รุน
 RH399H/RH387H
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ขอควรระวัง : ไมควรเปดฝาครอบเครือ่ ง (หรือฝาดานหลัง) เพือ่ ปองกันไฟฟาช็อต
ไมควรซอมแซมภายในเครื่องดวยตัวทานเอง กรุณาเรียกชางผูชํานาญมาทําการ
ซอมแซมเครือ่ งเทานัน
้
เครือ่ งหมายรูปสายฟาทีม่ หี วั ลูกศรภายในพืน้ 3 เหลีย่ มดานเทา แสดงเพือ่ เตือนผูใ ชถงึ
อันตรายจากกระแสไฟฟาแรงสูง ซึ่งอยูภายในตัวเครื่อง ถาทานเปดฝาครอบเครื่อง
ทานอาจไดรับอันตรายจากไฟฟาช็อตได
เครื่องหมายตกใจภายในพื้น 3 เหลี่ยมดานเทาแสดงไวเพื่อเตือนผูใชใหปฏิบัติตาม
คําแนะนําที่ติดไวบนตัวเครื่อง เพื่อปองกันปญหาจากการใชงานและการดูแลรักษา
(ซอมแซม) เครือ่ ง
คําเตือน : ไมควรวางเครือ่ งบันทึกใหถกู ฝนหรือความชืน
้ เพือ่ ปองกันการเกิดเพลิง
ไหมหรือไฟฟาช็อต
คําเตือน : ไมควรติดตัง้ เครือ่ งบันทึกไวในพืน้ ทีท่ จี่ าํ กัด เชน ตูห นังสือหรือตูอ นื่ ๆ ทีม่ รี ปู รางเหมือนกัน
ขอควรระวัง : ไมควรปดกัน้ ชองระบายอากาศใดๆ ควรติดตัง้ อุปกรณนตี้ ามคําแนะนําของผูผ ลิต
รูและชองบนตัวเครือ่ งมีไวสาํ หรับระบายอากาศออกจากตัวเครือ่ ง และเพือ่ ความมัน่ ใจในประสิทธิภาพ
การทํางานของอุปกรณและปองกันการเกิดความรอนสะสมภายในเครือ่ ง ไมควรปดกัน้ ชองระบาย
อากาศ 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 : แสงเลเซอรที่สามารถมองเห็นไดและที่ไม
สามารถมองเห็นไดแบบ CLASS 3B จะแพร
กระจายออกมา เมื่ อ ท า นเป ด ฝาครอบ
เครื่องและเมื่อระบบล็อคภายในเสีย ควร
หลีกเลี่ยงที่จะโดนแสงเลเซอร
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ขอควรระวัง : เครือ่ งบันทึกดีวดี เี ครือ่ งนีใ้ ชระบบแสงเลเซอร
เพือ่ ความมัน่ ใจในการใชงานเครือ่ งบันทึกอยางถูกตอง กรุณาอานคูม อื การใชงานเลมนีอ้ ยางละเอียด
และเก็บคูม อื การใชงานเลมนีไ้ วเพือ่ ใชอา งอิงในอนาคต เมือ่ เครือ่ งเสียและทานตองการรับบริการ
จากตัวแทนจําหนายใกลบา นทาน
การควบคุม, การปรับแตงหรือการใชงานเครือ่ งบันทึกใดๆ ซึง่ นอกเหนือไปจากคําแนะนําทีอ่ ธิบายไว
ในคูม อื การใชงานเลมนี้ อาจทําใหเกิดอันตรายจากรังสีทแี่ พรกระจายออกมาได
ไมควรพยายามเปดฝาครอบเครือ่ งเพือ่ ปองกันการโดนแสงเลเซอรโดยตรง ถาเปดฝาครอบเครือ่ ง
ออก แสงเลเซอรทสี่ ามารถมองเห็นไดจะแพรกระจายออกมา ไมควรจองมองแสงเลเซอร
ขอควรระวัง : ไมควรวางเครื่องบันทึกใหโดนน้ํา (หกหรือกระเด็น) และไมควรวางภาชนะที่
บรรจุนา้ํ เชน แจกันดอกไมไวบนเครือ่ งบันทึก
ขอควรระวังเกีย
่ วกับสายไฟฟา
อุปกรณสวนใหญจะประกอบดวยวงจรการทํางานเฉพาะตัว
ดังนั้นวงจรของเตาจายไฟตองจายไฟใหอุปกรณนี้เพียงอุปกรณเดียวเทานั้นและไมมีวงจรยอยหรือ
เตาจายไฟในจุดอืน่ ๆ อีก อางอิงขอมูลจําเพาะของคูม อื การใชงานเลมนีเ้ พือ่ ความแนใจ ไมควรเสียบ
ปลัก๊ ไฟของอุปกรณไฟฟาหลายๆ อุปกรณเขากับเตาจายไฟทีผ่ นังในเวลาเดียวกัน ถาเตาจายไฟจาย
กระแสไฟฟามากเกินไป, หลวมหรือชํารุดเสียหาย, สายตอหรือสายไฟฟาฉีกหลุดลุย , ชํารุดเสียหาย
หรือฉนวนหุม ของสายไฟแตกออกมา ในกรณีใดกรณีหนึง่ ตอไปนีอ้ าจเปนสาเหตุทที่ าํ ใหเกิดเพลิงไหม
หรือไฟฟาช็อตได ควรตรวจสอบสายไฟฟาของอุปกรณทที่ า นใชเปนประจําและถาพบวาสายไฟฟา
ชํารุดหรือเสียหายในสวนใดสวนหนึง่ ก็ตาม ถอดปลัก๊ ไฟฟาออกจากเตาจายไฟ, หยุดใชงานอุปกรณ
และเรียกชางผูช าํ นาญมาเปนผูเ ปลีย่ นสายไฟฟา ปองกันสายไฟฟาไดรบั ความเสียหายทัง้ จากทาง
วัตถุหรือเครื่องจักร เชน บิดเบี้ยว, หงิกงอ, ใกลกับประตูหรือทางเดิน ควรใหความระมัดระวัง
เปนพิเศษ สําหรับสวนปลั๊กไฟ, เตาจายไฟและตําแหนงที่สายไฟฟายื่นออกมาจากอุปกรณ
ดึงที่ตัวปลั๊กไฟเพื่อถอดสายไฟฟาออกจากเตาจายไฟที่ผนัง เมื่อติดตั้งอุปกรณนี้ ตรวจสอบวา
ปลัก๊ ไฟอยูใ นตําแหนงทีส่ ามารถเสียบ/ถอดไดงา ย

ลิขสิทธิ์
• ทานควรใชอปุ กรณบนั ทึกเฉพาะสําหรับการทําสําเนาทีถ่ กู ตองตามกฏหมายเทานัน้ และขอแนะนํา
ใหทา นทําการตรวจสอบ วิธกี ารทําสําเนาทีถ่ กู ตองตามกฏหมายในประเทศทีท่ า นทําสําเนาอยาง
ละเอียด การทําสําเนาวัสดุทมี่ ลี ขิ สิทธิ์ เชน ภาพยนตรหรือดนตรีคอื การกระทําทีผ่ ดิ กฏหมาย
ยกเวนเมือ่ ไดรบั อนุญาตทีถ่ กู ตองตามกฏหมาย หรือไดรบั ความยินยอมจากเจาของลิขสิทธิ์
• เครื่องบันทึกดีวีดีเครื่องนี้ไดรวบรวมเทคโนโลยีการปกปองลิขสิทธิ์โดยใชรูปแบบของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและปกปองลิขสิทธิ์คุณสมบัติตางๆ โดยบริษัท Macrovision Corporation และ
เจาของลิขสิทธิอ์ นื่ ๆ การใชเทคโนโลยีปกปองลิขสิทธิต์ อ งไดรบั อนุญาตจากบริษทั Macrovision
Corporation และเทคโนโลยีนมี้ ไี วสาํ หรับรับชมภายในบานเทานัน้ ยกเวนจะไดรบั อนุญาตจาก
บริษทั Macrovision Corporation หามถอดหรือแยกชิน้ สวนของเครือ่ งบันทึก

ประกาศเกีย
่ วกับซอฟทแวร
อุปกรณนปี้ ระกอบดวย
• Freetype library : ลิขสิทธิ์ © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org)
• Zlib compression library พัฒนาขึน้ มาโดย Jean-loup Gailly and Mark Adler.
ลิขสิทธิ์ (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler.
• Doubly Linked List เปนลิขสิทธิข์ อง Artistic license.
ทานสามารถดาวนโหลดซอฟทแวรนี้ไดจาก http://freshmeat.net/projects/linklist/

• ผูใ ชควรจําไววา โทรทัศนแบบ High Definiton บางเครือ่ งอาจจะไมสามารถเขากับเครือ่ งบันทึกนี้
ไดอยางสมบูรณ และอาจเปนสาเหตุทที่ าํ ใหเกิดคลืน่ รบกวนบนภาพ ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับ
ภาพระบบโปรเกรสซีฟสแกน 625 ขอแนะนําใหผใู ชเปลีย่ นชองเชือ่ มตอเปนชองจายสัญญาณ
‘มาตรฐาน (Standard Definition)’ ถาทานมีคาํ ถามเกีย่ วกับโทรทัศนทสี่ ามารถเขากับเครือ่ ง
บันทึกดีวดี รี นุ 625p ได กรุณาขอคําปรึกษาไดทศี่ นู ยบริการลูกคาของแอลจี
ผลิตโดยไดรับอนุญาตจากบริษัท Dolby Laboratories. Dolby และ
สัญลักษณ DD คือเครื่องหมายจดทะเบียนการคาของบริษัท Dolby
Laboratories.
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รหัสภาษา ............................................................................................. 32
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กอนทําการเชื่อมตอ, ใชงานหรือปรับตั้งเครื่องบันทึกเครื่องนี้
กรุณาอานคูมือการใชงานเลมนี้อยางละเอียดทั้งเลม

4

กอนเริม
่ ใชงาน
แผนดิสกที่สามารถบันทึกและเลนได
เครือ่ งบันทึกเครือ่ งนีส้ ามารถเลนและบันทึกแผนดีวดี ไี ดหลากหลายประเภท ตารางดานลางนีจ้ ะแสดงลักษณะเฉพาะทีแ่ ตกตางกันของแผนดิสกประเภทตางๆ

ฮารดดิสก

DVD-R

DVD-RW

DVD-RAM

DVD+R

DVD+R(DL)

DVD+RW

ได

ไมได

ได

ได

ไมได

ไมได

ได

-

Video mode

Video mode

VR mode

อัตโนมัติ

อัตโนมัติ

อัตโนมัติ

ได

จํากัด

ได

ได

จํากัด

จํากัด

ได

สัญลักษณทใี่ ชในคูม อื การ
ใชงานเลมนี้
เครื่องหมายการคา
สามารถบันทึกซ้าํ ได
รูปแบบของแผนดิสก
(แผนดิสกใหม)
สามารถตัดตอแกไขได
สามารถเลนบนเครือ่ งเลน
ดีวีดีเครื่องอื่นได
แผนดิสกทแี่ นะนําใหใช

เครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งอืน่ ตองสามารถรองรับสือ่ ทีต่ อ งการเลนได และสือ่ ตองถูกทําการบันทึกใหสมบูรณแลว

-

Mitsubishi(8x,16x)
Verbatim(8x,16x)

Mitsubishi(4x)
Verbatim(4x)
JVC(4x)
Maxell(4x)

Mitsubishi(3x)
Maxell(5x)

Mitsubishi(8,16x) Mitsubishi(2.4x,8x) Mitsubishi(4x)
Verbatim(8x,16x)
HP(4x)
Verbatim(4x)
Ricoh(4x)

แผนดิสกทส
ี่ ามารถเลนได
ตารางดานลางนีจ้ ะแสดงรูปแบบไฟลและประเภทของสือ่ ทีเ่ ครือ่ งบันทึกดีวดี เี ครือ่ งนีส้ ามารถเลนได

แผนดีวด
ี ี

แผนซีดเี พลง

แผนดิสกขอมูล (DivX, JPEG, MP3 หรือ WMA)

สัญลักษณทใี่ ชในคูม อื การ
ใชงานเลมนี้
เครื่องหมายการคา
ลักษณะเฉพาะ

แผนดิสก เชน ภาพยนตรที่ แผนซีดเี พลงหรือแผน CD-R/
สามารถซื้อหรือเชาได
RW ในรูปแบบ Music CD ที่
สามารถซื้อได

แผนดิสกทปี่ ระกอบดวยไฟล DivX, JPEG, MP3 หรือWMA
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หมายเหตุเกี่ยวกับแผนดิสก
• โดยขึ้นอยูกับสถานะของอุปกรณที่ทําการบันทึกหรือสถานะของแผน CD-R/RW (หรือแผน
DVD±R/RW) แผน CD-R/RW (หรือแผน DVD±R/RW) บางแผนอาจจะไมสามารถเลนบน
เครือ่ งบันทึกดีวดี เี ครือ่ งนีไ้ ด
• ไมควรติดปายหรือฉลากใดๆ ในทัง้ 2 ดานของแผนดิสก (ดานฉลากหรือดานทีท่ าํ การบันทึก)
• ไมควรใชแผนดิสกทมี่ รี ปู รางผิดปกติ (เชน รูปหัวใจหรือรูป 8 เหลีย่ ม) เพราะแผนดิสกเหลานี้
อาจทําใหเครือ่ งทํางานผิดปกติได
• โดยขึ้นอยูกับซอฟทแวรที่ใชในการบันทึกและการทําการบันทึกใหสมบูรณ เครื่องบันทึกดีวีดี
เครือ่ งนีอ้ าจจะไมสามารถเลนแผนดิสกบางแผน (แผน CD-R/RW หรือแผน DVDฑR/RW) ได
• แผน DVD-R/RW, DVD+R/RW และแผน CD-R/RW ทีท่ าํ การบันทึกโดยใชเครือ่ งคอมพิวเตอร
สวนตัว, เครือ่ งบันทึกซีดหี รือเครือ่ งบันทึกดีวดี เี ครือ่ งอืน่ อาจจะไมสามารถเลนบนเครือ่ งบันทึก
ดีวดี เี ครือ่ งนีไ้ ด ถาแผนดิสกชาํ รุด, สกปรกหรือถามีความชืน้ บนเลนสของเครือ่ งบันทึก
• ถาทานบันทึกแผนดิสกโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว ถึงแมวาทานจะบันทึกแผนดิสกใน
รูปแบบที่สามารถเลนบนเครื่องบันทึกเครื่องนี้ได แตมีในบางกรณีที่ไมสามารถเลนแผนดิสก
เหลานีไ้ ด เนือ่ งจากการปรับตัง้ ซอฟทแวรการทํางานทีใ่ ชในการสรางแผนดิสก (ตรวจสอบจาก
ผูจ าํ หนายซอฟทแวรสาํ หรับรายละเอียดเพิม่ เติม)
• แผนดิสกและขอมูลทีบ่ นั ทึกตองไดมาตรฐานทีต่ รงกับเครือ่ งบันทึกดีวดี เี ครือ่ งนี้ เพือ่ เพิม่ คุณภาพ
ใหกับภาพและเสียงที่เลน แผนดีวีดีที่ทําการบันทึกไวแลวจะถูกปรับตั้งไวในมาตรฐานเหลานี้
โดยอัตโนมัติ รูปแบบของแผนดีวดี แี บบบันทึกไดมมี ากมายหลายประเภท (รวมทัง้ แผน CD-R
ทีป่ ระกอบดวยไฟลเพลง MP3 หรือไฟลเพลง WMA) แผนดิสกเหลานีต้ อ งอยูภ ายใตมาตรฐาน
ทีก่ าํ หนด (ดูตารางในดานบน) เพือ่ ความมัน่ ใจวาแผนดิสกจะสามารถเลนบนเครือ่ งบันทึกดีวดี ี
เครื่องนี้ได
• ผูใ ชควรขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิท์ ถี่ กู ตอง กอนทําการดาวนโหลดไฟลเพลง MP3/WMA
จากอินเทอรเน็ท เนื่องจากทางบริษัท LG ไมมีสิทธิ์ในการอนุญาตใหทําการดาวนโหลดไฟล
เพลงได
การทําสําเนาหรือยายขอมูลที่สามารถทําบนเครื่องบันทึกเครื่องนี้ได
จาก
ไปยัง
MP3/WMA
JPEG
DivX
ไตเติล้ *1
ฮารดดิสก
แผนดิสก
ได
แผนดิสก
ฮารดดิสก
ได
ได
ได
ได
USB แฟลชไดร ฮารดดิสก
ได
ได
ได
1
* ไตเติล้ ทีท่ าํ การบันทึกบนเครือ่ งบันทึกเครือ่ งนี้
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ขอจํากัดในการทําสําเนา
วัสดุภาพวีดีโอบางวัสดุไดถูกปองกันใหสามารถทําการบันทึกไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น : ทานไม
สามารถทําสําเนาวัสดุเหลานี้ลงในฮารดดิสกหรือแผนดีวีดีได ระหวางเลนทานสามารถรูไดวา
รายการที่ เ ล น เป น วั ส ดุ ที่ ทํ า การบั น ทึ ก ได เ พี ย งครั้ ง เดี ย วเท า นั้ น หรื อ ไม ได โ ดยแสดงข อ มู ล
ของแผนดิสกบนจอภาพ
• เครื่องบันทึกเครื่องนี้ไมสามารถบันทึกสัญญาณรูปแบบ NTSC จากชองรับสัญญาณระบบ
อนาล็อคหรือชองรับสัญญาณ DV ไดอยางถูกตอง
• สัญญาณภาพระบบ SECAM (จากเครื่องปรับหาสัญญาณภายในของโทรทัศนหรือจากชองรับ
สัญญาณระบบอนาล็อค) จะถูกบันทึกในรูปแบบ PAL
เกี่ยวกับสัญลักษณ ที่แสดงบนจอภาพ
“ ” อาจแสดงบนจอโทรทัศนระหวางการทํางาน สัญลักษณนแี้ สดงวาการทํางานทีอ่ ธิบายในคูม อื
การใชงานเลมนีไ้ มสามารถใชกบั แผนดิสกทอี่ ยูภ ายในเครือ่ งบันทึกได
รหัสภูมิภาค
เครือ่ งบันทึกดีวดี เี ครือ่ งนีม้ ปี า ยแสดงรหัสภูมภิ าคพิมพอยูบ นดานหลังตัวเครือ่ ง เครือ่ งบันทึกเครือ่ งนี้
สามารถเลนไดเฉพาะแผนดีวดี ที มี่ ปี า ยแสดงรหัสภูมภิ าคซึง่ ตรงกับรหัสภูมภิ าคทีแ่ สดงบนดานหลัง
เครือ่ ง หรือมีรหัสภูมภิ าค “ALL” เทานัน้
• แผนดีวดี สี ว นใหญจะมีเครือ่ งหมายรูปลูกโลก ซึง่ มีหมายเลขแสดงอยูใ นลูกโลก 1 ตัวหรือหลายๆ
ตัวบนกล่องบรรจุของแผ่นดิสก์ หมายเลขนีต้ อ้ งตรงกับรหัสภูมภิ าคของเครือ่ งบันทึก ถ้าไม่ตรง
กันเครือ่ งบันทึกจะไมสามารถเลนแผนดิสกแผนนีไ้ ด
• ถาทานพยายามเลนแผนดีวีดีที่มีรหัสภูมิภาคแตกตางจากเครื่องบันทึก ขอความ “Incorrect
region code. Can’t play back” จะแสดงบนจอโทรทัศน
การใชงานรีโมท คอนโทรล
ชีร้ โี มทไปทีต่ วั รับสัญญาณจากรีโมท และกดปุม การทํางาน
การใสแบตเตอรี่ลงในรีโมท คอนโทรล
ถอดฝาครอบชองบรรจุแบตเตอรีท่ ดี่ า นหลังของรีโมทออกและใสแบตเตอรี่ R03 (ขนาด AAA) 2
กอนลงในชองบรรจุแบตเตอรี่ โดยใสตามเครือ่ งหมาย และ ทีแ่ สดงในชองบรรจุแบตเตอรี่
ใหถกู ตอง

