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เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง กรุณาอ่านคู่มือนี้ก่อนการใช้งานเครื่องเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อ คำ�เตือน และ ข้อควรระวัง ในคู่มือนี้
โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ ให้ปลอดภัยและสามารถนำ�มาอ้างอิงในภายภาคหน้าได้

คำ�เตือน

ไม่ควรใช้งานเครื่องเล่นขณะขับรถ ถ้าคุณมีความจำ�เป็นต้องใช้งานเครื่องเล่นระหว่างขับรถ ให้ใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ไม่ควรใช้งานเครื่อง
เล่นขณะขับรถซึ่งเป็นสาเหตุให้ความระมัดระวังในการขับรถของคุณลดลง

ข้อควรระวัง

การตั้งค่าระดับเสียง :
 ปรับระดับเสียงให้ดังพอที่คุณจะได้ยินเสียงจากภายนอกตัวรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 ให้เบาเสียงก่อนการเล่นชนิดการเล่นดิจิตอล เพื่อป้องกันเสียงที่ดังเกินไป ซึ่งอาจจะทำ�ให้ลำ�โพงเสียงหายได้ ปรับระดับเสียงให้เบาลงเมื่อต้อง
เล่นไฟล์ประเภทดิจิตอล เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลำ�โพงเนื่องจากเสียงที่ดังขึ้นอย่างกระทันหันจากไฟล์นั้นๆ
ทั่วไป :
 อย่าใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายนอกที่อาจจะขัดขวางการขับขี่ ได้ หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ภายนอกที่ขัดขวางความปลอดภัยในการขับขี่
 ให้แน่ ใจว่าสำ�รองไฟล์ข้อมูลที่สำ�คัญไว้แล้ว เราไม่มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่อาจจะสูญหายระหว่างการใช้งาน
 เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  ห้ามนำ� (ไม่ควร)นำ�วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น เหรียญ หรือ เครื่องมือโลหะ) ใส่หรือทิ้งไว้ในตัวเครื่อง
 เมื่อไม่สามารถเล่นซีดีได้ อันเนื่องมากจากการอ่านแผ่นซีดี ในกรณีนี้ ให้นำ�แผ่นซีดีออกมา และรอจนกว่า(ไอน้ำ�) ความชื้น จะระเหยไปหมด
 (ขึน
้ อยูก่ บั ชนิดของรถ) เสาสัญญาณวิทยุจะยืดออกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดเครื่องเล่น และเชื่อมสายการควบคุมเสาสัญญาณ ( หน้า19,20)
ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับชนิดของรถ ปิดเครื่องเล่น หรือเปลี่ยน(ชนิดการเล่น) โหมด เป็น STANDBY เมื่อต้องจอดรถในพื้นที่ๆหลังคาต่ำ�
รีโมท คอนโทรล (RC-406) :
 ไม่ควรติดตั้งรีโมทคอนโทรลในที่ๆโดนแสงแดด เช่น บนคอนโซลหน้ารถ
 แบตเตอรี่ลิเทียมอาจจะเกิดการระเบิดได้เมื่อใส่ไม่ถูกต้อง ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เป็นชนิดเดียวกันเท่านั้น
 ไม่ควรวางแบตเตอรี่ ใกล้ไฟหรือโดนแสงแดดโดยตรง อาจทำ�ให้เกิดการระเบิดได้
 เก็บแบตเตอรี่ ให้พ้นจากมือเด็กและห้าม(เพิ่ง)แกะออกจากซองจนกว่าจะใช้งาน ทิ้งทันทีหากไม่มีการใช้งาน หากกลืน แบตเตอรี่เข้าไป ให้ติดต่อ
แพทย์โดยด่วน
วิธีการอ่านคู่มือการใช้งาน
 คู่มือนี้จะอธิบายฟังก์ชั่นการทำ�งานต่างๆ โดยใช้ปุ่มจากแผงหน้าจอเครื่องเล่นรุ่น
 หน้าจอแสดงภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการอธิบาย คุณสามารถเลือกเปลี่ยนภาษา ในเมนู [FUNCTION] ( หน้า 5)
 [XX] (แสดงหน้าที่อ้างอิงหัวข้อนั้นๆ) แสดงหัวข้อที่เลือก
 (
XX) (แสดงชื่อตัวเลือก) แสดงหน้าที่อ้างถึง

การใช้งานเบือ้ งต้น
แผงหน้าจอ

จอแสดงผล

รีโมท คอนโทรล (RC-406)

(จำ�หน่ายแยก สำ�หรับ

/

/

)

ตัวรับสัญญาณรีโมท
(อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง)

ตัวหมุนเพิ่มหรือลดเสียง    ช่องใส่แผ่นซีดี

ให้ดึงแผ่นพลาสติกออก
เมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก
ปุ่มเปิดแผงหน้าจอ
ปิดแผงหน้าจอ        เปิดแผงหน้าจอ

รายการ
เปิดเครื่องเล่น

จะกระพริบเมื่อเครื่องเล่น
อยู่ในสถานะการค้นหา
การรีเซ็ท
การตั้งค่าที่ ได้บันทึกไว้ จะถูกลบ
ออก ยกเว้นการบันทึกสถานีวิทยุ

ปรับระดับเสียง

บนแผงหน้าจอ
กดปุ่ม SRC
 กดค้างเพื่อปิดเครื่องเล่น
หมุน(ตัวหมุนควบคุม)

เลือกชนิดการเล่น
เปลี่ยนข้อมูลการแสดงผล

กดปุ่ม SRC ซ้ำ�ๆ เพื่อเปลี่ยนชนิดการเล่น
กดปุ่ม DISP ซ้ำ�ๆ ( 16)

* ไม่ได้ใช้งาน
การเปลี่ยนแบตเตอรี่

บนรีโมท คอนโทรล
กดค้างปุ่ม SRC เพื่อปิดเครื่องเล่น
(หากกดเพียงครั้งเดียว เครื่องเล่นจะไม่ถูกปิด)
กดปุ่ม VOL หรือ VOL
กดปุ่ม ATT ระหว่างการเล่นเพื่อเบาเสียง
 กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก
กดปุ่ม SRC ซ้ำ�ๆ เพื่อเปลี่ยนชนิดการเล่น
ไม่สามารถใช้งานได้
ภาษาไทย 3

เริ่มต้น

1

เลือกภาษาการแสดงผลและการยกเลิกโหมดการสาธิตการใช้งาน

เมื่อคุณเปิดเครื่องเล่น (หรือหลังจากการรีเซ็ทเครื่องเล่น) หน้าจอจะแสดง : “SEL LANGUAGE”
“PRESS” “VOLUME KNOB”
1 หมุนตัว(หมุนควบคุม) ตัวหมุนเพิม่ ลดเสียง เพื่อเลือกภาษาทีต่ อ้ งการ [ENG] (ภาษาอังกฤษ) หรือ
[TUR] (ภาษาตุรกี) จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
: ภาษาที่สามารถเลือกได้ :
[ENG] (ภาษาอังกฤษ) / [RU] (ภาษารัสเซีย) / [TU] (ภาษาตุรกี) / [SP] (ภาษาสเปน)
[ENG]/[EN] จะถูกเลือกเป็นภาษาพื้นฐาน หากไม่มีการเลือกใดๆ
จากนั้น หน้าจอจะแสดง : “CANCLE DEMO” “PRESS” “VOLUME KNOB”
2 กดที่ตัวหมุนควบคุม [YES] (จะถูกเลือกเป็นตัวเลือกแรก) เลือก [YES] สำ�หรับการตั้งค่าครั้งแรก
3 กดที่ตัวหมุน ควบคุมอีกครั้งเพื่อยืนยัน หน้าจอจะแสดง “DEMO OFF”
2

1
2

ตั้งค่านาฬิกา

กดที่ตัวหมุนควบคุม เพื่อเข้าสู่เมนู [FUNCTION]
หมุน ตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [CLOCK] จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
การปรับตั้งเวลา
3 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [CLOCK ADJUST] จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
4 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อทำ�การตั้งค่า จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
      ชั่วโมง นาที
5 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [CLOCK FORMAT] จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
6 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [12H] หรือ [24H] จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
4

การตั้งวันที่
7 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [DATE FORMAT] จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
8 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [DD/MM/YY] หรือ [MM/DD/YY] จากนั้นกดที่ตัวหมุน
ควบคุม
9 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [DATE SET] จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
10 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อทำ�การตั้งค่า จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
       วัน เดือน ปี หรือ เดือน วัน ปี
11 กดค้างปุ่ม
เพื่อออก
การกลับไปยังการตั้งค่าก่อนหน้า กดปุ่ม
3

การตั้งค่าครั้งแรก

1
2

กดปุ่ม SRC ซ้ำ�ๆ เพื่อเข้าสู่โหมด STANDBY
กดที่ตัวหมุนควบคุม เพื่อเข้าสู่ [FUNCTION]
     *  กดปุ่ม AUD เพื่อเข้าสู่ [AUDIO CONTROL] โดยตรง
3 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือกตัวเลือก (ดูทตี่ ารางด้านล่าง) จากนัน้ กดทีต่ วั หมุนควบคุม
4 ทำ�ตามขั้นตอนที่ 3 จนกว่าจะได้ตัวเลือกที่ต้องการ
5 กดค้างที่ปุ่ม
เพื่อออก
การกลับไปยังการตั้งค่าก่อนหน้า กดปุ่ม
ค่าเริ่มต้น : XX
การตั้งค่าออดิโอ
SWITCH PREOUT REAR / SUB-W หรือ REAR / SUBWOOFER: เลือกเมื่อได้ตดิ
ตัง้ ลำ�โพงด้านหลังหรือซัฟวูฟเฟอร์ ทีช่ อ่ งต่อ (ผ่านแอมพลิไฟเออร์)
SP SELECT

OFF/ 5/4/6x9/OEM : เลือกขนาดของลำ�โพง (5นิ้ว หรือ 4 นิ้ว,
6x9 นิ้ว หรือ 6 นิ้ว) หรือ ลำ�โพง OEM เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น

