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เริ่มการใช้งาน

ข้อมูลด้านความปลอดภัย
1

ข้อควรระวัง

เริ่มการใช้งาน

มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
ห้ามเปิด

ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ
(หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจซ่อมหรือซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง
ให้ช่างผู้ชำ�นาญงานเป็นผู้ทำ�การตรวจซ่อม

สัญลักษณ์แฟลชฟ้าผ่าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า
มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันอันตราย
ภายในตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำ�การหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความ
แรงมากพอที่จะทำ�ให้เกิดความเสี่ยงของการถูกไฟฟ้าดูดได้

เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า
มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำ�คัญของคำ�
แนะนำ�ในการใช้งานและการบำ�รุงรักษา (บริการ)
ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
คำ�เตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางชุดอุปกรณ์ในบริเวณที่อาจจะสัมผัสกับน้ำ�
(หยดน้�ำ หรือน้ำ�กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนชุดอุปกรณ์
คำ�เตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่ที่จำ�กัด เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้
(ตัวอย่างเช่นไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำ�งานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง: ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ
ทำ�การติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�จากผู้ผลิตร่องและช่องเปิดในโครงเครื่องมีไว้เพื่อ
ระบายอากาศและเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะทำ�งานได้อย่างถูกต้อง
และป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนมากเกินไป ร้อนมากเกิน
ห้ามปิดกั้นช่องเปิดโดยการวางผลิตภัณฑ์บนเตียง โซฟา
พรมหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในเฟอร์นิเจอร์ที่สร้างแบบบิวต์อิน
เช่น ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ เ
ว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม หรือปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของผู้ผลิต
หมายเหตุ: สำ�หรับข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
รวมถึงการระบุผลิตภัณฑ์และพิกัดของแหล่งจ่ายไฟ
โปรดดูที่แผ่นป้ายที่ตัวเครื่องทางด้านล่างหรือด้านหลังของอุปกรณ์
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อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสม

ตัดการเชื่อมต่อปลั๊กไฟจากตัวอุปกรณ์ ในกรณีฉุกเฉิน ปลั๊กไฟต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

วิธีที่ปลอดภัยในการถอดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์:
ถอดแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ชุดเก่าออก โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การใส่แบตเตอรี่ในลำ�ดับย้อนกลับ ขั้นตอนย้อนกลับของการสอดใส่
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมและนำ�มาซึ่งภัยคุกคามต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์
ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าลงในที่ทิ้งที่ เหมาะสมตามจุดเก็บขยะต่างๆ อย่าทิ้งแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่
กับของเสียอื่นๆ ขอแนะนำ�ให้ท่านใช้แบตเตอรี่ท้องถิ่นที่มีระบบรับคืนและเก็บกัก ไม่ควรให้
แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนมากเกินไป เช่นแสงอาทิตย์ ไฟ หรือที่มีลักษณะทำ�นองเดียวกัน

ตรวจสอบในหน้าข้อกำ�หนดของคู่มือฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับความต้องการในปัจจุบัน
อย่าใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป การใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป
เต้าเสียบหลวมหรือเต้าเสียบได้รับความเสียหาย การต่อพ่วงสายไฟ
สายไฟหลุดลุ่ยหรือได้รับความเสียหาย หรือฉนวนกันความร้อนสายไฟแตกนั้นจะเป็นอันตราย
เงื่อนไขใดๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช๊อตหรือไฟไหม้ได้ ควรตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์
ของคุณ และหากปรากฏบ่งบอกถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊กไฟออก
ให้หยุดใช้อุปกรณ์นั้น และให้หาสายไฟที่ต้องการทดแทนใหม่โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
ป้องกันสายไฟจากการกระทำ�รุนแรงต่อร่างกายและทางกลไก เช่น ถูกบิด
ถูกหักงอ ถูกกด ถูกประตูหนีบ หรือเดินบนสายไฟ ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อปลั๊ก
เต้าเสียบและจุดที่สายไฟที่ออกจากตัวอุปกรณ์

ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำ�เนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น
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คุณลักษณะเฉพาะ
1

Bluetooth®

เริ่มการใช้งาน

ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

Portable In (ช่องต่อสัญญาณเข้าจากอุปกรณ์แบบพกพา)
ฟังเพลงจากอุปกรณ์พกพาของคุณ (MP3, โน้ตบุ๊ค ฯลฯ)

เริ่มการใช้งาน

ข้อกำ�หนดของไฟล์ที่เล่นได้
ความต้องการเกี่ยวกับไฟล์เพลง

อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
yy เครื่องเล่น MP3: เครื่องเล่น MP3 ชนิดแฟลช
yy แฟลชไดร์ฟ USB:
อุปกรณ์ที่รองรับ USB2.0 หรือ USB1.1
yy ฟังก์ชัน USB ของอุปกรณ์นี้ไม่ได้รองรับอุปกรณ์ USB ทุกชนิด

yy การสุ่มตัวอย่างความถี่ : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮิรตซ์ (MP3), อยู่ในช่วง 32 ถึง 48
กิโลเฮิรตซ์ (WMA)

