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CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

ข�อสำคัญ

สัญลักษณ�สายฟ�าฟาดที่มีหัวลูกศรอยู�ในสามเหลี่ยม
ด�านเท�า มีไว�เพื่อเตือนผู�ใช�ว�ามี “กระแสไฟฟ�าอันตราย” 
ไม�มีฉนวนป�องกันอยู�ภายในส�วนที่ป�ดอยู�ของผลิตภัณฑ�
ซึ่งอาจมีปริมาณมากพอที่จะมีความเสี่ยงในการเกิด
ไฟดูดต�อบุคคลได�

ข�อควรระวัง:
เพื่อป�องกันความเสี่ยงจากการถูกไฟดูด ไม�ควรเป�ดฝา
(หรือด�านหลัง) ออก ไม�มีชิ้นส�วนภายในชิ้นใดที่ผู�ใช�
สามารถทำการบริการด�วยตัวเองได� ให�ดูในส�วนการ
ให�บริการเพื่อขอรับบริการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ทางด�านนี้

เครื่องหมายตกใจที่อยู�ในสามเหลี่ยมด�านเท�ามีไว�เพื่อ
เตือนผู�ใช�ให�ทราบถึงคำแนะนำในการทำงาน และการ
บำรุงรักษา (การบริการ) ที่สำคัญซึ่งมีอยู�ในเอกสาร
ที่แนบมากับเครื่องใช�ไฟฟ�านี้

D3-4-2-1-1_A1_Th

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของไพโอเนียร์รุ่นนี้

โปรดอ่านคู่มือแนะน�าการใช้งานเหล่านี้ให้ละเอียด เพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงวิธีการใช้งานเครี่องรุ่นของท่าน

ได้อย่างถูกต้อง

และหลังจากที่ท่านได้อ่านค�าแนะน�าจนจบแล้ว ให้เก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงต่อไปในอนาคต

ขอควรระวัง
สวิตช  STANDBY/ON บนตัวเครื่องมิไดตัดกระแสไฟจากแหลง
จายไฟโดยสมบูรณ ทานจะตองถอดปลั๊กจายไฟหลักออกเพื่อปด
เครื่อง เนื่องจากสายไฟทำหนาที่เปนอุปกรณหลักในการตัด
กระแสไฟออกจากตัวเครื่อง ดังนั้น ตรวจดูใหแนใจวาไดติดตั้ง
เครื่องในที่ที่งายตอการถอดปลั๊กจายไฟหลักในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 
เพื่อปองกันไฟไหม ควรถอดปลั๊กจายไฟหลักออก หากตองปลอย
เครื่องทิ้งไว โดยไมใชงานเปนระยะเวลานาน (เชน ชวงวันหยุด
ระยะยาว)

D3-4-2-2-2a*_A1_Th

คำเตือน
เพื่อปองกันไฟไหม หามวางวัสดุที่มีเปลวไฟไวบนอุปกรณนี้ 
(อยางเชน เทียนไขที่จุดไฟอยู)

D3-4-2-1-7a_A1_Th

หากปลั๊ก AC ของตัวเครื่องนี้ไมเขากันกับเตาเสียบ AC ควรถอด
ปลั๊กออกและใชปลั๊กที่เหมาะสมกับเตาเสียบ การเปลี่ยนปลั๊ก AC 
ที่ติดอยูกับสายไฟของตัวเครื่อง ควรขอรับบริการจากบุคคลที่มี
คุณสมบัติทางดานนี้ หากตอเขากับเตาเสียบ AC โดยใชปลั๊กที่ขาด
หรือชำรุด อาจทำใหเกิดไฟดูดได ตองแนใจวาไดทำลายปลั๊กไฟ
หลังจากถอดออกแลว 
ควรตัดกระแสไฟโดยการถอดปลั๊กจายไฟหลักออกจากเตาเสียบ 
หากตองปลอยเครื่องทิ้งไว โดยไมใชงานเปนระยะเวลานาน (เชน 
ชวงวันหยุดระยะยาว)

D3-4-2-2-1a_A1_Th

ขอควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ
เวลาถอดปลั๊ก ใหดึงตรงหัวปลั๊ก อยาดึงตรงสวนสายไฟและ
หามจับสายไฟในขณะที่มือเปยก เพราะอาจทำใหเกิดไฟฟา
ลัดวงจร หรือไฟดูดได อยาวางอุปกรณ ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร 
หรืออื่นๆ  ทับสายไฟ หรือหนีบโดนสายไฟ อยาใหสายไฟขมวด
เปนปม หรือหามพันสายไฟไวกับสายไฟของอุปกรณชิ้นอื่น 
ควรเดินสายไฟบนจุดที่ไมมีคนเดินเหยียบ เพราะหากสายไฟเสียหาย 
อาจทำใหเกิดไฟไหม หรือทานอาจถูกไฟดูดได ควรตรวจเช็คสายไฟ
เปนระยะๆ  เมื่อพบวาสายไฟชำรุด ใหแจงไปยังศูนยบริการ
ไพโอเนียร ใกลบานทาน หรือติดตอตัวแทนจำหนายเพื่อทำการ
เปลี่ยนสายไฟใหม

S002*_A1_Th
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ผลิตภัณฑนี้ผลิตขึ้นเพื่อเปนเครื่องใช ในบานทั่วไป หากทานตองนำ
เครื่องเขาซอมแซม เนื่องจากนำผลิตภัณฑนี้ไปใชเพื่อจุดประสงค
อื่นๆ  (อยางเชน เพื่อเปาหมายทางธุรกิจระยะยาวตามภัตตาคาร 
หรือในรถ หรือเรือ) ทานจะตองเสียคาใชจาย แมวาจะอยูในชวง
ระยะการรับประกันก็ตาม

K041_A1_Th

ขอควรระวังเกี่ยวกับการระบายอากาศ
เมื่อจะทำการติดตั้งอุปกรณชิ้นนี้ ทานตองติดตั้งโดยเวนระยะหาง
รอบๆ  ตัวเครื่องใหมีการระบายความรอนอยางเพียงพอ (อยางนอย 
10 ซม. จากดานบน 10 ซม. จากดานหลัง และ 10 ซม. จากดานอื่นๆ  
ทั้งหมด)

คำเตือน
ชองและสวนที่เปดอยูบนตัวเครื่องจะชวยใหเครื่องมีการระบายอากาศ 
และชวยใหมั่นใจไดวาเครื่องจะทำงาน และเพื่อปองกันความรอน
เกินไป ปองกันอันตรายจากไฟไหม ชองระบายอากาศไมควรถูกปดกั้น 
และใชวัสดุใดๆ  (อยางเชน หนังสือพิมพ ผาคลุมโตะ ผามาน) 
หรือคลุมปดไว และอยาวางอุปกรณนี้ไวบนพรมที่แข็งหรือเตียงโซฟา

D3-4-2-1-7b*_A1_Th

คำเตือน
อุปกรณนี้ไมกันน้ำ อยาวางภาชนะที่บรรจุน้ำ (อยางเชน เหยือกน้ำ 
หรือแจกันดอกไม) ไว ใกลๆ กับอุปกรณนี้ เพื่อปองกันอันตราย
จากไฟไหม หรือไฟดูด

D3-4-2-1-3_A1_Th

ขอควรระวัง
ผลิตภัณฑนี้เปนผลิตภัณฑเลเซอรระดับ 1 ซึ่งแบงประเภทภายใตมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑเลเซอร IEC 60825-1:2007

ผลิตภัณฑเลเซอรระดับ 1
D58-5-2-2a_A1_Th
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วิธีการถอดแบตเตอรีอ่อกจากตวัเครีอ่งอยา่ง

ปลอดภยั:

ถอดแพ็คแบตเตอรี่เก่าออกโดยปฏิบัติย้อนขั้นตอนกับ

ขั้นตอนการใส่แบตเตอรี่ เพี่อป้องกันการปนเปื้อนต่อสิ่ง

แวดล้อมและสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

และสัตว์ จะต้องทิ้งแบตเตอรี่เก่าในถุงขยะที่ระบุว่าใช้

ส�าหรับรวบรวมแบตเตอรี่เก่า อย่าทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับ

ขยะอื่นๆ แนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์เก็บประจุ

ที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทิ้ง ซึ่งหาได้ในบริเวณ

ที่คุณอาศัย 

ไม่ควรวางแบตเตอรี่เอาไว้ในบริเวณที่โดนความร้อนสูง 

เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือบริเวณที่มีลักษณะคล้ายคลึง

กัน

ลิขสิทธ์ิ

การน�าสื่อที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องไปท�าซ�้า ออกอากาศแสดง 

ออกอากาศทางเคเบิล เล่นในที่สาธารณะ หรือให้เช่า

โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย 

ผลิตภัณฑ์นี้มีระบบป้องกันการท�าซ�้าซี่งพัฒนาขึ้นโดย 

Rovi Corporation สัญญาณป้องกันการท�าซ�้าจะถูก

บันทึกลงบนแผ่นดีวีดีบางแผ่น เมื่อท�าการบันทึกและ

เล่นภาพที่ท�าซ�้าจากแผ่นดีวีดีเหล่านั้นจะมีสัญญาณ

รบกวนภาพปรากฏขึ้น ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีป้องกัน

การคัดลอกซึ่งได้รับการคุ้มครองจาก กฎหมายสิทธิบัตร

และทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกา การ

ใช้เทคโนโลยีป้องกันการคัดลอกนี้ต้องได้รับอนุญาต

จากบริษัท Rovi Corporation และมีจุดประสงค์เพื่อใช้

ในที่พักอาศัยและสถานที่อันซึ่งมีการจ�ากัดการดูเท่านั้น 

หรือต้องได้รับอนุญาตจาก Rovi Corporation ก่อน

กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือการถอดแยกชิ้น

ส่วนต่างเป็นสิ่งต้องห้าม

ผู้บริโภคควรตระหนักไว้เสมอว่า โทรทัศน์ความละเอียด

สูง (HIGH DEFINITION) บางเครื่องอาจไม่สามารถใช้

งานเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างสมบูรณ์ และอาจท�าให้มี

จุดต�าหนิที่ไม่พึงประสงค์ปรากฏขึ้นมาในภาพ ในกรณี

ที่เกิดปัญหาการสแกนภาพแบบโพรเกสซีพ 525 หรือ 

625 แนะน�าให้ผู้ใช้เปลี่ยนการต่อเชื่อมไปยังเอาท์พุท 

‘STANDARD DEFINITION’ (ความละเอียดมาตรฐาน) 

แทน หากคุณมีค�าถามใดๆเกี่ยวกับความสามารถใน

การเข้ากันได้ของเครื่องรุ่น 525p และ 625p กับชุด

โทรทัศน์ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีป้องกันการคัดลอกซึ่งได้

รับการคุ้มครองจาก กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศ

สหรัฐอเมริกาและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ Rovi 

Corporation กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือการ

ถอดแยกชิ้นส่วนต่างเป็นสิ่งต้องห้าม
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หมายเหตเุรือ่งลิขสิทธ์ิ

• มีแผ่นดิสก์ DVD เป็นจ�านวนมากที่ถูกลงรหัสด้วย

ระบบป้องกันการคัดลอก เนื่องด้วยเหตุดังกล่าวนี้ คุณ

จึงต้องต่อเครื่องเล่นของคุณเข้าโดยตรงกับโทรทัศน์ 

ไม่ใช่เข้าที่เครื่อง VCR การต่อเชื่อมเข้ากับเครื่อง VCR 

จะท�าให้สัญญาณที่รับได้จากแผ่นดิสก์ที่ถูกป้องกันการ

คัดลอกไว้เป็นภาพบิดเบี้ยว

• ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา และของ

ประเทศอื่นๆ การบันทึก, ใช้, แสดง, จัดจ�าหน่าย 

หรือแก้ไขรายการโทรทัศน์, วีดีโอเทป, แผ่นดิสก์ BD-

ROM, DVD, CD และสื่ออื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจ

ท�าให้คุณมีความผิดทางแพ่งและ/หรือทางอาญา
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บนหน้าจอ

29  การแสดงเมนู DVD

29  การแสดงหัวเรื่อง DVD

29  การเลือกภาษาของค�าบรรยายใต้ภาพ

29  เปลี่ยนเสียง

29  เปลี่ยนมุมกล้อง

29  การเล่นด้วยความเร็ว 1.4 เท่า

30  ฉากสุดท้ายที่บันทึกไว้ในหน่วยความจ�า

30  การก�าหนดช่วงเล่นซ�้า

30  สร้างโปรแกรมการเล่น

31  ฟังก์ชั่นอื่นๆ ซึ่งมีให้เลือกจากเมนูโปรแกรม

31  ค้นหาแผ่นดิสก์

31   การดูไฟล์รูปภาพต่างๆเป็นล�าดับแบบสไลด์

31   ฟังเพลงในขณะที่ก�าลังเล่นภาพแบบสไลด์

32     การใช้งานวิทยุ

32  การฟังวิทยุ

32  การตั้งค่าสถานีวิทยุล่วงหน้า 

32  การลบสถานีทั้งหมดที่บันทึกไว้

32  การปรับปรุงการรับสัญญาณ FM ที่ไม่ดี

33     การตั้งค่าเสียง
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33  เพื่อแสดงเมนู การตั้งค่าเสียง

33  พารามิเตอร์ ของการตั้งค่าเสียง

34     การปรับแต่งภาพ

34  เพื่อแสดง เมนู การปรับแต่งภาพ

34  พารามิเตอร์การปรับแต่งภาพ

35     การท�างานขั้นสูง

35  การตั้งตัวตั้งเวลานอน

35  ตัวหรี่

35  สกรีนเซิร์ฟเวอร์

35  ปิดเสียงชั่วคราว

35  ซิงค์เสียง

35   การฟังเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพาหรือ

อุปกรณ์ภายนอกของคุณ

36  การตั้งค่าระบบโทรทัศน์

36  การคัดลอกไฟล์ไปยังอุปกรณ์ USB

37  การบันทึกแทร็คของ CD เพลงไปยังอุปกรณ์ 

USB

38     คาราโอเกะ

38  การใช้คาราโอเกะ

39  ฟังก์ชั่นพิเศษส�าหรับคาราโอเกะ

5
การบ�ารุงรกัษา

40     ข้อควรรู้เกี่ยวกับแผ่นดิสก์

40     การดูแลรักษาเครื่องเล่น 

6
การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้

41     การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

7
ภาคผนวก

42     การควบคุมโทรทัศน์โดยใช้รีโมตคอนโทรลที่จัดมาให้

44     ตารางรหัสภาษา

45     ตารางรหัสพื้นที่

46     เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

47     ข้อมูลจ�าเพาะ (HTZ-424DVD)

48     ข้อมูลจ�าเพาะ (HTZ-222DVD)
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 2 คณุสมบตัเิฉพาะ

การเช่ือมตอ่อปุกรณแ์บบพกพา

ฟังเพลงจากอุปกรณ์แบบพกพาของคุณ (MP3, โน้ตบุ๊ค 

และอื่นๆ)

การบนัทึกผ่านทาง USB โดยตรง

บันทึกเพลงจาก CD ไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบ USB ของ

คุณ

แผ่นดิสกท่ี์สามารถเลน่ได ้

DVD-Video
• แผ่น DVD-Video

• แผ่น DVD-R/-RW/-R DL และ DVD+R/+RW/+R    

   DL ที่บันทึกในโหมดวีดีโอ

DVD VR แผ่น DVD-R/-RW/-R DL ที่บันทึกในโหมด VR

Video CD Video CDs (รวมทัง้ Super VCDs)

