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1 ขอสำาคัญ

อานและทำาความเขาใจคำาแนะนำาทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่มใชโฮม
เธียเตอร กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติ
ตามคำาแนะนำา การรับประกันจะไมมีผลใชงาน

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!
•	 หามไมใหผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมเปยกฝนหรือน หาม

วางภาชนะที่มีของเหลว เชน แจกัน ใกลกับผลิตภัณฑ หา
กนกระเซ็นลงบนหรือในผลิตภัณฑ ใหถอดปลั๊กไฟออกทันที 
ติดตอฝายดูแลลูกคาของ Philips เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑกอน
เริ่มใช

•	 หามวางผลิตภัณฑและอุปกรณเสริม รีโมทคอนโทรล
ไวใกลกับเปลวไฟหรือแหลงกำาเนิดความรอนใดๆ รวมถึงแสง
อาทิตยโดยตรง

•	 หามใสวัตถุใดๆ ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่
เปดไดอื่นๆ บนผลิตภัณฑ

•	 หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมตออุปกรณอย ในขณะที่
ยกเลิกการเชื่อมตอกับทีวี อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอจะยังคง
พรอมใชงานอย

•	 ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) 
สัมผัสกับความรอนสูง เชน แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ 

•	 ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบกอนเกิดพายุฟาผา 
•	 เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก อยาดึงที่สาย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!
•	 กอนที่คุณจะเชื่อมตอผลิตภัณฑกับเตาเสียบไฟ ตรวจ

ดูใหแนใจวาแรงดันไฟฟาตรงกับคาที่พิมพบนดานหลังหรือ
ดานลางของผลิตภัณฑ อยาเสียบปลั๊กหากคาแรงดันไฟฟา
แตกตางกัน

ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือความเสียหายของโฮมเธียเตอร!
•	 สำาหรับผลิตภัณฑที่สามารถยึดติดผนังได ใหใชเฉพาะตัวยึดติด

ผนังที่ใหมาเทานั้น ติดตั้งตัวยึดเขากับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้ง
นหนักของผลิตภัณฑและตัวยึดผนังได Koninklijke Philips 
N.V. ไมขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ 
หรืออันตรายจากการติดตั้งตัวยึดผนังที่ไมถูกตอง

•	 สำาหรับลำาโพงที่มีขาตั้ง ใหใชเฉพาะขาตั้งที่ใหมาเทานั้น วาง
ลำาโพงบนขาตั้งใหแนนหนา วางขาตั้งที่ประกอบแลวบนพื้น
ราบ และไดระดับสมเสมอที่สามารถรองรับนหนักทั้งของ
ลำาโพงและขาตั้งได

•	 อยาวางผลิตภัณฑหรือวัตถุใดบนสายไฟหรือบนอุปกรณไฟฟา
อื่น

•	 หากผลิตภัณฑถูกขนสงในอุณหภูมิที่ตกวา 5°C ใหแกะกลอง
ผลิตภัณฑแลวรอจนกระทั่งอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหองกอนที่
จะเชื่อมตอปลั๊กไฟ

•	 จะมีรังสีที่มองเห็นและมองไมเห็นเมื่อเปดเครื่อง หลีกเลี่ยง
ใหหางจากแสงสวาง

•	 อยาแตะเลนสออปติคัลของดิสกที่อยดานในชองใสดิสก
•	 สวนประกอบบางอยางของผลิตภัณฑนี้อาจทำาจากกระจก โป

รดใชงานอยางระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความ
เสียหาย

ความเสี่ยงของความรอนสูง! 
•	 หามติดตั้งผลิตภัณฑในพื้นที่ที่จำากัด และควรใหมีพื้นที่เหลือ

รอบผลิตภัณฑอยางนอยสี่นิ้ว เพื่อใหผลิตภัณฑระบายความ
รอนได ตรวจดูใหแนใจวาผามานหรือวัตถุอื่นๆ ไมบังชอง
ระบายอากาศของตัวเครื่อง

ความเสี่ยงตอการปนเป้อน!
•	 อยาใชแบตเตอรี่ผสมกัน (เกาและใหม หรือแบบคารบอนและ

อัลคาไลน อื่นๆ)
•	 อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยน

เฉพาะแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเทานั้น
•	 ถอดแบตเตอรี่ออกหากแบตเตอรี่หมด หรือไมไดใชงานรีโมท

คอนโทรลเปนเวลานาน
•	 แบตเตอรี่มีสารเคมีอยภายใน ตองกำาจัดทิ้งอยางถูกวิธี 

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี
•	 ผลิตภัณฑ/รีโมทคอนโทรลอาจใชแบตเตอรี่แบบเหรียญ/

กระดุมซึ่งสามารถกลืนเขาปากได โปรดเก็บแบตเตอรีใหพนมือ
เด็กตลอดเวลา หากกลืนเขาไป แบตเตอรี่อาจทำาใหเกิดการบาด
เจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได อาจเกิดการไหมภายในอยางราย
แรงภายในสองชั่วโมงเมื่อมีการกลืนแบตเตอรี่

•	 หากคุณสงสัยวาไดกลืนแบตเตอรี่เขาไปหรืออยในสวนใดๆ 
ของรางกาย โปรดไปพบแพทยโดยทันที

•	 เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหมและที่ใชแลวทั้ง
หมดใหพนมือเด็ก ตรวจสอบใหแนใจวาชองใสแบตเตอรี่ปด
สนิท หลังจากที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่

•	 หากชองใสแบตเตอรี่ไมสามารถปดไดสนิท ใหหยุด
ใชผลิตภัณฑ เก็บใหพนมือเด็กและติดตอผผลิต

 
อุปกรณนี้เปนอุปกรณ CLASS II พรอมฉนวนหมสองชั้น และไมมี
สายดินปองกันมาให
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ดูแลรักษาผลิตภัณฑของคุณ

•	 อยาใสวัตถุใดๆ ที่ไมใชดิสกลงในชองใสดิสก
•	 อยาใสดิสกที่ถูกหมหรือดิสทที่แตกหักลงในชองใสดิสก
•	 นำาดิสกออกจากชองใสดิสกหากคุณไมใชผลิตภัณฑเปนเวลา

นาน
•	 ใชผาไมโครไฟเบอรเทานั้นในการทำาความสะอาดผลิตภัณฑ

รักษาสิ่งแวดลอม

 
ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต 
และสามารถนำาไปรีไซเคิล หรือนำากลับมาใชใหมได
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับ
ทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและ
แบตเตอรี่ การกำาจัดผลิตภัณฑเกาเหลานี้อยางถูกตองชวยปองกันผล
สืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย
ผลิตภัณฑของคุณประกอบดวยแบตเตอรี่ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะ
ในครัวเรือนทั่วไป
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้ง
แบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่
งแวดลอมและสุขภาพได
โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำาหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับศูนยรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ

2 โฮมเธียเตอรของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอ
นรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่
จากบริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียนโฮมเธียเตอรของคุณที่ 
www.philips.com/welcome

ตัวเครื่อง

  
a ชองใสแผนดิสก

b แผงการแสดงผล

c  (เปด/ปด)
เปดหรือปดชองใสแผนดิสก หรือนำาแผนดิสกออก

d  (เลน/หยุดชั่วคราว)
เริ่ม หยุดเลนชั่วคราวหรือเลนตอ

e SOURCE
เลือกแหลงเสียงหรือวิดีโอสำาหรับโฮมเธียเตอร

f  (เปดสแตนดบาย)
เปดโฮมเธียเตอรหรือสวิตชไปที่สแตนดบาย

แผงการแสดงผลดานหนา เครื่องหมายแสดง
หนาหลัก
วิทยุ
แผนดิสก
Aux In
Optical In
สัญญาณเสียงเขา
เปด
ปด  
โหลด
หยุดชั่วคราว

  ปดเสียง

http://www.recycle.philips.com
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รีโมทคอนโทรล

สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล 

 
a  (เปดสแตนดบาย) 

•	 เปดโฮมเธียเตอรหรือสวิตชไปที่สแตนดบาย
•	 เมื่อใชงาน EasyLink ใหกดคางไวอยางนอยสามวินาที

เพื่อสวิตชอุปกรณที่สามารถใชรวมกันกับ HDMI CEC 
ที่เชื่อมตอทั้งหมดเขาสโหมดสแตนดบาย

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j k

l

m

n

o

q

p

b ปุ่มแหลงที่มา
•	 DISC: เปลี่ยนเปนแผนดิสกเขาใชหรือออกจากเมนูดิ

สกเมื่อคุณเลนแผนดิสก
•	 AUDIO SOURCE: เลือกแหลงอินพุตเสียง หรือวิทยุ
•	  : สลับไปเปน Bluetooth
•	 USB: สลับไปเปนอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

c ปุ่มนาวิเกต
•	 เลื่อนดูเมนู
•	 ในโหมดวิดีโอ กดปุ่มซายหรือขวาเพื่อเดินหนาหรือถอย

หลังอยางรวดเร็ว กดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อเดินหนาหรือถอย
หลังอยางชา (สำาหรับวิดีโอ DVD เทานั้น)

•	 ในโหมดวิทยุ กดปุ่มซายหรือขวาเพื่อคนหาสถานีวิทยุ กด
ปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อปรับความถี่วิทยุใหชัดที่สุด

d OK
ยืนยันขอมูล

e  BACK
กลับสหนาจอเมนูกอนหนา

f  +/-
เพิ่มหรือลดระดับเสียง

g  (ปดเสียง)
ปดเสียงหรือคืนคาระดับเสียง

h   / 
  (กอนหนา/ถัดไป)
•	 ขามไปยังเพลง บท หรือไฟลกอนหนาหรือถัดไป
•	 ในโหมดวิทยุ เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา

i ปุ่มตัวเลข
เลือกรายการที่จะเลน

j SOUND
เลือกโหมดเสียง

k SURR
เลือกเสียงเซอรราวดหรือเสียงสเตอริโอ

l  (เลน/หยุดชั่วคราว)
เริ่ม หยุดเลนชั่วคราวหรือเลนตอ

m  (หยุด)
หยุดเลน

n  OPTIONS
•	 เขาใชตัวเลือกการเลนเพิ่มเติมขณะกำาลังเลนแผนดิ

สกหรืออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB
•	 ในโหมดวิทยุ ตั้งสถานีวิทยุอัตโนมัติ
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o  (เปด/ปด)
เปดหรือปดชองใสแผนดิสก

p  (หนาหลัก)
เขาใชหรือออกจากเมนูหนาแรก

q AUDIO SYNC
•	 เลือกภาษาหรือชองเสียงพากย 
•	 กดคางไวเพื่อเขาสการตั้งคาดีเลยของเสียง จากนั้นกด 

 ปุ่มนาวิเกต เพื่อหนวงเสียงใหตรงกับวิดีโอ

ชองเสียบ

สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมของชองเสียบที่มีบนโฮมเธียเตอรของคุณ

ดานหนา

ชองเสียบดานหนา

 
a  (USB)

อินพุตเสียง วิดีโอหรือภาพจากอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

b MIC
อินพุตเสียงจากไมโครโฟน

c AUDIO IN
อินพุตเสียงจากเครื่องเลน MP3 (แจ็ค 3.5 มม.)

