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1

วิธีใชและการ
สนับสนุน

Philips ใหบริการสนับสนุนแบบออนไลนอยางครอบคลุม เยี่ยมชม
เว็บไซตของเราที่ www.philips.com/support เพื่อ:

•
•
•
•
•
•

ดาวนโหลดคมือผใชฉบับสมบูรณ
พิมพคมือเริ่มตนใชงานอยางยอ

ชมคำ�แนะนำ�รูปแบบวิดีโอ (มีเฉพาะบางรนเทานั้น)

ปุ่ม

การดำ�เนินการ

OK                              

แสดงหนาที่เลือก หรือขยายหัวขอยอยใน สารบัญ

HELP                        
ปุ่มนาวิ
เกต

สนทนากับตัวแทนฝายสนับสนุนของเรา

หรือคุณสามารถติดตอฝายดูแลลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ
กอนคุณจะติดตอ Philips ใหจดหมายเลขรนและหมายเลขซีเรียลของ
ผลิตภัณฑ คุณสามารถพบขอมูลเหลานี้ไดที่ดานหลังหรือดานลาง
ของผลิตภัณฑ

ใชวิธีใชบนหนาจอ (คมือผใช)
วิธีใชบนหนาจอ (คมือผใช) จะจัดเก็บอยในโฮมเธียเตอรของคุณเพื่อ
การเขาใชไดงาย

วิธีใชบนหนาจอมีสองหนาตาง

แผงหนาจอดานซายประกอบไปดวยสองแท็บ ไดแก สารบัญ
และ ดัชนี เลื่อนดูตาม สารบัญ หรือ ดัชนี เพื่อเลือกหัวขอ
คำ�อธิบายที่ใชเพื่อแสดงสารบัญจะมีลักษณะดังตอไปนี้:

•
•

: กด OK เพื่อขยายหัวขอยอย

: กด OK เพื่อยอหัวขอยอย หรือกด ปุ่มนาวิเกต

(ขึ้น/ลง) เพื่อเลือกหัวขอ

•

หากตองการยายระหวางหนาตางดานซายและขวา ใหกด ปุ่ม

•

หนาตางดานขวาจะมีเนื้อหาของหัวขอที่เลือก สำ�หรับวิธีใชเพิ่ม

นาวิเกต (ซาย/ขวา)

เติมเกี่ยวกับเนื้อหา ใหเลื่อนหนาลงมาเพื่อดู หัวขอที่เกี่ยวของ

ใชรีโมทคอนโทรลของโฮมเธียเตอรเพื่อเลือกและเลื่อนดูวิธีใชบน
หนาจอ (โปรดดูที่ 'การเลื่อนดูวิธีใชบนหนาจอ' ในหนา 2)
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เขาใชหรือออกจากวิธีใชบนหนาจอ

ขึ้น: เลื่อนขึ้นหรือไปที่หนากอนหนา
ลง: เลื่อนลงหรือไปที่หนาถัดไป

ขวา: เลื่อนดูตามหนาตางดานขวาหรือรายการดัชนี
ถัดไป

สงอีเมลถึงเราเพื่อถามคำ�ถาม

เลขรนผลิตภัณฑของคุณ

2

กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลของคุณเพื่อใชวิธีใชบนหนาจอ

คนหาคำ�ตอบจากคำ�ถามที่ถามบอย (FAQs)

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนเว็บไซตเพื่อเลือกภาษาของคุณ แลวปอนหมาย

•

การเลื่อนดูวิธีใชบนหนาจอ

ซาย: เลื่อนดูตามหนาตางดานซายหรือรายการดัช
BACK                  

(กอน

หนา)                

(ถัดไป)                       

นีกอนหนา

เลื่อนขึ้นใน สารบัญ หรือ ดัชนี

จากหนาตางดานขวา เลื่อนไปที่ สารบัญ บน
หนาตางดานซาย

แสดงหนาที่ดูลาสุดในประวัติ
แสดงหนาถัดไปจากประวัติ

2

ขอสำ�คัญ

อานและทำ�ความเขาใจคำ�แนะนำ�ทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่มใชทีวี กรณี
ที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�
การรับประกันจะไมมีผลใชงาน

ความปลอดภัย
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!

•

•
•
•
•

ผลิตภัณฑแลวรอจนกระทั่งอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหองกอนที่
จะเชื่อมตอปลั๊กไฟ

จะมีรังสีที่มองเห็นและมองไมเห็นเมื่อเปดเครื่อง หลีกเลี่ยง
ใหหางจากแสงสวาง

อยาแตะเลนสออปติคัลของดิสกที่อยดานในชองใสดิสก

สวนประกอบบางอยางของผลิตภัณฑนี้อาจทำ�จากกระจก โป

รดใชงานอยางระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความ
เสียหาย

ความเสี่ยงของความรอนสูง!

•

หามติดตั้งผลิตภัณฑในพื้นที่ที่จำ�กัด และควรใหมีพื้นที่เหลือ
รอบผลิตภัณฑอยางนอยสี่นิ้ว เพื่อใหผลิตภัณฑระบายความ
รอนได ตรวจดูใหแนใจวาผามานหรือวัตถุอื่นๆ ไมบังชอง
ระบายอากาศของตัวเครื่อง

ความเสี่ยงตอการปนเป้อน!

อยาใชแบตเตอรี่ผสมกัน (เกาและใหม หรือแบบคารบอนและ

ไวใกลกับเปลวไฟหรือแหลงกำ�เนิดความรอนใดๆ รวมถึงแสง

•

อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยน

หามใสวัตถุใดๆ ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่

•

หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมตออุปกรณอย ในขณะที่

•

หามวางผลิตภัณฑและอุปกรณเสริม รีโมทคอนโทรล
อาทิตยโดยตรง

เปดไดอื่นๆ บนผลิตภัณฑ

ยกเลิกการเชื่อมตอกับทีวี อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอจะยังคง
พรอมใชงานอย

ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง)

•

แตกตางกัน

ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือความเสียหายของโฮมเธียเตอร!

สำ�หรับผลิตภัณฑที่สามารถยึดติดผนังได ใหใชเฉพาะตัวยึดติด

ถอดแบตเตอรี่ออกหากแบตเตอรี่หมด หรือไมไดใชงานรีโมท
คอนโทรลเปนเวลานาน

แบตเตอรี่มีสารเคมีอยภายใน ตองกำ�จัดทิ้งอยางถูกวิธี
ผลิตภัณฑ/รีโมทคอนโทรลอาจใชแบตเตอรี่แบบเหรียญ/

กระดุมซึ่งสามารถกลืนเขาปากได โปรดเก็บแบตเตอรีใหพนมือ
เจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได อาจเกิดการไหมภายในอยางราย

เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก อยาดึงที่สาย

ดูใหแนใจวาแรงดันไฟฟาตรงกับคาที่พิมพบนดานหลังหรือ

เฉพาะแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเทานั้น

เด็กตลอดเวลา หากกลืนเขาไป แบตเตอรี่อาจทำ�ใหเกิดการบาด

ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบกอนเกิดพายุฟาผา

กอนที่คุณจะเชื่อมตอผลิตภัณฑกับเตาเสียบไฟ ตรวจ

อัลคาไลน อื่นๆ)

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี

สัมผัสกับความรอนสูง เชน แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ

ดานลางของผลิตภัณฑ อยาเสียบปลั๊กหากคาแรงดันไฟฟา

•

หากผลิตภัณฑถูกขนสงในอุณหภูมิที่ตกวา 5°C ใหแกะกลอง

•

เริ่มใช

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!

•

•
•

วางภาชนะที่มีของเหลว เชน แจกัน ใกลกับผลิตภัณฑ หา

ติดตอฝายดูแลลูกคาของ Philips เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑกอน

•

•

หามไมใหผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมเปยกฝนหรือน หาม
กนกระเซ็นลงบนหรือในผลิตภัณฑ ใหถอดปลั๊กไฟออกทันที

•

•

•
•
•

แรงภายในสองชั่วโมงเมื่อมีการกลืนแบตเตอรี่

หากคุณสงสัยวาไดกลืนแบตเตอรี่เขาไปหรืออยในสวนใดๆ
ของรางกาย โปรดไปพบแพทยโดยทันที

เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหมและที่ใชแลวทั้ง
หมดใหพนมือเด็ก ตรวจสอบใหแนใจวาชองใสแบตเตอรี่ปด
สนิท หลังจากที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่

หากชองใสแบตเตอรี่ไมสามารถปดไดสนิท ใหหยุด
ใชผลิตภัณฑ เก็บใหพนมือเด็กและติดตอผผลิต

ผนังที่ใหมาเทานั้น ติดตั้งตัวยึดเขากับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้ง
นหนักของผลิตภัณฑและตัวยึดผนังได Koninklijke Philips

Electronics N.V. ไมขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ไดรับ

•

บาดเจ็บ หรืออันตรายจากการติดตั้งตัวยึดผนังที่ไมถูกตอง

สำ�หรับลำ�โพงที่มีขาตั้ง ใหใชเฉพาะขาตั้งที่ใหมาเทานั้น วาง
ลำ�โพงบนขาตั้งใหแนนหนา วางขาตั้งที่ประกอบแลวบนพื้น

อุปกรณนี้เปนอุปกรณ CLASS II พรอมฉนวนหมสองชั้น และไมมี
สายดินปองกันมาให

ราบ และไดระดับสมเสมอที่สามารถรองรับนหนักทั้งของ

•

ลำ�โพงและขาตั้งได

อยาวางผลิตภัณฑหรือวัตถุใดบนสายไฟหรือบนอุปกรณไฟฟา
อื่น
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ดูแลรักษาผลิตภัณฑของคุณ
•
•
•

อยาใสวัตถุใดๆ ที่ไมใชดิสกลงในชองใสดิสก

•

ใชผาไมโครไฟเบอรเทานั้นในการทำ�ความสะอาดผลิตภัณฑ

อยาใสดิสกที่ถูกหมหรือดิสทที่แตกหักลงในชองใสดิสก

นำ�ดิสกออกจากชองใสดิสกหากคุณไมใชผลิตภัณฑเปนเวลา
นาน

รักษาสิ่งแวดลอม

ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต
และสามารถนำ�ไปรีไซเคิล หรือนำ�กลับมาใชใหมได

ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือ

ผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC

โปรดศึกษาระเบียบการในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส

โปรดดำ�เนินการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑเกา
ของคุณพรอมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป

การทิ้งผลิตภัณฑที่เกาอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European Directive

2006/66/EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได
โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยกแบตเตอรี่

เนื่องจากการทิ้งอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทาง
ลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

การเตือนดานสุขภาพ 3D
หากคุณหรือครอบครัวมีประวัติการเจ็บปวยโรคลมบาหมูหรือ มีอาการ
แพแสงกะทันหัน ใหปรึกษาแพทยผเชี่ยวชาญ กอนเขาใกลแหลงไฟ
แฟลช, ภาพเคลื่อนไหวรวดเร็วหรือการดู 3D

4
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เพื่อหลีกเลี่ยงความรสึกไมสบาย เชน เวียนศีรษะ, ปวดหัว หรืองุนงง

เราแนะนำ�วาไมควรดู 3D เปนระยะเวลาหนึ่ง หากคุณรสึกไมสบาย
ใหหยุดรับชม 3D และอยาเคลื่อนไหวรางกายหรือทำ�กิจกรรมที่อาจ
ทำ�ใหเกิดอันตราย (เชน การขับรถ) จนกวาอาการดังกลาวจะหาย

ไป หากยังคงมีอาการ อยารับชม 3D ตอโดยไมปรึกษาผเชี่ยวชาญ
ทางการแพทยกอน

ผปกครองควรตรวจสอบเด็กขณะกำ�ลังรับชม 3D และตรวจ

ดูใหแนใจวาเด็กไมมีอาการใดๆ ตามที่ไดอธิบายไวดานบน ไมแนะ
นำ�ใหเด็กอายุตกวา 6 ขวบรับชม 3D เนื่องจากระบบการมองเห็น
ยังไมพรอม

3

โฮมเธียเตอรของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอ

นรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็ม
ที่จากบริการที่ Philips มอบให (เชน การแจงเตือนการอัพเกรด

ซอฟตแวรผลิตภัณฑ) โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.
philips.com/welcome

รีโมทคอนโทรล
สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

a

b

c

•
•

BACK

กลับสหนาจอเมนูกอนหนา

ในโหมดวิทยุ กดปุ่มคางไวเพื่อลบสถานีวิทยุที่ตั้งไว

ปุ่มนาวิเกต

•
•
•
•

เลื่อนดูเมนู

ในโหมดวิทยุ กดซายหรือขวาเพื่อเริ่มคนหาอัตโนมัติ

ในโหมดวิทยุ กดขึ้นหรือลงคางไวเพื่อจูนหาความถี่วิทยุ
OPTIONS

เขาใชตัวเลือกการเลนเพิ่มเติมขณะกำ�ลังเลนแผนดิ
สกหรืออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

•
a

•
•

(เปดสแตนดบาย)

d

เปดโฮมเธียเตอรหรือสวิตชไปที่สแตนดบาย

ในโหมดวิทยุ ตั้งสถานีวิทยุ

OK

ยืนยันการปอนหรือการเลือก

เมื่อใชงาน EasyLink ใหกดคางไวอยางนอยสามวินาที

เพื่อสวิตชอุปกรณที่สามารถใชรวมกันกับ HDMI CEC
ที่เชื่อมตอทั้งหมดเขาสโหมดสแตนดบาย
(หนาหลัก)

b

การเขาใชเมนูหนาหลัก

c

d

ปุ่มแหลงที่มา

•

DISC/POP-UP MENU: เขาใชหรือออกจากเมนูดิ

•
•

RADIO: สลับไปยังวิทยุ FM

สกเมื่อคุณเลนแผนดิสก

AUDIO SOURCE: เลือกแหลงอินพุตเสียง

TOP MENU

เขาใชเมนูหลักของดิสกวิดีโอ

a

b

•
•

(หยุด) /

(ออก/เปด/ปด)

หยุดเลน

กดปุ่มคางไวสามวินาทีเพื่อเปดหรือปดชองใสแผนดิสก
หรือนำ�แผนดิสกออก
(เลน)

เริ่มเลนหรือเลนตอ

TH
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c

d

•
•

/

(กอนหนา/ถัดไป)

ขามไปยังเพลง บท หรือไฟลกอนหนาหรือถัดไป
ในโหมดวิทยุ เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา

(หยุดชั่วคราว)

หยุดเลนชั่วคราว

e

/

(ยอนกลับอยางเร็ว/ไปขางหนาอยางเร็ว)

คนหาเดินหนาหรือยอนกลับ กดซหลายครั้งเพื่อเปลี่ยน
ความเร็วในการคนหา

เลือกหรือปดโหมดเลนซ

c

DOCK for iPod

เปลี่ยนเปน Philips dock สำ�หรับ iPod หรือ iPhone

d

SUBTITLE

เลือกภาษาบทบรรยายสำ�หรับวิดีโอ

e

ปุ่มสี

เลือกงานหรือตัวเลือกสำ�หรับดิสก Blu-ray

f

HELP

เขาใชวิธีใชบนหนาจอ

ตัวเครื่อง
สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมของตัวเครื่อง

a

+/- (ระดับเสียง)

เพิ่มหรือลดระดับเสียง

b

SOUND SETTINGS

เขาใชหรือออกจากตัวเลือกเสียง

c

(ปดเสียง)

เปดโฮมเธียเตอรหรือสวิตชไปที่สแตนดบาย

ปดเสียงหรือคืนคาระดับเสียง

d

AUDIO

(เปดสแตนดบาย)

a

(เลน/หยุดชั่วคราว)

b

เริ่ม หยุดเลนชั่วคราวหรือเลนตอ

เลือกภาษาหรือชองเสียงพากย

c

d

•
•

(หยุด)

หยุดเลน

ในโหมดวิทยุ กดปุ่มคางไวเพื่อลบสถานีวิทยุที่ตั้งไว

SOURCE

เลือกแหลงเสียงหรือวิดีโอสำ�หรับโฮมเธียเตอร

e

+/-

เพิ่มหรือลดระดับเสียง

f

(เปด/ปด)

เปดหรือปดชองใสแผนดิสก หรือนำ�แผนดิสกออก

a

ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข

ปอนคาหรือตัวอักษร (ใชการปอนเหมือน SMS)

b

REPEAT
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g

แผงการแสดงผล

h

ชองใสแผนดิสก

กลางหลัง

ขั้วตอ
สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมของชองเสียบที่มีบนโฮมเธียเตอรของคุณ

ชองเสียบดานหนา

a
a

อินพุตเสียงจากไมโครโฟน (มีเฉพาะบางรนเทานั้น)

b

เชื่อมตอกับโมดูลไรสายของ Philips(รน: Philips RWSS5512,

MUSIC iLINK / MIC (MIC มีเฉพาะบางรนเทานั้น)
อินพุตเสียงจากเครื่องเลน MP3 หรือไมโครโฟน
(USB)

อินพุตเสียง วิดีโอหรือภาพจากอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