CD(R/RW)
• CDs เพลง

• แผ่น CD-R/-RW/-ROM ที่บันทึกเพลงในรูป  

   แบบ CD-DA

JPEG
ไฟล์ JPEG ที่บันทึกบนแผ่น  

DVD-R/-RW/-R DL,  

แผ่น CD-R/-RW/-ROM

DivX
ไฟล์ DivX ที่บันทึกบนแผ่น DVD-R/-RW/-R DL,  

แผ่น CD-R/-RW/-ROM

WMA
ไฟล์ WMA ที่บันทึกบนแผ่น 

แผ่น DVD-R/-RW/-R DL,  

แผ่น CD-R/-RW/-ROM

MP3
ไฟล์ MP3 ที่บันทึกบนแผ่น  

DVD-R/-RW/-R DL,  

แผ่น CD-R/-RW/-ROM

• เฉพาะแผ่นดิสกท่ี์บนัทึกสมบูรณแ์ลว้จะสามารถ 

 เลน่ได ้

• เครื่องนี้ไม่สามารถเล่น CPRM ได้

แผ่นดิสกท่ี์ไม่สามารถเลน่ได้
• แผ่น Blu-ray

• HD DVDs

• AVCHD

• AVCREC

• แผ่น DVD-Audio 

• แผ่น DVD-RAM

• SACDs

• CD-G

• แผ่นดิสก์ที่บันทึกที่เขียนอยู่บนแพ็คเก็ต

• โปรแกรมที่สามารถบันทึกได้เพียงหนึ่งครั้งและถูก 

 บันทึก(ไว้แล้ว) บนแผ่น DVD-R/-RW/-R DL

2

การเตรียมการ
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อปุกรณเ์สรมิท่ีจดัสง่ให้

โปรดตรวจสอบและบ่งชี้อุปกรณ์เสริมที่จัดส่งให้

สายเคเบิล VIDEO (1) รีโมตคอนโทรล (1)

 
แบตเตอรี่ก้อน  
AAA/R03 (2)

สายอากาศ FM (1)

อปุกรณเ์สรมิของล�าโพง (HTZ-424DVD)

 
สายเคเบิลล�าโพง

รหัสสี (4) 
แผ่นกันลื่น (1)

ตัวน็อต M4x16 (16)
(ตัวน็อตเหล่านี้ใช้ส�าหรับติด

เข้ากับฐานที่ตั้ง และตู้วางด้านล่าง)

ตัวน็อต M4x12 (8)
(ตัวน็อตเหล่านี้ใช้ส�าหรับติด

เข้ากับฐานที่ตั้ง และตู้วางด้านล่าง)

อปุกรณเ์สรมิของล�าโพง (HTZ-222DVD)

 
สายเคเบิลล�าโพง  

รหัสสี (2) 
แผ่นกันลื่น (3)

ตัวน็อต M4x16 (8)
(ตัวน็อตเหล่านี้ใช้ส�าหรับติด

เข้ากับฐานที่ตั้ง และตู้วางด้านล่าง)

ตัวน็อต M4x12 (4)
(ตัวน็อตเหล่านี้ใช้ส�าหรับติด

เข้ากับตู้วางด้านบนและด้านล่าง)

ตัวน็อต M3.5x12 (2)
(ตัวน็อตเหล่านี้ใช้ส�าหรับติด

ล�าโพงเซอร์ราวด์เข้ากับโต๊ะวาง)

ค�าเตอืน
เก็บชิ้นส่วนเล็กๆ ให้อยู่ห่างจากบริเวณที่เด็กหรือทารก
เอื้อมมือถึง หากเกิดอุบัติเหตุกลืนลงไป โปรดติดต่อแพทย์
ทันที

• คูมื่อแนะน�าการใช้งาน (เอกสารน้ี)
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สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นคู่มือน้ี

หมายเหตุ

บ่งชี้ถึงหมายเหตุและคุณสมบัติในการท�างานพิเศษ

ขอ้ควรระวงั

บ่งชี้ข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ได้จากการใช้งานผิดๆ
รายการแผ่นดิสก์และไฟล์ทั้งหมดที่แสดงไว้ด้านล่าง ALL
ไฟล์ MP3  MP3
DVD และ  

DVD+R/+RW/-R/-RW ที่ถูกปิดแผ่น  DVD

Video CD และ Super VCD  VCD
ไฟล์ WMA  WMA
ไฟล์ DivX  DivX
ไฟล์ CDs เสียง  ACD
ไฟล์ JPEG JPEG

รหสัภมิูภาค
เครื่องเล่นดีวีดีนี้มีรหัสภูมิภาคพิมพ์อยู่ด้านหลังเครื่อง 

เครื่องเล่นดีวีดีนี้สามารถเล่นแผ่นดีวีดีที่เป็นแบบที่ระบุ

ไว้ด้านหลังเครื่อง หรือ แบบ “ทั้งหมด”ได้เท่านั้น

• แผ่นดีวีดีส่วนมากจะมีวงกลมที่มีตัวเลข 1 ตัวหรือ 

 มากกว่า 1 ตัวอยู่ภายในซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนบนปก 

 ของแผ่น ตัวเลขเหล่านี้จะต้องตรงกับรหัสภูมิภาคของ 

 เครื่องเล่นดีวีดีของคุณ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่นแผ่น 

 ดีวีดีนั้นๆ ได้ 

• หากคุณลองเล่นดีวีดีที่มีรหัสภูมิภาค แตกต่างไปจาก  

 เครื่องเล่นของท่าน จะมีข้อความ “ไม่สามารถเล่นได้  

 เครื่องไม่รองรับดิสก์โซนนี้” ปรากฏขึ้นบนจอภาพ 

 โทรทัศน์ 

ไฟลท่ี์สามารถเลน่ได้
• เฉพาะแผ่นดิสก์ที่บันทึก ISO9660 Level 1, Level 2  

 และ Joliet สามารถเล่นได้ 

• ไฟล์ที่ได้รับการป้องกันโดยระบบ DRM (Digital  

 Rights Management) ไม่สามารถเล่นได้

• ไฟล์นอกเหนือจากด้านล่างนี้ (WMV, MPEG4-AAC,  

 ฯลฯ) ไม่รับประกันว่าจะสามารถเล่นได้

รูปแบบไฟลวี์ดีโอท่ีรองรบัได ้

DivX

นามสกุลไฟล์: .divx .avi 
ความละเอียด: มากถึง 720 x 480

• DivX เป็นเทคโนโลยีสื่อที่สร้างโดย DivX, Inc. ไฟล์สื่อ  
 DivX บรรจุข้อมูลภาพ 

• ไฟล์ DivX อาจมีฟังก์ชั่นการเล่นขั้นสูง เช่น หน้าจอ 
 เมนู และการเลือกแทร็คภาษา/ค�าบรรยายได้หลาย 
 ภาษา

• ไฟล์ที่ไม่มีสัญญาณวีดีโอ DivX จะไม่สามารถเล่นได้  

 ถึงแม้ว่าจะมีการรองรับ “.avi”

การแสดงไฟลบ์ทบรรยายจากภายนอก
• รูปแบบตัวอักษรดังแสดงด้านล่างนี้เป็นรูปแบบที่ใช้ได ้
 ส�าหรับไฟล์บทบรรยายจากภายนอก ท่านสามารถ 
 ตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสมบนหน้าจอ โดยการ 
 ตั้งค่าที่ ภาษาบรรยาย ในหน้าที่ 27 เพื่อเข้ากับไฟล ์
 บทบรรยาย

• เครื่องสามารถรองรับกลุ่มภาษาดังต่อไปนี้:
กลุ่มที่ 1 แอฟริกัน (af), บาสค์ (eu), คาตาโลเนีย (ca), เดนิช (da), ดัชต์ (nl), 

อังกฤษ (en), ฟารอซ (fo), ฟินนิช (fi), ฝรั่งเศส (fr), เยอรมัน (de), ไอซ์

แลนดิก (is), ไอริช (ga), อิตาลี (it), นอร์เวย์ (no), โปรตุเกส (pt), เรฟ

โต-โรแมนซ์ (rm), สก็อต-เคลลิก (gd), สเปน (es), สวีเดน (sv)

กลุ่มที่ 2 อัลบาเนีย (sq), โครเอเทีย (hr), เชค (cs), ฮังกาเรียน (hu), โปแลนด์ 

(pl), โรมาเนีย (ro), สโลวัค (sk), สโลวีเนีย (sl)

กลุ่มที่ 3 บัลกาเรีย (bg), ไบเอลโลรัชเชีย (be), มาซีโดเนีย (mk), รัสเซีย (ru),  

เซอร์เบีย (sr), ยูเครน (uk)

กลุ่มที่ 4 ฮิบรู (iw), ยิดดิช (ji)

กลุ่มที่ 5 ตุรกี (tr)

• ไฟล์บทบรรยายจากภายนอกบางไฟล์อาจแสดงได้ไม ่

 ถูกต้องหรืออาจแสดงได้ไม่ทั้งหมด
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• ส�าหรับไฟล์บทบรรยายจากภายนอก เครื่องสามารถ 
 รองรับนามสกุลไฟล์ต่อไปนี้ (ไฟล์เหล่านี้จะไม่แสดง 
 ในเมนูระบบแสดงข้อมูลแผ่น): .srt, .sub, .ssa, .smi

• ชื่อไฟลของไฟล์ภาพยนตร์ต้องเป็นค่าเริ่มต้นของชื่อ 
 ไฟล์บทบรรยายจากภายนอก

• จ�านวนของไฟล์บทบรรยายจากภายนอกที่สามารถ 
 สลับใช้ได้ในไฟล์ภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน มีได้สูงสุด 

 ไม่เกิน 10 ไฟล์

รูปแบบไฟลภ์าพท่ีรองรบัได ้
JPEG

นามสกุลไฟล์: .jpg .jpeg

• ความละเอียด: มากถึง 3 072 x 2 048 พิกเซล

• เครื่องเล่นนี้สามารถรองรับ baseline JPEG ได้

• เครื่องเล่นนี้สามารถรองรับ Exif Ver.2.2.ได้

รูปแบบไฟลเ์สียงท่ีรองรบัได้
• เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับ VBR (บิตเรทแบบแปรผัน)  

 และการเข้ารหัสที่ไม่สมบูรณ์

Windows Media™ Audio (WMA)

นามสกุลไฟล์: .wma

• ความถี่ของอัตราการสุ่มตัวอย่าง: 32 kHz, 44.1 kHz  
 และ 48 kHz

• บิทเรต: ไม่เกิน 192 kbps

• เครื่องเล่นนี้รองรับไฟล์ที่เข้ารหัสโดยใช้ Windows  
 Media Player เวอร์ชั่น 7/7.1, Windows Media  
 Player ส�าหรับ Windows XP และ Windows Media  
 Player 9 Series.

• Windows Media เป็นทั้งเครื่องหมายการค้าจด 
 ทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft  
 Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

• ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีของ Microsoft Corporation  
 และไม่สามารถใช้ หรือแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 จาก Microsoft Licensing, Inc.

MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)

นามสกุลไฟล์: .mp3

• ความถี่ของอัตราการสุ่มตัวอย่าง: 32 kHz, 44.1 kHz  
 และ 48 kHz

• บิทเรต: แนะน�า 128 kbps หรือสูงกว่า

• เครื่องเล่นนี้สนับสนุน ID3 tag เวอร์ชั่น1.1

อปุกรณ ์USB ท่ีสามารถใชก้บัเครือ่ง
เลน่น้ี
• เครื่องเล่น MP3: เครื่องเล่น MP3 แบบแฟลช

• แฟลชไดร์ฟ USB: อุปกรณ์ที่รองรับ  
 USB 2.0 หรือ USB 1.1 

• ฟังก์ชั่นการท�างานของ USB บนเครื่องเล่นนี้รองรับ 

 อุปกรณ์ USB ได้ไม่ทุกชนิด

ขอ้ก�าหนดของอปุกรณ ์USB
• ไม่รองรับอุปกรณ์ที่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม 
 ซึ่งต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์

• ห้ามดึงอุปกรณ์ USB ออกขณะที่ก�าลังใช้งานอยู่

• ส�าหรบ USB ที่มีความจุสูง เครื่องอาจใช้เวลาในการ 
 ค้นหาอุปกรณ์นานกว่า 2-3 นาที 

• ท�าการส�ารองข้อมูลทั้งหมดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูล 
 สูญหาย

• หากคุณใช้สายพ่วง USB หรือ USB HUB เครื่องเล่น 
 อาจจะหาอุปกรณ์ USB ไม่พบ

• เครื่องไม่รองรับการใช้ระบบไฟล์ NTFS (รองรับระบบ 
 ไฟล์ FAT(16/32) เท่านั้น)

• เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับแผ่นที่มีจ�านวนไฟล์เท่ากับ 600  
 หรือมากกว่า

• เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับ HDD ภายนอก ตัวอ่านการ์ด  
 อุปกรณ์ที่ถูกล็อกไว้ หรืออุปกรณ์ USB แบบฮาร์ด

• ช่องต่อ USB ของเครื่องเล่นไม่สามารถต่อเชื่อมกับ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ ไม่สามารถใช้เครื่อง 
 เล่นนี้เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้

• ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์บาง 
 แผ่น

• จ�านวนตัวอักษรที่สามารถแสดงได้สูงสุดส�าหรับชื่อ 
 โฟลเดอร์และชื่อไฟล์บนการแสดงข้อมูลแผ่น เท่ากับ  
 14 ตัว

• ล�าดับของชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์แสดงบน การแสดง 
 ข้อมูลแผ่น จะเรียงตามเวลา วันที่ ที่โฟลดอร์และไฟล์ 

 ถูกสร้างขึ้นในอุปกรณ์ USB
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1 ช่องใส่แผ่น 

2  ปุ่มควบคมุการท�างาน

 STANDBY/ON  

เปิด/ปิดเครื่องเล่น 
 OPEN/CLOSE  

FUNCTION 
เปลี่ยนแหล่งอินพุทสัญญาณหรือฟังก์ชั่น  
 (เล่น/หยุดชั่วคราว) 
 (หยุด) 
 (ข้าม) 
– TUNE + (หาคลื่นวิทยุ)

3 ECHO VOL

4 MIC VOL

5 MIC 1, 2

6 เซนเซอร์ระยะไกล

7 PORTABLE IN

8 ช่องต่อ USB 

9 หน้าต่างแสดงผล

a ปุ่มควบคุมเสียง

แผงดา้นหนา้

1
2

3

4

56789a
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แผงดา้นหลงั

1  AC IN 
เสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

2 SPEAKERS ช่องต่อ

3 HDMI OUT (ชนิด A) 
 ต่อโทรทัศน์เข้ากับขั้วต่อ HDMI

4  VIDEO OUTPUT

5  COMPONENT VIDEO (Y PB PR) OUTPUT

6 AUX (L/R) INPUT

7 FM ANTENNA ช่องต่อ

1 2 3 456 7
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 2

รโีมตคอนโทรล

รีโมทคอนโทรล

1

2

3

4

5

6

7

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •1 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

STANDBY/ON () : เปิด/ปิดเครื่องเล่น

FUNCTION :เลือกฟังก์ชั่นและแหล่งสัญญาณอินพุท 

(DVD/CD, USB, FM TUNER, AUX, PORTABLE IN)

OPEN/CLOSE () : เปิดและปิดช่องใส่แผ่นดิสก์

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 2   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

ปุ่ม TV CONTROL : ควบคุมโทรทัศน์ 

การควบคมุโทรทศัน ์

คุณสามารถควบคุมระดับเสียง แหล่งสัญญาณอินพุท และการเปิด

ปิดโทรทัศน์ของ Pioneer ได้ด้วย (ดูรายละเอียดในหน้า 42)

ปุ่ม DIRECT FUNCTION : เปลี่ยนแหล่งอินพุทหรือ

ฟังก์ชั่น 

RESOLUTION : ตั้งความละเอียดของเอาท์พุทส�าหรับ 

HDMI และหัวเสียบ COMPONENT VIDEO OUT

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 3   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

SOUND RETRIEVER : กดปุ่มตั้งค่า Sound Retriever

NIGHT : เปิด/ปิดปุม่กลางคนื

SLEEP : ตั้งระบบเพื่อให้เครื่องปิดโดยอัตโนมัติ ณ 

เวลาที่ก�าหนดไว้ 

EQUALIZER : เลือกการตั้งค่าเสียง 

SURROUND : กดปุม่ล�าโพงระหว่าง 5 โหมดล�าโพง 

และดอลบีโ้ปรโลจกิ II

AUDIO SYNC : กดปุ่มซิงค์เสียง

VOL (Volume) (+/–) : ปรับระดับเสียงล�าโพง

MUTE : ปิดเสียงชั่วคราว

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 4   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

