รุน : HT964TZ (HT964TZ, SH94TZ-F/S/C/W)
HT964PZ (HT964PZ, SH94PZ-F/S/C/W)

สัญญาณภาพ Full HD
up-scaling (1080p) (ดูหนา 6)

ระบบลํ า โพงโฮมเธี ย เตอร
Ez Set-Up (ดู ห น า 15)

ชองตอ Portable In

ชองตอ HDMI In

(ดูหนา 18)

(ดูหนา

ระบบ USB Direct
Recording (ดูหนา 17)

17)
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ข อ ควรระวั ง เพื่ อ ความปลอดภั ย

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
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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

ขอต อ นรั บ ท า นด ว ยเครื่ อ งเล น ดี วี ดี รี ซี ฟ เวอร เ ครื่ อ งใหม
สารบั ญ
การติดตั้งเครื่องเลน .................................................................................................. 4
การเชื่อมตอเครื่องเลน ......................................................................................... 5-7
ตัวเครื่องเลน ............................................................................................................. 7
รีโมท คอนโทรล ......................................................................................................... 8
การตัง้ ภาษาทีใ่ ชแสดงบนจอภาพ - สามารถเลือกได ............................................... 9
การตัง้ รหัสประเทศ - สามารถเลือกได ..................................................................... 9
การปรับตั้งเครื่องเลน ......................................................................................... 9-11
การปรับตัง้ ลําโพง 5.1 ชองเสียง ............................................................................. 10
เพลิดเพลินไปกับโปรแกรมสนามเสียงที่ตั้งไวลวงหนา ............................................ 11
การแสดงขอมูลของแผนดิสก .................................................................................. 12
การเลนแผนดิสกหรือไฟลเพลง ....................................................................... 12-14
การรับชมไฟลภาพถาย ............................................................................................ 14
การรับฟงวิทยุ .......................................................................................................... 15
ระบบลําโพงโฮมเธียเตอร Ez Set-Up ..................................................................... 15
การใชอปุ กรณ USB ................................................................................................. 16
การบันทึกไปยังอุปกรณ USB .................................................................................. 17
การรับฟงเพลงจากเครื่องเลนแบบพกพาของทาน .................................................. 18
การใชงานอื่นๆ ........................................................................................................ 18
รหัสภาษา ................................................................................................................ 19
รหัสประเทศ ............................................................................................................. 19
การแกไขปญหาเบือ้ งตน .......................................................................................... 20
ชนิดของแผนดิสกที่สามารถเลนได ......................................................................... 21
ขอมูลจําเพาะ ........................................................................................................... 22

SIMPLINK คืออะไร
บางการทํางานของเครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้สามารถควบคุมผานรีโมทของโทรทัศนได เมื่อทานเชื่อมตอ
เครื่องเลนดีวีดีเขากับโทรทัศนของแอลจีที่มีระบบ SIMPLINK โดยใชสายสัญญาณ HDMI
• ควบคุมการทํางานผานรีโมทของโทรทัศนแอลจีได : เลน, หยุดเลนชั่วคราว, คนหา, เลื่อนผาน,
หยุด, ปดเครือ่ ง
• อางอิงคูม อื การใชงานของโทรทัศนประกอบ สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับระบบ SIMPLINK
• โทรทัศนของแอลจีทมี่ ีระบบ SIMPLINK จะมีสัญลักษณดงั ทีแ่ สดงในดานบน
• ใชสายสัญญาณ HDMI เวอรชั่นที่สูงกวา 1.2A

ข อ ควรระวั ง การใช ปุ ม สั ม ผั ส
• ใชปมุ สัมผัสดวยมือทีแ่ หงและสะอาด
- ใสสภาพแวดลอมทีม่ คี วามชืน้ สูง ใหเช็ดความชืน้ บนปุม สัมผัสกอนการใชงาน
• อยากดปุม สัมผัสดวยความรุนแรง
- ถาทานใชแรงกดดวยความรุนแรง อาจทําใหเซนเซอรของปุม เสียหายได
• สัมผัสปุม การทํางานทีท่ า นตองการตามลําดับการทํางานใหถกู ตอง
• ดูใหแนใจวาไมมวี สั ดุทเี่ ปนสือ่ นําไฟฟาใดๆ เชนโลหะ อยูบ นปุม สัมผัส อาจทําใหเกิดการทํางาน
ทีผ่ ดิ ปกติได
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การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งเล น
ทานสามารถถอดลําโพงออกมาจากฐานตัง้ ได

ตอสายเขากับเครือ่ งเลนดีวด
ี ี รีซฟ
ี เวอร
ตอปลายอีกดานหนึ่งของสายสัญญาณเขากับขั้วตอดานหลังเครื่องเลนดีวีดี รีซีฟเวอร โดยใหมีแถบ
รหัสสีตรงกัน การตอสายสัญญาณไปยังเครื่องเลนดีวีดี รีซีฟเวอร ใหกดแถบพลาสติกเพื่อเปด
ชองเชื่อมตอ สอดสายสัญญาณและปลอยแถบกดพลาสติก
ตอปลายสายสีดําของแตละเสนเขากับขั้วตอที่มีเครื่องหมายและปลายสายที่เหลือเขากับขั้วตอ
ทีม่ เี ครือ่ งหมาย +

ตอสายสัญญาณเขากับลําโพง
ตอปลายสายอีกดานของสายสัญญาณเขากับลําโพงใหถกู ตอง โดยดูจากรหัสสี
เพื่อตอสายสัญญาณไปยังลําโพง กดแถบพลาสติกแตละอันดวยนิ้วมือเพื่อเปด
การประกอบลําโพง
1 ยึดขาตัง้ ลําโพงโดยหมุนเขากับฐาน และประกอบสายลําโพงผานชองทีฐ่ าน
2 สอดสายเชือ่ มตอผานชองบนฐาน
3 ยึดลําโพงเขากับขาตัง้ โดยหมุนลําโพง
4 ตอสายเชือ่ มตอระหวางลําโพงและฐาน
5. ตอสายลําโพงเขากับขัว้ ตอบนลําโพงใหถกู ตอง

ตัวเครื่อง

ลําโพง

ตําแหนง

REAR R

สีเทา

อยูด า นหลังขวามือของทาน

FRONT R

สีแดง

อยูด า นหนาของทาน ดานขวามือของจอภาพ

CENTER

สีเขียว

ดานบนจอภาพ อยูด า นหนาทานโดยตรง

สีสม

สามารถวางไวตาํ แหนงใดๆ ดานหนาของทาน

สีน้ําเงิน

อ ูดานหลังซายมือของทาน

สีขาว

อยูด า นหนาของทาน ดานซายมือของจอภาพ


SUB WOOFER
REAR L

การประกอบลํ า โพงเข า กั บ เครื่ อ งเล น ดี วี ดี รี ซี ฟ เวอร
ทานจะไดรบ
ั สายลําโพง 6 เสนทีจ่ ด
ั เตรียมไวให
แตละสายจะมีแถบรหัสสีใกลปลายสายและตอหนึ่งในหกลําโพงเขากับเครื่องเลนดีวีดี รีซีฟเวอร

FRONT L

สําหรับวิธีการตอสายลําโพงเขากับลําโพง กดแถบพลาสติกเพื่อเปดชองตอลําโพงที่ดานลางของลําโพง
แตละตัว สอดสายเขาไปในชองตอลําโพงแลวจึงปลอยมือออกจากแถบพลาสติก
ควรระมัดระวังดังตอไปนี้
ระมัดระวังเด็กๆ สอดนิว้ มือหรือวัตถุใดๆ ลงใน*ชองบนตูล าํ โพง
*ชองบนตูลําโพง : สวนสรางเสียงทุมบนตัวลําโพง (ตูลําโพง)
ตัง้ ลําโพงหลังหางจากจอโทรทัศนหรือจอคอมพิวเตอรอยางนอย 30 ซม.
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การเชื่ อ มต อ เครื่ อ งเล น
ใชสายสัญญาณตอจากชองตอบนเครือ่ งเลนดีวด
ี เี ขากับโทรทัศน (เครือ่ งเลนดีวด
ี ห
ี รืออุปกรณดจิ ต
ิ อล) ของทาน
ตรวจสอบชองตอบนโทรทัศนของทาน และเลือกการเชือ่ มตอแบบ , หรือ
คุณภาพของภาพทีด่ จี ะไดตามลําดับจาก ถึง
การตอสายสัญญาณ Component Video ( )
การตอสายอากาศ FM/AM
คลืน่ AM - ตอสายของเสาอากาศ AM
แบบหวงเขากับเครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอร
คลืน่ FM - ตอสายอากาศ FM
เครือ่ งจะสามารถรับสัญญาณวิทยุได
ชัดเจนมากขึน้ เมือ่ ปลายสายอากาศ
ยืดตรงและอยูในแนวนอน

