รุน
 : HT953TV (HT953TV, SH93TV-S/C/A, ST3TV)

ลักษณะเฉพาะ

ชองตอ HDMI In

สัญญาณภาพ Full HD
up-scaling (1080p)

ระบบ 5.1ch Ez Set-Up

เชือ่ มตอเขากับ Set Top Box ผานชองตอ HDMI
ไดอยางงายดาย

รับชมภาพในคุณภาพ Full HD ดวยการปรับตัง้
ที่แสนงายดาย

รับฟงเสียงจากโทรทัศน, เครือ่ งเลนดีวดี แี ละ
อุปกรณระบบดิจติ อลดวยรูปแบบเสียง 5.1
ชองเสียงที่มีชีวิตชีวา

ดูหนา 7

ระบบ USB Direct Recording

ชองตอ Portable In

บันทึกเพลงจากแผนซีดลี งในอุปกรณ USB ของ
ทานไดโดยตรง

รับฟงเพลงจากอุปกรณแบบพกพาไดของทาน
(MP3, Notebook หรืออืน่ ๆ)

ดูหนา 18

ดูหนา 18

ดูหนา 11

ดูหนา 16

P/NO : MFL57006533
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ขอควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย

ขอควรระวัง : ไมควรวางอุปกรณใหโดนน้าํ (หกหรือกระเด็นใส) และไมควรวางภาชนะทีบ่ รรจุนา้ํ เชน
แจกันดอกไมไวทดี่ า นบนของอุปกรณ
ขอควรระวังเกี่ยวกับสายไฟฟา

ขอควรระวัง : ไมควรเปดฝาครอบเครื่อง(หรือฝาดานหลัง) เพื่อปองกันการเกิดไฟฟาช็อต ไมควร
ซอมแซมภายในเครื่องดวยตัวทานเอง กรุณาเรียกชางผูชํานาญมาทําการซอมแซมเครื่องเทานั้น
เครื่องหมายรูปสายฟาที่มีหัวลูกศรภายในพื้น 3 เหลี่ยมดานเทาแสดงเพื่อเตือนผูใชถึงอันตราย
จากกระแสไฟฟาแรงสูง ซึ่งอยูภายในตัวเครื่อง ถาทานเปดฝาครอบเครื่อง ทานอาจไดรับ
อันตรายจากไฟฟาช็อตได
เครือ่ งหมายตกใจภายในพืน้ 3 เหลีย่ มดานเทาแสดงไวเพือ่ เตือนผูใ ชใหปฏิบตั ติ ามคําแนะนําทีต่ ดิ ไว
บนตัวเครือ่ ง เพือ่ ปองกันปญหาจากการใชงานและการดูแลรักษา (ซอมแซม) เครือ่ ง

คําเตือน : ไมควรวางอุปกรณนี้ใหถูกฝนหรือความชื้นเพื่อปองกันการเกิดเพลิงไหมหรือ
ไฟฟาช็อต

คําเตือน : ไมควรติดตัง้ อุปกรณนไี้ วในพืน้ ทีท่ จี่ าํ กัด เชน ตูห นังสือหรือตูเ ก็บของ
ขอควรระวัง : ไมควรปดกั้นชองระบายอากาศใดๆ ควรติดตั้งอุปกรณนี้ตามคําแนะนําของผูผลิตรูและ
ชองบนตัวเครือ่ งมีไวสาํ หรับระบายอากาศออกจากตัวเครือ่ ง และเพือ่ ความมัน่ ใจในประสิทธิภาพการทํางาน
ของอุปกรณและปองกันการเกิดความรอนสะสมภายในเครื่อง
ไมควรปดกั้นชองระบายอากาศ โดยวางอุปกรณบนที่นอน, โซฟา, พรมหรือเครื่องเรือนอื่นๆ ที่มีพื้นผิว
คลายกัน ไมควรติดตั้งอุปกรณนี้ไวในพื้นที่ที่จํากัด เชน ตูหนังสือหรือตูเก็บของ โดยไมไดเวนพื้นที่วาง
ตามระยะหางทีผ่ ผู ลิตกําหนดไว

ขอควรระวัง : อุปกรณนใี้ ชระบบแสงเลเซอร
เพื่อความมั่นใจในการใชงานอุปกรณนี้อยางถูกตอง กรุณาอานคูมือการใชงาน
เลมนี้อยางละเอียดและเก็บคูมือการใชงานเลมนี้ไวเพื่อใชอางอิงในอนาคต
เมือ่ เครือ่ งเลนเสียและทานตองการรับบริการ กรุณาติดตอตัวแทน
จําหนายใกลบา นทาน
การควบคุม, การปรับแตงหรือการใชงานอุปกรณ ซึ่งนอกเหนือไปจากคําแนะนําที่อธิบายอยูในคูมือ
การใชงาน อาจทําใหเกิดอันตรายจากรังสีทแี่ พรกระจายออกมาได
ไมควรพยายามเปดฝาครอบเครื่องเพื่อปองกันการโดนแสงเลเซอรโดยตรง ถาเปดฝาครอบเครื่องออก
แสงเลเซอรทสี่ ามารถมองเห็นไดจะแพรกระจายออกมา ไมควรจองมองแสงเลเซอร
2

อุปกรณสวนใหญประกอบดวยวงจรการทํางานเฉพาะตัว
ดั ง นั้ น วงจรของเต า จ า ยไฟต อ งจ า ยไฟให อุ ป กรณ นี้ เ พี ย งอุ ป กรณ เ ดี ย วเท า นั้ น และไม มี ว งจรย อ ยหรื อ
เตาจายไฟในจุดอืน่ ๆ อีก อางอิงขอมูลจําเพาะของคูม อื การใชงานเลมนีเ้ พือ่ ความแนใจ
ไมควรเสียบปลัก๊ ไฟของอุปกรณไฟฟาหลายๆ อุปกรณเขากับเตาจายไฟทีผ่ นังในเวลาเดียวกัน ถาเตาจายไฟ
จายกระแสไฟฟามากเกินไป, หลวมหรือชํารุดเสียหาย, สายตอหรือสายไฟฟาฉีกหลุดลุย, ชํารุดเสียหาย
หรือฉนวนหุมของสายไฟแตกออกมา ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดเพลิงไหมหรือ
ไฟฟาช็อตได ควรตรวจสอบสายไฟฟาของอุปกรณที่ทานใชเปนประจํา และถาพบวาสายไฟฟาชํารุด
หรือเสียหายในสวนใดสวนหนึง่ ก็ตาม ถอดปลัก๊ ไฟฟาออกจากเตาจายไฟ, หยุดใชงานอุปกรณและเรียกชาง
ผูชํานาญมาเปนผูเปลี่ยนสายไฟ
ปองกันสายไฟฟาไดรับความเสียหายทั้งจากทางวัตถุหรือเครื่องจักร เชน บิดเบี้ยว, หักงอ, ใกลกับประตู
หรือทางเดิน ควรใหความระมัดระวังเปนพิเศษสําหรับสวนปลั๊กไฟ, เตาจายไฟและตําแหนงที่สายไฟฟา
ยืน่ ออกมาจากอุปกรณ
ดึงที่ตัวปลั๊กไฟเพื่อถอดสายไฟฟาออกจากเตาจายไฟที่ผนัง เมื่อติดตั้งอุปกรณนี้ ตรวจสอบวาปลั๊กไฟอยูใน
ตําแหนงทีส่ ามารถเสียบ/ถอดไดงา ย

ขอตอนรับทานดวยเครือ่ งเลนดีวด
ี รี ซ
ี ฟ
ี เวอรเครือ่ งใหม
สารบั ญ
การติดตั้งเครื่องเลน ............................................................................................................................... 4-5
การเชื่อมตอเครื่องเลน ........................................................................................................................... 6-7
รีโมท คอนโทรล ........................................................................................................................................... 8
ตัวเครื่องเลน ................................................................................................................................................ 9
การตัง้ ภาษาทีใ่ ชแสดงบนจอภาพ .............................................................................................................. 10
การตัง้ รหัสประเทศ .................................................................................................................................... 10
การปรับตั้งเครื่องเลน ........................................................................................................................ 10-12
การตัง้ รูปแบบเสียง ................................................................................................................................... 12
การแสดงขอมูลของแผนดิสก .................................................................................................................... 13
การเลนแผนดิสกหรือไฟลเพลง ......................................................................................................... 13-15
การรับชมไฟลภาพถาย .............................................................................................................................. 15
การรับฟงวิทยุ ............................................................................................................................................ 16
ระบบ 5.1ch Ez Set-Up ........................................................................................................................... 16
การรับฟงเพลงจากอุปกรณ USB ของทาน ............................................................................................... 17
การบันทึกเพลงจากแผนซีดลี งในอุปกรณ USB ของทาน ......................................................................... 18
การรับฟงเพลงจากเครื่องเลนแบบพกพาของทาน ................................................................................... 18
รหัสภาษา .................................................................................................................................................. 19
รหัสประเทศ .............................................................................................................................................. 19
การแกไขปญหาเบือ้ งตน ............................................................................................................................ 20
ชนิดของแผนดิสกที่สามารถเลนได ........................................................................................................... 21
ขอมูลจําเพาะ ............................................................................................................................................. 22

SIMPLINK คืออะไร
บางการทํางานของเครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้สามารถควบคุมผานรีโมทของโทรทัศนได เมื่อทานเชื่อมตอ
เครือ่ งเลนดีวดี เี ขากับโทรทัศนของแอลจีทมี่ รี ะบบ SIMPLINK โดยใชสายสัญญาณ HDMI
• การทํางานทีส่ ามารถควบคุมผานรีโมทของโทรทัศนแอลจีได : เลน, หยุดเลนชัว่ คราว, คนหา, เลือ่ นผาน,
หยุด, ปดเครือ่ ง
• อางอิงคูม อื การใชงานของโทรทัศนประกอบ สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับระบบ SIMPLINK
• โทรทัศนของแอลจีทมี่ รี ะบบ SIMPLINK จะมีสญ
ั ลักษณดงั ทีแ่ สดงในดานบน
• ใชสายสัญญาณ HDMI เวอรชนั่ ทีส่ งู กวา 1.2A
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การติดตัง้ เครือ่ งเลน
การประกอบเครือ่ งเลนดีวด
ี เี ขากับขาตัง้
ประกอบตัวยึดสายสัญญาณเขากับ
รูบนขาตั้ง
ประกอบตัวเครื่องเลนดีวีดีเขากับขาตั้ง
โดยใชสกรู 5 ตัว (ขนาด 3 x 14) ยึด
เครื่องเลนเขากับดานหลังของขาแขวน
ใหแนน
การตอวูฟเฟอรแบบ Active เขากับเครื่องเลนดีวีดี
- ตอสายสัญญาณเครื่องเลนเขากับชอง SYSTEM บนเครื่องเลนดีวีดี และตออีกดานหนึ่งของสายสัญญาณ
เขากับชอง SYSTEM บนดานหลังของวูฟเฟอรแบบ Active
ดันสายสัญญาณตางๆ (สายสัญญาณ
HDMI, สายสัญญาณเครื่องเลนและอื่นๆ)
ลงในที่เก็บสายสัญญาณ แลวจึงประกอบ
ฝาครอบปดที่เก็บสายสัญญาณ
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การติดตัง้ เครือ่ งเลน
ทานสามารถถอดลําโพงออกมาจากฐานตัง้ ได
ตอปลายสายสีแดงของสายลําโพงเขากับชอง
ทีม่ เี ครือ่ งหมาย + (บวก) และตอปลายสาย
สีดาํ เขากับชองทีม่ เี ครือ่ งหมาย - (ลบ)

