เครือ่ งเลนแผนดิสก
Blu-ray Network
คูม
 อื การใชงาน
รุน
 : BD300
กอนทําการเชื่อมตอ, ใชงานหรือปรับตั้งเครื่องเลนนี้
กรุณาอานคูมือการใชงานเลมนี้อยางละเอียดทั้งเลม

®

ดวย ENERGY STAR Partner ทางบริษัท
LG จึงไดกาํ หนดใหผลิตภัณฑหรือรุน ของ
ผลิตภัณฑนไี้ ดมาตรฐานตามขอกําหนดของ
ENERGY STAR เพือ่ แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการทํางานทีด่ เี ยีย่ ม
®

®

ENERGY STAR คือเครือ่ งหมายจดทะเบียนการคาในประเทศสหรัฐอเมริกา
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ขอควรระวัง : ไมควรวางผลิตภัณฑเครือ่ งนีใ้ หโดนน้าํ (หกหรือกระเด็นใส)
และไมควรวางภาชนะทีบ่ รรจุนา้ํ เชน แจกันดอกไมไวทดี่ า นบนของผลิตภัณฑ
ขอควรระวัง : ไมควรเปดฝาครอบเครื่อง
(หรือฝาดานหลัง) เพื่อปองกันการเกิดไฟฟาช็อต
ไมควรซอมแซมภายในเครือ่ งดวยตัวทานเอง
กรุณาเรียกชางผูชํานาญมาทําการซอมแซมเครื่องเทานั้น
เครื่องหมายรูปสายฟาที่มีหัวลูกศรภายในพื้น 3 เหลี่ยมดานเทา
แสดงเพือ่ เตือนผูใ ชถงึ อันตรายจากกระแสไฟฟาแรงสูง ซึง่ อยูภ ายใน
ตัวเครื่อง ถาทานเปดฝาครอบเครื่อง ทานอาจไดรับอันตราย
จากไฟฟาช็อตได
เครือ่ งหมายตกใจภายในพืน้ 3 เหลีย่ มดานเทาแสดงไวเพือ่ เตือน
ผูใ ชใหปฏิบตั ติ ามคําแนะนําทีต่ ดิ ไวบนตัวเครือ่ ง เพือ่ ปองกันปญหา
จากการใชงานและการดูแลรักษา (ซอมแซม) เครือ่ ง

คําเตือน : ไมควรวางผลิตภัณฑนใี้ หถกู ฝนหรือความชืน้ เพือ่ ปอง
กันการเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
คําเตือน : ไมควรติดตั้งผลิตภัณฑนี้ไวในพื้นที่ที่จํากัด เชน
ตูห
 นังสือหรือตูเ ก็บของ
ขอควรระวัง :
ไมควรปดกั้นชองระบายอากาศใดๆ ควรติดตั้งผลิตภัณฑนี้ ตามคําแนะนํา
ของผูผ ลิต
รูและชองบนตัวเครือ่ งมีไวสาํ หรับระบายอากาศออกจากตัวเครือ่ ง และเพือ่ ความ
มั่นใจในประสิทธิภาพการทํางานของผลิตภัณฑและปองกันการเกิดความรอน
สะสมภายในเครือ่ ง
ไมควรปดกัน้ ชองระบายอากาศ โดยวางผลิตภัณฑบนทีน่ อน, โซฟา, พรมหรือ
เครือ่ งเรือนอืน่ ๆ ทีม่ พี นื้ ผิวคลายกัน ไมควรติดตัง้ ผลิตภัณฑนไี้ วในพืน้ ทีท่ จี่ าํ กัด
เชน ตูหนังสือหรือตูเก็บของ โดยไมไดเวนพื้นที่วางตามระยะหางที่ผูผลิต
กําหนดไว

ขอควรระวัง :
ผลิตภัณฑเครือ่ งนีใ้ ชระบบแสงเลเซอร
เพือ่ ความมัน่ ใจในการใชงานผลิตภัณฑนอี้ ยางถูกตอง กรุณาอานคูม อื การใชงาน
เลมนี้อยางละเอียดและเก็บคูมือการใชงานเลมนี้ไวเพื่อใชอางอิงในอนาคต
เมื่อเครื่องเลนเสียและทานตองการรับบริการ กรุณาติดตอตัวแทนจําหนาย
ใกลบา นทาน
การควบคุม, การปรับแตงหรือการใชงานผลิตภัณฑ ซึ่งนอกเหนือไปจาก
คําแนะนําที่อธิบายอยูในคูมือการใชงาน อาจทําใหเกิดอันตรายจากรังสีที่
แพรกระจายออกมาได
ไมควรพยายามเปดฝาครอบเครื่องเพื่อปองกันการโดนแสงเลเซอรโดยตรง
ถาเปดฝาครอบเครื่องออก แสงเลเซอรที่สามารถมองเห็นไดจะแพรกระจาย
ออกมา ไมควรจองมองแสงเลเซอร
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ขอควรระวังเกีย่ วกับสายไฟฟา
ผลิตภัณฑสว นใหญจะประกอบดวยวงจรการทํางานเฉพาะตัว
ดั ง นั้ น วงจรของเต า จ า ยไฟต อ งจ า ยไฟให อุ ป กรณ นี้ เ พี ย งเครื่ อ งเดี ย วเท า นั้ น
และไมมวี งจรยอยหรือเตาจายไฟในจุดอืน่ ๆ อีก อางอิงขอมูลจําเพาะของคูม อื
การใชงานเลมนีเ้ พือ่ ความแนใจ
ไมควรเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณไฟฟาหลายๆ อุปกรณเขากับเตาจายไฟที่ผนัง
ในเวลาเดียวกัน ถาเตาจายไฟจายกระแสไฟฟามากเกินไป, หลวมหรือชํารุด
เสียหาย, สายตอหรือสายไฟฟาฉีกหลุดลุย, ชํารุดเสียหายหรือฉนวนหุมของ
สายไฟแตกออกมา ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
เพลิงไหมหรือไฟฟาช็อตได
ควรตรวจสอบสายไฟฟาของอุปกรณทที่ า นใชเปนประจํา และถาพบวาสายไฟฟา
ชํารุดหรือเสียหายในสวนใดสวนหนึง่ ก็ตาม ถอดปลัก๊ ไฟฟาออกจากเตาจายไฟ,
หยุดใชงานอุปกรณและเรียกชางผูช าํ นาญมาเปนผูเ ปลีย่ นสายไฟฟา
ปองกันสายไฟฟาไดรับความเสียหายทั้งจากทางวัตถุหรือเครื่องจักร เชน บิด
เบี้ยว, หักงอ, ใกลกับประตูหรือทางเดิน ควรใหความระมัดระวังเปนพิเศษ
สําหรับสวนปลัก๊ ไฟ, เตาจายไฟและตําแหนงทีส่ ายไฟฟายืน่ ออกมาจากอุปกรณ
ดึงทีต่ วั ปลัก๊ ไฟเพือ่ ถอดสายไฟฟาออกจากเตาจายไฟทีผ่ นัง เมือ่ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ
นี้ ตรวจสอบวาปลัก๊ ไฟอยูใ นตําแหนงทีส่ ามารถเสียบ/ถอดไดงา ย
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บทนํา

สารบัญ

ขอควรรูเ กีย
่ วกับลิชสิทธิ์
• เนือ่ งจาก AACS (Advanced Access Content System) คือระบบปองกันขอมูล
สําหรับรูปแบบ BD ซึง่ เหมือนกับการใช CSS (Content Scramble System)
สําหรับรูปแบบ DVD ดวยขอจํากัดบางอยางจึงทําใหเกิดสัญญาณรบกวนภาพ
ทีเ่ ลนหรือมีผลกับสัญญาณระบบอนาล็อคทีจ่ า ยออกจากขอมูลทีป่ อ งกันดวย
ระบบ AACS การใชงานผลิตภัณฑนแี้ ละขอจํากัดของผลิตภัณฑนอี้ าจแตกตาง
กันออกไปโดยขึน้ อยูก บั เวลาทีท่ า นซือ้ ผลิตภัณฑ เนือ่ งจากขอจํากัดอาจถูก
นํามาใชและ/หรือเปลีย่ นแปลงโดย ACSS หลังจากการจําหนายผลิตภัณฑ
นอกจากนี้ BD-ROM Mark และ BD+ ยังถูกใชเปนระบบปองกันขอมูลสําหรับ
รูปแบบ BD อีกดวย ซึง่ จะถูกกําหนดใหมขี อ จํากัดบางอยาง รวมทัง้ จํากัด
การเลนขอมูลทีป่ อ งกันดวยระบบ BD-ROM Mark และ/หรือ BD+ หากทาน
ตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ AACS, BD-ROM Mark และ BD+
ในผลิตภัณฑนี้ กรุณาติดตอศูนยบริการลูกคาแอลจีใกลบา นทาน
• แผน BD-ROM/ดีวีดีสวนใหญจะถูกเขารหัสสัญญาณดวยระบบปองกัน
ลิขสิทธิ์ดว ยเหตุนี้ ทานจึงควรตอเครือ่ งเลนของทานเขากับโทรทัศนโดยตรง
ไมใชตอ ผานเครือ่ งบันทึกวีดโี อเทป การตอเครือ่ งเลนนีเ้ ขากับเครือ่ งบันทึก
วีดีโอเทปจะทําใหภาพผิดเพี้ยน เนื่องจากระบบปองกันการบันทึกของ
แผนดิสก
• เครื่องเลนเครื่องนี้ไดรวบรวมเทคโนโลยีการปกปองลิขสิทธิ์โดยใชรูปแบบ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา และปกปองลิขสิทธิค์ ณ
ุ สมบัตติ า งๆ โดยบริษทั
Macrovision Corporation และเจาของลิขสิทธิอ์ นื่ ๆ การใชเทคโนโลยีปกปอง
ลิ ข สิ ท ธิ์ ต อ งได รั บ อนุ ญ าตจากบริ ษั ท Macrovision Corporation และ
เทคโนโลยีนี้มีไวสําหรับรับชมภายในบานเทานั้น ยกเวนจะไดรับอนุญาต
จากบริษัท Macrovision Corporation หามถอดหรือแยกชิ้นสวนของ
เครือ่ งเลน
• ภายใตกฏหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฏหมายลิขสิทธิ์
ของประเทศอืน่ ๆ การบันทึก, ใชงาน, แพรภาพ, จําหนายหรือปรับปรุงแกไข
รายการโทรทัศน, วีดโี อเทป, แผน BD-ROM, แผนดีวดี ,ี แผนซีดแี ละวัสดุอนื่
อาจสงผลใหทา นมีความผิดทางอาญาและ/หรือทางแพง

ผลิตโดยไดรบั อนุญาตจากบริษทั Dolby Laboratories. Dolby และสัญลักษณ
DD คือเครือ่ งหมายการคาของบริษทั Dolby Laboratories.
ผลิ ต ภายใต ลิ ข สิ ท ธิ์ จ าก U.S. Patent #: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 และลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั่วโลก DTS
คือเครือ่ งหมายจดทะเบียนการคา สัญลักษณและเครือ่ งหมาย DTS, DTS-HD
และ Advanced Digital Out คือเครื่องหมายการคาของบริษัท DTS, Inc.
© 1996-2007 DTS, Inc. ไดรบ
ั ลิขสิทธิถ์ กู ตอง
HDMI, สัญลักษณ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface คือเครือ่ ง
หมายการคาหรือเครื่องหมายจดทะเบียนการคาของบริษัท HDMI licensing
LLC.
สัญลักษณ “BD-LIVE” คือเครือ่ งหมายการคาของบริษทั Blu-ray Disc
association.
“DVD Logo” คือเครือ่ งหมายการคาของบริษทั DVD Format/Logo Licensing
Corporation.

SIMPLINK คืออะไร?
บางการทํางานของเครือ่ งเลนนีส้ ามารถควบคุมผานรีโมทของโทรทัศนได เมือ่
ทานเชือ่ มตอเครือ่ งเลนเขากับโทรทัศนของแอลจีทมี่ รี ะบบ SIMPLINK โดยใช
สายสัญญาณ HDMI
• การทํางานทีส่ ามารถควบคุมผานรีโมทของโทรทัศนแอลจีได : เลน, หยุดเลน
ชัว่ คราว, คนหา,เลือ่ นผาน, หยุด, ปดเครือ่ ง
• อางอิงคูมือการใชงานของโทรทัศนประกอบ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
เกีย่ วกับระบบ SIMPLINK
• โทรทัศนของแอลจีทมี่ รี ะบบ SIMPLINK จะมีสญ
ั ลักษณดงั ทีแ่ สดงในดานบน
หมายเหตุ :
โดยขึ้นอยูกับชนิดของแผนดิสกหรือสถานะในการเลน บางการทํางานโดยใช
ระบบ SIMPLINK อาจตางไปจากความตองการของทานหรืออาจจะไมทาํ งาน
การใชระบบ BD-Live
ทานตองเชื่อมตออุปกรณ USB ภายนอกเขากับเครื่องเลนโดยใชพอรท USB
(ดูหนา 9)
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กรุณาอานคูม อื การใชงานเลมนีอ้ ยางละเอียด เพือ่ ทีท่ า นจะไดใชงานเครือ่ งเลน
ดีวีดีเครื่องนี้ไดอยางถูกตอง และเก็บคูมือการใชงานเลมนี้ไวเพื่อใชอางอิงใน
อนาคต

การทําความสะอาดแผนดิสก
รอยนิว้ มือและฝุน สกปรกบนแผนดิสก เปนสาเหตุทที่ าํ ใหภาพและเสียงมีคณ
ุ ภาพ
ลดลง กอนเลนแผนดิสก ทําความสะอาดแผนดิสกโดยใชผา นุม เช็ดแผนดิสก
จากศูนยกลางออกไปยังขอบแผน

คูม อื การใชงานเลมนี้ จะใหขอ มูลเกีย่ วกับการใชงานและการบํารุงรักษาเครือ่ ง
เลนดีวดี ขี องทาน ติดตอศูนยบริการใกลบา นทาน หากทานตองการรับบริการ
ใดๆ จากแอลจี

เกีย
่ วกับสัญลักษณ ทีแ
่ สดงบนจอภาพ
“ ” อาจแสดงบนจอโทรทัศนระหวางการทํางาน สัญลักษณนี้แสดงใหรูวา
การทํางานทีอ่ ธิบายในคูม อื การใชงานเลมนี้ ไมสามารถใชกบั สือ่ ทีก่ าํ ลังเลนอยูไ ด

ไมควรใชน้ํายาทําความสะอาดใดๆ เชน แอลกอฮอล, ทินเนอร, เบนซินหรือ
สเปรย์ขจัดไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งใช้สำหรับแผ่นไวนิลเพราะอาจทำให้แผ่นดิสก์
เสียหายได

การเกิดความชืน
้
สัญลักษณทใี่ ชภายในคูม
 อื การใชงาน
หมายเหตุ :
แสดงขอควรรูแ ละการทํางานพิเศษ

ไมควรใชงานเครือ่ งเลนนี้ หลังจากเคลือ่ นยายเครือ่ งเลนจากสถานทีท่ มี่ อี ากาศ
เย็นเขาสูส ถานทีท่ มี่ อี ากาศอบอุน ทันที ควรวางเครือ่ งเลนพักทิง้ ไวโดยไมใชงาน
ประมาณ 2-3 ชัว่ โมง ถาทานใชงานเครือ่ งเลนในสถานะดังกลาว อาจทําให
แผนดิสกและสวนกลไกภายในเครือ่ งเลนชํารุดเสียหายได

ขอควรรู :
แสดงขอควรรูแ ละคําแนะนําตางๆ ซึง่ ทําใหทา นใชงานเครือ่ งเลนไดงา ยขึน้

การดูแลรักษาเครือ่ ง

สวนคําอธิบายในคูม อื การใชงานจะมีสญ
ั ลักษณใดสัญลักษณหนึง่ ดานลางนี้
แสดงอยู ซึง่ สัญลักษณนจี้ ะแสดงถึงชนิดของแผนดิสกทสี่ ามารถใชในการทํางาน
ทีอ่ ธิบายอยูไ ด
แผน BD-ROM
แผนดีวีดีภาพยนตรและแผน DVD±R/RW รูปแบบ Video หรือ VR
ที่ทาํ การบันทึกใหสมบูรณแลว
แผน DVD±R/RW รูปแบบ AVCHD
ไฟล DivX
แผนซีดเี พลง
ไฟล MP3
ไฟล WMA
ไฟลภาพนิง่

ขอควรรูเ กีย
่ วกับแผนดิสก
การจับแผนดิสก
ไมควรจับดานลางของแผนดิสก ถือแผนดิสกโดยจับที่ขอบของแผนดิสกเพื่อ
ปองกันการเกิดรอยนิ้วมือบนแผนดิสก ไมควรแปะกระดาษหรือเทปใสใดๆ
ลงบนแผนดิสก

เมื่อเคลื่อนยายเครื่องเลน
กรุณาเก็บกลองกระดาษและวัสดุทใี่ ชสาํ หรับหอบรรจุเครือ่ งเลนไว ถาทานตอง
การเคลือ่ นยายเครือ่ งเลน และปองกันตัวเครือ่ งเลนอยางมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
ควรหอและบรรจุเครือ่ งเลนลงในกลองเหมือนกับตอนทีท่ า นซือ้ เครือ่ งเลนมา
รักษาพื้นผิวภายนอกของเครื่องเลนใหสะอาดอยูเสมอ
ใชผา ทีจ่ ดั มาใหทาํ ความสะอาดพืน้ ผิวภายนอกของเครือ่ งเลน
• ไมควรใชนา้ํ ยาทีส่ ามารถระเหยได เชน สเปรยกาํ จัดแมลงใกลกบั ตัวเครือ่ ง
เลน
• การเช็ดหรือถูตวั เครือ่ งเลนแรงๆ อาจทําใหพนื้ ผิวของเครือ่ งเลนเปนรอยได
• ไมควรวางสวนทีเ่ ปนยางหรือพลาสติกของผลิตภัณฑใด ติดกันกับเครือ่ งเลน
เปนเวลานาน เพราะยางหรือพลาสติกอาจทําใหเกิดรอยบนพื้นผิวของ
เครื่องเลนได
การทําความสะอาดเครือ่ งเลน
ใชผา แหงนุม ๆ เช็ดภายนอกตัวเครือ่ งเลน ถาพืน้ ผิวของเครือ่ งเลนสกปรกมาก
ใชผา นุม ๆ ชุบน้าํ ยาทําความสะอาดอยางออน เช็ดรอยสกปรกบนเครือ่ งเลน
ไมควรใชนา้ํ ยาทําความสะอาดอยางแรง เชน แอลกอฮอล, เบนซินหรือทินเนอร
ซึง่ อาจทําใหพนื้ ผิวของเครือ่ งเลนเสียหายได
สําหรับรักษาประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องเลน
เครือ่ งเลนนีเ้ ปนอุปกรณทมี่ คี วามเทีย่ งตรงและมีเทคโนโลยีสงู ถาหัวอาน, เลนส
หรือสวนเลนแผนดิสกสกปรกหรือเสือ่ มคุณภาพ คุณภาพของภาพจะลดลง
สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม กรุณาติดตอศูนยบริการลูกคาแอลจีใกลบา นทาน

การเก็บแผนดิสก
หลังจากเลนแผนดิสกแลว ควรเก็บแผนดิสกลงในกลอง ไมควรเก็บแผนดิสกไว
ในสถานทีท่ โี่ ดนแสงแดดโดยตรงหรืออยูใ กลแหลงความรอน หรือวางแผนดิสก
ไวในรถยนตซงึ่ จอดไวในทีจ่ อดรถยนตกลางแจง
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บทนํา

