คู่มือการใช้งาน

ซาวนด์บาร์แบบไร้สาย

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้
เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
รุ่น
SJ3 (SJ3, SPJ4B-W)

*MFL69740052*

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2017 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

2

เริ่มต้นใช้งาน

ข้อมูลด้านความปลอดภัย
1

ข้อควรระวัง

เริ่มต้นใช้งาน

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
อย่าเปิด

ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบ
เครื่อง (หรือฝาด้านหลัง) ผู้ใช้ไม่สามารถตรวจซ่อมชิ้นส่วนภายในได้ โปรด
ขอรับบริการจากช่างที่ผ่านการรับรอง
สัญลักษณ์รูปสายฟ้าและลูกศรในสามเหลี่ยมด้าน
เท่าเป็นสัญลักษณ์ส�ำหรับเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวัง
บริเวณภายในอุปกรณ์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่
ี่เป็นอันตรายและไม่ได้ผ่านการหุ้มฉนวน แรงดันไฟฟ้า
ดังกล่าวมีปริมาณมากพอที่จะท�ำให้เกิด
ไฟฟ้าช็อตได้
เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มี
วัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความส�ำคัญ
ของค�ำแนะน�ำในการใช้งานและการบ�ำรุงรักษา
(บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

ค�ำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางอุปกรณ์ให้โดนน�้ำ หกหรือกระเด็นใส่
และไม่ควรวางภาชนะที่บรรจุน�้ำ เช่นแจกันดอกไม้ไว้ที่ด้านบนของเครื่องเล่น
ค�ำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่ที่จ�ำกัด
เช่นบนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์
นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจท�ำงานบกพร่องเนื่องจากไฟ
ฟ้าช็อต
ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งก�ำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บน
เครื่องเล่น
ข้อควรระวัง: อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ
ติดตั้งตามค�ำแนะน�ำ ของผู้ผลิตสล็อตและช่องเปิดในตู้มีไว้เพื่อระบายอากาศ
และเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถท�ำ
งานได้ปกติและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไป ห้ามปิดกั้นช่องเปิดโดย
การวางผลิตภัณฑ์บนเตียงโซฟา
พรมหรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้ที่สร้างติดอยู่กับที่
เช่น ตู้หนังสือหรือชั้นวางของเว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี
หรือมีการกระท�ำ ตามค�ำ แนะน�ำ ของผู้ผลิต
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อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

ในการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ จะแนะน�ำให้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับ
วงจรไฟฟ้าส�ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ โดยเฉพาะ

วิธีที่ปลอดภัยในการถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์: ถอดแบตเตอรี่เก่า
ออก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใส่แบตเตอรี่ในล�ำดับย้อนกลับ เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมและน�ำมาซึ่งภัยคุกคามต่อ
สุขภาพมนุษย์และสัตว์ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าลงในที่ทิ้งที่ เหมาะสมตามจุด
เก็บขยะต่าง ๆ อย่าทิ้งแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่กับของเสียอื่น ๆ ขอแนะน�ำ
ให้ท่านใช้ระบบการคืนแบตเตอรี่และตัวสะสมประจุไฟฟ้าโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในท้องถิ่นของท่าน ไม่ควรวางแบตเตอรี่เอาไว้ในบริเวณ
ที่โดนความร้อนสูง เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือบริเวณอื่นๆ ที่มีลักษณะ
ท�ำนองเดียวกัน

นั่นคือ มีวงจรออกเดียวซึ่งใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเดียวและไม่มีวงจร
ทางออกหรือทางแยกอื่น ๆ เพื่อความแน่ใจ ให้ตรวจสอบข้อมูลในหน้า
ข้อมูลจ�ำเพาะของคู่มือใช้งานฉบับนี้ อย่าติดตั้งน�้ำหนักเกินขนาดบนผนัง
ติดตั้งน�้ำหนักเกินขนาดบนผนัง ขั้วหลวมหรือ เสียหาย สายไฟต่อขยาย สาย
ไฟแตกหรือฉนวน ขาด ล้วนท�ำให้เกิดอันตรายได้ สภาวะเหล่านี้สามารถ
ท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ไฟไหม้ได้ ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
หรือสายไฟของท่านเป็น ระยะๆ และถ้าหากพบเห็นความเสียหายหรือการ
เสื่อมสภาพใดๆ ให้ถอดปลั๊กออกแล้วหยุดการใช้ เครื่อง และเปลี่ยนสายที่
เหมือนกันจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ป้องกันสายไฟจากการละเมิด
ทางกายภาพหรือ เชิงกลใช้สายไฟให้ถูกต้อง อย่าบิด งอ โยน ในประตูหรือ
เหยียบข้างบน ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก ผนัง และจุดที่สายออกจาก
เครื่อง ในการตัดพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหลักให้ถอดปลั๊กสายไฟหลัก จาก
นั้นติดตั้งผลิตภัณฑ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงปลั๊กได้ง่าย
ค�ำเตือน: ส�ำหรับข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์
และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กรุณาดูที่ฉลากหลักที่ด้านใต้หรือพื้นผิวอีกด้าน
ของผลิตภัณฑ์
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ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ
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สัญลักษณ์

1

~

ดูที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)

0

ดูที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)

เริ่มต้นใช้งาน

ดูที่อุปกรณ์ประเภท II
1

ดูที่สแตนด์บาย

!

ดูที่ “ON” (เพาเวอร์)
ดูที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย

สารบัญ
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สารบัญ
1
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การเชือ่ มต่ออุปกรณ์เสริม
– การเชื่อมต่อ OPTICAL In
– การเชื่อมต่อ PORTABLE IN
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คุณสมบัติเฉพาะตัว

บทน�ำ

ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

เริ่มต้นใช้งาน

เครื่องนี้สามารถปิดเครื่องได้ด้วยตัวเองเพื่อประหยัดพลังงาน

Portable In
ฟังเพลงจากอุปกรณ์แบบพกพา (MP3, โน้ตบุ๊ค ฯลฯ)

LG Sound Sync
ควบคุมระดับเสียงของเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี แอลจีของคุณที่เข้า
กันได้กับ LG Sound Sync

BLUETOOTH®
ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

เล่น USB
ส�ำหรับฟังเพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ของคุณ

,หมายเหตุ

แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ

>ข้อควรระวัง

แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิด

เริ่มต้นใช้งาน

รีโมทคอลโทรล
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• • • • • • • • • • • •a•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
1 (เปิด/ปิด) : เปิดหรือปิดชุดอุปกรณ์
F : เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณน�ำเข้า

BASS BLAST : เลือกเสียงเบสที่เสริมพลัง
CINEMA : เลือกเสียงรอบทิศทางแบบในภาพยนตร์
VOL o/p : ปรับระดับเสียงของล�ำโพง
(Mute) : Mutes the sound.
• • • • • • • • • • • •b•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
C/V (ข้าม/ค้นหา) :
- ข้ามไปข้างหน้าหรือข้างหลังอย่างรวดเร็ว
- ค้นหาส่วนภายในไฟล์
dM (เล่น/หยุดชั่วคราว) : เริ่มเล่น / หยุดเล่นชั่วคราว
NIGHT ON/OFF :
- เปิดหรือปิดการท�ำงานของโหมดกลางคืน
- ควบคุมเครื่องนี้โดยการใช้รีโมทของ TV (ดูที่หน้า 19)
WOOFER LEVEL o/p : ปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์
AUTO POWER ON/OFF :
- เปิดหรือปิดฟังก์ชัน AUTO POWER (ดูที่หน้า 20)
- เปิดหรือปิดฟังก์ชันล็อคการเชื่อมต่อ Bluetooth (ดูที่หน้า 23.)