รีโมท คอนโทรล

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..
ปุม
 AV/INPUT : เปลีย่ นแหลงสัญญาณทีร่ บั เขาเครือ่ ง (เครือ่ งปรับหา
สัญญาณ, AV1-2 หรือ DV IN)
ปุม OPEN/CLOSE : เปดและปดถาดบรรจุแผนดิสก
ปุม POWER : เปดหรือปดเครือ่ งบันทึกดีวดี ี
ปุม
 DVD : เลือกรูปแบบการทํางานของเครือ่ งบันทึกไวที่ DVD (แผนดีวดี )ี
ปุ ม HDD : เลื อ กรู ป แบบการทํ า งานของเครื่ อ งบั น ทึ ก ไว ที่ HDD
(ฮารดดิสก)
ปุม
 AUDIO ( ) : เลือกภาษาของเสียงพากยหรือเลือกชองเสียง
ปุม TITLE : แสดงเมนูไตเติล้ ของแผนดิสก (ถามี)

. . . . . . . . . . . . . . ..
ปุม HOME : เปดหรือปดเมนู HOME
ปุม DISPLAY : เปดเขาสูจ อแสดงผลการทํางานบนจอภาพ
ปุม
 MENU/LIST : เปดเขาสูเ มนูของแผนดีวดี ี เปลีย่ นสลับระหวางเมนู
Title List-Original และเมนู Title List- Playlist
ปุม / / / (ซาย/ขวา/ขึน้ /ลง) :
ใชเพือ่ เลือ่ นผานในจอแสดงผลการทํางานบนจอภาพ
ปุม (ENTER) : ยืนยันสิง่ ทีเ่ ลือกในเมนู
ปุม PR/CH ( / ) : คนหาผานชองสัญญาณโทรทัศนทเี่ ก็บอยูใ น
หนวยความจําขึน้ หรือลง
ปุม RETURN ( ) : ปดจอแสดงผลการทํางานบนจอภาพ
ปุม REC ( ) : เริม่ บันทึก กดปุม ซ้าํ ๆ เพือ่ ตัง้ เวลาในการบันทึก
ปุม MARKER : เลือกหลายๆ ไฟล/ไตเติล้ ในตาราง

. . . . . . . . . . . . . . ..
ปุม PLAY ( ) : เริม่ เลน
ปุม STOP ( ) : หยุดเลนหรือหยุดบันทึก
ปุม PAUSE/STEP ( ) : หยุดเลนหรือหยุดบันทึกชัว่ คราว
ปุม SCAN ( / ) : คนหาไปขางหลังหรือคนหาไปขางหนา
ปุม
 SKIP ( / ) : เลือ่ นไปยังชารปเตอร/เรือ่ ง/เพลง/ไฟลตอ ไป
หรือยอนกลับไปยังชารปเตอร/เรือ่ ง/เพลง/ไฟลทผี่ า นมา

ปุม
 REPEAT : เลนซ้าํ ชารปเตอร, เรือ่ ง, เพลง, ไตเติล้ , ทัง้ หมดหรือเลน
ซ้าํ ในชวงทีก่ าํ หนด
ปุม TIMESHIFT : หยุดรายการโทรทัศนทกี่ าํ ลังถายทอดสดชัว่ คราว/
เลน (เลือ่ นเวลา) รายการโทรทัศนทกี่ าํ ลังถายทอดสด
ปุม CLEAR : ลบหมายเลขเพลงในตาราง Program
ปุม
 ตัวเลข 0-9 : เลือกหมายเลขตัวเลือกในเมนู
ปุ่มควบคุมการทำงานของโทรทัศน์ : ทานสามารถควบคุม
ระดั บ เสี ย ง,แหล ง สั ญ ญาณที่ รั บ เข า เครื่ อ งและเป ด /ป ด การทํ า งาน
ของโทรทัศนได
* : ไมสามารถใชการทํางานนีไ้ ด
การปรับตั้งรีโมทเพื่อควบคุมโทรทัศนของทาน
ทานสามารถควบคุมโทรทัศนของทานโดยใชรีโมทที่จัดมาใหพรอมกับ
เครือ่ งบันทึกได ถาชือ่ ผูผ ลิตโทรทัศนของทานแสดงอยูใ นตารางดานลางนี้
ตัง้ รหัสผูผ ลิตโทรทัศนใหถกู ตอง
ในขณะทีก่ ดปุม TV POWER คางไว กดปุม ตัวเลขเพือ่ ใสรหัสผูผ ลิตโทรทัศน
ของทาน (ดูตารางดานลางนี)้ แลวจึงปลอยปุม TV POWER
ผูผ
 ลิต
หมายเลขรหัส
LG/ GoldStar
1 (คาทีต่ งั้ ไวในครัง้ แรก), 2
Zenith
1, 3, 4
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
โดยขึน้ อยูก บั โทรทัศนของทาน ปุม การทํางานบางปุม หรือปุม การทํางาน
ทัง้ หมดอาจจะไมสามารถใชควบคุมโทรทัศนของทานได ถึงแมทา นจะใส
รหัสทีถ่ กู ตองแลวก็ตาม เมือ่ ทานเปลีย่ นแบตเตอรีข่ องรีโมท หมายเลข
รหัสทีท่ า นตัง้ ไวจะกลับเขาสูค า ทีต่ งั้ ไวในครัง้ แรก ทานตองตัง้ รหัสผูผ ลิต
โทรทัศนทที่ า นตองการอีกครัง้
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ตัวเครือ่ งบันทึก
รุน RH387H

รุน RH399H

ปุม /I (POWER)
เปดหรือปดเครือ่ งบันทึกดีวดี ี
ถาดบรรจุแผนดิสก
ใสแผนดิสกทนี่ ี่
ปุม OPEN/CLOSE ( )
เปดหรือปดถาดบรรจุแผนดิสก
จอแสดงขอมูล
แสดงสถานะปจจุบนั ของเครือ่ งบันทึก
T/S : แสดงเมือ่ อยูใ นรูปแบบการเลือ่ นเวลา
REC : เครือ่ งบันทึกกําลังทําการบันทึก
HDD : เครือ่ งบันทึกอยูใ นรูปแบบ HDD (ฮารดดิสก)
DVD : เครือ่ งบันทึกอยูใ นรูปแบบ DVD (แผนดีวดี )ี
HDD
DVD : เครือ่ งบันทึกกําลังทําสําเนา
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: แสดงเมื่อเครื่องบันทึกถูกตั้งโปรแกรมการบันทึกไว หรือเครื่องกําลังทําการบันทึก
ตามโปรแกรมที่ตั้งไว
: แสดงนาฬกา, เวลาในการเลนทัง้ หมด, เวลาทีเ่ ลนผานไป, หมายเลขไตเติล้ ,
หมายเลขชารปเตอร/เรือ่ ง/เพลง, ชองสัญญาณหรืออืน่ ๆ
ตัวรับสัญญาณจากรีโมท
ชีร้ โี มท คอนโทรลมาทางนี้
ปุม
/ (PLAY/PAUSE)
เริม่ เลน
หยุดเลนหรือหยุดบันทึกชัว่ คราว กดปุม อีกครัง้ เพือ่ ยกเลิกการหยุดชัว่ คราว
ปุม (STOP)
หยุดเลนหรือหยุดบันทึก
ปุม (REC)
เริม่ บันทึก กดปุม ซ้าํ ๆ เพือ่ ตัง้ เวลาในการบันทึก
ปุม RESOLUTION
ตัง้ รายละเอียดของสัญญาณภาพทีจ่ า ยออกสําหรับชองตอ HDMI และชองตอ COMPONENT
OUTPUT
- HDMI : 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- COMPONENT : 576i, 576p
ปุม DVD
ตัง้ รูปแบบการทํางานของเครือ่ งบันทึกไวที่ DVD (แผนดีวดี )ี
ปุม HDD
ตัง้ รูปแบบการทํางานของเครือ่ งบันทึกไวที่ HDD (ฮารดดิสก)
พอรท USB
ตอกับ USB Flash Memory
ชอง DV IN
ตอกับชองจายสัญญาณ DV บนกลองถายภาพวีดโี อระบบดิจติ อล
ชอง AV IN 2 (VIDEO IN/AUDIO IN (L-ซาย/R-ขวา))
ตอกับชองจายสัญญาณเสียง/ภาพของแหลงสัญญาณภายนอก (เครื่องเสียง, โทรทัศน/
มอนิเตอร, เครือ่ งบันทึกวีดโี อเทป, กลองถายภาพวีดโี อหรืออุปกรณอนื่ ๆ)

การเชือ่ มตอเครือ่ งบันทึก

ตอสายอากาศ
ตอสายอากาศโทรทัศนเขากับ
ชอง ANTENNA IN บนเครือ่ ง
บันทึก

ตอสายอากาศเขากับ
โทรทัศนของทาน
ตอปลัก๊ ดานหนึง่ ของสายสัญญาณ
RF เขากับชอง ANTENNA OUT
บนเครือ่ งบันทึกและตอปลัก๊
อีกดานหนึง่ เขากับชอง ANTENNA IN
บนโทรทัศนของทาน
สงผานสัญญาณจากชอง ANTENNA
IN ไปยังโทรทัศน/จอมอนิเตอร
ของทาน

ตอสายสัญญาณภาพ/เสียง
ตอปลัก๊ ดานหนึง่ ของสายสัญญาณ
ภาพ (สีเหลือง) เขากับชอง VIDEO
OUTPUT บนเครือ่ งบันทึกและตอปลัก๊
อีกดานหนึง่ เขากับชอง VIDEO INPUT
บนโทรทัศนของทาน
ตอปลัก๊ ดานหนึง่ ของสายสัญญาณ
เสียง (สีแดงและสีขาว) เขากับชอง
AUDIO OUTPUT บนเครือ่ งบันทึก
และตอปลัก๊ อีกดานหนึง่ เขากับชอง
AUDIO INPUT บนโทรทัศนของทาน

ตอสายไฟฟา
ตอสายไฟฟาเขากับชอง AC IN บน
เครือ่ งบันทึก แลวจึงเสียบปลัก๊ ไฟ
ของเครื่องบันทึกเขากับเตาจายไฟ
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การเชือ่ มตอเครือ่ งบันทึก - ทีส
่ ามารถทําไดเพิม
่ เติม
การตอสัญญาณภาพ Component
ตอปลัก๊ ดานหนึง่ ของสายสัญญาณภาพ Component (Y PB PR) เขากับชอง COMPONENT OUTPUT
บนเครือ่ งบันทึก และตอปลัก๊ อีกดานหนึง่ เขากับชอง COMPONENT INPUT บนโทรทัศนของทาน
ตอปลัก๊ ดานหนึง่ ของสายสัญญาณเสียง (สีแดงและสีขาว) เขากับชอง AUDIO OUTPUT บนเครือ่ ง
บันทึก และตอปลัก๊ อีกดานหนึง่ เขากับชอง AUDIO INPUT บนโทรทัศนของทาน

การตอสัญญาณเสียงระบบดิจต
ิ อล
ตอกับเครือ่ งขยายเสียง/เครือ่ งรีซฟี เวอร, ตัวถอดรหัสสัญญาณระบบ Dolby Digital/MPEG/DTS หรือ
อุปกรณอนื่ ๆ ทีม่ ชี อ งรับสัญญาณระบบดิจติ อล
ตอปลัก๊ ดานหนึง่ ของสายสัญญาณเสียงระบบดิจติ อล (COAXIAL หรือ OPTICAL) เขากับชองจาย
สัญญาณเสียงระบบดิจติ อล (COAXIAL หรือ OPTICAL) บนเครือ่ งบันทึก และตอปลัก๊ อีกดานหนึง่ เขา
กับชองรับสัญญาณเสียงระบบดิจติ อล (COAXIAL หรือ OPTICAL) บนเครือ่ งขยายเสียงของทาน

ถาโทรทัศนของทานเปนโทรทัศนแบบ high-definition หรือแบบ “digital ready” ทานจะสามารถ
ใชการจายสัญญาณภาพระบบ Progressive Scan ของเครือ่ งบันทึกดีวดี เี พือ่ จายสัญญาณภาพทีใ่ ห
รายละเอียดสูงได ถาโทรทัศนของทานไมสามารถรองรับระบบ Progressive Scan ได จะมีคลืน่
รบกวนบนภาพเมือ่ ทานเปดใชระบบ Progressive Scan บนเครือ่ งบันทึก
ตัง้ ความละเอียดของสัญญาณภาพไวที่ 576p โดยใชปมุ RES. บนดานหนาเครือ่ งบันทึก เพือ่ เปด
การจายสัญญาณภาพระบบ Progressive Scan
การตอสัญญาณภาพ S-Video
ตอปลัก๊ ดานหนึง่ ของสายสัญญาณภาพ S-Video เขากับชอง S-VIDEO OUTPUT บนเครือ่ งบันทึก
และตอปลัก๊ อีกดานหนึง่ เขากับชอง S-VIDEO INPUT บนโทรทัศนของทาน
ตอปลัก๊ ดานหนึง่ ของสายสัญญาณเสียง (สีแดงและสีขาว) เขากับชอง AUDIO OUTPUT บนเครือ่ ง
บันทึก และตอปลัก๊ อีกดานหนึง่ เขากับชอง AUDIO INPUT บนโทรทัศนของทาน
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เครือ่ งบันทึกเครือ่ งนีไ้ มมตี วั ถอดรหัสสัญญาณเสียงพากยระบบ DTS (2 ชองเสียง) ภายในเครือ่ ง
ถาทานตองการเพลิดเพลินกับเสียงรอบทิศทางระบบ DTS หลายชองเสียง ทานตองตอเครือ่ งบันทึก
เครือ่ งนีเ้ ขากับเครือ่ งรีซฟี เวอรระบบ DTS ผานชองจายสัญญาณเสียงระบบดิจติ อลชองใดชองหนึง่
บนดานหลังเครือ่ งบันทึก

การตอสัญญาณ HDMI
ตอสายสัญญาณ HDMI จากชอง HDMI OUTPUT บนเครื่องบันทึกเขากับชอง HDMI INPUT
บนโทรทัศนของทาน

เครื่องบันทึก

โทรทัศน

เมื่อทานทําการเชื่อมตอดวยสายสัญญาณ HDMI ทานจะสามารถเปลี่ยนรายละเอียดภาพ
(576i, 576p, 720p, 1080i หรือ 1080p) ของชองจายสัญญาณ HDMI ไดโดยกดปุม RES. ซ้าํ ๆ
เกี่ยวกับระบบ HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface) สามารถรองรับไดทงั้ สัญญาณภาพและสัญญาณเสียง
ดวยการเชือ่ มตอสายสัญญาณระบบดิจติ อลเพียงสายเดียว เพือ่ ใชกบั เครือ่ งเลนดีวดี ,ี กลองรับสัญญาณ
เคเบิล้ และอุปกรณภาพและเสียงอืน่ ๆ
HDMI ไดถกู พัฒนาขึน้ มาเพือ่ สรางเทคโนโลยี HDCP (High Definition Contents Protection) ระบบ
HDCP ถูกใชเพือ่ ปองกันการสงและรับขอมูลระบบดิจติ อล
HDMI มีความสามารถในการรองรับมาตรฐาน, เพิม่ ประสิทธิภาพหรือเพิม่ รายละเอียดของสัญญาณ
ภาพใหสงู ขึน้ รวมทัง้ สัญญาณเสียงรอบทิศทางระบบหลายชองเสียง ระบบ HDMI จะทํางานโดยรวม
สัญญาณภาพระบบดิจติ อล ซึง่ มีความกวางของยานความถีม่ ากถึง 5 กิกะไบทตอ วินาทีไวภายในชองตอ
เดียว (แทนการใชสายสัญญาณและชองตอหลายๆ ชอง) และทําการติดตอระหวางแหลงสัญญาณเอวี
และอุปกรณเอวี เชน DTV
HDMI, เครือ่ งหมาย HDMI และ High-Definition Multimedia Interface คือเครือ่ งหมายการคาหรือ
เครือ่ งหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI licensing LLC.
หมายเหตุเกี่ยวกับการตอสายสัญญาณ HDMI
• ถาโทรทัศนของทานสามารถรับสัญญาณทีม่ คี วามถีส่ มุ 96 kHz ได ตัง้ หัวขอ [Sampling Freq.]
ในเมนูปรับตัง้ ไวที่ [48 kHz] (ดูหนา 16) เมือ่ ทําการปรับตัง้ หัวขอนีแ้ ลว เครือ่ งบันทึกจะ
แปลงสัญญาณ 96 kHz เปนสัญญาณ 48 kHz อัตโนมัติ เพือ่ ใหโทรทัศนของทานสามารถถอด
รหัสสัญญาณได

• ถาโทรทัศนของทานไมมตี วั ถอดรหัสสัญญาณระบบ Dolby Digital และ MPEG ภายในเครือ่ ง
ควรตัง้ หัวขอ [Dolby Digital] และ [MPEG] ในเมนูปรับตัง้ ไวที่ [PCM] (ดูหนา 16)
• ถาโทรทัศนของทานไมมตี วั ถอดรหัสสัญญาณระบบ DTS ภายในเครือ่ ง ควรตัง้ หัวขอ [DTS]
ในเมนูปรับตัง้ ไวที่ [OFF] (ดูหนา 16) ถาทานตองการเพลิดเพลินกับเสียงรอบทิศทางระบบ
DTS หลายชองเสียง ทานตองตอเครือ่ งบันทึกเขากับเครือ่ งรีซฟี เวอรทมี่ ตี วั ถอดรหัสสัญญาณ
ระบบ DTS ผานชองจายสัญญาณเสียงระบบดิจติ อลชองใดชองหนึง่
• ถามีคลืน่ รบกวนหรือมีเสนแสดงบนจอภาพ กรุณาตรวจสอบสายสัญญาณ HDMI
• การเปลีย่ นรายละเอียดของภาพ เมือ่ ตอเครือ่ งบันทึกผานชอง HDMI อาจทําใหเครือ่ งบันทึก
ทํางานผิดปกติได เพือ่ แกไขปญหานีท้ า นตองปดเครือ่ งบันทึกแลวจึงเปดเครือ่ งบันทึกอีกครัง้
• เมือ่ ทานตออุปกรณทสี่ ามารถรองรับสัญญาณ HDMI หรือ DVI ได ควรตรวจสอบตามคําแนะนํา
ทีแ่ สดงในดานลางนี้
- ปดอุปกรณ HDMI/DVI และเครือ่ งบันทึกเครือ่ งนี้ ขัน้ ตอนตอไปเปดอุปกรณ HDMI/DVI
ทิง้ ไวประมาณ 30 วินาที แลวจึงเปดเครือ่ งบันทึกเครือ่ งนี้
- ชองรับสัญญาณภาพบนอุปกรณที่ตอเขากับเครื่องบันทึก ถูกตั้งใหรับสัญญาณจาก
เครือ่ งบันทึกเครือ่ งนี้
- อุ ป กรณ ที่ ต อ เข า กั บ เครื่ อ งบั น ทึ ก สามารถรั บ สั ญ ญาณภาพ 720(1440)x576i,
720x576p, 1280x720p, 1920x1080i หรือ 1920x1080p ได
• อุปกรณ DVI ที่สามารถเขากับระบบ HDCP บางเครื่องก็ไมสามารถใชงานรวมกับเครื่อง
บันทึกเครือ่ งนีไ้ ด
- ภาพจะแสดงไมถกู ตองเมือ่ ใชงานรวมกับอุปกรณทไี่ มมรี ะบบ HDCP
ระบบ SIMPLINK คืออะไร ?
เมือ่ ตอเครือ่ งบันทึกเครือ่ งนีเ้ ขากับโทรทัศนของแอลจีทมี่ รี ะบบ SIMPLINK ผานสายสัญญาณ HDMI
ทานจะสามารถควบคุมการทํางานบางอยางของเครือ่ งบันทึกโดยใชรโี มทของโทรทัศนได
• การทํางานทีส่ ามารถควบคุมผานโทรทัศนของแอลจีได : เลน, หยุดเลนชัว่ คราว, คนหา, เลือ่ น
ขาม, หยุด, ปดเครือ่ งและการทํางานอืน่ ๆ
• อางอิงคูมือการใชงานของโทรทัศนแอลจีประกอบ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ
SIMPLINK
• โทรทัศนของแอลจีทมี่ รี ะบบ SIMPLINK จะมีเครือ่ งหมายดังทีแ่ สดงในดานบน
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การตอสายสัญญาณเขากับชอง INPUT 1 หรือ AV IN 2
ตอสายสัญญาณภาพ/เสียงจากชองรับสัญญาณ (INPUT 1 หรือ AV IN 2) บนเครือ่ งบันทึกดีวดี เี ขา
กับชองจายสัญญาณภาพ/เสียงบนอุปกรณของทาน

