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l ถอดปลั๊กเครื่องเลนนี้
ขณะเกิดฝนตกหนักฟาแลบ หรือเมื่อไมใช
เครื่องเลนนี้เปนเวลานาน

m โปรดติตตอเกี่ยวกับการบริการกับ
พนักงานบริการที่มีความชำนาญ โ
ปรดติดตอเขารับการบริการเมื่อเครื่
องไดรับความเสียหายดวยเหตุใดๆ
ก็ตาม เชน สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย 
นหยดใสหรือมีวัตถุหลนบนเครื่อง
เครื่องเปยกฝนหรือความชื้น ทำงานไมปกติ 
หรือตกหลน

n การใชแบตเตอรี่ ขอควรระวัง 
– เพื่อปองกันแบตเตอรี่รั่ว 
ซึ่งอาจทำใหรางกายบาดเจ็บ
ทรัพยสินเสียหาย หรือตัวเครื่องเสียหาย: 

ใสแบตเตอรี่ใหถูกตอง ตามเครื่องหมาย + 
และ - ที่ปรากฏบนตัวเครื่อง 
อยาใชแบตเตอรี่ผสมกัน (เกาและใหม 
หรือแบบคารบอนและอัลคาไลน อื่นๆ) 
ถอดแบตเตอรี่ออก
หากไมใชเครื่องเปนเวลานาน

o ระวังอยาใหนหยดหรือกระเด็นใสอุปกรณ 

p อยาวางสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรา
ยตอเครื่อง (เชน วัตถุที่บรรจุของเหลว 
เทียนที่จุดไฟ)

q ผลิตภัณฑนี้อาจมีสารตะกั่วและปรอท การ
กำจัดวัสดุเหลานี้ไดรับการควบคุม เนื่องจา
กขอกำหนดดานสิ่งแวดลอม สำหรับขอมูล
ดานการกำจัดหรือการรีไซเคิล โปรดติดตอ
หนวยงานทองถิ่นของทานหรือ Electronic 
Industries Alliance: www.eiae.org

1 ขอสำคัญ

ความปลอดภัย

a โปรดอานคำแนะนำนี้

b โปรดเก็บคำแนะนำนี้ไว

c โปรดสนใจในคำเตือนทั้งหมด

d โปรดทำตามคำแนะนำทั้งหมด

e หามใชเครื่องเลนนี้ใกลบริเวณที่เปยกน

f ทำความสะอาดดวยผาแหงเทานั้น

g หามนำสิ่งของวางปดที่ชองระบายอากาศ
โปรดติดตั้งตามคำแนะนำของผผลิต

h หามติดตั้งใกลแหลงกระจายความรอน เชน 
เครื่องกระจายพลังงาน, เครื่องทำความรอน 
เตาอบ หรืออุปกรณอื่นๆ (เชน 
เครื่องขยายเสียง) ที่กอใหเกิดความรอน 

i ปองกันไมใหสายไฟถูกเหยียบหรือรัดแนนเ
กินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ปลั๊ก ที่เก็บและ
จุดที่ถอดออกจากเครื่อง

j ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำห
นดเทานั้น

k ใชกับรถเข็น แทนวาง 
ที่ตั้งแบบสามขา ตัวยึด หรือ
โตะที่ผผลิตกำหนดหรือที่ข
ายพรอมกับอุปกรณเทานั้น
เมื่อใชรถเข็น โปรดใชควา
มระมัดระวังขณะเข็นรถเข็นและเครื่องเล
น เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับบาดเจ็บจากอุปก
รณหลนใส

TH
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คำเตือน

หามถอดฝาครอบเครื่องนี้ออกโดยเด็ดขาด
หามหลอลื่นชิ้นสวนใดๆ ของเครื่องนี้
หามวางเครื่องนี้บนอุปกรณไฟฟา
อยางใหเครื่องถูกแสงแดดสอง
ถูกเปลวไฟหรือความรอนโดยตรง
หามเพงมองลำแสงเลเซอรภายในเครื่องนี้
ตรวจตราวา คุณสามารถเขาถึงสายไฟ ปลั๊กไฟ หรืออะ
แดปเตอรของเครื่องไดโดยงาย เพื่อตัดไฟของเครื่องนี้

ขอควรระวัง

การใชอุปกรณควบคุม ปรับแตง 
หรืออุปกรณการทำงานอื่นๆ ที่มีขั้นตอนนอกเหนือจาก
ที่กลาวไว อาจทำใหเกิดการนำความรอนที่เปนอันตรา
ยหรือการทำงานอื่นๆ ที่ไมปลอดภัย

คำประกาศ

การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ตออุปกรณนี้โดยไ
มไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจาก Philips Consumer 
Lifestyle อาจทำใหสิทธิ์ในการรับประกันการใชงานอุ
ปกรณนี้สิ้นสุดลง

การทำสำเนาโดยไมรับอนุญาตจากขอมูลที่ปองกัน
การทำสำเนาไว เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล 
แฟมบันทึกเสียง อาจเปนการฝาฝนลิขสิทธิ์และเปนก
ารกออาชญากรรม ไมควรใชอุปกรณนี้เพื่อวัตถุประส
งคดังกลาว
ผลิตภัณฑนี้มีเทคโนโลยีปองกันที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์
ซึ่งไดรับการคมครองโดย สิทธิบัตรและสิทธิ์ในทรัพยสิ
นทางปญญาอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา การใชเทคโนโลยี
ที่ไดรับการคมครองลิขสิทธิ์นี้จะตองไดรับการอนุญาต
จาก Macrovision และจะตองเปนการใชภายในที่อยอ
าศัยและสถานที่อื่นๆ ซึ่งจำกัดการรับชมเทานั้น ทั้งนี้ 

r หากกำลังใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมตออุ
ปกรณ ในขณะที่ยกเลิกการเชื่อมตอกับทีวี 
อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอจะยังคงพรอม
ใชงาน

รจักสัญลักษณความปลอดภัยเหลานี้

สัญลักษณ ‘สายฟา’ แสดงใหเห็นวาวัสดุฉนวนปองกัน
ภายในเครื่องอาจเกิดไฟฟาช็อต เพื่อความปลอดภัยขอ
งทุกคนในครอบครัว โปรดอยาถอดฝาครอบผลิตภัณฑ 
สัญลักษณ ‘เครื่องหมายตกใจ’ แสดงวาคุณควรพึงระวัง
คุณสมบัติของเครื่องใช คุณจึงควรอานสิ่งพิมพที่ใหมา
พรอมเครื่องโดยละเอียดเพื่อปองกันปญหาอันเกิดจาก
การทำงานและการบำรุงรักษา
คำเตือน: เพื่อปองกันการเกิดไฟไหมหรือไฟฟา
ช็อต ไมควรใหเครื่องสัมผัสกับฝนหรือความชื้น 
และวัตถุที่มีนอย เชน ไมควรวางแจกันไวบนเครื่อง 
ขอควรระวัง: เพื่อปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อต ใหสวมส
วนที่กวางของปลั๊กเขากับชองเสียบที่กวางใหลึกจนสุด
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ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European 
Directive 2006/66/EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะ
จากครัวเรือนทั่วไปได
โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยก
แบตเตอรี่ เนื่องจากการทิ้งอยางถูกวิธีจะชวยปองกัน
ไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุข
ภาพได

คำประกาศเครื่องหมายการคา

‘DVD Video’ เปนเครื่องหมายการคาของ DVD 
Format/Logo Licensing Corporation

ผลิตภายใตสิทธิ์จาก Dolby Laboratories Dolby 
และสัญลักษณ double-D เปนเครื่องหมายการคาของ 
Dolby Laboratories

อุปกรณนี้รวมถึงฉลากนี้:

หมายเหตุ

ปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่อยดานลางของเครื่อง

นอกจากจะอนุญาตเปนการเฉพาะโดย Macrovision 
หามทำวิศวกรรมยอนกลับหรือถอดแยกประกอบ

ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
บรรจุภัณฑที่ไมจำเปนทั้งหมดไดถูกตัดออกไ
ป เราพยายามทำใหบรรจุภัณฑแยกเปนวัสดุ
สามชนิดไดงาย ไดแก กระดาษแข็ง (กลอง) 
ถาดกระดาษแข็ง (กันกระแทก) และโพลีเอทธิลีน (ถุง 
แผนโฟมปองกัน)
เครื่องเลนของคุณใชวัสดุที่สามารถรีไซเคิลและนำก
ลับมาใชใหมได หากถอดแยกชิ้นสวนโดยบริษัทผช
ำนาญการ โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับทองถิ่นวาด
วยการกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่ที่ใชหมดแลว 
และอุปกรณเกา

การทิ้งผลิตภัณฑและแบตเตอรี่เกาขอ
งคุณ

ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุ
ณภาพสูงในการผลิต และสามารถนำไปรีไซเคิล 
หรือนำกลับมาใชใหมได

ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีด
ทับอย คือผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European 
Directive 2002/96/EC โปรดศึกษาระเบียบการใน
ทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็ก
ทรอนิกส
โปรดดำเนินการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้ง
ผลิตภัณฑเกาของคุณพรอมกับขยะจากครัวเรือนโด
ยทั่วไป
การทิ้งผลิตภัณฑที่เกาอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเ
กิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได
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ภายในกลองมีอะไรบาง

ตรวจสอบและระบุอุปกรณที่ใหมาภายในกลองของ
คุณ:

ตัวเครื่อง x 1
กลองลำโพง x 2
สายวิดีโอ x 1
สาย MP3 link x 1
รีโมทคอนโทรล (ไมมีแบตเตอรี่)
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
คมือผใช

2 ระบบ Mini Hi-Fi 
ของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑของเ
รา และยินดีตอนรับส Philips! เพื่อใหคุณไดรับป
ระโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให 
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.Philips.
com/welcome