การใส่แบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรลออก และใส่แบตเตอรี่
โดยให้สัญลักษณ์ และ ตรงกัน

1
เริ่มต้นใช้งาน

ASC : วิเคราะห์สัญญาณเสียงเข้าและให้เสียงที่ดีที่สุดส�ำหรับเนื้อหา
ในเวลาจริง
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แผงด้านหน้า
A

1

B

C

เริ่มต้นใช้งาน
G

DE F

A 1/! (Standby/On)

F ฟังก์ชันไฟ LED
G ล�ำโพง

B F (ฟังก์ชัน)
กดซ�้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกฟังก์ชันอื่น
C p/o (ระดับเสียง)
ปรับระดับเสียงล�ำโพง
D ไฟ LED สแตนบาย
ถ้าไฟเป็นสีแดงในโหมดสแตนบาย
E รีโมทเซนเซอร์

แผงด้านหลัง

A
B

A PORT. IN : พอร์ทเอเบิ้ลอินพุท
B OPTICAL IN : ออฟติคอลอินพุท
C USB

C

G

เริ่มต้นใช้งาน
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เกี่ยวกับสภาพสัญญาณไฟแอลอีดี
ไฟแอลอีดี

สภาพ

รายละเอียด
ฟังก์ชัน OPTICAL จะถูกเลือก

ไฟแอลอีดีสาย OPTICAL กระพริบสองครั้ง
และเปิด

ฟังก์ชัน LG Sound Sync (ออปติคอล) จะถูกเลือก

เปิดไฟแอลอีดี USB

ฟังก์ชัน USB ที่ถูกเลือก

ไฟแอลอีดี USB กระพริบ

หยุดเล่น USB ชั่วคราว

เปิดไฟแอลอีดี Bluetooth

จับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth

ไฟแอลอีดี Bluetooth กระพริบ

รอการเชื่อมต่อ Bluetooth

เปิดไฟแอลอีดี USB และ Bluetooth

ฟังก์ชัน PORTABLE จะถูกเลือก

เปิดไฟแอลอีดี OPTICAL และ USB

ฟังก์ชัน LG Sound Sync (แบบไร้สาย) จะถูกเลือก

,หมายเหตุ

yy เมื่อคุณกดปุ่มใดๆ ไฟแอลอีดีสแตนด์บาย (สีแดง) บนตัวเครื่องหลักจะกระพริบ
yy เมื่อคุณกดปุ่ม

(ปิดเสียง) ไฟแอลอีดีสแตนด์บาย (สีแดง) จะกระพริบอย่างช้าๆ

yy เมื่อเครื่องนี้ถึงระดับเสียงต�่ำสุด ไฟแอลอีดีสแตนด์บาย (สีแดง) เปิดเป็นเวลา 2 วินาที และกระพริบอย่างช้าๆ
yy เมื่อเครื่องนี้ถึงระดับเสียงสูงสุด ไฟแอลอีดีสแตนด์บาย (สีแดง) เปิดเป็นเวลา 2 วินาที
yy เมื่อคุณกดปุ่มระดับเสียง (o/p) อย่างต่อเนื่อง ไฟแอลอีดีสแตนด์บาย (สีแดง) จะกระพริบอย่างรวดเร็ว

เริ่มต้นใช้งาน

เปิดไฟแอลอีดีสาย OPTICAL

1
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เริ่มต้นใช้งาน

การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง

2. เมื่อคุณติดตั้งบนผนัง (คอนกรีต) ให้ใช้ปลั๊กแบบผนัง (ไม่ได้ให้มา)
คุณควรเจาะรูบางรู แผ่นคู่มือแนะน�ำ (การติดตั้งแป้นหูช้าง) ที่จัดมา
ให้เพื่อการเจาะ ใช้แผ่นคู่มือแนะน�ำตรวจสอบจุดที่จะเจาะ

1
เริ่มต้นใช้งาน

>ข้อควรระวัง

หลังจากติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้แล้ว การเชื่อมต่อจะท�ำได้ยาก ท่านจึง
ควรเชื่อมต่อสายเคเบิลต่างๆ ก่อนท�ำการติดตั้ง
ท่านสามารถยึดตัวเครื่องเข้ากับผนังได้
เตรียมสกรูและแขนยึดที่ให้มาด้วย
ชุดอุปกรณ์

แผงติดตั้งอุปกรณ์กับผนัง

,หมายเหตุ

ไม่มีสกรูและพุกยึดติดผนังส�ำหรับยึดชุดอุปกรณ์ให้มาด้วย หาก
ต้องการยึด แนะน�ำให้ใช้ Hilti (HUD-1 6 x 30) โปรดสั่งซื้อ

แขนยึดติดกับผนัง

1. จัดต�ำแหน่งเส้นขอบโทรทัศน์ด้านล่างที่อยู่บนแผงติดตั้งอุปกรณ์กับผนัง
ให้ตรงกับด้านล่างของโทรทัศน์ และยึดให้เข้าที่

เริ่มต้นใช้งาน
3. ถอดแผงติดตั้งอุปกรณ์กับผนังออก
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5. แขวนตัวเครื่องเข้ากับแขนยึดตามที่แสดงทางด้านล่าง

4. ยึดด้วยสกรู (ไม่ได้ให้มาด้วย) ตามที่แสดงในภาพประกอบทางด้าน
ล่าง

1
เริ่มต้นใช้งาน

>ข้อควรระวัง

yy อย่าติดตั้งเครื่องโดยคว�่ำเครื่องลง
อาจท�ำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหายหรือเป็นสาเหตุ
ให้เกิดการบาดเจ็บของบุคคลได้
yy อย่าแขวนไว้กับชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ และหลีกเลี่ยงไม่ให้กระแทก
กับชุดอุปกรณ์
yy ยึดชุดอุปกรณ์เข้ากับผนังให้แน่น เพื่อไม่ให้ร่วงหล่นลงมา หาก
ชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมา อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือท�ำให้
ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
yy เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์เข้ากับผนัง โปรดตรวจสอบให้แน่ว่าเด็ก
จะไม่ดึงสายที่เชื่อมต่อ เนื่องจากอาจท�ำให้ชุดอุปกรณ์ร่วงหล่น
ลงมาได้

,หมายเหตุ

ปลดชุดอุปกรณ์ออกจากแขนยึดตามที่แสดงทางด้านล่าง

12

เริ่มต้นใช้งาน

การติดตั้ง sound bar
1

คุณสามารถฟังเสียงได้โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์อื่นๆ อาทิ ทีวี
เครื่องเล่นแผ่นบูลเรย์ เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ

เริ่มต้นใช้งาน

วางเครื่องด้านหน้าทีวีและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่คุณต้องการ (ดูหน้า
14-18)

>ข้อควรระวัง

yy ถ้าต้องการท�ำให้การเชื่อมต่อไร้สายมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ
เช่น Bluetooth หรือซับวูฟเฟอร์ไร้สาย โปรดอย่าตั้งเครื่องเสียงบน
เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโลหะ เนื่องจากการสื่อสารไร้สายต้องกระท�ำผ่านโมดูล
ที่อยู่ด้านล่างของเครื่องเล่น
yy โปรดระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดอุปกรณ์/ซับวูฟเฟอร์เป็น
รอยขีดข่วนในขณะติดตั้งหรือย้าย

