rec.

/

STOP/DEMO.

การบันทึกเสียงจากแหลงสัญญาณอื่นๆ ลงในมวนเทป
บนเครื่องเลน

STOP

บนรีโมท

1. เปดชองบรรจุมวนเทป :
2. ใสมวนเทปซึ่งเปนเทปเปลา :

PUSH EJECT

3. เลือกการทํางาน (TUNER/AUX/
TV-AUDIO (เลือกได)/USB) :
4. กดปุม
 :
“REC” จะกระพริบบนจอแสดงขอมูล

FUNCTION

FUNCTION

USB Rec.

/

5. เริม
่ บันทึก :
6. หยุดบันทึกชั่วคราว :

USB Rec.
USB Rec.

/
/

หยุดบันทึก :
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บนรีโมท

STOP/DEMO.

STOP

การบันทึกเสียงจากแผนซีดโี ดยอัตโนมัติ
บนเครื่องเลน
1. เปดชองบรรจุมวนเทป :
2. ใสมวนเทปซึ่งเปนเทปเปลา :

PUSH EJECT

3. เลือกการทํางาน DVD/CD :
4. เริ่มบันทึกในขณะที่หยุดเล่น :
หลังจากผานไปประมาณ 7 วินาที เครือ่ งจะ
เริ่มบันทึกเสียงจากแผนซีดีโดยอัตโนมัติ

FUNCTION
CD SYNC

5. หยุดบันทึก :

STOP/DEMO.

การตอกับเครือ่ งเลน USB แบบพกพาของทาน
บนรีโมท

1. เลือกการทํางาน USB :

STOP

บนรีโมท

FUNCTION

INPUT

FUNCTION

SELECT/ENTER
FUNCTION
หรือ
INPUT

2. “SEARCHING” จะแสดงบนจอแสดงขอมูล
และแสดงตามดวยจํานวนของไฟล :
3. เลือกเมนู Title :
4. เริ่มเลนไฟลที่เลือก :
5. กอนถอดเครื่องเลน USB แบบพกพาออก
จากเครือ่ งเลนดีวดี ี ควรเปลีย่ นเปนการ
ทํางานอืน่ ๆ โดยกดปุม :

ทานสามารถใชเครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้
เพื่อเลนเพลงจากเครื่องเลนแบบพกพาได
มากมายหลายประเภท

TITLE

6. ถอดเครือ่ งเลน USB แบบพกพาออก :
อุปกรณ USB ที่สามารถเขากับเครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้ได
• ไมรองรับอุปกรณทตี่ อ งติดตัง้ โปรแกรมการทํางานอืน่ ๆ เมือ่ ทานตออุปกรณเขากับเครือ่ งคอมพิวเตอร
• เครื่องเลน MP3 : เครื่องเลน MP3 แบบ Flash type
ไมรองรับเครือ่ งเลน MP3 ทีต่ อ งติดตัง้ ไดรเวอร
• USB แฟลชไดร : อุปกรณทรี่ องรับ USB2.0 หรือ USB1.1

บนเครื่องเลน

3. เลือกการทํางาน PORTABLE :
4. เปดเครื่องเลนแบบพกพาและ
เริ่มเลนเพลง :

บนเครื่องเลน
FUNCTION

การรับฟงเพลงจากเครือ่ งเลนแบบพกพาของทาน

1. ตอเครื่องเลนแบบพกพาเขากับชอง
PORTABLE IN บนดานขางของเครื่องเลน
2. เปดเครื่องเลนดีวีดี :

เมื่อทานเชื่อมตอเครื่องเลน USB แบบพกพาของทานผานพอรท USB บนเครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้
ทานจะสามารถควบคุมเครือ่ งเลน USB แบบพกพาของทานจากเครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีไ้ ด
ควรตอเครือ่ งเลนแบบพกพาเขากับเครือ่ งเลนดีวดี โี ดยใชสายสัญญาณ USB (ไมจดั มาให)

