ภาษาไทย

คู่มือการใช้งาน

ลำ�โพง Sound Bar พร้อมวูฟเฟอร์ในตัว
โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
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เริ่มต้นใช้งาน

2

เริ่มต้นใช้งาน

ข้อมูลด้านความปลอดภัย
1

ข้อควรระวัง

เริ่มต้นใช้งาน

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
อย่าเปิด

ข้อควรระวัง:
เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบเครื่อง
(หรือฝาด้านหลัง) ผู้ใช้ไม่สามารถตรวจซ่อมชิ้นส่วนภายในได้
โปรดขอรับบริการจากช่างที่ผ่านการรับรอง
สัญลักษณ์รูปสายฟ้าและลูกศรในสามเหลี่ยมด้าน
เท่าเป็นสัญลักษณ์สำ�หรับเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวัง
บริเวณภายในอุปกรณ์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในระดับท
ี่เป็นอันตรายและไม่ได้ผ่านการหุ้มฉนวน
แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวมีปริมาณมากพอที่จะทำ�ให้เกิด
ไฟฟ้าช็อตได้

ในการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่
จะแนะนำ�ให้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรไฟฟ้าสำ�หรับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ
โดยเฉพาะ
นั่นคือ มีวงจรออกเดียวซึ่งใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้น
เดียวและไม่มีวงจร ทางออกหรือทางแยกอื่น ๆ
เพือ่ ความแน่ใจ ให้ตรวจสอบข้อมูลในหน้าข้อมูลจำ�เพาะของคูม่ อื ใช้งานฉบับนี้
อย่าติดตั้งน้ำ�หนักเกินขนาดบนผนัง ติดตั้งน้ำ�หนักเกินขนาดบนผนัง
ขั้วหลวมหรือ เสียหาย สายไฟต่อขยาย สายไฟแตกหรือฉนวน ขาด
ล้วนทำ�ให้เกิดอันตรายได้ สภาวะเหล่านี้สามารถทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือ
ไฟไหม้ได้ ไฟไหม้ได้ ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสายไฟของท่านเป็น
ระยะๆ และถ้าหากพบเห็นความเสียหายหรือการ เสื่อมสภาพใดๆ
ให้ถอดปลั๊กออกแล้วหยุดการใช้ เครื่อง และเปลี่ยนสายที่เหมือนกันจาก
ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ป้องกันสายไฟจากการละเมิดทางกายภาพหรือ
เชิงกลใช้สายไฟให้ถูกต้อง อย่าบิด งอ โยน ในประตูหรือเหยียบข้างบน
ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก ผนัง และจุดที่สายออกจากเครื่อง
ในการตัดพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหลักให้ถอดปลั๊กสายไฟหลัก
จากนั้นติดตั้งผลิตภัณฑ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงปลั๊กได้ง่าย

เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า
มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำ�คัญ
ของคำ�แนะนำ�ในการใช้งานและการบำ�รุงรักษา
(บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
คำ� เตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางอุปกรณ์ให้โดนน้ำ� า(หกหรือกระเด็นใส่)
และไม่ควรวางภาชนะที่บรรจุน้ำ� า เช่นแจกันดอกไม้ไว้ที่ด้านบนของเครื่องเล่น
คำ� เตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่ที่จำ� กัด
เช่นบนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ข้อควรระวัง: อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศใด
ๆติดตั้งตามคำ� แนะนำ� ของผู้ผลิตสล็อตและช่องเปิดในตู้มีไว้เพื่อระบายอากา
ศและเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถทำ�
งานได้ปกติและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไป
ห้ามปิดกั้นช่องเปิดโดยการวางผลิตภัณฑ์บนเตียงโซฟา
พรมหรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้ที่สร้างติดอยู่กับที่
เช่น ตู้หนังสือหรือชั้นวางของเว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี
หรือมีการกระทำ� ตามคำ� แนะนำ� ของผู้ผลิต
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3

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้
วิธีที่ปลอดภัยในการถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์: ถอดแบตเตอรี่
เก่าออก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใส่แบตเตอรี่ในลำ�ดับย้อนกลับ
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมและนำ�มาซึ่งภัยคุกคามต่อ
สุขภาพมนุษย์และสัตว์ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าลงในที่ทิ้งที่
เหมาะสมตามจุดเก็บขยะต่าง ๆ อย่าทิง้ แบตเตอรีห่ รือแบตเตอรีก่ บั ของเสียอืน่
ๆ ขอแนะนำ�ให้ทา่ นใช้ระบบการคืนแบตเตอรีแ่ ละตัวสะสมประจุไฟฟ้าโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในท้องถิ่นของท่าน
ไม่ควรวางแบตเตอรี่เอาไว้ในบริเวณที่โดนความร้อนสูง เช่น แสงแดด
เปลวไฟ หรือบริเวณอื่นๆ ที่มีลักษณะทำ�นองเดียวกัน

เริ่มต้นใช้งาน
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สารบัญ

สารบัญ
1

เริ่มต้นใช้งาน

3

การใช้งาน

2
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
8
9

ข้อมูลด้านความปลอดภัย
คุณสมบัตเิ ฉพาะตัว
– ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
– Portable In
– การตั้งค่าลำ�โพง ez (easy)
– การเชื่อมโยงระบบเสียงของแอลจี
บทนำ�
– สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้
อุปกรณ์เสริม
รีโมทคอลโทรล
แผงด้านหน้า
แผงด้านหลัง
การยึดตัวเครือ่ งเข้ากับผนัง

2

การเชื่อมต่อ

11
11
11
12
12
12
12

การเชือ่ มต่ออุปกรณ์เสริม
– PORT (พอร์ต). IN
– การเชื่อมต่อ OPTICAL In
– เชื่อมต่อ USB
– ไฟล์เพลงที่เล่นได้
– อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
– ความต้องการของอุปกรณ์ USB

