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this occur, the player may not
operate properly. In this case,
remove the disc and leave the
player turned on for about half an
hour until the moisture
evaporates.

WARNING
To reduce the risk of fire or
electric shock, do not expose
this apparatus to rain or
moisture.
To avoid electrical shock, do
not open the cabinet. Refer
servicing to qualified
personnel only.
The mains lead must be
changed only at a qualified
service shop.
Batteries or batteries
installed apparatus shall not
be exposed to excessive heat
such as sunshine, fire or the
like.

Lightning
For added protection for this set
during a lightning storm, or when it
is left unattended and unused for
long periods of time, unplug it
from the wall outlet. This will
prevent damage to the set due to
lightning and power-line surges.

Note about the discs
Do not use the following discs:
– A disc that has a non-standard
shape (e.g., card, heart).
– A disc with a label or sticker on
it.

Region code

This appliance is classified as a
CLASS 1 LASER product. The
CLASS 1 LASER PRODUCT
MARKING is located on the rear
exterior.

CAUTION
The use of optical instruments with
this product will increase eye
hazard. As the laser beam used in
this CD/DVD player is harmful to
eyes, do not attempt to disassemble
the cabinet.
Refer servicing to qualified
personnel only.

Your player has a region code
printed on the back of the unit and
only will play commercial DVDs
(playback only) labelled with
identical region codes. This system
is used to protect copyrights.
Commercial DVDs labelled
will also play on this player.

ALL

Depending on the commercial
DVD, there may be no region code
indication, even though playing the
commercial DVD is prohibited by
area restrictions.
DVP–XXXX
X

00V 00Hz
NO.

Region code

00W

0-000-000-00

Precautions
• To prevent fire or shock hazard,
do not place objects filled with
liquids, such as vases, on the
apparatus.
• The player is not disconnected
from the AC power source
(mains) as long as it is connected
to the wall outlet, even if the
player itself has been turned off.
• Do not install this player in a
confined space, such as a
bookshelf or similar unit.
• Install the player so that the AC
power cord (mains lead) can be
unplugged from the wall socket
immediately in the event of
trouble.
• If the player is brought directly
from a cold to a warm location,
or is placed in a very damp room,
moisture may condense on the
lenses inside the player. Should
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Copyrights, trademarks and
software licence information
• Manufactured under license
from Dolby Laboratories. Dolby
and the double-D symbol are
trademarks of Dolby
Laboratories.
• “DVD Logo” is a trademark of
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• MPEG Layer-3 audio coding
technology and patents licensed
from Fraunhofer IIS and
Thomson.
• Windows Media is either a
registered trademark or
trademark of Microsoft
Corporation in the United States
and/or other countries.
This product contains
technology subject to certain
intellectual property rights of

Microsoft.
Use or distribution of this
technology outside of this
product is prohibited without the
appropriate license(s) from
Microsoft.
• This DVD player incorporates
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technology.
HDMI, the HDMI Logo, and
High-Definition Multimedia
Interface are trademarks or
registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United
States and other countries.
• All other trademarks are
trademarks of their respective
owners.
• THIS PRODUCT IS
LICENSED UNDER THE
MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR
THE PERSONAL AND
NONCOMMERCIAL USE OF
A CONSUMER FOR
DECODING VIDEO IN
COMPLIANCE WITH THE
MPEG-4 VISUAL STANDARD
(“MPEG-4 VIDEO”) THAT
WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A
PERSONAL AND
NONCOMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS
OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED BY
MPEG LA TO PROVIDE
MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE
IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL
INFORMATION INCLUDING
THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL
AND COMMERCIAL USES
AND LICENSING MAY BE
OBTAINED FROM MPEG LA,
LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

About this manual
“DVD” may be used as a general
term for commercial DVDs,
DVD+RWs/DVD+Rs/DVD+R
DLs (+VR mode) and DVD-RWs/
DVD-Rs/DVD-R DLs (VR mode,
video mode).

TIME/TEXT

Playback
Control Menu display

Checks the elapsed time and the remaining
playback time.
Input the time code for picture and music search
(DVD and Xvid video files only).

Use the Control Menu to select a function and
to view related information.

Selects either “USB” or “DISC” to be played.

Press DISPLAY.

DISC/USB

TOP MENU/MENU

To change the Control Menu display, press
DISPLAY again.

(DVD VIDEO only)
TOP MENU: Displays the top menu.
MENU: Displays the menu.
ORIGINAL/PLAY LIST

12(27)
18(34)
T
1:32:55

PLAY
DVD VIDEO

PROGRAM*1, *2

OFF
OFF
SET
ON

PROGRAM
ENTER

Quit: DISPLAY

A Control Menu items
B Currently playing title/Total number of
titles
C Currently playing chapter/Total number
of chapters
D Playing time
E Selected media type
F Playback status
G Selected item icon/menu options
H Operation message
I Selected Control Menu item

Menu list
Item

Selects the type of title (DVD-VR mode) to be
played: ORIGINAL, or edited PLAY LIST.

Item Name, Function
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK

Selects the title, scene, track, chapter, or index
to be played.

Selects the title, chapter, or track to play in the
order you want.
1 Select “SET t,” then press ENTER and
select the title (T), chapter (C), or track (T)
you want to programme, and press ENTER.
2 Repeat selecting the title, chapter, or track.
3 Press N.
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SHUFFLE*1, *2
Plays the title, chapter, or track in random order.
REPEAT*1, *2
Plays all titles/tracks/albums or a single title/
chapter/track/album/file repeatedly.
A-B REPEAT*1, *2
Specifies the parts you want to play repeatedly.
1 During playback, select “SET t,” then
press ENTER.
The “A-B REPEAT” setting bar appears.
2 When you find the starting point (point A),
press ENTER.
3 When you reach the ending point (point B),
press ENTER again.
PARENTAL CONTROL
Set to prohibit playback on this player.
PLAYER t: Playback of some DVD VIDEOs
can be limited according to a predetermined
level such as the age of the users. Scenes may be
blocked or replaced with different scenes
(Parental Control).
PASSWORD t: Enter a 4-digit password
using the number buttons. Also use this menu to
change the password.
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Parental Control (limited playback)
You can set a playback limitation level.
1 Select “PLAYER t,” then press ENTER.
Enter or re-enter your 4-digit password, then
press ENTER.
2 Press X/x to select “STANDARD,” then
press ENTER.
Press X/x to select an area, then press
ENTER.
When you select “OTHERS t,” select and
enter a standard code. See “PARENTAL
CONTROL AREA CODE LIST” at the end
of this manual.
3 Press X/x to select “LEVEL,” then press
ENTER.
Press X/x to select the level, then press
ENTER.
Parental Control setting is complete.
The lower the value, the stricter the
limitation.
To turn off the Parental Control function, set
“LEVEL” to “OFF.”
If you forget your password, enter “199703” in
the password box, press ENTER, and then enter
a new 4-digit password.
SETUP
QUICK: Use Quick Setup to choose the desired
language of the on-screen display, the aspect
ratio of the TV and the audio output signal.
CUSTOM: In addition to the Quick Setup
setting, you can adjust various other settings
(page 6).
RESET: Returns the settings in “SETUP” to the
default setting.
ZOOM*1
Magnifies the image up to four times the
original size, scroll using C/X/x/c.
ANGLE
Changes the angle.
CUSTOM PICTURE MODE
Selects the picture quality that best suits the
programme you are watching.
STANDARD: Displays a standard picture.
DYNAMIC: Produces a bold dynamic picture
by increasing the picture contrast and the colour
intensity.
CINEMA: Enhances details in dark areas by
increasing the black level.
MEMORY t: Adjusts the picture in greater
detail.

SHARPNESS
Exaggerates the outline of the image to produce
a sharper picture.
OFF: Cancels this option.
1: Enhances the outline.
2: Enhances the outline more than 1.
AV SYNC
Adjust the delay between the picture and sound.
This function is not effective when:
– you use the DIGITAL OUT (COAXIAL)
jack, and set “DOLBY DIGITAL,” “MPEG,”
or “DTS” in “AUDIO SETUP” to “DOLBY
DIGITAL,” “MPEG,” or “ON” respectively
(page 7).
– you connect a Dolby Digital or DTScompliant device via the HDMI OUT jack,
and set “DOLBY DIGITAL,” “MPEG,” or
“DTS” in “AUDIO SETUP” to “DOLBY
DIGITAL,” “MPEG,” or “ON” respectively
(page 7).
1 Select “SET t,” then press ENTER.
The “AV SYNC” adjustment bar appears.
2 Press c repeatedly to adjust the delay.
Each time you press C/c, the delay is
adjusted by 10 milliseconds.
3 Press ENTER.
The selected setting takes effect.
To reset the “AV SYNC” setting, press CLEAR
in step 2.
*1 To return to normal play, select “OFF” or press
CLEAR.
*2 The play mode is cancelled when:
– you open the disc tray.
– you turn off the player.

