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ข้อมูลด้านความปลอดภัย
คําเตือน: เพื่อป้ องกันไฟลุกลาม โปรด
เก็บรักษาหรือวางผลิ ตภัณฑ์ให้อยู่ห่าง
จากเทียนไขหรือเปลวไฟจากแหล่ง
อื่นๆ ตลอดเวลา

รูปสายฟ้าทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์หวั ลูกศรอยูภ่ ายในรูปสามเหลีย่ มจะ
ใช้เพือ่ เตือนให้ผใู้ ช้ทราบว่ามี “แรงดันไฟฟ้าระดับอันตราย”
ทีไ่ ม่ได้หมุ้ ฉนวนอยูภ่ ายในส่วนทีป่ ิดครอบไว้ของอุปกรณ์ ซึง่
อาจมีขนาดมากพอทีจ่ ะช็อตคนได้
เครือ่ งหมายตกใจภายในรูปสามเหลีย่ มด้านเท่าจะใช้เพือ่
เตือนให้ผใู้ ช้ทราบว่ามีคาํ แนะนําเกีย่ วกับการดําเนินการและ
ซ่อมบํารุง (ตรวจซ่อม) ทีส่ าํ คัญอยูใ่ นสือ่ สิง่ พิมพ์ทใ่ี ห้มา
พร้อมกับอุปกรณ์
เมื่อยกชุดอุปกรณ์นี้

ข้อควรระวัง:
เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าถอดฝาครอบ
(หรือแผ่นปิดด้านหลัง) ออก ไม่มชี น้ิ ส่วนทีผ่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้
อยูภ่ ายใน โปรดให้พนักงานตรวจซ่อมทีไ่ ด้รบั การรับรองเป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจซ่อมผลิตภัณฑ์
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• เมือ่ ยกชุดอุปกรณ์น้ี ต้องใช้คนอย่างน้อยสองคน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจับทีโ่ ครงด้านบนและ
ด้านล่างของชุดอุปกรณ์อย่างมันคงตามที
่
แ่ สดง
ในภาพประกอบ

ข้อควรระวัง
1. อย่าพยายามเปิดฝาครอบ ไม่มชี น้ิ ส่วนทีผ่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้อยูภ่ ายใน
โปรดให้พนักงานตรวจซ่อมทีไ่ ด้รบั การรับรองเป็ นผูท้ าํ การตรวจซ่อมผลิตภัณฑ์
2. ช่องเล็กๆ และช่องในกล่องและด้านข้างหรือด้านล่างจะใช้เพือ่ การระบาย
อากาศเพือ่ ให้แน่ใจว่าการทํางานเชือ่ ถือได้และเพือ่ ป้องกันชุดอุปกรณ์
ไม่ให้มคี วามร้อนสูงเกิน จึงไม่ควรปิดหรือครอบช่องเหล่านี้
หลีกเลีย่ งการติดตั้งในบริเวณทีป่ ิดทึบ เช่น ตูห้ นังสือ เว้นแต่จะมี
การระบายอากาศทีเ่ หมาะสม
3. ให้ชดุ อุปกรณ์อยูห่ า่ งจากหม้อนํ้าและแหล่งกําเนิดความร้อนอืน่ ๆ
4. อย่าใส่วตั ถุชนิดใดก็ตามเข้าไปในชุดอุปกรณ์ผา่ นช่องเล็กๆ
หรือช่องทีก่ ล่อง เพราะอาจไปสัมผัสกับชิน้ ส่วนทีม่ ไี ฟฟ้า
ไหลผ่านหรือทําให้ไฟฟ้าลัดวงจร ซึง่ จะส่งผลให้เกิดไฟไหม้
หรือไฟฟ้าช็อตได้
5. เพือ่ ป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าให้
ชุดอุปกรณ์น้ีสมั ผัสกับหยดนํ้าหรือนํ้ากระเซ็น ไม่ควรวาง
วัตถุใดๆ ทีม่ ขี องเหลวบรรจุอยู่ เช่น แจกัน ไว้บนอุปกรณ์
6. ใช้ชดุ อุปกรณ์บนพืน้ ราบ (เรียบ) เท่านัน้
7. อย่าวางวัตถุทต่ี ดิ ไฟได้ใดๆ ไว้บนชุดอุปกรณ์ (เช่น เทียนไข)
8. แผง LCD ทีใ่ ช้ในชุดอุปกรณ์น้ีผลิตจากแก้ว ดังนัน้ จึงอาจแตกได้เมือ่ ชุดอุปกรณ์
หล่นหรือได้รบั แรงกระแทก โปรดระวังการบาดเจ็บจากเศษแก้วทีแ่ ตก ในกรณีท่ี
แผง LCD แตก เพือ่ ป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
โปรดอย่าให้ชดุ อุปกรณ์น้ีสมั ผัสกับหยดนํ้าหรือนํ้ากระเซ็น
ไม่ควรวางวัตถุใดๆ ทีม่ ขี องเหลวบรรจุอยู่ เช่น แจกัน
ไว้บนอุปกรณ์ โปรดทราบว่ากรณีเช่นนี้จะไม่สง่ ผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทํางานของชุดอุปกรณ์
9. เมือ่ ชุดอุปกรณ์มขี อ้ ผิดพลาดหรือไม่ได้ใช้งาน ให้ถอดปลักสายไฟหลั
๊
ก
ออกเพือ่ ปิดการทํางาน
10. ปลักสายไฟหลั
๊
กจะต้องพร้อมใช้งานได้ทนั ที
11. อ่านคําแนะนําในคูม่ อื เพือ่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตัง้ และเชือ่ มต่อชุด
อุปกรณ์ในระบบมัลติมเี ดียอย่างถูกต้องและปลอดภัย
12. รักษาระยะห่างรอบๆ ช่องระบายอากาศของชุดอุปกรณ์ทร่ี ะยะ 20 ซม.
13. แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรีห่ รือแบตเตอรีท่ ต่ี ดิ ตัง้ ) จะต้องไม่ได้รบั ความร้อน
มากเกินไป เช่น ความร้อนจากแสงแดด, ไฟ หรือแหล่งให้ความร้อนอืน่ ๆ
แหล่งจ่ายไฟ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักจะทํางานเมือ่ เสียบปลักไฟหลั
๊
กเข้ากับเต้าเสียบ
ไฟฟ้ากระแสสลับ 110-240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์/60 เฮิรตซ์ หากต้องการเปิดใช้
งานชุดอุปกรณ์ ให้กด (เปิด/ปิด) เพือ่ เปิดเครือ่ ง
คําเตือน:
• อย่าใช้สเปรย์ขจัดฝุน่ กับโทรทัศน์น้ี แก๊สทีต่ ดิ ค้างอยูใ่ นชุดอุปกรณ์
นี้อาจทําให้เกิดการติดไฟและระเบิดได้
• เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าให้อุปกรณ์น้ีถกู ฝนหรือความชืน้
• อย่าวางชุดอุปกรณ์ไว้บนเฟอร์นิเจอร์ทเ่ี ด็กสามารถทําให้เอียง หรือผูใ้ หญ่
สามารถพิง, ดึง, ขึน้ ไปยืนหรือปีนขึน้ ไปได้ อุปกรณ์ทห่ี ล่นลงมาอาจทําให้เกิด
การบาดเจ็บรุนแรงหรืออาจเสียชีวติ ได้
• มีชน้ิ ส่วนทีม่ กี ระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยูข่ า้ งใน อย่าถอดสกรู

หมายเหตุเกี่ยวกับการรีไซเคิ ล

Pb, Hg, Cd

วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดอุปกรณ์น้ีสามารถรีไซเคิล
และนํากลับมาใช้ซ้าํ ได้ โปรดทิง้ วัสดุตามข้อกําหนด
การรีไซเคิลในท้องถิน่ ของท่าน ผลิตภัณฑ์น้ีประกอบ
ด้วยวัสดุซง่ึ สามารถรีไซเคิลและนํากลับมาใช้ซ้าํ ได้
หากแยกชิน้ ส่วนโดยบริษทั ทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะ
รูปถังขยะมีลอ้ พร้อมกากบาทหมายความว่าต้องเก็บ
รวบรวมและทิง้ แบตเตอรีแ่ ละ/หรือหม้อสะสมไฟฟ้า
แยกต่างหากจากขยะในครัวเรือน หากแบตเตอรีห่ รือ
หม้อสะสมไฟฟ้ามีคา่ ตะกัว่ (Pb), ปรอท (Hg) และ/
หรือแคดเมียม(Cd) เกินกว่าค่าทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบ
ว่าด้วยแบตเตอรี(่ 2006/66/EC) จะมีสญ
ั ลักษณ์
ทางเคมีของตะกัว่ (Pb), ปรอท(Hg) และ/หรือ
แคดเมียม (Cd) ปรากฏอยูใ่ ต้สญ
ั ลักษณ์ถงั ขยะมีลอ้
พร้อมกากบาทนัน้ ด้วย ท่านสามารถช่วยตรวจสอบว่า
มีการทิง้ ผลิตภัณฑ์และแบตเตอรีอ่ ย่างถูกต้อง และ
ช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขอนามัย
ของผูค้ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ตามมาได้โดยการร่วมคัดแยก
แบตเตอรี่ หากต้องการข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับ
โครงการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลทีม่ อี ยูใ่ นประเทศ
ของท่าน โปรดติดต่อสํานักงานเทศบาลในพืน้ ที่
หรือร้านค้าทีท่ า่ นซือ้ ผลิตภัณฑ์น้ีมา
การใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ นการระบุวา่ จะต้องไม่จดั การ
ผลิตภัณฑ์น้ีแบบขยะในครัวเรือน ท่านสามารถ
ช่วยปกป้องสิง่ แวดล้อมและสุขอนามัยของผูค้ น
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ตามมา ซึง่ อาจเกิดจากการจัดการ
ขยะจากผลิตภัณฑ์น้ีอย่างไม่ถกู ต้องได้โดยการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิง้ ผลิตภัณฑ์น้ีอย่างถูกต้อง
หากต้องการข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับการรีไซเคิล
โปรดติดต่อสํานักงานเทศบาลในพืน้ ที,่ ผูใ้ ห้บริการ
จัดเก็บขยะจากครัวเรือน หรือร้านค้าทีท่ า่ นซือ้
ผลิตภัณฑ์น้ีมา

หมายเหตุสาํ หรับลูกค้า
การทิ้ งชุดโทรทัศน์
การทิง้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เก่า (ใช้ได้
ในประเทศในสหภาพยุโรป และประเทศยุโรปอืน่ ๆ ทีม่ รี ะบบ
การเก็บแบบแยกส่วน)
การทิ้ งชุดโทรทัศน์
การทิง้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เก่า (ใช้ได้
ในประเทศอินเดีย)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตัง้ โดยให้ขวั ้ อยูใ่ นตําแหน่งทีถ่ กู ต้อง
ตามทีร่ ะบุไว้ในช่องใส่แบตเตอรี่ การใส่แบตเตอรีก่ ลับขัว้ อาจ
ทําให้อุปกรณ์เสียหายได้
• อย่านําแบตเตอรีต่ ่างชนิดกันมาใช้รวมกัน (เช่น ชนิดอัลคาไลน์
และคาร์บอน-ซิงค์ หรือแบตเตอรีแ่ บบชาร์จใหม่ได้ เช่น
ชนิดนิเกิล-แคดเมียม, นิเกิล-เมทัลไฮดรายด์ ฯลฯ) หรือใช้
แบตเตอรีเ่ ก่าร่วมกับแบตเตอรีใ่ หม่
• หากไม่ใช้งานอุปกรณ์เป็ นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรีอ่ อกเพือ่ ป้องกันความ
เสียหายหรือการบาดเจ็บจากการรัวของแบตเตอรี
่
ท่ อ่ี าจเกิดขึน้ ได้
• อย่าพยายามชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่ เพราะอาจมีความร้อนสูงเกินและแตกได้
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แนะนําการเริ่ มใช้งาน
อุปกรณ์เสริ มที่ให้มาด้วย
แบตเตอรีส่ าํ หรับรีโมทคอนโทรล
• AAA Drycell 2 ก้อน

ฐาน

Owner’s Manual

คมู่อืผู้ ใชง้าน

FULL HD Television

สกรูสาํ หรับยึดฐาน
รุน่
40FD745
32FD545

จํานวน
3
3

FULL HD
HD Television
HD

40FD745

32FD545

If you need help, please contact us

ขนาด
M4 x 0.787’’ (20 มม.)
M4 x 0.551’’ (14 มม.)

