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သးံစွဲနညး်

အမတ်များ၏ အဓိပါယ်

-[OK]

လက်သညး်ကွငး်အတွငး်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာစကားလးံများသည်အေဝးထိနး်ခလတ်
များ ကိရည် နး်သည်။

 -ပင်မ မီ း

စိမ်းြပာေရာင်စာများသည် မျက် ာြပင်ေပ ိ ြပသမည့်အေကာငး်အရာများကိ
န်ြပသည်။

-

eHELP အတွငး် ိ မီြငမ်းချက်များ

ကးိကားချက်များတွင် ကာဆာ ိေနစ   ကိ ိပ်၍ စာမျက်နာသိ ့
ခန်သာွး ိင်သည်။

[OK]

အသးံြပ နညး် လမ်း န်

= မတ်ချက် =
• ဒီဇိငး် င့် သတ်မတ်ချက်များအား အသိေပးြခငး်မ ိဘဲ ေြပာငး်လဲ ိင်သည်။

• ဤ eHELP အတွငး်ေဖာ်ြပ ထားေသာ ပ်ပံများသည် သိသာထင် ားေစရန်
အတွက်သာ ြဖစ်သည်။

• ဤ eHELP သည် ေမာ်ဒယ်အားလးံကိ ြခံ ငံမိေသာ်လညး် အချိ
ေမာ်ဒယ်များအတွက် အချိ အဂ ါရက်များ မရ ိင်ေပ။

• သင့်ေမာ်ဒယ်၏လပ်ေဆာင်ချက်များကိ အတည်ြပ ရန် လမ်း န်စာရွက် င့် တီဗီွ
ေပ ိ တကယ့်မီ းတိက့ိ ကည့်ပါ။
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လိင်စင်

အကယ်၍ ကမဏီ သိမ့ဟတ် ထတ်ကန် ကန်သွယ်မအမတ်တံဆိပ်များြဖင့်
အထးအမတ်အသားအား မြပ လပ်ထားေသာ်လညး်၊
ဤကန်သွယ်မအမတ်တံဆိပ်များအား အြပည့်အဝ အေလးထားသည်။

DVB င့် DVB လိဂိများသည် DVB ပေရာဂျက်၏
ကန်သွယ်မအမတ်တံဆိပ်များြဖစ်သည်။

Wi-Fi  သည် Wi-Fi Alliance  ၏ မတ်ပံတင်ထားေသာ ကန်ပစညး် အမတ်တံဆိပ်
တစ်ခ ြဖစ်သည်။

® ®

WPA3™၊ WPA2™၊ WPA™ တိသ့ည် Wi-Fi Alliance  ၏ ကန်ပစညး်
အမတ်တံဆိပ်များ ြဖစ်သည်။

®

Bluetooth  စာသားအမတ်အသား င့် လိဂိများသည် Bluetooth SIG၊ Inc. မ
ပိင်ဆိင်သည့် မတ်ပံတင်ထားေသာ ကန်သွယ်မအမတ်တံဆိပ်များြဖစ် ပီး
Panasonic ေကာ်ပိေရး ငး်မ ဤကဲ့သိေ့သာ အမတ်အသားများ၏
မည်သည့်အသးံြပ မမဆိ လိင်စင်ရ ိ ပီးြဖစ်သည်။

®

HDMI၊ HDMI အရည်အေသးွြမင့် ပ်သံတင်ဆက်မစနစ် ကားခံ၊ ပီးေနာက် HDMI

အမတ်တံဆိပ်တိသ့ည် HDMI Licensing Administrator၊ Inc. ၏
ကန်အမတ်တံဆိပ်များြဖစ် ကသည် သိမ့ဟတ် ခွင့်ြပ မိန ့်မတ်ပံတင်ထားေသာ
ကန်အမတ်တံဆိပ်များ ြဖစ် ကသည်။

x.v.Colour  သည် ကန်သွယ်မ အမတ်တံဆိပ်တစ်ခြဖစ်သည်။™
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© 2020 Advanced Micro Devices, Inc.

မပိင်ခွင့်များအားလးံ ရ ိထား ပီးြဖစ်သည်။ ဤတွင်ေဖာ်ြပထားသည့် AMD င့်
FreeSync င့် ေပါငး်စပ်မများသည် Advanced Micro Devices, Inc ၏
ကန်ပစညး်အမတ်တံဆိပ်များ ြဖစ် ကသည်။

Dolby၊ Dolby Vision၊ Dolby Vision IQ၊ Dolby Atmos၊ Dolby Audio၊ င့် D
စ်လံးသေကႅတများသည် Dolby

ဓါတ်ခွဲခနး်များ၏ကန်အမတ်တံဆိပ်များြဖစ် ကသည်။

Dolby ဓါတ်ခွဲခနး်များ၏ လိင်စင်ေအာက်တွင် ထတ်လပ်သည်။

ထတ်ေဝြခငး် မြပ သည့် လ ိ ဝက်အလပ်များ။

မပိင်ခွင့် © 1992-2020 Dolby ဓါတ်ခွဲခနး်များ။

မပိင်ခွင့်များအားလးံ ရ ိထား ပီးြဖစ်သည်။

Google သည် Google LLC ၏ ကန်သွယ်မအမတ်တံဆိပ် တစ်ခြဖစ်သည်။

 သည် Microsoft မ မတ်ပံတင်ထားသည့်
ကန်သွယ်မအမတ်တံဆိပ်ြဖစ်သည်။ ေကျးဇးြပ၍ ေအာက်ပါတိက့ိ သတိြပ ပါ။
"PlayReady"

(က) ဤထတ်ကန်သည် Microsoft၏ အချိ ေသာ ပညာရပ်များ င့်သက်ဆိင်သည့်
ပိင်ဆိင်မမပိင်ခွင့်ေအာက်တွင် ိေသာ နညး်ပညာ ပါဝင်သည်။ Microsoft မ
သင့်ေလျာ်ေသာ လိင်စင်(များ) မ ိဘဲ ဤနညး်ပညာကိ ဤထတ်ကန်ြပင်ပတွင်
အသးံြပ ြခငး် သိမ့ဟတ် ြဖန ့်ြဖ းြခငး်အား တားြမစ်ထားသည်။
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(ခ) ပါဝင်မ ပိင်ဆိင်သများသည် မပိင်လပ်ထားေသာ
အေကာငး်အရာများအပါအဝင်၊ ၎ငး်တိ၏့ ပညာရပ် င့်သက်ဆိင်သည့် ပိင်ဆိင်မကိ
ကာကွယ်ရန် Microsoft PlayReady  ၏ ပါဝင်မရယသးံစွဲခွင့် နညး်ပညာကိ
အသးံြပ သည်။ ဤကိရိယာသည် PlayReady-မ
ကာကွယ်ထားသည့်အေကာငး်အရာ င့်/သိမ့ဟတ် WMDRM-

မကာကွယ်ထားသည့်အေကာငး်အရာတိက့ိ ရယသးံစွဲရန် PlayReady

နညး်ပညာကိ အသးံြပ သည်။ အကယ်၍ကိရိယာသည် ပါဝင်မများအသးံြပ မအေပ
သင့်ေတာ်ေသာ ကန ့်သတ်ချက်များအကျိ းသက်ေရာက်မ ိေစြခငး် မေအာင်ြမင်လ င်၊
ပါဝင်မပိင်ဆိင်သများသည် Microsoft မ ကိရိယာ၏ PlayReady-

ကာကွယ်ထားသည့် အေကာငး်အရာတိက့ိ သးံစွဲ ိင်ခွင့်အား ြပန်လည် ပ်သိမ်းေစရန်
လိအပ်ေကာငး်လိအပ်မည်။ ြပန်လည် ပ်သိမ်းြခငး်သည် ကာကွယ်မထားသည့်
အေကာငး်အရာ သိမ့ဟတ် အြခား ပါဝင်မရယသးံစွဲသည့် နညး်ပညာများမ
ကာကွယ်ထားသည့် အေကာငး်အရာများအား မထိခိက်ေစပါ။

™

ပါဝင်မ ပိင်ဆိင်သများသည် ၎ငး်တိ၏့ပါဝင်မများကိ ရယသးံစွဲရန် PlayReady

အား အဆင့်တးိြမင့်ြခငး် လိအပ်ေကာငး်လိအပ် ိင်သည်။

အကယ်၍သင်သည် အဆင့်တးိြမင့်ြခငး်အား ြငငး်ဆိခဲ့လ င်၊ သင်သည်
အဆင့်တးိြမင့်ရန်လိအပ်ေသာ ပါဝင်မများကိ ရယသးံစွဲ ိင်လိမ့်မည် မဟတ်ပါ။

ဤထတ်ကန်သည် ေအာက်ပါ ေဆာ့ဖ်ဝဲများအား ထည့်သွငး်ထားသည်-

(1) Panasonic Corporation မ သိမ့ဟတ် ၎ငး်အတွက် လွတ်လပ်စာွ
ဖန်တးီထားသည့် ေဆာ့ဖ်ဝဲ၊

(2) ကားခံအဖဲွအစညး်မ ပိင်ဆိင် ပီး၊ Panasonic Corporation အား
လိင်စင်ချထားေပးေသာ ေဆာ့ဖ်ဝဲ၊

(3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE၊ ဗား ငး် 2.0 (GPL V2.0) ြဖင့်
လိင်စင်ယထားသည့် ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်၊

(4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE ဗား ငး် 2.1 (LGPL

V2.1) ြဖင့် လိင်စင်ယထားသည့် ေဆာ့ဖ်ဝဲလ် င့်/သိမ့ဟတ်

(5) GPL V2.0 င့်/သိမ့ဟတ် LGPL V2.1 ေအာက် ိလိင်စင်ယထားေသာ
ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်များမတပါး အြခားလွတ်လပ်စာွ အသးံြပ ိင်ေသာ (open source)

ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်များ။
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(3) - (5) အြဖစ် သတ်မတ်ထားေသာ ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်များသည် အသးံ၀င်ေလာက်သည်ဟ
ယဆ၍ ၀ရန်တီမပါဘဲ ြဖန ့်ေဝထားြခငး်ြဖစ်သည်။ ၀ရန်တီသည် ေရာငး်ချ ိင်ြခငး်
သိမ့ဟတ် တစံတခေသာရည်ရွယ်ချက်အတွက် သင့်ေလျာ်သည် ဆိသည့်
၀ရန်တီပင်အကျံ းမ၀င်ေချ။ ဤထတ်ကန်၏ "ေဆာ့ဝဲလိင်စင်" မီ းတွင်
ေဖ ြပထားသည့် သက်ဆိင်မ ိေသာ အေသးစိတ် စညး်ကမ်းသတ်မတ်ချက်များကိ
ေကျးဇးြပ ၍ ကည့်ပါ။

ဤထတ်ကန်အား ပိေ့ဆာင်ေပးသည့်အချိန်မ (3) စ်အနညး်ဆးံ Panasonic မ
ေအာက်ပါလိပ်စာအတိငး် ဆက်သွယ်လာသည့် မည်သည့် ကားခံအဖဲွအစညး်ကိမဆိ
လကိယ်တိင်ြဖန ့်ေဝရသည့် ကန်ကျစရိတ်ထက်မပိဘဲ GPL V2.0၊ LGPL V2.1

သိမ့ဟတ် အြခား လိင်စင်ယထားသည့် တာ၀န် ိသည့် ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်များ၏
ရငး်ြမစ်ကဒ်များအား သက်ဆိင်ရာ မပိင်ခွင့် ေကြငာချက်များ င့်အတ
ြဖန ့်ေဝေပးလိမ့်မည်။

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်- oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

မရငး်ကဒ် င့် မပိင်ခွင့် သတိေပးချက်များကိ ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ
က ်ပ်တိ၏့ ဝက်ဘ်ဆိက်တွင်လညး် အခမဲ့ရ ိင်သည်။

https://panasonic.net/cns/oss/tv/EUIDTV21.html
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4K ကည်လင်ြပတ်သားမ

သင်သည် အေကာငး်အရာကိ 1080p လိငး်၏
အလျားလိက် င့်ေဒါင်လိက် ကည်လင်ြပတ်သားမ စ်ဆ ိေသာ 4K ပံစံတွင်
ကည့် ိင်ပါသည်။

ကည့်ေနသည် > 4K ကည်လင်ြပတ်သားမ  > 4K- င့်ကိက်ညီေသာ  ပစညး်ကိရိယာ
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ပင်မစာမျက် ာ

"ပင်မစာမျက် ာ" သည် တီဗီွအစီအစ ၊ အပလီေကး ငး် င့်
ချိတ်ဆက်ပစညး်များအတွက် လမ်းေကာငး်ြဖစ်ပါသည်။

၎ငး်သည် သင့်အား အဂါရပ်အားလးံကိ အသးံြပ ိင်မည့် အလွယ်ကဆးံနညး်လမ်းကိ
ေပးပါသည်။

ပင်မစာမျက် ာ  > ပင်မစာမျက် ာ  > သတငး်အချက်လက်
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မတ်တမ်းတင်ေနသည်

သင်သည် ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ အစီအစ များကိ ချိတ်ဆက်ထားခဲ့ေသာ USB HDD သိ ့
မတ်တမ်းတင်ထား ိင် ပီး၊ အမျိ းမျိ းေသာ နညး်လမ်းများြဖင့် ြပန်လည် ကည့် ပီး
ေပျာ်ရင် ိင်ပါ ပီ။

မတ်တမ်းတင်ေနသည် > လက်ၡိ  အစီအစဥ်ကိ မတ်တမ်းတင်ေနြခငး်  > တစ်ခါတိထ့ိ ံ  ကးယရန်

မတ်တမ်းတင်ေနသည် > စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက် > အစီအစဥ်  တိင်မာကိ  ဆက်တင်ချိန်ပါ
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လွယ်ကေသာ Mirroring

သင်သည် ပံတပာွးြခငး်လပ်ေဆာင်ချက်အားအသးံြပ ပီး တီဗီွစခရင်တွင်
အြခားကိရိယာများ (စမတ်ဖနး်၊ စသည်ြဖင့်) ၏ ပ်ပံများအားြပသ ပီး ကည့် ိင်သည်။
တီဗီွကိ ဖွင့်ထားြခငး်မ ိဘဲနဲ ့အြခား ကိရိယာများမ ပံတပာွးြခငး် လပ်ေဆာင်ချက်ကိ
သင်စတင် ိင်ပါသည်။

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ေနရာခွဲလင့်ခ်  > သးံစွဲနညး်

- 10 -



သတငး်အချက်လက်

"ပင်မစာမျက် ာ" သည် တီဗီွအစီအစ ၊ အပလီေကး ငး် င့်
ချိတ်ဆက်ပစညး်များအတွက် လမ်းေကာငး်ြဖစ်ပါသည်။

ပင်မစာမျက် ာ ကိ  ကိ ိပ်ေသာအခါတွင် ြပသေပး ပီး ၎ငး်သည် သင့်အား
ေအာက်ေဖ ြပပါ အဂါရပ်များအား သာွးေရာက်အသးံြပ ရန် လွယ်ကေသာ
နညး်လမ်းတစ်ခကိ ေပးပါသည် (ဥပမာ)။

[HOME]

ပင်မစာမျက် ာ

my Scenery

ဤ တီဗီွ၊ ချိတ်ဆက်ထားသည့် USB ကိရိယာ၊ အစ ိသည်တိတ့ွင်
သိမ်းထားသည့် ဓာတ်ပံများ င့် ဗီဒီယိများကိ ြပသသည်။

–

ပင်မစာမျက် ာ  > my Scenery

တိက် ိက်လင့် TV

တီဗီွအစီအစ များအတွက် လမ်းေကာငး်–

ပင်မစာမျက် ာ  > တိက် ိက်လင့် TV
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ကိရိယာများ

ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာများ (HDMI ပစညး်ကိရိယာ၊ USB ကိရိယာ၊
ကွန်ရက် ကိရိယာ၊ စသည်) အတွက် လမ်းေကာငး်

–

ပင်မစာမျက် ာ  > ကိရိယာများ

Apps

အမျိ းမျိ းေသာ အပလီေကး ငး်များ (အင်တာနက် ပါဝင်မများ၊ စသည်)
အတွက် လမ်းေကာငး်

–

ပင်မစာမျက် ာ  > Apps

= မတ်ချက် =
• တီဗီွ မျက် ာြပင်ေပ တွင် ေဆာ့ဖ်ဝဲအား အဆင့်ြမင့်တင်ရန် သတိေပးစာတနး်
ေပ လာပါက ေဆာ့ဖ်ဝဲကိ အဆင့်ြမင့်တင်ေကာငး်ေသချာပါေစ။ ေဆာ့ဖ်ဝဲအား
အဆင့်မြမင့်တင်လ င် ပင်မစာမျက် ာ အား အသးံြပ ိင်ေတာ့မည်မဟတ်ေပ။
သင်သည် ေဆာ့ဖ်ဝဲကိ ေနာက်မ ကိယ်တိင် အဆင့်ြမင့်တင် ိင်သည်။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ေဆာ့ဝဲအပ်ဒိတ်
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သးံစွဲနညး်

ပင်မစာမျက် ာ မသင်သည် TV အစီအစ များ၊ အပလီေကး ငး်များ၊
ချိတ်ဆက်ထားေသာကိရိယာများ စသည့်အဂ ါရပ်များအားလးံကိ
၀င်ေရာက်အသးံြပ ိင်မည်ြဖစ်သည်။

• အင်တာနက်၀န်ေဆာင်မများအားအသးံြပ ရန်
လိငး်ကျယ်ကွန်ယက်၀နး်ကျင်တစ်ခလိအပ်သည်။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ  > အင်တာနက်  ချိတ်ဆက်မ

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

(ဥပမာ)

(ကိရိယာ / အပလီေကး ငး် / တီဗီွ အစီအစ ) မ အဂါရပ်တစ်ခကိ
ေရွးချယ် ပီး အသးံြပ ရန်  ကိ ိပ်ပါ။

2.

[OK]

• တီဗီွ မျက် ာြပင် အြပည့် ကည့် ရန်၊  ကိ ေရွးချယ်ပါ။တိက် ိက်လင့် TV

(ဥပမာ)

• အဂါရပ်တစ်ခစီအတွက်  ကိ ဖိြခငး်ြဖင့် သက်ဆိင်ရာ အစီအစ
သတငး်အချက်လက်၊ အကံြပ  အေကာငး်အရာ၊ အစ ိသည်တိမ့
အေကာငး်အရာကိလညး် ေရွးချယ် ိင်သည်။

= မတ်ချက် =
• ဒီဇိငး် င့် သတ်မတ်ချက်များအား အသိေပးြခငး်မ ိဘဲ ေြပာငး်လဲ ိင်သည်။
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ာ

ရငး်ြမစ်အမျိ းမျိ းမ ပါ၀င်အေကာငး်အရာများကိ သင် ာေဖွ ိင်သည်။

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. ာ [OK]

• ာေဖွမ မတ်တမ်းကိ ြပသေပး ိင် ပီး ၎ငး်ကိ ေသာ့ချက်စကားလးံြဖင့်
ာေဖွရန်အတွက်လညး် ေရွးချယ် ိင်သည်။

• ာေဖွမ မတ်တမ်းကိ ဖျက်ရန်အတွက်

 ကိေရွးချယ် ပီး  ကိ ိပ်ပါ။1) ာ [OPTION]

 ကိေရွးချယ် ပီး  ကိ ိပ်ပါ။2) မတ်တမ်းဖျက်သည် [OK]

မျက် ာြပင်ေပ ိ လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။3.

ေအာ်တိပင်

ပင်မစာမျက် ာ ေပ တွင် မ ကာခဏအသးံြပ ေသာ အဂါရပ်တစ်ခအတွက်
ြဖတ်လမ်းခလတ်တစ်ခ အလိအေလာက်ထည့်သွငး်ရန် မည်သည့်အရာကိမဆိ
ေရွးချယ်ေပးသည်။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် Home ဆက်တင်များ ေအာ်တိပင်
[OK]

 /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. ဖွင့် ပိတ် [OK]
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HOME သိ ့ထးိသွငး်ပါ

ပင်မစာမျက် ာ ေပ မ မ ကာခဏ အသးံြပ ေနေသာ အဂါရပ်အတွက်
အြမန်သးံြပ နညး်တစ်ခကိ ေပါငး်ထည့် ိင်သည်။

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 /  /  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. ကိရိယာများ Apps တိက် ိက်လင့် TV

[OK]

အဂါရပ်တစ်ခကိ ေရွးချယ်ပါ (ကိရိယာ / အပလီေကး ငး် / တီဗီွ အစီအစ )။3.

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။4. [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။5. HOME သိ  ့ထးိသွငး်ပါ [OK]

ပင်မစာမျက် ာ တွင် ထည့်သွငး်ရန် တည်ေနရာကိ ေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန 

ကိ ိပ်ပါ။
6. [OK]

• ပင်မစာမျက် ာ မ အြမန်အသးံြပ ရန်ကိ ဖယ် ားရန်အတွက်၊ 
 ကိ သတ်မတ်ပါ။

HOME မ
ဆွဲြဖ တ်ပါ

ပင်မစာမျက် ာ  > ပင်မစာမျက် ာ  > ေရွးချယ်ရန် မီ း
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ေရွးချယ်ရန် မီ း

သင်သည် ပင်မစာမျက် ာ ကိ စိတ် ကိ က်ြပ လပ် ိင်သည်။

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1. [OPTION]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

2. [OK]

 / HOME မ ဆွဲြဖ တ်ပါ ေ

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

HOME မ ဆွဲြဖ တ်ပါ

ပင်မစာမျက် ာ မ အြမန်အသးံြပ ရန် တစ်ခကိ ဖယ် ားသည်။

ေ

အိင်ကွန်များ၏ အေနအထားကိ စီစ သည်။
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သးံစွဲနညး်

ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာများ (HDMI ပစညး်ကိရိယာ၊ USB ကိရိယာ၊ ကွန်ရက်
ကိရိယာ၊ စသည်) ကိ  မ လွယ်ကစာွ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ိင်သည်။ကိရိယာများ

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. ကိရိယာများ [OK]

(ဥပမာ)

•  မထွက်ရန်ကိရိယာများ

[EXIT]

• အြမန်အသးံြပ ရန် အိင်ကွန် ေပါငး်ထည့်ရန်
ပင်မစာမျက် ာ  > ပင်မစာမျက် ာ  > HOME သိ  ့ထးိသွငး်ပါ

ကိရိယာကိ ေရွးချယ် ပီး ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

• ြပင်ပတပ်ဆင် ကိရိယာအတွက်
ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ

• USB ကိရိယာ အတွက်
မီဒီယာ  ပေလရာ  > မီဒီယာ  ပေလယာကိ အသးံြပ ြခငး်

• ကွန်ရက် တပ်ဆင်ကိရိယာ အတွက်
ကွန်ရက် > အိမ်တွငး်ကွန်ရက်

• မန်သားြပင် လပ်ေဆာင်မအတွက်
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ေနရာခွဲလင့်ခ်

= မတ်ချက် =
• ဒီဇိငး် င့် သတ်မတ်ချက်များအား အသိေပးြခငး်မ ိဘဲ ေြပာငး်လဲ ိင်သည်။
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ေရွးချယ်ရန် မီ း

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1. [OPTION]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

2. [OK]

 /  / HOME သိ  ့ထးိသွငး်ပါ ဝင်ခွင့် အင်ဖိ ြပပါ

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

HOME သိ  ့ထးိသွငး်ပါ

ပင်မစာမျက် ာ ေပ မ မ ကာခဏ အသးံြပေသာ အဂါရပ်တစ်ခအတွက်
အြမန်အသးံြပ ရန် တစ်ခကိ ေပါငး်ထည့်သည်။

ပင်မစာမျက် ာ  > ပင်မစာမျက် ာ  > HOME သိ  ့ထးိသွငး်ပါ

ဝင်ခွင့်

အြမင် အာ ံအားနညး်ေသာ အသးံြပ သများအတွက် လမ်း န်ဆက်တင်များ
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံလမ်း န် ဆက်တင်များ

အင်ဖိ ြပပါ

ေရွးချယ်ထားေသာ ကိရိယာ၏ အချက်အလက်များကိ ြပသသည်။
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သးံစွဲနညး်

အမျိ းမျိ းေသာ အပလီေကး ငး်များ (အင်တာနက် အချက်များ စသည်တိ )့ ကိ  မ
လွယ်ကစာွ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ိင်သည်။

Apps

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. Apps [OK]

•  အား ိပ် ြခငး်ြဖင့်  ကိလညး် ြပသ ိင်သည်။[APPS] Apps

(ဥပမာ)

•  မထွက်ရန်Apps

[EXIT]

• အြမန်အသးံြပ ရန် အိင်ကွန် ေပါငး်ထည့်ရန်
ပင်မစာမျက် ာ  > ပင်မစာမျက် ာ  > HOME သိ  ့ထးိသွငး်ပါ

• တီဗီွရီမဒ် ကွန်ထ ိး ခလတ်၏  သိ  ့အကိ က်ဆးံ
အက်ပလီေကး ငး် တစ်ခကိ သတ်မတ်ထည့်သွငး် ိင်ပါသည်။

[MY APP]

ပင်မစာမျက် ာ  > Apps > ေရွးချယ်ရန် မီ း

အပလီေကး ငး်အား ေရွးချယ် ပီး ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

မျက် ာြပင်ေပ ိ လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။4.

= မတ်ချက် =
• ဒီဇိငး် င့် သတ်မတ်ချက်များအား အသိေပးြခငး်မ ိဘဲ ေြပာငး်လဲ ိင်သည်။

• အင်တာနက်အက်ပ်များကိ ၎ငး်တိ၏့ ဝန်ေဆာင်မပံ့ပိးသများမ
ေထာက်ပံ့ေပးထား ပီး အချိန်မေရွး ေြပာငး်လဲြခငး်၊ ဆိငး်ငံ့ြခငး် သိမ့ဟတ်
ရပ်နားြခငး်များြပ လပ် ိင်ပါသည်။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်အားအြပည့်အ၀အသးံြပ ရန် ဘေရာ့ဘနး်
ကွန်ရက်၀နး်ကျင်တစ်ခလိအပ်သည်။
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ေရွးချယ်ရန် မီ း

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1. [OPTION]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

2. [OK]

 /  /  /

 /  /  / 

HOME သိ  ့ထးိသွငး်ပါ က ်ပ်၏ App များ အြဖစ်သတ်မတ်ခွဲေဝမည် ေ
ေသာ့ ေသာ့ဖွင့် ြဖ တ်ပါ အင်ဖိ ြပပါ

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

HOME သိ  ့ထးိသွငး်ပါ

ပင်မစာမျက် ာ ေပ မ မ ကာခဏ အသးံြပေသာ အဂါရပ်တစ်ခအတွက်
အြမန်အသးံြပ ရန် တစ်ခကိ ေပါငး်ထည့်သည်။

ပင်မစာမျက် ာ  > ပင်မစာမျက် ာ  > HOME သိ  ့ထးိသွငး်ပါ

က ်ပ်၏ App များ အြဖစ်သတ်မတ်ခွဲေဝမည်

သင် ကိ က် စ်သက်ေသာ အပလီေကး ငး်ကိ တီဗီွ၏ အေဝးထိနး်ခလတ်၏
 တွင် ခွဲ ြခားသတ်မတ်ပါ။[MY APP]

•  ကိ သတ်မတ်ေပးထားသည့် အက်ပလီေကး ငး်တွင် ြပထားသည်။

• သတ်မတ်ထည့်သွငး်မကိ ေြပာငး်လဲရန် ကာဆာသည် အြခားအက်ပလီေကး ငး်
တစ်ခေပ တွင် ိေနစ   ကိ
သတ်မတ်ပါ။

က ်ပ်၏ App များ အြဖစ်သတ်မတ်ခွဲေဝမည်

ေ

အပလီေကး ငး်များ၏ အေနအထားကိ စီစ သည်။

၊ ေသာ့ ေသာ့ဖွင့်

၀င်ေရာက် ကည့် ြခငး်အားကန ့်သတ်ရန် တိကျေသာအက်ပလီေကး ငး်တစ်ခအား
ေသာ့ခတ်ပါ / ေသာ့ဖွင့်ပါ (ရ ိင်လ င်)။

• အပလီေကး ငး်ေသာ့ပိတ်မအား ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် အတွက် ကေလး
ေသာ့ပိတ် PIN နံပါတ်လိအပ်သည်။

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ကေလး  ေသာ့အိမ်  > PIN နံပါတ်
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ြဖ တ်ပါ

 မ အပလီေကး ငး်ကိ ဖျက်သည် (အကယ်၍ ရ ိင်ပါက)။Apps

အင်ဖိ ြပပါ

ေရွးချယ်ထားေသာ အပလီေက ငး်၏ အချက်အလက်များကိ ြပသသည်။
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သးံစွဲနညး်

 သည် တီဗီွ အစီအစ များ၏ လမ်းေကာငး်ြဖစ်သည်။တိက် ိက်လင့် TV

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 ကိ ေရွးချယ်ပါ။2. တိက် ိက်လင့် TV

ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

(ဥပမာ)

• TV ကည့် ြခငး်၏ အေသးစိတ်အတွက်
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ

• အြမန်အသးံြပ ရန် အိင်ကွန် ေပါငး်ထည့်ရန်
ပင်မစာမျက် ာ  > ပင်မစာမျက် ာ  > HOME သိ  ့ထးိသွငး်ပါ
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ေရွးချယ်ရန် မီ း

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1. [OPTION]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

2. [OK]

 /  /  / HOME သိ  ့ထးိသွငး်ပါ ဝင်ခွင့် AV ေရွးစရာများ အ ကိ က်များ

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

HOME သိ  ့ထးိသွငး်ပါ

ပင်မစာမျက် ာ ေပ မ မ ကာခဏ အသးံြပေသာ အဂါရပ်တစ်ခအတွက်
အြမန်အသးံြပ ရန် တစ်ခကိ ေပါငး်ထည့်သည်။

ပင်မစာမျက် ာ  > ပင်မစာမျက် ာ  > HOME သိ  ့ထးိသွငး်ပါ

ဝင်ခွင့်

အြမင် အာ ံအားနညး်ေသာ အသးံြပ သများအတွက် လမ်း န်ဆက်တင်များ
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံလမ်း န် ဆက်တင်များ

AV ေရွးစရာများ

ကည့် ရန်၊ အသံ၊ စသည်တိအ့တွက် လွယ်ကေသာ ေရွးချယ်စရာ ဆက်တင်။
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > AV ေရွးစရာများ

• မီ း အချက်များ င့် ေရွးချယ် ိင်ေသာ ေရွးချယ်စရာများသည် TV

အေြခအေနေပ မတည် ပီး ေြပာငး်လဲ ိင်သည်။

အ ကိ က်များ

သတငး်အချက်အလက် ေခါငး်စီး၊ TV လမ်း န် စသည်တိမ့ လိငး်တစ်ခကိ
ေရွးချယ်ရန်အတွက် ကိ က် စ်သက်ေသာစာရငး်တစ်ခကိ ေရွးချယ်ပါ။
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သးံစွဲနညး်

my Scenery ကိ ပင်မစာမျက် ာမ ြပပါ။

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 ကိ ိပ် ပီး  ကိေရွးပါ။2. my Scenery

 ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

•  အား ိပ် ြခငး်ြဖင့်  ကိလညး် ြပသ ိင်သည်။[SCENERY] [my Scenery]

(ဥပမာ)

• ြမင်ကွငး်တစ်ခကိ ေရွးချယ်၍ my Scenery သိေ့ြပာငး်ရန်  ကိဖိပါ။[OK]

• my Scenery မထွက်ရန်

[EXIT]

= မတ်ချက် =
• ဒီဇိငး် င့် သတ်မတ်ချက်များအား အသိေပးြခငး်မ ိဘဲ ေြပာငး်လဲ ိင်သည်။

•  သည် my Scenery ကိြပေနချိန်တွင် 
 သိ  ့အေသြပ လပ်ထားသည်။

ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် my

Scenery

• 15 မိနစ် လည်ပတ်ြခငး် လေဆာင်မ မ ိပါက၊ မျက် ာြပင် " ပ်ပံစွဲ မဲြခငး်" ကိ
တားဆးီရန်အတွက် အလငး်ေရာင် အဆင့်ကိ အလိအေလျာက်
ချိန်ညိေပးပါမည်။
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ဆက်တင်များ

သင်သည် ြမင်ကွငး်(ဤ တီဗီွတွင် သိမ်းဆညး်ထားသည့် အေကာငး်အရာများ
သိမ့ဟတ် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကိရိယာများ၊ းိစက် လပ်ေဆာင်မ၊ ေနာက်ခံ သီချငး်၊
စသည် တိက့ိေရွးချယ်ြခငး်) ကိ သတ်မတ် ိင်သည့်အြပင် လမ်း န်မ
ြမင်ကွငး်ကိလညး် ကည့် ိင်ပါသည်။

my Scenery ကိ ြပသေနစ တွင်  ကိ ိပ်ပါ။1. [OK]

အေကာငး်အရာများကိ ေရွးချယ် ပီး ရယသးံစွဲရန်  ိပ်ပါ။2. [OK]

မျက် ာြပင်ေပ ိ လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။3.

• မီ း အချက်များ င့် ေရွးချယ် ိင်ေသာ ေရွးချယ်စရာများသည် ြမင်ကွငး်
အေြခအေနေပ မတည် ပီး ေြပာငး်လဲ ိင်သည်။

= မတ်ချက် =
• ပ်ပံမာ ယငး်၏ ဖိင်အရွယ်အစားေပ မတည်၍ မြပသ ိင်ြခငး်မျိ းြဖစ် ိင်သည်။

• အရငး်အြမစ် လမ်းေကာငး်ေပ တွင် သိမ်းထားသည့် ပ် ငိမ် ပ်ပံများ /
လပ် ား ပ်ပံများကိ ေရွးချယ် ိင် ပီး ဖိင်တွဲများထဲ ိ ဖိင်များကိ မေရွးချယ် ိင်ပါ။
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အေြခခံ ချိတ်ဆက်မ
ေမာ်ဒယ်လ်အားလးံတွင် အချိ အဂရပ်များအား  မရ ိ ိင်ပါ။

မည်သည့်ေကဘယ် ကိ းမ  သွယ်ဆက်ြခငး် သိမ့ဟတ် ြဖ တ်ြခငး်မြပ လပ်မီ
ေကျးဇးြပ ၍ ကိရိယာကိ အဓိကေဆာ့ကတ်မြဖ တ်ထားေကာငး် ေသချာေစပါ။

• ြပသထားသည့် ြပင်ပ ကိရိယာနင့် ေကဘယ်လ်များသည် ဤတီဗီွနဲ ့
ကိက်ညီြခငး်မ ိေပ။

• ေမာ်ဒယ်ေပ တွင်မတည်၍၊ ကိ းများအား မချိတ်ဆက်မီ သိမ့ဟတ် မြဖ တ်မီတွင်
ခလတ်ခံအဖံး / ကိ းအဖံးအားဖယ် ားရန်လိအပ် ိင်သည်။

ေကာငး်ကင် ကိ း

ေကာငး်ကင် ကိ းအစွနး်

RFေကဘယ်လ် ကိ း

ေကာငး်ကင် ကိ း

• ပ်ပံေစာငး်ရဲွ ြခငး်မကာကွယ်ရန် တီဗီွ င့် ေကဘယ်လ် ကားတွင်
ေနရာြခားထားပါ။

• ဆညံသံများကိ ေ ာင် က ရန် RFေကဘယ်လ်ကိ ပလပ်ေခါငး်
အနးီတွင်မထားပါ င့်။

• RFေကဘယ်လ်ကိ တီဗီွေအာက်တွင် မထားပါ င့်။

• အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံ င့် အသံအရည်အေသးွကိရ ိရန် ေကာငး်ကင် ကိ း၊
မန်ကန်ေသာေကဘယ်လ် (75  coaxial) င့် မန်ကန်ေသာ
အဆးံသတ်ပလပ်တိလ့ိအပ်သည်။

Ω

- 26 -



• အကယ်၍အများသးံေကာင်ကင် ကိ းစနစ်ကိအသးံြပ ပါက၊ သင်သည်
နံရံ ိေကာငး်ကင် ကိ းေဆာ့ကတ် င့် တီဗီွ ကားတွင် မန်ကန်ေသာ
ချိတ်ဆက်မေကဘယ်လ် င့် ပလပ်တိလ့ိအပ်ေကာငး်လိအပ် ိင်သည်။

• သင်၏သးီြခားေဒသအတွက် မန်ကန်ေသာေကာင်ကင် ကိ းစနစ် င့် လိအပ်ေသာ
အသးံအေဆာင်ပစညး်များကိ ရ ိရန် သင့်ေဒသ ိ
တယ်လီေဗး ငး်ဝန်ေဆာင်မစင်တာ သိမ့ဟတ် ေရာငး်ချသမ ကညီ ိင်ပါလိမ့်မည်။

• ေကာင်ကင် ကိ းတပ်ဆင်ြခငး်၊ ၡိ ပီးသားစနစ်များကိ အသစ်မွမ်းမံြခငး် သိမ့ဟတ်
လိအပ်ေသာ အသးံအေဆာင်များ၊ င့် ြဖစ်ေပ လာေသာ ကန်ကျေငွ င့်
ပတ်သတ်ေသာ မည်သည့်ကိစမဆိ၊ ဝယ်ယသ၊ သင်၏တာဝန်ြဖစ်သည်။

● ဒီဂျစ်တယ် ေြမစိက် ကိ းဝန်ေဆာင်မများလက်ခံရန်အတွက်
အထးအသိေပးချက်များ

• အကယ်၍သင်သည် ကွဲြပားေသာ ေကာငး်ကင် ကိ း စ်ခမ အန်နာေလာ့ င့်
ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွလိငး်များလက်ခံေနပါက၊ ၎ငး်တိအ့ား ေပါငး်စပ်ရန် RF

ေပါငး်စပ်စက်ကိ အသးံြပ ပါ။

• အကယ်၍သင်သည် အန်နာေလာ့တီဗီွလိငး်များကိ ေကဘယ်လ်တီဗီွကွန်ရက်မ
လက်ခံေနပါက၊ ဒီဂျစ်တယ်တီဗီွလိငး်များကိ လက်ခံရယရန်
ေကာငး်ကင် ကိ းတစ်ခလိအပ်သည်။ ဤကိစရပ်တွင်၊ တီဗီွလိငး်များ
တစ်ခ င့်တစ်ခ ေ ာင့်ယက် ိင်ေသာေကာင့် RF ေပါငး်စပ်စက်အသးံြပ ြခငး်ကိ
အားမေပးပါ။ အန်နာေလာ့ င့် ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွလိငး်ကိ ကးေြပာငး်ရန်
RFေရွးချယ်စက်တစ်ခ ရ ိ ိင်သည်။

အကယ်၍သင်သည် RF ေရွးချယ်စက်ကိ အသးံြပ လ င်၊ ဒီဂျစ်တယ်တီဗီွ င့်
အန်နာေလာ့တီဗီွ အကား သင်ေရွးချယ်သည့်အချိန်တိငး် ၎ငး်စက်ကိ
ေြပာငး်ေပးပါ။

–
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DVD မတ်တမ်းတင်စက် / Blu-ray မတ်တမ်းတင်စက် အစ ိသည်

ေကာငး်ကင် ကိ းအစွနး်

RFေကဘယ်လ် ကိ း

DVD မတ်တမ်းတင်စက် / Blu-ray မတ်တမ်းတင်စက် အစ ိသည်

ေကာငး်ကင် ကိ း

HDMI အစွနး်

HDMI ေကဘယ်လ် ကိ း
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အစံသးံ ေဘာက်စ်

HDMI အစွနး်

HDMI ေကဘယ်လ် ကိ း

အစံသးံ ေဘာက်စ်

ဂိ လ်တ စေလာငး်

= မတ်ချက် =
• VIERA Link ချိတ်ဆက်မများအတွက် အေသးစိတ်အချက်အလက်များ

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™" > VIERA Link၏  အကျ းချ ပ်

• ေကျးဇးြပ ၍ ချိတ်ဆက်ထားသည့် ပစညး်ကိရိယာ င့်သက်ဆိင်ေသာ
လက်စွဲစာအပ်ကိလညး် ဖတ် ပါ။

• တီဗီွကိ လ ပ်စစ်ပစညး် (ဗီဒီယိ ပစညး်ကိရိယာ၊ အစ ိသည်) သိမ့ဟတ်
အင်ဖရာရက် အာ ံခံကိရိယာပါ ိသည့် ပစညး်ကိရိယာ င့် အေဝးတွင်ထားပါ၊
ထိသိမ့ဟတ်လ င် ပ်ပံ / အသံ ပျက်စီးြခငး် ြဖစ် ိင်သည် သိမ့ဟတ်
အြခားပစညး်ကိရိယာများ၏ လပ်ေဆာင်မများကိ ထိခိက်ေစ ိင်သည်။

• ြပည့်စံစာွသွယ်တနး်ထားသည့် HDMI င့် ကိက်ညီသည့်ေကဘယ်လ်ကိ
အသးံြပ ပါ။

• ပံရိပ်ြပတ်သားမ အြမင့်ဆးံ ပံများအတွက် HDMI

ေကဘယ်လ် ကိ းအြမန်တစ် ကိ းကိ သးံပါ။

• HDR ပ်ပံများအတွက် ပထမတနး်စား ြမန် နး်ြမင့် HDMI ေကဘယ်လ် ကိ း
တစ်ခကိ သးံပါ။

• ြမန် နး်ြမင့် HDMI ေကဘယ် ကိ း င့် HDMI1 သိမ့ဟတ် 4K ဖရိန်အဆင့်ြမင့်
(120 Hz) ပ်ပံများအတွက်HDMI2 ေကဘယ် ကိ းကိ
ချိတ်ဆက်၍အသးံြပ ပါ။

• အစွနး်အမျိ းအစား င့် ေကဘယ်လ်ပလပ်များ
မန်ကန်စာွတပ်ဆင်ထားေကာငး်စစ်ေဆးပါ။
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လိငး်ေရွးချယ်ြခငး်

မဒ်ကိ  ြဖင့် ေရွးချယ်ပါ။1. [TV]

 / ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ အန်နာေလာ့ တီဗီွ

• ေရွးချယ်ထားေသာ မဒ်ကိ မျက် ာြပင်၏ အေပ ဘယ်ဘက်တွင်
ြပသထားသည်။

• အကယ်၍သင်သည် RF ေရွးချယ်စက်ကိ အသးံြပ လ င်၊ ဒီဂျစ်တယ်တီဗီွ င့်
အန်နာေလာ့တီဗီွ အကား သင်ေရွးချယ်သည့်အချိန်တိငး်
၎ငး်စက်ကိေြပာငး်ေပးပါ။

 သိမ့ဟတ်  ြဖင့် တီဗီွ လိငး်ကိ
ေရွးချယ်ပါ။

2. [လိငး် အေပ  / ေအာက်] [နံပါတ် ခလတ်များ]

• 2ခ သိမ့ဟတ် ပိေသာဂဏနး် ိသည့် လိငး်တည်ေနရာကိေရွးချယ်ရန် 
 ကိ ိပ်ပါ။ (ဥပမာ၊ 399၊ ကိ ိပ်ပါ )။

[နံပါတ်
ခလတ်များ]

လိငး်စာရငး်မ လိငး်တစ်ခကိ ေရွးချယ်ရန်

 ြဖင့်လိငး်စာရငး်ကိြပပါ။1. [LIST]

စာရငး်မ လိငး်တစ်ခကိေရွးချယ် ပီး ကည့် ရန်  ကိ ိပ်ပါ။2. [OK]

သတငး်အချက်အလက်ေခါငး်စီးကိအသးံြပ ၍ လိငး်တစ်ခေရွးချယ်ရန်

အကယ်၍ သတငး်အချက်အလက် ေခါငး်စီးကိ ြပသထားြခငး်မ ိလ င် ်  ြဖင့်
၎ငး်ကိ ြပသပါ။

1. [ ]

ေခါငး်စီးကိ ြပသထားချိန်တွင် လိငး်တစ်ခကိေရွးချယ် ပီး ကည့် ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

2. [OK]

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > သတငး်အချက်အလက် ေခါငး်စီး
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တီဗီွလမ်း န်ကိ အသးံြပ ၍ လိငး်တစ်ခ ေရွးချယ်ြခငး်

• အန်နာ့ေလာ့ တီဗီွ တွင် မရပါ

 ြဖင့်  ကိ ြပပါ။1. [GUIDE] TV လမ်း န်

လက် ိအစီအစ ကိ ေရွးချယ် ပီး ရယသးံစွဲရန်  ကိ ိပ်ပါ။2. [OK]

 ကိ ေရွးချယ် ပီး ကည့် ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. ြမင်ကွငး် [OK]

ကည့်ေနသည် > TV လမ်း န် > တီဗီွလမ်း န် အသးံြပ ြခငး်
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သတငး်အချက်အလက် ေခါငး်စီး

 ြဖင့် သတငး်အချက်အလက် ေခါငး်စီး ကိ ြပသပါ။[ ]

• လိငး်အားေြပာငး်လဲေနစဥ်တွင်လညး် ေပ လာလိမ့်မည်။

(ဥပမာ)

လိငး် တည်ေနရာ င့် အမည်

လိငး်အမျိ းအစား (ေရဒီယိ၊ အစ ိသည်) / ဝက်ထားေသာ ထတ်လင့်ေသာလိငး်
( ) / တီဗီွ မဒ် ( ၊ )

အစီအစ

စသည့်အချိန် / ဆးံသည့်အချိန် (ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ)

လိငး်တည်ေနရာ၊ အစ ိသည်။ (အန်နာေလာ့ တီဗီွ)

အမျိ းအစား

ရက်စွဲ င့်အချိန်

အထး အစီအစ  / မက်ေဆ့ အဓိပါယ်များ

ထည့်သွငး်သည့်မဒ်
လိငး်တည်ေနရာ
လိငး်နံပါတ်
အသံစနစ်
အေရာင်စနစ်
ေထာင့် အချိ းအစား

• ဤေခါငး်စီးကိ သင်ေရွးချယ်ေသာ ိင်ငံေပ တွင် မတည် ပီး ြပသပါသည်။
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• ေအာက်ပါ သေကတများ င့် စာများကိ မျက် ာြပင်၏ေအာက်ေြခတွင်
ြပသပါသည်။

-အဆင့်သတ်မတ်ြခငး်

နး်သတ်မတ်ြခငး် သတငး်အချက်အလက်

• ယးိဒယား၊ စင်ကာပ၊ အာရပ် တိငး်ြပည်များ၊ ေဆာ်ဒီအာေရးဘီယား၊
ကဝိတ် အတွက်

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ကေလး  ေသာ့အိမ်  > မိဘ ကးီ ကပ်ထားေသာ  အဆင့်

-အချက်ြပလိငး် ညံ့သည်

ညံ့ဖျငး်ေသာ တီဗီွလိငး်အရည်အေသးွ

၊ ၊ ၊ -DD DD+ DAC4 HE-AAC

Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus၊ Dolby AC-4)

Dolby Atmos သိမ့ဟတ် HE-AAC အသံလမ်းေကာငး်

-AD

အသံြဖင့်ေဖာ်ြပချက်ဝန်ေဆာင်မ ရ ိ ိင်ပါသည်။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် မျက် ာြပင်ေပ ိ အြဖစ်အပျက်များကိ
ေဖာ်ြပရန် ေနာက်ထပ်အသံလမ်းေကာငး်ကိထည့်ေပးြခငး်အားြဖင့်
အြမင်အာ ံ ယိယွငး်ေနေသာ ကည့် သများကိ ကညီေပး ိင်ပါသည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက် > အသံပိငး်ဆိင်ရာ  ေဖာ်ြပချက်

 -

စာတနး်ထးိသည့် ဝန်ေဆာင်မ ရ ိ ိင်ပါသည်

 -

ပ်ပံ သိမ့ဟတ် အသံ အများအြပား ရ ိ ိင်ပါသည်

 -

တယ်လီစာ ိက်ြခငး် ဝန်ေဆာင်မ ရ ိ ိင်ပါသည်
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၊ ၊ ၊ -

အသံ မဒ်
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ

 -

ေဒတာ ဝန်ေဆာင်မ (Hybrid Broadcast Broadband TV application)

ရ ိ ိင်ပါသည်။

• အတွက် စင်ကာပ၊ မေလး ား
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ေဒတာ  ဝန်ေဆာင်မ  အပလီေကး ငး်  (HbbTV) > ေဒတာ၀န်ေဆာင်မ

အက်ပလီေကး ငး်ကိ အသးံြပ ပီး

 – -1 90

အချိန်တိငး်ကိရိယာပိတ်ရန်ကျန် ိသည့်အချိန်
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ  > စံချိန်စက် ပိတ်

• ဖမ်းယထားသည့် အြခားလိငး်အား အတည်ြပ ရန်

 / 

• ေခါငး်စီးတွင် စာရငး်လပ်ထားသည့် လိငး်အား ကည့် ရန်

[OK]

• ေနာက်ပ ိဂရမ်၏ အချက်အလက်များ (ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ)

• ထပ်ေဆာငး်သတငး်အချက်အလက် (ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ)

[ ]

ေခါငး်စီးကိ ဝက်ရန် ေနာက်တစ် ကိမ် ိပ်ပါ။–

• ေခါငး်စီးကိ ဝက်ရန်

[EXIT]

• တီဗီွေဆာ့ဖ်ဝဲကိ အသစ်မွမ်းမံရန် (အကယ်၍ ရ ိ ိင်လ င်)

 (အနီ)
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• စိတ် ကိ က်စာရငး်ကိ ေရွးရန် (ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ)

ပင်မစာမျက် ာ  > တိက် ိက်လင့် TV > ေရွးချယ်ရန် မီ း

အ စ်သက်ဆးံစာရငး်ကိ  တွင်
ဖန်တးီထားလ င်။

– အကိ က်များ တညး်ြဖတ်ြခငး်

ကည့်ေနသည် > ဖမ်းယ ပီး  တညး်ြဖတ်ထားေသာ  လိငး်များ  > အကိ က်များ  တညး်ြဖတ်ြခငး်

• ေခါငး်စီးကန်ဆးံချိန်ကိ ချိန်ညိရန်၊ သတ်မတ်ပါ ။ေခါငး်စညး်ြပသချိန် ြပည့်သည်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1) [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  > 

အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။
2) တပ်ဆင်ြခငး် ြပကွက် ဆက်တင်များ ေခါငး်စညး်ြပသချိန် ြပည့်သည်

[OK]

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3) [OK]
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AV ေရွးစရာများ

လက် ိအေြခအေနကိ အတည်ြပ ပါ သိမ့ဟတ် ေြပာငး်ပါ။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်ကိ အသးံြပ ရန် ပ်ပံကိ စခရင်ြပည့်ြပပါ။

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1. [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. AV ေရွးစရာများ [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  /  / 

 /  /  /  /

အသံပိငး်ဆိင်ရာ ေဖာ်ြပချက် ဗီဒီယိအစံ ေအာ်ဒီယိအစံ / AD ေအာ်ဒီယိ
စ်မျိ း စာတနး်၏ ဘာသာစကား တယ်လီစာသား အကရာအပ်စ MPX

အသံပမာဏ ြပင်ြခငး်

• လပ်ေဆာင်ချက်အေကာငး်အရာများသည် တီဗီွမဒ်ေပ တွင် မတည်၍
ကွဲြပားပါသည်။

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

အသံပိငး်ဆိင်ရာ ေဖာ်ြပချက်

အကယ်၍ အစီအစ တွင် အသံြဖင့် ေဖာ်ြပေသာ ဝန်ေဆာင်မ ိပါက  သိ ့
သတ်မတ်ပါ၊ ထိေ့နာက်သင်သည် မျက် ာြပင်ေပ ိ အြဖစ်အပျက်များကိ ေဖာ်ြပရန်
ထပ်တးိအသံလမ်းေကာငး်တစ်ခအား ကားရပါလိမ့်မည် (အကယ်၍ ရ ိ ိင်လ င်)။

ဖွင့်

• ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွအတွက်

• အသံြဖင့်ေဖာ်ြပချက်အတွက် အသံအား ချိန်ညိရန်
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံပိငး်ဆိင်ရာ  ေဖာ် ြပချက်

ဗီဒီယိအစံ

ဗီဒီယိများ အများအြပားပါဝင်ေသာ အပ်စတစ်ခမ ေရွးချယ်ပါ (အကယ်၍
ရ ိ ိင်လ င်)။

• ဤချိန်ညိချက်အား မတ်သားထားြခငး်မ ိဘဲ သင်လက် ိအစီအစ မ
ထွက်သည် င့်တစ် ပိ င်နက် ၎ငး်သည် မလချိန်ညိချက်သိ ့
ြပန်လည်ေရာက် ိပါမည်။

• ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွအတွက်
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ေအာ်ဒီယိအစံ / AD

သီချငး်များအတွက် အြခားဘာသာစကား သိမ့ဟတ် အသံေဖာ်ြပချက်အ ကား
ေရွးချယ်ပါ (အကယ်၍ ရ ိ ိင်လ င်)။

• ဤချိန်ညိချက်အား မတ်သားထားြခငး်မ ိဘဲ သင်လက် ိအစီအစ မ
ထွက်သည် င့်တစ် ပိ င်နက် ၎ငး်သည် မလချိန်ညိချက်သိ ့
ြပန်လည်ေရာက် ိပါမည်။

• ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွအတွက်

ေအာ်ဒီယိ စ်မျိ း

စတီရီယိ / မိ ိ ေရွးချယ်ပါ (အကယ်၍ ရ ိ ိင်လ င်)။

• ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွအတွက်

စာတနး်၏ ဘာသာစကား

ေရွးချယ်စရာစာတနး်ထးိဘာသာစကားများ သိမ့ဟတ်
အမျိ းအစားများအားေရွးချယ်ပါ (အကယ်၍ ရ ိ ိင်လ င်)။

• ဤချိန်ညိချက်အား မတ်သားထားြခငး်မ ိဘဲ သင်လက် ိအစီအစ မ
ထွက်သည် င့်တစ် ပိ င်နက် ၎ငး်သည် မလချိန်ညိချက်သိ ့
ြပန်လည်ေရာက် ိပါမည်။

• ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွအတွက်

တယ်လီစာသား အကရာအပ်စ

တယ်လီစာ ိက်ြခငး် ဘာသာစကား စာလံးပံစံကိ သတ်မတ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > တယ်လီစာသား  > တယ်လီစာသား  အကရာအပ်စ

MPX

မာလ်တီပလက်စ် အသံမဒ် (အကယ်၍ ရ ိ ိင်လ င်) ေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ

• အန်နာေလာ့ တီဗီွအတွက်

အသံပမာဏ ြပင်ြခငး်

ချန်နယ် သိမ့ဟတ် ထည့်သွငး်မမဒ် တစ်ခချငး်စီအတွက် အသံကိ ချိန်ညိေပးသည်။
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စာတနး်

 ြဖင့် စာတနး်ထးိများကိ ြပသမည် / ဝက်မည် (အကယ်၍ ရ ိ ိင်လ င်)။[STTL]

• သင်သည် စာတမ်းထးိြခငး် ြပသ / ဖွက်ထား ိင်ရန် မီ းထဲ ိ  မလညး်
ေရွးချယ် ိင်သည်။

စာတနး်

 ြဖင့် မီ းအား ြပသပါ။1) [MENU]

 အတွက်  ကိ ိပ် ပီး မျက် ာြပင်ေပ ိ လမ်း န်ချက်များကိ
လိက်နာပါ။

2) စာတနး် [OK]

• ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွအတွက်

• ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွအတွက် စာတမ်းထးိြခငး်ကိ (ရ ိ ိင်ပါက) ဦးစားေပး
ဘာသာစကားကိေရွးချယ်ရန်  ကိ သတ်မတ်ပါ။ပိ၍လိလားေသာ ေခါငး်စ

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > ဘာသာစကား

ယးိဒယား၊ စင်ကာပ၊ ဗီယက်နမ်၊ မေလး ား၊ အင်ဒိနးီ ား၊ ြမန်မာ ိင်ငံ
အတွက်

–

• ဦးစားေပး စာတနး်ထးိ အမျိ းအစားကိ ေရွးချယ်ရန်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1) [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2) တပ်ဆင်ြခငး် ြပကွက် ဆက်တင်များ စာတနး် ပံစံ
[OK]

 /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3) စံအဆင့် အ ကားအာ ံယွငး်ြခငး် [OK]

 သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပ်သံလိငး်စာတနး်ထးိများကိ
နားလည် ပီး ေပျာ်ရင်ခံစား ိင်ရန် အကအညီေပးပါသည်
(ထတ်လွင့်သအေပ တွင် မတည်ပါသည်)။

– အကားအာ ံယွငး်ြခငး်

•  ဘာသာစကားကိ ဦးစားေပးထားပါသည်။စ်သက်ေသာ စာတမ်းထးိ 1 / 2

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > ဘာသာစကား

အာရပ် တိငး်ြပည်များ၊ ေဆာ်ဒီအာေရးဘီယား၊ ကဝိတ် အတွက်–

= မတ်ချက် =
• အန်နာေလာ့တွင် သင်  ကိ ိပ်ပါက တီဗီွသည် တယ်လီစာတနး်ထးိ
ဝန်ေဆာင်မသိ  ့ေြပာငး်လိက် ပီး အကိ က်ဆးံ စာမျက် ာကိ ေခ ေပးပါသည်။ တီဗီွ
မဒ်သိ  ့ြပန်သာွးရန်  ကိ ိပ်ပါ။

[STTL]

[EXIT]
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စံချိန်စက် ပိတ်

သတ်မတ်ထားေသာအချိန်ေနာက်ပိငး်တွင် တီဗီွအား အရံသင့်မဒ်သိေ့ြပာငး်ပါ။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. စံချိန်ကိရိယာ စံချိန်စက် ပိတ် [OK]

အချိန်ကိ 15မိနစ် တးိ၍ ေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

 /  /  /  /  /  /  ( )90 75 60 45 30 15 ပိတ် မိနစ်

• ဖျက်သိမ်းရန်၊  သိသ့တ်မတ်ပါ သိမ့ဟတ် တီဗီွကိပိတ်ပါ။ပိတ်

• ကျန် ိေနေသးသည့်အချိန်ကိ ဖန်သားြပင် ညာဘက်ေအာက်ေထာင့်တွင်
ြပသထားပါသည်။

• 3 မိနစ်ေအာက်ကျန်ေသာအချိန်တွင် စခရင်ေပ ၌ ဖလက် ်မီးလငး်လိမ့်မည်။
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စွမ်းအင် ေခတာသည့် လပ်ေဆာင်ချက်များ

တီဗီွသည် စွမ်းအင်ေခ တာသည့် လပ်ေဆာင်ချက်များကိ အသးံြပ ြခငး်အားြဖင့်
ေဂဟစနစ် င့် သဟဇာတ ြဖစ် ိင်သည်။

တီဗီွသည် ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင် အရံသင့်မဒ်သိ  ့ေရာက် ိပါမည်-

•  ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။Eco ကးသနး် ာဖတ်ြခငး် Eco သိ  ့သတ်မတ်ပါ

•  အသက်ဝင်ေနသည်။စံချိန်စက် ပိတ်
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > စံချိန်စက် ပိတ်

•  အား  သိသ့တ်မတ်ထားချိန်တွင် 4 နာရီ ကားေအာင်
မည်သည့်လည်ပတ်မမ မြပ လပ်ပါ။
ေအာ်တိ စက် ငိမ်ကာလ ဖွင့်

•  အား  သိသ့တ်မတ်ထားချိန်တွင် ၁၀ မိနစ်
ကာေအာင် မည်သည့် လိငး်မ  လက်ခံမ မ ိြခငး် င့် မည်သည့် လည်ပတ်မမ
မြပ လပ် ပါ။

ပါဝါပိတ်ရန် အချက်မြပပါ ဖွင့်

= မတ်ချက် =
• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် မတ်တမ်းတင်ေနြခငး်အား မထိခိက်ပါ။

ဖွင့်ချိန်တိငး်တာ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. စံချိန်ကိရိယာ ဖွင့်ချိန်တိငး်တာ [OK]

 အား သတ်မတ်ချက်များ ဆက်လပ် ိင်ရန် 
အြဖစ်သတ်မတ်ထားပါ။

3. ဖွင့်ချိန်တိငး်တာ ပိတ်

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

ဖွင့်ချိန်တိငး်တာ

ကိ တင်သတ်မတ်ထားသည့် ချန်နယ်၊ အသံ အတးိအကျယ် အစ ိသည်တိ ့ င့်
သတ်မတ်ထားချိန်တွင် တီဗီွ အလိအေလျာက် ပွင့်လာမည်။

းိစက် အေသးစိတ်အား ြပင်ဆင်ရန် သိမ့ဟတ် ဤ လပ်ေဆာင်မကိ ပိတ်ရန်အတွက်
 တွင် သတ်မတ်ပါ။ပိတ်

• LED သည်  ကိ  သိသ့တ်မတ် ထားေသာအခါ အရံသင့်မဒ်တွင်
လိေမာ်ေရာင် လငး်သည်။

ဖွင့်ချိန်တိငး်တာ ဖွင့်
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ြပန်ေကျာ့ြခငး်

သတ်မတ်ထားသည့် းိစက် လပ်ေဆာင်မကိ အကိမ် ကိမ် ြပ လပ် ိင်ရန် ရက်ကိ
ေရွးချယ်ပါ။

• အကိမ် ကိမ် ြပ လပ်ြခငး်ကိ ပယ်ဖျက်ရန်၊ ရက်အားးကိ ပိတ်ပါ။

အချိန်

တီဗီွအား ဖွင့်ရန် အချိန်ကာလကိ သတ်မတ်သည်။

အချိန်အသံလမ်း န်မ

းိစက် လပ်ေဆာင်မအတွက်အသံြဖင့် လမ်း န်ြခငး်ကိ သတ်မတ်သည်။

အသံ

သတ်မတ်ထားသည့် းိစက် လပ်ေဆာင်မ ြဖင့် တီဗီွ ပွင့်လာချိန်တွင် အသံကိ
သတ်မတ်သည်။

my Scenery/TV/အင်ပွတ်

သတ်မတ်ထားသည့် းိစက် လပ်ေဆာင်မ ြဖင့် တီဗီွ ပွင့်လာချိန်တွင် တီဗီွ မဒ်ကိ
သတ်မတ်သည်။

ပ်ြမင်သံ ကား ထတ်လင့်ေသာလိငး်

သတ်မတ်ထားသည့် းိစက် လပ်ေဆာင်မ ြဖင့် တီဗီွ ပွင့်လာချိန်တွင် ပ်သံလိငး်ကိ
သတ်မတ်သည်။
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= မတ်ချက် =
• သတ်မတ်ထားသည့် အချိန်တွင် တီဗီွကိဖွင့် ပီး 60 မိနစ် ကာ ပီးေနာက်

းိစက်ပိတ်သည့် ေဆာင်ချက်ြဖင့် အလိအေလျာက် ပိတ်သည်။  ကိ
 သိ  ့သတ်မတ်ထား ပီး တီဗီွကိ ဆက်လက် ကည့် ိင်သည်။

စံချိန်စက် ပိတ်
ပိတ်

• ရက်သတပတ် ိ ေနတ့ိငး်တွင် းိစက်လေဆာင်မမာ  ကိ
သတ်မတ်ထားပါက ပွင့်ေနမည်ြဖစ်သည်။  ကိ သတ်မတ်မထားပါက
တီဗီွအလိအေလျာက် ပွင့်သာွး ပီးေနာက်  မာ  သိ ့
ေြပာငး်သာွးပါမည်။

ြပန်ေကျာ့ြခငး်
ြပန်ေကျာ့ြခငး်

ဖွင့်ချိန်တိငး်တာ ပိတ်

• တီဗီွပိတ်ချိန်တွင် ဤလပ်ေဆာင်ချက်ကိ အဓိကရငး်ြမစ် ဖွင့် / ပိတ်ခလတ် ြဖင့်
မလပ်ေဆာင်ပါ။

ေအာ်တိ စက် ငိမ်ကာလ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

2. စံချိန်ကိရိယာ ေအာ်တိ စက် ငိမ်ကာလ
[OK]

 /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. ဖွင့် ပိတ် [OK]

ေအာ်တိ စက် ငိမ်ကာလ

(  / )ဖွင့် ပိတ်

စွမ်းအင်ကိ ေခတာရန် 4နာရီခန ့် မည်သည့်လည်ပတ်မမ မ ိလ င် တီဗီွကိ
အရံသင့်မဒ်သိ  ့အလိအေလျာက်ေြပာငး်မည်။

• ချိတ်ဆက်ထားေသာ ပစညး်ကိရိယာြဖင့် အလိအေလျာက်
ထည့်သွငး်ေြပာငး်လဲြခငး်သည် ဤလပ်ေဆာင်ချက် င့် အချိန်ေရတွက်မ
ြပန်လည်သတ်မတ်ြခငး်များကိ ထိခိက်ပါသည်။

• သတိေပးစာသားသည် အရံသင့်မဒ်သိမ့သာွးမီ 3မိနစ်အလိတွင် ေပ လာလိမ့်မည်။

• ပံေသသတ်မတ်ချက်သိ  ့ေြပာငး်လဲြခငး်သည် ထတ်ကန် ပစညး်အား စွမ်းအင်သးံစွဲမ
ြမင့်မားြခငး်ြဖစ်ေပ ေစ ိင်သည်။
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ပါဝါပိတ်ရန် အချက်မြပပါ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. စံချိန်ကိရိယာ ပါဝါပိတ်ရန် အချက်မြပပါ
[OK]

 /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. ဖွင့် ပိတ် [OK]

ပါဝါပိတ်ရန် အချက်မြပပါ

(  / )ဖွင့် ပိတ်

မလိအပ်သည့် စွမ်းအင်အသးံြပ မကိ ကာကွယ်ရန် 10 မိနစ်ခန ့် မည်သည့်
လိငး်မ လက်ခံမရ ိဘဲ မည်သည့် လည်ပတ်မမ မလပ်ေဆာင်လ င် တီဗီွကိ
အရံသင့်မဒ်သိ  ့အလိအေလျာက်ေြပာငး်မည်။

• သတိေပးစာသားသည် အရံသင့်မဒ်သိမ့သာွးမီ 3မိနစ်အလိတွင် ေပ လာလိမ့်မည်။

Eco ကးသနး် ာဖတ်ြခငး်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် Eco ကးသနး် ာဖတ်ြခငး်
[OK]

 အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. Eco သိ  ့သတ်မတ်ပါ [OK]

Eco ကးသနး် ာဖတ်ြခငး်

တီဗီွကိ အသင့်ေတာ်ဆးံ စွမ်းအင်ေခ တာသည့် မဒ်သိ  ့အလိအေလျာက် သတ်မတ်မည်။

သက်ဆိင်ေသာ အေကာငး်အရာများ င့် ၎ငး်တိ၏့ စွမ်းအင်ေခ တာသည့်
ချိန်ညိချက်များကိ ြပသထားသည်။  ကိေရွး ပီး ၎ငး်တိအ့ား
စွမ်းအင်ေခ တာသည့်ချိန်ညိချက်များ သိ  ့သတ်မတ်ပါ။

Eco သိ  ့သတ်မတ်ပါ

•  အား  ဟ သတ်မတ်ထားချိန်တွင်
 င့်  တိ  ့အသက်ဝင်ေနသည်။

Eco ကးသနး် ာဖတ်ြခငး် Eco သိ  ့သတ်မတ်ပါ
ေအာ်တိ စက် ငိမ်ကာလ ပါဝါပိတ်ရန် အချက်မြပပါ
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ချိန်ညိေနသည့် အချိန်

ဤတီဗီွ၏ အချိန်စနစ်အတွက် ချိန်ညိချက်များ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. စံချိန်ကိရိယာ နာရီ ဆက်တင်များ [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  /  / သးံနညး်ပံစံ ေနစ့ွဲ အချိန် ေဒသစံေတာ်ချိန်

 သိမ့ဟတ်  တိ ့ြဖင့် သတ်မတ် ပီး
သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။

4. [ြမား နး်ခလတ်] [နံပါတ် ခလတ်များ]
[OK]

သးံနညး်ပံစံ

(  / )အလိအေလျာက် လက်သးံ

ဤတီဗီွအတွက် နာရီချိန်ညိချက်မဒ်ကိ ေရွးချယ်ပါ။

• ဒီဂျစ်တယ်ထတ်လင့်သထံမ အချိန်သတငး်အချက်အလက်ကိ အသးံြပ ၍
အချိန်ကိ အလိအေလျာက်ချိန်ညိရန်  သိသ့တ်မတ်ပါ။
ကိယ်တိင်ချိန်ညိရန်  သိသ့တ်မတ်ပါ။

အလိအေလျာက်
လက်သးံ

ေနစ့ွဲ

လက် ိေနစ့ွဲကိ ကိယ်တိင်သတ်မတ်ပါ။

အချိန်

လက် ိအချိန်ကိ ကိယ်တိင်သတ်မတ်ပါ။

ေဒသစံေတာ်ချိန်

အချိန်ေဒတာကိ ချိန်ညိပါ။

• GMTအေပ အေြခခံ ပီး အချိန်ေဒတာများကိ မန်ကန်ေစပါသည်။
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ဘာသာစကား

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် ဘာသာစကား [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  /  /

 /  / 

OSD ဘာသာစကား ပိ၍လိလားေသာ အသံ ပိ၍လိလားေသာ အသံ 1 / 2

ပိ၍လိလားေသာ ေခါငး်စ စ်သက်ေသာ စာတမ်းထးိ 1 / 2 လိလားေသာ
လမ်း န်ဘာသာစကား

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

OSD ဘာသာစကား

မျက် ာြပင်ေပ ြပသမများအတွက် ဘာသာစကားေြပာငး်မည်။

ပိ၍လိလားေသာ အသံ

ဒစ်ဂျစ်တယ် ပ်သံလိငး် မာတီအသံထွက်အတွက် ဦးစားေပး ဘာသာစကားကိ
ေရွးချယ်ေပးသည် (ထတ်လွင့်သအေပ တွင် မတည်ပါသည်)။

• ယးိဒယား၊ စင်ကာပ၊ ဗီယက်နမ်၊ မေလး ား၊ အင်ဒိနးီ ား၊ ြမန်မာ ိင်ငံ အတွက်

ပိ၍လိလားေသာ အသံ 1 / 2

ဒစ်ဂျစ်တယ်ချန်နယ် အမျိ းမျိ းေသာအသံ (အသံလင့်သအေပ တွင်မတည် ပီး)
အတွက် ပထမ င့်ဒတိယဦးစားေပးဘာသာစကားအားေရွးချယ်ပါ။

• အာရပ် တိငး်ြပည်များ၊ ေဆာ်ဒီအာေရးဘီယား၊ ကဝိတ် အတွက်

ပိ၍လိလားေသာ ေခါငး်စ

ဒစ်ဂျစ်တယ် ပ်သံလိငး် စာတနး်ထးိအတွက် ဦးစားေပး ဘာသာစကားကိ
ေရွးချယ်ေပးသည် (ထတ်လွင့်သအေပ တွင် မတည်ပါသည်)။

• စာတနး်ထးိများြပသရန်
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > စာတနး်