เริ่มต้น
การแสดงผล
EASY MENU
การตั้งค่าวิทยุ
PRESET TYPE
ระบบ
KEY BEEP
TDF ALARM

CD READ
(สำ�หรับ
)
ON: หน้าจอแสดงผลและปุ่มจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวเมื่อเข้าสู่เมนู
[FUNCTION] ; OFF: หน้าจอแสดงผลและปุ่มจะเป็นสีเดิม
ตามที่ตั้งค่าใน [COLOR SELECT] ( 13)
NORMAL: บันทึกสถานีวทิ ยุส�ำ หรับแต่ละปุม่ โดยแยกตามแบนด์ทเี่ ลือก                                                                                 
( 6, RADIO); MIX: บันทึกสถานีวทิ ยุส�ำ หรับแต่ละปุม่ โดยไม่แยกแบนด์

ON: เปิดเสียงปุ่มกด ; OFF: ปิดเสียงปุ่มกด
)
(ยกเว้น
ON: เปิดการเตือนเมื่อไม่ได้เปิดแผงหน้าจอ เมื่อ ACC ได้ตั้งค่าเป็น
OFF ; OFF: ปิดการเตือน
การเลือกชนิดการเล่น
PANDORA SRC (สำ�หรับ
)
ON: เปิดการเลือกชนิดการเล่น PANDORA ; OFF: ปิดการเลือก ( 10)
BUILT-IN AUX ON: เปิดการเลือกชนิดการเล่น AUX ; OFF: ปิดการเลือก ( 7)
P-OFF WAIT
(สำ�หรับ
)
สามารถใช้ได้เมื่อปิดโหมดการสาธิตการใช้งาน
ตั้งค่าระยะเวลาที่ต้องการให้เครื่องเล่นปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ
(ระหว่างอยู่ในโหมดสแตนด์บาย) เพื่อประหยัดแบตเตอรี่
20M : 20 นาที ; 40M : 40 นาที ; 60M : 60 นาที ;
WAIT TIME - - - หรือ OFF - - -  : ยกเลิก

1: แยกโดยอัตโนมัติระหว่างแผ่นไฟล์ออดิโอ และซีดีเพลง
2: บังคับการเล่นเป็นซีดีเพลง  จะไม่มีเสียงหากเล่นแผ่นไฟล์ออดิโอ

F/W UPDATE
UPDATE SYSTEM
F/W UP xx.xx YES: เริม่ การอัพเกรดเฟริมแวร์ ; NO: ยกเลิก (จะไม่มกี ารอัพเกรดใดๆ)
สำ�หรับข้อมูลและวิธีการอัพเดทเฟริมแวร์ ดูที่ : www.kenwood.
com/cs/ce/
CLOCK
CLOCK DISPLAY ON: จะแสดงเวลาที่หน้าจอ แม้ในขณะปิดเครื่อง ; OFF: ยกเลิก
ENGLISH
РУССКИЙ*
TURKCE

เลือกภาษาการแสดงผล สำ�หรับเมนู [FUNCTION] และข้อมูลเพลง
ภาษาอังกฤษ [ENGLISH] จะถูกเลือกเป็นตัวเลือกพื้นฐาน
* สามารถเลือกได้สำ�หรับ

ESPANOL*

ภาษาไทย 5

วิทยุ
Direct Access Tuning (ใช้ RC-406)

1
2
3


แบนด์ที่สามารถใช้งานได้
/
/



/
/

FM1/ FM2/ FM3/ AM/ SW1/ SW2
/

/

/

การตั้งค่าอื่นๆ
/

FM1/ FM2/ FM3/ MW/ LW

การค้นหาสถานีวิทยุ

1
2
3





กดปุ่ม DIRECT เพื่อเข้าสู่โหมดการค้นหาสถานีโดยตรง
กดปุ่มตัวเลขคลื่นความที่ที่ต้องการ
กดปุ่ม ENT  เพื่อค้นหาสถาที
ยกเลิก กดปุ่ม หรือ DIRECT
ถ้าไม่มีการดำ�เนินการใดๆ ภายใน 10 วินาที หลังจากขั้นตอนที่ 2 ระบบจะยกเลิกโหมดการเลือกนี้โดย
อัตโนมัติ

กดปุ่ม SRC ซ้ำ� เพื่อเลือก TUNER
กดปุ่ม  ซ้ำ�ๆ (หรือกด *AM-/#FM+ บน RC-406) เพื่อเลือก FM1/FM2/FM3/
MW/SW1/SW2
(หรือกดปุ่ม
(+) บน RC-406) เพื่อค้นหา
กดปุ่ม
][
][
สถานี
: กดปุ่ม SEEK ซ้ำ�ๆ
การเปลี่ยนประเภทการค้นหา สำ�หรับ
][
AUTO1 : ค้นหาสถานีโดยอัตโนมัติ
AUTO2: ค้นหาสถานีที่ตั้งไว้
MANUAL : ค้นหาสถานีด้วยตนเอง
การบันทึกสถานี : กดปุ่มหมายเลข (1-6) เลขใดเลขหนึ่ง ค้างไว้
การเลือกสถานีทบี่ นั ทึกไว้ : กดปุม่ หมายเลข (1-6) ทีต่ อ้ งการ (หรือกดปุม่ หมายเลข
ที่ต้องการ 1-6) บน RC-406)

1
2
3
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กดตัวหมุนปรับเสียง เพื่อเข้า [FUNCTION]
หมุนตัวหมุนปรับเสียง เพื่อทำ�การเลือก (ตามตารางด้านล่าง) จากนั้นให้กดตัวหมุนปรับเสียง
ทำ�ตามขั้นตอนที่ 2 จนได้ตัวเลือกที่ต้องการ
กดปุ่ม
ค้างไว้เพื่อออก
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า กดปุ่ม
ค่าเริ่มต้น : XX
การตั้งค่าวิทยุ
LOCAL SEEK*1
AUTO
MEMORY
MONO SET
NEWS SET
REGIONAL*2
AF SET*2
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ON: ค้นหาเฉพาะสถานีที่มีสัญญาณชัดเจนเท่านั้น ; OFF: ยกเลิก
* การตัง้ ค่านี้ สามารถใช้งานได้เมื่อมีการเลือกชนิดการเล่น/สถานี หากคุณเปลีย่ น
ชนิดการเล่น/สถานี คุณต้องตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
YES: บันทึกสถานีที่ชัดเจน 6 สถานี โดยอัตโนมัติ ; NO: ยกเลิก
จะใช้งานได้ ก็ต่อเมื่อ [NORMAL] ได้เลือกไว้สำ�หรับ [PRESET TYPE] ( 5)
ON: ทำ�ให้สญ
ั ญาณ FM ชัดขึน้ แต่อาจจะทำ�ให้ระบบเสียงไม่คอ่ ยดีนกั ; OFF: ยกเลิก
ON: เครื่องเล่นจะเปลี่ยนไปยังโปรแกรมข่าว ถ้ามี ; OFF: ยกเลิก
ON: สลับไปยังสถานีอื่นๆ เมื่ออยู่ในพื้นที่เฉพาะ โดยใช้การควบคุม “AF” ;
OFF: ยกเลิก
ON: ค้นหาสถานีอื่นๆในโปรแกรมและในระบบเน็ตเวิร์ควิทยุเดียวกัน ที่มีสัญญาณ
ชัดเจน เมื่อสัญญาณปัจจุบันขาดหาย ; OFF: ยกเลิก

วิทยุ
TI

ON: อนุญาตให้เครื่องเล่นสลับไปยังข้อมูลการจราจร ถ้ามี (ไฟแสดงที่ “TI” ;
OFF: ยกเลิก
1.  กดตัวหมุนควบคุมเพื่อเข้าสู่การเลือกภาษา PTY
2. หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือกภาษา PTY (ENGLISH/ FRENCH/ GERMAN)
จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
3. หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือกชนิดโปรแกรมทีส่ ามารถใช้งานได้ (ดูทดี่ า้ นล่าง)
4. กดปุ่ม
เพื่อเริ่มการค้นหา
][

PTY SEARCH

CLOCK
TIME SYNC
*1

/

/

/

/

/
/
/
                                       :
/

/

/

/

/

ค่าเริ่มต้น : [OFF]
/
                        :
ค่าเริ่มต้น : [ON]

ชนิดโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้
SPEECH : NEWS, AFFAIRS, INFO (ข้อมูล), SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELOGION, PHONE IN,
TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
MUSIC : POP M (เพลง), ROCK M (เพลง), EASY M (เพลง), LIGHT M (เพลง), CLASSICS,
OTHER M (เพลง), JAZZ, COUNTRY, NATION M (เพลง), OLDIES, FOLK M (เพลง)
เครื่องเล่นจะค้นหาชนิดโปรแกรม ใน [SPEECH] หรือ [MUSIC] หากมีการเลือก



เริ่มต้น :

เลือก [ON] สำ�หรับ [BUILT-IN AUX] ( 5)

เริ่มการฟังเพลง

1

เชื่อมต่อสายออดิโอ (มีจำ�หน่ายทั่วไป)
ช่องต่อสาย AUX

   ต่อเข้ากับเครื่องเล่นออดิโอ

ON:  ปรับเวลาของเครื่องเล่นให้ตรงกับเวลาของสถานีระบบวิทยุ
OFF: ยกเลิก

/
                                       :
สถานี AM/ SW1/ SW2 เท่านั้น
/                                       :
/
สถานี FM เท่านั้น
*2



AUX

2
3

ใช้ปลั๊กขนาด 3.5มม. ตามรูป (หาซื้อได้ทั่วไป)
Portable audio player =
กดปุ่ม SRC ซ้ำ�ๆ เพื่อเลือก AUX
เปิดเครื่องเล่นออดิโอของคุณ การเล่นจึงเริ่มขึ้น

การตั้งชื่อ AUX
ระหว่างการใช้งาน AUX
1 กดตัวหมุนควบคุม เพื่อเข้า [FUNCTION]
2 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [SYSTEM] จากนั้นให้กดตัวหมุนควบคุม
3 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [AUX NAME SET] จากนั้นให้กดตัวหมุนควบคุม
4 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อทำ�การเลือก จากนั้นให้กดตัวหมุนควบคุม
AUX (ค่าเริ่มต้น) / DVD / PORTABLE / GAME / VIDEO / TV
5 กดปุ่ม
ค้างไว้เพื่อออก
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า กดปุ่ม

