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SHAKE-X7D/SHAKE-X3D

คำ�เตือน
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือไฟดูด
ห้ามให้เครื่องนี้สัมผัสกับฝนหรือความชี้น
เพือ่ ลดความเสีย่ งในการเกิดไฟไหม้ ห้ามน�ำ
หนังสือพิมพ์ ผ้าปูโต๊ะ ม่าน เป็ นต้น มาปิดช่อง
ระบายอากาศของผลิตภัณฑ์
ห้ามให้ผลิตภัณฑ์สมั ผัสกับแหล่งก�ำเนิดเปลวไฟ
(ตัวอย่างเช่นเทียนทีม่ ไี ฟ)
เพือ่ ลดความเสีย่ งในการเกิดไฟไหม้หรือไฟดูด
ห้ามให้ผลิตภัณฑ์สมั ผัสกับหยดหรือละอองน�้ำ
และห้ามวางวัตถุใดๆ ทีบ่ รรจุของเหลว เช่น แจกัน
ไว้บนผลิตภัณฑ์
เนื่องจากปลักไฟหลั
๊
กใช้เพือ่ ตัดการเชือ่ มต่อกับ
แหล่งไฟหลัก ดังนัน้ ควรเสียบปลักผลิ
๊ ตภัณฑ์เข้า
กับเต้าเสียบ AC ทีเ่ สียบได้งา่ ย หากสังเกตเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์มคี วามผิดปกติ ให้ถอดปลักไฟหลั
๊
ก
ออกจากเต้าเสียบ AC โดยทันที
ห้ามติดตัง้ ผลิตภัณฑ์น้ีในพืน้ ทีจ่ ำ� กัด เช่น ตูห้ นังสือ
หรือตูต้ ดิ ตัง้ กับที่
ห้ามให้แบตเตอรีห่ รืออุปกรณ์ทม่ี แี บตเตอรีบ่ รรจุ
อยูส่ มั ผัสกับความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด
และไฟ
หากผลิตภัณฑ์น้ียงั คงเสียบอยูก่ บั เต้าเสียบ AC
แสดงว่าผลิตภัณฑ์น้ีกย็ งั ไม่ถกู ตัดออกจากการเชือ่ ม
ต่อกับแหล่งไฟหลัก ถึงแม้วา่ จะปิดเครือ่ งผลิตภัณฑ์
ไปแล้วก็ตาม
การแสดงถูกต้องของการประทับตรา CE จะจำ�กัด
ไว้เฉพาะประเทศที่มีการบังคับตามกฎหมาย โดย
เฉพาะในประเทศในกลุ่ม EEA (เขตเศรษฐกิจยุโรป)
อุปกรณ์น้ีได้รบั การทดสอบเพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎ
เกณฑ์ต่างๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบังคับ EMC โดยใช้
สายเชือ่ มต่อไม่เกิน 3 เมตร

ข้อควรระวัง

การใช้เครือ่ งมือช่วยในการมองเห็นกับผลิตภัณฑ์น้ี
อาจเพิม่ อันตรายต่อดวงตา
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ผลิตภัณฑ์น้ีจดั อยูใ่ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ CLASS 1
LASER ตาม IEC 60825-1:2007 สัญลักษณ์น้ีจะอยู่
ด้านนอกซึง่ อยูท่ างด้านหลัง
เมือ่ แกะกล่องหรือจัดการกับล�ำโพงขนาดใหญ่และ/
หรือมีน้�ำหนักมาก ควรแน่ใจว่ามีบุคคลอย่างน้อย
สองคนขึน้ ไปช่วยกันจัดการกับล�ำโพงดังกล่าว การ
ท�ำล�ำโพงตกอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล
และ/หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ได้

ค�ำชี้แจ้งใบอนุญาตและเครื่องหมายการค้า
เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ DVD Format/
Logo Licensing Corporation
 “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”,
“DVD VIDEO” และโลโก้ “CD” เป็ น
เครือ่ งหมายการค้า
 เทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียง MPEG Layer-3 และ
สิทธิบตั รได้รบั การอนุญาตจาก Fraunhofer IIS
และ Thomson
 Windows Media เป็ นเครือ
่ งหมายการค้าจด
ทะเบียนหรือเครือ่ งหมายการค้าของ Microsoft
Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือใน
ประเทศอืน่ ๆ
 ผลิตภัณฑ์น้ีได้รบ
ั การคุม้ ครองสิทธิของทรัพย์สนิ
ทางปญั ญาจาก Microsoft Corporation ห้ามใช้
งานหรือจ�ำหน่ายเทคโนโลยีดงั กล่าวนอกเหนือ
จากในผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รบั การอนุญาตจาก
Microsoft หรือบริษทั สาขาของ Microsoft
ทีไ่ ด้รบั อนุญาต
 “WALKMAN” และโลโก้ “WALKMAN”
เป็ นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony
Corporation
 ระบบนี้ได้รวม Dolby* Digital ไว้ดว
้ย
* ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby
Laboratories Dolby และสัญลักษณ์รปู ตัว
D สองตัวเป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ Dolby
Laboratories


เครือ่ งหมายค�ำว่า BLUETOOTH® และโลโก้
ต่างๆ เป็ นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ
Bluetooth SIG, Inc. และ Sony Corporation ได้
รับอนุญาตให้น�ำเครือ่ งหมายดังกล่าวมาใช้ได้
เครือ่ งหมายการค้าและชือ่ ทางการค้าอืน่ ๆ เป็ น
ของเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าและชือ่ ทางการ
ค้าดังกล่าว
 เครือ
่ งหมาย N เป็ นเครือ่ งหมายการค้าหรือ
เครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum,
Inc. ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอืน่ ๆ
 Android™ เป็ นเครือ
่ งหมายการค้าของ Google
Inc.
 Google Play™ เป็ นเครือ
่ งหมายการค้าของ
Google Inc.
 Apple, โลโก้ Apple, iPhone และ iPod touch
เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ Apple Inc.,
จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ
App Store เป็ นเครือ่ งหมายบริการของ Apple
Inc.
 “Made for iPod” และ “Made for iPhone”
หมายความว่า อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ถกู
ออกแบบโดยเฉพาะส�ำหรับการเชือ่ มต่อกับ iPod
หรือ iPhone ตามล�ำดับ และได้รบั การรับรอง
โดยผูพ้ ฒ
ั นาเพือ่ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการวัด
ประสิทธิภาพของ Apple Apple ไม่รบั ผิดชอบต่อ
การท�ำงานของอุปกรณ์น้ี หรือความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานข้อบังคับด้านความปลอดภัย
พึงระลึกว่าการใช้อุปกรณ์เสริมนี้กบั iPod หรือ
iPhone อาจกระทบต่อประสิทธิภาพของการ
สือ่ สารไร้สาย
 ผลิตภัณฑ์น้ีได้รบ
ั อนุญาตภายใต้ MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE
เพือ่ ใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพานิชย์ของ
ผูบ้ ริโภค

และ/หรือ



(i) เพือ่ เข้ารหัสวิดโี อตามข้อก�ำหนดของ
มาตรฐาน MPEG-4 VISUAL STANDARD
(“MPEG-4 VIDEO”)

(ii) ถอดรหัสวิดโี อ MPEG-4 ซึง่ เข้ารหัสโดยผู้
บริโภคเพือ่ ใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิง
พาณิชย์ และ/หรือได้รบั จากผูใ้ ห้บริการวิดโี อ
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตเพือ่ ให้บริการวิดโี อ MPEG-4
ไม่อนุญาตให้ใช้หรือใช้งานอืน่ ใดนอกเหนือจากนี้
ข้อมูลเพิม่ เติมรวมถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริม
การขาย การใช้งานภายใน และการใช้งานเชิง
พานิชย์และการอนุญาต สามารถดูได้จาก MPEG
LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
 เครือ
่ งหมายการค้าอื่นๆ ทัง้ หมด
เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของเจ้าของ
เครือ่ งหมายการค้าและชือ่ ทางการค้าดังกล่าว
 ในคูม
่ อื เล่มนี้ ไม่ได้ระบุสญ
ั ลักษณ์ ™ และ ® ไว้

เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้
ค�ำแนะน�ำในคูม่ อื เล่มนี้เป็ นค�ำแนะน�ำส�ำหรับรุน่
SHAKE-X7D และ SHAKE-X3D ในคูม่ อื เล่มนี้ใช้
รุน่ SHAKE-X7D เป็ นตัวอย่างประกอบ หากไม่
ได้ระบุเป็ นรุน่ อืน่
 โดยรวมแล้วคูม
่ อื เล่มนี้จะอธิบายการใช้งานโดย
ใช้รโี มทคอนโทรล แต่การใช้งานบางอย่างก็ยงั
สามารถใช้งานจากปุม่ บนเครือ่ งเล่นได้ซง่ึ มีชอ่ื
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
 ไอคอนต่างๆ เช่น
ซึง่ แสดงรายการไว้
ด้านบนค�ำอธิบายแต่ละข้อนัน้ จะระบุถงึ ประเภท
ของสือ่ ทีส่ ามารถใช้งานด้วยฟงั ก์ชนที
ั ่ อ่ ธิบาย
ไว้ได้
 ภาพบางภาพถูกน� ำเสนอเป็ นภาพวาดส�ำหรับ
แสดงแนวคิด และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
 รายการทีแ
่ สดงบนหน้าจอทีวอี าจแตกต่างกันทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั ภูมภิ าค
 การตัง้ ค่าอัตโนมัตเิ ป็ นข้อความทีข
่ ดี เส้นใต้ไว้
 ข้อความทีอ
่ ยูใ่ นวงเล็บ ([--]) จะปรากฏบนหน้าจอ
ทีวี ส่วนข้อความทีอ่ ยูใ่ นเครือ่ งหมายค�ำพูด (“--”)
จะปรากฏบนแผงแสดงผล
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เมื่อเปิดกล่อง

รีโมทคอนโทรล (1)
แบตเตอรี่ R03 (ขนาด AAA) (2)
 เสาอากาศหลัก FM /เสาอากาศแบบห่วง AM (1)



SHAKE-X7D เท่านั้น

เครือ่ งเล่น: HCD-SHAKEX7 (1)
ระบบล�ำโพง: SS-SHAKEX7 (2)
 สายไฟ AC
 เฉพาะรุน
่ ในละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกาเท่านัน้ (2)*
 รุน
่ อืน่ ๆ (1)


ไฟล์ที่สามารถเล่นได้จากแผ่นดิสก์/
อุปกรณ์ USB

เพลง: ไฟล์ MP31)2) (.mp3), ไฟล์ WMA2)3)
(.wma), ไฟล์ AAC2)3) (.m4a/.mp4/.3gp)
4)
 รูปภาพ: ไฟล์ JPEG (.jpg/.jpeg/.jpe)
5)
 วิดโี อ: ไฟล์ MPEG4 (.mp4/.m4v), ไฟล์
Xvid (.avi)


ข้อสังเกต



แผ่นดิสก์ตอ้ งอยูใ่ นรูปแบบต่อไปนี้:
 CD-ROM/-R/-RW ในรูปแบบ DATA CD ซึง่ มี
รูปแบบไฟล์ MP31)2), JPEG4), MPEG45) และ
Xvid และตรงตามมาตรฐาน ISO 96606)
Level 1/Level 2 หรือ Joliet (รูปแบบทีม่ ี
นามสกุล)
 DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW ในรูปแบบ
DATA DVD ซึง่ มีรปู แบบไฟล์ MP31)2), JPEG4),
MPEG45) และ Xvid และตรงตามมาตรฐาน
UDF (Universal Disk Format หรือรูปแบบดิสก์
อเนกประสงค์)
 ระบบจะพยายามเล่นข้อมูลทีม
่ นี ามสกุลข้างต้น
แม้วา่ จะไม่ใช่รปู แบบ MP3/WMA/AAC/JPEG/
MPEG4/Xvid ก็ตาม การเล่นข้อมูลดังกล่าวอาจ
ท�ำให้เกิดเสียงรบกวนซึง่ สร้างความเสียหายให้แก่
ระบบล�ำโพงได้


* จ�ำนวนสายไฟ AC ทีใ่ ห้มาขึน้ อยูก่ บั พืน้ ที่

SHAKE-X3D เท่านั้น

เครือ่ งเล่น: HCD-SHAKEX3 (1)
ระบบล�ำโพง: SS-SHAKEX3 (2)
 สายไฟ AC (1)
 ตัวแปลงปลักไฟ
๊ (1) (มีให้ในบางพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ )
ตัวแปลงปลักไฟไม่
๊
ในประเทศชิลี ใช้ตวั แปลงปลัก๊
ไฟนี้ในประเทศทีจ่ ำ� เป็ นต้องใช้



ดิสก์/ไฟล์ที่สามารถเล่น
ได้จากแผ่นดิสก์/อุปกรณ์
USB
แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้

DVD VIDEO
DVD-R/DVD-RW ในรูปแบบ DVD VIDEO หรือ
โหมดวิดโี อ
 DVD+R/DVD+RW ในรูปแบบ DVD VIDEO
 VIDEO CD (แผ่นดิสก์เวอร์ชน
ั ่ 1.0, 1.1 และ 2.0)
 ซูเปอร์ VCD
 CD-R/CD-RW/CD-ROM ในรูปแบบ VIDEO CD
หรือรูปแบบซูเปอร์ ิ VCD
 AUDIO CD
 CD-R/CD-RW ในรูปแบบ AUDIO CD
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MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) เป็ นรูปแบบ
มาตรฐานส�ำหรับข้อมูลเสียงทีถ่ กู บีดอัดซึง่ ก�ำหนด
โดย ISO/MPEG ไฟล์ MP3 ต้องอยูใ่ นรูปแบบ
MPEG 1 Audio Layer 3
2)
ระบบนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ทม่ี กี ารปกป้องลิขสิทธิ ์
(Digital Rights Management หรือการจัดการสิทธิ
ดิจติ อล) ได้
3)
อุปกรณ์ USB เท่านัน้
4)
ไฟล์ภาพ JPEG ต้องตรงกับรูปแบบไฟล์ภาพ DCF
(DCF “กฎการออกแบบส�ำหรับระบบไฟล์จากกล้อง
ถ่ายรูป”: มาตรฐานภาพส�ำหรับกล้องถ่ายรูปดิจติ อล
ทีก่ ำ� หนดโดยสมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งญีป่ นุ่ (JEITA))
5)
ไฟล์ MPEG4 ต้องบันทึกในรูปแบบ MP4 วิดโี อ
โคเด็กและออดิโอโคเด็กทีร่ องรับได้แก่:
 วิดโี อโคเด็ก: โปรไฟล์พน
้ื ฐาน MPEG4 (ไม่รองรับ
AVC)
 ออดิโอโคเด็ก: AAC-LC (ไม่รองรับ HE-AAC)
1)

6)

 ไฟล์ AAC ทีเ่ ข้ารหัสที่ 96 กิโลเฮิรตซ์
 ไฟล์ทเ่ี ข้ารหัสหรือปกป้องด้วยรหัสผ่าน
 ไฟล์ทม
่ี กี ารปกป้องลิขสิทธิ ์ DRM (Digital

การจัดระเบียบเชิงตรรกะของไฟล์และโฟลเดอร์ใน
CD-ROMs ทีก่ ำ� หนดโดย ISO (องค์การมารตฐาน
สากล)

Rights Management)

แผ่นดิสก์/ไฟล์ที่ไม่สามารถเล่นได้

ท่านไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ต่อไปนี้
 BDs (แผ่นดิสก์บลูเรย์)
 CD-ROMs ทีบ
่ นั ทึกในรูปแบบ PHOTO CD
 ส่วนข้อมูลของ CD-Extra หรือ Mixed CD*
 แผ่นดิสก
์ กราฟิก CD
 CD ซูเปอร์ออดิโอ
 DVD Audio
 DATA CD/DATA DVD ทีส่ ร้างขึน
้ ในรูปแบบ
การเขียนแพ็คเกต
 DVD-RAM
 DATA CD/DATA DVD ทีไ่ ม่ได้จบการเขียน
อย่างถูกต้อง
 CPRM (Content Protection for Recordable
Media หรือการปกป้องเนื้อหาส�ำหรับสือ่ ที่
สามารถท�ำการบันทึกได้) DVD-R/-RW ที่
ท�ำงานร่วมกันได้ซง่ึ บันทึกในโปรแกรม CopyOnce
 แผ่นดิสก์ทม
่ี รี ปู ร่างไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
(ตัวอย่างเช่น รูปหัวใจ รูปสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั รูป
ดาว)
 แผ่นดิสก์ทม
่ี เี ทปกาว กระดาษ หรือสติกเกอร์
ติดอยู่
 ท่านไม่สามารถเล่นไฟล์ต่อไปนี้
 ไฟล์ JPEG มีขนาดใหญ่กว่า 3,072 (กว้าง)
× 2,048 (สูง) ในโหมดปกติ หรือมากกว่า
3,300,000 พิกเซลในโหมด Progressive
JPEG ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะใช้ในเว็บไซต์บน
อินเทอร์เน็ต
 ไฟล์วดิ โี อทีม
่ ขี นาดใหญ่กว่า 720 (กว้าง) ×
576 (สูง) พิกเซล
 ไฟล์ภาพและไฟล์วดิ โี อทีม
่ อี ตั ราความกว้างต่อ
ความยาวสูง
 ไฟล์ WMA ในรูปแบบ WMA DRM, WMA
Lossless, หรือ WMA PRO
 ไฟล์ AAC ในรูปแบบ AAC DRM หรือ AAC
Lossless

 สามารถเล่นไฟล์เสียง MP3 PRO เป็ นไฟล์



MP3 ได้

 ระบบอาจไม่เล่นไฟล์วดิ โี อ Xvid เมือ่ ไฟล์นน
ั้

เกิดจากการรวมไฟล์วดิ โี อ Xvid ตัง้ แต่สอง
ไฟล์ขน้ึ ไป
 ระบบไม่สามารถเล่นไฟล์ Xvid บางไฟล์ซง่ึ มี
ความยาวมากกว่า 2 ชัวโมงได้
่
* CD ผสม: รูปแบบนี้จะบันทึกข้อมูลในแทร็คทีห่ นึ่ง
และเสียง (ข้อมูล AUDIO CD) ในแทร็คทีส่ องและ
แทร็คถัดมาของเซสชัน่

ข้อสังเกตเกี่ยวกับ CD-R/-RW และ
DVD-R/-RW/+R/+RW

ในบางกรณี ระบบจะไม่สามารถเล่น CD-R/-RW
และ DVD-R/-RW/+R/+RW ได้ เนื่องจากคุณภาพ
ในการบันทึกหรือสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ
ของแผ่นดิสก์หรือคุณลักษณะของอุปกรณ์ท่ี
บันทึกและซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้เขียนแผ่น ดูขอ้ มูล
เพิม่ เติมจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานของอุปกรณ์
บันทึก
 ฟงั ก์ชนการเล่
ั่
นบางฟงั ก์ชัั ่ นจะไม่
่
ทำ� งานกับ
DVD+Rs/+RWs บางแผ่นแม้วา่ จะได้จบการเขียน
อย่างถูกต้องแล้วก็ตาม ในกรณีน้ีให้ดแู ผ่นดิสก์
ด้วยการเล่นแบบปกติ


ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผ่นดิสก์

ผลิตภัณฑ์น้ีออกแบบมาเพือ่ เล่นแผ่นดิสก์ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานคอมแพคท์ดสิ ก์ (CD)
 DualDiscs และแผ่นดิสก์เพลงทีเ่ ข้ารหัสด้วย
เทคโนโลยีปกป้องลิขสิทธิ ์ไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน CD ดังนัน้ แผ่นดิสก์เหล่านัน้ อาจไม่
สามารถท�ำงานร่วมกันกับผลิตภัณฑ์น้ีได้


ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผ่นดิสก์มัลติเซสชั่น

ระบบนี้สามารถเล่นเซสชันต่
่ อเนื่องจากแผ่นดิสก์ได้
หากเซสชันดั
่ งกล่าวถูกบันทึกด้วยรูปแบบเดียวกัน
กับเซสชันแรก
่
อย่างไรก็ตาม ไม่รบั ประกันว่า
สามารถเล่นได้
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเล่น DVD VIDEO
และ VIDEO CD
ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์อาจเจตนาจ�ำกัดการเล่น
DVD VIDEO หรือ VIDEO CD ดังนัน้ อาจไม่
สามารถใช้งานคุณสมบัตกิ ารเล่นบางอย่างได้
ควรแน่ใจว่าได้อา่ นค�ำแนะน�ำในการใช้งานของ
DVD VIDEO หรือ VIDEO CD

ข้อสังเกตเกี่ยวกับไฟล์ที่สามารถเล่นได้

การเล่นอาจใช้เวลาในการเริม่ เล่นนานกว่าเดิม
เมือ่ :
 DATA CD/DATA DVD/อุปกรณ์ USB จะถูก
บันทึกด้วยโครงสร้างรูปต้นไม้ทซ่ี บั ซ้อน
 อาจเพิง่ เล่นไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ หรือไฟล์วดิ โี อ
ในโฟลเดอร์อกี โฟลเดอร์หนึ่ง
 ระบบสามารถเล่น DATA CD/DATA DVD หรือ
อุปกรณ์ USB ตามเงือ่ นไขต่อไปนี้:
 ได้ถงึ ถึงโฟลเดอร์ลกึ 8 ชัน้
 ได้ถงึ 300 โฟลเดอร์
 ได้ถงึ 999 ไฟล์ ในแผ่นดิสก์
 ได้ถงึ 2,000 ไฟล์ ในอุปกรณ์ USB
 ได้ถงึ 650 ไฟล์ในโฟลเดอร์
จ�ำนวนดังกล่าวอาจแตกต่างกันโดยขึน้ อยูก่ บั
โครงแบบของไฟล์หรือโฟลเดอร์
 จะข้ามโฟลเดอร์ทไ่ี ม่มไี ฟล์เสียง ไฟล์ภาพ หรือ
ไฟล์วดิ โี อไป
 อาจไม่เล่นไฟล์ทถ
่ี ่ายโอนโดยอุปกรณ์ เช่น
คอมพิวเตอร์ ในโฟลเดอร์ทถ่ี กู ถ่ายโอนมา
 ล�ำดับการเล่นอาจไม่สามารถใช้งานได้โดยขึน
้ อยู่
กับซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้สร้างไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ หรือ
ไฟล์วดิ โี อ
 ไม่สามารถรับประกันถึงความเข้ากันได้กบ
ั
ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้เข้ารหัส/ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้เขียน
MP3/WMA/AAC/MPEG4/Xvid อุปกรณ์บนั ทึก
และสือ่ บันทึก
 ภาพอาจไม่คมชัดหรือเสียงอาจสะดุดได้โดยขึน
้
อยูก่ บั ไฟล์ Xvid


ข้อสังเกตเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB
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ไม่รบั ประกันว่าระบบนี้จะท�ำงานกับอุปกรณ์ USB
ทัง้ หมดได้

แม้วา่ อุปกรณ์ USB จะมีฟงั ก์ชนที
ั ่ ซ่ บั ซ้อน
หลากหลาย แต่เนื้อหาของอุปกรณ์ USB
ทีส่ ามารถเล่นได้ซง่ึ เชือ่ มต่อเข้ากับระบบก็คอื
เนื้อหาทีเ่ ป็ นเพลง ภาพ และวิดโี อเท่านัน้
ดูรายละเอียดจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานของ
อุปกรณ์ USB
 เมือ
่ ได้เสียบอุปกรณ์ USB แล้ว ระบบจะอ่านไฟล์
ทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นอุปกรณ์ USB หากมีไฟล์หรือ
โฟลเดอร์อยูใ่ นอุปกรณ์ USB จ�ำนวนมาก การ
อ่านอุปกรณ์ USB อาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิน้
 ห้ามเชือ
่ มต่อระบบและอุปกรณ์ USB ผ่านฮับ USB
 เมือ
่ มีการเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ USB ระบบอาจ
ล่าช้าก่อนทีจ่ ะท�ำงาน
 ล�ำดับการเล่นของระบบอาจแตกต่างจากล�ำดับ
การเล่นของอุปกรณ์ USB ทีเ่ ชือ่ มต่ออยู่
 ก่อนใช้อุปกรณ์ USB ควรตรวจสอบให้แน่่ ใจว่า
ไฟล์ในอุปกรณ์ USB ไม่มไี วรัสซ่อนอยู่


เว็บไซต์ส�ำหรับอุปกรณ์ที่สามารถท�ำงาน
ร่วมกันได้

ตรวจสอบข้อมูลล่าสุ ดุ ของอุปกรณ์ USB และ
BLUETOOTH ทีส่ ามารถท�ำงานร่วมกันได้จาก
เว็บไซต์ดา้ นล่าง
ส�ำหรับลูกค้าในละตินอเมริกา:
<http://esupport.sony.com/LA>
ส�ำหรับลูกค้าในยุโุ รปและรัสเซีย:
<http://www.sony.eu/support>
ส�ำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมภิ าคอืน่ ๆ:
<http://www.sony-asia.com/support>

ค�ำอธิบายของชิ้นส่วนและการควบคุม
แผงด้านบน

แผงด้านหน้า

* ปุม่  มีจดุ สัมผัส ใช้จดุ สัมผัสเป็ นจุดอ้างอิงเมือ่ ใช้งานระบบ
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  (เปิด/พร้อมใช้งาน)



เปิดระบบหรือตัง้ ค่าให้อยูใ่ นโหมดพร้อม
ใช้งาน



VOCAL FADER (หน้า 39)

SPEAKER LIGHT (หน้า 40)

MIC ECHO (หน้า 39)

LIGHT MODE (หน้า 40)


BLUETOOTH
กดเพือ่ เลือกฟงั ก์ชนั ่ BLUETOOTH
PAIRING
กดค้างไว้เพือ่ เปิดใช้งานการจับคู่
BLUETOOTH ในระหว่างฟงั ก์ชนั ่
BLUETOOTH

