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เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟช็อต โปรดอยาถอดฝาครอบ (หรือแผนปด
ดานหลัง) ออก ไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถซอมแซมไดอยูภายใน โปรดให
พนักงานตรวจซอมที่ไดรับการรับรองเปนผูทําการตรวจซอมผลิตภัณฑ
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รูปสายฟาที่มีสญ
ั ลักษณหัวลูกศรอยูภายในรูปสามเหลี่ยมจะ
ใชเพื่อเตือนใหผูใชทราบวามี “แรงดันไฟฟาระดับอันตราย”
ที่ไมไดหุมฉนวนอยูภายในสวนทีป่ ดครอบไวของอุปกรณ
ซึ่งอาจมีขนาดมากพอที่จะช็อตคนได
เครือ่ งหมายตกใจภายในรูปสามเหลีย่ มดานเทาจะใชเพื่อแจง
เตือนใหผูใชทราบวามีคําแนะนําเกี่ยวกับการดำเนินการและ
ซอมบํารุง (ตรวจซอม) ที่สําคัญระบุไวในสื่อสิง่ พิมพทใี่ หมา
พรอมกับอุปกรณ
เมื่อยกชุดอุปกรณนี้
• เมื่อยกชุดอุปกรณนี้ ตองใชคนอยางนอยสองคน
• ตรวจสอบใหแนใจวาจับที่โครงดานบนและดานลางของ
ชุดอุปกรณอยางแนนหนาตามที่แสดงในภาพประกอบ
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ขอควรระวัง
1. อยาพยายามเปดกลอง ไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถซอมแซมไดอยูภายใน
โปรดใหพนักงานตรวจซอมที่ไดรับการรับรองเปนผูตรวจซอมผลิตภัณฑ
2. ชองเล็กๆ และชองในกลองและดานขางหรือดานลางจะใชเพื่อการระบาย
อากาศเทานั้น เพื่อใหแนใจไดวา การทํางานเชือถือไดและเพื่อปองกันชุด
อุปกรณไมใหมคี วามรอนสูงเกิน จึงไมควรปดหรือครอบชองเหลานี้ ควร
หลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณที่ปดทึบ เชน ในตูหนังสือ เวนแตจะมีการ
ระบายอากาศที่เหมาะสม
3. ใหชุดอุปกรณอยูหางจากหมอน้ําและแหลงกําเนิดความรอนอื่นๆ
4. อยานําวัตถุชนิดใดก็ตามเขาไปในชุดอุปกรณผานทางชองเล็กๆ หรือชอง
ทีก่ ลอง เพราะอาจไปสัมผัสกับชิ้นสวนที่มไี ฟฟาไหลผานหรือทําใหไฟฟา
ลัดวงจร ซึง่ จะสงผลใหเกิดไฟไหมหรือไฟช็อตได
5. เพื่อปองกันอันตรายจากไฟไหมหรือไฟช็อต โปรดอยาใหชุดอุปกรณนี้
สัมผัสกับหยดน้ําหรือน้ํากระเซ็น, ไมควรวางวัตถุใดๆ ที่มีของเหลวบรรจุ
อยู เชน แจกัน ไวบนอุปกรณ
6. ใชชุดอุปกรณบนพื้นราบ (เรียบ) เทานั้น
7. อยาวางวัตถุที่ติดไฟไดใดๆ ไวบนชุดอุปกรณ (เชน เทียนไข)
8. แผง LCD ที่ใชในชุดอุปกรณนี้ผลิตจากแกว ดังนั้น จึงอาจแตกไดเมื่อชุด
อุปกรณหลนหรือไดรับแรงกระแทก โปรดระวังการบาดเจ็บจากเศษแกว
ทีแ่ ตก ในกรณีที่แผง LCD แตก แผง LCD เปนผลิตภัณฑทีใชเทคโนโลยี
ขั้นสูงมาก โดยมีทรานซิสเตอรแบบฟลมบาง 921,600 ชิ้น จึงทําใหคุณ
เห็นรายละเอียดของภาพอยางชัดเจน ในบางครัง้ อาจมีจุดพิกเซลที่ไม
ทํางานสองสามจุดปรากฏขึน้ บนหนาจอโทรทัศน โดยเปนจุดอยูกับที่สี
น้ําเงิน, เขียว หรือแดง โปรดทราบวากรณีนี้จะไมสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการทํางานของชุดอุปกรณ
9. เมื่อชุดอุปกรณมีขอผิดพลาดหรือไมไดใชงาน ใหถอดปลั๊กสายไฟหลัก
ออกเพื่อปดการทํางาน
10. ปลั๊กสายไฟหลักจะตองยังคงทํางานไดทันที
11. อานคําแนะนําในคูม ือเพื่อตรวจสอบใหแนใจวาติดตัง้ และเชื่อมตอชุด
อุปกรณในระบบมัลติมเี ดียอยางถูกตองและปลอดภัย
12. รักษาระยะหาง 20 ซม. รอบๆ ชองระบายอากาศของชุดอุปกรณ
13. แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรีห่ รือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) จะตองไมไดรบั ความรอน
มากเกินไป เชน ความรอนจากแสงแดด, ไฟ หรือแหลงใหความรอนอื่นๆ
แหลงจายไฟ
แหลงจายไฟฟาหลักจะทํางานเมือ่ เสียบปลั๊กไฟหลักเขากับเตาเสียบไฟฟา
กระแสสลับ 100-240 โวลต~, 50/60 เฮิรตซ หากตองการเปดใชงาน
ชุดอุปกรณ ใหกด (เปด/ปด) เพื่อเปดเครือ่ ง
คําเตือน:
• อยาใชสเปรยลมกับโทรทัศนนี้ แกสที่ติดคางอยูในชุดอุปกรณนี้อาจทําใหเกิด
การติดไฟและระเบิดได
• เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต โปรดอยาใหอุปกรณนี้
ถูกฝนหรือความชื้น
• อยาวางชุดอุปกรณไวบนเฟอรนเิ จอรที่เด็กสามารถทําใหเอียง หรือผูใหญ
สามารถพิง, ดึง, ขึ้นไปยืนหรือปนขึ้นไปได อุปกรณทหี่ ลนลงมาอาจทําให
เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรืออาจเสียชีวติ ได
• มีชิ้นสวนที่มีกระแสไฟฟาไหลผานอยูขางใน อยาถอดสกรูใดๆ

ขอควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่
• ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานตามขั้วถูกตองตามทีระบุไวในชองใสแบตเตอรี่
การใสแบตเตอรี่กลับขั้วอาจทําใหเกิดความเสียหายตออุปกรณได

• อยานําแบตเตอรี่ตา งชนิดกันมาใชรวมกัน (เชน ชนิดอัลคาไลนและคารบอนซิงค หรือแบตเตอรีแ่ บบชารจใหมได เชน ชนิดนิเกิล-แคดเมียม, นิเกิล-เมทัล
ไฮดรายด ฯลฯ) หรือแบตเตอรี่เกามาใชรว มกับแบตเตอรีใ่ หม
• หากไมใชงานอุปกรณเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อปองกันความ
เสียหายหรือการบาดเจ็บจากการรั่วของแบตเตอรี่ที่อาจเกิดขึ้นได
• อยาพยายามชารจแบตเตอรี่ใหม เพราะอาจมีความรอนสูงเกินและแตกได

หมายเหตุเกี่ยวกับการรีไซเคิล
วัสดุบรรจุภัณฑของชุดอุปกรณนี้สามารถรีไซเคิลและ
สามารถใชซ้ําได โปรดทิ้งวัสดุตามขอกําหนดการรีไซเคิล
ในทองถิ่นของคุณ ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยวัสดุที่สามารถ
รีไซเคิลและใชซ้ําได หากถูกแยกชิ้นสวนโดยบริษัทที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
รูปถังขยะมีลอพรอมกากบาทหมายความวาตองเก็บรวบรวมและทิ้งแบตเตอรีแ่ ละ/หรือหมอสะสมไฟฟาแยกตางหาก
จากขยะในครัวเรือน หากแบตเตอรี่หรือหมอสะสมไฟฟามี
คาตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg) และ/หรือแคดเมียม (Cd) เกิน
Pb, Hg, Cd
กวาคาที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยแบตเตอรี่ (2006/66/
EC) จะมีสญ
ั ลักษณทางเคมีของตะกั่ว(Pb), ปรอท (Hg)
และ/หรือแคดเมียม (Cd) ปรากฏอยูใตสญ
ั ลักษณถังขยะมีลอพรอมกากบาท
นั้นดวย คุณสามารถชวยตรวจสอบวามีการทิ้งผลิตภัณฑและแบตเตอรี่ทถี่ ูก
ตอง และชวยปองกันผลเสียตอสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยของผูคนที่อาจเกิด
ขึ้นตามมาไดโดยการรวมคัดแยกแบตเตอรี่ หากตองการขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลที่มีอยูในประเทศของคุณ โปรด
ติดตอสํานักงานเทศบาลในพื้นที่หรือรานคาที่คุณซื้อผลิตภัณฑนี้มา
การใชสัญลักษณนี้ถือเปนการระบุวาจะตองไมจัดการ
ผลิตภัณฑนแี้ บบขยะในครัวเรือน คุณสามารถชวยปองกัน
ผลเสียตอสิง่ แวดลอมและสุขอนามัยของผูคนทีอ่ าจเกิดขึ้น
ตามมา ซึ่งอาจเกิดจากการจัดการขยะจากผลิตภัณฑนี้
อยางไมถกู ตอง ไดโดยการตรวจสอบตรวจสอบใหแนใจ
วาทิ้งผลิตภัณฑนี้อยางถูกตอง หากตองการทราบขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการรีไซเคิล โปรดติดตอสํานักงานเทศบาลในพื้นที่, ผู
ใหบริการจัดเก็บขยะจากครัวเรือน หรือรานคาที่คุณซื้อผลิตภัณฑนมี้ า

หมายเหตุสําหรับลูกคา
การทิง้ เครือ่ งรับโทรทัศน
การทิ้งอุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเกา
(ขอมูลสําหรับใชในสหภาพยุโรปและประเทศในยุโรป
อื่นๆ ที่มีระบบการเก็บขยะแยกตางหาก)
การทิ้งเครื่องรับโทรทัศน
การทิ้งอุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเกา
(ขอมูลสําหรับใชในสาธารณรัฐอินเดีย)
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ÝĒĻúĐĆĕüčĝúĘãļàċò
1. ĆđôÚüìĿĕăüčúðĎĝĘĄļúċíļĀû
ĖóîĕîĆüĎĝăĢċĄüĊóüĎėúðÝĆòėðüþ
• AAA Drycell 2 ÚļĆò
éċò

ăÚüĒăĢċĄüĊóûďíéċò

üĎėúðÝĆòėðüþ

ăÚüĒăĢċĄüĊóûďíãđíĆđôÚüìĿþàóòĕøĆüĿòĕč áĆüĿ
• 39FD713 ĕðĻċòĊĞò

ÝĒĻúĐĆ

ÚċüîčíîĊĞàĖðĻòûďíîčíõòĊà (ĆđôÚüìĿ÷čĕāĂ)
ãđíĖðĻòûďíîčíõòĊàăċúċüïãĻĀûĘòÚċüîčíîĊĞàėðüðĊāòĿóòõòĊàęíļ ĄċÚîļĆàÚċü
ÛļĆúĒþĕ÷čĝúĕîčúĕÚĎûĝ ĀÚĊóĖðĻòûďíîčíõòĊà ėôüííĒÝĢċĖòĉòĢċðĎĝúĎúċÚĊóãđíĖðĻòûďí
îčíõòĊà
ÝĀċúûċĀîċúĖòĀòĆò

ÛļĆÝĀüüĉĀĊà
ĕúĐĝĆáĉûďíõþčîùĊìêĿîíč õòĊà ėôüíîčíîĻĆõĒļðĎĝęíļüĊóÚċüüĊóüĆà ĄċÚõĒļĘãļĕþĐĆÚ
îčíîĊĞàėðüðĊāòĿíļĀûîòĕĆà õĒļõþčîáĉęúĻüĊóõčíãĆóîĻĆÝĀċúĕăĎûĄċûĘíě ęúĻĀĻċ
áĉĕôŃòÝĀċúĕăĎûĄċûîĻĆõþčîùĊìêĿĄüĐĆîĻĆóđÝÝþ

ÝĀċúûċĀ
îċúĖòĀîĊĞà
üĒăĢċĄüĊóîčíîĊĞàîĊĀûďíĖðĻòûďíîčíõòĊà

39FD713
32FD503
32FL513
29FL503
24FL503

4

üĉûĉĄĻċàüĉĄĀĻċàüĒ (ĖòĀòĆò/ĖòĀîĊĞà)
400 úú./ 300 úú.
200 úú./ 100 úú.
100 úú./ 100 úú.
100 úú./ 100 úú.
75 úú./ 75 úú.