FUNAI (THAILAND) COMPANY LIMITED
•
•

Funai Customer care: 0-2264-9577
Website: www.funai-thai.com

FUNAI (THAILAND) COMPANY LIMITED
•
•

รีโมทคอนโทรล

: 0-2264-9577
: www.funai-thai.com

คูม่ อื ผูใ้ ช้งาน

ใบรับประกัน

การยึดฐาน

2
1

3 ตัว

• เมือ่ ยึดฐาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันสกรูทงั ้ หมดจนแน่นแล้ว หากยึดฐานไม่ถกู ต้อง อาจทําให้โทรทัศน์หล่นได้ และส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บและโทรทัศน์อาจเสียหายได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโต๊ะทีท่ าํ งานอยูใ่ นสถานทีท่ ม่ี นคง
ั่

4

การเชื่อมต่อเสาอากาศและสายไฟกระแสสลับ

• นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเชือ่ มต่อเคเบิลทีวเี ข้ากับจุดทีใ่ ช้เชือ่ มต่อเสาอากาศได้

การติ ดตัง้ แบตเตอรี่

• AAA DryCell 2 ก้อน

5

การเปิ ดโทรทัศน์
เสียบปลักสายไฟเข้
๊
ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับ ไฟแสดงการทํางานบนแผงด้านหน้าของโทรทัศน์จะสว่างขึน้ เป็ นสีแดง
(เปิ ด/ปิ ด) บนรีโมทคอนโทรลหรือแผงด้านข้างเพือ่ เปิดโทรทัศน์
กดปุม่

ตัง้ ค่าเริ่ มต้น
ส่วนนี้จะแนะนําท่านเกีย่ วกับการตัง้ ค่าเริม่ ต้นก่อนทีท่ า่ นจะสามารถใช้โทรทัศน์น้ีได้
1. ใช้
เพือ่ เลือกภาษาบนหน้าจอทีท่ า่ นต้องการ แล้วกด OK
2. ใช้
เพือ่ เลือก [บ้าน] แล้วกด OK
• เมือ่ เลือก [บ้าน] โทรทัศน์จะจดจําการตัง้ ค่าภาพทีท่ า่ นได้กาํ หนดค่าไว้หลังจากนัน้
มิฉะนัน้ การเปลีย่ นแปลงทีท่ า่ นทําไว้จะถูกรีเซ็ตเมือ่ ผ่านไปสักครู่ หรือเมือ่ ปิดเครือ่ งโทรทัศน์
3.
4.

ใช้
ใช้

เพือ่ เลือกประเทศของท่าน แล้วกด OK
เพือ่ เลือก [เริ่ มค้นหาอัตโนมัติ] แล้วกด OK

• เมือ่ ไม่ได้ทาํ เครือ่ งหมายทีก่ ล่องตัวเลือกทัง้ [โทรทัศน์ ดิจิตอล] และ [ระบบอนาล็อก] ( ) ระบบจะไม่ทาํ การค้นหารายการอัตโนมัติ หากต้องการออก
จากการตัง้ ค่าเริม่ ต้นก่อนทีก่ ารค้นหารายการอัตโนมัตจิ ะเสร็จสมบูรณ์ ให้ใช้
เพือ่ เลือก [ข้ามการค้นหาอัตโนมัติ] แล้วกด OK
• หากทําเครือ่ งหมายทีก่ ล่องตัวเลือก [โทรทัศน์ ดิจิตอล] ( ) เพียงกล่องเดียว และเลือก [เริ่ มค้นหาอัตโนมัติ] การค้นหารายการอัตโนมัตจิ ะเริม่ ต้นเมือ่
กด OK
5.

ใช้

เพือ่ เลือกแผนผังช่องโทรทัศน์อนาล็อก

• ต้องทําการตัง้ ค่านี้เมือ่ เลือก [ระบบอนาล็อก] ( ) ในขัน้ ตอนทีแ่ ล้ว
• การค้นหารายการอัตโนมัตจิ ะเริม่ ต้นเมือ่ เลือกและกด OK

OSD Language
English
ѓѥќѥѳъѕ
Français
Store
Select
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ข้อมูลเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์
รีโมทคอนโทรล และแผงด้านหน้ า/ข้าง

4.

1

12

2
3

13

4

5.

14

6.
5

7.
6

15

7

16

• VOL
8.
9.

8
9

10.

10
11

17

11.
12.

18

13.

19

20

21

1
13
11

1.

2.

3.

ปุ่ มฟังก์ชนั การเล่น
E(หน้า15) “โหมดเล่น”
(ข้ามไปข้างหลัง)
(พัก)
(ข้ามไปข้างหน้ า)
(เล่น)
(กรอกลับ)
(หยุด)
(ไปข้างหน้ าอย่างรวดเร็ว)
ปุ่ มตัวเลข
E(หน้า11) “การดูรายการโทรทัศน์”
OPTION
แสดงเมนูตวั เลือก
E(หน้า13) “การใช้เมนูตวั เลือก”
(เพิ่ ม/ลดเสียง)
(เคอร์เซอร์) บนเมนู

(ปิ ดเสียง)
ปุ่ มสี (สีแดง / สีเขียว / สีเหลือง / สีนํ้าเงิ น)
E(หน้า12) “Teletext”
EXIT
ออกจากเมนู
MENU E(หน้า21) “การตัง้ ค่าแบบละเอียด”
INFO
แสดงป้ายข้อมูล
E(หน้า11) “ป้ายข้อมูล”
SOURCE
สลับแหล่งสัญญาณอินพุท
TV: สลับระหว่างโทรทัศน์ดจิ ติ อลกับโทรทัศน์อนาล็อก
AV: สลับเป็ นอินพุทภายนอก
E(หน้า12) “การสลับแหล่งสัญญาณอินพุท”

• SOURCE บนแผงด้านข้างจะทํางานเหมือน OK บนรีโมทคอนโทรล
14.

16

15.

7

16.

(เปิ ด/ปิ ด)
กดหนึ่งครัง้ เพือ่ เปิดโทรทัศน์ และกดอีกครัง้ เพือ่ ตัง้ ค่าโทรทัศน์
ให้เข้าสูโ่ หมดสแตนด์บาย
E(หน้า6) “ตัง้ ค่าเริม่ ต้น”
TEXT
แสดงข้อมูล [Teletext]
E(หน้า12) “Teletext”
ASPECT E(หน้า14) “รูปแบบภาพ”

(แผงด้านข้าง) มีหน้าทีเ่ หมือน

STTL/AD
แสดงผลเมนูคาํ บรรยาย / การอธิบายด้วยเสียง
E(หน้า12) “การใช้งานเมนูคาํ บรรยาย / การบรรยายด้วยเสียง”
GUIDE
แสดงผังรายการ
E(หน้า11) “ผังรายการ (ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์)”
(เปลี่ยนช่องขึน้ /ลง)
E(หน้า11) “การดูรายการโทรทัศน์”

• PROG
17.
18.
19.
20.
21.

(แผงด้านข้าง) มีหน้าทีเ่ หมือน

(เคอร์เซอร์) บนเมนู

RETURN
ย้อนกลับไปยังการใช้งานเมนูก่อนหน้า
(เคอร์เซอร์)
OK
กดเพือ่ ยืนยันรายการทีเ่ ลือกในขณะนัน้
เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล
ไฟแสดงสแตนด์บาย/เปิ ด
(เปิด: ไฟดับ, สแตนด์บาย: สีแดง)
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แผงด้านหลัง
22

23

22.

24

แจ็คอิ นพุทสัญญาณเสียง (ซ้าย/ขวา)
เชือ่ มต่อสัญญาณเสียงอนาล็อกจาก
-แจ็คสัญญาณเสียง HDMI-DVI / อนาล็อก (ซ้าย/ขวา)
-แจ็คสัญญาณเสียงวิดโี อคอมโพเนนท์ / อนาล็อก (ซ้าย/ขวา)
-แจ็คสัญญาณเสียงวิดโี อคอมโพสิต / อนาล็อก (ซ้าย/ขวา)

• เมือ่ สัญญาณเสียงเป็ นแบบได้ยนิ เสียงเดียว ให้เชือ่ มต่อกับแจ็คอินพุท
สัญญาณเสียงด้านซ้ายเท่านัน้
25

23.
24.

26
*
27

28

แจ็คเอาท์พทุ สัญญาณเสียงดิ จิตอล (ออปติ คลั )
แจ็คอิ นพุท YPbPr (วิ ดีโอคอมโพเนนท์)

• แจ็ค Y/VIDEO คือแจ็คสองวัตถุประสงค์สาํ หรับเชือ่ มต่อ
คอมโพเนนท์และคอมโพสิต
25.

ขัว้ ต่อ USB

• ขัว้ ต่อ USB ใช้งานเฉพาะสําหรับแฟลชไดร์ฟ USB ซึง่ มีขอ้ มูล
ภาพถ่าย, วิดโี อ และเพลง
• ไม่ควรเชือ่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีไ่ ม่รองรับ (กล้องดิจติ อล, คียบ์ อร์ด,
เมาส์ ฯลฯ) เข้ากับขัว้ ต่อ USB เนื่องจากจะไม่ทาํ งาน
• ส่วนใหญ่แล้ว การอัพเดตซอฟต์แวร์จะดําเนินการโดยผูใ้ ห้บริการ
ทีไ่ ด้รบั อนุญาต หรือในบางกรณี ผูใ้ ช้อาจได้รบั การร้องขอให้
ทําการอัพเดตซอฟต์แวร์ดว้ ยตนเอง
26.

แจ็คอิ นพุท HDMI (HDMI 1 / HDMI 2)
อินพุทสัญญาณวิดโี อและเสียงดิจติ อลจากอุปกรณ์ดจิ ติ อลความ
ละเอียดสูง เช่น เครือ่ งเล่นดีวดี ี / บลูเรย์ดสิ ก์, กล่องเคเบิลหรือ
เซ็ตทอปบ็อกซ์ และ PC

• แจ็ค HDMI ได้รบั การรับรองให้ใช้สาํ หรับแหล่งสัญญาณแหล่งเดียว
เท่านัน้ โดยจะไม่รองรับอแดปเตอร์, สวิตช์ หรืออุปกรณ์
เชือ่ มต่ออืน่ ๆ สําหรับแหล่งสัญญาณอินพุทหลายแหล่ง การใช้งาน
อุปกรณ์เหล่านี้เป็ นความเสีย่ งของลูกค้า
* สําหรับ HDMI 1 เท่านัน้
นอกจากการทํางานปกติของ HDMI และ HDMI-DVI แล้ว HDMI 1
(เท่านัน้ ) จะเอาท์พทุ เสียงดิจติ อลของโทรทัศน์ไปยังอุปกรณ์ HDMI-ARC
เช่น ระบบโฮมเธียเตอร์
27.

