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Home Audio System
คู่มือการใช้งาน

เริม่ ต้นใช้งาน
แผ่นดิสก์
อุปกรณ์ USB
จูนเนอร์
การด�ำเนินการอืน่ ๆ
ข้อมูลเพิม่ เติม

MHC-ECL7D/ECL6D

ค�ำเตือน
เพื่อลดความเสี่ ยงจากการติดไฟ ห้ามปิ ดช่องระบายอากาศ
ของอุปกรณ์ดว้ ยวัสดุเช่น หนังสื อพิมพ์ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน
เป็ นต้น
อย่าให้อุปกรณ์สมั ผัสกับแหล่งก�ำเนิดเปลวไฟ (เช่น
เทียนไขที่จุดไฟอยู)่
เพื่อลดความเสี่ ยงจากการติดไฟหรื อไฟฟ้ าช็อต อย่าให้
อุปกรณ์เปี ยกหรื อถูกน�้ำ และห้ามวางวัตถุที่บรรจุ
ของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนอุปกรณ์
อย่าติดตั้งเครื่ องเสี ยงในเนื้อที่ที่จำ� กัด เช่น ในชั้นวาง
หนังสื อ หรื อตูต้ ิดผนัง
เนื่องจากสามารถดึงปลั้กไฟหลักเพื่อตัดเครื่ องเสี ยงออก
จากแหล่งจ่ายไฟหลักได้ ให้ต่อเครื่ องเสี ยงเข้ากับเต้าเสี ยบ
ไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย ถ้าหากท่านสังเกตเห็นสิ่ งผิด
ปกติในตัวเครื่ องให้ถอดปลั้กไฟหลักออกจากเต้าเสี ยบ
ไฟ AC ทันที
อย่าให้แบตเตอรี่ หรื ออุปกรณ์ที่บรรจุแบตเตอรี่ ได้รับ
ความร้อนสูงเกิน เช่น แสงแดด และไฟ
ตราบใดที่ยงั ต่ออยูก่ บั เต้าเสี ยบไฟ AC ตัวเครื่ องจะไม่
ถูกตัดออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ถึงแม้จะปิ ดสวิตช์
เครื่ องแล้ว

ข้อควรระวัง

การใช้อุปกรณ์ทางแสงร่ วมกับผลิตภัณฑ์น้ ีจะเพิ่ม
อันตรายต่อดวงตา

เครื่ องเล่นนี้จดั เป็ นผลิตภัณฑ์เลเซอร์ระดับที่ 1 (CLASS 1
LASER) เครื่ องหมายนี้ติดอยูท่ ี่ดา้ นหลังของตัวเครื่ อง
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เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้
ค�ำว่า “DVD” เป็ นค�ำที่ใช้ทวั่ ไปส�ำหรับเรี ยก DVD
VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R หรื อ
DVD+RW
 CD-R หรื อ CD-RW บางครั้งอาจใช้คำ� ว่า “DATA
CD”
 DVD-R, DVD-RW, DVD+R หรื อ DVD+RW บาง
ครั้งอาจใช้คำ� ว่า “DATA DVD”
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แผ่นดิ สก์ที่สามารถเล่นได้
DVD

CD

1)

2)

3)

DVD VIDEO
DVD-ROM
DVD-R1)2)/DVD-RW1)2)
DVD+R1)2)/DVD+RW1)2)
CD-DA (CD เพลง)
CD-ROM
CD-R1)3)/CD-RW1)3)
VIDEO CD

หากปิ ดการเขียนแผ่นดิสก์ไม่ถกู ต้อง จะไม่สามารถเล่น
แผ่นดิสก์ดงั กล่าวได้ ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการ
ใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์บนั ทึก
ระบบรองรับ UDF (Universal Disk Format) ส�ำหรับ
DATA DVD
ระบบรองรับมาตรฐาน ISO 9660 ระดับ 1/ระดับ 2
ส�ำหรับ DATA CD

แผ่นดิ สก์ที่เล่นไม่ได้
 แผ่นดิสก์ Blu-ray
 HD DVD

 DVD-RAM

 แผ่นดิสก์ DVD Audio
 PHOTO CD

 Super Audio CD

 แทร็ คข้อมูลของ CD-Extra

 ด้านที่บน
ั ทึกข้อมูลเสี ยงของ DualDisc

 DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW ในโหมด VR

(การบันทึกวิดีโอ)

 DVD-R/RW ที่สนับสนุน CPRM (Content Protection

for Recordable Media) มีเนื้อหาที่กำ� หนดให้เป็ น “Copy
once”

แผ่นเพลงที่ถกู เข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีปกป้ อง
ลิ ขสิ ทธิ์

ผลิตภัณฑ์น้ ีได้รับการออกแบบให้สามารถเล่นแผ่นที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน Compact Disc (CD) ระยะหลังนี้
มีบริ ษทั ค่ายเพลงบางแห่งได้วางตลาดแผ่นเพลงหลายชนิดที่
ถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีปกป้ องลิขสิ ทธิ์ พึงระลึกว่า ใน
บรรดาแผ่นเหล่านี้ มีบางแผ่นไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน CD
และอาจจะไม่สามารถเล่นได้กบั ผลิตภัณฑ์น้ ี

หมายเหตุเกี่ยวกับ DualDisc

DualDisc คือผลิตภัณฑ์แผ่นดิสก์สองหน้าซึ่ งประกบเนื้อหา
DVD บนหน้าหนึ่ง เข้าเนื้อหาเสี ยงดิจิตอลไว้บนอีกหน้าหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเนื้อหาด้านเสี ยงไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน Compact Disc (CD) จึงไม่สามารถรับประกันว่า
จะเล่นกับผลิตภัณฑ์น้ ีได้
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หมายเหตุการเล่นแผ่น DVD

ระบบเล่นบางระบบของแผ่น DVD อาจจะถูกจ�ำกัดโดย
เจตนาจากผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์   เนื่องจากเครื่ องเสี ยงนี้เล่นแผ่น
DVD ตามเนื้อหาที่บรรจุอยูใ่ นแผ่น ระบบเล่นบางระบบอาจ
จะใช้งานไม่ได้

หมายเหตุเกี่ยวกับแผ่น DVD 2 ชัน้

ภาพและเสี ยงที่เล่นอาจจะหยุดชัว่ คราวขณะเปลี่ยนชั้นข้อมูล

รหัสท้องที่ (แผ่น DVD VIDEO เท่านัน้ )

เครื่ องเสี ยงของท่านมีรหัสท้องที่พิมพ์อยูท่ างด้านหลังของตัว
เครื่ อง และจะเล่นเฉพาะแผ่น DVD VIDEO (เฉพาะการเล่น)
เท่านั้น
ที่ติดฉลากรหัสท้องที่เดียวกันหรื อ

หมายเหตุเกี่ยวกับแผ่นดิ สก์แบบหลายเซสชัน

ระบบนี้สามารถเล่นเซสชันต่อเนื่องได้ในกรณี ที่เซสชัน
เหล่านี้ถกู บันทึกด้วยรู ปแบบเดียวกับเซสชันแรก เมื่อระบบ
พบการบันทึกในรู ปแบบที่ต่างออกไป เซสชันนั้นและต่อ
จากนั้นจะไม่สามารถเล่นได้ โปรดสังเกตว่าแม้เซสชันจะ
ถูกบันทึกด้วยรู ปแบบเดียวกัน แต่บางเซสชันอาจไม่สามารถ
เล่นได้

หมายเหตุเกี่ยวกับแผ่นดิ สก์

 ระบบนี้ สามารถเล่นได้เฉพาะแผ่นดิสก์กลมแบบมาตรฐาน

การใช้แผ่นดิสก์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรื อไม่ใช่แผ่นกลม (เช่น
แผ่นรู ปการ์ดสี่ เหลี่ยม, หัวใจ หรื อดาว) อาจท�ำให้เครื่ อง
ท�ำงานผิดปกติได้
 ห้ามใช้แผ่นดิสก์ซ่ ึ งมีอุปกรณ์เสริ มต่างๆ ติดอยู่ เช่น ป้ าย
ฉลาก หรื อวงแหวน

อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานได้กบั
เครื่องเสียงนี้
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่ วม
กันได้ในเว็บไซต์ดา้ นล่างนี้

ส�ำหรับลูกค้าในรัสเซีย:

http://support.sony-europe.com/

ส�ำหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศ/ภูมิภาคอื่น:
http://www.sony-asia.com/support
หมายเหตุ

ระบบรองรับอุปกรณ์ USB ชนิด FAT16 และ FAT32

ชนิ ดของไฟล์ที่เล่นได้
วิ ดีโอ
รู ปแบบไฟล์
วิดีโอ Xvid
เพลง
รู ปแบบไฟล์
MP3 (MPEG1 Audio
Layer 3)1)
WMA2)3)
ภาพถ่าย
รู ปแบบไฟล์
JPEG
1)
2)

3)

นามสกุล
“.avi”
นามสกุล
“.mp3”
“.wma”
นามสกุล
“.jpg” หรื อ “.jpeg”

ไม่รองรับฟอร์แมต MP3 PRO
ไม่รองรับฟอร์แมต WMA DRM, WMA Lossless และ
WMA PRO
ส�ำหรับฟังก์ชนั USB เท่านั้น
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับชิ้ นส่วนและการควบคุม
คู่มือเล่มนี้อธิบายการควบคุมการท�ำงานด้วยรี โมทเป็ นหลัก แต่การท�ำงานอย่างเดียวกันนี้ยงั สามารถควบคุมผ่านปุ่ ม
บนตัวเครื่ องที่มีชื่อเหมือนหรื อใกล้เคียงกันได้อีกด้วย

ตัวเครื่อง

ฟังก์ชนั ป้ องกันเด็ก

ท่านสามารถล็อคปุ่ มได้ ยกเว้นปุ่ ม / (เปิ ด/พร้อมใช้งาน) บนเครื่ อง เพื่อป้ องกันการสัง่ งานเครื่ องเสี ยงโดยไม่
ตั้งใจ กดปุ่ ม  (หยุด) บนเครื่ องค้างไว้จนกระทัง่ ข้อความ “LOCK ON” หรื อ “LOCK OFF” ปรากฏขึ้น ปุ่ ม
ต่างๆ ยกเว้นปุ่ ม / บนเครื่ องเสี ยงจะถูกล็อคหรื อปลดล็อค
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รีโมทคอนโทรล



ปุ่ ม TUNING +/
กดเพื่อจูนหาสถานีที่ตอ้ งการ
ปุ่ ม / (ก่อนหน้ า/ถัดไป)
กดเพื่อเลือกแทร็ ค ไฟล์ หรื อบท
ปุ่ ม / (ถอยหลังเร็ว/เดิ นหน้ าเร็ว)
กดเพื่อค้นหาต�ำแหน่งในแทร็ ค ไฟล์ หรื อบท
ปุ่ ม  (เดิ นหน้ าช้า)
กดขณะอยูท่ ี่โหมดหยุดพักการเล่นเพื่อดูภาพช้า
ปุ่ ม PRESET +/
กดเพื่อเลือกสถานีวทิ ยุที่ต้ งั ค่าไว้แล้ว


ปุ่ ม  OPEN/CLOSE (เปิ ด/ปิ ด)
กดเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดถาดวางแผ่นดิสก์


เครื่องเสียง: ควบคุม VOLUME
หมุนเพื่อปรับระดับเสี ยง


ปุ่ ม / (เปิ ด/พร้อมใช้งาน)
กดเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดระบบ


ปุ่ ม OPTIONS (หน้ า 19)
กดเพื่อลบไฟล์หรื อโฟลเดอร์จากอุปกรณ์ USB


เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล


ปุ่ ม REC TO USB (หน้ า 17)
กดเพื่อถ่ายโอนเพลงจากแผ่นดิสก์ไปยังอุปกรณ์ USB
ที่เชื่อมต่ออยู่


เครื่องเสียง: ปุ่ ม ENTER
รีโมทคอนโทรล: ปุ่ ม (ป้ อนค่า)
กดเพื่อ ป้ อน/ยืนยัน การตั้งค่า