• ယးိဒယား၊ စင်ကာပ၊ ဗီယက်နမ်၊ မေလး ား၊ အင်ဒိနးီ ား၊ ြမန်မာ ိင်ငံ အတွက်
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စ်သက်ေသာ စာတမ်းထးိ 1 / 2

ဒစ်ဂျစ်တယ်ချန်နယ် စာတနး်ထးိများ (အသံလင့်သအေပ တွင်မတည် ပီး) အတွက်
ပထမ င့်ဒတိယဦးစားေပးဘာသာစကားအားေရွးချယ်ပါ။

• စာတနး်ထးိများြပသရန်
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > စာတနး်

• အာရပ် တိငး်ြပည်များ၊ ေဆာ်ဒီအာေရးဘီယား၊ ကဝိတ် အတွက်

လိလားေသာ လမ်း န်ဘာသာစကား

သတငး်ေခါငး်စညး်စာတနး် င့် TV လမ်း န် (ရ ိင်ပါက) အတွက် စ်သက်ေသာ
ဘာသာစကားကိ ေရွးချယ်သည်။

• စင်ကာပ အတွက်
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EWS ဆက်တင်များ

EWS (ေစာစီးစာွ သတိေပး စနစ်) သည် ေဘးအ ရာယ်များအတွက်
သတငး်အချက်အလက်များကိ ထတ်လင့်ြခငး်မတဆင့်
စာတိက်နံပါတ်များအေပ တွင်မတည် ပီး ေပးပိသ့ည်။

• အင်ဒိနးီ ားသာ

EWS ပိစ့်ကဒ်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် EWS ဆက်တင်များ EWS ပိစ့်ကဒ်
[OK]

 ြဖင့် စာတိက်နံပါတ် (ဂဏနး် 5 လးံ) ိက်ထည့်ပါ။3. [နံပါတ် ခလတ်များ]

သိေလာင်ရန်  ိပ်ပါ။4. [BACK]
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4K- င့်ကိက်ညီေသာ ပစညး်ကိရိယာ

သင်သည် အေကာငး်အရာကိ 1080p လိငး်၏
အလျားလိက် င့်ေဒါင်လိက် ကည်လင်ြပတ်သားမ စ်ဆ ိေသာ 4K ပံစံတွင်
ကည့် ိင်ပါသည်။

• တရားဝင် 4K ပံစံ၏ အေသးစိတ်များအတွက်
ကည့်ေနသည် > 4K ကည်လင်ြပတ်သားမ  > တရားဝင် 4K ပံစံ

• 4K- င့်ကိက်ညီေသာ ပစညး်ကိရိယာကိ 4K င့် ကိက်ညီေသာ ကိ းအားအသးံြပ ၍
HDMI အစွနး်သိခ့ျိတ်ဆက် ပီး အေကာငး်အရာအား 4K ပံစံ င့်
သင် ကည့် ိင်ပါသည်။

• ေမာ်ဒယ်ေပ တွင်မတည်၍၊ ကိ းများအား မချိတ်ဆက်မီ သိမ့ဟတ် မြဖ တ်မီတွင်
ခလတ်ခံအဖံး / ကိ းအဖံးအားဖယ် ားရန်လိအပ် ိင်သည်။

4K- င့်ကိက်ညီေသာ ပစညး်ကိရိယာ

HDMI အစွနး်

HDMI ေကဘယ်လ် ကိ း

4K- င့်ကိက်ညီေသာ ပစညး်ကိရိယာ

• အစွနး်အမျိ းအစား င့် ေကဘယ်လ်ပလပ်များ
မန်ကန်စာွတပ်ဆင်ထားေကာငး်စစ်ေဆးပါ။

• ြပည့်စံစာွသွယ်တနး်ထားသည့် HDMI င့် ကိက်ညီသည့်ေကဘယ်လ်ကိ
အသးံြပ ပါ။

• ပံရိပ်ြပတ်သားမ အြမင့်ဆးံ ပံများအတွက် HDMI

ေကဘယ်လ် ကိ းအြမန်တစ် ကိ းကိ သးံပါ။

• HDR ပ်ပံများအတွက် ပထမတနး်စား ြမန် နး်ြမင့် HDMI ေကဘယ်လ် ကိ း
တစ်ခကိ သးံပါ။
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• ြမန် နး်ြမင့် HDMI ေကဘယ် ကိ း င့် HDMI1 သိမ့ဟတ် 4K ဖရိန်အဆင့်ြမင့်
(120 Hz) ပ်ပံများအတွက်HDMI2 ေကဘယ် ကိ းကိ
ချိတ်ဆက်၍အသးံြပ ပါ။
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HDMI ေအာ်တိ ဆက်တင်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် HDMI ေအာ်တိ ဆက်တင်
[OK]

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

HDMI ေအာ်တိ ဆက်တင်

(  /  / )သးံနညး်ပံစံ1 သးံနညး်ပံစံ2 သးံနညး်ပံစံ3

4K ကိက်ညီသည့် တပ်ဆင်ကိရိယာ င့် ချိတ်ဆက်ထားသည့်အချိန်တွင် ပ်ပံကိ
အစအဆးံ တိးချဲထားေသာ အေရာင်များ င့် ြမင့်မားေသာဖရိန် နး် င့်
ပိမိေချာေမွ ပီး ပိမိ တိကျစာွြပန်လည် ထတ်ေပးသည်။  သည်

 ထက် ပိမိြမင့်မားသည့် အချက်ြပကိ ပံ့ပိးေပး ိင်သည့် မဒ်တစ်ခ
ြဖစ်သည်။  သည်  ထက် ပိမိြမင့်မားသည့် ဖရိန် နး်
ကိမ် နး်ကိ ေထာက်ပံ့ေပးသည့် ပံစံြဖစ်သည်။ သိမ့ဟတ်အသံသည် HDMI

အ၀င်တွင်ေကာငး်စာွမပွင့်ေသာအခါ  သိသ့တ်မတ်ပါ။

သးံနညး်ပံစံ2
သးံနညး်ပံစံ1

သးံနညး်ပံစံ3 သးံနညး်ပံစံ2

သးံနညး်ပံစံ1

-သးံနညး်ပံစံ1

ြမင့်မားေသာ လိက်ဖက်မ အတွက်။ ပံသိမ့ဟတ်အသံသည် HDMI

အ၀င်တွင်ေကာငး်စာွမပွင့်ေသာအခါ  သိသ့တ်မတ်ပါ။သးံနညး်ပံစံ1

-သးံနညး်ပံစံ2

တးိထားေသာ အေရာင်အစီအစဥ် င့် ပံအားတိကျစာွထတ်ေပးရန်
လပ်ေဆာင်ချက်ပါ ိေသာ 4K-တွဲဖက်သးံ ိင်ေသာကိရိယာအတွက်

-သးံနညး်ပံစံ3

4K 120 Hz-လိက်ဖက်ေသာ ြမင့်မားသည့် ဖရိန် နး် ပ်ပံအထွက်
လပ်ေဆာင်မ ိေသာ ကိရိယာအတွက် (ဤပံစံမာ HDMI1 / HDMI2

အတွက် ရ ိ ိင်ပါသည်။)

• HDMI အ၀င် တစ်ခစီအတွက် ဆက်တင်များအား သိမ်းဆညး် ိင်သည်။
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• (4K) ပံစံသည် တရား၀င်သည်

- 4:4:4 / 4:2:2 (30p၊ 25p၊ 24p)၊ 4:2:0 (60p၊ 50p)– သးံနညး်ပံစံ1

- 4:4:4 / 4:2:2 (30p၊ 25p၊ 24p)၊ 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0

(60p၊ 50p)

– သးံနညး်ပံစံ2

- 4:4:4 / 4:2:2 (30p၊ 25p၊ 24p)၊ 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0

(120p၊ 100p၊ 60p၊ 50p)

– သးံနညး်ပံစံ3
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တရားဝင် 4K ပံစံ

တရားဝင် 4K ပံစံ (HDMI)

● 4K UHD

3 840 × 2 160 (120p၊ 100p၊ 60p၊ 50p၊ 30p၊ 25p၊ 24p)

သွင်ြပင်အချိ းအစားကိ  သိ  ့ပံေသသတ်မတ်ထားသည်။– 16:9

= မတ်ချက် =
• အထက်ပါလိငး် များကိ သင်အေကာငး်ဆးံ ကည် ိင်ရန်အတွက်
ြပန်လည်ပံစံချထား ပီး ြပသထားသည်။

• ေအာက်ပါ 4K ပံစံအတွက် HDMI1 သိမ့ဟတ် HDMI2 ကိ အသံြပ ပါ။

4K UHD 50 Hz / 60 Hz 4:4:4 (10 bit / 12 bit)–

4K UHD 100 Hz / 120 Hz–

• ေထာင့်၏ အေသးစိတ်များအတွက်
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ပံစံအချိ း
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ြပင်ပချိတ်ဆက်မ

ဤ ပ်ပံများသည် သင့်တီဗီွကိ အမျိ းမျိ းေသာ ပစညး်ကိရိယာအပိငး်များ င့်
ချိတ်ဆက်မအတွက် က ်ပ်တိ၏့ အကံေပးချက်များကိ ြပသထားပါသည်။
အြခားချိတ်ဆက်မများအတွက်၊ ပစညး်ကိရိယာအပိငး်တစ်ခချငး်စီအတွက်
လမ်း န်ချက်များရယပါ။

• အေြခခံချိတ်ဆက်မ၏ အေသးစိတ်များအတွက်
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > အေြခခံ  ချိတ်ဆက်မ

• ဘလးတသ် ကိ းမဲ့နညး်ပညာကိ ေထာက်ပံ့ထားသည့် တိကျေသာ
ကိရိယာများကိ အသးံြပ ရန်

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > Bluetooth ကိရိယာများ

• အစွနး်အမျိ းအစား င့် ေကဘယ်လ်ပလပ်များ
မန်ကန်စာွတပ်ဆင်ထားေကာငး်စစ်ေဆးပါ။

• ြပသထားသည့် ြပင်ပ ကိရိယာနင့် ေကဘယ်လ်များသည် ဤတီဗီွနဲ ့
ကိက်ညီြခငး်မ ိေပ။

• ေမာ်ဒယ်ေပ တွင်မတည်၍၊ ကိ းများအား မချိတ်ဆက်မီ သိမ့ဟတ် မြဖ တ်မီတွင်
ခလတ်ခံအဖံး / ကိ းအဖံးအားဖယ် ားရန်လိအပ် ိင်သည်။
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HDMI ပစညး်ကိရိယာ

HDMI အစွနး်

HDMI ေကဘယ်လ် ကိ း

အသံဖမ်းစက် / ြပစက် / အစံသးံ ေဘာက်စ် / လက်ဆွဲတီဗီွကင်မရာ /

စပီကာစနစ်နဲ ့အသံချဲစက် / ဂိမ်း

= မတ်ချက် =
• ြပည့်စံစာွသွယ်တနး်ထားသည့် HDMI င့် ကိက်ညီသည့်ေကဘယ်လ်ကိ
အသးံြပ ပါ။

• ပံရိပ်ြပတ်သားမ အြမင့်ဆးံ ပံများအတွက် HDMI

ေကဘယ်လ် ကိ းအြမန်တစ် ကိ းကိ သးံပါ။

• HDR ပ်ပံများအတွက် ပထမတနး်စား ြမန် နး်ြမင့် HDMI ေကဘယ်လ် ကိ း
တစ်ခကိ သးံပါ။

• ြမန် နး်ြမင့် HDMI ေကဘယ် ကိ း င့် HDMI1 သိမ့ဟတ် 4K ဖရိန်အဆင့်ြမင့်
(120 Hz) ပ်ပံများအတွက်HDMI2 ေကဘယ် ကိ းကိ
ချိတ်ဆက်၍အသးံြပ ပါ။

• VIERA Link ချိတ်ဆက်မများအတွက် အေသးစိတ်အချက်အလက်များ
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™" > VIERA Link၏  အကျ းချ ပ်

• eARC (တးိြမင့်ထားေသာ အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) / ARC

(အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) လပ်ေဆာင်ချက် ိသည့် အသံချဲစက် တစ်ခသိ  ့တီဗီွ
ချိတ်ဆက်ရန် HDMI2 ကိ သးံပါ။

• HDMI1 / HDMI2 ကိ 4K ဖရိန် နး် ြမင့် (120 Hz) ေထာက်ပံ့ေပးသည့်
ကိရိယာ င့် ချိတ်ဆက်ပါ၊ VRR (ေြပာငး်လဲ ိင်သည့် ြပန်လည်စတင်သည့် နး်)၊
AMD FreeSync ပရီမီယံ လပ်ေဆာင်မကိ အသးံြပ သည်။
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AV (ဗီဒီယိ) အဒပ်ပတာ (မေပးထားပါ) င့်တီဗီွသိ  ့ချိတ်ဆက်ထားသည့် AV

ကိရိယာများ

AV IN (ဗီဒီယိ) အစွနး်များ

AV (ဗီဒီယိ) အဒပ်ပတာ (ကာကွယ်ထားေသာ / မေပးထားပါ)

1- L

2- ဗီဒီယိ
3- ေြမစိက်
4- R

(3.5 မီလီမီတာ မီနီ ပလပ်ေခါငး်)

အမျိ းမျိ းပါဝင်ေသာ ေကဘယ် ကိ း (ကာကွယ်ထားေသာ)

• အကာြဖင့်ဖံးထားသည့် အမျိ းမျိ းပါဝင်ေသာ ေကဘယ် ကိ းကိ အသးံြပ ပါ။

အသံေကဘယ် ကိ းများ (ကာကွယ်ထားေသာ)

• အကာြဖင့်ဖံးထားသည့် အသံေကဘယ် ကိ းများကိ အသးံြပ ပါ။

လက်ဆွဲတီဗီွကင်မရာ / ဂိမ်း ပစညး်ကိရိယာများ
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USB ကိရိယာများ

USB ေပါက်

USB ေကဘယ်လ် ကိ း

USB HDD၊ စသည်ြဖင့်

= မတ်ချက် =
• ကိရိယာကိ တီဗီွ USBေပါက်သိတ့ိက် ိက် ချိတ်ဆက်ရန် အကံြပ ထားပါသည်။

• USB ဖလက် မတ်ဉာဏ် သိမ့ဟတ် USB HDDမလွဲ၍ စ်ခ သိမ့ဟတ်
စ်ခထက်ပိေသာ အမျိ းအစားတသည့် USB ကိရိယာများကိ တစ် ပိ င်နက်
သင်အသးံမြပ ိင်ပါ။

• USB HDD ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် USB 1 ေပါက်ကိ အသးံြပ ပါ။

• အချိ  USBကိရိယာများသိမ့ဟတ် USB HUBများကိ
ဤတီဗီွတွင်အသးံြပ ၍ရေကာငး်မရမည်ြဖစ်သည်။

• USB ကဒ်ဖတ်သည့်ကိရိယာကိ အသးံြပ ၍ သင်မည်သည့်ကိရိယာကိမ
ချိတ်ဆက်၍ မရ ိင်ပါ။
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ြပင်ပ စပီကာများြဖင့် နားေထာင်ြခငး်

DIGITAL AUDIO OUT

ြမင်ကွငး် င့်ဆိင်ေသာ ဒီဂျစ်တယ် အသံေကဘယ်လ် ကိ း

စပီကာစနစ်နဲ ့အသံချဲစက်

• ြပင်ပပစညး်ကိရိယာ မ အမျိ းမျိ းေသာ အသံလိငး်များကိ (ဥပမာ၊ Dolby

Audio (Dolby Digital) 5.1ch) ြဖင့်ခံစားရန်၊ ကိရိယာကိ အသံချဲစက်သိ ့
ချိတ်ဆက်ပါ။
ချိတ်ဆက်မအေကာငး် င့်ပတ်သက်ေသာသတငး်အချက်အလက်များအတွက်၊
ကိရိယာ င့် အသံချဲစက်၏ လမ်း န်စာအပ်ကိ ဖတ်ပါ။

• အသံအတးိအကျယ်ကိ ချိန်ညိရန် အသံထွက်ကိ ေရွးချယ်ရန် 
 သိ  ့သတ်မတ်ပါ။

တီဗီအသံချဲစက်
ဆက်တင်

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံအနိမ့်အြမင့် ချိန်ညိချက်များ
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နား ကပ်များ

နား ကပ်ပင် / ဆပ်ဝဖာ ဂျက်

3.5 မီလီမီတာ စတီရီယိ မီနီ ပလပ်ေခါငး်

နား ကပ်များ

• နား ကပ်များကိ အသးံြပ ရန်  ကိ  သိ ့
သတ်မတ်ပါ။

နား ကပ် အသံထွက်အေပါက် နား ကပ်

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > နား ကပ်  အထွက်စွနး်  ဆက်တင်

•  ကိ  သိ  ့သတ်မတ်ထားစ
ဆပ်ဝဖာတစ်ခကိ မချိတ်ဆက်ပါ င့်။
နား ကပ် အသံထွက်အေပါက် နား ကပ်

• အသံအတးိအကျယ်ကိ ချိန်ညိရန်  သိ  ့သတ်မတ်ပါ။နား ကပ် အသံပမာဏ
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > နား ကပ်  အထွက်စွနး်  ဆက်တင်

• အသံအတးိအကျယ်ကိ ချိန်ညိရန် အသံထွက်ကိ ေရွးချယ်ရန် 
 သိ  ့သတ်မတ်ပါ။

တီဗီအသံချဲစက်
ဆက်တင်

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံအနိမ့်အြမင့် ချိန်ညိချက်များ
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ဆပ်ဝဖာ

နား ကပ်ပင် / ဆပ်ဝဖာ ဂျက်

အသံ ကိ း (3.5 မီလီမီတာ စတီရီယိ မီနီ ဂျက် ေကဘယ်လ်)

ဆပ်ဝဖာ

• ဆပ်ဝဖာ တစ်ခကိ အသးံြပ ရန်၊  ကိ  သိ ့
သတ်မတ်ပါ။

နား ကပ် အသံထွက်အေပါက် ဆပ်ဝဖာ

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > နား ကပ်  အထွက်စွနး်  ဆက်တင်

•  ကိ  သိ  ့သတ်မတ်ထားစ
နား ကပ်များကိ မချိတ်ဆက်ပါ င့်။
နား ကပ် အသံထွက်အေပါက် ဆပ်ဝဖာ

• အသံအတးိအကျယ်ကိ ချိန်ညိရန်  သိ  ့သတ်မတ်ပါ။ဆပ်ဝဖာ ချိန်ဆမ
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > နား ကပ်  အထွက်စွနး်  ဆက်တင်

• ဤယနစ်၏ အသံအတိးအကျယ်ကိ ဤတီဗီွ၏ အေဝးထိနး်ခလတ်ြဖင့်
ချိန်ညိေနေသာအခါတွင် ဆပ်ဝဖာ၏ အသံအတးိအကျယ်ကိလညး်
ထိနး်ချ ပ် ိင်သည်။
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ြပင်ပထည့်သွငး်မကိ ကည့် ြခငး်

ြပင်ပပစညး်ကိရိယာယာ (VCR၊ DVD၊ အစ ိသည်) တိက့ိ ချိတ်ဆက် ပီး
ယငး်တိမ့တစ်ဆင့် တစ်ဆင့် သင် ကည့် ိင်သည်။

 ြဖင့် စာတနး်ထးိမီ းအား ေဖ ြပပါ။1. [AV]

ကိရိယာသိခ့ျိတ်ဆက်ထားသည့် ထည့်သွငး်မမဒ်ကိ ေရွးချယ် ပီး ကည့် ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။ (ေရွးချယ်ထားေသာ မဒ်ကိ မျက် ာြပင်၏ ဘယ်ဘက်အေပ ေထာင့်တွင်
ြပသထားသည်။)

2. [OK]

•  ကိ ိပ်ြခငး်ြဖင့်လညး် ထည့်သွငး် မကိ သင်ေရွးချယ် ိင်သည်။
အလိ ိေသာထည့်သွငး်မကိေရွးချယ်မိသည်အထိ ထပ်ခါထပ်ခါ ိပ်ပါ။
[AV]

• ထည့်သွငး်မမဒ်တစ်ခြခငး်စီကိ သင်အမည်ေပး ိင်သည် သိမ့ဟတ်
ေကျာ်သာွး ိင်သည်။  ကိ ိပ်သည့်အချိန်တွင်
ေကျာ်သာွးသည့်ထည့်သွငး်မများကိ ြပသလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။ (

)

[AV]

ြဖည့်စရာ
တံဆိပ်များ

• အေဝးထိနး်ကိရိယာသည် အေကာငး်အရာ သိမ့ဟတ် ြပင်ပပစညး်ကိရိယာကိ
လည်ပတ်ေစ ိင်သည်။

ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > တီဗွီ၏  အေဝးထိနး်ခလတ်ြဖင့် လည်ပတ်မည်

• တီဗီွမဒ်သိ  ့ြပန်သာွးရန်

[TV]

= မတ်ချက် =
• အကယ်၍ ြပင်ပပစညး်ကိရိယာတွင် ေထာင့်ချိန်ညိသည့် လပ်ေဆာင်ချက် ိပါက၊
၎ငး်အား  သိသ့တ်မတ်ပါ။16:9

• အေသးစိတ်များအတွက်၊ ကိရိယာ၏ လမ်း န်စာအပ်ကိဖတ်ပါ သိမ့ဟတ်
သင့်ေဒသ ိ ေရာငး်ချသထံ ေမးြမနး်ပါ။
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ြဖည့်စရာ တံဆိပ်များ

ထည့်သွငး်ထားေသာအ နး်များစာရငး်၀င် ကည့်ြခငး်သည်
သင့်အားထည့်သွငး်ထားေသာအမည်ကိေြပာငး်လဲရန် သိမ့ဟတ်
ချိတ်ဆက်မထားလ င်ထည့်သွငး်ထားသည်များအားေကျာ်သာွးရန်၊
ခွဲ ြခားေရွးထတ်ြခငး်အားတးိတက်ေအာင်ြပ လပ်ြခငး် င့် ေရွးချယ်ြခငး် တိအ့ား

 ေခါငး်စဥ်ေအာက်တွင်ခွင့်ြပ ထားသည်။ြဖည့်သွငး်ချက် ေရွးြခငး်
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > သတငး်အချက်အလက် ေခါငး်စီး

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် ြပကွက် ဆက်တင်များ ြဖည့်စရာ တံဆိပ်များ
[OK]

အေကာငး်အရာသတ်မတ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

• ထည့်သွငး်မမဒ်တစ်ခြခငး်စီးကိ လွတ်လပ်စာွ အမည်ေပးရန်၊ 
ကိေရွးချယ် ပီး စာလးံများကိ သတ်မတ်ပါ (အများဆးံ စာလးံ 10 လးံ)။

အသးံြ◌ သ ြဖည့်ချက်

• ထည့်သွငး်မမဒ်ကိ ေကျာ်ရန်၊  ကိေရွးချယ်ပါ။ေကျာ်ရန်

ကစားချိန် ြပကွက်

ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ မျက် ာြပင်၏ညာဘက်အေပ ေထာင့်တွင်
ဆက်တိက်အသးံြပ သည့်အချိန်ကာလကိ 30တိငး်ြပသရန်  သိသ့တ်မတ်ပါ။ဖွင့်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် ြပကွက် ဆက်တင်များ ကစားချိန် ြပကွက်
[OK]

 /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. ဖွင့် ပိတ် [OK]

•  အား  အြဖစ်ထားချိန်တွင် ဤလပ်ေဆာင်ချက် ရ ိသည်။ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ ဖွင့်
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တီဗီွ၏ အေဝးထိနး်ခလတ်ြဖင့် လည်ပတ်မည်

မီဒီယာဖွင့်စက် / မီဒီယာဆာဗာ၊ မတ်တမ်းတင်ြခငး် လပ်ေဆာင်ချက်များ သိမ့ဟတ်
ချိတ်ဆက်ထားသည့် ပစညး်ကိရိယာများစသည့်အေကာငး်အရာများကိ
တီဗီွအေဝးထိနး်ကိရီယာ ၏ ေအာက်ပါခလတ်များြဖင့်သင်လည်ပတ် ိင်သည်။

 -

ြပန်ဖွင့်ြခငး် (VCR / DVD / ဗီဒီယိ အေကာငး်အရာ)

 -

လည်ပတ်ြခငး်များရပ်ရန်

 -

ြပန်လည်ဖွင့်မည်၊ ပ်ပံများကိ ေနာက်သိ ့လင်ြမန်စာွ ကည့်မည် (VCR)

ပီးခဲ့သည့် အပဒ်သိ  ့ေကျာ်မည်၊ ေခါငး်စ  သိမ့ဟတ် အခနး် (DVD / ဗီဒီယိ
အေကာငး်အရာ)

ေနာက်ြပန် ာရန် ဖိ ိပ်ထားပါ (DVD / ဗီဒီယိ အေကာငး်အရာ)

 -

ေ သိအ့ြမန်၊ ပ်ပံများကိ ေ သိ  ့လင်ြမန်စာွ ကည့်မည် (VCR)

ေနာက်အပဒ်သိေ့ကျာ်မည်၊ ေခါငး်စ  သိမ့ဟတ် အခနး် (DVD / ဗီဒီယိ
အေကာငး်အရာ)

အေ ဘက် ာရန် ဖိ ိပ်ထားပါ (DVD / ဗီဒီယိ အေကာငး်အရာ)

 -

ေခတရပ်ထားရန် / ြပန်စြခငး်

ေ းေကးွသည့် အ ိန်ြဖင့်ဖွင့်ရန် ိပ် ပီး ကိင်ထားပါ (DVD)

 -

တစ်ခါတိထ့ိ ံ ကးယရန်
မတ်တမ်းတင်ေနသည် > လက်ၡိ  အစီအစဥ်ကိ မတ်တမ်းတင်ေနြခငး်  > တစ်ခါတိထ့ိ ံ  ကးယရန်
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ကဒ်အား မည်ကဲ့သိ  ့ေြပာငး်မည်နညး်

Panasonic ထတ်ကန်တစ်ခစီတိငး်တွင် ၎ငး်၏ကိယ်ပိင် အေဝးထိနး်ကိရိယာ
ကဒ် ိသည်။ လည်ပတ်ရန်အတွက် ကဒ်ကိ ထတ်ကန်အရေြပာငး်ပါ။

ေအာက်ပါလပ်ေဆာင်ချက်များတွင် အရံသင့်ထားြခငး် ဖွင့် / ပိတ် ခလတ်
ကိ ိပ် ပီးကိင်ထားပါ။

1.

 ြဖင့် ေအာက်ပါအတိငး် သင့်ေလျာ်ေသာ ကဒ်ကိ ထည့်သွငး်ပါ။2. [နံပါတ် ခလတ်များ]

• ထတ်ကန် င့် လပ်ေဆာင်ချက် တစ်ခစီတိငး်အတွက် ကဒ်များ

70- DVD မတ်တမ်းတင်စက်၊ DVD ဖွင့်စက်၊ Blu-ray ဒစ်ဖွင့်စက်

71- ဖွင့်စက်သီေရတာ၊ Blu-ray ဒစ် သီေရတာ

72- VCR

73 (မလ)-

USB HDD မတ်တမ်းတင်ြခငး်၊ မီဒီယာြပစက်၊ အိမ်တွငး် လိငး်များ
သိမ့ဟတ် VIERA Link များတွင် အသးံြပ ြခငး်

ေြပာငး်လဲရန်  ကိ ိပ်ပါ။3.

= မတ်ချက် =
• ကဒ်ေြပာငး် ပီးချိန်တွက် အေဝးထိနး်ကိရိယာသည် မန်ကန်စွာအလပ်လပ်ြခငး် ိမ ိ
အတည်ြပ ပါ။

• အကယ်၍ ဘက်ထရီကိ အစားထးိပါက ကဒ်များသည် မလသိ ့
ြပန်လည်သတ်မတ်သာွး ိင်သည်။

• ကိရိယာများေပ မတည်၍ အချိ ေသာ လည်ပတ်မများ မရ ိ ိင်ပါ။

- 63 -



HDMI လပ်ေဆာင်ချက်များ

HDMI (အရည်အေသးွြမင့် မာလ်တီမီဒီယာ မျက် ာြပင်)
သည်ကမာ့ပထမ ပီးြပည့်စံသည့် AV မျက် ာြပင် ကျံ ြခငး်မ ိေသာ ဒီဂျစ်တယ်
အသးံြပ မစံြဖစ်သည်။

တီဗီွအားြပင်ပကိရိယာသိခ့ျိတ်ဆက်ြခငး်ြဖင့် HDMI သည်သင့်အား
အရည်အေသးွြမင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် ပ်ပံများ င့်အရည်အေသးွြမင့်အသံတိအ့ားခံစားခွင့်ြပ
သည်။

DVD ြပစက် ် အစံသးံ ေဘာက်စ် သိမ့ဟတ် ဂိမ်း ပစညး်ကိရိယာများ ယာကဲ့သိေ့သာ
HDMI သိမ့ဟတ် DVI အထွက်အစွနး်ြဖင့် HDMI င့် ကိက်ညီေသာ ကိရိယာများ  ကိ
HDMI အစွနး်သိ  ့ြပည့်စံစာွသွယ်တနး်ထားသည့် HDMI င့် ကိက်ညီသည့် ကိ းကိ
အသးံြပ ၍ ချိတ်ဆက် ိင်ပါသည်။

*

ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > ြပင်ပချိတ်ဆက်မ

* - HDMI င့်ကိက်ညီေသာ ကိရိယာေပ တွင် HDMIတံဆိပ်ကိ ြပသထားသည်။

သက်ဆိင်ေသာ HDMI လပ်ေဆာင်ချက်များ

• ထည့်သွငး်အသံလိငး်-

LPCM၊ Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus၊ Dolby

TrueHD)၊ Dolby Atmos

အသံဆက်တင်များအား အသံမီ း၏  တွင်ြပ လပ် ိင်သည်။– HDMI အသံပံစံ
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ

• ထည့်သွငး် ဗီဒီယိလိငး်-

ဒီဂျစ်တယ်ကိရိယာ၏ အထွက် ချိန်ညိမ င့် ကိက်ညီပါသည်။
ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > တရားဝင် ထည့်သွငး်မ  လိငး်များ

• VIERA Link (HDAVI Control 5)

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™" > VIERA Link၏  အကျ းချ ပ်

• အေကာငး်အရာအမျိ းအစား

• Deep Colour
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• eARC (တးိြမင့်ထားေသာ အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) / ARC

(အသံြပန်လည်သည့် လိငး်)

eARC (တးိြမင့်ထားေသာ အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) / ARC

(အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) တိသ့ည် HDMI ေကဘယ်လ် ကိ းမတစ်ဆင့်
ဒီဂျစ်တယ် အသံ အချက်ြပများကိ ပိရ့န် လပ်ေဆာင်ချက်များ ြဖစ်သည်။

–

• x.v.Colour™

• 4K

ကည့်ေနသည် > 4K ကည်လင်ြပတ်သားမ  > တရားဝင် 4K ပံစံ

• VRR (ေြပာငး်လဲ ိင်သည့် ြပန်လည်စတင်သည့် နး်) / AMD FreeSync

ပရီမီယံ လပ်ေဆာင်မ

VRR (ေြပာငး်လဲ ိင်သည့် ြပန်လည်စတင်သည့် နး်) / AMD FreeSync

ပရီမီယံ မာ ေချာေမွေသာ ဂိမ်းေဆာ့ြခငး် အေတွအ ကံ ကိ ပျက်ေတာက်မ
အနညး်ဆးံ င့် ပ်ပံ ထစ်ေနြခငး် သိမ့ဟတ်
ပျက်ေတာငး်ပျက်ေတာငး်ြဖစ်ြခငး် မ ိေအာင် ေထာက်ပံ့ေပးသည်။

–

HDMI1 / 2 အတွက်–
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DVI ချိတ်ဆက်မ

အကယ်၍ ြပင်ပပစညး်ကိရိယာတွင် DVI အထွက်သာ ိလ င်၊ HDMI အစွနး်ကိ DVI

မတစ်ဆင့် HDMI ကားခံေကဘယ်လ်သိ  ့ချိတ်ဆက်ပါ။ HDMI ေကဘယ်လ် ကိ းသိ ့
DVIကိ အသးံြပ ချိန်တွင်၊ အသံေကဘယ်လ်ကိ အသံထည့်သွငး်မအစွနး်
သိခ့ျိတ်ဆက်ပါ။

• ေမာ်ဒယ်လ်ေပ မတည်၍ AV (ဗီဒီယိ) အဒပ်ပတာ (မေပးထားပါ) သည် အသံ
အဝင် အစွနး်များ င့် ဆက်သွယ်ရန် လိအပ်ေကာငး် လိအပ် ိင်သည်။

• HDMI ကားခံေကဘယ်လ်ကိ သင့်ေဒသ ိ ဒီဂျစ်တယ်လ်ပစညး်အေရာငး်ဆိင်တွင်
ေမးြမနး် ိင်သည်။

= မတ်ချက် =
• အသံဆက်တင်များအား အသံမီ း၏  / 

တွင်ြပ လပ် ိင်သည်။
HDMI အသံပံစံ HDMI ြဖည့်သွငး်ရန်

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ

• အကယ်၍ ချိတ်ဆက်ထားသည်ကိရိယာတွင် ေထာင့်ချိန်ညိသည့်
လပ်ေဆာင်ချက် ိပါက၊ ေထာင့် အချိ းအစားကိ "16:9" သိသ့တ်မတ်ပါ။

• ဤ HDMI ချိတ်ဆက်ကိရိယာများသည် "အမျိ းအစား A" ြဖစ်သည်။

• ဤ HDMI ချိတ်ဆက်ကိရိယာများသည် HDCP (ဘနး်ဝစ်ြမင့်ေသာ
ဒီဂျစ်တယ်အေကာငး်အရာကာကွယ်မ) မပိင်ခွင့် ကာကွယ်မ င့် ကိက်ညီပါသည်။

• ဒီဂျစ်တယ်အထွက်အစွနး်မ ိေသာ ကိရိယာများကိ အန်နာေလာ့ လိငး်များ
လက်ခံရန် အန်နေလာ့ အဝင် အစွနး်များသိ  ့ဆက်သွယ် ိင်သည်။

• ဤတီဗီွသည် HDMI  နညး်ပညာြဖင့်ဖဲွစညး်ထားသည်။™
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HDMI HDR ဆက်တင်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် HDMI HDR ဆက်တင်
[OK]

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

HDR ဆက်တင်

(  /  / )ေြပာငး်လဲေနေသာ အ ငိမ် ပိတ်

HDR ကိရိယာသည် တီဗီွသိခ့ျိတ်ဆက်ေသာအခါ  သိမ့ဟတ် 
သိသ့တ်မတ်ပါ။

ေြပာငး်လဲေနေသာ အ ငိမ်

• ပ်ပံသည် သဘာ၀မကျလ င် ေကျးဇးြပ ၍ ဤလပ်ေဆာင်ချက်အား  ပါ။
ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာ သိမ့ဟတ် မလ ပ်ပံများ င့် တွဲဖက်အသးံြပ စဥ်
အချိ  အေြခအေနများ၌ ြဖစ်ပာွး ိင်ပါသည်။

ပိတ်

• သတ်မတ်ချက် ေြပာငး်လဲ ပီးလ င် စကန ့်အနညး်ငယ်မ  ေပျာက်သာွး ိင်ပါသည်။

• HDMI အတွက်

HDR Dynamic ဆက်တင်

HDR 10+ စွမ်းရည်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

HDMI အဝင်အချက်ြပမအတွက် HDR10+ လပ်ေဆာင်ချက်ကိ ဖွင့်ပါ။
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Dolby Vision

(  /  / )သးံနညး်ပံစံ1 သးံနညး်ပံစံ2 ပိတ်

-သးံနညး်ပံစံ1

တီဗီွ သိမ့ဟတ် အသံကိရိယာတွင် အဓိက ြဖစ်ေပ လာရန် Dolby Vision ကိ
ခွင့်ြပ ေပးပါ။

-သးံနညး်ပံစံ2

ရငး်ြမစ် ကိရိယာတွင် အဓိက ြဖစ်ေပ လာရန် Dolby Vision ကိ ခွင့်ြပ ေပးပါ။

-ပိတ်

Dolby Vision လပ်ေဆာင် ိင်စွမ်းကိ ပိတ်ပါ။

= မတ်ချက် =
• ေထာက်ပံ့ေပးေသာ HDR သည် တီဗီွပန်နယ်၏ အြမင့်ဆးံ ေတာက်ပ ိင်စွမ်းကိ
မြမင့်တင်ေပးပါ။
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HDMI အချက်ြပပါဝါလင့် ြပင်ဆင်ြခငး်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် HDMI အချက်ြပပါဝါလင့် ြပင်ဆင်ြခငး်
[OK]

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

HDMI အချက်ြပပါဝါလင့် ြပင်ဆင်ြခငး်

ပါဝါဖွင့်ရန် လင့်ခ်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ချိတ်ထားသည့် ပစညး်အလပ်လပ်ေနသည့်အခါ တီဗီွဖွင့်ထား ပီး
ထည့်သွငး်သည့်မဒ်သည် အလိအေလျာက် ေြပာငး်သာွးသည်။ (တီဗီွသည်
အဆင်သင့်ပံစံတွင် ိေနချိန်တွင်သာ။)

ပါဝါပိတ်ရန် လင့်ခ်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

လက် ိအဝင်၏ ချိတ်ထားသည့် ပစညး်ကိ ပိတ်ထားလ င် တီဗီွအလိအေလျာက်
ပိတ်သာွးမည်။

လင့်ခ် တာမီနယ်

ပါဝါလင့်ခ် လပ်ေဆာင်ချက်ကိ သးံရန် HDMI အစွနး်ကိ ေရွးပါ။
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တရားဝင် ထည့်သွငး်မ လိငး်များ

HDMI

လိငး်အမည်

525 (480) / 60p

625 (576) / 50p

750 (720) / 60p၊ 50p

1125 (1080) / 60i၊ 50i

1125 (1080) / 120p၊ 100p၊ 60p၊ 50p၊ 24p

3840 × 2160 / 120p၊ 100p၊ 60p၊ 50p၊ 30p၊ 25p၊ 24p

= မတ်ချက် =
• အထက်ပါလိငး်များမ အပမန်ကန်စာွ ြပသမည် မဟတ်ပါ။

• အထက်ပါလိငး် များကိ သင်အေကာငး်ဆးံ ကည် ိင်ရန်အတွက်
ြပန်လည်ပံစံချထား ပီး ြပသထားသည်။

• တရားဝင် 4K ပံစံ၏ အေသးစိတ်များအတွက်
ကည့်ေနသည် > 4K ကည်လင်ြပတ်သားမ  > တရားဝင် 4K ပံစံ

- 70 -



ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

2. ပ်ပံ ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်
[OK]

မဒ်ကိေရွး ပီး သတ်မတ်ရန်  အား ိပ်ပါ။3. [OK]

ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်

(  /  /  /  /

 /  /  /  /  /

 /  /  /  / 

 / )

အေရာင်ေတာက်ပမ ေအာ်တိ AI သာမန် ပေရာ်ဖက် င်နယ် ဓာတ်ပံ
ပ် င် ံ Filmmaker ပ် င် ံအတိငး် လက်သးံ က မ်းကျင်သ1

က မ်းကျင်သ2 အားကစား ဂိမ်း Dolby Vision ြပတ်သားမ Dolby Vision

IQ Dolby Vision အေမာင်

ထည့်သွငး်မ တစ်ခချငး်စီအတွက် သင် စ်သက်ေသာ ပ်ပံမဒ် ေရွးချယ်ပါ။

-အေရာင်ေတာက်ပမ

လငး်ေနသည့် အခနး်ထဲတွင် ကည့် ရန်အတွက် ြခားနားမ င့် ြပတ်သားမကိ
တးိတက်ေစမည်။

-ေအာ်တိ AI

မီးေရာင်၊ အေရာင် အလငး်အမိန်၊ အရိပ်များအတွက် အမညး် စသည်တိက့ိ
သင် ကည့် ေနသည့် ပတ်ဝနး်ကျင် င့် သင့်ေတာ်သလိ ချိန်ညိပါ။

• အထးြပ လပ်ချက် အဆင့်ကိ ချိန်ညိရန် 
 သိ  ့သတ်မတ်ပါ။

ေအာ်တိ AI -

ပံရိပ်ထိေရာက်မအဆင့်

-သာမန်

သာမန်အလငး်ေရာင် ိသည့် အေြခအေနတွင် ကည့် ရန်အတွက် သာမန်ကိ
သာ အသးံြပ မည်။

-ပေရာ်ဖက် င်နယ် ဓာတ်ပံ

ဓာတ်ပံအတွက် မလ ပ်ပံအရည်အေသးွကိ ြပန်လည်ထတ်လင့်ေပးသည်။

• ဓာတ်ပံအေကာငး်အရာအတွက်
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-ပ် င် ံ

ေမာင်မဲေသာ အခနး်အတွငး် ပ် င်ကား ကည့်ြခငး်အတွက် ြပတ်သားမ၊
အမညး် င့် အေရာင်ထတ်လတ်မစွမ်းရည်တိက့ိ ြမင့်တင်ေပးပါသည်။

-Filmmaker

မလဓာတ်ပံအရည်အေသးွအတိငး် တိတိကျကျ
ြပန်လည်ထတ်လင့်ေပးသည်။ အခနး် အလငး်ေရာင်ကိ တံ ့ြပန်သည်။

-ပ် င် ံအတိငး်

မည်သည့်ြပန်လည် ကည့် မမ မ ိဘဲ မလ ပ်ပံအရည်အေသးွကိ တိကျစာွ
ြပန်လည်ထတ်လင့်ေပးသည်။

-လက်သးံ

သင် အ စ်သက်ဆးံ ပ်ပံအရည်အေသးွ င့်ကိက်ညီေစရန်
မီ းအေကာငး်အရာတစ်ခစီတိငး်ကိ ကိယ်တိင် ချိန်ညိပါ။

-က မ်းကျင်သ1 / 2

က မ်းကျင်ေကာငး်မွန်ေသာ ပ်ပံချိန်ညိမများကိ သင့်အား သတ်မတ်ခွင့် င့်
ေသာ့ခတ်ထားခွင့်ြပ သည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက် > အဆင့်ြမင့် ဆက်တင်များ

• အကယ်၍ လက်မတ်ရ က မ်းကျင်ေသာ ေရာငး်ချသမ ဤမဒ်များကိ
သတ်မတ်ထားလ င်၊  င့်  ကိ 
င့်  အြဖစ်ြပသလိမ့်မည်။

က မ်းကျင်သ1 က မ်းကျင်သ2 isf ေနအ့ချိန်
isf ညအချိန်

-အားကစား

အားကစားပွဲများ ကည့် ြခငး်၊ အစ ိသည်တိအ့တွက် ဓာတ်ပံ အရည်အေသးွကိ
တးိတက်ေစသည်။

•  အသံ မဒ် ကိ  အြဖစ်
သတ်မတ်ထားလ င် ကိ  အြဖစ် အလိအေလျာက်
သတ်မတ်ေပးသည်။ အသံ အချိတ်အဆက် င့် ကည့် မဒ်ကိ ပယ်ဖျက်ရန်

 ကိ  ဟ သတ်မတ်ပါ။

ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် အားကစား
အားကစား ံ

အားကစားအသံချိတ်ဆက်ထားမ ပိတ်
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ
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-ဂိမ်း

ဂိမ်းများ ကစားြခငး်၊ အစ ိသည်တိအ့တွက် ဓာတ်ပံ အရည်အေသးွကိ
တးိတက်ေစသည်။

• HDMI၊ AV အတွက်

•  ကိ  အြဖစ်
သတ်မတ်ထားလ င် ကိ  အြဖစ် အလိအေလျာက် သတ်မတ်ေပးသည်။
ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် ဂိမ်း

ဖွင့်
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက် > ေရွးစရာ  ဆက်တင်များ

-Dolby Vision ြပတ်သားမ

လငး်ေနသည့် အခနး်ထဲတွင် Dolby ြမင်ကွငး်အေကာငး်အရာကိ တိကျစာွ
ြပန်လည်ထတ်လင့်ေပးသည်။

-Dolby Vision IQ

အေကာငး်အရာ၊ အလငး်ေရာင် အေြခအေန၊ အစ ိသည်တိအ့ရ Dolby

Vision အေကာငး်အရာကိ ြပန်ထတ်လင့်ရန် အလိအလျာက် ချိန်ညိသည်။

-Dolby Vision အေမာင်

ေမာင်ေနသည့် အခနး်ထဲတွင် Dolby ြမင်ကွငး်အေကာငး်အရာကိ တိကျစာွ
ြပန်လည်ထတ်လင့်ေပးသည်။

• ေအာက်ပါအေကာငး်အရာများကိ မဒ်တစ်ခစီတိငး်အတွက် ချိန်ညိ ပီး
သိေလာင်ထား ိင်သည်။

 /  /  /  /

 /  /  / 

 / 

 /  /  /

 /  / 

 / 

ေတာက်ပမပမာဏ အေရာင် ြပတ်သားမ အလငး်အေမာင် အေရာင်
သဘာ၀အ ေရာင်အတိငး် ေတာက်ပမ အေရာင်အပချိန် အေရာင်ကိ
မရငး်ပံစံြဖင့် မွမ်းမံအသစ်ထတ်ြခငး် Rec.2020 မရငး်အေရာင်ြဖင့်
အသစ်မွမ်းမံြပန်ထတ်ြခငး် ဝနး်ကျင် အာ ံခံကိရိယာ ဆညံသံေလ ာ့ချြခငး်
MPEG မလပံစံ အသစ်ထတ်ရန် မလပံရိပ်ပံစံြပန်ထတ်ပါ ဒိငး်နမစ်
အပိငး်အြခားအတိငး် မရငး်ပံစံြဖင့် အသစ်မွမ်းမံြပန်ထတ်ြခငး် Intelligent

Frame Creation

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်အား အဝင်ေဒတာ သိမ့ဟတ် တီဗီွ မဒ်အတွက် အသးီသးီ
မတ်သား၍ မရ ိင်ပါ။

•  သည် my Scenery ကိြပေနချိန်တွင် 
 သိ  ့အေသြပ လပ်ထားသည်။

ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် my

Scenery
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Netflix ချိန်ညိြခငး်စနစ်

Netflix ကည့်ေနစ  က မ်းကျင်အဆင့်သးံ ေမာ်နီတာဆက်တင်များေပ မတည်၍
ပ်ပံအရည်အေသးွကိ ထတ်ေပးသည်။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. ပ်ပံ Netflix ချိန်ညိြခငး်စနစ် [OK]

 /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. ဖွင့် ပိတ် [OK]

•  သည် မရ ိ ိင်ပဲ  မာ
 အား  သတ်မတ်ထားပါက  သိ ့

ပံေသထား ိသည်။

ဝနး်ကျင် အာ ံခံကိရိယာ ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်
Netflix ချိန်ညိြခငး်စနစ် ဖွင့် Netflix

• Netflix အေကာငး်အရာများ အတွက်

ေအာ်တိ AI - ပံရိပ်ထိေရာက်မအဆင့်

 မာ  သိ ့သတ်မတ်ထားပါက ခံစားမ
အဆင့်ကိ ချိန်ညိေပးသည်။ ခံစားမ အဆင့်မာ အြမင့်သိ  ့သတ်မတ်ထားချိန်တွင်
အလိအေလျာက် ြမင့်သာွးပါမည်။

ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် ေအာ်တိ AI

•  အား  အြဖစ်ထားချိန်တွင်
ဤလပ်ေဆာင်ချက် ရ ိသည်။
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် ေအာ်တိ AI

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. ပ်ပံ ေအာ်တိ AI - ပံရိပ်ထိေရာက်မအဆင့်
[OK]

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]
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င့် ကည့် မဒ်ကိ ေြပာငး်လဲရန် [PICTURE]

 ကိ ဖိ၍ ကည့် မဒ်ကိ အလွယ် ေြပာငး် ိင်သည်။[PICTURE]

 ြဖင့်  ကိ ြပပါ။1. [PICTURE] ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်

မဒ်ကိေရွး ပီး သတ်မတ်ရန်  အား ိပ်ပါ။2. [OK]

•  ကိ ိပ်ြခငး်ြဖင့်လညး် မဒ်ကိ သင်ေြပာငး်လဲ ိင်ပါသည်။[PICTURE]

(သင်လိချင်သည့် အသွင်မေရာက်မချငး် ထပ်ခါထပ်ခါ ိပ်ပါ)

• ကည့် မဒ် ေရွးချယ်ြခငး်ကိ သတ်မတ်ရန်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1) [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

2) ပ်ပံ ပ်ပံခလတ်ဆက်တင်
[OK]

သတ်မတ်ရန် ကည့် မဒ်ကိ ေရွးပါ။3)
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ပံစံအချိ း

ေထာင့်၏ အေသးစိတ်များ၏ အချိ း (ဓာတ်ပံ အရွယ်အစား) ေြပာငး်ပါ။

ေထာင့်အချိ းအစားကိ ကိယ်တိင်ေြပာငး်ရန်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. ပ်ပံ စခရင် ဆက်တင်များ [OK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။3. ပံစံအချိ း [OK]

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

-အလိအေလျာက်

အေကာငး်ဆးံ အချိ းကိ (ရ ိ ိင်ပါက) အလိအေလျာက်ေရွးချယ်ထားပါသည်။

-16:9

ပံကိ 16:9 ၌ (အနာေမာဖစ်) ရဲွ ြခငး်မ ိဘဲ ေဖာ်ြပမည်။

-14:9

ပ်ပံကိ စံ အချိ း 14:9 တွင် ေစာငး်ရဲွ ြခငး်မ ိဘဲ ြပသမည်။

• မေလး ား ိင်ငံအတွက်သာ

-အံကိက်

4:3 မျက် ာြပင်အြပည့် ပ်ပံြပသမည်။ ဆွဲဆန ့်ြခငး်ကိ ဘယ်ဘက် င့်
ညာဘက်အစွနး်များတွင်သာ သတိြပ မိ ိင်သည်။

-4:3

ပ်ပံကိ စံ အချိ း 4:3 တွင် ေစာငး်ရဲွ ြခငး်မ ိဘဲ ြပသမည်။

-အနးီကပ်ဆွဲ ကည့်သည်

16:9 စာေသတာ သိမ့ဟတ် 4:3 ပ်ပံကိ ေစာငး်ရဲွ ြခငး်မ ိဘဲ ြပသမည်။

-4:3 အြပည့်

မျက် ာြပင်အြပည့် 4:3 ပ်ပံတစ်ခကိ ေရြပင်ညီအလိက်ချဲ၍ ြပသမည်။
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= မတ်ချက် =
• ဤလပ်ေဆာင်ချက်အား အြပည့်အစံအသးံြပ ရန် ပံ အား ဖန်သားအြပည့် ေဖာ်ြပပါ။

• အချိ းမဒ်အား SD (စံအရည်အေသးွ) င့် HD (အရည်အေသးွြမင့်)
လိငး်များအတွက် သးီြခားစီမတ်သား ိင်သည်။

• အချိ းအား အေဝး ကည့်စာသားဝန်ေဆာင်မတွင် ေြပာငး်လဲ၍ မရပါ။

•  ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားလ င်
ေထာင့်ချိ းကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် Filmmaker

အလိအေလျာက်

• ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင် သွင်ြပင်အချိ းအစားအား  သိ  ့ပံေသ
သတ်မတ်ထားသည်-

16:9

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– 1080p Pure Direct ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– 4K မလ အေရာင်ြပည့် ဖွင့်
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အေြခခံချိန်ညိချက်များ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. ပ်ပံ [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  /  /  /

 /  /  / 

 / 

 /  / 

 / 

ေတာက်ပမပမာဏ အေရာင် ြပတ်သားမ အလငး်အေမာင် အေရာင်
သဘာ၀အ ေရာင်အတိငး် ေတာက်ပမ အေရာင်အပချိန် အေရာင်ကိ
မရငး်ပံစံြဖင့် မွမ်းမံအသစ်ထတ်ြခငး် Rec.2020 မရငး်အေရာင်ြဖင့်
အသစ်မွမ်းမံြပန်ထတ်ြခငး် မလပံရိပ်ပံစံြပန်ထတ်ပါ ဒိငး်နမစ်
အပိငး်အြခားအတိငး် မရငး်ပံစံြဖင့် အသစ်မွမ်းမံြပန်ထတ်ြခငး် Intelligent

Frame Creation

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

၊ ၊ ၊ ၊ 
၊ 

ေတာက်ပမပမာဏ အေရာင် ြပတ်သားမ အလငး်အေမာင် အေရာင် သဘာ၀အ
ေရာင်အတိငး် ေတာက်ပမ

သင့်ကိယ်ပိင် စ်သက်မအရ ဤေရွးချယ်ပိင်ခွင့်များ၏ အဆင့်ကိ ချိန်ညိပါ။

•  မာ  ကိ  သိ ့
သတ်မတ်ထားလ င် မရ ိ ိင်ပါ။
ေတာက်ပမ ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် Dolby Vision IQ

အေရာင်အပချိန်

ပ်ပံ၏ ေယဘယျ အေရာင်အရည်အေသးွကိ သတ်မတ်ပါ (အြပာေရာင်ပိသမ်းေသာ -
အနီေရာင်ပိသမ်းေသာ)။

• ကိ  သိသ့တ်မတ်ထားချိန် တွင်တရားမဝင်ပါြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်
Dolby Vision IQ

အေရာင်ကိ မရငး်ပံစံြဖင့် မွမ်းမံအသစ်ထတ်ြခငး်

(  /  / )ြမင့် နိမ့် ပိတ်

ေတာက်ပေသာ ပ်ပံများကိ ကျယ်ြပန ့်ေသာ အေရာင်များအားလးံြဖင့် ြပသမည်။

•  ကိ Dolby Vision မဒ်အြဖစ်
သတ်မတ်ထားလ င် မမန်ကန်ပါ
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်
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Rec.2020 မရငး်အေရာင်ြဖင့် အသစ်မွမ်းမံြပန်ထတ်ြခငး်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ေတာက်ပေသာ ပ်ပံများကိ သင့်ေလျာ်ေသာ အေရာင်များအားလံးြဖင့် ြပသမည်။

•  ကိ Dolby Vision မဒ်အြဖစ်
သတ်မတ်ထားလ င် မမန်ကန်ပါ
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်က Rec. 2020 အတွက်သာ ရ ိ ိင် ပီး 
 အစား ြပသပါသည်။

အေရာင်ကိ
မရငး်ပံစံြဖင့် မွမ်းမံအသစ်ထတ်ြခငး်

မလပံရိပ်ပံစံြပန်ထတ်ပါ

(  /  /  /  / )အလိအေလျာက် အြမင့်ဆးံ အလယ်အလတ် အနညး်ဆးံ ပိတ်

ပ်ပံ ကည်လင်ြပတ်သားမကိတိးြမင့်၍ ပ်ပံများကိပိမိြပတ်သားေစ ိင်သည်။

• ကိ  သိသ့တ်မတ်ထားချိန် တွင်တရားမဝင်ပါြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်
Dolby Vision IQ

ဒိငး်နမစ် အပိငး်အြခားအတိငး် မရငး်ပံစံြဖင့် အသစ်မွမ်းမံြပန်ထတ်ြခငး်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ပ်ပံအကျိ းသက်ေရာက်မကိ ေကာငး်မွန်ေအာင် ြပ လပ်ရန် ပ်ပံ၏ ေတာက်ပေသာ
ေနရာများကိ မလေတာက်ပမနးီပါး တိးပာွးေစသည်။

• ေအာက်ပါအေြခအေနတိတ့ွင် မရ ိင်ပါ-

HDR ဗီဒီယိလိငး်–

 ကိ  သိမ့ဟတ် Dolby Vision

၏ မဒ် အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။
– ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် အားကစား

Intelligent Frame Creation

(  /  /  /  / )လက်ြဖင့် အြမင့်ဆးံ အလယ်အလတ် အနညး်ဆးံ ပိတ်

ပ်ပံများကိ ေချာေမွေအာင် ြပ လပ်ရန် ပ်ပံအနားကွပ် နး်ကိ အလိအေလျာက်
အစားထးိေပး ပီး ေရွလျားမများကိ တန်ခါေစသည်။

• အေကာငး်အရာေပ  မတည်၍၊ ပ်ပံများသည်
အစက်အေြပာက်များြဖစ်ေပ ိင်သည်။ အစက်အေြပာက်များြဖစ်ေပ မကိ
ကာကွယ်ရန်၊ ဆက်တင်ကိ ေြပာငး်ပါ။
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•  ကိေရွးချယ် ပီး  ကိ
ကိယ်တိင်သတ်မတ်ပါ။
လက်ြဖင့် Intelligent Frame Creation

-မန်ဝါးမ ေလျာ့ချြခငး်

ကင်မရာမ ပါဝင်သည့်အရာများကိ မန်ဝါးမအနညး်ဆးံြဖစ်ရန်
ေချာေမွ မဆက်တင်အား ချိန်ညိပါ။

-ပ် င် ေချာေမွ မ

ပ် င်မ ပါဝင်သည့်အရာများကိ ေချာေမွ မချိန်ညိပါ။

-မလပံစံ ြပန်သာွးပါ

 အတွက် အေကာငး်အရာများ ြပန်လည်
သတ်မတ်မည်။
Intelligent Frame Creation

• ေအာက်ပါအေြခအေနတိတ့ွင် မရ ိင်ပါ-

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– 1080p Pure Direct ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– 4K မလ အေရာင်ြပည့် ဖွင့်

ဓာတ်ပံ အေကာငး်အရာ–

 ကိ  အြဖစ်
သတ်မတ်ထားသည်။

– ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် Dolby Vision IQ

120 Hz ဗီွဒီယိ လိငး် မ 120 Hz-တွဲဖက်သးံ ိင်ေသာ ကိရိယာ–

အနက်ေရာင်ဖရိန်ထည့်ြခငး်-

ဗီဒီယိ အေကာငး်အရာ ဝါးေနသည့် ပံရိပ်များကိ ပိ ကည်ေစသည် စသြဖင့်။

•  အား  သတ်မတ်ထားချိန်တွင် VRR လပ်ေဆာင်မကိ
ေထာက်ပံ့ေပးသည့် ကိရိယာ င့် HDMI အဝင် တွင်၊
အဝင်ေနာက်ကျြခငး် ြဖစ်ေပ ိင်သည်။

ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ ဖွင့်

• ေအာက်ပါအေြခအေနတိတ့ွင် မရ ိင်ပါ-

ဓာတ်ပံ အေကာငး်အရာ–

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– VRR ဖွင့်
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ဝနး်ကျင် အာ ံခံကိရိယာ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. ပ်ပံ ဝနး်ကျင် အာ ံခံကိရိယာ [OK]

 /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. ဖွင့် ပိတ် [OK]

ဝနး်ကျင် အာ ံခံကိရိယာ

(  / )ဖွင့် ပိတ်

• အလိအေလျာက် ေတာက်ပမထိနး်ချ ပ်သည့် လပ်ေဆာင်ချက်

ပတ်ဝနး်ကျင်အလငး်ေရာင် အေြခအေနေပ တွင် မတည်၍ ပ်ပံ
ဆက်တင်များကိအလိအေလျာက် ချိန်ညိေပးသည်။

•  ကိ Dolby Vision မဒ်အြဖစ်
သတ်မတ်ထားပါက ဤလပ်ေဆာင်ချက်ကိ မရ ိင်ပါ။
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်

• HDR ဗီဒီယိလိငး်အတွက် မမန်ကန်ပါ
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မတည် ငိမ်မ ေလာ့ချေပးသည့် ချိန်ညိချက်များ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  /  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. ပ်ပံ ဆညံသံေလ ာ့ချြခငး် MPEG မလပံစံ အသစ်ထတ်ရန်
[OK]

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

ဆညံသံေလာ့ချြခငး်

(  /  /  /  / )အလိအေလျာက် အြမင့်ဆးံ အလယ်အလတ် အနညး်ဆးံ ပိတ်

မလိချင်ေသာ ပ်ပံမအစက်အေပျာက်များကိ ေလာ့ချေပးသည်။

• ေအာက်ပါအေြခအေနတိတ့ွင် မရ ိင်ပါ-

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– 1080p Pure Direct ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– 4K မလ အေရာင်ြပည့် ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ်
သတ်မတ်ထားသည်။

– ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် Dolby Vision IQ

MPEG မလပံစံ အသစ်ထတ်ရန်

(  /  /  /  / )အလိအေလျာက် အြမင့်ဆးံ အလယ်အလတ် အနညး်ဆးံ ပိတ်

ပ်ပံ၏ေကာက်ေကာငး်အပိငး်တွင် အစက်အေပျာက်များကိ ေလာ့ချေပး ပီး
ယငး်အစက်အေပျာက်များကိ တားဆးီေပးသည်။

• ေအာက်ပါအေြခအေနတိတ့ွင် မရ ိင်ပါ-

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– 1080p Pure Direct ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– 4K မလ အေရာင်ြပည့် ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ်
သတ်မတ်ထားသည်။

– ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် Dolby Vision IQ
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အဆင့်ြမင့် ဆက်တင်များ

 ကိ ၊ ၊
၊ ၊ ၊ ၊ ၊ 

 သိမ့ဟတ်  အြဖစ် ဆက်တင်ထားလ င်
အေသးစိတ် ဓာတ်ပံ ဆက်တင် သတ်မတ် ိင် ပီး ချိန်ညိ ိင်သည်။

ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် ပေရာ်ဖက် င်နယ် ဓာတ်ပံ ပ် င်
Filmmaker ပ် င် ံအတိငး် လက်သးံ က မ်းကျင်သ1 / 2 ဂိမ်း Dolby

Vision IQ Dolby Vision အေမာင်

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ြမင်ကွငး် ကည့် ြခငး်  သးံနညး်စနစ်

ထည့်သွငး်မ မဒ်အား  သိမ့ဟတ်  ြဖင့်ေရွးချယ်ပါ။1. [AV] [TV]

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။2. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

3. ပ်ပံ ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်
[OK]

မဒ်ကိေရွး ပီး သတ်မတ်ရန်  အား ိပ်ပါ။4. [OK]

 /  /  /  /

 /  /  /  /  /

ပေရာ်ဖက် င်နယ် ဓာတ်ပံ ပ် င် Filmmaker ပ် င် ံအတိငး်
လက်သးံ က မ်းကျင်သ1 က မ်းကျင်သ2 ဂိမ်း Dolby Vision IQ

Dolby Vision အေမာင်

ပံအေသးစိတ်ချိန်ညိချက်များ ချိန်ညိြခငး်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. ပ်ပံ အဆင့်ြမင့် ဆက်တင်များ [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  /  / 

 /  /  /  / 

 / 

ြဖ မဲြခားနားမ ညိရန် ေရာင်စ ခွဲမျိ းစံ ပံ ေရာင်စ ခွဲမျိ းစံ အြဖ ေရာင်ခံ
ညိြခငး် အေရာင်ထိနး်ချ ပ်မ ဂမာ Dynamic HDR Effect HDR

အေရာင်လိက်ဖက်မ မလပံစံများသိ  ့ြပန်သတ်မတ်ရန်

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]
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ြဖ မဲြခားနားမ ညိရန်

ြဖ မဲြခားနားမ ညိရန်

(  /  / )လက်ြဖင့် အလိအေလျာက် ပိတ်

အေသးစိတ် ယ ကည့်ချက် ချိန်ညိမများ အလိအေလျာက် ချိန်ညိမည်။ 
ကိေရွးချယ် ပီး  ကိ ကိယ်တိင်သတ်မတ်ပါ။

လက်ြဖင့်
ြဖ မဲြခားနားမ ညိဆက်တင်

• ေအာက်ပါအေြခအေနတိတ့ွင် မရ ိင်ပါ-

 ကိ  အြဖစ်
သတ်မတ်ထားသည်။

– ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် Filmmaker

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– အေရာင်လိက်ဖက်မ ပိတ်

ြဖ မဲြခားနားမ ညိဆက်တင်

-ဂမာခလတ်

ပံအား ပိမိလငး်လာေစရန် ဂမ်မာမျ းေကးွကိ ချိန်ညိမည်။

-အမဲေရာင် ြမင့်တင်ကိရိယာ

အမဲေရာင်၏ အရိပ်များကိ တြဖညး်ြဖညး်ချငး် ချိန်ညိမည်။

-အြဖ  ဖန်တီးချက်ကိ ဖယ်ပါ

အြဖ ဧရိယာကိ ပိမိ ငး်လငး်ေစပါ။

-မလပံစံ ြပန်သတ်မတ်ပါ။

 အတွက် အေကာငး်အရာများ ြပန်လည်
သတ်မတ်မည်။
ြဖ မဲြခားနားမ ညိဆက်တင်
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ေရာင်စ ခွဲမျိ းစံ / ပံ ေရာင်စ ခဲွမျိ းစံ

ေရာင်စ ခွဲမျိ းစံ

(  /  /  /  /  / )ပင်ကိယ် အေရာင် Rec. 709 SMPTE-C EBU Rec. 2020 DCI-P3

အေရာင် အစအဆးံစံအတိငး် ပံအေရာင်အား တိကျစာွ ထတ်လပ်မည်။

-ပင်ကိယ် အေရာင်

အေရာင်အစီအစ ၏ အြမင့်ဆးံအေြခအေနသိ  ့ြဖန ့်ြခငး်ြဖင့်
အေရာင်အရင့်ဆးံကိြပသသည်။

-Rec. 709

HD (အရည်အေသးွြမင့်) အတွက်စံ

-SMPTE-C

NTSC အတွက်စံ

-EBU

PAL အတွက်စံ

-Rec. 2020

 အတွက်သင့်ေတာ်ေသာအေရာင်အစီအစဥ်ကိေပးပါ။Rec. 2020

-DCI-P3

DCI အတွက် သင့်ေတာ်ေသာ အေရာင် အစီအစ ကိ ေပးပါ။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်အား အသးံြပ ရန် 
 ကိ  သိသ့တ်မတ်ပါ။

အေရာင်ကိ မရငး်ပံစံြဖင့်
မွမ်းမံအသစ်ထတ်ြခငး် ပိတ်

• Rec. 2020 လိငး်အတွက် ဤလပ်ေဆာင်ချက်ကိအသးံြပ ရန် 
 ကိ  သိထ့ားပါ။

Rec.2020

မရငး်အေရာင်ြဖင့် အသစ်မွမ်းမံြပန်ထတ်ြခငး် ပိတ်

•  ကိ Dolby Vision မဒ်အြဖစ်
သတ်မတ်ထားလ င် မမန်ကန်ပါ
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်
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ပံ ေရာင်စ ခွဲမျိ းစံ

(  /  /  / )အလိအေလျာက် sRGB Adobe Rec. 2020

-အလိအေလျာက်

ထည့်သွငး်မလိငး်အရ အေရာင်အစီအစဥ်အား အလိအေလျာက်ချိန်ညိသည်။

-sRGB

sRGB အတွက်စံ

-Adobe

AdobeRGB အတွက်စံ

-Rec. 2020

 အတွက်သင့်ေတာ်ေသာအေရာင်အစီအစဥ်ကိေပးပါ။Rec. 2020

•  ကိ Dolby Vision မဒ်အြဖစ်
သတ်မတ်ထားလ င် မမန်ကန်ပါ
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်
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အြဖ ေရာင်ခံ ညိြခငး်

 /  / နီ-သမ်းလာေစြခငး် စိမ်း-အေရာင်သမ်းေစြခငး် ြပာ-သမ်းလာေစြခငး်

အနီ / အစိမ်း / အြပာ အစိတ်အပိငး်များ၏ အြဖ ေရာင် ညီမ မ အလငး်အား
ချိန်ညိမည်။

 /  / နီ-ေလာ့ချြခငး် စိမ်း-ေလာ့ချြခငး် ြပာ-ေလာ့ချြခငး်

အနီ / အစိမ်း / အြပာ အစိတ်အပိငး်များ၏ အြဖ ေရာင် ညီမ မ အေမာင်အား
ချိန်ညိမည်။

ပိ၍ အ စိတ်ညိရန်

 အတွက် ပိမိအေသးစိတ်ကျသည့် အချက်များချိန် ညိပါ။အြဖ ေရာင်ခံ ညိြခငး်

-ြဖည့်သွငး်ချက် အချက်ြပလိငး်အဆင့်

ထည့်သွငး်မ လိငး်အား အဆင့် ချိန်ညိမည်။

 /  / -နီ-သမ်းလာေစြခငး် စိမ်း-သမ်းလာေစြခငး် ြပာ-သမ်းလာေစြခငး်

အနီ / အစိမ်း / အြပာ အစိတ်အပိငး်များ၏ အြဖ ေရာင် ညီမမအား ချိန်ညိမည်။

-မလပံစံများသိ  ့ြပန်သတ်မတ်ရန်

 အတွက် အေကာငး်အရာများ ြပန်လည် သတ်မတ်မည်။ပိ၍ အ စိတ်ညိရန်

မလပံစံများ ြပန်တပ်ဆင်ပါ

 ကိ မလဆက်တင်များသိ  ့ြပန်လည်သတ်မတ်မည်။အြဖ ေရာင်ခံ ညိြခငး်
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အေရာင်ထိနး်ချ ပ်မ

 /  / နီ-ပကတိအေရာင် နီ-ေတာက်ပမြပငး်အား နီ-အေရာင် ရင့်

ပ်ပံ၏ အနီေရာင်ဧရိယာ ိအေရာင်အဆငး် / စိရဲြခငး် / ေတာက်ပြခငး်တိက့ိ
ချိန်ညိမည်။

 /  / စိမ်း-ပကတိအေရာင် စိမ်း-ေတာက်ပမြပငး်အား စိမ်း--အေရာင် ရင့်

ပ်ပံ၏ အစိမ်းေရာင်ဧရိယာ ိအေရာင်အဆငး် / စိရဲြခငး် / ေတာက်ပြခငး်တိက့ိ
ချိန်ညိမည်။

 /  / ြပာ-ပကတိအေရာင် ြပာ-ေတာက်ပမြပငး်အား ြပာ-အေရာင် ရင့်

ပ်ပံ၏ အြပာေရာင်ဧရိယာ ိအေရာင်အဆငး် / စိရဲြခငး် / ေတာက်ပြခငး်တိက့ိ
ချိန်ညိမည်။

ပိ၍ အ စိတ်ညိရန်

 အတွက် ပိမိအေသးစိတ်ကျသည့် အချက်များချိန် ညိပါ။အေရာင်ထိနး်ချ ပ်မ

 /  / -နီညိ -ပကတိအေရာင် နီရင့်-ပကတိအေရာင် ဝါ-ပကတိအေရာင်

စိမ်းြပာေရာင် / ပနး်ခရမ်းေရာင် / အဝါေရာင် ိ ဧရိယာများ၏
ပ်ပံအေရာင်အေသးွကိ ချိန်ညိသည်။