ตอจากชอง COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE SCAN) บนเครือ่ งเลน
เขากับชองรับสัญญาณภาพที่ตรงกันบน
โทรทัศนของทาน ดวยสายสัญญาณภาพ
Y PB PR

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

การตอสายสัญญาณกับชอง Video Out ( )
ใชสายสัญญาณภาพตอจากชอง VIDEO
OUTPUT (MONITOR) บนเครือ่ งเลน
ชองรับสัญญาณภาพบนโทรทัศน
ของทาน

เสียบสายไฟฟาเขากับเตาจายไฟ
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การเชื่ อ มต อ เครื่ อ งเล น
การปรับตัง้ ความละเอียดการแสดงภาพ
ทานสามารถเปลีย่ นรายละเอียดในการแสดงภาพสําหรับชองจาย สัญญาณภาพ Component และชองจาย
สัญญาณภาพ HDMI เปลี่ ย น รายละเอี ย ดในการแสดงภาพโดยใช เ มนู ป รั บ ตั้ ง เพื่ อ เลื อ กรายละเอี ย ด
ในการแสดงภาพทีต่ อ งการ : 480i(576i), 480p(576p), 720p, 1080i, 1080p
• ขึน้ อยูก บั โทรทัศนของทาน ในบางรายการปรับตัง้ ความละเอียดอาจทําใหภาพไมปรากฏหรือสีผดิ เพีย้ น
ในกรณีนี้ กดปุม RESOLUTION ซ้าํ ๆ กระทัง่ ภาพปรากฏ
ทานสามารถปรับตั้งความละเอียดภาพที่ 1080p เพื่อเพลิดเพลินไปกับภาพความละเอียดสูง (Full HD
up-scalling)

การตอสายสัญญาณกับชอง HDMI Out ( )
ใชสายสัญญาณ HDMI ตอจากชอง HDMI
OUTPUT บนเครื่องเลนดีวีดีเขากับชอง
รับสัญญาณ HDMI บนโทรทัศนทรี่ องรับ
สัญญาณ HDMI

รายละเอียดในการแสดงภาพทีส
่ ามารถเลือกได
ความละเอียดที่แสดงบนหนาจอแสดงผลและสัญญาณความละเอียดที่จาย อาจแตกตางไปตามรูปแบบการ
เชื่อมตอ
[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p และ 480p (หรือ 576p) และ 480i (หรือ 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT] : 480p (หรือ 576p) และ 480i (หรือ 576i)
[VIDEO OUT] : 480i (หรือ 576i)
ขอควรรูเ กีย่ วกับการจายสัญญาณภาพ HDMI
• ถาโทรทัศนของทานไมสามารถรับรายละเอียดในการแสดงภาพทีเ่ ลือก ภาพผิดเพีย้ นจะแสดงบนจอโทรทัศน
จะปรากฏขอความ (“TV do not support”) ปรากฏบนจอโทรทัศน
กรุณาอานคูมือการใชงานของโทรทัศน แลวจึงตั้งรายละเอียดในการแสดงภาพที่โทรทัศนของทาน
ทีร่ องรับ
• เปลีย่ นความละเอียดเมือ่ ตอเครือ่ งเลนทีช่ อ งตอ HDMI แลวมีผลใหเกิดภาพผิดเพี้ยน แกปญหาดังกลาว
โดยปดเครื่องเลนและจากนั้นเปดเครื่องเลนอีกครั้ง
• เมือ่ ทานเชือ่ มตอกับอุปกรณทรี่ องรับ HDMI หรือ DVI ตองแนใจวาไดปฎิบตั ดิ งั นี้
- ลองปดอุปกรณ HDMI/DVI และเครื่องเลนนี้ จากนั้นเปดอุปกรณ HDMI/DVI และปลอยทิ้งไว
30 วินาที จากนัน้ จึงเปดเครือ่ งเลน
- ตอชองรับสัญญาณภาพของอุปกรณใหตรงกับเครื่องเลนนี้
- ตอกับอุปกรณที่รองรับสัญญาณภาพเขา 720x480i(576i), 720x480p(576p), 1280x720p,
1920x1080i หรือ 1920x1080p
- ความละเอียด 1080p, 720p และ 480p(576p) จะใหความละเอียดระดับ progressive scan
• เครือ่ งเลนนีอ้ าจไมทาํ งานกับบางอุปกรณ DVI ทีร่ องรับระบบ HDCP
เพลิดเพลินกับเสียงจากอุปกรณภายนอกและเลือกการทํางาน
ทานสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากอุปกรณภายนอกผานเครือ่ งเลนนี้ และทานยังสามารถเลือกการทํางาน
ได
กดปุม FUNCTION ซ้ําๆ เพื่อเลือกรับสัญญาณจากแหลงสัญญาณและการทํางานที่ตองการ (DVD/CD,
USB, AUX, AUX OPT, PORTABLE, HDMI IN, FM, AM)

การตอสายสัญญาณกับชอง Digital Audio In
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การเชื่ อ มต อ เครื่ อ งเล น

ตั ว เครื่ อ งเล น

การตอสายสัญญาณกับชอง HDMI In
ตอจากชอง HDMI IN บนเครื่องเลนดีวีดี
เขากับชองจายสัญญาณ HDMI ของอุปกรณ
รับสัญญาณ (หรืออุปกรณดจิ ติ อล) ดวยสาย
สัญญาณ HDMI ปรับตัง้ แหลงสัญญาณภายนอก
ไปยั ง ช อ งต อ HDMI IN โดยกดปุ ม FUNCTION ในรูปแบบ HDMI IN ทานไมสามารถ
เปลี่ยนความละเอียดได

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

1 ปุม
 POWER ( )
เปดหรือปดเครื่องเลน
2 ชองบรรจุแผนดิสก
3 ปุม
 Open/Close ( )
4 ปุม
 Play/Pause ( / )
5 ปุม
 Stop ( )
6 ปุม
 TUNING, Skip / Search (
)
7 ปุม
 Function (F)
เลือกการทํางานและแหลงสัญญาณเขา
(DVD/CD, USB, AUX, AUX OPT, PORTABLE, HDMI IN, FM, AM)
8 ปุม
 Volume (-/+)
ควบคุมระดับเสียงเมือ่ ใชการทํางานใดๆ
เมือ่ ทานกดปุม volume (-/+) บนเครือ่ งเลน ระดับเสียงจะเพิม่ ขึน้ หรือลดลงทีละหนึง่ ระดับ
9 ชองตอ MIC 1/MIC 2
ตอไมโครโฟนเขากับชองตอไมโครโฟน MIC 1 หรือ MIC 2 ไดทงั้ สองชอง
10ชองรับสัญญาณ PORT. (Portable) IN
ทานสามารถสนุกไปกับเสียงเพลงจากอุปกรณภายนอก
11ชองตอ USB
ทานสามารถเลนไฟลภาพภาพยนตร, ภาพนิง่ และเสียง โดยตอกับอุปกรณ USB
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รี โ มท คอนโทรล
ปุม FUNCTION : เลือกการทํางานและแหลงสัญญาณเขา (DVD/CD,
USB, AUX, AUX OPT, PORTABLE, HDMI IN, FM, AM)
ปุม
 SLEEP : ตัง้ ปดเครือ่ งเลนดีวดี อี ตั โนมัตติ ามชวงเวลาทีก่ าํ หนดไว
(Dimmer : ไฟทีป่ มุ สัมผัสจะดับและทีจ่ อแสดงผลดานหนาเครือ่ งเลนจะหรีล่ ง)
ปุม
 POWER : เปดหรือปดเครือ่ งเลนดีวดี ี
ปุม
 OPEN/CLOSE : เปดหรือปดชองบรรจุแผนดิสก
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. (-/+) : ปรับหาสถานีวทิ ยุทตี่ อ งการ
ปุม
 / / / (ซาย/ขวา/ขึน
้ /ลง) : ใชเพื่อเลื่อนผานบนจอแสดงผล
การทํางานบนจอภาพ
ปุม
 ENTER : ยืนยันสิ่งที่เลือกในเมนู