ดานหนาของ
เครื่องบันทึก

การตอกับกลองถายภาพวีดีโอระบบดิจิตอล
โดยใชชอ ง DV IN บนดานหนาเครือ่ งบันทึก ทานจะสามารถตอเครือ่ งบันทึกเขากับกลองถายภาพ
วีดโี อระบบดิจติ อล DV และถายโอนขอมูลดิจติ อลจากมวนเทป DV ลงในแผนดีวดี ไี ด

กลองถายภาพวีดีโอ
ระบบดิจิตอล DV

บนรีโมท
1 เสียบ USB แฟลชไดรเขากับพอรท USB :
2 แสดงเมนู HOME :
3 เลือกหัวขอหลัก :
ตัวเลือก [MUSIC], [PHOTO] หรือ [MOIVE]
4 เลือกหัวขอ [USB] :
5 แสดงรายการเมนูที่เกี่ยวของ :
สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติมในการทํางานของไฟลแตละไฟล
อางอิงขอมูลตามหนาทีเ่ กีย่ วของประกอบ

แผงเชื่อมตอของอุปกรณ (เครื่องบันทึกวีดีโอเทป,
กลองถายภาพวีดีโอหรืออุปกรณอื่นๆ)

ดานหลังของ
เครื่องบันทึก

การใชงาน USB แฟลชไดร

ดานหนาเครื่องบันทึกดีวีดี

ใชสายสัญญาณ DV (ไมจดั มาให) ตอจากชองรับ/จายสัญญาณ DV บนกลองถายภาพวีดโี อของทาน
เขากับชอง DV IN บนดานหนาเครือ่ งบันทึกเครือ่ งนี้
ชอง DV IN บนดานหนาเครือ่ งบันทึกมีไวสาํ หรับเชือ่ มตอกับกลองถายภาพวีดโี อระบบดิจติ อล DV
เทานัน้ โดยไมสามารถใชตอ กับเครือ่ งรับสัญญาณดาวเทียมระบบดิจติ อลหรือเครือ่ งเลนวีดโี อเทป
D-VHS ได หากทานถอดสายสัญญาณ DV ออกระหวางบันทึกขอมูลจากกลองถายภาพวีดีโอ
ระบบดิจติ อล DV อาจสงผลทําใหเครือ่ งบันทึกทํางานผิดปกติได
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HOME

ENTER

การใชงาน USB แฟลชไดร - ทีส
่ ามารถทําไดเพิม
่ เติม
การใชงาน USB แฟลชไดร
เครือ่ งบันทึกเครือ่ งนีส้ ามารถเลนไฟล MP3/WMA/JPEG/DivX ทีเ่ ก็บอยูใ น USB แฟลชไดรได
วิธีเสียบ USB แฟลชไดร - เสียบ USB แฟลชไดรเขาไปตรงๆ จนสุด
วิธีถอด USB แฟลชไดร - ดึง USB แฟลชไดรออกจากเครื่องบันทึกอยางระมัดระวัง
ในขณะทีไ่ มไดใชงาน USB แฟลชไดร
หมายเหตุเกี่ยวกับ USB แฟลชไดร
• ไมสามารถยายหรือทําสําเนาขอมูลจากแผนดิสกหรือฮารดดิสกลงใน USB แฟลชไดรได
• ควรเก็บ USB แฟลชไดรใหหา งจากเด็กๆ หากเด็กกลืน USB แฟลชไดรเขาไป ควรพาเด็กไปพบ
แพทยทนั ที
• เครือ่ งบันทึกเครือ่ งนีร้ องรับเฉพาะ USB แฟลชไดรทมี่ รี ปู แบบ FAT16 หรือ FAT32 เทานัน้
• ไมรองรับ USB แฟลชไดรทตี่ อ งติดตัง้ โปรแกรมการทํางานอืน่ ๆ เพิม่ เติม
• เครือ่ งบันทึกเครือ่ งนีส้ ามารถเขากับอุปกรณ USB Flash type ทีร่ องรับ USB1.1 ได
• เครือ่ งบันทึกเครือ่ งนีอ้ าจจะไมสามารถรองรับ USB แฟลชไดรบางเครือ่ งได
• ไม ค วรดึ ง USB แฟลชไดร อ อกจากเครื่ อ งบั น ทึ ก ในขณะที่ ใ ช ง าน
(เลนหรืออื่นๆ) เพราะอาจทําใหเครื่องบันทึกทํางานผิดปกติได

[Delete] : ลบชองสัญญาณโทรทัศนทเี่ ลือกจากตารางชองสัญญาณโทรทัศน
[Move] : เปลีย่ นลําดับของรายการโทรทัศนในตารางชองสัญญาณโทรทัศน
[Station Rename] : เปลีย่ นชือ่ ของชองสัญญาณโทรทัศนทเี่ ลือก
[Program Edit] : เปลีย่ นคาของชองสัญญาณโทรทัศนดว ยตนเอง

การปรับตัง้ อัตโนมัติ
เมื่อเปดการทํางานของเครื่องบันทึกในครั้งแรก
ระบบปรับตั้งเครื่องในครั้งแรกจะใหทานตั้งภาษา,
นาฬกาและชองสัญญาณโทรทัศนโดยอัตโนมัติ
1 เปดเครื่องบันทึก :
หนาจอปรับตัง้ ในครัง้ แรกแสดงบนจอภาพ
2 เลือกภาษา :
3 ยืนยันภาษาที่เลือก :
4 ตรวจสอบสายอากาศและเลื่อนขามไปยัง
ขั้นตอนตอไป :
5 ตั้งนาฬกา :
6 เริ่มการคนหาชองสัญญาณโทรทัศน :
7 ปดหนาจอปรับตั้งในครั้งแรก :

บนรีโมท

การแกไขชองสัญญาณโทรทัศน
ทานสามารถเปลีย่ นคาของชองสัญญาณโทรทัศนทเี่ ก็บอยูใ นหนวยความจําไดโดยเลือก [Program
Edit] ทางดานซายของหนาจอ Channel Editing

POWER

ENTER
ENTER
[PR] : แสดงลําดับของชองสัญญาณโทรทัศนทเี่ ลือก
[Seek] : คนหาชองสัญญาณโทรทัศนอตั โนมัติ เครือ่ งจะหยุดคนหาเมือ่ พบชองสัญญาณโทรทัศน
[Ch.] : เปลีย่ นหมายเลขของชองสัญญาณโทรทัศน
[MFT] : ปรับสัญญาณโทรทัศนอยางละเอียด เพือ่ รับชมภาพทีช่ ดั เจน
[NICAM] : ตัง้ ชองสัญญาณโทรทัศนสาํ หรับรายการโทรทัศนทแี่ พรสญ
ั ญาณมาในระบบเสียง
NICAM
[OK] : ยืนยันคาทีเ่ ลือกและยอนกลับเขาสูเ มนูตารางชองสัญญาณโทรทัศน

,
ENTER
ENTER
ENTER

การปรับตัง้ อัตโนมัติ - ทีส
่ ามารถทําไดเพิม
่ เติม
การปรับตั้งชองสัญญาณโทรทัศนที่เก็บอยูในหนวยความจํา
กดปุม HOME แลวจึงใชปุม
เพือ่ เลือก [Easy Menu] กดปุม ENTER ในขณะทีเ่ ลือก [SETUP]
เมนู SETUP แสดงบนจอภาพ เลือก [Program Edit] ในเมนูระดับทีส่ องแลวจึงกดปุม เพือ่ เลือ่ น
ไปยังระดับทีส่ าม กดปุม ENTER ในขณะทีเ่ ลือก [Edit] หนาจอ Channel Editing แสดงบนจอภาพ
เลือกชองสัญญาณโทรทัศนทที่ า นตองการแกไขและกดปุม ENTER เมนูตวั เลือกแสดงทางดานซาย
ของจอภาพ

การใชงานเมนู Home
บนรีโมท
1
2
3
4
5

แสดงเมนู HOME :
เลือกหัวขอหลัก :
เลือกหัวขอยอย :
ยืนยันคาที่เลือก :
ออกจากเมนู HOME :

HOME

ENTER
HOME
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การใชงานเมนู Home - ทีส
่ ามารถทําไดเพิม
่ เติม
MOVIE
HDD - แสดงเมนู [Title List] ซึง่ แสดงไตเติล้ ทีบ่ นั ทึกเก็บอยูใ นฮารดดิสก (หนา 27)
HDD DivX - แสดงเมนู [Movie List] ซึ่งแสดงไฟลภาพยนตร DivX® ที่เก็บอยูในฮารดดิสก
(หนา 21) DISC
- แสดงเมนู [Title List] ซึง่ แสดงไตเติล้ ทีบ่ นั ทึกเก็บอยูใ นแผนดิสก (หนา 27)
- แสดงเมนู [Movie List] ซึง่ แสดงไฟลภาพยนตร DivX® ทีเ่ ก็บอยูใ นแผนดิสก (หนา 21)
- เลนแผนดีวดี ภี าพยนตร (หนา 21)
USB - แสดงเมนู [Movie List] ซึง่ แสดงไฟลภาพยนตร DivX® ทีเ่ ก็บอยูใ น USB แฟลชไดร (หนา 22)
PHOTO
HDD - แสดงเมนู [Photo List] ซึง่ แสดงไฟลภาพถายทีเ่ ก็บอยูใ นฮารดดิสก (หนา 24)
DISC - แสดงเมนู [Photo List] ซึง่ แสดงไฟลภาพถายทีเ่ ก็บอยูใ นแผนดิสก (หนา 24)
USB - แสดงเมนู [Photo List] ซึง่ แสดงไฟลภาพถายทีเ่ ก็บอยูใ น USB แฟลชไดร (หนา 24)

การปรับตัง้ ในเมนู SETUP
บนรีโมท
1
2
3
4
5
6
7
8
9

แสดงเมนู HOME :
เลือกหัวขอ [Easy Menu] :
เลือกหัวขอ [SETUP] :
เลือกคาที่ตองการในระดับแรก :
เลื่อนไปยังระดับที่สอง :
เลือกคาที่ตองการในระดับที่สอง :
เลื่อนไปยังระดับที่สาม :
ปรับหรือยืนยันคาที่เลือก :
ยอนกลับไปยังระดับที่ผานมา :

HOME
, ENTER

, ENTER

MUSIC
HDD - แสดงเมนู [Music List] ซึง่ แสดงไฟลเพลงทีเ่ ก็บอยูใ นฮารดดิสก (หนา 23)
DISC - แสดงเมนู [Music List] ซึง่ แสดงไฟลเพลงหรือเพลงทีเ่ ก็บอยูใ นแผนดิสก (หนา 23)
USB - แสดงเมนู [Music List] ซึง่ แสดงไฟลเพลงทีเ่ ก็บอยูใ น USB แฟลชไดร (หนา 23)
Easy Menu
SETUP : แสดงเมนู SETUP (หนา 14)
Rec Mode - แสดงหัวขอ [Record Mode Set] ในเมนู SETUP (หนา 17)
Dubbing - ทําสําเนาไตเติล้ ปจจุบนั ทีไ่ มมรี ะบบปองกันการทําสําเนาจากแผน DVD±R หรือแผน
DVD-ROM ซึง่ ทําการบันทึกใหสมบูรณแลว (หนา 31)
TV
HDD - ยอนกลับเขาสูร ายการโทรทัศนทกี่ าํ ลังถายทอดสดสําหรับการบันทึกฮารดดิสก ทานสามารถ
กดปุม HDD บนรีโมทเพือ่ เลือกใชการทํางานนีไ้ ดโดยตรง
DVD - ยอนกลับเขาสูร ายการโทรทัศนทกี่ าํ ลังถายทอดสดสําหรับการบันทึกแผนดีวดี ี ทานสามารถ
กดปุม DVD บนรีโมทเพือ่ เลือกใชการทํางานนีไ้ ดโดยตรง
Timer Record - แสดงเมนู [Timer Record] (หนา 25)
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ระดับแรก
ระดับทีส่ อง

ระดับทีส่ าม

การปรับตัง้ ในเมนู SETUP - ทีส
่ ามารถทําไดเพิม
่ เติม
การปรับตั้งทั่วไป

Initialization - ทานสามารถปรับตัง้ การทํางานตางๆ ของเครือ่ งบันทึกกลับเขาสูค า ทีต่ งั้ มาจาก
โรงงานและตัง้ รูปแบบของฮารดดิสกได
[Factory Set] : ทานสามารถปรับตัง้ การทํางานตางๆ ของเครือ่ งบันทึกกลับเขาสูค า ทีต่ งั้ มา
จากโรงงานได บางหัวขอจะไมเปลี่ยนกลับเขาสูคาที่ตั้งมาจากโรงงาน (Rating, Password
และ Area Code) หลังจากทานปรับตั้งการทํางานตางๆ ของเครื่องบันทึกกลับเขาสูคา
ทีต่ งั้ มาจากโรงงานแลว เมนูปรับตัง้ อัตโนมัตจิ ะแสดงบนจอภาพ
[HDD format] : ขอมูลทัง้ หมดทีบ่ นั ทึกเก็บอยูใ นฮารดดิสกจะถูกลบทิง้
การปรับตัง้ ภาษา

Auto Programming - ทําการคนหาและติดตัง้ ชองสัญญาณโทรทัศนโดยอัตโนมัติ
[Start] : เริม่ คนหาชองสัญญาณโทรทัศน
Program Edit - เพิม่ ชองสัญญาณโทรทัศนและแกไขชองสัญญาณโทรทัศนทเี่ ก็บอยูใ นหนวยความจํา
[Add Channel] : กดปุม
เพือ่ เลือกชองสัญญาณโทรทัศนและกดปุม ENTER เพือ่ เพิม่ ชอง
สัญญาณโทรทัศนทเี่ ลือก
[Edit] : แสดงหนาจอซึง่ แสดงตารางชองสัญญาณโทรทัศนทเี่ ก็บอยูใ นหนวยความจํา และตัวเลือก
สําหรับแกไขชองสัญญาณโทรทัศน (หนา 13)
Clock Set - ทานตองตัง้ นาฬกากอน ทานจึงจะสามารถใชหวั ขอ [Timer record] ได
TV Aspect - เลือกอัตราสวนของจอโทรทัศนทตี่ อ กับเครือ่ งบันทึก
[4:3 Letter Box] เลือกคานีเ้ มือ่ ตอเครือ่ งบันทึกกับโทรทัศนจอมาตรฐานขนาด 4:3 เครือ่ ง
จะแสดงภาพแบบจอกวาง โดยมีแถบสีดาํ แสดงทีด่ า นบนและดานลางของจอภาพ
[4:3 Pan Scan] เลือกคานีเ้ มือ่ ตอเครือ่ งบันทึกกับโทรทัศนจอมาตรฐานขนาด 4:3 เครือ่ ง
จะแสดงภาพแบบจอกวางบนจอโทรทัศนทงั้ หมด และตัดสวนทีไ่ มพอดีกบั จอภาพออกอัตโนมัติ
[16:9 Wide] เลือกคานีเ้ มือ่ ตอเครือ่ งบันทึกกับโทรทัศนแบบจอกวาง
Power Save Mode - เลือกเปดหรือปดระบบประหยัดพลังงาน ในระหวางทีเ่ ครือ่ งบันทึกปด
การทํางานอยู แตถา ทานตัง้ โปรแกรมการบันทึกไว ระบบประหยัดพลังงานจะไมทาํ งาน
[ON] : จอแสดงขอมูลบนดานหนาเครือ่ งบันทึกดับลง และเฉพาะสัญญาณทีร่ บั มาจากชองรับ
สัญญาณอากาศเทานัน้ ทีจ่ ะถูกสงผานในระหวางทีเ่ ครือ่ งบันทึกปดการทํางานอยู
[OFF] : ปดระบบประหยัดพลังงาน [Powe Save Mode]

Display Menu - เลือกภาษาของเมนูปรับตัง้ และจอแสดงสถานะการทํางานบนจอภาพ
Disc Menu/Audio/Subtitle - เลือกภาษาของเมนู/เสียงพากย/คําบรรยายใตภาพ
[Original] : เลือกใชภาษาตนฉบับของแผนดิสกแตละแผน
[Others] : ถาทานตองการเลือกภาษาอืน่ ๆ กดปุม ตัวเลขและกดปุม ENTER เพือ่ ใสรหัสตัวเลข
4 ตัวโดยขึน้ อยูก บั ตารางรหัสภาษาทีแ่ สดงในหนา 32 ถาทานใสรหัสภาษาผิด กดปุม CLEAR
เพือ่ ลบตัวเลขแลวจึงใสรหัสทีถ่ กู ตอง
[OFF] (สําหรับ Disc Subtitle) : ปดคําบรรยายใตภาพ
DivX Subtitle - เลือกรหัสภาษาสําหรับคําบรรยายใตภาพ DivX®
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การปรับตั้งเสียง