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อซัปวูฟเฟอร์ไร้สาย
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1. กดปุ่ม Pairing ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

ไฟ LED ของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
สถานะ

สีเขียว
(กะพริบ)

ความพยายามที่จะท�ำการเชื่อมต่อ

สีเขียว

การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

สีแดง

ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
หรือการเชื่อมต่อล้มเหลว

ปิด
(ไม่แสดง)

มีการตัดการเชื่อมต่อสายไฟของซับวูฟเฟอร์
แบบไร้สาย

การตั้งค่าซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายเพื่อใช้งานครั้งแรก
1. เชื่อมต่อสายไฟของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ
2. เปิดเครื่องชุดอุปกรณ์หลัก ชุดอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
จะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายเพื่อใช้งานครั้งแรก
เมื่อการเชื่อมต่อของคุณไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบไฟแอลอีดีสีแดง
ในซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะไม่ส่งเสียง
ท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น

-- ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะกระพริบ
อย่างรวดเร็ว
2. เปิดเครื่องชุดอุปกรณ์หลัก
3. จับคู่ส�ำเร็จ
-- ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะเปิด

,หมายเหตุ

yy อุปกรณ์และซับวูฟเฟอร์จะใช้เวลา 2-3 วินาที (หรืออาจนานกว่า
นั้น) จึงจะสื่อสารกันได้ และส่งเสียง
yy เครื่องเล่นและซับวูฟเฟอร์ยิ่งใกล้กันมากเท่าไหร่ คุณภาพ
ของเสียงก็จะดีขึ้น เราขอแนะน�ำให้น�ำเครื่องเล่นและซับวูฟเฟอร์
มาอยู่ใกล้กันที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ และหลีกเลี่ยงกรณีดังต่อไปนี้
-- มีสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องเสียงและซบวูฟเฟอร์
-- มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับการสื่อสารไร้สาย
อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN
แบบไร้สาย
-- รักษาระยะห่างตัว sound bar และซับวูฟเฟอร์ออกจากตัว
อุปกรณ์ (ยกตัวอย่างเช่น เราเตอร์ไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ
เป็นต้น) มากเกินกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนแบบ
ไร้สาย

!P

2
การเชื่อมต่อ

สีของไฟแอลอีดี
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การเชื่อมต่อ

การเชื่อมมต่อกับทีวีของคุณ
การใช้เคเบิลออปติคอล
1. เชื่อมต่อแจ็ก OPTICAL IN ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องกับแจ็ก OPTICAL
OUT ของทีวีโดยใช้สายเคเบิลออปติคอล

LG Sound Sync

คุณสามารถควบคุมฟังค์ชั่นของเครื่องนี้ด้วยการใช้รีโมทของโทรทัศน์
ที่รองรับระบบ LG Sound Sync ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรทัศน์ของคุณ
มีเครื่องหมาย LG Sound Sync ซึ่งเป็นฟังค์ชั่นที่สามารถควบคุมด้วยรีโมท
ของโทรทัศน์แอลจี: เพิ่ม/ลดเสียงปิดเสียง
ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ LG Sound Sync กรุณาอ้างอิง
จากคู่มือการใช้งานโทรทัศน์

2
การเชื่อมต่อ

สายเคเบิลออ
ปติคอล

ในการเชื่อมต่อวิธีต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับสัญญาณบน
อุปกรณ์ของคุณ

,หมายเหตุ

yy คุณสามารถใช้รีโมทที่มาพร้อมตัวเครื่องกับระบบ LG Sound
Sync ได้
yy หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ลองตรวจสอบว่าทั้งโทรทัศน์ และตัว
เครื่องเล่นอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานทั้งคู่
2. เลือกตัวอินพุตซอร์สไปยัง OPTICAL โดยการกดปุ่ม F บนรีโมทคอล
โทรลหรือตัวเครื่องซ�้ำๆ

,หมายเหตุ

yy ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล โปรดแน่ในว่าได้ถอดฝาป้องกัน
ปลั๊ก หากสายเคเบิ้ลของคุณมีฝาครอบ
yy ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงของทีวีได้โดยฟังผ่านตัว
ล�ำโพงของเครื่องนี้ แต่ทีวีบางรุ่น ท่านต้องเลือกล�ำโพงภายนอก
โดยให้ค�ำนึงถึงสถานะของเมนูบนทีวี (ส�ำหรับรายละเอียด
ต่างๆ ให้ดูที่คู่มือการใช้งานทีวีของท่าน)
yy วิธีตั้งค่าเอาท์พุดเสียงของทีวี เพื่อส่งเสียงผ่านเครื่องเล่นเครื่องนี้ :
เมนูตั้งค่าทีวี [ [เสียง] [ [เอาท์พุดเสียงทีวี] [ [ล�ำโพง
ภายนอก (ออปติคอล)]
yy รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าทีวีจะต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ
ประเทศผู้ผลิดหรือรุ่นของทีวี

yy กรณีที่เครื่องเล่นเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จ ควรตรวจสอบสภาพเครื่อง
เล่นกับระบบ LG Sound Sync ว่ามีสิ่งใดต่อไปนี้บดบังการเชื่อม
ต่อหรือไม่
-- เครื่องนี้ปิด
-- เชื่อมต่อกับฟังค์ชั่นอื่นอยู่
-- สายเคเบิลออปติคอลถูกปลดออก
-- มีีสิ่งกีดขวางบัง หรือเครื่องอยู่ในระยะไกล
yy ระยะเวลาการปิดเครื่องแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทีวีของคุณเมื่อคุณ
ตั้งเปิดการท�ำงานฟังก์ชั่น AUTO POWER
yy รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์จะแตกต่างกันไป โดยขึ้น
อยู่กับรุ่นของโทรทัศน์ของท่าน

การเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อแบบใช้สาย

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1. ใช้สายเคเบิ้ลดิจิตอลออปติคอลเพื่อเชื่อมต่อทีวีแอลจี เข้ากับเครื่อง

1. เปิดเครื่องโดยการกด 1 (เปิด/ปิด) ที่รีโมทคอนโทรล
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2. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็น LG TV โดยการกดปุ่ม F ซ�้ำๆ
3. วิธีตั้งค่าอาท์พุดเสียงของทีวี เพื่อส่งเสียงผ่านเครื่องเล่นเครื่องนี้ :
เมนูตั้งค่าทีวี [ [เสียง] [ [เอาท์พุดเสียงทีวี] [ [LG Sound
Sync (ไร้สาย)]
สายเคเบิลออ
ปติคอล

3. เปิดเครื่องโดยการกด 1 (เปิด/ปิด) ที่รีโมทคอนโทรล
4. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็น OPTICAL โดยการกดปุ่ม F ซ�้ำๆ

2
การเชื่อมต่อ

2. วิธีตั้งค่าเอาท์พุดเสียงของทีวี เพื่อส่งเสียงผ่านเครื่องเล่นเครื่องนี้ :
เมนูตั้งค่าทีวี [ [เสียง] [ [เอาท์พุดเสียงทีวี] [ [LG Sound
Sync (ออปติคอล)]

,หมายเหตุ

หากคุณปิดเครื่องโดยตรงโดยกด 1 ที่บนรีโมทคอนโทรล หรือกด
1/! ที่บนตัวเครื่อง LG Sound Sync (แบบไร้สาย) จะถูกตัดการ
เชื่อมต่อ หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้อีกครั้ง ท่านต้องเชื่อมต่อโทรทัศน์
และชุดอุปกรณ์ใหม่
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การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