 /  / 

-

စိမ်းြပာ-ေတာက်ပြပငး်အား အနီရင့်-ေတာက်ပြပငး်အား ဝါ-
ေတာက်ပမြပငး်အား

စိမ်းြပာေရာင် / ပနး်ခရမ်းေရာင် / အဝါေရာင် ိ ဧရိယာများ၏ ပျံ ံမ့ကိ
ချိန်ညိသည်။

 /  / -စိမ်းြပာ-အေရာင် ရင့် အနီရင့်-အေရာင် ရင့် ဝါ-အေရာင် ရင့်

စိမ်းြပာေရာင် / ပနး်ခရမ်းေရာင် / အဝါေရာင် ိ ဧရိယာများ၏ ေတာက်ပမကိ
ချိန်ညိသည်။

-မလပံစံများသိ  ့ြပန်သတ်မတ်ရန်

 အတွက် အေကာငး်အရာများ ြပန်လည် သတ်မတ်မည်။ပိ၍ အ စိတ်ညိရန်

မလပံစံများ ြပန်တပ်ဆင်ပါ

 ကိ မလဆက်တင်များသိ  ့ြပန်လည်သတ်မတ်မည်။အေရာင်ထိနး်ချ ပ်မ
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ဂမာ

ဂမာ

ဂမ်မာမျ းေကးွအား ေြပာငး်လဲမည်။

• ဂဏနး်တန်ဖိးများသည် ချိန်ညိမအတွက် အ နး်ြဖစ်သည်ကိ ေကျးဇးြပ ၍
သတိြပ ပါ။

ပိ၍ အ စိတ်ညိရန်

 အတွက် ပိမိအေသးစိတ်ကျသည့် အချက်များချိန် ညိပါ။ဂမာ

-ြဖည့်သွငး်ချက် အချက်ြပလိငး်အဆင့်

ထည့်သွငး်မ လိငး်အား အဆင့် ချိန်ညိမည်။

-အေရာင်သမ်းလာြခငး်

ေရွးချယ်ထားသည့် လိငး်အားအဆင့်အတွက် ဂမ်မာ တးိတက်မ ချိန်ညိမည်။

-မလပံစံများသိ  ့ြပန်သတ်မတ်ရန်

 အတွက် အေကာငး်အရာများ ြပန်လည် သတ်မတ်မည်။ပိ၍ အ စိတ်ညိရန်

မလပံစံများ ြပန်တပ်ဆင်ပါ

 ကိ မလဆက်တင်များသိ  ့ြပန်လည်သတ်မတ်မည်။ဂမာ

Dynamic HDR Effect

Dynamic HDR Effect

(  / )ဖွင့် ပိတ်

HDR ဗီွဒီယိလိငး်တစ်ခအရ အလငး်ေတာက်ပမကိ အလိအေလျာက် ချိန်ညိေပးသည်။

• ေအာက်ပါအေြခအေနတိတ့ွင် မရ ိင်ပါ-

 ကိ Dolby Vision မဒ်အြဖစ်
သတ်မတ်ထားသည်။

– ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– အေရာင်လိက်ဖက်မ ပိတ်
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HDR အေရာင်လိက်ဖက်မ

အေရာင်လိက်ဖက်မ

(  / )ဖွင့် ပိတ်

အေကာငး်အရာ မီတာ ေဒတာ င့် အေရာင် ေြမပံကိ အလိအလျာက်
ထိနး်ချ ပ်သည်။

•  ကိ  သိမ့ဟတ်
ဟသတ်မတ်ထားလ င် မမန်ကန်ပါ 
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် Dolby Vision IQ

Dolby Vision အေမာင်

ပံပျက်မ ကန ့်သတ်တန်ဖိး

အေရာင်အ အရင့် ေြမပံ၏ ေတာက်ပမ (နစ်) ြဖတ်ေတာက်မကိ ချိန်ညိပါ။

မလပံစံများသိ  ့ြပန်သတ်မတ်ြခငး်

 ကိ မလဆက်တင်များသိ  ့ြပန်လည်သတ်မတ်မည်။HDR အေရာင်လိက်ဖက်မ

မလပံစံများသိ  ့ြပန်သတ်မတ်ရန်

မလပံစံများသိ  ့ြပန်သတ်မတ်ရန်

 ကိ မလဆက်တင်များသိ  ့ြပန်လည်သတ်မတ်မည်။အဆင့်ြမင့် ဆက်တင်များ
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ေရွးစရာ ဆက်တင်များ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. ပ်ပံ ေရွးစရာ ဆက်တင်များ [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  /  /  / 

 /  /  / 

 /  /  / 

 /  /  / 

ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ ALLM VRR ပံ ကည်လင် သးံနညး်ပံစံ 1080p Pure

Direct 4K မလ အေရာင်ြပည့် HDMI အေကာငး်အရာပံစံ HDMI EOTF

ပံစံ HDMI အေရာင်သိမတ်မ ပံစံ HDMI RGB အပိငး်အြခား HDMI

YCbCr အပိငး်အြခား EOTF အမျိ းအစား AV အေရာင်စနစ် 3D-COMB

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ဂိမ်းကစားေနသည့်အချိန်တွင် လျင်ြမန်သည့် တံ ့ြပန်မ လိငး်များအတွက်
သင့်ေလျာ်ေသာ ပ်ပံများကိ ေပးသည်။

• ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ ကိ အသးံြပ ပီး ဆက်တိက်မတ်တမ်းတင်ြခငး်ကိ ြပသလိပါက
 အား သတ်မတ်ပါ။ကစားချိန် ြပကွက်

• ေအာက်ပါအေြခအေနတိတ့ွင် မရ ိင်ပါ-

တီဗီွ မဒ်–

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– 1080p Pure Direct ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– 4K မလ အေရာင်ြပည့် ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ်
သတ်မတ်ထားသည်။

– ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် Dolby Vision IQ

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။ (  ကိ  တွင်
ပံေသထားသည်။)

– VRR ဖွင့် ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ ဖွင့်
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ALLM

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ဤတီဗီွကိ ဝငး်ဒးိတစ်ခတညး်မဒ်တွင် အသးံြပ ေသာအခါ ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ
သတငး်အချက်အလက်အရ တီဗီွကိ ALLM သိ  ့အလိအေလျာက် ေြပာငး်လဲပါ။

• ေအာက်ပါအေြခအေနတိတ့ွင် မရ ိင်ပါ-

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– HDMI ေအာ်တိ ဆက်တင် သးံနညး်ပံစံ1

VRR

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ပျက်ေတာက်မ နညး် ပီး ပ်ပံပျက်ေတာငး်ပျက်ေတာငး် ြဖစ်ြခငး် သိမ့ဟတ်
အပိငး်ပိငး်ကွဲ ြခငး်မ ိသည့် ေချာေမွသည့် ဂိမ်းေဆာ့ြခငး် အေတွအ ကံ ကိ
ေထာက်ပံ့ေပးသည်။ ဤတီဗီွ င့် VRR / AMD FreeSync ပရီမီယံ လပ်ေဆာင်မ
ေထာက်ေပးသည့် ကိရိယာများ င့် ချိတ်ဆက်ချိန်တွင် VRR (ေြပာငး်လဲ ိင်သည့်
ြပန်လည်စတင်သည့် နး်) င့် AMD FreeSync ပရီမီယံ ေဆာင်မကိ
ဖွင့်ရန်အတွက်  သိသ့တ်မတ်ပါ။ဖွင့်

• HDMI1 / 2 အတွက်

• ေအာက်ပါအေြခအေနတိတ့ွင် မရ ိင်ပါ-

 ကိ  သိမ့ဟတ်  သိ ့
သတ်မတ်ပါ။

– HDMI ေအာ်တိ ဆက်တင် သးံနညး်ပံစံ1 သးံနညး်ပံစံ2

 အား ၊ 
 သိမ့ဟတ်  သိ  ့သတ်မတ်ထားသည်။

– ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် Dolby Vision ြပတ်သားမ Dolby

Vision IQ Dolby Vision အေမာင်

ပံ ကည်လင် သးံနညး်ပံစံ

(  /  / )အလိအေလျာက် ဖွင့် ပိတ်

ပ် င် ပ်ပံများအတွက် ေဒါင်လိက် ကည်လင်ြပတ်သားမကိ တးိတက်ေစသည်။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်ကိ လိမ်ယက်ေနသည့် လိငး်များအတွက် ရ ိ ိင်သည်
(ကွန်ရက် ဝန်ေဆာင်မများ သိမ့ဟတ်  ကိ  ထားချိန်များမ
အပ)။

ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ ဖွင့်
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1080p Pure Direct

(  / )ဖွင့် ပိတ်

1080p (HDMI) ထည့်သွငး်မ လိငး်အတွက် မလ ပ်ပံအရည်ေသးွကိ အေသးစိတ်
ြပန်လည်ထတ်လပ်သည်။

• ေအာက်ပါအေြခအေနတိတ့ွင် မရ ိင်ပါ-

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ ဖွင့်

 ကိ Dolby Vision မဒ်အြဖစ်
သတ်မတ်ထားသည်။

– ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်

4K မလ အေရာင်ြပည့်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

4K (HDMI) ထည့်သွငး်မ လိငး်အတွက် မလ ပ်ပံအရည်ေသးွကိ အေသးစိတ်
ြပန်လည်ထတ်လပ်သည်။

• ေအာက်ပါအေြခအေနတိတ့ွင် မရ ိင်ပါ-

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ ဖွင့်

 ကိ Dolby Vision မဒ်အြဖစ်
သတ်မတ်ထားသည်။

– ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်

4K 120 Hz အချက်ြပ–

HDMI အေကာငး်အရာပံစံ

(  /  /  / )ဂရပ်ဖစ်များ ဓာတ်ပံများ အလိအေလျာက် ပိတ်

ေရွးချယ်ထားေသာ အေကာငး်အရာ အမျိ းအစားအရ HDMIထည့်သွငး်မ
တစ်ခချငး်စီ၏ ပ်ပံဆက်တင်များ ချိန်ညိပါ။

-အလိအေလျာက်

လက်ခံရ ိသည့် HDMI အေကာငး်အရာအရ အကယ်၍ချိတ်ဆက်ထားသည့်
ပစညး်သည် HDMI အေကာငး်အရာအမျိ းအစားအား ေထာက်ပံ့လ င်
ပံချိန်ညိချက်များ အလိအေလျာက် ချိန်ညိမည်။

• အလိအေလျာက်မဒ်အတွက် အေကာငး်အရာအမျိ းအစာမ ရ ိ ိင်မ သတ်မတ်ရန်၊
 ကိ ေရွးချယ်ပါ။ေအာ်တိ အေသးစိတ်ဆက်တင်

• HDMI အတွက်
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• –  ကိ  အြဖစ်
သိမ့ဟတ် Dolby Vision ၏ မဒ်အြဖစ် သတ်မတ်ထားလ င် မမန်ကန်ပါ
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် ပေရာ်ဖက် င်နယ် ဓာတ်ပံ

HDMI EOTF ပံစံ

(  /  /  / )အလိအေလျာက် သမား ိးကျ ဂမာ HLG PQ

HDMI ထည့်သွငး်မတစ်ခချငး်စီအတွက် EOTF အမျိ းအစားကိေရွးချယ်သည်။
အေထွေထွအသးံြပ မအတွက်  သိ  ့သတ်မတ်ပါ။အလိအေလျာက်

• HDMI အတွက်

•  ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားလ င် HDR10+

လပ်ေဆာင်ချက် ရ ိ ိင်သည်။
HDMI EOTF ပံစံ အလိအေလျာက်

•  ကိ Dolby Vision မဒ်အြဖစ်
သတ်မတ်ထားလ င် မမန်ကန်ပါ
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်

HDMI အေရာင်သိမတ်မ ပံစံ

(  /  /  / )အလိအေလျာက် Rec. 601 Rec. 709 Rec. 2020

HDMI ထည့်သွငး်မတစ်ခချငး်စီအတွက်
အေရာင်ခွဲကိရိယာအမျိ းအစားအားေရွးချယ်ပါ။

• HDMI အတွက်

•  ကိ Dolby Vision မဒ်အြဖစ်
သတ်မတ်ထားလ င် မမန်ကန်ပါ
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်

HDMI RGB အပိငး်အြခား

(  /  / )ေအာ်တိ အြပည့် သာမန်

HDMI ထည့်သွငး်မ တစ်ခချငး်စီအတွက် ပ်ပံ၏ အနက်ေရာင် အဆင့်ကိ ချိန်ညိပါ။

• အမဲေရာင်အဆင့်သည် မသင့်ေလျာ်လ င်၊  ကိေရွးချယ်ပါ။အြပည့်

• HDMI အတွက်

•  ကိ Dolby Vision မဒ်အြဖစ်
သတ်မတ်ထားလ င် မမန်ကန်ပါ
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်
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HDMI YCbCr အပိငး်အြခား

(  / )Full သာမန်

HDMI ထည့်သွငး်မတစ်ခချငး်စီအတွက် YCbCr

လိငး်တွင် ပ်ပံ၏အနက်ေရာင်အဆင့်အားချိန်ညိပါ။

• HDMI အတွက်

•  ကိ Dolby Vision မဒ်အြဖစ်
သတ်မတ်ထားလ င် မမန်ကန်ပါ
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်

EOTF အမျိ းအစား

(  /  /  / )အလိအေလျာက် သမား ိးကျ ဂမာ HLG PQ

ထတ်လင့်မ သိမ့ဟတ် ဗီဒီယိ အေကာငး်အရာ၏ EOTF အမျိ းအစားကိ
ေရွးချယ်ေပးပါသည်။

လိငး်သည် EOTF အမျိ းအစား တစ်ခစီ င့် ကိက်ညီမသာလ င် မန်ကန်စာွ
အလပ်လပ်ပါသည်။ အေထွေထွအသးံြပ မအတွက်  သိ ့
သတ်မတ်ပါ။

အလိအေလျာက်

• ထတ်လင့်မအတွက် အဝင် / လိငး် ေနာက်တစ်ခကိ ေရွးချယ်သည့်
အ ကိမ်တိငး်အတွက် အလိအေလျာက်  ကိေြပာငး်ေပးပါသည်။အလိအေလျာက်

• ဒီဂျစ်တယ်တီဗီွ၊ ဗီဒီယိ အေကာငး်အရာအတွက်

•  ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားလ င် HDR10+

လပ်ေဆာင်ချက် ရ ိ ိင်သည်။
EOTF အမျိ းအစား အလိအေလျာက်

•  ကိ Dolby Vision မဒ်အြဖစ်
သတ်မတ်ထားလ င် မမန်ကန်ပါ
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်

AV အေရာင်စနစ်

(  /  /  /  / )အလိအေလျာက် PAL SECAM M.NTSC NTSC

ဗီဒီယိ လိငး်များေပ  အေြခခံ၍ ေရွးချယ် ိင်ေသာ အေရာင်စနစ်ကိ ေရွးချယ်ပါ။

• AV (VIDEO) အတွက်
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3D-COMB

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ငိမ်ေနေသာ သိမ့ဟတ် ေ းေကးွစာွ ေရွလျားေနေသာ ပ်ပံများကိ ပိမိေတာက်ပေအာင်
ြပ လပ်မည်။

• ေနရာေဒသအေလျာက်၊ တည် ငိမ်ေသာ သိမ့ဟတ် ေ းေကွးစာွေ ေနေသာ
ပံများအား ကည့်ေနစ ၊ အေရာင်အကွက်ချြခငး် ေတွ ြမင် ိင်ပါသည်။
ပိမိြပတ်သား ပီး ပိမိတိကျေသာ အေရာင်များ ရ ိ ိင်ရန်  ကိ သတ်မတ်ပါ။ဖွင့်

• တီဗီွ မဒ် ိ PAL / NTSC လိငး်အား လက်ခံြခငး် သိမ့ဟတ် အန်နာေလာ့
ဆက်သွယ်မအတွက်
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စခရင် ဆက်တင်များ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. ပ်ပံ စခရင် ဆက်တင်များ [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  /  / 

 /  / /

 / 

ပံစံအချိ း 16:9 ပံအရွယ် ကးီေနသည် ဇးမ် ချိန်ညိြခငး်များ စခရင်
ြပကွက်ြမင်ကွငး် ပစ်ဇယ် ေအာ်ဘစ်တာ လိဂိ အလငး်အေမာင် ချိန်ညိမ 

ပန်နယ် ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းမ ပန်နယ်ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းမ မတ်ေဆ့ချ်

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

ပံစံအချိ း

ေထာင့်၏ အေသးစိတ်များ၏ အချိ း (ဓာတ်ပံ အရွယ်အစား) ေြပာငး်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ပံစံအချိ း

16:9 ပံအရွယ် ကးီေနသည်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

16:9 ေထာင့်အတွက် ပ်ပံြပသည့် မျက် ာြပင်ေနရာကိ ေရွးချယ်ပါ။

-ဖွင့်

ပံအစွနး်အား ဝက်ရန် ပံအားချဲလိက်မည်။

-ပိတ်

ပံအား မရငး်အရွယ်စားြဖင့် ေဖာ်ြပမည်။

• မျက် ာြပင်၏ အစွနး်တွင် အစက်အေပျာက်များ ိလ င်  သိ  ့သတ်မတ်ပါ။ဖွင့်

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်အား SD (စံအရည်အေသးွ) င့် HD (အရည်အေသးွြမင့်)
လိငး်များသိ  ့အသးီသးီမတ်သား ိင်သည်။
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• ေအာက်ပါအေြခအေနတိတ့ွင် မရ ိင်ပါ-

ဓာတ်ပံ အေကာငး်အရာ–

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ ဖွင့်

4K အေကာငး်အရာ–

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– 1080p Pure Direct ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– 4K မလ အေရာင်ြပည့် ဖွင့်

ဇးမ် ချိန်ညိြခငး်များ

သွင်ြပင်အချိ းအစားအား  သိမ့ဟတ်  သိ ့
ထား ိချိန်တွင် ေဒါင်လိက်အေနအထား င့် အရွယ်အစားကိချိန်ညိပါ။

အံကိက် အနးီကပ်ဆွဲ ကည့်သည်

• 4K အေကာငး်အရာတွင် မရ ိ ိင်ပါ

စခရင် ြပကွက်ြမင်ကွငး်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

 ကိသင်ေရွးချယ်လ င် မျက် ာြပင်ကိ ပိတ်သည်။ပိတ်

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် တီဗီွမျက် ာြပင်အား မ ကည့်ဘဲ
အသံသာနားေထာင်စ တွင် ပါဝါအသးံြပ မ ေလာ့ချေပးပါသည်။

• မျက် ာြပင်ဖွင့်ရန် မည်သည့်ခလတ်မဆိ ိပ်ပါ (အရံသင့်ထားြခငး် ဖွင့် / ပိတ်
ခလတ် မလွဲ၍)။

ပစ်ဇယ် ေအာ်ဘစ်တာ

(  / )ဖွင့် ပိတ်

" ပ်ပံစွဲ မဲြခငး်" ပန်နယ်ကိ ကာကွယ်ရန် ပ်ပံ၏ ပီဇယ်ေ ေြပာငး်မကိ
သတ်မတ်ပါ။

လိဂိ အလငး်အေမာင် ချိန်ညိမ

(  /  / )ြမင့် အလယ် နိမ့်

" ပ်ပံစွဲ မဲြခငး်" ပန်နယ်ကိ ကာကွယ်ရန် ြပသထားေသာ လိဂိ၏
အလငး်ေတာက်ပမအဆင့်ကိ ချိန်ညိပါ။
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ပန်နယ် ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းမ

" ပ်ပံစွဲ မဲြခငး်" ကိ ကာကွယ်ရန် စခရင်ကိပိတ် ပီး ြပင်ဆင်ထိနး်သိမ်းြခငး်ကိ
လပ်ေဆာင်ပါ။

• ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းေရး ပီးစီးရန် 80 မိနစ်ခန ့် ကာ ိင်သည်။

• ပန်နယ်လ် ချိန်ညိေနစ  LED အလငး်သည် လိေမာ်ေရာင် လငး်မည်။

• ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းေရးကိ ပယ်ဖျက်ရန်၊ ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းေရးကိ ဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်ေနစ  တီဗီွကိ ဖွင့်ထားပါ။

• ပန်နယ်လ် ချိန်ညိစ တွင် အြဖ ေရာင် အလျားလိက် မျ းတစ်ေကာငး်
မျက် ာြပင်တွင် ေပ လာလိမ့်မည်။ ၎ငး်သည် မားယွငး်သည့် လပ်ေဆာင်ချက်
မဟတ်ပါ။

• ပန်နယ်လ် ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းေရးအ ပီး တီဗီွ ဖွင့်ေသာအခါ ပီးစီးေကာငး်
စာတိကိ ြပသလိမ့်မည်။

ပန်နယ်ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းမ မတ်ေဆ့ချ်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ပံမန် ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းေရး အေကာငး် ကားချက် ြပသရန် ဖွင့်ထားပါ။

-ဖွင့်

အချိန် ကာလတစ်ခ ကာ ကည့် ပီးေနာက် တီဗီွ အေဝးထိနး်ခလတ်၏
အရံသင့်ထားြခငး် ဖွင့် / ပိတ် ခလတ် ြဖင့် တီဗီွကိ ပိတ်ေသာအခါ
ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းေရးအတွက် စာတိ အလိအေလျာက် ေပ လာမည်။

-ပိတ်

စာတိ မေပ လာပါ။  ကိ ေရွးချယ် ပီး ပန်နယ်လ်
ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းေရးကိ ကိယ်တိင် ေဆာင်ရွက်ပါ။ (အထက်တွင် ် ကည့်ပါ။)

ပန်နယ် ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းမ
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ဆက်တင်များ ေသာ့ခတ်ြခငး်

ထည့်သွငး်မ တစ်ခစီတိငး်အတွက်  /  / 

 ၏ဆက်တင်များကိ ေသာ့ခတ်မည်။
က မ်းကျင်သ1 / 2 Dolby Vision IQ Dolby

Vision အေမာင်

• ကည့် ြခငး်မဒ်တွင်  /  /  /

 ကိ တင်ေရွးချယ်ပါ။
က မ်းကျင်သ1 က မ်းကျင်သ2 Dolby Vision IQ

Dolby Vision အေမာင်
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ြမင်ကွငး် ကည့် ြခငး်  သးံနညး်စနစ်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

2. ပ်ပံ ဆက်တင်များ ေသာ့ခတ်ြခငး်
[OK]

 ြဖင့် ပင်နံပါတ် (ဂဏနး် 4 လံး) ိက်ထည့်ပါ။3. [နံပါတ် ခလတ်များ]

• ပထမချိန်ညိချက်တွင် ပင်နံပါတ် စ် ကိမ် ိက်ထည့်ပါ။

• သင်မေမ့ေလျာ့ေအာင် ပင်နံပါတ်အား မတ်သားထားပါ။

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။4. ေသာ့အိမ် ချိန်ညိြခငး် [OK]

 အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။5. ဖွင့် [OK]

• ေအာက်ပါအေကာငး်အရာများကိ ေသာ့ခတ် ိင်ပါသည်။

 /  /  /  /

 /  /  /

 / 

 /  / 

 / 

ေတာက်ပမပမာဏ အေရာင် ြပတ်သားမ အလငး်အေမာင် အေရာင်
သဘာ၀အ ေရာင်အတိငး် ေတာက်ပမ အေရာင်အပချိန်
မလပံရိပ်ပံစံြပန်ထတ်ပါ ဒိငး်နမစ် အပိငး်အြခားအတိငး် မရငး်ပံစံြဖင့်
အသစ်မွမ်းမံြပန်ထတ်ြခငး် အနက်ေရာင်ဖရိန်ထည့်ြခငး် အဆင့်ြမင့်
ဆက်တင်များ မလပံစံများသိ  ့ြပန်သတ်မတ်ြခငး်

ပင်နံပါတ်အား ေြပာငး်လဲရန်

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။1. PIN ေြပာငး်ြခငး် [OK]

 ြဖင့် ပင်နံပါတ်အသစ်အား စ် ကိမ် ိက်ထည့်ပါ။2. [နံပါတ် ခလတ်များ]
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ချိန်ညိချက် ေကာ်ပီကးပါ

၊ ၊ ၊ ၊ ၊ ၊
 သိမ့ဟတ်  ိ ပ်ပံ ဆက်တင်များကိ

အြခားထည့်သွငး်မဒ် သိမ့ဟတ် ကည့် မဒ်သိ  ့ကးယပါ။

Filmmaker ပ် င် ံအတိငး် လက်သးံ က မ်းကျင်သ1 က မ်းကျင်သ2 ဂိမ်း
Dolby Vision IQ Dolby Vision အေမာင်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  > 

/  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. ပ်ပံ ချိန်ညိချက် ေကာ်ပီကးပါ ပိထ့ည့်မည့် ေနရာကိ ကည့်ေသာ သးံနညး်ပံစံ
ပိထ့ည့်မည့် ေနရာ အတွက် ြဖည့်သွငး်ချက်

[OK]

ကးယရန် ပနး်တိင်ေနရာကိ ေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

 ကိေရွးချယ် ပီး ကးယရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. ေကာ်ပီကးြခငး် စတင်ရန် [OK]

အတည်ြပ သည့်စခရင်ေပ လာသည့်အခါ လပ်ေဆာင်လိသည့်အတိငး် 
ဟေရွး ပီး  ကိ ိပ်ပါ။

5. ဟတ်
[OK]

= မတ်ချက် =
•  င့်  အား မကးယပါ။ေရွးစရာ ဆက်တင်များ စခရင် ဆက်တင်များ

• ေသာ့ခတ်ထားသည့် မဒ်တွင် သင်မကးယ ိင်ပါ။
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အသံ မဒ်
ေမာ်ဒယ်လ်အားလးံတွင် အချိ အဂရပ်များအား  မရ ိ ိင်ပါ။  သင့်တီ ဗီွစခရင်တွင် ရ ိ ိင်ေသာ  မီ းများအား  ြပသထားပါသည်။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. အသံ သးံနညး်ပံစံ [OK]

မဒ်ကိေရွး ပီး သတ်မတ်ရန်  အား ိပ်ပါ။3. [OK]

သးံနညး်ပံစံ

(  /  /  /  /  / )ေအာ်တိ AI စံအဆင့် ေတးဂီတ စကားေြပာ အားကစား ံ သးံသ

ထည့်သွငး်မ တစ်ခစီတိငး်အတွက် သင် စ်သက်ေသာ အသံကိ ေရွးချယ်ပါ။

-ေအာ်တိ AI

သင် ကည့် ေနသည့် ပတ်ဝနး်ကျင်အေြခအေန င့် သင့်ေတာ်မည့်
အသံအရည်အေသးွသိ ့ချိန်ညိပါ။

• အထးြပ လပ်ချက် အဆင့်ကိ ချိန်ညိရန် 
 သိ  ့သတ်မတ်ပါ။

ေအာ်တိ AI -

အသံထိေရာက်မအဆင့်

-စံအဆင့်

ြမင်ကွငး်အမျိ းအစားများ အားလးံအတွက် သင့်ေတာ်ေသာ
အသံအရည်အေသးွကိ ေပးမည်။

-ေတးဂီတ

ေတးဂီတဗီဒီယိများ ကည့် ြခငး်၊ အစ ိသည် တိအ့တွက်
အသံအရည်အေသးွကိ တးိတက်ေစမည်။

-စကားေြပာ

သတငး်များ၊ ဒရာမာများ ကည့် ြခငး်၊ အစ ိသည် တိအ့တွက်
အသံအရည်အေသးွကိ တးိတက်ေစမည်။
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-အားကစား ံ

အားကစားပွဲများ ကည့် ြခငး် အစ ိသည်တိအ့တွက် အသံ အရည်အေသးွကိ
တးိတက်ေစမည်။

•  အသံ မဒ် ကိ  အြဖစ်
သတ်မတ်ထားလ င် ကိ  အြဖစ် အလိအေလျာက်
သတ်မတ်ေပးသည်။ အသံ အချိတ်အဆက် င့် ကည့် မဒ်ကိ ပယ်ဖျက်ရန်

 ကိ  ဟ သတ်မတ်ပါ။

ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် အားကစား
အားကစား ံ

အားကစားအသံချိတ်ဆက်ထားမ ပိတ်
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

-သးံသ

သင်အ စ်သက်ဆးံ အသံအရည်အေသးွ င့် သင့်ေတာ်ေစရန် အသံညိစက်ကိ
အသးံြပ ၍ အသံကိ ကိယ်တိင်ချိန်ညိပါ။

• ေအာက်ပါအေကာငး်အရာများကိ မဒ်တစ်ခစီတိငး်အတွက် ချိန်ညိ ပီး
သိေလာင်ထား ိင်သည်။

 /  /  / ေဘ့စ်အသံ သးံဆ ပတ်လည် ေဘ့စ်သံ ြမင့်တင်ြခငး်

• အသးံြပ သမဒ်အတွက်၊  ကိ အသံ မီ းတွင်  င့်
 အစားရ ိ ိင်ပါသည်။  ကိေရွးချယ် ပီး

ကိမ် နး်ကိချိန်ညိပါ။

အသံထိနး်ညိကိရိယာ ေဘ့စ်အသံ
သးံဆ အသံထိနး်ညိကိရိယာ

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် တီဗီွစပီကာများမ အသံအတွက်သာ
ထိေရာက်ေစပါသည်။

ေအာ်တိ AI - အသံထိေရာက်မအဆင့်

 မာ  သိ  ့သတ်မတ်ထားပါက ခံစားမ အဆင့်ကိ
ချိန်ညိေပးသည်။ အနိမ့်သိ  ့သတ်မတ်ထားပါက ပံမန် အသံ င့် နးီစပ်မည်မည်ြဖစ် ပီး
အြမင့် တွင် ေြပာငး်လဲ ိင်သည့် အသံခံစားမကိ ထတ်ေပး ိင်သည်။

သးံနညး်ပံစံ ေအာ်တိ AI

•  အား  အြဖစ်ထားချိန်တွင် ဤလပ်ေဆာင်ချက် ရ ိသည်။သးံနညး်ပံစံ ေအာ်တိ AI

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. အသံ ေအာ်တိ AI - အသံထိေရာက်မအဆင့်
[OK]

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]
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အေြခခံချိန်ညိချက်များ
ေမာ်ဒယ်လ်အားလးံတွင် အချိ အဂရပ်များအား  မရ ိ ိင်ပါ။  သင့်တီ ဗီွစခရင်တွင် ရ ိ ိင်ေသာ  မီ းများအား  ြပသထားပါသည်။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. အသံ [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  /  /  / 

 /  /  /  / 

 / 

ေဘ့စ်အသံ သးံဆ အသံထိနး်ညိကိရိယာ အသံခွင်မ ညိြခငး် Dolby

Atmos အသံလိငး် ြပ လပ်ြခငး် အသံြမင့်တင်စက် ပတ်လည် ေဘ့စ်သံ
ြမင့်တင်ြခငး် အားကစားအသံချိတ်ဆက်ထားမ

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

ေဘ့စ်အသံ

ပိမိနိမ့်ေသာ၊ နက် ိငး်ေသာ အသံထတ်လတ်မကိ တးိပာွးေစရန် သိမ့ဟတ် ေလာ့ချရန်
အဆင့်ကိ ချိန်ညိပါ။

• ကိ  သိသ့တ်မတ်ထားချိန် တွင်တရားမဝင်ပါ သးံနညး်ပံစံ ေအာ်တိ AI

သးံဆ

ပိမိြပတ်သားေသာ၊ ြမင့်ေသာ အသံထတ်လတ်မကိ တးိပွားေစရန် သိမ့ဟတ်
ေလာ့ချရန် အဆင့်ကိ ချိန်ညိပါ။

• ကိ  သိသ့တ်မတ်ထားချိန် တွင်တရားမဝင်ပါ သးံနညး်ပံစံ ေအာ်တိ AI

အသံထိနး်ညိကိရိယာ

သင် စ်သက်ေသာ အသံအရည်အေသးွ င့် ကိက်ညီေစရန် ကိမ် နး်အဆင့်ကိ
ချိန်ညိပါ။

•  အား  အြဖစ်ထားချိန်တွင် ဤလပ်ေဆာင်ချက် ရ ိသည်။သးံနညး်ပံစံ သးံသ

• ကိမ် နး်အား ေရွးချယ် ပီး ကိမ် နး် အဆင့် သတ်မတ်ပါ။

• ေဘ့စ်အသံကိ တိးပာွးေစရန်၊ ပိမိနိမ့်ေသာ ကိမ် နး်၏ အဆင့်ကိ ြမင့်တင်ပါ။
ထရီဘယ် အသံတးိြမင့်ရန်၊ ပိမိြမင့်ေသာ ကိမ် နး်၏ အဆင့်ကိ ြမင့်တင်ပါ။
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• ကိမ် နး်တစ်ခစီတိငး်၏ အဆင့်များကိ မလချိန်ညိချက်များသိ ့
ြပန်လည်သတ်မတ်ရန်၊  ကိ ေရွးချယ် ပီး 
ကိ ိပ်ပါ။

မလပံစံ ြပန်သတ်မတ်ပါ [OK]

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် တီဗီွစပီကာများမ အသံအတွက်သာ
ထိေရာက်ေစပါသည်။

အသံခွင်မ ညိြခငး်

စပီကာများ၏ အသံအတးိအကျယ်အဆင့်ကိ ချိန်ညိေပးသည်။

-ဘယ်/ညာ

အေ ဘယ်ဘက်၊ အေပ  ဘယ်ဘက် အသံချဲစက်များ င့် အေ ညာဘက်၊
အေပ  ညာဘက် အသံချဲစက်များ၏ အသံအတးိအကျယ်ကိ ချိန်ညိပါ။

-စင်တာ

အလယ်စပီကာများ င့် အြခား စပီကာများ၏ အသံအတးိအကျယ်အဆင့်ကိ
ချိန်ညိေပးသည်။

-Up ကိ / Down

အေပ ဘက် ိ အသံချဲစက်များ င့် အြခား အသံချဲစက်များ၏
အသံအတးိအကျယ်ကိ ချိန်ညိပါ။

-မလပံစံများသိ  ့ြပန်သတ်မတ်ြခငး်

 ကိ မလဆက်တင်များသိ  ့ြပန်လည်သတ်မတ်မည်။အသံခွင်မ ညိြခငး်

• ကိ  သိသ့တ်မတ်ထားချိန် တွင်တရားမဝင်ပါ သးံနညး်ပံစံ ေအာ်တိ AI
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Dolby Atmos

(  / )ဖွင့် ပိတ်

Dolby Atmos အေကာငး်အရာကိ ဖွင့်ေသာအခါ Dolby Atmos ၏
တိကျြပတ်သားေသာ အသံကိ ြဖည့်ဆညး်ေပးသည်။ အေထွေထွအသးံြပ မအတွက် 
သိ  ့သတ်မတ်ပါ။

ဖွင့်

• ကိ  သိသ့တ်မတ်ထားချိန် တွင်တရားမဝင်ပါ သးံနညး်ပံစံ ေအာ်တိ AI

အသံလိငး် ြပ လပ်ြခငး်

(  /  /  /  /  / 

)

စကားေြပာ စံအဆင့် ပ် င် ံ တိက် ိက်လင့် အားကစား တိက် ိက်
ထည့်သွငး်ြခငး်

သင် စ်သက်ေသာ အသံနယ်ပယ် ဆက်တင်ကိ ေရွးချယ်ပါ။

• ေအာက်ပါအေြခအေနတိတ့ွင် မရ ိင်ပါ-

Dolby Atmos အေကာငး်အရာ–

 ကိ  သိမ့ဟတ်  သိ  ့သတ်မတ်ပါ။– သးံနညး်ပံစံ ေအာ်တိ AI ေတးဂီတ

အသံြမင့်တင်စက်

Dolby Atmos အဝင်အြပင် အသံ အဝင်အတွက် စကားေြပာသံ၊
အစ ိသည်တိအ့တွက် အသံအတးိအကျယ်ကိ ချိန်ညိပါ။

• ေအာက်ပါအေြခအေနတိတ့ွင် မရ ိင်ပါ-

 ကိ  သိမ့ဟတ်  သိ  ့သတ်မတ်ပါ။– သးံနညး်ပံစံ ေအာ်တိ AI ေတးဂီတ

 ကိ  အြဖစ်
သတ်မတ်ထားသည်။

– အသံလိငး် ြပ လပ်ြခငး် တိက် ိက် ထည့်သွငး်ြခငး်

ပတ်လည်

(  /  /  /

 / )

ဒိလ်ဘီ ပတ်လည် ပ် င် ံပတ်လည် ပ ိ ပ် င် ံပတ်လည်
အားကစား ံပတ်လည် ပိတ်

ပတ်လည် အသံဆက်တင်များ ေရွးချယ်သည်။

-ဒိလ်ဘီ ပတ်လည်

ထည့်သွငး်မအားလံးအတွက် Dolby Atmos အေကာငး်အရာကဲ့သိ ့
ပတ်လည်အသံတစ်ခကိ ြဖည့်ဆညး်ေပးသည်။
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-ပ် င် ံပတ်လည် ပ ိ

အကာွအေဝး အထးြပ လပ်ချက်ကိ ပိမိေကာငး်မွန်ေစြခငး်ြဖင့်
ပ် င် ကည့်ရာတွင် ပိမိေကာငး်မွန်ေသာ အသံထွက်ကိ ေပးပါသည်။

-ပ် င် ံပတ်လည်

အကာွအေဝး အထးြပ လပ်ချက်ကိ ပိမိေကာငး်မွန်ေစြခငး်ြဖင့်
ပ် င် ကည့်ရာတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ အသံထွက်ကိ ေပးပါသည်။

-အားကစား ံပတ်လည်

အကာွအေဝး အထးြပ လပ်ချက်ကိ ပိမိေကာငး်မွန်ေစြခငး်ြဖင့်
ပ် င် ကည့်ရာတွင် အငး်အား ိေသာ အသံထွက်ကိ ေပးပါသည်။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် တီဗီွစပီကာများမ အသံအတွက်သာ
ထိေရာက်ေစပါသည်။

• Dolby Atmos အေကာငး်အရာအတွက် တရားမဝင်ပါ

ေဘ့စ်သံ ြမင့်တင်ြခငး်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ေဘ့စ်သံများ၏ အထးြပ လပ်ချက်ကိ တးိပာွးေစသည်။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် တီဗီွစပီကာများမ အသံအတွက်သာ
ထိေရာက်ေစပါသည်။

•  ကိ  သိမ့ဟတ် ဟသတ်မတ်ထားလ င် မမန်ကန်ပါသးံနညး်ပံစံ ေအာ်တိ AI

ေတးဂီတ

အားကစားအသံချိတ်ဆက်ထားမ

(  / )ဖွင့် ပိတ်

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားလ င် အသံ
မဒ်ကိ  အြဖစ် အလိအလျာက် သတ်မတ်ပါ။
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် အားကစား

အားကစား ံ
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အသံအနိမ့်အြမင့် ချိန်ညိချက်များ
ေမာ်ဒယ်လ်အားလးံတွင် အချိ အဂရပ်များအား  မရ ိ ိင်ပါ။  သင့်တီ ဗီွစခရင်တွင် ရ ိ ိင်ေသာ  မီ းများအား  ြပသထားပါသည်။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. အသံ [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  /  /

 /  /

 / 

Space Tune ဆက်တင် စပီကာ ေရွးြခငး် တီဗီအသံချဲစက် ဆက်တင်
ေအာ်တိ အသံထိနး်ေပးြခငး် အသံပမာဏ ြပင်ြခငး်
ြပတ်သားေသာအသံချိန်ညိမ ဒိင်ယာေလာ့ြမင့်တင်ြခငး်

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

Space Tune ဆက်တင်

တပ်ဆင်ထားေသာ တည်ေနရာ သိမ့ဟတ် အခနး်အေြခအေနအရ
အသံအရည်အေသးွကိ အလိအေလျာက် ထိနး်ညိေပးသည်။

Space Tune

(  / )ဖွင့် ပိတ်

 ြဖင့် ချိန်ညိထားသည့် အသံဆက်တင်ကိ အသးံြပ ိင်သည်။Space Tune ချိန်ညိမ

Space Tune ချိန်ညိမ

Space Tune လပ်ေဆာင်ချက် င့် အသံဆက်တင်ချိန်ညိပါ။
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စပီကာ ေရွးြခငး်

(  / )တီဗီွ အိမ်တွငး် ပ် င် ံ

သီေရတာစပီကာထိနး်ချ ပ်မကိ တီဗီွ၏အေဝးထိနး်ကိရိယာြဖင့်
တီဗီွဆစ်ဂနယ်လက်ခံေနရာသိ  ့ န်၍ထိနး်ချ ပ် ိင်သည်။

-တီဗီွ

TV စပီကာ ဖွင့်ထားသည်။

-အိမ်တွငး် ပ် င် ံ

အသံသည် သီေရတာအသံချဲစက်များမ ထွက်ေပ လာသည်။ သီေရတာဖွင့်စက်၊
Blu-ray ဒစ် သီေရတာ သိမ့ဟတ် အသံချဲစက်မာ ၎ငး်၏
အသင့်အေနအထားတွင် အလိအေလျာက်ပွင့်မည်ြဖစ်သည်။

• တီဗီွစပီကာ၏ အသံသည် အသံတိတ်ြဖစ်ေနမည်။ တပ်ဆင်ကိရိယာကိ
ပိတ်ချိန်တွင် တီဗီွစပီကာများ ပွင့်လာမည်ြဖစ်သည်။

• သင်သည်  င့်  ကိ အသးံြပ ိင်သည်။[အသံချဲ ြခငး် / တးိြခငး်] [MUTE]

• VIERA Linkလပ်ေဆာင်မေထာက်ပံ့ေသာ သီေရတာ စပီကာများသည် ဤ TV င့်
ချိတ်ဆက်ထားေသာအခါ ဤလပ်ေဆာင်မသည် ရ ိင်သည်။

တီဗီအသံချဲစက် ဆက်တင်

(  /  / )TV စပီကာ နား ကပ် ပိတ်

အသံအတးိအကျယ်ကိ ချိန်ညိရန် အသံထွက်ကိ ေရွးချယ်ေပးသည်။

•  သိမ့ဟတ်  ကိ ေရွးချယ်ထားေသာအခါ တီဗီွစပီကာမ အသံ
ပိတ်သာွးသည်။
နား ကပ် ပိတ်

ေအာ်တိ အသံထိနး်ေပးြခငး်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ချန်နယ်များ င့် ထည့်သွငး်မများ ကား ိ ကးီမားေသာ အသံအဆင့် ြခားနားမများကိ
အလိအေလျာက် ထိနး်ချ ပ်ေပးသည်။
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အသံပမာဏ ြပင်ြခငး်

ချန်နယ် သိမ့ဟတ် ထည့်သွငး်မမဒ် တစ်ခချငး်စီအတွက် အသံကိ ချိန်ညိေပးသည်။

ြပတ်သားေသာအသံချိန်ညိမ

(  / )ဖွင့် ပိတ်

တပ်ဆင်ထားသည့် ပတ်၀နး်ကျင်ေကာင့် တီဗီွ စပီကာ အသံ မ ကည်ပါက  ကိ
သးံရန် အကံြပ ပါသည်။

ဖွင့်

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် တီဗီွစပီကာများမ အသံအတွက်သာ
ထိေရာက်ေစပါသည်။

ဒိင်ယာေလာ့ြမင့်တင်ြခငး်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

စကားေြပာများ င့် တိက် ိက်ထတ်လင့် အစီရင်ခံချက်များ၏ နားလည် ိင်စွမ်းကိ
တးိြမင့်ေပးသည်။

• ကိ  သိသ့တ်မတ်ထားချိန် တွင်တရားမဝင်ပါ သးံနညး်ပံစံ ေအာ်တိ AI
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နား ကပ် အထွက်စွနး် ဆက်တင်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. အသံ [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  / နား ကပ် အသံထွက်အေပါက် နား ကပ် အသံပမာဏ ဆပ်ဝဖာ ချိန်ဆမ

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

နား ကပ် အသံထွက်အေပါက်

(  / )နား ကပ် ဆပ်ဝဖာ

နား ကပ်အစွနး်မ အသံထွက်ကိ ေရွးချယ်ေပးသည်။

-နား ကပ်

အသးံြပ ေနသည့် နား ကပ်များအတွက် အသံထွက်များ။

-ဆပ်ဝဖာ

အသးံြပ ေနသည့် ဆပ်ဝဖာများအတွက် အသံထွက်များ။

= မတ်ချက် =
• ပံမန်အားြဖင့်  ကိ  သိသ့တ်မတ်သည်။နား ကပ် အသံထွက်အေပါက် နား ကပ်

•  အား  သိ  ့သတ်မတ်ေသာအချိန်တွင်
ကိမ် နး်နိမ့်အသံများသာ ထွက် ိေသာေကာင့် နား ကပ်များကိ
သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စာွ အသးံမြပ ိင်ပါ။

နား ကပ် အသံထွက်အေပါက် ဆပ်ဝဖာ

• ဤယနစ်၏ အသံအတိးအကျယ်ကိ ဤတီဗီွ၏ အေဝးထိနး်ခလတ်ြဖင့်
ချိန်ညိေနေသာအခါတွင် ဆပ်ဝဖာ၏ အသံအတးိအကျယ်ကိလညး်
ထိနး်ချ ပ် ိင်သည်။

နား ကပ် အသံပမာဏ

နား ကပ်များ၏ အသံအတးိအကျယ်ကိ ချိန်ညိေပးသည်။
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ဆပ်ဝဖာ ချိန်ဆမ

ဆပ်ဝဖာများ၏ အသံထွက်ကိ ချိန်ညိေပးသည်။

-ဆပ်ဝဖာအသံ အတးိ/အကျယ်။

ဆပ်ဝဖာများ၏ အသံအတးိအကျယ်ကိ ချိန်ညိေပးသည်။

• ဤတီဗီွ င့် ဆပ်ဝဖာမ အမန်တကယ် အသံအတးိအကျယ်ကိ
အတည်ြပ ပီး အသံအတးိအကျယ်ကိ ချိန်ညိပါ။

-ဖရီကွင်စီကိ ြဖတ်ချပါ။

ဆပ်ဝဖာ လိငး်ထွက်၏ ေနာက်ပိတ်ဆးံ ကိမ် နး်ကိ ချိန်ညိေပးသည်။

• ဆပ်ဝဖာဆီသိ  ့အထွက် ကိမ် နး်သည် သတ်မတ်ထားေသာ
ေနာက်ပိတ်ဆးံ ကိမ် နး်ထက် နိမ့်ေနသည်။

• ကိမ် နး်ကိ 100 Hz မ 400 Hz ထိ ချိန်ညိ ိင်သည်။

• ဤတီဗီွ င့် ဆပ်ဝဖာမ အမန်တကယ် အသံအတးိအကျယ်ကိ
အတည်ြပ ပီး အသံအတးိအကျယ်ကိ ချိန်ညိပါ။

-မလပံစံများသိ  ့ြပန်သတ်မတ်ြခငး်

 ကိ မလဆက်တင်များသိ  ့ြပန်လည်သတ်မတ်မည်။ဆပ်ဝဖာ ချိန်ဆမ
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အသံလမ်း န် ဆက်တင်များ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

2. အသံ အသံလမ်း န် ဆက်တင်များ
[OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  /  /  /  / အသံလမ်း န် ြမန် နး် အသံြမန် နး် ဘာသာစကား သးံသ အဆင့် ဝက်ဘ်
ဘေရာက်ဆာ

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

အသံလမ်း န်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

အြမင်အာ ံချိ ယွငး်ေသာ အသးံြပ သများ အတွက် အေြခခံလပ်ေဆာင်ချက်များ
(မျက် ာြပင်ေပ ိစာများ၊ အစ ိသည်) ၏အသံလမ်း န်ချက်ဖွင့်ထားြခငး်ကိ  သိ ့
သတ်မတ်ပါ။

ဖွင့်

ြမန် နး်

(  /  / )အြမန် သာမန် အေ း

အသံလမ်း န်အတွက် ဖတ်သည့်အ ိန်ကိ ေရွးချယ်ပါ။

အသံ

(  /  / )အြမင့်ဆးံ အလယ် အနညး်ဆးံ

အသံလမ်း န်အတွက် အသံအနိမ့်အြမင့်ကိ ေရွးချယ်ပါ။

ဘာသာစကား

အသံလမ်း န်အတွက် ဘာသာစကားကိ ေြပာငး်ပါ။

• ဘာသာစကားများအားလံး ရ ိ ိင်လိမ့်မည် မဟတ်ပါ။ ေရွးချယ်သည့်
ဘာသာစကားကိ မေထာက်ပံ့ထားလ င်၊  သည် 
သိအ့လိအေလျာက် သတ်မတ်မည်။

ဘာသာစကား အဂလိပ်
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သးံသ အဆင့်

(  / )အစပျိ းေလ့လာသ က မ်းကျင်သ

အသံလမ်း န်အတွက် စကားလးံ ည်လျားမ အဆင့်ကိ ေရွးချယ်ပါ။

ဝက်ဘ် ဘေရာက်ဆာ

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ဝက်လဘ်ဘေရာက်ဆာ လပ်ေဆာင်ချက်တွင် ကွန်ရက်အေကာငး်အရာ၏
လမ်း န်ချက်ကိဖွင့်ရန်  သိသ့တ်မတ်ပါ။ဖွင့်

= မတ်ချက် =
• အသံလမ်း န်မ လပ်ေဆာင်ချက်သည် အတိအကျ တညီမည် မဟတ်ပါ။
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အသံပိငး်ဆိင်ရာ ေဖာ်ြပချက်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

2. အသံ အသံပိငး်ဆိင်ရာ ေဖာ်ြပချက်
[OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 / အသံပိငး်ဆိင်ရာ ေဖာ်ြပချက် အသံြမန် နး်

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

• ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွအတွက်

အသံပိငး်ဆိင်ရာ ေဖာ်ြပချက်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

အြမင်အာ ံချိ ယွငး်ေသာ အသးံြပ သများအတွက် စကားေြပာြခငး် ချိန်ညိချက်များ

ထတ်လွင့်မရ ိ ိင်ေသာအချိန်တွင်ဇာတ်လမ်းအသံလမ်းေကာငး်ကိသက်၀င်ေစဖိ  ့

ဟသတ်မတ်ပါ။
ဖွင့်

• အသံပဒ် အသံေဖာ်ြပမ ကိ  အြဖစ် င့် အချက်အလက် ေခါငး်စီးတွင်
န်ြပပါသည်။

AD

အသံ

အသံေဖာ်ြပချက်အတွက် အသံအနိမ့်အြမင့်ချိန်ညိပါ။

- 115 -



အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. အသံ [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  /  /  /

 /  /  / 

MPX စိတ် ကိ က် အသံေရွးရန် ေအဗီွချိန်သားကိက်မ SPDIF ေရွးရန်
HDMI အသံပံစံ PCM အြမင်အာ ံ အဆင့် eARC HDMI ြဖည့်သွငး်ရန်

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

MPX

မာလ်တီပလက်စ် အသံမဒ် (အကယ်၍ ရ ိ ိင်လ င်) ေရွးချယ်ပါ။

-စတီရီယိ

၎ငး်အား သာမန်အသးံြပ မည်။

-မိ ိ

စတီရီယိလိငး်အား လက်ခံ၍မရ ိင်လ င်

 / -M1 M2

မိ ိလိငး်အား လတ်လိက်ချိန်တွင် ရ ိင်ပါသည်

• အန်နာေလာ့ တီဗီွအတွက်

သင် စတီရီယိ / စ်ဘာသာ အသံစနစ် လက်ခံရ ိလ င်၊ အသံမီ း ိ 
အားအသးံြပ ပီး အသံအထွက်မဒ်များ ေရွးချယ် ိင်သည်။

MPX

• မဒ်အချက်ြပများ၏ အဓိပါယ်

 - STEREO

 - MAIN I

 - SUB II

 - MONO
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ထတ်လင့်မအမျိ းအစား တစ်ခစီတိငး်အတွက် မဒ်အချက်ြပြခငး် ရ ိင်ပါသည်

• NICAM - နယးဇီလန်၊ စကာပ၊ ေဟာင်ေကာင်၊ စသည်တွင် အသးံြပ ခဲ့သည်။

ပံမန် ထတ်လင့်ြခငး် (စံ အသံ) - န်ြပေသာအရာ မ ိပါ / –

ပံမန် + NICAM MONO I (MAIN I) -  / –

NICAM STEREO -  / –

NICAM DUAL MONO (MAIN I / SUB II) -  /  / –

• A2 (ဂျာမန်) - ဩစေတးလျ၊ မေလး ား၊ စသည်တွင် အသးံြပ ခဲ့သည်။

ပံမန် ထတ်လင့်ြခငး် (စံ အသံ) - န်ြပေသာအရာ မ ိပါ / –

BILINGUAL သိမ့ဟတ် DUAL MONO (MAIN I / SUB II) -  / –

STEREO -  / –

= မတ်ချက် =
• အကယ်၍ စတီရီယိလိငး်အားနညး်ေနလ င် သိမ့ဟတ်
လက်ခံြခငး်အေြခအေနများ မေကာငး်လ င် သိမ့ဟတ် အကယ်၍ STEREO-

MONO အလိအေလျာက်ေြပာငး်လဲြခငး် ိလ င်၊ STEREO မ MONO

သိေ့ြပာငး်ရန် အကံြပ ပါသည်။

• လက်ခံြခငး်လိငး်၏ အေကာငး်အရာေြပာငး်လဲလ င် ေရွးချယ်ထားသည့် မဒ်အား
အကျိ းသက်ေရာက်မမ ိပါ။

• ဖမ်းယမ အေြခအေနများသည် ဆးိရွားေနပါက MONO အေနအထားသိ ့
သတ်မတ်ပါက အလွယ်တက နားဆင် ိင်ပါလိမ့်မည်။

• DUAL MONO ဟလညး်သိ ကသည့် DUAL သိမ့ဟတ် BILINGUAL အား
အချိ ိင်ငံများတွင် မထတ်လင့်ေသးပါ။
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စိတ် ကိ က် အသံေရွးရန်

(  / )အလိအေလျာက် MPEG

အသံပဒ်များအတွက် အစဦးဆက်တင်ကိ ေရွးချယ်ပါ။

-အလိအေလျာက်

အကယ်၍ ပ ိဂရမ်တွင် သီချငး် စ်ပဒ်သိမ့ဟတ် ပိ၍ ိခဲ့လ င် သီချငး်အား
အလိအေလျာက်ေရွးချယ်ေပးသည်။ ဦးစားေပးမမာ
ေအာက်ပါအစ တိငး်ြဖစ်သည် - Dolby Audio (Dolby Digital Plus) ၊
HE-AAC၊ Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby AC-4)၊ MPEG။

-MPEG

MPEG အားဦးစားေပးထားပါသည်။

• Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus၊ Dolby AC-4) င့်
Dolby Atmos သည် Dolby laboratories မ ဖံွ ဖိ းတးိတက်လာေသာ
ဒီဂျစ်တယ်လိငး်များ ကဒ်ေရးြခငး်နညး်လမ်းများ ြဖစ်သည်။ စတီရီယိ (2ch)

အသံမလွဲ၍၊ ဤလိငး်များသည် အသံလိငး်စံြဖစ် ိင်သည်။

• HE-AAC သည်လံေလာက်သည့် သိေလာင်မ င့် ထတ်လင့်မအတွက်
ဒီဂျစ်တယ်အသံအား ချံ ရာတွင် အသးံြပ သည့် သိြမင် ိင်ေသာ
ကဒ်ေရးြခငး်နညး်လမ်း ြဖစ်ပါသည်။

• MPEG သည် အသံများကိ သိသာသည့် အသံအရည်အေသးွဆးံ ံးမမ ိေစဘဲ
ပိမိေသးငယ်သည့် အရွယ်အစားသိ  ့ချံ သည့် အသံချံ ြခငး်ြဖစ်သည်။

• Dolby Audio (Dolby Digital Plus၊ Dolby AC-4)၊ Dolby Atmos င့်
HE-AAC သည် HD (အရည်ေသးွြမင့်) ပ ိဂရမ်များအတွက်
နညး်ပညာများြဖစ်သည်။

• အန်နာ့ေလာ့ တီဗီွ တွင် မရပါ
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ေအဗီွချိန်သားကိက်မ

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ဗီွဒီယိ င့် အသံအထွက် ချိန်သားကိက်မ ကာွြခားချက်ကိ ချိန်ညိရန်အတွက် ဗီွဒီယိ
အချက်ြပကိ ေနာက်ကျေပးသည်။

• အထွက် ဗီွဒီယိ င့် အသံ အထွက် ချိန်သားကိက်မမာ အဝင် အချက်ြပ င့်
အသးံြပ ထားသည့် အသံ ကိရိယာေပ  မတည်၍ မန်ကန်ေသာ ချိန်ညိမမျိ း
မြဖစ်ြခငး်လညး် ြဖစ်ေပ ိင်ပါသည်။

SPDIF ေရွးရန်

(  /  / )အလိအေလျာက် PCM Dolby Audio

DIGITAL AUDIO OUT င့် HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်) အစွနး်များ
မ ဒီဂျစ်တယ် အသံအထွက် ဆစ်ဂနယ်အတွက် ကနဦးဆက်တင်ကိ ေရွးချယ်ပါ။

• SPDIF သည် စံ အသံကးေြပာငး်ဖိင်ပံစံ ြဖစ်သည်။

-အလိအေလျာက်

Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus၊ Dolby AC-4)

Dolby Atmos င့် HE-AAC ချန်နယ်မျိ းစံတိသ့ည် Dolby Digital

ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက်သည်။ MPEG သည် PCM အြဖစ် ထွက်သည်။

Dolby Atmos သည် Dolby Atmos ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက် ိင်သည်၊
Dolby Digital Plus င့် Dolby AC-4 တိသ့ည် ချိတ်ဆက်ထားသည့်
ကိရိယာေပ တွင် မတည် ပီး HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်)
အစွနး်မ Dolby Digital Plus ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက် ိင်သည်။

–

-PCM

ဒီဂျစ်တယ်အထွက်ဆစ်ဂနယ်ကိ PCM သိ ့ြပ ြပင်သည်။

-Dolby Audio

Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus၊ Dolby AC-4)၊
Dolby Atmos၊ HE-AAC င့် AAC တိသ့ည် Dolby Digital ဘစ်စီးဆငး်မ
သိမ့ဟတ် Dolby Digital Plus ဘစ်စီးဆငး်မ အေနြဖင့် အသံထွက်ပါသည်။

Dolby Atmos သည် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကိရိယာေပ တွင် မတည် ပီး
HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်) အစွနး်မ Dolby Atmos

ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက် ိင်သည်။

–
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• eARC (တးိြမင့်ထားေသာ အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) / ARC

(အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) တိသ့ည် HDMI ေကဘယ်လ် ကိ းကိ အသးံြပ သည့်
ဒီဂျစ်တယ် အသံအထက် လပ်ေဆာင်ချက်များ ြဖစ်သည်။

• ဒီဂျစ်တယ်တီဗီွ၊ ဗီဒီယိ အေကာငး်အရာအတွက်
မီဒီယာ  ပေလရာ  > ြပန်ဖွင့် ြခငး်  > အသံအထွက်ဆက်တင်များ

ကွန်ရက် > ဗီွဒီယိများ  > အသံအထွက်ဆက်တင်များ

HDMI အသံပံစံ

(  /  /  / )အလိအေလျာက် PCM ြဖတ်သာွး Dolby Audio

HDMI ထည့်သွငး်မလိငး်အတွက်အသံပံစံအားေရွးချယ်ပါ။

-အလိအေလျာက်

Dolby Audio သည် Dolby Audio ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ် အသံထွက်သည်။
အြခားဒစ်ဂျစ်တယ် အသံထတ်လင့်မလိငး်များသည် PCM အြဖစ်ထွက်သည်။
အသံသည် သီေရတာအသံချဲစက်များမ ထွက်ေပ လာေသာအခါ Dolby Audio

သည် ြဖတ်သနး်သယ်ေဆာင်နညး်လမ်းြဖင့် အသံထွက်သည်။

-PCM

ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံလိငး်သည် PCM အြဖစ်ထွက်သည်။

-ြဖတ်သာွး

တီဗီွအသံချဲစက်များဖွင့်ထားပါက၊ Dolby Audio သည် Dolby Audio

Bitstream အြဖစ် ထွက်မည်။ အြခားဒစ်ဂျစ်တယ်
အသံထတ်လင့်မလိငး်များသည် PCM အြဖစ်ထွက်သည်။ အသံသည်
သီေရတာ အသံချဲစက်များမ ထွက်လာချိန်တွင်၊ အဝင် အချက်ြပသည်
ြဖတ်သနး်သာွးသည့် ပံစံြဖင့် ထွက်သာွးပါလိမ့်မည်။

-Dolby Audio

တီဗီွအသံချဲစက်များဖွင့်ထားပါက၊ Dolby Audio သည် Dolby Audio

Bitstream အြဖစ် ထွက်မည်။ အြခားဒစ်ဂျစ်တယ်
အသံထတ်လင့်မလိငး်များသည် PCM အြဖစ်ထွက်သည်။ အသံသည်
သီေရတာအသံချဲစက်များမ ထွက်ေပ လာေသာအခါ Dolby Audio သည်
ကဒ်ေြပာငး်လဲြခငး်နညး်လမ်းြဖင့် အသံထွက်သည်။
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PCM အြမင်အာ ံ အဆင့်

အြခားအသံအမျိ းအစားများ င့် ညီမ ေစရန် PCM ထတ်လတ်မ၏ အသံအဆင့်ကိ
DIGITAL AUDIO OUT င့် HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်) မ
ချိန်ညိပါ။

eARC

(  / )ဖွင့် ပိတ်

eARC လပ်ေဆာင်ချက်ကိ ပံ့ပိး ိင်သည့် ကိရိယာသည် ဤတီဗီွသိ  ့ချိတ်ထားလ င်
eARC (တးိြမင့်ထားေသာ အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) ဖွင့်ရန်အတွက်  အြဖစ်
သတ်မတ်ပါ။

ဖွင့်

• ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကိရိယာသည် ARC (အသံြပန်လည်သည့် လိငး်)
လပ်ေဆာင်ချက်ကိ ေထာက်ပံ့ေပး ိင်မသာလ င် ARC လပ်ေဆာင်ချက်ကိ
ဖွင့်ထားသည်။

• TV အား eARC / ARC လပ်ေဆာင်မ ပါဝင်ေသာ အသံချဲစက် င့်
ချိတ်ဆက်မည်ဆိပါက HDMI2 ကိ အသးံြပ ပါ။

• eARC (တးိြမင့်ထားေသာ အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) လပ်ေဆာင်ချက် သိမ့ဟတ်
HEC (HDMI အီသာနက် လိငး်) လပ်ေဆာင်ချက်ကိ ပံ့ပိး ိင်သည့် HDMI

ေကဘယ်လ် ကိ းတစ် ကိ းကိသာ သးံပါ။

HDMI ြဖည့်သွငး်ရန်

(  / )ဒီဂျစ်တယ် အန်နာေလာ့

ထည့်သွငး်မ လိငး်ကိ ကိက်ညီေစရန် ေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > HDMI လပ်ေဆာင်ချက်များ

-ဒီဂျစ်တယ်

အသံကိ HDMI ေကဘယ်လ် ချိတ်ဆက်မမ တစ်ဆင့် သယ်ေဆာင်သည့်အချိန်

-အန်နာေလာ့

အသံကိ HDMI-DVI ဆက်စ်ေကဘယ်လ် ချိတ်ဆက်မမ တစ်ဆင့်
မသယ်ေဆာင်သည့်အချိန်

• HDMI အတွက်
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တီဗီွလမ်း န် အသးံြပ ြခငး်

 - အီလက်ထေရာနစ် အစီအစ လမ်း န် (EPG) သည်
လက် ိထတ်လင့်မ င့် ေနာက်လာမည့် ခနစ်ရက်တွင်လာမည့် အစီအစ များ
(ထတ်လင့်သေပ မတည်၍) ၏မျက် ာြပင်ေပ  စာရငး်ကိ ေပးပါသည်။

TV လမ်း န်

• အန်နာ့ေလာ့ တီဗီွ တွင် မရပါ

 ကိ  ြဖင့် ေရွးချယ်ပါ။1. ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ [TV]

• အကယ်၍သင်သည် RF ေရွးချယ်စက်ကိ အသးံြပ လ င်၊ ဒီဂျစ်တယ်တီဗီွ င့်
အန်နာေလာ့တီဗီွ အကား သင်ေရွးချယ်သည့်အချိန်တိငး်
၎ငး်စက်ကိေြပာငး်ေပးပါ။

 ြဖင့်  ကိ ြပပါ။2. [GUIDE] TV လမ်း န်

(ဥပမာ)

ေနစ့ွဲ / Search(EPG) / အကိ က်များ

အချိန်

အစီအစ

လိငး် တည်ေနရာ င့် အမည်

• အစီအစ ကိ ကည့် ရန်

လက် ိအစီအစ ကိ ေရွးချယ် ပီး ရယသးံစွဲရန်  ကိ ိပ်ပါ။1) [OK]

 ကိ ေရွးချယ် ပီး ကည့် ရန်  ကိ ိပ်ပါ။2) ြမင်ကွငး် [OK]

 အသးံြပ ရန်– စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်
ကည့်ေနသည် > TV လမ်း န် > စံချိန်စက်  ပ ိဂရမ် န် ကားချက်
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• ပီးခဲ့သည့် ရက်သိ ့

 (အနီ)

• ေနာက်တစ်ရက်သိ ့

 (အစိမ်း)

• ေရွးချယ်ထားသည့် အမျိ းအစား လိငး်စာရငး်အား ကည့်ရန်

 (အဝါ) ြဖင့် စာရငး် အမျိ းအစားေဖာ်ြပပါ။1)

အမျိ းအစားအား ေရွးချယ်၍ ကည့် ရန်  ကိ ိပ်ပါ။2) [OK]

• ေရွးချယ်ထားသည့် အ စ်သက်ဆးံစာရငး် လိငး်အား ကည့်ရန်
ပင်မစာမျက် ာ  > တိက် ိက်လင့် TV > ေရွးချယ်ရန် မီ း

အ စ်သက်ဆးံလိငး်များအား စာရငး်လပ်ရန်၊ 
သတ်မတ်ပါ။

– အကိ က်များ တညး်ြဖတ်ြခငး်

ကည့်ေနသည် > ဖမ်းယ ပီး  တညး်ြဖတ်ထားေသာ  လိငး်များ  > အကိ က်များ  တညး်ြဖတ်ြခငး်

• ပ ိဂရမ်၏ အေသးစိတ်အာ ကည့် ရန်

ပ ိဂရမ်အား ေရွးပါ။1)

ကည့် ရန်  အား ိပ်ပါ။2) [ ]

 သိ ့ြပန်သာွးရန် ထပ်မံ ိပ်ပါ။– TV လမ်း န်

•  မထွက်ရန်TV လမ်း န်

[EXIT]

= မတ်ချက် =
• ဤတီဗီွအား ပထမဦးစွာဖွင့်လ င်၊ သိမ့ဟတ် တီဗီွအား
တစ်ပတ်ေကျာ်ပိတ်ထားလ င်၊ တီဗီွလမ်း န် ပီးြပည့်စံစာွ
ြပသရန်အချိန်အနညး်ငယ် ယရပါမည်။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် အချိ ိင်ငံများ သိမ့ဟတ် အချိ ေနရာေဒသများတွင်
မရ ိင်ပါ။
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စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်

ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် သင့်အား USB HDD သိ ့သင် မတ်တမ်းတင်လိသည့်
ပ ိဂရမ်များကိ ေရွးချယ်ရန် ခွင့်ြပ သည်။

 ြဖင့်  ကိ ြပပါ။1. [GUIDE] TV လမ်း န်

မ ကာမီလာမည့် အစီအစဥ်ကိ ေရွးချယ် ပီး ဝင်ေရာက် အသးံြပ ရန်အတွက် 
ကိ ိပ်ပါ။

2. [OK]

• ချိန်ကိက်ြဖစ်ရပ် စစ်ရန် / ေြပာငး်လဲရန် / ပယ်ဖျက်ရန်
မတ်တမ်းတင်ေနသည် > စံချိန်စက်  ပ ိဂရမ် န် ကားချက်  > တိင်မာ  အစီအစဥ်ကိ တညး်ြဖတ်ြခငး်။

•  သတ်မတ် ပီးလ င် အသင့်အေနအထားတွင်
LED လိေမာ်ေရာင်လငး်မည်။
စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်

•  သိ  ့ြပန်သာွးရန်TV လမ်း န်

[BACK]

• လက် ိ ပ ိဂရမ်အားသင်ေရွးလ င်၊ ပ ိဂရမ်အား သင် ကည့်လိြခငး် သိမ့ဟတ်
မတ်တမ်းတင်လိြခငး် ိမ ိ အတည်ြပ ြခငး် ဖန်သားြပင် ေပ လာပါမည်။

 အားေရွးချယ်ကာ သင်ချိန်ကိက် ြဖစ်ရပ်
ချိန်ညိြခငး် ပီးဆးံချိန်ကိမတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် 
အြဖစ်သတ်မတ်ရန်  ိပ်ပါ။

စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်
USB HDD Rec.

[OK]

•  အြဖစ် သတ်မတ်ထားလ င် တီဗီွ လမ်း န်
စခရင်တွင်  ကိ ြပသပါမည်။
စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်

= မတ်ချက် =
• အန်နာ့ေလာ့ တီဗီွ တွင် မရပါ

•  သည် ဝန်ေဆာင်မပံ့ပိးသ သိမ့ဟတ်
ထတ်လင့်သ၏ ဆစ်ဂနယ်မတစ်ဆင့် မန်ကန်သည့်အချိန်
အချက်အလက်ရ ိ ိင်မသာလ င်စိတ်ချရသည်။

စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်

•  ကိ ကးယေနစ တွင် ကိမ် နး်တေသာ
အြခားလိငး်များကိ ေရွးချယ် ိင်ပါသည်။
စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်

• USB HDD သိပ့ ိဂရမ်များ မတ်တမ်းတင်လ င်၊ USB HDD အားဖိင်ြပန်စီရန် င့်
 မတ်တမ်းတင်မ ဖွင့်ထားရန် ေသချာပါေစ။USB ကိရိယာ တပ်ဆင်ြခငး်

မတ်တမ်းတင်ေနသည် > USB HDD ကိ တပ်ဆင်ြခငး်
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အေဝး ကည့်စာသား ကည့်ြခငး်

 ြဖင့် အေဝး ကည့်စာသား ေြပာငး်မည်။1. [TEXT]

• အ နး်စာမျက် ာ ေဖာ်ြပမည် (ထတ်လင့်သအား မတည်၍ အေကာငး်အရာ
ကွဲြပားပါသည်)။

• လက် ိ / စာမျက် ာခွဲ နံပါတ်များသည် အေပ ဘယ်ဖက်ေထာင့်တွင်
ေဖာ်ြပပါသည်။

• အချိန် / ရက်စွဲအား အေပ ညာဖက်ေထာင့်တွင် ေဖာ်ြပပါသည်။

• အေရာင်ဘားတနး်အား ဖန်သားြပင်ေအာက်ေြခတွင် ေဖာ်ြပပါသည်။

စာမျက် ာကိေရွးချယ်ရန် ၊  သိမ့ဟတ် 
 (အေရာင်ပါသည့် ခလတ်များ)။

2. [ြမား နး်ခလတ်] [နံပါတ် ခလတ်များ]

• ယ ကည့်ချက်အား ချိန်ညိရန်

 ကိ ေဖာ်ြပရန်  သးံ ကိမ် ိပ်ပါ။1) အေရာင် ြပတ်သားမ [MENU]

ချိန်ညိကာ သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။2) [OK]

• အေဝး ကည့်စာသား မထွက်ရန်

[EXIT]

ဝက်ထားသည့် ေဒတာေဖာ်ြပမည်

 ကိ ိပ်ပါ။1. [MENU]

 (အနီ) ြဖင့် ေဖာ်ြပပါ။2.