13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
15
16
17
18
18
18
18
19

การใช้งานพืน้ ฐาน
– การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ USB
การใช้งานอืน่ ๆ
– DRC (ควบคุมค่าความคมชัด)
– AV Sync
– การแสดงไฟล์และแหล่งสัญญาณเข้า
– การปิดเสียงชั่วคราว
– เปิด/ปิด AUTO POWER
– ปิดเครื่องอัตโนมัติ
– การตั้งเวลาปิดเครื่องหลังจากไม่ใช้งาน
– ระบบเชื่อมต่อเสียงของแอลจี
การใช้เทคโนโลยี Bluetooth Wireless
– จับคู่เครื่องและอุปกรณ์บลูทูธ
การปรับเสียง
– การตั้งค่าโหมดเซอร์ราวด์
– ปิด/เปิด Auto Volume
– การปรับการตั้งค่าระดับเสียงของวูฟเฟอร
การควบคุมการทำ�งานของ
โทรทัศน์โดยใช้รโี มท
คอนโทรลทีใ่ ห้มาด้วย
– การตั้งค่ารีโมทคอนโทรลเพื่อ
ควบคุมโทรทัศน์ของท่าน
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ภาคผนวก
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เครือ่ งหมายการค้าและ
สิทธิก์ ารใช้งาน
การบำ�รุงรักษา
– การจัดการกับเครื่อง
ข้อมูลจำ�เพาะ

21
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เริ่มต้นใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะตัว
1

ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์เสริม
โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ให้มาด้วย

เริ่มต้นใช้งาน

เครื่องนี้สามารถปิดเครื่องได้ด้วยตัวเองเพื่อประหยัด พลังงาน

Portable In
ฟังเพลงจากอุปกรณ์แบบพกพา (MP3, โน้ตบุ๊ค ฯลฯ)

รีโมทคอนโทรล (1)

แบตเตอรี่ (2)

คู่มือการติดตั้งขาแขวนผนัง (1)

สายเคเบิลออปติคอล (2)

สายเคเบิลออปติคอล (1)

ที่รัดสายเคเบิ้ลเพื่อจัดระเบี
ยบสายเคเบิ้ล (2)

การตั้งค่าลำ�โพง ez (easy)
สำ�หรับรับฟังเสียงจากโทรทัศน์, ดีวีดี
และอุปกรณ์ดิจิตอลด้วยโหมดเสียงสมจริงแบบ 2.1 หรือ 2.0 ช่องสัญญาณ

การเชื่อมโยงระบบเสียงของแอลจี
ควบคุมระดับเสียงของเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี
แอลจีของคุณที่เข้ากันได้กับการเชื่อมโยงระบบเสียง ของแอลจี

บทนำ�
สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

,,หมายเหตุ

แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ

,,คำ�แนะนำ�
แสดงคำ�แนะนำ�และเคล็ดลับเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

>>ข้อควรระวัง

ตัวแปลงเพศ USB (1)

แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิด
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รีโมทคอลโทรล

7

• • • • • • • • • • • •a•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
1 (เปิด/ปิด): เปิดหรือปิดเครื่อง
FUNCTION : ใช้เพื่อเปลี่ยนแหล่งอินพุท

OPTICAL: ใช้เพื่อเปลี่ยนแหล่งอินพุทไปเป็นออปติคัลโดยตรง
MUTE : ปิดเสียง

1
เริ่มต้นใช้งาน

W/S FOLDER: ค้นหาโฟลเดอร์ไฟล์ MP3/ WMA เมื่อต้องการเล่นไฟล์
MP3/WMA ซึ่งอยู่ในหลายๆโฟลเดอร์ของ USB กด W/S FOLDER
เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ท่านต้องการเล่น

VOL +/-: ปรับระดับเสียงของลำ�โพง
• • • • • • • • • • • •b•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
AUTO POWER: ฟังก์ชันนี้ใช้สำ�หรับปิดอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
AV SYNC: ซิงโครไนซ์เสียงและวิดีโอให้ตรงกัน
INFO: แสดงข้อมูลของไฟล์หรือแหล่งสัญญาณ
REPEAT: ฟังไฟล์แบบเล่นสุ่มหรือเล่นซ้ำ�
C/V (ข้าม/ ค้นหา) :
- การเล่นย้อนกลับหรือเดินหน้าอย่างรวดเร็ว
- ค้นหาบางส่วนของแทร็ก
Z (หยุด) : หยุดเล่น
d/M (เล่น/หยุดชั่วคราว) : เริ่มเล่น /หยุดเล่นชั่วคราว
SOUND EFFECT : ใช้เพื่อเลือกโหมดเอฟเฟกเสียง
AUTO VOLUME : ปิดและเปิดโหมดปรับเสียงอัตโนมัติ
WOOFER LEVEL: ใช้เพื่อตั้งค่าระดับเสียงของวูฟเฟอร์
• • • • • • • • • • • •c•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
ปุ่มตัวเลข 0 ถึง 9: เลือกไฟล์โดยตรง
DRC: ตั้งค่าฟังก์ชั่น DRC (การควบคุมเรนจ์ของระดับเสียง)
SLEEP: ตั้งระบบให้ปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำ�หนด
• • • • • • • • • • • •d•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
ปุ่มควบคุมโทรทัศน์: ดูหน้า 19

การใส่แบตเตอรี่
ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล และใส่แบตเตอรี่
(ขนาด AAA) ก้อน โดยดูขั้ว และ ให้ถูกต้อง
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เริ่มต้นใช้งาน

แผงด้านหน้า
A

1

B

C

D

E

เริ่มต้นใช้งาน
F

>>ข้อควรระวัง

A 1/! (เปิด/ปิด)
B – / + (ระดับเสียง)
ปรับระดับเสียงลำ�โพง

* ข้อควรระวัง ข้อควรระวังเมื่อใช้ปุ่มสัมผัส
yy เมื่อจะใช้งานปุ่มสัมผัส มือต้องสะอาดและแห้ง
- ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น
ต้องเช็ดปุ่มสัมผัสเพื่อขจัดความชื้นก่อนใช้งาน

C T (เล่น / หยุดชั่วคราว)
D I (หยุด)

yy เมื่อใช้งานปุ่มสัมผัส อย่ากดปุ่มแรงเกินไป
- หากท่านกดปุ่มแรงเกินไป เซ็นเซอร์ของปุ่มสัมผัสอาจเสียหายได้

E F (ฟังก์ชัน)
กดซ้ำ�หลายๆ ครั้งเพื่อเลือกฟังก์ชันอื่น

yy กดปุ่มสัมผัสที่ท่านต้องการใช้งานเพื่อควบคุมการทำ�งานของฟังก์ชัน
อย่างถูกต้อง

F หน้าจอแสดงผล

yy ระวังอย่าให้มสี อ่ื ทีน่ �ำ กระแสไฟ เช่น วัตถุทเ่ี ป็นโลหะ อยูบ่ นปุม่ สัมผัส
เนื่องจากอาจทำ�ให้การทำ�งานบกพร่องได้