การเชื่อมต่อ PORTABLE IN

การเชื่อมต่อ OPTICAL In
เชื่อมต่อขั้วเอาท์พุทออปติคอลของคอมโพเนนท์ของท่านเข้ากับขั้ว
OPTICAL IN ที่ชุดอุปกรณ์
สายเคเบิ้ลแบบ
พกพา

2
การเชื่อมต่อ

สายเคเบิลออปติคอล
ไปยังแจ๊กดิจิตอลเอาท์พุดของอุปกรณ์ภายนอก

1. เชื่อมต่อหัว OPTICAL IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังขั้วต่อสาย
สัญญาณน�ำออกออปติคอลของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ
2. เลือกตัวอินพุตซอร์สไปยัง OPTICAL โดยการกดปุ่ม F บนรีโมทคอล
โทรลหรือตัวเครื่องซ�้ำๆ
3. ฟังเสียง

,หมายเหต

ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล โปรดแน่ในว่าได้ถอดฝา
ป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิ้ลของคุณมีฝาครอบ

เครื่องเล่น MP3 ฯลฯ...

ฟังเพลงจากเครื่องเล่นพกพาของท่าน
ชุดอุปกรณ์นี้สามารถเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพาหรืออุปกรณ์ภาย
นอกได้หลายชนิด
1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นแบบพกพาเข้ากับขั้วต่อ PORTABLE IN ของชุด
อุปกรณ์โดยใช้สายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม.
2. เลือกตัวอินพุตซอร์สไปยัง PORTABLE โดยการกดปุ่ม F บนรีโมทคอล
โทรลหรือตัวเครื่องซ�้ำๆ
3. เปิดใช้งานเครื่องเล่นแบบพกพาหรืออุปกรณ์ภายนอกและเริ่มเล่น

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ USB

ความต้องการของอุปกรณ์ USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจ�ำ USB ไปยังพอร์ต USB ที่ด้านหลังของเครื่อง

yy ไม่รองรับอุปกรณ์ที่ต้องมีการลงโปรแกรมเพิ่มเติมและเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์
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yy ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกระหว่างการใช้งาน
yy ส�ำหรับอุปกรณ์ USB ที่มีความจุข้อมูลมากๆ การค้นหาข้อมูลอาจจะใช้
เวลานานกว่า 2 - 3 นาที
yy เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ให้ท�ำการส�ำรองข้อมูลไว้ทั้งหมด
yy เครื่องนี้จะจดจ�ำมากถึง 2000 ไฟล์

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นไฟล์ใน USB โปรดอ่านข้อมูลได้ใน
หน้า 23
การถอดอุปกรณ์ USB ออกจากชุดอุปกรณ์
1. เลือกฟังก์ชัน/โหมดที่ต่างกัน
2. ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่อง

อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
yy เครื่องเล่น MP3 : เครื่องเล่น MP3 ชนิดแฟลช
yy แฟลชไดร์ฟ USB: อุปกรณ์ที่รองรับ USB 2.0.
yy ฟังก์ชัน USB ของอุปกรณ์นี้ไม่ได้รองรับอุปกรณ์ USB บางชนิด

yy เครื่องนี้ไม่รองรับระบบไฟล์ exFAT (สามารถใช้ร่วมกับระบบไฟล์แบบ
FAT16/FAT32/NTFS)
yy เครื่องนี้อาจไม่สามารถจดจ�ำสิ่งต่อไปนี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บาง
ชนิด
-- ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา
-- เครื่องอ่านการ์ด
-- อุปกรณ์ที่มีการล็อค
-- อุปกรณ์ USB ชนิดแข็ง
-- USB ฮับ
-- ใช้สายเคเบิ้ลขยายส�ำหรับ USB
-- iPhone/iPod/iPad
-- อุปกรณ์ Android

2
การเชื่อมต่อ

,หมายเหตุ

หากได้เชื่อมต่อสายเคเบิ้ล HDMI ที่ตัวเครื่อง การใส่อุปกรณ์ USB
อาจถูกจ�ำกัด ขึ้นอยู่กับรูปร่างของอุปกรณ์ USB

yy พอร์ต USB ของเครื่องนี้ ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
เครื่องไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้
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การเชื่อมต่อ

ไฟล์ที่เล่นได้
ความถี่ของการสุ่ม
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :

2

WAV :

การเชื่อมต่อ

อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮรตซ์
อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮรตซ์
อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮรตซ์
32 กิโลเฮรตซ์, 44.1 กิโลเฮรตซ์, 48 กิโลเฮรตซ์, 88.2 กิโล
เฮรตซ์, 96 กิโลเฮรตซ์, 176.4 กิโลเฮรตซ์ และ 192 กิโล
เฮรตซ์ (16 บิต/24 บิต)
32 กิโลเฮรตซ์, 44.1 กิโลเฮรตซ์, 48 กิโลเฮรตซ์, 88.2 กิโล
เฮรตซ์, 96 กิโลเฮรตซ์, 176.4 กิโลเฮรตซ์ และ 192 กิโล
เฮรตซ์ (16 บิต/24 บิต)

,หมายเหตุ

yy ระบบสามารถจดจ�ำโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ ใน USB ดังนี้
: โฟลเดอร์
: ไฟล์
a

C
D
E
b

อัตราบิต
MP3 :
WMA :
OGG :

F
G

อยู่ในช่วง 80 ถึง 320 กิโลบิตต่อวินาที
อยู่ในช่วง 56 ถึง 128 กิโลบิตต่อวินาที
อยู่ในช่วง 64 ถึง 500 กิโลบิตต่อวินาที

c

I

yy ไฟล์สูงสุด: มากถึง 2000

A

yy ไดเรกทอรีสูงสุด: มากถึง 200

B

yy เครื่องนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ได้รับการป้องกันจาก DRM (การจัดการ
สิทธิ์ด้านดิจิตอล) ได้
yy ไฟล์วีดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ไม่สามารถเล่นได้
yy การเล่นอาจท�ำได้ไม่ดีนัก ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ USB ที่
คุณใช้อยู่

H

d

J

yy ระบบจะเริ่มเล่นตั้งแต่ไฟล์ $A ไปจนถึงไฟล์ $J ทีละ
ไฟล์
yy ไฟล์จะเล่นตามที่ได้บันทึกไว้และอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การบันทึก
yy คุณไม่สามารถเห็นโฟลเดอร์หรือไฟล์ผ่านเครื่องนี้

การใช้งาน

การใช้งานพื้นฐาน

การใช้งานอื่นๆ

การใช้งาน USB

การปิดเสียงชั่วคราว

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB

กดปุ่ม

2. เลือกแหล่งสัญญาณน�ำเข้าไปยัง USB โดยการกดปุ่ม F บนรีโมทคอล
โทรลหรือตัวเครื่องซ�้ำๆ

ถ้าต้องการยกเลิก กด
ความดังของเสียง

โดย
เล่น
หยุดชั่วคราว

ค้นหาส่วนภายในไฟล์

เล่นต่อ

ในช่วงที่ท�ำการเล่น ให้กด dM.
ในช่วงที่ท�ำการเล่น กด V บน
รีโมทคอนโทรลเพื่อไปยังไฟล์ถัดไป
เล่นน้อยกว่า 2 วินาที ให้กด C บนรี
โมทคอลโทรล เพื่อไปยังไฟล์ก่อนหน้านั้น
เล่นน้อยกว่า 3 วินาที ให้กด C บนรี
โมทคอลโทรล เพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของไฟล์

