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ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
1
ขอควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย

ขอควรระวัง : ไมควรเปดฝาครอบเครื่อง (หรือฝา
ดานหลัง) เพื่อปองกันการเกิดไฟฟาช็อต ไมควร
ซอมแซมภายในเครือ่ งดวยตัวทานเอง กรุณาเรียก
ชางผูช าํ นาญมาทําการซอมแซมเครือ่ งเทานัน
้
เครื่ อ งหมายรู ป สายฟ า ที่ มี หั ว ลู ก ศรภายในพื้ น
3 เหลี่ยมดานเทา แสดงเพื่อเตือนผูใชถึงอันตราย
จากกระแสไฟฟาแรงสูง ซึ่งอยูภายในตัวเครื่อง
ถาทานเปดฝาครอบเครือ่ ง ทานอาจไดรบั อันตราย
จากไฟฟาช็อตได
เครื่องหมายตกใจภายในพื้น 3 เหลี่ยมดานเทา
แสดงไว เพื่อเตือนผูใชใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
ที่ติดไวบนตัวเครื่อง เพื่อปองกันปญหาจากการ
ใชงานและการดูแลรักษา (ซอมแซม) เครือ่ ง
คําเตือน: ไมควรวางอุปกรณนใี้ หถกู ฝนหรือความชืน้ เพือ่
ปองกันการเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
คําเตือน : ไมควรติดตัง้ อุปกรณนไี้ วในพืน้ ทีท่ จี่ าํ กัด เชน
ตูหนังสือหรือตูเก็บของ

ขอควรระวัง : อุปกรณนใี้ ชระบบแสงเลเซอร
เพื่อความมั่นใจในการใชงานอุปกรณนี้อยางถูกตอง กรุณา
อานคูม อื การใชงานเลมนีอ้ ยางละเอียดและเก็บคูม อื การใชงาน
เลมนีไ้ วเพือ่ ใชอา งอิงในอนาคต เมือ่ เครือ่ งเลนเสียและทาน
ตองการรับบริการ กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายใกลบาน
ทาน
การควบคุม, การปรับแตงหรือการใชงานอุปกรณซงึ่ นอกเหนือ
ไปจากคําแนะนําทีอ่ ธิบายอยูใ นคูม อื การใชงาน อาจทําใหเกิด
อันตรายจากรังสีที่แพรกระจายออกมาได
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ไมควรพยายามเปดฝาครอบเครื่องเพื่อปองกันการโดน
แสงเลเซอรโดยตรง ถาเปดฝาครอบเครือ่ งออกแสงเลเซอร
ทีส่ ามารถมองเห็นไดจะแพรกระจายออกมา ไมควรจองมอง
แสงเลเซอร
ข อ ควรระวั ง : ไม ค วรวางอุ ป กรณ ใ ห โ ดนน้ํ า
(หกหรือกระเด็นใส) และไมควรวางภาชนะทีบ่ รรจุนา้ํ เชน
แจกันดอกไมไวทดี่ า นบนของเครือ่ งเลน
ขอควรระวังเกี่ยวกับสายไฟฟา
อุปกรณสว นใหญประกอบดวยวงจรการทํางานเฉพาะตัว
ดังนัน้ วงจรของเตาจายไฟตองจายไฟใหอปุ กรณนเี้ พียงอุปกรณ
เดียวเทานัน้ และไมมวี งจรยอยหรือ เตาจายไฟในจุดอืน่ ๆ อีก
อางอิงขอมูลจําเพาะของคูม อื การใชงานเลมนีเ้ พือ่ ความแนใจ
ไมควรเสียบปลัก๊ ไฟของอุปกรณไฟฟาหลายๆ อุปกรณเขากับ
เตาจายไฟที่ผนังในเวลาเดียวกัน ถาเตาจายไฟจายกระแส
ไฟฟามากเกินไป, หลวมหรือชํารุดเสียหาย, สายตอหรือ
สายไฟฟาฉีกหลุดลุย, ชํารุดเสียหาย หรือฉนวนหุมของ
สายไฟแตกออกมา ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้อาจเปน
สาเหตุทที่ าํ ใหเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อตได ควรตรวจสอบ
สายไฟฟาของอุปกรณที่ทานใชเปนประจํา และถาพบวา
สายไฟฟ า ชํ า รุ ด หรื อ เสี ย หายในส ว นใดส ว นหนึ่ ง ก็ ต าม
ถอดปลัก๊ ไฟฟาออกจากเตาจายไฟ, หยุดใชงานอุปกรณและ
เรียกชาง ผูช าํ นาญมาเปนผูเ ปลีย่ นสายไฟ
ปองกันสายไฟฟาไดรับความเสียหายทั้งจากทางวัตถุหรือ
เครือ่ งจักร เชน บิดเบีย้ ว, หักงอ, ใกลกบั ประตู หรือทางเดิน
ควรให ค วามระมั ด ระวั ง เป น พิ เ ศษสํ า หรั บ ส ว นปลั๊ ก ไฟ,
เตาจายไฟและตําแหนงทีส่ ายไฟฟา ยืน่ ออกมาจากอุปกรณ
ดึงที่ตัวปลั๊กไฟเพื่อถอดสายไฟฟาออกจากเตาจายไฟที่ผนัง
เมื่อติดตั้งอุปกรณนี้ ตรวจสอบวาปลั๊กไฟอยูในตําแหนง
ที่สามารถเสียบ/ถอดไดงาย
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เครือ่ งเลนนีป้ ระกอบดวยแบตเตอรีแ่ บบพกพาหรือตัวเก็บประจุ
กระแสไฟฟา
วิ ธี ป ลอดภั ย ในการถอดแบตเตอรี่ อ อกจาก
เครื่องเลน:
ถอดแบตเตอรีเ่ กาออก ทํายอนลําดับในการใสแบตเตอรี่ เพือ่
ปองกันมิใหเปนมลพิษตอสิง่ แวดลอมและสุขภาพของมนุษยและ
สัตว แบตเตอรีเ่ กาหรือแบตเตอรีต่ า งตองทิง้ ลงถังคัดแยกที่
ออกแบบมาเฉพาะ อยาทิง้ แบตเตอรีเ่ กาหรือแบตเตอรีอ่ นื่ ๆ
กับขยะภายในครัวเรือน แนะนําใหทา นใชบริการในทองถิน่
ที่ ไ ม มี ก ารเรี ย กเก็ บ ค า บริ ก าร แบตเตอรี่ ไ ม ค วรอยู ใ กล
แหลงความรอนสูงเชนแสงแดด, ไฟหรือทีค่ ลายกัน
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ลิขสิทธิ์
หามทําสําเนา, แพรสัญญาณ, กระจายภาพ/เสียง, จาย
สัญญาณผานเคเบิ้ล, เลนในที่สาธารณะหรือใหเชา วัสดุที่มี
ลิขสิทธิโ์ ดยไมไดรบั อนุญาต อุปกรณนมี้ รี ะบบปองกันการทํา 1
สําเนาที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Macrovision สัญญาณ
ที่ปองกันการทําสําเนาจะถูกบันทึกลงในแผนดิสกบางแผน
เมือ่ บันทึกและเลนภาพ จากแผนดิสกเหลานี้ อาจทําใหเกิด
คลื่นรบกวนบนภาพอุปกรณนี้ไดรวบรวมเทคโนโลยี การ
ปกปองลิขสิทธิ์ โดยใชรปู แบบของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ปกปองลิขสิทธิ์คุณสมบัติตางๆ โดยบริษัท Macrovision
Corporation เจาของลิขสิทธิ์อื่นๆ การใชเทคโนโลยีปกปอง
ลิขสิทธิต์ อ งไดรบั อนุญาตจากบริษทั Macrovision Corporation และเทคโนโลยีนมี้ ไี วสาํ หรับรับชมภายในบานเทานัน้
ยกเวนจะไดรบั อนุญาตจากบริษทั Macrovision Corporation
หามถอดหรือแยกชิน้ สวนของอุปกรณ
ผูใชควรจําไววาโทรทัศนแบบ High Definiton บางเครื่อง
อาจจะไมสามารถเขากับเครื่องเลน ดีวีดีเครื่องนี้ไดอยาง
สมบูรณ และอาจเปนสาเหตุทที่ าํ ใหเกิดคลืน่ รบกวนบนภาพ
ในกรณี ที่มีปญหาเกี่ยวกับภาพระบบโปรเกรสซีฟสแกน
525 หรือ 625 ขอแนะนําใหผูใชเปลี่ยนชองเชื่อมตอเปน
ชองจายสัญญาณ ‘มาตรฐาน (Standard Definition)’ ถาทาน
มีคาํ ถาม เกีย่ วกับโทรทัศนทสี่ ามารถเขากับเครือ่ งเลนดีวดี ี
รุ น 525p หรื อ 625p ได กรุ ณ าขอคํ า ปรึ ก ษาได ที่
ศูนยบริการลูกคาของแอลจี
เมือ่ ตัง้ รูปแบบของแผนดิสกแบบบันทึกซ้าํ ได ทานควรตัง้ ตัว
เลือกรูปแบบของแผนดิสกไวที่ [Mastered] เพื่อทําให
แผ น ดิ ส ก ส ามารถเล น บนเครื่ อ งเล น ดี วี ดี ข องแอลจี ไ ด
ถาตั้งไวที่ Live File System ทานจะไมสามารถใชงาน
แผนดิสกแผนนีบ้ นเครือ่ งเลนดีวดี ขี องแอลจีได (Mastered/
Live File System : รูปแบบแผนดิสกของ Windows Vista)
ขอควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย

คําเตือน : ไมควรติดตัง้ อุปกรณนไี้ วในพืน้ ทีท่ จี่ าํ กัด เชน
ตูหนังสือหรือตูเก็บของ
ขอควรระวัง : ไมควรปดกัน้ ชองระบายอากาศใดๆ ควร
ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ นี้ ต ามคํ า แนะนํ า ของผู ผ ลิ ต รู แ ละช อ งบน
ตัวเครือ่ งมีไวสาํ หรับระบายอากาศออกจากตัวเครือ่ ง และเพือ่
ความมัน่ ใจในประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณและปองกัน
การเกิดความรอนสะสมภายในเครือ่ ง
ไมควรปดกัน้ ชองระบายอากาศ โดยวางอุปกรณบนทีน่ อน,
โซฟา, พรมหรือเครือ่ งเรือนอืน่ ๆ ทีม่ พี นื้ ผิวคลายกัน ไมควร
ติดตัง้ อุปกรณนไี้ วในพืน้ ทีท่ จี่ าํ กัด เชน ตูห นังสือหรือตูเ ก็บของ
โดยไมไดเวนพืน้ ทีว่ า ง ตามระยะหางทีผ่ ผู ลิตกําหนดไว
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4 สารบัญ
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20
21
21
22
22

1

2 2

ขอควรระวัง

การเตรียมเครือ่ ง
3
6
6
7
4 7
7
7
5 7
8
9
6 11
12

คุณลักษณะพิเศษ
อุปกรณที่จัดมาให
ขอแนะนํา
แผนดิสกที่เลนได
เกีย่ วกับการแสดงสัญลักษณ “ ”
สัญลักษณทใี่ ชในคูม อื การใชงานเลมนี้
รหัสภูมิภาค
ความตองการในการเลนไฟล
รีโมท คอนโทรล
ดานหนาเครื่องเลน
ดานหลังเครื่องเลน

การติดตั้ง
7
13
14
15
15
16
17
18
18
19

การยึดลําโพงเขากับเครื่องเลน
การวางเครื่องเลน
การเชื่อมตอกับโทรทัศน
การตอสัญญาณภาพ Component Video
การตอสายสัญญาณ HDMI
การตอสัญญาณภาพ
การตั้งความละเอียดในการแสดงภาพ
ความละเอียดการจายสัญญาณภาพ
การเชื่อมตออุปกรณภายนอก
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22
23
23
24
25
26

การตอชองตอ AUX In
การตอชองรับสัญญาณเสียง (PORT. IN)
การรับฟงเพลงจากเครื่องเลนพกพาหรือ
อุปกรณภายนอก
การเชื่อมตอ USB
การเชื่อมตอชอง OPTICAL In
การตอสายอากาศ
การปรับตั้ง
การปรับตั้งภาษาที่แสดงบนจอภาพใน
ครั้งแรก
การแสดงและออกจากเมนูปรับตั้ง
เมนูภาษา
การแสดงภาพ
เมนูเสียง
เมนูล็อค (Parental Control)
เมนูอนื่ ๆ

การใชงาน
27
27
28
28
29
29
29
29
29
29
29

การใชเมนูหลัก
การใชงานเบื้องตน
การใชงานทั่วไป
การแสดงขอมูลแผนดิสกบนจอภาพ
การแสดงเมนูดีวีดี
การแสดงไตเติ้ลดีวีดี
การเลนดวยความเร็ว 1.5 เทา
ระบบถนอมจอภาพ
การเลนจากชวงเวลาทีก่ าํ หนด
การเลนซ้าํ
การทําเครือ่ งหมายการเลน
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30
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
35
35