TOP MENU : ถ้าหัวเรื่อง DVD ปัจจุบันมีเมนู เมนูหัว

เรื่อง จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ มิฉะนั้น เมนูของแผ่น

ดิสก์จะไม่ปรากฏขึ้นมา

MENU : เข้าไปยังเมนูของแผ่น DVD

/ / /  (ข้ึน/ลง/ซา้ย/ขวา) : ใช้เพื่อเข้าสู่การ

แสดงผลต่างๆบนหน้าจอ
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ENTER : ยืนยันการเลือกเมนู 

HOME MENU : กดเพื่อแสดง/ซ่อน HOME MENU

RETURN : ย้อนกลับไปที่เมนู หรือออกจาก เมนู การ
ตั้งค่าเริ่มต้น

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 5   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

PROGRAM : ใส่สถานีวิทยุ FM

DISPLAY : การเข้าสู่การแสดงผลบนหน้าจอ

ZOOM : จะขยายเข้าหรือขยายออก

DIMMER : ปรับความสว่างของการแสดงภาพ 

  (),  (): ค้นหาย้อนกลับ
หรือไปข้างหน้า

PLAY () : เริ่มต้นเล่นแผ่น

PREV (), NEXT () : ไปไตเติ้ล/บท/เพลง/
ไฟล์ ถัดไปหรือก่อนหน้า

PAUSE () : หยุดการเล่นชั่วคราว 

STOP () : หยุดเล่นหรือหยุดบันทึก

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 6   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

ปุ่มหมายเลข 0 - 9 : เลือกทางเลือกตามหมายเลขที่
ระบุไว้ในเมนู

AUDIO : ส�าหรับแผ่นหรือไฟล์ รวมที่มีสตรีม/ช่อง
เพลงหลายช่อง, สตรีม/ช่องเพลงสามารถเปลี่ยนได้
ระหว่างการเล่น

SUBTITLE : บน DVD-วีดีโอหรือแผ่น DivX ที่มีค�า
บรรยายใต้ภาพหลายภาษา ค�าบรรยายใต้ภาพสามารถ
เปลี่ยนได้ระหว่างการเล่น

ANGLE : บนแผ่น DVD-Video ที่มีหลายมุมกล้อง มุม
กล้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างการเล่น

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 7   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

CLEAR : ลบหมายเลขแทร็คออกจากรายการโปรแกรม 

REPEAT : เลือกเล่นซ�้าหัวเรื่อง เล่นซ�้าบท หรือ เล่นซ�้า

แทร็ค 

USB REC () : การบันทึกผ่านทาง USB โดยตรง 

KARAOKE : กดเพื่อแสดงหน้าจอ การตั้งค่า

คาราโอเกะ 

KARAOKE REC () : เริ่มบันทึก KARAOKE

KEY  : ลดระดับคีย์ส�าหรับ KARAOKE ครึ่งเสียงดนตรี

KEY  : เพิ่มระดับคีย์ส�าหรับ KARAOKE ครึ่งเสียงดนตรี

ใสแ่บตเตอรีใ่นรโีมตคอนโทรล

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าใส่ขั้ว + (บวก) และ - (ลบ) ของแบตเตอรี่ ให้ตรงกับ

เครื่องหมายที่ระบุไว้ในรีโมตคอนโทรล

• แบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับเครื่องใช้เพื่อเช็คการท�างานเริ่มต้น อาจจะใช้ได้

ไม่นาน เราขอแนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ซึ่งใช้ได้นานกว่า 

ค�าเตอืน
อย่าใช้หรือเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่ถูกแสงแดด หรือที่ที่

ร้อนมาก เช่น ภายในรถยนต์หรือใกล้เครื่องท�าความ

ร้อนซึ่งอาจท�าให้แบตเตอรี่เกิดการรวมความร้อนสูงเกิน

ไป ระเบิด หรือติดไฟได้ และยังเป็นการลดอายุการใช้

งาน หรือประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อีกด้วย

เมื่อจะทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โปรดปฏิบัติตามกฎข้อ

บังคับของรัฐบาล หรือกฎที่เป็นค�าแนะน�าส�าหรับสภาพ

แวดล้อมสาธารณะที่มีอยู่ในประเทศหรือท้องที่ของท่าน
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ประกอบล�าโพง

การตดิตัง้ล �าโพง

1. เชื่อมต่อสายไฟกับเครื่องเล่น

 เสียบสายไฟต่อเข้ากับเครื่องเล่นในช่องต่อที่มีสีเดียวกันบน

ล�าโพง

ขอ้ควรระวงั

• ขั้วต่อล�าโพงเหล่านี้มีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงจากการถูกไฟดูด เวลาเสียบหรือถอดสาย

ล�าโพง ให้ดึงสายไฟออกก่อนที่จะสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ได้

หุ้มฉนวน

• อย่าเชื่อมต่อล�าโพงอื่นใดนอกไปจากล�าโพงที่ให้มากับระบบนี้

• อย่าเชื่อมต่อล�าโพงที่ให้มาพร้อมระบบนี้กับเครื่องขยายเสียง

อื่นใด นอกเหนือจากที่ให้มาพร้อมกับระบบนี้ การเชื่อมต่อเข้า

กับเครื่องขยายเสียงอื่นอาจจะท�าให้เกิดการท�างานผิดปกติ 

หรือเกิดเพลิงไหม้

2. ติดแผ่นรองกันลื่นที่ใต้ฐานขาตั้งล�าโพงแต่ละ

ฐาน 

• ลาํโพงเซอรร์าวด ์ (HTZ-222DVD เท่านั�น)

• ลาํโพงกลาง

แผนกันลื่น

แผนกันลื่น

• ลาํโพงเซอรร์าวด ์ (HTZ-222DVD เท่านั�น)

• ลาํโพงกลาง

แผนกันลื่น

แผนกันลื่น

3. ติดล�าโพงด้านหน้า/เซอร์ราวด์

1 สอดสายเคเบิลล�าโพงผ่าน ทางช่องด้านข้างของฐานที่

ตั้ง

3

การตดิตัง้



17การติดตั้ง

3

การติดตั้ง

2 ใส่ตู้วางด้านล่างเข้ากับฐานที่ตั้ง รูของสายเคเบิลจะ

อยู่ในต�าแหน่งด้านหลังพอดี

3 ติดฐานที่ตั้งเข้ากับตู้วางด้านล่าง จากด้านล่าง ใช้ตัว

น็อตสี่ตัว (M4x16)

4 ใส่ตู้วางด้านบนไว้บนตู้วางด้านล่าง

5 ติดตู้วางด้านบนและตู้วาง ด้านล่าง จากด้านหลังของ

ล�าโพง ใช้ตัวน็อตสองตัว (M14x12)

    

ขอ้ควรระวงั

• ระวังอย่าขันสกรูมากเกินไป หากใช้แรงขันสกรูมากเกิน 

เกลียวของสกรูและ/หรือตัวน็อตอาจเสียหาย ให้ใช้ที่ขันสก

รูขนาดกลางแบบแมนนวลในการประกอบ อย่าใช้ที่ขันสก

รูไฟฟ้าหรือที่ขันสกรูขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งอาจก่อให้เกิด

แรงมากเกินบนสกรูและตัวน็อต ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งแปลก

ปลอมติดอยู่ในฐานหรือตู้ด้านล่างระหว่างประกอบ หาก

ประกอบหน่วยโดยมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ระหว่างฐานและ

ตู้ด้านล่าง หน่วยอาจประกอบได้ไม่มั่นคง อาจท�าให้พลิก

หรือล้ม

• อย่ายืนบนฐานล�าโพงของล�าโพงตัวสูง เพื่อผลักหรือหมุน

ล�าโพง ล�าโพงอาจล้มและแตก หรืออาจได้รับบาดเจ็บ 

ใส่ใจเป็นพิเศษต่อเด็กๆ
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การตอ่สาย

1.  ต่อปลายด้านหนึ่งของสายล�าโพงที่ให้มาเข้ากับด้าน

หลังของล�าโพง

 เชื่อมต่อสายที่มีสัญลักษณ์สีไปยังขั้วแดง (+) และ

สายที่ไม่มีสัญลักษณ์ไปยังขั้วด�า (-) กดแถบติด

สปริงลงแล้วใส่สายตามที่แสดงด้านล่าง ปล่อยแถบ

เพื่อยึดสาย 

แดง(+)
ดํา(-) สัญลักษณสีแดง

การยดึล�าโพงกบัผนงั

ล�าโพงเซอร์ราวด์ (HTZ-222DVD เท่านั้น) และล�าโพง

กลางมีรูส�าหรับติด ซึ่งใช้เพื่อติดล�าโพงเข้ากับผนัง

ก่อนยดึ

พึงระลึกว่าระบบล�าโพงนั้นหนักและน�า้หนักของระบบ

ล�าโพงอาจท�าให้ตะปูควงหลวมหรือวัสดุของผนัง อาจ

รองรับน�้าหนักไม่ไหว ซึ่งส่งผลให้ล�าโพงตกลงมาได้ ควร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังที่คุณต้องการยึดล�าโพงนั้น มี

ความแข็งแรงพอที่จะรองรับน�้าหนักระบบล�าโพงได้ ไม่

ควรยึดล�าโพงกับผนังไม้อัด หรือผนังที่มีพื้นผิวอ่อน 

ไม่มีตะปูควงส�าหรับยึดให้มาด้วย ควรใช้ตะปูควงที่

เหมาะสมกับวัสดุ ของผนังและสามารถรองรับน�้าหนัก

ล�าโพงได้

ขอ้ควรระวงั

• หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับคุณภาพและความแข็งแรงของผนัง 

โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอค�าแนะน�า

• Pioneer ไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและความเสียหายใดๆ ที่เป็น

ผลมาจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม
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5 มม.

10 มม.

5 มม. ถึง 7 มม.

ตะปูควงสําหรับยึด
(ไมมีให)

รูนี้ใชสําหรับยึดเครื่องติดกับที่ตั้งลําโพง
ขอ้พึงระวงั: 
อยา่ใชร้ ูนี้� เพื� อติดผนังหรอืเพดาน 
ลาํโพงอาจจะตกลงมาทาํใหเ้กิดการบ
าดเจ็บได ้

• ลาํโพงเซอรร์าวด ์(HTZ-222DVD เท่านั�น)

• ลำโพงกลาง

5 มม. ถึง 7 มม.

ตะปูควงสําหรับยึด
(ไมมีให)

5 มม.

10 มม.

5 มม.

10 มม.

5 มม. ถึง 7 มม.

ตะปูควงสําหรับยึด
(ไมมีให)

รูนี้ใชสําหรับยึดเครื่องติดกับที่ตั้งลําโพง
ขอ้พึงระวงั: 
อยา่ใชร้ ูนี้� เพื� อติดผนังหรอืเพดาน 
ลาํโพงอาจจะตกลงมาทาํใหเ้กิดการบ
าดเจ็บได ้

• ลาํโพงเซอรร์าวด ์(HTZ-222DVD เท่านั�น)

• ลำโพงกลาง

5 มม. ถึง 7 มม.

ตะปูควงสําหรับยึด
(ไมมีให)

5 มม.

10 มม.

หมายเหตเุพ่ิมเตมิเก่ียวกบัล�าโพง

ควรติดตั้งล�าโพงหน้าด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งเป็นล�าโพง

หลักให้ห่างจากโทรทัศน์ในระยะที่เท่ากัน

ขอ้ควรระวงั:

ล�าโพงกลางที่ให้มาพร้อมกับระบบนี้มีการป้องกันจาก

การเหนี่ยวน�าของแม่เหล็ก อย่างไรก็ตาม สีของหน้าจอ

โทรทัศน์อาจผิดเพี้ยนหากล�าโพงติดตั้งอยู่ใกล้จอ

โทรทัศน์มากเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งที่ติดตั้ง ใน

กรณีนี้ ให้ปิดโทรทัศน์และเปิดใหม่อีกครั้งหลังจาก 15 

ถึง 30 นาที หากยังคงมีปัญหาอยู่ให้จัดวางระบบล�าโพง

ให้ห่างจากโทรทัศน์

ซัฟวูฟเฟอร์ไม่มีการป้องกันจากการเหนี่ยวน�าของแม่

เหล็ก จึงไม่ควรวางไว้ใกล้โทรทัศน์หรือหน้าจอ ไม่ควร

เก็บสื่อจัดเก็บข้อมูลแบบแม่เหล็ก (เช่น ฟลอปปี้ดิสก์ 

และเทปหรือวิดีโอ) ไว้ใกล้ซัฟวูฟเฟอร์

อย่าแตะต้องล�าโพงด้านหน้า ล�าโพงเซอร์ราวด์ (HTZ-

424DVD เท่านั้น) และ ซัฟวูฟเฟอร์ อย่าติดกับผนังหรือ

เพดาน ล�าโพงอาจจะตกลงมา ท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้ 
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การวางต�าแหน่งระบบ
ภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการวางต�าแหน่งระบบ

โปรดสังเกตว่าภาพเครื่องเล่นที่อยู่ในค�าแนะน�าเหล่านี้
จะแตกต่าง จากเครื่องจริงเพื่อการอธิบายความได้
สะดวก

เพื่อให้เสียงเซอร์ราวด์ที่ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
ควรตั้งล�าโพงทุกตัวยกเว้นซัฟวูฟเฟอร์ให้ห่างจากจุดที่ฟัง
เป็นระยะทางเท่าๆกัน( )

 ล�าโพงด้านหน้าซ้าย (L)/  ล�าโพงด้านหน้าขวา 
(R): 

ตั้งล�าโพงหน้าข้างๆจอมอนิเตอร์หรือหน้าจอแสดงผล 
และให้อยู่ในระดับที่เสมอกันกับพื้นผิวหน้าจอเท่าที่จะ
ท�าได้

  ล�าโพงกลาง: ตั้งล�าโพงกลางใต้หรือข้างหน้าจอ
มอนิเตอร์หรือหน้าจอแสดงผล

 ล�าโพงเซอร์ราวด์ด้านซ้าย (L)/  ล�าโพงเซอร์ราวด์
ด้านขวา (R): 
วางล�าโพงเหล่านี้ให้อยู่หลังต�าแหน่งฟัง โดยให้หัน
หน้าล�าโพงออกเล็กน้อย

  ซัฟวูฟเฟอร์: ต�าแหน่งของซัฟวูฟเฟอร์ไม่ได้มีความ
ส�าคัญมากนัก เนื่องจากเบสเสียงต�า่จะไม่ไวต่อ
ทิศทาง แต่ควรตั้งซัฟวูฟเฟอร์ให้ใกล้กับล�าโพงด้าน
หน้าจะดีกว่า หันล�าโพงเข้าหาศูนย์กลางห้องเล็กน้อย
เพื่อลดการสะท้อนก�าแพง

 เครื่องเล่น

ขอ้ควรระวงั

• ต้องระมัดระวังให้ดีว่าเด็กจะไม่เอามือหรือวัตถุใดๆใส่เข้าไปใน  

 *ท่อล�าโพง  

 *ท่อล�าโพง: รูส�าหรับเสียงเบสที่มากๆที่อยู่บนเครื่องล�าโพง (ปิดไว้)

• วางล�าโพงกลางที่ระยะห่างที่ปลอดภัยจากเด็ก

 มิฉะนั้น อาจจะมีอุบัตเหตุที่ล�าโพงหล่นลงมาท�าให้เกิดการบาด 

 เจ็บ และความเสียหายของทรัพย์สิน

• ล�าโพงมีชิ้นส่วนที่เป็นแม่เหล็ก ดังนั้นสีบนหน้าจอโทรทัศน์  

 (CRT) หรือบนหน้าจอมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์ อาจเกิดความ 

 ผิดปกติขึ้นได้ โปรดใช้ล�าโพงให้ห่างจากหน้าจอโทรทัศน์ (CRT)  

 หรือหน้าจอมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
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การตอ่เช่ือมกบัเครือ่ง