ăÚüĒãòčíĕÚþĎûĀðĎĖĝ òĉòĢċĘĄļĘãļ
M4
M4
M4
M4
M4
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2. Úċüûďíéċò

3 îĊĀ

• ĕúĐĆĝ ðĢċÚċüûďíéċò îļĆàîüĀáăĆóĘĄļĖòĻĘáĀĻċÛĊòăÚüĒðĊĞàĄúíĖòĻòíĎĖþļĀ ĄċÚęúĻûďíéċòĘĄļïĒÚîļĆà ĆċáðĢċĘĄļĆđôÚüìĿüĀĻ àþàúċ ĖþĉðĢċĘĄļĕÚčíÚċü
óċíĕáĜóĖþĉĆđôÚüìĿĕăĎûĄċûęíļ

• îüĀáăĆóĘĄļĖòĻĘáĀĻċėîĽĉĆûĒĻĘòîĢċĖĄòĻàðĎĝúĊĝòÝà

3. ÚċüûďíãđíĆđôÚüìĿóòĕøĆüĿòčĕáĆüĿÛĆàÝđì

ÝĢċĕîĐĆò
39FD713
ĕ÷ĐĝĆôķĆàÚĊòęúĻĘĄļĕÚčíÚċüóċíĕáĜó îļĆàûďíėðüðĊāòĿĕÛļċÚĊóéċòĄüĐĆĕøĆüĿòčĕáĆüĿ
ĘĄļĖòĻòîċúðĎĝüĉóđĘòÝĢċĖòĉòĢċ
ûďíėðüðĊāòĿĕÛļċÚĊóĕøĆüĿòčĕáĆüĿÛĆàðĻċòĘĄļĖòĻòėíûÛĊòăÚüĒ (ðĎĝĘĄļúċíļĀû) ĕÛļċ
ÚĊóüĒðĎĝíļċòĄþĊàÛĆàéċòíĊàðĎĝĖăíàĘòùċ÷

32FD503 / 32FL513 / 29FL503 / 24FL503
ûďíėðüðĊāòĿĕÛļċÚĊóĕøĆüĿòĕč áĆüĿÛĆàðĻċòĘĄļĖòĻòėíûÛĊòăÚüĒ (ęúĻęíļĘĄļúċíļĀû)
ĕÛļċÚĊóüĒðĎĝíļċòĄþĊàÛĆàéċòíĊàðĎĖĝ ăíàĘòùċ÷
• ÛòċíðĎĝĖòĉòĢċĘĄļĘãļ : 5.1 x 20 úú.

5
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4. การเชื่อมตอสายอากาศและสายไฟ

• คุณสามารถเชื่อมตอสายเคเบิลแทนสายอากาศไดดวย

5. การติดตั้งแบตเตอรี่

• AAA Drycell 2 กอน

6
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6. การเริ่มการติดตั้ง
เปดชุดอุปกรณ
หลังจากเสียบปลั๊กของอุปกรณและไฟเปดเครื่องสีแดงสวางขึ้น เพียงแคกด

บนรีโมทหรือที่โทรทัศน เพื่อเปดเครื่อง

การเลือกภาษา
คุณสามารถเลือกภาษาบนหนาจอที่ตอ งการได

1

กด MENU เพื่อแสดงเมนูการติดตั้งและใช ◄ / ► เพื่อเลือก [ตัวเลือก] ในเมนูการติดตั้ง

2

ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ภาษาของ OSD] ในเมนูตัวเลือกแลวเลือกภาษาที่คุณตองการโดยใช ◄ / ►

ࡗࡩࡠࡩ࠹ࡤ࠾26'

ࡌࡨ࡞ࡳࡤ࠸

ࡷࡎ࡙

ࡗࡩࡠࡩ࠹ࡤ࠾77

ࡌࡧ࡞ࡨࡐࡌ࠸

ࡡࡨࡋࡡࡻ࡞ࡐࡤࡗࡩࡕ



ࡢࡐࡼࡩࡤࡡࡐࡼࡪࡳ࠾ࡐ

ࡒࡋ

ࡺࡤ࠻ࡒࡻࡘ

ࡒࡋ

࡚ࡳࡂࡺࡌ
࠸ࡩ࡚ࡤࡨࡒࡳࡋࡌࡂࡤࡖࡌࡿࡴ࡞࡚ࡿ 86%

࡙ࡼࡩ࡙

ࡳࡘࡐࡰ

ࡳ࠹ࡼࡩ

ࡤࡤ࠸

การจูนชองอัตโนมัติ
คุณตองตั้งชองเพื่อดูโทรทัศน

1

กด MENU เพื่อแสดงเมนูการติดตั้งและใช ◄ / ► เพื่อเลือก [ชอง] ในเมนูการติดตั้ง

2

ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [การจูนชองอัตโนมัติ] ในเมนูชอง แลวกด OK เพื่อเริ่มจูนตั้งชอง

• สําหรับขั้นตอนการปฏิบัตแิ บบละเอียด โปรดดู “การตั้งคาชอง” (หนา 18)

࠸ࡩ࡚ࡰࡐࡁࡻࡤ࠾ࡤࡨࡌࡵࡐࡘࡨࡌ
࠸ࡩ࡚ࡰࡐࡁࡻࡤ࠾$79ࡋࡼ࡞࡙ࡌࡐࡳࡤ࠾
࠸ࡩ࡚ࡴ࠸ࡼࡷ࠹ࡵࡒ࡚ࡴ࠸࡚ࡘ
ࡁࡻࡤ࠾

࡙ࡼࡩ࡙

ࡳࡘࡐࡰ

ࡳ࠹ࡼࡩ

ࡤࡤ࠸

7
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ขอมูลเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
รีโมทคอนโทรลและแผงดานหนา

1.

13
14
15

1
2
3

16

4
5

(เปด/ปด) (หนา 7)

กดหนึ่งครั้งเพื่อเปดชุดอุปกรณ, กดอีกครั้งเพื่อเขาสูโ หมดสแตนดบาย

2.
3.
4.
5.

S MODE “[โหมดเสียง]” (หนา 20)
P MODE “[โหมดภาพ]” (หนา 19)
FREEZE “โหมดแชภาพ” (หนา 11)
AUDIO “เลือกเสียง” (หนา 12)

6.
7.

ปุมตัวเลข (หนา 11)
PREV.P

แสดงและเปลี่ยนโหมดเสียงปจจุบนั
เปลี่ยนชองไปยังชองกอนหนา

8.

6

การปรับเสียง

(หนา 11)

• VOL ◄ / ► (แผงดานหนา) จะทํางานเหมือนกับ ◄ / ► (เคอรเซอร)
7

17

8

18

บนเมนู

9.
(ปดเสียง) (หนา 11)
10. สีแดง / สีเขียว / สีเหลือง / สีน้ําเงิน
“[เทเลเท็กซ]” (หนา 11)/“[การแกไขโปรแกรม]” (หนา 18)
11. EXIT (หนา 11)

9
10

11
12

ออกจากเมนู

19

12. MENU (หนา 18)
13. SOURCE “การสลับโหมดแหลงสัญญาณอินพุท” (หนา 12)
• SOURCE (แผงดานหนา) จะทํางานเหมือนกับ OK เพื่อกําหนดเมนู

20

การตั้งคา

21

14. SLEEP “[ตั้งเวลาปดเครื่อง]” (หนา 11)
15. ASPECT “รูปแบบภาพ” (หนา 12)
16. ปุมฟงกชันเลน (หนา 13) / ปุมฟงกชันเทเลเท็กซ (หนา 11)
(ขามยอนหลัง)/
(ดัชนี)
(ขามไปขางหนา)/
(ขยาย)
(กรอกลับ)/
(แสดง)
(ไปขางหนาอยางรวดเร็ว)/
(หนายอย)
(หยุด)/
(คางไว)
(เลน/หยุดชั่วคราว)/
(ขอความ)

17. FAV “รายการโปรด” (หนา 11)
18.
(หนา 11)
การเลือกดูชอง

• PROG ▲ / ▼ (แผงดานหนา) จะทํางานเหมือนกับ ▲ / ▼
(เคอรเซอร) บนเมนู

19. DISPLAY
23

22

8

8

18

12

13

1

20.
21.
22.
23.

แสดงหมายเลขชองหรือตัวรับสัญญาณเขา

▲ / ▼ / ◄ / ► (เคอรเซอร) (หนา 11)
OK
เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล
ไฟสแตนดบาย / เปดเครือ่ ง

(เปดเครื่อง: ดับ, พักเครื่อง: สีแดง)
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แผงดานหลัง

24. แจ็คอินพุท YPbPr (วิดีโอคอมโพสิต) (หนา 10)
25. แจ็คอินพุท PC (VGA) (หนา 9)
26. แจ็คอินพุทสัญญาณเสียงสําหรับการเชือ่ มตอ PC / HDMI (DVI)
(หนา 9)
27. แจ็คอินพุทสัญญาณวิดีโอแบบคอมโพสิต (หนา 9)
28. แจ็คอินพุทสัญญาณเสียง (ซาย/ขวา) (หนา 9, หนา 10)
29. แจ็คอินพุท HDMI (HDMI 1) (หนา 10)

27
24
28
25

• ชองเสียบ HDMI ไดรับการรับรองใหใชสําหรับแหลงสัญญาณแหลงเดียว
เทานั้น ไมรับรองอแดปเตอร, สวิตช หรืออุปกรณที่เชื่อมตออื่นใด ที่ใชเพื่อ
เปนแหลงสัญญาณแบบหลายแหลง การใชอุปกรณดังกลาวถือวาเปนความ
เสี่ยงของลูกคาเอง แมวาจะสามารถรองรับไดก็ตาม

29
26

30. ขั้วตอ USB (หนา 10)

30

• อินพุทขอมูลจากหนวยความจําแฟลช USB เทานั้น
• ผูใชไมควรเชื่อมตออุปกรณใดๆ เขากับขั้วตอ USB เชน กลองดิจติ อล,

31

แปนพิมพ, เมาส ฯลฯ (เพราะอุปกรณเหลานี้จะไมทํางาน)

• สวนใหญแลว การอัพเดตซอฟตแวรจะดําเนินการโดยผูใหบริการทีไ่ ดรบั

32

อนุญาต ในบางกรณี ผูใชอาจไดรับการรองขอใหทําการอัพเดตซอฟตแวร
ดวยตนเอง
33

31.
32.
33.
34.
35.