• ဝက်ရန် ထပ်မံ ိပ်ပါ။

သိေလာင်ထားသည့် အ စ်သက်ဆးံစာမျက် ာ ကည့်ရန်။

အ စ်သက်ဆးံစာမျက် ာ ကည့်ရန်  ိပ်ပါ။[STTL]

•  (အြပာ) တွင်သိေလာင်ထားသည့် စာမျက် ာစာရငး် အား ေခ ယပါ။
(မဒ်စာရငး်)

• စက် ံချိန်ညိချက်သည် "P103"။
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အြပည့်စံ / အေပ  / ေအာက်ေြခ

 ကိ ိပ်ပါ။1. [MENU]

ေနရာအထားသိ ေြပာငး်ရန်  (အစိမ်း) ိပ်ပါ။2.

တီဗီွ င့် အေဝး ကည့်စာသားအား ဝငး်ဒးိ စ်ခတွင် တစ် ပိ င်နက် ကည့်မည်

 စ် ကိမ် ိပ်ပါ။1. [MENU]

 ကိ  /  သိသ့တ်မတ်မည်။2. ပံ င့် စာသား ဖွင့် ပိတ်

• အေဝး ကည့်စာသား ဖန်သားြပင်တွင်သာ လပ်ေဆာင် ိင်ပါသည်။

အေရာင်ဘားတနး်တွင် မ ကာခဏကည့်သည့် စာမျက် ာများ သိေလာင်မည်
(မဒ်စာရငး်)

စာမျက် ာေဖာ်ြပထားစ   (အေရာင်ပါသည့် ခလတ်များ)
အား ိပ်ပါ။

1.

 အား ိပ်ကာ ဖိထားပါ။2. [OK]

• သိေလာင်ထားသည့် စာမျက် ာနံပါတ် အြဖ ေရာင်သိ  ့ေြပာငး်လဲသာွးသည်။

• သိေလာင်ထားသည့်စာမျက် ာများ ေြပာငး်လဲရန်

ေြပာငး်လဲရန်  (အေရာင်ပါသည့် ခလတ်များ) ိပ်ပါ။1)

 ြဖင့် စာမျက် ာ နံပါတ် အသစ် ထည့်သွငး်ပါ။2) [နံပါတ် ခလတ်များ]

 အား ိပ်ကာ ဖိထားပါ။3) [OK]
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စာမျက် ာခွဲအား ကည့်မည်

စာမျက် ာခွဲ နံပါတ်အား ဖန်သားြပင် အေပ ဖက်တွင် ေဖာ်ြပပါသည်။ စာမျက် ာခွဲ
ကည့်ရန်  /  ိပ်ပါ။ (အေဝး ကည့်စာသား စာမျက် ာ တစ်ခထက်ပိစွာ
ိလ င်သာ။)

• ထတ်လင့်သေပ မတည်၍ စာမျက် ာခွဲများ၏ နံပါတ် ကွဲြပားပါသည် (79 မျက် ာ
အထိ)။

• သင်တီဗီွ ကည့်ေနစ  ာေဖွမအချိန်ယရပါမည်။

• တိကျသည့် စာမျက် ာခွဲ ကည့်ရန်

 ကိ ိပ်ပါ။1) [MENU]

 (အြပာ) ကိ ိပ်ပါ။2)

ဂဏနး် 4 လးံနံပါတ်ထည့်သွငး်ပါ (ဥပမာ - P6၊ ိပ်ပါ )။3)
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အေဝး ကည့်စာသား မဒ်

တယ်လီစာသား ဝန်ေဆာင်မများသည် ထတ်လင့်သများမ ေထာက်ပံ့ေပးေသာ
စာသားအချက်အလက် ြဖစ်သည်။

• ထတ်လင့်သေပ မတည်၍ အထးြပ လပ်ချက်များ ကွဲြပားပါသည်။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် ြပကွက် ဆက်တင်များ တယ်လီစာသား
[OK]

 ( ) /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. TOP FASTEXT စာရငး် [OK]

TOP မဒ် (TOP စာသား ထတ်လင့်ြခငး်အတွက်)

TOP သည် စံအေဝး ကည့်စာသား၏ သးီသန ့်တးိတက်မြဖစ် ပီး
ပိမိလွယ်ကသည့် ာေဖွမ င့် အကျိ းသက်ေရာက်မ ိသည့် လမ်း န်
ရလဒ်များြဖစ်ေစပါသည်။

• လျင်ြမန်စာွ ချံ ကည့်သည့် အေဝး ကည့်စာသား အချက်လက် ရ ိပါသည်

• ေရဗနး်စားသည့် ဘာသာရပ်၏ တစ်ဆင့်ချငး် ေရွးချယ်မ အသးံြပ ရန်
လွယ်ကပါသည်

• စာမျက် ာ အေြခအေနအချက်လက် ဖန်သားြပင်ေအာက်တွင် ိပါသည်

• ရ ိ ိင်သည့် စာမျက် ာ အေပ  / ေအာက်

 (အနီ) /  (အစိမ်း)

• ပိတ်ထားသည့် ဘာသာရပ်အကွက်များအ ကား ေရွးချယ်ရန်

 (အြပာ)

• ဘာသာရပ်အကွက်အတွငး် ေနာက်ထပ်ဘာသာရပ် ေရွးချယ်ရန်

 (အဝါ)

(ေနာက်ဆးံဘာသာရပ် ပီးေနာက်၊ ေနာက်ထပ်ဘာသာရပ်အကွက်သိ ့
ေ သာွးပါသည်။)
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FASTEXT မဒ် (FASTEXT ထတ်လင့်ြခငး်အတွက်)

FASTEXT မဒ်တွင်၊ အေရာင်ေလး ချယ်ထားသည့် ဘာသာရပ်များသည်
ဖန်သားြပင်ေအာက်ေြခတွင် တည် ိပါသည်။

ဤဘာသာရပ်များမ ဘာသာရပ်တစ်ခခအား အသးံြပ ရန်၊ သင့်ေလျာ်သည့်
အေရာင် ိသည့် ခလတ်အား ိပ်ပါ။

ဤလပ်ေဆင်ချက်သည် ေဖာ်ြပထားသည့် ဘာသာရပ်များ ိ အချက်လက်များကိ
ြမန်ဆန်စာွ ရယအသးံြပ ေစ ိင်ပါသည်။

စာရငး်မဒ်

စာရငး်မဒ်တွင်၊ အေရာင်ေလးေရာင်ချယ်ထားသည့် စာမျက် ာနံပါတ်များသည်
ဖန်သားြပင်ေအာက်ေြခတွင် တည် ိပါသည်။ ဤနံပါတ်တစ်ခစီအား တီဗီွ၏
မတ်ညဏ်တွင် ေြပာငး်လဲ ပီး သိေလာင် ိင်ပါသည်။

ကည့်ေနသည် > တယ်လီစာသား  > အေဝး ကည့်စာသား  ကည့် ြခငး်
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တယ်လီစာသား အကရာအပ်စ

တယ်လီစာသား ဘာသာစကား စာလးံပံစံ ေရွးချယ်ပါ။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  > 

အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။
2. တပ်ဆင်ြခငး် ြပကွက် ဆက်တင်များ တယ်လီစာသား အကရာအပ်စ

[OK]

ေဖာင့်ပံစံေရွးချယ်ကာ သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]
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ချိန်ညိချက် မီ း

သင်သည် လိငး်များ ြပန်လည်ချိန်ညိြခငး်၊ သင့်စိတ် ကိ က် လိငး်စာရငး်များ ဖန်တးီြခငး်၊
မလိလားသည့် လိငး်များေကျာ်ြခငး်၊ စသည်တိ  ့ြပ လပ် ိင်သည်။

မဒ်ကိ  ြဖင့် ေရွးချယ်ပါ။1. [TV]

 / ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ အန်နာေလာ့ တီဗီွ

• အကယ်၍သင်သည် RF ေရွးချယ်စက်ကိ အသးံြပ လ င်၊ ဒီဂျစ်တယ်တီဗီွ င့်
အန်နာေလာ့တီဗီွ အကား သင်ေရွးချယ်သည့်အချိန်တိငး်
၎ငး်စက်ကိေြပာငး်ေပးပါ။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။2. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

3. တပ်ဆင်ြခငး် လိငး် နး်ဖမ်းေသာ မီ း
[OK]

 / ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ လိငး် နး်ဖမ်း မီ း အန်နာေလာ့ တီဗီွ လိငး် နး်ဖမ်း မီ း

• မီ းအမည်သည် တီဗီွ မဒ်ေပ တွင် မတည်၍ ကွဲြပားသည်။

လပ်ေဆာင်ချက်တစ်ခအား ေရွးကာ ရယသးံစွဲရန်  ိပ်ပါ။4. [OK]

 /  /

 /  /

 /  / 

 / 

အကိ က်များ တညး်ြဖတ်ြခငး် ပ်ြမင်သံ ကားထတ်လင့်ေသာလိငး် စာရငး်
အလိအေလျာက် လိငး်ဖမ်းသည် လက်သးံ လိငး် နး်ဖမ်းြခငး်
ချာနယ်စာရငး်အပ်ဒိတ်လပ်ပါ ချန်နယ်မက်ေဆ့ အသစ် အချက်ြပလိငး်
အေြခအေန TV အချက်ြပလိငး် ေပါငး်ထည့်ပါ

• လပ်ေဆာင်ချက်အေကာငး်အရာများသည် တီဗီွမဒ်ေပ တွင် မတည်၍
ကွဲြပားပါသည်။
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အကိ က်များ တညး်ြဖတ်ြခငး်

ကိ က် စ်သက်ေသာ စာရငး်များသည် အချက်အလက် ေခါငး်စီး င့် TV န်ြပ
မျက် ာြပင်အ ကား ေြပာငး်လဲြခငး်ြဖင့် ရ ိ ိင်သည်။

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > သတငး်အချက်အလက် ေခါငး်စီး

ကည့်ေနသည် > TV လမ်း န် > တီဗီွလမ်း န် အသးံြပ ြခငး်

အ စ်သက်ဆးံ ဒီဂျီတယ် လိငး်များ စာရငး်

အမျိ းမျိ းေသာ ထတ်လင့်သများမ သင်အ စ်သက်ဆးံ လိငး်စာရငး် ဖန်တီးမည် (4
အထိ -  မ )။အ ကိ က်များ 1 4

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

1. အကိ က်များ တညး်ြဖတ်ြခငး် [OK]

ဒီဂျီတယ် တီဗီွလိငး်အားလးံမ စာရငး်သွငး်ရန် လိငး်တစ်ခကိ ေရွးပါ။2.

•  လိငး်အား လံြခံ မြပ လပ်ထားစ တွင် ေပ လာသည်။

• အြခား အ စ်သက်ဆးံများ ြပရန်

 (အစိမ်း)

အ စ်သက်ဆးံစာရငး်သိ  ့  ေပါငး်ထည့်ရန် ိပ်ပါ။3. [OK]

• စာရငး်ထဲသိ  ့လိငး်များအားလံး ေပါငး်ထည့်ရန်

 (အဝါ)

သိေလာင်ရန်  င့်  ကိ ိပ်ပါ။4. [BACK] [OK]
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အ စ်သက်ဆးံစာရငး်အား တညး်ြဖတ်မည်

အ စ်သက်ဆးံစာရငး်တွင် အ နး်ြမား လိငး်ေပ ၌ ိေနစ  အ စ်သက်ဆးံစာရငး်အား
သင်တညး်ြဖတ် ိင်သည်။

• လိငး်အား ေ ရန်

လိငး်တစ်ခအား ေရွးပါ။1)

 (အစိမ်း) ကိ ိပ်ပါ။2)

 သိမ့ဟတ်  ြဖင့် တည်ေနရာအသစ်
ေရွးချယ်ပါ။

3) [ြမား နး်ခလတ်] [နံပါတ် ခလတ်များ]

သိေလာင်ရန်  (အစိမ်း) င့် ကိ ိပ်ပါ။4)

• လိငး်အား ဖျက်ရန်

လိငး်တစ်ခအား ေရွးပါ။1)

ပယ်ဖျက်ရန်  ိပ်ပါ။2) [OK]

ဖျက်ရန်  (အဝါ) ကိ ိပ်ပါ။–

• လိငး်များအားလးံ ဖျက်ရန် ကိ ိပ်ပါ

 (အနီ) ကိ ိပ်ပါ။1)

 သိမ့ဟတ်  ြဖင့်စာလးံ ိက်ပါ (အများဆးံ
10 လးံ)။ ပီးေနာက်သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။

2) [ြမား နး်ခလတ်] [နံပါတ် ခလတ်များ]
[OK]

သိေလာင်ရန်  ိပ်ပါ။3) [BACK]

= မတ်ချက် =
• လိငး်နံပါတ်များကိ ထတ်လင့်သများမ သတ်မတ်ေပးြခငး်ြဖစ် ပီး ေြပာငး်လဲ၍
မရပါ။

• ကွယ်ဝက်ထားသည့် လိငး်များကိ ေရွးချယ် ိင်ေသာ်လညး် ကည့်၍မရပါ။
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ပ်ြမင်သံ ကားထတ်လင့်ေသာလိငး် စာရငး်

မလိအပ်ေသာ ချန်နယ်များကိ ေကျာ်ပါ

မလိလားသည့် လိငး်များသည် ကွယ်ဝက် (ေကျာ်) ိင်သည်။ ဤလပ်ေဆာင်ချက်မလွဲ၍
ကွယ်ဝက်ထားသည့် လိငး်အား ေဖာ်ြပ၍ မရပါ။

 အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

1. ပ်ြမင်သံ ကားထတ်လင့်ေသာလိငး် စာရငး်
[OK]

လိငး်တစ်ခ ေရွးချယ်ပါ။2.

 /  (ေကျာ်) ကိသတ်မတ်ရန်  ိပ်ပါ။3. ထတ်ေဖာ်ြပပါ ဝက် [OK]

- ထတ်ေဖာ်ြပပါ
-  (ေကျာ်)ဝက်

• ချန်နယ်အားလးံကိ ေဖာ်ြပရန် (အကယ်၍ ရ ိင်ပါက)

 (အဝါ)

ချန်နယ်များ တညး်ြဖတ်ပါ

• လိငး်တည်ေနရာ ဆွဲေ ရန် / ေ ရန် (ရ ိင်လ င်)

တညး်ြဖတ်ရန်  (အစိမ်း) ကိ ိပ်ပါ။1)

 သိမ့ဟတ်  ြဖင့်ေနရာသတ်မတ် ပီး၊
သတ်မတ်ရန်  (အစိမ်း) ကိ ိပ်ပါ။

2) [ြမား နး်ခလတ်] [နံပါတ် ခလတ်များ]

• လိငး်တစ်ခချငး်စီ ြပန်ချိန်ရန် ( )လက်သးံ လိငး် နး်ဖမ်းြခငး်

 (အနီ)
ကည့်ေနသည် > ဖမ်းယ ပီး  တညး်ြဖတ်ထားေသာ  လိငး်များ  > လက်သးံ  လိငး် နး်ဖမ်း ြခငး်

• လိငး်အမည် ေြပာငး်ရန် (အန်နာေလာ့ တီဗီွ)

တညး်ြဖတ်ရန်  (အြပာ) ကိ ိပ်ပါ။1)

 သိမ့ဟတ်  ြဖင့်စာလးံ ိက်ပါ (အများဆးံ
5 လးံ)။ ပီးေနာက်သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။

2) [ြမား နး်ခလတ်] [နံပါတ် ခလတ်များ]
[OK]

သိေလာင်ရန်  ိပ်ပါ။3) [BACK]
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= မတ်ချက် =
• အကယ်၍ VCR သည် အန်နာေလာ့ တီဗီွတွင် RF ေကဘယ်လ်ြဖင့်သာ
ချိတ်ဆက်ထားလ င်၊  ကိတညး်ြဖတ်ပါ။VCR
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အလိအေလျာက် လိငး်ဖမ်းသည်

ေဒသတွင် လက်ခံရ ိသည့် လိငး်များ အလိအေလျာက် ြပန်လည်ချိန်ညိမည်။

• ပီးခဲ့သည့် ချိန်ညိချက်များအားလးံ ဖျက်လိက်ပါ ပီ။

• လိငး်အ ိမ့်မ လိငး်အြမင့်များသိ  ့အစ လိက် ာေဖွမစတင်ပါသည်။

• ေသာ့ခတ်ထားသည့် လိငး်များသည် ကေလးေသာ့ခတ် ပင်နံပါတ်လိအပ်ပါသည်။
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ကေလး  ေသာ့အိမ်  > PIN နံပါတ်

• ချိန်ညိြခငး် မ ပီးေြမာက်ေသးလ င်၊  ကိ သတ်မတ်ပါ။လက်သးံ လိငး် နး်ဖမ်းြခငး်
ကည့်ေနသည် > ဖမ်းယ ပီး  တညး်ြဖတ်ထားေသာ  လိငး်များ  > လက်သးံ  လိငး် နး်ဖမ်း ြခငး်

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

1. အလိအေလျာက် လိငး်ဖမ်းသည် [OK]

အတည်ြပ ြခငး်မျက် ာြပင် ေပ လာ ပီး  ကိ 
 စတင်ရန် ိပ်ပါ။ (ချိန်ညိချက်များသည်

အလိအေလျာက်ြဖစ်သည်။)

2. [OK] အလိအေလျာက်
လိငး်ဖမ်းသည်

• လပ်ေဆာင်ချက် ပီးေြမာက်လ င်၊ တည်ေနရာအ ိမ့်ဆးံ ိ လိငး်အား
ေဖာ်ြပပါမည်။

• ဤချိန်ညိချက်သည် ေရွးချယ်ထားသည့် တီဗီွမဒ်အတွက်သာ
အသးံြပ ိင်ပါသည်။

အလိအေလျာက် လိငး်ဖမ်းသည် တီဗီွ ိ ခလတ်များ အသးံြပ ြခငး်

မီ းကိ ြပသရန် INPUT/OK/HOLD for MENU ခလတ် ခလတ်ကိ ိပ် ပီး 3
စကန ့် ကိင်ထားပါ။

1.

ေအာက်ပါ  ထိနး်ချ ပ်မအြပားခလတ်များ ြဖင့်
သတ်မတ်မည်။

2. အလိအေလျာက် လိငး်ဖမ်းသည်

• အ နး်ြမားအား ေ မည် / များစာွေသာေရွးချယ်မများမ ေရွးမည် /
မီ းအေကာငး်ရာေရွးမည

• မီ းအား ရယအသးံြပ မည် / ချိန်ညိချက်များြပ လပ် ပီးေနာက် ချိန်ညိချက်များ
သိေလာင်မည် သိမ့ဟတ် ေရွးချယ်မများကိ INPUT/OK/HOLD for MENU

ခလတ် ြဖင့်သတ်မတ်မည်

- 136 -



လက်သးံ လိငး် နး်ဖမ်းြခငး်

ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ

ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ ြပန်လည်ချိန်ညိရန်အတွက် 
သိမ့ဟတ်  လပ်ပါ ကိပံမန်အားြဖင့် အသးံြပ သည်။

အလိအေလျာက် လိငး်ဖမ်းသည်
ချာနယ်စာရငး်အပ်ဒိတ်လပ်ပါ

ချိန်ညိြခငး် မ ပီးေြမာက်ေသးလ င် သိမ့ဟတ် ဧရိယာတိင်၏ ဦးတည်ချက်
ချိန်ညိရန်အတွက်၊ ဤလပ်ေဆာင်ချက်အား အသးံြပ ပါ။

• ေတွ ိထားေသာ ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွလိငး်များအားလးံကိ
 သိ  ့ေပါငး်ထည့် ပီးပါ ပီ။ပ်ြမင်သံ ကားထတ်လင့်ေသာလိငး် စာရငး်

ကိမ် နး် င့် ေအာ့ဖ်စက်အား ေရွးမည်။1.

ာေဖွရန်  ိပ်ပါ။2. [OK]

အန်နာေလာ့ တီဗီွ

 ေနာက်တွင် အန်နာေလာ့တီဗီွလိငး်အား
ကိယ်တိင်သတ်မတ်မည်။
အလိအေလျာက် လိငး်ဖမ်းသည်

•  င့်  ကိသတ်မတ်ပါ။ ပံမန်အားြဖင့်  ကိ
 သိသ့တ်မတ်သည်။

အသံစနစ် အေရာင်စနစ် အေရာင်စနစ်
အလိအေလျာက်

လိငး်တည်ေနရာကိ  ြဖင့် ေရွးချယ်ပါ။1. [နံပါတ် ခလတ်များ]

လိငး်အား  ြဖင့်ေရွးချယ်ပါ။2. [လိငး် အေပ  / ေအာက်]

 ကိ သတ်မတ်ပါ။3. လက်သးံ လိငး် နး်ဖမ်းြခငး်

 အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. သိမ်းထား [OK]

• ပ ိဂရမ်တစ်ခစီ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ချိန်ညိရန်အတွက်
 အား အသးံြပ ပါ။အဆင့်ြမင့် လိငး် နး်ဖမ်းြခငး်

• RF ေကဘယ်လ် ြဖင့်သာ VCR အားချိတ်ဆက်ထားချိန်တွင်၊ လိငး်တည်ေနရာ 

ကိေရွးပါ။
0
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ချာနယ်စာရငး်အပ်ဒိတ်လပ်ပါ

ဒစ်ဂျစ်တယ် ပ်သံထတ်လင်မ၏ လိငး်စာရငး်ကိ မွမ်းမံြခငး်အားြဖင့် လိငး်အသစ်များ
ထည့်ေပါငး်ြခငး်၊ ဖယ် ားထားေသာ လိငး်များ ဖျက်ြခငး် သိမ့ဟတ် လိငး်အမည် င့်
တည်ေနရာများ ေြပာငး်လဲြခငး်ကိ သင့်အလိအေလျာက် လပ်ေဆာင် ိင်ပါသည်။

• သင့်ဆက်တင်များက ၊
၊ ၊ စသည်တွင်

သိမ်းဆညး်ထားစ  လိငး်စာရငး်အား အသစ်မွမ်းမံ ခဲ့သည်။

အ ကိ က်များ တညး်ြဖတ်ြခငး်
ပ်ြမင်သံ ကားထတ်လင့်ေသာလိငး် စာရငး် ကေလး ေသာ့အိမ်

• လိငး်အေြခအေနေပ  မတည်၍၊ အသစ်မွမ်းမံြခငး် ေကာငး်စာွ အလပ်မလပ် ိင်
ြဖစ်ေကာငး်ြဖစ် ိင်ပါသည်။
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အချက်ြပလိငး် အေြခအေန

လိငး်တစ်ခအား ေရွးကာ လိငး်အား အေြခအေနကိ န်ြပကိရိယာြဖင့် စစ်ေဆးပါ။

• ေကာငး်မွန်သည့် လိငး်အားသည် သင့်ေလျာ်သည့်လိငး်အား လက်ခံြခငး် န်ြပြခငး်
မဟတ်ေချ။

• လိငး်ေြပာငး်ရန်

• အန်နာ့ေလာ့ တီဗီွ တွင် မရပါ
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အြခားချိန်ညိချက်များ
ေမာ်ဒယ်လ်အားလးံတွင် အချိ အဂရပ်များအား  မရ ိ ိင်ပါ။  သင့်တီ ဗီွစခရင်တွင် ရ ိ ိင်ေသာ  မီ းများအား  ြပသထားပါသည်။

ချန်နယ်မက်ေဆ့ အသစ်

ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ ချာနယ်လိငး်အသစ် ေတွသည် သိမ့ဟတ် မေတွသည်ကိ အသိေပး
မက်ေဆ့ဂ်ျ ရယမလားဆိသည်ကိ ေရွးပါ။

• အချက်ြပြခငး်မက်ေဆ့ချ်ေပ လာလ င်၊  ကိ 
ိပ် ြခငး်လပ် ိင်ပါ ပီ။

ချာနယ်စာရငး်အပ်ဒိတ်လပ်ပါ [OK]

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် အချိ ိင်ငံများ သိမ့ဟတ် အချိ ေနရာေဒသများတွင်
မရ ိင်ပါ။

TV အချက်ြပလိငး် ေပါငး်ထည့်ပါ

တီဗီွမဒ်ေပါငး်ထည့်မည်။

• သင်ကနဦး  အတွငး်ေကျာ်သာွးခဲ့ေသာ
တီဗီွမဒ်များအားထည့်ရန်ခွင့်ြပ သည်။

အလိအေလျာက် လိငး်ဖမ်းသည်
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ြပင်ဆင်မများ

သင်သည် ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ အစီအစ များကိ ချိတ်ဆက်ထားခဲ့ေသာ USB HDD သိ ့
မတ်တမ်းတင်ထား ိင် ပီး၊ အမျိ းမျိ းေသာ နညး်လမ်းများြဖင့် ြပန်လည် ကည့် ပီး
ေပျာ်ရင် ိင်ပါ ပီ။

• ဤတီဗီွနဲမ့တ်တမ်းတင်အသးံြပ ရန်အတွက် USB HDD ကိ ြပင်ဆင်ပါ။

• ေမာ်ဒယ်ေပ တွင်မတည်၍၊ ကိ းများအား မချိတ်ဆက်မီ သိမ့ဟတ် မြဖ တ်မီတွင်
ခလတ်ခံအဖံး / ကိ းအဖံးအားဖယ် ားရန်လိအပ် ိင်သည်။

• USB HDD ကိ USB ကိ းနဲ ့USB ေပါက်1 သိ  ့ချိတ်ဆက်ပါ။

• ပင်မ ပလတ်ေပါက်တွင် USB HDD ချိတ်ဆက်ထားေကာငး် ေသချာေစပါ။

• USB HDD ကိတီဗီွမ လံြခံ စာွြဖ တ်ရန်၊  မ 

 ကိ လပ်ေဆာင်ပါ။
USB ကိရိယာ တပ်ဆင်ြခငး် USB ကိ

လံြခံ စာွ ဖယ်ပါ
မတ်တမ်းတင်ေနသည် > USB HDD ကိ တပ်ဆင်ြခငး်  > USB HDD အတွက် ဆက်တင်ချိန်ြခငး်

• အစွနး်အမျိ းအစား င့် ေကဘယ်လ်ပလပ်များ
မန်ကန်စာွတပ်ဆင်ထားေကာငး်စစ်ေဆးပါ။

USB ေပါက်

USB ေကဘယ်လ် ကိ း

USB HDD

ေဆာ့ကတ်ထွက်ေပါက်
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= ဂ စိက်ရန် =
• ေအာက်ပါ အေြခအေနတိတ့ွင် USB HDD ထဲၡိ ေဒတာအားလးံသည်
ပျက်စီးသာွး ိင်မည်ြဖစ်သည်။

ဤတီဗီွနဲ ့USB HDDကိ ေဖာမတ်ချေသာအခါ–

မတ်တမ်းတင်ေနသည် > USB HDD ကိ တပ်ဆင်ြခငး်  > USB HDD အတွက်  ဆက်တင်ချိန်ြခငး်

ကွန်ပျ တာေပ တွင်အသးံြပ ရန် USB HDDကိ ေဖာမတ်ချေသာအခါ–

• တီဗီွကိ စက်ချိ ယွငး်မေကာင့် ြပင်ဆင်ေနေသာအခါ ယငး်တီဗီွနဲ ့အသးံြပ ရန် USB

HDDကိ ေနာက်တစ်ဖန် ေဖာမတ်ချရန်လိအပ်သည်။
(ေဖာမက်ချ ပီးေနာက်ေဒတာအားလးံပျက်စီးသာွးမည်ြဖစ်သည်။)

• ဤတီဗီွနဲ ့မတ်တမ်းသွငး် ပီးေနာက်တွင် သင့်ကွန်ပျ တာနဲ ့USB HDD ကိ
အသးံြပ လိပါက သင့်ကွန်ပျ တာကိေနာက်တဖန်ေဖာမက်ချပါ။
(သင့်ကွန်ပျ တာေပ တွင် ေဖာမတ်ချရန် အထးလပ်ေဆာင်ချက် သိမ့ဟတ် ကိရိယာ
လိေကာငး်လိပါလိမ့်မည်။ အေသးစိတ်သိလိပါက USB HDD လက်စွဲစာအပ်ကိ
ဖတ်ပါ။)

• ဤတီဗီွ င့် ချိတ်ဆက် ပီး USB HDDတွင် သွငး်ထားသည့်ေဒတာကိ
ဤတီဗီွတွင်သာ ြပန် ကည့် ၍ ရမည်ြဖစ်သည်။ အြခားတီဗီွ င့်
၄ငး်တွင် ိေနသည့်အရာများကိ ြပသ၍မရပါ (ေမာ်ဒယ်နံပါတ် တေနသည့်
တီဗီွများအပါအ၀င်) သိမ့ဟတ် မည်သည့် ကိရိယာကိမဆိ။

• လပ်ငနး်ေဆာင်ရွက်ေနစဥ်အတွငး် (ေဖာမတ်လပ်ေနစဥ်၊ သွငး်ေနစဥ်) တီဗီွကိ
ပိတ်ြခငး်၊ ပလပ်ြဖ တ်ြခငး် USB UDD အား ဖယ် ားြခငး် များမြပ လပ်ရ။
ထိသိ ့ြပ လပ်ြခငး်ြဖင့် ကိရိယာ ခတ်ယွငး်ြခငး်သိမ့ဟတ် သွငး်ထားသည့် ေဒတာများ
ပျက်ေစြခငး်တိ  ့ြဖစ်ပာွးတတ်သည်။ (လ ပ်စစ်ြပတ်ေတာက်သာွးြခငး်သည်
စက်ခ တ်ယွငး်ြခငး်၏ အေကာငး်ရငး်ြဖစ်ပာွး ိင်ပါသည်။)
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= မတ်ချက် =
• အနာေလာ့ တီဗီွ အစီအစဥ်များကိ USB HDDတွင် မတ်တမ်းတင်ထား၍မရပါ။

• ထတ်လင့်ေနေသာ ေဒတာ၊ ေရဒီယိများကိ မတ်ထား၍မရ၊ ပီးေနာက် မည်သည့်
ဆစ်ဂနယ်မ မၡိသည့်အချိန်တွင် မတ်တမ်းတင်သည့် လပ်ေဆာင်ချက်
အလပ်မလပ်ပါ။

• ထတ်လင့်သ င့် ၀န်ေဆာင်မေပးသအေပ  မတည် ပီး
အစီအစဥ်အားလးံတိငး်ကိမတ်ထား၍မရေချ။

• USB HDDထဲတွင်မတ်ထားသည့် တီဗီွ ီ အစီအစဥ်များကိ ေကာ်ပီကး၍မရေချ။

• USB HDD၏ အေသးစိတ်အတွက်
မတ်တမ်းတင်ေနသည် > နညး်ပညာဆိင်ရာ  အချက်အလက်များ  > USB HDD
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USB HDD အတွက် ဆက်တင်ချိန်ြခငး်

မတ်တမ်းတင်အတွက်အသံြပ ရန် ဤတီဗီွ င့် USB HDDကိ တပ်ဆင် ပီး
ေဖာမတ်ချပါ။

အလးံအရငး် သိေလာင်ကိရိယာအြဖစ် အသိအမတ်ြပ ထားေသာ USB

ကိရိယာအားလးံကိ စာရငး်ြပ ထားသည်။

• ဤတပ်ဆင်ြခငး်အ ပီးတွင် USB HDD အားေဖာမက်ြပ လပ်မည်ြဖစ် ပီး
အထဲ ိေဒတာများအားလးံပျက်စီးသာွးမည်ြဖစ်ေကာငး်သတိြပ ပါ။

• ဆက်တင်မလပ်ခင် USB HDDကိ ချိတ်ဆက် ပီး USB HDD ဖွင့်ထားေကာငး်
ေသချာေစပါ။

မတ်တမ်းတင်ေနသည် > USB HDD ကိ တပ်ဆင်ြခငး်  > ြပင်ဆင်မများ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် USB ကိရိယာ တပ်ဆင်ြခငး်
[OK]

မတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် USB HDD ကိေရွး ပီးတပ်ဆင်ရန် အတွက် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

• USB HDD အချိ သည် ြပသမည်မဟတ်ေချ။

• ေရွးချယ်ထား (ဟိက်လိက်လပ်) ထားေသာကိရိယာ၏
သတငး်အချက်အလက်များကိ ေဖာ်ြပရန်

[ ]

USB HDDကိ သးံြပ ရန် သတိေပးြခငး် င့် အတည်ြပ ြခငး်
စခရင်ေပ လာသည့်အခါ  ကိေရွး ပီး  ကိ ိပ်ပါ။

4.

ဟတ် [OK]

USB HDD နာမည်အတည်ြပ ချက်ေဖ ြပေသာအခါ  ကိေရွး ပီး  ိပ်ပါ။5. ဟတ် [OK]

• USB HDDနာမည်အတွက် အလိအေလျာက် ဖန်တးီထား ပီးြဖစ်သည်။
နာမည်ကိြပင်လိလ င်  ကိေရွးပါ။ဟတ်

နာမည်စာလးံများအား  သိမ့ဟတ် 
င့်ထည့် ပီး  ိပ်ပါ။

1) [ြမား နး်ခလတ်] [နံပါတ် ခလတ်များ]
[OK]

သိေလာင်ရန်  ိပ်ပါ။2) [BACK]
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မတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် USB HDD အတည်ြပ ချက်စကရင် ေပ လာပါက
ဆက်လက်လပ်ေဆာင်ရန်  ကိေရွး ပီး  ိပ်ပါ။

6.

ဟတ် [OK]

• မတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် ေဖာမက်လပ်ထားေသာ USB HDD

တြခားတစ်ခ ိပါက အတည်ြပ စကရင် ေပ လာမည်ြဖစ် ပီး
ေြပာငး် ပီးမတ်တမ်းတင် ိင်သည်။

• USB HDD ၏ အသွင်

- USB HDD သည် မတ်ထားရန်/ြပန်ြပရန် အတွက် ရၡိ ိင်ပါသည်။
စာရငး်ေပ ိ USB HDD တစ်ခသာ မတ်ထားရန်အတွက်
ရ ိမည်ြဖစ်သည်။

- ြပန်လည်ြပသရန်အတွက် USB HDD သည် ရၡိ ိင်ပါသည်။

• အသွင်ကိ ေြပာငး်လဲရန်

[OK]

• USB HDD နာမည်ကိ ြပင်ဆင်ရန်

 (အစိမ်း)

• ေဖာမတ်ချရန်

 (အနီ)

• တီဗီမ USB HDD ကိ လံြခံ စာွ ဖယ်ၡားရန်

 (အဝါ)

= မတ်ချက် =
• တစ် ကိမ်တွင် မတ်တမ်းတင်ရန် USB HDD တစ်ခကိသာ အသးံြပ ိင်သည်။

• မတ်တမ်းတင်ေနစဥ်အေတာအတွငး် USB HDD ဆက်တင်ေြပာငး်၍မရေချ။
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တစ်ခါတိထ့ိ ံ ကးယရန်

USB HDD သိ  ့လက်ၡိအစီအစဥ်ကိ ချက်ချငး် သွငး်ေပးပါ။

• ရီမတ် ကဒ် "73" ြဖစ်ေကာငး် အတည်ြပ ပါ။
ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > တီဗွီ၏  အေဝးထိနး်ခလတ်ြဖင့် လည်ပတ်မည်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် ကးယမ စီစ ရန် တစ်ခါတိထ့ိ ံ ကးယရန်
[OK]

အများဆးံမတ်တမ်းတင်အချိန်  /  /  /  /  ( ) ကိ ေရွး ပီး
 သတ်မတ်ရန် ိပ်ပါ။

3. 30 60 90 120 180 မိနစ်
[OK]

တစ် ကိမ်ထိ မတ်တမ်းတင်ြခငး်စတင်ရန်

အစြပ ရန်  ိပ်ပါ။

• ရီေကာ့ဒ်ဒငး်လပ်ေနစ အတွငး် ကိမ် နး်တသည့် အြခားလိငး်များကိလညး်
ေရွးချယ် ိင်ပါသည်။

မတ်တမ်းတင်ေနြခငး်အား ရပ်တန ့်ရန်

ရပ်တန ့်ရန်  ိပ်ပါ။

မတ်တမ်းတင်ထားသည့် အရာများကိ ဖျက်ပစ်ရန် သိမ့ဟတ် ြပန်လည်ြပသရန်

မတ်တမ်းသွငး်ထားသည့် TV အစီအစဥ်များကိ မီဒီယာ ပေလယာတွင်
ြပန်ြပ ိင်ပါသည်။

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. ကိရိယာများ [OK]

မတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် USB HDD အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

3.

[OK]

မီဒီယာ  ပေလရာ  > မတ်တမ်းတင်ခဲ့ေသာ  တီဗွီ  မဒ်
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• ကးေနစဥ်မာလညး်  ပမာဏအားလးံကိ
သင်ြပန်ြပ ိင်ပါသည်။ (USB HDD ေပ မတည် ပီး၊ ြပန်လည်ြပသြခငး်သည်
မြဖစ် ိင်ေပ သိမ့ဟတ် ြပန်လည်ြပသချိန်တွင်
မတ်တမ်းတင်လပ်ငနး်မေအာင်ြမင်ဘဲၡိတတ်သည်။

တစ်ခါတိထ့ိ ံ ကးယရန်
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အစီအစဥ် တိင်မာကိ ဆက်တင်ချိန်ပါ

ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် သင့်အား USB HDD သိ ့သင် မတ်တမ်းတင်လိသည့်
ပ ိဂရမ်များကိ ေရွးချယ်ရန် ခွင့်ြပ သည်။

• အန်နာ့ေလာ့ တီဗီွ တွင် မရပါ

 ကိ  ြဖင့် ေရွးချယ်ပါ။1. ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ [TV]

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။2. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

3. စံချိန်ကိရိယာ စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်
[OK]

ဆက်တင်များကိ စတင်ြပ လပ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

-USB HDD Rec.

အစီအစဥ်ကိ USB HDDတွင် မတ်တမ်းြပ ထားပါ။

အချက် (ချန်နယ်၊ ေနစ့ွဲ ၊ စတင်ချိန်၊ ပီးဆးံချိန်) ကိ ေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ပါ။5.

•  င့်  ကိ  ြဖင့်လညး်၀င်ေရာက် ိင်သည်။[နံပါတ် ခလတ်များ]

(ဥပမာ)

- ထပ်ေနသည့် တိင်မာ အြဖစ်အပျက်!

လပ်ေဆာင်ချက် ( )USB HDD Rec.

- ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွD

ချာနယ်အေနအထား၊ချာနယ်အမည် စသည်ြဖင့်
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ေနစ့ွဲ

- တနဂေ ွမ စေနထိ– ေနစ့  တနဂေ ွ-စေန

- တနလာမ စေနထိ– ေနစ့  တနလာ-စေန

- တနလာမ ေသာ ကာထိ– ေနစ့  တနလာ-ေသာ ကာ

- အပတ်စဥ် ယငး်ေနရ့က်ယငး်အချိန်တွင်
– အပတ်စ  တနဂေ ွ / တနလာ / အဂါ / ဗဒဟး / ကကာသပေတး /

ေသာ ကာ / စေန

စတင်ချိန် / ပီးဆးံချိန် / ကာချိန် (အလိအေလျာက် ေဖာ်ြပသည်)

 ြဖင့် သိမ်းဆညး်ပါ။6. [OK]
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တိင်မာ အစီအစဥ်ကိ တညး်ြဖတ်ြခငး်။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. စံချိန်ကိရိယာ စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်
[OK]

ြဖစ်ရပ်ကိ ေရွးချယ်ပါ။3.

• တိင်မာ ြဖစ်ရပ်ကိ ေြပာငး်လဲရန်

[OK]

လိအပ်သလိ မန်ကန်ေအာင်ြပ ြပင်ပါ။–

မတ်တမ်းတင်ေနသည် > စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက် > အစီအစဥ်  တိင်မာကိ  ဆက်တင်ချိန်ပါ

• တိင်မာ ြဖစ်ရပ်ကိ ပယ်ဖျက်ရန်

 (အနီ) ကိ ိပ်ပါ။1)

ပယ်ဖျက်ရန်  ိပ်ပါ။2) [OK]

နာရီကိ ညိရန်

အချိန်အချက်အလက်ကိ မရၡိ ိင်ပါက  ကိယ်တိင်သတ်မတ်ပါ။နာရီ ဆက်တင်များ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. စံချိန်ကိရိယာ နာရီ ဆက်တင်များ သးံနညး်ပံစံ
[OK]

 အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. လက်သးံ [OK]

 /  ကိ  သိမ့ဟတ် 
ြဖင့်သတ်မတ်ပါ။

4. ေနစ့ွဲ အချိန် [ြမား နး်ခလတ်] [နံပါတ် ခလတ်များ]

•  သည် အဓိကရငး်ြမစ် ဖွင့် / ပိတ်ခလတ် ြဖင့် တီဗီွပိတ်ချိန်တွင်
မလပံစံ သိ ့ြပန်ေရာက်မည်။
နာရီ ဆက်တင်များ

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > ချိန်ညိေနသည့် အချိန်
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မတ်တမ်းတင်ထားသည့် အရာများကိ ဖျက်ပစ်ရန် သိမ့ဟတ် ြပန်လည်ြပသရန်

မတ်တမ်းသွငး်ထားသည့် TV အစီအစဥ်များကိ မီဒီယာ ပေလယာတွင်
ြပန်ြပ ိင်ပါသည်။

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. ကိရိယာများ [OK]

မတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် USB HDD အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

3.

[OK]

မီဒီယာ  ပေလရာ  > မတ်တမ်းတင်ခဲ့ေသာ  တီဗွီ  မဒ်
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မတ်ချက်

•  ကိ တိင်မာအြဖစ်အပျက်
အြဖစ်သတ်မတ်ရန်အတွက်လညး်အသးံြပ ိင်သည်။
TV လမ်း န်

ကည့်ေနသည် > TV လမ်း န် > စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်

•  ြဖစ်ရပ် 15 ခထိ သိမ်းဆညး်ထား ိင်သည်။စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်

•  သည် ဝန်ေဆာင်မပံ့ပိးသ သိမ့ဟတ်
ထတ်လင့်သ၏ ဆစ်ဂနယ်မတစ်ဆင့် မန်ကန်သည့်အချိန်
အချက်အလက်ရ ိ ိင်မသာလ င်စိတ်ချရသည်။

စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်

• မတ်တမ်းတင်ရန်အတွက်  ကိ အသးံြပ ရာတွင်
တီဗီွမာ ဖွင့် သိမ့ဟတ် အသင့် အေနအထား ြဖစ်ေနရမည်။

စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်

•  ကိ ကးယေနစ တွင် ကိမ် နး်တေသာ
အြခားလိငး်များကိ ေရွးချယ် ိင်ပါသည်။
စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်

• ကဒ်ေြပာငး် (ကးယြခငး် ကာကွယ်ထားသည့်) အစီအစ များကိ မတ်တမ်းတင်ြခငး်
မြဖစ် ိင်ပါ။

• စတင်သည့်အချိန် ေရာက်လာပါက၊ ချန်နယ်သည် အလိအေလျာက်ေြပာငး်
သာွး ပီး ဗီွဒီယိ င့် အသံ အချက်ြပများသည် အထွက် ြဖစ်သာွးမည်ြဖစ်သည်။
သင်သည် တီဗီွ ကည့် ေနပါက၊ စတင်သည့် အချိန် 2 မိနစ်မတိင်မီ၊
သတိေပးမက်ေဆ့ခ်ျ ေပ လာမည် ြဖစ်သည်။

မက်ေဆ့ချ်အားဖယ်ရန် င့် အစီအစ စတင်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။– [OK]

အစီအစဥ်များကိပယ်ဖျက်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။– [EXIT]

•  သတ်မတ် ပီးလ င် အသင့်အေနအထားတွင် LED

လိေမာ်ေရာင်လငး်မည်။
စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်

•  သည် စ်ခ င့်အထက် အချိန်မတ်စက် အြဖစ်အပျက်များ ထပ်ေနသည်ကိ
ေဖာ်ြပသည်။ ထပ်၍ မတ်တမ်းတင်ြခငး် အြဖစ်အပျက်တွင်၊ ပထမစတင်ေသာ
အြဖစ်အပျက်သည် စီစ ထားသည့် အတိငး် ပီးဆးံသည်။ ပီးလ င်
ေနာက်လာမည့် အြဖစ်အပျက်ကိ စတင် ိင်သည်။

"!"

•  ကိမတ်တမ်းတင်ထားြခငး်ြဖင့်
စီစဥ်ထားေသာချယ်နယ်သိအ့ြခားချယ်နယ် အစမြပ ခင်စကန ့်ပိငး်အလိတွင်
အလိအေလျာက်ေြပာငး်လဲေပးသည်။

စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်
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• USB HDD၏ အေသးစိတ်အတွက်
မတ်တမ်းတင်ေနသည် > နညး်ပညာဆိင်ရာ  အချက်အလက်များ
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USB HDD

USB HDD

(ဒီဂျီတယ် တီဗီွ အစီအစဥ်များကိ ဤတီဗီွြဖင့် သွငး်ထားြခငး်အတွက်)

• ဤတီဗီွ ီ င့်ချိတ်ဆက်လပ်ေဆာင် ိင်ေသာ USB HDD ဆံ့ေသာ ပမာဏမာ 160

GB မ 6 TB ထိြဖစ်ပါသည်။

• ဤတီဗီွြဖင့် မတ်တမ်းတင်ရန် င့် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စာွ ြပန်လည်ြပသရန် ပင်မ
ပလတ်ေပါက်တွင် USB HDDကိ ချိတ်ဆက်ပါ။

• ဤတီဗီွနီဲ ့ကိက်ညီသည့် USB HDD ေဖာမတ်ကိအသးံြပ ပါ။
မတ်တမ်းတင်ေနသည် > USB HDD ကိ တပ်ဆင်ြခငး်  > USB HDD အတွက် ဆက်တင်ချိန်ြခငး်

• လပ်ေဆာင်ချက်နဲစ့ပ်လျဥ်း ပီး USB HDDများအားလးံက
အာမခံချက်မေပး ိင် ကေချ။

= မတ်ချက် =
• ကွန်ပျ တာေပ တွင်ေဒတာသတ်မတ်ထားသည်များကိ မြပသြခငး်ြဖစ် ိင်သည်။

• တီဗီွက ေဒတာများကိ ဖမ်းယေနစဥ် ကိရိယာကိ ပိတ်မပစ်ပါနဲ။့ သိမ့ဟတ်လ င်
ကိရိယာ သိမ့ဟတ် တီဗီွကိ ထိခိက်ပျက်ဆးီေစ ိင်ပါသည်။

• ကိရိယာေပ ၡိ ပင်များကိ သာွးမထိပါနဲ။့

• ကိရိယာများကိ ပစညး်အေလးများနဲ ့မဖိပါနဲ။့

• မန်ကန်သည့် လားရာအတိငး် ကိရိယာကိ ထးိထည့်ပါ။ သိမ့ဟတ်လ င် ကိရိယာ
သိမ့ဟတ် တီဗီွကိ ထိခိက်ပျက်ဆးီေစ ိင်ပါသည်။

• လ ပ်စစ်ြပတ်ေတာက်ြခငး်၊ တည် ငိမ်ေသာ လ ပ်စစ်၊ သိမ့ဟတ် ယွငး်မားေသာ
လပ်ေဆာင်ြခငး်တိေ့ ကာင့် တီဗီွ သိမ့ဟတ် ကိရိယာ ထိခိက်ပျက်ဆးီေစ ိင်ပါသည်။
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သတငး်အချက်လက်

မီဒီယာြပစက်သည် သင့်အား USB ဖလပ်မန်မိရီတွင် ကးယထားေသာ ဓါတ်ပံ၊
ဗီဒီယိ သိမ့ဟတ် ဂီတများ င့် တီဗီွမ ပံစံချထားေသာ USB HDD သိ ့
ကးယထားေသာ အေကာငး်အရာများကိ ခံစားခွင့်ြပ ပါသည်။

(ဥပမာ)

လွယ်ကေသာ စာရငး် ြမင်ကွငး်-

ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာ သိမ့ဟတ် ဒီဂျစ်တယ် ဗီွဒီယိကင်မရာြဖင့်
မတ်တမ်းတင်ထားေသာ ရပ် ငိမ် ပ်ပံများ/ ေရွလျား ပ်ပံများကိ ြပန်ဖွင့်သည်။

ေရာစပ် ဖိင် ြမင်ကွငး်-

ဖိလ်ဒါလိက် အပ်စဖဲွထားေသာ ဖိင်များအားလးံကိ ြပသထားသည်။

မတ်တမ်းတင်ထားေသာ တီဗီွ အသွင်-

(သးီြခားUSB HDDအတွက်) ဤတီဗီွ၏ USB HDD

နဲခ့ျိတ်ဆက်ထားေသာတီဗီွအစီအစ များကိ
မတ်တမ်းတင် ပီးြပန်လည်ြပသ ိင်သည်။

• သးံေနစ အေတာအတွငး် အသံ ဆစ်ဂနယ်များသည် DIGITAL AUDIO OUT င့်
HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်) များမ ထွက်ေပ လာမည် ြဖစ်သည်။
သိေ့သာ် ဗီဒီယိ ဆစ်ဂနယ်များကိ မထတ်ေပး ိင်ေချ။ eARC / ARC စနစ်နဲ ့
HDMI2ကိ အသးံြပ ရန် eARC / ARC စနစ်ပါေသာ အသံချဲစက်တွင်
ချိတ်ဆက် ပီး ြပဇာတ် ံ စပီကာများတွင်အသးံြပ ရန် စီစဥ် ိင်ပါသည်။

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™"

• အသးံြပ ထားေသာ မတ်တမ်းတင် ကိရိယာေပ မတည် ပီး တီဗီွေပ တွင်
ဓါတ်ပံများသည် မန်ကန်စာွ ြပသ ိင်မည်မဟတ်ေချ။

• ဖိင်နဲ ့ဖိင်တွဲများ များလွနး်ေသာအခါ ဖွင့်ချိန် ကာြမင့်ေကာငး် ကာြမင့် ိင်သည်။
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• တစ်၀က်တစ်ပျက် အဆင့်နိမ့်ေနေသာ ဖိင်များကိ
ကည်လင်ြပတ်သားမနညး်နညး်ြဖင့် ြပသေကာငး်ြပသ ိင်သည်။

• ဓါတ်ပံ ဆက်တင်သည် အေြခအေနေပ တွင် မတည် ပီး အလပ်မြဖစ်ဘဲ
ြဖစ်ေနတတ်သည်။

• ဖိင်တွဲနဲ ့ဖိင်နာမည်များသည်အသးံြပ ထားေသာ ဒီဂျီတယ် ကင်မရာ သိမ့ဟတ်
ဗီဒီယိ ကင်မရာနာမည်နဲ ့ြခားနားေကာငး် ြခားနား ိင်ပါသည်။

USB ဖလပ် မန်မိရီကိ ထည့်ရန် သိမ့ဟတ် ထတ်ရန်

• ေမာ်ဒယ်ေပ တွင်မတည်၍၊ USB ဖလက် ်မတ် ိင်စွမ်းအားမထည့်သွငး်မီ
သိမ့ဟတ် မဖယ် ားမီ ခလတ်ခံအဖံး /
ကိ းအဖံးအားဖယ် ားရန်လိအပ် ိင်သည်။

ထတ်ချိန် သိမ့ဟတ် ထည့်ချိန်တွင် အလိငး်မန ့် ေြဖာင့်တနး်ေနရန် ေသချာေစပါ။

• တီဗီွကေန USBဖလပ် မန်မိရီကိ လံြခံ စွာ ထတ် ိင်ရန်၊ 
ထိအတိငး်ေဆာင်ရွက်ပါ ။

USB ကိ လံြခံ စာွ ဖယ်ပါ
USB ကိရိယာ တပ်ဆင်ြခငး်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1) [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2) တပ်ဆင်ြခငး် USB ကိရိယာ တပ်ဆင်ြခငး်
[OK]

ကိရိယာကိ ေရွး ပီး  (အဝါ) ချိန်ရန် ိပ်ပါ။3)

= မတ်ချက် =
• USB HDD အားချိတ်ဆက်ပါ

မတ်တမ်းတင်ေနသည် > USB HDD ကိ တပ်ဆင်ြခငး်

• ချိတ်ဆက်ြခငး်အတွက် အစွနး် အမျိ းအစားနဲ ့ကိရိယာကိ စစ်ေဆးပါ။

• ကိရိယာများ၏ အေသးစိတ်အတွက်
မီဒီယာ  ပေလရာ  > ချိတ်ဆက်ထားေသာ  ကိရိယာ

• ကိက်ညီေသာ ဖိင်ေဖာမတ်များ၏ အေသးစိတ်အတွက်
မီဒီယာ  ပေလရာ  > ကိက်ညီေသာ  ေဖါမတ်
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ေရွးချယ်ထားေသာ ကိရိယာ/အသွင်

တီဗီွတီွင် USB ဖလပ် မန်မိရီကိ ထည့်ပါ။1.

မီဒီယာ  ပေလရာ  > မီဒီယာ  ပေလယာကိ အသးံြပ ြခငး်  > သတငး်အချက်လက်

• USB HDD ထည့်ထားေသာ ပါဝင်အရာများကိ ဖွင့်ရန် ချိတ်ဆက်ြခငး်နဲ ့
ဆက်တင်များ ပီးစီးေကာငး် ေသချာေစပါ။

မတ်တမ်းတင်ေနသည် > USB HDD ကိ တပ်ဆင်ြခငး်

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။2. [HOME]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။3. ကိရိယာများ [OK]

ကိရိယာ (USB ဖလပ်မန်မိရီ / USB HDD) ကိေရွးချယ် ပီး
ဝင်ေရာက် ကည့် ရန်  ကိ ိပ်ပါ။

4.

[OK]

 /  / 

အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။
5. လွယ်ကေသာ စာရငး် ြမင်ကွငး် ေရာစပ် ဖိင် ြမင်ကွငး် ကးထားေသာ TV

[OK]

လွယ်ကေသာ စာရငး် ြမင်ကွငး်
မီဒီယာ  ပေလရာ  > လွယ်ကေသာ  စာရငး်  ြမင်ကွငး်

ေရာစပ် ဖိင် ြမင်ကွငး်
မီဒီယာ  ပေလရာ  > ေရာစပ်  ဖိင် ြမင်ကွငး်

ကးထားေသာ TV

မီဒီယာ  ပေလရာ  > မတ်တမ်းတင်ခဲ့ေသာ  တီဗီွ  မဒ်

အကျဥ်းေဖာ်ြပချက်ြဖင့် ေဖာ်ြပထားသည်။6.

(ဥပမာ)

• အသားေပးထားေသာ ပါဝင်အရာများ၏ အချက်အလက်များကိ
ြပသရန်/ဖွက်ထားရန်

[ ]
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= မတ်ချက် =
•  ဤတီဗီွနီဲ ့ချိတ်ဆက်ထားေသာ USB HDD ေပ တွင်
မတ်တမ်းတင်ထားေသာ ပါ၀င်အရာများကိ ရယ ိင်ပါသည်။
ကးထားေသာ TV

• ဖိင်တစ်ခချငး်စီကိ ြပန်လည်ဖွင့်ြပ ိင်ရန် သင့်ေတာ်သည့် ကိရိယာများကိ
ေရွးချယ်ပါ။

• ြပန်လည်ဖွင့်ြပေနချိန်တွင် ေအာက်ပါ ခလတ်များကိလညး် အသးံြပ နိင်သည်။
ရီမတ် ကဒ် "73" ြဖစ်ေကာငး် အတည်ြပ ပါ။

ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > တီဗွီ၏  အေဝးထိနး်ခလတ်ြဖင့် လည်ပတ်မည်
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ဖိင်ကိ ေရွးချယ်ြခငး်

ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာ သိမ့ဟတ် ဒီဂျစ်တယ် ဗီွဒီယိကင်မရာြဖင့်
မတ်တမ်းတင်ထားေသာ ရပ် ငိမ် ပ်ပံများ/ ေရွလျား ပ်ပံများကိ ြပန်ဖွင့်သည်။

ြပန်ဖွင့်ြခငး်ကိ စတင်ရန် အကျ းြမင်ကွငး်မ ဖိင်အား ေရွးချယ် ပီး  အား ိပ်ပါ။[OK]

• ဖိင်တစ်ခ သိမ့ဟတ် ဖိလ်ဒါတစ်ခကိ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာ၊ ဒီဂျစ်တယ် ဗီွဒီယိ
ကင်မရာ၊ PC၊ အစ ိသည်တိ ့ြဖင့်ြပင်ဆင်ထားလ င် သိမ့ဟတ်
အမည်ြပန်ေပးထားလ င်၊ အကျ းချ ပ်အိင်ကွန်ကိ မန်မန်ကန်ကန်ြပလိမ့်မည်
မဟတ်ပါ။

 - အမား ြပေနသည်

• လအလိက် အမျိ းအစားခွဲရန်

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1) [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2) ြပကဒိန် [OK]

• အကိ ကည့်ြခငး်သည် ေခါငး်စဥ်/ြပကွက်ကိ အကျဥ်းြမင်ကွငး်အတွငး် ေရွး ပီးပါက
စတင်မည်ြဖစ်သည်။ အကိ ကည့်ြခငး်ကိ ကိပိတ်ရန် 
ကိသာွး ပီး  ကိေရွးပါ။

ဗီဒီယိ ကိ ကည့်ြမင်ကွငး်
ပိတ်

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1) [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2) [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

3) ဗီဒီယိ တပ်ဆင်ြခငး် ဗီဒီယိ ကိ ကည့်ြမင်ကွငး်
[OK]

 /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4) ဖွင့် ပိတ် [OK]

အကျ းြမင်ကွငး်တွင် ပံရိပ်များကိ ချက်ချငး်ြပသ ိင်မည်မဟတ်ေချ။
ယငး်ကိ ေြဖၡငး်ရန် အကိ ကည့်ြခငး်က  ကိသတ်မတ်ပါ။

–

ပိတ်

ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် အကျဥ်းြမငး်ကွငး်တွင် ရၡိ ိင်ပါသည်။–

• ကိက်ညီေသာ ဖိင်ေဖာမတ်များ၏ အေသးစိတ်အတွက်
မီဒီယာ  ပေလရာ  > ကိက်ညီေသာ  ေဖါမတ်

• ဖိင်ကိ ြပန်လည်ြပသရန်
မီဒီယာ  ပေလရာ  > ြပန်ဖွင့် ြခငး်  > ြပန်ဖွင့် ြခငး်
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ဆက်တင်များ

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1. [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  / မီဒီယာဖွင့်ရန်ေရွးချယ်မ ြပန်ေကျာ့ြခငး် အလ းသင့်သလိ

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

မီဒီယာဖွင့်ရန်ေရွးချယ်မ

ြပန်ဖွင့်မည့် ဖိင်အတွက် ဆက်တင်များ

ြပန်ေကျာ့ြခငး်

(  /  / )ဖိင်တွဲ ဖိင်ထပ်မ ပိတ်

ြပန်ဖွင့်ြခငး် ထပ်ေကျာ့ရန်ြဖစ်သည်

-ဖိင်တွဲ

ေရွးထားသည့်ဖိင်တွဲတွင် ြပန်ဖွင့်ြခငး်ကိ ထပ်ခါလပ်ပါ။

-ဖိင်ထပ်မ

ေရွးထားသည့်ဖိင်တစ်ခတွင် ြပန်ဖွင့်ြခငး်ကိ ထပ်ခါလပ်ပါ။

အလ းသင့်သလိ

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ဖိင်များကိ ကျပနး်အားြဖင့် ြပန်လည်ြပသသည်။
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စစ်ထတ်ထားေသာ ဖိင်များ

သင်သည် ဖိင်များကိ အေကာငး်အရာအမျိ းအစားအလိက် စစ်ထတ် ိင်သည်။ (ဓာတ်ပံ
/ ဗီဒီယိ)

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1. [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. စစ်ထတ်မ [OK]

 /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. ဓာတ်ပံ ဗီဒီယိ [OK]

 ကိေရွးချယ် ပီး ေြပာငး်လဲရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. OK [OK]

• ဂီတဖိင်ကိေရွးရန်
မီဒီယာ  ပေလရာ  > ေရာစပ်  ဖိင် ြမင်ကွငး်  > စစ်ထတ်ထားေသာ  ဖိင်များ
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ဖိင်ကိ ေရွးချယ်ြခငး်

ဖိလ်ဒါြဖင့် အပ်စဖဲွထားေသာ ဖိင်များအားလးံ၏ အကျ းေဖာ်ြပချက်ကိ ြပသသည်။

ြပန်ဖွင့်ြခငး်ကိ စတင်ရန် ဖိလ်ဒါ/ဖိင်ကိ ေရွး ပီး  ကိ ိပ်ပါ။[OK]

 - အမား ြပေနသည်

• အကိ ကည့်ြခငး်သည် ေခါငး်စဥ်/ြပကွက်ကိ အကျဥ်းြမင်ကွငး်အတွငး် ေရွး ပီးပါက
စတင်မည်ြဖစ်သည်။ အကိ ကည့်ြခငး်ကိ ကိပိတ်ရန် 
ကိသာွး ပီး  ကိေရွးပါ။

ဗီဒီယိ ကိ ကည့်ြမင်ကွငး်
ပိတ်

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1) [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2) [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

3) ဗီဒီယိ တပ်ဆင်ြခငး် ဗီဒီယိ ကိ ကည့်ြမင်ကွငး်
[OK]

 /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4) ဖွင့် ပိတ် [OK]

အကျ းြမင်ကွငး်တွင် ပံရိပ်များကိ ချက်ချငး်ြပသ ိင်မည်မဟတ်ေချ။
ယငး်ကိ ေြဖၡငး်ရန် အကိ ကည့်ြခငး်က  ကိသတ်မတ်ပါ။

–

ပိတ်

ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် အကျဥ်းြမငး်ကွငး်တွင် ရၡိ ိင်ပါသည်။–

• ကိက်ညီေသာ ဖိင်ေဖာမတ်များ၏ အေသးစိတ်အတွက်
မီဒီယာ  ပေလရာ  > ကိက်ညီေသာ  ေဖါမတ်

• ဖိင်ကိ ြပန်လည်ြပသရန်
မီဒီယာ  ပေလရာ  > ြပန်ဖွင့် ြခငး်  > ြပန်ဖွင့် ြခငး်
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ဆက်တင်များ

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1. [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  / မီဒီယာဖွင့်ရန်ေရွးချယ်မ ြပန်ေကျာ့ြခငး် အလ းသင့်သလိ

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

မီဒီယာဖွင့်ရန်ေရွးချယ်မ

ြပန်ဖွင့်မည့် ဖိင်အတွက် ဆက်တင်များ

ြပန်ေကျာ့ြခငး်

(  /  / )ဖိင်တွဲ ဖိင်ထပ်မ ပိတ်

ြပန်ဖွင့်ြခငး် ထပ်ေကျာ့ရန်ြဖစ်သည်။

-ဖိင်တွဲ

ေရွးထားသည့်ဖိင်တွဲတွင် ြပန်ဖွင့်ြခငး်ကိ ထပ်ခါလပ်ပါ။

-ဖိင်ထပ်မ

ေရွးထားသည့်ဖိင်တစ်ခတွင် ြပန်ဖွင့်ြခငး်ကိ ထပ်ခါလပ်ပါ။

အလ းသင့်သလိ

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ဖိင်များကိ ကျပနး်အားြဖင့် ြပန်လည်ြပသသည်။

- 163 -



စစ်ထတ်ထားေသာ ဖိင်များ

သင်သည် ဖိင်များကိ အေကာငး်အရာအမျိ းအစားအလိက် စစ်ထတ် ိင်သည်။ (ဓာတ်ပံ
/ ဗီဒီယိ / ေတးဂီတ)

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1. [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. စစ်ထတ်မ [OK]

 /  /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. ဓာတ်ပံ ဗီဒီယိ ေတးဂီတ [OK]

 ကိေရွးချယ် ပီး ေြပာငး်လဲရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. OK [OK]
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ဖိင်များ စီေနသည်

သင်သည် ဖိင်များကိ အကရာ သိမ့ဟတ် ရက်စွဲ အစီအစ လိက် စ ထား ိင်သည်။

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1. [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. အတိချံ [OK]

 /  /  /  ကိေရွးချယ် ပီး
ေြပာငး်လဲရန်  ကိ ိပ်ပါ။

3. အကရာ(A…Z) အကရာ(Z…A) ေနစ့ွဲ(1…9) ေနစ့ွဲ(9…1)

[OK]
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ြပန်ဖွင့်ြခငး်

ဓါတ်ပံြပန်ဖွင့်ြခငး်

 -

အရင် ဓါတ်ပံသိ ့

 -

ေနာက်တစ်ပံသိ ့

 -

ရပ်

-[OK]

ြပန်ဖွင့်သည့်မဒ်ကိ ဖွင့်ပါ (ြပကွက်တစ်ကွက်စာ / ဓာတ်ပံဆလိက်)။

 (အြပာ)-

လည့်ပါ

-[ ]

အသးံြပ နညး်လမ်း ွန်ကိ ြပသရန်/ဖွက်ထားရန်

-[BACK]

အကျဥ်းေဖာ်ြပချက်ကိ ြပန်သာွးရန်
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ဗီဒီယိ / ဂီတ ြပန်ဖွင့်ြခငး်

 -

ေနာက်ြပန်ရစ်သည်

 -

ေ သိေ့ကျာ်မည်

 -

ရပ်

-[OK]

ေခတရပ်ထားရန် (အချိန်ြပဘားကိ ေဖာ်ြပသည်) / ြပန်ဖွင့်ြခငး်

• အချိန်အမတ်တစ်ခသိ  ့ခန်ေကျာ်ရန်

အချိန်ြပဘားအား  င့်ေဖာ်ြပပါ။1) [OK]

အချိန်ြပဘားေပ ေနစ2)

 /  ကိ ိပ်ပါ -

ခန ့်မနး်ေြခ 10 စကန ့် ခန ့် ာပါ။

 /  ကိ ိပ် ပီးဖိထားပါ -

အလျင်အြမန်ၡာပါ။

အချိန်မတ်တစ်ခသိ  ့  ြဖင့်ခန်ေကျာ်ပါ။3) [OK]

 (အနီ)-

အရင် ေခါငး်စဥ်/ဇာတ်၀င်ခနး်/အပဒ်သိ ့

 (အစိမ်း)-

ေနာက်လာမည့် ေခါငး်စဥ်/ဇာတ်၀င်ခနး်/အပဒ်သိ ့

-[ ]

အသးံြပ နညး်လမ်း ွန်ကိ ြပသရန်/ဖွက်ထားရန်

-[BACK]

အကျဥ်းေဖာ်ြပချက်ကိ ြပန်သာွးရန်

= မတ်ချက် =
• ြပန် ကည့်ရန်အတွက်  /  အား သတ်မတ်ရန်ြပန်ေကျာ့ြခငး် အလ းသင့်သလိ

မီဒီယာ  ပေလရာ  > လွယ်ကေသာ  စာရငး်  ြမင်ကွငး်  > ဖိင်ကိ  ေရွးချယ်ြခငး်

မီဒီယာ  ပေလရာ  > ေရာစပ်  ဖိင် ြမင်ကွငး်  > ဖိင်ကိ ေရွးချယ်ြခငး်
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ဓာတ်ပံဆလိက် ဆက်တင်များ

ဓါတ်ပံမဒ်အတွက် ဆက်တင်ချိန်ြခငး်။

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1. [OPTION]

 ကိ  ြဖင့် ေရွးချယ်ပါ။2. ဓာတ်ပံဆလိက် ဆက်တင်များ [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  / မျက် ာြ◌င်သးံနညး်ပံစံ ကားချိန် ေနာက်ခံ ေတးဂီတ

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

မျက် ာြ◌င်သးံနညး်ပံစံ

(  / )သာမန် အနးီကပ်ဆွဲ ကည့်သည်

ကးီရန်သိမ့ဟတ် ပံမန်ြမင်ကွငး်ကိ ေရွးချယ်ပါ။

• ဓါတ်ပံဆိဒ်ေပ မတည် ပီး ဓါတ်ပံသည် စခရင်အြပည့် ချဲ၍ရမည်မဟတ်ေချ။
(ဥပမာ- ေဒါင်လိက်ပံစံြဖင့် ပံများ)

ကားချိန်

(  /  / )ည် သာမန် တိ

ဓါတ်ပံဆလိက်တစ်ခနဲတ့စ်ခ ကား ကာွဟချိန်ကိေရွးေပးသည်။

ေနာက်ခံ ေတးဂီတ

(  /  /  /  /  / 

/  / )

ပိတ် အမျိ းအစား1 အမျိ းအစား2 အမျိ းအစား3 အမျိ းအစား4 အမျိ းအစား5
သးံသ အလိအေလျာက်

ဓါတ်ပံအသွင်ၡိေနစဥ်တွင် ေနာက်ခံဂီတကိ ေရွးချယ်ပါ။

-အမျိ းအစား1 - 5

စက် ံထတ်ဆက်တင်ၡိ ဤတီဗီွတွင် မတ်တမ်းတင်ထားေသာ ဂီတဖိင်များကိ
ြပန်ဖွင့် ိင်သည်။

-အလိအေလျာက်

လက်ၡိကိရိယာေပ တွင် သိေလာင်ထားေသာ ဂီတဖိင်များကိ ြပန်ဖွင့်သည်။

• သင့်ေလျာ်သည့် ဂီတေဒတာမၡိပါက မည်သည့်အသံမ
ကားရမည်မဟတ်ပါ။
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-သးံသ

သင်ကိယ်တိင်စာရငး်မတ်ထားေသာ ဂီတဖိင်များကိ ြပန်ဖွင့် ိင်သည်။

• ဂီတဖိင်များစာရငး်မမတ်ထားပါက သိမ့ဟတ် စာရငး်မတ်ထားေသာ
ကိရိယာကိ ဖယ်ၡားထားပါက မည်သည့်အသံမ မ ကားရပါ။

● ဂီတကိ စာရငး်မတ်ရန်

ဂီတဖိင်ကိေရွး ပီး ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ကိ ိပ်ပါ။1) [OK]

• ကိရိယာ၏အေြခအေနေပ မတည် ပီး သင်လိချင်သည့် ဂီတဖိင်သိ ့
မေရာက်မချငး် ဖိင်တွဲများကိ ေရွးပါ။

 /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။2) ဖိင် ဖိင်တွဲ [OK]

-ဖိင်

ေရွးထားေသာ ဂီတဖိင်ကိ စာရငး်မတ်တမ်းတင်ထားသည်။

-ဖိင်တွဲ

ေရွးချယ်ထားေသာ ဂီတဖိင်များပါ၀င်သည့် ဖိင်တွဲထဲၡိ ဂီတဖိင်အားလးံသည်
စာရငး်မတ်တမ်းတင် ပီးသားြဖစ် ကသည်။

= မတ်ချက် =
• ဓါတ်ပံဆလိက်ဆက်တင်ေပ မတည် ပီး ဓါတ်ပံ အရည်အေသးွသည်
နိမ့်ကျေကာငး်နိမ့်ကျ ိင်ပါသည်။

• ဓါတ်ပံဆလိက်ဆက်တင်ေပ မတည် ပီး ဓါတ်ပံ ဆက်တင်သည်
အလပ်မြဖစ်ဘဲၡိေနတတ်သည်။
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ဗီဒီယိ တပ်ဆင်ြခငး်

ဗီဒီယိအသွင်အတွက် ဆက်တင်ချိန်ြခငး်။

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1. [OPTION]

 ကိ  ြဖင့် ေရွးချယ်ပါ။2. ဗီဒီယိ တပ်ဆင်ြခငး် [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  / ေအာ်ဒီယိအစံ မိ ိ စ်ခပါ ေအာ်ဒီယိ စာတနး်ဆက်တင်များ

• ပါ၀င်အရာများေပ မတည် ပီး လပ်ေဆာင်ချက် ဇယားအမျိ းအစားများ င့်
ေရွးချယ် ိင်ေသာ ေရွးချယ်စရာများသည် ေြပာငး်လဲ ိင်သည်။

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

၊ ေအာ်ဒီယိအစံ မိ ိ စ်ခပါ ေအာ်ဒီယိ

ေရွးချယ်၍ရေသာ အသံအပဒ်ကိ ေရွးချယ်လိက်ပါ။ (ရ ိ ိင်ပါက)

• အသံေြပာငး်လဲရန် စကန ့်အေတာ် ကာလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် ြပန်လည်ဖွင့်ေနချိန်တွင် ရၡိ ိင်ပါသည်။

• Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus) ၏ မိ ိသံ စ်လမ်းသာွး
ကိ မေထာက်ပံ့ပါ။

စာတနး်ဆက်တင်များ

စာတနး်ထးိ ဆက်တင်ကိ သတ်မတ်ပါ။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် ြပန်လည်ဖွင့်ေနချိန်တွင် ရၡိ ိင်ပါသည်။

-စာတနး်

စာတနး်ထးိများကိ ြပသပါ/ဖွက်ထားပါ။ (ရ ိ ိင်ပါက)

-စာတနး်၏ စာသား

စာတနး်ထးိကိ မန်ကန်စွာေဖာ်ြပ ိင်ရန် စာလးံပံစံကိ ေရွးချယ်ပါ။ (ရ ိ ိင်ပါက)

-စာတနး်၏စာသားအရွယ်အစား

စာတနး်ထးိအတွက် စာလးံအရွယ်အစားကိ ေရွးချယ်သည်။

-စာတနး်စာသား၏အေရာင်

စာတနး်ထးိစာသားအေရာင် ေရွးချယ်ပါ။
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-စာတနး်စာသား၏အေနအထား

ဖန်သားြပင်ေပ တွင် စာတနး်ထးိ စာသားတည်ေနရာကိ ညိပါသည်။

-စာတနး်စာသား၏အချိန်ဆွဲသည်

စာတနး်ထးိ စာသား စာတနး်ထးိစာသား ကာချိန်ကိ ညိပါသည်။
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အသံအထွက်ဆက်တင်များ

DIGITAL AUDIO OUT သိမ့ဟတ်HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်)
အစွနး် င့်ချိတ်ဆက်ထားေသာအသံချဲစက်မတစ်ဆင့် သင်သည်
ချန်နယ်များစာွကိခံစား ိင်သည်။

• လက်ၡိအသံအေြခအေနကိ ေြပာငး်လဲရန် သိမ့ဟတ် အတည်ြပ ရန်
မီဒီယာ  ပေလရာ  > ြပန်ဖွင့် ြခငး်  > ဗီဒီယိ တပ်ဆင်ြခငး်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. အသံ SPDIF ေရွးရန် [OK]

 /  /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. အလိအေလျာက် PCM Dolby Audio [OK]

SPDIF ေရွးရန်

(  /  / )အလိအေလျာက် PCM Dolby Audio

DIGITAL AUDIO OUT င့် HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်) အစွနး်များ
မ ဒီဂျစ်တယ် အသံအထွက် ဆစ်ဂနယ်အတွက် ကနဦးဆက်တင်ကိ ေရွးချယ်ပါ။

• SPDIF သည် စံ အသံကးေြပာငး်ဖိင်ပံစံ ြဖစ်သည်။

-အလိအေလျာက်

Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus၊ Dolby AC-4)

Dolby Atmos င့် HE-AAC ချန်နယ်မျိ းစံတိသ့ည် Dolby Digital

ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက်သည်။ MPEG သည် PCM အြဖစ် ထွက်သည်။

Dolby Atmos သည် Dolby Atmos ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက် ိင်သည်၊
Dolby Digital Plus င့် Dolby AC-4 တိသ့ည် ချိတ်ဆက်ထားသည့်
ကိရိယာေပ တွင် မတည် ပီး HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်)
အစွနး်မ Dolby Digital Plus ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက် ိင်သည်။

–

-PCM

ဒီဂျစ်တယ်အထွက်ဆစ်ဂနယ်ကိ PCM သိ ့ြပ ြပင်သည်။
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-Dolby Audio

Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus၊ Dolby AC-4)၊
Dolby Atmos၊ HE-AAC င့် AAC တိသ့ည် Dolby Digital ဘစ်စီးဆငး်မ
သိမ့ဟတ် Dolby Digital Plus ဘစ်စီးဆငး်မ အေနြဖင့် အသံထွက်ပါသည်။

Dolby Atmos သည် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကိရိယာေပ တွင် မတည် ပီး
HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်) အစွနး်မ Dolby Atmos

ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက် ိင်သည်။

–

• eARC (တးိြမင့်ထားေသာ အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) / ARC

(အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) တိသ့ည် HDMI ေကဘယ်လ် ကိ းကိ အသးံြပ သည့်
ဒီဂျစ်တယ် အသံအထက် လပ်ေဆာင်ချက်များ ြဖစ်သည်။
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ပါ၀င်အရာများကိ ေရွးချယ်ြခငး်

• အထးသးီသန ့် USB HDD အတွက်

• USB HDD ထည့်ထားေသာ ပါဝင်အရာများကိ ဖွင့်ရန် ချိတ်ဆက်ြခငး်နဲ ့
ဆက်တင်များ ပီးစီးေကာငး် ေသချာေစပါ။

မတ်တမ်းတင်ေနသည် > USB HDD ကိ တပ်ဆင်ြခငး်

ေရွးချယ်ထားေသာ ကိရိယာစာရငး်ကိ မတ်တမ်းတင်ထားေသာ
တီဗီမဒ်တွင်ြပသထားပါသည်။

1.