/I
FUNCTION

บนรีโมท

POWER
INPUT

ความตองการของอุปกรณ USB
• ระหวางใชงานอุปกรณ USB ไมควรถอดอุปกรณ USB ออกจากเครือ่ งเลนดีวดี ี
• ขอแนะนําใหทาํ ขอมูลเก็บสํารองไว เพือ่ ปองกันขอมูลสูญหาย
• ถาทานใชสายตอสําหรับขยายสายสัญญาณ USB หรือใชหบั USB เครือ่ งเลนดีวดี อี าจจะคนหาอุปกรณ
USB ไมพบ
• ไมรองรับอุปกรณทใี่ ชระบบไฟล NTFS (รองรับเฉพาะระบบไฟล FAT (16/32))
• เครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีไ้ มสามารถรองรับอุปกรณ USB ไดทกุ เครือ่ ง
• ไมรองรับกลองถายภาพนิง่ ระบบดิจติ อลและโทรศัพทมอื ถือ
• เครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีไ้ มรองรับจํานวนไฟลทงั้ หมดทีม่ มี ากกวา 1000 ไฟล
• ถาไดรของอุปกรณ USB มีมากกวาสอง โฟลเดอรไดรจะแสดงบนจอภาพ หลังจากเลือกโฟลเดอรทตี่ อ งการ
แลว กดปุม RETURN เพือ่ ยอนกลับเขาสูเ มนูทผี่ า นมา
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การบันทึกขอมูลลงในอุปกรณ USB โดยตรง
การบันทึกเพลงจากแผนซีดีลงในอุปกรณ USB
การทํางานนีจ้ ะทําใหทา นสามารถบันทึกเพลงจากแผนซีดลี งในอุปกรณ USB ทีเ่ ชือ่ มตอกับเครือ่ งเลน
ดีวดี อี ยูไ ด
1. เลือกการทํางาน DVD/CD :

2. เลือกเพลง (ไฟลเพลง) :
3. กดปุม
 :
แสดง “USB REC” หรือ “TAPE REC” บน
จอแสดงขอมูล
4. เลือก “USB REC” :
5. หยุดบันทึก :

บนเครื่องเลน

บนรีโมท

FUNCTION

/

FUNCTION
หรือ
INPUT
/

USB Rec.

/

USB Rec.

/

STOP/DEMO.

STOP

การบันทึกขอมูลลงในอุปกรณ USB โดยตรง - ทีท
่ า นสามารถทําได
เพิ่มเติม
การบันทึกเพลงจากแผนซีดีลงในอุปกรณ USB
บันทึกเพลงเพียง 1 เพลง - ถาทําการบันทึกระหวางเลนแผนซีดีเพลง เครื่องจะทําการบันทึก
เฉพาะเพลงปจจุบนั ลงในอุปกรณ USB
บันทึกเพลงทัง้ หมด - ถากดปุม REC ในขณะทีห่ ยุดเลนแผนซีดี เครือ่ งจะทําการบันทึกเพลงทัง้ หมด
ของแผนซีดีลงในอุปกรณ USB
บันทึกรายการเพลง - ถาทานตองการบันทึกเฉพาะบางเพลงเทานัน้ เลือกเพลงทีต่ อ งการโดยกดปุม
PROG./MEMO. แลวจึงคอยทําการบันทึกลงในอุปกรณ USB
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หมายเหตุ :
- เมื่อทานเริ่มทําการบันทึกลงในอุปกรณ USB ระหวางบันทึกทานสามารถตรวจสอบระดับเปอรเซ็นต
ของขอมูลทีบ่ นั ทึกลงในอุปกรณ USB ไดจากจอแสดงขอมูลบนเครือ่ งเลนดีวดี ี
- ระหวางบันทึก ทานจะไมสามารถปรับระดับเสียงหรือปรับแตงเสียงได
- เมือ่ ทานหยุดบันทึกระหวางเลน ไฟลทกี่ าํ ลังบันทึกอยูจ ะถูกเก็บเขาในอุปกรณ USB
- ระหวางบันทึก ถาทานถอดอุปกรณ USB ออกจากเครือ่ งเลนดีวดี โี ดยไมกดปุม STOP ไฟลเพลงทีก่ าํ ลังบันทึก
อยูน จี้ ะไมสามารถลบโดยใชเครือ่ งคอมพิวเตอรได
- ทานไมสามารถบันทึกเสียงจากชอง “MIC IN” ได
- ระดับบิตทีส่ ามารถเลนได : 96/128kbps (อางอิงหนา SET UP)
- ระหวางบันทึกขอมูลลงในอุปกรณ USB ทานจะไมสามารถใชปมุ PAUSE เพือ่ หยุดเลนแผนซีดชี วั่ คราวได
- ทานไมสามารถใชการดรีดเดอรกบั การทํางานนีไ้ ด
- พอรท USB บนเครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีไ้ มสามารถใชตอ กับเครือ่ งคอมพิวเตอรได
- ถาไมสามารถบันทึกขอมูลลงในอุปกรณ USB ได “NO USB”, “ERROR”, “USB FULL”, “NO REC”
จะแสดงบนจอแสดงขอมูล
- ไฟลจะถูกเก็บลงในโฟลเดอร CD_REC ในรูปแบบ “TRK_001.mp3”
- ไมสามารถบันทึกขอมูลจากแผน CD-G และแผนดิสกระบบ DTS ลงในอุปกรณ USB ได
- ถาทานบันทึกไฟลลงในโฟลเดอร CD_REC มากเกินกวา 999 ไฟล “ERROR” จะแสดงบนจอแสดงขอมูล
- ไฟลใหมจะถูกเก็บตามลําดับหมายเลข ถาจํานวนไฟลทั้งหมดมากเกิน 999 ไฟล ทานตองลบไฟล
บางไฟลหรือเก็บไฟลบางสวนลงในเครื่องคอมพิวเตอร
- ไมรองรับฮารดดิสกภายนอก, การดรีดเดอร, อุปกรณ Locked และเครือ่ งเลน MP3