ความต้องการของอุปกรณ์ USB

yy ไฟล์ใหญ่สุด: USB:999
yy โฟลเดอร์ใหญ่สุด: USB:99
yy นามสกุลไฟล์: “.mp3”/ “.wma”
yy MP3/WMA บางไฟล์อาจจะไม่สามารถเล่นได้ ขึ้นอยู่กับชนิดหรือรูปแบบของไฟล์
ไม่รองรับ DTS ในกรณีของรูปแบบเสียง DTS เสียงนั้นไม่ใช่เอาท์พุท

yy ไม่รองรับอุปกรณ์ที่ต้องการการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
yy ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกระหว่างการใช้งาน
yy สำ�หรับอุปกรณ์ USB ที่มีความจุสูง อาจใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลนานกว่าสองสามนาที
yy เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ให้ทำ�การสำ�รองข้อมูลไว้ทั้งหมด
yy ถ้าท่านใช้สายเคเบิ้ลต่อ USB หรือ USB hub เครื่องอาจไม่รู้จักอุปกรณ์ USB
yy ไม่รองรับระบบไฟล์ NTFS (รองรับระบบไฟล์ FAT(16/ 32) เท่านั้น)
yy เครื่องนี้จะจดจำ�ได้ถึง 999 ไฟล์
yy ไม่รองรับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟสำ�หรับต่อภายนอก อุปกรณ์อ่านการ์ด อุปกรณ์ที่ถูกล็อก หรือ
อุปกรณ์ USB ชนิดฮาร์ดไทป์
yy ไม่สามารถเชื่อมต่อพอร์ต USB ของอุปกรณ์นี้กับ PC ได้ เครื่องนี้ไม่สามารถใช้เป็น
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้
yy USB บางอันอาจไม่สามารถใช้งานกับเครื่องนี้ได้

1
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ไฟล์ MP3/WMA ที่สามารถเล่นได้กับเครื่องเล่นนี้จะมีข้อจำ�กัดดังนี้

yy อัตราบิต: อยู่ในช่วง 32 ถึง 320 กิโลบิตต่อวินาที (MP3),
40 ถึง 192 กิโลบิตต่อวินาที (WMA)
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รีโมทคอนโทรล

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1 (สแตนด์บาย/เปิด) : เปิดหรือปิดการทำ�งาน
F (ฟังก์ชัน) : เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณขาเข้า

1
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อินพุตซอร์ส / ฟังก์ชัน
USB

การแสดงผล
USB

อินพุต AUX

AUX

การป้อนข้อมูลเข้าแบบพกพา

PORT

Bluetooth

BT

วิทยุ

FM

VOL (ระดับเสียง) +/- : ปรับระดับเสียงของลำ�โพง
(ปิดเสียง) : ปิดเสียง
MEMORY :
-- บันทึกสถานีวิทยุ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 19)
-- การลบสถานีทั้งหมดที่บันทึกไว้
PRESET/FOLDER W/S :

INFO

SLEEP

CLOCK

ALARM

RDS/SET

-- เลือกหมายเลขสถานี
วิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
PTY
-- ค้นหาโฟลเดอร์ของไฟล์ MP3/ WMA เมื่อต้องการเล่นแผ่น USB ที่มีไฟล์ MP3/ WMA
บันทึกไว้ในหลายๆ โฟลเดอร์ ให้กด PRESET/FOLDER W/S เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่
ท่านต้องการเล่น

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล และใส่แบตเตอรี่โดยให้สัญลักษณ์ 4
และ 5 ตรงกัน

เริ่มการใช้งาน
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •b• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •c• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SOUND EFFECT : เลือกเสียงที่ประทับใจ

INFO

REPEAT : ฟังแทร็ก/ไฟล์ซ้ำ�หรือสุ่ม

-- ดูข้อมูลเกี่ยวกับเพลงของคุณ ไฟล์ MP3 มักมีแท็ก ID3 แท็กดังกล่าวบอกข้อมูลชื่อเพลง
นักร้อง อัลบั้ม หรือเวลา

BASS BLAST : กดเพื่อเลือกเอฟเฟคเสียง BASS โดยตรง
C/V (ข้าม/ค้นหา) :
-- การเล่นย้อนกลับหรือเดินหน้าอย่างรวดเร็ว
-- ค้นหาส่วนที่อยู่ภายในไฟล์
d/M (เล่น/หยุดเล่นชั่วคราว) :
-- เริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว
-- เลือก STEREO/MONO

-- ดูชื่ออุปกรณ์ของเครื่อง Bluetooth ใน BT READY
-- ดูชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth ทั้งหมดที่เชื่อมต่อในโหมด Bluetooth
SLEEP : ตั้งค่าระบบให้ปิดโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำ�หนด
(Dimmer : หน้าจอแสดงผลจะมืดลงครึ่งหนึ่ง)
SET : ยืนยันการตั้งค่า
CLOCK : ตั้งค่านาฬิกาและตรวจเช็คเวลา
ALARM : ด้วยฟังก์ชัน ALARM คุณสามารถเปิดเล่น USB และจูนสัญญาณได้ตามเวลาที่คุณ
ต้องการ
? : ปุ่มนี้ไม่สามารถใช้งานได้

1
เริ่มการใช้งาน

TUNING-/+ : เลือกสถานีวิทยุ
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เริ่มการใช้งาน