รีโมทคอนโทรล: ปุ่ ม VOLUME +/
กดเพื่อปรับระดับเสี ยง


ช่องต่อ (USB) (หน้ า 16)
ใช้สำ� หรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB


ช่องต่อ AUDIO IN L/R
ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่ องเสี ยงภายนอก


ช่องต่อ MIC (ไมโครโฟน)
ใช้เชื่อมต่อไมโครโฟน


ปุ่ ม BASS BOOST
กดเพื่อท�ำให้เสี ยงมีพลังยิง่ ขึ้น ท่านสามารถเปิ ดหรื อ
ปิ ดเอฟเฟ็ กต์ได้โดยการกดปุ่ มซ�้ำ 

7TH





ปุ่ ม EQ
กดเพื่อเลือกลูกเล่นเสี ยง

ปุ่ ม DIMMER
กดเพื่อปรับระดับความสว่างของจอแสดงผลของ
เครื่ องเสี ยง  การกดปุ่ มซ�้ำเป็ นการปรับความสว่างใน
สองระดับ (สว่าง/มืด)



เครื่องเสียง: ปุ่ ม  (เล่น/พัก)
รีโมทคอนโทรล: ปุ่ ม  (เล่น), ปุ่ ม  (พัก)
กดเพื่อเริ่ มเล่นหรื อหยุดพักการเล่นชัว่ คราว  เมื่อ
ต้องการเล่นอีกครั้งหลังจากหยุดพักการเล่นชัว่ คราว
ให้กดปุ่ ม  (หรื อปุ่ ม  บนเครื่ อง)
ปุ่ ม  (หยุด)
 กดเพื่อหยุดเล่นและจดจ�ำต�ำแหน่งที่หยุด (ต�ำแหน่ง
ที่จะเล่นต่อ) กดปุ่ ม  (หรื อ  บนเครื่ อง)
เพื่อเล่นต่อจากต�ำแหน่งที่หยุด หากท่านต้องการเริ่ ม
เล่นใหม่ต้ งั แต่เพลงแรก/เรื่ องแรก/บทแรก ฯลฯ ให้
กดปุ่ ม  สองครั้ง จากนั้น กดปุ่ ม  (หรื อปุ่ ม
 บนเครื่ อง)
 กดเพื่อยกเลิกการจูนอัตโนมัติขณะค้นหาคลื่นวิทยุ
 กดเพื่อหยุดการถ่ายโอน ขณะที่กำ� ลังถ่ายโอนไฟล์
เพลงไปยังอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่


ปุ่ ม FUNCTION
กดเพื่อเลือกฟังก์ชนั


ปุ่ ม ECHO
กดเพื่อปรับระดับเสี ยงก้อง
ปุ่ ม MIC LEVEL
กดเพื่อปรับระดับเสี ยงไมโครโฟน


ปุ่ ม TIME
กดเพื่อแสดงหรื อสลับข้อมูลเวลาขณะก�ำลังเล่น

8TH



ปุ่ ม ANGLE/TIMER MENU (หน้ า 22, 24)
 กดเพื่อเปลี่ยนไปยังภาพจากมุมกล้องอื่นในกรณี ที่
DVD VIDEO บันทึกภาพไว้หลายมุมกล้อง
 กดเพื่อตั้งค่าตัวตั้งเวลาเล่น ดูที่คำ� อธิ บายส�ำหรับปุ่ ม
SHIFT 


ปุ่ ม  DVD MENU
 กดเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดเมนู DVD ขณะเล่น DVD
VIDEO
 กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ ขณะที่หน้าจอ
ทีวแี สดงรายการโฟลเดอร์/ไฟล์อยู่


ปุ่ ม MUTING
กดเพื่อปิ ดหรื อไม่ปิดเสี ยง


ปุ่ ม DISPLAY (หน้ า 23)
กดเพื่อแสดงหรื อซ่อนเมนูแบบเลื่อนลงส�ำหรับค้นหา
โหมดหรื อข้อมูลไฟล์ที่กำ� ลังเล่นอยู่


ปุ่ ม SHIFT
กดค้างไว้เพื่อใช้กบั ปุ่ มที่มีสีชมพู (ปุ่ มตัวเลข, ปุ่ ม
SLEEP  และปุ่ ม TIMER MENU )


ปุ่ ม SETUP (หน้ า 26)
กดเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดเมนูต้ งั ค่า





ปุ่ ม DVD TOP MENU
 กดเพื่อเปิ ดเมนูหลักของ DVD ขณะเล่น DVD
 กดเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดใช้งานฟั งก์ชน
ั PBC ขณะเล่น
VIDEO CD ด้วยฟังก์ชนั PBC

ปุ่ ม TV INPUT
กดเพื่อเปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้าทีวี ระหว่างสัญญาณ
ทีวกี บั แหล่งสัญญาณอื่น
หากใช้ระบบนี้ควบคุมการท�ำงานของทีวเี ครื่ องอื่น
นอกเหนือจาก Sony โปรดตรวจสอบว่าได้ต้ งั ค่ารหัส
ผูผ้ ลิตแล้ว ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “รหัสผูผ้ ลิต
ส�ำหรับทีวที ี่ไม่ใช่ Sony” (หน้า 12)



ปุ่ ม ///
กดเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์สำ� หรับเลือกรายการ


ปุ่ ม AUDIO/SLEEP (หน้ า 20, 22, 24)
 กดเพื่อเลือกรู ปแบบไฟล์เสี ยงขณะเล่น กรณี ที่มี
รู ปแบบไฟล์เสี ยงหลายชนิด
 กดเพื่อเลือกโหมดการรับคลื่นวิทยุ FM (โมโนหรื อ
สเตอริ โอ) ขณะรับฟังรายการวิทยุ FM สเตอริ โอ
 กดเพื่อตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิ ดระบบ ดูที่คำ� อธิ บาย
ส�ำหรับปุ่ ม SHIFT 

ปุ่ ม TV / (เปิ ด/พร้อมใช้งาน)
กดเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดทีวี
หากใช้ระบบนี้ควบคุมการท�ำงานของทีวเี ครื่ องอื่น
นอกเหนือจาก Sony โปรดตรวจสอบว่าได้ต้ งั ค่ารหัส
ผูผ้ ลิตแล้ว

ปุ่ ม SUBTITLE
กดเพื่อเลือกภาษาของค�ำบรรยายกรณี ที่มีคำ� บรรยายให้
เลือกหลายภาษา (เช่น DVD VIDEO)


ปุ่ ม ZOOM
กดเพื่อซูมภาพเข้าหรื อออกเมื่อเล่น DVD VIDEO,
VIDEO CD, วิดีโอ Xvid หรื อไฟล์ภาพ JPEG ท่าน
สามารถเลื่อนภาพที่ถกู ขยายในทิศทางขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา
ได้โดยการกดปุ่ ม /// 


ปุ่ ม PROGRAM (หน้ า 20, 21)
กดเพื่อตั้งโปรแกรมแทร็ ค CD-DA ส�ำหรับเล่นตาม
โปรแกรม หรื อเพื่อตั้งค่าสถานีวทิ ยุ
ปุ่ ม REPEAT (หน้ า 21)
กดเพื่อเปิ ดใช้งานโหมดการเล่นซ�้ำ 

9TH

เริ่ มต้นใช้งาน

ติ ดตัง้ เครื่องเสียงอย่างแน่ นหนา
 ไปล�ำโพงซ้าย
 ไปล�ำโพงขวา
 สายล�ำโพง (สีแดง)
 สายล�ำโพง (สีดำ� )

 สายอากาศลวด FM

(ยืดออกตามแนวนอน)

 ไปยังเต้ารับ
 สายอากาศ AM แบบห่วง

MHC-ECL6D

 ล�ำโพง

เชื่อมต่อสายล�ำโพง
 พลังงานไฟฟ้ า

ต่อสายไฟฟ้ าเข้ากับเต้ารับติดผนัง

10TH

 สายอากาศ

เมื่อเสี ยบสายอากาศ FM แบบลวด หรื อสายอากาศ
AM แบบห่วง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ ในทิศทาง
ที่ถกู ต้อง
ค้นหาสถานที่และทิศทางที่รับสัญญาณได้ดีเมื่อท่าน
ติดตั้งสายอากาศ
จัดให้สายอากาศอยูห่ ่างจากสายล�ำโพงและสายไฟฟ้ า
เพื่อป้ องกันการรับสัญญาณรบกวน

ติ ดฐานรองล�ำโพง
ติดฐานรองล�ำโพงที่ให้มาด้วยที่แต่ละมุมใต้ลำ� โพงเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ลื่น

การตัง้ ค่านาฬิ กา
1
2

การเตรียมรีโมทคอนโทรล
ใส่ แบตเตอรี่ R6 (ขนาด AA) (ให้มาด้วย) จัดให้ข้ วั ตรง
กับที่แสดงด้านล่าง

4

กด SHIFT ค้างไว้ จากนัน้ กด ANGLE/
TIMER MENU เพื่อเลือกโหมดการตัง้ ค่า
นาฬิ กา 

ถ้าพบข้อความ “SELECT” ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
ให้กด / ซ�้ำ เพื่อเลือก “CLOCK” จาก
นั้นกด (ป้ อนค่า)

กด / เพื่อตัง้ ค่าชัวโมง
่
จากนัน้
กด
ใช้วิธีเดียวกันนี้ ในการตัง้ ค่านาที

เริม่ ต้นใช้งาน

3

กดปุ่ ม / เพื่อเปิ ดการใช้งานระบบ

เวลาที่ต้ งั ไว้จะหายไปเมื่อท่านถอดปลัก๊ หรื อไฟฟ้ า
ขัดข้อง

การแสดงนาฬิ กา

กด TIME นาฬิกาจะแสดงขึ้นสองสามวินาที

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้รีโมทคอนโทรล

 ในการใช้งานทัว่ ไป แบตเตอรี่ ควรมีอายุการใช้งาน

ประมาณหกเดือน

 ถ้าท่านไม่ได้ใช้รีโมทเป็ นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ ออก

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี ยหายจากแบตเตอรี่ รั่วหรื อสนิม
กัดกร่ อน

11TH

เชื่อมต่อกับเครื่องทีวี
เชื่อมต่อช่องสัญญาณวิดีโอเข้าของเครื่ องทีวเี ข้ากับ
ช่องต่อ VIDEO OUT บนตัวเครื่ อง ด้วยสายวิดีโอที่
ให้มาด้วย

รหัสผูผ้ ลิ ตส�ำหรับทีวีที่ไม่ใช่ Sony
ระบบรองรับทีวจี ากผูผ้ ลิตเหล่านี้ ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ต้ งั ค่ารหัสผูผ้ ลิตที่ตรงกัน

1
2

กดปุ่ ม / เพื่อเปิ ดการใช้งานระบบ
กด SHIFT ค้างไว้ จากนัน้ กดปุ่ มตัวเลข
เพื่อป้ อนหมายเลขรหัสผูผ้ ลิ ตในขณะที่
กด TV / ค้างไว้
ถ้ามีมากกว่าหนึ่งรหัส ให้ลองกดทีละอันจน
กระทัง่ พบอันที่เข้ากับทีวขี องท่านได้

เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นวิ ดีโอ

เชื่อมต่อเครื่ องทีวกี บั เครื่ องเล่นวิดีโอด้วยสายสัญญาณวิดีโอ
และเสี ยง (ไม่ได้ให้มาด้วย) ดังแสดงในภาพข้างล่างนี้

ทีวี

เครือ่ งเล่นวิดโี อ

เครือ่ งเสียง

อย่าเชือ่ มต่อโดยตรง
ถ้าหากท่านเชื่อมต่อเครื่ องเล่นวิดีโอไว้ระหว่างเครื่ องเสี ยงนี้
กับเครื่ องทีวี ท่านอาจจะประสบปัญหาสัญญาณวิดีโอ
ด้อยลงเมื่อดูภาพวิดีโอจากเครื่ องเสี ยงนี้   อย่าเชื่อมต่อ
เครื่ องเล่นวิดีโอไว้ระหว่างเครื่ องเสี ยงนี้กบั เครื่ องทีวี

