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มีอะไรในกล่องบ้าง

•	 รีโมทคอนโทรล

•	 เครื่องรับทีวีหรือ AV

•	 แบตเตอรี่ AAA (R03) x 2

•	  ใบรับประกัน

•	 คู่มือแนะน�ำกำรใช้งำน (เอกสำรนี้)

 2TH  2

D3-4-2-1-1_A1_Th

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

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

D3-4-2-1-3_A1_Th

ขอควรระวัง
สวิตช  STANDBY/ON บนตัวเครื่องมิไดตัดกระแสไฟจากแหลง
จายไฟโดยสมบูรณ ทานจะตองถอดปลั๊กจายไฟหลักออกเพื่อปด
เครื่อง เนื่องจากสายไฟทำหนาที่เปนอุปกรณหลักในการตัด
กระแสไฟออกจากตัวเครื่อง ดังนั้น ตรวจดูใหแนใจวาไดติดตั้ง
เครื่องในที่ที่งายตอการถอดปลั๊กจายไฟหลักในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อปองกันไฟไหม 
ควรถอดปลั๊กจายไฟหลักออก หากตองปลอย
เครื่องทิ้งไวโดยไมใชงานเปนระยะเวลานาน (เชน ชวงวันหยุด
ระยะยาว) D3-4-2-2-2a*_A1_Th

คำเตือน
เพ ือ่ป องกนัไฟไหม  ห ามวางวสัดทุ ี ม่ เีปลวไฟไว บนอปุกรณ น ี ้ (อย างเช น เท ยีนไขท ีจ่ดุไฟอย ู )

D3-4-2-1-7a_A1_Th

ขอควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ
เวลาถอดปล ั ก๊ ให ด งึตรงหวัปล ั ก๊ อย าด งึตรงส วนสายไฟและ 
ห ามจบัสายไฟในขณะท ีม่ อืเป ยก เพราะอาจทำให เก ดิไฟฟ า ลดัวงจร หร อืไฟด ดูได  
อย าวางอปุกรณ  ช ิน้ส วนเฟอร น เิจอร  หร อือ ื น่ๆ  ทบัสายไฟ หร อืหน บีโดนสายไฟ 
อยาให สายไฟขมวด เป นปม หร อืห ามพนัสายไฟไว กบัสายไฟของอปุกรณ ช ิ น้อ ื น่ 
ควรเด นิสายไฟบนจดุท ี ่ ไม ม คีนเด นิเหย ยีบ เพราะหากสายไฟเส ยีหาย 
อาจทำให เก ดิไฟไหม  หร อืทานอาจถ กูไฟด ดูได  ควรตรวจเช ค็สายไฟ
เป นระยะๆ  เม ือ่พบวาสายไฟชำรดุ ให แจ งไปยงัศ นูย บร กิาร ไพโอเน ยีร  ใกล บ านทาน 
หร อืต ดิตอตวัแทนจำหนายเพ ือ่ทำการ เปล ีย่นสายไฟใหม

S002*_A1_Th

ผลิตภัณฑนี้ผลิตขึ้นเพื่อเปนเครื่องใช ในบานทั่วไป หากทานตองนำ
เครื่องเขาซอมแซม เนื่องจากนำผลิตภัณฑนี้ ไปใชเพื่อจุดประสงค
อื่นๆ  (อยางเชน เพื่อเปาหมายทางธุรกิจระยะยาวตามภัตตาคาร หรือในรถ หรือเรือ) 
ทานจะตองเสียคาใชจาย แมวาจะอยูในชวง
ระยะการรับประกันก็ตาม

K041_A1_Th

ขอควรระวัง
ผลิตภัณฑนี้เปนผลิตภัณฑเลเซอรระดับ 1 ซึ่งแบงประเภทภายใตมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑเลเซอร IEC 60825-1:2007

ผลิตภัณฑเลเซอรระดับ 1
D58-5-2-2a_A1_Th

ข้อควรระวัง:�
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรถูกไฟดูด ไม่ควรเปิดฝำ(หรือด้ำนหลัง) ออก ไม่มีชิ้นส่วน
ภำยในชิ้นใดที่ผู้ ใช้สำมำรถท�ำกำรบริกำรด้วยตัวเองได้ ให้ดูในส่วนกำรให้บริกำรเพื่อ
ขอรับบริกำรจำกบุคคลที่มีคุณสมบัติทำงด้ำนนี้

สภาพแวดล้อมในการท�างาน
อุณหภูมิ และควำมชื้นของสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน: +5 °C ถึง +35 °C (+41 °F 
ถึง +95 °F); น้อยกว่ำ 85 %RH (ช่องท�ำควำมเย็นไม่อุดตัน) หำ้มติดตั้งเครื่องไว้ ใน
ต�ำแหน่งที่ โดนควำมชื้นสูง หรือที่มีกำรระบำยอำกำศไม่ดี ต�ำแหน่งที่แสงอำทิตย์ส่องถึง
โดยตรง (หรือมีแสงไฟจ้ำ)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการระบายอากาศ
เมื่อจะท�ำกำรติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนี้ ท่ำนต้องติดตั้งโดยเว้นระยะห่ำงรอบๆ ตัวเครื่องให้มี
กำรระบำยควำมร้อนอย่ำงเพียงพอ (อย่ำงน้อย 10 ซม. จำกด้ำนบน 10 ซม. จำกด้ำน
หลัง และ 10 ซม. จำกด้ำนอื่นๆ ทั้งหมด)

ค�าเตือน
ช่องและส่วนที่เปิดอยู่บนตัวเครื่องจะช่วยให้เครื่องมีกำรระบำยอำกำศ และช่วยให้มั่นใจ
ได้ว่ำเครื่องจะท�ำงำน และเพื่อป้องกันควำมร้อนเกินไป ป้องกันอันตรำยจำกไฟไหม้ ช่อง
ระบำยอำกำศไม่ควรถูกปิดกั้น และใช้วัสดุใดๆ (อย่ำงเช่น หนังสือพิมพ์ ผำ้คลุมโต๊ะ ผ้ำ
ม่ำน) หรือคลุมปิดไว้ และอย่ำวำงอุปกรณ์นี้ ไว้บนพรมที่แข็งหรือเตียงโซฟำ

ค�าเตือน
อุปกรณ์นี้ ไม่กันน้�ำ อย่ำวำงภำชนะที่บรรจุน้�ำ (อย่ำงเช่น เหยือกน้�ำ หรือแจกันดอกไม้) 
ไว้ ใกล้ๆ กับอุปกรณ์นี้ เพื่อป้องกันอันตรำยจำกไฟไหม้ หรือไฟดูด



ก่อนเริ่มใช้งาน

การใส่แบตเตอรี่ ในรี โมทคอนโทรล

1 เปิดช่องแบตเตอรี่
2  ใส่แบตเตอรี่ 2 ก้อน (ขนำด AAA/R03) ให้ถูกขั้ว (+/-) 

ตำมที่ระบุ
3 ปิดช่องแบตเตอรี่

ค�าเตือน
อย่ำใช้หรือเก็บแบตเตอรี่ ไว้ ในที่ที่ถูกแสงแดด หรือที่ที่ร้อนมำก 
เช่น ภำยในรถยนต์หรือใกล้เครื่องท�ำควำมร้อน ซึ่งอำจท�ำให้
แบตเตอรี่เกิดกำรรั่ว มีควำมร้อนสูงเกินไป ระเบิด หรือติดไฟได้ 
และยังเป็นกำรลดอำยุกำรใช้งำน หรือประสิทธิภำพของแบตเตอรี่
อีกด้วย

หมายเหตุ
•	 เมื่อใส่แบตเตอรี่เขำ้ไป ควรแน่ใจวำ่จะไม่ท�ำให้สปริงของขั้ว

แบตเตอรี่ () เสียหำย
•	 ห้ำมใช้แบตเตอรี่อื่นๆ นอกเหนือจำกที่ก�ำหนด และห้ำมใช้

แบตเตอรี่เกำ่และใหม่ปนกัน
•	 เมื่อใส่แบตเตอรี่ลงในรีโมทคอนโทรล ควรใส่ให้ถูกดำ้น ดังที่

แสดงโดยเครื่องหมำยขั้วแบตเตอรี่ (	และ	)
•	 ห้ำมท�ำแบตเตอรี่ให้ร้อน ถอดแยก หรือโยนเข้ำกองไฟหรือในน�้ำ
•	 แบตเตอรี่ที่มีขนำดและรูปร่ำงเท่ำกัน อำจมีค่ำแรงดันไฟฟ้ำ

ต่ำงกัน อย่ำใช้แบตเตอรี่ต่ำงชนิดกันปนกัน
•	 เพื่อป้องกันกำรรั่วไหลจำกแบตเตอรี่ ควรถอดแบตเตอรี่หำกไม่

ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลำนำน (หนึ่งเดือนขึ้นไป) หำกเกิดกำร
รั่วจำกแบตเตอรี่ ให้เช็ดของเหลวจำกแบตเตอรี่ที่อยู่ภำยใน
ช่องออกอยำ่งระมัดระวัง และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ หำก
ของเหลวจำกแบตเตอรี่หยดลงบนผิวหนังของท่ำน ให้รีบลำ้ง
ออกด้วยน�้ำในปริมำณมำก
•	 เมื่อจะทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โปรดปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับ

ของรัฐบำล หรือกฎที่เป็นค�ำแนะน�ำส�ำหรับสภำพแวดล้อม
สำธำรณะที่มีอยู่ ในประเทศหรือท้องที่ของท่ำน

ก่อนเริ่มใช้งาน

การเชื่อมต่อ

CONPONENT
VIDEO OUT

DIGITAL OUT

COAXIAL
L

R

AUDIO OUT

PB

PR

Y

VIDEO OUT

เหลือง

ขาว

แดง

สายเสียง/วิดีโอ 
(มีให)

เครื่องรับทีวีหรือ AV

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ำได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกจำก
เต้ำเสียบปลั๊กแล้ว เมื่อจะท�ำกำรเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อมต่อ
•	 เสียบปลั๊กไฟหลังจำกท�ำกำรเชื่อมต่อทั้งหมดระหว่ำงอุปกรณ์

ต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว

การเชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิลที่หาซื้อได้ทั่วไป
•	 เครื่องเล่นสำมำรถเชื่อมต่อเข้ำกับเครื่องขยำยเสียง ฯลฯ โดย

ใช้สำยเสียงดิจิตอลและสำยภำพคอมโพเน้นท์ที่หำซื้อได้ทั่วไป

ชื่อชิ้นส่วนและฟังก์ชั่น 
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รี โมทคอนโทรล

DV-2042K

1  STANDBY/ON
กดเพื่อเปิดและปิดเครื่อง

2 ปุ่มตัวเลข (0 ถึง 9)
ใช้ปุ่มเหลำ่นี้เพื่อระบุ และเล่นชื่อไตเติ้ล บท แทร็ค หรือ
ไฟล์ และใช้เพื่อเลือกรำยกำรบนหนำ้จอ MENU ฯลฯ