35
34

แจ็คอินพุทเสาอากาศ (หนา 6)
แจ็คเอาทพุทสัญญาณเสียงดิจติ อลแบบโคแอ็กซ (หนา 10)
แจ็คอินพุท HDMI (HDMI 2 /HDMI 3) (หนา 10)
แจ็คเอาทพุทสัญญาณเสียงหูฟง
สายไฟกระแสสลับ

การตอสาย
แจ็คอินพุท PC (VGA) /
แจ็คอินพุทสัญญาณเสียงสําหรับการเชื่อมตอ PC / HDMI (DVI)

YPbPr

AV IN
VIDEO

Y
Pb

L
AUDIO

PC-IN
RGB

Pr

R

HDMI 1
PC/HDMI
AUDIO IN

แจ็คอินพุทสัญญาณวิดีโอแบบคอมโพสิต /
แจ็คอินพุทสัญญาณเสียง (ซาย/ขวา)

9
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แจ็คเอาทพุทสัญญาณเสียงดิจติ อลแบบโคแอ็กซ

แจ็คอินพุท HDMI

ขั้วตอ USB

YPbPr

AV IN
VIDEO

Y
Pb

L
AUDIO

PC-IN
RGB

Pr

R

HDMI 1
PC/HDMI
AUDIO IN

YPbPr

แจ็คเอาทพุทสัญญาณเสียงหูฟง

AV IN
VIDEO

Y
Pb

L
AUDIO

PC-IN
RGB

Pr

R

HDMI 1
PC/HDMI
AUDIO IN

แจ็คอินพุท YPbPr (วิดีโอคอมโพเนนท) /
แจ็คอินพุทสัญญาณเสียง (ซาย/ขวา)

10
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การทํางาน

[เทเลเท็กซ]

อานสวนนี้กอน
การทํางานเหลานี้สามารถใชไดโดยรีโมทคอนโทรล บางอยางอาจใชไดโดยใช
ปุมควบคุมบนตัวเครื่อง

1
2

กด
เพื่อเปดตัวถอดรหัสเทเลเท็กซและแสดงขอมูล [เทเลเท็กซ]
กด
ซ้ําๆ เพื่อแสดงเทเลเท็กซในโหมดโปรงใสหรือโหมดรูปภาพ
และเทเลเท็กซ

• หากคุณตองการเลือกหนาอื่นๆ ใหใช ปุมตัวเลข หรือ ▲ / ▼
• หากตองการขยายตัวอักษร ใหกด
• หากตองการเลือกหนายอยเทเลเท็กซ ใหกด
• หากตองการเลือกหมายเลขหนาซึงแสดงทีดา นลางของหนาจอโทรทัศนโดย

การดูรายการโทรทัศน
การเลือกชอง

ตรง ใหใช สีแดง / สีเขียว / สีเหลือง / สีน้ําเงิน

กด
ซ้ําๆ เพื่อเลือกชองที่คณ
ุ ตองการ หรือใช ปุมตัวเลข เพื่อ
ปอนหมายเลขชองที่กําหนด แลวกด OK เพื่อใหเขาถึงไดอยางรวดเร็ว
(เชน) หากคุณตองการเลือกชอง 24 โดยไมกด OK ใหกด 2 กอน แลวกด 4
ภายใน 3 วินาที

• หากตองการเรียกดูขอมูลที่ซอ นไว ใหกด
• หากตองการคงหนาปจจุบันไว ใหกด
• หากตองการยอนกลับไปยังหนาเริ่มตน ใหกด
• หากตองการซอนเทเลเท็กซ ใหกด SLEEP

การปรับเสียง

3

ใช
กด

รายการโปรด

เพื่อเพิ่ม / ลดความดังเสียง
เพื่อเปด / ปดเสียงชั่วคราว

• คุณสามารถเรียกใชระดับเสียงเดิมไดโดยกด

กด EXIT เพื่อออก

คุณสามารถหาชองรายการโปรดไดอยางงายดาย
อีกครั้ง หรือ

[ตั้งเวลาปดเครื่อง]

• คุณสามารถตั้งคาชองรายการโปรดไดที่ “[การแกไขโปรแกรม]” (หนา 18)
1
2

กด FAV ในขณะที่ดูรายการเพื่อแสดงรายชื่อชองรายการโปรด
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือกชองที่คุณตองการ แลวกด OK
࡚ࡩ࡙࠸ࡩ࡚ࡵࡒ࡚ࡋ

สามารถตั้งเวลาปดเครือ่ งใหชุดอุปกรณเขาสูโหมดสแตนดบายหลังจากผาน
ชวงระยะเวลาที่กําหนดเปนขั้นๆ ได
1
กด SLEEP ซ้ําๆ เพื่อเปลี่ยนชวงเวลาตัง้ ปด

1 TF1 HD

ATV

2 FR 2 HD

ATV

6 M6HD

ATV

• แตละครั้งที่คณ
ุ กด SLEEP ตัวตัง้ เวลาจะเพิ่มขึ้นจาก 10 นาที ไปจนถึง 240
นาที

• กด SLEEP ซ้ําๆ จนกระทั่ง [ปด] ปรากฏขึ้น เพื่อยกเลิกการตั้งเวลาปด
เครื่อง
ENTER

• หากชุดอุปกรณเขาสูโ หมดสแตนดบาย ตัวตั้งเวลาปดเครื่องจะถูกยกเลิก

โหมดแชภาพ
โหมดแชภาพสามารถแชภาพที่แสดงบนหนาจอโทรทัศนเปนเวลา 5 นาที
1
กด FREEZE เพื่อแชภาพ

• เอาทพุทเสียงจะไมถูกหยุด
• หากตองการยกเลิกโหมดแชภาพ ใหกดปุมใดก็ได ยกเวน

• ใช
เพื่อไปยังหนาที่แลวหรือถัดไป
• ชุดอุปกรณนีตอ งใชเวลาสองสามวินาทีในการบันทึกการตังคารายการโปรด
ลงหนวยความจํา

• หากคุณถอดปลั๊กสายไฟกระแสสลับทันทีหลังจากการตั้งคา ก็จะไมมีการ
3

บันทึกลงหนวยความจํา
กด EXIT เพื่อออก

11
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การสลับโหมดแหลงสัญญาณอินพุท

สําหรับสัญญาณวิดีโอ 4:3

คุณสามารถเลือกโหมดแหลงสัญญาณอินพุททีค่ ุณตองการจากแหลงสัญญาณ
ที่มีได
1
กด SOURCE
2
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือกโหมดแหลงสัญญาณอินพุทที่คุณตองการ แลวกด
OK

[16:9]

[4:3]

[ยอ/ขยาย 1]

ࡌࡨ ࡞ ࡚ࡨ ࡑ ࡡࡨ ࡄ ࡄࡩࡊࡳ࠹ࡼ ࡩ
ATV
AV
YPbPr

[ยอ/ขยาย 2]

HDMI 1
HDMI 2

[16:9]

HDMI 3
PC
ࡘࡳࡋ࡙

[4:3]
OK

ࡳ࠹ࡼ ࡩ

[ยอ/ขยาย 1]

เลือกเสียง

[ยอ/ขยาย 2]

กด AUDIO เพื่อแสดงโหมดเสียงที่เลือกไวในปจจุบนั
และกดซ้ําๆ เพื่อวนรอบโหมดเสียงที่มใี หเลือก
Nicam Stereo
Nicam Dual1

Mono
Nicam Dual2

สําหรับสัญญาณอินพุท PC
Mono

Nicam Mono
Mono
Stereo
Mono
Dual1
Dual2
Mono

[16:9]

รูปแบบภาพ

[4:3]

[16:9]

สามารถเลือกโหมดแสดงผลไดเมือ่ โทรทัศนของทานไดรบั สัญญาณวิดีโอแบบ
16:9 หรือ 4:3 สามารถเลือกโหมดแสดงผลไดสามประเภท สําหรับสัญญาณ
อินพุท PC
1
กดปุม ASPECT ซ้ําๆ เพื่อสลับโหมดหนาจอโทรทัศน

• คุณไมสามารถตั้งคาโหมดแสดงผลหนาจอในโหมดเลนได
• คุณสามารถตั้งวิธีอื่นไดที่ “[สัดสวนจอภาพ]” (หนา 21)

สําหรับสัญญาณวิดีโอ 16:9

[16:9]
[16:9]
[4:3]

[4:3]

[สแกนอยางเดียว]

แสดงผลเปนภาพ 16:9 ที่ขนาดเดิม
แสดงผลเปนภาพ 16:9 ที่ขนาด 4:3 คือภาพถูกทําใหสั้น
ลงตามแนวนอน มีแถบดานขางปรากฏขึ้นที่ขอบทั้งสอง
ขางของหนาจอโทรทัศน
[สแกนอยางเดียว] แสดงผลเปนภาพยืดขยายตามสัดสวน

12

แสดงผลเปนภาพ 4:3 ที่ขนาด 16:9 เปนการตัดขอบ
ดานบนและดานลางของภาพออกไป
แสดงผลเปนภาพ 4:3 ที่ขนาดเดิม มีแถบดานขาง
ปรากฏขึ้นที่ขอบทั้งสองขางของหนาจอโทรทัศน
แสดงผลเปนภาพ 4:3 ที่ขนาด 16:9 คือขนาดใหญขึ้น
โดยไมมกี ารเปลี่ยนอัตราสวนตามแนวนอนและแนวตั้ง
แสดงผลเปนภาพ 4:3 ที่ขนาด 16:9 คือขนาดใหญขึ้น
กวา [ยอ/ขยาย 1] โดยไมมกี ารเปลี่ยนอัตราสวนตาม
แนวนอนและแนวตั้ง

[จุดตอจุด]

[4:3]

[จุดตอจุด]

แสดงผลเปนภาพยืดขยายตามสัดสวน เปนการตัดขอบ
ดานบนและดานลางของภาพออกไป
แสดงผลเปนภาพยืดขยายตามสัดสวน สวนใหญจะมี
แถบดานขางปรากฏขึ้นที่ขอบทั้งสองขางของหนาจอ
โทรทัศน
แสดงผลเปนภาพที่ขนาดเดิม

• สามารถเชื่อมตอชุดอุปกรณนี้กับเครือ่ งคอมพิวเตอรที่มขี ั้วตอ DVI ได ใช
สายแปลงสัญญาณ HDMI-DVI สําหรับการเชื่อมตอวิดีโอนี้ และตองใชสาย
แปลงปลั๊กแบบมินิสเตอริโอสําหรับสัญญาณเสียงแบบอนาล็อกเชนกัน
• หากเครือ่ งคอมพิวเตอรมเี อาทพุท HDMI โปรดดูสญ
ั ญาณวิดีโอ 16:9 ใน
หนานี้
• มาตรฐานความละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร:713 series - 1920 x 1080
503/513 series - 1360 x 768
สําหรับรายละเอียด โปรดดู “ความละเอียดอินพุท” (หนา 26)

OM_Body-EN-FM8.fm Page 13 Wednesday, December 12, 2012 1:11 PM

โหมดเลน
503 series

หมายเหตุสําหรับการเลน

32FD503/ 32FL503/ 29FL503/ 24FL503

• ไมมีหนวยความจําแฟลช USB ใหมาพรอมกับชุดอุปกรณ
• ชุดอุปกรณจะยอมรับหนวยความจําแฟลช USB เพียงอันเดียวเทานั้น

หากชุดอุปกรณของคุณเปนหนึ่งในซีรียนี้ คุณจะสามารถเลนภาพและดูไฟล
ขอความอักษรจากแฟลชไดรฟแบบ USB ได

713/ 513 series
39FD713/ 32FD513/ 32FL513/ 29FL513
หากชุดอุปกรณของคุณเปนหนึ่งในซีรียนี้ คุณจะสามารถเลนภาพ, เพลง, วิดีโอ
และดูไฟลขอ ความอักษรจากแฟลชไดรฟแบบ USB ได

การตั้งคาการเลน
คุณตองเชื่อมตอหนวยความจําแฟลช USB เขากับขั้วตอ USB ของอุปกรณนี้
(ตามที่แสดงไวขางลาง)

