ขอบคุณทุกท่านที่ให้การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของไพโอเนียร์รุ่นนี้ โปรดอ่านคู่มือแนะน�ำการใช้งานเหล่านี้ให้ละเอียด เพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงวิธีการใช้งานเครื่องรุ่นของท่านได้อย่างถูกต้อง และหลังจากที่ท่านได้อ่านค�ำแนะน�ำจนจบแล้ว
ให้เก็บคู่มือนี้ไว้ ในที่ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงต่อไปในอนาคต

สารบัญ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
ข้อควรระวัง:

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกไฟดูด ไม่ควรเปิดฝา(หรือด้านหลัง) ออก ไม่มีชิ้นส่วน
ภายในชิ้นใดที่ผู้ ใช้สามารถท�ำการบริการด้วยตัวเองได้ ให้ดูในส่วนการให้บริการเพื่อ
ขอรับบริการจากบุคคลที่มีคุณสมบัตทิ างด้านนี้
D3-4-2-1-1_A1_Th

ขอควรระวัง

สวิตช  STANDBY/ON บนตัวเครื่องมิไดตัดกระแสไฟจากแหลง
จายไฟโดยสมบูรณ ทานจะตองถอดปลั๊กจายไฟหลักออกเพื่อปด
เครื่อง เนื่องจากสายไฟทำหนาที่เปนอุปกรณหลักในการตัด
กระแสไฟออกจากตัวเครื่อง ดังนั้น ตรวจดูใหแน ใจวาไดติดตั้ง
เครื่องในที่ที่งายตอการถอดปลั๊กจายไฟหลักในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อปองกันไฟไหม
ควรถอดปลั๊กจายไฟหลักออก หากตองปลอย
เครื่องทิ้งไว โดยไม ใชงานเปนระยะเวลานาน (เชน ชวงวันหยุด
ระยะยาว)
D3-4-2-2-2a*_A1_Th

คำเตือน

เพ ื อ่ ป อ งกันไฟไหม หามวางวัสดุท ี ม่ เี ปลวไฟไวบนอุปกรณน ี ้ (อยางเชน เท ยี นไขท ี จ่ ดุ ไฟอยู)
D3-4-2-1-7a_A1_Th

ขอควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

เวลาถอดปลั ก๊ ให ด งึ ตรงหัวปลั ก๊ อยาด งึ ตรงสวนสายไฟและ
ห า มจับสายไฟในขณะท ี ม่ อื เป ย ก เพราะอาจทำให เ ก ดิ ไฟฟ า ลัดวงจร หร อื ไฟด ดู ได
อยาวางอุปกรณ ช ิ น้ สวนเฟอรน เิ จอร หร อื อ ื น่ ๆ ทับสายไฟ หร อื หน บี โดนสายไฟ
อยาให ส ายไฟขมวด เป น ปม หร อื หามพันสายไฟไวก บั สายไฟของอุปกรณช ิ น้ อ ื น่
ควรเด นิ สายไฟบนจุดท ี ่ ไมม คี นเด นิ เหย ยี บ เพราะหากสายไฟเส ยี หาย
อาจทำให เ ก ดิ ไฟไหม  หร อื ทานอาจถ กู ไฟด ดู ได ควรตรวจเช ค็ สายไฟ
เป น ระยะๆ เม ื อ่ พบวาสายไฟช ำรุด ให แ จงไปยังศ นู ยบร กิ าร ไพโอเน ยี ร ใกลบ า นทาน
หร อื ต ดิ ตอตัวแทนจำหนายเพ ื อ่ ทำการ เปล ี ย่ นสายไฟใหม

ผลิตภัณฑนี้ผลิตขึ้นเพื่อเปนเครื่องใช ในบานทั่วไป หากทานตองนำ
เครื่องเขาซอมแซม เนื่องจากนำผลิตภัณฑนี้ ไปใชเพื่อจุดประสงค
อื่นๆ (อยางเชน เพื่อเปาหมายทางธุรกิจระยะยาวตามภัตตาคาร หรือในรถ หรือเรือ)
ทานจะตองเสียคาใชจาย แมวาจะอยู ในชวง
ระยะการรับประกันก็ตาม
K041_A1_Th

สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

อุณหภูมิ และความชื้นของสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน: +5 °C ถึง +35 °C (+41 °F
ถึง +95 °F); น้อยกว่า 85 %RH (ช่องท�ำความเย็นไม่อุดตัน) ห้ามติดตั้งเครื่องไว้ ใน
ต�ำแหน่งที่ โดนความชื้นสูง หรือที่มีการระบายอากาศไม่ดี ต�ำแหน่งที่แสงอาทิตย์ส่องถึง
โดยตรง (หรือม ีแสงไฟจ้า)
D3-4-2-1-7c*_A1_Th

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการระบายอากาศ

เมื่อจะท�ำการติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนี้ ท่านต้องติดตั้งโดยเว้นระยะห่างรอบๆ ตัวเครื่องให้มี
การระบายความร้อนอย่างเพียงพอ (อย่างน้อย 10 ซม. จากด้านบน 10 ซม. จากด้าน
หลัง และ 10 ซม. จากด้านอื่นๆ ทั้งหมด)

ค�ำเตือน

ช่องและส่วนที่เปิดอยู่บนตัวเครื่องจะช่วยให้เครื่องมีการระบายอากาศ และช่วยให้มั่นใจ
ได้ว่าเครื่องจะท�ำงาน และเพื่อป้องกันความร้อนเกินไป ป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ ช่อง
ระบายอากาศไม่ควรถูกปิดกั้น และใช้วัสดุใดๆ (อย่างเช่น หนังสือพิมพ์ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้า
ม่าน) หรือคลุมปิดไว้ และอย่าวางอุปกรณ์นี้ ไว้บนพรมที่แข็งหรือเตียงโซฟา
D3-4-2-1-7b*_A1_Th

ค�ำเตือน

อุปกรณ์นี้ ไม่กันน�้ำ อย่าวางภาชนะที่บรรจุน�้ำ (อย่างเช่น เหยือกน�้ำ หรือแจกันดอกไม้)
ไว้ ใกล้ๆ กับอุปกรณ์นี้ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ หรือไฟดูด

D3-4-2-1-3_A1_Th

S002*_A1_Th

ขอควรระวัง

ผลิตภัณฑนี้เปนผลิตภัณฑเลเซอรระดับ 1 ซึ่งแบงประเภทภายใตมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑเลเซอร IEC 60825-1:2007

ผลิตภัณฑเลเซอรระดับ 1
D58-5-2-2a_A1_Th

TH

2

ก่อนเริ่มใช้งาน ............................................................................................. 3
ชื่อชิ้นส่วนและฟังก์ชั่น ................................................................................... 3
แผ่นดิสก์และไฟล์ที่สามารถเล่นได้ ................................................................. 5
ฟังก์ชั่นที่ใช้สะดวก ....................................................................................... 6
การเปลี่ยนการตั้งค่า ................................................................................... 7
การแก้ไขปัญหา ........................................................................................... 8
ข้อมูลเพิ่มเติม ............................................................................................. 9
ข้อมูลจ�ำเพาะ.................................................................................................11

มีอะไรในกล่องบ้าง
•
•
•
•

รีโมทคอนโทรล
สายเสียง/วิดีโอ
แบตเตอรี่ AAA (R03) x 2
คู่มือแนะน�ำการใช้งาน (เอกสารนี้)

ก่อนเริ่มใช้งาน
การใส่แบตเตอรี่ ในรี โมทคอนโทรล

ชื่อชิ้นส่วนและฟังก์ชั่น
รี โมทคอนโทรล

การเชื่อมต่อ

5

HOME MENU
กดเพื่อแสดง/ซ่อน HOME MENU
HOME MENU

14

1

เหลือง

DVD

ขาว
2

แดง
HDMI OUT

DIGITAL OUT

สาย HDMI
(หาซื้อได้ทั่วไป)
1
2
3

เปิดช่องแบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ 2 ก้อน (ขนาด AAA/R03) ให้
ถูกขั้ว (/) ตามที่ระบุ
ปิดช่องแบตเตอรี่

ค�ำเตือน

อย่าใช้หรือเก็บแบตเตอรี่ ไว้ ในที่ที่ถูกแสงแดด หรือที่ที่ร้อนมาก
เช่น ภายในรถยนต์หรือใกล้เครื่องท�ำความร้อน ซึ่งอาจท�ำให้
แบตเตอรี่เกิดการรั่ว มีความร้อนสูงเกินไป ระเบิด หรือติดไฟได้
และยังเป็นการลดอายุการใช้งาน หรือประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
อีกด้วย