บทนํา

ชนิดของแผนดิสกทส
ี่ ามารถเลนได
แผน Blu-ray Disc
• แผนดิสก เชน ภาพยนตรทสี่ ามารถเชาหรือซือ้ ได
• แผน BD-R/RE ทีป่ ระกอบดวยไตเติล้ เพลง, ไฟล DivX,
ไฟล MP3, ไฟล WMA หรือไฟลภาพนิง่
แผนดีวีดีภาพยนตร (แผนดิสกขนาด 8 ซม./12
ซม.)
แผนดิสก เชน ภาพยนตรทสี่ ามารถเชาหรือซือ้ ได
แผน DVD-R (แผนดิสกขนาด 8 ซม./12 ซม.)
• รูปแบบ Video และทําการบันทึกใหสมบูรณแลวเทานัน้
• สามารถรองรับแผนดิสกแบบ dual layer ได
• รูปแบบ AVCHD
แผน DVD-RW (แผนดิสกขนาด 8 ซม./12 ซม.)
• รูปแบบ VR, รูปแบบ Video และทําการบันทึกใหสมบูรณ
แลวเทานัน้
• รูปแบบ AVCHD
แผน DVD+R (แผนดิสกขนาด 8 ซม./12 ซม.)
• แผนดิสกทที่ าํ การบันทึกใหสมบูรณแลวเทานัน้
• สามารถรองรับแผนดิสกแบบ dual layer ได
• รูปแบบ AVCHD
แผน DVD+RW (แผนดิสกขนาด 8 ซม./12 ซม.)
• รูปแบบ Video และทําการบันทึกใหสมบูรณแลวเทานัน้
• รูปแบบ AVCHD
แผนซีดเี พลง (แผนดิสกขนาด 8 ซม./12 ซม.)
แผนซีดเี พลงหรือแผน CD-R/CD-RW ในรูปแบบซีดเี พลง
ที่สามารถหาซื้อได
แผน CD-R/CD-RW (แผนดิสกขนาด 8 ซม./12
ซม.)
แผน CD-R/CD-RW ทีป่ ระกอบดวยไตเติล้ เพลง, ไฟล DivX,
ไฟล MP3, ไฟล WMA หรือไฟลภาพนิง่
รูปแบบ AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
• เครื่องเลนนี้สามารถเลนแผนดิสกรูปแบบ AVCHD ได โดยสวนใหญแลว
แผนดิสกเหลานีจ้ ะถูกบันทึกและใชในกลองถายภาพวีดโี อ
• รูปแบบ AVCHD คือรูปแบบของกลองถายภาพวีดีโอระบบดิจิตอลความ
ละเอียดสูง
• รูปแบบ MPEG-4 AVC/H.264 สามารถบีบอัดภาพนิ่งไดสูงกวารูปแบบ
การบีบอัดภาพนิง่ ทัว่ ไป
• แผนดิสก AVCHD บางแผนใชรปู แบบ “x.v.Colour”
• เครือ่ งเลนนีส้ ามารถเลนแผนดิสก AVCHD ทีบ่ นั ทึกโดยใชรปู แบบ “x.v.Colour”
ได
• “x.v.Colour” คือเครือ่ งหมายการคาของบริษทั Sony Corporation.
• “AVCHD” และสัญลักษณ AVCHD คือเครือ่ งหมายการคาของบริษทั
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. และบริษัท Sony Corporation.
• แผนดิสกรปู แบบ AVCHD บางแผนอาจจะไมสามารถเลนได โดยขึน้ อยูก บั
สถานะในการบันทึกของแผนดิสก
• แผนดิสกรปู แบบ AVCHD ตองทําการบันทึกใหสมบูรณ
• “x.v.Colour” ใหภาพทีม่ รี ายละเอียดสีมากกวาแผนดิสกของกลองถายภาพ
วีดโี อทัว่ ไป
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รหัสภูมภ
ิ าค
รหั ส ภู มิ ภ าคของเครื่ อ งเล น ดี วี ดี เ ครื่ อ งนี้ แ สดงอยู บ นด า นหลั ง ตั ว เครื่ อ ง
เครื่ อ งเล น นี้ ส ามารถเล น ได เ ฉพาะแผ น BD-ROM หรื อ แผ น ดี วี ดี ที่ มี ป า ย
รหัสภูมิภาค ซึ่งตรงกับรหัสภูมิภาคของเครื่องเลนหรือมีรหัสภูมิภาค “ALL”
เทานัน้
หมายเหตุ :
• 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
• ไมควรติดปายหรือฉลากใดๆ ในทัง้ 2 ดานของแผนดิสก (ดานฉลากหรือ
ดานทีท่ าํ การบันทึก)
• ไมควรใชแผนดิสกที่มีรูปรางผิดปกติ (เชน รูปหัวใจหรือรูป 8 เหลี่ยม)
เนือ่ งจากแผนดิสกเหลานีอ้ าจทําใหเครือ่ งเลนเสียหายได
• โดยขึ้นอยูกับซอฟทแวรที่ใชบันทึก หรือการบันทึกแผนดิสกใหสมบูรณ
แผน ดิสก (แผน CD-R/RW หรือแผน DVD±R/RW) บางแผนอาจจะไม
สามารถเลนบนเครือ่ งเลนนีไ้ ด
• แผน DVD-R/RW, DVD+R/RW และแผน CD-R/RW ทีท่ าํ การบันทึกโดยใช
เครือ่ งคอมพิวเตอรสว นตัว, เครือ่ งบันทึกดีวดี หี รือเครือ่ งบันทึกซีดอี าจจะไม
สามารถเลนบนเครือ่ งเลนนีไ้ ด ถาแผนดิสกชาํ รุด, สกปรกหรือถามีความชืน้
บนเลนสของเครือ่ งเลนดีวดี ี
• ถาทานบันทึกแผนดิสกโดยใชเครือ่ งคอมพิวเตอรสว นตัว ถึงแมวา ทานจะ
บันทึกแผนดิสกในรูปแบบทีส่ ามารถเลนบนเครือ่ งเลนนีไ้ ด แตมบี างกรณีที่
ไมสามารถเลนแผนดิสกเหลานีไ้ ด เนือ่ งจากการปรับตัง้ ซอฟทแวรทใี่ ชในการ
สรางแผนดิสก (ตรวจสอบจากผูโ ฆษณาซอฟทแวรสาํ หรับรายละเอียดเพิม่ เติม)
• เครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีต้ อ งใชแผนดิสก และระบบการบันทึกทีไ่ ดมาตรฐาน
เพือ่ ทําใหภาพและเสียงทีเ่ ลนมีคณ
ุ ภาพสูง แผนดีวดี ที ที่ าํ การบันทึกมาแลวจะ
ถูกปรับตัง้ ใหอยูใ นมาตรฐานเหลานี้ รูปแบบของแผนดิสกทที่ าํ การบันทึกมา
แลวจะมีหลากหลายชนิด (รวมทัง้ แผน CD-R ทีม่ ไี ฟลเพลง MP3 หรือไฟลเพลง
MMA) ซึง่ เปนเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพทีแ่ นนอน
• ผูใ ชควรจําไววา ทานตองไดรบั อนุญาตกอน ทานจึงจะสามารถดาวนโหลด
ไฟลเพลง MP3/WMA และดนตรีจากอินเทอรเน็ทได บริษทั ของเราไมมี
ลิขสิทธเพลงของบริษทั ใดๆ ทัง้ สิน้ ทานตองไดรบั อนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิท์ ถี่ กู ตองเทานัน้

แผน BD-ROM สามารถเก็บขอมูลลงในแผนดิสกดานเดียวไดมากถึง 25 GB
(แบบ single layer) หรือ 50 GB (แบบ dual layer) - ประมาณ 5 ถึง 10 เทา
ของแผนดีวดี ี
แผน BD-ROM ยังสามารถรองรับภาพวีดีโอ HD ซึ่งมีคุณภาพสูงที่สุดที่ใชใน
โรงงานไดอกี ดวย (มากถึง 1920 x 1080) - ดวยความจุขนาดใหญจงึ ทําให
สามารถเก็บภาพวีดีโอไดโดยไมตองลดทอนคุณภาพของภาพ นอกจากนี้
แผน BD-ROM ยังมีขนาดและรูปรางภายนอกเหมือนกับแผนดีวดี อี กี ดวย
• ลักษณะเฉพาะของแผน BD-ROM ทีแ่ สดงในดานลางนี้ จะแตกตางกันตาม
แตละแผนดิสก
• วิธกี ารทํางานจะแตกตางกัน โดยขึน้ อยูก บั แผนดิสกแตละแผน
• แผนดิสกบางแผนไมมกี ารทํางานทีอ่ ธิบายในดานลางนี้
• แผน BD-ROM แบบ Hybrid จะมีทงั้ เลเยอร BD-ROM และ DVD ( หรือ CD)
ในดานเดียวกัน สําหรับแผนดิสกประเภทนี้ เครื่องเลนจะสามารถเลนได
เฉพาะเลเยอร BD-ROM เทานัน้
เนนความสําคัญกับคุณภาพของภาพวีดีโอ
รูปแบบแผน BD-ROM ทีใ่ ชสาํ หรับภาพยนตร รองรับการเขารหัสสัญญาณภาพ
ขัน้ สูง 3 รูปแบบ รวมทัง้ MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264) และ SMPTE VC1
แผน BD-ROM สามารถรองรับความละเอียดของสัญญาณภาพ HD ตอไปนีไ้ ด
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
สําหรับเลนภาพวีดโี อความละเอียดสูง (High-Definition)
สําหรับรับชมภาพแบบความละเอียดสูง (High-Definition) จากแผน BD-ROM
ทานตองใชโทรทัศน HDTV แผนดิสกบางแผนอาจตองการชอง HDMI OUT เพือ่
รับชมภาพแบบความละเอียดสูง (High-Definition) ความสามารถในการรับ
ชมภาพแบบความละเอียดสูงในแผน BD-ROM อาจมีขอจํากัด โดยขึ้นอยูกับ
ความละเอียดในการแสดงภาพของโทรทัศนของทาน
ชัน
้ กราฟฟค
ชัน้ กราฟฟค (layer) ความละเอียดแบบ HD (1920 x 1080) จะแบงออกเปน
สองสวนแยกจากกันทีด่ า นบนสุดของเลเยอรภาพวีดโี อแบบ HD ชัน้ หนึง่ จะถูก
กําหนดไวสาํ หรับขอมูลเกีย่ วกับภาพวีดโี อ, เฟรมของกราฟฟคทีเ่ ทีย่ งตรง (เชน
คําบรรยายใตภาพ) และอีกชั้นหนึ่งถูกกําหนดไวสําหรับกราฟฟคแบบตอบรับ
คําสัง่ เชน ปุม หรือเมนู
สําหรับชั้นกราฟฟคทั้งสอง ทานสามารถใชเอฟเฟคการเลื่อนผาน, เลื่อนฉาก
หรือเลือนภาพตางๆ ได

เสียงของเมนู
เมือ่ ทานเลือ่ นแถบสวางหรือเลือกรายการในเมนู ทานจะไดยนิ เสียง เชน เสียง
คลิก๊ ปุม หรือเสียงพูดอธิบายรายการในเมนูทเี่ ลือกอยู
เมนู PopUp/Multi-page
หากทานเปดเมนูระหวางเลนแผนดีวีดี เครื่องจะหยุดเลนแผนดีวีดีชั่วคราว
แตเนือ่ งจากแผน BD-ROM สามารถโหลดขอมูลจากแผนดิสกไวลว งหนาไดโดย
ที่ไมตองหยุดเลนแผนดิสก เมนูของแผน BD-ROM จึงมีมากมายหลายหนา
ดวยเหตุนี้ ทานจึงสามารถคนหาผานเมนูหนาตางๆ หรือเลือกใชงานบางเมนู
ในขณะทีเ่ ครือ่ งยังคงเลนเสียงและภาพวีดโี อเปนพืน้ หลังได
ระบบตอบรับคําสั่ง
แผน BD-ROM บางแผนอาจมีเมนูเคลือ่ นไหวและ/หรือเกมสขนาดเล็ก
สามารถทําการคนหาภาพนิง่ แบบสไลดได
โดยใชแผน BD-ROM ทานจะสามารถทําการคนหาผานภาพนิ่งตางๆ ในขณะ
ทีย่ งั คงเลนเสียงอยูไ ด
คําบรรยายใตภาพ
โดยขึน้ อยูก บั ขอมูลทีเ่ ก็บอยูใ นแผน BD-ROM ทานอาจจะสามารถเลือกรูปแบบ,
ขนาดและสีของตัวอักษรที่ใชเปนคําบรรยายใตภาพได และอาจจะสามารถ
ทําใหคาํ บรรยายใตภาพเคลือ่ นไหว, วิง่ ผานบนหนาจอหรือเลือ่ นเขา-เลือ่ นออก
จากหนาจอได
ความสามารถในการตอบรับคําสัง่ ของระบบ BD-J
แผน BD-ROM รองรับระบบ Java สําหรับตอบรับคําสั่งงานตางๆ “BD-J”
จะให ข อ มู ล ภายใต เ งื่ อ นไขการทํ า งานที่ ไ ม จํ า กั ด เมื่ อ สร า งไตเติ้ ล ในแผ น
BD-ROM
แผน BD-ROM ทีส
่ ามารถเขากับเครือ่ งเลนนีไ้ ด
เครือ่ งเลนนีส้ ามารถรองรับแผน BD-ROM Profile 2 ได
• แผนดิสกทรี่ องรับระบบ BD-Live (แผน BD-ROM เวอรชนั่ 2 Profile 2)
จะสามารถตอบรั บ คํ า สั่ ง การทํ า งาน เมื่ อ เชื่ อ มต อ เครื่ อ งเล น เข า กั บ
อินเทอรเน็ตในระบบการทํางาน BONUSVIEW ได
• แผนดิสกทรี่ องรับระบบ BONUSVIEW (แผน BD-ROM เวอรชนั่ 2 Profile 1
เวอรชนั่ 1.1/Final Standard Profile) จะสามารถใชระบบภาพซอนภาพหรือ
ระบบภาพสมจริงได

ชัน
้ กราฟฟค

ภาพวีดีโอแบบ HD
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บทนํา

ลักษณะเฉพาะของแผน BD-ROM

หมายเหตุเกีย
่ วกับความเขากันไดของระบบ

ขอควรรูท
 ส
ี่ าํ คัญเกีย
่ วกับระบบสีของโทรทัศน

• เนือ่ งจากแผน BD-ROM เปนรูปแบบใหม จึงทําใหสามารถเขากับแผนดิสก
บางประเภท, การเชื่อมตอแบบดิจิตอลและการทํางานที่เผยแพรออกมาได
หากทานพบปญหาเกี่ยวกับความเขากันไดของแผน BD-ROM กับอุปกรณ
อืน่ ๆ กรุณาปรึกษาศูนยบริการลูกคาของแอลจีใกลบา นทาน
• หากตองการรับชมภาพแบบความละเอียดสูง และแปลงสัญญาณของขอมูล
ในแผนดีวดี มี าตรฐาน ทานจําเปนตองใชโทรทัศนทมี่ ชี อ งตอซึง่ สามารถรับ
สัญญาณ HDMI ได หรือใชชอ งรับสัญญาณ DVI ทีส่ ามารถรองรับ HDCP ได
• แผน BD-ROM และแผนดีวดี บี างแผนอาจจํากัดการใชงานหรือการทํางาน
บางอยาง
• หากทานตอสายสัญญาณ HDMI เขากับชองจายสัญญาณเสียงบนเครือ่ งเลน
เครื่องจะสามารถรองรับสัญญาณเสียงจากระบบ Dolby TrueHD, Doby
Digital Plus และ DTS-HD ไดสงู สุดถึง 7.1 ชองเสียง
• ทานสามารถใชอปุ กรณ USB เพือ่ เก็บขอมูลของแผนดิสกบางอยาง รวมทัง้
เก็บขอมูลทีด่ าวนโหลดมาจากอินเทอรเน็ตได

ระบบสีของเครือ่ งเลนนีจ้ ะแตกตางกันออกไป ตามระบบสีของแผนดิสกทกี่ าํ ลัง
เลนอยูใ นเครือ่ ง
ตัวอยางเชน เมือ่ เลนแผนดิสกทบี่ นั ทึกมาในระบบสี NTSC เครือ่ งจะจายสัญญาณ
ภาพ NTSC ออกจากเครือ่ ง
เฉพาะโทรทัศนทมี่ รี ะบบสีแบบ Multi System Colour เทานัน้ จึงจะสามารถ
รับสัญญาณภาพทัง้ หมดทีจ่ า ยออกจากเครือ่ งเลนนีไ้ ด

ความตองการของระบบ
สําหรับเลนภาพวีดโี อความละเอียดสูง
• จอแสดงผลแบบความละเอียดสูง (High Definition) ซึ่งมีชองรับสัญญาณ
HDMI หรือ COMPONENT
• แผน BD-ROM ทีม่ ภี าพแบบความละเอียดสูง (High Definition)
• สําหรับภาพยนตรบางเรือ่ ง (ซึง่ กําหนดมาโดยผูส รางแผนดิสก) จอแสดงผล
ของทานตองมีชอ งรับสัญญาณ DVI ทีส่ ามารถเขากับ HDCP ไดหรือมีชอ งรับ
สัญญาณ HDMI
• สําหรับแปลงสัญญาณของแผนดีวดี คี วามละเอียดภาพมาตรฐาน จอแสดงผล
ของทานตองมีชอ งรับสัญญาณ DVI ทีส่ ามารถเขากับ HDCP ไดหรือมีชอ งรับ
สัญญาณ HDMI เพือ่ เลนขอมูลทีป่ อ งกันการทําสําเนาไว
สําหรับเลนเสียงแบบหลากหลายชองเสียงของระบบ Dolby® Digital Plus, Dolby
TrueHD และ DTS-HD
• เครือ่ งขยายเสียง/เครือ่ งรีซฟี เวอรตอ งมีตวั ถอดรหัสสัญญาณ (ระบบ Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD หรือ DTS-HD) ภายในเครือ่ ง
• ตองใชตวั เครือ่ งเสียง, ลําโพงกลาง, ลําโพงเสียงรอบทิศทางและซับวูฟเฟอร
เพือ่ เลือกรูปแบบเสียง
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หมายเหตุ :
• ถาทานใชโทรทัศนซึ่งมีระบบสี PAL ภาพผิดเพี้ยนจะปรากฏบนจอภาพ
เมือ่ ทานเลนแผนดิสกทบี่ นั ทึกมาในระบบสี NTSC
• โทรทัศนทมี่ รี ะบบสีแบบ Multi System Colour จะเปลีย่ นระบบสีอตั โนมัติ
ตามสัญญาณทีร่ บั เขาเครือ่ ง ในกรณีทเี่ ครือ่ งไมปลีย่ นระบบสีโดยอัตโนมัติ
ใหปด โทรทัศนและเปดการทํางานของโทรทัศนอกี ครัง้
• ถาทานพยายามบันทึกสัญญาณภาพ NTSC ที่จายออกจากเครื่องเลนนี้
โดยใชเครือ่ งบันทึกของทาน เครือ่ งบันทึกอาจจะบันทึกสัญญาณไดไมถกู ตอง

เครือ่ งเลนนีส้ ามารถเลนไฟลภาพยนตร, ไฟลเพลงและไฟลภาพนิง่ ทีเ่ ก็บอยูใ น
อุปกรณ USB ได

การเสียบ/ถอดอุปกรณ USB

การใชงานอุปกรณ USB
1. ตออุปกรณ USB เขากับเครือ่ งเลน
2. กดปุม HOME บนรีโมท
3. เลือก [Moive], [Music] หรือ [Photo] แลวจึงกดปุม ENTER
4. เลือก [USB] แลวจึงกดปุม ENTER
เมนู MOVIE, MUSIC หรือ PHOTO จะแสดงบนจอภาพ ดูหนา 29-32
สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติมของแตละเมนู

บทนํา

การใชงานอุปกรณ USB

การใชเมนู Home
จากหนาจอเมนู Home ทานจะสามารถเปดเขาสูส อื่ ตางๆ เพือ่ ทําการเลนและ
ปรับตั้งเครื่องเลนนี้ได
1. กดปุม HOME เมนู Home แสดงบนจอภาพ
USB แฟลชไดร
USB External HDD
การเสียบอุปกรณ USB
เสียบปลัก๊ USB เขาในพอรทจนสุด
การถอดอุปกรณ USB ออกจากเครื่องเลน
ถอดสายสัญญาณ USB หรือดึงตัวอุปกรณ USB ออกจากเครือ่ งเลน
หมายเหตุ :
• เครื่องเลนนี้รองรับเฉพาะ USB แฟลชไดรและ USB External HDD ที่มี
รูปแบบ FAT16 หรือ FAT32 เทานัน้
• ไมสามารถใชอปุ กรณ USB เปนอุปกรณเก็บขอมูลเพือ่ เพลิดเพลินกับแผนดิสก
BD-Live ดวยอินเทอรเน็ตได
• เครือ่ งเลนนีส้ ามารถรองรับอุปกรณ USB ไดมากถึง 4 พาติชนั่
• ระหวางใชการทํางานใดๆ (เชน เลน) ไมควรถอดอุปกรณ USB ออกจาก
เครือ่ งเลน
• ไมรองรับอุปกรณ USB ซึง่ ตองติดตัง้ โปรแกรมอืน่ ๆ เพิม่ เติม เมือ่ เชือ่ มตอ
เขากับเครือ่ งคอมพิวเตอร
• อุปกรณ USB : อุปกรณ USB ทีร่ องรับ USB1.1 และ USB2.0
• สามารถเลนไฟลภาพยนตร (DivX), ไฟลเพลง (MP3/WMA) และไฟลภาพนิง่
(JPEG/PNG) ได
สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติมของแตละการทํางาน กรุณาอางอิงตามหนาที่
เกีย่ วของประกอบ
• ขอแนะนําใหทา นทําขอมูลสํารองเก็บไว เพือ่ ปองกันขอมูลชํารุดหรือสูญหาย
• ถาทานใชสายตอสําหรับขยายสายสัญญาณ USB หรือใชหบั USB เครือ่ งเลน
อาจจะมองไมเห็นอุปกรณ USB
• อุปกรณ USB บางเครือ่ งอาจจะไมสามารถใชงานรวมกับเครือ่ งเลนนีไ้ ด
• เครือ่ งเลนนีไ้ มรองรับกลองถายภาพนิง่ ระบบดิจติ อลและโทรศัพทมอื ถือ
• พอรท USB บนเครือ่ งเลนนีไ้ มสามารถเชือ่ มตอเขากับเครือ่ งคอมพิวเตอรได
และไมสามารถใชงานเครือ่ งเลนนีเ้ ปนอุปกรณเก็บขอมูลได