◆Items for DATA files
Item

Item Name, Function
ALBUM

Selects the album that contains music and photo
files to be played.
FILE
Selects the photo file to be played.
ALBUM
Selects the album that contains the video file to
be played.
FILE
Selects the video file to be played.
DATE
Displays the date the picture was taken by a
digital camera.
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INTERVAL*
Specifies the duration for which the slides are
displayed on the screen.
EFFECT*
Selects the effects to be used for changing slides
during a slide show.
MODE 1: The images randomly cycle through
the effects.
MODE 2: The image sweeps in from top left to
bottom right.
MODE 3: The image sweeps in from top to
bottom.
MODE 4: The image sweeps in from left to
right.
MODE 5: The image stretches out from the
centre of the screen.
OFF: Turns off this function.
MEDIA
Selects the media type you want to play.
VIDEO: Plays video files.
PHOTO (MUSIC): Plays photo and music
files as a slide show. You can view a slide show
with sound when music and photo files are
placed in the same album. If the playing time of
either music or photos is longer, the longer one
continues without sound or image.
PHOTO (BGM): Plays photo files with the
player’s internal background sound. To choose
the melody of the background sound, press
AUDIO repeatedly while viewing the image.
MUSIC: Plays music files. Press SUBTITLE
while playing music files that contain
unsynchronized lyric information. The player
supports MP3 ID3 Lyrics only.
* Depending on the file, this function may not be
possible.

To change the colour system
If the on-screen menu of the player does not
appear on the connected TV, switch the
player’s colour system to match the colour
system of the TV (NTSC or PAL).
First turn off the player by pressing [/1. Next
press DISPLAY, enter “0” using the number
button, and then press [/1 on the remote. The
player turns back on, and the name of the
colour system will appear on the front panel
display.

To play VIDEO CDs with PBC
functions
When you start playing a VIDEO CD with
PBC (Playback control) functions, the menu
for your selection appears.

To play without using PBC
Press ./> or the number buttons while
the player is stopped to select a track, then
press N or ENTER. To return to PBC
playback, press x twice, then press N.

Controlling TVs with the remote
You can control the sound level, input source,
and power switch of your Sony TV with the
supplied remote.
If your TV is listed in the table below, set the
appropriate manufacturer’s code.
When you replace the batteries of the remote,
set the appropriate code number again.
1 While holding down TV [/1, press the
number buttons to select your TV’s
manufacturer’s code.
2 Release TV [/1.

Code numbers of controllable TVs
Sony
01 (default)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38

Viewing a high quality slide
show (PhotoTV HD)
If you have a Sony TV that is compatible with
“PhotoTV HD,” you can enjoy the best
quality images. “PhotoTV HD” is activated
when the player is connected to a TV by an
HDMI cord and “JPEG RESOLUTION” in
“HDMI SETUP” is set to “PhotoTV HD”
(page 7).
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Connecting a USB device
You can connect a USB device to the USB
jack of the player to play video, photo, or
music files.

To remove the USB device
Stop playback and disconnect the USB device
from the USB jack.

To change LUN
For some devices, LUN (Logical Unit
Number) may appear. To change the LUN or
original storage, press
when the list
of albums or tracks is displayed.

About supported USB devices
• This player supports USB Mass Storage
Class only.
• This player supports FAT format USB
device only.
• Some USB devices may not work with this
player.

CUSTOM Menu
You can adjust various settings.
Press DISPLAY when the player is in stop
mode, select
(SETUP), and then
select “CUSTOM.” The CUSTOM menu
appears.

Menu list
Item

Item Name, Function
LANGUAGE SETUP

OSD (On-Screen Display): Switches the
display language on the screen.
MENU*1: Selects the desired language for the
disc’s menu. (DVD VIDEO only)
AUDIO*1: Switches the language of the sound
track. When you select “ORIGINAL,” the
language given priority in the disc is selected.
(DVD VIDEO only)
SUBTITLE*1: Switches the language of the
subtitle recorded on the DVD VIDEO. When
you select “AUDIO FOLLOW,” the language
for the subtitles changes according to the
language you selected for the sound track.
(DVD VIDEO only)
SCREEN SETUP
TV TYPE: Selects the aspect ratio of the
connected TV.
16:9

4:3 LETTER BOX

4:3 PAN SCAN

COLOR SYSTEM (VIDEO CD): Selects the
colour system when you play a VIDEO CD. If
your TV is the DUAL system, select “AUTO.”
SCREEN SAVER: When set to “ON,” the
screen saver appears when the player is in pause
or stop mode for 15 minutes. Press N to turn
off the screen saver.
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BACKGROUND: Selects the background
colour or picture on the TV screen. If you set
“JACKET PICTURE,” even though the disc
does not contain a jacket picture, the
“GRAPHICS” picture appears.
MODE (PROGRESSIVE): If you select
“AUTO,” the player detects the format (filmbased or video-based), and converts to the
appropriate version.
4:3 OUTPUT: This setting is effective only
when you set “TV TYPE” to “16:9.” Select
“FULL” when you can change the aspect ratio
on your TV.
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: Sets the Auto Standby
setting on or off. If you select “ON,” the player
enters standby mode when left in stop mode for
more than 30 minutes.
AUTO PLAY: When set to “ON,” the player
automatically starts playback when the player is
turned on by a timer (not supplied).
PAUSE MODE: Selects the picture in pause
mode. Normally select “AUTO.” When the
picture is output in high resolution, set to
“FRAME.” (DVD only)
TRACK SELECTION: Gives the sound track
which contains the highest number of channels
priority when you play a DVD VIDEO on
which multiple audio formats (PCM, MPEG
audio, DTS, or Dolby Digital format) are
recorded. If you select “AUTO,” priority is
given. (DVD VIDEO only)
IMAGE QUALITY: Selects the priority
display to either high quality image or quick
speed. (Photo files only)
MULTI-DISC RESUME: Switches the Multidisc Resume setting on or off. Resume playback
can be stored in memory for up to 6 different
DVD VIDEOs/VIDEO CDs. If you start the
settings again, the resume point is cleared.
(DVD VIDEO/VIDEO CD only)
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (Dynamic Range Control)*2:
Set according the surrounding environment. Set
to “TV MODE” when the smallest sounds are
indiscernible, or set to “WIDE RANGE” when
the listening environment is good, for example,
in a home movie theatre.
DOWNMIX*2: Switches the method for
mixing down to 2 channels when you play a
DVD which has rear sound elements (channels),
or is recorded in Dolby Digital format.
Normally select “DOLBY SURROUND.”

DIGITAL OUT: Selects if audio signals are
output via the DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT jack. When you select “ON,” set
also the following “DOLBY DIGITAL,”
“MPEG,” “DTS,” or “48kHz/96kHz PCM.”
DOLBY DIGITAL: Selects the type of Dolby
Digital signal. Set to “D-PCM” when the player
is connected to an audio component without a
built-in Dolby Digital decoder.
MPEG: Selects the type of MPEG audio signal.
Set to “MPEG” when the player is connected to
an audio component with a built-in MPEG
decoder.
DTS: Selects the type of DTS audio signal. Set
to “ON” when you play a DVD VIDEO with
DTS sound tracks. Do not set to “ON” when
you connect the player to an audio component
without a DTS decoder.
48kHz/96kHz PCM: Selects the sampling
frequency of the digital audio output signal.
(DVD VIDEO only)
HDMI SETUP
You can adjust items related to HDMI
connection.
HDMI RESOLUTION*3: Selects the type of
video signal output from the HDMI OUT jack.
If “AUTO (1920×1080p)” (default) is selected,
the player outputs video signals of the highest
resolution acceptable for your TV. If the picture
is not clear, unnatural or otherwise not to your
satisfaction, try another option that suits the
disc, TV/projector, etc. For details, refer also to
the instruction manual supplied with the TV/
projector, etc.
You cannot select this when “JPEG
RESOLUTION” is set to “PhotoTV HD.”
JPEG RESOLUTION: Selects the type of
JPEG resolution so that you can enjoy a high
picture quality via HDMI connection.
This setting is effective only when you set “TV
TYPE” to “16:9.” You cannot select this when
“HDMI RESOLUTION” is set to “720×480/
576p.” “(1920×1080i) HD
” and
“(1920×1080i) HD” are effective only when
you set “HDMI RESOLUTION” to
“1920×1080i.” If you set this setting to
“PhotoTV HD,” “(1920×1080i) HD
” or
“(1920×1080i) HD,” the effect, rotation, and
zoom functions are not available.
YCBCR/RGB (HDMI): Selects the type of
HDMI signal output from the HDMI OUT jack.
Set to “RGB” if the playback picture is
distorted. You cannot select this when “JPEG
RESOLUTION” is set to “PhotoTV HD.”
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AUDIO (HDMI): Selects the type of audio
signal output from the HDMI OUT jack. Set to
“PCM” if you connect the player to a TV that is
not compatible with DOLBY DIGITAL/DTS/
MPEG signals.
*1 When you select “OTHERS t,” select and
enter a language code. See “LANGUAGE
CODE LIST” at the end of this manual.
2 This function affects the output from the
*
following jacks:
– LINE OUT L/R (AUDIO) jacks.
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
jack only when “DOLBY DIGITAL” is set to
“D-PCM.”
*3 If the picture does not appear normally or goes
blank, reset the setting. Press [/1 to turn off,
enter “369,” and then press [/1 to turn on the
player again.