หมายเหตุ

• เมื่อใส่แบตเตอรี่เข้าไป ควรแน่ ใจว่าจะไม่ท�ำให้สปริงของขั้ว
แบตเตอรี่ () เสียหาย
• ห้ามใช้แบตเตอรี่อื่นๆ นอกเหนือจากที่ก�ำหนด และห้ามใช้
แบตเตอรี่เก่าและใหม่ปนกัน
• เมื่อใส่แบตเตอรี่ลงในรีโมทคอนโทรล ควรใส่ ให้ถูกด้าน ดังที่
แสดงโดยเครื่องหมายขั้วแบตเตอรี่ ( และ )
• ห้ามท�ำแบตเตอรี่ให้ร้อน ถอดแยก หรือโยนเข้ากองไฟหรือในน�้ำ
• แบตเตอรี่ที่มีขนาดและรูปร่างเท่ากัน อาจมีค่าแรงดันไฟฟ้า
ต่างกัน อย่าใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดกันปนกัน
• เพื่อป้องกันการรั่วไหลจากแบตเตอรี่ ควรถอดแบตเตอรี่หากไม่
ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน (หนึ่งเดือนขึ้นไป) หากเกิดการ
รั่วจากแบตเตอรี่ ให้เช็ดของเหลวจากแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใน
ช่องออกอย่างระมัดระวัง และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ หาก
ของเหลวจากแบตเตอรี่หยดลงบนผิวหนังของท่าน ให้รีบล้าง
ออกด้วยน�้ำในปริมาณมาก
• เมื่อจะทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ของรัฐบาล หรือกฎที่เป็นค�ำแนะน�ำส�ำหรับสภาพแวดล้อม
สาธารณะที่มีอยู่ ในประเทศหรือท้องที่ของท่าน

สายเสียง/ภาพ
(ที่จัดมาให้)

โทรทัศน์หรือเครื่องรีซีฟเวอร์AV โทรทัศน์หรือเครื่องรีซีฟเวอร์AV
• ตรวจสอบให้แน่ ใจก่อนว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกจาก
เต้าเสียบปลั๊กแล้ว เมื่อจะท�ำการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ
• เสียบปลั๊กไฟหลังจากท�ำการเชื่อมต่อทั้งหมดระหว่างอุปกรณ์
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
• สัญญาณสามารถส่งผ่านไปยังโทรทัศน์ที่รองรับ HDMI โดยไม่
สูญเสียคุณภาพของภาพหรือเสียงได้ โดยใช้สาย HDMI
ท�ำตามค�ำแนะน�ำของโทรทัศน์หลังจากการเชื่อมต่อ จากนั้น
ตั้งค่า ความละเอียด HDMI (หน้าที่ 7)
• อินเตอร์เฟซของเครื่องเล่นนี้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดทางเทคนิคของ High-Definition Multimedia Interface
• เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ HDMI แล้ว ค่าความละเอียดจะ
ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแผงด้านหน้า
• ค่าความละเอียดของสัญญาณวิดีโอที่ส่งออกจากช่องเสียบ
HDMI OUT สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนการ
ตั้งค่า ความละเอียด HDMI (หน้าที่ 7) การตั้งค่าต่างๆ
สามารถบันทึกลงในหน่วยความจ�ำได้สองชุด
• เครื่องเล่นนี้ถูกออกแบบมาส�ำหรับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ที่
รองรับ HDMI มันอาจท�ำงานผิดปกติ หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
DVI

สัญญาณเสียงที่สามารถเล่นได้ผ่านช่องเสียบ
HDMI OUT

• 44.1 kHz ถึง 96 kHz, 16 บิท/20 บิท/24 บิท 2 แชนแนล
เสียง linear PCM (รวมทัง้ การลดระดับเสียงเป็น 2 แชนแนล)
• เสียง Dolby Digital 5.1 แชนแนล
• เสียง DTS 5.1 แชนแนล
• เสียง MPEG

การเชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิลที่หาซื้อได้ทั่วไป

• เครื่องเล่นสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องขยายเสียง ฯลฯ โดย
ใช้สายเสียงดิจิตอลที่หาซื้อได้ทั่วไป

4

8
10
12

การปรับแตงภาพ

โหมดการเลน

แสดงขอมูลแผน

• การตั้งค่าเสียง (หน้าที่ 7)
• การปรับแต่งภาพ (หน้าที่ 7)
• โหมดการเล่น
• ก�ำหนดช่วงเล่นซ�้ำ

17

3

การตั้งคาเสียง

การตั้งคาเริ่มตน

15
16

จัดทิศทางของปลั๊กกับ
ช่องเสียบให้ตรงกัน
และสอดเข้าไปตรงๆ

แนะนำ�

แผงด้านหลังเครื่องเล่น

ช่วงที่ก�ำหนดภายในไตเติ้ล หรือแทร็คหนึ่งจะถูกเล่นซ�้ำๆ

• เล่นซ�้ำ

5

18

6

19

7

20

• ตั้งโปรแกรม

9

21

11

• โหมดการค้นหา

22

11
13

23

เล่นไตเติ้ล บท แทร็คหรือไฟล์ซ�้ำๆ

• เล่นแบบสุ่ม

เล่นสุ่มไตเติ้ล บท หรือแทร็คตามล�ำดับ
ดูหัหน้าที่ 6 ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เล่นหมายเลขหรือเวลาที่ก�ำหนดภายในไตเติ้ล บท แทร็คหรือไฟล์
ฟังก์ชั่น โหมดการเล่น อาจไม่ท�ำงานส�ำหรับแผ่นดิสก์หรือไฟล์บางอย่าง

6

• แสดงข้อมูลแผ่น(ดู MENU บนหน้า 4)
• การตั้งค่าเริ่มต้น (หน้าที่ 7)

 PLAY
กดเพื่อเริ่มเล่น

7
1

• กดระหว่างเล่นเพื่อย้อนกลับอย่างเร็ว
• กดในโหมดหยุดชั่วคราวเพื่อเลื่อนย้อนหลังทีละเฟรม
• กดค้างไว้ ในโหมดหยุดชั่วคราวเพื่อเล่นแบบสโลว์
(ย้อนกลับ) เมื่อปล่อยปุ่มจะเป็นการหยุดเล่นแบบสโลว์

 STANDBY/ON
กดเพื่อเปิดและปิดเครื่อง

2

ปุ่มตัวเลข (0 ถึง 9)
ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อระบุ และเล่นไตเติ้ล บท แทร็ค หรือไฟล์
และใช้เพื่อเลือกรายการบนหน้าจอ MENU ฯลฯ

3

TOP MENU

8

/

/

/

ใช้เพื่อเลือกรายการ เปลี่ยนการตั้งค่าและเลื่อนเคอร์เซอร์

ENTER

 PAUSE
กดเพื่อหยุดเล่นชั่วคราว กดอีกครั้งเพื่อกลับเข้าสู่การเล่น

9

 PREV
กดเพื่อกลับไปยังการเริ่มต้นของไตเติ้ล บท แทร็คหรือไฟล์
ที่ก�ำลังเล่นอยู่ ในขณะนั้น กดสองครั้งเพื่อเลื่อนกลับไปยัง
การเริ่มต้นของไตเติ้ล บท แทร็คหรือไฟล์ก่อนหน้านี้

กดเพื่อแสดงเมนูสูงสุดของ DVD‑Video
4

 / /

10

ZOOM
กดเพื่อซูมภาพ

ใช้ปุ่มนี้เพื่อใช้รายการที่เลือกไว้ หรือเพื่อป้อนการตั้งค่าที่
ท่านได้ท�ำการเปลี่ยนแปลง

TH

3

ชื่อชิ้นส่วนและฟังก์ชั่น
AUDIO

11
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ส�ำหรับแผ่นดิสก์หรือไฟล์ที่มีหลายสตรีม/แชนแนล สามารถ
เปลี่ยนสตรีม/แชนแนลสัญญาณเสียงได้ ในระหว่างการเล่น

SUBTITLE

12

ส�ำหรับแผ่น DVD‑Video หรือ DivX ที่มีค�ำบรรยาย
หลายภาษา ค�ำบรรยายสามารถเปลี่ยนได้ ในระหว่างเล่น

PLAY MODE

13

กดเพื่อสวิตช์โหมดการเล่น

23

ANGLE

• ส�ำหรับแผ่น DVD‑Video ที่มีภาพหลายมุมกล้อง ท่าน
สามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้ ในระหว่างเล่น
• กดค้างไว้ ในระหว่างเล่น CD เพลง เพื่อเล่นซ�้ำแผ่น
ดิสก์/แทร็ค
แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มค้างไว้ โหมดเล่นซ�้ำจะเปลี่ยนไปมา
ระหว่างโหมดเล่นซ�้ำดิสก์ และโหมดเล่นซ�้ำเฉพาะแทร็ค

แผงด้านหน้า
6

DISPLAY
เวลาที่เล่นไปแล้ว เวลาที่เหลืออยู่ ฯลฯ จะแสดงขึ้น

14  OPEN/CLOSE
กดเพื่อเปิดและปิดถาดใส่แผ่นดิสก์ และโหลดแผ่นดิสก์
15 DVD/USB
กดเพื่อเปลี่ยนระหว่างโหมด DVD และ USB (หน้าที่ 6)
16 CLEAR
กดปุ่มเพื่อยกเลิกรายการที่เลือกไว้