ปุม
 RETURN ( ) : กดปุมเพื่อยอนกลับเขาสูเมนู
ปุม
 REC ( ) : ระบบ USB Direct Recording
ปุม
 STOP ( ) : หยุดเลนหรือหยุดบันทึก
ปุม
 PLAY ( ), MO./ST. : เริม่ เลน, เปลีย่ นระบบเสียงโมโน/สเตอริโอ
ปุม
 PAUSE/STEP ( ) : หยุดเลนชัว่ คราว
ปุม
 SKIP (
/
) : เลือ่ นไปยังชารปเตอร/เรือ่ ง/เพลงตอไปหรือ
ทีผ่ า นมา
ปุม
 SCAN ( / ) : คนหาไปขางหลังหรือไปขางหนา
การใสแบตเตอรีล่ งในรีโมท
ตรวจสอบวาใสแบตเตอรีต่ ามเครือ่ งหมาย + (บวก) และ - (ลบ) ทีแ่ สดงอยูใ นรีโมท
ใหถกู ตอง
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ปุม
 TV HT SPK (ระบบโฮมเธียเตอร Ez Set-Up) : กดปุม TV HT
SPK เพื่อเลือกใชแหลงสัญญาณ AUX OPT โดยตรง
ปุม
 REPEAT/RANDOM : เลือกรูปแบบการเลน (เลนซ้าํ /สุม ลําดับ)
ปุม
 MUTE : เพื่อปดเสียงชั่วคราว
ปุม
 VOL (ระดับเสียง) (+/-) : ปรับระดับเสียงของลําโพง
ปุม
 NiGHT : เพิม่ ประสิทธิภาพการรับฟงในระดับเสียงเบาๆ
(NIGHT NATURAL)
ปุม
 SPECIAL EQ (เสียงพิเศษ EQUALIZER) : ทานสามารถเลือก
รูปแบบเสียงได
ปุม
 SUBTITLE : ระหวางเลน กดปุม SUBTITLE ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกภาษา
ของคําบรรยายใตภาพทีต่ อ งการ
ปุม
 ตัวเลข 0-9 : เลือกหมายเลขของตัวเลือกในเมนู

ปุม
 ควบคุมโทรทัศน : ควบคุมโทรทัศน (เฉพาะโทรทัศน LG เทานัน้ )
การควบคุมโทรทัศน
ทานสามารถควบคุมระดับเสียง, แหลงสัญญาณทีร่ บั เครือ่ งและเปด/ปด
โทรทัศนของแอลจีได กดปุม POWER (TV) คางไว และกดปุม PR/
CH (+/-) ซ้ําๆ จนกระทั่งโทรทัศนเปดหรือปดการทํางาน
ปุม
 PROG./MEMO : เปดหรือปดเมนู Program
ปุม
 CLEAR : ลบหมายเลขเพลงออกจากตาราง Program
ปุม
 RESOLUTION : ปรับตัง้ ความละเอียดของสัญญาณทีจ่ า ยสําหรับชองจาย
HDMI และ COMPONENT VIDEO OUT
ปุม
 ECHO VOL. : ปรับระดับเสียงกังวาน
ปุม
 MIC VOL. : ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน
ปุม
 VOCAL FADER : ทานสามารถเพลิดเพลินกับการทํางานนีไ้ ดเหมือนกับ
คาราโอเกะ โดยการลดเสียงรองของนักรองนําในแหลงสัญญาญเสียงตางๆ
* : ปุมนี้ไมใชงาน

การตั้ ง ภาษาที่ ใ ช แ สดงบนจอภาพ-สามารถเลื อ กได

การปรั บ ตั้ ง เครื่ อ งเล น

ระหวางใชงานเครือ่ งเลนนีใ้ นครัง้ แรก เมนูปรับตัง้ ภาษาจะแสดงบนจอโทรทัศนของทาน ทานตอง
เลือกภาษาใหเรียบรอยกอนใชงานเครือ่ งเลน ภาษาอังกฤษจะเปนภาษาทีต่ งั้ ไวเปนคาตัง้ ตน

บนรี โ มท
1 แสดงเมนูปรับตัง้ :

SETUP

บนรี โ มท
1 เปดเครือ่ งเลนดีวด
ี รี ซ
ี ฟ
ี เวอร :
ตารางตัวเลือกภาษาแสดงบนจอภาพ :
2 เลือกภาษา :

POWER

3 กดปุม
 :
4 ยืนยันโดยกดปุม
 :

ENTER
และ ENTER

ทานสามารถตัง้ รหัสประเทศไดโดยทําตามขัน้ ตอนทีแ่ สดงในดานลางนี้

บนรีโมท

4 เลือ่ นไปยังระดับทีส
่ าม :
5 ใสรหัสผานรหัสใหม :
6 ใสรหัสผานรหัสใหมอีกครั้งเพื่อยืนยัน :

4 เลือกตัวเลือกทีต
่ อ งการในระดับทีส
่ อง :
5 เลือ่ นไปยังระดับทีส
่ าม :
6 เปลีย
่ นคาตามความตองการ :

, ENTER

การปรั บ ตั้ ง เครื่ อ งเล น - ที่ทานสามารถทําไดเพิ่มเติม

การตั้ ง รหั ส ประเทศ-สามารถเลื อ กได

1 แสดงเมนูปรับตั้ง:
2 เลือกเมนู LOCK ในระดับแรก :
3 เลื่อนไปยังระดับที่สอง :
แสดงรหัสประเทศทีส่ ามารถเลือกไดในระดับทีส่ อง :

2 เลือกตัวเลือกทีต
่ อ งการในระดับแรก :
3 เลือ่ นไปยังระดับทีส
่ อง :

SETUP

การปรับตัง้ ภาษา
เมนู Language - เลือกภาษาของเมนูปรับตัง้ และจอแสดงสถานะการทํางานบนจอภาพ
Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu - เลือกภาษาเสียงพากย/คําบรรยายใตภาพ/ของเมนู
[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

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

7 เลือกรหัสสําหรับภูมิประเทศ :
หลังจากเลือกรหัสประเทศแลว ทานจะสามารถเลือกระดับใน
การล็อคควบคุมและรหัสผานได (หนา 19)
8 ยืนยันโดยกดปุม
 :
ตรวจสอบวาทานไดตงั้ รหัสประเทศ กอนออกจากเมนูปรับตัง้
มิฉะนัน้ ทานจะไมสามารถตัง้ ระดับในการล็อคควบคุมหรือ
รหัสผานได

ENTER
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การปรับตัง้ ภาพ
TV Aspect - เพือ่ เลือกอัตราสวนจอภาพ โดยยึดตามขนาดของจอโทรทัศนของทาน
[4:3]: เลือกเมื่อตอกับโทรทัศนแบบมาตรฐาน 4:3
[16:9]: เลือกเมื่อตอกับโทรทัศนแบบไวดสกรีน 16:9
Display Mode - ถาทานเลือกที่ 4:3 ทานตองกําหนดวาทานชอบแสดงแบบไวดสกรีนและแบบแผนฟลม
เพื่อแสดงบนจอโทรทัศนของทาน
[LetterBox]: แสดงภาพแบบไวดสกรีน โดยมีแถบสีดําที่ดานบนและลางของจอภาพ
[Panscan]: แสดงภาพเต็มจอภาพในแบบ 4:3 โดยตัดภาพในสวนที่เกินตามจําเปน

การปรั บ ตั้ ง ลํ า โพง 5.1 ช อ งเสี ย ง
บนรี โ มท
1 เปดเมนูปรับตัง้ :
2 เลือกเครือ่ งหมาย auido :
3 เลือก right เพือ่ เขาเมนูเสียง
จากนัน
้ เลือก 5.1 Speaker Setup :