12TH

ผูผ้ ลิ ต
SONY
HITACHI
LG/GOLDSTAR
NEC
PHILIPS
TOSHIBA
RCA
PIONEER
PANASONIC
SHARP
SAMSUNG
JVC

เลขรหัส
01 (ค่าเริ่ มต้น)
02, 24
04, 76
04
06, 08, 21, 72
07, 38
10
16
17, 19, 49
18, 29
20, 71
33

การตัง้ ค่าระบบสี
ถ้าจ�ำเป็ น ให้เปลี่ยนระบบสี เป็ น [PAL], [NTSC] หรื อ
[อัตโนมัติ] หลังจากเชื่อมต่อกับทีวแี ล้ว

1
2

4
5
6
7

กด FUNCTION ซ�ำ้ ๆเพื่อเปลี่ยนเข้าสู่
ระบบ DVD/CD

หากใส่ แผ่นดิสก์ที่มีระบบเล่นอัตโนมัติ เครื่ อง
จะเริ่ มเล่นโดยอัตโนมัติ กด  สองครั้งเพื่อ
หยุดเล่น

กด SETUP ในโหมดหยุดเล่น
หน้าจอเมนูต้ งั ค่าจะปรากฏ

เริม่ ต้นใช้งาน

3

กดปุ่ ม / เพื่อเปิ ดการใช้งานระบบ

กด / ซ�ำ้ เพื่อเลือกการตัง้ ค่า [หน้ าจอ]
จากนัน้ กด
กด / ซ�ำ้ เพื่อเลือกการตัง้ ค่า [ระบบ
โทรทัศน์ ] จากนัน้ กด
กด / ซ�ำ้ เพื่อเลือก [PAL], [NTSC]
หรือ [อัตโนมัติ] จากนัน้ กด
กด SETUP เพื่อปิ ดเมนูตงั ้ ค่า 

หมายเหตุ

ภาพที่แสดงบนหน้าจอทีวอี าจหยุดชัว่ ขณะหลังจากเปลี่ยน
ระบบสี

13TH

แผ่นดิ สก์

5

เล่นแผ่นดิ สก์
1

2
3

4

กด FUNCTION ซ�ำ้ ๆเพื่อเลือกระบบ
DVD/CD

เมื่อท่านต้องการเล่นไฟล์อื่น ให้หยุดการเล่น และ
ท�ำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

การเล่นไฟล์ที่ต้องการ

กด  OPEN/CLOSE ที่เครื่องเสียงเพื่อ
เปิ ดถาดใส่แผ่นดิ สก์

1

วางแผ่นดิ สก์ลงบนถาด จากนัน้ กด
 OPEN/CLOSE บนเครื่องเสียงเพื่อปิ ด
ถาดใส่แผ่นดิ สก์

2

เครื่ องจะเริ่ มเล่นโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิ ดถาดวาง
แผ่นดิสก์
หากระบบไม่เริ่ มเล่นอัตโนมัติ ให้กด 

กด VOLUME +/ เพื่อปรับระดับเสียง

3

กด VOLUME +/ เพื่อปรับระดับเสียง

กด  DVD MENU หรือ / เพื่อเลื่อน
จากนัน้ กด
เคอร์เซอร์ไปที่
กด / เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยัง
โฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่ท่านต้องการเล่น จาก
นัน้ กด (หรือ )
กด / หรือ / เพื่อเลื่อน
เคอร์เซอร์ไปยังไฟล์ที่ต้องการเล่น จาก
นัน้ กด (หรือ ) เพื่อเริ่ มต้นเล่น
(ตัวอย่างเช่น: แผ่น MP3)

เล่นไฟล์จากแผ่นดิ สก์
1
2
3
4

14TH

กด FUNCTION ซ�ำ้ เพื่อเลือก DVD/CD
กด  OPEN/CLOSE ที่เครื่องเสียงเพื่อ
เปิ ดถาดใส่แผ่นดิ สก์
วางแผ่นดิ สก์ลงบนถาด จากนัน้ กด
 OPEN/CLOSE บนเครื่องเสียงเพื่อปิ ด
ถาดใส่แผ่นดิ สก์
กด / ซ�ำ้ เพื่อเลือกชนิ ดของไฟล์
(เพลง/ภาพ/วิ ดีโอ) จากนัน้ กด (หรือ
)

4

กด VOLUME +/ เพื่อปรับระดับเสียง

การเล่นโฟลเดอร์ที่ต้องการ

1
2
3

กด  DVD MENU หรือ / เพื่อเลื่อน
จากนัน้ กด
เคอร์เซอร์ไปที่
กด / เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยัง
โฟลเดอร์ที่ต้องการ จากนัน้ กด (หรือ
)
กด VOLUME +/ เพื่อปรับระดับเสียง

ค�ำแนะน�ำ

แผ่นดิสก์

ท่านสามารถเลือกเล่นไฟล์โดยการกด /
ซ�้ำระหว่างการเล่นขณะที่ดูขอ้ มูลบนจอแสดงผล
 ท่านสามารถย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าโดย
การกด  DVD MENU ขณะใช้งานรายการ
โฟลเดอร์/ไฟล์ที่แสดงบนหน้าจอทีวี
 ท่านสามารถเลื่อนไปข้างหน้าหรื อข้างหลังหนึ่ ง
หน้า โดยการกด / ในรายการโฟลเดอร์/ไฟล์ที่มี
หลายหน้าให้เลือก


หมายเหตุ

ระบบสามารถจ�ำแนกไฟล์หรื อโฟลเดอร์ใน DATA
DVD หรื อ DATA CD ได้ดงั ต่อไปนี้:
 สู งสุ ด 188 โฟลเดอร์ รวมทั้งโฟลเดอร์ หลักใน
DATA DVD หรื อ DATA CD
 สู งสุ ด 999 ไฟล์ใน DATA DVD หรื อ DATA
CD
ั รู ปแบบ
 บางไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้ข้ ึนอยูก่ บ
ไฟล์ วิธีการเข้ารหัส หรื อเงื่อนไขการบันทึก
 อาจใช้เวลาในการอ่านไฟล์นาน ถ้าหาก DATA
DVD หรื อ DATA CD มีโฟลเดอร์หรื อไฟล์จำ� นวน
มาก


15TH

อุปกรณ์ USB

ก่อนใช้งานอุปกรณ์ USB
ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ USB ที่สามารถใช้ได้จาก
เว็บไซต์ โดยใช้ URL ใต้หวั ข้อ “อุปกรณ์ USB ที่ใช้
งานได้กบั เครื่ องเสี ยงนี้” (หน้า 5) ส�ำหรับรายละเอียด
วิธีการใช้อุปกรณ์ USB ดูที่คู่มือผูใ้ ช้ที่มากับอุปกรณ์
USB ของท่าน
หมายเหตุ

ห้ามเชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ USB ผ่านทาง
อุปกรณ์ฮบั USB
 ระบบสามารถจ�ำแนกไฟล์หรื อโฟลเดอร์ ในอุปกรณ์
USB ได้ดงั ต่อไปนี้:
 สู งสุ ด 188 โฟลเดอร์ รวมทั้งโฟลเดอร์ หลักบน
อุปกรณ์ USB
 สู งสุ ด 999 ไฟล์ บนอุปกรณ์ USB
 ในกรณี ต่อไปนี้ อาจใช้เวลานานในการอ่านไฟล์:
 มีโฟลเดอร์ และไฟล์จำ� นวนมากในอุปกรณ์ USB
 ความจุหน่วยความจ�ำของอุปกรณ์ USB มีขนาด
ใหญ่
 หน่วยความจ�ำของอุปกรณ์ USB ถูกใช้งานอย่าง
กระจัดกระจาย
 ฟั งก์ชน
ั่ การถ่ายโอนเพลงไม่สามารถใช้งานได้เมื่อ
จ�ำนวนของโฟลเดอร์ในอุปกรณ์ USB เกินกว่า
188 โฟลเดอร์ (รวมโฟลเดอร์หลักและโฟลเดอร์
ว่าง)
 ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออก ระหว่างท�ำการถ่ายโอน
หรื อลบข้อมูล การกระท�ำเช่นนั้นอาจเกิดความ
เสี ยหายกับข้อมูลในอุปกรณ์หรื อเกิดความเสี ยหาย
แก่อุปกรณ์เอง
ั รู ปแบบ
 บางไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้ข้ ึนอยูก่ บ
ไฟล์ วิธีการเข้ารหัส หรื อเงื่อนไขการบันทึก
ั
 อุปกรณ์ USB บางชนิ ด อาจไม่สามารถใช้งานได้กบ
ระบบนี้
 อาจใช้เวลานานก่อนที่ “SEARCH” จะปรากฏขึ้น
ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของอุปกรณ์ USB ที่ใช้เชื่อมต่อ
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การใช้ระบบเพื่อชาร์จแบตเตอรี่

ท่านสามารถใช้ระบบเป็ นที่ชาร์จแบตเตอรี่ สำ� หรับ
อุปกรณ์ USB ซึ่ งจะท�ำการชาร์จเมื่อเปิ ดใช้งานระบบ
1 กด FUNCTION ซ�ำ้ เพื่อเลือกฟังก์ชนั USB
2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องต่อ

(USB)
การชาร์จจะเริ่ มต้นเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้า
กับช่องต่อ (USB) ส�ำหรับรายละเอียด ดูที่
คู่มือผูใ้ ช้ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ USB ของท่าน

การถ่ายโอนเพลงจากแผ่น
ดิ สก์ไปยังอุปกรณ์ USB
ท่านสามารถถ่ายโอนเพลงจากแผ่นดิสก์ (แผ่น CD-DA
หรื อ MP3) โดยการใช้โหมดการถ่ายโอนดังต่อไปนี้
ĄĄถ่ายโอน CD SYNC

ถ่ายโอนทุกเพลงจากแผ่น CD-DA
ĄĄถ่ายโอนโฟลเดอร์ MP3

ถ่ายโอนไฟล์ MP3 ในโฟลเดอร์ที่ระบุจากแผ่น MP3
ĄĄถ่ายโอน REC1
ถ่ายโอนเพลงที่กำ� ลังเล่นอยู่ หรื อไฟล์ MP3 จากแผ่น
ดิสก์

การถ่ายโอนเพลง CD-DA ทัง้ หมด
หรือเพลง CD-DA ที่ต้องการ

1
2
3
4

กด FUNCTION ซ�ำ้ ๆเพื่อเลือกระบบ
DVD/CD
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องต่อ
(USB)
กด  OPEN/CLOSE ที่เครื่องเสียงเพื่อ
เปิ ดถาดใส่แผ่นดิ สก์

1
2
3
4

ĄĄการถ่ายโอนเพลง CD-DA ที่ต้องการ

(โหมดถ่ายโอน REC 1)
กด / เพื่อเลือกเพลง CD-DA ที่
ต้องการขณะเล่น จากนั้นกด (หรื อ )
เพื่อเริ่ มเล่นเพลงที่เลือก

5

กด REC TO USB บนเครื่องเสียง

6

กด

ข้อความ “READY” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

เพื่อเริ่ มการถ่ายโอนข้อมูล

ข้อความ “USB REC” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดง
ผล ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกจนกว่าการถ่าย
โอนข้อมูลจะท�ำเสร็ จสิ้ น เมื่อถ่ายโอนส�ำเร็ จแล้ว
จะปรากฏข้อความ “COMPLETE” บนจอแสดง
ผล และไฟล์เสี ยงในรู ปแบบ MP3 จะถูกสร้างขึ้น

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องต่อ
(USB)
กด  OPEN/CLOSE ที่เครื่องเสียงเพื่อ
เปิ ดถาดใส่แผ่นดิ สก์
วางแผ่นดิ สก์ลงบนถาด จากนัน้ กด
 OPEN/CLOSE บนเครื่องเสียงเพื่อปิ ด
ถาดใส่แผ่นดิ สก์
ยืนยันข้อความ “MUSIC” ที่แสดงบนจอแสดงผล
จากนั้นกด (หรื อ )