3 TOP MENU
กดเพื่อแสดงเมนูสูงสุดของ DVD-Video

4  /  /  / 

ใช้เพื่อเลือกรำยกำร เปลี่ยนกำรตั้งคำ่และเลื่อนเคอร์เซอร์

5 HOME MENU
กดเพื่อแสดง/ซ่อน HOME MENU

การตั้งคาเสียง

โหมดการเลน แสดงขอมูลแผน

การตั้งคาเริ่มตน

การปรับแตงภาพ

HOME MENU
DVD

โอนจาก CD –> USB

 

•	 การตั้งค่าเสียง (หัวข้อที่ 7)
•	 การปรับแต่งภาพ (หัวข้อที่ 7)
•	 โหมดการเล่น 
•	ก�าหนดช่วงเล่นซ�า้
 ช่วงที่ก�ำหนดภำยในไตเติ้ล หรือแทร็คหนึ่งจะถูกเล่นซ�้ำๆ
•	ล่นซ�้า
 เล่นไตเติ้ล บท แทร็คหรือไฟล์ซ�้ำๆ
•	เล่นแบบสุ่ม
 เล่นสุ่มไตเติ้ล บท หรือแทร็คตำมล�ำดับ
•	ตั้งโปรแกรม
 ดูหัวข้อที่ 4 ส�ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม
•	 โหมดการค้นหา
เล่นหมำยเลขหรือเวลำที่ก�ำหนดภำยในไตเติ้ล บท แทร็คหรือไฟล์

ฟังก์ช่ัน โหมดการเล่น อำจไม่ท�ำงำนส�ำหรับแผ่นดิสก์หรือไฟล์บำงอย่ำง

•	แสดงข้อมูลแผ่น(ดู MENU บนหน้ำ 4)

•	 การตั้งค่าเริ่มต้น (หัวข้อที่ 6)
•	 โอนจาก CD -> USB (หัวข้อที่ 6)

6  PLAY
กดเพื่อเริ่มเล่น

7  / / 
•	 กดระหวำ่งเล่นเพื่อย้อนกลับอยำ่งเร็ว
•	 กดในโหมดหยุดชั่วครำวเพื่อเลื่อนย้อนหลังทีละเฟรม 
•	 กดค้ำงไว้ ในโหมดหยุดชั่วครำวเพื่อเล่นแบบสโลว์  

(ย้อนกลับ) เมื่อปล่อยปุ่มจะเป็นกำรหยุดเล่นแบบสโลว์

8  PAUSE
กดเพื่อหยุดเล่นชั่วครำว กดอีกครั้งเพื่อกลับเขำ้สู่กำรเล่น

9  PREV
กดเพื่อกลับไปยังกำรเริ่มต้นของไตเติ้ล บท แทร็คหรือไฟล์
ที่ก�ำลังเล่นอยู่ ในขณะนั้น กดสองครั้งเพื่อเลื่อนกลับไปยัง
กำรเริ่มต้นของไตเติ้ล บท แทร็คหรือไฟล์ก่อนหนำ้นี้

DV-2042K

แนะน�า

หมายเหตุ
•ภาพที่ ใช้ ในคู่มือแนะน�าการใช้งานเล่มนี้คือรุ่น DV-2042K

TH  3



ชื่อชิ้นส่วนและฟังก์ชั่น 

DV-2042K

10 ZOOM
กดเพื่อซูมภำพ

11 AUDIO
ส�ำหรับแผ่นดิสก์หรือไฟล์ที่มีหลำยสตรีม/แชนแนล สำมำรถ
เปลี่ยนสตรีม/แชนแนลสัญญำณเสียงได้ ในระหว่ำงกำรเล่น

12 SUBTITLE
ส�ำหรับแผ่น DVD-Video หรือ DivX ที่มีค�ำบรรยำย
หลำยภำษำ ค�ำบรรยำยสำมำรถเปลี่ยนได้ ในระหว่ำงเล่น

13 KARAOKE (DV-2042K)
กดเพื่อแสดงหนำ้จอ กำรตั้งค่ำคำรำโอเกะ 
•	ปุ่ม/เอ็คโค่ (หัวข้อที่ 7)
•	บันทึกคาราโอเกะ (หัวข้อที่ 7)
•	อันดับคาราโอเกะ (หัวข้อที่ 7)
หำกต้องกำรเปิดและปิดถำดใส่แผ่นดิสก์ ให้ ใช้  OPEN/
CLOSE บนแผงดำ้นหน้ำ

PLAY MODE (DV2242)
กดเพื่อสวิตช์โหมดกำรเล่น

14  OPEN/CLOSE 
กดเพื่อเปิดและปิดถำดใส่แผ่นดิสก์ และโหลดแผ่นดิสก์

15 DVD/USB (หัวข้อที่ 6)
กดเพื่อเปลี่ยนระหวำ่งโหมด DVD และ USB

16 CLEAR
กดปุ่มเพื่อยกเลิกรำยกำรที่เลือกไว้ 

17 MENU
•	 กดเพื่อแสดงหน้ำจอ MENU หรือ แสดงข้อมูลแผ่น
•	 เลือกไตเต้ิล บท แทร็ค หรือไฟล์จำก แสดงข้อมูลแผ่น 

เพื่อเล่น

18 RETURN
กดเพื่อกลับไปยังหนำ้จอก่อนหน้ำ

19  STOP
หำกต้องกำรกลับสู่กำรเล่น กด  STOP 
หนึ่งครั้งระหว่ำงกำรเล่น ถ้ำกด  PLAY หลังจำกนั้น 
กำรเล่นจะเริ่มจำกจุดที่แผ่นดิสก์หยุดไว้ล่ำสุด
หำกต้องกำรยกเลิกกำรกลับเข้ำสู่กำรเล่น กด  STOP 
อีกครั้งขณะที่ก�ำลังหยุดเล่น

20 /  / 
•	กดระหว่ำงเล่นเพื่อเดินหนำ้อยำ่งเร็ว
•	กดในโหมดหยุดชั่วครำวเพื่อเลื่อนเดินหน้ำทีละเฟรม 
•	กดค้ำงไว้ ในโหมดหยุดชั่วครำวเพื่อเล่นแบบสโลว์ 
(เดินหน้ำ)  
  เมื่อปล่อยปุ่มจะเป็นกำรหยุดเล่นแบบสโลว์

21  NEXT
กดระหว่ำงเล่นเพื่อข้ำมไปยังจุดเริ่มต้นของไตเติ้ล บท 
แทร็คหรือไฟล์ถัดไป

22 ANGLE
•	ส�ำหรับแผ่น DVD-Video ที่มีภำพหลำยมุมกล้อง 

ท่ำนสำมำรถเปลี่ยนมุมกล้องได้ ในระหว่ำงเล่น
•	 กดค้ำงไว้ ในระหว่ำงเล่น CD เพลง 

เพื่อเล่นซ้�ำแผ่นดิสก์/แทร็ค 
 แต่ละครั้งที่ท่ำนกดปุ่มค้ำงไว้ โหมดเล่นซ้�ำจะเปลี่ยนไปมำ 

ระหวำ่งโหมดเล่นซ้�ำดิสก์ และโหมดเล่นซ้�ำเฉพำะแทร็ค

23 DISPLAY
เวลำที่เล่นไปแล้ว เวลำที่เหลืออยู่ ฯลฯ จะแสดงขึ้น

<เฉพาะส�าหรับแผงด้านหน้า>
1 ถาดใส่แผ่นดิสก์
2 MIC 

3 VOLUME (หน้า7) 
4 หน้าจอแสดงผลแผงด้านหน้า

(DV-2042K) 
จะเปิดระหว่ำงเล่นปกติ
จะกะพริบระหว่ำงอ่ำนดิสก์เป็นต้น

5  OPEN/CLOSE
6 พอร์ต USB (แบบ A)
7 การเล่น ตัวแสดง (DV-2242)

จะเปิดระหว่ำงเล่นปกติ
จะกะพริบระหว่ำงอ่ำนดิสก์เป็นต้น

8 เปิด ตัวแสดง (DV-2242)
จะติดสว่ำงเมื่อมีไฟฟ้ำเข้ำ 

เล่นใหม่จากจุดที่หยุด (เล่นจากจุดเดิม)
•	เมื่อกด STOP ระหวำ่งเล่น ต�ำแหน่งที่หยุดจะถูกบันทึกไว้ 

หำกท่ำนกด PLAY กำรเล่นจะเริ่มตั้งแต่จุดที่หยุดเล่นไป

•	เพื่อยกเลิกกำรเล่นจำกจุดเดิม กด STOP อีกครั้งขณะที่
กำรเล่นหยุด

•	บำงดิสก์อำจเล่นจำกจุดเดิมไม่ได้

1

1

19

7

19

85DV-2242
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แผงด้านหน้า 



แผ่นดิสก์และไฟล์ที่สามารถเล่นได้
การเล่น

หมายเหตุ
• ข้อมูลจ�ำเพำะและรูปแบบของผลิตภัณฑ์นี้อำจได้รับกำร

เปลี่ยนแปลงโดยไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
• ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ได้รับลิขสิทธิ์ในด้ำนตัวอักษรแบบ 

FontAvenue® โดยบริษัท NEC และ FontAvenue เป็น
เครื่องหมำยจดทะเบียนกำรค้ำของบริษัท NEC

แผ่นดิสก์ที่ไม่สามารถเล่นได้

•	 แผ่น Blu-ray
•	 HD DVD S

•	 AVCHD
•	 AVCREC
•	 แผ่น DVD-Audio
•	 แผ่น DVD-RAM
•	 SACD
•	 CD-G
•	 แผ่นดิสก์ที่บันทึกที่เขียนอยู่บนแพ็คเก็ต
•	 โปรแกรมที่สำมำรถบันทึกได้เพียงหนึ่งครั้งและถูกบันทึก 
    (ไว้แล้ว) บนแผ่น DVD-R/-RW/-R DL

เกี่ยวกับหมายเลขขอบเขต
แผ่น DVD-Video ทั้งหมดอำจมีสัญลักษณ์ (หมำยเลข) แสดง
ขอบเขตแสดงอยู่บนกล่อง สัญลักษณ์ (หมำยเลข) แสดงถึง
ขอบเขตของโลกซึ่งสำมำรถรองรับแผ่นดิสก์ได้ เครื่องเล่น DVD 
ของท่ำนก็จะมีสัญลักษณ์ (หมำยเลข) แสดงขอบเขตนี้ด้วย ซึ่ง
ท่ำนสำมำรถดูได้จำกแผงด้ำนหลัง  
หำกท่ำนพยำยำมเล่นแผ่นดิสก์ที่ไม่รองรับขอบเขตนี้ ข้อควำม
เตือน “ไม่สามารถเล่นได้ เครื่องไม่รองรับดิสก์ โซนนี้” จะ
ปรำกฏบนหน้ำจอ และท่ำนจะไม่สำมำรถเล่นแผ่นดิสก์ได้ ส่วน
สัญลักษณ์ “ALL” แสดงว่ำแผ่นดิสก์สำมำรถเล่นได้กับทุก
เครื่องเล่น แผน 
ภำพด้ำนล่ำงจะแสดงขอบเขตของ DVD ต่ำงๆ ทั่วโลก 
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เกี่ยวกับซีดีที่มีการป้องกันการท�าส�าเนา