ซายหลัง

Wireless Rear Audio
แยกจำ�หนาย)

b

DIGITAL IN-COAXIAL

เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงโคแอกเชียลบนทีวีหรืออุปกรณดิจิตอล

c

DIGITAL IN-OPTICAL

เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงออปติคัลบนทีวีหรืออุปกรณดิจิตอล

d

DOCK for iPod

เชื่อมตอกับ Philips dock สำ�หรับ iPod หรือ iPhone(รน:
Philips DCK306x)

e

AUDIO IN-AUX

เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงอะนาล็อกบนทีวีหรืออุปกรณอะนา
ล็อก

f

ANTENNA FM 75

เชื่อมตอเสาอากาศที่ใหมาสำ�หรับการรับวิทยุ

g

LAN

เชื่อมตอกับอินพุต LAN บนบรอดแบนดโมเด็มหรือเราเตอร

a

AC MAINS~

เชื่อมตอกับแหลงจายไฟ

b

ขวาหลัง

SPEAKERS

เชื่อมตอกับลำ�โพงและซับวูฟเฟอรที่ใหมา
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a

SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY
ใช้การ์ด SD เพื่อเข้าถึง BD-LIVE เท่านั้น

b

VIDEO-VIDEO OUT

เชื่อมตอกับอินพุตวิดีโอ Composite

c

HDMI IN1 / HDMI IN2

เชื่อมตอกับเอาตพุต HDMI บนอุปกรณดิจิตอล

d

USB

อินพุตเสียง วิดีโอหรือภาพจากอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

e

HDMI OUT (ARC)TO TV

เชื่อมตอกับอินพุต HDMI บนทีวี

8

TH

4

การเชื่อมตอและการ
ตั้งคา

สวนนี้จะชวยใหคุณเชื่อมตอโฮมเธียเตอรของคุณกับทีวีและอุปก
รณอื่น แลวทำ�การตั้งคา

สำ�หรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอพื้นฐานของโฮมเธียเตอรและอุปก
รณเสริม โปรดดูคมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
หมายเหตุ

•• สำ�หรับขอมูลจำ�เพาะและอัตรากระแสไฟฟาที่ใช โปรดดูจากปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่
อยดานหลังหรือดานใตของเครื่อง

หมายเหตุ

•• เสียงเซอรราวดขึ้นอยกับปจจัยตางๆ เชน ขนาดและรูปรางของหอง, ชนิดของผนังและ
เพดาน, หนาตางและพื้นผิวสะทอนกลับ และคุณภาพเสียงของลำ�โพง ใหทดลองวาง
ลำ�โพงในตำ�แหนงตางๆ เพื่อหาที่ตั้งที่เหมาะที่สุดสำ�หรับคุณ

ทำ�ตามคมือทั่วไปในการจัดวางลำ�โพงเหลานี้

1

ตำ�แหนงที่นั่ง:

2

ลำ�โพง FRONT CENTER (หนากลาง):

3

•• กอนที่คุณจะเชื่อมตอหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอ ตรวจดูใหแนใจวาไดถอดอุปก

ลำ�โพงกับสีของชองเสียบ

4

(หนาขวา):

และกลางมีระยะหางจากตำ�แหนงที่นั่งของคุณเทากัน

ลำ�โพง REAR LEFT (ซายหลัง) และ REAR RIGHT (ขวา
หลัง):

ที่นั่ง โดยใหอยในแนวเดียวกับที่นั่งหรืออยดานหลังเล็กนอ

5

ยก็ได

SUBWOOFER (ซับวูฟเฟอร):

วางซับวูฟเฟอรที่ดานซายหรือขวาของทีวี โดยใหมีระ

ยะหางอยางนอยหนึ่งเมตร เวนระยะหางจากผนังประมาณ
10 เซนติเมตร

อรราวด เพื่อผลที่ดีที่สุด ใหจัดตำ�แหนงของลำ�โพงทั้งหมดหันเขาหา
นั่ง)

ลำ�โพง FRONT LEFT (หนาซาย) และ FRONT RIGHT

วางลำ�โพงเซอรราวดดานหลังที่ดานซายและขวาของตำ�แหนง

ตำ�แหนงของลำ�โพงมีบทบาทสำ�คัญในการตั้งคาเอฟเฟกตเสียงเซ

ตำ�แหนงของที่นั่ง แลววางลำ�โพงใหอยใกลกับระดับหูของคุณ (ขณะ

นบนหรือดานลางทีวีของคุณก็ได

ลำ�โพงตัวกลางเทากัน ตรวจสอบใหแนใจวาลำ�โพงตัวซาย ขวา

สายเคเบิลของลำ�โพงจะเปนรหัสสีเพื่อการเชื่อมตอที่งาย หากตอง

การเชื่อมตอลำ�โพงกับโฮมเธียเตอรของคุณ ใหจับคสีที่สายเคเบิลของ

วางลำ�โพงตัวกลางที่ดานหนาของตำ�แหนงที่นั่งโดยตรง ดา

วางลำ�โพงตัวซายและขวาที่ดานหนา และใหมีระยะหางจาก

รณออกจากปลั๊กไฟแลว

เชื่อมตอลำ�โพง

นี่คือจุดศูนยกลางในการฟงของคุณ

การทำ�ใหลำ�โพงดานหลังเปนแบบไรสาย
เชื่อมตอลำ�โพงดานหลังกับโฮมเธียเตอรของคุณแบบไรสายโดยใชอุ
ปกรณเสริมโมดูลไรสาย สำ�หรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชโมดูล
ไรสาย

สิ่งที่คุณตองมี

•

โมดูลไรสายของ Philips (รน: Philips RWSS5512, แยกจำ�

1

เชื่อมตอตัวสงสัญญาณไรสายกับชองเสียบ Wireless Rear

หนาย)

Audio บนโฮมเธียเตอร
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2
3

เชื่อมตอลำ�โพงดานหลังกับตัวรับสัญญาณไรสาย

3

เชื่อมตอตัวรับสัญญาณไรสายกับแหลงจายไฟ

หากคุณไมไดยินเสียงทีวีผานโฮมเธียเตอร ใหตั้งคาเสียงดวย
ตนเอง (โปรดดูที่ 'การตั้งคาเสียง' ในหนา 13)

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมตอกับทีวีผาน HDMI
มาตรฐาน
วิดีโอที่มีคุณภาพดีที่สุด

หากทีวีของคุณไมรองรับ HDMI ARC ใหเชื่อมตอโฮมเธียเตอรกับที
วีผานการเชื่อมตอ HDMI มาตรฐาน

เชื่อมตอกับทีวี

TV

เชื่อมตอโฮมเธียเตอรกับทีวีเพื่อดูวิดีโอ คุณสามารถฟงเสียงทีวีผาน
ลำ�โพงของโฮมเธียเตอรได

ใชการเชื่อมตอคุณภาพดีที่สุดที่มีสำ�หรับโฮมเธียเตอรและทีวีของคุณ

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมตอกับทีวีผาน HDMI (ARC)

1

วิดีโอที่มีคุณภาพดีที่สุด

โฮมเธียเตอรของคุณรองรับ HDMI เวอรชันที่มี Audio Return

Channel (ARC) หากทีวีของคุณสามารถใชงานไดกับ HDMI ARC

2

คุณจะสามารถไดยินเสียงทีวีผานโฮมเธียเตอรไดโดยการใชสาย
HDMI เพียงเสนเดียว

3

เชื่อมตอชองเสียบ HDMI OUT (ARC) บนโฮมเธียเตอรเขา

กับชองเสียบ HDMI บนทีวี โดยใชสายเคเบิล HDMI ความเร็ว
สูง

เชื่อมตอสายสัญญาณเสียงเพื่อฟงเสียงทีวีผานโฮมเธียเตอรของ
คุณ (โปรดดูที่ 'เชื่อมตอเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณอื่น' ใน
หนา 11)

เปดการทำ�งานของ HDMI-CEC ที่ทีวีของคุณ สำ�หรับราย
ละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี

•
TV

HDMI-CEC เปนคุณสมบัติที่จะทำ�ใหสามารถควบคุม
อุปกรณ CEC ทั้งหมดที่เชื่อมตอผาน HDMI ไดดวย
รีโมทคอนโทรลอันเดียว เชนการควบคุมระดับเสียง
สำ�หรับทั้ง TV และโฮมเธียเตอร (โปรดดูที่ 'ตั้งคา

4
1

เชื่อมตอชองเสียบ HDMI OUT (ARC) บนโฮมเธียเตอรเขา
กับชองเสียบ HDMI ARC บนทีวี โดยใชสายเคเบิล HDMI
ความเร็วสูง

•

2

ชองเสียบ HDMI ARC บนทีวีอาจมีปายระบุแตกตางกัน
สำ�หรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี

ตนเอง (โปรดดูที่ 'การตั้งคาเสียง' ในหนา 13)
หมายเหตุ

•• หากทีวีของคุณมีชองเสียบ DVI คุณสามารถใชอะแดปเตอร HDMI/DVI เชื่อมตอกับทีวี
ได อยางไรก็ตาม อาจไมสามารถใชคุณสมบัติบางประการได

เปดการทำ�งานของ HDMI-CEC ที่ทีวีของคุณ สำ�หรับราย
ละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี

•

HDMI-CEC เปนคุณสมบัติที่ชวยใหสามารถควบคุม

อุปกรณที่รองรับ CEC ที่เชื่อมตอผาน HDMI ไดดวย
รีโมทคอนโทรลอันเดียว เชน การควบคุมระดับเสียง
สำ�หรับทั้งทีวีและโฮมเธียเตอร (โปรดดูที่ 'ตั้งคา
EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)' ในหนา 12)
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EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)' ในหนา 12)

หากคุณไมไดยินเสียงทีวีผานโฮมเธียเตอร ใหตั้งคาเสียงดวย

TH

ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมตอกับทีวีผาน Composite
Video
วิดีโอคุณภาพพื้นฐาน

หากทีวีของคุณไมมีชองเสียบ HDMI ใหใชการเชื่อมตอ Composite
Video การเชื่อมตอ Composite ไมรองรับวิดีโอความละอียดสูง

TV

เชื่อมตอเสียงจากทีวีหรือและอุปก
รณอื่น
เลนเสียงจากทีวีหรืออุปกรณอื่นผานทางลำ�โพงโฮมเธียเตอรของคุณ
ใชการเชื่อมตอคุณภาพดีที่สุดที่มีสำ�หรับทีวี โฮมเธียเตอร และอุปก

1

รณอื่น
เชื่อมตอชองเสียบ VIDEO OUT บนโฮมเธียเตอรของคุณกับ
ชองเสียบ VIDEO IN บนทีวี โดยใชสาย Composite Video

•

2
3
4

ชองเสียบ Composite Video อาจมีปายระบุ AV IN,
COMPOSITE หรือ BASEBAND

หมายเหตุ

•• เมื่อโฮมเธียเตอรเชื่อมตอกับทีวีผานทาง HDMI ARC ไมจำ�เปนตองมีการเชื่อมตอสัญ
ญาณเสียง (โปรดดูที่ 'ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมตอกับทีวีผาน HDMI (ARC)' ในหนา 10)

เชื่อมตอสายสัญญาณเสียงเพื่อฟงเสียงทีวีผานโฮมเธียเตอรของ
คุณ (โปรดดูที่ 'เชื่อมตอเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณอื่น' ใน
หนา 11)

เมื่อคุณรับชมรายการทีวี ใหกด SOURCE ที่โฮมเธียเตอรซๆ

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมตอเสียงผานสายออปติคอลดิ
จิตอล

เมื่อดูวิดีโอ ใหสวิตชทีวีของคุณเปนอินพุตวิดีโอที่ถูกตอง

เสียงคุณภาพดีที่สุด

เพื่อเลือกอินพุตเสียงที่ถูกตอง

สำ�หรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี

การเชื่อมตออุปกรณดิจิตอลผาน HDMI

TV

เชื่อมตออุปกรณดิจิตอล เชน กลองรับสัญญาณ เครื่องเลนเกม หรือ

กลองวิดีโอกับโฮมเธียเตอรของคุณผานการเชื่อมตอ HDMI เดียว เมื่อ
คุณเชื่อมตออุปกรณดวยวิธีนี้แลวเลนไฟลหรือเกม

•
•

1
2
3

วิดีโอจะแสดงบนทีวีของคุณโดยอัตโนมัติ และ

เสียงจะออกมาทางโฮมเธียเตอรของคุณโดยอัตโนมัติ
เชื่อมตอชองเสียบ HDMI OUT ที่อุปกรณดิจิตอลกับ HDMI
IN 1/2 บนโฮมเธียเตอรของคุณ โดยใชสายเคเบิล HDMI
ความเร็วสูง

เชื่อมตอโฮมเธียเตอรของคุณกับทีวีผาน HDMI OUT (ARC)

•

หากทีวีไมสามารถใชงานกับ HDMI CEC ใหเลือก
อินพุตวิดีโอที่ถูกตองบนทีวี

1

เชื่อมตอชองเสียบ OPTICAL บนโฮมเธียเตอรของคุณเขา

กับชองเสียบ OPTICAL OUT บนทีวีหรืออุปกรณอื่น โดย
ใชสายออปติคอล

•

ชองเสียบออปติคัลดิจิตอลอาจมีปายระบุ SPDIF หรือ
SPDIF OUT

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมตอเสียงผานสายโคแอกเชีย
ลดิจิตอล
เสียงคุณภาพดีที่สุด

เปดการทำ�งานของ HDMI-CEC บนอุปกรณที่เชื่อมตออย
สำ�หรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชอุปกรณ

•
•

หากคุณไมไดยินเสียงอุปกรณดิจิตอลผานโฮมเธียเตอร

ใหตั้งคาเสียงดวยตนเอง (โปรดดูที่ 'การตั้งคาเสียง' ใน
หนา 13)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด SOURCE ที่โฮม

เธียเตอรซๆ เพื่อเลือกอินพุต HDMI ที่ถูกตอง

TH
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1

เชื่อมตอชองเสียบ COAXIAL บนโฮมเธียเตอรของคุณกับชอง
เสียบ COAXIAL/DIGITAL OUT บนทีวีหรืออุปกรณอื่น
โดยใชสายเคเบิลโคแอกเชียล

•

ชองเสียบโคแอกเชียลดิจิตอลอาจมีปายระบุ DIGITAL
AUDIO OUT

ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมตอเสียงผานสายสัญญาณเสีย
งอะนาล็อก
เสียงคุณภาพพื้นฐาน

1

เชื่อมตอชองเสียบ AUX บนโฮมเธียเตอรของคุณเขากับชอง
เสียบ AUDIO OUT บนทีวีหรืออุปกรณอื่น โดยใชสายอะ
นาล็อก

ตั้งคา EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)
โฮมเธียเตอรนี้รองรับ Philips EasyLink ที่ใชโปรโตคอล HDMI-CEC
(Consumer Electronics Control) อุปกรณที่รองรับ EasyLink ที่

เชื่อมตอผานขั้วตอ HDMI สามารถควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลเดียวได
หมายเหตุ

•• HDMI-CEC จะเปนที่รจักกันในหลายชื่อ ทั้งนี้ขึ้นอยกับผผลิต สำ�หรับขอมูลเกี่ยวกับอุ
ปกรณของคุณ โปรดดูคมือผใชอุปกรณ

•• Philips ไมรับรองวาจะใชงานรวมกันได 100% กับอุปกรณ HDMI-CEC ทั้งหมด
กอนเริ่มการใชงาน

VCR

•

เชื่อมตอโฮมเธียเตอรกับอุปกรณที่สามารถใชงานรวมกับ

•

ทำ�การเชื่อมตอที่จำ�เปนตามที่อธิบายในคมือเริ่มตนใชงา

HDMI-CEC ไดผานการเชื่อมตอ HDMI

นอยางยอ จากนั้นใหสวิตชทีวีไปยังแหลงที่ถูกตองสำ�หรับโฮม
เธียเตอร

เปดใชงาน EasyLink

การตั้งคาลำ�โพง

1
2
3
4

ตั้งคาลำ�โพงดวยตนเองเพื่อสัมผัสประสบการณเสียงรอบทิศทางที่

ทำ�การเชื่อมตอที่จำ�เปนตามที่อธิบายในคมือเริ่มตนใชงานอยางยอ จา

กด

(หนาหลัก)

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK
เลือก [เสียง] > [ตั้งคาลำ�โพง]
ปอนระยะหางของลำ�โพงแตละตัว แลวฟงการทดสอบเสียง

และปรับระดับเสียง ทดลองยายตำ�แหนงลำ�โพงเพื่อใหไดการ
ตั้งคาที่ดีที่สุด

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK
เลือก [EasyLink] > [EasyLink] > [เปด]
เมื่อเปดทีวีและอุปกรณอื่นๆ ที่เชื่อมตออย ใหเปดการควบคุม
HDMI-CEC สำ�หรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชทีวีหรืออุ

•

กอนเริ่มการใชงาน

1
2
3
4

(หนาหลัก)

ปกรณอื่น

ปรับแตงเอง

กนั้นใหสวิตชทีวีไปยังแหลงที่ถูกตองสำ�หรับโฮมเธียเตอร

กด

บนทีวี ใหตั้งคาเอาตพุตเสียงเปน 'แอมพลิไฟเออร' (แทน
ลำ�โพงทีวี) สำ�หรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี

การควบคุม EasyLink
ดวย EasyLink คุณสามารถควบคุมโฮมเธียเตอร ทีวี และอุปกรณอื่นๆ
ที่สามารถใชงานรวมกับ HDMI-CEC ซึ่งเชื่อมตอกับรีโมทคอนโทรล
เดียว

•
•

[เลนดวยปุ่มเดียว] (การเลนแบบกดปุ่มเดียว): เมื่อแผนวิดี
โออยในชองใสแผนดิสก ใหกด

(เลน) เพื่อเรียกการทำ�งาน

ของทีวีจากสแตนดบาย จากนั้นจึงเลนดิสก

[สแตนดบายดวยปุ่มเดียว] (การสแตนดบายแบบกดปุ่ม
เดียว): หากมีการเปดใชงานสแตนดบายแบบกดปุ่มเดียว