Information
Troubleshooting
If you experience any of the following
difficulties while using the player, use this
troubleshooting guide to help remedy the
problem before requesting repairs. Should
any problem persist, consult your nearest
Sony dealer.

The power is not turned on.
c Check that the power cord (mains lead) is
connected securely.

There is no picture/picture noise appears.
c Re-connect the connecting cord securely.
c The connecting cords are damaged.
c Check the connection to your TV and switch
the input selector on your TV so that the signal
from the player appears on the TV screen.
c Change the colour system of the player
(page 5).
c The disc is dirty or flawed.
c Press [/1 to turn off the player, and enter
“369” using the number buttons on the remote,
then press [/1 to turn on the player again.

There is no sound.
c Re-connect the connecting cord securely.
c The connecting cord is damaged.
c The player is in pause mode or in Slow-motion
Play mode.
c The player is in fast forward or fast reverse
mode.

The remote does not function.
c The batteries in the remote are weak.
c The remote is not pointed at the remote sensor
on the player.
c When you operate the player by pressing
buttons on the remote in sequence, press the
buttons within 5 seconds of each other.

The disc does not play.
c The disc is turned over.
Insert the disc with the playback side facing
down.
c The disc is skewed.
c The player cannot play certain discs.
c The region code on the DVD does not match
the player.
c Moisture has condensed inside the player.
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c The player cannot play a recorded disc that is
not correctly finalized.

The player does not operate properly.
c When static electricity, etc., causes the player
to operate abnormally, unplug the player.

“C:13:**” appears on the screen.
c Clean the disc with a cleaning cloth or check
its format.

There is no picture/sound when connected
to the HDMI OUT jack.
c Change the “HDMI RESOLUTION” setting
in “HDMI SETUP.” The problem may be
solved.
c The equipment connected to the HDMI OUT
jack does not conform to the audio signal
format, in this case set “AUDIO (HDMI)” in
“HDMI SETUP” to “PCM.”
c Try the following: 1Turn the player off and
on again. 2Turn the connected equipment off
and on again. 3Disconnect and then connect
the HDMI cord again.

The player does not detect a USB device
connected to the player.
c The USB device is not securely connected to
the player.
c The USB device or a cord is damaged.
c Disc mode has not been switched to USB
mode.

Playable file format
Video: MPEG-1 (Cyber-shot data)/MPEG-4
(simple profile)*1/Xvid
Photo: JPEG (DCF format)
Music: MP3 (except for mp3PRO)/WMA
(except for WMA Pro)*1, *2/AAC*1, *2/
LPCM/WAVE
*1 Files with copyright protection (Digital Right
Management) cannot be played.
*2 The player does not play coded files such as
Lossless.

Supported extensions: “.avi”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mp4”, “.jpg”, “.mp3”, “.wma”,
“.m4a”, “.wav”
Supported discs: DVD, DVD±RW/±R/±R
DL, Music CD/Super VCD, CD-R/-RW
• DATA CDs recorded according to ISO
9660 Level 1/Level 2, or its extended
format, Joliet.
• DATA DVDs recorded according to UDF.
• The player will play any file in the above,
even if the file format differs. Playing such
data may generate noise that can result in
speaker damage.
• To play a complex hierarchy of folders may
take some time. Create albums with no
more than two hierarchies.
• Some video, photo, and music files may not
play, depending on the encoding/recording
condition.
• To start playback and proceed to the next or
another album/file may take some time.
• The player will recognize a maximum of
200 albums and 600 files. It can recognize
up to 300 music files and 300 photo files
when “PHOTO (MUSIC)” is selected.
• The player may not play a combination of
two or more video files.
• The player cannot play a video file of size
more than 720 (width) × 576 (height)/2 GB.
• Depending on the file, playback may not be
smooth. You are recommended to create the
file at a lower bit rate.
• The player may not play back the high bit
rate video file on the DATA CD smoothly.
You are recommended to play back using
DATA DVD.
• When playing visual data that is not
supported by MPEG-4 format, only sound
will be heard.
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Note about recordable media
Some recordable media cannot be played on
this player due to the recording quality or
physical condition of the disc, or the
characteristics of the recording device and
authoring software. The disc will not play if it
has not been correctly finalized. Also some
DATA discs created in Packet Write format
cannot be played.

For player that cannot play images that
contain a copy protection only
Images in DVD-VR mode with CPRM
(Content Protection for Recordable Media)
protection may not be played.

Note on playback operations of DVDs and
VIDEO CDs
Some playback operations of DVDs and
VIDEO CDs may be intentionally set by
software producers. Since this player plays
DVDs and VIDEO CDs according to the disc
contents the software producers designed,
some playback features may not be available.
Also, refer to the operating instructions
supplied with the DVDs or VIDEO CDs.

Note on discs
This unit is designed to playback discs that
conform to the Compact Disc (CD) standard.
DualDiscs and some music discs encoded
with copyright protection technologies do not
conform to the Compact Disc (CD) standard.
Therefore, these discs may not be compatible
with this unit.

10GB

Specifications
System
Laser: Semiconductor laser

Inputs/Outputs
•
•
•
•

LINE OUT L/R (AUDIO): Phono jack
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono jack
LINE OUT (VIDEO): Phono jack
HDMI OUT: HDMI 19 pin-Standard
Connector
• USB: USB jack Type A, maximum current
500 mA (For connecting USB device)

General
• Power requirements: 110-240 V AC, 50/
60 Hz
• Power consumption: 10 W
• Dimensions (approx.): 270 × 38.5 ×
209 mm (width/height/depth) incl.
projecting parts
• Mass (approx.): 950 g
• Operating temperature: 5 °C to 35 °C
• Operating humidity: 25% to 80%

Supplied accessories
• Remote commander (remote) (1)
• R6 (size AA) batteries (2)
• HDMI cord (1)
Specifications and design are subject to
change without notice.

เกิดขึ้น เครื่องเลนจะทํางานขัดของ
ในกรณีดังกลาว นําแผนดิสกออก
แลวเปดเครื่องเลนทิ้งไวประมาณครึง่
ชั่วโมงจนกวาความชื้นระเหยไปหมด

คําเตือน
เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหมหรือ
ไฟฟาดูด หามวางเครื่องเลนในที่ที่
ถูกฝนโดยตรงหรือมีความชื้นสูง
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟาดูด
อยาเปดฝาตัวเครื่อง ใหปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญเทานั้น
ควรเปลี่ยนสายไฟหลักจากรานคา
ที่ไดมาตรฐานเทานั้น
หามเก็บแบตเตอรีห่ รืออุปกรณที่
ประกอบแบตเตอรีเ่ อาไวขางใน
ที่สภาพอากาศรอน เชน โดน
แสงอาทิตย เปลวไฟ หรือสภาพ
อื่นในลักษณะคลายกันเพราะ
อาจระเบิดได

ฟาแลบ
เพื่อเพิ่มการปองกันเครื่องเลนนีเ้ มือ่
ใชงานขณะฟาแลบ หรือเมือ่ ทิง้ ไวและ
ไมใชงานเปนเวลานาน ใหถอดปลัก๊
ออกจากเตารับที่ผนัง ซึ่งจะชวยปองกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฟาแลบและไฟ
กระชากได

ขอควรระวัง
การใชงานเครือ่ งมือตางๆ กับเครื่องเลน
นีจ้ ะกอใหเกิดอันตรายเกี่ยวกับดวงตาได
เนื่องจากแสงเลเซอรที่ใชในเครื่องเลน
CD/DVD นีเ้ ปนอันตรายตอดวงตา
อยาพยายามถอดแยกชิ้นสวนของ
เครื่องเอง
ใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญเทานัน้

ขอควรระวัง
•

•

•

•

•

2TH

เพือ่ ปองกันเพลิงไหมหรือไฟฟาดูด
หามวางภาชนะที่บรรจุของเหลว เชน
แจกันไวบนเครือ่ งเลน
เครื่องเลนจะไมตัดขาดจากกระแสไฟ
(ไฟหลัก) ตราบใดที่ปลัก๊ ไฟยังเสียบอยู
แมวา จะอยูใ นสภาวะปดเครื่องก็ตาม
กรุณาอยาติดตั้งเครื่องเลนนีใ้ นที่
คับแคบ เชน ชั้นหนังสือ หรือสถาน
ที่อนื่ ในลักษณะเดียวกัน
ติดตั้งเครื่องเลนใหสามารถดึงปลัก๊ ไฟ
(สายไฟหลัก) ออกจากเตาเสียบที่ผนัง
ไดทันทีถา มีปญหา
ถายายเครื่องเลนจากสถานที่เย็นจัด
ไปยังที่ทอี่ ุนกวา หรือวางเครื่องเลน
ไวในหองที่มคี วามชื้นสูง อาจเกิดฝา
เกาะที่เลนสภายในเครือ่ งเลน ถามีฝา