ตอสายลําโพงเขากับลําโพง
ตอปลายอีกดานหนึ่งของสายสัญญาณเขากับลําโพงที่ถูกตอง

การประกอบลําโพง

ลําโพง

ตําแหนง

1
2
3
4

หลัง
หลัง

อยูด า นหลังขวามือของทาน
อยูดานหลังซายมือของทาน

กลาง
หนา

ดานบนจอภาพ อยูด า นหนาทานโดยตรง
อยูด า นหนาขวามือของทาน

หนา

อยูดานหนาซายมือของทาน

ประกอบลําโพงเขากับฐานตั้งลําโพงแลวจึงไขสกรู 1 ตัวใหแนน
ลากสายลําโพงผานรูบนตัวลําโพง
ตอสายลําโพง
ประกอบฝาครอบดานหลังเขากับลําโพงและไขสกรูใหแนน

การประกอบลําโพงเขากับวูฟเฟอรแบบ Active
ตอสายสัญญาณเขากับวูฟเฟอรแบบ Active
สําหรับวิธกี ารตอสายสัญญาณเขากับวูฟเฟอรแบบ Active กดแถบพลาสติกเพือ่ เปดชองตอ, สอด
สายสัญญาณลงไปในชองแลวจึงปลอยมือออกจากแถบพลาสติก

สําหรับวิธีการตอสายลําโพงเขากับลําโพง กดแถบพลาสติกเพื่อเปดชองตอลําโพงที่ดานลางของลําโพง
แตละตัว สอดสายเขาไปในชองตอลําโพงแลวจึงปลอยมือออกจากแถบพลาสติก
ควรระมั ด ระวั ง ดั ง ต อ ไปนี้
ระมัดระวังเด็กๆ สอดนิว้ มือหรือวัตถุใดๆ ลงใน*ชองบนตูล าํ โพง
*ชองบนตูลําโพง : สวนสรางเสียงทุมบนตัวลําโพง (ตูลําโพง)
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การเชือ่ มตอเครือ่ งเลน
ใชสายสัญญาณตอจากชองตอบนเครื่องเลนดีวีดี (หรือวูฟเฟอรแบบ Active) เขากับโทรทัศน (เครื่องเลนดีวีดีหรืออุปกรณดิจิตอล) ของทาน
การตอสายสัญญาณกับชอง Audio In
การตอสายสัญญาณกับชอง Video Out
ใชสายสัญญาณภาพตอจากชอง VIDEO
OUTPUT บนวูฟเฟอรแบบ Active เขากับ
ชองรับสัญญาณภาพบนโทรทัศน
ของทาน

การตอสายสัญญาณ Component Video
ใชสายสัญญาณภาพ Y PB PR ตอจาก
ชอง COMPONENT VIDEO OUT
บนวูฟเฟอรแบบ Active เขากับชอง
รับสัญญาณภาพทีต่ รงกันบนโทรทัศน
ของทาน

การตอสายอากาศ FM/AM
คลืน่ AM - ตอสายของเสาอากาศ AM
แบบหวงเขากับเครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอร
คลืน่ FM - ตอสายอากาศ FM
เครือ่ งจะสามารถรับสัญญาณวิทยุได
ชัดเจนมากขึน้ เมือ่ ปลายสายอากาศ
ยืดตรงและอยูในแนวนอน

เสียบสายไฟฟ้าเข้ากับเต้าจ่ายไฟ
6

ชองตอสัญญาณเสียง (Audio)
ของเครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีม้ รี หัสสี
(สีแดงสําหรับสัญญาณเสียงดานขวา
และสีขาวสําหรับสัญญาณเสียงดานซาย)
ถาโทรทัศนของทานมีชอ งรับสัญญาณ
เสียงเพียงชองเดียวเทานัน้ (โมโน)
ใหตอ สายสัญญาณเสียงเขากับชองสัญญาณ
เสียงดานซาย (สีขาว) บนเครือ่ งเลนดีวดี ี

ประกอบฝาครอบปดที่เก็บสายสัญญาณ หลังจากดันสายสัญญาณ
ตางๆ (สายสัญญาณ HDMI, สายสัญญาณเครือ่ งเลนและอืน
่ ๆ) ลงใน
ที่เก็บสายสัญญาณแลว

การเชือ่ มตอเครือ่ งเลน

การเชื่อมตอเครื่องเลน - ทีท
่ า นสามารถ
ทําไดเพิม
่ เติม

การตอสายสัญญาณกับชอง HDMI In
ใชสายสัญญาณ HDMI ตอจากชอง HDMI INPUT
บนเครื่องเลนดีวีดีเขากับชองจายสัญญาณ
HDMI บน Set Top Box (หรืออุปกรณดจิ ติ อล
อื่นๆ) ตั้งแหลงสัญญาณภายนอกไวที่ HDMI
IN โดยกดปุม INPUTในรูปแบบ HDMI IN
ทานจะไมสามารถเปลีย่ นรายละเอียด
ในการแสดงภาพได

การตอสายสัญญาณกับชอง Digital Audio In
ตอสายสัญญาณจากชอง OPTICAL IN
บนเครื่องเลนดีวีดีเขากับชอง Optical
Out บนโทรทัศนของทาน (หรืออุปกรณ
ดิจติ อลอืน่ ๆ)

การตอสายสัญญาณกับชอง HDMI Out
ใชสายสัญญาณ HDMI ตอจากชอง HDMI
OUTPUT บนเครือ่ งเลนดีวดี เี ขากับชอง
รับสัญการต
ญาณ HDMI
บนโทรทั
ศนทรี่ บองชอง Digital Audio In
อสายสั
ญญาณกั
รับสัญญาณ HDMI

การปรับตั้งรายละเอียดในการแสดงภาพ
ท า นสามารถเปลี่ ย นรายละเอี ย ดในการแสดงภาพสํ า หรั บ ช อ งจ า ย
สัญญาณภาพ Component และชองจายสัญญาณภาพ HDMI เปลี่ยน
รายละเอียดในการแสดงภาพโดยใชเมนูปรับตั้งเพื่อเลือกรายละเอียด
ในการแสดงภาพที่ตองการ : Auto, 480i(576i), 480p(576p),
720p, 1080i, 1080p
รายละเอียดในการแสดงภาพที่สามารถเลือกได
[HDMI OUT] : Auto, 1080p, 1080i, 720p และ 480p (หรือ 576p)
[COMPONENT VIDEO OUT] : 480p (หรือ 576p) และ 480i (หรือ
576i)
[VIDEO OUT] : 480i (หรือ 576i)
ขอควรรูเกี่ยวกับการจายสัญญาณภาพ HDMI
• ถาโทรทัศนของทานไมสามารถรับรายละเอียดในการแสดงภาพ
ที่เลือกได ภาพผิดเพี้ยนจะแสดงบนจอโทรทัศนกรุณาอานคูมือ
การใชงานของโทรทัศน แลวจึงตั้งรายละเอียดในการแสดงภาพ
ทีโ่ ทรทัศนของทานสามารถรับได
• ใชสายสัญญาณ HDMI ทีม่ คี วามยาวไมเกิน 5 เมตร
• ถาแถบระดับเสียงไมแสดงบนจอโทรทัศน เมื่อทานเลือกใชระบบ
Simplink เพือ่ ปดโทรทัศนของทาน ทานตองปดและเปดการทํางาน
ของเครื่องเลนดีวีดีอีกครั้ง
เพลิดเพลินกับเสียงจากอุปกรณภายนอก
ท า นสามารถเพลิ ด เพลิ น กั บ เสี ย งจากอุ ป กรณ ภ ายนอกผ า นเครื่ อ ง
เลนดีวีดีรีซีฟเวอรเครื่องนี้ได
กดปุม INPUT ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกรับสัญญาณจากแหลงสัญญาณทีต่ อ งการ
- AUX, AUX OPT, PORTABLE, HDMI IN, USB
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รีโมท คอนโทรล
• • • • • • • •

• • • • • • • •

ปุม
 INPUT : เปลีย่ นแหลงสัญญาณทีร่ บั เขาเครือ่ ง (AUX, AUX OPT,
PORTABLE, HDMI IN, USB)
ปุม
 SLEEP : ตัง้ ปดเครือ่ งเลนดีวดี อี ตั โนมัตติ ามชวงเวลาทีก่ าํ หนดไว
(Dimmer : ปดจอแสดงขอมูลและไฟ LED บนดานหนาเครือ่ งเลนดีวดี ใี ห
เหลือเพียงครึ่งเดียว)
ปุม
 POWER : เปดหรือปดเครือ่ งเลนดีวดี ี ปดเครือ่ งเขาสูส ถานะประหยัด
พลังงาน
ปุม
 FUNCTION : เลือกการทํางาน (DVD/CD, FM, AM)
ปุม
 TITLE : ถาไตเติล้ ปจจุบนั มีเมนู เมนูไตเติล้ จะแสดงบนจอภาพ มิฉะนัน้
เมนูของแผนดิสกจะแสดงแทน
ปุม
 DISPLAY : เปดจอแสดงสถานะการทํางานบนจอภาพ
ปุม
 MENU : เปดเมนูในแผนดีวีดี
ปุม
 SETUP : เปดหรือปดเมนูปรับตัง้

• • • • • • • •

• • • • • • • •

ปุม
 PRESET ( / ) : เลือกสถานีวทิ ยุทเี่ ก็บอยูใ นหนวยความจํา
ปุม
 TUN. (-/+) : ปรับหาสถานีวิทยุที่ตองการ
ปุม

/ / / (ซาย/ขวา/ขึน
้ /ลง) : ใชเพื่อเลื่อนผานบนจอแสดงผล
การทํางานบนจอภาพ
ปุม
 ENTER : ยืนยันสิ่งที่เลือกในเมนู
ปุม
 RETURN ( ) : กดปุม เพือ่ ยอนกลับเขาสูเ มนู
ปุม
 REC ( ) : ระบบ USB Direct Recording