เครื่องเล่นนี้ออกแบบมำให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดทำงเทคนิคของ
รูปแบบข้อมูลของ CD เพลง เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับกำรเล่น หรือ 
ฟังก์ชั่นของแผ่นดิสก์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดทำงเทคนิค
เหล่ำนี้

การเล่นแผ่นดิสก์ที่สร้างบนคอมพิวเตอร์
หรือเครื่องบันทึก BD/DVD

•	 เครื่องเล่นอำจไม่สำมำรถเล่นแผ่นดิสก์ที่บันทึกโดยใช้
คอมพิวเตอร์ได้ บันทึกแผ่นดิสก์ ในรูปแบบที่สำมำรถเล่นได้กับ
เครื่องนี้ ส�ำหรับรำยละเอียด ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ำย
•	 เครื่องเล่นอำจไม่สำมำรถเล่นแผ่นดิสก์ที่บันทึกโดยใช้

คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องบันทึก BD/DVD หำกคุณภำพกำร 
เบิร์นไม่ดีพอ อันเนื่องจำกสภำพของแผ่นดิสก์ รอยขูดขีด  
สิ่งสกปรกบนแผ่นดิสก์ สิ่งสกปรกบนเลนส์ของเครื่อง
บันทึก ฯลฯ 

ไฟล์ที่สามารถเล่นได้

•	 เฉพำะแผ่นดิสก์ที่บันทึกใน ISO9660 Level 1, Level 2 และ 
Joliet สำมำรถเล่นได้ 
•	 ไฟล์ที่ได้รับกำรป้องกันโดยระบบ DRM (Digital Rights 

Management) ไม่สำมำรถเล่นได้ 
•	 ไฟล์นอกเหนือจำกด้ำนล่ำงนี้ (WMV, MPEG4-AAC, ฯลฯ) ไม่

รับประกันว่ำจะสำมำรถเล่นได้

รูปแบบไฟล์วิดีโอที่รองรับได

DivX
•	 เกี่ยวกับ DIVX VDO: DivX® เป็นรูปแบบVDOดิจิตอลที่สร้ำง

โดย DivX, LLC บริษัทลูกของ Rovi Corporation นี่เป็น
อุปกรณ์ที่ได้รับกำรรับรองอย่ำงเป็นทำงกำร DivX Certified® 
ที่เล่น DivX VDO ไปเยือน divx.com ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
และเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อแปลงไฟล์ของท่ำนเป็น DivX VDO
•	 เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: อุปกรณ์ที่ได้รับกำร

รับรอง DivX Certified® นี้ ต้องลงทะเบียนเพื่อเล่นภำพยนตร์ 
DivX Video-on-Demand (VOD) ที่ซื้อมำ เพื่อรับรหัสลง
ทะเบียน หำส่วน DivX VOD ใน กำรตั้งค่ำตัวเลือกอื่น ไปที่ 
vod.divx.com ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนให้
สมบูรณ์

•	 DivX®, DivX Certified® และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเป็น
เครื่องหมำย 
กำรค้ำของ Rovi Corporation หรือบริษัทสำขำ และน�ำมำใช้
โดยได้รับอนุญำตแล้ว 

การแสดงไฟล์บทบรรยายจากภายนอก
•	 รูปแบบตัวอักษรดังแสดงด้ำนล่ำงนี้เป็นรูปแบบที่ใช้ ได้ส�ำหรับ

ไฟล์บทบรรยำยจำกภำยนอก ท่ำนสำมำรถตั้งค่ำรูปแบบตัว
อักษรที่เหมำะสมบนหนำ้จอ โดยกำรตั้งค่ำที่ ภาษาบรรยาย  

ในหัวข้อที่ 6 เพื่อเข้ำกับไฟล์บทบรรยำย
•	 เครื่องสำมำรถรองรับกลุ่มภำษำดังต่อไปนี้:

Group 1

แอฟริกัน (af), บำสค์ (eu), คำตำโลเนีย (ca), เดนิช (da),  
ดัชต์ (nl), อังกฤษ (en), ฟำรอซ (fo), ฟินนิช (fi),  
ฝรั่งเศส (fr), เยอรมัน (de), ไอซ์แลนดิก (is), ไอริช 
(ga), อิตำลี (it), นอร์เวย์ (no), โปรตุเกส (pt), 
เรฟโต-โรแมนซ์ (rm),  
สก็อต-เคลลิก (gd), สเปน (es), สวีเดน (sv)

Group 2
อัลบำเนีย (sq), โครเอเทีย (hr), เชค (cs), ฮังกำเรียน 
(hu), โปแลนด์ (pl), โรมำเนีย (ro), สโลวัค (sk), 
สโลวีเนีย (sl)

Group 3
บัลกำเรีย (bg), ไบเอลโลรัชเชีย (be), มำซีโดเนีย (mk), 
รัสเซีย (ru), เซอร์เบีย (sr), ยูเครน (uk)

Group 4 ฮิบรู (iw), ยิดดิช ( ji)

Group 5 ตุรกี (tr)

•	 ไฟล์บทบรรยำยจำกภำยนอกบำงไฟล์อำจแสดงได้ไม่ถูกต้อง 
หรืออำจแสดงได้ไม่ทั้งหมด
•	 ส�ำหรับไฟล์บทบรรยำยจำกภำยนอก เครื่องสำมำรถรองรับ

นำมสกุลไฟล์ต่อไปนี้ (ไฟล์เหลำ่นี้จะไม่แสดงในเมนูระบบแสดง
ข้อมูลแผ่น): .srt, .sub, .ssa, .smi
•	 ชื่อไฟล์ของไฟล์ภำพยนตร์ต้องเป็นค�ำเริ่มต้นของชื่อไฟล์บท

บรรยำยจำกภำยนอก
•	 จ�ำนวนของไฟล์บทบรรยำยจำกภำยนอกที่สำมำรถสลับใช้ได้ ใน

ไฟล์ภำพยนตร์เรื่องเดียวกัน มีได้สูงสุดไม่เกิน 10 ไฟล์

รูปแบบไฟล์ภาพที่รองรับได้

JPEG
•	 ควำมละเอียด: มำกถึง 3 072 x 2 048 พิกเซล
•	 เครื่องเล่นนี้สำมำรถรองรับ baseline JPEG ได้
•	 เครื่องเล่นนี้สำมำรถรองรับ Exif Ver.2.2 ได้
•	 เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับ Progressive JPEG

รูปแบบไฟล์เสียงที่รองรับได้
•	 เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับ VBR (บิตเรทแบบแปรผัน) และกำรเข้ำ

รหัสที่ไม่สมบูรณ์

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

		 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

FUJICOLOR-CD

KODAK Picture CD

•	 เฉพาะแผ่นดิสก์ที่บันทึกสมบูรณ์แล้ว จะสามารถเล่นได้

•	 เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำของ DVD Format/Logo 

Licensing Corporation

•	  เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำของ FUJIFILM Corporation

•	
 ฉลำกนี้แสดงถึงกำรรองรับกำรเล่นด้วยแผ่น DVD-RW ที่

บันทึกในโหมด VR (รูปแบบ Video Recording) อย่ำงไร
ก็ตำม  
ส�ำหรับแผ่นที่บันทึกด้วยโปรแกรมกำรเข้ำรหัสบันทึกได้เพียง
ครั้งเดียวจะต้องใช้อุปกรณ์ที่รองรับ CPRM 
•	 หน่วยไม่สนับสนุน CPRM
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แผ่นดิสก์และไฟล์ที่สามารถเล่นได้ ฟังก์ชั่นที่ใช้สะดวก

การเล่นในล�าดับที่ต้องการ (การเล่น
แบบตั้งโปรแกรม)

    

 

1 แสดงหน้าจอโหมดการเล่น
เลือก โหมดการเล่น จำกหน้ำจอ HOME MENU

2 เลือกตั้งโปรแกรม
ใช้  /  เพื่อเลือก จำกนั้นกด ENTER หรือ  

3 เลือก สร้าง/แก้ไข
ใช้  /  เพื่อเลือก จำกนั้นกด ENTER 
•	 หน้ำจอ สร้าง/แก้ ไข อำจแตกต่ำงกันไป ขึ้นกับแผ่นดิสก์หรือไฟล์

4 เลือกไตเติ้ล บท แทร็คหรือไฟล์
ใช้  /  /  /  เพื่อเลือก จำกนั้นกด ENTER 
•	 วิธีกำรเพิ่มเข้ำไปในโปรแกรม เริ่มด้วยกำรเลือกต�ำแหน่ง

ในโปรแกรม (ขั้นตอนโปรแกรม) ตำมด้วยกำรเลือกไตเติ้ล 
บท แทร็คหรือไฟล์ แล้วกด ENTER (ไฟล์จะถูกเพิ่มต่อ
ท้ำยโปรแกรม)
•	 กด RETURN เพื่อกลับไปยังหนำ้จอก่อนหน้ำ หำกทำ่นกลับสู่

หนำ้จอก่อนหนำ้ขณะก�ำลังป้อนคำ่ กำรตั้งคำ่ต่ำงๆ  
ที่ตั้งโปรแกรมไว้จะถูกลบ
•	 ในกำรลบขั้นตอน ให้ไฮไลท์ไว้ตรงขั้นตอนที่ต้องกำรลบ 

และกด CLEAR 

5 เริ่มเล่น
กด		PLAY	
•	 หำกต้องกำรเล่นโปรแกรม เลือก เริ่มเล่น จำกหน้ำจอ

โปรแกรม จำกนั้นกด ENTER 
•	 หำกต้องกำรกลับมำเล่นแบบปกติ เลือก หยุดการเล่น 

จำกหน้ำจอโปรแกรม จำกนั้นกด ENTER โปรแกรมจะ
ยังคงอยู่ในหน่วยควำมจ�ำ
•	 หำกต้องกำรยกเลิกโปรแกรมทั้งหมด เลือก ลบโปรแกรม 

จำกหน้ำจอโปรแกรม จำกนั้นกด ENTER 

หมายเหต
•	 โปรแกรมสำมำรถเล่นซ�้ำได้ เลือก เล่นซ�้าโปรแกรม จำก เล่นซ�้า 

บนหน้ำจอ โหมดการเล่น ระหว่ำงเล่นโปรแกรม
•	 โปรแกรมต่ำงๆ ไม่สำมำรถเล่นแบบสุ่ม (กำรเล่นสุ่มไม่สำมำรถ