โทรทศัน์

ท�าการต่อเชื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ตามความ

สามารถของอุปกรณ์ที่มีอยู่ของคุณ

หมายเหตุ

• วิธีการต่อเครื่องเล่นมีหลากหลายวิธี  

 ทั้งนี้ขึ้นกับเครื่องโทรทัศน์ และอุปกรณ์อื่นๆที่คุณต้องการต่อเชื่อม  

 ใช้การต่อเชื่อมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งที่อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้

• โปรดศึกษาคู่มือของเครื่องโทรทัศน์ ของระบบสเตอริโอ  

 หรือของอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถท�าการต่อเชื่อมได้ดีที่สุด 

ขอ้ควรระวงั

• ดูให้แน่ใจว่าเครื่องเล่นถูกต่อเข้ากับโทรทัศน์โดยตรง ปรับ 

 เครื่องโทรทัศน์ไปยังช่องสัญญาณอินพุทวิดีโอโดยตรง

• อย่าต่อเครื่องเล่นของคุณผ่านทาง VCR ภาพอาจบิดเบี้ยว จาก 

 การบันทึกคัดลอก 

การตอ่เช่ือม Component Video

ใช้สายเคเบิล Y Pb Pr ต่อเข้าที่ช่อง COMPONENT 

VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT ของเครื่องเล่น 

เชื่อมกับช่องสัญญาณขาเข้าบนเครื่องโทรทัศน์

คุณจะสามารถได้ยินเสียงผ่านออกมาจากล�าโพงของ

ระบบ

การเชื่อมต่อ Component Video

หมายเหตุ

 ถ้าเครื่องโทรทัศน์ของคุณสามารถรับสัญญาณฟอร์แมทแบบ

ก้าวหน้าได้ คุณต้องใช้การต่อเชื่อมแบบนี้และตั้ง [Component 

Out] ใน [การตั้ง Video Output] ให้เป็น [Progressive] (ดูราย

ละเอียดที่หน้า 26)
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การตอ่เช่ือม HDMI OUT

ถ้าคุณมีโทรทัศน์หรือมอนิเตอร์แบบ HDMI คุณสามารถ

ต่อเชื่อม เข้ากับเครื่องเล่นนี้ได้โดยใช้สายเคเบิล HDMI 

ต่อช่อง HDMI OUT บนเครื่องเล่นเข้ากับช่อง HDMI IN 

บนเครื่องโทรทัศน์ หรือมอนิเตอร์แบบ HDMI ที่สามารถ

ใช้กันได้  

ตั้งแหล่งให้สัญญาณของโทรทัศน์ไปที่ HDMI (โปรดดู

รายละเอียดในคู่มือผู้ใช้ของเครื่องโทรทัศน์) 

การต่อเชื่อม HDMI OUT

เกรด็ความรู ้

 คุณสามารถใช้สัญญาณออดิโอ และวิดีโอแบบดิจิตอลได้

พร้อมๆกันด้วยการต่อเชื่อม HDMI นี้

หมายเหตุ

• ถ้าอุปกรณ์ HDMI ที่ถูกต่อเชื่อมไม่รับเอาท์พุทออดิโอของเครื่อง 

 เล่น เสียงจากระบบออดิโอของอุปกรณ์ HDMI อาจบิดเพี้ยนหรือ 

 ไม่มีเสียงออกมาเลย

• เมื่อคุณต่อเชื่อมอุปกรณ์ HDMI หรือ DVI ที่สามารถใช้กันได้  

 ต้องแน่ใจว่า: 

 - ได้ลองปิดอุปกรณ์ HDMI/DVI และเครื่องเล่นนี้แล้ว และเปิด 

 อุปกรณ์ HDMI/DVI ขึ้นมาใหม่โดยเปิดทิ้งไว้นานประมาณ 30  

 วินาที จึงเปิดเครื่องเล่น

 - ได้ตั้งสัญญาณอินพุทวิดีโอของอุปกรณ์ที่ถูกต่อเชื่อมอย่างถูก 

 ต้องส�าหรับเครื่องเล่นนี้ 

 - อุปกรณ์ที่ถูกต่อเชื่อมสามารถใช้กันได้กับสัญญาณอินพุท  

 วิดีโอ 720x480i (หรือ 576i), 720x480p (หรือ 576p),  

 1280x720p, 1920x1080i หรือ 1920x1080p 

• รื่องเล่นนี้ได้ 

 - การแสดงภาพจะไม่ถูกต้อง ถ้าใช้อุปกรณ์ที่ไม่เป็นแบบ HDCP 

 - เครื่องนี้จะไม่เล่น และหน้าจอโทรทัศน์จะกลายเป็นสีด�าหรือ 

 เขียว หรือมีสัญญาณรบกวนแบบฝนตกบนหน้าจอ

ขอ้ควรระวงั

• การเปลี่ยนความละเอียดเมื่อได้ท�าการต่อเชื่อมไปแล้ว อาจ 

 ท�าให้เครื่องท�างานผิดปกติ หรือไม่ท�างานได้ ให้แก้ไขโดยการ 

 ปิดเครื่องเล่นและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

• เมื่อไม่มีการตรวจรับรองความถูกต้องการต่อเชื่อม HDMI ที่ม ี

 อุปกรณ์แบบ HDCP หน้าจอโทรทัศน์จะกลายเป็นสีด�าหรือ 

 เขียว หรือมีสัญญาณรบกวนแบบฝนตกบนหน้าจอ ในกรณีนี้  

 ให้ตรวจสอบการต่อเชื่อม HDMI หรือถอดสายเคเบิล HDMI  

 ออก 

• ถ้ามีสัญญาณรบกวนหรือเส้นบนหน้าจอ โปรดตรวจสอบสาย 

 เคเบิล HDMI (โดยทั่วไปแล้ว ความยาวของสายเคเบิลจะถูก 

 จ�ากัดให้ไม่เกิน 4.5 ม.) และใช้ High Speed HDMI Cable  

 (เวอร์ชั่น 1.3)
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การตอ่เช่ือม Video

ใช้สายเคเบิลวิดีโอต่อเข้าที่ช่อง VIDEO OUTPUT บน

เครื่องเล่น และที่ช่องสัญญาณวิดีโอเข้าที่เครื่องโทรทัศน์

คุณจะสามารถได้ยินเสียงผ่านออกมาจากล�าโพงของ

ระบบ

การต่อเชื่อม Video
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อปุกรณท์างเลือกการเช่ือมตอ่

การตอ่เช่ือม AUX IN

ต่อเอาท์พุทของอุปกรณ์เสริมไปยังช่องต่อ AUX Input 

(L/R)

ถ้าโทรทัศน์ของคุณมีเอาท์พุทส�าหรับออดิโอ (โมโน) 

เพียงอย่างเดียว ให้ต่อเอาท์พุทเข้ากับช่องออดิโอทาง

ซ้าย (สีขาว) ที่เครื่องเล่น

การต่อเชื่อม AUX IN

การตอ่เช่ือม PORTABLE IN

ต่อ OUTPUT ของอุปกรณ์แบบพกพา (MP3 หรือ PMP 

และอื่นๆ) เข้าที่ช่องต่อ PORTABLE IN connector

การต่อเชื่อม PORTABLE IN

เครื่องเลน MP3 ฯลฯ
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การตอ่เช่ือม USB

ต่อช่องต่อ USB ของหน่วยความจ�า USB (หรือเครื่อง

เล่น MP3 และอื่นๆ) เข้ากับช่องต่อ USB ที่ด้านหน้า

เครื่องเล่น

การต่อเชื่อม USB

การถอดอปุกรณ ์USB ออกจากเครือ่งเลน่

1. เลือกโหมดฟังก์ชั่นที่แตกต่างไปหรือกด STOP 2 () ครั้ง 

 ติดกัน 

2. การถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องเล่น

การตอ่เช่ือมสายอากาศ

ต่อสายอากาศ FM ที่จัดส่งไปให้เพื่อฟังวิทยุ

ต่อสายอากาศ FM แบบเส้นลวดเข้ากับช่องต่อสาย

อากาศ FM

การต่อเชื่อมสายอากาศ

หมายเหตุ

ต้องแน่ใจว่าได้ยืดสายอากาศ FM แบบเส้นลวดออกไปอย่างเต็มที่ 

หลังจากที่ต่อเชื่อมสายอากาศ FM แบบเส้นลวด ให้คงสายอากาศ 

ให้อยู่ในแนวนอนมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
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การปรบัตัง้ค่าเริม่ตน้ตา่งๆ

โดยการใช้เมนูการตั้งค่าเริ่มต้น คุณสามารถท�าการปรับ

ค่ารายการต่างๆ เช่น ภาพและเสียง

คุณยังสามารถตั้งภาษาของค�าบรรยายใต้ภาพ และเมนู 

การตั้งค่าเริ่มต้น ได้ด้วย โปรดดูรายละเอียดของแต่ละ

รายการ ในเมนู การตั้งค่าเริ่มต้น ได้ในหน้า 26 - 27

การแสดงและออกจากเมนู การ

ตัง้ค่าเริม่ตน้

1. กดปุ่ม DVD/CD หรือกดปุ่ม FUNCTION หลายครั้งเพื่อ 

 เลือกฟังก์ชั่น “DVD/CD”

2. กดปุ่ม HOME MENU เพื่อแสดง “HOME MENU”

3. เลือก “การตั้งค่าเริ่มต้น”

เก่ียวกบัเมนูตวัช่วยส�าหรบัการตัง้เครือ่ง

ปุ่ม การท�างาน

/ เลื่อนไปยังเมนูอื่น

ไปยังระดับก่อนหน้านี้

เลื่อนไปยังระดับถัดไปหรือท�าการ
เลือกเมนู

HOME MENU

หรือ

RETURN

ออกจากเมนู การตั้งค่าเริ่มต้น

ENTER เพื่อยืนยันเมนู

เมนู การตัง้ค่าเริม่ตน้

ค่าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเป็น ตวัเอียง

การตัง้ค่า Digital Audio Out

HDMI ขาออก

เลือกส่งออกสัญญาณเสียงจากช่องเสียบ HDMI OUT 

(LPCM (2CH)/อตัโนมตั/ิปิด) สอดคล้องกับอุปกรณ์

เชื่อมต่อที่รองรับ HDMI

การตัง้ค่า Video Output

หนา้จอโทรทศัน์

เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลภาพ  

(4:3 (Letter Box)/4:3 (Pan & Scan)/ 

16:9 (Wide)/16:9 (Compressed))ตามโทรทัศน์ที่

เชื่อมต่อ

คอมโพเนน้ทอ์อก

เปลี่ยนรูปแบบการส่งสัญญาณภาพขาออกจากช่องเสียบ 

COMPONENT VIDEO OUT (Progressive/Interlace)

ความละเอียด HDMI

เปลี่ยนความละเอียดของสัญญาณภาพขาออกจากช่อง

เสียบ HDMI OUT  

(720x480i/720x576i/720x480p/720x576p/ 

1280x720p/1920x1080i/1920x1080p)

ระบบสี HDMI

เปลี่ยนสัญญาณภาพขาออกจากช่องเสียบ HDMI OUT 

(RGB เตม็ระดบั/RGB/คอมโพเนน้ท)์.

Deep Color

เลือกอตัโนมตั ิเมื่อโทรทัศน์หรือจอภาพที่เชื่อมต่ออยู่

รองรับ Deep Color (อตัโนมตั/ิปิด)
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การปรบัตัง้ภาษา

เสียงพากย์

เลือกภาษาที่คุณต้องการส�าหรับเพลงเมื่อฟังเพลงจาก

แผ่น DVD-Video (องักฤษ/ไทย/ภาษาอ่ืนๆ)

ภาษาบรรยาย

เลือกภาษาที่คุณต้องการส�าหรับค�าบรรยายที่แสดงใน

แผ่น DVD-Video (องักฤษ/ไทย/ภาษาอ่ืนๆ)

ภาษาเมนู DVD

เลือกภาษาที่คุณต้องการส�าหรับเมนูที่แสดงในแผ่น 

DVD-Video  

(w/ภาษาบรรยาย/ไทย/ภาษาอ่ืนๆ)

แสดงบทบรรยาย

เลือกว่าจะแสดงบทบรรยาย (เปิด) หรือไม่ (ปิด)

การตัง้ค่า แสดงผลหนา้จอ

ภาษาสัง่งานบนจอ

เลือกภาษาที่คุณต้องการส�าหรับข้อความการท�างาน 

(เลน่, หยุด, etc.) ที่แสดงบนจอโทรทัศน์(ไทย/ภาษาที่

ใช้ได้)

แสดงมุมกลอ้ง

เลือกว่าจะแสดงเครื่องหมายมุมกล้องบนจอโทรทัศน์ 

(เปิด) หรือไม่ (ปิด)

แสดงผลบนหนา้จอ

เลือกว่าจะแสดงข้อความการท�างาน (เลน่, หยุด, ฯลฯ) 

บนจอโทรทัศน์ (เปิด) หรือไม่ (ปิด)

การตัง้ค่าตวัเลือกอ่ืน

ล็อคแผ่นดิสก์

จ�ากัดการรับชม DVD-Video (รหสัผ่าน/เปล่ียนระดบั/

รหสัประเทศ)

DivX VOD

แสดง registration code ส�าหรับการเล่นไฟล์ DivX VOD 

(เปิดใช/้ปิดใช)้

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® เป็นรูปแบบวีดีโอดิจิตอล

พัฒนาขึ้นโดย DivX, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Rovi 

Corporation นี่เป็นอุปกรณ์ DivX Certified® อย่างเป็น

ทางการใช้เล่นวีดีโอ DivX โปรดดู divx.com ส�าหรับราย

ละเอียดเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟท์แวร์เพื่อเปลี่ยนไฟล์

ของคุณเป็นวีดีโอ DivX

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: อุปกรณ์ DivX 

Certified® นี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อเล่นภาพยนตร์ DivX 

Video-on-Demand (VOD) ที่ซื้อ เพื่อรับรหัสลง

ทะเบียน วางส่วนของ DivX VOD ในเมนูตั้งเครื่อง

อุปกรณ์ โปรดดู vod.divx.com ส�าหรับรายละเอียดเพิ่ม

เติมว่าลงทะเบียนอย่างไร

ปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

เลือกว่าจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ(เปิด) หรือไม่ (ปิด) 

เมื่อตั้งค่าเป็นเปิด เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่มี

การใช้งานเป็นเวลามากกว่า 30 นาที

โหลดค่าเริม่ตน้

แก้ไขการตั้งค่ากลับมาเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
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การท�างานพ้ืนฐาน

1. ใส่แผ่นดิสก์เข้าไป โดยกดปุ่ม OPEN/CLOSE  

 หรือต่ออุปกรณ์ USB เข้าที่ช่องต่อ USB 

2. เลือกฟังก์ชั่น DVD/CD หรือ USB โดยกดปุ่ม  

 FUNCTION, DVD/CD หรือปุ่ม USB

3. เลือกไฟล์ (หรือแทร็ค / หัวเรื่อง) ที่ต้องการเล่น 

 โดยกด / / /

หมายเหตุ

ถ้า “ไม่สามารถเล่นฟอร์แมตนี้” แสดงขึ้นมา ให้เลือกไฟล์ที่

เหมาะสมหนึ่งไฟล์

เพ่ือ ปฏิบตัดิงัน้ี
หยุด กด 

เล่นแผ่น กด 

หยุดพัก กด 

เล่นแบบเฟรมต่อ
เฟรม

กด  ระหว่าง PAUSE เพื่อไปยัง
เฟรมที่อยู่ถัดไป หรือ เพื่อกลับ
ไปยังเฟรมก่อนหน้านี้  เพื่อไป
ยังเฟรมที่อยู่ถัดไปใช้ได้กับ DVD, 
VCD และ DivX แต่  เพื่อกลับ
ไปเฟรมก่อนหน้าใช้ได้กับ DVD 
เท่านั้น

