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User manual
ผู้ใช้เครื่องใด คู่มือการใช้

FWD398

CAUTION
Use of controls or adjustments or
performance of procedures other than
herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.
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Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories .

Windows Media and the Windows logo are
trademarks, or registered trademarks of
Microsoft Corporation in the United States and/
or other counties.
Windows Media is a trademark of Microsoft
Corporation.

DivX, DivX Ultra Certified, and associated logos
are trademarks of DivX, Inc. and are used under
license.
Official DivxR Ultra Certified product. Plays all
versions of DivxR video (including DivxR6) with
enhanced playback of DivxR media files and the
DivxR Media Format.
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This product incorporates copyright
protection technology that is protected
by method claims of certain U.S.
patents and other intellectual property
rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of
this copyright protection technology
must be authorized by Macrovision
Corporation and is intended for home
and other limited viewing uses only
unless otherwise authorized by
Macrovision Corporation. Reserve
engineering or disassembly is
prohibited.

CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL
HIGH DEFINITION TELEVSION SETS ARE
FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT
AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE
DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF 525
OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE
PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE
USER SWITCH THE CONNECTIN TO THE
‘STANDARD DEFINITION’ OUTPUT. IF THERE
ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET
COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p
AND 625p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT
OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.

5

สารบัญ

คุณสมบัติ ................................................ 49
ดิสก์สำหรับการเล่น ............................... 49
รหัสโซน ................................................... 49
อุปกรณ์เสริมที่ให้มา .............................. 49
เกี่ยวกับการรีไซเคิล .............................. 49
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม .......................... 50
ข้อมูลการดูแลรักษาและการใช้งานอย่าง
ปลอดภัย ................................................. 52

การเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 1: การวางลำโพงและซับวูฟเฟ
อร์ .......................................................... 53
ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมต่อลำโพงและซับวู
ฟเฟอร์ .........................................................
................................................................. 53
ขั้นตอนที่ 3: การเชื่อมต่อโทรทัศน์
.......................................................... 54-55
การใช้แจ็ค Video out (CVBS)
การใช้แจ็ค Line out (L/R)
การใช้แจ็ค Component Video out (Pr Pb Y)
การใช้แจ็ค S-Video out
การใช้แจ็คหูฟัง
การใช้อุปกรณ์เสริม RF โมดูเลเตอร์

ขั้นตอนที่ 4: การเชื่อมต่อเสาอากาศ FM/
MW ......................................................... 56
ขั้นตอนที่ 5: การเชื่อมต่อสายไฟ .......... 56
ขั้นตอนที่ 6: การเชื่อมต่อ VCR หรือกล่องรั
บสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม
................................................................. 57
ขั้นตอนที่ 7: การเชื่อมต่อระบบเสียงแบบ
ดิจิตอล .................................................. 57

ภาพรวมการทำงาน
ฟังก์ชันพื้นฐาน....................................... 58
ตัวควบคุมบนเครื่องเล่น ........................ 58
รีโมทคอนโทรล ...................................... 58
โหมดสาธิต ............................................. 61

การเตรียมเครื่อง
ขั้นตอนที่ 1: การใส่แบตเตอรี่ลงในรีโมท
คอนโทรล ................................................ 62
ขั้นตอนที่ 2: การตั้งค่าโทรทัศน์ ........... 62
ขั้นตอนที่ 3: การตั้งค่าภาษาที่ต้องการ
................................................................. 63

การทำงานของดิสก์
การเล่นดิสก์............................................ 60

การใช้เมนูดิสก์ ..................................... 62
ตัวควบคุมการเล่นพื้นฐาน ..................... 63
การข้ามไปยังเรื่อง (แทร็ค)/ตอนอื่น
การค้นหาด่วน
การเล่นต่อจากจุดที่หยุดไว้ล่าสุด

การเลือกโหมดต่างๆ ......................... 64-65

ไทย

ข้อมูลทั่วไป/การบำรุงรักษา

โหมดเล่นซ้ำ / เล่นสลับ
การเล่นซ้ำบางส่วน

การตั้งโปรแกรมแทร็คที่ชื่นชอบ. ......... 66
การเล่นในโหมดเล่นภาพช้า................. 66
คุณสมบัติพิเศษของ DVD/VCD ...... 67-68
การเปลี่ยนภาษาบทบรรยาย
การเปลี่ยนขนาดภาพ
การเปลี่ยนภาษาซาวด์แทร็ค
การค้นหาตอนที่ต้องการ
การแสดงข้อมูลดิสก์ขณะเล่น
การเลื่อนไปที่เรื่อง/ตอนอื่น
การดูจากมุมมองอื่น

การทำงานของดิสก์ MP3/WMA/รูปภ
าพ / Divx
การเล่นดิสก์ MP3/WMA/รูปภาพ
(Kodak, JPEG) ........................................ 69
ดิสก์รูปภาพ MP3/WMA/JPEG
ดิสก์รูปภาพ Kodak

การเล่นดิสก์ Divx ............................ 70
การทำงานของเมนู DVDการใช้เมนู
(การตั้งค่าที่ผู้ใช้ต้องการ) ....... 70
การตั้งค่ารูปทรงของทีวี ..............................
................... 72
การปรับปรุงรูปภาพสำหรับวิดีโอระบบ
Progressive Scan
การตั้งค่าเอาต์พุต ...................................73
การตั้งค่าภาพพักหน้าจอ ........................73
รหัส DivX (R) VOD ................................73
โหมดกลางคืน - การเปิด/ปิดเครื่อง .........
................................................................. 74
การเปลี่ยนรหัสผ่าน ................................74
การจำกัดการเล่นด้วยการตั้งค่าระดับการ
ควบคุมโดยผู้ปกครอง...... ..................... 75
บทบรรยาย Divx ......................................75
ค่าเริ่มต้น .................................................75
การทำงานของจูนเนอร์
การค้นหาสถานีวิทยุ ...............................76
การตั้งค่าสถานีวิทยุล่วงหน้า .................. ..
............................................................ 76-77
การใช้การติดตั้งอัตโนมัติ ......................76
การตั้งโปรแกรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดย
อัตโนมัติ ............................. ................... 76
การตั้งโปรแกรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าด้วย
49

A.indd

49

7/21/2008

9:35:14 AM

สารบัญ
ตนเอง .................................. ................. 77
การเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ... 77
การลบสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ........ 77
การเปลี่ยนกริดการจูน ............................77
ไทย

การทำงานของเทป / การบันทึก
การเล่นเทป .............................................78
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึก ..............78
การเตรียมพร้อมสำหรับการบันทึก ........79
การบันทึกดิสก์พร้อมกัน .........................79
การทำงานของ AUX
การรับฟังแหล่งสัญญาณภายนอก ....... 80
การทำงานของนาฬิกา / ตัวตั้งเวลา
การดูนาฬิกา.............................................81
การตั้งค่านาฬิกา......................................81
การตั้งค่าตัวตั้งเวลาปลุก.........................81
การดูตัวตั้งเวลา.......................................81
การตั้งค่าปิดเครื่อง...................................81
การควบคุมเสียงและระดับความดัง
การควบคุมเสียง ..................................... 82
การเลือกเอฟเฟกต์เสียง
การเลือกเอฟเฟกต์ DBB
การเลือกเอฟเฟกต์ MAX SOUND
การควบคุมระดับเสียง ............................82
การเปลี่ยนระดับเสียง
การปิดเสียงชั่วคราว
การทำงานของ USB
การใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ..........
..................... ..................................... .......83
การเล่นโดยใช้ USB ...............................84
ฟังก์ชันอื่นๆ
การลดแสงของจอภาพ ...........................85
ช่วยร้อง ................................................... 85
การตั้งค่า KARAOKE .............................85
ไมค์
ระดับเสียงไมค์
ระดับ Echo
คีย์
คะแนน
คาราโอเกะ ..............................................86
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ ........................87
การแก้ไขปัญหา ................................88-90
ประมวลศัพท์ ...........................................91

50

A.indd

50

7/21/2008

9:35:42 AM

คุณสมบัติ
เครื่องเล่น DVD MINI HI-FI พร้อมระบบขยายเสียงดิจ
ิตอลแบบเต็มกำลังเสียง 2.1 ช่องเสียง สร้างคุณภาพเสีย
งที่เปี่ยมพลัง แบบเดียวกับที่คุณจะพบในโรงภาพยนตร
์ที่ตกแต่งสมบูรณ์แบบ และรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดในเท
คโนโลยีโฮมเธียเตอร์
คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่

• อัตราบิตที่รองรับสำหรับดิสก์ MP3 คือ: 32, 64, 96,
128, 192, 256 (kbps)
– ไม่รองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้
• ไฟล์อย่างเช่น *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
*.PLS, *.WAV
• ชื่ออัลบั้ม/ชื่อเรื่องที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
• ดิสก์ที่บันทึกภายใต้รูปแบบ Joliet

ไทย

ข้อมูลทั่วไป/การบำรุงรักษา

การเชื่อมต่อคอมโพเนนต์เพิ่มเติม
การเชื่อมต่อคอมโพเนนต์เพิ่มเติม
ให้คุณเชื่อมต่อคอมโพเนนต์เสียง และคอมโพเนนต์เสีย
ง/ภาพอื่นๆ กับเครื่องเล่นชุดนี้ได้ คุณจึงสามารถใช้ลำโ
พงของเครื่องเล่นนี้ได้
โหมดกลางคืน
ให้คุณบีบอัดช่วงไดนามิค ลดความแตกต่างของความดัง
ระหว่างเสียงต่างๆ ในโหมด Dolby Digital
การควบคุมโดยผู้ปกครอง
(ระดับการจัดเรท)
ให้คุณตั้งค่าระดับการจัดเรทเพื่อให้บุตรหลานของคุณไ
ม่สามารถชม DVD ที่มีเรทสูงกว่าที่คุณตั้งค่าไว้ได้
ตั้งเวลาปิดเครื่อง
ช่วยให้ระบบสามารถสลับไปที่โหมดสแตนด์บายโดยอัต
โนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้
Progressive Scan
ให้ภาพคุณภาพสูง ปราศจากการสั่นไหว สำหรับแหล่ง
ภาพที่มาจากภาพยนตร์ เมื่อภาพรีเฟรช ความละเอียดแ
นวตั้งอาจเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 525 เส้น
หมายเหตุ:
– เพื่อให้สามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติ
Progressive Scan ได้อย่างเต็มที่ คุณต้องมีโทรทัศน์ควา
มละเอียดสูงพิเศษ

ดิสก์สำหรับการเล่น
ครื่องเล่น DVD MINI HI-FI ของคุณจะเล่น:
– Digital Video Disc (DVD)
– Video CD (VCD)
– Super Video CD (SVCD)
– Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW)
– คอมแพ็คดิสก์ (CD)
– ไฟล์รูปภาพ (Kodak, JPEG) บน CDR(W)
– รองรับรูปแบบ MP3-CD / WMA / DivX
• รูปแบบ ISO 9660 / UDF
• จำนวนสูงสุดของ ชื่อเรื่อง/ชื่ออัลบั้ม –14 ตัวอักษร
จำนวนสูงสุดของ เรื่องและอัลบั้มคือ 300
• จำนวนสูงสุดของ ไดเรคทอรีแบบซ้อนคือ 8 ระดับ
• จำนวนสูงสุดของ แทร็ค MP3 คือ 648
• ความถี่ในการสุ่มตัวอย่างที่รองรับสำหรับดิสก์ MP3:
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

รหัสโซน
DVD ต้องติดป้ายกำกับสำหรับทุกโซน หรือสำหรับ โซ
น 3 จึงจะเล่นกับเครื่องเล่นนี้ได้ คุณ
ไม่สามารถเล่นดิสก์ที่ติดป้ายกำกับสำหรับโซนอื่น

3
หมายเหตุ:
– สำหรับดิสก์ที่รวมหลายโหมด เครื่องจะเลือกเล่นเพี
ยงโหมดเดียวตามรูปแบบการบันทึก
– หากคุณประสบปัญหาในการเล่นดิสก์บางแผ่น ให้น
ำดิสก์นั้นออกและลองเล่นดิสก์แผ่นอื่น ดิสก์ที่จัดรูป
แบบไม่ถูกต้องจะไม่สามารถเล่นกับเครื่องเล่นนี้ได้

อุปกรณ์เสริมที่ให้มา
–
–
–
–
–
–
–

สาย Composite Video 1 ชุด (สีเหลือง)
สายอากาศ FM 1 ชุด
เสาอากาศ T-Type FM 1 ชุด (มีในบางประเทศ)
เสาอากาศ MW 1 ชุด
รีโมทคอนโทรล 1 อัน และแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
สายไฟ AC 1 ชุด
คู่มือใช้งานเล่มนี้และ คู่มือการใช้งานอย่างย่อ

เกี่ยวกับการรีไซเคิล
คู่มือใช้งานดังกล่าวพิมพ์บนกระดาษที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิ
ษ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยวัสดุจำนวนมากท
ี่สามารถรีไซเคิลได้ หากคุณต้องการกำจัดเครื่องเก่า โป
รดนำไปที่ศูนย์รีไซเคิล
โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำจัดวั
สดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่ที่ใช้หมดแล้ว และอุปกรณ์เก่า
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ข้อมูลทั่วไป/การบำรุงรักษา
ข้อมูลทั่วไป/การบำรุงรั
กษา
ไทย

บรรจุภัณฑ์ใดที่ไม่จำเป็นได้ถูกตัดออกไป เราพยายาม
ทำให้บรรจุภัณฑ์แยกเป็นวัสดุสามชนิดได้ง่าย ได้แก่ ก
ระดาษแข็ง (กล่อง) โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) แล
ะโพลีเอทธิลีน (ถุง แผ่นโฟมป้องกัน)
--เครื่องเล่นของคุณใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลและนำก
ลับมาใช้ใหม่ได้ หากถอดแยกชิ้นส่วนโดยบริษัทผู้ชำนา
ญการ โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการก
ำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่ที่ใช้หมดแล้ว และอุปกร
ณ์เก่า

ข้อมูลการดูแลรักษาและการใช้ง
านอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงอุณหภ
ูมส
ิ ูง ความชื้น น้ำ และฝุ่นละออง
● บห้ามให้เครื่องเล่น แบตเตอรี่ หรือดิสก์สัมผัสกับความช
ื้น ฝน ทราย หรือความร้อนสูง (ที่เกิดจากอุปกรณ์ทำคว
ามร้อนหรือแสงอาทิตย์โดยตรง) ปิดถาดใส่ดิสก์ไว้เสมอเ
พื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีฝุ่นละอองสะสมอยู่ที่เลนส์
● ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำอยู่ เช่น แจกัน ไว้บนเครื่อง
● ห้ามวางแหล่งเปลวไฟ เช่น เทียนติดไฟ ไว้บนเครื่อง
● ห้ามให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนสูง เช่น แสงอาทิต
ย์ ไฟ และอื่นๆ
หลีกเลี่ยงปัญหาการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
● เลนส์อาจเป็นฝ้ามัวเมื่อย้ายเครื่องเล่นจากสภาพแวดล้อ
มที่เย็นไปยังที่อุ่น ทำให้ไม่สามารถเล่นดิสก์ได้ ให้ทิ้งเค
รื่องเล่นไว้ในสภาพแวดล้อมที่อุ่นจนกว่าความชื้นจะระเ
หยไป
ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ
● ห้ามใช้งานเครื่องเล่นนี้ในตู้ที่ปิดทึบและเว้นพื้นที่ว่างปร
ะมาณ 10 ซม. (4 นิ้ว) รอบเครื่องเล่น เพื่อให้มีการระบ
ายอากาศที่เพียงพอ

การทำความสะอาดตัวเครื่อง
● บUse soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution. Do not use a solution ontaining
alcohol, spirits, ammonia or abrasives.
การทำความสะอาดดิสก์
ในการทำความสะอาด CD ให้เช็ดแผ
นในแนวเส้นตรงจากตรงกลางไปหาขอ
บ โดยใช้ผ้านุ่มที่ไม่เป็นขุย สารทำควา
มสะอาดอาจทำให้ดิสก์เสียหายได้
● เขียนบนดิสก์ด้านที่พิมพ์ของ
CDR(W) และด้วยปากกาปลายสักหล
าดแบบนุ่มเท่านั้น
● จับดิสก์ตรงบริเวณขอบ ห้ามสัมผัสพื้นผิว

่

การทำความสะอาดเลนส์ดิสก์
● หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน อาจมีฝุ่นละอองสะสมอยู่ที่เ
ลนส์ดิสก์ เพื่อให้ได้คุณภาพการเล่นที่ดี ให้ทำความสะอ
าดเลนส์ดิสก์ด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดเลนส์ CD ของ
Philips หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่วางจำหน่ายทั่วไป ป
ฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาด
การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม
● วางเครื่องเล่นไว้บนพื้นผิวที่เรียบ แข็ง และมั่นคง
การทำความสะอาดหัวเทปและเส้นทางกา
รหมุนของเทป
● เพื่อให้ได้คุณภาพการบันทึกและการเล่นที่ดี ให้ทำความ
สะอาดหัวเทป A ตัวควบคุมความเร็วของเทป B และลูกก
ลิ้งดึงเทป C หลังจากการใช้งานเทปทุกๆ 50 ชั่วโมง
● ใช้ก้านสำลีชุบน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์หมา
ดๆ
● นอกจากนี้ คุณสามารถทำความสะอาดหัวเทปด้วยการเล่
นเทปทำความสะอาดหนึ่งครั้ง
การขจัดแม่เหล็กออกจากหัวเทป
● ใช้เทปขจัดแม่เหล็กที่หาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