[MONO SET]/ [NEWS SET]/ [REGIONAL]/ [AF SET]/ [TI]/ [PTY SEARCH] จะสามารถ
เลือกได้เมื่อเลือกแบนด์ FM1/ FM2/ FM3
หากมีการปรับระดับเสียงระหว่างการรับข้อมูลจราจร, การเตือน หรือข้อมูลข่าวสาร เสียงทีป่ รับจะถูก
บันทึกโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นระดับเสียงสำ�หรับการเปิดใช้งานชนิดการเล่นดังกล่าวในครั้งต่อไป
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CD/USB/iPod/ANDROID
เริ่มการเล่น

ชนิดการเล่นจะเปลี่ยนและเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ
นำ�แผ่นดิสก์ออก   ด้านที่เป็นปก

ช่องเสียบ USB

USB

                           อุปกรณ์เสริม
iPod / iPhone (สำ�หรับ                  )
อุปกรณ์เสริม*1
หรือสายอื่นๆสำ�หรับ
iPod/iPhone*2
ANDROID*3
สาย Micro USB2.0*2
(มีจำ�หน่ายทั่วไป)
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รายการ
เริ่มการเล่น / หยุดชั่วคราว
การกรอไป-กรอกลับ*4
การเลือกแทรค/ไฟล์
การเลือกโฟลเดอร์*5
การเล่นซ้ำ�*6

บนแผงหน้าจอ
บนรีโมท คอนโทรล
กดปุ่ม 6 
กดปุ่ม ENT 
/
กดค้าง
/
(+)
กดค้าง
/
กดปุ่ม   /
(+)
กดปุ่ม
กดปุ่ม /
กดปุ่ม #FM+ / *AMกดปุ่ม 4 ซ้ำ�ๆ
TRACK REPEAT / ALL REPEAT
: Audio CD
FILE REPEAT / FOLDER REPEAT / ALL REPEAT : MP3/WMA/WAV/FLAC file
FILE REPEAT/FOLDER REPEAT/REPEAT OFF
: iPod or ANDROID
*6
การเล่นสุ่ม
กดปุ่ม 3 ซ้ำ�ๆ
DISC RANDOM / RANDOM OFF
: Audio CD
FOLDER RANDOM / RANDOM OFF
: MP3/WMA/WAV/FLAC file,
  iPod orANDROID
กดค้างปุ่ม 3 เพื่อเลือก ALL RANDOM*7
*1
KCA-iP102 : แบบ 30-pin, KCA-iP103: แบบ Lightning
*2
ไม่ควรทิ้งสายไว้ในรถเมื่อไม่ได้ใช้งาน
*3
เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์ หน้าจอจะแสดง ไม่เอาค่ะ “Press [VIEW] (to install) ติดตัง้   KENWOOD MUSIC PLAY
APP” ให้ท�ำ ตามชัน้ ตอนเพื่อติดตัง้ แอพพลิเคชัน่ คุณสามารถติดตัง้ แอพพลิเคชัน่ เวอร์ชนั่ ล่าสุดบนอุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์ของ
คุณก่อนการเชื่อมต่อ ( 15)
*4
สำ�หรับแอนดรอยด์ : สามารถใช้งานได้ เมื่อเลือกเป็นโหมด [BROWSE MODE] ( 9)
*5
สำ�หรับซีดี: สำ�หรับไฟล์ MP3/ WMA เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานกับ iPod/ANDROID ได้
*6
สำ�หรับ iPod/ ANDROID: สามารถใช้งานได้ เมื่อเลือกเป็นโหมด [MODE OFF] / [BROWSE MODE] ( 9)
*7
สำ�หรับซีดี : สำ�หรับไฟล์ MP3/ WMA เท่านั้น

CD/USB/iPod/ANDROID
การเลือกชนิดการเล่น
ระหว่างอยู่ในชนิดการเล่น iPod กดปุ่ม 5 ซ้ำ�ๆ
MODE ON:
ควบคุมจาก iPod อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถควบคุมการเล่นหรือ
หยุด, การเลือกไฟล์, การกรอไป-กรอกลับได้จากตัวเครื่อง
MODE OFF:
ควบคุมจากเครื่องเล่น

การเลือกไฟล์จากโฟลเดอร์/รายการ

1
2
3

ระหว่างอยู่ ในชนิดการเล่น ANDROID กดปุ่ม 5 ซ้ำ�ๆ
BROWSE MODE: ควบคุมอุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์จากเครื่องเล่น โดยผ่านแอพพลิเคชัน่
KENWOOD MUSIC PLAY ทีต่ ดิ ตัง้ ในอุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์ของคุณ
HAND MODE: ควบคุมจากอุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์ โดยผ่านแอพพลิเคชั่นการเล่น
มีเดียอื่นๆทีต่ ดิ ตัง้ ในอุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์ของคุณ อย่างไรก็ตาม
คุณยังสามารถควบคุมการเล่นหรือหยุด, การเลือกไฟล์ได้จากตัว
เครื่อง

การเลือกไดรฟ์เพลง
กดปุ่ม 5 ซ้ำ�ๆ
จะเล่นเพลงที่ ได้บันทึกลงไดรฟ์ต่อไปนี้

เลือกหน่วยความจำ�ภายในหรือภายนอกของโทรศัพท์มือถือ (Mass Storage Class)

เลือกไดรฟ์ของ Multiple Drives Device







กดปุ่ม
หมุนตัวหมุนควบคุมเพื่อเลือกโฟลเดอร์/รายการ จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
หมุนตัวหมุนควบคุมเพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
การค้นหาด่วน
หากคุณมีไฟล์จำ�นวนมากใน iPod คุณสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว โดยค้นหาจากตัวอักษร       
ของชื่อไฟล์
หมุนตัวหมุนควบคุมเพื่อเข้าสู่โหมดการค้นหาตามชื่อเพลง
หมุนตัวหมุนควบคุมเพื่อเลือกตัวอักษร
หากต้องการค้นหาตัวอักษรอื่นๆที่ ไม่ใช่ A-Z และ 0-9 ให้ใส่ “*”
เพื่อเลื่อนไปยังตำ�แหน่งที่ต้องการใส่ข้อมูล
กดปุ่ม
][
* คุณสามารถใส่ได้สูงสุด 3 ตัวอักษร
กดที่ตัวหมุนควบคุมเพื่อเริ่มการค้นหา
การกลับไปยังโฟลเดอร์แรก/ ไฟล์แรก/ เมนูแรก กดปุ่ม 5
กลับไปยังตัวเลือกการตั้งค่าก่อนหน้า กดปุ่ม
ยกเลิก กดค้างที่ปุ่ม
สำ�หรับ iPod สามารถใช้งานได้เมื่อเลือกเป็นโหมด [MODE OFF]
สำ�หรับแอนดรอยด์ : สามารถใช้งานได้ เมื่อเลือกเป็นโหมด [BROWSE MODE]

การค้นหาเพลงโดยตรง (โดยใช้ RC-406)

1
2
3




กดปุ่ม DIRECT
กดปุ่มหมายเลขแทร๊ค/ไฟล์ที่ต้องการ
กดปุ่ม ENT  เพื่อค้นหาเพลง
ยกเลิก กดปุ่ม หรือ DIRECT
ไม่สามารถใช้งานได้ หากมีการเลือกการเล่นแบบสุ่มอยู่
ไม่สามารถใช้ได้กับ iPod และ ANDROID
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CD/USB/iPod/ANDROID
การรับฟัง TuneIn Radio/ TuneIn Radio Pro/
Aupeo (สำ�หรับ
)
ระหว่างการรับฟัง TuneIn Radio/ TuneIn Radio Pro หรือ Aupeo
เชื่อมต่อ iPod/iPhone ที่ช่องต่อ USB ของเครื่องเล่น

เครื่องเล่นจะเล่นเสียงจากแอพพลิเคชั่นเหล่านี้

การตั้งค่าอื่นๆ

Pandora® (สำ�หรับ

ก่อนการใช้งาน :
ติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดของแอพพลิเคชั่น Pandora บน iPhone/ iPod touch จากนั้นให้สร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบ Pandora

เลือก [ON] สำ�หรับ [PANDORA SRC] ( 5)

เริ่มการรับฟัง

1
2

เปิดแอพพลิเคชั่น Pandora บนโทรศัพท์มือถือของคุณ
เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับช่องต่อ USB
ช่องต่อ USB

1
2

กดที่ตัวหมุนควบคุม เพื่อเข้าสู่ [FUNCTION]
หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือกตัวเลือก (ดูทตี่ ารางด้านล่าง) จาก
นั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
3 ทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะได้ตัวเลือกที่ต้องการ
4 กดค้างที่ปุ่ม
เพื่อออก
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า กดปุ่ม
ค่าเริ่มต้น : XX
USB
MUSIC DRIVE DRIVE CHANGE: ไดรฟ์ถดั ไปจะถูกเลือกและเล่น
โดยอัตโนมัติ ([DRIVE1] ถึง [DRIVE 5]) ทำ�ซ้ำ�
ขั้นตอนที่1-3 เพื่อเลือกไดรฟ์อื่นๆ
SKIP SEARCH 0.5%/ 1%/ 5%/ 10%: ระหว่างการรับฟัง iPod/
ANDROID เลือกระยะเพื่อข้ามการค้นหาไฟล์ทง้ั หมด

KCA-iP102 / KCA-iP103 (อุปกรณ์เสริม)*1
หรือ สายต่อสำ�หรับ iPod/iPhone*2
ชนิดการเล่นเปลี่ยนเป็น PANDORA และเริ่มการเล่น
รายการ
บนแผงหน้าจอ
เริ่มเล่น / หยุดชั่วคราว
กดปุ่ม 6
ข้ามการเล่น
กดปุ่ม  
Thumbs up หรือ Thumbs down*3
กดปุ่ม /
*1
KCA-iP102 : แบบ 30-pin, KCA-iP103: แบบ Lightning
*2
ไม่ควรทิ้งสายไว้ในรถเมื่อไม่ได้ใช้งาน
*3
เมื่อเลือก Thumbs down จะข้ามไฟล์ที่กำ�ลังเล่นอยู่