•

ขอสังเกตเกี่ยวกับแผนดิสก

หามเลนแผนดิสกตอไปนี:้
– แผนดิสกทมี่ ีรปู รางผิดมาตรฐาน
(เชน รูปแผนการด หรือรูปหัวใจ)
– แผนดิสกทมี่ ีกระดาษหรือสติ๊กเกอร
แปะติดอยูบนแผน

รหัสพื้นที่

อุปกรณนี้จดั อยูในสินคาประเภท
CLASS 1 LASER เครือ่ งหมาย CLASS 1
LASER PRODUCT จะอยูภ ายนอก
บริเวณหลังเครือ่ ง

•

เครื่องเลนนีม้ รี หัสพื้นที่พิมพไวดานหลัง
เครื่องเลนจะเลนแผน DVD ตาม
ทองตลาด (เลนอยางเดียว) ทีม่ ีรหัสพื้นที่
เดียวกันเทานั้น ระบบนี้ถกู นํามาใชเพือ่
ปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์
แผน DVD ตามทองตลาดทีม่ ีเครื่องหมาย
ALL จะสามารถเลนกับเครื่องเลนนีไ
้ ด
ถาแผนไมมรี หัสพื้นที่บันทึกไวอาจใช
เลนกับเครื่องได แมวา การเลนแผน DVD
ตามทองตลาดจะถูกจํากัดพืน้ ที่การเลน
ก็ตาม ทัง้ นีข้ ึ้นอยูกับแผน DVD ตาม
ทองตลาด
DVP–XXXX
X

00V 00Hz
NO.

รหัสพื้นที่

00W

0-000-000-00

ขอมูลลิขสิทธิ์, เครื่องหมาย
การคา และซอฟตแวร
•

•

•

•

ผลิตภายใตลิขสิทธิ์ของ Dolby
Laboratories Dolby และ สัญลักษณ
D สองตัวเปนเครื่องหมายการคาของ
Dolby Laboratories
“DVD Logo” เปนเครื่องหมายการคา
ของ DVD Format/Logo Licensing
Corporation
เทคโนโลยีและสิทธิบัตรการเขารหัส
MPEG Layer-3 ไดรับลิขสิทธิ์จาก
Fraunhofer IIS and Thomson
Windows Media เปนเครือ่ งหมาย
การคาจดทะเบียนหรือเครือ่ งหมาย
การคาของ Microsoft Corporation
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ
ประเทศอืน่ ๆ
ผลิตภัณฑนี้ใชเทคโนโลยีที่เปน
ทรัพยสินทางปญญาของ Microsoft

•

หามใชหรือแจกจายเทคโนโลยีนี้โดย
ไมรวมไปกับตัวผลิตภัณฑหากไมได
รับอนุญาตอยางถูกตองจาก Microsoft
เครื่องเลน DVD นีร้ องรับเทคโนโลยี
High-Definition Multimedia Interface
(HDMITM) HDMI, โลโก HDMI และ
High-Definition Multimedia Interface
เปนเครื่องหมายการคาหรือเครือ่ ง
หมายการคาจดทะเบียนของ HDMI
Licensing LLC ในประเทศสหรัฐ
อเมริกาและในประเทศอืน่ ๆ
เคÃ×อè งหมายการคา·Ñงé หมด«Öงè นอกเหนือ
จากทีก่ ลาวมาเปนเครื่องหมายการคา
ของเจาของแตละราย
ผลิตภัณฑนี้ไดรับลิขสิทธิ์ภายใต
สิทธิบัตรลิขสิทธิ์รวมวาดวยการบันทึก
สัญญาณในรูปแบบ MPEG-4 VISUAL
สําหรับการถอดรหัสสัญญาณวิดีโอ
ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบันทึก
สัญญาณในรูปแบบ MPEG-4 VISUAL
เพือ่ การใชงานสวนบุคคล และมิได
เปนไปเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย
(การบันทึกสัญญาณในรูปแบบ
MPEG-4 VIDEO) เพื่อใหผูใชงาน
การบันทึกสัญญาณในรูปแบบดังกลาว
ใชในกิจกรรมสวนบุคคลและมิได
เปนไปเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย
และ/หรือ จะตองไดรับอนุญาตจาก
MPEG LA ซึ่งเปนผูจดั การลิขสิทธิ์
เพือ่ เผยแพรการบันทึกสัญญาณ
ในรูปแบบ MPEG-4 VIDEO
หามมิใหใชการบันทึกสัญญาณใน
รูปแบบดังกลาวเพื่อประโยชนในการ
อื่น หากมิไดรบั อนุญาตจากผูจัดการ
ลิขสิทธิ์ รายละเอียดเพิ่มเติมทีเ่ กี่ยวของ
กับการเผยแพร การใชงานในที่พัก
อาศัย และการใชงานในเชิงพาณิชย
รวมถึงขอมูลเกีย่ วกับลิขสิทธิ์สามารถ
ตรวจสอบไดจาก MPEG LA, LLC
ผานทาง
http://www.mpegla.com

เกี่ยวกับคูมือการใชงาน
คําวา “DVD” อาจถูกใชเปนคําทั่วไป
สําหรับแผน DVD ตามทองตลาด
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL
(โหมด +VR) และ DVD-RW/
DVD-R/DVD-R DL (โหมด VR,
โหมดวิดีโอ)

เวลา/ตัวอักษร
ตรวจสอบเวลาที่ใชไปและเวลาที่เหลือ
ปอนเลขเวลาเพื่อคนหาภาพและเพลง (สําหรับ DVD และ
ไฟลวิดีโอ Xvid เทานั้น)

การเลน
หนาจอเมนูควบคุม

แผน/USB

ใชเมนูควบคุมเพื่อเลือกฟงกชัน และแสดงขอมูลที่
เกี่ยวของ

เลือกระหวางโหมดการเลน “USB” หรือการเลน “แผน”
เมนูหลัก/เมนู

กดปุม DISPLAY
กดปุม DISPLAY อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนหนาจอเมนูควบคุม

(DVD VIDEO เทานั้น)
เมนูหลัก: แสดงเมนูหลัก
เมนู: แสดงเมนู

PLAY
DVD VIDEO

12(27)
18(34)
T
1:32:55

เลือกโปรแกรม

ENTER

ออก: DISPLAY

A

รายการเมนูควบคุม

B

เรื่องที่กําลังเลนในปจจุบนั /จํานวนเรื่องทั้งหมด

C

ตอนที่กําลังเลนในปจจุบัน/จํานวนตอนทั้งหมด

D

เวลาที่ใชเลน

E

ประเภทของสื่อที่เลือก

F

สถานะการเลน

G

ไอคอนรายการที่เลือก/ตัวเลือกเมนู

H

ขอความสําหรับสั่งงาน

I

รายการเมนูควบคุมที่เลือก

รายการเมนู
รายการ

ชื่อรายการ, ฟงกชัน
เรื่อง/ฉาก/แทร็ค
ตอน/ดัชนี
แทร็ค

เลือกชื่อเรื่อง, ฉาก, แทร็ค, ตอน หรือดัชนีเพือ่ เลน

ORIGINAL/PLAY LIST
เลือกประเภทชือ่ เรื่อง (โหมด DVD-VR) เพื่อเลน:
ORIGINAL หรือ PLAY LIST ที่ไดรับการแกไข
เลือกโปรแกรม*1, *2
เลือกเรื่อง, ตอน หรือ แทร็ค เพื่อเลนตามลําดับที่ทาน
ตองการ
1 เลือก “ตั้งคา t” แลวกดปุม ENTER และเลือกเรื่อง
(T), ตอน (C) หรือ แทร็ค (T) ที่ตองการตั้งโปรแกรมไว
และกดปุม ENTER
2 ทําการเลือกเรื่อง, ตอน หรือแทร็ค ซ้ําอีกครั้ง
3 กดปุม N
สุมเลนเพลงอัตโนมัติ*1, *2
TH