Dolby Digital/DTS/MPEG - เลือกประเภทของสัญญาณเสียงระบบดิจติ อล เมือ่ ใชชอ งตอ
DIGITAL AUDIO OUTPUT
[Bitstream] - เลือกคานีถ้ า ทานตอสายสัญญาณจากชอง DIGITAL AUDIO OUTPUT บนเครือ่ ง
บันทึกเขากับเครือ่ งเสียงทีม่ ตี วั ถอดรหัสสัญญาณระบบ Dolby Digital, DTS หรือ MPEG ภายใน
เครื่อง
[PCM] (สําหรับ Dolby Digital/ MPEG) : เลือกคานีถ้ า ทานตอสายสัญญาณจากชอง DIGITAL
AUDIO OUTPUT บนเครือ่ งบันทึกเขากับเครือ่ งเสียงทีไ่ มมตี วั ถอดรหัสสัญญาณระบบ Dolby
Digital หรือ MPEG ภายในเครือ่ ง
[Off] (สําหรับ DTS) : เลือกคานีถ้ า ทานตอสายสัญญาณจากชอง DIGITAL AUDIO OUTPUT บน
เครือ่ งบันทึกเขากับเครือ่ งเสียงทีไ่ มมตี วั ถอดรหัสสัญญาณระบบ DTS ภายในเครือ่ ง
Sampling Freq. (Frequency) - เลือกความถีส่ มุ ของสัญญาณเสียง
[48 kHz] : ในกรณีทแี่ ผนดีวดี มี คี วามถีส่ มุ 96 kHz เครือ่ งจะแปลงสัญญาณเสียงทีจ่ า ยออกเปน
48 kHz ควรเลือก [48 kHz] ถาเครือ่ งรีซฟี เวอรหรือเครือ่ งขยายเสียงของทานไมสามารถรับ
สัญญาณ 96 kHz ได
[96 kHz] : สัญญาณเสียงระบบดิจติ อลจะจายออกตามความถีส่ มุ ตนฉบับ
DRC (Dynamic Range Control) - ทําใหเสียงชัดเจนเมือ่ เบาระดับเสียงลง (เฉพาะเสียงระบบ
Dolby Digital เทานัน้ ) ตัง้ ไวที่ [On] เพือ่ เปดใชการทํางานนี้
Vocal - เลือก [On] เพื่อผสมเสียงคาราโอเกะหลายชองเสียงเปนเสียงระบบสเตอริโอปกติ
การทํางานนีม้ ผี ลเฉพาะกับแผนดีวดี คี าราโอเกะระบบหลายชองเสียงเทานัน้
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การปรับตัง้ การล็อคควบคุม

ทานตองสรางรหัสผานเปนตัวเลข 4 หลักกอน ทานจึงจะสามารถเปดหัวขอ Rating, Password
หรือ Area Code ได ถาทานยังไมไดสรางรหัสผาน ทําตามขัน้ ตอนทีแ่ สดงตอไปนี้ ใสรหัสตัวเลข
4 ตัวและใสรหัสตัวเลขเดิมอีกครัง้ เพือ่ ยืนยัน ถาทานใสรหัสตัวเลขผิด กดปุม CLEAR ซ้าํ ๆ เพือ่ ลบ
ตัวเลขทีใ่ สผดิ แลวจึงใสรหัสผานอีกครัง้
ถาทานลืมรหัสผาน ทานสามารถยกเลิกรหัสผานไดโดยแสดงเมนู SETUP, ใสรหัส ‘210499’ และ
กดปุม ENTER รหัสผานเดิมจะถูกยกเลิก
DVD Rating - เลือกระดับในการล็อคควบคุม ระดับทีต่ า่ํ ลงจะจํากัดการเลนมากขึน้ เลือก [No
Limit] เพือ่ ยกเลิกการล็อคควบคุม
Password - เปลีย่ นหรือลบรหัสผาน
[Change] : ใสรหัสผานใหม 2 ครัง้ หลังจากใสรหัสผานปจจุบนั
[Delete] : ลบรหัสผานปจจุบนั หลังจากใสรหัสผานปจจุบนั
Area Code - เลือกรหัสพืน้ ทีส่ าํ หรับใชเปนระดับในการจํากัดการเลน สิง่ นีจ้ ะกําหนดมาตรฐานของ
พืน้ ทีซ่ งึ่ ใชสาํ หรับควบคุมการเลนแผนดีวดี ี ดู ‘รหัสประเทศ’ ในหนา 32
DivX Reg. Code - ทางบริษัทแอลจีไดจัดรหัสลงทะเบียนบริการ DivX® VOD (Video On
Demand) ของทานมาให ซึง่ ทําใหทา นสามารถเชาและซือ้ ภาพยนตรโดยใชบริการ DivX® VOD
ได สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม เชิญเยีย่ มชมเว็บไซตของเราไดที่ www.divx.com/vod
กดปุม ENTER ในขณะทีเ่ ลือก [View] รหัสสําหรับลงทะเบียนของเครือ่ งบันทึกดีวดี เี ครือ่ งนีจ้ ะแสดง
บนจอภาพ

การปรับตั้งการบันทึก

การปรับตั้งแผนดิสก

Record Mode Set - เลือกคุณภาพของภาพทีบ่ นั ทึกระหวาง XP, SP, LP, EP หรือ MLP ดูเวลา
ในการบันทึกของแตละรูปแบบไดในหนา 35
[XP] : ใหภาพคุณภาพสูงสุด
[SP] : ใหภาพคุณภาพมาตรฐาน
[LP] : ใหภาพคุณภาพต่าํ กวารูปแบบ [SP] เล็กนอย
[EP] : ใหภาพคุณภาพต่าํ
[MLP] : ใหภาพคุณภาพต่าํ สุด แตใหเวลาในการบันทึกนานทีส่ ดุ
Record Aspect - ใชการทํางานนีเ้ พือ่ ตัง้ อัตราสวนในการบันทึกใหเหมาะสมกับวัสดุทที่ า นบันทึก
ลงในแผนดีวดี ี
DV Record Audio - ทานจําเปนตองปรับตัง้ หัวขอนี้ ถาทานตอกลองถายภาพวีดโี อทีใ่ ชเสียง
32kHz/12 บิตเขากับชองตอ DV IN บนดานหนาเครือ่ งบันทึก
กลองถายภาพวีดโี อระบบดิจติ อลบางเครือ่ งจะมีเสียงระบบสเตอริโอ 2 แทร็ค แทร็คหนึง่ คือเสียง
ทีบ่ นั ทึกขณะถายภาพ และอีกแทร็คหนึง่ คือเสียงทีบ่ นั ทึกทับหลังจากถายภาพเสร็จแลว
ถาตัง้ ไวที่ Audio 1 เครือ่ งบันทึกจะใชเสียงทีบ่ นั ทึกขณะถายภาพ
ถาตัง้ ไวที่ Audio 2 เครือ่ งบันทึกจะใชเสียงทีบ่ นั ทึกทับ
TV Record Audio - เมือ่ บันทึกรายการโทรทัศนทมี่ เี สียงระบบ 2 ภาษา ทานจะสามารถเลือก
ชองเสียงทีต่ อ งการบันทึกได
[Main+Sub] : ภาษาหลักและภาษาทีส่ อง
[Main] : ภาษาหลักเทานัน้
[Sub] : ภาษาทีส่ องเทานัน้
Auto Chapter - เมือ่ ทําการบันทึกลงในแผนดีวดี ี เครือ่ งหมายชารปเตอรจะถูกใสลงในไตเติล้
ตามชวงเวลาทีก่ าํ หนดไว (5, 10 หรือ 15 นาที) โดยอัตโนมัติ
Time Shift - ตัง้ หัวขอนีไ้ วที่ [ON] เพือ่ เปดใชรปู แบบ Timeshift อัตโนมัติ โดยทีท่ า นไมตอ งกดปุม
TIMESHIFT หลังจากเปดใชเครือ่ งปรับหาสัญญาณโทรทัศนประมาณ 5 วินาที รูปแบบ Timeshift
จะเปดทํางานโดยอัตโนมัติ

Disc Format - ทานสามารถตัง้ รูปแบบของแผนดีวดี ไี ดโดยกดปุม ENTER ในขณะทีเ่ ลือก [Start]
เมนู [Disc Format] แสดงบนจอภาพ หลังจากยืนยันการทํางานแลว เครือ่ งบันทึกจะเริม่ ตัง้ รูปแบบ
ของแผนดิสก สําหรับแผน DVD-RW ทานจะสามารถเลือกรูปแบบไดระหวาง VR และ Video หลัง
จากตัง้ รูปแบบของแผนดิสกแลว ขอมูลทัง้ หมดในแผนดิสกจะถูกลบทิง้
ถาทานใสแผนดิสกทวี่ า งเปลาโดยยังไมมขี อ มูลใดๆ ถูกบันทึกลงในแผนดิสกเลย เครือ่ งบันทึกจะตัง้
รูปแบบของแผนดิสกโดยอัตโนมัติ ดู “รูปแบบของแผนดิสก” บนหนา 5 สําหรับขอมูลเพิม่ เติม
Finalize - ทานจําเปนตองทําการบันทึกแผนดิสกใหสมบูรณ เมือ่ ทานเลนแผนดิสกทบี่ นั ทึกโดยใช
เครื่องบันทึกเครื่องนี้ บนเครื่องเลนดีวีดีเครื่องอื่น เวลาที่ใชในการทําการบันทึกแผนดิสก
ใหสมบูรณ จะแตกตางกันออกไป โดยขึน้ อยูก บั สถานะของแผนดิสก, ความยาวของรายการทีบ่ นั ทึก
และจํานวนของไตเติล้ ทีบ่ นั ทึกเก็บลงในแผนดิสก
[Finalize] : เมนู Finalize แสดงบนจอภาพ หลังจากยืนยันการทํางานแลว เครือ่ งจะเริม่ ทําการ
บันทึกแผนดิสกใหสมบูรณ
[Unfinalize] : แผน DVD-RW ทีท่ าํ การบันทึกแผนดิสกใหสมบูรณแลว สามารถ ‘ยกเลิกการ
บันทึกใหสมบูรณ’ ได โดยเลือกเมนู [Unfinalize] และยืนยัน หลังจากทําขั้นตอนนี้แลว
ทานจะสามารถทําการตัดตอแกไขและทําการบันทึกซ้าํ ลงในแผนดิสกไดอกี
กอนทําการบันทึกแผนดิสกใหสมบูรณ ควรตรวจสอบลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันของแผนดิสก
แตละประเภทในตารางดานลางนี้
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แผน DVD-RW ทีท่ าํ การบันทึกใหสมบูรณแลว สามารถ ‘ยกเลิกการบันทึก
ใหสมบูรณ’ ได ดังนัน้ ทานจึงสามารถนําแผนดิสกกลับมาตัดตอแกไขหรือ
ทําการบันทึกไดอกี
เมือ่ ทานทําการบันทึกแผนดิสกใหสมบูรณแลว ทานจะไมสามารถตัดตอ
แกไขหรือบันทึกขอมูลใดๆ ลงในแผนดิสกไดอกี
เมือ่ ทานนําแผนดิสกออกจากเครือ่ งบันทึก แผนดิสกจะถูกทําการบันทึก
ใหสมบูรณโดยอัตโนมัติ
ไมจาํ เปนตองทําการบันทึกใหสมบูรณ
Disc Label - การทํางานนีจ้ ะทําใหทา นสามารถเปลีย่ นชือ่ ของแผนดิสกได ชือ่ นีจ้ ะแสดงเมือ่ ทาน
ใสแผนดิสกและเมือ่ ทานแสดงขอมูลของแผนดิสกบนจอภาพ เลือก [Edit] และกดปุม ENTER เมนู
ใสตวั อักษรจะแสดงบนจอภาพ
Disc Protect - เลือก [ON] เพือ่ ปองกันแผนดิสกจากการบันทึกทับ, ตัดตอแกไขหรือลบขอมูลใน
แผนดิสกโดยบังเอิญ การทํางานนีไ้ มสามารถใชกบั แผน DVD-R และแผน DVD-RW รูปแบบ Video
ได
PBC (Playback Control) - ระบบควบคุมการเลนประกอบดวยการควบคุมแบบพิเศษ
ซึ่งสามารถใชไดกับ แผนดิสกบางแผนเทานั้น เลือก [On] เพื่อใชการทํางานนี้
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การแสดงขอมูลของแผนดิสก
บนรีโมท
1
2
3
4
5
6

เลนแผนดิสกที่ใสอยูในเครื่องบันทึก :
แสดงสถานะการเลนปจจุบัน :
แสดงเมนูการเลน :
เลือกหัวขอที่ตองการ :
ปรับตั้งคาในเมนูการเลน :
ออกจากเมนูการเลนแผนดิสก :

PLAY
DISPLAY
DISPLAY

DISPLAY

การแสดงขอมูลของแผนดิสก - ทีส
่ ามารถทําไดเพิม
่ เติม
การปรับตั้งคาในเมนูการเลน
ทานสามารถเลือกหัวขอไดโดยกดปุม

และเปลีย่ นหรือเลือกคาไดโดยกดปุม

หมายเลขไตเติล้ /เรือ่ ง/เพลง/ไฟลปจ จุบนั / จํานวนไตเติล้ /เรือ่ ง/เพลง/ไฟลทงั้ หมด
หมายเลขชารปเตอรปจ จุบนั / จํานวนชารปเตอรทงั้ หมด
เวลาทีเ่ ลนผานไป
ภาษาของเสียงพากยหรือชองเสียงทีเ่ ลือก
คําบรรยายใตภาพทีเ่ ลือก
มุมกลองทีเ่ ลือก/ จํานวนมุมกลองทัง้ หมด
รูปแบบเสียงทีเ่ ลือก

การเลื่อนไปยังไตเติ้ลอื่นๆ
ถาแผนดิสกมมี ากกวา 1 ไตเติล้ ทานจะสามารถเลือ่ นไปยังไตเติล้ อืน่ ๆ ได
กดปุม DISPLAY สองครัง้ ระหวางเลน แลวจึงใชปมุ / เพือ่ เลือกสัญลักษณไตเติล้ กดปุม ตัวเลข
(0-9) หรือปุม / เพือ่ เลือกหมายเลขไตเติล้ ทีต่ อ งการ

การแสดงขอมูล ในขณะที่รับชมภาพบนจอโทรทัศน
ระหวางรับชมภาพบนจอโทรทัศน กดปุม DISPLAY เพือ่ แสดงขอมูลบนจอภาพ

การเริ่มเลนจากเวลาที่เลือก
กดปุม DISPLAY สองครัง้ ระหวางเลน กลองคนหาเวลาจะแสดงเวลาทีเ่ ลนผานไปของแผนดิสกปจ จุบนั
เลือกกลองคนหาเวลาและใสเวลาเริม่ เลนเปนชัว่ โมง, นาทีและวินาทีจากซายไปขวาในกลอง ตัวอยาง
เชน ถาทานตองการคนหาฉากที่ 2 ชัว่ โมง 10 นาที 20 วินาที ใสตวั เลข “21020” และกดปุม
ENTER ถาทานใสเวลาผิด กดปุม / เพือ่ เลือ่ นเสนใต (_) ไปยังตัวเลขทีใ่ สผดิ แลวจึงใสตวั เลข
ทีถ่ กู ตอง
การเลือกภาษาของคําบรรยายใตภาพ
กดปุม DISPLAY สองครัง้ ระหวางเลน เพือ่ แสดงเมนูการเลน ใชปมุ
เพือ่ เลือกสัญลักษณ
คําบรรยายใตภาพ แลวจึงใชปมุ
เพือ่ เลือกภาษาของคําบรรยายใตภาพทีต่ อ งการ

แสดงหมายเลขชองสัญญาณโทรทัศน, ชือ่ สถานีโทรทัศนและสัญญาณเสียง (Stereo-สเตอริโอ,
Bilingual-สองภาษา, Mono-โมโน)
แสดงชือ่ และรูปแบบของสือ่
แสดงรูปแบบการบันทึก, พืน้ ทีว่ า งและแถบแสดงเวลาทีเ่ ลนผานไป
แสดงวันทีแ่ ละเวลาปจจุบนั

การรับชมภาพจากมุมกลองที่แตกตางกัน
ถาแผนดิสกประกอบดวยฉากซึ่งบันทึกดวยมุมกลองที่แตกตางกันหลายๆ มุม ทานจะสามารถ
เปลีย่ นมุมกลองทีร่ บั ชมระหวางเลนได
กดปุม DISPLAY สองครัง้ ระหวางเลน เพือ่ แสดงเมนูการเลน ใชปมุ
เพือ่ เลือกสัญลักษณมมุ กลอง
แลวจึงใชปมุ
เพือ่ เลือกมุมกลองทีต่ อ งการ
การเลือกรูปแบบเสียง
เครือ่ งบันทึกเครือ่ งนีส้ ามารถสรางเสียงรอบทิศทางระบบ 3D Surround ได ซึง่ ระบบเสียงนีจ้ ะจําลอง
เสียงระบบหลายชองเสียงจากลําโพงระบบสเตอริโอ 2 ตัวแทนการใชลาํ โพงอยางนอย 5 ตัว เพือ่ รับ
ฟงเสียงระบบหลายชองเสียงจากระบบโฮมเธียเตอร
กดปุม DISPLAY สองครัง้ ระหวางเลน เพือ่ แสดงเมนูการเลน ใชปมุ
เพือ่ เลือกสัญลักษณเสียง
แลวจึงใชปุม
เพือ่ เลือกรูปแบบเสียงทีต่ อ งการ (3D SUR. หรือ NORMAL)

การเลนแผนดิสก
บนรีโมท
1
2
3
4

เปดถาดบรรจุแผนดิสก :
ใสแผนดิสก :
ปดถาดบรรจุแผนดิสก :
ปรับตั้งคาในเมนูแผนดิสก :
เมนูแผนดิสกอาจจะไมแสดงบนจอภาพ โดยขึน้ อยูก บั
ชนิดของแผนดิสก
5 เริ่มเลนแผนดิสก :
6 หยุดเลนแผนดิสก :

OPEN/CLOSE ( )
OPEN/CLOSE ( )
, ENTER

PLAY ( )
STOP ( )
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การเลนแผนดิสก - ทีส
่ ามารถทําไดเพิม
่ เติม
การเลนแผนดิสกที่มีเมนู
เมนูอาจแสดงบนจอภาพ เมือ่ ทานใสแผนดีวดี หี รือแผนวีดโี อ ซีดที มี่ เี มนู
ใชปมุ / / / เพือ่ เลือกไตเติล้ /ชารปเตอรทที่ า นตองการรับชม แลวจึงกดปุม
ENTER เพือ่ เริม่ เลน กดปุม TITLE หรือปุม MENU/LIST เพือ่ ยอนกลับเขาสูจ อเมนู
การเลื่อนไปยังชารปเตอร/เรื่อง/เพลง/ไฟลตอไปหรือที่ผานมา
กดปุม SKIP (
กดปุม SKIP (
กดปุม SKIP (

) เพือ่ เลือ่ นไปยังชารปเตอร/เรือ่ ง/เพลง/ไฟลตอ ไป
) เพือ่ ยอนกลับไปยังจุดเริม่ ตนของชารปเตอร/เรือ่ ง/เพลง/ไฟลปจ จุบนั
) สองครัง้ เพือ่ ยอนกลับไปยังชารปเตอร/เรือ่ ง/เพลง/ไฟลทผี่ า นมา