• • • • • • • •

• • • • • • • •

ปุม
 STOP ( ) : หยุดเลนหรือหยุดบันทึก
ปุม
 PLAY ( ) : เริ่มเลน เปลี่ยนระบบเสียงโมโน/สเตอริโอ
ปุม
 PAUSE/STEP ( ) : หยุดเลนชั่วคราว
ปุม
 SKIP ( / ) : เลือ่ นไปยังชารปเตอร/เรือ่ ง/เพลงตอไปหรือทีผ่ า นมา
ปุม
 SCAN ( / ) : คนหาไปขางหลังหรือไปขางหนา
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• • • • • • • •

• • • • • • • •

ปุม TV HT SPK (ระบบ 5.1ch Ez Set-Up) : กดปุม TV HT
SPK เพื่อเลือกใชแหลงสัญญาณ AUX OPT โดยตรง
ปุม
 MUTE : กดปุม MUTE เพือ่ ปดเสียงเครือ่ งเลนดีวดี ขี องทานชัว่ คราว
เชน เมือ่ ทานรับโทรศัพท
ปุม
 VOLUME (+/-) : ปรับระดับเสียงของลําโพง
ปุม
 EQ : ทานสามารถเลือกบีบสัญญาณเสียงได 6 (หรือ 7) รูปแบบ
ปุม
 VSM : กดปุม VSM เพื่อเลือกระบบเสียง Dolby Pro Logic II หรือ
VIRTUAL
ปุม
 REPEAT : เลนซ้าํ ชารปเตอร/เรือ่ ง/เพลง/ทัง้ หมด
ปุม
 SUBTITLE : ระหวางเลน กดปุม นีซ้ า้ํ ๆ เพือ่ เลือกภาษาของคําบรรยาย
ใตภาพทีต่ อ งการ
ปุม
 ตัวเลข 0-9 : เลือกหมายเลขของตัวเลือกในเมนู

• • • • • • • •

• • • • • • • •

ปุม
 ควบคุมโทรทัศน : ควบคุมโทรทัศน (เฉพาะโทรทัศนของแอลจี)
ปุม
 PROG.MEMO : เปดหรือปดเมนู Program
ปุม
 CLEAR : ลบหมายเลขเพลงออกจากตาราง Program

• • • • • • • •

• • • • • • • •

ปุม
 ECHO VOL. : ปรับระดับเสียงกังวาน
ปุม
 MIC VOL. : ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน
ปุม
 VOCAL FADER : ทานสามารถเพลิดเพลินกับการทํางานนีไ้ ดเหมือนกับ
คาราโอเกะ โดยการลดเสียงรองของนักรองนําในแหลงสัญญาญเสียงตางๆ
(MP3/WMA/CD/DD หรืออืน่ ๆ)
การใสแบตเตอรี่ลงในรีโมท
ตรวจสอบวาใสแบตเตอรีต่ ามเครือ่ งหมาย + (บวก) และ - (ลบ) ทีแ่ สดง
อยูใ นรีโมทใหถกู ตอง
การควบคุมโทรทัศน
ทานสามารถควบคุมระดับเสียง, แหลงสัญญาณทีร่ บั เครือ่ งและเปด/
ปดโทรทัศนของแอลจีได กดปุม POWER (TV) คางไว และกดปุม PR
(+/-) ซ้าํ ๆ จนกระทัง่ โทรทัศนเปดหรือปดการทํางาน

ตัวเครื่องเลน
ปุม
 Tuning (-/+)
เลือ่ นขาม/คนหา
ปุม
 Stop
ปุม
 EJECT

ปุม
 Volume
ควบคุมระดับเสียงเมือ่ ใชการทํางานตางๆ
ชองตอ MIC 1/MIC 2
ตอไมโครโฟนเขากับชอง MIC1 หรือ MIC2
ทานไมสามารถใชงานไมโครโฟน ในกรณีตอ ไปนีไ้ ด
- เมือ่ ตัง้ AUX เปนแหลงสัญญาณทีร่ บั เขาเครือ่ ง
- เมื่อเลือกใชงาน FM/AM
- เมื่อเลนแผนดีวีดี/แผนดิสก DivX

ชองบรรจุ
แผ น ดิ ส ก

ปุม
 Play/Pause, Function
กดปุม นีค้ า งไวประมาณ 3 วินาที แลวจึงกดปุม
ซ้ําๆ เพื่อเลือกใชการทํางานอื่น
ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชปุมสัมผัส
• ใชปมุ สัมผัสดวยมือทีส่ ะอาดและแหง
- ในสถานทีท่ ชี่ นื้ ควรเช็ดความชืน้ ออกจากปุม สัมผัสกอนใชงาน
• ไมควรกดปุม สัมผัสแรงๆ
- ถาทานกดปุม จนแรงมากเกินไป อาจทําใหเซ็นเซอรของปุม สัมผัสชํารุดเสียหายได
• กดปุมสัมผัสที่ทานตองการใชงานอยางถูกตอง
• ควรระมัดระวังวัสดุทเี่ ปนสือ่ ไฟฟา เชน วัตถุโลหะไปโดนกับปุม สัมผัส เพราะอาจทําใหปมุ สัมผัสทํางานผิดปกติได

ปุม
 Power
เปดหรือปดเครือ่ งเลนดีวดี ี
ปดเครื่องเลนเขาสูสถานะประหยัดพลังงาน
ปุม
 VSM
เลือกระบบเสียง Dolby Pro Logic II หรือ Virtual
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การปรับตัง้ เครือ่ งเลน

การตัง้ ภาษาทีใ่ ชแสดงบนจอภาพ-สามารถเลือกได
กอนใชงานเครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอรในครั้งแรก ทานควรตั้งภาษาที่ใชแสดงบนจอภาพ

บนรีโมท

บนรีโมท
1 แสดงเมนูปรับตั้ง:

1 เปดเครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอร :
ตารางตัวเลือกภาษาแสดงบนจอภาพ :

POWER

2 เลือกตัวเลือกที่ตองการในระดับแรก :
3 เลื่อนไปยังระดับที่สอง :

2 เลือกภาษา :
3 กดปุม
 :

ENTER

4 เลือกตัวเลือกที่ตองการในระดับที่สอง :
5 เลื่อนไปยังระดับที่สาม :

4 ยืนยันโดยกดปุม
 :

SETUP

และ ENTER
6 เปลี่ยนคาตามความตองการ :

, ENTER

การตัง้ รหัสประเทศ
การปรับตัง้ เครือ่ งเลน - ทีท
่ า นสามารถทําไดเพิม
่ เติม
ทานสามารถตัง้ รหัสประเทศไดโดยทําตามขัน้ ตอนทีแ่ สดงในดานลางนี้

บนรีโมท
1 แสดงเมนูปรับตั้ง:

SETUP

2 เลือกเมนู LOCK ในระดับแรก :
3 เลื่อนไปยังระดับที่สอง :
แสดงรหัสประเทศทีส่ ามารถเลือกไดในระดับทีส่ อง :
4 เลื่อนไปยังระดับที่สาม :
5 ใสรหัสผานรหัสใหม :
6 ใสรหัสผานรหัสใหมอีกครั้งเพื่อยืนยัน :
7 เลือกรหัสสําหรับภูมิประเทศ :
หลังจากเลือกรหัสประเทศแลว ทานจะสามารถเลือกระดับใน
การล็อคควบคุมและรหัสผานได (หนา 19)
8 ยืนยันโดยกดปุม
 :
ตรวจสอบวาทานไดตงั้ รหัสประเทศ กอนออกจากเมนูปรับตัง้
มิฉะนัน้ ทานจะไมสามารถตัง้ ระดับในการล็อคควบคุมหรือ
รหัสผานได
10

ปุมตัวเลข (0-9)
และปุม
 ENTER
ปุมตัวเลข (0-9)
และ ปุม
 ENTER

ENTER

การปรับตั้งภาษา
OSD -เลือกภาษาของเมนูปรับตั้งและจอแสดงสถานะการทํางานบนจอภาพ
“-” หรือเครือ่ งหมายแสดงการทํางานทีผ่ ดิ ปกติอนื่ ๆ จะแสดงบนจอภาพ เมือ่ ทานเปลีย่ นคา
ของ OSD
- เริ่มการทํางานของเครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอรอีกครั้ง
- เปลี่ยนการทํางาน
- ถอดและตออุปกรณ USB
Disc Menu/Audio/Subtitle - เลือกภาษาของเมนู/เสียงพากย/คําบรรยายใตภาพ
[Original] : เลือกใชภาษาตนฉบับของแผนดิสกแตละแผน
[Others] : ถาทานตองการเลือกภาษาอืน่ ๆ กดปุม ตัวเลขและกดปุม ENTER เพือ่ ใสรหัสตัวเลข
4 ตัวโดยขึน้ อยูก บั ตารางรหัสภาษาทีแ่ สดงในสวนขอมูลอางอิง (ดูหนา 19) ถาทานใสรหัส
ภาษาผิดกอนกดปุม ENTER กดปุม CLEAR เพือ่ ลบตัวเลขแลวจึงใสรหัสทีถ่ กู ตอง
[OFF] (สําหรับ Disc Subtitle) : ปดคําบรรยายใตภาพ