ĄĄการถ่ายโอนเพลง CD-DA ทัง้ หมด (โหมด

ถ่ายโอน CD SYNC)
กด  สองครั้งเพื่อหยุดเล่น จากนั้นด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนที่ 5

กด FUNCTION ซ�ำ้ ๆเพื่อเลือกระบบ
DVD/CD

5

อุปกรณ์ USB

วางแผ่นดิ สก์ลงบนถาด จากนัน้ กด
 OPEN/CLOSE บนเครื่องเสียงเพื่อปิ ด
ถาดใส่แผ่นดิ สก์

การถ่ายโอนไฟล์ MP3 ที่ต้องการ หรือ
โฟลเดอร์ MP3 ที่ต้องการ

เลือกไฟล์ MP3 หรือโฟลเดอร์ MP3 ที่
ท่านต้องการถ่ายโอน
ĄĄการถ่ายโอนไฟล์ MP3 ที่ต้องการ

(โหมดถ่ายโอน REC1)
1 กด  DVD MENU หรือ / เพือ่
เลือ่ นเคอร์เซอร์ไปที่
จากนัน้ กด
2 กด / เพือ่ เลือ่ นเคอร์เซอร์ไปยัง
โฟลเดอร์ทม่ี ไี ฟล์ทท่ี า่ นต้องการถ่ายโอน
จากนัน้ กด (หรือ )
3 กด / หรือ / เพือ่ เลือ่ น
เคอร์เซอร์ไปยังไฟล์ทต่ี อ้ งการเล่น จากนัน้
กด (หรือ ) เพือ่ เริม่ ต้นเล่น
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ĄĄการถ่ายโอนโฟลเดอร์ MP3 ที่ต้องการ

6
7

(โหมดถ่ายโอนโฟลเดอร์ MP3)
1 กด  DVD MENU หรือ / เพือ่
เลือ่ นเคอร์เซอร์ไปที่
จากนัน้ กด
2 กด / เพือ่ เลือ่ นเคอร์เซอร์ไปยัง
โฟลเดอร์ทต่ี อ้ งการ จากนัน้ กด (หรือ
)
3 กด  เพือ่ หยุดเล่น

กด REC TO USB บนเครื่องเสียง

ข้อความ “READY” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

กด

เพื่อเริ่ มการถ่ายโอนข้อมูล

ข้อความ “USB REC” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดง
ผล ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกจนกว่าการถ่าย
โอนข้อมูลจะท�ำเสร็ จสิ้ น เมื่อถ่ายโอนส�ำเร็ จแล้ว
จะปรากฏข้อความ “COMPLETE” บนจอแสดง
ผล และไฟล์เสี ยงในรู ปแบบ MP3 จะถูกสร้างขึ้น

หมายเหตุเกี่ยวกับผลงานที่ได้รบั การคุ้มครอง
ลิ ขสิ ทธิ์

เพลงที่ถกู ถ่ายโอนมาจ�ำกัดเฉพาะเพื่อการใช้งานส่ วนบุคคล
เท่านั้น การน�ำเพลงไปใช้นอกเหนือจากที่กำ� หนดไว้น้ ี
จ�ำเป็ นต้องได้รับอนุญาตจากผูถ้ ือลิขสิ ทธิ์

ข้อก�ำหนดในการสร้างโฟลเดอร์และ
ไฟล์
เมื่อเริ่ มถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์ USB โฟลเดอร์
(“CDDA001*”, “MP3_REC1” หรื อ “CD_REC1”)
จะถูกสร้างขึ้นภายใต้ “ROOT” (ในกรณี ถ่ายโอน
โฟลเดอร์ MP3 โฟลเดอร์ที่มีชื่อเดียวกันกับแหล่ง
ต้นทางจะถูกสร้างภายใต้ “ROOT”)
โฟลเดอร์และไฟล์จะถูกสร้างขึ้นดังต่อไปนี้
ถ่ายโอน CD SYNC

แหล่งต้นทาง
การถ่ายโอน
CD-DA

ชื่อโฟลเดอร์

ชื่อไฟล์

“CDDA001”* “TRACK001”*

ถ่ายโอนโฟลเดอร์ MP3

แหล่งต้นทาง
การถ่ายโอน
MP3

ชื่อโฟลเดอร์

ชื่อไฟล์

เหมือนกับแหล่งต้นทาง
การถ่ายโอน

ถ่ายโอน REC1

แหล่งต้นทาง
การถ่ายโอน
MP3
CD-DA

ชื่อโฟลเดอร์

ชื่อไฟล์

“MP3_REC1” เหมือนกับ
แหล่งต้นทาง
การถ่ายโอน
“CD_REC1” “TRACK001”*

* หมายเลขโฟลเดอร์และไฟล์จะถูกก�ำหนดอย่างเป็ นล�ำดับ
หลังจากนั้น
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หมายเหตุ

การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์เสียงออก
จากอุปกรณ์ USB

1
2
3

4
5

การเล่นไฟล์จากอุปกรณ์ USB
1

2
3
4

กด FUNCTION ซ�ำ้ เพื่อเลือกฟังก์ชนั
USB
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องต่อ
(USB)

6

กด FUNCTION ซ�ำ้ เพื่อเลือกฟังก์ชนั
USB
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องต่อ
(USB)
กด / หรือ / ซ�ำ้ เพื่อเลือก
โฟลเดอร์หรือไฟล์เสียงที่ท่านต้องการ
ลบ จากนัน้ กด (หรือ ) เพื่อเริ่ มต้น
เล่นไฟล์
กด OPTIONS บนเครื่องเสียง

ข้อความ “ERASE” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

กด / เพื่อเลือก “FO ERASE”
(ลบโฟลเดอร์) หรือ “FI ERASE” (ลบ
ไฟล์)

อุปกรณ์ USB

ข้อมูล CD-TEXT จะไม่ถกู ถ่ายโอนไปในไฟล์ MP3
ที่ถกู สร้างขึ้น ระบบนี้ไม่รองรับมาตรฐาน CDTEXT
 การถ่ายโอนจะหยุดโดยอัตโนมัติถา้ :
 พื้นที่หน่วยความจ�ำของอุปกรณ์ USB ไม่เพียง
พอขณะถ่ายโอนข้อมูล
 จ�ำนวนไฟล์เสี ยงและโฟลเดอร์ บนอุปกรณ์ USB
ถึงขีดจ�ำกัดสูงสุ ดที่ระบบสามารถยอมรับได้
 ถ้าโฟลเดอร์ หรื อไฟล์ที่ท่านต้องการถ่ายโอนมีอยู่
ในอุปกรณ์ USB แล้วในชื่อเดียวกัน ตัวเลขล�ำดับจะ
ถูกเพิ่มต่อจากชื่อไฟล์โดยไม่มีการเขียนทับบนไฟล์
หรื อโฟลเดอร์ที่มีอยูเ่ ดิม
 ห้ามกดปุ่ มบนรี โมทคอนโทรลหรื อบนเครื่ องเสี ยง
ขณะก�ำลังถ่ายโอนข้อมูล เพื่อป้ องกันไม่ให้การ
ถ่ายโอนหยุดลง


กด

ข้อความ “COMPLETE” จะปรากฏขึ้นบน
จอแสดงผล

หน้าจอการเลือกชนิดของไฟล์จะปรากฏบนจอ
แสดงผล

กด / ซ�ำ้ เพื่อเลือกชนิ ดของไฟล์
(เพลง/ภาพ/วิ ดีโอ) จากนัน้ กด (หรือ
)
กด VOLUME +/ เพื่อปรับระดับเสียง

เมื่อท่านต้องการเล่นไฟล์อื่น ให้หยุดการเล่น
จากนั้นท�ำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน “การเล่น
ไฟล์ที่ตอ้ งการ” (หน้า 14) และ “การเล่นโฟลเดอร์
ที่ตอ้ งการ” (หน้า 15)
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จูนเนอร์

การฟังวิ ทยุ
การตัง้ ค่าสถานี วิทยุ

1
2

กด FUNCTION ซ�ำ้ ๆเพื่อเลือก “FM”
หรือ “AM”
กด TUNING +/ ค้างไว้ 2 วิ นาที จน
กระทังคลื
่ ่นที่แสดงบนจอแสดงผลเริ่ ม
เปลี่ยน

ระบบจะค้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ และหยุด
เมื่อพบสถานีที่มีสญ
ั ญาณชัดเจน
ถ้าการค้นหาไม่หยุดลง ให้กด  เพื่อหยุดค้นหา
จากนั้นปรับจูนด้วยตนเองเพือ่ หาสถานีที่ตอ้ งการ
ท่านสามารถจูนหาด้วยตนเองโดยการกด
TUNING +/ ซ�้ำหลายๆ ครั้ง

3

กด PROGRAM

4

กด PRESET +/ (หรือกด SHIFT ค้างไว้
แล้วกดปุ่ มตัวเลข) เพื่อเลือกหมายเลข
ที่ตงั ้ ไว้

5
6

“P 01” กะพริ บบนจอแสดงผล

กด

เพื่อบันทึกสถานี

ท�ำซ�ำ้ ในขัน้ ตอนที่ 2 จนถึง 5 เพื่อตัง้ ค่า
สถานี อื่น

ท่านสามารถตั้งค่าสถานี FM ได้ถึง 20 สถานี และ
สถานี AM 10 สถานี สถานีวทิ ยุที่ต้ งั ค่าไว้จะคง
อยูป่ ระมาณครึ่ งวัน แม้วา่ ท่านจะถอดปลัก๊ ออก
หรื อไฟฟ้ าเกิดขัดข้องก็ตาม
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การเปิ ดฟังสถานี ที่ตงั ้ ค่าไว้

1
2
3

กด FUNCTION ซ�ำ้ ๆเพื่อเลือก “FM”
หรือ “AM”
กด PRESET +/ (หรือกด SHIFT ค้างไว้
แล้วกดปุ่ มตัวเลข) เพื่อเลือกหมายเลข
ที่ตงั ้ ไว้
กด VOLUME +/ เพื่อปรับระดับเสียง

ค�ำแนะน�ำ

เมื่อรายการวิทยุ FM สเตอริ โอมีเสี ยงรบกวนต่อเนื่อง ให้กด
AUDIO/SLEEP ซ�้ำเพื่อเลือก “MONO” ท่านจะไม่สามารถ
ฟังเสี ยงแบบสเตอริ โอได้ แต่การรับสัญญาณจะดีข้ ึน

การเปลี่ยนช่วงการจูนหาสัญญาณ
AM (ยกเว้นรุ่นของรัสเซีย)
ช่วงการจูนสัญญาณ AM ถูกตั้งค่าเป็ น 9 kHz หรื อ
10 kHz เป็ นค่าเริ่ มต้นจากโรงงาน ใช้ปุ่มบนเครื่ อง
เสี ยงเพื่อเปลี่ยนค่าช่วงการจูนสัญญาณ AM

1
2

จูนหาสถานี วิทยุ AM
กด OPTIONS บนเครื่องเสียงค้างไว้จน
กระทัง่ “530” หรือ “531” ปรากฏขึน้ บน
จอแสดงผล
สถานี AM ทั้งหมดที่ต้ งั ค่าไว้จะถูกลบ

การด�ำเนิ นการอื่นๆ

การตัง้ ค่าโหมดการเล่น
การเล่นตามล�ำดับรายการที่ตงั ้
โปรแกรมไว้ (เล่นตามโปรแกรม)
เลือกเล่นเพลงตามล�ำดับที่ท่านต้องการ (เฉพาะแผ่น
CD-DA เท่านั้น) สามารถตั้งโปรแกรมได้สูงสุ ด
16 เพลง

1

กด PROGRAM

2

กด SHIFT ค้างไว้ จากนัน้ กดหมายเลข
เพลงสองหลักที่ปมตั
ุ่ วเลข (“02” ส�ำหรับ
เพลงที่ 2 เป็ นต้น)