1

กด SOURCE เพื่อแสดงโหมดแหลงสัญญาณอินพุทและ ▲ / ▼
เพื่อเลือก [มีเดีย] แลวกด OK

• หากคุณตองการออกจากโหมดนี้ ใหเลือกโหมดแหลงสัญญาณอินพุทอื่น
โปรดดู “การสลับโหมดแหลงสัญญาณอินพุท” (หนา 12)

• คุณสามารถตรวจสอบขอกําหนดรายละเอียดมัลติมเี ดียได โปรดดูที่
“รูปแบบมัลติมีเดีย” (หนา 27)

อยาใชจุดตอพวง USB และสายตอพวงระหวางหนวยความจําแฟลช USB
กับชุดอุปกรณ
ใหเชื่อมตอหนวยความจําแฟลช USB เขากับชุดอุปกรณโดยตรงเสมอ
• ทั้งนี้ ไมมกี ารรับประกันวาหนวยความจําแฟลช USB ทุกรุนจะสามารถใช
งานรวมกับชุดอุปกรณนไี้ ด
• FUNAI ไมสามารถรับผิดชอบในกรณีที่หนวยความจําแฟลช USB ของ
คุณใชงานรวมกับชุดอุปกรณไมได และ FUNAI จะไมรบั ผิดชอบใดๆ จาก
ความเสียหายหรือการสูญเสียขอมูลที่จัดเก็บไว
• ไมสนับสนุนการใชงานหนวยความจําแฟลช USB ที่ตอ งใชไดรเวอรของ
มันเองหรืออุปกรณที่มีระบบพิเศษ เชน ระบบจําแนกลายนิ้วมือ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดสํารองไฟลตน ฉบับในอุปกรณของคุณกอนที่จะเปด
เลนดวยชุดอุปกรณนี้ เราไมรับผิดชอบตอความเสียหายจากการสูญเสีย
ขอมูลที่จดั เก็บไว
• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอหนวยความจําแฟลช USB และชุดอุปกรณ
ใหปดเครือ่ งกอนที่ทานจะถอดหนวยความจําแฟลช USB ออกทุกครั้ง
• ชุดอุปกรณนี้ไมอนุญาตใหใชหนวยความจําแฟลช USB ซึ่งจําเปนตองใช
แหลงจายไฟฟาจากภายนอก (500 mA หรือมากกวา)
• ชุดอุปกรณสามารถยอมรับได 198 ไฟล รวมถึงไดเรกทอรีตา งๆ ภายใต
ไดเรกทอรีหนึง่ และสามารถยอมรับชั้นความลึกของไดเรกทอรีได 30 ชั้น
• ชุดอุปกรณนี้อาจไมถูกยอมรับ หากความยาวของชือไฟลยาวเกินไป
สามารถยอมรับตัวอักษรภาษาอังกฤษเทานั้น
• ชุดอุปกรณนี้ไมรองรับ NTFS หรือไฟลที่มรี ะบบไฟลอื่นนอกเหนือไปจาก
FAT16 และ FAT32 หากไฟลไมไดรบั การรองรับ ขอความแจงความ
ผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
• หากชุดอุปกรณไมยอมรับหนวยความจําแฟลช USB ใหลองเชื่อมตอใหม
• เมื่อเลนไฟลที่บนั ทึกดวยอัตราบิตที่สงู ภาพอาจถูกรบกวนในบางชวง
• ชุดอุปกรณนี้ไมรองรับคําบรรยายใตภาพจากภายนอก
• ชุดอุปกรณนี้ไมสามารถเปดเลนไฟลที่เกินขอจํากัดของไฟลได
• สําหรับอินพุท USB ความละเอียดสูงสุดคือ 1080p

13
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[รูปภาพ]
2

࡚ࡰࡒࡗࡩࡕ

ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [รูปภาพ] แลวกด OK เพื่อเขาใชงาน

503 series

࠸ࡨࡑ

32FD503/ 29FL503/ 24FL503

USB2.0

ࡑ

• เมื่อกด OK กลองกาเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นทีด่ านลางขวา เมื่อกด
࡚ࡰࡒࡗࡩࡕ

ไฟลที่มีกลองกาเครื่องหมายจะถูกเลน หากไมไดเลือก ไฟลที่สามารถ
เลนไดทั้งหมดในโฟลเดอรจะถูกเลน
• หากคุณวางไฟลเสียงเขาไปในโฟลเดอรไฟลภาพ คุณจะสามารถเลนเพลง
ไดในระหวางแสดงสไลดได

࠹ࡼࡤ࠻࡞ࡩࡘ

การทํางานในการแสดงสไลด
713/ 513 series
39FD713/ 32FL513

USB2.0

࡚ࡰࡒࡗࡩࡕ

3

ࡋࡐࡌ࡚

ࡗࡩࡕ࡙ࡐࡌ࡚ࡿ

࠹ࡼࡤ࠻࡞ࡩࡘ

ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [C] แลวกด OK เพื่อเขาไฟลของคุณ

࡚ࡰࡒࡗࡩࡕ

1/1

࠸ࡨࡑ

4

ใช ▲ / ▼ / ◄ / ► เพื่อเลือกไฟลที่ตองการ แลวกด OK

14

:
กดเพื่อเลนหรือหยุดการแสดงสไลดชั่วคราว
/
:
กดเพื่อขามไฟลไปขางหลังหรือไปขางหนา
:
กดเพื่อหยุดการแสดงสไลด
OK / DISPLAY :
กดเพื่อแสดงเมนู
[เลนซ้ํา] :
ใช ◄ / ►แลวกด OK เพื่อเลือกโหมดเลนซ้ํา [ไมมีการเลนซ้ํา], [เลนซ้ํา
1] หรือ [เลนซ้ําทั้งหมด] ตามลําดับ
[ดนตรี] :
ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [ดนตรี] แลวกด OK เพื่อเลน จากนั้น ไฟล
เพลงในโฟลเดอรเดียวกันจะเลนโดยอัตโนมัติ
[รายการทีจ่ ะเลน] :
ใช ◄ / ► แลวกด OK เพื่อเลือก [รายการที่จะเลน] เพื่อแสดง
รายการที่จะเลน
[ขอมูล] :
ใช ◄ / ► แลวกด OK เพื่อเลือก [ขอมูล] เพื่อแสดงรายละเอียด
[หมุน] :
ใช ◄ / ► เพื่อเลือกหมุนทางขวาหรือหมุนทางซาย แลวกด OK เพื่อ
หมุนภาพ 90 องศา
[ขยาย] :
ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [ขยาย] แลวกด OK เพื่อขยายหนาจอ
[ยอ] :
ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [ยอ] แลวกด OK เพื่อยอหนาจอ
ยายมุมมอง:
ใช ◄ / ► แลวกด OK เพื่อเลือก [ยายมุมมอง] เพื่อเลื่อนตําแหนง
การมองในระหวางการขยายหนาจอ
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[ดนตรี]

การทํางานในโหมดเลน

เฉพาะ 713/ 513 series
39FD713/ 32FD513/ 32FL513/ 29FL513
2

ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [ดนตรี] แลวกด OK เพื่อเขาใชงาน
USB2.0

࡚ࡰࡒࡗࡩࡕ

3

ࡋࡐࡌ࡚

ࡗࡩࡕ࡙ࡐࡌ࡚ࡿ

࠹ࡼࡤ࠻࡞ࡩࡘ

ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [C] แลวกด OK เพื่อเขาไฟลของคุณ

1/1

ࡋࡐࡌ࡚

࠸ࡨࡑ

4

:
กดเพื่อเลนหรือหยุดการเลนชั่วคราว
/
:
กดเพื่อกรอกลับการเลนหรือไปขางหนาอยางรวดเร็ว
/
:
กดเพื่อขามไฟลปจจุบันไปขางหลังหรือไปขางหนา
:
กดเพื่อหยุดการเลน
OK / DISPLAY :
กดเพื่อแสดงเมนู
[เลนซ้ํา] :
ใช ◄ / ► แลวกด OK เพื่อเลือกโหมดเลนซ้ํา [ไมมีการเลนซ้ํา],
[เลนซ้ํา 1] หรือ [เลนซ้ําทั้งหมด] ตามลําดับ
[ปดเสียง] :
ใช ◄ / ► และกด OK เพื่อเลือก [ปดเสียง] เพื่อปดเสียง
[รายการทีจ่ ะเลน] :
ใช ◄ / ► และกด OK เพื่อเลือก [รายการทีจ่ ะเลน] เพื่อแสดง
รายการที่จะเลน
[ขอมูล] :
ใช ◄ / ► แลวกด OK เพื่อเลือก [ขอมูล] เพื่อแสดงรายละเอียด
ไปยังเวลาที่:
ใช ◄ / ► และกด OK เพื่อเลือก [ไปยังเวลา] เพื่อเลื่อนเวลาที่คุณ
ตองการในรายการที่จะเลน

ใช ▲ / ▼ / ◄ / ► เพื่อเลือกไฟลที่ตองการ แลวกด OK
ࡋࡐࡌ࡚

࠸ࡨࡑ

ࡑ

• เมื่อกด OK กลองกาเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นที่ดานลางขวา เมือ่ กด
ไฟลที่มีกลองกาเครือ่ งหมายจะถูกเลน หากไมไดเลือก ไฟลที่สามารถ
เลนไดทั้งหมดในโฟลเดอรจะถูกเลน
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[ภาพยนตร]

การทํางานในโหมดเลน

เฉพาะ 713/ 513 series
39FD713/ 32FD513/ 32FL513/ 29FL513
2

ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [ภาพยนตร] แลวกด OK เพื่อเขาใชงาน
USB2.0

࡚ࡰࡒࡗࡩࡕ

3

ࡋࡐࡌ࡚

ࡗࡩࡕ࡙ࡐࡌ࡚ࡿ

࠹ࡼࡤ࠻࡞ࡩࡘ

ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [C] แลวกด OK เพื่อเขาไฟลของคุณ

1/1

ࡗࡩࡕ࡙ࡐࡌ࡚ࡿ

࠸ࡨࡑ

4

ใช ▲ / ▼ / ◄ / ► เพื่อเลือกไฟลที่ตองการ แลวกด OK
ࡗࡩࡕ࡙ࡐࡌ࡚ࡿ

࠸ࡨࡑ

:
กดเพื่อเลนหรือหยุดการเลนชั่วคราว
/
:
กดเพื่อกรอกลับการเลนหรือไปขางหนาอยางรวดเร็ว
/
:
กดเพื่อขามไฟลปจจุบันไปขางหลังหรือไปขางหนา
:
กดเพื่อหยุดการเลน
OK / DISPLAY :
กดเพื่อแสดงเมนู
[เลนซ้ํา] :
ใช ◄ / ► แลวกด OK เพื่อเลือกโหมดเลนซ้ํา [ไมมีการเลนซ้ํา],
[เลนซ้ํา 1] หรือ [เลนซ้ําทั้งหมด] ตามลําดับ
การเลนซ้ํา A-B:
ใช ◄ / ► แลวกด OK เพื่อเลือกโหมดเลนซ้ําแบบไมจํากัด [ตั้ง A], [ตั้ง
B] หรือ [ไมม]ี ตามลําดับ
[รายการทีจ่ ะเลน] :
ใช ◄ / ► และกด OK เพื่อเลือก [รายการทีจ่ ะเลน] เพื่อแสดง
รายการที่จะเลน
[ขอมูล] :
ใช ◄ / ► แลวกด OK เพื่อเลือก [ขอมูล] เพื่อแสดงรายละเอียด
กรอไปขางหนาแบบชา :
ใช ◄ / ► แลวกด OK เพื่อเลือก [กรอไปขางหนาแบบชา] เพื่อเลน
แบบชา
กรอไปขางหนาทีละขัน้ :
ใช ◄ / ► แลวกด OK เพื่อเลือก [กรอไปขางหนาทีละขั้น] เพื่อเลน
ทีละเฟรม
ไปยังเวลาที่:
ใช ◄ / ► และกด OK เพื่อเลือก [ไปยังเวลา] เพื่อเลื่อนเวลาที่คุณ
ตองการในรายการที่จะเลน
[ขยาย] :
ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [ขยาย] และกด OK เพื่อขยายหนาจอ