การทําสําเนาวัสดุทปี่ อ งกันลิขสิทธิ์ รวมทัง้ โปรแกรมการทํางานของคอมพิวเตอร, ไฟลขอ มูล, รายการ
โทรทัศนและเสียงตางๆ โดยไมไดรบั อนุญาต ถือเปนการละเมิดลิขสิทธิแ์ ละเปนความผิดทางกฏหมาย
ไมควรใชอปุ กรณนตี้ ามจุดมุง หมายดังทีแ่ สดงในดานบน
ควรเคารพลิขสิทธิ์ของผูอื่น

รหัสภาษา
ใชตารางนีเ้ พือ่ ใสภาษาทีท่ า นตองการตัง้ เปน คาทีต่ งั้ ไวในครัง้ แรกของ : Disc Audio, Disc Subtitle และ Disc Menu
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา

รหัส

ภาษา

รหัส

ภาษา

ประเทศ

รหัส

ประเทศ

รหัส

รหัสประเทศ
เลือกรหัสประเทศจากตารางทีแ่ สดงในดานลางนี้
ประเทศ
รหัส
ประเทศ

รหัส

ประเทศ

รหัส

ประเทศ

รหัส

รหัส
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การแกไขปญหาเบือ้ งตน
ปญหา
แหลงไฟฟา
ไมมไี ฟฟาเขาเครือ่ ง
เครื่องรับวิทยุ
ไมมเี สียง
มีเสียงรบกวน

เครื่องเลนดีวีดี/ซีดี
เครื่องไมเริ่มเลนแผนดิสก
ไมมภี าพ

สาเหตุ
ยังไมไดตอ สายไฟฟา

เสียบสายไฟฟาเขากับเตาจายไฟที่ผนังใหแนน

ไมไดตงั้ การทํางานไวทเี่ ครือ่ งรับวิทยุ (Radio)
มีอปุ กรณไฟฟาอยูใ กลๆ กับเครือ่ งเลน
ตอสายอากาศหรือวางตําแหนงของเสาอากาศไมถกู ตอง

ตัง้ การทํางานไวทเี่ ครือ่ งรับวิทยุ (Radio)
วางเครือ่ งเลนใหหา งจากอุปกรณไฟฟา
ตรวจสอบการเชือ่ มตอสายอากาศและปรับตําแหนงของเสาอากาศ

ใสแผนดิสกชนิดที่เครื่องเลนดีวีดีไมสามารถเลนได
ใสแผนดิสกผิดดาน
ไมไดวางแผนดิสกลงในถาดบรรจุแผนดิสก

ใสแผนดิสกชนิดที่เครื่องเลนดีวีดีสามารถเลนได
วางแผนดิสกลงในถาด โดยหันดานที่เลนลงดานลาง
วางแผนดิสกลงในถาดบรรจุแผนดิสกใหถูกตอง
ทําความสะอาดแผนดิสก
เลือกรูปแบบการรับสัญญาณภาพทีเ่ หมาะสมบนโทรทัศน จนกวาภาพจากเครือ่ ง
เลนดีวดี จี ะแสดงบนจอโทรทัศน

ยังไมไดตงั้ โทรทัศนใหรบั สัญญาณภาพจากเครือ่ งเลนดีวดี ี

รีโมท คอนโทรล
รีโมท คอนโทรลทํางานไมถกู ตอง

เครื่องเลน/บันทึกเทป
ไมสามารถทําการบันทึกได
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วิธีแกไข