MIC LEVEL (MIN/MAX)
ปรับเสียงไมโครโฟน


แผงแสดงผล



+/– (เลือกโฟลเดอร์)
เลือกโฟลเดอร์บนแผ่นดิสก์ขอ้ มูลหรือ
อุปกรณ์ USB
S1, S2 (หน้า 36)

ไฟแสดง BLUETOOTH (หน้า 31)


 (เปิด/ปิด)

MEGA BASS (หน้า 35)

ใส่แผ่นหรือดีดแผ่นออก

ไฟแสดง MEGA BASS (หน้า 35)

/ (ย้อนกลับ/ไปข้างหน้า)



พอร์ท (USB) 1 (PLAY)
เชือ่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีเ่ ลือกใช้งานได้

(หน้า 17, 18, 20, 32)



พอร์ท (USB) 2 (REC/PLAY)
เชือ่ มต่อแล้วถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ USB ที่
เลือกใช้งานได้

S3, S4 (หน้า 36)





FLANGER, ISOLATOR, SAMPLER,
DJ OFF (หน้า 36)



VOLUME/MULTI CONTROL
ปรับเสียง*
ปรับระดับเอฟเฟคต์ FLANGER และ
ISOLATOR หรือส่งสัญญาณเอฟเฟคต์เสียง
SAMPLER อย่างต่อเนื่อง (หน้า 36)
เลือก FUNCTION หรือ SOUND FIELD



TUNING+/– (หน้า 30)
ENTER
ป้อนการตัง้ ค่า

REC TO USB
ถ่ายโอนเพลงไปยังอุปกรณ์ USB ทีเ่ ลือกใช้
งานได้ซง่ึ เชือ่ มต่อเข้ากับพอร์ท (USB) 2

* ไม่สามารถใช้ปมุ่ นี้ปรับระดับเสียงได้เมือ่ เลือก
DJ EFFECT, FUNCTION หรือ SOUND
FIELD
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ช่องเสียบ MIC 1/2
ต่อไมโครโฟน

(เครื่องหมาย N) (หน้า 33)

 (เล่น)

เริม่ เล่น
กดปุม่  บนเครือ่ งค้างไว้นานกว่า 2 วินาที
ระบบจะเล่นการสาธิตเสียงทีต่ ดิ ตัง้ ไว้ในเครือ่ ง
กด  เพือ่ หยุดการสาธิตดังกล่าว
 (หยุด)

หยุดเล่น
กดสองครัง้ เพือ่ ยกเลิกการกลับไปเล่นอีกครัง้



FUNCTION*
SOUND FIELD*
FOOTBALL (หน้า 35)
กดปุม่ นี้ซ้ำ� ๆ เพือ่ เลือก “ON NARRATION”
หรือ “OFF NARRATION”

* กดปุม่ นี้ แล้วหมุนปุม่ VOLUME/MULTI
CONTROL เพือ่ เลือกฟงั ก์ชนหรื
ั ่ อขอบเขต
เสียงทีต่ อ้ งการ จากนัน้ กดปุม่ ENTER



DISPLAY (หน้า 16, 23, 30, 31)
DISPLAY (หน้า 21, 23)



PARTY CHAIN (หน้า 38, 39, 47)

SLEEP (หน้า 40)



เซนเซอร์รีโมทคอนโทรล

TIMER MENU (หน้า 16, 40)



ถาดแผ่นดิสก์

 (เปิด/พร้อมใช้งาน)

เปิดระบบหรือตัง้ ค่าให้อยูใ่ นโหมดพร้อม
ใช้งาน

รีโมทคอนโทรล


PARTY LIGHT (หน้า 40)
LIGHT MODE (หน้า 40)
PLAY MODE (หน้า 20, 21, 28)
REPEAT/FM MODE (หน้า 22, 30)



ปุ่ม SOUND FIELD (หน้า 35, 36)
MUSIC, VIDEO, FOOTBALL



ปุ่มตัวเลข
เลือกแทร็ค ตอน หรือไฟล์
ปรับสัญญาณหรือตัง้ ค่าสถานีวทิ ยุไว้ลว่ งหน้า
ป้อนรหัสผ่าน
SUBTITLE (หน้า 19)
AUDIO (หน้า 19, 23)
ANGLE (หน้า 19)
SETUP (หน้า 15, 22, 24, 48)
MEDIA MODE (หน้า 17, 21, 29)
CLEAR (หน้า 18, 21)

ข้อสังเกต

่ ตัวเลข 2/AUDIO, ปุม่  + และ  มีจดุ สัมผัส
 ปุม
ใช้จดุ สัมผัสเป็ นจุดอ้างอิงเมือ่ ใช้งานระบบ
 ในการใช้ปม
ุ่ ทีพ่ มิ พ์ดว้ ยสีชมพู ให้กด SHIFT ()
ค้างไว้ แล้วกดปุม่ ดังกล่าว

VOCAL FADER (หน้า 39)
MIC ECHO (หน้า 39)
SCORE (หน้า 39)
+/– (เลือกโฟลเดอร์)
เลือกโฟลเดอร์บนแผ่นดิสก์ขอ้ มูลหรือ
อุปกรณ์ USB
KEY CONTROL / (หน้า 39)
11TH



DVD TOP MENU
แสดงชือ่ เรือ่ ง DVD บนหน้าจอทีวี
DVD/TUNER MENU (หน้า 17, 19, 30)
RETURN (หน้า 18, 21)
OPTIONS
ป้อนหรือออกจากเมนูทางเลือก
/ / /
เลือกหัวข้อเมนู
ป้อนการตัง้ ค่า



MEGA BASS (หน้า 35)
FUNCTION +/–
เลือกฟงั ก์ชนั ่
SEARCH (หน้า 17, 18, 21)
SHIFT
กดค้างไว้เพือ่ เปิดใช้งานปุม่ ทีพ่ มิ พ์ดว้ ยสีชมพู
 +/–
ปรับเสียง



/ (กรอกลับ/กรอไปข้างหน้า

อย่างเร็ว) (หน้า 18, 32)

/
(หน้า 18)
รับชมการเล่นภาพเคลือ่ นไหวช้า

TUNING+/– (หน้า 30)
 (เล่น)

เริม่ เล่น

/ (ย้อนกลับ/ไปข้างหน้า)

(หน้า 17, 18, 20, 32)

PRESET+/– (หน้า 30)
 (หยุดเล่นชั่วคราว) (หน้า 17, 18, 32)
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 (หยุด)

หยุดเล่น
กดสองครัง้ เพือ่ ยกเลิกการกลับไปเล่นอีกครัง้
หยุดการสาธิตเสียงทีม่ ใี นระบบ

การเริ่มต้นใช้งาน

ติดตั้งระบบให้มั่นคง
SHAKE-X7D/SHAKE-X3D



เสาอากาศ

ค้นหาต�ำแหน่งและทิศทางทีช่ ว่ ยให้มกี ารรับ
สัญญาณทีด่ เี มือ่ ติดตัง้ เสาอากาศ
ให้เสาอากาศอยูห่ า่ งจากสายล�ำโพง สายไฟ AC
และสาย USB เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดสัญญาณ
รบกวน



การเริม่ ต้นใช้งาน

 จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรุ่น
ดูจากด้านล่าง

ระบบเสียง

ใช้สายออดิโอ (ไม่ได้ให้มาด้วย) เพือ่ ท�ำการเชือ่ ม
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อดังนี้:
 ช่องเสียบ AUDIO OUT/PARTY CHAIN

OUT L/R

 เชือ่ มต่อกับช่องเสียบสัญญาณเสียงขาเข้าของ

อุปกรณ์เสริม

 เชือ่ มต่อกับระบบเครือ่ งเสียงเพือ่ เพลิดเพลิน

ไปกับฟงั ก์ชนั ่ Party Chain (หน้า 37)

ขยายสายสัญญาณ FM ใน
แนวนอน

เสาอากาศแบบห่วง
ของสัญญาณ AM

 ช่องเสียบ AUDIO IN 1/PARTY CHAIN

IN L/R

 เชือ่ มต่อกับช่องสัญญาณเสียงขาออกของทีว ี

หรืออุปกรณ์ออดิโอ/วิดโี อ เสียงส่งสัญญาณ
ออกผ่านระบบนี้
 เชือ่ มต่อกับระบบเครือ่ งเสียงเพือ่ เพลิดเพลิน
ไปกับฟงั ก์ชนั ่ Party Chain (หน้า 37)
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 ช่องเสียบ AUDIO IN 2 L/R

เชือ่ มต่อกับช่องสัญญาณเสียงขาออกของ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เล่นเกม เสียงส่ง
สัญญาณออกผ่านระบบนี้



ช่องเสียบ VIDEO OUT

ใช้สายวิดโี อ (ไม่มมี าให้) เชือ่ มต่อไปยังช่องเสียบ
สัญญาณเข้าวิดโี อของทีวหี รือโปรเจคเตอร์

ข้อสังเกต
 ควรแน่ ใจว่าใช้เฉพาะล�ำโพงทีใ่ ห้มาเท่านัน
้

 เมือ
่ ต่อสายล�ำโพง ให้สอดตัวเชือ่ มต่อตรงเข้าไปใน

ขัว้ ต่อ



แหล่งจ่ายไฟ

เชือ่ มต่อสายไฟ AC (มีมาให้) เข้ากับตัวเครือ่ ง แล้ว
เสียบปลักไฟเข้
๊
ากับเต้าเสียบติดผนัง

หมายเหตุ

สายไฟ AC (มีมาให้)

ห้ามเชือ่ มต่อเครือ่ งเล่นไปยังทีวโี ดยผ่านช่องเสียง
วิดโี อ


ล�ำโพง

 ขั้วต่อ LED SPEAKER

ต่อตัวเชือ่ มต่อ LED SPEAKER ของล�ำโพงเข้า
กับขัว้ ต่อนี้ ไฟบนล�ำโพงจะตอบสนองตามแหล่ง
สัญญาณเพลง สามารถเลือกรูปแบบความสว่าง
ได้ตามต้องการ (หน้า 40)

ไปยังเต้าเสียบ
ติดผนัง

มีพน้ื ทีร่ ะหว่างปลักและแผงด้
๊
านหลังเล็กน้อยเมือ่
เสียบปลักไฟ
๊ จนสุด สายไฟควรเชือ่ มต่อในลักษณะนี้
อาการนี้ไม่ใช่การท�ำงานผิดพลาด
ข้อสังเกต
 หากปลักไฟของเครื
๊
อ่ งเล่นเสียบไม่พอดีกบั เต้าเสียบ

ติดผนัง ให้ต่อตัวแปลงปลักไฟที
๊
ใ่ ห้มา (เฉพาะรุน่ ทีม่ ี
ตัวแปลงปลักไฟมาด้
๊
วยเท่านัน้ )
 การสาธิตจะปรากฏขึน
้ ทีแ่ ผงแสดงผล กด  เพือ่
เปิดระบบ แล้วการสาธิตจะบจบลงโดยอัตโนมัติ

การใส่แบตเตอรี่
 ขั้วต่อ LEFT SPEAKER และ RIGHT

SPEAKER
(SHAKE-X7D เท่านัน้ )

ใส่แบตเตอรี่ R03 (ขนาด AAA) สองก้อนทีม่ มี าให้
ตามขัว้ ดังแสดงด้านล่าง

 ขั้วต่อ SPEAKERS

(SHAKE-X3D เท่านัน้ )

ตัวอย่าง:

ข้อสังเกต
 ห้ามใช้แบตเตอรีเ่ ก่ากับแบตเตอรีใ่ หม่รวมกันหรือใช้

แบตเตอรีต่ ่างชนิดกัน

 หากไม่ได้ใช้รโี มทคอนโทรลเป็ นเวลานาน ให้ถอด

แบตเตอรีอ่ อกเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
จากแบตเตอรีร่ วหรื
ั ่ อเป็ นสนิม
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การวางต�ำแหน่งล�ำโพง
เพือ่ ให้ระบบสามารถท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ขอ
แนะน�ำให้วางล�ำโพงดังแสดงด้านล่าง

0.3 m

5 กด

/ ซ�้ำๆ เพื่อเลือกภาษา แล้วกด
[การตัง้ ค่าวิดโี อ] จะปรากฏขึน้ บนหน้าจอทีว ี

6 กด

/ ซ้าๆ เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะ
สมกับประเภทของทีวี แล้วกด
หลังจาก [การปรับตัง้ อย่างเร็วเสร็สมบูรณ์]
ปรากฏบนหน้าจอทีวี ระบบก็พร้อมทีจ่ ะเล่น

การเริม่ ต้นใช้งาน

 เครือ่ งเล่น
 ล�ำโพง (ซ้าย)
 ล�ำโพง (ขวา)
 ทีว ี

การเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยตนเอง
ดู “การใช้งานเมนูการตัง้ ค่า” (หน้า 24)

การหยุดการตั้งค่า “QUICK”
กด SETUP
หมายเหตุ

การตั้งค่า “QUICK”
ก่อนการใช้งานระบบ สามารถท�ำการปรับเบือ้ งต้น
ขัน้ ต�่ำในการตัง้ “QUICK”

1 เปิดทีวีแล้วเลือกสัญญาณเข้าวิดีโอ
2 กด  เพื่อเปิดระบบ
3 กด FUNCTION +/– ซ�้ำๆ เพื่อเลือก

“DVD/CD”, “USB 1” หรือ “USB 2”
ข้อความแนะน�ำ [กด ENTER เพือ่ ท�ำการปรับ
ตัง้ อย่างรวดเร็ว] จะปรากฏขึน้ ทีด่ า้ นล่างของ
หน้าจอทีวี

4 กด

โดยไม่ต้องใส่แผ่นดิสก์หรือเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ USB
[เลือกภาษาทีใ่ ช้] จะปรากฏขึน้ บนหน้าจอทีวี
หัวข้อทีแ่ สดงอาจแตกต่างกันโดยขึน้ อยูก่ บั
ประเทศหรือภูมภิ าค

ข้อความแนะน�ำจะปรากฏขึน้ เมือ่ เปิดระบบเป็ นครัง้
แรกหรือหลังจากใช้งาน “RESET” (หน้า 48)

การเปลี่ยนระบบสี

(ยกเว้นรุน่ ในละตินอเมริกา, ยุโรป และรัสเซีย)
ตัง้ ค่าระบบสีเป็ น PAL หรือ NTSC โดยขึน้ อยูก่ บั
ระบบสีของทีวี
แต่ละครัง้ ทีท่ ำ� ตามขัน้ ตอนด้านล่าง ระบบสีจะ
เปลีย่ นไปดังต่อไปนี้
NTSC  PAL
ใช้ปมุ่ บนเครือ่ งเล่นเพือ่ ใช้งานการท�ำงานนี้

1 กด  เพื่อเปิดระบบ
2 กด FUNCTION แล้วหมุนปุ่ม VOLUME/

MULTI CONTROL เพื่อเลือก “DVD/CD” จาก
นั้น กด ENTER
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3 กด DJ OFF และ FOOTBALL ค้างไว้นาน
กว่า 3 วินาที
“COLOR NTSC” หรือ “COLOR PAL” จะ
ปรากฏในแผงแสดงผล

การตั้งค่าล�ำโพง
ไม่สามารถตัง้ นาฬิกาในโหมดประหยัดพลังงานได้

1 กด  เพื่อเปิดระบบ
2 กด SHIFT ค้างไว้แล้วกด TIMER MENU
“PLAY SET” จะปรากฏทีแ่ ผงแสดงผล กด
/ ซ�้ำๆ เพือ่ เลือก “CLOCK SET” แล้วกด

3 กด
4 กด

/ ซ�้ำๆ เพื่อตั้งค่าชั่วโมง แล้วกด
/ ซ�้ำๆ เพื่อตั้งค่านาที แล้วกด

การเปลี่ยนโหมดการแสดง
ผล
กด DISPLAY ซ�้ำๆ ขณะที่ระบบปิดอยู่
การสาธิต
การสาธิตเปิดอยู่
ไม่มีการแสดงผล (โหมดประหยัดพลังงาน)
การแสดงผลจะปิดเพือ่ รักษาพลังงาน ตัวตัง้ เวลา
และนาฬิกาจะยังคงท�ำงานอยู่
นาฬิกา
นาฬิกาจะปรากฏขึน้ 2-3 วินาที แล้วเข้าสูโ่ หมด
ประหยัดพลังงาน
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การเล่นดิสก์/USB

การเล่นเบื้องต้น
1

กด FUNCTION +/– ซ�้ำๆ เพื่อเลือก
“DVD/CD”, “USB 1” หรือ “USB 2”
ทัง้ นี้้ สามารถใช้ปมุ่ บนเครือ่ งได้ กด
FUNCTION แล้วหมุนปุม่ VOLUME/MULTI
CONTROL เพือ่ เลือก “DVD/CD”, “USB 1”
หรือ “USB 2” จากนัน้ กด ENTER

2 ส�ำหรับฟังก์ชั่น DVD/CD:

กด  บนเครือ่ งเล่นเพือ่ เปิดถาดแผ่นดิสก์แล้ว
วางแผ่นดิสก์ลงไปโดยให้ดา้ นทีต่ ดิ ป้ายอยูห่ นั
ขึน้ ด้านบน
เมือ่ เล่นแผ่นดิสก์
ขนาด 8 ซม. เช่น
CD ซิงเกิล ให้
วางแผ่นดิสก์นนั ้
บนวงกลมด้านใน
ของถาด

กด  บนเครือ่ งเล่นอีกครัง้ เพือ่ ปิดถาดแผ่น
ดิสก์
ห้ามออกแรงดันถาดแผ่นดิสก์เพือ่ ปิดเพราะอาจ
ท�ำให้ถาดรองท�ำงานผิดปกติได้
ส�ำหรับฟังก์ชั่น USB:
เชือ่ มต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ท
(USB) 1 หรือ (USB) 2
อุปกรณ์ USB

ข้อสังเกต

การเล่นจากไฟล์เสียงหรือไฟล์วดิ โี อจ�ำเพาะ

 ท่านสามารถใช้ iPhone/iPod กับระบบผ่านการ

1 กด MEDIA MODE ซ�้ำๆ เพือ่ เลือก [ดนตรี] หรือ

เชือ่ มต่อด้วย BLUETOOTH เท่านัน้
 สามารถใช้ตวั แปลง USB (ไม่มม
ี าให้) ต่ออุปกรณ์
USB เข้ากับเครือ่ งเล่นได้หากไม่สามารถเสียบ
อุปกรณ์ USB เข้าไปในพอร์ท (USB) ได้

[วิดโี อ]

2 กด SEARCH เพือ่ แสดงรายชือ่ โฟลเดอร์

3 (เฉพาะ

เท่านั้น)
กด MEDIA MODE ซ�้ำๆ เพื่อเลือกสื่อ
([ดนตรี]/[วิดีโอ]/[ภาพถ่าย]) ที่ต้องการ

ไปยัง
กด
หยุดเล่น

หยุดเล่นชัวคราว
่

กลับมาเล่นอีกครัง้ 
หรือกลับไปยังการ
เล่นปกติ
ยกเลิกจุดทีก่ ลับมา  สองครัง้
เล่นอีกครัง้ ้
เลือกแทร็ค ไฟล์ ตอน  หรือ  ในระหว่าง
การเล่น
หรือฉาก
หรือกด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดปุม่
ตัวเลข จากนัน้ กด
(แผ่นดิสก์หรืออุปกรณื USB อาจ
ขัดขวางการใช้งาน)

การเลือกหน่วยความจ�ำ USB

ท่านสามารถเลือกหน่วยความจ�ำทีจ่ ะใช้เป็ นแหล่ง
สัญญาณในการเล่นหรือเป็ นปลายทางในการถ่าย
โอนหากอุปกรณ์ USB มีหน่วยความจ�ำภายในและ
การ์ดหน่วยความจ�ำ
ควรแน่ใจว่าเลือกหน่วยความจ�ำก่อนเริม่ เล่นหรือ
ถ่ายโอน

3 กด
4 กด

/

5 กด

/

ซ�้ำๆ เพือ่ เลือกโฟลเดอร์ทต่ี อ้ งการ
เพือ่ แสดงรายชือ่ ไฟล์

การเล่นดิสก์/USB

4 กด  เพื่อเริ่มเล่น

ซ�้ำๆ เพือ่ เลือกไฟล์ทต่ี อ้ งการ แล้วกด

การเล่นจากไฟล์ภาพจ�ำเพาะ (สไลด์โชว์)
1 กด MEDIA MODE ซ�้ำๆ เพือ่ เลือก [ภาพถ่าย]
2 กด DVD/TUNER MENU
ภาพขนาดเล็กส�ำหรับไฟล์ JPEG 16 ไฟล์แรกใน
โฟลเดอร์ทเ่ี ลือกไว้จะแสดงบนหน้าจอทีว ี

1 กด OPTIONS
2 กด / ซ�้ำๆ เพือ่ เลือก “MEM SEL” แล้วกด
3 กด

/ ซ�้ำๆ เพือ่ เลือกหน่วยความจ�ำที่
ต้องการ แล้วกด
การออกจากเมนูตวั เลือก กด OPTIONS

หากมีไฟล์ JPEG มากกว่า 16 ไฟล์ในโฟลเดอร์
ทีเ่ ลือกไว้ แถบเลือ่ นจะปรากฏขึน้ ทีด่ า้ นขวา
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3 กด

/ / / ซ�้ำๆ เพือ่ เลือกไฟล์ทต่ี อ้ งการ
แล้วกด 

ก�ำรใช้ง�ำนก�ำรเล่นอื่น ๆ
ฟงั ก์ชนอาจไม่
ั่
ทำ� งานโดยขึน้ อยูก่ บั ประเภทของ
แผ่นดิสก์หรือไฟล์
ไปยัง
ดูเมนู DVD
ดูรายชือ่ โฟลเดอร์หรือ
รายชือ่ ไฟล์

กด
DVD/TUNER MENU
SEARCH. กดปุม่ อีกครัง้ เพือ่
ปิดรายชือ่ โฟลเดอร์หรือราย
ชือ่ ไฟล์
RETURN

กลับไปยังรายชือ่
โฟลเดอร์เมือ่ อยูใ่ นราย
ชือ่ ไฟล์
ก�ำหนดจุดในการกรอไป  หรือ  ในระหว่าง
ข้างหน้าอย่างเร็วหรือ การเล่น แต่ละครัง้ ทีก่ ดปุม่
กรอกลับอย่างเร็ว (การ นี้ ความเร็วในการเล่นจะ
ค้นหาการล็อค)
เปลีย่ นไป
ดูทลี ะเฟรม (การเล่น
ภาพเคลือ่ นไหวช้า)

 แล้วกด
หรือ
แต่ละครัง้ ทีก่ ดปุม่
หรือ
ความเร็วในการเล่นจะ
เปลีย่ นไป
ชมภาพในมุมมองภาพ DVD/TUNER MENU
ขนาดเล็ก
ค้นหาในมุมมองภาพ
/ / /
ขนาดเล็ก
ชมภาพเดียว
ในมุมมองภาพขนาดเล็ก
เริม่ สไลด์โชว์ภาพ
 สามารถเปลีย
่ นช่วงห่าง
ของสไลด์โชว์ได้ (หน้า 25) แล้ว
เพิม่ เอฟเฟคต์ให้กบั สไลด์โชว์
(หน้า 25)

หยุดสไลด์โชว์ภาพ



ชมภาพต่อไปหรือภาพ
ก่อนหน้านี้ในระหว่าง
สไลด์โชว์

 หรือ 

ไปยัง
หมุนรูปภาพ 90 องศา

การค้นหาแทร็คเฉพาะ
กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือก
แทร็คที่ต้องการเล่น จากนั้น กด

การค้นหาโดยใช้ปุ่ม SEARCH
1 กด SEARCH เพือ่ แสดงรายชือ่ แทร็ค
2 กด / ซ�้ำๆ เพือ่ เลือกแทร็คทีต่ อ้ งการเล่น
แล้วกด

การค้นหาชื่อเรื่อง/ตอน/ฉาก/แทร็ค/
ดัชนีเฉพาะ

1

กด SEARCH ซ�้ำๆ ในระหว่างการเล่นเพื่อ
เลือกโหมดค้นหา

2 กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดปุ่มตัวเลขเพื่อป้อน

ชื่อเรื่อง ตอน ฉาก แทร็ค หรือหมายเลขดัชนี
ที่ต้องการ แล้วกด
เริม่ เล่น

ข้อสังเกต
 ส�ำหรับ VIDEO CD ทีม
่ กี ารเล่น PBC กด SEARCH

เพือ่ ค้นหาฉาก

 ส�ำหรับ VIDEO CD ทีไ่ ม่มก
ี ารเล่น PBC กด SEARCH

เพือ่ ค้นหาแทร็คและดัชนี

การค้นหาโดยใช้รหัสเวลา
1 กด SEARCH ซ�้ำๆ ในระหว่างการเล่นเพือ่ เลือก
โหมดค้นหาเวลา
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กด
/ ขณะชมภาพ กด CLEAR
เพือ่ กลับไปยังการรับชมเริม่ ต้น

2 กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดปุม่ ตัวเลขเพือ่ ป้อน
รหัสเวลา จากนัน้ กด
ตัวอย่าง: การค้นหาฉากทีเ่ วลา 2 ชัวโมง
่
10 นาที และ 20 วินาที ให้กด SHIFT ค้างไว้
จากนัน้ กด 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20])
กด CLEAR เพือ่ ยกเลิกตัวเลข

การค้นหาโดยใช้เมนู DVD

ปุม่ ตัวเลขเพือ่ เลือกชือ่ เรือ่ งหรือหัวข้อทีต่ อ้ งการ
เล่น จากนัน้ กด

การเปลี่ยนมุม
กด ANGLE ซ�้ำๆ ในระหว่างการเล่นเพื่อเลือก
มุมที่ต้องการ

การแสดงคำ�บรรยาย
กด SUBTITLE ซ�้ำๆ ในระหว่างการเล่นเพื่อ
เลือกภาษาค�ำบรรยายที่ต้องการ หรือปิดค�ำ
บรรยาย