คุณสามารถสวิตชโฮมเธียเตอรไปที่โหมดสแตนดบายโดย
ใชรีโมทคอนโทรลของทีวีหรืออุปกรณ HDMI-CEC อื่น
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•

•

[การควบคุมเสียงในระบบ] (การควบคุมเสียงในระบบ):หาก

•

การควบคุมดวยสมารทโฟน (โปรดดูที่ 'การควบคุมดวยสมารท

เชื่อมตออยจะเอาตพุตผานลำ�โพงโฮมเธียเตอรโดยอัตโนมัติเมื่อ

•

แอปพลิเคชัน BD-Live (โปรดดูที่ 'BD-Live บน Blu-ray' ใน

[การแมปอินพุตเสียง] (การแมปอินพุตเสียง):หากการ

•

มีการเปดใชงานการควบคุมเสียงในระบบ เสียงของอุปกรณที่
คุณเลนอุปกรณ

ควบคุมเสียงในระบบไมทำ�งาน ใหแมปอุปกรณที่เชื่อม

ตออยกับชองเสียบอินพุตเสียงที่ถูกตองบนโฮมเธียเตอรของคุณ

โฟน' ในหนา 20)
หนา 16)

อัพเดตซอฟตแวร (โปรดดูที่ 'อัพเดตซอฟตแวรผานอินเต
อรเน็ต' ในหนา 27)

(โปรดดูที่ 'การตั้งคาเสียง' ในหนา 13)

ขอควรระวัง

•• ศึกษาเราเตอรเครือขาย ซอฟตแวร Media Server และหลักการของระบบเครือ

หมายเหตุ

•• หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการควบคุม EasyLink ใหกด
คา] > [EasyLink]

ขายใหเขาใจ หากจำ�เปน ใหอานเอกสารที่ใหมาพรอมกับคอมโพเนนทเครือขาย Philips
ไมรับผิดชอบตอความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเสียของขอมูล

(หนาหลัก) เลือก [ตั้ง

กอนเริ่มการใชงาน

•
การตั้งคาเสียง
หากคุณไมไดยินเอาตพุตเสียงของอุปกรณที่เชื่อมตอผานลำ�โพงโฮม
เธียเตอร่ ใหทำ�ดังนี้:

•
•
•

1
2
3
4
5

ใหตรวจสอบวาคุณไดเปดใชงาน Easylink บนอุปกรณทั้งหมด
แลว (โปรดดูที่ 'ตั้งคา EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)' ใน
หนา 12) และ

บนทีวี ใหตั้งคาเอาตพุตเสียงเปน 'แอมพลิไฟเออร' (แทน

นอยางยอ จากนั้นใหสวิตชทีวีไปยังแหลงที่ถูกตองสำ�หรับโฮม
เธียเตอร

ตั้งคาเครือขายแบบมีสาย
สิ่งที่คุณตองมี

•
•

ลำ�โพงทีวี) สำ�หรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี และ

สายเคเบิลเครือขาย (RJ45 สายตรง)

เราเตอรเครือขาย (ที่มี DHCP เปดใชงาน)
LAN

ตั้งคาการควบคุมเสียง EasyLink
กด

(หนาหลัก)

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK
เลือก [EasyLink] > [การควบคุมเสียงในระบบ] > [เปด]

•

ในการเลนเสียงจากลำ�โพงทีวี เลือก [ปด] และขามขั้น
ตอนตอไปนี้

เลือก [EasyLink] > [การแมปอินพุตเสียง].
ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอเพื่อแมปอุปกรณที่เชื่อมตอกับ
อินพุตเสียงบนโฮมเธียเตอรของคุณ

•

www

หากคุณเชื่อมตอโฮมเธียเตอรกับทีวีผานทางการเชื่อมตอ

HDMI ARC ตรวจสอบใหแนใจวาเสียงทีวีถูกแมปไปยัง
อินพุต ARC ของโฮมเธียเตอร

การเชื่อมตอและตั้งคาเครือขายภาย
ในบาน
เชื่อมตอโฮมเธียเตอรของคุณเขากับเราเตอรเครือขายสำ�หรับการตั้งคา
เครือขาย และเพลิดเพลินกับ:

•

ทำ�การเชื่อมตอที่จำ�เปนตามที่อธิบายในคมือเริ่มตนใชงา

เนื้อหามัลติมีเดียที่สตรีม (โปรดดูที่ 'การเบราส PC ผานทาง
DLNA' ในหนา 21)

1
2
3
4
5

เชื่อมตอชองเสียบ LAN บนโฮมเธียเตอรกับเราเตอรเครือขาย
โดยใชสายเคเบิลเครือขาย
กด

(หนาหลัก)

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK
เลือก [เครือขาย] > [การติดตั้งเครือขาย] > [ใชสาย (อี
เธอรเน็ต)]

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอเพื่อตั้งคาใหเสร็จสมบูรณ

•

หากการเชื่อมตอลมเหลว เลือก [ลองอีกครั้ง] จากนั้น
กด OK

TH
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6

เลือก [Finish] จากนั้นกด OK เพื่อออก

•

หากตองการดูการตั้งคาเครือขาย ใหเลือก [ตั้งคา] >
[เครือขาย] > [ดูการตั้งคาเครือขาย]

ตั้งคาเครือขายไรสาย
สามารถใชฟงกชันไรสาย/Wi-Fi ไดในยุโรป, ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนดเทานั้น

โฮมเธียเตอรของคุณสามารถใชงานเครือขายไรสาย
สิ่งที่คุณตองมี

•

เราเตอรเครือขาย (ที่มี DHCP เปดใชงาน) ควรใชเราเต

อร 802.11n เพื่อประสิทธิภาพ ความครอบคลุม และความ
สามารถในการใชรวมกันไดของระบบไรสายที่ดีที่สุด

www

1
2
3
4

กด

เลือก [เครือขาย] > [การติดตั้งเครือขาย] > [ไรสาย
(Wi-Fi)] แลวกด OK

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอเพื่อเลือกและตั้งคาเครือขาย
ไรสาย

•

5

14

(หนาหลัก)

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK

หากการเชื่อมตอลมเหลว เลือก [ลองอีกครั้ง] จากนั้น
กด OK

เลือก [Finish] จากนั้นกด OK เพื่อออก

•

TH

หากตองการดูการตั้งคาเครือขาย ใหเลือก [ตั้งคา] >
[เครือขาย] > [ดูการตั้งคาไรสาย]

การปรับแตงชื่อเครือขายตามความตองการ
ตั้งชื่อโฮมเธียเตอรของคุณเพื่อการระบุลงบนเครือขายภายในบาน
ไดงาย

1
2
3
4
5

กด

(หนาหลัก)

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK
เลือก [เครือขาย] > [ชื่อผลิตภัณฑของคุณ:].
กด ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข เพื่อปอนชื่อ
เลือก [เสร็จ] จากนั้นกด OK เพื่อออก

5

ใชโฮมเธียเตอรของ
คุณ

ในสวนนี้จะชวยใหคุณใชโฮมเธียเตอรเพื่อเลนสื่อจากแหลงตางๆ
ไดหลากหลาย

กอนเริ่มการใชงาน

•

ทำ�การเชื่อมตอที่จำ�เปนตามที่อธิบายในคมือเริ่มตนใชงา

•

ตั้งคาครั้งแรกใหเสร็จสมบูรณ การตั้งคาครั้งแรกจะปรากฏขึ้น

•

นอยางยอและคมือผใช

โฮมเธียเตอรของคุณสามารถเลนแผนดิสก DVD, VCD, CD

และ Blu-ray ได และยังสามารถเลนแผนดิสกที่คุณทำ�เองที่บาน
เชนแผนดิสก CD-R ที่มีภาพถาย วิดีโอ และเพลง

1
2

ใสดิสกลงในโฮมเธียเตอร
หากเครื่องไมเลนดิสกอัตโนมัติ ใหกด DISC หรือเลือก [เลนดิ
สก] จากเมนูหนาหลัก

3

ใชรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการเลน (โปรดดูที่ 'ปุ่มเลน' ใน
หนา 15)

•

เมื่อคุณเปดโฮมเธียเตอรเปนครั้งแรก หรือยังไมไดทำ�การตั้ง
คาใหเสร็จสมบูรณ
HDMI, AV IN)

เมนูหนาหลักทำ�ใหเขาใชอุปกรณที่เชื่อมตอ การตั้งคา และคุณสมบัติ
ที่เปนประโยชนอื่นๆ ในโฮมเธียเตอรไดงาย

1

กด

2

กด ปุ่มนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกดังนี้:

(หนาหลัก)

»» เมนูหนาหลักจะปรากฏขึ้น

•
•
•
•
•
•
•
•
•

กด

การมีเสียงรบกวนเพียงเล็กนอยเปนเรื่องปกติเมื่อคุณ
เลนแผนดิสก Blu-ray ซึ่งไมไดหมายความวาโฮม
เธียเตอรของคุณมีความผิดปกติ

สวิตชทีวีไปยังแหลงที่ถูกตองสำ�หรับโฮมเธียเตอร (ตัวอยางเชน

การเขาสเมนูหลัก

3

ดิสก

ปุ่มเลน
ปุ่ม

การดำ�เนินการ

ปุ่มนาวิเกต

เลื่อนดูเมนู

ขึ้น/ลง: หมุนภาพตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็ม
นาฬิกา

OK

ยืนยันการปอนหรือการเลือก

(เลน)

เริ่มเลนหรือเลนตอ
หยุดเลนชั่วคราว
หยุดเลน

[เลนดิสก]: เริ่มเลนดิสก

กดคางไวสามวินาทีเพื่อเปดหรือปดชองใสแผนดิ

[เบราส USB]: เขาใชเบราเซอรเนื้อหา USB

[เบราส iPod]: เขาใชเบราเซอรเนื้อหา iPod หรือ

/

iPhone

[Smart TV]: คุณสมบัตินี้ใช้งานในเวอร์ชันนี้ไม่ได้
[เบราส PC]: เขาใชเบราเซอรเนื้อหาคอมพิวเตอร

สก

ขามไปยังเพลง บท หรือไฟลกอนหนาหรือถัดไป

/

คนหาเดินหนาหรือยอนกลับอยางรวดเร็ว

เมื่อหยุดวิดีโอชั่วคราว ใหคนหาเดินหนาหรือยอ

[HDMI 1]: เลือกอุปกรณดิจิตอลที่เชื่อมตอกับ HDMI

SUBTITLE

[HDMI 2]: เลือกอุปกรณดิจิตอลที่เชื่อมตอกับ HDMI

UP MENU

IN 1 บนโฮมเธียเตอร
IN 2 บนโฮมเธียเตอร

[ตั้งคา]: เขาใชเมนูเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาวิดีโอ เสียง และ
การตั้งคาอื่นๆ

DISC/ POP-

OPTIONS

[Help]: เขาใชคมือผใชบนหนาจอ
(หนาหลัก) เพื่อออก

นกลับชาๆ

เลือกภาษาบทบรรยายสำ�หรับวิดีโอ
เขาใชหรือออกจากเมนูดิสก

เขาใชตัวเลือกขั้นสูงเมื่อคุณเลนเสียง วิดีโอ หรือ

ไฟลสื่อ (โปรดดูที่ 'ตัวเลือกวิดีโอ เสียง และภาพ'
ในหนา 18)

ซิงโครไนซภาพและเสียง
หากเสียงและวิดีโอไมไดรับการซิงโครไนซ ใหดีเลยเสียงเพื่อใหตรง
กับวิดีโอ

1
2

กด

SOUND SETTINGS

เลือก AUD SYNC แลวกด OK

TH
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3
4

กด ปุ่มนาวิเกต (ขึ้น/ลง) เพื่อซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ
กด OK เพื่อยืนยัน

BD-Live บน Blu-ray
เขาใชคุณสมบัติเพิ่มเติมในแผนดิสก Blu-ray ที่มีเนื้อหา BD-Live

เลนแผนดิสก Blu-ray 3D

เชน การสนทนาทางอินเตอรเน็ตกับผกำ�กับ, ตัวอยางภาพยนตรลาสุด,

โฮมเธียเตอรของคุณสามารถเลนวิดีโอ Blu-ray 3D ได อานคำ�เตือน

บริการและเนื้อหา BD-Live จะแปรผันจากดิสกสดิสก

ดานสุขภาพของระบบ 3D กอนการเลนแผนดิสก 3D

  

1
2

ทีวี 3D

แวนตา 3D ที่ใชงานรวมกับทีวี 3D ของคุณได
วิดีโอ 3D Blu-ray

สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูง
เชื่อมตอโฮมเธียเตอรกับทีวีที่รองรับระบบ 3D โดยใชสาย
เคเบิล HDMI ความเร็วสูง

1

ตรวจสอบใหแนใจวาเปดใชงานการตั้งคาวิดีโอ 3D แลว กด

(หนาหลัก) แลวเลือก [ตั้งคา] > [วิดีโอ] > [ดูวิดีโอ 3D]
> [อัตโนมัติ]

•

3

สิ่งที่คุณตองมี

•
•

สิ่งที่คุณตองมี

•
•
•
•

เกม, ภาพพื้นหลัง และเสียงเรียกเขา

หากตองการเลนแผนดิสก 3D ในโหมด 2D ใหเลือก

2

[ปด]

เลนแผนดิสก Blu-ray 3D และสวมแวนตา 3D

•

ในระหวางการคนหาวิดีโอและในโหมดเลนบางโหมด

แผนดิสก Blu-ray ที่มีเนื้อหา BD-Live
อุปกรณเก็บขอมูล:

•

อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ที่มีหนวยความจำ�อยางนอย

•

การดหนวยความจำ� SD ประเภท SDHC Class 6 ที่

1 GB หรือ

มีหนวยความจำ�อยางนอย 8 GB

เชื่อมตอโฮมเธียเตอรเขากับเครือขายภายในบานที่มีการ

เขาใชอินเตอรเน็ต (โปรดดูที่ 'การเชื่อมตอและตั้งคาเครือขาย
ภายในบาน' ในหนา 13)

เชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB หรือเสียบการดหนวย
ความจำ� SD เขากับโฮมเธียเตอร

•

หากโปรแกรมใหคุณดำ�เนินการ ใหทำ�ตามคำ�แนะนำ�บน

•

หลังจากการฟอรแมต การด SD จะไมสามารถใชงานรว

หนาจอเพื่อฟอรแมตการดหนวยความจำ� SD

มกับคอมพิวเตอรหรือกลองถายรูปไดอีกตอไป เวนแตวา

วิดีโอจะแสดงเปน 2D การแสดงวิดีโอจะกลับมาเปน 3D

จะไดรับการฟอรแมตอีกครั้งโดยใชระบบปฏิบัติการ

เมื่อคุณเลนตอ
หมายเหตุ

•• เพื่อปองกันไมใหภาพกะพริบ ใหปรับความสวางของหนาจอ

3
4
5
6

Bonus View บน Blu-ray
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาเพิ่มเติม เชน ความเห็นตางๆ ใน

หนาตางหนาจอขนาดเล็กบนแผนดิสก Blu-ray ที่รองรับ Bonus View
Bonus View เรียกอีกชื่อวาระบบภาพซอน

1
2
3
4
5
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7

เปดใชงาน Bonus View ในเมนูแผนดิสก Blu-ray
ขณะที่เลนภาพยนตร ใหกด

»» เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น

OPTIONS

เลือก [การเลือก PIP] > [PIP].