กดปุ่ม C/V ค้างไว้ระหว่างเล่น
และปล่อยปุ่มในต�ำแหน่งที่ท่านอยากฟัง
เครื่องนี้จ�ำเพลงปัจจุบันที่เล่นได้ ก่อนที่จะ
เปลี่ยนฟังก์ชันหรือปิดเครื่อง

,หมายเหต

yy จุดเชื่อมต่ออาจจะถูกลบออกเมื่อคุณดึงสายไฟออกหรือถอด
อุปกรณ์ USB จากตัวเครื่อง
yy หากฟังก์ชัน USB ไม่ท�ำงาน ให้ตรวจสอบฟังก์ชัน USB ที่ถูก
เลือก
yy เมื่อคุณหยุดเล่น USB ชั่วคราว ไฟแอลอีดี USB บนตัวเครื่อง
หลักจะกระพริบ

เพื่อปิดเสียงของชุดอุปกรณ์ของท่าน
บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้งหรือเปลี่ยนระดับ

การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน
ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน
แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นก็ตาม
ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้คือการปรับเพิ่ม/ลดความดังของเสียง และ
การปิดเสียง
Press and hold NIGHT ON on the remote control for about 2 seconds.
To turn off this function, press and hold NIGHT OFF about 2 seconds.

,,หมายเหตุ

yy ยี่ห้อโทรทัศน์ที่รองรับ
LG

Panasonic

Philips

Samsung

Sharp

Sony

Toshiba

Vizio

yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเอาท์พุทเสียงของโทรทัศน์ของท่านเป็น
[ล�ำโพงภายนอก]
yy ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
รีโมทคอนโทรล
yy ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ท�ำงานในเมจิกรีโมทคอนโทรลของ LG TV

3
การใช้งาน

ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป/
ก่อนหน้านี้

ให้
กด dM.

19

20

การใช้งาน

ปิดเครื่องอัตโนมัติ
ชุดอุปกรณ์นี้จะปิดตัวเองเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในกรณีที่ชุดอุปกรณ์
หลักไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก และไม่มีการใช้งานเป็นเวลา
นาน 15 นาที
เครื่องนี้จะปิดหลังจากหกชั่วโมงด้วยเช่นกัน หากเครื่องหลักที่ได้รับการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้การป้อนข้อมูลแบบอนาล็อก (ยกตัวอย่างเช่น
: แบบบพกพา เป็นต้น)

yy หากคุณปิดเครื่องโดยตรง เครื่องจะไม่สามารถเปิดโดยผ่านทาง
ฟังก์ชัน AUTO POWER อย่างไรก็ตามเครื่องสามารถถูกเปิดด้วย
ฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อสัญญาณออปติคอลเข้ามาหลังจาก
หยุดไป 5 วินาที

เปิด/ปิด AUTO POWER

yy ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ท�ำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้

เครื่องเล่นนี้จะเปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติตามชนิดของแหล่งสัญญาณน�ำ
เข้า : อาทิ ออปติคอล LG TV หรือ Bluetooth

3

,หมายเหตุ

yy หลังเครื่องเล่นเริ่มท�ำงานโดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER ถ้าไม่มี
สัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกเป็นระยะเวลาตามที่ก�ำ
หนดไว้ เครื่องเล่นจะปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิดการท�ำงานทีวีหรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้อยู่
เครื่องเล่นนี้จะก็จะจ�ำแหล่งสัญญาณเข้าแล้วเลือกฟังก์ชั่นที่เหมาะสมให้เอง
คุณสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ได้

การใช้งาน

"หากคุณลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เครื่องนี้ของคุณ เครื่องนี้จะเปิด
และเครื่องจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ"
ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม AUTO POWER ON/OFF.

yy ถ้าคุณตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยใช้เครื่องเล่นนี้ อุปกรณ์
Bluetooth บางชนิดอาจพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้อย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะน�ำให้ตัดการเชื่อมต่อก่อนปิด
เครื่องเล่น
yy เมื่อท่านเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรก สถานะของฟังก์ชัน
เปิด/ปิดอัตโนมัติจะเป็นเปิด
yy "ในการใช้ฟังก์ชันนี้ เครื่องหลักจะต้องลงทะเบียนในรายการการ
จับคู่เครื่อง ของอุปกรณ์ Bluetooth"
yy คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อเครื่องนี้เปิดอยู่
เท่านั้น

การใช้งาน

เปลี่ยนฟังก์ชั่นอัตโนมัติ
เครื่องเล่นนี้สามารถจ�ำแนกสัญญาณที่รับเข้าได้ อาทิ ออปติคอล
Bluetooth, LG TV และแบบพกพา และจากนั้นจะเปลี่ยนฟังก์ชันที่เหมาะสม
ให้เองโดยอัตโนมัติ

เมื่อได้รับสัญญาณออปติคอลเข้ามา
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yy ถ้าต้องการเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชั่นออปติคอล ต้องไม่มีสัญญาณ
ประมาณ 5 วินาที
yy หากได้ตั้งค่าฟังก์ชันล็อคการเชื่อมต่อ Bluetooth การเชื่อมต่อ
Bluetooth จะสามารถใช้ได้ใน Bluetooth และฟังก์ชัน LG TV
(ดูในหน้า 23)

เมื่อคุณเปิดใช้อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อไปยังเครื่อง
เล่นนี้ผ่านเคเบิลออปติคอล เครื่องเล่นนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชั่นไปเป็นออปติคอล
คุณสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ได้

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ไปยังเครื่องเล่นนี้ ระบบจะ
เลือกฟังก์ชั่น Bluetooth คุณสามารถเล่นเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth ได้

เมื่อคุณเปิด LG TV ของคุณที่เชื่อมต่อโดย LG Sound Sync (การเชื่อมต่อ
แบบไร้สาย) เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็น LG TV คุณสามารถได้ยิน
เสียงจาก TV ของคุณ

ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์พกพา
เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาของคุณโดยใช้สายเคเบิลแบบพกพา เครื่องนี้
จะเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นแบบพกพา คุณจะได้ยินเสียงเพลงจากอุปกรณ์ของคุณ

3
การใช้งาน

เมื่อได้รับสัญญาณ LG TV เข้ามา
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การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์
BLUETOOTH®
เกี่ยวกับ BLUETOOTH
Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายส�ำหรับการเชื่อมต่อระยะใกล้
เสียงอาจจะถูกกีดขวางได้ เมื่อมีสัญญาณรบกวนจากคลื่นไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมี
ความถี่เดียวกัน หรือหากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ในห้องอื่นๆ ที่
อยู่ใกล้เคียง

3

ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวผ่าน
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีฟังก์ชันเทคโนโลยีไร้สาย
Bluetooth สามารถใช้งานผ่าน Cascade หากเชื่อมต่อผ่าน
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

การใช้งาน

yy อุปกรณ์ที่รองรับ: สมาร์ทโฟน, เครื่องเล่น MP3, โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
yy เวอร์ชั่น : 4.0
yy การเข้ารหัส : SBC

คุณสมบัติ BLUETOOTH
ในการใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth อุปกรณ์ต้องสามารถแปลคุณสมบัติ
บางประการได้ เครื่องนี้เข้ากันได้กับคุณสมบัติดังต่อไปนี้
A2DP (โปรไฟล์การกระจ่ายเสียงขั้นสูง)

การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
การฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
ก่อนเริ่มขั้นตอนการจับคู่ ตรวจสอบว่าได้เปิดคุณสมบัติ Bluetooth ใน
อุปกรณ์ Bluetooth แล้ว ดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth เมื่อท�ำการ
จับคู่แล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำซ�้ำอีก
1. เลือกตัวอินพุตซอร์สไปยัง Bluetooth โดยการกดปุ่ม F บนรีโมทคอล
โทรลหรือตัวเครื่องซ�้ำๆ
-- ไฟแอลอีดีของ Bluetooth จะกระพริบ
2. ใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth และท�ำการจับคู่อุปกรณ์ ขณะค้นหาเครื่อง
นี้กับอุปกรณ์ Bluetooth รายชื่ออุปกรณ์ที่พบอาจปรากฏในจออุปกรณ์
Bluetooth ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องของคุณจะ
แสดงข้อความ “LG SJ3 (XX)”

,หมายเหตุ

yy XX หมายถึงหมายเลขสองหลักสุดท้ายของแอดเดรส
Bluetooth ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องของท่านมีที่อยู่
Bluetooth เช่น 9C:02:98:4A:F7:08, ท่านจะเห็น
“LG SJ3 (08)” บนอุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน
yy อุปกรณ์บางประเภทอาจมีวิธีการจับคู่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ประเภทอุปกรณ์ Bluetooth ป้อนรหัสพิน (0000) ตาม
ต้องการ
3. เมื่อเครื่องนี้ได้เชื่อมต่อส�ำเร็จแล้วกับตัวอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ ไฟ
LED ของ Bluetooth จะท�ำการเปิด
4. การฟังเพลง
ในการเล่นเพลงที่เก็บในอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ โปรดดูที่คู่มือการ
ใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

การใช้งาน

,หมายเหตุ
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ล็อคการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (ล็อค BT)

yy เมื่อใช้งานเทคโนโลยี Bluetooth คุณต้องท�ำการเชื่อมต่อระหว่าง
เครื่องกับอุปกรณ์ Bluetooth ในระยะทางที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็น
ไปได้และรักษาระยะไว้ อย่างไรก็ตาม อาจจะท�ำงานได้ไม่ดีใน
กรณีต่อไปนี้ :

คุณสามารถจ�ำกัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยัง BT (Bluetooth) ได้เท่านั้น
และฟังก์ชันโทรทัศน์ Gท�ำการป้องกันการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยไม่ตั้งใจ

-- มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ Bluetooth

ปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด AUTO POWER OFF บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา
ประมาณ 2 วินาที ในฟังก์ชัน BT (Bluetooth)

-- มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับเทคโนโลยี Bluetooth
เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์, ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN
แบบไร้สาย

ให้กด AUTO POWER ON บนรีโมทคอลโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2
วินาที เพื่อกลับไปในฟังก์ชัน BT (Bluetooth) นี้

yy คุณควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเข้ากับชุดอุปกรณ์อีก
ครั้ง เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่อง
yy เสียงอาจขาดหายเมื่อถูกรบกวนโดยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
yy คุณอาจไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ Bluetooth ด้วยชุดอุปกรณ์
นี้ได้

yy คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ได้ขึ้นอยู่กับประเภท
ของอุปกรณ์
yy คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชัน Bluetooth ได้โดยการใช้
สมาร์ทโฟน เครื่องเล่น MP3 โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
yy ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ Bluetooth ยิ่งมาก
คุณภาพเสียงก็จะยิ่งต�่ำลง
yy การเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดชุด
อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ Bluetooth อยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มาก
เกินไป
yy เมื่อการเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ตัดการเชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ Bluetooth เข้ากับชุดอุปกรณ์อีกครั้ง
yy เมื่อเครื่องไม่ท�ำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ไฟแอลอีดี
ของ Bluetooth จะกระพริบ
yy เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth (อุปกรณ์ iOS เป็นต้น) ไป
ยังเครื่องนี้ หรือการท�ำงานของอุปกรณ์ ระดับเสียงสามารถจะ
ซิงค์ซึ่งกันและกันได้
yy คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ Bluetooth ได้โดยใช้ปุ่ม
C/V (ข้าม) และ dM (เล่น/หยุดชั่วคราว) บนตัว
รีโมทคอนโทรล

3
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yy จ�ำกัดการจับคู่ อุปกรณ์ Bluetooth หนึ่งตัวต่อหนึ่งเครื่อง และไม่
รองรับการจับคู่แบบหลายตัว
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การใช้แอพ BLUETOOTH
,หมายเหตุ

yy เฉพาะโอเอส Android จึงจะใช้แอพ "Music Flow Bluetooth" ร่วม
กับเครื่องเล่นนี้ได้
yy อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของข้อมูลเกิดขึ้นได้ หากติดตั้งผ่าน
ทาง 3G/4G ตามการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

ติดตั้งแอพ "Music Flow Bluetooth" ผ่าน "Google
Android Market (Google Play Store)"
1. แตะไอคอน Google Android Market (Google Play Store)
2. ในแถบค้นหา พิมพ์ “Music Flow Bluetooth” และค้นหา
3. ในผลลัพธ์การค้นหา หาแท็บ “Music Flow Bluetooth” เพื่อเริ่มการ
ดาวน์โหลดแอพ Bluetooth
4. แตะไอคอนเพื่อติดตั้ง
5. แตะไอคอนเพื่อดาวน์โหลด

เกี่ยวกับแอพ “Music Flow Bluetooth”

3

,หมายเหตุ

แอพ “Music Flow Bluetooth” น�ำชุดคุณสมบัติใหม่มาสู่เครื่องเล่นนี้

yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตแล้ว

ถ้าต้อการสนุกสนานไปกับคุณสมบัติอื่นเพิ่มขึ้น เราขอแนะน�ำให้ดาวน์โหลด
และติดตั้งแอพ “Music Flow Bluetooth” ฟรี

yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของท่านมี “Apple App
Store” หรือ “Google Android Market (Google Play Store)”

การใช้งาน

ติดตั้งแอพ “Music Flow Bluetooth”
บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
มีสองวิธีที่จะติดตั้งแอพ "Music Flow Bluetooth" ในอุปกรณ์ Bluetooth
ของคุณ

ติดตั้ง "Music Flow Bluetooth" ผ่านรหัส QR
1. ติดตั้ง “Music Flow Bluetooth” ผ่านรหัส QR ใช้ซอฟต์แวร์สแกนเพื่อ
สแกนรหัส QR

2. แตะไอคอนเพื่อติดตั้ง

,หมายเหตุ

yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตแล้ว
yy แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของท่านประกอบเข้ากับ “Apple App
Store” หรือ “Google Android Market (Google Play Store)”
yy อาจไม่สามารถใช้รหัส QR ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

ใช้งาน Bluetooth กับแอพ “Music Flow
Bluetooth”
แอพ “Music Flow Bluetooth” ช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับเครื่อง
เล่นนี้
1. แตะไอคอนแอพ “Music Flow Bluetooth” บนหน้าจอโฮมเพื่อเปิด
แอพ “Music Flow Bluetooth” จากนั้นไปที่เมนูหลัก
2. ถ้าคุณต้องการข้อมูลปฏิบัติการเพิ่มเติม แตะเมนู [การตั้งค่า] และ
[ช่วยเหลือ]