2. ใชปมุ / เพือ่ เลือกหัวขอทีต่ อ งการและกดปุม ENTER
[Movie] - เริม่ เลนสือ่ ภาพวีดโี อหรือแสดงเมนู MOVIE (หนา 29-30)
[Photo] - แสดงเมนู PHOTO (หนา 32)
[Music] - แสดงเมนู MUSIC (หนา 31)
[Setup] - แสดงเมนู Setup (หนา 19)
ขอควรรู :
ถาทานเลือก [Photo] หรือ [Music] ในขณะทีม่ แี ผนดิสกอยูใ นเครือ่ งและทานได
ตออุปกรณ USB เขากับเครือ่ งเลนไว เมนูสาํ หรับเลือกสือ่ จะแสดงบนจอภาพ
เลือกสือ่ ทีต่ อ งการเลนและกดปุม ENTER
ตัวอยาง :

หมายเหตุ :
• ถาทานกดปุม HOME ระหวางเลน เครือ่ งจะหยุดเลนและแสดงเมนู HOME
บนจอภาพ
• ถาทานใสแผนดีวดี หี รือใสแผนดิสกทไี่ มสามารถเลนได บันทึกมาในรูปแบบ
ISO9660 หรือ UDF ทานจะสามารถเลือกหัวขอ [Movie], [Photo] หรือ
[Music] ในเมนู HOME ได แตทา นจะไมสามารถเลนแผนดิสกเหลานีไ้ ด
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ดานหนาเครือ่ งเลน

ปุม
(POWER)
เปดหรือปดเครื่องเลน
ถาดบรรจุแผนดิสก
ใสแผนดิสกทนี่ ี่
จอแสดงขอมูล
แสดงสถานะการทํางานปจจุบนั ของเครือ่ งเลน
ตัวรับสัญญาณจากรีโมท
ชี้รีโมทมาทางนี้
ปุม
(OPEN/CLOSE)
เปดหรือปดถาดบรรจุแผนดิสก

ปุม
/ (PLAY/PAUSE)
เริม่ เลน
หยุดเลนชัว่ คราว กดปุม อีกครัง้ เพือ่ ทําการเลนตอ
ปุม (STOP)
หยุดเลน
ปุม
/
(SKIP)
ยอนกลับไปยังเรือ่ ง/เพลง/แชพเตอรทผี่ า นมา หรือเลือ่ นขามไปยังเรือ่ ง/
เพลง/แชพเตอรตอ ไป
พอรท USB
ตอกับอุปกรณ USB

จอแสดงขอมูล

เครื่องหมาย TITLE
แสดงหมายเลขไตเติล้ ปจจุบนั

เครื่องหมาย RDM (Random)
แสดงเมือ่ เลนตามลําดับในการสุม

เครื่องหมาย TRK (Track)
แสดงหมายเลขเรือ่ ง/เพลงปจจุบนั

เครื่องหมาย AGL (Angle)
แสดงเมือ่ เลนฉากซึง่ บันทึกดวยมุมกลองทีแ่ ตกตางกันหลายๆ มุม

เครื่องหมาย CHAP (Chapter)
แสดงหมายเลขแชพเตอรปจ จุบนั

เครื่องหมายรีโมท คอนโทรล
แสดงเมือ่ รับสัญญาณจากรีโมท คอนโทรล

เครื่องหมายรูปแบบการเลนซ้ํา
แสดงเมือ่ ทําการเลนซ้าํ
เครื่องหมายรูปแบบการเลนซ้ํา ALL
แสดงเมือ่ ทําการเลนซ้าํ ทัง้ หมด
เครือ่ งหมายรูปแบบการเลนซ้าํ A-B
แสดงเมือ่ ทําการเลนซ้าํ ชวง A-B
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จอแสดงตัวอักษร
แสดงเวลาในการเลนทัง้ หมด, เวลาทีเ่ ลนผานไป, หมายเลขไตเติล้ , หมาย
เลขแชพเตอรหรือขอความตางๆ

ปุม OPEN/CLOSE ( ) : เปดและปดถาด
บรรจุแผนดิสก
ปุม PIP* : เปด/ปดภาพวีดโี อทีส่ อง (ระบบภาพ
ซอนภาพ) (เฉพาะแผน BD-ROM เทานัน้ )
ปุม REPEAT : เลนซ้าํ สวนทีต่ อ งการ
ปุม
 PIP AUDIO* : เปด/ปดเสียงทีส่ อง (เฉพาะแผน
BD-ROM เทานัน้ )
ปุ ม SUBTITLE ON/OFF : เป ด หรื อ ป ด
คําบรรยายใตภาพ
ปุม A-B : เลนซ้าํ อยางตอเนือ่ ง
ปุม
 AUDIO ( ) : เลือกภาษาของเสียงพากยหรือ
เลือกชองเสียง
ปุม
 SUBTITLE ( ) : เลือกภาษาของคําบรรยาย
ใตภาพ
ปุม ANGLE ( ) : เลือกมุมกลองในแผนดิสก
(ถามี)

. . . . .

. . . . .

. . . . .

ปุม POWER : เปดหรือปดเครือ่ งเลน
ปุม TV POWER : เปดหรือปดโทรทัศน

. . . . .

ปุมสี (A, B, C, D) : ใชเพือ่ เลือ่ นผานในเมนู
ของแผน BD-ROM และสามารถใชในเมนู [PHOTO]
และ [MUSIC] ไดเชนกัน
ปุม DISPLAY : เปดเขาสูจ อแสดงผลการทํางาน
บนจอภาพ
ปุม HOME : แสดงหรือออกจากเมนู Home
ปุม DISC MENU : เปดเขาสูเ มนูในแผนดิสก
ปุม
 ลูกศร : เลือกตัวเลือกในเมนู
ปุม ENTER ( ) : ยืนยันรายการทีเ่ ลือกในเมนู
ปุ ม RETURN ( ) : ออกจากเมนู ห รื อ
ทําการเลนตอจากตําแหนงทีห่ ยุดเลนระบบยอนกลับ
ไปเลนจากตําแหนงทีห่ ยุดเลนอาจทํางาน โดยขึน้ อยู
กับแผน BD-ROM
ปุม ZOOM : แสดงหรือออกจากเมนู [Zoom]
ปุม MARKER : ทําเครื่องหมายลงในตําแหนง
ทีต่ อ งการระหวางเลน
ปุ ม TITLE/POPUP : แสดงเมนู ไ ตเติ้ ล ของ
แผนดีวีดีหรือเมนู popup ของแผน BD-ROM (ถามี)

การใชงานรีโมท คอนโทรล
ชีร้ โี มทไปทีต่ วั รับสัญญาณจากรีโมท และกดปุม การทํางาน
ขอควรระวัง
ไมควรใชแบตเตอรี่เกาและใหมรวมกัน หรือใชแบตเตอรี่ตางชนิดกันรวมกัน
(มาตรฐาน, อัลคารไลนและอืน่ ๆ)

. . . . .

. . . . .

ปุม (STOP) : หยุดเลน
ปุม
(PLAY) : เริม่ เลน
ปุม (PAUSE/STEP) : หยุดเลนชัว่ คราว
ปุม SEARCH : แสดงหรือออกจากเมนู Search
ปุม
/
(SCAN) : คนหาไปขางหลังหรือ
คนหาไปขางหนา
ปุม

/
(SKIP) : ยอนกลับไปยังแชพเตอร
ทีผ่ า นมาหรือเลือ่ นขามไปยังแชพเตอรตอ ไป

. . . . .

. . . . .

ปุ ม ควบคุ ม การทํ า งานของโทรทั ศ น :
ดูหนา 33
ปุม
 ตัวเลข 0-9 : เลือกหมายเลขของตัวเลือก
ในเมนู
ปุม CLEAR : ลบเครื่องหมายในเมนู Search
หรือลบตัวเลขเมือ่ ตัง้ รหัสผาน
ปุม
 RESOLUTION : ตัง้ ความละเอียดของสัญญาณ
ภาพทีจ่ า ยออกสําหรับชองตอ COMPONENT VIDEO
OUT และ HDMI
* โดยขึ้นอยูกับชนิดของแผนดิสก หรือขอมูลที่
บั น ทึ กเก็บอยูในแผน BD-ROM เมื่อกดปุม
การทํ า งาน เครื่ อ งอาจทํ า งานแตกต า งกั น
ออกไป หรือเครือ่ งอาจไมตอบสนองคําสัง่ งาน
(โดยขึน้ อยูก บั สือ่ ทีใ่ ช)

การใสแบตเตอรีล
่ งในรีโมท คอนโทรล
ถอดฝาครอบชองบรรจุแบตเตอรี่ที่ดานหลัง
ของรีโมทออก และใสแบตเตอรี่ (ขนาด AAA)
2 กอนลงในชองบรรจุแบตเตอรี่ ตามเครือ่ งหมาย
และ ใหถกู ตอง
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บทนํา

รีโมท คอนโทรล

การติดตั้งและการปรับตั้ง
ดานหลังเครือ่ งเลน

ชองตอ AC IN
ตอสายไฟฟาที่จัดมาให
ชองตอ COMPONENT VIDEO OUT (Y PB PR)
ตอกับโทรทัศนทมี่ ชี อ งรับสัญญาณ Y Pb Pr
ชองตอ DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
ตอกับอุปกรณเสียงระบบดิจติ อล (โคแอคเชียล)
ชองตอ HDMI OUT (Type A)
ตอกับโทรทัศนทมี่ ชี อ งรับสัญญาณ HDMI (เชือ่ มตอสัญญาณภาพและเสียง
ระบบดิจติ อล)
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พอรท LAN
ตอกับเครือขายซึง่ เปดการเชือ่ มตอดวยความเร็วในการรับ/สงสัญญาณสูง
ตลอดเวลา
ชองตอ VIDEO OUT
ตอกับโทรทัศนทมี่ ชี อ งรับสัญญาณภาพ
ชองตอ 2CH AUDIO OUT (L-ซาย/R-ขวา)
ตอกับโทรทัศนทมี่ ชี อ งรับสัญญาณเสียง 2 ชองเสียง
ชองตอ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
ตอกับอุปกรณเสียงระบบดิจติ อล (ออปติคอล)

การตอสายสัญญาณ HDMI

โทรทัศนที่รองรับสัญญาณ HDMI

หมายเหตุ :
• ทานตองเลือกสัญญาณเสียง HDMI ทีจ่ า ยออกและความถีส่ มุ สูงสุดทีโ่ ทรทัศน
ของทานสามารถรองรับได โดยใชหวั ขอ [HDMI] และ [Sampling Freq.] ใน
เมนูปรับตัง้ (ดูหนา 20)
• ถาอุปกรณ HDMI ทีเ่ ชือ่ มตอกับเครือ่ งเลนไมสามารถรับสัญญาณทีจ่ า ยออก
จากเครือ่ งเลนนีไ้ ด เสียงของอุปกรณ HDMI อาจจะเพีย้ นหรือไมมเี สียงจาย
ออกมาเลย
ขอควรรู :
• เมือ่ ทานใชสายสัญญาณ HDMI ในการเชือ่ มตอ ทานจะสามารถเปลีย่ นความ
ละเอียดของสัญญาณภาพทีจ่ า ยออกได (อางอิง “การตัง้ ความละเอียดในการ
แสดงภาพ” บนหนา 17)
• เลือกชนิดของสัญญาณภาพทีจ่ า ยออกจากชองตอ HDMI OUT โดยใชหวั ขอ
[HDMI colour Setting] ในเมนูปรับตัง้ (ดูหนา 19)
ขอควรระวัง
• การเปลีย่ นความละเอียดในการแสดงภาพ ในระหวางทีเ่ ครือ่ งเลนเชือ่ มตอ
อยูก บั ชอง HDMI ของอุปกรณอนื่ อาจทําใหเครือ่ งเลนทํางานผิดปกติได ทาน
สามารถแกไขปญหานีไ้ ดโดยปดเครือ่ งเลนแลวจึงเปดเครือ่ งเลนอีกครัง้
• เมือ่ ตอสายสัญญาณ HDMI เขากับอุปกรณทไี่ มรองรับระบบ HDCP ภาพสีดาํ
จะปรากฏบนหนาจอโทรทัศน ตรวจสอบการตอสายสัญญาณ HDMI หรือถอด
สายสัญญาณ HDMI ออกจากเครือ่ งเลนและอุปกรณ
• ถามีคลืน่ รบกวนหรือลายเสนปรากฏบนหนาจอโทรทัศน กรุณาตรวจสอบ
สายสัญญาณ HDMI (สายสัญญาณควรมีความยาวไมเกิน 4.5 เมตร)

การติดตัง้ และ
การปรับตัง้

ถาทานใชโทรทัศนหรือจอมอนิเตอรระบบ HDMI ทานจะสามารถตอเครือ่ งเลน
เขากับโทรทัศนหรือจอมอนิเตอรโดยใชสายสัญญาณ HDMI ได
1. ตอสายสัญญาณ (H) จากชอง HDMI บนเครื่องเลนเขากับชองตอ HDMI
บนโทรทัศนหรือจอมอนิเตอรทรี่ องรับสัญญาณ HDMI
2. ตัง้ แหลงสัญญาณของโทรทัศนไวที่ HDMI (อางอิงคูม อื การใชงานของโทรทัศน
ประกอบ)

ดานหลังของเครื่องเลน

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณ HDMI
• เมือ่ ทานตอเครือ่ งเลนเขากับอุปกรณ HDMI หรืออุปกรณ DVI ควรตรวจสอบ
ดังตอไปนี้
- ปดการทํางานของอุปกรณ HDMI/DVI และเครือ่ งเลนนี้ ขัน้ ตอนตอไปเปด
การทํ า งานของอุ ป กรณ HDMI/DVI และรอประมาณ 30 วิ น าที
กอนเปดการทํางานของเครือ่ งเลนนี้
- ตัง้ ชองรับสัญญาณภาพวีดโี อบนอุปกรณทเี่ ชือ่ มตอ ใหรบั สัญญาณจาก
เครือ่ งเลนนี้
- อุ ป กรณ ที่ เ ชื่ อ มต อ เข า กั บ เครื่ อ งเล น สามารถรั บ สั ญ ญาณภาพที่ มี
ความละเอี ย ด 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i หรื อ
1920x1080p ได
• อุปกรณ DVI ทีส่ ามารถเขากับระบบ HDCP ไดบางเครือ่ ง อาจจะไมสามารถ
เขากับเครือ่ งเลนนีไ้ ด
- ภาพผิดเพีย้ นจะปรากฏบนจอภาพ หากอุปกรณทใี่ ชไมสามารถเขากับ
ระบบ HDCP ได
- เครือ่ งเลนนีจ้ ะไมเริม่ เลน และจอภาพสีดาํ จะปรากฏบนจอโทรทัศน
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การตอโทรทัศนของทาน
ดานหลังของโทรทัศน
ทําการเชือ่ มตอดานลางนี้ โดยขึน้ อยูก บั ลักษณะเฉพาะของอุปกรณทที่ า นตองการ
ตอเขากับเครือ่ งเลน
ขอควรรู
• โดยขึ้นอยูกับโทรทัศนของทานและอุปกรณอื่นๆ ที่ทานตองการตอเขากับ
เครื่องเลน ทานสามารถทําการเชื่อมตอไดหลายวิธีแตใหทานเลือกทําการ
เชือ่ มตอดานลางนีเ้ พียงวิธเี ดียวเทานัน้
• กรุณาอางอิงคูมือการใชงานของโทรทัศน, เครื่องบันทึกวีดีโอเทป, เครื่อง
เสียงระบบสเตอริโอหรืออุปกรณอนื่ ๆ ของทานประกอบเพือ่ ทําการเชือ่ มตอ
ทีถ่ กู ตอง
ขอควรระวัง
- ตรวจสอบวาตอเครือ่ งเลนเขากับโทรทัศนโดยตรง แลวจึงเปดชองรับสัญญาณ
ภาพทีถ่ กู ตองบนโทรทัศน
- ไมควรตอสายสัญญาณจากชอง AUDIO OUT บนเครือ่ งเลนเขากับชอง phono
in (เครือ่ งบันทึกเทป) บนเครือ่ งเสียง
- ไมควรตอเครือ่ งเลนผานเครือ่ งบันทึกวีดโี อเทปของทาน ภาพจากแผนดีวดี ี
อาจจะไมคมชัด เนือ่ งจากระบบปองกันการบันทึกของเครือ่ งบันทึกวีดโี อเทป
การตอสัญญาณภาพ Component Video
ใชสายสัญญาณภาพ Y Pb Pr (C) ตอจากชอง COMPONENT VIDEO OUT บน
เครือ่ งเลนเขากับชองรับสัญญาณภาพ Component บนโทรทัศน
ขอควรรู :
เมื่อทานใชชองตอ COMPONENT VIDEO OUT ทานจะสามารถเปลี่ยนความ
ละเอียดของสัญญาณภาพที่จายออกได (อางอิง “การตั้งความละเอียดในการ
แสดงภาพ” บนหนา 17)
การตอสัญญาณภาพ
ใชสายสัญญาณภาพ (V) ตอจากชอง VIDEO OUT บนเครือ่ งเลนเขากับชองรับ
สัญญาณภาพบนโทรทัศน
การตอสัญญาณเสียง (ซาย/ขวา)
ใชสายสัญญาณเสียง (A) ตอจากชอง AUDIO OUT ซายและขวาบนเครือ่ งเลน
เขากับชองรับสัญญาณเสียงซายและขวาบนโทรทัศน
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ดานหลังของ
เครื่องเลน

ทําการเชือ่ มตอดานลางนี้ โดยขึน้ อยูก บั ลักษณะเฉพาะของอุปกรณทที่ า นตองการ
ตอเขากับเครือ่ งเลน
หมายเหตุ :
เนื่องจากมีหลายปจจัยซึ่งสงผลตอชนิดของสัญญาณเสียงที่จายออกจากเครื่อง
ดู “ขอมูลจําเพาะของสัญญาณเสียงทีจ่ า ยออก” บนหนา 39 สําหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม
การตอเครือ่ งขยายเสียงผานชองจายสัญญาณเสียง 2 ชองเสียง
ใชสายสัญญาณเสียง (A) ตอจากชอง 2CH AUDIO OUT L (ซาย) และ R (ขวา)
บนเครื่องเลนเขากับชองรับสัญญาณเสียงซายและขวาบนเครื่องขยายเสียง,
เครือ่ งรีซฟี เวอรหรือเครือ่ งเสียงระบบสเตอริโอของทาน

หมายเหตุ :
• ทานตองเลือกสัญญาณเสียงระบบดิจิตอลที่จายออกและความถี่สุมสูงสุด
ที่เครื่องขยายเสียง (หรือเครื่องรีซีฟเวอรเอวี) ของทานสามารถรองรับได
โดยใชหัวขอ [SPDIF], [HDMI] และ [Sampling Freq.] ในเมนูปรับตั้ง
(ดูหนา 20)
• โดยการเชือ่ มตอเสียงระบบดิจติ อล (SPDIF หรือ HDMI) อาจจะไมมเี สียง
จากแผน BD-ROM ถาทานตัง้ หัวขอ [SPDIF] หรือ [HDMI] ไวที่ [Primary
Pass-Thru]
• ถารูปแบบเสียงของสัญญาณระบบดิจติ อลทีจ่ า ยออก ไมตรงกับลักษณะเฉพาะ
ของเครือ่ งรีซฟี เวอร เครือ่ งรีซฟี เวอรจะสรางเสียงทีเ่ พีย้ นหรือไมมเี สียงเลย
• ทานสามารถรับฟงเสียงรอบทิศทางระบบดิจติ อลหลากหลายชองเสียงจาก
ชองตอระบบดิจติ อล ไดเฉพาะเมือ่ เครือ่ งรีซฟี เวอรของทานมีตวั ถอดรหัส
สัญญาณระบบดิจติ อลหลากหลายชองเสียงเทานัน้
• กดปุม AUDIO เพือ่ ดูรปู แบบเสียงของแผนดีวดี ปี จ จุบนั บนจอแสดงสถานะการ
ทํางานบนจอภาพ

การตอเครือ่ งขยายเสียงผานชองจายสัญญาณเสียงระบบดิจต
ิ อล
(ออปติคอลหรือโคแอคเชียล)
1. ใชสายสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล (ออปติคอล O หรือโคแอคเชียล X)
ตอจากชอง DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL O หรือ COAXIAL X) บนเครือ่ ง
เลนเขากับชองรับสัญญาณทีเ่ หมือนกันบนเครือ่ งขยายเสียงของทาน
2. ทานตองเปดการจายสัญญาณเสียงระบบดิจิตอลบนเครื่องเลน (ดู “เมนู
[AUDIO]” บนหนา 20)