10 cm
(4 inches)

10 cm
(4 inches)

DVD Mini Hi-Fi System

10 cm
(4 inches)

● ไม่ควรกีดขวางการระบายอากาศด้วยการปกปิดช่องระ
บายอากาศด้วยสิ่งของ เช่น หนังสือพิมพ์ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่
าน ฯลฯ

C

B A

B

C

● ห้ามให้ของเหลวหยดลงหรือสาดกระเด็นเปื้อนเครื่องเล่น
● ติดตั้งเครื่องนี้ไว้ใกล้กับเต้าเสียบไฟ AC และอยู่ในบริเวณ
ที่สามารถเข้าถึงแหล่งจ่ายไฟ AC ได้ง่าย
● เมื่อปรับสวิตช์เครื่องเล่นไปที่โหมดสแตนด์บาย เครื่องจะยัง
คงใช้พลังงานบางส่วน ในการยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องเล่น
กับแหล่งจ่ายไฟโดยสมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเ
ต้ารับ
● ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักเป็นอุปกรณ์ยกเลิกการเชื่อมต่อ อ
ุปกรณ์นั้นจะต้องพร้อมใช้งาน
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การเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมต่อลำโพง
และซับวูฟเฟอร์
ไทย

ขั้นตอนที่ 1: การวางลำโพงและ
ซับวูฟเฟอร์

ลำโพง (ซ้าย)

ลำโพง (ขวา)

ซับวูฟเฟอร์

เพื่อให้ได้เสียงเซอร์ราวด์ที่ดีที่สุด ควรวางลำโพงทุกตัว
(ยกเว้นซับวูฟเฟอร์) ให้ห่างจากตำแหน่งรับฟังในระยะ
ที่เท่ากัน
• วางลำโพงซ้ายและขวาห่างจากทีวีในระยะเท่ากันแล
ะด้วยมุมประมาณ 45 องศาจากตำแหน่งรับฟัง
• วางซับวูฟเฟอร์ไว้บนพื้นใกล้กับโทรทัศน์
หมายเหตุ:
– เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของคลื่นแม่เหล็ก ห้า
มวางลำโพงไว้ใกล้กับโทรทัศน์
– เว้นพื้นที่ให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอร
อบเครื่องเล่น DVD Mini Hi-Fi
ข้อสำคัญ!
เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเล่นร้อนเกินไป ใ
นตัวเครื่องจึงติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัด
วงจรไว้ด้วย ดังนั้น เครื่องเล่นของคุณอาจ
สลับไปที่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติภ
ายใต้สภาวะที่รุนแรง หากเกิดกรณีนี้ ต้อง
รอให้เครื่องเล่นเย็นลงก่อนที่จะใช้งานอีก
ครั้ง

• เชื่อมต่อลำโพงโดยใช้สายไฟที่มีขั้วต่อ SPEAKERS
(FRONT) ต่อลำโพงด้านขวาเข้ากับ “R” และลำโพ
งด้านซ้ายเข้ากับ “L” สายไฟที่มีสี (มีเครื่องหมายกำ
กับ) เข้ากับ “+” และสายไฟสีดำ (ไม่มีเครื่องหมายก
ำกับ) เข้ากับ “–”
• เชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์โดยใช้สายเคเบิลซับวูฟเฟอร์ที่ใ
ห้มาเข้ากับแจ็ค SUB บนเครื่องเล่น DVD Mini HiFi สายไฟที่มีสี (มีเครื่องหมายกำกับ) เข้ากับ “+” แล
ะสายไฟสีดำ (ไม่มีเครื่องหมายกำกับ) เข้ากับ “–” เ
สียบส่วนเปลือยของสายไฟลำโพงและสายไฟซับวูฟเ
ฟอร์เข้าในขั้วต่อจนสุดดังภาพ
ลำโพงและซับวูฟเฟอร์
ลำโพงซ้าย
ลำโพงขวา
สีดำสีน้ำเงิน

สีดำ
สีดำ
สีดำ

สีขาว
สีแดง
ซับวูฟเฟอ

หมายเหตุ:
– ควรใช้ลำโพงที่ให้มา เพื่อประสิทธิภาพเสียงสูงสุด
– ห้ามเชื่อมต่อลำโพงมากกว่าหนึ่งตัวกับขั้วต่อลำโพง
+/- เพียงขั้วเดียว
– ห้ามเชื่อมต่อลำโพงที่มีความต้านทานต่ำกว่าลำโพง
ที่ให้มา โปรดดูข้อมูลในหัวข้อ "ข้อมูลจำเพาะผลิตภั
ณฑ์" ของคู่มือเล่มนี้
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การเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 3: การเชื่อมต่อโทรทัศน์

ไทย
OUT

Y

ข้อสำคัญ!
– คุณเพียงแต่ต้องทำการเชื่อมต่อวิดีโอหนึ่งเครื่องจาก
ตัวเลือกต่อไปนี้ ตามคุณสมบัติทีวีของคุณ
– การเชื่อมต่อ S-Video หรือ Component Video จ
ะให้ภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยตัวเลือกเหล่านี้ต้องพ
ร้อมใช้งานในทีวีของคุณ
– เชื่อมต่อเครื่องเล่นกับทีวีโดยตรง
การใช้แจ็ค Video out (CVBS)
● ใช้สาย Composite Video (สีเหลือง) เพื่อเชื่อมต่อแจ
็ค VIDEO ของเครื่องเล่นเข้ากับแจ็คอินพุตวิดีโอ (หรื
อที่ติดป้ายกำกับว่า A/V In, Video In, Composite หรื
อ Baseband) บนทีวี

การใช้แจ็ค Component Video out
(Pr Pb Y)
● ใช้สาย Component Video (สีแดง/น้ำเงิน/เขียว- ไม่
ได้ให้มา) เพื่อเชื่อมต่อแจ็ค PR PB Y ของเครื่องเล่นเ
ข้ากับแจ็คอินพุต Component Video ที่ตรงกัน (หรือ
ที่ติดป้ายกำกับว่า Pr, Pb, Y หรือ YUV) บนทีวี
● ในการรับฟังสถานีโทรทัศน์ผ่านเครื่องเล่นนี้ ให้ใช้สา
ยสัญญาณเสียง (สีขาว/แดง) เพื่อเชื่อมต่อแจ็ค AUX
IN (L/R) เข้ากับแจ็ค AUDIO OUT ที่ตรงกันบนทีวี
● หากคุณใช้ทีวีแบบ Progressive Scan (TV ที่มีคุณสม
บัติ Progressive Scan หรือ ProScan) ให้เปิดใช้งานฟั
งก์ชัน PROGRESSIVE SCAN ผ่าน SETUP

การใช้แจ็ค Line out (L/R)
● ในการฟังช่องสัญญาณต่างๆ ของเครื่องเล่นนี้ผ่าน TV
ให้ใช้สายสัญญาณเสียง (สีขาว/แดง) เพื่อเชื่อมต่อแจ็ค
LINE OUT (L/R) เข้ากับแจ็ค AUDIO IN ที่ตรงกั
นบนทีวี
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การเชื่อมต่อ

สายเคเบิลแบบโคแอกเชียล RF ไปยังทีวี

เสาอากาศหรือสัญญาณเคเบิลทีวี

ไทย

OUT

เสาอากาศหรือสัญญาณเคเบิลทีวี

การใช้แจ็ค S-Video out
● ใช้สาย S-Video (ไม่ได้ให้มา) เพื่อเชื่อมต่อแจ็ค
S-VIDEO ของเครื่องเล่นเข้ากับแจ็คอินพุต S-Video
(หรือที่ติดป้ายกำกับว่า Y/C หรือ S-VHS) บนทีวี
● ในการรับฟังสถานีโทรทัศน์ผ่านเครื่องเล่นนี้ ให้ใช้สา
ยสัญญาณเสียง (สีขาว/แดง) เพื่อเชื่อมต่อแจ็ค AUX
IN (L/R) เข้ากับแจ็ค AUDIO OUT ที่ตรงกันบนทีวี

การใช้อุปกรณ์เสริม RF โมดูเลเตอร์
ข้อสำคัญ!
– หากทีวีของคุณมีแจ็ค Antenna In เดียว (หรือที่ติด
ป้ายกำกับว่า 75 โอห์ม หรือ RF In) คุณจะต้องใช้
RF โมดูเลเตอร์เพื่อดูการเล่น DVD ผ่านทีวี โปรดส
อบถามรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและก
ารทำงานของ RF โมดูเลเตอร์ได้จากร้านจำหน่ายอุ
ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณหรือติดต่อ Philips
● ใช้สาย Composite (สีเหลือง) เพื่อเชื่อมต่อแจ็ค
VIDEO ของเครื่องเล่นเข้ากับแจ็คอินพุตวิดีโอบน RF
โมดูเลเตอร์
● ใช้สายเคเบิลแบบโคแอกเชียล RF (ไม่ได้ให้มา) เพื่อเชื่
อมต่อ RF โมดูเลเตอร์กับแจ็ค RF ของทีวี

การใช้แจ็คหูฟัง
● ในการรับฟังสถานีโทรทัศน์ผ่านเครื่องเล่นนี้ ให้ใช้สาย
สัญญาณเสียง (สีขาว/แดง ซึ่งไม่ได้ให้มา) เพื่อเชื่อมต่
อแจ็ค AUX IN (L/R) เข้ากับแจ็ค HEADPHONE
บนทีวี (ด้วยแจ็คสเตอริโอเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.)
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การเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 4: การเชื่อมต่อเสาอาก
าศ FM/MW
T - TYPE
antenna

ไทย

ขั้นตอนที่ 5: การเชื่อมต่อสายไฟ

● เชื่อมต่อเสาอากาศ MW ที่ให้มาเข้ากับแจ็ค MW วา
งเสาอากาศ MW ไว้บนชั้นวางและติดตั้งเข้ากับขาตั้ง
หรือผนัง
● เชื่อมต่อเสาอากาศ FM ที่ให้มาเข้ากับแจ็ค FM ขยาย
เสาอากาศ FM และติดตั้งปลายเข้ากับผนัง
เพื่อให้รับสัญญาณสเตอริโอ FM ได้ดียิ่งขึ้น ให้เชื่อมต่
อเสาอากาศ FM กลางแจ้งเข้ากับขั้วต่อ FM ANTENNA

COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
OUT

S-VIDEO
IN

Pr/Cr

~ AC MAINS
Pb/Cb
VIDEO IN
Y

● เมื่อทำการเชื่อมต่อทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ปรับตัว
เลือกแรงดันไฟฟ้าที่ด้านล่างของเครื่องหลักไปที่แรงดัน
ไฟฟ้าในพื้นที่

หมายเหตุ:
– ปรับตำแหน่งของเสาอากาศเพื่อให้รับสัญญาณได้ดี
ที่สุด
– จัดตำแหน่งเสาอากาศให้อยู่ไกลจากทีวี VCR หรือแห
ล่งแผ่รังสี เพื่อป้องกันการรบกวนที่ไม่พึงประสงค์
● เชื่อมต่อเสาอากาศ T-Type (มีในบางประเทศ) เข้ากับ
แจ็ค FM ที่แผงด้านหลังเครื่อง แล้วติดตั้งเข้ากับผนังดัง
ภาพ

หลังจากเชื่อมต่อทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้
ว ให้เสียบปลั๊กสายไฟ AC เข้ากับเต้าเสีย
บไฟ
ห้ามทำการเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อใดๆ ใ
นขณะที่เปิดสวิตช์ไฟแล้ว
บนเครื่องเล่น DVD MINI HI-FI
AUTO INSTALL PRESS PLAY อาจปรากฏบนจ
อแสดงผล กด 2; ที่แผงด้านหน้า 9
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การเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 7: การเชื่อมต่อระบบเส
ย
ี งแบบดิจต
ิ อล
ไทย

ขั้นตอนที่ 6: การเชื่อมต่อ VCR ห
รือกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเ
ทียม

การดูและฟังการเล่น

การบันทึก (ดิจิตอล)
VCR หรือกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม

1

เชื่อมต่อ VCR หรือกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียมเ
ข้ากับทีวีดังภาพ

2

เชื่อมต่อแจ็ค AUX IN ของเครื่องเล่นเข้ากับแจ็ค
AUDIO OUT บน VCR หรือกล่องรับสัญญาณเคเบิล
/ดาวเทียม

เชื่อมต่อแจ็ค DIGITAL OUT ของเครื่องเล่นเข้ากับแจ
็ค DIGITAL IN บนอุปกรณ์การบันทึกแบบดิจิตอล (ที่
สามารถใช้งานร่วมกับ DTS-Digital Theater System
ได้ หรือมีตัวถอดรหัส Dolby Digital เป็นต้น) ก่อนใช้ง
าน ให้ตั้งค่า DIGITAL OUTPUT ตามการเชื่อมต่อเสี
ยง

ก่อนเริ่มการทำงาน ให้กด AUX/MP3 LINK บนรีโ
มทคอนโทรลเพื่อเลือก “AUX” และเปิดใช้งานแหล่งสั
ญญาณอินพุต
การใช้ VCR สำหรับการบันทึก DVD

3
4

DVD บางแผ่นมีการป้องกันการคัดลอกไว้ คุณจึงไม่
สามารถบันทึกหรืออัดเสียงดิสก์ที่มีการป้องกันโดยใช้
VCR ได้
ต่อแจ็ค VIDEO ของเครื่องเล่นเข้ากับแจ็ค VIDEO
IN บนเครื่อง VCR
ต่อแจ็ค LINE OUT (R/L) ของเครื่องเล่นเข้ากับแจ
็ค AUDIO IN บนเครื่อง VCR ซึ่งจะทำให้คุณสามาร
ถบันทึกสเตอริโอแบบอะนาล็อก (สองช่องเสียง ซ้ายแล
ะขวา) ได้
การชมการเล่น DVD ขณะบันทึก
คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับทีวีโดยใช้การเชื่อมต
่อ S-VIDEO (ดังภาพข้างต้น) หรือการเชื่อมต่อวิดีโอ
Component (Pr Pb Y)
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ภาพรวมการทำงาน
ฟังก์ชันพื้นฐาน

ไทย

ข้อสำคัญ!
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการเตรียมพร้อมใ
ห้เสร็จสิ้นก่อนที่คุณจะใช้งานเครื่องเล่นนี้

การเปิดเครื่อง
● กด 2 ที่เครื่องเล่น
● กด DISC1/2/3, USB,TUNER หรือ AUX/
MP3 LINK บนรีโมทคอนโทรล เครื่องเล่นจะสลับไป
ที่แหล่งสัญญาณที่เลือก
➜ เครื่องเล่นจะสลับไปที่แหล่งสัญญาณที่เลือก
การสลับเครื่องเล่นไปที่โหมดสแตนด์บาย
● กด 2 ที่เครื่องเล่น (หรือ 2 ที่รีโมทคอนโทรล) ในโห
มดที่ใช้งานอยู่
➜ เวลาของนาฬิกาจะปรากฏขึ้น หรือ "--:--" จะปราก
ฏขึ้นหากไม่ได้ตั้งเวลานาฬิกาไว้

สแตนด์บายอัตโนมัติเพื่อประหยั
ดพลังงาน
● เมื่อใช้คุณสมบัติประหยัดพลังงาน เครื่องเล่นจะสลับไป
ที่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติหากคุณไม่กดปุ่มใดๆ ภ
ายใน 15 นาทีหลังจากดิสก์หรือเทปหยุดเล่นแล้ว

ตัวควบคุมบนเครื่องเล่น
(ภาพประกอบในหน้า 3)
1 SEARCH•TUNING 1 / ¡
สำหรับ DISC/USB ......... เพื่อค้นหาย้อนหลัง/ไปข้างห
น้า
สำหรับ TUNER ............... เพื่อปรับไปที่ความถี่วิทยุที่ต่
ำกว่าหรือสูงกว่า
สำหรับ CLOCK ............... เพื่อตั้งค่านาที
2 7 (STOP)
สำหรับ DISC/USB ......... เพื่อหยุดเล่นหรือเพื่อล้างโปร
แกรม
สำหรับ TUNER................ เพื่อลบสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วง
หน้า
สำหรับ DEMO ................ (ในโหมดสแตนด์บาย) เพื่อเ
ปิด/ปิดใช้งานการสาธิต
สำหรับ PLUG&PLAY ... (บนเครื่องเล่นเท่านั้น) เพื่ออ
อกจากโหมดพลักแอนด์เพลย์

5
–
6
–

MODE
เพื่อเลือกฟังก์ชัน REPEAT หรือ SHUFFLE
2
เพื่อเปิดเครื่องเล่นหรือไปที่โหมดสแตนด์บาย

7
–
8
–
9
–

TAPE
เพื่อเลือกโหมดเทป
MAX SOUND
เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานเสียง MAX
USB DIRECT
เพื่อใส่อุปกรณ์ USB