การปรับตั้งการแสดงผล
TV Aspect - เลือกอัตราสวนของจอโทรทัศนทตี่ อ กับเครือ่ งเลนดีวดี รี ซี ฟี เวอร
[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 สดงรายการโทรทัศนและภาพยนตร
แบบจอกวางบนจอโทรทัศนของทานได
[Letterbox] : แสดงภาพแบบจอกวาง โดยมีแถบสีดาํ ทีด่ า นบนและดานลางของจอภาพ
[Panscan] : แสดงภาพเต็มจอโทรทัศนขนาด 4:3 และตัดสวนทีไ่ มพอดีกบั จอภาพออกอัตโนมัติ
Video Resolution - ใชปมุ
เพือ่ เลือกรายละเอียดในการแสดงภาพทีต่ อ้ งการ และกดปุม่ ENTER
เพื่อยืนยันรายละเอียดในการแสดงภาพที่ทานเลือก
ท า นสามารถตั้ ง รายละเอี ย ดในการแสดงภาพไว ที่ 1080p เพื่ อ เพลิ ด เพลิ น
กับภาพคุณภาพ Full HD ได (Full HD up-scaling)
ตัวเลขใน 480p (หรือ 576p), 720p, 1080p และ 1080i หมายถึงจํานวนเสนของภาพวีดโี อ “i” และ
“p” หมายถึงระบบการสแกน Interlaced และ Progressive ตามลําดับ
[Auto] ถาทานตอสายสัญญาณจากชอง HDMI เขากับโทรทัศนทมี่ กี ารแสดงขอมูล (EDID) เครือ่ งจะเลือก
รายละเอียดในการแสดงภาพซึ่งเหมาะสมกับโทรทัศนที่เชื่อมตอเขากับเครื่องเลนดีวีดี โดยอัตโนมัติ
(1080p, 1080i, 720p หรือ 480p (หรือ 576p)) (เฉพาะการเชื่อมตอโดยใชสายสัญญาณ HDMI
เทานั้น)
[1080p] จายสัญญาณภาพในระบบการสแกน Progressive 1080 เสน (เฉพาะการเชื่อมตอ โดยใช
สายสัญญาณ HDMI เทานัน้ )
[1080i] จายสัญญาณภาพในระบบการสแกน Interlaced 1080 เสน (เฉพาะการเชือ่ มตอโดย
ใชสายสัญญาณ HDMI เทานัน้ )
[720p] จายสัญญาณภาพในระบบการสแกน Progressive 720 เสน (เฉพาะการเชือ่ มตอโดย
ใชสายสัญญาณ HDMI เทานัน้ )
[480p (หรือ 576p)] จายสัญญาณภาพในระบบการสแกน Progressive 480 (หรือ 576) เสน
[480i (หรือ 576i)] จายสัญญาณภาพในระบบการสแกน Interlaced 480 (หรือ 576) เสน
หมายเหตุเกี่ยวกับรายละเอียดในการแสดงภาพ
• ใชไดเฉพาะรายละเอียดในการแสดงภาพทีโ่ ทรทัศนของทานสามารถรองรับไดเทานัน้
• โดยขึน้ อยูก บั โทรทัศนของทาน
• ถาโทรทัศนของทานไมสามารถรับรายละเอียดในการแสดงภาพที่เลือกได ภาพผิดเพี้ยนจะแสดงบนจอ
โทรทัศน กรุณาอานคูมือการใชงานของโทรทัศน แลวจึงตั้งรายละเอียดในการแสดงภาพที่โทรทัศน
ของทานสามารถรับได
• ถาทานตอสายสัญญาณจากชอง HDMI เขากับโทรทัศนที่มีการแสดงขอมูล (EDID) ทานจะไมสามารถ
เลือกรายละเอียดในการแสดงภาพทีโ่ ทรทัศนของทานไมสามารถรองรับได

• ถาไมมภี าพแสดงบนจอโทรทัศน ใหเปลีย่ นแหลงสัญญาณทีร่ บั เขาโทรทัศน
• ระหวางเลนอุปกรณ ถาทานปดโทรทัศนหรือถอดสายสัญญาณ HDMI ออก เครื่องจะหยุดเลนชั่วคราว
ทานตองกดปุม Play เพื่อเริ่มเลนอีกครั้ง สําหรับโทรทัศนบางเครื่อง เมื่อทานเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน
ของโทรทัศน อาจทําใหเกิดกรณีนขี้ นึ้ มาได
การปรับตั้งเสียง
5.1 Speaker Setup - เมนูปรับตัง้ ลําโพง 5.1 ชองเสียงสําหรับเครือ่ งขยายเสียง
[Speaker] : เลือกลําโพงทีท่ า นตองการปรับตัง้
[Size] : เนือ่ งจากขนาดของลําโพงถูกกําหนดไวตายตัว ทานจึงไมสามารถเปลีย่ นคาของรายการนีไ้ ด
[Volume] : ปรับระดับเสียงทีจ่ า ยออกของลําโพงทีเ่ ลือก (-5dB ~ 5dB)
[Distance] : ถาทานตอลําโพงเขากับเครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอร การตั้งคารายการนี้จะทําใหลําโพงรูวา
เสียงใชระยะทางมากแคไหน เพือ่ เดินทางไปยังตําแหนงทีท่ า นนัง่ รับฟง การปรับตัง้ นีจ้ ะทําใหเสียงจาก
ลําโพงแตละตัวเดินทางมาถึงผูฟงในเวลาเดียวกัน
กดปุม / เพื่อปรับระยะหางของลําโพงที่เลือก (ทานไมสามารถปรับระยะหางของลําโพงหนา/
วูฟเฟอรได)
[Test] : กดปุม
/ เพือ่ ทดสอบสัญญาณเสียงของลําโพงแตละตัว ปรับระดับเสียงใหเหมาะสมกับ
สัญญาณทดสอบทีเ่ ก็บอยูใ นหนวยความจําของเครือ่ ง
DRC (Dynamic Range Control) : ทําใหเสียงชัดเจนเมือ่ เบาระดับเสียงลง (เฉพาะระบบเสียง DOlby
Digital) ตัง้ ไวที่ On เพือ่ เปดใชการทํางานนี้
Vocal : เลือก On เมื่อเลนแผนดีวีดีคาราโอเกะระบบหลายชองเสียง ชองเสียงคาราโอเกะในแผนดิสก
จะผสมเปนเสียงระบบสเตอริโอปกติ
HD AV Sync : เมือ่ ใชโทรทัศนระบบดิจติ อล ในบางครัง้ สัญญาณภาพและเสียงอาจถูกสงออกมาไมพรอมกัน
ถาสิง่ นีเ้ กิดขึน้ ทานสามารถแกไขไดโดยตัง้ เลือ่ นเวลาเสียง เพือ่ ใหสญ
ั ญาณเสียง ‘รอ’ จนกระทัง่ สัญญาณภาพ
มาถึง สิง่ นีเ้ รียกวาระบบ HD AV Sync. ใชปมุ
เพือ่ ปรับเลือ่ นเวลาตัง้ แต 0 ถึง 300 m sec
เวลาที่เลื่อนออกไปจะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับโทรทัศนแตละยี่หอ ทานตองปรับเลื่อนเวลาใหเหมาะสมกับ
โทรทัศนของทาน
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การปรับตั้งการล็อคควบคุม
สําหรับเปดใชการล็อคควบคุม ทานตองใสรหัสผานเปนตัวเลข 4 หลักกอน ถาทานยังไมไดใสรหัสผาน
เครือ่ งจะขอใหทา นใสรหัสผาน ใสรหัสผานของทานเปนตัวเลข 4 หลัก ใสรหัสผานของทานซ้าํ อีกครัง้ เพือ่ ยืนยัน
ถาทานใสรหัสผานไมถกู ตอง กดปุม CLEAR เพือ่ ลบตัวเลขทีใ่ สผดิ
ถาทานลืมรหัสผานของทาน ทานสามารถเปลีย่ นรหัสผานได กดปุม SETUP เพือ่ แสดงเมนู Setup ใสรหัส
‘210499’ และกดปุม ENTER รหัสผานเดิมจะถูกยกเลิก
Rating - เลือกระดับในการล็อคควบคุม ตัวเลขทีน่ อ ยลงหมายถึงการจํากัดการเลนมากขึน้ เลือก [Unlock]
เพือ่ ปดการล็อคควบคุม
Password - ตัง้ หรือเปลีย่ นรหัสผานสําหรับการล็อคควบคุม
[New] : ใสรหัสผานใหมเปนตัวเลข 4 หลักโดยใชปมุ ตัวเลขและกดปุม ENTER ใสรหัสผานใหมอกี ครัง้
เพื่ อ ยื น ยั น
[Change] : หลังจากใสรหัสผานเดิม ใสรหัสผานใหม 2 ครัง้
Area code - เลือกรหัสพืน้ ทีส่ าํ หรับใชเปนระดับในการจํากัดการเลน สิง่ นีจ้ ะกําหนดมาตรฐานของพื้นที่
ซึง่ ใชสาํ หรับควบคุมการเลนแผนดีวดี ี ดู ‘รหัสประเทศ’ ในหนา 19
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
สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม เชิญเยีย่ มชมไดทเี่ ว็บไซต www.divx.com/vod
กดปุม ENTER ในขณะทีแ่ ถบสวางอยูบ น [Select] และทานจะสามารถรับชมรหัสสําหรับลงทะเบียนของเครือ่ ง
เลนดีวีดีรีซีฟเวอรเครื่องนี้ได
Semi Karaoke - เมือ่ เลนชารปเตอร/ไตเติล้ /เรือ่ ง/เพลงจบลง การทํางานนีจ้ ะแสดงคะแนนบนจอภาพ
พรอมเสียงแตร
แผนดิสกที่สามารถใชกับการทํางานนี้ได : แผนดีวีดี/ แผนดีวีดีคาราโอเกะ
[On] : เมื่อทานรองเพลงจบลง คะแนนจะแสดงบนจอภาพ
[Off] : เสียงแตรจะไมดงั ขึน้ และคะแนนจะไมแสดงบนจอภาพ
- การทํางานนีส้ ามารถใชไดในรูปแบบ DVD/CD
- การทํางานนี้สามารถใชไดเฉพาะเมื่อตอไมโครโฟนเขากับเครื่องเลนเทานั้น
- ในกรณีที่มีเสียงแตรหรือคะแนนแสดงบนจอภาพในระหวางที่ไฟลภาพยนตรกําลังเปลี่ยน
ชารปเตอร ควรตัง้ Semi Karaoke ในเมนูปรับตัง้ ไวที่ Off หรือถอดไมโครโฟนออก
Bit Rate -ทานสามารถตัง้ คุณภาพของไฟลทบี่ นั ทึกได
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การตัง้ รูปแบบเสียง
ระบบ VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX) และ Dolby Pro Logic II
ทานสามารถเลือกระบบเสียง Dolby Pro Logic II หรือ Virtual Sound ได กดปุม VSM ซ้าํ ๆ เพือ่ ตัง้ เสียง
รอบทิศทางหรือเปลี่ยนรูปแบบเสียง (การทํางานนี้จะไมสามารถใชไดเมื่อทานเลือกใชรูปแบบ AUX หรือ
Tuner และไมสามารถใชระหวางเลนไฟล DivX และแผนดีวีดี ออดิโอได)
รูปแบบ [BYPASS] : เลนซอฟทแวรทมี่ สี ญ
ั ญาณเสียงระบบหลายชองเสียง ตามรูปแบบทีบ่ นั ทึกมา
แหลงสัญญาณ 2 ชองเสียง
รูปแบบ [PL II MOVIE] : รูปแบบ Movie ใชสาํ หรับรายการโทรทัศนระบบสเตอริโอและรายการทัง้ หมด
ที่เขารหัสสัญญาณมาในระบบเสียง Dolby Surround รูปแบบเสียงนี้ชวยเพิ่มพื้นที่เสียงใหใกลเคียง
กับคุณภาพเสียง 5.1 ชองเสียง
รูปแบบ [PL II MUSIC] : รูปแบบ Music ใชสาํ หรับรายการใดๆ ก็ไดทบี่ นั ทึกเสียงมาในระบบสเตอริโอ
รูปแบบ [PL II MATRIX] : รูปแบบ Matrix เหมือนกันกับรูปแบบ Music แตปด การเพิม่ ทิศทางของเสียง
ทานอาจใชรูปแบบเสียงนี้เพื่อเพิ่มสัญญาณเสียงระบบโมโนไดโดยทําใหเสียงดู “กวางขวาง” มากขึ้น
รูปแบบ Matrix อาจถูกเลือกใชโดยอัตโนมัติ เมื่อสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุคลื่น FM ระบบสเตอริโอ
ไม ชั ด เจน ซึ่ ง อาจเป น สาเหตุ ใ ห สั ญ ญาณเสี ย งรอบทิ ศ ทางจากตั ว ถอดรหั ส สั ญ ญาณเสี ย งเพี้ ย น
วิธสี ดุ ทายในการ “แกไข” สัญญาณวิทยุคลืน่ FM ระบบสเตอริโอใหชดั เจนคือเปลี่ยนเสียงเปนระบบโมโน
รูปแบบ [ON STAGE] : จําลองเสียงหองคอนเสิรต ขนาดใหญ
รูปแบบ [VIRTUAL] : เทคโนโลยีสรางเสียง 3 มิตทิ สี่ มจริงจากแหลงสัญญาณเสียงระบบสเตอริโอเหมาะ
สําหรับใชกับลําโพงเสียงระบบสเตอริโอ ดวยรูปแบบเสียงนี้ผูใชจะสัมผัสไดถึงเอฟเฟคเสียงรอบทิศทาง
ทีส่ มจริง
แหลงสัญญาณ 5.1 ชองเสียง
รูปแบบ [VIRTUAL] : รูปแบบ Multichannel จะเปลีย่ นเสียง 5.1 ชองเสียงเปนเสียง 10.1 ชองเสียงทีส่ มจริง
ซึ่งใหความรูสึกวาทานไดรับฟงเสียงจากลําโพงซาย, ลําโพงขวาและลําโพงกลางในเวลาเดียวกัน
การตั้งพื้นที่เสียงที่ปรับตั้งไวลวงหนา
เครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอรเครื่องนี้มีพื้นที่เสียงรอบทิศทางที่ปรับตั้งไวลวงหนาหลากหลายรูปแบบเลือก
รูปแบบที่เหมาะสมกับรายการซึ่งทานกําลังรับชมโดยกดปุม EQ ซ้ําๆ เพื่อเปลี่ยนสลับระหวาง : NORMAL,
NATURAL, AUTO EQ, POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ
[AUTO EQ] : AUTO EQ สามารถใชไดเฉพาะกับไฟล MP3/WMA ทีม่ ขี อ มูล (ใชไดเฉพาะ ID3 Tag เวอรชนั่
1) เทานัน้ ไฟล WMA จะทํางานในรูปแบบ Normal EQ โดยไมขนึ้ อยูก บั ขอมูลในไฟล

