รายละเอียดบนแผงหน้า

ชิ้นส่วน และ ข้อแนะนำ�การใช้งาน
แผงหน้า

1. ถาดรับแผ่น
2. คืนแผ่นออก / ใส่แผ่นเข้า
3.
เล่นเพลง / หยุดเล่นชั่วคราว
4. หน้าจอแอลอีดี

5. ปุ่มเปิดเครื่อง (เปิด / ปิด / เตรียมพร้อม)
ใช้เปิด / ปิดเครื่อง หรือตั้งไว้ที่เตรียมพร้อม
6. ช่องรับสัญญาณรีโมทไร้สาย
7.      ช่องต่อ USB
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้าที่ช่องต่อนี้

แผงหลัง

1. เอ๊าต์พุตของสัญญาณคู่หน้า แชนเนลซ้าย
2. เอ๊าต์พุตของสัญญาณเซอร์ราวนด์ แชนเนลซ้าย
3. เอ๊าต์พุตของแชนเนลเซ็นเตอร์
4. เอ๊าต์พุตของสัญญาณเสียงดิจิตัลแบบ coaxial
5. เอ๊าต์พุตสัญญาณ Y ของคอมโพเน้นต์วิดีโอ
6. เอ๊าต์พุตสัญญาณ Pb ของคอมโพเน้นต์วิดีโอ
7. เอ๊าต์พุตสัญญาณ Pr ของคอมโพเน้นต์วิดีโอ
8. เอ๊าต์พุตของสัญญาณคู่หน้า แชนเนลขวา
9. เอ๊าต์พุตของสัญญาณเซอร์ราวนด์ แชนเนลขวา

10. เอ๊าต์พุตสำ�หรับลำ�โพงซับวูฟเฟอร์
11. เอ๊าต์พุตของสัญญาณเสียงดิจิตัลแบบไฟเบอร์
อ๊อฟติค
12. เอ๊าต์พุตสัญญาณวิดีโอแบบคอมโพสิต วิดีโอ
13. เอ๊าต์พุตสัญญาณเสียง แชนเนลขวา
14. เอ๊าต์พุตสัญญาณเสียง แชนแเนลซ้าย
15. เอ๊าต์พุต HDMI
16. อินพุต LAN
17. อินพุต USB

รายละเอียดบนตัวรีโมทไร้สาย

รีโมทไร้สาย
ขณะเล่น, กดปุ่มเหล่านี้เพื่อทำ�การควบคุมสั่งงาน

1. ปุ่ม Power : ใช้เปิด / ปิดเครื่อง
2. ปุ่ม 0-9 : ใช้กดเลือกหมายเลข
3. ปุ่ม Audio : ใช้เลือกภาษา หรือช่องสัญญาณ
4. ปุ่ม Disc Menu : เข้าสู่เมนูหลักของแผ่น
5. ปุ่ม Info : แสดงรายละเอียดข้อมูลโดย ONLINE VIDEO
6. ปุ่ม Return : กลับไปหน้าเมนูก่อนหน้า
7. ปุ่ม Home : กลับไปหน้าเมนูหลัก
8. ปุ่ม OK : ยืนยัน
9. ปุ่ม Stop :     หยุดเล่น
10. ปุ่ม Play/Pause :    กดหนึ่งครั้งเป็นการหยุดชั่วคราว, และเมื่อกดซ้ำ�อีกครั้ง
จะเริ่มต้นเล่นจากจุดที่กดหยุดชั่วคราวเอาไว้
11. ปุม่ Fast rewind :      ถอยหลังด้วยความเร็ว 1 เท่า, 2 เท่า, 3 เท่า, 4 เท่า, 5 เท่า
ปุม่ Fast forward :
เดินหน้าด้วยความเร็ว 1 เท่า, 2 เท่า, 3 เท่า, 4 เท่า, 5 เท่า
12. ปุ่ม Search : เลือกค้นหาเวลา, บทที่, อื่นๆ
วิธีใช้งาน : กดปุ่ม Search เพื่อเข้าสู่การเชื่อมต่อ, กดปุ่ม Left/Right เพื่อเลือก
เวลาหรือบท แล้วกด OK เพือ่ ยืนยัน ; กดปุม่ Up/Down เพือ่ เข้าสูต่ วั เลขโดยตรง
แล้วกดปุ่ม OK เพื่อยืนยันและกลับไปที่โหมดค้นหา หลังจากเข้าไปที่ ONLINE
VIDEO, กดปุ่ม search เพื่อค้นหาภาพยนตร์หรือละครซิทคอมที่คุณต้องการรับชม
13. ปุ่ม Mute : ใช้เพื่อหยุดเสียงชั่วคราว หรือปิดการทำ�งานฟังท์ชั่นหยุดเสียงชั่วคราวนี้
14. ปุ่ม Clear : ล้างความผิดพลาด
15. ปุ่ม Random : เล่นแบบสุ่ม
16. ปุ่ม PIP : เปิด / ปิด หน้าต่างฟังท์ชั่นพิกเจอร์-อิน-พิกเจอร์
17. ปุ่ม Audio : เลือกภาษาของเสียง หรือช่องสัญญาณเสียง
18. ปุ่ม Program/red botton : ตั้งโปรแกรมแทรคที่ต้องการเล่น
19. ปุ่ม Bookmark/green botton : กำ�หนดตำ�แหน่งลงบนแผ่นที่กำ�ลังเล่น;
กดปุ่มนี้เพื่อตั้งการกำ�หนดตำ�แหน่ง, หรือกดค้างไว้เพื่อแสดงรายการที่กำ�หนดไว้
20. ปุ่ม Eject/Insert : เปิดลิ้นชักออกมา / ดึงลิ้นชักเข้าไป
21. ปุ่ม Subtitle : เลือกภาษาของซับไตเติ้ล
22. ปุ่ม Title Popup : เข้าสู่ หรือออกจากเมนูของแผ่น
23. ปุ่ม Setup : แสดงเมนูเซ็ตอัพ
24. ปุ่ม Direction :         ปุ่มลูกศรสี่ทิศ
Left : ระหว่างทีอ่ อนไลน์ วิดโี อกำ�ลังแสดงอยูบ่ นจอ, กดค้างปุม่ ลูกศร leftจะเป็นการ
เพิ่มการค้นหาเวลาในการเล่น
Right : ระหว่างที่ออนไลน์ วิดีโอกำ�ลังแสดงอยู่บนจอ, กดค้างปุ่มลูกศร right จะ		
เป็นการลดการค้นหาเวลาในการเล่น
25. ปุ่ม Option : เข้าสู่ตัวเลือกอื่นๆ ขณะกำ�ลังเล่น
26. ปุ่ม Pre. :      ไปที่บท/แทรคก่อนหน้า, หรือบทเริ่มของแผ่น DVD ขณะอยู่ใน
เมนูของโปสเตอร์ 3x6, กดปุ่มนี้จะทำ�ให้รู้ถึงหน้าที่กำ�ลังเปิดอยู่; ถ้ากดระหว่างที่ด		
ู
ละครซิทคอม, จะทำ�ให้สามารถข้ามไปตำ�แหน่งที่กำ�หนดไว้ก่อนหน้า

Next :      ไปที่บท/แทรคต่อไป
ขณะอยู่ในเมนูของโปสเตอร์ 3x6, กด
ปุ่มนี้จะทำ�ให้รู้ถึงหน้าที่กำ�ลังเปิดอยู่; ถ้า
กดระหว่างที่ดูละครซิทคอม, จะทำ�ให้
สามารถข้ามไปตำ�แหน่งต่อไป
27. ปุ่ม VOL+ : เร่งวอลลุ่มขึ้น
ปุ่ม VOL- : ลดวอลลุ่มลง
28. ปุ่ม A-B : ขณะกำ�ลังเล่น, กดปุ่มนี้
หนึ่งครั้งเพื่อเลือกจุดเริ่มต้น, กดอีกครั้ง
เพื่อเลือกจุดจบ แล้วเล่นซ้ำ�วนระหว่าง
จากจุด A และ B
29. ปุ่ม Repeat : เล่นซ้ำ�วนทั้งเรื่อง,
เฉพาะบท, เฉพาะแทรค หรือทั้งแผ่น
30. ปุ่ม HDMI : เอ๊าต์พุต HDMI
31. ปุ่ม Angle : เลือกมุมภาพที่ต่าง
ออกไปที่คุณต้องการ
32. ปุ่ม Blue button : ใช้ฟังท์ชั่นที่
ปุ่มสีฟ้า
33. ปุ่ม Zoom/yellow button : ซูม
ขยายภาพ

