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ข้อมูลด้านความปลอดภัย
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ข้อควรระวัง

เริ่มต้นใช้งาน

ห้ามเปิด
มิฉะนั้น อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้

ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ
(หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจซ่อมหรือซ่อ
มแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ช�ำนาญงานเป็นผู้ท�ำการตรวจซ่อม
สัญลักษณ์แฟลชฟ้าผ่าที่มีหัวลูกศรภายใน
สามเหลี่ยมด้านเท่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือน
ให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันอันตราย ภายในตัวของ
ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะไม่ได้ท�ำการหุ้มฉนวนไว้และ
อาจมีความแรงมากพอที่จะท�ำให้เกิดความเสี่ยง
ของการถูกไฟฟ้าช็อตต่อบุคคลได้
เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มี
วัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความส�ำคัญ
ของค�ำแนะน�ำในการใช้งานและการบ�ำรุงรักษา
(บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

ค�ำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณ
ฑ์นี้ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจถูกฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางชุดอุปกรณ์ในบริเวณที่อาจจะสัมผัสกับน�้ำ
(หยดน�้ำหรือน�้ำกระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว
เช่น แจกัน ไว้บนชุดอุปกรณ์
ค�ำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่ที่จ�ำกัด เช่น บนชั้นวางหนังสือห
รือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงรอบๆ ตัวผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่าง
เช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจท�ำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งก�ำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุด
ไฟไว้บนเครื่องเล่น
ข้อควรระวัง: ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ ท�ำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามค�ำ
แนะน�ำของผู้ผลิต ร่องและช่องเปิดในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศและ
เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะท�ำงานได้อย่างถูกต้อง และเพื่อป้องกันไม่ให้
ผลิตภัณฑ์มีความร้อนมากเกินไป
ห้ามปิดกั้นช่องเปิดโดยการวางผลิตภัณฑ์บนเตียง โซฟา พรมหรือพื้นผิ
วอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้ที่สร้างติดอยู่กับที่ เช่น
ชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระ
ท�ำตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต
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อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสม

ตัดการเชื่อมต่อปลั๊กไฟจากตัวอุปกรณ์ ในกรณีฉุกเฉิน ปลั๊กไฟต้องเข้าถึง
ได้อย่างง่ายดาย

วิธีที่ปลอดภัยในการถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์: ถอดแบตเตอรี่ก้อน
เก่าหรือชุดเก่าออก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใส่แบตเตอรี่ในล�ำดับย้อน
กลับ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมและน�ำมาซึ่งภัยคุกคามต่อ
สุขภาพ มนุษย์ และสัตว์ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าลงในที่ทิ้งที่เหมาะสมตามจุด
เก็บขยะต่างๆ อย่าทิ้งแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่กับของเสียอื่นๆ ขอแนะน�ำให้
ท่านใช้แบตเตอรี่ท้องถิ่นที่มีระบบรับคืนและเก็บกัก ไม่ควรวางแบตเตอรี่ไว้
ในบริเวณที่จะโดนความร้อนสูง เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือบริเวณอื่นๆ ที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ตรวจสอบในหน้าข้อก�ำหนดของคู่มือฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับความ
ต้องการในปัจจุบันอย่าใช้งานเต้าเสียบมากเกินไปการใช้งานเต้าเสียบมาก
เกินไป เต้าเสียบหลวมหรือเต้าเสียบได้รับความเสียหาย การต่อพ่วงสายไฟ
สายไฟหลุดลุ่ยหรือได้รับความเสียหาย หรือฉนวนกันความร้อนสายไฟแตก
นั้นจะเป็นอันตรายเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช๊อตหรือไฟ
ไหม้ได้ ควรตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ของคุณ และหากปรากฏบ่งบอก
ถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊กไฟออก ให้หยุดใช้อุปกรณ์
นั้น และให้หาสายไฟที่ต้องการทดแทนใหม่โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
ป้องกันสายไฟจากการกระท�ำรุนแรงต่อร่างกายและทางกลไก เช่น ถูกบิด
ถูกหักงอ ถูกกด ถูกประตูหนีบ หรือเดินบนสายไฟให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ
ต่อปลั๊ก เต้าเสียบและจุดที่สายไฟที่ออกจากตัวอุปกรณ์
ค�ำเตือน: ส�ำหรับข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์
และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กรุณาดูที่ฉลากหลักที่ด้านใต้หรือพื้นผิวอีกด้าน
ของผลิตภัณฑ์

ส�ำหรับรุ่นที่ใช้อะแดปเตอร์
ใช้อะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับที่ให้มากับอุปกรณ์นี้เท่านั้น อย่าใช้ไฟจาก
อุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเครื่องและท�ำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

1
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ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ
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ข้อมูลประกาศซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

สัญลักษณ์

1

~

ดูที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)

0

ดูที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
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ดูที่อุปกรณ์ประเภท II
1

ดูที่สแตนด์บาย

!

ดูที่ “ON” (เพาเวอร์)
ดูที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย

เพื่อขอรับซอร์สโค้ดภายใต้สิทธิบัตรโอเพนซอร์สแบบ GPL, LGPL, MPL
และสิทธิบัตรอื่นๆ ที่มีใช้งานในผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเข้าไปที่ http://
opensource.lge.com.
นอกจากซอร์สโค้ดแล้ว ยังสามารถดาวน์โหลดข้อก�ำหนดและเงื่อนไขใน
การให้สิทธิ์ใช้งานทั้งหมด การรับประกัน และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ได้ด้วย
LG Electronics จะจัดเตรียมโอเพ่นซอร์สโค้ดให้คุณในแผ่นซีดีรอม เพื่อคิด
ค่าบริการในการด�ำเนินการต่างๆ ในการเผยแพร่ (เช่น ค่าสื่อ ค่าขนส่ง
และค่าจัดการ) เมื่อมีการร้องขอทางอีเมล์ โดยสามารถส่งค�ำร้องขอไปยัง
opensource@lge.com ข้อเสนอนี้จะมีผลบังคับใช้สาม (3) ปี นับจากวัน
ที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

สารบัญ
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คุณสมบัติเฉพาะตัว
1

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

เริ่มต้นใช้งาน

เครื่องนี้จะปิดด้วยตัวของมันเองเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

LG Sound Sync
ควบคุมระดับเสียงของล�ำโพงด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG ของท่าน
ที่สามารถใช้งานกับ LG Sound Sync ได้

BLUETOOTH®
ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน

การแนะน�ำ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

,,หมายเหตุ
แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ

>>ข้อควรระวัง

แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิด

เริ่มต้นใช้งาน

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

BASS BLAST : เลือกเสียงเบสที่เสริมพลัง
CINEMA : เลือกเสียงรอบทิศทางแบบในภาพยนตร์
VOL o/p : ปรับระดับเสียงของล�ำโพง
(ปิดเสียง) : ปิดเสียง
• • • • • • • • • • • • • • • •b• • • • • • • • • • • • • • • •
C/V (ข้าม/ค้นหา) :
- ข้ามไปข้างหน้าหรือข้างหลังอย่างรวดเร็ว
- ค้นหาส่วนภายในไฟล์
dM (เล่น/หยุดชั่วคราว) : เริ่มเล่น / หยุดเล่นชั่วคราว
NIGHT ON/OFF :
- เปิดหรือปิดการท�ำงานของโหมดกลางคืน
- ควบคุมเครื่องนี้โดยการใช้รีโมทของ TV (ดูที่หน้า 23)
WOOFER LEVEL o/p : ปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล และใส่แบตเตอรี่โดย
ให้สัญลักษณ์ และ ตรงกัน

AUTO POWER ON/OFF :
- เปิดหรือปิดฟังก์ชัน AUTO POWER (ดูที่หน้า 24)
- เปิดหรือปิดล็อคการเชื่อมต่อ Bluetooth
(ดูที่หน้า 27)

1
เริ่มต้นใช้งาน

ASC : วิเคราะห์สัญญาณเสียงน�ำเข้าและให้เสียงที่ดีที่สุดส�ำหรับเนื้อหา
ในเวลาจริง

8

เริ่มต้นใช้งาน

แผงด้านหน้า
1
เริ่มต้นใช้งาน
A เซนเซอร์รีโมท

D ปุ่มอยู่ด้านหลัง

B ไฟแอลอีดีสแตนด์บาย (สีแดง)
C ฟังก์ชันไฟแอลอีดี (สีขาว)

แผงด้านหลัง

A o/p: (ระดับเสียง) : ปรับระดับเสียง

B DC IN : อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับอินพุต

F (ฟังก์ชัน) : เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณน�ำเข้า

C OPTICAL IN : การป้อนข้อมูลออปติคอล

1/! (สแตนด์บาย/เปิด)