การแสดงขอมูลของแผนดิสก

การเลนแผนดิสกหรือไฟลเพลง
บนรีโมท

1 กดปุม DISPLAY:

1 ใสแผนดิสกลงในชองบรรจุแผนดิสก : (บนเครื่องเลน) -

DISPLAY

2 ปรับตั้งคาในเมนูแผนดิสก :
หรือเลือกไฟลจากเมนู :
3 เริ่มเลนแผนดิสก :

PLAY

4 หยุดเลนแผนดิสก :

STOP

2 เลือกหัวขอทีต
่ อ งการ :
3 ปรับตัง้ คาในเมนู Display :
4 ออกจากเมนู :

บนรีโมท

DISPLAY

การแสดงขอมูลของแผนดิสก - ทีท
่ า นสามารถทําไดเพิม
่ เติม
ทานสามารถเลือกหัวขอไดโดยกดปุม

และเปลีย่ นหรือเลือกคาไดโดยกดปุม

หมายเลขไตเติล้ (หรือเรือ่ ง/เพลง) ปจจุบนั /จํานวนไตเติล้ (หรือเรือ่ ง/เพลง) ทัง้ หมด
หมายเลขชารปเตอรปจ จุบนั / จํานวนชารปเตอรทงั้ หมด
เวลาที่เลนผานไป
ภาษาของเสียงพากยหรือชองเสียงที่เลือก
คําบรรยายใตภาพทีเ่ ลือก
มุมกลองทีเ่ ลือก/ จํานวนมุมกลองทัง้ หมด
รูปแบบเสียงที่เลือก
เลือ่ นไปยังกลุม (GROUP) อืน่ ๆ (สําหรับแผนดีวดี ี ออดิโอ)
รับชมหนา (PAGE) อืน่ ๆ (สําหรับแผนดีวดี ี ออดิโอ)
หมายเลขไตเติล้ (หรือเพลง) ปจจุบนั /จํานวนไตเติล้ (หรือเพลง) ทัง้ หมด
(สําหรับแผนดีวดี ี ออดิโอ)

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

ไฟล MP3
ไฟล WMA

การเลนแผนดิสกหรือไฟลเพลง - ทีท
่ า นสามารถทําไดเพิม
่ เติม
การเลนแผนดีวีดีที่มีเมนู
แผนดีวีดีสว นใหญจะมีเมนู ซึ่งจะแสดงกอนเริ่มเลนภาพยนตร ทานสามารถเลื่อนผานเมนูเหลานี้ได โดยใชปุม
หรือปุมตัวเลขเพื่อเลื่อนแถบสวางไปยังรายการที่ตองการ กดปุม
 ENTER เพื่อเลือก

การเลื่อนไปยังชารปเตอร/เรื่อง/เพลงตอไปหรือที่ผานมา
กดปุม SKIP ( ) เพือ่ เลือ่ นไปยังชารปเตอร/เรือ่ ง/เพลงตอไป
กดปุม SKIP ( ) เพือ่ ยอนกลับไปยังจุดเริม่ ตนของชารปเตอร/เรือ่ ง/เพลงปจจุบนั
กดปุม SKIP ( ) สองครัง้ เพือ่ ยอนกลับไปยังชารปเตอร/เรือ่ ง/เพลงทีผ่ า นมา
การหยุดเลนชั่วคราว
กดปุม PAUSE/STEP ( ) เพือ่ หยุดเลนชัว่ คราว กดปุม PLAY ( ) เพือ่ ทําการเลนตอ
การเลนภาพนิ่งทีละภาพ
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]

ไฟล DivX
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การเลนไปขางหนาหรือขางหลังอยางรวดเร็ว
ระหวางเลนแผนดิสก กดปุม SCAN (
หรือ
) เพื่อเลนไปขางหนาหรือขางหลังอยางรวดเร็ว
หรือ
) ซ้ําๆ กดปุม PLAY ( )
ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วในการเลนไดโดยกดปุม SCAN (
เพื่อเลนตอในความเร็วปกติ

การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรเพื่อแสดงคําบรรยายใตภาพ DivX® ใหถูกตอง
ระหวางเลน ถาคําบรรยายใตภาพแสดงบนจอภาพไมถกู ตอง กดปุม SUBTITLE คางไวประมาณ 3 วินาที
แลวจึงกดปุม SUBTITLE ซ้ําๆ เพื่อเลือกรหัสภาษาอื่นๆ จนกระทั่งคําบรรยายใตภาพแสดงบนจอภาพได
ถูกตอง

การเลือกภาษาของคําบรรยายใตภาพ
ระหวางเลนแผนดิสก กดปุม SUBTITLE ( ) ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกภาษาของคําบรรยายใตภาพทีต่ อ งการ

ลักษณะเฉพาะของไฟล DivX
แผนดิสก DivX ทีส่ ามารถเลนบนเครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีไ้ ดมขี อ จํากัดดังตอไปนี้
• ความละเอียดของภาพทีร่ องรับ : 800 x 600 พิกเซล (กวาง x สูง)
• สามารถแสดงชือ่ ไฟลของคําบรรยายใตภาพ DivX ไดมากถึง 45 ตัวอักษร
• ถามีรหัสใดๆ ทีไ่ มสามารถแสดงในไฟล DivX ได รหัสเหลานีอ้ าจจะแสดงดวยเครือ่ งหมาย “_” บนจอ
แสดงขอมูล
• ถาจํานวนของภาพนิง่ มากกวา 30 ภาพตอ 1 วินาที เครือ่ งเลนนีอ้ าจทํางานไมถกู ตอง
• ถาโครงสรางสัญญาณภาพและเสียงของไฟลที่บันทึกไมไดอยูแทรกระหวางกัน เครื่องจะจายเฉพาะ
สัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพเทานั้น
• ถาชือ่ ของไฟลภาพยนตรตา งกับชือ่ ของไฟลคาํ บรรยายใตภาพ ระหวางเลนไฟล DivX คําบรรยายใตภาพ
อาจจะไมแสดงบนจอภาพ
• ชือ่ สกุลของไฟล MPEG4 : “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• คําบรรยายใตภาพ DivX ทีส่ ามารถเลนได : SubRip (*.srt/*.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha
(*.ssa/*.txt), MicroDVD (*.sub/*.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/*.txt), TMplayer (*.txt), DVD Subtitle
System (*.txt) (ไมรองรับไฟล VobSub (.sub) ซึง่ อยูใ นอุปกรณ USB)
• รูปแบบการเขารหัสสัญญาณทีส่ ามารถเลนได : “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”
• รูปแบบเสียงทีส่ ามารถเลนได : “AC3”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• ความถีส่ มุ : ภายใน 32-48kHz (ไฟล MP3), ภายใน 24-48kHz (ไฟล WMA)
• ระดับบิต : ภายใน 32-320kbps (ไฟล MP3), ภายใน 40-192kbps (ไฟล WMA)
• รูปแบบของแผน CD-R/RW, DVD±R/RW : ISO 9660
• จํานวนไฟลสงู สุดตอแผนดิสก : ไมเกิน 999 (จํานวนไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมด)