แผงด้านหลัง
A

D
A 5 V 0 500 mA : พอร์ต USB
B PORT.IN : พอร์ทเอเบิ้ลอินพุท

B

C

D
D เพลาสำ�หรับยึดติดกับผนัง

C OPT. IN 1 / OPT. IN 2 : ออฟติคอลอินพุท
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เริ่มต้นใช้งาน

การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง

9

1. ปรับขอบด้านล่างขาแขวนผนังของทีวีให้
เข้ากับส่วนล่างของทีวีและยึดติดไว้กับตำ�แหน่ง
โทรทัศน์

1
เริ่มต้นใช้งาน

ท่านสามารถยึดตัวเครื่องเข้ากับผนังได้
เตรียมสกรูและแขนยึดที่ให้มาด้วย
ชุดอุปกรณ์

คู่มือการติดตั้งขาแขวนผนัง

2. เมื่อท่านยึดเข้ากับผนัง (คอนกรีต)
ให้ใช้พุกยึดติดผนัง (ไม่ได้ให้มาด้วย) ท่านจะต้องเจาะรู แผ่นนำ�
(คู่มือการติดตั้งขาแขวนผนัง) จะให้มาเพื่อใช้สำ�หรับการเจาะ
ใช้แผ่นเพื่อตรวจสอบจุดที่จะทำ�การเจาะ

แขนยึดติดกับผนัง

,,หมายเหตุ

คุณควรเชื่อมต่อตัวแปลงเพศ USB ที่จัดไว้ให้ ไว้ล่วงหน้า
ด้วยการติดตั้งตัวเครื่องบนผนัง เพื่อใช้เชื่อมต่อ USB

,,หมายเหตุ

ไม่มีสกรูและพุกยึดติดผนังสำ�หรับยึดชุดอุปกรณ์ให้มาด้วย
หากต้องการยึด แนะนำ�ให้ใช้ Hilti (HUD-1 6 x 30) โปรดสั่งซื้อ
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เริ่มต้นใช้งาน

3. คู่มือการถอดการติดตั้งขาแขวนผนัง

1

4. ยึดด้วยสกรู (ไม่ได้ให้มาด้วย)
ตามที่แสดงในภาพประกอบทางด้านล่าง

>>ข้อควรระวัง

yy อย่าติดตั้งเครื่องโดยคว่ำ�เครื่องลง
อาจทำ�ให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหายหรือเป็นสาเหตุ
ให้เกิดการบาดเจ็บของบุคคลได้

เริ่มต้นใช้งาน

yy อย่าแขวนไว้กับชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้
และหลีกเลี่ยงไม่ให้กระแทกกับชุดอุปกรณ์
yy ยึดชุดอุปกรณ์เข้ากับผนังให้แน่น
เพื่อไม่ให้ร่วงหล่นลงมา หากชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมา
อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำ�ให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
yy เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์เข้ากับผนัง
โปรดตรวจสอบให้แน่ว่าเด็กจะไม่ดึงสายที่เชื่อมต่อ
เนื่องจากอาจทำ�ให้ชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมาได้

5. แขวนตัวเครื่องเข้ากับแขนยึดตามที่แสดงทางด้านล่าง

NB2530A-NB_DTHALLK_THI.indd 10
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การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

11

การเชื่อมต่อ OPTICAL In
เชื่อมต่อสัญญาณ optical output เข้าไปอุปกรณ์ภายนอก เข้ากับที่เชื่อมต่อ
OPT. IN 1 หรือ OPT. IN 2

PORT (พอร์ต). IN

2
การเชื่อมต่อ

เครื่องเล่น MP3 ฯลฯ...
ไปยังช่องดิจิตอลออปติคอลเอาท์พุ
ตของอุปกรณ์ภายนอก

การตั้งค่าลำ�โพง ez (easy)
ฟังเพลงจากเครื่องเล่นพกพาของท่าน
ชุดอุปกรณ์นี้สามารถเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพาหรืออุปกรณ์ภาย
นอกได้หลายชนิด
1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นแบบพกพากับขั้ว PORT (พอร์ต). IN ของอุปกรณ์
2. เปิดเครื่องโดยกด 1 (เปิด/ปิด)
3. เลือกฟังก์ชัน PORTABLE โดยกดปุ่ม FUNCTION
4. เปิดใช้งานเครื่องเล่นแบบพกพาหรืออุปกรณ์ภายนอกและเริ่มเล่น

ฟังเสียงจากโทรทัศน์, ดีวีดี และอุปกรณ์ดิจิตอลด้วยโหมด 2.1 หรือ 2
ช่องสัญญาณ
1. เสียบแจ็ค OPT. IN 1 หรือ OPT. IN 2 ที่ ด้านหลังเครื่องเข้ากับแจ็ค
optical output ของทีวีของคุณ (หรืออุปกรณ์ดิจิตอล เป็นต้น)
2. ให้กด OPTICAL เพื่อเลือกแหล่งจ่ายเข้าโดยตรงว่าเป็น OPITCAL 1
หรือ OPTICAL 2
3. ฟังเสียงจากลำ�โพง 2.1 หรือ 2 แชนแนล
4. ให้กด OPTICAL ซ้ำ�หลายๆ ครั้งเพื่อออกจาก OPITCAL
ฟังก์ชันจะย้อนกลับไปเป็นฟังก์ชันก่อนหน้านี้

,,คำ�แนะนำ�

เครื่องจะเปิดและเลือกฟังก์ชั่น OPTICAL โดยตรง
แม้ว่าจะอยู่ในสถานะปิดพลังงานก็ตาม
กดปุ่ม OPTICAL บนรีโมทคอนโทรล
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การเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ USB

ไฟล์เพลงที่เล่นได้

เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ� USB เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ ช่อง USB
ของเครื่อง

ข้อกำ�หนดของไฟล์ MP3/ WMA
ไฟล์ MP3/ WMA ที่สามารถเล่นได้กับชุดอุปกรณ์นี้จะมีข้อจำ�กัดดังนี้:
yy การสุ่มตัวอย่างความถี่ : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮิรตซ์ (MP3),
อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮิรตซ์ (WMA)
yy อัตราบิต : อยู่ในช่วง 32 ถึง 320 กิโลบิต (MP3),
40 ถึง 192 กิโลบิต (WMA)