4

กด  และท�ำซ�ำ้ ในขัน้ ตอนที่ 2 เพื่อตัง้
โปรแกรมเพลงอื่นเพิ่ มเติ ม
กด /// เพื่อเลือก [เล่น] เพื่อเริ่ ม
เล่นตามโปรแกรม

การยกเลิ กการเล่นตามโปรแกรม

กด  จากนั้นกด  การเล่นจะกลับเข้าสู่ โหมด
เล่นปกติ

การลบโปรแกรม

กด PROGRAM แล้วกด /// เพื่อเลือก [ลบ
ข้อมูล] จากนั้น

กด REPEAT ซ�ำ้ เพื่อเลือกโหมดการเล่นที่
ต้องการ

โหมดที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอ
 “REP CHP”: เล่นซ�้ำบทปั จจุบน
ั
 “REP TIT”: เล่นซ�้ำเรื่ องปั จจุบน
ั
 “REP ALL”: เล่นซ�้ำทุกเรื่ อง/เพลง/ไฟล์
 “REP OFF”: เครื่ องกลับเข้าสู่ โหมดเล่นปกติ
 “SHUFFLE”: เล่นซ�้ำโดยสุ่ มเลือกเพลงที่เล่นจาก
โฟลเดอร์ปัจจุบนั ในโหมดนี้ ไฟล์เดียวกันอาจจะ
ถูกเล่นมากกว่าหนึ่งครั้ง
 “REP ONE”: เล่นซ�้ำเพลงรื อไฟล์ปัจจุบน
ั
 “REP FLD”: เล่นซ�้ำโฟลเดอร์ ปัจจุบน
ั
หมายเหตุ

รายการโหมดที่เลือกได้และล�ำดับที่ปรากฏจะแตกต่างกันไป
ตามดิสก์หรื อไฟล์

การปรับเสียง
การสร้างเสียงให้ทรงพลังยิ่ งขึน้

การด�ำเนินการอืน่ ๆ

3

เมนูโปรแกรมจะปรากฏบนหน้าจอทีวี

การเล่นซ�ำ้

กด BASS BOOST ซ�ำ้ ขณะเล่นเพื่อเปิ ดหรือ
ปิ ดใช้งานฟังก์ชนั
ค่าปกติจะถูกขีดเส้นใต้ไว้
 “BASS ON”: สร้างเสี ยงที่มีไดนามิกสู งขึ้น
 “BASS OFF”: ปิ ดการใช้งานฟั งก์ชน
ั

การตัง้ ค่าเอฟเฟ็ กต์เสียง
กด EQ ซ�ำ้ จนกระทังแสดงรู
่
ปแบบเสียงที่
ต้องการ

21TH

วิ ธีการเล่นอื่นๆ
การเปลี่ยนมุม (เฉพาะ DVD VIDEO
เท่านัน้ )
กด ANGLE/TIMER MENU ขณะเล่นเพื่อ
เลือกมุมที่ต้องการ

การแสดงค�ำบรรยาย (เฉพาะ DVD
VIDEO และไฟล์วิดีโอ Xvid เท่านัน้ )
กด SUBTITLE ซ�ำ้ ขณะเล่นเพื่อเลือกค�ำ
บรรยายในภาษาที่ต้องการ

การเปลี่ยนเสียง
กด AUDIO/SLEEP ซ�ำ้ ขณะเล่นเพื่อเลือกรูป
แบบสัญญาณเสียงที่ต้องการ

เมื่อเล่น DVD VIDEO ด้วยรู ปแบบไฟล์เสี ยงหลาย
ชนิด ท่านสามารถเปลี่ยนรู ปแบบไฟล์เสี ยงจาก PCM,
Dolby Digital เป็ นต้น ถ้ามีการบันทึก DVD VIDEO
หลายภาษา ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาได้

การเล่น VIDEO CD ด้วยฟังก์ชนั PBC
เมื่อท่านเริ่ มเล่นแผ่น VIDEO CD ที่มีระบบ PBC
(ควบคุมการเล่น) เมนู PBC จะปรากฏให้ท่านใช้งาน
เมื่อต้องการใช้เมนู PBC ให้กด SHIFT ค้างไว้ จากนั้น
กดปุ่ มตัวเลขเพื่อเลือกตัวเลขของรายการที่ตอ้ งการ

การเล่นโดยไม่ใช้ PBC
กด DVD TOP MENU
เมื่อปิ ดการใช้งานฟังก์ชนั PBC ท่านสามารถเลือกเพลง
ที่ตอ้ งการได้โดยการใส่ เลขเพลง

22TH

การขยายภาพที่แสดง
ท่านสามารถซูมภาพที่แสดงอยูเ่ ข้าหรื อออกได้ ส�ำหรับ
ไฟล์ DVD VIDEO, VIDEO CD, วิดีโอ Xvid หรื อ
ไฟล์ภาพ JPEG

กด ZOOM ซ�ำ้ ๆเพื่อขยายภาพ

ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ ม ระดับการขยายจะเปลี่ยนไป
ท่านสามารถเลื่อนภาพที่แสดงให้ข้ ึน/ลง/ซ้าย/ขวาที่
ระดับการขยายที่เลือกได้ โดยการกดปุ่ ม ///

การค้นหาเรื่อง/บท/เพลง ฯลฯ

1

กด

2

กด / เพื่อเลื่อนไฮไลท์ไปยังหมายเลข
ของเพลง/เรื่อง/บท

3

4

DISPLAY ขณะก�ำลังเล่น

เมนูแบบเลื่อนลงจะปรากฏที่ส่วนบนของหน้า
จอทีวี

กด SHIFT ค้างไว้ จากนัน้ กดปุ่ มตัวเลข
เพื่อใส่หมายเลขของเพลง/เรื่อง/บท
(“02” ส�ำหรับเพลงที่ 2 หรือเรื่องที่ 2,
“003” ส�ำหรับบทที่ 3 เป็ นต้น)
กด เพื่อข้ามไปยังเพลง/เรื่อง/บทที่
เลือกไว้

การดูข้อมูลเวลาเล่น
กด

DISPLAY ซ�ำ้ ขณะเล่น

รายการที่แสดงจะเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ ม
ท่านสามารถดูขอ้ มูลของเพลง/บทที่กำ� ลังเล่นอยู่ เช่น
เวลาที่เล่นผ่านไปแล้ว และเวลาที่เหลืออยู่ รายการที่
แสดงได้จะขึ้นกับแหล่งสัญญาณที่กำ� ลังเล่น

การใช้เมนูแบบเลื่อนลงส�ำหรับข้อมูล
ต่างๆ ขณะเล่น
กด

DISPLAY ซ�ำ้ ขณะเล่น

เมนูแบบเลื่อนลงจะปรากฏบนหน้าจอทีวี
นอกเหนือจากการดูขอ้ มูลเวลาเล่น ท่านสามารถดู
ข้อมูลเช่น โหมดเล่นซ�้ำ, เลือกรู ปแบบไฟล์เสี ยง และ
ภาษาค�ำบรรยาย เป็ นต้น รายการที่แสดงได้จะขึ้นกับ
แหล่งสัญญาณที่กำ� ลังเล่น

การฟังเสียงจากอุปกรณ์เสริ ม
ท่านสามารถฟังเสี ยงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ
ช่องต่อ AUDIO IN L/R บนเครื่ องได้โดยใช้สาย
สัญญาณเสี ยง (ไม่มีให้)

1
2
3
4

เชื่อมต่อช่องสัญญาณขาออกจาก
อุปกรณ์ของท่านกับช่องต่อ AUDIO IN
L/R ของระบบนี้ โดยใช้สายสัญญาณเสียง
กด VOLUME  จนกระทัง่ “VOL MIN”
ปรากฏบนจอแสดงผล
กด FUNCTION ซ�ำ้ ๆเพื่อเลือกระบบ
AUDIO IN

การด�ำเนินการอืน่ ๆ

เริ่ มเล่นจากอุปกรณ์เชื่อมต่อ และกด
VOLUME +/ เพื่อปรับเสียง

23TH

ร้องตาม: คาราโอเกะ
ท่านสามารถร้องเพลงตามเสี ยงดนตรี ได้โดยการเชื่อม
ต่อไมโครโฟน (ไม่มีให้)

1
2
3

ต่ออุปกรณ์เสริ มไมโครโฟนเข้ากับช่อง
ต่อ MIC บนตัวเครื่อง
กด MIC LEVEL ขณะร้องเพลง

การใช้ตวั ตัง้ เวลา
การใช้ตวั ตัง้ เวลาปิ ดระบบ
ท่านสามารถตั้งเวลาปิ ดล่วงหน้าได้ ท�ำให้ท่านสามารถ
นอนฟังเพลงจนกระทัง่ หลับได้

กด SHIFT ค้างไว้ จากนัน้ กด AUDIO/
SLEEP ซ�ำ 
้

ปรับระดับเสี ยงไมโครโฟนเป็ น “MIC 0” และถอดสาย
ไมโครโฟนออกจากช่องเสี ยบ MIC

แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ ม ตัวแสดงนาที (เวลาที่เหลืออยู)่
จะเปลี่ยนไปครั้งละ 10 นาที
เมื่อเลือก “AUTO” ระบบจะปิ ดลงอัตโนมัติหลังจาก
แผ่นดิสก์หรื ออุปกรณ์ USB ที่กำ� ลังเล่นอยูห่ ยุดเล่น
หรื อภายใน 100 นาที

การปรับระดับเสียงก้องของไมโครโฟน

การยกเลิ กระบบตัง้ เวลาหลับ

กด / เพื่อปรับระดับเสียงไมโครโฟน

ĄĄหลังใช้งานเสร็จแล้ว

1 กด ECHO ขณะร้องเพลง
2 กด / เพื่อปรับระดับเสียงสะท้อน
หมายเหตุ

ฟังก์ชนั ไมโครโฟนจะท�ำงานเฉพาะขณะที่ใช้งาน DVD/CD
และ USB เท่านั้น

กด SHIFT ค้างไว้ จากนั้นกด AUDIO/SLEEP ซ�้ำ จน
กระทัง่ ค�ำว่า “OFF” ปรากฏบนจอแสดงผล

การใช้ตวั ตัง้ เวลาเล่น
สามารถตั้งค่าตัวตั้งเวลาเล่นได้ เมื่อใช้ฟังก์ชนั DVD/
CD, USB, FM หรื อ AM
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต้ งั เวลานาฬิกาไว้แล้วก่อนที่
จะตั้งค่าตัวตั้งเวลาเล่น

1
2

เตรียมแหล่งก�ำเนิ ดเสียง

3

กด / ซ�ำ้ เพื่อเลือก “PLAY
SET” จากนัน้ กด

4
5

24TH

กด SHIFT ค้างไว้ จากนัน้ กด ANGLE/
TIMER MENU

ตัง้ ค่าเวลาเริ่ มเล่น

กด / ซ�้ำเพื่อตั้งค่าชัว่ โมง จากนั้นกด
ตามวิธีเดียวกันนี้เพื่อตั้งค่านาที

ท�ำ

ท�ำตามขัน้ ตอนที่ 4 เพื่อตัง้ ค่าเวลาหยุด
เล่น

6

เลือกแหล่งก�ำเนิ ดเสียง

7

กดปุ่ ม / เพื่อปิ ดการใช้งานระบบ

กด / ซ�้ำจนกระทัง่ แหล่งก�ำเนิดเสี ยงที่ตอ้ งการ
ปรากฏขึ้น จากนั้นกด
ระบบจะเปิ ดอัตโนมัติก่อนเวลาที่ต้ งั ไว้
ถ้าระบบเปิ ดอยู่ ณ เวลาที่ต้ งั ไว้ ตัวตั้งเวลาเล่นจะ
ไม่ทำ� งาน ห้ามใช้งานระบบในเวลาที่ระบบเปิ ด
จนกระทัง่ เริ่ มเล่น

การตรวจสอบการตัง้ ค่า
1 กด SHIFT ค้างไว้ จากนัน้ กด ANGLE/TIMER

MENU

2 กด / ซ�ำ้ เพื่อเลือก “SELECT”

จากนัน้ กด

3 กด / ซ�ำ้ เพื่อเลือก “PLAY SEL”