การใช้งานคอมโพเนนท์ภายนอก
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28.

แจ็คอิ นพุทสายอากาศ
แจ็คเอาท์พทุ สัญญาณเสียงสําหรับหูฟัง

การใช้งานแจ็ควิดโี อคอมโพสิต
แจ็คสัญญาณเสียง (ซ้าย/ขวา)

การใช้งานแจ็ค HDMI
การใช้งานแจ็ค Digital Audio Out (ออปติคลั )

DIGITA
ADIO L
IN

OPTIC
AL

การใช้งานแจ็คเสียบหูฟงั

การใช้งานแจ็ค YPbPr
(วิดโี อคอมโพเนนท์) /
แจ็คสัญญาณเสียง (ซ้าย/ขวา)
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การใช้งานแจ็ค HDMI
• โทรทัศน์เครือ่ งนี้สามารถเชือ่ มต่อกับ PC ทีม่ ขี วั ้ ต่อ
HDMI ใช้สาย HDMI สําหรับการเชือ่ มต่อดิจติ อลนี้

สาย HDMI
สายแปลง HDMI-DVI

สายแปลงปลักสเตอริ
๊
โอขนาดเล็ก

การใช้แจ็ค HDMI / แจ็คหูฟงั
นอกจากนี้ ยังสามารถเชือ่ มต่อโทรทัศน์เข้ากับคอมพิวเตอร์ทม่ี ขี วั ้ ต่อ
DVI ได้อกี ด้วย ใช้สายแปลง HDMI-DVI เพือ่ เชือ่ มต่อวิดโี อ
ต้องใช้สายเคเบิลแปลงปลักสเตอริ
๊
โอขนาดเล็กสําหรับสัญญาณเสียงอนาล็อกด้วย

• หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับความละเอียดของอินพุททีร่ องรับบนโทรทัศน์เครือ่ งนี้ โปรดดู (หน้า35) “ความละเอียดของอินพุท”
• เมือ่ PC เชือ่ มต่ออยูก่ บั สาย HDMI ให้ตงั ้ ค่า [HDMI Input] เป็ น [ดิ จิตอล] เมือ่ PC เชือ่ มต่ออยูก่ บั สายแปลง HDMI-DVI ให้ตงั ้ ค่า [HDMI Input] เป็ น [อนาล็อก]
สําหรับรายละเอียด ให้ดทู ่ี (หน้า26) “[HDMI Input]”
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การใช้งาน
อ่านส่วนนี้ ก่อน

ผังรายการ (ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์)

การใช้งานในส่วนนี้เข้าถึงได้โดยใช้รโี มทคอนโทรล บางอย่างอาจใช้ได้โดย
ใช้ปมุ่ ควบคุมบนตัวเครือ่ งด้วย

สําหรับโทรทัศน์ดิจิตอล

การดูรายการโทรทัศน์
การเลือกโทรทัศน์ดิจิตอลหรือโทรทัศน์อนาล็อก
กด TV ซํ้าๆ เพือ่ เลือกโทรทัศน์ดจิ ติ อลหรือโทรทัศน์อนาล็อก

การเลือกช่อง
กด
ซํ้าๆ เพือ่ เลือกช่องทีท่ า่ นต้องการ หรือใช้
ปุ่ มตัวเลข เพือ่ ป้อนหมายเลขช่องทีก่ าํ หนด* แล้วกด OK เพือ่
ให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
* หลังป้อนค่าครัง้ สุดท้าย 3 วินาที โดยไม่มกี ารกด
OK หมายเลข (ช่อง) จะถูกป้อนเข้า

• หน้าจอแนะนําจะสลับไปมาระหว่างการวางโครงหน้าตามแนวนอน
และแนวตัง้ ในแต่ละครัง้ ทีก่ ด ผัง
• อาจใช้เวลาสักครูใ่ นการแสดงผลหน้าจอผังรายการเมือ่ เปิดโทรทัศน์เป็ น
ครัง้ แรก หรือหลังจากทีป่ ิดโทรทัศน์ไว้นานกว่า 1 สัปดาห์
• หากต้องการสลับหน้าในผังรายการ ให้กด
• กด EXIT เพือ่ ออกจากเมนู

แนวนอน
яѤкіѥѕдѥіѰьњьѠь

2015/1/3 чѥњѯъѨѕє 7:00
ъѫдюіѣѯѓъ

чѥњѯъѨѕє

การปรับเสียง
กด
กด

ท่านสามารถค้นหาช่องหรือดูขอ้ มูลรายละเอียดของช่องได้โดยง่าย
ทีวไี กด์จะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผังรายการ
1. กด TV เพือ่ เลือกโทรทัศน์ดจิ ติ อล
2. กด GUIDE เพือ่ แสดงเมนู [ผังรายการ] และใช้
เพือ่ เลือกช่อง แล้วกด OK

нҕѠкчѧлш
ѧ ѠјъѤкѸ ўєч

003 Station C
7:00-7:30 Wheather Forecast
Time:
001 Station A
002 Station B
003 Station C

เพือ่ เพิม่ / ลดความดังเสียง
เพือ่ เปิด / ปิดเสียงชัวคราว
่

• ท่านสามารถเรียกใช้ระดับเสียงเดิมได้โดยกด

7:00
7:30
News
Shopping
Drama
Wheather For... Cartoon

8:00
Sport
Documentary
Quiz

อีกครัง้ หรือกด
ѕ ҖѠьдјѤ э

нѤѷ њ ѱєк

สามารถตัง้ เวลาปิดเครือ่ งเพือ่ ให้โทรทัศน์เข้าสูโ่ หมดสแตนด์บายหลังจากผ่าน
ช่วงระยะเวลาทีก่ าํ หนดเป็ นขัน้ ๆ ได้
1. กด MENU
2. ใช้
เพือ่ เลือก [ตัง้ เวลา] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [กําหนดเวลาปิ ด] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือกจาก [90 นาที] ถึง [15 นาที] หรือ [ปิ ด] แล้ว
กด OK

Cinema

ѯюјѨѕ
ѷ ьѱўєчдѥіѰѝчкяј

ѯјѪѠ днҕѠ кѝѤ р рѥц

[กําหนดเวลาปิด]

9:00
Drama
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8:30
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แนวตัง้
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001 Station A

002 Station B

7:00-7:30

Wheather Forecast

7:30-8:00

Cartoon

8:00-8:30

Quiz

8:30-10:00

Cinema

нєѓѥё
ѯјѪѠ днҕѠ кѝѤ р рѥц

ѯјѪѠ дѱюіѰдіє

нҕѠкчѧлш
ѧ ѠјъѤкѸ ўєч

003 Station C
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• หากโทรทัศน์เข้าสูโ่ หมดสแตนด์บาย ตัวตัง้ เวลาปิดเครือ่ งจะถูกยกเลิก

ป้ายข้อมูล
1.

กด INFO

เพือ่ แสดงป้ายข้อมูล

• การกดแต่ละครัง้ จะแสดงข้อมูลทีแ่ ตกต่างกัน (การกดครัง้ ที่ 3 จะเป็ นการ
ปิดป้ายข้อมูล)
• ป้ายข้อมูลจะคงอยูบ่ นหน้าจอระยะหนึ่ง แม้วา่ จะเปลีย่ นช่อง
• ในขณะทีแ่ สดงป้ายข้อมูล ท่านสามารถเปลีย่ นช่องได้โดยใช้

[-24 ชัวโมง]:
่
สีแดง
กด สีแดง เพือ่ แสดงหน้าสําหรับวันก่อนหน้า
[+24 ชัวโมง]:
่
สีเขียว
กด สีเขียว เพือ่ แสดงหน้าสําหรับวันถัดไป
[ประเภทโปรแกรม]: สีเหลือง
กด สีเหลือง แล้วเลือกประเภทของรายการทีต่ อ้ งการโดยใช้
แล้วกด OK
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[รายการโปรด]: สีนํ้าเงิ น
กด สีนํ้าเงิ น แล้วเลือกรายการโปรดทีต่ อ้ งการโดยใช้

การสลับแหล่งสัญญาณอินพุท
แล้วกด OK ฟงั ก์ชนั นี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกแหล่งสัญญาณอินพุททีต่ อ้ งการจากแหล่งที่
ใช้งานได้
1. กด AV
2. ใช้
เพือ่ เลือกแหล่งสัญญาณอินพุททีท่ า่ นต้องการ แล้วกด
OK

• ดูรายละเอียดเกีย่ วกับวิธกี ารตัง้ ค่าช่องรายการโปรดสําหรับโทรทัศน์
ดิจติ อลใน (หน้า21) “[แก้ไขรายการโปรด]”

[ข้อมูล]: INFO
กด INFO เพือ่ แสดงข้อมูลรายละเอียด

Teletext
1.

กด เพือ่ เปิดตัวถอดรหัส Teletext และแสดงข้อมูล
[Teletext]

• หากต้องการเลือกหน้าอืน่ ให้ใช้ ปุ่ มตัวเลข หรือ
• หากต้องการขยายตัวอักษร ให้กด MENU แล้วกด สีเขียว
• หากต้องการเลือกหน้าย่อยของ Teletext ให้กด MENU ตามด้วย สีนํ้าเงิ น
แล้วป้อนตัวเลข 4 หลัก โดยใช้ ปุ่ มตัวเลข
• หากต้องการเลือกหน้าเลขหน้าทีแ่ สดงอยูท่ างด้านล่างของหน้าจอโทรทัศน์
โดยตรง ให้ใช้ สีแดง / สีเขียว / สีเหลือง / สีนํ้าเงิ น
• หากต้องการเรียกข้อมูลทีซ่ ่อนไว้ ให้กด MENU แล้วกด สีแดง
• หากต้องการซ่อน Teletext ให้กด MENU แล้วกด สีเหลือง
• หากต้องการแสดงหน้าจอโทรทัศน์และ Teletext ในโหมดแบ่งหน้าจอให้
กด MENU สองครัง้ แล้วเลือก [เปิ ด] โดยใช้
แล้วกด OK
• หากต้องการปรับความเข้มให้กด MENU สามครัง้ แล้วปรับความเข้ม
โดยใช้
แล้วกด OK
2.
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กด EXIT เพือ่ ออก

• เมือ่ เลือก [AV] ให้ใช้
กด OK

เพือ่ เลือก [วิ ดีโอ] หรือ [คอมโพเนนท์] แล้ว

ѯјѪѠдѝѤррѥцѯе Җѥ
HDMI1
HDMI2
AV

TV

ѯюјѨѕ
ѷ ь
ѯјѪѠд

ѕ ҖѠьдјѤэ

การใช้งานเมนูคําบรรยาย / การบรรยายด้วยเสียง
สําหรับโทรทัศน์ดจิ ติ อล
1. กด

การบรรยายด้วยเสียง
การตัง้ ค่านี้จะเปิดใช้งานการบรรยายด้วยเสียงสําหรับผูใ้ ช้ทพ่ี กิ ารทางสายตา โดย
ตัง้ ค่าเป็น [อัตโนมัติ] (เมือ่ สามารถใช้งานได้)
2. ใช้
เพือ่ เลือก [การบรรยายด้วยเสียง] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [การบรรยายด้วยเสียง] อีกครัง้ แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือก [อัตโนมัติ] แล้วกด OK
5. ใช้
เพือ่ เลือกรายการใดรายการหนึ่งจากรายการต่อไปนี้ แล้ว
กด OK
6. ใช้
เพือ่ เลือกการตัง้ ค่า แล้วกด OK
[ระดับเสียง]
ปรับความดังของการบรรยายด้วยเสียง
ใช้งานการบรรยายเสียงในฟิลม์ จากลําโพง
[ลําโพง]
โทรทัศน์ โดยตัง้ ค่าเป็ น [ผสมผสาน]
[หลายสัญญาณเสียง] ให้ทา่ นเลือกภาษาอืน่ จากภาษาทางเลือก
สําหรับเสียงในฟิลม์ (เมือ่ ใช้งานได้)

คําบรรยาย

การควบคุมการเชื่อมต่อ HDMI

กด
2. ใช้
เพือ่ เลือก [คําบรรยาย] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือกรายการใดรายการหนึ่งจากรายการต่อไปนี้ แล้ว
กด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือกการตัง้ ค่า แล้วกด OK
[ประเภทคําบรรยาย] ให้ทา่ นเลือกประเภทของคําบรรยาย
ทีต่ อ้ งการ
• [บกพร่องทางการได้ยิน] ใช้งานคํา
บรรยายช่องดิจติ อลเพือ่ ช่วยให้เข้าใจ
ได้ดขี น้ึ (ขึน้ อยูก่ บั ผูใ้ ห้บริการออก
อากาศ)
[ภาษาคําบรรยาย] ให้ทา่ นเลือกภาษาสําหรับคําบรรยาย
(เมือ่ ใช้งานได้)
• [คําบรรยายที่ต้องการ] ใน [ภาษา]
จะถูกใช้เป็ นลําดับแรก

การตัง้ ค่านี้จะทําให้ทา่ นควบคุมฟงั ก์ชนั บางฟงั ก์ชนั ของอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อ
HDMI โดยใช้รโี มทคอนโทรลของโทรทัศน์น้ี

1.