การเปลี่ยนภาษา/เสียง
กด AUDIO ซ�้ำๆ ในระหว่างการเล่นเพื่อเลือกรูป
แบบเสียงหรือโหมดที่ต้องการ

สามารถสลับเปิดปิดรูปแบบเสียงหรือภาษาได้เมือ่
แหล่งสัญญาณมีรปู แบบเสียงหลากหลายหรือมีเสียง
หลายภาษา
ตัวเลข 4 ตัวทีป่ รากฏขึน้ ตัวเลขดังกล่าวแสดง
รหัสของภาษา ดูู “รายชือ่ รหัสภาษา” (หน้า 54)
เพือ่ ยืนยันว่ารหัสนัน้ แสดงถึงภาษาใด เมือ่ ภาษา
เดียวกันปรากฏขึน้ ตัง้ แต่สองครัง้ ขึน้ ไป DVD
VIDEO จะถูกบันทึกเป็ นรูปแบบเสียงหลายรูปแบบ

VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA
DVD (ไฟล์ MP3) หรืออุปกรณ์ USB (ไฟล์
เสียง)
สามารถเปลีย่ นแทร็คเสียงได้
 [สเตอริโอ]: เสียงสเตอริโอ
 [1/ข้างซ้าย]/[2/ข้างขวา]: เสียงเดีย
่ วของช่อง
สัญญาณซ้ายหรือขวา

การเล่นดิสก์/USB

1 กด DVD/TUNER MENU
2 กด / / / หรือ SHIFT ค้างไว้ แล้วกด

DVD VIDEO

SUPER VIDEO CD

[1:สเตอริโอ]: เสียงสเตอริโอของแทร็คเสียง 1
[1:1/ข้างซ้าย]/[1:2/ข้างขวา]: เสียงเดีย่ วของช่อง
สัญญาณซ้ายหรือขวาของแทร็คเสียง 1
 [2:สเตอริโอ]: เสียงสเตอริโอของแทร็คเสียง 2
 [2:1/ข้างซ้าย]/[2:2/ข้างขวา]: เสียงเดีย
่ วของช่อง
สัญญาณซ้ายหรือขวาของแทร็คเสียง 2



การเล่น VIDEO CD ที่มีฟังก์ชั่น PBC
สามารถใช้เมนู PBC (การควบคุมการเล่น)
เพือ่ เพลิดเพลินไปกับซอฟต์แวร์โต้ตอบของ
VIDEO CD ได้

1

กด  เพื่อเล่น VIDEO CD ใน PBC
เมนู PBC จะปรากฏขึน้ บนหน้าจอทีว ี

2 กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดปุ่มตัวเลขเพื่อ

เลือกหมายเลขหัวข้อที่ต้องการ แล้วกด

3 เล่นต่อไปตามค�ำแนะน�ำจากเมนู
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หมายเหตุ

* ไม่สามารถเลือกเป็ น AUDIO CD ได้

การเล่น PBC จะยกเลิกเมือ่ เปิดใช้งานการเล่นซ�้ำ

 เมื่อเล่นอุปกรณ์ USB

การยกเลิกการเล่น PBC
1 กด  หรือ  หรือกด SHIFT ค้างไว้

แล้วกดปุม่ ตัวเลขเพือ่ เลือกแทร็คเมือ่ หยุดการ
เล่น

[อุปกรณ์ USB ทัง้ หมด]: เล่นอุปกรณ์ USB
ทัง้ หมด
 [อุปกรณ์ USB หนึ่งตัว]: เล่นอุปกรณ์ USB
 [โฟลเดอร์]: เล่นไฟล์ทท
่ี ำ� งานร่วมกันได้ทงั ้ หมดใน
โฟลเดอร์จากอุปกรณ์ USB


2 กด  หรือ

การเล่นในล�ำดับสุ่ม (การเล่นสลับ)

การเล่นจะเริม่ ต้นจากแทร็คทีเ่ ลือก

การกลับไปยังการเล่น PBC
กด  สองครัง้ แล้วกด 

การเล่นต่อไปในมัลติดิสก์
ระบบจะสามารถจัดเก็บจุดทีก่ ลับมาเล่นอีกครัง้ ได้
ถึง 6 แผ่น และกลับมาเล่นได้เมือ่ ใส่แผ่นเดิมอีกครัง้
หนึ่ง หากจัดเก็บจุดทีก่ ลับมาเล่นอีกครัง้ ของแผ่น
ดิสก์แผ่นที่ 7 จุดทีก่ ลับมาเล่นอีกครัง้ ของแผ่นดิสก์
แผ่นแรกจะถูกลบออกไป
การเปิดใช้ฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้ ตัง้ ค่า
[เล่นแผ่นต่อเนื่องจากจุดพัก] ใน [การตัง้ ค่าเครือ่ ง]
เป็ น [เปิด] (หน้า 26)
หมายเหตุ

การเล่นจากจุดเริม่ ต้นของแผ่นดิสก์ กด  สองครัง้
แล้วกด 

เมื่อหยุดเล่นแล้ว กด PLAY MODE ซ�้ำๆ
 เมื่อเล่นแผ่นดิสก์

[แผ่นดิสก์ (สุม่ เล่น)]: สลับเล่นไฟล์เสียงทัง้ หมด
ในแผ่นดิสก์
 [โฟลเดอร์ (สุม
่ เล่น)]*: สลับเล่นไฟล์เสียงทัง้ หมด
ในโฟลเดอร์จากแผ่นดิสก์


* ไม่สามารถเลือกเป็ น AUDIO CD ได้
 เมื่อเล่นอุปกรณ์ USB

[อุปกรณ์ USB ทัง้ หมด (สุม่ เล่น)]: สลับเล่นไฟล์
เสียงทัง้ หมดในอุปกรณ์ USB ทัง้ หมด
 [อุปกรณ์ USB หนึ่งตัว (สุม
่ เล่น)]: สลับเล่นไฟล์
เสียงทัง้ หมดในอุปกรณ์ USB
 [โฟลเดอร์ (สุม
่ เล่น)]: สลับเล่นไฟล์ทงั ้ หมดที่
ท�ำงานร่วมกันได้ในโฟลเดอร์ในอุปกรณ์ USB


ข้อสังเกต
 ไม่สามารถใช้งานการเล่นสลับกับไฟล์ภาพและไฟล์

วิดโี อได้

การใช้งานโหมดการเล่น
การเล่นในล�ำดับเดิม (การเล่นปกติ)

 การเล่นสลับจะถูกยกเลิกเมือ
่:

 ปิ ดระบบ
 เปิ ดถาดแผ่นดิสก์
 ท�ำการ ถ่ายโอน USB (ยกเว้นการถ่ายโอน REC1)
 ถ่ายโอนเพลงจากแผ่นดิสก์ไปยังอุปกรณ์ USB

(ยกเว้นการถ่าายโอน REC1)
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เมื่อหยุดเล่นแล้ว กด PLAY MODE ซ�้ำๆ
 เมื่อเล่นแผ่นดิสก์
 [แผ่น]: เล่นแผ่นดิสก์
 [โฟลเดอร์]*: เล่นไฟล์ทท
่ี ำ� งานร่วมกันได้ทงั ้ หมด
ในโฟลเดอร์จากแผ่นดิสก์

 เปลีย
่ น MEDIA MODE
 เปลีย
่ นหน่วยความจ�ำ USB ทีเ่ ลือก

 การเล่นสลับอาจถูกยกเลิกเมือ
่ เลือกโฟลเดอร์หรือ

แทร็คทีต่ อ้ งการเล่น

การสร้างชุดค�ำสั่งของตนเอง (การ
เล่นด้วยชุดค�ำสั่ง)
สามารถตัง้ โปรแกรมได้สงู สุดถึง 25 ขัน้ ในล�ำดับที่
ต้องการให้ชดุ ค�ำสังนั
่ น้ เล่น

8 กด  เพื่อเริ่มเล่นการเล่นด้วยชุดค�ำสั่ง
รายการโปรแกรมจะปรากฏขึน้ บนหน้าจอทีว ี
เมือ่ เสร็จสิน้ การเล่นโปรแกรมสามารถเปิด
โปรแกรมเดียวกันให้ทำ� งานใหม่อกี ครัง้ ได้โดย
กด 

การลบขั้นตอนที่โปรแกรมไว้

สามารถก�ำหนดได้เฉพาะไฟล์/แทร็คเสียงจากแผ่น
ดิสก์หรือ USB 1 ทีก่ ำ� ลังใช้งานอยูไ่ ด้

1 ใช้วธิ กี ารเดียวกันกับขัน้ ตอนที่ 4 และขัน้ ตอนที่

1

2 กด

2 (เฉพาะ

เท่านั้น)
กด MEDIA MODE ซ�้ำๆ เพื่อเลือก [ดนตรี]

3 เมื่อหยุดเล่นแล้ว กด PLAY MODE ซ�้ำๆ เพื่อ
เลือก [เลือกโปรแกรม]

4 กด SEARCH

รายการโฟลเดอร์หรือรายการแทร็คจะปรากฏ
ขึน้ บนหน้าจอทีวี

5 (เฉพาะ

เท่านั้น)
กด / ซ�้ำๆ เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่
ต้องการ แล้วกด
รายชือ่ ไฟล์จะปรากฏขึน้ บนหน้าจอทีวี

6 กด

/ ซ�้ำๆ เพื่อเลือกแทร็คหรือไฟล์ที่
ต้องการ แล้วกด
หมายเลขขัน้ ของชุดค�ำสังจะปรากฏขึ
่
น้ ทีด่ า้ น
ซ้ายของแทร็คหรือไฟล์ทเ่ี ลือก

7 การกําหนดแทร็คหรือไฟล์อื่นๆ ใน

โฟลเดอร์เดียวกัน ทําซ�้ำขั้นตอนที่ 6
การตัง้ โปรแกรมในโฟลเดอร์อน่ื ๆ กด RETURN
เพือ่ กลับไปยังรายการโฟลเดอร์แล้วท�ำซ�้ำตาม
ขัน้ ตอนที่ 5 และ 6

/ ซ�้ำๆ เพือ่ เลือกแทร็คหรือไฟล์ท่ี
ต้องการลบ แล้วกด
หมายเลขขัน้ ของโปรแกรมจะหายไป

การลบขั้นตอนสุดท้ายออกจากรายการ
โปรแกรม

การเล่นดิสก์/USB

กด FUNCTION +/– ซ�้ำๆ เพื่อเลือก
“DVD/CD” หรือ “USB 1”

5 ของ “การสร้างชุดค�ำสังของตนเอง”
่

กด CLEAR

การแสดงรายการโปรแกรม
กด SHIFT ค้างไว้แล้วกด

DISPLAY ซ�้ำๆ

การยกเลิกการเล่นโปรแกรม

เมือ่ หยุดเล่นแล้ว กด PLAY MODE ซ�้ำๆ เพือ่ เลือก
โหมดการเล่นอื่นๆ
ข้อสังเกต
 ไม่สามารถใช้การเล่นด้วยชุดค�ำสังกั
่ บไฟล์ภาพและ

ไฟล์วดิ โี อได้

 การเล่นด้วยชุดค�ำสังจะถู
่ กยกเลิกเมือ่ :

 เปิ ดถาดแผ่นดิสก์
 เปลีย
่ น MEDIA MODE
 เปลีย
่ นหน่วยความจ�ำ USB ทีเ่ ลือก

 (เฉพาะฟงั ก์ชน
ั ่ DVD/CD เท่านัน้ ) รายชือ่ ชุดค�ำสังจะ
่

ถูกลบเมือ่ เปิดถาดแผ่นดิสก์

 (เฉพาะฟงั ก์ชน
ั ่ USB เท่านัน้ ) รายชือ่ ชุดค�ำสังจะ
่

ถูกลบเมือ่
 ท�ำการลบการท�ำงาน
 ถอดอุปกรณ์ USB ออก
 เปลีย
่ นหน่วยความจ�ำ USB ทีเ่ ลือก
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การเล่นซ�้ำๆ (การเล่นซ�้ำ)

การจ�ำกัดการเล่นแผ่นดิสก์
(จ�ำกัดการเล่นแผ่น)

กด REPEAT ซ�้ำๆ
การตัง้ ค่าบางอย่างอาจไม่ทำ� งานโดยขึน้ อยูก่ บั
ประเภทของแผ่นดิสก์หรือไฟล์
 [ปิ ด]: ไม่เล่นซ�้ำๆ
 [ทัง้ หมด]: เล่นแทร็คหรือไฟล์ทงั ้ หมดซ�้ำในโหมด
การเล่นทีเ่ ลือก
 [แผ่นดิสก์]: เล่นเนื้อหาทัง้ หมดซ�้ำ (DVD VIDEO
และ VIDEO CD เท่านัน้ )
 [เรือ
่ ง]: เล่นชือ่ เรือ่ งทีก่ ำ� ลังเล่นอยูซ่ ้ำ� (เฉพาะ
DVD VIDEO เท่านัน้ )
 [ตอน]: เล่นตอนทีก
่ ำ� ลังเล่นอยูซ่ ้ำ� (เฉพาะ
DVD VIDEO เท่านัน้ )
 [แทร็ค]: เล่นแทร็คทีก
่ ำ� ลังเล่นอยูซ่ ้ำ�
 [ไฟล์]: เล่นไฟล์วด
ิ โี อทีก่ ำ� ลังเล่นอยูซ่ ้ำ�

การยกเลิกการเล่นซ�้ำ

กด REPEAT ซ�้ำๆ เพือ่ เลือก [ปิด]
ข้อสังเกต

” จะสว่างขึน้ ทีแ่ ผงแสดงผลเมือ่ ตัง้ ค่าการเล่นซ�้ำ
เป็ น [ทัง้ หมด] หรือ [แผ่นดิสก์]
“
” จะสว่างขึน้ ทีแ่ ผงแสดงผลเมือ่ ตัง้ ค่าการเล่น
ซ�้ำเป็ น [เรือ่ ง], [ตอน], [แทร็ค] หรือ [ไฟล์]
 ไม่สามารถใช้งานการเล่นซ�้ำด้วย VIDEO CD ได้ใน
ระหว่างการเล่น PBC
 ไม่สามารถใช้งานการเล่นซ�้ำได้โดยขึน
้ อยูก่ บั DVD
VIDEO
 การเล่นซ�้ำจะถูกยกเลิกเมือ
่
 เปิ ดถาดแผ่นดิสก์
 ปิ ดระบบ (DVD VIDEO และ VIDEO CD เท่านัน
้)
 เปลีย
่ นฟงั ก์ชนั ่ (DVD VIDEO และ VIDEO CD
เท่านัน้ )
 ท�ำการ ถ่ายโอน USB (ยกเว้นการถ่ายโอน REC1)
 ถ่ายโอนเพลงจากแผ่นดิสก์ไปยังอุปกรณ์ USB
(ยกเว้นการถ่าายโอน REC1)
 เปลีย
่ น MEDIA MODE
 เปลีย
่ นหน่วยความจ�ำ USB ทีเ่ ลือก

ท่านสามารถจ�ำกัดการเล่น DVD VIDEO ตามระดับ
ทีก่ ำ� หนดไว้ลว่ งหน้า ฉากต่างๆ อาจถูกเล่นข้ามหรือ
แทนทีด่ ว้ ยฉากอืน่

1 เมื่อหยุดเล่นแล้ว กด SETUP
2 กด / ซ�้ำๆ เพื่อเลือก [การตั้งค่าเครื่อง]
แล้วกด

3 กด

/ ซ�้ำๆ เพื่อเลือก
[����������������] แล้วกด

4 ป้อนหรือป้อนรหัสผ่านที่เป็นตัวเลข 4 ตัว
ใหม่อีกครั้ง แล้วกด

5 กด
กด

ซ�้ำๆ เพื่อเลือก [มาตรฐาน] แล้ว

6 กด

“
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/

7

/ ซ�้ำๆ เพื่อเลือกพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ให้เป็นระดับการจ�ำกัดการเล่น
แล้วกด
เลือกพืน้ ทีแ่ ล้ว
เมือ่ เลือก [อืน่ ๆ ] ป้อนรหัสพืน้ ทีข่ องพืน้ ที่
ทางภูมศิ าสตร์ทต่ี อ้ งการตาม “การจ�ำกัดสิทธิ ์
การใช้งาน/รายชือ่ รหัสภูมภิ าค” ในหน้า 55 โดย
ใช้ปมุ่ ตัวเลข
กด / ซ�้ำๆ เพื่อเลือก [ระดับ] แล้วกด

8 กด

/ ซ�้ำๆ เพื่อเลือกระดับที่ต้องการ
แล้วกด
หากค่ายิง่ ต�่ำ การจ�ำกัดจะยิง่ เข้มงวดมากขึน้

การปิดฟังก์ชั่น “PARENTAL CONTROL”
ตัง้ ค่า [ระดับ] เป็ น [ปิด] ในขัน้ ตอนที่ 8

การเล่นแผ่นดิสก์เมื่อตั้งค่าเป็น
“PARENTAL CONTROL”



ชื่อเรื่อง2)/ชื่อแทร็ค/ชื่อไฟล์3)



อัลบั้ม2)/ชื่อโฟลเดอร์3)/ตอน/หมายเลขดัชนี

1 ใส่แผ่นดิสก์แล้วกด 



ชื่อศิลปิน2)3)
ปรากฏขึน้ เมือ่ เล่นไฟล์เสียง

หน้าจอส�ำหรับป้อนรหัสผ่านจะปรากฏขึน้ บน
หน้าจอทีวี
2 ป้อนรหัสผ่านทีเ่ ป็ นตัวเลข 4 ตัว แล้วกด
ระบบจะเริม่ เล่น

หากลืมรหัสผ่าน

ข้อสังเกต

การเล่นดิสก์/USB

น�ำแผ่นดิสก์ออก แล้วท�ำซ�้ำขัน้ ตอนที่ 1 ถึง 3
ของ “การจ�ำกัดการเล่นแผ่นดิสก์” (หน้า 22)
ป้อนรหัสผ่าน “199703” โดยใช้ปมุ่ ตัวเลข แล้วกด
ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ แล้วป้อนรหัสผ่าน
ใหม่ทเ่ี ป็ นตัวเลข 4 ตัว จากนัน้ ใส่แผ่นดิสก์อกี ครัง้
แล้วกด  ท่านต้องใส่รหัสผ่านใหม่อกี ครัง้

ข้อมูลวันทีจ่ ะปรากฏขึน้ เมือ่ บันทึกไฟล์ภาพ JPEG
เป็ น Exif (Exchangeable Image File Format)
Exif เป็ นรูปแบบภาพจากกล้องถ่ายรูปดิจติ อลที่
ก�ำหนดโดยสมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งญีป่ นุ่ (JEITA)
2)
หากไฟล์เสียงมีแท็ก ID3 ระบบจะแสดงชือ่ อัลบัม้ /ชือ่
เรือ่ ง/ชือ่ ศิลปินจากข้อมูลแท็กID3ระบบจะรองรับID3
เวอร์ชนั ่ 1.0/1.1/2.2/2.3
3)
หากไฟล์หรือโฟลเดอร์มตี วั อักษรทีไ่ ม่สามารถแสดง
ผลได้ ตัวอักษรดังกล่าวจะแสดงเป็ น “_”
1)

 ขึน
้ อยูก่ บั แหล่งสัญญาณทีเ่ ล่นอยู่

การดูข้อมูลของแผ่นดิสก์
และอุปกรณ์ USB



DISPLAY ซ�้ำๆ ใน

ข้อมูลการเล่น
เวลาในการเล่น เวลาทีเ่ หลืออยู่ และข้อมูล
วันที1)่



อัตราบิต



ประเภทไฟล์



สถานะการเล่น

 ขึน
้ อยูก่ บั โหมดการเล่น ข้อมูลทีแ่ สดงอาจแตกต่างกัน

การแสดงข้อมูลของเสียง

(เฉพาะไฟล์ DVD VIDEO และไฟล์วดิ โี อเท่านัน้ )
กด AUDIO ซ�้ำๆ ในระหว่างการเล่น

ข้อมูลบนหน้าจอทีวี
กด SHIFT ค้างไว้แล้วกด
ระหว่างการเล่น

 ข้อมูลบางอย่างอาจไม่แสดง
 ไม่สามารถแสดงตัวอักษรบางตัวได้

ข้อมูลในแผงแสดงผล
กด DISPLAY ซ�้ำๆ เมื่อเปิดระบบ
สามารถดูขอ้ มูลดังต่อไปนี้ได้:
 เวลาในการเล่น เวลาทีเ่ หลือของแทร็ค ชือ่ เรือ่ ง
ตอน
 หมายเลขฉาก
 ชือ่ ไฟล์ ชือ่ โฟลเดอร์
 ข้อมูลของชือ่ เรือ่ ง ศิลปิ น และอัลบัม้
ข้อสังเกต
 ชือ
่ แผ่นดิสก์หรือชือ่ แทร็คอาจไม่แสดงโดยขึน้ อยู่

กับข้อความ

 เวลาในการเล่นของไฟล์ MP3 และไฟล์วด
ิ โี ออาจ

แสดงได้ไม่ถกู ต้อง

 เวลาทีเ่ ล่นไปแล้วของไฟล์เพลงทีเ่ ข้ารหัสโดยใช้

VBR (อัตราบิตแบบแปรผัน) แสดงไม่ถกู ต้อง
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การใช้งานเมนูการตั้งค่า

[ระบบเสียง]

สามารถท�ำการปรับเปลีย่ นรายการต่างๆ ได้อย่าง
หลากหลาย เช่น รูปภาพ และเสียง
หัวข้อทีแ่ สดงอาจแตกต่างกันโดยขึน้ อยูก่ บั ประเทศ
หรือภูมภิ าค

สลับภาษาของแทร็คเสียง
เมือ่ เลือก [ค่าเดิม] จะเลือกภาษาในแผ่นดิสก์ตาม
ล�ำ ดับความส�ำคัญทีก่ ำ� หนด

หมายเหตุ

[��������]

การตัง้ ค่าการเล่นทีจ่ ดั เก็บไว้ในแผ่นดิสก์จะมาก่อน
การตัง้ ค่าเมนูการตัง้ ค่าเสมอ ดังนัน้ อาจไม่สามารถใช้
งานการตัง้ ค่าบางเมนูการตัง้ ค่าได้

สลับภาษาของค�ำบรรยายทีบ่ นั ทึกใน DVD VIDEO
เมือ่ เลือก [ภาษาตามเสียงพากษ์] ภาษาของค�ำ
บรรยายจะเปลีย่ นไปตามภาษาแทร็คเสียงทีเ่ ลือกไว้

1

หมายเหตุ

เมื่อหยุดเล่นแล้ว กด SETUP
เมนูการตัง้ ค่าจะปรากฏขึน้ บนหน้าจอทีวี

2 กด

/ ซ�้ำๆ เพื่อเลือก [เลือกภาษาที่ใช้],
[การตั้งค่าวิดีโอ], [ตั้งค่าระบบเสียง], หรือ
[การตั้งค่าเครื่อง] แล้วกด

3 กด

/ ซ�้ำๆ เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ
แล้วกด

4 กด

/ ซ�้ำๆ เพื่อเลือกการตั้งค่าที่
ต้องการ แล้วกด
เลือกการตัง้ ค่าแล้วการตัง้ ค่าจะเสร็จสมบูรณ์

การออกจากเมนู

หากเลือก [อื่นๆ ] ใน [เมนู], [ระบบเสียง], และ
[��������] ป้อนรหัสภาษาจาก “รายชือ่ รหัสภาษา”
(หน้า 54) โดยใช้ปมุ่ ตัวเลข

การตั้งค่าหน้าจอทีวี –
[การตั้งค่าวิดีโอ]
[ประเภททีวี]
[สัดส่วนภาพ 16:9]: เลือกตัวเลือกนี้เมือ่ เชือ่ มต่อ
กับทีวหี น้าจอกว้างหรือทีวที ม่ี ฟี งั ก์ชนโหมดหน้
ั่
า
จอกว้าง

กด SETUP

การตั้งค่าภาษา –
[เลือกภาษาที่ใช้]
[แสดงผลหน้าจอ]
เลือกภาษาของการแสดงผลบนหน้าจอ
[เมนู]
เลือกภาษาของเมนู DVD
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[�����������������������]: เลือกตัวเลือกนี้
เมือ่ เชือ่ มต่อกับทีวหี น้าจอขนาด 4:3 ทีไ่ ม่มฟี งั ก์ชนั ่
โหมดหน้าจอกว้าง การตัง้ ค่านี้จะแสดงภาพแบบ
กว้างโดยมีแถบสีดำ� อยูด่ า้ นบนและด้านล่าง

[ขยายภาพเต็ม 4:3]: เลือกตัวเลือกนี้เมือ่ เชือ่ มต่อ
กับทีวหี น้าจอขนาด 4:3 ทีไ่ ม่มฟี งั ก์ชนโหมดหน้
ั่
า
จอกว้าง การตัง้ ค่านี้จะแสดงภาพแบบสูงเต็มหน้า
จอทัง้ หมดโดยตัดขอบข้างออก