•
•

เมนู PIP [1] หรือ [2] จะปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยกับวิดีโอ
หากตองการปดใชงาน Bonus View ใหเลือก [ปด]

เลือก [ภาษาเสียงที่ 2] หรือ [ภาษาบทบรรยายที่ 2]
เลือกภาษา แลวกด OK

TH

8

Linux
กด

(หนาหลัก) แลวเลือก [ตั้งคา]

เลือก [ขั้นสูง] > [พื้นที่จัดเก็บภายใน].
เลือก [USB] หรือ [SD card]

•

ใชอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB หรือการดหนวยความจำ�
SD เพื่อจัดเก็บเนื้อหา BD-Live ที่ดาวนโหลด

เลือก [ขั้นสูง] > [BD-Live security] > [ปด] เพื่อ
เปดใชงาน BD-Live

•

หากตองการปดใชงาน BD-Live ใหเลือก [เปด]

เลือกไอคอน BD-Live ในเมนูดิสก จากนั้นกด OK

»» BD-Live เริ่มตนโหลด ระยะเวลาในการโหลดจะขึ้น
อยกับดิสกและการเชื่อมตออินเตอรเน็ตของคุณ

กด ปุ่มนาวิเกต เพื่อเลื่อนดู BD-Live แลวกด OK เพื่อเลือก
ตัวเลือก

หมายเหตุ

•• หากตองการลบหนวยความจำ�บนอุปกรณเก็บขอมูล ใหกด
คา] > [ขั้นสูง] > [ลบหนวยความจำ�]

(หนาหลัก) เลือก [ตั้ง

ชุดตัวอักษร

ไฟลขอมูล

[ยุโรปกลาง]

โฮมเธียเตอรของคุณสามารถเลนไฟลภาพ เสียง และวิดีโอที่อยในดิ

สกหรืออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB กอนการเลนไฟล ควรตรวจสอบ

[Cyrillic]

'รูปแบบไฟล' ในหนา 29)

[กรีก]

วาโฮมเธียเตอรของคุณรองรับรูปแบบไฟลดังกลาวหรือไม (โปรดดูที่

1
2

เลนไฟลจากดิสกหรืออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB
ในการหยุดเลน กด

ภาษา

อัลบาเนีย, โครเอเชีย, เชค, ดัตช, อังกฤษ, เยอรมัน,
ฮังการี, ไอรแลนด, โปแลนด, โรมาเนีย, สโลวัก,
สโลวีเนียและซอรเบีย

บัลแกเรีย, เบลารุส, อังกฤษ, มาซีโดเนีย, มอลโด
วา, รัสเซีย, เซอรเบียและยูเครน
กรีก

[บอลติก]

เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย

•

ในการเลนวิดีโอตอจากตำ�แหนงที่คุณหยุดไว กด

เอเชียแปซิฟกและจีน

•

ในการเลนวิดีโอตั้งแตเริ่มตน กด OK

ชุดตัวอักษร

(เลน)

ภาษา

[มาตรฐาน]

แอลเบเนีย, เดนมารก, ดัตช, อังกฤษ, ฟน
แลนด, ฝรั่งเศส, แกลิก, เยอรมัน, อิตาลี,

หมายเหตุ

•• หากตองการเลนไฟล DivX DRM ที่มีการปองกัน ใหเชื่อมตอโฮมเธียเตอรของคุณกับ
ทีวีผานสาย HDMI

เคิรด (ละติน), นอรเวย, โปรตุเกส, สเปน,
สวีเดน และตุรกี

[จีน]  

[Chinese-Traditional]
[เกาหลี]    

จีน (แผนดินใหญ)
จีนไตหวัน

อังกฤษและเกาหลี

คำ�บรรยาย
หากวิดีโอมีบทบรรยายหลายภาษา ใหเลือกภาษาบทบรรยายภาษา
หนึ่ง

กอนที่คุณจะซื้อวิดีโอ DivX และเลนวิดีโอบนโฮมเธียเตอร โปรดลง
หมายเหตุ

•• ตรวจสอบใหแนใจวาไฟลบทบรรยายมีชื่อไฟลเหมือนชื่อไฟลวิดีโอ ตัวอยางเชน หาก

ไฟลวิดีโอชื่อ 'movie.avi' ใหตั้งชื่อไฟลบทบรรยายเปน 'movie.srt' หรือ 'movie.sub'

•• โฮมเธียเตอรของคุณรองรับรูปแบบไฟลตอไปนี้: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi และ .sami
หากไมมีบทบรรยายปรากฏขึ้นอยางถูกตอง ใหเปลี่ยนชุดตัวอักษร
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รหัส VOD สำ�หรับ DivX
ทะเบียนโฮมเธียเตอรบน www.divx.com โดยใชรหัส DivX VOD

1
2
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กด

(หนาหลัก)

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK
เลือก [ขั้นสูง] > [รหัส DivX® VOD].

»» รหัสลงทะเบียน DivX VOD สำ�หรับโฮมเธียเตอรของ
คุณจะปรากฏขึ้น

ขณะเลนวิดีโอ กด SUBTITLE เพื่อเลือกภาษา
สำ�หรับวิดีโอ DivX หรือ RMVB/RM หากบทบรรยายปรากฏ
ไมถูกตอง ใหทำ�ตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเปลี่ยนชุดตัวอักษร
กด OPTIONS

»» เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
เลือก [ชุดตัวอักษร] แลวเลือกชุดตัวอักษรที่รองรับบท
บรรยาย

ยุโรป อินเดีย ละตินอเมริกา และรัสเซีย
ชุดตัวอักษร
[มาตรฐาน]

ภาษา

อังกฤษ, อัลบาเนีย, เดนมารก, ดัตช, ฟนแลนด,

ฝรั่งเศส, แกลิก, เยอรมัน, อิตาลี, เคิรด (ละติน),

อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB
เพลิดเพลินกับภาพ เสียง และวิดีโอที่จัดเก็บอยในอุปกรณเก็บขอมูล
แบบ USB เชน เครื่องเลน MP4 หรือกลองดิจิตอล
สิ่งที่คุณตองมี

•
•

อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ที่ไดรับการฟอรแมตสำ�หรับ

ระบบไฟล FAT หรือ NTFS และสอดคลองกับมาตรฐาน Mass
Storage Class

ไฟลสื่อในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่รองรับ (โปรดดูที่ 'รูปแบบ
ไฟล' ในหนา 29)

นอรเวย, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดนและตุรกี

TH
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หมายเหตุ

•• หากคุณใชสายเคเบิล USB ฮับ USB หรือเครื่องอาน USB แบบหลายชอง อุปกรณเก็บ
ขอมูลแบบ USB อาจไมถูกจดจำ�

1
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•

[ชุดตัวอักษร]: เลือกชุดตัวอักษรที่รองรับบทบรรยาย

•

[คนหาเวลา]: ขามสวนที่ระบุของวิดีโอดวยการปอน

•
เชื่อมตออุปกรณจัดเก็บแบบ USB เขากับชองเสียบ

•

(USB) บนโฮมเธียเตอรของคุณ

กด

(หนาหลัก)

•
•
•

เลือก [เบราส USB] แลวกด OK

»» เบราเซอรเนื้อหาจะแสดงขึ้น
เลือกไฟลหนึ่งไฟล แลวกด OK

•
•
•

กดปุ่มเลนเพื่อควบคุมการเลน (โปรดดูที่ 'ปุ่มเลน' ในหนา 15)

ตัวเลือกวิดีโอ เสียง และภาพ

•

ใชคุณสมบัติขั้นสูงเมื่อคุณเลนไฟลภาพ เสียง และวิดีโอจากแผนดิ

•
•

ตัวเลือกเสียง

•

ขณะเลนเสียง เลนแทร็คเพลง แผนดิสก หรือโฟลเดอรซ

•

สกหรืออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

1

กด

OPTIONS ซหลายครั้งเพื่อหมุนดูฟงกชันตอไปนี้:

วิดีโอ Blu-ray

[ภาษาบทบรรยายที่ 2]: เลือกภาษาบทบรรยายที่สอง
สำ�หรับวิดีโอ Blu-ray

[เรื่อง]: เลือกเรื่องที่ระบุ
[ตอน]: เลือกบทที่ระบุ

[คาราโอเกะ] (มีเฉพาะบางรนและบางภูมิภาคเทานั้น):
เปลี่ยนการตั้งคาคาราโอเกะ

[รายการมุมมอง]: เลือกมุมกลองที่แตกตาง
[เมนู]: แสดงเมนูดิสก

[การเลือก PIP]: แสดงหนาตางระบบภาพซอนเมื่อ
เลนแผนดิสก Blu-ray ที่รองรับ Bonus View

[ซูม]: ซูมไปในฉากของวิดีโอหรือภาพ กด ปุ่มนาวิเกต
(ซาย/ขวา) เพื่อเลือกตัวแปรการซูม
[เลนซ]: เลนซบทหรือเรื่อง

[เลนซ A-B]: ทำ�เครื่องหมายสองจุดภายในบทหรือเพ
ลงเพื่อเลนซ หรือปดโหมดเลนซ

[การตั้งคารูปภาพ]: เลือกการตั้งคาสีที่กำ�หนดไวลวง
หนา

[Audio sync]: ดีเลยเสียงเพื่อใหตรงกับวิดีโอ

ตัวเลือกรูปภาพ
ซูมภาพ, หมุนภาพ, เพิ่มภาพแอนิเมชั่นใหกับภาพสไลด และเปลี่ยน

•
•

สกหรือโฟลเดอร

RPT RDOM: เลนเพลงโดยสมการเรียงลำ�ดับ
RPT OFF: ปดโหมดเลนซ

1

RPT DISC / RPT FOLD: เลนซเพลงทั้งหมดบนดิ

เวลา และการตั้งคาภาพ บางตัวเลือกอาจใชงานไมได ทั้งนี้ขึ้นอยกับ
แหลงวิดีโอ
กด

OPTIONS

»» เมนูตัวเลือกวิดีโอจะปรากฏขึ้น
กด ปุ่มนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและปลี่ยน:

การตั้งคาภาพ ขณะดูภาพ

2

กด

กด ปุ่มนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและเปลี่ยนการตั้งคาตอ
ไปนี้:

•
•
•

[หมุนภาพ +90]: หมุนภาพ 90 องศาตามเข็มนาฬิกา

•
•

[ขอมูล]: แสดงขอมูลภาพ

[ภาษาเสียง]: เลือกภาษาเสียงพากยสำ�หรับวิดีโอ

[ภาษาบทบรรยาย]: เลือกภาษาบทบรรยายสำ�หรับ

•

•

[การยายบทบรรยาย]: เปลี่ยนตำ�แหนงบทบรรยายบน

•

[ขอมูล]: แสดงขอมูลวิดีโอที่เลน

•

TH

วิดีโอ

หนาจอ

OPTIONS

»» เมนูตัวเลือกภาพจะปรากฏขึ้น

•
•

•
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[ภาษาเสียงที่ 2]: เลือกภาษาเสียงพากยที่สองสำ�หรับ

RPT TRK / RPT FILE: เลนเพลงหรือไฟลปจจุบันซ

ขณะดูวิดีโอ เลือกตัวเลือก เชน บทบรยาย, ภาษาเสียงพากย, คนหา

2

เวลาของฉาก

•
•

ตัวเลือกวิดีโอ

1

DivX

[หมุนภาพ -90]: หมุนภาพ 90 องศาทวนเข็มนาฬิกา

[ซูม]: ซูมไปในฉากของวิดีโอหรือภาพ กด ปุ่มนาวิเกต
(ซาย/ขวา) เพื่อเลือกตัวแปรการซูม

[ระยะเวลาตอสไลด]: เลือกความเร็วในการแสดงภาพ
แตภาพเพื่อแสดงภาพสไลด

[สไลดแอนิเมชัน]: เลือกภาพแอนิเมชั่นสำ�หรับแสดง
ภาพสไลด

[การตั้งคารูปภาพ]: เลือกการตั้งคาสีที่กำ�หนดไวลวง
หนา

[เลนซ]: เลนซโฟลเดอรที่เลือก

ภาพสไลดพรอมเสียงเพลงประกอบ

ปุ่มเลน

หากไฟลภาพและเสียงมาจากดิสกหรืออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

ปุ่ม

1
2
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4
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หรือ

เดียวกัน คุณสามารถสรางภาพสไลดพรอมเสียงเพลงประกอบได
เลือกแทร็คเสียง แลวกด OK
กด

และตัวเลข

(เลน) เพื่อเริ่มภาพสไลด

กด

เพื่อหยุดภาพสไลด

กด

อีกครั้งเพื่อหยุดเลนเพลง

เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา

ปุ่มตัวอักษร

BACK แลวไปที่โฟลเดอรภาพ

เลือกภาพ แลวกด

การดำ�เนินการ

/

ปุ่มนาวิเกต

ซาย/ขวา: คนหาสถานีวิทยุ

ขึ้น/ลง: คนหาคลื่นความถี่วิทยุ

กดเพื่อหยุดการติดตั้งสถานีวิทยุ

BACK

หมายเหตุ

กดคางเพื่อลบสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา

ดวยตนเอง:

OPTIONS

1) กด

2) กด

•• ตรวจสอบใหแนใจวาโฮมเธียเตอรของคุณรองรับรูปแบบภาพและเสียง (โปรดดูที่ 'รูป

3) กด

แบบไฟล' ในหนา 29)

วิทยุ

/

OPTIONS

เพื่อเลือกการตั้งคาลวงหนาของคุณ

OPTIONS อีกครั้งเพื่อจัดเก็บสถานี

อัตโนมัติ: กดคางสามวินาทีเพื่อติดตั้งสถานีวิทยุ
อีกครั้ง

วิทยุ

SUBTITLE

ฟงวิทยุ FM ในโฮมเธียเตอร และบันทึกสถานีวิทยุถึง 40 สถานี

ระยะหาคลื่น
ในบางประเทศ คุณสามารถสลับระยะหาคลื่น FM ระหวาง 50 kHz

หมายเหตุ

และ 100 kHz เมื่อคุณสลับระยะหาคลื่น สถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา

•• ไมรองรับ AM และวิทยุดิจิตอล
•• หากไมพบสัญญาณสเตอริโอ เครื่องจะแจงใหคุณติดตั้งสถานีวิทยุอีกครั้ง

1

เชื่อมตอเสาอากาศ FM กับ ANTENNA FM 75

เธียเตอร

•

2

ทั้งหมดจะถูกลบ

1
บนโฮม

เพื่อใหรับสัญญาณไดดีที่สุด ใหวางสายอากาศหางจาก

2
3

กด ปุ่มแหลงที่มา ซหลายครั้งจนกระทั่ง RADIO ปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอ
กด
กด

(เลน) คางไวเพื่อสลับระหวาง 50 kHz หรือ 100 kHz

ทีวีหรือแหลงที่มีรังสีอื่นๆ

กด ปุ่มแหลงที่มา ซหลายครั้งจนกระทั่ง RADIO ปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอ

»» หากคุณติดตั้งสถานีวิทยุไวแลว ชองลาสุดที่คุณไดฟง
จะเลนขึ้น

»» หากคุณยังไมไดติดตั้งสถานีวิทยุ ขอความ AUTO

INSTALL...PRESS PLAY จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ กด

3

ทอกเกิลระหวางเสียงสเตอริโอและโมโน

(เลน)

ใชรีโมทคอนโทรลเพื่อฟงหรือเปลี่ยนสถานีวิทยุ

เครื่องเลน MP3
เชื่อมตอเครื่องเลน MP3 เพื่อเลนไฟลเสียง
สิ่งที่คุณตองมี

•
•

1

เครื่องเลน MP3

สายสัญญาณเสียงสเตอริโอ 3.5 มม.
เชื่อมตอเครื่องเลน MP3 กับชองเสียบ MUSIC iLINK บน

โฮมเธียเตอรของคุณ โดยใชสายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด
3.5 มม. หรือ 6.5 มม.

•

หากคุณใชสายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 6.5 มม.

ใหเชื่อมตอเครื่องเลน MP3 กับโฮมเธียเตอรโดยใชแจ็ค
ตัวแปลงขนาด 3.5 มม. - 6.5 มม.

TH
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2

กด AUDIO SOURCE ซหลายครั้งจนกระทั่ง MUSIC

3

กดปุ่มบนเครื่องเลน MP3 เพื่อเลือกและเลนไฟลเสียง

I-LINK ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

การเลนวิดีโอและภาพสไลด

1
2
3

iPod หรือ iPhone
เชื่อมตอ Philips Dock เพื่อเลนเพลง ภาพ และวิดีโอจาก iPod หรือ
iPhone ของคุณ

4

สิ่งที่คุณตองมี

•
•

Philips dock (รน: Philips DCK306x)

เชื่อมตอ Philips Dock กับชองเสียบ DOCK for iPod บน

2

หากตองการดูภาพสไลดจาก iPod หรือ iPhone บนทีวี

โฮมเธียเตอร

ใหเชื่อมตออุปกรณเชื่อมตอกับทีวีโดยใชสาย Composite สี
เหลือง

เปด iPod หรือ iPhone แลววางใน Dock

•

ชารจ iPod/iPhone บน Dock ในขณะที่โฮม
เธียเตอรอยในโหมด iPod

เลนเพลง

1
2
3
4

กด DOCK for iPod บนรีโมทคอนโทรลของโฮมเธียเตอร

3
4
5

เลนเพลงบน iPod หรือ iPhone

»» คุณจะไดยินเพลงจากโฮมเธียเตอรของคุณ

20

(หนาหลัก)

เลือก [เบราส iPod] แลวกด OK

»» เบราเซอรเนื้อหาจะแสดงขึ้น
กด ปุ่มนาวิเกต เพื่อเบราสเนื้อหาเสียง
กดปุ่มเลนเพื่อควบคุมการเลน (โปรดดูที่ 'ปุ่มเลน' ในหนา 15)

•

คียภายในเครื่องของ iPod หรือ iPhone ถูกปดใชงาน

ในการออกจากโหมดตัวเชื่อมตอ กด

TH

สวิตชทีวีไปที่แหลง AV/VIDEO (ที่สอดคลองกับสาย
Composite สีเหลือง)

»» หนาจอทีวีวางเปลา
จากหนาจอ iPod หรือ iPhone ใหเบราสและเลนวิดีโอหรือ
ภาพสไลด

การควบคุมดวยสมารทโฟน
ใชอุปกรณเคลื่อนที่ เชน iPhone (iOS 3.1.3 และสูงกวา) โทรศัพท
Android (2.1 และสูงกวา) iPad หรือแท็บเล็ตเพื่อ:

•
•
•
•
•

•

ควบคุมโฮมเธียเตอรของคุณ

เบราสดิสกขอมูลหรืออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB
สลับไปยังวิทยุ FM

ปรับแตงคาเสียงตามรสนิยมของคุณ

สตรีมและแบงปนเนื้อหาจากอุปกรณบนเครือขายภายในบา
นของคุณ

(หนาหลัก)

เชื่อมตอโฮมเธียเตอร อุปกรณเคลื่อนที่ และอุปกรณที่สามา

รถใชรวมกับ DLNA อื่นๆ กับเครือขายภายในบานเดียวกัน

•

เบราสหนาจอ iPod หรือ iPhone ของคุณเพื่อเลือกเพลง

กด

กด DOCK for iPod บนรีโมทคอนโทรลของโฮมเธียเตอร

กอนเริ่มการใชงาน

เชื่อมตอ iPod หรือ iPhone

เบราสเนื้อหาเสียงจากทีวี (โหมด Extended):