การเปลี่ยนรหัสหนาคําบรรยายใตภาพ
การรับชมไฟลภาพนิ่ง
รายการเลือกขณะรับชมไฟลภาพนิ่ง
การตัง้ เวลาปดเครือ่ งเลน
การลดความสวางของจอแสดงขอมูล
การปดเสียงชั่วคราว
ระบบบันทึกฉากสุดทายที่เลน
การปรับตั้งลําโพง
การลดเสียงรอง
การใชงานวิทยุ
การบันทึกสถานีวิทยุ
การลบสถานีวิทยุที่บันทึกไวทั้งหมด
การลบสถานีวิทยุที่บันทึกไว
การปรับตั้งเสียง
การปรับตั้งเสียงรอบทิศทาง
การใชงานขั้นสูง
การบันทึกไปยัง USB

การดูแลรักษา
36
36

เกี่ยวกับแผนดิสก
การดูแลเครื่องเลน

1

การแกไขปญหาเบือ้ งตน
2
38

การแกไขปญหาเบื้องตน

ภาคผนวก

3

38
39
40
41

4

รหัสภาษา
รหัสภูมิภาค
เครื่องหมายการคาและลิขสิทธิ์
ขอมูลจําเพาะ

5

6

7
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6 การเตรียมเครือ่ งเลน

การเตรียมเครื่องเลน
คุณลักษณะพิเศษ

อุปกรณที่จัดมาให

2 เลนจากเครื่องเลนพกพา

ตรวจสอบรายการอุปกรณที่จัดมาใหดังนี้

การเตรียมเครือ่ งเลน

รับฟงเพลงจากเครื่องเลนพกพา (MP3, โนตบุค เปนตน)
บันทึกไปยังอุปกรณ USB
บันทึกเพลงจากแผนซีดีไปยังอุปกรณ USB ไดโดยตรง
รีโมท คอนโทรล (1)

แบตเตอรี่ (1)

สายอากาศวิทยุ FM (1)

สายสัญญาณ HDMI (1)

ระบบ Full HD up-scaling
รับชมภาพแบบ Full HD ดวยการปรับตัง้ แบบงาย
ระบบปรับตั้งลําโพงโฮมเธียเตอร ez Setup
รั บ ฟ ง เพลงจากโทรทั ศ น , เครื่ อ งเล น ดี วี ดี แ ละอุ ป กรณ
ดิจิตอลแบบ5.1 (2.1 หรือ 2.0) ชองเสียง

สายลําโพง (5)

HT805PM Thai.p65
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สัญลักษณทใี่ ชในคูม
 อื การใชงานนี้

ขอแนะนํา

แสดงรายการไฟลและแผนดิสกทั้งแผน
ไฟล MP3

แผนดิสกทเี่ ลนได

แผน DVD และ DVD R/RW ที่บันทึกสมบูรณ
ไฟล WMA

DVD-VIDEO (ขนาด 8 ซม./12 ซม.)
เชนแผนภาพยนตรที่ซื้อหรือเชาทั่วไป
DVD R (ขนาด 8 ซม./12 ซม.)
รูปแบบวิดีโอและบันทึกสมบูรณแลวเทานั้น
DVD-RW (ขนาด 8 ซม./12 ซม.)
รูปแบบวิดีโอและบันทึกสมบูรณแลวเทานั้น
DVD+R รูปแบบวิดโี อเทานัน้
รองรับแผนดิสกแบบ Double Layer
DVD+RW (ขนาด 8 ซม./12 ซม.)
รูปแบบวิดีโอและบันทึกสมบูรณแลวเทานั้น
Audio CD ซีดเี พลงหรือ CD-R/CD-RW
ที่อยูในรูปแบบซีดีเพลงสามารถซื้อไดทั่วไป

เกีย
่ วกับการแสดงสัญลักษณ “ ”
สัญลักษณ “ ” อาจแสดงบนจอโทรทัศนระหวางการทํางาน
สัญลักษณนี้แสดงวาการทํางานที่อธิบายในคูมือการใชงาน
เล ม นี้ ไ ม ส ามารถใช กั บ แผ น ดิ ส ก ที่ อ ยู ภ ายในเครื่ อ งเล น
ดีวีดีได
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2
ไฟล DivX

การเตรียมเครือ่ งเลน

เครื่องเลนนี้สามารถเลนแผน DVD R/RW และ CD-R/RW
ทีบ่ นั ทึกไตเติล้ เสียง, DivX, MP3, WMA และ/หรือไฟล JPEG
แผน DVD R/RW หรือแผน CD-R/RW ไมสามารถเลนกับ
เครือ่ งเลนนีไ้ ดเนือ่ งจากคุณภาพการบันทึกหรือลักษณะทาง
กายภาพของแผนดิสก หรือจากการบันทึกและซอฟทแวร

ซีดีเพลง
ไฟล JPG

หมายเหตุ
แสดงขอความและการทํางานพิเศษ

ขอแนะนํา
แสดงขอแนะนําและขอควรรูเ พือ่ ความสะดวก

ขอควรระวัง
แสดงขอควรระวังเพื่อปองกันความเสียหายจากการใชงาน
ที่ผิด

รหัสภูมภ
ิ าค
เครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้มีปายแสดงรหัสภูมิภาคพิมพอยูบน
ดานหลังตัวเครื่อง เครื่องเลนนี้สามารถเลนไดเฉพาะแผน
ดีวดี ที มี่ ปี า ยแสดงรหัสภูมภิ าคซึง่ ตรงกับรหัสภูมภิ าคทีแ่ สดง
บนดานหลังเครือ่ ง หรือมีรหัสภูมภิ าค “ALL” เทานัน้
• แผนดีวีดีสวนใหญจะมีเครื่องหมายรูปลูกโลก ซึ่งมี
หมายเลขแสดงอยูในลูกโลก 1 ตัวหรือหลายๆ ตัวบน
กล อ งบรรจุ ข องแผ น ดิ ส ก หมายเลขนี้ ต อ งตรงกั บ
รหัสภูมภิ าคของเครือ่ งเลนดีวดี ี ถาไมตรงกันเครือ่ งจะ
ไมสามารถเลนแผนดิสกแผนนี้ได
• ถาทานพยายามเลนแผนดีวีดีที่มีรหัสภูมิภาคแตกตาง
จากเครื่อง ขอความ “Check Regional Code” จะแสดง
บนจอโทรทัศน
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8 การเตรียมเครือ่ งเลน

ความตองการในการเลนไฟล

การเตรียมเครือ่ งเลน

ความตองการของไฟลเพลง MP3/WMA
ขี อ จํากัดไฟล MP3/WMA ทีส่ ามารถเลนกับเครือ่ งเลนนีไ้ ด
2 • ความถีส่ มุ : ชวง 32 ถึง 48 kHz (MP3), ชวง 32 ถึง
48 kHz (WMA)
• บิตเรท: ชวง 32 ถึง 320 kbps (MP3), ชวง 40 ถึง
192 kbps (WMA)
• รองรับเวอรชนั่ : v2, v7, v8, v9
• จํานวนไฟลสงู สุด: ไมเกิน 999
• นามสกุล: “.mp3” / “.wma”
• รูปแบบไฟลซีดีรอม: ISO9660/JOIET
• แนะนําใหทา นใชโปรแกรม Easy-CD Creator เพือ่ สราง
ไฟลระบบ ISO 9660

ความตองการของไฟลภาพ
ขอจํากัดไฟลภาพที่เลนกับเครื่องเลนนี้ได
• พิกเซลสูงสุดตามความกวาง: 2760 x 2048 พิกเซล
• จํานวนไฟลสงู สุด: ไมเกิน 999
• แผนดิสกบางแผนอาจใชไมไดเนื่องจากความแตกตาง
รูปแบบในการบันทึกหรือเงื่อนไขของแผนดิสก
• นามสกุล: “.jpg”
• รูปแบบไฟลซีดีรอม: ISO9660/JOIET
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ความตองการของไฟล DivX
ขอจํากัดของ ไฟล DivX ทีส่ ามารถเลนกับเครือ่ งเลนนีไ้ ด
• มีความละเอียด: ชวง 720x576 (กวางxสูง) พิกเซล
• ชื่อของไฟลคําบรรยายใตภาพ DivX ควรอยูในชวง 45
ตัวอักษร
• หากไมมีรหัสเพื่อเขาไฟล DivX อาจแสดงเครื่องหมาย
“_” บนจอ
• เฟรมเรต: นอยกวา 30 fps
• หากโครงสรางของไฟลภาพและเสียงไมไดแทรกสลับ
จะจายเพียงภาพหรือเสียงอยางเดียว
• ไฟล DivX ทีเ่ ลนได: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
• รูปแบบคําบรรยายใตภาพที่เลนได: SubRip (*.srt/
*.txt), MIcroDVD (*.sub/*.txt), SubViewer 2.0
(*.sub/*.txt), Vobsub (*.sub)
• รูปแบบการเขารหัสทีเ่ ลนได: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”,
“DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”
• รูปแบบไฟลเสียงที่เลนได: “AC3”, “DTS”, “PCM”,
“MP3”, “WMA”
• ความถี่สุม: ชวง 32 ถึง 48 KHz (MP3), 32 ถึง 48
kHz (WMA)
• บิทเรต: ชวง 32 ถึง 320 kbps (MP3), 40 ถึง 192
kbps (WMA)
• ไมสามารเลนแผนดิกสรูปแบบ Live file system กับ
เครือ่ งเลนนีไ้ ด
• หากชื่ อ ไฟล ภ าพยนตร ไ ม เ หมื อ นกั บ ไฟล คํ า บรรยาย
ใตภาพ คําบรรยายใตภาพอาจไมแสดงระหวางเลนไฟล
DivX
• หากเลนไฟล DivX ทีต่ า งจากขอกําหนด DivX อาจทํางาน
ไมปกติ

5/3/53, 16:04
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ปุม (POWER) : เปดหรือปดเครื่องเลน
ปุม

OPEN/CLOSE : เปดหรือปดถาดบรรจุแผนดิสก
ปุม SLEEP : ตั้งปดเครื่องเลนอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว
(Dimmer: ความสวางจอแสดงขอมูลจะลดลงครึง่ หนึง่ )
ปุม INFO/DISPLAY : แสดงขอมูลบนจอภาพ
ปุม

HOME : แสดงเมนูหลัก
ปุม DISC MENU : เขาเมนูแผนดีวีดี

รีโมท คอนโทรล

รีโมท คอนโทรล

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ปุม
 / / / (บน/ลาง/ซาย/ขวา) : ใชเพื่อเลื่อนไปยัง
รายการที่แสดงบนจอภาพ
ปุม
 PRESET +/- : เลือกรายการวิทยุ
ปุม
 TUNING -/+ : ปรับหาสถานีวิทยุที่ตองการ
ปุม

ENTER : ตกลงรายการทีเ่ ลือก, บันทึกสถานีวทิ ยุ
ปุม

RETURN : ยอนกลับในรายการเมนูหรือออกจาก
เมนูปรับตัง้
ปุม TITLE : หากไตเติ้ลดีวีดีปจจุบันมีเมนู เมนูไตเติ้ลจะ
แสดงบนจอภาพ หรือเมนูแผนดิสกอาจไมแสดงบนจอภาพ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ปุม

/
SKIP : ไปชาปเตอร/แทร็ค/ไฟลถดั ไป
หรือที่ผานมา
ปุม
/
SCAN : คนหาไปขางหลัง/ไปขางหนา
ปุม STOP : หยุดเลนหรือหยุดบันทึก
ปุม
 PLAY, MONO/STEREO : เริม่ เลน, เลือกเสียง
โมโน/สเตอริโอ
ปุม PAUSE/STEP : หยุดเลนชั่วคราว
การใสแบตเตอรี่รีโมท คอนโทรล
ดูใหแนใจวาขัว้ + และขัว้ - ของแบตเตอรีต่ รงกับ
เครือ่ งหมายบนรีโมท คอนโทรล

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ปุม
RADIO&OUTPUT : เปลีย่ นแหลงสัญญาณเขา
ปุม MARKER : ทําเครือ่ งหมายรายการเลน

HT805PM Thai.p65

9

5/3/53, 16:04

2
การเตรียมเครือ่ งเลน

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 การเตรียมเครือ่ งเลน
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

รีโมท คอนโทรล

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ปุม
 ตัวเลข 0-9 : เลือกหมายเลขรายการเลือกในเมนู
ปุม
 CLEAR : ลบหมายเลขเมือ่ ตัง้ รหัสผาน
ปุม