บนรีโมท คอนโทรล
กดปุ่ม ENT
กดปุ่ม
(+)
กดปุ่ม #FM+ / *AM-

การสร้างและบันทึกสถานี ใหม่

1
2
3
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กดปุ่ม
หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [NEW STATION] จากนั้นกดตัวหมุนควบคุม
หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [FROM TRACK] หรือ [FROM ARTIST] จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม สถานีใหม่
จะถูกสร้างขึ้นจากเพลงหรือศิลปินปัจจุบัน
4 กดค้างที่ปุ่มตัวเลข (1 ถึง 5) เพื่อบันทึก
เพื่อเลือกสถานีที่บันทึกไว้ กดหมายเลขที่ต้องการ (1 ถึง 5)

Pandora® (สำ�หรับ
1
2

)

การค้นหาสถานีที่บันทึกไว้

กดปุ่ม
หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
[BY DATE]: เรียงจากวันที่บันทึก
[A-Z]: เรียงตามตัวอักษร
3 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือกสถานีที่ต้องการ จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
เพื่อยกเลิก กดค้างที่ปุ่ม
      (หรื อ ใช้ RC-406)
กดปุ่ม / เพื่อเลือกสถานี  จากน้นนั้นกดปุ่ม ENT

การบันทึกข้อมูลเพลงปัจจุบัน

กดค้างที่ตัวหมุนควบคุม
หน้าจอแสดง “BOOKMARKED” และข้อมูลจะถูกบันทึกในอุปกรณ์ของคุณ สามารถบันทึก
ไว้ได้เฉพาะในบัญชี Pandora ของคุณ ไม่ใช่ที่เครื่องเล่น

การลบสถานี

ระหว่างการรับฟัง PANDORA….
1 กดที่ตัวหมุนควบคุม เพื่อเข้าสู่ [FUNCTION]
2 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [SYSTEM] จากน้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
3 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [STATION DEL] จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
4 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [A-Z] หรือ [BY DATE] จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
5 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือกสถานีที่ต้องการลบ จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
6 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [YES] จากนั้นกดที่ตัวหมุนควบคุม
7 กดค้างที่ปุ่ม
เพื่อออก
กลับไปยังหน้าจอการตั้งค่าก่อนหน้า กดปุ่ม  

การตั
้งค่าออดิโอ
ระหว่างการฟังเพลงจากชนิดการเล่นต่างๆ...
1
2
3
4

กดตัวหมุนควบคุม AUD เพื่อเข้าสู่ [AUDIO CONTROL]
หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อทำ�การเลือก (ตามตัวเลือกในตาราง) จากนั้นให้กดตัวหมุนควบคุม
ทำ�ตามขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะได้ตัวเลือกที่ต้องการ
กดปุ่ม
ค้างไว้เพื่อออก

      (หรื อ ใช้ RC-406)
1 กดปุ่ม AUD เพื่อเข้าสู่ {AUDIO CONTROL)
2 กดปุ่ม / เพื่อเลือกตัวเลือก  จากนั้นกด  ENT
กลับไปยังหน้าจอการตั้งค่าก่อนหน้า กดปุ่ม  
ค่าเริ่มต้น : XX
SUB-W LEVEL -15 ถึง +15 (0)
BASS LEVEL -8 ถึง +8 (+2)
MID LEVEL -8 ถึง +8 (+1)
TRE LEVEL -8 ถึง +8 (+1)
EQ PRO (การปรับค่านี้อยู่ ใน [USER])
BASS ADJUST BASS C FRQ
BASS LEVEL
BASS Q FACTOR
BASS EXTEND
MID ADJUST MID CTR FRQ
MID LEVEL
MID Q FACTOR

ปรับระดับเสียงซัฟวูฟเฟอร์
ปรับระดับเสียงสำ�หรับการเล่นแต่ละชนิด (ก่อนการปรับ
ระดับเสียง เลือกชนิดการเล่นทีค่ ณ
ุ ต้องการปรับเสียงก่อน)
60/ 80/ 100/ 200 หรือ 60HZ/ 80 HZ/ 100 HZ/
200 HZ : เลือกความถี่กลาง
-8 ถึง +8 (+2) : ปรับระดับเสียงเบส
1.00/ 1.25/ 1.50/ 2.00 : ปรับค่าคุณภาพ (quality factor)
ON: เปิดการใช้งานขยายเสียงเบส ; OFF: ยกเลิก
0.5K/ 1.0K/ 1.5K/ 2.5K : เลือกความถี่กลาง
-8 ถึง +8 (+1) : ปรับระดับเสียงกลาง
0.75/ 1.00/ 1.25 : ปรับค่าคุณภาพ (quality factor)
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การตั้งค่าเสียง
TRE ADJUST

TRE CTR FRQ 10.0K/ 12.5K/ 15.0K/ 17.5K : เลือกความถี่กลาง

การตั
้งค่าการแสดงผล
      (สำ�หรับ                 )

TRE LEVEL
-8 ถึง +8 (+1) : ปรับระดับเสียง
DRIVE EQ/ TOP40/ POWERFUL/ ROCK/ POPS/ EASY/ JAZZ/ NATURAL/ USER
: เลือกรูปแบบเสียง (Equalizer) ทีเ่ หมาะสมกับสไตล์เพลง (เลือก [USER] เพื่อปรับเสียง
[EQ PRO] ด้วยตัวเอง)
[DRIVE EQ] คือ Equalizer ที่บันทึกการตั้งค่าไว้ เพื่อลดเสียงรบกวนภายนอกรถ หรือ
เสียงกานขับเคลื่อนของล้อรถยนต์
BASS BOOST
LV1/ LV2/ LV3หรือ LEVEL1/ LEVEL2/ LEVEL3: เลือกระดับเบสบูทที่ต้องการ ;
OFF: ยกเลิก
การตั้งการลดแสง
LOUDNESS
LV1/ LV2 หรือ LEVEL1/ LEVEL2 : เลือกระดับเสียงบูทต่�ำ และสูง เพื่อให้ได้ระดับเสียง กดค้างที่ DISP (DIMMER) เพื่อเปิดหรือปิดการลดแสง
ที่สมดุล เมื่อปรับเสียงเบา ; OFF: ยกเลิก

หากคุณได้ตั้ง [DIMMER TIME] จะถูกยกเลิกเมื่อมีการกดปุ่มนี้
SUBWOOFER SET ON: เปิดการใช้งานซัฟวูฟเฟอร์ ; OFF: ยกเลิก
LPF SUBWOOFER THROUGH ; สัญญาณทั้งหมดถูกส่งไปที่ซัฟวูฟเฟอร์ ; 85HZ/120HZ/160HZ :
สัญญาณออดิโอที่ความถี่ต่ำ�กว่า 85HZ/120HZ/160HZ จะถูกส่งไปที่ซัฟวูฟเฟอร์
การตั้งค่าอื่นๆ
SUB-W PHASE REVERSE (180๐)/ NORMAL (0๐) : เลือกเฟสซัฟวูฟเฟอร์ให้สัมพันธ์กับลำ�โพง เพื่อ
เสียงทีด่ ขี นึ้ (สามารถเลือกได้ หากมีการตัง้ ค่าอื่นๆ นอนเหนือจาก [THROUGH] สำ�หรับ 1 กดตัวหมุนควบคุม เพื่อเข้า [FUNCTION]
[LPF SUBWOOFER] )
2 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือก [DISPLAY] จากนัน้ ให้กดตัวหมุนควบคุม
FADER
R15 ถึง F15 (0): ปรับความสมดุลของลำ�โพงหน้าหลัง
3 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อทำ�การเลือกตัวเลือกที่ต้องการ ( 13) จาก
นั้นให้กดตัวหมุนควบคุม
BALANCE
L15 ถึง R15 (0) : ปรับความสมดุลของลำ�โพงซ้ายขวา
VOL OFFSET
สำ�หรับ AUX: -8 ถึง +8 (0) ; สำ�หรับชนิดการเล่นอื่นๆ: -8 ถึง 0 : ปรับระดับเสียง 4 ทำ�ตามขั้นตอนที่ 3 จนกว่าจะได้ตัวเลือกที่ต้องการ
5 กดปุ่ม
ค้างไว้เพื่อออก
สำ�หรับชนิดการเล่นต่างๆ (ก่อนการปรับ ให้เลือกชนิดการเล่นที่ต้องการก่อน)
กลับไปยังหน้าจอการตั้งค่าก่อนหน้า กดปุ่ม
SOUND RECNSTR ON: สร้างเสียงสมจริง โดยปรับระดับความถี่ที่เกี่ยวข้อง
(Sound                 OFF: ยกเลิก
reconstruction)

[SUB-W LEVEL]/ [SUBWOOFER SET]/ [LPF SUBWOOFER]/ [SUB-W PHASE] สามารถเลือกได้
ต่อเมื่อ [SWITCH PREOUT] ถูกตั้งเป็น [SUB-W] หรือ [SUBWOOFER] ( 4)

[SUB-W LEVEL]/ [LPF SUBWOOFER]/ [SUB-W PHASE] สามารถเลือกได้ต่อเมื่อ [SUBWOOFER
SET] ได้ตั้งค่าเป็น [ON]
PRESET EQ
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TEXT SCROLL

AUTO/ONCE: เลือกเพื่อเลื่อนการแสดงข้อมูลอัตโนมัติหรือเลื่อนเพียง
ครั้งเดียว OFF: ยกเลิก

*สีที่บันทึกไว้ : RED1/RED2/RED3/PURPLE1/PURPLE2/PURPLE3/PURPLE4/BLUE1/
BLUE2/BLUE3/SKYBLUE1/SKYBLUE2/LIGHTBLUE/AQUA1/AQUA2/GREEN1/
GREEN2/GREEN3/YELLOWGREEN1/YELLOWGREEN2/YELLOWORANGE1/ORANGE2/
ORANGERED