การยกเลิ กตัวตัง้ เวลา

ท�ำซ�้ำขั้นตอนจาก “การตรวจสอบการตั้งค่า” จน
กระทัง่ “OFF” ปรากฏขึ้นในขั้นตอนที่ 3 จากนั้น
กด

การเปลี่ยนการตัง้ ค่า

การปรับระดับความสว่างของหน้ าจอ
สามารถเลือกความสว่างของหน้าจอได้ 2 ระดับ
ค่าปกติจะถูกขีดเส้นใต้ไว้

กด DIMMER ซ�ำ้ ๆ



“DIM OFF”: สว่าง
“DIM ON”: มืด

เกี่ยวกับฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติ
ระบบนี้มีฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติ ด้วยฟังก์ชนั
นี้ ระบบจะเข้าสู่ โหมดสแตนด์บายอัตโนมัติใน
30 นาที เมื่อไม่มีการท�ำงานหรื อการส่ งสัญญาณเสี ยง
ออก
ท่านสามารถเปิ ดหรื อปิ ดฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติ
ได้ โดยค่าเริ่ มต้น ฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติถกู
ตั้งไว้เป็ นเปิ ด

กด / บนเครื่องเสียงค้างไว้จนกระทัง่
ข้อความ “AUTO STANDBY ON” หรือ
“AUTO STANDBY OFF” ปรากฏขึน้

การด�ำเนินการอืน่ ๆ

จากนัน้ กด

ฟังก์ชนั เพือ่ ความสะดวกสบาย

เริ่ มจากขั้นตอนที่ 1 ของ “การใช้ตวั ตั้งเวลาเล่น”
ค�ำแนะน�ำ

ตัวตั้งเวลาเล่นจะคงอยูจ่ นกว่าจะท�ำการยกเลิกการตั้งค่าด้วย
ตนเอง

25TH

การตัง้ ค่า [หน้ าจอ]

การใช้เมนูตงั ้ ค่า
ท่านสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้จากรายการเมนู
รายการที่ปรากฏอาจแตกต่างไปตามประเทศหรื อ
ท้องถิ่น
ค่าปกติจะถูกขีดเส้นใต้ไว้

1
2

กด FUNCTION ซ�ำ้ ๆเพื่อเลือกระบบ
DVD/CD หรือ USB
กด SETUP ในโหมดหยุดเล่น
หน้าจอเมนูต้ งั ค่าจะปรากฏ
หมวดที่เลือก

เลือกรายการตั้งค่า

ĄĄ[ระบบโทรทัศน์ ]*

[PAL]: ส�ำหรับทีวรี ะบบ PAL
[NTSC]: ส�ำหรับทีวรี ะบบ NTSC
[อัตโนมัติ]: ส�ำหรับทีวที ี่ใช้งานได้ท้ งั ระบบ PAL และ
NTSC
* ค่าเริ่ มต้นจะแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ประเทศและภูมิภาค
ĄĄ[สกรีนเซฟเวอร์]

[เปิ ด]: เปิ ดใช้ระบบรักษาหน้าจอเมื่อหยุดเล่น ไม่มี
แผ่น หรื อเมื่อน�ำแผ่นออกมานานกว่า 15 นาที
[ปิ ด]: ปิ ดระบบรักษาหน้าจอ
ĄĄ[ประเภททีวี]

[16:9]: เลือกเมื่อเชื่อมต่อกับทีวหี น้าจอกว้างหรื อทีวที ี่
มีโหมดจอกว้าง

หมวดตั้งค่า

3
4
5
6

26TH

ตัวเลือก

กด / เพื่อเลือกหมวดหมู่การตัง้ ค่า
จากนัน้ กด

[4:3PS]: แสดงภาพที่ความสู งเต็มจอ แต่ตดั ขอบสอง
ข้างออก

กด / เพื่อเลือกรายการตัง้ ค่า จากนัน้
กด  หรือ
กด / เพื่อเลือกตัวเลือกที่ท่าน
ต้องการเปลี่ยน จากนัน้ กด เพื่อ
ยืนยันการเลือกของท่าน
กด SETUP เพื่อปิ ดเมนูตงั ้ ค่า

[4:3LB]: แสดงภาพมุมกว้างโดยมีแถบสี ดำ� ทางด้าน
บนและด้านล่าง

การตัง้ ค่า [ภาษา]
ĄĄ[แสดงบนจอภาพ] (แสดงผลบนหน้ าจอ)

ท่านสามารถเลือกภาษาที่ใช้แสดงผลบนหน้าจอทีวี
ĄĄ[ระบบเสียง]

ท่านสามารถเลือกภาษาเสี ยงที่พึงประสงค์สำ� หรับแผ่น
DVD ที่มีหลายแทร็ คเสี ยง
ĄĄ[ค�ำบรรยาย]

ท่านสามารถเลือกภาษาของค�ำบรรยายที่บนั ทึกอยูใ่ น
แผ่น DVD VIDEO
ĄĄ[เมนู]

ท่านสามารถเลือกภาษาส�ำหรับเมนูแผ่นดิสก์

การตัง้ ค่า [ค่าตามต้องการ]
ĄĄ[เรตติ้ ง]
ท่านสามารถจ�ำกัดการเล่นแผ่น DVD ที่มีเรตติ้ง ฉาก
อาจจะถูกห้ามแสดงหรื อแทนที่ดว้ ยฉากอื่น
ถ้าท่านตั้งรหัสเอาไว้ โปรดตรวจสอบว่าได้ใส่ รหัส
(ดูที่ “[รหัส]”) ก่อนที่จะเปลี่ยนระดับเรตติ้ง

กด / เพื่อเลือกระดับเรตติ้ งจาก [0 ล็อก
ทัง้ หมด] ถึง [8 ไม่จำ� กัด] จากนัน้ กด
ĄĄ[รหัส]

ท่านสามารถตั้งค่ารหัสส�ำหรับ [เรตติ้ง] และ [ค่าเริ่ ม
ต้น] เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำงานที่ไม่ตอ้ งการ

ปรับระดับช่วงไดนามิคของสัญญาณเสี ยงออก

1 กด FUNCTION ซ�ำ้ ๆเพื่อเลือกระบบ DVD/

การตัง้ ค่า [เครื่องเล่นเสียง]

ĄĄ[ตัง้ ค่าคาราโอเกะ]

[เสี ยงสะท้อน]: ปรับระดับเสี ยงสะท้อน
[เสี ยงไมค์]: ปรับระดับเสี ยงไมโครโฟน

การตัง้ ค่า [วิ ดีโอ]
ĄĄ[ความสว่าง]
ปรับระดับความสว่างของภาพ
ĄĄ[ความคมชัด]

ปรับระดับความคมชัด
ĄĄ[เฉดสี]

ปรับระดับเฉดสี (โทนสี ) ของภาพ

CD

2 กด  OPEN/CLOSE ที่เครื่องเสียงเพื่อเปิ ด

ถาดใส่แผ่นดิ สก์

3 กด , ZOOM และ

การด�ำเนินการอืน่ ๆ

ĄĄ[ช่วงไดนามิ ค]

ใส่ค่ารหัสใหม่ 4 ต�ำแหน่ ง จากนัน้ กด
เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัส ให้ใส่ รหัสของท่านเพื่อปลด
ล็อคช่องป้ อนข้อมูล จากนั้นใส่ รหัสใหม่
ถ้าท่านลืมรหัส ให้ทำ� ตามขั้นตอนข้างล่างเพื่อยืนยัน
รหัสปั จจุบนั

ตามล�ำดับ

จะปรากฏ [หน้าตั้งค่า] ขึ้น และท่านจะสามารถยืนยัน
รหัสปั จจุบนั ได้
เมื่อต้องการออกจาก [หน้าตั้งค่า] ให้กด SETUP

ĄĄ[ค่าเริ่ มต้น]

ท่านสามารถรี เซ็ตตัวเลือกเมนูต้ งั ค่าและการตั้งค่าส่ วน
ตัวของท่านให้เป็ นค่าเริ่ มต้นจากโรงงานได้
ถ้าท่านตั้งรหัสเอาไว้ โปรดตรวจสอบว่าได้ปลดล็อค
การป้ องกันรหัส (ดูที่ “[รหัส]”) ก่อนที่จะท�ำการรี เซ็ต
กด  เพื่อเลือก [เรียกคืน] จากนัน้ กด

ĄĄ[ความอิ่ มตัวสี]

ปรับระดับความอิ่มตัวสี ของภาพ
ĄĄ[ความชัดเจน]

ปรับระดับความชัดเจนของเค้าโครงภาพ
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ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

ข้อควรระวัง
สถานที่วาง
ห้ามวางระบบเครื่ องเสี ยงในสถานที่คบั แคบที่การ
ระบายอากาศไม่ดี เพราะอาจท�ำให้ร้อนเกินไป
 ห้ามติดตั้งระบบเครื่ องเสี ยงใกล้แหล่งความร้อน
เช่น เครื่ องท�ำความร้อน หรื อท่อระบายอากาศ หรื อ
ในบริ เวณที่ถกู แสงแดดโดยตรง บริ เวณที่มีฝนมาก
ุ่
บริ เวณที่มีการสัน่ สะเทือนจากเครื่ องจักร หรื อมีการ
กระแทก
 ห้ามติดตั้งระบบในลักษณะที่เอียงจากแนวระนาบ
เครื่ องถูกออกแบบมาให้ใช้งานในแนวราบเท่านั้น
 ห้ามวางวัตถุหนักบนระบบเครื่ องเสี ยง


การใช้งาน
ถ้าย้ายระบบจากสถานที่เย็นไปยังที่ร้อนขึ้น หรื อ
วางในห้องที่อบั ชื้น ความชื้นอาจกลัน่ ตัวบนเลนส์
ภายในเครื่ อง หากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น เครื่ อง
อาจจะท�ำงานได้ไม่ปกติ ในกรณี น้ ี ให้เอาแผ่น
ดิสก์ออกและเปิ ดเครื่ องทิ้งไว้เป็ นเวลาประมาณครึ่ ง
ชัว่ โมงจนกระทัง่ ความชื้นระเหยไป
 ถ้ามีวตั ถุตกลงไปในตัวเครื่ อง ให้ถอดปลัก๊ ออก และ
น�ำเข้ารับการตรวจสอบโดยช่างที่ผา่ นการรับรอง
ก่อนที่จะใช้งานต่อไป


การท�ำความสะอาด

ท�ำความสะอาดเครื่ อง แผงหน้าจอ และปุ่ มควบคุม
ต่างๆ ด้วยผ้านุ่มชุบสารละลายผงซักฟอกอ่อนๆให้ช้ืน
เล็กน้อย อย่าใช้แผ่นขัด, ผงขัดถูชนิดใดๆ หรื อตัว
ท�ำละลายเช่นแอลกอฮอล์หรื อเบนซิ น
ถ้าหากท่านมีคำ� ถามหรื อปัญหาเกี่ยวกับเครื่ องเสี ยงของ
ท่าน กรุ ณาติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย Sony ใกล้บา้ นท่าน
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เกี่ยวกับแผ่นดิ สก์ทำ� ความสะอาด, ชุด
ท�ำความสะอาดดิ สก์/เลนส์
ห้ามใช้แผ่นดิสก์ทำ� ความสะอาด หรื อชุดท�ำความ
สะอาดดิสก์/เลนส์ (รวมถึงชนิดเปี ยกหรื อสเปรย์)
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะท�ำให้เครื่ องเสี ยหายได้
 ก่อนเล่น ท�ำความสะอาดแผ่นดิสก์ดว้ ยผ้าส�ำหรับ
ท�ำความสะอาด เช็ดแผ่นดิสก์จากตรงกลางออก
ไปบริ เวณขอบ
 อย่าใช้ตวั ท�ำละลายเช่น เบนซิ น ทินเนอร์ นํ้ายาที่มี
จ�ำหน่ายทัว่ ไป หรื อสเปรย์กนั ไฟฟ้ าสถิตที่ใช้กบั
ไวนิล LP