ขั้วตอดานหลัง

 
a AC MAINS

เชื่อมตอสายไฟ AC ที่ใหมา

b SPEAKERS
เชื่อมตอกับลำาโพงและซับวูฟเฟอรที่ใหมา

c VIDEO OUT
เชื่อมตอกับอินพุตวิดีโอ Composite

d AUDIO IN-AUX
เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงอะนาล็อกบนทีวีหรืออุปกรณอะนา
ล็อก 

e DIGITAL IN-OPTICAL
เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงออปติคัลบนทีวีหรืออุปกรณดิจิตอล 

f HDMI OUT (ARC)
เชื่อมตอกับอินพุต HDMI บนทีวี 

g FM ANTENNA
เชื่อมตอเสาอากาศที่ใหมาสำาหรับการรับวิทยุ
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3 การเชื่อมตอและการ
ตั้งคา

สวนนี้จะชวยใหคุณเชื่อมตอโฮมเธียเตอรของคุณกับทีวีและอุปก
รณอื่น แลวทำาการตั้งคา 
สำาหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอพื้นฐานของโฮมเธียเตอรและอุปก
รณเสริม โปรดดูคมือเริ่มตนใชงานอยางยอ 

หมายเหตุ

 • สำาหรับขอมูลจำาเพาะและอัตรากระแสไฟฟาที่ใช โปรดดูจากปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่
อยดานหลังหรือดานใตของเครื่อง

 • กอนที่คุณจะเชื่อมตอหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอ ตรวจดูใหแนใจวาไดถอดอุปก
รณออกจากปลั๊กไฟแลว

เชื่อมตอลำาโพง

สายเคเบิลของลำาโพงจะเปนรหัสสีเพื่อการเชื่อมตอที่งาย หากตอง
การเชื่อมตอลำาโพงกับโฮมเธียเตอรของคุณ ใหจับคสีที่สายเคเบิลของ
ลำาโพงกับสีของชองเสียบ
 
ตำาแหนงของลำาโพงมีบทบาทสำาคัญในการตั้งคาเอฟเฟกตเสียงเซ
อรราวด เพื่อผลที่ดีที่สุด ใหจัดตำาแหนงของลำาโพงทั้งหมดหันเขาหา
ตำาแหนงของที่นั่ง แลววางลำาโพงใหอยใกลกับระดับหูของคุณ (ขณะ
นั่ง) 

  
* รูปทรงลำาโพงที่แทจริงอาจแตกตางจากการสาธิตดานบน

REAR
RIGHT

FRONT
LEFT

FRONT
CENTER

FRONT
RIGHT

REAR
LEFT

SUB
WOOFER

หมายเหตุ

 • เสียงเซอรราวดขึ้นอยกับปจจัยตางๆ เชน ขนาดและรูปรางของหอง, ชนิดของผนังและ
เพดาน, หนาตางและพื้นผิวสะทอนกลับ และคุณภาพเสียงของลำาโพง ใหทดลองวาง
ลำาโพงในตำาแหนงตางๆ เพื่อหาที่ตั้งที่เหมาะที่สุดสำาหรับคุณ

ทำาตามคมือทั่วไปในการจัดวางลำาโพงเหลานี้

1 ตำาแหนงที่นั่ง:
นี่คือจุดศูนยกลางในการฟงของคุณ

2 ลำาโพง FRONT CENTER (หนากลาง):
วางลำาโพงตัวกลางที่ดานหนาของตำาแหนงที่นั่งโดยตรง ดา
นบนหรือดานลางทีวีของคุณก็ได

3 ลำาโพง FRONT LEFT (หนาซาย) และ FRONT RIGHT 
(หนาขวา):
วางลำาโพงตัวซายและขวาที่ดานหนา และใหมีระยะหางจาก
ลำาโพงตัวกลางเทากัน ตรวจสอบใหแนใจวาลำาโพงตัวซาย ขวา 
และกลางมีระยะหางจากตำาแหนงที่นั่งของคุณเทากัน 

4 ลำาโพง REAR LEFT (ซายหลัง) และ REAR RIGHT (ขวา
หลัง): 
วางลำาโพงเซอรราวดดานหลังที่ดานซายและขวาของตำาแหนง
ที่นั่ง โดยใหอยในแนวเดียวกับที่นั่งหรืออยดานหลังเล็กนอ
ยก็ได 

5 SUBWOOFER (ซับวูฟเฟอร):
วางซับวูฟเฟอรที่ดานซายหรือขวาของทีวี โดยใหมีระยะหา
งอยางนอยหนึ่งเมตร เวนระยะหางจากผนังประมาณ 10 
เซนติเมตร

เชื่อมตอกับทีวี

เชื่อมตอโฮมเธียเตอรกับทีวีเพื่อดูวิดีโอ คุณสามารถฟงเสียงทีวีผาน
ลำาโพงของโฮมเธียเตอรได 
ใชการเชื่อมตอคุณภาพดีที่สุดที่มีสำาหรับโฮมเธียเตอรและทีวีของคุณ

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมตอกับทีวีผาน HDMI (ARC)

วิดีโอที่มีคุณภาพดีที่สุด
โฮมเธียเตอรของคุณรองรับ HDMI เวอรชันที่มี Audio Return 
Channel (ARC) หากทีวีของคุณสามารถใชงานไดกับ HDMI ARC 
คุณจะสามารถไดยินเสียงทีวีผานโฮมเธียเตอรไดโดยการใชสาย 
HDMI เพียงเสนเดียว 
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1 เชื่อมตอชองเสียบ HDMI OUT (ARC) บนโฮมเธียเตอรเขา

กับชองเสียบ HDMI ARC บนทีวี โดยใชสายเคเบิล HDMI 
ความเร็วสูง 
•	 ชองเสียบ HDMI ARC บนทีวีอาจมีปายระบุแตกตางกัน 

สำาหรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี

2 เปดการทำางานของ HDMI-CEC ที่ทีวีของคุณ สำาหรับราย
ละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี
•	 HDMI-CEC เปนคุณสมบัติที่ชวยใหสามารถควบคุม

อุปกรณที่รองรับ CEC ที่เชื่อมตอผาน HDMI ไดดวย
รีโมทคอนโทรลอันเดียว เชน การควบคุมระดับเสียง
สำาหรับทั้งทีวีและโฮมเธียเตอร (โปรดดูที่ 'ตั้งคา 
EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)' ในหนา 8)

3 หากคุณไมไดยินเสียงทีวีผานโฮมเธียเตอร ใหตั้งคาเสียงดวย
ตนเอง  (โปรดดูที่ 'การตั้งคาเสียง' ในหนา 9)

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมตอกับทีวีผาน HDMI 
มาตรฐาน

วิดีโอที่มีคุณภาพดีที่สุด
หากทีวีของคุณไมรองรับ HDMI ARC ใหเชื่อมตอโฮมเธียเตอรกับที
วีผานการเชื่อมตอ HDMI มาตรฐาน

  
1 เชื่อมตอชองเสียบ HDMI OUT (ARC) บนโฮมเธียเตอรเขา

กับชองเสียบ HDMI บนทีวี โดยใชสายเคเบิล HDMI ความเร็ว
สูง 

2 เชื่อมตอสายสัญญาณเสียงเพื่อฟงเสียงทีวีผานโฮมเธียเตอรของ
คุณ (โปรดดูที่ 'เชื่อมตอเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณอื่น' ใน
หนา 8)

TV

TV

3 เปดการทำางานของ HDMI-CEC ที่ทีวีของคุณ สำาหรับราย
ละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี
•	 HDMI-CEC เปนคุณสมบัติที่จะทำาใหสามารถควบคุม

อุปกรณ CEC ทั้งหมดที่เชื่อมตอผาน HDMI ไดดวย
รีโมทคอนโทรลอันเดียว เชนการควบคุมระดับเสียง
สำาหรับทั้ง TV และโฮมเธียเตอร (โปรดดูที่ 'ตั้งคา 
EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)' ในหนา 8)

4 หากคุณไมไดยินเสียงทีวีผานโฮมเธียเตอร ใหตั้งคาเสียงดวย
ตนเอง  (โปรดดูที่ 'การตั้งคาเสียง' ในหนา 9)

หมายเหตุ

 • หากทีวีของคุณมีชองเสียบ DVI คุณสามารถใชอะแดปเตอร HDMI/DVI เชื่อมตอกับทีวี
ได อยางไรก็ตาม อาจไมสามารถใชคุณสมบัติบางประการได

ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมตอกับทีวีผาน Composite 
Video

วิดีโอคุณภาพพื้นฐาน
หากทีวีของคุณไมมีชองเสียบ HDMI ใหใชการเชื่อมตอ Composite 
Video การเชื่อมตอ Composite ไมรองรับวิดีโอความละอียดสูง

 
1 เชื่อมตอชองเสียบ VIDEO OUT บนโฮมเธียเตอรของคุณกับ

ชองเสียบ VIDEO IN บนทีวี โดยใชสาย Composite Video
•	 ชองเสียบ Composite Video อาจมีปายระบุ AV IN, 

 COMPOSITE หรือ BASEBAND

2 เชื่อมตอสายสัญญาณเสียงเพื่อฟงเสียงทีวีผานโฮมเธียเตอรของ
คุณ (โปรดดูที่ 'เชื่อมตอเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณอื่น' ใน
หนา 8)

3 เมื่อคุณรับชมรายการทีวี ใหกด SOURCE ที่โฮมเธียเตอรซๆ 
เพื่อเลือกอินพุตเสียงที่ถูกตอง