การเลนภาพชา
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
ทานไมสามารถใชการทํางานนีร้ ะหวางเลนแผนดีวดี ี ออดิโอได
การเรียกดูเมนูไตเติ้ล
กดปุม TITLE เพือ่ แสดงเมนูไตเติล้
การเรียกดูเมนูดีวีดี
กดปุม MENU เพือ่ แสดงเมนูแผนดิสก
การเริ่มเลนจากเวลาที่เลือก
คนหาตําแหนงเริม่ เลนทีต่ อ งการโดยใสรหัสเวลา กดปุม DISPLAY ระหวางเลนและเลือกสัญลักษณนาฬกา
ใสเวลาเริ่มเลนเปนชั่วโมง, นาทีและวินาทีแลวจึงกดปุม ENTER ถาทานใสเวลาผิด กดปุม CLEAR เพื่อใส
เวลาเริ่มเลนที่ทานตองการอีกครั้ง
การเก็บฉากสุดทายเขาในหนวยความจํา
เครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีส้ ามารถเก็บฉากสุดทายของแผนดิสกทที่ า นรับชมเขาในหนวยความจําได ฉากสุดทาย
จะยังคงอยูในหนวยความจําของเครื่อง ถึงแมทานจะนําแผนดิสกออกจากเครื่องหรือปดเครื่องเลนก็ตาม
ถาทานใสแผนดิสกที่มีฉากสุดทายเก็บอยูในหนวยความจําของเครื่องเลนดีวีดี เครื่องจะเลนจากฉากสุดทาย
ทีเ่ ก็บไวโดยอัตโนมัติ
การเลนแผนดิสกแบบผสมหรือ USB แฟลชไดร - ไฟล DivX, MP3/WMA และ JPEG
เมื่อเลนแผนดิสกหรือ USB แฟลชไดรที่มีไฟล DivX, MP3/WMA และ JPEG รวมอยูในแผน/เครื่องเดียวกัน
ทานจะสามารถเลือกเมนูของไฟลทตี่ อ งการเลนไดโดยกดปุม TITLE
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การแสดงขอมูลของไฟล (ID3 TAG)
ระหวางเลนไฟลเพลง MP3 ที่มีขอมูลของไฟล ทานจะสามารถแสดงขอมูลของไฟลเพลงไดโดยกดปุม
DISPLAY ซ้าํ ๆ
ระบบปองกันจอภาพไหม
ระบบปองกันจอภาพไหมจะทํางาน เมือ่ ทานปลอยใหเครือ่ งเลนดีวดี รี ซี ฟี เวอรอยูใ นสถานะหยุดเลนนานเกิน
5 นาที

การสรางรายการเพลงสวนตัวของทาน
ทานสามารถเลนขอมูลในแผนดิสกตามลําดับทีท่ า นตองการได โดยเรียงลําดับไฟลเพลงตามความตองการ
ของทาน รายการเพลงจะถูกยกเลิกเมื่อทานนําแผนดิสกออกจากเครื่อง เลือกไฟลเพลงที่ตองการแลวจึง
กดปุ ม PROG./MEMO. หรื อ เลื อ ก “ ” และกดปุ ม ENTER เพื่ อ เพิ่ ม ไฟล เ พลงลงในรายการเพลง
ถาตองการเพิม่ ไฟลเพลงทัง้ หมดในแผนดิสกลงในรายการเพลง เลือก “ ” และกดปุม ENTER เมือ่ ตองการ
เริ่มเลนรายการเพลง เลือกไฟลเพลงจากรายการเพลงและกดปุม ENTER ถาตองการลบเพลงออกจาก
รายการเพลง เลือกเพลงทีต่ อ งการลบและกดปุม CLEAR หรือเลือกเครือ่ งหมาย “ ” และกดปุม ENTER
ถาตองการลบเพลงทัง้ หมดออกจากรายการเพลง เลือก “ ” และกดปุม ENTER
ลักษณะเฉพาะของไฟล MP3/WMA
ไฟล MP3/WMA ทีส่ ามารถเลนบนเครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีไ้ ดมขี อ จํากัดดังตอไปนี้
• ชื่อสกุลของไฟล : “.mp3”, “.wma”
• ความถีส่ มุ : ภายใน 32-48kHz (ไฟล MP3), ภายใน 24-48kHz (ไฟล WMA)
• ระดับบิต : ภายใน 32-320kbps (ไฟล MP3), ภายใน 40-192kbps (ไฟล WMA)
• รูปแบบของแผน CD-R/RW, DVD±R/RW : ISO 9660
• จํานวนไฟลสงู สุดตอแผนดิสก : ไมเกิน 999 (จํานวนไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมด)
การเลือกระบบ
ทานตองเลือกระบบของเครือ่ งเลนดีวดี ใี หตรงกับระบบของโทรทัศน ในขณะที่ “NO DISC” แสดงบนจอแสดง
ขอมูล กดปุม PAUSE/STEP ( ) คางไวใหนานเกิน 5 วินาทีเพือ่ เลือกระบบทีต่ อ งการ
การลบเสียงนักรอง (Vocal Fader)
ทานสามารถเพลิดเพลินกับการทํางานซึ่งเหมือนกับคาราโอเกะได โดยการลดเสียงนักรองนําของเพลง
จากแหลงสัญญาณตางๆ (MP3/WMA/CD/DTS/Dolby Digital หรืออื่นๆ) แตยกเวนสําหรับแผนดิสก
คาราโอเกะ
- การทํางานนี้สามารถใชไดเฉพาะเมื่อตอไมโครโฟนเขากับเครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอรเทานั้น
กดปุม VOCAL FADER แลวทานจะมองเห็น “FADE ON” หรือ “FADE OFF” บนจอแสดงขอมูล
- คุณภาพของระบบ VOCAL FADER อาจแตกตางกันออกไป โดยขึน้ อยูก บั สถานะของไฟลเพลงทีบ่ นั ทึก
- การทํางานนีไ้ มสามารถใชกบั ระบบเสียงโมโน (MONO) ได
รูปแบบประหยัดพลังงาน
ทานสามารถตัง้ เครือ่ งเลนดีวดี ใี หอยูใ นรูปแบบประหยัดพลังงานได
ในสถานะเปดการทํางาน กดปุม POWER คางไวประมาณ 3 วินาที
- จะไมมขี อ ความใดๆ แสดงบนจอแสดงขอมูล ในขณะทีเ่ ครือ่ งเลนปดการทํางาน
กดปุม POWER เพือ่ ปดรูปแบบประหยัดพลังงาน

การรับชมไฟลภาพถาย
บนรีโมท
1 ใสแผนดิสกลงในชองบรรจุแผนดิสก : (บนเครื่องเลน) 2 เลือกไฟลภาพถาย :
3 แสดงไฟลภาพที่เลือกในขนาดเต็มจอภาพ :

ENTER

4 ยอนกลับเขาสูเ มนู :

STOP

การรับชมไฟลภาพถาย - ทีท
่ า นสามารถทําไดเพิม
่ เติม
การรับชมภาพถายเปนภาพนิ่งแบบสไลด
ใชปุม
เพื่อเลื่อนแถบสวางไปยังเครื่องหมาย ( ) แลวจึงกดปุม ENTER เพื่อเริ่มเลนภาพนิ่ง
แบบสไลด ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วในการเลนภาพนิ่งแบบสไลดไดโดยเลือกเครื่องหมาย ( )และ
กดปุม
การเลื่อนขามไปยังภาพถายภาพตอไป/ที่ผานมา
กดปุม SKIP (
หรือ
) เพือ่ รับชมภาพถายทีผ่ า นมา/ตอไป
การหมุนภาพ
ใชปุม
เพือ่ หมุนภาพในขนาดเต็มจอภาพ
การหยุดเลนภาพนิ่งแบบสไลดชั่วคราว
กดปุม PAUSE/STEP ( ) เพือ่ หยุดเลนภาพนิง่ แบบสไลดชวั่ คราว กดปุม PLAY ( ) เพื่อเลนภาพนิ่ง
แบบสไลดตอ
ลักษณะเฉพาะของไฟลภาพถาย
ไฟลภาพ JPEG ทีส่ ามารถเลนบนเครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีไ้ ดมขี อ จํากัดดังตอไปนี้
• ชื่อสกุลของไฟล : “.jpg”
• ขนาดของไฟลภาพ : Normal - ภายใน 5120 x 3840 (กวาง x สูง) พิกเซล
Progressive - ภายใน 2048 x 1536 (กวาง x สูง) พิกเซล
• รูปแบบของแผน CD-R/RW, DVD±R/RW : ISO 9660
• จํานวนไฟลสงู สุดตอแผนดิสก : ไมเกิน 999 (จํานวนไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมด)
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ระบบ 5.1ch Ez Set-Up

การรับฟงวิทยุ
ตรวจสอบวาไดตอ สายอากาศ FM และ AM เขากับเครือ่ งเลนดีวดี แี ลว

บนรีโมท
1 เปดเครื่องรับวิทยุ :
2 เลือกคลืน
่ วิทยุ FM หรือ AM :

POWER
FUNCTION

3 เลือกสถานีวท
ิ ยุ :
4 การ ‘เก็บ’ สถานีวิทยุเขาในหนวยความจํา:
หมายเลขสถานีวทิ ยุจะแสดงบนจอแสดงขอมูล

TUN-/+
PROG./MEMO.

5 เลือกหมายเลขทีต
่ อ งการ ‘เก็บ’ สถานีวท
ิ ยุลงไป :
สามารถเก็บสถานีวทิ ยุเขาในหนวยความจําไดมากถึง 50 สถานี

PRESET /

6 ยืนยันโดยกดปุม
 :

PROG./MEMO.