ขอมูลเบื้องตน

ดวยเครื่องนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับ
เสียงจากแผนดิสก, เทป, อุปกรณ USB, 
อุปกรณภายนอกหรือสถานีวิทยุได
เพื่อยกระดับประสบการณเสียง เครื่องเลนนี้มีเอฟเฟ
กตเสียงดังนี้:

Digital Sound Control (DSC)
Dynamic Bass Boost (DBB)

เครื่องรองรับรูปแบบมีเดียดังตอไปนี้:

รหัสโซนของ
DVD

ประเทศ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง 
มาเกา
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d MP3 LINK
เชื่อมตอแหลงเสียงภายนอก

e USB DIRECT
เชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB 
ภายนอก

ภาพรวมของตัวเครื่อง

a OPEN/CLOSE
เปดหรือปดชองใสแผนดิสก

b STANDBY-ON 
เปด/ปดเครื่อง

c ถาดใสดิสก

TH
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q PROG
ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา

r STOP
หยุดเลนหรือลบโปรแกรม

s บันทึกเทป

หยุดการเลนหรือการบันทึกไวชั่วคราว
หยุดเทป
เปดชองใสคาสเซ็ตต

/ เดินหนา/ยอนกลับเทปอยางรวดเร็ว
เริ่มเลน
เริ่มการบันทึก

f IR
เซนเซอรอินฟราเรดสำหรับรีโมทคอนโทรล

g แผงการแสดงผล
แสดงผลสถานะปจจุบันของระบบ

h PLAY/PAUSE 
เริ่มหรือหยุดการแสดงผล

i MODE
สำหรับ SVCD/VCD (PBC off)/CD/
MP3/WMA ใหเลือกโหมดเลนซคาที่ตั้ง
ไวลวงหนา

j DISPLAY
แสดงขอมูลแผนดิสกบนหนาจอทีวี

k DBB
เปดหรือปดใชงานระบบเสียงเบสแบบได
นามิก

l DSC
เลือกการตั้งคาอีควอไลเซอรเสียงลวงหนา

m  VOLUME
ปรับระดับเสียง

n SOURCE
เลือกที่มาจาก DISC, USB, TUNER, TAPE, 
AUX, และ MP3 LINK

o SEARCH /
ในโหมด DISC เลื่อนไปยังแทร็ค/บท 
กอนหนา/ถัดไป
ในโหมด TUNER 
คนหาสถานีวิทยุดวยตนเอง

p ALBUM/PRESET -/+
สำหรับ MP3/WMA เลือกอัลบั้ม
ในโหมด TUNER เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว
ลวงหนา
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d PROG
สำหรับ DVD/VCD/CD/MP3-
CD ใหปอนเมนูโปรแกรมใน STOP 
หรือตำแหนงหยุดการเตรียม
ในโหมด TUNER ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุที่
ตั้งไวลวงหนา

e ALBUM/PRESET -/+
สำหรับ MP3/WMA เลือกอัลบั้ม
ในโหมด TUNER เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว
ลวงหนา

f SYSTEM MENU (โหมด DISC/USB 
เทานั้น)

เขาสหรือออกจากแถบเมนูระบบ

g / / /
เลือกทิศทางการเคลื่อนไหวในเมนูเนื้อหาแ
ผนดิสก/แถบเมนูระบบ
ในโหมดแผนดิสก JPEG 
ปรับหมุนภาพสำหรับการดู
เคลื่อนยายรูปขนาดใหญลง/ขึ้น/ซาย/ขวา

OK
ออกหรือยืนยันการเลือก

h DSC
เลือกการตั้งคาอีควอไลเซอรเสียงลวงหนา

i

ในโหมด DISC/USB เริ่มเลน

j

ในโหมด DISC/USB 
หยุดเลนหรือลบโปรแกรม

k /
ในโหมด DISC เลื่อนไปยังแทร็ค/เรื่อง/บท 
กอนหนา/ถัดไป
ในโหมด TUNER เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว
ลวงหนา

ภาพรวมของรีโมทคอนโทรล

a STANDBY-ON 
เปด/ปดเครื่อง

b แผงปุ่มกดตัวเลข
ปอนหมายเลขแทร็ค/เรื่อง/ไฟล
หรือจุดที่แนนอนของดิสก
ปอนรหัสผาน

c แหลงที่มา
เลือกที่มาจาก DISC, USB, TUNER, TAPE, 
AUX, และ MP3 LINK

i
j
k

l
m

n

o p

q
r
s
t

u

v

w

x

y

z

{
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w DISC MENU
สำหรับ DVD: เขาหรือออกจากเมนูเนื้อหา
แผนดิสก หรือกลับไปยัง TITLE
สำหรับ VCD: เขาหรือออกจากเมนูเนื้อหา
แผนดิสก หรือเลือก PBC ON หรือ PBC 
OFF
สำหรับ SVCD: เลือก PBC ON หรือ 
PBC OFF

x VOL +/-
ปรับระดับเสียง

y GOTO
เลือกเวลาเพื่อเริ่มเลน

z OPEN/CLOSE
เปดหรือปดชองใสแผนดิสก

{ MUTE
ปดเสียงหรือเรียกคืนเอาตพุตเสียง

 / 

ในโหมด DISC กดคางเพื่อเดินหนา/
ยอนกลับดิสกอยางรวดเร็ว

l REPEAT
เลนซแทร็ค

m ANGLE
เลือกมุมกลอง DVD

n AUDIO
สำหรับDVD/SVCD 
เลือกภาษาเสียงพากย
สำหรับ VCD เลือกชองเสียง

o SUBTITLE
สำหรับ DVD เลือกภาษาบทบรรยายที่ตั้ง
ไวลวงหนา

p ZOOM
ซูมภาพเขา/ออก

q RETURN
สำหรับ DVD กลับไปยังเมนูกอนหนา
สำหรับ VCD 2.0 กลับไปยังเมนูดิสก

r DISPLAY
แสดงขอมูลแผนดิสก

s SHUFFLE
เลนเพลงแบบสม

t A-B
เลนซเฉพาะสวนที่ระบุภายในแทร็ค/บท

u

ในโหมด DISC/USB หยุดการเลน

v DBB
เปดหรือปดใชงานระบบเสียงเบสแบบได
นามิก
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ตัวเลือก 1: 
เชื่อมตอกับชองเสียบสายวิดีโอ
Component

1 เชื่อมตอสายวิดีโอ Component เขากับ: 
Y Pb/Cb Pr/Cr 
ชองเสียบบนผลิตภัณฑนี้
ชองเสียบอินพุต COMPONENT VIDEO 
บนทีวี

เคล็ดลับ

ชองเสียบอินพุตวิดีโอ Component อาจมีปาย เชน Y 
Pb/Cb Pr/Cr หรือ YUV
การเชื่อมตอประเภทนี้จะใหภาพที่มีคุณภาพดี

ตัวเลือก 2: เชื่อมตอกับชองเสียบวิดีโอ 
(CVBS)

1 เชื่อมตอสาย Composite video เขากับ: 
VIDEO  ชองเสียบบนผลิตภัณฑนี้
ชองเสียบอินพุตวิดีโอบนทีวี

Pb
COMPONENT

VIDEO IN

YPr

VIDEO IN

3 เชื่อมตอ

ทำการเชื่อมตอดังตอไปนี้เพื่อใชผลิตภัณฑ

การเชื่อมตอพื้นฐาน:
วิดีโอ
เสียง

การเชื่อมตอที่เลือกได:
วางเสนทางเสียงไปยังอุปกรณอื่น:

ตัวรับสัญญาณแบบหลายชอง
ตัวรับสัญญาณ/ระบบขยายเสียงดิจิตอล
ระบบสเตอริโอแบบอะนาล็อก

แฟลชไดรฟ USB
เครื่องเลนเสียงภายนอก

หมายเหตุ

อางอิงปายขอมูลผลิตภัณฑที่อยดานหลังหรือดานลาง
ของผลิตภัณฑเพื่อดูขอมูลจำเพาะและอัตรากระแสไ
ฟฟาที่ใช
กอนที่คุณจะเชื่อมตอหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอ ต
รวจดูใหแนใจวาไดยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณจากปลั๊
กไฟแลว

เชื่อมตอสายวิดีโอ

เชื่อมตอผลิตภัณฑนี้กับทีวีเพื่อดูการเลนแผนดิสก เลือ
กการเชื่อมตอวิดีโอที่ดีที่สุดที่ทีวีของคุณรองรับ

ตัวเลือก 1: เชื่อมตอกับชองเสียบสายวิดีโอ 
Component (สำหรับทีวีมาตรฐาน หรือทีวีที่มีเ
ทคโนโลยีการสแกนแบบ Progressive)
ตัวเลือก 2: เชื่อมตอกับชองเสียบสายวิดีโอ 
(CVBS) (สำหรับทีวีมาตรฐาน)

หมายเหตุ

คุณตองตอผลิตภัณฑนี้เขากับทีวีโดยตรง

TH
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1 ตอสาย Coaxial (ไมมีใหมา) กับ: 
COAXIAL ชองเสียบบนผลิตภัณฑนี้
ชองเสียบอินพุต COAXIAL/DIGITAL 
บนอุปกรณ

เชื่อมตอระบบสเตอริโอแบบอะนาล็อก

1 เชื่อมตอสายสัญญาณเสียง (ไมมีใหมา) เขากับ: 
AUDIO OUT L/R
ชองเสียบบนผลิตภัณฑนี้
ชองเสียบอินพุตเสียงเขาบนอุปกรณ

เชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB

1 เชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB เขากับ 
ชองเสียบบนผลิตภัณฑนี้