REPEAT : เลือกรูปแบบการเลน (เลนซ้าํ /สุม
ลําดับ)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ปุมควบคุมโทรทัศน : ใชควบคุมโทรทัศน (เฉพาะ
โทรทัศน LG เทานั้น)
ปุม

REC : บันทึกไปยัง USB โดยตรง
ปุม : ปุมนี้ไมใชงาน
ปุม
 ECHO VOL. -/+ : ปรับระดับเสียงกังวาน
ปุม
 MIC VOL. -/+ : ปรับระดับเสียงไมโครโฟน
ปุม VOCAL FADER : ทานสามารถไปกับระบบคารา
โอเกะ โดยลดเสียงรองจากหลายแหลงสัญญาณ

2
การเตรียมเครือ่ งเลน

การควบคุมโทรทัศน
ทานสามารถควบคุมระดับเสียง, แหลงสัญญาณเขา,
และปดโทรทัศนของ LG ไดอีกดวย กดปุม POWER
(ของโทรทัศน) คางไว และกดปุม PR/CH ( / )
ซ้าํ ๆ กระทัง่ โทรทัศนเปดหรือปด

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ปุม SPEAKER LEVEL : ตั้งระดับเสียงของลําโพงตาม
ตองการ
ปุม
 SOUND EFFECT : เลือกรูปแบบเสียงเอฟเฟกตพเิ ศษ
ปุม
 VOL -/+ (Volume) : ปรับความดังลําโพง
ปุม OPTICAL : เปลีย่ นแหลงสัญญาณเขาเปนออพติคลั
โดยตรง
ปุม MUTE : ปดเสียงชัว่ คราว

HT805PM Thai.p65

10

5/3/53, 16:04

การเตรียมเครือ่ งเลน 11

ดานหนาเครื่องเลน

2
การเตรียมเครือ่ งเลน

ปุม

(POWER)
เปดหรือปดเครื่องเลน

ปุม (STOP)
หยุดเลน

ถาดบรรจุแผนดิส
จอแสดงขอมูล
แสดงสถานะปจจุบันของเครื่องเลน

ปุม / (PLAY/PAUSE)
เริม่ เลน
หยุดเลนชั่วคราว, กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อเลนตามปกติ

ปุม
 VOLUME
ปรับระดับเสียงลําโพง

ปุม (OPEN/CLOSE)
เปดหรือปดถาดบรรจุแผนดิสก

ปุม F (FUNCTION)
เปลีย่ นแหลงสัญญาณเขาหรือการทํางาน

ชองตอ USB
ตอกับอุปกรณ USB

ปุม

/
(SKIP)
ไปยังไฟล/แทร็ค/ชาปเตอรถัดไปหรือที่ผานมา
คนหาไปขางหลังหรือไปขางหนา (กดคางไว)
ปรับหาสถานีวิทยุที่ตองการ

ชองตอ PORT. IN
ตอกับเครือ่ งเลนพกพาทีม่ ชี อ งจายสัญญาณเสียง
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12 การเตรียมเครือ่ งเลน

ดานหลังเครื่องเลน

2
การเตรียมเครือ่ งเลน

สายไฟฟา

ชองตอ HDMI OUT (ชนิด A)
ตอกับโทรทัศนทมี่ ชี อ งรับสัญญาณ HDMI
(จายทั้งสัญญาณภาพและเสียงดิจิตอล)

ขัว้ ตอลําโพง
ตอกับสายลําโพง

ชองตอ OPTICAL IN
ตอกับอุปกรณเสียงออพติคัล

พัดลมระบายความรอน
ขั้วตอสายอากาศ
FM-ตอกับสายอากาศ FM
ชองตอ VIDEO OUT
ตอกับชองรับสัญญาณภาพโทรทัศน

ชองตอ COMPONENT VIDEO (Y PB PR)
OUTPUT
ตอกับโทรทัศนที่มีชองรับสัญญาณ Y PB PR
ชองตอ AUX (L/R) INPUT
ตอกับแหลงสัญญาณภายนอกที่มีชองจายสัญญาณ
2 ชองเสียง
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การติดตั้ง 13

การติดตัง้
การยึดลําโพงเขากับเครื่องเลน

ลําโพง
หลัง
หลัง
กลาง
ซับวูเฟอร
หนา
หนา

ตําแหนง
หลังขวา
หลังซาย
กลาง
ดานหนา
หนาขวา
หนาซาย

เพื่อตอสายเขากับเครื่องเลน กดพลาสติกแถบล็อคเพื่อ
เปดชองตอ และสอดสายจากนัน้ ปลอยแถบล็อค
ขอควรระวัง
ตอปลายสายสีดาํ เขากับชองตอทีม่ เี ครือ่ งหมาย - และ
ปลายสายอีกเสนตอเขากับชองตอทีม่ เี ครือ่ งหมาย +
ตอสายเขากับลําโพง
ตอปลายสายอีกดานของแตละเสนเขากับลําโพงใหตรง
กับสีทชี่ อ งตอ
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ระมัดระวังอยาใหเด็กๆ สอดมือหรือสิง่ ของใดๆ ลงใน
*ชองลําโพง
*ชองลําโพง : จะเปนหองสําหรับเสียงทุม บนตูล าํ โพง
(แบบปด)

5/3/53, 16:04

3
การติดตั้ง

ตอสายเขากับเครื่องเลน
ดูใหสีของสายตรงกับสีของชองตอที่ดานหลังเครื่องเลน
เพือ่ ตอสายเขากับเครือ่ งเลน กดพลาสติกแถบล็อคเพือ่
เปดชองตอ และสอดสายจากนัน้ ปลอยแถบล็อค

สี
เทา
น้าํ เงิน
เขียว
สม
แดง
ขาว

14 การติดตั้ง
ลําโพงหนาซาย (L)/

การวางเครื่องเลน

ลําโพงหนาขวา (R):
วางลําโพงหนาไวดานขางของจอภาพและเสมอกับจอภาพ
เทาที่เปนได
ทํ า ตามตั ว อย า งดั ง ภาพประกอบที่ แ สดงตํ า แหน ง วาง
เครือ่ งเลน ภาพประกอบทีแ่ สดงอาจแตกตางจากเครือ่ งจริง
เพื่ อ เสี ย งรอบทิ ศ ทางที่ ดี ลํ า โพงทั้ ง หมดนอกเหนื อ จาก
ซับวูเฟอร ควรวางดวยระยะหางเดียวกันจากตําแหนงรับฟง
( )

3

ลําโพงกลาง
วางลําโพงกลางไวสงู หรือต่าํ กวาโทรทัศนหรือจอภาพ
ลําโพงรอบทิศทางซาย (L)/
ลําโพงรอบทิศทางขวา (R):
วางลําโพงไวดา นขางในตําแหนงรับฟงของทาน โดยหันหนา
ลําโพงเขามาดานใน

การติดตั้ง

ซับวูเฟอร:
ตําแหนงของซับวูเฟอรไมกําหนดตายตัว เพราะเสียงทุม
จะอยูต า่ํ ไมเคลือ่ นทีใ่ นทิศทางสูง แตตาํ แหนงทีด่ ใี นการวาง
ซับวูเฟอรตอ งอยูใ กลกบั ลําโพงหนา โดยหันไปตรงกลางหอง
เล็กนอยเพือ่ ลดการสะทอนกับผนัง
เครื่องเลน
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การติดตั้ง 15

การเชื่อมตอกับโทรทัศน

ทําการเชื่อมตอดานลางนี้ โดยขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะ
ของอุปกรณทที่ า นตองการตอเขากับเครือ่ งเลน

การตอสัญญาณภาพ Component Video
ตอกับชอง COMPONENT VIDEO OUTPUT (PROGRESSIVE
SCAN) ของเครื่องเลนเขากับชองรับสัญญาณบนโทรทัศน
ดวยสายคอมโพแนนท
ทานสามารถรับฟงเสียงผานลําโพงของเครื่องเลนได
การเชื่อมตอคอมโพแนนท

หมายเหตุ
• โดยขึ้นอยูกับโทรทัศนของทานและอุปกรณอื่นๆ
ทีท่ า นตองการตอเขากับเครือ่ งเลน ทานสามารถ
ทําการเชือ่ มตอไดหลายวิธแี ตใหทา นเลือกทําการ
เชือ่ มตอดานลางนีเ้ พียงวิธเี ดียวเทานัน้
• กรุณาอางอิงคูม อื การใชงานของโทรทัศน,
เครือ่ งเสียงระบบสเตอริโอหรืออุปกรณอนื่ ๆ
ของทานประกอบเพือ่ ทําการเชือ่ มตอทีถ่ กู ตอง
• ตรวจสอบวาตอเครื่องเลนเขากับโทรทัศนโดยตรง
แลวจึงเปดชองรับสัญญาณภาพที่ถูกตองบน
โทรทัศน
• ไมควรตอเครือ่ งเลนผานเครือ่ งบันทึกวีดโี อเทป
ของทาน ภาพจากแผนดีวีดีอาจจะไมคมชัด
เนือ่ งจากระบบปองกันการบันทึกของเครือ่ งบันทึก
วีดโี อเทป

3

โทรทัศน

สีเขียว
สีนา้ํ เงิน
สีแดง
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การติดตั้ง

เครือ่ งเลน

16 การติดตั้ง

การตอสายสัญญาณ HDMI
หมายเหตุ
ถ า ท า นใช โ ทรทั ศ น ห รื อ จอมอนิ เ ตอร ร ะบบ HDMI
ทานจะสามารถเชื่อมตอโดยใชสายสัญญาณ HDMI
เชือ่ มตอชองตอ HDMI OUT ของเครือ่ งเลนไปยังชองตอ HDMI
IN ของโทรทัศนหรือจอภาพ
ตั้งแหลงสัญญาณของโทรทัศนไวที่ HDMI (อ า งอิ ง คู มื อ
การใชงานของโทรทัศนประกอบ)
การเชื่อมตอคอมโพแนนท

3
การติดตั้ง

เครือ่ งเลน

โทรทัศน

• หากอุปกรณ HDMI ทีเ่ ชือ่ มตอไมรบั สัญญาณเสียง
ที่จายจากเครื่องเลน เสียงอาจผิดเพี้ยนหรือไมมี
เสียง
• เมือ่ ทานตอกับอุปกรณทรี่ องรับ HDMI หรือ DVI
ตองแนใจวาได
- ปดอุปกรณ HDMI/DVI และเครื่องเลนนี้ เปด
อุปกรณ HDMI/DVI และปลอยทิง้ ไวประมาณ
30 วินาที จากนั้นเปดเครื่องเลนนี้
- ตอไปยังอุปกรณรับสัญญาณภาพที่ตั้งไวสําหรับ
เครือ่ งเลนนี้
- ตอกับอุปกรณทรี่ องรับสัญญาณภาพ 720x480i
(หรือ 576i), 720x480p (หรือ 576p),
1280x720p, 1920x1080i หรือ
1920x1080p
• อุปกรณ HDMI หรือ DVI บางเครือ่ งทีร่ องรับ HDCP
อาจไมสามารถเลนกับเครื่องเลนนี้ได
- ภาพแสดงไมถกู ตองกับอุปกรณทไี่ มมี HDCP
- เครือ่ งเลนนีไ้ มเลนและจอโทรทัศนจะเปลีย่ น
ไปเปนสีดาํ หรือสีเขียวหรือมีสญ
ั ญาณรบกวน
ปรากฏบนจอโทรทัศน
• หากมีสญ
ั ญาณรบกวนหรือเสนรบกวนบน
จอโทรทัศน ใหตรวจสอบสาย HDMI และใชสาย
HDMI ที่มีเวอรชั่นสูงกวา 1.2A

ขอควรระวัง
ขอแนะนํา
• ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับสัญญาณเสียงและ
ภาพดิจิตอลไปพรอมกันไดอยางเต็มที่
• เมื่อทานใชสายสัญญาณ HDMI ในการเชื่อมตอ
ทานสามารถเปลีย่ นความละเอียดของสัญญาณภาพ
ทีจ่ า ยออกได (อางอิง “การตัง้ ความละเอียดในการ
แสดงภาพ” หนา 18)
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• การเปลีย่ นความละเอียดเมือ่ เชือ่ มตอแลว อาจมีผล
ทําใหทาํ งานผิดปกติได เพือ่ แกปญ
 หาดังกลาวให
ปดเครือ่ งเลนและอุปกรณทงั้ หมดและเปดอีกครัง้
• เมื่อเชื่อมตอ HDMI ที่มีระบบ HDCP และยังไมได
ตรวจทดสอบ จอโทรทัศนจะเปลีย่ นเปนสีดาํ หรือ
สีเขียวหรือมีสญ
ั ญาณรบกวนบนจอโทรทัศน ให
ตรวจสอบการเชือ่ มตอ HDMI หรือปลดสาย HDMI