ࡑ

• เมื่อกด OK กลองกาเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นที่ดานลางขวา เมือ่ กด
ไฟลที่มีกลองกาเครือ่ งหมายจะถูกเลน หากไมไดเลือก ไฟลที่สามารถ
เลนไดทั้งหมดในโฟลเดอรจะถูกเลน

• ฟงกชันนี้จะไมสามารถใชงานไดกับความละเอียด 1080p
[ยอ] :
ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [ยอ] และกด OK เพื่อยอหนาจอ
• ฟงกชันนี้จะไมสามารถใชงานไดกับความละเอียด 1080p
[สัดสวนจอภาพ] :
ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [สัดสวนจอภาพ] และกด OK เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
มุมมอง: [ยอ/ขยาย 1] / [ยอ/ขยาย 2] / [4:3] / [16:9]
• ฟงกชันนี้จะไมสามารถใชงานไดกับความละเอียด 1080p
ยายมุมมอง:
ใช ◄ / ► และกด OK เพื่อเลือก [ยายมุมมอง] เพื่อยายตําแหนง
มุมมองในระหวางที่ยอ-ขยายหนาจอ

16
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[ขอความ]
2

࠹ࡼࡤ࠻࡞ࡩࡘ

ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [ขอความ] แลวกด OK เพื่อเขาใชงาน

503 series

࠸ࡨࡑ

32FD503/ 29FL503/ 24FL503

USB2.0

ࡑ

• เมื่อกด OK กลองกาเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นทีด่ านลางขวา เมื่อกด
࡚ࡰࡒࡗࡩࡕ

ไฟลที่มีกลองกาเครื่องหมายจะถูกเลน หากไมไดเลือก ไฟลที่สามารถ
เลนไดทั้งหมดในโฟลเดอรจะถูกเลน
• หากคุณวางไฟลเสียงเขาไปในโฟลเดอรไฟลขอความ คุณจะสามารถเลน
เพลงไดในระหวางการเลน

࠹ࡼࡤ࠻࡞ࡩࡘ

การทํางานในโหมดเลน

713/ 513 series
39FD713/ 32FL513

USB2.0

࡚ࡰࡒࡗࡩࡕ

3

ࡋࡐࡌ࡚

ࡗࡩࡕ࡙ࡐࡌ࡚ࡿ

࠹ࡼࡤ࠻࡞ࡩࡘ

ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [C] แลวกด OK เพื่อเขาไฟลของคุณ

࠹ࡼࡤ࠻࡞ࡩࡘ

1/1

:
กดเพื่อเลนหรือหยุดการเลนชั่วคราว
/
:
กดเพื่อเลื่อนไปหนาที่แลวหรือหนาถัดไปในไฟล
/
:
กดเพื่อขามไฟลไปขางหลังหรือไปขางหนา
:
กดเพื่อหยุดการเลน
OK / DISPLAY :
กดเพื่อแสดงเมนู
[ดนตรี] :
ใช ◄ / ► แลวกด OK เพื่อเลือก [ดนตรี] จากนั้น ไฟลเพลงที่อยูใน
โฟลเดอรเดียวกันจะเลนโดยอัตโนมัติ
[รายการทีจ่ ะเลน] :
ใช ◄ / ► และกด OK เพื่อเลือก [รายการทีจ่ ะเลน] เพื่อแสดง
รายการที่จะเลน
[ขอมูล] :
ใช ◄ / ► แลวกด OK เพื่อเลือก [ขอมูล] เพื่อแสดงรายละเอียด

࠸ࡨࡑ

4

ใช ▲ / ▼ / ◄ / ► เพื่อเลือกไฟลที่ตองการ แลวกด OK

17
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การตั้งคาแบบละเอียด

[การแกไขโปรแกรม]

อานสวนนี้กอน

คุณสามารถแกไขการตั้งคารายการได

กอนปรับตัง้ แตละครั้ง ใหกด MENU เพื่อแสดงเมนู
หากตองการออกจากเมนู ใหกด EXIT

2

การตั้งคาชอง

[ลบ] (สีแดง) :
กด สีแดง เพื่อลบชองปจจุบัน
[เปลี่ยนชื่อ] (สีเขียว) :
กด สีเขียว แลวใช ▲ / ▼ / ◄ / ► เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อชองปจจุบัน
[ยาย] (สีเหลือง) :
กด สีเหลือง แลวใช ▲ / ▼ เพื่อยายชองปจจุบัน
[ขาม] (สีน้ําเงิน) :
กด สีน้ําเงิน เพื่อขามชองปจจุบัน
[โปรด] (FAV) :
กด FAV เพื่อบันทึกชองปจจุบนั

คุณสามารถแกไขการตัง้ คาชองได
1
ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [ชอง]

࠸ࡩ࡚ࡰࡐࡁࡻࡤ࠾ࡤࡨࡌࡵࡐࡘࡨࡌ
࠸ࡩ࡚ࡰࡐࡁࡻࡤ࠾$79ࡋࡼ࡞࡙ࡌࡐࡳࡤ࠾
࠸ࡩ࡚ࡴ࠸ࡼࡷ࠹ࡵࡒ࡚ࡴ࠸࡚ࡘ
ࡁࡻࡤ࠾

࡙ࡼࡩ࡙

ࡳࡘࡐࡰ

ࡳ࠹ࡼࡩ

ࡤࡤ࠸

[การจูนชองอัตโนมัติ]
คุณสามารถสแกนชองในพื้นที่ของคุณไดโดยอัตโนมัติ
2
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [การจูนชองอัตโนมัติ] แลวกด OK เพื่อ
เริ่มสแกน

• เมื่อการสแกนเสร็จสิ้น ชองที่จดจําไวอันลางสุดจะปรากฏขึ้น
• หากคุณกด MENU ในระหวางการสแกน
การทํางานนี้จะถูกหยุดและหนาจอ การยืนยันจะปรากฏขึ้น จากนั้น
คุณจะสามารถยกเลิกการสแกนได

[การจูนชอง ATV ดวยตนเอง]
คุณสามารถคนหาชองในพื้นที่ของคุณดวยตนเองได
2
3
4
5
6
7

ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [การจูนชอง ATV ดวยตนเอง] แลวกด OK
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ชองปจจุบัน] แลวใช ◄ / ► เพื่อเลือกชอง
ที่คุณตองการ
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ระบบสี] แลวใช ◄ / ► เพื่อเลือกระบบที่
คุณตองการ
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ระบบเสียง] แลวใช ◄ / ► เพื่อเลือกระบบ
ที่คุณตองการ
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [การจูนชองอยางละเอียด] แลวใช ◄ / ►
เพื่อปรับการตัง้ คา
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [AFC] แลวใช ◄ / ► เพื่อเลือก [เปด] หรือ
[ปด]

• หากคุณตั้งคาเปน [เปด] ชุดอุปกรณนี้จะคนหาชองใกลเคียงใหโดย
8

อัตโนมัติ
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [คนหา] แลวใช ◄ / ► เพื่อคนหาชอง

18

ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [การแกไขโปรแกรม] แลวกด OK เพื่อเขา
รายชื่อแกไขรายการ
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การตั้งคาหนาจอ

การปรับภาพ

หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตอกับชุดอุปกรณนี้ คุณสามารถแกไขการ คุณสามารถปรับการตั้งคาภาพตามการกําหนดคาสวนตัวของคุณได การตั้งคา
ตั้งคาหนาจอได
เหลานี้จะถูกจัดเก็บไวอัตโนมัตหิ ลังจากออกจากเมนูภาพ
1
ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [หนาจอ]
1
ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [รูปภาพ]

ࡌࡪࡴࡢࡐࡻ࠾ࡴࡐ࡞ࡐࡤࡐ

30

࠻࡞ࡩࡘࡳࡒ࡚࡙ࡑࡌࡻࡩ࠾

ࡌࡪࡴࡢࡐࡻ࠾ࡴࡐ࡞ࡌࡨࡼ࠾

30

࠻࡞ࡩࡘࡡ࡞ࡻࡩ࠾

ࡐࡩࡣ࠸ࡩ

30
0

ࡳࡖࡡ

ࡢࡐࡼࡩࡤ

ࡘࡩࡌ࡚ࡇࡩࡐ

ࡵࡢࡘࡋࡗࡩࡕ

࠸ࡩ࡚ࡒ࡚ࡨࡑࡤࡨࡌࡵࡐࡘࡨࡌ

࡚ࡰࡒࡗࡩࡕ




ࡡ



ࡡࡩ࠾




࠻࡞ࡩࡘ࠻ࡘࡁࡨࡋ
ࡤࡊࡢࡗࡰࡘࡡ

࠸ࡩ࠾

࠸ࡩ࡚ࡋࡡࡨࡄࡄࡩࡊ࡚ࡑ࠸࡞ࡐ

࠸ࡩ࠾
ࡒࡋ

࠻࡞ࡩࡘࡳࡒ࡚࡙ࡑࡌࡻࡩ࠾ࡴࡑࡑࡷࡋࡐࡩࡘ࠻

࡙ࡼࡩ࡙

ࡳࡘࡐࡰ

ࡳ࠹ࡼࡩ

ࡤࡤ࠸

࡙ࡼࡩ࡙

ࡳࡘࡐࡰ

ࡳ࠹ࡼࡩ

ࡤࡤ࠸

[การปรับอัตโนมัติ]

[โหมดภาพ]

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาหนาจอไดโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปรับภาพได
2
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [โหมดภาพ] แลวกด OK
3
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ไดนามิค], [มาตรฐาน], [นุมนวล] หรือ
[สวนบุคคล] แลวกด OK

2

ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [การปรับอัตโนมัติ] แลวกด OK

[ตําแหนงแนวนอน] / [ตําแหนงแนวตั้ง] / [นาฬิกา] / [เฟส]

[ไดนามิค]
[มาตรฐาน]
[นุมนวล]
[สวนบุคคล]

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาหนาจอดวยตนเองได

[ตําแหนงแนวนอน]
[ตําแหนงแนวตั้ง]
[นาฬิกา]
[เฟส]
2

:
:
:
:

การปรับภาพตามแนวนอน
การปรับภาพตามแนวตั้ง
การปรับตั้งนาฬิกา
การปรับตั้งเฟส

โดยใช ▲ / ▼

ความเปรียบตางสูงขึ้น
มาตรฐาน
ความเปรียบตางต่ําลง
การตัง้ คาดวยตนเอง

• คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดภาพไดอยางงายดาย โดยใช P MODE บน
รีโมทคอนโทรล กด P MODE ซ้ําๆ เพื่อเลือกโหมดภาพที่คณ
ุ ตองการ ใน
การทํางานนี้ คุณสามารถกําหนดโหมดภาพใหกับโหมดอินพุทแตละโหมด
ไดดวย

ุ ตองการ แลวกด OK จากนั้น
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือกรายการที่คณ
หนาจอการตัง้ คาจะปรากฏขึ้น ใหปรับการตั้งคาโดยใช ◄ / ►

• ในขณะที่ปรับการตั้งคาแตละครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายการตัง้ คาได

:
:
:
:

[ความเปรียบตาง] / [ความสวาง] / [สี] / [สีจาง] /
[ความคมชัด]
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาหนาจอดวยตนเองได
ในขณะที่ปรับการตั้งคาแตละครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายการตัง้ คาได
โดยใช ▲ / ▼
[ความเปรียบตาง]
[ความสวาง]
[สี]
[สีจาง]
[ความคมชัด]
2
3

:
:
:
:
:

การปรับตั้งคาความเปรียบตาง
การปรับตั้งคาความสวาง
การปรับตั้งคาความเขมสี
การปรับตั้งคาสีแดง/สีเขียว
การปรับตั้งคาความคมชัด

ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือกรายการที่คุณตองการ จากนั้นจึงกด OK
หนาจอการตั้งคาจะปรากฏขึ้น
ปรับการตั้งคาโดยใช ◄ / ►

• คุณสามารถปรับการตั้งคาได หากคุณตัง้ [สวนบุคคล] ใน [โหมดภาพ]
19
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[อุณหภูมิสี]

[มาตรฐาน]
[ดนตรี]
[ภาพยนตร]
[กีฬา]
[สวนบุคคล]

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโทนสีของภาพได
2
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [อุณหภูมิสี] แลวกด OK
3
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [เย็น], [กลาง] หรือ [อุน ] แลวกด OK
[เย็น]
[กลาง]
[อุน]

: โทนสีฟา
: โทนสีเฉลี่ย
: โทนสีแดงขึน้

:
:
:
:
:

มาตรฐาน
เหมาะสําหรับใชฟงเพลง
เหมาะสําหรับใชชมภาพยนตร
เหมาะสําหรับใชดูรายการกีฬา
การตัง้ คาดวยตนเอง

• คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดภาพได โดยใช S MODE ที่รีโมทคอนโทรล
• กด S MODE ซ้ําๆ เพื่อเลือกโหมดเสียงที่คุณตองการ

[การลดสัญญาณรบกวน]

[เสียงแหลม] / [เสียงเบส] / [เสียงสมดุล]

คุณสามารถลดสัญญาณรบกวนภาพได
2
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [การลดสัญญาณรบกวน] แลวกด OK หรือ

คุณสามารถตั้งคาลําโพงซาย/ขวาได ในขณะที่ปรับการตั้งคาแตละครั้ง คุณ
สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตัง้ คาไดโดยใช ▲ / ▼

►

3

[เสียงแหลม] : การปรับโทนระดับเสียงสูง
[เสียงเบส] : การปรับโทนระดับเสียงต่ํา
[เสียงสมดุล] : การตั้งคาระดับความดังเสียงของลําโพงขางซายและขวา

ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ปด], [ต่ํา], [กลาง] หรือ [สูง] แลวกด OK

[ความเปรียบตางแบบไดนามิค]
คุณสามารถตั้งคาโหมดความเปรียบตางแบบไดนามิคได
2
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ความเปรียบตางแบบไดนามิค] แลวกด OK
3
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [เปด] หรือ [ปด] แลวกด OK

3

ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือกรายการที่คุณตองการ จากนั้นจึงกด OK
หนาจอการตั้งคาจะปรากฏขึ้น
ปรับการตั้งคาโดยใช ◄ / ►

• คุณสามารถปรับการตั้งคา [เสียงแหลม] และการตั้งคา [เสียงเบส]

การปรับเสียง
คุณสามารถปรับการตัง้ คาเสียงตามการกําหนดคาสวนตัวของคุณได
1
ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [เสียง]

ࡵࡢࡘࡋࡳࡡ࡙࠾

ࡘࡩࡌ࡚ࡇࡩࡐ

ࡳࡡ࡙࠾ࡴࡢࡘ




ࡳࡡ࡙࠾ࡳࡑࡡ



ࡳࡡ࡙࠾ࡡࡘࡋ
ࡳࡡ࡙࠾

ࡒ࡚ࡨࡑ࡚ࡧࡋࡨࡑࡳࡡ࡙࠾ࡤࡨࡌࡵࡐࡘࡨࡌ

ࡒࡋ

6567UX6XUURXQG;7

ࡳࡒࡋ
3&0

ࡵࡢࡘࡋ63',)

࡙ࡼࡩ࡙

2

ࡳࡘࡐࡰ

ࡳ࠹ࡼࡩ

ࡤࡤ࠸

หากคุณตัง้ [สวนบุคคล] ใน [โหมดเสียง]

[ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ]
หากตั้งเปน [เปด] ระดับเสียงจะเปลี่ยนแปลงโดยลดลงอัตโนมัตทิ ันที เชน
ในระหวางโฆษณาหรือเมือ่ เปลี่ยนชอง
2
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ] แลวจึงกด [เปด]
หรือ [ปด] โดยใช ◄ / ►

[SRS TruSurround XT]
คุณสามารถตั้งคาโหมดเสียงสําหรับการทําซ้ําเสียงที่สมจริงขึ้นหรือ
เสียงแวดลอม
2
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [SRS TruSurround XT] แลวจึงกด [เปด] หรือ
[ปด] โดยใช ◄ / ►

[โหมดเสียง]

[โหมด SPDIF]

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งคาเสียงได ในขณะที่ปรับการตั้งคา
แตละครัง้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายการตัง้ คาไดโดยใช ▲ / ▼
2
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [โหมดเสียง] แลวกด OK
3
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [มาตรฐาน], [ดนตรี], [ภาพยนตร], [กีฬา]
หรือ [สวนบุคคล] แลวกด OK

หากชุดอุปกรณนี้เชื่อมตอกับอุปกรณดวยแจ็คเอาทพุทสัญญาณเสียงดิจิตอล
แบบโคแอ็ค คุณสามารถตั้งคาโหมดนี้ได
2
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [โหมด SPDIF] แลวเลือก [PCM], [อัตโนมัติ]
หรือ [ปด] โดยใช ◄ / ►

20

อัตโนมัติ:
เอาทพุท SPDIF เปนแบบเดียวกับรูปแบบเสียงอินพุท
PCM:
เอาทพุท SPDIF เปนรูปแบบ PCM โดยไมพิจารณาถึงรูปแบบเสียงอินพุท
ปด:
ปดเอาทพุท SPDIF
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การตั้งคาตัวตั้งเวลา

การตั้งคาตัวเลือก

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตัวตัง้ เวลาได

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอื่นๆ ได

1

ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [ตัวตั้งเวลา]

1

ใช ◄ / ► เพื่อเลือก [ตัวเลือก]

ࡗࡩࡠࡩ࠹ࡤ࠾26'

ࡒࡋ

ࡌࡨࡼ࠾ࡳ࡞ࡩࡒࡋࡳ࠻࡚ࡻࡤ࠾
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࠸ࡩ࡚ࡌࡨࡋࡷࡖࡤࡨࡌࡵࡐࡘࡨࡌ

ࡁࡘ

ࡗࡩࡠࡩ࠹ࡤ࠾77

ࡌࡧ࡞ࡨࡐࡌ࠸

ࡌࡨ࡞ࡨࡑࡳ࡞ࡩ26'

࡞

ࡡࡨࡋࡡࡻ࡞ࡐࡤࡗࡩࡕ



ࡢࡐࡼࡩࡤࡡࡐࡼࡪࡳ࠾ࡐ

ࡒࡋ

ࡺࡤ࠻ࡒࡻࡘ

ࡒࡋ

ࡌࡨ࡞ࡳࡤ࠸

ࡌࡨ࡞ࡌࡨࡼ࠾ࡳ࡞ࡩ

࡚ࡳࡂࡺࡌ
࠸ࡩ࡚ࡤࡨࡒࡳࡋࡌࡂࡤࡖࡌࡿࡴ࡞࡚ࡿ 86%

࡙ࡼࡩ࡙

࡙ࡼࡩ࡙

ࡳࡘࡐࡰ

ࡳ࠹ࡼࡩ

ࡳࡘࡐࡰ

ࡳ࠹ࡼࡩ

ࡤࡤ࠸

ࡤࡤ࠸

[ตั้งเวลาปดเครื่อง]

[ภาษาของ OSD]

คุณสามารถตั้งเวลาปดเครื่องเพื่อใหชุดอุปกรณเขาสูโหมดสแตนดบายหลังจาก คุณสามารถเลือกภาษาบนหนาจอที่ตอ งการได
2
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ภาษาของ OSD] แลวเลือกภาษาที่คุณตองการ
ผานชวงระยะเวลาที่กําหนดเปนขัน้ ๆ ได
โดยใช ◄ / ►
2
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ตั้งเวลาปดเครื่อง] แลวกด OK
3
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือกเวลาที่คุณตองการ แลวกด OK
• ภาษาที่มใี หไดแก อังกฤษ, ไทย, มาเลย, จีนแบบยอ, อาหรับ, เปอรเซีย,
อินโดนีเซีย, เวียดนาม และฝรั่งเศส
• คุณสามารถตั้งคาโดยใชรีโมทคอนโทรลได โปรดดู “[ตั้งเวลาปดเครื่อง]”
[ภาษาของ
TT]
(หนา 11)
• ตัวเลือกที่มีให ไดแก ปด / 10 นาที / 20 นาที / 30 นาที / 60 นาที /
คุณสามารถเลือกภาษาเทเลเท็กซที่ตองการได
90 นาที / 120 นาที / 180 นาที / 240 นาที
3
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ภาษาของ TT] แลวกด OK
[การตัดไฟอัตโนมัติ]
ุ ตองการ แลวกด OK
4
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือกภาษาที่คณ
คุณสามารถตั้งเวลาใหปด ไฟหนาจอโดยอัตโนมัติ
แมจะไมใชการตั้งคานี้ ชุดอุปกรณจะเขาสูโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ หาก
ไมมอี ินพุทสัญญาณจากขั้วตอเสาอากาศ และไมมีการสัง่ งานจากผูใชเปนเวลา
15 นาที
2
3

ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [การตัดไฟอัตโนมัติ] แลวกด OK
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือกเวลาที่คุณตองการ แลวกด OK

• ภาษาที่มใี หไดแก ภาษายุโรปตะวันตก, ยุโรปตะวันออก, รัสเซีย, อาหรับ
และฟารซี

[สัดสวนจอภาพ]
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดแสดงผลบนหนาจอโทรทัศนได
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [สัดสวนจอภาพ] แลวกด OK
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือกโหมดที่คณ
ุ ตองการ แลวกด OK

• ตัวเลือกที่มีใหไดแก ปด / 3 ชม. / 4 ชม. / 5 ชม.

2
3

[ตัวจับเวลา OSD]

• ตัวเลือกที่สามารถใชงานได ไดแก: [4:3] / [16:9] / [ยอ/ขยาย 1] / [ยอ/

คุณสามารถตั้งเวลาใหปด ไฟหนาจอ OSD ได
2
3

ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ตัวจับเวลา OSD] แลวกด OK
ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือกเวลาที่คุณตองการ แลวกด OK

• ตัวเลือกที่มีให ไดแก ปด /5 วินาที / 10 วินาที / 15 วินาที / 20 วินาที /
25 วินาที / 30 วินาที

ขยาย 2] / [สแกนอยางเดียว] / [จุดตอจุด].
• สําหรับรายละเอียด โปรดดู “รูปแบบภาพ” (หนา 12)

[หนาจอสีน้ําเงิน]
หากคุณตั้งคาเปน [เปด] พื้นหลังหนาจอจะแสดงเปนสีฟาในระหวางที่ไมมี
สัญญาณอินพุท
2

ใช ▲ / ▼ เพื่อเลือก [หนาจอสีน้ําเงิน] แลวเลือก [เปด] หรือ [ปด]
โดยใช ◄ / ►

21

1000522_FUNAI_LCD_LED.fm Page 22 Sunday, February 10, 2013 10:13 AM

[þĜĆÝôđĶú]

[ÚċüĆĊôĕíîäĆøîĿĖĀüĿ (USB)]