อาการ
ไม่ได้ยินเสียง

ทั่วไป

)
COLOR SELECT (สำ�หรับ
เลือกสีสำ�หรับ ALL ZONE, ZONE1 และ ZONE2
1 เลือกโซน ( 12)
2 เลือกสีสำ�หรับโซนที่เลือก
VARIABLE SCAN/ CUSTOM R/G/B สีทบ่ี นั ทึกไว้* การสร้างสีทเ่ี ลือกเอง
เลือก [CUSTOM R/G/B] สีทค่ี ณ
ุ เลือกจะถูกบันทึกใน [CUSTOM R/G/B]
1 กดตัวหมุนควบคุมเพื่อเข้าสู่การปรับระดับสี
2 กด ] [ เพื่อเลือกสี (R/G/B)
3 หมุนตัวหมุนควบคุมเพื่อปรับระดับสี (0 9) จากนั้นกดที่ตัวหมุน
ควบคุม
DIMMER
ลดแสงที่หน้าจอ (และลดแสงที่ปุ่มกด สำ�หรับ
)
ON: ลดแสงหน้าจอ OFF: ยกเลิก
DIMMER TIME: ตั้งเวลาการใช้งาน
1 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือกเวลาเปิด [ON] จากนัน้ ให้กดตัวหมุนควบคุม
2 หมุนตัวหมุนควบคุม เพื่อเลือกเวลาปิด [OFF] จากนัน้ ให้กดตัวหมุนควบคุม
(ค่าเริ่มต้น: [ON]: 6:00 PM หรือ 18:00; [OFF]: 6:00 AM หรือ 6:00)
BRIGHTNESS 0 31 : เลือกความสว่างที่ต้องการ
(สำ�หรับ
)
1 เลือกโซน ( 12)
2 0 31: เลือกความสว่างที่ต้องการ

วิธีแก้ไข
 ปรับระดับเสียงให้ดังขึ้น          
 ตรวจสอบสายต่อ
หน้าจอแสดง “MISWIRING CHECK ปิดเครื่องเล่น และตรวจสอบการเชื่อมต่อสายลำ�โพง
WIRING THEN PWR ON”
ว่าติดตั้งเรียบร้อยหรือไม่ จากนั้นให้เปิดเครื่องเล่น
อีกครั้ง
หน้าจอแสดง “PROTECTING SEND ให้ติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
SERVICE”
 ไม่ได้ยินเสียงเพลง
ทำ�ความสะอาดอุปกรณ์ตดิ ตัง้ (Connector) ( 15)
 เครื่องเล่นเปิดไม่ได้
 ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอไม่ถูกต้อง
เครื่องเล่นไม่สามารถใช้งานได้เลย
สัญญาณวิทยุไม่ดี
 มีเสียงรบกวนเวลาฟังวิทยุ

รีเซ็ทเครื่องเล่น ( 3)
ติดตั้งเสาสัญญาณให้แน่นหนา

ไม่สามารถนำ�แผ่นออกมาได้
มีเสียงรบกวน

กดค้างทีป่ มุ่ สำ�หรับการนำ�แผ่นออกมา ระวังแผ่น
ดิสก์หล่นระหว่างการนำ�แผ่นออกจากเครื่องเล่น หาก
ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้ ให้รเี ซ็ทเครื่องเล่น ( 3)
ข้ามไฟล์ที่กำ�ลังเล่นอยู่ หรือเปลี่ยนแผ่นดิสก์

ไม่สามารถเล่นไฟล์แทร๊คได้
หน้าจอกระพริบ “READING”
เวลาการเล่นไม่ถูกต้อง

อาจจะไม่มีไฟล์ที่บันทึกอยู่
ไม่ควรใส่ไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ทอ่ี ยูซ่ อ้ นๆกันเยอะจนเกินไป
อาจจะเกิดได้จากวิธีการบันทึกแทร๊ค



วิทยุ

ค่าเริ่มต้น : XX

ปัญหาการใช้งาน

CD/USB/iPod

การตั้งค่าการแสดงผล

ไม่สามารถแสดงอักษรที่ถูกต้องได้ เครื่องเล่นสามารถแสดงได้เฉพาะตัวอักษร, หมายเลข
(เช่น ชื่ออัลบั้ม)
และสัญลักษณ์บางอย่าง ( 5)
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ปัญหาการใช้งาน

“NO DEVICE“
“COPY PRO”
“NA DEVICE“
“NO MUSIC”
“iPod ERROR“
ไม่ได้ยินเสียง
ระหว่างการเล่น
 มีเสียงออกมา
จากอุปกรณ์
ระบบปฏิบัติการ
Androidเท่านั้น

Android



ไม่สามารถเล่น
[BROWSE MODE]
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ต่ออุปกรณ์ USB และเปลี่ยนชนิดการเล่นเป็น USB อีกครั้ง
เล่นไฟล์ที่ป้องกันการคัดลอกอยู่
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ทีส่ นับสนุน และตรวจสอบการต่ออุปกรณ์
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีไฟล์ออดิโอที่เครื่องเล่นสามารถเล่นได้
 เชื่อมต่อ iPod อีกครั้ง            
 รีเซ็ท iPod
เชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง
หากเป็นใน [HAND MODE] ให้เปิดแอพพลิเคชั่นเครื่องเล่น
มีเดียบนอุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์ และเริ่มการเล่น
 หากเป็นใน [HAND MODE] ให้เปิดแอพพลิเคชั่นเครื่องเล่น
มีเดียอีกครั้งหรือใช้แอพพลิเคชั่นอื่นๆ
 รีสตาร์ทอุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์
 หากไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้ แสดงว่าอุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์
ของคุณ สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นได้ ( 16)



ให้แน่ใจว่าได้ตดิ ตัง้ KENWOOD MUSIC PLAY APP ทีอ่ ปุ กรณ์
ระบบแอนดรอยด์ของคุณ ( 8)
 เชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้งและเลือกโหมดการควบคุมที่เหมาะสม
 หากไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ แสดงว่ า อุ ป กรณ์ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ไม่
รองรับ [BROWSE MOVE] ( 16)


อาการ
“NO DEVICE” หรือ
“READING” กระพริบ
Android

วิธีแก้ไข
ตรวจสอบไฟล์วา่ เป็นไฟล์ทส่ี ามารถเข้ากับเครื่องเล่นได้หรือไม่ ( 15)
ให้ใส่แผ่นที่สามารถเล่นได้ในช่องใส่แผ่นดิสก์
ให้แน่ใจว่าได้ใส่แผ่นดิสก์ที่สะอาดและใส่ถูกต้องแล้ว
ให้รเี ซ็ทเครื่องเล่น หากไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้ ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการ
คัดลอกไฟล์และโฟลเดอร์ในอุปกรณ์ USB อีกครั้ง ถ้าไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ ให้รีเซ็ทอุปกรณ์ USB หรือใช้อุปกรณ์ USB อันอื่น

Pandord

CD/USB/iPod

อาการ
“NA FILE”
“NO DISC”
“TOC ERROR”
“PLEASE EJECT”
“READ ERROR“

วิธีแก้ไข
 ปิ ด ตั ว เลื อ กนั ก พั ฒ นาบนอุ ป กรณ์ ร ะบบแอนดรอยด์ ข อง
คุณ
 เชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง
 หากไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้ แสดงว่าอุปกรณ์ทเี่ ชื่อมต่อไม่
รองรับ [BROWSE MOVE] ( 16)
เสียงขาดหายหรือกระตุก ปิดโหมดประหยัดพลังงานบนอุปกรณ์ของคุณ
“ANDROID ERROR” /              เชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง
 รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ
“NA DEVICE”
“ADD ERROR”
ไม่สามารถสร้างสถานีใหม่ได้
“CHECK DEVICE”
ให้ตรวจสอบแอพพลิเคชั่น Pandora บนอุปกรณ์ของคุณ
“NO SKIPS”
คุณได้ใช้งานการข้ามสูงสุดแล้ว
“NO STATIONS”
ไม่เจอสถานี
“STATION LIMIT”
บันทึกสถานีครบทีก่ �ำ หนดแล้ว ลองอีกครัง้ หลังจากลบสถานี
ที่ ไม่ต้องการออกจากอุปกรณ์ของคุณ

“CONNECT ERROR”
“RATING ERROR

การเชื่อมต่อไม่ชัดเจน
ไม่สามารถบันทึก thumbs up/ thumbs down ได้ เนื่องจาก
ความผิดพลาดในการเชื่อมต่อ

“THUMBS N/A”
“LICENSE ERROR”

ไม่สามารถบันทึก thumbs up/ thumbs down ได้
คุณพยายามใช้งานจากพืน้ ทีๆ่ ไม่สามารถใช้งาน Pandora ได้

การปิดเสียงเมื่อมีสายโทรศัพท์เข้า
เชื่อมต่อสาย MUTE ไปยังโทรศัพท์ของคุณ โดยใช้อุปกรณ์ของโทรศัพท์ ( 19,20)
เมื่อมีสายเข้า หน้าจอแสดง “CALL” (เพลงที่เล่นอยู่จะหยุดชั่วคราว)
 เพื่อฟังเพลงต่อระหว่างสนทนา กดปุม
่    SRC การแสดงผล “CALL” จะหายไป และเพลง
จะเล่นต่อจากเดิม
เมื่อจบการสนทนา การแสดงผล “CALL” จะหายไป (เพลงจะเล่นต่อจากเดิม)

อ้างอิง

 การบำ�รุงรักษา

ไฟล์ที่สามารถเล่นได้
ไฟล์ออดิโอที่สามารถเล่นได้ : MP3 (.mp3), WMA (.wma)

ดิสก์มีเดีย ที่สามารถเล่นได้ : CD-R/CD-RW/CD-ROM

รูปแบบไฟล์บนแผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้ : ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Long file name

ระบบไฟล์อุปกรณ์ USBที่สามารถเล่นได้ : FAT12, FAT16, FAT32
ไฟล์ออดิโอตามด้านบนอาจจะเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขมีเดียหรืออุปกรณ์


ทำ�ความสะอาดเครื่องเล่น
เช็ดคราบสกปรกหรือฝุ่นด้วยผ้าสะอาด
ทำ�ความสะอาดตัวเชื่อมต่อ
ถอดแผงหน้าจอควบคุมออก และทำ�ความสะอาดตัว
เชื่อมต่อด้วยสำ�ลีปั่นหูอย่างระมัดระวัง
ตัวเชื่อมต่อ
(อยู่ด้านหลังของแผงหน้าจอควบคุม)

การพกพาแผ่นดิสก์

ไม่ควรสัมผัสด้านที่เป็นตัวเก็บข้อมูลของแผ่นดิสก์

ไม่ควรติดเทปกาว ฯลฯ ลงบนแผ่นซีดี หรือใช้แผ่นดิสก์ที่มีเทปกาวติดอยู่

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่างๆในรูปแบบดิสก์

ทำ�ความสะอาดโดยเริ่มจากตรงกลางแผ่นออกไปยังด้านนอกแผ่น

ไม่ควรเช็ดด้วยผ้าเนื้อหยาบหรือใช้ของเหลวที่มีฤทธ์รุนแรงในการทำ�ความสะอาด ให้ใช้ผ้า
แห้งเช็ดเท่านั้น

เมื่อนำ�แผ่นดิสก์ออกจากเครื่อง ให้ดึงแผ่นออกในแนวนอน

หากรูตรงกลางหรือขอบด้านนอกของแผ่นซีดมี รี อยขรุขระ ให้ใช้ปากกาเกลาให้เรียบก่อนการใช้งาน

 ข้อมูลเพิ่มเติม

เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kenwood.com/cs/ce/ สำ�หรับ :
- การอัพเดทเฟริมแวร์ล่าสุด และรายการข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับล่าสุด
- แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ KENWOOD MUSIC PLAY
- ข้อมูลอัพเดทอื่นๆ
ทั่วไป

เครื่องเล่นนี้สามารถใช้กับแผ่นดิสก์ ต่อไปนี้


แผ่นดิสก์ที่ ไม่สามารถใช้งานได้
แผ่นดิสก์ที่ ไม่เป็นรูปวงกลม

แผ่นดิสก์ที่มีการขีดเขียนลงบนด้านที่ใช้เก็บข้อมูล หรือแผ่นดิสก์ที่สกปรก

แผ่นดิสก์ที่มีการเขียนที่ ไม่สำ�เร็จ (สำ�หรับขั้นตอนการเขียนแผ่น ดูได้จากซอร์ฟแวร์และคู่มือ
คำ�แนะนำ�การบันทึกของคุณ

แผ่นดิสก์ขนาด 8 เซนติเมตร (3 นิว้ ) (การพยายามดันแผ่นเข้าไป อาจจะทำ�ให้เครื่องเสียหายได้)


เกี่ยวกับอุปกรณ์ USB

เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นไฟล์ MP3/WMA/FLAC/WAV ที่บันทึกอยู่ใน อุปกรณ์ USB mass
storage class

คุณไม่สามารถต่ออุปกรณ์ USB โดยผ่าน USB ฮับ และ การ์ดรีดเดอร์

การเชื่อมต่อสายที่ยาวเกิน 5ม. อาจจะทำ�ให้การเล่นผิดพลาดได้

เครื่องเล่นนี้ ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ USB ที่ ไม่ใช้ 5V และมากกว่า 1A
เกี่ยวกับ iPod/ iPhone
ใช้ได้กับ
- iPod touch (2nd, 3rd, 4th  และ 5th)
- iPod classic
- iPod nano (3rd,4th, 5th, 6th  และ 7th)
- iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus

คุณจะไม่สามารถใช้งาน iPod ได้ ถ้าหน้าจอ iPod แสดง “KENWOOD” หรือ “”

รายละเอียดข้อมูลเกีย่ วกับไฟล์ออดิโอทีส่ ามารถเล่นได้ สามารถดูได้ทคี่ มู่ อื ออนไลน์ ในเว็บไซต์
นี้: www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/
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อ้างอิง
เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์

เครื่องเล่นนี้รองรับ Android OS 4.1 ขึ้นไป

อุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์บางรุ่น (ที่มี Android OS 4.1
ขึน้ ไป) อาจจะไม่สามารถใช้งาน Android Open Accessory
(AOA) 2.0 ได้

หากอุปกรณ์ Android รองรับทั้ง 2 ชนิด อุปกรณ์จะเลือก
เล่น AOA 2.0 ก่อน
เกี่ยวกับ Pandora

สามารถใช้ Pandora ได้ในบางประเทศเท่านั้น เข้าไปที่
http://www.pandora.com/legal สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจาก Pandora เป็นบริการของผูผ้ ลิตอื่น อาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงโดยที่ ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึง่ หากมีการ
เปลี่ยนแปลง อาจจะทำ�ให้ไม่สามารถใช้บริการได้

บางฟังก์ชั่นของ Pandora ไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่อง
เล่นนี้

สำ�หรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ ให้ติดต่อไปยัง Pandora-support@pandora.com

การเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ
ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม DISP ข้อมูลที่หน้าจอจะเปลี่ยนไป

หากไม่สามารถแสดงข้อมูลได้ หรือไม่มขี อ้ มูล หน้าจอจะแสดง “NO TEXT”, “NO INFO” หรือข้อมูลอื่นๆแทน (เช่น ชื่อสถานี, เวลาทีเ่ ล่น)
ชื่อชนิดการเล่น
สแตนด์บาย
วิทยุ

CD หรือ USB

IPOD หรือ
ANDROID
PANDORA

AUX
16

ชื่อชนิดการเล่น (วันที่/เวลา)
ความถี่ (วันที่/เวลา)
(สำ�หรับ FM Radio Data System Stations เท่านัน้ )
ชื่อสถานี (วันที่/เวลา) ข้อความวิทยุ (วันที่/เวลา)
ข้อความวิทยุ+ (R.TEXT+) ชื่อ (ศิลปิน)
ชื่อ (วันที่/เวลา) ความถี่ (วันที่/เวลา) (กลับไป
เริ่มต้นใหม่)
(สำ�หรับ CD-DA)
ชื่อแทร๊ค (ศิลปิน) ชื่อแทร๊ค (ชื่อแผ่นดิสก์) ชื่อ
แทร๊ค (วันที่/เวลา) เวลาเล่น (วันที่/เวลา) (กลับ
ไปเริ่มต้นใหม่)
(สำ�หรับไฟล์ MP3/WMA/WAV/FLAC)
ชื่อแทร๊ค (ศิลปิน) ชื่อแทร๊ค (ชื่ออัลบั้ม) ชื่อแทร๊ค
(วันที่/เวลา) ชื่อไฟล์ (ชื่อโฟลเดอร์) ชื่อไฟล์(วันที่/
เวลา) เวลาเล่น (วันที่/เวลา) (กลับไปเริ่มต้นใหม่)
ชื่อแทร๊ค (ศิลปิน) ชื่อแทร๊ค (ชื่ออัลบั้ม) ชื่อแทร๊ค
(วันที่/เวลา) เวลาเล่น (วันที่/เวลา) (กลับไปเริ่ม
ต้นใหม่)
ชื่อสถานี(วันที่/เวลา) สถานีที่แชร์ / วิทยุ(วันที่/
เวลา) ชื่อแทร๊ค(ศิลปิน) ชื่อแทร๊ค(ชื่ออัลบั้ม)
ชื่อแทร๊ค (วันที่/เวลา) เวลาเล่น (วันที่/เวลา)
(กลับไปเริ่มต้นใหม่)
ชนิดการเล่น (วันที่/เวลา)   

ชื่อชนิดการเล่น เวลา (กลับไปเริ่มใหม่)
ความถี่ เวลา (กลับไปเริ่มใหม่)
(สำ�หรับ FM Radio Data System Stations เท่านัน้ )
ชื่อสถานี ข้อความวิทยุ ข้อความวิทยุ+ ชื่อ/
ศิลปิน ความถี่ เวลา (กลับไปเริ่มต้นใหม่)
สำ�หรับ CD-DA)
ชื่อแผ่นดิสก์/ศิลปิน ชื่อแทร๊ค/ศิลปิน เวลาเล่น
นาฬิกา (กลับไปเริ่มต้นใหม่)
(สำ�หรับไฟล์ MP3/WMA/WAV/FLAC)
ชื่อแทร๊ค/ศิลปิน ชื่ออัลบั้ม/ศิลปิน ชื่อโฟลเดอร์
ชื่อไฟล์ เวลาเล่น เวลา (กลับไปเริ่มต้นใหม่)
ชื่อแทร๊ค/ศิลปิน ชื่ออัลบั้ม/ศิลปิน เวลาเล่น
เวลา (กลับไปเริ่มต้นใหม่)

ชนิดการเล่น เวลา (กลับไปเริ่มต้นใหม่)