การใช้เมนูตัวเลือก

• เมือ่ ใช้งานการควบคุมการเชือ่ มต่อ HDMI ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชร้ี โี มท
คอนโทรลของโทรทัศน์น้ีไปทีเ่ ซ็นเซอร์รโี มทคอนโทรลบนแผงด้านหน้าของ
โทรทัศน์น้ี
1.
2.

กด OPTION
ใช้
เพือ่ เลือก [ตัง้ ค่าอุปกรณ์ HDMI] แล้วกด OK

การเลือกอุปกรณ์ HDMI
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกประเภทของอุปกรณ์ได้
3. ใช้
เพือ่ เลือก [เลือกอุปกรณ์ HDMI] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือกประเภทของอุปกรณ์ แล้วกด OK
• ตัวเลือกทีส่ ามารถใช้งานได้:
[เครื่องบันทึก]
[เครื่องเล่น]
[โฮมซิ นิม่า]
[วิ ดีโอซิ นิม่า]
[ภาพยนตร์ดิจิตอล] [อื่นๆ]
• เมนูของอุปกรณ์ทเ่ี ข้าใช้งานจะปรากฏขึน้ จากนัน้ แหล่งอินพุทจะเปลีย่ นไป
โดยอัตโนมัติ
• รายการเมนูอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อ
• [โฮมซิ นิม่า] หมายถึงเครือ่ งเล่นหรือเครือ่ งบันทึกวิดโี อ
• [อื่นๆ] หมายถึงกล่องรับสัญญาณทีม่ ตี วั ปรับจูน

รายการต่อไปนี้จะให้ทา่ นยืนยันหรือเปลีย่ นสถานะปจั จุบนั
1. กด OPTION
2. ใช้
เพือ่ เลือกรายการใดรายการหนึ่งจากรายการต่อไปนี้ แล้ว
กด OK
การเลือกลําโพง HDMI
3. ใช้
เพือ่ เลือกการตัง้ ค่า แล้วกด OK
เพือ่ เลือก [เลือกลําโพง HDMI] แล้วกด OK
[การบรรยายด้วยเสียง] เปิดใช้งานแทร็กเสียงเพิม่ เติม ซึง่ จะอธิบาย 3. ใช้
เหตุการณ์บนหน้าจอโดยตังค่
้ าเป็น [อัตโนมัติ] 4. ใช้
เพือ่ เลือก [ลําโพงโทรทัศน์ ] หรือ [ภายนอก] แล้วกด
(เมือ่ ใช้งานได้)
OK
• สําหรับโทรทัศน์ดจิ ติ อล
[ลําโพงโทรทัศน์ ] ส่งเสียงออกจากลําโพงของโทรทัศน์
[วิ ดีโอหลายชุด]
ให้ทา่ นเลือกจากกลุม่ ของวิดโี อหลาย
ส่งเสียงออกจากลําโพงภายนอก
[ภายนอก]
ชนิด (เมือ่ ใช้งานได้)
•
อุปกรณ์ภายนอกจะเปิดเครือ่ งโดยอัตโนมัตเิ มือ่ อยูใ่ น
• สําหรับโทรทัศน์ดจิ ติ อล
โหมดสแตนด์บาย
[หลายสัญญาณเสียง/AD] ให้ทา่ นเลือกภาษาอืน่ จากภาษาทางเลือก
เมือ่ อุปกรณ์ภายนอกปิดการทํางาน จะใช้ลาํ โพงของ
สําหรับเสียงในฟิลม์ (เมือ่ ใช้งานได้)
โทรทัศน์
• สําหรับโทรทัศน์ดจิ ติ อล
[สองสัญญาณเสียง] ให้ทา่ นเลือกสเตอริโอหรือแบบได้ยนิ
เสียงเดียว (เมือ่ ใช้งานได้)
• สําหรับโทรทัศน์ดจิ ติ อล
[ภาษาคําบรรยาย] ให้ทา่ นเลือกภาษาสําหรับคําบรรยาย
(เมือ่ ใช้งานได้)
• สําหรับโทรทัศน์ดจิ ติ อล
[ตัง้ ค่าตัวอักษรTeletext] ให้ทา่ นเลือกตัวอักษรของภาษาของ
Teletext
ให้ทา่ นปรับระดับเสียงของช่องแต่ละช่อง
[แก้ไขระดับเสียง]
หรือแหล่งอินพุทแต่ละแหล่ง
• สําหรับ [ตัง้ ค่าอุปกรณ์ HDMI] ให้ดใู น (หน้า13) “การควบคุมการเชือ่ ม
ต่อ HDMI” สําหรับ [มีเดียเพลเยอร์] ให้ดใู น (หน้า15) “โหมดเล่น”
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รูปแบบภาพ
สามารถสลับโหมดการแสดงผลเมือ่ โทรทัศน์รบั สัญญาณวิดโี อตาม
ตารางต่อไปนี้
1. กด ASPECT
2. ใช้
เพือ่ เลือกรูปแบบภาพ แล้วกด OK

สําหรับสัญญาณวิดีโอ 4:3
[อัตโนมัติ]
[16:9]
[14:9]

สําหรับสัญญาณวิดีโอ 16:9
เปลีย่ นขนาดหน้าจออัตโนมัตติ ามสัญญาณ
แสดงภาพ 16:9 ทีข่ นาดดัง้ เดิม
แสดงภาพ 16:9 ทีข่ นาด 14:9 ภาพจะถูกย่อขนาดตาม
แนวนอนและยืดตามแนวตัง้ ทีข่ อบด้านบนและด้านล่าง
แถบเลือ่ นจะปรากฏขึน้ ทีข่ อบทัง้ สองของหน้าจอโทรทัศน์
แสดงภาพทีย่ ดื ออกตามอัตราส่วน
[พอดี]
ขยายภาพโดยไม่เปลีย่ นอัตราส่วนในแนวนอนและแนวตัง้
[ซูม]
ภาพจะล้นออกจากหน้าจอเล็กน้อย
แสดงภาพ 16:9 ทีข่ นาด 4:3 ภาพจะถูกย่อขนาดตาม
[4:3]
แนวนอน
แถบเลือ่ นจะปรากฏขึน้ ทีข่ อบทัง้ สองของหน้าจอ
โทรทัศน์
[4:3 เต็มจอ] แสดงภาพ 4:3 ทีข่ ยายตามแนวนอนเพือ่ ให้พอดีกบั
หน้าจอ
• สําหรับสัญญาณความละเอียดสูง
[ปรับพอดีดา้ นข้าง] แสดงภาพเต็มหน้าจอแบบ 16:9 letterbox
(anamorphic) การยืดจะสังเกตได้เฉพาะทีข่ อบ
ด้านซ้ายและด้านขวา
• สําหรับสัญญาณความละเอียดสูง
[ซูมด้านข้าง] แสดงภาพเต็มหน้าจอแบบ 16:9 letterbox
(anamorphic) โดยไม่มกี ารเปลีย่ นอัตราส่วนใน
แนวนอนและแนวตัง้
• สําหรับสัญญาณความละเอียดสูง
[อัตโนมัติ]
[16:9]
[14:9]

• [อัตโนมัติ] จะใช้งานได้เฉพาะเมือ่ ตัง้ ค่า [เลือกสัญญาณเข้า] เป็ น [TV]
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[พอดี]
[ซูม]
[4:3]

เปลีย่ นขนาดหน้าจออัตโนมัตติ ามสัญญาณ
แสดงภาพ 4:3 ทีข่ นาด 16:9 ตัดภาพทีข่ อบด้านบนและขอบ
ด้านล่างออก
แสดงภาพ 4:3 ทีข่ นาด 14:9 ตัดภาพทีข่ อบด้านบนและขอบ
ด้านล่างออก แถบเลือ่ นจะปรากฏขึน้ ทีข่ อบทัง้ สองของ
หน้าจอโทรทัศน์
แสดงภาพทีย่ ดื ออกตามอัตราส่วน
แสดงภาพ 4:3 ทีข่ นาด 16:9 โดยไม่มกี ารเปลีย่ น
อัตราส่วนในแนวนอนและแนวตัง้
แสดงภาพ 4:3 ทีข่ นาดดัง้ เดิม แถบเลือ่ นจะปรากฏขึน้ ทีข่ อบ
ทัง้ สองของหน้าจอโทรทัศน์

สําหรับสัญญาณความละเอียดของ PC (การเชื่อมต่อ
HDMI-DVI)
ใช้ได้เฉพาะคุณสมบัตติ ่อไปนี้เท่านัน้ ไม่สามารถเลือกคุณสมบัตอิ น่ื ได้
(ไม่ปรากฏ)
แสดงภาพ 16:9 ทีข่ นาดดัง้ เดิม
[16:9]
แสดงภาพ 16:9 ทีข่ นาด 4:3 ภาพจะถูกย่อขนาดตาม
[4:3]
แนวนอน
แถบเลือ่ นจะปรากฏขึน้ ทีข่ อบทัง้ สองของ
หน้าจอโทรทัศน์
• นอกจากนี้ ยังสามารถเชือ่ มต่อโทรทัศน์เข้ากับคอมพิวเตอร์ทม่ี ขี วั ้ ต่อ DVI
ได้อกี ด้วย ใช้สายแปลง HDMI-DVI เพือ่ เชือ่ มต่อวิดโี อ ต้องใช้สายเคเบิล
แปลงปลักสเตอริ
๊
โอขนาดเล็กสําหรับสัญญาณเสียงอนาล็อกด้วย
• โปรดดูทส่ี ญ
ั ญาณวิดโี อ 16:9 ในหน้านี้ หากคอมพิวเตอร์ของท่านมีแจ็ค
เอาท์พทุ HDMI
• มาตรฐานความละเอียดคอมพิวเตอร์คอื 1920 x 1080
• สําหรับรายละเอียด ให้ดทู ่ี (หน้า35) “ความละเอียดของอินพุท”

โหมดเล่น
ท่านสามารถดูภาพถ่าย, เล่นเพลง และเล่นวิดโี อจากแฟลชไดร์ฟ
USB ได้

การตัง้ ค่าการเล่น
เชือ่ มต่อแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับช่องต่อ USB ของโทรทัศน์
(ดังทีแ่ สดงทางด้านล่าง)

1.
2.