กระท�ำได้ ในระหว่ำงกำรเล่นแบบตั้งโปรแกรม)

การเล่นไฟล์ที่อยู่ ในอุปกรณ์ USB 

   
•	 เครื่องเล่นอำจไม่รู้จักอุปกรณ์ USB, ไฟล์ที่เล่น หรือจ่ำยไฟให้

แก่อุปกรณ์ USB ส�ำหรับรำยละเอียด ดู  ในหัวข้อที่ 9
•	 ไพโอเนียร์ไม่รับรองว่ำไฟล์ทั้งหมดที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์ USB 

ทุกตัวจะเล่นได้ หรือเครื่องจะจ่ำยไฟให้แก่อุปกรณ์ USB ควร
สังเกตด้วยว่ำ ไพโอเนียร์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อกำรสูญหำย
ของไฟล์ ในอุปกรณ์ USB อันเนื่องมำจำกกำรเชื่อมต่อกับ
เครื่องเล่นนี้

1 เปลี่ยนเป็นโหมด USB
กด DVD/USB 
USb จะแสดงบนหนำ้จอแสดงผลแผงดำ้นหน้ำ (DV-2042K)

2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ไปยังพอร์ต USB บนแผงด้ำนหน้ำ (หัวข้อที่ 4)
ระบบ แสดงข้อมูลแผ่น จะปรำกฏขึ้นโดยอัตโนมัติ

3 เริ่มเล่น
ใช้  /  /  /  เพื่อเลือกไฟล์ จำกนั้นกด ENTER 
•	 ปิดเครื่องก่อนถอดอุปกรณ์ USB
•	 หำกต้องกำรกลับสู่โหมด DVD ให้กด DVD/USB หรือ 

 OPEN/CLOSE 

การคัดลอกไฟล์ ไปยังอุปกรณ์ USB 

   
ไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ในแผ่นดิสก์สำมำรถคัดลอกไปยังอุปกรณ์ USB 
โดยผ่ำนเครื่องเล่นได้

1 แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลแผ่น
กด MENU 

•	 กด  STOP เพื่อหยุดกำรเล่นไฟล์หำกก�ำลังเล่นไฟล์อยู่

2 เลือกไฟล์
ใช ้  /  /  /  เพื่อเลือก จำกนั้นกด   

3 เริ่มการคัดลอก
ให้   /  เพื่อเลือก ใช่ จำกนั้นกด ENTER
กระบวนกำรกำรคัดลอกไฟล์จะปรำกฏขึ้นบนหน้ำจอ

หมายเหต
•	 ห้ำมใช้งำนปุ่มใดๆ ในระหวำ่งกระบวนกำรคัดลอกไฟล์
•	 ชื่อโฟลเดอร์ “PIONEER” จะถูกสรำ้งขึ้นโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ USB 
  ไฟล์ที่คัดลอกจะถูกจัดเก็บไว้ ในโฟลเดอร์นี้

การบันทึกแทร็คของ CD เพลงไปยัง
อุปกรณ์ USB (DV-2042K)

•	 สำมำรถบันทึกแทร็คตำ่งๆ จำก CD เพลงลงในอุปกรณ์ USB 
ผำ่นเครื่องเล่น
•	 หำกกำรบันทึกล้มเหลว ให้ดูที่ เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

USB ในหัวข้อที่ 9

1 โหลด CD เพลง
•	 กด  STOP เพื่อหยุดกำรเล่น ถ้ำหำกเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ

2 แสดงหน้าจอ HOME MENU
กด HOME MENU 

3 เลือก โอนจาก CD -> USB
ใช  /  /  /  เพื่อเลือก จำกนั้นกด ENTER 

4 เลือก เลือกแทร็ค
ใช้้  /  เพื่อเลือก จำกนั้นกด ENTER หรือ   

5 เลือกประเภทของการบันทึก
ใช้้  /  เพื่อเลือก จำกนั้นกด ENTER หรือ   
ประเภทของการบันทึก

•	 เฉพาะ: เลือก 1 แทร็คในหนึ่งครั้ง
•	 ทั้งหมด: เลือกแทร็คทั้งหมด
•	 ลบทั้งหมด: ไม่เลือกแทร็คทั้งหมด

6 เลือก บิทเรต (transfer rate)
ใช้  /  /  /  เพื่อเลือก จำกนั้นกด ENTER 
•	 เลือก 128kbps, 192kbps หรือ 320kbps 

7 เริ่มการบันทึก
ใช ้  / /  /  เพื่อเลือก เริ่มต้น จำกนั้นกด ENTER 

หมายเหต
•	 สัญญำณเสียงถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบ MP3 เพื่อส่งสัญญำณออก
•	 โอนจาก CD -> USB สำมำรถเลือกได้เฉพำะเมื่อ CD เพลง

หยุดแล้วเท่ำนั้น
•	 เมื่อกำรบันทึกสมบูรณ์แล้ว ชื่อโฟลเดอร์ “PIONEER” จะถูก

สร้ำงขึ้นโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ USB แทร็คที่ถูกบันทึกจะถูก
จัดเก็บไว้ ในโฟลเดอร์นี้้

Windows Media™ Audio (WMA)
•	 ควำมถี่ของอัตรำกำรสุ่มตัวอยำ่ง: 32 kHz, 44.1 kHz และ 

48 kHz
•	 บิทเรต: ไม่เกิน 192 kbps
•	 เครื่องเล่นนี้รองรับไฟล์ที่เข้ำรหัสโดยใช้ Windows Media Player 

เวอร์ชั่น 7/7.1, Windows Media Player ส�ำหรับ Windows XP 
และ Windows Media Player 9 Series
•	Windows Media เป็นทั้งเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียน 

หรือเครื่องหมำยกำรค้ำของ Microsoft Corporation ใน
สหรัฐอเมริกำและ/หรือประเทศอื่นๆ 
•	 ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีของ Microsoft Corporation และไม่

สำมำรถใช้ หรือแจกจำ่ยโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก Microsoft 
Licensing, Inc.

MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)
•	 ควำมถี่ของอัตรำกำรสุ่มตัวอยำ่ง: 32 kHz, 44.1 kHz และ 

48 kHz

นามสกุลไฟล์ที่สามารถเล่นได้

ไฟล์วิดีโอ
.divx .avi 
•	 ไฟล์ที่ไม่มีสัญญำณ DivX video จะไม่สำมำรถเล่นได้ แม้ว่ำจะ

มีนำมสกุลเป็น “.avi”

ไฟล์ภาพ
.jpg .jpeg

ไฟล์เสียง
.wma .mp3
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คาราโอเกะ (2042K)

การใช้คาราโอเกะ

หำกต้องกำรใช้ฟังก์ชั่นคำรำโอเกะ ให้เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ำกับ
โทรทัศน์หรือเครื่องขยำยเสียง ฯลฯ โดยใช้สำยอนำล็อก ให้
แน่ใจวำ่ 
ปรับระดับเสียงไปที่ต�่ำสุดก่อนเชื่อมต่อไมโครโฟน หำกไม่ปฏิบัติ
ตำม จะท�ำให้เกิดควำมเสียหำยกับล�ำโพงได้

1 ปรับระดับเสียงไมโครโฟนให้ต�า่สุด
หมุน VOLUME บนแผงดำ้นหน้ำทวนเข็มนำฬิกำ (ไปที่ 
MIN) 

2 เชื่อมต่อไมโครโฟน
เชื่อมต่อไมโครโฟนเขำ้กับช่องเสียบ MIC บนแผงด้ำนหน้ำ (หัวข้อที่ 4)

3 โหลดแผ่นดิสก์แล้วเริ่มเล่น
•	 ปรับระดับเสียงของโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อ ฯลฯ VOLUME บนแผง

ดำ้นหน้ำใช้เพื่อปรับระดับเสียงของไมโครโฟนเทำ่นั้น

4 ปรับระดับเสียงไมโครโฟน
หมนุ VOLUME บนแผงด้ำนหน้ำตำมเขม็นำฬิกำ (ไปที ่MAX) 

หากต้องการปรับเสียงสะท้อนหรือระดับเสียง...
1 แสดงหนำ้จอ การตั้งค่าคาราโอเกะ

กด KARAOKE

2 เลือก ปุ่ม/เอ็คโค่ 
ใช้  /  เพื่อเลือก จำกนั้นกด ENTER หรือ   

3 ปรับเสียงสะท้อนหรือระดับเสียง
 ใช ้  /  (KEY  (สูง)/ KEY  (ต�่ำ) หรือ 

 /  (ECHO - หรือ ECHO +) เพื่อปรับภำยใน 5 
วินำที
•	 สำมำรถปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงได้ห้ำหน่วยในแต่ละครั้ง

หมายเหต
•	 เสียงอำจถูกบิดเบือนได้หำกระดับเสียงของไมโครโฟนสูงเกินไป
•	 หำกไมโครโฟนหอน ให้เลื่อนไมโครโฟนออกห่ำงจำกล�ำโพง 

และลองลดระดับเสียงและเสียงสะท้อนลง

ฟังก์ชั่นพิเศษส�าหรับคาราโอเกะ

การให้คะแนนการร้องคาราโอเกะของท่าน

 

1 แสดงหน้าจอการตั้งค่าคาราโอเกะ
กด KARAOKE

2 เลือก อันดับคาราโอเกะ 
ใช้  /  เพื่อเลือก จำกนั้นกด ENTER หรือ   

3 เปิดใช้ฟังก์ชั่นการให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ
ใช้  /  เพื่อเลือก เปิด จำกนั้นกด ENTER 

หมายเหต
•	 หำกต้องกำรยกเลิกกำรให้คะแนนกำรร้องคำรำโอเกะ ให้เลือก

ปิด บนหน้ำจอ อันดับคาราโอเกะ
•	 กำรให้คะแนนกำรร้องคำรำโอเกะสำมำรถเปิดใช้งำนก่อนหรือ

ระหว่ำงกำรเล่นได้

การบันทึกแทร็คคาราโอเกะของ
ท่านลงในอุปกรณ์ USB

คุณสำมำรถบันทึกแทร็คคำรำโอเกะของท่ำนลงในอุปกรณ์ USB 
ผำ่นเครื่องเล่น

หมายเหต
•	 ใช้ฟังก์ชั่นนี้หลังจำกปรับระดับเสียงไมโครโฟน และระดับเสียง

สะท้อนโดยใช้กำรท�ำงำนตำ่งๆ ในคอลัมน์ด้ำนซำ้ย

1 แสดงหน้าจอการตั้งค่าคาราโอเกะระหว่างการเล่น
กด KARAOKE ขณะที่เล่น Video CD

2 เลือก บันทึกคาราโอเกะ
ใช  /  เพื่อเลือก จำกนั้นกด ENTER หรือ   

3 เริ่มการบันทึกคาราโอเกะ
ใช้   /  เพื่อเลือก ใช่ จำกนั้นกด ENTER
•	 ทันทีที่ท่ำนเลือก ใช่ แทร็คที่ก�ำลังเล่นอยู่จะเริ่มเล่นจำก 