การติดตั้ง / การเชื่อมต่อ




















คำ�เตือน
เครื่องเล่นนี้สามารถติดตั้งในรถด้วยสายพาวเวอร์ซัพพลาย 12V DC เท่านั้น
ถอดขั้วลบแบตเตอรี่ออกก่อนทำ�การติดตั้งเครื่องเล่น
ถ้าคุณเชื่อมต่อสายสีแดงและสายแบตเตอรี่ (สีเหลือง) เข้ากับสายกราวน์ อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้า
ลัดวงจรได้ ให้เชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับตัวพาวเวอร์โดยผ่านกล่องฟิวส์
พันสายไฟที่ ไม่ได้ใช้ด้วยเทปที่ ไว้ใช้สำ�หรับพันสายไฟ เพื่อป้องการไฟฟ้าลัดวงจร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายดินเข้ากับตัวรถแล้ว หลังจากทำ�การติดตั้ง
ข้อควรระวัง
เพื่อความปลอดภัย การติดตั้งหรือต่อสายต้องใช้ประสบการณ์และความสามารถควรให้ช่าง
ผู้เชียวชาญเป็นผู้ติดตั้ง
ไม่ควรจับส่วนทีเ่ ป็นโลหะของเครื่องเล่นในขณะหรือหลังจากการใช้เครื่องเล่นไม่นาน เช่น แผ่น
ระบายความร้อนหรือส่วนใกล้เคียง เนื่องจากจะมีความร้อนอยู่
เชื่อมต่อสายลำ�โพงให้ถกู ต้อง เครื่องอาจจะเสียหายหรือไม่สามารถทำ�งานได้ถา้ นำ�สายขัว้ ลบ
ไปกราวน์ไว้กับตัวรถ
ติดตั้งเครื่องเล่นให้อยู่ในองศาที่น้อยกว่า 30
ถ้าตัวนำ�ไฟของรถไม่มีตำ�แหน่ง ACC ให้เชื่อมต่อสายนำ�ไฟเข้ากับตัวพาวเวอร์ที่สามารถ
เปิดและปิดด้วยกุญแจได้ ถ้าคุณเชื่อมต่อสายนำ�ไฟเข้ากับตัวควบคุมไฟ ที่ ใช้สำ�หรับต่อสาย
แบตเตอรี่ อาจทำ�ให้แบตเตอรี่ ไม่สามารถใช้งานได้
เก็บสายที่ต่อกับตัวเครื่องให้ห่างจากพื้นที่ๆ เป็นโลหะที่อาจจะมีความร้อนได้
หลังจากติดตัง้ เครื่องเล่นแล้ว ให้ตรวจสอบการทำ�งานของไฟเบรค, ไฟเลีย้ ว, ทีป่ ดั น้�ำ ฝน ฯลฯ
ถ้าฟิวส์ขาด ตรวจสอบดูวา่ สายไฟไม่ได้สมั ผัสกันและทำ�ให้เกิดการช๊อต แล้วใส่ฟวิ ส์เข้าไปใหม่

ชิ้นส่วนสำ�หรับติดตั้ง
(A) แผงหน้าจอ

(B) กรอบหน้าปัด

(C) กล่องเหล็กยึด

(D) แท่งเหล็กถอดเครื่อง

(E) ชุดสายไฟ

ขั้นตอนพื้นฐาน

1 ถอดกุญแจจากสวิตช์กุญแจ จากนั้นถอดแบตเตอรี่ขั่วลบออก
2 ต่อสายให้ถูกต้อง ดูการเชื่อมต่อสาย ( 19,20)
3 ติดตั้งเครื่องเล่นที่ตัวรถ ดูการติดตั้งตัวเครื่องเล่น
4  ต่อขั้วลบที่แบตเตอรี่ตามเดิม
5  รีเซ็ทเครื่องเล่น
ภาษาไทย 17

การติดตั้ง / การเชื่อมต่อ
เมื่อติดตั้งโดยไม่ ใช้กล่องเหล็กยึด
1 ถอดกล่องเหล็กยึดและกรอบหน้าปัดออกจากตัวเครื่อง
2 ปรับตำ�แหน่งรูนอ๊ ตทีต่ วั เครื่องเล่น (ทัง้ 2ด้าน) ให้ตรงกับชุดตัวยึดวิทยุและขันน๊อต
ให้แน่น

ติดตั้งตัวเครื่องเล่น

ต่อชุดสายไฟ ( 19,20)

ฮุกอยู่ด้านบน
หันกรอบหน้าปัดตามภาพ
ก่อนการติด

ตัวรถ
ส่วนที่จะติดตั้ง

งอเหล็กเพื่อให้สอดเครื่องเล่นได้แน่นขึ้น
วิธีการถอดเครื่องเล่น
กดเพื่อถอดแผงหน้าจอออก
สอดแท่งเหล็กสำ�หรับถอดเครื่องเล่น
ให้ตรงล๊อคและดึงออกมา
3 สอดแท่งเหล็กเข้าไปด้านใน และดึง
ออกตามภาพ

1
2

รายการน๊อตด้านล่าง จะมี ให้สำ�หรับรุ่นดังต่อไปนี้ :

น๊อตหัวกลม  (M5 x 8 มม.)

x4

น๊อตหัวแบน (M5 x 8 มม.)

x4

น๊อตและแหวน (M4 x 8 มม.)

x1 สำ�หรับต่อกับสายดิน (สีดำ�)

น๊อตหัวกลม  ( 5 x 8 มม.)
น๊อตหัวแบน ( 5 x 8 มม.)
น๊อตและแหวน ( 4 x 8 มม.)

x4
x4
x1

สำ�หรับยึดที่กล่องเหล็ก

สำ�หรับยึดที่กล่องเหล็ก
สำ�หรับต่อกับสายดิน (สีดำ�)

ให้ใช้น๊อตที่ถูกต้อง การใช้น๊อตที่ผิดขนาด อาจทำ�ให้เครื่องเล่นเสียหายได้
18

การติดตั้ง / การเชื่อมต่อ
การต่อสายไฟ (สำ�หรับ
ข้อควรระวัง : ให้ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องเล่นนี้บนรถของคุณ และให้ช่างชำ�นาญการเป็นผู้ติดตั้ง
เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ติดต่อตัวแทนจำ�หน่าย

)
เมื่อต้องการต่อแอมพลิฟายเออร์ ให้ต่อสายกราวด์เข้ากับตัวรถ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องเล่นได้

ช่องต่อลำ�โพง หน้า หลังหรือซัฟวูฟเฟอร์
ช่องต่อเสาอากาศ

ฟิวส์ (10A)

ไปยังลำ�โพงหน้าซ้าย
ไปยังลำ�โพงหน้าขวา
ไปยังลำ�โพงหลังซ้าย
ไปยังลำ�โพงหลังขวา
สวิตช์กุญแจ
กล่องฟิวส์

ขาว
ขาวดำ�
สีเทา
สีเทา / สีดำ�
สีเขียว
สีเขียว / สีดำ�
สีม่วง
สีม่วง / สีดำ�

สีน้ำ�ตาล
(ลวดควบคุมการปิดเสียง)

ไปยังช่องต่อที่กราวน์ ไว้เมื่อมีสัญญาณโทรศัพท์เข้า
หรือระหว่างการสนทนา (เมื่อเชื่อมต่อไปยังระบบนำ�ทาง
Kenwood อ้างอิงในคู่มือระบบนำ�ทาง)

สีฟ้า / สีขาว
(ลวดควบคุมพลังงาน /           
สายอากาศ Control)

ไปยังตัวต่อพาวเวอร์คอนโทรล เมื่อมีการใช้พาวเวอร์
แอมพลิไฟเออร์หรือไปยังตัวควบคุมเสาอากาศของรถ

แสงสีฟ้า / สีเหลือง
(พวงมาลัย ลวดควบคุมระยะไกล)

ไปยังอแดปเตอร์รีโมท คอนโทรล บนพวงมาลัย

สีแดง สายติดเครื่องยนต์
สีเหลือง (สายแบตเตอรี่)

แบตเตอรี่

ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อใดๆ ไม่ควรดึงสายออกมาจากชุดสายไฟ

สีดำ� (สายกราวน์) (ไปยังตัวรถ)
To the metallic body or chassis of the car
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การติดตั้ง / การเชื่อมต่อ
การต่อสายไฟ (สำ�หรับ
)
                                                        ช่องต่อลำ�โพง หน้า หลังหรือซัฟวูฟเฟอร์   ฟิวส์ (A10)
                                           ช่องต่อเสาอากาศ

เมื่อต้องการต่อแอมพลิฟายเออร์ ให้ตอ่ สายกราวด์เข้ากับตัวรถ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องเล่นได้

การเชื่อมต่อตัวต่อ ISO บน VW/Audi หรือ Opel
(Vauxhall) automobiles
คุณอาจจะต้องปรับแต่งสายตามภาพนี้

ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อใดๆ ไม่ควรดึงสายออกมาจากชุดสายไฟ

A7 (สีแดง)                    สายติดเครื่องยนต์ (สีแดง)
  รถยนต์                                        เครื่องเล่น
  A4 (สีเหลือง)                              สายแบตเตอรี่
           (สีเหลือง)
                     การต่อสายปกติ
Pin
A4
A5
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
20

เหลือง
ฟ้า/ขาว
แดง
ดำ�
ม่วง
ม่วง/ดำ�
เทา
เทา/ดำ�
ขาว
ขาว/ดำ�
เขียว
เขียว/ดำ�

สีและฟังก์ชั่น
: แบตเตอรี่
: พาวเวอร์ คอนโทรล
: สวิตช์กุญแจ (ACC)
: สายดิน
: ไปยังลำ�โพงหลังขวา
: ไปยังลำ�โพงหน้าขวา
: ไปยังลำ�โพงหน้าซ้าย
: ไปยังลำ�โพงหลังซ้าย

หากรถของคุณไม่มีช่องต่อ ISO: ให้ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมใน
การติดตัง้ เครื่องเล่นนีบ้ นรถของคุณ และให้ชา่ งชำ�นาญการเป็น
ผู้ติดตั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ติดต่อตัวแทนจำ�หน่าย

สีแดง สายติดเครื่องยนต์

สีแดง (A7)
A4 (สีเหลือง)

สีน้ำ�ตาล
(ลวดควบคุมการปิดเสียง)

MUTE

สีฟ้า / สีขาว
ANT CONT
(ลวดควบคุมพลังงาน /           P.CONT
สายอากาศ Control)
STEERING WHEEL
แสงสีฟ้า / สีเหลือง
REMOTE INPUT
REMOTE CONT
(พวงมาลัย ลวดควบคุมระยะไกล)

เชื่อมต่อมาตรฐาน ISO

ไปยังช่องต่อที่กราวน์ไว้เมื่อมี
สัญญาณโทรศัพท์เข้า หรือระหว่าง
การสนทนา ( 14)(เมื่อเชื่อมต่อไป
ยังระบบนำ�ทาง Kenwood อ้างอิง
ในคู่มือระบบนำ�ทาง)
ไปยังตัวต่อพาวเวอร์คอนโทรล เมื่อ
มีการใช้พาวเวอร์แอมพลิไฟเออร์
หรือไปยังตัวควบคุมเสาอากาศ
ของรถ
ไปยังอแดปเตอร์รีโมท คอนโทรล
บนพวงมาลัย

SPECIFICATIONS ข้อมูลเฉพาะ

Tuner วิทยุ

FM

AM

ช่วงคลื่นความถี่
Channel Space Selection
Usable Sensitivity (S/N = 26 dB)
Quieting Sensitivity
(DIN S/N = 46 dB)