ดานหลังของเครื่องเลน

การตอเครื่องขยายเสียงผานชองจายสัญญาณ HDMI
1. ใชสายสัญญาณ HDMI (H1) ตอจากชอง HDMI OUT บนเครือ่ งเลนเขากับ
ชองรับสัญญาณ HDMI บนเครือ่ งขยายเสียงของทาน
2. ทานตองเปดการจายสัญญาณเสียงระบบดิจิตอลบนเครื่องเลน (ดู “เมนู
[AUDIO]” บนหนา 20)
ขอควรรู :
ถาเครือ่ งขยายเสียงของทานมีชอ งจายสัญญาณ HDMI ใชสายสัญญาณ HDMI
(H2) ตอจากชองจายสัญญาณ HDMI บนเครือ่ งขยายเสียงเขากับชองรับสัญญาณ
HDMI บนโทรทัศนของทาน
เสียงระบบดิจิตอลหลายชองเสียง
การเชื่อมตอระบบดิจิตอลหลายชองเสียงจะใหเสียงที่มีคุณภาพสูง สําหรับ
การเชื่อมตอนี้ทานจําเปนตองใชเครื่องรีซีฟเวอรเอวีระบบหลายชองเสียงซึ่งมี
รูปแบบเสียงใดรูปแบบเสียงหนึง่ หรือหลายรูปแบบเสียงทีม่ ใี นเครือ่ งเลนของทาน
ตรวจสอบคูมือการใชงานและเครื่องหมายรูปแบบเสียงที่ดานหนาของเครื่อง
รีซฟี เวอร (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS และ/หรือ DTS-HD)

เครื่องขยายเสียง (เครื่องรีซีฟเวอร)

โทรทัศนที่รองรับสัญญาณ HDMI
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การติดตัง้ และ
การปรับตัง้

การตอเครือ่ งขยายเสียง

การเชือ่ มตออินเทอรเน็ต
เครื่องเลนนี้สามารถเชื่อมตอเขากับเครือขาย LAN (Local Area Network)
ผานพอรท LAN บนดานหลังของเครือ่ งเลนได หลังจากตอสายสัญญาณเขากับ
เครือ่ งเลนแลว ทานจําเปนตองปรับตัง้ การสือ่ สารของเครือขาย โดยสามารถ
ปรั บ ตั้ งไดในเมนู [Setup] - ดู “เมนู [NETWORK]” บนหนา 22 สําหรับ
รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธปี รับตัง้
ตอสายเคเบิล้ LAN จากพอรท LAN บนเครือ่ งเลนเขากับพอรททีเ่ หมือนกันบน
โมเด็มหรือเราเตอรของทาน สายเคเบิ้ล LAN สามารถหาซื้อไดจากรานขาย
เครือ่ งใชไฟฟาทัว่ ไป (ประเภท 5/CAT5 หรือแบบมีขวั้ ตอ RJ45)
โดยเชือ่ มตอเครือ่ งเลนเขากับอินเทอรเน็ท ทานจะสามารถใชการทํางานระบบ
BD-Live ได (ดูหนา 28)
ขอควรระวัง :
• ควรจับทีต่ วั ปลัก๊ เมือ่ เสียบหรือถอดปลัก๊ ของสายเคเบิล้ LAN ไมควรดึงทีส่ าย
เคเบิล้ เพือ่ ถอดปลัก๊ ออก แตควรจับทีต่ วั ปลัก๊ และกดลงบนตัวล็อค แลวจึง
ดึงปลัก๊ ออกมาจากพอรท
• ไมควรตอสายสัญญาณโทรศัพทเขากับพอรท LAN
• เนือ่ งจากองคประกอบทีแ่ ตกตางกันในการเชือ่ มตอ กรุณาปฏิบตั ติ ามขอมูล
จําเพาะทีก่ าํ หนดโดยบริษทั ผูใ หบริการอินเทอรเน็ต
ดานหลังของเครื่องเลน

บริการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต
เราเตอร

หมายเหตุ :
• โดยขึ้นอยูกับบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) จํานวนของอุปกรณ
สามารถรับบริการอินเทอรเน็ตได อาจถูกจํากัดตามเงือ่ นไขในการใหบริการ
ติดตอบริษทั ผูใ หบริการอินเทอรเน็ตของทาน สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม
• ทางบริษทั แอลจีไมขอรับผิดชอบการทํางานทีผ่ ดิ ปกติใดๆ ของเครือ่ งเลนและ/
หรือการเชื่อมตออินเทอรเน็ต โดยมีสาเหตุมาจากการสื่อสารผิดพลาด/
ทํางานผิดปกติ ซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของทาน
หรืออุปกรณอนื่ ๆ ทีใ่ ชเชือ่ มตอ
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• ทางบริษัทแอลจีไมขอรับผิดชอบปญหาใดๆ ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ของทาน
• การทํางานของแผน BD-ROM ทีส่ ามารถใชงานผานอินเทอรเน็ตได ไมได
ถูกสรางขึ้นหรือจัดใหโดยทางบริษัทแอลจี ดังนั้นทางบริษัทแอลจีจึงไมขอ
รับผิดชอบการทํางานเหลานี้ เครือ่ งเลนนีไ้ มรองรับแผนดิสกบางแผนซึง่ มี
วัสดุทสี่ ามารถเชือ่ มตอเขากับอินเทอรเน็ตได หากทานมีคาํ ถามใดๆ เกีย่ วกับ
วัสดุเหลานี้ กรุณาติดตอบริษทั ผูผ ลิตแผนดิสก
• บางขอมูลในอินเทอรเน็ต ตองใชการเชื่อมตอซึ่งมีคาความเร็วเครือขาย
(Bandwidth) ทีส่ งู มากขึน้
• ถึงแมจะเชื่อมตอเครื่องเลนนี้ถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดไวแลวก็ตาม
แตอินเทอรเน็ตอาจจะทํางานไมถูกตอง โดยมีสาเหตุมาจากจํานวนผูใช
บริการ, คาความเร็วเครือขายของผูใ หบริการอินเทอรเน็ตหรืออาจมีปญ
 หา
ทีผ่ ใู หบริการขอมูล
• การทํางานผานการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบางอยางอาจจะไมสามารถใชได
เนือ่ งจากขอจํากัดทีก่ าํ หนดโดยบริษทั ผูใ หบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ซึง่ มีผล
ตอการเชือ่ มตออินเทอรเน็ตของทาน
• ทานตองเปนผูร บั ผิดชอบคาใชจา ยในการเชือ่ มตออินเทอรเน็ต และคาบริการ
อินเทอรเน็ตของบริษทั ผูใ หบริการอินเทอรเน็ต (ISP)
• เครื่องเลนนี้จําเปนตองใชพอรท LAN 10 Base-T หรือ 100 Base-TX
หากอุปกรณเชือ่ มตออินเทอรเน็ตของทานไมมพี อรทนี้ ทานจะไมสามารถ
เชือ่ มตอเครือ่ งเลนเขากับอินเทอรเน็ตได
• ทานตองใชเราเตอร ทานจึงจะสามารถใชบริการ xDSL ได
• โมเด็ม DSL จําเปนตองใชบริการ DSL และสายเคเบิล้ โมเด็มจําเปนตองใช
สายเคเบิล้ โมเด็มจากผูใ หบริการ โดยขึน้ อยูก บั ขอตกลงทีร่ ะบุไวกบั ทางบริษทั
ผูใ หบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ของทาน ทานอาจจะไมสามารถใชการเชือ่ ม
ตออินเทอรเน็ตภายในเครือ่ งเลนนีไ้ ด หรือทานอาจจะถูกจํากัดจํานวนของ
อุปกรณที่สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเวลาเดียวกันได (ถาผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต (ISP) จํากัดใหเชือ่ มตออินเทอรเน็ตไดทลี ะ 1 อุปกรณ เครือ่ ง
เลนนีจ้ ะไมสามารถเชือ่ มตออินเทอรเน็ตได หากทานใชเครือ่ งคอมพิวเตอร
สวนตัวเชือ่ มตออินเทอรเน็ตอยู)
• ทานอาจจะไมไดรบั อนุญาตใหใช “เราเตอร” หรืออาจใชไดแตถกู จํากัดการ
ใชงาน โดยขึน้ อยูก บั ขอกําหนดและนโยบายของผูใ หบริการอินเทอรเน็ต (ISP)
ของทาน สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม กรุณาติดตอกับผูใ หบริการอินเทอรเน็ต
(ISP) ของทานโดยตรง
• ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ของทานอาจปองกันเครื่องเลนนี้จากการ
เชือ่ มตอเขากับเครือขาย โดยการใหยนื ยัน MAC ADDRESS ในกรณีนที้ า น
ตองติดตอผูใ หบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ของทานเพือ่ ขอ MAC ADDRESS

5. ใชปมุ
/ เพือ่ เลือกความละเอียดในการแสดงภาพทีต่ อ งการ แลวจึง
กดปุม ENTER เพือ่ ยืนยันคาทีท่ า นเลือก

เครือ่ งเลนนีส้ ามารถจายสัญญาณภาพออกจากชองตอ COMPONENT VIDEO OUT
และ HDMI OUT ดวยความละเอียดภาพทีห่ ลากหลายได ทานสามารถเปลี่ยน
ความละเอียดของสัญญาณภาพที่จายออกไดโดยใชเมนู [Setup] หรือกดปุ ม
RESOLUTION ในขณะทีห่ ยุดเลน

ความละเอียดในการแสดงภาพที่สามารถเลือกใชได โดย
ขึ้นอยูกับวิธีการเชื่อมตอและรูปแบบของสื่อ

หมายเหตุ :
เนือ่ งจากมีหลายปจจัยซึง่ สงผลตอความละเอียดของสัญญาณภาพทีจ่ า ยออกจาก
เครื่อง ดู “สัญญาณภาพที่จายออกโดยขึ้นอยูกับความละเอียดภาพที่ตั้งไว”
ในหนาตอไป
Auto - ถาตอสายสัญญาณจากชอง HDMI OUT เขากับโทรทัศนทสี่ ามารถ
แสดงขอมูล (EDID) ได เครือ่ งจะเลือกความละเอียดของสัญญาณภาพทีจ่ า ย
ออกใหเหมาะสมกับโทรทัศนทเี่ ชือ่ มตอโดยอัตโนมัติ ถาเชือ่ มตอเครือ่ งเลน
เขากับโทรทัศนโดยใชชองตอ COMPONENT VIDEO OUT เพียงชองเดียว
เครื่องจะตั้งความละเอียดของสัญญาณภาพที่จายออกไวที่ 1080i เปนคา
แรกเริ่ม
1080p - จายสัญญาณภาพซึง่ สแกนในรูปแบบ Progressive 1080 เสน
(เฉพาะเชือ่ มตอโดยใชสายสัญญาณ HDMI เทานัน้ )
1080i - จายสัญญาณภาพซึง่ สแกนในรูปแบบ Interlaced 1080 เสน
720p - จายสัญญาณภาพซึง่ สแกนในรูปแบบ Progressive 720 เสน
576p - จายสัญญาณภาพซึง่ สแกนในรูปแบบ Progressive 576 เสน
576i - จายสัญญาณภาพซึง่ สแกนในรูปแบบ Interlaced 576 เสน
วิธีเปลี่ยนความละเอียดในการแสดงภาพโดยใชปุม
RESOLUTION
กดปุม RESOLUTION ในขณะทีห่ ยุดเลน

ปุม RESOLUTION

วิธีเปลี่ยนความละเอียดในการแสดงภาพโดยใชเมนูปรับตั้ง
1. กดปุม HOME และเมนู Home ปรากฏบนหนาจอ
2. เลือก [Setup] และกดปุม ENTER เมนูปรับตัง้ แสดงบนจอภาพ
/ เพือ่ เลือก [DISPLAY] แลวจึงกดปุม
เพือ่ เลือ่ นไปยังเมนู
3. ใชปมุ
ระดับทีส่ อง
4. ใชปมุ
/ เพือ่ เลือก [Resolution] แลวจึงกดปุม เพือ่ เลือ่ นไปยังเมนู
ระดับที่สาม

เชื่อมตอโดยใชชอง HDMI OUT
• เมื่อตั้งความละเอียดภาพไวที่ 576i สัญญาณภาพจริงที่จายออกจากชอง
HDMI OUT จะเปลีย่ นเปน 576p
• ถาทานเลือกความละเอียดในการแสดงภาพดวยตนเอง และตอเครือ่ งเลน
เขากับโทรทัศนโดยใชชอ ง HDMI แตโทรทัศนของทานไมสามารถรับความ
ละเอียดภาพทีเ่ ลือกได เครือ่ งจะตัง้ ความละเอียดในการแสดงภาพไวที่ [Auto]
• ถาทานเลือกความละเอียดในการแสดงภาพที่โทรทัศนของทานไมสามารถ
รองรับได ขอความเตือนจะแสดงบนจอภาพ หลังจากเปลีย่ นความละเอียด
ภาพแลว ถายังไมมภี าพใดๆ ปรากฏบนหนาจอ กรุณารอประมาณ 20 วินาที
เครือ่ งจะเปลีย่ นความละเอียดของสัญญาณภาพ กลับเขาสูค า เดิมโดยอัตโนมัติ
• อัตราเฟรมของสัญญาณภาพ 1080p ทีจ่ า ยออก อาจถูกตัง้ ไวที่ 24Hz หรือ
50Hz อัตโนมัตโิ ดยขึน้ อยูก บั ลักษณะเฉพาะของโทรทัศนทเี่ ชือ่ มตอ และอัตรา
เฟรมของเนทีฟวีดโี อของขอมูลในแผน BD-ROM
เชื่อมตอโดยใชชอง COMPONENT VIDEO OUT
• เมือ่ ตัง้ ความละเอียดภาพไวที่ 1080p สัญญาณภาพจริงทีจ่ า ยออกจากชอง
COMPONENT VIDEO OUT จะเปลีย่ นเปน 1080i
• สําหรับสื่อที่มีการปองกันลิขสิทธิ์ เมื่อตั้งความละเอียดภาพไวที่ 720p,
1080i, 1080p สัญญาณภาพจริงทีจ่ า ยออกจากชอง COMPONENT VIDEO
OUT จะเปลี่ยนเปน 576i หรือ 576p โดยขึ้นอยูกับวาทานเชื่อมตอสาย
สัญญาณ HDMI ไวหรือไม
• แผน BD หรือแผนดีวดี จี ะปองกันการสงขอมูลผานชองจายสัญญาณอนาล็อค
เชื่อมตอโดยใชชอง VIDEO OUT
• ความละเอียดของสัญญาณภาพทีจ่ า ยออกจากชอง VIDEO OUT จะถูกกําหนด
ไวที่ 576i โดยไมสามารถเปลีย่ นแปลงได
หมายเหตุ :
• โดยขึน้ อยูก บั จอภาพของทาน เมือ่ เลือกใชความเอียดในการแสดงภาพบางคา
อาจสงผลใหภาพผิดเพีย้ นหรือไมมภี าพใดๆ ปรากฏบนหนาจอ ในกรณีนี้
กดปุม HOME แลวจึงกดปุม RESOLUTION ซ้าํ ๆ จนกระทัง่ ภาพปรากฏบนหนา
จอภาพ
• เครือ่ งเลนนีส้ ามารถจายสัญญาณภาพออกจากชองตอสัญญาณภาพทัง้ หมด
ในเวลาเดียวกันได ดังนัน้ ความละเอียดของสัญญาณภาพทีจ่ า ยออกจากชอง
จายสัญญาณ HDMI จึงตางจากความละเอียดของสัญญาณภาพทีจ่ า ยออกจาก
ชองจายสัญญาณภาพ Component
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การติดตัง้ และ
การปรับตัง้

การตัง้ ความละเอียดในการแสดงภาพ

สัญญาณภาพทีจ่ า ยออกโดยขึน
้ อยูก
 บ
ั ความละเอียดภาพทีต
่ งั้ ไว
• เมือ่ เลนสือ่ ทีไ่ มไดปอ งกันการทําสําเนา
ความละเอียด
ภาพที่ตั้งไว

สัญญาณภาพ
ที่จายออก

576i
576p
720p
1080i
1080p/ โหมด 24Hz
1080p/ โหมด 50Hz

HDMI OUT
576p
576p
720p
1080i
1080p/ โหมด 24Hz
1080p/ โหมด 50Hz

COMPONENT VIDEO OUT
ตอสายสัญญาณ HDMI
ไมตอ สายสัญญาณ HDMI
576i
576i
576p
720p
1080i
576i
1080i
576i
1080i

VIDEO OUT

COMPONENT VIDEO OUT
ตอสายสัญญาณ HDMI
ไมตอ สายสัญญาณ HDMI
576i
576i
576p
576i
576p
576i
576p
576i
576p
576i
576p

VIDEO OUT

576i
576i
576i
576i
576i
576i

•เมือ่ เลนสือ่ ทีป
่ อ งกันการทําสําเนาไว
ความละเอียด
ภาพที่ตั้งไว

สัญญาณภาพ
ที่จายออก

576i
576p
720p
1080i
1080p/ โหมด 24Hz
1080p/ โหมด 50Hz
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HDMI OUT
576p
576p
720p
1080i
1080p/ โหมด 24Hz
1080p/ โหมด 50Hz

576i
576i
576i
576i
576i
576i

โดยใชเมนูปรับตัง้ ทานจะสามารถทําการปรับตัง้ รายการตางๆ เชน ภาพและ
เสียงได ทานสามารถตั้งภาษาสําหรับคําบรรยายใตภาพและเมนูปรับตั้งได
เชนกัน ดูหนา 19 ถึง 23 สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับแตละรายการ
ในเมนูปรับตั้ง
การแสดงเมนูและออกจากเมนู
กดปุม HOME และเมนู Home ปรากฏบนหนาจอ เลือก [Setup] แลวจึงกดปุม
ENTER เมนูปรับตัง้ แสดงบนจอภาพ
กดปุม RETURN หรือกดปุม HOME เพือ่ ออกจากเมนูปรับตัง้

TV Aspect Ratio
[4:3 Letter Box] - เลือกเมือ่ ตอกับโทรทัศนมาตรฐานขนาด 4:3 ภาพจะ
แสดงโดยมีแถบสีดาํ ทีด่ า นบนและดานลางของจอภาพ
[4:3 Pan Scan] - เลือกเมือ่ ตอกับโทรทัศนมาตรฐานขนาด 4:3 ภาพจะ
ถูกปรับใหพอดีกบั จอโทรทัศนของทาน โดยตัดทัง้ สองขางของภาพออก
[16:9 Wide] - เลือกเมือ่ ตอกับโทรทัศนแบบจอกวางขนาด 16:9
หมายเหตุ :
ทานจะไมสามารถเลือก [4:3 Letter Box] และ [4:3 Pan Scan] ได หากตัง้
ความละเอียดในการแสดงภาพสูงกวา 720p
Resolution

การเลื่อนไปยังเมนูระดับตอไป
กดปุม บนรีโมท
การยอนกลับเขาสูเมนูระดับที่ผานมา
กดปุม บนรีโมท

การใชงานทัว่ ไป
1. กดปุม HOME และเมนู Home ปรากฏบนหนาจอ
2. เลือก [Setup] และกดปุม ENTER เมนูปรับตัง้ แสดงบนจอภาพ

ตัง้ ความละเอียดของสัญญาณภาพทีจ่ า ยออก สําหรับสัญญาณภาพ Component
และสัญญาณภาพ HDMI
อางอิง “การตัง้ ความละเอียดในการแสดงภาพ” บนหนา 17 สําหรับรายละเอียด
เพิม่ เติมเกีย่ วกับความละเอียดของสัญญาณภาพทีจ่ า ยออก
1080p Display Mode
เมือ่ ตัง้ ความละเอียดในการแสดงภาพไวที่ 1080p เลือก [24Hz] เพือ่ แสดงภาพ
จากวัสดุฟล ม (1080/24p) ดวยจอภาพ HDMI ทีส่ ามารถรับสัญญาณ 1080/
24p ได
หมายเหตุ :
• เมือ่ ทานเลือก [24Hz] อาจมีคลืน่ รบกวนบนภาพ เมือ่ ภาพวีดโี อเปลีย่ นสลับ
ระหวางวัสดุวดี โี อและวัสดุฟล ม ในกรณีนเี้ ลือก [50Hz]
• ถึงแมจะตัง้ [1080p Display Mode] ไวที่ [24Hz] ก็ตาม แตถา โทรทัศน
ของทานไมสามารถรับสัญญาณ 1080/24p ได ความถีเ่ ฟรมของสัญญาณ
ภาพจริงที่จายออกจะถูกเปลี่ยนไวที่ 50Hz หรือ 60Hz ใหเหมาะสมกับ
รูปแบบของแหลงสัญญาณภาพ