SETUP

ENTER

4 เลือกลําโพงทีท
่ า นตองการปรับ :
การปรับตัง้ เสียง
DRC (Dynamic Range Control)- ทําใหไดเสียงที่แจมใสเมื่อปรับระดับเสียงไวที่ต่ําๆ (เฉพาะระบบ
Dolby Digital เทานั้น) ตั้งไวที่ [On] เพือ่ ใชการทํางานนี้
Volcal- ตัง้ ไวที่ [On] เทานัน้ เมือ่ เลนแผนดีวดี คี าราโอเกะแบบหลายชองเสียง ชองเสียงจากคาราโอเกะจะ
รวมกับเสียงสเตอริโอปกติ
HD AV Sync. - บางคราวอาจเกิดการเหลือ่ มของเวลาระหวางภาพและเสียง ถาหากเกิดขึน้ ทานสามารถชดเชย
โดยการปรับตัง้ การเลือ่ นเวลาของเสียง เพือ่ ใหรอภาพใหแสดงพรอมกัน ซึง่ เรียกวา HD AV Sync. ใชปุม
(บนรีโมท คอนโทรล) เพื่อเลื่อนขั้นบนและลางผานคาเลื่อนเวลา ซึ่งทานสามารถปรับตั้งไดตั้งแต 0
และ 300m sec.
Semi Karaoke - เมือ่ ชาปเตอร/ไตเติล้ /เรือ่ ง/เพลงสิน้ สุดลง การทํางานนีจ้ ะแสดงคะแนนบนจอโทรทัศน
พรอมดวยเสียงแตร
แผนดิสกทสี่ ามารถใชการทํางาน Semi Karaoke ได : แผนดีวดี /ี แผนดีวดี ี คาราโอเกะ
[On] : เมือ่ ทานรองเพลงจบลงคะแนนจะปรากฏบนจอโทรทัศน
[Off] : เสียงแตรและคะแนนจะไมปรากฏบนจอโทรทัศน
- การทํางานนีจ้ ะใชไดในรูปแบบ DVD/CD
- การทํางาน Semi Karaoke จะใชไดเมือ่ ตอไมโครโฟน
- ในกรณีที่มีเสียงแตรและคะแนนปรากฏเมื่อเปลี่ยนชาปเตอรไฟลภาพยนตรระหวางเลน ใหตั้งระบบ
Semi Karaoke ไวที่ [Off] จากเมนูปรับตัง้ หรือถอดไมโครโฟนออก

5 เลือกรายการเลือกและเปลีย่ นการปรับตัง้
6 ตัง้ ระดับ (เสียง) ของลําโพง :
จาก -5dB ถึง +5dB
ขนาดของลําโพงจะถูกปรับตัง้ ไวตายตัว ทานไมสามารถเปลีย่ นได
7 ถาทานเชือ่ มตอลําโพงกับเครือ่ งเลน การปรับตัง้
ระยะหางลําโพงจะทําใหทราบถึงชวงเสียงทีเ่ ดินทาง
มาถึงตําแหนงทีท
่ า นรับฟง ยอมใหเสียงแตละลําโพง
มาถึงผูฟ
 ง ในเวลาเดียวกัน
8 ทดสอบสัญญาณแตละลําโพง :
ปรับระดับเสียงเพื่อทดสอบสัญญาณ
9 บันทึกการปรับตัง้ และออกจากเมนูปรับตัง้
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RETURN

การปรับตั้งการล็อคควบคุม
สําหรับเปดใชการล็อคควบคุม ทานตองใสรหัสผานเปนตัวเลข 4 หลักกอน ถาทานยังไมไดใสรหัสผาน
เครือ่ งจะขอใหทา นใสรหัสผาน ใสรหัสผานของทานเปนตัวเลข 4 หลัก จากนัน้ กดปุม ENTER ใสรหัสอีกครัง้
แลวกดปุม ENTER เพือ่ ตรวจสอบรหัส ถาทานใสรหัสผานไมถกู ตอง กดปุม CLEAR จากนัน้ แกไขใหถกู ตอง
ถาทานลืมรหัสผานของทาน ทานสามารถเปลีย่ นรหัสผานได นําแผนดิสกออกจากเครือ่ งเลน กดปุม SETUP
เพื่อแสดงเมนู 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
การปรับตัง้ อืน
่ ๆ
DivX(R) VOD - 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

เพลิ ด เพลิ น กั บ รู ป แบบสนามเสี ย งที่ ตั้ ง ไว
เครือ่ งเลนนีไ้ ดจดั เตรียมสนามเสียงรอบทิศทางไว ทานจึงสามารถเลือกรูปแบบเสียงทีต่ อ งการโดย
ใชปมุ SPECIAL EQ/NIGHT ทานสามารถเปลีย่ นการปรับตัง้ SPECIAL EQ/NIGHT ดวยปุม
ลูกศร
ขณะที่ขอมูล SPECIAL EQ/NIGHT แสดงบนจอโทรทัศน
รายการแสดงสําหรับของสนามเสียงอาจแตกตางไปขึ้นอยูกับแหลงสัญญาณและรูปแบบเสียง
บนจอภาพ
NATURAL
Local Specialization
equalizer
AUTO EQ
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
MP3 OPT

คําอธิบาย
ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงนุมสบายและเปนธรรมชาติ
ปรับเสียงพิเศษตามตนฉบับ (DANGDUT/ARABIC/PERSIAN/INDIA/REGUETON/
MERENGUE/SALSA/SAMBA)
รูปแบบเสียงทีไ่ ดรบั ความนิยมมากทีส่ ดุ กับทุกประเภทรวมทัง้ ไฟลเพลง MP3 ID3
tag
รูปแบบนีจ้ ะใหเสียงทีใ่ หความรูส กึ กระตือรือรน ใหทา นรูส กึ เหมือนรับฟง
การแสดงสดเพลง rock, pop, jazz หรือ classic

ดวยการทํางานรูปแบบนีจ้ ะปรับปรุงไฟล MP3, WMA ทีถ่ กู บีบใหมเี สียงทุม ทีม่ พี ลัง
ยิ่งขึ้น
เพิ่มพลังเสียงสูง, เสียงทุมและเสียงรอบทิศทาง
ทานสามารถสนุกยิง้ ขึน้ กับเสียงรอบทิศทางทีส่ มจริง
ระบบเสียง Dolby Pro Logic II ที่ใหทานเลนแหลงสัญญาณสเตริโอเปนแบบ
5.1 ชองเสียง (แนะนําใหใชระบ PLII MTRX.)

BASS
VIRTUAL
PLII MOVIE
PLII MUSIC
PLII MATRX(matrix)
CLEAR VOICE
ใหเสียงรองทีแ่ จมใส เพิม่ คุณภาพของเสียงพูดใหคมชัด (แนะนําใหทา นใช
รูปแบบนีเ้ มือ่ ทานรับชมภาพยนตรแบบ 5.1 ชองเสียง)
GAME EQ
ทานสามารถสนุกไปกับเสียงทีส่ มจริงขณะเลนวีดโี อเกมส
NIGHT MODE
ดวยรูปแบบนีท้ าํ ใหทา นสามารถรับฟงเสียงเบาๆ ไดชดั เจนยิง่ ขึน้
CINEMA MODE
ทานสามารถสนุกยิง่ ขึน้ กับเสียงทีส่ มจริงขณะรับชมภาพยนตร
NORMAL(OFF)
ทานสามารถสนุกไปกับเสียงแบบไมใชเสียงพิเศษ
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การแสดงข อ มู ล ของแผ น ดิ ส ก

การเล น แผ น ดิ ส ก ห รื อ ไฟล เ พลง
บนรี โ มท

1 กดปุม
 DISPLAY:

1 ใสแผนดิสกลงในชองบรรจุแผนดิสก : (บนเครือ่ งเลน)

FUNCTION

DISPLAY

2 เลือก DVD/CD :
3 ปรับตัง้ คาในเมนูแผนดิสก :
หรือเลือกไฟลจากเมนู :
3 เริม
่ เลนแผนดิสก :
4 หยุดเลนแผนดิสก :

ENTER
STOP

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

การแสดงขอมูลของแผนดิสก - ทีท
่ า นสามารถทําได
เพิ่ ม เติ ม
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