เลือกระบบสี (PAL หรือ NTSC)
[อัตโนมัติ]: ส่งสัญญาณวิดโี อออกตามระบบสีของ
แผ่นดิสก์ เลือกการตัง้ ค่านี้หากทีวใี ช้ระบบ DUAL
[PAL]: ส่งสัญญาณวิดโี อในระบบ PAL
[NTSC]: ส่งสัญญาณวิดโี อในระบบ NTSC
ดูรายละเอียดจาก “การเปลีย่ นระบบสี” (หน้า 15)
[�����������������]
(ส�ำหรับรุน่ ในละตินอเมริกาเท่านัน้ )
เลือกระดับสีดำ� (ระดับการตัง้ ค่า) ส�ำหรับสัญญาณ
ออกทีเ่ ป็ นสัญญาณวิดโี อจากช่องเสียบ VIDEO
OUT
[เปิด]: ตัง้ ค่าระดับสีดำ� ของสัญญาณออกให้เป็ น
ระดับมาตรฐาน
[ปิด]: ลดระดับสีดำ� มาตรฐาน ใช้คา่ นี้เมือ่ ภาพเป็ นสี
ขาวมากเกินไป
[โหมดหยุดชั่วครู่]
[อัตโนมัติ]: ภาพจะถูกส่งสัญญาณออกมาโดยไม่ม ี
ความผิดพลาดทางเวลาของข้อมูลดิจติ อล ซึง่ รวม
ถึงวัตถุทเ่ี คลือ่ นทีอ่ ย่างรวดเร็ว โดยปกติ จะเลือก
การตัง้ ค่านี้
[กรอบภาพ]: ภาพจะถูกส่งสัญญาณออกมาด้วย
ความละเอียดสูง ซึง่ รวมถึงวัตถุทเ่ี คลือ่ นทีไ่ ด้ไม่
รวดเร็ว

(เฉพาะไฟล์ JPEG เท่านัน้ )
[เลื่อนแบบ 1]: ภาพจะเคลือ่ นทีจ่ ากบนลงล่างอย่าง
รวดเร็ว
[เลื่อนแบบ 2]: ภาพจะเคลือ่ นทีจ่ ากซ้ายไปขวา
อย่างรวดเร็ว
[เลื่อนแบบ 3]: ภาพจะยืดขยายออกจากตรงกลาง
ภาพ
[เลื่อนแบบ 4]: ภาพจะหมุนรอบแบบสุม่ ด้วย
เอฟเฟคต์ต่างๆ
[เลื่อนแบบ 5]: ภาพถัดไปจะเลือ่ นผ่านภาพทีก่ ำ� ลัง
เล่นอยู่
[ปิด]: ปิด
[หยุดภาพชั่วคราว]

การเล่นดิสก์/USB

[ระบบสี (VIDEO CD)]
(ยกเว้นรุน่ ในละตินอเมริกา ยุโรป และรัสเซีย)

[แสดงภาพแบบพิเศษ]

(เฉพาะไฟล์ JPEG เท่านัน้ )
[ภาพนิ่งธรรมดา]/[ภาพนิ่งแบบเร็ว]/
[ภาพนิ่งแบบช้า]/[ภาพนิ่งแบบช้ามาก]: เลือก
ระยะเวลาของสไลด์โชว์ [ภาพนิ่งแบบช้ามาก] จะช้า
กว่า [ภาพนิ่งแบบช้า]

การตั้งค่าตัวเลือกของเสียง
– [ตั้งค่าระบบเสียง]
[ระดับเสียงที่ตอบสนอง]
(การบีบอัดไดนามิคเรนจ์)
มีประโยชน์ต่อการชมภาพยนตร์ดว้ ยเสียงเบาใน
ช่วงกลางคืน
[ปิด]: ปิด
[มาตรฐาน]: ช่วงไดนามิคจะถูกบีบอัดตามที่
ก�ำหนดไว้โดยวิศวกรรมการบันทึก
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[เลือกแทร็ค]
[ปิด]: ปิด
[อัตโนมัติ]: ให้ความส�ำคัญต่อแทร็คเสียงทีม่ ี
หมายเลขของช่องสัญญาณมากทีส่ ดุ ก่อนเมือ่
เล่น DVD VIDEO ด้วยรูปแบบเสียงทีบ่ นั ทึกใน
รูปแบบเสียงทีห่ ลากหลาย (PCM, MPEG หรือ
Dolby Digital)
[โหมดการนับคะแนน]
[ผู้เริ่มต้น 1]*/[ผู้เริ่มต้น 2]/[ผู้เชี่ยวชาญ 1]*/
[ผู้เชี่ยวชาญ 2]: เลือกโหมดการให้คะแนนเพือ่ จัด
อันดับการร้องเพลงเมือ่ อยูใ่ นโหมดคาราโอเกะ
[สาธิต]: โหมดสาธิต คะแนนจะปรากฏขึน้ โดยไม่
ค�ำนึงถึงร้องเพลง
* คะแนนจะปรากฏขึน้ เมือ่ ร้องเพลง

[A/V SYNC]
(เฉพาะไฟล์วดิ โี อเท่านัน้ )
[ปิด]: ปิด
[เปิด]: ปรับความหน่วงระหว่างภาพและเสียง
[DOWNMIX]
เลือกสัญญาณออกของเสียงเพือ่ เล่นเสียง
หลากหลายช่องสัญญาณ
[ปกติ]: ส่งสัญญาณออกเป็ นเสียงหลากหลาย
ช่องสัญญาณเข้าไปยังสัญญาณสเตอริโอ 2 ช่อง
สัญญาณ
[DOLBY SURROUND]: ส่งสัญญาณออกเป็ นเสียง
หลากหลายช่องสัญญาณเข้าไปยังสัญญาณรอบ
ทิศทาง 2 ช่องสัญญาณ
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การตั้งค่าระบบ –
[การตั้งค่าเครื่อง]
[ระบบพักจอ]
ป้องกันความเสียหายจากทีว ี กดปุม่ ใดก็ได้เพือ่
ยกเลิกโปรแกรมรักษาหน้าจอ
[เปิด]: เปิดฟงั ก์ชนระบบพั
ั่
กจอหากไม่ได้ใช้งาน
ระบบประมาณ 15 นาที
[ปิด]: ปิด
[พื้นด้านหลัง]
เลือกสีหรือภาพพืน้ หลังทีจ่ ะแสดงบนหน้าจอทีว ี
[ภาพปก]: ภาพปก (ภาพนิ่ง) ทีบ่ นั ทึกไว้ในแผ่น
ดิสก์จะปรากฏขึน้ ทีพ่ น้ื หลัง
[รูปภาพ]: ภาพทีต่ งั ้ ค่าไว้ก่อนแล้วซึง่ บันทึกไว้ใน
ระบบจะปรากฏขึน้ ทีพ่ น้ื หลัง
[���������]: สีพน้ื หลังจะเป็ นสีน้�ำเงิน
[����]: สีพน้ื หลังจะเป็ นสีดำ�
[����������������]
ตัง้ ค่าการจ�ำกัดการเล่น ดูรายละเอียดจาก “การ
จ�ำกัดการเล่นแผ่นดิสก์” (หน้า 22)
[เล่นแผ่นต่อเนื่องจากจุดพัก]
[เปิด]: จัดเก็บจุดทีก่ ลับมาเริม่ เล่นใหม่ในหน่วย
ความจ�ำได้สงู สุดถึง 6 แผ่น
[ปิด]: จัดเก็บจุดทีจ่ ะกลับมาเริม่ เล่นต่อของแผ่น
ดิสก์ทก่ี ำ� ลังเล่นไว้ในระบบ
[����������]
กลับไปยังการตัง้ ค่า “SETUP” เป็ นการตัง้ ค่า
อัตโนมัติ ดูรายละเอียดจาก “การกลับไปยัง
“SETUP” ให้ตงั ้ เป็ นค่าอัตโนมัต”ิ (หน้า 48)

128 KBPS: แทร็ค MP3 ทีเ่ ข้ารหัสจะมีขนาด
ไฟล์เล็กกว่าและคุณภาพเสียงด้อยกว่า
 256 KBPS: แทร็ค MP3 ทีเ่ ข้ารหัสจะมีขนาด
ไฟล์ใหญ่กว่าและคุณภาพเสียงดีกว่า
การออกจากเมนู OPTIONS กด OPTIONS


การถ่ายโอน USB

การถ่ายโอนเพลง
สามารถถ่ายโอนพลงจากแหล่งสัญญาณเสียงไปยัง
อุปกรณ์ USB ทีเ่ ชือ่ มต่อเข้ากับพอร์ท (USB) 2
รูปแบบเสียงของไฟล์ทถ่ี ่ายโอนด้วยระบบจะเป็ น
MP3 แต่กย็ งั สามารถ่ายโอนไฟล์ WMA และ AAC
จาก USB 1 ได้
ข้อสังเกต
 ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกขณะก�ำลังท�ำการถ่าย

ข้อสังเกตเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์
ปกป้อง

ท่านสามารถถ่ายโอนเพลงไปยังอุปกรณ์ USB ที่
เชือ่ มต่อกับพอร์ท (USB) 2 ดังต่อไปนี้:
 การถ่ายโอนทีซ
่ งิ โครไนซ์แล้ว: ถ่ายโอนเพลง
ทัง้ หมดจากแผ่นดิสก์หรือ USB 1 ไปที่ USB 2
 การถ่ายโอน REC1: ถ่ายโอนแทร็คเดีย
่ วหรือไฟล์
เสียงขณะเล่น
 การถ่ายโอนอะนาล็อก: ถ่ายโอนเสียงจากฟงั ก์ชน
ั่
TUNER, AUDIO IN 1 หรือ AUDIO IN 2
ใช้ปมุ่ บนเครือ่ งเล่นเพือ่ ใช้งานการท�ำงานนี้

1

การถ่ายโอน USB

โอนหรือท�ำการลบ มิฉะนัน้ อาจขัดขวางข้อมูลใน
อุปกรณ์ USB หรือท�ำให้อุปกรณ์ USB เองเสีย
หายได้
 ไฟล์ MP3/WMA/AAC จะถูกถ่ายโอนด้วยอัตราบิต
เดียวกับไฟล์ตน้ ฉบับ
 เมือ
่ ถ่ายโอนจากฟงั ก์ชนั ่ TUNER, AUDIO IN 1 หรือ
AUDIO IN 2 หรือ AUDIO CD อาจต้องเลือกอัตรา
บิตก่อนการถ่ายโอน
 การถ่ายโอน USB และการลบจะใช้งานไม่ได้เมือ
่ ถาด
แผ่นดิสก์เปิดอยู่

การถ่ายโอนเพลงจากแผ่นดิสก์
อุปกรณ์ USB หรือแหล่งสัญญาณ
เสียงอะนาล็อก

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่สามารถ่ายโอน
ได้เข้ากับพอร์ท (USB) 2 ตามที่ปรากฏ
ด้านล่าง
อุปกรณ์ USB

เพลงทีถ่ ่ายโอนจะถูกจ�ำกัดเพือ่ ให้ใช้งานเฉพาะราย
เท่านัน้ การใช้งานเพลงเกินกว่าข้อจ�ำกัดนี้จำ� เป็ น
ต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ ์

การเลือกหน่วยความจ�ำ USB
ดู หน้า 17

การเลือกอัตราบิต

สามารถเลือกอัตราบิตทีส่ งู กว่าเพือ่ ถ่ายโอนเพลงที่
มีคณ
ุ ภาพดีกว่า

หมายเหตุ

1 กด OPTIONS
2 กด / ซ�้ำๆ เพือ่ เลือก “BIT RATE” แล้วกด

สามารถใช้ตวั แปลง USB (ไม่มมี าให้) ต่ออุปกรณ์
USB เข้ากับเครือ่ งเล่นได้หากไม่สามารถเสียบ
อุปกรณ์ USB เข้าไปในพอร์ท (USB) ได้

3 กด

/
แล้วกด

ซ�้ำๆ เพือ่ เลือกอัตราบิตทีต่ อ้ งการ

2 ส�ำหรับการถ่ายโอนที่ซิงโครไนซ์แล้วและ
การถ่ายโอน REC1:
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(ส�ำหรับแผ่นดิสก์)
กด FUNCTION แล้วหมุนปุม่ VOLUME/
MULTI CONTROL เพือ่ เลือก “DVD/CD” จาก
นัน้ กด ENTER หากระบบเริม่ เล่นโดยอัตโนมัติ
ให้กด  สองครัง้ เพือ่ หยุดเล่น
(ส�ำหรับ USB)
กด FUNCTION แล้วหมุนปุม่ VOLUME/
MULTI CONTROL เพือ่ เลือก “USB 1” จากนัน้
กด ENTER เชือ่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีต่ อ้ งการ
ถ่ายโอนกับพอร์ท (USB) 1
ส�ำหรับการถ่ายโอนอะนาล็อก:
กด FUNCTION แล้วหมุนปุม่ VOLUME/
MULTI CONTROL เพือ่ เลือกแหล่งสัญญาณ
(“TUNER FM”/“TUNER AM”/“AUDIO IN 1”/
“AUDIO IN 2”) ทีต่ อ้ งการถ่ายโอน จากนัน้ กด
ENTER

3 ส�ำหรับการถ่ายโอนที่ซิงโครไนซ์แล้ว:

เมือ่ หยุดเล่นแล้ว กด PLAY MODE บนรีโมท
คอนโทรลซ�้ำๆ เพือ่ เลือกโหมดการเล่นที่
ต้องการ
ข้อสังเกต
 หากเริม
่ ถ่ายโอนใน [โฟลเดอร์ (สุม่ เล่น)] โหมด

การเล่นทีเ่ ลือกจะเปลีย่ นไปยัง [โฟลเดอร์] โดย
อัตโนมัติ
 หากเริม
่ ถ่ายโอนในการเล่นสลับ (ยกเว้น
[โฟลเดอร์ (สุม่ เล่น)]) การเล่นซ�้ำหรือการเล่นด้วย
ชุดค�ำสังที
่ ไ่ ม่มขี นั ้ โหมดการเล่นทีล่ อื กจะเปลีย่ น
ไปยังการเล่นปกติโดยอัตโนมัติ

ส�ำหรับการถ่ายโอน REC1:
เลือกแทร็คหรือไฟล์เสียงทีต่ อ้ งการถ่ายโอน
แล้วเริม่ เล่น

4 กด REC TO USB

“PUSH ENTER” จะปรากฏทีแ่ ผงแสดงผล

5 ส�ำหรับการถ่ายโอนที่ซิงโครไนซ์แล้วและ
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การถ่ายโอน REC1:
กด ENTER
การถ่ายโอนจะเริม่ ต้นท�ำงาน เมือ่ “DO NOT
REMOVE” ปรากฏขึน้ ในแผงแสดงผล

ส�ำหรับการถ่ายโอนอะนาล็อก:
กด ENTER แล้วเริม่ เล่นจากแหล่งสัญญาณ
การถ่ายโอนจะเริม่ ต้นท�ำงาน เมือ่ “DO NOT
REMOVE” ปรากฏขึน้ ในแผงแสดงผล

เมื่อเสร็จสิ้นการถ่ายโอน

แผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์ USB จะหยุดเล่นโดย
อัตโนมัติ (ส�ำหรับการถ่ายโอนทีซ่ งิ โครไนซ์แล้ว)
หรือเล่นต่อไป (ส�ำหรับการถ่ายโอน REC1)

การหยุดการถ่ายโอน
กด 

การสร้างไฟล์ MP3 ใหม่ (ส�ำหรับการถ่ายโอน
อะนาล็อกเท่านั้น)
กด REC TO USB ในระหว่างการถ่ายโอน
อะนาล็อก
“NEW TRACK” จะปรากฏทีแ่ ผงแสดงผล
นอกจากนี้ยงั สร้างไฟล์ MP3 ไฟล์ใหม่โดยอัตโนมัติ
หลังจากถ่ายโอนแล้วประมาณ 1 ชัวโมง
่
ข้อสังเกต
 เมือ
่ สร้างไฟล์ MP3 ไฟล์ใหม่แล้ว การถ่ายโอนจะใช้

งานไม่ได้ในช่วงเวลาทีก่ ำ� ลังสร้างไฟล์

 หากกด REC TO USB อีกครัง้ หลังจากผ่านไป 2-3

วินาที จะเป็ นการสร้างไฟล์ MP3 ไฟล์ใหม่ขน้ึ มา

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการถ่ายโอน

 ขณะทีท
่ ำ� การถ่ายโอน (ยกเว้นการถ่ายโอน

อะนาล็อก) จะไม่มกี ารส่งสัญญาณเสียงออกมา

 ข้อมูล CD-TEXT จะไม่ถก
ู ถ่ายโอนในไฟล์ MP3 ที่

สร้างขึน้

 การถ่ายโอนจะหยุดโดยอัตโนมัตห
ิ าก:

 ทีว่ า่ งในอุปกรณ์ USB ไม่พอในระหว่างการถ่าย

โอน

 จ�ำนวนไฟล์เสียงหรือโฟลเดอร์ในอุปกรณ์ USB ถึง

ขีดจ�ำกัด

 หากชือ
่ โฟลเดอร์หรือไฟล์ใดทีก่ ำ� ลังถ่ายโอนนัน้ มีอยู่

ในอุปกรณ์ USB แล้ว หมายเลขล�ำดับจะถูกเพิม่ ต่อ
จากชือ่ เพือ่ ไม่ให้เขียนทับไฟล์หรือโฟลเดอร์ตน้ ฉบับ
 ไม่สามารถท�ำการดังต่อไปนี้ได้ในระหว่างการถ่าย
โอน
 ดีดแผ่นดิสก์ออก

 เลือกอีกแทร็คหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง
 หยุดการเล่นชัวคราวหรื
่
อค้นหาจุดใดจุดหนึ่งใน

แทร็คหรือไฟล์

 เปลีย
่ นฟงั ก์ชนหรื
ั ่ อคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ

 เมือ
่ ถ่ายโอนเพลงไปยัง Walkman® โดยใช้ “Media

Manager for WALKMAN” ควรแน่ใจว่าถ่ายโอนไฟล์
เป็ นไฟล์ MP3
 เมือ
่ เชือ่ มต่อ Walkman® เข้ากับระบบ ควรแน่ใจว่า
ได้ทำ� การเชือ่ มต่อหลังจากทีข่ อ้ ความ “Creating
Library” หรือ “Creating Database” ทีอ่ ยูบ่ น
Walkman® หายไปแล้ว

กฎการสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์
298 โฟลเดอร์
650 ไฟล์ในหนึ่งโฟลเดอร์
 650 ไฟล์ในโฟลเดอร์ REC1-CD หรือ REC1-MP3
จ�ำนวนดังกล่าวอาจแตกต่างกันโดยขึน้ อยูก่ บั โครง
แบบของไฟล์หรือโฟลเดอร์
เมือ่ ถ่ายโอนบนอุปกรณ์ USB โฟลเดอร์ “MUSIC”
จะถูกสร้่างขึน้ มาโดยตรงใต้ “ROOT” โฟลเดอร์หรือ
ไฟล์จะถูกสร้างขึน้ มาภายในโฟลเดอร์ “MUSIC”
ตามวิธกี ารถ่ายโอนและแหล่งสัญญาณ



การถ่ายโอนทีซ่ งิ โครไนซ์แล้ว
แหล่งสัญญาณ ชือ่ โฟลเดอร์
ชือ่ ไฟล์
ไฟล์เสียง
เหมือนกับแหล่งสัญญาณ
AUDIO CD “CDDA0001”*
“TRACK001”*

การถ่ายโอน REC1
แหล่งสัญญาณ ชือ่ โฟลเดอร์
ไฟล์เสียง
“REC1-MP3”
AUDIO CD

“REC1-CD”

ชือ่ ไฟล์
เหมือนกับแหล่ง
สัญญาณ
“TRACK001”*

การถ่ายโอนอะนาล็อก
แหล่งสัญญาณ
FM
AM
AUDIO IN 1/
AUDIO IN 2

ชือ่ โฟลเดอร์
“TUFM0001”*
“TUAM0001”*
“EXAU0001”*

ชือ่ ไฟล์
“TRACK001”*

การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์เสียงใน
อุปกรณ์ USB

1

กด FUNCTION +/– ซ�้ำๆ เพื่อเลือก “USB 1”
หรือ “USB 2”

2 กด MEDIA MODE ซ�้ำๆ เพื่อเลือก [ดนตรี]
3 เมื่อหยุดเล่นแล้ว กด OPTIONS
4 กด / ซ�้ำๆ เพื่อเลือก “ERASE” แล้วกด
รายชือ่ โฟลเดอร์จะปรากฏขึน้ บนหน้าจอทีว ี

5 กด

/

ซ�้ำๆ เพื่อเลือกโฟลเดอร์ แล้วกด

6 กด

การถ่ายโอน USB

จ�ำนวนไฟล์ MP3 สูงสุดที่สามารถสร้างได้

* จากนัน้ จ�ำนวนไฟล์และโฟลเดอร์จะถูกก�ำหนดเป็ น
ชุด

/ ซ�้ำๆ เพื่อเลือกไฟล์เสียงที่
ต้องการลบ แล้วกด
เลือก [แทร็คทัง้ หมด] เพือ่ เลือกไฟล์เสียง
ทัง้ หมดในโฟลเดอร์
“FLDR ERASE” หรือ “TRK ERASE” และ
“PUSH ENTER” จะปรากฏในแผงแสดงผล
การยกเลิก กด 

7 กด

“COMPLETE” จะปรากฏทีแ่ ผงแสดงผล
การออกจากเมนู OPTIONS กด OPTIONS
ข้อสังเกต
 ไม่สามารถลบโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ยอ
่ ยทีม่ ไี ฟล์

เสียงทีไ่ ม่ใช่รปู แบบ MP3/WMA/AAC ได้

 ไม่สามารถลบไฟล์หรือโฟลเดอร์เสียงได้ เมือ
่ เลือก

การเล่นสลับหรือการเล่นด้วยชุดค�ำสัง่ ตัง้ ค่าโหมด
การเล่นเป็ นการเล่นปกติ ก่อนท�ำการลบ
 การลบจะใช้งานไม่ได้เมือ
่ ถาดแผ่นดิสก์เปิดอยู่

29TH

วิทยุ

การฟังวิทยุ
1

กด FUNCTION +/– ซ�้ำๆ เพื่อเลือก
“TUNER FM” หรือ “TUNER AM”
ทัง้ นี้้ สามารถใช้ปมุ่ บนเครือ่ งได้ กด FUNCTION
แล้วหมุนปุม่ VOLUME/MULTI CONTROL
เพือ่ เลือก “TUNER FM” หรือ “TUNER AM”
จากนัน้ กด ENTER

2 เลือกสถานีวิทยุ

ส�ำหรับการปรับคลื่นอัตโนมัติ:
กด TUNING+/– ค้างไว้จนกว่าสัญญาณความถี่
จะเปลีย่ น แล้วจึงปล่อย
การสแกนจะหยุดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ปรับคลืน่
แล้ว “TUNED” และ “STEREO” (ส�ำหรับ FM
รายการสเตอริโอเท่านัน้ ) จะติดสว่างขึน้ ในแผง
แสดงผล
หาก “TUNED” ไม่ตดิ สว่างและการสแกนยังไม่
หยุด กด  เพือ่ หยุดการสแกน จากนัน้ ท�ำการ
ปรับคลืน่ ด้วยตนเอง (ด้านล่าง)
ส�ำหรับการปรับคลื่นโดยผู้ใช้เอง:
กด TUNING+/– ซ�้ำๆ เพือ่ ปรับหาคลืน่ สถานี
ทีต่ อ้ งการ

หมายเหตุ

เมือ่ ปรับคลืน่ ไปสถานีวทิ ยุเอฟเอ็มทีม่ บี ริการ RDS
ข้อมูล เช่น ชือ่ การให้บริการหรือชือ่ สถานีจะมีให้โดย
รายการออกอากาศ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล RDS
ได้โดยกด DISPLAY ซ�้ำๆ
เคล็ดลับ

ในการลดสัญญาณรบกวนสถานีวทิ ยุสเตอริโอเอฟเอ็ม
ทีไ่ ม่ชดั เจน กด FM MODE ซ�้ำๆ จนกว่า “MONO” จะ
สว่างขึน้ ทีแ่ ผงแสดงผล

30TH

การเปลี่ยนช่วงการปรับคลื่น AM
(ยกเว้นรุ่นในยุโรปและรัสเซีย)

การตัง้ ค่าอัตโนมัตขิ องช่วงการปรับคลืน่ AM คือ
9 กิโลเฮิรตซ์ (หรือ 10 กิโลเฮิรตซ์ในบางพืน้ ที)่ ไม่
สามารถเปลีย่ นช่วงการปรับคลืน่ AM ในโหมด
ประหยัดพลังงานได้
ใช้ปมุ่ บนเครือ่ งเล่นเพือ่ ใช้งานการท�ำงานนี้

1 กด FUNCTION แล้วหมุนปุ่ ม VOLUME/MULTI
CONTROL เพือ่ เลือก “TUNER AM” จากนัน้
กด ENTER

2 กด  เพือ่ ปิดระบบ
3 ขณะทีก่ ด ENTER ค้างไว้ ให้กด DJ OFF
“9K STEP” หรือ “10K STEP” จะปรากฏในแผง
แสดงผล
เมือ่ เปลีย่ นช่วง สถานีวทิ ยุ AM ทีต่ งั ้ ค่่าไว้ลว่ ง
หน้าทัง้ หมดจะถูกลบออก

การตั้งค่าสถานีวิทยุไว้ล่วงหน้า
สามารถจัดเก็บสถานีวทิ ยุ FM ได้ 20 สถานีและจัด
เก็บสถานีวทิ ยุ AM ได้ 10 สถานีตามความชอบ

1 ปรับสัญญาณไปยังสถานีที่ต้องการ
2 กด DVD/TUNER MENU
3 กด / ซ�้ำๆ เพื่อเลือกหมายเลขการตั้ง

ค่าไว้ล่วงหน้าที่ต้องการ แล้วกด
“COMPLETE” จะปรากฏทีแ่ ผงแสดงผล สถานี
นัน้ ๆ จะถูกจัดเก็บ

การปรับคลื่นไปยังสถานีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
กด PRESET+/– ซ�้ำๆ เพือ่ เลือกหมายเลขการตัง้
ค่าไว้ลว่ งหน้า
นอกจากนี้ยงั สามารถกด SHIFT ค้างไว้ แล้วกด
ปุม่ ตัวเลข จากนัน้ กด เพือ่ เลือกสถานีทต่ี งั ้ ค่า
ไว้ลว่ งหน้า