รับฟงเสียงจากโทรทัศน, เครือ่ งเลนดีวดี แี ละอุปกรณระบบดิจติ อลในรูปแบบ 5.1 ชองเสียงทีม่ ชี วี ติ ชีวา
ถึงแมเครือ่ งเลนดีวดี จี ะปดการทํางานอยูก ต็ าม ถาทานกดปุม TV-HT SPK เครือ่ งเลนดีวดี ี
จะเปดการทํางานและเปลีย่ นเขาสูร ปู แบบ AUX OPT โดยอัตโนมัติ

บนรีโมท
การรับฟงวิทยุ - ทีท
่ า นสามารถทําไดเพิม
่ เติม
การคนหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ
กดปุม TUN.-/TUN.+ คางไวใหนานเกิน 1 วินาที เครือ่ งรับวิทยุจะคนหาสถานีวทิ ยุโดยอัตโนมัตแิ ละจะหยุด
คนหาเมื่อพบสถานีวิทยุที่มีคลื่นสัญญาณชัดเจน
การเลือกหมายเลขสถานีวิทยุ
เมื่อเก็บสถานีวิทยุเขาในหนวยความจํา ทานจะสามารถเลือกหมายเลขสถานีวิทยุได เมื่อเครื่องแสดง
หมายเลขสถานีวทิ ยุ กดปุม PRESET / เพือ่ เปลีย่ นหมายเลขสถานีวทิ ยุ กดปุม PROG./MEMO.
เพื่อเก็บสถานีวิทยุลงในหมายเลขสถานีวิทยุที่เลือก
การลบสถานีวิทยุที่เก็บอยูในหนวยความจําทั้งหมด
กดปุม PROG./MEMO. คางไวประมาณ 2 วินาที ERASE ALL จะกระพริบบนจอแสดงขอมูลของเครือ่ งเลน
ดีวดี รี ซี ฟี เวอร กดปุม PROG./MEMO. เพือ่ ลบสถานีวทิ ยุทเี่ ก็บอยูใ นหนวยความจําทัง้ หมด
การปรับสัญญาณวิทยุคลื่น FM ใหชัดเจน
กดปุม PLAY ( ) (MONO/ST.) เครื่องรับวิทยุจะเปลี่ยนระบบเสียงจากสเตอริโอเปนโมโนและสัญญาณ
วิทยุจะชัดเจนขึน้
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1 ตอสายสัญญาณจากชอง OPTICAL IN บนวูฟเฟอรแบบ Active
เขากับชอง Optical Out บนโทรทัศน (หรืออุปกรณดจิ ติ อล) ของทาน :
2 เลือก AUX OPT :
เลือกรูปแบบ AUX OPT โดยตรง
3 รับฟงเสียงในระบบ 5.1 ชองเสียง :
4 ออกจากรูปแบบ AUX OPT :

TV

HT SPK

FUNCTION หรือ
INPUT

การรับฟงเพลงจากอุปกรณ USB ของทาน
เมือ่ ทานเชือ่ มตอเครือ่ งเลน USB แบบพกพาไดของทานเขากับพอรท USB บนเครือ่ งเลนดีวดี ี
รีซฟี เวอรเครือ่ งนี้ ทานจะสามารถควบคุมอุปกรณ USB ของทานจากเครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีไ้ ด

บนรีโมท
1 ตออุปกรณ USB เขากับเครือ่ งเลนดีวดี โี ดยใชสายสัญญาณ USB
(ไมจดั มาให) :
2 เลือกรูปแบบ USB :
3 เลือกไฟลจากเมนู :

INPUT

4 เริ่มเลนเพลงของทาน :
5 กอนถอดอุปกรณ USB แบบพกพาไดออกจากเครือ่ งเลนดีวดี ี
ควรเปลีย่ นเปนการทํางานอืน่ ๆ โดยกดปุม :

FUNCTION หรือ
INPUT

6 ถอดอุปกรณ USB ออกจากเครือ่ งเลนดีวดี ี :

-

การรับฟงเพลงจากอุปกรณ USB ของทาน -ทีท
่ า นสามารถ ทําได
เพิ่มเติม
อุปกรณ USB ที่สามารถเขากับเครื่องเลนนี้ได
• ไมรองรับอุปกรณทตี่ อ งติดตัง้ โปรแกรมการทํางานอืน่ ๆ เมือ่ ทานตออุปกรณเขากับเครือ่ งคอมพิวเตอร
• เครื่องเลน MP3 : เครื่องเลน MP3 แบบ Flash type
ไมรองรับเครือ่ งเลน MP3 ทีต่ อ งติดตัง้ ไดรเวอร
• USB แฟลชไดร : อุปกรณที่รองรับ USB2.0 หรือ USB1.1 (ในกรณีที่ตออุปกรณ USB 2.0 เขากับ
เครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนี้ ความเร็วในการทํางานของอุปกรณจะเทากับอุปกรณ USB 1.1)
หมายเหตุเกี่ยวกับ USB แฟลชไดร
• 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 หลังจากเลือกโฟลเดอร
ทีต่ อ งการแลว กดปุม RETURN เพือ่ ยอนกลับเขาสูเ มนูทผี่ า นมา
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การบันทึกเพลงจากแผนซีดล
ี งในอุปกรณ
USB ของทาน
บนรีโมท
1 ตออุปกรณ USB เขากับเครือ่ งเลนดีวดี ี :
2 เลือกรูปแบบ (DVD/CD) ทีท
่ า นตองการบันทึกเสียง :
3 เริม
่ บันทึก :
เลือกไฟลเพลงที่ตองการหลังจากเริ่มบันทึก
ถาทานตองการบันทึกเฉพาะบางไฟลเพลงจากแผนดิสก
ลงในอุปกรณ USB :
4 หยุดบันทึก :

FUNCTION

และ
STOP

การบันทึกเพลงจากแผนซีดล
ี งในอุปกรณ USB ของทาน - ทีท่ า น
สามารถทําไดเพิม
่ เติม
การบันทึกเพลงจากแผนซีดีลงในอุปกรณ USB
บันทึกเพลงเพียง 1 เพลง - ถาทําการบันทึกระหวางเลนแผนซีดเี พลง เครือ่ งจะทําการบันทึกเฉพาะ
เพลงปจจุบนั ลงในอุปกรณ USB
บันทึกเพลงทัง้ หมด - ถากดปุม REC ในขณะทีห่ ยุดเลนแผนซีดี เครือ่ งจะทําการบันทึกเพลงทัง้ หมด
ของแผนซีดีลงในอุปกรณ USB
บันทึกรายการเพลง - ถาทานตองการบันทึกเฉพาะบางเพลงเทานัน้ เลือกเพลงทีต่ อ งการโดยกดปุม
PROG./MEMO. แลวจึงคอยทําการบันทึกลงในอุปกรณ USB
เมื่อทานทําการบันทึก ควรระมัดระวังดังตอไปนี้
• ถาทานถอดอุปกรณ USB ออกจากเครือ่ งเลนดีวดี ี ระหวางบันทึกขอมูลลงในอุปกรณ USB ไฟลเพลง
ทีก่ าํ ลังบันทึกอยูน จี้ ะไมสามารถลบทิง้ โดยใชเครือ่ งคอมพิวเตอรได
• เมือ่ ทานเริม่ ทําการบันทึกลงในอุปกรณ USB ระหวางบันทึกทานสามารถตรวจสอบระดับเปอรเซ็นตของ
ขอมูลทีบ่ นั ทึกลงในอุปกรณ USB ไดจากจอแสดงขอมูลบนเครือ่ งเลนดีวดี ี
• ระหวางบันทึก ทานจะไมสามารถปรับระดับเสียงหรือปรับแตงเสียงได
• เมือ่ ทานหยุดบันทึกระหวางเลน ไฟลทกี่ าํ ลังบันทึกอยูจ ะถูกเก็บเขาในอุปกรณ USB
• 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
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• 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
• เมือ่ ตอสายสัญญาณ HDMI หรือปดโทรทัศนแลวจึงเปดการทํางานของโทรทัศนอกี ครัง้ ถาโทรทัศนถกู ตัง้ ไว
ในรูปแบบ HDMI จะไมมีภาพใดๆ แสดงบนหนาจอโทรทัศนระหวางบันทึกขอมูลลงในอุปกรณ USB
ทานตองหยุดบันทึกขอมูลลงในอุปกรณ USB เพือ่ แกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้
การทําสําเนาวัสดุทปี่ อ งกันลิขสิทธิ์ รวมทัง้ โปรแกรมการทํางานของคอมพิวเตอร, ไฟลขอ มูล, รายการโทรทัศน
และเสียงตางๆ โดยไมไดรับอนุญาต ถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์และเปนความผิดทางกฏหมาย ไมควรใช
อุปกรณนตี้ ามจุดมุง หมายดังทีแ่ สดงในดานบน
ควรเคารพลิขสิทธิ์ของผูอื่น

การรับฟงเพลงจากเครือ่ งเลนแบบพกพาของทาน
ทานสามารถใชเครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้เพื่อเลนเพลงจากเครื่องเลนแบบพกพาไดมากมายหลาย
ประเภท

บนรีโมท
1 ตอเครื่องเลนแบบพกพาเขากับเครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้
โดยตอสายสัญญาณเขากับชอง PORT. IN บนดานหนาเครือ่ ง :

-

2 เปดการทํางานของเครื่องเลนดีวีดี :
3 เลือกรูปแบบ PORTABLE :

POWER
INPUT

4 เปดการทํางานของเครื่องเลนแบบพกพาและเริ่มเลน :

-

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

รหัส

รหัสประเทศ
เลือกรหัสประเทศจากตารางทีแ่ สดงในดานลางนี้
ประเทศ
รหัส
ประเทศ

รหัส

ประเทศ

รหัส

ประเทศ

รหัส

ประเทศ

รหัส

ประเทศ

รหัส
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การแกไขปญหาเบือ้ งตน
ปญหา
ไมมไี ฟฟาเขาเครือ่ ง
ไมมภี าพ

ไมมเี สียงหรือเสียงเบามาก

ภาพไมชดั เจน
เครื่องไมเริ่มเลนแผนดีวีดี/ซีดี

มีเสียงซาหรือมีเสียงรบกวนระหวาง
เลนแผนดีวีดีหรือซีดี
ไมสามารถปรับหาสถานีวทิ ยุได

รีโมท คอนโทรลทำงานไม่ถกู ต้อง
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สาเหตุ
ยังไมไดตอ สายไฟฟา
ยังไมไดตงั้ โทรทัศนใหรบั สัญญาณทีจ่ า ยออกจากเครือ่ งเลนดีวดี รี ซี ฟี เวอร
เครื่องนี้
ตอสายสัญญาณภาพไมแนน
ยังไมไดตงั้ อุปกรณทตี่ อ กับเครือ่ งเลนดวยสายสัญญาณเสียง ใหรบั สัญญาณ
ที่จายออกจากเครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอร
ตอสายสัญญาณเสียงเขากับลําโพงหรือเครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอรไมแนน
สายสัญญาณเสียงชํารุด
แผนดิสกสกปรก
ยังไมไดใสแผนดิสก
ใสแผนดิสกชนิดที่เครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอรไมสามารถเลนได
ใสแผนดิสกผิดดาน
เมนูแสดงบนจอโทรทัศน
ทานกําหนดระดับในการเลนไว
แผนดิสกสกปรก
เครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอรอยูใกลกับโทรทัศนมากเกินไป
ตอสายอากาศหรือวางสายอากาศไวในตําแหนงทีไ่ มถกู ตอง
สัญญาณของสถานีวิทยุที่รับฟงไมชัดเจน
ไมมสี ถานีวทิ ยุใดเก็บอยูใ นหนวยความจําของเครือ่ ง หรือสถานีวทิ ยุทเี่ ก็บ
อยูใ นหนวยความจําทัง้ หมดถูกลบทิง้ (เมือ่ ปรับหาสถานีวทิ ยุ โดยคนหาจาก
สถานีวทิ ยุทเี่ ก็บอยูใ นหนวยความจํา)
ไมไดชรี้ โี มทไปทางตัวรับสัญญาณรีโมทบนเครือ่ งเลนดีวดี รี ซี ฟี เวอร
รีโมทอยูห า งจากเครือ่ งเลนดีวดี รี ซี ฟี เวอรมากเกินไป
มีสงิ่ กีดขวางระหวางรีโมทกับเครือ่ งเลนดีวดี รี ซี ฟี เวอร
ไฟแบตเตอรีใ่ นรีโมทหมด