เกี่ยวกับสีของเครื่องทีวี
หมายเหตุสำ� คัญ

ข้อควรระวัง: ถ้าหากท่านปล่อยให้แสดงภาพเดิม
(ภาพนิ่งจากวิดีโอ, ภาพการแสดงผลบนหน้าจอ ฯลฯ)
บนหน้าจอทีวขี องท่านเป็ นระยะเวลานาน ท่านเสี่ ยง
ที่จะท�ำให้หน้าจอทีวขี องท่านเสี ยหายอย่างถาวร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีวโี ปรเจคชัน่ จะเสี ยหายได้งา่ ย

การเคลื่อนย้ายเครื่อง

ก่อนเคลื่อนย้ายระบบเครื่ องเสี ยง ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ และถอดปลัก๊ ไฟออกจากเต้ารับ
แล้ว

การใช้งานแผ่นดิ สก์
เพื่อรักษาความสะอาดของแผ่นดิสก์ ให้จบั บริ เวณ
ขอบของแผ่น อย่าแตะบนผิวแผ่นดิสก์
 ห้ามติดกระดาษหรื อเทปกาวบนแผ่นดิสก์
 ห้ามวางแผ่นดิสก์ให้ถกู แสงแดดโดยตรง หรื อ
ความร้อน เช่น ท่อลมร้อน หรื อทิ้งแผ่นดิสก์ไว้ใน
รถที่จอดกลางแดด เพราะว่าอุณหภูมิภายในรถอาจ
เพิ่มสู งขึ้นอย่างมาก


การสะสมความร้อน
แม้วา่ ระบบจะร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน สิ่ งนี้ไม่ใช่
ความผิดปกติแต่อย่างใด
 เมื่อเปิ ดเสี ยงดังเป็ นเวลานาน ตัวเครื่ องจะร้อนขึ้น
อาการนี้ไม่ได้แสดงว่าเครื่ องเสี ย อย่างไรก็ตาม
ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกตัวเครื่ อง
 ติดตั้งเครื่ องเสี ยงในบริ เวณที่มีการระบายอากาศได้ดี
เพื่อป้ องกันการสะสมความร้อนที่ตวั เครื่ อง
 เพื่อป้ องกันการท�ำงานผิดปกติ ห้ามปิ ดช่องระบาย
อากาศ


การแก้ไขปัญหา

ถ้า “PROTECT” ปรากฏขึน้ บนจอ
แสดงผล

ให้ถอดปลัก๊ ไฟทันที และตรวจสอบรายการต่อไป
นี้หลังจากข้อความ “PROTECT” หายไป
 ท่านใช้ลำ� โพงที่ให้มาด้วยเท่านั้นหรื อไม่?
 มีสิ่งของอุดตันช่องระบายอากาศของเครื่ อง
เสี ยงหรื อไม่?
หลังจากท่านได้ตรวจสอบรายการข้างต้นแล้ว
และไม่พบปัญหาใดๆ ให้เสี ยบปลัก๊ อีกครั้งและ
เปิ ดระบบ หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ
ตัวแทนจ�ำหน่าย Sony ใกล้บา้ นท่าน

เปิ ดเครื่องไม่ติด

ตรวจสอบสายไฟว่าเสี ยบอย่างถูกต้องหรื อไม่
ระบบไม่เข้าสู่โหมดสแตนด์บายอัตโนมัติ

ฟังก์ชนั สแตนด์บายอัตโนมัติใช้งานไม่ได้สำ� หรับ
ฟังก์ชนั จูนเนอร์
 ระบบอาจไม่เข้าสู่ โหมดสแตนด์บายในกรณี ต่อไป
นี้:
 เมื่อมีการตรวจพบสัญญาณเสี ยง
 ขณะเล่นเพลง หรื อไฟล์
 ขณะตัวตั้งเวลาเล่น หรื อตัวตั้งเวลาปิ ดระบบ
ก�ำลังท�ำงาน


ภาพ
ภาพไม่ปรากฏ

สายเชื่อมต่อวิดีโอไม่ได้เสี ยบไว้แน่นเพียงพอ
เครื่ องเสี ยงไม่ได้เชื่อมต่อกับช่องต่อสัญญาณเข้าของ
ทีวที ี่ถกู ต้อง
 ระบบไม่ถกู เลือกผ่านสัญญาณวิดีโอเข้าของทีวี
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อเครื่ องเข้ากับทีวโี ดย
ใช้สายสัญญาณวิดีโอ (มีให้) เพื่อให้ท่านสามารถดู
ภาพได้



ข้อมูลเพิม่ เติม

ถ้าท่านประสบปัญหาใดๆ ต่อไปนี้กบั การใช้งาน
เครื่ องเสี ยง โปรดตรวจสอบกับค�ำแนะน�ำการแก้
ปัญหานี้เพื่อลองแก้ไขปัญหาก่อนที่จะน�ำมาเข้ารับ
บริ การซ่อม หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ปรึ กษาตัวแทน
จ�ำหน่าย Sony ใกล้บา้ นท่าน
พึงระลึกว่าถ้าหากช่างท�ำการเปลี่ยนชิ้นส่ วนใดๆขณะ
ซ่อมแซม ชิ้นส่ วนเหล่านี้อาจจะถูกเก็บไว้

พลังงานไฟฟ้ า

แม้ว่าท่านได้ตงั ้ ค่าสัดส่วนภาพไว้ใน “[ประเภท
ทีวี]” ภายใต้ “การตัง้ ค่าเมนู [หน้ าจอ]” แต่ภาพไม่
ปรากฏเต็มหน้ าจอทีวี

สัดส่ วนภาพถูกก�ำหนดไว้โดยแผ่นดิสก์
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ภาพบนจอทีวีมีสีไม่สม�ำ่ เสมอ

ล�ำโพงมีชิ้นส่ วนที่เป็ นแม่เหล็ก จึงอาจเกิดการบิดเบือน
สนามแม่เหล็กขึ้นได้ หากพบว่าภาพบนจอทีวมี ีสีไม่
สม�่ำเสมอ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้
 ติดตั้งล�ำโพงให้ห่างจากโทรทัศน์อย่างน้อย
0.3 เมตร
 ถ้าความผิดปกติของสี ยงั คงอยู่ ให้ปิดทีวแี ล้วเปิ ด
ใหม่หลังจากผ่านไป 15 ถึง 30 นาที
 เคลื่อนย้ายล�ำโพงให้ห่างจากทีวี
การตัง้ ค่า [ระบบโทรทัศน์ ] ไม่เข้ากันกับทีวีของ
ท่าน

รี เซ็ตการตั้งค่า (ดูที่ “[ค่าเริ่ มต้น]” ภายใต้ “การตั้งค่า
[ค่าตามต้องการ]”)

เสียง
ไม่มีเสียง

กด VOLUME + ซ�้ำเพื่อปรับระดับความดังเสี ยง
ตรวจสอบการเชื่อมต่อล�ำโพง
 ระบบอยูใ่ นสถานะหยุดพักการเล่น หรื อในโหมด
เล่นเพื่อดูภาพช้า กด  เพื่อกลับไปยังการเล่น
ปกติ



มีเสียงฮัมหรือเสียงรบกวนดังมาก

ย้ายเครื่ องให้ออกห่างจากแหล่งก�ำเนิดสัญญาณ
รบกวน
 เชื่อมต่อเครื่ องกับเต้ารับตัวอื่น
 ติดตั้งตัวกรองสัญญาณรบกวน (มีวางจ�ำหน่าย
ทัว่ ไป) บนสายไฟ


ไม่มีเสียงจากไมโครโฟน

กด VOLUME + ซ�้ำเพื่อปรับระดับความดังเสี ยงของ
ล�ำโพง
 กด MIC LEVEL จากนั้นกด  เพื่อปรับระดับความ
ดังเสี ยงของไมโครโฟน
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนเชื่อมต่อกับช่อง
ต่อ MIC อย่างถูกต้อง
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิ ดไมโครโฟนแล้ว
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การใช้งาน
มีเสียงฮัมหรือสัญญาณรบกวนมาก หรือไม่
สามารถรับสัญญาณจากสถานี ได้

เชื่อมต่อเสาอากาศอย่างถูกต้อง
ลองย้ายต�ำแหน่งและวางในแนวอื่นเพื่อให้เสา
อากาศรับสัญญาณดีข้ ึน
 ตั้งเสาอากาศให้ห่างจากสายล�ำโพงและสายไฟเพื่อ
หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
 ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ใกล้เคียง



แผ่นดิ สก์ไม่ยอมเล่น

รหัสภูมิภาคของ DVD ไม่เข้ากับระบบเครื่ องเสี ยง
 ความชื้นที่กลัน
่ ตัวเป็ นไอน�้ำอยูภ่ ายในเครื่ องอาจ
ท�ำให้เลนส์เกิดความเสี ยหาย เอาแผ่นดิสก์ออก
และเปิ ดสวิตช์เครื่ องทิ้งไว้ประมาณครึ่ งชัว่ โมง


ไฟล์บน DATA DVD, DATA CD หรืออุปกรณ์ USB
ไม่สามารถเล่นได้

ระบบไม่สามารถเล่นไฟล์เสี ยงที่มีการคุม้ ครอง
ลิขสิ ทธิ์ DRM (การจัดการลิขสิ ทธิ์ดิจิตอล) หรื อ
ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากร้านค้าเพลงออนไลน์
หากท่านพยายามเล่นไฟล์เหล่านี้ ระบบจะเล่นไฟล์
ถัดไปที่ไม่มีการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์
 ไม่มีไฟล์ที่เล่นได้ในแผ่นดิสก์หรื ออุปกรณ์ USB


เล่นไฟล์วิดีโอไม่ได้

ไฟล์วดิ ีโอมีขนาดใหญ่กว่า 720 (กว้าง) × 576 (สู ง)
พิกเซล
แสดงชื่อของโฟลเดอร์หรือไฟล์ไม่ถกู ต้อง

เครื่ องนี้สามารถแสดงเฉพาะตัวเลขและตัวอักษร
เครื่ องหมายอื่นๆจะปรากฏเป็ น “-”

แผ่นดิ สก์ไม่เริ่ มเล่นจากจุดเริ่ มต้น


แผ่นดิสก์อยูใ่ นโหมดเล่นต่อจากต�ำแหน่งที่หยุด
กด  หนึ่งครั้งขณะเล่นท�ำให้เครื่ องกลับสู่ โหมด
เล่นต่อจากต�ำแหน่งที่หยุด เมื่อท่านต้องการเริ่ ม
การเล่นใหม่อีกครั้ง ให้กด  สองครั้ง จากนั้นกด




โหมดเล่นตามโปรแกรมหรื อโหมดเล่นแบบสุ่ มอาจ
ถูกเลือกไว้ หยุดการเล่นและตั้งค่าโหมดการเล่น
เป็ นโหมดปกติ

เอาแผ่นดิ สก์ออกไม่ได้ และข้อความ “LOCKED”
ปรากฏบนหน้ าจอ

ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย Sony ของท่านหรื อศูนย์บริ การ
Sony ที่ได้รับอนุญาตในท้องที่
เครื่องท�ำงานผิดปกติ

ถอดปลัก๊ ไฟออกจากเต้ารับ จากนั้นรอเป็ นเวลาหลาย
นาทีแล้วจึงเสี ยบใหม่อีกครั้ง
อุปกรณ์ USB ท�ำงานไม่ถกู ต้อง

ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ USB ที่สามารถใช้ได้จาก
เว็บไซต์ โดยใช้ URL ใต้หวั ข้อ “อุปกรณ์ USB ที่ใช้
งานได้กบั เครื่ องเสี ยงนี้” (หน้า 5)
 อุปกรณ์ USB ไม่ได้รับการฟอร์ แมตอย่างถูกต้อง
โปรดดูวธิ ีการฟอร์แมตจากค�ำแนะน�ำการใช้งาน
อุปกรณ์ USB
 ปิ ดระบบและถอดอุปกรณ์ USB ออก ถ้าอุปกรณ์
USB มีสวิตช์เปิ ด/ปิ ด ให้ปิดสวิตช์แล้วเปิ ดใหม่
อีกครั้งหลังจากถอดอุปกรณ์ USB ออกจากระบบ
จากนั้นท�ำการถ่ายโอนไฟล์อีกครั้ง
 อุปกรณ์ USB ถูกระงับการเชื่อมต่อหรื อถูกปิ ดขณะ
ที่กำ� ลังโอนย้ายข้อมูล ลบไฟล์ที่ถ่ายโอนข้อมูลได้
เพียงบางส่วนออกแล้วท�ำการถ่ายโอนข้อมูลอีกครั้ง
หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อาจเกิดจากอุปกรณ์
USB เสี ยหาย โปรดดูวธิ ีการแก้ไขปั ญหาจากค�ำ
แนะน�ำการใช้งานของอุปกรณ์ USB