1. Home (ภาพ 1)

ฟังท์ชั่นที่สอดคล้องกับไอค่อนทั้ง 4 บนเมนูหลัก

  ภาพ 1
(1) คำ�สั่งเล่นแบบก้าวหน้า
1. ใช้เมนูควบคุมบนจอ
ด้วยเมนูบนจอ, คุณจะสามารถปรับตั้งและเลือกสถานะ
ที่ต้องการเล่นได้
ในขณะกำ�ลังเล่น, กด (อ๊อปชั่น) ปุ่มให้โชว์เมนูบนจอ
ตามที่เห็นด้านล่าง

ทีเ่ มนูควบคุมผ่านจอ, กดปุม่        เพือ่ เลือกหัวข้อ,
จากนั้นกดปุ่ม [OK] เพื่อเลือกและปรับตั้ง เมนูควบคุม
ผ่านจอประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ : Title [BD-V
DVD-V] : แสดงเรื่องที่กำ�ลังเล่นและเรื่องทั้งหมด กด
ปุ่ม [   ] เพื่อเปิดแถบเลือกเรื่อง, เลือกเรื่องที่ต้องการ,
แล้วกดปุ่ม [OK] เพื่อเริ่มเล่นจากเรื่องที่ได้เลือกไว้
Chapter [BD-V DVD-V] : แสดงบทที่กำ�ลังเล่น
และบททั้งหมดที่มี กดปุ่ม [   ] เพื่อเปิดแถบเลือกบท,
เลือกบทที่ต้องการ, แล้วกดปุ่ม [OK] เพื่อเริ่มเล่นจาก
บทที่ได้เลือกไว้
File [VIDEO AUDIO PHOTO] : แสดงไฟล์ที่
กำ�ลังเล่นและไฟล์ทั้งหมดที่มีในแฟ้มที่กำ�ลังเปิดดู กดปุ่ม
[   ] เพื่อเปิดแถบเลือก, เลือกไฟล์ที่ต้องการ, แล้วกด
ปุ่ม [OK] เพื่อเริ่มเล่นจากไฟล์ที่ได้เลือกไว้
Time [BD-V DVD-V CD VIDEO AUDIO] :
แสดงเวลาที่กำ�ลังเล่นเรื่อง, บท, แผ่น, แทรค, และไฟล์
กดปุ่ม [   ] เพื่อเปิดแถบเลือกเวลา, กดปุ่ม [   ]
[    ] เพื่อสลับระหว่างเวลาที่กำ�ลังเล่นกับเวลาที่เหลือ

Playing mode [BD-V DVD-V CD VIDEO
AUDIO] : แสดงโหมดที่กำ�ลังเล่น กดปุ่ม [   ]
เพื่อเปิดแถบเลือก, และสลับโหมดการเล่นระหว่าง   
“Normal”, “Random” และ “Shuffle”
Audio [BD-V DVD-V] : แสดงภาษากับโหมด
ของสัญญาณเสียงเอ๊าต์พุตที่เข้ารหัสไว้
กดปุ่ม [   ] เพื่อเปิดแถบเลือกสัญญาณเสียง, แล้วกด
ปุ่ม [   ][   ] เพื่อเลือกสลับสัญญาณเสียง
Angle [BD-V DVD-V] : แสดงมุมมองที่กำ�ลัง
เล่น กดปุ่ม [     ] เพื่อเปิดแถบเลือกมุมมอง, แล้ว
กดปุ่ม [   ][   ] เพื่อเลือกสลับมุมมองที่จะเล่น
Caption [BD-V DVD-V] : แสดงคำ�บรรยาย
ที่กำ�ลังใช้งาน กดปุ่ม [   ] เพื่อเปิดแถบเลือกคำ�
บรรยาย, แล้วกดปุ่ม [   ][   ] เพื่อเลือกสลับคำ�
บรรยายที่ต้องการใช้
Caption Type [VIDEO] : จะใช้ได้เฉพาะตอน
เล่นวิดีโอ; แสดงคำ�บรรยายที่กำ�ลังใช้งาน กดปุ่ม [   ]
เพื่อเปิดแถบเลือกคำ�บรรยาย, แล้วกดปุ่ม [   ][   ]
เพื่อเลือกสลับภาษาของคำ�บรรยาย
Secondary video [BD-V] : แสดงสถานะของ
วิดีโอลำ�ดับที่สอง กดปุ่ม [   ] เพื่อเปิดแถบเลือก,
แล้วกดปุ่ม [   ][   ] เพื่อเลือกสลับโชว์ระหว่างเอ๊าต์
พุตวิดีโอแบบเต็มจอ, และโชว์หน้าต่างของวิดีโอลำ�ดับที่
สองขึ้นมาพร้อมกัน (PIP)
Secondary audio [BD-V] : แสดงสถานะของ
สัญญาณเสียงลำ�ดับที่สอง กดปุ่ม [   ] เพื่อเปิดแถบ
เลือก, แล้วกดปุ่ม [   ][   ] เพื่อเลือกสลับระหว่าง
ใช้/ไม่ใช้ เอ๊าต์พุตสัญญาณเสียงลำ�ดับที่สอง
Bit rate [BD-V DVD-V CD VIDEO AUDIO] :
แสดงบิตเรตของสัญญาณเสียงและสัญญาณวิดีโอ
Instant search [BD-V DVD-V CD VIDEO
AUDIO] : เดินหน้าจากจุดที่กำ�ลังเล่นไป 30 วินาที
แล้วเล่นต่อไป
Instant replay [BD-V DVD-V CD VIDEO
AUDIO] : ไปที่จุดก่อนหน้าจุดที่กำ�ลังเล่น 10 วินาที
แล้วเล่นต่อไป

การเล่น - คำ�สั่งเล่นแบบก้าวหน้า

Lantern Slide [PHOTO] : โชว์การสลับเลือก
ความเร็วในการแสดงรูปภาพ กดปุ่ม [OK] เพื่อสลับ
เลือกระหว่าง เร็ว, ปานกลาง และช้า
Switch [PHOTO] : โชว์เอ็ฟเฟ็กต์ของการแสดง
รูปภาพ กดปุ่ม [OK] เพื่อสลับเลือกเอ็ฟเฟ็กต์ที่
ประกอบด้วย ไม่ใช้, สไลด์ไปทางซ้าย, สไลด์ขึ้นไปด้าน
บน, สไลด์ลงไปด้านล่าง, สไลด์ไปทางขวา, ย่อไปในแนว
มุมฉาก, ขยายไปในแนวมุมฉาก, ผสมกัน, ละลายหาย
ไป, พับแทรก, พับแทรกไปตามแนวนอน, พับแทรกไป
ตามแนวตั้ง, แยกออกไปตามแนวนอน, แยกออกไปตาม
แนวตั้ง, กระจายตัวออกไปตามแนวนอน, กระจายตัว
ออกไปตามแนวตั้ง
หมายเหตุ : ในเมนูควบคุมผ่านจอ (OSD), กดปุ่ม
[Option] เพื่อซ่อนเมนูควบคุมผ่านจอ
2. การใช้เมนูที่แสดงขึ้นบนจอ
ในเมนูที่แสดงขึ้นบนจอ, คุณสามารถตรวจเช็คสถานะ
ของการเล่นในขณะนั้นได้ เมื่ออยู่ในสถานะกำ�ลังเล่น
กดปุ่ม [INFO] เพื่อโชว์เมนู OSD ขึ้นบนจอ
เมื่อเล่นแผ่น BD-V, DVD-V เมนูจะโชว์แบบนี้ :