• ေရွးချယ်ထားေသာ ကိရိယာ၏ကျန်ၡိေနေသးသည့် ပါ၀င်အရာများကိ
ညာဘက်အေပ နားတွင် ြပထားပါသည်။ (အေြခအေနေပ မတည် ပီး
ဤတန်ဖိးများသည် တိကျမမ ိဘဲ ြဖစ်ေကာငး်ြဖစ် ိင်ပါသည်။)

• ပါဝင်သည့် စာရငး်များအား  သိမ့ဟတ်  ဟ
ြပသထားမည်။

အားလးံ ြပမည် မဟတ်ပါ

-အားလးံ

မတ်တမ်းတင်ထားေသာ တီဗီွ အစီအစဥ်အားလံးကိ စာရငး်ြပ စထားသည်။

-ြပမည် မဟတ်ပါ

ြပန်ြပြခငး်မၡိေသးသည်များကိလညး် စာရငး်ြပ စထားပါသည်။

• အိင်ကွန်များကိလညး်ြပသထားပါသည်။

- ြပန်ြပြခငး်မၡိေသးသည့် ပါ၀င်အရာများ (ပါ၀င်အရာများအား
ြပန်ြပ ပီးပါက ယငး်အိင်ကွန်လညး် ေပျာက်သာွးမည်ြဖစ်သည်။)

- ကာကွယ်ထားသည့် ပါ၀င်အရာများကိ ပယ်ဖျက်၍မရေချ။

- လက်ၡိမတ်တမ်းတင်ြခငး် (ယငး်မတ်တမ်းတင်ထားသည့် အရာများကိ
သင်ြပန်လည်ဖွင့် ိင်သည်။)

- ပါ၀င်သည့်အရာများ အပ်စ
- မိဘခွင့်ြပ သတ်မတ်ချက် င့် ပ ိဂရမ်
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ပါဝင်အရာများကိြပန်လည်ြပသရန်ေရွးလိက် ပီး  ိပ်လိက်ပါ။2. [OK]

• ေနာက်ဆးံဖွင့်ေသာ ပေလးဘက်ကိ တစ်ဝက်တွင် ရပ်လိက်ပါက
သင်ပိတ်လိက်ေသာ ေနရာမ ြပန်လည်စတင်ရန် သိမ့ဟတ် အစမ
ြပန်လည်စတင်ရန် ေရွးချယ်ြခငး်အတွက် အတည်ြပ ြခငး် မျက် ာြပင်ကိ
ြပသလိမ့်မည်။

• အေကာငး်အရာတွင် ပ ိဂရမ်များစာွပါ၀င်ပါက အြမင့်ဆးံေသာ
ကန ့်သတ်ချက်ကိ အေကာငး်အရာတွင် အသးံြပ သည်။ ကန ့်သတ်ချက်ကိ
တစ် ကိမ် ဖွင့်ေပးသည် င့် အေကာငး်အရာပါ ပ ိဂရမ်အားလးံကိ
ြပန်လည်ြပသ ိင်ပါသည်။

• ကိက်ညီေသာ ဖိင်ေဖာမတ်များ၏ အေသးစိတ်အတွက်
မီဒီယာ  ပေလရာ  > ကိက်ညီေသာ  ေဖါမတ်  > ဗီဒီယိ ေဖာမတ်များ
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မတ်တမ်းတင်ထားေသာ တီဗီကိ ကည့် ြခငး်

ြပန်ဖွင့်ြခငး်

• ြပန်လည်ြပသြခငး်ကိ လပ်ေဆာင်ေစရန်

 - လက်သးံ ေကျာ်ပါ

ေ သိေ့ကျာ်ရန် စကန ့် 30ခန ့် ိပ်ပါ။–

အေနာက်သိေ့ကျာ်ရန် 15 စကန ့်ခန ့် ိပ်ထားပါ။–

 - ေနာက်ြပန်ရစ်သည်

 - ေ သိေ့ကျာ်မည်

 - ရပ်

- ေခတရပ်ထားရန် (အချိန်ြပဘားကိ ေဖာ်ြပသည်) / ြပန်ဖွင့်ြခငး်[OK]

• အချိန်အမတ်တစ်ခသိ  ့ခန်ေကျာ်ရန်

အချိန်ြပဘားအား  င့်ေဖာ်ြပပါ။1) [OK]

အချိန်ြပဘားေပ ေနစ2)

 /  ကိ ိပ်ပါ -

ခန ့်မနး်ေြခ 10 စကန ့် ခန ့် ာပါ။

 /  ကိ ိပ် ပီးဖိထားပါ -

အလျင်အြမန်ၡာပါ။

အချိန်မတ်တစ်ခသိ  ့  ြဖင့်ခန်ေကျာ်ပါ။3) [OK]

• အသးံြပ ပံလမ်း န် င့် အချက်အလက်များကိ ြပသရန်/ဖွက်ထားရန်

[ ]

• စမတ်တမ်းတင် "A" မ ဆးံမတ်တမ်းတင် "B" ကားကိ ြပန်ေကျာ့ရန်

 (အြပာ)

("A" နဲ ့"B" အစဥ်တိငး် စီပါ။)

ဤအမတ်များသည် ေနာက်တစ် ကိမ် ိပ်ြခငး် သိမ့ဟတ် အြခား
လပ်ေဆာင်ချက်ြပ လပ်ြခငး်ြဖင့် မလအတိငး် ြပန်ြဖစ် ိင်သည်။

–
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• အရင်/ေနာက် အခနး်သိ ့

 (အနီ) /  (အစိမ်း)

မတ်တမ်းတင်ထားေသာ ပါ၀င်အရာများကိ အခနး်များအြဖစ် အလိအေလျာက်
ပိငး်ြခားထားသည်။ (တစ်ခနး်စီအတွက် 5 မိနစ်စီခန ့်)

–

• ေထာင့်ေြပာငး်ရန်

• စာတနး်ထးိများကိြပသပါ။ (ြဖစ် ိင်ပါက)

[STTL]

• (ြဖစ် ိင်ပါက) လက်ၡိအေြခအေနကိ အတည်ြပ ရန် သိမ့ဟတ် ေြပာငး်လဲရန်
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > AV ေရွးစရာများ

• စာရငး်သိ  ့ြပန်သာွးရန်

[BACK]
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ပါ၀င်အရာများများကိ အပ်စဖွဲ ြခငး်

ပါ၀င်အရာများကိ တညး်ြဖတ်ရန်ေရွးချယ်လိက် ပီး၊ စာရငး်ကိ မတ်တမ်းတင်ရန်
 (အြပာ) ကိ ိပ်လိက်ပါ။

1.

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။2. [OPTION]

 /  /  / 

 အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။
3. အပ်စ ဖန်တးီရန် အပ်စ ဖိ ခွဲရန် အပ်စမ ဖယ်ထတ်ရန် ကာကွယ်မ

အေနအထား ေြပာငး်ရန် [OK]

-အပ်စ ဖန်တးီရန်

အပ်စတစ်ခ ဖန်တးီြခငး်။ လိချင်သည့် ပါ၀င်အရာများကိ
ေရွးချယ်အမန်ြခစ် ပီးေနာက်  ကိေရွးချယ်လိက်ပါ။အပ်စ ဖန်တးီရန်

-အပ်စ ဖိ ခွဲရန်

ဖန်တးီထားေသာ အပ်စကိ ထတ်ြပန်ရန်ေရွးချယ် ပီးေနာက် 
ကိေရွးချယ်လိက်ပါ။ (တစ် ကိမ်ထဲတွင်အပ်စေတာ်ေတာ်များများကိ ထတ်ြပန်ရန်
လိချင်သည့် အပ်စများကိ အမန်ြခစ်လိက်ပါ။)

အပ်စ ဖိ ခွဲရန်

-အပ်စမ ဖယ်ထတ်ရန်

အပ်စကိ ေရွးချယ် ပီး အပ်စထဲတွင်ပါ၀င်သည်များကိ ကိြပသရန် 
ကိ ိပ်ပါ။ အပ်စမ သးီြခားပါ၀င်သည်များကိ ချန်လပ်ရန် အမန်ြခစ် ပီး 

 ကိေရွးချယ်လိက်ပါ။ (တစ် ကိမ်တညး်တွင် အချိ ကိချန်လပ်ရန်
လပ်လိသည့် အရာအားလးံကိ အမန်ြခစ်ေပးပါ။)

[OK]

အပ်စမ
ဖယ်ထတ်ရန်

-ကာကွယ်မ အေနအထား ေြပာငး်ရန်

အ ပီးဖယ်ၡားြခငး်မကာကွယ်ရန် ပါ၀င်အရာများကိ ေရွးချယ် ပီးေနာက်
 ကိေရွးချယ်လိက်ပါ။ ကာကွယ်ြခငး်ကိ

ဖယ် ားလိပါက ထိနညး်အတိငး် ေဆာင်ရွက်ပါ။ (တစ် ပိ င်တညး်တွင်
ပါဝင်သည့် အရာများကိ ေြပာငး်လဲလိပါက ေြပာငး်လဲလိသည့် အရာများ
အားလးံကိ အမတ်ြခစ်ေပးပါ။)

ကာကွယ်မ အေနအထား ေြပာငး်ရန်
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ပါ၀င်အရာများကိ အ ပီးဖယ်ၡားြခငး်

ပါ၀င်အရာများကိ တညး်ြဖတ်ရန်ေရွးချယ်လိက် ပီး၊ စာရငး်ကိ မတ်တမ်းတင်ရန်
 (အြပာ) ကိ ိပ်လိက်ပါ။

1.

ပါဝင်သည့်အရာများကိ  (အနီ) ြဖင့် ဖျက်ြခငး်။2.

အတည်ြပ သည့်စခရင်ေပ လာသည့်အခါ လပ်ေဆာင်လိသည့်အတိငး် 
ဟေရွး ပီး  ကိ ိပ်ပါ။

3. ဟတ်
[OK]
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အခနး်က  စာရငး်

သင်ေရွးချယ်လိက်သည့် အခနး်မ ြပန်လည်ြပသြခငး်ကိ စတင် ိင်ပါသည်။

 (အဝါ) ြဖင့် အခနး်ဇယားကိ ြပသပါ။1.

အခနး်ကိ ေရွး ပီး ြပန်လည်ြပသြခငး်ကိ စတင်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။2. [OK]

= မတ်ချက် =
• ေရွးချယ်ထားေသာ ပါ၀င်အရာများမတ်တမ်းတင်ယေနစဥ်တွင် အခနး်ဇယားကိ
ြပသမည်မဟတ်ေချ။

• မတ်တမ်းတင်ထားေသာ အစီအစဥ်ေပ မတည် ပီး ြပန်လည်ြပသြခငး်အချိ သည်
အလပ်ြဖစ်မည်မဟတ်ေချ။
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အသံအထွက်ဆက်တင်များ

DIGITAL AUDIO OUT သိမ့ဟတ်HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်)
အစွနး် င့်ချိတ်ဆက်ထားေသာအသံချဲစက်မတစ်ဆင့် သင်သည်
ချန်နယ်များစာွကိခံစား ိင်သည်။

• လက်ၡိအသံအေြခအေနကိ ေြပာငး်လဲရန် သိမ့ဟတ် အတည်ြပ ရန်
မီဒီယာ  ပေလရာ  > ြပန်ဖွင့် ြခငး်  > ဗီဒီယိ တပ်ဆင်ြခငး်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. အသံ SPDIF ေရွးရန် [OK]

 /  /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. အလိအေလျာက် PCM Dolby Audio [OK]

SPDIF ေရွးရန်

(  /  / )အလိအေလျာက် PCM Dolby Audio

DIGITAL AUDIO OUT င့် HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်) အစွနး်များ
မ ဒီဂျစ်တယ် အသံအထွက် ဆစ်ဂနယ်အတွက် ကနဦးဆက်တင်ကိ ေရွးချယ်ပါ။

• SPDIF သည် စံ အသံကးေြပာငး်ဖိင်ပံစံ ြဖစ်သည်။

-အလိအေလျာက်

Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus၊ Dolby AC-4)

Dolby Atmos င့် HE-AAC ချန်နယ်မျိ းစံတိသ့ည် Dolby Digital

ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက်သည်။ MPEG သည် PCM အြဖစ် ထွက်သည်။

Dolby Atmos သည် Dolby Atmos ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက် ိင်သည်၊
Dolby Digital Plus င့် Dolby AC-4 တိသ့ည် ချိတ်ဆက်ထားသည့်
ကိရိယာေပ တွင် မတည် ပီး HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်)
အစွနး်မ Dolby Digital Plus ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက် ိင်သည်။

–

-PCM

ဒီဂျစ်တယ်အထွက်ဆစ်ဂနယ်ကိ PCM သိ ့ြပ ြပင်သည်။
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-Dolby Audio

Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus၊ Dolby AC-4)၊
Dolby Atmos၊ HE-AAC င့် AAC တိသ့ည် Dolby Digital ဘစ်စီးဆငး်မ
သိမ့ဟတ် Dolby Digital Plus ဘစ်စီးဆငး်မ အေနြဖင့် အသံထွက်ပါသည်။

Dolby Atmos သည် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကိရိယာေပ တွင် မတည် ပီး
HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်) အစွနး်မ Dolby Atmos

ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက် ိင်သည်။

–

• eARC (တးိြမင့်ထားေသာ အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) / ARC

(အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) တိသ့ည် HDMI ေကဘယ်လ် ကိ းကိ အသးံြပ သည့်
ဒီဂျစ်တယ် အသံအထက် လပ်ေဆာင်ချက်များ ြဖစ်သည်။
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USB မ ေဝြခငး်

USB ေပါက်များကိအသးံြပ ြခငး်ြဖင့် ကိရိယာတစ်ခမ တစ်ခသိ  ့ပါ၀င်အရာများကိ
သင်ကးယ ိင်ပါသည်။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်ကိ လပ်ေဆာင်ေစရန်မရငး်ဒ ိက် င့် ကးလိသည့်ဒ ိက်
ကိတီဗီွ င့်ချိတ်ဆက်ထားပါ။

မီဒီယာ  ပေလရာ  > မီဒီယာ  ပေလယာကိ အသးံြပ ြခငး်  > သတငး်အချက်လက်

-ရငး်ြမစ် ဒ ိက်

ေဒတာများပါဝင်ေသာ USB ကိရိယာကိကးယ၍ရ ိင်ပါသည်။

-ပိထ့ည့်မည့် ဒ ိက်

အချက်အလက်များ ကးထားေသာ USB ကိရိယာ

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. Apps [OK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။3. USB မ ေဝြခငး် [OK]

 မဒ ိက်ကိေရွး ပီး၊ဝင်ေရာက်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. ရငး်ြမစ် ဒ ိက် [OK]

ဖိဒါ သိမ့ဟတ် ဖိင်ကိ ေကာ်ပီကးရန်ေရွး ပီး သတ်မတ်ရန်  (အနီ) ကိ ိပ်ပါ။5.

• ဖိင်တွဲများ သိမ့ဟတ် ဖိင်များကိ တစ် ပိ င်တညး် ေရွးချယ်ရန်

 (အစိမ်း)

 လပ်ေဆာင်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။6. ပိထ့ည့်မည့် ဒ ိက်

ဒ ိက်ကိေရွး ပီး ဝင်ေရာက်ရန်  ိပ်ပါ။7. [OK]

• မရငး်ဒ ိက် ကိ ကးယရန်ဒ ိက်အြဖစ် သင်ေရွးချယ်လိမ့ရေချ။

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။8. ဤမာ ကးပါ [OK]

အတည်ြပ သည့်စခရင်ေပ လာသည့်အခါ  ကိေရွးချယ် ပီး ေကာ်ပီ
စတင်ကးယရန်  ကိ ိပ်ပါ။

9. ဟတ်
[OK]

• တီဗီွစခရင်၏ ညာဘက်ထိပ်တွင် ေကာ်ပီကးယထားသည့် တိးတက်မကိ
ြပသထားပါသည်။ ကးယမ ပီးစီးသည့်အခါတွင်  ကိ ြပပါသည်။ပီးြပည့်စံပါ ပီ!!

• ကးယမကိ ပယ်ဖျက်ရန်  မ  ကိ ေနာက်တ ကိမ် ေရွးပါ။Apps USB မ ေဝြခငး်

• ေဒတာကိေကာ်ပီကးေနစ ၊တီဗီွ ကည့်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။[TV]
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ဖိင်တွဲဖန်တးီပါ သိမ့ဟတ် ဖိင်တွဲဖျက်ပါ

 ထဲ ိ ကာဆာက ဖိင်တွဲအေဟာငး်ကိပယ်ဖျက် ိင်သလိ၊
ဖိင်တွဲအသစ်ကိလညး်တည်ေဆာက် ိင်ပါသည်။
ပိထ့ည့်မည့် ဒ ိက်

• ဖိင်တွဲအသစ် တည်ေဆာက်ရန်

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1) [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2) ဖိင်တွဲ လပ်ပါ [OK]

အကရာများ (အများဆးံ အကရာ 16 လံး) ကိ  သိမ့ဟတ်
 ြဖင့် ထည့်သွငး် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။

3) [ြမား နး်ခလတ်]
[နံပါတ် ခလတ်များ] [OK]

သိေလာင်ရန်  ိပ်ပါ။4) [BACK]

• ဖိင်တွဲအေဟာငး်ကိ ပယ်ဖျက်ရန်

ဖိဒါကိ ေရွးပါ။1)

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။2) [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။3) ဖျက်ပစ် [OK]

အတည်ြပ သည့်စခရင်ေပ လာသည့်အခါ လပ်ေဆာင်လိသည့်အတိငး် 
ကိေရွးချယ် ပီး ဝင်ေရာက်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။

4) ဟတ်
[OK]

= မတ်ချက် =
• ဖိင်အချိ များသည် ေကာ်ပီကးရာတွင်
ေကာငး်ေကာငး်လညး်အလပ်ြဖစ်မည်မဟတ်ေချ။

•  လပ်ငနး်စ အတွငး် ပါဝါြပတ်ေတာက်မ သိမ့ဟတ် ပ်တရက်
ပိတ်ပစ်မတိေ့ ကာင့် ဖိင်ပျက် ိင်သည့် အ ရာယ် ိေကာငး် ေကျးဇးြပ ၍
မတ်သားထားပါ။

USB မ ေဝြခငး်

• မည်သည့်အေကာငး်ေကာင့်ြဖစ်ေစ သင်၏ USB ကိရိယာများတွင် ပါေသာ
အချက်အလက်များ ပျက် ိင်ေြခ င့် ပတ်သတ်၍ ၎ငး်ကိ USB ေပါက်သိ  ့မတပ်မီ
USB ကိရိယာများတွင် ပါေသာ အချက်အလက်များကိ အြခားေနရာ
(သိေလာင်မ ကားခံကိရိယာများ) တွင် သိေလာင်ထားရန် သိမ့ဟတ်
အရန်သိမ်းဆညး်ထားရန် င့် အချက်အလက် ချိန်ဆက်ေနစ  / ကးေြပာငး်ေနစ
တီဗီွကိ ေကျးဇးြပ ၍ မပိတ်ရန် Panasonic မ အကံြပ ပါသည်။
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သတိြပ ရန်အချက်

• ကွန်ပျ တာေပ တွင်ေဒတာသတ်မတ်ထားသည်များကိ မြပသြခငး်ြဖစ် ိင်သည်။

• တီဗီွက ေဒတာများကိ ဖမ်းယေနစဥ် ကိရိယာကိ ပိတ်မပစ်ပါနဲ။့ သိမ့ဟတ်လ င်
ကိရိယာ သိမ့ဟတ် တီဗီွကိ ထိခိက်ပျက်ဆးီေစ ိင်ပါသည်။

• ကိရိယာေပ ၡိ ပင်များကိ သာွးမထိပါနဲ။့

• ကိရိယာများကိ ပစညး်အေလးများနဲ ့မဖိပါနဲ။့

• မန်ကန်သည့် လားရာအတိငး် ကိရိယာကိ ထးိထည့်ပါ။ သိမ့ဟတ်လ င် ကိရိယာ
သိမ့ဟတ် တီဗီွကိ ထိခိက်ပျက်ဆးီေစ ိင်ပါသည်။

• လ ပ်စစ်ြပတ်ေတာက်ြခငး်၊ တည် ငိမ်ေသာ လ ပ်စစ်၊ သိမ့ဟတ် ယွငး်မားေသာ
လပ်ေဆာင်ြခငး်တိေ့ ကာင့် တီဗီွ သိမ့ဟတ် ကိရိယာ ထိခိက်ပျက်ဆးီေစ ိင်ပါသည်။

• ေဒတာပျက်ဆးီြခငး်၊ ယိရွငး်ြခငး် သိမ့ဟတ်
တီဗီစနစ်မားယွငး်ြခငး်တိမ့ကာကွယ်ရန် ပံမန်အချိန်ပိငး်တွင် ေဒတာများကိ
အရံသိမ်းထားပါ။ Panasonic သည် မည်သည့် ပျက်စီးမသိမ့ဟတ်
မတ်တမ်းတင်တမ်း ပျက်စီးမတိအ့တွက် တရားဥပေဒေကာငး်အရ
တာ၀န်ၡိသမဟတ်ေပ။
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USB ကိရိယာများ

• ကိရိယာကိ တီဗီွ USBေပါက်သိတ့ိက် ိက် ချိတ်ဆက်ရန် အကံြပ ထားပါသည်။

• အချိ  USBကိရိယာများသိမ့ဟတ် USB HUBများကိ
ဤတီဗီွတွင်အသးံြပ ၍ရေကာငး်မရမည်ြဖစ်သည်။

• USB ကဒ်ရီဒါကိ အသးံြပ ြခငး်ြဖင့် မည်သည့်ကိရိယာနဲမ့
သင်ချိတ်ဆက်၍မရ ိင်ပါ။

USB ဖလပ်မန်မိရီ

USB ဖလပ် ေမမိရီ ေဖာမတ်-

FAT16၊ FAT32 သိမ့ဟတ် exFAT

• ကွန်ပျ တာေပ တွင် ေဖာမတ်ကိက်ညီေသာ USB HDD ကိ မီဒီယာပေလယာတွင်
အလပ်ြဖစ်ပါမည်ဟ အာမခံချက်မေပး ိင် ကေချ။

USB HDD

• ဤတီဗီွ ီ င့်ချိတ်ဆက်လပ်ေဆာင် ိင်ေသာ USB HDD ဆံ့ေသာ ပမာဏမာ 160

GB မ 6 TB ထိြဖစ်ပါသည်။

• ဤတီဗီွြဖင့် မတ်တမ်းတင်ရန် င့် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စာွ ြပန်လည်ြပသရန်
ပင်မ ပလတ်ေပါက်တွင် USB HDDကိ ချိတ်ဆက်ပါ။

• ဤတီဗီွနီဲ ့ကိက်ညီသည့် USB HDD ေဖာမတ်ကိအသးံြပ ပါ။
မတ်တမ်းတင်ေနသည် > USB HDD ကိ တပ်ဆင်ြခငး်  > USB HDD အတွက် ဆက်တင်ချိန်ြခငး်

• လပ်ေဆာင်ချက်နဲစ့ပ်လျဥ်း ပီး USB HDDများအားလးံက
အာမခံချက်မေပး ိင် ကေချ။
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ဓါတ်ပံေဖာမတ်

ကိက်ညီေသာ ဓါတ်ပံေဖာမတ်များ

● HLG ဓါတ်ပံ (.hsp)

• CTA-2072 စံ

• HLG စံြဖင့် ိက်ထားေသာ ပ်ပံများကိ ေထာက်ပံ့ေပးဆဲြဖစ်သည်။

● JPEG (.jpg၊ .jpeg)

ဆင့်ပါွးခွဲ ြခငး်

4:4:4၊ 4:2:2၊ 4:2:0

ပံရိပ် ြပတ်သားမ

8 × 8 မ 30719 × 17279

• DCF င့် EXIF စံများ

• Progressive JPEG ကိ မေထာက်ပံ့ပါ။

= မတ်ချက် =
• ေအာက်ပါအချက်များနဲ ့ကိက်ညီေနသည့်တိင် ဖိင်အချိ သည်
ဖွင့်လိရ့မည်မဟတ်ေချ။

• ပ်ထွက်အရည်အေသးွ အစ ိသည်တိအ့ေပ မတည်၍ အချိ ဖိင်များ ေကာငး်မွန်စွာ
ြပန်ဖွင့် ိင်လိမ့်မည်မဟတ်ပါ။

• မာလ်တီ-ဘိက် စနစ် သိမ့ဟတ် အြခားေသာ အထး ကဒ်များကိ ဖိင်နာမည် အတွက်
မသးံပါနဲ။့

• ဖိင် သိမ့ဟတ် ဖိင်တွဲ နာမည်များ ေြပာငး်ထားခဲ့လျင် ချိတ်ဆက်ထားေသာ
ကိရိယာများသည် ယငး် တီတီဗီွနဲ ့သးံလိ  ့မရပဲ ြဖစ်ေကာငး် ြဖစ် ိင်သည်။
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ဗီဒီယိ ေဖာမတ်များ

ကိက်ညီေသာ ဗီဒီယိ ေဖာမတ်များ

● AVI (.avi)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

H.264၊ MPEG1၊ MPEG2၊ MPEG4၊ VC-1၊ WMV9

အသံကိဒက်-

AAC၊ ADPCM၊ Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus)၊
HE-AAC၊ LPCM၊ MP3၊ WMA၊ WMA Pro

● MP4 (.f4v၊ .m4v၊ .mp4)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

H.264၊ H.265 (HEVC)၊ MPEG1၊ MPEG2၊ MPEG4

အသံကိဒက်-

AAC၊ Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus၊ Dolby

AC-4)၊ Dolby Atmos၊ HE-AAC၊ MP3

• ဤတီဗီွသည် Panasonic ထတ်ကန်များနဲ ့မတ်တမ်းတင်ထားေသာ
ကွန်တိန်နာများနဲ ့ကိက်ညီသည်။ အေသးစိတ်သိလိပါက ထတ်ကန်များ၏
လက်စွဲစာအပ်ကိ ဖတ်ပါ။

● MKV (.mkv)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

H.264၊ H.265 (HEVC)၊ MPEG1၊ MPEG2၊ MPEG4

အသံကိဒက်-

AAC၊ Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus)၊ HE-AAC၊
MP3၊ Vorbis
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● ASF (.asf၊ .wmv)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

MPEG4၊ VC-1၊ WMV9

အသံကိဒက်-

AAC၊ Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus)၊ HE-AAC၊
LPCM၊ MP3၊ WMA၊ WMA Pro

• ေကာ်ပီ ကာကွယ်ထားေသာဖိင်များကိ ဖွင့်လိမ့ရပါ။

● FLV (.flv)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

H.264

အသံကိဒက်-

AAC၊ MP3

● 3GPP (.3gp၊ .3g2)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

H.264၊ MPEG4

အသံကိဒက်-

AAC၊ HE-AAC

● PS (.mod၊ .mpg၊ .mpeg၊ .vob၊ .vro)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

H.264၊ MPEG1၊ MPEG2၊ VC-1

အသံကိဒက်-

AAC၊ Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus)၊ HE-AAC၊
LPCM၊ MP3

- 189 -



● TS (.mts၊ .m2ts၊ .tp၊ .trp၊ .ts၊ .tts)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

H.264၊ H.265 (HEVC)၊ MPEG1၊ MPEG2၊ VC-1

အသံကိဒက်-

AAC၊ Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus၊ Dolby

AC-4)၊ Dolby Atmos၊ HE-AAC၊ MP3

● WebM (.webm)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

VP9

အသံကိဒက်-

Vorbis

ကိက်ညီေသာ စာတနး်ထးိ ေဖါမတ်

● MicroDVD၊ SubRip ၊ TMPlayer (.srt၊ .sub၊ .txt)

• ဗီွဒီယိဖိင် င့် စာတမ်းထးိရန်စာသားဖိင်တိသ့ည် တညီေသာဖိလ်ဒါထဲတွင် ိ ပီး၊
ဖိင်အမျိ းအစားမလွဲ ပီးဖိင်နာမည်တသည်။

• တညီေသာ ဖိဒါတစ်ခထဲတွင် တစ်ခထက်ပိေသာ စာတနး်ထးိများပါေနလ င်
ေအာက်ပါဦးစားေပးကိ အစ အတိငး် ယငး်တိက့ိ ေဖာ်ြပေပးမည်ြဖစ်သည်- ".srt"၊
".sub"၊ ".txt"။
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= မတ်ချက် =
• ေအာက်ပါအချက်များနဲ ့ကိက်ညီေနသည့်တိင် ဖိင်အချိ သည်
ဖွင့်လိရ့မည်မဟတ်ေချ။

• ပ်ထွက်အရည်အေသးွ၊ ဖရိမ် နး်အေြခအေန၊ အစ ိသည်တိအ့ေပ မတည်၍
အချိ ဖိင်များ ေကာငး်မွန်စွာ ြပန်ဖွင့် ိင်လိမ့်မည်မဟတ်ပါ။

• အချိ စာတနး်ထးိသိမ့ဟတ်ေခါငး်စ လပ်ေဆာင်ချက်များကိရ ိ ိင်မည်မဟတ်ေချ။

• မာလ်တီ-ဘိက် စနစ် သိမ့ဟတ် အြခားေသာ အထး ကဒ်များကိ ဖိင်နာမည် အတွက်
မသးံပါနဲ။့

• ဖိင် သိမ့ဟတ် ဖိင်တွဲ နာမည်များ ေြပာငး်ထားခဲ့လျင် ချိတ်ဆက်ထားေသာ
ကိရိယာများသည် ယငး် တီတီဗီွနဲ ့သးံလိ  ့မရပဲ ြဖစ်ေကာငး် ြဖစ် ိင်သည်။

• ကိက်ညီေသာ ေဖာမတ်များသည် မီဒီယာ ပေလယာ နဲ ့မီဒီယာ ဆာဗာ တိတ့ွင်
ြခားနား ကသည်။
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ဂီတ ေဖာမတ်

ကိက်ညီေသာ ဂီတ ေဖာမတ်များ

● MP3 (.mp3)

● AAC / Apple Lossless (.m4a)

• ေကာ်ပီ ကာကွယ်ထားေသာဖိင်များကိ ဖွင့်လိမ့ရပါ။

● FLAC (.flac)

● WMA / WMA Pro (.wma)

• ေကာ်ပီ ကာကွယ်ထားေသာဖိင်များကိ ဖွင့်လိမ့ရပါ။

● LPCM (.wav)

= မတ်ချက် =
• ေအာက်ပါအချက်များနဲ ့ကိက်ညီေနသည့်တိင် ဖိင်အချိ သည်
ဖွင့်လိရ့မည်မဟတ်ေချ။

• မာလ်တီ-ဘိက် စနစ် သိမ့ဟတ် အြခားေသာ အထး ကဒ်များကိ ဖိင်နာမည် အတွက်
မသးံပါနဲ။့

• ဖိင် သိမ့ဟတ် ဖိင်တွဲ နာမည်များ ေြပာငး်ထားခဲ့လျင် ချိတ်ဆက်ထားေသာ
ကိရိယာများသည် ယငး် တီတီဗီွနဲ ့သးံလိ  ့မရပဲ ြဖစ်ေကာငး် ြဖစ် ိင်သည်။

- 192 -



 

သတငး်အချက်လက်

သင်သည် Panasonic မ အေထာက်အပံ့ေပးထားေသာ အချိ ေသာ
အထးဝက်ဘ်ဆိက်များကိဝင်ေရာက် ိင် ပီး၊  မ ဗီဒီယိများ၊ ဂိမ်းများ၊
ဆက်သွယ်ေရးကိရိယာများ၊ အစ ိသည့် အင်တာနက် အေကာငး်အရာများ၊
အစ ိသည် ကိလညး် ေပျာ်ရင်စာွ ၀င်ေရာက်အသးံြပ ိင်ပါသည်။

Apps

(ဥပမာ)

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်အားသးံရန် လိငး်ကျယ်ကွန်ယက်၀နး်ကျင်တစ်ခလိအပ်သည်။
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မ င့် ကွန်ရက်ဆက်တင်များ ြပည့်စံေနေစရန် ေသချာပါေစ။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ

ဘေရာက်ဇာ

သင်သည် ဝဘ်ဆိက်များကိ ဝင်ေရာက်ေလ့လာ ိင်သည်။

• အင်တာနက် ၀န်ေဆာင်မ အချိ သည် ဝဘ်ဆိက် ေပ မတည် ပီး အသးံမြပ ိင်
သိမ့ဟတ် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စာွ မြပသဘဲ ြဖစ်ေန ိင်သည်။
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အင်တာနက်ပါ အေကာငး်အရာများ ေရွးချယ်ြခငး်

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. Apps [OK]

•  ၏ အေသးစိတ်အတွက်Apps

ပင်မစာမျက် ာ  > Apps

• အသးံြပ သည့်အေြခအေနေပ မတည် ပီး ေဒတာအားလံးဖတ်ရန်
ကာေကာငး် ကာ ိင်သည်။

ကိ က် စ်သက်ရာ အရာကိ ေရွး ပီး ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

(ဥပမာ)

•  မထွက်ရန်Apps

[EXIT]

• အပလီေကး ငး်ထဲ ိ အကရာအသွငး်အတွက် ကးီဘတ်တစ်ခကိ
ချိတ်ဆက် ိင်သည်။ တီဗီွလပ်ေဆာင်ချက်အတွက် ကးီဘတ်ကိလညး်
အသးံြပ ိင်သည်။

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > Bluetooth ကိရိယာများ

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ကီးဘတ်
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မတ်ချက်

• အင်တာနက်ပါ အေကာငး်အရာများ မရ ိ ိင်ပါက ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မ င့်
ဆက်တင်ကိ စစ်ေဆးပါ။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ

• ဒီဇိငး် င့် သတ်မတ်ချက်များအား အသိေပးြခငး်မ ိဘဲ ေြပာငး်လဲ ိင်သည်။

• ၀က်ဘ်ဆိက်၏ အဂါရပ်များ အားလးံကိ မရ ိ ိင်ပါ။

• တီဗီွ မျက် ာြပင်ေပ တွင် ေဆာ့ဖ်ဝဲအား အဆင့်ြမင့်တင်ရန် သတိေပးစာတနး်
ေပ လာပါက ေဆာ့ဖ်ဝဲကိ အဆင့်ြမင့်တင်ေကာငး်ေသချာပါေစ။ ေဆာ့ဖ်ဝဲအား
အဆင့်မြမင့်တင်လ င်  အား အသးံြပ ိင်ေတာ့မည်မဟတ်ေပ။ သင်သည်
ေဆာ့ဖ်ဝဲကိ ေနာက်မ ကိယ်တိင် အဆင့်ြမင့်တင် ိင်သည်။

Apps

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ေဆာ့ဝဲအပ်ဒိတ်

•  မ ဝန်ေဆာင်မသည် ၎ငး်တိ  ့ဝန်ေဆာင်မ ပံ့ပိးသများမ လပ်ေဆာင် ပီး
ယငး်ကဲ့သိေ့သာ ဝန်ေဆာင်မများသည် ယာယီ သိမ့ဟတ် ထာဝရ
အသိေပးြခငး်မ ိဘဲ ရပ်တန ့် ိင်ပါသည်။ Panasonic သည် ဝန်ေဆာင်မ၏
တည်တံ့မ သိမ့ဟတ် ပါဝင်မအတွက် အာမခံချက်တိ  ့မြပ လပ်ေပးပါ။

Apps

• သင်ေရွးချယ်သည့် ိင်ငံအေပ မတည် ပီး ပါ၀င်အရာများကိ မရ ိင်ပါ။

• ပါ၀င်အရာများကိ အချိ ေသာ ဘာသာစကားြဖင့်သာ ေဖာ်ြပ ိင်သည်။

• ချိတ်ဆက်၀နး်ကျင်ေပ မတည် ပီး အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မသည် ေ းေကးွြခငး်
သိမ့ဟတ် မေအာင်ြမင်ြခငး်ြဖစ် ိင်သည်။
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အိမ်တွငး် လိငး်များ
ေမာ်ဒယ်လ်အားလးံတွင် အချိ အဂရပ်များအား  မရ ိ ိင်ပါ။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်ကိ လပ်ေဆာင် ိင်ရန် သင့်အိမ်တွငး် ကွန်ရက်နဲ ့တီဗီွကိ
ချိတ်ဆက်ပါ။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ

= မတ်ချက် =
• ခွင့်ြပ ချက်မရေသာ ရယမေကာင့် ေပးပိသ့ည့် အေကာငး်အရာကိ တတိယလက
ရ ိင်သည်။ အကယ်၍ တီဗီွက ကွန်ရက်ရပ်ဝနး်ြဖစ်သည့် ံး ၊ ဟိတယ်လ်၊
ေရာက်တာ မ ိ ေသာ အခနး် စသည် င့် ဆက်သွယ်ထားလ င်
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မကိ စစ်ေဆး ရန် ေသချာေစပါ။

မီဒီယာ ဆာဗာတွင်သိမ်းဆညး်ထားသည့် ပါ၀င်အရာများကိ ြပန် ကည့်ရန် မ ေဝြခငး်

သင်၏အိမ်တွငး်ကွန်ရက်သိခ့ျိတ်ဆက်ထားေသာ မီဒီယာဆာဗာ အတွငး်သိ  ့ဓါတ်ပံ၊
ဗီွဒီယိ သိမ့ဟတ် ေတးဂီတအေကာငး်အရာများအားသိမ်းပါ။ ပီးေနာက် ဤတီဗီွတွင်
ပါ၀င်အရာများကိ ခံစား ိင်သည်။

(ဥပမာ)

• ဤတီဗီွေပ တွင် ကည့်ြခငး် င့် ပါဝင်အရာများလည်ပတ်လပ်ေဆာင်ြခငး်
အေသးစိတ်အတွက်

ကွန်ရက် > အိမ်တွငး်ကွန်ရက် > ြပင်ဆင်မများ

• ကိက်ညီေသာ ဖိင်ေဖာမတ်များ၏ အေသးစိတ်အတွက်
ကွန်ရက် > ကိက်ညီေသာ  ေဖါမတ်
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DMC (ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာထိနး်ချ ပ်သ) ကွန်ရက်ကိရိယာြဖင့်
တီဗီွေပ ိမ ေဝထားေသာအေကာငး်အရာများကိ ြပန် ကည့်ြခငး်

သင်သည် သင်၏အိမ်တွငး်ကွန်ယက်သိခ့ျိတ်ဆက်ထားေသာ DMC ကွန်ယက်ကိရိယာ
င့်အတထိနး်ချ ပ်ြခငး်ြဖင့် မီဒီယာဆာဗာတွင်သိမ်းထားေသာအေကာငး်အရာအား
ခံစား ိင်သည်။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်အားသင်၏စမတ်ဖနး် သိမ့ဟတ် ကွန်ပျ တာ င့် အသးံြပ ရန်၊
ဤ TV ၏  ကိသတ်မတ်ပါ။TV အေဝးထိနး် အက်ပ်ဆက်တင်

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > TV အေဝးထိနး်  အက်ပ်ဆက်တင်

ပီးေနာက် သင့်စမတ်ဖနး်ြဖင့် ဤတီဗီွကိ ထိနး်ချ ပ်ရန်အတွက် အက်ပလီေကး ငး်
ထည့်ရန်လိအပ်သည်။

ေထာက်ပံ့သည် > မ ကာခဏေမးတတ်ေသာ  ေမးခွနး်များ  > အေသးစိတ်သတငး်အချက်အလက်

လပ်ေဆာင်မအတွက်၊ အက်ပလီေကး ငး်၏
ေထာက်ပံ့သတငး်အချက်အလက်များကိ ကည့်ပါ။

အြခားေသာ ကွန်ယက် ကိရိယာနဲ ့ဤတီဗီွပါ အေကာငး်အရာကိ မ ေဝြခငး်

သင့်အိမ်ကွန်ယက်တွင် ချိတ်ဆက်ထားသည့် အြခား ကွန်ယက်ကိရိယာနဲ ့ဤတီဗီွပါ
အေကာငး်အရာကိ သင်ခံစား ိင်ပါသည်။

ရ ိ ိင်သည့် အေကာငး်အရာ -

• ဤတီဗီွ ိ ဓါတ်ပံ၊ ဗီွဒီယိ သိမ့ဟတ် ဂီတအေကာငး်အရာ

• လက် ိ ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ အစီအစဥ်

• ဤတီဗီွြဖင့် USB HDDs တွင် မတ်တမ်းတင်ထားသည့် တီဗီွ အစီအစဥ်များ

ရ ိ ိင်သည့် ကွန်ယက် ကိရိယာ -

• တီဗီွေထာက်ပံ့ေပးသည့် အိမ်တွငး်ကွန်ရက် လပ်ေဆာင်ချက်

• စမတ်ဖနး်၊ စသည်တိ ့

• သင့်စမတ်ဖနး် င့် ဤလပ်ေဆာင်ချက်ကိ သးံရန် သင့်စမတ်ဖနး်ေပ တွင် ဤတီဗီွကိ
ထိနး်ချ ပ်ရန်အတွက် အက်ပလီေကး ငး် ထည့်ရန်လိအပ်သည်။

ေထာက်ပံ့သည် > မ ကာခဏေမးတတ်ေသာ  ေမးခွနး်များ  > အေသးစိတ်သတငး်အချက်အလက်

လပ်ေဆာင်မအတွက်၊ အက်ပလီေကး ငး်၏
ေထာက်ပံ့သတငး်အချက်အလက်များကိ ကည့်ပါ။
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• အြခားတီဗီွနဲ ့ဤလပ်ေဆာင်ချက်ကိ အသးံြပ ရန် တီဗီွ၏ 

 ကိ သတ်မတ်ပါ။
ကွန်ရက်လင့်ခ်

ဆက်တင်များ
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ကွန်ရက်လင့်ခ် ဆက်တင်များ

• (ေကာ်ပီကးရန်တားြမစ်ထားေသာ)
ပ ိဂရမ်ေရဒီယိလိငး်များကိေရွးချယ်သည့်အခါ သိမ့ဟတ် ဗီဒီယိ င့်
ေအာ်ဒီယိများ၏အထွက်များကိထတ်လင့်မတားထားသည့်အခါ
လက် ိပ ိဂရမ်ကိမမ ေဝ ိင်ပါ။

• အြခား ကွန်ယက် ကိရိယာနဲ ့တီဗီွ ပ ိဂရမ်မ  ေဝြခငး်အတွက် တီဗီွ
ဖန်သားြပင်အြပည့် ြပသပါ။

• ဤတီဗီွပါ အေကာငး်အရာများကိ မ  ေဝရန် အြခားေသာ ကိရိယာ တစ်ခတညး်သာ
အသးံြပ ိင်ပါသည်။

= မတ်ချက် =
• တီဗီွပိတ်ချိန်တွင် ဤလပ်ေဆာင်ချက်ကိ အဓိကရငး်ြမစ် ဖွင့် / ပိတ်ခလတ် ြဖင့်
မလပ်ေဆာင်ပါ။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် တီဗီွ၏ ေအာက်ပါ အေြခအေနတွင်
ရ ိမည်မဟတ်ေချ။

ရီေကာ့ဒ်ဒငး်လပ်ေနစဥ်–
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ြပင်ဆင်မများ

အိမ်တွငး် လိငး်အဂ ါရပ်များအသးံြပ ရန် မီဒီယာဆာဗာ၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မများ င့်
ကွန်ရက်ဆက်တင်များ ြပည့်စံေနေစရန် ြပင်ဆင်မ ေသချာပါေစ။

ကွန်ရက် > အိမ်တွငး်ကွန်ရက် > အိမ်တွငး်  လိငး်များ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. ကိရိယာများ [OK]

မီဒီယာဆာဗာ အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။3. [OK]

• ထင် ားေစထားေသာမီဒီယာဆာဗာ၏ သတငး်အချက်အလက် ြပသ/ဖွက်ရန်
အတွက်

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1) [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2) အင်ဖိ ြပပါ [OK]

ဖိင်အား ေရွး ပီး ဝင်ေရာက်ရန်  ိပ်ပါ။4. [OK]

(ဥပမာ)

• မီဒီယာဆာဗာအေြခအေနေပ မတည်၍ ဖိင်အား မေရွးချယ်ခင် ဖိလ်ဒါအား
အရင်ေရွးရန်လိသည်။

• ထင် ားေစထားေသာဖိင်၏ သတငး်အချက်အလက်ကိ ြပသ/ဖွက်ရန်

[ ]

= မတ်ချက် =
• မဖွင့် ိင်ေသာ ဖိင်များကိ စာရငး်လပ်ထားေသာ်လညး် မေရွး ိင်ပါ။

• ြပန်လည်ဖွင့်ြပေနချိန်တွင် ေအာက်ပါ ခလတ်များကိလညး် အသးံြပ နိင်သည်။
ရီမတ် ကဒ် "73" ြဖစ်ေကာငး် အတည်ြပ ပါ။

ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > တီဗွီ၏  အေဝးထိနး်ခလတ်ြဖင့် လည်ပတ်မည်
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အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မ

အင်တာနက်၀န်ေဆာင်မများအားအသးံြပ ရန်
လိငး်ကျယ်ကွန်ယက်၀နး်ကျင်တစ်ခလိအပ်သည်။

• ေမာ်ဒယ်ေပ တွင်မတည်၍၊ LAN ကိ းအားမချိတ်ဆက်မီသိမ့ဟတ်
မြဖ တ်မီတွင် ခလတ်ခံအဖံး / ကိ းအဖံးအားဖယ် ားရန်လိအပ် ိင်သည်။

• ကိ းမဲ့ကွန်ယက်၀န်ေဆာင်မမ ိပါက သင့် ေရာငး်ချသအား အေထာက်အပံ့အတွက်
ဆက်သွယ်ပါ။

• Dial-up အင်တာက်နက်ချိတ်ဆက်မြဖင့် အသးံြပ ၍ မရ ိင်ပါ။

• လိအပ်သည့်အြမန် နး် (ထိေရာက်ေသာ) - အနညး်ဆးံ SD (စံ အရည်အေသးွ)
အတွက် 1.5 Mbps င့် HD (အရည်အေသးွြမင့်) အတွက် 6 Mbps လိအပ်သည်။
ကးေြပာငး် နး်မလံေလာက်ပါက ပါ၀င်အရာများ
မန်မန်ကန်ကန်ြပသမည်မဟတ်ပါ။
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ကိ းမဲ့ချိတ်ဆက်မ

မလပါဝင်သည့် ကိ းမဲ့ LAN (တီဗီွ ၏ေနာက်ဘက်)

ရယသးံစွဲသည့် ေနရာ

အင်တာနက် ရပ်ဝနး်

ကိ းြဖင့်ချိတ်ဆက်မ

ETHERNET အစွနး်

LAN ေကဘယ်လ် ကိ း (ကာကွယ်ထားေသာ)

• ဖံးအပ်ထားေသာ စ်ပင်လိမ် ကိ း (STP) LAN ေကဘယ်ကိ သးံပါ။

အင်တာနက် ရပ်ဝနး်
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အိမ်တွငး်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မများ

အိမ်တွငး် လိငး်အဂ ါရပ်များအသးံြပ ရန် အိမ်သးံကွန်ရက်ပတ်ဝနး်ကျင် လိအပ် ပီး
ကျယ်ြပန ့်စာွ ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကွန်ရက်ပတ်ဝနး်ကျင် မ ိဘဲ
အဂ ါရပ်များကိလပ်ေဆာင် ိင်သည်။

• အင်တာနက်၀န်ေဆာင်မများအားအသးံြပ ရန်
လိငး်ကျယ်ကွန်ယက်၀နး်ကျင်တစ်ခလိအပ်သည်။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ  > အင်တာနက်  ချိတ်ဆက်မ

• ေမာ်ဒယ်ေပ တွင်မတည်၍၊ LAN ကိ းအားမချိတ်ဆက်မီသိမ့ဟတ်
မြဖ တ်မီတွင် ခလတ်ခံအဖံး / ကိ းအဖံးအားဖယ် ားရန်လိအပ် ိင်သည်။

ကိ းမဲ့ချိတ်ဆက်မ (အိမ်တွငး်ကွန်ရက် င့် အင်တာနက်၀န်ေဆာင်မအတွက်)

မလပါဝင်သည့် ကိ းမဲ့ LAN (တီဗီွ ၏ေနာက်ဘက်)

ရယသးံစွဲသည့် ေနရာ

အထိင် / ေရာက်တာ

အင်တာနက် ရပ်ဝနး်

စမတ်ဖနး်၊ အစ ိသည်

မီဒီယာ ဆာဗာ (PC၊ စသည်ြဖင့်)
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ကိ းြဖင့်ချိတ်ဆက်မ (အိမ်တွငး်ကွန်ရက် င့် အင်တာနက်၀န်ေဆာင်မအတွက်)

ETHERNET အစွနး်

LAN ေကဘယ်လ် ကိ း (ကာကွယ်ထားေသာ)

• ဖံးအပ်ထားေသာ စ်ပင်လိမ် ကိ း (STP) LAN ေကဘယ်ကိ သးံပါ။

အထိင် / ေရာက်တာ

အင်တာနက် ရပ်ဝနး်

မီဒီယာ ဆာဗာ (PC၊ စသည်ြဖင့်)
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ကိ းမဲ့ချိတ်ဆက်မ (အိမ်တွငး်ကွန်ရက် အတွက်)

တီဗီွ

• တီဗီွအား ကိ းမဲ့ ၀င်ေရာက် ိင်ေသာအမတ်အြဖစ် သးံရန်
ကွန်ရက်  > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > စိတ် ကိ က်ေရွးချယ် တပ်ဆင်ြခငး်  -  ဝိင်ယာလက် ဝင်ခွင့်ပွိ င့်

မီဒီယာ ဆာဗာ (PC၊ စသည်ြဖင့်)

စမတ်ဖနး်၊ အစ ိသည်
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မတ်ချက်

• လံြခံ စိတ်ချရေသာ ချိတ်ဆက်မအတွက် ကိ းမဲ့ LAN အမျိ းအစားြဖစ်သည့်
WPA2 / WPA3 ကိရိယာများအသးံြပ ရန် အကံြပ ပါသည်။ စာဝက်ြခငး်
အမျိ းအစားသည် ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာေပ တွင် မတည်သည်။

• ေြဖာင့်တနး်ေသာ LAN ေကဘယ်သးံရန် ေသချာပါေစ။

• ကွန်ယက်၀နး်ကျင်အတွက် လိအပ်ေသာ ချိတ်ဆက်ကိရိယာအား ြပင်ဆင်ပါ။
ဤတီဗီွတွင် ထိကဲ့သိ  ့ဆက်တင်မလပ် ိင်ပါ။ ကိရိယာ လက်စွဲစာအပ်ကိ ဖတ်ပါ။

• သင့် မိဒမ်းတွင် ဘေရာက်ဘမ်း ေရာက်တာလပ်ေဆာင်မမပါပါက
ဘေရာက်ဘမ်းေရာက်တာကိသးံပါ။

• အကယ်၍ သင့် မိဒမ်တွင် ဘေရာက်ဘမ်းေရာက်တာပါေသာ်လညး်
လွတ်ေနသည့်အေပါက်မ ိပါက အေပါက်အပိများပါသည့် ဟဘ် တစ်ခကိသးံပါ။

• ဘေရာက်ဘမ်းေရာက်တာ င့် ဟဘ်များသည် 10BASE-T/100BASE-TX များ င့်
ကိက်ညီေကာငး်ေသချာပါေစ။

• အကယ်၍ 100BASE-TX င့်သာကိက်ညီသည့်ကိရိယာကိ အသးံြပ ပါက
အမျိ းအစား 5 သိမ့ဟတ် ၎ငး်ေနာက်ပိငး် LAN ေကဘယ်များ လိအပ်လိမ့်မည်။

• အင်တာနက်၀န်ေဆာင်မေပးသ (ISP) သိမ့ဟတ် ဆက်သွယ်ေရးကမဏီအား
ကွန်ယက်ကိရိယာ င့်ပတ်သက် ပီး အေထာက်အပံ့များအတွက် ဆက်သွယ်ပါ။

• အင်တာနက်၀န်ေဆာင်မေပးသ (ISP) သိမ့ဟတ် ဆက်သွယ်ေရးကမဏီ င့်
စာချ ပ်ပါ အသးံြပ သေဘာတညီချက်များကိ အတည်ြပ ပါ။
စာချ ပ်အေပ မတည် ပီး အပိေငွေကးများေကာက်ခံြခငး်ြဖစ် ိင် ပီး
အင်တာနက်ကိမာတီပယ်လ်ချိတ်ဆက်ြခငး်မာမြဖစ် ိင်ပါ။

• အဓိကရငး်ြမစ် ဖွင့် / ပိတ်ခလတ် ြဖင့် တီဗီွကိပိတ်ပါ၊ ထိေ့နာက်
ေြပာငး်လဲေသာအခါ သိမ့ဟတ် ထပ်မံကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မြပ လပ်ေသာအခါ
၎ငး်ကိ ထပ်မံ ဖွင့်ပါ။

• ကွန်ယက်အေြခအေနေပ မတည်၍ ပါ၀င်အေကာငး်အရာများ
မန်မန်ကန်ကန်ြပန်ြပြခငး်မလပ်ပါ။

• စာရငး်သွငး်ထားေသာ ကိရိယာ၏ စကားဝက် သိမ့ဟတ် သးံစွဲသအား အြခားြပင်ပ
အဖဲွအစညး်မ သိလ င် ခွင့်မြပ ထာသည့် ဝင်ေရာက်မ အ ရာယ်တစ်ခ ိ ိင်သည်။
သင့်စကားဝက်ကိ လံြခံ စွာ သိမ်းပါ။ Panasonic သည် ခွင့်မြပ ထားသည့်
ဝင်ေရာက်မများအတွက် အာမခံချက် ေပးလိမ့်မည်မဟတ်ပါ။
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• ြပတ်ေတာက်မ အ ရာယ်၊ ခွင့်မြပ ထာသည့် ဝင်ေရာက်မများ င့်
ဟက်လပ်ြခငး်များမ ကာကွယ်ရန် (ကဒ်ဝက်နညး် ဆက်တင်) ြဖစ်သည့်
မန်ကန်သည့် လံြခံ ေရး ဆက်တင်များကိ သတ်မတ်ပါ။
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ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မ

ကွန်ယက်ြပင်ဆင်ြခငး်အားမစတင်မီ ချိတ်ဆက်ြခငး် ြပည့်စံေနေစရန် ေသချာပါေစ။
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

အြမန် တပ်ဆင်ြခငး် - ကိ းမဲ့

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. ကွန်ရက် ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မ [OK]

• ြဖည်ထားသည့် ကီး ဆက်တင်များ င့် သင့် ၀င်ေရာက်အမတ်များကိ
ြပင်ဆင်ြခငး်မစတင်မီ အတည်ြပ ပါ။ အေသးစိတ်အတွက် ၀င်ေရာက်အမတ်
လက်စွဲကိဖတ်ပါ။

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။3. အြမန် တပ်ဆင်ြခငး် [OK]

• LAN ေကဘယ်အား ချိတ်ဆက်ထားချိန်တွင် ကိ းြဖင့်ချိတ်ဆက်ြခငး်
အလိအေလျာက်ြပ လပ်သည်။

သင့် စ်သက်ရာ ၀င်ေရာက်အမတ်ကိ ေရွး ပီး ဝင်ေရာက်ရန်  ိပ်ပါ။4. [OK]

• ရ ိ ိင်ေသာ ကိ းမဲ့ ကွန်ယက်များကိ အလိအေလျာက်ြပသည်။

 - ြဖည်ထားေသာ ၀င်ေရာက်အမတ်

• WPS(ဖိတွနး်ခလတ်) အတွက်

 အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

1) ဖိတွနး်ခလတ်ြဖင့် လွယ်ကစွာ တပ်ဆင်ပါ
[OK]

အလငး်ေရာငး်တဖျက်ဖျက်ြဖစ်သည်ထိ ၀င်ေရာက်အမတ်၏ WPS

ခလတ်ကိ ိပ်ထားပါ။
2)

 ကိအသးံြပ ပီး ဝင်ေရာက်အမတ် င့်တီဗီွအားချိတ်ဆက်ပါ။3) [OK]

WPS- Wi-Fi Protected Setup– ™

ချိတ်ဆက်မမေအာင်ြမင်ပါက ဆက်တင် င့် သင့်၀င်ေရာက်အမတ် ေနရာကိ
စစ်ေဆးပါ။ ထိေ့နာက် စခရင် ိ န် ကားချက်ကိ လိက်နာပါ။

–

• ြဖည့်ထားေသာ ဝင်ေရာက်အမတ်ကိ ေရွးချယ်ရန် အကံြပ သည်။
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၀င်ေရာက်အမတ် ြဖည်ထားသည့်ကးီကိထည့် ပီး သတ်မတ်ရန်  ိပ်ပါ။5. [OK]

•  အသးံြပ ပီး သေကတများအားသတ်မတ် ိင်သည်။[နံပါတ် ခလတ်များ]

• သိေလာင်ရန်  ိပ်ပါ။[BACK]

ြပင်ဆင်ြခငး် အလိအေလျာက် ပီးစီး ပီး  ြပသသည်။6. ကွန်ရက် အေြခအေနများ
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ကွန်ရက်  အေြခအေနများ

 အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။7. ထွက် [OK]

• ကိယ်တိင်သတ်မတ်ရန်
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > စိတ် ကိ က်ေရွးချယ် တပ်ဆင်ြခငး်  -  ကိ းမဲ့

အြမန် တပ်ဆင်ြခငး် - ကိ း င့်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. ကွန်ရက် ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မ [OK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။3. အြမန် တပ်ဆင်ြခငး် [OK]

ြပင်ဆင်ြခငး် အလိအေလျာက် ပီးစီး ပီး  ြပသသည်။4. ကွန်ရက် အေြခအေနများ
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ကွန်ရက်  အေြခအေနများ

 အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။5. ထွက် [OK]

• ကိယ်တိင်သတ်မတ်ရန်
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > စိတ် ကိ က်ေရွးချယ် တပ်ဆင်ြခငး်  -  ကိ း င့်

= မတ်ချက် =
• ကိ းမဲ့ကွန်ယက် Wi-Fi အသက်ဝင်မရပ်တန ့်ေရးအတွက် ကိ းမဲ့ကွန်ယက် ပိတ်ရန်
ေဖာ်ြပပါ လပ်ငနး်စ ကိ လပ်ေဆာင်ပါ။

မီ းကိ  င့် ြပသပါ၊  ကိ ေရွးချယ်ပါ ပီးလ င်
ဝင်ေရာက်ရန်အတွက်  ကိဖိပါ။

1) [MENU] ပင်မ မီ း
[OK]

 >  > 

ကိေရွးချယ် ပီး  အြဖစ် သတ်မတ်ပါ။
2) ကွန်ရက် ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မ စိတ် ကိ က်ေရွးချယ် တပ်ဆင်ြခငး်

ကိ း င့်

 >  > 

ကိေရွးချယ် ပီး  အြဖစ် သတ်မတ်ပါ။
3) ကွန်ရက် Mirroring ဆက်တင်များ လွယ်ကေသာ Mirroring

ပိတ်
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စိတ် ကိ က်ေရွးချယ် တပ်ဆင်ြခငး် - ကိ းမဲ့

ကွန်ယက်ြပင်ဆင်ြခငး်အားမစတင်မီ ချိတ်ဆက်ြခငး် ြပည့်စံေနေစရန် ေသချာပါေစ။
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  >  > 

အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။
2. ကွန်ရက် ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မ စိတ် ကိ က်ေရွးချယ် တပ်ဆင်ြခငး် ကိ းမဲ့

[OK]

• ြဖည်ထားသည့် ကီး ဆက်တင်များ င့် သင့် ၀င်ေရာက်အမတ်များကိ
ြပင်ဆင်ြခငး်မစတင်မီ အတည်ြပ ပါ။ အေသးစိတ်အတွက် ၀င်ေရာက်အမတ်
လက်စွဲကိဖတ်ပါ။

သင့် စ်သက်ရာ ၀င်ေရာက်အမတ်ကိ ေရွး ပီး ဝင်ေရာက်ရန်  ိပ်ပါ။3. [OK]

• ရ ိ ိင်ေသာ ကိ းမဲ့ ကွန်ယက်များကိ အလိအေလျာက်ြပသည်။

 - ြဖည်ထားေသာ ၀င်ေရာက်အမတ်

•  အတွက်WPS(ဖိတွနး်ခလတ်)

 (အနီ) ကိ ိပ်ပါ။1)

အလငး်ေရာငး်တဖျက်ဖျက်ြဖစ်သည်ထိ ၀င်ေရာက်အမတ်၏ WPS

ခလတ်ကိ ိပ်ထားပါ။
2)

 ကိအသးံြပ ပီး ဝင်ေရာက်အမတ် င့်တီဗီွအားချိတ်ဆက်ပါ။3) [OK]

WPS- Wi-Fi Protected Setup– ™

ချိတ်ဆက်မမေအာင်ြမင်ပါက ဆက်တင် င့် သင့်၀င်ေရာက်အမတ် ေနရာကိ
စစ်ေဆးပါ။ ထိေ့နာက် စခရင် ိ န် ကားချက်ကိ လိက်နာပါ။

–

•  အတွက်WPS(PIN)

 (အစိမ်း) ကိ ိပ်ပါ။1)

၀င်ေရာက်အမတ်၏ PIN ကဒ်ကိ ြဖည့်ပါ။2)

 ကိအသးံြပ ပီး ဝင်ေရာက်အမတ် င့်တီဗီွအားချိတ်ဆက်ပါ။3) [OK]

•  အတွက်လက်သးံ

 (အဝါ) ကိ ိပ်ပါ။1)

SSID၊ လံြခံေရး ဆက်တင်များ င့် ြဖည်သည့်ကဒ်များကိ ကိယ်တိင်
ထည့်သွငး် ိင်ပါသည်။

2)

စခရင်ေပ ိ န် ကားချက်များအား လိက်နာ ပီး ကိယ်တိင်သတ်မတ်ပါ။3)
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• ၀င်ေရာက်အမတ်အား ေနာက်တစ်ခါ ာရန်

 (အြပာ)

• ြမင်သာေသာ ၀င်ေရာက်အမတ်၏ သတငး်အချက်အလက်အား ြပရန်/ဖွက်ရန်။

[ ]

• ြဖည့်ထားေသာ ဝင်ေရာက်အမတ်ကိ ေရွးချယ်ရန် အကံြပ သည်။

၀င်ေရာက်အမတ် ြဖည်ထားသည့်ကးီကိထည့် ပီး သတ်မတ်ရန်  ိပ်ပါ။4. [OK]

•  အသးံြပ ပီး သေကတများအားသတ်မတ် ိင်သည်။[နံပါတ် ခလတ်များ]

• သိေလာင်ရန်  ိပ်ပါ။[BACK]

 အား ြပသသည်။5. IP/DNS ဆက်တင်များ

 / IP လိပ်စာ ရယပါ DNS လိပ်စာ ရယပါ

•  အား အကံြပ သည်။အလိအေလျာက်

• ရ ိ ိင်ေသာ ဆက်တင်များကိ အလိအေလျာက်ြပသသည်။

• ကိယ်တိင်သတ်မတ်ရန်  /  / 

 /  ေရွးချယ်သတ်မတ်ပါ။
IP လိပ်စာ လံြခံ ေရးကွန်ရက်ခွဲ မလပံစံ

ကွန်ရက်အဝင်မတ် DNS လိပ်စာ
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ပေရာက်စီ ဆက်တင်များ

• သာမန် အိမ်အသးံြပ မအတွက် မလိအပ်ပါ။

• အင်တာနက် ၀န်ေဆာင်မ အချိ သည် ပေရာ့စီ ဆက်တင် ေပ မတည် ပီး ရ ိ ိင်မည်
မဟတ်ေချ။

-ပေရာက်စီ

အချက်အလက်ေတွကိဘေရာက်ဆာဆီကိပိရ့န် ဘေရာက်ဆာနဲ ့
သတ်မတ်ဆာဗာ ကားမာဆက်သွယ်ထားြခငး်သည်
ကန ့် ကာေနေသာဆာဗာ၏လိပ်စာြဖစ်သည်။

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။1) ပေရာက်စီ [OK]

 သိမ့ဟတ်  ြဖင့် လိပ်စာအားထည့်ပါ။
သတ်မတ်ရန်  ိပ်ပါ။

2) [ြမား နး်ခလတ်] [နံပါတ် ခလတ်များ]
[OK]

သိေလာင်ရန်  ိပ်ပါ။3) [BACK]

-ပေရာက်စီ အဝင်ဝ

ဤ နံပါတ်သည် ပေရာက်ဆီလိပ်စာ င့် ေပးသမ သတ်မတ်ထားသည်။

 ကိ ေရွးချယ်ပါ။1) ပေရာက်စီ အဝင်ဝ

 ြဖင့် နံပါတ်များကိ ိက်ထည့်ပါ။2) [နံပါတ် ခလတ်များ]