D PORTABLE IN : อินพุตจากอุปกรณ์แบบแบบพกพา
E USB
F HDMI OUT (TV ARC) / IN : HDMI เอ้าท์พุต / อินพุต

เริ่มต้นใช้งาน
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เกี่ยวกับข้อจ�ำกัดไฟแอลอีดี
ไฟแอลอีดี

สภาพ

รายละเอียด
ฟังก์ชันออปติคอลจะถูกเลือก

ไฟแอลอีดีสายออปติคอลจะกระพริบสอง
ครั้งและเปิด

ฟังก์ชัน LG sound sync (ออปติคอล) จะถูกเลือก

เปิดไฟแอลอีดี USB

ฟังก์ชัน USB จะถูกเลือก

ไฟแอลอีดี USB จะกระพริบ

หยุดเล่น USB ชั่วคราว

เปิดไฟแอลอีดี BT (Bluetooth)

จับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth

ไฟแอลอีดี BT (Bluetooth) จะกระพริบ

รอการเชื่อมต่อ Bluetooth

เปิดไฟแอลอีดี LG TV

ฟังก์ชัน LG Sound Sync (แบบไร้สาย) จะถูกเลือก

เปิดไฟแอลอีดี HDMI IN

ฟังก์ชัน HDMI IN จะถูกเลือก

เปิดไฟแอลอีดี LG TV และ HDMI IN

ฟังก์ชัน PORTABLE จะถูกเลือก

เปิดไฟแอลอีดี USB และ BT (Bluetooth)

ฟังก์ชัน ARC 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

เปิดไฟแอลอีดีสายออปติคอล

1

10

เริ่มต้นใช้งาน

การติดตั้งซาวด์บาร์
1

ท่านสามารถได้ฟังเสียงได้โดยการเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์อื่น:
โทรทัศน์, เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ

เริ่มต้นใช้งาน

วางเครื่องในด้านหน้าของโทรทัศน์และท�ำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่คุณ
ต้องการ (ดูหน้า 15 - 22)

>>ข้อควรระวัง

yy เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้สายสูงสุด เช่น
Bluetooth หรือซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย อย่าติดตั้งชุดอุปกรณ์บน
เฟอร์นิเจอร์ที่ท�ำจากโลหะ เนื่องจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายจะ
สื่อสารผ่านโมดูลที่ติดตั้งอยู่ทางด้านล่างของชุดอุปกรณ์
yy เมื่อติดตั้งหรือเคลื่อนย้าย ระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดอุปกรณ์/ซับ
วูฟเฟอร์มีรอยขูดขีด

เริ่มต้นใช้งาน

การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง

11

1. คู่มือการติดตั้งการปรับขอบด้านล่างฉากยึดผนังของทีวีให้เข้ากับส่วน
ล่างของทีวีและยึดติดไว้กับต�ำแหน่ง

ท่านสามารถยึดตัวเครื่องหลักเข้ากับผนังได้

1
เริ่มต้นใช้งาน

>>ข้อควรระวัง

เนื่องจากการเชื่อมต่อหลังจากติดตั้งชุดอุปกรณ์เสร็จแล้วจะท�ำได้ยาก
จึงแนะน�ำให้ท่านเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลก่อนที่จะท�ำการติดตั้ง

2. เมื่อท่านยึดเข้ากับผนัง (คอนกรีต) ให้ใช้พุกยึดติดผนัง ท่านควรจะ
ต้องเจาะรูบางรู กระดาษคู่มือ (คู่มือส�ำหรับติดตั้งฉากยึดผนัง) จะให้
มาเพื่อใช้ส�ำหรับเจาะ ใช้กระดาษเพื่อตรวจสอบจุดที่จะท�ำการเจาะ

การเตรียมวัสดุ
ชุดอุปกรณ์

แผ่นคู่มือแนะน�ำส�ำหรับการติดตั้งฉาก
ยึดผนัง
ฉากยึดผนัง
สกรู
(ไม่ได้ให้มาด้วย)
สกรู (A)
ปลั๊กยึดติดผนัง

3. น�ำคู่มือการติดตั้งฉากยึดผนังออก

12

เริ่มต้นใช้งาน

4. ยึดฉากยึดด้วยสกรู (A) ตามที่แสดงในภาพประกอบทางด้านล่าง

6. ยึดชุดอุปกรณ์ให้แน่นด้วยสกรู

1
เริ่มต้นใช้งาน

,,หมายเหตุ

ไม่มีสกรู (A) และพุกยึดติดผนังส�ำหรับยึดชุดอุปกรณ์ให้มาด้วย หาก
ต้องการยึด แนะน�ำให้ใช้ Hilti (HUD-1 6 x 30)
5. วางชุดอุปกรณ์บนฉากยึด โดยให้ตรงกับรูสกรูที่ด้านล่างของชุด
อุปกรณ์

,,หมายเหตุ
หากต้องการปลดเครื่องออกจากผนัง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในล�ำดับ
ย้อนกลับ

>>ข้อควรระวัง

yy ห้ามติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้ในลักษณะคว�่ำลง ชิ้นส่วนของชุดอุปกรณ์
อาจเสียหาย หรือท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้
yy อย่าแขวนวัตถุใดๆ ไว้กับชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ และหลีกเลี่ยงการ
กระแทกกับชุดอุปกรณ์
yy ยึดชุดอุปกรณ์เข้ากับผนังให้แน่น เพื่อไม่ให้ร่วงหล่นลงมา หาก
ชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมา อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือท�ำให้
ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
yy เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์เข้ากับผนัง โปรดตรวจสอบให้แน่ว่าเด็ก
จะไม่ดึงสายที่เชื่อมต่อ เนื่องจากอาจท�ำให้ชุดอุปกรณ์ร่วงหล่น
ลงมาได้

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟ
กระแสสลับ
เชื่อมต่อล�ำโพงกับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับที่ให้มา

การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์แบบไร้
สายและล�ำโพงด้านหลัง

1. เชื่อมต่อสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์ที่ให้มาเข้ากับอะแดปเตอร์
ไฟกระแสสลับ

การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

2. เชื่อมต่อสายไฟอะแดปเตอร์กระแสสลับเข้ากับจุดรับกระแสไฟของอะ
แดปเตอร์ DC IN

ไฟแอลอีดีของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

กระแสสลับ

สีของไฟแอลอีดี

สถานะ

สีเขียว
(กะพริบ)

ความพยายามที่จะท�ำการเชื่อมต่อ

สีเขียว

การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

สีแดง

ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
หรือการเชื่อมต่อล้มเหลว

ปิด
(ไม่แสดง)

มีการตัดการเชื่อมต่อสายไฟของซับวูฟเฟอร์
แบบไร้สาย

การตั้งค่าซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายเป็นครั้งแรก
1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับซับวูฟเฟอร์และเสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้ารับ

>>ข้อควรระวัง

ใช้อะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับที่ให้มากับอุปกรณ์นี้เท่านั้น อย่าใช้
แหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่ง
จ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องและท�ำให้การรับ
ประกันของคุณเป็นโมฆะ

2. เปิดเครื่องชุดอุปกรณ์หลัก : ชุดซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์แบบไร้
สายจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ
-- ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะเปิด

2
การเชื่อมต่อ

3. เสียบปลั๊กสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟ

13
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การเชื่อมต่อ

การจับคู่ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง
เมื่อการเชื่อมต่อของคุณไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบไฟแอลอีดีสีแดง
ในซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะไม่ส่งเสียง ท�ำตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น
1. กดปุ่ม Pairing ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

,,หมายเหตุ

yy ชุดอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์จะใช้เวลาในการสื่อสารกัน 2-3
วินาที (หรืออาจนานกว่านั้น) จากนั้นเสียงจะดังขึ้น
yy ยิ่งอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์อยู่ใกล้กันมากเท่าใด คุณภาพ
เสียงจะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น แนะน�ำให้ติดตั้งชุดอุปกรณ์หลักและ
ซับวูฟเฟอร์ให้ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และหลีกเลี่ยงกรณี
ที่ระบุทางด้านล่าง
-- มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์
-- มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับการเชื่อมต่อไร้สาย
นี้ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์, ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์
LAN แบบไร้สาย
-- ให้ซาว์ดบาร์และซับวูฟเฟอร์อยู่ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น เรา
เตอร์แบบไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม.
เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนแบบไร้สาย

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

>1m

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของท่าน

15

LG Sound Sync

โปรดเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้เข้ากับโทรทัศน์โดยใช้สายเคเบิ้ลดิจิตอลแบบออ
ปติคอลหรือสายเคเบิ้ล HDMI โดยพิจารณาจากโทรทัศน์ที่ใช้

การใช้สายเคเบิ้ลออปติคอล
1. เชื่อมต่อขั้วต่อ OPTICAL IN ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับขั้วต่อ OPTICAL
OUT ที่โทรทัศน์โดยใช้สายออปติคอล