หมายเหตุ

ผลิตภัณฑนี้สามารถเลน/ดู ไฟล MP3, WMA หรือ 
JPEG ที่จัดเก็บบนเชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB ไดเทานั้น
กดปุ่ม SOURCE  (หรือ USB/MP3 LINK )
เพื่อเขาใชเนื้อหาและเลนไฟล

AUDIO IN

เคล็ดลับ

ชองเสียบอินพุตวิดีโอบนทีวีอาจมีปาย เชน A/V IN, 
VIDEO IN, COMPOSITE หรือ BASEBAND 
การเชื่อมตอประเภทนี้จะใหภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

เชื่อมตอสายสัญญาณเสียง

เชื่อมตอเสียงจากผลิตภัณฑนี้เขากับทีวีเพื่อใหไดเสียง
เอาตพุตผานทางทีวีี

1 เชื่อมตอสายสัญญาณเสียง (ไมมีใหมา) เขากับ: 
AUDIO OUT L/R
ชองเสียบบนผลิตภัณฑนี้
ชองเสียบอินพุตเสียงเขาบนทีวี

วางเสนทางเสียงไปยังอุปกรณอื่น

วางเสนทางเสียงจากผลิตภัณฑนี้ไปยังอุปกรณอื่นเพื่อ
ยกระดับการเลนเสียง

เชื่อมตอกับตัวรับสัญญาณ/
ระบบขยายเสียงดิจิตอล

AUDIO IN

DIGITAL IN
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1 เชื่อมตอชองเสียบ AUX IN
บนตัวเครื่องเขากับชองเสียบ AUDIO OUT
บนอุปกรณภายนอก (เชน VCR, เครื่องเลน 
Laser Disc หรือ Cassette desk)

หมายเหตุ

กด SOURCE (หรือ TAPE/AUX ) เพื่อเลือก AUX

ตอลำโพง

หมายเหตุ

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพเสียง
ใหใชลำโพงที่ใหมาเทานั้น
เชื่อมตอเฉพาะลำโพงที่มีความตานทานเหมือนกั
นหรือสูงกวาลำโพงที่ใหมา โปรดดูขอมูลในหัวขอ 
ขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑ ของคมือเลมนี้

หมายเหตุ

ตรวจสอบวาสีของสายลำโพงและขั้วตรงกัน

1 กดแผนปดชองเสียบคางไว

เชื่อมตออุปกรณภายนอก

เชื่อมตอเสียงจากอุปกรณภายนอกเพื่อใหไดเสียงเอาต
พุตผานทางทีวี

เชื่อมตอผานชองเสียบ MP3 LINK

1 ตอสาย MP3 link (ที่ใหมา) เขากับ:
MP3 LINK ชองเสียบบนตัวเครื่อง
ชองเสียบหูฟงหรือ AUDIO OUT
ชองเสียบบนอุปกรณภายนอก (เชน 
เครื่องเลน MP3 หรือเครื่องเลน CD)

หมายเหตุ

กด SOURCE (หรือ USB/MP3 LINK ) เพื่อเลือก 
MP3 LINK

เชื่อมตอผานชองเสียบ AUX IN

TV

L AUDIO OUT R

TH
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4 เริ่มตนใชงาน

หากคุณติดตอ Philips โปรดแจงหมายเลขรนแล
ะหมายเลขผลิตภัณฑของอุปกรณนี้ หมายเลขรน
และหมายเลขผลิตภัณฑมีอยที่ดานลางของเครื่อง
เขียนหมายเลขดานลางนี้: 
หมายเลขรน ____________________________
หมายเลขผลิตภัณฑ _______________________

เตรียมการใชรีโมทคอนโทรล

1 เปดชองใสแบตเตอรี่

2 ใสแบตเตอรี่ AAA 2 กอน (ไมมีมาให) 
โดยตอขั้วใหถูกตองดังตัวอยาง (+/-) 

3 ปดชองใสแบตเตอรี่

ขอควรระวัง

เสี่ยงตอการระเบิด! เก็บแบตเตอรี่ใหหางจากความรอน 
แสดงแดดหรือไฟ หามทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟ
ถอดแบตเตอรี่ออกหากแบตเตอรี่หมด หรือไมไดใชงาน
รีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน
อยาใชแบตเตอรี่ผสมกัน (เกาและใหม 
หรือแบบคารบอนและอัลคาไลน อื่นๆ) 
แบตเตอรี่มีสารเคมีอยภายใน ดังนั้นตองกำจัดทิ้งอยา
งถูกวิธี

2 เสียบสวนที่ยื่นออกมาของสายเขาไปจนสุด
เสียบสายลำโพงขวาเขากับ “R”
สายลำโพงซายเขากับ “L”
เสียบสายไฟที่มีสี (มีเครื่องหมาย) เขากับ 
“+”, สายสีดำ (ไมมีเครื่องหมาย) เขากับ 
“-”

3 ปลอยแผนปดชองเสียบ

ตอสายไฟ

ขอควรระวัง

เสี่ยงตอความเสียหายของผลิตภัณฑ! ตรวจสอบใหแนใ
จวาแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟตรงกันกับแรงดันไฟ
ฟาที่พิมพไวที่ดานหลังหรือดานลางตัวเครื่อง
อันตรายจากไฟฟาช็อต! เมื่อคุณถอดปลั๊กสายไฟ AC 
ใหดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ หามดึงที่สายไฟ
กอนเชื่อมตอสายไฟ AC ใหตรวจสอบวาคุณไดทำการเ
ชื่อมตอสวนอื่นๆ ทั้งหมดแลว

1 เสียบสายไฟกับเตารับบนผนัง

a b c

ภ
าษ

าไ
ท

ย

TH



46

3 กด  เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกด [OK]
[NTSC]
เลือกตัวเลือกนี้หากทีวีที่เชื่อมตอเปนระบ
บ NTSC
[PAL]
เลือกตัวเลือกนี้หากทีวีที่เชื่อมตอเปนระบ
บ PAL
[อัตโนมัติ]
เลือกตัวเลือกนี้หากทีวีที่เชื่อมตอใชงานไดทั้
งระบบ NTSC และ PAL (มัลติซิสเท็ม)

เพื่อออกจากเมนู กด SYSTEM MENU

เลือกภาษาการแสดงผลท่ีตองการ

หากไมมีภาษาที่เลือก จะใชภาษาที่เลือกเปนคาเริ่มตน
แทนการใชภาษาที่เลือก

ตัวเลือกภาษาอาจหลากหลายตามความแตก
ตางในภูมิภาค

1 ในโหมด DISC กด SYSTEM MENU

2 กด  เพื่อเลือก [ตั้งคาภาษา]

3 กด  เพื่อเลือก [ภาษา OSD] (หรือ 
[ภาษาเมนู]) จากนั้นเลือก 

4 กด  เพื่อเลือกภาษาแลวกด [OK]

English

Thai

เปด

1 กด STANDBY-ON 
เครื่องจะสลับไปที่แหลงที่เลือกไวลาสุด»

เปลี่ยนไปที่โหมดสแตนดบาย

1 กด STANDBY-ON 
เพื่อเปลี่ยนไปที่โหมดสแตนดบาย

แสงพื้นหลังบนจอแสดงผลจะลดความสว»

างลง

สแตนดบายโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
เครื่องเลนจะเขาสวิตชสโหมดสแตนดบายโด
ยอัตโนมัติ หากไมมีการกดปุ่มใดๆ ภายใน 15 
นาทีหลังจากแผนดิสกหยุดเลน

คนหาชองการดูที่ถูกตอง

1 กด STANDBY-ON  เพื่อเปดผลิตภัณฑนี้

2 กด SOURCE  ซหลายครั้ง (หรือ DISC)
เพื่อเลือกโหมด DISC

3 เปดทีวีและปรับไปที่ชองVideo-In ที่ถูกตอง (โป
รดดูขอมูลในคมือผใชทีวีเกี่ยวกับวิธีการเลือกชอง
ที่ถูกตอง)

เลือกระบบทีวีที่ถูกตอง

1 ในโหมด DISC กด SYSTEM MENU
» [ตั้งคาระบบ] เมนูจะแสดงขึ้น

2 กด  เพื่อเลือก [ระบบทีวี] จากนั้นกด 
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5 เลน

เลนแผนดิสก

ขอควรระวัง

หามเพงมองลำแสงเลเซอรภายในเครื่อง
เสี่ยงตอความเสียหายของผลิตภัณฑ! หามเลนแผนดิส
กกับอุปกรณเสริม เชน หวงรัด CD เพิ่มความเสถียร 
(Disc Stabilizer Rings) หรือ แผนดิสกบำรุงรักษา 
(Disc Treatment Sheets) 
หามกดถาดใสแผนดิสกหรือใสวัตถุอื่นที่นอกเหนือจาก
แผนดิสกเขาในชองใสแผนดิสก

1 กด DISC เพื่อเลือกแผนดิสก

2 กด OPEN/CLOSE  เพื่อเปดชองใสแผนดิสก

3 ใสดิสกโดยหงายดานที่พิมพขึ้น
และปดถาดใสดิสก

เริ่มเลนโดยอัตโนมัติ»

ถาการเลนไมเริ่มตน
เลือกตัวเลือกจากเมนูดิสก แลวกด 

ในการเริ่มเลน/เลนตอ กด 
ในการหยุดชั่วคราว กด 
ในการหยุดเลน กด 
ในการขามแทร็ค/ไฟล/บท กด / /
ในการคนหาภายในแทร็ค/ไฟล/บท กด 
/  ซหลายครั้งเพื่อเลือกความเร็วที่ตั้งไ
วลวงหนา: X2, X4, X8, หรือ X20 กด 
เพื่อเลนตอตามปกติ