เลนเรื่อง ตอน หรือแทร็คแบบสุม
เลนซ้ํา*1, *2
เลนเรื่องทั้งหมด/แทร็คทั้งหมด/อัลบั้มทั้งหมด หรือเลน
หนึ่งเรื่อง/หนึ่งตอน/หนึ่งแทร็ค/หนึ่งอัลบั้ม/หนึ่งไฟล
แบบซ้ํา
เลนซ้ําเปนชวง*1, *2
ระบุสวนที่ตองการใหเลนซ้ํา
1 ระหวางการเลน ใหเลือก “ตั้งคา t” และกดปุม
ENTER
แถบตั้งคา “เลนซ้ําเปนชวง” จะปรากฏขึ้น
2 เมื่อทานหาจุดที่จะเริ่มตนไดแลว (จุด A) ใหกดปุม
ENTER
3 เมื่อทานหาจุดสิ้นสุดไดแลว (จุด B) ใหกดปุม ENTER
อีกครั้ง
จํากัดการเลนแผน
ตั้งขอจํากัดการเลนแผนดิสกใหกับเครื่องเลนนี้
เครื่องเลน t: การเลนแผน DVD VIDEO บางแผนจะถูก
จํากัดตามระดับที่เหมาะสม เชน ตามอายุของผูรับชม ฉาก
อาจถูกบล็อกหรือแทนที่ดวยฉากอื่น (จํากัดการเลนแผน)
รหัสผาน t: ปอนรหัสผาน 4 หลัก โดยใชปุมหมายเลข
และใชเมนูนี้เพื่อเปลี่ยนรหัสผานเชนกัน
,มีตอ

3TH

จํากัดการเลนแผน (จํากัดการเลน)
ทานสามารถตั้งระดับจํากัดการเลนได
1 เลือก “เครื่องเลน t” จากนั้นกดปุม ENTER
ปอนรหัส หรือปอนรหัสผานซ้ําเปนตัวเลข 4 หลัก
จากนั้นกดปุม ENTER
2 กดปุม X/x เพื่อเลือก “มาตรฐาน” จากนั้นกด ENTER
กดปุม X/x เพื่อเลือกพื้นที่ จากนั้นกดปุม ENTER
เมื่อทานเลือก “อื่นๆ t” เลือกและใสรหัสมาตรฐาน
ดูที่ “PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST”
ทายคูมือการใชงานเลมนี้
3 กดปุม X/x เพื่อเลือก “แนว” จากนั้นกด ENTER
กดปุม X/x เพื่อเลือกระดับ จากนั้นกดปุม ENTER
เสร็จสิ้นการตั้งคาจํากัดการเลน
คายิ่งต่ํา การจํากัดยิ่งมีความเขมงวดสูง
เพือ่ ปดฟงกชันจํากัดการเลนแผน ตั้งคา “แนว” ไปที่
“ปด”
ถาหากทานลืมรหัสผาน ใหใสหมายเลข “199703” ในชอง
ใสรหัสผาน จากนั้นกดปุม ENTER และใสรหัสผานใหม
เปนตัวเลข 4 หลัก
ตั้งคา
อยางเร็ว: ใชการตั้งคาอยางเร็วเพื่อเลือกภาษาที่ตองการ
บนหนาจอ, สัดสวนภาพของหนาจอ และสัญญาณเสียง
ออกตามตองการ
ตามตองการ: นอกจากการตั้งคาอยางเร็วแลว ทานยัง
สามารถปรับตั้งคาอื่นๆ ได (หนา 6)
ทําอีกครั้ง: เปลี่ยนคาที่ตั้งจากรายการ “ตั้งคา” กลับไปเปน
คาตั้งเดิม
ซูม*1
ขยายภาพใหใหญขึ้นไดถึงสีเ่ ทาของขนาดเดิม เลื่อนภาพ
โดยใช C/X/x/c
มุมกลอง
เปลี่ยนมุมภาพ
ปรับภาพตามตองการ
เลือกคุณภาพของภาพใหเหมาะสมกับรายการที่กําลังดูอยู
มาตรฐาน: แสดงภาพมาตรฐาน
คมเขม: สรางภาพไดนามิคที่เดนชัดดวยการเพิ่มคา
คอนทราสทของภาพและความเขมของสี
โรงภาพยนตร: เพิม่ รายละเอียดในพื้นที่มืด โดยเพิ่ม
ระดับความเขมสีดํา
หนวยความจํา t: ปรับภาพใหมีรายละเอียดมากขึ้น

ความชัดเจน
เนนโครงรางของภาพเพือ่ ใหไดภาพที่มีความคมชัดยิ่งขึ้น
ปด: ยกเลิกตัวเลือกนี้
1: เพิม่ ขอบของภาพ
2: เพิม่ ขอบของภาพมากกวา 1
ภาพตรงกับเสียง
ทานสามารถปรับความหนวงของภาพและเสียงได
ฟงกชันนี้จะไมทํางานขณะที่:
– ทานใชชองเสียบ DIGITAL OUT (COAXIAL) และ
ตั้งคา “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” หรือ “DTS”
ใน “ตั้งคาระบบเสียง” เปน “DOLBY DIGITAL”
“MPEG” หรือ “เปด” ตามลําดับ (หนา 7)
– ทานตออุปกรณที่ใชสัญญาณ Dolby Digital หรือ DTS
ผานชองเสียบ HDMI OUT และตั้งคา “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” หรือ “DTS” ใน “ตั้งคา
ระบบเสียง” เปน “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”
หรือ “เปด” ตามลําดับ (หนา 7)
1 เลือก “ตั้งคา t” จากนั้นกดปุม ENTER
แถบตั้งคา “ภาพตรงกับเสียง” จะปรากฏขึ้น
2 กดปุม c ซ้ําๆ เพื่อปรับความหนวง
ทุกครั้งที่กดปุม C/c ความหนวงจะถูกปรับครั้งละ
10 มิลลิวินาที
3 กดปุม ENTER
คาปรับตั้งถูกเลือกใหทํางาน
การรีเซ็ทการตั้งคา “ภาพตรงกับเสียง” กดปุม CLEAR
ในขั้นตอนที่ 2
*1 การกลับสูการเลนปกติ เลือก “ปด” หรือกดปุม CLEAR
*2 โหมดเลนจะถูกยกเลิกขณะที:่
– ทานเปดชองใสดิสก
– ทานปดเครื่องเลน

◆รายการสัญลักษณตางๆ สําหรับไฟล DATA
รายการ

ชือ่ รายการ, ฟงกชนั
อัลบั้ม

เลือกอัลบั้มที่มีไฟลเพลงและภาพที่ตองการเลน
ไฟล
เลือกไฟลภาพที่ทานจะเลน
อัลบั้ม
เลือกอัลบั้มที่มีไฟลวิดีโอที่ตองการเลน
ไฟล
เลือกไฟลวิดีโอที่ทานจะเลน
วันที่
แสดงวันที่ของรูปถายจากกลองดิจิตอล
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หยุดภาพใหนิ่งชั่วคราว*
ระบุระยะเวลาที่ภาพถูกแสดงบนหนาจอ
แสดงผลพิเศษ*
เลือกการแสดงผลพิเศษที่จะใชในการเปลี่ยนภาพสไลด
ขณะที่แสดงภาพ
เลื่อนแบบ 1: ภาพจะแสดงโดยใชลักษณะการแสดง
ทั้งหมดแบบสุม
เลื่อนแบบ 2: ภาพเลื่อนทับจากดานบนซายสูดานลางขวา
เลื่อนแบบ 3: ภาพเลื่อนทับจากดานบนลงดานลาง
เลื่อนแบบ 4: ภาพเลื่อนทับจากดานซายสูดานขวา
เลื่อนแบบ 5: ภาพจะยืดออกจากจุดกึ่งกลางของจอภาพ
ปด: ปดการใชงานฟงกชันนี้
สื่อบันทึก
เลือกประเภทของสื่อที่ตองการเลน
วิดีโอ: เลนไฟลวิดีโอ
ภาพถาย (ดนตรี): เลนไฟลภาพและไฟลเพลงในรูปแบบ
สไลดโชว ทานสามารถแสดงภาพโดยมีเสียงประกอบ
เมื่อไฟลเพลงและภาพถายถูกเก็บไวในอัลบั้มเดียวกัน ถา
ระยะเวลาที่ใชเลนของไฟลดนตรี หรือภาพถายอยางใด
อยางหนึ่งมีความยาวกวา ไฟลที่ยาวกวาจะเลนตอเนื่อง
โดยไมมีเสียง หรือภาพ
ภาพถาย (BGM): เลนไฟลภาพถายพรอมเพลง
ประกอบภายในเครื่องเลน การเลือกทํานองของเพลง
ประกอบ ใหกด AUDIO ซ้ําๆ ขณะที่ชมภาพ
ดนตรี: เลนไฟลเพลง กดปุม SUBTITLE ขณะที่เลน
ไฟลเพลงที่มีขอมูลเนื้อเพลงไมตรงกัน เครื่องเลน
สนับสนุนเนื้อเพลง MP3 ID3 เทานั้น
*

ฟงกชันอาจไมสามารถใชงานได ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับไฟล

การเปลี่ยนระบบสี
ถาหนาเมนูของเครื่องเลนไมปรากฏบนหนาจอเครื่องรับ
โทรทัศน ใหเปลี่ยนระบบสีของเครื่องเลนใหตรงกับ
ระบบสีของเครือ่ งรับโทรทัศน (NTSC หรือ PAL)
อันดับแรกใหปดเครื่องเลนโดยกดปุม [/1 จากนั้น
กดปุม DISPLAY ใหใสเลข “0” โดยใชปุมหมายเลข
และจากนั้นกดปุม [/1 บนรีโมท เครื่องเลนจะเปด
ขึ้นมาและรายชื่อของระบบสีจะปรากฏบนจอแสดงผล
ที่แผงดานหนา

การเลน VIDEO CD ที่มีฟงกชัน PBC
เมื่อทานเริ่มเลน VIDEO CD ที่มีฟงกชัน PBC
(Playback control) เมนูสําหรับการเลือก
ของทานจะปรากฏขึ้น

การเลนโดยไมใช PBC
กดปุม ./> หรือปุมหมายเลขขณะที่เครื่องเลน
หยุดเพื่อเลือกแทร็ค แลวกดปุม N หรือ ENTER
การกลับไปสูการเลน PBC ใหกดปุม x สองครั้ง
แลวกดปุม N

การควบคุมเครือ่ งรับโทรทัศนดวย
รีโมท
ทานสามารถควบคุมระดับเสียง แหลงรับสัญญาณและ
สวิตชไฟของเครื่องรับโทรทัศน Sony ดวยรีโมทของ
เครื่องเลนได
ถาเครื่องรับโทรทัศนที่ใชตรงกับรายชื่อที่แสดงใน
ตารางดานลางนี้ ใหตั้งรหัสผูผลิตโทรทัศน
เมื่อทานเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมท ใหตั้งเลขรหัสที่
ถูกตองอีกครั้ง
1 ขณะที่กดปุม TV [/1 คางไว ใหกดปุมหมายเลข
เพื่อเลือกรหัสผูผลิตเครื่องรับโทรทัศน
2 ปลอยปุม TV [/1
เลขรหัสเครื่องรับโทรทัศนที่ใชรีโมทควบคุมได
Sony
01 (คาตั้งเดิม)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38

รับชมสไลดโชวดวยความละเอียดสูง
(PhotoTV HD)
หากทานมีโทรทัศน Sony ที่มี “PhotoTV HD” ทานจะ
สามารถเพลิดเพลินไปกับภาพทานภาพสูงสุด จะ
สามารถใชงาน “PhotoTV HD” ไดเมื่อตอเครือ่ งเลน
เขากับโทรทัศนโดยใชสาย HDMI และตั้งคา
“ความละเอียดภาพ JPEG” ใน “ตั้งคา HDMI” เปน
“PhotoTV HD” (หนา 7)

,มีตอ
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การเชือ่ มตออุปกรณ USB
ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณ USB เขากับชองตอ USB
บนเครื่องเลนเพื่อแสดงภาพวิดีโอ, ภาพถาย หรือไฟล
เพลงได

การถอดอุปกรณ USB
หยุดเลนแลวถอดอุปกรณ USB ออกจากชองตอ USB
การเปลี่ยน LUN
ในอุปกรณบางชนิดอาจเกิด LUN (ตัวหนวยตรรกะ)
การเปลี่ยน LUN หรือ ที่เก็บขอมูลตนฉบับนั้น ใหกด
เมือ่ รายชื่ออัลบั้ม หรือแทร็คปรากฏขึน้
เกี่ยวกับการรองรับอุปกรณ USB
• เครื่องเลนนี้รองรับ USB Mass Storage Class เทานั้น
• เครื่องเลนนี้รองรับอุปกรณ USB ที่มีฟอรแมตแบบ
FAT เทานั้น
• อุปกรณ USB บางอยางอาจไมสามารถใชงานกับ
เครื่องเลนนี้ได

เมนูตามตองการ
ทานสามารถทําการตั้งคาไดหลายประเภท
โดยกดปุม DISPLAY ขณะที่เครือ่ งเลนอยูในโหมด
หยุดเลน ใหเลือก
(ตั้งคา) และจากนั้นเลือก
“ตามตองการ” เมนูตามตองการจะปรากฏขึ้นมา

รายการเมนู
รายการ

ชือ่ รายการ, ฟงกชนั
เลือกภาษาที่ใช
แสดงผลหนาจอ: เปลี่ยนภาษาที่ใชแสดงบนหนาจอ
เมนู*1: เลือกภาษาที่ตองการใชในการแสดงรายการ
แผนดิสก (DVD VIDEO เทานั้น)
ระบบเสียง*1: เปลี่ยนภาษาของเสียงประกอบ เมื่อทาน
เลือก “คาเดิม” รูปแบบภาษาในแผนดิสกที่ไดรับความ
สําคัญจะถูกเลือก (DVD VIDEO เทานั้น)
คําบรรยาย*1: เปลี่ยนภาษาคําบรรยายที่บันทึกไวในแผน
DVD VIDEO เมื่อทานเลือก “ภาษาตามเสียงพากย” ภาษา
สําหรับคําบรรยายจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบภาษาที่ทาน
เลือกสําหรับใชเปนเสียงประกอบ (DVD VIDEO เทานั้น)
ตั้งคาหนาจอ
ประเภททีว:ี เลือกสัดสวนภาพของเครื่องรับโทรทัศนที่ตอ
กับเครื่องเลน
สัดสวนภาพ 16:9

ภาพจอกวาง
แถบดําบน-ลาง

ขยายภาพเต็ม 4:3

ระบบสี (VIDEO CD): เลือกระบบสีเมื่อตองการเลนแผน
VIDEO CD ถาเครื่องรับโทรทัศนของทานมีระบบ DUAL
(สองระบบ) ใหเลือก “อัตโนมัติ”
ระบบพักจอ: เมื่อตั้งคาที่ “เปด” ภาพระบบพักจอจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อตั้งคาเครื่องเลนใหอยูในโหมดหยุดชั่วคราว
หรือโหมดหยุดเปนเวลา 15 นาที กดปุม N เพื่อปดระบบ
พักจอ
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พื้นดานหลัง: เลือกสีพื้นดานหลังหรือภาพบนหนาจอ
เครื่องโทรทัศนหากทานตั้งคา “ภาพปก” ถึงแมวา
แผนดิสกไมมีภาพปก “รูปภาพ” จะปรากฏขึ้น
โหมด (PROGRESSIVE): หากทานตั้งคา “อัตโนมัติ”
เครื่องเลนจะตรวจจับฟอรแมต (film-based หรือ
video-based) และแปลงคาใหเหมาะสม
สัญญาณภาพในสัดสวน 4:3: การตั้งคานี้จะทํางานเมื่อทาน
ตั้งคา “ประเภททีวี” ไปที่ “สัดสวนภาพ 16:9” แลวเลือก
“เต็ม” เมื่อทานสามารถเปลี่ยนสัดสวนภาพไดเทานั้น
ตั้งตามตองการ
ปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไมไดใชงาน: เลือกการตั้งคาเปด
หรือปดอัตโนมัติ หากทานเลือก “เปด” เครื่องเลนจะเขาสู
โหมดเตรียมความพรอมเมื่อปลอยเครื่องทิ้งไวในโหมด
หยุดเลนนานกวา 30 นาที
เลนอัตโนมัติ: เมื่อตั้งคาไปที่ “เปด” เครื่องจะเริ่มเลน
โดยอัตโนมัติเมื่อใชเครื่องตั้งเวลา (ไมไดใหมาดวย)
กําหนดเวลาในการเปดเครื่อง
โหมดหยุดชั่วครู: เลือกภาพเมื่อเครื่องอยูในโหมดหยุด
ชัว่ ครู โดยปกติตองเลือก “อัตโนมัติ” เมื่อภาพปรากฏที่
หนาจอดวยความละเอียดสูง ใหตั้งคา “กรอบภาพ”
(DVD เทานั้น)
เลือกแทร็ค: ใหความสําคัญกับเสียงประกอบที่มีจํานวน
ชองสัญญาณเสียงมากที่สุด ในกรณีที่ทานเลนแผน DVD
VIDEO ที่ไดรับการบันทึกดวยระบบเสียงหลายระบบ
(PCM, MPEG, DTS หรือ Dolby Digital) หากทานเลือก
“อัตโนมัติ” รูปแบบที่ไดรับความสําคัญกอนจะถูกเลือก
(DVD VIDEO เทานั้น)
คุณภาพของภาพ: เลือกใหความสําคัญในการแสดงผล
เปนการแสดงผลดวยภาพความละเอียดสูงหรือการแสดง
ผลดวยความเร็วสูง (ไฟลภาพถายเทานั้น)
เลนแผนตอเนื่องจากจุดพัก: เปลี่ยนการตั้งคาแผน
ตอเนื่องจากจุดพักเปนเปดหรือปด การเลนแผนตอเนื่อง
สําหรับแผน DVD VIDEO/VIDEO CD ที่แตกตางกัน
จะถูกบันทึกไวในหนวยความจําไดถึง 6 แผน ถาทานทํา
การตั้งคาอีกครั้ง จุดพักตอเนื่องจะหายไป (DVD VIDEO/
VIDEO CD เทานั้น)
ตั้งคาระบบเสียง
ระดับเสียงที่ตอบสนอง (ควบคุมพิสัยเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่)*2: ตั้งคาตามสภาพแวดลอมรอบๆ ตั้งคา
“โหมดสําหรับทีวี” เมื่อไมสามารถฟงสัญญาณเสียงที่เบา
ที่สุดหรือตั้งคา “ชวงกวาง” เมื่อสภาพแวดลอมในการฟงดี
ตัวอยางเชน หองชมภาพยนตรในบาน
DOWNMIX*2: เปลี่ยนวิธใี นการผสมผสานเปน 2 ชอง
สัญญาณเมื่อทานเลนแผน DVD ที่มีสว นของเสียง (ชอง)
ดานหลังหรือแผนที่บันทึกดวยระบบ Dolby Digital โดย
ปกติเลือก “DOLBY SURROUND”