0 MP3 LINK
– เพื่อเชื่อมต่อแหล่งเสียงภายนอก
! ถาดใส่ดิสก์
@ PRESET O / P
สำหรับ DISC/USB ......... เพื่อเลือกชื่อเรื่อง ตอน หรือแ
ทร็คก่อนหน้า/ถัดไปในระหว่
างการเล่น
สำหรับ TUNER ............... เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่
วงหน้า
สำหรับ CLOCK .............. เพื่อตั้งค่าชั่วโมง
# iR
– ชี้รีโมทคอนโทรลไปทางเซนเซอร์นี้
$ 38 (PLAY/PAUSE)
สำหรับ DISC/USB ......... เพื่อเริ่มหรือขัดจังหวะการเล่
น
สำหรับ PLUG&PLAY ... (บนเครื่องเล่นเท่านั้น) เพื่อเ
ริ่มต้น โหมดพลักแอนด์เพลย์
% นาฬิกา
– เพื่อดูหรือตั้งนาฬิกา
^ PROG
– ในโหมด DISC/USB เพื่อตั้งโปรแกรมแทร็คที่ชื่นชอบ
– ในโหมด TUNER กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการตั้งโปรแกรมที่ก
ำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยตนเอง
– ในโหมด TUNER กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเริ่มการตั้งโปรแ
กรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ
& OPEN/CLOSE
– เพื่อเปิดหรือปิดถาดใส่ดิสก์
* DISC CHANGE
– เพื่อเปลี่ยนดิสก์

3 จอภาพ
– เพื่อดูสถานะปัจจุบันของเครื่องเล่น
4 DISPLAY
– เพื่อดูข้อมูลเวลา ชื่อเรื่อง หรือตอน
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( DISC1/2/3
– เพื่อเลือกเล่นดิสก์ 1/2/3

ไทย

) ดิสก์
– เพื่อเลือกดิสก์
USB
– เพื่อเลือก USB
TUNER
– เพื่อเลือกแถบคลื่นวิทยุ: FM และ MW
AUX/MP3 LINK
– เพื่อเลือกแหล่งภายนอกที่เชื่อมต่อ AUX หรือ MP3
LINK (อุปกรณ์เสริม)
¡ TIMER/SLEEP
– เพื่อดูและตั้งค่าตัวตั้งเวลา หรือตั้งค่าฟังก์ชันระบบตั้งเว
ลาปิด (ปิดอัตโนมัติ)
™ MIC LEVEL 1 & MIC LEVEL 2
– เพื่อปรับระดับเสียงของ MIC1/2
£ MIC 1 & MIC 2
– เพื่อเชื่อมต่อแจ็คไมโครโฟน
≤ ช่องใส่เทป
∞ OPEN 5
– เพื่อเปิดหรือปิดช่องใส่เทปสำหรับปุ่มคาสเซ็ตต์
§ ปุ่มคาสเซ็ตต์
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4 PROGRAM

รีโมทคอนโทรล

–
–
1

ไทย

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7
8

9

10
20
21
11

22
12
23

13

24

14

หมายเหตุ:
– ขั้นแรกให้เลือกแหล่งสัญญาณที่คุณต้องการควบคุม
โดยกดปุ่มเลือกแหล่งสัญญาณปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนรีโมท
คอนโทรล (DISC1/2/3 หรือ TUNER เป็นต้น)
– แล้วเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ
(เช่น ¡, O หรือ P )

12

–

เพื่อเปิดเครื่องเล่นหรือไปที่โหมดสแตนด์บาย

2 ตัวเลือกแหล่งสัญญาณ

–

เพื่อเลือกโหมดที่ใช้งานอยู่ที่เกี่ยวข้อง: DISC1/2/3,
USB, TUNER หรือ AUX/MP3 LINK
3 ZOOM
– เพื่อเข้าใช้ฟังก์ชันซูม

ในโหมด Disc / USB เพื่อตั้งโปรแกรมแทร็คที่ชื่นชอบ
ในโหมด Tuner กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการตั้งโปรแกรมที่กำห
นดไว้ล่วงหน้าด้วยตนเอง
– ในโหมด Tuner กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเริ่มการตั้งโปรแกรม
ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ
5 MUTE
– เพื่อขัดจังหวะหรือเล่นเอาต์พุตเสียงต่อ
6 TITLE /RETURN
– กลับไปที่เมนูชื่อเรื่อง (สำหรับ DVD เท่านั้น)
– กลับไปที่หน้าเมนู PBC (สำหรับ VCD/SVCD PBC
ON)
7 MENU (โหมดดิสก์/USB เท่านั้น)
– กลับไปที่เมนูแรก (สำหรับ DVD เท่านั้น)
– เพื่อเปิดหรือปิดโหมดควบคุมการเล่น (สำหรับ VCD/
SVCD)
– สลับไปมาระหว่างรายการไฟล์, โฟลเดอร์, รายการเพล
ง (สำหรับ MP3/WMA /DivX)
81 /¡/ 5 / 4
– เพื่อเลือกทิศทางการเคลื่อนไหวในเมนูเนื้อหาดิสก์/แถบ
เมนูของเครื่องเล่น
– ในโหมด Tuner ให้ปรับไปที่ความถี่วิทยุที่ต่ำลงหรือสูง
ขึ้น (1 / ¡)
– ในโหมด Disc ให้กดเพื่อย้อนกลับ/เดินหน้าดิสก์อย่างรว
ดเร็ว (1 / ¡).
ตกลง
– เพื่อออกหรือยืนยันการเลือก
9 O/ P
– ในโหมด Disc /USB ให้กดเพื่อข้ามไปยังตอน/แทร็คก่อ
นหน้า/ถัดไป
– ในโหมด Tuner เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
0 2;
– เพื่อเริ่มต้นหรือขัดจังหวะการเล่นดิสก์/USB
– เพื่อเล่นต่อจากจุดที่หยุดไว้ล่าสุด
7
– เพื่อหยุดเล่นดิสก์/USB
– เพื่อลบสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
! แผงปุ่มกดตัวเลข (0-9)
– เพื่อป้อนหมายเลขแทร็ค/ชื่อเรื่อง/ตอนของดิสก์
– เพื่อป้อนหมายเลขสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
@ นาฬิกา
– เพื่อดูหรือตั้งนาฬิกา
# TIMER/SLEEP
– เพื่อดูและตั้งค่าตัวตั้งเวลา หรือตั้งค่าฟังก์ชันระบบตั้งเว
ลาปิด (ปิดอัตโนมัติ)
$ DBB (Dynamic Bass Boost)
– เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานเอฟเฟกต์ DBB
(DBB ON หรือ DBB OFF)
% เสียง
– เพื่อเลือกช่องสัญญาณเสียง
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–

&
–

*
–

(
–

)
–

¡
–

™
–

£
–

บทบรรยาย
เพื่อเลือกบทบรรยายที่ต้องการ
MODE
เพื่อเลือกฟังก์ชัน REPEAT หรือ SHUFFLE
A-B
เพื่อเล่นซ้ำส่วนที่ระบุในแทร็ค/ชื่อเรื่องเดียวกัน
SETUP
เพื่อป้อนหรือออกจากหน้าการตั้งค่าระบบ
VOL +/เพื่อปรับระดับเสียง
DISPLAY/OSD
เพื่อดูข้อมูลเวลา ชื่อเรื่อง หรือตอน
คาราโอเกะ
เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เข้าหรือออกจากหน้าการตั้งค่าคารา
โอเกะ
MAX
เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานเสียง MAX

≤ เสียง

ใto select various sound effects.

โหมดแสดงการใช้งาน
เครื่องเล่นนี้มีโหมดการสาธิตที่แสดงคุณสมบัติต่างๆ ขอ
งเครื่องเล่น
ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถแสดงข้อความฟังก์ชันทั้งห
มดทีละข้อความบนหน้าจอ

ไทย

^

การเปิดใช้งานการสาธิต

● ในโหมดสแตนด์บาย ให้กด 7 ที่แผงด้านหน้าค้างไว้เป็
นเวลานานกว่า 5 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานโหมดสาธิต
➜ DEMO ON จะปรากฏขึ้น
➜ การสาธิตจะเริ่มขึ้น

การปิดใช้งานการสาธิต

● กด 7 บนเครื่องเล่นจนกว่า “DEMO OFF” จะปรากฏขึ้
น
➜ เครื่องเล่นจะสลับไปที่โหมดสแตนด์บาย
หมายเหตุ:
➜ แม้ว่าคุณจะถอดสายไฟ AC ออกและเชื่อมต่อเข้ากั
บเต้ารับใหม่แล้วก็ตาม การสาธิตจะยังคงปิดอยู่จนก
ว่าคุณจะเปิดใช้งานอีกครั้ง

61

A.indd

61

7/21/2008

9:35:54 AM

การเตรียมเครื่อง
ข้อสำคัญ!
– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการขั้น
ตอนการเตรียมการเสร็จสมบูรณ์แล้วก่
อนใช้งานเครื่องเล่น
ไทย

ขั้นตอนที่ 1: การใส่แบตเตอรี่ลงใ
นรีโมทคอนโทรล
3
1
2

1
2

เปิดช่องใส่แบตเตอรี่

3

ปิดฝา

ใส่แบตเตอรี่สองก้อน (ประเภท LR03 หรือ AAA) ลงใ
นช่องให้ตรงกับขั้วที่ระบุด้วยสัญลักษณ์ “+” และ “–”

การใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อค
วบคุมการทำงานของเครื่องเล่น

1

ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอร์รีโมท
(iR) บนแผงด้านหน้าโดยตรง

2

เลือกแหล่งสัญญาณที่คุณต้องการคว
บคุมโดยกดปุ่มเลือกแหล่งสัญญาณป
ุ่มใดปุ่มหนึ่งบนรีโมทคอนโทรล (เช่น
DISC1/2/3 หรือ TUNER)

3

แล้วเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ (เช่น 2;,
O หรือ P)

ขั้นตอนที่ 2: การตั้งค่าโทรทัศน์
ข้อสำคัญ!
– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการเชื่อ
มต่อที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว

1

กด DISC1/2/3 ที่แผงด้านหน้า (หรือกด
DISC1/2/3 บนรีโมทคอนโทรล)

2

เปิดทีวีและปรับไปที่ช่อง Video-In ที่ถูกต้อง คุณควรเ
ห็นพื้นหลังจอภาพสีน้ำเงินของ Philips DVD บนทีวี
➜ คุณอาจไปที่ช่อง 1 บนทีวี แล้วกดปุ่มลูกศรช่องลงซ้
ำๆ จนกว่าคุณจะเห็นช่อง
➜ หรือคุณอาจใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีเพื่อเลือกโหม
ดวิดีโอต่างๆ
➜ หรือปรับทีวีไปที่ช่อง 3 หรือ 4 หากคุณใช้ RF โมดูเ
ลเตอร์อยู่
การเลือกระบบสีที่เข้ากับทีวีของคุณ
เครื่องเล่น DVD MINI HI-FI ชุดนี้สามารถใช้งานร่ว
มกับทั้งระบบ NTSC และ PAL สำหรับการเล่นดิสก
์ DVD บนเครื่องเล่น DVD MINI HI-FI นี้ ระบบสีของ
DVD, ทีวี และเครื่องเล่น DVD MINI HI-FI ควรสอด
คล้องกัน

Video Setup Page
TV Display
Progressive
PAL
NTSC

ข้อควรระวัง!
– ถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อแบตเตอรี่หมด ห
รือเมื่อจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
– ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่หรือแบต
เตอรี่ชนิดที่แตกต่างกันรวมกัน
– แบตเตอรี่มีส่วนประกอบของสารเคมี จึ
งควรกำจัดทิ้งอย่างเหมาะสม
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การเตรียมเครื่อง
ในโหมด DISC กด SETUP บนรีโมทคอนโทรล

ขั้นตอนที่ 3: การตั้งค่าภาษาที่ต้อ
งการ

กด 1 / ¡ / 5 / 4 บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือ
กตัวเลือกที่ต้องการ
➜ เลื่อนไปที่ “หน้าการตั้งค่าวิดีโอ” และกด 4
➜ เลื่อนไปที่ “ชนิดทีวี” และกด ¡

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าภาษาที่ต้องการเพื่อให้เครื่อง
เล่น DVD MINI HI-FI นี้สลับไปที่ภาษาของคุณโดยอั
ตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณใส่แผ่นดิสก์ หากภาษาที่เลือก
ไม่มีในแผ่นดิสก์ เครื่องจะใช้ภาษาที่ตั้งไว้ตามค่าเริ่มต้น
แทน แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนภาษาเมนูของเครื่องเล่น
DVD MINI HI-FI ได้หลังจากเลือกแล้ว

PAL
– เลือกตัวเลือกนี้ถ้าทีวีที่เชื่อมต่ออยู่เป็นระบบ PAL ส
ัญญาณวิดีโอของดิสก์และเอาต์พุต NTSC จะเปลี่ย
นเป็นรูปแบบ

ไทย

1
2

NTSC
– เลือกตัวเลือกนี้ถ้าทีวีที่เชื่อมต่ออยู่เป็นระบบ NTSC
สัญญาณวิดีโอของแผ่นวิดีโอ PAL จะเปลี่ยนเป็นรูป
แบบ NTSC
Multi
– เลือกตัวเลือกนี้ถ้าทีวีที่เชื่อมต่ออยู่สามารถใช้งานร่ว
มกันได้กับทั้ง NTSC และ PAL (มัลติซิสเต็ม) รูปแ
บบเอาต์พุตจะสอดคล้องกับสัญญาณวิดีโอของดิสก์

3

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งและกด OK บนรีโมทคอน
โทรลเพื่อยืนยัน
➜ อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงอยู่ในทีวีเพื่อยื
นยันการเลือก (ถ้ามี)
➜ ถ้าหน้าจอว่าง / หน้าจอผิดเพี้ยนปรากฏขึ้น โปรดรอ
15 วินาทีเพื่อให้มีการกู้คืนโดยอัตโนมัติ

1
2

ในโหมด DISC ให้หยุดการเล่นและกด SETUP
กด 1 / ¡ / 5 / 4 บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือ
กตัวเลือกที่ต้องการ
➜ เลื่อนไปที่ ”หน้าการตั้งค่า” และกด 4
➜ เลื่อนไปที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้และกด
¡
– เสียง (ซาวด์แทร็คของดิสก์)
– บทบรรยาย (บทบรรยายของดิสก์)
– เมนูดิสก์ (เมนูบนหน้าจอ)

การลบเมนูออก
กด SETUP

3
4

กด 5 / 4 เพื่อเลือกภาษาและกด OK
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2~3 เพื่อตั้งค่าอื่นๆRepeat steps
2~3 for other settings.
การลบเมนูออก
กด SETUP
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ไทย

ข้อสำคัญ!
– ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับดิสก์ป
กติ ดังนั้น ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ เช่น
วงแหวนยึดแผ่นดิสก์ หรือแผ่นป้องกันด
ส
ิ ก์ ฯลฯ ที่มว
ี างขายในท้องตลาด เนื่องจ
ากอาจทำให้กลไกของดิสก์ตด
ิ ขัดได้
– ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นในระหว่างกา
รเล่น เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเล่นเสีย
หายได้
– ห้ามกดลงบนถาดใส่ดิสก์หรือใส่วัตถุอื่น
ใดที่ไม่ใช่ดิสก์ลงในถาดใส่ดิสก์ เนื่องจ
ากอาจทำให้เครื่องเล่นทำงานบกพร่อง
ได้
– ดิสก์และเครื่องเล่น DVD ออกแบบมาพ
ร้อมข้อจำกัดตามโซนพื้นที่ ก่อนเล่นดิส
ก์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าดิสก์ตรงกั
บรหัสโซนของเครื่องเล่นของคุณ
– การทำงานบางอย่างอาจแตกต่างกันหรื
อมีข้อจำกัดตามข้อกำหนดเรื่องรูปแบบ
ของ DVD หรือ VCD

● ดิสก์บางแผ่นสามารถเล่นได้โดยอัตโนมัติ สำหรับดิสก์ท
ี่มีสารบัญ เมนูอาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี เมื่อเมนูปรา
กฏขึ้น ให้กด 1 / ¡ / 5 / 4 เพื่อเน้นสิ่งที่คุ
ณเลือกและกด OK เพื่อยืนยัน ในการเลือกตัวเลือกกา
รเล่น ให้กด แผงปุ่มกดตัวเลข (0-9).ี้
➜ หากดิสก์ถูกล็อคไว้ด้วยการควบคุมโดยผู้ปกครอง คุ
ณต้องป้อนรหัสผ่านหกหลักของคุณี้

5

ี้กด 38 เพื่อเริ่มการเล่น
สำหรับ MP3/ DivX / WMA

● ใส่แผ่นดิสก์ MP3/DIVX/WMA ลงในถาดใส่ดิสก์ี้
➜ กด MENU เพื่อเลือกรายการไฟล์ โฟลเดอร์ หรือ
รายการเพลง (ถ้ามี)ี้
หมายเหตุ:
– ใส่แผ่นดิสก์โดยหงายด้านลาเบลขึ้น
– เพื่อให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดรอจน
กว่าเครื่องอ่านดิสก์เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะดำเนินการ
ต่อ

การเล่นดิสก์
1
2
3

4

ี้กด DISC1/2/3 เพื่อเลือกโหมดดิสก์1/2/3
ี้เปิดทีวีและปรับไปที่ช่อง Video In ที่ถูกต้อง
➜ คุณควรเห็นพื้นหลังจอภาพสีน้ำเงินของ Philips
DVD บนทีวี้
ี้กด OPEN/CLOSE เพื่อเปิดถาดใส่ดิสก์และใส่แผ่น
ดิสก์ลงไปตามลำดับในสองถาดแรก เมื่อต้องการใส่ดิสก์
แผ่นที่สาม ให้กด DISC CHANGE
➜ ถาดใส่ดิสก์จะหมุนไปจนกว่าถาดเปล่าจะพร้อมสำห
รับการใส่แผ่น
➜ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลาเบลบนแผ่นดิสก์หงายขึ้น ส
ำหรับแผ่นดิสก์สองด้าน ให้ใส่ด้านที่คุณต้องการเล่น
คว่ำลงี้