သိေလာင်ရန်  ိပ်ပါ။3) [BACK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။6. ကွန်ရက် အေြခအေနများ [OK]

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ကွန်ရက်  အေြခအေနများ

 အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။7. ထွက် [OK]
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စိတ် ကိ က်ေရွးချယ် တပ်ဆင်ြခငး် - ကိ း င့်

ကွန်ယက်ြပင်ဆင်ြခငး်အားမစတင်မီ ချိတ်ဆက်ြခငး် ြပည့်စံေနေစရန် ေသချာပါေစ။
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  >  > 

အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။
2. ကွန်ရက် ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မ စိတ် ကိ က်ေရွးချယ် တပ်ဆင်ြခငး် ကိ း င့်

[OK]

 အား ြပသသည်။3. IP/DNS ဆက်တင်များ

 / IP လိပ်စာ ရယပါ DNS လိပ်စာ ရယပါ

•  အား အကံြပ သည်။အလိအေလျာက်

• ရ ိ ိင်ေသာ ဆက်တင်များကိ အလိအေလျာက်ြပသသည်။

• ကိယ်တိင်သတ်မတ်ရန်  /  / 

 /  ေရွးချယ်သတ်မတ်ပါ။
IP လိပ်စာ လံြခံ ေရးကွန်ရက်ခွဲ မလပံစံ

ကွန်ရက်အဝင်မတ် DNS လိပ်စာ

ပေရာက်စီ ဆက်တင်များ

• သာမန် အိမ်အသးံြပ မအတွက် မလိအပ်ပါ။

• အင်တာနက် ၀န်ေဆာင်မ အချိ သည် ပေရာ့စီ ဆက်တင် ေပ မတည် ပီး ရ ိ ိင်မည်
မဟတ်ေချ။

-ပေရာက်စီ

အချက်အလက်ေတွကိဘေရာက်ဆာဆီကိပိရ့န် ဘေရာက်ဆာနဲ ့
သတ်မတ်ဆာဗာ ကားမာဆက်သွယ်ထားြခငး်သည်
ကန ့် ကာေနေသာဆာဗာ၏လိပ်စာြဖစ်သည်။

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။1) ပေရာက်စီ [OK]

 သိမ့ဟတ်  ြဖင့် လိပ်စာအားထည့်ပါ။
သတ်မတ်ရန်  ိပ်ပါ။

2) [ြမား နး်ခလတ်] [နံပါတ် ခလတ်များ]
[OK]

သိေလာင်ရန်  ိပ်ပါ။3) [BACK]
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-ပေရာက်စီ အဝင်ဝ

ဤ နံပါတ်သည် ပေရာက်ဆီလိပ်စာ င့် ေပးသမ သတ်မတ်ထားသည်။

 ကိ ေရွးချယ်ပါ။1) ပေရာက်စီ အဝင်ဝ

 ြဖင့် နံပါတ်များကိ ိက်ထည့်ပါ။2) [နံပါတ် ခလတ်များ]

သိေလာင်ရန်  ိပ်ပါ။3) [BACK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။4. ကွန်ရက် အေြခအေနများ [OK]

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ကွန်ရက်  အေြခအေနများ

 အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။5. ထွက် [OK]

= မတ်ချက် =
• ကိ းမဲ့ကွန်ယက် Wi-Fi အသက်ဝင်မရပ်တန ့်ေရးအတွက် ကိ းမဲ့ကွန်ယက် ပိတ်ရန်
ေဖာ်ြပပါ လပ်ငနး်စ ကိ လပ်ေဆာင်ပါ။

မီ းကိ  င့် ြပသပါ၊  ကိ ေရွးချယ်ပါ ပီးလ င်
ဝင်ေရာက်ရန်အတွက်  ကိဖိပါ။

1) [MENU] ပင်မ မီ း
[OK]

 >  > 

ကိေရွးချယ် ပီး  အြဖစ် သတ်မတ်ပါ။
2) ကွန်ရက် ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မ စိတ် ကိ က်ေရွးချယ် တပ်ဆင်ြခငး်

ကိ း င့်

 >  > 

ကိေရွးချယ် ပီး  အြဖစ် သတ်မတ်ပါ။
3) ကွန်ရက် Mirroring ဆက်တင်များ လွယ်ကေသာ Mirroring

ပိတ်
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စိတ် ကိ က်ေရွးချယ် တပ်ဆင်ြခငး် - ဝိင်ယာလက် ဝင်ခွင့်ပွိ င့်

တီဗီွအား ကိ းမဲ့ ၀င်ေရာက် ိင်ေသာအမတ်အြဖစ် သးံ ိင် ပီး ကွန်ယက်ကိရိယာအား
၀င်ေရာက်အမတ်မ ိဘဲ ချိတ်ဆက်ပါ။

• PIN ကဒ်၊ ကွန်ယက်ဆက်တင်များကိ ြပင်ဆင်ြခငး်မစတင်မီ အတည်ြပ ပါ။
အေသးစိတ်သိလိပါက ကိရိယာ၏ လက်စွဲစာအပ်ကိ ဖတ်ပါ။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  >  >

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။
2. ကွန်ရက် ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မ စိတ် ကိ က်ေရွးချယ် တပ်ဆင်ြခငး်

ဝိင်ယာလက် ဝင်ခွင့်ပွိ င့် [OK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။3. ကိရိယာ င့် ချိတ်ဆက်သည် [OK]

• ကိယ်တိင်သတ်မတ်ရန် ေရွးပါ  (ေအာက်ကိ ကည့်ပါ)။ဆက်တင်များ ေြပာငး်ရန်

 /  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။4. ဖိတွနး်ခလပ် PIN ကဒ် [OK]

-ဖိတွနး်ခလပ်

ကိရိယာအား  အတွက် ြပင်ဆင်ပါ။ အေသးစိတ်သိလိပါက
ကိရိယာ၏ လက်စွဲစာအပ်ကိ ဖတ်ပါ။

ဖိတွနး်ခလပ်

-PIN ကဒ်

ကိရိယာ၏ PIN ကဒ်ကိ ထည့်ပါ။

• အကယ်၍ ချိတ်ဆက်မမေအာင်ြမင်ပါက ကိရိယာ၏ ဆက်တင် င့် ေနရာကိ
စစ်ေဆးပါ။ ထိေ့နာက် စခရင် ိ န် ကားချက်ကိ လိက်နာပါ။

ဆက်တင်များ ေြပာငး်ရန်

၊  င့် 
ကိ ကိယ်တိင်သတ်မတ် ိင်သည်။
ကွန်ရက်အမည်(SSID) အသွင်ေြပာငး်ဝက်ကးီ ချာနယ် ဆက်တင်နညး်စနစ်

စခရင်ေပ ိ န် ကားချက်များအား လိက်နာ ပီး ကိယ်တိင်သတ်မတ်ပါ။

•  အရာများအား  အတွက်
အသစ်အတိငး်သတ်မတ်ပါ။
ဆက်တင်များ ေြပာငး်ရန် ဆက်တင်များ ြပန်သတ်မတ်ရန်
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= မတ်ချက် =
• တီဗီွအား  သတ်မတ်ထားချိန်တွင်
အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မသိမ့ချိတ်ဆက် ိင်ပါ။

ဝိင်ယာလက် ဝင်ခွင့်ပွိ င့်

• ကိရိယာ 7 လံးထိ ချိတ် ိင်သည်။ ချိတ်ထားေသာ ကိရိယာ အေရအတွက်
သိမ့ဟတ် ဆက်သွယ် ပတ်၀နး်ကျင်အရ လဲေြပာငး် နး်ေြပာငး်လဲ ိင်သည်။

• လက် ိ အင်တာနက်ဆက်တင်အား အတည်ြပ ရန်
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ကွန်ရက်  အေြခအေနများ
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ကွန်ရက် အေြခအေနများ

ကွန်ရက်အေြခအေနကိ ြပသ ပီးစစ်ေဆးပါ (MAC လိပ်စာ၊ လက် ိကွန်ရက်
ဆက်တင်များ၊ အစ ိသည်)။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

2. ကွန်ရက် ကွန်ရက် အေြခအေနများ
[OK]

စစ်ေဆးြခငး် အလိအေလျာက် ပီးစီး ပီး  ြပသသည်။3. ကွန်ရက် အေြခအေနများ

-ထပ် ကိ းစားပါ

တီဗီွ၏အလိအေလျာက် စစ်ေဆးြခငး် စတင် ပီး လက် ိအေြခအေနကိ
ထပ်မံြပသသည်။

-အေြခအေန အေသးစိတ်များ

ကွန်ယက်အေြခအေန (SSID၊ လံြခံ ေရး ဆက်တင် စသည်တိက့ိ)
အေသးစိတ်ကိ ြပသထားသည်။

• ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မ သတငး်အချက်အလက်အတွက်  ေရွးပါ။အကအညီ
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TV အမည်

ဤတီဗီွအတွက် သင် စ်သက်ေသာအမည်ကိ သတ်မတ်ပါ။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. ကွန်ရက် TV အမည် [OK]

သေကတအားထည့်၍ သတ်မတ်ရန်  ိပ်ပါ။3. [OK]

• ဤနာမည်အား တီဗီွ၏အမည်အြဖစ် အြခားေသာ ကွန်ရက်ကိရိယာများ၏
စခရင်တွင် ြပသသည်။

• စ်ခထက်ပိေသာ တီဗီွများကိ ကွန်ရက်၀နး်ကျင်တွင် အသးံြပ ပါက တီဗီွတစ်ခစီ၏
အမည်ကိ သတ်မတ်ပါ။
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TV အေဝးထိနး် အက်ပ်ဆက်တင်
ေမာ်ဒယ်လ်အားလးံတွင် အချိ အဂရပ်များအား  မရ ိ ိင်ပါ။

သင့်ကွန်ရက်က ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာ (စမတ်ဖနး် စသည်) င့်
တီဗီွအားထိနး်ချ ပ်ရန် သတ်မတ်ပါ။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. ကွန်ရက် TV အေဝးထိနး် အက်ပ်ဆက်တင်
[OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  / 

 /  / 

 / 

TV အေဝးထိနး် Apps က ပါဝါဖွင့်ခဲ့ပါသည် Wake on LAN / Wireless

LAN အိမ်သးံ စီးေကာငး်လမ်းေကာဖမ်းြခငး် အေကာငး်အရာများ
အပ်လဒ်လပ်ရန် ကိရိယာ Pairing အားလးံကိဖျက်လိက်ပါ။

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

TV အေဝးထိနး်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ကွန်ရက်ကိရိယာ (စမတ်ဖနး်စသည်) မ တီဗီွအား ထိနး်ချ ပ် ိင်ရန်ြပ လပ်ပါ။

Apps က ပါဝါဖွင့်ခဲ့ပါသည်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ကွန်ရက်ကိရိယာ (စမတ်ဖနး်စသည်) မ တီဗီွအား ဖွင့် ိင်ရန်ြပ လပ်ပါ။

• ကွန်ရက်အေြခအေနအရ တီဗီွအား တီဗီွရီမဒ်ကွန်ထ ိးမ အရံသင့်ထားြခငး် ဖွင့် /
ပိတ် ခလတ် င့် ဖွင့်ေကာငး် ဖွင့်ရ ိင်သည်။

• ပံေသသတ်မတ်ချက်သိ  ့ေြပာငး်လဲြခငး်သည် ထတ်ကန် ပစညး်အား စွမ်းအင်သးံစွဲမ
ြမင့်မားြခငး်ြဖစ်ေပ ေစ ိင်သည်။

• LED သည်  ကိ  သိသ့တ်မတ် ထားေသာအခါ
အရံသင့်မဒ်တွင် လိေမာ်ေရာင် လငး်သည်။

Apps က ပါဝါဖွင့်ခဲ့ပါသည် ဖွင့်
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Wake on LAN / Wireless LAN

(  / )ဖွင့် ပိတ်

အိမ် ကွန်ယက်တွင် ိေသာ ကွန်ယက် ကိရိယာမ ေပးပိလ့ိက်ေသာ းိထ
မက်ေဆ့ချ်ကိအသးံြပ ၍ LAN ကိ း သိမ့ဟတ် ကိ းမဲ့ LAN မတဆင့်
တီဗီွဖွင့် ိင်သည်။

• ပံေသသတ်မတ်ချက်သိ  ့ေြပာငး်လဲြခငး်သည် ထတ်ကန် ပစညး်အား စွမ်းအင်သးံစွဲမ
ြမင့်မားြခငး်ြဖစ်ေပ ေစ ိင်သည်။

အိမ်သးံ စီးေကာငး်လမ်းေကာဖမ်းြခငး်

(  / )အ မဲတမ်း ပါဝါဖွင့်ထားချိန် သာလ င်

အိမ်ကွန်ရက် ိ ကွန်ရက်ကိရိယာ (စမတ်ဖနး်စသည်) င့် တီဗီွ ိပါဝင်အရာများ
အစီအစ များကိမ ေဝ ိင်ပါေစ။

• ပံေသသတ်မတ်ချက်သိ  ့ေြပာငး်လဲြခငး်သည် ထတ်ကန် ပစညး်အား စွမ်းအင်သးံစွဲမ
ြမင့်မားြခငး်ြဖစ်ေပ ေစ ိင်သည်။

• LED သည်  ကိ  သိသ့တ်မတ်
ထားေသာအခါ အရံသင့်မဒ်တွင် လိေမာ်ေရာင် လငး်သည်။

အိမ်သးံ စီးေကာငး်လမ်းေကာဖမ်းြခငး် အ မဲတမ်း

အေကာငး်အရာများ အပ်လဒ်လပ်ရန် ကိရိယာ

ကွန်ရက်ကိရိယာမ ပါဝင်အရာများကိအပ်လဒ်တင်ရန် ကိရိယာကိေရွးပါ
(စမတ်ဖနး်အစ ိသည်)။

Pairing အားလးံကိဖျက်လိက်ပါ။

တွဲဆက်ထားသည့် ကိရိယာများအတွက် တွဲဆက်ြခငး်အေြခအေနကိ ပယ်ဖျက်သည်။
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= မတ်ချက် =
• တီဗီွပိတ်ချိန်တွင် ဤလပ်ေဆာင်ချက်ကိ အဓိကရငး်ြမစ် ဖွင့် / ပိတ်ခလတ် ြဖင့်
မလပ်ေဆာင်ပါ။

• သင့်စမတ်ဖနး်ေပ တွင် ဤတီဗီွကိ ထိနး်ချ ပ်ရန်အတွက် အက်ပလီေကး ငး်
ထည့်ရန်လိအပ်သည်။

ေထာက်ပံ့သည် > မ ကာခဏေမးတတ်ေသာ  ေမးခွနး်များ  > အေသးစိတ်သတငး်အချက်အလက်

လပ်ေဆာင်မအတွက်၊ အက်ပလီေကး ငး်၏
ေထာက်ပံ့သတငး်အချက်အလက်များကိ ကည့်ပါ။

• ကွန်ယက် အေြခအေနေပ မတည် ပီး၊ ဤ လပ်ေဆာင်ချက်ကိ
ရ ိ ိင်မည်မဟတ်ေပ။

• ကွန်ရက် အေြခအေနေပ မတည် ပီး၊ ဤလပ်ေဆာင်ချက်ကိ ရ ိ ိင်မည်မဟတ်ေပ။
အေသးစိတ်အတွက်၊ သင့်အရပ်ေဒသ ိ Panasonic အေရာငး်ကိယ်စားလယ် င့်
ေဆးွေ းွတိင်ပင်ပါ။
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ကွန်ရက်လင့်ခ် ဆက်တင်များ
ေမာ်ဒယ်လ်အားလးံတွင် အချိ အဂရပ်များအား  မရ ိ ိင်ပါ။

တီဗီွကိ ကွန်ရက်သိခ့ျိတ်ဆက်ထားသည့် ကိရိယာများမ ထိနး်ချ ပ်ရန် သတ်မတ်ပါ။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

2. ကွန်ရက် ကွန်ရက်လင့်ခ် ဆက်တင်များ
[OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  / အိမ်တွငး်ကွန်ယက်ဆာဗာ မတ်ပံတင်ြခငး် ပံစံ အေဝးထိနး်ကိရိယာ စာရငး်

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

အိမ်တွငး်ကွန်ယက်ဆာဗာ

(  / )ဖွင့် ပိတ်

တီဗီွအစီအစ င့် ဤတီဗီွ ိ ပါဝင်အေကာငး်အရာကိ ကွန်ရက်ကိရိယာ
(တီဗီွစသည်) ြဖင့် ေဝမ ြခငး်ကိ ေဆာင်ရွက် ိင်သည်။

• အြခားေသာ တီဗီွ င့် ဤလပ်ေဆာင်မကိ အသးံြပ ိင်ရန် အြခားေသာ တီဗီွ၏
မီဒီယာဆာဗာစာရငး်မ ဤတီဗီွ၏ အမည်ကိ ေရွးချယ် ပီးေနာက် ေဝမ ရန်
ပါဝင်အေကာငး်အရာကိ ေရွးချယ်ပါ။ အြခား တီဗီွ၏
အသးံြပ ပံလက်စွဲစာအပ်ကိလညး် ဖတ်ပါ။

• သင့်စမတ်ဖနး် င့် ဤလပ်ေဆာင်ချက်ကိ သးံရန် သင့်စမတ်ဖနး်ေပ တွင် ဤတီဗီွကိ
ထိနး်ချ ပ်ရန်အတွက် အက်ပလီေကး ငး် ထည့်ရန်လိအပ်သည်။

ေထာက်ပံ့သည် > မ ကာခဏေမးတတ်ေသာ  ေမးခွနး်များ  > အေသးစိတ်သတငး်အချက်အလက်

လပ်ေဆာင်မအတွက်၊ အက်ပလီေကး ငး်၏
ေထာက်ပံ့သတငး်အချက်အလက်များကိ ကည့်ပါ။

• ပံေသသတ်မတ်ချက်သိ  ့ေြပာငး်လဲြခငး်သည် ထတ်ကန် ပစညး်အား စွမ်းအင်သးံစွဲမ
ြမင့်မားြခငး်ြဖစ်ေပ ေစ ိင်သည်။

• LED သည်  ကိ  သိသ့တ်မတ် ထားေသာအခါ
အရံသင့်မဒ်တွင် လိေမာ်ေရာင် လငး်သည်။

အိမ်တွငး်ကွန်ယက်ဆာဗာ ဖွင့်
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မတ်ပံတင်ြခငး် ပံစံ

(  / )အလိအေလျာက် လက်သးံ

အိမ်ကွန်ရက်တွင် ကိရိယာတစ်ခစီ၏ ဤတီဗီွသိ၀့င်ေရာက် ထိနး်ချ ပ် ိင်မကိ
ကန ့်သတ်ရန် အမျိ းအစား ေရွးပါ။

-အလိအေလျာက်

အိမ်ကွန်ရက် င့်ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာများ အားလးံ (အများဆးံ 16

လးံ)။

-လက်သးံ

 အတွငး် ိ ကိရိယာတစ်ခချငး်စီ၏
ကန ့်သတ်ချက်အားသတ်မတ်ရန်။
အေဝးထိနး်ကိရိယာ စာရငး်

အေဝးထိနး်ကိရိယာ စာရငး်

အိမ်ကွန်ရက် ိ တီဗီွသိ  ့၀င်ေရာက် ိင်သည့် ကိရိယာစာရငး်။

= မတ်ချက် =
• ကွန်ရက် အေြခအေနေပ မတည် ပီး၊ ဤလပ်ေဆာင်ချက်ကိ ရ ိ ိင်မည်မဟတ်ေပ။
အေသးစိတ်အတွက်၊ သင့်အရပ်ေဒသ ိ Panasonic အေရာငး်ကိယ်စားလယ် င့်
ေဆးွေ းွတိင်ပင်ပါ။
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စမတ် စပီကာ ဆက်တင်များ

စမတ်စပီကာ လပ်ေဆာင်ချက်ြဖင့် ဤတီဗီွကိ ချန်နယ်လ်ေရွးချယ်ြခငး်၊
အသံအတးိအကျယ် ေြပာငး်လဲြခငး် စသည်တိက့ဲ့သိ  ့ထိနး်ချ ပ်ေပးသည်။

• ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မ င့် ကွန်ရက်ဆက်တင်များ ြပည့်စံေနေစရန် ေသချာပါေစ။
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

2. ကွန်ရက် စမတ် စပီကာ ဆက်တင်များ
[OK]

မျက် ာြပင်ေပ ိ လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။3.

• လပ်ေဆာင်မအတွက်၊ ေထာက်ပံ့သတငး်အချက်အလက်များကိ ကည့်ပါ။
ေထာက်ပံ့သည် > မ ကာခဏေမးတတ်ေသာ  ေမးခွနး်များ  > အေသးစိတ်သတငး်အချက်အလက်
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Mirroring ဆက်တင်များ

ပံတပာွးြခငး် လပ်ေဆာင်ချက်များအတွက် ဆက်တင်များ
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ေနရာခွဲလင့်ခ်  > Mirroring ဆက်တင်များ
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VOD ပါဝင်မ ရီဖရက် ်

တီဗီွသည် အဆင်သင့်ပံစံတွင် ိေနလ င်ေတာင် VOD အေကာငး်အရာကိ
ေနာက်ဆးံထတ်သိ  ့အပ်ဒိတ်ြပ လပ်ရမည်လားဆိတာကိ ေရွးချယ်ေပးသည်။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. ကွန်ရက် VOD ပါဝင်မ ရီဖရက် ် [OK]

 /  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။3. ဖွင့် ပိတ် [OK]

• ပံေသသတ်မတ်ချက်သိ  ့ေြပာငး်လဲြခငး်သည် ထတ်ကန် ပစညး်အား စွမ်းအင်သးံစွဲမ
ြမင့်မားြခငး်ြဖစ်ေပ ေစ ိင်သည်။

• LED သည်  ကိ  သိသ့တ်မတ် ထားေသာအခါ
အရံသင့်မဒ်တွင် အပ်ဒိတ်လပ်ေနစ  လိေမာ်ေရာင် လငး်သည်။

VOD ပါဝင်မ ရီဖရက် ် ဖွင့်
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ေဆာ့ဝဲအပ်ဒိတ်

မည်သည့် မွနး်မံမမဆိ ရ ိပါက TV ၏ ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်ကိ မွနး်မံပါ။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. ကွန်ရက် ေဆာ့ဝဲအပ်ဒိတ် [OK]

မျက် ာြပင်ေပ ိ လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။3.

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်အားသးံရန် လိငး်ကျယ်ကွန်ယက်၀နး်ကျင်တစ်ခလိအပ်သည်။
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ေဆာ့ဝဲမက်ေဆ့ အသစ်

ကွန်ရက်မ တစ်ဆင့် ေဆာ့ဖ်ဝဲအသစ်များ ာေတွ ြခငး် ိ ၊ မ ိ အေကာငး် ကားစာ
ေပးရန် လိ၊ မလိကိ ေရွးချယ်ပါ။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. ကွန်ရက် ေဆာ့ဝဲမက်ေဆ့ အသစ် [OK]

 /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. ဖွင့် ပိတ် [OK]
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IPv6

ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မများအတွက် IPv6 လပ်ေဆာင်ချက် ဖွင့်ေပးသည်။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. ကွန်ရက် IPv6 [OK]

 /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. ဖွင့် ပိတ် [OK]

= မတ်ချက် =
• IPv6 လပ်ေဆာင်ချက်ကိ အက်ပလီေကး ငး်တစ်ခ င့် ကွန်ရက်တိ ့
ေပါငး်စပ်မအားလးံအတွက် အသးံြပ ိင်မည် မဟတ်ပါ။ အက်ပလီေကး ငး်တစ်ခ
ေကာငး်မွန်စာွ အလပ်မလပ်ပါက  ကိ  သိ  ့သတ်မတ် ပီး
တီဗီွအားပိတ်ပါ။ ပီးေနာက် ြပန်ဖွင့်ပါ။

IPv6 ပိတ်
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ဆားဗစ်စညး်မျ း၊ဆက်တင်

ဝန်ေဆာင်မ စညး်ကမ်းသတ်မတ်ချက်များ င့် ဆက်တင်များကိ ြပသေပးပါသည်။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

2. ကွန်ရက် ဆားဗစ်စညး်မျ း၊ဆက်တင်
[OK]

မျက် ာြပင်ေပ ိ လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။3.
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ဖိင်ကိ ေရွးချယ်ြခငး်

မီဒီယာ ဆာဗာ၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မ င့် ကွန်ရက်ဆက်တင်များ ြပည့်စံေနေစရန်
ြပင်ဆင်ြခငး် ေသချာပါေစ။

ကွန်ရက် > အိမ်တွငး်ကွန်ရက် > အိမ်တွငး်  လိငး်များ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. ကိရိယာများ [OK]

မီဒီယာဆာဗာ အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။3. [OK]

• ထင် ားေစထားေသာမီဒီယာဆာဗာ၏ သတငး်အချက်အလက် ြပသ/ဖွက်ရန်
အတွက်

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1) [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2) အင်ဖိ ြပပါ [OK]

ဖိင်အား ေရွး ပီး ဝင်ေရာက်ရန်  ိပ်ပါ။4. [OK]

• မီဒီယာဆာဗာအေြခအေနေပ မတည်၍ ဖိင်အား မေရွးချယ်ခင် ဖိလ်ဒါအား
အရင်ေရွးရန်လိသည်။

• ထင် ားေစထားေသာဖိင်၏ သတငး်အချက်အလက်ကိ ြပသ/ဖွက်ရန်

[ ]

= မတ်ချက် =
• မဖွင့် ိင်ေသာ ဖိင်များကိ စာရငး်လပ်ထားေသာ်လညး် မေရွး ိင်ပါ။
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ဓါတ်ပံကိ ကည့်ြခငး်

ြပန်ဖွင့်ြခငး်

• တစ်ခချငး် ကည့်ရန်

 - အရင် ဓါတ်ပံသိ ့

 - ေနာက်တစ်ပံသိ ့

 - ရပ် (စာရငး်သိ ့ြပန်သာွးရန်)

- ဓာတ်ပံဆလိက်[OK]

• အသးံြပ နညး်လမ်း ွန်ကိ ြပသရန်/ဖွက်ထားရန်

[ ]

• 90° လည်ေစရန်

 (အြပာ)

• စာရငး်သိ  ့ြပန်သာွးရန်

[BACK]

- 231 -



ဆလိက် ိးကိ အသံြပ ြခငး်

ပထမြမင်ကွငး်အတွက် ဓာတ်ပံငယ်များထဲမဓါတ်ပံတစ်ပံကိ ေရွးလိက်ပါ။1.

ဆလိက် ိးကိ  (အနီ) ေရာင် င့်  ကိ ိပ်၍စတင်ပါ။2. [OK]

• အသးံြပ နညး်လမ်း ွန်ကိ ြပသရန်/ဖွက်ထားရန်

[ ]

• ေခတ ရပ်ထားရန် (ပံတစ်ခထဲအြမင်သိ ့ြပန်သာွးရန်)

[OK]

• စာရငး်သိ  ့ြပန်သာွးရန်

[BACK]

ဓာတ်ပံဆလိက် ဆက်တင်များ

ဤတီဗီွတွင် ဓာတ်ပံဖိင်လပ်ေဆာင်ချက် ထည့်သွငး်ရန်။

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1. [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. ဓာတ်ပံဆလိက် ဆက်တင်များ [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  / ကားချိန် ြပန်ေကျာ့ြခငး် ေနာက်ခံ ေတးဂီတ

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

ကားချိန်

(  /  / )ည် သာမန် တိ

ဓါတ်ပံဆလိက်တစ်ခနဲတ့စ်ခ ကား ကာွဟချိန်ကိေရွးေပးသည်။

ြပန်ေကျာ့ြခငး်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ဆလိဒ် ိးကိ ထပ်ြပပါ။
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ေနာက်ခံ ေတးဂီတ

(  /  /  /  /  /

)

ပိတ် အမျိ းအစား1 အမျိ းအစား2 အမျိ းအစား3 အမျိ းအစား4
အမျိ းအစား5

ဓါတ်ပံအသွင်ၡိေနစဥ်တွင် ေနာက်ခံဂီတကိ ေရွးချယ်ပါ။
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ဖိင်ကိ ေရွးချယ်ြခငး်

မီဒီယာ ဆာဗာ၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မ င့် ကွန်ရက်ဆက်တင်များ ြပည့်စံေနေစရန်
ြပင်ဆင်ြခငး် ေသချာပါေစ။

ကွန်ရက် > အိမ်တွငး်ကွန်ရက် > အိမ်တွငး်  လိငး်များ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. ကိရိယာများ [OK]

မီဒီယာဆာဗာ အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။3. [OK]

• ထင် ားေစထားေသာမီဒီယာဆာဗာ၏ သတငး်အချက်အလက် ြပသ/ဖွက်ရန်
အတွက်

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1) [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2) အင်ဖိ ြပပါ [OK]

ဖိင်အား ေရွး ပီး ဝင်ေရာက်ရန်  ိပ်ပါ။4. [OK]

• မီဒီယာဆာဗာအေြခအေနေပ မတည်၍ ဖိင်အား မေရွးချယ်ခင် ဖိလ်ဒါအား
အရင်ေရွးရန်လိသည်။

• ထင် ားေစထားေသာဖိင်၏ သတငး်အချက်အလက်ကိ ြပသ/ဖွက်ရန်

[ ]

= မတ်ချက် =
• မဖွင့် ိင်ေသာ ဖိင်များကိ စာရငး်လပ်ထားေသာ်လညး် မေရွး ိင်ပါ။
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ဗီဒီယိ ကည့်ြခငး်

ြပန်ဖွင့်ြခငး်

ေနာက်ဆးံဖွင့်ေသာ ပေလးဘက်ကိ တစ်ဝက်တွင် ရပ်လိက်ပါက သင်ပိတ်လိက်ေသာ
ေနရာမ ြပန်လည်စတင်ရန် သိမ့ဟတ် အစမ ြပန်လည်စတင်ရန် ေရွးချယ်ြခငး်အတွက်
အတည်ြပ ြခငး် မျက် ာြပင်ကိ ြပသလိမ့်မည်။

• ြပန်လည်ြပသြခငး်ကိ လပ်ေဆာင်ေစရန်

 -  (အကယ်၍ ရ ိ ိင်ပါက)လက်သးံ ေကျာ်ပါ

ေ သိေ့ကျာ်ရန် စကန ့် 30ခန ့် ိပ်ပါ။–

 - ေနာက်ြပန်ရစ်သည်

 - ေ သိေ့ကျာ်မည်

 - ရပ်

- ေခတရပ်ထားရန် (အချိန် ာဘား / အေ းြပကွက်များ ြပရန်) / ြပန်ဖွင့်ြခငး်[OK]

• အချိန်အမတ်တစ်ခသိ  ့ခန်ေကျာ်ရန်

အချိန်ြပဘားအား  င့်ေဖာ်ြပပါ။1) [OK]

အချိန်ြပဘားေပ ေနစ2)

 /  ကိ ိပ်ပါ -

ခန ့်မနး်ေြခ 10 စကန ့် ခန ့် ာပါ။

 /  ကိ ိပ် ပီးဖိထားပါ -

အလျင်အြမန်ၡာပါ။

အချိန်မတ်တစ်ခသိ  ့  ြဖင့်ခန်ေကျာ်ပါ။3) [OK]

• အသးံြပ ပံလမ်း န် င့် အချက်အလက်များကိ ြပသရန်/ဖွက်ထားရန်

[ ]

• ယခင်အေကာငး်အရာသိ ့

 (အနီ)

• ေနာက်ထပ် အေကာငး်အရာသိ ့

 (အစိမ်း)
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• ေထာင့်ေြပာငး်ရန်

မီ းကိ  င့် ြပသပါ၊  ကိ ေရွးချယ်ပါ ပီးလ င်
ဝင်ေရာက်ရန်အတွက်  ကိဖိပါ။

1) [MENU] ပင်မ မီ း
[OK]

 >  >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2) ပ်ပံ စခရင် ဆက်တင်များ ပံစံအချိ း
[OK]

မဒ်ကိေရွး ပီး သတ်မတ်ရန်  အား ိပ်ပါ။3) [OK]

-ပံစံအချိ း1

အေကာငး်အရာအားမလအရွယ်အစားတွင်ြပသပါ။

-ပံစံအချိ း2

ပံပျက်ြခငး်မ ိဘဲ ပါဝင်မများအား အကးီချဲ ကည့် ိင်သည်။

ပါ၀င်အရာများေပ မတည် ပီး ေထာင့်ေြပာငး်လိရ့မည်မဟတ်ေချ။–

• စာရငး်သိ  ့ြပန်သာွးရန်

[BACK]
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ဗီဒီယိ တပ်ဆင်ြခငး်

တီဗီွေပ တွင် ဗီဒီယိ ဖိင်လပ်ေဆာင်ချက်အတွက် ဆက်တင် သတ်မတ်ပါ။

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1. [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. ဗီဒီယိ တပ်ဆင်ြခငး် [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  /  / 

 /  / 

ဗီဒီယိ ကိ ကည့်ြမင်ကွငး် ေအာ်ဒီယိအစံ ေအာ်ဒီယိ စ်မျိ း မိ ိ စ်ခပါ
ေအာ်ဒီယိ ြပန်ေကျာ့ြခငး် စာတနး်ဆက်တင်များ

• ပါ၀င်အရာများေပ မတည် ပီး လပ်ေဆာင်ချက် ဇယားအမျိ းအစားများ င့်
ေရွးချယ် ိင်ေသာ ေရွးချယ်စရာများသည် ေြပာငး်လဲ ိင်သည်။

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

ဗီဒီယိ ကိ ကည့်ြမင်ကွငး်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

အကျဥ်းြမင်ကွငး်ၡိ ေခါငး်စဥ် သိမ့ဟတ် ဇာတ်၀င်ခနး်၏ အကိ ကည့်ြခငး်စတင်ရန်
သတ်မတ်ပါ။

• အကျ းြမင်ကွငး်တွင် ပံရိပ်များကိ ချက်ချငး်ြပသ ိင်မည်မဟတ်ေချ။ ယငး်ကိ
ေြဖၡငး်ရန် အကိ ကည့်ြခငး်က  ကိသတ်မတ်ပါ။ပိတ်

၊ ၊ -ေအာ်ဒီယိအစံ ေအာ်ဒီယိ စ်မျိ း မိ ိ စ်ခပါ ေအာ်ဒီယိ

ေရွးချယ်၍ရေသာ အသံအပဒ်ကိ ေရွးချယ်လိက်ပါ။ (ရ ိ ိင်ပါက)

• အသံေြပာငး်လဲရန် စကန ့်အေတာ် ကာလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် ြပန်လည်ဖွင့်ေနချိန်တွင် ရၡိ ိင်ပါသည်။

• Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus) ၏ မိ ိသံ စ်လမ်းသာွး
ကိ မေထာက်ပံ့ပါ။
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ြပန်ေကျာ့ြခငး်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ေရွးထားသည့်ဖိင်တွင် ြပန်ဖွင့်ြခငး်ကိ ထပ်ခါလပ်ပါ။

စာတနး်ဆက်တင်များ

စာတနး်ထးိ ဆက်တင်ကိ သတ်မတ်ပါ။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် ြပန်လည်ဖွင့်ေနချိန်တွင် ရၡိ ိင်ပါသည်။

-စာတနး်

စာတနး်ထးိများကိ ြပသပါ/ဖွက်ထားပါ။ (ရ ိ ိင်ပါက)

-စာတနး်၏ စာသား

စာတနး်ထးိကိ မန်ကန်စွာေဖာ်ြပ ိင်ရန် စာလးံပံစံကိ ေရွးချယ်ပါ။ (ရ ိ ိင်ပါက)

-စာတနး်၏စာသားအရွယ်အစား

စာတနး်ထးိအတွက် စာလးံအရွယ်အစားကိ ေရွးချယ်သည်။

-စာတနး်စာသား၏အေရာင်

စာတနး်ထးိစာသားအေရာင် ေရွးချယ်ပါ။

-စာတနး်စာသား၏အေနအထား

ဖန်သားြပင်ေပ တွင် စာတနး်ထးိ စာသားတည်ေနရာကိ ညိပါသည်။

-စာတနး်စာသား၏အချိန်ဆွဲသည်

စာတနး်ထးိ စာသား စာတနး်ထးိစာသား ကာချိန်ကိ ညိပါသည်။

- 238 -



အသံအထွက်ဆက်တင်များ
ေမာ်ဒယ်လ်အားလးံတွင် အချိ အဂရပ်များအား  မရ ိ ိင်ပါ။

DIGITAL AUDIO OUT သိမ့ဟတ်HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်)
အစွနး် င့်ချိတ်ဆက်ထားေသာအသံချဲစက်မတစ်ဆင့် သင်သည်
ချန်နယ်များစာွကိခံစား ိင်သည်။

• လက်ၡိအသံအေြခအေနကိ ေြပာငး်လဲရန် သိမ့ဟတ် အတည်ြပ ရန်
ကွန်ရက် > ဗီွဒီယိများ  > ဗီဒီယိ  တပ်ဆင်ြခငး်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. အသံ SPDIF ေရွးရန် [OK]

 /  /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. အလိအေလျာက် PCM Dolby Audio [OK]

SPDIF ေရွးရန်

(  /  / )အလိအေလျာက် PCM Dolby Audio

DIGITAL AUDIO OUT င့် HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်) အစွနး်များ
မ ဒီဂျစ်တယ် အသံအထွက် ဆစ်ဂနယ်အတွက် ကနဦးဆက်တင်ကိ ေရွးချယ်ပါ။

• SPDIF သည် စံ အသံကးေြပာငး်ဖိင်ပံစံ ြဖစ်သည်။

-အလိအေလျာက်

Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus၊ Dolby AC-4)

Dolby Atmos င့် HE-AAC ချန်နယ်မျိ းစံတိသ့ည် Dolby Digital

ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက်သည်။ MPEG သည် PCM အြဖစ် ထွက်သည်။

Dolby Atmos သည် Dolby Atmos ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက် ိင်သည်၊
Dolby Digital Plus င့် Dolby AC-4 တိသ့ည် ချိတ်ဆက်ထားသည့်
ကိရိယာေပ တွင် မတည် ပီး HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်)
အစွနး်မ Dolby Digital Plus ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက် ိင်သည်။

–

-PCM

ဒီဂျစ်တယ်အထွက်ဆစ်ဂနယ်ကိ PCM သိ ့ြပ ြပင်သည်။
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-Dolby Audio

Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus၊ Dolby AC-4)၊
Dolby Atmos၊ HE-AAC င့် AAC တိသ့ည် Dolby Digital ဘစ်စီးဆငး်မ
သိမ့ဟတ် Dolby Digital Plus ဘစ်စီးဆငး်မ အေနြဖင့် အသံထွက်ပါသည်။

Dolby Atmos သည် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကိရိယာေပ တွင် မတည် ပီး
HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်) အစွနး်မ Dolby Atmos

ဘစ်စီးဆငး်မ အြဖစ်ထွက် ိင်သည်။

–

• eARC (တးိြမင့်ထားေသာ အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) / ARC

(အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) တိသ့ည် HDMI ေကဘယ်လ် ကိ းကိ အသးံြပ သည့်
ဒီဂျစ်တယ် အသံအထက် လပ်ေဆာင်ချက်များ ြဖစ်သည်။

= မတ်ချက် =
• သးံေနစ အေတာအတွငး် အသံ ဆစ်ဂနယ်များသည် DIGITAL AUDIO OUT င့်

HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်) များမ ထွက်ေပ လာမည် ြဖစ်သည်။
သိေ့သာ် ဗီဒီယိ ဆစ်ဂနယ်များကိ မထတ်ေပး ိင်ေချ။ eARC / ARC စနစ်နဲ ့
HDMI2ကိ အသးံြပ ရန် eARC / ARC စနစ်ပါေသာ အသံချဲစက်တွင်
ချိတ်ဆက် ပီး ြပဇာတ် ံ စပီကာများတွင်အသးံြပ ရန် စီစဥ် ိင်ပါသည်။

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™"
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ဖိင်ကိ ေရွးချယ်ြခငး်

မီဒီယာ ဆာဗာ၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မ င့် ကွန်ရက်ဆက်တင်များ ြပည့်စံေနေစရန်
ြပင်ဆင်ြခငး် ေသချာပါေစ။

ကွန်ရက် > အိမ်တွငး်ကွန်ရက် > အိမ်တွငး်  လိငး်များ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. ကိရိယာများ [OK]

မီဒီယာဆာဗာ အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။3. [OK]

• ထင် ားေစထားေသာမီဒီယာဆာဗာ၏ သတငး်အချက်အလက် ြပသ/ဖွက်ရန်
အတွက်

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1) [OPTION]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2) အင်ဖိ ြပပါ [OK]

ဖိင်အား ေရွး ပီး ဝင်ေရာက်ရန်  ိပ်ပါ။4. [OK]

• မီဒီယာဆာဗာအေြခအေနေပ မတည်၍ ဖိင်အား မေရွးချယ်ခင် ဖိလ်ဒါအား
အရင်ေရွးရန်လိသည်။

• ထင် ားေစထားေသာဖိင်၏ သတငး်အချက်အလက်ကိ ြပသ/ဖွက်ရန်

[ ]

= မတ်ချက် =
• မဖွင့် ိင်ေသာ ဖိင်များကိ စာရငး်လပ်ထားေသာ်လညး် မေရွး ိင်ပါ။
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ဂီတကိဖွင့်ြခငး်

ြပန်ဖွင့်ြခငး်

• ြပန်လည်ြပသြခငး်ကိ လပ်ေဆာင်ေစရန်

 - ေနာက်ြပန်ရစ်သည်

 - ေ သိေ့ကျာ်မည်

 - ရပ်

- ေခတရပ်ထားရန် (အချိန်ြပဘားကိ ေဖာ်ြပသည်) / ြပန်ဖွင့်ြခငး်[OK]

• အချိန်အမတ်တစ်ခသိ  ့ခန်ေကျာ်ရန်

အချိန်ြပဘားအား  င့်ေဖာ်ြပပါ။1) [OK]

အချိန်ြပဘားေပ ေနစ2)

 /  ကိ ိပ်ပါ -

ခန ့်မနး်ေြခ 10 စကန ့် ခန ့် ာပါ။

 /  ကိ ိပ် ပီးဖိထားပါ -

အလျင်အြမန်ၡာပါ။

အချိန်မတ်တစ်ခသိ  ့  ြဖင့်ခန်ေကျာ်ပါ။3) [OK]

• အသးံြပ နညး်လမ်း ွန်ကိ ြပသရန်/ဖွက်ထားရန်

[ ]

• အရင်သီချငး်

 (အနီ)

• ေနာက်သီချငး်

 (အစိမ်း)

• စာရငး်သိ  ့ြပန်သာွးရန်

[BACK]
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ေတးဂီတ တပ်ဆင်ြခငး်

ဤတီဗီွေပ တွင် ဂီတဖိင်လပ်ေဆာင်မဆက်တင်အား ြပင်ဆင်ရန်။

 ြဖင့် ေရွးချယ်စရာ မီ းကိ ြပပါ။1. [OPTION]

 >  ကိ  ြဖင့် ေရွးချယ်ပါ။2. ေတးဂီတ တပ်ဆင်ြခငး် ြပန်ေကျာ့ြခငး် [OK]

 /  /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. ပိတ် ဖိင်တွဲ တစ် [OK]

-ဖိင်တွဲ

ေရွးထားသည့်ဖိင်တွဲတွင် ြပန်ဖွင့်ြခငး်ကိ ထပ်ခါလပ်ပါ။

-တစ်

ေရွးထားသည့်ဖိင်တစ်ခတွင် ြပန်ဖွင့်ြခငး်ကိ ထပ်ခါလပ်ပါ။
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ဓါတ်ပံေဖာမတ်

ကိက်ညီေသာ ဓါတ်ပံေဖာမတ်များ

● JPEG (.jpg၊ .jpeg)

ဆင့်ပါွးခွဲ ြခငး်

4:4:4၊ 4:2:2၊ 4:2:0

ပံရိပ် ြပတ်သားမ

8 × 8 မ 30719 × 17279

• DCF င့် EXIF စံများ

• Progressive JPEG ကိ မေထာက်ပံ့ပါ။

= မတ်ချက် =
• ေအာက်ပါအချက်များနဲ ့ကိက်ညီေနသည့်တိင် ဖိင်အချိ သည်
ဖွင့်လိရ့မည်မဟတ်ေချ။

• မာလ်တီ-ဘိက် စနစ် သိမ့ဟတ် အြခားေသာ အထး ကဒ်များကိ ဖိင်နာမည် အတွက်
မသးံပါနဲ။့

• ဖိင် သိမ့ဟတ် ဖိင်တွဲ နာမည်များ ေြပာငး်ထားခဲ့လျင် ချိတ်ဆက်ထားေသာ
ကိရိယာများသည် ယငး် တီတီဗီွနဲ ့သးံလိ  ့မရပဲ ြဖစ်ေကာငး် ြဖစ် ိင်သည်။
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ဗီဒီယိ ေဖာမတ်များ

ကိက်ညီေသာ ဗီဒီယိ ေဖာမတ်များ

● AVI (.avi)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

H.264၊ MPEG1၊ MPEG2၊ MPEG4၊ VC-1၊ WMV9

အသံကိဒက်-

AAC၊ ADPCM၊ Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus)၊
HE-AAC၊ LPCM၊ MP3၊ WMA

● MP4 (.f4v၊ .m4v၊ .mp4)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

H.264၊ H.265 (HEVC)၊ MPEG1၊ MPEG2၊ MPEG4

အသံကိဒက်-

AAC၊ Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus၊ Dolby

AC-4)၊ Dolby Atmos၊ HE-AAC၊ MP3

• ဤတီဗီွသည် Panasonic ထတ်ကန်များနဲ ့မတ်တမ်းတင်ထားေသာ
ကွန်တိန်နာများနဲ ့ကိက်ညီသည်။ အေသးစိတ်သိလိပါက ထတ်ကန်များ၏
လက်စွဲစာအပ်ကိ ဖတ်ပါ။

● MKV (.mkv)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

H.264၊ H.265 (HEVC)၊ MPEG1၊ MPEG2၊ MPEG4

အသံကိဒက်-

AAC၊ Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus)၊ HE-AAC၊
MP3၊ Vorbis
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● ASF (.asf၊ .wmv)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

MPEG4၊ VC-1၊ WMV9

အသံကိဒက်-

AAC၊ Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus)၊ HE-AAC၊
LPCM၊ MP3၊ WMA

• ေကာ်ပီ ကာကွယ်ထားေသာဖိင်များကိ ဖွင့်လိမ့ရပါ။

● FLV (.flv)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

H.264

အသံကိဒက်-

AAC၊ MP3

● 3GPP (.3gp၊ .3g2)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

H.264၊ MPEG4

အသံကိဒက်-

AAC၊ HE-AAC

● PS (.mod၊ .mpg၊ .mpeg၊ .vob၊ .vro)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

MPEG1၊ MPEG2

အသံကိဒက်-

Dolby Audio (Dolby Digital)၊ LPCM
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● TS (.mts၊ .m2ts၊ .tp၊ .trp၊ .ts၊ .tts)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

H.264၊ H.265 (HEVC)၊ MPEG1၊ MPEG2

အသံကိဒက်-

AAC၊ Dolby Audio (Dolby Digital၊ Dolby Digital Plus၊ Dolby

AC-4)၊ Dolby Atmos၊ HE-AAC

● WebM (.webm)

ဗီွဒီယိကိဒက်-

VP9

အသံကိဒက်-

Vorbis

ကိက်ညီေသာ စာတနး်ထးိ ေဖါမတ်

● MicroDVD၊ SubRip ၊ TMPlayer (.srt၊ .sub၊ .txt)

• ဗီွဒီယိဖိင် င့် စာတမ်းထးိရန်စာသားဖိင်တိသ့ည် တညီေသာဖိလ်ဒါထဲတွင် ိ ပီး၊
ဖိင်အမျိ းအစားမလွဲ ပီးဖိင်နာမည်တသည်။

• တညီေသာ ဖိဒါတစ်ခထဲတွင် တစ်ခထက်ပိေသာ စာတနး်ထးိများပါေနလ င်
ေအာက်ပါဦးစားေပးကိ အစ အတိငး် ယငး်တိက့ိ ေဖာ်ြပေပးမည်ြဖစ်သည်- ".srt"၊
".sub"၊ ".txt"။
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= မတ်ချက် =
• ေအာက်ပါအချက်များနဲ ့ကိက်ညီေနသည့်တိင် ဖိင်အချိ သည်
ဖွင့်လိရ့မည်မဟတ်ေချ။

• အချိ စာတနး်ထးိသိမ့ဟတ်ေခါငး်စ လပ်ေဆာင်ချက်များကိရ ိ ိင်မည်မဟတ်ေချ။

• မာလ်တီ-ဘိက် စနစ် သိမ့ဟတ် အြခားေသာ အထး ကဒ်များကိ ဖိင်နာမည် အတွက်
မသးံပါနဲ။့

• ဖိင် သိမ့ဟတ် ဖိင်တွဲ နာမည်များ ေြပာငး်ထားခဲ့လျင် ချိတ်ဆက်ထားေသာ
ကိရိယာများသည် ယငး် တီတီဗီွနဲ ့သးံလိ  ့မရပဲ ြဖစ်ေကာငး် ြဖစ် ိင်သည်။

• ကိက်ညီေသာ ေဖာမတ်များသည် မီဒီယာ ပေလယာ နဲ ့မီဒီယာ ဆာဗာ တိတ့ွင်
ြခားနား ကသည်။
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ဂီတ ေဖာမတ်

ကိက်ညီေသာ ဂီတ ေဖာမတ်များ

● MP3 (.mp3)

● AAC / Apple Lossless (.m4a)

• ေကာ်ပီ ကာကွယ်ထားေသာဖိင်များကိ ဖွင့်လိမ့ရပါ။

● FLAC (.flac)

● WMA (.wma)

• ေကာ်ပီ ကာကွယ်ထားေသာဖိင်များကိ ဖွင့်လိမ့ရပါ။

● LPCM (.wav)

= မတ်ချက် =
• ေအာက်ပါအချက်များနဲ ့ကိက်ညီေနသည့်တိင် ဖိင်အချိ သည်
ဖွင့်လိရ့မည်မဟတ်ေချ။

• မာလ်တီ-ဘိက် စနစ် သိမ့ဟတ် အြခားေသာ အထး ကဒ်များကိ ဖိင်နာမည် အတွက်
မသးံပါနဲ။့

• ဖိင် သိမ့ဟတ် ဖိင်တွဲ နာမည်များ ေြပာငး်ထားခဲ့လျင် ချိတ်ဆက်ထားေသာ
ကိရိယာများသည် ယငး် တီတီဗီွနဲ ့သးံလိ  ့မရပဲ ြဖစ်ေကာငး် ြဖစ် ိင်သည်။
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သင်သည် မီ းစခရင်မ ပင်မ မီ း၊ ကည့် မဒ်၊ စာတနး်ထးိ၊ အစ ိသည့်
အမျိ းမျိ းေသာ အဂါရပ်များကိ အသးံြပ ိင်သည်။

 ြဖင့် မီ းအား ြပသပါ။1. [MENU]

(ဥပမာ)

အဂါရပ်ကိ ေရွးချယ် ပီး ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ကိ ိပ်ပါ။2. [OK]

• ပင်မ မီ းကိ သတ်မတ်ရန်  ကိေရွးပါ။ပင်မ မီ း

• မီ းကိ ြပ ြပင်ရန် / ေ ရန် / ဝက်ရန်အတွက်  ကိ ေရွးပါ။တညး်ြဖတ်ြခငး်

• မီ းမ ထွက်ရန်  ကိဖိပါ။[BACK]

= မတ်ချက် =
• ဒီဇိငး် င့် သတ်မတ်ချက်များအား အသိေပးြခငး်မ ိဘဲ ေြပာငး်လဲ ိင်သည်။
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Google လက်ေထာက် လပ်ေဆာင်ချက်သည် တီဗီွအားလည်ပတ်ေစ ပီး (ဥပမာ-

ချန်နယ်လိငး်ေရွးြခငး်)၊ ဤစက်ကိ အင်တာနက်ြဖင့် ချိတ်ဆက်ထားစ
သင့်ေြပာ ကားချက်ြဖင့် အမျိ းမျိ းေသာအဂ ါရပ်များ
စသည်တိမ့ပါဝင်အရာများကိ ာေဖွ ိင်သည်။

• Google လက်ေထာက် လပ်ေဆာင်ချက်သည် ြပင်ဆင်ေနတနး်တွင် ြဖစ် ိင် ပီး
ြပင်ဆင်မ ပီးဆးံ ပီးေနာက်တွင် အသးံြပ ိင်မည်ြဖစ်သည်။ Google လက်ေထာက်
လပ်ေဆာင်ချက်သည် ိင်ငံ၊ ဧရိယာ သိမ့ဟတ် ထတ်လင့်သအေပ  မတည် ပီး
အသးံမြပ ိင်ဘဲ ြဖစ် ိင်ပါသည်။

• အသံြဖင့်ထိနး်ချ ပ်မ လပ်ေဆာင်ချက် ဝန်ေဆာင်မအား ဝန်ေဆာင်မ ပံ့ပိးသမ
ကိ တင် သတိေပးြခငး်မ ိဘဲ ယာယီ သိမ့ဟတ် အ ပီးတိင် ရပ်ဆိငး် ိင်ပါသည်။
Panasonic သည် ဝန်ေဆာင်မ၏ တည်တံ့မ သိမ့ဟတ် ပါဝင်မအတွက်
အာမခံချက်တိ  ့မြပ လပ်ေပးပါ။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်အားသးံရန် လိငး်ကျယ်ကွန်ယက်၀နး်ကျင်တစ်ခလိအပ်သည်။
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မ င့် ကွန်ရက်ဆက်တင်များ ြပည့်စံေနေစရန် ေသချာပါေစ။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ

• အသးံမြပ မီ အေဝးထိနး်ရိယာကိ ဤတီဗီွသိ  ့Bluetooth ကိ းမဲ့ နညး်ပညာြဖင့်
စာရငး်သွငး်ထားေကာငး် အတည်ြပ ပါ။

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > အသံထိနး်ချ ပ်မ  > ဆက်တင်များ
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 ကိ ိပ်ပါ။1.

အေဝးထိနး်၏ မိက်ခ ိဖနး်သိ  ့ေသာ့ချက်စကားလးံတစ်လးံ ေြပာပါ။2.

• မျက် ာြပင်ေပ ိ လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။
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ချိတ်တွဲြခငး်

ဝယ်ယ ပီးေနာက် ပထမဆးံအ ကိမ်အတွက် ဘက်ထရီများ ထည့်သွငး်အ ပီး
မည်သည့်ခလတ်ကိမဆိ ဖိလိက်လ င် စာရငး်သွငး်မ အလိအေလျာက် စတင်မည်။
ထပ်၍ စာရငး်သွငး်ရန် ေအာက်ပါ အဆင့်များကိ လိက်ပါလပ်ေဆာင်ပါ။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  > အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် စနစ်အတွက် မီ း အေဝးထိနး်ဆက်တင်များ 
[OK]

• ချိတ်ဆက်မကိ ပယ်ဖျက်ရန် င့် ဘလးတသ်
အေဝးထိနး်အချက်အလက်ဖျက်ရန်  ကိ ေရွးပါ။အတွဲချိတ် ြဖ တ်ရန်

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. [OK]

အတွဲချိတ်ြခငး်

အသံြဖင့်ထိနး်ချ ပ်မ လပ်ေဆာင်ချက်အတွက် အေဝးထိနး်ကိရိယာ၏ ဆက်တင်ကိ
စာရငး်သွငး်ြခငး်

အတွဲချိတ် ြဖ တ်ရန်

စာရငး်သွငး်ထားသည့် အေဝးထိနး်ကိြဖ တ်၍ အေဝးထိနး် ိ ဘလးတသ်
အချက်အလက်ကိ ဖျက်ပါ။

အသံ ထိနး်ချ ပ်မ

အသံြဖင့်ထိနး်ချ ပ်မ လပ်ေဆာင်ချက်အတွက် အသံ ဝန်ေဆာင်မကိ ေရွးချယ်ပါ။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် အသံ ထိနး်ချ ပ်မ [OK]

အသံြဖင့်ထိနး်ချ ပ်မ လပ်ေဆာင်ချက်အတွက် ဝန်ေဆာင်မကိ ေရွးချယ်ပါ။3.

• အသံြဖင့်ထိနး်ချ ပ်မ လပ်ေဆာင်ချက်ကိ ပိတ်ရန်  ကိ ေရွးပါ။
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• အသံြဖင့်ထိနး်ချ ပ်မ လပ်ေဆာင်ချက်ကိ စတင်ေသာအချိန်တွင် တီဗီွ၏
အသံတးိသာွးမည်ြဖစ်သည်။

• ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင် အသံြဖင့်ထိနး်ချ ပ်မ လပ်ေဆာင်ချက် ေကာငး်မွန်စာွ
အလပ်မလပ်ပါ-

အသံထွက်စကားလးံများ ကည်လင်မန်ကန်မမ ိပါ။–

စကားေြပာြခငး်သည်ကျယ်လွနး်သည် သိမ့ဟတ် တးိလွနး်သည်။–

အေနာက်တွင်ကျယ်ေလာင်ေသာဆညံသံများ ိေနသည်။–

• ရီမဒ် ကွန်ထ ိး၏ မိက်ခ ိဖနး်မ 15 စင်တီမီတာ
ေလာက်အတွငး်ေြပာရန်အ ကံြပ ထားသည်။

• ဒီဇိငး် င့် သတ်မတ်ချက်များအား အသိေပးြခငး်မ ိဘဲ ေြပာငး်လဲ ိင်သည်။

• ဤယနစ်အတွက် လပ်ေဆာင်ချက်များ င့် ဝန်ေဆာင်မများသည် စမတ်ဖနး်၊ စမတ်
အသံချဲစက်များ၊ အစ ိသည့် Google Assistant လပ်ေဆာင်ချက်များအေပ
မတည်၍ ကွဲြပား ိင်သည်။

• ဤ လပ်ေဆာင်ချက်အား အြပည့်အဝအသးံြပ ရန်
ကျယ်ြပန ့်ေသာကွန်ရက်၀နး်ကျင်တစ်ခလိအပ်သည်၊ အဘယ်ေကာင့်ဆိေသာ်
ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ြခငး် င့်အတ ေြပာစကား
မတ်မိြခငး်ဆာဗာအား၀င်သးံြခငး်ေကာင့်ြဖစ်သည်။ သင့်တွင်
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မ ိေနေသာ်လညး်၊ ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် ပေရာက်ဆီ
ဆက်တင်ေပ မတည်၍ မရြခငး်လညး်ြဖစ် ိင်သည်။ အင်တာနက်အား ပေရာက်ဆီ
ဆက်တင်များ အသးံမြပ ပဲ ချိတ်ဆက်ပါ။ (ပေရာက်ဆီ ဆက်တင်များသည် ပံမန်
အိမ်တွငး် အသးံြပ ရန်အတွက် လိအပ်မည်မဟတ်ပါ။ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မ
အေသးစိတ်အတွက်၊ သင့် အင်တာနက် ဝန်ေဆာင်မ ပံ့ပိးသ (ISP) သိမ့ဟတ်
ဆက်သွယ်ေရး ကမဏီ၏ အကအညီရယပါ။)

• ကိ းမဲ့ေရာက်တာတွင် 2.4 GHz လိငး်ကိ အသးံြပ ေနပါက အေဝးထိနး် ကိရိယာကိ
တစ် ပိ င်နက်တညး် အသးံြပ ြခငး်သည် ချိတ်ဆက်မတွင် အေ ာင့်အယက်
ြဖစ်ေစ ိင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်၏ ကိ းမဲ့ေရာက်တာသည် 5 GHz လိငး်ကိ
ေထာက်ပံ့ေပးပါက 5 GHz လိငး်ကိ အသးံြပ ကည့်ပါ။ အကယ်၍သင့်တွင်
ကိ းြဖင့် LAN ချိတ်ဆက်မ ိပါက ကိ းြဖင့် LAN ချိတ်ဆက်မကိ
အသးံြပ ကည့်ပါ။
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သင်သည် ပံတပာွးြခငး်လပ်ေဆာင်ချက်အားအသးံြပ ပီး တီဗီွစခရင်တွင်
အြခားကိရိယာများ (စမတ်ဖနး်၊ စသည်ြဖင့်) ၏ ပ်ပံများအားြပသ ပီး ကည့် ိင်သည်။

စမတ်ဖနး်၊ အစ ိသည်

တီဗီွ

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. ကိရိယာများ [OK]

 ကိေရွးချယ် ပီး  ကိ ိပ်ပါ။3. ေနရာခွဲလင့်ခ် [OK]

မျက် ာြပင်ေပ ိ လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။4.