จุดเริ่มต้น และเริ่มกำรบันทึก
•	 เมื่อกำรบันทึกสมบูรณ์แล้ว ชื่อโฟลเดอร์ “KARAOKE” 

จะถูกสร้ำงขึ้นโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ USB แทร็คที่ถูก
บันทึกจะถูกจัดเก็บไว้ ในโฟลเดอร์นี้

การเปลี่ยนการตั้งค่า

ค่ำที่ตั้งจำกโรงงำนจะแสดงเป็น ตัวเอียง 

พารามิเตอร์ของการตั้งค่าเสียง 
Sound Retriever (สูง/ต�่า/ปิด)
•	 เสียงของไฟล์ WMA หรือ MP3 จะเล่นเสียงคุณภำพสูง จะ

ใช้ได้เฉพำะกับไฟล์ที่มีนำมสกุล “.wma” หรือ “.mp3”
•	 ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับไฟล์ ลองตั้งค่ำหลำยๆ แบบ แล้วเลือกแบบที่

ให้ผลดีที่สุด

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

เสียง DRC (สูง/กลาง/ต�า่/ปิด)
•	 ฟังก์ชั่นนี้ช่วยปรับเสียงดังให้เบำลง และเสียงเบำให้ดังขึ้น
•	 กำรตั้งค่ำนี้มีผลเฉพำะกับเสียง Dolby Digital
•	 ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับระดับเสียงของเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ลองตั้งค่ำ

หลำยๆ แบบ แล้วเลือกแบบที่ให้ผลชัดเจนที่สุด

เสียงสนทนา (สูง/กลาง/ต�า่/ปิด)
•	 เปลี่ยนกำรตั้งค่ำนี้หำกเสียงสนทนำเบำมำก
เกี่ยวกับฟังก์ชั่น Sound Retriever
หำกข้อมูลเสียงลดลงไปในระหว่ำงกระบวนกำรบีบอัดข้อมูล 
คุณภำพเสียงมักจะด้อยลง ฟังก์ชั่น Sound Retriever จะ
ปรับปรุงเสียงที่ถูกบีบอัด และฟื้นฟูคุณภำพให้ได้ระดับเดียวกับ 
CD เพลง โดยอัตโนมัติ 

พารามิเตอร์การปรับแต่งภาพ
ความคมชัด (ละเอียด/มาตรฐาน/นุ่มนวล)
•	 ปรับควำมคมชัดของภำพ
ความสว่าง (-20 ถึง +20)
•	 ปรับควำมสว่ำงของภำพ
ความเข้ม (-16 ถึง +16)
•	 ปรับสัดส่วนควำมสวำ่งของส่วนที่สว่ำงที่สุดต่อส่วนที่มืดที่สุดของภำพ
แกมม่า (-3 ถึง +3)
•	 ปรับลักษณะของภำพส่วนที่มืด

ธรรมชาติ (เขียว 9 ถึง แดง 9)
•	 ปรับควำมสมดุลระหว่ำงสีเขียวและสีแดง
ระดับสี (-9 ถึง +9)
•	 ปรบัควำมเข้มจำงของส ี กำรตัง้ค่ำนีม้ผีลกบัแหล่งก�ำเนดิทีม่ี

หลำกสสีนั เช่น กำร์ตนู

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

พารามิเตอร์ของการตั้งค่าเริ่มต้น
•	 กำรตั้งคำ่รำยละเอียดของเครื่องเล่นสำมำรถเปลี่ยนได้ที่นี่
•	 การตั้งค่าเริ่มต้น ไม่สำมำรถเลือกระหวำ่งกำรเล่นได้ 

การตั้งค่า Digital Audio Out
ดิจิตอลออก
•	 เลือกวำ่จะส่งสัญญำณเสียงดิจิตอลออก (เปิด) จำกช่องเสียบ 

COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT หรือไม่ (ปิด) 

Dolby Digital ออก
•	 เลือกว่ำจะส่งสัญญำณเสียง Dolby Digital (Dolby Digital) 

หรือจะเปลี่ยนเป็นสัญญำณ linear PCM (Dolby Digital > 
PCM) ตำมเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่

dts ออก
•	 เลือกว่ำจะส่งสัญญำณเสียง DTS (DTS) หรือไม่ (ปิด) ตำม

เครื่องที่เชื่อมต่อ

96 kHz PCM ออก
•	 เลือกว่ำจะส่งสัญญำณเสียง 96 kHz (96kHz) หรือจะเปลี่ยน

เป็นสัญญำณ linear PCM (96kHz > 48kHz) ตำมเครื่องที่
เชื่อมต่ออยู่

MPEG ออก
•	 เลือกว่ำจะส่งสัญญำณเสียง MPEG (MPEG) หรือจะเปลี่ยนเป็น

สัญญำณ linear PCM (MPEG > PCM) ตำมเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่

การตั้งค่า Video Output
แสดงผลหน้าจอ
•	 เปลี่ยนรูปแบบกำรแสดงผลภำพ (4:�3 (Letter Box)/4:�3 

(Pan & Scan)/16:�9 (Wide) ตำมโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อ
ค่ำเริ่มต้นจำกโรงงำนของเครื่องเล่นถูกตั้งไว้ที่ 4:�3 (Letter Box)

คอมโพเน้นท์ออก (DV-2042K)
•	 เปลี่ยนรูปแบบกำรส่งสัญญำณภำพขำออกจำกช่องเสียบ 

COMPONENT VIDEO OUT (Progressive/Interlace) 

การเล่น
การตั้งค่า
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•	 บ่อยครั้งกำรใช้งำนที่ไม่ถูกต้องท�ำให้เครื่องเกิดปัญหำ หรือท�ำงำนผิดปกติ หำกมีอำกำรผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องเล่นนี้ ให้ตรวจเช็คอำกำร
ตำมด้ำนล่ำงนี้ 
• บำงครั้งปัญหำเกิดขึ้นในอุปกรณ์ตัวอื่นที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้ ตรวจสอบอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ก�ำลังใช้งำน หำกไม่สำมำรถ

แก้ไขปัญหำได้หลังจำกตรวจสอบตำมรำยกำรด้ำนลำ่งนี้ ติดต่อศูนย์บริกำรไพโอเนียร์ ใกล้บ้ำนท่ำน หรือตัวแทนจ�ำหน่ำยเพื่อท�ำกำรซ่อม
•	 เครื่องเล่นอำจท�ำงำนผิดปกติ เนื่องจำกไฟฟ้ำสถิตหรือปัจจัยภำยนอกอื่นๆ ในกรณีนี้ อำจแก้ไขให้กลับมำเป็นปกติได้โดยกำรถอดปลั๊ก 

แล้วเสียบปลั๊กกลับเข้ำไปใหม่

ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้

ระดับเสียงแตกต่ำงกันระหวำ่ง DVD และ CD •	 ระดับเสียงอำจแตกต่ำงกัน เนื่องจำกควำมแตกตำ่ง ของวิธีกำรบันทึกสัญญำณลงในแผ่นดิสก์

ไม่สำมำรถเล่นแผ่นดิสก์ได้ หรือถำดใส่แผ่นดิสก์
เปิดโดยอัตโนมัติ

•	 หำกแผ่นดิสก์สกปรก ให้เช็ดรอยสกปรกออกจำกแผ่น ดิสก์ (หัวข้อที่ 10)
•	 ใส่แผ่นดิสก์ โดยให้ดำ้นที่มีฉลำกหงำยขึ้น
•		ตรวจเช็คหมำยเลขขอบเขตของแผ่นดิสก์ และดูวำ่หมำยเลขรองรับส�ำหรับกำรเล่นกับเครื่องเล่นนี้หรือ

ไม่ (หัวข้อที่ 5)  เฉพำะแผ่นดิสก์ที่มีหมำยเลขขอบเขตของแผ่นดิสก์ที่เหมำะสม หรือที่มีสัญลักษณ์ 
“ALL” จะสำมำรถเล่นได้

เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัต •	 ถ้ำ ปิดเครื่องอัตโนมัติ ถูกตั้งค่ำเป็น เปิด เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ หำกไม่มีกำรใช้งำนนำนเกิน 
30 นำที (เหนือ)

ภำพถูกยืดออก หรือไม่สำมำรถเปลี่ยนสัดส่วน
ควำมกวำ้งยำวได้ 

•	 ดูค�ำแนะน�ำกำรใช้งำนของโทรทัศน์ และตั้งคำ่สัดส่วนควำมกว้ำงยำวของโทรทัศน์ ให้ถูกต้อง
•	 ตั้งค่ำ แสดงผลหน้าจอ ให้ถูกต้อง (หัวข้อที่ 7)

ภำพถูกรบกวนหรือมืด ในระหวำ่งกำรเล่น •	 หำกเครื่องเล่นกับโทรทัศน์เชื่อมต่อกันผำ่นเครื่องเล่นวิดีโอ “ฟังก์ชั่นป้องกันกำรท�ำส�ำเนำแบบอนำล็อก” 
อำจท�ำให้ภำพที่เล่นจำกเครื่องเล่นวิดีโอผิดปกติไป ให้เชื่อมต่อเครื่องเล่นกับโทรทัศน์ โดยตรง
•	 ตั้งค่ำระบบโทรทัศน์ ให้เหมำะสม ค่ำที่ตั้งจำกโรงงำนเป็น อัตโนมัติ หำกภำพผิดเพี้ยนไป ให้เปลี่ยน

ระบบโทรทัศน์เป็นแบบที่ใช้ ในประเทศหรือขอบเขตของท่ำน (NTSC หรือ PAL) (หัวข้อที่ 9)

สัญญำณเสียงดิจิตอล 96 kHz/88.2 kHz ไม่
ถูกส่งออกจำกช่อง เสียบ COAXIAL DIGITAL 
AUDIO OUT

•	 ตั้งค่ำ 96kHz PCM ออก เป็น 96kHz > 48kHz 
•	 สัญญำณเสียงดิจิตอลควำมถี่ 96 kHz/88.2 kHz ของแผ่นดิสก์ที่มีกำรปกป้องลิขสิทธิ์จะไม่สำมำรถส่ง

ออกได

เครื่องไม่รู้จักไฟล์หรือโฟล์เดอร์ •	 เครื่องเล่นนี้สำมำรถอ่ำนได้สูงสุด 299 โฟลเดอร์ ในแผ่นดิสก์หนึ่งแผ่น และ 648 ไฟล์ ในหนึ่งโฟลเดอร์ 
อย่ำงไรก็ตำม เครื่องเล่นอำจไม่สำมำรถอ่ำนบำงโฟลเดอร์ หรือบำงไฟล์ได้ ขึ้นอยู่กับโครงสร้ำงของ
โฟลเดอร์

ชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์ไม่แสดง หรือแสดงไม่ถูกต้อง •	 เครื่องสำมำรถแสดงได้เฉพำะตัวอักษรขนำด 1 ไบต์เทำ่นั้น ชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ที่มีตัวอื่นนอกเหนือจำก
ตัวอักษรขนำด 1 ไบต์ อำจแสดงออกมำ ตัวอย่ำงเช่น F_007 หรือ FL_001 และตัวอักษรต่ำงๆ อำจ
ผิดเพี้ยนไป

กำรเล่นไฟล์ JPEG ต้องใช้เวลำมำก •	 เครื่องเล่นอำจต้องใช้เวลำนำนขึ้นเพื่อแสดงไฟล์ขนำดใหญ

มีแถบสีด�ำปรำกฏขณะเล่นไฟล์ JPEG •	 แถบสีด�ำอำจปรำกฏขึ้นที่ด้ำนบนและลำ่ง หรือด้ำนข้ำง เมื่อเล่นไฟล์ JPEG ที่มีสัดส่วนควำมกว้ำงยำว
แตกตำ่งกัน

การเปลี่ยนการตั้งค่า การแก้ ไขปัญหา

การตั้งค่าภาษา
เสียงพากย์
•	 เปลี่ยนภำษำเมื่อฟังเสียงจำกแผ่น DVD-Video (อังกฤษ/

ไทย/ภาษาอื่นๆ) 

ภาษาบรรยาย
•	 เปลี่ยนภำษำของภำษำบรรยำยที่แสดงส�ำหรับแผ่น DVD-

Video (อังกฤษ/ไทย/ภาษาอื่นๆ)
ภาษาเมนู DVD
•	 เปลี่ยนภำษำที่ใช้แสดงเมนูส�ำหรับของแผ่น DVD-Video  

(w/ภาษาบรรยาย/อังกฤษ/ไทย/ภาษาอื่นๆ)

แสดงบทบรรยาย
•	 เลือกวำ่จะแสดงบทบรรยำย (เปิด) หรือไม่ (ปิด)

การตั้งค่าแสดงผลหน้าจอ
ภาษาสั่งงานบนจอ
•	 เปลี่ยนภำษำของข้อควำมกำรท�ำงำน (เล่น, หยุด ฯลฯ) ที่

แสดงบนจอโทรทัศน์ (Thai/ไทย)
แสดงมุมกล้อง
•	 เลือกวำ่จะแสดงเครื่องหมำยมุมกล้องบนจอโทรทัศน์ (เปิด) 

หรือไม่ (ปิด) 
แสดงผลบนหน้าจอ
•	 เลือกวำ่จะแสดงข้อควำมกำรท�ำงำน (เล่น, หยุด ฯลฯ) บนจอ

โทรทัศน์ (เปิด) หรือไม่ (ปิด) 

การตั้งค่าตัวเลือกอื่น
ล็อคแผ่นดิสก์
•	 จ�ำกัดกำรรับชม DVD-Video (รหัสผ่าน/เปลี่ยนระดับ/รหัส

ประเทศ)
DivX VOD
•	 แสดง registration code ส�ำหรับกำรเล่นไฟล์ DivX VOD 

(Activate/Deactivate) 

ปิดเครื่องอัตโนมัติ
•	 เลือกวำ่จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ (เปิด) หรือไม่ (ปิด) เมื่อตั้ง

ค่ำเป็น เปิด เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหำกไม่มีกำรใช้งำนเป็น
เวลำมำกกว่ำ 30 นำที

การตั้งค่าทั้งหมดกลับคืนสู่ค่าเริ่มต้น
ขณะที่เครื่องเล่นอยู่ในโหมดเตรียมพร้อม...

กด  STANDBY/ON ขณะกด  
ใช้ปุ่มบนแผงด้ำนหน้ำ
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การแก้ ไขปัญหา

การตั้งค่าระบบโทรทัศน์

•	 หำกภำพผิดเพี้ยนไป ให้เปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นแบบที่ใช้ ใน
ประเทศหรือขอบเขตของท่ำน 
•	 เมื่อมีกำรเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ ประเภทของแผ่นดิสก์ที่

สำมำรถเล่นได้จะถูกจ�ำกัด
•	 ค่ำที่ตั้งจำกโรงงำนเป็น อัตโนมัติ 
ขณะที่เครื่องเล่นอยู่ ในโหมดเตรียมพร้อม...

กด  STANDBY/ON ขณะที่กด  
ใช้ปุ่มบนแผงด้ำนหน้ำ
เคร่ืองจะเปิด และระบบโทรทัศน์จะเปล่ียนไปตำมท่ีแสดงไว้ด้ำนล่ำง

•	 AUTOgNTSC
•	 NTSCgPAL
•	 PALgAUTO

ชนิดของ
แผ่นดิสก์/
ไฟล์์

รูปแบบ
ตั้งค่าเครื่องเล่น

NTSC PAL AUTO

NTSC NTSC PAL NTSC

PAL NTSC PAL PAL

ไม่มีแผ่นดิสก์

PAL NTSC PAL
NTSC	
หรือ	
PAL

ข้อควรระวังในการใช้งาน

เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น
หำกมกีำรเคลือ่นย้ำยเครือ่งเล่น ตรวจเชค็ก่อนว่ำไม่มแีผ่น
ดสิก์อยู่ในเครือ่ง และถำดใส่แผ่นดสิก์ปิดอยู ่จำกนัน้กด 
 STANDBY/ON บนเครือ่งเล่น (หรอื  STANDBY/ON 
บนรโีมทคอนโทรล)  
รอให้ค�ำว่ำ OFF บนหน้ำจอแสดงผลแผงด้ำนหน้ำดบัลง แล้วจงึ
ถอดปลัก๊ กำรเคลือ่นย้ำยเครือ่งเล่นขณะมแีผ่นดสิก์อยูภ่ำยใน อำจ
ท�ำให้เกดิกำรช�ำรดุได้

สถานที่ติดตั้ง
•	 เลอืกทีท่ีม่ัน่คงใกล้โทรทัศน์ หรอืระบบสเตอรโิอท่ีใช้กับเครือ่งเล่น
•	 อย่ำวำงเครือ่งเล่นบนโทรทศัน์หรอืจอส ี ตดิตัง้เครือ่งให้ห่ำงจำกเครือ่งเล่นเทป 

และอปุกรณ์อืน่ๆ ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกแม่เหลก็ได้ง่ำย

หลีกเลี่ยงสถานที่ต่อไปนี:้�
•	 ทีท่ีถ่กูแสงอำทติย์ส่องโดยตรง
•	 ทีท่ีช่ืน้หรอืระบำยอำกำศไม่ดี 
•	 ทีท่ีร้่อนจดั
•	 ทีท่ีม่โีอกำสสัน่ไหว 
•	 ทีท่ีม่ฝีุน่หรอืควนับหุรีม่ำก 
•	 ทีท่ี่ีม่โีอกำสสมัผสัเขม่ำควัน ไอน�ำ้ หรอืควำมร้อน (ครวั ฯลฯ) etc.)
อย่าวางสิ่งของใดๆ บนเครื่องเล่น
อย่ำวำงสิ่งของใดๆ ไว้ดำ้นบนเครื่องเล่น

อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ
อย่ำใช้งำนเครื่องเล่นบนพรม เตียง โซฟำ ฯลฯ ที่มีขน หรือห่อหุ้ม
ด้วยผ้ำ ฯลฯ กำรกระท�ำดังกลำ่วจะท�ำให้ควำมร้อนไม่ระบำยออก 
ซึ่งอำจท�ำให้เกิดกำรช�ำรุด 

อย่าให้โดนความร้อน
อย่ำวำงเครื่องเล่นบนเครื่องขยำยเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ก่อ
ให้เกิดควำมร้อน หำกวำงในชั้นวำง หลีกเลี่ยงควำมร้อนที่อำจแผ่
ออกมำจำกเครื่องขยำยเสียง หรืออุปกรณ์เครื่องเสียงอื่นๆ ควร
วำงเครื่องบนชั้นวำงใต้เครื่องขยำยเสียง

ปิดเครื่องเล่นเมื่อไม่ใช้งาน
ขึ้นอยู่กับสภำวะของสัญญำณ อำจมีแถบเส้นปรำกฏบนจอ
โทรทัศน์ และอำจมีเสียงรบกวนแทรกในสัญญำณวิทยุเมื่อเปิด
เครื่องเล่น หำกเกิดเหตุกำรณ์เช่นนี้ ให้ปิดเครื่องเล่น

เกี่ยวกับการควบแน่น
หำกเครื่องเล่นถูกเคลื่อนยำ้ยจำกที่ที่เย็นไปสู่ห้องที่อำกำศอบอุ่น 
(เช่น ในฤดูหนำว) โดยกะทันหัน หรือหำกอุณหภูมิภำยในห้องที่
ติดตั้งเครื่องเล่นเพิ่มสูงขึ้นกะทันหัน เนื่องจำกเครื่องท�ำควำมร้อน 
ฯลฯ หยดไอน�้ำ (กำรควบแน่น) อำจเกิดขึ้นภำยในเครื่อง (บริเวณ
ชิ้นส่วนที่ใช้งำน และเลนส์) เมื่อเกิดกำรควบแน่นขึ้น เครื่องเล่น
อำจท�ำงำนผิดปกติ และไม่สำมำรถเล่นได้ ปล่อยให้เครื่องเล่น 
อยู่ในอุณหภูมิห้องประมำณ 1 ถึง 2 ชั่วโมงโดยเปิดเครื่องไว้ (เวลำ
ที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับปริมำณของกำรควบแน่น) หยดน�้ำจะระเหยไป 
และเครื่องจะกลับมำเล่นได้ กำรควบแน่นยังสำมำรถเกิดได้ ในฤดู
ร้อน หำกเครื่องเล่นสัมผัสกับลมจำกเครื่องปรับอำกำศโดยตรง 
หำกเกิดเหตุกำรณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ย้ำยเครื่องเล่นไปไว้ที่อื่น

เม่ือมีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ USB

ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้

เครื่องไม่รู้จักอุปกรณ์ USB •	 ปิดเครื่อง ถอดแล้วต่ออุปกรณ์ USB กลับเขำ้ไปใหม่อีกครั้ง 
•	 เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับกำรใช้ USB ฮับ เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB โดยตรง
•	 เครื่องเล่นนี้รองรับเฉพำะอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เทำ่นั้น
•	 เครื่องเล่นนี้รองรับหน่วยควำมจ�ำแฟลชแบบพกพำ และอุปกรณ์เล่นเพลงดิจิตอล
•	 รองรับระบบไฟล์แบบ FAT16 และ FAT32 เทำ่นั้น ไม่รองรับระบบไฟล์อื่น (เช่น FAT, NTFS ฯลฯ)
•	 หำกอุปกรณ์ USB มำพร้อมกับอะแดปเตอร์ AC ให้ ใช้อุปกรณ์ USB โดยเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC 