การใช้เมนูดิสก์
สำหรับดิสก์ที่มีสารบัญ เมนูอาจปรากฏบนหน้าจอทีวีห
ลังจากที่คุณโหลดแผ่นดิสก์ี้
การเลือกคุณสมบัติการเล่นหรือรายการ
● ี้ กด 1 / ¡ / 5 / 4 หรือแผงปุ่มกดตัวเลข
(0-9) บนรีโมทคอนโทรล แล้วกด 38 หรือ OK เพื่อเ
ริ่มการเล่น
การเข้าใช้หรือลบเมนูออก
● กด MENU ที่รีโมทคอนโทรลี้

ี้กด OPEN/CLOSE เพื่อปิดถาดใส่ดิสก์
➜ LOADING จะปรากฏขึ้นี้
➜ ในโหมดหยุด ให้กด DISC1/2/3 บนรีโมทคอนโท
รลซ้ำๆ เพื่อเลือก DISC1, DISC2 หรือ DISC3
วนไปมา
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การเริ่มการเล่น
● กดี้ 38.
การขัดจังหวะการเล่น
● ี้กด 38.
กTo resume playback
● ี้กด 38 อีกครั้ง
การหยุดเล่น
● กด 7.
การข้ามไปยังชื่อเรื่อง (แทร็ค)/ตอนอื่น

การยกเลิกโหมดเล่นต่อ
● ชี้กด 7 อีกครั้งหรือเข้าไปในโหมด STANDBY หรือก
ด OPEN/CLOSE
หมายเหตุ:
– ข้อมูลการเล่นต่อจะถูกลบหากคุณเปลี่ยนแผ่นดิสก์ เป
ิดถาดใส่ดิสก์ เปลี่ยนแหล่งสัญญาณ หรือถอดสายเครื่
องเล่นออกจากแหล่งจ่ายไฟ

ไทย

ตัวควบคุมการเล่นพื้นฐาน

การเลือกโหมดต่างๆ
โหมดเล่นซ้ำ / เล่นสลับ
คุณสามารถเลือกโหมดเล่นซ้ำและโหมดเล่นสลับในระห
ว่างการเล่น DVD/VCD/CD เท่านั้น แต่สำหรับ MP3 /
DivX / WMA คุณสามารถเลือกโหมดเล่นซ้ำและโหมด
เล่นสลับในโหมดหยุด / เล่นได้ด้วย

สำหรับ DVD/VCD/CD
● ในระหว่างการเล่น ให้กด I2 เพื่อข้ามไปที่จุดเริ่มต้นขอ
งชื่อเรื่อง (แทร็ค) / ตอนปัจจุบัน กดสองครั้งใน 3I 2 ว
ินาทีเพื่อข้ามชื่อเรื่อง (แทร็ค) /ตอนย้อนกลับ กด 3I เพื่
อไปที่ชื่อเรื่อง (แทร็ค) / ตอนถัดไป
สำหรับ MP3/JPEG/WMA/DivX
● กด PRESET O / P บนแผงด้านหน้า (หรือ O /
P บนรีโมทคอนโทรล) ซ้ำๆ กันในระหว่างการเล่นเพื่
อข้ามไปยังแทร็คก่อนหน้าหรือแทร็คถัดไปี้
หมายเหตุ:
– ชการกดแต่ละครั้งจะนำแผ่นดิสก์ไปยังจุดเริ่มต้นขอ
งชื่อเรื่อง (แทร็ค) / บทก่อนหน้าหรือถัดไป
– หากเครื่องเล่นมีการตั้งค่าไว้ให้เล่นซ้ำตอน (แทร็ค)
การกดปุ่มนี้จะเล่นซ้ำตอน (แทร็ค) เดิมตั้งแต่ต้น

สำหรับ DVD - เล่นซ้ำตอน/ชื่อเรื่อง
● กด MODE ซ้ำๆ กันเพื่อเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
REPEAT CHAPTER ➜ REPEAT TITLE ➜ SHUFFLE ➜ SHUFFLE REPEAT ➜ REPEAT OFF
กด MODE ซ้ำๆ กันเพื่อเลือกตัวเลือกต่อไ
ปนี้
● ก MODE repeatedly to select the following:
REPEAT TRACK ➜ REPEAT ALL ➜ SHUFFLE ➜
SHUFFLE REPEAT ➜ REPEAT OFF ➜ REPEAT
ALL DISC
สำหรับ MP3/WMA/DivX - เล่นซ้ำแทร็ค/อั
ลบั้ม/ดิสก์
ในโหมดโฟลเดอร์:

1

กด SEARCH•TUNING 1 / ¡ บนแผงด้า
นหน้า (หรือ 1 / ¡ บนรีโมทคอนโทรล) เพื่อย้อ
นกลับ/เดินหน้าดิสก์อย่างรวดเร็วี้

2

เมื่อต้องการเล่นต่อตามปกติ ให้กด 38

● กด MODE ซ้ำๆ กันเพื่อเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
REPEAT ONE ➜ REPEAT FOLDER ➜ SHUFFLE
➜FOLDER(REPEAT OFF)
ในโหมดรายการไฟล์ / รายการเพลง:
● กด MODE ซ้ำๆ กันเพื่อเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
REPEAT ONE ➜ REPEAT ALL ➜ SHUFFLE ➜
REPEAT OFF

การเล่นต่อจากจุดที่หยุดไว้ล่าสุด

ในโหมดเล่นสลับ:
● กด O หรือ P เพื่อเลือกแทร็คอื่นโดยสลับลำดับ

การค้นหาด่วน

● ี้ในโหมดเตรียมหยุด (38) และก่อนที่จะนำแผ่นดิสก์อ
อก ให้กด 38 เพื่อเล่นต่อจากจุดที่คุณหยุดไว้In

● กด 9 เพื่อหยุดการเล่นสลับ

65

A.indd

65

7/21/2008

9:35:58 AM

การทำงานของดิสก์
การยกเลิกโหมดสลับ:
● กด MODE ซ้ำๆ กันเพื่อเลือกโหมด “REPEAT OFF”

ไทย

หมายเหตุ:
– ปุ่มนี้จะไม่ทำงานในโหมด Tuner, Tape/Aux
– เมื่อถาดใส่ดิสก์เปิด ฟังก์ชันเล่นสลับ/เล่นซ้ำจะถูกย
กเลิกโดยอัตโนมัติ
– สำหรับดิสก์ SVCD และ VCD ฟังก์ชันเล่นซ้ำจะไม่
พร้อมใช้งานเมื่อปรับฟังก์ชัน PBC ไปที่ “ON”
การเล่นซ้ำบางส่วน
คุณสามารถเล่นซ้ำเฉพาะส่วนที่ระบุในชื่อเรื่อง/แทร็คใ
ดๆ ได้

1

กด A-B ที่จุดเริ่มต้นที่คุณเลือก

2

กด A-B อีกครั้งที่จุดสิ้นสุดที่คุณเลือก
➜ เครื่องจะเล่นตอนนั้นซ้ำอย่างต่อเนื่อง

3

เมื่อต้องการเล่นต่อตามปกติ ให้กด A-B อีกครั้ง
หมายเหตุ:
– สามารถตั้งค่าฟังก์ชัน REPEAT A-B ภายในชื่อเรื่อง
หรือแทร็คเดียวกันเท่านั้นุ่

4
5

เมื่อต้องการหยุดการเล่น ให้กด 7 หนึ่งครั้ง
เมื่อต้องการออกจากโหมดการตั้งโปรแกรม ให้เลือก
{Exit} ในเมนูและกด
➜ หรือกด PROGRAM บนรีโมทคอนโทรลเพื่อออก
จากโหมดการตั้งโปรแกรม
สำหรับ MP3/JPEG/WMA

1

กด 5 / 4 เพื่อเลือกแทร็ค/รูปภาพบนเมนูดิสก์ แล้วก
ด PROGRAM เพื่อเพิ่มแทร็ค/รูปภาพลงในรายการเ
พลง
➜ เพิ่มในรายการเพลง” จะแสดงบนเมนูดิสก์

2
3

กด MENU ซ้ำๆ กันเพื่อเลือกเมนูรายการเพลง

4
5

กด 7 เพื่อหยุดการเล่นโปรแกรม

กด 5 / 4 เพื่อเลือกแทร็ค/รูปภาพและกด OK เพื่อเ
ริ่มการเล่น
➜ ในการตั้งโปรแกรมรายการเล่น คุณสามารถเลือกแท
ร็ค/รูปภาพและกด PROGRAM เพื่อย้ายแทร็ค/รู
ปภาพนั้นได้
กด MENU เพื่อกลับไปที่รายการไฟล์
หมายเหตุ:
- สามารถจัดเก็บแทร็คได้สูงสุด 20 แทร็คสำหรับ
DVD/VCD/SVCD/CD
- สามารถจัดเก็บแทร็คได้สูงสุด 100 แทร็คสำหรับ
MP3/WMA/JPEG

การตั้งโปรแกรมแทร็คที่ชื่นชอบ
คุณสามารถเล่นเนื้อหาของดิสก์ตามลำดับที่ต้องการ
สำหรับ DVD/VCD/SVCD/CD

1

การเล่นในโหมดเล่นภาพช้า

กด PROGRAM บนรีโมทคอนโทรล
➜ เมนูการตั้งโปรแกรมจะปรากฏขึ้น

สำหรับ DVD

1

2

3

ใช้ แผงปุ่มกดตัวเลข (0-9) เพื่อป้อนหมายเลขแทร็ค (ช
ื่อเรื่อง) /ตอนตามลำดับที่ต้องการ (ต้องป้อนตัวเลขสอง
หลัก เช่น 04)
➜ ถ้ามีแทร็คที่ตั้งโปรแกรมไว้มากกว่าสิบแทร็ค ให้เลื
อก {NEXT} บนหน้าจอและกด OK (หรือกด 3I
บนรีโมทคอนโทรล) เพื่อไปที่หน้าถัดไปของการตั้งโ
ปรแกรม
เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก {Start} บนหน้าจอและกด
OK เพื่อเล่นโปรแกรม

กด 5 / 4 ซ้ำๆ กันเพื่อเลือกความเร็วในการเล่นภาพ
ช้าที่ต้องการ:
กด 4 : I 2 1/2 pI 2 1/4 pI 2 1/8 pI 2 1/16
p 2 (PLAY)......
ก 5 : 1 I 1/2 p1 I 1/4 p1 I 1/8 p1 I 1/16
p 2 (PLAY)......
I 2 = เดินหน้าอย่างช้าๆ
1 I = ย้อนกลับอย่างช้าๆ

2

สำหรับ VCD (สามารถเลือกได้เฉพาะการ
เดินหน้าอย่างช้าๆ เท่านั้น)
กด 4 เพือ่ เลือกความเร็วในการเล่นภาพช้าตามทีต่ อ้ งการ:
I 2 1/2 pI 2 1/4 p I 2 1/8 pI 2 1/16 p
2 (PLAY)......

3

กด 38 เพื่อยกเลิกฟังก์ชันเล่นภาพช้า
หมายเหตุ:
– ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับดิสก์ CD,
MP3, WMA หรือ DivX
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การทำงานของดิสก์
คุณสมบัติพิเศษของ DVD/VCD

การทำงานนี้จะใช้ได้กับ DVD ที่มีบทบรรยายหลายภา
ษาเท่านั้น
● กด SUBTITLE เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ

1

กด 1 หรือ ¡ ¡ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกค้นห
าแบบถอยหลังอย่างรวดเร็ว หรือค้นหาแบบเดินหน้าอย่
างรวดเร็วตามลำดับ

2

กด 1 หรือ ¡ บนรีโมทคอนโทรลซ้ำๆ กันเพื่อเลื
อกความเร็วในการค้นหาที่ต้องการ:
¡ 2X p ¡ 4X p ¡ 8X p ¡ 16X
p ¡ 32X p(ไปข้างหน้า)...
(ย้อนกลับ): 1 2X p 1 4X p 1 8X p
1 16X p 1 32Xp (PLAY)...

การเปลี่ยนขนาดภาพ
การทำงานนี้จะใช้ได้กับ VCD/DVD/JPEG / DivX ที่
มีรูปภาพ

การแสดงข้อมูลดิสก์ขณะเล่น

สำหรับ VCD/DVD/DIVX:
● กด ZOOM เพื่อเปลี่ยนขนาดการซูมภาพ:
ZOOM X2 ➜ ZOOM X3 ➜ ZOOM X4 ➜
ZOOM X1/2 ➜ ZOOM X1/3 ➜ ZOOM X1/4
➜ (ZOOM OFF)...

ไทย

การเปลี่ยนภาษาบทบรรยาย

การค้นหาตอนที่ต้องการ

● ในโหมดดิสก์ ให้กด DISPLAY/OSD ซ้ำๆ กันเพื่อเ
ลือกข้อมูลการแสดงผลต่อไปนี้

สำหรับ JPEG:
● กด ZOOM เพื่อเปลี่ยนขนาดการซูมภาพ:
ZOOM X100% ➜ ZOOM X125% ➜ ZOOM
X150% ➜ ZOOM X200% ➜ ZOOM X75% ➜
ZOOM X50% ➜ (ZOOM OFF)...

Men
enu

● เมื่อต้องการเลื่อนดูรูปที่ขยาย ให้กด 1 / ¡ / 5
/ 4 เพื่อเลื่อนภาพที่ซูมไปทางซ้าย ขวา ขึ้น หรือลง
● กด ZOOM ซ้ำๆ กันเพื่อเลือก ZOOM OFF เพื่อออ
กจากโหมด

การเลื่อนไปที่เรื่อง/ตอนอื่น

การเปลี่ยนภาษาซาวด์แทร็ค

ดิสก์บางแผ่นอาจมีมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่องหรือหนึ่งตอน
ถ้าดิสก์มีเมนูชื่อเรื่องหรือตอนที่บันทึกอยู่บนดิสก์ คุณส
ามารถเริ่มเล่นจากรายการที่เลือกได้

การทำงานนี้จะใช้ได้กับ DVD / VCD ที่มีเสียงพากย์
หลายภาษาเท่านั้น
สำหรับ DVD:
● กด AUDIO เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ
สำหรับ VCD:
● กด AUDIO เพื่อเลือกช่องสัญญาณเสียงที่ต้องการ
Mono Left ➜ Mono Right ➜ Mix-Mono ➜ Stereo...
หมายเหตุ:
– ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่มีการตั้งค่าไว้ในแผ่นดิสก์
คุณจะไม่สามารถเลือกภาษาผ่านฟังก์ชันนี้ได้

1

กด DISPLAY/OSD บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงข้
อความชื่อเรื่องและตอน

2
3

ใช้ 5 / 4 เพื่อเน้นรายการและกด OK

4

กด DISPLAY/OSD เพื่อออกจากเมนูข้อมูลดิสก
์ DISPLAY/OSD to exit the disc information
menu.

ใช้แผงปุ่มกดตัวเลข (0-9) เพื่อเลือกหมายเลขชื่อเรื่อง
/ตอนที่ต้องการ

หมายเหตุ:
– การเลือกชื่อเรื่องหรือตอนอาจไม่สามารถทำได้สำห
รับดิสก์บางแผ่น
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การทำงานของดิสก์

ไทย

1
2
3

การดูจากมุมมองอื่น

การเล่นดิสก์ด้วยฟังก์ชัน (PBC)

ถ้าดิสก์ DVD ที่เล่นถูกบันทึกโดยใช้มุมมองกล้องหลาย
มุม คุณจะสามารถดูภาพจากมุมมองต่างๆ ได้ การเลือก
มุมมองจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของดิสก์

PBC ช่วยให้คุณสามารถเล่น Video CD แบบอินเตอร์
แอกทีฟได้ตามเมนูบนหน้าจอ

กด DISPLAY/OSD เพื่อแสดงข้อความของดิสก์
ใช้ 5 / 4 เพื่อเน้น “มุมมอง” และกด OK
ใช้แผงปุ่มกดตัวเลข (0-9) เพื่อเลือกมุมมองที่ต้องการ
➜ การเล่นจะเปลี่ยนเป็นมุมมองที่เลือก

● กด MENU เพื่อสลับไปมาระหว่าง PBC ON และ
การเล่นดิสก์ด้วยฟังก์ชัน PBC
● ถ้าเลือก PBC OFF ระบบจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ
● ถ้าเลือก PBC ON เมนู PBC (ถ้ามี) จะปรากฏขึ้นบนห
น้าจอทีวีเพื่อให้เลือก ใช้แผงปุ่มกดตัวเลข (0-9) เพื่อป้
อนตัวเลือกของคุณ
หมายเหตุ:
– ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับดิสก์ DVD/
CD/MP3/WMA/Divx
การตรวจสอบเนื้อหาของ DVD

1

กด TITLE/RETURN บนรีโมทคอนโทรล
➜ ถ้าชื่อเรื่องปัจจุบันมีเมนู เมนูนั้นจะปรากฏบนจอภา
พ มิฉะนั้น เมนูดิสก์จะปรากฏขึ้น

2

กด 1 / ¡ /5 /4 เพื่อเลือกชื่อเรื่องหรือตอนที่ต้
องการ แล้วกด 38 หรือ OK
➜ การเล่นจะเริ่มจากชื่อเรื่องหรือตอนที่เลือก

3

กด MENU บนรีโมทคอนโทรลเพื่อไปที่เมนูดิสก์ของแ
ผ่นดิสก์
หมายเหตุ:
– ถ้าไม่มีเมนูชื่อเรื่องหรือเมนูแรกบันทึกอยู่ในดิสก์
DVD การกดปุ่มนี้จะทำให้เครื่องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่แ
ทร็คแรก
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การทำงานของดิสก์ MP3/รูปภาพ / Divx
ดิสก์ Kodak Picture