เมื่อเล่นแผ่น CD ในเมนูจะโชว์ตามนี้ :
เมนู OSD ประกอบไปด้วยข้อมูลเหล่านี้ :
1) สถานะการเล่น :
2) ประเภทของแผ่นที่เล่น :
3) เรื่อง : โชว์เรื่องที่กำ�ลังเล่น และจำ�นวนเรื่อง
ทั้งหมด
4) เวลา : โชว์เวลาของเรื่องที่กำ�ลังเล่น
5) เสียง : โชว์ภาษาและสัญญาณเสียงของเอ๊าต์
พุตที่ถอดรหัสออกมา
เมือ่ เล่นไฟล์เสียงและไฟล์วดิ โี อ ในเมนูจะโชว์ตามนี้ :
เมนู OSD ประกอบไปด้วยข้อมูลเหล่านี้ :
1) สถานะการเล่น :

2) ประเภทของแผ่นที่เล่น :
3) ไฟล์ : โชว์ไฟล์ที่กำ�ลังเล่น และจำ�นวนไฟล์
ทั้งหมดในแฟ้มนั้น
4) เวลา : โชว์เวลาของแทรคที่กำ�ลังเล่น
เมื่อเล่นไฟล์รูปภาพ, ในเมนูจะโชว์ตามนี้ :

ควบคุมการเล่นแบบก้าวหน้า

เมนู OSD ประกอบไปด้วยข้อมูลเหล่านี้ :
1) สถานะการเล่น :
2) ประเภทของแผ่นที่เล่น :
3) เรื่อง : โชว์เรื่องที่กำ�ลังเล่น และจำ�นวนเรื่อง
ทั้งหมด
4) บท : โชว์บทที่กำ�ลังเล่น และจำ�นวนบททั้งหมด
ในเรื่องนั้น
5) เวลา : โชว์เวลาของเรื่องที่กำ�ลังเล่น
6) คำ�บรรยาย : โชว์สถานะของคำ�บรรยายทีก่ �ำ ลังเล่น
7) เสียง : โชว์ภาษาและสัญญาณเสียงของเอ๊าต์พุต
ที่ถอดรหัสออกมา

เมนู OSD ประกอบไปด้วยข้อมูลเหล่านี้ :
1) สถานะการเล่น
2) ประเภทข้อมูลของไฟล์
3) ไฟล์ : โชว์ไฟล์ที่กำ�ลังเล่น และจำ�นวนไฟล์
ทั้งหมดในแฟ้มนั้น
4) โหมดเล่นซ้ำ� : โชว์โหมดเล่นซ้ำ�ในขณะนั้น
5) สไลด์ : เอ็ฟเฟ็กต์ และสลับเลือกสปีด

มีเดีย เพลเยอร์ - คำ�สั่งงานพิเศษสำ�หรับแผ่น
บันทึกข้อมูล และการเล่น USB

หมายเหตุ : ในเมนูควบคุมผ่านจอ (OSD), กดปุ่ม
[Option] เพื่อซ่อนเมนูควบคุมผ่านจอ
3. BD-Live :
BD-Live เป็นที่รวบรวมส่วนที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์
ช่วยให้ผู้ชมลงลึกกับภาพยนตร์บนแผ่นบลู-เรย์ที่ชื่นชอบ
มากยิ่งขึ้น
3. กดปุ่มลูกศรควบคุมทิศทาง [   ][   ] เพื่อเลือก
BD-Live สามารถจัดการให้เข้าถึงข้อมูลบน
ตั
ว
เก็
บข้อมูลไฟล์ที่จะเล่น (อาทิ แผ่นบันทึกข้อมูล หรือ
อินเตอร์เน็ตได้ ตัวอย่างเช่น สามารถดาวน์โหลด
อุ
ป
กรณ์
USB), แล้วกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่รูปแบบของ
ภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดได้ หรือคอนเท็นต์พิเศษอื่นๆ,
สามารถเล่นเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่กำ�ลังชมได้, ข้อมูลที่เลือก ดังที่โชว์อยู่ด้านล่างนี้
รวมถึงรายละเอียดลึกๆ อื่นๆ ที่อยู่ในแผ่น, สามารถพูด
คุยกับคนอื่นผ่านทางบราวเซอร์ และสามารถเล่นเกมส์กับ
คนอื่นที่เชื่อมต่อด้วยฟังท์ชั่น BD-Live ได้ แต่ต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากฝ่ายผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ผลิตเครื่อง
เล่นบลู-เรย์จึงจะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้อย่างสมบูรณ์
เครื่องตัวนี้ไม่รองรับการใช้งานร่วมกับระบบเน็ทเวิร์ค
มันจึงไม่มีฟังท์ชั่นเกี่ยวกับเน็ทเวิร์ค

(2) มีเดีย เพลเยอร์ - คำ�สั่งพิเศษของการ
เล่นแผ่นข้อมูลและอุปกรณ์ USB

หมายเหตุ : ความสามารถของของมีเดีย เพลเยอร์
จะทำ�ให้คุณสามารถดูรูปภาพ เล่นเพลง และเล่นวิดีโอที่
บันทึกอยู่บนอุปกรณ์แผ่นข้อมูล หรืออุปกรณ์ USB ได้
(รวมถึงฮาร์ดดิสด้วย) ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแผ่น บางแผ่น
อาจจะเล่นไม่ได้รวมถึงบางฟังท์ชั่นก็อาจจะใช้ไม่ได้เช่นกัน
การเลือกและเล่นไฟล์ข้อมูล
1. ใส่แผ่น หรือเชือ่ มต่ออุปกรณ์ USB (อาทิ อุปกรณ์
บันทึก USB, กล้องดิจิตัล, การ์ดรีดเดอร์, เครื่องเล่น
MP3 หรือฮาร์ดดีสแบบพกพา) ด้วยสาย USB
หมายเหตุ : ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ให้กดปุ่ม
เพาเวอร์เพื่อให้เครื่องเข้าสู่สภาวะสแตนด์บาย จากนั้น
กดปุ่มเพาเวอร์อีกครั้งเพื่อเปิดเครื่องขึ้นมา หลังจากเชื่อม
ต่ออุปกรณ์ USB แล้ว ก่อนจะทำ�การถอดอุปกรณ์ USB
ออกมา ให้ปรับเครื่องเล่นไปที่สภาวะสแตนด์บายก่อน มิฉ
นั้น ไฟล์ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในหน่วยความจำ�ของอุปกรณ์จะ
เสียหายได้ สำ�หรับอุปกรณ์พกพาบางตัว ที่ไม่มีภาคจ่ายไฟ
แยกมาต่างหากอาจจะไม่สามารถอ่านข้อมูลได้
2. หลังจากอ่านข้อมูลจากแผ่นข้อมูล หรืออุปกรณ์
USB แล้ว (รวมถึงจาก HDD ด้วย) เมนูมีเดีย เซ็นเตอร์
จะโชว์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ขณะอยู่ในโหมดหยุดเล่น
สามารถกดปุ่มลูกศรชี้ทิศเพื่อเลื่อนจุดโฟกัส, เลือกที่
ไฟล์ แมนเนเจอร์ แล้วคลิ๊กปุ่ม OK เพื่อเข้าใช้งานมีเดีย
เซ็นเตอร์ อย่างที่โชว์ด้านล่างนี้

4. กดปุ่มลูกศรกำ�หนดทิศทางเพื่อเลือกรูปแบบของ
ไฟล์ข้อมูลที่ต้องการเล่น (อาทิ รูปภาพ, เพลง หรือ
ภาพยนตร์) จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อดูลำ�ดับของรูปแบบ
ไฟล์ทั้งหมดที่จะเลือกเล่น ตามที่โชว์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ : วิธีกลับไปหน้าเมนูก่อนหน้า :
กดปุ่ม  
กดปุ่ม     เพื่อเลือกคำ�ว่า Return แล้วกด [OK]
เพื่อโชว์ไฟล์รูปแบบที่เลือกจากเมนู
5. กดปุ่ม [     ] เพื่อเลือกแฟ้มของไฟล์ข้อมูลที่จะ
เล่น แล้วกดปุ่ม OK เพื่อเปิดแฟ้ม; ในแฟ้มนั้น กดปุม่     
[     ] เพือ่ เลือกไฟล์ขอ้ มูลทีจ่ ะเล่น, จากนัน้ กดปุม่ OK เพื่อ
เล่น