OPEN/CLOSE

การเลนแผนดิสกหรือไฟลเพลง - ทีท
่ า นสามารถทําได
เพิ่ ม เติ ม
การเลนแผนดีวด
ี ห
ี รือวีดโี อ ซีดท
ี ม
ี่ เี มนู
แผนดีวดี แี ละแผนวีดโี อ ซีดสี ว นใหญจะมีเมนูแสดงบนจอภาพ กอนทีเ่ ครือ่ งจะเริม่ เลนภาพยนตร
ทานสามารถเลือ่ นผานภายในเมนูไดโดยใชปมุ
เพื่อเลื่อนแถบสวางไปยังตัวเลือกที่ตอง
การและกดปุม ENTER เพื่อเลือก
การเลือ่ นไปยังชารปเตอร/เรือ่ ง/เพลงตอไปหรือทีผ
่ า นมา
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

สั ญ ลั ก ษณ ที่ ใ ช ใ นคู มื อ การใช ง านเล ม นี้
แผนดิสกและไฟลทั้งหมดที่แสดงในดานลางนี้
แผนดีวีดีและแผน DVD±R/RW ทีท่ าํ การบันทึก
ใหสมบูรณแลว
ไฟล DivX

บนรี โ มท

DISPLAY

ไฟล MP3
ไฟล WMA

การหยุดเลนชัว่ คราว
กดปุม PAUSE/STEP ( ) เพื่อหยุดเลนชั่วคราว กดปุม ENTER เพือ่ ทําการเลนตอ
การเลนภาพนิง่ ทีละภาพ
กดปุม PAUSE/STEP ( ) ซ้าํ ๆ เพือ่ เลนภาพนิง่ ทีละภาพ

แผนซีดีเพลง
การเลนซ้าํ
กดปุม REPEAT/RANDOM ซ้ําๆ เพื่อเลือกไตเติ้ล, ชารปเตอร, เรื่องหรือเพลงปจจุบันเพื่อเลนซ้ําหรือ
เลนสุม ลําดับ ถาทานตองการยกเลิกการเลนซ้าํ กดปุม REPEAT/RANDOM ซ้าํ ๆ
- การเลนสุมลําดับ : เฉพาะไฟลเพลงเทานั้น
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การเลนไปขางหนาหรือขางหลังอยางรวดเร็ว
กดปุม SCAN ( หรือ ) เพือ่ เลนไปขางหนาหรือขางหลังอยางรวดเร็ว ท่านสามารถเปลีย่ นความเร็ว
ในการเลนไดโดยกดปุม SCAN ( หรือ ) ซ้าํ ๆ กดปุม ENTER เพือ่ เลนตอในความเร็วปกติ
การเลือกภาษาของคําบรรยายใตภาพ
ระหวางเลนแผนดิสก กดปุม SUBTITLE ( ) ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกภาษาของคําบรรยายใตภาพทีต่ อ งการ
การเลนภาพชา
ในขณะทีห่ ยุดเล่นชัว่ คราว กดปุม่ SCAN (
หรือ
) เพือ่ เลนภาพชาไปขางหลังหรือเลนภาพชาไป
ขางหนา ทานสามารถเปลีย่ นความเร็วในการเลนภาพชาไดโดยกดปุม SCAN ( หรือ ) ซ้าํ ๆ กดปุม
ENTER เพือ่ เลนตอดวยความเร็วปกติ สําหรับแผนวีดโี อ ซีดี ทานจะไมสามารถเลนภาพชาไปขางหลังได
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
การเรียกดูเมนูไตเติล้
กดปุม TITLE เพือ่ แสดงเมนูไตเติล้
การเริม
่ เลนจากเวลาทีเ่ ลือก
คนหาตําแหนงเริม่ เลนทีต่ อ งการโดยใสรหัสเวลา กดปุม DISPLAY ระหวางเลนและเลือกสัญลักษณนาฬกา
ใสเวลาเริม่ เลนเปนชัว่ โมง, นาทีและวินาทีแลวจึงกดปุม ENTER ถาทานใสเวลาผิด กดปุม CLEAR เพื่อใส
เวลาเริ่มเลนที่ทานตองการอีกครั้ง
การเก็บฉากสุดทายเขาในหนวยความจํา
เครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีส้ ามารถเก็บฉากสุดทายของแผนดิสกทที่ า นรับชมเขาในหนวยความจําได ฉากสุดทาย
จะยังคงอยูในหนวยความจําของเครื่อง ถึงแมทานจะนําแผนดิสกออกจากเครื่องหรือปดเครื่องเลนก็ตาม
ถ้าท่านใส่แผ่นดิสก์ที่มีฉากสุดท้ายเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเครื่องเล่นดีวีดี 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 MENU ถาปรากฏขอความ “This file has nonsupported type” เลือกไฟลใหถูกตองโดยกดปุม MENU

การเรียกดูเมนูดีวีดี
กดปุม MENU เพือ่ แสดงเมนูของแผนดิสก หากมี
การเปลีย่ นรูปแบบตัวอักษรเพือ่ แสดงคําบรรยายใตภาพ DivX® ใหถกู ตอง
ระหวางเลน ถาคําบรรยายใตภาพแสดงบนจอภาพไมถกู ตอง กดปุม SUBTITLE คางไวประมาณ 3 วินาที
หรือ SUBTITLE ซ้ําๆ เพื่อเลือกรหัสภาษาอื่นๆ จนกระทั่งคําบรรยายใตภาพแสดง
แลวจึงกดปุม
บนจอภาพไดถกู ตองและจากนัน้ กดปุม ENTER
ลักษณะเฉพาะของไฟล DivX
แผนดิสก DivX ที่สามารถเลนบนเครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้ไดมีขอจํากัดดังตอไปนี้
• ความละเอียดของภาพทีร่ องรับ : 720 x 576 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
• ไฟล DivX ทีส่ ามารถเลนได : “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
• คําบรรยายใตภาพ DivX ทีส่ ามารถเลนได : SubRip (*.srt/*.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha
(*.ssa/*.txt), MicroDVD (*.sub/*.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/*.txt)
• รูปแบบการเขารหัสสัญญาณทีส่ ามารถเลนได : “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”
• รูปแบบเสียงทีส่ ามารถเลนได : “AC3”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• ความถีส่ มุ : ภายใน 32-48kHz (ไฟล MP3), ภายใน 32-48kHz (ไฟล WMA)
• ระดับบิต : ภายใน 32-320kbps (ไฟล MP3), ภายใน 40-192kbps (ไฟล WMA)
• ระดับบิตสูงสุด: USB : 6Mbps, CD : 4Mbps, DVD : 7Mbps
• แผนดิสกในรูปแบบ Live file system ไมสามารถเลนไดกบั เครือ่ งเลนนี้
• ถาชือ่ ของไฟลภาพยนตรแตกตางจากไฟลคาํ บรรยายใตภาพ ระหวางเลนไฟล DivX อาจไมแสดงคําบรรยาย
ใตภาพ
• ถาทานเลนไฟล DivX แตกตางจากขอกําหนดของ DivX อาจทํางานโดยไมปกติ
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การสรางรายการเพลงสวนตัวของทาน
ทานสามารถเลนขอมูลในแผนดิสกตามลําดับทีท่ า นตองการได โดยเรียงลําดับไฟลเพลงตามความตองการ
ของทาน รายการเพลงจะถูกยกเลิกเมื่อทานนําแผนดิสกออกจากเครื่อง เลือกไฟลเพลงที่ตองการแลวจึง
กดปุม PROG./MEMO. เพือ่ เขาการแกไขรายการเพลง (เครือ่ งหมาย จะปรากฏบนเมนู) เลือกเพลงใน
รายการดวยปุม
จากนัน้ กดปุม ENTER เพือ่ เพิม่ เพลงยังรายการเพลง เพือ่ ลบเพลงออกจากรายการเพลง
เลือกไฟลเพลงที่ตองการลบดวยปุม
จากนัน้ กดปุม CLEAR ในรายการแกไข เพือ่ ลบเพลงทัง้ หมดจาก
รายการเพลง เลือก [Clear All] จากนัน้ กดปุม ENTER ในรายการแกไข รายการจะถูกลบเมือ่ นําแผนดิสกออก
จากเครื่องหรือปดเครื่องเลน
การแสดงขอมูลของไฟล (ID3 TAG)
ระหวางเลนไฟลเพลง MP3 ที่มีขอมูลของไฟล ทานจะสามารถแสดงขอมูลของไฟลเพลงไดโดยกดปุม
DISPLAY ซ้าํ ๆ
ลักษณะเฉพาะของไฟล MP3/WMA
ไฟล MP3/WMA ทีส่ ามารถเลนบนเครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีไ้ ดมขี อ จํากัดดังตอไปนี้
• ความถีส่ มุ : ภายใน 32 -48kHz (ไฟล MP3), ภายใน 32 -48kHz (ไฟล WMA)
• ระดับบิต : ภายใน 32 -320kbps (ไฟล MP3), ภายใน 32-192kbps (ไฟล WMA)
• รองรับเวอรชนั่ : v2, v7, v8, v9
• ชื่อสกุลของไฟล : “.mp3”/, “.wma”
• รูปแบบของแผน CD-ROM : ISO 9660/ JOLIET
• แนะนําใหทา นใชโปรแกรม Easy-CD Creator ซึง่ สรางไฟลระบบ ISO 9660
การลบเสียงนักรอง (Vocal Fader)
ทานสามารถเพลิดเพลินกับการทํางานคาราโอเกะ โดยการลดเสียงนักรองนําของเพลงจากแหลงสัญญาณตางๆ
(MP3/WMA/CD) กดปุม VOCAL FADER และ “FADE ON” จะปรากฏบนจอแสดงผล
เพื่อยกเลิก กดปุม VOCAL FADER อีกครัง้
- การทํางานนี้สามารถใชไดเฉพาะเมื่อตอไมโครโฟนเขากับเครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอรเทานั้น
- คุณภาพของระบบ VOCAL FADER อาจแตกตางกันออกไป โดยขึน้ อยูก บั สถานะของไฟลเพลงทีบ่ นั ทึก
- การทํางานนีไ้ มสามารถใชกบั ระบบเสียงโมโน (MONO) ได
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การรั บ ชมไฟล ภ าพถ า ย
บนรี โ มท
1 ใสแผนดิสกลงในชองบรรจุแผนดิสก : (บนเครือ่ งเลน)