กด OPTION
ใช้
เพือ่ เลือก [มีเดียเพลเยอร์] แล้วกด OK

• หากต้องการออกจากโหมดมีเดียเพลเยอร์ ให้กด EXIT
• หากต้องการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องสือ่ ให้ดู (หน้า35) “รูปแบบ
มัลติมเี ดีย”

หมายเหตุสาํ หรับการเล่น
• ไม่มแี ฟลชไดร์ฟ USB ให้มาพร้อมกับโทรทัศน์
• โทรทัศน์น้ีจะรูจ้ กั เฉพาะแฟลชไดร์ฟ USB เท่านัน้ อย่าใช้ฮบั USB และ
สายต่อพ่วงระหว่างแฟลชไดร์ฟ USB กับโทรทัศน์น้ี ให้เชือ่ มต่อ
แฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับโทรทัศน์โดยตรงเสมอ
• ทัง้ นี้ ไม่มกี ารรับประกันว่าแฟลชไดร์ฟ USB ทุกรุน่ จะสามารถใช้งานร่วม
กับโทรทัศน์น้ีได้
• ฟูไนไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีทแ่ี ฟลชไดร์ฟ USB ของท่านใช้งานร่วม
กับชุดอุปกรณ์ไม่ได้ และฟูไนจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ จากความเสียหายหรือ
การสูญเสียข้อมูลทีจ่ ดั เก็บไว้
• ไม่สนับสนุนการใช้งานแฟลชไดร์ฟ USB ทีต่ อ้ งใช้ไดรเวอร์ของมันเองหรือ
อุปกรณ์ทม่ี รี ะบบพิเศษ เช่น ระบบจําแนกลายนิ้วมือ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สาํ รองไฟล์ตน้ ฉบับในอุปกรณ์ของท่านก่อนทีจ่ ะ
เปิดเล่นด้วยโทรทัศน์น้ี ฟูไนไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายจากการสูญเสีย
ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บไว้
• เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสียหายต่อแฟลชไดร์ฟ USB และโทรทัศน์ ให้ปิด
เครือ่ งก่อนทีท่ า่ นจะถอดแฟลชไดร์ฟ USB ออกทุกครัง้
• โทรทัศน์น้ีไม่อนุญาตให้ใช้แฟลชไดร์ฟ USB ซึง่ จําเป็ นต้องใช้แหล่งจ่าย
ไฟฟ้าจากภายนอก
• โทรทัศน์น้ีอาจไม่ยอมรับชือ่ ไฟล์ หากชือ่ ไฟล์ยาวเกินไป สามารถยอมรับ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านัน้
• โทรทัศน์น้ีรองรับระบบไฟล์ FAT16 และ FAT32 เท่านัน้ ไม่รองรับ NTFS
และระบบไฟล์อน่ื ๆ หากระบบไฟล์ไม่ได้รบั การรองรับ ข้อความแจ้งความ
ผิดพลาดจะปรากฏขึน้
• หากโทรทัศน์ไม่ยอมรับแฟลชไดร์ฟ USB ให้ลองเชือ่ มต่อใหม่
• เมือ่ เล่นไฟล์ทบ่ี นั ทึกด้วยอัตราบิตสูง ภาพอาจถูกรบกวนในบางช่วง
• อาจไม่ยอมรับข้อมูลเนื้อหาทีถ่ กู แก้ไขด้วยคอมพิวเตอร์
• อย่าสัมผัสขาของแฟลชไดร์ฟ USB
• หลีกเลีย่ งอย่าให้แฟลชไดร์ฟ USB ถูกแรงดันสูงหรือโดนกระแทก
• เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสียหายต่อแฟลชไดร์ฟ USB และโทรทัศน์ ให้เสียบ
แฟลชไดร์ฟ USB เข้าในขัว้ ต่อ USB ของโทรทัศน์ในทิศทางทีถ่ กู ต้อง
• สิง่ ต่อไปนี้อาจจะทําความเสียหายต่อข้อมูลทีจ่ ดั เก็บไว้หรือ
แฟลชไดร์ฟ USB ได้:
− การรบกวนทางไฟฟ้า
− ไฟฟ้าสถิต
− การใช้งานทีไ
่ ม่ถกู ต้อง
• สํารองข้อมูลทีบ่ นั ทึกไว้อยูเ่ สมอ เพือ่ ป้องกันข้อมูลเสียหาย ข้อมูล
เสือ่ มสภาพ หรือการทํางานผิดปกติของโทรทัศน์
• ไม่รองรับเครือ่ งอ่านการ์ด USB
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[ภาพถ่าย]

การเปลี่ยนอุปกรณ์
เมือ่ อุปกรณ์ภายนอกทีใ่ ช้งานได้สองเครือ่ งขึน้ ไปเชือ่ มต่อเข้ากับ
โทรทัศน์ คุณสามารถเปลีย่ นอุปกรณ์ปจั จุบนั เป็ นอุปกรณ์อน่ื ในโหมด
เดียวกันได้โดยตรง
1. กด สีเหลือง
2. ใช้
เพือ่ เลือกอุปกรณ์ แล้วกด OK

เพือ่ เลือก [ภาพถ่าย] แล้วกด OK

ใช้

3.

єѨѯчѨѕѯёјѯѕѠіҙ

การเปลี่ยนโหมด

ѯјѪѠдюіѣѯѓъ

ѯе ҖѥюіѤэ

ѯјѪѠд

њѧчѱѨ Ѡ

ѓѥёщҕѥѕ

ѕ ҖѠьдјѤэ

чьшіѨ

шіњлёэѠѫюдіцҙ86%

•
•
•
•
•
•

เพือ่ เลือกไฟล์ทต่ี อ้ งการ แล้วกด OK

ใช้

4.

หากต้องการแสดงภาพก่อนหน้า ให้กด
หากต้องการแสดงภาพถัดไป ให้กด
หากต้องการแสดง/ซ่อนคําแนะนําการใช้งาน ให้กด INFO
หากต้องการหมุนภาพทีม่ อี ยูข่ ณะนี้ ให้กด สีนํ้าเงิ น
หากต้องการเริม่ สไลด์โชว์ ให้กด OK
หากต้องการย้อนกลับไปยังหน้าจอภาพขนาดย่อ ให้กด RETURN

єѨѯчѨѕѯёјѯѕѠіҙ

ѓѥёщҕѥѕ

ѓѥёщҕѥѕъѤкѸ ўєч

нєѓѥё
ѯјѪѠ д
ѝѳјчҙѱнњҙ

• สามารถเปลีย่ นโหมดในอุปกรณ์ปจั จุบนั ได้

การเรียงภาพถ่าย
1.
2.

กด สีเขียว
ใช้
เพือ่ เลือกประเภทของการเรียง แล้วกด OK

[มุมมองโฟลเดอร์] แสดงภาพขนาดย่อทีจ่ ดั กลุม่ ตามโฟลเดอร์
• ไฟล์ทไ่ี ม่ได้จดั เก็บไว้ในโฟลเดอร์จะถูก
รวบรวมไว้ในโฟลเดอร์ทช่ี อ่ื [/]
[เรียงตามวันที่] แสดงภาพขนาดย่อทีจ่ ดั กลุม่ ตามวันที่
[เรียงตามเดือน] หรือเดือน
• กลุม่ ของภาพถ่ายทีไ่ ม่มวี นั ทีท่ บ่ี นั ทึกจะ
แสดงเป็ น [ไม่ร้จู กั ]

шіњлёэѠѫюдіцҙ86%

е ҖѠєѬј
ѕ ҖѠьдјѤ э
дѥіѯјѪѠдєѫєєѠк

ท่านสามารถเปลีย่ นเป็ นโหมด [มีเดียเพลเยอร์]
อืน่ ได้จากหน้าจอภาพขนาดย่อ
1. กด สีนํ้าเงิ น
2. ใช้
เพือ่ เลือก [ภาพถ่าย] [วิ ดีโอ] หรือ [ดนตรี]
แล้วกด OK

іѥѕдѥіѯѝіѧє
ѯјѪѠдѠѫюдіцҙ

ѯјѪѠ дюіѣѯѓъ

• หากต้องการย้อนกลับไปสูภ่ าพขนาดย่อของภาพถ่าย ให้กด สีเขียว
บนจอภาพขนาดย่อ แล้วเลือก [ภาพถ่ายทัง้ หมด] โดยใช้
แล้วกด
OK

การแสดงข้อมูล
ท่านสามารถแสดงข้อมูลสําหรับไฟล์บนหน้าจอภาพขนาดย่อ
1. ใช้
เพือ่ เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ทต่ี อ้ งการบนหน้า
จอภาพขนาดย่อ แล้วกด INFO

16

การดูสไลด์โชว์
1.
2.

ใช้
เพือ่ เลือกภาพถ่ายเริม่ ต้นสําหรับสไลด์โชว์ แล้ว
กด สีแดง
ใช้
เพือ่ เลือก [เริ่ มสไลด์โชว์] แล้วกด OK

• หากต้องการแสดง/ซ่อน คําแนะนําการใช้งาน ให้กด INFO
• หากต้องการหยุดหรือย้อนกลับไปยังโหมดดูภาพเดีย่ ว ให้กด OK
• หากต้องการย้อนกลับไปยังหน้าจอภาพขนาดย่อ ให้กด RETURN

การตัง้ ค่าสไลด์โชว์
1.

กด สีแดง

• นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าใช้งานเมนูการตัง้ ค่าได้โดยการกด OPTION
แล้วกด OK บน [การตัง้ ค่าสไลด์โชว์]

[กรอบภาพ]

[โหมดแสดงหน้ าจอ]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกการดูแบบขยายหรือแบบปกติในมุมมอง
เดีย่ วและสไลด์โชว์
• ฟงั ก์ชนั นี้จะไม่ทาํ งานเมือ่ ตัง้ ค่า [กรอบภาพ] เป็ น [รวมหลายภาพ] หรือ
เมือ่ ตัง้ ค่า [เอฟเฟคเปลี่ยนภาพ] เป็ น [แสดงแบบภาพเคลื่อนไหว]
• ภาพถ่ายบางภาพอาจจะไม่ขยายจนเต็มหน้าจอเนื่องจากขนาดของ
ภาพดัง้ เดิม (เช่น ภาพถ่ายบุคคล)
2.
3.