1
2

ในหนา 20)

»» วิดีโอหรือภาพสไลดจะแสดงบนทีวีของคุณ

สาย Composite Video

1

3

เชื่อมตอ iPod หรือ iPhone (โปรดดูที่ 'iPod หรือ iPhone'

•
•

เพื่อคุณภาพของวิดีโอที่ดียิ่งขึ้น ใหใชการเชื่อมตอแบบ
ใชสายทุกครั้ง หากเปนไปได

ปรับแตงชื่อเครือขายสำ�หรับโฮมเธียเตอรตามความตองการ
(โปรดดูที่ 'การปรับแตงชื่อเครือขายตามความตองการ' ใน
หนา 14)

ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน MyRemote จาก Philips บนอุปก
รณเคลื่อนที่ของคุณ

•

สำ�หรับ iPhone หรือ iPad ใหคนหา App ใน App

•

สำ�หรับโทรศัพทหรือแท็บเล็ต Android ใหคนหา App

Store (App Store)
ใน Market (ตลาด)

ควบคุมโฮมเธียเตอรของคุณ

1
2

บนอุปกรณเคลื่อนที่ ใหเขาใชแอปพลิเคชัน MyRemote
เลือกโฮมเธียเตอร (จากชื่อเครือขาย) จากหนาจอหลัก

3

»» แถบการเบราสจะแสดงที่ดานลางของหนาจอ

•

3

2

จากเมนูบนอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณ ใหเลือก SimplyShare

»» โฮมเธียเตอรของคุณและอุปกรณอื่นๆ บนเครือขายภาย
ในบานจะตรวจจับและแสดงบนหนาจอโดยอัตโนมัติ

เลือกอุปกรณบนเครือขาย

»» โฟลเดอรในอุปกรณที่เลือกจะแสดงขึ้นมา ชื่อ

โฟลเดอรอาจแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยกับเซิรฟเวอรสื่อ

หากไมพบโฮมเธียเตอรของคุณ ใหตรวจสอบการเชื่อมตอ

•

เครือขาย หรือแตะที่แท็บ Devices บนอุปกรณเคลื่อนที่
ของคุณเพื่อคนหาอีกครั้ง

เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งตอไปนี้เพื่อเขาใชตัวเลือกเพิ่มเติม

•

ตัวเลือก
App

Home
Media

หากตองการกลับไปที่หนาจอกอนหนานี้ ใหกดปุ่มยอ
นกลับ

4
5

การดำ�เนินการ

DISC: เบราสและเลนไฟลที่จัดเก็บไวในดิสกขอมูล

USB: เบราสและเลนไฟลที่จัดเก็บไวในอุปกรณเก็บ

6

เปดใชงานการแบงปนสื่อบนอุปกรณที่เลือกไวเพื่อ
ใหเนื้อหาพรอมสำ�หรับการแบงปน

เลือกไฟลสื่อที่จะเลน
จากเมนูบนอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณ ใหเลือกโฮมเธียเตอรเพื่อ
สตรีมไฟลสื่อไปยังโฮมเธียเตอร

•

กลับไปยังหนาจอหลักของอุปกรณ

หากคุณมองไมเห็นโฟลเดอร ตรวจสอบใหแนใจวาคุณ

ไฟลสื่อบางไฟลอาจไมแสดงหรือเลนเนื่องจากปญหา

เกี่ยวกับความสามารถในการใชรวมกันได ใหตรวจสอบ
รูปแบบไฟลที่รองรับสำ�หรับโฮมเธียเตอรของคุณ

ใชอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณเพื่อควบคุมการเลน

ขอมูลแบบ USB
Remote

FM radio: สวิตชไปยังวิทยุ FM

เขาใชรีโมทคอนโทรลบนอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณ

การเบราส PC ผานทาง DLNA

สามารถใชปุ่มที่เกี่ยวของเทานั้นบนอุปกรณเคลื่อนที่

เขาใชและเลนไฟลภาพ เสียง และวิดีโอจากคอมพิวเตอรหรือเซิรฟ

เลื่อนหนาจอไปทางซายหรือขวาเพื่อเขาใชปุ่มเพิ่มเติม
ของคุณ บางฟงกชันอยางเชนสแตนดบายหรือกา

Sound

รกดคางจะไมสามารถใชงานบนอุปกรณเคลื่อนที่ได

MySound: ปรับแตงคาเสียงเพื่อใหเหมาะกับรสนิยม
ของคุณ

เวอรสื่อบนเครือขายภายในบานผานโฮมเธียเตอรของคุณ
กอนเริ่มการใชงาน

•

Surround: เลือกการตั้งคาเสียงรอบทิศทาง

4

การสตรีมเนื้อหามัลติมีเดีย (SimplyShare)
Philips SimplyShare จะชวยใหคุณสามารถใชสมารทโฟนของคุณ
เพื่อสตรีมเนื้อหามัลติมีเดีย (เชน ไฟลภาพ เสียง และวิดีโอ) และ

เลนผานโฮมเธียเตอรหรืออุปกรณที่สามารถใชรวมกับ DLNA ไดใน
เครือขายภายในบานเดียวกัน
กอนเริ่มการใชงาน

•

ติดตั้งแอปพลิเคชันเซิรฟเวอรสื่อตามมาตรฐาน DLNA บนอุ

•

เปดใชงานการแบงปนไฟลสื่อ สำ�หรับรายละเอียด โปรดตรวจ

1

ปกรณพกพาของคุณ เชน Twonky Media Server
สอบจากคมือผใชซอฟตแวรเซิรฟเวอรสื่อ

ปกรณของคุณ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณดาวนโหลดแอปพลิเค
ชันที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ตัวอยางเชน

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอเพื่อเลือกตัวเลือกและตั้งคาใหสม
บูรณ

ติดตั้งแอปพลิเคชันเซิรฟเวอรสื่อตามมาตรฐาน DLNA บนอุ

•

•
•

Windows Media Player 11 หรือสูงกวาสำ�หรับ PC
Twonky Media Server สำ�หรับ Mac หรือ PC

เปดใชงานการแบงปนไฟลสื่อ เพื่อการใชงานที่งาย เราไดรวม
ขั้นตอนสำ�หรับแอปพลิเคชันตอไปนี้:

•

Windows Media Player 11 (โปรดดูที่ 'Microsoft

•

Windows Media Player 12 (โปรดดูที่ 'Microsoft

•

Windows Media Player 11' ในหนา 22)
Windows Media Player 12' ในหนา 22)

Twonky Media สำ�หรับ Mac (โปรดดูที่ 'Macintosh
OS X Twonky Media (v4.4.2)' ในหนา 22)
หมายเหตุ

•• สำ�หรับวิธีใชเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเหลานี้หรือเซิรฟเวอรสื่ออื่นๆ ใหตรวจสอบ
จากคมือผใชซอฟตแวรเซิรฟเวอรสื่อ

บนอุปกรณเคลื่อนที่ ใหเริ่มตนแอปพลิเคชันเซิรฟเวอรสื่อ

สำ�หรับ iPhone หรือโทรศัพท Android ใหเขาใชแอปพลิเค
ชัน MyRemote
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ตั้งคาซอฟตแวร Media Server
ในการเปดใชงานการใชสื่อรวมกัน ใหตั้งคาซอฟตแวรเซิรฟเวอรสื่อ
กอนเริ่มการใชงาน

•
•
•
•

เปนไปได

เชื่อมตอคอมพิวเตอรและอุปกรณที่สามารถใชรวมกับ DLNA
อื่นๆ กับเครือขายภายในบานเดียวกัน

ตรวจสอบใหแนใจวาไฟรวอลลของ PC อนุญาตใหคุณ

รันโปรแกรม Media Player (หรือรายการขอยกเวนของ
ไฟรวอลลรวมซอฟตแวรเซิรฟเวอรสื่อแลว)

PCหนาจอปอปอัพจะปรากฏขึ้น ทำ�เครื่องหมายที่ การ
»» หนาจอ การใชสื่อรวมกัน จะปรากฏขึ้น

ใหนาจอ การใชสื่อรวมกัน ตรวจสอบใหแนใจวาคุณพบอุปก

4

คลิกแท็บ Stream (กระแสขอมูล)และเลือก More

5

6

ตามคาเริ่มตน Windows Media Player จะแบงปนไฟลจาก

»» เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏหนาอุปกรณ
โฟลเดอรเหลานี้: เพลงของฉัน, รูปภาพของฉัน และ วิดีโอ
ของฉัน หากไฟลของคุณอยในโฟลเดอรอื่น เลือก ไลบรารี
> เพิ่มลงในไลบรารี

»» หนาจอ เพิ่มลงในไลบรารี จะปรากฏขึ้น

•

หากจำ�เปน ใหเลือก ตัวเลือกขั้นสูง เพื่อแสดงรายการ
โฟลเดอรที่ไดรับการตรวจสอบ

7

เลือก โฟลเดอรของฉันและโฟลเดอรอื่นๆ ที่ฉันสามารถ

8

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอเพื่อเพิ่มโฟลเดอรที่มีไฟลสื่อ

เขาใช แลวคลิก เพิ่ม
ของคุณ

streaming options (ตัวเลือกการสงกระแสขอมูลเพิ่มเติม)
ระแสขอมูลสื่อ)จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเห็นโปรแกรมสื่อในหนาจอ Local
network (เครือขายในพื้นที่)

»» หากคุณไมเห็นโปรแกรมสื่อ ใหตรวจสอบวาไฟรวอลลใน
PC ไมไดบล็อคการเชื่อมตออย

6

เลือกโปรแกรมสื่อ และคลิก อนุญาต

7

ตามคาเริ่มตน Windows Media Player จะแบงปนไฟลจาก

»» ลูกศรสีเขียวจะปรากฏขึ้นถัดจากโปรแกรมสื่อ
โฟลเดอรเหลานี้: เพลงของฉัน, รูปภาพของฉัน และ วิดีโอ
ของฉัน หากไฟลของคุณอยในโฟลเดอรอื่น คลิกแท็บ จัด
ระเบียบ และเลือก จัดการไลบรารี > เพลง

ประมาณหนึ่งนาที ใหตรวจสอบวาไฟรวอลลใน PC

เลือกอุปกรณที่ไมรจัก และคลิก อนุญาต

»» กลับไปยังหนาจอ Windows Media Player

»» หนาจอ Media streaming options (ตัวเลือกการสงก

»» หากคุณไมเห็นอุปกรณที่ไมรจักหลังจากผานไป

5

ระแสขอมูลสื่อ)จะปรากฏขึ้น

คลิก Turn on media streaming (เปดกระแสขอมูลสื่อ)

รณที่กำ�กับไววา อุปกรณที่ไมรจัก

ไมไดบล็อคการเชื่อมตออย

แสขอมูล) และเลือก Turn on media streaming (เปดกระ

3

คลิกแท็บ ไลบรารี แลวเลือก การใชสื่อรวมกัน
ครั้งแรกที่คุณเลือก การใชสื่อรวมกัน ใน

ใน Windows Media Player ใหเลือกแท็บ Stream (กระ

»» หนาจอ Media streaming options (ตัวเลือกการสงก

เปดคอมพิวเตอรและเราเตอร

เริ่มการทำ�งาน Windows Media Player ใน PC

เริ่มการทำ�งาน Windows Media Player ใน PC

แสขอมูลสื่อ)

ของวิดีโอที่ดียิ่งขึ้น ใหใชการเชื่อมตอแบบใชสายทุกครั้ง หาก

ใชกลองสื่อของฉันรวมกัน และคลิก ตกลง

4

1
2

เชื่อมตอโฮมเธียเตอรกับเครือขายภายในบาน เพื่อคุณภาพ

Microsoft Windows Media Player 11

1
2
3

Microsoft Windows Media Player 12

8

»» หนาจอ ตำ�แหนงที่ตั้งไลบรารีเพลง จะปรากฏขึ้น
ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอเพื่อเพิ่มโฟลเดอรที่มีไฟลสื่อ
ของคุณ

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

1
2
3

โปรดเยี่ยมชม www.twonkymedia.com เพื่อซื้อ

ซอฟตแวรหรือดาวนโหลดเวอรชันทดลองฟรี 30 วันลงใน
Macintosh ของคุณ

เริ่มการทำ�งาน Twonky Media ใน Macintosh
ในหนาจอ Twonky Media Server (เซิรฟเวอร Twonky

Media) ใหเลือก Basic Setup (การตั้งคาพื้นฐาน) และ First
steps (ขั้นตอนแรก)

4
5

»» หนาจอ First steps (ขั้นตอนแรก) จะปรากฏขึ้น
พิมพชื่อเซิรฟเวอรสื่อสำ�หรับเซิรฟเวอรสื่อของคุณ แลวคลิก
Save changes (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)

กลับไปยังหนาจอ Twonky Media เลือก Basic Setup (การตั้ง
คาพื้นฐาน) และ Sharing (การใชรวมกัน)

»» หนาจอ Sharing (การใชรวมกัน) จะปรากฏขึ้น

22
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6

เรียกดูและเลือกโฟลเดอรที่จะใชรวมกัน จากนั้นเลือก Save
Changes (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)

»» Macintosh ของคุณจะตรวจสอบโฟลเดอรอัตโนมัติเพื่อ
ใหพรอมที่จะแบงปน

เลนไฟลจาก PC ของคุณ
หมายเหตุ

•• กอนเลนเนื้อหามัลติมีเดียจากคอมพิวเตอร ตรวจดูใหแนใจวาโฮมเธียเตอรเชื่อมตอกับ
เครือขายภายในบาน และไดตั้งคาซอฟตแวรเซิรฟเวอรสื่ออยางเหมาะสมแลว

1
2
3

กด

สวิตชทีวีไปที่แหลงที่ถูกตองสำ�หรับโฮมเธียเตอรของคุณ
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงานการประมวลผลเสียงขั้น
ปลายบนโฮมเธียเตอรแลว (โปรดดูที่ 'การตั้งคาลำ�โพง' ใน
หนา 26)

ขณะเลนแผนดิสกคาราโอเกะ กด OPTIONS
»» เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น

เลือก [คาราโอเกะ] แลวกด OK

»» เมนูตั้งคาคาราโอเกะจะแสดงขึ้น
กด ปุ่มนาวิเกต (ขึ้น/ลง) และ OK เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาตอ
ไปนี้:

•
•
•
•
•

เลือกอุปกรณบนเครือขาย

»» โฟลเดอรในอุปกรณที่เลือกจะแสดงขึ้นมา ชื่อ

หากคุณมองไมเห็นโฟลเดอร ตรวจสอบใหแนใจวาคุณ
เปดใชงานการแบงปนสื่อบนอุปกรณที่เลือกไวเพื่อ
ใหเนื้อหาพรอมสำ�หรับการแบงปน

•

[ไมโครโฟน]: เปดหรือปดไมโครโฟน

[ระดับเสียงไมโครโฟน]: ปรับระดับเสียงไมโครโฟน
[เสียงกอง]: ปรับระดับเสียงสะทอน

[คีย]: ปรับระดับเสียงสูงตใหเหมาะกับเสียงของคุณ
[Vocal support]: เลือกโหมดเสียง หรือเปดหรือปด
เสียงรอง

เลือกเสียง
สวนนี้จะชวยคุณเลือกเสียงที่คุณตองการสำ�หรับวิดีโอและเพลง

ไฟลสื่อบางไฟลอาจไมเลนเนื่องจากปญหาเกี่ยวกับความ

1
2

เธียเตอรของคุณรองรับ

ตัวเลือกเสียง

คำ�อธิบาย

SURROUND

เลือกเสียงเซอรราวดหรือเสียงสเตอริโอ

เลือกไฟลหนึ่งไฟล แลวกด OK

สามารถในการใชรวมกันได ตรวจสอบรูปแบบไฟลที่โฮม

กดปุ่มเลนเพื่อควบคุมการเลน (โปรดดูที่ 'ปุ่มเลน' ในหนา 15)

มีเฉพาะบางรนและบางภูมิภาคเทานั้น

เลนแผนดิสกคาราโอเกะในโฮมเธียเตอรและรองคลอตามเสียงเพลง
สิ่งที่คุณตองมี

กด

แผนดิสกคาราโอเกะ

•• เพื่อปองกันไมใหเกิดเสียงดังเกินไปหรือเสียงที่ไมคาดคิด ใหปรับระดับเสียงไมโครโฟน
ลงตสุดกอนเชื่อมตอไมโครโฟนกับโฮมเธียเตอร

SOUND SETTINGS

กด ปุ่มนาวิเกต (ซาย/ขวา) เพื่อเขาใชตัวเลือกเสียงบนหนาจอ

SOUND

AUD SYNC
AUTO VOL

3
4

เลือกโหมดเสียง

ดีเลยเสียงเพื่อใหตรงกับวิดีโอ

ลดการเปลี่ยนระดับเสียงโดยทันที ตัวอยางเชน
ในระหวางโฆษณาทางทีวี

เลือกตัวเลือกแลวกด OK
กด

•

ไมโครโฟนคาราโอเกะ

ขอควรระวัง

1

6

»» เบราเซอรเนื้อหาจะแสดงขึ้น

คาราโอเกะ

•
•

5

เลือก [เบราส PC] แลวกด OK

•

5

4

(หนาหลัก)

โฟลเดอรอาจแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยกับเซิรฟเวอรสื่อ

4

2
3

BACK เพื่อออก

หากคุณไมไดกดปุ่มภายในหนึ่งนาที ระบบจะออกจาก
เมนูโดยอัตโนมัติ

โหมดเสียงเซอรราวด
สัมผัสประสบการณเสียงที่ดื่มดดวยโหมดเสียงเซอรราวด

1
2

กด

SOUND SETTINGS

เลือก SURROUND แลวกด OK

เชื่อมตอไมโครโฟนสำ�หรับคาราโอเกะกับชองเสียบ MIC บน
โฮมเธียเตอรของคุณ

TH
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3

กด ปุ่มนาวิเกต (ขึ้น/ลง) เพื่อเลือกการตั้งคาจากหนาจอ:

•
•
•
•

4

AUTO: เสียงเซอรราวดตามการสตรีมเสียง

ระดับเสียงอัตโนมัติ

โรงภาพยนตรที่ดีที่สุด

เปดระดับเสียงอัตโนมัติเพื่อลดการเปลี่ยนระดับเสียงโดยทันที

รอบทิศดวย 5.1 แชนเนลเพื่อประสบการณเสียงระดับ
SURROUNDPLUS MUSIC: ระบบเสียงหลาย
แชนเนลแบบ Immersive สำ�หรับเพลงและ
คอนเสิรตการแสดงสด

STEREO: เสียงสเตอริโอสองแชนเนล เหมาะสำ�หรับ
การฟงเพลง

กด OK เพื่อยืนยัน

เลือกกำ�หนดโหมดเสียงเพื่อใหเหมาะกับวิดีโอหรือเพลง

2
3
4

ตรวจสอบใหแนใจวาเปดใชงานการประมวลผลเสียงขั้นปลายที่
ลำ�โพงแลว (โปรดดูที่ 'การตั้งคาลำ�โพง' ในหนา 26)
กด

กด ปุ่มนาวิเกต (ขึ้น/ลง) เพื่อเลือกการตั้งคาบนหนาจอ:

•

AUTO: เลือกการตั้งคาเสียงโดยยึดตามการสตรีมเสียง

•

BALANCED: สัมผัสประสบการณคุณภาพเสียงตน

•
•
•
•

5

SOUND SETTINGS

เลือก SOUND แลวกด OK

•

โดยอัตโนมัติ

ฉบับสำ�หรับภาพยนตรและเพลง โดยไมมีเอฟเฟกตเสียง
เพิ่มเติม

POWERFUL: เพลิดเพลินกับเสียงระบบอารเคดที่นา

ตื่นเตน เหมาะอยางยิ่งสำ�หรับวิดีโอแอคชั่นและงานเลี้ยง
ที่มีเสียงดัง

BRIGHT: เพิ่มสีสันใหกับภาพยนตรและเพลงที่นาเบื่อ
ของคุณดวยเอฟเฟกตเสียงเพิ่มเติม

CLEAR:สัมผัสสุนทรียในทุกรายละเอียดในเพลงและเสีย
งที่ชัดเจนในภาพยนตรของคุณ

WARM: รับฟงภาษาพูดและเสียงรองไดอยางสบาย

PERSONAL: ปรับแตงเสียงเพื่อใหเหมาะกับรสนิยม
ของคุณ

กด OK เพื่อยืนยัน

อีควอไลเซอร
เปลี่ยนการตั้งคาความถี่สูง (เสียงแหลม), ความถี่กลาง (กลาง) และ
ความถี่ต (เบส) ของโฮมเธียเตอร

1
2
3
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กด

SOUND SETTINGS

เลือก SOUND > PERSONAL แลวกด ปุ่มนาวิเกต (ขวา)
กด ปุ่มนาวิเกต (บน/ลาง) เพื่อเปลี่ยนความถี่เบส ความถี่กลาง
หรือความถี่สูง

TH

กด OK เพื่อยืนยัน

SURROUNDPLUS MOVIE: เพิ่มประสิทธิภาพโหมด

โหมดเสียง

1

4

ตัวอยางเชน ในระหวางโฆษณาทางทีวี

1
2
3
4

กด

SOUND SETTINGS

เลือก AUTO VOL แลวกด OK
กด ปุ่มนาวิเกต (ขึ้น/ลง) เพื่อเลือก ON หรือ OFF
กด OK เพื่อยืนยัน

6

เปลี่ยนการตั้งคา

4

กด ปุ่มนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและปลี่ยน:

[จอ TV]: เลือกรูปแบบภาพที่พอดีกับหนาจอทีวี

•
•

[วิดีโอ HDMI]: เลือกความละเอียดของสัญญาณวิดีโอ
ที่เอาตพุตจาก HDMI OUT (ARC) บนโฮมเธียเตอร

การตั้งคาโฮมเธียเตอรไดกำ�หนดคาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแลว หาก

ตรวจสอบใหแนใจวาทีวีของคุณรองรับความละเอียดที่

ไมมีเหตุผลในการเปลี่ยนการตั้งคา เราขอแนะนำ�ใหคุณใชการตั้ง
คาเริ่มตน

เลือก เพื่อเพลิดเพลินไปกับความละเอียดที่เลือก

[HDMI Deep Color]: สรรสรางโลกแหงธรรมชาติขึ้น

•

มาใหมบนหนาจอทีวีของคุณโดยการแสดงภาพที่มีสีสัน

หมายเหตุ

•• คุณไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาที่เปนสีเทา
•• หากตองการกลับไปยังเมนูกอนหนานี้ ใหกด
(หนาหลัก)

สดใสโดยใชสีพันลานสี โฮมเธียเตอรของคุณจะตองเชื่อม

การตั้งคาภาษา

1
2
3
4

กด

(หนาหลัก)

ตอกับ Deep Color ที่เปดใชงานทีวีผานสาย HDMI

[การตั้งคารูปภาพ]: เลือกการตั้งคาสีที่กำ�หนดไวลวง

•

BACK ในการออกจากเมนู ใหกด

หนาสำ�หรับการแสดงวิดีโอ

[ดูวิดีโอ 3D]: ตั้งคาวิดีโอ HDMI ใหรองรับวิดีโอ 3D

•

หรือ 2D
หมายเหตุ

•• หากคุณเปลี่ยนการตั้งคา ตรวจดูใหแนใจวาทีวีรองรับการตั้งคาใหม

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK
เลือก [คาโปรด] แลวกด OK
กด ปุ่มนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและปลี่ยน:

•
•
•

[ภาษาเมนู]: เลือกภาษาการแสดงผลสำ�หรับเมนู

•
•

[บทบรรยาย]: เลือกภาษาบทบรรยายสำ�หรับดิสก

[เสียง]: เลือกภาษาเสียงพากยสำ�หรับดิสก

[การจัดวางแปนพิมพ]: เลือกแปนพิมพในภาษาของ
คุณ

[เมนูดิสก]: เลือกภาษาเมนูสำ�หรับดิสก

การตั้งคาเสียง

1
2
3
4

กด

(หนาหลัก)

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK
เลือก [เสียง] แลวกด OK
กด ปุ่มนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและปลี่ยน:

•

หมายเหตุ

[โหมดกลางคืน]: สำ�หรับการฟงอยางเงียบๆ ใหลด

ระดับเสียงทรงพลังบนโฮมเธียเตอร คุณสามารถใชโหมด
กลางคืนไดเฉพาะใน DVD และดิสก Blu-ray ที่มีซา

•• หากไมมีภาษาสำ�หรับแผนดิสกที่ตองการ ใหเลือก [อื่นๆ] จากรายการ และปอนรหัส

วนแทร็ค Dolby Digital, Dolby Digital Plus, และ

ภาษา 4 หลักซึ่งพบไดจากสวนทายของคมือนี้ (โปรดดูที่ 'รหัสภาษา' ในหนา 37)

•• หากคุณเลือกภาษาที่ไมมีบนดิสก โฮมเธียเตอรจะใชภาษาที่เปนคาเริ่มตนของดิสก

•

Dolby True HD

[เสียง HDMI]: ตั้งคาเอาตพุตเสียง HDMI จากทีวีของ
คุณ หรือปดใชงานเอาตพุตเสียง HDMI จากทีวี

การตั้งคาภาพและวิดีโอ

การควบคุมโดยผปกครอง

1
2
3

1
2
3

กด

(หนาหลัก)

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK
เลือก [วิดีโอ] แลวกด OK

กด

(หนาหลัก)

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK
เลือก [คาโปรด] แลวกด OK

TH
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4

กด ปุ่มนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและปลี่ยน:

•
•

[Change Password] ตั้งคาหรือเปลี่ยนแปลงรหัสผาน
เพื่อเขาใชงาน การควบคุมโดยผปกครอง หากคุณไมมี
รหัสผาน หรืออาจลืมรหัสผานไปแลว ใหปอน 0000

[ผปกครองควบคุม]: จำ�กัดการเขาใชงานดิสกที่ไมเขา
รหัสการจัดอันดับอายุ ในการเลนดิสกทั้งหมดที่ไมตอง
คำ�นึงถึงการจัดอันดับ ใหเลือก 8 หรือ [ปด]

การตั้งคาลำ�โพง

1
2
3
4

การตั้งคาหนาจอ

1
2
3
4

กด

กด ปุ่มนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและปลี่ยน:

[ระบบเสียงคุณภาพเยี่ยม]: เลือก [เปด] เพื่อ

•

เปดใชงานการประมวลผลเสียงขั้นปลายที่ลำ�โพง และ
เปดใชงานการตั้งคาคาราโอเกะ (หากผลิตภัณฑของ

คุณรองรับคาราโอเกะ) ในการเลนเสียงเดิมของแผนดิ
สก เลือก [ปด]

เลือก [คาโปรด] แลวกด OK

•

[การยายบทบรรยายอัตโนมัติ]: เปดหรือปดใชงานการ

•

[แผงจอแสดงผล]: ตั้งคาความสวางจอแสดงผลแผงดาน

•

[VCD PBC]: เปดหรือปดใชงานการเลื่อนดูเมนูเนื้อหาดิ

กด

หนาของโฮมเธียเตอร

สก VCD และ SVCD โดยใชคุณสมบัติควบคุมการเลน

(หนาหลัก)

เลือก [คาโปรด] แลวกด OK
กด ปุ่มนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและปลี่ยน:

•

[ภาพพักหนาจอ]: สวิตชโฮมเธียเตอรไปยังโหมดภาพ

•

[สแตนดบายอัตโนมัติ]: สวิตชโฮมเธียเตอรไปยังโหมด

พักหนาจอหลังจากไมมีการใชงาน 10 นาที

สแตนดบายหลังจากไมมีการใชงาน 30 นาที ตัวจับเวลา
หรือหยุดเลนเทานั้น

[ระบบตั้งเวลาปด]: ตั้งคาระยะเวลาระบบตั้งเวลาปด

เพื่อสวิตชโฮมเธียเตอรเขาสสแตนดบายหลังจากชวงเวลา
ที่กำ�หนด

TH

หนา (โปรดดูที่ 'โหมดเสียง' ในหนา 24)

คุณสมบัตินี้

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK

•

เคล็ดลับ

•• เปดใชงานการประมวลผลเสียงขั้นปลายกอนที่คุณจะเลือกโหมดเสียงที่กำ�หนดไวลวง

ปรับตำ�แหนงคำ�บรรยายอัตโนมัติบนทีวีที่รองรับ

นี้จะทำ�งานเมื่อการเลนดิสกหรือ USB ถูกหยุดชั่วคราว

26

เลือก [ขั้นสูง] แลวกด OK

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK
กด ปุ่มนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและปลี่ยน:

(หนาหลัก)

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK

(หนาหลัก)

การตั้งคาการประหยัดพลังงาน

1
2
3
4

กด

เรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน

1
2
3
4

กด

(หนาหลัก)

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK
เลือก [ขั้นสูง] > [เรียกคืนการตั้งคาดีฟอลต] จากนั้น
กด OK

เลือก [OK] แลวกด OK เพื่อยืนยัน

»» โฮมเธียเตอรของคุณจะรีเซ็ตไปยังการตั้งคาเริ่มตน

ยกเวนในการตั้งคาบางคา เชน การควบคุมโดยผปกครอง
และรหัสการลงทะเบียน DivX VOD

7

อัพเดตซอฟตแวร

Philips พยายามพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โปรดอัพเดตโฮม

เธียเตอรของคุณดวยซอฟตแวรลาสุดเพื่อรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดและ
การสนับสนุน

เปรียบเทียบเวอรชันซอฟตแวรปจจุบันของคุณกับเวอรํชันลาสุด

ที่ www.philips.com/support หากเวอรชันปจจุบันตกวาเวอรชัน
ลาสุดที่มีในเว็บไซตฝายสนับสนุนของ Philips ใหอัพเกรดโฮม
เธียเตอรของคุณดวยซอฟตแวรลาสุด
ขอควรระวัง

•• อยาติดตั้งซอฟตแวรที่มีเวอรชันตกวาเวอรชันปจจุบันที่ติดตั้งในผลิตภัณฑของคุณ
Philips จะไมรับผิดตอปญหาที่เกิดจากการดาวนเกรดซอฟตแวร

ขั้นที่ 1: ดาวนโหลดซอฟตแวรลาสุด

1
2
3
4
5

เชื่อมตอ USB แฟลชไดรฟกับคอมพิวเตอรของคุณ
ในเว็บเบราเซอรของคุณ ใหไปที่ www.philips.com/support
ที่เว็บไซตฝายสนับสนุนของ Philips ใหคนหาผลิตภัณฑของ
คุณ และไปที่ ซอฟตแวรและไดรเวอร

»» อัพเดตซอฟตแวรจะอยในรูปแบบของไฟล zip
บันทึกไฟล zip ในไดเร็กทอรีรากของ USB แฟลชไดรฟ
ใชยูทิลิตีการจัดเก็บเพื่อแยกไฟลการอัพเดตซอฟตแวรในได
เรคทอรีราก

»» ไฟลจะถูกแยกไวในโฟลเดอร UPG_ALL ใน USB

6

แฟลชไดรฟของคุณ

ถอด USB แฟลชไดรฟออกจากคอมพิวเตอร

ขั้นที่ 2 อัพเดตซอฟตแวร

ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวร
ตรวจสอบเวอรชันของซอฟตแวรปจจุบันที่ติดตั้งบนโฮมเธียเตอรของ
คุณ

1
2
3

กด

•• หามปดโฮมเธียเตอรหรือถอด USB แฟลชไดรฟในระหวางการอัพเดต

1

(หนาหลัก)

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK
เลือก [ขั้นสูง] > [ขอมูลเวอรชัน].

»» เวอรชันซอฟตแวรจะปรากฏขึ้น

•

ขอควรระวัง

'SW ระบบ' ที่แสดงจะระบุเวอรชันโดยรวมของ

ซอฟตแวร 'SW ระบบยอย' ระบุเวอรชันของคุณสมบัติ
อื่นๆ ตัวอยางเชน หาก 'SW ระบบยอย' เปน '35-00-

00-05” ตัวเลขสองตัวสุดทาย ('05') จะระบุวิธีใชบนหนา

2
3
4
5

จอเวอรชันปจจุบันที่ติดตั้งบนโฮมเธียเตอรของคุณ

เชื่อมตอ USB แฟลชไดรฟที่มีไฟลที่ดาวนโหลดมาเขากับโฮม
เธียเตอร

•

ตรวจสอบใหแนใจวาปดชองใสแผนดิสกแลว และไมมีดิ

กด

(หนาหลัก)

สกอยในนั้น

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK
เลือก [ขั้นสูง] > [อัพเดตซอฟตแวร] > [USB]
ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอเพื่อยืนยันการอัพเดต

»» กระบวนการอัพเดตจะใชเวลาประมาณ 5 นาที
»» เมื่อเสร็จสิ้น โฮมเธียเตอรจะปดสวิตชและรีสตารท

โดยอัตโนมัติ หากเครื่องไมรีสตารท ใหดึงปลั๊กไฟออก
ประมาณสองสามวินาที จากนั้นเสียบปลั๊กอีกครั้ง

อัพเดตซอฟตแวรผาน USB
สิ่งที่คุณตองมี

•

แฟลชไดรฟ USB ซึ่งเปนรูปแบบ FAT หรือ NTFS ที่มีหนวย

•
•

เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตได

ความจำ�อยางนอย 100MB หามใช USB ฮารดไดรฟ

อัพเดตซอฟตแวรผานอินเตอรเน็ต

1

ยูทิลิตีการจัดเก็บที่รองรับรูปแบบไฟล ZIP

2
3

เชื่อมตอโฮมเธียเตอรของคุณกับเครือขายภายในบานที่มีการ

เขาใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (โปรดดูที่ 'การเชื่อมตอและตั้ง
คาเครือขายภายในบาน' ในหนา 13)
กด

(หนาหลัก)

เลือก [ตั้งคา] แลวกด OK

TH
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4

เลือก [ขั้นสูง] > [อัพเดตซอฟตแวร] > [เครือขาย]

»» หากตรวจพบการอัพเกรดสื่อ เครื่องจะใหคุณเริ่มหรือ

ขั้นที่ 2: อัพเดตวิธีใชบนหนาจอ

ยกเลิกการอัพเดต

»» การดาวนโหลดไฟลการอัพเกรดอาจใชเวลานาน ทั้งนี้ขึ้น

5

อยกับสภาวะของเครือขายภายในบาน

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอเพื่อยืนยันการอัพเดต

»» กระบวนการอัพเดตจะใชเวลาประมาณ 5 นาที

ขอควรระวัง

•• หามปดโฮมเธียเตอรหรือถอด USB แฟลชไดรฟในระหวางการอัพเดต

1

»» เมื่อเสร็จสิ้น โฮมเธียเตอรจะปดสวิตชและรีสตารท

โดยอัตโนมัติ หากเครื่องไมรีสตารท ใหดึงปลั๊กไฟออก
ประมาณสองสามวินาที จากนั้นเสียบปลั๊กอีกครั้ง