สัญญาณออกดิจติ อล: เลือกคานี้หากวาสัญญาณเสียง
ถูกสงผานทางชองเสียบ DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT เมื่อทานเลือก “เปด” ใหทานตั้งคา “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG”, “DTS” หรือ “48kHz/96kHz PCM”
เชนกัน
DOLBY DIGITAL: เลือกสัญญาณเสียง Dolby Digital
ตั้งคา “D-PCM” เมื่อตอเครื่องเลนกับเครื่องเสียงอืน่ ที่
ไมมีตัวแปลง Dolby Digital
MPEG: เลือกรูปแบบสัญญาณเสียง MPEG ตั้งคา “MPEG”
เมื่อตอเครื่องเลนกับเครื่องเสียงที่มีตัวแปลง MPEG
DTS: เลือกรูปแบบสัญญาณเสียง DTS ตั้งคา “เปด” เมื่อ
ทานเลน DVD VIDEO ที่มีเสียงประกอบเปนระบบ DTS
หามตั้งคา “เปด” เมื่อทานตอเครื่องเลนกับเครื่องเสียงที่
ไมมีตัวแปลงสัญญาณ DTS
48kHz/96kHz PCM: เลือกความถี่ในการสุม ของสัญญาณ
เสียงดิจิตอลขาออก (DVD VIDEO เทานั้น)
ตั้งคา HDMI
ทานสามารถปรับคาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตอ HDMI ได
รายละเอียดจาก HDMI*3: เลือกสัญญาณวิดีโอที่ออกจาก
ชองเสียบ HDMI OUT ถาเลือก “อัตโนมัติ (1920×1080p)”
(คาเริ่มตน) เครื่องเลนจะสงสัญญาณวิดีโอที่มีความ
ละเอียดสูงสุดที่โทรทัศนสามารถรับไดออกไป หากภาพ
ไมชัดเจน ไมเปนธรรมชาติ หรือใดๆ ก็ตามที่ไมเปนที่พอใจ
ของทาน ใหใชตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่เหมาะสมกับแผนดิสก
และโทรทัศน/โปรเจคเตอรของทาน ดูรายละเอียดไดจาก
คูมือการใชงานที่ใหมาพรอมกับโทรทัศน/โปรเจคเตอร
ฯลฯ
ทานไมสามารถทําการเลือกได เมื่อตั้ง “ความละเอียดภาพ
JPEG” เปน “PhotoTV HD”
ความละเอียดภาพ JPEG: เลือกประเภทความละเอียดภาพ
JPEG ที่จะทําใหทานเพลิดเพลินไปกับภาพคุณภาพสูงที่
ผานการเชื่อมตอ HDMI
การตั้งคานี้จะทํางานเมื่อทานตั้งคา “ประเภททีวี” เปน
“สัดสวนภาพ 16:9” ทานไมสามารถทําการเลือกได เมื่อตั้ง
“รายละเอียดจาก HDMI” เปน “720×480/576p”
“(1920×1080i) HD ” และ “(1920×1080i) HD” จะใช
งานไดเมื่อทานตั้ง “รายละเอียดจาก HDMI” เปน
“1920×1080i” เมื่อทานตั้งคาเปน “PhotoTV HD”,
“(1920×1080i) HD ” หรือ “(1920×1080i) HD” ทาน
จะไมสามารถใชงานฟงกชันแสดงผลพิเศษการหมุนภาพ
และซูมได
YCBCR/RGB (HDMI): เลือกประเภทสัญญาณ HDMI ที่
ออกจากชองเสียบ HDMI OUT
ตั้งคา “RGB” หากการเลนภาพผิดเพีย้ น ทานไมสามารถ
ทําการเลือกได เมื่อตั้ง “ความละเอียดภาพ JPEG” เปน
“PhotoTV HD”
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ระบบเสียง (HDMI): เลือกสัญญาณเสียงที่ออกจากชอง
เสียบ HDMI OUT ตั้งคา “PCM” หากทานตอเครื่องเขา
กับเครื่องรับโทรทัศนที่ไมรองรับสัญญาณ DOLBY
DIGITAL/DTS/MPEG
*1 เมื่อทานเลือก “อื่นๆ t” เลือกและใสรหัสภาษา ดูที่
“LANGUAGE CODE LIST” ทายคูมือการใชงานเลมนี้
*2 ฟงกชันนี้จะใชไดกับชองเสียบดังตอไปนี้:
– ชองเสียบ LINE OUT L/R (AUDIO)
– ชองเสียบ DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
เมื่อ “DOLBY DIGITAL” ถูกตั้งคาเปน “D-PCM”
เทานั้น
*3 หากภาพไมปรากฏตามปกติ หรือไมมีภาพ ใหทําการ
ตั้งคาใหมอีกครั้ง กดปุม [/1 เพื่อปด แลวใสรหัส “369”
และจากนั้นกดปุม [/1 เพื่อเปดเครื่องเลนอีกครั้ง

ขอมูลเพิ่มเติม
การแกไขปญหา
ถาทานพบปญหาการใชงานเครื่องเลน โปรดใชวิธีการ
แกไขปญหาตอไปนี้เพื่อคนหาสาเหตุกอนที่จะสงเครื่อง
เขาศูนยซอม ถายังมีปญหาเกิดขึ้น โปรดปรึกษาตัวแทน
จําหนาย Sony ใกลบานทาน

เปดเครื่องเลนไมได
c ตรวจสอบดูวาเสียบสายไฟ (สายไฟหลัก) แนนดีหรือไม

ไมมีภาพ/สัญญาณภาพรบกวน
c ตอสายสัญญาณใหแนนอีกครั้ง
c สายสัญญาณชํารุด
c ตรวจสอบการตอสายสัญญาณไปยังเครื่องรับโทรทัศน

และเลือกสัญญาณเขาที่เครื่องรับโทรทัศนเพือ่ ให
สัญญาณปรากฏที่บนหนาจอได
c เปลี่ยนระบบสีของเครื่องเลน (หนา 5)
c แผนดิสกสกปรกหรือมีรอยถลอก
c กดปุม [/1 เพื่อปดเครื่องเลน และปอนหมายเลข “369”
โดยใชปุมหมายเลขที่รีโมท จากนั้นกดปุม [/1 เพื่อเปด
เครื่องเลนอีกครั้ง

ไมมีเสียง
c ตอสายไฟใหแนนอีกครั้ง
c สายไฟชํารุด
c เครื่องเลนอยูในโหมดหยุดชั่วครู หรือโหมดการเลน

ภาพชา

c เครื่องเลนอยูในโหมดกรอไปขางหนาโดยเร็วหรือยอน

กลับโดยเร็ว

รีโมทใชงานไมได
c แบตเตอรี่รีโมทมีกําลังไฟต่ํา
c รีโมทไมไดชี้ไปที่ตําแหนงเซนเซอรรีโมท

ที่เครื่อง
เลน
c ขณะที่ใชเครื่องเลนโดยการกดปุมที่รีโมทติดตอกัน
ตามลําดับ ใหกดแตละปุมภายใน 5 วินาที

แผนดิสกไมเลน
c แผนดิสกผิดดาน

ใสแผนดิสกโดยคว่ําดานที่เลนลง

c ใสแผนดิสกไมตรงชอง
c เครื่องเลนไมสามารถเลนแผนบางรูปแบบได
c รหัสพื้นที่บนแผน DVD ไมตรงกับเครื่องเลน
c มีความชืน
้ ภายในเครื่องเลน
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c เครื่องไมสามารถเลนแผนดิสกที่ไมไดรับการจบแผน