OPEN/CLOSE

2 เลือก DVD/CD :
3 เลือกไฟลภาพถาย :

FUNCTION

3 แสดงไฟลภาพที่เลือกในขนาดเต็มจอภาพ :
4 ยอนกลับเขาสูเ มนู :

ENTER
STOP

การรับชมไฟลภาพถาย - ทีท
่ า นสามารถทําไดเพิม
่ เติม
การรับชมภาพถายเปนภาพนิง่ แบบสไลด
ใชปมุ
เพือ่ เลือ่ นแถบสวางไปยังเครือ่ งหมาย ( ) แลวจึงกดปุม ENTER เพือ่ เริม่ เลนภาพนิง่
แบบสไลด ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วในการเลนภาพนิ่งแบบสไลดไดดวยปุม
เมื่อเครื่องหมาย
( )เปนแถบสวาง
การเลือ่ นขามไปยังภาพถายภาพตอไป/ทีผ
่ า นมา
กดปุม SKIP (
หรือ
) เพือ่ รับชมภาพถายทีผ่ า นมา/ตอไป
การหมุนภาพ
ใชปุม
เพือ่ หมุนภาพในขนาดเต็มจอภาพทวนเข็มนาฬกาหรือตามเข็มนาฬกา ขณะทีร่ บั ชมภาพเต็มจอ
การหยุดเลนภาพนิง่ แบบสไลดชวั่ คราว
กดปุม PAUSE/STEP ( ) เพือ่ หยุดเลนภาพนิง่ แบบสไลดชวั่ คราว กดปุม PLAY ( ) เพื่อเลนภาพนิ่ง
แบบสไลดตอ
การรับฟงเพลงระหวางเลนภาพแบบสไลด
ทานสามารถรับฟงเพลงระหวางเลนภาพแบบสไลด ถาแผนดิสกมีทั้งไฟลเพลงและภาพอยูดวยกัน ใชปุม
ใหเครื่องหมาย ( ) เปนแถบสวาง จากนั้นกดปุม ENTER เพื่อเริ่มเลนภาพแบบสไลด
การทํางานนี้ใชไดเฉพาะกับแผนดิสกเทานั้น
ลักษณะเฉพาะของไฟลภาพถาย
ไฟลภาพ JPEG ทีส่ ามารถเลนบนเครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีไ้ ดมขี อ จํากัดดังตอไปนี้
• จํานวนพิกเซลสูงสุดตอความกวาง : 2760 X 2048 พิกเซล
• จํานวนไฟลสงู สุด : ไมเกิน 999
• บางแผนดิสกอาจไมทาํ งานเนือ่ งจากความแตกตางของรูปแบบการบันทึกหรือสภาวะของแผนดิสก
• ชื่อสกุลของไฟล : “.jpg”
• รูปแบบของแผน CD-ROM : ISO 9660/ JOLIET

ระบบลํ า โพงโฮมเธี ย เตอร Ez
รับฟงเสียงจากโทรทัศน, เครือ่ งเลนดีวดี แี ละอุปกรณระบบดิจติ อลในรูปแบบ 5.1 ชองเสียง (2.1 หรือ
Set-Up

การรั บ ฟ ง วิ ท ยุ
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’ สถานีวท
ิ ยุเขาในหนวยความจํา:
หมายเลขสถานีวทิ ยุจะแสดงบนจอแสดงขอมูล

TUN-/+

2 ชองเสียง) ถึงแมเครือ่ งเลนดีวดี จี ะปดการทํางานอยูก ต็ าม ถาทานกดปุม TV
จะเปดการทํางานและเปลี่ยนเขาสูรูปแบบ AUX OPT โดยอัตโนมัติ

HT SPK เครือ่ งเลนดีวดี ี

PROG./MEMO.

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

PRESET
PROG./MEMO.

7 เพือ่ เลือกสถานีที่ ‘เก็บ’ ไวในหนวยความจํา

PRESET

บนรี โ มท
การรับฟงวิทยุ - ทีท
่ า นสามารถทําไดเพิม
่ เติม
การคนหาสถานีวท
ิ ยุโดยอัตโนมัติ
กดปุม TUN.-/TUN.+ คางไวใหนานเกิน 1 วินาที เครือ่ งรับวิทยุจะคนหาสถานีวทิ ยุโดยอัตโนมัตแิ ละจะหยุด
คนหาเมือ่ พบสถานีวทิ ยุ
การลบสถานีวท
ิ ยุทเี่ ก็บอยูใ นหนวยความจําทัง้ หมด
กดปุม PROG./MEMO. คางไวประมาณ 2 วินาที ERASE ALL จะกระพริบบนจอแสดงขอมูลของเครือ่ งเลน
ดีวดี รี ซี ฟี เวอร กดปุม PROG./MEMO. เพือ่ ลบสถานีวทิ ยุทเี่ ก็บอยูใ นหนวยความจําทัง้ หมด

1 ตอสายสัญญาณจากชอง OPTICAL IN เขากับชอง Optical Out
บนโทรทัศน (หรืออุปกรณดจิ ติ อล) ของทาน :
2 เลือก AUX OPT :
เลือกรูปแบบ AUX OPT โดยตรง
3 รับฟงเสียงในระบบ 5.1 (2 หรือ 2.1) ชองเสียง :
4 ออกจากรูปแบบ AUX OPT :
การทํางานจะกลับไปทีผ่ า นมาหนึง่ ระดับ

TV

HT SPK

TV

HT SPK

การปรับสัญญาณวิทยุคลืน
่ FM ใหชด
ั เจน
กดปุม PLAY ( ) (MO/ST.) เครื่องรับวิทยุจะเปลี่ยนระบบเสียงจากสเตอริโอเปนโมโนและสัญญาณ
วิทยุจะชัดเจนขึน้
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การใช อุ ป กรณ USB
ทานสามารถสนุกไปกับไฟลจากสือ่ ทีบ่ นั ทึกไวบนอุปกรณ USB โดยเชือ่ มตออุปกรณ USB กับชองตอ
USB ของเครื่องเลน
ถาทานตองการใชงานการทํางานอื่นๆ ดูสวนการเลนซีดี