การอัพเดตวิธีใชบนหนาจอ
หากวิธีใชบนหนาจอเวอรชันปจจุบันตกวาเวอรชันลาสุดที่มีใน www.
philips.com/support ใหดาวนโหลดและติดตั้งวิธีใชบนหนาจอ

เวอรชันลาสุด (โปรดดูที่ 'ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวร' ในหนา 27)
สิ่งที่คุณตองมี

•

แฟลชไดรฟ USB ซึ่งเปนรูปแบบ FAT หรือ NTFS ที่มีหนวย

•
•

เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตได

ความจำ�อยางนอย 35MB หามใช USB ฮารดไดรฟ
ยูทิลิตีการจัดเก็บที่รองรับรูปแบบไฟล ZIP

ขั้นที่ 1: ดาวนโหลดไฟลวิธีใชบนหนาจอลาสุด

1
2
3

เชื่อมตอ USB แฟลชไดรฟกับคอมพิวเตอรของคุณ
ในเว็บเบราเซอรของคุณ ใหไปที่ www.philips.com/support
ที่เว็บไซตฝายสนับสนุนของ Philips คนหาผลิตภัณฑของ

คุณ และคลิก คมือผใช แลวคนหา ซอฟตแวรอัพเกรด
คมือผใช

4
5

»» อัพเดตวิธีใชจะอยในรูปแบบของไฟล zip
บันทึกไฟล zip ในไดเร็กทอรีรากของ USB แฟลชไดรฟ
ใชยูทิลิตีการจัดเก็บเพื่อแยกไฟลการอัพเดตวิธีใชในไดเรค
ทอรีราก

»» ไฟลที่ชื่อ 'HTSxxxxeDFU.zip' ถูกแยกไวในโฟลเดอร
UPG_ALL ของ USB แฟลชไดรฟ ทั้งนี้ 'xxxx' คือ
หมายเลขรนของโฮมเธียเตอรของคุณ

6

ถอด USB แฟลชไดรฟออกจากคอมพิวเตอร

28
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2
3
4
5

เชื่อมตอ USB แฟลชไดรฟที่มีไฟลที่ดาวนโหลดมาเขากับโฮม
เธียเตอร

•

ตรวจสอบใหแนใจวาปดชองใสแผนดิสกแลว และไมมีดิ

กด

(หนาหลัก)

สกอยในนั้น

กด 338 บนรีโมทคอนโทรล
ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอเพื่อยืนยันการอัพเดต
ถอด USB แฟลชไดรฟออกจากโฮมเธียเตอร

8

ขอมูลจำ�เพาะ
ผลิตภัณฑ

•

•
หมายเหตุ

•• ขอมูลจำ�เพาะและการออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

รหัสโซน
ปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่อยดานหลังหรือดานลางของเครื่องโฮม
เธียเตอรจะแสดงวารองรับโซนใดบาง

Country
Europe,
United Kingdom

DVD

Asia Pacific, Taiwan,
Korea
Latin America

BD

A

วิดีโอ:

•

.avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv,

•

.asf, .wmv, .rmvb, .rm, .rv (มีในเอเชียแปซิฟกและจีน

.3gp

เทานั้น)

รูปภาพ: .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, gif, .png

รูปแบบเสียง
โฮมเธียเตอรของคุณรองรับไฟลเสียงตอไปนี้

สวน
เพิ่ม
เติม

คอนเทนเนอร

.wma

ASF

.mp3

MP3

China

•

WMA Pro สูงถึง 768 kbps
สูงถึง 192 kbps

.wav

WAV

PCM

27.648 Mbps

.mka

MKA

PCM

27.648 Mbps

.m4a

MKV

AAC

AAC

Dolby

Digital

รูปแบบไฟล
เสียง:

•
•

640 kbps

1.54 Mbps

MPEG

912 kbps

MP3

สูงถึง 320 kbps

WMA

สูงถึง 192 kbps

WMA Pro สูงถึง 768 kbps

.ra

RM

.flac

FLAC

.ogg

OGG

AAC, HE-

สูงถึง 192 kbps

AAC, HE-

สูงถึง 192 kbps

Cook

96469 bps

FLAC

สูงถึง 24 bps

AAC

AAC

Vorbis

อัตราบิตผันแปร
ขนาดบล็อก

(Block Size)

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/
สื่อ WMA, สื่อ DivX Plus HD, อุปกรณเก็บขอมูล USB

192 kbps

DTS core

AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video,

CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, ไฟลภาพ, สื่อ MP3,

•

สูงถึง 192 kbps

สูงถึง 320 kbps

AAC, HE-

C

รูปแบบสื่อ

WMA

MP3

AAC

A

C

อัตราบิต

.aac

Australia,
New Zealand
Russia, India

การเขา
รหัส
เสียง

FLAC

สูงสุด 4096

สูงถึง 24 bps

OGGPCM ไมจำ�กัด
MP3

สูงถึง 320 kbps

.aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
.ra (มีในเอเชียแปซิฟกและจีนเทานั้น)

TH
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ไฟล .mkv ใน MKV container

รูปแบบภาพ
หากคุณมีทีวีความละเอียดสูง โฮมเธียเตอรของคุณจะใหคุณสามา
รถเลนไฟลวิดีโอที่มี:

•
•

ความละเอียด: 1920 x 1080 พิกเซลที่

PCM, Dolby

Digital, DTS core,
MP3, WMA

วิดีโอ

DivX 3.11,
DivX 4.x,
DivX 6.x

อัตราบิต

40 Mbps

H.264/AVC

25 Mbps

AAC, DD+

MPEG 4 ASP

สูงสุด 10 Mbps

HiP@5.1
WMV9

25 Mbps

การเขารหัสเสียง

การเขารหัส

อัตราบิต

45 Mbps

PCM, Dolby

MPEG 1,

40 Mbps

MPEG 4 ASP

38.4 Mbps

PCM, Dolby

DivX 3.11,

สูงสุด 10 Mbps

วิดีโอ

DivX 4.x,

Digital, DTS core,
MPEG, MP3,

อัตราบิต

AAC, DD+

H.264/AVC
WMV9

MPEG 1,
MPEG 2

MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HiP@5.1

25 Mbps
45 Mbps

ไฟล .asf และ .wmv ในรูปแบบ ASF (ใชงานไดในเอเชียแป

ไฟล .mp4 หรือ .m4v ใน MP4 container
วิดีโอ

MPEG 2

WMA, AAC, HE-

DivX 5.x,

การเขารหัส

วิดีโอ

HiP@5.1

DivX 6.x

ซิฟกและจีนเทานั้น)
อัตราบิต
40 Mbps

การเขารหัสเสียง

การเขารหัส

อัตราบิต

Dolby Digital, MP3,

MPEG 4 ASP

38.4 Mbps

H.264/AVC

25 Mbps

WMV9

45 Mbps

WMA, DD+
38.4 Mbps

วิดีโอ

HiP@5.1

25 Mbps

ไฟล .mpg และ .mpeg ใน PS container
การเขารหัสเสียง

การเขารหัส

อัตราบิต

PCM, DTS core,

MPEG 1,

40 Mbps

MPEG, MP3

TH

45 Mbps

H.264/AVC สูงถึง

การเขารหัส

30

38.4 Mbps

ไฟล .m2ts ในรูปแบบ MKV

38.4 Mbps

การเขารหัสเสียง

HE-AAC, DD+

MPEG 1, MPEG 2

WMA, AAC, HE-

ไฟล .divx ใน AVI container

MPEG, MP3, AAC,

30 Mbps

40 Mbps

WMV9

Dolby Digital,

DivX Plus HD

MPEG 1, MPEG 2

HiP@5.1

การเขารหัสเสียง

PCM, Dolby

DivX 5.x,

MPEG 4 SP / ASP

Digital, MP3, WMA

อัตราบิต

วิดีโอ

MPEG, MP3,

ไฟล .avi ใน AVI container
การเขารหัส

การเขารหัส

Digital, DTS core,

อัตราเฟรม: 6 ~ 30 เฟรมตอวินาที

การเขารหัสเสียง

การเขารหัสเสียง

วิดีโอ

MPEG 2

ไฟล .flv ในรูปแบบ FLV

•

การเขารหัสเสียง

การเขารหัส

อัตราบิต

MP3, AAC

H.264/AVC สูง

25 Mbps

H.263

38.4 Mbps

วิดีโอ

ถึง HiP@5.1
On2 VP6

40 Mbps

การเขารหัส

อัตราบิต

AAC, HE-AAC

MPEG 4 ASP

38.4 Mbps

วิดีโอ

H.264/AVC สูง
ถึง HiP@5.1

สูงสุด 25 Mbps

ไฟล .rm, .rv และ .rmvb ในรูปแบบ RM (ใชงานไดในเอเชีย
แปซิฟกและจีนเทานั้น)
การเขารหัสเสียง

การเขารหัส

อัตราบิต

AAC, COOK

RV30, RV40

40 Mbps

วิดีโอ

•

•
•

กำ�ลังขับทั้งหมด: 1000W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) /

•
•
•

การตอบสนองตอความถี่: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB

800W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)

อัตราเสียงตอสัญญาณ: > 65 dB (CCIR) / (A-ถวงนหนัก)
ความไวของอินพุต:

•
•

AUX: 1000 mV

Music iLink: 550 mV

วิดีโอ
•
•

ระบบสัญญาณ: PAL / NTSC

เอาตพุต HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i,
1080p, 1080p24

เสียง

MP3: 32 kbps - 320 kbps

WMA: 48 kbps - 192 kbps

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 180 Hz-12.5 kHz / ±3 dB

USB
•
•
•

ความสามารถในการใชรวมกันได: USB ความเร็วสูง (2.0)
รองรับกลม: กลมอุปกรณเก็บขอมูล USB (MSC)
ระบบไฟล: FAT16, FAT32, NTFS

ตัวเครื่อง
•

เครื่องขยายเสียง
•

•
•

วิทยุ

ไฟล .3gp ในรูปแบบ 3GP
การเขารหัสเสียง

อัตราบิตคงที่:

•
•
•
•

แหลงจายไฟ:

•
•

ยุโรป/จีน: 220-240 V~, 50 Hz

•

รัสเซีย/อินเดีย: 220-240 V~, 50 Hz

ละตินอเมริกา/เอเชียแปซิฟก: 110-127 V/220-240 V~,
50-60 Hz

การสิ้นเปลืองพลังงาน: 105 W

การใชพลังงานขณะสแตนดบาย: ≤ 0.5 W

ขนาด (กวาง x สูง x ลึก): 435 x 56 x 344 มม.
นหนัก: 3.3 กก.

ซับวูฟเฟอร
•
•
•
•

ความตานทาน: 4 โอหม

ตัวขับเสียง: วูฟเฟอร 165 มม. (6.5")

ขนาด (กวาง x สูง x ลึก): 178 x 303 x 343 มม.
นหนัก: 3.84 กก.

ลำ�โพง
ลำ�โพงตัวกลาง:

•

อินพุตเสียงแบบดิจิตอล S/PDIF:

•

ความถี่การสมตัวอยาง:

•
•

โคแอกเชียล: IEC 60958-3

•
•

MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

ออปติคัล: TOSLINK

WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

•
•
•
•

ความตานทานของลำ�โพง: 4 โอหม

•

ความตานทานของลำ�โพง: 4 โอหม

ตัวขับเสียง: 1 x 76.2 มม. (3") วูฟเฟอร

ขนาด (กวาง x สูง x ลึก): 223 x 101.5 x 93.5 มม.
นหนัก: 0.61 กก.

ลำ�โพงดานหนา/หลัง:
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•
•

ตัวขับเสียง: 1 x 76.2 มม. (3") วูฟเฟอร

•

นหนัก:

ขนาด (กวาง x สูง x ลึก):

•
•

ลำ�โพงแซทเทิลไลท (เล็ก): 90 x 185 x 105.5 มม.

•
•

ลำ�โพงแซทเทิลไลท (เล็ก): 0.54 กก. ตอเครื่อง

ลำ�โพงทอลบอย (สูง): 247 x 1091 x 242 มม.

ลำ�โพงทอลบอย (สูง): 2.19 กก. ตอเครื่อง

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล
•

2 x AAA-R03-1.5 V

เลเซอร
•

ชนิดเลเซอร (ไดโอด): InGaN/AIGaN (BD), AIGaInP

•

ความยาวคลื่น: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-

•

32

(DVD/CD)

10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)

พลังขับเสียง (ระดับ สูงสุด): 20 mW (BD), 6 mW (DVD),
7 mW (CD)

TH
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วิธีแกไขปญหา

เสียง
ไมมีเสียงออกจากลำ�โพงโฮมเธียเตอร

•
คำ�เตือน

•• อันตรายจากไฟฟาช็อต หามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด
เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซมผลิตภัณฑดวย
ตัวคุณเอง

หากคุณประสบปญหาในการใชผลิตภัณฑนี้ ใหตรวจสอบประเด็น
ตอไปนี้กอนที่คุณจะสงยื่นคำ�รองขอรับบริการ หากคุณยังคงประ

สบปญหา สามารถรับการสนับสนุนไดที่ www.philips.com/support

ปุ่มบนโฮมเธียเตอรไมทำ�งาน

ถอดปลั๊กโฮมเธียเตอรออกจากเตารับ แลวเสียบปลั๊กอีกครั้ง

เธียเตอร

ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชสายเคเบิล High Speed HDMI เพื่อ
เชื่อมตอโฮมเธียเตอรกับทีวี สายเคเบิล HDMI มาตรฐานบา

•

ถูกตอง

ตรวจสอบวาสาย HDMI ไมขัดของ หากสายขัดของ ใหเปลี่ยน
สายใหม
กด

(หนาหลัก) แลวปอน 731 บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเรียก

คืนคาความละเอียดภาพเริ่มตน

เปลี่ยนการตั้งคาวิดีโอ HDMI หรือรอการกคืนอัตโนมัติ
ประมาณ 10 วินาที

ดิสกไมเลนวิดีโอความละเอียดสูง

•
•
•

มีการเชื่อมตออุปกรณกับชองเสียบ HDMI IN ของโฮม

ARC หรือ
เธียเตอร

•

ในโฮมเธียเตอร กด SOURCE ซๆ เพื่อเลือกอินพุตเสียงที่

•

รีเซ็ตโฮมเธียเตอรกลับเปนการตั้งคาจากโรงงาน แลวปดและ
เปดเครื่องอีกครั้ง
ถูกตอง

หากคุณเลนเสียงจากทีวีผานโฮมเธียเตอร ตรวจดูใหแนใจวาที
วีปดเสียงอย

วิดีโอและเสียงไมไดรับการซิงโครไนซ
1) กด

SOUND SETTINGS

2) กด ปุ่มนาวิเกต (ซาย/ขวา) เพื่อเลือก AUD SYNC
3) กด ปุ่มนาวิเกต (ขึ้น/ลง) เพื่อซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ

ตรวจดูใหแนใจวาไดสวิตชทีวีไปยังแหลงที่ถูกตองสำ�หรับโฮม

งอยางไมแสดงภาพ, วิดีโอ 3D หรือ Deep Color ไดอยาง

•

•

แลวกด OK

ไมมีภาพบนทีวีเมื่อเชื่อมตอผานทาง HDMI

•

โฮมเธียเตอรและทีวีเชื่อมตอกันผานการเชื่อมตอ HDMI

ตั้งคาเสียงสำ�หรับอุปกรณที่เชื่อมตอ

ไมมีภาพ

•

•

•
•

•

ภาพ
•

รณอื่น อยางไรก็ตาม คุณไมตองใชการเชื่อมตอเสียงแยกเมื่อ:

เสียงผิดเพี้ยนหรือมีเสียงกอง

ตัวเครื่อง
•

เชื่อมตอสายสัญญาณเสียงจากโฮมเธียเตอรกับทีวีหรืออุปก

ตรวจสอบใหแนใจวาดิสกมีวิดีโอความละเอียดสูง
ตรวจสอบใหแนใจวาดิสกมีวิดีโอความละเอียดสูง
ใชสายเคเบิล HDMI เชื่อมตอกับทีวี

เลน
เลนแผนดิสกไมได

•
•

ใหทำ�ความสะอาดแผนดิสก

•
•

ตรวจดูใหแนใจวาโฮมเธียเตอรรองรับรหัสโซนของแผนดิสก

ตรวจดูใหแนใจวาโฮมเธียเตอรรองรับประเภทของแผนดิสก
(โปรดดูที่ 'รูปแบบสื่อ' ในหนา 29)

หากแผนดิสกเปน DVD±RW หรือ DVD±R ตรวจดูวาดิ
สกไดดำ�เนินการจนขั้นตอนสุดทายแลว

ไมสามารถเลนไฟล DivX

•

ตรวจดูวาไฟล DivX ถูกเขารหัสตาม 'โปรไฟลโฮมเธียเตอร' ที่

•

ตรวจสอบใหแนใจวาไฟล DivX นั้นสมบูรณ

มีตัวเขารหัส DivX

บทบรรยาย DivX หรือ RMVB/RM ปรากฏขึ้นไมถูกตอง

•

ตรวจดูวาชื่อไฟลบทบรรยายเหมือนชื่อไฟลภาพยนตร (โปรดดู

•

เลือกชุดตัวอักษรที่ถูกตอง:

ที่ 'คำ�บรรยาย' ในหนา 17)
1) กด OPTIONS

2) เลือก [ชุดตัวอักษร]