หมายเหตุ

ในการเลน DVD ที่ล็อค 
ปอนรหัสการควบคุมโดยผปกครอง 4 หลัก

เปด Progressive scan

หมายเหตุ

ในการใชคุณสมบัติ Progressive scan 
คุณตองเชื่อมตอทีวีที่มี Progressive scan 
เขากับชองเสียบสายวิดีโอ Component 
(โปรดดูขอมูลที่ “เชื่อมตอ” > “เชื่อมตอสายวิดีโอ” 
> “ตัวเลือก 1: เชื่อมตอกับชองเสียบสายวิดีโอ 
Component”)

1 เปดทีวีไปที่ชองที่ถูกตองสำหรับผลิตภัณฑนี้

2 ในโหมด DISC กด SYSTEM MENU
» [ตั้งคาระบบ] เมนูจะแสดงขึ้น

3 กด  เพื่อเลือก [ตั้งคาระบบ]

4 เลือก [ภาพ] > [P-SCAN YPBPR] แลวกด 
OK เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ

หากหนาจอวางเปลา/ผิดเพี้ยนปรากฏขึ้น
ใหรอการกคืนอัตโนมัติประมาณ 15 วินาที

5 กด SYSTEM MENU เพื่อออกจากเมนู

6 คุณสามารถเปดโหมด Progressive scan บนทีวี 
(ดูที่คมือผใชทีวี)

หมายเหตุ

ในระหวางเลน เมื่อเปดโหมด Progressive scan 
ทั้งบนทีวีและผลิตภัณฑ ภาพที่ผิดเพี้ยนอาจปรากฏขึ้น 
ในกรณีนี้ ใหปดคุณสมบัติ Progressive scan 
ทั้งบนทีวีและผลิตภัณฑ
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เลนจาก USB

ขอควรระวัง

ตรวจสอบวาอุปกรณ USB มีขอมูลเสียงที่เลนได

1 เชื่อมตออุปกรณ USB เขาใน  ชองเสียบ

2 กด USB/MP3 LINK  เพื่อเลือก USB
เริ่มเลนโดยอัตโนมัติ»

ในการเริ่มเลน/เลนตอ กด 
ในการหยุดชั่วคราว กด 

ในการหยุดเลน กด 
ในการขามแทร็ค/ไฟล/บท กด / /
ในการคนหาภายในแทร็ค/ไฟล/บท กด 
/  ซหลายครั้งเพื่อเลือกความเร็วที่ตั้งไ
วลวงหนา: X2, X4, X8, หรือ X20 กด 
เพื่อเลนตอตามปกติ

เลนไฟล MP3/WMA/ภาพ

คุณสามารถเลนไฟล MP3/WMA/ภาพที่คัดลอกลงใ
นแผนดิสกหรืออุปกรณ USB ได

1 ใสแผนดิสกหรือเชื่อมตออุปกรณ USB

2 เลือกแหลงที่มา
สำหรับแผนดิสก กด DISC
สำหรับอุปกรณ USB กด USB/MP3
LINK

เมนูดิสกจะแสดงบนหนาจอ TV»

เขาใชเมนูดิสก

เมื่อคุณโหลด DVD/แผน (S)VCD 
เมนูอาจปรากฏบนหนาจอทีวี

ในการเขาใชหรือออกจากเมนูดวยตนเอง:

1 กด SYSTEM MENU

สำหรับ VCD ที่มีคุณสมบัติ PlayBack Control 
(PBC) (เวอรชัน 2.0 เทานั้น):

1 ในระหวางการเลน กด DISC MENU เพื่อเปด/
ปดการใชงาน PBC

เมื่อเปดใชงาน PBC หนาจอเมนูจะแสดงขึ้น»

เมื่อปดใชงาน PBC จะเลนตอตามปกติ»

ดวยคุณสมบัติ PBC คุณสามารถเลน VCD »
แบบอินเตอรแอกทีฟตามหนาจอเมนู

เลือกภาษาคำบรรยาย

คุณสามารถเลือกภาษาคำบรรยายบนแผน DVD ได

1 ในระหวางการเลน กด SUBTITLE

หมายเหตุ

สำหรับ DVD บางแผน สามารถเปลี่ยนภาษาไดจากเม
นูดิสก กด DISC MENU เพื่อเขาใชเมนู
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ควบคุมการเลน

เลนซ

คุณสามารถเลือกฟงกชันเลนซตางๆ
ในระหวางการเลนได ตัวเลือกการเลนซแตกตางกันต
ามประเภทแผนดิสก

สำหรับ DVD

1 กด REPEAT ซหลายครั้งเพื่อเลือกโหมดการเล
น

[บท]
: เลนซบทปจจุบัน
[เรื่อง]
: เลนซเรื่องปจจุบัน
[ปด]
: ปดโหมดเลนซ

สำหรับ SVCD/VCD (PBC off) /CD/MP3/
WMA,

1 กด MODE ซหลายครั้งเพื่อเลือกโหมดการเลน
[เลนซ 1]
: เลนซแทร็คปจจุบัน
[เลนซ DIR] (สำหรับ MP3/WMA 
เทานั้น)
เลนซโฟลเดอรปจจุบัน
[เลนซ ALL]
เลนซแผนดิสก
[ปด]
: ปดโหมดเลนซ

เพื่อกลับไปยังการเลนปกติ

1 กด REPEAT/MODE ซหลายครั้งจนกวาโหมด
การเลนจะไมปรากฏขึ้นอีก

3 กด /  เพ ื อ่เล ือกคอลมัน โฟลเดอร /ไฟล 

4 กด /  เพื่อเลือกโฟลเดอร/ไฟล แลวกด OK
เพื่อยืนยัน

ในการหยุดเลน กด 
ในการหยุดชั่วคราว กด 
ในการขามไปที่ไฟลกอนหนา/ถัดไป กด 

/

เลนขอมูลแบบผสม

คุณสามารถเลนแผนดิสกหรือแฟลชดิสก USB 
ที่มีไฟล MP3/WMA, รูปภาพ JPEG photos 
หรือไฟลวิดีโอ MPEG ได

1 กดปุ่มการเลื่อน  ซหลายครั้งเพื่อเลื่อนไปที่ไอ
คอนประเภทสื่อ (เสียง ภาพ หรือวิดีโอ)

2 กด OK เพื่อเลือกประเภทสื่อที่ตองการ

3 กด

4 กด /  เพื่อเลือกไฟล

5 เริ่มเลน
สำหรับรูปภาพ กด OK
เพื่อเริ่มเลนแบบเรียงลำดับ
สำหรับไฟลเสียง ไฟลที่เลือกจะเริ่มเลนโด
ยอัตโนมัติ
สำหรับไฟลวิดีโอ กดปุ่ม  (เลน)

ควบคุมการเลน

ปุ่ม ตัวเลือก

เริ่มเลนหรือเลนตอ

หยุดเลนชั่วคราว

หยุดเลน

/ ขามไปที่ภาพ กอนหนา/ถัดไป
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สำหรับไฟล MP3/WMA 

1 กด  แลวกด PROG เพื่อเขาสโหมดโปรแกรม

2 ปอนหมายเลขแทร็ค จากนั้นกด OK เพื่อยืนยัน

3 ทำซขั้นตอนที่ 2 เพื่อตั้งโปรแกรมแทร็คเพิ่มเติม

4 เมื่อโปรแกรมสิ้นสุด กด  เพื่อเริ่มเลน
ในการเปลี่ยนโปรแกรม
ทำซขั้นตอนขางตน
ในการลบโปรแกรม กด  สองครั้ง

สำหรับแผนดิสก DVD

1 กด  แลวกด PROG เพื่อเขาสโหมดโปรแกรม

2 ปอนหมายเลขเรื่องใต ‘T’ จากนั้นกด OK
เพื่อยืนยัน

3 ปอนหมายเลขบทใต ‘C’ จากนั้นกด OK
เพื่อยืนยัน

4 ทำซขั้นตอนที่ 2-3 
เพื่อตั้งโปรแกรมบทอื่นเพิ่มเติม

5 เมื่อโปรแกรมสิ้นสุด กด  เพื่อเริ่มเลน
ในการเปลี่ยนโปรแกรม
ทำซขั้นตอนขางตน
ในการลบโปรแกรม กด  สองครั้ง

เปลี่ยนมุมกลอง

แผน DVD มีฉากใหเลือกมากมาย เชน ฉากที่บันทึกจ
ากมุมกลองที่แตกตางกัน สำหรับแผน DVD ดังกลาว 
คุณสามารถเลือกฉากอื่นๆ ที่มีใหเลือกได

1 ในระหวางการเลน กด ANGLE
ซหลายครั้งเพื่อสลับมุมกลอง

เลนซเฉพาะสวนที่เลือก (DVD/VCD/
CD/MP3/WMA)

1 ในระหวางการเลนเพลงหรือวิดีโอ กด A-B
ที่จุดเริ่มตน

2 กด A-B ที่จุดสิ้นสุด
สวนนั้นจะเริ่มเลนซ»

ในการยกเลิกการเลนซ กด » A-B อีกครั้ง

หมายเหตุ

สวน A และ B สามารถตั้งคาไดเฉพาะภายในบท/
แทร็คเดียวกันเทานั้น

คนหาตามเวลาหรือบท/หมายเลขแทร็ค

1 ในระหวางการเลน กด GOTO
ฟลดเวลา หรือฟลดบท/แทร็คจะแสดงขึ้น»

2 กด /  เพื่อเลือกฟลดเวลา หรือฟลดบท/แทร็ค
สำหรับฟลดเวลา ใหปอนตำแหนงการเลนเ
ปนชั่วโมง นาที และวินาที
สำหรับฟลดบท/แทร็ค ใหปอนบท/แทร็ค
การเลนจะเริ่มอัตโนมัติในจุดที่คุณเลือก

