For details, refer to the Operating Instructions.
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2-A

Connect the speakers

เชื่อมตอลำโพง

For BDV-E985W/E980W, speaker assembly is necessary. Refer to the supplied “Speaker Installation Guide.”

Connect with HDMI cables (recommended)

เชื่อมตอดวยสาย HDMI (แนะนำให ใช)

For connecting with video cords instead of HDMI cables, see “2-B Connect with video cords” on the reverse side.

สำหรับรุน BDV-E985W/E980W การติดตั้งลำโพงอยางถูกตองเปนสิ่งจำเปน โปรดดู “คำแนะนำการติดตั้งลำโพง” ที่ใหมาดวย

สำหรับการเชื่อมตอดวยสายภาพแทนการใชสาย HDMI ใหดูที่หัวขอ “2-B เชื่อมตอดวยสายภาพ” ในหนาหลัง

To connect speaker cords to the speaker/เสียบสายลำโพงเขากับลำโพง

Connecting your TV/การเชื่อมตอกับทีวี

Connect the cord so that the cord’s color tube matches the color of the label on the rear of the speaker.

ตอสายลำโพงโดยใหสีของแถบสีที่สายลำโพงตรงกับสีของฉลากที่อยูดานหลังลำโพง

HDMI IN

DIGITAL OUT

TV

OPTICAL

ทีวี

Digital optical cord*2
Make this connection to enjoy TV sound via the system.
This connection is unnecessary if your TV is compatible with
the Audio Return Channel (ARC) function.

Rear or bottom of the speaker

ด้านหลังหรือด้านล่างของลำโพง

HDMI cable*1

สาย HDMI*1

สายดิจิตอลแบบอ็อปติคอล*2
การเชื่อมตอนี้จะทำใหทานสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับฟงเสียงทีวีผาน
ทางชุดเครื่องเสียงนี้ได
การเชื่อมตอนี้ไมมีความจำเปนหากทีวีของทานสนับสนุนการใชงานรวมกับ
ฟงกชัน Audio Return Channel (ARC)

Connect the speaker cords to match the color of the SPEAKERS jacks of the unit.

ตอสายลำโพงใหตรงกับสีที่ขั้วตอ SPEAKERS ของเครื่อง
P

Y

VIDEO

OUT

TR
FRON

TL
FRON

SUR

UR L

R

S

ER

OUT

Gray

0
-RT5
EZW

สีเทา

สีมวง

สีแดง

สีน้ำเงิน

สีขาว

SUBWOOFER

CENTER

FRONT L

TV

AUDIO

Connecting your set-top box/การเชื่อมตอกับกลองรับสัญญาณเคเบิลทีวี
If you do not use a set-top box, skip to “3 Perform “Easy Setup”” on the reverse side.
To enjoy sound from your set-top box, press FUNCTION repeatedly to select “HDMI 1.”
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Rear of the main unit

Rear panel of the surround amplifier

Rear panel of the main unit/แผงดานหลังเครื่องหลัก

ถาทานไมได ใชงานกลองรับสัญญาณเคเบิลทีวี ใหขามไปที่หัวขอ “3 ใชงาน “Easy Setup”” ในหนาหลัง
หากตองการรับฟงสัญญาณเสียงจากกลองรับสัญญาณเคเบิลทีวีของทาน ใหกดปุม FUNCTION ซ้ำๆ เพื่อเลือก “HDMI 1”
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HDMI cable*2
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SUR R
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เครื่องขยายเสียงเซอร์ราวด์

Rear of the main unit
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BDV-E780W is the model used for illustration purposes.

รุนที่ใชแสดงในภาพประกอบคือรุน BDV-E780W

TV

AUDIO

*1 A High Speed HDMI cable is supplied.
*1 สาย HDMI ความเร็วสูงมีใหมาดวย
*2 Not supplied./*2 ไมได ใหมาดวย
Continue to “3 Perform “Easy Setup””/โปรดดูตอที่หัวขอ “3 ใชงาน “Easy Setup””

2-B

3

Connect with video cords

เชื่อมตอดวยสายภาพ

หามใสแผนดิสกกอนทำการ “Easy Setup”

ถาทานปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวขอ “2-A เชื่อมตอดวยสาย HDMI (แนะนำให ใช)” เสร็จสิ้น ใหขามไปยังหัวขอ “3 ใชงาน “Easy Setup””