มีเดีย เพลเยอร์ - คำ�สั่งงานพิเศษสำ�หรับแผ่น
บันทึกข้อมูล และการเล่น USB

หมายเหตุ : ขณะเล่นไฟล์เสียง, จะปรากฏเมนู OSD
ขึ้นบนจอ ถ้าไฟล์นั้นมีความยาวมากกว่า 6 ชั่วโมง,
ให้กดปุ่ม [     | |     ] เพื่อกลับไปที่หน้าเดิม
คำ�สั่งพิเศษในการเล่นไฟล์รูปภาพ
1. สั่งงานขณะกำ�ลังเล่น
[Stop] : หยุดเล่น และกลับไปที่มีเดีย เซ็นเตอร์;
[Pause] : หยุดเล่นสไลด์ชั่วคราว;
[Play] : เริ่มเล่นสไลด์;
[Next] : ข้ามไปรูปต่อไป;
[Previous] : ไปที่รูปก่อนหน้า;
[   ] : หยุดเล่นชั่วคราว และสลับภาพ;
[   ] : หยุดเล่นชั่วคราว และทำ�ภาพสะท้อน;
[   ] : หยุดเล่นชั่วคราว และหมุนภาพไปในทิศทาง
ย้อนเข็มนาฬิกา;
[   ] : หยุดเล่นชั่วคราว และหมุนภาพไปในทิศทาง
ตามเข็มนาฬิกา;
การใช้รายชื่อที่จะเล่น
คุณสามารถกำ�หนดความนิยมให้กับไฟล์ในรายชื่อที่จะ
เล่นได้ และทำ�การเล่นไฟล์ที่เลือกไว้ในรายชื่อนั้น
1. เปลี่ยนแปลงรายชื่อที่จะเล่น
ทำ�ตามขั้นตอนในหัวข้อคู่มือ “วิธีเลือกและเล่นไฟล์
ข้อมูล” ในหน้าก่อนหน้าเพื่อเลือกไฟล์ จากนั้นกด [Title
Popup] เพื่อเปิดกรอบสนทนาขึ้นมา, เลือกข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นกด [OK]
เพิ่มเข้าไปในรายชื่อที่ต้องการเล่น
เลือกทั้งหมด
ล้างรายชื่อทั้งหมด
ยกเลิก
เพิ่มเข้าไปในรายชื่อที่ต้องการเล่น : เพิ่มไฟล์ที่
เลือกไปในรายชื่อที่ต้องการเล่น; (ไฟล์ที่เลือกไว้จะถูกทำ�
เครื่องหมายถูกสีแดง)
เลือกทั้งหมด : เลือกไฟล์ทั้งหมดในแฟ้มนั้น; พร้อม
ทั้งทำ�การเพิ่มรายชื่อเหล่านั้นเข้าไปในรายชื่อที่ต้องการเล่น
ล้างรายชื่อทั้งหมด : ลบอ๊อปชั่นทั้งหมดในแฟ้มนั้น;
ยกเลิก : ยกเลิกคำ�สั่งและปิดกรอบสนทนา
หมายเหตุ : รายชื่อที่ถูกปรับเปลี่ยนจะถูกล้างทิ้งเมื่อ
เครื่องเล่นปิดตัวลง

เมื่อแผ่นถูกหยิบออกไปจากตัวเครื่อง หรืออุปกรณ์ USB
ถูกตัดการเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง, ไฟล์ที่เลือกไว้ในรายชื่อที่จะ
เล่นก็จะหายไปด้วย
จำ�นวนไฟล์รูปภาพ, เพลง และภาพยนตร์มากที่สุดที่จะ
สามารถใส่ลงไปในรายชื่อที่จะเล่นคือ 100 ไฟล์
2. เล่นไฟล์ในรายชื่อ
หลังจากรายชื่อถูกปรับเปลี่ยน, กดปุ่ม [    ] เพื่อกลับไป
ที่หัวข้อรวมของมีเดีย เซ็นเตอร์, กดปุ่ม [     ] เพื่อเลือก
“รายชื่อที่จะเล่น” แล้วกดปุ่ม OK เพื่อเปิดเมนูเลือกรูปแบบ
ไฟล์
กดปุ่ม [     ] เพื่อเลือกรูปแบบข้อมูล, แล้วกดปุ่ม
[OK] เพื่อเปิดรายชื่อของรูปแบบที่จะเล่นขึ้นมา
ในรายชื่อที่จะเล่นที่เปิดขึ้นมา กดปุ่ม [     ] เพื่อเลือก
ไฟล์ข้อมูล แล้วกดปุ่ม [OK] เพื่อเล่นไฟล์ทั้งหมดในรายชื่อ
นั้น
ในรายชื่อที่จะเล่น, กดปุ่ม [Popup Menu] เพื่อเปิด
กรอบสนทนาขึน้ มา, เลือกข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกันแล้วกด [OK]
การล้างรายชื่อที่จ้องการเล่น :
ลบไฟล์ที่เลือกไว้ในรายชื่อที่จะเล่น;
เลือกทั้งหมด : เลือกไฟล์ทั้งหมดในรายชื่อที่จะเล่น,
จากนั้นลบไฟล์ทั้งหมดในรายชื่อนั้น;
ลบทั้งหมด : ลบไฟล์ที่เลือกไว้ทั้งหมด;
ยกเลิก : ยกเลิกคำ�สั่งและปิดกรอบสนทนา
หมายเหตุ : ขณะกำ�ลังเล่น, กดปุ่ม stop เพื่อหยุดเล่น
และกลับไปที่รายชื่อที่จะเล่น ในชั่วเวลานี้ ให้กดปุ่ม [    ]
เพื่อออกจากรายชื่อที่จะเล่นนั้น

เซ็ตอัพ - การปรับตั้งตามต้องการในเมนูหลัก
วิธีการปรับตั้งและคำ�อธิบาย
เมนู

เมนูย่อย

หัวข้อ
สกรีน เซฟวิ่ง
(ป้องกันจอ)

		
เล่นแผ่นอัตโนมัติ
		
		
CEC
		

ทั่วไป
ระบบ

		

ปรับตั้งและคำ�อธิบาย
เปิด :
เปิดใช้สกรีน เซฟวิ่ง ถ้าไม่มีการสั่งงานในเวลา 15 นาทีขณะ
กำ�ลังเล่น, สกรีน เซฟวิ่งจะเริ่มต้นทำ�งานโดยอัตโนมัติ, และจะ		
เข้าสู่โหมดสแตนด์บายถ้าไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา
15 นาที
ปิด :
ไม่ใช้ฟังท์ชั่นนี้
เปิด :
เปิดใช้งานฟังท์ชั่นเล่นอัตโนมัติ เมื่อมีแผ่นถูกใส่เข้าไปใน
ตัวเครื่อง ตัวเครื่องจะทำ�การอ่านและเล่นแผ่นอัตโนมัติ
ปิด :
ไม่เล่นอัตโนมัติ
เปิด :
เมื่อเปิดใช้ฟังท์ชั่นนี้ ตัวเครื่องเล่นอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องนี้ด้วย HDMI ก็จะเข้าไปอยู่
ในโหมดสแตนด์บายด้วย
ปิด :
ไม่ใช้ฟังท์ชั่นนี้

ตั้งโหลดจากโรงงาน
เลือกอ๊อปชั่นนี้แล้วกดปุ่ม [OK] จะปรากฏกรอบสนทนาขึ้นมา:
(กลับไปตั้งจากโรงงาน)