ตัวเลือกในการเลน

แสดงขอมูลการเลน

1 ในระหวางการเลน กด DISPLAY ซหลายครั้งเ
พื่อเลือกขอมูลการเลนอื่น

โปรแกรม

หมายเหตุ

คุณไมสามารถตั้งโปรแกรมไฟล/แผนดิสกรูปภาพ

คุณสามารถตั้งโปรแกรมแทร็ค/บทที่ชื่นชอบไดสูงสุด
16 รายการเพื่อใหเลนตามลำดับที่ตองการได
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6 ปรับการตั้งคา

ตั้งคาระบบ

เลือกระบบทีวี

เลือกระบบสีที่ตรงกับทีวีที่เชื่อมตอ

1 กด SYSTEM MENU

2 เลือก [ตั้งคาระบบ]>[ระบบทีวี] แลวกด 

3 เลือกตัวเลือกแลวกด OK
[NTSC]
สำหรับทีวีที่มีระบบสี NTSC 
[PAL]
สำหรับทีวีที่มีระบบสี PAL
[อัตโนมัติ]
 สำหรับทีวีที่มีระบบสีหลายระบบ

4 กด SYSTEM MENU เพื่อออก

ตั้งคาภาพพักหนาจอ

ภาพพักหนาจอจะปองกันไมใหหนาจอทีวีไดรับความเ
สียหายเนื่องจากแสดงภาพนิ่งเปนเวลานานเกินไป

1 กด SYSTEM MENU
เมนูตั้งคาระบบจะแสดงขึ้น»

2 เลือก [ตั้งคาระบบ] > [พักหนาจอ] จากนั้นกด 

เปลี่ยนชองเสียง

หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้จะมีเฉพาะ DVD/SVCD 
ที่มีบทบรรยายหลายภาษา

1 ในระหวางการเลน กด AUDIO ซหลายครั้งเพื่
อเลือกชองเสียงที่มีอยบนแผนดิสก

ซูมภาพเขาหรือออก

1 ในระหวางการเลนวิดีโอ/ภาพ ใหกด ZOOM
ซเพื่อซูมภาพเขาหรือออก

เมื่อซูมภาพเขา คุณสามารถกด / / /
เพื่อขยายภาพได

ตัวเลือกการดูภาพ

เลือกโหมดเลนภาพสไลด

1 ในระหวางการเลน กด PROG ซเพื่อเลือกโหม
ดการเลนภาพสไลด

หมุนภาพ

1 ในระหวางการเลน กด / / /  เพื่อหมุนภาพ

ฟงอุปกรณภายนอก

คุณสามารถฟงอุปกรณเสียงภายนอกผานระบบเสีย
งนี้ได

1 กด USB/MP3 LINK 
บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกแหลง MP3 link

2 ตอสาย MP3 link ที่ใหมา:
ชองเสียบ MP3 LINK ในเครื่องนี้
ชองเสียบหูฟงของเครื่องเลน MP3

3 เริ่มเลนเครื่องเลน MP3 (ดูที่คมือผใชเครื่องเลน 
MP3)
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[4:3LB]
สำหรับทีวีจอภาพ 4:3: จอภาพกวางมีแถบสี
ดำดานบนและดานลาง
[16:9]
สำหรับทีวีจอภาพกวาง: 
แสดงอัตราสวนภาพ 16:9

เปลี่ยนรหัสผานการควบคุมโดยผปกค
รอง

คุณสามารถตั้งคารหัสผานเพื่อจำกัดการเลนแผนดิสก
บางแผนได

1 กด SYSTEM MENU

2 เลือก [ตั้งคาระบบ] > [รหัสผาน] จากนั้นกด 

3 ปอนรหัสผานสี่หลักNumeric keypad 0-9
แลวกด OK

ในการเปลี่ยนรหัสผาน
ปอนรหัสผานใหมแลวกด OK

4 กด SYSTEM MENU เพื่อออก

หมายเหตุ

รหัสผานคาเริ่มตน (0000) จะยังคงใชไดแมวาจะมีการ
กำหนดรหัสผานใหมแลว

จำกัดการเลน DVD

DVD บางแผนไดรับการกำหนดระดับการควบคุมโดย
ผปกครองโดยอาจจำกัดการเลนดิสกทั้งแผนหรือบางฉ
ากในแผนดิสกได คุณสามารถตั้งคาอนุญาตการเลนส
ำหรับฉากที่มีการตั้งคานี้

หมายเหตุ

VCD, SVCD และ CD ไมมีตัวแสดงระดับการควบคุม 
ดังนั้นฟงกชันการควบคุมโดยผปกครองจึงไมมีผลตอแผ
นดิสกดังกลาว DVD บางแผนไมมีการใหรหัสการจัดร
ะดับผชมแมวาอาจมีพิมพการจัดระดับภาพยนตรไวบน
ปกแผนดิสกก็ตาม คุณสมบัติการจัดระดับไมสามารถใ
ชไดกับแผนดิสกดังกลาว

3 เลือกตัวเลือกแลวกด OK
[เปด]
เปดใชงานภาพพักหนาจอ
[ปด]
ปดใชงานภาพพักหนาจอ

4 กด SYSTEM MENU เพื่อออกจากเมนู

เลือกสัญญาณวิดีโอ

คุณสามารถเลือกเอาตพุตสัญญาณภาพที่จอภาพหรื
อทีวีได

1 กด SYSTEM MENU

2 เลือก [ตั้งคาระบบ] > [ภาพ] จากนั้นกด 

3 เลือกตัวเลือกแลวกด OK
[สแกนปกติ-YUV]
เลือกตัวเลือกนี้ถาใชการเชื่อมตอวิดีโอ
Composite
[P-SCAN YPBPR]
เลือกตัวเลือกนี้ถาใชการเชื่อมตอวิดีโอ
Component

4 กด SYSTEM MENU เพื่อออก

เลือกชนิดทีวี

รูปแบบทีวีจะกำหนดอัตราสวนภาพที่แสดงตามประเภ
ททีวีที่คุณเชื่อมตอ

1 กด SYSTEM MENU

2 เลือก [ตั้งคาระบบ] > [ชนิดทีวี] จากนั้นกด 

3 เลือกตัวเลือกแลวกด OK

[4:3PS]
สำหรับทีวีจอภาพแบบ 4:3: 
ภาพเต็มหนาจอตัดขอบดานขาง
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เรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน

คุณสามารถรีเซ็ตตัวเลือกทั้งหมดและการตั้งคาสวนบุค
คลไปที่การตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน

1 กด SYSTEM MENU
2 เลือก [ตั้งคาระบบ] > [คาเริ่มตน] จากนั้นกด 

3 เลือก [เรียกคืน] และกด OK

4 กด SYSTEM MENU เพื่อออก

การตั้งคาภาษา

เลือกภาษา OSD

1 กด SYSTEM MENU

2 เลือก [ตั้งคาภาษา] > [ภาษา OSD]
จากนั้นกด

3 เลือกตัวเลือกแลวกด OK

4 กด SYSTEM MENU เพื่อออก

เปลี่ยนภาษาเมนูระบบ

1 กด SYSTEM MENU

2 เลือก [ตั้งคาภาษา] > [ภาษาเมนู] จากนั้นกด 

3 เลือกตัวเลือกแลวกด OK
4 กด SYSTEM MENU เพื่อออก

1 กด SYSTEM MENU

2 เลือก [ตั้งคาระบบ] > [ระดับ] จากนั้นกด 

3 เลือกตัวเลือกแลวกด OK
DVD ที่มีระดับสูงกวาระดับที่คุณเลือกจะไ»

มเลน จนกวาคุณจะปอนรหัสผานสี่หลักและ
เลือกการจัดระดับที่สูงกวา

[1 KID SAFE]
เหมาะสำหรับเด็ก
[2 G]
เหมาะสำหรับผชมทุกวัย
[3 PG]
ผปกครองควรใหคำแนะนำแกบุตรหลาน
ขณะชม
[4 PG13]
ไมเหมาะสำหรับเด็กอายุตกวา 13 ป
[5 PG-R]
ผปกครองควรใหคำแนะนำแกบุตรหลานข
ณะชม ขอแนะนำใหผปกครองจำกัดการช
มของบุตรหลานที่มีอายุตกวา 17 ป
[6 R]
จำกัดการชม บิดามารดาหรือผปกครองควร
ใหคำแนะนำแกบุตรหลานขณะชม
[7 NC-17]
ไมเหมาะสำหรับเด็กอายุตกวา 17 ป
[8 ADULT]
สำหรับวัยผใหญเทานั้นเนื่องจากมีฉากทาง
เพศ การใชความรุนแรงหรือการใชภาษาที่
ไมเหมาะสม

4 กด SYSTEM MENU เพื่อออก
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เลือก audio downmix

เลือก audio downmix ที่เหมาะสมเมื่อคุณเลน DVD 
ที่บันทึกในรูปแบบ Dolby Digital 

1 กด SYSTEM MENU
2 เลือก [ตั้งเสียง] > [ระบบรวมเสียง]

จากนั้นกด

3 เลือกตัวเลือกแลวกด OK
[ซาย/ขวา]
เลือกตัวเลือกนี้ถาเชื่อมตอเครื่องกับเครื่องถ
อดรหัส Dolby Pro Logic 
[สเตอริโอ]
เลือกตัวเลือกนี้เมื่อตองการเสียงจากลำโพง
หนาเพียงสองตัวเทานั้น
[VSS]
ใหเครื่องเลน DVD ใชเอฟเฟกตเสียงเซอร
ราวดที่สมจริง

4 กด SYSTEM MENU เพื่อออก

ตั้งคาการทำงาน 3D

เพื่อเลือกโหมด Virtual Surround Sound:

1 กด SYSTEM MENU

2 เลือก [ตั้งเสียง] > [3D PROCESSING]
จากนั้นกด

3 เลือกตัวเลือกแลวกด OK
[OFF]
[CONCERT]
[CHURCH]
[PASSIVE]
[WIDE]
[LIVE]