คุณสามารถควบคุมบางฟังก์ชั่นของเครื่องนี้ได้ด้วย การใช้รีโมทคอนโทรล
ของโทรทัศน์ของคุณพร้อมกับระบบ LG Sound Sync เข้ากันได้กับ LG TV
ที่รองรับ LG Sound Sync โปรดแน่ใจว่ามีโลโก้ LG Sound Sync อยู่ที่บน
โทรทัศน์
ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG ได้แก่
เพิ่ม/ลดเสียง ปิดเสียง
ให้เชื่อมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์
ของคุณ

สายเคเบิ้ลออ
ปติคอล

,,หมายเหตุ

yy นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของเครื่องนี้ ใน
ขณะใช้ระบบ LG Sound Sync ได้ หากท่านใช้รีโมทคอนโทรล
ของโทรทัศน์อีกครั้ง เครื่องจะซิงค์เข้ากับโทรทัศน์
yy เมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลว ให้ตรวจสอบสภาพของโทรทัศน์และ
การจ่ายไฟ

2. เลือกตัวแหล่งน�ำเข้าไปยัง OPTICAL โดยการกดปุ่ม F บนรีโมทคอล
โทรลหรือที่ตัวเครื่องซ�้ำๆ

,,หมายเหตุ

yy ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล โปรดแน่ในว่าได้ถอดฝา
ป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิ้ลของคุณมีฝาครอบ
yy ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงโทรทัศน์ผ่านทางล�ำโพงของ
ชุดอุปกรณ์นี้ ในกรณีของโทรทัศน์บางรุ่น คุณต้องเลือกตัวเลือก
ล�ำโพงภายนอกจากเมนูโทรทัศน์ (ส�ำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิง
คู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของคุณ)
yy ตั้งค่าสัญญาณเสียงน�ำออกของโทรทัศน์เพื่อฟังเสียงผ่านทาง
ชุดอุปกรณ์นี้ :
เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ [ [Sound] [ [TV Sound output]
[ [External speaker (ออฟติคอล)]
yy รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์จะแตกต่างกันไปตามผู้
ผลิตหรือรุ่นของโทรทัศน์ของท่าน
yy หากเครื่องนี้มีการเชื่อมต่อโดย OPTICAL และ ARC ในเวลา
เดียวกัน สัญญาณ ARC เป็นความส�ำคัญในอันดับสูง

yy ต้องแน่ใจว่าเครื่องอยู่ในสภาพดีและการเชื่อมต่อต่อไปนี้ เมื่อใช้
ระบบ LG Sound Sync
-- เครื่องนี้ปิด
-- การเปลี่ยนจากฟังก์ชันหนึ่งไปเป็นฟังก์ชันอื่น
-- การตัดการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล
-- การตัดการเชื่อมต่อไร้สายเนื่องจากการขัดขวางหรือ ระยะ
ทาง
yy ระยะเวลาการปิดเครื่องนี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของคุณ
เมื่อคุณตั้งค่าเปิดการท�ำงานฟังก์ชัน AUTO POWER
yy รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับรุ่นของโทรทัศน์ของคุณ

การเชื่อมต่อ

ส�ำหรับรายละเอียด LG Sound Sync ให้อ้างอิงคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์

2
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การเชื่อมต่อ

เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1. เชื่อมต่อโทรทัศน์ LG ของท่านเข้ากับชุดอุปกรณ์โดยใช้สายเคเบิ้ลออ
ปติคอล

1. เปิดเครื่องโดยการกด 1 บนรีโมทคอนโทรลหรือ 1/! บนชุด
อุปกรณ์
2. เลือกตัวแหล่งสัญญาณน�ำออกไปยัง LG TV โดยการกดปุ่ม F บนรีโมท
คอลโทรลหรือตัวเครื่องซ�้ำๆ

2

สายเคเบิ้ลออ
ปติคอล

3. ตั้งค่าแหล่งสัญญาณน�ำออกของโทรทัศน์เพื่อฟังเสียงผ่านทางล�ำโพงนี้
:
เมนูการตั้งค่าของโทรทัศน์ [ [Sound] [ [TV Sound output]
[ [LG Sound Sync (ระบบไร้สาย)]

การเชื่อมต่อ

,,หมายเหตุ

หากคุณปิดเครื่องโดยตรง โดยกด 1 บนรีโมทคอลโทรลหรือ
1/! ตัวเครื่อง LG Sound Sync (แบบไร้สาย) จะตัดการเชื่อม
ต่อ หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้อีกครั้ง ท่านต้องเชื่อมต่อโทรทัศน์และ
ชุดอุปกรณ์อีกครั้ง
2. ตั้งค่าเสียงสัญญาณน�ำออกของโทรทัศน์ เพื่อฟังเสียงผ่านชุดอุปกรณ์นี้:
เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ [ [Sound] [ [TV Sound output] [
[LG Sound Sync (ออปติคอล)]
3. เปิดชุดอุปกรณ์โดยใช้ปุ่ม 1 บนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ม 1/! บน
ชุดอุปกรณ์
4. เลือกสัญญาณน�ำเข้าไปยัง OPTICAL โดยการกดปุ่ม F บนรีโมทคอล
โทรลหรือตัวเครื่องซ�้ำๆ

การเชื่อมต่อ

การใช้งานสายเคเบิ้ล HDMI

ฟังก์ชัน ARC (ช่องสัญญาณเสียงกลับ)

หากท่านเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับ HDMI CEC และ
ARC (ช่องสัญญาณเสียงกลับ) ท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับเสียงของ
โทรทัศน์ผ่านทางล�ำโพงของชุดอุปกรณ์นี้ได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายเคเบิ้
ลออปติคอล เมื่อตรวจสอบฟังก์ชัน HDMI CEC/ARC ของโทรทัศน์ของท่าน
แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์ของท่าน

การใช้งานฟังก์ชันนี้:
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ฟังก์ชัน ARC จะช่วยให้โทรทัศน์ที่สามารถใช้สาย HDMI ส่งสตรีมเสียงไปยัง
HDMI OUT ของชุดอุปกรณ์นี้ได้
-- โทรทัศน์ของท่านจะต้องรองรับการท�ำงานของ HDMI-CEC และฟังก์ชัน
ARC และจะต้องตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC เป็นเปิด
-- วิธีตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC ของโทรทัศน์แต่ละเครื่องอาจแตกต่าง
กันไป ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ARC โปรดดูที่คู่มือการใช้
งานโทรทัศน์ของท่าน

สายเคเบิ้ล HDMI

-- ท่านต้องเชื่อมต่อ HDMI OUT ที่ชุดอุปกรณ์เข้ากับ HDMI IN ของ
โทรทัศน์ที่รองรับฟังก์ชัน ARC โดยใช้สายเคเบิ้ล HDMI
-- ท่านสามารถเชื่อมต่อซาวด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ที่สามารถใช้งาน ARC
ได้ได้เพียงหนึ่งชุดเท่านั้น

,,หมายเหตุ

yy ฟังก์ชัน ARC จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับสัญญาณ ARC
จากโทรทัศน์ ไม่ว่าท่านจะใช้ฟังก์ชันประเภทใดอยู่ก็ตาม
yy ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงโทรทัศน์ผ่านทางล�ำโพงของ
ชุดอุปกรณ์นี้ ในกรณีของโทรทัศน์บางรุ่น คุณต้องเลือกตัวเลือก
ล�ำโพงภายนอกจากเมนูโทรทัศน์ (ส�ำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิง
คู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของคุณ)
yy ตั้งตั้งค่าแหล่งสัญญาณน�ำออกเสียงของโทรทัศน์ เพื่อฟังเสียง
ผ่านทางชุดอุปกรณ์นี้ :
เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ [ [Sound] [ [TV Sound output]
[ [External speaker (HDMI ARC)]
yy ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์ LG ของคุณ คุณอาจจ�ำเป็นต้อง
เปิดฟังก์ชัน SIMPLINK ในโทรทัศน์ LG ของคุณ

SIMPLINK คืออะไร?