ไมไดชรี้ โี มทไปทางตัวรับสัญญาณรีโมทบนเครือ่ งเลนดีวดี ี
ไฟแบตเตอรีใ่ นรีโมทหมด

ชีร้ โี มทไปทางตัวรับสัญญาณรีโมทบนดานหนาเครือ่ งเลนดีวดี โี ดยตรง
เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ นรีโมทเปนกอนใหมทงั้ 2 กอน

แถบปองกันการบันทึกของมวนเทปถูกหักทิง้

ปดเทปใสทับรูทหี่ กั แถบปองกันการบันทึกออก

ขอมูลจําเพาะ
ทั่ ว ไป
แรงดันไฟฟา
ใชกําลังไฟ
น้ําหนักสุทธิ
ขนาดภายนอก (กวาง x สูง x ลึก)
สถานะขณะใชงาน
ความชื้นขณะใชงาน

อางอิงในปายแสดงขอมูลจําเพาะ
อางอิงในปายแสดงขอมูลจําเพาะ
5.7 กิโลกรัม
190 x 291 x 352 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ : 5 ํC ถึง 35 ํC, สถานะในการใชงาน : แนวนอน
5% ถึง 85%

เครื่องรับวิทยุ
ชวงความถี่คลื่น FM
ความถี่กลางของคลื่น FM
ชวงความถี่คลื่น AM
ความถี่กลางของคลื่น AM

87.5-108.0 MHz หรือ 65.0-74.0 MHz, 87.5-108.0 MHz
10.7 MHz
522-1,620 kHz หรือ 520-1,720 kHz
450 kHz

เครื่ อ งขยายเสี ย ง
กําลังขับออก

เครื่ อ งเล น ดี วี ดี / ซี ดี เ พลง
ความถี่ตอบสนอง (เสียง)
อัตราสวนตอสัญญาณเสียงรบกวน (เสียง)
อัตราสวนตอสัญญาณเสียงรบกวน (ภาพ)
คาความตางของเสียงสูงสุดและต่ําสุด (เสียง)
ชองจายสัญญาณภาพ
ชองจายสัญญาณภาพ Component Video

ดานหนา* : 100 วัตต + 100 วัตต (4 โอหม, THD 10%)
กลาง : 60 วัตต (8 โอหม, THD 10%)
ดานหลัง* : 60 วัตต + 60 วัตต (8 โอหม, THD 10%)
ซับวูฟเฟอร* : 150 วัตต (3 โอหมที่ 30 Hz, THD 10%)
เครื่ อ งเล น /บั น ทึ ก เทป
เวลาในการเลนไปขางหนา/ขางหลังอยางเร็ว
ความถี่ตอบสนอง
อัตราสวนตอสัญญาณเสียงรบกวน
การแยกชองเสียง
ระดั บ ในการลบ

40-20000 Hz
มากกวา 75 dB (1 kHz)
มากกวา 55 dB (1 kHz)
มากกวา 80 dB
1.0 V (p-p), 75 โอหม
(Y) 1.0 V (p-p), 75 โอหม
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 โอหม

120 วินาที (C-60)
250-8000 Hz
43 dB
45 dB (P/B)/45 dB (R/P)
50 dB (MTT-5511)

ลํ า โพง

ชนิด
คาความตานทาน
ระดับไฟฟาที่รับ
ระดับไฟฟาสูงสุด
ขนาดสุทธิ (กวาง x สูง x ลึก)
น้ําหนักสุทธิ

XDS203V
XDS533V
ลําโพงหนา
2 ทิศทาง 3 ลําโพง
4 โอหม
100 วัตต
200 วัตต
190 x 356 x 280 มิลลิเมตร
4.6 กิโลกรัม

XDS533S
ลําโพงหลัง
1 ทิศทาง 1 ลําโพง
8 โอหม
60 วัตต
120 วัตต
108 x 179 x 117 มิลลิเมตร
1.15 กิโลกรัม

การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

XDS533C
ลําโพงกลาง
1 ทิศทาง 1 ลําโพง
8 โอหม
60 วัตต
120 วัตต
286 x 86 x 80 มิลลิเมตร
0.78 กิโลกรัม

XDS533W
ซับวูฟเฟอรแบบ Passive
3 โอหม
150 วัตต
300 วัตต
197 x 356 x 260 มิลลิเมตร
5.35 กิโลกรัม
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P/NO : MFL42158313
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