4 กด SYSTEM MENU เพื่อออก

ตั้งคาเสียง

เลือกเอาตพุตดิจิตอล

เลือกการตั้งคาที่เหมาะสม
หากคุณไดเชื่อมตออุปกรณเสียง/
วิดีโอเขากับชองเสียบ COAXIAL (DIGITAL 
AUDIO) ของเครื่องแลว

1 กด SYSTEM MENU

2 เลือก [ตั้งเสียง] > [เสียงออก] จากนั้นกด 

3 เลือกตัวเลือกแลวกด OK
[SPDIF/ปด]
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปดเอาตพุตดิจิตอล
[SPDIF/RAW]
 เลือกตัวเลือกนี้ หากอุปกรณที่เชื่อมตอเปน
ตัวถอดรหัส/รับสัญญาณแบบหลายชอง
[SPDIF/PCM]
เลือกตัวเลือกนี้หากอุปกรณที่เชื่อมตอไมสา
มารถถอดรหัสเสียงแบบหลายชองได

4 กด SYSTEM MENU เพื่อออก

AUDIO OUT
DOWNMIX
3D PROCESSING
NIGHT MODE

AUDIO SETUP
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7 การปรับเสียง

การปรับระดับเสียง

1 ในระหวางเลน กด VOL +/- เพื่อเพิ่ม/
ลดระดับเสียง

ปดเสียง

1 ในระหวางการเลน กด MUTE เพื่อปด/เปดเสียง

เลือกเอฟเฟกตเสียงที่ตั้งคาลวง
หนา

1 ในระหวางการเลน กด DSC ซเพื่อเลือก:
[OPTIMAL] (ดีที่สุด)
[JAZZ] (แจซ)
[TECHNO] (เทคโน)
[ROCK] (ร็อค)

เพิ่มพลังเสียงเบส

1 ในระหวางเลน กด DBB เพื่อเปดหรือปดระบบเ
สียงเบสแบบไดนามิก

หากเปดใชงาน DBB ไวแลว จะปรากฏ »

DBB

ตั้งคาโหมด Night

1 กด SYSTEM MENU

2 เลือก [ตั้งเสียง] > [NIGHT MODE]
จากนั้นกด

3 เลือกตัวเลือกแลวกด OK
ใหระดับเสียงดังนมขึ้นและระดับเสียงน
มดังขึ้นเพื่อทำใหคุณสามารถชมภาพยน
ตรจาก DVD ไดโดยเปดระดับเสียงเบา 
ทำใหไมรบกวนผอื่น
[ON] - เพลิดเพลินกับการรับชมแบบเงีย
บยามคคืน
[OFF] - เพลิดเพลินกับเสียงรอบทิศทางดว
ยชวงไดนามิคที่บีบอัดอยางเต็มที่

4 กด SYSTEM MENU เพื่อออก

หมายเหตุ

สามารถใชไดกับ DVD ที่เขารหัส Dolby Digital 
เทานั้น

ภ
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ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุดวยตนเอง

คุณสามารถตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนาได
สูงสุด 20 สถานี 

1 หาคลื่นสถานีวิทยุ

2 กด PROG เพื่อเปดใชโหมดโปรแกรม
[PROG] (โปรแกรม) »

จะกะพริบบนจอแสดงผล

3 กด ALBUM/PRESET -/+ เพื่อกำหนดตัวเลข 
(1 ถึง 20) ใหกับสถานีวิทยุนี้ จากนั้นกด PROG
เพื่อยืนยัน

ตัวเลขที่กำหนดไวและความถี่ของสถานีที่ตั้»

งคาจะแสดงขึ้น

4 ทำซขั้นตอนขางตนเพื่อตั้งโปรแกรมสถานีอื่นๆ

เคล็ดลับ

ในการเขียนทับสถานีที่ตั้งโปรแกรม
ใหจัดเก็บสถานีอื่นอีกที่หนึ่ง

เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา

1 ในโหมดจูนเนอร กด ALBUM/PRESET -/+ เพื่
อเลือกตัวเลขที่ตั้งไวลวงหนา

8 ฟงวิทยุ

การหาคลื่นสถานีวิทยุ

เคล็ดลับ

เพื่อใหรับสัญญาณ FM ไดดียิ่งขึ้น ใหดึงเสาอากาศออ
กจนสุดและปรับตำแหนงเสาอากาศ FM

1 กด TUNER เพื่อเลือกหาคลื่น

2 กด /  คางไวนานกวา 2 วินาที
วิทยุจะหาคลื่นสถานีที่มีการรับสัญญาณแรง»

ที่สุดโดยอัตโนมัติ

3 ทำซขั้นตอนที่ 2 เพื่อหาคลื่นสถานีเพิ่มเติม
ในการหาคลื่นสถานีที่มีสัญญาณออน
ใหกด /  ซจนกวาคุณจะพบการรับสั
ญญาณที่ดีที่สุด

ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุโดยอัตโน
มัติ

คุณสามารถตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนาได
สูงสุด 20 สถานี 

1 ในโหมดหาคลื่น กด PROG คางไว 2 วินาทีเพื่อ
เปดใชโหมดโปรแกรมอัตโนมัติ

[AUTO] ขอความ (auto) »

จะปรากฏขึ้นและเริ่มกะพริบ

สถานีที่มีไดถูกตั้งโปรแกรมแลวโดยเรียงลำดั»

บตามความแรงของการรับสัญญาณ

สถานีวิทยุแรกที่ตั้งโปรแกรมไวจะกระจายเ»

สียงโดยอัตโนมัติ
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5 เลือกแทร็คที่ตองการ
ในการบันทึกแทร็คที่ระบุเฉพาะ กด /
เพื่อเลือกแทร็ค
เพื่อเริ่มตนบันทึกจากจุดใดจุดหนึ่งภายในแ
ทร็ค กด  ที่จุดนั้น 
ในการบันทึกแทร็คตามลำดับที่ระบุ
ใหตั้งโปรแกรมแทร็ค (ดูที่ 
“ตัวเลือกการเลน”>”โปรแกรม”)

6 กด  เพื่อเริ่มบันทึก
ในการหยุดชั่วคราว ใหกด  ในการเลนตอ 
ใหกด  อีกครั้ง
ในการหยุดเลน ใหกด 

การบันทึกจากวิทยุ

1 หาคลื่นสถานีวิทยุ

2 กด  เพื่อเปดชองใสเทป

3 ใสเทปเปลาและปดชองใสเทป

4 กด  เพื่อเริ่มบันทึก
ในการหยุดชั่วคราว ใหกด  ในการเลนตอ 
ใหกด  อีกครั้ง
ในการหยุดเลน ใหกด 

บันทึกจากแหลงภายนอก

1 กด USB/MP3 LINK  เพื่อเลือกแหลงภายนอก

2 ตออุปกรณภายนอก

3 เลนแหลงที่เลือก

4 ใสเทปเปลาและปดชองใสเทป

5 กด  เพื่อเริ่มบันทึก
ในการหยุดชั่วคราว ใหกด  ในการเลนตอ 
ใหกด  อีกครั้ง
ในการหยุดเลน ใหกด 

9 เลนเทป

หมายเหตุ

เมื่อคุณเลนหรือบันทึกเทป
ไมสามารถเปลี่ยนแหลงเสียงได

เลนเทป

คุณสามารถฟงเทปดวยผลิตภัณฑนี้ได

1 กด SOURCE  บนตัวเครื่องเพื่อเลือกแหลงเทป

2 กด  เพื่อเปดชองใสเทป

3 ใสเทปโดยใหดานที่เปดชี้ลงลางและใหเทปหมุน
ไปทางซาย

4 กด  เพื่อเริ่มเลน
ในการหยุดชั่วคราวหรือเลนตอ กด 
ในการเดินหนา/ยอนกลับเทปอยางเร็ว กด 

/
ในการหยุดเลน กด 

บันทึกจากแหลงที่แตกตางกัน

คุณสามารถบันทึกจากแหลงที่แตกตางกันได

บันทึกจากแผนดิสก

1 กด DISC เพื่อเลือกแผนดิสก

2 วางแผนดิสกในถาดใสแผนดิสกโดยหงายดานที่
พิมพขึ้น

3 กด  เพื่อเปดชองใสเทป

4 ใสเทปเปลาและปดชองใสเทป
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10 ขอมูลผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา

ขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑ

เครื่องขยายเสียง
อัตรากำลังขับ 2 X 10W RMS

การตอบสนองตอความถี่ 100 - 10000Hz, 
±3dB

อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน > 50dB

ความไวของเอาตพุต

 Line Out (1 kHz 0dB) 2±0.2V

แผนดิสก
ชนิดเลเซอร เซมิคอนดักเตอร

เสนผานศูนยกลางแผนดิสก 12 ซม./8 ซม.

การถอดรหัสวิดีโอ MPEG-2/MPEG-1

Video DAC 10 บิต

ระบบสัญญาณ PAL/NTSC

รูปแบบวิดีโอ 4:3/16:9

Video S/N 56 dB (ขั้นต)

เอาตพุตวิดีโอ Composite 1.0 Vp-p, 75 โอหม

Audio DAC 24 บิต / 96 kHz

ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม <1%

การตอบสนองตอความถี่ 4 Hz - 20 kHz (44.1kHz)

4 Hz - 22 kHz (48 kHz)

4 Hz - 44 kHz (96 kHz)

บันทึกลงเครื่องบันทึกดิจิตอล

คุณสามารถบันทึกเสียงผานผลิตภัณฑไปยังเครื่องบัน
ทึกดิจิตอลได

1 ตอสาย Coaxial (ไมมีใหมา) กับ:
ชองเสียบ COAXIAL ในเครื่องนี้
ชองเสียบอินพุตดิจิตอลของเครื่องบันทึก
ดิจิตอล

2 เลนเสียงที่จะบันทึก

3 เริ่มบันทึกลงในเครื่องบันทึกดิจิตอล (ดูที่คมือผใ
ชเครื่องบันทึกดิจิตอล)
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ขอมูลทั่วไป
AC Power 110-240V, 50/60 Hz

การใชพลังงานขณะใชงาน 15W

การใชพลงังานขณะสแตนดบาย  1W

USB direct V2.0, V1.1

ขนาด

 - ตัวเครื่อง (W x H x D)

 - กลองลำโพง (W x H x D)

415 x 320 x 77 มม.