กดปุ่ม    หรือปุ่ม    เพื่อเลือก [OK] กด OK เพื่อเปลี่ยน
การปรับตั้งไปสู่ค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน, หรือเลือก [Cancel] เพื่อ
ออกจากกรอบสนทนา
อัพเกรด
(อัพเกรด ซอฟท์แวร์)
		

แผ่น :
โปรแกรมอัพเกรดจะบันทึกอยู่ในแผ่น เมื่อฟังท์ชั่นอัพเกรด
อัตโนมัติถูกตั้งไว้ที่ “OFF” คุณต้องทำ�การเลือกอ๊อปชั่นการ
อัพเกรดด้วยวิธีแมนน่วลหลังจากใส่แผ่นเข้าไปในเครื่อง
USB : โปรแกรมอัพเกรดถูกบันทึกอยู่ในอุปกรณ์ USB

เซ็ตอัพ - การปรับตั้งตามต้องการในเมนูหลัก
วิธีการปรับตั้งและคำ�อธิบาย (ต่อ)
เมนู

เมนูย่อย

ภาษา

หัวข้อ
OSD
(ปรับภาษาของฟังท์ชั่น
OSD)
Menu
(ปรับภาษาของเมนู)
Audio
(ปรับภาษาของเสียง)
Subtitle
(ปรับภาษาของคำ�
บรรยาย)
Closed Caption
PIP MARK

ทั่วไป

ปรับตั้งและคำ�อธิบาย
อังกฤษ, ไทย
อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน, ไทย, อื่นๆ

อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน, ไทย, อื่นๆ, ปิด
ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ได้อยู่ในรายชื่อ, เลือกที่ “More” เพื่อดู
ภาษาเพิ่มเติม, เลือก “OFF” ถ้าไม่ต้องการคำ�บรรยาย
ON
OFF
ON
เปิดใช้งานฟังท์ชั่น PIP
ฟังท์ชั่น PIP ของแผ่นบลู-เรย์บางแผ่นจะอนุญาตให้ตัว
เครือ่ งเล่นแสดงจอตัง้ ต้นและจอทีส่ องขึน้ มาพร้อมกัน ปกติแล้ว
จอแรกจะถูกแสดงขึ้นมาเต็มจอในขณะที่จอที่สองจะขึ้นมา
กรอบเล็กๆ เมื่อฟังท์ชั่น PIP ทำ�งาน ตัวเครื่องจะคอยเช็ค		
วิดีโอสำ�หรับจอที่สองให้ ถ้าเจอจะเตือนให้ผู้ใช้ทราบโดยแสดง		
สัญลักษณ์นี้

การเล่น

secondary
audio mark

OFF
ไม่ใช้ฟังท์ชั่นนี้
ON
เปิดใช้ฟังท์ชั่นเสียงที่สอง
ฟังท์ชั่นนี้ของแผ่นบลู-เรย์ที่มีจะอนุญาตให้ตัวเครื่องเล่นปล่อย
เสียงตั้งต้นและเสียงที่สองออกมาพร้อมกัน เมื่อมีสัญลักษณ์
ของเสียงที่สองขึ้นมา ตัวเครื่องจะตรวจจับโดยอัตโนมัติและ
เมื่อเจอจะแสดงสัญลักษณ์ขึ้นมาเตือน

เซ็ตอัพ - การปรับตั้งตามต้องการในเมนูหลัก
วิธีการปรับตั้งและคำ�อธิบาย (ต่อ)
เมนู

เมนูย่อย

หัวข้อ

ปรับตั้งและคำ�อธิบาย

สัญลักษณ์เสียงที่สอง

การเล่น

ทั่วไป

ความ
ปลอดภัย

OFF
ไม่ใช้ฟังท์ชั่นนี้
บันทึกความจำ�สุดท้าย เลือกฟังท์ชั่นนี้เพื่อจำ�การเล่นของแผ่นนี้
(การระลึกความจำ�ของฟังท์ชั่นนี้จะขึ้นอยู่กับแผ่น
บางแผ่นอาจจะไม่รองรับ)
ON
เปิดให้เครื่องจดจำ�ตำ�แหน่งเล่น เมื่อเปิดฟังท์ชั่นนี้ ตัวเครื่อง		
จะจดจำ�ตำ�แหน่งเล่นของแผ่นได้มากถึง 6 แผ่น เมื่อแผ่นนั้น		
ถูกใส่เข้าไปในตัวเครื่องครั้งต่อไป จะปรากฏกรอบสนทนา
ขึ้นมาถามว่าจะให้เริ่มต้นเล่นจากต้นหรือไม่ โดยกด [Return]
หรือกด [OK]
เพื่อเริ่มต้นเล่นจากจุดที่หยุดครั้งก่อน และความจำ�ที่บันทึกไว้
จะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติเมื่อปิดเครื่อง
OFF
ไม่ใช้ฟังท์ชั่นนี้
เปลี่ยนรหัสพาสเวิร์ด เลือกฟังท์ชั่นนี้แล้วกด [OK] จะปรากฏกรอบสนทนาด้านล่าง:

กดปุ่ม [0]-[9] เพื่อเข้าสู่พาสเวิร์ดปัจจุบัน
ซึ่งกรอบสนทนาจะหายไปถ้าพาสเวิร์ดถูกต้อง:

กดปุ่ม [0]-[9] เพื่อเข้าพาสเวิร์ดใหม่ (ซ้ำ�สองครั้ง) จากนั้นก็จะ
ออกจากกรอบสนทนาโดยอัตโนมัติ พาสเวิร์ดแรกเริ่มคือ 0000

เซ็ตอัพ - การปรับตั้งตามต้องการในเมนูหลัก
วิธีการปรับตั้งและคำ�อธิบาย (ต่อ)
เมนู

เมนูย่อย

หัวข้อ

ปรับตั้งและคำ�อธิบาย

ควบคุมโดยผู้ปกครอง เลือกฟังท์ชั่นนี้แล้วกด [OK] บนจอจะปรากฏกรอบสนทนา
(อนุญาตให้เลือกเล่น
ด้านล่างเพื่อให้คุณใส่พาสเวิร์ด ให้กลับไปดูวิธีตั้งพาสเวิร์ดที่หน้า
คอนเท็นต์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนหน้า
กับเรตติ้งบนแผ่นและ
ปิดบังคอนเท็นต์ที่ไม่
ต้องการให้เด็กดูออกไป)
กดปุ่ม [0]-[9] เพื่อใส่รหัสพาสเวิร์ดปัจจุบัน ซึ่งกรอบสนทนา
จะเปลี่ยนไปตามด้านล่างนี้ถ้าพาสเวิร์ดถูกต้อง

ทั่วไป

ความ
ปลอดภัย
		

รหัสประเทศ
(เลือกรหัสประเทศ,
และให้แน่ใจว่า ผู้ใช้
ที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นที่
อนุญาตให้ชมได้)

ใช้ปุ่ม [   ] / [   ] เพื่อเลือกเรตติ้ง (ดูตารางด้านล่างสำ�หรับ
รายละเอียด) แล้วกด [OK] เพื่อออกจากกรอบสนทนา
เรตติ้งภาพยนตร์ที่กำ�หนดโดยสมาคม MPAA
Off
Kid safe
G
PG
PG13
PGR
R
NC-17
Adult

คำ�อธิบาย
เหมาะใช้กับเด็ก
ใช้ได้กับทุกวัย
รับชมได้ภายใต้การแนะนำ�ของผู้ปกครอง
เด็กอายุต�ำ่ กว่า 13 ปีรบั ชมได้ภายใต้การแนะนำ�ของผูป้ กครอง
ต้องมีการแนะนำ�จากผู้ปกครอง
รับชมได้ภายใต้การแนะนำ�ของผูป้ กครองถ้าอายุต�ำ่ กว่า 17 ปี
ห้ามรับชมถ้าอายุต่ำ�กว่า 17 ปี
สำ�หรับผู้ใหญ่เท่านั้น

เลือกฟังท์ชั่นนี้แล้วกด [OK] จะปรากฏกรอบสนทนาขึ้นบนจอ
ด้านล่างเพื่อให้คุณใส่พาสเวิร์ด การปรับตั้งไดเอธิบายไว้ที่หน้า
ก่อนหน้า