5/3/53, 16:04

การติดตั้ง 17

การตอสัญญาณภาพ
ใชสายสัญญาณภาพตอจากชอง VIDEO OUT บนเครื่องเลน
เขากับชองรับสัญญาณภาพบนโทรทัศน
ทานสามารถรับฟงเสียงผานระบบลําโพงได
การเชื่อมตอคอมโพแนนท

เครือ่ งเลน

3
การติดตั้ง

โทรทัศน

สีเหลือง
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18 การติดตั้ง

การตัง้ ความละเอียดในการแสดงภาพ
เครื่ อ งเล น นี้ ส ามารถจ า ยสั ญ ญาณภาพออกจากช อ งต อ
COMPONENT VIDEO OUT และ HDMI OUT
ทานสามารถเปลีย่ นความละเอียดโดยใชเมนู [Setup]
กดปุม

HOME

ใชปุม / เลือก [Setup] และกดปุม
ปรับตัง้ [Setup] จะแสดง

ENTER เมนู

ความละเอียดการจาย
สัญญาณภาพ
ความละเอียดที่แสดงบนจอแสดงขอมูลอาจแตกตางจาก
ความละเอียดจริงทีจ่ า ยจริงเนือ่ งจากประเภทของการเชือ่ มตอ
[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p และ 480p (หรือ
576p) และ 480i (หรือ 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT]: 480P (หรือ 576p)
[VIDEO OUT]: 480i (หรือ 576i)

3
การติดตั้ง

ใชปมุ / เลือกรายการเลือก [Display] จากนัน้ กดปุม
เพือ่ เลือ่ นไปยังระดับทีส่ อง
ใชปุม / เลือกรายการเลือก [Resolution] จากนั้น
กดปุม เพือ่ เลือ่ นไปยังระดับทีส่ าม
ใชปุม / เลือกรายการเลือก [Resolution] จากนั้น
กดปุม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก

ขอแนะนํา
ถาโทรทัศนทา นไมยอมรับความละเอียดทีท่ า นตัง้ ไว
บนเครือ่ งเลน ทานสามารถตัง้ ความละเอียดไปที่
480p (หรือ 576p) ดังนี้
กดปุม (STOP) นานกวา 5 วินาที
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การติดตั้ง 19

การเชื่อมตออุปกรณภายนอก

การตอชองรับสัญญาณเสียง (PORT. IN)
ตอชองจายสัญญาณเสียงของเครื่องเลนพกพา (MP3 หรือ
PMP เปนตน) ไปยังชองรับสัญญาณ AUDIO (PORT. IN)
การตอชองรับสัญญาณเสียง (PORT. IN)

การตอชองตอ AUX In
ตอชองจาย Auxiliary ของอุปกรณไปยังชอง AUX (L/R)
INPUT
การตอชองตอ AUX In

3
การติดตั้ง

เครือ่ งเลน
เครือ่ งเลน MP3 เปนตน

การรับฟงเพลงจากเครือ่ งเลนพกพาหรือ
อุปกรณภายนอก
เครือ่ งเลนนีส้ ามารถใชเพลนเพลงจากเครือ่ งเลนพกพาหรือ
อุปกรณภายนอกไดหลายชนิด

ไปยังชองจายสัญญาณเสียง
เครือ่ งเลนของทาน
(โทรทัศน, เครื่องบันทึก
วิดโี อเทป เปนตน)

ตอเครือ่ งเลนพกพากับชองตอ PORT.IN (PORTABLE IN)
ของเครือ่ งเลนนี้
สีแดง
สีขาว

หรือ
ตออุปกรณภายนอกกับชองตอ AUX ของเครื่องเลนนี้
กดปุม

หมายเหตุ
ถาโทรทัศนทา นมีเฉพาะชองจายสัญญาณเสียง (โมโน)
ใหตอ ไปยังชองตอดานซาย (สีขาว) ของเครือ่ งเลน
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(POWER) เพื่อเปดเครื่องเลน

กดปุม
RADIO&OUTPUT เพื่อเลือกรับสัญญาณ
จาก PORTABLE หรือ AUX (L/R) INPUT
เปดเครือ่ งเลนพกพาหรืออุปกรณภายนอกและเริม่ เลน

5/3/53, 16:04

20 การติดตั้ง

การเชือ่ มตอ USB
ตอชองตอ USB ของอุปกรณเก็บขอมูล USB (หรือเครือ่ งเลน
MP3 เปนตน) เขากับชองตอ USB ที่ดานหนาเครื่องเลนนี้

รองรับอุปกรณ USB
• เครื่องเลน MP3: เครื่องเลน MP3 แบบแฟลชเมโมรี่
• USB Flash Drive: ตองรองรับ USB2.0 หรือ USB1.1
• การทํางาน USB ของเครือ่ งเลนอาจไมรองรับกับอุปกรณ
USB บางเครือ่ ง

การเชื่อมตอ USB

3
การติดตั้ง

การถอดอุปกรณ USB ออกจากเครื่องเลน
1. เลือกการทํางานเปนรูปแบบอืน่ หรือกดปุม STOP
( ) สองครัง้ ตอกัน
2. ถอดอุปกรณ USB จากเครื่องเลน
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ความตองการของอุปกรณ USB
• ไมรองรับอุปกรณซึ่งตองการโปรแกรมเพิ่มเติมในการ
ติดตัง้ เพือ่ เชือ่ มตอกับคอมพิวเตอร
• อยาถอดอุปกรณ USB ในขณะทํางานอยู
• สําหรับอุปกรณ USB ทีม่ คี วามจุขนาดใหญ อาจใชเวลา
นานขึน้ เล็กนอยในการคนหา
• ควรสํารองขอมูล เพือ่ ปองกันขอมูลสูญหาย
• ไมรองรับการเชือ่ มตอหากทานใชสายตอ USB หรือ HUB
• ไม่รองรับไฟล์ระบบ NTFS (รองรับเฉพาะไฟล์ระบบ
FAT(16/32) เทานั้น)
• เครือ่ งเลนนีจ้ ะไมรองรับเมือ่ มีจาํ นวนไฟลทงั้ หมด 1000
หรือสูงกวา
• ไมรองรับฮารดสิ กภายนอก, การดรีดเดอร, อุปกรณทมี่ ี
การล็อคหรืออุปกรณ USB แบบฮารดดิสก
• ชองตอ USB ของเครือ่ งเลนไมสามารถตอกับเครือ่ งคอม
พิวเตอรได เครื่องเลนไมสามารถใชเปนอุปกรณเก็บ
ขอมูลได
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การติดตั้ง 21

การเชือ่ มตอชอง OPTICAL In

การตอสายอากาศ

ตอชองจายสัญญาณออพติคัลของเครื่องเลน (หรืออุปกรณ
ดิจิตอล) ไปยังชองตอ OPTICAL IN
การเชื่อมตอชอง OPTICAL In

ต่อสายอากาศ FM ทีจ่ ดั มาให้สำหรับรับฟังวิทยุ
ตอสายอากาศ FM กับชองตอสายอากาศ FM
การตอสายอากาศ

3
การติดตั้ง

ไปยังชองจายสัญญาณ
ออพติคัลของอุปกรณ
คอมโพแนนท

การปรับตัง้ ระบบ ez ลําโพงโฮมเธียเตอร
เพื่อรับฟงเสียงจากโทรทัศน, เครื่องเลนดีวีดีและอุปกรณ
ดิจติ อลแบบ 5.1 (2.1 หรือ 2) ชองเสียง ถึงแมจะปดรูปแบบ
หากาทานกดปุม OPTICAL จากนั้นเปดเครื่องเลนและ
จะเปลี่ยนไปยังรูปแบบ AUX OPT อัตโนมัติ
หมายเหตุ
ตอชองตอ OPTICAL IN ของเครื่องเลนไปยังชองตอ
OPTICAL OUT ของโทรทัศน (หรืออุปกรณดิจิตอล)
เลือก AUX OPT โดยใชปุม OPTICAL เพื่อเลือก AUX
OPT โดยตรง

ยืดสายอากาศ FM ใหสดุ
หลังจากตอสายอากาศ FM แลว ใหจัดเปนแนวตั้ง
มากที่สุดเทาที่เปนได

รับฟงเสียงจากลําโพง 5.1 (2.1 หรือ 2) ชองเสียง
เพื่อออกจาก AUX OPT ใหกดปุม OPTICAL
การทํางานนี้จะกลับไปยังระดับที่ผานมา
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22 การติดตั้ง

เพือ่ แสดงและออกจากเมนูปรับตัง้

การปรับรายการปรับตั้ง

กดปุม
HOME
แสดงเมนูหลัก [Home]
โดยใชเมนูปรับตั้ง ทานสามารถปรับรายการตางๆ ได
หลากหลายเชนภาพและเสียง
อีกทั้งทานยังสามารถตั้งภาษาคําบรรยายใตภาพและเมนู
ปรับตัง้ ตามทีท่ า นตองการดูหนา 22 ถึง 26

3 การปรั บ ตั้ ง ภาษาแสดงบนจอภาพใน
การติดตั้ง

ครัง้ แรก
ระหวางใชงานเครื่องเลนในครั้งแรก เมนูปรับตั้งภาษา
จะแสดงบนจอโทรทัศน ทานตองทําการตัง้ ภาษาในครัง้ แรก
กอนทีจ่ ะใชงานเครือ่ งเลน ภาษาอังกฤษจะถูกตัง้ ไวเปนภาษา
คาเริม่ ตน

ใชปมุ
เลือก [Setup]
กดปุม (POWER)
แสดงการปรับตัง้ [Setup]
กดปุม HOME หรือปุม
เมนูปรับตัง้ [Setup]

RETURN เพือ่ ออกจาก

เกี่ยวกับขอแนะนําเมนูในการปรับตั้ง
เมนู

ปุม

ใชงาน
เลือ่ นไปยังเมนูอนื่

Move
กดปุม (POWER) เพื่อเปดเครื่องเลน เมนูปรับตั้ง
ภาษาจะแสดงบนจอโทรทัศน

เลื่อนไปยังระดับที่ผานมา
Move
Move
CLOSE

RETURN
ENTER

เลื่อนไปยังระดับถัดไป
หรือเลือกเมนู
ออกจากเมนูปรับตัง้
[Setup]
ยืนยันเมนู

SELECT
ใชปมุ / เลือกภาษาจากนั้นกดปุม
เมนูแจงยืนยันจะแสดง

ENTER

ใชปมุ
เลือก [Enter] จากนัน้ กดปุม ENTER เพือ่
เสร็จการปรับตั้งภาษา
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การติดตั้ง 23

เมนูภาษา
เมนูภาษา
เลือกภาษาสําหรับเมนูปรับตั้งและจากนั้นบนจอโทรทัศน
เมนูเสียงพากย/คําบรรยายใตภาพ/แผนดิสก
เลือกภาษาทีต่ อ งการสําหรับเสียงพากย, คําบรรยายใตภาพ,
และเมนูแผนดิสก
[Original]
อางอิงตามภาษาตนฉบับที่บันทึกในแผนดิสก

[Off (สําหรับปดคําบรรยายใตภาพ)]
ปดคําบรรยายใตภาพ

ความละเอียด
ตั้งความละเอียดการจายสัญญาณภาพคอมโพแนนทและ
HDMI อางอิง “การตัง้ ความละเอียดในการแสดงภาพ” หนา
18
[Auto]
3
หากชองตอ HDMI OUT ตอกับโทรทัศนที่รองรับการ
แสดงขอมูล (EDID), จะเลือกความละเอียดทีด่ ที สี่ ดุ กับ
โทรทัศนทเี่ ชือ่ มตอ หากตอเฉพาะชองจาย COMPONENT
VIDEO OUT จะเปลี่ยนความละเอียดไปที่ 480i (หรือ
576i) ตามความละเอียดตั้งตน
การติดตั้ง

[Other]
เพื่อเลือกภาษาอื่น กดปุมตัวเลขและจากนั้นกดปุม
ENTER เพื่อใสตัวเลขรหัสภาษา 4 หลักในหนา 38
หากทานใสรหัสภาษาผิด ใหกดปุม CLEAR

[Panscan]
แสดงภาพแบบจอกวางอัตโนมัติตามจอโทรทัศนและ
ตัดสวนที่ไมพอดีของภาพออก (หากแผนดิสก/ไฟลนั้น
ไมรองรับระบบ Pan Scan ภาพจะแสดงแบบ Letterbox
แทน]

[1080p]
จายสัญญาณภาพโปรเกรสซีฟ 1080 เสน

การแสดงภาพ
[1080i]
จายสัญญาณภาพอินเทอรเลช 1080 เสน
อัตราสวนแสดงภาพ
เลือกอัตราสวนแสดงภาพใหตรงกับจอโทรทัศนที่ทานใช
[4:3]
เลือกเมื่อตอกับโทรทัศนแบบมาตรฐาน 4:3
[16:9]
เลือกเมื่อตอกับโทรทัศนจอกวาง 16:9