ด้วย
•	 เครื่องอำจไม่รู้จักอุปกรณ์ USB บำงชนิด

ไม่สำมำรถเล่นไฟล์ได้ •	 ไฟล์ที่มีกำรปกป้องลิขสิทธิ์จะไม่สำมำรถเล่นได้
•	 ไฟล์ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์จะไม่สำมำรถเล่นได้
•	 เครื่องอำจเล่นไฟล์บำงไฟล์ไม่ได้

ชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์ไม่แสดง หรือแสดง
ไม่ถูกต้อง

•	 จ�ำนวนตัวอักษรสูงสุดที่แสดงได้ ส�ำหรับชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ ใน แสดงข้อมูลแผ่น คือ 14 ตัวอักษร

ชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์ไม่แสดงเรียงตำมล�ำดับ
ตัวอักษร

•	 ล�ำดับของชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ที่แสดงใน แสดงข้อมูลแผ่น ขึ้นอยู่กับเวลำและวันที่ เมื่อโฟลเดอร์หรือ
ไฟล์ถูกสร้ำงขึ้นบนอุปกรณ์ USB

ใช้เวลำนำนมำกในกำรท�ำควำมรู้จักอุปกรณ์ USB •	 อำจต้องใช้เวลำนำนขึ้นเพื่อโหลดข้อมูล เมื่อมีกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีควำมจุขนำดใหญ่ (อำจใช้
เวลำหลำยนำที)

การตั้งค่า
ภาคผนวก

ข้อมูลเพิ่มเติม
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การท�าความสะอาดเครื่องเล่น
•	 ถอดปลั๊กออกจำกเต้ำรับ เมื่อต้องกำรท�ำควำมสะอำดเครื่องเล่น
•	 ท�ำควำมสะอำดเครื่องเล่นนี้โดยใช้ผ้ำนุ่ม ส�ำหรับรอยเปื้อนที่

เช็ดออกยำก ใช้ผำ้นุ่มๆ ชุบน�้ำยำท�ำควำมสะอำดที่เป็นกลำง
ผสมน�้ำ 5 ถึง 6 ส่วน บีบน�้ำออกพอหมำด เช็ดรอยเปื้อนออก 
แล้วเช็ดอีกครั้งด้วยผำ้นุ่มที่แห้ง
•	 แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ เบนซิน ยำฆ่ำแมลง ฯลฯ อำจท�ำให้ตัวพิมพ์ 

หรือสีลอกได้ เช่นเดียวกัน กำรปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ที่ 
ท�ำจำกยำง หรือไวนิลสัมผัสกับเครื่องเล่นเป็นเวลำนำน อำจท�ำให้
ตัวเครื่องมีรอยต�ำหนิ
•	 หำกมีกำรใช้ผ้ำเช็ดที่เคลือบสำรเคมี ฯลฯ ให้อำ่นข้อควรระวัง

ที่มำพร้อมกับผำ้อยำ่งระมัดระวัง

ข้อควรระวังเม่ือติดต้ังตัวเคร่ืองในช้ันวางท่ีมีประตูกระจก
อย่ำกด  OPEN/CLOSE บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดถำด
ใส่แผ่นดิสก์ ในขณะที่ประตูกระจกปิดอยู่ ประตูอำจกีดขวำงกำร
เคลื่อนตัวของถำดใส่แผ่นดิสก์ และท�ำให้เครื่องเกิดกำรช�ำรุดได้

การท�าความสะอาดเลนส์
ในกำรใช้งำนปกติ ไม่ควรปล่อยให้เลนส์จับภำพของเครื่องเล่น
สกปรก หำกเลนส์จับภำพมีฝุ่นจับ หรือสกปรก อำจท�ำให้เครื่อง
ท�ำงำนผิดปกติ ในกรณีนี้ให้ปรึกษำศูนย์บริกำรไพโอเนียร์ ใกล้บ้ำน
ทำ่น แม้ว่ำน�้ำยำท�ำควำมสะอำดเลนส์จะมีวำงขำยทั่วไป เรำขอ
แนะน�ำไม่ให้ ใช้น�้ำยำดังกลำ่ว เนื่องจำกอำจท�ำให้เลนส์เกิดกำร
ช�ำรุดได้

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับเทคโนโลยีในกำรป้องกันลิขสิทธิ์ในกำรอัด
ส�ำเนำ ซึ่งมีกำรปกป้องลิขสิทธิ์โดยสำมำรถร้องเรียนได้ ตำม
สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกำ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำอื่นๆ 
ของ Rovi Corporation ห้ำมท�ำกำรดัดแปลงส่วนประกอบหรือ
ถอดชิ้นส่วนเด็ดขำด 

การจัดการกับแผ่นดิสก์

การจัดเก็บ
•	 ใส่แผ่นดิสก์ไว้ ในกล่อง และจัดเก็บในแนวตั้ง หลีกเลี่ยงสถำนที่ที่ร้อน 

ชื้น ที่ที่แดดส่องถึงโดยตรง และที่ที่มีอำกำศเย็นจัด
•	 ควรอ่ำนข้อควรระวังที่มำพร้อมกับแผ่นดิสก์

การท�าความสะอาดแผ่นดิสก์
•	 แผ่นดิสก์อำจเล่นไม่ได้ หำกเปื้อนรอยนิ้วมือ หรือฝุ่นผง ในกรณี

นี้ ใช้ผำ้สะอำด ฯลฯ ค่อยๆ เช็ดแผ่นดิสก์จำกขำ้งในออกขำ้ง
นอก หำ้มใช้ผ้ำสกปรกท�ำควำมสะอำด
•	 อยำ่ใช้เบนซิน ทินเนอร์ หรือสำรเคมีอื่นๆ ที่ระเหยง่ำย  และอย่ำใช้

สเปรย์ส�ำหรับแผ่นเสียง หรือสำรป้องกันไฟฟ้ำสถิตย์
•	 ส�ำหรับรอยเปื้อนที่เช็ดออกยำก ใช้ผ้ำนุ่มๆ ชุบน�้ำ บีบน�้ำออกพอ

หมำด เช็ดรอยเปื้อนออก แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้ำแห้ง
•	 อย่ำใช้แผ่นดิสก์ที่ช�ำรุด (แตก หรืองอ)
•	 อย่ำปล่อยให้พื้นผิวส่วนที่บันทึกสัญญำณของแผ่นดิสก์ถูกรอย

ขีดข่วน หรือสิ่งสกปรก
•	 อย่ำวำงแผ่นดิสก์สองแผ่นลงในถำดใส่แผ่นดิสก์ โดยวำงซ้อนกัน
•	 อย่ำตดิเศษกระดำษ หรอืสตกิเกอร์ลงบนแผ่นดสิก์ กำรกระท�ำดงั

กล่ำว อำจท�ำให้แผ่นดสิก์โก่งงอ จนไม่สำมำรถเล่นได้ พงึสงัเกตด้วย
ว่ำ แผ่นดสิก์จำกร้ำนเช่ำมกัจะมกีำรตดิฉลำก และกำวของฉลำกอำจ
ซมึออกมำ ตรวจดวู่ำไม่มกีำวอยูร่อบขอบฉลำก ก่อนเล่นแผ่นดสิก์ที่
เช่ำมำ

ส�าหรับแผ่นดิสก์ที่มีรูปร่างพิเศษ
แผ่นดิสก์ท่ีมีรูปร่ำงพิเศษ (รูปหัวใจ, 
หกเหล่ียม ฯลฯ) ไม่สำมำรถเล่นได้
ด้วยเคร่ืองน้ี อย่ำพยำยำมเล่นแผ่น
ท่ีมีลักษณะดังกล่ำว เน่ืองจำกอำจ
ท�ำให้เคร่ืองเล่นช�ำรุด

เกี่ยวกับการควบแน่นบนแผ่นดิสก์

หยดน�ำ้ (กำรควบแน่น) อำจเกดิข้ึนบนผวิของแผ่นดิสก์ หำกมันถกูย้ำยจำก
ทีท่ีอ่ำกำศเยน็ (โดยเฉพำะในฤดูหนำว) เข้ำไปในห้องทีม่อีำกำศอบอุ่น แผ่น
ดสิก์อำจเล่นได้ไม่ปกต ิหำกมกีำรควบแน่นบนแผ่น ค่อยๆ เชด็หยดน�ำ้ออก
จำกผวิของแผ่นดสิก์ ก่อนใส่แผ่นเข้ำไป

เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

•	 ผลิตโดยได้รับกำรอนุญำตจำก Dolby Laboratories  
“Dolby” และสัญลักษณ์อักษร D คู่ เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำ
ของ Dolby Laboratories
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ตารางรหัสภาษา