MENU

17

• กดเพื่อแสดงหน้าจอ MENU หรือ แสดงข้อมูลแผ่น
• เลือกไตเติ้ล บท แทร็ค หรือไฟล์จาก แสดงข้อมูลแผ่น
เพื่อเล่น

RETURN

18

กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
19  STOP
หากต้องการกลับสู่การเล่น กด  STOP หนึ่งครั้ง
ระหว่างการเล่น ถ้ากด  PLAY หลังจากนั้น
การเล่นจะเริ่มจากจุดที่แผ่นดิสก์หยุดไว้ล่าสุด
หากต้องการยกเลิกการกลับเข้าสู่การเล่น กด  STOP
อีกครั้งขณะที่ก�ำลังหยุดเล่น
20 /
/
• กดระหว่างเล่นเพื่อเดินหน้าอย่างเร็ว
• กดในโหมดหยุดชั่วคราวเพื่อเลื่อนเดินหน้าทีละเฟรม
• กดค้างไว้ ในโหมดหยุดชั่วคราวเพื่อเล่นแบบสโลว์
(เดินหน้า)
21  NEXT
กดระหว่างเล่นเพื่อข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของไตเติ้ล บท
แทร็คหรือไฟล์ถัดไป

TH
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1

อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

<เฉพาะส�ำหรับแผงด้านหน้า>
1 ถาดใส่แผ่นดิสก์
2 หน้าจอแสดงผลแผงด้านหน้า
3  OPEN/CLOSE
4 พอร์ต USB (แบบ A)
เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

เล่นใหม่จากจุดที่หยุด (เล่นจากจุดเดิม)

• เมื่อกด STOP ระหว่างเล่น ต�ำแหน่งที่หยุดจะถูกบันทึกไว้
หากท่านกด PLAY การเล่นจะเริ่มตั้งแต่จุดที่หยุดเล่นไป
• เพื่อยกเลิกการเล่นจากจุดเดิม กด STOP อีกครั้งขณะที่
การเล่นหยุด
• บางดิสก์อาจเล่นจากจุดเดิมไม่ได้

แผ่นดิสก์และไฟล์ที่สามารถเล่นได้
แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้
• แผ่น DVD‑Video
• แผ่น DVD-R/-RW/-R DL และ
DVD+R/+RW/+R DL ที่บันทึกในโหมดวิดีโอ
แผ่น DVD-R/-RW/-R DL ที่บันทึกในโหมด VR
Video CD (รวมทั้ง Super VCD)
• CD เพลง
• แผ่น CD-R/-RW/-ROM ที่บันทึกเพลงในรูปแบบ
CD-DA

FUJICOLOR-CD
KODAK Picture CD

• เฉพาะแผ่นดิสก์ที่บันทึกสมบูรณ์แล้ว จะสามารถเล่นได้
•
เป็นเครื่องหมายการค้าของ DVD Format/Logo
Licensing Corporation
•
เป็นเครื่องหมายการค้าของ FUJIFILM Corporation
•

• แผ่น Blu-ray
• HD DVD S
• AVCHD
• AVCREC
• แผ่น DVD-Audio
• แผ่น DVD-RAM
• SACD
• CD-G
• แผ่นดิสก์ที่บันทึกที่เขียนอยู่บนแพ็คเก็ต
• โปรแกรมที่สามารถบันทึกได้เพียงหนึ่งครั้งและถูกบันทึก
    (ไว้แล้ว) บนแผ่น DVD-R/-RW/-R DL

หมายเหตุ

• เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับแผ่นดิสก์ที่ได้รับการบันทึกแบบหลาย
เซสชั่น หรือหลายขอบเขต
• การบันทึกแบบหลายเซสชั่น/หลายขอบเขต เป็นวิธีบันทึก
ข้อมูลตั้งแต่สองเซสชั่น/ขอบเขตขึ้นไปลงในแผ่นดิสก์แผ่นเดียว
“เซสชั่น” หรือ “ขอบเขต” คือหน่วยการบันทึก ประกอบด้วย
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ตั้งแต่ลีด-อินถึงลีด-เอาต์

• เครื่องเล่นอาจไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่บันทึกโดยใช้
คอมพิวเตอร์ได้ บันทึกแผ่นดิสก์ ในรูปแบบที่สามารถเล่นได้กับ
เครื่องนี้ ส�ำหรับรายละเอียด ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย
• เครื่องเล่นอาจไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่บันทึกโดยใช้
คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องบันทึก BD/DVD หากคุณภาพการ
เบิร์นไม่ดีพอ อันเนื่องจากสภาพของแผ่นดิสก์ รอยขูดขีด
สิ่งสกปรกบนแผ่นดิสก์ สิ่งสกปรกบนเลนส์ของเครื่อง
บันทึก ฯลฯ

ไฟล์ที่สามารถเล่นได้

เกี่ยวกับหมายเลขขอบเขต
แผ่น DVD-Video ทั้งหมดอาจมีสัญลักษณ์ (หมายเลข) แสดง
ขอบเขตแสดงอยู่บนกล่อง สัญลักษณ์ (หมายเลข) แสดงถึง
ขอบเขตของโลกซึ่งสามารถรองรับแผ่นดิสก์ได้ เครื่องเล่น DVD
ของท่านก็จะมีสัญลักษณ์ (หมายเลข) แสดงขอบเขตนี้ด้วย ซึ่ง
ท่านสามารถดูได้จากแผงด้านหลัง  
หากท่านพยายามเล่นแผ่นดิสก์ที่ไม่รองรับขอบเขตนี้ ข้อความ
เตือน “ไม่สามารถเล่นได้ เครื่องไม่รองรับดิสก์ โซนนี้” จะ
ปรากฏบนหน้าจอ และท่านจะไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ ส่วน
สัญลักษณ์ “ALL” แสดงว่าแผ่นดิสก์สามารถเล่นได้กับทุกเครื่อง
เล่น แผนภาพด้านล่างจะแสดงขอบเขตของ DVD ต่างๆ ทั่วโลก
1
5

2

6
4

5
2

ฉลากนี้แสดงถึงการรองรับการเลนดวยแผน DVD-RW ที่
บันทึกในโหมด VR (รูปแบบ Video Recording) อยางไร
ก็ตาม
สําหรับแผนที่บันทึกดวยโปรแกรมการเขารหัสบันทึกไดเพียง
ครั้งเดียวจะตองใชอุปกรณที่รองรับ CPRM
• หน่วยไม่สนับสนุน CPRM

การเล่นแผ่นดิสก์ที่สร้างบนคอมพิวเตอร์
หรือเครื่องบันทึก BD/DVD

2
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เกี่ยวกับซีดีที่มีการป้องกันการท�ำส�ำเนา

• เฉพาะแผ่นดิสก์ที่บันทึกใน ISO9660 Level 1, Level 2 และ
Joliet สามารถเล่นได้
• ไฟล์ที่ได้รับการป้องกันโดยระบบ DRM (Digital Rights
Management) ไม่สามารถเล่นได้
• ไฟล์นอกเหนือจากด้านล่างนี้ (WMV, MPEG4-AAC, ฯลฯ)
ไม่รับประกันว่าจะสามารถเล่นได้

รูปแบบไฟล์วิดีโอที่รองรับได้
DivX
• เกี่ยวกับ DIVX VDO: DivX® เป็นรูปแบบVDOดิจิตอลที่สร้าง
โดย DivX, LLC บริษัทลูกของ Rovi Corporation นี่เป็น
อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ DivX Certified®
ที่เล่น DivX VDO ไปเยือน divx.com ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
และเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อแปลงไฟล์ของท่านเป็น DivX VDO
• เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: อุปกรณ์ที่ได้รับการ
รับรอง DivX Certified® นี้ ต้องลงทะเบียนเพื่อเล่นภาพยนตร์
DivX Video-on-Demand (VOD) ที่ซื้อมา เพื่อรับรหัสลง
ทะเบียน หาส่วน DivX VOD ใน การตั้งค่าตัวเลือก ไปที่
vod.divx.com ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน
ให้สมบูรณ์

เครื่องเล่นนี้ออกแบบมาให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดทางเทคนิคของ
รูปแบบข้อมูลของ CD เพลง เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับการเล่น หรือ
ฟังก์ชั่นของแผ่นดิสก์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดทางเทคนิค
เหล่านี้

การแสดงไฟล์บทบรรยายจากภายนอก
• รูปแบบตัวอักษรดังแสดงด้านล่างนี้เป็นรูปแบบที่ใช้ ได้ส�ำหรับ
ไฟล์บทบรรยายจากภายนอก ท่านสามารถตั้งค่ารูปแบบตัว
อักษรที่เหมาะสมบนหน้าจอ โดยการตั้งค่าที่ ภาษาบรรยาย
ในหน้าที่ 10 เพื่อเข้ากับไฟล์บทบรรยาย
• เครื่องสามารถรองรับกลุ่มภาษาดังต่อไปนี้:

Group 1

Group 2

แอฟริกนั (af), บาสค์ (eu), คาตาโลเนีย (ca),
เดนิช (da), ดัชต์ (nl), อังกฤษ (en), ฟารอซ (fo),
ฟินนิช (fi), ฝรัง่ เศส (fr), เยอรมัน (de),
ไอซ์แลนดิก (is), ไอริช (ga), อิตาลี (it), นอร์เวย์ (no),
โปรตุเกส (pt), เรฟโต-โรแมนซ์ (rm), สก็อต-เคลลิก (gd),
สเปน (es), สวีเดน (sv)
อัลบาเนีย (sq), โครเอเทีย (hr), เชค (cs), ฮังกาเรียน
(hu), โปแลนด์ (pl), โรมาเนี ย (ro), สโลวั ค (sk),
สโลวีเนีย (sl)

Group 3

บัลกาเรีย (bg), ไบเอลโลรัชเชีย (be), มาซี โดเนีย (mk),
รัสเซีย (ru), เซอร์เบีย (sr), ยูเครน (uk)

Group 4

ฮิบรู (iw), ยิดดิช (ji)

Group 5

ตุรกี (tr)

การเล่น

ไฟล์ JPEG ที่บันทึกบนแผ่น DVD-R/-RW/-R DL,
แผ่น CD-R/-RW/-ROM
ไฟล์ DivX video ที่บันทึกบนแผ่น DVD‑R/‑RW/
-R DL, แผ่น CD-R/-RW/-ROM
ไฟล์ WMA ที่บันทึกบนแผ่น DVD-R/-RW/-R DL,
แผ่น CD-R/-RW/-ROM
ไฟล์ MP3 ที่บันทึกบนแผ่น DVD-R/-RW/-R DL,
แผ่น CD-R/-RW/-ROM

แผ่นดิสก์ที่ไม่สามารถเล่นได้

• ไฟล์บทบรรยายจากภายนอกบางไฟล์อาจแสดงได้ ไม่ถูกต้อง
หรืออาจแสดงได้ ไม่ทั้งหมด
• ส�ำหรับไฟล์บทบรรยายจากภายนอก เครื่องสามารถรองรับ
นามสกุลไฟล์ต่อไปนี้ (ไฟล์เหล่านี้จะไม่แสดงในเมนูระบบแสดง
ข้อมูลแผ่น): .srt, .sub, .ssa, .smi
• ชื่อไฟล์ของไฟล์ภาพยนตร์ต้องเป็นค�ำเริ่มต้นของชื่อไฟล์บท
บรรยายจากภายนอก
• จ�ำนวนของไฟล์บทบรรยายจากภายนอกที่สามารถสลับใช้ ได้ ใน
ไฟล์ภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน มีได้สูงสุดไม่เกิน 10 ไฟล์

รูปแบบไฟล์ภาพที่รองรับได้
JPEG
• ความละเอียด: มากถึง 3072 x 2048 พิกเซล
• เครื่องเล่นนี้สามารถรองรับ baseline JPEG ได้
• เครื่องเล่นนี้สามารถรองรับ Exif Ver.2.2 ได้
• เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับ Progressive JPEG

รูปแบบไฟล์เสียงที่รองรับได้
• DivX®, DivX Certified® และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเป็น
เครื่องหมายการค้าของ Rovi Corporation หรือบริษัทสาขา
และน�ำมาใช้ โดยได้รับอนุญาตแล้ว

• เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับ VBR (บิตเรทแบบแปรผัน) และการเข้า
รหัสแบบลอสเลส

TH
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แผ่นดิสก์และไฟล์ที่สามารถเล่นได้
Windows Media™ Audio (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�ำหรับ
Windows XP และ Windows Media Player 9 Series
• Windows Media เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
หรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ใน
สหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
• ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีของ Microsoft Corporation และไม่
สามารถใช้ หรือแจกจ่ายโดยไม่ ได้รับอนุญาตจาก Microsoft
Licensing, Inc.
MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)
• ความถี่ของอัตราการสุ่มตัวอย่าง: 32 kHz, 44.1 kHz และ
48 kHz

นามสกุลไฟล์ที่สามารถเล่นได้

ฟังก์ชั่นที่ใช้สะดวก
การเล่นในล�ำดับที่ต้องการ (การเล่น
แบบตั้งโปรแกรม)
䎃
䎃
1

䎃

แสดงหน้าจอโหมดการเล่น
เลือกตั้งโปรแกรม
ใช้

3

/

เพื่อเลือก จากนั้นกด ENTER หรือ

เลือก สร้าง/แก้ไข

ใช้ / เพื่อเลือก จากนั้นกด ENTER
• หน้าจอ สร้าง/แก้ ไข อาจแตกต่างกันไป ขึ้นกับแผ่นดิสก์หรือไฟล์
4

เลือกไตเติ้ล บท แทร็คหรือไฟล์

ใช้ / / / เพื่อเลือก จากนั้นกด ENTER
• วิธีการเพิ่มเข้าไปในโปรแกรม เริ่มด้วยการเลือกต�ำแหน่ง
ในโปรแกรม (ขั้นตอนโปรแกรม) ตามด้วยการเลือกไตเติ้ล
บท แทร็คหรือไฟล์ แล้วกด ENTER (ไฟล์จะถูกเพิ่มต่อ
ท้ายโปรแกรม)
• กด RETURN เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า หากท่านกลับสู่
หน้าจอก่อนหน้าขณะก�ำลังป้อนค่า การตั้งค่าต่างๆ
ที่ตั้งโปรแกรมไว้จะถูกลบ
• ในการลบขั้นตอน ให้ ไฮไลท์ไว้ตรงขั้นตอนที่ต้องการลบ
และกด CLEAR

.divx .avi
• ไฟล์ที่ไม่มีสัญญาณ DivX video จะไม่สามารถเล่นได้ แม้ว่าจะ
มีนามสกุลเป็น “.avi”

ไฟล์ภาพ

.jpeg

ไฟล์เสียง
.wma

䎃

เลือก โหมดการเล่น จากหน้าจอ HOME MENU
2

ไฟล์วิดีโอ

.jpg

䎃
䎃

.mp3
5

เริ่มเล่น

กด  PLAY
• หากต้องการเล่นโปรแกรม เลือก เริ่มเล่น จากหน้าจอ
โปรแกรม จากนั้นกด ENTER
• หากต้องการกลับมาเล่นแบบปกติ เลือก หยุดการเล่น
จากหน้าจอโปรแกรม จากนั้นกด ENTER โปรแกรมจะ
ยังคงอยู่ ในหน่วยความจ�ำ
• หากต้องการยกเลิกโปรแกรมทั้งหมด เลือก ลบโปรแกรม
จากหน้าจอโปรแกรม จากนั้นกด ENTER

หมายเหต

• โปรแกรมสามารถเล่นซ�้ำได้ เลือก เล่นซ�้ำโปรแกรม จาก เล่นซ�้ำ
บนหน้าจอ โหมดการเล่น ระหว่างเล่นโปรแกรม
• โปรแกรมต่างๆ ไม่สามารถเล่นแบบสุ่ม (การเล่นสุ่มไม่สามารถ
กระท�ำได้ ในระหว่างการเล่นแบบตั้งโปรแกรม)

TH
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การเล่นไฟล์ที่อยู่ ในอุปกรณ์ USB
䎃

䎃

䎃

• เครื่องเล่นอาจไม่รู้จักอุปกรณ์ USB, ไฟล์ที่เล่น หรือจ่ายไฟให้
แก่อุปกรณ์ USB ส�ำหรับรายละเอียด ดู เมื่อมีการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ USB ในหน้า 8
• ไพโอเนียร์ไม่รับรองว่าไฟล์ทั้งหมดที่บันทึกอยู่ ในอุปกรณ์ USB
ทุกตัวจะเล่นได้ หรือเครื่องจะจ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ USB ควร
สังเกตด้วยว่า ไพโอเนียร์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหาย
ของไฟล์ ในอุปกรณ์ USB อันเนื่องมาจากการเชื่อมต่อกับ
เครื่องเล่นนี้
1

เปลี่ยนเป็นโหมด USB

กด DVD/USB
USb จะแสดงบนหน้าจอแสดงผลแผงด้านหน้า
2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ไปยังพอร์ต USB บนแผงด้านหน้า (หน้าที่ 4)
ระบบ แสดงข้อมูลแผ่น จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
3 เริ่มเล่น
ใช้ / / / เพื่อเลือกไฟล์ จากนั้นกด ENTER
• ปิดเครื่องก่อนถอดอุปกรณ์ USB
• หากต้องการกลับสู่ โหมด DVD ให้กด DVD/USB หรือ
 OPEN/CLOSE

การคัดลอกไฟล์ ไปยังอุปกรณ์ USB
䎃

䎃

䎃

ไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ ในแผ่นดิสก์สามารถคัดลอกไปยังอุปกรณ์ USB
โดยผ่านเครื่องเล่นได้
1 แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลแผ่น
กด MENU
• กด  STOP เพื่อหยุดการเล่นไฟล์หากก�ำลังเล่นไฟล์อยู่
2 เลือกไฟล์
ใช ้ / / / เพื่อเลือก จากนั้นกด  
3