[720p]
จายสัญญาณภาพโปรเกรสซีฟ 720 เสน
[480p (หรือ 576p)]
จายสัญญาณภาพโปรเกรสซีฟ 480 หรือ 576 เสน
[480i (หรือ 576i)]
จายสัญญาณภาพอินเทอรเลช 480 หรือ 576 เสน

รูปแบบการแสดงภาพ
ปรับตัง้ รูปแบบการแสดงภาพเฉพาะเมือ่ ตัง้ สัดสวนการแสดง
ภาพไปที่ 4:3
[Letterbox]
แสดงภาพจอกวางจะมีแถบดําที่ดานบนและลางของ
จอโทรทัศน
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24 การติดตั้ง

เมนูเสียง

ขนาด [Size]
ปรับตัง้ ลําโพงแบบตายตัว ไมสามารถเปลีย่ นการปรับตัง้ ได

ปรับตัง้ ลําโพง 5.1 ชองเสียง
ทําตามขั้นตอนการปรับตั้งสําหรับเสียงรอบทิศทาง 5.1
ชองเสียง
เลือก [5.1 Speaker Setup] ในเมนูเสียง [Audio]
กดปุม

ระดับความดัง [Volume]
กดปุม
เพือ่ ปรับระดับการจายสัญญาณเสียงของลําโพง
ทีเ่ ลือก
ลําโพงหนาซาย/ขวา : 0 ~ 5
ซับวูเฟอร, ลําโพงหลังซาย/ขวา, ลําโพงกลาง: 5 ~ 5

ENTER
ระยะหาง [Distance]
หลังทานตอลําโพงกับเครื่องเลน ใหตั้งระยะหางระหวาง
ลําโพงและตําแหนงรับฟง หากระยะหางของลําโพงกลางและ
ลําโพงหลังมากกวาระยะหางลําโพงหนา จะทําใหเสียงจาก
ลําโพงแตละตัวมาถึงผูฟ ง ในเวลาเดียวกัน กดปุม
เพือ่
ปรับระยะหางลําโพงที่เลือก ระยะหางตองเทากันเพื่อให
แตกตางจากระยะหางระหวางลําโพงกลางหรือลําโพงหลังและ
ลําโพงหนา

3
การติดตั้ง

ใชปมุ

เลือกลําโพงทีต่ อ งการ

ปรับรายการเลือกดวยปุม
กดปุม

RETURN เพื่อกลับไปยังเมนูที่ผานมา

การเลือกลําโพง [Speaker selection]
เลือกลําโพงที่ทานตองการปรับ

ระบบ DRC (Dynamic Range Control)
ใหเสียงที่แจมใสเมื่อลดระดับเสียงลง (เฉพาะระบบ Dolby
Digital เทานั้น) ตั้งไวที่ [On] เพื่อใชเอฟเฟกตนี้

หมายเหตุ
การปรับตั้งบางแบบไมสามารถทําไดตามขอตกลง
ในการอนุญาตของ Dolby Digital
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การทดสอบ [Test]
เลือก [Speaker Test Start] โดยใชปุม
และกดปุม
ENTER อีกครัง้ เพือ่ หยุด ปรับระดับเสียงใหตรงกับระดับ
เสียงสัญญาณทดสอบทีบ่ นั ทึกไวในเครือ่ งเลน
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เสียงรอง (Vocal)
เลือกที่ [On] เพือ่ รวมชองเสียงคาราโอเกะเปนเสียงสเตอริโอ
ปกติ
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HD AV Sync
บางครั้ ง โทรทั ศ น ดิ จิ ต อลอาจเกิ ด ภาพที่ แ สดงและเสี ย ง
ไมตรงกัน ถาหากกรณีนเี้ กิดขึน้ ทานสามารถชดเชย โดยการ
ปรับตัง้ การหนวงเวลาของเสียงเพือ่ ใหตรงกับภาพ ซึง่ เรียกวา
เพือ่ เลือ่ นขึน้ และลงในชวงเวลา
ระบบ HD AV Sync ใชปมุ
หนวงเสียง ซึง่ ทานสามารถตัง้ ไดระหวาง 0 ถึง 300 สวน
ตอวินาที
Semi Karaoke
เมื่อสิ้นสุดชาปเตอร/ไตเติ้ล/แทร็ค การทํางานนี้จะแสดง
คะแนนบนจอโทรทัศนพรอมเสียงแตร

เมนูลอ็ ค [Parental Control]
ปรับตั้งรหัสภูมิภาคในครั้งแรก
เมือ่ ทานใชเครือ่ งเลนนีใ้ นครัง้ แรก ทานตองตัง้ รหัสภูมภิ าค
เลือกเมนูล็อค [Lock] และจากนั้นกดปุม
กดปุม
เพือ่ เขารายการเลือก [Lock] ทานตองใสรหัสผานทีท่ า น
ไดตั้งไว ใสรหัสผานและกดปุม ENTER ใสอีกครั้ง
และกดปุม
ENTER เพือ่ ตรวจสอบ หากทานใสผดิ
กอนกดปุม ENTER ใหกดปุม CLEAR

3

เลือกตัวอักษรแรกดวยปุม
กดปุม

ENTER และเลือกอักษรทีส่ องดวยปุม

[Off]
เสียงแตรและคะแนนจะไมแสดงบนจอโทรทัศน

กดปุม

ENTER เพือ่ ยืนยันรหัสภูมภิ าคทีเ่ ลือก

การจัดลําดับ (Rating)
จํากัดการเลนแผนดิสกตามระดับของเนื้อหาภายในแผน
(แผนดิสกบางแผนก็ไมไดกําหนดระดับผูชมไว)

หมายเหตุ
• แผนดีวดี ,ี ดีวดี คี าราโอเกะทีม่ มี ากกวา 2 แทร็ค
สามารถใชการทํางานนี้ได
• เมื่อทานชมภาพยนตร ใหปดระบบ Semi Karaoke
ในเมนูปรับตั้งหรือสนุกโดยไมตองตอไมโครโฟน
กับชอง MIC หากมีเสียงแตรและคะแนนปรากฏขึน้
ระหวางเปลีย่ นชาปเตอร
• การทํางานนีใ้ ชไดเฉพาะในโหมด DVD/VCD
• ระบบ Semi Karaoke ใชไดเฉพาะเมื่อตอไมโครโฟน
ไวเทานัน้

เลือก [Rating] จากเมนูล็อค [Lock] จากนั้นกดปุม
ใสรหัสผานและกดปุม

เลือกระดับจาก 1 ถึง 8 ดวยปุม
[Rating 1-8]
ระดับหนึง่ (1) จะจํากัดการเลนมากทีส่ ดุ และระดับแปด
(8) จะจํากัดการเลนนอยทีส่ ดุ
[Unlock]
ถาทานเลือก ‘Unlock’ การจํากัดการเลนจะไมทาํ งานและ
เครื่องเลนจะเลนแผนดิสกทุกแผน
กดปุม
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[On]
เมือ่ ทานรองเพลงจบ จะปรากฏคะแนนหนาจอโทรทัศน

26 การติดตั้ง
รหัสผาน [Password]
ทานสามารถกําหนด, เปลีย่ นหรือลบรหัสผานได
เลือก [Password] ในเมนูล็อค [Lock] และกดปุม
กดปุม

ENTER

ใสรหัสผานและกดปุม ENTER
เพือ่ เปลีย่ นรหัสผาน กดปุม ENTER เมือ่ รายการเลือก
[Option] เปนแถบสวาง
ใสรหัสผานและกดปุม
ENTER ใสรหัสอีกครัง้ และ
กดปุม ENTER เพือ่ ตรวจสอบ

3

กดปุม

HOME เพื่อออกจากเมนู

เมนูอน
ื่ ๆ
DivX VOD
เราไดจัดเตรียมรหัสลงทะเบียน DivX® VOD (Video On Demand) ใหทา นเชาและซือ้ ภาพยนตร จากบริการ DivX® VOD
รายละเอียดเพิม่ เติมรับชมไดที่ www.divx.com/vod
กดปุม ENTER เมือ่ [DivX(R) VOD] เปนแถบสวางและ
ทานสามารถดูรหัสลงทะเบียนของเครือ่ งเลน
หมายเหตุ

การติดตั้ง

ภาพยนตรทั้งหมดที่ดาวนโหลดจาก DivX VOD
สามารถเลนไดเฉพาะกับเครื่องเลนนี้เทานั้น

หมายเหตุ
หากทานลืมรหัสผานทานสามารถลบดวยวิธีดังนี้
1. เลือกเมนูปรับตั้ง [Setup] จากเมนูหลัก [Home]
2. ใสตัวเลข 6 หลัก “210499” และกดปุม
ENTER รหัสผานจะถูกลบไป
รหัสภูมิภาค (Area Code)
ใสรหัสภูมภิ าคซึง่ เปนรหัสมาตรฐานทีใ่ ชกบั แผนดีวดี ี ดูจาก
ตารางหนา 39
เลือกรหัสภูมิภาค [Area Code] จากเมนูล็อค [Lock]
จากนั้นกดปุม
ใสรหัสผานและกดปุม

ENTER

เลือกตัวอักษรแรกดวยปุม
กดปุม

ENTER และเลือกอักษรทีส่ องดวยปุม

กดปุม

ENTER เพือ่ ยืนยันรหัสภูมภิ าคทีเ่ ลือก
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การใชงาน
การใชเมนูหลัก

การใชงานเบือ้ งตน

กดปุม OPEN/CLOSE เพื่อใสแผนดิสกหรือตอ
อุปกรณ USB เขากับชองตอ USB

กดปุม
HOME
เมนูหลัก [Home] จะแสดง

กดปุม
HOME
เมนูหลัก [Home] จะแสดง

เลือกรายการเลือกดวยปุม

หมายเหตุ

กดปุม

ENTER จากนั้นเลือกรายการเลือก
หมายเหตุ

ทานไมสามารถเลือกรายการ [Music], [Movie] หรือ
[Photo] เมือ่ ไมไดตอ อุปกรณ USB หรือไมไดใสแผนดิสก
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กดปุม ENTER จากนั้นเลือกรายการเลือกจากเมนู
[Music] - แสดงเมนูเพลง [Music]
[Muvie] - เริ่มเลนภาพยนตรหรือแสดงเมนูภาพยนตร
[Movie]
[Photo] - แสดงเมนูภาพ [Photo]
[Setup] - แสดงเมนูปรับตัง้ [Setup]

เลือกรายการเลือกดวยปุม
ถ า ท า นเลื อ กรายการเลื อ ก [Movie], [Photo] หรื อ
[Music] เมื่อตออุปกรณตั้งแต 2 แบบขึ้นไป จะแสดง 4
รายการตามภาพดานลาง ใหเลือกสือ่ ทีต่ อ งการจากนัน้
กดปุม ENTER

27

• ซีดเี พลงและแผน DVD-ROM สวนใหญ จะเริม่ เลน
อัตโนมัติ
• เครือ่ งเลนจะเลนไฟลเพลงทีอ่ ยูใ นอุปกรณเก็บขอมูล
USB หรือแผนดิสกอัตโนมัติ
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28 การใชงาน

เพื่อ
หยุดเลน
เลน

4

ใช
(STOP)
(PLAY), MONO/

การใชงาน

กดปุม
กดปุม
STEREO
หยุดเลนชัว่ คราว กดปุม (PAUSE/STEP)
เลนแบบ
กดปุม (PAUSE/STEP)
ภาพตอภาพ
ซ้าํ ๆ เพือ่ เลนแบบภาพตอภาพ
(เฉพาะ DVD, DivX เทานั้น)
ระหวางเลน กดปุม
/
SKIP เพือ่ ไปชาปเตอร/แทร็ค/
ขามไปยังชาปเตอร/ ไฟลถัดไปหรือกลับไปยังจุดเริ่มตน
แทร็ค/ไฟล
ของชาปเตอร/แทร็ค/ไฟลปจจุบัน
ที่ผานมาหรือ
กดปุม
SKIP สองครัง้ สัน้ ๆ
ถัดไป
เพื่อขามกลับไปยังชาปเตอร/
แทร็ค/ไฟลที่ผานมา
หาตําแหนงอยางเร็ว ระหวางเลน กดปุม
/
โดยเลนไฟล
SCAN ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกความเร็ว
ไปขางหนาเร็ว
การคนหาที่ตองการ
หรือไปขางหลัง
เพื่อกลับไปความเร็วตามปกติ
อยางเร็ว
กดปุม (PLAY), MONO/
STEREO
กดปุม
REPEAT ซ้าํ ๆ
และจะเลนซ้าํ หรือเลนสุม ลําดับ
เลนซ้าํ
ไตเติล้ , ชาปเตอร,หรือแทร็ค
หรือ
ปจจุบัน
เลนสุม ลําดับ
- แผนดีวดี :ี ชาปเตอร/ไตเติล้ /ปด
- DivX: ไตเติล้ /ทัง้ หมด/ปด
- ซีดเี พลง/MP3/WMA: แทร็ค/
ทัง้ หมด/สุม ลําดับ/ปด
ขณะหยุดเลนชัว่ คราว กดปุม SLOW
ลดความเร็ว
(
หรือ
) เพือ่ เลือก
ในการเลน
ความเร็วทีต่ อ งการ (เฉพาะ DVD,
DivX เทานัน้ ) ไฟล DivX ไมสามารถ
เลนภาพชาถอยหลังได
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การใชงานทัว่ ไป
แสดงขอมูลแผนดิสกบนจอโทรทัศน
ท า นสามารถแสดงข อ มู ล ต า งๆ เกี่ ย วกั บ แผ น ดิ ส ก บ น
หนาจอโทรทัศน
กดปุม INFO/DISPLAY เพือ่ แสดงขอมูลการเลนตางๆ
รายการที่ แ สดงจะแตกต า งกั น ไปขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด ของ
แผนดิสกหรือสถานะการเลน
ทานสามารถเลือกรายการโดยกดปุม
หรือเลือกปรับตั้งโดยกดปุม