ชื่อภาษา (รหัส) รหัสที่ป้อน
Japanese	(ja),	1001 Bhutani	(dz),	0426 Kirghiz	(ky),	1125 Sinhalese	(si),	1909
English	(en),	0514 Esperanto	(eo),	0515 Latin	(la),	1201 Slovak	(sk),	1911
French	(fr),	0618 Estonian	(et),	0520 Lingala	(ln),	1214 Slovenian	(sl),	1912
German	(de),	0405 Basque	(eu),	0521 Laothian	(lo),	1215 Samoan	(sm),	1913
Italian	(it),	0920 Persian	(fa),	0601 Lithuanian	(lt),	1220 Shona	(sn),	1914
Spanish	(es),	0519 Finnish	(fi),	0609 Latvian	(lv),	1222 Somali	(so),	1915
Chinese	(zh),	2608 Fiji	(fj),	0610 Malagasy	(mg),	1307 Albanian	(sq),	1917
Dutch	(nl),	1412 Faroese	(fo),	0615 Maori	(mi),	1309 Serbian	(sr),	1918
Portuguese	(pt),	1620 Frisian	(fy),	0625 Macedonian	(mk),	1311 Siswati	(ss),	1919
Swedish	(sv),	1922 Irish	(ga),	0701 Malayalam	(ml),	1312 Sesotho	(st),	1920
Russian	(ru),	1821 Scots-Gaelic	(gd),	0704 Mongolian	(mn),	1314 Sundanese	(su),	1921
Korean	(ko),	1115 Galician	(gl),	0712 Moldavian	(mo),	1315 Swahili	(sw),	1923
Greek	(el),	0512 Guarani	(gn),	0714 Marathi	(mr),	1318 Tamil	(ta),	2001
Afar	(aa),	0101 Gujarati	(gu),	0721 Malay	(ms),	1319 Telugu	(te),	2005
Abkhazian	(ab),	0102 Hausa	(ha),	0801 Maltese	(mt),	1320 Tajik	(tg),	2007
Afrikaans	(af),	0106 Hindi	(hi),	0809 Burmese	(my),	1325 Thai	(th),	2008
Amharic	(am),	0113 Croatian	(hr),	0818 Nauru	(na),	1401 Tigrinya	(ti),	2009
Arabic	(ar),	0118 Hungarian	(hu), 0821 Nepali	(ne),	1405 Turkmen	(tk),	2011
Assamese	(as),	0119 Armenian	(hy),	0825 Norwegian	(no),	1415 Tagalog	(tl),	2012
Aymara	(ay),	0125 Interlingua	(ia),	0901 Occitan	(oc),	1503 Setswana	(tn),	2014
Azerbaijani	(az),	0126 Interlingue	(ie),	0905 Oromo	(om),	1513 Tonga	(to),	2015
Bashkir	(ba),	0201 Inupiak	(ik),	0911 Oriya	(or),	1518 Turkish	(tr),	2018
Byelorussian	(be),	0205 Indonesian	(in),	0914 Panjabi	(pa),	1601 Tsonga	(ts),	2019
Bulgarian	(bg),	0207 Icelandic	(is),	0919 Polish	(pl),	1612 Tatar	(tt),	2020
Bihari	(bh),	0208 Hebrew	(iw),	0923 Pashto,	Pushto	(ps),	1619 Twi	(tw),	2023
Bislama	(bi),	0209 Yiddish	(ji),	1009 Quechua	(qu),	1721 Ukrainian	(uk),	2111
Bengali	(bn),	0214 Javanese	(jw),	1023 Rhaeto-Romance	(rm),	1813 Urdu	(ur),	2118
Tibetan	(bo),	0215 Georgian	(ka),	1101 Kirundi	(rn),	1814 Uzbek	(uz),	2126
Breton	(br),	0218 Kazakh	(kk),	1111 Romanian	(ro),	1815 Vietnamese	(vi),	2209
Catalan	(ca),	0301 Greenlandic	(kl),	1112 Kinyarwanda	(rw),	1823 Volapük	(vo),	2215
Corsican	(co),	0315 Cambodian	(km),	1113 Sanskrit	(sa),	1901 Wolof	(wo),	2315
Czech	(cs),	0319 Kannada	(kn),	1114 Sindhi	(sd),	1904 Xhosa	(xh),	2408
Welsh	(cy),	0325 Kashmiri	(ks),	1119 Sangho	(sg),	1907 Yoruba	(yo),	2515
Danish	(da),	0401 Kurdish	(ku),	1121 Serbo-Croatian	(sh),	1908 Zulu	(zu),	2621

ตารางรหัสประเทศ/พื้นที่
ชื่อประเทศ/พื้นที่, รหัสที่ป้อน และรหัสประเทศ/พื้นที่
สหรัฐอเมริกำ, 2119, us สวิสเซอร์แลนด์, 0308, ch นอร์เวย์, 1415, no
อำร์เจนตินำ, 0118, ar สวีเดน, 1905, se ปำกีสถำน, 1611, pk
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แรงดันไฟฟำ้ AC 110 V ถึง 240 V, 50 Hz/60 Hz

ก�ำลังไฟฟ้ำที่ ใช DV-2042K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 W
DV-2242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 W

Wก�ำลังไฟฟ้ำที่ ใช้ (เตรียมพร้อม) 0.5 W

น้�ำหนัก DV-2042K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 kg
DV-2242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0 kg

ขนำดภำยนอก DV-2042K . . . . . . . . . . . . . . . .360 mm (ก) x 42 mm (ส) x 210 mm (ล)
DV-2242 . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 mm (ก) x 42 mm (ส) x 208 mm (ล)

อุณหภูมิระหวำ่งกำรท�ำงำนที่รับได้ +5 °C ถึง +35 °C

ควำมชื้นสัมพัทธ์ระหว่ำงกำรท�ำงำนที่รับได 5 % ถึง 85 %(ไม่มีไอน้�ำเกำะ)

ช่องส่งสัญญาณภาพขาออก

ระดับกำรส่งสัญญำณขำออก 1 Vp-p (75 Ω)

ช่องเสียบขำออก ช่องเสียบ RCA

สัญญาณภาพคอมโพเน้นท์ออก (Y, CB/PB, CR/PR)(DV-2042K)

ระดับกำรส่งสัญญำณขำออก Y 1 Vp-p (75 Ω)

ระดับกำรส่งสัญญำณขำออก CB/PB, CR/PR 0.7 Vp-p (75 Ω)

ช่องเสียบขำออก ช่องเสียบ RCA

ช่องส่งสัญญาณเสียงขาออก (สเตอริโอ L/R)

ระดับกำรส่งสัญญำณเสียงขำออก 200 mVrms (1 kHz, -20 dB)

ช่องเสียบขำออก ช่องเสียบ RCA

กำรตอบรับควำมถ 4 Hz ถึง 44 kHz

ช่องส่งสัญญาณเสียงดิจิตอลขาออก

ช่องส่งสัญญำณดิจิตอลแบบ Coaxial ช่องเสียบ RCA

USB (DV-2042K/DV2242)

พอร์ต USB แบบ A

หมายเหตุ
• ข้อมูลจ�ำเพำะและรูปแบบของผลิตภัณฑ์นี้อำจได้รับกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
• ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ได้รับลิขสิทธิ์ในด้ำนตัวอักษรแบบ FontAvenue® โดยบริษัท NEC และ FontAvenue เป็นเครื่องหมำยจดทะเบียนกำรค้ำ

ของบริษัท NEC

ภาคผนวก

ข้อมูลจ�าเพาะ

TH  11

ตารางรหัสภาษา

ชื่อภาษา (รหัส) รหัสที่ป้อน
Japanese	(ja),	1001 Bhutani	(dz),	0426 Kirghiz	(ky),	1125 Sinhalese	(si),	1909
English	(en),	0514 Esperanto	(eo),	0515 Latin	(la),	1201 Slovak	(sk),	1911
French	(fr),	0618 Estonian	(et),	0520 Lingala	(ln),	1214 Slovenian	(sl),	1912
German	(de),	0405 Basque	(eu),	0521 Laothian	(lo),	1215 Samoan	(sm),	1913
Italian	(it),	0920 Persian	(fa),	0601 Lithuanian	(lt),	1220 Shona	(sn),	1914
Spanish	(es),	0519 Finnish	(fi),	0609 Latvian	(lv),	1222 Somali	(so),	1915
Chinese	(zh),	2608 Fiji	(fj),	0610 Malagasy	(mg),	1307 Albanian	(sq),	1917
Dutch	(nl),	1412 Faroese	(fo),	0615 Maori	(mi),	1309 Serbian	(sr),	1918
Portuguese	(pt),	1620 Frisian	(fy),	0625 Macedonian	(mk),	1311 Siswati	(ss),	1919
Swedish	(sv),	1922 Irish	(ga),	0701 Malayalam	(ml),	1312 Sesotho	(st),	1920
Russian	(ru),	1821 Scots-Gaelic	(gd),	0704 Mongolian	(mn),	1314 Sundanese	(su),	1921
Korean	(ko),	1115 Galician	(gl),	0712 Moldavian	(mo),	1315 Swahili	(sw),	1923
Greek	(el),	0512 Guarani	(gn),	0714 Marathi	(mr),	1318 Tamil	(ta),	2001
Afar	(aa),	0101 Gujarati	(gu),	0721 Malay	(ms),	1319 Telugu	(te),	2005
Abkhazian	(ab),	0102 Hausa	(ha),	0801 Maltese	(mt),	1320 Tajik	(tg),	2007
Afrikaans	(af),	0106 Hindi	(hi),	0809 Burmese	(my),	1325 Thai	(th),	2008
Amharic	(am),	0113 Croatian	(hr),	0818 Nauru	(na),	1401 Tigrinya	(ti),	2009
Arabic	(ar),	0118 Hungarian	(hu), 0821 Nepali	(ne),	1405 Turkmen	(tk),	2011
Assamese	(as),	0119 Armenian	(hy),	0825 Norwegian	(no),	1415 Tagalog	(tl),	2012
Aymara	(ay),	0125 Interlingua	(ia),	0901 Occitan	(oc),	1503 Setswana	(tn),	2014
Azerbaijani	(az),	0126 Interlingue	(ie),	0905 Oromo	(om),	1513 Tonga	(to),	2015
Bashkir	(ba),	0201 Inupiak	(ik),	0911 Oriya	(or),	1518 Turkish	(tr),	2018
Byelorussian	(be),	0205 Indonesian	(in),	0914 Panjabi	(pa),	1601 Tsonga	(ts),	2019
Bulgarian	(bg),	0207 Icelandic	(is),	0919 Polish	(pl),	1612 Tatar	(tt),	2020
Bihari	(bh),	0208 Hebrew	(iw),	0923 Pashto,	Pushto	(ps),	1619 Twi	(tw),	2023
Bislama	(bi),	0209 Yiddish	(ji),	1009 Quechua	(qu),	1721 Ukrainian	(uk),	2111
Bengali	(bn),	0214 Javanese	(jw),	1023 Rhaeto-Romance	(rm),	1813 Urdu	(ur),	2118
Tibetan	(bo),	0215 Georgian	(ka),	1101 Kirundi	(rn),	1814 Uzbek	(uz),	2126
Breton	(br),	0218 Kazakh	(kk),	1111 Romanian	(ro),	1815 Vietnamese	(vi),	2209
Catalan	(ca),	0301 Greenlandic	(kl),	1112 Kinyarwanda	(rw),	1823 Volapük	(vo),	2215
Corsican	(co),	0315 Cambodian	(km),	1113 Sanskrit	(sa),	1901 Wolof	(wo),	2315
Czech	(cs),	0319 Kannada	(kn),	1114 Sindhi	(sd),	1904 Xhosa	(xh),	2408
Welsh	(cy),	0325 Kashmiri	(ks),	1119 Sangho	(sg),	1907 Yoruba	(yo),	2515
Danish	(da),	0401 Kurdish	(ku),	1121 Serbo-Croatian	(sh),	1908 Zulu	(zu),	2621

ตารางรหัสประเทศ/พื้นที่
ชื่อประเทศ/พื้นที่, รหัสที่ป้อน และรหัสประเทศ/พื้นที่
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อำร์เจนตินำ, 0118, ar สวีเดน, 1905, se ปำกีสถำน, 1611, pk
อังกฤษ, 0702, gb สเปน, 0519, es ฟิลิปปินส์, 1608, ph
อิตำลี, 0920, it ไทย, 2008, th ฟินแลนด์, 0609, fi
อินเดีย, 0914, in ไต้หวัน, 2023, tw เม็กซิโก, 1324, mx
อินโดเนียเซีย, 0904, id จีน, 0314, cn บรำซิล, 0218, br
ออสเตรเลีย, 0121, au ชิลี, 0312, cl ฝรั่งเศส, 0618, fr
ออสเตรีย, 0120, at เดนมำร์ค, 0411, dk เบลเยี่ยม, 0205, be
เนเธอร์แลนด์, 1412, nl เยอรมัน, 0405, de โปรตุเกส, 1620, pt
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