2
การเชื่อมต่อ

yy จำ�นวนไฟล์สูงสุด: ไม่เกิน 999
yy นามสกุลไฟล์ที่รองรับ : “.mp3”/ “.wma”
yy ไฟล์ที่ได้รับการปกป้องจาก DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิตอล)
ไม่สามารถเล่นบนชุดอุปกรณ์นี้ได้

เชื่อมต่อ USB ไปยังตัวแปลงเพศ USB เมื่อเครื่องติดตั้งบนผนัง

อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
yy เครื่องเล่น MP3 : เครื่องเล่น MP3 แบบแฟลช
yy แฟลชไดรฟ์ USB : อ ุปกรณ์ที่รองรับการทำ�งานของ USB1.1
yy ฟังก์ชัน USB ของชุดอุปกรณ์นี้จะไม่รองรับอุปกรณ์ USB บางชนิด

ความต้องการของอุปกรณ์ USB
yy ไม่รองรับอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมซึ่งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
yy ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกระหว่างการใช้งาน
yy สำ�หรับอุปกรณ์ USB ที่มีความจุข้อมูลมากๆ
การค้นหาข้อมูลอาจจะใช้เวลานานกว่า 2 - 3 นาที
yy สำ�รองข้อมูลทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
yy เครือ่ งนี้ไม่รองรับจำ�นวนไฟล์รวม 1000 หรือมากกว่า
การถอดอุปกรณ์ USB ออกจากชุดอุปกรณ์
1.	 เลือกฟังก์ชั่น/โหมดอื่นหรือกด Z บนรีโมทคอนโทรล หรือ I
ที่ตัวเครื่องสองครั้ง
2. การถอดอุปกรณ์ USB ออกจากชุดอุปกรณ์

yy พอร์ต USB ของอุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีได้
อุปกรณ์ไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้
yy เครื่องนี้ไม่รองรับระบบไฟล์ exFAT
yy เครือ่ งนี้อาจไม่สามารถตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บางชนิด
-- ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา
-- เครื่องอ่านการ์ด
-- อุปกรณ์ที่มีการล็อค
-- อุปกรณ์ USB ชนิดแข็ง
-- USB hub
-- ใช้สายเคเบิ้ลขยายสำ�หรับ USB
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การใช้งาน

การใช้งาน

13

การใช้งานพื้นฐาน

การใช้งานอื่นๆ

การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ USB

DRC (ควบคุมค่าความคมชัด)

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB

ทำ�ให้เสียงชัดเจนเมื่อลดความดังของเสียงลง (เฉพาะระบบ Dolby Digital
เท่านั้น) กำ�หนดเป็น [DRC ON] โดยใช้ DRC

2. เลือกฟังก์ชัน USB โดยกดปุ่ม FUNCTION
หากต้องการ
หยุด
เริ่มเล่น
หยุดชั่วคราว

กด Z
กด d/M
กดปุ่ม d/M ระหว่างการเปิดเพลง
ระหว่างการเล่น ให้กด C หรือ V
เพื่อไปยังไฟล์ถัดไปหรือกลับไปยังจุด
เริ่มต้นของไฟล์ปัจจุบัน
กด C สองครั้งเร็ว ๆ
เพื่อย้อนกลับไปยังไฟล์ก่อนหน้า

AV Sync
เมื่อรับสัญญาณเสียงจากโทรทัศน์ ภาพและเสียงอาจไม่ตรงกัน
ในกรณีดังกล่าว ฟังก์ชันนี้สามารถปรับเวลาหน่วงได้
1. กด AV SYNC
2. ใช้ปุ่ม C/V เพื่อเลื่อนขึ้นลงเลือกค่าเวลาหน่วง
ซึ่งท่านสามารถตั้งค่าได้ระหว่าง 0 ถึง 300 มิลลิวินาที

การแสดงไฟล์และแหล่งสัญญาณเข้า
คุณสามารถแสดงข้อมูลต่างๆของแหล่งสัญญาณเข้าโดยการกดปุ่ม INFO

3
การใช้งาน

ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป/
ก่อนหน้า

ให้

USB : MP3/ WMA จะมีข้อมูลไฟล์อยู่
OPTICAL 1/2 : รูปแบบเสียง แชนแนลเสียง

ค้นหาบางส่วนของไฟล์

กดปุ่ม C/V
ค้างไว้ระหว่างเล่นและปล่อยปุ่มใน
ตำ�แหน่งที่ท่านอยากฟัง

การปิดเสียงชั่วคราว
กดปุ่ม MUTE

การเล่นซ้ำ�ๆ
หรือเล่นแบบสุ่ม

กด REPEAT ซ้ำ�ๆที่รีโมทคอนโทรล
การแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามลำ�ดับที่กำ�หนดไว้,
RPT 1 RPT DIR (ไดเรกทอรี) RPT ALL
RANDOM OFF.

การเลือกไฟล์โดยตรง

กดปุ่ม 0 ถึง 9 บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือก
ไฟล์ที่ต้องการโดยตรง

เล่นต่อ

ตัวเครื่องสามารถจำ�จุดที่คุณเคยเปลี่ยนฟัง
ก์ชั่นหรือตอนปิดเครื่องได้

เพื่อปิดเสียงของชุดอุปกรณ์ของท่าน

ท่านสามารถปิดเสียงชุดอุปกรณ์นี้ได้ เช่น หากต้องการรับสายโทรศัพท์
“MUTE” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
ถ้าต้องการยกเลิก กด MUTE
บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้งหรือเปลี่ยนระดับความดังของเสียง

,,หมายเหตุ

ตัวเครื่องสามารถจำ�จุดที่คุณเคยเปลี่ยนฟังก์ชั่นหรือตอนปิดเครื่องได้
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การใช้งาน

เปิด/ปิด AUTO POWER

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

ก่อนใช้ฟังก์ชันนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเลือก OPTICAL และเปิดการทำ�
งานของ AUTO POWER แล้ว ฟังก์ชันนี้จะเปิดปิดอุปกรณ์
โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเปิดปิดอุปกรณ์ภายนอก (ทีวี เครื่องเล่นดีวีดี
เครื่องเล่นบลูเรย์ ฯลฯ) ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้ผ่านสายเคเบิลออปติคอล
เมื่อใช้ฟังก์ชั่นนี้เปิดเครื่อง เครื่องจะเลือกฟังก์ชั่น OPTICAL
โดยตรงไม่ว่าจะเลือกฟังก์ชั่นใดไว้ก่อน ปิดเครื่องก็ตาม
ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม AUTO POWER