และเปลีย่ น

Title - หมายเลขไตเติล้ ปจจุบนั /จํานวนไตเติล้ ทัง้ หมด
Chapter - หมายเลขชาปเตอรปจจุบัน/จํานวนชาปเตอร
ทัง้ หมด
Time - เวลาทีเ่ ลนผานไป
Audio - เลือกภาษาเสียงพากยหรือชองเสียง
Subtitle - เลือกคําบรรยายใตภาพ
Angle - เลือกมุมกลอง/จํานวนมุมกลองทัง้ หมด

หมายเหตุ
ถาไมกดปุม ใดๆ สักครู ขอมูลทีแ่ สดงบนจอโทรทัศน
จะหายไป
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การแสดงเมนูดีวีดี
เมือ่ ทานเลนดีวดี ที ปี่ ระกอบดวยหลายเมนู ทานสามารถเลือก
เมนูทที่ า นตองการจากเมนู

การเลนจากชวงเวลาที่กําหนด
เพือ่ เริม่ เลนจากชวงเวลาทีก่ าํ หนดบนไฟลหรือไตเติล้
กดปุม INFO/DISPLAY ระหวางเลน

กดปุม DISC MENU
เมนูแผนดิสกจะแสดง
ใชปุม
กดปุม

ใชปมุ
เพือ่ เลือกสัญลักษณนาฬกาและเครือ่ งหมาย
“--:--:--” จะปรากฏ

เลือกเมนู
(PLAY), MONO/STEREO เพื่อยืนยัน

การแสดงไตเติล
้ ดีวด
ี ี
เมือ่ ทานเลนดีวดี ที ปี่ ระกอบดวยหลายเมนู ทานสามารถเลือก
ไตเติ้ลที่ทานตองการจากเมนู
กดปุม TITLE
เมนูแผนดิสกจะแสดง

กดปุม

เลือกเมนู
(PLAY), MONO/STEREO เพื่อยืนยัน

การเลนดวยความเร็ว 1.5 เทา
ดวยความเร็ว 1.5 เทาทําใหทา นรับชมภาพและรับฟงเสียง
ไดอยางรวดเร็วกวาการเลนทีค่ วามเร็วปกติ
ระหวางเลน กดปุม
(PLAY), MONO/STEREO
เพือ่ เล่นด้วยความเร็ว 1.5 เท่า เครือ่ งหมาย “ X1.5”
จะแสดงบนจอโทรทัศน

กดปุม ENTER เพือ่ ยืนยัน จะเริม่ เลนจากเวลาทีเ่ ลือก

4
การเลนซ้ํา
เครื่องเลนจะบันทึกตําแหนงที่ทานกดปุม (STOP)
ขึ้นอยูกับแผนดิสก
หากเครื่ อ งหมาย “
(หยุ ด เล น ซ้ํ า )” ปรากฏบน
จอโทรทัศนชวั่ ครู ใหกดปุม (PLAY), MONO/STEREO
เพือ่ เลนตามปกติ (จากตําแหนงฉาก)
การใชงาน

ใชปุม

ใสเวลาที่ตองการเริ่มเลนเปนชั่วโมง, นาทีและวินาที
จากดานซายไปขวา หากทานใสตัวเลขผิด ใหกดปุม
CLEAR เพื่อลบตัวเลขที่ใส จากนั้นใสตัวเลขที่ถูกตอง
ตัวอยาง เพือ่ หาฉากที่ 1 ชัว่ โมง 10 นาทีและ 20 วินาที
ใหใส “11020” ดวยปุมตัวเลข

ถาทานกดปุม (STOP) สองครัง้ หรือไมไดใสแผนดิสก
เครื่องหมาย “ ” (หยุดสมบูรณ) ปรากฏบนจอโทรทัศน
เครือ่ งเลนจะลบตําแหนงทีห่ ยุดเลน
หมายเหตุ

กดปุม (PLAY), MONO/STEREO อีกครัง้ เพือ่ ออก
ตําแหนงทีเ่ ลนซ้าํ อาจจะลบไปเมือ่ กดปุม เหลานี้
(เชน ปุม (POWER), OPEN/CLOSE เปนตน)
ระบบถนอมจอภาพ
ระบบถนอมจอภาพจะทํางานเมือ่ ทานปลอยเครือ่ งเลนทิง้ ไว
ในขณะหยุดเลนประมาณ 5 นาที
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30 การใชงาน
การทําเครื่องหมายการเลน
ดวยการทําเครื่องหมายทําใหทานเก็บไฟลที่ทานชอบจาก
แผนดิสกหรืออุปกรณ USB ไวในหนวยความจําของเครือ่ ง
เลือกเมนูเพลง [Music] จากเมนูหลัก [Home]

หมายเหตุ
ถาทานตองการเลือกไฟลทั้งหมดในรายการ ใหเลือก
[Select All] และกดปุม ENTER

เมนูเพลง
การลบเครื่องหมาย
1. ใชปุม
เลือกแทร็คทีท่ า นตองการลบจากไฟลทที่ าํ
เครือ่ งหมาย

กลับไปยังโฟลเดอรที่สูงกวา
(MP3/WMA เทานัน้ )
ขอมูลไฟลจะแสดงใหตรงกับขอมูลขอมูล
ID3TAG บนไฟลเพลงอยางถูกตอง
(MP3 เทานัน้ )

2. กดปุม MARKER
การลบเครื่องหมายทั้งหมด
ใช ปุ ม
เลือก [Deselect All] จากนั้นกดปุม
ENTER ในรายการแกไข
หมายเหตุ

4
การใชงาน

เครือ่ งหมายจะถูกลบไปเมือ่ นําแผนดิสกหรืออุปกรณ
USB ออก เครือ่ งเลนจะเปลีย่ นไปยังสถานะเตรียมพรอม
หรือเปลีย่ นไปยังสถานะการทํางานอืน่

เลือกแทร็ค/ไฟลทั้งหมด
ไมเลือกแทร็ค/ไฟลทั้งหมด

เลื่อนไปยังรายการไฟล
ที่ผานมาหรือถัดไป
เลือกเพลงทีต่ อ งการจากรายการดวยปุม
จากนั้น
กดปุม MARKER เพือ่ แสดงเครือ่ งหมายบนรายการ
กดปุม ENTER หรือปุม
STEREO
แสดงรูปแบบการเลน

(PLAY), MONO/

การเปลี่ยนรหัสหนาคําบรรยายใตภาพ
ถาคําบรรยายใตภาพแสดงไมถูกตอง ทานสามารถเปลี่ยน
รหัสหนาคําบรรยายใตภาพเพือ่ รับชมไฟลคาํ บรรยายใตภาพ
ที่ตองการ
ระหวางเลน กดปุม INFO/DISPLAY เพือ่ แสดงขอมูล
บนจอโทรทัศน

เลื อ กรู ป แบบการเล น โดยใช ปุ ม
ENTER

และกดปุม

[Mark Play]
เลนทีท่ าํ เครือ่ งหมายไว

ใชปมุ

เลือกรายการเลือก [Code Page]

ใชปุม

เลือกรายการเลือกรหัสที่ตองการ

กดปุม
RETURN เพื่อออกจากการแสดงขอมูลบน
จอโทรทัศน

[Current Play]
เลนตามปกติ
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การรับชมไฟลภาพนิ่ง
เครื่องเลนนี้สามารถเลนแผนดิสกที่มีไฟลภาพนิ่ง
เลือกเมนูภาพนิ่ง [Photo] จากเมนูหลัก [Home] และ
กดปุม ENTER
เมนูภาพนิ่ง
เลื่อนไปยังรายการไฟล
ที่ผานมาหรือถัดไป

เกี่ยวกับเมนูชวยเหลือในแบบแสดงเต็มจอ
เมนู
Menu
/
Prev./Next
Select
Close

ปุม
ใชเพื่อ
INFO/ แสดงรายการเลือก
DISPLAY ของเมนู
/
เลื่อนไปยังไฟลอ่ืน
Enter รับชมไฟลบางสวน
กลับไปยังเมนูภาพ
RETURN นิ่ง [Photo]

รายการเลือกขณะรับชมภาพนิ่ง
ทานสามารถใชรายการเลือกไดหลากหลายในระหวางรับชม
ภาพนิ่งแบบเต็มจอภาพ

กลับไปยังโฟลเดอรที่สูงกวา

ใชปมุ

เลือกรายการเลือก

กดปุม
เพื่อเลือกโฟลเดอร และจากนั้นกดปุม
ENTER
ถาทานตองการชมภาพแบบสไลด กดปุม
ใหไฟล
เป น แถบสว า งและกดปุ ม (PLAY), MONO/
STEREO
เกี่ยวกับเมนูชวยเหลือในเมนูภาพนิ่ง [Photo]
เมนู
Slide
Show

Move
Select
Close
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ปุม
(PLAY)
MONO/
STEREO

Enter
RETURN

ใชเพื่อ
ดูภาพแบบสไลด

เลื่อนไปยังไฟลอื่น
หรือสารบัญ
รับชมไฟลบางสวน
กลับไปยังเมนูหลัก
[Home]

31

ภาพนิ่งปจจุบัน/จํานวนภาพนิ่งทั้งหมด
- ใชปมุ
เพือ่ รับชมภาพนิง่ ทีผ่ า นมา/ถัดไป
Slide Show
/ - กดปุม ENTER
เพื่อเริ่มเลนหรือหยุดเลนภาพแบบสไลด
Speed x3/ x2 /x1 - ใชปมุ ENTER เพือ่
เลือกเลือ่ นความเร็วระหวางแสดงภาพนิง่ แบบสไลด
Ratate - กดปุม
ENTER เพื่อหมุนภาพ
Go to list - กดปุม
ENTER เพื่อกลับไปเมนูภาพ
[Photo]
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การใชงาน

ขณะรับชมภาพนิ่งแบบเต็มจอภาพ ใหกดปุม INFO/ 4
DISPLAY เพือ่ แสดงเมนูรายการเลือก

32 การใชงาน
การตั้งเวลาปดเครื่องเลน
กดปุม SLEEP หนึง่ ครัง้ หรือหลายครัง้ เพือ่ เลือกเลือ่ นเวลา
ระหวาง 10 และ 180 นาที หลังจากนัน้ เครือ่ งเลนจะปด
กดปุม SLEEP เพื่อดูเวลาที่เหลืออยู
กดปุม SLEEP ยกเลิกการตั้งเวลาปดเครื่องเลน
ทําซ้าํ กระทัง่ “SLEEP 10” แสดง และจากนัน้ กดปุม SLEEP
อีกครัง้ ขณะที่ “SLEEP 10” แสดง

การเลือกระบบ - เลือกได
ทานตองเลือกระบบใหถูกตองเหมาะสมกับระบบโทรทัศน
ของทาน กดปุม (PAUSE/STEP) นานกวา 5 วินาทีเพือ่
เลือกระบบจากเมนูหลัก [Home] (PAL/NTSC)
หมายเหตุ
หากไดตอ อุปกรณ USB หรือใสแผนดิสก การทํางาน
นีจ้ ะไมทาํ งาน

หมายเหตุ
ทานสามารถตรวจดูเวลาที่เหลือกอนที่เครื่องจะปด
กดปุม SLEEP เวลาทีเ่ หลือจะแสดงทีจ่ อแสดงขอมูล

การใชงาน

การลดความสวางของจอแสดงขอมูล
4 กดปุม SLEEP หนึง่ ครัง้ ทีจ่ อแสดงขอมูลความสวางจะลด
ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อยกเลิก กดปุม SLEEP ซ้าํ ๆ กระทัง่ สวาง
ปกติ