3. ใชปมุ / เพือ่ เลือกรายการทีต่ อ งการ แลวจึงกดปุม เพือ่ เลือ่ นไปยัง
ระดับทีส่ อง จอเมนูจะแสดงคาปจจุบนั ของรายการทีเ่ ลือกและทานสามารถ
ทําการปรับตั้งคาได
4. ใชปุม / เพื่อเลือกคาที่ตองการใชในระดับที่สอง แลวจึงกดปุม
เพือ่ เลือ่ นไปยังระดับทีส่ าม
5. ใชปมุ
/ เพือ่ เลือกคาทีต่ อ งการ แลวจึงกดปุม ENTER เพือ่ ยืนยันคา
ทีท่ า นเลือก บางรายการอาจตองทําขัน้ ตอนอืน่ ๆ เพิม่ เติมอีก
6. กดปุม RETURN หรือกดปุม HOME เพือ่ ออกจากเมนูปรับตัง้

HDMI Color Setting
เลือกประเภทของสัญญาณทีจ่ า ยออกจากชอง HDMI OUT สําหรับการปรับตัง้
รายการนี้ กรุณาอางอิงคูม อื การใชงานจอแสดงภาพของทานประกอบ
[YCbCr] - เลือกเมือ่ ตอกับอุปกรณแสดงภาพระบบ HDMI
[RGB] - เลือกเมือ่ ตอกับอุปกรณแสดงภาพระบบ RGB

เมนู [DISPLAY]
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การติดตัง้ และ
การปรับตัง้

การปรับตัง้ ในครัง้ แรก

เมนู [LANGUAGE]

Display Menu
เลือกภาษาสําหรับเมนูปรับตัง้ และจอแสดงสถานะการทํางานบนจอภาพ
Disc Menu/ Disc Audio/ Disc Subtitle
เลือกภาษาที่ทานตองการใชเปนเสียงพากย (เสียงของแผนดิสก), คําบรรยาย
ใตภาพและเมนูแผนดิสก
[Original] - เลือกภาษาตนฉบับของแผนดิสกแตละแผน
[Other] - กดปุม ENTER เพือ่ เลือกภาษาอืน่ ๆ ใชปมุ ตัวเลขแลวจึงกดปุม
ENTER เพือ่ ใสรหัสตัวเลข 4 ตัว ตามตารางรหัสภาษาทีแ่ สดงในหนา 36
[Off] (สําหรับ Disc Subtitle) - ปดคําบรรยายใตภาพ
หมายเหตุ :
โดยขึ้นอยูกับแผนดิสก ภาษาที่ทานเลือกอาจจะไมสามารถใชกับแผนดิสก
บางแผนได

เมนู [AUDIO]
แผนดิสกแตละแผนจะมีการจายสัญญาณเสียงที่แตกตางกัน ทําการปรับตั้ง
รายการในเมนู Audio ใหตรงกับชนิดของระบบเสียงทีท่ า นใช
หมายเหตุ :
เนื่องจากมีหลายปจจัยซึ่งสงผลตอชนิดของสัญญาณเสียงที่จายออกจากเครื่อง
ดู “ขอมูลจําเพาะของสัญญาณเสียงทีจ่ า ยออก” บนหนา 39 สําหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม

[PCM Stereo] - เลือกคานี้ ถาทานตอสายสัญญาณจากชอง HDMI OUT
หรือ DIGITAL AUDIO OUT บนเครื่องเลนนี้เขากับอุปกรณที่มีตัวถอดรหัส
สัญญาณเสียงระบบดิจติ อลสเตอริโอ 2 ชองเสียง
[PCM Multi-Ch] (เฉพาะ HDMI เทานัน
้ ) - เลือกคานี้ ถาทาน
ต อ สายสั ญ ญาณจากช อ ง HDMI OUT บนเครื่ อ งเล น นี้ เ ข า กั บ อุ ป กรณ
ทีม่ ตี วั ถอดรหัสสัญญาณเสียงระบบดิจติ อลหลายชองเสียง
[DTS Re-Encode] - เลือกคานี้ ถาทานตอสายสัญญาณจากชอง HDMI
OUT หรือ DIGITAL AUDIO OUT บนเครือ่ งเลนนีเ้ ขากับอุปกรณทมี่ ตี วั ถอด
รหัสสัญญาณเสียงระบบ DTS
[Primary Pass-Thru] - เลือกคานี้ ถาทานตอสายสัญญาณจากชอง HDMI
OUT และ DIGITAL AUDIO OUT บนเครือ่ งเลนนีเ้ ขากับอุปกรณทมี่ รี ะบบเสียง
LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS และ
DTS-HD
หมายเหตุ :
• เมือ่ ตัง้ รายการ [HDMI] ไวที่ [PCM Multi-Ch] เสียงอาจจะจายออกในรูปแบบ
PCM Stereo ถาเครือ่ งตรวจหาขอมูลเสียงระบบ PCM Multi-Ch จากอุปกรณ
HDMI ทีม่ ขี อ มูล EDID ไมพบ
• เมือ่ ตัง้ รายการ [HDMI] และ [SPDIF] ไวที่ [DTS Re-Encode] สัญญาณเสียง
DTS จะจายออกจากแผน BD-ROM และสัญญาณเสียงตนฉบับจะจายออกจาก
แผนดิสกประเภทอืน่ ๆ (เหมือนกับ [Primary Pass-Thru])
Sampling Freq. (ความถี่สุมสูงสุด)
[192KHz] - เลือกคานี้ ถาเครื่องรีซีฟเวอรเอวีหรือเครื่องขยายเสียง
ของทาน สามารถรับสัญญาณ 192 KHz ได
[96KHz] - เลือกคานี้ ถาเครื่องรีซีฟเวอรเอวีหรือเครื่องขยายเสียง
ของทานไมสามารถรับสัญญาณ 192 KHz ได เมื่อทานเลือกไวที่คานี้
เครื่ อ งเล น จะเปลี่ ย นสั ญ ญาณ 192 KHz เป น 96 KHz อั ต โนมั ติ
เพื่อใหเครื่องขยายเสียงหรือเครื่องรีซีฟเวอรของทานสามารถถอดรหัส
สัญญาณเหลานีไ้ ด
[ 48 KHz] - เลือกคานี้ ถาเครื่องรีซีฟเวอรเอวีหรือเครื่องขยายเสียง
ของทานไมสามารถรับสัญญาณ 192 KHz ได เมื่อทานเลือกไวที่คานี้
เครือ่ งเลนจะเปลีย่ นสัญญาณ 192 KHz และ 96 KHz เปน 48 KHz อัตโนมัติ
เพื่ อ ใหเครื่องขยายเสียงหรือเครื่องรีซีฟเวอรของทานสามารถถอดรหัส
สัญญาณเหลานีไ้ ด
ตรวจสอบลักษณะเฉพาะของเครื่องขยายเสียงของทาน โดยอางอิงในคูมือการ
ใชงานเครือ่ งรีซฟี เวอรเอวีหรือเครือ่ งขยายเสียงประกอบ
การควบคุมคลื่นไดนามิค (DRC)
เมื่อเลนแผนดิสกที่เขารหัสสัญญาณมาในระบบ Dolby Digital หรือ Dolby
Digital Plus ทานอาจจะตองการบีบคลืน่ ไดนามิคของสัญญาณเสียงทีจ่ า ยออก
(ความแตกตางระหวางเสียงที่ดังมากที่สุดและเสียงที่เบาที่สุด) ทานสามารถ
รับฟงเสียงจากภาพยนตรดวยระดับเสียงที่เบา ไดโดยที่ไมมีเสียงพากยสวนใด
ขาดหายไป โดยการตัง้ DRC ไวที่ [On]

HDMI/ SPDIF (สัญญาณเสียงระบบดิจิตอลที่จายออก)
เลือกรูปแบบเสียงที่จายออก เมื่อตออุปกรณที่มีชองรับสัญญาณเสียงระบบ
ดิจิตอลหรือชองรับสัญญาณ HDMI เขากับชอง HDMI OUT หรือ DIGITAL AUDIO
OUT บนเครือ่ งเลนนี้
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หมายเหตุ :
ทานสามารถปรับตั้งรายการนี้ไดเฉพาะในขณะที่ไมมีแผนดิสกอยูในเครื่อง
หรืออยูใ นสถานะหยุดเลนเทานัน้

การปรับตัง้ ในเมนู [LOCK] จะมีผลเฉพาะกับการเลนแผน BD และดีวดี เี ทานัน้

Password
ทานสามารถใสหรือเปลีย่ นรหัสผานได
1. เลือก [Password] ในเมนู [LOCK] แลวจึงกดปุม
2. เพื่อสรางรหัสผานใหม กดปุม ENTER ในขณะที่แถบสวางอยูที่ [New]
ใสรหัสผานใหมและกดปุม ENTER ใสรหัสผานใหมอีกครั้งและกดปุม
ENTER เพือ่ ยืนยัน
เพื่อเปลี่ยนรหัสผาน กดปุม ENTER ในขณะที่แถบสวางอยูที่ [Change]
แลวจึงใสรหัสผานเกาและกดปุม ENTER ใสรหัสผานใหมและกดปุม
ENTER ใสรหัสผานใหมอกี ครัง้ และกดปุม ENTER เพือ่ ยืนยัน
เพือ่ ลบรหัสผาน เลือก [Delete] และกดปุม ENTER แลวจึงใสรหัสผานเกา
และกดปุม ENTER รหัสผานจะถูกลบทิง้
ขอควรรู :
ถาทานใสตวั เลขผิดกอนกดปุม ENTER กดปุม CLEAR แลวจึงใสตวั เลขทีถ่ กู ตอง
ถาทานลืมรหัสผานของทาน
ถาทานลืมรหัสผาน ทานตองยกเลิกรหัสผานโดยทําตามขัน้ ตอนดานลางนี้
1. นําแผนดิสกออกจากเครือ่ งเลน
2. เลือกรายการ [Password]
3. ใชปมุ ตัวเลขเพือ่ ใสรหัสตัวเลข 6 ตัว “210499”
“PIN CLEAR” จะแสดงบนจอแสดงขอมูลและรหัสผานจะถูกลบทิง้

Rating
จํากัดการเลนแผนดิสกตามระดับของเนื้อหาภายในแผน (แผนดิสกบางแผนก็
ไมไดกาํ หนดระดับผูช มไว)
1. เลือก [Rating] ในเมนู [LOCK] แลวจึงกดปุม
2. ทานตองใสรหัสผานทีส่ รางไวกอ น ทานจึงจะสามารถใสระดับผูช มได
ถาทานยังไมไดสรางรหัสผาน ทําตามขัน้ ตอนทีแ่ สดงตอไปนี้ ใสรหัสผาน
และกดปุม ENTER ใสรหัสผานอีกครัง้ และกดปุม ENTER เพือ่ ยืนยัน ถาทาน
ใสรหัสผิดกอนกดปุม ENTER ใหกดปุม CLEAR แลวจึงใสรหัสผานอีกครัง้
3. เลือกระดับผูช มจาก 1-8 โดยใชปมุ
/
[Rating 1-8] - ระดับหนึง่ (1) จะจํากัดการเลนมากทีส่ ดุ และระดับ
แปด (8) จะจํากัดการเลนนอยทีส่ ดุ
[Unlock] - ถาทานเลือก ‘Unlock’ การจํากัดการเลนจะไมทํางานและ
เครือ่ งเลนจะเลนแผนดิสกทกุ แผน
4. กดปุม ENTER เพือ่ ยืนยันระดับผูช มทีท่ า นเลือก
BD Age
ตัง้ จํากัดอายุสาํ หรับการเลนแผน BD-ROM
1. เลือก [BD Age] ในเมนู [LOCK] แลวจึงกดปุม
2. ทําตามขัน้ ตอนที่ 2 ซึง่ แสดงในดานบน (Rating)
3. ใชปมุ ตัวเลขเพือ่ จํากัดอายุในการรับชมแผน BD-ROM
[255] - สามารถเลนแผน BD-ROM ไดทงั้ หมด
[0-254] - จํากัดการเลนแผน BD-ROM ตามระดับอายุที่กําหนดไว
ในแผน
4. กดปุม ENTER เพือ่ ยืนยันคาทีท่ า นเลือก
Area Code
ใสรหัสของประเทศ/พื้นที่ที่ใชระดับมาตรฐานของแผนดีวีดีภาพยนตร อางอิง
ขอมูลในตารางบนหนา 36 ประกอบ
1. เลือก [Area Code] ในเมนู [LOCK] แลวจึงกดปุม
2. ทําตามขัน้ ตอนที่ 2 ซึง่ แสดงในดานบน (Rating)
3. เลือกตัวอักษรตัวแรกโดยใชปมุ
/ และกดปุม ENTER
4. เลือกตัวอักษรที่สองโดยใชปุม / และกดปุม ENTERเพื่อยืนยันรหัส
เลือก
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การติดตัง้ และ
การปรับตัง้

เมนู [LOCK] (จํากัดการรับชมโดยผูป
 กครอง)

เมนู [NETWORK]
ทานจําเปนตองปรับตัง้ เมนู [NETWORK] หากตองการเปดใชการทํางานระบบ
BD Live
หากทานเชือ่ มตอเครือ่ งเลนเขากับอินเทอรเน็ต แผน BD-ROM บางแผนอาจจะ
ทําใหทา นไมสามารถเปดไซตพเิ ศษของแผน BD-ROM ได ตัวอยางเชน ถาไซต
BD-ROM ประกอบดวยขอมูล เชน ลิงกไปยังภาพยนตรตวั อยาง ทานจะสามารถ
รับชมขอมูลออนไลนทดี่ าวนโหลดลงมาบนเครือ่ งเลนนีไ้ ด
การเตรียมเครื่อง :
• การทํางานนี้ตองเชื่อมตอเขากับอินเทอรเน็ต ซึ่งบอรดแบนเปดทํางาน
ตลอดเวลา (ดูหนา 16)
• ตองใชแผน BD-ROM ซึง่ รองรับการทํางานนี้ แผน BD-ROM บางแผนก็ไม
สามารถใชรว มกับการทํางานนีไ้ ด

IP Mode
ถามีเซิฟเวอร DHCP บนเครือขาย LAN (Local Area Network) เครือ่ งเลนนีจ้ ะ
กําหนด IP Address โดยอัตโนมัติ เลือกคา [Dynamic IP] ถาทานใชบอรดแบน
เราเตอรหรือบอรดแบนโมเด็มที่มีระบบเซิฟเวอร DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocal) เครือ่ งจะกําหนด IP Address โดยอัตโนมัติ
ถาไมมเี ซิฟเวอร DHCP บนเครือขาย และทานตองการตัง้ IP Address ดวยตนเอง
เลือก [Static IP] และตัง้ [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway] และ [DNS
Server] โดยใชรายการ [IP Setting]
หมายเหตุ :
เมนู [IP Mode] จะแสดงบนจอภาพ ถึงแมเครือ่ งจะเชือ่ มตอกับอินเทอรเน็ตหรือ
ไมกต็ าม “ ” จะแสดงบนจอภาพ เมือ่ การเชือ่ มตอกับอินเทอรเน็ตลมเหลว
IP Setiing
ทานสามารถเลือกปรับตัง้ รายการนีไ้ ด เฉพาะถาตัง้ [IP Mode] ไวที่ [Static IP]
เทานัน้
ใชปมุ
/ / / เพือ่ เลือกพืน้ ทีใ่ สคา ใชปมุ ตัวเลขเพือ่ ใสคา ทีต่ อ งการ
กดปุม ENTER ในขณะทีเ่ ลือก [OK] เพือ่ จบการปรับตัง้ และออกจากหนาจอ
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BD-LIVE connection
ทานสามารถจํากัดการเชือ่ มตออินเทอรเน็ต เมือ่ ใชการทํางานระบบ BD-Live
ได
[Permitted] - เชือ่ มตออินเทอรเน็ตสําหรับขอมูล BD-Live ทัง้ หมด
[Partially permitted] - เชือ่ มตออินเทอรเน็ต เฉพาะขอมูล BD-Live ซึง่ ไดรบั
การรับรองจากเจาของขอมูล เครื่องจะไมเชื่อมตออินเทอรเน็ตและไมเปดการ
ทํางาน AACS Online หากขอมูล BD-Live ไมไดรบั การรับรองจากเจาของขอมูล
[Prohibited] - ไมเชือ่ มตออินเทอรเน็ตสําหรับขอมูล BD-Live ทัง้ หมด

Skin
เปลีย่ นพืน้ ดานหลังของจอภาพแรก

DivX Registration Code
ทางบริษทั แอลจีไดจดั รหัสลงทะเบียนบริการ DivX® VOD (Video On Demand)
ของท า นมาให ซึ่ ง ทํ า ให ท า นสามารถเช า และซื้ อ ภาพยนตร โ ดยใช บ ริ ก าร
DivX® VOD ได สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม เชิญเยีย่ มชมไดทเี่ ว็บไซต www.
divx.com/vod
1. เลือก [DivX Reg. Code] แลวจึงกดปุม
2. กดปุม ENTER หรือกดปุม
และรหัสสําหรับลงทะเบียนจะแสดง
3. ใชรหัสลงทะเบียนเพื่อซื้อหรือเชาภาพยนตรจาก DivX® VOD ไดที่เว็บไซต
www.divx.com/vod ทําตามคําแนะนําทีแ่ สดงบนจอภาพ และดาวนโหลด
ภาพยนตรลงในแผนดิสกเพือ่ เลนภาพยนตรบนเครือ่ งเลนนี้
หมายเหตุ :
ภาพยนตรทดี่ าวนโหลดลงมาจาก DivX® VOD สามารถเลนไดเฉพาะบนเครือ่ ง
เลนนีเ้ ทานัน้

Java Font Size
ทานสามารถปรับขนาดตัวอักษรซึ่งใชแสดงขอมูล BD-J ระหวางเลนแผน
BD-ROM ได
การปรับตั้งรายการนี้จะมีผล เฉพาะเมื่อขอมูล BD-J ไมไดกําหนดขนาดของ
ตัวอักษรมา
กรุณาเลือกขนาดของตัวอักษรใหมากกวา 24 เมือ่ เชือ่ มตอเครือ่ งเลนนีเ้ ขากับ
โทรทัศนแบบ HD
Initialize
ทานสามารถตั้งคาการทํางานของเครื่องเลนกลับเขาสูคาที่ตั้งมาจากโรงงาน,
ลบขอมูลในพืน้ ทีเ่ ก็บขอมูล BD หรือปดการทํางานของเครือ่ งเลนได
1. เลือก [Initialize] แลวจึงกดปุม
2. กดปุม / เพือ่ เลือกคาทีต่ อ งการแลวจึงกดปุม ENTER
ขอความยืนยันปรากฏบนจอภาพ
[Factory Set] - ถาทานตองการ ทานสามารถตัง้ คาการทํางานทัง้ หมด
ของเครื่องเลนกลับเขาสูคาที่ตั้งมาจากโรงงานได โดยยกเวนบางรายการ
(เชน Rating, Password และ Area Code)
[BD Storage Clear] - ลบขอมูล BD ออกจากอุปกรณ USB ทีเ่ ชือ่ มตอ
อยูก บั เครือ่ งเลนนี้
3. ใชปมุ / เพือ่ เลือก [Yes] หรือ [No] แลวจึงกดปุม ENTER
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เมนู [OTHERS]

การใชงาน
การทํางานทัว่ ไปสําหรับการเลน
1. ใสแผนดิสกลงในถาดบรรจุแผนดิสก โดยหันดานทีต่ อ งการเลนลงดานลาง
2. เริม่ เลนแผนดิสก โดยใชเมนู HOME (ดูหนา 9)
ปุ ม
OPEN/CLOSE ( )
(STOP)

(PAUSE)

/

(SKIP)

/

(SCAN)