อุปกรณ์จะปิดตนเองโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดไฟใน
กรณีที่อุปกรณ์หลักไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก นานกว่า 25 นาท ี

การทำ�งาน

การตั้งเวลาปิดเครื่องหลังจากไม่ใช้งาน

AUTO POWER ON

เปิด AUTO POWER แล้ว

AUTO POWER OFF

ปิด AUTO POWER แล้ว

กด SLEEP ซ้ำ�หลายๆ ครั้งเพื่อเลือกระยะเวลาที่ต้องการ
(ในหน่วยนาที) :

ข้อความ

3

และอุปกรณ์นี้จะปิดทำ�งานภายในหกชั่วโมงหลังจาก
เชื่อมต่อชุดอุปกรณ์หลักเข้ากับอุปกรณ์อื่นด้วยอินพุตอานาล็อก
แต่ตัวเครื่องก็สามารถเปิดโดยอัตโนมัติเช่นกันขึ้นอยู่กับฟังก์ชัน [AUTO
POWER] ที่คุณตั้งค่าเอาไว้

การใช้งาน

,,หมายเหตุ

yy ฟังก์ชันนี้ออกแบบมาให้ปิดอุปกรณ์ภายใน 1
นาทีถ้าไม่มีกิจกรรมใดๆถ้าหากคุณไม่ได้เชื่อ
มต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านสายเคเบิลออปติคอลหรือไม่มีสัญญ
าณเสียงดิจิตอลเข้ามาในอุปกรณ์
อุปกรณ์จะปิดการทำ�งานภายใน 1
นาทีเมื่อไม่มีกิจกรรมถ้าเปิดใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER
yy ฟังกืชันนี้อาจทำ�งานไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อม
ต่อผ่านสายเคเบิลออปติคอล
yy หลังจากตั้งค่าเป็น AUTO POWER แล้ว
อุปกรณ์จะเริ่มต้นเป็นโหมด OPTICAL โดยอัตโนมัติในครั้งต่อไป
ไม่ว่าคุณจะเลือกฟังก์ชันอะไรเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ตาม

LCD OFF (ปิดการแสดงผล) -> DIMMER (การแสดงผลจะมืดลงครึ่งหนึ่ง)
-> ค่าตั้งเวลาหลับ -> เปิดหน้าจอ
ในหน้าจอแสดงผลคุณจะเห็นข้อความ "LCD OFF"
จากนั้นหน้าจอแสดงผลจะปิด

ตรวจสอบเวลาที่เหลือโดยกด SLEEP
ถ้าต้องการยกเลิกฟังก์ชันหลับ กด SLEEP ซ้ำ�ๆ จนกว่าเครื่องหมาย
"SLEEP 10" จะปรากฏขึ้นมา จากนั้นกด SLEEP อีกครั้ง
ขณะที่หน้าจอแสดง "SLEEP 10" อยู่

,,หมายเหตุ

คุณสามารถตรวจสอบเวลาที่เหลืออยู่ก่อนอุปกรณ์จะปิดได้
กด SLEEP แล้วเวลาที่เหลืออยู่จะปรากฏบนจอแสดงผล

yy จะไม่สามารถเปิดเครื่องด้วยฟังก์ชั่น AUTO POWER
ได้หากคุณปิดเครื่องที่เครื่องโดยตรง
yy ฟังก์ชั่น AUTO POWER ไม่รองรับโหมดเชื่อมต่อ
ระบบเสียงของแอลจี (ไร้สาย)
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ระบบเชื่อมต่อเสียงของแอลจี

15

เชื่อมต่อแบบใช้สาย
1. ใช้สายเคเบิ้ลดิจิตอลออฟติคอลเพื่อเชื่อมต่อทีวีแอลจี เข้ากับเครื่อง

คุณสามารถควบคุมฟังก์ชั่นเดียวกันของเครื่องนี้ได้ด้วย
การใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีพร้อมกับระบบเชื่อมต่อ เสียงของแอลจี
สามารถใช้งานได้กับทีวีแอลจีที่รองรับระบบเชื่อมต่อเสียงของแอลจี
ต้องแน่ใจว่าทีวีของคุณมีเครื่องหมายระบบเชื่อมต่อเสียงของแอลจี
ฟังก์ชั่นที่สามารถควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลทีวีแอลจี : ได้แก่ เพิ่ม/
ลดเสียง ปิดเสียง
สำ�หรับรายละเอียดระบบเชื่อมต่อเสียงของแอลจี
ให้อ้างอิงคู่มือการใช้งานทีวี
ให้เชื่อมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของอุปกรณ์ของคุณ

3
สายเคเบิลออปติคอล

การใช้งาน

,,หมายเหตุ

yy นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของเครื่อง
ในขณะใช้ระบบเชื่อมต่อเสียงของแอลจีได้
หากคุณใช้รีโมทคอนโทรลทีวีอีกครั้ง เครื่องจะเชื่อมต่อ เข้ากับทีวี
yy หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ต้องแน่ใจว่าทีวีและ
สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพดี
yy ต้องแน่ใจว่าเครื่องอยู่ในสภาพดีและการเชื่อมต่อต่อไปนี้
เมื่อใช้ระบบเชื่อมต่อเสียงของแอลจี
-- ปิดเครื่อง
-- เปลี่ยนเป็นฟังก์ชั่นอื่น

2. ตั้งค่าระบบเชื่อมต่อเสียงของแอลจี (ออฟติคอล)
ที่ทีวีให้ดูคู่มือการใช้งานทีวี

-- ถอดสายเคเบิ้ลเสียงดิจิตอลออฟติคอล

3. เปิดเครื่องโดยการกด 1 (เปิด/ปิด) ที่รีโมทคอนโทรล

-- ปิดการเชื่อมต่อไร้สายเนื่องจากการขัดขวางหรือ ระยะทาง

4. เลือกฟังก์ชัน OPTICAL 1 หรือ OPTICAL 2 โดยการกด FUNCTION
ที่รีโมทคอนโทรล
ถ้ามีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องและทีวีอย่างปกติ คุณจะเห็น “LG OPT”
บนหน้าต่างแสดงผล