การใช้งาน
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yy แอพ "Music Flow Bluetooth" รองรับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นต่อไปนี้
-- Android O/S: เวอร์ชั่น 4.0.3 (ขึ้นไป)
yy ถ้าคุณใช้แอพ “Music Flow Bluetooth” เพื่อรองรับการท�ำงาน
คุณอาจเจอความแตกต่างระหว่างแอพ “Music Flow Bluetooth”
และรีโมทคอนโทรลที่ให้มาด้วย ใช้รีโมทคอนโทรลที่ให้มาด้วย
ตามความจ�ำเป็น
yy แอพ “Music Flow Bluetooth” อาจจะไม่สามารถท�ำงานได้ขึ้นอยู่
กับอุปกรณ์ Bluetooth
yy หลังจากเชื่อมต่อแอป “Music Flow Bluetooth” แล้ว อาจมีการ
เล่นเพลงจากอุปกรณ์ของคุณ ในกรณีนี้ ลองเชื่อมต่อตามขั้น
ตอนอีกครั้ง
yy ถ้าคุณใช้แอพลิเคชั่นอื่นๆหรือเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์
Bluetooth ในขณะที่ใช้แอพ "Music Flow Bluetooth" แอพ
"Music Flow Bluetooth" อาจท�ำงานผิดปกติ

yy การท�ำงานของ "Music Flow Bluetooth" อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟ
นที่คุณใช้อยู่
yy แม้ว่าการเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกตัดการเชื่อมต่อ ท่านจะยัง
สามารถใช้แอพ “Music Flow Bluetooth” ได้เมื่อท่านเปลี่ยน
ฟังก์ชัน
yy คุณสมบัติเพิ่มเติมที่น�ำเสนอโดยแอพ "Music Flow Bluetooth"
อาจจะไม่ท�ำงานขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างตัวเครื่องนี้และ
อุปกรณ์ Bluetooth และข้อจ�ำกัดแบบไร้สาย

การใช้งาน

yy ถ้าแอพ "Music Flow Bluetooth" ท�ำงานผิดปกติ โปรดตรวจ
สอบอุปกรณ์ Bluetooth และการเชื่อมต่อของแอพ "Music Flow
Bluetooth" จากนั้นลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

3
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การปรับเสียง

ปรับการตั้งค่าระดับวูฟเฟอร์
คุณสามารถปรับระดับเสียงของวูฟเฟอร์ได้โดยการกดปุ่ม WOOFER LEVEL
o/p

ตั้งค่าเอฟเฟกเสียง
ระบบนี้มีจ�ำนวนการตั้งค่าของสนามเสียงรอบทิศทางไว้ล่วงหน้า คุณ
สามารถเลือกโหมดเสียงได้ตามต้องการโดยการใช้ปุ่มโหมดเสียงของใน
แต่ละตัว
เสียงเอฟเฟค

3

การบรรยาย

การใช้งาน

ASC
(ปรับตัวควบคุมเสียง)

วิเคราะห์สัญญาณเสียงเข้าและให้เสียงที่ดี
ที่สุดส�ำหรับเนื้อหาในเวลาจริง

STANDARD

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่ดีที่สุดได้

CINEMA

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเซอร์ราวด์ที่
ท�ำให้ท่านดื่มด�่ำและได้อารมณ์ในการรับชม
ภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น

,หมายเหตุ

yy ในโหมดเอฟเฟกเสียงบางโหมด ล�ำโพงบางตัวจะไม่มีเสียงหรือ
มีเสียงเบา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดเสียงและแหล่งเสียง อาการดัง
กล่าวไม่ถือเป็นอาการบกพร่อง
yy หลังจากสลับอินพุท ท่านอาจต้องรีเซตโหมดเอฟเฟกเสียง บาง
ครั้งอาจต้องท�ำหลังจากที่เปลี่ยนไฟล์เสียงด้วย

,หมายเหตุ

เมื่อระดับเสียงซับวูฟเฟอร์ถึงสูงสุดหรือต�่ำสุด ไฟแอลอีดีสแตนด์บาย
(สีแดง) บนตัวเครื่องหลักจะเปิดเป็นเวลา 2 วินาที

โหมดกลางคืน
ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์เมื่อท่านต้องการชมภาพยนตร์ด้วยความดังเสียงต�่ำในยาม
ดึก ตั้งค่าโหมดกลางคืนเป็นเปิด เพื่อลดความเข้มของเสียงและปรับความละเอียด
และความนุ่มนวล
กดปุ่ม NIGHT ON/OFF เพื่อเปิดหรือปิดโหมดกลางคืน

การแก้ไขปัญหา
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การแก้ไขปัญหา
ข้อมูลทั่วไป
ปัญหา

สาเหตุและวิธีแก้ไข
yy ปิดไฟของเครื่องนี้และให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
(โทรทัศน์, วูฟเฟอร์, เครื่องเล่น DVD, เครื่องขยายเสียง, เป็นต้น) และให้เปิดอีกครั้ง

เครื่องเล่นไม่ได้ท�ำงานอย่างถูกต้อง

yy โปรดถอดสายพาวเวอร์ของเครื่องเล่นนี้ รวมทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก
(ทีวี วูฟเฟอร์ เครื่องเล่นดีวีดี แอมปลิไฟเออร์ ฯลฯ) จากนั้นลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
yy เมื่อตัดการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์ การตั้งค่าก่อนหน้านี้อาจไม่ถูกบันทึกไว้

ไม่มีกระแสไฟ

yy ไม่ได้เสียบสายไฟ
เสียบสายไฟ
yy ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์โดยใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
yy เลือกแหล่งสัญญาณเข้าไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบแหล่งสัญญาณเข้าแล้วเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้อง

ไม่มีเสียง

yy เปิดฟังก์ชันปิดเสียง
กด
หรือปรับระดับเสียงเพื่อยกเลิกฟังก์ชันปิดเสียง

ไม่มีเสียงจากวูฟเฟอร์

yy ไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟของซับวูฟเฟอร์
เสียบสายไฟกับปลั๊กไฟที่ผนังให้แน่น
yy การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องเสียงและซับวูฟเฟอร์ขาด
เชื่อมต่อเครื่องเล่นและซับวูฟเฟอร์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 13)
yy ตัวรีโมทคอลโทรลห่างจากเครื่องมาก
ให้ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะประมาณ 7 เมตร

รีโมทคอลโทรลท�ำงานไม่ปกติ

yy มีอุปสรรคระหว่างเส้นทางของตัวรีโมทคอลโทรลและเครื่อง
น�ำสิ่งกีดขวางออก
yy แบตเตอรีอ่อนในรีโมทคอนโทรล
เปลี่ยนแบตเตอรีชุดใหม่

ฟังก์ชัน AUTO POWER ไม่ท�ำงาน

yy โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก อาทิ ทีวี เครื่องเล่นดีวีดี/บลูเรย์ หรืออุปกรณ์ Bluetooth
yy ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ท�ำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
yy ตรวจสอบว่า LG TV รองรับการท�ำงานของ Lg Sound Sync หรือไม่

LG Sound Sync ไม่สามารถท�ำงานได้ yy ตรวจสอบการเชื่อมต่อ LG Sound Sync (ออปติคอลหรือไร้สาย)
yy ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของทีวีและเครื่องเล่นนี้
เครื่องไม่ท�ำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
Bluetooth

yy ให้ปิดฟังก์ชันล็อคการเชื่อมต่อ Bluetooth (ดูในหน้า 23)