การหยุดเลนชัว่ คราว
กดปุม PAUSE/STEP ( ) เพือ่ หยุดเลนชัว่ คราว กดปุม PLAY ( ) เพือ่ ทําการเลนตอ
การเลนภาพนิ่งทีละภาพ
กดปุม PAUSE/STEP ( ) ซ้าํ ๆ เพือ่ เลนภาพนิง่ ทีละภาพ
ในขณะทีห่ ยุดเลนชัว่ คราว ทานสามารถเลนภาพนิง่ ทีละภาพไปขางหนาหรือไปขางหลังไดโดยกดปุม
/ ซ้าํ ๆ
การเลนไปขางหนาหรือขางหลังอยางรวดเร็ว
ระหวางเลนแผนดิสก กดปุม SCAN ( หรือ ) เพือ่ เลนไปขางหนาหรือขางหลังอยางรวดเร็ว
ทานสามารถเปลีย่ นความเร็วในการเลนไดโดยกดปุม SCAN ( หรือ ) ซ้าํ ๆ กดปุม PLAY
( ) เพือ่ เลนตอในความเร็วปกติ
การรับฟงเสียงที่แตกตางกัน
กดปุม AUDIO แลวจึงกดปุม หรือ ซ้าํ ๆ เพือ่ เปลีย่ นภาษาของเสียงพากย, ชองเสียงหรือวิธใี นการ
เขารหัสสัญญาณ
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การเลนภาพชา
ในขณะทีห่ ยุดเลนชัว่ คราว กดปุม SCAN ( หรือ ) เพือ่ เลนภาพชาไปขางหลังหรือเลนภาพชา
ไปขางหนา ทานสามารถเปลีย่ นความเร็วในการเลนภาพชาไดโดยกดปุม SCAN ( หรือ )
ซ้าํ ๆ กดปุม PLAY ( ) เพือ่ เลนตอดวยความเร็วปกติ
การเรียกดูเมนูไตเติ้ล
กดปุม TITLE เพือ่ แสดงเมนูไตเติล้ หรือเมนูแผนดิสก ถาไตเติล้ ปจจุบนั ในแผนดีวดี มี เี มนู เมนูไตเติล้
จะแสดงบนจอภาพ มิฉะนัน้ เมนูของแผนดิสกจะแสดงแทน
การเลนซ้ํา
กดปุม REPEAT ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกไตเติล้ , ชารปเตอร, เรือ่ งหรือเพลงทีต่ อ งการเลนซ้าํ เครือ่ งบันทึก
จะเลนซ้ําไตเติ้ล, ชารปเตอร, เรื่องหรือเพลงปจจุบัน ถาทานตองการยกเลิกการเลนซ้ํากดปุม
REPEAT ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือก [OFF]
การเลนซ้าํ ในสวนทีก่ าํ หนด (A-B)
กดปุม REPEAT เพื่อเลือก [A-] ในตําแหนงเริ่มของสวนที่ทานตองการเลนซ้ําและกดปุม ENTER
ในตําแหนงทีท่ า นตองการหยุดเลนซ้าํ เครือ่ งบันทึกจะเลนซ้าํ ในสวนทีเ่ ลือกอยางตอเนือ่ ง ทานไม
สามารถเลือกเลนซ้าํ สวนทีม่ รี ะยะเวลานอยกวา 3 วินาทีได
ถาทานตองการกลับเขาสูก ารเลนปกติ กดปุม REPEAT ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือก [OFF]
การเก็บฉากสุดทายเขาในหนวยความจํา
เครือ่ งบันทึกดีวดี เี ครือ่ งนีส้ ามารถเก็บฉากสุดทายของแผนดิสกทที่ า นรับชมเขาในหนวยความจําได
ฉากสุดทายจะยังคงอยูใ นหนวยความจําของเครือ่ ง ถึงแมทา นจะนําแผนดิสกออกจากเครือ่ งหรือปด
เครื่องบันทึกก็ตาม ถาทานใสแผนดิสกที่มีฉากสุดทายเก็บอยูในหนวยความจําของเครื่องบันทึก
เครือ่ งจะเลนจากฉากสุดทายทีเ่ ก็บไวโดยอัตโนมัติ

การเลนไฟลภาพยนตร DivX

®

บนรีโมท
1
2
3
4
5
6

แสดงเมนู HOME :
เลือก [MOVIE] :
เลือกการทํางานที่มีในไฟล DivX :
เลือกไฟลภาพยนตรจากเมนู :
เลนไฟลภาพยนตรที่เลือก :
หยุดเลนไฟลภาพยนตร :

HOME
, ENTER
PLAY
STOP

ลักษณะเฉพาะของไฟล DivX
ความละเอียดของภาพที่รองรับ : 720 x 576 พิกเซล (กวาง x สูง)
ชื่อสกุลของไฟล DivX : “.avi”, “.divx”
คําบรรยายใตภาพ DivX ที่สามารถเลนได : “.smi”, “.srt”, “.sub (เฉพาะรูปแบบ
Micro DVD เทานัน้ )”, “.txt (เฉพาะรูปแบบ Micro DVD เทานัน้ )”
รูปแบบการเขารหัสสัญญาณทีส
่ ามารถเลนได : “DIV3”, “MP43”, “DIVX”, “DX50”
รูปแบบเสียงที่สามารถเลนได : “AC3”, “PCM”, “MP2”, “MP3”, “WMA”
ความถีส่ มุ : ภายใน 8-48 kHz (ไฟล MP3), ภายใน 32-48kHz (ไฟล WMA)
ระดับบิต : ภายใน 8-320kbps (ไฟล MP3), ภายใน 32-192kbps (ไฟล WMA)
รูปแบบของแผน CD-R : ISO 9660 และ JOLIET
รูปแบบของแผน DVD±R/RW : ISO 9660 (รูปแบบ UDF Bridge)
จํานวนไฟลสูงสุดตอโฟลเดอร : ไมเกิน 1999 (จํานวนไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมด)

การเลนไฟลภาพยนตร DivX - ทีส
่ ามารถทําไดเพิม
่ เติม
®

การทํางานตางๆ ในเมนู Movie List
เลือกไฟลทที่ า นตองการแสดงเมนูและกดปุม ENTER เมนูตวั เลือกจะแสดงทางดานซายของจอภาพ

[Play] : เริม่ เลนไฟลทเี่ ลือก
[Open] : เปดโฟลเดอร ตารางไฟลในโฟลเดอรจะแสดงบนจอภาพ
[Delete] : ลบไฟลหรือโฟลเดอรออกจากฮารดดิสก
[Rename] : แกไขชือ่ ไฟลในฮารดดิสก
[Move] : ยายไฟลทเี่ ลือกไปยังโฟลเดอรอนื่ ๆ ในฮารดดิสก
[Copy] : ทําสําเนาไฟลลงในโฟลเดอรอนื่ ๆ ในฮารดดิสก
การแสดงขอมูลของไฟลภาพยนตร
เลือกไฟลที่ทานตองการแสดงขอมูลและกดปุม DISPLAY เครื่องบันทึกจะแสดงขอมูลตางๆ
ของไฟลบนจอภาพ

หมายเหตุเกี่ยวกับรูปแบบ DivX
• ชือ่ ของไฟลคาํ บรรยายใตภาพ DivX จะตรงกับชือ่ ไฟล DivX ทีแ่ สดงโดยเครือ่ งบันทึกดีวดี เี ครือ่ งนี้
• ถาไฟลคาํ บรรยายใตภาพแสดงบนจอภาพไมถกู ตอง ทานตองเปลีย่ นรหัสภาษาในหัวขอ [DivX
Subtitle] (หนา 15)
• ถาจํานวนของภาพนิ่งมากกวา 29.97 เฟรมตอ 1 วินาที เครื่องบันทึกเครื่องนี้อาจทํางาน
ไมถกู ตอง
• ถาโครงสรางสัญญาณภาพและเสียงของไฟล DivX ไมไดอยูแทรกระหวางกัน เครื่องบันทึก
จะยอนกลับเขาสูจ อเมนู
• ถามีรหัสใดๆ ทีไ่ มสามารถแสดงในชือ่ ไฟล DivX ได รหัสเหลานีอ้ าจจะแสดงดวยเครือ่ งหมาย
“_” บนจอแสดงขอมูล
• ถาระดับบิตของไฟล DivX ในอุปกรณ USB มากกวา 4Mbps เครือ่ งบันทึกอาจจะไมสามารถ
แสดงไฟลนไี้ ดอยางถูกตอง
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การเลือกไฟลหลายๆ ไฟล หรือเลือกโฟลเดอรหลายๆ โฟลเดอรจากตาราง
ทานสามารถเลือกไฟลทลี ะหลายๆ ไฟลไดโดยใชปมุ MARKER กดปุม MARKER บนไฟลทที่ า น
ตองการเลือกหลายๆ ไฟล

การทําสําเนาไฟลหรือโฟลเดอรลงในฮารดดิสก
ทานสามารถทําสําเนาไฟลหรือโฟลเดอรลงในฮารดดิสกได

การเลือกไฟลและโฟลเดอรทั้งหมดในตารางปจจุบัน
ถาทานตองการเลือกไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมดในตาราง กดปุม CLEAR บนไฟลหรือโฟลเดอรใดๆ
ก็ไดในตาราง กดปุม CLEAR อีกครัง้ เพือ่ ยกเลิกการเลือกไฟลและโฟลเดอร
การทํางานนีไ้ มสามารถใชกบั แผนซีดเี พลงได
การตัง้ ชือ่ ไฟลหรือโฟลเดรในฮารดดิสก
ทานสามารถตัง้ ชือ่ ไฟลหรือโฟลเดอรในฮารดดิสกได โดยตัง้ ชือ่ ไดยาวถึง 32 ตัวอักษร
เลือกไฟลหรือโฟลเดอรที่ทานตองการทําสําเนาแลวจึงกดปุม ENTER เลือก [Edit] และกดปุม
ENTER เพือ่ แสดงหัวขอยอย เลือก [Copy] และกดปุม ENTER เมนู [Copy] จะแสดงบนจอภาพ
เลือกไฟลหรือโฟลเดอรทที่ า นตองการทําสําเนา แลวจึงเลือก [Copy] และกดปุม ENTER เพือ่ เริม่
ทําสําเนา
การยายไฟลหรือโฟลเดอรไปยังโฟลเดอรอื่นในฮารดดิสก
ทานสามารถยายไฟลหรือโฟลเดอรไปยังโฟลเดอรอนื่ ในฮารดดิสกได
เลือกไฟลหรือโฟลเดอรทที่ า นตองการตัง้ ชือ่ แลวจึงกดปุม ENTER เลือก [Edit] และกดปุม ENTER
เพือ่ แสดงหัวขอยอย เลือก [Rename] และกดปุม ENTER เมนูใสตวั อักษรจะแสดงบนจอภาพ

เลือกไฟลหรือโฟลเดอรทที่ า นตองการยายแลวจึงกดปุม ENTER เลือก [Edit] และกดปุม ENTER เพือ่
แสดงหัวขอยอย เลือก [Move] และกดปุม ENTER เมนู [Move] จะแสดงบนจอภาพ เลือกไฟลหรือ
โฟลเดอร์ทท่ี า่ นต้องการย้าย แล้วจึงเลือก [Move] และกดปุม่ ENTER เพือ่ เริม่ ย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์
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การรับฟงเพลง
บนรีโมท
1
2
3
4
5
6

แสดงเมนู HOME :
เลือก [MUSIC] :
เลือกการทํางานที่มีในเพลง :
เลือกเพลงจากเมนู :
เลนเพลงที่เลือก :
หยุดเลนเพลง :

การแสดงขอมูลของไฟล MP3/WMA
เลือกไฟลทที่ า นตองการแสดงขอมูลและกดปุม DISPLAY เครือ่ งบันทึกจะแสดงขอมูล ID3-Tag ของ
ไฟลเพลงบนจอภาพ [ID3-Tag : None] จะแสดงบนจอภาพ ถาไฟลเพลงไมมขี อ มูล ID3-Tag

HOME
ENTER
PLAY
STOP

การรับฟงเพลง - ที่สามารถทําไดเพิ่มเติม
การทํางานตางๆ ในเมนู Music List
เลือกไฟล/เพลงทีท่ า นตองการแสดงเมนูและกดปุม ENTER เมนูจะแสดงทางดานซายของจอภาพ

แผนซีดเี พลง
แผนซีดี MP3/WMA
[Play] : เริม่ เลนไฟล/เพลงทีเ่ ลือก
[Random] : เริม่ สุม เลนหรือหยุดสุม เลน
[Open] : เปดโฟลเดอร ตารางไฟลในโฟลเดอรจะแสดงบนจอภาพ
[Delete] : ลบไฟลหรือโฟลเดอรออกจากฮารดดิสก
[Rename] : แกไขชือ่ ไฟลในฮารดดิสก
[Move] : ยายไฟลทเี่ ลือกไปยังโฟลเดอรอนื่ ๆ ในฮารดดิสก
[Copy] : ทําสําเนาไฟลลงในโฟลเดอรอนื่ ๆ ในฮารดดิสก
[Program Add] : เพิม่ ไฟล/เพลงลงในรายการเพลง [Program List]
[Save] : เก็บบันทึกรายการเพลง [Program List] ทีท่ า่ นสร้างไว้ลงในฮาร์ดดิสก์
[Load] : เปดรายการเพลง [Program List] ทีเ่ ก็บอยูใ นฮารดดิสก

ลักษณะเฉพาะของไฟล MP3/WMA
ชื่อสกุลของไฟล : “.mp3”, “.wma”
ความถี่สุม : ภายใน 8-48 kHz (ไฟล MP3), ภายใน 32-48kHz (ไฟล WMA)
ระดับบิต : ภายใน 8-320kbps (ไฟล MP3), ภายใน 32-192kbps (ไฟล WMA)
รูปแบบของแผน CD-R : ISO 9660 และ JOLIET
รูปแบบของแผน DVD±R/RW : ISO 9660 (รูปแบบ UDF Bridge)
จํานวนไฟลสูงสุดตอแผนดิสก์ : ไมเกิน 1999 (จํานวนไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมด)
การสรางรายการเพลงสวนตัวของทาน
ทานสามารถเลนขอมูลในลําดับทีท่ า นตองการได โดยเรียงลําดับไฟลเพลงตามความตองการของ
ทาน เมือ่ ออกจากหนาจอ [Music List] รายการเพลงจะถูกยกเลิก
ถาทานตองการเพิม่ หรือลบเพลงออกจากรายการเพลง กดปุม MENU/LIST เพือ่ แสดง [Program
List]
เลือกไฟลเพลงทีต่ อ งการจาก [Program List] และกดปุม ENTER ถาทานตองการเลือกเพลง/ไฟล
ทีละหลายๆ เพลง/ไฟล กดปุม MARKER บนเพลง/ไฟลทตี่ อ งการเลือก
เลือก [Program Add] และกดปุม ENTER เพือ่ เพิม่ เพลง/ไฟลทเี่ ลือกลงใน [Program List] เลือกไฟล
เพลงจาก [Program List] และกดปุม PLAY เพือ่ เริม่ เลนรายการเพลงทีต่ งั้ ไว
การลบเพลง/ไฟลออกจากรายการเพลง
ถาตองการลบไฟลเพลงออกจากรายการเพลง เลือกไฟลเพลงทีท่ า นตองการลบและกดปุม ENTER
เมนูตวั เลือกจะแสดงทางดานซายของจอภาพ เลือก [Delete] และกดปุม ENTER เพือ่ ลบไฟลเพลง
ออกจากรายการเพลง
การเก็บบันทึกรายการเพลงของทาน (ฮารดดิสกเทานั้น)
เครือ่ งบันทึกเครือ่ งนีส้ ามารถเก็บ [Program List] ทีท่ า นสรางไวได เลือกไฟลใน [Program List]
และกดปุม ENTER แลวจึงเลือก [Save] และกดปุม ENTER เพือ่ เก็บ [Program List] ลงในฮารดดิสก
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การหมุนภาพถาย
ระหวางทีแ่ สดงภาพถายในขนาดเต็มจอภาพ ใชปมุ

การรับชมภาพถาย

เพือ่ หมุนภาพถาย

บนรีโมท
1
2
3
4
5
6

แสดงเมนู HOME :
เลือก [PHOTO] :
เลือกการทํางานที่มีในไฟลภาพถาย :
เลือกภาพถายจากเมนู :
แสดงภาพถายที่เลือกในขนาดเต็มจอภาพ :
ยอนกลับเขาสูเมนู Photo List :

HOME
, ENTER
PLAY
STOP

การรับชมภาพถาย - ทีส
่ ามารถทําไดเพิม
่ เติม
การทํางานตางๆ ในเมนู Photo List
เลือกไฟล/ภาพทีท่ า นตองการแสดงเมนูและกดปุม ENTER เมนูจะแสดงทางดานซายของจอภาพ

หรือ

การรับฟงเพลงระหวางเลนภาพนิ่งแบบสไลด
ทานสามารถรับชมภาพถายเปนภาพนิง่ แบบสไลด ระหวางรับฟงไฟลเพลง MP3/WMA ในฮารดดิสก
ได เลือก [Simultaneous Music play] ในเมนู [Slide Show] และกดปุม ENTER เมนูเลือกไฟลเพลง
จะแสดงบนจอภาพ กดปุม MARKER บนไฟลทตี่ อ งการเลนและกดปุม ENTER ในขณะทีเ่ ลือก [Start]
เครือ่ งบันทึกจะเริม่ เลนภาพนิง่ แบบสไลดพรอมเสียงดนตรี
[Select All] :เลือกไฟลทงั้ หมดในระดับชัน้ ปจจุบนั
[Deselect All] : ยกเลิกการเลือกไฟลทงั้ หมด
การหยุดเลนภาพนิง่ แบบสไลดชวั่ คราว
กดปุม PAUSE/STEP เพือ่ หยุดเลนภาพนิง่ แบบสไลดชวั่ คราว กดปุม PLAY เพือ่ เลนภาพนิง่ แบบ
สไลดตอ

[Full Screen] : แสดงไฟลภาพทีเ่ ลือกในขนาดเต็มจอภาพ
[Open] : เปดโฟลเดอร ตารางไฟลในโฟลเดอรจะแสดงบนจอภาพ
[Delete] : ลบไฟลหรือโฟลเดอรทเี่ ลือกออกจากฮารดดิสก
[Rename] : แกไขชือ่ ไฟลในฮารดดิสก
[Move] : ยายไฟลทเี่ ลือกไปยังโฟลเดอรอนื่ ๆ ในฮารดดิสก
[Copy] : ทําสําเนาไฟลลงในโฟลเดอรอนื่ ๆ ในฮารดดิสก
[Slide Show] : แสดงเมนู [Slide Show]
การเลื่อนขามไปยังภาพถายตอไป/ที่ผานมา
ระหวางทีแ่ สดงภาพถายในขนาดเต็มจอภาพ กดปุม SKIP (
ที่ผานมา/ตอไป
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การรับชมภาพถายเปนภาพนิ่งแบบสไลด
เมือ่ ตองการรับชมภาพถายใน [Photo list] เปนภาพนิง่ แบบสไลดเลือก [Slide Show] ทางดานซาย
ของจอภาพแลวจึงกดปุม ENTER เมนู [Slide Show] แสดงบนจอภาพ ตัง้ คาในหัวขอ [Object] และ
[Speed] แลวจึงกดปุม ENTER ในขณะทีเ่ ลือก [Start] เครือ่ งบันทึกจะเริม่ เลนภาพนิง่ แบบสไลด
ตัวเลือกของ [Object] :
• [Selected] รับชมภาพนิง่ แบบสไลดเฉพาะไฟลภาพทีเ่ ลือกเทานัน้
ใชปมุ MARKER เพือ่ เลือกไฟลภาพหลายๆ ไฟล
• [All] รับชมภาพนิง่ แบบสไลดของไฟลภาพทัง้ หมด
ตัวเลือกของ [Speed] :
ตัง้ ความเร็วในการเลนภาพนิง่ แบบสไลดไวที่ [Slow-ชา], [Normal-ปกติ] หรือ [Fast-เร็ว]