4 เมื่อดูวิดีโอ ใหสวิตชทีวีของคุณเปนอินพุตวิดีโอที่ถูกตอง 
สำาหรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี

TV



8 TH

เชื่อมตอเสียงจากทีวีหรือและอุปก
รณอื่น

เลนเสียงจากทีวีหรืออุปกรณอื่นผานทางลำาโพงโฮมเธียเตอรของคุณ
ใชการเชื่อมตอคุณภาพดีที่สุดที่มีสำาหรับทีวี โฮมเธียเตอร และอุปก
รณอื่น 

หมายเหตุ

 • เมื่อโฮมเธียเตอรเชื่อมตอกับทีวีผานทาง HDMI ARC ไมจำาเปนตองมีการเชื่อมตอสัญ
ญาณเสียง (โปรดดูที่ 'ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมตอกับทีวีผาน HDMI (ARC)' ในหนา 6)

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมตอเสียงผานสายออปติคอลดิ
จิตอล

เสียงคุณภาพดีที่สุด 

  
1 เชื่อมตอชองเสียบ OPTICAL บนโฮมเธียเตอรของคุณเขา

กับชองเสียบ OPTICAL OUT บนทีวีหรืออุปกรณอื่น โดย
ใชสายออปติคอล 
•	 ชองเสียบออปติคัลดิจิตอลอาจมีปายระบุ SPDIF หรือ 

 SPDIF OUT

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมตอเสียงผานสายสัญญาณเสีย
งอะนาล็อก

เสียงคุณภาพพื้นฐาน

 

TV

VCR
AUDIO IN- AUX

1 เชื่อมตอชองเสียบ AUX บนโฮมเธียเตอรของคุณเขากับชอง
เสียบ AUDIO OUT บนทีวีหรืออุปกรณอื่น โดยใชสายอะ
นาล็อก

การตั้งคาลำาโพง

ตั้งคาลำาโพงดวยตนเองเพื่อสัมผัสประสบการณเสียงรอบทิศทางที่
ปรับแตงเอง

กอนเริ่มการใชงาน
ทำาการเชื่อมตอที่จำาเปนตามที่อธิบายในคมือเริ่มตนใชงานอยางยอ จา
กนั้นใหสวิตชทีวีไปยังแหลงที่ถูกตองสำาหรับโฮมเธียเตอร

1 กด  (หนาหลัก) 

2 เลือก [Setup] แลวกด OK

3 เลือก [เสียง] > [ตั้งคาลำาโพง].

4 กด ปุ่มนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและปลี่ยน:
•	 [ระดับเสียงลำาโพง]: ตั้งคาระดับเสียงของลำาโพง

แตละตัว
•	 [การหนวงลำาโพง]: ตั้งคาเวลาดีเลยสำาหรับลำาโพงที่

วางอยใกลกับตำาแหนงที่นั่งมากกวาเพื่อใหมีการสงผาน
เสียงที่เทากันจากลำาโพงทุกตัว

ตั้งคา EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)

โฮมเธียเตอรนี้รองรับ Philips EasyLink ที่ใชโปรโตคอล HDMI-CEC 
(Consumer Electronics Control) อุปกรณที่รองรับ EasyLink ที่
เชื่อมตอผานขั้วตอ HDMI สามารถควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลเดียว
ได 

หมายเหตุ

 • HDMI-CEC จะเปนที่รจักกันในหลายชื่อ ทั้งนี้ขึ้นอยกับผผลิต สำาหรับขอมูลเกี่ยวกับอุ
ปกรณของคุณ โปรดดูคมือผใชอุปกรณ

 • Philips ไมรับรองวาจะใชงานรวมกันได 100% กับอุปกรณ HDMI-CEC ทั้งหมด

กอนเริ่มการใชงาน
•	 เชื่อมตอโฮมเธียเตอรกับอุปกรณที่สามารถใชงานรวมกับ 

HDMI-CEC ไดผานการเชื่อมตอ HDMI
•	 ทำาการเชื่อมตอที่จำาเปนตามที่อธิบายในคมือเริ่มตนใชงา

นอยางยอ จากนั้นใหสวิตชทีวีไปยังแหลงที่ถูกตองสำาหรับโฮม
เธียเตอร
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เปดใชงาน EasyLink

1 กด  (หนาหลัก) 

2 เลือก [Setup] แลวกด OK

3 เลือก [วิดีโอ] แลวกด OK

4 เลือก [ตั้งคา HDMI] > [ตั้งคา EasyLink] > [EasyLink] 
> [เปด]

5 เมื่อเปดทีวีและอุปกรณอื่นๆ ที่เชื่อมตออย ใหเปดการควบคุม 
HDMI-CEC สำาหรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชทีวีหรืออุ
ปกรณอื่น 
•	 บนทีวี ใหตั้งคาเอาตพุตเสียงเปน 'แอมพลิไฟเออร' (แทน

ลำาโพงทีวี) สำาหรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี

การควบคุม EasyLink

ดวย EasyLink คุณสามารถควบคุมโฮมเธียเตอร ทีวี และอุปกรณอื่นๆ 
ที่สามารถใชงานรวมกับ HDMI-CEC ซึ่งเชื่อมตอกับรีโมทคอนโทรล
เดียว
•	 [เลนดวยปุ่มเดียว] (เลนดวยปุ่มเดียว): หากมีการเปดใชงา

นการเลนดวยปุ่มเดียว ใหกด  (เปดสแตนดบาย) บน
รีโมทคอนโทรลของโฮมเธียเตอรเพื่อเรียกใชงานทีวีจากโหมด
สแตนดบาย

•	 [วันทัชสแตนบายด] (การสแตนดบายแบบกดปุ่มเดียว): หาก
มีการเปดใชงานสแตนดบายแบบกดปุ่มเดียว คุณสามารถส
วิตชโฮมเธียเตอรไปที่โหมดสแตนดบายโดยใชรีโมทคอนโทรล
ของทีวีหรืออุปกรณ HDMI-CEC อื่น 

•	 [การควบคุมเสียงในระบบ] (การควบคุมเสียงในระบบ): 
หากมีการเปดใชงานการควบคุมเสียงในระบบ เสียงของอุ
ปกรณที่เชื่อมตออยจะเอาตพุตผานลำาโพงโฮมเธียเตอรโดย
อัตโนมัติเมื่อคุณเลนอุปกรณ

•	 [การแมปอินพุตเสียง] (การแมปอินพุตเสียง):หากการ
ควบคุมเสียงในระบบไมทำางาน ใหแมปอุปกรณที่เชื่อม
ตออยกับชองเสียบอินพุตเสียงที่ถูกตองบนโฮมเธียเตอรของคุณ 
(โปรดดูที่ 'การตั้งคาเสียง' ในหนา 9)

หมายเหตุ

 • หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการควบคุม EasyLink ใหกด  (หนาหลัก) เลือก 
[Setup] > [วิดีโอ] > [ตั้งคา HDMI] > [ตั้งคา EasyLink] > [EasyLink]

การตั้งคาเสียง

หากคุณไมไดยินเอาตพุตเสียงของอุปกรณที่เชื่อมตอผานลำาโพงโฮม
เธียเตอร่ ใหทำาดังนี้:
•	 ใหตรวจสอบวาคุณไดเปดใชงาน Easylink บนอุปกรณทั้งหมด

แลว (โปรดดูที่ 'ตั้งคา EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)' ใน
หนา 8) และ

•	 บนทีวี ใหตั้งคาเอาตพุตเสียงเปน 'แอมพลิไฟเออร' (แทน
ลำาโพงทีวี) สำาหรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี และ 

•	 ตั้งคาการควบคุมเสียง EasyLink 

1 กด  (หนาหลัก) 

2 เลือก [Setup] แลวกด OK

3 เลือก [วิดีโอ] แลวกด OK

4 เลือก [ตั้งคา HDMI] > [ตั้งคา EasyLink] > [การควบคุม
เสียงในระบบ] > [เปด]
•	 ในการเลนเสียงจากลำาโพงทีวี เลือก [ปด] และขามขั้น

ตอนตอไปนี้

5 เลือก [ตั้งคา HDMI] > [ตั้งคา EasyLink] > [การแมปอิ
นพุตเสียง]

6 ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอเพื่อแมปอุปกรณที่เชื่อมตอกับ
อินพุตเสียงบนโฮมเธียเตอรของคุณ
•	 หากคุณเชื่อมตอโฮมเธียเตอรกับทีวีผานทางการเชื่อมตอ 

 HDMI ARC ตรวจสอบใหแนใจวาเสียงทีวีถูกแมปไปยัง
อินพุต ARC ของโฮมเธียเตอร
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4 ใชโฮมเธียเตอรของ
คุณ

ในสวนนี้จะชวยใหคุณใชโฮมเธียเตอรเพื่อเลนสื่อจากแหลงตางๆ 
ไดหลากหลาย

กอนเริ่มการใชงาน
•	 ทำาการเชื่อมตอที่จำาเปนตามที่อธิบายในคมือเริ่มตนใชงา

นอยางยอและคมือการใชงาน
•	 สวิตชทีวีไปยังแหลงที่ถูกตองสำาหรับโฮมเธียเตอร

1 กด  (หนาหลัก) 
 » เมนูหนาแรกจะปรากฏขึ้น

2 กด ปุ่มนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกดังนี้:
•	 [DISC]: เริ่มเลนดิสก
•	 [USB]: เขาใชเบราเซอรเนื้อหา USB
•	 [Setup]: เขาใชเมนูเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาวิดีโอ เสียง และ

การตั้งคาอื่นๆ

3 กด  (หนาหลัก) เพื่อออก

ดิสก

โฮมเธียเตอรของคุณสามารถเลน DVD, VCD และ CD และยังสา
มารถเลนแผนดิสกที่คุณสรางเอง เชนแผนดิสก CD-R ที่มีภาพถาย
และเพลง

1 ใสดิสกลงในโฮมเธียเตอร

2 หากเครื่องไมเลนดิสกอัตโนมัติ ใหกด DISC หรือเลือก 
 [DISC] จากเมนูหนาหลัก

3 กดปุ่มเลนเพื่อควบคุมการเลน (โปรดดูที่ 'ปุ่มเลน' ในหนา 
 10)

ปุ่มเลน

ปุ่ม การดำาเนินการ
ปุ่มนาวิเกต เลื่อนดูเมนู
OK ยืนยันขอมูล

 (เลน/หยุด
ชั่วคราว)