ใช้
ใช้

[ช่วงเวลา]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกช่วงเวลาในการแสดงสไลด์โชว์ได้
• ฟงั ก์ชนั นี้จะไม่ทาํ งานเมือ่ ตัง้ ค่า [เอฟเฟคเปลี่ยนภาพ] เป็ น
[แสดงแบบภาพเคลื่อนไหว]

การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกประเภทของกรอบของสไลด์โชว์ได้
2. ใช้
2. ใช้
เพือ่ เลือก [กรอบภาพ] แล้วกด OK
3. ใช้
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ปิ ด] [รายการ] หรือ [รวมหลายภาพ] แล้ว
กด OK
[เล่นซํา้ ]
[รายการ]
ภาพถ่าย 9 ภาพจะปรากฏขึน้ พร้อมกันตามลําดับ
[รวมหลายภาพ] ภาพถ่ายทุกภาพจะปรากฏขึน้ ตามตําแหน่งในแบบสุม่
และสุม่ ขนาด

เพือ่ เลือก [โหมดแสดงหน้ าจอ] แล้วกด OK
เพือ่ เลือก [ปกติ ] หรือ [ซูม] แล้วกด OK

เพือ่ เลือก [ช่วงเวลา] แล้วกด OK
เพือ่ เลือก [ช้า] [ปกติ ] หรือ [เร็ว] แล้วกด OK

การตัง้ ค่านี้จะเล่นสไลด์โชว์ซ้าํ
2. ใช้
เพือ่ เลือก [เล่นซํา้ ] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [เปิ ด] หรือ [ปิ ด] แล้วกด OK

[เอฟเฟคสี]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกเอฟเฟคสีสาํ หรับภาพในมุมมองเดีย่ วและ
สไลด์โชว์ได้
2. ใช้
เพือ่ เลือก [เอฟเฟคสี] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ปิ ด] [ซีเปี ย] หรือ [เกรย์สเกล] แล้วกด OK

[เอฟเฟคเปลี่ยนภาพ]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกเอฟเฟคการเปลีย่ นภาพสําหรับการ
เปลีย่ นภาพในขณะแสดงสไลด์โชว์ได้
• ฟงั ก์ชนั นี้จะใช้งานได้เมือ่ ตัง้ ค่า [กรอบภาพ] เป็ น [ปิ ด]
2.
3.

ใช้
เพือ่ เลือก [เอฟเฟคเปลี่ยนภาพ] แล้วกด OK
ใช้
เพือ่ เลือก[ปิ ด],[เฟด],[เลือน],[แสดงแบบภาพเคลือ่ นไหว]
หรือ [สุ่ม] แล้วกด OK

ภาพถัดไปจะค่อยๆ เฟดเข้ามา
ภาพถ่ายแต่ละภาพจะค่อยๆ ชัดขึน้ เมือ่ เปลีย่ นเป็ น
ภาพถัดไป
[แสดงแบบภาพเคลือ่ นไหว] ภาพถ่ายแต่ละภาพจะปรากฏขึน้ พร้อมเอฟเฟคของ
การขยายขึน้ /หดลง และการเคลือ่ นทีข่ น้ึ /ลง
เอฟเฟคการเปลีย่ นภาพจะถูกเลือกในแบบสุม่
[สุ่ม]
[เฟด]
[เลือน]
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[ดนตรี]

การเปลี่ยนอุปกรณ์
เมือ่ เชือ่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกทีใ่ ช้งานได้สองเครือ่ งขึน้ ไปเข้ากับ
โทรทัศน์ ท่านสามารถสลับอุปกรณ์ปจั จุบนั เป็ นอุปกรณ์อน่ื ใน
โหมดเดียวกันได้โดยตรง
1. กด สีเหลือง
2. ใช้
เพือ่ เลือกอุปกรณ์ แล้วกด OK

เพือ่ เลือก [ดนตรี] แล้วกด OK

ใช้

3.

єѨѯчѨѕѯёјѯѕѠіҙ

การเปลี่ยนโหมด
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•
•
•
•
•
•

เพือ่ เลือกไฟล์ทต่ี อ้ งการ แล้วกด สีแดง

ใช้

4.

หากต้องการเล่นย้อนกลับ/ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ให้กด
หากต้องการเล่นหรือหยุดการเล่นชัวคราว
่
ให้กด OK
หากต้องการหยุดการเล่น ให้กด
หากต้องการข้ามไปข้างหลัง/ข้างหน้าในรายการไฟล์ ให้กด สีแดง/สีเขียว
หากต้องการแสดง/ซ่อน คําแนะนําการใช้งาน ให้กด INFO
หากต้องการย้อนกลับไปยังหน้าจอภาพขนาดย่อ ให้กด RETURN

єѨѯчѨѕѯёјѯѕѠіҙ

чьшіѨ

єѫєєѠкѱђјѯчѠіҙ

/

ท่านสามารถเปลีย่ นเป็ นโหมด [มีเดียเพลเยอร์]
อืน่ ได้จากหน้าจอภาพขนาดย่อ
1. กด สีนํ้าเงิ น
2. ใช้
เพือ่ เลือก [ภาพถ่าย] [วิ ดีโอ] หรือ [ดนตรี]
แล้วกด OK
• สามารถเปลีย่ นโหมดในอุปกรณ์ปจั จุบนั ได้

ตัง้ ค่าเพลง
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถกําหนดค่าโหมดเพลงได้
1. กด OPTION
2. กด OK บน [ตัง้ ค่าเพลง]
3. กด OK บน [เล่นซํา้ ]
4. ใช้
เพือ่ เลือก [ปิ ด] [โฟลเดอร์] หรือ [หนึ่ ง] แล้วกด OK
[โฟลเดอร์] เล่นซํ้าไฟล์ทงั ้ หมดในโฟลเดอร์ทเ่ี ลือก
[หนึ่ ง]
เล่นซํ้าไฟล์เดีย่ วทีเ่ ลือก

การแสดงข้อมูล
нєѓѥё
ѯјѪѠ д
ѯјҕьѱђјѯчѠіҙ
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ท่านสามารถแสดงข้อมูลสําหรับไฟล์บนหน้าจอภาพขนาดย่อ
1. ใช้
เพือ่ เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ทต่ี อ้ งการบนหน้า
จอภาพขนาดย่อ แล้วกด INFO

[วิ ดีโอ]
3.

การเปลี่ยนอัตราส่วนภาพ
เพือ่ เลือก [วิ ดีโอ] แล้วกด OK

ใช้

2.

єѨѯчѨѕѯёјѯѕѠіҙ

[อัตราส่วนภาพ1] ขยายเนื้อหาโดยไม่เปลีย่ นอัตราส่วนในแนวนอนและ
แนวตัง้
[อัตราส่วนภาพ2] แสดงเนื้อหาแบบเต็มหน้าจอ
[ดัง้ เดิ ม]
แสดงเนื้อหาทีข่ นาดดัง้ เดิม

ѯјѪѠдюіѣѯѓъ
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4.

ใช้

การกระโดดข้ามจุดเวลาที่กาํ หนด
2.

กด OK เพือ่ แสดงแถบค้นหาเวลา
ใช้
เพือ่ ค้นหา

• การกด
• การกด
3.

• อัตราส่วนภาพของเนื้อหาบางชนิดอาจไม่สามารถเปลีย่ นได้เนื่องจาก
ลักษณะของไฟล์
єѨѯчѨѕѯёјѯѕѠіҙ

เพือ่ เลือกไฟล์ทต่ี อ้ งการ แล้วกด สีแดง

• หากต้องการเล่นย้อนกลับ/ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ให้กด
• ใหากต้องการเล่นหรือหยุดเล่นชัวคราว
่
(แถบค้นหาเวลาจะปรากฏขึน้ )
ให้กด OK
• หากต้องการหยุดการเล่น ให้กด
• หากต้องการเล่นข้ามไปข้างหลัง/ข้างหน้าในรายการไฟล์ ให้กด
สีแดง/สีเขียว
• หากต้องการแสดง/ซ่อนคําแนะนําการใช้งานและป้ายข้อมูล ให้กด INFO
• หากต้องการย้อนกลับไปยังหน้าจอภาพขนาดย่อ ให้กด RETURN

1.

กด ASPECT เพือ่ แสดงรายการการเลือกอัตราส่วนภาพ
ใช้
เพือ่ เลือกการตัง้ ค่าทีต่ อ้ งการ แล้วกด OK

1.

เลือ่ นแถบค้นหาเวลาประมาณ 10 วินาที
ค้างไว้จะเป็ นการเลือ่ นแถบค้นหาอย่างรวดเร็ว

กด OK เพือ่ กระโดดข้ามจุดเวลาทีก่ าํ หนด
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• การดูตวั อย่างจะเริม่ ขึน้ เมือ่ ไฮไลท์ไฟล์บนหน้าจอแสดงภาพ
ขนาดย่อ (เมือ่ รองรับการดูตวั อย่าง)
หากต้องการปิดการดูตวั อย่าง ให้ตงั ้ ค่า [ดูตวั อย่างวิ ดีโอ] เป็ น [ปิ ด]
• หากท่านหยุดการเล่นครัง้ ล่าสุดกลางทาง หน้าจอยืนยันจะปรากฏขึน้
เพือ่ ให้ทา่ นเลือกว่าจะกลับไปสูต่ าํ แหน่งเดิม หรือเล่นใหม่ตงั ้ แต่เริม่

การเปลี่ยนอุปกรณ์
เมือ่ เชือ่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกทีใ่ ช้งานได้สองเครือ่ งขึน้ ไปเข้ากับ
โทรทัศน์ ท่านสามารถสลับอุปกรณ์ปจั จุบนั เป็ นอุปกรณ์อน่ื ใน
โหมดเดียวกันได้โดยตรง
1. กด สีเหลือง
2. ใช้
เพือ่ เลือกอุปกรณ์ แล้วกด OK

การเปลี่ยนโหมด
ท่านสามารถเปลีย่ นเป็ นโหมด [มีเดียเพลเยอร์]
อืน่ ได้จากหน้าจอภาพขนาดย่อ
1. กด สีนํ้าเงิ น
2. ใช้
เพือ่ เลือก [ภาพถ่าย] [วิ ดีโอ] หรือ [ดนตรี]
แล้วกด OK
• สามารถเปลีย่ นโหมดในอุปกรณ์ปจั จุบนั ได้

การแสดงข้อมูล
ท่านสามารถแสดงข้อมูลสําหรับไฟล์บนหน้าจอภาพขนาดย่อ
1. ใช้
เพือ่ เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ทต่ี อ้ งการบนหน้า
จอภาพขนาดย่อ แล้วกด INFO
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การตัง้ ค่าวิ ดีโอ
1.
2.

กด OPTION
กด OK บน [การตัง้ ค่าวิ ดีโอ]

[ดูตวั อย่างวิ ดีโอ]
3.
4.

ใช้
ใช้

เพือ่ เลือก [ดูตวั อย่างวิ ดีโอ] แล้วกด OK
เพือ่ เลือก [เปิ ด] หรือ [ปิ ด] แล้วกด OK

• ฟงั ก์ชนั นี้ใช้งานได้เฉพาะบนหน้าจอแสดงภาพแบบย่อเท่านัน้

[หลายสัญญาณเสียง], [ระบบเสียงดูอลั โมโน]
การตัง้ ค่านี้จะเลือกจากเสียงในฟิลม์ หลายเสียง (เมือ่ ใช้งานได้)
3. ใช้
เพือ่ เลือก[หลายสัญญาณเสียง]หรือ[ระบบเสียงดูอลั โมโน]
แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือกการตัง้ ค่าทีท่ า่ นต้องการ แล้วกด OK
• ฟงั ก์ชนั นี้จะใช้งานได้ขณะเล่น

[คําบรรยาย]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกว่าจะแสดงหรือซ่อนคําบรรยาย
(เมือ่ ใช้งานได้)
3. ใช้
เพือ่ เลือก [คําบรรยาย] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือกการตัง้ ค่าทีท่ า่ นต้องการ แล้วกด OK
• ฟงั ก์ชนั นี้จะใช้งานได้ขณะเล่น

[ข้อความคําบรรยาย]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกประเภทของคําบรรยายได้
(เมือ่ ใช้งานได้)
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ข้อความคําบรรยาย] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือกการตัง้ ค่าทีท่ า่ นต้องการ แล้วกด OK
• ฟงั ก์ชนั นี้จะใช้งานได้ขณะเล่น

[เล่นซํา้ ]
การตัง้ ค่านี้จะเล่นไฟล์ซ้าํ (ขึน้ อยูก่ บั เนื้อหา)
3. ใช้
เพือ่ เลือก [เล่นซํา้ ] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือก [ปิ ด] หรือ [เปิ ด] แล้วกด OK

20

การตัง้ ค่าแบบละเอียด
อ่านส่วนนี้ ก่อน

[แก้ไขรายการโปรด]

หากต้องการออกจากหน้าจอเมนู ให้กด EXIT
การตัง้ ค่าต่อไปนี้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ออกจากเมนู

ฟงั ก์ชนั นี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถสร้างรายการช่องรายการโปรด
ของท่านจากผูใ้ ห้บริการออกอากาศต่างๆ ได้ รายการช่อง
รายการโปรดในโทรทัศน์ดจิ ติ อลสามารถเข้าถึงได้จากรายการ
โปรดในป้ายข้อมูล และหน้าจอผังรายการ
3. ใช้
เพือ่ เลือก [แก้ไขรายการโปรด] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือกช่องจากรายการช่องโทรทัศน์ดจิ ติ อลทัง้ หมด

การตัง้ ค่าช่อง
การตัง้ ค่าต่อไปนี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถกําหนดค่าช่องได้
1. กด TV ซํ้าๆ เพือ่ เลือกประเภทของการออกอากาศ (โทรทัศน์ดจิ ติ อล
หรือโทรทัศน์อนาล็อก)
2. กด MENU
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ตัง้ ค่า] แล้วเลือก
[รายการค้นหาโทรทัศน์ ดิจิตอล]* หรือ
[รายการค้นหาโทรทัศน์ อนาล็อก]*
* รายการทีแ่ สดงนี้จะขึน้ อยูก่ บั ประเภทของการออกอากาศทีเ่ ลือกไว้ใน
ขัน้ ตอนที่ 1
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5.
6.