,,หมายเหตุ

ระยะเวลาการปิดเครื่องแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทีวีของคุณ
เมื่อคุณตั้งเปิดการทำ�งานฟังก์ชั่น AUTO POWER
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การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
1. ตั้งค่าระบบเชื่อมต่อเสียงของแอลจี (ไร้สาย)
ที่ทีวีให้ดูคู่มือการใช้งานทีวี
2. เปิดเครื่องโดยการกด 1 (เปิด/ปิด) ที่รีโมทคอนโทรล
3. เลือกฟังก์ชันทีวี LG โดยการกด FUNCTION ที่รีโมทคอนโทรล
ถ้ามีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องและทีวีของคุณอย่างปกติ “PAIRED”
จะปรากฏขึ้นที่หน้าต่างแสดงผลเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที
และจากนั้นคุณจะเห็น “LG TV” บนหน้าต่างแสดงผล

,,หมายเหตุ

เมื่อได้เลือกฟังก์ชั่นทีวีแอลจี เครื่องจะเชื่อมต่อกับทีวีโดย
อัตโนมัติซึ่งถูกเชื่อมโยงในภายหลังหลังจากเปิดเครื่องใหม่

3

การใช้เทคโนโลยี Bluetooth
Wireless
เกี่ยวกับ Bluetooth
Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำ�หรับการเชื่อมต่อระยะไกล้
การสื่อสารสามารถทำ�ได้ภายในระยะ 10 เมตร
(เสียงอาจขาดหายเมื่อถูกรบกวนโดยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
หรือเมื่อคุณเชื่อมต่อ bluetooth ในห้องอื่น)
ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวผ่านเทคโนโ
ลยีไร้สาย Bluetooth® โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีฟังก์ชันเทคโนโลยีไร้สาย
Bluetooth® สามารถใช้งานได้ผ่าน Cascade หากเชื่อมต่อผ่านเทคโน
โลยีไร้สาย Bluetooth®
อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ : โทรศัพท์มือถือ, MP3, Laptop, PDA

การใช้งาน

คุณสมบัติ Bluetooth
ในการใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®
อุปกรณ์ต้องสามารถแปลคุณสมบัติบางประการได้
A2DP (ประวัติการกระจายเสียงขั้นสูง)

NB2530A-NB_DTHALLK_THI.indd 16

2013-05-29

4:34:05

การใช้งาน

จับคู่เครื่องและอุปกรณ์บลูทูธ
ก่อนเริ่มขั้นตอนการจับคู่ ตรวจสอบว่าได้เปิดคุณสมบัติ Bluetooth
ในอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว ดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth
เมื่อทำ�การจับคู่แล้ว ไม่จำ�เป็นต้องทำ�ซ้ำ�อีก
1. เลือกฟังก์ชั่น Bluetooth โดยการใช้ FUNCTION
จะปรากฏ “BT” and “BT READY” ในแผงควบคุม
2. ใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth
และทำ�การจับคู่อุปกรณ์ ขณะค้นหาเครื่องนี้กับอุปกรณ์ Bluetooth
รายชื่ออุปกรณ์ที่พบอาจปรากฏในจออุปกรณ์ Bluetooth
ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth เครือ่ งของคุณจะแสดงข้อความ
“LG SOUND BAR (XX:XX)”

,,หมายเหตุ

3. กรอกรหัสส่วนบุคคล
รหัสส่วนบุคคล : 0000
4. "PAIRED" จะปรากฏบนหน้าต่างแสดงผลเมื่อหน่วยนี้
จับคู่สำ�เร็จกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

,,หมายเหตุ

อุปกรณ์บางประเภทอาจมีวิธีการจับคู่แตกต่า
งกันขึ้นอยู่กับประเภ ทอุปกรณ์ Bluetooth
5. การฟังเพลง
ในการเล่นเพลงที่เก็บในอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
โปรดดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

,,หมายเหตุ
yy คุณควรเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธเข้ากับเครื่องนี้อีกครั้ง
เมื่อคุณเปิดเครื่องใหม่
yy ตัวเครื่องจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติไปยังอุปกรณ์ Bluetooth
ที่มีการเชื่อมต่อครั้งล่าสุด เมื่อคุณ เลือกฟังก์ชัน Bluetooth
อีกครั้งหลังจากที่เปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชันอื่น
yy เสียงอาจขาดหายเมื่อถูกรบกวนโดยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
yy คุณไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ Bluetooth ด้วยเครื่องนี้
yy การจับคู่จำ�กัดที่อุปกรณ์ Bluetooth หนึ่งตัวต่อหนึ่งเครื่อง
และไม่รองรับการจับคู่อุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกัน
yy แม้ว่าระยะห่างระหว่าง Bluetooth กับชุดอุปกรณ์จะน้อยกว่า
10 ม. แต่หากมีสิ่งกีดขวาง อุปกรณ์ Bluetooth อาจไม่สามาร
ถเชื่อมต่อได้
yy คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ได้ขึ้นอยู่กับประเภท
ของอุปกรณ์
yy ขณะไม่ได้เชื่อมต่อ Bluetooth จอแสดงผลจะแสดงข้อความ
“BT READY”

3
การใช้งาน

XX:XX หมายถึงสี่หลักสุดท้ายของ BT แอดเดรสยกตัวอย่างเช่น
หากเครื่องของคุณมี BT แอดเดรส เช่น 9C:02:98:4A:F7:08
คุณจะเห็น “LG SOUND BAR (F7:08)” บนอุปกรณ์ Bluetooth

17

yy การทำ�งานผิดพลาดทางไฟฟ้าอาจเกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์ใช้
ความถี่เดียวกัน เช่น อุปกรณ์การแพทย์ ไมโครเวฟ
หรืออุปกรณ์ไร้สาย LAN การเชื่อมต่อจะถูกตัด
yy เมื่อมีบุคคลยืนกีดขวาการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth
กับเครื่องเล่น การเชื่อมต่อจะถูกตัด
yy ถ้ามีระยะห่างระหว่าง Bluetooth และอุปกรณ์
คุณภาพของเสียงจะลดล
น้อยลงๆ การเชื่อมต่อจะถูกตัดเมื่อพื้นที่ระหว่าง Bluetooth
และอุปกรณ์อยู่นอกไปจากขอบเขตการทำ�งานของ Bluetooth
yy อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
จะถูกตัดการเชื่อมต่อ หากคุณปิดชุดอุปกรณ์หลัก
หรือวางอุปกรณ์ห่างจากชุดอุปกรณ์หลั
กเกินกว่า 10 ม.
yy ถ้าอุปกรณ์ Bluetooth ถูกตัดการเชือ่ มต่อ ท่านควรจะเชือ่ มต่ออุป
กรณ์ Bluetooth® กับอุปกรณ์ของท่าน
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,,หมายเหตุ