บนรี โ มท
1 ตออุปกรณ USB เขากับชองตอ USB ของเครือ่ งเลนดีวด
ี ี
2 เลือกรูปแบบ USB

FUNCTION

3 เลือกไฟลทท
ี่ า นตองการเลน
4 เริม
่ จากสือ่ บันทึกของทาน

ENTER

5 เพือ่ หยุดเลน
6 กอนปลดการเชือ่ มตออุปกรณ USB ใหเปลีย
่ นเปน
การทํางานอืน
่ ๆ กอน

16

STOP
FUNCTION

อุปกรณ USB ทีร่ องรับ
• เครื่องเลน MP3 : เครื่องเลน MP3 แบบ Flash type
• USB Flash Drive : อุปกรณนนั้ ตองรองรับ USB2.0 หรือ USB1.1
• การทํางานในรูปแบบ USB เครือ่ งเลนนีไ้ มรองรับอุปกรณ USB ทุกเครือ่ ง
อุปกรณ USB ทีม
่ ค
ี วามตองการเสริม
• ไมรองรับอุปกรณซงึ่ ตองมีโปรแกรมเสริมเพิม่ เติมในการติดตัง้ เมือ่ ทานเชือ่ มตอเขากับเครือ่ งคอมพิวเตอร
สิง่ ทีค
่ วรใสใจ
• หามถอดอุปกรณ USB ออกขณะทํางานอยู
• สําหรับอุปกรณ USB ทีม่ คี วามจุสงู อาจใชเวลานานขึน้ เล็กนอยในการคนหาขอมูล
• ถาทานใชสายตอสําหรับขยายสายสัญญาณ USB หรือใชฮบ USB เครือ่ งเลนดีวดี อี าจจะคนหาอุปกรณ
USB ไมพบ
• ไมรองรับอุปกรณทใี่ ชระบบไฟล NTFS (รองรับเฉพาะระบบไฟล FAT (16/32))
• เครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีไ้ มรองรับจํานวนไฟลทงั้ หมดทีม่ มี ากกวา 1000 ไฟล
• ไมรองรับฮารดดิสกภายนอก, อุปกรณอา นแผนการด, อุปกรณทลี่ อ็ คได หรือแบบ hard type
• ชองตอ USB ของเครื่องเลนไมสามารถเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรได เครื่องเลนไมสามารถใชเพื่อ
เปนอุปกรณบนั ทึกขอมูล

การบั น ทึ ก ไปยั ง อุ ป กรณ USB
บนรี โ มท
1 ตออุปกรณ USB ไปยังเครือ่ งเลน
2 เลือกรูปแบบการทํางานทีท
่ า นตองการบันทึก
(เชน CD/TUNER......)
เลนเสียงจากแหลงสัญญาณ
3 เริม
่ บันทึก
หากทานตองการบันทึกไฟลเพลงทีต่ อ งการในแผนดิสกไปยัง USB
ใหบนั ทึกหลังจากเริม่ เลนไฟลนนั้
4 เพือ่ หยุดบันทึก

-

FUNCTION
REC
และ ENTER
STOP

การบั น ทึ ก ไปยั ง USB - ที่ ท า นสามารถทํ า ได เ พิ่ ม เติ ม
บันทึกไฟลเพลงจากแผนดิสกไปยัง USB
บันทึกเพียงเพลงเดียว
ถาอุปกรณ USB ทีบ่ นั ทึกเลนอยูใ นขณะเลนเพลงจากแผนซีดี เพลง/ไฟลนนั้ จะถูกบันทึกไปยัง USB
บันทึกเพลงทัง้ หมด
ถากดปุม บันทึกขณะหยุดเลนซีดี เพลง/ไฟลทงั้ หมดจะถูกบันทึก
- ไฟลในโฟลเดอรยอ ยจะไมถกู บันทึกในระหวางบันทึกเพลงทัง้ หมด
การบันทึกรายการเพลง
บันทึกอุปกรณ USB หลังจากทานสรางรายการเพลง ถาทานตองการบันทึกเพลงทีท่ า นตองการ (เฉพาะซีดเี พลง
เทานั้น)

เมือ่ ทานทําการบันทึก ควรสังเกตดังนี้
• ในระหวางบันทึกทานสามารถตรวจสอบความคืบหนาในการบันทึกยังอุปกรณ USB โดยดูจากจอภาพ
(ซีดเี พลง หรือซีดี MP3/WMA เทานัน้ )
• จะไมมเี สียงระหวางทําการบันทึก MP3/WMA
• เมื่อทานหยุดการบันทึกระหวางเลน ไฟลที่บันทึกนั้นจะเก็บไวถึงชวงเวลานั้น (เฉพาะซีดีเพลง)
• อยาถอดอุปกรณ USB ระหวางบันทึก USB ถาทานถอดออก ไฟลนนั้ อาจไมสมบูรณหรือไมสามารถลบ
ไดจากเครือ่ งคอมพิวเตอร
• ไมสามารถบันทึกผานไมโครโฟนได
• ถาการบันทึก USB ไมทาํ งาน ขอความเชน “NO USB”, “ERROR”, “USB FULL” หรือ “NO REC” จะแสดง
บนจอแสดงผล
• สําหรับแผนดิสกทบี่ นั ทึกในรูปแบบ DTS ไมรองรับการบันทึกในรูปแบบ USB
• เครือ่ งอานแผนการดหรือฮารดดิสกภายนอกไมสามารถบันทึกแบบ USB ได
• ไฟลทถี่ กู บันทึกขนาด 128 เมกะไบต (ประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมือ่ ทานบันทึกเปนเวลานาน ควรบันทึกให
นอยกวา 4 ไฟล
• เมือ่ ทานหยุดบันทึกระหวางเลน ไฟลนนั้ จะไมถกู บันทึกไว
• ไมสามารถบันทึกแผน CD-G, DTS ได
• ตองบันทึกไมเกินกวา 999 ไฟล
• สามารถบันทึกไดดังนี้
ซี ดี เ พลง

ซี ดี MP3/WMA

แ ห ล ง สั ญ ญ า ณ อื่ น
(Tuner, AUX,
Portable เป น ต น )

(ชือ่ ไฟล)
(ชือ่ ไฟล)

การคัดลอกวัสดุทมี่ กี ารปองกันการคัดลอกโดยไมไดรบั อนุญาต รวมทัง้ การบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร, ไฟล,
รายการทางสถานีและเสียง อาจเปนการละเมิดกฎหมายและนับเปนการกออาชญากรรม ไมควรใชเครือ่ งเลน
เพือ่ การดังกลาว
โปรดปฎิบัติและใหความเคารพ
ตอลิขสิทธิ์
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การรั บ ฟ ง เพลงจากเครื่ อ งเล น แบบพกพาของท า น
ทานสามารถใชเครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้เพื่อเลนเพลงจากเครื่องเลนแบบพกพาไดมากมายหลายประเภท

บนรี โ มท
1 ตอเครือ่ งเลนแบบพกพาเขากับเครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนี้
โดยตอสายสัญญาณเขากับชอง PORT. IN

-

การตัง้ เวลาปดเครือ่ งเลน
กดปุม SLEEP หนึง่ ครัง้ หรือมากกวาเพือ่ เลือกเวลาตัง้ แต 10 ถึง 180 นาที หลังจากนัน้ เครือ่ งเลนจะปดเอง
อัตโนมัติ
เพื่อดูเวลาที่เหลืออยู กดปุม SLEEP เพือ่ ยกเลิกการตัง้ เวลาปดเครือ่ ง กดปุม SLEEP ซ้าํ ๆ กระทัง่ “SLEEP
10” ปรากฏ และจากนัน้ กดปุม SLEEP อีกครัง้ ขณะที่ “SLEEP 10” แสดงอยู
การหรีห
่ นาจอแสดงผล
กดปุม SLEEP หนึง่ ครัง้ ไฟ LED (Light-emitting diode) ทีแ่ ผงควบคุมดานหนาจะปดและความสวางหนาตาง
แสดงผลจะหรีล่ งครึง่ หนึง่ เพือ่ ยกเลิก กดปุม SLEEP ซ้าํ ๆ กระทัง่ ปด