แผงด้านบน / แผงด้านหน้า
1
เริ่มการใช้งาน

a

a หน้าต่างแสดงผล
b 1 (สแตนด์บาย)
เปิดหรือปิดเครื่อง
c Y/U (ข้าม/ค้นหา)
- ข้ามย้อนกลับหรือไปข้างหน้า
- ค้นหาส่วนภายในไฟล์
- ปรับสถานีวิทยุตามที่ต้องการ
T (เล่น/หยุดชั่วคราว)
- เริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว
- เลือก สเตอริโอ/โมโน
+/ปรับระดับเสียงของลำ�โพง

b

c

d

d F (ฟังก์ชัน)
เลือกฟังก์ชันและแหล่งอินพุต
อินพุตซอร์ส / ฟังก์ชัน
USB

การแสดงผล
USB

อินพุต AUX

AUX

การป้อนข้อมูลเข้าแบบพกพา

PORT

Bluetooth

BT

วิทยุ

FM

เริ่มการใช้งาน
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แผงด้านข้าง / แผงด้านหลัง
a

b

c

d

1
เริ่มการใช้งาน

POWER IN
ER
W
PO

a PORT. (แบบพกพา) ขั้วต่อ IN
b พอร์ต USB
คุณสามารถเล่นไฟล์เสียงโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
c FM ANTENNA
d AUX IN (L/R)
เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
e POWER IN

IN

e
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การเชื่อมต่อ

การประกอบลำ�โพง

3. ขันด้วยสกรูที่ให้มาให้แน่น

ก่อนเชื่อมต่อลำ�โพงให้ประกอบลำ�โพง โปรดตรวจสอบรายการสำ�หรับประกอบลำ�โพง
1. วางลำ�โพงคว่ำ�ลงเพื่อประกอบตัวฐาน

ด้านบน

2
การเชื่อมต่อ
ด้านบน

2. วางลูกศรของฐานไปยังลำ�โพง

>>ข้อควรระวัง

yy โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กไม่วางมือของเขาหรือวัตถุใดๆ
เข้าไปใน * ท่อลำ�โพง
* ท่อลำ�โพง : หลุมสำ�หรับเสียงทุ้มที่สมบูรณ์ที่ตู้ลำ�โพง (แบบตู้ปิด)
yy ลำ�โพงที่มีชิ้นส่วนของแม่เหล็ก ดังนั้นจะทำ�ให้สีผิดปกติไป
อาจจะเกิดขึ้นบนจอทีวีหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้
โปรดใช้ลำ�โพงให้ห่างจากจอทีวีหรือหน้าจอค
อมพิวเตอร์
yy โปรดระมัดระวังว่าลำ�โพงนั้นไม่ตกหล่นลงมา
มิฉะนั้นมันอาจจะส่งผลให้ลำ�โพงผิดปกติและ
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล และ/
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
yy โปรดระมัดระวังอย่าทำ�ให้ด้านบนของตัวเค
รื่องได้รับความเสียหาย ในขณะที่วางลำ�โพงคว่ำ�ลง

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
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การเชื่อมต่อ PORT. IN
เชื่อมต่อเอาท์พุท (ชุดหูฟังหรือสายสัญญาณออก) ของอุปกรณ์แบบพกพา (MP3 หรือ PMP
ฯลฯ) เข้ากับขั้วต่อ PORT. IN

การเชื่อมต่อ AUX IN
เชื่อมต่อช่องเอาท์พุทของอุปกรณ์เสริม (กล้องวิดีโอ, โทรทัศน์, เครื่องเล่น ฯลฯ) เข้ากับช่องต่อ
AUX IN (L/R)
หากอุปกรณ์ของท่านมีขั้วเอาท์พุทสัญญาณเสียงเพียงขั้วเดียว (โมโน)
ให้เชื่อมต่อขั้วนั้นเข้ากับขั้วเสียงด้านซ้ายของชุดอุปกรณ์

2
การเชื่อมต่อ

สายเคเบิ้ลแบบพกพา

สีแดง

สีขาว
สายเคเบิ้ลเสียง

เครื่องเล่น MP3 ฯลฯ

POWER IN

DVD, เครื่องเล่น Blu-ray ฯลฯ

การรับฟังเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพาห
รืออุปกรณ์ภายนอกของท่าน
ลำ�โพงนี้สามารถเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพาหรืออุป
กรณ์ภายนอกได้หลายชนิด
1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นแบบพกพาเข้ากับขั้วต่อ PORT.IN ของลำ�โพง
หรือ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับขั้วต่อ AUX IN ของลำ�โพง
2. เปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม 1
3. กด F เพื่อเลือกฟังก์ชัน AUX หรือ PORT
4. เปิดเครื่องเล่นแบบพกพาหรืออุปกรณ์ภายนอกและเริ่มเล่น

,, หมายเหตุ

สลับไปเป็นฟังก์ชัน PORT โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบพกพาไปยังหัวต่อ
PORT. IN
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การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB (หรือเครื่องเล่น MP3 ฯลฯ) เข้ากับพอร์ต USB ของลำ�โพง

อุปกรณ์ USB

2
การเชื่อมต่อ

,, หมายเหตุ

การถอดอุปกรณ์ USB ออกจากลำ�โพง:
1. เลือกฟังก์ชัน/โหมด ที่แตกต่างกัน
2. ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่อง

การใช้งาน

การทำ�งานพื้นฐาน

เลือกโฟลเดอร์และไ ฟล์ MP3/WMA

การทำ�งานของ USB

2. กดปุ่ม N บนรีโมทคอนโทรลหรือ T บนตัวเครื่องเพื่อเล่น
ไฟล์แรกของโฟลเดอร์จะถูกเล่น

1. กด PRESET/FOLDER W/S ที่บนรีโมทคอนโทรลซ้ำ�ๆ
จนกระทั่งปรากฏโฟลเดอร์ตามที่ต้องการ