เพ่ือ ปฏิบตัดิงัน้ี

ข้ามหรือย้อนไป
ยังบท/แทร็ค/
ไฟล์ที่อยู่ถัดไป/

ก่อนหน้า

ในระหว่างที่เล่นแผ่น ให้กด  
หรือ  เพื่อไปยัง บท/แทร็คที่
อยู่ถัดไป หรือกลับไปยังจุดเริ่ม
ต้นบท/แทร็คปัจจุบัน
กด  ครั้งติดๆกัน เพื่อย้อนกลับ
ไปยังบท/แทร็คก่อนหน้านี้

หาต�าแหน่งใน
แผ่นอย่างรวดเร็ว 
โดยการเล่นไฟล์
ไปข้างหน้าหรือ
ถอยกลับอย่าง

รวดเร็ว

ในระหว่างที่เล่นแผ่น กด  หรือ 
 ซ�้าๆเพื่อเลือกความเร็วการ
สแกนที่ต้องการ 
เพื่อตั้งให้กลับมาเล่นด้วยความเร็ว
ตามปกติ กด PLAY

การเล่นซ�้าหรือ
การเล่นแบบสุ่ม

กด HOME MENU และเลือกโหมด
การเล่นในระหว่างที่เล่น หรือกด 
REPEAT ในระหว่างที่เล่น เพื่อเล่น
หัวเรื่อง, บทหรือแทร็คปัจจุบัน ซ�า้ๆ 
หรือเล่นแบบสุ่ม
-โหมดการเล่นซ�า้ใช้ได้กับ DVD, 
CD, VCD, DivX
- โหมดการเล่นแบบสุม่ใช้ได้กบั 
DVD, CD, VCD

ลดความเร็วใน
การเล่นแผ่น

เมื่อกด  หรือ  และปรับ
ลดลงในระหว่าง PAUSE จะกลาย
เป็นการเล่นแบบช้าลง หรือย้อน
กลับเป็นการเล่นแบบช้าลง
เมื่อกด  หรือ  ในระหว่าง
การเล่นแบบช้าลง หรือย้อนกลับ
เป็นการเล่นแบบช้าลง จะเปลี่ยน
ความเร็วในการเล่นแผ่นได้
การเล่นแบบช้าลงใช้ได้กับ DVD, 
VCD และ DivX
การย้อนกลับการเล่นแบบช้าลง
ใช้ได้กับ DVD เท่านั้น
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การท�างานอ่ืนๆ

การแสดงขอ้มูลของแผ่นดิสก ์ 

บนหนา้จอ DVD   ACD   VCD   DivX

คุณสามารถแสดงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับแผ่นดิสก์ให้

ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอได้

1. กด DISPLAY เพื่อแสดงข้อมูลการเล่นแผ่นต่างๆ  

 รายการที่แสดงขึ้นมาจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้น 

 กับชนิดของแผ่นดิสก์หรือสถานะการเล่นแผ่น

การแสดงเมนู DVD DVD

เมื่อคุณเล่น DVD ที่มีหลายเมนู คุณสามารถเลือกเมนูที่

คุณต้องการได้โดยใช้ Menu

1. กด MENU 

 เมนูของแผ่นดิสก์จะปรากฏขึ้นมา

2. เลือกเมนูโดยการกด / / /

3. กด ENTER เพื่อยืนยัน

การแสดงหวัเรือ่ง DVD DVD

เมื่อคุณเล่น DVD ที่มีหลายหัวเรื่อง คุณสามารถเลือกหัว

เรื่องที่คุณต้องการได้โดยใช้

1. กด TOP MENU 

 หัวเรื่องของแผ่นดิสก์จะปรากฏขึ้นมา

2. เลือกเมนูโดยการกด / / /

3. กด ENTER เพื่อยืนยัน

การเลือกภาษาของค�าบรรยายใต้

ภาพ DVD   DivX

ในระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม SUBTITLE ซ�้าๆ เพื่อเลือก

ภาษาของค�าบรรยายใต้ภาพที่ต้องการ

เปล่ียนเสียง DVD   ACD   VCD

ระหว่างการเล่น กด AUDIO เพื่อเปลี่ยนสตรีม/ช่องเสียง

เปล่ียนมุมกลอ้ง DVD

ระหว่างการเล่น กด ANGLE เพื่อเปลี่ยนมุมกล้อง เมื่อ

ก�าลังเล่นฉากที่มีมุมกล้องหลายด้าน จะมีไอคอนปรากฏ

ขึ้นหน้าจอ (สามารถปิดทิ้งได้หากคุณต้องการ — ดูการ

ตั้งค่าแสดงผลหน้าจอ หน้า 27)

การเลน่ดว้ยความเรว็ 1.4 เทา่ DVD

การเล่นด้วยความเร็ว 1.4 เท่าท�าให้คุณสามารถดูภาพ

และฟัง เสียงได้เร็วกว่าการเล่นด้วยความเร็วปกติ

1. ระหว่างการเล่น กด  () เพื่อเล่น 

 ด้วยความเร็ว 1.4 เท่า “X1.4 ” จะปรากฏ 

 บนหน้าจอ

2. กด  อีกครั้งเพื่อออกจากเมนู
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ฉากสุดทา้ยท่ีบนัทึกไวใ้นหน่วย

ความจ�า DVD

เครื่องเล่นนี้จะจ�าฉากสุดท้ายของดิสก์แผ่นล่าสุดที่คุณดู

ไว้ได้ ฉากสุดท้ายจะถูกจ�าไว้ในหน่วยความจ�า แม้ว่าคุณ

จะน�าดิสก์ออกจากเครื่องเล่น หรือปิดเครื่องเล่น (โหมด 

Stand-by) แล้วก็ตาม หากคุณใส่ดิสก์ที่มีฉากที่ถูกจ�าไว้

ในหน่วยความจ�า ฉากนั้นจะถูกเรียกกลับมาเล่นโดย

อัตโนมัติ

หมายเหตุ

• เครื่องนี้อาจจะไม่จ�าฉากสุดท้ายขึ้นอยู่กับประเภทของแผ่น 

 ดิสก์

• เครื่องนี้จ�าฉากสุดท้ายหลังจากกด ระหว่างการเล่น

การก�าหนดช่วงเลน่ซ�้า DVD   VCD   

ACD

ฟังก์ชั่นการก�าหนดช่วงเล่นซ�า้ จะให้คุณก�าหนด 2 จุด 

(A และ B) ภายในแทร็ค (CD, Video CD/Super VCD) 

หรือหัวเรื่อง (DVD) ซึ่งจะสร้างวงกลมเพื่อเล่นวนไปมา

1. ระหว่างการเล่น กด HOME MENU และเลือก  
 “โหมดการเล่น”

2. เลือก “ก�าหนดช่วงเล่นซ�า้”

3. กด ENTER บน “A (จุดเริ่มต้น)” เพื่อก�าหนดจุด 
 เริ่มวงกลม

4. กด ENTER บน “B (จุดสิ้นสุด)” เพื่อก�าหนดจุด 
 สิ้นสุดวงกลม หลังจากกด ENTER จะ 
 เล่นกระโดดกลับไปที่จุดเริ่มต้นและเล่นวน

5. เพื่อกลับเป็นการเล่นปกติ เลือก “ปิด” 

สรา้งโปรแกรมการเลน่  

DVD   ACD   VCD

คุณลักษณะนี้ช่วยคุณจัดล�าดับโปรแกรมการเล่นของหัว

เรื่อง/บท/แทร็คบนแผ่นดิกส์

1. ระหว่างการเล่น กด HOME MENU และเลือก  
 “โหมดการเล่น”

2. เลือก “โปรแกรม” แล้วเลือก “สร้าง/แก้ไข”  
 จากตัวเลือกโปรแกรมการเล่น

3. ใช้ / / /  และ ENTER เพื่อเลือกหัวเรื่อง  
 บท หรือแทร็ค ส�าหรับขั้นตอนปัจจุบันใน 
 โปรแกรมการเล่น

• ส�าหรับแผ่น DVD คุณสามารถเพิ่มหัวเรื่อง  
 หรือบท

• ส�าหรับ CD หรือ Video CD/Super VCD เลือก 
 แทร็คเพื่อเพิ่มในโปรแกรมการเล่น

 หลักจากกด ENTER เพื่อเลือกหัวเรื่อง/บท/
แทร็ค หมายเลขขั้นตอนจะลดลงมาหนึ่งตัวโดย
อัตโนมัติ

4. ท�าซ�า้ขั้นตอนที่ 3 เพื่อสร้างโปรแกรมการเล่น 
 โปรแกรมการเล่นสามารถมีได้ถึง 24 ขั้นตอน

• คุณสามารถสอดแทรกขั้นตอนโดยเพียงการ 
 ท�าแถบสว่างในต�าแหน่งที่คุณต้องการให้ขั้น 
 ตอนใหม่ปรากฏ และใส่หมายเลขหัวเรื่อง/ 
 บท/แทร็ค

• เพื่อลบทิ้งขั้นตอน ท�าแถบสว่างขั้นตอนนั้น 
 แล้วกด CLEAR

5. เพื่อเล่นโปรแกรมการเล่น กด PLAY โปรแกรม 
 การเล่นยังคงท�างาน จนกระทั่งคุณปิดโปรแกรม 
 การเล่น (ดูหน้า 31) ลบโปรแกรมการเล่น เอา 
 แผ่นดิสก์ออก หรือปิดเครื่อง
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ฟังกช์ัน่อ่ืนๆ ซ่ึงมีใหเ้ลือกจากเมนู

โปรแกรม  

DVD   ACD   VCD

มีทางเลือกอื่นๆ มีหลายอย่างในเมนูโปรแกรมเพิ่มเติม

จาก สร้าง/แก้ไข

• เริ่มเล่น – เริ่มการเล่นโปรแกรมการเล่นที่บันทึกไว้

• หยุดการเล่น – ปิดโปรแกรมการเล่น แต่ไม่ได้ลบ 

 โปรแกรมการเล่น

• ลบโปรแกรม – ลบโปรแกรมการเล่นและปิด 

 โปรแกรมการเล่น

คน้หาแผ่นดิสก ์

DVD   ACD   VCD   DivX

คุณสามารถค้นหาแผ่นดิสก์ DVD ได้ โดยหมายเลขหัว

เรื่องหรือบท, หรือเวลา; CDs และ Video CD/Super 

VCDs โดยหมายเลขแทร็ค หรือเวลา; DivX โดยเวลา

1. ระหว่างการเล่น กด HOME MENU และเลือก  
 “โหมดการเล่น”

2. เลือก “โหมดการค้นหา” 
 ทางเลือกการค้นหาที่จะปรากฏขึ้นอยู่กับ 
 ประเภทของแผ่นดิสก์ที่โหลด 

3. เลือกโหมดการค้นหา

• จะต้องเล่นแผ่นดิสก์เพื่อใช้ค้นหาเวลา

4. ใช้ปุ่มหมายเลขเพื่อใส่หมายเลขหัวเรื่อง บท  
 หรือแทร็ค หรือเวลา

• ส�าหรับการค้นหาเวลา ใส่จ�านวนนาที และ 
 วินาที ในหัวเรื่องที่ก�าลังเล่นในปัจจุบัน  
 (DVD/DivX video) หรือแทร็ค (CD/Video  
 CD/Super VCD) ที่คุณต้องการเล่นกลับมา

5. กด ENTER เพื่อเริ่มเล่น

การดไูฟลรู์ปภาพตา่งๆเป็นล�าดบั

แบบสไลด ์ JPEG

เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่มีไฟล์รูปภาพได้

1. เลือกฟังก์ชั่น DVD/CD หรือ USB โดยกดปุ่ม  
 FUNCTION

2. กด /  เพื่อเลือกโฟลเดอร์ แล้วจึงกด ENTER 
 รายการไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้นมา  
 ถ้าคุณอยู่ใน รายการไฟล์และต้องการกลับไปยัง 
 รายการโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้ ให้ใช้ปุ่ม /  ที่อยู่ 
 บนรีโมตเพื่อท�าแถบสว่างที่ และกด ENTER

3. ถ้าคุณต้องการดูไฟล์ใดไฟล์หนึ่งโดยเฉพาะ ให ้
 กด /  เพื่อท�าแถบสว่างที่ไฟล์นั้น แล้วจึงกด  
 ENTER หรือ PLAY ในขณะที่ก�าลังดูไฟล์อยู่ คุณ 
 สามารถกดปุ่ม STOP เพื่อไปยังเมนูก่อนหน้านี้ 
 ได้ (เมนู JPEG)

เก่ียวกบัเมนูตวัช่วยส�าหรบัการแสดงในแบบสไลด์

ปุ่ม การท�างาน

/ หมุนภาพ 180 องศา

/ หมุนภาพ 90 องศา

/ ย้ายไปภาพถัดไปตามล�าดับ

PAUSE หยุดการโชว์สไลด์ชั่วคราว

STOP 

หรือ 

RETURN
กลับไปยังหน้าต่างแสดงรายการไฟล์

ฟังเพลงในขณะท่ีก�าลงัเลน่ภาพ

แบบสไลด ์ JPEG

1 เล่นหลังจากที่เลือกไฟล์ MP3 หรือไฟล์ WMA บน 
 หน้าต่างแสดงรายการ

2 เมื่อเลือกไฟล์ JPEG จากหน้าต่างแสดงรายการ 
 แล้ว ไฟล์ JPEG จะแสดงภาพขณะที่เพลงก�าลังเล่น
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การใชง้านวิทยุ

ดูให้แน่ใจว่าได้ต่อเชื่อมสายรับส่งสัญญาณFM (โปรดดู

รายละเอียด ในหน้า 25)

การฟังวิทยุ

1. กด FM TUNER หรือ FUNCTION จนกระทั่ง FM  
 ปรากฏขึ้นมาบนหน้าต่างแสดงผล เครื่องจะจูน 
 ไปยังสถานีที่เครื่องได้รับสัญญาณล่าสุด

2. การสแกนจะเริ่มเมื่อกดปุ่ม  หรือ 

หรือ

 กด /  ซ�้าๆ

3. ปรับระดับความดังเสียงโดยการหมุนปุ่ม  

 VOLUME บนแผงด้านหน้า หรือกดปุ่ม  

 VOL + หรือ VOL – ที่อยู่บนรีโมตคอนโทรลซ�า้ๆ 

การตัง้ค่าสถานีวิทยุลว่งหนา้

คุณสามารถตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได้สูงสุด 50 

สถานี

ก่อนที่จะจูนคลื่น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลดระดับ

เสียงลงแล้ว

1. กด FM TUNER หรือ FUNCTION จนกระทั่ง FM  
 ปรากฏขึ้นมาบนหน้าต่างแสดงผลเครื่องจะจูนไป 
 ยังสถานีที่เครื่องได้รับสัญญาณล่าสุด

2. เลือกความถี่ที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม /
3. กด PROGRAM หมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะกระ 
 พริบ บนหน้าต่างแสดงผล

4. กด /  เพื่อเลือกหมายเลขที่คุณต้องการ ตั้งไว้ 
 ล่วงหน้านั้น

5. กด PROGRAM 
 สถานีจะถูกจัดเก็บไว้

6. ท�าซ�้าขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 เพื่อจัดเก็บสถานีอื่นๆ 

7. คุณสามารถเลือกสถานีที่จัดเก็บโดยกด /

การลบสถานีทั้งหมดท่ีบนัทึกไว้
1. กดปุ่ม STOP ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที “ERASE  
 ALL” (ลบทั้งหมด) จะกระพริบขึ้นมาบนจอ 
 แสดงผลของเครื่องเล่น

2. กด STOP เพื่อลบสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ทั้งหมด

การปรบัปรุงการรบัสญัญาณ FM 

ท่ีไม่ดี

กด AUDIO บนรีโมตคอนโทรล การท�าเช่นนี้ จะเปลี่ยน

จูนเนอร์จากแบบสเตอริโอเป็นแบบโมโน และมักจะช่วย

ปรับปรุงให้การรับสัญญาณดียิ่งขึ้น 
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การตัง้ค่าเสียง 

เพ่ือแสดงเมนู การตัง้ค่าเสียง

1. กด HOME MENU เพื่อแสดง “HOME MENU”

2. เลือก “การตั้งค่าเสียง”