• သင်မ ဤလပ်ေဆာင်မ တစ် ကိမ်စတင်သးံစွဲသည် င့် ကိရိယာ (စမတ်ဖနး်၊
အစ ိသည်) ၏ ချိတ်တွဲမအချက်အလက်ကိ စာရငး်သွငး်ထားသည်။

လွယ်ကေသာ Mirroring

 ကိ 
သိသ့တ်မတ်သည့်အခါပံတပါွးြခငး်လပ်ေဆာင်ချက်ကိအြခားကိရိယာများ
(စမတ်ဖနး်စသည်) မလညး် သင်စတင်သးံစွဲ ိင်ပါသည်။

လွယ်ကေသာ Mirroring ဖွင့်

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ေနရာခွဲလင့်ခ်  > Mirroring ဆက်တင်များ

• တီဗီွကိ 
သိသ့တ်မတ်ထားစ တွင်လွယ်ကသည့်ပံတပါွးြခငး်လပ်ေဆာင်ချက်ကိသင်အသးံြပ
၍မရ ိင်ပါ။

ဝိင်ယာလက် ဝင်ခွင့်ပွိ င့်

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ကွန်ရက်  အေြခအေနများ
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= မတ်ချက် =
• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည်
ပံပါွးလပ်ေဆာင်ချက်ကိေထာက်ပံ့သည့်အြခားကိရိယာများ (စမတ်ဖနး်စသည်တိ )့
င့်ရ ိင်ပါသည်။ အေသးစိတ်အတွက်၊ ကိရိယာများ၏ လမ်း န်ချက်ကိ
ကးိကားပါ။
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ပံပာွး လပ်ေဆာင်ချက်အတွက် အမျိ းအစားများကိ သင်သတ်မတ် ိင်ပါသည်။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  ကိေရွးချယ် ပီး  ကိ ိပ်ပါ။2. ကွန်ရက် Mirroring ဆက်တင်များ [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  / လွယ်ကေသာ Mirroring လွယ်ကေသာMirroring င့်စတင်ေနသည် Pairing

အားလးံကိဖျက်လိက်ပါ။

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

လွယ်ကေသာ Mirroring

(  / )ဖွင့် ပိတ်

တီဗီွကိ မဖွင့်ဘဲ အြခားကိရိယာများ (စမတ်ဖနး်စသည်)
မပံတပါွးြခငး်လပ်ေဆာင်ချက်ကိစတင် ိင်ပါသည်။

• ကိ းမဲ့ကွန်ယက် Wi-Fi အသက်ဝင်မရပ်တန ့်ေရးအတွက် ကိ းမဲ့ကွန်ယက် ပိတ်ရန်
ေဖာ်ြပပါ လပ်ငနး်စ ကိ လပ်ေဆာင်ပါ။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1) [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  > 

ကိေရွးချယ် ပီး  အြဖစ် သတ်မတ်ပါ။
2) ကွန်ရက် ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မ စိတ် ကိ က်ေရွးချယ် တပ်ဆင်ြခငး်

ကိ း င့်

 >  > 

ကိေရွးချယ် ပီး  အြဖစ် သတ်မတ်ပါ။
3) ကွန်ရက် Mirroring ဆက်တင်များ လွယ်ကေသာ Mirroring

ပိတ်

• တီဗီွကိ  သိသ့တ်မတ်ထားချိန် တွင်တရားမဝင်ပါ။ဝိင်ယာလက် ဝင်ခွင့်ပွိ င့်

လွယ်ကေသာMirroring င့်စတင်ေနသည်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ပံတပာွးြခငး် လပ်ေဆာင်ချက်ကိ အြခားကိရိယာများ (စမတ်ဖနး် စသည်) တွင်
ဖွင့်ထားသည့်အခါ တီဗီွကိ အလိအေလျာက် ဖွင့်ြခငး်ကိ လပ်ေဆာင်ေစပါသည်။

• ပံေသသတ်မတ်ချက်သိ  ့ေြပာငး်လဲြခငး်သည် ထတ်ကန် ပစညး်အား စွမ်းအင်သးံစွဲမ
ြမင့်မားြခငး်ြဖစ်ေပ ေစ ိင်သည်။
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• တီဗီွ၏ အေြခအေနကိ ြမင်ေနရသည့်အချိန်တွင်သာ တီဗီွ ဖွင့် ပီး၊ ပံတပာွးြခငး်
လပ်ေဆာင်ချက်ကိ အသးံြပ ပါ။

• ကိရိယာများ (စမတ်ဖနး်စသည်တိ )့ ကိ ဤလပ်ေဆာင်ချက်နဲ ့အသးံမြပ ခင်
စာရငး်သွငး်ထားပါ။

• LED သည်  ကိ  သိသ့တ်မတ်
ထားေသာအခါ အရံသင့်မဒ်တွင် လိေမာ်ေရာင် လငး်သည်။

လွယ်ကေသာMirroring င့်စတင်ေနသည် ဖွင့်

Pairing အားလးံကိဖျက်လိက်ပါ။

တွဲဆက်ထားသည့် ကိရိယာများအတွက် တွဲဆက်ြခငး်အေြခအေနကိ ပယ်ဖျက်သည်။
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VIERA Link၏ အကျ းချ ပ်

"HDAVI Control " လပ်ေဆာင်ချက် ိေသာ Panasonicထတ်ကန်များ
င့်အချငး်ချငး်လည်ပတ် ိင်ေသာ HDMI များ ကိ အပိခံစား ိင်သည်။

™

VIERA Link (HDAVI Control) သည် တီဗီွ င့် ကိရိယာအား VIERA Link

လပ်ေဆာင်ချက်အသးံြပ ပီး ချိတ်ဆက်ကာ လွယ်ကေသာ ထိနး်ချ ပ်မ၊ ြပန်ဖွင့်ြခငး်၊
စွမ်းအင်ေခ တာြခငး်၊ အိမ်တွငး် ပ် င် ံဖန်တးီြခငး် အစ ိသည်တိက့ိ
ပ်ေထးွသည့်ဆက်တင်များမ ိဘဲ အသးံြပ ိင်သည်။ စက်ပစညး်များကိ (DVD

မတ်တမ်းတင်စက်၊ HD ဗီဒီယိကင်မရာ၊ ဖွင့်စက်သီေရတာ၊ အသံချဲစက်၊ စသည်)
HDMI ေကဘယ်လ် ကိ းြဖင့် ချိတ်ဆက်ြခငး်များသည် သင့်အား ၎ငး်တိ ့ြဖင့်
အလိအေလျာက် ကားခံဆက်သွယ် ိင်ေစပါသည်။ ဤအဂါရပ်များသည် "HDAVI

Control" င့် "VIERA Link" ေပါငး်စပ်ထားသည့်ေမာ်ဒယ်များသိသ့ာ
ကန ့်သတ်ထားသည်။

• ဤတီဗီွသည် "HDAVI Control 5" လပ်ေဆာင်ချက်ကိ ေထာက်ပံ့ေပးသည်။

• HDAVI control ၏ကိရိယာအဆင့်ကိမတည် ပီး အချိ ေသာ လပ်ေဆာင်ချက်များ
မရ ိ ိင်ပါ။ ချိတ်ဆက်လိက်သည့် HDAVI control ၏ကိရိယာအဆင့်ကိ
အတည်ြပ ပါ။

• က ်ပ်တိ  ့ဖန်တးီထားသည့် VIERA Link "HDAVI Control" သည်
အတမ ိေသာ လပ်ေဆာင်ချက်ြဖစ် ပီး HDMI CEC (Consumer Electronics

Control) ဟ သိ ိ ကသည့် လပ်ငနး်သးံ စံြဖင့် HDMI မ ေထာက်ပံ့ေပးသည့်
လပ်ေဆာင်ချက်များေပ တွင် အေြခခံ ပီး ေပါငး်ထည့်ထားြခငး်ြဖစ်သည်။ ထိေ့ကာင့်
အြခားေသာ ထတ်လပ်သများ ထတ်လပ်သည့် HDMI CEC ထတ်ကန်များကိ
ေထာက်ပံ့ြခငး်ြပ  မြပ  အာမ မခံ ိင်ပါ။

• VIERA Link အဂါရပ်မာမ အြခားေသာ ထတ်လပ်သများ၏ HDMI CEC

ေထာက်ပံ့ကိရိယာများတွင် ရ ိ ိင်သည်။

• VIERA Link လပ်ေဆာင်ချက်အား ေထာက်ပံ့သည့် အြခားေသာ
ထတ်လပ်သများ၏ ထတ်ကန်များအတွက် ၄ငး်တိ  ့တစ်ခစီ၏ လက်စွဲကိ
ကးိကားပါ။

• လပ်ေဆာင် ိင်ေသာ Panasonic ထတ်ကန်များအတွက် သင့် ေဒသတွငး်
Panasonic ေရာငး်ချသကိ ဆက်သွယ်ပါ။

- 259 -



VIERA Link (HDMI ချိတ်ဆက်မ)

• ေမာ်ဒယ်ေပ တွင်မတည်၍၊ ကိ းများအား မချိတ်ဆက်မီ သိမ့ဟတ် မြဖ တ်မီတွင်
ခလတ်ခံအဖံး / ကိ းအဖံးအားဖယ် ားရန်လိအပ် ိင်သည်။

• ြပည့်စံစာွသွယ်တနး်ထားသည့် HDMI င့် ကိက်ညီသည့်ေကဘယ်လ်ကိ
အသးံြပ ပါ။

• VIERA Link ေထာက်ပံ့ေသာ ကိရိယာကိ HDMI ေကဘယ်လ်မတဆင့် HDMI

အစွနး်သိ  ့ချိတ်ဆက်ပါ။

Panasonic HD ဗီဒီယိ ကင်မရာ သိမ့ဟတ် LUMIX ကင်မရာ
ချိတ်ဆက်မအတွက် HDMI ေကဘယ်အေကာငး်ကိ ကိရိယာ၏
လက်စွဲအားဖတ်ပါ။

HDMI အစွနး်

HDMI ေကဘယ်လ် ကိ း

VIERA Link လပ်ေဆာင်ချက် င့် တပ်ဆင်ကိရိယာ (DVD မတ်တမ်းတင်စက် /
DVD ဖွင့်စက် / Blu-ray ဒစ်ဖွင့်စက် / HD ဗီဒီယိကင်မရာ / LUMIX ကင်မရာ)

ရ ိ ိင်ေသာ အဂါရပ်များ (HDMI ချိတ်ဆက်မ)

DVD မတ်တမ်းတင်စက် / DVD ဖွင့်စက် / Blu-ray ဒစ်ဖွင့်စက်

• လွယ်ကေသာ ြပန် ကည့်ြခငး်

• ပါဝါဖွင့်ရန် လင့်ခ်

• ပါဝါပိတ်ရန် လင့်ခ်

• စက် ငိမ်ကာလ၌ စွမ်းအင်ေခ တာ*2

• အသိဉာဏ်ြမင့် ေအာ်တိ စက် ငိမ်ကာလ*2

• VIERA Link ထိနး်ချ ပ်မ*1
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HD ဗီဒီယိကင်မရာ / LUMIX ကင်မရာ

• လွယ်ကေသာ ြပန် ကည့်ြခငး်

• ပါဝါဖွင့်ရန် လင့်ခ်

• ပါဝါပိတ်ရန် လင့်ခ်

• VIERA Link ထိနး်ချ ပ်မ*1

1* - "HDAVI Control 2 သိမ့ဟတ် ေနာက်ထပ်" လပ်ေဆာင်ချက်ပါ၀င်သည့်
ကိရိယာများအတွက်။

2* - "HDAVI Control 4 သိမ့ဟတ် ေနာက်ထပ်" လပ်ေဆာင်ချက်ပါ၀င်သည့်
ကိရိယာများအတွက်။

VIERA Link (HDMI င့် အသံအထွက် ဆက်သွယ်မ)

• ေမာ်ဒယ်ေပ တွင်မတည်၍၊ ကိ းများအား မချိတ်ဆက်မီ သိမ့ဟတ် မြဖ တ်မီတွင်
ခလတ်ခံအဖံး / ကိ းအဖံးအားဖယ် ားရန်လိအပ် ိင်သည်။

• ြပည့်စံစာွသွယ်တနး်ထားသည့် HDMI င့် ကိက်ညီသည့်ေကဘယ်လ်ကိ
အသးံြပ ပါ။

• VIERA Link ေထာက်ပံ့ေသာ ကိရိယာကိ HDMI ေကဘယ်လ်မတဆင့် HDMI

အစွနး်သိ  ့ချိတ်ဆက်ပါ။

• တီဗီွမ အသံအထွက်အတွက် ဖန်မ င်ဒီဂျစ်တယ် အသံေကဘယ်လ်ကိ အသးံြပ ပါ။
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HDMI အစွနး်

HDMI ေကဘယ်လ် ကိ း

VIERA Link လပ်ေဆာင်ချက် င့် HD ဗီဒီယိကင်မရာ / LUMIX ကင်မရာ

HDMI အစွနး် / DIGITAL AUDIO OUT

HDMI ေကဘယ်လ် ကိ း (ြမင်ကွငး် င့်ဆိင်ေသာ ဒီဂျစ်တယ်
အသံေကဘယ်လ် ကိ း )*

VIERA Link လပ်ေဆာင်ချက် င့် ဖွင့်စက်သီေရတာ / Blu-ray ဒစ် သီေရတာ

စပီကာ စနစ်

VIERA Link လပ်ေဆာင်ချက် င့် အသံချဲစက်

VIERA Link လပ်ေဆာင်ချက် င့် DVD မတ်တမ်းတင်စက်

* - အကယ်၍ ချိတ်ဆက်လိက်သည့် ကိရိယာသည် "HDAVI Control 5"

လပ်ေဆာင်ချက်ပါ၀င်ပါက ဤ အသံေကဘယ်လ် (ြမင်ကွငး် င့်ဆိင်ေသာ
ဒီဂျစ်တယ် အသံေကဘယ်လ် ကိ း) ကိ အသးံြပ ရန်မလိအပ်ပါ။ ဤကိစမျိ းတွင်
HDMI ေကဘယ်လ် မတစ်ဆင့် တီဗီွ၏ HDMI2 အစွနး်သိ  ့ကိရိယာကိ
ချိတ်ဆက်ပါ။
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ရ ိ ိင်ေသာ အဂါရပ်များ (HDMI င့် အသံအထွက် ချိတ်ဆက်မ)

ဖွင့်စက်သီေရတာ

• လွယ်ကေသာ ြပန် ကည့်ြခငး်*3

• ပါဝါဖွင့်ရန် လင့်ခ်

• ပါဝါပိတ်ရန် လင့်ခ်

• အသိဉာဏ်ြမင့် ေအာ်တိ စက် ငိမ်ကာလ*2 *4

• VIERA Link ထိနး်ချ ပ်မ*1

• စပီကာ ေရွးြခငး်

Blu-ray ဒစ် သီေရတာ

• လွယ်ကေသာ ြပန် ကည့်ြခငး်*3

• ပါဝါဖွင့်ရန် လင့်ခ်

• ပါဝါပိတ်ရန် လင့်ခ်

• စက် ငိမ်ကာလ၌ စွမ်းအင်ေခ တာ*2

• အသိဉာဏ်ြမင့် ေအာ်တိ စက် ငိမ်ကာလ*2 *4

• VIERA Link ထိနး်ချ ပ်မ*1

• စပီကာ ေရွးြခငး်

အသံချဲစက်

• ပါဝါပိတ်ရန် လင့်ခ်

• အသိဉာဏ်ြမင့် ေအာ်တိ စက် ငိမ်ကာလ*2

• စပီကာ ေရွးြခငး်

1* - "HDAVI Control 2 သိမ့ဟတ် ေနာက်ထပ်" လပ်ေဆာင်ချက်ပါ၀င်သည့်
ကိရိယာများအတွက်။

2* - "HDAVI Control 4 သိမ့ဟတ် ေနာက်ထပ်" လပ်ေဆာင်ချက်ပါ၀င်သည့်
ကိရိယာများအတွက်။

3* - ဒစ်ြပားအား လည်ပတ်စ တွင်
4* - ဒစ်ြပားတစ်ခအား ကည့် ြခငး်အတွက်မတပါး
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လိက်ေလျာညီေထွေသာ ကိရိယာ၏ VIERA Link ထိနး်ချ ပ်မ

ေအာက်ပါအေကာငး်သည် VIERA Link ထိနး်ချ ပ်မမ ထိနး်ချ ပ် ိင်ေသာ
အများဆးံကိရိယာအေရအတွက်ြဖစ်သည်။ တီဗီွသိ  ့ချိတ်ဆက်ထားေသာ
ကိရိယာများ၏ ချိတ်ဆက်မများ ပါ၀င်သည်။

ဥပမာအေနြဖင့်၊ DVD ဖွင့်စက်သည် HDMI ေကဘယ်လ် ကိ းမတဆင့် တီဗီွ င့်
ချိတ်ဆက်ထားေသာ အသံချဲစက် င့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™" > VIERA Link ထိနး်ချ ပ်မ

• အသံဖမ်းစက်-

အများဆးံ 3

• ြပစက်-

အများဆးံ 3 (DVD ဖွင့်စက်၊ Blu-ray ဒစ်ဖွင့်စက်၊ HD ဗီဒီယိကင်မရာ၊
LUMIX ကင်မရာ၊ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာ၊ ဖွင့်စက်သီေရတာ၊ Blu-ray ဒစ်
သီေရတာ၊ အစ ိသည်။)

• ေအာ်ဒီယိစနစ်-

အများဆးံ 1 (ဖွင့်စက်သီေရတာ၊ Blu-ray ဒစ် သီေရတာ၊ အသံချဲစက်၊
အစ ိသည်။)

• လိငး်ဖမ်းစက်-

အများဆးံ 4 (အစံသးံ ေဘာက်စ်၊ အစ ိသည်။)
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ြပင်ဆင်မများ

• VIERA Link ေထာက်ပံ့ေသာ ကိရိယာကိ ချိတ်ဆက်ပါ။

• VIERA Link ချိတ်ဆက်မများအတွက် အေသးစိတ်အချက်အလက်များ
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™" > VIERA Link၏  အကျ းချ ပ်

• ြပည့်စံစာွသွယ်တနး်ထားသည့် HDMI င့် ကိက်ညီသည့်ေကဘယ်လ်ကိ
အသးံြပ ပါ။

• ဆက်သွယ်ထားေသာ ကိရိယာကိ တည်ေဆာက်ပါ။ ကိရိယာ လက်စွဲစာအပ်ကိ
ဖတ်ပါ။

• သတ်မတ်မီ း မ  ကိ  ဟသတ်မတ်ပါ။VIERA Link ဖွင့်

• တီဗီွအား တပ်ဆင်ပါ။ ချိတ်ဆက် ပီးေနာက် ကိရိယာအားဖွင့် ပီးေနာက် တီဗီွအား
ဖွင့်ပါ။ HDMI ထည့်သွငး်ြခငး်ကိ  င့် 
မေရွးချယ် ပီး ပ်ပံများမန်ကန်စာွြပသေနေကာငး်ေသချာေနပါေစ။
(ဤတည်ေဆာက်မသည် ေအာက်ပါအေြခအေနေပ လာတိငး် ြပ လပ်သင့်သည်။)

[AV] ြဖည့်သွငး်ချက် ေရွးြခငး်

ပထမဆးံအ ကိမ်လည်ပတ်ြခငး်–

ကိရိယာအား ထပ်ေပါငး်ြခငး်သိ  ့ြပန်လည်ချိတ်ဆက်ြခငး်–

တပ်ဆင်ြခငး်အား ေြပာငး်လဲြခငး်–
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လွယ်ကေသာ ြပန် ကည့်ြခငး်

အလိအေလျာက်ထည့်သွငး်ြခငး်အား ဖွင့်ြခငး် - ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာ
လည်ပတ်ချိန်တွင် ထည့်သွငး်သည့်ပံစံသည် အလိအေလျာက် ပွင့်သည်။
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ပါဝါဖွင့်ရန် လင့်ခ်

ဤလပ်ေဆာင်ချက်အား အသးံြပ ရန်  မ 

 ကိ  သိ  ့သတ်မတ်ပါ။
VIERA Link ဆက်တင်များ ပါဝါဖွင့်ရန်

လင့်ခ် ဖွင့်

ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာလည်ပတ်ချိန်တွင် တီဗီွသည် အလိအေလျာက်ပွင့်သည်။
(တီဗီွသည် အဆင်သင့်ပံစံတွင် ိေနချိန်တွင်သာ။)
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ပါဝါပိတ်ရန် လင့်ခ်

ဤလပ်ေဆာင်ချက်အား အသးံြပ ရန်  မ 

 ကိ  သိ  ့သတ်မတ်ပါ။
VIERA Link ဆက်တင်များ ပါဝါပိတ်ရန်

လင့်ခ် ဖွင့်

တီဗီွအား အဆင်သင့်ပံစံသိသ့တ်မတ်ထားချိန်တွင် ချိတ်ဆက်ထားေသာ
ကိရိယာသည်လညး် အဆင့်သင့်အေနအထားသိ  ့အလိအေလျာက်သတ်မတ်သည်။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် တီဗီွမာ ပါဝါအဆင်သင့်လပ်ေဆာင်ချက်ေကာင့်
အဆင်သင့်အေနအထားပံစံ သိ  ့အလိအေလျာက် ဝင်ေရာက်လ င်ေတာင်မ
အလပ်လပ်ေနလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။
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စက် ငိမ်ကာလ၌ စွမ်းအင်ေခတာ

ဤလပ်ေဆာင်ချက်အား အသးံြပ ရန်  မ 

 ကိ  သိ  ့သတ်မတ်ပါ။
VIERA Link ဆက်တင်များ စက် ငိမ်ကာလ၌

စွမ်းအင်ေခ တာ ဖွင့်

ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာ၏ ပါဝါသးံစွဲမသည် တီဗီွ အပိတ်/အဖွင့်အေြခအေန င့်
လိက်ေလျာညီေထွေစ ပီး ြမင့်ြခငး်၊ နိမ့် ြခငး်ကိ ထိနး်ချ ပ်ြခငး်ြဖင့် ပါဝါအသးံြပ မကိ
ေလ ာ့ချေပးသည်။

တီဗီွအား အဆင်သင့်ပံစံသိသ့တ်မတ်ထားချိန်တွင် ချိတ်ဆက်ထားေသာ
ကိရိယာသည်လညး် အဆင့်သင့်အေနအထားသိ  ့အလိအေလျာက်သတ်မတ် ပီး
ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာ၏ ပါဝါသးံစွဲမကိ အလိအေလျာက်
အနညး်ဆးံြဖစ်ေစသည်။

တီဗီွဖွင့်ထားေသာအခါ၊ ချိတ်ဆက်ထားေသာကိရိယာသည်
အရံသင့်မဒ်တွင် ိေနသည့်တိင်ေအာင်၊
ချိတ်ဆက်ထားေသာကိရိယာအားလ င်ြမန်စာွစတင်ရန်ပါဝါသးံစွဲ ြခငး်အားတးိြမင့်လိက်
သည်။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည် အကယ်၍ ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာသည်
အဆင့်သင့်ပံစံ ိ ပါဝါသးံစွဲမကိ ေြပာငး်လဲ ပီး ြမင့်မားေသာ သးံစွဲမအတွက်
ပိမိထိေရာက်သည်။

• ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည်  ကိ  သိသ့တ်မတ်ချိန်တွင် အလပ်
လပ်သည်။

ပါဝါပိတ်ရန် လင့်ခ် ဖွင့်
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အသိဉာဏ်ြမင့် ေအာ်တိ စက် ငိမ်ကာလ

ဤလပ်ေဆာင်ချက်အား အသးံြပ ရန်  မ 

 ကိ  သိ  ့သတ်မတ်ပါ။
VIERA Link ဆက်တင်များ အသိဉာဏ်ြမင့်

ေအာ်တိ စက် ငိမ်ကာလ ဖွင့်

တီဗီွအားဖွင့်ချိန်တွင် အသးံမြပ ေသာကိရိယာများသည် အဆင့်သင့်ပံစံသိ ့
အလိအေလျာက်ေြပာငး်လဲ ပီး ပါဝါသးံစွဲ ြခငး်ကိ နညး်ေစသည်။ ဥပမာ - HDMI မ
ထည့်သွငး်ပံစံကိေြပာငး်လဲြခငး် သိမ့ဟတ်  ကိ 
သိေ့ြပာငး်လဲချိန်တွင်။ (ဒစ်အား ကည့်ြခငး်မတပါး)

စပီကာ ေရွးြခငး် တီဗီွ

• ချိတ်ဆက်ထားေသာကိရိယာအေပ မတည်၍ ဤလပ်ေဆာင်ချက်သည်
မန်မန်ကန်ကန်အလပ်မလပ်ြခငး် ြဖစ် ိင်သည်။ ဤကိစရပ်တွင် 
သိသ့တ်မတ်ပါ။

ပိတ်
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VIERA Link ထိနး်ချ ပ်မ

တီဗီွ ၏ ဆစ်ဂနယ်ဖမ်းစက်ကိချိန် ပီး တီဗီွ ၏ ရီမဒ်ကွန်ထ ိးမတဆင့်
ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာ၏ အချိ လပ်ေဆာင်ချက်များကိ ထိနး်ချ ပ် ိင်သည်။

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. Apps [OK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။3. VIERA Link [OK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။4. VIERA Link ထိနး်ချ ပ်မ [OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

5. [OK]

 /  /  /  /  /

 / 

အသံဖမ်းစက် ြပစက် အိမ်တွငး် ပ် င် ံ ဗီဒီယိကင်မရာ LUMIX

ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာ အြခား

(၀င်ေရာက်ထားေသာ ကိရိယာ၏ မီ းအား ြပသသည်။
ထည့်သွငး်သည့်ပံစံအလိအေလျာက် ေြပာငး်လဲသည်။)

• ချိတ်ဆက်သည့် ကိရိယာအေပ မတည်၍ ြပသသည့်အရာများ ကွဲြပား ိင်သည်။

•  ဆိလိသည်မာ ဖွင့်စက် သီေရတာ၊ Blu-ray

ချပ်ြပားသီေရတာ သိမ့ဟတ် မတ်တမ်းတင်ဆက် သီေရတာ၊များ။
အိမ်တွငး် ပ် င် ံ

•  ဆိလိသည်မာ ဖမ်းစက်အစံလိက်ေဘာက်စ်ြဖစ်သည်။အြခား

ကိရိယာ၏မီ းကိ လည်ပတ်ရန် မျက် ာြပင်ေပ ိ လမ်း န်ချက်များကိ
လိက်နာပါ။

6.

• ရီမတ် ကဒ် "73" ြဖစ်ေကာငး် အတည်ြပ ပါ။
ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > တီဗီွ၏  အေဝးထိနး်ခလတ်ြဖင့် လည်ပတ်မည်

• လည်ပတ်ြခငး် န် ကားချက်အား ြပသပါ။

[OPTION]

(အကယ်၍ အြခားထတ်လပ်သ ထတ်ကန်များကိ ရ ိ ိင်ပါက
သတ်မတ်ြခငး်/ပါ၀င်အရာများေရွးချယ်သည့် မီ းအား ြပသေကာငး်
ြပသ ိင်သည်။)

• ချိတ်ဆက်သည့် ကိရိယာအေပ မတည်၍ ရ ိ ိင်ေသာ တီဗီွ၏
ရီမဒ်ကွန်ထ ိးခလတ်များ ကွဲြပား ိင်သည်။
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အကယ်၍ မတ်တမ်းတင်စက်များ သိ  ့ဖွင့်စက်များ တစ် ပိ င်တညး် ချိတ်ဆက်ပါက

မတ်တမ်းတင်စက်/ဖွင့်စက် တစ်ခချငး်စီအား နံပါတ်စ တပ်ထားသည်။
နံပါတ်များသည် တညီေသာ ကိရိယာသိခ့ျိတ်ဆက်သည့် တီဗီွ၏ ပိမိနိမ့်ကျသည့်
HDMI အစွနး်နံပါတ်အတိငး်ေပးြခငး်ြဖစ်သည်။ ဥပမာ မတ်တမ်းတင်စက် 2
လးံသည် HDMI2 င့် HDMI3 အား ဆက်သွယ်ရာတွင် HDMI2 တွင်
ချိတ်ဆက်သည့် မတ်တမ်းတင်စက်အား  အြဖစ်ြပသ ပီး၊ HDMI3

တွင် ချိတ်ဆက်သည့် မတ်တမ်းတင်စက်အား  အြဖစ်ြပသသည်။
အသံဖမ်းစက်1

အသံဖမ်းစက်2

အကယ်၍ သင်သည် VIERA Link မ ိေသာ ကိရိယာကိ ချိတ်ဆက်ပါက

ချိတ်ဆက်သည့်ကိရိယာအမျိ းအစားအား ြပသပါ။ ချိတ်ဆက်ထားသည့်ကိရိယာအား
ေရာက် ိ ိင်ေသာ်လညး် အသးံြပ ၍မရပါ။ ချိတ်ဆက်လိက်သည့်ကိရိယာ၏
ရီမဒ်ကွန်ထ ိးကိ အသးံြပ ပါ။

= မတ်ချက် =
• အကယ်၍ ကိရိယာကိ အသးံမြပ ိင်ပါက ကိရိယာ င့် ဆက်တင်များကိ
စစ်ေဆးပါ။

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™" > VIERA Link၏  အကျ းချ ပ်

• ကိရိယာများေပ မတည်၍ အချိ ေသာ လည်ပတ်မများ မရ ိ ိင်ပါ။ ဤကိစတွင်
ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာ၏ ရီမဒ်ကွန်ထ ိးကိ အသးံြပ ပါ။

• ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာ၏ လပ်ေဆာင်ချက်များ အေသးစိတ်အတွက် ကိရိယာ
လက်စွဲကိ ဖတ်ပါ။
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စပီကာ ေရွးြခငး်

တီဗီွ၏ ဆစ်ဂနယ်ဖမ်းစက်ကိချိန် ပီး တီဗီွ၏ ရီမဒ်ကွန်ထ ိးမတဆင့်
သီေရတာစပီကာ၏ အချိ လပ်ေဆာင်ချက်များကိ ထိနး်ချ ပ် ိင်သည်။

 ြဖင့် ပင်မစာမျက် ာ ကိ ြပပါ။1. [HOME]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. Apps [OK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။4. VIERA Link [OK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။4. စပီကာ ေရွးြခငး် [OK]

 /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။5. တီဗီွ အိမ်တွငး် ပ် င် ံ [OK]

-တီဗီွ

TV စပီကာ ဖွင့်ထားသည်။

-အိမ်တွငး် ပ် င် ံ

အသံသည် သီေရတာအသံချဲစက်များမ ထွက်ေပ လာသည်။ သီေရတာဖွင့်စက်၊
Blu-ray ဒစ် သီေရတာ သိမ့ဟတ် အသံချဲစက်မာ ၎ငး်၏
အသင့်အေနအထားတွင် အလိအေလျာက်ပွင့်မည်ြဖစ်သည်။

• တီဗီွစပီကာ၏ အသံသည် အသံတိတ်ြဖစ်ေနမည်။ တပ်ဆင်ကိရိယာကိ
ပိတ်ချိန်တွင် တီဗီွစပီကာများ ပွင့်လာမည်ြဖစ်သည်။

• သင်သည်  င့်  ကိ အသးံြပ ိင်သည်။[အသံချဲ ြခငး် / တးိြခငး်] [MUTE]

ချန်နယ်အများ အသံ

အကယ်၍ သင်သည် ချန်နယ်စံအသံ (ဥပမာ၊ - Dolby Audio (Dolby Digital)

5.1ch) ကိ အသံချဲစက်မ တဆင့် နားဆင်လိပါက ၄ငး်အား HDMI

ေကဘယ်လ် ကိ း င့် ဖန်မ င်ဒီဂျစ်တယ် အသံေကဘယ်လ်တိ ့ြဖင့် ချိတ်ဆက် ပီးေနာက်
 ကိေရွးချယ်ပါ။ အကယ်၍ သင့် အသံချဲစက်တွင် "HDAVI Control

5" လပ်ေဆာင်ချက် ိပါက တီဗီွ၏ HDMI2 အစွနး်သိ  ့HDMI ေကဘယ်လ် ကိ းြဖင့်သာ
ချိတ်ဆက်ရန် လိအပ်သည်။

အိမ်တွငး် ပ် င် ံ

DIGA မတ်တမ်းတင်စက်မ လိငး်စံချန်နယ်အသံကိ ခံစားလိပါက
၎ငး်မတ်တမ်းတင်စက်မ HDMI ေကလယ်လ် ကိအသံချဲစက်သိခ့ျိတ်ဆက်ပါ။
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= မတ်ချက် =
• အကယ်၍ ကိရိယာကိ အသးံမြပ ိင်ပါက ကိရိယာ င့် ဆက်တင်များကိ
စစ်ေဆးပါ။

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™" > VIERA Link၏  အကျ းချ ပ်

• ကိရိယာများေပ မတည်၍ အချိ ေသာ လည်ပတ်မများ မရ ိ ိင်ပါ။

- 274 -



မတ်ချက်

• ချိတ်ဆက်သည့် ကိရိယာအေပ မတည်၍ ဤလပ်ေဆာင်ချက်များ
အလပ်မလပ်ြခငး်ြဖစ် ိင်သည်။

• ထည့်သွငး်ပံစံအား ေြပာငး်ချိန်တွင် ပထမ စကန ့်အနညး်ငယ်တွင် အသံ သိ  ့ပံရိပ်
မေပးပိ ့ြခငး်ြဖစ် ိင်သည်။

• "HDAVI Control 5" သည် HDAVI control ကိက်ညီသည့် ကိရိယာများအတွက်
ေနာက်ဆးံ စံ နး်ြဖစ်သည်။ ဤစံ နး်များသည် ေ း ိး HDAVI ကိရိယာ င့်
ကိက်ညီသည်။

• ဤတီဗီွ၏ HDAVI control အဆင့်များကိ အတည်ြပ ရန် ်
ေထာက်ပံ့သည် > အကအညီ မီ း  > အကညီမီ းအား  အသးံြပ ြခငး်
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ကေလးသငယ် ေသာ့ချြခငး် အသးံြပ ရန်

သင်သည် အချိ ေသာ ချန်နယ်များ/AV အသွငး်အစွနး်များကိ ၄ငး်တိ ့
မေရာက် ိေစရန် ကန ့်သတ်ထား ိင်သည်။ ေသာ့ချထားေသာ ချန်နယ်/အသွငး်အား
ေရွးချယ်ရာတွင် မက်ေဆ့ဂ်ျေပ လာမည်ြဖစ်သည်။ ကည့် ရန် PIN နံပါတ်ကိ
ထည့်ပါ။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် ကေလး ေသာ့အိမ် [OK]

 ြဖင့် ပင်နံပါတ် (ဂဏနး် 4 လံး) ိက်ထည့်ပါ။3. [နံပါတ် ခလတ်များ]

• ပထမချိန်ညိချက်တွင် ပင်နံပါတ် စ် ကိမ် ိက်ထည့်ပါ။

• သင်မေမ့ေလျာ့ေအာင် ပင်နံပါတ်အား မတ်သားထားပါ။

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

4. ကေလး ေသာ့အိမ် ပိတ်စာရငး် [OK]

ချန်နယ်/အသွငး်အား ေရွးချယ် ပီး ေသာ့ချရန်  ကိ ိပ်ပါ။5. [OK]

• ချန်နယ်/အသွငး် ေသာ့ကျပါက  ေပ လာသည်။

• ဖျက်ရန်

ေသာ့ချထားေသာ ချန်နယ်/အသွငး်အား ေရွးပါ။1)

 ကိ ိပ်ပါ။2) [OK]

• အားလးံကိေသာ့ချရန်

 (အစိမ်း)

• ေသာ့ချထားသမကိ ဖယ် ားရန်

 (အဝါ)

• ေနာက် ချန်နယ်/အသွငး်အဖဲွ၏ ေခါငး်စ သိ  ့ခန်ကးရန်

 (အြပာ)
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အသက်ြပည့်သအက်ပ်ကိ ြပပါ

သတ်မတ်ထားေသာ အပလီေကး ငး်များအား ၀င်ေရာက်အသးံြပ မကိ
ကန ့်သတ်ရန်အတွက် ေသာ့ပိတ်ြခငး်ြပ လပ်ရန်  တွင်ထားပါ (အကယ်၍
ရ ိင်ပါက)။

ပိတ်

= မတ်ချက် =
• အင်တာနက် ပါဝင်မများအတွက်
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PIN နံပါတ်

PIN နံပါတ်ကိ သင်ေြပာငး်လဲ ိင်သည်။

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။1. PIN ေြပာငး်ြခငး် [OK]

 ြဖင့် ပင်နံပါတ်အသစ်အား စ် ကိမ် ိက်ထည့်ပါ။2. [နံပါတ် ခလတ်များ]

= မတ်ချက် =
•  သိသ့တ်မတ်ထားပါက PIN နံပါတ် င့်
ဆက်တင်များအားလးံကိ ဖျက်ပစ်သည်။
ေြပာငး်ထားေသာ ပံစံ
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မိဘ ကးီ ကပ်ထားေသာ အဆင့်

ေရွးထားသည့် အသက်အရွယ်အလိက် ဒီဂျီတယ် အစီအစဥ်များကိ ကည့်ရန်
ပင်နံပါတ်ကိ (ထတ်လင့်သ ေပ မတည် ပီး) ိက်ပါ။

• ယးိဒယား၊ စင်ကာပ၊ အာရပ် တိငး်ြပည်များ၊ ေဆာ်ဒီအာေရးဘီယား၊ ကဝိတ်
အတွက်

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

1. မိဘ ကးီ ကပ်ထားေသာ အဆင့် [OK]

အစီအစ များအတွက်ကန ့်သတ်လိေသာ အသက်အား ေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်
 ကိ ိပ်ထားပါ။

2.

[OK]

သတ်မတ်ြခငး်အဓိပါယ်
စင်ကာပ  အတွက်

- လ ိ ၀က်ထားြခငး်မဟတ်ပိတ်ကာထားြခငး် မ ိပါ

- 21 ကန ့်သတ်ထားေသာR21

- 18 ရင့်ကျက်သသာM18

- 16 ေအာက် ကေလးသငယ်မပါNC16

- 13 မိဘ ကးီ ကပ်မPG13

- မိဘ ကးီ ကပ်မPG

- အေထွေထွG

= မတ်ချက် =
•  သိသ့တ်မတ်ထားပါက PIN နံပါတ် င့်
ဆက်တင်များအားလးံကိ ဖျက်ပစ်သည်။
ေြပာငး်ထားေသာ ပံစံ
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ပါဝါLED န်ြပကိရိယာ အသးံြပ ြခငး်

ပါဝါLED န်ြပြခငး် ပံစံကိ ေရွးချယ်ေပးသည်။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် အြခား ဆက်တင်များ
[OK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။3. LED ပါဝါအချက်ြပမ [OK]

 /  /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

4. ဖွင့် ဖွင့် (အသင့်အေနအထားသာ) ပိတ် [OK]

-ဖွင့်

ပါဝါLED န်ြပကိရိယာ သည် အဆက်မြပတ် အလငး်ေရာင်
ထတ်လတ်ေပးသည်။

-ဖွင့် (အသင့်အေနအထားသာ)

တီဗီွ အေဝးထိနး်ခလတ်၏ အရံသင့်ထားြခငး် ဖွင့် / ပိတ် ခလတ် ြဖင့် တီဗီွကိ
ပိတ်ေသာအခါ တွင်သာ ပါဝါLED န်ြပကိရိယာသည် အလငး်ေရာင်
ထတ်လေပးသည်။

-ပိတ်

ပါဝါLED န်ြပကိရိယာ ကိ ပိတ်ထားသည်။
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= မတ်ချက် =
• ပါဝါLED န်ြပကိရိယာသည် တီဗီွအေြခအေနကိ ဖွင့်ေသာအခါ သိမ့ဟတ်
အချိ ေသာ လပ်ေဆာင်ချက်များကိ သက်ဝင်ေစေသာအခါတွင် လငး်လာ ိင်သည်။

• တီဗီွသည် ဆက်တင်သတ်မတ် ပီးေနာက် ထည့်သွငး်သည့် ရငး်ြမစ်ေပ မတည် ပီး
မည်သည့်ပံရိပ်မ  မြပသပဲ ြဖစ်ေန ိင်သည်။ ဤသည်က တီဗီွ ဖွင့်ထားသလား
မဖွင့်ထားဘးလားကိ မသိ ိ ိင်ပဲ ြဖစ်ေစတက်ပါသည်။

အထးသြဖင့်  ကိ ေရွးချယ်ထားေသာအခါ USB မတ်တမ်းတင်ြခငး်မာ
လပ်ေဆာင်လျက် ိသကဲ့သိ  ့တီဗီွက အဆင်သင့်အေနထားတွင် ိေနစ
သတိေပးချက်များကိ မြဖည့်ဆညး် ိင်ပါ။ ထိသိေ့သာ အေြခအေနမျိ းတွင်
မတ်တမ်းတင်ေနသည့် USB ကိရိယာတစ်ခကိ ဖယ် ားလိက်ပါက
ရလဒ်အေနြဖင့် ကိရိယာသည် လပ်ေဆာင်ချက်မမန်ြခငး် သိမ့ဟတ်
ေဒတာပျက်စီးသာွးြခငး် ြဖစ် ိင်သည်။

ပိတ်
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ေဒတာ၀န်ေဆာင်မ အက်ပလီေကး ငး်ကိ အသးံြပ ပီး

ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံလင့်ြခငး်မတဆင့် အကျိ းြပ ေသာေဒတာဝန်ေဆာင်မများအြဖစ်
ေပး ိင်ေသာ ဟိက်ဘရစ် ထတ်လင့်ြခငး် ဘေရာက်ဘမ် တီဗီွ အက်ပလီေကး ငး်အား
ခံစား ိင်သည်။

• အတွက် စင်ကာပ၊ မေလး ား

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  > 

အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။
2. တပ်ဆင်ြခငး် ေဒတာ ဝန်ေဆာင်မ အပလီေကး ငး် (HbbTV) ဝန်ေဆာင်မ

[OK]

လိငး်တစ်ခစီအတွက်  / 

 /  ကိ ေရွးချယ်ပါ။
3. အလိအေလျာက် စတင်သည် ကိယ်တိင်စတင်

ေဆာင်ရွက်မ ပိတ်

-အလိအေလျာက် စတင်သည်

အပလီေကး ငး်ကိ အလိအေလျာက်စတင်ေပးသည်။

-ကိယ်တိင်စတင် ေဆာင်ရွက်မ

 (အနီ) ကိ ိပ် ြခငး်ြဖင့် အပလီေကး ငး်ကိ စတင်ေပးသည်။

• အကရာ အစီအစ အတိငး် လိငး်အမည်များကိ စ ရန်

 (အနီ)

• လိငး်များအားလးံအတွက်  ကိသတ်မတ်ရန်အလိအေလျာက် စတင်သည်

 (အစိမ်း)

• လိငး်များအားလးံအတွက် ဝန်ေဆာင်မကိ ပိတ်ရန်

 (အဝါ)

• လိငး်များအားလးံအတွက်  ကိသတ်မတ်ရန်ကိယ်တိင်စတင် ေဆာင်ရွက်မ

 (အြပာ)
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သိေလာင်ရန်  ိပ်ပါ။4. [BACK]

• အသိေပးစာတိသည် အက်ပလီေကး ငး်ရ ိသည့်အချိန်တွင် ေပ လာမည်ြဖစ်သည်။
မျက် ာြပင်ေပ ိ လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။

•  ပ ိဂရမ်တွင် ဟိက်ဘရစ် ထတ်လင့်ြခငး် ဘေရာက်ဘမ် တီဗီွ
အက်ပလီေကး ငး် ပါ၀င်လ င် အချက်အလက်ေခါငး်စီးကိ ေဖာ်ြပမည်ြဖစ်သည်။

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > သတငး်အချက်အလက် ေခါငး်စီး

• လည်ပတ်ေနေသာအက်ပလီေကး ငး်အားအ ပီးသတ်ရန်။
(မလအက်ပလီေကး ငး်သည်ချက်ချငး်စတင် ိင်သည်။)

[EXIT]
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ကိယ်ေရးကိယ်တာ ဆက်တင်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  >

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် ေဒတာ ဝန်ေဆာင်မ အပလီေကး ငး် (HbbTV)

ကိယ်ေရးကိယ်တာ ဆက်တင် [OK]

 /  /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။3. နိမ့် ြမင့် စိတ် ကိ က် [OK]

ကိယ်ေရးကိယ်တာ ဆက်တင်များကိ ကိယ်တိင်ကိယ်ကျ ေြပာငး်လဲရန်

 ကိ  သိ  ့သတ်မတ်ထားေသာအခါ သင်သည်
ကိယ်ေရးကိယ်တာ ဆက်တင်များအေသးစိတ်ကိ သတ်မတ် ိင်သည်။
ကိယ်ေရးကိယ်တာ ဆက်တင် စိတ် ကိ က်

ကွတ်ကးီကိ သိမ်းထားရန်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ေဒတာဝန်ေဆာင်မနညး်ပညာ ြဖင့်တီဗီွတွင်ထဲချန်ထား ပီး
ေနာက်ထပ်တစ်ဖန်အသးံြပ ရန် သိေလာင်ြခငး်ကိ လပ်ေဆာင်သည်။

ကွတ်ကးီကိ ဖျက်ပစ်ရန်

ေဒတာ၀န်ေဆာင်မ အက်ပလီေကး ငး်အားြဖင့် ချန်ထားသည့်
နညး်ပညာအချက်အလက်အားလးံကိ ပယ်ဖျက်ပစ်သည်။

ေြခရာမခံရန် ဆက်တင်

(  /  / )သးံနညး်ပံစံ1 သးံနညး်ပံစံ2 သးံနညး်ပံစံ3

သင်၏ ာေဖွေရး လပ်ငနး်များအား ေြခရာခံရန် အချိ အက်ပလီေကး ငး်များ င့်
၀က်ဘ်ဆိက်များအား အေကာငး် ကားရန် သတ်မတ်ပါ။

-သးံနညး်ပံစံ1

သင်ေြခရာခံလိေသာ ဝက်ဘ်ဆိက်များကိ သတိေပးသည်။

-သးံနညး်ပံစံ2

သင်ေြခရာမခံလိေသာ ဝက်ဘ်ဆိက်များကိ သတိေပးသည်။

-သးံနညး်ပံစံ3

ေြခရာခံြခငး် င့်ပတ်သက်သည့် သတငး်အချက်အလက်များကိ မေပးပိပ့ါ။
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တမထးြခားကိရိယာIDအား ခွင့်ြပ

(  / )ဖွင့် ပိတ်

ေဒတာဝန်ေဆာင်မ အပလီေကး ငး်အတွက် ေဖာ်ထတ်ထားေသာ ဤတီဗီွ၏ IDကိ
ေပးပိသ့ည်။

တမထးြခားကိရိယာID ြပန်လည်သတ်မတ်သည်

ဤ တီဗီွ ၏ ေဖာ်ထတ်ထားေသာ ID ကိြပန်လည်သတ်မတ်သည်။
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မတ်ချက်

• ဟိက်ဘရစ် ထတ်လင့်ြခငး် ဘေရာက်ဘမ် တီဗီွ အက်ပလီေကး ငး်အား
အြပည့်အ၀အသးံြပ ရန် လိငး်ကျယ်ကွန်ယက်ဝနး်ကျင်တစ်ခ လိအပ်သည်။
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မ င့် ကွန်ရက်ဆက်တင်များ ြပည့်စံေနေစရန် ေသချာပါေစ။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ

• ေဒတာ၀န်ေဆာင်မများအားလးံသည် ဧရိယာ င့် ထတ်လင့်စက်ေပ မတည်၍
မရ ိင်ပါ။

• ချိတ်ဆက်၀နး်ကျင်ေပ မတည် ပီး အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မသည် ေ းေကးွြခငး်
သိမ့ဟတ် မေအာင်ြမင်ြခငး်ြဖစ် ိင်သည်။

• ေအာ်ပေရး ငး်သည် ထတ်လင်စက်ေပ မတည် ပီး ကွဲြပားေနပါသည်။
မျက် ာြပင်ေပ ိ လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။

• ဖန်သားြပင်ေပ  န် ကားချက်များသည်
ရီမတ်ထိနး်ချ ပ်သည့်ခလတ်များ င့်ကိက်ညီမည်မဟတ်ေချ။
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ေြပာငး်ထားေသာ ပံစံ

တီဗီွအား ၄ငး်၏မလအေြခအေန (ချန်နယ်ထည့်ထားြခငး်မ ိ) သိ ့
အသစ်ြပန်လပ်ပါ။

 အြပင် ဆက်တင်များအားလံး
(ချန်နယ်၊ပံရိပ်၊အသံဆက်တင်များ) မလေနရာသိ  ့ြပန်လပ်ပါ။
USB ကိရိယာ တပ်ဆင်ြခငး်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  >  အားေရွးချယ် ပီး
၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် စနစ်အတွက် မီ း ေြပာငး်ထားေသာ ပံစံ
[OK]

အတည်ြပ သည့်စခရင်ေပ လာသည့်အခါ လပ်ေဆာင်လိသည့်အတိငး် 
ဟေရွး ပီး  ကိ ိပ်ပါ။

3. ဟတ်
[OK]

မျက် ာြပင်ေပ ိ လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။4.

•  အလိအေလျာက်စတင်ပါ။အလိအေလျာက် လိငး်ဖမ်းသည်

= မတ်ချက် =
• ြပန်လည်ဖမ်းယရန် (ဥပမာ-အိမ်ေြပာငး် ပီးေနာက်) 

 သိသ့တ်မတ်ပါ။
အလိအေလျာက်

လိငး်ဖမ်းသည်
ကည့်ေနသည် > ဖမ်းယ ပီး  တညး်ြဖတ်ထားေသာ  လိငး်များ  > အလိအေလျာက် လိငး်ဖမ်းသည်
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သတငး်အချက်လက်

တီဗီွ၏လည်ပတ် သိမ့ဟတ် လပ်ေဆာင်ချက်ကိ အဆင့်ြမင့်ရန် ေနာက်ထပ်
ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်အဆင့်အား ေဒါငး်လဒ်ချရန် ထတ်ေပးသည်။

အကယ်၍ မွမ်းမံြခငး် ရ ိ ိင်ြခငး် င့် ချန်နယ်တွင် မွမ်းမံအချက်အလက်များ ိပါက
အေကာငး် ကား မက်ေဆ့ဂ်ျကိ ြပသသည်။

• ေဒါငး်လဒ်ရန်

[OK]

ေဒါငး်လဒ်မလပ်ပါက  ိပ်ပါ။– [EXIT]

• အင်တာနက်မတဆင့် မွမ်းမံရန်
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ေဆာ့ဝဲအပ်ဒိတ်

= မတ်ချက် =
• ေဆာ့ဖ်ဝဲကိ အဆင့်ြမင့်တင်ြခငး်သည် ထတ်ကန် ပစညး်အား စွမ်းအင်သးံစွဲမ
ြမင့်မားြခငး်ြဖစ်ေပ ေစ ိင်သည်။
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အလိအေလျာက် မွမ်းမံြခငး်

ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်အသစ်အား အလိအေလျာက် မွမ်းမံပါ။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  >  > 

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။
2. တပ်ဆင်ြခငး် စနစ်အတွက် မီ း စနစ်အားြပန်လည်မွမ်းမံသည် စက် ငိမ်စ

ေအာ်တိအပ်ဒိတ် ာရန် [OK]

 /  /  အားေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. ချက်ချငး် 1 နာရီ ေနာက်ပိငး် ပိတ် [OK]

• စနစ်မွမ်းမံြခငး် ကစတင်လပ်ေဆာင်လ င် ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်လညး်မွမ်းမံလိမ့်မည်
(တီဗီွလပ်ေဆာင်ချက်လညး်ေြပာငး်လဲ ိင်သည်)။ ထိသိမ့လပ်လိပါက 

 ကိ  သိ  ့သတ်မတ်ပါ။
စက် ငိမ်စ

ေအာ်တိအပ်ဒိတ် ာရန် ပိတ်

• သင်သတ်မတ်လိက်ချိန်တိငး် တီဗီွသည် အဆင်သင့်ပံစံတွင်
အလိအေလျာက် ာေဖွြခငး်ကိြပ လပ် ပီး မွမ်းမံြခငး်ရ ိပါက အလိအေလျာက်
မွမ်းမံပါလိမ့်မည်။

• ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင် အလိအေလျာက်မွမ်းမံြခငး် မလပ် ိင်ပါ။

အဓိကရငး်ြမစ် ဖွင့် / ပိတ်ခလတ် င့်တီဗီွပိတ်ထားချိန်–

မတ်တမ်းတင်ေနသည်။–

= မတ်ချက် =
• ေဒါငး်လဒ်ြခငး်သည် နာရီအနညး်ငယ် ကာ ိင်သည်။

• ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်ေဒါငး်လဒ်လပ်ေနချိန် င့် မွမ်းမံေနချိန်တွင် တီဗီွအား မပိတ်ပါ င့်။

• သတိေပးမက်ေဆ့ဂ်ျသည် သတိေပးြခငး်ြဖစ် ိင်သည်။ ဤအေြခအေနတွင်
ဇယားဆွဲထားေသာ သတငး်အချက်အလက် (မည်သည့်အချိန်တွင်
အဆင့်အသစ်အား အသးံြပ ိင်မည်) ေပ လာမည်ြဖစ်သည်။ မွမ်းမံြခငး်အတွက်
ကိ တင်စာရငး်သွငး်ထား ိင်သည်။ တီဗီွပိတ်ထားပါက မွမ်းမံြခငး် မစတင်ပါ။
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ကိယ်တိင် မွမ်းမံြခငး်

ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်အသစ်အား ကိယ်တိင် တင် ိင်သည်။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  >  > 

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။
2. တပ်ဆင်ြခငး် စနစ်အတွက် မီ း စနစ်အားြပန်လည်မွမ်းမံသည် စနစ်

update ကိ ယခ ာပါ [OK]

မွမ်းမံမအတွက် ာြခငး် (မိနစ်အနညး်ငယ် ကာ ိင်) င့် သက်ဆိင်ေသာ
မက်ေဆ့ဂ်ျ ိပါက ြပသပါလိမ့်မည်။

3.

 င့်ေဒါငး်လဒ်လပ်ပါ။4. [OK]

= မတ်ချက် =
• ေဒါငး်လဒ်ြခငး်သည် နာရီအနညး်ငယ် ကာ ိင်သည်။

• ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်ေဒါငး်လဒ်လပ်ေနချိန် င့် မွမ်းမံေနချိန်တွင် တီဗီွအား မပိတ်ပါ င့်။
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ခလတ်နံပါတ်များအား အသးံြပ ပီး

အခမဲ့ထည့်သွငး်အရာများအတွက် 
အသးံြပ ပီးသေကတများကိထည့်သွငး် ိင်သည်။

[နံပါတ် ခလတ်များ]

လိချင်သည့်သေကတေရာက် ိသည်အထိ  အဆက်မြပတ် ိပ်ပါ။[နံပါတ် ခလတ်များ]

 - . @ / 1 ! : # + - * _ ( ) “ ‘ % & ? , ; = $ [ ] ~ < > { } | ` ^ \

 - a b c 2 A B C

 - d e f 3 D E F

 - g h i 4 G H I

 - j k l 5 J K L

 - m n o 6 M N O

 - p q r s 7 P Q R S

 - t u v 8 T U V

 - w x y z 9 W X Y Z

 - ေနရာလပ် 0

• သင်ထွက်ခာွ ပီး 1 စကန ့်အ ကာတွင် သေကတအား အလိအေလျာက်
သတ်မတ်သည်။

•  ိပ် ြခငး်သိမ့ဟတ် အြခား  ကိ 1စကန ့်အတွငး်
ိပ်ြခငး်ြဖင့် သေကတအားသတ်မတ် ိင်သည်။

[OK] [နံပါတ် ခလတ်များ]

• ထည့်သွငး်အရာေပ မတည်၍ သေကတများ ကွဲြပား ိင်သည်။
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ဘလးတသ် တပ်ဆင်ြခငး်

တပ်ဆင်မ မီ း ိ တီဗီွဆက်တင်တွင်  ကိသတ်မတ်ြခငး်ြဖင့်
Bluetooth ကးီဘတ်များ ၊ Bluetooth ေမာက်စ်များ  င့် Bluetooth

အသံကိရိယာများ  (နား ကပ်များ၊ စမတ်ဖနး်၊ စသည်တိ )့ တိက့ိ အသးံြပ ိင်ပါသည်။

ဘလးတသ် တပ်ဆင်ြခငး်
*1 *1

*2

1* - HID (လသားအသးံြပ ကားခံအချက်အလက်) င့် HOGP

(ေယဘယျမတ်ယမအေပ  လသားအသးံြပ  ကားခံအချက်အလက်)
ကိက်ညီေသာကးီဘတ်များ င့် ေမာက်စ်များကိ အသးံြပ ိင်ပါသည်။

2* - A2DP (အဆင့်ြမင့် အသံခွဲေဝမ ပ ိဖိင်) င့် AVRCP (အသံဗီဒီယိ ရီမဒ်
ကွန်ထ ိး ပ ိဖိင်) ကိ လိက်နာေသာ အသံကိရိယာများကိ အသးံြပ ိင်ပါသည်။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်
 ိပ်ပါ။

2. တပ်ဆင်ြခငး် ဘလးတသ် တပ်ဆင်ြခငး်
[OK]

ေအာက်ပါတိမ့ အချက်တစ်ခကိ ေရွးချယ် ပီး၊ ဝင်ေရာက်အသးံြပ ရန် 
ကိ ိပ်ပါ။

3. [OK]

 /  / ကိရိယာများ Bluetooth ေအာ်ဒီယိမဒ်ဆက်တင် ဘလးတသ် ေအာ်ဒီယိ
ဆက်တင်

အချက်အား သတ်မတ် ပီး သိမ်းဆညး်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။4. [OK]

ကိရိယာများ

ရ ိ ိင်ေသာ ကိရိယာကိ ာ ပီး အေြခအေနကိ ြပပါ။

• စာရငး်သွငး်ြခငး် လပ်ေဆာင်ေနချိန်တွင် ကိရိယာကိ TV မ 50 စင်တီမီတာ
အကာွအေဝး တွင်ထားပါ။

• ကိရိယာအား စာရငး်သွငး်ရန် ဖွင့်လိက်ပါ။ ကိရိယာေပ မတည်၍ စာရငး်သွငး်ြခငး်
တပ်ဆင်မ လိအပ် ိင်သည်။ ကိရိယာ၏ အသးံြပ နညး် လမ်း န် ဖတ်ပါ။

-အတွဲချိတ်မထားပါ

ကိရိယာအား မတ်ပံမတင်ထားပါ။ ဤတီဗီွ င့်အသးံြပ ရန်
စခရင်တွင်ေပ လာသည့် န် ကားချက်များကိ လိက် ပီး မတ်ပံတင်ပါ။
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-ချိတ်ဆက်ေနပါသည်

ကိရိယာအား မတ်ပံတင် ပီး ဤတီဗီွ င့်အသးံြပ ိင်သည်။

-ချိတ်ဆက်ြပတ်ေနပါသည်

ဤကိရိယာအား မတ်ပံတင် ပီးြဖစ်ေသာ်လညး် တီဗီွ င့်မချိတ်ဆက်ထားပါ။
ကိရိယာအား ဖွင့်ထား ပီး ရ ိ ိင်ေသာ အကွာအေဝးအတွငး် ိေနေကာငး်
စစ်ေဆးပါ။

Bluetooth ေအာ်ဒီယိမဒ်ဆက်တင်

(  / )ထတ်လင့်သည့်စက် လက်ခံသည့်စက်

တီဗီွ၏ Bluetooth အသံ မဒ်ကိ ေရွးချယ်ေပးပါသည်။

-ထတ်လင့်သည့်စက်

နား ကပ်များ၊ အသံချဲစက်၊ စသည့် အသံကိရိယာတစ်ခြဖင့်
ချိတ်ဆက်ေပးပါသည်။

• မဒ်ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားလ င်  မ
နား ကပ်၊ အသံချဲစက်၊ အစ ိသည့် အသံကိရိယာများ င့် ချိတ်ပါ။

ထတ်လင့်သည့်စက် ကိရိယာများ

-လက်ခံသည့်စက်

စမတ်ဖနး်၊ အသံြပစက်၊ စသည့် အသံကိရိယာတစ်ခြဖင့်
ချိတ်ဆက်ေပးပါသည်။

ဘလးတသ် ေအာ်ဒီယိ ဆက်တင်

အသံကိရိယာတစ်ခ၏ အသံကိ ထတ်လင့်မမဒ်တွင် ချိန်ညိေပးပါသည်။
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-ေအာ်ဒီယိထွက် ိမ

Bluetooth အသံကိရိယာတစ်ခ အသးံြပ ေနစ တွင် တီဗီွအသံချဲစက်ကိ
အလိအေလျာက် အသံပိတ်ထးရန်  သိ  ့သတ်မတ်ပါ။ 

 အားအသးံြပ ပီး ကိရိယာ၏အသံအတးိ၊ အချဲကိညိ ိင်သည်။
Bluetooth only [အသံချဲ

ြခငး် / တးိြခငး်]

တီဗီွအသံချဲစက်များ င့် Bluetooth အသံကိရိယာကိ ဖွင့်ရန်  ဟ
သတ်မတ်ပါ။

အားလးံ

-အသံ

Bluetooth အသံကိရိယာတစ်ခ၏ အသံအတးိအကျယ်ကိ ချိန်ညိေပးပါသည်။

-အသံပိငး်ထိနး်ချ ပ်မ

Panasonic Bluetooth အသံကိရိယာတစ်ခကိ ဤတီဗီွြဖင့် ထိနး်ချ ပ်ရန်
သတ်မတ်ေပးပါသည်။

• Panasonic Bluetooth အသံကိရိယာတစ်ခေပ ိ
ဆက်တင်များမာလညး် ဤအသံထိနး်ချ ပ်မ လပ်ေဆာင်ချက်ကိ အသးံြပ ရန်
လိအပ်ပါသည်။

-ဒွိစံ အသံစနစ်

အသံကိရိယာ စ်ခစလးံကိ တစ် ပိ င်တညး် သးံရန်  အြဖစ် သတ်မတ်ပါ။ဖွင့်

• အသံြပတ်ေတာက်ပါက  ကိသတ်မတ်၍ ကိရိယာတစ်ခကိသာ သးံပါ။ပိတ်

-ေအာ်ဒီယိ ဘစ် နး်ထား

အသံကိရိယာ စ်ခစလးံကိ တစ် ပိ င်တညး် သးံေနသည့်အခါ  အြဖစ်
ပံမန် သတ်မတ်ပါ။

အြမင့်

•  ဟ သတ်မတ်ြခငး်ေကာင့် အသံ ြပတ်ေတာက်မကိ ေြဖ ငး် ိင်သည်။အ ိမ့်

• အသံမီ း ိ ဆက်တင်များသည် Bluetooth

အသံကိရိယာအေပ အကျိ းမသက်ေရာက်ပါ။
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•  ကိ ိပ်၍ တီဗီွ င့် ချိတ်ထားသည့် စမတ်ဖနး်၊ နား ကပ်များ၊
အသံချဲစက်များ အစ ိသည့် ဘလးတသ် အသံကိရိယာကိ သးံ ိင်သည်။
[AUDIO LINK]

 ြဖင့်  ကိ ြပပါ။1) [AUDIO LINK] Audio Link

အသံမဒ်ကိ ေရွးချယ်ပါ။2 )

မျက် ာြပင်ေပ ိ လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။3)

 ကိ  မလညး် ေရွးချယ် ိင်သည်။– Audio Link Apps

ဤလပ်ေဆာင်ချက်အား Bluetooth အသံကိရိယာတွင်သာ ရ ိ ိင်သည်။–

ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကိရိယာများအေကာငး် ေနာက်ထပ်
အချက်အလက်များအတွက် ပစညး်ကိရိယာ လက်စွဲကိ ကးိကားပါ။

–

• ဤတပ်ဆင်ြခငး်သည် Bluetooth ကိ းမဲ့နညး်ပညာကိ ေထာက်ပံ့သည့် ရီမဒ်
ကွန်ထ ိးအတွက် ဒီဇိငး်လပ်ထားြခငး်မဟတ်ပါ။

• လံြခံ စိတ်ချရေသာ ချိတ်ဆက်မအတွက် Bluetooth 4.2 င့် ေနာက်ပိငး်ကိ
ေထာက်ပံ့ေသာ ကိရိယာတစ်ခကိ အသးံြပ ရန် အကံြပ ပါသည်။ စာဝက်ြခငး်
အမျိ းအစားသည် ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာေပ တွင် မတည်သည်။

• ကိ းမဲ့ေရာက်တာတွင် 2.4 GHz လိငး်ကိ အသးံြပ ေနပါက Bluetooth

ကိရိယာကိ တစ် ပိ င်နက်တညး် အသးံြပ ြခငး်သည် ချိတ်ဆက်မတွင်
အေ ာင့်အယက် ြဖစ်ေစ ိင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်၏ ကိ းမဲ့ေရာက်တာသည်
5 GHz လိငး်ကိ ေထာက်ပံ့ေပးပါက 5 GHz လိငး်ကိ အသးံြပ ကည့်ပါ။
အကယ်၍သင့်တွင် ကိ းြဖင့် LAN ချိတ်ဆက်မ ိပါက ကိ းြဖင့် LAN

ချိတ်ဆက်မကိ အသးံြပ ကည့်ပါ။

ချိတ်ဆက်မကိ ပယ်ဖျက်ရန်  ကိ 
တွင် သတ်မတ်ရန် ကိ းစား ကည့် ပီး Bluetooth အေဝးထိနး်
အချက်အလက်ကိ ဖျက်ပါ။ (မိက်ခ ိဖနး်၏ အေဝးထိနး်ကိသာ အသးံြပ သည့်
အသံြဖင့်ထိနး်ချ ပ်မ လပ်ေဆာင်ချက်ကိ ပိတ်ထားသည်။)

အတွဲချိတ် ြဖ တ်ရန် အေဝးထိနး်ဆက်တင်များ

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > အသံထိနး်ချ ပ်မ  > ဆက်တင်များ

• အကယ်၍ အသံအေ ာင့်အယက် ြဖစ်ေပ လာပါက Bluetooth ကိရိယာကိ
တီဗီွ င့် ကပ်ထားလိက်ပါ။
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• Bluetooth ကိရိယာတစ်ခ တီဗီွသိ  ့ချိတ်ဆက်ထားချိန်တွင် စခရင်ေပ ိ
ပ်ပံြဖင့် Bluetooth အသံထွက်မာ ကိက်ညီမမ ိြခငး် (ဥပမာ-

ေနာက်ကျေနြခငး်) ြဖစ် ိင်ပါသည်။ ၎ငး်သည် တီဗီွ သိမ့ဟတ် ကိရိယာ၏
ချိ ယွငး်ချက် မဟတ်ပါ။ ေနာက်ကျချိန်သည် ကိရိယာအေပ မတည်၍
ကာွြခားပါလိမ့်မည်။
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ကးီဘတ်

• ဒ ိက်ဘာလိအပ်သည့် ကီးဘတ်များကိ မေထာက်ပံ့ပါ။

• ဘာသာစကား အမျိ းအစားေြပာငး်ရန်၊  ကိသတ်မတ်ပါ။ကးီဘတ် အဆင်အြပင်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1) [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 >  > 

အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။
2) တပ်ဆင်ြခငး် စနစ်အတွက် မီ း ကးီဘတ် အဆင်အြပင်

[OK]

ဘာသာစကား ေရွးချယ် ပီးသတ်မတ်ရန်  ိပ်ပါ။3) [OK]

• ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကးီဘတ် သိမ့ဟတ် ကီးဘတ်ပံစံ ဆက်တင်ေပ မတည် ပီး
တီဗီွဖန်သားြပင်ေပ တွင် မန်ကန်စာွ စာလးံများကိ ြပသေနမည်မဟတ်ေချ။

• ကးီဘတ်၏အချိ ေသာကးီများသည်
ရီမဒ်ကွန်ထ ိး ိသက်ဆိင်ရာခလတ်၏လပ်ေဆာင်ချက်ကိကိယ်စားြပ လပ်ေဆာင်
သည်။

ကးီဘတ် ရီမဒ် ကွန်ထ ိး

 /  /  / ↑ ↓ ← →  /  /  / 

Enter OK

Backspace BACK

Esc EXIT

0 - 9 / သေကတ နံပါတ် ခလတ်များ

F1 HOME

F2 APPS

F3 MENU

F4 AV

F5 / F6 လိငး် ေအာက် / အေပ

F7 / F8 အသံ တးိြခငး် / ချဲ ြခငး်

F9 / F10 / F11 / F12 အေရာင်ပါသည့် ခလတ်များ
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သးံစွဲနညး်

အမျိ းမျိ းေသာ မီ းများသည် ပ်ပံ၊ အသံ၊ င့် အြခားလပ်ေဆာင်ချက်များအတွက်
သင့်အား ဆက်တင်များ ြပ လပ်ခွင့်ေပးသည်။

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

• ထည့်သွငး်မလိငး်အားေပ တွင် မတည်၍ ြပသသည့်အေကာငး်အရာများ
ကွဲြပားသည်။

မီ းကိ ေရွးချယ် ပီး ရယသးံစွဲရန်  ိပ်ပါ။2. [OK]

အေကာငး်အရာများကိ ေရွးချယ် ပီး ရယသးံစွဲရန်  ိပ်ပါ။3. [OK]

• ရ ိ ိင်ေသာ အေကာငး်အရာများကိသာ ေရွးချယ် ိင်သည်။

• အေကာငး်အရာတစ်ခချငး်စီတွင်  (အနီ) (အကယ်၍
ရ ိ ိင်လ င်) ဖိ ိပ်ြခငး်မလညး် သင်ရယသးံစွဲ ိင်သည်။

eHELP

• အြခားေသာေရွးချယ်စရာများမလညး်  /  ြဖင့်ေရွးချယ် ိင် ပီး သတ်မတ်ရန်
 ိပ်ပါ။[OK]

•  /  င့် ချိန်ညိ ပီး သတ်မတ်ရန်  ိပ်ပါ။[OK]

•  ြဖင့် ေနာက်စာမျက် ာသိ  ့သင်သာွး ိင်သည်။[OK]

• အချိ ေသာ အေကာငး်အရာများအတွက် နာမည်များ င့် နံပါတ်များကိ
သင်လွတ်လပ်စာွ ထည့်သွငး် ိင်သည်။

 ြဖင့်စာလံးများကိတစ်ခချငး်စီ ထည့်သွငး် ပီး
သတ်မတ်ရန်  ကိ ိပ်ပါ။

1) [ြမား နး်ခလတ်]
[OK]

 အသးံြပ ပီး သေကတများအားသတ်မတ် ိင်သည်။– [နံပါတ် ခလတ်များ]

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > သေကတများ  သတ်မတ်ြခငး်  > ခလတ်နံပါတ်များအား  အသးံြပ ပီး

သိေလာင်ရန်  ိပ်ပါ။2) [BACK]
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• ဆက်တင်များကိ ြပန်လည်သတ်မတ်ရန်

ပ်ပံသိမ့ဟတ် အသံဆက်တင်များကိ အစြပ ရန် ပ်ပံမီ း သိမ့ဟတ်
အသံမီ းမ  ကိေရွးချယ်ပါ။

–

မလပံစံများသိ  ့ြပန်သတ်မတ်ြခငး်

ဆက်တင်များအားလးံကိ အစြပ ရန်၊  ပံစံကိ
ေရွးချယ်ပါ။

– ေြပာငး်ထားေသာ ပံစံ

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ေြပာငး်ထားေသာ  ပံစံ

• မီ းမျက် ာြပင်မ ထွက်ရန်

[EXIT]

• ပီးခဲ့သည့် မျက် ာြပင်သိ  ့ြပန်သာွးရန်

[BACK]

= မတ်ချက် =

• မဒ် (တီဗီွမဒ်၊ မီဒီယာဖွင့်စက်၊ ကွန်ရက် ဝန်ေဆာင်မများ၊ အစ ိသည်)
ေပ မတည်၍ မီ းအေကာငး်အရာများ င့် ေရွးချယ် ိင်ေသာ ေရွးပိင်ခွင့်များ
ကွဲြပားသည်။

• ပ်ပံမီ း ိ အချိ ဆက်တင်များသည်လညး် 4K ပံစံတွင် ကည့် ေနချိန်တွင်
မီ းမျက် ာြပင်ကိ ထိခိက်ေစ ိင်သည်။

• တညီေသာ ကည့် မဒ်ကိ ေရွးေသာအခါပင် ေမာ်ဒယ်ေပ တွင်မတည်၍
 ၏ ကနဦး ဆက်တင် တန်ဖိးသည် 

င့်  အကား ကွဲြပား ိင်သည်။
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် အိမ်သးံ

ဆိင်သးံ

 ကိ ိပ် ပီး  ကိ ေရွးြခငး်အားြဖင့် ဆက်တင်တန်ဖိးကိ
ချိန်ညိ ိင်သည်။
[MENU] ပ်ပံ
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ထိနး်ချ ပ်မ အြပားခလတ်များကိ အသးံြပ ြခငး်

မီ းကိ ြပသရန် INPUT/OK/HOLD for MENU ခလတ် ခလတ်ကိ ိပ် ပီး 3
စကန ့် ကိင်ထားပါ။

1.

ေအာက်ပါ ထိနး်ချ ပ်မအြပားခလတ်များြဖင့် ေရွးချယ် ပီး သတ်မတ်ပါ။2.