เริ่ม หยุดเลนชั่วคราวหรือเลนตอ

หยุดเลน
 / ขามไปยังเพลง บท หรือไฟลกอนหนา

หรือถัดไป

ปุ่ม การดำาเนินการ
 / เดินหนาหรือยอนกลับอยางรวดเร็ว 

กดซหลายครั้งเพื่อเปลี่ยนความเร็วใน
การคนหา

ปุ่มนาวิเกต (ซาย/ขวา) หมุนภาพตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็ม
นาฬิกา

ปุ่มนาวิเกต (ขึ้น/ลง) พลิกรูปภาพแนวตั้งหรือแนวนอน
DISC เขาใชหรือออกจากเมนูดิสก
AUDIO SYNC เลือกภาษาหรือชองเสียงพากย

 OPTIONS เขาใชตัวเลือกขั้นสูงเมื่อคุณเลนเสียง 
วิดีโอ หรือไฟลสื่อ (โปรดดูที่ 'ตัวเลือก
วิดีโอ เสียง และภาพ' ในหนา 12)

ซิงโครไนซวิดีโอและเสียง

หากเสียงและวิดีโอไมไดรับการซิงโครไนซ ใหดีเลยเสียงเพื่อใหตรง
กับวิดีโอ

1 ขณะเลนวิดีโอ ใหกดคางที่ AUDIO SYNC
 » เมนูการซิงคเสียงจะปรากฏขึ้น

2 กด ปุ่มนาวิเกต เพื่อซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ จากนั้นกด OK

หมายเหตุ

 • คุณสามารถซิงโครไนซภาพและเสียงผานทางเมนูการตั้งคา กด  (หนาหลัก) เลือก 
[Setup] > [เสียง] > [ซิงคเสียง]

แสดงเมนูสำาหรับ VCD และ SVCD

แสดงเมนูเนื้อหาของแผนดิสก VCD และ SVCD

1 กด  (หนาหลัก) 

2 เลือก [Setup] แลวกด OK

3 เลือก [หนาการตั้งคา] > [PBC].
•	 [PBC]: เปดหรือปดใชงานการเลื่อนดูเมนูเนื้อหาดิสก 

VCD และ SVCD โดยใชคุณสมบัติควบคุมการเลน

ไฟลขอมูล

โฮมเธียเตอรของคุณสามารถเลนไฟลภาพ เสียง และวิดีโอที่อยในดิ
สกหรืออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB กอนการเลนไฟล ควรตรวจสอบ
วาโฮมเธียเตอรของคุณรองรับรูปแบบไฟลดังกลาวหรือไม

1 เลนไฟลจากดิสกหรืออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB
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2 ในการหยุดเลน กด 
•	 ในการเลนวิดีโอตอจากตำาแหนงที่คุณหยุดไว กด 

 
•	 ในการเลนวิดีโอตั้งแตเริ่มตน กด OK

หมายเหตุ

 • หากตองการเลนไฟล DivX DRM ที่มีการปองกัน ใหเชื่อมตอโฮมเธียเตอรของคุณกับ
ทีวีผานสาย HDMI

คำาบรรยาย

หากวิดีโอมีบทบรรยายหลายภาษา ใหเลือกภาษาบทบรรยายภาษา
หนึ่ง

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบใหแนใจวาไฟลบทบรรยายมีชื่อไฟลเหมือนชื่อไฟลวิดีโอ ตัวอยางเชน หาก
ไฟลวิดีโอชื่อ 'movie.avi' ใหตั้งชื่อไฟลบทบรรยายเปน 'movie.srt' หรือ 'movie.sub'

 • โฮมเธียเตอรของคุณรองรับรูปแบบไฟลตอไปนี้: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi และ .sami 
หากไมมีบทบรรยายปรากฏขึ้นอยางถูกตอง ใหเปลี่ยนชุดตัวอักษร

1 กด  OPTIONS และเลือกภาษาคำาบรรยายภายใตตัวเลือก 
 SUBTITLE

2 สำาหรับวิดีโอ DivX หากคำาบรรยายปรากฏไมถูกตอง ใหทำา
ตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเปลี่ยนชุดตัวอักษร

3 กด  (หนาหลัก) 

4 เลือก [Setup] แลวกด OK

5 เลือก [หนาการตั้งคา] > [บทบรรยาย DivX].

6 เลือกชุดตัวอักษรที่รองรับคำาบรรยาย

ชุดตัวอักษร ภาษา
[Standard] อังกฤษ, อัลบาเนีย, เดนมารก, ดัตช, ฟนแลนด, 

ฝรั่งเศส, แกลิก, เยอรมัน, อิตาลี, เคิรด (ละติน), 
นอรเวย, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดนและตุรกี

[จีน] จีนไตหวัน
[Hebrew] อังกฤษ, ฮิบรู

รหัส VOD สำาหรับ DivX

กอนที่คุณจะซื้อวิดีโอ DivX และเลนวิดีโอบนโฮมเธียเตอร โปรดลง
ทะเบียนโฮมเธียเตอรบน www.divx.com โดยใชรหัส DivX VOD 

1 กด  (หนาหลัก) 

2 เลือก [Setup] แลวกด OK

3 เลือก [ทั่วไป] > [รหัส DivX(R) VOD].
 » รหัสลงทะเบียน DivX VOD สำาหรับโฮมเธียเตอรของ

คุณจะปรากฏขึ้น

การเลนเสียงผานทาง Bluetooth

เชื่อมตอผลิตภัณฑนี้กับอุปกรณ Bluetooth (เชน iPad, iPhone, iPod 
touch, โทรศัพท Android หรือแลปทอป) ผานสัญญาณ Bluetooth 
จากนั้นคุณจะสามารถฟงไฟลเสียงที่จัดเก็บอยในอุปกรณผาน
ผลิตภัณฑนี้ได

สิ่งที่คุณตองมี
•	 อุปกรณ Bluetooth ที่รองรับโปรไฟล Bluetooth A2DP 

AVRCP และมี Bluetooth เวอรชัน 2.1 + EDR
•	 ระยะหางระหวางผลิตภัณฑนี้และอุปกรณ Bluetooth ที่สามา

รถใชงานไดคือ ประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)

1 กด  เพื่อเลือกโหมด Bluetooth
 » [bt] แสดงบนแผงจอแสดงผล

2 บนอุปกรณ Bluetooth ใหเปด Bluetooth คนหาและเลือกชื่อ
ของผลิตภัณฑนี้เพื่อเริ่มการเชื่อมตอ (โปรดดูคมือการใชงาน
ของอุปกรณ Bluetooth เกี่ยวกับวิธีเปดใช Bluetooth)
•	 หากมีพรอมทขอรหัสผาน ใหปอน "0000"

3 ใหรอจนกวาจะไดยินเสียงบี๊พจากผลิตภัณฑนี้
 » เสียงบี๊พจากผลิตภัณฑนี้เปนการแจงวาการเชื่อมตอ

สำาเร็จ [bt_rd] บนแผงจอแสดงผลจะแสดงเปนเวลา 2 
วินาที จากนั้นจอแสดงผลจะกลับไปยัง [bt]

 » หากการเชื่อมตอลมเหลว ผลิตภัณฑนี้จะไมสงเสียงบี๊พ

4 เลือกและเลนไฟลเสียงหรือเพลงในอุปกรณ Bluetooth
•	 ระหวางการเลน หากมีสายเขา การเลนเพลงจะหยุด

ชั่วคราว
•	 หากการสตรีมเพลงถูกรบกวน ใหวางอุปกรณ Bluetooth 

ไวใกลกับผลิตภัณฑนี้

5 ในการออกจาก Bluetooth ใหเลือกแหลงเสียงอื่น
•	 เมื่อคุณเปลี่ยนกลับไปที่โหมด Bluetooth การเชื่อมตอ 

Bluetooth ยังคงทำางานอย

หมายเหตุ

 • การสตรีมเพลงอาจถูกขัดจังหวะโดยสิ่งกีดขวางที่อยระหวางอุปกรณและผลิตภัณฑนี้ 
เชน กำาแพง หนากากโลหะที่ครอบปดอุปกรณ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่อยใกลเคียงซึ่ง
ใชความถี่เดียวกัน

 • หากคุณตองการเชื่อมตอผลิตภัณฑนี้กับอุปกรณ Bluetooth อื่น ใหกด  บนรีโมท
คอนโทรลคางไว เพื่อยกเลิกอุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อมตออย
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อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

เพลิดเพลินกับภาพ เสียง และวิดีโอที่จัดเก็บอยในอุปกรณเก็บขอมูล
แบบ USB เชน เครื่องเลน MP4

สิ่งที่คุณตองมี
•	 อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ที่ไดรับการฟอรแมตสำาหรับ

ระบบไฟล FAT หรือ NTFS และสอดคลองกับมาตรฐาน Mass 
Storage Class

•	 ไฟลสื่อในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่รองรับ

หมายเหตุ

 • หากคุณใชสายเคเบิลขยาย, USB HUB หรือเครื่องอาน USB แบบหลายชอง อุปก
รณเก็บขอมูลแบบ USB อาจไมถูกจดจำา

1 เชื่อมตออุปกรณจัดเก็บแบบ USB เขากับชองเสียบ 
  (USB) บนโฮมเธียเตอรของคุณ

2 กด USB
 » เบราเซอรเนื้อหาจะแสดงขึ้น

3 เลือกไฟลหนึ่งไฟล แลวกด OK

4 กดปุ่มเลนเพื่อควบคุมการเลน

ตัวเลือกวิดีโอ เสียง และภาพ

ใชคุณสมบัติขั้นสูงเมื่อคุณเลนเสียง วิดีโอ หรือไฟลสื่อจากแผนดิ
สกหรืออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

ตัวเลือกเสียง

1 ขณะเลนเสียง กด 
  OPTIONS ซๆ เพื่อเลือกโหมดเลนซ

ตัวเลือกวิดีโอ

1 ขณะดูวิดีโอ กด 
  OPTIONS
 » เมนูตัวเลือกวิดีโอจะปรากฏขึ้น บางตัวเลือกอาจใชงาน

ไมได ทั้งนี้ขึ้นอยกับแหลงวิดีโอ

2 กดปุ่ม ปุ่มนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและปลี่ยน:
•	 [ขอมูล]: แสดงขอมูลการเลน
•	 [PBC]: เปดหรือปดใชงานการเลื่อนดูเมนูเนื้อหาดิสก 