วิธีแกไข
เสียบสายไฟฟาเขากับเตาจายไฟที่ผนังใหแนน
เลือกรูปแบบการรับสัญญาณภาพทีเ่ หมาะสมบนโทรทัศนจนกวาภาพจาก
เครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอรจะแสดงบนจอโทรทัศน
ตอสายสัญญาณภาพเขากับชองตอใหแนน
เลือกรูปแบบการรับสัญญาณเสียงบนอุปกรณที่ตอกับเครื่องเลนดีวีดีรีซีฟ
เวอรในรูปแบบที่สามารถรับฟงเสียงจากเครื่องเลนนี้ได
ตอสายสัญญาณเสียงเขากับชองตอใหแนน
เปลี่ยนสายสัญญาณเสียงเปนสายใหม
ทําความสะอาดแผนดิสก
ใสแผนดิสก
ใสแผนดิสกชนิดที่เครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอรสามารถเลนได (ตรวจสอบชนิด,
ระบบสีและรหัสภูมภิ าคของแผนดิสก)
วางแผนดิสกลงในถาด โดยหันดานที่เลนลงดานลาง
กดปุม SETUP เพือ่ ปดจอเมนู
ยกเลิกระดับในการเลนทีต่ งั้ ไว หรือเปลีย่ นระดับในการเลน
ทําความสะอาดแผนดิสก
วางโทรทัศนใหหา งจากเครือ่ งเลนดีวดี รี ซี ฟี เวอร
ตอสายอากาศใหถกู ตองและปรับตําแหนงของสายอากาศ
ตอเสาอากาศภายนอก
ปรับหาสถานีวทิ ยุดว ยตนเอง
ตัง้ สถานีวทิ ยุเก็บเขาในหนวยความจํา ดูหนา 16 สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม

ชีร้ โี มทไปทางตัวรับสัญญาณรีโมทบนเครือ่ งเลนดีวดี รี ซี ฟี เวอรโดยตรง
ใชงานรีโมทภายในระยะหางประมาณ 7 เมตร
นําสิ่งกีดขวางออก
เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ นรีโมทเปนกอนใหมทงั้ 2 กอน

ชนิดของแผนดิสกทส
ี่ ามารถเลนได
ชนิด

เครื่องหมาย

แผนดีวด
ี ภ
ี าพยนตร : แผนดิสก เชน ภาพยนตรที่สามารถหาซื้อ
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

เกี่ยวกับสัญลักษณ
ที่แสดงบนจอภาพ
“ ” อาจแสดงบนจอโทรทัศนระหวางการทํางาน สัญลักษณนแี้ สดงวาการทํางานทีอ่ ธิบายในคูม อื การใชงาน
เลมนี้ไมสามารถใชกับแผนดิสกที่อยูภายในเครื่องเลนดีวีดีได
รหัสภูมิภาค
เครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้มีปายแสดงรหัสภูมิภาคพิมพอยูบนดานหลังตัวเครื่อง เครื่องเลนนี้สามารถเลนได
เฉพาะแผนดีวดี ที มี่ ปี า ยแสดงรหัสภูมภิ าคซึง่ ตรงกับรหัสภูมภิ าคทีแ่ สดงบนดานหลังเครือ่ ง หรือมีรหัสภูมภิ าค
“ALL” เทานั้น
• แผนดีวีดีสวนใหญจะมีเครื่องหมายรูปลูกโลก ซึ่งมีหมายเลขแสดงอยูในลูกโลก 1 ตัวหรือหลายๆ ตัว
บนกลองบรรจุของแผนดิสก หมายเลขนีต้ อ งตรงกับรหัสภูมภิ าคของเครือ่ งเลนดีวดี ี ถาไมตรงกันเครือ่ งจะ
ไมสามารถเลนแผนดิสกแผนนี้ได
• ถาทานพยายามเลนแผนดีวีดีที่มีรหัสภูมิภาคแตกตางจากเครื่อง ขอความ “Check Regional Code”
จะแสดงบนจอโทรทัศน

แผนซีดีเพลง :
นอกจากนี้ เครื่องเลนนี้ยังสามารถเลนแผน DVD±R/RW, และแผน CD-R หรือ แผน 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” และเครื่องหมาย DD คือเครื่องหมายการคาของบริษัท Dolby
Laboratories.
ผลิตโดยไดรับอนุญาตจากบริษัท Dolby Laboratories.
ผลิตภายใตลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา U.S. Pat. No.5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 และหุนสวนอื่นๆ ทั่วโลก DTS และ DTS Digital
Surround คือเครือ่ งหมายจดทะเบียนการคา เครือ่ งหมายและสัญลักษณ DTS คือเครือ่ งหมายการคา
ของบริษัท DiTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. ไดรบั ลิขสิทธิถ์ กู ตอง
HDMI, สัญลักษณ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface คือเครือ่ งหมายการคา
หรือเครื่องหมายจดทะเบียนการคาชองบริษัท HDMI licensing LLC.

ลิขสิทธิ์
หามทําสําเนา, แพรสัญญาณ, กระจายภาพ/เสียง, จายสัญญาณผานเคเบิ้ล, เลนในที่สาธารณะหรือใหเชา
วัสดุที่มีลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต อุปกรณนี้มีระบบปองกันการทําสําเนาที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริ ษั ท
Macrovision สัญญาณทีป่ อ งกันการทําสําเนาจะถูกบันทึกลงในแผนดิสกบางแผน เมือ่ บันทึกและเลนภาพ
จากแผนดิสกเหลานี้ อาจทําใหเกิดคลืน่ รบกวนบนภาพอุปกรณนไี้ ดรวบรวมเทคโนโลยี การปกปองลิขสิทธิ์
โดยใชรูปแบบของประเทศสหรัฐอเมริกาและปกปองลิขสิทธิ์คุณสมบัติตางๆ โดยบริษัท Macrovision
Corporation เจาของลิขสิทธิอ์ นื่ ๆ การใชเทคโนโลยีปกปองลิขสิทธิต์ อ งไดรบั อนุญาตจากบริษทั Macrovision
Corporation และเทคโนโลยีนี้มีไวสําหรับรับชมภายในบานเทานั้น ยกเวนจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
Macrovision Corporation หามถอดหรือแยกชิ้นสวนของอุปกรณ
ผูใ ชควรจําไววา โทรทัศนแบบ High Definiton บางเครือ่ งอาจจะไมสามารถเขากับเครือ่ งเลน
ดีวด
ี เี ครือ่ งนีไ้ ดอยางสมบูรณ และอาจเปนสาเหตุทท
ี่ าํ ใหเกิดคลืน
่ รบกวน บนภาพ ในกรณี
ที่มีปญหาเกี่ยวกับภาพระบบ โปรเกรสซีฟสแกน 525 หรือ 625 ขอแนะนําใหผูใชเปลี่ยน
ชองเชื่อมตอเปนชองจายสัญญาณ ‘มาตรฐาน (Standard Definition)’ ถาทานมีคําถาม
เกี่ยวกับโทรทัศนที่สามารถเขากับเครื่องเลนดีวีดีรุน 525p หรือ 625p ได กรุณาขอ
คําปรึกษาไดที่ศูนยบริการลูกคาของแอลจี
เมื่อตั้งรูปแบบของแผนดิสกแบบบันทึกซ้ําได ทานควรตั้งตัวเลือกรูปแบบของแผนดิสกไวที่ [Mastered]
เพื่อทําใหแผนดิสกสามารถเลนบนเครื่องเลนดีวีดีของแอลจีได ถาตั้งไวที่ Live File System ทานจะไม
สามารถ ใช ง านแผ น ดิ ส ก แ ผ น นี้ บ นเครื่ อ งเล น ดี วี ดี ข องแอลจี ไ ด (Mastered/Live File System :
รูปแบบแผนดิสกของ Windows Vista)
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ขอมูลจําเพาะ
ทั่ ว ไป
แรงดันไฟฟา
ใชกําลังไฟ
น้ําหนักสุทธิ
ขนาดภายนอก (กวาง x สูง x ลึก)
อุณหภูมขิ ณะใชงาน
ความชื้นขณะใชงาน
เลเซอร
เครื่องรับวิทยุคลื่น FM/AM
ชวงความถีค่ ลืน่ FM
ความถี่กลางของคลื่น FM
ชวงความถีค่ ลืน่ AM
ความถีก่ ลางของคลืน่ AM
เครื่องขยายเสียง
รูปแบบเสียงสเตอริโอ
รูปแบบเสียงรอบทิศทาง

อางอิงในปายแสดงขอมูลจําเพาะ
อางอิงในปายแสดงขอมูลจําเพาะ
10.6 กิโลกรัม
(ตัวเครือ่ งเลน : 2.7 กิโลกรัม, ฐานตัง้ : 7.9 กิโลกรัม)
380 x 1022 x 331 มิลลิเมตร
5 Cํ ถึง 35 Cํ
สถานะในการใชงาน : แนวนอน
5% ถึง 85%
เลเซอรแบบกึง่ ตัวนําไฟฟา, ความยาวคลืน่
650 นาโนเมตร
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
155 วัตต + 155 วัตต (4 โอหมที่ 1 kHz, THD 10%)
155 วัตต + 155 วัตต (THD 10%) กลาง* : 155 วัตต
เสียงรอบทิศทาง* : 155 วัตต + 155 วัตต
(4 โอหมที่ 1 kHz, THD 10%)
ซับวูฟเฟอร* : 225 วัตต (3 โอหมที่ 30 Hz, THD 10%)

ลําโพง
ลําโพงหนา/หลัง
ลําโพงกลาง
ซับวูฟเฟอรแบบ Active
ชนิด
2 ทิศทาง 3 ลําโพง
2 ทิศทาง 3 ลําโพง
1 ทิศทาง 1 ลําโพง
คาความตานทาน
4 โอหม
4 โอหม
3 โอหม
ระดับไฟฟาทีร่ บั
155 วัตต
155 วัตต
ระดับไฟฟาสูงสุด
310 วัตต
310 วัตต
ขนาดสุทธิ (กวาง x สูง x ลึก) 300 x 1260 x 285 มม. 400 x 110 x 95 มม. 245 x 415 x 435 มม.
น้ําหนักสุทธิ
6.5 กิโลกรัม
2.3 กิโลกรัม
13.2 กิโลกรัม
การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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