การปรับเสียง
การตั้งค่าโหมดเซอร์ราวด์

yy ในโหมดเซอร์ราวด์บางโหมด
ลำ�โพงบางตัวจะไม่มีเสียงหรือมีเสียงเบา
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดของเสียงเซอร์ราวด์และแหล่งของเสียง
อาการดังกล่าวไม่ถือเป็นอาการบกพร่อง

ระบบนี้มีขอบเขตเสียงเซอร์ราวด์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าอยู่จำ�นวนหนึ่ง
ท่านสามารถเลือกโหมดเสียงที่ต้องการได้โดยใช้ SOUND EFFECT

yy ภายหลังจากทีส่ ลับอินพุท ท่านอาจต้องรีเซตโหมดเซอร์ราวด์ใหม่
บางครั้งก็ต้องทำ�แม้กระทั่งภายหลังจากที่เปลี่ยนไฟล์เเสียง

ตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นสำ�หรับตัวปรับเสียงอาจแตกต่างกันไป
โดยขึ้นอยู่กับแหล่งเสียงและเอฟเฟก

3
การใช้งาน

สัญลักษณ์บนจอ

การบรรยาย

NATURAL

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่ไพเราะและ

BYPASS

เพลิดเพลินกับเสียงที่ไม่ผ่านเอฟเฟกต์ของอี
ควอไลเซอร์

BASS

BASS คือ Bass Blast
(เน้นเสียงทุม้ ) เพิม่ กำ�ลังเสียงแหลม, เสียงทุม้
และเอฟเฟกเซอร์ราวด์ในขณะที่กำ�ลังเล่น

CLRVOICE

CLRVOICE คือ Clear Voice (เสียงชัด)
โปรแกรมนี้จะช่วยให้ได้ยินเสียงพูดชัดเจน
ปรับปรุงคุณภาพของเสียงพูดให้ดีขึ้น

GAME

GAME คือ Game Equalizer
(อีควอไลเซอร์สำ�หรับเล่นเกม)
ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับ
เสียงสมจริงมากขึ้นในระหว่างเล่นวิดีโอเกม

NIGHT

NIGHT คือ Night Mode (โหมดกลางคืน)
โหมดนี้อาจมีประโยชน์เมื่อท่านต้องการชม
ภาพยนตร์ด้วยความดังเสียงที่ต่ำ�ในยามดึก

UPSCALER

UPSCALER คือการเพิ่มสเกลของ MP3
เมื่อรับฟังไฟล์ MP3 หรือไฟล์เพลงอื่นๆ
ที่ถูกบีบอัด ท่านสามารถเพิ่มพลังให้กับเสียงได้
โหมดนี้จะใช้งานได้กับแหล่งสัญญาณเสียงแบบ
2 ช่องสัญญาณเท่านั้น

LOUDNESS

ปรับปรุงเสียงทุ้มและเสียงแหลม

3D SOUND

คุณสามารถรับฟังระบบเสียงรอบทิศทางที่
ยิ่งใหญ่เหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ได้
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การปรับการตั้งค่าระดับเสียงของวูฟเฟอร
ท่านสามารถปรับระดับเสียงของวูฟเฟอร์ได้
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2. กด VOL +/- เพื่อปรับระดับเสียงของวูฟเฟอร์

2013-05-29

4:34:05

การใช้งาน

การควบคุมการทำ�งานของ
โทรทัศน์โดยใช้รีโมท
คอนโทรลที่ให้มาด้วย
ท่านสามารถควบคุมโทรทัศน์ของท่านได้โดยการใช้ปุ่มต่างๆ ด้านล่างนี้

AV/INPUT

VOL +

PR/CH

VOL -

PR/CH

การทำ�งาน

MUTE

เปิดหรือปิดเสียงของโทรทัศน์

AV / INPUT

สลับเปลี่ยนแหล่งอินพุทของโทรทัศน์ระหว่าง
โทรทัศน์และแหล่งอินพุทอื่นๆ

1 (TV POWER)

เปิดหรือปิดการทำ�งานของโทรทัศน์

VOL +/–

ปรับความดังของเสียงจากโทรทัศน์

PR/CH W/S

สแกนเลื่อนขึ้นหรือลงผ่านช่องสัญญาณต่างๆ
ที่ถูกบันทึกเอาไว้

การตั้งค่ารีโมทคอนโทรลเพื่อ
ควบคุมโทรทัศน์ของท่าน
ท่านสามารถควบคุมการทำ�งานของโทรทัศน์ของท่านโดยใช้รีโมทคอนโทรลที่ให้มาด้วย
หากโทรทัศน์ของท่านมีรายชื่ออยู่ในตารางด้านล่างนี้ ให้ตั้งค่ารหัสผู้ผลิตที่เหมาะสม
1. ในขณะที่กดปุ่ม 1 (TV POWER)
ค้างไว้ ให้กดปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนรหัสผู้ผลิตสำ�หรับโทรทัศน์ของท่าน
(ดูจากตารางด้านล่างนี้)
ผู้ผลิต

รหัสตัวเลข

LG

1 (ค่าเริ่มต้น), 2

Zenith

1, 3, 4

GoldStar

1, 2

Samsung

6, 7

Sony

8, 9

Hitachi

4

3
การใช้งาน

ปุ่มกด

19

2. ปล่อยปุ่ม 1 (TV POWER) เพื่อให้การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
ปุ่มบางปุ่มหรือทุกปุ่มบนรีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถใช้งานได้กับ
โทรทัศน์ของท่าน แม้ว่าท่านจะใส่รหัสผู้ผลิตที่ถูกต้องแล้วก็ตาม
ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั โทรทัศน์ของท่าน เมือ่ ท่านเปลีย่ นแบตเตอรีข่ องรีโมทคอนโทรล
หมายเลขรหัสที่ท่านได้ตั้งไว้อาจจะถูกรีเซตกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นได้
ให้ตั้งค่าหมายเลขรหัสที่เหมาะสมอีกครั้ง