การปรับตั้งลําโพง
ทานสามารถปรับระดับเสียงของแตละลําโพง
กดปุม SPEAKER LEVEL ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกลําโพงทีจ่ ะ
ปรับตั้ง
กดปุม VOL -/+ เพือ่ ปรับระดับเสียงของลําโพงทีเ่ ลือก
ขณะที่เมนูปรับตั้งระดับแสดงบนจอแสดงขอมูล
ทําซ้าํ และปรับระดับเสียงลําโพงอืน่

การปดเสียงชั่วคราว
กดปุม เพือ่ ปดเสียงเครือ่ งเลนชัว่ คราว
ทานสามารถปดเสียงเครื่องเลนชั่วคราว เชนรับโทรศัพท,
แสดง MUTE ทีจ่ อแสดงขอมูล
ระบบบันทึกฉากสุดทายที่เลน
เครือ่ งเลนนีจ้ ะบันทึกฉากสุดทายจากแผนดิสกลา สุดทีร่ บั ชม
ฉากสุดทายจะยังคงอยูในหนวยความจําถึงแมทานจะนํา
แผนดิสกออกจากเครื่องเลนหรือปดเครื่องเลน หากทานใส
แผนดิสกนนั้ อีกครัง้ ซึง่ มีฉากสุดทายบันทึกไว จะเริม่ เลนจาก
ฉากนั้นอัตโนมัติ

การลดเสียงรอง
ทานสามารถสนุกไปกับระบบคาราโอเกะโดยลดเสียงรอง
ของเพลงจากหลายแหลงสัญญาณ (เชน MP3/WMA/CD)
กดปุม VOCAL FADER และ “FADER ON” จะแสดงที่
จอแสดงขอมูล
กดปุม VOCAL FADER อีกครัง้ เพือ่ ยกเลิก
คุณภาพของ VOCAL FADER อาจแตกตางกันขึ้นอยูกับ
สถานะในการบันทึกไฟลเพลง
หมายเหตุ
• การทํางานนี้ใชไดเฉพาะเมื่อตอไมโครโฟน
• ไมสามารถใชกับแหลงสัญญาณโมโนได
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การบันทึกสถานีวิทยุ

การใชงานวิทยุ

ทานสามารถบันทึกสถานีวทิ ยุ FM ไวลว งหนาไดถงึ 50 สถานี
กอนปรับหาสถานี ทานควรลดระดับเสียงลงแลว
แนใจวาไดตอ เสาอากาศ FM ทัง้ สองแลว (อางอิงหนา 21)
เพื่อรับฟงวิทยุ

กดปุม
RADIO&INPUT กระทัง้ FM แสดงบนจอ
แสดงขอมูล
กดปุม TUNNING (-/+) เลือกความถีท่ ตี่ อ งการ

กดปุม
RADIO&INPUT กระทัง่ FM แสดงบนจอ
แสดงขอมูล
จะปรับไปยังสถานีสุดทายที่รับฟง

กดปุม ENTER หมายเลขที่ตั้งไวจะกะพริบบนจอ
แสดงขอมูล
กดปุม PRESET (-/+) เพือ่ เลือกหมายเลขทีต่ อ งการตัง้

ปรับระดับเสียงโดยหมุนปุม VOLUME ที่แผงควบคุม
ด า นหน า หรื อ โดยกดปุ ม VOL (-/+) บนรีโมท
คอนโทรลซ้าํ ๆ

กดปุม ENTER
สถานีวิทยุจะถูกบันทึกไว
ทําซ้าํ ขัน้ ตอนที่ 2 ถึง 5 สําหรับบันทึกสถานีอนื่ ๆ

4
การลบสถานีวิทยุที่บันทึกไวทั้งหมด
กดปุม CLEAR คางไวนาน 2 วินาที
“ERASE ALL” จะกะพริบบนจอแสดงขอมูล
กดปุม CLEAR เพือ่ ลบสถานีทบี่ นั ทึกไวทงั้ หมด
การลบสถานีวิทยุที่บันทึกไว
กดปุม PRESET -/+ เพือ่ เลือกหมายเลขสถานีทที่ า น
ตองการลบ
กดปุม CLEAR หมายเลขทีบ่ นั ทึกสถานีไวจะกะพริบที่
จอแสดงขอมูล
กดปุม CLEAR อีกครัง้ เพือ่ ลบหมายเลขสถานีทเี่ ลือก
การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับวิทยุ FM
กดปุม (PLAY), MONO/STEREO บนรีโมท คอนโทรล
ภาครับจะเปลี่ยนจากระบบสเตอริโอไปเปนระบบโมโนและ
การรับสัญญาณจะชัดเจนยิ่งขึ้น
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กดปุม TUNNING (-/+) คางไวประมาณ 2 วินาที
กระทั่ ง เครื่ อ งหมายแสดงสถานะความถี่ เ ริ่ ม เปลี่ ย น
จากนั้นปลอยปุม การคนหาจะหยุดเมื่อเครื่องเลนรับ
สถานีวิทยะได
หรือ
กดปุม TUNNING (-/+) ซ้าํ ๆ

34 การใชงาน

การปรับตั้งเสียง

จอแสดงขอมูล
MP3 OPT

การปรับตัง้ เสียงรอบทิศทาง
BASS

เครือ่ งเลนนีไ้ ดจดั เตรียมสนามเสียงสําหรับเสียงรอบทิศทาง
ไวหลากหลายรูปแบบ ทานสามารถเลือกรูปแบบเสียงโดย
กดปุม SOUND EFFECT

LOUDNESS

ทานสามารถเปลี่ยน SOUND EFFECT ดวยปุมลูกศร
ขณะที่ขอมูลเสียงเอฟเฟคจะแสดง

VIRTUAL

รายการแสดงสําหรับเอฟเฟคเสียงจะแตกตางกันไปขึน้ อยูก บั
แหลงสัญญาณเสียงและเอฟเฟค
จอแสดงขอมูล

4
การใชงาน

NAT PLUS
NATURAL
Local
Specialization
equalizer

AUTO EQ
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
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คําอธิบาย
ทานสามารถเพลิดเพลินกับเสียง
แบบ 5.1 ชองเสียง
ทานสามารถสนุกไปกับเสียงนุม
สบายและเปนธรรมชาติ
ใหเสียงทีเ่ หมาะตามภูมภิ าค
(DANGDUT/ARABIC/PERSIA/
INDIA/REGUETON/MERENGUE/
SAMBA/SALSA/CUMBIA/AFRO)
เปนรูปแบบทีน่ ยิ มใชใหเสียงสมจริง
รวมทัง้ ไฟลเพลง MP3 ID3 tag
รายการนีจ้ ะใหเสียงทีก่ ระฉับ
กระเฉง ใหทา นรูส กึ สดชืน่ เหมาะ
สําหรับแนวเพลงร็อค, ปอป, แจส
หรือคลาสสิค

34

PLII MOVIE
PLII MUSIC
BYPASS

คําอธิบาย
รูปแบบนี้จะปรับคุณภาพไฟล
MP3, WMA ใหดยี งิ่ ขึน้ เพิม่ เสียงสูง
ใหดยี งิ่ ขึน้
ระหวางเลน จะเพิม่ เสียงสูงและ
เสียงทุม อีกทัง้ ยังใหเสียงแบบ
รอบทิศทางดวย
เพิม่ คุณภาพเสียงทุม และเสียงสูง
สมจริงขณะเลนวิดโี อเกม
ทานสามารถสนุกไปกับเสียงแบบ
Virtual surround Sound
ระบบ Dolby Pro Logic II ใหทาน
เลนแหลงสัญญาณเสียงสเตอริโอ
แบบ 5.1 ชองเสียง
เพลิดเพลินไปกับเสียงโดยไมใช
เสียงเอฟเฟกต

หมายเหตุ
• เสียงรอบทิศทางบางรูปแบบ, ลําโพงบางตัวจะไมมี
เสียงหรือมีเสียงเบา ขึน้ อยูก บั รูปแบบของเสียง
รอบทิศทางและแหลงสัญญาณเสียง ไมใชการทํางาน
ผิดปกติ
• ทานอาจจําเปนตองรีเซ็ตเสียงรอบทิศทางใหม
หลังจากเปลีย่ นสัญญาณเขา บางครัง้ ถึงแมเปลีย่ น
เพลงแลว
• การทํางานนี้ไมสามารถใชไดเมื่อตอไมโครโฟน
เขากับเครือ่ งเลน
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การใชงานขั้นสูง
หมายเหตุ
การบันทึกไปยัง USB
ทานสามารถบันทึกเพลงหรือแหลงสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ
USB โดยตอเขากับชองตอ USB บนเครื่องเลน
ตออุปกรณ USB เขากับเครื่องเลน
เลือกรูปแบบที่ทานตองการบันทึก
เริม่ เลนแหลงสัญญาณเสียงกอน
กดปุม

REC เพื่อเริ่มบันทึก

กดปุม

(STOP) เพื่อหยุดเลน

[บันทึกไฟลทั้งหมด/เฉพาะไฟล]
บันทึกไปยัง USB ขณะหยุดเลนหรือเลน

การบันทึกจะเปนดังนี้

ซีดเี พลง

MP3/WMA

แหลงสัญญาณ
อื่น (วิทยุ, AUX,
เครื่องเลนพกพา)

การบันทึกโดยไมไดรับอนุญาตจากวัสดุปองกันการคัดลอก
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร, รายการวิทยุและการบันทึก
เสียง อาจละเมิดลิขสิทธิแ์ ละเปนการความผิดทางอาญา
ไมควรใชเครือ่ งเลนนีเ้ พือ่ การดังกลาว
รับผิดชอบและเคารพในลิขสิทธิ์
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[บันทึกรายการเพลง]
หลังจากทําเครือ่ งหมายไฟลทตี่ อ งการและทานสามารถ
บันทึกไปยัง USB ได (ดูหนา 30)

• ทานสามารถความคืบหนาการบันทึกไปยัง USB
ไดจากหนาจอในระหวางบันทึก (ซีดีเพลงหรือ
ซีดี MP3/WMA เทานั้น)
• จะไมมเี สียงในระหวางบันทึก MP3/WMA
• เมื่อทานหยุดบันทึกระหวางเลน ไฟลจะถูกบันทึก
ถึงเวลาทีห่ ยุด (เฉพาะซีดเี พลงเทานัน้ )
• อยานําอุปกรณ USB ออกหรือปดเครือ่ งเลน
ระหวางบันทึกไปยังอุปกรณ USB หากทําดังนัน้
ไฟลจะบันทึกไมสมบูรณและไมสามารถลบไดจาก
เครือ่ งคอมพิวเตอร
• จะไมสามารถบันทึกผานไมโครโฟนได
• หากการบันทึก USB ไมทาํ งาน ขอความเชน
“NO USB”, “ERROR”, “USB FULL” หรือ
“NO REC” จะแสดงที่จอแสดงขอมูล
• อุปกรณอานแผนบันทึกความจําหรือฮารดดิสก
แบบตอภายนอก ไมสามารถใชสาํ หรับบันทึก
ผาน USB ได
• ไฟลที่บันทึกขนาด 128 เมกะไบต (ประมาณ
2 ชั่วโมง) เมื่อทานบันทึกเปนเวลานาน จะบันทึก
เปนอยางนอย 4 ไฟล
• เมื่อทานหยุดบันทึกในระหวางเลน ไฟลจะไมถูก
บันทึกไว
• ขณะอยูใ นสถานะแผน CD-G, DTS จะไมสามารถ
ใชการบันทึก USB ได
• ไฟลทอี่ ยูใ นโฟลเดอรยอ ยจะไมถกู บันทึกในระหวาง
บันทึกแทร็คทั้งหมด
• ทานอาจบันทึกไดไมเกิน 999 ไฟล
• จํานวนของไฟลทบี่ นั ทึกจะเริม่ จากหมายเลขนอยสุด
ดังนั้นถาทานลบบางไฟลที่บันทึก การบันทึกไฟล
ในครัง้ ตอไปจะมีหมายเลขทีน่ อ ยลง

36 การดูแลรักษา

การดูแลรักษา
เกีย
่ วกับแผนดิสก

การดูแลเครือ่ งเลน

การจับแผนดิสก

เมื่อเคลื่อนยายเครื่องเลน
กรุ ณ าเก็ บ กล อ งกระดาษและวั ส ดุ ที่ ใ ช สํ า หรั บ ห อ บรรจุ
เครื่องเลนไว ถาทานตองการเคลื่อนยายเครื่องเลนและ
ปองกันตัวเครือ่ งเลนอยางมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ควรหอ
และบรรจุ เ ครื่ อ งเล น ลงในกล อ งเหมื อ นกั บ ตอนที่ ท า น
ซือ้ เครือ่ งเลนมา