VCD และ SVCD โดยใชคุณสมบัติควบคุมการเลน

•	 [อัตราสวนภาพ]: เลือกสัดสวนภาพบนหนาจอที่ตรงกับ
หนาจอทีวีของคุณ 

•	 [ซ] เลือกโหมดเลนซ
•	 [ซูม]: ซูมไปในฉากของวิดีโอหรือภาพ กด ปุ่มนาวิเกต 

(ซาย/ขวา) เพื่อเลือกตัวแปรการซูม
•	 [บทบรรยาย]: เลือกภาษาบทบรรยายสำาหรับวิดีโอ
•	 [มุม]: เลือกฉากวิดีโอที่บันทึกไวในมุมกลองตางๆ
•	 [ไมโครโฟน]: เปดหรือปดไมโครโฟน
•	 [ตั้งคาราโอเกะ]: เขาถึงเมนูการตั้งคาคาราโอเกะ
•	 [โวคัล]: เลือกโหมดเสียงคาราโอเกะ หรือปดเสียงรองตน

ฉบับ

ตัวเลือกรูปภาพ

1 ขณะดูภาพ กด 
  OPTIONS

2 กด ปุ่มนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและปลี่ยน:
•	 [สี]: เปดหรือปดโหมดสี
•	 [ดูตัวอยางภาพ]: แสดงภาพขนาดยอ 
•	 [ซ]: เลือกโหมดเลนซสำาหรับการแสดงภาพสไลด
•	 [ซูม]: ซูมไปในฉากของวิดีโอหรือภาพ กด ปุ่มนาวิเกต 

(ซาย/ขวา) เพื่อเลือกตัวแปรการซูม

3 กด   / 
  เพื่อไปยังหนาแสดงตัวอยางกอนหนาหรือถัดไป

4 กด ปุ่มนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกภาพ

ภาพสไลดพรอมเสียงเพลงประกอบ

หากไฟลภาพและเสียงมาจากดิสกหรืออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB 
เดียวกัน คุณสามารถสรางภาพสไลดพรอมเสียงเพลงประกอบได

1 เลือกแทร็คเสียง แลวกด OK

2 กด  BACK แลวไปที่โฟลเดอรภาพ

3 เลือกภาพ แลวกด OK เพื่อเริ่มตนภาพสไลด

4 กด  เพื่อหยุดภาพสไลด

5 กด  อีกครั้งเพื่อหยุดเลนเพลง

วิทยุ

ฟงวิทยุ FM ในโฮมเธียเตอร และบันทึกสถานีวิทยุถึง 40 สถานี

หมายเหตุ

 • ไมรองรับ AM และวิทยุดิจิตอล
 • หากไมพบสัญญาณสเตอริโอ เครื่องจะแจงใหคุณติดตั้งสถานีวิทยุอีกครั้ง
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1 เชื่อมตอเสาอากาศ FM กับ FM ANTENNA บนโฮมเธียเตอร
•	 เพื่อใหรับสัญญาณไดดีที่สุด ใหวางสายอากาศหางจาก

ทีวีหรือแหลงที่มีรังสีอื่นๆ

2 กด SOURCE ซๆ เพื่อเลือกสถานีวิทยุ
 » หากคุณติดตั้งสถานีวิทยุไวแลว ชองลาสุดที่คุณไดฟง

จะเลนขึ้น

 » หากคุณยังไมไดติดตั้งสถานีวิทยุ ขอความ AUTO 
INSTALL...PRESS PLAY จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ กด 
  เพื่อตั้งสถานีวิทยุ

3 ใชรีโมทคอนโทรลเพื่อฟงหรือเปลี่ยนสถานีวิทยุ

ปุ่มเลน
ปุ่ม การดำาเนินการ

 /   
 หรือ  
ปุ่มตัวอักษร
และตัวเลข 

เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา 

ปุ่มนาวิเกต ซาย/ขวา: คนหาสถานีวิทยุ
ขึ้น/ลง: คนหาคลื่นความถี่วิทยุ

  กดเพื่อหยุดการติดตั้งสถานีวิทยุ
กดคางเพื่อลบสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา

ปุ่ม SOURCE 
เพื่อใชวิทยุ  

กำาหนดเอง: 
1)  ในโหมดวิทยุ กด  OPTIONS 
2)  เมื่อความถี่วิทยุกะพริบ กด OK เพื่อจัดเก็บ

สถานีวิทยุ 
3) ทำาซขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อจัดเก็บสถานีอื่น  

อัตโนมัติ: 
ในโหมดวิทยุ ใหกด  OPTIONS  คางไวเปน
เวลาสามวินาทีเพื่อติดตั้งสถานีวิทยุที่มีทั้งหมดใหม

ระยะหาคลื่น

ในบางประเทศ คุณสามารถสลับระยะหาคลื่น FM ระหวาง 50 kHz 
และ 100 kHz

1 กด SOURCE ซๆ เพื่อเลือกแหลงเสียง

2 กด 

3 กดคาง 
  เพื่อสลับระหวาง 50 kHz หรือ 100 kHz

เครื่องเลน MP3

เชื่อมตอเครื่องเลน MP3 เพื่อเลนไฟลเสียง

สิ่งที่คุณตองมี
•	 เครื่องเลน MP3
•	 สายสัญญาณเสียงสเตอริโอ 3.5 มม.
 

1 เชื่อมตอเครื่องเลน MP3 กับชองเสียบ AUDIO IN บนโฮม
เธียเตอรของคุณ โดยใชสายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 
3.5 มม. 
•	 หากคุณใชสายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 6.5 มม. 

ใหเชื่อมตอเครื่องเลน MP3 กับโฮมเธียเตอรโดยใชแจ็ค
ตัวแปลงขนาด 3.5 มม. - 6.5 มม.

2 กด AUDIO SOURCE ซๆ จนกระทั่ง 
  (สัญญาณเสียงเขา) ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

3 กดปุ่มบนเครื่องเลน MP3 เพื่อเลือกและเลนไฟลเสียง

คาราโอเกะ

เลนแผนดิสกคาราโอเกะในโฮมเธียเตอรและรองคลอตามเสียงเพลง

สิ่งที่คุณตองมี
•	 ไมโครโฟนคาราโอเกะ
•	 แผนดิสกคาราโอเกะ

หมายเหตุ

 • เพื่อปองกันไมใหเกิดเสียงดังเกินไปหรือเสียงที่ไมคาดคิด ใหปรับระดับเสียงไมโครโฟน
ลงตสุดกอนเชื่อมตอไมโครโฟนกับโฮมเธียเตอร

เลนเพลงคาราโอเกะ

1 ขณะเลนแผนดิสกคาราโอเกะ กด 
  (หนาหลัก)
 » เมนูหนาหลักจะปรากฏขึ้น

2 เลือก [คาราโอเกะ] แลวกด OK
 » เมนูตั้งคาคาราโอเกะจะแสดงขึ้น

3 กด ปุ่มนาวิเกต (ขึ้น/ลง) และ OK เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาตอ
ไปนี้:
•	 [ไมโครโฟน]: เปดหรือปดไมโครโฟน
•	 [Mic Volume]: ปรับระดับเสียงไมโครโฟน
•	 [ระดับ ECHO]: ปรับระดับเสียงสะทอน
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•	 [คะแนนคาราโอเกะ]: เลือกระดับความยากในการ
ใหคะแนนการรองเพลงของคุณ หลังจากที่เพลงจบลง จะ
มีการใหคะแนน 

•	 [ไอดอลคาราโอเกะ]: ประกวดรองเพลงคาราโอเกะ
แขงกับเพื่อนๆ ของคุณ ปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่ปรากฏ
บนหนาจอเพื่อเริ่มตนการประกวด 

•	 [สลับคีย]: ปรับระดับเสียงสูงตใหเหมาะกับเสียงของคุณ
•	 [โวคัล]: เลือกโหมดเสียงคาราโอเกะ หรือปดเสียงรองตน

ฉบับ 

เลือกเสียง

สวนนี้จะชวยคุณเลือกเสียงที่คุณตองการสำาหรับวิดีโอและเพลง

โหมดเสียง

เลือกกำาหนดโหมดเสียงเพื่อใหเหมาะกับวิดีโอหรือเพลง

1 กด SOUND ซๆ เพื่อเลือกโหมดเสียง
•	 [โหมดภาพยนตร]: เพลิดเพลินกับประสบการณการรับ

ฟงเสียงระดับภาพยนตร ซึ่งพัฒนามาสำาหรับใชดูภาพ
ยนตรโดยเฉพาะ

•	 [โหมดดนตรี]: รับฟงเสียงสมจริงเหมือนตนฉบับ ไมวา
จะเปนเสียงจากสตูดิโอหรือคอนเสิรต

•	 [ตนฉบับ]: สัมผัสประสบการณคุณภาพเสียงตนฉบับ
สำาหรับภาพยนตรและเพลง โดยไมมีเอฟเฟกตเสียงเพิ่มเติม

•	 [ขาว]: รับฟงเสียงชัดเจนทุกคำาพูด ดวยคุณภาพเสียงพูด
ที่ชัดเจนและดีที่สุด

•	 [เลนเกม]: เพลิดเพลินกับเสียงระบบอารเคดที่นาตื่น
เตน เหมาะอยางยิ่งสำาหรับวิดีโอเกมแอคชั่นและงานเลี้ยง
ที่มีเสียงดัง

โหมดเสียงเซอรราวด

สัมผัสประสบการณเสียงที่ดื่มดดวยโหมดเสียงเซอรราวด

1 กด SURR ซๆ เพื่อเลือกโหมดรอบทิศ
•	 [มัลติแชนเนล]: 5.1 แชนเนลแบบดั้งเดิมสำาหรับ

ประสบการณระดับโรงภาพยนตรเพื่อการผอนคลาย
ยิ่งขึ้น

•	 [สเตอริโอ]: เสียงสเตอริโอสองแชนเนล เหมาะสำาหรับ
การฟงเพลง

หมายเหตุ

 • หากแหลงเสียงเปน 2.1 แชนเนล โหมดมัลติแชนเนลจะเอาตพุตเสียงสเตอริโอ 5 
แชนเนล

5 เปลี่ยนการตั้งคา

การตั้งคาโฮมเธียเตอรไดกำาหนดคาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแลว หาก
ไมมีเหตุผลในการเปลี่ยนการตั้งคา เราขอแนะนำาใหคุณใชการตั้ง
คาเริ่มตน