1

ใส่แผ่นดิสก์
➜ เครื่องอาจใช้เวลาในการอ่านดิสก์นานกว่า 30 วินา
ทีเนื่องจากความซับซ้อนของการกำหนดค่าไดเรคท
อรี/ไฟล

2

ในระหว่างการเล่น ให้กด 9.
➜ ภาพธัมบ์เนล 12 ภาพจะปรากฏบนหน้าจอทีวี

ข้อสำคัญ!
– คุณต้องเปิดโทรทัศน์และต้งค่าเป็นช่อ
ง Video In ที่ถูกต้อง
ดิสก์รูปภาพ MP3/WMA/JPEG

1

ใส่ดิสก์ MP3/WMA/รูปภาพ (JPEG)
➜ เครื่องอาจใช้เวลาในการอ่านดิสก์นานกว่า 30 วินา
ทีเนื่องจากความซับซ้อนของการกำหนดค่าไดเรคท
อรี/ไฟล์
➜ เมนูดิสก์จะปรากฏขึ้นบนทีวี

2

เลือกแทร็คในเมนูและกด OK เพื่อเริ่มการเล่น

ไทย

การเล่นดิสก์ MP3/WMA/รูปภาพ
(Kodak, JPEG)

(ตัวอย่างภาพเมนูดิสก์)

(เมนูดิสก์ MP3)

Slide Show

3

ในระหว่างการเล่นเพลง ให้กด 5 / 4 หรือใช้แผงปุ่ม
กดตัวเลข (0-9) เพื่อเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการจากเม
นูดิสก์และกด OK
➜ ถ้าเมนูหลักของดิสก์ประกอบด้วยโฟลเดอร์ต่างๆ ให
้ใช้ 5 / 4 เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ และกด OK
เพื่อเปิดโฟลเดอร

4

กด PRESET O / P บนเครื่องเล่นเพื่อเลือกแทร็ค
ก่อนหน้า / ถัดไป

5

เมื่อต้องการหยุดการเล่นพร้อมกัน ให้กด MENU ตาม
ด้วย 7

6

ในระหว่างการเล่นดิสก์ JPEG หรือ Kodak Picture ให
้กด PROGRAM ซ้ำๆ กันเพื่อเลือกเอฟเฟกต์การสแ
กนต่างๆ. มีเอฟเฟกต์การสแกน 16 ชนิดให้เลือก เอฟเ
ฟกต์การสแกนที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอทีวี

Prev

Next

3
4

กด I2 หรือ 3I เพื่อดูหน้าก่อนหน้า/หน้าถัดไป (ถ้ามี)

5

กด PROGRAM เพื่อเลือกโหมดการเล่นภาพสไลด์ต่
างๆ

กด 1 / ¡ / 5 / 4 เพื่อเลื่อนไปมาภายในเมนู
และกด OK เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการเล่น

ในระหว่างการเล่น คุณสามารถ:

● กด I2 หรือ 3I เพื่อเลือกแทร็ค/รูปภาพอื่นในโฟลเดอ
ร์ปัจจุบัน
● กด 1 / ¡ / 5 / 4 บนรีโมทคอนโทรลเพื่อหมุ
นหรือพลิกไฟล์รูปภาพ
● กด ZOOM ซ้ำๆ กันเพื่อย่อและขยายรูปภาพ
● กด 2; เพื่อหยุดการเล่นชั่วคราว/เล่นต่อ
หมายเหตุ:
– เนื่องจากลักษณะการบันทึกของ Digital Audio
MP3 (DAM) เครื่องจะเล่นเฉพาะเพลงดิจิตอลเท่า
นั้น
– เป็นเรื่องปกติที่เครื่องอาจเล่น “ข้าม” ในบางครั้งข
ณะที่คุณกำลังรับฟังดิสก์ MP3
– สำหรับแผ่นดิสก์หลายเซสชันที่มีรูปแบบแตกต่างก
ัน เครื่องจะสามารถอ่านและเล่นได้เพียงเซสชันเดี
ยวเท่านั้น
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การทำงานของดิสก์ MP3/รูปภาพ / Divx
การเล่นดิสก์ Divx
เครื่องเล่นนี้รองรับการเล่นภาพยนตร์ Divx ซึ่งคุ
ณสามารถคัดลอกจากคอมพิวเตอร์ของคุณลงในแ
ผ่นดิสก์ที่บันทึกได้

ไทย

1 ใส่ดิสก์ Divx
2 กด 1 / ¡ / 5 / 4 เพื่อไปที่ชื่อเรื่องที่คุณต้
องการเล่น
3 กด 2; หรือ OK เพื่อเริ่มเล่น
ระหว่างการเล่น:
● หาก Divx มีคำบรรยายใต้ภาพหลายภาษา คุณสา
มารถกด SUBTITLE บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเป
ลี่ยนภาษาของคำบรรยายใต้ภาพ
● หาก Divx มีแทร็คเสียงอื่น คุณสามารถกด
AUDIO บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนสตรีมเสี
ยง
● ใช้ 1 / ¡ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อดำเนินการ
ค้นหาแบบย้อนกลับ / เดินหน้าอย่างรวดเร็ว
● กด DISPLAY/OSD ซ้ำๆ จนกระทั่งเมนู ไปที่เว
ลา ปรากฏขึ้น ป้อนเวลาที่ต้องการให้เริ่มเล่น
➜ การเล่นจะข้ามไปยังเวลาที่ป้อน
เมื่อต้องการเข้าสู่หรือออกจากเมนู
1 กด MENU บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์:
– ไฟล์คำบรรยายใต้ภาพที่มีส่วนขยายชื่อไฟล์ต่อไปนี้ (
.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass ) สามารถใช้ได้ แต่ไม่ปรากฏ
บนเมนูการนาวิเกตไฟล์
– ชื่อไฟล์คำบรรยายใต้ภาพต้องเหมือนกับชื่อไฟล์ของ
ภาพยนตร์
– คำบรรยายใต้ภาพจะปรากฏขึ้นได้สูงสุดเฉลี่ย 45 ตัว
อักษรเท่านั้น
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การดำเนินการของเมนู DVD
การใช้เมนู (การตั้งค่าตามที่ผู้ใช้ต้องการ)
Video Setup Page
TV Display
Progressive
PAL
NTSC

ไทย

การตั้งค่า DVD นี้ดำเนินการผ่านทางทีวีของคุ
ณ ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งระบบ DVD MINI
HI-FI ได้
ตามความต้องการเฉพาะของคุณ
1 ในโหมดดิสก์ กด SETUP
➜ เมนูตั้งค่าจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี
2 ใช้ 1 / ¡ เพื่อเลือกตัวเลือกเมนูตั้งค่าตัวใดตั
วหนึ่ง แล้วกด OK

Display Dim

3 กด 1 / ¡ / 5 / 4 บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเ
ลื่อนดูในเมนูู
4 กด OK เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
การออกจากเมนู
กด SETUP อีกครั้ง
หมายเหตุ:
– ขณะดิสก์เล่นอยู่ จะไม่สามารถเข้าสู่ “หน้าการตั้งค่า”
คุณต้องกด 7 สองครั้ง แล้วกด SETUP เพื่อเข้าสู่ “หน้า
การตั้งค่า”

71

FWD398_Tai_B.indd

71

7/18/2008

8:38:33 PM

การดำเนินการของเมนู DVD
การตั้งค่ารูปแบบหน้าจอทีวี

ภาพเกินจอปกติ ตัดขอบ 4:3

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบที่คุณต้องการสามาร
ถใช้งานได้ในดิสก์ หากไม่สามารถใช้งานได้ การ
ตั้งค่าของคุณจะใช้ไม่ได้

ไทย

Video Setup Page

ภาพเกินจอปกติ ย่อภาพ 4:3

4:3 Letter Box
16:9 Wide Screen

16:9 จอกว้าง

ภาพเกินจอปกติ ตัดขอบ 4:3
เลือกตัวเลือกนี้หากคุณมีทีวีปกติทั่วไป และ DVD
ไม่ได้จัดรูปแบบมาเพื่อแสดงผลบนทีวีจอกว้าง ภ
าพแบบกว้างจะแสดงบนหน้าจอทีวีทั้งหน้าจอ โด
ยตัดภาพส่วนเกินออกอัตโนมัติ
ภาพเกินจอปกติ ย่อภาพ 4:3
เลือกตัวเลือกนี้หากคุณมีทีวีปกติทั่วไป และ DVD
ไม่ได้จัดรูปแบบมาเพื่อแสดงผลบนทีวีจอกว้าง
แถบสีดำจะปรากฏที่ส่วนบนและส่วนล่างของหน้
าจอทีวี
16:9 จอกว้าง
เลือกตัวเลือกนี้หากคุณมีทีวีจอกว้าง (คุณยังต้องตั้
งค่าทีวีจอกว้างของคุณเป็น “ขนาดเต็ม”)
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คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เมื่อคุณเชื่อมต่อระบบ
นี้กับระบบทีวีชนิดโปรเกรสสีฟสแกนผ่านทางแจ็
ค Component Video

3 เปิดโหมดโปรเกรสสีฟสแกนในทีวีของคุณ (โปรด
ดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี)
➜ ข้อความจะปรากฏบนทีวี
4 ยืนยันการดำเนินการของคุณโดยการเลือก “ตกล
ง” ในเมนู และกด OK
➜ ขณะนี้การตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว และคุณสามาร
ถเริ่มเพลิดเพลินกับภาพที่มีคุณภาพสูงได้

ไทย

การปรับปรุงภาพสำหรับการตั้งค่
าเอาต์พุตวิดีโอชนิดโปรเกรสสีฟ
สแกน

การตั้งค่าภาพพักหน้าจอ

Display Dim

ปิด
เลือกตัวเลือกนี้หากทีวีปกติทั่วไปเชื่อมต่อกับระบ
บของคุณ
เปิด
เมื่อต้องการเพลิดเพลินกับคุณภาพเต็มประสิทธิภ
าพที่คุณสมบัติโปรเกรสสีฟสแกนมีให้ คุณต้องมีที
วีชนิดโปรเกรสสีฟสแกน
1 เลื่อนไปที่ “โปรเกรสสีฟ” เลือก “เปิด” ในเมนู แ
ละกด OK เพื่อยืนยัน

หากตั้งค่าภาพพักหน้าจอเป็นเปิด ภาพพักหน้าจอ
จะถูกเรียกใช้งานเมื่อระบบอยู่ในโหมดหยุดหรือโ
หมดหยุดชั่วคราว 5 นาที ค่าเริ่มต้นเป็น “เปิด”
รหัส DivX (R) VOD
Philips ให้รหัสลงทะเบียน DivX(R) VOD (Video
On Demand) แก่คุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเช่า
หรือซื้อวิดีโอจากบริการ DivX(R) VOD ที่ www.
divx.com/vod
PHILIPS

General Setup Page
Display Dim
OSD Lang
Screen Saver
DivX (R) VOD Code

2 อ่านข้อความแจ้งที่ปรากฏบนทีวี และยืนยันการด
ำเนินการของคุณโดยการเลือก “ตกลง” ในเมนู แ
ละกด OK
➜หากหน้าจอว่าง / ผิดเพี้ยนปรากฏขึ้น โปรดรอป
ระมาณ 15 วินาทีเพื่อการกู้คืนอัตโนมัติ
●

หรือไม่เช่นนั้น เลือก “ยกเลิก” และกด OK เพื่
อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า

OK

อ่านและทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนทีวีและดา
วน์โหลดวิดีโอลงใน CD-R สำหรับการเล่นในระบ
บนี้
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์:

ภาพจะไม่ปรากฏบนทีวีของคุณในขั้นตอ
นนี้ จนกว่าคุณจะเปิดโหมดโปรเกรสสีฟส
แกนในทีวีของคุณ
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➜ กด OK

- วิดีโอ DivX(R) VOD ที่ดาวน์โหลดทั้งหมดสามารถเล่น
ได้เฉพาะในระบบนี้เท่านั้น

หน้าจอทีวีจะแสดงดังภาพด้านล่าง
โหมดกลางคืน - การเปิด/ปิด

ไทย
ปิด
เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการเพลิดเพลินกับเสีย
งเซอร์ราวด์ที่มีช่วงเสียงไดนามิกเต็ม
เปิด
เลือกตัวเลือกนี้ปรับระดับของเสียง เอาต์พุตระดั
บเสียงสูงจะถูกปรับให้เบาลง และเอาต์พุตระดับเ
สียงต่ำจะถูกปรับเพิ่มให้อยู่ในระดับที่ได้ยิน คุณส
มบัตินี้สามารถใช้งานได้เฉพาะกับภาพยนตร์ที่มีโ
หมดดอลบี้ดิจิตอลเท่านั้น

3 ใช้ปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อป้อนรหัส 6 หลักของคุณ
รหัสผ่านเริ่มต้นที่ให้มาคือ 000000
➜ หากคุณลืมรหัส 6 หลัก กด “136900” เพื่อตั้ง
ค่ารหัสผ่าน
➜ ไปที่ “รหัสผ่าน” และป้อนรหัสผ่านใหม่
●

จากนั้นป้อนรหัสเดิมอีกครั้งเพื่อยืนยัน

4 กด SETUP อีกครั้งเพื่อนำเมนูออก

การเปลี่ยนรหัสผ่าน
คุณสามารถเปลี่ยนรหัส 6 หลักที่ใช้เป็นรหัสผ่านไ
ด้
1 ในโหมดหยุด DISC / USB กด SETUP บนรีโมท
คอนโทรล
2 กด 1 / ¡ / 5 / 4 บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเ
ลื่อนดูในเมนู

➜ เลื่อนไปที่ ”หน้าการตั้งค่า” และกด 4
➜ เลื่อนไปที่ “รหัสผ่าน” และกด ¡
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แผ่น DVD บางแผ่นอาจมีระดับการควบคุมโดยผ
ู้ปกครองกำหนดให้กับทั้งแผ่น หรือเฉพาะบางฉา
กในแผ่นนั้น คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า
ระดับจำกัดการเล่นได้ โดยมีระดับการจัดเรตตั้งแ
ต่ 1 ถึง 8 และระบุเฉพาะแต่ละประเทศ คุณสาม
ารถห้ามเล่นแผ่นบางแผ่นที่ไม่เหมาะสมกับบุตรห
ลานของคุณ หรือเล่นแผ่นบางแผ่นได้เฉพาะกับ
ฉากที่เลือกสรรแล้วเท่านั้น
1 ในโหมดหยุดดิสก์ กด SETUP
2 ใช้ 1 / ¡ / 5 / 4 บนรีโมทคอนโทรลเพื่อ
เลื่อนดูในเมนู
➜ เลื่อนไปที่ ”หน้าการตั้งค่า” และกด 4
➜ เลื่อนไปที่ “ควบคุมโดยผู้ปกครอง” และกด
¡

5 กด SETUP อีกครั้งเพื่อนำเมนูออก
คำอธิบายการจัดเรต
8 ผู้ใหญ่ – เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น เนื่องจา
กมีฉากเซ็กส์ ความรุนแรง หรือภาษาที่ใช้
7 NC17 – ไม่แนะนำสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 17
ปี
5-6 PG-R – ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ
ผู้ปกครองควรห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีดู หรืออนุ
ญาตให้ดูได้ต่อเมื่อมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ดูแลให้
คำแนะนำตลอดการชม
4 PG 13 – เนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุต่
ำกว่า 13 ปี
3 PG – ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ
2 G – ผู้ชมทั่วไป เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้ชมทุ
กกลุ่มอายุ
1 ปลอดภัยต่อเด็ก – เนื้อหาเหมาะสมสำหรับเ
ด็กโดยเฉพาะ และสามารถรับชมได้ทุกกลุ่มอายุ

ไทย

การจำกัดการเล่นโดยการตั้งค่าระดับการ
ควบคุมโดยผู้ปกครอง

คำบรรยายใต้ภาพ Divx
เมื่อต้องการเลือกชนิดตัวอักษรที่สนับสนุนคำบรร
ยายใต้ภาพ Divx ที่บันทึก
มาตรฐาน - แสดงรายการตัวอักษรคำบรรยายใต้ภ
าพมาตรฐานแบบโรมัน ซึ่งมีให้ในเครื่องนี้
ยุโรปกลาง - แสดงตัวอักษรแบบยุโรปกลาง
Cyrillic - แสดงตัวอักษร cyrillic
3 กด 5 / 4 เพื่อเลือกระดับการจัดเรตระหว่าง 1-8
และกด OK
➜ DVD ที่จัดเรตสูงกว่าระดับที่คุณเลือกจะไม่เล
่น เว้นแต่คุณจะป้อนรหัสผ่าน 6 หลัก หรือเลือก
การจัดเรตระดับสูงขึ้น

ค่าเริ่มต้น
หากมีการเลือก รีเซ็ต ไว้ รายการทั้งหมดในเมนูต
ั้งค่าจะถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการตั้งค่าคว
บคุมโดยผู้ปกครองและรหัสผ่าน

4 ใช้ปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อป้อนรหัส 6 หลัก และกด
OK
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ข้อสำคัญ!
– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสาอากาศ FM แล
ะ MW เชื่อมต่ออยู่
การหาคลื่นสถานีวิทยุ