4
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yy ขณะชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (กล่องเซ็ทท็อป อุปกรณ์ Bluetooth ฯลฯ) โปรดปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
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ปัญหา

สาเหตุและวิธีแก้ไข
ตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างแล้วปรับแต่งตัวเครื่องตามรายละเอียดดังกล่าว
yy เปลี่ยนการตั้งค่าเสียง DRC ที่เมนูการตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมอยู่เป็นสภาวะ [OFF]

เมื่อคุณรู้สึกว่าระดับเสียงของเ
ครื่องต�่ำเกินไป

yy เมื่ออุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อกับทีวี ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT (เสียงดิจิตองขาออก) ในเมนูการตั้ง
ค่าของทีวี จาก [PCM] ไปเป็น [AUTO] หรือ [BITSTREAM]
yy เมื่ออุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT (เสียงดิจิตองขาออก) ของ
เมนูตั้งค่าในเครื่องเล่นจาก [PCM] ไปเป็น [PRIMARY PASS-THROUGH] หรือ [BITSTREAM]
yy โปรดแน่ใจว่าไม่ได้เปิดโหมดกลางคืนไว้ [OFF] โหมดกลางคืน

หมายเหตุการใช้งานซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
ปัญหา

สาเหตุและวิธีแก้ไข
yy ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายอาจจะไม่ท�ำงานได้ปกติในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อน

อุปกรณ์นี้อาจจะมีการรบกวน
ของสัญญาณไร้สาย

4

yy กรุณาติดตั้งตัวอุปกรณ์ให้ใกล้พอกับซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
yy ติดตั้งตัวอุปกรณ์บนวัสดุเฟอร์นิเจอร์เพื่อประสิทธิภาพ การท�ำงานสูงสุด
yy เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณสัมผัสกับตัวรับส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือซาวด์บาร์
yy เมื่อมีอุปสรรค หรือผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์ในจุดที่ซ่อนเร้น

การแก้ไขปัญหา

yy เมื่อมีอุปกรณ์ (LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือไมโครเวฟ) ให้ใช้ความถี่เดียวกัน
อุปกรณ์ Bluetooth อาจท�ำงาน
ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องห่างกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
บกพร่อง หรือท�ำให้เกิดเสียงดัง
yy ขณะที่เชือ่ มต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth
ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
yy เมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างกันมากเกินไปจากอุปกรณ์ Bluetooth
การเชื่อมต่อจะตัดการเชื่อมต่อ และอาจเกิดความผิดปกติได้ด้วย

การแก้ไขปัญหา
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หมายเหตุเพื่อที่จะปล่อยโหมดเดโม
ปัญหา

สาเหตุและวิธีแก้ไข

ไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งอินพุตด้วยปุ่ม F ได้ เช่น BT (บูลทูธ) เป็นต้น และ
ฟังก์ชันไฟแอลอีดีทั้งหมดจะถูกเปิด

yy ให้ถอดปลั๊กไฟและให้เสียบปลั๊กอีกครั้ง
หากไม่ท�ำงาน ให้กดปุ่ม F ค้างไว้ (ประมาณ 15 วินาที) ที่บนตัวเครื่อง
หลักจนกระทั่งbutton กระทั่งหน้าจอแสดงฟังก์ชันไฟแอลอีดีที่ได้เลือก
ไว้ในปัจจุบัน

รีโมทคอนโทรลไม่ท�ำงาน (ไม่ตอบสนอง)

4
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เครื่องหมายการค้าและ
สิทธิ์การใช้งาน
เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละ
ราย
Bluetooth word เป็นเครื่องหมายและสัญญลักษณ์ของ Bluetooth SIG, Inc.
และ LG Electronics ใช้เครื่องหมายนั้นๆ ภายใต้ใบอนุญาตเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ
ตามล�ำดับ

Dolby, Dolby Audio และ the double-D symbol เป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์จาก
Dolby Laboratories

5
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ส�ำหรับสิทธิบัตรของ DTS โปรดดูที่http://patents.dts.com ผลิตขึ้น
ภายใต้ลิขสิทธิ์จาก DTS Licensing Limited DTS, สัญลักษณ์, & DTS
และสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS Digital
Surround เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ©DTS, Inc.
สงวนลิขสิทธิ์

ภาคผนวก

31

ข้อมูลจ�ำเพาะ
ข้อมูลทั่วไป
การจ่ายไฟที่ต้องการ
การใช้พลังงาน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
อุณหภูมิในการท�ำงาน
ค่าความชื้นในการท�ำงาน
แหล่งจ่ายไฟบัส
ความถี่ในการสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุตแบบดิจิตอล
ที่ใช้งานได้
มีในรูปแบบสัญญาณดิจิตอลเสียงเข้า

ดูจากฉลากหลักของเครื่องเล่น
ดูจากฉลากหลักของเครื่องเล่น
ประมาณ 950 มม X 71 มม X 47 มม
5 °C ถึง 35 °C
5 % ถึง 90 %
5 โวลต์ 0 500 มิลลิแอมป์
32 กิโลเฮิร์ตซ์, 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์, 48 กิโลเฮิร์ตซ์, 88.2 กิโลเฮิร์ตซ์, 96 กิโลเฮิร์ตซ์
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

อินพุต
OPTICAL IN (เสียงในระบบดิจิตอล)
PORT. IN (Portable in)

3 V (p-p), ขั้วออปติคอล x 1
0.32 Vrms (หัวต่อสเตอริโอ 3.5 มม.) x 1

เครื่องขยายเสียง (รวมแรงขับออก RMS)
รวม
ด้านหน้า
ซับวูฟเฟอร์

300 วัตต RMS
50 วัตต์ RMS x 2 (4 Ω ที่ 1 กิโลเฮิรตซ์ , THD 10%)
200 วัตต RMS (3 Ω ที่ 80 เฮิรตซ์, THD 10%)

5

ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
ดูจากฉลากหลักของซับวูฟเฟอร์

การใช้พลังงาน

ดูจากฉลากหลักของซับวูฟเฟอร์

ประเภท
อิมพีแดนซ์
ก�ำลังขาเข้าปกติ

ล�ำโพง 1 ตัว 1 ทิศทาง
3Ω
200 วัตต์ RMS

กระแสไฟฟ้าอินพุทสูงสุด

400 วัตต์ RMS

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

ประมาณ 171 มม X 320 มม X 252 มม

yy การออกแบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภาคผนวก

การจ่ายไฟที่ต้องการ
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การบ�ำรุงรักษา
การจัดการกับเครื่อง
การจัดส่งอุปกรณ์
โปรดเก็บหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งล�ำโพงเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งล�ำ
โพง ให้บรรจุล�ำโพงกลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการ
ปกป้องสูงสุด

รักษาความสะอาดผิวด้านนอกเสมอ
yy ห้ามใช้สารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับล�ำโพง
yy การออกแรงเช็ดท�ำความสะอาดมากเกินไปอาจท�ำให้พื้นผิวเสียหาย
yy ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับล�ำโพงเป็นเวลานาน

การท�ำความสะอาดอุปกรณ์
ในการท�ำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดท�ำความสะอาด
ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน�้ำยาท�ำความสะอาดอ่อนๆ ห้าม
ใช้สารละลายที่รุนแรงเช่นแอลกอฮอล์ เบนซีน หรือทินเนอร์เนื่องจากอาจ
จะท�ำให้พื้นผิวล�ำโพงเสียหาย
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