REPEAT

A-B

การทํางาน
เปดหรือปดถาดบรรจุแผนดิสก
หยุดเลน
เครือ่ งเลนจะบันทึกตําแหนงทีห่ ยุดเลนโดยขึน้ อยูก บั แผนดิสก “ ” จะแสดงบนจอภาพ
ชัว่ ครูห นึง่ กดปุม
(PLAY) เพือ่ ยอนกลับไปเลน (จากฉากทีห่ ยุดเลน) ถาทานกดปุม
STOP ( ) อีกครัง้ หรือนําแผนดิสกออกจากเครือ่ งเลน (“ ” แสดงบนจอภาพ) เครือ่ ง
เลนจะยกเลิกตําแหนงหยุดเลนทีบ่ นั ทึกเก็บไว (
= หยุดแบบยอนกลับไปเลนได,
= หยุดเลนอยางสมบูรณ์)
หมายเหตุ :
• ตําแหนงหยุดเลนทีเ่ ก็บไวอาจถูกยกเลิกเมือ่ ทานกดปุม การทํางาน
(เชน : POWER, OPEN/CLOSE หรืออืน่ ๆ)
• ในแผน BD-Video ทีม่ ขี อ มูล BJ ระบบยอนกลับไปเลนจากตําแหนงทีห่ ยุดเลน
จะไมทาํ งาน
• ในแผน BD-ROM ถาทานกดปุม STOP หนึง่ ครัง้ ระหวางเลน เครือ่ งจะหยุดเลน
แผนดิสกอยางสมบูรณ
ระหวางเลน กดปุม
เพื่อหยุดเลนชั่วคราว
ขอควรรู : ระหวางเลนแผนซีดเี พลงหรือแผนซีดี MP3/WMA กดปุม
อีกครัง้ เพือ่ ทําการเลนตอ
กดปุม
ซ้าํ ๆ เพือ่ เลนภาพนิง่ ทีละภาพ
ระหวางเลน กดปุม
หรือ
เพือ่ เลือ่ นไปยังแชพเตอร/เรือ่ ง/เพลง/ไฟลตอ ไป
หรือยอนกลับไปยังจุดเริม่ ตนของแชพเตอร/เรือ่ ง/เพลง/ไฟลปจ จุบนั
กดปุม
สองครัง้ เพือ่ ยอนกลับไปยังแชพเตอร/เรือ่ ง/เพลง/ไฟลทผี่ า นมา
ระหวางเลน กดปุม SCAN (
หรือ
) ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกความเร็วในการคนหาทีต่ อ งการ
- แผนดีวดี ,ี BD, AVCHD, DivX : 5 ระดับ
- แผนซีดเี พลง, MP3, WMA : 3 ระดับ
ในขณะทีห่ ยุดเลนชัว่ คราว กดปุม SCAN
ซ้าํ ๆ เพือ่ เลนภาพชา (4 ระดับ, ไปขางหนา
เทานัน้ )
ระหวางเลน กดปุม REPEAT ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกรูปแบบการเลนซ้าํ ทีท่ า นตองการ
แผนดีวดี ,ี BD, AVCHD, DivX : แชพเตอร/ไตเติล้ /ปด
แผนซีดเี พลง, MP3, WMA : เรือ่ งหรือเพลง/ทัง้ หมด/ปด
หมายเหตุ :
ถาทานกดปุม
หนึง่ ครัง้ ระหวางเลนซ้าํ แชพเตอร/เรือ่ งหรือเพลง เครือ่ งจะยกเลิก
การเลนซ้าํ โดยอัตโนมัติ
ระหวางเลน กดปุม A-B เพือ่ เลือกตําแหนง A และตําแหนง B และเครือ่ งจะเลนซ้าํ
จากตําแหนง A (จุดเริม่ ตน) ถึงตําแหนง B (ตอนจบ) อยางตอเนือ่ ง
กดปุม A-B เพือ่ ออกจากการเลนซ้าํ ในชวงทีก่ าํ หนด

แผนดิสก
ทั้งหมด
ทั้งหมด

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ดูหนาตอไป
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การทํางานทัว่ ไปสําหรับการเลน (ตอ)

DISC MENU
ANGLE ( )

SUBTITLE ( )

SUBTITLE ON/OFF
AUDIO ( )

การทํางาน
ถาแผนดีวดี หี รือแผน BD-ROM ปจจุบนั ทีเ่ ลนมีเมนู เมนูไตเติล้ หรือเมนู Popup จะแสดง
บนจอภาพ โดยขึน้ อยูก บั แผนดิสก แผนดิสกบางแผนอาจไมมเี มนูแสดงบนจอภาพ
เมนูแสดงบนจอโทรทัศน โดยขึน้ อยูก บั แผนดิสก แผนดิสกบางแผนอาจไมมเี มนูแสดง
บนจอภาพ
ระหวางเลนแผนดีวดี ซี งึ่ ประกอบดวยฉากทีบ่ นั ทึกมุมกลองไวหลายมุม กดปุม ANGLE ซ้าํ ๆ
ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกมุมกลองทีต่ อ งการรับชม
หมายเหตุ :
เมือ่ ทานเลนแผนดิสกซงึ่ ประกอบดวยฉากทีบ่ นั ทึกมุมกลองทีแ่ ตกตางกันไวหลายๆ มุม
เครือ่ งหมายมุมกลองจะปรากฏบนจอภาพและบนจอแสดงขอมูล ในระหวางทีเ่ ครือ่ งหมาย
มุมกลองปรากฏบนจอ ทานจะสามารถเปลีย่ นมุมกลองได
ระหวางเลน กดปุม SUBTITLE ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกภาษาของคําบรรยายใตภาพทีต่ อ งการ
หมายเหตุ :
แผนดิสกบางแผนจะยอมใหทา นเปลีย่ นภาษาของคําบรรยายใตภาพ ไดเฉพาะเมือ่ เลือก
ผานเมนูแผนดิสกเทานัน้ ในกรณีนกี้ ดปุม TITLE/POPUP หรือกดปุม DISC MENU แลวจึง
เลือกภาษาของคําบรรยายใตภาพทีต่ อ งการ จากตัวเลือกในเมนูแผนดิสก
ระหวางเลน กดปุม SUBTITLE ON/OFF เพือ่ เปดหรือปดคําบรรยายใตภาพ

แผนดิสก

การใชงาน

ปุ ม
TITLE/POPUP

ระหวางเลน กดปุม AUDIO ซ้าํ ๆ เพือ่ รับฟงเสียงพากยดว ยภาษาทีแ่ ตกตางกัน
หรือรับฟงชองเสียงทีแ่ ตกตางกัน
หมายเหตุ :
• แผนดิสกบางแผนจะยอมใหทา นเปลีย่ นเสียงพากยหรือชองเสียง ไดเฉพาะเมือ่ เลือกผาน
เมนูแผนดิสกเทานัน้ ในกรณีนกี้ ดปุม TITLE/POPUP หรือกดปุม DISC MENU แลวจึง
เลือกภาษาของเสียงพากยหรือชองเสียงทีต่ อ งการ จากตัวเลือกในเมนูแผนดิสก
• หลังจากทานเปลีย่ นเสียงพากยหรือชองเสียง เสียงทีจ่ า ยออกอาจตางจากรูปแบบเสียง
ทีแ่ สดงบนจอภาพชัว่ ครูห นึง่
• ในแผน BD-ROM รูปแบบหลากหลายชองเสียง (5.1CH หรือ 7.1CH) จะแสดงดวย
[MultiCH] บนจอภาพ

ขอควรรูเกี่ยวกับการทํางานทั่วไป :
• เมือ่ ทานเปดการทํางานของเครือ่ งเลนดีวดี หี รือเปลีย่ นแผนดิสก เครือ่ งเลนจะตัง้ การทํางานสําหรับการเลนตางๆ กลับเขาสูค า แรกเริม่ โดยขึน้ อยูก บั แผนดิสก
แผนดิสกบางแผนอาจจายสัญญาณเสียงตามประเภททีก่ าํ หนดมาจากโรงงาน
• โดยขึน้ อยูก บั ขอมูลทีบ่ นั ทึกเก็บอยูใ นแผน BD-ROM การทํางานบางอยางอาจจะไมสามารถใชไดหรืออาจทํางานแตกตางไปจากสือ่ ประเภทอืน่ ๆ
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ถาเมนูของแผนดิสกแสดงบนจอภาพ
หลังจากใสแผนดิสกทมี่ เี มนูลงในเครือ่ งเลน เมนูอาจแสดงบนจอภาพ
ใชปมุ
/ / / เพือ่ เลือกไตเติล้ /แชพเตอรทตี่ อ งการรับชม แลวจึง
กดปุม ENTER เพือ่ เริม่ เลน

การคนหาเครื่องหมาย
การใสเครื่องหมาย
ทานสามารถเริม่ เลนจากตําแหนงทีเ่ ก็บอยูใ นหนวยความจําได กดปุม MARKER
เมื่ อ เล น ถึ ง ตํ า แหน ง ที่ ท า นต อ งการใส เ ครื่ อ งหมาย สั ญ ลั ก ษณ ก ารค น หา
เครื่องหมายจะแสดงบนจอโทรทัศนชั่วครูหนึ่ง ทานสามารถเก็บตําแหนง
เขาในหนวยความจําไดมากถึง 9 ตําแหนง

การขยายขนาดของภาพที่เลน
1. กดปุม ZOOM ระหวางเลนหรือในขณะที่หยุดเลนชั่วคราว เพื่อแสดงเมนู
[Zoom]
2. ใชปมุ
/ เพือ่ เลือกอัตราสวนในการขยายขนาดของภาพ (16 ระดับ)
กดปุม RETURN เพือ่ ปดเมนู
3. เลือก [Off] ในเมนู [Zoom] เพือ่ แสดงภาพในขนาดปกติ
หมายเหตุ :
การทํางานนีอ้ าจจะไมสามารถใชกบั แผนดีวดี บี างแผน หรือไตเติล้ บางไตเติล้ ได
การคนหาโดยกําหนดเวลา
ทานสามารถเริม่ เลนจากเวลาทีก่ าํ หนดในแผนดิสกได
1. กดปุม DISPLAY ระหวางเลน
2. กดปุม
/ เพือ่ เลือกเครือ่ งหมายนาฬกาและ “--:--:--” จะแสดงบน
จอโทรทัศน
3. ใชปุมตัวเลขเพื่อใสเวลาเริ่มเลนที่ตองการ โดยใสชั่วโมง, นาทีและวินาที
จากซายไปขวา ตัวอยางเชน เพือ่ คนหาฉากทีเ่ วลา 2 ชัว่ โมง 10 นาที 20
วินาที ใสตวั เลข “21020” และกดปุม ENTER ถาทานใสตวั เลขผิด กดปุม
CLEAR เพือ่ ลบตัวเลขทีท่ า นใสผดิ แลวจึงใสตวั เลขทีถ่ กู ตอง
4. กดปุม ENTER เพื่อยืนยันเวลาเริ่มเลน เครื่องจะเริ่มเลนจากเวลาที่เลือก
ในแผนดิสก
หมายเหตุ :
การทํางานนีอ้ าจจะไมสามารถใชกบั แผนดีวดี บี างแผน หรือไตเติล้ บางไตเติล้ ได
การคนหาโดยเลื่อนขาม 15 วินาที
ทานสามารถเลนขามไปขางหนาหรือเลนยอนกลับไปขางหลัง 15 วินาทีไดโดย
ใชเมนูคนหา
1. กดปุม SEARCH ระหวางเลน เมนูคน หาจะแสดงบนจอภาพ
2. กดปุม / เพื่อเลนขามไปขางหนาหรือเลนยอนกลับไปขางหลัง 15
วินาที
ขอควรรู :
ทานสามารถเลือกตําแหนงทีต่ อ งการเลือ่ นขามไป โดยกดปุม / คางไวได

การเปดหรือยกเลิกฉากที่ใสเครื่องหมายไว
1. กดปุม SEARCH และเมนูคน หาจะแสดงบนจอโทรทัศน
2. กดปุ ม ตั ว เลขเพื่ อ เลื อ กหมายเลขเครื่ อ งหมายที่ ท า นต อ งการเป ด รั บ ชม
เครือ่ งจะเริม่ เลนจากฉากทีท่ า นเลือก
หรือ
กดปุม
เพือ่ เลือ่ นแถบสวางไปยังหมายเลขเครือ่ งหมาย ใชปมุ /
เพือ่ เลือกฉากทีท่ า นตองการเปดรับชมหรือยกเลิก
กดปุม ENTER และเครือ่ งจะเริม่ เลนจากฉากทีท่ า นเลือก หรือกดปุม CLEAR
เพือ่ ลบฉากทีเ่ ลือกออกจากเมนู
หมายเหตุ :
• การทํางานนี้อาจจะไมสามารถใชกับแผนดีวีดีบางแผน หรือไตเติ้ลบาง
ไตเติ้ลได
• เครือ่ งหมายทีเ่ ก็บไวทงั้ หมดจะถูกยกเลิก ถาทานกดปุม STOP ( ) สองครัง้
(หยุดอยางสมบูรณ), เปลีย่ นไตเติล้ หรือเปลีย่ นแผนดิสก
การใชงานปุมสี (A, B, C, D)
ปุมการทํางานเหลานี้จะสามารถใชไดเฉพาะเมื่อทานเลนขอมูล BD-J เทานั้น
ใชปุมการทํางานที่เหมาะสม ดังที่แสดงบนจอภาพ โดยขึ้นอยูกับแผนดิสก
การทํางานของปุม แตละปุม อาจแตกตางกันออกไป
การเก็บฉากสุดทายเขาในหนวยความจํา
เครือ่ งเลนนีส้ ามารถเก็บฉากสุดทายของแผนดิสกทที่ า นรับชมเขาในหนวย
ความจําได ฉากสุดทายจะยังคงอยูใ นหนวยความจําของเครือ่ งเลน ถึงแมทา น
จะนําแผนดิสกออกจากเครือ่ ง หรือปดเครือ่ งเลนก็ตาม ถาทานใสแผนดิสกที่
เก็บฉากสุดทายไวในหนวยความจําของเครือ่ งเลน เครือ่ งเลนจะเลนจากฉาก
สุดทายทีเ่ ก็บไวโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ :
• ฉากสุดทายของแผนดิสกจะถูกเก็บเขาในหนวยความจําของเครือ่ ง
• เครือ่ งเลนจะไมเก็บฉากสุดทายของแผนดิสก ถาทานปดเครือ่ งเลนกอนเริม่
เลนแผนดิสก
• ฉากสุดทายของแผนดิสกแผนเดิมจะถูกยกเลิก เมือ่ ทานเลนแผนดิสกแผนใหม
• การทํางานนีอ้ าจจะไมสามารถใชไดโดยขึน้ อยูก บั แผนดิสก
ระบบถนอมจอภาพ
ระบบถนอมจอภาพจะทํางาน เมือ่ เครือ่ งเลนอยูใ นสถานะหยุดเลนนานเกิน 5
นาที

26

การแสดงขอมูลของแผนดิสกบนจอภาพ
ทานสามารถแสดงขอมูลตางๆ เกีย่ วกับแผนดิสกบนจอภาพได
1. กดปุม DISPLAY เพือ่ แสดงขอมูลการเลนตางๆ
รายการขอมูลที่แสดงบนจอภาพจะแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับชนิดของ
แผนดิสกหรือสถานะในการเลน

การใชงาน

2. ระหวางเลนแผน BD-ROM หรือแผนดีวีดี ทานสามารถเลือกรายการได
/
โดยกดปุม / และเปลีย่ นหรือเลือกคาทีต่ อ งการไดโดยกดปุม
• Title - หมายเลขไตเติล้ ปจจุบนั /จํานวนไตเติล้ ทัง้ หมด
• Chapter - หมายเลขแชพเตอรปจ จุบนั /จํานวนแชพเตอรทงั้ หมด
• Time - เวลาทีเ่ ลนผานไป
• Audio - ภาษาของเสียงพากยหรือชองเสียงทีเ่ ลือก
• Subtitle - คําบรรยายใตภาพทีเ่ ลือก
• Angle - มุมกลองทีเ่ ลือก/จํานวนมุมกลองทัง้ หมด
หมายเหตุ :
• ถาทานไมกดปุม การทํางานใดๆ ภายใน 2-3 วินาที ขอมูลทีแ่ สดงบนจอภาพ
จะดับลง
• อาจจะไมสามารถเลือกหมายเลขไตเติล้ ทีต่ อ งการในแผนดิสกบางแผนได
• บางการทํางานอาจจะไมสามารถใชไดในแผนดิสกบางแผน หรือในไตเติล้
บางไตเติ้ล
• ถาเลนไตเติ้ลในแผน BD บางขอมูลที่แสดงบนจอภาพอาจจะไมสามารถ
เปลีย่ นแปลงแกไขได
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เพลิดเพลินกับ BD-LIVE TM หรื อ BONUS
VIEWTM ใน BD-Video
เครือ่ งเลนนีป้ ระกอบดวยการทํางานตางๆ ชวยเพิม่ ความเพลิดเพลินใหกบั ทาน
เชน ระบบภาพซอนภาพ, เสียงพากยที่สองและการเลนที่สมจริง (Virtual
Playback) จากแผน BD-Video ทีป่ ระกอบดวย BONUSVIEW ได (แผน BD-ROM
เวอรชนั่ 2 Profile 1 เวอรชนั่ 1.1/Final Standard Profile) นอกจากระบบ
BONUSVIEW แลว แผน BD-Video ยังประกอบดวย BD-Live (แผน BD-ROM
เวอรชนั่ 2 Profile 2) ซึง่ มีเครือขายเพือ่ ใหทา นเพลิดเพลินกับการทํางานอืน่ ๆ
เพิม่ เชน เกมสออนไลน ไดโดยเชือ่ มตอเครือ่ งเลนนีเ้ ขากับอินเทอรเน็ต
การเลนภาพที่สอง (ภาพซอนภาพ) และเสียงที่สอง
ทานสามารถเลนภาพทีส่ องไดจากแผนดิสกซงึ่ มีระบบภาพซอนภาพ
สําหรับวิธกี ารเลน อางอิงคําแนะนําในการเลนของแผนดิสกประกอบ
- กดปุม PIP เพือ่ เปด/ปดภาพทีส่ อง เครือ่ งจะเลนภาพวีดโี อทีส่ อง
กดปุม นีเ้ พือ่ เปด (ON) หรือปด (OFF) ภาพทีส่ องตามตองการ
- กดปุม PIP AUDIO เพือ่ เปด/ปดเสียงจากภาพวีดโี อทีส่ อง เครือ่ งจะเลนเสียง
ทีส่ อง กดปุม นีเ้ พือ่ เปด (ON) หรือปด (OFF) เสียงทีส่ องตามตองการ
หมายเหตุ :
• เครือ่ งอาจจะไมเลนแผนดิสก โดยขึน้ อยูก บั การปรับตัง้ ทีท่ าํ ไวบนเครือ่ งเลนนี้
และในบางแผนดิสก เครือ่ งอาจจะเลนเฉพาะรูปแบบซึง่ ถูกกําหนดไวในแผน
ดิสกเทานัน้
• ระหวางทําการคนหา, เลนภาพชาหรือเลนภาพนิง่ ทีละภาพ ทานจะสามารถ
เลนไดเฉพาะภาพวีดโี อแรกเทานัน้
• เมือ่ ปดภาพวีดโี อทีส่ อง เครือ่ งจะไมเลนเสียงทีส่ องโดยอัตโนมัติ
• การทํางานนีอ้ าจจะไมสามารถใชกบั แผนดิสกบางแผนได
เพลิดเพลินกับ BD-LIVETM จากอินเทอรเน็ต
การเตรียม :
• ตองเชือ่ มตอเครือ่ งเลนนีเ้ ขากับอินเทอรเน็ตและเปดใชระบบ BD-Live (ดูหนา
16 และ 22)
• ตองใชอปุ กรณ USB ในการทํางานนีด้ ว ย ตออุปกรณ USB เขากับเครือ่ งเลน
(ดูหนา 9)
• ตองมีพนื้ ทีว่ า งในอุปกรณ USB มากกวา 1GB
เครื่องเลนนี้รองรับการทํางานระบบ BD-Live การทํางานใหมใน BD-Video
จะทําใหทา นสามารถใชการทํางานตางๆ เมือ่ เชือ่ มตอเครือ่ งเลนเขากับอินเทอร
เน็ตได (การทํางานทีส่ ามารถใชไดและวิธใี ชงานอาจแตกตางกันออกไปโดยขึน้
อยูก บั แผนดิสกแตละแผน สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม อางอิงคําแนะในการ
ใชงานของแผนดิสกประกอบ)
- ขอมูลเพิม่ เติมตางๆ เชน ตัวอยางภาพยนตร, คําบรรยายใตภาพและ BD-J
สามารถดาวนโหลดลงในอุปกรณ USB เพือ่ เลนขอมูลเหลานีไ้ ด
- ระหวางดาวนโหลดขอมูลภาพวีดีโอพิเศษลงในอุปกรณ USB ทานอาจจะ
สามารถเลนขอมูลเหลานีไ้ ด
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ขอควรระวัง :
ระหวางดาวนโหลดขอมูลหรือในขณะที่แผนดิสก Blu-ray ยังอยูในถาดบรรจุ
แผนดิสก หามถอดอุปกรณ USB ออกจากเครือ่ งเลน เพราะจะทําใหอปุ กรณ
USB ชํารุดเสียหาย และทําใหระบบ BD-Live ในอุปกรณ USB ทํางานไมถกู ตอง
ถาอุปกรณ USB ชํารุดโดยมีสาเหตุมาจากการกระทําดังทีแ่ สดงในดานบน ทาน
สามารถตัง้ รูปแบบของอุปกรณ USB ใหมไดโดย ตออุปกรณ USB เขากับเครือ่ ง
คอมพิวเตอร หลังจากตั้งรูปแบบใหมแลว ทานสามารถนําอุปกรณ USB
กลับมาใชงานกับเครือ่ งเลน BD300 ไดอกี ครัง้
AACS Online
เมื่อเลนแผนดิสกที่รองรับระบบ BD-Live ID ของเครื่องเลนหรือแผนดิสก
อาจถูกสงไปยังผูจ ดั สงขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต
บริการและการทํางานจะแตกตางกันออกไปโดยขึน้ อยูก บั แผนดิสก
- หากทานบันทึกประวัติการรับชมของทานในเซิฟเวอรโดยใช ID เหลานี้
ทานจะสามารถเผยแพรไปยังภาพยนตรอนื่ ๆ ทีค่ ลายกันได
- สามารถเก็บบันทึกผลคะแนนของเกมสได
หมายเหตุ :
• เครื่องอาจใชเวลานานหลายนาทีในการโหลดและเริ่มเลนขอมูลระบบ
BD-Live
• โดยขึน้ อยูก บั แผนดิสก ทานอาจจะไมสามารถใชการทํางานระบบ BD-Live
ได หากตั้งรายการ [BD-LIVE connection] ไวที่ [Partially Permitted]
(ดูหนา 22)
• อาจตองใชเวลาในการเชือ่ มตออินเทอรเน็ต หรืออาจจะไมสามารถเชือ่ มตอ
อินเทอรเน็ตได โดยขึน้ อยูก บั สถานะในการเชือ่ มตอสัญญาณ
• ระหวางใชการทํางานใดๆ ก็ตาม ไมควรถอดอุปกรณ USB ออกจากเครือ่ ง
เลน เพราะอาจทําใหอปุ กรณ USB ชํารุดเสียหายได ควรหยุดเลนและปด
เมนูกอ นถอดอุปกรณ USB ออกจากเครือ่ งเลน
ขอควรรู :
ระหวางดาวนโหลดขอมูลภาพวีดโี อพิเศษลงในอุปกรณ USB ทานอาจจะสามารถ
เลนขอมูลเหลานีโ้ ดยใชการทํางานของระบบ BD-Live ได เครือ่ งอาจหยุดเลน
ชัว่ คราวโดยขึน้ อยูก บั สถานะในการสือ่ สาร
บางการทํางานอาจจะไมสามารถใชได เพือ่ ปองกันการเลือ่ นขามขอมูลบางสวน
ทีย่ งั ไมไดดาวนโหลดลงมา