เมื่อเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้และโทรทัศน์ LG ที่มีฟังก์ชัน SIMPLINK ผ่าน
ทางการเชื่อมต่อแบบ HDMI ฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้จะถูก
ควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์
ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมโดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG ได้: เปิด/
ปิด, เพิ่ม/ลดระดับเสียง ฯลฯ
ดูข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของฟังก์ชัน SIMPLINK ในคู่มือการใช้งานของ
โทรทัศน์
โทรทัศน์ของ LG ที่มีฟังก์ชัน SIMPLINK จะมีโลโก้ดังที่แสดงไว้ทางด้านบน

,,หมายเหตุ

yy รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับผู้ผลิตหรือรุ่นของโทรทัศน์ของคุณ

yy การท�ำงานของฟังก์ชัน SIMPLINK บางอย่างอาจแตกต่างจาก
วัตถุประสงค์ของท่านและอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของ
ชุดอุปกรณ์

yy เมื่อคุณกลับไปที่ฟังก์ชัน ARC จากฟังก์ชันอื่น คุณจ�ำเป็นต้อง
เลือกแหล่งสัญญาณน�ำเข้าไปยัง OPTICAL แล้วเครื่องนี้เปลี่ยน
เป็นฟังก์ชัน ARC โดยอัตโนมัติ

yy การท�ำงานของฟังก์ชัน SIMPLINK บางอย่างอาจแตกต่างจาก
วัตถุประสงค์ของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์หรือเครื่องเล่นที่
เชื่อมต่ออยู่

2
การเชื่อมต่อ

-- ท่านต้องใช้สายเคเบิ้ล HDMI (สายเคเบิ้ล HDMI™ ความเร็วสูงพร้อมอี
เธอร์เน็ตประเภท A)
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การเชื่อมต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับ HDMI
yy เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน HDMI หรือ DVI ได้ ให้ตรวจ
สอบสิ่งต่อไปนี้:
-ลองปิดใช้งานอุปกรณ์ HDMI/DVI และชุเครื่องเล่นนี้ จากนั้น ให้เปิด
ใช้งานของอุปกรณ์ HDMI/DVI และปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที
จากนั้นจึงเปิดใช้งานเครื่องเล่นนี้

2

-ตั้งค่าอินพุตสัญญาณวิดีโอของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ให้เหมาะสมกับ
ชุดอุปกรณ์นี้

การเชื่อมต่อ

-อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อต้องรองรับอินพุตวิดีโอ 720 x 576p (หรือ
480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i หรือ 1920 x 1080p
yy เครื่องเล่นนี้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ HDMI หรือ DVI ที่สามารถใช้
งาน HDCP ได้บางชนิดเท่านั้น
-เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งาน HDCP ได้ ภาพจะไม่แสดง
อย่างถูกต้อง

,,หมายเหตุ

yy หากอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ยอมรับสัญญาณน�ำเข้าเสียง
จากเครื่องเล่น เสียงของอุปกรณ์ HDMI อาจผิดเพี้ยนไปหรือไม่มี
เสียงดังออกมา
yy การเปลี่ยนค่าความละเอียดเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจ
ท�ำให้เกิดการท�ำงานบกพร่องได้ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ปิด
การท�ำงานของเครื่องเล่น จากนั้นจึงเปิดการท�ำงานอีกครั้ง
yy เมื่อการเชื่อมต่อสาย HDMI กับ HDCP ไม่ได้รับการยืนยัน หน้า
จอโทรทัศน์จะถูกเปลี่ยนเป็นสีด�ำ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบการ
เชื่อมต่อสาย HDMI หรือตัดการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล HDMI
yy หากมีสัญญาณรบกวนหรือเส้นปรากฏขึ้นบนหน้าจอ โปรดตรวจ
สอบสายเคเบิ้ล HDMI (โดยทั่วไป ความยาวจะจ�ำกัดอยู่ที่ 4.5
ม. (15 ฟุต)
yy เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด HDMI IN ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยน
ความละเอียดของวิดีโอได้ เปลี่ยนความละเอียดของวิดีโอที่
คอมโพเนนท์ที่เชื่อมต่อ
yy หากสัญญาณน�ำออกวิดีโอผิดปกติเมื่อเชื่อมต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านเข้ากับขั้วต่อ HDMI IN ให้เปลี่ยน
ค่าความละเอียดในการแสดงภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลของท่านเป็น 576p (หรือ 480p), 720p, 1080i หรือ
1080p

รายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับสายเคเบิ้ล HDMI
สายเคเบิ้ล HDMI บางชนิดไม่รองรับฟังก์ชัน ARC ซึ่งจะท�ำให้ไม่มีเสียงดัง
ออกมา
เมื่อเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ หากไม่มีเสียงดังออกมา อาจมีปัญหา
กับสายเคเบิ้ล HDMI ดังนั้น ให้เชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้เข้ากับโทรทัศน์ และ
ตรวจสอบว่าเป็นสายเคเบิ้ล HDMI™ ความเร็วสูง ชนิด A พร้อมอีเธอร์เน็ต
หรือไม่
มาตราฐานสายเคเบิ้ล HDMI พร้อมกับอีเธอร์เน็ต
สายเคเบิ้ล HDMI ความเร็วสูง
สายเคเบิ้ล HDMI ความเร็วสูงพร้อมกับอีเธอร์เน็ต

(X)
(X)
(O)

การเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิ้ล HDMI
โทรทัศน์ของท่านต้องรองรับคุณสมบัติ HDMI (HDMI CEC1) / ARC (ช่อง
สัญญาณเสียงกลับ) ล่าสุด เพื่อให้สามารถเพลิดเพลินกับช่องสัญญาณการก
ระจายเสียงสดด้วยระบบเสียงผ่านทางสายเคเบิ้ล HDMI หากโทรทัศน์ของ
ท่านไม่รองรับคุณสมบัติ HDMI เหล่านี้ ควรเชื่อมต่อระบบเสียงโดยผ่านใช้
สายเคเบิ้ล OPTICAL
1) HDMI CEC (การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินเตอร์เฟสมัลติมีเดีย
ความละเอียดสูง)
การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับผู้บริโภค (CEC) คือคุณสมบัติ
HDMI ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานและควบคุมอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เปิดใช้งาน CEC ที่เชื่อมต่อผ่านทาง HDMI โดยใช้รีโมทคอนโทรล
เพียงอันเดียวได้
※ ชื่อทางการค้าส�ำหรับ CEC คือ SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung),
BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link
(Panasonic) ฯลฯ

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
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หากต้องการเพลินเพลินไปกับทั้งเสียงและภาพ
ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับทั้งกับเสียงและภาพจากอุปกรณ์ภายนอกที่
ท่านเชื่อมต่อไว้ได้

การเชื่อมต่อ HDMI
ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงและภาพจากการเชื่อมต่อ HDMI บน
อุปกรณ์ภายนอก

หากต้องการฟังเสียงเพียงอย่างเดียว

สายเคเบิ้ล HDMI

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกที่ท่านเชื่อมต่อไว้ได้

2
การเชื่อมต่อ

สายเคเบิ้ล HDMI

สายเคเบิ้ล HDMI
1. เชื่อมต่อขั้ว HDMI IN ที่ด้านหลังของชุดอุปกรณ์เข้ากับขั้วต่อ HDMI
OUT ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์,
เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
เชื่อมต่อกับโทรทัศน์, เครื่องเล่นแผ่นดิสก์
บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
1. เชื่อมต่อขั้ว HDMI IN ที่ด้านหลังของชุดอุปกรณ์เข้ากับขั้วต่อ HDMI
OUT ที่ด้านหลังของเครื่องเสียง เช่น เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์,
เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
2. เลือกแหล่งสัญญาณน�ำเข้าไปยัง HDMI IN โดยการกดปุ่ม F บนรีโมท
คอลโทรลหรือตัวเครื่องซ�้ำๆ

2. เชื่อมต่อหัว HDMI OUT (TV ARC) ที่ด้านหลังตัวเครื่องกับหัว HDMI IN
บนโทรทัศน์
3. เลือกแหล่งสัญญาณน�ำเข้าไปยัง HDMI IN โดยการกดปุ่ม F บนรีโมท
คอลโทรลหรือตัวเครื่องซ�้ำๆ

,,หมายเหตุ

yy สัญญาณเสียงและวิดีโอไม่สามารถผ่านเมื่อเครื่องนี้ได้เมื่อปิดไว้
yy ขั้ว HDMI OUT (TV ARC) จะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ แม้จะ
มีสัญญาณป้อนเข้าชุดอุปกรณ์ผ่านทางสายเคเบิ้ล HDMI หลาย
ช่องสัญญาณแต่ชุดอุปกรณ์จะสามารถส่งสัญญาณเอาท์พุท PCM
ไปยังโทรทัศน์ได้เพียง 2 ช่องสัญญาณเท่านั้น
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การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ OPTICAL IN

การเชื่อมต่อ PORTABLE IN

เชื่อมต่อสายสัญญาณน�ำเข้าออฟติคอลของอุปกรณ์ภายนอกไปยังขั้วต่อ
OPTICAL IN

2
การเชื่อมต่อ

กับหัวสัญญาณภาพขาออกของอุปกรณ์ภายนอก

สายเคเบิ้ลออ
ปติคอล

เครื่องเล่น MP3 ฯลฯ

สายเคเบิ้ลแบบ
พกพา

1. เชื่อมต่อหัว OPTICAL IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังขั้วต่อสาย
สัญญาณน�ำออกออปติคอลของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ
2. เลือกแหล่งสัญญาณน�ำเข้าไปยัง OPTICAL โดยการกดปุ่ม F บนรีโมท
คอลโทรลหรือตัวเครื่องซ�้ำๆ
3. ฟังเสียง