หมายเหตุ

 • คุณไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาที่เปนสีเทา
 • หากตองการกลับไปยังเมนูกอนหนานี้ ใหกด  BACK ในการออกจากเมนู ใหกด 

 (หนาหลัก)

การตั้งคาภาษา

ภาษาการแสดงผลบนหนาจอ

1 กด  (หนาหลัก) 

2 แลว [Setup] แลวกด OK

3 แลว [ทั่วไป] แลวกด OK
•	 [ภาษา OSD]: เลือกภาษาการแสดงผลสำาหรับเมนู

ภาษาแผนดิสก

1 กด  (หนาหลัก) 

2 แลว [Setup] แลวกด OK

3 แลว [หนาการตั้งคา] แลวกด OK
•	 [เสียง]: เลือกภาษาเสียงพากยสำาหรับดิสก
•	 [บทบรรยาย]: เลือกภาษาคำาบรรยายสำาหรับดิสก
•	 [เมนูดิสก]: เลือกภาษาเมนูสำาหรับดิสก

หมายเหตุ

 • หากไมมีภาษาสำาหรับแผนดิสกที่ตองการ ใหเลือก [อื่นๆ] จากรายการ และปอนรหัส
ภาษา 4 หลักซึ่งพบไดจากสวนทายของคมือนี้ (โปรดดูที่ 'รหัสภาษา' ในหนา 22)

 • หากคุณเลือกภาษาที่ไมมีบนดิสก โฮมเธียเตอรจะใชภาษาที่เปนคาเริ่มตนของดิสก

การตั้งคาภาพและวิดีโอ

1 กด  (หนาหลัก) 

2 แลว [Setup] แลวกด OK
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3 แลว [วิดีโอ] แลวกด OK
•	 [ระบบโทรทัศน]: เลือกรูปแบบวิดีโอที่ทีวีรองรับ
•	 [TV Display]: เลือกรูปแบบภาพที่พอดีกับหนาจอทีวี
•	 [ปรับแตงรูปภาพ]: เลือกภาพแอนิเมชั่นสำาหรับแสดง

ภาพสไลด
•	 [HD JPEG]: เปดใชคุณสมบัตินี้เพื่อดูรูปภาพ JPEG 

แบบความละเอียดสูงผานการเชื่อมตอ HDMI
•	 [ตั้งคา HDMI]: เขาใชการตั้งคาตอไปนี้ผานการเชื่อม

ตอ HDMI
*  [ความละเอียด]: เลือกความละเอียดสำาหรับความ

ละเอียดของวิดีโอ
*  [HDMI Deep Color]: สรางโลกแหงธรรมชาติขึ้น

มาใหมบนหนาจอทีวีของคุณโดยการแสดงภาพที่มี
สีสันสดใสโดยใชสีนับพันลานสี โฮมเธียเตอรของคุณ
จะตองเชื่อมตอกับ Deep Color ที่เปดใชงานทีวีผาน
สาย HDMI

*  [รูปแบบจอกวาง]: เลือกรูปแบบจอแสดงผลสำาหรับ
วิดีโอไวดสกรีน

*  [ตั้งคา EasyLink]: ตั้งคาการควบคุม EasyLink 
control (โปรดดูที่ 'ตั้งคา EasyLink (ควบคุม HDMI-
CEC)' ในหนา 8)

หมายเหตุ

 • หากคุณเปลี่ยนการตั้งคา ตรวจดูใหแนใจวาทีวีรองรับการตั้งคาใหม

การตั้งคาเสียง

1 กด  (หนาหลัก) 

2 แลว [Setup] แลวกด OK

3 แลว [เสียง] แลวกด OK
•	 [เสียง HDMI]: ตั้งคาเอาตพุตเสียง HDMI จากทีวีของ

คุณ หรือปดใชงานเอาตพุตเสียง HDMI จากทีวี
•	 [ซิงคเสียง]: ตั้งคาการหนวงสัญญาณเสียงหากเสียงและ

วิดีโอไมตรงกัน
•	 [ตั้งคาลำาโพง]: ตั้งคาลำาโพงโดยอัตโนมัติเพื่อ

ประสบการณเสียงรอบทิศทางที่ดีที่สุด
•	 [โหมดเสียง]: เลือกโหมดเสียงที่กำาหนดไวลวงหนาเพื่อ

ใหเหมาะกับวิดีโอและเพลงของคุณ
•	 [Treble/Bass]: ตั้งคาความถี่สูง (เสียงแหลม) และความ

ถี่ค (เสียงเบส) ของโฮมเธียเตอร
•	 [โหมด NIGHT]: เลือกเสียงเงียบหรือไดนามิกเต็มรูป

แบบ โหมดกลางคืนจะลดระดับความดังและเพิ่มระดับ
เสียงที่นม เชน เสียงพูด ใชงานไดกับแผนดิสก DVD ที่
เขารหัส Dolby Digital เทานั้น 

การควบคุมโดยผปกครอง

รหัสผานและการจัดอันดับ

1 กด  (หนาหลัก) 

2 แลว [Setup] แลวกด OK

3 แลว [หนาการตั้งคา] แลวกด OK
•	 [รหัสผาน] ตั้งคาหรือเปลี่ยนแปลงรหัสผานเพื่อ

เขาใชการควบคุมการใชงาน หากคุณไมมีรหัสผาน หรือ
อาจลืมรหัสผานไปแลว ใหปอน 000000

•	 [ผปกครองควบคุม]: เปดใชการเขาใชที่จำากัดตามความ
เหมาะสมของวิดีโอ DVD ที่ถูกบันทึกพรอมมีการจัด
อันดับ ในการเลนแผนดิสกแบบไมจำากัดอันดับ เลือก 
 [8. ผใหญ]

ล็อคแผนดิสก

1 กด  (หนาหลัก) 

2 แลว [Setup] แลวกด OK

3 แลว [ทั่วไป] แลวกด OK
•	 [ดิสกล็อค]: ล็อคแผนดิสกเพื่อจำากัดการเลน คุณสามา

รถคนหาแผนดิสกไดถึง 20 แผนบนโฮมเธียเตอรของคุณ 

หมายเหตุ

 • ในการเลนแผนดิสกที่ถูกล็อค ใหทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอเพื่อปอนรหัสผาน 
แลวกด OK

การตั้งคาหนาจอ

1 กด  (หนาหลัก) 

2 แลว [Setup] แลวกด OK

3 แลว [หนาการตั้งคา] แลวกด OK
•	 [PBC]: เปดหรือปดใชงานการเลื่อนดูเมนูเนื้อหาดิสก 

VCD และ SVCD โดยใชคุณสมบัติควบคุมการเลน

การตั้งคาการประหยัดพลังงาน

1 กด  (หนาหลัก) 

2 แลว [Setup] แลวกด OK
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3 แลว [ทั่วไป] แลวกด OK
•	 [แสดงเปนมัว]: ตั้งคาความสวางจอแสดงผลแผงดาน

หนาของโฮมเธียเตอร
•	 [จับเวลาปดเครื่อง]: สลับโฮมเธียเตอรไปยังโหมดสแตน

บายดหลังครบตามเวลาที่กำาหนดไว
•	 [Standbyอัตโนมัติ]: สลับโฮมเธียเตอรเขาสโหมดสแตน

ดบายหลังจากผานไป 15 นาทีโดยไมมีการเลนใดๆ เมื่อ
อยในโหมดดิสกหรือ USB

เรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน

1 กด  (หนาหลัก) 

2 แลว [Setup] แลวกด OK

3 เลือก [หนาการตั้งคา] > [ดีฟอลต] จากนั้นกด OK

4 ทำาตามขอความที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อเรียกคืนการตั้งคาดี
ฟอลต
 » โฮมเธียเตอรของคุณถูกรีเซ็ตกลับไปเปนการตั้งคาดี

ฟอลตของเครื่อง ยกเวนรหัสผาน ผปกครองควบคุม และ
การตั้งคาล็อคแผนดิสก

6 อัพเดตซอฟตแวร

Philips พยายามพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โปรดอัพเดตโฮม
เธียเตอรของคุณดวยซอฟตแวรลาสุดเพื่อรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดและ
การสนับสนุน 
 
เปรียบเทียบเวอรชันซอฟตแวรปจจุบันของคุณกับเวอรำชันลาสุด
ที่ www.philips.com/support หากเวอรชันปจจุบันตกวาเวอรชัน
ลาสุดที่มีในเว็บไซตฝายสนับสนุนของ Philips ใหอัพเกรดโฮม
เธียเตอรของคุณดวยซอฟตแวรลาสุด

ขอควรระวัง

 • อยาติดตั้งซอฟตแวรที่มีเวอรชันตกวาเวอรชันปจจุบันที่ติดตั้งในผลิตภัณฑของคุณ 
Philips จะไมรับผิดตอปญหาที่เกิดจากการดาวนเกรดซอฟตแวร

ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวร

ตรวจสอบเวอรชันของซอฟตแวรปจจุบันที่ติดตั้งบนโฮมเธียเตอรของ
คุณ

1 กด  (หนาหลัก) 

2 แลว [Setup] แลวกด OK

3 เลือก [หนาการตั้งคา] > [ขอมูลเวอรชัน].
 » เวอรชันซอฟตแวรจะปรากฏขึ้น

อัพเดตซอฟตแวรผาน USB

สิ่งที่คุณตองมี
•	 แฟลชไดรฟ USB ซึ่งเปนรูปแบบ FAT หรือ NTFS ที่มีหนวย

ความจำาอยางนอย 75MB หามใช USB ฮารดไดรฟ
•	 เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตได
•	 ยูทิลิตีการจัดเก็บที่รองรับรูปแบบไฟล ZIP 

ขั้นที่ 1: ดาวนโหลดซอฟตแวรลาสุด

1 เชื่อมตอ USB แฟลชไดรฟกับคอมพิวเตอรของคุณ

2 ในเว็บเบราเซอรของคุณ ใหไปที่ www.philips.com/support

3 ที่เว็บไซตฝายสนับสนุนของ Philips ใหคนหาผลิตภัณฑของ
คุณ และไปที่ ซอฟตแวรและไดรเวอร
 » อัปเดตซอฟตแวรจะอยในรูปแบบของไฟล zip
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4 บันทึกไฟล zip ในไดเร็กทอรีรากของ USB แฟลชไดรฟ