เครือ่ งเลนนีส้ ามารถเลนไฟลภาพยนตร DivX ได กรุณาอาน “ลักษณะเฉพาะ
ของไฟล DivX” ทางดานขวามือ กอนเริม่ เลนไฟล DivX
1. ใสแผนดิสกที่มีไฟล DivX หรือตออุปกรณ USB ที่มีไฟล DivX เขากับ
เครือ่ งเลน
2. กดปุม HOME และเมนู Home ปรากฏบนหนาจอ
3. เลือก [Movie] แลวจึงกดปุม ENTER
เมนู MOVIE แสดงบนจอโทรทัศน
หมายเหตุ :
เมื่อตออุปกรณ USB เขากับเครื่องเลน ในขณะที่มีแผนดิสกอยูในเครื่อง
เมนูสาํ หรับเลือกสือ่ จะปรากฏบนจอภาพ เลือกสือ่ ทีต่ อ งการเลนและกดปุม
ENTER

4. กดปุม
/
เพื่อเลือกไตเติ้ลแลวจึงกดปุม ENTER หรือกดปุม
(PLAY) เครือ่ งจะเริม่ เลนไฟลภาพยนตร DivX
ทานสามารถใชการทํางานตางๆ สําหรับการเลนได
อางอิงขอมูลบนหนา 24-27 ประกอบ
5. กดปุม DISC MENU เพือ่ ออกจากเมนู

ลักษณะเฉพาะของไฟล DivX
ลักษณะเฉพาะของไฟล DivX ทีส่ ามารถเลนบนเครือ่ งเลนนีไ้ ด
• รายละเอียดของภาพทีส่ ามารถรองรับได : 720 x 576 พิกเซล
(กวาง x สูง)
• ชือ่ ไฟลของไฟล DivX และคําบรรยายใตภาพตองไมเกิน 50 ตัวอักษร
• ชื่อสกุลของไฟล DivX : “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”
• รูปแบบคําบรรยายใตภาพทีส่ ามารถเลนได : SubRip (.srt/.txt),
SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt),
SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
Dvd Subtitle System (.txt),
• รูปแบบการเขารหัสสัญญาณทีส่ ามารถเลนได : “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”,
“DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx” (การเลนมาตรฐานเทานัน้ )
• สําหรับไฟล DivX 6.0 เครือ่ งเลนนีส้ ามารถรองรับไดเฉพาะการเลน
เทานัน้
• รูปแบบเสียงทีส่ ามารถเลนได : “Dolby Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA”
• ความถีส่ มุ : ภายใน 8 ถึง 48 kHz (ไฟล MP3), ภายใน 32 ถึง 48 kHz
(ไฟล WMA)
• ระดับบิต : ภายใน 8 ถึง 320 kbps (ไฟล MP3), ภายใน 32 ถึง
384 kbps (ไฟล WMA)
• รูปแบบของแผน CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE : รูปแบบ ISO
9660+JOLIET, UDF และ UDF Bridge
• จํานวนไฟลสงู สุดตอแผนดิสก : ไมเกิน 1999 (จํานวนของไฟลและ
โฟลเดอรทงั้ หมด)
• รูปแบบเสียง WMA บางไฟลอาจจะไมสามารถเขากับเครือ่ งเลนนีไ้ ด

หมายเหตุ :
ในเมนู [MOVIE] ใชปุมสีแดงหรือปุมสีน้ําเงินเพื่อยอนกลับไปยังหนาที่ผานมา
หรือเลือ่ นขามไปยังหนาตอไป
ขอควรรูเกี่ยวกับการแสดงคําบรรยายใตภาพของไฟล DivX
ระหวางเลนไฟล DivX ถาคําบรรยายใตภาพแสดงบนจอภาพไมถกู ตอง กดปุม
SUBTITLE คางไวประมาณ 3 วินาที รหัสภาษาจะแสดงบนจอภาพ กดปุม
SUBTITLE ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกรหัสภาษาอืน่ ๆ จนกระทัง่ คําบรรยายใตภาพแสดงบน
จอภาพถูกตอง
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การใชงาน

การเลนไฟลภาพยนตร DivX

การเลนแผนดิสกรป
ู แบบ DVD VR

รายการตัวเลือกในเมนู MOVIE

เครือ่ งเลนนีส้ ามารถเลนแผน DVD-RW ทีบ่ นั ทึกมาในรูปแบบ Video Recording
(VR) ได
1. ใสแผนดิสกและปดถาดบรรจุแผนดิสก
เมนู [MOVIE] ปรากฏบนหนาจอโทรทัศน

1. ใชปมุ
/ เพือ่ เลือกไตเติล้ ในเมนู [MOVIE] แลวจึงกดปุม ENTER
รายการตัวเลือกปรากฏบนหนาจอ
2. ใชปมุ
/ เพือ่ เลือกการทํางานทีต่ อ งการ แลวจึงกดปุม ENTER

2. กดปุม / เพือ่ เลือกไตเติล้ แลวจึงกดปุม
(PLAY) เครือ่ งจะเริม่ เลน
ไตเติ้ล
ทานสามารถใชการทํางานตางๆ สําหรับการเลนได อางอิงขอมูลบนหนา
24-27 ประกอบ
3. กดปุม DISC MENU เพือ่ ออกจากเมนู
หมายเหตุ :
• ในเมนู [MOVIE] ใชปมุ สีแดงหรือปุม สีนา้ํ เงินเพือ่ ยอนกลับไปยังหนาทีผ่ า นมา
หรือเลือ่ นขามไปยังหนาตอไป
• แผน DVD-VR ทีย่ งั ไมไดทาํ การบันทึกใหสมบูรณจะไมสามารถเลนบน
เครือ่ งเลนนีไ้ ด
• เครือ่ งเลนนีไ้ มรองรับแผน DVD-VR ทีถ่ กู สรางขึน้ มาโดยใชขอ มูลระบบ CPRM
จากเครือ่ งบันทึกดีวดี ี
CPRM คืออะไร?
CPRM คือระบบปองกันการบันทึก (พรอมระบบรบกวนภาพ) ซึง่ จะยอมให
ทําการบันทึกรายการโทรทัศนที่แพรสัญญาณมาไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
CPRM ยอมาจาก Content Protection for Recordable Media
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• [Play] เริม่ เลนไตเติล้ ทีเ่ ลือก
• [Resume Play] เริม่ เลนจากตําแหนงทีห่ ยุดเลนในครัง้ ทีผ่ า นมา
• [Close] ออกจากเมนู ทานสามารถปดเมนูโดยกดปุม RETURN ไดเชน
กัน

การเลนแผนซีดเี พลงและไฟลเพลง MP3/
WMA
เครือ่ งเลนนีส้ ามารถเลนแผนซีดเี พลงและไฟลเพลง MP3/WMA ได กรุณาอาน
“ลักษณะเฉพาะของไฟลเพลง MP3/WMA” ทางดานขวามือ กอนเริม่ เลนไฟล
เพลง MP3/WMA
1. ใสแผนซีดเี พลงหรือใสแผนดิสกทมี่ ไี ฟลเพลง MP3/WMA หรือตออุปกรณ
USB ทีม่ ไี ฟลเพลง MP3/WMA เขากับเครือ่ งเลน
2. กดปุม HOME และเมนู Home ปรากฏบนหนาจอ
3. เลือก [Music] แลวจึงกดปุม ENTER
เมนู MUSIC แสดงบนจอโทรทัศน

รายการตัวเลือกในเมนู MUSIC
1. ใชปมุ
/ เพือ่ เลือกเพลงหรือไฟลเพลงในเมนู MUSIC แลวจึงกดปุม
ENTER รายการตัวเลือกในเมนูปรากฏบนหนาจอ
2. ใชปมุ
/ เพือ่ เลือกการทํางานทีต่ อ งการ แลวจึงกดปุม ENTER

ตัวอยาง) แผนซีดีเพลง
4. ใชปุม / เพื่อเลือกเพลงหรือไฟลเพลงแลวจึงกดปุม
(PLAY)
เครือ่ งจะเริม่ เลนไฟลเพลง MP3/WMA
ทานสามารถใชการทํางานตางๆ สําหรับการเลนได อางอิงขอมูลบนหนา
24 ประกอบ
5. กดปุม STOP ( ) เพือ่ หยุดเลน
ขอควรรู :
• หากตองการเลือ่ นขามไปยังเพลงหรือไฟลเพลงใดๆ โดยตรงและเริม่ เลน ใส
หมายเลขเพลง/ไฟลโดยใชปมุ ตัวเลข (0-9)
• ถาใสแผนซีดเี พลงลงในเครือ่ ง เครือ่ งจะเริม่ เลนแผนซีดเี พลงโดยอัตโนมัติ
• เลือกโฟลเดอรแลวจึงกดปุม ENTER และทานจะสามารถรับชมไฟลเพลงใน
โฟลเดอรนนั้ ได หากตองการยอนกลับไปยังระดับชัน้ แรก ใชปมุ หรือปุม
/ เพือ่ เลือ่ นแถบสวางไปยัง [UP Folder] และกดปุม ENTER
• ในเมนู [MUSIC] ใชปุมสีแดงหรือปุมสีน้ําเงินเพื่อยอนกลับไปยังหนา
ทีผ่ า นมาหรือเลือ่ นขามไปยังหนาตอไป
• เครือ่ งหมายปรับแตงเสียง (Equalizer) ทีแ่ สดงไมมผี ลตอเสียงเพลงทีก่ าํ ลัง
เลนอยู
• หากมีการบีบอัดรหัสสัญญาณในชือ่ ไฟลเพลง เครือ่ งอาจจะแสดงชือ่ ไฟลเพลง
เหลานีไ้ มถกู ตอง

• [Play] เริม่ เลนเพลงหรือไฟลเพลงทีเ่ ลือก
• [Select Play] เลนเฉพาะเพลงหรือไฟลเพลงที่ทําเครื่องหมายไว
ใชปมุ MARKER เพือ่ เลือกเพลงหรือไฟลเพลงทีต่ อ งการ
• [Random] เริม่ หรือหยุดการสุม เลน หากกดปุม
ระหวางสุม เลน
เครือ่ งจะเลือกเพลงหรือไฟลเพลงอืน่ และทําการสุม เลนตอ
• [Unmark All] ยกเลิกเพลงหรือไฟลเพลงทีท่ าํ เครือ่ งหมายไวทงั้ หมด
• [Close] ออกจากเมนู ทานสามารถปดเมนูโดยกดปุม RETURN ได
เชนกัน
ขอควรรู :
ทานไมสามารถใช [Select Play] และ [Random] พรอมกันได
ลักษณะเฉพาะของไฟลเพลง MP3/WMA
ชื่อสกุลของไฟล : “.mp3”, “.wma”
ความถี่สุม : 8 ถึง 48 kHz
ระดับบิต : 8 ถึง 320 kbps
รูปแบบของแผน CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE :
รูปแบบ ISO 9660+JOLIET, UDF และ UDF Bridge
จํานวนไฟลสูงสุดตอแผนดิสก :
ไมเกิน 1999 (จํานวนของไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมด)
หมายเหตุเกี่ยวกับไฟล MP3/WMA
• โดยขึน้ อยูก บั ขนาดและจํานวนของไฟล MP3/WMA เครือ่ งอาจใช
เวลานานหลายนาทีในการอานขอมูลภายในสือ่
• เครือ่ งเลนนีไ้ มสามารถรองรับขอมูล ID3 Tag ซึง่ ฝงอยูใ นไฟลเพลง MP3
ได
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การใชงาน

หมายเหตุ :
เมื่อตออุปกรณ USB เขากับเครื่องเลน ในขณะที่มีแผนดิสกอยูในเครื่อง
เมนูสาํ หรับเลือกสือ่ จะปรากฏบนจอภาพ เลือกสือ่ ทีต่ อ งการเลนและกดปุม
ENTER

การรับชมไฟลภาพนิง่
เครื่องเลนนี้สามารถเลนไฟลภาพนิ่งได กรุณาอาน “ลักษณะเฉพาะของไฟล
ภาพนิง่ ” ทางดานขวามือ กอนเริม่ เลนไฟลภาพนิง่
1. ใสแผนดิสกที่มีไฟลภาพนิ่ง หรือตออุปกรณ USB ที่มีไฟลภาพนิ่งเขากับ
เครือ่ งเลน
2. กดปุม HOME และเมนู Home ปรากฏบนหนาจอ
3. เลือก [Photo] แลวจึงกดปุม ENTER
เมนู PHOTO แสดงบนจอโทรทัศน
หมายเหตุ :
เมื่อตออุปกรณ USB เขากับเครื่องเลน ในขณะที่มีแผนดิสกอยูในเครื่อง
เมนูสาํ หรับเลือกสือ่ จะปรากฏบนจอภาพ เลือกสือ่ ทีต่ อ งการเลนและกดปุม
ENTER

4. ใชปมุ
เพือ่ เลือกไฟลภาพนิง่ ทีต่ อ งการแลวจึงกดปุม ENTER
ภาพทีเ่ ลือกจะแสดงในขนาดเต็มจอภาพ

5. กดปุม STOP ( ) เพือ่ หยุดเลนไฟลภาพนิง่
เมนู PHOTO แสดงบนจอโทรทัศน
ขอควรรู :
• หากตองการเลือ่ นขามไปยังไฟลภาพนิง่ ใดๆ โดยตรงและเริม่ เลน ใสหมายเลข
ไฟลภาพนิง่ ทีต่ อ งการโดยใชปมุ ตัวเลข (0-9)
• ทานสามารถยอนกลับไปยังไฟลภาพนิง่ ทีผ่ า นมา หรือเลือ่ นขามไปยังไฟล
ภาพนิ่งตอไปไดโดยกดปุม
หรือ
ระหวางรับชมไฟลภาพนิ่งใน
ขนาดเต็มจอภาพ
• ทานสามารถเริม่ เลนภาพนิง่ แบบสไดลไดโดยกดปุม
(PLAY) ในขณะที่
เมนู PHOTO ปรากฏบนหนาจอ
• เลือกโฟลเดอรแลวจึงกดปุม ENTER และทานจะสามารถรับชมไฟลภาพนิง่
ในโฟลเดอรนนั้ ได หากตองการยอนกลับไปยังระดับชัน้ แรก ใชปมุ / /
/ เพือ่ เลือ่ นแถบสวางไปยัง [UP Folder] และกดปุม ENTER
• ในเมนู PHOTO ใชปมุ สีแดงหรือปุม สีนา้ํ เงินเพือ่ ยอนกลับไปยังหนาทีผ่ า นมา
หรือเลือ่ นขามไปยังหนาตอไป
• หากมีการบีบอัดรหัสสัญญาณในชือ่ ไฟลภาพนิง่ เครือ่ งอาจจะแสดงชือ่ ไฟล
เหลานีไ้ มถกู ตอง
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รายการตัวเลือกระหวางรับชมไฟลภาพนิง่ ในขนาด
เต็มจอภาพ
1. ทําตามขัน้ ตอนที่ 1-4 ดังทีแ่ สดงในดานซายมือ (การรับชมไฟลภาพนิง่ )
2. ทานสามารถใชการทํางานตางๆ ระหวางรับชมภาพได
3. ใชปมุ
เพือ่ เลือกการทํางานทีต่ อ งการ

ใชปมุ / เพือ่ ยอนกลับไปยังไฟลภาพนิง่ ทีผ่ า นมา หรือเลือ่ นขามไปยัง
ไฟลภาพนิง่ ตอไป
ใชปมุ ENTER เพือ่ เริม่ เลนภาพนิง่ แบบสไลดหรือหยุดเลนชัว่ คราว
ใชปมุ ENTER เพือ่ เริม่ เลนเสียงดนตรีประกอบหรือหยุดเลนชัว่ คราว
การทํางานนีจ้ ะสามารถใชได หลังจากทานเลือกใช [Music Select] แลว
ใชปมุ ENTER เพือ่ หมุนภาพไปตามทิศทางของเข็มนาฬกา
การทํางานนีไ้ มสามารถใชระหวางเลนภาพนิง่ แบบสไลดได
ใชปมุ ENTER เพือ่ ตัง้ ความเร็วในการเลนภาพนิง่ แบบสไลด
เลือกเสียงดนตรีประกอบ
1) กดปุม ENTER และเมนูจะปรากฏบนจอภาพ
2) ใชปมุ
เพือ่ เลือกสือ่ หรือโฟลเดอรทมี่ ไี ฟลเพลงเก็บไว
3) กดปุม ENTER เพือ่ ยืนยัน
กดปุม ENTER เพือ่ ออกจากเมนู หากตองการแสดงเมนูอกี ครัง้ ใหกดปุม
ENTER

ลักษณะเฉพาะของไฟลภาพนิ่ง
ชื่อสกุลของไฟล : “.jpg”, “.jpeg”, “.png”
ขนาดของภาพนิ่งที่แนะนํา :
ไมควรเกิน 3,000 x 3,000 x 24 บิต/พิกเซล
ไมควรเกิน 3,000 x 2,250 x 32 บิต/พิกเซล
รูปแบบของแผน CD-R/RW, DVD± R/RW, BD-R/RE :
รูปแบบ ISO 9660+JOLIET, UDF และ UDF Bridge
จํานวนไฟลสูงสุดตอแผนดิสก :
ไมเกิน 1999 (จํานวนของไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมด)
หมายเหตุเกี่ยวกับไฟลภาพนิ่ง
• ไมรองรับไฟลภาพนิง่ ซึง่ บีบอัดสัญญาณมาในรูปแบบ Progressive และ
Lossless
• โดยขึน้ อยูก บั ขนาดและจํานวนของไฟลภาพนิง่ เครือ่ งอาจใชเวลานาน
หลายนาทีในการอานขอมูลภายในสือ่

การตั้งโปรแกรมรีโมทเพื่อควบคุมโทรทัศนโดยใชรหัสผูผลิต

ขอมูลอางอิง
การควบคุ ม โทรทั ศ น โ ดยใช รี โ มท คอนโทรล
สากลทีจ่ ด
ั มาให
ทานสามารถควบคุมระดับเสียง, แหลงสัญญาณทีร่ บั เขาเครือ่ ง และเปดหรือปด
โทรทัศนของทานดวยรีโมทที่จัดมาใหได
ถาชือ่ ผูผ ลิตโทรทัศนของทานแสดงอยูใ นตารางบนหนา 34-35 ตัง้ รหัสผูผ ลิต
โทรทัศนใหถกู ตอง โดยทําตามขัน้ ตอนที่ 1-2 ซึง่ แสดงในดานขวามือ
ทานสามารถควบคุมโทรทัศนของทานไดโดยใชปุมการทํางานที่แสดงในดาน
ลางนี้