อยางถูกตอง

เครื่องเลนทํางานขัดของ

c อาทิเชน เมื่อมีไฟฟาสถิตทําใหเครื่องเลนทํางาน

ผิดพลาด ใหถอดปลั๊กไฟออก

“C:13:**” ปรากฏบนหนาจอ

c ทําความสะอาดแผนดิสกดวยผาสะอาด หรือตรวจสอบ

รูปแบบของแผนดิสก

ไมมีภาพ/เสียง เมื่อทําการเชื่อมตอชองเสียบ
HDMI OUT

c เปลี่ยนการตั้งคา “รายละเอียดจาก HDMI” ใน “ตั้งคา

HDMI” ซึง่ อาจแกไขปญหาได

c หากอุปกรณที่นํามาเชื่อมตอเขากับชองเสียบ HDMI

OUT นั้นไมตรงกับรูปแบบของสัญญาณเสียง ในกรณีนี้
ใหตั้งคา “ระบบเสียง (HDMI)” ใน “ตั้งคา HDMI” เปน
“PCM”
c ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้: 1 ปดเครื่องเลนอีกครั้ง
2 ปดอุปกรณที่นํามาตอและเปดอุปกรณดังกลาวขึ้น
อีกครั้ง 3 ถอดสาย HDMI ออกและเสียบสายเขาไป
ใหม

เครื่องเลนหาอุปกรณ USB ที่นํามาตอไมพบ
c เสียบอุปกรณ USB ที่เครื่องเลนไมแนน
c อุปกรณ USB หรือสายชํารุด
c ยังไมไดเปลี่ยนไปเลือกโหมด USB

รูปแบบไฟลที่สามารถเลนได
วิดีโอ: MPEG-1 (ขอมูล Cyber-shot)/MPEG-4
(คุณสมบัติพื้นฐาน)*1/Xvid
ภาพถาย: JPEG (รูปแบบ DCF)
เพลง: MP3 (ยกเวน mp3PRO)/WMA (ยกเวน WMA
Pro)*1, *2/AAC*1, *2/LPCM/WAVE
*1
*2

ไมสามารถเลนไฟลทมี่ ีการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์
(การจัดการลิขสิทธิ์ทางดิจิตอลได)
เครื่องเลนจะไมเลนไฟลที่ไดรับการเขารหัสไว เชน
Lossless เปนตน

นามสกุลที่รองรับ: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mp4”,
“.jpg”, “.mp3”, “.wma”, “.m4a”, “.wav”
แผนดิสกที่รองรับ: DVD, DVD±RW/±R/±R DL,
Music CD/Super VCD, CD-R/-RW
DATA CD ที่บันทึกตามมาตรฐาน ISO 9660 ระดับ 1/
ระดับ 2 หรือมีนามสกุล Joilet
• DATA DVD ที่บันทึกในรูปแบบ UDF
• เครื่องเลนสามารถเลนไฟลทั้งหมดตารางได แมวา
จะมีรปู แบบการบันทึกที่แตกตางกัน ในการเลนไฟล
เหลานี้อาจทําใหเกิดเสียงซึ่งอาจทําใหลําโพงเสียหาย
• ตองใชเวลามากขึ้นในการเลนโฟลเดอรที่มีลําดับ
ซับซอน สรางอัลบั้มที่มีการจัดเก็บไมเกินสองลําดับ
• ไฟล วิดีโอ ภาพถาย และเพลงบางไฟลอาจไมสามารถ
เลนไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการเขารหัส/บันทึก
• อาจตองใชเวลาการเริ่มเลน และไปยังอัลบั้มถัดไป
หรืออัลบั้มอื่น
• เครื่องเลนจําอัลบั้มไดมากที่สุด 200 อัลบั้ม และ 600
ไฟล เครื่องสามารถจําเพลงได 300 ไฟล และไฟล
ภาพถายได 300 ไฟลเมื่อเลือก “ภาพถาย (ดนตรี)”
• เครื่องเลนอาจจะไมสามารถเลนไฟลวิดีโอ 2 ไฟล
รวมกันได
• เครื่องจะไมเลนไฟลวิดีโอที่มขี นาดมากกวา 720
(ความกวาง) × 576 (ความสูง)/2 GB
• การเลนอาจไมราบรื่นขึ้นอยูกับไฟล ขอแนะนําให
สรางไฟลโดยใชอัตราบิตที่ต่ํากวาปกติ
• เครื่องเลนอาจจะไมสามารถเลนไฟลวิดีโอซึ่งมีอัตรา
บิตสูงใน DATA CD ไดอยางราบรื่น ขอแนะนําให
เลนโดยใชแผน DATA DVD
• เมื่อเลนขอมูลภาพและเสียงที่ไมไดบันทึกดวยรูปแบบ
MPEG-4 จะไดยินแตเสียง
•
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ขอสังเกตเกี่ยวกับสื่อที่สามารถบันทึกได
แผนสื่อที่สามารถบันทึกไดบางอยาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
คุณภาพของการบันทึกหรือรูปแบบของแผนดิสก หรือ
คุณลักษณะของอุปกรณในการบันทึกและซอฟทแวรที่
ไดรับอนุญาต ยิ่งไปกวานั้น เครื่องจะไมสามารถเลน
แผนดิสกไดหากทําการบันทึกขั้นตอนสุดทายไมถูกตอง
แผน DATA ที่ถูกบันทึกในรูปแบบ Packet Write จะไม
สามารถเลนกับเครื่องรุนนี้ได
สําหรับเครื่องเลนที่ไมสามารถแสดงภาพที่มี
การปองกันลิขสิทธิ์เทานั้น
ภาพในโหมด DVD-VR ที่มีการปองกันแบบ CPRM
(การปองกันเนื้อหาสําหรับสื่อที่สามารถบันทึกได)
อาจจะเลนไมได
ขอสังเกตการเลนแผน DVD และแผน VIDEO
CD
การเลนแผน DVD และ VIDEO CD บางประเภท อาจ
ถูกจํากัดการใชงานโดยการกําหนดจากผูผลิตซอฟทแวร
เนื่องจากเครื่องเลนรุนนี้เลนแผน DVD และ VIDEO CD
ตามขอมูลแผนดิสกที่ผูผลิตไดออกแบบไว บางรายการ
อาจไมสามารถเลนได อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คําแนะนําที่ใหมาพรอมกับแผน DVD หรือ VIDEO CD
ขอสังเกตเกี่ยวกับแผนดิสก
เครื่องเลนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเลนแผนดิสกที่ตรงตาม
มาตรฐาน Compact Disc (CD) DualDiscs และ แผนดิสก
เพลงบางชนิดที่มีเทคโนโลยีการเขารหัสปองกันการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ถือวาไมตรงตามมาตรฐาน Compact
Disc (CD) ดังนั้น แผนดิสกเหลานี้อาจไมสามารถใช
งานกับเครื่องเลนนี้ได
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ขอมูลจําเพาะ
ระบบ
เลเซอร: เซมิคอนดัคเตอรเลเซอร
สัญญาณเขา/สัญญาณออก
• LINE OUT L/R (AUDIO): ชองเสียบแบบโฟโน
• DIGITAL OUT (COAXIAL): ชองเสียบแบบโฟโน
• LINE OUT (VIDEO): ชองเสียบแบบโฟโน
• HDMI OUT: ขั้วตอ HDMI แบบมาตรฐาน 19 ขา
• USB: ชองเสียบ USB ประเภท A กระแสไฟสูงสุด
500 mA (สําหรับตออุปกรณ USB)
ขอมูลทั่วไป
• ความตองการพลังงาน: 110-240 V AC, 50/60 Hz
• ความสิ้นเปลืองพลังงาน: 10 W
• ขนาด (โดยประมาณ): 270 × 38.5 × 209 มม.
(กวาง/สูง/ลึก) รวมทั้งสวนที่ยื่นออกมา
• น้ําหนัก (โดยประมาณ): 950 ก.
• อุณหภูมิในการใชงาน: 5 °C ถึง 35 °C
• ความชื้นในการใชงาน: 25% ถึง 80%
อุปกรณที่มีมาให
• รีโมทคอนโทรล (รีโมท) (1)
• แบตเตอรี่ R6 (ขนาด AA) (2)
• สาย HDMI (1)
ขอมูลจําเพาะและการออกแบบอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา

LANGUAGE CODE LIST
1 GB (page 6), TH (

6)

Code Language

Code Language

Code Language

Code Language

1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066

1183
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

1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435

1507
1508
1509
1511
1512
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

1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181

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
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
1345 Malagasy

1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506

Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian

Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
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

1703 Not specified

ISO 639: 1988 (E/F) standard

PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST
1 GB (page 3), TH (

3)

Code Area

Code Area

Code Area

Code Area

2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115

2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363

2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501

2149
2499
2086
2528
2184

Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Denmark

Finland
France
Germany
India
Indonesia
Italy
Japan
Korea
Malaysia

Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippines
Portugal
Russia
Singapore

Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United
Kingdom

4-400-837-21(1)
Printed in China