194 x 213 x 287 มม.

นหนัก

 - พรอมบรรจุภัณฑ

 - ตัวเครื่อง

 - ลำโพง

8.60 กก.

3 กก.

3.94 กก.

รูปแบบแผนดิสกที่รองรับ

Digital Video Discs (DVDs)
Video CDs (VCDs)
Super Video CDs (SVCDs)
Digital Video Discs + Rewritable 
(DVD+RW)
Compact Discs (CDs)
ไฟลภาพ (Kodak, JPEG) บน CDR(W)

รูปแบบ MP3-CD ที่รองรับ:
รูปแบบ ISO 9660 / UDF
 ชื่อเพลง/ชื่ออัลบั้มสูงสุด: 12 ตัวอักษร
 จำนวนเพลงและอัลบั้มสูงสุด: 255
 ไดเรคทอรีซอนกันสูงสุด: 8 ระดับ
 เลขที่อัลบั้ม: 32
 จำนวนแทร็ค MP3 สูงสุด: 999
ความถี่แซมปลิ้งที่ยอมรับสำหรับแผนดิสก MP3: 
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
อัตราบิตที่รองรับของแผนดิสก MP3 คือ: 32, 64, 
96, 128, 192, 256 (kbps)

เอาตพุตดิจิตอล SPDIF (Sony Philips 
digital interface) coaxial

ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม < 0.1% (1 kHz)

การแบงชอง ขั้นต 40 dB (1 kHz)

อัตรา S/N >65dBA

จูนเนอร

FM
ชวงหาคลื่น 87.5 - 108 MHz

ระยะหาคลื่น 50 KHz

ความไว

 - โมโน, 26dB อัตรา S/N

 - สเตอริโอ, 46dB อัตรา S/N

<22 dBu

<45 dBu

คนหาตัวเลือก <28 dBu

ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม <3%

อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน  50 dB

ชองใสเทป
การตอบสนองตอความถี่

 - เทปปกติ (ประเภท I) 125-8000Hz / ±4dB

อัตรา S/N

 - เทปปกติ (ประเภท I)  45dB

JIS และ WTD  0.35%

ลำโพง
ความตานทานของลำโพง 8 โอหม

ตัวขับเสียง

ความไว >82 dB/m/W

ภ
าษ

าไ
ท

ย

TH



60

รูปแบบที่ไมรองรับ:
อัลบั้มวางเปลา: อัลบั้มวางเปลาคือ 
อัลบั้มที่ไมมีไฟล MP3/WMA 
และไมมีการแสดงผลบนหนาจอ
รูปแบบไฟลที่ไมรองรับจะถูกขามไป เชน 
เอกสาร Word (.doc) หรือไฟล MP3 
ที่มีนามสกุล .dlf จะถูกขามไปและไมมีการเลน
ไฟลเสียง AAC, WAV, PCM
ไฟล DRM WMA ที่มีการปองกัน (.wav, .m4a, 
.m4p, .mp4, .aac)
ไฟล WMA ในรูปแบบ Lossless

การบำรุงรักษา
ทำความสะอาดเครื่อง

ใชผานมชุบนยาทำความสะอาดแบบออนพอห
มาดเช็ดทำความสะอาด อยาใชนยาทำความสะ
อาดที่มีแอลกอฮอล เหลาที่มีระดับแอลกอฮอลสูง 
แอมโมเนีย หรือสารขัด

ทำความสะอาดแผนดิสก
เมื่อดิสกสกปรก
ใหทำความสะอาดดวยผาสะอาด
เช็ดแผนดิสกจากตรงกลางออก
ดานนอก
อยาใชสารตัวทำละลาย เชน 
เบนซิน ทินเนอร นยาทำความสะอาดที่มีจำหน
ายทั่วไปในทองตลาด หรือสเปรยปองกันไฟฟาส
ถิตสำหรับการบันทึกในระบบอนาล็อก

ทำความสะอาดเลนสของดิสก
หลังจากใชงานเปนเวลานาน อาจมีสิ่งสกปรกหรื
อฝุ่นสะสมอยที่เลนสดิสก เพื่อใหไดคุณภาพกา
รเลนที่ดีที่สุด ทำความสะอาดเลนสดิสกดวยนย
าทำความสะอาดเลนสของ Philips CD หรือน
ยาทำความสะอาดที่มีจำหนายทั่วไปในทองตลา
ด ทำตามคำแนะนำที่ใหมาพรอมกับนยาทำค
วามสะอาด

ไมรองรับรูปแบบตอไปนี้:
ไฟล อยางเชน *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
*.PLS, *.WAV
อัลบั้ม/ชื่อเพลงที่ไมใชภาษาอังกฤษ
แผนดิสกที่บันทึกในรูปแบบ Joliet
MP3 Pro

ขอมูลความสามารถในการเลน
USB
อุปกรณ USB ที่ใชรวมกันได:

หนวยความจำแฟลช USB (USB 2.0 หรือ 
USB1.1)
เครื่องเลนแฟลช USB (USB 2.0 หรือ USB1.1)
หนวยความจำ (ตองมีเครื่องอานการดเพิ่มเติมเพื่
อทำงานกับเครื่องนี้)

รูปแบบที่รองรับ:
รูปแบบไฟล USB หรือหนวยความจำ FAT12, 
FAT16, FAT32 (ขนาดเซกเตอร: 512-65,536 
ไบต)
อัตราบิต MP3 (อัตราขอมูล): 32-320 Kbps 
และอัตราบิตผันแปร
WMA v9 หรือกอนหนา
ซอนไดเรกทอรีไดสูงสุด 8 ระดับ
จำนวนอัลบั้ม/โฟลเดอร: สูงสุด 99
จำนวนแทร็ค/ชื่อ: สูงสุด 800
ID3 tag v2.0 หรือสูงกวา
ชื่อไฟลใน Unicode UTF8 (ความยาวสูงสุด: 
128 ไบต)
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11 วิธีแกไขปญหา

คำเตือน

หามถอดฝาครอบเครื่องนี้ออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได
หามซอมแซมระบบดวยตัวคุณเอง
หากคุณประสบปญหาในการใชงานเครื่องนี้ โปร
ดตรวจสอบจุดตอไปนี้กอนนำเครื่องเขารับบริการ
หากปญหายังไมสามารถแกไขได เขาไปที่เว็บไซต 
Philips www.philips.com/welcome เมื่อคุณติดตอ 
Philips ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีเครื่องอยใกลๆ พรอ
มทั้งมีหมายเลขรนและหมายเลขผลิตภัณฑอยใกลตัว

ไฟไมเขา
ตรวจดูใหแนใจวาปลั๊กไฟ AC 
ของเครื่องเชื่อมตออยางถูกตอง
ตรวจดูใหแนใจวามีไฟที่เตารับ AC
เพื่อประหยัดไฟ ระบบจะปดเครื่องโ
ดยอัตโนมัติหลังจากเลนเพลงจบ 15 
นาทีและไมมีการควบคุมใดๆ

ไมมีเสียงหรือคุณภาพเสียงไมดี
ปรับระดับเสียง
ตรวจสอบวาเชื่อมตอลำโพงอยางถูกตอง
ตรวจสอบวาสายลำโพงพันกันหรือไม

เสียงที่ออกจากลำโพงซายและขวาสลับกัน
ตรวจสอบการเช ื อ่มต อและตำแหน งของลำโพง

ไมมีการตอบกลับใดๆ จากเครื่อง
ถอดและเสียบปลั๊กไฟ AC อีกครั้ง 
จากนั้นเปดระบบอีกครั้ง
ดวยคุณสมบัติประหยัดไฟ เครื่องจะปดเค
รื่องโดยอัตโนมัติหลังจากเลนเพลงจบ 15 
นาทีและไมมีการควบคุมใดๆ

ทำความสะอาดหัวอานและชองเทป
เพื่อใหไดคุณภา
พการบันทึกและ
การเลนที่ดีที่สุด
ทำความสะอาดหัวอาน
A, ที่ครอบ B,
และลูกกลิ้งกด C หลังจากใชงานเทปครบ 50 
ชั่วโมง
ใชสำลีชุบนยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล
พอหมาดเช็ดทำความสะอาด
คุณสามารถทำความสะอาดหัวอานไดโดยเลนเท
ปทำความสะอาดหนึ่งครั้ง

ขจัดแมเหล็กที่หัวอานออก
ใชเทปขจัดแมเหล็กที่หัวอานซึ่งมีจำหนายที่ตัวแ
ทนจำหนายของคุณ
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ไมสามารถตั้งคาภาษาเสียงพากยหรือบทบรรยาย
ดิสกไมไดบันทึกดวยเสียงพากยหรือบทบรรยาย
ไวหลายภาษา
การตั้งคาภาษาเสียงพากยหรือบทบรรยายบนแผ
นดิสกไมได

เครื่องเลน DVD ไมตอบสนองเมื่อกดปุ่ม
ถอดปลั๊กไฟจากชองเสียบแลวเสียบเขาใหมอีก
ครั้ง

รับคลื่นวิทยุไดไมดี
เพิ่มระยะหางระหวางเครื่องเลนและโทรทัศนห
รือ VCR
ดึงสายอากาศวิทยุ FM ออกจนสุด
ตอสายอากาศ FM ภายนอกอาคารแทน