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ไปยังพอร์ต USB

,, หมายเหตุ

2. เลือกฟังก์ชัน USB โดยการกด F
โดย
เล่น
หยุดชั่วคราว
ค้นหาส่วนที่อยู่ภายในไฟล์

ให้
กด d/M ที่รีโมทคอนโทรล หรือกด T ที่ลำ�โพง

yy ไฟล์ USB ได้รับการจดจำ�ดังต่อไปนี้

*

กด d/M ที่รีโมทคอนโทรล หรือกด T
ที่ลำ�โพงในขณะที่เล่น
กดปุ่ม C/V บนรีโมทคอนโทรลหรือ Y/U
บนตัวเครื่องระหว่างการเล่นและปล่อยให้อยู่ในตำ�แหน่งที่ต้องการรับฟัง

3
การใช้งาน

-- ในสถานะหยุด
กด C/V ที่บนรีโมทคอนโทรล หรือกด Y/U
ที่บนตัวเครื่องเพื่อไปยังไฟล์ถัดไป/ก่อนหน้านั้น
-- ในขณะที่เล่น
ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป/ กด V ที่บนรีโมทคอนโทรล หรือกด U
ก่อนหน้านั้น
ที่บนตัวเครือ่ งเพื่อไปยังไฟล์ถัดไป
เล่นน้อยกว่า 2 วินาที ให้กด C ที่บนรีโมทคอนโทรล
หรือกด Y ที่บนตัวเครื่องเพื่อไปยังไฟล์ก่อนหน้านั้น
เล่นหลังจากนั้น 3 วินาที ให้กด C ที่บนรีโมทคอนโทรล
หรือกด Y ที่บนตัวเครื่องเพื่อไปยังการเริ่มต้นของไฟล์
การเล่นซ้ำ�
หรือเล่นแบบสุ่ม
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กด REPEAT ที่บนรีโมทคอนโทรลซ้ำ�ๆ
จอแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามคำ�สั่งดังนี้
ONE -> ALL -> SHUFFLE -> OFF

>>ข้อควรระวัง

yy อย่าแตกไฟล์ออกจากอุปกรณ์ USB ในขณะที่ทำ�งานอยู่ (เช่น เล่น เป็นต้น)
yy ขอแนะนำ�ให้ทำ�การสำ�รองปกติเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

yy โฟลเดอร์จะเรียงตามลำ�ดับต่อไปนี้
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3
FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5

FOLDER 6

yy ไฟล์จะเริ่มเล่นจากไฟล์ $ หมายเลข 1 ถึงไฟล์ $ หมายเลข 14 ทีละไฟล์
yy ไฟล์จะนำ�เสนอในคำ�สั่งการบันทึกและอาจจะนำ�เสนอการบั
นทึกสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป
yy *ROOT: หน้าจอแรกที่คุณเห็นเมื่อคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูล USB คือ “ROOT”
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การใช้งาน

การใช้เทคโนโลยี
BLUETOOTH® ไร้สาย

การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์
Bluetooth

เกี่ยวกับ Bluetooth

ก่อนเริ่มขั้นตอนการจับคู่ ตรวจสอบว่าได้เปิดคุณสมบัติ Bluetooth ในอุปกรณ์ Bluetooth ของ
คุณแล้ว ดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth เมื่อทำ�การจับคู่แล้ว ไม่จำ�เป็นต้องทำ�ซ้ำ�อีก

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำ�หรับการเชื่อมต่อระยะใกล้
เสียงอาจขาดหายเมื่อถูกรบกวนโดยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือเมื่อคุณเชื่อมต่อ bluetooth
ในห้องอื่น
ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวผ่านเทคโนโลยี Bluetooth ไร้สาย
โทรศัพท์มือถือที่มีเทคโนโลยี Bluetooth ไร้สาย สามารถทำ�งานผ่าน Cascade ถ้าการเชื่อมต่อ
ทำ�โดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth ไร้สาย
yy อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้: โทรศัพท์สมาร์ท, MP3, โน้ตบุ๊ค ฯลฯ

3

yy รุ่น : 4.1
yy เข้ารหัส : SBC

การใช้งาน

คุณสมบัติ Bluetooth
ในการใช้เทคโนโลยี Bluetooth ไร้สาย ลำ�โพงต้องสามารถแปลโปรไฟล์บางอย่างได้ ลำ�โพงนี้
สามารถใช้งานได้กับโปรไฟล์ต่อไปนี้
A2DP ( คือโปรไฟล์ชนิดหนึ่งของเทคโนโลยีบลูทูธที่พัฒนาและออกแบบ
มาเพื่อส่งผ่านข้อมูลเสียงในแบบสเตอริโอ)

การจับคู่เครื่องของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth
1. เปิดเครื่อง

,, หมายเหตุ

เมื่อเปิดใช้การล็อกการเชื่อมต่อ Bluetooth คุณสามารถค้นหาอุปกรณ์บลูทู ธ
ในฟังก์ชัน BT ได้
2. ใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth และทำ�การจับคู่อุปกรณ์ ขณะค้นหาเครื่องนี้กับอุปกรณ์
Bluetooth รายชื่ออุปกรณ์ที่พบอาจปรากฏในจออุปกรณ์ Bluetooth ขึ้นอยู่กับประเภท
ของอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องของคุณจะปรากฏ “LG FJ1(XX)”