เริ่มการคัดลอก

ให้   / เพื่อเลือก ใช่ จากนั้นกด ENTER
กระบวนการการคัดลอกไฟล์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

หมายเหต

• ห้ามใช้งานปุ่มใดๆ ในระหว่างกระบวนการคัดลอกไฟล์
• ชื่อโฟลเดอร์ “PIONEER” จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ USB
ไฟล์ที่คัดลอกจะถูกจัดเก็บไว้ ในโฟลเดอร์นี้

การเปลี่ยนการตั้งค่า
ค่าที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงเป็น ตัวเอียง

พารามิเตอร์ของการตั้งค่าเสียง
Sound Retriever (สูง/ต�่ำ/ปิด)

• เสียงของไฟล์ WMA หรือ MP3 จะเล่นเสียงคุณภาพสูง จะ
ใช้ ได้เฉพาะกับไฟล์ที่มีนามสกุล “.wma” หรือ “.mp3”
• ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับไฟล์ ลองตั้งค่าหลายๆ แบบ แล้วเลือกแบบที่
ให้ผลดีที่สุด

อีควอไลเซอร์ (ปิด/ร็อค/ป๊อบ/ไลฟ์/แดนซ์/เทคโน/คลาสสิค/นุ่มนวล)
• เลือกประเภทดนตรีที่ต้องการฟัง

เสียง DRC (สูง/กลาง/ต�่ำ/ปิด)

เสียงสนทนา (สูง/กลาง/ต�่ำ/ปิด)

• เปลี่ยนการตั้งค่านี้หากเสียงสนทนาเบามาก

เกี่ยวกับฟังก์ชั่น Sound Retriever

พารามิเตอร์การปรับแต่งภาพ
ความคมชัด (ละเอียด/มาตรฐาน/นุ่มนวล)
• ปรับความคมชัดของภาพ

ความสว่าง (-20 ถึง +20)
• ปรับความสว่างของภาพ

ความเข้ม (-16 ถึง +16)

• ปรับสัดส่วนความสว่างของส่วนที่สว่างที่สุดต่อส่วนที่มืดที่สุดของภาพ

แกมม่า (-3 ถึง +3)

• ปรับลักษณะของภาพส่วนที่มืด

ธรรมชาติ (เขียว 9 ถึง แดง 9)

HDMI ขาออก

• เลือกส่งออกสัญญาณเสียงจากช่องเสียบ HDMI OUT
(LPCM (2CH)/อัตโนมัติ/ ปิด) สอดคล้องกับอุปกรณ์เชื่อม
ต่อที่รองรับ HDMI

แสดงผลหน้าจอ

• เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลภาพ (4:3 (Letter Box)/4:3 (Pan &
Scan)/16:9 (Wide)/16:9 (Compressed)) ตามโทรทัศน์ที่เชื่อม
ต่อ
ค่าที่ตั้งจากโรงงานของเครื่องเล่นถูกตั้งค่าเป็น 16:9 (Wide)

ความละเอียด HDMI

• เปลี่ยนความละเอียดของสัญญาณภาพขาออกจากช่องเสียบ HDMI
OUT (720x480i/720x576i/720x480p/720x576p/
1280x720p/1920x1080i/1920x1080p)

ดิจิตอลออก

ระบบสี HDMI

Dolby Digital ออก

Deep Color

• เลือกว่าจะส่งสัญญาณเสียงดิจิตอลออก (เปิด) จากช่องเสียบ
COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT หรือไม่ (ปิด)
• เลือกว่าจะส่งสัญญาณเสียง Dolby Digital (Dolby Digital)
หรือจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณ linear PCM (Dolby Digital >
PCM) ตามเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่

DTS ออก

• เลือกว่าจะส่งสัญญาณเสียง DTS (DTS) หรือไม่ (ปิด) ตาม
เครื่องที่เชื่อมต่อ

96 kHz PCM ออก

• เลือกว่าจะส่งสัญญาณเสียง 96 kHz (96kHz) หรือจะ
เปลี่ยนเป็นสัญญาณ linear PCM (96kHz > 48kHz) ตาม
เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่

MPEG ออก

• เลือกว่าจะส่งสัญญาณเสียง MPEG (MPEG) หรือจะเปลี่ยนเป็น
สัญญาณ linear PCM (MPEG > PCM) ตามเครื่องที่เชื่อมต่อ
อยู่

• เปลี่ยนสัญญาณภาพขาออกจากช่องเสียบ HDMI OUT (RGB
เต็มระดับ/RGB/คอมโพเน้นท์)
• เลือก อัตโนมัติ เมื่อโทรทัศน์หรือจอภาพที่เชื่อมต่ออยู่รองรับ Deep
Color (อัตโนมัติ/ปิด)

การตั้งค่าภาษา

ล็อคแผ่นดิสก์

• จ�ำกัดการรับชม DVD-Video (รหัสผ่าน/เปลี่ยนระดับ/รหัส
ประเทศ)

DivX® VOD

• แสดง registration code ส�ำหรับการเล่นไฟล์ DivX VOD
(Activate/Deactivate)

DivX® Subtitle

• เลือกว่าจะแสดงบทบรรยาย (เปิด) หรือไม่ (ปิด)

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

• เลือกว่าจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ (เปิด) หรือไม่ (ปิด) เมื่อตั้ง
ค่าเป็น เปิด เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานเป็น
เวลามากกว่า 30 นาที

การตั้งค่าทั้งหมดกลับคืนสู่ค่าเริ่มต้น
ขณะที่เครื่องเล่นอยู่ในโหมดเตรียมพร้อม...

ภาษาบรรยาย

กด  STANDBY/ON ขณะกด 
ใช้ปุ่มบนแผงด้านหน้า

• เปลี่ยนภาษาเมื่อฟังเสียงจากแผ่น DVD-Video (อังกฤษ/
ไทย/ภาษาอื่นๆ)
• เปลี่ยนภาษาของภาษาบรรยายที่แสดงส�ำหรับแผ่น DVDVideo (อังกฤษ/ไทย/ภาษาอื่นๆ)

ภาษาเมนู DVD

• เปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงเมนูส�ำหรับของแผ่น DVD-Video
(w/ภาษาบรรยาย/อังกฤษ/ไทย/ภาษาอื่นๆ)

แสดงบทบรรยาย

• เลือกว่าจะแสดงบทบรรยาย (เปิด) หรือไม่ (ปิด)

การตั้งค่าแสดงผลหน้าจอ
ภาษาสั่งงานบนจอ

• ปรับความเข้มจางของสี การตัง้ ค่านีม้ ผี ลกับแหล่งก�ำเนิดทีม่ ี
หลากสีสนั เช่น การ์ตนู

แสดงมุมกล้อง

ความสว่าง, ความเข้ม, แกมม่า, ธรรมชาติ และ
ระดับสี ถูกตั้งค่าเป็น 0 เมื่อตอนที่ซื้อ

• เลือกว่าจะสั่งงานเครื่องเล่น โดยใช้รีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์
AV ที่เชื่อมต่ออยู่ผ่านสาย HDMI (เปิด) หรือไม่ (ปิด)
ล็อคแผ่นดิสก์

เสียงพากย์

• ปรับความสมดุลระหว่างสีเขียวและสีแดง

ระดับสี (-9 ถึง +9)

การตั้งค่าตัวเลือกอื่น
ควบคุมผ่าน

การตั้งค่า

หากข้อมูลเสียงลดลงไปในระหว่างกระบวนการบีบอัดข้อมูล
คุณภาพเสียงมักจะด้อยลง ฟังก์ชั่น Sound Retriever จะ
ปรับปรุงเสียงที่ถูกบีบอัด และฟื้นฟูคุณภาพให้ ได้ระดับเดียวกับ
CD เพลง โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า Digital Audio Out

การตั้งค่า Video Output

การเล่น

• ฟังก์ชั่นนี้ช่วยปรับเสียงดังให้เบาลง และเสียงเบาให้ดังขึ้น
• การตั้งค่านี้มีผลเฉพาะกับเสียง Dolby Digital
• ผลทีไ่ ด้ขึ้นอยู่กับระดับเสียงของเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ลองตั้งค่า
หลายๆ แบบ แล้วเลือกแบบที่ให้ผลชัดเจนที่สุด

พารามิเตอร์ของการตั้งค่าเริ่มต้น
• การตั้งค่ารายละเอียดของเครื่องเล่นสามารถเปลี่ยนได้ที่นี่
• การตัง้ ค่าเริ่มต้น ไม่สามารถเลือกระหว่างการเล่นได้

• เปลี่ยนภาษาของข้อความการท�ำงาน (เล่น, หยุด ฯลฯ) ที่
แสดงบนจอโทรทัศน์ (Thai/ไทย)
• เลือกว่าจะแสดงเครื่องหมายมุมกล้องบนจอโทรทัศน์ (เปิด)
หรือไม่ (ปิด)