5 ใชยูทิลิตีการจัดเก็บเพื่อแยกไฟลการอัปเดตซอฟตแวรในได
เรคทอรีราก

6 ถอด USB แฟลชไดรฟออกจากคอมพิวเตอร

ขั้นที่ 2 อัพเดตซอฟตแวร

ขอควรระวัง

 • หามปดโฮมเธียเตอรหรือถอด USB แฟลชไดรฟในระหวางการอัพเดต

1 เชื่อมตอ USB แฟลชไดรฟที่มีไฟลที่ดาวนโหลดมาเขากับโฮม
เธียเตอร
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาปดชองใสแผนดิสกแลว และไมมีดิ

สกอยในนั้น

2 สวิตชทีวีไปที่แหลงที่ถูกตองสำาหรับโฮมเธียเตอรของคุณ

3 ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอเพื่อยืนยันการอัปเดต
 » เมื่อเสร็จสิ้น โฮมเธียเตอรจะปดสวิตชและรีสตารท

โดยอัตโนมัติ หากเครื่องไมรีสตารท ใหดึงปลั๊กไฟออก
ประมาณสองสามวินาที จากนั้นเสียบปลั๊กอีกครั้ง

7 ขอมูลจำาเพาะ
ผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

 • ขอมูลจำาเพาะและการออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

รหัสโซน

ปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่อยดานหลังหรือดานลางของเครื่องโฮม
เธียเตอรจะแสดงวารองรับโซนใดบาง

  
รูปแบบสื่อ

•	 วิดีโอ-DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R 
DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, 
ไฟลภาพ, สื่อ MP3, สื่อ WMA, สื่อ DivX, อุปกรณเก็บขอมูล
แบบ USB

รูปแบบที่รองรับ

•	 วิดีโอ: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
•	 เสียง: MP3, WMA
•	 ภาพ: .jpg, .jpeg

Country DVD
Europe, United Kingdom

 Latin America

 Australia, New Zealand 

 Russia, India

 China

Asia Pacific, Taiwan, Korea
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ไฟลที่สามารถเลนวิดีโอ

•	 ความละเอียดขนาด: 720 X 576 พิกเซล
•	 การเขารหัสวิดีโอ:

•	 .avi, .divx: DivX3.11, DivX4.x, DivX5.x, MPEG 1, 
MPEG 2, Xvid

•	 .mpg, .mpeg: MPEG 1, MPEG 2
•	 การเขารหัสเสียง:

•	 .avi, .divx: PCM, AC-3, MP3, WMA
•	 .mpg, .mpeg: PCM, MPEG, MP3

•	 อัตราบิตสูงสุด: 8Mbps

ไฟลที่สามารถเลนเสียง

•	 การเขารหัสไฟลที่สามารถเลนเสียง
•	 .mp3: MP3
•	 .wma: WMA

•	 อัตราบิตสูงสุด: 
•	 .mp3: 320kbps 
•	 .wma: 192kbps 

Bluetooth

 • โปรไฟล Bluetooth: A2DP, AVRCP
 • เวอรชัน Bluetooth: 2.1 + EDR

เครื่องขยายเสียง

•	 เอาตพุตทั้งหมด: 1000W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD) 
•	 การตอบสนองตอความถี่: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
•	 อัตราเสียงตอสัญญาณ: > 65 dB (CCIR) / (A-ถวงนหนัก)
•	 ความไวของอินพุต:

•	 AUX: 2 V
•	 AUDIO IN: 1 V

วิดีโอ

•	 ระบบสัญญาณ: PAL / NTSC/Multi
•	 เอาตพุต HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

เสียง

•	 อินพุตเสียงแบบดิจิตอล S/PDIF:
•	 ออปติคัล: TOSLINK

•	 ความถี่การสมตัวอยาง:
•	 MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
•	 WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

•	 อัตราบิตคงที่:
•	 MP3: 32 kbps - 320 kbps
•	 WMA: 64 kbps - 192 kbps

วิทยุ

•	 ชวงหาคลื่น:
•	 ยุโรป/รัสเซีย/จีน: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
•	 เอเชียแปซิฟก/ละตินอเมริกา: FM 87.5-108 MHz 

(50/100 kHz)
•	 อัตราเสียงตอสัญญาณ: FM 50 dB
•	 การตอบสนองตอความถี่: FM 200 Hz-12.5 kHz / ±6 dB

USB

•	 ความสามารถในการใชรวมกันได: USB ความเร็วสูง (2.0)
•	 รองรับกลม: กลมอุปกรณเก็บขอมูล USB (MSC)
•	 ระบบไฟล: FAT16, FAT32, NTFS
•	 พอรต USB: 5V 

 , 500mA

ตัวเครื่อง

•	 แหลงจายไฟ: 
•	 ยุโรป/จีน/รัสเซีย/อินเดีย: 220-240V~, 50 Hz
•	 ละตินอเมริกา/เอเชียแปซิฟก: 110-127 V/220-240 V~, 

50-60 Hz 
•	 การใชพลังงาน: 140 W
•	 การใชพลังงานขณะสแตนดบาย: ≤ 0.5 W 
•	 ขนาด (กวางxสูงxลึก): 360 x 58 x 325 มม. 
•	 นหนัก: 2.3 กก.

ซับวูฟเฟอร

•	 กำาลังเอาตพุต: 166 W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD) 
•	 ความตานทาน: 3 โอหม
•	 ไดรเวอรลำาโพง: 203 มม (8") วูฟเฟอร
•	 ขนาด (กxสxล): 233 x 365 x 310 มม. 
•	 นหนัก: 4.8 กก.
•	 ความยาวสาย: 3.3 ม.

ลำาโพง

ลำาโพงตัวกลาง:
•	 166W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
•	 ความตานทานของลำาโพง: 3 โอหม 
•	 ไดรเวอรลำาโพง: 1 x 78 มม. (3") Full range
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•	 ขนาด (กxสxล): 223 x 100 x 80 มม.
•	 นหนัก: 0.77 กก.
•	 ความยาวสายเคเบิล: 2.25 ม.

ลำาโพงหนา/หลัง:
•	 4 x 166W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
•	 ความตานทานของลำาโพง: 3 โอหม
•	 ไดรเวอรลำาโพง: 1 x 78 มม. (3") Full range
•	 ขนาด (กวางxสูงxลึก): 

•	 HTD5520: 90 x 185 x 82 มม. (หนา/หลัง)
•	 HTD5550: 90 x 185 x 82 มม. (หนา); 247 x 1090 

x 242 มม. (หลัง) 
•	 HTD5580: 247 x 1090 x 242 มม. (หนา/หลัง)

•	 นหนัก (หนา) 
•	 HTD5520: 0.63 กก./ตัว
•	 HTD5550: 0.63 กก./ตัว
•	 HTD5580: 3.03 กก./ตัว

•	 นหนัก (หลัง): 
•	 HTD5520: 0.63 กก./ตัว
•	 HTD5550/HTD5580: 3.03 กก./ตัว

•	 ความยาวสาย (หนา): 3.25 ม.
•	 ความยาวสาย (หลัง): 10.25 ม.

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

•	 1 x AAA-R03-1.5 V 

เลเซอร

•	 ประเภท: GaAIAs เลเซอรกึ่งตัวนำา (CD)
•	 ความยาวคลื่น: 650-662 nm (DVD), 785-795 nm (CD)
•	 กำาลังเอาตพุต: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
•	 ความเบี่ยงเบนของแสง: 60 องศา

8 วิธีแกไขปญหา

คำาเตือน

 • อันตรายจากไฟฟาช็อต หามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซมผลิตภัณฑดวย
ตัวคุณเอง 
หากคุณประสบปญหาในการใชผลิตภัณฑนี้ ใหตรวจสอบประเด็น
ตอไปนี้กอนที่คุณจะสงยื่นคำารองขอรับบริการ หากคุณยังคงประ
สบปญหา สามารถรับการสนับสนุนไดที่ www.philips.com/support 

ตัวเครื่อง

ปุ่มบนโฮมเธียเตอรไมทำางาน
•	 ถอดปลั๊กโฮมเธียเตอรออกจากเตารับ แลวเสียบปลั๊กอีกครั้ง

ภาพ

ไมมีภาพ
•	 ตรวจดูใหแนใจวาไดสวิตชทีวีไปยังแหลงที่ถูกตองสำาหรับโฮม

เธียเตอร

ไมมีภาพบนทีวีเมื่อเชื่อมตอผานทาง HDMI
•	 ตรวจสอบวาสาย HDMI ไมขัดของ หากสายขัดของ ใหเปลี่ยน

สายใหม
•	 รอการกคืนอัตโนมัติ 10 วินาที หรือเปลี่ยนการตั้งคาวิดีโอ 

HDMI (โปรดดูที่ 'การตั้งคาภาพและวิดีโอ' ในหนา 14)

ดิสกไมเลนวิดีโอความละเอียดสูง
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาดิสกมีวิดีโอความละเอียดสูง
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาดิสกมีวิดีโอความละเอียดสูง 
•	 ใชสายเคเบิล HDMI เชื่อมตอกับทีวี

เสียง

ไมมีเสียงออกจากลำาโพงโฮมเธียเตอร
•	 เชื่อมตอสายสัญญาณเสียงจากโฮมเธียเตอรกับทีวีหรืออุ

ปกรณอื่น อยางไรก็ตาม คุณไมจำาเปนตองแยกการเชื่อม
ตอเสียงเมื่อโฮมเธียเตอรและทีวีถูกเชื่อมตอดวยการเชื่อมตอ 
HDMI ARC

•	 ตั้งคาเสียงสำาหรับอุปกรณที่เชื่อมตอ (โปรดดูที่ 'การตั้งคาเสียง' 
ในหนา 9)

•	 รีเซ็ตโฮมเธียเตอรกลับเปนการตั้งคาจากโรงงาน (โปรดดูที่ 
'เรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน' ในหนา 16) แลวปดและเปดเครื่อง
อีกครั้ง
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•	 ในโฮมเธียเตอร กด SOURCE ซๆ เพื่อเลือกอินพุตเสียงที่
ถูกตอง

เสียงผิดเพี้ยนหรือมีเสียงกอง
•	 หากคุณเลนเสียงจากทีวีผานโฮมเธียเตอร ตรวจดูใหแนใจวาที