,, หมายเหตุ

yy XX หมายถึงหมายเลขสองหลักสุดท้ายของหมายเลข Bluetooth ยกตัวอย่างเช่น
หากเครื่องของคุณมีหมายเลข Bluetooth เช่น 9C:02:98:4A:F7:08
คุณจะเห็นเป็น “LG FJ1(08)” บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
yy ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ Bluetooth
ของคุณ บางอุปกรณ์จะมีวิธีการจับคู่ที่แตกต่างออกไป ป้อนรหัสพิน (0000)
ตามต้องการ
yy คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องนี้ได้ด้วยอุปกรณ์ Bluetooth มากถึง 2
ตัวพร้อมกันโดยใช้วิธีการเดียวกันตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้วเฉพาะในฟังก์ชัน
Bluetooth
yy การเชื่อมต่อการจับคู่แบบหลายๆ คู่จะรองรับเฉพาะโทรศัพท์แอนดรอยด์เท่านั้น
(อาจจะไม่รองรับการเชื่อมต่อการจับคู่แบบหลายๆ คู่ ขึ้นอยู่กับการชี้เฉพาะของ
การเชื่อมต่อโทรศัพท์)
yy ขณะที่ทำ�การเชื่อมต่อการจับคู่แบบหลายตัว โทรศัพท์จะถูกปิด

การใช้งาน
3. เมื่อชุดอุปกรณ์นี้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ของท่านสำ�เร็จ ข้อความ “PAIRED” จะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าต่างของจอแสดงผล และจะเปลี่ยนเป็นชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth ใน
เวลาไม่นาน
แล้ว "BT" จะปรากฏขึ้นบนหน้าต่างแสดงผล

,, หมายเหตุ

yy เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อทำ�การจับคู่หลายอุปกรณ์ ข้อความ "PAIRED"
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผลครู่หนึ่ง
yy หากชื่ออุปกรณ์ไม่สามารถใช้ได้ในเครื่อง จะปรากฏ “_”
4. การฟังเพลง
เมื่อต้องการฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้
อุปกรณ์ Bluetooth ของท่านการฟังเพลง
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-- มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำ�โพงและอุปกรณ์ bluetooth
-- มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับเทคโนโลยี Bluetooth
เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
yy คุณควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเข้ากับชุดอุปกรณ์อีกครั้ง
เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่อง
yy แม้ว่าชุดอุปกรณ์นี้จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ได้ถึง 2
เครื่องในโหมด Bluetooth แต่คุณจะสามารถเล่นและควบคุมเพลง
ได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้เครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้น

ล็อคการเชื่อมต่อ Bluetooth
(BT LOCK)
คุณสามารถจำ�กัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยังฟังก์ชัน BT (Bluetooth) ได้เท่านั้น
เพื่อป้องกันไม่ให้การเชื่อมต่อ Bluetooth โดยไม่ตั้งใจ
ในการเปิดฟังก์ชั่นนี้ให้กดปุ่ม N บนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ม T
บนตัวเครื่องค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีในฟังก์ชั่น BT (Bluetooth)
"BT LOCK" ปรากฏขึ้นคุณสามารถ จำ�กัด การเชื่อมต่อบลูทู ธ ได้
หากต้องการปิดฟังก์ชั่นนี้ให้กดปุ่ม N บนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ม T ค้างไว้ประมาณ 5
วินาทีในฟังก์ชั่น BT (Bluetooth)
"BT UNLOCK" จะปรากฏขึ้น
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yy เมื่อใช้งานเทคโนโลยี Bluetooth®
ระยะห่างในการเชื่อมต่อระหว่างลำ�โพงกับอุปกรณ์ bluetooth
ต้องสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และต้องรักษาระยะห่างไว้ อย่างไรก็ตาม
อาจไม่สามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีต่อไปนี้:
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yy เสียงอาจจะหยุดชะงักขณะที่การเชื่อมต่อมีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
yy คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์
yy คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อไร้สายกับโทรศัพท์ MP3 โน้ตบุ๊ก ฯลฯ
yy ระยะห่างระหว่างลำ�โพงและอุปกรณ์ bluetooth ยิ่งมาก คุณภาพเสียงก็จะยิ่งต่ำ�ลง
yy การเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดชุดอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์
Bluetooth อยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไป
yy เมื่อตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เข้ากับลำ�โพงอีกครั้ง
yy เมือ่ อุปกรณ์ Bluetooth ไม่ได้เชื่อมต่อ “BT READY” จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล
yy เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ปรับระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมบนอุปกรณ์บลูทู ธ
yy เมือ่ คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth (อุปกรณ์ iOS เป็นต้น) ไปยังเครื่องนี้
หรือการทำ�งานของอุปกรณ์นี้ ระดับเสียงสามารถซิงค์ซึ่งกันและกันได้

3

yy เมื่อเข้าสู่ฟังก์ชั่นบลูธูทเครื่องนี้จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทู ธ ซึ่งเชื่อมต่ออยู่ล่าสุด
(การเชื่อมต่ออัตโนมัติอาจไม่ได้รับการสนับสนุนขึ้นอยู่กับข้อกำ�หนดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)

การใช้งาน

การใช้งาน

การใช้งานวิทยุ

การตั้งค่าสถานีวิทยุล่วงหน้า

ให้แน่ใจว่าได้ยืดสายอากาศ FM แล้ว

ก่อนที่จะจูนคลื่น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลดระดับเสียงลงแล้ว
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คุณสามารถได้ 50 สถานีที่ตั้งเอาไว้ล่วงหน้าสำ�หรับ FM
1. กด F จนกระทั่ง FM ปรากฏขึ้นในจอแสดงผล