ไทย

1 กด TUNER บนแผงด้านหน้าซ้ำๆ จนกระทั่ง “FM
XX” หรือ “MW XX” ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล (หรื
อกด TUNER บนรีโมทคอนโทรล)
2 กดค้างไว้ที่ SEARCH•TUNING 1 / ¡ บ
นระบบจนกระทั่ง “ค้นหา->” ปรากฏขึ้น แล้วปล่อ
ย
➜ สถานีวิทยุแรกที่มีระดับสัญญาณแรงพอจะปร
ากฏบนจอแสดงผล
3 ในการหาคลื่นสถานีวิทยุที่มีระดับสัญญาณอ่อน ก
ด SEARCH•TUNING 1 / ¡ บนระบบเ
พื่อค้นหาจนกระทั่งค้นพบสถานีวิทยุที่มีระดับสัญ
ญาณแรงพอ
การตั้งสถานีวิทยุล่วงหน้า
คุณสามารถจัดเก็บสถานีวิทยุที่ตั้งล่วงหน้าได้สูงสุ
ด 40 สถานีในหน่วยความจำ โดยเริ่มต้นจากย่านค
วามถี่ FM ตามด้วย MW วิธีตั้งสถานีวิทยุไว้ล่วงห
น้ามี 3 วิธีดังนี้
– การใช้การติดตั้งอัตโนมัติ (สำหรับการตั้งค่าครั้
งแรกเท่านั้น)
– การตั้งโปรแกรมล่วงหน้าอัตโนมัติ
– การตั้งโปรแกรมล่วงหน้าด้วยตนเอง
หมายเหตุ:
- หากไม่พบสัญญาณเสียงสเตอริโอในระหว่างการดำเน
ินการหาคลื่นสถานีวิทยุ ข้อความ “ไม่มีสัญญาณ โปรด
ตรวจสอบ

มด้วยย่านความถี่ MW
➜ สถานีวิทยุที่มีอยู่ทั้งหมดที่มีระดับสัญญาณแรง
จะถูกจัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติ
➜ เมื่อมีการจัดเก็บสถานีวิทยุที่มีอยู่ทั้งหมดไว้แล้
ว หรือมีการใช้หน่วยความจำสำหรับค่าที่ตั้งล่วง
หน้า 40 ค่าแล้ว ระบบจะเล่นสถานีวิทยุที่ตั้งล่ว
งหน้าสถานีแรก
การตั้งโปรแกรมล่วงหน้าอัตโนมัติ
คุณสามารถเริ่มต้นตั้งค่าล่วงหน้าโดยอัตโนมัติจาก
หมายเลขตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือก
1 กด TUNER เพื่อเลือกโหมด TUNER
➜ ความถี่สถานีวิทยุปัจจุบันจะปรากฏบนจอแสด
งผล
เมื่อต้องการเริ่มต้นตั้งค่าล่วงหน้าอัตโนมัติ
จากหมายเลขตั้งค่าล่วงหน้าที่ต้องการ
2 กดค้างไว้ที่ PROGRAM บนรีโมทคอนโทรลจน
กระทั่ง “>>> อัตโนมัติ” ปรากฏบนจอแสดงผล
➜ ระบบจะเริ่มต้นค้นหาสถานีวิทยุทั้งหมดในย่าน
ความถี่ FM แล้วตามด้วยย่านความถี่ MW
➜ สถานีวิทยุทั้งหมดที่มีระดับสัญญาณแรงจะถูก
จัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติ
➜ ระบบจะหยุดค้นหาเมื่อมีการจัดเก็บสถานีวิทยุ
ที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว หรือเมื่อหน่วยความจำของส
ถานีวิทยุที่ตั้งล่วงหน้า 40 สถานีเต็มแล้ว
➜ หากไม่พบสัญญาณสเตอริโอในระหว่างการด
ำเนินการหาคลื่นสถานีวิทยุ ข้อความ “ไม่มีสัญ
ญาณ โปรดตรวจสอบเสาอากาศ" จะปรากฏบน
VFD
เมื่อต้องการหยุดจัดเก็บการตั้งค่าล่วงหน้า
อัตโนมัติ
● กด 7 เพื่อหยุดจัดเก็บการตั้งค่าล่วงหน้าอัตโนมัติ

เสาอากาศ” จะปรากฏบนจอแสดงผล
การใช้การติดตั้งอัตโนมัติ
เมื่อคุณเสียบปลั๊กเครื่องเป็นครั้งแรก คุณจะได้รับ
แจ้งให้ติดตั้งสถานีวิทยุ
ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถติดตั้งสถานีที่มีอยู่ทั้ง
หมดโดยอัตโนมัติโดยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
เมื่อข้อความ “ติดตั้งอัตโนมัติ กดเล่น” ปรากฏขึ้น
● กด 38 บนระบบ
➜ เครื่องนี้จะเริ่มต้นค้นหาจากย่านความถี่ FM ตา
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การดำเนินการหาคลื่นสถานีวิทย
1 กด TUNER ซ้ำๆ เพื่อเลือกย่านความถี่ที่ต้องการ
FM หรือ MW
2 กดค้างไว้ที่ SEARCH•TUNING 1 / ¡ บ
นระบบเพื่อค้นหาความถี่วิทยุ
3 กด PROGRAM
➜ “โปรแกรม“ จะปรากฏขึ้น
4 กด O / P หรือปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อเลือกหมา
ยเลขตั้งค่าล่วงหน้าที่ต้องการ
5 กด PROGRAM อีกครั้งเพื่อจัดเก็บสถานีวิทยุ
●

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 เพื่อจัดเก็บสถานีวิทยุที่ตั้งล่ว
งหน้าอื่น

การเปลี่ยนแปลงขั้นความถี่
ในบางประเทศ (ใช้งานได้เป็นบางพื้นที่) ฟังก์ชัน
นี้สามารถเปลี่ยนขั้นความถี่ระหว่างระดับ 9 และ
ระดับ 10 ขั้นความถี่ระหว่างช่องสัญญาณที่ติดกัน
ในย่านความถี่ MW คือโหมด TUNER 9 kHz (10
kHz ในบางพื้นที่) ขั้นความถี่ที่ตั้งล่วงหน้ามาจากโ
รงงานคือ 9 kHz
1 เสียบสายไฟ AC
2 กด TUNER เพื่อเลือกโหมด MW
3 กด 38 บนแผงด้านหน้าค้างไว้นานกว่า 5 วินาที

ไทย

การตั้งโปรแกรมล่วงหน้าด้วยตนเอง

หมายเหตุ:
– สถานีที่ตั้งล่วงหน้าทั้งหมดจะสูญหายไป และต้องมีกา
รตั้งโปรแกรมไว้อีกครั้ง

หมายเหตุ:
– หากคุณพยายามจัดเก็บสถานีวิทยุที่ตั้งล่วงหน้ามากกว่
า 40 สถานี ข้อความ “เต็ม” จะปรากฏขึ้น
– เครื่องนี้จะออกจากโหมดการตั้งค่าล่วงหน้า หากไม่มีก
ารกดปุ่มอื่นใดภายใน 20 วินาที
การเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งล่วงหน้า
● ในโหมด TUNER กด O / P หรือใช้ปุ่มตัวเล
ข (0-9) เพื่อเลือกหมายเลขตั้งค่าล่วงหน้าที่ต้องกา
ร
➜ หมายเลขตั้งค่าล่วงหน้าและความถี่วิทยุที่ตั้งล่ว
งหน้าจะปรากฏบนจอแสดงผล
การลบสถานีวิทยุที่ตั้งล่วงหน้า
1 ในโหมด TUNER กด O / P หรือ P เพื่อเลือกส
ถานีวิทยุที่ตั้งล่วงหน้าที่ต้องการลบ
2 กดค้างไว้ที่ 7 บนระบบจนกระทั่ง “ลบแล้ว” ปรา
กฏบนจอแสดงผล
➜ สถานีวิทยุที่ตั้งล่วงหน้าปัจจุบันจะถูกลบออก
➜ สถานีวิทยุที่ตั้งล่วงหน้าที่เหลือจะเลื่อนขึ้นมาแ
ทน
●

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-2 เพื่อลบสถานีวิทยุที่ตั้งล่วงห
น้าอื่น
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การดำเนินการเกี่ยวกับเทป/การบันทึก

ไทย

ข้อสำคัญ!
– ก่อนการเล่นเทป ตรวจสอบและและพัน
สายเทปที่คลายออกให้แน่นขึ้นโดยใช้ดิน
สอ เทปที่คลายตัวออกอาจติดหรือฉีกขาดใ
นระหว่างการเล่นได้
– จัดเก็บเทปที่อุณหภูมิห้อง และไม่วางเท
ปใกล้กับบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก (เช่น ห
ม้อแปลงไฟฟ้า ทีวี หรือลำโพง)

การกรอเดินหน้าหรือย้อนกลับอย่างรวดเร็
วเมื่อการเล่นหยุด
1 กด 1 หรือ ¡
2 กด 70 เมื่อคุณมาถึงตำแหน่งที่ต้องการ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึก
●

การเล่นเทป
● ใช้งานได้เฉพาะปุ่มเทปคาสเซ็ตต์เท่านั้นสำหรับ
การควบคุมการเล่นเทป

1 กด 70 เพื่อเปิดช่องใส่เทป
2 ใส่เทปที่บันทึก และปิดช่องใส่เทป
●

ใส่เทปให้ด้านที่มีช่องเปิดคว่ำลง โดยด้านที่มีเทป
ม้วนเต็มอยู่ทางซ้าย

หากคุณไม่ต้องการบันทึกผ่านทางไมโครโฟน ให
้ถอดไมโครโฟนออก เพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกจาก
แหล่งสัญญาณที่ไม่ต้องการ

● สำหรับการบันทึก ใช้เฉพาะเทปชนิด IEC I (เทป
ปกติ)
● ระดับการบันทึกจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ ไม่คำนึงถึ
งตำแหน่งของระดับเสียง เสียงร้อง การควบคุมปุ่ม
และอื่นๆ
● เทปชนิดนี้ถูกป้องกันที่ส่วนปลายทั้งสองด้านด้วยเ
ทปตัวนำ ที่ส่วนเริ่มต้นและส่วนท้ายของเทป ไม่ส
ามารถบันทึกข้อมูลได้เป็นเวลา 7 วินาที
●

เมื่อต้องการป้องกันการบันทึกโดยไม่ได้ตั้งใจ ให
้หักแท็บที่บ่าซ้ายของด้านเทปที่คุณต้องการป้องกั
นออก

3 กด TAPE บนแผงด้านหน้าเพื่อเลือกโหมดเทป
แล้วกด 3 เพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งสัญญาณเทป
4 กด 3 เพื่อเริ่มต้นเล่น
การหยุดเล่นชั่วคราว
● กด 8 เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว

● กด ● i ในโหมด Disc/USB, Tuner/AUX ปุ่มบันทึ
ก ● จะไม่สามารถกดได้ หากไม่มีเทปที่บันทึกได้
อยู่ในช่องใส่เทป

การหยุดเล่น
● กด 70 เพื่อหยุดเล่น

78

FWD398_Tai_B.indd

78

7/18/2008

8:38:38 PM

การดำเนินการเกี่ยวกับเทป/การบันทึก

ไทย

ข้อสำคัญ!
– การบันทึกจะกระทำได้ต่อเมื่อไม่มีการล
ะเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
– การบันทึกจะกระทำได้ในช่องใส่เทปเท่
านั้น
การเตรียมการเพื่อการบันทึก
1 ใส่เทปที่บันทึกได้ลงในช่องใส่เทป โดยให้ด้านที่มี
เทปพันอยู่เต็มอยู่ทางด้านซ้าย
2 จัดเตรียมแหล่งสัญญาณที่จะบันทึก
DISC1/2/3 – ใส่ดิสก์
USB – เสียบไดรเวอร์ USB
AUX/MP3 LINK – เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
3 กด DISC1/2/3,USB หรือ AUX/MP3 LINK เ
พื่อเลือกแหล่งสัญญาณ
4 เริ่มต้นเล่นแหล่งสัญญาณที่เลือก
5 กด ● เพื่อเริ่มต้นบันทึก
เมื่อต้องการหยุดบันทึก
● กด 70 บนระบบ
การบันทึกลงบนดิสก์พร้อมกัน
1 กด DISC1/2/3 เพื่อเลือกโหมด disc2/1/2003
● คุณสามารถบันทึกแทร็คที่ตั้งโปรแกรมไว้ตามลำ
ดับที่ต้องการ
2 กด ● เพื่อเริ่มต้นบันทึก
➜ “บันทึก” จะกะพริบ แต่ช่วงเวลาเริ่มต้น 7 วินา
ทีแรกจะไม่มีการบันทึก
การเลือกแทร็คอื่นในระหว่างการบันทึก
1 กด ;
2 กด O หรือ P เพื่อเลือกแทร็คอื่น
3 กด ; เพื่อเริ่มบันทึกต่อ
เมื่อต้องการหยุดบันทึก
● กด 70
➜ การบันทึกและการเล่นดิสก์จะหยุดพร้อมๆ กัน

การรับฟังแหล่งสัญญาณภายนอก
คุณสามารถรับฟังเสียงของอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อ

การทำการคัดลอกสื่อที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอ
งของกฎหมายลิขสิทธิ์ รวมถึง โปรแกรมคอ
มพิวเตอร์ ไฟล์ การกระจายเสียง การบันทึ
กเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจถือว่า เป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์ และเป็นความผิดทางอา
ญาได้ อุปกรณ์นี้จึงไม่ควรนำไปใช้โดยมีจุด
ประสงค์เช่นนั้น
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การดำเนินการเกี่ยวกับ AUX

ไทย

มต่อผ่านทางระบบของคุณได้
1 เชื่อมต่อขั้วต่อสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ภ
ายนอก (ทีวี, VCR, เครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์, เครื่อ
งเล่น DVD หรือเครื่องบันทึก CD) เข้ากับขั้วต่อ
AUX IN ของระบบ
2 กด AUX/MP3 LINK หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง เพื่อ
เลือก AUX หรือ MP3 LINK
3 ในการหลีกเลี่ยงเสียงผิดเพี้ยน ให้ลดระดับเสียงใ
นอุปกรณ์ภายนอกของคุณลง
4 กดปุ่ม PLAY บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เพื่อเริ่มต้นเ
ล่น
5 ในการปรับค่าเสียงและระดับเสียง ใช้การควบคุม
เสียงบนอุปกรณ์ภายนอกและระบบ
หมายเหตุ:
– คุณไม่ควรรับฟังและบันทึกจากแหล่งสัญญาณเดียวกั
นพร้อมๆ กัน
– คุณสมบัติการควบคุมเสียงที่มีให้เลือกทั้งหมดสามารถ
ใช้งานได้
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การดูนาฬิกา
นาฬิกา (หากมีการตั้งไว้) จะปรากฏในโหมดสแต
นด์บาย
เมื่อต้องการดูนาฬิกาในโหมดแหล่งสัญญ
าณใดๆ
(เช่น DISC หรือ TUNER):
1 กด CLOCK บนระบบ
➜ นาฬิกาจะปรากฏขึ้นครู่หนึ่ง
➜ หากไม่มีการตั้งค่านาฬิกาไว้ ข้อความ "ไม่มีน
าฬิกา" จะปรากฏขึ้นครู่หนึ่ง

● ก่อนการตั้งค่าตัวตั้งเวลา ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการจั
ดเตรียมแหล่งสัญญาณเสียงไว้แล้ว
DISC1/2/3 – ใส่ดิสก์
USB – เสียบไดรเวอร์ USB
TUNER – หาคลื่นสถานีวิทยุที่ต้องการ
3 กด PRESET O / P ซ้ำๆ เพื่อตั้งเวลาชั่วโมง
4 กด SEARCH•TUNING 1 / ¡ ซ้ำๆ เพื่อ
ตั้งเวลานาที
5 กด TIMER/SLEEP เพื่อจัดเก็บเวลา
● เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ แหล่งสัญญาณที่เลือกจะเล่น
ขึ้น
การดูตัวตั้งเวลา

การตั้งค่านาฬิกา
1 ในโหมดสแตนด์บาย กดค้างไว้ที่ CLOCK
➜ ตัวเลขแสดงเวลาจะกะพริบบนจอแสดงผล
➜ หากไม่มีการตั้งค่านาฬิกา "--:--" จะกะพริบ
2 กด PRESET O / P ซ้ำๆ เพื่อตั้งเวลาชั่วโมง
3 กด SEARCH•TUNING 1 / ¡ ซ้ำๆ เพื่อ
ตั้งเวลานาที
4 กด DISPLAY/OSD ซ้ำๆ เพื่อสลับระหว่างจอแ
สดงผลแบบ 12 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง
5 กด CLOCK อีกครั้งเพื่อจัดเก็บการตั้งค่า
นาฬิกาจะเริ่มต้นทำงาน
หมายเหตุ:
– การตั้งค่านาฬิกาจะถูกลบออกเมื่อระบบตัดการเชื่อม
ต่อจากแหล่งจ่ายไฟ
– ระบบจะออกจากโหมดการตั้งค่านาฬิกาหากไม่มีการ
กดปุ่มอื่นใดภายใน 10 วินาที
– เมื่อต้องการออกจากการตั้งค่านาฬิกาโดยไม่จัดเก็บค่า
กด 9 บนระบบเพื่อออก

ไทย

การดำเนินการเกี่ยวกับนาฬิกา/ตัวตั้งเวลา

1 ในโหมดสแตนด์บาย กด TIMER/SLEEP เพื่อดู
ตัวตั้งเวลา (เช่น “ดิสก์ 03:03“) ตัวตั้งเวลาจะปรา
กฏบนจอแสดงผลสักครู่หนึ่ง แล้วกลับสู่สถานะก่อ
นหน้า
2 หากไม่มีการตั้งค่าตัวตั้งเวลาไว้ ข้อความ “ตัวตั้งเ
วลาปิด” จะปรากฏขึ้นสักครู่หนึ่ง
เมื่อต้องการยกเลิกการเรียกใช้งานตัวตั้งเ
วลาปลุก
●