Connecting your TV/การเชื่อมตอกับทีวี

1. Insert batteries into the remote.
VIDEO IN

ใสแบตเตอรรี่เขาไปในรีโมท

DIGITAL OUT

TV

OPTICAL

ทีวี

Video cord*

สายภาพ

สายดิจิตอลแบบอ็อปติคอล*
การเชื่อมต่อนี้จะทำให้ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับฟังเสียงทีวีผ่าน
ทางชุดเครื่องเสียงนี้ได้

ดานหลังของตัวเครื่องหลัก

L
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OPTICAL

2. Insert the wireless transceivers into
both the main unit and surround
amplifier.
Firmly insert the wireless transceiver all the way
into the slot, as in the figure below.
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เสียบเครื่องรับและส่งสัญญาณแบบไร้สายเข้าไป
ในตัวเครื่องหลักและเครื่องขยายเสียงเซอร์ราวด์

AUDIO

Connecting your set-top box/การเชื่อมตอกับกลองรับสัญญาณเคเบิลทีวี

เสียบเครื่องรับและส่งสัญญาณแบบไร้สายเข้าไปในช่องรับจนสุด
ตามที่แสดงในภาพ

If you do not use a set-top box, skip to “3 Perform “Easy Setup.””
To enjoy sound from your set-top box, press FUNCTION repeatedly to select “SAT/CABLE.”

ถาทานไมไดใชงานกลองรับสัญญาณเคเบิลทีวี ใหขามไปที่หัวขอ “3 ใชงาน “Easy Setup””
หากตองการรับฟงสัญญาณเสียงจากกลองรับสัญญาณเคเบิลทีวีของทาน ใหกดปุม FUNCTION ซ้ำๆ เพื่อเลือก “SAT/CABLE”
DIGITAL OUT

กดปุมตัวเลือกรับสัญญาณบนทีวีของทานเพื่อให
สัญญาณจากระบบปรากฏบนหนาจอทีวีเหมือน
กับภาพที่ปรากฏดานลาง
Starting up

“Easy Setup” screen

เริ่มเปิดเครื่อง

หนาจอ “Easy Setup”

5. Perform basic settings by following
the on-screen instructions in “Easy
Setup” using /// and .

ทำการตัง้ คาพืน้ ฐานโดยปฏิบตั ติ ามคำแนะนำบน
หนาจอ “Easy Setup” โดยใชปมุ /// และ

IN 2
R

Set-top box

4. Switch the input selector on your TV
so that system screens like the ones
below appear on the TV screen.

Digital optical cord*
Make this connection to enjoy TV sound via the system.

*

Rear of the main unit

ARC

ใชงาน “Easy Setup”

Do not insert a disc before performing the “Easy Setup”.

If you completed “2-A Connect with HDMI cables (recommended),” skip to “3 Perform “Easy Setup.””

OUT

Perform “Easy Setup”

VIDEO OUT

VIDEO IN

COAXIAL

[Easy Setup is now complete.] appears when “Easy
Setup” is complete.

[Easy Setup is now complete.] ปรากฏเมื่อ “Easy Setup”
เสร็จสมบูรณ

TV

ทีวี

กลองรับ
สัญญาณ
เคเบิลทีวี

///,

Video cord*

สายภาพ*

Digital coaxial cord*
Make this connection to enjoy set-top box sound via the system.
Rear of the main unit

ดานหลังของตัวเครื่องหลัก

สายดิจิตอลแบบโคแอกเชียล*
การเชื่อมตอนี้จะทำใหทานสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับฟงเสียงจากกลองรับสัญญาณเคเบิลทีวีผานทางชุดเครื่องเสียงนี้ได
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* Not supplied./* ไมได ใหมาดวย

3. Connect the AC power cords of the
main unit, surround amplifier, and
your TV to the AC power outlet, and
then turn on the power of the main
unit and your TV.

เชื่อมต่อสายไฟ AC ของตัวเครื่องหลัก, เครื่อง
ขยายเสียงเซอร์ราวด์ และทีวีของท่านเข้ากับ
เต้ารับ AC จากนั้นเปิดการทำงานของตัวเครื่อง
หลักและทีวีของท่าน

Basic setup is complete. Refer to the
supplied Operating Instructions for details
on how to enjoy disc playback and many
other features.

การตั้งคาเบื้องตนเสร็จสมบูรณ โปรดดูรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการเลนแผนดิสกและฟงกชันอื่นๆ อีก
มากมายไดจากคูมือการใชงานที่ใหมาดวย