,,หมายเหตุ
ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล โปรดแน่ในว่าได้ถอดฝา
ป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิ้ลของคุณมีฝาครอบ

การฟังเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพาของท่าน
ชุดอุปกรณ์นี้สามารถเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพาหรืออุปกรณ์
ภายนอกได้หลายชนิด
1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นแบบพกพาเข้ากับขั้วต่อ PORTABLE IN ของชุด
อุปกรณ์โดยใช้สายเคเบิ้ลสเตอริโอขนาด 3.5 มม.
2. เลือกแหล่งสัญญาณน�ำเข้าไปยัง PORTABLE โดยการกดปุ่ม F บนรี
โมทคอลโทรลหรือตัวเครื่องซ�้ำๆ
3. เปิดใช้งานเครื่องเล่นแบบพกพาหรืออุปกรณ์ภายนอก และเริ่มเล่น

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

yy เครื่องนี้ไม่รองรับระบบไฟล์ exFAT (สามารถใช้ร่วมกับระบบไฟล์แบบ
FAT16/FAT32/NTFS)

,,หมายเหตุ
หากได้เชื่อมต่อสายเคเบิ้ล HDMI ที่ตัวเครื่อง การใส่อุปกรณ์ USB
อาจถูกจ�ำกัด ขึ้นอยู่กับรูปร่างของอุปกรณ์ USB

yy เครื่องนี้อาจไม่สามารถจดจ�ำสิ่งต่อไปนี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บาง
ชนิด
-- ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา
-- เครื่องอ่านการ์ด
-- อุปกรณ์ที่มีการล็อค
-- อุปกรณ์ USB ชนิดแข็ง

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นไฟล์ใน USB โปรดอ่านข้อมูลได้ใน
หน้า 23

-- USB ฮับ

การถอดอุปกรณ์ USB ออกจากชุดอุปกรณ์

-- iPhone/iPod/iPad

1. เลือกฟังก์ชัน/โหมดที่ต่างกัน

-- อุปกรณ์ Android

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

-- ใช้สายเคเบิ้ลขยายส�ำหรับ USB

2
การเชื่อมต่อ

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

ปิดเสียงชั่วคราว

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB
2. เลือกแหล่งสัญญาณน�ำเข้าไปยัง USB โดยการกดปุ่ม F บนรีโมทคอล
โทรลหรือตัวเครื่องซ�้ำๆ
โดย
เล่น
หยุดชั่วคราว

ให้

กดปุ่ม

(ปิดเสียง) เพื่อปิดเสียงของชุดอุปกรณ์ของท่าน

หากต้องการยกเลิก ให้กดปุ่ม
หรือเปลี่ยนระดับเสียง

(ปิดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง

กด dM.

การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน

ในช่วงที่ท�ำการเล่น ให้กด dM.

คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้ด้วย
รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณ แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น
ก็ตาม ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้คือ เพิ่ม/ลดระดับเสียงและปิดเสียง
ชั่วคราว

ค้นหาส่วนภายในไฟล์

กดปุ่ม C/V ค้างไว้ระหว่างเล่น
และปล่อยปุ่มในต�ำแหน่งที่ท่านอยากฟัง

ให้กด NIGHT ON บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
ท�ำการปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด NIGHT OFF บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา
ประมาณ 2 วินาที

,,หมายเหตุ

เครื่องนี้จ�ำเพลงปัจจุบันที่เล่นได้ ก่อนที่จะ
เปลี่ยนฟังก์ชันหรือปิดเครื่อง

,,หมายเหตุ

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

yy ยี่ห้อโทรทัศน์ที่รองรับ
LG

Panasonic

Philips

Samsung

Sharp

Sony

Toshiba

Vizio

yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเสียงน�ำออกจากโทรทัศน์ของท่านเป็น
[External speaker]
yy ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่สามารถท�ำงานได้ดีนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
รีโมทคอนโทรลที่ใช้
yy ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ท�ำงานในเมจิกรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG
yy ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อฟังก์ชันการ
ควบคุมโทรทัศน์บางอย่าง เช่น CEC, SIMPLINK และ LG Sound
Sync เป็นเปิด

3
การใช้งาน

ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป/
ก่อนหน้านี้

ในช่วงที่ทำ�การเล่น กด V บน
รีโมทคอนโทรลเพื่อไปยังไฟล์ถัดไป
เล่นน้อยกว่า 2 วินาที ให้กด C บนรี
โมทคอลโทรล เพื่อไปยังไฟล์ก่อนหน้านั้น
เล่นน้อยกว่า 3 วินาที ให้กด C บนรี
โมทคอลโทรล เพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของไฟล์

เล่นต่อ

23

24

การใช้งาน

ปิดเครื่องอัตโนมัติ
ชุดอุปกรณ์นี้จะปิดตัวเองเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในกรณีที่ชุดอุปกรณ์
หลักไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก และไม่มีการใช้งานเป็นเวลา
นาน 15 นาที
เครื่องนี้จะปิดหลังจากหกชั่วโมงด้วยเช่นกัน หากเครื่องหลักที่ได้รับการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้การป้อนข้อมูลเข้าแบบอนาล็อก (ยกตัวอย่าง
เช่น : แบบบพกพา เป็นต้น)

เปิด/ปิดอัตโนมัติ
เครื่องเล่นนี้จะเปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติตามชนิดของแหล่งสัญญาณน�ำ
เข้า : อาทิ ออปติคอล, โทรทัศน์ LG หรือ Bluetooth

3

เมื่อท่านเปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์นี้ของ
ท่าน ชุดอุปกรณ์นี้จะจดจ�ำสัญญาณน�ำเข้าได้ และเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสม
ท่านสามารถได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ของท่านได้

การใช้งาน

หากคุณลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เครื่องนี้ของคุณ เครื่องนี้จะเปิด
และเครื่องจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม AUTO POWER ON/OFF

,,หมายเหตุ

yy หลังจากเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์โดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER หาก
ไม่มีสัญญาณจากโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อผ่านทางระบบ LG Sound
Sync (ออปติคอล/แบบไร้สาย) เป็นระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้
ชุดอุปกรณ์จะปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ
yy หลังจากเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์โดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER หาก
ไม่มีสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกเป็นระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้
ชุดอุปกรณ์จะปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ
yy หากท่านปิดชุดอุปกรณ์นี้โดยตรง จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน AUTO
POWER เพื่อเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ตาม เครื่อง
สามารถเปิดได้โดยฟังก์ชัน AUTO POWER ขณะที่สัญญาณออปติ
คอลเข้ามาหลังจากที่ไม่มีสัญญาณน�ำเข้าอย่างน้อย 5 วินาที
yy ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อ
yy หากท่านตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยสั่งงานจากล�ำโพงนี้
อุปกรณ์ Bluetooth บางอย่างจะพยายามเชื่อมต่อกับล�ำโพงอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น ขอแนะน�ำให้ตัดการเชื่อมต่อก่อนที่จะปิดการ
ท�ำงานของล�ำโพง
yy หากท่านต้องการใช้งาน AUTO POWER ต้องปิดใช้งาน SIMPLINK
จะใช้เวลาประมาณ 30 วินาที เพื่อเปิดหรือปิด SIMPLINK
yy เมื่อที่เปิดเครื่องนี้เป็นครั้งแรก สถานะของฟังก์ชันเปิดเครื่อง
โดยอัตโนมัติ
yy ในการใช้ฟังก์ชันนี้ เครื่องหลักจะต้องลงทะเบียนในรายการการ
จับคู่เครื่องของอุปกรณ์ Bluetooth
yy คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อเครื่องนี้เปิดอยู่
เท่านั้น

การใช้งาน
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เปลี่ยนฟังก์ชันอัตโนมัติ

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

เครื่องนี้สามารถจดจ�ำสัญญาณน�ำเข้าได้ อาทิ ออปติคอล, Bluetooth และ
โทรทัศน์ LG จากนั้นแล้วจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

เครื่องนี้สามารถอยู่ได้ในโหมดสแตนด์บายโดยใช้พลังงานต�่ำ เพื่อให้เครื่อง
สามารถลดเวลาในการบูตเมื่อคุณเปิดเครื่องนี้

เมื่อได้รับสัญญาณออปติคอลเข้ามา

การท�ำการเปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด 1/! ที่ตัวเครื่องเป็นเวลา 3 วินาที เมื่อ
เครื่องถูกเปิด

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ภายนอกจะถูกเชื่อมต่อไปยังเครื่องนี้โดยสายเคเบิ้ลออ
ปติคอล เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นออปติคอล ท่านสามารถได้ยิน
เสียงจากอุปกรณ์ของท่านได้

เมื่อท่านลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
เมื่อท่านลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เครื่องนี้ของท่านแล้ว ฟังก์ชัน
Bluetooth จะถูกเลือก เล่นเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