ในโหมดสแตนด์บาย กด TIMER/SLEEP เพื่อด
ูโหมดตัวตั้งเวลา แล้วกด 9 จนกระทั่งข้อความ "ตั
วตั้งเวลาปิด" ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล (กด 9 อีก
ครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็น "ตัวตั้งเวลาเปิด" )
หมายเหตุ:
– ระบบจะออกจากโหมดการตั้งค่าตัวตั้งเวลาหากไม่มีก
ารกดปุ่มอื่นใดภายใน 10 วินาที
– จอแสดงผลจะปรากฏ
หากมีการเรียกใช้งานตัวตั้ง
เวลาไว้ และจะไม่ปรากฏสัญลักษณ์นี้หากไม่มีการเรียก
ใช้งาน

การตั้งค่าตัวตั้งเวลาปลุก
การตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
ระบบสามารถเปิดเป็นโหมด DISC, USB หรือ
TUNER โดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงห
น้า เพื่อทำหน้าที่เป็นนาฬิกาปลุกของคุณ
ข้อสำคัญ!
– ก่อนการตั้งค่าตัวตั้งเวลา ตรวจดูให้แน่ใ
จว่านาฬิกาตั้งไว้อย่างถูกต้อง
– ในการตั้งค่าตัวตั้งเวลาใหม่ คุณต้องปิดก
ารเรียกใช้งานตัวตั้งเวลาที่ตั้งไว้ก่อนหน้า
1 ในโหมดสแตนด์บาย กดค้างไว้ที่ TIMER/
SLEEP นานกว่า 5 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดตั้งค่าตั
วตั้งเวลา
➜ แหล่งสัญญาณและตัวเลขของตัวตั้งเวลาจะส
ว่างขึ้นบนจอแสดงผล
2 กด DISC1/2/3, USB หรือ TUNER เพื่อเลือกแ
หล่งสัญญาณที่ต้องการ

ตัวตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้ระบบสามารถปิดเครื่อ
งเองเมื่อครบตามช่วงเวลาที่กำหนด
1 กด TIMER/SLEEP บนรีโมทคอนโทรลซ้ำๆ เพื่อเลื
อกเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
➜ ค่าที่เลือกจะเป็นดังนี้ (เวลาในหน่วยนาที):
15 ➔ 30 ➔ 45 ➔ 60 ➔ 90 ➔ 120 ปิด
2 กด TIMER/SLEEP จนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่คุณ
ต้องการ
3 ในการตรวจดูเวลาปิดเครื่องคงเหลือ กด TIMER/
SLEEP
เมื่อต้องการยกเลิกการเรียกใช้งานตัวตั้งเ
วลาปิดเครื่อง
● กด TIMER/SLEEP ซ้ำๆ จนกระทั่ง "ปิด" ปราก
ฏขึ้น หรือกด B
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การควบคุมเสียงและระดับเสียง
การควบคุมเสียง
การเลือกเอฟเฟกต์เสียง

ไทย

คุณสามารถเลือกเอฟเฟกต์เสียงดิจิตอลจากโหมด
ตั้งค่าล่วงหน้าต่างๆ กัน ซึ่งควบคุมย่านความถี่ขอ
งเสียง เพื่อให้ได้เสียงเพลงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณจะได้รับความเพลิดเพลินและความเร้าใจสูงสุ
ดสำหรับเพลงโปรดของคุณ
● กด SOUND ซ้ำๆ เพื่อเลือกเอฟเฟกต์เสียงที่สา
มารถใช้งานได้
● คุณสามารถเลือกการควบคุมเสียงดิจิตอล:
– เทคโน, ร็อค, แจ๊ส, ดีที่สุด (ในโหมดเพลง)
– คอนเสิร์ต, แอ็คชั่น, ดราม่า, ไซไฟ (ในโหมดภา
พยนตร์)

➜ “ระดับเสียงต่ำสุด” จะปรากฏที่ระดับต่ำสุด
➜ “ระดับเสียงสูงสุด” จะปรากฏที่ระดับสูงสุด
➜ ช่วงระดับเสียงอยู่ระหว่าง 0dB ถึง 40dB และ
ขั้นละ 1 dB
การปิดระดับเสียงชั่วคราว
● กด MUTE
➜ “ปิดเสียง” จะปรากฏบนทีวี
➜ กด MUTE อีกครั้งหรือปรับค่าระดับเสียงเพื่อ
ยกเลิกโหมด MUTE
➜ “การปิดเสียงปิด” จะปรากฏบนทีวี

การเลือกเอฟเฟกต์ DBB
● กด DBB เพื่อตั้งค่า Dynamic Bass Boost
● คุณสามารถเลือกการตั้งค่าเพื่อการตอบสนองของ
เสียงเบสที่ยอดเยี่ยม
– DBB เปิด, DBB ปิด
การเลือกเอฟเฟกต์ระบบเสียง MAX
● กด MAX SOUND บนระบบหรือปุ่ม MAX บน
รีโมทคอนโทรล เพื่อเลือก "MAX เปิด" เพื่อให้ได้
ระบบเสียงดีที่สุด
➜ เมื่อมีการเรียกใช้งานระบบเสียง MAX "MAX
เปิด" จะปรากฏบนจอแสดงผลนาน 3 วินาที
● กด MAX SOUND บนระบบหรือปุ่ม MAX อีก
ครั้งเพื่อเลือก "MAX ปิด" เพื่อให้ได้ระบบเสียงดี
ที่สุด
➜ เมื่อมีการยกเลิกการเรียกใช้งานระบบเสียง
MAX “ MAX ปิด" จะปรากฏบนจอแสดงผลนา
น 3 วินาที
การควบคุมระดับเสียง
การเปลี่ยนระดับเสียง
● กด VOL +/- (หรือหมุน VOLUME +/- ตามเข็ม
นาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา) เพื่อเพิ่มหรือลดระดั
บเสียงหลัก
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การใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB
ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB กับ
ระบบ HI-Fi คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลง
ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ผ่านทางลำโพงทรงพลังของร
ะบบ Hi-Fi
อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ที่ใช้งานร่วมกับระบ
บ Hi-Fi ได้ มีดังนี้
– หน่วยความจำแฟลช USB (USB1.1)
– เครื่องเล่นแฟลช USB (USB1.1)
– การ์ดหน่วยความจำ (ต้องมีตัวอ่านการ์ดเพิ่มเติม
เพื่อใช้งานกับระบบ Hi-Fi นี้)
หมายเหตุ:
– ในเครื่องเล่นแฟลช USB บางรุ่น (หรืออุปกรณ์หน่วย
ความจำ) ข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะถูกบันทึกโดยใช้เทคโนโล
ยีการปกป้องลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ได้รับการปกป้องดังกล่าวจ
ะไม่สามารถเล่นได้ในอุปกรณ์อื่น (เช่นระบบ Hi-Fi นี้)
– เปิดอุปกรณ์ USB ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อกับระบบ
Micro แล้ว
รูปแบบที่ใช้ได้
– รูปแบบไฟล์หน่วยความจำหรือ USB FAT16,
FAT32 (ขนาดเซกเตอร์: 512 -2,048 ไบต์)
– อัตราบิต MP3 (อัตราข้อมูล): 64-192 kbps และ
อัตราบิตแบบผันแปร
– WMA v9 หรือก่อนหน้า
– การซ้อนไดเรคทอรีสูงสุด 8 ระดับ
– จำนวนอัลบั้ม / โฟลเดอร์: สูงสุด 300 รายการ
– จำนวนแทร็ค / เรื่อง: สูงสุด 648 รายการ
– ID3 tag v11
ระบบจะไม่เล่นหรือสนับสนุนรายการต่อไ
ปนี้
– อัลบั้มว่าง: อัลบั้มว่างคืออัลบั้มที่ไม่มีไฟล์ MP3/
WMA และจะไม่ปรากฏในจอแสดงผล
– รูปแบบไฟล์ที่ไม่สามารถใช้ได้จะถูกข้ามไป ซ
ึ่งหมายความว่า ไฟล์เช่นเอกสาร Word ที่มีส่วน
ขยายไฟล์ .doc หรือไฟล์ MP3 ที่มีส่วนขยายไฟล์
.dlf จะถูกเพิกเฉยและไม่เล่น
– ไฟล์เพลง AAC, WAV, PCM
– ไฟล์ WMA ที่ปกป้องด้วย DRM
– ไฟล์ WMA ในรูปแบบ Lossless

วิธีถ่ายโอนไฟล์เพลงจากพีซีไปยังอุปกร
ณ์เก็บข้อมูลแบบ USB
ด้วยการลากและวางไฟล์เพลง คุณสามารถถ่ายโ
อนเพลงโปรดของคุณจากพีซีไปยัง
อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ได้อย่างง่ายดาย
สำหรับเครื่องเล่นแฟลช คุณยังสามารถใ
ช้ซอฟต์แวร์การจัดการเพลงเพื่อการถ่ายโ
อนเพลง
อย่างไรก็ตาม ไฟล์ WMA เหล่านั้นอาจไม
่สามารถเล่นได้เนื่องด้วยสาเหตุด้านความ
สามารถในการใช้ร่วมกัน ความสามารถใ
นการใช้ร่วมกันได้ของการเชื่อมต่อ USB
ในผลิตภัณฑ์นี้

ไทย

การดำเนินการเกี่ยวกับ USB

● ผลิตภัณฑ์นี้รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB
(MSD) โดยส่วนใหญ่ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน
USB MSD
– อุปกรณ์เก็บข้อมูลทั่วไปโดยส่วนใหญ่เช่น แฟล
ชไดรฟ์, memory stick, จัมพ์ไดรฟ์
– หากมีข้อความ “ดิสก์ไดรฟ์” ปรากฏขึ้นบนคอม
พิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณเสียบอุปกรณ์เก็บข
้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องต
าม MSD และจะใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์นี้
– หากอุปกรณ์เก็บข้อมูลของคุณต้องมีแหล่งพลังง
านหรือแบตเตอรี่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณม
ีแบตเตอรี่อยู่ในนั้น หรือชาร์จอุปกรณ์ USB ก่อนแ
ล้วต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นั้นอีกครั้ง
ชนิดเพลงที่ใช้ได้
● อุปกรณ์นี้ใช้ได้เฉพาะกับเพลงที่ไม่มีการป้องกัน
โดยมีส่วนขยายไฟล์ดังต่อไปนี้:
.mp3
.wma
● เพลงที่ซื้อจากร้านค้าเพลงออนไลน์ไม่สามารถใ
ช้งานได้เนื่องจากมีการป้องกันโดย Digital Rights
Management (DRM)
● ส่วนขยายชื่อไฟล์ที่ลงท้ายดังต่อไปนี้ไม่สามารถใ
ช้ได้:
.wav, .m4a, .m4p, mp4, .aac และอื่นๆ
ไม่สามารถดำเนินการเชื่อมต่อโดยตรงจา
กพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์เข้ากับระบ
บ MINI HI-FI แม้ว่าคุณจะมีไฟล์ mp3 อยู่
ในคอมพิวเตอร์ของคุณก็ตาม
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การดำเนินการเกี่ยวกับ USB
การเล่น USB

ไทย

คุณสามารถเล่นหรือดูไฟล์ข้อมูล (JPEG, MP3,
WMA หรือ DivX) ในไดรเวอร์แฟลช USB หรือต
ัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ USB อย่างไรก็ตาม การ
แก้ไขหรือการคัดลอกไฟล์ข้อมูลไม่สามารถกระท
ำได้

1 เชื่อมต่อไดรเวอร์แฟลช USB / ตัวอ่านการ์ดหน่ว
ยความจำ USB เข้ากับช่องเสียบ USB DIRECT
บนเครื่องนี้โดยตรง
2 กด USB บนรีโมทคอนโทรล (หรือกด USB บนร
ะบบ) เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ที่ค้นพบ
– เมื่อใช้ไดรฟ์หลายๆ ไดรฟ์บนตัวอ่านการ์ดเดียว
จะสามารถเข้าถึงการ์ดที่เชื่อมต่อได้เพียงการ์ดเดี
ยวเท่านั้น
– จำนวนอุปกรณ์อาจแตกต่างกันตามตัวอ่านการ์ด
ที่แตกต่างกัน
3 เลือกไฟล์และกด OK เพื่อเล่น
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์:
– เมื่ออุปกรณ์ USB ไม่สามารถเสียบต่อกับช่องเสียบ
USB DIRECT ได้ จำเป็นต้องมีสายเคเบิลต่อขยาย USB
– คุณสามารถอ่านและเล่นข้อมูลจากอุปกรณ์ USB เท่า
นั้น
– ข้อมูลที่ปกป้องการคัดลอกจะไม่สามารถเล่นได้
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ฟังก์ชันอื่นๆ
การตั้งค่าคาราโอเกะ

ในโหมด DISC/USB กด SETUP บนรีโมทคอนโ
ทรลเพื่อเข้าสู่เมนู หน้าตั้งค่าทั่วไป เพื่อตั้งค่าระดั
บความสว่างของจอแสดงผล

ในโหมด DISC/USB กด KARAOKE บนรีโมทค
อนโทรลเพื่อเข้าสู่เมนู คาราโอเกะ เพื่อตั้งค่าคาร
าโอเกะ

ไทย

การลดแสงจอแสดงผล

Karaoke Setup Page
MIC Volume
Echo Level
Key
Scroe

100%
- ความสว่างเต็มที่
70%
- ความสว่างปานกลาง
40%
- จอแสดงผลมืดที่สุด ตัวเลือกนี้จะปิด LED และไ
อคอนทั้งหมดในจอแสดงผลด้านหน้าของเครื่องนี้
1 กด 4 เพื่อเลือก { แสดงเป็นมัว }
2 กด 3 และ 5 / 4 เพื่อเลือกจอแสดงผล
3 กด OK
เมื่อต้องการนำหน้าจอตั้งค่าออก
กด SETUP อีกครั้ง
เสียงร้อง
ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถลดระดับเสียงร้องต้น
ฉบับออกจากคาราโอเกะ กด AUDIO ซ้ำๆ เพื่อ
เลือกโหมดเสียงอื่น

10
10
00

ไมค์
- คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเปิด/ปิดไมโครโ
ฟนได้
ระดับเสียงไมค์
- คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม/ลดระดับเสี
ยงไมโครโฟน (ตั้งแต่ 00 ถึง +20)
ระดับเสียงก้อง
- คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเสียงก้
องขณะร้องเพลงหรือพูดคุยทางไมโครโฟน
คีย์
- คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเสียงคีย์เมื่
อคุณเล่นในโหมด DISC/USB
คะแนน
- ระดับการให้คะแนนมีความแตกต่างกัน 3 ระดับ
คือ พื้นฐาน ขั้นกลาง ขั้นสูง เลือก ปิด เพื่อปิดการ
ให้คะแนนคาราโอเกะ
1 กด 5 / 4 และ 1 หรือ ¡ บนรีโมทคอนโทร
ลเพื่อเลื่อนดูในเมนู
2 กด OK เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
เมื่อต้องการนำ { หน้าการตั้งค่าคาราโอเก
ะ } ออก
กด KARAOKE อีกครั้ง
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ฟังก์ชันอื่นๆ
คาราโอเกะ

ไทย
เชื่อมต่อไมโครโฟน (ไม่ได้ให้มา) เข้ากับระบบเ
พื่อร้องเพลงพร้อมกับแหล่งสัญญาณเสียง
1 เชื่อมต่อไมโครโฟนกับแจ็ค MIC 1 หรือ MIC 2
➜ “ไมค์เปิด” จะปรากฏบนทีวี
● ก่อนการเชื่อมต่อไมโครโฟน ตั้งค่า ระดับไมค์1/2
เป็นระดับต่ำสุดเพื่อป้องกันการหอน
2 กด DISC1/2/3, (USB หรือ AUX/MP3 LINK)
เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณที่จะมิกซ์และเริ่มต้นการ
เล่น
3 ปรับค่าระดับเสียงของแหล่งสัญญาณผ่านทางการ
ควบคุม VOL +/4 ปรับค่าระดับเสียงไมโครโฟนผ่านทางการควบคุม
MiC LEVEL1/2 โปรดดูที่หน้า 42 (การตั้งค่าคาร
าโอเกะ)
หมายเหตุ:
– เก็บไมโครโฟนให้ห่างจากลำโพงเพื่อป้องกันการหอน
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ส่วน AMPLIFIER
พลังขับรวม ......................................4200W PMPO
................................................................ 300W RMS
การตอบสนองต่อความถ ...........................................
.......................................... 60 Hz - 18kHz / ± 3 dB
อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน ...........................
...........................................> 62dB (A-ถ่วงน้ำหนัก)
ความไวอินพุต
AUX In .............................................................1V
ความไวเอาต์พุต
สายสัญญาณออก ........... (โหมด CD 0dB) 2 V
ส่วน TUNER
ช่วงการหาคลื่นสถานีวิทยุ ........................................
................... FM 87.5 – 108 MHz (ขั้นละ 50 kHz)
...................MW 531 – 1602 kHz (ขั้นละ 9 kHz)
.................MW 530 – 1700 kHz (ขั้นละ 10 kHz)
อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน ..... FM ≥ 50 dB
..............................................................MW ≤ 35 dB
ส่วน TAPE
การตอบสนองต่อความถี่
เทปปกติ ..........................125-8000 Hz(-8 dB)
อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน
เทปปกติ ............................................. ≥ 45 dBA
เสียงเพี้ยนและกระพือ ............................. ≤ 0.35%
ส่วน DVD
ชนิดเลเซอร์ ..................................เซมิคอนดักเตอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางดิสก์ .................. 12 ซม. / 8 ซม.
การถอดรหัสวิดีโอ ................... MPEG-2 / MPEG-1
Video DAC ................................................... 12 บิต
ระบบสัญญาณ ....................................PAL / NTSC
รูปแบบวิดีโอ ............................................4:3 / 16:9
Video S/N .........................................56 dB (ขั้นต่ำ)
เอาต์พุต Composite Video ..........1.0 Vp-p, 75 Ω
เอาต์พุต S-Video ...................Y- 0.714Vp-p, 75 Ω
...............................................C - 0.286 Vp-p, 75 Ω
Audio DAC .................................. 24 บิต / 96 kHz
การตอบสนองต่อความถี่ ...........................................
........................................ 4 Hz - 20 kHz (44.1kHz)
............................................4 Hz - 22 kHz (48kHz)
............................................4 Hz - 44 kHz (96kHz)

ตัวเครื่อง
พิกัดไฟ ..... 110 -127 V / 220 - 240 V~50-60HZ
พลังงานที่ใช้ไป
แอ็คทีฟ ...................................................... 75 W
ขนาด (w × h × d).............265 × 310 × 365 (มม.)
น้ำหนัก ........................................................ 5.01 กก.