การฟังวิทยุ
1. กด F จนกระทั่ง FM ปรากฏขึ้นในจอแสดงผล
สถานีที่รับได้ครั้งสุดท้ายจะเปิด
2. การจูนอัตโนมัติ:
กดปุ่ม TUNING- / + บนรีโมทคอนโทรลหรือ Y/U ค้างไว้ประมาณสองวินาทีจนกระทั่งตัวแสดง
ความถี่เริ่มเปลี่ยนจากนั้นจึงปล่อย การสแกนจะหยุดลงเมื่อเครื่องทำ�การจูนสถานี
หรือ
การจูนด้วยมือ:
กด TUNING-/+ บนรีโมทคอนโทรลหรือ Y/U บนตัวเครื่องซ้ำ� ๆ

การปรับปรุงการรับสัญญาณ FM ที่ไม่ดี
กด T บนตัวเครื่อง หรือกด dM ที่รีโมทคอนโทรล การทำ�เช่นนี้จะเปลี่ยนจูนเนอร์จาก
แบบสเตอริโอเป็นแบบโมโน และมักจะช่วยให้การรับสัญญาณดียิ่งขึ้น

3. กด MEMORY บนรีโมทคอนโทรล หมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะกะพริบบนหน้าจอ
4. กด PRESET/FOLDER W/S บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกหมายเลขสถานีที่ตั้งไว้ล่วง
หน้าที่ท่านต้องการ
5. กด MEMORY บนรีโมทคอนโทรล สถานีจะถูกจัดเก็บไว้
6. ให้ทำ�ซ้ำ�ในขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 เพื่อจัดเก็บสถานีอื่นๆ
7. เพื่อรับฟังสถานีที่ตั้งเอาไว้ล่วงหน้า ให้กด PRESET/FOLDER W/S ที่บน
รีโมทคอนโทรล

การลบสถานีทั้งหมดที่บันทึกไว้
1. กด MEMORY ค้างไว้ที่รีโมทคอนโทรลสามวินาที
"DEL", "ALL" จะกระพริบสลับกันบนหน้าจอเครื่อง
2. ให้กด MEMORY บนรีโมทคอนโทรลเพื่อลบสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ทั้งหมด

3
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3. ปรับระดับเสียงโดยการกด VOL +/- ที่บนรีโมทคอนโทรล หรือให้กด +/- ที่บนตัว
เครื่องซ้ำ�ๆ

2. เลือกความถี่ที่ต้องการโดยกด
TUNING -/+ บนรีโมทคอนโทรลหรือ Y/U บนตัวเครื่อง
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การปรับเสียง
การตั้งค่าโหมดเสียง
ระบบนี้มีเขตข้อมูลเสียงเซอร์ราวด์ที่ถูกตั้งไว้ก่อนล่วงหน้ามากมายหลายค่า รายการสำ�หรับอี
ควอไลเซอร์ที่แสดงไว้อาจแตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูลเสียงและเอฟเฟค
ท่านสามารถเลือกโหมดเสียงที่ต้องการได้โดยใช้ SOUND EFFECT บนรีโมทคอนโทรล
แสดงบนหน้าจอ
BASS (BASS BLAST)

3
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POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
STANDARD
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การบรรยาย
เน้นเสียงแหลม เสียงทุ้ม และเสียงเอฟเฟครอบทิศทาง

โปรแกรมนี้จะให้บรรยากาศที่ครึกครื้นกระปรี้กระเปร่า
กับเสียง ซึ่งทำ�ให้ท่านรู้สึกเหมือนกับว่าท่านอยู่ในคอนเสิร์ต
เพลงร็อก เพลงป๊อบ เพลงแจ๊ส หรือเพลงคลาสสิคจริงๆ

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่ดีที่สุดได้

คุณสามารถเลือกเอฟเฟคเสียง BASS (BASS BLAST) ได้โดยตรง โดยการกด BASS
BLAST

การใช้งาน

การใช้งานอื่นๆ

ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

ปิดเสียงชั่วคราว

เครื่องจะปิดด้วยตัวเองเพื่อประหยัดพลังงานหากไม่ได้เชื่อมต่อเครื่อ
งหลักเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก และไม่ถูกใช้งานเป็นเวลา 20 นาที
เครื่องจะปิดเองหกชั่วโมงหลังจากนั้นหากเครื่องหลักได้ทำ�การเชื่อมต่อไ
ปยีงอุปกรณ์ตัวอื่นที่ใช้อนาล็อกอินพุต

กด
ที่บนรีโมทคอนโทรลเพื่อปิดเสียงของคุณชั่วคราว
คุณสามารถปิดเสียงเครื่องของคุณชั่วคราวได้ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อรับโทรศัพท์ “q”
จะกระพริบในหน้าจอแสดงผล
การทำ�การยกเลิก ให้กด
ที่บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง หรือให้เปลี่ยนระดับเสียง

INFO
CLOCK

การตั้งค่าเวลาปิดเครื่อง
SLEEP

RDS/SET

ALARM

PTY

1. กด SLEEP ค้างไว้ จอแสดงผลจะมืดลงครึ่งหนึ่ง
2. กด SLEEP
ซ้ำ�ๆ เพืSLEEP
่อเลือกช่วงหน่
วงเวลาระหว่าง 10 ถึง 180 นาที หลังจากหน่วงเวลา
INFO
RDS/SET
ตัวเครื่อCLOCK
งก็จะปิดลงALARM PTY
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กด SLEEP
���
yy คุณสามารถตรวจสอบเวลาทีเ่ หลืออยูก่ อ่ นทีล่ �ำ โพงจะปิดการทำ�งานได้����
ค้างไว้เพื่อตรวจสอบหรือเปลี่ยนเวลาที่เหลือ