ลักษณะเฉพาะของไฟลภาพถาย
ชื่อสกุลของไฟล : “.jpg”
ขนาดภาพ : แนะนําวาไฟลภาพควรมีขนาดต่าํ กวา 4MB
รูปแบบของแผน CD-R : ISO 9660 และ JOLIET
รูปแบบของแผน DVD±R/RW : ISO 9660 (รูปแบบ UDF Bridge)
จํานวนไฟลสูงสุดตอแผนดิสก์ : ไมเกิน 1999 (จํานวนไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมด)
) เพือ่ รับชมภาพถาย

ขอควรรูสําหรับไฟลภาพ JPEG
• ไมรองรับไฟลภาพ Progressive และ lossless compression JPEG
• โดยขึน้ อยูก บั ขนาดและจํานวนของไฟลภาพ JPEG เครือ่ งบันทึกอาจใชเวลาในการอานขอมูลใน
แผนดิสกเปนเวลาหลายนาที

การตั้งโปรแกรมการบันทึก
เครือ่ งบันทึกเครือ่ งนีส้ ามารถตัง้ โปรแกรมการบันทึก ภายในระยะเวลา 1 เดือนไดมากถึง 16 โปร
แกรม ทานตองตัง้ นาฬกาใหตรงกับเวลาปจจุบนั กอน ทานจึงจะสามารถตัง้ โปรแกรมการบันทึกได

การบันทึก
ทําตามคําแนะนําทีแ่ สดงในดานลางนี้ เพือ่ บันทึกรายการจาก
ชองสัญญาณโทรทัศนหรือแหลงสัญญาณอืน่ ๆ เครือ่ งบันทึกจะ
ทําการบันทึกอยางตอเนือ่ งจนกระทัง่ แผนดิสก/ฮารดดิสกเต็ม
หรือทานทําการบันทึกนานเกิน 12 ชัว่ โมง
1 เลือกรูปแบบการบันทึก :
ทานสามารถเลือกรูปแบบการบันทึกไดในเมนู SETUP
(XP, SP, LP, EP หรือ MLP)
2 เลือกสื่อบันทึก :
3 เลือกชองสัญญาณโทรทัศนหรือแหลงสัญญาณ
ที่ทานตองการบันทึก :
4 เริ่มบันทึก :
5 หยุดบันทึก :

บนรีโมท
HOME
,
ENTER
HDD หรือ DVD
PR/CH,
AV/INPUT
REC
STOP

การบันทึก - ทีส
่ ามารถทําไดเพิม
่ เติม
การเปลี่ยนชองเสียงของรายการโทรทัศน
กอนบันทึกรายการโทรทัศน ทานสามารถเปลีย่ นชองเสียงของรายการโทรทัศนทแี่ พรสญ
ั ญาณมา
ในระบบเสียงสเตอริโอหรือระบบสองภาษาได กดปุม AUDIO ซ้าํ ๆ เพือ่ เปลีย่ นชองเสียง ชองเสียง
ปจจุบันจะแสดงบนจอภาพ ทําการปรับตั้งหัวขอ [TV Rec Audio] ในเมนู SETUP เมื่อบันทึก
รายการ จากรายการโทรทัศนระบบสองภาษา

กดปุม HOME และเลือกหัวขอ TV กดปุม
เพือ่ เลือก [Timer Record] และกดปุม ENTER
เพือ่ แสดงเมนู [Timer Record List] ใชปมุ
เพือ่ เลือก [New] และกดปุม ENTER เพือ่ แสดงเมนู
[Timer Record] ปรับตัง้ คาโดยใชปมุ
[Media] : เลือกสือ่ ทีต่ อ งการบันทึกขอมูลลงไป (HDD หรือ DVD)
[PR] : เลือกหมายเลขรายการโทรทัศนทเี่ ก็บอยูใ นหนวยความจํา หรือชองรับสัญญาณภายนอก
ชองใดชองหนึง่ ทีท่ า นตองการบันทึก (ทานไมสามารถเลือกใชชอ งรับสัญญาณ DV ได)
[Date] : เลือกวันทีท่ ที่ าํ การบันทึกลวงหนาไดนานถึง 1 เดือน
[Start Time] : ตัง้ เวลาเริม่ บันทึก
[End Time] : ตัง้ เวลาหยุดบันทึก
[Repeat] : เลือกรูปแบบการบันทึกซ้าํ (Once-1 ครัง้ , Daily-ทุกวัน (วันจันทร-วันศุกร) หรือ
Weekly-ทุกสัปดาห)
กดปุม REC ซ้าํ ๆ เพือ่ ตัง้ รูปแบบการบันทึก (XP, SP, LP, EP หรือ MLP) แลวจึงกดปุม ENTER เพือ่
ตัง้ โปรแกรมการบันทึก ขอความ “Rec OK” หรือ “OK” บนพืน้ ที่ [Check] ในเมนู [Timer Record
List] แสดงใหรวู า ทานตัง้ โปรแกรมการบันทึกไดถกู ตอง

การตั้งโปรแกรมการบันทึกชั่วคราว
การตั้งโปรแกรมการบันทึกชั่วคราวจะทําใหทานสามารถทําการบันทึกตามชวงเวลาที่กําหนดไว
ไดอยางงายดาย

เมือ่ กดปุม REC ครัง้ แรก เครือ่ งบันทึกจะเริม่ บันทึก กดปุม REC ซ้าํ ๆ เพือ่ กําหนดเวลาในการบันทึก
ในแตละครัง้ ทีก่ ดปุม REC เวลาในการบันทึกทีแ่ สดงบนจอภาพจะเพิม่ ขึน้ ทานสามารถตัง้ เวลา
ในการบันทึกไดนานถึง 240 นาทีสาํ หรับฮารดดิสกหรือนานถึง 720 นาทีสาํ หรับแผนดีวดี ี โดย
ขึน้ อยูกบั พืน้ ทีว่ า งทีเ่ หลืออยูใ นสือ่ บันทึก
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การยกเลิกโปรแกรมการบันทึกที่ตั้งไว
ทานสามารถยกเลิกโปรแกรมการบันทึกที่ตั้งไวไดตลอดเวลา กอนที่เครื่องจะเริ่มทําการบันทึก
ตามเวลาที่ตั้งไว เลือกโปรแกรมการบันทึกที่ทานตองการลบในเมนู [Timer Record List] และ
กดปุม CLEAR เพือ่ ยืนยัน

ระบบ Time Slip
ดวยการทํางานนี้ ทานจะสามารถรับชมไตเติล้ ปจจุบนั ทีก่ าํ ลังบันทึกลงในฮารดดิสกได หลังจากทํา
การบันทึกผานไปประมาณ 15 วินาที กดปุม PLAY เพือ่ เลนไตเติล้ ปจจุบนั ทีท่ า นกําลังบันทึกอยู
ถาทานหยุดเลนไตเติล้ เครือ่ งจะยอนกลับเขาสูต าํ แหนงปจจุบนั ทีก่ าํ ลังบันทึก

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการตั้งโปรแกรมการบันทึก
ถึงแมทานจะตั้งโปรแกรมการบันทึกไวก็ตาม แตเครื่องบันทึกจะไมเริ่ม
ทําการบันทึกเมื่อ
- ไมมแี ผนดิสกอยูใ นเครือ่ งบันทึกและไมมพี นื้ ทีว่ า งเหลืออยูใ นฮารดดิสก
- แผนดิสกทอี่ ยูใ นเครือ่ งบันทึกเปนแผนดิสกทไี่ มสามารถทําการบันทึกได และไมมพี นื้ ทีว่ า ง
เหลืออยูใ นฮารดดิสก
- ทานตัง้ หัวขอ [Disc Protect] ในเมนู Setup ไวที่ [ON] และไมมพี นื้ ทีว่ า งเหลืออยูใ นฮารดดิสก
(ดูหนา 18)
- เครือ่ งบันทึกดีวดี กี าํ ลังทํางานอยู (เชน กําลังบันทึก, กําลังทําสําเนา, กําลังลบ)
- มีไตเติล้ บันทึกเก็บอยูใ นแผนดิสกครบ 99 ไตเติล้ (แผน DVD-RW, DVD-R), ครบ 49 ไตเติล้
(แผน DVD+R, DVD+RW) และมีไตเติล้ บันทึกเก็บอยูใ นฮารดดิสกครบ 255 ไตเติล้ แลว
ทานจะไมสามารถตั้งโปรแกรมการบันทึกได ถา
- เครือ่ งกําลังทําการบันทึกอยู
- เวลาทีท่ า นพยายามตัง้ ไดผา นเลยไปแลว
- ทานตัง้ โปรแกรมการบันทึกไวครบ 16 โปรแกรมแลว
ถามีโปรแกรมการบันทึก 2 รายการหรือหลายๆ รายการซอนทับในเวลา
เดียวกัน
- เครือ่ งจะทําการบันทึกตามโปรแกรมการบันทึกทีเ่ วลาเริม่ บันทึกมาถึงกอนอีกโปรแกรมหนึง่
- เมื่อทําการบันทึกตามโปรแกรมแรกเสร็จสมบูรณแลว เครื่องจึงจะเริ่มทําการบันทึกอีก
โปรแกรมหนึง่
- ถาเวลาเริ่มบันทึกของทั้งสองโปรแกรมตรงกัน เครื่องจะทําการบันทึกตามโปรแกรม
การบันทึกทีต่ งั้ ลงในเครือ่ งบันทึกกอน

การบันทึกจากกลองถายภาพวีดีโอระบบดิจิตอล
ทานสามารถทําการบันทึกรายการจากกลองถายภาพวีดโี อทีม่ ชี อ งตอ DV ลงในฮารดดิสก โดยใช
สายสัญญาณ DV ได และสามารถบันทึกรายการจากกลองถายภาพวีดโี อระบบดิจติ อล ซึง่ ตออยู
กับชอง DV IN บนดานหนาเครือ่ งบันทึกไดเชนกัน กดปุม AV/INPUT ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกชองรับสัญญาณ
DV คนหาตําแหนงของรายการภายในกลองทีท่ า นตองการเริม่ บันทึกและกดปุม REC เพือ่ เริม่ บันทึก
โดยขึน้ อยูก บั กลองถายภาพวีดโี อของทาน ทานสามารถใชรโี มทของเครือ่ งบันทึกเครือ่ งนีเ้ พือ่ ควบคุม
การทํางานของกลอง เชน STOP, PLAY และ PAUSE ได กดปุม STOP เพือ่ หยุดบันทึก

การเลนและบันทึกในเวลาเดียวกัน
ทานสามารถเลนรายการอืน่ ๆ ในระหวางบันทึกได เพียงแคกดปุม HOME และเลือกรายการทีต่ อ ง
การเลนระหวางบันทึก ทานไมสามารถเลนรายการอืน่ ๆ ระหวางทําสําเนาได และไมสามารถเลน
ไฟล DivX ระหวางบันทึกได เมือ่ ทานบันทึกรายการลงในแผนดีวดี ี ทานจะไมสามารถเลนรายการ
อืน่ ทีเ่ ก็บอยูใ นแผนดีวดี ไี ด
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การบันทึกจากอุปกรณภายนอก
ทานสามารถทําการบันทึกจากอุปกรณภายนอก เชน กลองถายภาพวีดโี อหรือเครือ่ งบันทึกวีดโี อเทป
ทีต่ อ อยูก บั ชองรับสัญญาณภายนอกบนเครือ่ งบันทึกได
ในแตละครัง้ ทีก่ ดปุม AV/INPUT เครือ่ งจะเปลีย่ นชองรับสัญญาณภายนอกดังทีแ่ สดงในดานลางนี้
ตรวจสอบวาไดตอ อุปกรณทเี่ ปนแหลงสัญญาณ เขากับเครือ่ งบันทึกดีวดี ถี กู ตองแลว
• Tuner : เครือ่ งปรับหาสัญญาณภายในเครือ่ ง
• AV1 : ชอง INPUT 1 (VIDEO, AUDIO (L/R)) บนดานหลังเครือ่ งบันทึก
• AV2 : ชอง AV IN 2 (VIDEO, AUDIO (L/R)) บนดานหนาเครือ่ งบันทึก
• DV : ชอง DV IN บนดานหนาเครือ่ งบันทึก

การใชงานรูปแบบ Time Shift
การทํางานนี้จะทําใหทานสามารถหยุดชั่วคราวหรือยอนกลับไปรับชมรายการโทรทัศนที่กําลัง
ถายทอดสดอยูไ ด จึงทําใหทา นไมพลาดฉากสําคัญใดๆ
กดปุม TIMESHIFT แลวจึงกดปุม PAUSE/STEP ในขณะทีร่ บั ชมรายการโทรทัศนซงึ่ กําลังถายทอดสดอยู
ระบบ Time Shift จะเก็บบันทึกรายการโทรทัศนไวเพื่อใหทานรับชมภายหลังได กอนเปดใช
การทํางานนี้ ควรตรวจสอบวาเครือ่ งบันทึกอยูใ นรูปแบบฮารดดิสก (HDD)
ถาทานไมกดปุม การทํางานใดๆ นานเกิน 6 ชัว่ โมง ระบบ Time Shift จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ
ทานสามารถใชรปู แบบการเลนตางๆ (เลนภาพชา, คนหาหรืออืน่ ๆ) ระหวางอยูใ นรูปแบบ Time
Shift ได อางอิงวิธกี ารเลนแผนดิสกบนหนา 20 สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม
หยุดระบบ Time Shift โดยกดปุม STOP และยืนยันดวยการกดปุม ENTER ทานจะกลับเขาสู
การรับชมรายการโทรทัศนตามเวลาปกติ
การเลื่อนขามไปยังจุดเริ่มตนหรือตอนจบระหวางอยูในรูปแบบ Timeshift
กดปุม ENTER ระหวางอยูใ นรูปแบบ Time shift เพือ่ แสดงแถบ progress bar กดปุม เพือ่ เลือ่ น
ขามไปยังจุดเริม่ ตนของรูปแบบ Time shift และกดปุม เพือ่ เลือ่ นขามไปยังตอนจบของรูปแบบ
Time shift
การบันทึกในสวนที่กําหนด
ถาทานตองการบันทึกรายการในรูปแบบ Time shift เปนไตเติ้ล กดปุม REC ที่จุดเริ่มตนและ
ตอนจบของสวนที่ทานตองการบันทึก แถบ progress bar จะแสดงสวนที่ทานเลือกดวยสีแดง
ทานสามารถบันทึกสวนอืน่ ๆ เพิม่ เติมไดโดยทําขัน้ ตอนนีซ้ า้ํ เมือ่ ทานออกจากรูปแบบ Time shift
สวนทีเ่ ลือกไวเหลานีจ้ ะถูกบันทึกเปนไตเติล้

การตัดตอแกไขไตเติล
้
โดยใชเมนู Title List ทานจะสามารถตัดตอแกไขภาพวีดโี อได
1 เลือกสื่อสําหรับบันทึก :
2 แสดงเมนู [Title List] :
3 เลือกไตเติ้ลที่ทานตองการตัดตอแกไข :
4 แสดงเมนู Editing :
การทํางานทีส่ ามารถเลือกไดจะแตกตางกันออกไป โดยขึน้ อยู
กับชนิดของแผนดิสก
5 เลือกการทํางานในเมนู :
6 ออกจากเมนู [Title List] :

บนรีโมท
HDD หรือ DVD
MENU/LIST
ENTER

, ENTER
RETURN

การตัดตอแกไขไตเติล้ - ทีส
่ ามารถทําไดเพิม
่ เติม
เกี่ยวกับเมนู Title List
กดปุม MENU/LIST เพือ่ แสดงเมนู Title List ทานตองหยุดเลนกอนกดปุม นี้ ทานสามารถเปดเมนู
Title List โดยใชเมนู HOME ไดเชนกัน เลือก [MOVIE] แลวจึงเลือก [HDD] หรือ [DISC] และกดปุม
ENTER ถาทานทําการตัดตอแกไขแผนดิสกรปู แบบ VR กดปุม MENU/LIST เพือ่ เปลีย่ นสลับระหวาง
เมนู Original และเมนู Playlist

การเปดใชรูปแบบ Time shift โดยอัตโนมัติ
ถาตัง้ หัวขอ [Time Shift] ในเมนู SETUP ไวที่ [ON] รูปแบบ Time shift จะเริม่ ทํางานโดยอัตโนมัติ
โดยทีท่ า นไมตอ งกดปุม TIMESHIFT ระหวางอยูใ นรูปแบบฮารดดิสก (HDD)
ถาทานตองการออกจากรูปแบบ Time shift ตัง้ หัวขอ [Time Shift] ไวที่ [OFF]
สือ่ ปจจุบนั
แสดงรูปแบบการบันทึก, พืน้ ทีว่ า งและแถบแสดงเวลาทีผ่ า นไป
การทํางานในเมนู : เลือกไตเติล้ หรือชารปเตอรแลวจึงกดปุม ENTER เพือ่ แสดงการทํางานตางๆ
การทํางานทีแ่ สดงจะแตกตางกันออกไป โดยขึน้ อยูก บั ชนิดของแผนดิสก
ไตเติล้ ปจจุบนั ทีเ่ ลือก
ภาพตัวอยาง
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แสดงชือ่ ไตเติล้ , วันทีบ่ นั ทึกและเวลาในการบันทึก