ไทย

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ลำโพง
ลำโพง .................................................. 2x75W RMS
ระบบ ..................... ระบบสะท้อนเสียงเบส 2 ทาง
ความต้านทาน......................................................8 Ω
ตัวขับเสียง...............................วูฟเฟอร์ในตัว 5.25”
.............................................. ทวีตเตอร์ในตัว 1.75”
การตอบสนองต่อความถี่ .......... 120 Hz – 20 kHz
ขนาด (w × h × d) ...........207 × 310 × 215 (มม.)
น้ำหนัก ........................................................ 5.85 กก.
ซับวูฟเฟอร์
ความต้านทาน......................................................4 Ω
ตัวขับเสียง.............................. วูฟเฟอร์ 1x16.5 ซม.
การตอบสนองต่อความถี่ ...................... 45-120 Hz
ขนาด (w × h × d).............200 × 310 × 387 (มม.)
น้ำหนัก ........................................................ 5.27 กก.

ข้อมูลจำเพาะและลักษณะภายนอกอาจม
ีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรา
บล่วงหน้า
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การแก้ไขปัญหา
คำเตือน
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คุณไม่ควรทดลองซ่อมแซมระบบด้วยตนเอง เนื่องจะทำให้การรับประ
กันเป็นโมฆะ ไม่เปิดถอดระบบเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงไฟฟ้าช็อตได้

ไทย

หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้ตรวจสอบตามรายการด้านล่างก่อนจะนำส่งระบบเพื่อขอรับบริก
ารซ่อมแซม หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ โปรดติดต่อข
อความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัท Philips

การแก้ปัญหา

ปัญหา

ไฟไม่เข้า
“ไม่มีแผ่น” ปรากฏขึ้น

✔ ตรวจดูว่ามีการเชื่อมต่อสายไฟ AC อย่างเหมาะส
มหรือไม่
✔ ตรวจดูว่ามีการใส่แผ่นผิดด้านหรือไม่
✔ รอจนกระทั่งความชื้นที่เกาะตัวบนเลนส์จางหาย
ไป
✔ เปลี่ยนหรือทำความสะอาดดิสก์ โปรดดู “การดูแ
ลรักษา”
✔ ใช้ดิสก์ที่อ่านข้อมูลได้หรือ CD รูปแบบ MP3 ที่บั
นทึกอย่างถูกต้อง

ไม่มีภาพ

✔ เลือกโหมดอินพุตวิดีโอที่เหมาะสมบนทีวี

ภาพผิดเพี้ยนหรือคุณภาพไม่ดี

✔ บางครั้งอาจมีภาพผิดเพี้ยนเล็กน้อยปรากฏขึ้น ซึ่ง
ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

✔ ตรวจดูว่าทีวีเปิดเครื่องแล้ว
✔ ตรวจสอบการเชื่อมต่อวิดีโอ
✔ ตรวจดูว่าระบบมีการเชื่อมต่ออย่างมั่นคงดีแ
ล้ว

✔ ทำความสะอาดดิสก์
✔ เชื่อมต่อระบบกับช่องเสียบ S-video ของที
วี
อัตราการจัดมุมมองของหน้าจอไม่สามาร
ถเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าคุณตั้งค่ารูปแบบที
วีไว้ก็ตาม

✔

เครื่องเล่น DVD ไม่เริ่มต้นเล่น

✔

ระบบไม่ตอบสนองเมื่อมีการกดปุ่ม

✔

อัตราการจัดมุมมองถูกกำหนดไว้คงที่ในแผ่น
DVD

✔ อัตราการจัดมุมมองอาจไม่สามารถเปลี่ยนแ
ปลงได้ในระบบทีวีบางระบบ
ใส่ดิสก์ที่อ่านข้อมูลได้
ตรวจดูชนิดของดิสก์ ระบบสี และรหัสโซน
ทำความสะอาดดิสก์
ใส่ดิสก์โดยให้ด้านที่เล่นคว่ำลง
กด SETUP เพื่อปิดเมนูตั้งค่า
ยกเลิกฟังก์ชันการจัดเรตควบคุมโดยผู้ปกคร
องหรือเปลี่ยนระดับการจัดเรต
✔ ความชื้นก่อตัวขึ้นภายในระบบ
✔ ถอดดิสก์ออกและเปิดระบบทิ้งไว้ประมาณ
หนึ่งชั่วโมง
✔
✔
✔
✔
✔

ถอดปลั๊กไฟออกจากแจ็ค และเสียบกลับอี
กครั้ง
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ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ภาษาของเสียงหรือคำบรรยายใต้ภาพไม่ส
ามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเล่น DVD

การแก้ปัญหา
✔ ไม่มีการบันทึกเสียงหรือคำบรรยายใต้ภาพหลาย
ภาษาในแผ่น DVD นั้น

✔ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนภาษาของเสียงหรือคำ
บรรยายใต้ภาพบนแผ่น DVD นั้น
ไม่มีสัญญาณภาพออกเมื่อมีการเลือกฟังก์
ชัน

ไม่สามารถได้ยินเสียงหรือเสียงมีคุณภาพ
ไม่ดี

✔ ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อส่วนประกอบอย่
างถูกต้อง

✔ กดปุ่มฟังก์ชันที่ถูกต้องสำหรับแหล่งสัญญา
ณเข้า

✔ ปรับระดับเสียง
✔ ตรวจดูว่ามีการเชื่อมต่อลำโพงอย่างถูกต้อง
แล้ว
✔ ตรวจสอบว่าสายลำโพงถูกบีบอัดแน่นไปหรื
อไม่
✔ ตรวจดูว่าค่าคีย์ของการตั้งค่าคาราโอเกะเป็
น0
✔ หากระบบอยู่ในโหมดหยุดชั่วคราว เล่นภาพ
ช้า หรือกรอเดินหน้า/ย้อนกลับอย่างรวดเร็ว
กด X เพื่อเล่นโหมดการเล่นปกติต่อ
✔ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า MP3-CD ถูกบันทึกภา
ยในอัตราบิต 32-256 kbps ที่มีความถี่แซมป
ลิ้งที่ 48 kHz, 44.1 kHz หรือ 32 kHz

การรับสัญญาณวิทยุไม่ดี

✔ หากสัญญาณอ่อนเกินไป ปรับเสาอากาศห
รือเชื่อมต่อเสาอากาศภายนอกเพื่อการรับสั
ญญาณที่ดีขึ้น
✔ เพิ่มระยะห่างระหว่างระบบและทีวีหรือ
VCR

ไม่สามารถดำเนินการบันทึกหรือเล่นได้

✔ ทำความสะอาดบริเวณช่องใส่ โปรดดู “การ
ดูแลรักษา”
✔ ใช้เฉพาะเทปปกติ
✔ ใช้ชิ้นส่วนเทปยึดเกาะแทนบริเวณแท็บที่ถู
กหักออกไป

ไม่สามารถเปิดช่องใส่เทปได้

✔ ถอดปลั๊กไฟ AC ออกและต่อกลับอีกครั้ง แ
ล้วเปิดระบบใหม่

เอาต์พุตสัญญาณเสียงซ้ายและขวาสลับด้
านกัน
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

ไทย

ปัญหา

✔ ตรวจสอบการเชื่อมต่อลำโพงและตำแหน่ง
ที่ตั้ง
✔ ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอร์รีโมทคอนโ
ทรลของเครื่อง
✔ ลดระยะห่างกับเครื่องเล่น
✔ นำสิ่งกีดขวางที่อาจมีออก
✔ เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
✔ ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง
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การแก้ไขปัญหา
ปัญหา

การแก้ปัญหา

ไทย

ตัวตั้งเวลาไม่ทำงาน

✔ ตั้งนาฬิกาให้ถูกต้อง
✔ หากกำลังอยู่ระหว่างการบันทึก ให้หยุดการบันทึก

มีการลบการตั้งค่านาฬิกา/ตัวตั้งเวลาออก

✔ ไฟฟ้าดับหรือมีการถอดสายไฟออก รีเซ็ตนาฬิกา
/ตัวตั้งเวลา
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อะนาล็อก: เสียงที่ไม่มีการแปลงเป็นตัวเลข เสีย
งอะนาล็อกจะแตกต่างกัน ขณะที่เสียงดิจิตอลมีค
่าเชิงตัวเลขเฉพาะ แจ็คเหล่านี้ส่งเสียงผ่านทางส
องช่องสัญญาณ ซ้าย และขวา
อัตราการจัดมุมมอง: อัตราของขนาดแนวตั้งแ
ละแนวนอนของภาพที่ปรากฏ อัตราในแนวนอนแ
ละ แนวตั้งของทีวีปกติ คือ 4:3 และของทีวีจอกว้า
งคือ 16:9
แจ็ค AUDIO OUT: แจ็คที่ด้านหลังของระบบ
DVD ซึ่งส่งสัญญาณเสียงไปยังระบบอื่น (ทีวี สเ
ตอริโอ เป็นต้น)
อัตราบิต: จำนวนข้อมูลที่ใช้เพื่อเก็บความยาวขอ
งเพลงที่ระบุ ซึ่งวัดค่าในหน่วยกิโลบิตต่อวินาที ห
รือ kbps หรือความเร็วที่คุณบันทึก โดยทั่วไปแล้ว
อัตราบิตสูงกว่าจะให้คุณภาพเสียงดีกว่า แต่จะใช้
พื้นที่บนดิสก์มากกว่าด้วย
บท: ส่วนของภาพหรือเพลงใน DVD ซึ่งเล็กกว่าเ
รื่อง เรืองหนึ่งเรื่องประกอบด้วยหลายๆ บท แต่ละ
บทจะมีหมายเลขบทกำกับไว้ ช่วยให้คุณสามารถ
ค้นหาบทที่คุณต้องการได้
แจ็ค ComponentVideo Out: แจ็คที่ด้านหลังข
องระบบ DVD ที่ส่งสัญญาณวิดีโอคุณภาพสูงไ
ปยังทีวีที่มีแจ็ค Component Video In (R/G/B,
Y/Pb/Pr เป็นต้น)
เมนูดิสก์: หน้าจอที่จัดเตรียมไว้สำหรับการเลือก
ภาพ เสียง คำบรรยายใต้ภาพ มุมมองภาพหลายมุ
มมอง ฯลฯ ที่บันทึกใน DVD
ดิจิตอล: เสียงที่แปลงออกเป็นค่าตัวเลข เสียงดิจ
ิตอลสามารถใช้งานได้เมื่อคุณใช้แจ็ค DIGITAL
AUDIO OUT COAXIAL หรือ OPTICAL แจ็คด
ังกล่าวจะส่งสัญญาณเสียงผ่านทางหลายช่องสัญ
ญาณ ไม่ใช่สองช่องสัญญาณเหมือนสัญญาณเสี
ยงอะนาล็อก
ดอลบี้ดิจิตอล: ระบบเสียงเซอร์ราวด์ที่พัฒนาโด
ย Dolby Laboratories ประกอบด้วยช่องสัญญาณ
เสียงดิจิตอลสูงสุด 6 ช่องสัญญาณ (หน้าซ้ายและ
ขวา, เซอร์ราวด์ซ้ายและขวา และกลาง)
JPEG: ระบบบีบอัดข้อมูลภาพนิ่งที่เสนอโดย
Joint Photographic Expert Group ซึ่งให้คุณภาพ
ของภาพลดลงเล็กน้อยแม้ว่าอัตราการบีบอัดสูง
MP3: รูปแบบไฟล์ที่มีระบบบีบอัดข้อมูลเสียง
“MPE” ย่อมาจาก Motion Picture Experts Group
1 (หรือ MPEG-1) Audio Layer 3 ด้วยรูปแบบ
MP3 แผ่น CD-R หรือ CD-RW หนึ่งแผ่นสามารถ
จุข้อมูลได้สูงประมาณ 10 เท่าของแผ่น CD ปกติ
มัลติแชนเนล: DVD ได้รับการระบุให้มีแทร็คเ
สียงทั้งหมด ประกอบเป็นหนึ่งช่องเสียง มัลติแชน
เนลหมายถึงโครงสร้างของแทร็คเสียงที่มีตั้งแต่สา
มช่องสัญญาณขึ้นไป
การควบคุมโดยผู้ปกครอง: ฟังก์ชันของ DVD เพื่อ
จำกัดการเล่นของดิสก์ตามอายุของผู้ใช้ โดยสอด
คล้องตามระดับการจำกัดในแต่ละประเทศ การจ

ำกัดอาจแตกต่างกันในดิสก์แต่ละแผ่น เมื่อมีการเ
รียกใช้งานฟังก์ชันนี้ การเล่นแผ่นจะไม่สามารถก
ระทำได้หากระดับของซอฟต์แวร์สูงกว่าระดับที่ผู้
ใช้ตั้งค่า
PCM (Pulse Code Modulation): ระบบสำหรั
บการแปลงสัญญาณเสียงอะนาล็อกเป็นสัญญาณ
เสียงดิจิตอล เพื่อการประมวลผลภายหลังโดยไม่ต้
องมีการบีบอัดข้อมูล
การควบคุมการเล่น (PBC): โปรดดูสัญญาณ
ที่บันทึกในวิดีโอ CD หรือ SVCD สำหรับการควบ
คุมการทำซ้ำ โดยการใช้เมนูหน้าจอที่บันทึกในวิด
ีโอ CD หรือ SVCD ที่สนับสนุน PBC คุณสามารถ
เพลิดเพลินกับซอฟต์แวร์ชนิดอินเตอร์แอกทีฟพร้
อมด้วยซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันค้นหา
โปรเกรสสีฟสแกน (P-Scan): แสดงเส้นแนว
นอนทั้งหมดของภาพในหนึ่งครั้ง ในฐานะเฟรมสั
ญญาณ ระบบนี้สามารถแปลงวิดีโออินเตอร์เลซจ
าก DVD เป็นรูปแบบโปรเกรสสีฟ เพื่อการเชื่อม
ต่อกับจอแสดงผลแบบโปรเกรสสีฟ โดยจะค่อยๆ
เพิ่มความละเอียดแนวตั้ง ในกรณีนี้ จำเป็นต้องม
ีทีวีแบบโปรเกรสสีฟสแกนเพื่อรับเอาต์พุตแบบโ
ปรเกรสสีฟสแกนจากระบบ
รหัสโซน: ระบบช่วยให้ดิสก์สามารถเล่นได้เฉพ
าะในพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เครื่องนี้จะ
เล่นเฉพาะดิสก์ที่มีรหัสโซนใช้ร่วมกันได้ คุณสาม
ารถค้นหารหัสโซนของเครื่องจากลาเบลผลิตภัณ
ฑ์ ดิสก์บางแผ่นอาจใช้ร่วมกันได้กับโซนมากกว่า
หนึ่งโซน (หรือทุกโซน)
S-Video: สร้างภาพที่ชัดเจนโดยการส่งสัญญาณ
แยกต่างหากกันสำหรับความสว่างและสี คุณสาม
ารถใช้ S-Video ต่อเมื่อทีวีของคุณมีแจ็ค S-Video
In
ความถี่แซมปลิ้ง: ความถี่ของแซมปลิ้งข้อมูลเม
ื่อมีการแปลงข้อมูลอะนาล็อกเป็นข้อมูลดิจิตอล ค
วามถี่แซมปลิ้งเชิงตัวเลขแสดงถึงจำนวนครั้งที่มีก
ารสุ่มตัวอย่างสัญญาณอะนาล็อกตั้งต้นต่อวินาที
เรื่อง: ส่วนที่ยาวที่สุดของภาพหรือเพลงที่มีใน
DVD, แผ่นเพลง ในซอฟต์แวร์วิดีโอ หรือทั้งอัลบ
ั้มในซอฟต์แวร์ออดิโอ แต่ละเรื่องจะมีหมายเลขเ
รื่องกำหนดไว้ ช่วยให้คุณค้นหาเรื่องที่คุณต้องกา
รได้
แจ็ค VIDEO OUT: แจ็คที่ด้านหลังของระบบ
DVD ซึ่งส่งสัญญาณวิดีโอไปยังทีวี
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