87.5 MHz - 108.0 MHz (50 kHz space)
50kHz
8.2 dBf (0.72 µV/75 Ω)
17.2 dBf (2.0 µV/75 Ω)

ตอบสนองความถี่  (�3 dB)
Signal-to-Noise Ratio (MONO)
Stereo Separation (1 kHz)
ช่วงคลื่นความถี่

30 Hz to 15 kHz
64 dB
40 dB
Band 1 (MW) 531 kHz ถึง 16110
kHz (10 kHz space)
Band 2 (SW1) 2 940 kHz ถึง 7 735
kHz (5 kHz space)

Tuner วิทยุ

สำ�หรับ

สำ�หรับ
FM ช่วงคลื่นความถี่
  87.5 MHz - 108.0 MHz (50 kHz space)
Usable Sensitivity
(S/N = 26 dB) 0.71 µV/75 Ω)
Quieting Sensitivity
2.0 µV/75 Ω
(DIN S/N = 46 dB)
30 Hz to 15 kHz
ตอบสนองความถี่  (�3 dB)
Signal-to-Noise Ratio (MONO) 64 dB
Stereo Separation (1 kHz)
40 dB
MW ช่วงคลื่นความถี่
153 MHz – 1 611 MHz (9 kHz space)
Usable Sensitivity (S/N = 20 dB) 28.2 µV
LW ช่วงคลื่นความถี่
153 MHz – 279  MHz (9 kHz space)
Usable Sensitivity (S/N = 20 dB) 50 µV

Band 3 (SW2) 9 500 kHz ถึง 10 135
kHz 11 580 kHz ถึง 18
135 kHz (5 kHz space)
Channel Space Selection
Band 1
9 kHz
Band 2/3
5 kHz
Usable Sensitivity (S/N = 20 dB) MW
29.0 dBµ (28.2 µV)
SW
30 dBµ (32 µV)
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USB พื้นฐาน
ระบบไฟล์
Maximum Supply Current
MP3 Decode
WMA Decode
WAV Decode
FLAC Decode

USB 1.1, USB 2.0 (Full speed)
FAT 12/16/ 32
DC 5 V --- 1 A
Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3
Compliant with Windows Media Audio
Linear PCM
FLAC files

Preout Level
Preout Impedance

50 W × 4
22 W × 4 (ที่น้อยกว่า 1 % THD)
4 Ω to 8 Ω
เสียงเบส 100 Hz �8 dB
เสียงกลาง 1 kHz �8 dB
เสียงสูง 12.5 kHz �8 dB
2 500 mV/10 k Ω
≤ 600 Ω

ตอบสนองความถี่ (�3 dB)
Input Maximum Voltage
Input Impedance

20 Hz ถึง 20 kHz
1 000 mV
30 k Ω

ระดับแรงดันไฟที่ทำ�งาน
การสิ้นเปลืองกระแสไฟ
ช่วงอุณภูมิเมื่อใช้งาน
ขนาด (กxสxล)
น้ำ�หนัก

14.4 V (10.5 V to 16 V สามารถใช้ได้)
10 A
-10 ํc +60 ํc
182 มม. × 53 มม.× 159 มม.
1.3 กก.

ออดิโอ

GaAlAs
8 Times Over Sampling
500 – 200 rpm (CLV)
Below Measurable Limit
20 Hz – 20 kHz
0.01 %
105 dB
90 dB
85 dB
ใช้ได้กับ MPEG-1/2 Audio Layer-3
ใช้ได้กับ Windows Media Audio

อุปกรณ์เสริม

Laser diode
Digital filter (D/A)
Spindle speed (ไฟล์ออดิโอ)
Wow & Flutter
ตอบสนองความถี่  (�1 dB)
Total harmonic distortion (1 kHz)
Signal to Noise ratio (1 kHz)
Dynamic range
Channel Separation
MP3 decode
WMA decode

ทั่วไป

USB

เครื่องเล่นซีดี

SPECIFICATIONS ข้อมูลเฉพาะ
กำ�ลังขับสูงสุด
กำ�ลังขับตลอดช่วงความถี่
Speaker Impedance
ระบบเสียง

ข้อมูลอาจะเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ForKazakhstan
Kazakhstan(
For

(

/

)

/

)

Дата изготовления
изготовления (месяц/год)
Дата
(месяц/год)находится
находитсяна
наэтикетке
этикеткеустройства.
устройства.

/

/

:

Declaration of Conformity with regard to the EMC Directive
มีใบรับรองมาตรฐานสิ
นค้าอุตสาหกรรม
สำ�หรัtoบthe
EMCRoHS
Directive
Declaration
of Conformity
with regard
Directive
มีใบรับรองมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม สำ�หรับ R&TTE Directive 2011/65/EU
2011/65/EU
ผูผ้ ลิต:
Manufacturer:
JVC
JVCKENWOOD
KENWOODCorporation
Corporation
3-12,
Kanagawa-ku,
Yokohama-shi,
Kanagawa,
221-0022,
3-12 Moriya-cho,
Moriya-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi,
Kanagawa,
221-0022,
Japan
Japan
ตัวแทน EU:
EU
Representative:
JVCKENWOOD
NEDERLAND B.V.
JVCKENWOOD
NEDERLAND
Amsterdamseweg
37, 1422B.V.
AC UITHOORN, The Netherlands
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands
marking of products using lasers
สัThe
ญลัlabel
กษณ์isนattached
ี้เป็นสัญลักษณ์chassis/case
ของผลิตand
ภัณsays
ฑ์ที่ ใthat
ช้เลเซอร์
สัThe
ญ
ลั
ก
ษณ์นี้ติดอยู่ตัวtoเครื่theองเล่
น เพื่อแสดงให้
เห็นว่า the
component uses laser beams that have been classified
ผลิasตClass
ภัณฑ์1.ใItช้หmeans
ัวอ่านเลเซอร์
ะดับisClass
1 laser
ซึ่งหมายความ
that theรunit
utilizing
beams
ว่าthat
อยู่ใare
นระดั
การใช้งclass.
านที่ดThere
ี ไม่มีอisันnoตรายใดๆ
่อาจจะเกิด
of aบweaker
danger ofทีhazardous
จากการแผ่
รังสีของแม่
เหล็กไฟฟ้าจากตัวเครื่อง
radiation outside
the unit.
For Turkey
Bu ürün 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atik Elektrikli ve Elektronik Eşyalarin Kontrolü
Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiştir.
Eski Elektrik ve Elektronik Ekipmanların İmha Edilmesi Hakkında Bilgi (atık yan ürün
toplama sistemlerini kullanan ülkeleri için uygulanabilir)
Sembollü (üzerinde çarpı işareti olan çöp kutusu) ürünler ev atıkları olarak
atılamaz.
Eski elektrik ve elektronik ekipmanlar, bu ürünleri ve ürün atıklarını geri
dönüştürebilecek bir tesiste değerlendirilmelidir. Yaşadığınız bölgeye en yakın
geri dönüşüm tesisinin yerini öğrenmek için yerel makamlara müracaat edin.
Uygun geri dönüşüm ve atık imha yöntemi sağlığımız ve çevremiz üzerindeki
zararlı etkileri önlerken kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır.

• “Made
that
electronic
accessory
has been
designed
“MadeforofiPod,”
iPod”and
และ“Made
“MadeforforiPhone”
iPhone”mean
หมายถึ
งอุanปกรณ์
อเิ ลคทรอนิ
กส์ตา่ งๆที
่ ได้ออกแบบให้
เชื่อtoม
connect
specifically
to iPod,เป็orนiPhone,
and has been
certified
by งthe
to
ต่อกับ iPod
หรือ iPhone
อุปกรณ์ทrespectively,
่ีได้รบั การตรวจสอบและรั
บประกั
นการใช้
านพืdeveloper
น้ ฐานของการ
meet
Apple performance
standards.
responsible
for the operation
of ปthis
device
แสดงผลของ
Apple และApple
ไม่มคี Apple
วามรับisผิnot
ดชอบใดๆทั
ง้ สิน้ จากการทำ
�งานของอุ
กรณ์
หรือorการ
itsเชื่compliance
safety and
regulatory
อมต่อต่างๆ with
ความปลอดภั
ยและเงื่
อนไขเบือ้ standards.
งต้นต่างๆPlease note that the use of this accessory
with iPod or iPhone may affect wireless performance.
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod Nano และ iPod Touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in
Inc,U.S.จดทะเบี
ยนในcountries.
U.S. และประเทศอื่นๆ
the
and other
 Lightning เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
• Lightning
is a trademark of Apple Inc.
Androidis เป็trademark
นเครื่องหมายการค้
าของ Google Inc.
• Android
of Google Inc.
PANDORA,
โลโก้ PANDORA
นเครื่Pandora
องหมายการค้
า หรือareเครื่trademarks
องหมายการค้
าทีจ่ ดทะเบียนแล้วของ
• Pandora,
the Pandora
logo, andเป็the
trade dress
or registered
Pandora Media,
Inc. Media, Inc., used with permission.
trademarks
of Pandora

LibFLAC
libFLAC
ลิขสิทธิ์ (C)(C)2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, Josh
2008,Coalson
2009 Josh Coalson
Copyright
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009
การแจกจ่ายใหม่andหรืuse
อใช้inในรูsource
ปแบบต้and
นฉบัbinary
บและแบบไบนารี
หรือไม่modification,
มีการแก้ไข ได้are
รับpermitted
อนุญาตถ้าเป็น
Redistribution
forms, with โดยมี
or without
ไปตามเงื่อthat
นไขต่theอไปนี
้
provided
following
conditions are met:
-- Redistributions
of source
must retain
above copyright
list of conditions
andอ
การแจกจ่ายซอรส์
โค๊ดใหม่code
ต้องสงวนไว้
ซึ่งthe
ข้อความสงวนลิ
ขสิทธิnotice,
์ข้างต้นthisรายการเงื่
อนไข และข้
the
following
สงวนสิ
ทธิ์ต่อdisclaimer.
ไปนี้
-- Redistributions
binary
form must
above copyright
list of conditions
การแจกจ่ายใหม่inในรู
ปแบบไบนารี
่ต้อreproduce
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