กอนทําการตัดตอแกไข
เครื่องบันทึกเครื่องนี้ประกอบดวยการทํางานสําหรับตัดตอแกไขแผนดิสกหลากหลายประเภท
กอนเริม่ ทําการตัดตอแกไข ควรตรวจสอบชนิดของแผนดิสกและเลือกการทํางานทีส่ ามารถใชกบั
แผนดิสกชนิดนัน้ ได
ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับการทํางานขัน้ สูงสําหรับตัดตอแกไขแผนดีวดี รี ปู แบบ VR (DVD-RW)
หรือ DVD-RAM) ได โดยเลือกตัดตอแกไขขอมูลตนฉบับ (เรียกวา “Original”) หรือตัดตอแกไข
ขอมูลการเลนทีส่ รางขึน้ มาจากขอมูลตนฉบับ (เรียกวา “Playlist”)
การตัดตอแกไขขอมูล Original จะไมสามารถยกเลิกได ดังนัน้ ถาทานตองการตัดตอแกไขไตเติล้ โดย
ไมมผี ลกับไตเติล้ ตนฉบับ ทานสามารถสรางไตเติล้ Playlist เพือ่ มาทําการตัดตอแกไขได
Playlist คือไตเติล้ Playlist ทีส่ รางขึน้ มาจากไตเติล้ Original สําหรับทําการตัดตอแกไขโดยเฉพาะ
ไตเติล้ ในข้อมูลต้นฉบับของแผ่นดิสก์จะประกอบด้วยชาร์ปเตอร์ 1 ชาร์ปเตอร์หรือหลายๆ ชาร์ปเตอร์
เมือ่ ทานใสไตเติล้ ของแผนดิสกลงใน Playlist ชารปเตอรทงั้ หมดในไตเติล้ ทีเ่ ลือกจะถูกใสลงใน
Playlist ดวย ซึง่ หมายความวาชารปเตอรใน Playlist จะเหมือนกับชารปเตอรในแผนดีวดี ภี าพยนตร
Parts คือสวนหนึง่ ของไตเติล้ ใน Original หรือ Playlist ใน Original และ Playlist ทานสามารถเพิม่
หรือลบสวนตางๆ ในไตเติล้ ได การเพิม่ ชารปเตอรหรือไตเติล้ ลงใน Playlist จะทําใหเกิดไตเติล้ ใหม
ของสวนตางๆ (เชน ชารปเตอร) ใน Original การลบสวนตางๆ จะเปนการลบบางสวนของไตเติล้
ออกจาก Original หรือ Playlist
การเพิ่มเครื่องหมายชารปเตอร
ทานสามารถสรางชารปเตอรภายในไตเติล้ ไดโดย ใสเครือ่ งหมายชารปเตอรลงในตําแหนงทีต่ อ ง
การ ระหวางบันทึกหรือเลน กดปุม CHP. ADD ในตําแหนงทีท่ า นตองการสรางชารปเตอรใหม
สัญลักษณเครือ่ งหมายชารปเตอรจะแสดงบนจอโทรทัศน
โดยการปรับตัง้ หัวขอ [Auto Chapter] ในเมนู SETUP ทานจะสามารถตัง้ เครือ่ งบันทึกใหใสเครือ่ ง
หมายชารปเตอรตามชวงเวลาทีก่ าํ หนดไวโดยอัตโนมัตไิ ด
การลบไตเติล
้ หรือชารปเตอร
เมือ่ ทานลบไตเติล้ หรือชารปเตอรออกจาก Playlist ทานเพียงแคลบไตเติล้ หรือชารปเตอรออกจาก
Playlist เทานัน้ แตไตเติล้ /ชารปเตอรนจี้ ะยังคงอยูใ น Original ถาทานเลือกลบไตเติล้ หรือชารปเตอร
ออกจาก Original ไตเติล้ หรือชารปเตอรนนั้ จะถูกลบออกจากแผนดิสกจริงๆ
เลือกไตเติล้ หรือชารปเตอรทตี่ อ งการลบและกดปุม ENTER เลือก [Delete] จากเมนูทางดานซาย
ของจอภาพและกดปุม ENTER เพือ่ ยืนยัน
ฮารดดิสก - ทานสามารถลบไฟลหลายๆ ไฟลไดโดยใชปมุ MARKER กดปุม MARKER บนไฟลที่
ตองการเพือ่ เลือกไฟลหลายๆ ไฟล แลวจึงทําตามคําแนะนําทีแ่ สดงในดานบน
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การคนหาชารปเตอร
ทานสามารถเลือกจุดเริ่มตนของไตเติ้ลโดยการคนหาชารปเตอรได เลือกไตเติ้ลที่ทานตองการ
คนหาชารปเตอรและกดปุม ENTER เลือก [Chapter] ในหัวขอ [Search] จากเมนูทางดานซายของ
จอภาพและกดปุม ENTER เพือ่ แสดงเมนู [Chapter List]
ใชปมุ
เพือ่ คนหาชารปเตอรทที่ า นตองการเริม่ เลน และกดปุม PLAY เพือ่ เริม่ เลน
การสรางรายการ Playlist ใหม
รายการ Playlist จะทําใหทานสามารถตัดตอแกไขไตเติ้ลหรือชารปเตอรไดโดยไมมีผลกับขอมูล
Original ใชการทํางานนีเ้ พือ่ เพิม่ ไตเติล้ หรือชารปเตอร Original ลงใน Playlist ใหมหรือ Playlist
ทีม่ อี ยูแ ลว

เลือกไตเติล้ หรือชารปเตอร Original ทีท่ า นตองการใสลงใน Playlist และกดปุม ENTER เลือก [Playlist
Add] และกดปุม ENTER เพือ่ แสดงเมนู [Select Playlist] เลือก Playlist ทีท่ า นตองการใสไตเติล้ หรือ
ชารปเตอร Original ทีเ่ ลือกลงไป หรือเลือก [New Playlist] เพือ่ สราง Playlist ใหม
การยายชารปเตอร Playlist
ใชการทํางานนีเ้ พือ่ เรียงลําดับในการเลนของไตเติล้ Playlist ในเมนู [Chapter List-Playlist] เลือก
[Move] จากเมนูทางดานซายของหนาจอ [Chapter List-Playlist] และกดปุม ENTER ใชปมุ
เพือ่ กําหนดตําแหนงทีท่ า นตองการยายชารปเตอรไปแลวจึงกดปุม ENTER เมนูทเี่ ปลีย่ นลําดับ
ในการเลนแลวจะแสดงบนจอภาพ

การคนหาเวลา
ทานสามารถเลือกตําแหนงเริม่ เลนของไตเติล้ ไดโดยการคนหาเวลา เลือกไตเติล้ ทีท่ า นตองการคนหา
และกดปุม ENTER เลือก [Time] ในหัวขอ [Search] จากเมนูทางดานซายของจอภาพและกดปุม
ENTER เพือ่ แสดงเมนู [Search]

ใชปมุ
เพือ่ คนหาเวลาทีท่ า นตองการเริม่ เลน ในแตละครัง้ ทีก่ ดปุม
เวลาจะเพิม่ /ลด 1
นาที และกดปุม
คางไวเพือ่ เพิม่ /ลดเวลาครัง้ ละ 5 นาที กดปุม ENTER เพือ่ รับชมไตเติล้ จาก
เวลาทีเ่ ลือก
การแยกประเภทของไตเติ้ล
กดปุม ENTER เพือ่ เปดเมนูตวั เลือก เลือก [Sort] และกดปุม ENTER เพือ่ ดูตวั เลือกอืน่ ๆ ทานจะ
สามารถแยกประเภทของไตเติล้ ไดระหวาง [Date] (ตามวันทีท่ บี่ นั ทึกไตเติล้ ), [Title] (ตามลําดับ
ตัวอักษร) หรือ [Category] (ตามชนิด)
การรวมไตเติ้ล
ใชการทํางานนีเ้ พือ่ รวมไตเติล้ ทีเ่ ลือกเขากับอีกไตเติล้ หนึง่ เลือกไตเติล้ และกดปุม ENTER แลวจึง
เลือก [Combine] ในหัวขอ [Edit] และกดปุม ENTER เลือกไตเติล้ ทีท่ า นตองการรวมเขากับไตเติล้
ปจจุบนั และกดปุม ENTER เพือ่ ยืนยัน

การแบงไตเติ้ล
ใชการทํางานนีเ้ พือ่ แบงไตเติล้ ออกเปน 2 ไตเติล้ เลือกไตเติล้ ทีท่ า นตองการแบงออกจากกันและกดปุม
ENTER เลือก [Divide] ในหัวขอ [Edit] จากเมนูทางดานซายของจอภาพและกดปุม ENTER เพือ่ แสดง
เมนู [Divide] คนหาตําแหนงทีท่ า นตองการแบงไตเติล้ โดยใชปมุ PLAY, SCAN, PAUSE/STEP และ
กดปุม ENTER ในขณะทีเ่ ลือก [Divide] หนาจอการเลนจะแสดงตําแหนงทีแ่ บงไตเติล้ เลือก [Done]
และกดปุม ENTER เพือ่ แบงไตเติล้ ไตเติล้ ทีแ่ บงออกจากกันตองมีเวลาในการเลนมากกวา 3 วินาที
การปองกันไตเติ้ล
ใชการทํางานนีเ้ พือ่ ปองกันการบันทึกทับ, ตัดตอหรือลบไตเติล้ โดยบังเอิญ เลือกไตเติล้ ทีท่ า นตอง
การปองกันและกดปุม ENTER เลือก [Protect] จากเมนูทางดานซายของจอภาพและกดปุม ENTER
เครือ่ งหมายรูปกุญแจจะแสดงบนภาพตัวอยางของไตเติล้
ถาทานตองการยกเลิกการปองกันไตเติ้ล เลือกไตเติ้ลที่ตองการยกเลิกการปองกันและกดปุม
ENTER เลือก [Unprotect] จากเมนูทางดานซายของจอภาพและกดปุม ENTER เพื่อยกเลิก
การปองกัน
การลบสวนที่ไมตองการ
ทานสามารถลบสวนทีไ่ มตอ งการออกจากไตเติล้ ได
เลือกไตเติล้ ทีท่ า นตองการลบบางสวนออกและกดปุม ENTER เลือก [Delete Part] ในหัวขอ [Edit]
จากเมนูทางดานซายของจอภาพและกดปุม ENTER เพือ่ แสดงเมนู [Delete Part] ทานสามารถ
คนหาตําแหนงทีต่ อ งการไดโดยใชปมุ PLAY, SCAN, PAUSE/STEP
[Start Point] : เลือกตําแหนงเริม่ ของสวนทีท่ า นตองการลบและกดปุม ENTER
[Start Point] : เลือกตําแหนงหยุดของสวนทีท่ า นตองการลบและกดปุม ENTER
[Next Part] : กดปุม ENTER เพือ่ ลบสวนทีไ่ มไดเลือกไว (เฉพาะฮารดดิสกเทานัน้ )
[Cancel] : กดปุม ENTER เพือ่ ยกเลิกสวนทีเ่ ลือกไว
[Done] : กดปุม ENTER เพือ่ ลบสวนทีเ่ ลือกไว

การซอนชารปเตอรหรือไตเติ้ล
ทานสามารถเลนขามชารปเตอรหรือไตเติล้ ไดโดยทีท่ า นไมตอ งลบชารปเตอรหรือไตเติล้ นัน้ ออก
จากแผนดิสก เลือกชารปเตอรหรือไตเติล้ ทีท่ า นตองการซอนและกดปุม ENTER เลือก [Hide] ใน
หัวขอ [Edit] แลวจึงกดปุม ENTER
ถาทานตองการแสดงชารปเตอรหรือไตเติ้ลที่ซอนไว เลือกชารปเตอรหรือไตเติ้ลที่ตั้งซอนไวและ
กดปุม ENTER เลือก [Show] ในหัวขอ [Edit] แลวจึงกดปุม ENTER เพือ่ แสดงชารปเตอรหรือไตเติล้ นัน้
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การตัง้ ชือ่ ไตเติล
้
เมือ่ ทําการบันทึกไตเติล้ โดยใชเครือ่ งบันทึกเครือ่ งนี้ ชือ่ ของไตเติล้ จะถูกตัง้ เปนจํานวนตัวเลข
ทานสามารถเปลีย่ นชือ่ ไตเติล้ ไดโดยใชการทํางานนี้

• ภายในไตเติ้ลมีชารปเตอรเพียงชารปเตอรเดียวเทานั้น
• ทานเลือกชารปเตอรแรก
• ชารปเตอรทที่ า นตองการรวมเขาดวยกันถูกสรางขึน้ มา โดยการลบบางสวนออกจากไตเติล้
Original
• ชารปเตอรที่ทานตองการรวมเขาดวยกันถูกสรางขึ้นมาจากไตเติ้ลหลายๆไตเติ้ล
• ชารปเตอร Playlist ทีท่ า นตองการรวมเขาดวยกันถูกยายไปยังไตเติล้ อืน่ แลว
การใชงานเมนูแผนดิสก
โดยใชเมนู Title List ทานจะสามารถใชการทํางานของแผนดิสกไดโดยไมตอ งเปดเขาสูเ มนู SETUP

เลือกไตเติล้ ทีท่ า นตองการเปลีย่ นชือ่ และกดปุม ENTER เลือก [Rename] หรือ [Title Name] จากเมนู
ทางดานซายของจอภาพและกดปุม ENTER เพือ่ แสดงเมนูใสตวั อักษร ใชปมุ
เพือ่ เลือก
ตัวอักษรทีต่ อ งการแลวจึงกดปุม ENTER เพือ่ ยืนยันตัวอักษรทีท่ า นเลือก
[OK] : เลือกเพือ่ จบการตัง้ ชือ่
[Cancel] : ยกเลิกตัวอักษรทีใ่ สลงไปทัง้ หมด
[Space] : ใสชอ งวางลงในตําแหนงตัวกระพริบ
[Delete] : ลบตัวอักษรตัวทีผ่ า นมาจากตําแหนงตัวกระพริบ
ทานสามารถใชปมุ บนรีโมทเพือ่ ใสชอื่ ไดเชนกัน
ปุม PLAY ( ) : ใสชอ งวางลงในตําแหนงตัวกระพริบ
ปุม (PAUSE/STEP) : ลบตัวอักษรตัวตอไปจากตําแหนงตัวกระพริบ
ปุม (STOP), ปุม CLEAR : ลบตัวอักษรตัวทีผ่ า นมาจากตําแหนงตัวกระพริบ
ปุม
/
: เลือ่ นตัวกระพริบไปทางซายหรือขวา
ปุม MENU/LIST, ปุม DISPLAY : เปลีย่ นตัวอักษรพิมพเล็กหรือพิมพใหญในเมนูใสตวั อักษร
ปุม ตัวเลข (0-9) : ใสตวั เลขทีต่ อ งการลงในตําแหนงตัวกระพริบ
ทานสามารถแยกประเภทของไตเติล้ ทีอ่ ยูใ นฮารดดิสกได เมือ่ แถบสวางอยูบ นเมนูใสตวั อักษร กดปุม
คางไวจนกระทัง่ ตัวกระพริบเลือ่ นขามไปยัง Genre เลือกประเภททีต่ อ งการและกดปุม ENTER
เพือ่ ยืนยัน ชือ่ ของประเภททีเ่ ลือกจะแสดงทีม่ มุ ดานลางขวาของภาพตัวอยางไตเติล้
การรวมชารปเตอร
ใชการทํางานนีเ้ พือ่ รวมชารปเตอร 2 ชารปเตอรทอี่ ยูต ดิ กันใหเปนชารปเตอรเดียวกัน เลือกชารป
เตอรและกดปุม ENTER เลือก [Combine] เพือ่ แสดงเครือ่ งหมายรวมชารปเตอรระหวางภาพตัวอยาง
ของชารปเตอรทงั้ สองทีท่ า นตองการรวมเขาดวยกัน กดปุม ENTER เพือ่ ยืนยันการรวมชารปเตอร
ทานจะไมสามารถใชการทํางานนี้ไดเมื่อ
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ใชปมุ
เพือ่ เลือกหัวขอ [Disc] บนเมนู Title List ของแผนดีวดี แี ลวจึงกดปุม ENTER เพือ่
แสดงตัวเลือกอืน่ ๆ
[Disc Format] : ตัง้ รูปแบบของแผนดิสกทใี่ สลงในเครือ่ ง (หนา 17)
[Finalize] : ทําการบันทึกแผนดิสกทใี่ สลงในเครือ่ งใหสมบูรณ (หนา 17)
[Unfinalize] : ยกเลิกการบันทึกใหสมบูรณสาํ หรับแผนดิสกทใี่ สลงในเครือ่ ง (หนา 17)
[Disc Label] : ใสชอื่ ของแผนดิสก ชือ่ นีจ้ ะแสดงบนจอเมือ่ ทานใสแผนดิสกลงในเครือ่ ง และเมือ่
ทานแสดงขอมูลของแผนดิสกบนจอภาพ (หนา 18)
[Protect] : ปองกันการบันทึกทับ, ตัดตอแกไข, ลบขอมูลในแผนดิสกทใี่ สลงในเครือ่ งโดยบังเอิญ
(หนา 18)
[Unprotect] : ยกเลิกการปองกัน
การบันทึกทับ
ทานสามารถบันทึกรายการวีดโี อใหมทบั ไตเติล้ ในแผนดิสกทไี่ มไดปอ งกันไวได เลือกชองสัญญาณ
โทรทัศนหรือชองรับสัญญาณภายนอกทีท่ า นตองการบันทึก กดปุม MENU/LIST เพือ่ แสดงเมนู Title
เพือ่ เลือกไตเติล้ ทีท่ า นตองการบันทึกทับและกดปุม REC เพือ่ เริม่ ทําการ
List ใชปมุ
บันทึกทับ กดปุม STOP เพือ่ หยุดบันทึกทับ
ถาทานทําการบันทึกทับจนเลยระยะเวลาในการเลนของไตเติล้ ปจจุบนั ไตเติล้ ตอไปก็จะถูกบันทึกทับ
ดวย ถาไตเติล้ ตอไปถูกปองกันการบันทึกไว เครือ่ งจะหยุดบันทึกทีจ่ ดุ เริม่ ตนของไตเติล้ ตอไป

การทําสําเนาไตเติล
้
โดยใชเมนู Title List ทานจะสามารถทําสําเนาภาพวีดโี อได
1
2
3
4
5
6
7

เลือกสื่อสําหรับบันทึก :
แสดงเมนู [Title List] :
เลือกไตเติ้ลที่ทานตองการทําสําเนา :
แสดงเมนู Editing :
เลือกหัวขอ [Dubbing] :
แสดงเมนู [Dubbing] :
ตั้งหัวขอ [Rec mode] :
รูปแบบ XP, SP, LP, EP, MLP, AUTO หรือ Fast
8 เลื่อนแถบสวางไปยัง [Start] :
9 เริ่มทําสําเนา :

บนรีโมท
HDD หรือ DVD
MENU/LIST
ENTER
ENTER

เกี่ยวกับการทําสําเนาดวยรูปแบบ ‘Fast’
การทําสําเนาระหวางแผนดีวดี แี ละฮารดดิสก คือขัน้ ตอนการทํางานระบบดิจติ อลทัง้ หมด จึงทําให
คุณภาพของภาพและเสียงไมลดลงเลย ซึ่งชวยใหทานทําสําเนาดวยความเร็วสูงไดอยางรวดเร็ว
และงายดาย
เมือ่ ทําสําเนาจากฮารดดิสกไปยังแผนดีวดี ี ความเร็วในการทําสําเนาจะขึน้ อยูก บั รูปแบบการบันทึก
และชนิดของแผนดีวดี ที ที่ า นใช การทําสําเนาดวยความเร็วสูงสามารถใชไดเฉพาะกับไตเติล้ ทีย่ งั ไม
ไดทาํ การตัดตอแกไขใดๆ และอาจจะไมสามารถใชไดเมือ่ ทานใชแผนดิสกทตี่ งั้ รูปแบบโดยใชเครือ่ ง
บันทึกดีวดี เี ครือ่ งอืน่
เมือ่ ทําสําเนาไตเติล้ จากฮารดดิสกลงในแผน DVD-RW หรือแผน DVD-RAM รูปแบบ VR ทานจะ
ไมสามารถเลือกใชรปู แบบ [Fast] กับไตเติล้ ในฮารดดิสกทที่ าํ การตัดตอแกไขไวและไตเติล้ ทีบ่ นั ทึก
มาในรูปแบบ Time Shift ได ทานสามารถใชรูปแบบ [Fast] ไดเฉพาะเมื่อทําสําเนาแผนดิสก
รูปแบบVR ลงในฮารดดิสกเทานั้น ถาทําสําเนาไตเติ้ลที่ตัดตอแกไขไวจากแผน DVD-RW หรือ
แผน DVD-RAM รูปแบบ VR ลงในฮารดดิสก ทานจะไมสามารถใชรปู แบบ [Fast] ไดเชนกัน

ENTER
การทําสําเนาไตเติล
้ หลายๆ ไตเติล
้ จากฮารดดิสกหรือแผนดีวด
ี ี
ทานสามารถเลือกไตเติล้ หลายๆ ไตเติล้ ไดโดยใชปมุ MARKER กดปุม MARKER บนไตเติล้ ทีต่ อ งการ
เพือ่ เลือกไตเติล้ หลายๆ ไตเติล้ และกดปุม ENTER เพือ่ แสดงเมนูทางดานซายของจอภาพ เลือกหัว
ขอ [Dubbing] จากเมนูทางดานซายของจอภาพและกดปุม ENTER เพือ่ แสดงเมนู [Dubbing] ใชปมุ
เพือ่ เลือก [Start] และกดปุม ENTER เพือ่ ยืนยัน