2 กด BLUETOOTH บนเครื่องเล่นเพื่อเลือก

BLUETOOTH

เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย
BLUETOOTH

ฟังก์ชั่น BLUETOOTH
“BLUETOOTH” จะปรากฏทีแ่ ผงแสดงผล
หมายเหตุ

หากระบบเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH กด
BLUETOOTH ทีเ่ ครือ่ งเล่นเพือ่ ตัดการเชือ่ มต่อ
กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็ นเทคโนโลยี
ไร้สายระยะใกล้ซง่ึ ช่วยให้การสือ่ สารข้อมูลไร้สาย
ระหว่างอุปกรณ์ดจิ ติ อลต่างๆ เกิดขึน้ ได้ เทคโนโลยี
ไร้สาย BLUETOOTH จะท�ำงานภายในระยะ
10 เมตร

3 กด PAIRING บนเครื่องเล่นค้างไว้นานกว่า

เวอร์ชั่น BLUETOOTH โปรไฟล์และโคเด็ก
ที่รองรับ

4 ท�ำตามขั้นตอนการจับคู่อุปกรณ์

อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท�ำงานร่วมกันได้

5 เลือกชื่อของระบบ (ตัวอย่างเช่น

ดูรายละเอียดจาก “เว็บไซต์สำ� หรับอุปกรณ์ท่ี
สามารถท�ำงานร่วมกันได้” (หน้า 8)

เกี่ยวกับไฟแสดง BLUETOOTH
ไฟแสดง BLUETOOTH ทีเ่ ครือ่ งเล่นจะติดสว่างหรือ
กะพริบเป็ นสีน้�ำเงินเพือ่ แสดงสถานะ BLUETOOTH
สถานะของระบบ
พร้อมใช้งาน BLUETOOTH
การจับคู่ BLUETOOTH
การเชือ่ มต่อ BLUETOOTH
เสร็จเรียบร้อย

สถานะของไฟแสดง
กะพริบช้า
กะพริบอย่างรวดเร็ว
สว่าง

การจับคู่ระบบกับอุปกรณ์
BLUETOOTH
การจับคูจ่ ะท�ำงานเมือ่ อุปกรณ์ BLUETOOTH ด้ลง
ทะเบียนให้รจู้ กั กันไว้ก่อนแล้ว เมือ่ ได้ดำ� เนินการจับ
คูแ่ ล้ว จะไม่จำ� เป็ นต้องท�ำการจับคูอ่ กี ครัง้

1

BLUETOOTH
ดูรายละเอียดจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานของ
อุปกรณ์ BLUETOOTH

“SHAKE-X7D”) บนหน้าจอของอุปกรณ์
ท�ำตามขัน้ ตอนดังกล่าวภายใน 5 นาที มิฉะนัน้
การจับคูจ่ ะถูกยกเลิก ในกรณีน้ี ท�ำซ�้ำตัง้ แต่ขนั ้
ตอนที่ 1

วิทยุ / BLUETOOTH

ดูรายละเอียดจาก “ส่วนของ BLUETOOTH”
(หน้า 53)

2 วินาที
“PAIRING” จะกะพริบทีแ่ ผงแสดงผล

หมายเหตุ

หากจ�ำเป็ นต้องป้อนรหัสผ่านของอุปกรณ์
BLUETOOTH ให้ป้อน “0000” รหัสผ่านอาจเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า “รหัสผ่าน”, “รหัส PIN”, “หมายเลข
PIN” หรือ “ค�ำผ่าน”

6 ท�ำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ที่อุปกรณ์

BLUETOOTH
ชือ่ ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะปรากฏขึน้ ที่
แผงแสดงผล
การเชือ่ มต่ออาจเริม่ ต้นโดยอัตโนมัตหิ ลังจาก
การจับคูเ่ สร็จสิน้ โดยขึน้ อยูก่ บั อุปกรณ์
BLUETOOTH
ท่านสามารถตรวจสอบทีอ่ ยูข่ องอุปกรณ์
BLUETOOTH ได้โดยกด DISPLAY ซ�้ำๆ

วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ห่างจากระบบ
ไม่เกิน 1 เมตร
31TH

ข้อสังเกต
 สามารถจับคูอ
่ ุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ถงึ 9

อุปกรณ์ หากท�ำการจับคูอ่ ุปกรณ์ BLUETOOTH
ล�ำดับที่ 10 อุปกรณ์แรกสุดทีจ่ บั คูจ่ ะถูกลบออก
 หากต้องการจับคูอ
่ ุปกรณ์ BLUETOOTH อีกเครือ่ ง
ให้ทำ� ซ�้ำตัง้ แต่ขนั ้ ตอนที่ 1 ถึง 6

การยกเลิกการจับคู่

กด PAIRING บนเครือ่ งเล่นค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาทีหรือจนกว่า “BLUETOOTH” จะปรากฏใน
แผงแสดงผล

การเล่นเพลงจากอุปกรณ์
BLUETOOTH
สามารถใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้โดยเชือ่ ม
ต่อระบบและอุปกรณ์ BLUETOOTH ด้วยการใช้
AVRCP
เมือ่ ระบบและอุปกรณ์ BLUETOOTH เชือ่ มต่อกัน
ท่านสามารถควบคุมการเล่นได้โดยกด , , ,
/ และ /
ตรวจสอบข้อต่อไปนี้ก่อนทีจ่ ะเล่นเพลง:
 ฟงั ก์ชนของ
ั่
BLUETOOTH ของอุปกรณ์
BLUETOOTH เปิดอยู่
 การจับคูเ่ สร็จสมบูรณ์แล้ว (หน้า 31)

1

กด BLUETOOTH บนเครื่องเล่นเพื่อเลือก
ฟังก์ชั่น BLUETOOTH
“BLUETOOTH” จะปรากฏทีแ่ ผงแสดงผล

2 สร้างการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
กด BLUETOOTH บนเครือ่ งเล่นเพือ่ เชือ่ มต่อ
กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทีเ่ ชือ่ มต่อไว้ลา่ สุด
ท�ำการเชือ่ มต่อ BLUETOOTH จากอุปกรณ์
BLUETOOTH หากไม่ได้เชือ่ มต่ออุปกรณ์
เมือ่ ท�ำการเชือ่ มต่อแล้ว ชือ่ ของอุปกรณ์
BLUETOOTH จะปรากฏทีแ่ ผงแสดงผล

3 กด  เพื่อเริ่มเล่น

32TH

โดยขึน้ อยูก่ บั อุปกรณ์ BLUETOOTH
 อาจจ�ำเป็ นต้องกด  สองครัง้
 อาจจ�ำเป็ นต้องเริม่ เล่นแหล่งสัญญาณเสียง
จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

4 ปรับเสียง
ปรับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH ก่อน หาก
ระดับเสียงยังเบาเกินไป แล้วจึงปรับระดับเสียง
ของระบบ
ข้อสังเกต
 เมือ
่ ไม่ได้เชือ่ มต่อระบบกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

ใดๆ ระบบจะเชือ่ มต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่
เชือ่ มต่อล่าสุดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ กด BLUETOOTH ที่
เครือ่ งหรือ 
 หากลองเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH อืน่ กับ
ระบบ อุปกรณ์ BLUETOOTH ทีเ่ ชือ่ มต่ออยูใ่ น
ปจั จุบนั จะถูกตัดการเชือ่ มต่อ

การยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์
BLUETOOTH

กด BLUETOOTH บนเครือ่ งเล่น
“BLUETOOTH” จะปรากฏทีแ่ ผงแสดงผล
ขึน้ อยูก่ บั อุปกรณ์ BLUETOOTH การเชือ่ มต่อ
BLUETOOTH อาจถูกยกเลิกโดยอัตโนมัตเิ มือ่
หยุดเล่น

การลบข้อมูลการจับคู่

ใช้ปมุ่ บนเครือ่ งเล่นเพือ่ ใช้งานการท�ำงานนี้
1 กด BLUETOOTH เพือ่ เลือกฟงั ก์ชนั ่
BLUETOOTH
“BLUETOOTH” จะปรากฏทีแ่ ผงแสดงผล
หากระบบเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
ชือ่ ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะปรากฏขึน้ ที่
แผงแสดงผล กด BLUETOOTH เพือ่ ยกเลิกการ
เชือ่ มต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH

2 กด DJ OFF และ

– ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
“BT HISTORY CLEAR” จะปรากฏขึน้ ทีแ่ ผง
แสดงผลและข้อมูลการจับคูท่ งั ้ หมดจะถูกลบออก

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH
แบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว
ด้วย NFC
NFC (การสือ่ สารระยะใกล้: Near Field
Communication) เป็ นเทคโนโลยีทช่ี ว่ ยให้การ
สือ่ สารไร้สายระยะใกล้ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
สมาร์ทโฟน และ IC tags เกิดขึน้ ได้
เมือ่ สัมผัสระบบด้วย NFC ทีท่ ำ� งานร่วมกับ
สมาร์ทโฟนได้ ระบบจะ
 เปิ ดในฟงั ก์ชน
ั ่ BLUETOOTH
 ท�ำการจับคูแ่ ละเชือ่ มต่อ BLUETOOTH เสร็จ
สมบูรณ์

ข้อสังเกต

ระบบจะสามารถจดจ�ำและเชือ่ มต่อกับสมาร์ทโฟน
ทีท่ ำ� งานร่วมกับ NFC ได้ทลี ะเครือ่ งเท่านัน้ หากลอง
เชือ่ มต่อสมาร์ทโฟนทีท่ ำ� งานร่วมกับ NFC เครือ่ งอืน่
กับระบบ สมาร์ทโฟนทีท่ ำ� งานร่วมกับ NFC ทีเ่ ชือ่ ม
ต่ออยูใ่ นปจั จุบนั จะถูกตัดการเชือ่ มต่อ
 ท่านอาจต้องด�ำเนินการต่อไปนี้บนสมาร์ทโฟนที่
ท�ำงานร่วมกับ NFC ก่อนล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
สมาร์ทโฟนทีท่ ำ� งานร่วมกับ NFC ของคุณ
 เเปิ ดฟงั ก์ชน
ั ่ NFC ดูรายละเอียดจากค�ำแนะน�ำ
ในการใช้งานของสมาร์ทโฟนทีท่ ำ� งานร่วมกับ
NFC ได้
 หากสมาร์ทโฟนทีท
่ ำ� งานร่วมกับ NFC ได้นนั ้ มี
เวอร์ชนของระบบปฏิ
ั่
บตั กิ ารต�่ำกว่า Android 4.1.x
ให้ดาวน์โหลดและเปิดแอพพลิเคชัน่ “NFC Easy
Connect” “NFC Easy Connect” เป็ นแอพพลิ
เคชันฟรี
่ สำ� หรับสมาร์ทโฟนระบบ Android ซึง่ หา
ได้จาก Google Play (ในบางประเทศ/ภูมภิ าคอาจ
ไม่มแี อพพลิเคชันนี
่ ้)


1

น�ำสมาร์ทโฟนไปสัมผัสกับเครื่องหมาย N
ที่เครื่องเล่นจนกว่าสมาร์ทโฟนจะสั่น

2 เริ่มเล่นแหล่งสัญญาณเสียงจากสมาร์ทโฟน
ดูรายละเอียดจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานของ
อุปกรณ์ BLUETOOTH
เคล็ดลับ

หากการจับคูแ่ ละการเชือ่ มต่อ BLUETOOTH ล้มเหลว
ให้ทำ� ตามดังต่อไปนี้
 ถ้ามีกรอบของสมาร์ทโฟนทีซ
่ อ้ื มาใส่ภายหลัง ให้
ถอดกรอบของสมาร์ทโฟนออก
 น�ำสมาร์ทโฟนไปสัมผัสกับเครือ
่ งหมาย N ทีเ่ ครือ่ ง
เล่นอีกครัง้
 เริม
่ แอพพลิเคชัน่ “NFC Easy Connect” ใหม่

BLUETOOTH

สมาร์ทโฟนที่สามารถท�ำงานร่วมกันได้
สมาร์ทโฟนทีม่ ฟี งั ก์ชนั ่ NFC ติดตัง้ ไว้ใน
เครือ่ ง (OS: Android 2.3.3 หรือล่าสุด,
ยกเว้น Android 3.x)

เชือ่ มต่อให้เสร็จสมบูรณ์โดยท�ำตามค�ำแนะน�ำที่
แสดงบนสมาร์ทโฟน
เมือ่ ท�ำการเชือ่ มต่อ BLUETOOTH แล้ว ชือ่
ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะปรากฏทีแ่ ผง
แสดงผล

การตัดการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

น�ำสมาร์ทโฟนไปสัมผัสกับเครือ่ งหมาย N ทีเ่ ครือ่ ง
เล่นอีกครัง้

การตั้งค่าโคเด็กเสียง
BLUETOOTH
สามารถรับข้อมูลในรูปแบบโคเด็ก AAC หรือ SBC
จากอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

1 กด OPTIONS
2 กด / ซ�้ำๆ เพื่อเลือก “BT AAC” แล้ว
กด

33TH

3 กด

/ ซ�้ำๆ เพื่อเลือกการตั้งค่า
 ON: เปิ ดการรับสัญญาณในรูปแบบโคเด็ก
ACC
 OFF: รับในรูปแบบโคเด็ก SBC
การออกจากเมนูตวั เลือก กด OPTIONS

ข้อสังเกต
 ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงคุณภาพสูงได้

หากเลือก AAC ในกรณีทไ่ี ม่สามารถฟงั เสียง AAC
จากอุปกรณ์ของท่านได้ หรือเสียงถูกรบกวน เลือก
“OFF”
 หากเปลีย
่ นการตัง้ ค่านี้เมือ่ ระบบเชือ่ มต่ออยูก่ บั
อุปกรณ์ BLUETOOTH อุปกรณ์ BLUETOOTH จะ
ถูกตัดการเชือ่ มต่อ หากต้องการเชือ่ มต่อกับ
อุปกรณ์ BLUETOOTH ด�ำเนินการเชือ่ มต่อ
BLUETOOTH อีกครัง้

การตั้งค่าโหมดพร้อมใช้
BLUETOOTH
เมือ่ โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH จะท�ำให้
ระบบเปิดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ สร้างการเชือ่ มต่อ
BLUETOOTH จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

1 กด OPTIONS
2 กด / ซ�้ำๆ เพื่อเลือก “BT STBY” แล้ว
กด

3 กด

/ ซ�้ำๆ เพื่อเลือกการตั้งค่า
 ON: ระบบจะเปิ ดโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ สร้างการ
เชือ่ มต่อ BLUETOOTH จากอุปกรณ์
BLUETOOTH
 OFF: ปิ ดฟงั ก์ชนนี
ั่ ้
การออกจากเมนูตวั เลือก กด OPTIONS

34TH

การตั้งค่าสัญญาณ
BLUETOOTH
ไม่สามารถเชือ่ มต่อระบบจากอุปกรณ์
BLUETOOTH ทีจ่ บั คูแ่ ล้วได้ในทุกฟงั ก์ชนั ่ เมือ่ ตัง้
ค่าสัญญาณ BLUETOOTH เป็ นเปิด สัญญาณ
BLUETOOTH จะถูกเปิดโดยการตัง้ ค่าอัตโนมัติ
จากโรงงาน
ใช้ปมุ่ บนเครือ่ งเล่นเพือ่ ใช้งานการท�ำงานนี้
กด DJ OFF และ + ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
“BT ON” หรือ “BT OFF” จะปรากฏในแผงแสดงผล
ข้อสังเกต
 ไม่สามารถใช้งานดังต่อไปนี้ได้เมือ
่ ตัง้ ค่าสัญญาณ

BLUETOOTH เป็ นปิด:
 การจับคูแ่ ละ/หรือการเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์
BLUETOOTH
 การลบข้อมูลการจับคู่
 การใช้ “SongPal” ผ่าน BLUETOOTH
 เปลีย
่ นโคเด็กเสียง BLUETOOTH
 หากน� ำสมาร์ทโฟนทีท
่ ำ� งานร่วมกับ NFC ไปแตะกับ
ระบบหรือตัง้ ค่าโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH
เป็ นเปิด สัญญาณ BLUETOOTH จะตัง้ ค่าเป็ นเปิด
โดยอัตโนมัติ

การใช้ “SongPal” ผ่าน
BLUETOOTH
เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชันเฉพาะส�
่
ำหรับรุน่ นี้สามารถหาได้จาก
ทัง้ Google Play และ App Store ค้นหา “SongPal”
หรือสแกนรหัส QR ด้านล่าง และดาวน์โหลดแอพ
พลิเคชันฟรี
่ เพือ่ ใช้คณ
ุ สมบัตอิ น่ื ๆ ทีเ่ พิม่ ความ
สะดวก

เทคโนโลยี BLUETOOTH จะท�ำงานร่วมกับ
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (รุน่ ที่ 5), iPod touch (รุน่ ที่ 4)
หมายเหตุ

หากแอพพลิเคชัน่ “SongPal” ท�ำงานไม่ถกู ต้อง ตัด
การเชือ่ มต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH แล้วเชือ่ มต่อใหม่
โดยกด BLUETOOTH ทีอ่ ยูบ่ นเครือ่ งเล่น (หน้า 32)

การปรับเสียง

การปรับเสียง
ไปยัง
ท�ำดังนี้
เพิม่ เสียงทุม้ และสร้าง กด MEGA BASS บนเครือ่ ง
เสียงให้ทรงพลังยิง่ ขึน้
ลดเสียงทุม้
(BASS CUT)

กด MEGA BASS บนเครื่องค้าง
ไว้นานกว่า 2 วินาที
การยกเลิกเอฟเฟคต์ BASS CUT
กด MEGA BASS บนเครือ่ ง
อีกครัง้
ข้อสังเกต

 ไฟแสดง MEGA BASS ทีเ่ ครือ
่ง

การปรับเสียง

เล่นกะพริบเมือ่ เปิดเอฟเฟคต์
BASS CUT
 เอฟเฟคต์ BASS CUT จะปิ ด
ลงโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ปิดระบบ
หรือเปิดใช้งานโหมดฟุตบอล
(หน้า 35)
เลือกเอฟเฟคต์เสียงที่ กด MUSIC หรือ VIDEO
ปรับไว้ลว่ งหน้า
ทัง้ นี้้ สามารถใช้ปมุ่ บนเครือ่ งได้
กด SOUND FIELD แล้วหมุนปุม่
VOLUME/MULTI CONTROL
เพือ่ เลือกเอฟเฟคต์เสียงที่
ต้องการ จากนัน้ กด ENTER
เพือ่ ยกเลิกเอฟเฟคต์เสียงทีป่ รับ
ไว้ลว่ งหน้า กด MUSIC ซ�้ำๆ เพือ่
เลือก “FLAT” ทัง้ นี้้ สามารถใช้ปมุ่
บนเครือ่ งเลือก “FLAT” ได้

การเลือกโหมดฟุตบอลแบบ
เสมือน
ท่านสามารถสัมผัสเหตุการณ์เหมือนอยูใ่ นสนาม
กีฬาได้เมือ่ รับชมการถ่ายทอดเกมการแข่งขัน
ฟุตบอล

35TH

กด FOOTBALL ซ�้ำๆ ขณะที่รับชมการถ่ายทอด
สัญญาณการแข่งขันฟุตบอล
 ON NARRATION: สามารถเพลิดเพลินไปกับ
ความรูส้ กึ ของการอยูใ่ นสนามแข่งขันผ่านเสียง
เชียร์คณ
ุ ภาพดี
 OFF NARRATION: สามารถเพลิดเพลินไปกับ
ความรูส้ กึ ของการอยูใ่ นสนามแข่งขันโดยลดระดับ
เสียงบรรยายนอกเหนือจากการปรับปรุงคุณภาพ
เสียงเชียร์

การเลือกการตั้งค่าตัวปรับแต่งเสียงทั่วไป

การยกเลิกโหมดฟุตบอลแบบเสมือน

1

กด MUSIC ซ�้ำๆ เพือ่ เลือก “FLAT”

กด MUSIC ซ�้ำๆ เพือ่ เลือก “CUSTOM EQ”

การสร้่างบรรยากาศงาน
เลี้ยง
(DJ EFFECT)

ใช้ปมุ่ บนเครือ่ งเล่นเพือ่ ใช้งานการท�ำงานนี้

ข้อสังเกต
 ขอแนะน� ำให้เลือกโหมดฟุตบอลเมือ
่ รับชมการ

ถ่ายทอดสัญญาณการแข่งขันฟุตบอล

 หากได้ยน
ิ เสียงผิดปกติในเนื้อหาเมือ่ เลือก

“OFF NARRATION” ควรใช้ “ON NARRATION”

 คุณสมบัตน
ิ ้ีไม่รองรับเสียงเดีย่ ว

 สามารถเลือกโหมดฟุตบอลแบบเสมือนได้เมือ
่ อยูใ่ น

ฟงั ก์ชนั ่ AUDIO IN 1 หรือ AUDIO IN 2 เท่านัน้

การสร้างการปรับแต่งเสียง
ของตนเอง

2 (ส�ำหรับ SAMPLER เท่านั้น)

กด SAMPLER ซ�้ำๆ เพื่อเลือกโหมด
SAMPLER

3 (ส�ำหรับ SAMPLER เท่านั้น)

กด S1/S2/S3/S4 เพื่อส่งสัญญาณเอฟเฟคต์
เสียง SAMPLER ในการส่งสัญญาณเอฟเฟคต์
เสียง SAMPLER อย่างต่อเนื่อง ให้หมุนปุ่ม
VOLUME/MULTI CONTROL

สามารถเพิม่ หรือลดระดับของคลืน่ ความถีเ่ ฉพาะได้
แล้วจัดเก็บการตัง้ ค่านัน้ ไว้ในหน่วยความจ�ำโดยจัด
เก็บเป็ น “CUSTOM EQ”

1 กด OPTIONS
2 กด / ซ�้ำๆ เพื่อเลือก “EQ EDIT” แล้ว
กด

3 กด

/ ซ�้ำๆ เพื่อปรับระดับของตัวปรับ
แต่งเสียง แล้วกด

4 ท�ำตามขั้นตอนที่ 3 ซ�้ำเพื่อปรับระดับของ

คลื่นความถี่อื่นและเอฟเฟคต์รอบทิศทาง
การออกจากเมนูตวั เลือก กด OPTIONS
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กดปุ่มต่อไปนี้เพื่อเลือกปรเภทเอฟเฟคต์
 FLANGER: สร้างเอฟเฟคต์เสียงทุม
้ ลึกคล้าย
กับเสียงของเครือ่ งบินเจ็ท
 ISOLATOR: แยกคลืน
่ ความถีเ่ ฉพาะโดยปรับ
คลืน่ ความถีอ่ น่ื ตัวอย่างเช่น เมือ่ ต้องการเน้น
เสียงร้อง
 SAMPLER: ให้ชด
ุ เอฟเฟคต์เสียงแบบพิเศษ

(ส�ำหรับ FLANGER และ ISOLATOR เท่านั้น)
หมุนปุ่ม VOLUME/MULTI CONTROL เพื่อ
ปรับระดับเอฟเฟคต์

การปิดเอฟเฟคต์



กด DJ OFF
กดปุม่ เอฟเฟคต์ทเ่ี ลือกอีกครัง้ (เฉพาะ
FLANGER และ ISOLATOR เท่านัน้ )

ข้อสังเกต
 DJ EFFECT จะปิ ดโดยอัตโนมัตเมือ
่:

 ปิ ดระบบ
 เปลีย
่ นฟงั ก์ชนั ่
 เปลีย
่ นคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ

 เปิ ดใช้งานหรือปิ ดใช้งานฟงั ก์ชน
ั ่ PARTY CHAIN
 เปิ ดใช้งานโหมดฟุตบอล

 หากเปิ ด DJ EFFECT ให้ทำ� งานระหว่างการถ่ายโอน

การใช้งานอื่น ๆ

จะไม่ถ่ายโอนเอฟเฟคต์เสียงไปยังอุปกรณ์ USB นัน้

การใช้ฟังก์ชั่น Party Chain

เครือ่ งเล่นเพือ่ ปรับระดับเสียงเมือ่ เปิด DJ EFFECT
ให้ทำ� งาน
กด  +/– บนรีโมทคอนโทรลเพือ่ ปรับเสียง

สามารถเชือ่ มต่อเครือ่ งเล่นเสียงหลายเครือ่ งแบบ
ห่วงโซ่เพือ่ สร้างบรรยากาศงานเลีย้ งให้ดงึ ดูดใจยิง่
ขึน้ และขับเสียงให้ดงั ยิง่ ขึน้
เปิดใช้งานระบบแบบห่วงโซ่ให้เป็ น “ปาร์ตห้ี ลัก”
แล้วแบ่งปนั เสียงเพลง ระบบเครือ่ งอืน่ จะเป็ น “ปาร์ต้ี
รอง” แล้วเล่นเพลงเดียวกันกับ “ปาร์ตห้ี ลัก”

 ไม่สามารถใช้ VOLUME/MULTI CONTROL บน

การตั้งค่า Party Chain
สร้าง Party Chain โดยเชือ่ มต่อระบบทัง้ หมดโดยใช้
สายออดิโอ (ไม่มมี าให้)
ก่อนต่อสายออดิโอ ต้องแน่ใจว่าได้ถอดสายไฟ AC
ออกแล้ว


หากระบบทั้งหมดมีฟังก์ชั่น Party Chain

การใช้งานอืน่ ๆ

ระบบทีห่ นึ่ง

ระบบทีส่ อง

ด�ำเนินการเชือ่ มต่อจนถึงระบบ
สุดท้าย
ระบบสุดท้าย




ระบบสุดท้ายต้องเชือ่ มต่อกับระบบแรก
ระบบของเครือ่ งใดๆ สามารถเปลีย่ นเป็ นปาร์ต้ี
หลักได้
37TH