3) เลือกชุดตัวอักษรที่รองรับ
4) กด OK
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ไมสามารถอานเนื้อหาของอุปกรณเก็บขอมูล USB

•

ตรวจดูวารูปแบบของอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB เปนรูปแบบ

•

ตรวจสอบวาโฮมเธียเตอรรองรับระบบไฟลบนอุปกรณเก็บ

ที่สามารถใชรวมกับโฮมเธียเตอรได
ขอมูล USB

สัญลักษณ 'ไมมีรายการ' หรือ 'x' จะปรากฏบนทีวี

•

ไมสามารถทำ�งานได

EasyLinkใชงานไมได

•
•

ตรวจดูใหแนใจวาโฮมเธียเตอรเชื่อมตอกับทีวี EasyLink ของ
Philips และตัวเลือก EasyLink เปดอย (โปรดดูที่ 'ตั้งคา
EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)' ในหนา 12)

สำ�หรับทีวีจากผผลิตรายอื่น HDMI CEC จะเรียกแตกตางกัน
ไป ตรวจสอบคมือผใชทีวีเกี่ยวกับการเปดใชงาน

เมื่อคุณเปดทีวี โฮมเธียเตอรจะเปดการทำ�งานโดยอัตโนมัติ

•

เรื่องนี้ถือเปนเรื่องปกติคุณใช Philips EasyLink (HDMI-

CEC) ในการทำ�ใหโฮมเธียเตอรทำ�งานอยางเปนอิสระ ใหปด
EasyLink

ไมสามารถเขาใชคุณสมบัติ BD-Live

•

ตรวจสอบใหแนใจวามีการติดตั้งเครือขายแลว (โปรดดูที่ 'การ

•
•

ตรวจสอบวาดิสก Blu-ray รองรับคุณสมบัติ BD-Live

เชื่อมตอและตั้งคาเครือขายภายในบาน' ในหนา 13)

เพิ่มหนวยความจำ�เก็บขอมูล (โปรดดูที่ 'BD-Live บน Blu-ray'
ในหนา 16)

ไมสามารถเลนวิดีโอหรือภาพจาก iPod หรือ iPhone บนทีวี

•

เบราสและเลือกวิดีโอและภาพจากหนาจอ iPod หรือ iPhone

•

ตรวจสอบใหแนใจวาซอฟตแวร iPod หรือ iPhone ไมถูกปรับ

และเลนไฟลบนทีวี

เปลี่ยนหรือแกไขอยางผิดกฎหมาย

ไมสามารถดูภาพจาก iPod หรือ iPhone บนทีวี

•
•

เชื่อมตอสาย Composite สีเหลืองกับ Dock iPod และทีวี

•
•

กดปุ่มเลนบน iPod หรือ iPhone เพื่อเริ่มเลนภาพสไลด

สวิตชทีวีไปที่แหลง AV/VIDEO (ที่สอดคลองกับสาย
Composite สีเหลือง)

ตรวจสอบใหแนใจวาซอฟตแวร iPod หรือ iPhone ไมถูกปรับ
เปลี่ยนหรือแกไขอยางผิดกฎหมาย

วิดีโอ 3D ของฉันเลนในโหมด 2D

•

ตรวจดูใหแนใจวาโฮมเธียเตอรเชื่อมตอกับทีวี 3D ผานทางสาย

•

ตรวจดูใหแนใจวาแผนดิสกเปนแผน Blu-ray 3D และตัวเลือก
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เคเบิล HDMI อย

วิดีโอ Blu-ray 3D เปดอย

TH

หนาจอทีวีเปนสีดำ�เมื่อเลนวิดีโอ Blu-ray 3D หรือวิดีโอสำ�เนา
DivX ที่มีการปองกัน

•

ตรวจดูใหแนใจวาโฮมเธียเตอรเชื่อมตอกับทีวีผานทางสาย

•

สวิตชทีวีไปที่แหลง HDMI ที่ถูกตอง

เคเบิล HDMI อย

เครือขาย
เครือขายไรสายมีสัญญาณไมดีหรือไมมีสัญญาณ (สามา
รถใชฟงกชันไรสาย/Wi-Fi ไดในยุโรป, ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนดเทานั้น)

•

ตรวจสอบวาเครือขายไรสายไมถูกรบกวนโดยเตาไมโครเวฟ

•

วางเราเตอรไรสายและโฮมเธียเตอรใหอยหางจากกันภายใน

•

โทรศัพท DECT หรืออุปกรณ Wi-Fi อื่นๆ ที่อยใกลเคียง
ระยะหาเมตร

หากเครือขายไรสายใชงานไมได ใหลองติดตั้งเครือขายแบบมี
สาย (โปรดดูที่ 'ตั้งคาเครือขายแบบมีสาย' ในหนา 13)

10 คำ�ประกาศ
สวนนี้ประกอบดวยประกาศเกี่ยวกับกฎหมายและเครื่องหมายการคา

ยังอีเมลแอดเดรสนี้ โปรดเขียนถึง "Open Source Team, Philips
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE

Eindhoven, The Netherlands" หากคุณไมไดรับการยืนยันจดหมาย
ในเวลาที่เหมาะสม โปรดสงอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสดานบน ขอ

ความการอนุญาตและการรับทราบเพื่อเปดซอฟตแวรโอเพนซอรสที่
ใชในผลิตภัณฑนี้ถูกรวมไวในคมือผใช

ลิขสิทธิ์

อุปกรณนี้มีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่งไดรับการคมครองโดย

ลิขสิทธิ์ ของสหรัฐอเมริกาและสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ของ

Rovi Corporation หามทำ�วิศวกรรมยอนกลับหรือถอดแยกประกอบ
This product incorporates proprietary technology under

license from Verance Corporation and is protected by U.S.

ขอตกลงการใชงานของผใช RMVB
(เอเชียแปซิฟกและจีนเทานั้น)
หมายเหตุสำ�หรับผใช:

เมื่อใชผลิตภัณฑนี้กับซอฟตแวรและบริการของ RealNetworks จะ
ถือวาผใชตกลงตามขอกำ�หนดของ REALNETWORKS, INC ดัง
ตอไปนี้:

•

Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents

issued and pending as well as copyright and trade secret

protection for certain aspects of such technology. Cinavia is

•

a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-

ยไดเทานั้น โดยสอดคลองตามขอกำ�หนดของ RealNetworks
EULA

หามมิใหผใชทำ�การแกไข แปล ทำ�วิศวกรรมยอนกลับ

แกรหัส แยกประกอบหรือใชวิธีอื่นใดคนหาซอรสโคดหรือ

ทำ�ซฟงกชันการทำ�งานของ Real Format Client Code

2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance.

ยกเวนภายในขอบเขตที่ขอจำ�กัดนี้เปนขอหามโดยชัดแจงตาม

Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Cinavia notice

ผใชอาจใชซอฟตแวรเพื่อการใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิช

•

กฎหมายที่บังคับใช

RealNetworks Inc. สงวนสิทธิ์การรับประกันและเงื่อนไข

This product uses Cinavia technology to limit the use of

ทั้งหมดที่นอกเหนือจากที่กำ�หนดไวในขอตกลงนี้ซึ่งใชแทน

and videos and their soundtracks. When a prohibited use of

แตไมจำ�กัดเฉพาะการรับประกันโดยนัย หรือเงื่อนไขความ

and playback or copying will be interrupted.

และไมรับผิดใดๆ ทั้งหมดตอความเสียหายโดยออม ความเสีย

Cinavia Online Consumer Information Center at http://www.

เชน แตไมจำ�กัดเฉพาะกำ�ไรที่สูญเสีย

unauthorized copies of some commercially-produced film

การรับประกันอื่นๆ ทั้งหมดทั้งโดยชัดแจงหรือโดยนัย รวมถึง

an unauthorized copy is detected, a message will be displayed

สามารถทางการคาและความเหมาะสมตามวัตถุประสงคเฉพาะ

More information about Cinavia technology is provided at the

หายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ และความเสียหายที่ตามมา

cinavia.com. To request additional information about Cinavia

by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia
Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.

ความสอดคลองกับมาตรฐาน
ใชไดในยุโรป

ซอฟตแวรโอเพนซอรส
ดังนั้นเมื่อมีการรองขอ Philips Electronics Singapore Pte Ltd. จึงมี
สำ�เนาซอรสโคดที่สอดคลองโดยสมบูรณสำ�หรับชุดซอฟตแวรโอเพน

ซอสที่ไดรับลิขสิทธิ์ที่ใชในผลิตภัณฑนี้สำ�หรับการรองขอการอนุญาต
ดังกลาว ขอเสนอนี้มีผลเปนเวลาสามปหลังจากการซื้อผลิตภัณฑตาม
ขอมูลที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ในการขอรับซอรสโคด โปรดติดตอ

open.source@philips.com หากคุณไมตองการใชอีเมลหรือหากคุณ
ไมไดรับการยืนยันใบเสร็จภายในหนึ่งสัปดาหหลังจากการสงอีเมลไป

อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำ�หนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของกลม
ประชาคมยุโรป

ในที่นี้ Philips Consumer Lifestyle ขอแจงใหทราบวาผลิตภัณฑนี้
เปนไปตามขอกำ�หนดที่สำ�คัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวของอื่นๆ ของ
Directive 1999/5/EC

TH

35

คุณสามารถขอรับสำ�เนาคำ�ประกาศวาดวยการปฏิบัติตามขอกำ�หนด

EC ที่มีในคมือผใชในรูปแบบ Portable Document Format (PDF)
ไดที่ www.philips.com/support

| Essential เปนเครื่องหมายการคาของ DTS, Inc. ผลิตภัณฑรวมถึง
ซอฟตแวร

DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการคา
ผลิตภายใตสิทธิ์จาก Dolby Laboratories Dolby, Pro Logic

และสัญลักษณ double-D เปนเครื่องหมายการคาของ Dolby
Laboratories
"Blu-ray 3D" และโลโก "Blu-ray 3D" เปนเครื่องหมายการคาของ
Blu-ray Disc Association

DivX , DivX Certified , DivX Plus HD และโลโกอื่นๆ ที่

เกี่ยวของเปนเครื่องหมายการคาของ Rovi Corporation หรือบริษัท
ในเครือ และใชภายใตสิทธิ์ที่อนุญาตเทานั้น

BONUSVIEW™

'BD LIVE' และ 'BONUSVIEW' เปนเครื่องหมายการคาของ Bluray Disc Association

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO: DivX เปนรูปแบบวิดีโอดิจิตอลที่สรางขึ้น

โดย DivX, LLC ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ Rovi Corporation อุปก

รณนี้เปนอุปกรณ DivX Certified อยางเปนทางการที่ใชเลนวิดีโอ
DivX โปรดเยี่ยมชม divx.com สำ�หรับขอมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือ
ซอฟตแวรเพื่อแปลงไฟลของคุณใหเปนวิดีโอ DivX

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: อุปกรณ DivX Certified
ตองลงทะเบียนเพื่อใหเลนภาพยนตร DivX Video-on-Demand

'DVD Video' เปนเครื่องหมายการคาของ DVD Format/Logo
Licensing Corporation

(VOD) ที่ซื้อมาได ในการรับรหัสลงทะเบียน ใหคนหาสวน DivX
VOD ในเมนูตั้งคาอุปกรณของคุณ ไปที่ vod.divx.com สำ�หรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนใหเสร็จสมบูรณ

DivX Certified สำ�หรับเลนวิดีโอ DivX และ DivX Plus HD
(H.264/MKV) ไดสูงถึง 1080p HD รวมถึงเนื้อหาพรีเมี่ยม

Java และเครื่องหมายการคา Java อื่นและโลโกเปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Sun Microsystems, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และ/หรือในประเทศอื่นๆ

ผลิตภายใตใบอนุญาตการจดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา เลขที่การ
จดสิทธิบัตร: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;

7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 และสิทธิบัตรอื่นใน
สหรัฐอเมริกา และสิทธิบัตรอื่นๆ ทั่วโลกที่ออกแลวหรือรอดำ�เนินกา
รอย DTS-HD, สัญลักษณ, และ DTS-HD และสัญลักษณทั้งสอง

เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน และ DTS-HD Master Audio
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HDMI และโลโก HDMI และอินเตอรเฟซ High-Definition

Multimedia เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจด

ทะเบียนของ HDMI licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเท
ศอื่นๆ

CLASS 1
LASER PRODUCT

11 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
Ё᭛
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
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português

7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084

Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu

8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
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12 ดัชนี

ด

ดิสก 3D ในโหมด 2D
ดู 3D

B

BD-Live
Blu-ray

Bonus View

D

Deep color
DivX

16

15

16

25

17

EasyLink (HDMI-CEC)

12

12

ตัวเลือก

18

ตัวเลือกรูปภาพ

18

ตัวเครื่อง

ตัวเลือกเสียง
ตัวเลือกวิดีโอ

ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง
ตำ�แหนงลำ�โพง

ก

H

HDMI ARC
HDMI-CEC

10
12

iPod หรือ iPhone

20

one-touch play

one-touch standby

12

12

PBC (ควบคุมการเลน)

V

26

26

ภ

ภาพสไลดพรอมเสียงเพลงประกอบ

19

ภาษาเสียงพากย

25

ภาษาแผนดิสก

25

ภาษาคำ�บรรยายที่ 2

16

ภาษาเมนู

ภาษาเสียงพากยที่ 2
ภาษาคำ�บรรยาย

TH

25
16
25

26

26

9

10

การเชื่อมตอวิดีโอ (HDMI ARC)

10

การเชื่อมตอวิดีโอ (HDMI มาตรฐาน)

12
10
10

การเลนแผนดิสก

15

การเลนจาก PC

23

การเลนวิดีโอและภาพสไลดจาก iPod
การเลนอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB
การแกปญหา (เครือขาย)

20
20
17
34

33

การแกปญหา (การเลน)

33

การแบงปนสื่อ

21

การตั้งคาเริ่มตน

26

การตั้งคาขั้นสูง

26

การแกปญหา (ภาพ)
การกำ�จัด

VCD

18

การเชื่อมตอกับทีวี

การแกปญหา (เสียง)

P

18

10

การเชื่อมตอเสียง (สายเคเบิลอะนาล็อก)

การเลนจาก iPod

O

6

การเชื่อมตอเสียง (HDMI ARC)

การเชื่อมตอวิดีโอ (Composite Video)

I

16

ตั้งคาลำ�โพง

ตำ�แหนงของบทบรรยาย

E

38

ต

16

การตั้งคาเสียง

การตั้งคาดวยตนเอง

การตั้งคาตามแบบโรงงาน

33
4

25
12

26

การตั้งคาพลังงาน

26

การตั้งคาวิดีโอ

25

การตั้งคาภาพ

การประมวลผลเสียงขั้นปลาย
การยายบทบรรยายอัตโนมัติ
การรีไซเคิล

การอัพเดตซอฟตแวร (ผานอินเตอรเน็ต)
การอัพเดตวิธีใชบนหนาจอ (คมือผใช)

25
26
26
4

27
28

ข

ขอมูลจำ�เพาะของลำ�โพง
ขั้วตอ

ค

ความปลอดภัยของ 3D
ความละเอียดของภาพ

29
7

4

25

ความสวาง

26

คาราโอเกะ

23

คาโปรด

คำ�ถามที่พบบอย
คมือผใช

ช

ชองเสียบดานหนา
ชื่ออุปกรณ

ชุดตัวอักษร

ซ

ซ

ซิงโครไนซภาพและเสียง

น

นำ�แผนดิสกออก

ป

25
2

2

7

14
17

18
15

6

ปุ่มควบคุม (วิทยุ)

19

ผปกครองควบคุม

ฝ

ฝายบริการลูกคา

ร

รหัส VOD (DivX)
รหัสโซน

รหัสภาษา

ระดับเสียงอัตโนมัติ

ระบบภาพซอน

16

9

ระยะหาคลื่น

19

รีโมทคอนโทรล

5

รูปแบบเสียง

29

รูปแบบวิดีโอ

31

รูปแบบไฟล

29

รูปแบบสื่อ

29

ล

ลบหนวยความจำ� BD-Live

16

ลำ�โพงแบบ 5.1

9

ลำ�โพงไรสาย

9

ว

วิดีโอ 3D

16

สแตนดบายอัตโนมัติ

26

สไลดแอนิเมชัน

18

สม

18

สิ่งแวดลอม

4

อ

อัพเดตซอฟตแวร

27

อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

17

อินเตอรเน็ต
15

ผ

26

ระบบเสียงดานหลังแบบไรสาย

ส

ปุ่มควบคุม (USB)
ปุ่มควบคุม (ดิสก)

ระบบเสียงคุณภาพเยี่ยม

15

13

เ

เครือขาย

13

เครือขายไรสาย

14

เครือขายแบบมีสาย
25

13

เครือขายภายในบาน

13

เชื่อมตออุปกรณดิจิตอล (HDMI)
2

11

เปลี่ยนรหัสผาน

25

เมนูดิสก

25

เวอรชันซอฟตแวร

27

เพลง iPod

20

เมนูหนาหลัก
17

29
37

24

15

เสียง

23

เสียง HDMI

25

เสียงเซอรราวด

23

เสียงจากอุปกรณอื่น

11
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แ

แบตเตอรี่

แผงการแสดงผล
แอมพลิไฟเออร

โ

โหมดเสียงที่กำ�หนดไวลวงหนา
โหมดกลางคืน

ไ

ไฟลขอมูล
ไมโครโฟน

40
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26

31

24

25

17
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