Dimmer (ลดความสว่างหน้าจอ)
กด SLEEP ค้างไว้ หน้าจอแสดงผลจะมืดลงครึ่งหนึ่ง เพื่อทำ�การยกเลิก ให้กด SLEEP ค้างไว้
และให้กดซ้ำ�ๆ จนกระทั่งไฟหรี่ดับลง

วิธีปลดการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไ
ร้สายหรืออุปกรณ์ไร้สาย
ปิดชุดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิด-ปิดค้างไว้ 5 วินาที

การแสดงข้อมูลไฟล์ (ID3 TAG)
ในขณะที่กำ�ลังเล่นไฟล์ MP3 ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์บันทึกไว้
ท่านสามารถแสดงข้อมูลนั้นได้โดยการกดปุ่ม INFO
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หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันการตั้งเวลาปิด ให้กด SLEEP ซ้ำ�ๆ จนกระทั่งข้อความ “SLEEP
10” ปรากฏขึ้น จากนั้นจึงกด SLEEP อีกครั้งในระหว่างที่ข้อความ “SLEEP 10” ปรากฏขึ้น
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การเปิดใช้งาน AUTO POWER
เครื่องนี้จะเปิดโดยอัตโนมัติโดยแหล่งนำ�เข้า : Bluetooth

หากคุณพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ ลำ�โพงนี้จะเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ คุณสามารถเล่นเพลงของคุณได้
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yy ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
yy ลำ�โพงอาจเปิดใช้งาน แต่ฟังก์ชัน Bluetooth อาจไม่เชื่อมต่อ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้

3

เปลี่ยนฟังก์ชันอัตโนมัติ
ชุดอุปกรณ์นี้จะจดจำ�สัญญาณเข้า เช่น Bluetooth และ LG TV หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบพกพา
และจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth
ขณะที่คุณพยายามที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของคุณไปยังเครื่องนี้ ฟังก์ชัน Bluetooth
จะถูกเลือก เล่นเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

เมื่อการเชื่อมต่อ PORT.IN ได้ถูกเชื่อมต่อ

yy หากคุณปลดการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยสั่งงานจากลำ�โพงนี้ อุปกรณ์
Bluetooth บางอย่างจะพยายามเชื่อมต่อกับลำ�โพงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ขอแนะนำ�ให้ปลดการเชื่อมต่อก่อนที่จะปิดการทำ�งานของลำ�โพง

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบพกพาเข้ากับขั้วต่อ PORT.IN ฟังก์ชัน PORTABLE ได้ถูกเลือก เล่น
เพลงของคุณในอุปกรณ์แบบพกพา

yy หากคุณเปิดเครื่องโดยใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
ฟังก์ชันที่เหมาะสมของเครื่องนี้จะถูกเปิด

ขณะที่ได้เชื่อมต่อ LG TV

การใช้งาน

yy หากท่านได้จับคู่กับชุดอุปกรณ์นี้แล้ว
ชุดอุปกรณ์นี้จะสามารถเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติจากแหล่งอินพุท
เมื่อชุดอุปกรณ์นี้ปิดการทำ�งานอยู่
yy หากคุณปิดเครื่องโดยกดที่ปุ่มเปิดปิดเป็นเวลา 5 วินาที
ฟังก์ชันเปิดปิดอัตโนมัติจะถูกเปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้งาน ให้เปิดตัวเครื่อง

ขณะที่คุณเปิดเครื่อง LG TV ของคุณ โดย LG Sound Sync เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็น LG
TV คุณสามารถได้ยินเสียงจากทีวีของคุณ

,, หมายเหตุ

yy ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้ได้ในระหว่างทำ�การบันทึกหรือลบ
yy ฟังก์ชันนี้จะทำ�งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้เท่านั้น

การใช้งาน
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การตั้งนาฬิกา

การใช้เครื่องเล่นของท่านเป็นนาฬิกาปลุก

1. เปิดใช้งานชุดอุปกรณ์

2. กดปุ่ม ALARM ค้างไว้

2. กดปุ่ม CLOCK ค้างไว้

3. กด C/V บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนชั่วโมงและนาที และกด SET เพื่อ
บันทึก

3. ให้เลือกโหมดเวลา โดยการกด C/V ที่บนรีโมทคอนโทรล
- AM 12:00 (สำ�หรับการแสดงผล A และ P) หรือ 0:00
(สำ�หรับการแสดงผลตลอด 24 ชั่วโมง)
4. กดบนรีโมทคอนโทรลเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
5. เลือกชั่วโมงโดยการกด C/V บนรีโมทคอนโทรล
6. กดบนรีโมทคอนโทรล
7. เลือกนาทีโดยการกด C/V บนรีโมทคอนโทรล
8. กดบนรีโมทคอนโทรล

1. เปิดใช้งานชุดอุปกรณ์

4. ให้กด C/V บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกฟังก์ชัน และให้กด SET เพื่อทำ�การ
บันทึก
– กดปุ่ม C/V บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกหมายเลขที่ตั้งไว้เมื่อคุณเลือกจูน
เนอร์แล้วกดบนรีโมทคอนโทรล
หากไม่มีหมายเลขที่ตั้งไว้ขั้นตอนนี้จะข้ามไป
5. กด C/V บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง และกด SET เพื่อบันทึก