• အ နး်ြမားအား ေ မည် / များစာွေသာေရွးချယ်မများမ ေရွးမည် /
မီ းအေကာငး်ရာေရွးမည် / အဆင့်များ ချိန်ညိပါ

• မီ းအား ရယအသးံြပ မည် / ချိန်ညိချက်များြပ လပ် ပီးေနာက်
ချိန်ညိချက်များ သိေလာင်မည် သိမ့ဟတ် ေရွးချယ်မများကိ
INPUT/OK/HOLD for MENU ခလတ် ြဖင့်သတ်မတ်မည်
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ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ်

ထည့်သွငး်မ တစ်ခချငး်စီအတွက် သင် စ်သက်ေသာ ပ်ပံမဒ် ေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ြမင်ကွငး် ကည့် ြခငး်  သးံနညး်စနစ်
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အေြခခံချိန်ညိချက်များ

၊ ၊ ၊ ၊ 
၊ 

ေတာက်ပမပမာဏ အေရာင် ြပတ်သားမ အလငး်အေမာင် အေရာင် သဘာ၀အ
ေရာင်အတိငး် ေတာက်ပမ

သင့်ကိယ်ပိင် စ်သက်မအရ ဤေရွးချယ်ပိင်ခွင့်များ၏ အဆင့်ကိ ချိန်ညိပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

အေရာင်အပချိန်

ပ်ပံ၏ ေယဘယျ အေရာင်အရည်အေသးွကိ သတ်မတ်ပါ
(အြပာေရာင်ပိသမ်းေသာ - အနီေရာင်ပိသမ်းေသာ)။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

အေရာင်ကိ မရငး်ပံစံြဖင့် မွမ်းမံအသစ်ထတ်ြခငး်

ေတာက်ပေသာ ပ်ပံများကိ ကျယ်ြပန ့်ေသာ အေရာင်များအားလးံြဖင့် ြပသမည်။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

Rec.2020 မရငး်အေရာင်ြဖင့် အသစ်မွမ်းမံြပန်ထတ်ြခငး်

ေတာက်ပေသာ ပ်ပံများကိ သင့်ေလျာ်ေသာ အေရာင်များအားလံးြဖင့် ြပသမည်။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

မလပံရိပ်ပံစံြပန်ထတ်ပါ

ပ်ပံ ကည်လင်ြပတ်သားမကိတိးြမင့်၍ ပ်ပံများကိပိမိြပတ်သားေစ ိင်သည်။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

ဒိငး်နမစ် အပိငး်အြခားအတိငး် မရငး်ပံစံြဖင့် အသစ်မွမ်းမံြပန်ထတ်ြခငး်

ပ်ပံအကျိ းသက်ေရာက်မကိ ေကာငး်မွန်ေအာင် ြပ လပ်ရန် ပ်ပံ၏ ေတာက်ပေသာ
ေနရာများကိ မလေတာက်ပမနးီပါး တိးပာွးေစသည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

Intelligent Frame Creation

ပ်ပံများကိ ေချာေမွေအာင် ြပ လပ်ရန် ပ်ပံအနားကွပ် နး်ကိ အလိအေလျာက်
အစားထးိေပး ပီး ေရွလျားမများကိ တန်ခါေစသည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ
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ဝနး်ကျင် အာ ံခံကိရိယာ

အလိအေလျာက် ေတာက်ပမထိနး်ချ ပ်သည့် လပ်ေဆာင်ချက်

ပတ်ဝနး်ကျင်အလငး်ေရာင် အေြခအေနေပ တွင် မတည်၍ ပ်ပံ
ဆက်တင်များကိအလိအေလျာက် ချိန်ညိေပးသည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ဝနး်ကျင် အာ ံခံကိရိယာ
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မတည် ငိမ်မ ေလာ့ချေပးသည့် ချိန်ညိချက်များ

ဆညံသံေလ ာ့ချြခငး်

မလိချင်ေသာ ပ်ပံမအစက်အေပျာက်များကိ ေလာ့ချေပးသည်။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > မတည် ငိမ်မ  ေလာ့ချေပးသည့် ချိန်ညိချက်များ

MPEG မလပံစံ အသစ်ထတ်ရန်

ပ်ပံ၏ေကာက်ေကာငး်အပိငး်တွင် အစက်အေပျာက်များကိ ေလာ့ချေပး ပီး
ယငး်အစက်အေပျာက်များကိ တားဆးီေပးသည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > မတည် ငိမ်မ  ေလာ့ချေပးသည့် ချိန်ညိချက်များ
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အဆင့်ြမင့် ဆက်တင်များ

အေသးစိတ် ပ်ပံချိန်ညိချက်များကိ သင် ချိန်ညိ ပီး တည်ေဆာက် ိင်သည်။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ဆက်တင်များ
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ေရွးစရာ ဆက်တင်များ

ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ

ဂိမ်းကစားေနသည့်အချိန်တွင် လျင်ြမန်သည့် တံ ့ြပန်မ လိငး်များအတွက်
သင့်ေလျာ်ေသာ ပ်ပံများကိ ေပးသည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ေရွးစရာ  ဆက်တင်များ

ALLM

ဤတီဗီွကိ ဝငး်ဒးိတစ်ခတညး်မဒ်တွင် အသးံြပ ေသာအခါ ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ
သတငး်အချက်အလက်အရ တီဗီွကိ ALLM သိ  ့အလိအေလျာက် ေြပာငး်လဲပါ။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ေရွးစရာ  ဆက်တင်များ

VRR

ပျက်ေတာက်မ နညး် ပီး ပ်ပံပျက်ေတာငး်ပျက်ေတာငး် ြဖစ်ြခငး် သိမ့ဟတ်
အပိငး်ပိငး်ကွဲ ြခငး်မ ိသည့် ေချာေမွသည့် ဂိမ်းေဆာ့ြခငး် အေတွအ ကံ ကိ
ေထာက်ပံ့ေပးသည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ေရွးစရာ  ဆက်တင်များ

ပံ ကည်လင် သးံနညး်ပံစံ

ပ် င် ပ်ပံများအတွက် ေဒါင်လိက် ကည်လင်ြပတ်သားမကိ တးိတက်ေစသည်။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ေရွးစရာ  ဆက်တင်များ

1080p Pure Direct

1080p (HDMI) ထည့်သွငး်မ လိငး်အတွက် မလ ပ်ပံအရည်ေသးွကိ အေသးစိတ်
ြပန်လည်ထတ်လပ်သည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ေရွးစရာ  ဆက်တင်များ

4K မလ အေရာင်ြပည့်

4K (HDMI) ထည့်သွငး်မ လိငး်အတွက် မလ ပ်ပံအရည်ေသးွကိ အေသးစိတ်
ြပန်လည်ထတ်လပ်သည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ေရွးစရာ  ဆက်တင်များ
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HDMI အေကာငး်အရာပံစံ

ေရွးချယ်ထားေသာ အေကာငး်အရာ အမျိ းအစားအရ HDMIထည့်သွငး်မ
တစ်ခချငး်စီ၏ ပ်ပံဆက်တင်များ ချိန်ညိပါ။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ေရွးစရာ  ဆက်တင်များ

HDMI EOTF ပံစံ

HDMI ထည့်သွငး်မတစ်ခချငး်စီအတွက် EOTF အမျိ းအစားကိေရွးချယ်သည်။
အေထွေထွအသးံြပ မအတွက်  သိ  ့သတ်မတ်ပါ။အလိအေလျာက်

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ေရွးစရာ  ဆက်တင်များ

HDMI အေရာင်သိမတ်မ ပံစံ

HDMI ထည့်သွငး်မတစ်ခချငး်စီအတွက်
အေရာင်ခွဲကိရိယာအမျိ းအစားအားေရွးချယ်ပါ။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ေရွးစရာ  ဆက်တင်များ

HDMI RGB အပိငး်အြခား

HDMI ထည့်သွငး်မ တစ်ခချငး်စီအတွက် ပ်ပံ၏ အနက်ေရာင် အဆင့်ကိ
ချိန်ညိပါ။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ေရွးစရာ  ဆက်တင်များ

HDMI YCbCr အပိငး်အြခား

HDMI ထည့်သွငး်မတစ်ခချငး်စီအတွက် YCbCr

လိငး်တွင် ပ်ပံ၏အနက်ေရာင်အဆင့်အားချိန်ညိပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ေရွးစရာ  ဆက်တင်များ

EOTF အမျိ းအစား

ထတ်လင့်မ သိမ့ဟတ် ဗီဒီယိ အေကာငး်အရာ၏ EOTF အမျိ းအစားကိ
ေရွးချယ်ေပးပါသည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ေရွးစရာ  ဆက်တင်များ

AV အေရာင်စနစ်

ဗီဒီယိ လိငး်များေပ  အေြခခံ၍ ေရွးချယ် ိင်ေသာ အေရာင်စနစ်ကိ ေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ေရွးစရာ  ဆက်တင်များ
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3D-COMB

ငိမ်ေနေသာ သိမ့ဟတ် ေ းေကးွစာွ ေရွလျားေနေသာ ပ်ပံများကိ
ပိမိေတာက်ပေအာင် ြပ လပ်မည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ေရွးစရာ  ဆက်တင်များ
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စခရင် ဆက်တင်များ

ပံစံအချိ း

ေထာင့်၏ အေသးစိတ်များ၏ အချိ း (ဓာတ်ပံ အရွယ်အစား) ေြပာငး်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ပံစံအချိ း

16:9 ပံအရွယ် ကးီေနသည်

16:9 ေထာင့်အတွက် ပ်ပံြပသည့် မျက် ာြပင်ေနရာကိ ေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > စခရင် ဆက်တင်များ

ဇးမ် ချိန်ညိြခငး်များ

သွင်ြပင်အချိ းအစားအား  သိမ့ဟတ်  သိ ့
ထား ိချိန်တွင် ေဒါင်လိက်အေနအထား င့် အရွယ်အစားကိချိန်ညိပါ။

အံကိက် အနးီကပ်ဆွဲ ကည့်သည်

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > စခရင် ဆက်တင်များ

စခရင် ြပကွက်ြမင်ကွငး်

 ကိသင်ေရွးချယ်လ င် မျက် ာြပင်ကိ ပိတ်သည်။ပိတ်
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > စခရင် ဆက်တင်များ

ပစ်ဇယ် ေအာ်ဘစ်တာ

" ပ်ပံစွဲ မဲြခငး်" ပန်နယ်ကိ ကာကွယ်ရန် ပ်ပံ၏ ပီဇယ်ေ ေြပာငး်မကိ
သတ်မတ်ပါ။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > စခရင် ဆက်တင်များ

လိဂိ အလငး်အေမာင် ချိန်ညိမ

" ပ်ပံစွဲ မဲြခငး်" ပန်နယ်ကိ ကာကွယ်ရန် ြပသထားေသာ လိဂိ၏
အလငး်ေတာက်ပမအဆင့်ကိ ချိန်ညိပါ။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > စခရင် ဆက်တင်များ

ပန်နယ် ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းမ

" ပ်ပံစွဲ မဲြခငး်" ကိ ကာကွယ်ရန် စခရင်ကိပိတ် ပီး ြပင်ဆင်ထိနး်သိမ်းြခငး်ကိ
လပ်ေဆာင်ပါ။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > စခရင် ဆက်တင်များ
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ပန်နယ်ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းမ မတ်ေဆ့ချ်

ပံမန် ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းေရး အေကာငး် ကားချက် ြပသရန် ဖွင့်ထားပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > စခရင် ဆက်တင်များ
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ပ်ပံခလတ်ဆက်တင်

 ကိ ဖိထားလ င် ကည့် မဒ် ေရွးချယ်စရာကိ သတ်မတ်ပါ။[PICTURE]

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ြမင်ကွငး် ကည့် ြခငး်  သးံနညး်စနစ်
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ဆက်တင်များ ေသာ့ခတ်ြခငး်

ထည့်သွငး်မ တစ်ခစီတိငး်အတွက်  /  /

 ၏ဆက်တင်များကိ ေသာ့ခတ်မည်။
က မ်းကျင်သ1 / 2 Dolby Vision IQ

Dolby Vision အေမာင်
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ဆက်တင်များ  ေသာ့ခတ်ြခငး်
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ချိန်ညိချက် ေကာ်ပီကးပါ

၊ ၊ ၊ ၊ ၊ ၊
 သိမ့ဟတ်  ိ ပ်ပံ ဆက်တင်များကိ

အြခားထည့်သွငး်မဒ် သိမ့ဟတ် ကည့် မဒ်သိ  ့ကးယပါ။

Filmmaker ပ် င် ံအတိငး် လက်သးံ က မ်းကျင်သ1 က မ်းကျင်သ2 ဂိမ်း
Dolby Vision IQ Dolby Vision အေမာင်

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > ချိန်ညိချက်  ေကာ်ပီကးပါ
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မလပံစံများသိ ့ြပန်သတ်မတ်ြခငး်

လက် ိ ပ်ပံ ကည့် သည့် မဒ်ကိ မလဆက်တင်များသိ  ့ြပန်လည်သတ်မတ်မည်။
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သးံနညး်ပံစံ

ထည့်သွငး်မ တစ်ခစီတိငး်အတွက် သင် စ်သက်ေသာ အသံကိ ေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံ မဒ်
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အေြခခံချိန်ညိချက်များ

ေမာ်ဒယ်လ်အားလးံတွင် အချိ အဂရပ်များအား  မရ ိ ိင်ပါ။  သင့်တီ ဗီွစခရင်တွင် ရ ိ ိင်ေသာ  မီ းများအား  ြပသထားပါသည်။

ေဘ့စ်အသံ

ပိမိနိမ့်ေသာ၊ နက် ိငး်ေသာ အသံထတ်လတ်မကိ တးိပာွးေစရန် သိမ့ဟတ်
ေလာ့ချရန် အဆင့်ကိ ချိန်ညိပါ။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

သးံဆ

ပိမိြပတ်သားေသာ၊ ြမင့်ေသာ အသံထတ်လတ်မကိ တးိပွားေစရန် သိမ့ဟတ်
ေလာ့ချရန် အဆင့်ကိ ချိန်ညိပါ။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

အသံထိနး်ညိကိရိယာ

သင် စ်သက်ေသာ အသံအရည်အေသးွ င့် ကိက်ညီေစရန် ကိမ် နး်အဆင့်ကိ
ချိန်ညိပါ။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

အသံခွင်မ ညိြခငး်

စပီကာများ၏ အသံအတးိအကျယ်အဆင့်ကိ ချိန်ညိေပးသည်။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

Dolby Atmos

Dolby Atmos အေကာငး်အရာကိ ဖွင့်ေသာအခါ Dolby Atmos ၏
တိကျြပတ်သားေသာ အသံကိ ြဖည့်ဆညး်ေပးသည်။ အေထွေထွအသးံြပ မအတွက်

 သိ  ့သတ်မတ်ပါ။ဖွင့်
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

အသံလိငး် ြပ လပ်ြခငး်

သင် စ်သက်ေသာ အသံနယ်ပယ် ဆက်တင်ကိ ေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ
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အသံြမင့်တင်စက်

Dolby Atmos အဝင်အြပင် အသံ အဝင်အတွက် စကားေြပာသံ၊
အစ ိသည်တိအ့တွက် အသံအတးိအကျယ်ကိ ချိန်ညိပါ။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

ပတ်လည်

ပတ်လည် အသံဆက်တင်များ ေရွးချယ်သည်။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

ေဘ့စ်သံ ြမင့်တင်ြခငး်

ေဘ့စ်သံများ၏ အထးြပ လပ်ချက်ကိ တးိပာွးေစသည်။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

အားကစားအသံချိတ်ဆက်ထားမ

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားလ င် အသံ
မဒ်ကိ  အြဖစ် အလိအလျာက် သတ်မတ်ပါ။
ြမင်ကွငး် ကည့်ြခငး် သးံနညး်စနစ် အားကစား

အားကစား ံ
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ
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အသံအနိမ့်အြမင့် ချိန်ညိချက်များ

ေမာ်ဒယ်လ်အားလးံတွင် အချိ အဂရပ်များအား  မရ ိ ိင်ပါ။  သင့်တီ ဗီွစခရင်တွင် ရ ိ ိင်ေသာ  မီ းများအား  ြပသထားပါသည်။

Space Tune ဆက်တင်

တပ်ဆင်ထားေသာ တည်ေနရာ သိမ့ဟတ် အခနး်အေြခအေနအရ
အသံအရည်အေသးွကိ အလိအေလျာက် ထိနး်ညိေပးသည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံအနိမ့်အြမင့် ချိန်ညိချက်များ

စပီကာ ေရွးြခငး်

သီေရတာစပီကာထိနး်ချ ပ်မကိ တီဗီွ၏အေဝးထိနး်ကိရိယာြဖင့်
တီဗီွဆစ်ဂနယ်လက်ခံေနရာသိ  ့ န်၍ထိနး်ချ ပ် ိင်သည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံအနိမ့်အြမင့် ချိန်ညိချက်များ

တီဗီအသံချဲစက် ဆက်တင်

အသံအတးိအကျယ်ကိ ချိန်ညိရန် အသံထွက်ကိ ေရွးချယ်ေပးသည်။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံအနိမ့်အြမင့် ချိန်ညိချက်များ

ေအာ်တိ အသံထိနး်ေပးြခငး်

ချန်နယ်များ င့် ထည့်သွငး်မများ ကား ိ ကးီမားေသာ အသံအဆင့် ြခားနားမများကိ
အလိအေလျာက် ထိနး်ချ ပ်ေပးသည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံအနိမ့်အြမင့် ချိန်ညိချက်များ
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အသံပမာဏ ြပင်ြခငး်

ချန်နယ် သိမ့ဟတ် ထည့်သွငး်မမဒ် တစ်ခချငး်စီအတွက် အသံကိ ချိန်ညိေပးသည်။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံအနိမ့်အြမင့် ချိန်ညိချက်များ

ြပတ်သားေသာအသံချိန်ညိမ

တပ်ဆင်ထားသည့် ပတ်၀နး်ကျင်ေကာင့် တီဗီွ စပီကာ အသံ မ ကည်ပါက  ကိ
သးံရန် အကံြပ ပါသည်။

ဖွင့်

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံအနိမ့်အြမင့် ချိန်ညိချက်များ

ဒိင်ယာေလာ့ြမင့်တင်ြခငး်

စကားေြပာများ င့် တိက် ိက်ထတ်လင့် အစီရင်ခံချက်များ၏ နားလည် ိင်စွမ်းကိ
တးိြမင့်ေပးသည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံအနိမ့်အြမင့် ချိန်ညိချက်များ
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နား ကပ် အထွက်စွနး် ဆက်တင်

နား ကပ်အစွနး်မ အသံထွက်သံကိ သတ်မတ်ေပးသည်။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > နား ကပ်  အထွက်စွနး်  ဆက်တင်
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အသံလမ်း န် ဆက်တင်များ

အသံလမ်း န်

အြမင်အာ ံချိ ယွငး်ေသာ အသးံြပ သများ အတွက် အေြခခံလပ်ေဆာင်ချက်များ
(မျက် ာြပင်ေပ ိစာများ၊ အစ ိသည်) ၏အသံလမ်း န်ချက်ဖွင့်ထားြခငး်ကိ 
သိ  ့သတ်မတ်ပါ။

ဖွင့်

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံလမ်း န် ဆက်တင်များ

ြမန် နး်

အသံလမ်း န်အတွက် ဖတ်သည့်အ ိန်ကိ ေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံလမ်း န် ဆက်တင်များ

အသံ

အသံလမ်း န်အတွက် အသံအနိမ့်အြမင့်ကိ ေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံလမ်း န် ဆက်တင်များ

ဘာသာစကား

အသံလမ်း န်အတွက် ဘာသာစကားကိ ေြပာငး်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံလမ်း န် ဆက်တင်များ

သးံသ အဆင့်

အသံလမ်း န်အတွက် စကားလးံ ည်လျားမ အဆင့်ကိ ေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံလမ်း န် ဆက်တင်များ

ဝက်ဘ် ဘေရာက်ဆာ

ဝက်လဘ်ဘေရာက်ဆာ လပ်ေဆာင်ချက်တွင် ကွန်ရက်အေကာငး်အရာ၏
လမ်း န်ချက်ကိဖွင့်ရန်  သိသ့တ်မတ်ပါ။ဖွင့်

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံလမ်း န် ဆက်တင်များ
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အသံပိငး်ဆိင်ရာ ေဖာ်ြပချက်

အသံပိငး်ဆိင်ရာ ေဖာ်ြပချက်

အြမင်အာ ံချိ ယွငး်ေသာ အသးံြပ သများအတွက် စကားေြပာြခငး် ချိန်ညိချက်များ
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံပိငး်ဆိင်ရာ  ေဖာ် ြပချက်

အသံ

အသံေဖာ်ြပချက်အတွက် အသံအနိမ့်အြမင့်ချိန်ညိပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံပိငး်ဆိင်ရာ  ေဖာ် ြပချက်
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အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ

MPX

မာလ်တီပလက်စ် အသံမဒ် (အကယ်၍ ရ ိ ိင်လ င်) ေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ

စိတ် ကိ က် အသံေရွးရန်

အသံပဒ်များအတွက် အစဦးဆက်တင်ကိ ေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ

ေအဗီွချိန်သားကိက်မ

ဗီွဒီယိ င့် အသံအထွက် ချိန်သားကိက်မ ကာွြခားချက်ကိ ချိန်ညိရန်အတွက် ဗီွဒီယိ
အချက်ြပကိ ေနာက်ကျေပးသည်။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ

SPDIF ေရွးရန်

DIGITAL AUDIO OUT င့် HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်)
အစွနး်များ မ ဒီဂျစ်တယ် အသံအထွက် ဆစ်ဂနယ်အတွက် ကနဦးဆက်တင်ကိ
ေရွးချယ်ပါ။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ

HDMI အသံပံစံ

HDMI ထည့်သွငး်မလိငး်အတွက်အသံပံစံအားေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ

PCM အြမင်အာ ံ အဆင့်

အြခားအသံအမျိ းအစားများ င့် ညီမ ေစရန် PCM ထတ်လတ်မ၏ အသံအဆင့်ကိ
DIGITAL AUDIO OUT င့် HDMI2 (eARC / ARC လပ်ေဆာင်ချက်) မ
ချိန်ညိပါ။

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ
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eARC

eARC လပ်ေဆာင်ချက်ကိ ပံ့ပိး ိင်သည့် ကိရိယာသည် ဤတီဗီွသိ  ့ချိတ်ထားလ င်
eARC (တးိြမင့်ထားေသာ အသံြပန်လည်သည့် လိငး်) ဖွင့်ရန်အတွက်  အြဖစ်
သတ်မတ်ပါ။

ဖွင့်

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ

HDMI ြဖည့်သွငး်ရန်

ထည့်သွငး်မ လိငး်ကိ ကိက်ညီေစရန် ေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ
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မလပံစံများသိ ့ြပန်သတ်မတ်ြခငး်

လက် ိ အသံမဒ်ကိ မလဆက်တင်များသိ  ့ြပန်လည်သတ်မတ်ပါ။
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ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မ

ဤတီဗီွကိ သင့်ကွန်ရက်ဝနး်ကျင်တွင် အသးံြပ ရန် ကွန်ရက်ချိန်ညိချက်
သတ်မတ်ပါ။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ကွန်ရက်  ချိတ်ဆက်မ
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ကွန်ရက် အေြခအေနများ

ကွန်ရက်အေြခအေနကိ ြပသ ပီးစစ်ေဆးပါ (MAC လိပ်စာ၊ လက် ိကွန်ရက်
ဆက်တင်များ၊ အစ ိသည်)။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ကွန်ရက်  အေြခအေနများ
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TV အမည်

ဤတီဗီွအတွက် သင် စ်သက်ေသာအမည်ကိ သတ်မတ်ပါ။
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > TV အမည်
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TV အေဝးထိနး် အက်ပ်ဆက်တင်

သင့်ကွန်ရက်က ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကိရိယာ (စမတ်ဖနး် စသည်) င့်
တီဗီွအားထိနး်ချ ပ်ရန် သတ်မတ်ပါ။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > TV အေဝးထိနး်  အက်ပ်ဆက်တင်
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ကွန်ရက်လင့်ခ် ဆက်တင်များ

တီဗီွကိ ကွန်ရက်သိခ့ျိတ်ဆက်ထားသည့် ကိရိယာများမ ထိနး်ချ ပ်ရန် သတ်မတ်ပါ။
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ကွန်ရက်လင့်ခ် ဆက်တင်များ
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စမတ် စပီကာ ဆက်တင်များ

စမတ်စပီကာ လပ်ေဆာင်ချက်ြဖင့် ဤတီဗီွကိ ချန်နယ်လ်ေရွးချယ်ြခငး်၊
အသံအတးိအကျယ် ေြပာငး်လဲြခငး် စသည်တိက့ဲ့သိ  ့ထိနး်ချ ပ်ေပးသည်။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > စမတ်  စပီကာ  ဆက်တင်များ
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Mirroring ဆက်တင်များ

ပံတပာွးြခငး် လပ်ေဆာင်ချက်များအတွက် ဆက်တင်များ
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ေနရာခွဲလင့်ခ်  > Mirroring ဆက်တင်များ
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အြခားချိန်ညိချက်များ

VOD ပါဝင်မ ရီဖရက် ်

တီဗီွသည် အဆင်သင့်ပံစံတွင် ိေနလ င်ေတာင် VOD အေကာငး်အရာကိ
ေနာက်ဆးံထတ်သိ  ့အပ်ဒိတ်ြပ လပ်ရမည်လားဆိတာကိ ေရွးချယ်ေပးသည်။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > VOD ပါဝင်မ  ရီဖရက် ်

ေဆာ့ဝဲအပ်ဒိတ်

မည်သည့် မွနး်မံမမဆိ ရ ိပါက TV ၏ ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်ကိ မွနး်မံပါ။
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ေဆာ့ဝဲအပ်ဒိတ်

ေဆာ့ဝဲမက်ေဆ့ အသစ်

ကွန်ရက်မ တစ်ဆင့် ေဆာ့ဖ်ဝဲအသစ်များ ာေတွ ြခငး် ိ ၊ မ ိ အေကာငး် ကားစာ
ေပးရန် လိ၊ မလိကိ ေရွးချယ်ပါ။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ေဆာ့ဝဲမက်ေဆ့ အသစ်

IPv6

ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မများအတွက် IPv6 လပ်ေဆာင်ချက် ဖွင့်ေပးသည်။
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > IPv6

ဆားဗစ်စညး်မျ း၊ဆက်တင်

ဝန်ေဆာင်မ စညး်ကမ်းသတ်မတ်ချက်များ င့် ဆက်တင်များကိ ြပသေပးပါသည်။
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ဆားဗစ်စညး်မျ း ၊ဆက်တင်
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ဖွင့်ချိန်တိငး်တာ

ကိ တင်သတ်မတ်ထားသည့် ချန်နယ်၊ အသံ အတးိအကျယ် အစ ိသည်တိ ့ င့်
သတ်မတ်ထားချိန်တွင် တီဗီွ အလိအေလျာက် ပွင့်လာမည်။

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > စွမ်းအင် ေခ တာသည့် လပ်ေဆာင်ချက်များ
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စံချိန်စက် ပိတ်

တီဗီွအလိအေလျာက် အရံသင့်မဒ်သိ  ့ေရာက် ိမည့် အချိန်ကာလကိ သတ်မတ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > စံချိန်စက် ပိတ်
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စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်

ေနာက်လာမည့်အစီအစ များကိ စာရငး်သွငး်ရန်အတွက်
အချိန်မတ်စက်တွင်သတ်မတ်ပါ။

မတ်တမ်းတင်ေနသည် > စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက် > အစီအစဥ်  တိင်မာကိ  ဆက်တင်ချိန်ပါ
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နာရီ ဆက်တင်များ

သးံနညး်ပံစံ

ဤတီဗီွအတွက် နာရီချိန်ညိချက်မဒ်ကိ ေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > ချိန်ညိေနသည့် အချိန်

ေနစ့ွဲ

လက် ိေနစ့ွဲကိ ကိယ်တိင်သတ်မတ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > ချိန်ညိေနသည့် အချိန်

အချိန်

လက် ိအချိန်ကိ ကိယ်တိင်သတ်မတ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > ချိန်ညိေနသည့် အချိန်

ေဒသစံေတာ်ချိန်

အချိန်ေဒတာကိ ချိန်ညိပါ။
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > ချိန်ညိေနသည့် အချိန်
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ေအာ်တိ စက် ငိမ်ကာလ

စွမ်းအင်ကိ ေခတာရန် 4နာရီခန ့် မည်သည့်လည်ပတ်မမ မ ိလ င် တီဗီွကိ
အရံသင့်မဒ်သိ  ့အလိအေလျာက်ေြပာငး်မည်။

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > စွမ်းအင် ေခ တာသည့် လပ်ေဆာင်ချက်များ
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ပါဝါပိတ်ရန် အချက်မြပပါ

မလိအပ်သည့် စွမ်းအင်အသးံြပ မကိ ကာကွယ်ရန် 10 မိနစ်ခန ့် မည်သည့်
လိငး်မ လက်ခံမရ ိဘဲ မည်သည့် လည်ပတ်မမ မလပ်ေဆာင်လ င် တီဗီွကိ
အရံသင့်မဒ်သိ  ့အလိအေလျာက်ေြပာငး်မည်။

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > စွမ်းအင် ေခ တာသည့် လပ်ေဆာင်ချက်များ
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အသံ ထိနး်ချ ပ်မ

အသံြဖင့်ထိနး်ချ ပ်မ လပ်ေဆာင်ချက်အတွက် အသံ ဝန်ေဆာင်မကိ ေရွးချယ်ပါ။
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Eco ကးသနး် ာဖတ်ြခငး်

တီဗီွကိ အသင့်ေတာ်ဆးံ စွမ်းအင်ေခ တာသည့် မဒ်သိ  ့အလိအေလျာက်
သတ်မတ်မည်။

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > စွမ်းအင် ေခ တာသည့် လပ်ေဆာင်ချက်များ
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USB ကိရိယာ တပ်ဆင်ြခငး်

USB HDD ကိ ြပန်လည်သတ်မတ်ပါ သိမ့ဟတ် USB ကိရိယာကိ လံြခံ စာွ
ဖယ် ားပါ။

မတ်တမ်းတင်ေနသည် > USB HDD ကိ တပ်ဆင်ြခငး်  > USB HDD အတွက် ဆက်တင်ချိန်ြခငး်
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ကးယမ စီစ ရန်

USB HDD ၏မတ်တမ်းတင်လပ်ေဆာင်ချက်အတွက် ဆက်တင်များ
မတ်တမ်းတင်ေနသည် > လက်ၡိ  အစီအစဥ်ကိ မတ်တမ်းတင်ေနြခငး်  > တစ်ခါတိထ့ိ ံ  ကးယရန်
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ဘလးတသ် တပ်ဆင်ြခငး်

ဘလးတသ် ကိ းမဲ့နညး်ပညာေထာက်ပံ့ထားသည့် တိကျေသာ ကိရိယာများအတွက်
ဆက်တင်များ

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > Bluetooth ကိရိယာများ  > ဘလးတသ် တပ်ဆင်ြခငး်
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ကေလး ေသာ့အိမ်

မလိလားသည့် ရယသးံစွဲမကိ ကာကွယ်ရန် ချန်နယ်များ သိမ့ဟတ်
ထည့်သွငး်မများအတွက် ရယသးံစွဲမထိနး်ချ ပ်ြခငး်ကိ သက်ေရာက်ေစမည်။

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ကေလး  ေသာ့အိမ်  > ကေလးသငယ်  ေသာ့ချ ြခငး်  အသးံြပ ရန်
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လိငး် နး်ဖမ်းေသာ မီ း

ေမာ်ဒယ်လ်အားလးံတွင် အချိ အဂရပ်များအား  မရ ိ ိင်ပါ။  သင့်တီ ဗီွစခရင်တွင် ရ ိ ိင်ေသာ  မီ းများအား  ြပသထားပါသည်။

အ ကိ က်များ တညး်ြဖတ်ြခငး်

စ်သက်ေသာချန်နယ်များစာရငး်ကိ ဖန်တးီမည်။
ကည့်ေနသည် > ဖမ်းယ ပီး  တညး်ြဖတ်ထားေသာ  လိငး်များ  > အကိ က်များ  တညး်ြဖတ်ြခငး်

ပ်ြမင်သံ ကားထတ်လင့်ေသာလိငး် စာရငး်

မလိလားေသာ ချန်နယ်များကိေကျာ်မည် သိမ့ဟတ် ချန်နယ်များကိတညး်ြဖတ်မည်။
ကည့်ေနသည် > ဖမ်းယ ပီး  တညး်ြဖတ်ထားေသာ  လိငး်များ  > ပ် ြမင်သံ ကားထတ်လင့်ေသာလိငး်

စာရငး်

အလိအေလျာက် လိငး်ဖမ်းသည်

လက်ခံရ ိ ိင်ေသာချန်နယ်များအတွက် အလိအေလျာက် ာေဖွမည်။
ကည့်ေနသည် > ဖမ်းယ ပီး  တညး်ြဖတ်ထားေသာ  လိငး်များ  > အလိအေလျာက် လိငး်ဖမ်းသည်

လက်သးံ လိငး် နး်ဖမ်းြခငး်

ချန်နယ်များအတွက် ကိယ်တိင် ာေဖွမည်။
ကည့်ေနသည် > ဖမ်းယ ပီး  တညး်ြဖတ်ထားေသာ  လိငး်များ  > လက်သးံ  လိငး် နး်ဖမ်း ြခငး်

ချာနယ်စာရငး်အပ်ဒိတ်လပ်ပါ

သင့်ဆက်တင်များများကိ သိမ်းထားချိန်တွင် ချန်နယ်စာရငး်ကိ အသစ်မွမ်းမံမည်။
ကည့်ေနသည် > ဖမ်းယ ပီး  တညး်ြဖတ်ထားေသာ  လိငး်များ  > ချာနယ်စာရငး်အပ်ဒိတ်လပ်ပါ

ချန်နယ်မက်ေဆ့ အသစ်

ချန်နယ်အသစ်တစ်ခေတွ ိ ြခငး် ိမ ိ အသိေပးစာလက်ခံရမည်၊ လက်မခံရပါကိ
ေရွးချယ်ပါ။

ကည့်ေနသည် > ဖမ်းယ ပီး  တညး်ြဖတ်ထားေသာ  လိငး်များ  > အြခားချိန်ညိချက်များ

အချက်ြပလိငး် အေြခအေန

ချန်နယ်အေြခအေနကိ စစ်ေဆးပါ။
ကည့်ေနသည် > ဖမ်းယ ပီး  တညး်ြဖတ်ထားေသာ  လိငး်များ  > အချက်ြပလိငး်  အေြခအေန
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TV အချက်ြပလိငး် ေပါငး်ထည့်ပါ

တီဗီွမဒ်ေပါငး်ထည့်မည်။
ကည့်ေနသည် > ဖမ်းယ ပီး  တညး်ြဖတ်ထားေသာ  လိငး်များ  > အြခားချိန်ညိချက်များ

= မတ်ချက် =

•  ိ ဆက်တင်များကိ ေရွးချယ်ထားေသာတီဗီွမဒ်
အတွက်သာ အသးံြပ ိင်သည်။ မီ းအမည်သည် တီဗီွ မဒ်ေပ တွင် မတည်၍
ကွဲြပားသည်။ (  / 

)

လိငး် နး်ဖမ်းေသာ မီ း

ဒီဂျစ်တယ် တီဗီွ လိငး် နး်ဖမ်း မီ း အန်နာေလာ့ တီဗီွ
လိငး် နး်ဖမ်း မီ း
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ဘာသာစကား

ေမာ်ဒယ်လ်အားလးံတွင် အချိ အဂရပ်များအား  မရ ိ ိင်ပါ။  သင့်တီ ဗီွစခရင်တွင် ရ ိ ိင်ေသာ  မီ းများအား  ြပသထားပါသည်။

OSD ဘာသာစကား

မျက် ာြပင်ေပ ြပသမများအတွက် ဘာသာစကားေြပာငး်မည်။
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > ဘာသာစကား

ပိ၍လိလားေသာ အသံ

ဒစ်ဂျစ်တယ် ပ်သံလိငး် မာတီအသံထွက်အတွက် ဦးစားေပး ဘာသာစကားကိ
ေရွးချယ်ေပးသည် (ထတ်လွင့်သအေပ တွင် မတည်ပါသည်)။

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > ဘာသာစကား

ပိ၍လိလားေသာ အသံ 1 / 2

ဒစ်ဂျစ်တယ်ချန်နယ် အမျိ းမျိ းေသာအသံ (အသံလင့်သအေပ တွင်မတည် ပီး)
အတွက် ပထမ င့်ဒတိယဦးစားေပးဘာသာစကားအားေရွးချယ်ပါ။

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > ဘာသာစကား

ပိ၍လိလားေသာ ေခါငး်စ

ဒစ်ဂျစ်တယ် ပ်သံလိငး် စာတနး်ထးိအတွက် ဦးစားေပး ဘာသာစကားကိ
ေရွးချယ်ေပးသည် (ထတ်လွင့်သအေပ တွင် မတည်ပါသည်)။

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > ဘာသာစကား

စ်သက်ေသာ စာတမ်းထးိ 1 / 2

ဒစ်ဂျစ်တယ်ချန်နယ် စာတနး်ထးိများ (အသံလင့်သအေပ တွင်မတည် ပီး) အတွက်
ပထမ င့်ဒတိယဦးစားေပးဘာသာစကားအားေရွးချယ်ပါ။

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > ဘာသာစကား

လိလားေသာ လမ်း န်ဘာသာစကား

သတငး်ေခါငး်စညး်စာတနး် င့် TV လမ်း န် (ရ ိင်ပါက) အတွက် စ်သက်ေသာ
ဘာသာစကားကိ ေရွးချယ်သည်။

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > ဘာသာစကား
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ြပကွက် ဆက်တင်များ

စာတနး် ပံစံ

စ်သက်ေသာ စာတနး်ထးိအမျိ းအစားေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > စာတနး်

တယ်လီစာသား

တယ်လီစာသား ေဖာ်ြပသည့် အသွင်ကိ ေရွးပါ။
ကည့်ေနသည် > တယ်လီစာသား  > အေဝး ကည့်စာသား  မဒ်

တယ်လီစာသား အကရာအပ်စ

တယ်လီစာသား ဘာသာစကား စာလးံပံစံ ေရွးချယ်ပါ။
ကည့်ေနသည် > တယ်လီစာသား  > တယ်လီစာသား  အကရာအပ်စ

ြဖည့်စရာ တံဆိပ်များ

ထည့်သွငး်ထားေသာအ နး်များစာရငး်၀င် ကည့်ြခငး်သည်
သင့်အားထည့်သွငး်ထားေသာအမည်ကိေြပာငး်လဲရန် သိမ့ဟတ်
ချိတ်ဆက်မထားလ င်ထည့်သွငး်ထားသည်များအားေကျာ်သာွးရန်၊
ခွဲ ြခားေရွးထတ်ြခငး်အားတးိတက်ေအာင်ြပ လပ်ြခငး် င့် ေရွးချယ်ြခငး် တိအ့ား

 ေခါငး်စဥ်ေအာက်တွင်ခွင့်ြပ ထားသည်။ြဖည့်သွငး်ချက် ေရွးြခငး်
ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > ြပင်ပထည့်သွငး်မကိ  ကည့် ြခငး်

ေခါငး်စညး်ြပသချိန် ြပည့်သည်

မျက် ာြပင်ေပ တွင် သတငး်အချက်အလက်ေခါငး်စီးမည်မ ကာမည်ကိ
သတ်မတ်ပါ။

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > သတငး်အချက်အလက် ေခါငး်စီး

ကစားချိန် ြပကွက်

ဂိမ်း သးံနညး်ပံစံ မျက် ာြပင်၏ညာဘက်အေပ ေထာင့်တွင်
ဆက်တိက်အသးံြပ သည့်အချိန်ကာလကိ 30တိငး်ြပသရန်  သိသ့တ်မတ်ပါ။ဖွင့်

ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > ြပင်ပထည့်သွငး်မကိ  ကည့် ြခငး်
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အေကာငး် ကားစာ

(  / )ဖွင့် ပိတ်

သတိေပးမက်ေဆ့ခ်ျ ေဖာ်ြပသည်။

ဒိလ်ဘီ အသိေပးချက်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

Dolby သတိေပးမက်ေဆ့ချ် ေဖာ်ြပသည်။
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HDMI ေအာ်တိ ဆက်တင်

ပံသိမ့ဟတ်အသံသည် HDMI အ၀င်တွင်ေကာငး်စာွမပွင့်ေသာအခါ 
သိသ့တ်မတ်ပါ။

သးံနညး်ပံစံ1

ကည့်ေနသည် > 4K ကည်လင်ြပတ်သားမ  > HDMI ေအာ်တိ ဆက်တင်
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HDMI HDR ဆက်တင်

ချိတ်ဆက်ထားေသာ HDR ကိရိယာမ အဝင်လိငး်အတွက် ဆက်တင်များ
ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > HDMI HDR ဆက်တင်
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VIERA Link ဆက်တင်များ

VIERA Link

VIERA Link လပ်ေဆာင်ချက်များ အသးံြပ ရန် သတ်မတ်ပါ။
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™" > ြပင်ဆင်မများ

ပါဝါဖွင့်ရန် လင့်ခ်

ပါဝါဖွင့်ထားသည့် ဆက်စပ်လပ်ေဆာင်ချက်များအသးံြပ ရန် သတ်မတ်ပါ။
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™" > ပါဝါဖွင့်ရန် လင့်ခ်

ပါဝါပိတ်ရန် လင့်ခ်

ပါဝါပိတ်ထားသည့် ဆက်စပ်လပ်ေဆာင်ချက်များအသးံြပ ရန် သတ်မတ်ပါ။
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™" > ပါဝါပိတ်ရန် လင့်ခ်

စက် ငိမ်ကာလ၌ စွမ်းအင်ေခ တာ

အရံသင့်အေြခအေနတွင် စွမ်းအင်သးံစွဲ ြခငး်ကိ ေလာ့ချရန် ချိတ်ဆက်ထားသည့်
ပစညး်ကိရိယာကိ ထိနး်ချ ပ်ပါ။

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™" > စက် ငိမ်ကာလ၌  စွမ်းအင်ေခ တာ

အသိဉာဏ်ြမင့် ေအာ်တိ စက် ငိမ်ကာလ

စွမ်းအင်သးံစွဲ ြခငး်ကိ ေလာ့ချရန် ကည့် ြခငး်မ ိသည့် သိမ့ဟတ် အသးံမြပ သည့်
ချိတ်ဆက်ထားေသာ ပစညး်ကိရိယာများကိ အရံသင့်မဒ်သိ  ့သာွးရန်ြပ လပ်ပါ။

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™" > အသိဉာဏ်ြမင့် ေအာ်တိ
စက် ငိမ်ကာလ
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HDMI အချက်ြပပါဝါလင့် ြပင်ဆင်ြခငး်

ပါဝါဖွင့်ရန် လင့်ခ်

ချိတ်ထားသည့် ပစညး်အလပ်လပ်ေနသည့်အခါ တီဗီွဖွင့်ထား ပီး
ထည့်သွငး်သည့်မဒ်သည် အလိအေလျာက် ေြပာငး်သာွးသည်။ (တီဗီွသည်
အဆင်သင့်ပံစံတွင် ိေနချိန်တွင်သာ။)

ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > HDMI အချက်ြပပါဝါလင့် ြပင်ဆင်ြခငး်

ပါဝါပိတ်ရန် လင့်ခ်

လက် ိအဝင်၏ ချိတ်ထားသည့် ပစညး်ကိ ပိတ်ထားလ င် တီဗီွအလိအေလျာက်
ပိတ်သာွးမည်။

ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > HDMI အချက်ြပပါဝါလင့် ြပင်ဆင်ြခငး်

လင့်ခ် တာမီနယ်

ပါဝါလင့်ခ် လပ်ေဆာင်ချက်ကိ သးံရန် HDMI အစွနး်ကိ ေရွးပါ။
ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > HDMI အချက်ြပပါဝါလင့် ြပင်ဆင်ြခငး်
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EWS ဆက်တင်များ

EWS (ေစာစီးစာွ သတိေပးစနစ်) လပ်ေဆာင်ချက် အတွက် ဆက်တင်များ

• အင်ဒိနးီ ားသာ
ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > EWS ဆက်တင်များ
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ေဒတာ ဝန်ေဆာင်မ အပလီေကး ငး် (HbbTV)

သင့် ေမာ်ဒယ်လ်ေပ မတည် ပီး  ဤအဂါရပ်အား  ရ ိ ိင်သည်။

ဝန်ေဆာင်မ

ေပါငး်စပ်ထတ်လတ် ဘေရာင်ဘမ်တီဗီွအက်ပလီေကး ငး်ကိ အသးံြပ ရန်
သတ်မတ်သည်။

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ေဒတာ  ဝန်ေဆာင်မ  အပလီေကး ငး်  (HbbTV) > ေဒတာ၀န်ေဆာင်မ
အက်ပလီေကး ငး်ကိ အသးံြပ ပီး

ကိယ်ေရးကိယ်တာ ဆက်တင်

အြပန်အလန် အကျိ းသက်ေရာက်မ ေဒတာဝန်ေဆာင်မများတွင် ကိယ်ေရးကိယ်တာ
အတွက် ဆက်တင်များ

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ေဒတာ  ဝန်ေဆာင်မ  အပလီေကး ငး်  (HbbTV) > ကိယ်ေရးကိယ်တာ
ဆက်တင်
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Home ဆက်တင်များ

ေအာ်တိပင်

ပင်မစာမျက် ာ ေပ တွင် မ ကာခဏအသးံြပ ေသာ အဂါရပ်တစ်ခအတွက်
ြဖတ်လမ်းခလတ်တစ်ခ အလိအေလာက်ထည့်သွငး်ရန် မည်သည့်အရာကိမဆိ
ေရွးချယ်ေပးသည်။

ပင်မစာမျက် ာ  > ပင်မစာမျက် ာ  > သးံစွဲနညး်
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စနစ်အတွက် မီ း

ကးီဘတ် အဆင်အြပင်

သင်၏ USB သိမ့ဟတ် Bluetooth

ကးီဘတ်မေထာက်ပံ့ေသာဘာသာစကားကိေရွးပါ။
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ကးီဘတ် > ကးီဘတ်

အေဝးထိနး်ဆက်တင်များ

တီဗီွ င့် အေဝးထိနး်၏ အေဝးထိနး်ချ ပ်မဒ်အတွက် ဆက်တင်များ
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > အသံထိနး်ချ ပ်မ  > ဆက်တင်များ

ေြပာငး်ထားေသာ ပံစံ

မလအေြခအေနသိ ့ြပန်သာွးရန် ဆက်တင်များအားလးံကိ ြပန်လည်သတ်မတ်ပါ။
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > ေြပာငး်ထားေသာ  ပံစံ  > ေြပာငး်ထားေသာ  ပံစံ

စနစ်အားြပန်လည်မွမ်းမံသည်

ေဆာ့ဖ်ဝဲအသစ်ကိ ဤတီဗီွသိ  ့ေဒါငး်လဒ်လပ်ပါ။
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > တီဗီွေဆာ့ဖ် ဝဲလ်အား  မွမ်းမံပါ။  > အလိအေလျာက် မွမ်းမံ ြခငး်

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > တီဗီွေဆာ့ဖ် ဝဲလ်အား  မွမ်းမံပါ။  > ကိယ်တိင် မွမ်းမံ ြခငး်

လိင်စင် မီ း

ေဆာ့ဖ်ဝဲလိင်စင် သတငး်အချက်အလက်ကိ ြပသပါ။
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အြခား ဆက်တင်များ

ပါဝါေခ တာြခငး်

(  / )ဖွင့် ပိတ်

စွမ်းအင်သးံစွဲ ြခငး်ကိ သက်သာေစရန် ပ်ပံ၏ေတာက်ပမကိ ေလာ့ချမည်။

LED ပါဝါအချက်ြပမ

ပါဝါLED န်ြပြခငး် ပံစံကိ ေရွးချယ်ေပးသည်။
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > LED ပါဝါအချက်ြပမ  > ပါဝါLED န်ြပကိရိယာ  အသးံြပ ြခငး်
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အကညီမီ းအား အသးံြပ ြခငး်

မီ းကိ  င့် ြပ၍  ကိေရွးကာ အသးံြပ ရန်  ကိဖိပါ။1. [MENU] ပင်မ မီ း [OK]

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။2. အကအညီ [OK]

 /  / 

 အားေရွးချယ် ပီး ၀င်ေရာက်အသးံြပ ရန်  ိပ်ပါ။
3. TV ကိယ်တိင်စမ်းသပ်ြခငး် စနစ်ဆိင်ရာ အချက်အလက် ကိရိယာ၏

အချက်အလက် [OK]

TV ကိယ်တိင်စမ်းသပ်ြခငး်

ပံရိပ်သိမ့ဟတ် အသံြပဿနာအား စစ်ေဆးမြပ လပ်ပါ။

မျက် ာြပင်ေပ ိ လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။

စနစ်ဆိင်ရာ အချက်အလက်

ဤတီဗီွ၏ စနစ်အချက်လက်အား ေဖာ်ြပပါ။

ကိရိယာ၏ အချက်အလက်

ဤတီဗီွ၏ စက်ပစညး်အချက်လက်အား ေဖာ်ြပပါ။
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ဓာတ်ပံ

၀န်ေဆာင်မ သိမ့ဟတ် အကအညီ ေတာငး်ခံြခငး်မ ြပ မီ ြပသနာကိ ေြဖ ငး်ရန်
ဤ ိး ငး်သည့် လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။ ပ်ပံြပဿနာကိလညး် 

 ထဲမအမျိ းအစားခွဲ ြခားပါ။
TV

ကိယ်တိင်စမ်းသပ်ြခငး်
ေထာက်ပံ့သည် > အကအညီ မီ း  > အကညီမီ းအား  အသးံြပ ြခငး်

အကယ်၍ ြပဿနာ ိေနေသးလ င်၊ အကအညီအတွက် ေကျးဇးြပ ၍
သင့်အရပ်ေဒသ ိ Panasonic အေရာငး်ကိယ်စားလယ်အား ဆက်သွယ်ပါ။

အမဲ င့် အြဖ  ဓာတ်ပံ

• ြပင်ပကိရိယာ၏ အထွက်သည် တီဗီွ၏ အဝင် င့် ကိယ်ညီမ ိမ ိ စစ်ေဆးပါ။

ဖ ိဖရဲ ဓာတ်ပံ၊ အစက်အေြပာက်များေပ ြခငး်

• အစက်အေြပာက်များေလ ာ့ချရန်ဓာတ်ပံမီ းထဲမ  င့်
 ထဲတွင် သတ်မတ်ချက်ထည့်ေပးပါ။

ဆညံသံေလ ာ့ချြခငး်
MPEG မလပံစံ အသစ်ထတ်ရန်

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > မတည် ငိမ်မ  ေလာ့ချေပးသည့် ချိန်ညိချက်များ

• အနးီ ိ စက်ကိရိယာအား စစ်ေဆးပါ (ကား၊ ေမာ်ေတာ်ဆိင်ကယ်၊ မီးလငး်အိမ်)။

မည်သည့် ပံရိပ်မ  ြပသြခငး်မ ိ

• မန်ကန်သည့် ထည့်သွငး်မ စနစ်ေရွးချယ်ထားမ ိမ ိ စစ်ေဆးပါ။

• ပ်ပံမီ း ိ ၊ ၊ 
သိမ့ဟတ်  ကိ အနညး်ဆးံသတ်မတ်ထားသလား။

ေတာက်ပမပမာဏ အေရာင် ြပတ်သားမ အလငး်အေမာင်
အေရာင်

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံ ပ်ပံအတွက်  > အေြခခံချိန်ညိချက်များ

• လိအပ်သည့် ကိ းများ င့် ချိတ်ဆက်မများ ေနရာတွင် အတည်တကျ ိမ ိ
စစ်ေဆးပါ။
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မန်ဝါးေသာ သိမ့ဟတ် ရဲွေနေသာ ပံ (အသံမ ိ သိမ့ဟတ် အသံ ိမ့်)

• လိငး်အား မလအတိငး် ြပန်လည်ထား ိမည်။
ကည့်ေနသည် > ဖမ်းယ ပီး  တညး်ြဖတ်ထားေသာ  လိငး်များ  > အလိအေလျာက် လိငး်ဖမ်းသည်

အြဖ ေရာင်အစက်များ သိမ့ဟတ် ထပ်ေနေသာပံရိပ်များ (မြပတ်သားမ)

• ေကာငး်ကင် ကိ း၏ အေနအထား၊ ဦးတည်ရာ၊ချိတ်ဆက်ထားမကိစစ်ေဆးပါ။

• တီဗီွ င့် RF ကိ းအ ကား ေနရာြခားထားပါ။

အမညး်ေရာင် ပံအေသးတစ်ခ ိ ိင်သည်

• အဝင် အချက်ြပ ေြပာငး်လဲေသာအခါ ပ်ပံ ပံပျက်မကိ ေ ာင် ားရန် ပ်ပံ
အမညး်အား ြပသည်။

ဖန်သားြပင်ေပ တွင် အြဖ ၊ အနီ၊ အြပာ၊ အစိမ်း င့် အမဲစက်များ ိ ိင်သည်

• ဒါဟာ ပန်နယ်လ်ရဲ ့ ပံစံတစ်ခပါ ြပဿနာတစ်ခ မဟတ်ပါဘး။ အေကာငး်ဆးံ
အေသးစိတ်ပံရိပ်များ ေပးစွမ်း ိင်ဖိ  ့ပန်နယ်လ်ကိ အလွန်တိကျြခငး် ိသည့်
နညး်ပညာများြဖင့် ြပ လပ်ထားပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါ၊ တိကျသည့် အြဖ ၊ အနီ၊
အစိမ်း၊ အြပာ သိမ့ဟတ် အမဲ ေရာင်အမတ်များကဲ့သိ  ့အလပ်မလပ်သည့်
အစက်များသည် ဖန်သားြပင်ေပ တွင် အနညး်ငယ်ေပ လာ ိင်ပါသည်။ ၎ငး်သည်
ဖန်သားြပင်၏ စွမ်းေဆာင်ရည်အား ထိခိက်မမ ိသည်ကိ ေကျးဇးြပ ၍
မတ်သားပါ။

အသင့်အေနအထားတွင် အြဖ ေရာင် အလျားလိက် မျ းတစ်ေကာငး်
ေပ လာလိမ့်မည်

• ပန်နယ်လ် ချိန်ညိရန် အြဖ ေရာင် အလျားလိက် မျ းတစ်ေကာငး်
မျက် ာြပင်တွင် ေပ လာလိမ့်မည်။ ၎ငး်သည် မားယွငး်သည့် လပ်ေဆာင်ချက်
မဟတ်ပါ။

- 362 -



ဒီဂျစ်တယ် တီဗွီ

၀န်ေဆာင်မ သိမ့ဟတ် အကအညီ ေတာငး်ခံြခငး်မ ြပ မီ ြပသနာကိ ေြဖ ငး်ရန်
ဤ ိး ငး်သည့် လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။

အကယ်၍ ြပဿနာ ိေနေသးလ င်၊ အကအညီအတွက် ေကျးဇးြပ ၍
သင့်အရပ်ေဒသ ိ Panasonic အေရာငး်ကိယ်စားလယ်အား ဆက်သွယ်ပါ။

• ဒီဂျစ်တယ် အသံဖမ်းြခငး် နညး်ပညာများ ပါဝင်လာေသာေကာင့်၊ အန်နာေလာ့
တီဗီွလိငး်များ အသံဖမ်းြခငး် ေကာငး်မွန်ေစကာမ၊ အချိ ကိစရပ်များတွင်
အေြခအေနအရ ဒစ်ဂျစ်တယ်တီဗီွ လိငး်ဆွဲအားအရည်အေသးွ
ကျဆငး် ိင်သည်။

စွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့်မားသည့် ေကာငး်ကင် ကိ းြဖင့် လိငး်ဆွဲအား လက်ခံ၍မရပါ

• တီဗီွ င့် VCR အတွက်ေကာငး်ကင် ကိ းသးီြခားစီတပ်ဆင်ပါ (သိမ့ဟတ်
ခွဲ ြခားကိရိယာအား အသးံြပ ပါ)။

တီဗီွလိငး်လက်ခံ၍မရြခငး်

• RF ကိ းချိတ်ဆက်မအား စစ်ေဆးပါ။ "ဒီဂျစ်တယ်
ေြမစိက် ကိ းဝန်ေဆာင်မများလက်ခံရန်အတွက် အထးအသိေပးချက်များ"
သိက့ိးကားပါ။

ကည့်ေနသည် > အေြခခံ > အေြခခံ  ချိတ်ဆက်မ

• သင် RF ေရွးချယ်ကိရိယာအား အသးံြပ လ င်၊ မန်ကန်သည့် တီဗီွ လိငး်အား
ေရွးချယ်ထားြခငး် ိပါေစ။

ကားြဖတ်ေ ာက်ယက်ြခငး် သိမ့ဟတ် ရပ်တန ့်သာွးြခငး် / ပံရိပ် ေပျာက်သာွးြခငး်

•  စစ်ေဆးပါ။ 
အဆင့်နိမ့်ေနလ င် ေကာငး်ကင် ကိ းအား စစ်ေဆးပါ။
အချက်ြပလိငး် အေြခအေန အချက်ြပလိငး် အဆင့်

ကည့်ေနသည် > ဖမ်းယ ပီး  တညး်ြဖတ်ထားေသာ  လိငး်များ  > အချက်ြပလိငး်  အေြခအေန

• အဓိကရငး်ြမစ် ဖွင့် / ပိတ်ခလတ် ြဖင့် တီဗီွအားပိတ်ပါ။ ပီးေနာက် ြပန်ဖွင့်ပါ။
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အသံ

၀န်ေဆာင်မ သိမ့ဟတ် အကအညီ ေတာငး်ခံြခငး်မ ြပ မီ ြပသနာကိ ေြဖ ငး်ရန်
ဤ ိး ငး်သည့် လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။  ထဲမ
အသံြပဿနာကိလညး် အမျိ းအစားခွဲ ြခားပါ။

TV ကိယ်တိင်စမ်းသပ်ြခငး်

ေထာက်ပံ့သည် > အကအညီ မီ း  > အကညီမီ းအား  အသးံြပ ြခငး်

အကယ်၍ ြပဿနာ ိေနေသးလ င်၊ အကအညီအတွက် ေကျးဇးြပ ၍
သင့်အရပ်ေဒသ ိ Panasonic အေရာငး်ကိယ်စားလယ်အား ဆက်သွယ်ပါ။

မည်သည့် အသံမ  မထွက်ပါ

• "အသံပိတ်" အားဖွင့်ထားသလား? အသံပိတ်အား ဖွင့် သိမ့ဟတ် ပိတ်ရန်
 ခလတ်ကိ ိပ်ပါ။[MUTE]

• အသံအား အနညး်ဆးံသိ  ့သတ်မတ်ထားပါသလား?

• ြပင်ပကိရိယာ၏ ချိတ်ဆက်မ င့် ချိန်ညိချက်အား စစ်ေဆးပါ။
ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ

•  ကိ  သိသ့တ်မတ်ထားေကာငး် ေသချာပါေစ။စပီကာ ေရွးြခငး် တီဗီွ
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံအနိမ့်အြမင့် ချိန်ညိချက်များ

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™" > စပီကာ  ေရွးြခငး်

•  ကိ  သိသ့တ်မတ်ထားေကာငး်
ေသချာပါေစ။
တီဗီအသံချဲစက် ဆက်တင် TV စပီကာ

ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အသံအနိမ့်အြမင့် ချိန်ညိချက်များ

အသံ အဆင့် ိမ့်ေနသည် သိမ့ဟတ် အသံပျက်ေနြခငး်

• အသံလိငး်ဖမ်းယြခငး် အားနညး် ိင်ပါသည်။

•  အသံမီ းအား  သိသ့တ်မတ်ပါ။ (အန်နာေလာ့ တီဗီွ)MPX မိ ိ
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ
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HDMI

၀န်ေဆာင်မ သိမ့ဟတ် အကအညီ ေတာငး်ခံြခငး်မ ြပ မီ ြပသနာကိ ေြဖ ငး်ရန်
ဤ ိး ငး်သည့် လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။

အကယ်၍ ြပဿနာ ိေနေသးလ င်၊ အကအညီအတွက် ေကျးဇးြပ ၍
သင့်အရပ်ေဒသ ိ Panasonic အေရာငး်ကိယ်စားလယ်အား ဆက်သွယ်ပါ။

အသံ ပံမန်မဟတ်ပါ

• ချိတ်ဆက်ထားေသာကိရိယာမအသံလိငး် င့်ကိက်ညီရန် အသံမီ းတွင် 
 ၏ဆက်တင်အား စစ်ေဆးပါ။

HDMI

အသံပံစံ
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ

• အသံမီ းတွင်  ဆက်တင်အား စစ်ေဆးပါ။HDMI ြဖည့်သွငး်ရန်
ကည့်ေနသည် > အေကာငး်ဆးံအသံအတွက်  > အဆင့်ြမင့် ချိန်ညိချက်များ

• အကယ်၍ ဒီဂျစ်တယ်အသံ ချိတ်ဆက်မ ြပဿနာ ိေနလ င်၊ အန်နာေလာ့
အသံချိတ်ဆက်မအား ေရွးချယ်ပါ။

ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > HDMI လပ်ေဆာင်ချက်များ

• တပ်ဆင်ြခငး်မီ းထဲမ  ကိ 
အြဖစ်သတ်မတ်ပါ။

HDMI ေအာ်တိ ဆက်တင် သးံနညး်ပံစံ1

ကည့်ေနသည် > 4K ကည်လင်ြပတ်သားမ  > HDMI ေအာ်တိ ဆက်တင်

ကိရိယာအား HDMI ြဖင့်ချိတ်ဆက်ထားလ င် ြပင်ပကိရိယာမ ပံများ ေသချာမ
မ ိပါ

• HDMI ကိ းမန်ကန်စာွ ချိတ်ဆက်ထားြခငး် ိမ ိ စစ်ေဆးပါ။
ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > ြပင်ပချိတ်ဆက်မ

• တီဗီွ င့် ကိရိယာ ပိတ်ထားပါ၊ ပီးလ င် ြပန်ဖွင့်ပါ။

• ကိရိယာမ အဝင်လိငး်အား စစ်ေဆးပါ။
ကည့်ေနသည် > ြပင်ပ  ပစညး်ကိရိယာ  > တရားဝင် ထည့်သွငး်မ  လိငး်များ

• EIA/CEA-861/861D ြဖင့် ကိက်ညီေသာ ပစညး်ကိရိယာကိ အသးံြပ ပါ။

• တပ်ဆင်ြခငး်မီ းထဲမ  ကိ 
အြဖစ်သတ်မတ်ပါ။

HDMI ေအာ်တိ ဆက်တင် သးံနညး်ပံစံ1

ကည့်ေနသည် > 4K ကည်လင်ြပတ်သားမ  > HDMI ေအာ်တိ ဆက်တင်
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• တရားဝင် 4K ပံစံများသည် HDMI ခလတ်ေပ မတည်၍ ကွဲြပားပါသည်။
ကည့်ေနသည် > 4K ကည်လင်ြပတ်သားမ  > တရားဝင် 4K ပံစံ
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ကွန်ရက်

၀န်ေဆာင်မ သိမ့ဟတ် အကအညီ ေတာငး်ခံြခငး်မ ြပ မီ ြပသနာကိ ေြဖ ငး်ရန်
ဤ ိး ငး်သည့် လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။

အကယ်၍ ြပဿနာ ိေနေသးလ င်၊ အကအညီအတွက် ေကျးဇးြပ ၍
သင့်အရပ်ေဒသ ိ Panasonic အေရာငး်ကိယ်စားလယ်အား ဆက်သွယ်ပါ။

ကွန်ရက်သိ  ့ချိတ်ဆက်၍မရပါ

• LAN ကိ း သိမ့ဟတ် ကိ းမဲ့ LAN မန်ကန်စာွ ချိတ်ဆက်ထားြခငး် ိမ ိ
စစ်ေဆးပါ။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

• ချိတ်ဆက်မများ င့် ချိန်ညိချက်များအား စစ်ေဆးပါ။
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ

• ကွန်ရက် ကိရိယာ င့် ကွန်ရက် ပတ်ဝနး်ကျင်အား စစ်ေဆးပါ။

• ေရာက်တာက IPလိပ်စာအား အလိအေလျာက်ထတ်ေပးမည်မဟတ်ပါ။
အကယ်၍ ကွန်ရက် ကးီ ကပ်သမ IPလိပ်စာေတာငး်ဆိလာပါက
လိပ်စာကိကိယ်တိင်သွငး်ေပးပါ။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ

• ေရာက်တာသည် MAC လိပ်စာစစ်ထတ်ြခငး်ကိ အသးံြပ မည် ြဖစ်သည်
(လံြခံ ေရး ချိန်ညိချက်)။ ဤတီဗီွ၏ MAC လိပ်စာအား အတည်ြပ ကာ
ေရာက်တာကိ ၎ငး်အား အသးံြပ ရန် သတ်မတ်ပါ။

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ကွန်ရက်  အေြခအေနများ

• အကယ်၍ ြပဿနာ ိေနေသးလ င်၊ သင်၏ အင်တာနက်ေထာက်ပံ့သ သိမ့ဟတ်
ဆက်သွယ်ေရး ကမဏီြဖင့် ေဆးွေ းွပါ။

အိမ်တွငး် လိငး်များ လပ်ေဆာင်ချက်များ ေဆာင်ရွက်ေနစ တွင် ဖိင်အား
ေရွးချယ်၍မရပါ

• ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကိရိယာ၏ မီဒီယာဆာဗာ ြပင်ဆင် ပီး ပီလား?
ကွန်ရက် > အိမ်တွငး်ကွန်ရက် > အိမ်တွငး်  လိငး်များ

• သင့်ေလ ာ်ေသာ အချက်အလက်ေဖာမတ် စစ်ေဆးပါ။
ကွန်ရက် > ကိက်ညီေသာ  ေဖါမတ်
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•  ၏ဆက်တင်များကိ စစ်ေဆးပါ။ကွန်ရက်လင့်ခ် ဆက်တင်များ
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ  > ကွန်ရက်လင့်ခ် ဆက်တင်များ

အင်တာနက် အေကာငး်အရာအား ဖွင့်၍မရပါ

• ချိတ်ဆက်မများ င့် ချိန်ညိချက်များအား စစ်ေဆးပါ။
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ  > အင်တာနက်  ချိတ်ဆက်မ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ

• ဆာဗာ သိမ့ဟတ် ချိတ်ဆက်ထားသည့် လိငး်ယခမအားပါ။
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အြခား

၀န်ေဆာင်မ သိမ့ဟတ် အကအညီ ေတာငး်ခံြခငး်မ ြပ မီ ြပသနာကိ ေြဖ ငး်ရန်
ဤ ိး ငး်သည့် လမ်း န်ချက်များကိ လိက်နာပါ။

အကယ်၍ ြပဿနာ ိေနေသးလ င်၊ အကအညီအတွက် ေကျးဇးြပ ၍
သင့်အရပ်ေဒသ ိ Panasonic အေရာငး်ကိယ်စားလယ်အား ဆက်သွယ်ပါ။

 လပ်ေဆာင်ချက်အလပ်မလပ်ပါ ပီးလ င် စာအမားတစ်ေစာင်
ေရာက်ေနပါသည်
VIERA Link

• ချိတ်ဆက်မအား စစ်ေဆးပါ။
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™" > VIERA Link၏  အကျ းချ ပ်

• ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကိရိယာအား ဖွင့်ပါ ပီးလ င် တီဗီွအား ဖွင့်ပါ။
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > VIERA Link "HDAVI Control™"

တီဗီွ၏ အစိတ်အပိငး်များ ပလာသည်

• တီဗီွ အစိတ်အပိငး်များသည် ပလာ ိင်ပါသည်။ ဤအပချိန်ြမင့်တက်လာပါက
လပ်ေဆာင်ပံ သိမ့ဟတ် အရည်အေသးွအတွက်
မည်သည့်ြပဿနာမ မြဖစ် ိင်ပါ။

လ ပ်စီးလွန်ြခငး် အမားြပစာ ေရာက်ြခငး်

• ချိတ်ဆက်ထားသည့် USB ကိရိယာသည် ဤြပဿနာအား ြဖစ်ေစ ိင်သည်။
ကိရိယာကိ ဖယ် ားကာ အဓိကရငး်ြမစ် ဖွင့် / ပိတ်ခလတ် ြဖင့်
တီဗီွအားပိတ်ပါ။

• USB အေပါက်အတွငး် ြပင်ပအရာဝတ များ ိမ ိ စစ်ေဆးပါ။
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အမားြပသည့်စာ စာေပ လာ

• စာ၏ လမ်း န်ချက်အတိငး် လိက်နာပါ။

• အကယ်၍ ြပဿနာ ိေနေသးလ င်၊ သင့်အရပ်ေဒသ ိ Panasonic

အေရာငး်ကိယ်စားလယ် သိမ့ဟတ် အခွင့်ရ ဝန်ေဆာင်မ
စင်တာသိဆ့က်သွယ်ပါ။

အသံထိနး်ချ ပ်ြခငး် လပ်ေဆာင်ချက် အလပ်မလပ်ပါ

• အေဝးထိနး်သည် တီဗီွ င့် ချိတ်ဆက်ထားေကာငး် အတည်ြပ ပါ။
အေဝးထိနး် င့် မချိတ်ထားလ င်  ကိ 
တွင် သတ်မတ်ပါ။

အေဝးထိနး်ဆက်တင်များ တပ်ဆင်ြခငး်

လပ်ေဆာင်ချက်များ  > အသံထိနး်ချ ပ်မ  > ဆက်တင်များ

• အသံထိနး်ချ ပ်ြခငး် လပ်ေဆာင်ချက်သည် အသံထွက်၊ ဆညံမ င့် ကွန်ရက်
ပတ်ဝနး်ကျင်အေပ  မတည်၍ ေကာငး်စာွ အလပ်လပ် မည်မဟတ်ပါ။

• အသံြဖင့်ထိနး်ချ ပ်ြခငး်လပ်ေဆာင်ချက်၏ အေသးစိတ်များအတွက်
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > အသံထိနး်ချ ပ်မ

• ချိတ်ဆက်မများ င့် ချိန်ညိချက်များအား စစ်ေဆးပါ။
ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မများ

ကွန်ရက် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များ

LED မီးမလငး်ပါ

• တပ်ဆင်ြခငး်မီ းထဲမ  ကိ  အြဖစ်သတ်မတ်ပါ။LED ပါဝါအချက်ြပမ ဖွင့်
လပ်ေဆာင်ချက်များ  > LED ပါဝါအချက်ြပမ  > ပါဝါLED န်ြပကိရိယာ  အသးံြပ ြခငး်
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နားေနမဒ်တွင် LED အနီေရာင်မပွင့်ပါ

• ေအာက်ပါ အေြခအေနများတွင် နားေနမဒ်အတွက် LED အလငး်ေရာင်
လိေမာ်ေရာင် လငး်သည်-

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– ဖွင့်ချိန်တိငး်တာ ဖွင့်

မတ်တမ်းတင်ေနသည်။–

 သတ်မတ်ထားသည်။– စံချိန်စက် ပ ိဂရမ် န် ကားချက်

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– အိမ်တွငး်ကွန်ယက်ဆာဗာ ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ် သတ်မတ်ထားသည်။– Apps က ပါဝါဖွင့်ခဲ့ပါသည် ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ်
သတ်မတ်ထားသည်။

– အိမ်သးံ စီးေကာငး်လမ်းေကာဖမ်းြခငး် အ မဲတမ်း

 အား  သိ  ့သတ်မတ် ပီး VOD

အေကာငး်အရာကိ အဆင့်ြမင့်တင်သည်။
– VOD ပါဝင်မ ရီဖရက် ် ဖွင့်

 ကိ  အြဖစ်
သတ်မတ်ထားသည်။

– လွယ်ကေသာMirroring င့်စတင်ေနသည် ဖွင့်

• ပန်နယ်လ် ချိန်ညိေနစ  LED သည် လိေမာ်ေရာင် ေြပာငး်သာွးမည်
(ခန ့်မနး် ကာချိန် 10 မိနစ်မ 80 မိနစ်ခန ့်)။ ပန်နယ်လ် ချိန်ညိမ မ ပီးခင် တီဗီွ ဖွင့်
/ ပိတ်ထားပါက အသင့်အေနအထားတွင် LED မီးသည် လိေမာ်ေရာင်
ထပ်လငး်လာမည်။ (ပန်နယ်လ် ချိန်ညိရန် အေဝးထိနး်ြဖင့် TV ပိတ်ထားေကာငး်
ေသချာပါေစ။)

TV ရီမဒ် ကွန်ထ ိး၏ အရံသင့်ထားြခငး် ဖွင့် / ပိတ် ခလတ် ြဖင့် TV ကိ
ပိတ်ေသာအခါ ပင်နယ်ြပ ြပင်ြခငး် အေကာငး် ကားချက်ကိ ြပပါသည်။

• ပင်နယ်ြပ ြပင်ြခငး်ကိ ေဆာင်ရွက်ပါ။  ကိ ေရွးချယ် ပီး
ပင်နယ်ြပ ြပင်ြခငး်ေရးကိ စတင်ရန် ်  ကိ ိပ်ပါ။

TV ကိ ပိတ်ရန် သာွးပါ
[OK]

အေကာငး် ကားချက်ကိ ြပထားစ  

 ကိ ေရွးချယ်ေသာအခါ
(သိမ့ဟတ်) တီဗီွကိ ပိတ်ေသာအခါ ပင်နယ်ြပ ြပင်ြခငး်ကိ
အဆက်ြပတ်သာွးပါမည်။

– ယခတစ် ကိမ်တွင် ပန်နယ်
ြပ ြပင်ထိနး်သိမ်းမကိ မလပ်ေဆာင်ပါ င့်။
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လက်ညိ းနဲ ့တွနး်လိက်သည့်အခါ ြပသည့် ပန်နယ်သည် အနညး်ငယ် ေရွသာွး ပီး၊
အစက်အေပျာက်များ ထွက်ပါသည်

• ပန်နယ်အား ပျက်စီးြခငး်မ ကာကွယ်ရန် ပန်နယ်နားတွင် အနညး်ငယ်
လွတ်ထားပါသည်။ ၎ငး်သည် မားယွငး်သည့် လပ်ေဆာင်ချက် မဟတ်ပါ။
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အေသးစိတ်သတငး်အချက်အလက်

အက်ပလီေကး ငး်၊ ေရွးချယ်စရာ ကိရိယာများ၊ လပ်ေဆာင်မများ၊
စသည်တိအ့တွက် ေထာက်ပံ့သတငး်အချက်အလက်များအား ေအာက်ပါ
၀က်ဘ်ဆိက်တွင် ာေတွ ိင်ပါသည်။

https://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ (အဂလိပ် သာ)
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ဂ စိက်ြခငး် င့် သန ့် ငး်ြခငး်

ပထမဆးံ ပင်မ ပလတ်ေပါက်မ ပင်မပလတ်အား။

ေဖာ်ြပပန်နယ်၊ ဘီဒိ၊ ထိင်ခံ

ပံမန် ဂ စိက်ြခငး်-

ြပသသည့် မျက် ာြပင်၊ ဖန်၊လက်ေဗွများကိဖယ် ားရန်အတွက် အခနး်ငယ်
သိမ့ဟတ် ေအာက်ခံခံကိ းညံ့ေသာအဝတ်ြဖင့်သတ်ပါ။

ဖယ် ားရခက်ေသာ အညစ်အေကးများအတွက်-

(1) မျက် ာြပင်ေပ က ဖန်များကိ သန ့် ငး်ေစပါ။

(2) အဝတ်အား ေရ သိမ့ဟတ် ေရေရာထားသည့် သန ့်စင်ေဆးရည်ြဖင့်
စိစွတ်ေစပါ (ေရ အဆ 100 င့် အေမးွေရ 1 ဆ။)

(3) အဝတ်ကိ ေသချာညစ်ပါ။ (ေကျးဇးြပ ၍ မတ်ထားပါ တီဗီွထဲတွင်
အရည်များ ၀င်ေရာက်ြခငး်က ယငး်ကိ ပျက်စီး ိင်ေသာေကာင့်
အရည်အ၀င်မခံပါနဲ။့)

(4) အစိဓါတ်ကိ ဂ တစိက် သတ်လိမ်း ပီး၊ ညစ်ပတ်သည်များကိ သတ်ပစ်ပါ။

(5) ေနာက်ဆးံတွင် အစိဓါတ်အားလးံကိ သတ်ပစ်ပါ။
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= ဂ စိက်ရန် =

• အဝတ် ကမ်းအသးံမြပ ပါ င့် သိမ့ဟတ် မျက် ာြပင်ကိ
အ ကမ်းမပွတ်တိက်ပါ င့်၊ သိမ့ဟတ်လ င် မျက် ာြပင်ေပ တွင် ြခစ်ရာများ
ထင်ေစမည်ြဖစ်သည်။

• မျက် ာြပင်ကိ အငး်ဆက်ပိး အရည်၊ ေပျာ်ဝင်လွယ်ေသာ ေဖျာ်ရည်၊ တင်ဒါ
သိမ့ဟတ် အြခား အေငွ ြပန်ေစသည့် အရာများ မထိပါေစ င့်။ ၎ငး်သည်
မျက် ာြပင်၏ စွမ်းရည်ကိ ကျဆငး်ေစ ိင်သည် သိမ့ဟတ် ေဆးများ
ကာွကျေစ ိင်ပါသည်။

• ေဖာ်ြပကွက်၏ မျက် ာြပင်အား အထးြပ  ြပ လပ်ထားေသာေကာင့် လွယ်ကစာွ
ပျက်စီး ိင်ပါသည်။ သင့်လက်သညး်သိမ့ဟတ် အြခား မာေကျာေသာ
အရာဝတ များြဖင့် ဖိမိြခငး် သိမ့ဟတ် ြခစ်မိြခငး် မြဖစ်ေစရန် ဂ စိက်ပါ။

• ရာဘာ င့်ေအာက်ခံခံအား ရာဘာသိမ့ဟတ် PVC အရာဝတ ြဖင့်
ကာလကာ ည်စာွ ထိေတွ ြခငး် ခွင့်မြပ ပါ။ ၎ငး်သည် မျက် ာြပင်၏
စွမ်းရည်ကိ ကျဆငး်ေစသည်။

အဓိက ပလပ်

• အဓိက ပလပ်အား ပံမန်မ ကာခဏ ေြခာက်ေသွအဝတ်ြဖင့် သန ့် ငး်ပါ။
စိစွတ်ြခငး် င့် ဖန်မန ့်များသည် မီးေလာင်ြခငး်သိမ့ဟတ်
လ ပ်စစ်ေ ာ့ြဖစ်ြခငး်ကိ ြဖစ်ေစ ိင်သည်။
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