เซ็ตอัพ - การปรับตั้งตามต้องการในเมนูหลัก
วิธีการปรับตั้งและคำ�อธิบาย (ต่อ)
เมนู

เมนูย่อย

ทั่วไป

รหัสประเทศ
ความ (เลือกรหัสประเทศ
ปลอดภัย และให้แน่ใจว่า
ผู้ใช้ที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้น
ที่อนุญาตให้ชมได้)

จอภาพ

หัวข้อ

ปรับตั้งและคำ�อธิบาย

กดปุ่ม [0]-[9] เพื่อใส่รหัสพาสเวิร์ดปัจจุบัน ซึ่งกรอบสนทนา
จะเปลี่ยนไปตามด้านล่างนี้ถ้าพาสเวิร์ดถูกต้อง

ใช้ปุ่ม [    ] / [    ] เพื่อเลือกประเทศ, แล้วกด [OK]
เมื่อต้องการออกจากกรอบสนทนา
จอทีวี
เมื่อเชื่อมต่ออยู่กับทีวี 16:9 ให้เลือกที่ตำ�แหน่ง :
(ปรับตั้งสัดส่วนของจอ 16:9 full screen
ให้เหมือนกับสัดส่วน ในโหมดนี้, ถ้าสัดส่วนของสัญญาณภาพวิดีโอในแผ่นเป็น 4:3
ของทีวีที่เชื่อมต่อไว้)
สัญญาณวิดีโอเอ๊าต์พุตของตัวเครื่องเล่นจะถูกยืดออกเป็น 16:9
เต็มจอ
		
16:9 normal
ในโหมดนี้, ถ้าสัดส่วนของสัญญาณภาพวิดีโอในแผ่นเป็น 4:3
แนวนอนของสัญญาณเอ๊าต์พุตจะยังคงเหมือนเดิมไม่ถูกเปลี่ยน
ในขณะที่แนวตั้งของสัญญาณจะถูกบีบลงมาอยู่ในสัดส่วน 9/16
ของระยะในแนวนอน
		
เมื่อเชื่อมต่อกับทีวีที่มีสัดส่วน 4:3 เลือก :
		
4:3 pan&scan
พื้นที่ด้านซ้ายและด้านขวาของภาพ 16:9 จะถูกตัดออกไปเพื่อ
ให้พอดีกับจอสัดส่วน 4:3 คุณภาพของภาพจะยังคงไม่ถูก
เปลี่ยนแปลง มีแค่พื้นที่ด้านซ้ายและขวาที่ถูกตัดออกเท่านั้น
4:3 letterbox
ด้านบนและด้านล่างของภาพ 16:9 จะเป็นสีดำ�เพื่อให้พอดีกับ		
จอ 4:3 แต่คุณภาพของภาพจะด้อยลง เนื่องจากเส้นสแกนภาพ
ถูกทำ�ให้ลดน้อยลง
ความละเอียด
ปรับตั้งความละเอียดของจอภาพ,
(ปรับตั้งความละเอียด ตัวเลข 480 และ 720 แสดงถึงจำ�นวนเส้นความละเอียดของ
ของสัญญาณวิดีโอ
ภาพวิดีโอเอ๊าต์พุต, ในขณะที่ตัว I (interlaced) หรือ P
เอ๊าต์พุต)
(progressive) แสดงโหมดการสแกนของสัญญาณวิดีโอเอ๊าต์พุต

เซ็ตอัพ - การปรับตั้งตามต้องการในเมนูหลัก
วิธีการปรับตั้งและคำ�อธิบาย (ต่อ)
เมนู

เมนูย่อย

หัวข้อ
ความละเอียด

จอภาพ

ทีวี

ปรับตั้งและคำ�อธิบาย
Auto
เครื่องเล่นจะทำ�การตรวจเช็คและเลือกความละเอียดที่ดีที่สุดเอง
โดยอัตโนมัติ
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
1080p

หลังจากปรับตั้งความละเอียดแล้ว, จะปรากฏกรอบสนทนาแบบ
ด้านบนขึ้นมา; ถ้าคุณพอใจกับผลลัพธ์ของภาพที่ได้ ให้เลือก
[OK] หรือถ้าไม่ชอบให้เลือก [Cancel] ถ้าคุณไม่ทำ�การเลือก
อะไรเลยนานเกิน 12 วินาที ตัวเครื่องจะกลับไปที่ความละเอียด
เดิมโดยอัตโนมัติ
อันเนื่องจากขั้วต่อของสัญญาณวิดีโอเอ๊าต์พุตที่เลือก
ความละเอียดของสัญญาณวิดีโอที่เหมาะสมจะแตกต่างกัน
ให้ปรับตั้งความละเอียดเข้ากับขั้วต่อเอ๊าต์พุตต่างๆ ไปตาม
คำ�แนะนำ�ในคู่มือ  
ระบบทีวี
ปรับตั้งระบบภาพของเอ๊าต์พุตทีวี
		
NTSC
PAL
AUTO
Color space
ปรับตั้งมาตรฐานเฉดสี
RGB
YcbCr
YcbCr422
Full RGB
HDMI deep color ปรับตัง้ ฟังท์ชนั่ deep color ของ HDMI ไปที่ 30-bit, 36-bit,
48-bit หรือ OFF
30-bit
36-bit
48-bit
OFF
HDMI 1080P 24HZ เปิดใช้/ปิดการใช้ เอ๊าต์พุตของ HDMI 1080p 24Hz
ON
OFF

เซ็ตอัพ - การปรับตั้งตามต้องการในเมนูหลัก
วิธีการปรับตั้งและคำ�อธิบาย (ต่อ)
เมนู

เมนูย่อย

หัวข้อ

การปรับแต่งสัญญาณ
วิดีโอ วิดีโอ
โปรเซส
ซิงค์

การประมวล ความคมชัด
ผลของภาพ
วิดโี อ

วิดีโอโหมด

จอภาพ

ตัดเสียงรบกวน
		
		
		
SPDIF
(เลือกรูปแบบของ
สัญญาณเสียงดิจิตัล
เพื่อส่งออกไปที่ช่อง
เอาต์พุต SPDIF เอ๊าต์พุต)
		
สัญญาน 		
เสียง
		

		
HDMI
(เลือกรูปแบบของ
สัญญาณเสียงดิจิตัล
เพื่อส่งออกไปที่ช่อง
HDMI เอ๊าต์พุต)

ปรับตั้งและคำ�อธิบาย
กดปุ่ม           เพื่อปรับแต่งความสว่าง, คอนทราสน์แสง,
โทน และความหนาแน่นสีของสัญญาณภาพเอ๊าต์พุต
เครื่องเล่นจะทำ�การตรวจเช็คและเลือกความละเอียดที่ดีที่สุดเอง
โดยอัตโนมัติ
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
1080p
สูง
กลาง
ต่ำ�
• มาตรฐาน
• แจ่มจรัส
• ภาพยนตร์
0
1
2
3
ปิดสัญญาณเสียงดิจิตัลที่จะส่งออกทางช่องออดิโอ เอ๊าต์พุตของ
ตัวเครื่องเล่น
Bit stream
PCM
Re-encode
OFF
Bit stream :
เมื่อ “Bit stream” ถูกเลือก, สัญญาณดิจิตัล ออดิโอจะถูกส่ง
ออกไปตามรูปแบบของสัญญาณเดิม เลือกแบบนี้เมื่ออุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นตัวนี้สามารถถอดรหัสเสียงได้
PCM :
เลือก “PCM” เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นตัวนี้
ไม่สามารถถอดรหัสเสียงได้ เมื่ออ๊อปชั่นนี้ถูกเลือก สัญญาณ
ดิจิตัล PCM (pulse code modulation) จะถูกส่งออกไปทาง
เอ๊าต์พุต
Re-encode :
สัญญาณเอ๊าต์พุตถูกเข้ารหัสใหม่
• PCM AUTO
• PCM 7.x
• PCM 5.x
• PCM 2.x
Re-encode
OFF
เหมือนด้านบน