คุณสามารถปรับการตั้งค่าได้ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร ์ของการตัง้ค่าเสียง
ค่าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเป็น ตวัเอียง

Sound Retriever (สูง/ต�า่/ปิด)

• เสียงของไฟล์ WMA หรือ MP3 จะเล่นเสียงคุณภาพสูง  

 จะใช้ได้เฉพาะกับไฟล์ที่มีนามสกุล “.wma” หรือ  

 “.mp3”

• ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับไฟล์ ลองตั้งค่าหลายๆ แบบ แล้ว 

 เลือกแบบที่ให้ผลดีที่สุด

เก่ียวกบัฟังกช์ัน่ Sound Retriever

หากข้อมูลเสียงลดลงไปในระหว่างกระบวนการบีบอัด

ข้อมูล คุณภาพเสียงมักจะด้อยลง ฟังก์ชั่น Sound 

Retriever จะปรับปรุงเสียงที่ถูกบีบอัด และฟื้นฟูคุณภาพ

ให้ได้ระดับเดียวกับ CD เพลงโดยอัตโนมัติ

อีควอไลเซอร ์(ปิด/รอ็ค/ป๊อบ/ไลฟ์/

แดนซ/์เทคโน/คลาสสิค/นุ่มนวล)
• เลือกประเภทดนตรีที่ต้องการเล่น

เซอรร์าวด ์(ปิด/5 ล�าโพงโหมด 1/ 

5 ล�าโพงโหมด 2/Dolby PL II Movie/

Dolby PL II Music)
• เลือกโหมดเซอร์ราวด์

 5 ล�าโพงโหมด 1: เสียงจากล�าโพงด้านหน้าจะออก

มาทางล�าโพงด้านหลังด้วย

 5 ล�าโพงโหมด 2: เสียงเดียวกันจะออกมาจาก 5 

ล�าโพงนอกเหนือจากซัฟวูฟเฟอร์

* 5 ล�าโพงโหมด 1 และ 5 ล�าโพงโหมด 2 ใช้ได้ทั้ง 2 

แหล่งช่องเสียง และแหล่งช่องเสียง 5.1

 Dolby PL II Movie/Dolby PL II Music:  

Dolby Pro Logic II ช่วยให้คุณเล่นเสียงสเตอริโอบน

ช่อง 5.1 Dolby PL II Movie และ Dolby PL II Music 

ใช้ได้ทั้ง 2 แหล่งช่องเสียง

• เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเซอร์ราวด์ได้โดยตรง กด  

 SURROUND

โหมดกลางคืน (ปิด/เปิด)

• เปลี่ยนแปลงโหมดกลางคืนได้โดยตรง กด NIGHT

• ฟังก์ชั่นนี้ช่วยปรับเสียงดังให้เบาลง และเสียงเบาให ้

 ดังขึ้น

• การตั้งค่านี้มีผลเฉพาะกับเสียง Dolby Digital

• โหมดนี้อาจไม่สามารถใช้กับแผ่นดิสก์บางประเภท

หมายเหต ุ

• ในโหมดเซอร์ราวด์บางโหมด ล�าโพงบางอันจะไม่มีเสียงออก 

 มาหรือให้เสียงต�่า ทั้งนี้ขึ้นกับโหมดของเซอร์ราวด์และแหล่ง 

 ก�าเนิดเสียง แต่ไม่จัดว่าเป็นข้อบกพร่องของเครื่อง

• คุณอาจจ�าเป็นต้องรีเซตโหมดเซอร์ราวด์หลังจากที่สับเปลี่ยน 

 อินพุท หรือหลังจากที่แทร็คเสียงถูกเปลี่ยน
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การปรบัแตง่ภาพ

เพ่ือแสดง เมนู การปรบัแตง่ภาพ

1. กดปุ่ม DVD/CD หรือกดปุ่ม FUNCTION หลาย 
 ครั้งเพื่อเลือกฟังก์ชั่น “DVD/CD”

2. กดปุ่ม HOME MENU เพื่อแสดง “HOME MENU”

3. เลือก “การปรับแต่งภาพ”

 คุณสามารถปรับการตั้งค่าได้ดังต่อไปนี้

พารามิเตอรก์ารปรบัแตง่ภาพ
ค่าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเป็น ตวัเอียง

ความคมชดั (ละเอียด/มาตรฐาน/นุ่มนวล)

• ปรับความคมชัดของภาพ

ความสว่าง (-20 ถึง +20)

• ปรับความสว่างของภาพ

ความเขม้ (-16 ถึง +16)

• ปรับสัดส่วนความสว่างของส่วนที่สว่างที่สุดต่อส่วนที ่

 มืดที่สุดของภาพ

แกมม่า (-3 ถึง +3)

• ปรับลักษณะของภาพส่วนที่มืด

ธรรมชาต ิ(เขียว 9 ถึงแดง 9)

• ปรับความสมดุลระหว่างสีเขียวและสีแดง

ระดบัสี (-9 ถึง +9)

• ปรับความเข้มจางของสี การตั้งค่านี้มีผลกับแหล่ง 

 ก�าเนิดที่มีหลากสีสัน เช่น การ์ตูน

การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานส�าหรับ ความสว่าง, 
ความเขม้, แกมม่า, ธรรมชาต ิและ ระดบัสี ตั้ง
ไว้ที่ 0
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การท�างานขั้นสูง

การตัง้ตวัตัง้เวลานอน

กด SLEEP 1 ครั้งหรือมากกว่า เพื่อเลือกเวลาตั้งแต่ 15 

ถึง 60 นาที ซึ่งเครื่องเล่นจะปิดลงหลังจากเวลานี้

หากต้องการยกเลิกฟังก์ชั่นนอนพัก ให้กด SLEEP ซ�า้ๆ

จนข้อความ “SLEEP 15” ปรากฏขึ้นมา แล้วจึงกด 

SLEEP อีกครั้งในขณะที่ “SLEEP 15” ยังแสดงอยู่

หมายเหตุ

ขึ้นอยู่กับการตั้งตัวตั้งเวลานอน อาจมีเวลาไม่ตรงกัน 2-3 นาที

ตวัหรี่

กด DIMMER ครั้งเดียว ความสว่างของจอแสดงผลจะ

เปลี่ยนไป 3 ระดับ กด DIMMER ซ�้าๆจนกว่าไฟหรี่จะ

ดับลง เพื่อยกเลิกการหรี่

สกรนีเซิรฟ์เวอร์

ภาพพักหน้าจอจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณปล่อยให้เครื่องเล่น

อยู่ในโหมด Stop (หยุด) เป็นเวลาห้านาที

ปิดเสียงชัว่คราว

กด MUTE เพื่อปิดเสียงเครื่องเล่นของคุณชั่วคราว

คุณสามารถปิดเสียงเครื่องเล่นชั่วคราวได้ เช่น เมื่อ 

ต้องการรับโทรศัพท์ ข้อความ “MUTE” จะปรากฏขึ้นมา 

บนหน้าต่างจอแสดงผล

ซิงคเ์สียง

ในบางครั้งโทรทัศน์ดิจิตอลจะพบปัญหาการหน่วงเวลา 

ระหว่างภาพและเสียง คุณสามารถแก้ไขได้โดยการตั้งค่า

หน่วงเวลาส�าหรับเสียง

กด AUDIO SYNC และเลือกหน่วงเวลาการใช้ /

การฟังเพลงจากเครือ่งเลน่แบบ

พกพาหรอือปุกรณภ์ายนอกของ

คณุ

คุณสามารถใช้เครื่องเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพา 

หรืออุปกรณ์ภายนอกได้หลายประเภท (ดูข้อมูลในหน้า 

24)

1. ต่อเครื่องเล่นแบบพกพาเข้าที่ช่องต่อ  
 PORTABLE IN บนเครื่องเล่น

หรือ
 ต่ออุปกรณ์ภายนอกไปที่ช่องต่อ AUX ของเครื่อง 
 เล่น

2. เปิดเครื่องขึ้นมาโดยกดปุ่ม STANDBY/ON

3. เลือกฟังก์ชั่น PORTABLE หรือ AUX โดยกดปุ่ม  
 FUNCTION, AUX, หรือ PORTABLE IN

4. เปิดเครื่องเล่นแบบพกพาหรืออุปกรณ์ภายนอก  
 และ ให้เครื่องเริ่มเล่น
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การตัง้ค่าระบบโทรทศัน์

หากภาพของแผ่นดิสก์ที่เล่นอยู่ผิดเพี้ยนไป ให้เปลี่ยน

ระบบโทรทัศน์เป็นแบบที่ใช้ในประเทศหรือขอบเขตของ

ท่าน

1. แสดงผลหน้าจอ “HOME MENU” โดยกด HOME  

 MENU

2. กด “9”, “8”, “7”, “6” 
 แล้วระบบโทรทัศน์จะเปลี่ยนไปตามที่แสดงไว ้
 ด้านล่าง 
 AUTO  NTSC 
 NTSC  PAL 
 PAL  AUTO 
 การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ชนิดของแผ่น

ดิสก/์ไฟล์
รูปแบบ

ตัง้ค่าเครือ่งเลน่

NTSC PAL AUTO

DVD-Video
DVD VR

Video CD
DivX

NTSC NTSC PAL NTSC

PAL NTSC PAL PAL

CD (R/RW)
WMA
MP3
JPEG

ไม่มีแผ่นดิสก์

— NTSC PAL
NTSC 

หรือ PAL

การคดัลอกไฟลไ์ปยงัอปุกรณ ์USB 

JPEG   DivX   WMA   MP3

ไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ในแผ่นดิสก์สามารถคัดลอกไปยัง

อุปกรณ์ USB โดยผ่านเครื่องเล่นได้

1. เปลี่ยนไปฟังก์ชั่น DVD/CD 
 กด DVD/CD หรือกด FUNCTION หลายครั้งเพื่อ 
 เลือกฟังก์ชั่น “DVD/CD”

2. แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลแผ่น 
 กด MENU.

 • กด STOP เพื่อหยุดการเล่นไฟล์หากก�าลังเล่น 
  ไฟล์อยู่

3. เลือกไฟล์  
 ใช้ / / /  เพื่อเลือก จากนั้นกด 

4. เริ่มการคัดลอก 
 ใช้ /  เพื่อเลือก ใช่ จากนั้นกด ENTER  
 กระบวนการการคัดลอกไฟล์จะปรากฏขึ้นบน 
 หน้าจอ

หมายเหตุ

• ห้ามใช้งานปุ่มใดๆ ในระหว่างกระบวนการคัดลอกไฟล์

• ชื่อโฟลเดอร์ “PIONEER” จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติบน 

 อุปกรณ์ USB ไฟล์ที่คัดลอกจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้ 
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การบนัทึกแทรค็ของ CD เพลงไป

ยงัอปุกรณ ์USB

สามารถบันทึกแทร็คต่างๆ จาก CD เพลงลงในอุปกรณ์ 

USB ผ่านเครื่องเล่น

1. โหลด CD เพลง 
 กด STOP เพื่อหยุดการเล่น ถ้าหากเริ่มเล่นโดย 
 อัตโนมัติ

2. กด HOME MENU. 
 เลือก “โอนจาก CD->USB” หรือกด USB REC

3. เลือก “เลือกแทร็ค” 
 ใช้ /  เพื่อเลือก จากนั้นกด ENTER หรือ 

4. เลือกประเภทของการบันทึก 
 ใช้ /  เพื่อเลือก จากนั้นกด ENTER หรือ 

 ประเภทของการบันทึก
 • เฉพาะ: เลือก 1 แทร็คในหนึ่งครั้ง

 • เลือกทั้งหมด: เลือกแทร็คทั้งหมด

 • ลบทั้งหมด: ไม่เลือกแทร็คทั้งหมด

5. เลือกบิทเรต (transfer rate) 
 ใช้ / / /  เพื่อเลือก จากนั้นกด ENTER

 • เลือก 128 kbps, 192 kbps หรือ 320 kbps

6. เริ่มการบันทึก 
 ใช้ / / /  เพื่อเลือก “เริ่มต้น”จากนั้นกด  
 ENTER

หมายเหตุ

• สัญญาณเสียงถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบ MP3 เพื่อส่งสัญญาณ 

 ออก

• โอนจาก CD -> บันทึก USB สามารถเลือกได้เฉพาะเมื่อ CD  

 เพลงหยุดแล้วเท่านั้น

• เมื่อการบันทึกสมบูรณ์แล้ว ชื่อโฟลเดอร์ “PIONEER” จะถูก 

 สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ USB แทร็คที่ถูกบันทึกจะถูก 

 จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้

• DTS CD และ Copy Protection CD ไม่สามารถเปลี่ยนได้

การท�าส�าเนาวัสดุที่ป้องกันลิขสิทธิ์ รวมทั้งโปรแกรมการท�างาน

ของคอมพิวเตอร์ ไฟล์ข้อมูล รายการโทรทัศน์ และเสียงต่างๆ โดย

ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเป็นความผิด 

ทางกฏหมาย ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามจุดมุ่งหมาย ดังที่แสดง

ในด้านบน

โปรดรบัผิดชอบ

เคารพลิขสิทธ์ิ
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คาราโอเกะ

การใชค้าราโอเกะ

ให้แน่ใจว่าปรับระดับเสียงไปที่ต�่าสุดก่อนเชื่อมต่อ

ไมโครโฟน หากไม่ปฏิบัติตาม จะท�าให้เกิดความเสีย

หายกับล�าโพงได้

1. ปรับระดับเสียงไมโครโฟนให้ต�า่สุด 
 หมุน MIC VOL บนแผงด้านหน้าทวนเข็มนาฬิกา  
 (ไปที่ MIN)

2. เชื่อมต่อไมโครโฟน 
 เชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับช่องเสียบ MIC บนแผง 
 ด้านหน้า (ดูหน้า 12)

3. แสดงหน้าจอ การตั้งค่าคาราโอเกะ 
 กด KARAOKE

4. เลือก “คาราโอเกะ” 
 ใช้ /  เพื่อเลือก จากนั้นกด ENTER หรือ 

5. เปิดคาราโอเกะ 
 ใช้ /  เพื่อเลือก “เปิด” จากนั้นกด ENTER 
 ฟังก์ชั่นคาราโอเกะจะใช้ได้

6. โหลดแผ่นดิสก์แล้วเริ่มเล่น 
 ปรับระดับเสียงของ หมุน MIC VOL บนแผงด้าน 
 หน้าตามเข็มนาฬิกา (ไปที่ MAX)

หมายเหตุ

ฟังก์ชั่นคาราโอเกะไม่สามารถใช้กับ FM, TUNER, AUX หรือฟังก์ชั่นพกพา

เพ่ือปรบัเสียงสะทอ้น

ปรับโดยหมุน ECHO VOL บนแผงด้านหน้า

• ECHO VOL ใช้ได้ทั้ง MIC1 และ MIC 2

เพ่ือปรบัคีย ์

กด KEY  หรือ KEY  บนรีโมตคอนโทรล

• ค่าของคีย์จะแสดงบนหน้าจอแสดงผลและมอนิเตอร์

• ค่าเริ่มต้นที่ตั้งจากโรงงานคือ 0

• ค่าที่ปรับล่าสุดจะถูกเก็บไว้

• ปรับค่าของคีย์ได้ตั้งแต่ –10 ถึง +10

หมายเหตุ

เมื่อเสียบขั้วต่อ MIC ให้ใช้มือประคองด้านบนของตัวเครื่อง เพื่อ

ป้องกันเครื่องเคลื่อนย้าย
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ฟังกช์ัน่พิเศษส�าหรบัคาราโอเกะ

การใหค้ะแนนการรอ้งคาราโอเกะของทา่น 
DVD   VCD

1. แสดงหน้าจอ การตั้งค่าคาราโอเกะ 
 กด KARAOKE.