เมื่อได้รับสัญญาณโทรทัศน์ LG เข้ามา

เมื่ออุปกรณ์แบบพกพาถูกเชื่อมต่อ
เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบพกพาของคุณโดยใช้สายเคเบิ้ลแบบพกพา
เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นแบบพกพา ท่านสามารถได้ยินเสียงเพลงจาก
อุปกรณ์ของคุณ

,,หมายเหตุ

yy ถ้าต้องการเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชันออปติคอล ต้องไม่มีสัญญาณ
ประมาณ 5 วินาที
yy ชุดอุปกรณ์จะไม่เปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นออปติคอล หากตั้งค่า
ให้เปิดใช้งาน SIMPLINK ของโทรทัศน์, เครื่องเล่นดิสก์บลูเรย์,
กล่องรับสัญญาณ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือเปิดใช้
งานอุปกรณ์ที่รองรับ CEC ที่เชื่อมต่อไว้
yy หากคุณต้องการใช้เปลี่ยนฟังก์ชันอัตโนมัติ ให้ปิดฟังก์ชัน
SIMPLINK ที่โทรทัศน์ LG ของคุณ การปิด SIMPLINK ใช้เวลา
ประมาณ 30 วินาที
yy หากได้ตั้งค่าฟังก์ชันล็อคการเชื่อมต่อของ Bluetooth การเชื่อม
ต่อ Bluetooth จะใช้ได้เฉพาะใน BT (Bluetooth) และฟังก์ชัน
โทรทัศน์ LG เท่านั้น (ดูที่หน้า 27)

การท�ำการปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด 1/! ที่ตัวเครื่องอีกครั้งเป็นเวลา 3
วินาที เมื่อเครื่องถูกเปิด
ไฟแอลอีดีสแตนด์บายจะกระพริบสองครั้งและจะเปิดที่ไฟแอลอีดีของ
ฟังก์ชันปัจจุบัน

,,หมายเหตุ

yy หากได้ตั้งค่าฟังก์ชันเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วไว้และพลังงาน
ไฟกระแสสลับนั้นถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยบังเอิญช่วงที่ไฟฟ้า
ดับ ฯลฯ ฟังก์ชันเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วจะเปิดใช้งานเมื่อตัว
เครื่องถูกเปิดและปิดครั้งหนึ่ง
yy เมื่อได้ตั้งค่าฟังก์ชันเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วไว้ การใช้พลังงาน
จะสูงกว่าเมื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วถูกปิด
yy ฟังก์ชันี้อาจจะไม่ท�ำงานขึ้นอยู่กับรุ่น

3
การใช้งาน

เมื่อคุณเปิดโทรทัศน์ LGของคุณที่เชื่อมต่อโดย LG Sound Sync (การเชื่อม
ต่อแบบไร้สาย) เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นโทรทัศน์ LG ท่านสามารถ
ได้ยินเสียงจากโทรทัศน์ของท่าน

ฟังก์ชันไฟแอลอีดีทั้งหมดจะกระพริบสองครั้ง

26

การใช้งาน

ใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH®
เกี่ยวกับ BLUETOOTH
Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายส�ำหรับการเชื่อมต่อระยะ
ใกล้
เสียงอาจจะถูกขัดจังหวะขณะที่การเชื่อมต่อมีสัญญาณรบกวนจากคลื่นอิเลก
ทรอนิกส์อื่นๆ หรือขณะที่คุณเชื่อมต่อ Bluetooth ในห้องอื่น
ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวผ่านเทคโนโลยี
Bluetooth แบบไร้สาย โทรศัพท์มือถือที่มีเทคโนโลยี Bluetooth แบบไร้
สาย สามารถท�ำงานผ่าน Cascade ถ้าการเชื่อมต่อท�ำโดยใช้เทคโนโลยี
Bluetooth แบบไร้สาย

3

yy อุปกรณ์ที่ใช้ได้: สมาร์ทโฟน, MP3, โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
yy เวอร์ชั่น : 4.0

การใช้งาน

yy ตัวเข้ารหัส : SBC

โปรไฟล์ของ BLUETOOTH
ในการใช้เทคโนโลยี Bluetooth แบบไร้สาย อุปกรณ์ต้องสามารถแปล
โปรไฟล์บางประการได้ เครื่องนี้เข้ากันได้กับโปรไฟล์ดังต่อไปนี้
A2DP (คือโปรไฟล์ชนิดหนึ่งของเทคโนโลยีบลูทูธที่พัฒนาและออกแบบมา
เพื่อส่งผ่านข้อมูลเสียงในแบบสเตอริโอ)

การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
การจับคู่เครื่องของคุณและอุปกรณ์ BLUETOOTH
ก่อนที่ท่านจะเริ่มขั้นตอนการจับคู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติของ
Bluetooth เปิดใช้งานอยู่ในอุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน ดูที่คู่มือการใช้งาน
ของอุปกรณ์ Bluetooth เมื่อด�ำเนินการจับคู่แล้ว
ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำซ�้ำอีก
1. เลือกแหล่งสัญญาณน�ำเข้าเป็น BT (Bluetooth) โดยการกดปุ่ม F ซ�้ำๆ
ไฟแอลอีดี BT (Bluetooth) จะกระพริบ
2. ใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth และท�ำการจับคู่อุปกรณ์ ขณะค้นหาเครื่อง
นี้กับอุปกรณ์ Bluetooth รายชื่ออุปกรณ์ที่พบอาจปรากฏในจออุปกรณ์
Bluetooth ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องของคุณจะ
ปรากฏ “ LG SJ4 (XX)”

,,หมายเหตุ

yy XX หมายถึง หมายเลขสองหลักสุดท้ายของตัวเลข Bluetooth
ยกตัวอย่างเช่น หากเครื่องของคุณมีตัวเลข Bluetooth เป็น
9C:02:98:4A:F7:08 คุณจะเห็นเป็น “LG SJ4 (08)” บน
อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
yy อุปกรณ์บางอย่างอาจมีวิธีการจับคู่แตกต่างไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด
ของอุปกรณ์ Bluetooth ใส่รหัส PIN (0000) ตามความจ�ำเป็น

การใช้งาน
3. เมื่อเครื่องนี้ได้เชื่อมต่อส�ำเร็จแล้วกับตัวอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ ไฟ
แอลอีดีของ BT (Bluetooth) จะท�ำการเปิด
4. การฟังเพลง
เมื่อต้องการฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ โปรดดู
ที่คู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

,,หมายเหตุ

yy เมื่อใช้งานเทคโนโลยี Bluetooth ท่านต้องเชื่อมต่อระหว่างชุด
อุปกรณ์กับอุปกรณ์ Bluetooth โดยให้อยู่ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้และรักษาระยะห่างให้คงที่
อย่างไรก็ตาม อาจจะท�ำงานได้ไม่ดีในกรณีต่อไปนี้:
-- มีสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องเล่นและอุปกรณ์ Bluetooth
-- หากมีอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกับเทคโนโลยี Bluetooth
เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN
แบบไร้สาย
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yy เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth ไม่ท�ำการเชื่อมต่อ ไฟแอลอีดี BT
(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
yy หากคุณเปลี่ยนฟังก์ชันอื่นหลังจากที่ท�ำการเชื่อมต่อ Bluetooth
แล้ว การเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกตัดการเชื่อมต่อ เมื่อคุณกลับ
ไปฟังก์ชัน Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกเชื่อมต่อ
โดยอัตโนมัติ

3
ล็อคการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (ล็อค BT)

yy เสียงอาจจะหยุดชะงักเมื่อการเชื่อมต่อนั้นมีสัญญาณรบกวนจาก
คลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่น

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

yy การจับคู่จ�ำกัดที่อุปกรณ์ Bluetooth หนึ่งตัวต่อล�ำโพงหนึ่งตัว
และไม่รองรับการจับคู่หลายรายการ

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

yy ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ได้ขึ้นอยู่กับประเภท
ของอุปกรณ์

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

yy คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชัน Bluetooth ได้โดยการใช้
สมาร์ทโฟน เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น
yy ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ Bluetooth ยิ่งมาก
คุณภาพเสียงก็จะยิ่งต�่ำลง
yy การเชื่อมต่อ Bluetooth จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดชุดอุปกรณ์
หรืออุปกรณ์ Bluetooth อยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไป
yy เมื่อตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth
เข้ากับล�ำโพงอีกครั้ง

,,หมายเหตุ

แม้ว่าคุณจะตั้งค่าล็อคการเชื่อมต่อ Bluetooth เป็นเปิด ซาวด์บาร์นี้
จะเปิดโดยฟังก์ชันเปิดอัตโนมัติ เพื่อเป็นการป้องกันให้ปิดฟังก์ชัน
เปิดอัตโนมัติ