กด OK เพือ่ เพิม่ เข้าในรายการช่องรายการโปรด
กด เพือ่ ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ รายการช่องรายการโปรด
เพือ่ แก้ไขช่องทีเ่ พิม่ เข้ามา

• หากต้องการย้ายช่อง ให้กด สีเขียว แล้วเลือกตําแหน่งใหม่ โดยใช้
หรือ ปุ่ มตัวเลข แล้วกด สีเขียว เพือ่ บันทึก
• หากต้องการลบช่องทีเ่ พิม่ เข้ามา ให้ใช้
เพือ่ เลือกช่องทีจ่ ะลบ
และกด OK
• หากต้องการลบช่องทัง้ หมด ให้กด สีเหลือง
• หากต้องการเปลีย่ นชือ่ เริม่ ต้นของของรายการช่องรายการโปรด (เช่น
ช่องรายการโปรด 1) เป็ นชือ่ ทีต่ อ้ งการ ให้กด สีแดง แล้วป้อนตัวอักษร
(สูงสุด 10 ตัวอักษร) โดยใช้
หรือ ปุ่ มตัวเลข แล้วกด OK
เพือ่ ตัง้ ค่า แล้วกด RETURN เพือ่ บันทึก

[รายการช่องสัญญาณ]
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• หากต้องการแสดงรายการโปรดอืน่ ๆ ให้กด สีเขียว
• หากต้องการเพิม่ ช่องทัง้ หมดเข้าในรายการช่องรายการโปรด ให้กด
สีเหลือง

ѕ ҖѠьдјѤ э

3.
4.

ใช้
เพือ่ เลือก [รายการช่องสัญญาณ] แล้วกด OK
ใช้
เพือ่ เลือกช่อง แล้วกด OK เพือ่ ตัง้ ค่าเป็ นแสดง /
ซ่อน (ข้าม)

• หากต้องการแสดงช่องทัง้ หมด ให้กด สีเหลือง
• : แสดง
: ซ่อน (ข้าม)
• หากต้องการสับเปลีย่ น / ย้ายตําแหน่งช่อง (หากใช้งานได้) ให้กด สีเขียว
ตัง้ ค่าตําแหน่งใหม่โดยใช้ ปุ่ มตัวเลข แล้วกด สีเขียว เพือ่ บันทึก
• หากต้องการค้นหาช่องแต่ละช่องใหม่ ให้กด สีแดง
• หากต้องการตัง้ ชือ่ รายการโปรดใหม่ (สําหรับโทรทัศน์อนาล็อก) ให้กด
สีนํ้าเงิ น แล้วป้อนตัวอักษร (สูงสุด 5 ตัวอักษร) โดยใช้
หรือ ปุ่ มตัวเลข แล้วกด OK เพือ่ ตัง้ ค่า แล้วกด RETURN เพือ่ บันทึก
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[การจูนช่องอัตโนมัติ]

[อัพเดตช่องรายการ]

การตัง้ ค่านี้จะค้นหาช่องรายการโดยอัตโนมัตใิ นพืน้ ทีข่ องคุณ
3. ใช้
เพือ่ เลือก [การจูนช่องอัตโนมัติ] แล้วกด OK
4. กด OK เพือ่ เริม
่ ค้นหา

ท่านสามารถเพิม่ ช่องใหม่ ลบช่องทีย่ กเลิก และเปลีย่ นชือ่ ช่อง
และวางตําแหน่งใหม่อตั โนมัตไิ ด้โดยการอัพเดตรายการช่อง
โทรทัศน์ดจิ ติ อล
3. ใช้
เพือ่ เลือก [อัพเดตช่องรายการ] แล้วกด OK

• เมือ่ การสแกนเสร็จสิน้ ช่องทีจ่ ดจําไว้อนั ล่างสุดจะปรากฏขึน้

[ค้นหาด้วยตนเอง] สําหรับโทรทัศน์ อนาล็อก
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถค้นหาช่องรายการในพืน้ ที่
ของท่านด้วยตนเอง
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ค้นหาด้วยตนเอง] แล้วกด OK
4. ใช้ ปุ่ มตัวเลข เพือ่ เลือกช่องทีท
่ า่ นต้องการ
5. ใช้
เพือ่ เลือก [ปรับละเอียด] แล้วค้นหาโดยใช้
6. ใช้
เพือ่ เลือก [ค้นหาด้วยตนเอง] แล้วค้นหาโดยใช้
7. ใช้
เพือ่ เลือก [ระบบเสียง] แล้วกด OK
8. ใช้
เพือ่ เลือกระบบเสียงทีท่ า่ นต้องการ แล้วกด OK
9. ใช้
เพือ่ เลือก [ระบบสี] แล้วกด OK
10. ใช้
เพือ่ เลือกระบบสีทท่ี า่ นต้องการ แล้วกด OK
11. หลังจากตัง้ ค่าทุกอย่างเสร็จสิน
้ ให้ใช้
เพือ่ เลือก [จัดเก็บ]
แล้วกด OK เพือ่ บันทึกการตัง้ ค่า
• เมือ่ เชือ่ มต่อ VCR โดยใช้สายเคเบิล RF เพียงอย่างเดียว
ให้เลือกช่อง 0

[ค้นหาด้วยตนเอง] สําหรับโทรทัศน์ ดิจิตอล
ใช้ [การจูนช่องอัตโนมัติ] หรือ [อัพเดตช่องรายการ] ตามปกติ
เพือ่ ค้นหาช่องรายการโทรทัศน์ดจิ ติ อลใหม่
หากการค้นหาไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือหากต้องการปรับทิศทางของสาย
อากาศ ให้ใช้ [ค้นหาด้วยตนเอง]
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ค้นหาด้วยตนเอง] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือกความถี่ แล้วใช้
เพือ่ เลือกออฟเซต แล้ว
กด OK เพือ่ เริม่ ค้นหา
• ช่องดิจติ อลทีพ่ บทัง้ หมดจะถูกเพิม่ เข้าใน [รายการช่องสัญญาณ]
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• รายการช่องจะถูกอัพเดตในขณะทีท่ า่ นตัง้ ค่าใน
[แก้ไขรายการโปรด], [รายการช่องสัญญาณ],
[ล็อคป้ องกันเด็ก], ฯลฯ
• การอัพเดตอาจทํางานได้ไม่ถกู ต้อง ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพของ
สัญญาณ

[ข้อความแจ้งช่องใหม่]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกว่าจะให้มขี อ้ ความ
แจ้งเตือนเมือ่ พบช่องรายการโทรทัศน์ดจิ ติ อลใหม่หรือไม่
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ข้อความแจ้งช่องใหม่] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือก [เปิ ด] หรือ [ปิ ด] แล้วกด OK
• เมือ่ ข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึน้ สามารถปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
[อัพเดตช่องรายการ] ได้โดยการกด OK
• โทรทัศน์น้ีอาจจะตรวจจับสถานีโทรทัศน์ทห่ี า่ งไกลได้ในคืนฤดูรอ้ น
เนื่องจากสภาพของบรรยากาศรอบนอกของโลกเอือ้ อํานวยใน
ช่วงสัน้ ๆ ในกรณีน้ี โทรทัศน์จะไม่เพิม่ ช่องใหม่เมือ่ กด OK สิง่ นี้
ไม่ใช่การทํางานผิดปกติ

[สภาพสัญญาณ]
ฟงั ก์ชนั นี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกช่องเพือ่ ตรวจสอบสภาพ
สัญญาณได้
3. ใช้
เพือ่ เลือก [สภาพสัญญาณ] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เปลีย่ นช่อง
• ความหมายของการแสดงคุณภาพของสัญญาณมีดงั นี้
แถบสีเขียว: ดี
แถบสีเหลือง: ไม่ดี
แถบสีแดง: แย่ (ตรวจสอบสายอากาศ)
• เส้นแนวตัง้ จะแสดงค่าสัญญาณสูงสุดของช่องทีเ่ ลือก

[แบ็คไลท์] / [ความเข้ม] / [ความสว่าง] / [ระดับสี] / [โทนสี] /
[ความคมชัด]

อ่านส่วนนี้ ก่อน
ก่อนการกําหนดค่าในแต่ละครัง้ ให้กด MENU เพือ่ แสดงเมนู
หากต้องการออกจากหน้าจอเมนู ให้กด EXIT
การตัง้ ค่าต่อไปนี้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ออกจากเมนู

การตัง้ ค่าต่อไปนี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถกําหนดค่าภาพด้วยตนเองได้
2. ใช้
เพือ่ เลือกรายการตัง้ ค่าทีท่ า่ นต้องการปรับ
3. ตัง้ ค่าโดยใช้
แล้วกด OK
[แบ็คไลท์]
[ความเข้ม]
[ความสว่าง]
[ระดับสี]
[โทนสี]
[ความคมชัด]

การปรับภาพ
การตัง้ ค่าต่อไปนี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถกําหนดค่าทีเ่ กีย่ วข้อง
กับภาพ เพือ่ ให้เหมาะกับความต้องการของท่าน การตัง้ ค่าต่อไป
นี้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ออกจากเมนูภาพ
1. ใช้
เพือ่ เลือก [ภาพ] แล้วกด OK
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[โหมดการชม]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเปลีย่ นประเภทของการปรับภาพได้
2. ใช้
เพือ่ เลือก [โหมดการชม] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ไดนามิ ค], [ปกติ ], [ภาพยนตร์],
[ทรูซินิม่า] หรือ [กําหนดเอง] แล้วกด OK
[ไดนามิ ค]
[ปกติ ]
[ภาพยนตร์]
[ทรูซินิม่า]
[กําหนดเอง]

ปรับความสว่างของไฟพืน้ หลัง
ปรับความเข้มของภาพ
ปรับความสว่างของภาพ
ปรับความเข้มสีของภาพ
ปรับสีแดง/สีเขียวของภาพ
ปรับความแจ่มใสของภาพ