แสดงผลบนหน้าจอ

• เลือกว่าจะแสดงข้อความการท�ำงาน (เล่น, หยุด ฯลฯ) บนจอ
โทรทัศน์ (เปิด) หรือไม่ (ปิด)

TH
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การแก้ ไขปัญหา
• บ่อยครั้งการใช้งานที่ไม่ถูกต้องมักถูกเข้าใจผิดว่าเครื่องเกิดปัญหา หรือท�ำงานผิดปกติ หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องเล่นนี้ ให้
ตรวจเช็คอาการตามด้านล่างนี้
• บางครั้งปัญหาเกิดขึ้นในอุปกรณ์ตัวอื่นที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้ ตรวจสอบอุปกรณ์ และเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่ก�ำลังใช้งาน หากไม่สามารถ
แก้ ไขปัญหาได้หลังจากตรวจสอบตามรายการด้านล่างนี้ ติดต่อศูนย์บริการไพโอเนียร์ ใกล้บ้านท่าน หรือตัวแทนจ�ำหน่ายเพื่อท�ำการซ่อม
• เครื่องเล่นอาจท�ำงานผิดปกติ เนื่องจากไฟฟ้าสถิตหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ ในกรณีนี้ อาจแก้ ไขให้กลับมาเป็นปกติได้ โดยการถอดปลั๊ก
แล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่

ปัญหา

เมือ่ มีการเชือ่ มต่ออุปกรณ์ USB
ปัญหา
เครื่องไม่รู้จักอุปกรณ์ USB

สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้

ระดับเสียงแตกต่างกันระหว่าง DVD และ CD

• ระดับเสียงอาจแตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่าง ของวิธีการบันทึกสัญญาณลงในแผ่นดิสก์
ไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ ได้ หรือถาดใส่แผ่นดิสก์ • หากแผ่นดิสก์สกปรก ให้เช็ดรอยสกปรกออกจากแผ่น ดิสก์ (หน้าที่ 9)
เปิดโดยอัตโนมัติ
• ใส่แผ่นดิสก์ โดยให้ด้านที่มีฉลากหงายขึ้น
• ตรวจเช็คหมายเลขขอบเขตของแผ่นดิสก์ และดูว่าหมายเลขรองรับส�ำหรับการเล่นกับเครื่องเล่นนี้
หรือไม่ (หน้าที่ 5) เฉพาะแผ่นดิสก์ที่มีหมายเลขขอบเขตของแผ่นดิสก์ที่เหมาะสม หรือที่มีสัญลักษณ์
“ALL” จะสามารถเล่นได้
เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
• ถ้า ปิดเครื่องอัตโนมัติ ถูกตั้งค่าเป็น เปิด เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานนานเกิน
30 นาที (เหนือ)
ภาพถูกยืดออก หรือไม่สามารถเปลี่ยนสัดส่วน
• ดูค�ำแนะน�ำการใช้งานของโทรทัศน์ และตั้งค่าสัดส่วนความกว้างยาวของโทรทัศน์ ให้ถูกต้อง
ความกว้างยาวได้
• ตั้งค่า แสดงผลหน้าจอ ให้ถูกต้อง (หน้าที่ 7)
ภาพถูกรบกวนหรือมืด ในระหว่างการเล่น
• หากเครื่องเล่นกับโทรทัศน์เชื่อมต่อกันผ่านเครื่องเล่นวิดีโอ “ฟังก์ชั่นป้องกันการท�ำส�ำเนาแบบอนาล็อก”
อาจท�ำให้ภาพที่เล่นจากเครื่องเล่นวิดีโอผิดปกติไป ให้เชื่อมต่อเครื่องเล่นกับโทรทัศน์ โดยตรง
• ตั้งค่าระบบโทรทัศน์ ให้เหมาะสม ค่าที่ตั้งจากโรงงานเป็น อัตโนมัติ หากภาพผิดเพี้ยนไป ให้เปลี่ยน
ระบบโทรทัศน์เป็นแบบที่ใช้ ในประเทศหรือขอบเขตของท่าน (NTSC หรือ PAL) (หน้าที่ 9)
สัญญาณเสียงดิจิตอล 96 kHz/88.2 kHz ไม่ • ตั้งค่า 96kHz PCM ออก เป็น 96kHz > 48kHz
ถูกส่งออกจากช่องเสียบ COAXIAL DIGITAL
• สัญญาณเสียงดิจิตอลความถี่ 96 kHz/88.2 kHz ของแผ่นดิสก์ที่มีการปกป้องลิขสิทธิ์จะไม่สามารถส่ง
AUDIO OUT
ออกได้
เครื่องไม่รู้จักไฟล์หรือโฟล์เดอร์
• เครื่องเล่นนี้สามารถอ่านได้สูงสุด 299 โฟลเดอร์ ในแผ่นดิสก์หนึ่งแผ่น และ 648 ไฟล์ ในหนึ่งโฟลเดอร์
อย่างไรก็ตาม เครื่องเล่นอาจไม่สามารถอ่านบางโฟลเดอร์ หรือบางไฟล์ ได้ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ
โฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์ ไม่แสดง หรือแสดงไม่ถูกต้อง • เครื่องสามารถแสดงได้เฉพาะตัวอักษรขนาด 1 ไบต์เท่านั้น ชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ที่มีตัวอื่นนอกเหนือจาก
ตัวอักษรขนาด 1 ไบต์ อาจแสดงออกมา ตัวอย่างเช่น F_007 หรือ FL_001 และตัวอักษรต่างๆ อาจ
ผิดเพี้ยนไป
การเล่นไฟล์ JPEG ต้องใช้เวลามาก
• เครื่องเล่นอาจต้องใช้เวลานานขึ้นเพื่อแสดงไฟล์ขนาดใหญ่
มีแถบสีด�ำปรากฏขณะเล่นไฟล์ JPEG
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• แถบสีด�ำอาจปรากฏขึ้นที่ด้านบนและล่าง หรือด้านข้าง เมื่อเล่นไฟล์ JPEG ที่มีสัดส่วนความกว้างยาว
แตกต่างกัน

ไม่สามารถเล่นไฟล์ ได้
ชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์ ไม่แสดง หรือแสดง
ไม่ถูกต้อง
ชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์ ไม่แสดงเรียงตามล�ำดับ
ตัวอักษร

สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้
•
•
•
•
•
•

ปิดเครื่อง ถอดแล้วต่ออุปกรณ์ USB กลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง
เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับการใช้ USB ฮับ เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB โดยตรง
เครื่องเล่นนี้รองรับเฉพาะอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เท่านั้น
เครื่องเล่นนี้รองรับหน่วยความจ�ำแฟลชแบบพกพา และอุปกรณ์เล่นเพลงดิจิตอล
รองรับระบบไฟล์แบบ FAT16 และ FAT32 เท่านั้น ไม่รองรับระบบไฟล์อื่น (เช่น FAT, NTFS ฯลฯ)
หากอุปกรณ์ USB มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ AC ให้ ใช้อุปกรณ์ USB โดยเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC
ด้วย
• เครื่องอาจไม่รู้จักอุปกรณ์ USB บางชนิด
• ไฟล์ที่มีการปกป้องลิขสิทธิ์จะไม่สามารถเล่นได้
• ไฟล์ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถเล่นได้
• เครื่องอาจเล่นไฟล์บางไฟล์ ไม่ ได้
• จ�ำนวนตัวอักษรสูงสุดที่แสดงได้ ส�ำหรับชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ ใน แสดงข้อมูลแผ่น คือ 14 ตัวอักษร

• ล�ำดับของชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ที่แสดงใน แสดงข้อมูลแผ่น ขึ้นอยู่กับเวลาและวันที่ เมื่อโฟลเดอร์หรือ
ไฟล์ถูกสร้างขึ้นบนอุปกรณ์ USB
ใช้เวลานานมากในการท�ำความรู้จักอุปกรณ์ USB • อาจต้องใช้เวลานานขึ้นเพื่อโหลดข้อมูล เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีความจุขนาดใหญ่ (อาจใช้
เวลาหลายนาที)

เมือ่ เชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ทรี่ องรับ HDMI
ปัญหา
ไม่มีภาพปรากฏ
สัญญาณเสียงมัลติแชนแนลไม่ถูกส่งออก

สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้
• ความละเอียด HDMI กลับคืนสู่ค่าเริ่มต้น (720x480p/720x576p) (หน้าที่ 7)
• สายเคเบิลบางชนิดไม่สามารถส่งสัญญาณภาพขาออก 1080p ได้
• ตั้งค่า HDMI ขาออก เป็น อัตโนมัติ (หน้าที่ 7)