2. เลือก “อันดับคาราโอเกะ” 
 ใช้ /  เพื่อเลือก จากนั้นกด ENTER หรือ 

3. เปิดใช้การให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ 
 ใช้ / เพื่อเลือก “เปิด” จากนั้นกด ENTER

หมายเหตุ

• เพื่อยกเลิกการให้คะแนน ให้เลือก “ปิด” บนหน้าจอ อันดับ 

 คาราโอเกะ

• การให้คะแนนการร้องคาราโอเกะสามารถเปิดใช้งานก่อน 

 หรือระหว่างการเล่นได้

การบนัทึกแทรค็คาราโอเกะของทา่นลงใน

อปุกรณ ์USB VCD

คุณสามารถบันทึกแทร็คคาราโอเกะของท่านลงใน

อุปกรณ์ USB ผ่านเครื่องเล่น

หมายเหตุ

• ใช้ฟังก์ชั่นนี้หลังจากปรับระดับไมโครโฟน และระดับเสียง 

 สะท้อนโดยใช้การท�างานต่างๆ ในคอลัมน์ด้านซ้าย

• ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ USB ที่ใช้ ฟังก์ชั่งนี้อาจเล่นได้ไม่ปกติ

1. แสดง หน้าจอการตั้งค่าคาราโอเกะ ระหว่างการ 
 เล่น

2. เลือก “บันทึกคาราโอเกะ” 
 ใช้ /  เพื่อเลือก จากนั้นกด ENTER หรือ 

3. เริ่มการบันทึกคาราโอเกะ 
 ใช้ /  เพื่อเลือก “Yes” จากนั้นกด ENTER 
 เมื่อการบันทึกสมบูรณ์แล้ว ชื่อโฟลเดอร์  
 “KARAOKE” จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติบน 
 อุปกรณ์ USB แทร็คที่ถูกบันทึกจะถูกจัดเก็บไว้ 
 ในโฟลเดอร์นี้
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ขอ้ควรรูเ้ก่ียวกบัแผ่นดิสก์

การจบัแผ่นดิสก์

ไม่ควรแปะกระดาษหรือเทปใสใดๆ ลงบนแผ่นดิสก์

การเก็บแผ่นดิสก์

หลังจากเล่นแผ่นดิสก์แล้ว ควรเก็บแผ่นดิสก์ลงในกล่อง 

ไม่ควรเก็บแผ่นดิสก์ไว้ในสถานที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง

หรืออยู่ใกล้แหล่งความร้อน หรือวางแผ่นดิสก์ไว้ใน

รถยนต์ซึ่งจอดไว้ในที่จอดรถยนต์กลางแจ้ง

การท�าความสะอาดแผ่นดิสก์

ไม่ควรใช้น�้ายาท�าความสะอาดใดๆ เช่น แอลกอฮอล์ 

ทินเนอร์ เบนซิน หรือสเปรย์ขจัดไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งใช้

ส�าหรับแผ่นไวนิล เพราะอาจท�าให้แผ่นดิสก์เสียหายได้

การดแูลรกัษาเครือ่งเลน่

เม่ือเคล่ือนยา้ยเครือ่งเลน่

กรุณาเก็บกล่องกระดาษและวัสดุที่ใช้ส�าหรับห่อบรรจุ

เครื่องเล่นไว้ถ้าท่านต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น และ

ป้องกันตัวเครื่องเล่น อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดควร

ห่อและบรรจุเครื่องเล่นลงใน กล่องเหมือนกับตอนที่

ท่านซื้อเครื่องเล่นมา

รักษาพื้นผิวภายนอกของเครื่องเล่นให้สะอาดอยู่เสมอ

• ไม่ควรใช้น�้ายาที่สามารถระเหยได้ เช่น สเปรย์ก�าจัดแมลง  

 ใกล้กับตัวเครื่องเล่น 

• การเช็ดหรือถูตัวเครื่องเล่นแรงๆ อาจท�าให้พ้ืนผิวของ  

 เครื่องเล่นเป็นรอยได้ ไม่ควรวางส่วนที่เป็นยางหรือ 

 พลาสติกของผลิตภัณฑ์ใดติดกันกับเครื่องเล่นเป็นเวลา 

 นาน

การท�าความสะอาดเครือ่งเลน่

ใช้ผ้าแห้งนุ่มๆ เช็ดท�าความสะอาดเครื่องเล่น ถ้าพื้นผิว

ของเครื่องเล่นสกปรกมาก ใช้ผ้านุ่มๆ ชุบน�้ายาท�าความ

สะอาดอย่างอ่อน ไม่ควรใช้น�้ายาท�าความสะอาดอย่าง

แรง เช่น แอลกอฮอล์, เบนซินหรือทินเนอร์ ซึ่งอาจท�าให้

พื้นผิวของเครื่องเล่น เสียหายได้

การบ�ารุงรกัษาเครือ่งเลน่

เครื่องเล่นนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงและมี

เทคโนโลยีสูง ถ้าหัวอ่าน เลนส์หรือส่วนเล่นแผ่นดิสก์

สกปรกหรือเสื่อมคุณภาพ คุณภาพของภาพจะลดลง 

ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์บริการที่

ได้รับการรับรองใกล้บ้านท่าน

5

การบ�ารุงรกัษา
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ปัญหา สาเหตุ การแกไ้ข

ไม่มีภาพ 
ไม่ได้ตั้งค่าโทรทัศน์เพื่อรับสัญญาณดีวีดี 

เลือกโหมดอินพุทวิดีโอที่เหมาะสมให้กับโทรทัศน์ เพื่อให้ภาพจากตัวรับ
สัญญาณดีวีดีปรากฏขึ้นบนหน้าจอเครื่องโทรทัศน์ 

เสียบสายเคเบิลวิดีโอไม่แน่น ต่อสายเคเบิลวิดีโอเข้ากับโทรทัศน์และตัวรับสัญญาณให้แน่น 

มีเสียงค่อยๆหรือ ไม่มีเสียง
เลย

สายเคเบิลออดิโอไม่ได้ต่ออยู่กับตัวรับสัญญาณ DVD อย่างแน่นหนา ต่อสายเคเบิลออดิโอเข้าที่ขั้วต่อให้ถูกต้อง

สายเคเบิลล�าโพงต่อไม่ถูกต้อง ต่อสายเคเบิลล�าโพงให้ถูกต้อง

คุณภาพของภาพ DVD ไม่ดี
แผ่นดิสก์สกปรก ท�าความสะอาดแผ่นดสิก์โดยใช้ผ้านุม่และเชด็ในลักษณะออกจากศนูย์กลางแผ่น

DVD/CDไม่เล่น ใส่แผ่นดิสก์ที่ไม่สามารถเล่นได้เข้าไป  ใส่แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้เข้าไป (ดูรายละเอียดหน้า 8)

ใส่แผ่นดิสก์กลับด้าน โปรดใส่แผ่นดิสก์โดยให้ด้านที่มีฉลากหรือด้านที่ถูกพิมพ์ขึ้นข้างบน

ได้ยินเสียงหึ่งๆ ในขณะที่เล่น
แผ่น DVD หรือ CD

แผ่นดิสก์สกปรก ท�าความสะอาดแผ่นดสิก์โดยใช้ผ้านุม่และเชด็ในลักษณะออกจากศนูย์กลางแผ่น 

ตัวรับ DVD อยู่ใกล้กับโทรทัศน์มากเกินไป
เลื่อนตัวรับ DVD และส่วนประกอบในระบบออดิโอให้ออกห่างจากเครื่อง
โทรทัศน์ของคุณ

จูนสถานีวิทยุให้เหมาะสมไม่
ได้ การวางต�าแหน่งและต่อเชื่อมสายอากาศไม่ดี

ตรวจสอบการต่อเชือ่มและปรบัต�าแหน่งสายอากาศ

ติดตั้งสายรับส่งสัญญาณภายนอกถ้าจ�าเป็น

สัญญาณของสถานีวิทยุไม่ค่อยแรง ปรับจูนคลื่นของสถานีด้วยมือ

ไม่มีการตั้งสถานีไว้ล่วงหน้า สถานีถูกล้างไปแล้ว (เมื่อท�าการจูน
โดยการสแกนหาช่องสัญญาณที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)

ตั้งสถานีไว้ล่วงหน้าบ้าง โปรดดูรายละเอียดในหน้า 32

รีโมตคอนโทรลท�างาน ได้ไม่ดี
หรือไม่ท�างานเลย

ไม่ได้ชี้รีโมตไปตรงๆที่เครื่องเล่น ชี้รีโมตไปที่เครื่องเล่นตรงๆ

รีโมตคอนโทรลอยู่ไกลจากเครื่องเล่นมากเกินไป ใช้รีโมตภายในระยะ 7 ม. จากตัวรับสัญญาณดีวีดี 

มีสิ่งกีดขวางระหว่างตัวรีโมตคอนโทรลและเครื่องเล่น เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออก

แบตเตอรี่ของรีโมตคอนโทรลหมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

เครื่องของตัวรับ DVD ปิดโดย
อัตโนมัติ

ปิดเครื่องอัตโนมัติถูกตั้งเป็น เปิด
ถ้า ปิดเครื่องอัตโนมัติถูกตั้งเป็น เปิด เครื่องนี้จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ถ้า
ไม่มีการใช้งาน 30 นาทีหรือมากกว่า ตั้ง ปิดเครื่องอัตโนมัติเป็น ปิด เพื่อปิด
คุณลักษณะนี้ (ดูหน้า 27)

ไมโครโฟนไม่มีเสียง ฟังก์ชั่นคาราโอเกะไม่ท�างาน เปิดใช้ฟังก์ชั่นคาราโอเกะ (ดูหน้า 38)

HDMI output ไม่แสดงภาพ
โทรทัศน์

โทรทัศน์ไม่เข้ากับความละเอียด HDMI กด RESOLUTION บนรีโมตคอนโทรล และเปลี่ยนความละเอียด HDMI

ปริมาณเสียงลดลงระหว่างการ
เล่น

ฟังก์ชัน่ทีล่ดปรมิาณเสยีงเพือ่ป้องกนัการท�างานผดิปกต ิเกดิท�างานโดย
อัตโนมตัไิปลดปรมิาณเสยีง ขณะทีเ่ล่นเสยีงดงัต่อเนือ่ง จะท�าให้เครือ่ง
ท�างานผดิปกติ

ไม่ใช่การท�างานผิดปกติ ปรับปริมาณเสียงบนเครื่องหรือรีโมตคอนโทรลเพื่อ
ให้เสียงคืนมา แต่การเล่นเสียงดังต่อเนื่องอาจท�าให้ฟังก์ชั่นเดิมกลับมาท�างาน
อีก

6

การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้
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การควบคมุโทรทศันโ์ดยใชร้โีมต

คอนโทรลท่ีจดัมาให้
เมื่อรหัสผู้ผลิตส�าหรับแบรนด์โทรทัศน์ของคุณ ตั้งไว้บนรีโมต

คอนโทรลของเครื่องเล่น จะควบคุมโทรทัศน์ได้โดยใช้รีโมต

คอนโทรลของเครื่องเล่น 

ขอ้พึงระวงั

• ส�าหรับบางโมเดล อาจจะใช้งานโทรทัศน์ด้วยรีโมตคอนโทรล 

 ของเครื่องเล่นไม่ได้ แม้จะเป็นแบรนด์โทรทัศน์ที่มีอยู่ใน 

 รายการรหัสผู้ผลิต

• การตั้งค่าสามารถเรียกคืนกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นได้หลังจาก 

 เปลี่ยนแบตเตอรี่ หากเกิดขึ้นให้รีเซตใหม่

1. ใส่รหัสผู้ผลิต 2-หลัก 

 กดปุ่มหมายเลข (0 ถึง 9) เพื่อใส่รหัสระหว่างการ 

 กด TV CONTROL 

หมายเหตุ

• การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คือ 00 (PIONEER)

• ถ้าคุณท�าผิดเวลาใส่รหัส ปล่อยปุ่ม TV CONTROL 
 แล้วเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น

• เวลามีรหัสหลายตัวส�าหรับผู้ผลิตหนึ่งราย  

 ลองใส่รหัสตามล�าดับที่แสดง จนกระทั่งโทรทัศน์ใช้งานได้

2. ตรวจสอบการควบคุมโทรทัศน์ ควบคุมโทรทัศน์ โดย 

 ใช้ TV CONTROL

  – กดเพื่อเปิดเครื่องโทรทัศน์ เปิด/ปิด

 INPUT SELECT – กดเปลี่ยนอินพุทของโทรทัศน์

 CH +/– – กดเพื่อเลือกช่องโทรทัศน์

 VOL +/– – กดเพื่อปรับระดับเสียง
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รายการรหสัตัง้ค่าโทรทศัน์

รหสั ผู้ผลิต
PIONEER 00, 31, 32, 07, 36, 42, 

51, 22

ACURA 44

ADMIRAL 31

AIWA 60

AKAI 32, 35, 42

AKURA 41

ALBA 07, 39, 41, 44

AMSTRAD 42, 44, 47

ANITECH 44

ASA 45

ASUKA 41

AUDIOGONIC 07, 36

BASIC LINE 41, 44

BAUR 31, 07, 42

BEKO 38

BEON 07

BLAUPUNKT 31

BLUE SKY 41

BLUE STAR 18

BPL 18

BRANDT 36

BTC 41

BUSH 07, 41, 42, 44, 47, 56

CASCADE 44

CATHAY 07

CENTURION 07

CGB 42

CIMLINE 44

CLARIVOX 07

CLATRONIC 38

CONDOR 38

CONTEC 44

CROSLEY 32

CROWN 38, 44

CRYSTAL 42

CYBERTRON 41

DAEWOO 07, 44, 56

DAINICHI 41

DANSAI 07

DAYTON 44

DECCA 07, 48

DIXI 07, 44

DUMONT 53

ELIN 07

ELITE 41

ELTA 44

FUJITSU 48

FUNAI 40, 46, 58

GBC 32, 42

GE 00, 01, 08, 07, 10, 11, 17, 02, 

28, 18

GEC 07, 34, 48

GELOSO 32, 44

GENERAL 29

GENEXXA 31, 41

GOLDSTAR 10, 23, 21, 02, 07, 50

GOODMANS 07, 39, 47, 48, 56

GORENJE 38

GPM 41

GRAETZ 31, 42

GRANADA 07, 35, 42, 43, 48

GRADIENTE 30, 57

GRANDIN 18

GRUNDIG 31, 53

HANSEATIC 07, 42

HCM 18, 44

HINARI 07, 41, 44

HISAWA 18

HITACHI 31, 33, 34, 36, 42, 43, 54, 

06, 10, 24, 25, 18

HUANYU 56

HYPSON 07, 18, 46

ICE 46, 47

IMPERIAL 38, 42

INDIANA 07

INGELEN 31

INTERFUNK 31, 32, 07, 42

INTERVISION 46, 49

ISUKAI 41

ITC 42

ITT 31, 32, 42

JEC 05

JVC 13, 23

KAISUI 18, 41, 44

KAPSCH 31

KENDO 42

KENNEDY 32, 42

KORPEL 07

KOYODA 44

LEYCO 07, 40, 46, 48

LIESENK&TTER 07

LOEWE 07

LUXOR 32, 42, 43

M-ELECTRONIC 31, 44, 45, 54, 56, 

07, 36, 51

MAGNADYNE 32, 49

MAGNAFON 49

MAGNAVOX 07, 10, 03, 12, 29

MANESTH 39, 46

MARANTZ 07

MARK 07

MATSUI 07, 39, 40, 42, 44, 47, 48

MCMICHAEL 34

MEDIATOR 07

MEMOREX 44

METZ 31

MINERVA 31, 53

MITSUBISHI 09, 10, 02, 21, 31

MULTITECH 44, 49

NEC 59

NECKERMANN 31, 07

NEI 07, 42

NIKKAI 05, 07, 41, 46, 48

NOBLIKO 49

NOKIA 32, 42, 52

NORDMENDE 32, 36, 51, 52

OCEANIC 31, 32, 42

ORION 32, 07, 39, 40

OSAKI 41, 46, 48

OSO 41

OSUME 48

OTTO VERSAND 31, 32, 07, 42

PALLADIUM 38

PANAMA 46

PANASONIC 31, 07, 08, 42, 22

PATHO CINEMA 42

PAUSA 44

PHILCO 32, 42 03

PHILIPS 31, 07, 34, 56, 68

PHOENIX 32

PHONOLA 07

PROFEX 42, 44

PROTECH 07, 42, 44, 46, 49

QUELLE 31, 32, 07, 42, 45, 53

R-LINE 07

RADIOLA 07

RADIOSHACK 10, 23, 21, 02

RBM 53

RCA 01, 10, 15, 16, 17, 18, 61, 

62, 09

REDIFFUSION 32, 42

REX 31, 46

ROADSTAR 41, 44, 46

SABA 31, 36, 42, 51

SAISHO 39, 44, 46

SALORA 31, 32, 42, 43

SAMBERS 49

SAMSUNG 07, 38, 44, 46, 69, 70

SANYO 35, 45, 48, 21, 14, 91

SBR 07, 34

SCHAUB LORENZ 42

SCHNEIDER 07, 41, 47

SEG 42, 46

SEI 32, 40, 49

SELECO 31, 42

SHARP 02, 19, 27, 67, 90

SIAREM 32, 49

SIEMENS 31

SINUDYNE 32, 39, 40, 49

SKANTIC 43

SOLAVOX 31

SONOKO 07, 44

SONOLOR 31, 35

SONTEC 07

SONY 04

SOUNDWAVE 07

STANDARD 41, 44

STERN 31

SUSUMU 41

SYSLINE 07

TANDY 31, 41, 48

TASHIKO 34

TATUNG 07, 48

TEC 42

TELEAVIA 36

TELEFUNKEN 36, 37, 52

TELETECH 44

TENSAI 40, 41

THOMSON 36, 51, 52, 63

THORN 31, 07, 42, 45, 48

TOMASHI 18

TOSHIBA 05, 02, 26, 21, 53

TOWADA 42

ULTRAVOX 32, 42, 49

UNIDEN 92

UNIVERSUM 31, 07, 38, 42, 45, 

46, 54

VESTEL 07

VICTOR 13

VOXSON 31

WALTHAM 43

WATSON 07

WATT RADIO 32, 42, 49

WHITE WESTINGHOUSE 07

YOKO 07, 42, 46

ZENITH 03, 20
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ตารางรหสัภาษา

ใช้ตารางนี้เพื่อใส่ภาษาที่ท่านต้องการตั้งเป็นค่าที่ตั้งไว้ในครั้งแรกของ : เสียงดิสก์, ค�าบรรยายดิสก์ และเมนูดิสก์