สามารถเลือกปาร์ตห้ี ลักใหม่ได้เมือ่ เปิดใช้งานฟงั
ก์ชนั ่ Party Chain ดูรายละเอียดจาก “การเลือก
ปาร์ตห้ี ลักใหม่” (หน้า 38)



หากหนึ่งในระบบดังกล่าวไม่มีฟังก์ชั่น
Party Chain

ระบบทีห่ นึ่ง

กด FUNCTION แล้วหมุนปุม่ VOLUME/
MULTI CONTROL เพือ่ เลือกฟงั ก์ชนที
ั ่ ต่ อ้ งการ
(ยกเว้น AUDIO IN 1 ทีเ่ ชือ่ มต่อ  (หน้า 37)),
จากนัน้ กด ENTER เริม่ เล่นเพลง แล้วกด
PARTY CHAIN
“PARTY CHAIN” จะปรากฏทีแ่ ผงแสดงผล
ระบบจะเริม่ งานเลีย้ งเป็ นปาร์ตห้ี ลัก ส่วนระบบ
อืน่ ๆ จะเป็ นปาร์ตร้ี องโดยอัตโนมัติ ระบบ
ทัง้ หมดจะเล่นเพลงเดียวกันกับปาร์ตห้ี ลัก
ข้อสังเกต
 ปาร์ตร้ี องอาจใช้เวลาในการเริม
่ เล่นเพลง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่

ระบบทีส่ อง

กับจ�ำนวนเครือ่ งของระบบทัง้ หมดทีท่ ำ� การเชือ่ มต่อ

 การเปลีย
่ นระดับเสียงและเอฟเฟคต์เสียงทีป่ าร์ตห้ี ลัก

จะไม่สง่ ผลต่อการขับเสียงจากปาร์ตร้ี อง

ด�ำเนินการเชือ่ มต่อจนถึงระบบ
สุดท้าย
ระบบสุดท้าย

ระบบสุดท้ายต้องไม่เชือ่ มต่อกับระบบแรก
เชือ่ มต่อระบบทีไ่ ม่มฟี งั ก์ชนั ่ Party Chain เป็ น
ระบบสุดท้ายได้ ต้องแน่ใจว่าเลือกฟงั ก์ชนั ่
สัญญาณเสียงเข้าทีร่ ะบบสุดท้าย
 ต้องเลือกระบบแรกเป็ นปาร์ตห
้ี ลักเพือ่ ให้ระบบ
ทัง้ หมดเล่นเพลงเดียวกันเมือ่ เปิดใช้งานฟงั ก์ชนั ่
Party Chain



การเพลิดเพลินไปกับ Party Chain
ใช้ปมุ่ บนเครือ่ งเล่นเพือ่ ใช้งานการท�ำงานนี้

1 เสียบปลั๊กไฟ AC แล้วเปิดเครื่องทั้งหมด
2 ปรับระดับเสียงที่แต่ละเครื่อง
3 เปิดใช้งานฟังก์ชั่น Party Chain จากเครื่องที่
ต้องการให้เป็นปาร์ตี้หลัก
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 ปาร์ตร้ี องจะยังคงเล่นแหล่งสัญญาณเพลงตาม

ปาร์ตห้ี ลักแม้จะเปลีย่ นฟงั ก์ชนที
ั ่ ป่ าร์ตร้ี องแล้ว
ก็ตาม อย่างไรก็ตาม สามารถปรับเสียงและเปลีย่ น
เอฟเฟคต์เสียงทีป่ าร์ตร้ี องได้
 เมือ
่ ใช้ไมโครโฟนทีป่ าร์ตห้ี ลัก จะไม่มเี สียงดังออก
จากปาร์ตร้ี อง
 เมือ
่ หนึ่งในระบบทีเ่ ชือ่ มต่อก�ำลังถ่ายโอน USB ให้รอ
จนกว่าจะด�ำเนินการเสร็จหรือหยุดการถ่ายโอนก่อน
จะเปิดใช้ฟงั ก์ชนั ่ Party Chain
 ส�ำหรับการท�ำงานโดยละเอียดของระบบอืน
่ ๆ ดูได้
จากจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานของระบบนัน้ ๆ

การเลือกปาร์ตี้หลักใหม่

ท�ำซ�้ำขัน้ ตอนที่ 3 ใน “การเพลิดเพลินไปกับ Party
Chain” จากเครือ่ งทีต่ อ้ งการให้เป็ นปาร์ตห้ี ลัก
ปาร์ตห้ี ลักปจั จุบนั จะเปลีย่ นเป็ นปาร์ตร้ี องโดย
อัตโนมัติ ระบบทัง้ หมดจะเล่นเพลงเดียวกันกับ
ปาร์ตห้ี ลักใหม่
ข้อสังเกต
 สามารถเลือกระบบอืน
่ เป็ นปาร์ตห้ี ลักใหม่ได้หลัง

จากระบบทัง้ หมดด�ำเนินการฟงั ก์ชนั ่ Party Chain
เสร็จแล้ว
 ท�ำซ�้ำขัน
้ ตอนข้างต้นหากระบบทีเ่ ลือกไว้ไม่เปลีย่ น
เป็ นปาร์ตห้ี ลักใหม่เมือ่ เวลาผ่านไป 2-3 วินาที

การปิดใช้งาน Party Chain

ทีป่ าร์ตห้ี ลัก กด PARTY CHAIN
หมายเหตุ

ท�ำซ�้ำขัน้ ตอนข้างต้นหากระบบไม่ปิดใช้งานฟงั ก์ชนั ่
Party Chain เมือ่ เวลาผ่านไป 2-3 วินาที

การร้องเพลงตาม:
คาราโอเกะ
การเตรียมพร้อมส�ำหรับคาราโอเกะ

1

เปิด MIC LEVEL ในเครื่องเล่น เป็น MIN เพื่อ
ลดระดับเสียงของไมโครโฟน

2 ต่อไมโครโฟนเสริมเข้ากับช่องเสียบ MIC 1

หรือ MIC 2 บนเครื่องเล่น
ต่อไมโครโฟนเสริมอีกหนึ่งอันหากต้องการร้อง
เพลงคู่
MIC ECHO ซ�้ำๆ เพื่อปรับเอฟเฟคต์เสียง
ก้อง

4 เริ่มร้องไปตามเพลง
ข้อสังเกต

 โหมดคาราโอเกะจะถูกเปิ ดขึน
้ เมือ่ ต่อไมโครโฟนใน

ระหว่างฟงั ก์ชนั ่ DVD/CD, USB 1 หรือ USB 2
 หากมีเสียงโหยหวน:
 ให้ยา้ ยไมโครโฟนให้หา่ งจากล�ำโพง
 เปลีย
่ นทิศทางของไมโครโฟน
 ลด MIC LEVEL
 กด  – เพือ่ ลดระดับเสียงหรือกด MIC ECHO
ซ�้ำๆ เพือ่ ปรับระดับเสียงก้อง
 เสียงจากไมโครโฟนจะไม่ถก
ู ถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์
USB ในระหว่างการถ่ายโอน USB

สามารถลดเสียงร้องน�ำในแหล่งสัญญาณสเตอริโอ
ได้้
กด VOCAL FADER ซ�้ำๆ เพื่อเลือก “V`FADER
ON”
การยกเลิกเอฟเฟคต์ Vocal Fader กด
VOCAL FADER ซ�้ำๆ เพือ่ เลือก “V`FADER OFF”
หมายเหตุ

การใช้ Vocal Fader เมือ่ อยูใ่ นฟงั ก์ชนั ่ DVD/CD,
USB 1 หรือ USB 2 ต้องแน่ใจว่าได้เปิดโหมด
คาราโอเกะโดยได้ต่อไมโครโฟน

การเปลี่ยนระดับเสียง (การควบคุม
ระดับเสียง)
กด KEY CONTROL / เพื่อให้ช่วงของเสียง
ร้องเหมาะสมกับโหมดคาราโอเกะ

การเลือกโหมดการให้คะแนน (โหมด
คะแนน)
เมือ่ เปิดโหมดคาราโอเกะ จะสามารถใช้งานโหมด
การให้คะแนนได้
คะแนนจะค�ำนวณจากระดับ 0 ถึง 99 โดยเปรียบ
เทียบเสียงร้องกับแหล่งสัญญาณเสียง

การใช้งานอืน่ ๆ

3 เริ่มเล่นเพลงแล้วปรับเสียงไมโครโฟน กด

การใช้ Vocal Fader

1 เริ่มเล่นเพลง
2 กด SCORE ก่อนร้องเพลงในโหมด
คาราโอเกะ

3 หลังจากร้องเพลงนานประมาณหนึ่งนาที
แล้ว กด SCORE อีกครั้งเพื่อดูคะแนน

การเลือกล�ำดับของโหมดการให้คะแนน

ดู [โหมดการนับคะแนน] ใน “การตัง้ ค่าตัวเลือกของ
เสียง – [ตัง้ ค่าระบบเสียง]” (หน้า 26)
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การเพลิดเพลินไปกับแสงไฟ
ล�ำโพง
กด LIGHT MODE ซ�้ำๆ เพื่อเปลี่ยนสีของ
ความสว่างบนล�ำโพง
การปิดความสว่าง กด SPEAKER LIGHT ทีเ่ ครือ่ ง
เล่นซ�้ำๆ หรือ PARTY LIGHT บนรีโมทคอนโทรล
ซ�้ำๆ เพือ่ เลือก “LED OFF”
หมายเหตุ

หากมีความสว่างของแสงจ้า ให้เปิดไฟห้องหรือปิด
การส่องสว่าง

การใช้งานตัวตั้งเวลา
ระบบมีฟงั ก์ตวั ตัว้ เวลา 3 ฟงั ก์ชนั ่ ไม่สามารถเปิดทัง้
ตัวตัวเวลาในการเล่นและตัวตัง้ เวลาในการบันทึกให้
ท�ำงานพร้อมกันได้ ตัวตัง้ เวลาปิดจะมีความส�ำคัญ
กว่า หากต้องการใช้ตวั ตัง้ เวลาปิด

ตัวตั้งเวลาปิด
ระบบจะปิดเองโดยอัตโนมัตหิ ลังจากผ่านเวลาทีไ่ ด้
ตัง้ ค่าไว้ลว่ งหน้า
กด SLEEP ซ�้ำๆ
การยกเลิกตัวตัง้ เวลาปิด กด SLEEP ซ�้ำๆ เพือ่
เลือก “OFF”
เคล็ดลับ

การตรวจสอบเวลาทีเ่ หลืออยูก่ ่อนทีร่ ะบบจะปิด กด
SLEEP

ตัวตั้วเวลาในการเล่น / ตัวตั้วเวลา
ในการบันทึก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตงั ้ นาฬิกาแล้ว (หน้า 16)
ตัวตั้งเวลาในการเล่น:
สามารถตัง้ ค่าระบบให้เปิดและเล่นแผ่นดิสก์
อุปกรณ์ USB หรือสถานีวทิ ยุ
โดยอัตโนมัตติ ามเวลาทีต่ งั ้ ค่าไว้ลว่ งหน้า
ตัวตั้งเวลาในการบันทึก:
สามารถ่ายโอนเพลงจากสถานีวทิ ยุทไ่ี ด้ตงั ้ ค่าไว้ลว่ ง
หน้าไปยังอุปกรณ์ USB ได้ในเวลาทีก่ ำ� หนดไว้

1

ส�ำหรับตัวตั้งเวลาในการเล่น:
เตรียมแหล่งสัญญาณเสียงให้พร้อม แล้วกด
 +/– เพือ่ ปรับระดับเสียง
การเริม่ จากแทร็คหรือไฟล์เฉพาะ ให้สร้างชุด
ค�ำสังของตนเอง
่
(หน้า 21)
ส�ำหรับตัวตั้งเวลาในการบันทึก:
ปรับสัญญาณไปยังสถานีทไ่ี ด้ตงั ้ ค่าไว้ลว่ งหน้า
(หน้า 30)

2 กด SHIFT ค้างไว้แล้วกด TIMER MENU
3 กด / ซ�้ำๆ เพื่อเลือก “PLAY SET” หรือ
“REC SET” แล้วกด

4 ตั้งเวลาในการเริ่มเล่นหรือเริ่มการถ่ายโอน
กด

/

ซ�้ำๆ เพือ่ ตัง้ ชัวโมง/นาที
่
แล้วกด

5 ใช้ขั้นตอนเดียวกันกับขั้นตอนที่ 4 เพื่อตั้ง
เวลาหยุดเล่นหรือหยุดการถ่ายโอน

6 กด

/ ซ�้ำๆ เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ
เสียงที่ต้องการ แล้วกด
ส�ำหรับตัวตั้งเวลาในการบันทึก:
เชือ่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีส่ ามารถ่ายโอนได้เข้า
กับพอร์ท (USB) 2

7 กด  เพื่อปิดระบบ
40TH

การตรวจสอบการตั้งค่าเวลาหรือเปิดตัว
ตั้งเวลาให้ท�ำงานอีกครั้งหนึ่ง
1 กด SHIFT ค้างไว้แล้วกด TIMER MENU
“TIMER SEL” จะกะพริบทีแ่ ผงแสดงผล

การปิดการท�ำงานของปุ่มบน
เครื่อง
(ล็อคป้องกันเด็ก)

2 กด
3 กด

สามารถปิดการท�ำงานของปุม่ บนเครือ่ งได้ (ยกเว้น
) เพือ่ ป้องกันไม่ให้ใช้งานผิดพลาด เช่น จาก
ความซุกซนของเด็ก

การยกเลิกตัวตั้งเวลา

กด  บนเครื่องค้างไว้นานกว่า 5 วินาที
“CHILD LOCK ON” จะปรากฏทีแ่ ผงแสดงผล
สามารถใช้งานระบบได้โดยใช้ปมุ่ บน
รีโมทคอนโทรลเท่านัน้
ในการยกเลิก ให้กด  บนเครือ่ งเล่นค้างไว้นาน
กว่า 5 วินาที จนกว่า “CHILD LOCK OFF” จะ
ปรากฏขึน้ ทีแ่ ผงแสดงผล

/ ซ�้ำๆ เพือ่ เลือก “PLAY SEL” หรือ
“REC SEL” แล้วกด

ท�ำวิธกี ารเดียวกันกับด้านบนซ�้ำ และเลือก
“TIMER OFF” ในขัน้ ตอนที่ 3 จากนัน้ กด
ข้อสังเกต
 ระบบจะเปิ ดก่อนเวลาทีต
่ งั ้ ค่าไว้ลว่ งหน้า หาก

ระบบเปิดตามเวลาทีต่ งั ้ ค่าไว้ลว่ งหน้า หรือหาก
“STANDBY” กะพริบในแผงแสดงผล ตัวตัว้ เวลาใน
การเล่นและตัวตัง้ เวลาในการบันทึกจะไม่เล่นหรือ
จะไม่ถ่ายโอน
 ห้ามใช้งานระบบจากเวลาทีร่ ะบบเปิ ดจนกว่าการเล่น
หรือการถ่ายโอนจะเริม่ ต้นท�ำงาน

1

กด  – ซ�้ำๆ จนกว่า “VOLUME MIN” จะ
ปรากฏบนแผงแสดงผล

ไฟ AC ออก

 ฟงั ก์ชนล็
ั ่ อคป้องกันเด็กไม่สามารถเปิดใช้งานได้หาก

เปิดถาดแผ่นดิสก์

การตั้งค่าฟังก์ชั่นพร้อม
ใช้งานอัตโนมัติ

2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เลือกได้ (หน้า 13)
3 กด FUNCTION +/– ซ�้ำๆ เพื่อเลือกฟังก์ชั่นที่

ระบบจะเข้าสูโ่ หมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
ภายในประมาณ 15 นาที เมือ่ ไม่มกี ารท�ำงงานใดๆ
หรือไม่มสี ญ
ั ญาณออกของเสียง
ฟงั ก์ชนพร้
ั ่ อมใช้งานอัตโนมัตจิ ะถูกเปิดโดยค่า
อัตโนมัตจิ ากโรงงาน

4 เริ่มเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
5 กด  + เพื่อปรับระดับเสียง

1 กด OPTIONS
2 กด / ซ�้ำๆ เพื่อเลือก “AUTO STBY”

ตรงกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

หมายเหตุ

ระบบจะเข้าสูโ่ หมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ หาก
ระดับเสียงของอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อต�่ำเกินไป ปรับระดับ
เสียงของอุปกรณ์ การปิดฟงั ก์ชนพร้
ั ่ อมใช้งานอัตโนมัติ
ดู “การตัง้ ค่าฟงั ก์ชนพร้
ั ่ อม ใช้งานอัตโนมัต”ิ (หน้า 41)

การใช้งานอืน่ ๆ

การใช้งานอุปกรณ์ที่เลือกได้

ข้อสังเกต

 ฟงั ก์ชนล็
ั ่ อคป้องกันเด็กจะถูกยกเลิกเมือ่ ถอดสาย

แล้วกด

3 กด

/ ซ�้ำๆ เพื่อเลือก “ON” หรือ “OFF”
การออกจากเมนูตวั เลือก กด OPTIONS
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ข้อสังเกต
 “AUTO STBY” จะกะพริบทีแ
่ ผงแสดงผลประมาณ

2 นาทีก่อนเข้าสูโ่ หมดพร้อมใช้งาน

 ฟงั ก์ชนพร้
ั ่ อมใช้งานอัตโนมัตไิ ม่ทำ� งานในกรณีต่อ

ไปนี้:
 ขณะทีอ่ ยูใ่ นฟงั ก์ชนวิ
ั ่ ทยุ
 เมือ่ เปิ ดใช้ตวั ตัง้ เวลา
 เมือ่ เชือ
่ มต่อไมโครโฟน

การปรับปรุงซอฟต์แวร์
อาจมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบในอนาคต
สามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้จากเว็บไซต์ดา้ นล่าง
ส�ำหรับลูกค้าในละตินอเมริกา:
<http://esupport.sony.com/LA>
ส�ำหรับลูกค้าในยุโุ รปและรัสเซีย:
<http://www.sony.eu/support>
ส�ำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมภิ าคอืน่ ๆ:
<http://www.sony-asia.com/support>
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ปรับปรุง
ซอฟต์แวร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหา
หากพบปญั หากับระบบ ให้คน้ หาปญั หาดังกล่าว
ในรายการตรวจสอบการแก้ไขปญั หาด้านล่างแล้ว
ท�ำการแก้ไข
หากยังเกิดปญั หาอยู่ ควรปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่าย
Sony ใกล้บา้ นท่าน
ข้อสังเกตหากช่างบริการเปลีย่ นชิน้ ส่วนบางชิน้
ระหว่างการซ่อม ควรเก็บชิน้ ส่วนดังกล่าวไว้

หาก “PROTECT XX” (X คือตัวเลข)
ปรากฏขึ้นที่แผงแสดงผล

ถอดปลักไฟ
๊ AC ออกโดยทันที แล้วตรวจสอบ
หัวข้อดังต่อไปนี้
 ใช้ลำ
� โพงทีใ่ ห้มาเท่านัน้ หรือไม่?
 มีสงิ่ กีดขวางช่องระบายอากาศของเครือ
่ง
เล่นหรือไม่?
หลังจากตรวจสอบรายการข้างต้นและแก้ไข
ปญั หาแล้ว ให้เสียบสายไฟ AC ใหม่อกี ครัง้ แล้ว
จึงเปิดระบบ หากยังเกิดปญั หาอยู่ ควรปรึกษา
ตัวแทนจ�ำหน่าย Sony ใกล้บา้ นท่าน

โดยทั่วไป
เปิดไม่ติด
 ตรวจสอบว่าเสียบสายไฟ AC แน่ นหรือไม่
ระบบได้เข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานแล้ว
 อาการนี้ไม่ใช่การท�ำงานผิดพลาด ระบบจะเข้าสู่
โหมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัตภิ ายในประมาณ
15 นาที เมือ่ ไม่มกี ารท�ำงงานใดๆ หรือไม่ม ี
สัญญาณออกของเสียง (หน้า 41)
การตั้งค่านาฬิกาหรือตัวตั้งเวลาจะถูกยกเลิก
 ถอดสายไฟ AC ออกหรือไฟดับ ตัง้ นาฬิกา
(หน้า 16) และตัวตัง้ เวลา (หน้า 40) ใหม่อกี ครัง้
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ไม่มีเสียง
 ปรับเสียง
 ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อล�ำโพง (หน้า 14)
 ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อของอุปกรณ์ทส่ี ามารถ
เลือกได้หาก (หน้า 13)
 เปิ ดอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อ
 ไม่มส
ีญ
ั ญาณเสียงออกระหว่างตัวตัง้ เวลาในการ
บันทึก
 ถอดสายไฟ AC ออก แล้วเสียบใหม่อก
ี ครัง้ และ
เปิดระบบ
ไม่มีเสียงออกจากไมโครโฟน
 ปรับเสียงไมโครโฟน
 ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าต่อไมโครโฟนเข้ากับช่อง
เสียบ MIC 1 หรือ MIC 2 ถูกต้องแล้ว
 ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเปิ ดไมโครโฟนแล้ว

ตัวตั้งเวลาไม่ท�ำงาน
 ตรวจสอบการตัง้ ค่าตัวตัง้ เวลาแล้วตัง้ เวลาทีถ
่ กู
ต้อง (หน้า 40)
 ยกเลิกฟงั ก์ชนการตั
ั่
ง้ เวลาปิด (หน้า 40)
รีโมทคอนโทรลไม่ท�ำงาน
 น� ำสิง่ กีดขวางระหว่างรีโมทคอนโทรลและเครือ
่ง
เล่นออก
 ขยับรีโมทคอนโทรลให้เข้ามาใกล้กบ
ั เครือ่ งเล่น
ยิง่ ขึน้
 ชีร้ โี มทคอนโทรลไปยังเซนเซอร์ของ
รีโมทคอนโทรล
 เปลีย
่ นแบตเตอรี่ (R03/ขนาด AAA)
 ย้ายเครือ
่ งเล่นให้หา่ งจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต์

ยังมีความผิดปรกติของสีบนหน้าจอทีวีอยู่
 ให้ปิดทีวท
ี นั ที แล้วจึงเปิดทีวอี กี ครัง้ หลังจากผ่าน
ไป 15 ถึง 30 นาที หากสียงั ผิดปกติอยู่ ให้วาง
ล�ำโพงห่างจากชุดทีวี
“PLEASE CONNECT ALL SPK” จะปรากฏ
ขึ้นมา
 ตรวจสอบว่าได้ต่อล�ำโพงทัง้ หมดแล้ว
“CHILD LOCK” จะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่มใดปุ่ม
หนึ่งบนเครื่องเล่น
 ตัง้ ค่าฟงั ก์ชนล็
ั ่ อคป้องกันเด็กเพือ่ ปิด (หน้า 41)

ล�ำโพง
เสียงดังออกมาจากช่องสัญญาณเดียวหรือมี
เสียงระหว่างซ้ายและขวาไม่สมดุลย์
 วางล�ำโพงให้สมดุลมากทีส
่ ดุ
 ตรวจสอบว่าได้เชือ
่ มต่อล�ำโพงได้ถกู ต้องและ
มันคงดี
่ แล้ว
 แหล่งสัญญาณทีเ่ ล่นอยูเ่ ป็ นเสียงเดีย
่ว
ไม่มีเสียงดังออกมาจากล�ำโพง
 ตรวจสอบว่าได้เชือ
่ มต่อล�ำโพงได้ถกู ต้องและ
มันคงดี
่ แล้ว

ข้อมูลเพิม่ เติม

มีเสียงหึ่งหรือเสียงรบกวนรุนแรง
 ย้ายระบบให้หา
่ งจากแหล่งเสียงรบกวนนัน้
 ต่อระบบเข้ากับเต้าเสียบติดผนังแยกอีกอันหนึ่ง
 ติดตัง้ ตัวกรองเสียงรบกวน (มีจำ
� หน่ายทัวไป)
่ เข้า
กับสายไฟ AC
 ปิ ดอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์รอบทิศทาง
 จะได้ยน
ิ เสียงรบกวนจากพัดลมระบายความร้อน
เมือ่ ระบบอยูใ่ นโหมดพร้อมใช้งานหรือเล่นด้วย
เสียงเบา อาการนี้ไม่ใช่การท�ำงานผิดพลาด