ไมสามารถแสดงไฟลบางไฟลในอุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล USB ได

จำนวนโฟลเดอรหรือไฟลในอุปกรณ USB 
เกินขีดจำกัดที่กำหนด ลักษณะเชนนี้ไมใชการท
ำงานผิดพลาด
ไมรองรับรูปแบบของไฟลตอไปนี้

ไมรองรับอุปกรณ USB
ไมสามารถใชอุปกรณ USB กับเครื่องนี้ได 
ลองใชอุปกรณอื่นๆ

รีโมทคอนโทรลไมทำงาน
กอนที่คุณจะกดปุ่มฟงกชันใดๆ ใหเลือกแหลงที่ถู
กตองโดยใชรีโมทคอนโทรลแทนตัวเครื่อง
ลดระยะทางระหวางรีโมทคอนโทรลกับตัวเครื่อง
ใสแบตเตอรี่โดยใหขั้ว (เครื่องหมาย +/–) 
ตรงกันตามที่ระบุ
เปลี่ยนแบตเตอรี่
ชี้รีโมทคอนโทลตรงไปที่เซนเซอรที่ดานหนาตั
วเครื่อง

ไมตรวจจับแผนดิสก
ใสแผนดิสก
ตรวจสอบวาใสแผนดิสกโดยควลงหรือไม
รอจนกวาความชื้นที่เลนสจะระเหยจนหมด
เปลี่ยนหรือทำความสะอาดดิสก
ใช CD ลาสุดหรือดิสกที่ฟอรแม็ตอยางถูกตอง

ไมมีภาพ
ตรวจสอบการเชื่อมตอวิดีโอ
เปดโทรทัศนไปที่ชองรับสัญญาณจากวิดีโอที่ถู
กตอง
Progressive Scan ทำงานแตโทรทัศนไมรองรับ 
Progressive Scan

ภาพเปนสีขาวดำหรือผิดเพี้ยน
ดิสกไมเหมาะกับมาตรฐานระบบสีของโทรทัศน
 (PAL/NTSC)
บางครั้งอาจปรากฏภาพสไลดผิดเพื้ยนได
นี่ไมใชการทำงานที่ผิดปกติ
ใหทำความสะอาดแผนดิสก
ภาพที่ผิดเพี้ยนอาจปรากฏขึ้นในระหวางตั้งคา
Progressive Scan

อัตราการจัดมุมมองของหนาจอโทรทัศนไมสามา
รถเปลี่ยนแปลงไดแมวาคุณไดตั้งคารูปแบบจอ
แสดงผลของโทรทัศนไว

อัตราการจัดมุมมองที่กำหนดไวในแผน DVD 
ที่ใสเขาเครื่อง
อัตราการจัดมุมมองอาจไมเปลี่ยนแปลงสำหรับร
ะบบโทรทัศนบางระบบ
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PCM
Pulse Code Modulation. 
ระบบการเขารหัสเสียงแบบดิจิตอล

ก
การควบคุมโดยผปกครอง
ฟงกชันของ DVD เพื่อจำกัดการเลนแผนดิสกตามอา
ยุผใชจะขึ้นอยกับระดับการจำกัดอายุในแตละประเท
ศ การจำกัดอายุจะแตกตางกันในแผนดิสกแตละแผน; 
เมื่อเปดใชงาน จะมีการหามเลนหากระดับของซอฟตแ
วรสูงกวาระดับที่ผใชกำหนดไว

ช
ชองเสียบ AUDIO OUT
ชองเสียบสีแดงและสีขาวจะสงสัญญาณเสียงไปยังระ
บบอื่นๆ (ทีวี, สเตอริโอ และอื่นๆ)

ชองเสียบ VIDEO OUT
ชองเสียบสีเหลืองที่สงสัญญาณภาพของ DVD 
ไปยังโทรทัศน

บ
บท
บท
สวนของภาพหรือเพลงใน
DVD ซึ่งมีขนาดเล็กกวาไตเติ้ล 
ไตเติ้ลประกอบดวยบทหลายบท แตละบทจะมีการกำ
หนดหมายเลขบทซึ่งทำใหคุณคนหาบทนั้นๆ ได

ร
รหัสภูมิภาค (Region Code)
ระบบที่อนุญาตใหเลนดิสกไดเฉพาะในภูมิภาคที่กำห
นดไว เครื่องนี้จะเลนเฉพาะดิสกที่มีรหัสภูมิภาคที่ตรง
กันเทานั้น คุณสามารถดูรหัสภูมิภาคของเครื่องของคุ
ณไดจากปายบนผลิตภัณฑ ดิสกบางแผนสามารถเลน
ไดมากกวาหนึ่งภูมิภาค (หรือทุกภูมิภาค)

12 ประมวลศัพท

D

Dolby Digital
ระบบเสียงรอบทิศทางที่พัฒนาโดย Dolby 
Laboratories ซึ่งประกอบดวยหกชองสัญ
ญาณเสียงดิจิตอล (ดานหนาซายและขวา 
เสียงรอบทิศทางดานซายและขวา ตรงกลาง 
และซับวูฟเฟอร)

J
JPEG
รูปแบบทั่วไปของภาพนิ่งแบบดิจิตอล ระบบ
การบีบอัดขอมูลภาพนิ่งที่นำเสนอโดย Joint 
Photographic Expert Group ซึ่งคุณภาพของรูป
ภาพจะลดลงเพียงเล็กนอยแมจะมีอัตราการบีบอัดสูง
ไฟลเหลานี้จะใชนามสกุล ‘.jpg’ หรือ ‘.jpeg’

M
MP3
รูปแบบของไฟลที่มีระบบบีบอัดขอมูลเสียง MP3 
ยอมาจาก Motion Picture Experts Group 1 (หรือ 
MPEG-1) Audio Layer 3 ดวยขอมูลรูปแบบ MP3 
ทำให CD-R หรือ CD-RW หนึ่งแผนสามารถบรรจุข
อมูลมากกวาซีดีทั่วไปถึง 10 เทา 

P
PBC
ยอมาจาก Playback Control 
เปนระบบที่คุณสามารถนาวิเกตผาน Video CD/
Super VCD ดวยเมนูบนหนาจอซึ่งไดรับการบันทึกไว
ในดิสก คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเลนและคนหา
แบบอินเทอรแอกทีฟได
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ส
สัญญาณเสียงดิจิตอล
สัญญาณเสียงดิจิตอลคือสัญญาณเสียงที่ไดรับการแ
ปลงเปนคาตัวเลข สัญญาณเสียงดิจิตอลจะไดรับการ
ถายทอดผานหลายชองสัญญาณได แตสัญญาณเสีย
งอะนาล็อกจะไดรับการถายทอดผานสองชองสัญญา
ณเทานั้น

สัญญาณเสียงอะนาล็อก
สัญญาณเสียงซึ่งไมเปลี่ยนกลับเปนตัวเลข สัญญาณ
เสียงอะนาล็อกจะใชไดเมื่อคุณใช AUDIO LEFT/
RIGHT แจคสีแดงและสีขาวเหลานี้จะสงสัญญาณเสีย
งผานสองชองสัญญาณทางซายและขวา

ห
หลายช องสญัญาณ
ตามปกติ DVD จะไดรับการระบุใหแตละแทร็คเสี
ยงประกอบดวยหนึ่งฟลดเสียง หลายชองสัญญาณ 
(multichannel) หมายถึง โครงสรางของแทร็คเสียงที่มี
ตั้งแตสามชองสัญญาณขึ้นไป

อ
อัตราบิต
อัตราบิตคือจำนวนบิตซึ่งไดรับการประมวลผลตอช
วงระยะเวลาหนึ่ง อัตราบิตปกติจะไดรับการวัดเปนจ
ำนวนบิตตอวินาที (กิโลบิตตอวินาที: kbps) คำวาอั
ตราบิตมีความหมายเดียวกับอัตราการถายโอนขอมูล
(หรืออัตราขอมูลธรรมดา)

อัตราสวนภาพ
อัตราสวนภาพหมายถึงอัตราสวนความกวางและความ
ยาวของหนาจอทีวี อัตราสวนมาตรฐานของทีวีคือ 4:3 
ขณะที่อัตราสวนของทีวีความละเอียดสูงหรือทีวีจอก
วางคือ 16:9 Letter box ชวยใหคุณเพลิดเพลินกับก
ารรับชมภาพในมุมมองที่กวางยิ่งขึ้นในหนาจอมาตรฐ
าน 4:3 

ไ
ไตเติ้ล
ใน DVD ที่วางจำหนาย นี่เปนสวนที่ยาวที่สุดของภา
พยนตรหรือเพลงของ DVD นั้น แตละไตเติ้ลจะมีกา
รกำหนดหมายเลขไว เพื่อใหคุณสามารถหาไตเติ้ลที่
ตองการได
เมื่อคุณบันทึกรายการ รายการเหลานั้นจะไดรับการจั
ดเก็บเปนไตเติ้ล โดยไตเติ้ลที่บันทึกไวอาจแบงเปนห
ลายบทอยแลวโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยกับการตั้งคาก
ารบันทึก

เ
เมนูดิสก
การแสดงผลบนหนาจอที่ใหทำการเลือกภาพ เสียง 
คำบรรยาย มุมกลอง และอื่นๆ ซึ่งบันทึกไวใน DVD

เสียงรอบทิศทาง (Surround)
ระบบที่สามารถสรางขอบเขตการกระจายสัญญาณเสี
ยงแบบสามมิติไดอยางสมจริง ซึ่งโดยปกติจะตองใชลำ
โพงหลายตัวที่จัดวางอยรอบๆ ผฟง
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