การทําสําเนาไตเติล้ - ทีส
่ ามารถทําไดเพิม
่ เติม
กอนเริ่มทําสําเนา
ใชการทําสําเนาของเครือ่ งบันทึกเครือ่ งนีเ้ พือ่
• เก็บสํารองขอมูลทีส่ าํ คัญจากฮารดดิสกลงในแผนดีวดี ี
• ทําสําเนารายการทีบ่ นั ทึกเก็บอยูใ นฮารดดิสกลงในแผนดีวดี ี เพือ่ เลนรายการบนเครือ่ งเลนดีวดี ี
เครือ่ งอืน่
• ถายโอนภาพวีดโี อจากแผนดีวดี ลี งในฮารดดิสกเพือ่ ทําการตัดตอแกไข
• ถายโอนภาพวีดโี อทีต่ ดั ตอแลวจากฮารดดิสกกลับคืนลงในแผนดีวดี ี

การทําสําเนาไตเติ้ลปจจุบันที่กําลังเลนอยู
ใชการทํางานนีเ้ พือ่ ทําสําเนาไตเติล้ ลงในฮารดดิสกตามเวลาจริง เมือ่ ทานเริม่ ทําสําเนา เครือ่ งจะ
เลือ่ นขามไปยังจุดเริม่ ตนของไตเติล้ และเลนตอเนือ่ งจนถึงตอนจบ เครือ่ งบันทึกจะทําสําเนาไตเติล้
ในรูปแบบการบันทึก (XP, SP, LP, EP หรือ MLP) ปจจุบนั ทีต่ งั้ ไวในเมนู SETUP
ระหวางเลนแผนดีวดี ี กดปุม HOME เพือ่ แสดงเมนู HOME เลือก [Dubbing] ในหัวขอ [Easy Menu]
และกดปุม ENTER เพือ่ เริม่ ทําสําเนา หัวขอ [Dubbing] ในเมนู HOME จะสามารถใชไดเฉพาะกับ
ไตเติ้ลในแผน DVDฑR ทีท่ าํ การบันทึกใหสมบูรณแลวหรือไตเติล้ ในแผน DVD-ROM ทีไ่ มมรี ะบบ
ปองกันการทําสําเนาเทานัน้
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รหัสภาษา
ใชตารางนีเ้ พือ่ ใสภาษาทีท่ า นตองการ สําหรับการปรับตัง้ ในครัง้ แรกของหัวขอตอไปนี้ : Disc Audio, Disc Subtitle และ Disc Menu
ภาษา

รหั ส

ภาษา

รหั ส

ภาษา

รหั ส

ภาษา

ประเทศ

รหั ส

ประเทศ

รหั ส

ภาษา

รหั ส

ภาษา

ประเทศ

รหั ส

ประเทศ

รหั ส

รหัสประเทศ
เลือกรหัสประเทศจากตารางดานลางนี้
ประเทศ
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รหั ส

ประเทศ

รหั ส

รหั ส

รหั ส

การแกไขปญหาเบือ้ งตน
ทั่วไป
ไมมีไฟฟาเขาเครื่อง
เสียบปลั๊กไฟฟาเขากับเตาจายไฟที่ผนังใหแนน
ไมมีภาพ
เลือกรูปแบบการรับสัญญาณภาพที่เหมาะสมบนโทรทัศน จนกวาภาพจากเครื่องบันทึกจะแสดง
บนจอภาพ
ตอสายสัญญาณภาพเขากับชองตอใหแนน
มีคลื่นรบกวนบนภาพ
ทานกําลังเลนแผนดิสกทบี่ นั ทึกในระบบสีซงึ่ แตกตางจากระบบโทรทัศนของทาน
สัญญาณภาพจากอุปกรณภายนอกถูกปองกันการทําสําเนาไว
ตัง้ ความละเอียดของภาพไวในคาทีโ่ ทรทัศนของทานสามารถรองรับได
ไมพบชองสัญญาณโทรทัศนใดๆ หรือไมมีชองสัญญาณโทรทัศนเก็บอยูในหนวย
ความจํา
ตรวจสอบการเชือ่ มตอสายอากาศ
ไมมีเสียง
ตอสายสัญญาณเสียงเขากับชองตอใหแนน
ทําการปรับตั้งแหลงสัญญาณที่รับเขาเครื่อง หรือเชื่อมตอสายสัญญาณเขากับเครื่องขยายเสียง
ไมถกู ตอง
เครือ่ งบันทึกกําลังทําการคนหา, เลนภาพชาหรือหยุดเลนชัว่ คราวอยู
ไมสามารถใชรีโมทสั่งงานเครื่องบันทึกดีวีดีได
ไมไดชรี้ โี มทไปทางตัวรับสัญญาณรีโมทบนเครือ่ งบันทึก
รีโมทอยูห า งจากเครือ่ งบันทึกดีวดี มี ากเกินไป
มีสงิ่ กีดขวางระหวางรีโมทกับเครือ่ งบันทึกดีวดี ี
ไฟแบตเตอรีใ่ นรีโมทหมด

การเลน
เครื่องบันทึกไมเริ่มเลนแผนดิสก
ใสแผนดิสกชนิดทีเ่ ครือ่ งสามารถเลนได (ตรวจสอบชนิด, ระบบสีและรหัสภูมภิ าคของแผนดิสก)
ใสแผนดิสกโดยหันดานที่เลนลงดานลาง
ใสแผนดิสกลงในถาดบรรจุแผนดิสกใหถูกตอง
ทําความสะอาดแผนดิสก
ยกเลิกการจํากัดการเลน หรือเปลีย่ นระดับทีต่ งั้ ไว
ไมสามารถเลนแผนดิสกที่บันทึกโดยใชเครื่องบันทึกเครื่องนี้ บนเครื่องเลนดีวีดี
เครื่องอื่นได
ทําการบันทึกแผนดิสกใหสมบูรณ
ตรวจสอบวาเครื่องเลนดีวีดีเครื่องอื่นสามารถรองรับชนิดของแผนดิสกที่ตองการเลนได
วางแผนดิสกลงในถาดบรรจุแผนดิสกใหถูกตอง
แผนดิสกซงึ่ บันทึกวัสดุแบบทําสําเนาไดเพียงครัง้ เดียวเก็บไว จะไมสามารถเลนบนเครือ่ งเลนดีวดี ี
เครื่องอื่นได
ไมสามารถเปลี่ยนมุมกลองได
แผนดีวดี ภี าพยนตทกี่ าํ ลังเลนอยู ไมมมี มุ กลองหลายๆ มุมบันทึกเก็บไว
ไตเติล้ ทีท่ าํ การบันทึกโดยใชเครือ่ งบันทึกดีวดี เี ครือ่ งนี้ จะไมสามารถเปลีย่ นมุมกลองได
ไมสามารถเปลี่ยนภาษาหรือปดคําบรรยายใตภาพได
แผนดีวดี ภี าพยนตรทกี่ าํ ลังเลนอยู ไมมคี าํ บรรยายใตภาพหลายภาษาบันทึกเก็บไว
ไตเติล้ ทีท่ าํ การบันทึกโดยใชเครือ่ งบันทึกดีวดี เี ครือ่ งนี้ จะไมสามารถเปลีย่ นคําบรรยายใตภาพได
ไมสามารถเปลี่ยนภาษาหรือปดคําบรรยายใตภาพได
แผนดีวดี ภี าพยนตรทกี่ าํ ลังเลนอยู ไมมคี าํ บรรยายใตภาพหลายภาษาบันทึกเก็บไว
ไตเติล้ ทีท่ าํ การบันทึกโดยใชเครือ่ งบันทึกดีวดี เี ครือ่ งนี้ จะไมสามารถเปลีย่ นคําบรรยายใตภาพได
ไมสามารถเลนไฟล MP3/WMA/JPEG/DivX ได
ไฟลถกู บันทึกในรูปแบบทีเ่ ครือ่ งบันทึกเครือ่ งนีไ้ มสามารถเลนได
เครือ่ งบันทึกเครือ่ งนีไ้ มรองรับวิธกี ารเขารหัสสัญญาณของไฟลภาพยนตร DivX
ความละเอียดของภาพสูงเกินกวาความละเอียดของภาพทีเ่ ครือ่ งบันทึกจะรองรับได
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การบันทึก
ไมสามารถบันทึกหรือทําการบันทึกใหเสร็จสมบูรณได
ตรวจสอบพื้นที่วางที่เหลืออยูในแผนดิสก
ตรวจสอบวาแหลงสัญญาณทีท่ า นกําลังพยายามบันทึกไมไดถกู ปองกันการทําสําเนาไว
ไฟฟาเกิดขัดของระหวางบันทึก
ใชแผนดิสกรปู แบบ VR เพือ่ ทําสําเนาวัสดุทสี่ ามารถทําสําเนาไดเพียงครัง้ เดียว
โปรแกรมการบันทึกที่ตั้งไว ทําการบันทึกรายการไดไมสมบูรณ
ทานตั้งนาฬกาบนเครื่องบันทึกดีวีดีไมถูกตอง
เวลาเริม่ บันทึกของโปรแกรมการบันทึกทีต่ งั้ ไวไดผา นไปแลว
ทานตั้งโปรแกรมการบันทึกซอนทับกัน 2 โปรแกรม ซึ่งเครื่องจะทําการบันทึกตามโปรแกรม
การบันทึกทีเ่ วลาเริม่ บันทึกมาถึงกอนไดครบถวน
เมือ่ ตัง้ ใหเครือ่ งทําการบันทึกจากชองสัญญาณโทรทัศน ตรวจสอบวาเลือกใชเครือ่ งปรับหาสัญญาณ
ของเครือ่ งบันทึกดีวดี ี ไมใชเครือ่ งปรับหาสัญญาณของโทรทัศน
ไมสามารถเลือกบันทึกและ/หรือเลนเสียงในระบบสเตอริโอได
โทรทัศนไมสามารถเลนเสียงระบบสเตอริโอได
รายการโทรทัศนไมไดแพรสญ
ั ญาณมาในระบบเสียงสเตอริโอ
ไมไดตอ สายสัญญาณจากชอง A/V Output บนเครือ่ งบันทึกเขากับชอง A/V In บนโทรทัศนของทาน

HDMI
อุปกรณ HDMI ที่เชื่อมตอเขากับเครื่องบันทึกไมแสดงภาพใดๆ
ลองถอดสายสัญญาณ HDMI ออก แลวจึงตอสายสัญญาณ HDMI ระหวางอุปกรณทงั้ สองอีกครัง้
ลองปดอุปกรณ HDMI แลวจึงเปดการทํางานของอุปกรณ HDMI อีกครัง้
ไมไดตงั้ ชองรับสัญญาณภาพบนอุปกรณทเี่ ชือ่ มตอ ใหรบั สัญญาณจากเครือ่ งบันทึกเครือ่ งนี้
ควรใชสายสัญญาณ HDMI ที่รองรับระบบ HDMI ไดอยางสมบูรณ การใชสายสัญญาณ HDMI
ทีไ่ มไดมาตรฐานอาจสงผลใหไมมภี าพจายออกมาจากเครือ่ ง
อุปกรณ DVI ทีร่ องรับระบบ HDCP บางเครือ่ งอาจจะไมสามารถเขากับเครือ่ งบันทึกเครือ่ งนีไ้ ด้
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อุปกรณ HDMI ที่เชื่อมตอเขากับเครื่องบันทึกไมจายเสียงใดๆ ออกมา
อุปกรณที่รองรับระบบ HDMI บางเครื่องอาจจะไมจายสัญญาณเสียงออกมา (ตรวจสอบคูมือ
การใชงานทีจ่ ดั มาใหพรอมกับอุปกรณซงึ่ เชือ่ มตอเขากับเครือ่ งบันทึก)
ถาโทรทัศนของทานไมสามารถรับสัญญาณความถีส่ มุ 96 kHz ได ควรตัง้ หัวขอ [Sampling Freq.]
ในเมนูปรับตั้งไวที่ [48 kHz] เมื่อเลือกคานี้แลว เครื่องบันทึกจะแปลงสัญญาณ 96 kHz เปน
สัญญาณ 48 kHz เพือ่ ใหเครือ่ งเสียงของทานสามารถถอดรหัสสัญญาณเสียงออกมาได
ถาโทรทัศนของทานไมมีตัวถอดรหัสสัญญาณระบบ Dolby Digital และ MPEG ภายในเครื่อง
ควรตัง้ หัวขอ [Dolby Digital] และ [MPEG] ในเมนูปรับตัง้ ไวที่ [PCM]
ถาโทรทัศนของทานไมมีตัวถอดรหัสสัญญาณระบบ DTS ภายในเครื่อง ควรตั้งหัวขอ [DTS]
ในเมนูปรับตั้งไวที่ [OFF] และถาทานตองการเพลิดเพลินกับเสียงรอบทิศทางระบบ DTS หลาย
ชองเสียง ทานตองตอเครื่องบันทึกเครื่องนี้เขากับเครื่องรีซีฟเวอรที่รองรับเสียงระบบ DTS ผาน
ชองจายสัญญาณเสียงระบบดิจิตอลชองใดชองหนึ่งบนเครื่องบันทึกเครื่องนี้

เริ่มการทํางานของเครื่องบันทึกดีวีดีอีกครั้ง
ถาทานพบปญหาตอไปนี้
• เสียบปลัก๊ ไฟของเครือ่ งบันทึกแลว แตไมสามารถเปดหรือปดเครือ่ งบันทึกดีวดี ไี ด
• จอแสดงขอมูลบนดานหนาเครือ่ งบันทึกดีวดี ไี มแสดงขอมูลใดๆ
• เครือ่ งบันทึกดีวดี ที าํ งานผิดปกติ
ทานสามารถเริม
่ การทํางานของเครือ่ งบันทึกดีวด
ี อี ก
ี ครัง้ ไดโดยปฏิบต
ั ด
ิ งั นี้
• กดปุม POWER คางไวอยางนอย 5 วินาที เครือ่ งบันทึกจะปดการทํางานลง แลวจึงเปด
เครือ่ งบันทึกดีวดี อี กี ครัง้
• ถอดปลัก๊ ไฟของเครือ่ งบันทึกออกจากเตาจายไฟ รอประมาณ 5 วินาทีแลวจึงเสียบ
ปลัก๊ ไฟเขากับเตาจายไฟอีกครัง้

การเลน
ความถีต่ อบสนอง

ขอมูลจําเพาะ
ทั่วไป
แรงดันไฟฟาที่ตองการ
ใชกาํ ลังไฟ
ขนาด (ประมาณ)
น้าํ หนักสุทธิ (ประมาณ)
อุณหภูมขิ ณะใชงาน
ความชืน้ ขณะใชงาน
ระบบโทรทัศน
รูปแบบการบันทึก
การบันทึก
รูปแบบการบันทึก
สือ่ ทีส่ ามารถบันทึกได

AC 200-240V, 50/60 Hz
30 วัตต
430 x 49 x 275 มิลลิเมตร (ก x ส x ล) ไมรวมขา
4 กิโลกรัม
5 Cํ ถึง 35 Cํ
5% ถึง 65%
ระบบสี PAL I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1
PAL

DVD Video Recording, DVD-VIDEO
HDD (RH399H: 320GB, RH387H : 160GB), DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW, DVD+R, DVD+R (Double Layer),
DVD-RAM
เวลาทีส่ ามารถบันทึกได
แผนดีวดี ี (4.7 GB) : ประมาณ 1 ชัว่ โมง (รูปแบบ XP),
2 ชัว่ โมง (รูปแบบ SP), 4 ชัว่ โมง (รูปแบบ LP),
6 ชัว่ โมง (รูปแบบ EP), 14 ชัว่ โมง (รูปแบบ MLP)
แผน DVD+R DL (8.5 GB) : ประมาณ 3 ชัว่ โมง (รูปแบบ
XP), 3.8 ชัว่ โมง (รูปแบบ SP), 7.3 ชัว่ โมง (รูปแบบ LP),
9.1 ชัว่ โมง (รูปแบบ EP), 21 ชัว่ โมง (รูปแบบ MLP)
ฮารดดิสก (160GB/320GB, บันทึกในรูปแบบ MPEG2) :
ประมาณ 43/85 ชัว่ โมง (รูปแบบ XP), 84/165 ชัว่ โมง
(รูปแบบ SP), 164/323 ชัว่ โมง (รูปแบบ LP), 233/456
ชัว่ โมง (รูปแบบ EP), 477/935 ชัว่ โมง (รูปแบบ MLP)
รูปแบบการบันทึกภาพวีดีโอ
ความถีต่ อบสนอง
27MHz
รูปแบบการบีบอัดสัญญาณ
MPEG 2
รูปแบบการบันทึกเสียง
ความถีต่ อบสนอง
48kHz
รูปแบบการบีบอัดสัญญาณ
Dolby Digital

อัตราสวนตอสัญญาณ
เสียงรบกวน
คาความเพี้ยนฮารโมนิค
คาความตางของเสียงสูงสุด
และต่าํ สุด
ชองรับสัญญาณ
ชอง ANTENNA IN
ชอง VIDEO IN
ชอง AUDIO IN
ชอง DV IN
ชอง USB IN
ชองจายสัญญาณ
ชอง VIDEO OUT
ชอง S-VIDEO OUT

แผนดีวดี ี (PCM 48 kHz) : 8 Hz ถึง 22 kHz,
แผนซีดี : 8 Hz ถึง 20 kHz
แผนดีวดี ี (PCM 96 kHz) : 8 Hz ถึง 44 kHz
มากกวา 90 dB (ชอง AUDIO OUT)
นอยกวา 0.02 % (ชอง AUDIO OUT)
มากกวา 95 dB (ชอง AUDIO OUT)

ชองรับสายอากาศ, 75 โอหม
1.0 Vp-p 75 โอหม, ขัว้ ลบ, แจ็ค RCA 2 ชอง
2.0 Vrms, มากกวา 47 กิโลโอหม, แจ็ค RCA (L-ซาย,
R-ขวา) 2 ชอง
4 ขา (มาตรฐาน IEEE 1394)
4 ขา (มาตรฐาน USB 1.1)

1 Vp-p 75 โอหม, ขัว้ ลบ, แจ็ค RCA 1 ชอง
(Y) 1.0 V (p-p), 75 โอหม, ขัว้ ลบ, แจ็คมินิ DIN 4 ขา 1 ชอง
(C) 0.3 V (p-p), 75 โอหม
ชอง COMPONENT VIDEO OUT (Y) 1.0 V (p-p), 75 โอหม, ขัว้ ลบ, แจ็ค RCA 1 ชอง
(PB)/(PR) 0.7 V (p-p), 75 โอหม, แจ็ค RCA 2 ชอง
ชองจายสัญญาณเสียง/
19 ขา (มาตรฐาน HDMI, Type A)
ภาพ HDMI
ชองจายสัญญาณเสียง
0.5 V (p-p), 75 โอหม, แจ็ค RCA 1 ชอง
(ระบบดิจติ อล)
ชองจายสัญญาณเสียง
3 V (p-p), ชองตอออปติคอล 1 ชอง
(ระบบออปติคอล)
ชองจายสัญญาณเสียง
2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 โอหม, แจ็ค RCA
(ระบบอนาล็อค)
(L-ซาย, R-ขวา) 2 ชอง

อุปกรณที่จัดมาให
สายสัญญาณ RF (1), รีโมท คอนโทรล (1), แบตเตอรี่ (1), สายสัญญาณเสียง (1),
สายสัญญาณภาพ (1)
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