ĄċÚÝđìîĊĞàÝĻċĕôŃò [ĕôĲí] ÝđìáĉęúĻăċúċüïĘãļôđĶúóòîĊĀĕÝüĐĝĆàęíļ

ăċúċüïĆĊ÷ĕíîäĆøîĿĖĀüĿėíûĘãļ USB ęíļ

2

Ęãļ Ÿ / ź ĕ÷ĐĝĆĕþĐĆÚ [þĜĆÝôđĶú] ĖþļĀĕþĐĆÚ [ĕôĲí] ĄüĐĆ [ôĲí] ėíûĘãļ
Ż/Ź

2

Ęãļ Ÿ / ź ĕ÷ĐĝĆĕþĐĆÚ [ÚċüĆĊôĕíîäĆøîĿĖĀüĿ (USB)] ĖþļĀÚí OK

• ĄċÚÝđìĘãļÚċüðĢċàċòòĎĞ ĘĄļĕãĐĝĆúîĻĆĄòĻĀûÝĀċúáĢċĖøþã USB ðĎĝúĎÛļĆúĒþ

[üĎĕäĜî]

ăĢċĄüĊóÚċüĆĊ÷ĕíîÚĻĆò

ÝđìăċúċüïĕüĎûÚÝĐòÚċüîĊĞàÝĻċðĊĞàĄúíęíļ
2
3

Ęãļ Ÿ / ź ĕ÷ĐĝĆĕþĐĆÚ [üĎĕäĜî] ĖþļĀÚí OK
Úí Ż ĕ÷ĐĝĆĕþĐĆÚ ĘãĻ ĕ÷ĐĝĆüĎĕäîÚċüîĊĞàÝĻċôŁááđóĊò

• ÚċüîĊàĞ ÝĻċãĻĆàęúĻúĎÚċüĕôþĎĝûòĖôþàÚĻĆòĖþĉĄþĊàÚċüüĎĕäî

ÛļĆúĒþĆĐĝòě
ÛļĆúĒþĕÝüĐĝĆàĄúċûÚċüÝļċ
The terms HDMI and HDMI
High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States
and other countries.
ࡓࡌࡗࡩ࡙ࡶࡌࡼ࠸ࡩ࡚ࡤࡐࡄࡩࡌࡩ࠸'ROE\
/DERUDWRULHV'ROE\ࡴࡧࡡࡨࡄࡨ࠸ࡠࡊࡿ
࡚ࡰࡒࡌࡨ࡞'ࡡࡤ࠾ࡌࡨ࡞ࡳࡒࡺࡐࡳ࠻࡚ࡻࡤ࠾ࡢࡘࡩ࡙࠸ࡩ࡚࠻ࡼࡩ
࠹ࡤ࠾'ROE\/DERUDWRULHV
ࡳࡒࡺࡐࡳ࠻࡚ࡻࡤ࠾ࡢࡘࡩ࡙࠸ࡩ࡚࠻ࡼࡩ࠹ࡤ࠾
SRS Labs, Inc. ࠸ࡩ࡚ࡶࡁࡼࡳࡎ࠻ࡵࡐࡵ࡙
TruSurround XT ࡶࡐࡓࡌࡗࡨࡊࡈࡿࡐࡼࡷࡋࡼ
࡚ࡨࡑࡤࡐࡄࡩࡌࡩ࠸SRS Labs, Inc. SRS
TruSurround XT® ࡧࡶࡢࡼࡎࡻࡩࡐࡡࡩࡘࡩ࡚ࡍ
࡚ࡨࡑࡖࡨ࠾ࡳࡡ࡙࠾ࡳࡂࡤ࡚ࡿ࡚ࡩ࡞ࡋࡿࡴࡑࡑࡡࡘ࡚࠾ࡎࡻࡎࡼࡘ
ࡢࡐࡩࡴࡧࡳࡡ࡙࠾ࡡࡐࡎࡐࡩࡎࡻࡁࡨࡋࡳࡐࡩ࠸
ࡪࡵࡕ࠾ࡳࡕ࡙࠾ࡡࡤ࠾ࡌࡨ࡞
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ÚċüðĢċÝĀċúăĉĆċíÚþĻĆà
• ĕãĜíïĒĖõàíļċòĄòļċĖþĉõčĀùċûòĆÚÛĆàãđíĆđôÚüìĿĕóċě íļĀûõļċòđúĻ
• ĆûĻċĘãļăċüþĉþċûĄüĐĆĖĆþÚĆćĆþĿ ĆûĻċâĎí÷ĻòûċßĻċĖúþàĘÚþļÚĊóãđíĆđôÚüìĿ
ăċüĕÝúĎíĊàÚþĻċĀĆċáðĢċĘĄļĕÚčíÝĀċúĕăĎûĄċûĖþĉăĎĕôþĎĝûòîüà÷ĐĞòõčĀðĎĝăúĊ õĊă

ÚċüðĢċÝĀċúăĉĆċíĖõà
• ĄċÚîļĆàÚċüðĢċÝĀċúăĉĆċíĖõà LCD ĘĄļĕãĜííļĀûõļċöķċûĄüĐĆõļċòđĻú ÚĻĆòðĢċ
ÝĀċúăĉĆċíĖõà ĘĄļïĆíôþĊğÚăċûęøĆĆÚÚĻĆò

ÚċüîüĀáäĻĆú
• ĕúĐĝĆãđíĆđôÚüìĿÛĆàÝđìęúĻðĢċàċò ĆûĻċ÷ûċûċúĖÚļôĊæĄċíļĀûîòĕĆàĕíĜíÛċí
ęúĻúĎãčĞòăĻĀòðĎĝõĒļĘãļăċúċüïäĻĆúĖäúęíļĆûĒĻùċûĘò
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แนวทางการแกปญหา
หากชุดอุปกรณไมทํางานอยางถูกตองเมื่อใชงานตามที่แนะนําไวในคูมือผูใชนี้ ใหตรวจสอบแผนภาพตอไปนี้และการเชื่อมตอทั้งหมดกอนขอรับบริการ
ตรวจซอม เพื่อประหยัดเวลาและเงินของคุณ
ปญหา
ทั่วไป

ไมไดเปดโทรทัศน

โทรทัศนดับโดยอัตโนมัติ

รีโมทคอนโทรลไมทํางาน

ภาพ

การแกไขที่เปนไปได

•
• ตรวจสอบวาเสียบสายไฟฟากระแสสลับแลว (หนา 6)
• ตรวจสอบใหแนใจวาเตาเสียบไฟกระแสสลับใหแรงดันไฟฟาที่ถกู ตอง ลองเสียบปลั๊กอุปกรณไฟฟาอื่นเขากับ
เตาเสียบไฟกระแสสลับนั้น เพื่อใหแนใจวาเตาเสียบไฟกระแสสลับนัน้ ใชงานไดตามปกติ

• หากมีความผิดปกติทางไฟฟา ใหถอดปลั๊กสายไฟกระแสสลับเปนเวลา 1 นาที เพื่อใหชุดอุปกรณรีเซตตัวเอง
• ตรวจสอบวาเปดใชงาน [การตัดไฟอัตโนมัติ] ไวหรือไม (หนา 21)
• หากคุณไมไดเชื่อมตอขั้วตอใดๆ และไมมีการใชงานจากผูใชเปนเวลา 15 นาที ใหตรวจสอบวามีการเชื่อมตอ
สายกับโทรทัศนหรือไม (หนา 6, 9)

• ตรวจสอบวาไฟ (ไฟเปดเครื่อง) เปนสีแดงหรือไม
• ใสแบตเตอรี่เขาไปใหมตามขั้ว (สัญลักษณ +/-) ทีระบุ (หนา 6)
• เมื่อมีอุปกรณที่ติดตั้งระบบอินฟราเรดใกลกับชุดอุปกรณนี้ อาจมีการรบกวนสัญญาณรีโมทคอนโทรลของ
ชุดอุปกรณนี้ได

• แบตเตอรี่อาจเสีย เปลี่ยนแบตเตอรีใ่ หม
• โปรดดูคูมือผูใชของรีโมทคอนโทรลอเนกประสงคสําหรับรหัส FUNAI
•
• ตรวจสอบวาเสียบสายไฟฟากระแสสลับแลว (หนา 6)
• ตรวจสอบใหแนใจวาเตาเสียบไฟกระแสสลับใหแรงดันไฟฟาที่ถกู ตอง ลองเสียบปลั๊กอุปกรณไฟฟาอื่นเขากับ
เตาเสียบไฟกระแสสลับนั้น เพื่อใหแนใจวาเตาเสียบไฟกระแสสลับนัน้ ใชงานไดตามปกติ

ไมมีภาพ, ไมมีเสียง

• ตรวจสอบวามีการเชื่อมตอสายอากาศหรือตัวรับสัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)
• หากใชสายอากาศภายนอก ใหดูวาสายเสียหายหรือไม
• ตรวจสอบวาสายไฟทั้งหมดที่ตอกับชุดอุปกรณถูกเชื่อมตอไปยังแจ็คเอาทพุทที่ถูกตองของอุปกรณ เชน
เครื่องบันทึกบลูเรย/ดีวีดี หรือไม (หนา 9, 10)

• ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณไมไดอยูในโหมดพักหรือไม เมือ่ โหมดอินพุทของโทรทัศนนี้อยูในโหมด PC
กดปุม ใดก็ไดบนแปนพิมพเพื่อเรียกใชงานคอมพิวเตอรของคุณ

• ตรวจสอบวามีการเลือกโหมดแหลงสัญญาณอินพุททีถูกตองหรือไม โดยกด SOURCE (หนา 12)
• ลองเปดชองอื่น หากเปนปกติ แสดงวาอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากชองไมดี
• ตรวจสอบวามีการเชื่อมตอสายอากาศหรือตัวรับสัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)
• ตรวจสอบวาสายไฟทั้งหมดที่ตอกับชุดอุปกรณถูกเชื่อมตอไปยังแจ็คเอาทพุทที่ถูกตองของอุปกรณ เชน
ภาพไมดี, เสียงเปนปกติ

ภาพซอนหรือภาพหลอนในภาพ

ภาพเบลอหรือบิดเบี้ยว

เครื่องบันทึกบลูเรย/ดีวีดี หรือไม (หนา 9, 10)

• อุณหภูมแิ วดลอมต่ําเกินไป ใหรอจนกวาจะอุนขึ้น
• ปรับการตัง้ คา [โหมดภาพ] (หนา 19)
• ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งคา [ระบบสี] ถูกตอง (หนา 18)
• ลองเปดชองอื่น หากเปนปกติ แสดงวาอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากชองไมดี
• ตรวจสอบวามีการเชื่อมตอสายอากาศหรือตัวรับสัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)
• หากใชสายอากาศภายนอก ใหดูวาสายเสียหายหรือไม
• ลองเปดชองอื่น หากเปนปกติ แสดงวาอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากชองไมดี
• ตรวจสอบวามีการเชื่อมตอสายอากาศหรือตัวรับสัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)
• หากใชสายอากาศภายนอก ใหดูวาสายเสียหายหรือไม
• อุณหภูมแิ วดลอมต่ําเกินไป ใหรอจนกวาจะอุนขึ้น
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ปญหา

ภาพมีจดุ สีขาวหรือเงา
(สัญญาณรบกวน)
เสนหรือริ้วลายหรือแถบในภาพ
ภาพตัดขอบดานบนออก
และ/หรือดานลาง

การแกไขที่เปนไปได

• ลองเปดชองอื่น หากเปนปกติ แสดงวาอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากชองไมดี
• ตรวจสอบวามีการเชื่อมตอสายอากาศหรือตัวรับสัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)
• หากใชสายอากาศภายนอก ใหดูวาสายเสียหายหรือไม
• ปรับการตัง้ คา [การลดสัญญาณรบกวน] (หนา 20)
• ลองเปดชองอื่น หากเปนปกติ แสดงวาอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากชองไมดี
• ตรวจสอบวามีการเชื่อมตอสายอากาศหรือตัวรับสัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)
• หากใชสายอากาศภายนอก ใหดูวาสายเสียหายหรือไม
• ปรับการตัง้ คา [สัดสวนจอภาพ] “รูปแบบภาพ” (หนา 12)
• หากคุณใชโทรทัศนเปนหนาจอสําหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร ตองตรวจสอบแนใจวา [ตําแหนงแนวนอน] และ
[ตําแหนงแนวตั้ง] อยูใน “การตั้งคาหนาจอ” (หนา 19)