เซ็ตอัพ - การปรับตั้งตามต้องการในเมนูหลัก
วิธีการปรับตั้งและคำ�อธิบาย (ต่อ)
เมนู

เมนูย่อย

หัวข้อ

Down-samp
เอาต์พุต (เลือกปรับลดความถี่
เสียง แซมปลิ้งของสัญญาณ
ดิจิตัล ออดิโอ PCM)

เสียง

ปรับตั้งและคำ�อธิบาย

48K
ถ้าสัญญาณอินพุตดิจิตัล ออดิโอเข้ามาสูงเกิน 48kHz สัญญาณ
อินพุตนั้นจะถูกลดความถี่แซมปลิ้งลงมาอยู่ที่ 48kHz หรือ
ต่ำ�กว่า ถ้าอุปกรณ์ปลายทางรองรับสัญญาณอินพุตได้สูงกว่า
48kHz ไม่แนะนำ�ให้ใช้อ๊อปชั่นนี้
96K
ถ้าสัญญาณอินพุตดิจิตัล ออดิโอเข้ามาสูงเกิน 96kHz สัญญาณ
อินพุตนัน้ จะถูกลดความถีแ่ ซมปลิง้ ลงมาอยูท่ ่ี 96kHz หรือต่�ำ กว่า
ถ้าอุปกรณ์ปลายทางรองรับสัญญาณอินพุตได้สูงกว่า 96kHz
ไม่แนะนำ�ให้ใช้อ๊อปชั่นนี้
192K
ถ้าสัญญาณอินพุตดิจิตัล ออดิโอเข้ามาสูงเกิน 192kHz
สัญญาณอินพุตนั้นจะถูกลดความถี่แซมปลิ้งลงมาอยู่ที่ 192kHz
หรือต่�ำ กว่า ถ้าอุปกรณ์ปลายทางรองรับสัญญาณอินพุตได้สงู กว่า
192kHz ไม่แนะนำ�ให้ใช้อ๊อปชั่นนี้
Dolby DRC
ON (เปิดใช้ฟังท์ชั่นบีบลดไดนามิกเร้นจ์ของเอ๊าต์พุต)
OFF (ไม่ใช้ฟังท์ชั่นบีบลดไดนามิกเร้นจ์ของเอ๊าต์พุต)
Auto
ไดนามิกเร้นจ์ คือส่วนที่อยู่ระหว่าง ความแตกต่างของสัญญาณ
เสียงที่เบาที่สุดเทียบกับระดับสัญญาณรบกวนของอุปกรณ์ และ
ส่วนที่อยู่ระหว่างความแตกต่างของสัญญาณเสียงที่ดังที่สุดก่อน
จะเกิดความเพี้ยน
ฟังท์ชั่นบีบลดไดนามิกขณะรับชมตอนกลางคืนถูกเปิดใช้งาน
DRC ปรับตั้งการบีบ OFF
ลดไดนามิกเสียงไว้ที่ MODE-1
ON/OFF
MODE-2
ปรับตั้ง กำ�หนดเลือก
2X (กำ�หนดเลือกเมื่อเชื่อมต่อลำ�โพง 7 แชนเนล)
ลำ�โพง (เลือกลักษณะกาเชื่อม ขั้นตอนแรก : เลือกโหมดแชนเนลของเสียง
ต่อที่เกี่ยวเนื่องกัน
L/R : เลือกอ๊อปชัน่ นีถ้ า้ เพาเวอร์แอมป์ของคุณรองรับระบบเสียง
ระหว่างลำ�โพงกับเพา Dolby Pro Logic
เวอร์แอมป์)
Stereo : เลือกอ๊อปชั่นนี้ถ้าเครื่องเล่นของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ
เพาเวอร์แอมป์สเตริโอ
ขั้นที่สอง : ปรับตั้งลำ�โพงตามนี้:
Size : ปรับตั้งตามขนาดของลำ�โพง เลือกที่ large ถ้าเส้น
ผ่าศูนย์กลางของวูฟเฟอร์ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 16 เซนติเมตร
ถ้าเล็กกว่านี้ให้เลือกที่ small
Tuning : ปรับจูนความแรงของสัญญาณเสียงของลำ�โพงช่วง
ตั้งแต่ -10 ถึง 10dB

เซ็ตอัพ - การปรับตั้งตามต้องการในเมนูหลัก
วิธีการปรับตั้งและคำ�อธิบาย (ต่อ)
เมนู

เมนูย่อย

หัวข้อ
กำ�หนด
(เลือกปรับไปตาม
ลักษณะการเชื่อมต่อ
ระหว่างลำ�โพงกับแอมป์)
สัญญาณ
Test Tone

ปรับตั้งและคำ�อธิบาย
Delay :
ปรับระยะทางระหว่างลำ�โพงกับผู้ฟังขั้นละ 5 ซ.ม.
ด้วยระยะตั้งแต่ 0-1000 ซ.ม.

More
Size :
ปรับตั้งตามขนาดของลำ�โพง เลือกที่ large ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของวูฟเฟอร์ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 16 เซนติเมตร
เสียง
เซ็ตอัพ
ถ้าเล็กกว่านี้ให้เลือกที่ small
ลำ�โพง
		
Tuning :
ปรับจูนความแรงของสัญญาณเสียงของลำ�โพงช่วง ตั้งแต่
-10 ถึง 10dB
		
Delay :
ปรับระยะทางระหว่างลำ�โพงกับผู้ฟังขั้นละ 5 ซ.ม. ด้วยระยะ
ตั้งแต่ 0-1000 ซ.ม.
OFF
เลือก EQ
โปรเซส (ช่อง HDMI ออดิโอ Rock
เซอร์ เอ๊าต์พุต ไม่รองรับการ Pop
ปรับแต่งเสียงด้วย EQ) Live
		
Dance
		
Classical
		
Soft
ยืนยันหลังจากอัพเกรด
ข้อมูล เวอร์ชั่น แสดงเวอร์ชั่นของ
ซอฟท์
แ
วร์
แ
ละ
ของระบบ ของ
ซอฟท์แวร์ MAC address