อยาติดสติ๊กเกอรกระดาษหรือเทปบนแผนดิสก
การเก็บแผนดิสก
หลังจากเลน ใหเก็บแผนดิสกไวในกลอง อยาวางแผนดิสก
ใหถูกแสงแดดหรือแหลงความรอนและอยาปลอยวางทิ้งไว
ในรถที่จอดทามกลางแสงแดด

5
การดูแลรักษา

การทําความสะอาดแผนดิสก

อยาใชสารละลายเขมขนเชน แอลกอฮอล, เบนซิน, ทินเนอร
น้ํายาทําความสะอาดที่จําหนายในทองตลาดหรือสเปรย
ปองกันไฟฟาสถิตยสําหรับแผนเสียง

รักษาพืน้ ผิวภายนอกของเครือ่ งเลนใหสะอาดอยูเ สมอ
• ไมควรใชน้ํายาที่สามารถระเหยได เชน สเปรยกําจัด
แมลงใกลกบั ตัวเครือ่ งเลน
• การเช็ดหรือถูตัวเครื่องเลนแรงๆ อาจทําใหพื้นผิวของ
เครือ่ งเลนเปนรอยได
• ไมควรวางสวนที่เปนยางหรือพลาสติกของผลิตภัณฑใด
ติ ด กั น กั บ เครื่ อ งเล น เป น เวลานาน เพราะยางหรื อ
พลาสติกอาจทําใหเกิดรอยบนพื้นผิวของเครื่องเลนได
การทําความสะอาดเครื่องเลน
ใชผาแหงนุมๆ เช็ดภายนอกตัวเครื่องเลน ถาพื้นผิวของ
เครือ่ งเลนสกปรกมาก ใชผา นุม ๆ ชุบน้าํ ยาทําความสะอาด
อยางออน เช็ดรอยสกปรกบนเครื่องเลนไมควรใชน้ํายา
ทําความสะอาดอยางแรง เชน แอลกอฮอล, เบนซินหรือ
ทินเนอร ซึง่ อาจทําใหพนื้ ผิวของเครือ่ งเลนเสียหายได
การบํารุงรักษาเครื่องเลน
เครื่องเลนนี้ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ความเที่ยงตรงสูง หาก
หัวอานและอุปกรณแผนดิสกสกปรกหรือสึกหรอ คุณภาพ
ของภาพลดนอยลง รายละเอียดโปรดติอตอศูนยบริการ
แตงตั้งใกลบานทาน
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การแกไขปญหาเบื้องตน
ปญหา

สาเหตุ

ไมมีไฟฟาเขาเครื่อง
ไมมีภาพ

ยังไมไดตอสายไฟฟา
ยังไมไดตั้งโทรทัศนใหรับสัญญาณที่จาย
ออกจากเครือ่ งเลนดีวดี รี ซี ฟี เวอรเครือ่ งนี้

เสียบสายไฟฟาเขากับเตาจายไฟทีผ่ นังใหแนน
เลือกรูปแบบการรับสัญญาณภาพทีเ่ หมาะสม
บนโทรทัศนจนกวาภาพจากเครือ่ งเลนดีวดี รี ซี ฟี เวอร
จะแสดงบนจอโทรทัศน

ตอสายสัญญาณภาพไมแนน
ยังไมไดตั้งอุปกรณที่ตอกับเครื่องเลน
ดวยสายสัญญาณเสียง ใหรบั สัญญาณ
ทีจ่ า ยออกจากเครือ่ งเลนดีวดี รี ซี ฟี เวอร

ตอสายสัญญาณภาพเขากับชองตอใหแนน
ทัง้ โทรทัศนและเครือ่ งเลน
เลือกรูปแบบการรับสัญญาณเสียงบนอุปกรณ
ทีต่ อ กับเครือ่ งเลนดีวดี ี รีซฟี เวอรในรูปแบบ
ทีส่ ามารถรับฟงเสียงจากเครือ่ งเลนนีไ้ ด

ตอสายสัญญาณเสียงกับลําโพงหรือ
เครือ่ งเลนไมแนน

ตอสายสัญญาณเสียงกับลําโพงหรือเครือ่ งเลน
ใหแนน

สายสัญญาณเสียงชํารุด
แผนดิสกสกปรก

เปลี่ยนสายสัญญาณเสียงใหม
ทําความสะอาดแผนดิสกดว ยผานุม โดยเช็ดออก
ไปดานนอกเปนเสนตรง
ใสแผนดิสก

เสียงเบาหรือ
ไมมีเสียง

ภาพจากภาพยนตร
ดีวดี ไี มชดั เจน

ไมไดใสแผนดิสก

ใสแผนดิสกทเี่ ลนได (ดูประเภทของแผนดิสก,
ระบบสีและรหัสภูมภิ าค)

ใสแผนดิสกผดิ ดาน

กลับดานแผนดิสกโดยใหดา นฉลากหรือดานทีพ่ มิ พ
หันขึน้ ดานบน

ติดระบบล็อคปองกันแผนดิสก
แผนดิสกสกปรก
ตําแหนงสายอากาศหรือตอไมแนน

ใสรหัสผานหรือเปลีย่ นระดับปองกัน
ทําความสะอาดแผนดิสกดว ยผานุม โดยเช็ดออก
ไปดานนอกเปนเสนตรง
ตรวจการตอสายอากาศและปรับตําแหนงใหม

มีเสียงรบกวนขณะที่
เลนแผนดีวดี หี รือซีดี
รับสัญญาณวิทยุ

สัญญาณจากทางสถานีออ น

ปรับหาสถานีดว ยตนเอง

ไมชดั เจน

ไมไดตั้งสถานีวิทยุไวหรือลบสถานีที่ตั้งไว
ไปแลว (เมือ่ ปรับหาสถานีใหตงั้ สถานีไว)
ไมไดชรี้ โี มท คอนโทรลไปยังเครือ่ งเลน
รีโมท คอนโทรลอยูห า งเครือ่ งเลนมากไป
แบตเตอรีร่ โี มท คอนโทรลออน

ใหตงั้ บันทึกบางสถานีไว รายละเอียดดูหนา 33

รีโมท คอนโทรล
ไมตอบสนองคําสั่ง
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6
การแกไขปญหาเบื้องตน

เลนแผนดิสกทไี่ มสามารถเลนได
เลนแผนดีวีดี/วิดีโอ ซีดี
ไมได

วิธีแกไข

38 ภาคผนวก
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รหัสภาษา

ใชตารางรหัสภาษานีก้ าํ หนดภาษาทีท่ า นตองการสําหรับการปรับตัง้ เสียงพากย, คําบรรยายใตภาพ, เมนูแผนดิสก
ภาษา

รหัส

ภาษา

รหัส

ภาษา

รหัส

ภาษา
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รหัส
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รหัสภูมภ
ิ าค

เลือกรหัสภูมิภาคจากรายการดานลางนี้
ประเทศ

รหัส

ประเทศ

รหัส

ประเทศ

รหัส

7
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ลิขสิทธิแ
์ ละเครือ่ งหมายการคา

ผลิตโดยไดรบั อนุญาตจากบริษทั Dolby Laboratories. Dolby
และสัญลักษณ DD คือเครือ่ งหมายการคาของบริษทั Dolby
Laboratories.

ผลิตภายใตลิขสิทธิ์จาก U.S. Patent #: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 และ
ลิขสิทธิอ์ นื่ ๆ ทัว่ โลก DTS คือเครือ่ งหมายจดทะเบียนการคา
สัญลักษณและเครือ่ งหมาย DTS, DTS-HD และ Advanced
Digital Out คือเครื่องหมายการคาของบริษัท DTS, Inc.
©1996-2007 DTS, Inc. ไดรบ
ั ลิขสิทธิถ์ กู ตอง

SIMPLINK คืออะไร?
บางการทํางานของเครือ่ งเลนนีส้ ามารถควบคุมผาน
รีโมทของโทรทัศนได เมื่อทานเชื่อมตอเครื่องเลน
เขากับโทรทัศนของแอลจีที่มีระบบ SIMPLINK โดยใช
สายสัญญาณ HDMI
• อางอิงคูม อื การใชงานของโทรทัศนประกอบ
สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับระบบ
SIMPLINK
• โทรทัศนของแอลจีทมี่ รี ะบบ SIMPLINK จะมี
สัญลักษณดังที่แสดงในดานบน
• ใชสายสัญญาณ HDMI ทีม่ เี วอรชนั่ สูงกวา 1.2A

HDMI, สัญลักษณ HDMI และ High-Definition Multimedia
Interface คือเครือ่ งหมายการคาหรือเครือ่ งหมายจดทะเบียน
การคาของบริษัท HDMI licensing LLC.

7 “DVD Logo” คื อ เครื่ อ งหมายการค า ของบริ ษั ท DVD
ภาคผนวก

Format/Logo Licensing Corporation.

DivX เปนเครือ่ งหมายการคาของบริษทั DivX, Incl., และใช
ภายใตลิขสิทธิ์ดังกลาว
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ขอมูลจําเพาะ
ขอมูลทั่วไป
• แรงดันไฟฟาทีต่ อ งการ:
ดูจากฉลากตัวเครือ่ งเลน
• ใชกาํ ลังไฟ:
ดูจากฉลากตัวเครือ่ งเลน
• ขนาด (กวาง x สูง x ลึก)
360 x 62.5 x 312.3 มม. ไมรวมขาตัง้
• น้าํ หนักสุทธิ:
2.8 กิโลกรัม
• อุณหภูมขิ ณะใชงาน:
41oF ถึง 95oF (5oC ถึง 35oC)
• ความชืน้ ขณะใชงาน:
5 % ถึง 90 %
• Bus Power supply (USB):
DC 5V 500 mA

เครื่องรับวิทยุ
ยานความถี่วิทยุ FM:
87.5 ถึง 108.0 MHz หรือ 87.50 ถึง 108.00 MHz

ลําโพง
• ลําโพงหนา
แบบ:
ความตานทาน:
กําลังไฟเขา:
จายกําลังไฟสูงสุด:
ขนาด (ก x ส x ล):
น้าํ หนักสุทธิ:
• ลําโพงหลัง
แบบ:
ความตานทาน:
กําลังไฟเขา:
จายกําลังไฟสูงสุด:
ขนาด (ก x ส x ล):
น้าํ หนักสุทธิ:
• ลําโพงกลาง:
แบบ:
ความตานทาน:
กําลังไฟเขา:
จายกําลังไฟสูงสุด:
ขนาด (ก x ส x ล):
น้าํ หนักสุทธิ:
• พาสซีฟ ซับวูเฟอร
แบบ:
ความตานทาน:
กําลังไฟเขา:
จายกําลังไฟสูงสุด:
ขนาด (ก x ส x ล):
น้าํ หนักสุทธิ:

2 ทาง 3 ลําโพง
4 โอหม
136 วัตต
272 วัตต
200 x 573 x 200 มม.
1.3 กิโลกรัม
2 ทาง 2 ลําโพง
4 โอหม
136 วัตต
272 วัตต
125 x 245 x 125 มม.
0.6 กิโลกรัม
2 ทาง 3 ลําโพง
4 โอหม
136 วัตต
272 วัตต
310 x 90 x 75 มม.
1.0 กิโลกรัม
1 ทาง 1 ลําโพง
3 โอหม
170 วัตต
340 วัตต
216 x 382 x 312 มม.
5.7 กิโลกรัม

การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา
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ชองรับสัญญาณและชองจายสัญญาณ
• ชอง VIDEO OUT:
1.0 V (p-p), 75 โอหม, ขัว้ ลบ, แจ็ค RCA 1 ชอง
• COMPONENT VIDEO OUT:
(Y) 1.0 V (p-p), 75 โอหม, ขัว้ ลบ, แจ็ค RCA 1 ชอง
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 โอหม, แจ็ค RCA 2 ชอง
• HDMI OUT (ภาพ/เสียง):
19 ขา (มาตรฐาน HDMI, ชนิด A)
HDMI เวอรชนั่ : 1.2A
• ANALOG AUDIO OUT:
2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 โอหม, แจ็ค RCA (ซาย,
ขวา) 1 ชอง
• DIGITAL IN (OPTICAL IN):
3V (p-p), 75 โอหม, แจ็คออพติคลั RCA 1 ชอง
• PORT IN:
0.5 Vrms (3.5 มม. แบบสเตอริโอ)

สวนขยายเสียง
• แบบสเตอริโอ: 136 วัตต + 136 วัตต (4 โอหม ที่ 1KHz)
• แบบรอบทิศทาง:
ลําโพงหนา
136 วัตต + 136 วัตต (4 โอหม ที่ 1 KHz)
ลําโพงกลาง
136 วัตต (4 โอหม ที่ 1 KHz)
ลําโพงเซอรราวด 136 วัตต + 136 วัตต (4 โอหม ที่
1 KHz)
ซับวูเฟอร
170 วัตต (3 โอหม ที่ 60 KHz)

การดูแลรักษา
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