มีเสียงหอน
 ลดเสียง
 น� ำไมโครโฟนออกห่างจากล�ำโพงหรือเปลีย
่น
ทิศทางของไมโครโฟน

เครื่องเล่นแผ่นดิสก์
ถาดแผ่นดิสก์ไม่เปิดออกและ “LOCKED”
ปรากฏขึ้นที่แผงแสดงผล
 ปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่ าย Sony ใกล้บา
้ นท่านหรือ
ศูนย์บริการ Sony ทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ถาดแผ่นดิสก์ไม่ปิด
ใส่แผ่นดิสก์ถกู ต้อง
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แผ่นดิสก์ไม่ดีดออกมา
 ท่านไม่สามารถดีดแผ่นดิสก์ออกมาได้ในระหว่าง
การถ่ายโอน CD-USB ทีซ่ งิ โครไนซ์แล้วหรือใน
ระหว่างการถ่ายโอน REC1 กด  เพือ่ ยกเลิก
การถ่ายโอน แล้วกด  บนเครือ่ งเล่นเพือ่ ดีด
แผ่นดิสก์ออกมา
 ปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่ าย Sony ใกล้บา
้ นท่าน
ไม่เริ่มต้นเล่น
 เช็ดท�ำความสะอาดแผ่นดิสก์ (หน้า 50)
 ใส่แผ่นดิสก์ใหม่อก
ี ครัง้
 ใส่แผ่นดิสก์ทร่ี ะบบสามารถเล่นได้ (หน้า 6)
 น� ำแผ่นดิสก์ออกมาแล้วเช็ดความชืน
้ ทีอ่ ยูบ่ นแผ่น
ดิสก์ออกไป จากนัน้ เปิดระบบทิง้ ไว้ประมาณ 2 3 ชัวโมงจนกว่
่
าความชืน้ จะระเหยไป
 รหัสภูมภ
ิ าคบน DVD VIDEO ไม่สอดคล้องกับ
ระบบ
เสียงสะดุด
 เช็ดท�ำความสะอาดแผ่นดิสก์ (หน้า 50)
 ใส่แผ่นดิสก์ใหม่อก
ี ครัง้
 ย้ายตัวเครือ
่ งไปยังบริเวณทีไ่ ม่มกี ารสันสะเทื
่
อน
 ย้ายไมโครโฟนให้หา
่ งจากตัวเครือ่ ง เมือ่ ฟงั แทร็ค
ทีม่ เี สียงทุม้ ด้วยระดับเสียงสูง การสันสะเทื
่
อนของ
ล�ำโพงอาจท�ำให้เสียงสะดุดได้
ไม่เริ่มต้นเล่นจากแทร็คแรก
 ตัง้ ค่าโหมดการเล่นเป็ นการเล่นปกติ (หน้า 20)
 มีการเลือกการเล่นต่อเอาไว้ กด  สองครัง้ จาก
นัน้ กด  เพือ่ เริม่ เล่น
ไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นได้ เช่น หยุด การ
ค้นหาการล็อค การเล่นภาพเคลื่อนไหวช้า การ
เล่นซ�้ำ การเล่นสลับ หรือการเล่นด้วยชุดค�ำสั่ง
 อาจไม่สามารถใช้งานข้างต้นบางอย่างได้ ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั แผ่นดิสก์ ดูจากคูม่ อื การใช้งานทีใ่ ห้มา
กับแผ่นดิสก์
DATA CD/DATA DVD (MP3, JPEG หรือ Xvid)
ไม่สามารถเล่นได้
 ข้อมูลไม่ได้ถก
ู จัดเก็บในรูปแบบทีร่ องรับ
 ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้เลือกโหมดสือ
่ ทีถ่ กู ต้อง
ก่อนการเล่น
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ตัวอักษรของชื่อโฟลเดอร์ ชื่อแทร็ค ชื่อไฟล์ และ
แท็ก ID3 ปรากฏไม่ถูกต้อง
 แท็ก ID3 ไม่ใช่เวอร์ชน
ั ่ 1 (1.0/1.1) หรือเวอร์ชนั ่
2 (2.2/2.3)
 รหัสตัวอักษรทีร่ ะบบไม่สามารถแสดงได้มด
ี งั
ต่อไปนี้
 ตัวอักษรตัวใหญ่ (A ถึง Z)
 หมายเลข (0 ถึง 9)
 สัญลักษณ์ (< > * +, [ ] \ _)
ตัวอักษรอืน่ ๆ ทีแ่ สดงเป็ น “_”
เสียงไม่มีเอฟเฟคต์สเตอริโอเมื่อเล่น
AUDIO CD, VIDEO CD, ไฟล์เสียง, ไฟล์วิดีโอ,
หรือ DVD VIDEO
 ดึงปลักไมโครโฟนทั
๊
ง้ หมดออก “ ” จะหายไป
จากแผงแสดงผล
 ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าต่อระบบได้ถก
ู ต้องแล้ว
 ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อล�ำโพง (หน้า 14)

อุปกรณ์ USB
การถ่ายโอนมีผลท�ำให้เกิดข้อผิดพลาด
 ใช้อุปกรณ์ USB ทีไ่ ม่รองรับ ตรวจสอบข้อมูล
บนเว็บไซต์เกีย่ วกับอุปกรณ์ USB ทีท่ ำ� งานร่วม
กัน (หน้า 8)
 ฟอร์แมตอุปกรณ์ USB ไม่ถก
ู ต้อง ดูวธิ กี าร
ฟอร์แมตจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานของอุปกรณ์
USB นัน้
 ปิ ดระบบแล้วน� ำอุปกรณ์ USB ออกมา หาก
อุปกรณ์ USB นัน้ มีสวิตช์เปิดปิด ให้ปิดอุปกรณ์
USB แล้วเปิดใหม่อกี ครัง้ หลังจากน�ำอุปกรณ์
ออกจากระบบแล้ว จากนัน้ ให้ทำ� การถ่ายโอน
ใหม่อกี ครัง้
 หากท�ำการถ่ายโอนและท�ำการลบซ�้ำหลายๆ ครัง้
โครงสร้างของไฟล์ทอ่ี ยูภ่ ายในอุปกรณ์ USB อาจ
แยกออกจากกันได้ ดูวธิ กี ารแก้ไขปญั หาดัง
กล่าวได้จากค�ำแนะน�ำในการใช้งานของอุปกรณ์
USB นัน้



อุปกรณ์ USB ถูกตัดการเชือ่ มต่อหรือปิดไฟ
ระหว่างการถ่ายโอน ลบไฟล์ทถ่ี ่ายโอนได้เพียง
บางส่วน แล้วท�ำการถ่ายโอนใหม่อกี ครัง้ เมือ่ ท�ำ
ตามวิธกี ารดังกล่าวแล้วไม่สามารถแก้ไขปญั หา
ได้ อุปกรณ์ USB อาจช�ำรุดเสียหาย ดูวธิ กี าร
แก้ไขปญั หาดังกล่าวได้จากค�ำแนะน�ำในการใช้
งานของอุปกรณ์ USB นัน้

ไม่สามารถลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ใน
อุปกรณ์ USB นั้นได้
 ตรวจสอบอุปกรณ์ USB ได้รบ
ั การป้องกันการ
เขียนหรือไม่
 อุปกรณ์ USB ถูกตัดการเชือ
่ มต่อหรือปิดไฟ
ระหว่างการลบ ลบไฟล์ทถ่ี ่ายโอนได้เพียงบาง
ส่วน เมือ่ ท�ำตามวิธกี ารดังกล่าวแล้วไม่สามารถ
แก้ไขปญั หาได้ อุปกรณ์ USB อาจช�ำรุดเสียหาย
ดูวธิ กี ารแก้ไขปญั หาดังกล่าวได้จากค�ำแนะน�ำใน
การใช้งานของอุปกรณ์ USB นัน้
ไม่มีเสียง
 เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ไม่ถกู ต้อง ปิดระบบแล้ว
เชือ่ มต่ออุปกรณ์ USB อีกครัง้ จากนัน้ เปิดระบบ
แล้วตรวจสอบว่า “USB 1” หรือ “USB 2” ปรากฏ
ขึน้ บนแผงแสดงผล

“READING” ปรากฏขึ้นมาเพื่อเวลาที่เพิ่มขึ้น
หรืออาจใช้เวลานานก่อนที่จะเริ่มเล่น
 การอ่านอาจใช้เวลานานในกรณีดงั ต่อไปนี้
 ในอุปกรณ์ USB มีหลายไฟล์หรือหลาย
โฟลเดอร์ (หน้า 8)
 โครงสร้างไฟล์มคี วามซับซ้อนมาก

“NO FILE” จะปรากฏในแผงแสดงผล

่ ทัง้ หมด
 ระบบได้เข้าสูโ่ หมดปรับปรุงซอฟต์แวร์ ปุม

(ยกเว้น ) จะถูกปิดใช้งาน กด  ทีเ่ ครือ่ งเล่น
เพือ่ ยกเลิกการปรับปรุงซอฟต์แวร์

“OVER CURRENT” จะปรากฏในแผงแสดงผล
ั หาของระดับกระแสไฟฟ้าจากพอร์ท
 ตรวจพบปญ
(USB) 1 หรือพอร์ท (USB) 2 ปิดระบบแล้ว
น�ำอุปกรณ์ USB ออกมาจากพอร์ท ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าอุปกรณ์ USB ไม่มปี ญั หา หากยังเกิดรูป
แบบการแสดงผลอยู่ ควรปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่าย
Sony ใกล้บา้ นท่าน
การแสดงที่ผิดพลาด
 ข้อมูลทีจ
่ ดั เก็บในอุปกรณ์ USB อาจถูกขัดขวาง
ให้ทำ� การถ่ายโอนใหม่อกี ครัง้
 รหัสตัวอักษรทีร่ ะบบไม่สามารถแสดงได้มด
ี งั
ต่อไปนี้
 ตัวอักษรตัวใหญ่ (A ถึง Z)
 หมายเลข (0 ถึง 9)
 สัญลักษณ์ (< > * +, [ ] \ _)
ตัวอักษรอืน่ ๆ ทีแ่ สดงเป็ น “_”
ไม่รู้จักอุปกรณ์ USB
 ปิ ดระบบแล้วเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ใหม่อกี ครัง้
จากนัน้ จึงเปิดระบบ
 ตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์เกีย
่ วกับอุปกรณ์ USB
ทีท่ ำ� งานร่วมกัน (หน้า 8)
 อุปกรณ์ USB ท�ำงานไม่ถก
ู ต้อง ดูวธิ กี ารแก้ไข
ปญั หาดังกล่าวได้จากค�ำแนะน�ำในการใช้งานของ
อุปกรณ์ USB นัน้

ข้อมูลเพิม่ เติม

มีสัญญาณรบกวน การสะดุด หรือเสียงผิดเพี้ยน
 ใช้อุปกรณ์ USB ทีไ่ ม่รองรับ ตรวจสอบข้อมูล
บนเว็บไซต์เกีย่ วกับอุปกรณ์ USB ทีท่ ำ� งานร่วม
กัน (หน้า 8)
 ปิ ดระบบแล้วเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ใหม่อกี ครัง้
จากนัน้ จึงเปิดระบบ
 ข้อมูลเพลงเองก็อาจมีเสียงรบกวน หรือมีเสียง
ผิดเพีย้ น เสียงรบกวนแทรกเข้ามาในระหว่างการ
ถ่ายโอน ลบไฟล์แล้วท�ำการถ่ายโอนใหม่อกี ครัง้
 อัตราบิตทีใ่ ช้เมือ
่ เข้ารหัสไฟล์เสียงอาจมีคา่ ต�่ำ ส่ง
ไฟล์เสียงทีม่ อี ตั ราบิตสูงกว่าไปยังอุปกรณ์ USB

 ความจุของหน่ วยความจ�ำมากเกินไป
 หน่ วยความจ�ำภายในถูกแยกย่อย

ไม่เริ่มต้นเล่น
 ปิ ดระบบแล้วเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ใหม่อกี ครัง้
จากนัน้ จึงเปิดระบบ
 ตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์เกีย
่ วกับอุปกรณ์ USB
ทีท่ ำ� งานร่วมกัน (หน้า 8)
ไม่เริ่มต้นเล่นจากไฟล์แรก
 ตัง้ ค่าโหมดการเล่นเป็ นการเล่นปกติ (หน้า 20)
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ไฟล์ไม่สามารถเล่นได้
 ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้เลือกโหมดสือ
่ ทีถ่ กู ต้อง
ก่อนการเล่น
 ไม่รองรับอุปกรณ์ USB ทีฟ
่ อร์แมตระบบไฟล์
นอกเหนือจาก FAT16 หรือ FAT32*
 หากใช้อุปกรณ์ USB ทีแ
่ บ่งพาร์ตชิ นแล้
ั ่ ว จะ
สามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ทอ่ี ยูใ่ นพาร์ตชิ นแรก
ั่
เท่านัน้
* ระบบนี้ รองรับ FAT16 และ FAT32 แต่อุปกรณ์ USB
บางอย่างอาจไม่รองรับ FAT ดังกล่าวได้ทงั ้ หมด ดู
รายละเอียดจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานของอุปกรณ์
USB แต่ละอย่างหรือติดต่อผูผ้ ลิต

ภาพ
ไม่มีภาพ
 ตรวจสอบว่าเชือ
่ มต่อระบบได้มนคงดี
ั ่ แล้วหรือไม่
 หากสายวิดโี อช�ำรุดเสียหาย ให้เปลีย
่ นสายใหม่
 ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ต่อเครือ
่ งเล่นเข้ากับช่อง
เสียบสัญญาณเข้าวิดโี อของทีวี (หน้า 14) แล้ว
หรือไม่
 ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้เปิ ดทีวแ
ี ละใช้งานทีวไี ด้
ถูกต้องแล้วหรือไม่
 ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้เลือกสัญญาณเข้าวิดโี อ
บนทีวพี อ่ื ให้สามารถรับชมภาพจากระบบได้
 (ยกเว้นรุน
่ ในละตินอเมริกา ยุโรป และรัสเซีย)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตงั ้ ค่าระบบสีได้ถกู ต้อง
แล้วตามระบบสีของทีวี
มีสัญญาณรบกวนภาพ
 เช็ดท�ำความสะอาดแผ่นดิสก์ (หน้า 50)
 หากสัญญาณวิดโี อจากระบบต้องผ่านเครือ
่ งเล่น
วิดโี อไปยังทีวี การปกป้องลิขสิทธิ ์ทีใ่ ช้งานกับ
บางรายการ DVD VIDEO อาจมีผลต่อคุณภาพ
ของภาพได้
 (ยกเว้นรุน
่ ในละตินอเมริกา ยุโรป และรัสเซีย)
เมือ่ เล่น VIDEO CD ทีบ่ นั ทึกด้วยระบบสีทแ่ี ตก
ต่างจากค่าของระบบสีของทีวที ต่ี งั ้ ไว้ ภาพอาจผิด
เพีย้ นได้ (หน้า 15, 25)
 (ยกเว้นรุน
่ ในละตินอเมริกา ยุโรป และรัสเซีย)
ตัง้ ค่าระบบสีให้ตรงกับทีวี (หน้า 15, 25)
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ไม่สามารถเปลี่ยนสัดส่วนจอภาพของหน้าจอ
ทีวีได้
 สัดส่วนจอภาพจะถูกก�ำหนดตาม DVD VIDEO
และไฟล์วดิ โี อ
 ไม่สามารถเปลีย
่ นสัดส่วนจอภาพได้โดยขึน้ อยู่
กับทีวี
ไม่สามารถเปลี่ยนภาษาของเสียงภาพยนตร์ได้
 แทร็คทีม
่ หี ลายภาษาจะไม่บนั ทึกลงบน DVD
VIDEO ทีก่ ำ� ลังเล่นอยู่
 DVD VIDEO จะขัดขวางการเปลีย
่ นภาษาของ
เสียงภาพยนตร์ได้
ไม่สามารถเปลี่ยนภาษาค�ำบรรยายได้
 ค�ำบรรยายมีหลายภาษาจะไม่บน
ั ทึกลงบน DVD
VIDEO ทีก่ ำ� ลังเล่นอยู่
 DVD VIDEO จะขัดขวางการเปลีย
่ นค�ำบรรยาย
ไม่สามารถปิดค�ำบรรยายได้
DVD VIDEO จะขัดขวางการปิดค�ำบรรยาย



ไม่สามารถเปลี่ยนมุมได้
 มุมทีห
่ ลากหลายจะไม่บนั ทึกลงบน DVD VIDEO
ทีก่ ำ� ลังเล่นอยู่
 DVD VIDEO จะขัดขวางการเปลีย
่ นมุม

วิทยุ
ไม่ได้ยินเสียงหึ่งหรือเสียงรบกวน หรือเสียงจาก
สถานี (“TUNED” หรือ “STEREO” กะพริบที่แผง
แสดงผล)
 เชือ
่ มต่อสายอากาศ (เสาอากาศ) ได้ถกู ต้อง
 เปลีย
่ นต�ำแหน่งเสาอากาศและทิศทางของเสา
อากาศเพือ่ ให้ได้รบั สัญญาณทีช่ ดั เจน
 ปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่ าย Sony ใกล้บา
้ นท่านหาก
เสาอากาศ AM ทีใ่ ห้มาหลุดออกมาจากขาตัง้
พลาสติก
 ปิ ดอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์รอบทิศทาง

อุปกรณ์ BLUETOOTH
ไม่สามารถท�ำการจับคู่ได้
 ย้ายอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้เข้ามาใกล้กบ
ั
ระบบยิง่ ขึน้
 การจับคูอ
่ าจไม่สำ� เร็จหากมีอุปกรณ์ บลูทธูํ
BLUETOOTH อืน่ อยูใ่ กล้ๆ ระบบ ในกรณีน้ี ให้
ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นก่อน
 ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าป้อนรหัสผ่านทีอ
่ ุปกรณ์
BLUETOOTH ถูกต้อง
อุปกรณ์ BLUETOOTH ไม่สามารถตรวจพบ
เครื่องเล่นได้ หรือ “BT OFF” ปรากฏบนแผง
แสดงผล
 ตัง้ ค่าสัญญาณ BLUETOOTH เป็ น “BT ON”
(หน้า 34)

เสียงสะดุดหรือเสียงขึ้นๆ ลงๆ หรือการเชื่อม
ต่อหลุด
 ระบบและอุปกรณ์ BLUETOOTH อยูไ่ กลกัน
เกินไป
 หากมีสงิ่ กีดขวางระหว่างระบบและอุปกรณ์
BLUETOOTH ให้น�ำสิง่ กีดขวางนัน้ ออกหรือหลีก
สิง่ กีดขวางนัน้
 หากมีอุปกรณ์ทป
่ี ล่อยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า เช่น
LAN ไร้สาย อุปกรณ์ BLUETOOTH อืน่ ๆ หรือ
เตาไมโครเวฟอยูบ่ ริเวณใกล้เคียง ให้ยา้ ยสิง่ ของ
ดังกล่าวออก

มีเสียงหึ่ง เสียงรบกวน หรือเสียงผิดเพี้ยน
รุนแรง
 หากมีสงิ่ กีดขวางระหว่างระบบและอุปกรณ์
BLUETOOTH ให้น�ำสิง่ กีดขวางนัน้ ออกหรือหลีก
สิง่ กีดขวางนัน้
 หากมีอุปกรณ์ทป
่ี ล่อยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า เช่น
LAN ไร้สาย อุปกรณ์ BLUETOOTH อืน่ ๆ หรือ
เตาไมโครเวฟอยูบ่ ริเวณใกล้เคียง ให้ยา้ ยสิง่ ของ
ดังกล่าวออก
 ลดเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทีเ่ ชือ
่ มต่อ
ไม่มีการส่งสัญญาณเสียงจาก “Voice
Playback” ในแอพพลิเคชั่น “Fiestable”
 การสาธิตเสียงทีม
่ ใี นระบบถูกเปิดใช้งาน กด 
เพือ่ หยุดการสาธิต จากนัน้ เล่นใหม่อกี ครัง้

Party Chain
ไม่สามารถเปิดใช้ฟังก์ชั่น Party Chain
 ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อ (หน้า 37)
 ต้องแน่ ใจว่าต่อสายออดิโอถูกต้อง
“PARTY CHAIN” จะกะพริบที่แผงแสดงผล
 ไม่สามารถเลือกฟงั ก์ชน
ั ่ AUDIO IN 1 หากท�ำการ
เชือ่ มต่อ  (หน้า 37) ขณะทีร่ ะบบอยูใ่ นฟงั ก์ชนั ่
Party Chain ใช้ปมุ่ ทีเ่ ครือ่ งเล่นเพือ่ เลือกฟงั ก์ช ั ่
นอืน่ (หน้า 38)
 กด PARTY CHAIN บนเครือ
่ งเล่น
 เริม
่ ระบบใหม่

ข้อมูลเพิม่ เติม

ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
 อุปกรณ์ BLUETOOTH ทีพ
่ ยายามเชือ่ มต่อไม่
รองรับโปรไฟล์ A2DP และไม่สามารถเชือ่ มต่อ
กับระบบได้
 เปิ ดใช้งานฟงั ก์ชน
ั ่ BLUETOOTH บนอุปกรณ์
BLUETOOTH
 สร้างการเชือ
่ มต่อจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
 ได้ลบการลงทะเบียนการจับคูแ
่ ล้ว ท�ำการจับคู่
ใหม่อกี ครัง่้
 ลบข้อมูลการลงทะเบียนการจับคูข
่ องอุปกรณ์
BLUETOOTH (หน้า 32) แล้วท�ำการจับคูใ่ หม่อกี
ครัง้ (หน้า 31)

เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ไม่ดังออกจาก
เครื่องเล่นนี้
 เพิม
่ เสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH ก่อน แล้ว
จึงปรับเสียงโดยใช้  +/–

ฟังก์ชั่น Party Chain ท�ำงานผิดปกติ
 ปิ ดระบบ แล้วเปิ ดระบบเพือ
่ เปิดใช้งานฟงั ก์ชนั ่
Party Chain

การตั้งค่าระบบใหม่

หากระบบยังคงท�ำงานได้ไม่ถกู ต้อง ให้ตงั ้ ค่าระบบ
ใหม่เป็ นการตัง้ ค่าอัตโนมัตจิ ากโรงงาน
ใช้ปมุ่ บนเครือ่ งเล่นเพือ่ ใช้งานการท�ำงานนี้
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1 ถอดปลักไฟ
๊ AC แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่
2 กด  เพือ่ เปิดระบบ
3 กด DJ OFF และ TUNING + ค้างไว้ประมาณ

3 วินาที
“RESET” จะปรากฏทีแ่ ผงแสดงผล
การตัง้ ค่าปรับแต่งส�ำหรับผูใ้ ช้ทงั ้ หมด เช่น
สถานีวทิ ยุทต่ี งั ้ ค่าไว้ลว่ งหน้า ตัวตัง้ เวลา และ
นาฬิกาจะถูกตัง้ ค่าใหม่เป็ นการตัง้ ค่าอัตโนมัติ
จากโรงงาน

การกลับไปยัง “SETUP” ให้ตั้งเป็นค่า
อัตโนมัติ

สามารถกลับไปยังการตัง้ ค่า “SETUP” (ยกเว้นการ
ตัง้ ค่า “PARENTAL CONTROL”) ให้เป็ นการตัง้ ค่า
อัตโนมัตจิ ากโรงงาน

1 กด SETUP
2 กด / ซ�้ำๆ เพือ่ เลือก [การตัง้ ค่าเครือ่ ง]
แล้วกด

3 กด

/

ซ�้ำๆ เพือ่ เลือก [����������] แล้วกด

4 กด / ซ�้ำๆ เพือ่ เลือก [ใช่] แล้วกด
ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 วินาทีเพือ่ ให้เสร็จสมบูรณ์
ห้ามกด  เมือ่ ท�ำการตัง้ ค่าระบบใหม่อกี ครัง้ ้

ฟังก์ชั่นวิเคราะห์ตนเอง
เมื่อตัวอักษร/ตัวเลขปรากฏบนหน้าจอทีวี
หรือแผงแสดงผล

เมือ่ เปิดฟงั ก์ชนวิ
ั ่ เคราะห์ตนเองให้ทำ� งานเพือ่
ป้องกันระบบไม่ให้ทำ� งานผิดพลาด หมายเลข
บริการ 5 ตัว (เช่น C 13 50) ซึง่ ใช้ตวั อักษรและ
ตัวเลข 4 ตัวร่วมกันจะปรากฏขึน้ ในกรณีน้ี ให้ตรวจ
สอบจากตารางต่อไปนี้
ตัวอักษร 3 ตัวแรก สาเหตุและการแก้ไข
ของหมายเลขบริการ
C 13
แผ่นดิสก์สกปรก
 ทำ�ความสะอาดแผ่นดิสก์ด้วย
ผ้านุ่ม (หน้า 50)
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ตัวอักษร 3 ตัวแรก สาเหตุและการแก้ไข
ของหมายเลขบริการ
C 31
ใส่แผ่นดิสก์ไม่ถกู ต้อง
 ให้ระบบเริม
่ ท�ำงานใหม่อกี
ครัง้ จากนัน้ ใส่แผ่นดิสก์ใหม่
ให้ถกู ต้อง
E XX
เพือ่ ป้องกันไม่ให้ทำ� งานผิด
(XX คือหมายเลข)
พลาด ระบบจะท�ำงานด้วย
ฟงั ก์ชนวิ
ั ่ เคราะห์ตนเอง
 ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ าย Sony
ใกล้บา้ นท่านหรือศูนย์บริการ
Sony ทีไ่ ด้รบั อนุญาต เพือ่ แจ้ง
หมายเลขบริการ 5 ตัวอักษร
ตัวอย่าง: E 61 10

ข้อความ
ข้อความใดข้อความหนึ่งดังต่อไปนี้อาจปรากฏขึน้ ที่
แผงแสดงผลในระหว่างการใช้งาน
CANNOT PLAY
 ใส่แผ่นดิสก์ทไ่ี ม่สามารถเล่นได้
 ใส่ DVD VIDEO ทีม
่ รี หัสภูมภิ าคทีไ่ ม่รองรับ
DATA ERROR
 ไฟล์ไม่ตรงกับรูปแบบทีต
่ อ้ งการ
 นามสกุลของไฟล์ไม่ตรงกับรูปแบบไฟล์
DEVICE ERROR
ไม่รจู้ กั อุปกรณ์ USB หรือเชือ่ มต่ออุปกรณ์ทไ่ี ม่รจู้ กั
DEVICE FULL
หน่วยความจ�ำของอุปกรณ์ USB เต็ม
ERASE ERROR
การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์เสียงในอุปกรณ์ USB ล้ม
เหลว
FATAL ERROR
อุปกรณ์ USB ถูกถอดออกในระหว่างการถ่ายโอน
หรือการลบ และอาจท�ำให้เกิดความเสียหายได้
FOLDER FULL
ไม่สามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ USB เนื่องจาก
จ�ำนวนโฟลเดอร์ครบตามจ�ำนวนโฟลเดอร์สงู สุด

GUEST
ระบบเปลีย่ นเป็ นปาร์ตร้ี องเมือ่ เปิดใช้งานฟงั ก์ชนั ่
Party Chain

PUSH STOP
ผูใ้ ช้พยายามใช้งานทีส่ ามารถใช้ได้กต็ ่อเมือ่ ได้หยุด
เล่นแล้วเท่านัน้