ปัญหาจากการใช้งาน

ถ้าเกิดปัญหาการทำ�งานล้มเหลว กรุณาตรวจเช็คตามรายการด้านล่างนี้ ถ้าคุณไม่มน่ั ใจในการใช้งาน หรือเกิดปัญหา
ที่แก้ไขไม่ได้ ให้ติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายที่อยู่ในพื้นที่ของคุณ
กรณีเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาของตัวเครื่องเล่น
เกิดเสียงรบกวนเมื่อแผ่นหมุน ; อาการผิดเพี้ยนของภาพอันเนื่องจากกระบวนการสแกนภาพ
คำ�เตือน : ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ห้ามทำ�การแก้ไขเครื่องเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉนั้น การประกันจะหมดลง
ทันที อย่าเปิดฝาเครื่องเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
อาการล้มเหลว
สาเหตุและการแก้ไข
ไม่มีไฟเลี้ยง
เช็คดูให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟเอซีมีกระแสไฟ
ทดลองเสียบปลั๊กไฟเอซีให้แน่น
กดปุ่ม Power บนแผงหน้าของตัวเครื่องเล่นเพื่อเปิดเครื่อง
ภาพหยุดนิ่ง และไม่สามารถสั่งงานได้
ให้ดึงสายไฟเอซีออก แล้วทดลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม
Power บนรีโมทเพื่อสั่งเปิดเครื่องอีกครั้ง
ออโต้ สแตนด์บาย
ค่าตั้งต้นที่ปรับตั้งมาจากโรงงาน : ในสถานะหยุดเล่น ถ้าไม่มีการ
สั่งงานใดๆ นาน 5 นาที ตัวเครื่องจะเล่นภาพสกรีนเซฟเวอร์โดย
อัตโนมัติ ถ้าไม่มีการสั่งงานนาน 10 นาที ขณะที่สกรีนเซฟเวอร์
ยังคงปรากฏอยู่ ตัวเครื่องเล่นจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถกดปุ่ม Power บนรีโมทเพื่อสั่งเปิดเครื่องได้ หรือเลือก
“OFF” ใน “Main menu - General - System - Screen saver”
รีโมทคอนโทรลทำ�งานไม่ปกติ
อาจจะไม่ได้ชี้รีโมทไปที่ตัวรับ - ให้ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่จุดรับ
สัญญาณรีโมทที่อยู่บนแผงหน้าปัด
มีวัตถุขวางกั้นระหว่างรีโมทคอนโทรลกับตัวเครื่องเล่น - ให้ขยับ
เลื่อนสิ่งกีดขวางออกไป
แบตเตอรี่อ่อน - ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ใหม่
โดยดูวิธีการที่หัวข้อ “การใช้รีโมทคอนโทรล”
เล่นแผ่นไม่ได้
ให้แน่ใจว่าใส่แผ่นให้ด้านที่สกรีนอยู่ด้านบน ถ้าแผ่นสกปรก
ให้เช็ดทำ�ความสะอาดแผ่นก่อน
แผ่นไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเล่นได้ - ให้ตรวจเช็คดูว่าแผ่นนั้น
เป็นแผ่นโซนเดียวกับเครื่องเล่นรึเปล่า
มีรูปกุญแจสีแดงปรากฏขึ้นบนจอ
เลือกฟังท์ชั่นหรือสั่งงานที่ไม่รองรับในขณะนั้น
ต้นเหตุอาจมาจาก :
1. เพราะข้อจำ�กัดของฟังท์ชั่นของซอฟท์แวร์ทำ�ให้ไม่สามารถเล่น		
คอนเท็นต์ในแผ่นนั้นได้
2. แผ่น BD/DVD แผ่นนั้นไม่รองรับฟังท์ชั่นที่เลือกใช้
3. ฟังท์ชั่นที่เลือกไม่สามารถใช้ได้ในโหมดนั้น
โหมดที่เล่นแตกต่างไปจากที่ปรับตั้งไว้
กับบางแผ่น, การปรับตั้งในเมนูไม่สามารถทำ�ได้ ให้สั่งงานเฉพาะที่
อยู่ในเมนูของแผ่น
ไม่มี HDMI เอ๊าต์พุต
ให้ตรวจเช็คว่าการเชื่อมต่อ HDMI ระหว่างเครื่องเล่นกับอุปกรณ์
ภายนอกหลุดหรือเปล่า ให้ทำ�การเสียบให้ถูกต้อง
ตรวจสอบดูวา่ ทีวขี องคุณรองรับความละเอียดทีร่ ะดับ 720p/1080i/
1080p/1080p24 จากช่อง HDMI เอ๊าต์พตุ ให้ปรับตัง้ ความละเอียด
ทางด้านเอ๊าต์พตุ ของตัวเครือ่ งเล่นให้ตรงกับค่าทีท่ วี รี องรับ (มีตอ่ หน้า 25)

อาการล้มเหลว

ทีท่ วี ไี ม่มภี าพ
ความละเอียดของสัญญาณวิดโี อเอ๊าต์พตุ
ต่�ำ เกินไป
ไม่สามารถปรับเปลีย่ นสัดส่วนของภาพได้
ไม่มเี สียง

ไม่ได้ยนิ เอ็ฟเฟ็กต์เสียงทีน่ า่ พอใจ
ไม่สามารถสลับเปลีย่ นเสียงได้
ลืมพาสเวิรด์ หรือโค๊ดล็อคป้องกันเด็กดู

เลือกออดิโอแชนเนลกับคำ�บรรยายไม่ได้

รองรับแผ่น BD-J

สาเหตุและการแก้ไข
ช่อง HDMI จะมีเอ๊าต์พตุ เสมอ, ส่วนช่องคอมโพสิตวิดโี อจะให้เอ๊าต์พตุ
เท่ากับ 720p ดังนั้น ปกติจะไม่สามารถรับชมภาพจาก BD ผ่านทาง
ช่องคอมโพสิตวิดโี อ เนือ่ งจากความละเอียดทางเอ๊าต์พตุ ในเมนูเซ็ตอัพ
สูงเกินไป ให้ทำ�การปรับตั้งความละเอียดที่ช่อง HDMI ลงมาอยู่ใน		
ระดับที่ต่ำ�กว่า 720p
ดูให้แน่ใจว่าทีวเี ชือ่ มต่ออยูก่ บั เครือ่ งเล่นทางช่อง VIDEO OUT
หรือช่อง HDMI
ดูให้แน่ใจว่า ได้เลือกอินพุตทีท่ วี ไี ว้ท่ี AV
ให้ปรับตัง้ ความละเอียดใน “Main menu - Display - TV”
แล้วตัง้ ให้ตรงกับสัญญาณวิดโี อเอ๊าต์พตุ ทีข่ ว้ั ต่ออืน่
สัดส่วนภาพบนแผ่น DV/DVD ถูกกำ�หนดตายตัวมา
ให้ดคู มู่ อื ของทีวใี นการปรับเปลีย่ นสัดส่วนภาพ
ตรวจสอบดูวา่ การเชือ่ มต่อสัญญาณเสียงระหว่างตัวเครือ่ งเล่นกับ
อุปกรณ์ภายนอกหลุดหรือไม่ ถ้าใช่ ให้เชือ่ มต่อใหม่ให้ถกู ต้อง
ให้เช็คใน “Main menu - Audio” ดูให้แน่ใจว่า ได้ปรับตัง้ สัญญาณ
ออดิโอเอ๊าต์พตุ ไว้ถกู ต้องแล้ว
ถ้ามีการเชือ่ มต่อเพาเวอร์แอมป์ไว้ ให้ตรวจสอบดูวา่ โหมดอินพุตของ
เพาเวอร์แอมป์ถกู ปรับตัง้ ไว้ถกู ต้องดีแล้ว
ใน “Main menu - Audio - Speaker” ให้เข้าไปทำ�การปรับตัง้
ลำ�โพงให้ถกู ต้องตามอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อไว้
ขึน้ อยูก่ บั การผลิตของแต่ละแผ่นทีต่ า่ งกัน บางแผ่นจะไม่สามารถ
สลับเสียงได้
พาสเวิรด์ ตัง้ ต้นสำ�หรับล็อกไม่ให้เด็กดูทม่ี าจากโรงงานคือ 0000
ไม่สามารถเล่นฟังท์ชน่ั PIP บนแผ่นบลู-เรย์ฯ ให้ตรวจสอบดูวา่ แผ่นนัน้
รองรับฟังท์ชน่ั PIP หรือไม่ ไม่ใช่แผ่นทัง้ หมดรองรับฟังท์ชน่ั นี้
PIP ต้องการเครือ่ งทีร่ องรับระบบเสียงทีส่ อง การปรับตัง้ ในเมนู
ให้เลือก ON แล้วกด “Screen control” ขณะเล่น การปรับตัง้ ฟังท์ชน่ั นี้
อยูใ่ นเมนูสกรีนคอนโทรล
ในแผ่นอาจจะไม่มภี าษาให้เลือก
บางแผ่นไม่สามารถเปลีย่ นได้, หรือเลือกได้เฉพาะผ่านเมนูของแผ่นเท่านัน้
บนแผ่นไม่มขี อ้ มูลคำ�บรรยาย, หรือคำ�บรรยายไม่สามารถเล่นได้
ให้กดปุม่ [Caption] เพือ่ เปิดใช้
บางปุม่ บนรีโมทคอนโทรลไม่อนุญาตสำ�หรับแผ่น BD-J บางแผ่น อาทิ
เลือกเบอร์, โปรแกรม, เล่นซ้�ำ , วนกลับ, ซูม A-B, แผ่นเหล่านีม้ ตี วั
บ่งชีก้ ารเล่น, จาวา, และโปรแกรมจะไม่สามารถเจาะเข้าไปในแผ่น
เหล่านีไ้ ด้ อย่างไรก็ดี แผ่น DVD ปกติจะสามารถใช้ได้