ฟังก์ชั่นควบคุมไม่ท�ำงาน

• ใช้ High Speed HDMI® cable
• ตั้งค่า ควบคุมผ่าน เป็น เปิด ที่เครื่องเล่น (หน้าที่ 7)
• ฟังก์ชั่นควบคุมใช้ ไม่ ได้กับอุปกรณ์ยี่ห้ออื่น แม้ว่าจะเชื่อมต่ออยู่กับผลิตภัณฑ์ไพโอเนียร์ที่รองรับฟังก์ชั่น
ควบคุมผ่าน ฟังก์ชั่นบางอย่างอาจไม่ท�ำงาน

ข้อความ CEC200 ปรากฎขึ้น

• เมื่อมีการเลือก แสดงข้อมูลแผ่น โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีจอแบนเมื่อปิดเครื่องเล่น ข้อความ
CEC200 จะแสดงขึ้น ซึ่งนี่ไม่ ใช่อาการผิดปกติแต่อย่างใด เปิดเครื่องเล่นเพื่อใช้ฟังก์ชั่น

เครื่องเล่นเปิด หรือปิดเองโดยอัตโนมัติ

• เครื่องเล่นอาจเปิดพร้อมกับโทรทัศน์ที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI OUT หากไม่ต้องการให้เปิดขึ้น
พร้อมกัน ให้ตั้งค่า ควบคุมผ่าน เป็น ปิด (หน้าที่ 7)

สัญญาณขาเข้าของโทรทัศน์หรือระบบ AV
ที่เชื่อมต่ออยู่จะเปลี่ยนเป็นสัญญาณจากเครื่อง
เล่นโดยอัตโนมัติ

• สัญญาณขาเข้าของโทรทัศน์ และระบบ AV (เครื่องรีซีฟเวอร์ หรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ) ที่เชื่อมต่อ
กับช่องเสียบ HDMI OUT อาจเปลี่ยนเป็นสัญญาณจากเครื่องเล่นโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องเล่นเริ่มเล่น
หรือเมื่อหน้าจอเมนู (HOME MENU ฯลฯ) ปรากฏขึ้น หากท่านไม่ต้องการให้ โทรทัศน์หรือระบบ AV
(เครื่องรีซีฟเวอร์ หรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ) ที่เชื่อมต่ออยู่ถูกขัดจังหวะจากการท�ำงานของเครื่องเล่น
ให้ตั้งค่า ควบคุมผ่าน เป็น ปิด (หน้าที่ 7)

ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานที่ติดตั้ง

การตั้งค่าระบบโทรทัศน์
• หากภาพผิดเพี้ยนไป ให้เปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นแบบที่ใช้ ใน
ประเทศหรือขอบเขตของท่าน
• เมื่อมีการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ ประเภทของแผ่นดิสก์ที่
สามารถเล่นได้จะถูกจ�ำกัด
• ค่าที่ตั้งจากโรงงานเป็น อัตโนมัติ
ขณะที่เครื่องเล่นอยู่ ในโหมดเตรียมพร้อม...

กด  STANDBY/ON ขณะที่กด 

ใช้ปุ่มบนแผงด้านหน้า
เครือ่ งจะเปิด และระบบโทรทัศน์จะเปลีย่ นไปตามทีแ่ สดงไว้ดา้ นล่าง
• AUTOgNTSC
• NTSCgPAL
• PALgAUTO

ชนิดของ
แผ่นดิสก์/
ไฟล์์

หลีกเลี่ยงสถานที่ต่อไปนี้:
•
•
•
•
•
•

ทีท่ ถี่ กู แสงอาทิตย์สอ่ งโดยตรง
ทีท่ ชี่ นื้ หรือระบายอากาศไม่ดี
ทีท่ รี่ อ้ นจัด
ทีท่ มี่ โี อกาสสัน่ ไหว
ทีท่ มี่ ฝี นุ่ หรือควันบุหรีม่ าก
ทีท่ มี่ โี อกาสสัมผัสเขม่าควัน ไอน�ำ 
้ หรือความร้อน (ครัว ฯลฯ)

อย่าวางสิ่งของใดๆ บนเครื่องเล่น
อย่าวางสิ่งของใดๆ ไว้ด้านบนเครื่องเล่น

อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ

ตั้งค่าเครื่องเล่น
NTSC

PAL

AUTO

อย่าใช้งานเครื่องเล่นบนพรม เตียง โซฟา ฯลฯ ที่มีขน หรือห่อหุ้ม
ด้วยผ้า ฯลฯ การกระท�ำดังกล่าวจะท�ำให้ความร้อนไม่ระบายออก
ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการช�ำรุด

NTSC

NTSC

PAL

NTSC

อย่าให้โดนความร้อน

PAL

NTSC

PAL

PAL

รูปแบบ

อย่าวางเครื่องเล่นบนเครื่องขยายเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ก่อ
ให้เกิดความร้อน หากวางในชั้นวาง หลีกเลี่ยงความร้อนที่อาจแผ่
ออกมาจากเครื่องขยายเสียง หรืออุปกรณ์เครื่องเสียงอื่นๆ ควร
วางเครื่องบนชั้นวางใต้เครื่องขยายเสียง

ปิดเครื่องเล่นเมื่อไม่ใช้งาน

ขึ้นอยู่กับสภาวะของสัญญาณ อาจมีแถบเส้นปรากฏบนจอ
โทรทัศน์ และอาจมีเสียงรบกวนแทรกในสัญญาณวิทยุเมื่อเปิด
เครื่องเล่น หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ปิดเครื่องเล่น

䎃
䎃
䎃

NTSC
PAL

NTSC

PAL

หรือ
PAL

ข้อควรระวังในการใช้งาน
เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น

หากมีการเคลือ่ นย้ายเครือ่ งเล่น ตรวจเช็คก่อนว่าไม่มแี ผ่น
ดิสก์อยู่ ในเครือ่ ง และถาดใส่แผ่นดิสก์ปดิ อยู่ จากนัน้ กด
 STANDBY/ON บนเครือ่ งเล่น (หรือ  STANDBY/ON
บนรีโมทคอนโทรล)
รอให้คำ� ว่า OFF บนหน้าจอแสดงผลแผงด้านหน้าดับลง แล้วจึง
ถอดปลัก๊ การเคลือ่ นย้ายเครือ่ งเล่นขณะมีแผ่นดิสก์อยูภ่ ายใน อาจ
ท�ำให้เกิดการช�ำรุดได้

หากเครื่องเล่นถูกเคลื่อนย้ายจากที่ที่เย็นไปสู่ห้องที่อากาศอบอุ่น
(เช่น ในฤดูหนาว) โดยกะทันหัน หรือหากอุณหภูมิภายในห้องที่
ติดตั้งเครื่องเล่นเพิ่มสูงขึ้นกะทันหัน เนื่องจากเครื่องท�ำความร้อน
ฯลฯ หยดไอน�้ำ (การควบแน่น) อาจเกิดขึ้นภายในเครื่อง (บริเวณ
ชิ้นส่วนที่ใช้งาน และเลนส์) เมื่อเกิดการควบแน่นขึ้น เครื่องเล่น
อาจท�ำงานผิดปกติ และไม่สามารถเล่นได้ ปล่อยให้เครื่องเล่น
อยู่ ในอุณหภูมิห้องประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมงโดยเปิดเครื่องไว้ (เวลา
ที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณของการควบแน่น) หยดน�้ำจะระเหยไป
และเครื่องจะกลับมาเล่นได้ การควบแน่นยังสามารถเกิดได้ ในฤดู
ร้อน หากเครื่องเล่นสัมผัสกับลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ย้ายเครื่องเล่นไปไว้ที่อื่น

• ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ เมื่อต้องการท�ำความสะอาดเครื่องเล่น
• ท�ำความสะอาดเครื่องเล่นนี้โดยใช้ผ้านุ่ม ส�ำหรับรอยเปื้อนที่
เช็ดออกยาก ใช้ผ้านุ่มๆ ชุบน�้ำยาท�ำความสะอาดที่เป็นกลาง
ผสมน�้ำ 5 ถึง 6 ส่วน บีบน�้ำออกพอหมาด เช็ดรอยเปื้อนออก
แล้วเช็ดอีกครั้งด้วยผ้านุ่มที่แห้ง
• แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ เบนซิน ยาฆ่าแมลง ฯลฯ อาจท�ำให้ตัวพิมพ์
หรือสีลอกได้ เช่นเดียวกัน การปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ที่
ท�ำจากยาง หรือไวนิลสัมผัสกับเครื่องเล่นเป็นเวลานาน อาจท�ำให้
ตัวเครื่องมีรอยต�ำหนิ
• หากมีการใช้ผ้าเช็ดที่เคลือบสารเคมี ฯลฯ ให้อ่านข้อควรระวัง
ที่มาพร้อมกับผ้าอย่างระมัดระวัง

ข้อควรระวังเมือ่ ติดตัง้ ตัวเครือ่ งในชัน้ วางทีม่ ปี ระตูกระจก

อย่ากด  OPEN/CLOSE บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดถาด
ใส่แผ่นดิสก์ ในขณะที่ประตูกระจกปิดอยู่ ประตูอาจกีดขวางการ
เคลื่อนตัวของถาดใส่แผ่นดิสก์ และท�ำให้เครื่องเกิดการช�ำรุดได้