,, หมายเหตุ

yy หากคุณตั้งเวลานาฬิกา คุณจะสามารถตรวจสอบเวลาได้โดยการกดปุ่ม CLOCK
แม้ว่าเครื่องเล่นจะปิดอยู่ก็ตาม

yy คุณสามารถเลือกโหมด ALARM ON/OFF โดยการกด ALARM

การใช้งาน

yy คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกหลังจากที่คุณตั้งค่าเวลานาฬิกา
yy หากคุณตั้งเวลานาฬิกาและนาฬิกาปลุก
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่านาฬิกาปลุกได้โดยการกดปุ่ม ALARM
แม้ว่าจะปิดการทำ�งานเครื่องเล่นอยู่ก็ตาม

3
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การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหา
ปัญหา

อุปกรณ์นี้ไม่ได้ทำ�งานอย่างถูกต้อง

สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา
yy ปิดพาวเวอร์ของอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ (ทีวี วูฟเฟอร์ เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องขยายเสียง ฯลฯ) จากนั้นเปิดใหม่อีกครั้ง
yy ถอดสายพาวเวอร์ของอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ (ทีวี วูฟเฟอร์ เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องขยายเสียง ฯลฯ)
จากนั้นลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
yy เมื่อตัดการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์ การตั้งค่าก่อนหน้านี้อาจไม่ถูกบันทึกไว้

4

ไม่มีกระแสไฟ

yy ไม่ได้เสียบสายไฟ เสียบสายไฟ
yy ตรวจสอบว่าไฟฟ้าดับหรือไม่
ตรวจสอบโดยการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ

ไม่มีเสียง

yy ตรวจสอบดูว่าคุณได้เลือกฟังก์ชันที่ถูกต้องแล้วหรือไม่
กดปุ่มฟังก์ชันและตรวจสอบฟังก์ชันที่เลือก

การแก้ไขปัญหา

จูนสถานีวิทยุไม่ถูกต้อง

yy ความแรงของสัญญาณสถานีวิทยุอ่อนเกินไป
จูนสถานีวิทยุด้วยมือ
yy ยังไม่ได้กำ�หนดสถานีวิทยุ หรือได้ล้างข้อมูลสถานีวิทยุที่กำ�หนดไว้ (เมื่อค้นหาสถานีวิทยุด้วยการสแกนคลื่นที่ตั้งค่าไว้)
ให้กำ�หนดสถานีวิทยุสำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูที่หน้า 19
yy รีโมทคอนโทรลอยู่ไกลเกินไปจากลำ�โพงมากเกินไป
ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะประมาณ 23 ฟุต (7 เมตร)

รีโมทคอนโทรลทำ�งานไม่ปกติ

yy มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทคอนโทรลและลำ�โพง
ให้นำ�สิ่งกีดขวางออก
yy แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหมด
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

ภาคผนวก
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ข้อมูลจำ�เพาะทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
การจ่ายไฟที่ต้องการ

อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง

การใช้พลังงาน

อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
อุณหภูมิในการทำ�งาน

ประมาณ 136 มม. x 962 มม. x 164 มม.
(266 มม. x 962 มม. x 294 มม. พร้อมขาตั้ง)
15 °C ถึง 35 °C

ความชื้นขณะทำ�งาน

60 %

Inputs
เสียงเข้าสัญญาณแบบอนาล็อก (AUX IN)

0.6 Vrms (1 กิโลเฮิรตซ์, 0 เดซิเบล), 600 Ω, ขั้วต่อ RCA (L, R)

โหมด Portable In (PORT. IN)

0.4 Vrms (ขั้วต่อสเตอริโอขนาด 3.5 มม.) x 1

จูนเนอร์
ระยะการจูนสัญญาณ FM

87.5 ถึง 108.0 เมกะเฮิรตซ์หรือ 87.50 ถึง 108.00 เมกะเฮิรตซ์

ระบบ
40 ถึง 20 000 เฮิรตซ์

อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน

มากกว่า 75 เดซิเบล

ช่วงไดนามิก

มากกว่า 80 เดซิเบล

แหล่งจ่ายไฟบัส (USB)

5 V 0 500 mA

เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ย กำ�ลังสอง ค่ากำ�ลังไฟฟ้าขาออก)
เอาท์พุทรวม

100 วัตต์

ด้านหน้า

25 วัตต์ RMS X 2 (4 โอเมกาที่ 1 กิโลเฮิรตซ์, 20 % THD)

ซับวูฟเฟอร์

50 วัตต์ RMS X 1 (6 โอเมกาที่ 1 กิโลเฮิรตซ์, 20 % THD)

yy การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5
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การรับความถี่
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เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาต
The Bluetooth® word mark เป็นเครื่องหมายและสัญญลักษณ์ของ Bluetooth® SIG, Inc. และ
LG Electronics ใช้เครื่องหมายนั้นๆ ภายใต้ใบอนุญาต
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ ตามลำ�ดับ

การบำ�รุงรักษา
การจัดการกับเครื่อง
การจัดส่งอุปกรณ์
โปรดเก็บหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งลำ�โพงเอาไว้ ถ้าคุณต้องจัดส่งลำ�โพง
ให้บรรจุลำ�โพงกลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาความสะอาดผิวด้านนอกเสมอ
ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับลำ�โพง
การออกแรงเช็ดทำ�ความสะอาดมากเกินไปอาจทำ�ให้พื้นผิวเสียหาย
ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับลำ�โพงเป็นเวลานาน

การทำ�ความสะอาดเครื่อง
ในการทำ�ความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำ�ความสะอาด ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก
ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำ�ยาทำ�ความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์
เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจจะทำ�ให้พื้นผิวลำ�โพงเสียหาย

5
ภาคผนวก