ไฟล์เสียงหรือโฟลเดอร์ในอุปกรณ์ USB ไม่สามารถ
ลบได้

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ USB อยูใ่ นโหมดป้ องกัน
การเขียนหรื อไม่
 อุปกรณ์ USB ถูกตัดการเชื่อมต่อหรื อถูกปิ ดในขณะ
ที่กำ� ลังลบข้อมูล
ลบไฟล์ที่ลบออกได้เพียงบางส่ วน หากยังไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ อาจเกิดจากอุปกรณ์ USB
เสี ยหาย โปรดดูวธิ ีการแก้ไขปั ญหาจากค�ำแนะน�ำ
การใช้งานของอุปกรณ์ USB


ข้อมูลเพิม่ เติม

ถ้าท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ระบบไม่รองรับ อาจ
ท�ำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ข้ ึน ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์
USB ที่สามารถใช้ได้จากเว็บไซต์ โดยใช้ URL ใต้
หัวข้อ “อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานได้กบั เครื่ องเสี ยงนี้”
(หน้า 5)
 ไม่สามารถจ�ำแนกอุปกรณ์ USB ได้
 ชื่อไฟล์หรื อโฟลเดอร์ จะไม่แสดงบนระบบนี้
 ไม่สามารถเล่นได้
 เสี ยงขาดหาย
 มีสญ
ั ญาณรบกวน
 เสี ยงที่ออกมามีความผิดเพี้ยน

การถ่ายโอนเกิ ดความผิดพลาด

มีข้อความ “OVER CURRENT” ปรากฏขึน้


ตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับระดับกระแสไฟฟ้ าจาก
ช่องต่อ (USB) ปิ ดระบบและถอดอุปกรณ์ USB
ออกจากช่องต่อ (USB) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์ USB ไม่มีปัญหา หากลักษณะการแสดง
ผลยังคงเกิดขึ้นอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย
Sony ใกล้บา้ นท่าน
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ข้อความ

ข้อมูลจ�ำเพาะ

DISC ERR

ตัวเครื่อง

ERROR

ส่วนแอมปลิ ไฟเออร์
MHC-ECL7D

ท่านใส่ แผ่นดิสก์ที่ไม่สามารถเล่นได้
หน่วยความจ�ำของอุปกรณ์ USB เต็ม
NO FILE

ไม่มีไฟล์ที่สามารถเล่นได้ในแผ่นดิสก์หรื อในอุปกรณ์
USB
NO USB

ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรื อเชื่อมต่ออุปกรณ์
USB ที่ระบบไม่รองรับ

ก�ำลังสัญญาณออก (พิกดั ):
60 W + 60 W (ที่ 3 โอห์ม, 1 kHz, 1% THD)
ก�ำลังขาออก (อ้างอิง):
235 W + 235 W (ต่อช่อง ที่ 3 โอห์ม, 1 kHz)

MHC-ECL6D

PLAY SET

ก�ำลังสัญญาณออก (พิกดั ):
30 W + 30 W (ที่ 8 โอห์ม, 1 kHz, 1% THD)
ก�ำลังขาออก (อ้างอิง):
60 W + 60 W (ต่อช่อง ที่ 8 โอห์ม, 1 kHz)

SELECT

สัญญาณเข้า

ท่านได้เลือกโหมดตัวตั้งเวลาขณะที่ไม่มีการตั้งค่าตัว
ตั้งเวลาเล่น
ท่านกด SHIFT และ ANGLE/TIMER MENU ขณะที่
โหมดตัวตั้งเวลาก�ำลังท�ำงานอยู่
TIME NG

ตัวตั้งเวลาเริ่ มเล่นและเวลาหยุดเล่นถูกตั้งไว้เป็ นเวลา
เดียวกัน

ช่องต่อ AUDIO IN L/R:
ระดับความไว 1.2 V, อิมพีแดนซ์ 10 กิโลโอห์ม
MIC (ช่องต่อโมโนเล็ก):
ระดับความไว 4 mV, อิมพีแดนซ์ 10 กิโลโอห์ม

สัญญาณออก

VIDEO OUT:
ระดับสัญญาณออกสู งสุ ด 1 Vp-p, ไม่สมดุล, ซิ งค์
เนกาทีฟ, อิมพีแดนซ์โหลด 75 โอห์ม
SPEAKERS
MHC-ECL7D: รับอิมพีแดนซ์ได้ 3 โอห์ม
MHC-ECL6D: รับอิมพีแดนซ์ได้ 8 โอห์ม
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เครื่องเล่นแผ่นดิ สก์
ระบบ:

Compact disc และระบบเสี ยงและภาพดิจิตอล
คุณสมบัติของเลเซอร์ไดโอด
ระยะเวลาส่ องแสง: ต่อเนื่อง
ก�ำลังแสงเลเซอร์ที่ส่งออก*: น้อยกว่า 44.6 µW
* ก�ำลังส่ งออกนี้เป็ นค่าที่วดั ณ ต�ำแหน่ง 200 มม.
จากผิวเลนส์วตั ถุของชุดอุปกรณ์ Optical Pick-Up
ด้วยช่องเปิ ดรับแสงขนาด 7 มม.

รู ปแบบระบบสี วดิ ีโอ
PAL หรื อ NTSC

ส่วนเชื่อมต่อ USB

ช่องต่อ (USB):
ชนิด A, กระแสสูงสุ ด: 500 mA

เครื่องรับวิ ทยุ

ล�ำโพง (SS-ECL7D ส�ำหรับ MHC-ECL7D)

ระบบล�ำโพง: ระบบล�ำโพงสองทิศทาง, สะท้อนเสี ยงเบส
ชุดล�ำโพง:
วูฟเฟอร์: 160 มม., ชนิดกรวย
ทวีตเตอร์: 40 มม., ชนิดแตร
พิกดั อิมพีแดนซ์: 3 โอห์ม
พิกดั ขนาด (กว้าง/สูง/ลึก): ประมาณ 230 มม. × 300 มม.
× 205 มม.
น�้ำหนัก: ประมาณ 2.6 กก. ต่อล�ำโพง
จ�ำนวน: 2 ชิ้น

ระบบล�ำโพง: ระบบล�ำโพงสองทิศทาง, สะท้อนเสี ยงเบส
ชุดล�ำโพง:
วูฟเฟอร์: 130 มม., ชนิดกรวย
ทวีตเตอร์: 40 มม., ชนิดแตร
พิกดั อิมพีแดนซ์: 8 โอห์ม
พิกดั ขนาด (กว้าง/สูง/ลึก): ประมาณ 200 มม. × 300 มม.
× 185 มม.
น�้ำหนัก: ประมาณ 2.3 กก. ต่อล�ำโพง
จ�ำนวน: 2 ชิ้น

ทัวไป
่

ความต้องการพลังงานไฟฟ้ า:
AC 120 V  240 V, 50/60 Hz
การบริ โภคพลังงาน:
MHC-ECL7D: 70 วัตต์
MHC-ECL6D: 50 วัตต์
พิกดั ขนาด (กว้าง/สูง/ลึก รวมถึงส่ วนที่ยนื่ ออกมา) (ไม่
รวมล�ำโพง):
MHC-ECL7D: ประมาณ 193 มม. × 300 มม. ×
260 มม.
MHC-ECL6D: ประมาณ 193 มม. × 300 มม. ×
260 มม.
น�้ำหนัก (ไม่รวมล�ำโพง):
MHC-ECL7D: ประมาณ 2.4 กก.
MHC-ECL6D: ประมาณ 2.4 กก.
จ�ำนวนตัวเครื่ องหลัก: 1 ชิ้น
อุปกรณ์เสริ มที่ให้มาด้วย:
รี โมทคอนโทรล (1)
แบตเตอรี่ R6 (ขนาด AA) (1)
สายอากาศลวด FM (1)
สายอากาศ AM แบบห่วง (1)
สายวิดีโอ (1)
ฐานรองล�ำโพง (8)

ข้อมูลเพิม่ เติม

FM สเตอริ โอ, จูนเนอร์ FM/AM ซูเปอร์เฮเทอโรดายน์
ช่วงการจูนหาคลื่นวิทยุ FM:
87.5 MHz  108.0 MHz (ขั้นละ 50 kHz)
ช่วงการจูนหาคลื่นวิทยุ AM:
รุ่ นของรัสเซีย:
531 kHz  1,602 kHz (ขั้นละ 9 kHz)
รุ่ นอื่นๆ:
531 kHz  1,602 kHz (ขั้นละ 9 kHz)
530 kHz  1,610 kHz (ขั้นละ 10 kHz)
สายอากาศ: สายอากาศลวด FM, สายอากาศ AM แบบ
ห่วง

ล�ำโพง (SS-ECL6D ส�ำหรับ MHC-ECL6D)

แบบและข้อก�ำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้
ทราบ
การบริ โภคพลังงานในโหมดเตรี ยมพร้อมใช้งาน: 0.5 W
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ใบอนุญาตและเครื่องหมาย
การค้า


เครื่ องเสี ยงนี้มีระบบ Dolby* Digital

* ผลิตโดยได้รับการอนุญาตจาก Dolby Laboratories
“Dolby” และสัญลักษณ์อกั ษร D คู่ เป็ นเครื่ องหมาย
การค้าของ Dolby Laboratories

สัญลักษณ์ “DVD” เป็ นเครื่ องหมาย
การค้าของ DVD Format/Logo
Licensing Corporation
 เทคโนโลยีการเข้ารหัสเสี ยง MPEG Layer-3 และ
สิ ทธิบตั ร ได้รับอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ
Thomson
 Windows Media เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียน
หรื อเครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั Microsoft
Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและ/หรื อประเทศ
อื่นๆ
 ผลิตภัณฑ์น้ ี ที่ได้รับการคุม้ ครองตามสิ ทธิ์ ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft Corporation
ห้ามมิให้ใช้หรื อเผยแพร่ เทคโนโลยีดงั กล่าวของ
ผลิตภัณฑ์น้ ีออกไปโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก
Microsoft หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจาก Microsoft
อย่างเป็ นทางการ
 เกี่ยวกับ MPEG-4 VISUAL: ผลิตภัณฑ์น้ ี ได้รับ
อนุญาตภายใต้ใบอนุญาตใช้งานสิ ทธิบตั ร MPEG-4
VISUAL PATENT เพื่อใช้งานส่ วนบุคคลและ
ไม่ใช่เพื่อการค้าของผูบ้ ริ โภคเพื่อถอดรหัสวิดีโอ
ตามมาตรฐาน MPEG-4 VISUAL STANDARD
(“MPEG-4 VIDEO”) ที่ถกู เข้ารหัสโดยผูบ้ ริ โภค
ผ่านกิจกรรมส่ วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้า และ/หรื อ
ได้รับมาจากผูบ้ ริ การข้อมูลวิดีโอที่ได้รับอนุญาต
จาก MPEG LA ในการบริ การข้อมูลวิดีโอ MPEG-4
ไม่อนุญาตและไม่สามารถตีความว่าอนุญาตให้ใช้
งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากนี้ ขอรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้งานเพื่อส่ งเสริ มการขาย การใช้งานภายใน และ
ใช้งานเพื่อการค้า และการขอใบอนุญาต ได้จาก
MPEG LA, LLC ดู http://www.mpegla.com/
 เครื่ องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็ นเครื่ องหมาย
การค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
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