ปุม TV POWER

ถาชื่อผูผลิตโทรทัศนของทานแสดงอยูในตารางบนหนาตอไป
โทรทัศนของทานใหถกู ตอง

ตั้งรหัสผูผลิต

1. ในขณะทีก่ ดปุม TV POWER คางไว กดปุม ตัวเลขเพือ่ ใสรหัสผูผ ลิตโทรทัศน
ของทาน (อางอิงตารางในหนาตอไป)
• ถามีหมายเลขรหัสแสดงอยูใ นตารางมากกวา 1 รหัส ลองใสรหัสตัวเลข
ทีละ 1 รหัสจนกวาทานจะสามารถควบคุมโทรทัศนของทาน โดยใชรโี มท
ที่จัดมาใหได
2. ปลอยปุม TV POWER
หมายเหตุ :
• โดยขึ้นอยูกับโทรทัศนของทาน ปุมการทํางานบางปุมหรือปุมการทํางาน
ทัง้ หมดอาจจะไมสามารถใชควบคุมโทรทัศนของทานได ถึงแมทา นจะใสรหัส
ทีถ่ กู ตองแลวก็ตาม
• ถาทานใสหมายเลขรหัสใหม หมายเลขรหัสทีต่ งั้ ไวในครัง้ ทีผ่ า นมาจะถูกลบทิง้
• เมือ่ ทานเปลีย่ นแบตเตอรีข่ องรีโมท หมายเลขรหัสทีท่ า นตัง้ ไวจะกลับเขาสู
คาแรกเริม่ ทานตองตัง้ รหัสผูผ ลิตโทรทัศนของทานอีกครัง้

ปุมควบคุม
โทรทัศน

ปุมตัวเลข

PR +/VOL +/MUTE

ทานสามารถ
เปดหรือปดการทํางานของโทรทัศน
เปลีย่ นแหลงสัญญาณทีร่ บั เขาเครือ่ งระหวางโทรทัศน
และแหลงสัญญาณภายนอกอืน่ ๆ
เลือ่ นผานชองสัญญาณโทรทัศนทเี่ ก็บอยูใ นหนวยความ
จําขึน้ หรือลง
ปรับระดับเสียงของโทรทัศน
ปดเสียงของโทรทัศนชวั่ คราว กดปุม อีกครัง้ เพือ่ เปดเสียง

ขอมูลอางอิง

โดยกดปุม
TV POWER
AV

หมายเหตุ :
โดยขึน้ อยูก บั วิธกี ารเชือ่ มตอเครือ่ งเลนเขากับโทรทัศน ทานอาจจะไมสามารถ
ควบคุมโทรทัศนโดยใชปุมการทํางานบางปุมได
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หมายเลขรหัสของโทรทัศนทส
ี่ ามารถควบคุมโดยใชรโี มทเครือ่ งนีไ้ ด
ถามีหมายเลขรหัสแสดงอยูใ นตารางมากกวา 1 รหัส ลองใสรหัสตัวเลขทีละ 1 รหัสจนกวาทานจะสามารถควบคุมโทรทัศนของทาน โดยใชรโี มททีจ่ ดั มาใหได
ชือ่ ผูผ
 ลิต
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รหัส

ชือ่ ผูผ
 ลิต

รหัส

ชือ่ ผูผ
 ลิต

รหัส

รหัส

ชือ่ ผูผ
 ลิต

รหัส

ชือ่ ผูผ
 ลิต

รหัส

ขอมูลอางอิง

ชือ่ ผูผ
 ลิต
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รหัสภาษา
ใชตารางนีเ้ พือ่ ใสภาษาทีท่ า นตองการ สําหรับคาทีต่ งั้ ไวในครัง้ แรกของ :
Disc Audio (ภาษาของเสียงพากย), Disc Subtitle (ภาษาของคําบรรยายใตภาพ) และ Disc Menu (ภาษาของเมนู)
ภาษา

รหัส

ภาษา

รหัส

ภาษา

รหัส

ภาษา

รหัส

ประเทศ

รหัส

รหัสประเทศ
เลือกรหัสประเทศจากตารางดานลางนี้
ประเทศ
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รหัส

ประเทศ

รหัส

ประเทศ

รหัส

การแกไขปญหาเบือ้ งตน

เครื่องไม่เริ่มเล่นแผ่นดิสก์

• ยังไมไดเปดอุปกรณทตี่ อ อยูก บั เครือ่ งเลน
ดวยสายสัญญาณเสียง
• ปรับตัง้ เมนู [AUDIO] ไวในคาทีไ่ มถกู ตอง
• ใสแผนดิสกชนิดทีเ่ ครือ่ งเลนไมสามารถเลนได

ระบบ BD-Live ไมทาํ งาน

• ทานตัง้ จํากัดระดับผูช มไว
• ยังไมไดตอ อุปกรณ USB ภายนอกเขากับเครือ่ งเลน
• ไมไดเชือ่ มตอกับอินเทอรเน็ต

• อุปกรณ USB ทีเ่ ชือ่ มตอกับเครือ่ งเลนชํารุด

รีโมท คอนโทรลทํางาน
ไมถกู ตอง

• ไมไดชรี้ โี มทไปทางตัวรับสัญญาณรีโมทบนเครือ่ งเลน
• รีโมทอยูห า งจากเครือ่ งเลนมากเกินไป

การเริ่มการทํางานของเครื่องเลนอีกครั้ง
ถาทานพบปญหาดังตอไปนี้
• เสียบปลัก๊ ไฟของเครือ่ งเลนเขากับเตาจายไฟแลว แตไมสามารถเปดหรือ
ปดการทํางานของเครือ่ งเลนได
• จอแสดงขอมูลบนดานหนาเครือ่ งไมทาํ งาน
• เครือ่ งเลนไมทาํ งานตามปกติ

•
•
•
•
•
•

•

วิธีแกไข
เสียบปลัก๊ ไฟฟาเขากับเตาจายไฟทีผ่ นังใหแนน
ใสแผนดิสก (ตรวจสอบวาเครือ่ งหมายแผนดิสกสวางขึน้
บนจอแสดงขอมูล)
เลือกรูปแบบการรับสัญญาณภาพทีเ่ หมาะสมบน
โทรทัศน
ตอสายสัญญาณภาพเขากับชองตอใหแนน
เลือกคาความละเอียดในการแสดงภาพอืน่ ๆ โดยกดปุม
RESOLUTION
เลือกรูปแบบการรับสัญญาณเสียงบนอุปกรณทตี่ อ อยูก บั
เครือ่ งเลน ในรูปแบบทีส่ ามารถรับฟงเสียงจากเครือ่ งเลน
นี้ได
เปดอุปกรณทตี่ อ กับเครือ่ งเลน

• ตัง้ เมนู [AUDIO] ไวในคาทีถ่ กู ตอง (ดูหนา 20)
• ใสแผนดิสกชนิดทีเ่ ครือ่ งเลนสามารถเลนได
(ตรวจสอบชนิดและรหัสภูมภิ าคของแผนดิสก)
• เปลีย่ นระดับผูช ม
• ตออุปกรณ USB ทีม่ รี ปู แบบ FAT16 หรือ FAT32 เขากับ
พอรท USB (ดูหนา 9)
• ตรวจสอบวาเชือ่ มตอเครือ่ งเลนเขากับเครือขาย LAN ถูก
ตองแลว และสามารถเชือ่ มตอเขากับอินเทอรเน็ตได (ดู
หนา 16)
• ตัง้ รูปแบบอุปกรณ USB โดยใชเครือ่ งคอมพิวเตอรของทาน
แลวจึงเสียบอุปกรณ USB เขากับพอรท USB บนเครือ่ งเลน
นีอ้ กี ครัง้
• ชีร้ โี มทไปทางตัวรับสัญญาณรีโมทบนเครือ่ งเลน
• ใชงานรีโมทใกลกบั ตัวเครือ่ งเลน

ขอมูลอางอิง

อาการ
สาเหตุ
ไมมีไฟฟาเขาเครื่อง
• ยังไมไดตอสายไฟฟา
เปดเครือ่ งเลนแลว แตเครือ่ ง • ยังไมไดใสแผนดิสก
เลนไมทาํ งาน
ไมมีภาพ
• ยังไมไดตงั้ โทรทัศนใหรบั สัญญาณทีจ่ า ยออกจาก
เครือ่ งเลนนี้
• ตอสายสัญญาณภาพไมแนน
• โทรทัศนไมสามารถรองรับความละเอียดในการแสดง
ภาพทีเ่ ลือกได
ไมมเี สียง
• ยังไมไดตงั้ อุปกรณทตี่ อ กับเครือ่ งเลนนีด้ ว ยสายสัญญาณ
เสียง ใหรบั สัญญาณทีจ่ า ยออกจากเครือ่ งเลน

ทานสามารถเริม่ การทํางานของเครือ่ งเลนอีกครัง้ ไดโดยปฏิบตั ดิ งั นี้
• กดปุม POWER คางไวใหนานเกิน 5 วินาที เพือ่ ปดการทํางานของ
เครือ่ งเลน แลวจึงกดปุม POWER อีกครัง้ เพือ่ เปดเครือ่ งเลน
• ถอดปลัก๊ ไฟของเครือ่ งเลนออกจากเตาจายไฟ รออยางนอย 5 วินาทีแลว
จึงเสียบปลัก๊ ไฟของเครือ่ งเลนเขากับเตาจายไฟอีกครัง้

สวนบริการขอมูลใหแกลก
ู คา
ทานสามารถอัพเกรดเครือ่ งเลนโดยใชซอฟทแวรรนุ ลาสุด เพือ่ เพิม่ การใชงานอุปกรณและ/หรือเพิม่ ระบบการทํางานใหมได กรุณาเขาชมเว็บไซต http://th.
lgservice.com หรือติดตอศูนยบริการลูกคาแอลจีใกลบา นทาน เพือ่ ขอรับซอฟทแวรรนุ ลาสุดของเครือ่ งเลนนี้ (หากมีการอัพเดทซอฟทแวร)
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ขอมูลจําเพาะ
ทัว่ ไป
แรงดันไฟฟา :
ใชกําลังไฟ :
ขนาด (กวาง x สูง x ลึก) :
น้ําหนักสุทธิ (โดยประมาณ) :
อุณหภูมิขณะใชงาน :
ความชื้นขณะใชงาน :

AC 200-240 V~, 50/60 Hz
26 วัตต
ประมาณ 430 x 58 x 277 มิลลิเมตร (16.9 x 2.3 x 10.9 นิว้ ) ไมรวมขา
3 กิโลกรัม
5 Cํ ถึง 35 Cํ
5% ถึง 90%

ชองจายสัญญาณ
VIDEO OUT :
COMPONENT VIDEO OUT :
HDMI OUT (ภาพ/เสียง) :
ANALOGUE AUDIO OUT :
DIGITAL OUT (COAXIAL) :
DIGITAL OUT (OPTICAL) :

1.0 V (p-p), 75 โอหม, ขัว้ ลบ, แจ็ค RCA (ซาย, ขวา) 1 ชอง
(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
19 ขา (มาตรฐาน HDMI, ชนิด A)
2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 โอหม, แจ็ค RCA (ซาย, ขวา) 1 ชอง
0.5 V (p-p), 75 โอหม, แจ็ค RCA 1 ชอง
3 V (p-p), แจ็ค Optical 1 ชอง

ตัวเครื่อง
เลเซอร :
ระบบสัญญาณ :
การตอบสนองความถี่ :
อัตราสวนตอสัญญาณรบกวน :
คาความเพี้ยนฮารโมนิค :
คาความตางระหวางเสียงสูงสุด
และต่ําสุด :
พอรท LAN :
อุปกรณที่จัดมาให :

เลเซอรชนิดกึง่ ตัวนําไฟฟา, ความยาวคลืน่ : 405 นาโนเมตร/ 650 นาโนเมตร
ระบบสีโทรทัศนมาตรฐาน PAL/NTSC
20 Hz ถึง 20 kHz (ความถีส่ มุ 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
มากกวา 100 dB (เฉพาะชองตอ ANALOGUE OUT เทานัน้ )
นอยกวา 0.008%
มากกวา 95 dB
แจ็ค Ethernet 1 ชอง, 10BASE-T/ 100BASE-TX
สายสัญญาณภาพ (1)
สายสัญญาณเสียง (1)
รีโมท คอนโทรล (1)
แบตเตอรี่ (2)

หมายเหตุ : การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลีย่ นแปลงไดโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา
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ขอมูลจําเพาะของสัญญาณเสียงทีจ่ า ยออกจากเครือ่ งเลนนี้
Analogue
Output Stereo

รูปแบบแหลงสัญญาณ
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch

PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch

PCM
Stereo
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch

ชองตอ/
การปรับตั้ง
รูปแบบแหลงสัญญาณ
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch

PCM
Stereo
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch

PCM
Multi-CH *3
PCM 5.1ch
PCM 7.1ch
PCM 7.1ch
PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
PCM 7.1ch

SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) *5
DTS
Primary
Re-encode *3 *6
Pass-Thru *1
DTS
Dolby Digital
DTS
Dolby Digital
DTS
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
HDMI OUT
DTS
Re-encode *6
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS

Primary
Pass-Thru *1 *2
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
PCM 7.1ch *4

หมายเหตุ :
*1 เสียงทีส่ องและเสียงแบบ interactive จะไมรวมอยูใ นสัญญาณเสียงทีจ่ า ยออก ถาทานตัง้ รายการ [SPDIF] หรือ [HDMI] ไวที่ [Primary Pass-Thru] (ยกเวน
การเขารหัสสัญญาณเสียง LPCM : ซึง่ เครือ่ งจะจายสัญญาณเสียงทีส่ องและเสียงแบบ interactive ตลอดเวลา)
*2 เครือ่ งเลนนีจ้ ะเลือกสัญญาณเสียง HDMI ตามความสามารถในการถอดรหัสสัญญาณของอุปกรณ HDMI ทีเ่ ชือ่ มตอเขากับเครือ่ งเลนโดยอัตโนมัติ ถึงแมทา นจะ
ตัง้ รายการ [HDMI] ไวที่ [Primary Pass-Thru] ก็ตาม
*3 ทานไมสามารถตั้งรายการ [HDMI] ไวที่ [PCM Multi-CH]/[Primary Pass-Thru] และตั้งรายการ [SPDIF] ไวที่ [DTS Re-encode] ในเวลาเดียวกันได
ถาทานตัง้ รายการ [HDMI] ไวที่ [PCM Multi-CH] หรือ [Primary Pass-Thru] เครือ่ งจะตัง้ รายการ [SPDIF] ไวที่ [PCM Stereo] โดยอัตโนมัติ และเชนกันถาทาน
ตัง้ รายการ [SPDIF] ไวที่ [DTS Re-encode] เครือ่ งจะตัง้ รายการ [HDMI] ไวที่ [PCM Stereo] โดยอัตโนมัติ
*4 เสียง LPCM ซึง่ บันทึกมาดวยความถีส่ มุ ที่ 192kHz จะถูกจายออกมาเปนเสียงระบบสเตอริโอ
*5 ในการจายสัญญาณเสียง PCM ความถีส่ มุ ของสัญญาณทีจ่ า ยออกจากชอง HDMI/SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) จะถูกจํากัดไวที่ 96 kHz
*6 ถาตัง้ รายการ [HDMI] หรือ [SPDIF] ไวที่ [DTS Re-encode] สัญญาณเสียงทีจ่ า ยออกจะถูกจํากัดไวที่ 5.1 ชองเสียง, 48 kHz ถาตัง้ รายการ [HDMI] หรือ
[SPDIF] ไวที่ [DTS Re-encode] สัญญาณเสียงระบบ DTS Re-encode จะถูกจายออกเมือ่ เลนแผน BD-ROM และสัญญาณเสียงตนฉบับจะถูกจายออกเมือ่ เลน
แผนดิสกชนิดอืน่ ๆ (เชน [Primary Pass-Thru])
• ถาตัง้ รายการ [HDMI] ไวที่ [PCM Multi-CH] และตัง้ รายการ [SPDIF] ไวที่ [Primary Pass-Thru] ในขณะทีเ่ ครือ่ งเลนเสียงระบบ Dolby Digital Plus สัญญาณ
จากชอง SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) จะถูกตัง้ ไวที่ “PCM 2ch”
• ถาสายสัญญาณ HDMI ทีเ่ ชือ่ มตอคือเวอรชนั่ 1.3 และเสียง Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD จายออกจากชอง HDMI OUT สัญญาณจากชอง SPDIF
(DIGITAL AUDIO OUT) จะถูกตัง้ ไวที่ “PCM 2ch” (เมือ่ ใชชอ งตอ HDMI และ SPDIF พรอมกัน)
• ระหวางเลนแผนซีดเี พลงและไฟลเพลง MP3/WMA เสียงจะถูกจายออกมาในรูปแบบ PCM 48kHz/16 บิตเสมอ
• เสียงระบบ Dolby TrueHD ทีบ่ นั ทึกอยูใ นแผน BD จะประกอบดวยเสียงระบบ Dolby Digital และเสียงระบบ TrueHD
เสียงระบบ Dolby Digital จะถูกจายผานชอง DIGITAL AUDIO OUT และเครือ่ งหมาย DD จะแสดงบนจอภาพถาเครือ่ งเลนไมไดใชเสียงระบบ Lossless (ตัวอยาง
เชน เมือ่ ตัง้ [HDMI] ไวที่ [PCM Stereo] หรือ [DTS Re-encode] และตัง้ [SPDIF] ไวที่ [Primary Pass-Thru]
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ขอมูลอางอิง

ชองตอ/
การปรับตั้ง

ขอมูลเกีย
่ วกับซอฟทแวร Open source
กลุม โปรแกรม GPL executable และ LGPL library ตอไปนีซ้ งึ่ ใชภายในผลิตภัณฑอยูภ ายใตขอ ตกลง GPL2.0/LPGL2.1 Licence Agreement.

GPL EXECUTABLES :
Linux kernel 2.6, bash, busybox, dhcpcd, mtd-utils, net-tools, procps, sysutils, tinylogin

LGPL LIBRARIES :
uClibc, DirectFB, iconv, cario
ทางบริษทั LG Electronics ไดจดั รหัสตนฉบับ (source code) ลงในแผนซีดรี อมใหกบั ทาน สําหรับคิดคาใชจา ยในการดําเนินการ เชน การจําหนาย ตัวอยางเชน
ราคาของสือ่ , คาขนสงและคาจัดการ โดยขอทางอีเมลลไดที่ : opensource@lge.com
ขอเสนอนีม้ ผี ลเปนระยะเวลานานสาม (3) ป นับจากวันทีบ่ ริษทั LG Electronics จําหนายผลิตภัณฑนี้
ทานสามารถขอรับสําเนาใบอนุญาต GPL, LGPL ไดที่
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html และ
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
ซอฟทแวรนคี้ อื พืน้ ฐานในสวนการทํางานของ Independent JPEG Group ลิขสิทธิ์ © 1991-1998, Thomas G. Lane
ผลิตภัณฑนปี้ ระกอบดวย
• Freetype library : ลิขสิทธิ์ © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org)
• libpng library : ลิขสิทธิ์ © 2004 Glenn Randers-Pehrson
• Zlib compression library : ลิขสิทธิ์ © 1995-2002 Jean-loup Gaily and Mark Adler
• ซอฟทแวร cryptographic ซึง่ เขียนโดย Eric Young (eay@cryptsoft.com)
• ซอฟทแวรซงึ่ เขียนโดย Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)
• ซอฟทแวรซงึ่ พัฒนาขึน้ มาโดย OpenSSL Project สําหรับใชใน OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org)
ผลิตภัณฑนปี้ ระกอบดวยซอฟทแวร Open source อืน่ ๆ
• ลิขสิทธิ์ © David L. Mills 1992-2006
• ลิขสิทธิ์ © 1998-2003 Daniel Veillard
• ลิขสิทธิ์ © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre Ltd.
• ลิขสิทธิ์ © 1990 The Regents of the University of California
• ลิขสิทธิ์ © 1998-2005 The OpenSSL Project
สงวนลิขสิทธิท์ งั้ หมด
การอนุญาตในที่นี้คือการยอมใหบุคคลใดๆ ก็ตามสามารถทําสําเนาซอฟทแวรนี้และไฟลเอกสารที่เกี่ยวของ (เชน “Software”) ไดโดยไมมีขอจํากัดและไมเสีย
คาใชจา ยใดๆ ทัง้ สิน้ รวมทัง้ ไมจาํ กัดสิทธิในการใชงาน, ทําสําเนา, แกไข, เปลีย่ นแปลง, ตีพมิ พ, เผยแพรและ/หรือจําหนายสําเนาของซอฟทแวร บุคคลทีต่ ดิ ตัง้
ซอฟทแวรนเี้ ทากับไดยอมรับเงือ่ นไขทีแ่ สดงในดานลางนี้
ซอฟทแวรทต
ี่ ด
ิ ตัง้ ใหไปนัน
้ สามารถใชไดโดยไมตอ งไดรบ
ั การอนุญาตในรูปแบบใดทัง้ สิน
้ ไมวา จะเปนดวยคําพูดหรือบอกความนัยก็ตาม
รวมทั้งไมจํากัดการอนุญาตในการจําหนาย หากมีจุดมุงหมายที่เหมาะสมและไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น ไมวาในกรณีใดๆ
ก็ตาม ผูผลิตหรือเจาของลิขสิทธิ์ไมจําเปนตองรับผิดชอบในการจายคาเสียหาย ไมวาจะในกรณีการทําสัญญาขอตกลงหรือการละเมิด
สิทธิของผูอื่น โดยมีผลตอเนื่องมาจากการเชื่อมตอโดยใชซอฟทแวรหรือการใชหรือจัดการตางๆ ในซอฟทแวร

P/NO : MFL40858032
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