,,หมายเหตุ

ท่านอาจจะไม่สามารถควบคุมโทรทัศน์ของท่านโดยการใช้ปุ่มบางปุ่มได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องเล่นที่กำ�ลังเชื่อมต่ออยู่
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การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
ไม่มีกระแสไฟ

สาเหตุและวิธีแก้ไข
yy ไม่ได้เสียบสายไฟ
เสียบสายไฟ
yy ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์โดยใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ไม่มีเสียง

หน้าต่างแสดงผลมืด

yy เลือกแหล่งสัญญาณเข้าไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบแหล่งสัญญาณเข้าแล้วเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้อง
yy เปิดฟังก์ชันปิดเสียง
กด MUTE หรือปรับระดับเสียงเพื่อยกเลิกฟังก์ชันปิดเสียง
yy เปิดฟังก์ชันหรี่เสียงหรือหลับ
กด SLEEP เพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้
yy ตัวรีโมทคอลโทรลห่างจากเครื่องมาก
ให้ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะประมาณ 23 ฟุต (7 เมตร)

รีโมทคอลโทรลทำ�งานไม่ปกติ

4

yy มีอุปสรรคระหว่างเส้นทางของตัวรีโมทคอลโทรลและเครื่อง
นำ�สิ่งกีดขวางออก

การแก้ไขปัญหา

yy แบตเตอรีอ่อนในรีโมทคอนโทรล
เปลี่ยนแบตเตอรีชุดใหม่
ฟังก์ชัน AUTO POWER ไม่ทำ�งาน

yy ตรวจสอบสภาพของ SIMPLINK และปิด SIMPLINK
yy ฟังก์ชันนี้อาจทำ�งานไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลออปติคอล
ตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างแล้วปรับแต่งตัวเครื่องตามรายละเอียดดังกล่าว

เมื่อคุณรู้สึกว่าเสียงที่ปล่อยออกมา
จากตัวเครื่องอยู่ในระดับต่ำ�

yy เปลี่ยนสภาพ [ON] ของฟังก์ชัน DRC ไปเป็น [OFF] โดยใช้รีโมทคอนโทรล
yy เมื่ออุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อกับทีวี ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT (เสียงดิจิตองขาออก)
ในเมนูการตั้งค่าของทีวี จาก [PCM] ไปเป็น [AUTO] หรือ [BITSTREAM]
yy เมื่ออุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT (เสียงดิจิตองขาออก)
ของเมนูตั้งค่าในเครื่องเล่นจาก [PCM] ไปเป็น [PRIMARY PASS-THROUGH] หรือ [BITSTREAM]
yy เปลี่ยนการตั้งค่า Audio DRC ในเมนูการตั้งค่าของเครื่องเล่นไปเป็นสภาพ [OFF]
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เครื่องหมายการค้าและ
สิทธิ์การใช้งาน

21

การบำ�รุงรักษา
การจัดการกับเครื่อง
การจัดส่งอุปกรณ์

การผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories สัญลักษณ์ Dolby
และ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

โปรดเก็บหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งลำ�โพงเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัด
ส่งลำ�โพง ให้บรรจุลำ�โพงกลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน
เพื่อการปกป้องสูงสุด
รักษาความสะอาดผิวด้านนอกเสมอ

ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ตามสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา หมายเลข
5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 รวมทั้งสิทธิบัตรที่ออกให้
และค้างอยู่ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆทั่วโลก DTS สัญญลักษณ์
รวมทั้ง DTS และสัญญลักษณ์ที่อยู่คู่กันคือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
นอกจากนั้น DTS 2.0 Channel คือเครื่องหมายการค้าของบริษัท DTS, Inc.
ผลิตภัณฑ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ด้วย © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

yy ห้ามใช้สารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับลำ�โพง
yy การออกแรงเช็ดทำ�ความสะอาดมากเกินไปอาจทำ�ให้พื้นผิวเสียหาย
yy ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับลำ�โพงเป็นเวลานาน

การทำ�ความสะอาดอุปกรณ์
ในการทำ�ความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำ�ความสะอาด
ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำ�ยาทำ�ความสะอาดอ่อนๆ
ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรงเช่นแอลกอฮอล์ เบนซีน หรือทินเนอร์เนื่องจาก
อาจจะทำ�ให้พื้นผิวลำ�โพงเสียหาย

Bluetooth® wireless technology
คือระบบซึ่งทำ�ให้เชื่อมต่อระหว่างวิทยุกับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ในขอบเขตสูงสุด ในรัศมี 10
เมตรไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์แต่ละตัวผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีฟังก์ชั่นเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®
สามารถใช้งานได้ผ่าน Cascade หากเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สาย
Bluetooth®
Bluetooth® word เป็นเครื่องหมายและสัญญลักษณ์ของ Bluetooth®
SIG, Inc. และ LG Electronics ใช้เครื่องหมายนั้นๆ ภายใต้ใบอนุญาต
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆตามลำ�ดับ

ภาคผนวก
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ภาคผนวก

ข้อมูลจำ�เพาะ
ข้อมูลทั่วไป
การจ่ายไฟที่ต้องการ

โปรดดูที่ฉลากหลัก

การใช้พลังงาน

โปรดดูที่ฉลากหลัก

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

(950 x 99 x 57) มม.

น้ำ�หนักสุทธิ (โดยประมาณ)

3.5 กก.

อุณหภูมิในการทำ�งาน

41 °F ถึง 95 °F (5 °C ถึง 35 °C)

ค่าความชื้นในการทำ�งาน

5 % ถึง 90 %

ช่องจ่ายสัญญาณ
ออฟติคอลอินพุท

3 V (p-p), ขั้วออปติคอล x 2

พอร์ทเอเบิ้ลอินพุท

0.5 Vrms (หัวต่อสเตอริโอ 3.5 มม.)

USB

5

เวอร์ชั่น USB

USB 1.1

Bus Power Supply (USB)

DC 5 V 0 500 mA

ภาคผนวก

แอมพลิไฟเออร์
เอาท์พุทรวม

100 วัตต์

โหมดสเตอริโอ

18 วัตต์ + 18 วัตต์ (4 Ω ที่ 1 กิโลเฮิรตซ์)

ซับวูฟเฟอร์ : ติดมาด้วยในตัว

64 วัตต์ (4 Ω ที่ 110 เฮิรตซ์)

THD

10 %

การออกแบบและข้อมูลจำ�เพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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