การใช้งาน

yy คุณควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเข้ากับชุดอุปกรณ์อีก
ครั้ง เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่อง
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การใช้แอพ BLUETOOTH
,,หมายเหตุ

yy เฉพาะ Android OS เท่านั้นที่สามารถใช้แอพ “Music Flow
Bluetooth” กับอุปกรณ์นี้ได้
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 ให้พิมพ์ “Music Flow Bluetooth” และท�ำการค้นหา
3. ในรายการของผลลัพธ์การค้นหา ให้หา “Music Flow Bluetooth” แล้ว
แตะเพื่อเริ่มการดาวน์โหลดแอพ Bluetooth
4. แตะที่ไอคอนเพื่อท�ำการติดตั้ง
5. แตะที่ไอคอนเพื่อท�ำการดาวน์โหลด

เกี่ยวกับแอพ "Music Flow Bluetooth"
แอพ “Music Flow Bluetooth” น�ำคุณลักษณะใหม่ที่เหมาะสมมาสู่อุปกรณ์
นี้

3

เพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติมากกว่านี้ ขอแนะน�ำให้คุณดาวน์โหลดและติด
ตั้งแอพ “Music Flow Bluetooth” ฟรี

การใช้งาน

ติดตั้งแอพ “Music Flow Bluetooth” ลงบน
อุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
มีอยู่สองวิธีที่จะติดตั้งแอพ "Music Flow Bluetooth" ลงบนอุปกรณ์
Bluetooth ของคุณ

ติดตั้งแอพ “Music Flow Bluetooth” ผ่านรหัส QR
1. ติดตั้งแอพ “Music Flow Bluetooth” ผ่านรหัส QR ใช้ซอฟต์แวร์สแกน
เพื่อสแกนรหัส QR

2. แตะที่ไอคอนเพื่อท�ำการติดตั้ง

,,หมายเหตุ

yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณได้เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตแล้ว
yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณมีแอพพลิเคชัน
ซอฟต์แวร์การสแกน ถ้าท่านไม่มี ให้ดาวน์โหลดจาก “Google
Android Market (Google Play Store)”.
yy รหัส QR อาจไม่ท�ำงาน โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่

,,หมายเหตุ

yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณได้เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตแล้ว
yy ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของท่านมีอุปกรณ์พร้อม
“Google Android Market (Google Play Store)”

ใช้งาน Bluetooth ร่วมกับแอพ “Music Flow
Bluetooth”
แอพ “Music Flow Bluetooth” ช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของ
คุณเข้ากับเครื่องนี้
1. แตะไอคอนแอพ “Music Flow Bluetooth” บนหน้าจอหลักเพื่อเปิด
แอพ “Music Flow Bluetooth” และให้ไปที่เมนูหลัก
2. ถ้าคุณต้องการข้อมูลปฏิบัติการเพิ่มเติม แตะเมนู [การตั้งค่า] และ
[ช่วยเหลือ]

การใช้งาน
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,,หมายเหตุ

yy แอพ “Music Flow Bluetooth” จะสามารถใช้ได้กับซอฟต์แวร์ใน
เวอร์ชั่นดังต่อไปนี้
-- Android O/S: เวอร์ชัน 4.0.3 (หรือที่สูงกว่า)
yy ถ้าคุณใช้แอพ “Music Flow Bluetooth” ส�ำหรับการท�ำงาน จะ
มีความแตกต่างระหว่างแอพ “Music Flow Bluetooth” และ
รีโมทคอนโทรลที่ให้มา ใช้รีโมทคอนโทรลที่ถูกจัดหาให้ถ้าจ�ำเป็น
yy แอพ “Music Flow Bluetooth” อาจจะไม่ท�ำงาน โดยขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ Bluetooth
yy หลังจากที่ได้เชื่อมต่อแอพ “Music Flow Bluetooth” แล้ว เพลง
อาจจะส่งออกมาจากอุปกรณ์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ลองเชื่อม
ต่อตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง
yy ถ้าคุณใช้แอพลิเคชันอื่นๆ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์
Bluetooth ของคุณในขณะที่ใช้แอพ "Music Flow Bluetooth"
แอพ "Music Flow Bluetooth" อาจจะท�ำงานผิดปกติ

yy การท�ำงานของ “Music Flow Bluetooth” อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่คุณใช้อยู่
yy แม้ว่าการเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกตัดการเชื่อมต่อ คุณจะยัง
สามารถใช้แอพ “Music Flow Bluetooth” ได้เมื่อคุณเปลี่ยน
ฟังก์ชัน
yy คุณสมบัติเพิ่มเติมที่น�ำเสนอโดยแอพ "Music Flow Bluetooth"
อาจจะไม่ท�ำงานขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างตัวเครื่องนี้และ
อุปกรณ์ Bluetooth และข้อจ�ำกัดแบบไร้สาย

การใช้งาน

yy เมื่อแอพ “Music Flow Bluetooth” ท�ำงานไม่ปกติ ให้ตรวจสอบ
อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ และการเชื่อมต่อกับแอพ “Music
Flow Bluetooth” แล้วลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
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การปรับเสียง

ปรับระดับการตั้งค่าเสียงซับวูฟเฟอร์
คุณสามารถปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์ได้ตามที่คุณต้องการ
กดปุ่ม WOOFER LEVEL o/p เพื่อปรับระดับเสียงวูฟเฟอร์

ตั้งค่าเอฟเฟคเสียง
ระบบนี้มีเขตข้อมูลเสียงรอบทิศทางที่ถูกตั้งไว้ก่อนล่วงหน้ามากมายหลาย
ค่า คุณสามารถเลือกโหมดเสียงได้ตามต้องการโดยการใช้ปุ่มเอฟเฟคเสียง
ของในแต่ละตัว
รายการที่ปรากฏขึ้นส�ำหรับอีควอไลเซอร์อาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับ
แหล่งเสียงและเอฟเฟค

3

เสียงเอฟเฟค

รายละเอียด

ASC

วิเคราะห์สัญญาณเสียงน�ำเข้าและให้เสียงที่ดี
ที่สุดส�ำหรับเนื้อหาในเวลาจริง

(ปรับตัวควบคุมเสียง)

การใช้งาน

BASS BLAST

เน้นเสียงแหลม เสียงทุ้ม และเสียงเอฟเฟ
ครอบทิศทาง

CINEMA

คุณสามารถเพลิดเพลินรับฟังระบบเสียง
รอบทิศทางที่สมจริงเหมือนอยู่ในโรง
ภาพยนตร์ได้

,,หมายเหตุ

yy ในเอฟเฟคเสียงบางโหมด จะไม่มีเสียงหรือเสียงต�่ำจากล�ำโพง
บางตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดของเสียงและแหล่งของเสียง อาการ
ดังกล่าวไม่ถือเป็นอาการบกพร่อง
yy หลังจากสลับอินพุต ท่านอาจต้องรีเซตโหมดเอฟเฟคเสียง 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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สาเหตุและวิธีแก้ไข
yy ปิดไฟของเครื่องนี้และให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (โทรทัศน์, วูฟเฟอร์, เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องขยายเสียง เป็นต้น)
และให้เปิดอีกครั้ง

อุปกรณ์นี้ไม่ได้ท�ำงานอย่าง
ถูกต้อง

yy ถอดสายไฟของอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ (โทรทัศน์, วูฟเฟอร์, เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องขยายเสียง
เป็นต้น) จากนั้นลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
yy การตั้งค่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ถูกบันทึกเมื่อปิดอุปกรณ์ไว้

ไม่มีกระแสไฟฟ้า

yy ไม่ได้เสียบปลั๊กสายไฟ
ให้เสียบปลั๊กสายไฟ
yy ตรวจสอบว่าไฟฟ้าดับหรือไม่
ตรวจสอบโดยการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ
yy เลือกต้นก�ำเนิดอินพุตไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบต้นก�ำเนิดของอินพุตแล้วเลือกให้ถูกต้อง

yy เมื่อท่านใช้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เครื่องรับสัญญาณ, อุปกรณ์ Bluetooth ฯลฯ) ให้ปรับระดับความดัง
เสียงของอุปกรณ์
yy เชื่อมต่อสายเคเบิ้ลเครื่องเสียงเข้ากับขั้วให้ถูกต้อง

ไม่มีเสียงจากวูฟเฟอร์

yy สายไฟของซับวูฟเฟอร์ไม่ได้เชื่อมต่อ
ให้เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้าเสียบผนังอย่างแน่นหนา
yy การจับคู่ระหว่างตัวเครื่องและซับวูฟเฟอร์ถูกตัดการเชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่อตัวเครื่องและซับวูฟเฟอร์
(ดูหน้า 13)
yy รีโมทคอลโทรลอยู่ไกลเกินไปจากตัวเครื่อง
ให้ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะประมาณ 7 เมตร