ช่ือภาษา (รหสั) รหสัใส่
Japanese (ja), 1001

English (en), 0514

French (fr), 0618

German (de), 0405

Italian (it), 0920

Spanish (es), 0519

Chinese (zh), 2608

Dutch (nl), 1412

Portuguese (pt), 1620

Swedish (sv), 1922

Russian (ru), 1821

Korean (ko), 1115

Greek (el), 0512

Afar (aa), 0101

Abkhazian (ab), 0102

Afrikaans (af), 0106

Amharic (am), 0113

Arabic (ar), 0118

Assamese (as), 0119

Aymara (ay), 0125

Azerbaijani (az), 0126

Bashkir (ba), 0201

Byelorussian (be), 0205

Bulgarian (bg), 0207

Bihari (bh), 0208

Bislama (bi), 0209

Bengali (bn), 0214

Tibetan (bo), 0215

Breton (br), 0218

Catalan (ca), 0301

Corsican (co), 0315

Czech (cs), 0319

Welsh (cy), 0325

Danish (da), 0401

Bhutani (dz), 0426

Esperanto (eo), 0515

Estonian (et), 0520

Basque (eu), 0521

Persian (fa), 0601

Finnish (fi), 0609

Fiji (fj), 0610

Faroese (fo), 0615

Frisian (fy), 0625

Irish (ga), 0701

Scots-Gaelic (gd), 0704

Galician (gl), 0712

Guarani (gn), 0714

Gujarati (gu), 0721

Hausa (ha), 0801

Hindi (hi), 0809

Croatian (hr), 0818

Hungarian (hu), 0821

Armenian (hy), 0825

Interlingua (ia), 0901

Interlingue (ie), 0905

Inupiak (ik), 0911

Indonesian (in), 0914

Icelandic (is), 0919

Hebrew (iw), 0923

Yiddish (ji), 1009

Javanese (jw), 1023

Georgian (ka), 1101

Kazakh (kk), 1111

Greenlandic (kl), 1112

Cambodian (km), 1113

Kannada (kn), 1114

Kashmiri (ks), 1119

Kurdish (ku), 1121

Kirghiz (ky), 1125

Latin (la), 1201

Lingala (ln), 1214

Laothian (lo), 1215

Lithuanian (lt), 1220

Latvian (lv), 1222

Malagasy (mg), 1307

Maori (mi), 1309

Macedonian (mk), 1311

Malayalam (ml), 1312

Mongolian (mn), 1314

Moldavian (mo), 1315

Marathi (mr), 1318

Malay (ms), 1319

Maltese (mt), 1320

Burmese (my), 1325

Nauru (na), 1401

Nepali (ne), 1405

Norwegian (no), 1415

Occitan (oc), 1503

Oromo (om), 1513

Oriya (or), 1518

Panjabi (pa), 1601

Polish (pl), 1612

Pashto, Pushto (ps), 1619

Quechua (qu), 1721

Rhaeto-Romance (rm), 1813

Kirundi (rn), 1814

Romanian (ro), 1815

Kinyarwanda (rw), 1823

Sanskrit (sa), 1901

Sindhi (sd), 1904

Sangho (sg), 1907

Serbo-Croatian (sh), 1908

Sinhalese (si), 1909

Slovak (sk), 1911

Slovenian (sl), 1912

Samoan (sm), 1913

Shona (sn), 1914

Somali (so), 1915

Albanian (sq), 1917

Serbian (sr), 1918

Siswati (ss), 1919

Sesotho (st), 1920

Sundanese (su), 1921

Swahili (sw), 1923

Tamil (ta), 2001

Telugu (te), 2005

Tajik (tg), 2007

Thai (th), 2008

Tigrinya (ti), 2009

Turkmen (tk), 2011

Tagalog (tl), 2012

Setswana (tn), 2014

Tonga (to), 2015

Turkish (tr), 2018

Tsonga (ts), 2019

Tatar (tt), 2020

Twi (tw), 2023

Ukrainian (uk), 2111

Urdu (ur), 2118

Uzbek (uz), 2126

Vietnamese (vi), 2209

Volapük (vo), 2215

Wolof (wo), 2315

Xhosa (xh), 2408

Yoruba (yo), 2515

Zulu (zu), 2621
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ตารางรหสัพ้ืนท่ี

เลือกรหัสพื้นที่จากตารางด้านล่างนี้

ช่ือประเทศ รหสัใส ่และรหสัประเทศ
สหรัฐอเมริกา 2119 us
อาร์เจนตินา 0118 ar
อังกฤษ 0702 gb
อิตาล ี0920 it
อินเดีย 0914 in
อินโดนีเซีย 0904 id
ออสเตรเลีย 0121 au
ออสเตรีย 0120 at
เนเธอร์แลนด ์1412 nl
แคนาดา 0301 ca
สาธารณรัฐเกาหลี 1118 kr
สิงคโปร ์1907 sg

สวิสเซอร์แลนด ์0308 ch
สวีเดน 1905 se
สเปน 0519 es
ไทย 2008 th
ไต้หวัน 2023 tw
จีน 0314 cn
ชิล ี0312 cl
เดนมาร์ค 0411 dk
เยอรมัน 0405 de
ญี่ปุ่น 1016 jp
นิวซีแลนด ์1426 nz
นอร์เวย์ 1415 no

ปากีสถาน 1611 pk
ฟิลิปปินส ์1608 ph
ฟินแลนด ์0609 fi
เม็กซิโก 1324 mx
บราซิล 0218 br
ฝรั่งเศส 0618 fr
เบลเยี่ยม 0205 be
โปรตุเกส 1620 pt
ฮ่องกง 0811 hk
มาเลเซีย 1325 my
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เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

HDMI, ตรา HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็น

เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการ ค้าจดทะเบียนของ HDMI 

Licensing, LLC ในสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่นๆ

 เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท DVD Format/Logo 
Licensing Corporation

ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก Dolby Laboratories “Dolby” “Pro 

Logic” และสัญลักษณ์อักษร D คู่ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby 

Laboratories

DivX®, DivX Certified® และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็น

เครื่องหมายการค้าของบริษัท Rovi Corporation หรือบริษัทในเครือ 

และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นของบริษัท Microsoft Corporation 

และไม่สามารถใช้หรือแจกจ่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Microsoft 

Licensing, Inc.

ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา หมายเลขสิทธิบัตร: 

5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & สิทธิบัตรอื่นๆ ที่จด & 

อยู่ระหว่างด�าเนินการที่สหรัฐอเมริกา และทั่วโลก DTS, สัญลักษณ์, 

& DTS และสัญลักษณ์รวมกัน เป็นเครื่องหมายทางการค้าที่จด

ทะเบียนแล้ว & DTS Digital Surround และโลโก้ DTS เป็น

เครื่องหมายทางการค้าของ DTS, Inc. สินค้า ได้แก่ ซอฟท์แวร์ 

©DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 
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ขอ้มูลจ �าเพาะ 

(HTZ-424DVD)

ทัว่ไป
• แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ:  

กระแสสลับ 220 V, 50Hz/ 60 Hz

• ใช้ก�าลังไฟ: 120 W  

ในโหมด การพักท�างานชั่วคราว: น้อยกว่า 0.5 W

• ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก):  

360 mm x 64 mm x 351 mm

• น�้าหนักสุทธิ (ประมาณ): 2.8 kg 

• อุณหภูมิขณะใช้งาน: 5 °C ถึง 35 °C

• ความชื้นขณะใช้งาน: 5 % ถึง 85 %

• บัส พาวเวอร์ ซัพพลาย (USB): 

DC 5 โวลท  500 มิลลิแอมป์

ช่องจา่ยสญัญาณ
• VIDEO OUTPUT:  

1.0 V (p-p), 75 โอห์ม, sync negative, ขั้วต่อ RCA x 1

• COMPONENT VIDEO OUT: 

(Y) 1.0 V (p-p), 75 โอห์ม, sync negative, ขั้วต่อ RCA x 1, (Pb)/

(Pr) 0.7 V (p-p), 75 โอห์ม, ขั้วต่อ RCA x 2

• HDMI OUT (ภาพ/เสียง): 

19 ขา (HDMI มาตรฐาน, แบบ A)

• PORTABLE IN:  

0.5 Vrms (ขั้วต่อสเตอริโอ 3.5 mm)

• MIC INPUT: ขั้วต่อ Mic x 2

• USB: 4 ขา แบบ A

วิทยุ
• ย่านความถี่ FM:  

87.5 MHz ถึง 108.0 MHz

ภาคขยาย
• ก�าลังขยาย (RMS), THD 30 %   

หน้า  125 W x 2 (6 โอห์ม) 

กลาง  250 W (3 โอห์ม) 

เซอร์ราวด์  125 W x 2 (6 โอห์ม) 

ซัฟวูฟเฟอร์  250 W (3 โอห์ม)

ตวัเครือ่ง
• เลเซอร์: เลเซอร์ชนิดกึ่งตัวน�าไฟฟ้า 

• ระบบสัญญาณ:  

มาตรฐาน PAL/NTSC ระบบสีโทรทัศน์

ล�าโพง
• ล�าโพงด้านหน้า (ซ้าย/ ขวา) 

ชนิด:  2 ทาง 

ความต้านทาน:  6 โอห์ม 

ขนาด  

(ก x ส x ล):  250 มม. x 1110 มม. x 250 มม. 

น�า้หนักสุทธิ:  3.5 กิโลกรัม 

• ล�าโพงเซอร์ราวด์ (ซ้าย/ ขวา) 

ชนิด:  1 ทาง 

ความต้านทาน:  6 โอห์ม 

ขนาด  

(ก x ส x ล):  250 มม. x 1110 มม. x 250 มม. 

น�า้หนักสุทธิ:  3.4 กิโลกรัม 

• ล�าโพงกลาง 

ชนิด:  1 ทาง 

ความต้านทาน:  3 โอห์ม 

ขนาด  

(ก x ส x ล):  230 มม. x 80 มม. x 90 มม. 

น�า้หนักสุทธิ:  0.7 กิโลกรัม

• ซัฟวูฟเฟอร์ 

ชนิด:  1 ทาง 

ความต้านทาน:  3 โอห์ม 

ขนาด  

(ก x ส x ล):  200 มม. x 340 มม. x 270 มม. 

น�า้หนักสุทธิ:  3.4 กิโลกรัม 
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ขอ้มูลจ �าเพาะ 

(HTZ-222DVD)

ทัว่ไป
• แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ:  

กระแสสลับ 220 V, 50Hz/ 60 Hz

• ใช้ก�าลังไฟ: 95 W  

ในโหมด การพักท�างานชั่วคราว: น้อยกว่า 0.5 W

• ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก):  

360 mm x 64 mm x 351 mm

• น�้าหนักสุทธิ (ประมาณ): 2.7 kg 

• อุณหภูมิขณะใช้งาน: 5 °C ถึง 35 °C

• ความชื้นขณะใช้งาน: 5 % ถึง 85 %

• บัส พาวเวอร์ ซัพพลาย (USB): 

DC 5 โวลท  500 มิลลิแอมป์

ช่องจา่ยสญัญาณ
• VIDEO OUTPUT:  

1.0 V (p-p), 75 โอห์ม, sync negative, ขั้วต่อ RCA x 1

• COMPONENT VIDEO OUT: 

(Y) 1.0 V (p-p), 75 โอห์ม, sync negative, ขั้วต่อ RCA x 1, (Pb)/

(Pr) 0.7 V (p-p), 75 โอห์ม, ขั้วต่อ RCA x 2

• HDMI OUT (ภาพ/เสียง): 

19 ขา (HDMI มาตรฐาน, แบบ A)

• PORTABLE IN:  

0.5 Vrms (ขั้วต่อสเตอริโอ 3.5 mm)

• MIC INPUT: ขั้วต่อ Mic x 2

• USB: 4 ขา แบบ A

วิทยุ
• ย่านความถี่ FM:  

87.5 MHz ถึง 108.0 MHz

ภาคขยาย
• ก�าลังขยาย (RMS), THD 30 %   

หน้า  75 W x 2 (4 โอห์ม) 

กลาง  150 W (8 โอห์ม) 

เซอร์ราวด์  75 W x 2 (4 โอห์ม) 

ซัฟวูฟเฟอร์  150 W (8 โอห์ม)

ตวัเครือ่ง
• เลเซอร์: เลเซอร์ชนิดกึ่งตัวน�าไฟฟ้า 

• ระบบสัญญาณ:  

มาตรฐาน PAL/NTSC ระบบสีโทรทัศน์

ล�าโพง
• ล�าโพงด้านหน้า (ซ้าย/ ขวา) 

ชนิด:  2 ทาง 

ความต้านทาน:  4 โอห์ม 

ขนาด  

(ก x ส x ล):  250 มม. x 1110 มม. x 250 มม. 

น�า้หนักสุทธิ:  3.5 กิโลกรัม 

• ล�าโพงเซอร์ราวด์ (ซ้าย/ ขวา) 

ชนิด:  1 ทาง 

ความต้านทาน:  4 โอห์ม 

ขนาด  

(ก x ส x ล):  95 มม. x 80 มม. x 90 มม. 

น�า้หนักสุทธิ:  0.3 กิโลกรัม 

• ล�าโพงกลาง 

ชนิด:  1 ทาง 

ความต้านทาน:  8 โอห์ม 

ขนาด  

(ก x ส x ล):  230 มม. x 80 มม. x 90 มม. 

น�า้หนักสุทธิ:  0.7 กิโลกรัม

• ซัฟวูฟเฟอร์ 

ชนิด:  1 ทาง 

ความต้านทาน:  8 โอห์ม 

ขนาด  

(ก x ส x ล):  200 มม. x 340 มม. x 270 มม. 

น�้าหนักสุทธิ:  3.4 กิโลกรัม 
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