การท�ำความสะอาดเลนส์

ในการใช้งานปกติ ไม่ควรปล่อยให้เลนส์จับภาพของเครื่องเล่น
สกปรก หากเลนส์จับภาพมีฝุ่นจับ หรือสกปรก อาจท�ำให้เครื่อง
ท�ำงานผิดปกติ ในกรณีนี้ให้ปรึกษาศูนย์บริการไพโอเนียร์ ใกล้
บ้านท่าน แม้ว่าน�้ำยาท�ำความสะอาดเลนส์จะมีวางขายทั่วไป เรา
ขอแนะน�ำไม่ ให้ ใช้น�้ำยาดังกล่าว เนื่องจากอาจท�ำให้เลนส์เกิด
การช�ำรุดได้

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับเทคโนโลยีในการป้องกันลิขสิทธิ์ในการอัด
ส�ำเนา ซึ่งมีการปกป้องลิขสิทธิ์โดยสามารถร้องเรียนได้ ตาม
สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
ของ Rovi Corporation ห้ามท�ำการดัดแปลงส่วนประกอบหรือ
ถอดชิ้นส่วนเด็ดขาด

• อย่าติดเศษกระดาษ หรือสติกเกอร์ลงบนแผ่นดิสก์ การกระท�ำดัง
กล่าว อาจท�ำให้แผ่นดิสก์ โก่งงอ จนไม่สามารถเล่นได้ พึงสังเกตด้วย
ว่า แผ่นดิสก์จากร้านเช่ามักจะมีการติดฉลาก และกาวของฉลากอาจ
ซึมออกมา ตรวจดูวา่ ไม่มกี าวอยูร่ อบขอบฉลาก ก่อนเล่นแผ่นดิสก์ที่
เช่ามา

ส�ำหรับแผ่นดิสก์ที่มีรูปร่างพิเศษ

แผ่นดิสก์ทม่ี รี ปู ร่างพิเศษ (รูปหัวใจ,
หกเหลีย่ ม ฯลฯ) ไม่สามารถเล่นได้
ด้วยเครือ่ งนี้ อย่าพยายามเล่นแผ่น
ทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าว เนือ่ งจากอาจ
ทำ�ให้เครือ่ งเล่นชำ�รุด

เกี่ยวกับการควบแน่นบนแผ่นดิสก์

หยดน�ำ 
้ (การควบแน่น) อาจเกิดขึน้ บนผิวของแผ่นดิสก์ หากมันถูกย้ายจาก
ทีท่ อี่ ากาศเย็น (โดยเฉพาะในฤดูหนาว) เข้าไปในห้องทีม่ อี ากาศอบอุน่ แผ่น
ดิสก์อาจเล่นได้ ไม่ปกติ หากมีการควบแน่นบนแผ่น ค่อยๆ เช็ดหยดน�ำ้ ออก
จากผิวของแผ่นดิสก์ ก่อนใส่แผ่นเข้าไป

เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

®
• ค�ำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia
Interface รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น

การจัดการกับแผ่นดิสก์
การจัดเก็บ

• ใส่แผ่นดิสก์ไว้ ในกล่อง และจัดเก็บในแนวตั้ง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่ร้อน
ชื้น ที่ที่แดดส่องถึงโดยตรง และที่ที่มีอากาศเย็นจัด
• ควรอ่านข้อควรระวังที่มาพร้อมกับแผ่นดิสก์

• ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby
และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ
Dolby Laboratories

การท�ำความสะอาดแผ่นดิสก์

ภาคผนวก

ไม่มีแผ่นดิสก์

เกี่ยวกับการควบแน่น

การท�ำความสะอาดเครื่องเล่น

การตั้งค่า

䎃
䎃
䎃
䎃

• เลือกทีท่ มี่ นั่ คงใกล้ โทรทัศน์ หรือระบบสเตอริโอทีใ่ ช้กบั เครือ่ งเล่น
• อย่าวางเครือ่ งเล่นบนโทรทัศน์หรือจอสี ติดตัง้ เครือ่ งให้หา่ งจากเครือ่ งเล่นเทป
และอุปกรณ์อนื่ ๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากแม่เหล็กได้งา่ ย

• แผ่นดิสก์อาจเล่นไม่ ได้ หากเปื้อนรอยนิ้วมือ หรือฝุ่นผง ในกรณี
นี้ ใช้ผ้าสะอาด ฯลฯ ค่อยๆ เช็ดแผ่นดิสก์จากข้างในออกข้าง
นอก ห้ามใช้ผ้าสกปรกท�ำความสะอาด
• อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ หรือสารเคมีอื่นๆ ที่ระเหยง่าย  และอย่าใช้
สเปรย์ส�ำหรับแผ่นเสียง หรือสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
• ส�ำหรับรอยเปื้อนที่เช็ดออกยาก ใช้ผ้านุ่มๆ ชุบน�้ำ  บีบน�้ำออกพอ
หมาด เช็ดรอยเปื้อนออก แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง
• อย่าใช้แผ่นดิสก์ที่ช�ำรุด (แตก หรืองอ)
• อย่าปล่อยให้พื้นผิวส่วนที่บันทึกสัญญาณของแผ่นดิสก์ถูกรอย
ขีดข่วน หรือสิ่งสกปรก
• อย่าวางแผ่นดิสก์สองแผ่นลงในถาดใส่แผ่นดิสก์ โดยวางซ้อนกัน

TH
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ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางรหัสภาษา

ตารางรหัสประเทศ/พื้นที่

ชื่อภาษา (รหัส) รหัสที่ป้อน

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

TH
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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

ชื่อประเทศ/พื้นที่, รหัสที่ป้อน และรหัสประเทศ/พื้นที่
สหรัฐอเมริกา, 2119, us
สวิสเซอร์แลนด์, 0308, ch
สวีเดน, 1905, se
อาร์เจนตินา, 0118, ar
สเปน, 0519, es
อังกฤษ, 0702, gb
ไทย, 2008, th
อิตาลี, 0920, it
อินเดีย, 0914, in
ไต้หวัน, 2023, tw
อินโดนีเซีย, 0904, id
จีน, 0314, cn
ชิลี, 0312, cl
ออสเตรเลีย, 0121, au
เดนมาร์ค, 0411, dk
ออสเตรีย, 0120, at
เยอรมัน, 0405, de
เนเธอร์แลนด์, 1412, nl
ญี่ปุ่น, 1016, jp
แคนาดา, 0301, ca
นิวซีแลนด์, 1426, nz
สาธารณรัฐเกาหลี, 1118, kr
สิงคโปร์, 1907, sg

นอร์เวย์, 1415, no
ปากีสถาน, 1611, pk
ฟิลิปปินส์, 1608, ph
ฟินแลนด์, 0609, fi
เม็กซิโก, 1324, mx
บราซิล, 0218, br
ฝรั่งเศส, 0618, fr
เบลเยี่ยม, 0205, be
โปรตุเกส, 1620, pt
ฮ่องกง, 0811, hk
มาเลเซีย, 1325, my

ข้อมูลจ�ำเพาะ
แรงดันไฟฟ้า
ก�ำลังไฟฟ้าที่ใช
Wก�ำลังไฟฟ้าที่ใช้ (เตรียมพร้อม)
น�้ำหนัก
ขนาดภายนอก
อุณหภูมิระหว่างการท�ำงานที่รับได้
ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่างการท�ำงานที่รับได้

AC 110 V ถึง 240 V, 50 Hz/60 Hz
12 W
0.5 W
1.2 kg
360 mm (ก) x 42 mm (ส) x 200 mm (ล) (รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
+5 °C ถึง +35 °C
5 % ถึง 85 %(ไม่มีไอน�้ำเกาะ)

ช่องส่งสัญญาณภาพขาออก
ระดับการส่งสัญญาณขาออก
ช่องเสียบขาออก

1 Vp-p (75 Ω)
ช่องเสียบ RCA

HDMI ขาออก
ช่องเสียบขาออก

19-pin

หมายเหตุ

• ข้อมูลจ�ำเพาะและรูปแบบของผลิตภัณฑ์นี้อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ได้รับลิขสิทธิ์ในด้านตัวอักษรแบบ FontAvenue® โดยบริษัท NEC ทั้งนี้ FontAvenue เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของบริษัท NEC

ช่องส่งสัญญาณเสียงขาออก (สเตอริโอ L/R)
ระดับการส่งสัญญาณเสียงขาออก
200 mVrms (1 kHz, –20 dB)
ช่องเสียบขาออก
ช่องเสียบ RCA
การตอบรับความถี่
4 Hz ถึง 44 kHz
ช่องส่งสัญญาณเสียงดิจิตอลขาออก
ช่องส่งสัญญาณดิจิตอลแบบ Coaxial

ช่องเสียบ RCA

USB
พอร์ต USB

แบบ A

ภาคผนวก
TH
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