รีโมทคอนโทรลท�ำงานไม่ปกติ

yy มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทคอนโทรลและล�ำโพง
ให้น�ำสิ่งกีดขวางออก
yy แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหมด
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

ฟังก์ชัน AUTO POWER ไม่
ท�ำงาน

yy ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายนอก เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี/บลูเรย์ หรืออุปกรณ์ Bluetooth
yy ตรวจสอบสถานะของ SIMPLINK ที่โทรทัศน์ LG ของคุณ และปิด SIMPLINK
yy ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
yy ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ LG รองรับการท�ำงานของ LG Sound Sync หรือไม่

LG Sound Sync ไม่สามารถ
ท�ำงานได้

yy ตรวจสอบการเชื่อมต่อ LG Sound Sync (ออปติคอลหรือแบบไร้สาย)
yy ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของโทรทัศน์ของท่านและเครื่องเล่นนี้

4
การแก้ไขปัญหา

ไม่มีเสียง

yy ฟังก์ชันปิดเสียงชั่วคราวถูกใช้งาน
กด
(ปิดเสียงชั่วคราว) หรือปรับระดับเสียงเพื่อยกเลิกฟังก์ชันปิดเสียง
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ปัญหา
เครื่องไม่ท�ำการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ Bluetooth

สาเหตุและวิธีแก้ไข
yy ปิดฟังก์ชันล็อคการเชื่อมต่อของ Bluetooth (ดูหน้า 27)

ตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างแล้วปรับชุดอุปกรณ์ตามนั้น
เมื่อท่านรู้สึกว่าเสียงที่ออกมา
จากเครื่องเบาเกินไป

yy เมื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับโทรทัศน์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT บนเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ จาก [PCM]
เป็น [AUTO] หรือ [BITSTREAM]
yy เมื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับเครื่องเล่น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT บนเมนูการตั้งค่าเครื่องเล่นจาก [PCM]
เป็น [PRIMARY PASS-THROUGH] หรือ [BITSTREAM]
yy เปลี่ยนการตั้งค่าเสียง DRC ที่เมนูการตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมอยู่เป็นสภาวะ [OFF]

หมายเหตุการใช้งานแบบไร้สาย
ปัญหา
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สาเหตุและวิธีแก้ไข
yy แบบไร้สายอาจจะไม่ท�ำงานได้ปกติในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อน

การแก้ไขปัญหา

อุปกรณ์นี้อาจจะมีการรบกวน
ของสัญญาณแบบไร้สาย

yy กรุณาติดตั้งตัวอุปกรณ์ให้ใกล้พอกับซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
yy อย่าติดตั้งตัวอุปกรณ์บนวัสดุเฟอร์นิเจอร์เพื่อประสิทธิภาพ การท�ำงานสูงสุด

yy เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณสัมผัสกับตัวรับส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือซาวด์บาร์
yy เมื่อมีอุปสรรค หรือผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์ในจุดที่ซ่อนเร้น
yy เมื่อมีอุปกรณ์ (LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือไมโครเวฟ) ให้ใช้ความถี่เดียวกัน ให้ระยะห่างระหว่าง
อุปกรณ์ Bluetooth อาจท�ำงาน
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องห่างกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
บกพร่อง หรือท�ำให้เกิดเสียงดัง
yy ขณะทีเ่ ชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องใกล้กันที่สุดเท่าที่จะ
ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
เป็นไปได้
yy เมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างกันมากเกินไปจากอุปกรณ์ Bluetooth การเชื่อมต่อจะตัดการเชื่อมต่อ และอาจเกิดความผิดปกติ
ได้ด้วย

การแก้ไขปัญหา
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หมายเหตุเพื่อที่จะปล่อยโหมดเดโม
ปัญหา
ไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งอินพุตด้วยปุ่ม F ได้ เช่น BT (บูลทูธ) HDMI
เป็นต้น และฟังก์ชันไฟแอลอีดีทั้งหมดจะถูกเปิด
รีโมทคอนโทรลไม่ท�ำงาน (ไม่ตอบสนอง)

สาเหตุและวิธีแก้ไข
yy ให้ถอดปลั๊กไฟและให้เสียบปลั๊กอีกครั้ง หากไม่ท�ำงาน ให้กดปุ่ม F ค้าง
ไว้ (ประมาณ 15 วินาที) ที่บนตัวเครื่องหลักจนกระทั่งbutton กระทั่ง
หน้าจอแสดงฟังก์ชันไฟแอลอีดีที่ได้เลือกไว้ในปัจจุบัน

4
การแก้ไขปัญหา
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เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์การใช้
งาน
เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละ
ราย
เครื่องหมายค�ำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc.
และการใช้งานเครื่องหมายใดๆ โดย LG Electronics เป็นการใช้งาน
ภายใต้การอนุญาต
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ ตามล�ำดับ
ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก Dolby Laboratories สัญลักษณ์ Dolby,
Dolby Vision, Dolby Audio และ the double-D เป็นเครื่องการค้าของ
Dolby Laboratories
ค�ำว่า HDMI และ HDMI การเชื่อมต่อสัญญาณระบบภาพและเสียง
รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนของบริษัท HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประ
เทศอื่นๆ

5
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ส�ำหรับสิทธิบัตร DTS ให้ดูที่ http://patents.dts.com ผลิตโดยได้
รับอนุญาตจาก DTS Licensing Limited DTS, สัญลักษณ์, & DTS
และสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS Digital
Surround เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. © DTS, Inc. สงวน
ลิขสิทธิ์
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ข้อมูลจ�ำเพาะ
ข้อมูลทั่วไป
การใช้พลังงาน
อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
อุณหภูมิในการท�ำงาน
ความชื้นขณะท�ำงาน
แหล่งจ่ายไฟบัส

อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก
yy รุ่น : DA-38A25
yy ผู้ผลิต: Asian Power Devices Inc.
yy อินพุต : 100 - 240 โวลต์ ~ 50 - 60 เฮิร์ตซ์ 1.2 แอมป์
yy เอ้าท์พุต : 25 โวลต์ 0 1.52 แอมป์
ประมาณ 890 มม. X 55 มม. X 85 มม. พร้อมขาตั้ง
5 °C ถึง 35 °C
5 % ถึง 90 %
5 โวลต์ 0 500 มิลลิแอมป์

ความถี่ในการสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุตแบบดิจิตอล
ที่ใช้งานได้

32 กิโลเฮิร์ตซ์, 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์, 48 กิโลเฮิร์ตซ์, 88.2 กิโลเฮิร์ตซ์, 96 กิโลเฮิร์ตซ์

มีในรูปแบบสัญญาณดิจิตอลเสียงเข้า

Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

อินพุต/เอาท์พุต
OPTICAL IN (สัญญาณเสียงดิจิตอลเข้า)

3 โวลต์ (p-p), ขั้วต่อออปติคอล x 1

PORTABLE IN (อินพุตจากอุปกรณ์แบบแบบ
พกพา)

0.32 Vrms ( ขั้วต่อสเตอริโอ 3.5 มม.) x 1

HDMI IN

19 ขา (ขั้วต่อ HDMI™ ชนิด A) x 1

HDMI OUT

19 ขา (ขั้วต่อ HDMI™ ชนิด A) x 1

รวม

300 วัตต์ RMS

ข้างหน้า

60 วัตต์ RMS x 2 (4 โอห์ม ที่ 1 kHz, THD 10%)

ซับวูฟเฟอร์

180 วัตต์ RMS (3 โอห์ม ที่ 80 Hz, THD 10%)

5
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เครื่องเสียง (RMS เอ้าท์พุต)
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ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
การจ่ายไฟที่ต้องการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

การใช้พลังงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

ประเภท
อิมพีแดนซ์
ก�ำลังขาเข้าปกติ
ค่ากระแสไฟฟ้าอินพุตสูงสุด
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

1 ทาง 1 ล�ำโพง
3 โอห์ม
180 วัตต์ RMS
360 วัตต์ RMS
ประมาณ 171 มม. X 320 มม. X 252 มม.

yy การออกแบบและข้อก�ำหนดรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5
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การบ�ำรุงรักษา
การจัดการกับเครื่อง
การจัดส่งอุปกรณ์
โปรดเก็บหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งล�ำโพงเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งล�ำ
โพง ให้บรรจุล�ำโพงกลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการ
ปกป้องสูงสุด

รักษาความสะอาดผิวด้านนอกเสมอ
yy ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับล�ำโพง
yy การออกแรงเช็ดท�ำความสะอาดมากเกินไปอาจท�ำให้พื้นผิวเสียหาย
yy ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับล�ำโพงเป็นเวลา
นาน

การท�ำความสะอาดเครื่อง
ในการท�ำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดท�ำความสะอาด
ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน�้ำยาท�ำความสะอาดอ่อนๆ ห้าม
ใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจาก
อาจจะท�ำให้พื้นผิวล�ำโพงเสียหาย
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