ชอง PORT. IN (PORTABLE IN)

ระบบถนอมจอภาพ
ระบบถนอมจอภาพจะทํางานเมือ่ ทานปลอยเครือ่ งเลนทิง้ ไวขณะหยุดเลนประมาณ 5 นาที

หรือ
ตออุปกรณภายนอกไปยังชอง AUX ของเครือ่ งเลน
> ถาโทรทัศนของทานมีชองจายสัญญาณเสียง (โมโน)
เพียงชองเดียว ใหตอไปยังชองสัญญาณเสียงซาย (สีขาว)
บนเครื่องเลน

การเลือกระบบ - สามารถเลือกได
ทานตองเลือกระบบใหเหมาะกับระบบโทรทัศนของทาน ถา “NO DISC” ปรากฏบนจอแสดงผล กดปุม PAUSE/
STEP ( ) บนรีโมท คอนโทรลคางไวนานกวา 5 วินาที เพือ่ เลือกระบบ (PAL/NTSC)

เครือ่ งเลนของทาน เครือ่ งบันทึกวีดโี อ เทป, โทรทัศน...

2 เปดเครือ่ งเลนดีวด
ี ี
3 เลือกรูปแบบ PORTABLE หรือ AUX (SCART)

POWER
INPUT

4 เปดเครือ่ งเลนแบบพกพาและเริม
่ เลน

-
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การใช ง านอื่ น ๆ

รหั ส ภาษา
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

รหั ส ประเทศ
เลือกรหัสประเทศจากตารางทีแ่ สดงในดานลางนี้
ประเทศ
รหัส
ประเทศ

รหัส

ประเทศ

รหัส

ประเทศ

รหัส

ประเทศ

รหัส

ประเทศ

รหัส
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การแก ไ ขป ญ หาเบื้ อ งต น
ปญหา
ไมมไี ฟฟาเขาเครือ่ ง
ไมมภี าพ

ไมมเี สียงหรือเสียงเบามาก

ภาพไมชดั เจน
เครื่องไมเริ่มเลนแผนดีวีดี/ซีดี

มีเสียงซาหรือมีเสียงรบกวนระหวาง
เลนแผนดีวีดีหรือซีดี
ไมสามารถปรับหาสถานีวทิ ยุได

รีโมท คอนโทรลทํางานไมถกู ตอง
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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 15 สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม

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

ชนิ ด ของแผ น ดิ ส ก ที่ ส ามารถเล น ได
ชนิด

เครือ่ งหมาย

แผนดีวด
ี ภ
ี าพยนตร : แผนดิสก เชน ภาพยนตรที่สามารถหา
ซือ้ หรือเชาไดทวั่ ไป
แผน DVD-R : รูปแบบ Video และทําการบันทึกใหสมบูรณแลว
เทานั้น
แผน DVD-RW : รูปแบบ Video และทําการบันทึกใหสมบูรณแลว
เทานัน้ แผนดีวดี รี ปู แบบ VR ทีท่ าํ การบันทึกใหสมบูรณแลวไม
สามารถเลนบนเครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้ได
แผน DVD+R : รูปแบบ Video เทานัน้
รองรับแผนดิสกแบบ Double Layer
แผน DVD+RW : รูปแบบ Video เทานั้น
แผนซีดเี พลง : ซีดเี พลง หรือ CD-R/RW ทีอ่ ยูใ นรูปแบบซีดเี พลง
ซึง่ สามารถหาซือ้ ไดทวั่ ไป
เครื่องเลนดีวีดีรีซีฟเวอรเครื่องนี้สามารถเลนแผน DVD±R/RW และแผน CD-R/RW ทีป่ ระกอบดวย
ไตเติ้ลเพลง, ไฟล DivX, ไฟล MP3, ไฟล WMA และ/หรือไฟล JPEG ได โดยขึ้นอยูกับคุณภาพใน
การบันทึก, สถานะของแผนดิสก, ลักษณะเฉพาะของอุปกรณทที่ าํ การบันทึกหรือซอฟทแวรทใี่ ชบนั ทึก
แผน DVD±RW/DVD±R หรือแผน CD-RW/R บางแผนอาจจะไมสามารถเลนบนเครื่องเลนนี้ได

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.

เกีย่ วกับสัญลักษณ ทีแ
่ สดงบนจอภาพ
“ ” 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
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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ข อ มู ล จํ า เพาะ

ข อ มู ล จํ า เพาะ

ทัว่ ไป
แรงดันไฟฟา
ใชกําลังไฟ
น้ําหนักสุทธิ
ขนาดภายนอก (กวาง x สูง x ลึก)
อุณหภูมขิ ณะใชงาน
ความชื้นขณะใชงาน
เลเซอร
เครื่องรับวิทยุคลื่น FM/AM
ชวงความถี่คลื่น FM
ความถี่กลางของคลื่น FM
ชวงความถีค่ ลืน่ AM
ความถี่กลางของคลื่น AM
เครือ่ งขยายเสียง
รูปแบบเสียงสเตอริโอ
รูปแบบเสียงรอบทิศทางหนา
เซนเตอร*
เสียงรอบทิศทาง*
ซับวูฟเฟอร*

ลําโพง (HT964TZ)
อางอิงในปายแสดงขอมูลจําเพาะ
อางอิงในปายแสดงขอมูลจําเพาะ
3.7 กิโลกรัม
430 x 73 x 303 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* : 70 วัตต
155 วัตต
155 วัตต + 155 วัตต (4 โอหมที่ 1 kHz, THD 10%)
225 วัตต (3 โอหมที่ 30 Hz, THD 10%)

การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลีย่ นแปลงไดโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา
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ลําโพงหนา
ชนิด
2 ทิศทาง 3 ลําโพง
คาความตานทาน
4 โอหม
ระดับไฟฟาทีร่ บั
155 วัตต
ระดับไฟฟาสูงสุด
310 วัตต
ขนาดสุทธิ (ก x ส x ล) 300 x 1265 x 300 มม.
น้ําหนักสุทธิ
5.0 กิโลกรัม
ลําโพงกลาง
ชนิด
2 ทิศทาง 3 ลําโพง
คาความตานทาน
4 โอหม
ระดับไฟฟาทีร่ บั
155 วัตต
ระดับไฟฟาสูงสุด
310 วัตต
ขนาดสุทธิ (ก x ส x ล) 350 x 105 x 88 มม.
1 กิโลกรัม
น้ําหนักสุทธิ

ลําโพงหลัง
2 ทิศทาง 3 ลําโพง
4 โอหม
155 วัตต
310 วัตต
300 x 1265 x 300 มม
4.7กิโลกรัม
ซับวูเฟอรแบบ Passive
1 ทิศทาง 1 ลําโพง
3 โอหม
225 วัตต
450 วัตต
216 x 405 x 360 มม.
7.3 กิโลกรัม

ลําโพง (HT964PZ )
ลําโพงหนา
2 ทิศทาง 3 ลําโพง
ชนิด
คาความตานทาน
4 โอหม
ระดับไฟฟาทีร่ บั
155 วัตต
ระดับไฟฟาสูงสุด
310 วัตต
ขนาดสุทธิ (ก x ส x ล) 300 x 1265 x 300 มม.
น้ําหนักสุทธิ
5.0 กิโลกรัม
ลําโพงกลาง
ชนิด
2 ทิศทาง 3 ลําโพง
คาความตานทาน
4 โอหม
ระดับไฟฟาทีร่ บั
155 วัตต
ระดับไฟฟาสูงสุด
310 วัตต
ขนาดสุทธิ (ก x ส x ล) 350 x 105 x 88 มม.
1 กิโลกรัม
น้ําหนักสุทธิ

ลําโพงหลัง
2 ทิศทาง 2 ลําโพง
4 โอหม
155 วัตต
310 วัตต
115 x 270 x 115 มม.
0.8 กิโลกรัม
ซับวูเฟอรแบบ Passive
1 ทิศทาง 1 ลําโพง
3 โอหม
225 วัตต
450 วัตต
216 x 405 x 360 มม.
7.3 กิโลกรัม
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