วีปดเสียงอย

วิดีโอและเสียงไมไดรับการซิงโครไนซ
•	 1) กด AUDIO SYNC คางไว  

2) กด ปุ่มนาวิเกต ภายในหาวินาทีเพื่อซิงโครไนซเสียงกับ
วิดีโอ

เลน

เลนแผนดิสกไมได
•	 ใหทำาความสะอาดแผนดิสก
•	 ตรวจดูใหแนใจวาโฮมเธียเตอรรองรับประเภทของแผนดิสก 

(โปรดดูที่ 'รูปแบบสื่อ' ในหนา 17)
•	 ตรวจดูใหแนใจวาโฮมเธียเตอรรองรับรหัสโซนของแผนดิสก 

(โปรดดูที่ 'รหัสโซน' ในหนา 17)
•	 หากแผนดิสกเปน DVD±RW หรือ DVD±R ตรวจดูวาดิ

สกไดดำาเนินการจนขั้นตอนสุดทายแลว 

ไมสามารถเลนไฟล DivX
•	 ตรวจดูวาไฟล DivX ถูกเขารหัสตาม 'โปรไฟลโฮมเธียเตอร' ที่

มีตัวเขารหัส DivX
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาไฟล DivX นั้นสมบูรณ

คำาบรรยาย DivX ปรากฏขึ้นไมถูกตอง
•	 ตรวจดูวาชื่อไฟลบทบรรยายเหมือนชื่อไฟลภาพยนตร (โปรดดู

ที่ 'คำาบรรยาย' ในหนา 11)
•	 เลือกชุดตัวอักษรที่ถูกตอง (โปรดดูที่ 'คำาบรรยาย' ในหนา 

 11)

ไมสามารถอานเนื้อหาของอุปกรณเก็บขอมูล USB
•	 ตรวจดูวารูปแบบของอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB เปนรูปแบบ

ที่สามารถใชรวมกับโฮมเธียเตอรได
•	 ตรวจสอบวาโฮมเธียเตอรรองรับระบบไฟลบนอุปกรณเก็บ

ขอมูล USB

สัญลักษณ 'อินพุตไมถูกตอง' หรือ 'x' จะปรากฏบนทีวี
•	 ไมสามารถทำางานได

EasyLinkใชงานไมได
•	 ตรวจดูใหแนใจวาโฮมเธียเตอรเชื่อมตอกับทีวี EasyLink ของ 

Philips และตัวเลือก EasyLink เปดอย (โปรดดูที่ 'ตั้งคา 
EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)' ในหนา 8)

•	 สำาหรับทีวีจากผผลิตรายอื่น HDMI CEC จะเรียกแตกตางกัน
ไป ตรวจสอบคมือผใชทีวีเกี่ยวกับการเปดใชงาน

เมื่อคุณเปดทีวี โฮมเธียเตอรจะเปดการทำางานโดยอัตโนมัติ
•	 เรื่องนี้ถือเปนเรื่องปกติคุณใช Philips EasyLink (HDMI-

CEC) ในการทำาใหโฮมเธียเตอรทำางานอยางเปนอิสระ ใหปด 
EasyLink

Bluetooth

อุปกรณไมสามารถเชื่อมตอกับผลิตภัณฑนี้ได
•	 อุปกรณไมรองรับโปรไฟลที่ใชรวมกันได ซึ่งผลิตภัณฑนี้

จำาเปนตองใช
•	 คุณยังไมไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ของอุปกรณ โปรด

ดูคมือการใชงานของอุปกรณเกี่ยวกับวิธีเปดใชงานฟงกชัน
•	 อุปกรณไมไดรับการเชื่อมตออยางถูกตอง เชื่อมตออุปก

รณอยางถูกตอง (โปรดดูที่ 'การเลนเสียงผานทาง Bluetooth' 
ในหนา 11)

•	 ผลิตภัณฑนี้เชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth อื่นแลว ยกเลิก
การเชื่อมตออุปกรณที่เชื่อมตออย แลวลองอีกครั้ง

คุณภาพของการเลนเสียงจากอุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อม
ตอไมดี
•	 การรับสัญญาณ Bluetooth ไมชัดเจน เลื่อนอุปกรณใหเขา

ใกลกับผลิตภัณฑนี้ หรือนำาสิ่งกีดขวางที่อยระหวางอุปก
รณและผลิตภัณฑนี้ออก

อุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อมตอจะเชื่อมตอและยกเลิกการ
เชื่อมตอคางไวไมยอมเปลี่ยน
•	 การรับสัญญาณ Bluetooth ไมชัดเจน เลื่อนอุปกรณใหเขา

ใกลกับผลิตภัณฑนี้ หรือนำาสิ่งกีดขวางที่อยระหวางอุปก
รณและผลิตภัณฑนี้ออก

•	 ปดฟงกชัน Wi-Fi บนอุปกรณ Bluetooth เพื่อหลีกเลี่ยง
สัญญาณรบกวน

•	 สำาหรับอุปกรณ Bluetooth บางอยาง การเชื่อมตอ Bluetooth 
อาจถูกปดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งไมใชการ
ทำางานผิดปกติของผลิตภัณฑนี้
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9 คำาประกาศ

สวนนี้ประกอบดวยประกาศเกี่ยวกับกฎหมายและเครื่องหมายการคา

ลิขสิทธิ์

 
อุปกรณนี้มีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่งไดรับการคมครองโดย
ลิขสิทธิ์ ของสหรัฐอเมริกาและสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ของ 
Rovi Corporation หามทำาวิศวกรรมยอนกลับหรือถอดแยกประกอบ 

เครื่องหมายการคา

 
ผลิตภายใตสิทธิ์จาก Dolby Laboratories Dolby และสัญลักษณ 
double-D เปนเครื่องหมายการคาของ Dolby Laboratories

 
DivX , DivX Ultra , DivX Certified  และโลโกอื่นๆ ที่
เกี่ยวของเปนเครื่องหมายการคาของ Rovi Corporation หรือบริษัท
ในเครือ และใชภายใตสิทธิ์ที่อนุญาตเทานั้น
DivX Ultra  ไดรับการรับรองใหเลนวิดีโอ DivX 
  ดวยคุณสมบัติขั้นสูงและเนื้อหาพรีเมี่ยม
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO: DivX  เปนรูปแบบวิดีโอดิจิตอลที่สรางขึ้น
โดย DivX, LLC ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ Rovi Corporation อุปก
รณนี้เปนอุปกรณ DivX Certified 
  อยางเปนทางการที่สามารถเลนวิดีโอ DivX ได โปรดเยี่ยมชม 
divx.com สำาหรับขอมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟตแวรเพื่อแปลง
ไฟลของคุณใหเปนวิดีโอ DivX 
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: อุปกรณ DivX Certified 
  ตองลงทะเบียนเพื่อใหเลนภาพยนตร DivX Video-on-Demand 
(VOD) ที่ซื้อมาได ในการรับรหัสลงทะเบียน ใหคนหาสวน DivX 
VOD ในเมนูตั้งคาอุปกรณของคุณ ไปที่ vod.divx.com สำาหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนใหเสร็จสมบูรณ

  
ขอความวา HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia 
Interface และโลโก HDMI เปนเครื่องหมายการคาหรือ

เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

  
ตัวอักษรสัญลักษณและโลโก Bluetooth  เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนซึ่งครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และการ
ใชเครื่องหมายดังกลาวโดย Philips นั้นอยภายใตการไดรับอนุญาต 
เครื่องหมายการคา และชื่อทางการคาอื่นๆ นั้น เปนของเจาของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ 

  CLASS 1
LASER PRODUCT
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10 รหัสภาษา

 
Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
Česky  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985
��������  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085
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H
HDMI 

M
MP3 

ขั้วตอ 5

U
USB 

รูปแบบ 18

ภ
ภาพ 

ตัวเลือก 12
วิธีแกไขปญหา 19

ภาพรวม 
ตัวเครื่อง 3
รีโมทคอนโทรล 4

ภาษา 
รหัสภาษา 22

ด
ดิสก 

เลน 10
คนหาเวลา 12
ชื่อ 12
ซิงโครไนซภาพและเสียง 10
ตัวเลือก 12
ตัวเลือกเสียง 12
ปุ่มควบคุม 10

ต
ตัวเครื่อง 

ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ 18
ภาพรวม 3
วิธีแกไขปญหา 19

ตัวเลือก 
ภาพ 12

ตัวเลือกเสียง 12

ตัวเลือกรูปภาพ 12
ตัวเลือกวิดีโอ 12

ก
การควบคุม 

การเลนดิสก 10
ตัวเครื่อง  3

การดูแล 
ผลิตภัณฑ 3

ข
ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ 17
ขั้วตอ 

ชองเสียบดานหนา 5

ค
คนหาเวลา 12
ความปลอดภัย 

การใชงานผลิตภัณฑ 2
คาราโอเกะ 13

จ
จอแสดงผล 

เมนู VCD/SVCD 10

ช
ชื่อ 12

ซ
ซับวูฟเฟอร 

ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ 18
ซ  12
ซิงโครไนซภาพและเสียง 10

ร
รหัสโซน 17
ระยะหาคลื่น 13
รีโมทคอนโทรล 

แบตเตอรี่ 19
ภาพรวม 4
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รูปแบบวิดีโอ 18
รูปแบบสื่อ 17

ล
ลำาโพง 

เสียงเซอรราวด 14
ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ 18

ว
วิดีโอ 

ซิงโครไนซภาพและเสียง 10
วิทยุ 

เสาอากาศ FM 5
ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ 18
ระยะหาคลื่น 13

วิธีแกไขปญหา 
เลน 20
เสียง 19
การเชื่อมตอ 19
ตัวเครื่อง  19
ภาพ 19

ส
สัญญาณเสียง 

โหมดที่กำาหนดไวลวงหนา 14
ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ 18

อ
อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB 

ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ 18
ตัวเลือก 12

เ
เครื่องหมายการคา 21
เลน 

แผนดิสก 10
วิทยุ 18
วิธีแกไขปญหา 20

เสาอากาศ FM 5
เสียง 

เสียงเซอรราวด 14
โหมดเสียงที่กำาหนดไวลวงหนา 14

ซิงโครไนซภาพและเสียง 10
วิธีแกไขปญหา 19

แ
แผงการแสดงผล 3
แอมพลิไฟเออร 18

โ
โหมดเสียง 14
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