HOST
ระบบเปลีย่ นเป็ นปาร์ตห้ี ลักเมือ่ เปิดใช้งานฟงั ก์ชนั ่
Party Chain

READING
ระบบก�ำลังอ่านข้อมูลจากแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์
USB การท�ำงานบางอย่างอาจใช้งานไม่ได้

NO DEVICE
ไม่มอี ุปกรณ์ USB เชือ่ มต่อ

REC ERROR
การถ่ายโอนไม่เริม่ ท�ำงาน พาร์ทเวย์หยุด หรือ
มิฉะนัน้ แล้วจะใช้งานไม่ได้

NO DISC
ไม่มแี ผ่นดิสก์บนถาดแผ่นดิสก์
NO MEMORY
หน่วยความจ�ำทีเ่ ลือกไว้เล่นหรือเลือกไว้ถ่ายโอน
ไม่มสี อ่ื หน่วยความจ�ำทีเ่ สียบในอุปกรณ์ USB
NO MUSIC
ข้อมูล MP3/WMA/AAC ไม่มอี ยูใ่ นโหมดการเล่น
MUSIC
NO PHOTO
ข้อมูล JPEG ไม่มอี ยูใ่ นโหมดการเล่น PHOTO

STEP FULL
ผูใ้ ช้พยายามสร้างชุดค�ำสังมากกว่
่
า 25 ขัน้
TIME NG
เวลาเปิดและเวลาปิดของตัวตัง้ เวลาหรือตัวตัง้ เวลา
ในการบันทึกจะเหมือนกัน
TRACK FULL
ไม่สามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ USB เนื่องจาก
จ�ำนวนไฟล์ครบตามจ�ำนวนไฟล์สงู สุด

วิธีป้องกัน

NO VIDEO
ข้อมูล MPEG4/Xvid ไม่มอี ยูใ่ นโหมดการเล่น
VIDEO

เมื่อยกเครื่องเล่น

NOT IN USE
ผูใ้ ช้พยายามใช้งานเฉพาะภายใต้เงือ่ นไขทีถ่ กู
ขัดขวางไม่ให้ทำ� งานได้
NOT SUPPORTED
เชือ่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีไ่ ม่รองรับหรือเชื่ อมต่
่ อ
อุปกรณ์ USB ผ่านฮับ USB
OVER CURRENT
ตรวจพบกระแสเกินพิกดั จากพอร์ท
PROTECTED
อุปกรณ์ USB ถูกป้องกันการเขียน

(USB)

ท�ำตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้เพือ่ ปกป้องกลไกของ
แผ่นดิสก์
ใช้ปมุ่ บนเครือ่ งเล่นเพือ่ ใช้งานการท�ำงานนี้

ข้อมูลเพิม่ เติม

NO STEP
่ ทงั ้ หมดได้ถกู ลบออกไปแล้ว
ขัน้ ตอนทีต่ งั ้ ค่าค�ำสังไว้

1 กด  เพือ่ เปิดระบบ
2 กด FUNCTION แล้วหมุนปุม่ VOLUME/MULTI
CONTROL เพือ่ เลือก “DVD/CD” จากนัน้ กด
ENTER

3 น�ำแผ่นดิสก์ออก
กด  เพือ่ เปิดและปิดถาดแผ่นดิสก์
รอจนกว่า “NO DISC” จะปรากฏบนแผงแสดง
ผล

4 ถอดสายไฟ AC ออก
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผ่นดิสก์

 ก่อนเล่นให้เช็ดแผ่นดิสก์ดว
้ ยผ้าสะอาดโดยเช็ดจาก

ตรงกลางออกไปด้านนอก
 ห้ามท�ำความสะอาดแผ่นดิสก์ดว
้ ยตัวท�ำละลาย เช่น
เบนซีน ทินเนอร์ หรือน�้ำยาท�ำความสะอาดตามท้อง
ตลาด หรือสเปรย์ป้องกันไฟฟ้าสถิตส�ำหรับแผ่น LP
แบบไวนิล
 ห้ามให้แผ่นดิสก์สม
ั ผัสกับแสงแดดหรือแหล่งความ
ร้อนโดยตรง เช่น ท่อระบายอากาศร้อน หรือห้ามทิง้
แผ่นดิสก์ไว้ในรถทีจ่ อดอยูก่ ลางแดด

ความปลอดภัย

 ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้าเสียบ (หลัก) ทัง้ หมด

หากไม่ได้ใช้งานป็ นเวลานาน เมือ่ ถอดปลักออกจาก
๊
เครือ่ งเล่น ควรจับทีต่ วั ปลักเสมอ
๊
ห้ามดึงสายไฟ
โดยเด็ดขาด
 หากมีของแข็งหรือของเหลวตกลงไปในระบบให้ถอด
ปลักของระบบออกแล้
๊
วให้ชา่ งช�ำนาญการมาตรวจ
สอบก่อนจะใช้งานต่อไปอีกครัง้
 สายไฟ AC ต้องเปลีย
่ นโดยร้านบริการทีช่ ำ� นาญ
การเท่านัน้

การวางต�ำแหน่ง

 ห้ามวางระบบในต�ำแหน่ งลาดเอียงหรือบริเวณที่

อากาศร้อน อากาศเย็น มีฝนุ่ สกปรก หรือมีความชืน้
สูง หรือมีการระบายอากาศไม่ดพี อ หรือบริเวณทีม่ ี
การสันสะเทื
่
อน ถูกแสงแดดหรือแสงสว่างจ้าโดยตรง
 ระมัดระวังเมือ
่ วางเครือ่ งเล่นหรือล�ำโพงบนพืน้ ทีต่ อ้ ง
ดูแลเป็ นพิเศษ (ตัวอย่างเช่น ลงแว็กซ์, ลงน�้ำมัน, ขัด
เงา) เนื่องจากอาจท�ำให้พน้ื ดังกล่าวเกิดคราบหรือ
สีตกได้
 หากน� ำระบบออกมาจากบริเวณทีม
่ อี ากาศเย็นแล้ว
น�ำมาไว้ในบริเวณทีม่ อี ากาศร้อน หรือวางระบบไว้
ในห้องทีม่ คี วามชืน้ อาจเกิดหยดน�้ำขึน้ บนเลนส์ทอ่ี ยู่
ด้านในตัวเครือ่ ง และอาจท�ำให้ระบบท�ำงานผิดปรกติ
ได้ ในสถานการณ์ดงั กล่าว ให้น�ำแผ่นดิสก์ออกแล้ว
เปิดระบบให้ทำ� งานประมาณหนึ่งชัวโมงจนกว่
่
าความ
ชืนจะระเหยออกไป
้้

การสะสมความร้อน

 การสะสมความร้อนทีต
่ วั เครือ่ งเล่นระหว่างการ
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ท�ำงานถือเป็ นอาการปรกติและไม่ใช่สาเหตุให้เกิด
สัญญาณเตือน
 ห้ามสัมผัสตัวเครือ
่ งหากเปิดเครือ่ งเสียงดังติดต่อกัน
เป็ นเวลานานเพราะตัวเครือ่ งร้อน
 ห้ามปิ ดกัน
้ ช่องระบายอากาศ

ระบบล�ำโพง

ระบบล�ำโพงนี้ไม่ได้หมุ้ กันแม่เหล็กดังนัน้ ภาพทีป่ รากฏ
บนทีวที อ่ี ยูใ่ กล้อาจผิดเพีย้ นเนื่องจากแม่เหล็ก ใน
สถานการณ์ดงั กล่าว ให้ปิดทีวแี ล้วรอประมาณ 15 ถึง
30 นาที จากนัน้ ให้เปิดทีวอี กี ครัง้ หากไม่่ดขี น้ึ ให้้ยา้ ย
ล�ำโพงให้หา่ งจากทีว ี

ข้อสังเกตส�ำคัญ

ข้อควรระวัง: หากให้ภาพวิดโี อแบบภาพนิ่งหรือ
ภาพทีแ่ สดงบนหน้าจอแสดงบนหน้าจอทีวโี ดยใช้
ระบบนี้เป็ นเวลายาวนานขึน้ อาจท�ำให้เกิดความ
เสีย่ งต่อความเสียหายของหน้าจอทีวี ทีวแี บบ
โปรเจคชันจะมี
่ ความไวต่ออาการดังกล่าวเป็ น
พิเศษ

การท�ำความสะอาดตัวเครื่อง

ท�ำความสะอาดระบบด้วยผ้าเนื้อนุ่มชุบน�้ำยาท�ำความ
สะอาดบิดหมาดๆ
ห้ามใช้แผ่นขัด ผงขัด หรือน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น
ทินเนอร์ เบนซีน หรือแอลกอฮอล์

การสื่อสารด้วย BLUETOOTH

 ควรใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ด้วยันภายในระยะ

ห่างประมาณ 10 เมตร (ระยะทีไ่ ม่มสี งิ่ กีดขวาง)
ขอบเขตในการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพอาจน้อยกว่า
นัน้ ตามสภาวะดังต่อไปนี้
 เมือ่ มีบุคคล วัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ ผนัง หรือสิง่ กีด
ขวางอืน่ ๆ อยูร่ ะหว่างอุปกรณ์ทท่ี ำ� การเชือ่ มต่อ
BLUETOOTH นัน้
 บริเวณทีต
่ ดิ ตัง้ LAN ไร้สาย
 รอบเตาไมโครเวฟทีก
่ ำ� ลังใช้งานอยู่
 บริเวณทีก
่ ่อให้เกิดคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าอืน่ ๆ
 อุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย
(IEEE 802.11b/g) ใช้แถบคลืน่ ความถีเ่ ดียวกัน
(2.4 กิกะเฮิรตซ์) เมือ่ ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้
กับอุปกรณ์ทม่ี ี LAN ไร้สาย อาจมีสญ
ั ญาณแทรกสอด
ทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึน้ ลักษณะดังกล่าว
มีผลให้มอี ตั ราการถ่ายโอนข้อมูลต�่ำลง มีสญ
ั ญาณ
รบกวน หรือไม่สามารถเชือ่ มต่อได้ หากลักษณะดัง
กล่าวเกิดขึน้ ให้แก้ไขดังต่อไปนี้:
 ใช้ระบบนี้โดยให้หา่ งจากอุปกรณ์ LAN ไร้สาย
อย่างน้อย 10 เมตร
 ปิ ดแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ LAN ไร้สายเมือ่ ใช้
อุปกรณ์ BLUETOOTH ภายในระยะ 10 เมตร
 ใช้ระบบนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ใกล้
กันทีส่ ดุ

 การถ่ายทอดสัญญาณคลืน
่ วิทยุดว้ ยระบบนี้อาจสอด

ข้อมูลจ�ำเพาะ
ส่วนของเครื่องขยายเสียง

ต่อไปนี้วดั ค่าที่ AC 120 V – 240 V, 50/60 เฮิรตซ์

SHAKE-X7D

ก�ำลังขับ (ประเมิน):
800 วัตต์ + 800 วัตต์ (ที่ 8 โอห์ม, 100 เฮิรตซ์,
1% THD)
ก�ำลังส่งสัญญาณออก RMS (ค่าอ้างอิง)
1,200 วัตต์ + 1,200 วัตต์ (ต่อช่องสัญญาณที่
8 โอห์ม, 100 เฮิรตซ์)

SHAKE-X3D

ก�ำลังขับ (ประเมิน):
400 วัตต์ + 400 วัตต์ (ที่ 4 โอห์ม, 100 เฮิรตซ์,
1% THD)
ก�ำลังส่งสัญญาณออก RMS (ค่าอ้างอิง)
600 วัตต์ + 600 วัตต์ (ต่อช่องสัญญาณที่
4 โอห์ม, 100 เฮิรตซ์)

สัญญาณเข้า

AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R
แรงดัน 2 V, ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแส
สลับ 47 กิโลโอห์ม
AUDIO IN 2 L/R
แรงดัน 2 V, ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแส
สลับ 47 กิโลโอห์ม
MIC 1, MIC 2
ความไว 1 mV, ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแส
สลับ 10 กิโลโอห์ม
พอร์ท (USB) 1, (USB) 2: ประเภท A

ข้อมูลเพิม่ เติม

แทรกการท�ำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์อน่ื ๆ
เนื่องจากสัญญาณรบกวนดังกล่าวอาจมีผลท�ำให้เกิด
การท�ำงานผิดพลาด ควรปิดระบบและอุปกรณ์
BLUETOOTH ทุกครัง้ ในสถานทีด่ งั ต่อไปนี้:
 ในโรงพยาบาล บนรถไฟ บนเครือ
่ งบิน ในสถานี
เติมน�้ำมัน และสถานทีซ่ ง่ึ มีก๊าซไวไฟ
 ใกล้กบ
ั ประตูอตั โนมัตหิ รือสัญญาณเตือนไฟไหม้
 เครือ
่ งเล่นนี้รองรับฟงั ก์ชนความปลอดภั
ั่
ยทีต่ รงตาม
ข้อมูลจ�ำเพาะของ BLUETOOTH เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามี
การเชือ่ มต่อทีป่ ลอดภัยในระหว่างการสือ่ สารกันโดย
ใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH อย่างไรก็ตามความ
ปลอดภัยดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
เนื้อหาทีต่ งั ้ ค่าไว้และปจั จัยอื่นๆ ดังนัน้ ควรระมัดระวัง
เมือ่ ท�ำการสือ่ สารโดยใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH
 Sony ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
หรือการสูญเสียอันเกิดจากการรัวไหลของข้
่
อมูลใน
ระหว่างการสือ่ สารด้วยการใช้เทคโนโลยี
BLUETOOTH
 ไม่สามารถรับประกันได้วา่ การสือ
่ สารด้วย
BLUETOOTH โดยใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH
ทัง้ หมดจะมีโปรไฟล์เหมือนกับระบบนี้
 อุปกรณ์ BLUETOOTH ทีเ่ ชือ
่ มต่อกับระบบนี้ตอ้ ง
ตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของ BLUETOOTH ทีก่ ำ� หนด
โดย Bluetooth SIG, Inc. และต้องได้รบั การรับรองว่า
ตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะนัน้ อย่างไรก็ตาม แม้วา่
อุปกรณ์นนั ้ ๆ จะตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของ
BLUETOOTH แต่กอ็ าจมีบางกรณีทค่ี ณ
ุ ลักษณะ
หรือข้อมูลจ�ำเพาะของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะ
ท�ำให้ทำ� การเชือ่ มต่อไม่ได้ หรืออาจมีผลให้มวี ธิ ี
การควบคุม มีการแสดงผล หรือมีการท�ำงานทีแ่ ตก
ต่างกันได้
 สัญญาณรบกวนอาจเกิดขึน
้ ได้ หรือเสียงอาจสะดุด
ทัง้ นี้อาจขึน้ อยูก่ บั อุปกรณ์ BLUETOOTH ทีเ่ ชือ่ ม
ต่อกับระบบนี้ สภาวะแวดล้อมในการสือ่ สาร หรือ
สภาวะแวดล้อม

สัญญาณขาออก

AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
แรงดัน 2 V, ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแส
สลับ 1 กิโลโอห์ม
VIDEO OUT
ระดับสัญญาณออกสูงสุด 1 Vp-p, ไม่สมดุล,
ความต้านทานต่อโหลดลบของการซิงค์
75 โอห์ม
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ส่วนของ USB

อัตราบิตทีร่ องรับ
WMA: 48 กิโลบิตต่อวินาที – 192 กิโลบิตต่อ
วินาที, VBR, CBR
AAC: 48 กิโลบิตต่อวินาที – 320 กิโลบิตต่อ
วินาที, VBR, CBR
ความถีส่ มุ่
WMA: 44.1 กิโลเฮิรตซ์
AAC: 44.1 กิโลเฮิรตซ์
อุปกรณ์ USB ทีร่ องรับ
หน่วยความจ�ำจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
กระแสสูงสุด
1A

ส่วนของแผ่นดิสก์/USB

อัตราบิตทีร่ องรับ
MPEG1 Layer-3:
32 กิโลบิตต่อวินาที – 320 กิโลบิตต่อวินาที,
VBR
ความถีส่ มุ่
MPEG1 Layer-3:
32 กิโลเฮิรตซ์/44.1 กิโลเฮิรตซ์/48 กิโลเฮิรตซ์
Xvid
วิดโี อโคเด็ก: Xvid
อัตราบิต: 4.854 เมกะบิตต่อวินาที (สูงสุด)
ความละเอียด/อัตราเฟรม:
720 × 480, 30 เฟรมต่อวินาที
720 × 576, 25 เฟรมต่อวินาที
ออดิโอโคเด็ก: MP3
MPEG4
รูปแบบไฟล์: รูปแบบไฟล์ MP4
วิดโี อโคเด็ก:
โปรไฟล�ำ์ พืน้ ฐาน MPEG4
(ไม่ทำ� งานร่วมกับ AVC)
อัตราบิต: 4 เมกะบิตต่อวินาที
ความละเอียด/อัตราเฟรม:
720 × 576, 30 เฟรมต่อวินาที
ออดิโอโคเด็ก: AAC-LC
(ไม่ทำ� งานร่วมกับ HE-AAC)
DRM: ไม่ทำ� งานร่วมกับ
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ส่วนของเครื่องเล่นแผ่นดิสก์
ระบบ

คอมแพคท์ดสิ ก์และออดิโอดิจติ อลและระบบ
วิดโี อ
คุณสมบัตขิ องเลเซอร์ไดโอด
ระยะเวลาในการเปล่งแสง: ต่อเนื่อง
สัญญาณออกเลเซอร์*: น้อยกว่า 44.6 W
* สัญญาณออกนี้เป็ นค่าทีว่ ดั ทีร่ ะยะห่าง
200 มม. จากผิวของเลนส์วตั ถุทอ่ี ยูบ่ นบล็อก
พิกอัพแบบออพติคลั ทีม่ รี รู บั แสงขนาด 7 มม.
การตอบสนองความถี่
20 เฮิรตซ์ – 20 กิโลเฮิรตซ์
รูปแบบของระบบสีวดิ โี อ
NTSC และ PAL

ส่วนของวิทยุ

สเตอริโอ FM, เสาอากาศวิทยุซเู ปอร์เฮทเตอร์โรไดน์
FM/AM
สายอากาศ
เสาอากาศหลัก FM
เสาอากาศแบบห่วงของสัญญาณ AM

ส่วนของวิทยุ FM

พิกดั การปรับคลืน่
87.5 เมกะเฮิรตซ์ – 108.0 เมกะเฮิรตซ์
(50 กิโลเฮิรตซ์ตามขัน้ )

ส่วนของวิทยุ AM

พิกดั การปรับคลืน่
ส�ำหรับรุน่ ในยุโรปและรัสเซียเท่านัน้ :
531 กิโลเฮิรตซ์ – 1,602 กิโลเฮิรตซ์
(9 กิโลเฮิรตซ์ตามขัน้ )
ส�ำหรับรุน่ ในละตินอเมริกาเท่านัน้ :
531 กิโลเฮิรตซ์ – 1,710 กิโลเฮิรตซ์
(9 กิโลเฮิรตซ์ตามขัน้ )
530 กิโลเฮิรตซ์ – 1,710 กิโลเฮิรตซ์
(10 กิโลเฮิรตซ์ตามขัน้ )
รุน่ อืน่ ๆ:
531 กิโลเฮิรตซ์ – 1,602 กิโลเฮิรตซ์
(9 กิโลเฮิรตซ์ตามขัน้ )
530 กิโลเฮิรตซ์ – 1,610 กิโลเฮิรตซ์
(10 กิโลเฮิรตซ์ตามขัน้ )

ส่วนของ BLUETOOTH

ล�ำโพง
SS-SHAKEX7

SS-SHAKEX3

ระบบล�ำโพง
สองทาง ฮอร์นแบบแรงดันเสียง
ชุดล�ำโพง
เครือ่ งขยายเสียงตัวเล็ก: 25 มม., ชนิดฮอร์น
ซับวูฟเฟอร์: 250 มม., ชนิดกรวย
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับตามพิกดั
4 โอห์ม
ขนาด (ก/ส/ล) (โดยประมาณ)
368 มม. × 585 มม. × 358 มม.
น�้ำหนัก (โดยประมาณ)
14.5 กก.

โดยทั่วไป

ก�ำลังไฟฟ้าทีต่ อ้ งการ
AC 120 V – 240 V, 50/60 เฮิรตซ์
การสิน้ เปลืองพลังงาน
SHAKE-X7D: 375 วัตต์
SHAKE-X3D: 220 วัตต์
การสิน้ เปลืองพลังงาน (ในโหมดประหยัดพลังงาน)
0.5 วัตต์ (เมือ่ ตัง้ ค่า “BT STBY” เป็ น “OFF”)
3 วัตต์ (เมือ่ ตัง้ ค่า “BT STBY” เป็ น “ON”)
ขนาด (ก/ส/ล) (ยกเว้นล�ำโพง) (โดยประมาณ)
455 มม. × 165 มม. × 330 มม.
น�้ำหนัก (ยกเว้นล�ำโพง) (โดยประมาณ)
SHAKE-X7D: 6.3 กก.
SHAKE-X3D: 5.9 กก.

ข้อมูลเพิม่ เติม

ระบบการสือ่ สาร
เวอร์ชนมาตรฐานของ
ั่
BLUETOOTH 3.0
สัญญาณออก
มาตรฐานของ BLUETOOTH Power Class 2
พิกดั การสือ่ สารสูงสุด
ภายในระยะประมาณ 10ม.1)
แถบคลืน่ ความถี่
แถบคลืน่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ (2.4000 กิกะเฮิรตซ์ –
2.4835 กิกะเฮิรตซ์)
วิธมี อดูเลชัน่
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
โปรไฟล์ BLUETOOTH ทีส่ อดคล้องกัน2)
A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงขัน้ สูง:
Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (โปรไฟล์การควบคุมภาพและ
เสียงระยะไกล: Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (โปรไฟล์พอร์ตอนุกรม: Serial Port
Profile)
โคเด็คทีร่ องรับ
SBC (โคเด็กของคลืน่ ความถีย่ อ่ ย: Sub Band
Codec)
AAC (การแปลรหัสเสียงขัน้ สูง: Advanced
Audio Coding)
1)
พิกดั จริงจะแตกต่างกันทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ปจั จัยต่างๆ
เช่น สิง่ กีดขวางระหว่างอุปกรณ์สนามแม่เหล็ก
รอบเตาไมโครเวฟ ไฟฟ้าสถิต ความไวในการรับ
ประสิทธิภาพของสายอากาศ ระบบการท�ำงาน และ
โปรแกรมของซอฟต์แวร์ เป็ นต้น
2)
โปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH จะแสดงถึง
จุดประสงค์ของการสือ่ สาร BLUETOOTH ระหว่าง
อุปกรณ์ต่างๆ

ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับตามพิกดั
8 โอห์ม
ขนาด (ก/ส/ล) (โดยประมาณ)
510 มม. × 773 มม. × 458 มม.
น�้ำหนัก (โดยประมาณ)
33.0 กก.

การออกแบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย่ นแปลง
โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ระบบล�ำโพง
สามทาง ฮอร์นแบบแรงดันเสียง
ชุดล�ำโพง
ล�ำโพงวูฟเฟอร์: 150 มม., ชนิดกรวย
เครือ่ งขยายเสียงตัวเล็ก: 25 มม., ชนิดฮอร์น
ซับวูฟเฟอร์: 380 มม., ชนิดกรวย
53TH

รายชื่อรหัสภาษา
การสะกดค�ำของภาษาเป็ นไปตามมาตรฐาน ISO 639:1988 (E/F)
รหัส

1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
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ภาษา

Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish

รหัส

1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349

ภาษา

Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian

รหัส

1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512

ภาษา

Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian

รหัส

1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703

ภาษา

Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
ไม่ระบุ

การจ�ำกัดสิทธิ์การใช้งาน/รายชื่อรหัสภูมิภาค
รหัส

2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115

ภูมิภาค

อาร์เจนตินา
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
เบลเยียม
บราซิล
แคนาดา
ชิลี
จีน
เดนมาร์ก

รหัส

2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363

ภูมิภาค

ฟินแลนด์
ฝรังเศส
่
เยอรมนี
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิตาลี
ญีป่ นุ่
เกาหลี
มาเลเซีย

รหัส

2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501

ภูมิภาค

เม็กซิโก
เนเธอแลนด์
นิวซีแลนด์
นอร์เวย์
ปากีสถาน
ฟิลปิ ปินส์
โปรตุเกส
รัสเซีย
สิงคโปร์

รหัส

2149
2499
2086
2528
2184

ภูมิภาค

สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ไทย
อังกฤษ

ข้อมูลเพิม่ เติม
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ดัชนี
ก

การดูขอ้ มูล 23
แผงแสดงผล 23
หน้าจอทีวี 23
การตัง้ ค่าเครือ่ ง 26
การตัง้ ค่าวิดโี อ 24
การติดตัง้ แบบรวดเร็ว 15
การถ่ายโอน USB 27
การถ่ายโอน REC1 27, 29
การถ่ายโอนทีซ่ งิ โครไนซ์แล้ว
27, 29
การถ่ายโอนอะนาล็อก 28, 29
การลบ 29
อัตราบิต 27
การปรับปรุงให้เป็ นปจั จุบนั 42
การเล่น PBC 19
การเล่นซ�้ำ 22
การเล่นด้วยชุดค�ำสัง่ 21
การเล่นปกติ 20
การเล่นสลับ 20
การสาธิต 16

ค

คาราโอเกะ 39
VOCAL FADER 39
การควบคุมระดับเสียง 39
โหมดการนับคะแนน 26, 39
ค�ำบรรยาย 19, 24

นาฬิกา 16

บ

แบตเตอรี่ 14

ป

ประเภททีว ี 24

ผ

แผ่นดิสก์/ไฟล์ทส่ี ามารถเล่นได้ 6
แผ่นดิสก์มลั ติเซสชัน่ 7
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