จุดสีดําหรือจุดสวางบนหนาจอโทรทัศน • ซึง่ เปนคุณภาพของจอ LCD ไมใชสัญลักษณของขอบกพรอง
เสียง
•
• ลองเปดชองอื่น หากเปนปกติ แสดงวาอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากชองไมดี
• ตรวจสอบวามีการเชื่อมตอสายอากาศหรือตัวรับสัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)
ภาพเปนปกติ, ไมมีเสียง
• หากใชสายอากาศภายนอก ใหดูวาสายเสียหายหรือไม
• เสียงอาจถูกปดไว กด
หรือ
(ปดเสียง) (หนา 11)
• ลองเปดชองอื่น หากเปนปกติ แสดงวาอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากชองไมดี
• ตรวจสอบวามีการเชื่อมตอสายอากาศหรือตัวรับสัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)
เสียงเพี้ยน
• หากใชสายอากาศภายนอก ใหดูวาสายเสียหายหรือไม
การเลนจาก USB
•
ไมสามารถอานขอมูลในหนวยความจํา • ตรวจสอบวาเชื่อมตอหนวยความจําแฟลชแบบ USB อยางแนนหนา
• ตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบของขอมูลนั้นสามารถเลนไดในโทรทัศนนี้ โปรดดู “รูปแบบมัลติมีเดีย” (หนา 27)
แบบ USB ได
• ตรวจสอบวาเชื่อมตอหนวยความจําแฟลชแบบ USB อยางแนนหนา
• ตรวจสอบวามีการเลือกโหมดอินพุทที่ถูกตองหรือไม โดยกด SOURCE
ไมมีภาพ, ไมมีเสียง
• ตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบของขอมูลนั้นสามารถเลนไดในโทรทัศนนี้ โปรดดู “รูปแบบมัลติมีเดีย” (หนา 27)
• ตรวจสอบวาเชื่อมตอหนวยความจําแฟลชแบบ USB อยางแนนหนา
ไมมีภาพ
• ตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบของขอมูลนั้นสามารถเลนไดในโทรทัศนนี้ โปรดดู “รูปแบบมัลติมีเดีย” (หนา 27)
• ตรวจสอบวาเชื่อมตอหนวยความจําแฟลชแบบ USB อยางแนนหนา
• ตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบของขอมูลนั้นสามารถเลนไดในโทรทัศนนี้ โปรดดู “รูปแบบมัลติมีเดีย” (หนา 27)
ไมมีเสียง
• เสียงอาจถูกปดไว กด
หรือ
(ปดเสียง) (หนา 11)
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ÛļĆÚĢċĄòíüċûþĉĕĆĎûí
ĄúċûĕþÛüđĻò
ÛòċíĄòļċáĆ
ÝĀċúþĉĕĆĎûí
úđúÚċüúĆà (ĖòĀòĆò/ĖòĀîĊĞà)

ėðüðĊāòĿ FULL HD
39FD713
98 äú.
(38.6 òčĞĀ)
1920 x 1080
176 /176

ėðüðĊāòĿ HD
32FD503
üđòĻ ĄòļċáĆ

32FL513

80 äú.
(31.5 òčĞĀ)

29FL503

24FL503

72 äú.
(28.5 òčĀĞ )

60 äú.
(23.5 òčĞĀ)

1360 x 768

176/176
÷þĊààċò
ęøÚüĉĖăăþĊó 100-240 ėĀþîĿ (50/60 ĕćčüîäĿ)
2 x 8 ĀĊîîĿ (8ȍ)
2 x 5 ĀĊîîĿ (8ȍ)
ĆđìĄùĒúč
0 ĆàāċĕäþĕäĎûă (32 ĆàāċøċĕüòęćòĿ) ïďà 40 ĆàāċĕäþĕäĎûă (104 ĆàāċøċĕüòęćòĿ)
ÚċüĕãĐĝĆúîĻĆ
UHF/ VHF 75ȍ x 1
x1
x1
x3
x1
x1
ĕăĎûà L/R (RCA) x 1
ĖáĜÝĕþĜÚ 3.5 úú. ăĢċĄüĊó PC/ HDMI(DVI) x 1

ĖĄþĻàáĻċûęø
ĕĆċðĿ÷đðĕăĎûà
ĆđìĄùĒúčÚċüðĢċàċò
Ćčò÷đðáċÚăċûĆċÚċā
Ćčò÷đðĀčíĎėĆÝĆúė÷ăčî
Ćčò÷đð YPbPr (ĀčíĎėĆÝĆúė÷ĕòòðĿ)
HDMI
USB
Ćčò÷đð PC (VGA)
Ćčò÷đðĕăĎûà

178/178

ĖáĜÝĕĆċðĿ÷đðăĊææċìĕăĎûàíčáčîĆþĖóó
ėÝĖĆĜÚäĿ (SPDIF)
ĄĒøŁà

x1
x1
üĉóóėðüðĊāòĿ

üĉóóăĎ
üĉóóėðüðĊāòĿ
ĕðĕþĕðĜÚäĿ
üĆóðčāðċà
ùċĂċÛĆà OSD
ãđíüĎėúðÝĆòėðüþ
éċò
ĖóîĕîĆüĎĝ
ÝĒĻúĆĐ ĖòĉòĢċ
ăÚüĒ (ăĢċĄüĊóûďíéċò)
ăÚüĒ (ăĢċĄüĊóûďíãđíĆđôÚüìĿóò
ĕøĆüĿòčĕáĆüĿ)

PAL, SECAM, NTSC 4.43
B/G, D/K, I, M
ÝđìăúóĊîčĕ÷čĝúĕîčú
ĘãĻ
SRS TruSurround XT
ĆĊàÚýĂ, ęðû, úċĕþûĿ, áĎòĖóóûĻĆ, ĆċĄüĊó, ĕôĆüĿĕäĎû, ĆčòėíòĎĕäĎû, ĕĀĎûíòċú ĖþĉöüĊĝàĕāă
ĆđôÚüìĿĕăüčú
x1
x1
AAA Drycell 2 ÚļĆò
x1
x3
x1

-
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ขนาด
หมายเลขรุน
39FD713
32FD503
32FL513
29FL503
24FL503

รายละเอียดของขนาด (รวมถึงสวนที่ยื่นออกนอกตัวอุปกรณดว ย)
รวมฐาน
ไมรวมฐาน
สูง: 596.1 มม./ กวาง: 911.2 มม./ ลึก: 194.0 มม.
สูง: 556.6 มม./ กวาง: 911.2 มม./ ลึก: 95.7 มม.
สูง: 514.3 มม./ กวาง: 752.6 มม./ ลึก: 180.2 มม.
สูง: 467.0 มม./ กวาง: 752.6 มม./ ลึก: 105.7 มม.
สูง: 494.7 มม./ กวาง: 754.6 มม./ ลึก: 180.0 มม.
สูง: 451.5 มม./ กวาง: 754.6 มม./ ลึก: 57.2 มม.
สูง: 456.0 มม./ กวาง: 686.5 มม./ ลึก: 180.0 มม.
สูง: 412.0 มม./ กวาง: 686.5 มม./ ลึก: 57.0 มม.
สูง: 390.2 มม./ กวาง: 576.9 มม./ ลึก: 139.9 มม.
สูง: 350.8 มม./ กวาง: 576.9 มม./ ลึก: 53.7 มม.
น้ําหนัก

หมายเลขรุน
39FD713
32FD503
32FL513
29FL503
24FL503

รวมฐาน
9.30 กก.
6.00 กก.
5.87 กก.
5.05 กก.
3.45 กก.

ไมรวมฐาน
8.25 กก.
5.68 กก.
5.65 กก.
4.85 กก.
3.30 กก.

ความละเอียดอินพุท
YPbPr (วิดีโอคอมโพเนนท) IN
ความละเอียด
อัตราการรีเฟรช
480i/p
576i/p
720p
1080i/p

-

HDMI
ความละเอียด
480i/p
576i/p
720p
1080i/p
1080p

ความละเอียด
640x480
720x400
800x600
848x480
1024x768
1280x768
1360x768

26

PC(VGA) IN
513/ 503 series
อัตราการรีเฟรช
60 เฮิรตซ
72 เฮิรตซ
75 เฮิรตซ
70 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
72 เฮิรตซ
75 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
70 เฮิรตซ
75 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ

ความละเอียด
640x480
720x400
800x600
848x480
1024x768
1280x768
1360x768
1280x1024
1400x1050
1440x900
1680x1050
1920x1080

อัตราการรีเฟรช
60 เฮิรตซ
50 เฮิรตซ
50 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
50 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
24 เฮิรตซ
PC(VGA) IN
เฉพาะ 39FD713
อัตราการรีเฟรช
60 เฮิรตซ
72 เฮิรตซ
75 เฮิรตซ
70 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
72 เฮิรตซ
75 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
70 เฮิรตซ
75 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ
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üĒôĖóóúĊþîčúĕĎ íĎû
üĒôùċ÷
òċúăÚđþęøþĿ

Codec
Progressive JPEG
Baseline JPEG

.jpg/.jpeg
.bmp

---

.png

Non-interlaced
Interlaced

ÛļĆăĊàĕÚî
ÝĀċúþĉĕĆĎûíăĒàăđí: 1024 x 768
ÝĀċúþĉĕĆĎûíăĒàăđí: 15360 x 8640
ÝĀċúþĉĕĆĎûíăĒàăđí: 9600 x 6400
ÝĀċúþďÚ÷čÚĕäþ: 1/4/8/16/24/32 bpp
ÝĀċúþĉĕĆĎûíăĒàăđí: 9600 x 6400
ÝĀċúþĉĕĆĎûíăĒàăđí: 1200 x 800

íòîüĎ *ĕâ÷ċĉ 713/ 513 series (39FD713/ 32FL513)
Codec ĕăĎûà
ÛļĆăĊàĕÚî
ĆĊîüċÚċüăđúĻ îĊĀĆûĻċà: 32k - 48kHz
MP3
ĆĊîüċóčî: 32k - 320kbps
ãĻĆà: ėúėò / ăĕîĆüčėĆ
LPCM
ĆĊîüċĖäúĕôĲŅþ: 44.1kHz - 48kHz
ĆĊîüċÚċüăđúĻ îĊĀĆûĻċà: 16k - 48kHz
AAC
ĆĊîüċóčî: 32k - 442kbps
ãĻĆà: ėúėò / ăĕîĆüčėĆ

òċúăÚđþęøþĿ
.mp3
.wav
.aac

ÝĆòĕðòĕòĆüĿ

òċúăÚđþęøþĿ

AVI

.avi

MOV
MP4

.mov
.mp4

MKV

.mkv

TS

.ts
.trp
.tp
.m2ts

ĀčíĎėĆ *ĕâ÷ċĉ 713/ 513 series (39FD713/ 32FL513)
Codec ĀčíĎėĆ
Codec ĕăĎûà
PCM
MPEG4
MP2 / MP3
H.264
AAC
Xvid
Dolby Digital
MPEG4
MP3
H.264
AAC
PCM
MPEG4
MP2 / MP3
H.264
AAC
Dolby Digital
MP3
Xvid
AAC
Dolby Digital
PCM
MP2 / MP3
H.264
AAC
Dolby Digital

ÛļĆăĊàĕÚî

ÝĀċúþĉĕĆĎûíăĒàăđí: 1920x1080@30fps
ĆĊîüċÛļĆúĒþăĒàăđí: 20Mbps

ÛļĆÝĀċú
òċúăÚđþęøþĿ
.txt

Codec
ANSI/UNICODE GB/UTF8

ÛļĆăĊàĕÚî
ÛòċíęøþĿ: ăĒàăđí 1MB
üĉóóęøþĿ

üĒôĖóó
FAT32 / FAT16
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