[อุณหภูมิสี]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถตัง้ ค่าโทนสีของภาพได้
2. ใช้
เพือ่ เลือก [อุณหภูมิสี], แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [เย็น 2], [เย็น 1], [ปกติ ], [ร้อน 1] หรือ [ร้อน 2]
[เย็น 2]
[เย็น 1]
[ปกติ ]
[ร้อน 1]
[ร้อน 2]

ดันสีขาวไปทางสีน้ําเงินมากขึน้
ดันสีขาวไปทางสีน้ําเงิน
ปรับสีขาวให้เห็นเป็ นขาวบริสทุ ธิ ์
ดันสีขาวไปทางสีแดง
ดันสีขาวไปทางสีแดงมากขึน้

[สีสดใส]

การตัง้ ค่านี้จะปรับสีเป็ นโทนสีสดใสมากขึน้
เพิม่ ความเข้มและความคมชัดเพือ่ รับชมใน
2. ใช้
เพือ่ เลือก [สีสดใส] แล้วเลือก [เปิ ด] หรือ [ปิ ด]
สภาพแวดล้อมทีส่ ว่าง
[ควบคุมไฟพืน้ หลังแบบแปรผัน]
ปรับภาพสําหรับรับชมในสภาพแสงปกติ
ปรับความเข้ม, สีดาํ และสี เพือ่ ให้เหมาะกับ
การตัง้ ค่านี้จะควบคุมระดับไฟพืน้ หลังโดยอัตโนมัตติ ามภาพ
การชมภาพยนตร์ในสภาพแวดล้อมทีม่ ดื
2. ใช้
เพือ่ เลือก [ควบคุมไฟพืน้ หลังแบบแปรผัน] แล้ว
สร้างคุณภาพของภาพดัง้ เดิมใหม่ โดยไม่ปรับ
เลือก [เปิ ด] หรือ [ปิ ด]
ภาพ
ปรับรายการตัง้ ค่าแต่ละรายการด้วยตนเอง เพือ่
ให้เหมาะกับคุณภาพของภาพทีท่ า่ นชอบ
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[ลดสัญญาณรบกวน]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยลดสัญญาณรบกวนในภาพ
2. ใช้
เพือ่ เลือก [ลดสัญญาณรบกวน] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [อัตโนมัติ], [มาก], [ปานกลาง], [น้ อย]
หรือ [ปิ ด] แล้วกด OK

[ลดสัญญาณรบกวน MPEG]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยลดสัญญาณรบกวนฟลิกเกอร์และสัญญาณ
รบกวนบล็อกในเนื้อหาของ MPEG
2. ใช้
เพือ่ เลือก [ลดสัญญาณรบกวน MPEG] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [มาก], [ปานกลาง] [น้ อย] หรือ [ปิ ด],
แล้วกด OK

[การตัง้ ค่าขัน้ สูง]
• ตัง้ ค่า [โหมดการชม] เป็ น [ทรูซินิม่า] หรือ [กําหนดเอง] ไว้
ล่วงหน้า เพือ่ ทําการตัง้ ค่าขัน้ สูง

การตัง้ ค่าต่อไปนี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถกําหนดค่าและปรับ
การตัง้ ค่าภาพแบบละเอียดได้
2. ใช้
เพือ่ เลือก [การตัง้ ค่าขัน้ สูง] แล้วกด OK
[ปรับระดับเฉดสีดาํ ]
การตัง้ ค่านี้จะปรับระดับสีดาํ ทีละน้อย
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ปรับระดับเฉดสีดาํ ] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ ปรับค่า
[สมดุลแสงขาว]
ใช้
เพือ่ เลือก [สมดุลแสงขาว] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือกรายการตัง้ ค่าทีท่ า่ นต้องการ แล้วกด OK
3.

[ระดับสีแดง]
[ระดับสีเขียว]
[ระดับสีนํ้าเงิ น]
[R-Cutoff]
[G-Cutoff]
[B-Cutoff]
5.

ใช้

ปรับสมดุลแสงขาวในพืน้ ทีส่ แี ดงอ่อน/
สีเขียวอ่อน/สีฟ้า
ปรับสมดุลแสงขาวในพืน้ ทีส่ แี ดงเข้ม/
สีเขียวเข้ม/สีน้ําเงินเข้ม

เพือ่ ปรับค่า

• หากต้องการรีเซ็ตการตัง้ ค่าเหล่านี้กลับไปเป็ นค่าเริม่ ต้น ให้เลือก
[รีเซ็ตกลับค่าเดิ ม] แล้วกด OK ใช้
เพือ่ เลือก [ใช่] แล้วกด OK

24

[แกมม่า]
3. ใช้
4. ใช้

เพือ่ เลือก [แกมม่า] แล้วกด OK
เพือ่ เลือกค่าทีต่ อ้ งการ

• ค่าตัวเลขจะใช้เป็ นค่าอ้างอิงสําหรับการปรับ
• หากต้องการรีเซ็ตการตัง้ ค่าเหล่านี้กลับไปเป็ นค่าเริม่ ต้น ให้เลือก
[รีเซ็ตกลับค่าเดิ ม] แล้วกด OK ใช้
เพือ่ เลือก [ใช่] แล้วกด OK

[รีเซ็ตกลับค่าเดิ ม]
รายการนี้จะรีเซ็ต [การตัง้ ค่าขัน้ สูง] ปจั จุบนั ให้กลับไปเป็ น
ค่าเริม่ ต้น
3. ใช้
เพือ่ เลือก [รีเซ็ตกลับค่าเดิ ม] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือก [ใช่] แล้วกด OK

[ตัง้ ค่าทางเลือก]
2.

ใช้

เพือ่ เลือก [ตัง้ ค่าทางเลือก] แล้วกด OK

[โหมดภาพของภาพยนตร์]
การตัง้ ค่านี้จะปรับปรุงความละเอียดในแนวตัง้ สําหรับภาพของ
ภาพยนตร์ทไ่ี ขว้กนั
3. ใช้
เพือ่ เลือก [โหมดภาพของภาพยนตร์] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือก [เปิ ด] หรือ [ปิ ด]
[1080p Pixel Direct]
การตัง้ ค่านี้สร้างคุณภาพของภาพดัง้ เดิมใหม่ ความละเอียดสําหรับ
สัญญาณอินพุท 1080p (HDMI)
3. ใช้
เพือ่ เลือก [1080p Pixel Direct] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือก [เปิ ด] หรือ [ปิ ด]
• ฟงั ก์ชนั นี้ใช้งานได้เฉพาะ FHD เท่านัน้ สําหรับ WXGA ไม่สามารถใช้งาน
ได้

[ระบบสี AV]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเปลีย่ นระบบสีสาํ หรับอินพุทภาพ
จากอินพุทสัญญาณวิดโี อแบบคอมโพสิต
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ระบบสี AV] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือก [อัตโนมัติ], [PAL], [SECAM], [M.NTSC]
หรือ [NTSC] แล้วกด OK
• ฟงั ก์ชนั นี้จะใช้งานได้เมือ่ ตัง้ ค่า [เลือกสัญญาณเข้า] เป็ น [วิ ดีโอ]

การปรับเสียง

[การตัง้ ค่าหน้ าจอ]
2.

ใช้

เพือ่ เลือก [การตัง้ ค่าหน้ าจอ] แล้วกด OK

[16:9 โอเวอร์สแกน]
การตัง้ ค่านี้จะเลือกส่วนหนึ่งของภาพบนหน้าจอเพือ่ แสดงใน
อัตราส่วนภาพ 16:9
3. ใช้
เพือ่ เลือก [16:9 โอเวอร์สแกน] แล้วเลือก [เปิ ด] หรือ
[ปิ ด]
[เปิ ด]
[ปิ ด]

การตัง้ ค่าต่อไปนี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถตัง้ ค่าฟงั ก์ชนั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเสียง เพือ่ ให้เหมาะกับความต้องการของท่าน
1. ใช้
เพือ่ เลือก [เสียง] แล้วกด OK
іѥѕдѥіўјѤд
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ขยายภาพเพือ่ ซ่อนขอบภาพ
แสดงภาพในขนาดดัง้ เดิม
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• ตัง้ เป็ น [เปิด] หากเกิดสัญญาณรบกวนบริเวณขอบจอ

[ปรับการซูม]
การตัง้ ค่านี้จะปรับตําแหน่งและขนาดในแนวตัง้ เมือ่ ตัง้ ค่าอัตราส่วน
ภาพเป็ น [พอดี], [ปรับพอดีด้านข้าง], [ซูม] หรือ [ซูมด้านข้าง]
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ปรับการซูม] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ ปรับตําแหน่งในแนวตัง้ และใช้
เพือ่ ปรับ
ขนาดในแนวตัง้ แล้วกด OK
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[ขนาดแนวนอน]
การตัง้ ค่านี้จะเปลีย่ นพิสยั ตามแนวนอนเพือ่ ตัดสัญญาณรบกวนที่
ด้านข้างของภาพออก
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ขนาดแนวนอน] แล้วเลือก
[ขนาดแนวนอน 1] หรือ [ขนาดแนวนอน 2]
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[โหมด]
ท่านสามารถเปลีย่ นประเภทของเสียงเพือ่ ให้เหมาะกับเนื้อหา
2. ใช้
เพือ่ เลือก [โหมด] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [มาตรฐาน], [ดนตรี], [เสียงสนทนา] หรือ
[ผูใ้ ช้], แล้วกด OK
[มาตรฐาน]
[ดนตรี]
[เสียงสนทนา]
[ผูใ้ ช้]

ให้คณ
ุ ภาพเสียงทีเ่ หมาะกับเนื้อหาทุกประเภท
เพิม่ คุณภาพเสียงของมิวสิควิดโี อ ฯลฯ
ปรับปรุงความชัดของคําพูดสําหรับบทพูด
ให้ทา่ นปรับเสียงได้ดว้ ยตนเองโดยใช้
อิควอไลเซอร์ เพือ่ ให้เหมาะกับคุณภาพเสียง
ทีท่ า่ นชอบ

[การแสดงผลของจอภาพ]
การตัง้ ค่านี้จะกําหนดให้โทรทัศน์ของท่านปิดหน้าจอเมือ่ ท่านตัง้ ค่า
[เสียงเบส] / [เสียงแหลม] / [เสียงซ้าย-ขวา]
เป็ น [ปิ ด] ซึง่ ช่วยลดการใช้พลังงาน เมือ่ ต้องการฟงั แต่เสียง
3. ใช้
เพือ่ เลือก [การแสดงผลของจอภาพ] แล้วเลือก [เปิ ด] การตัง้ ค่าต่อไปนี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถปรับเสียงลําโพงได้
หรือ [ปิ ด]
2. ใช้
เพือ่ เลือกรายการตัง้ ค่าทีท่ า่ นต้องการปรับ แล้วกด OK
่
่
• กดปุมใดปุมหนึ่ง (ยกเว้น (เปิ ด/ปิ ด)) เพือ่ เปิดหน้าจอ
3. ใช้
เพือ่ ปรับค่า

[รีเซ็ตกลับค่าเดิ ม]
รายการนี้จะรีเซ็ตการตัง้ ค่าภาพปจั จุบนั ให้กลับไปเป็ นค่าเริม่ ต้น
2. ใช้
เพือ่ เลือก [รีเซ็ตกลับค่าเดิ ม] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ใช่] แล้วกด OK

[เสียงเบส]
ปรับเพือ่ เพิม่ หรือลดโทนเสียงตํ่า
[เสียงแหลม] ปรับเพือ่ เพิม่ หรือลดโทนเสียงสูง
[เสียงซ้าย-ขวา] ปรับเพือ่ เน้นความสมดุลของลําโพงซ้ายหรือ
ขวา
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[อีควอไลเซอร์]

[HDMI Input]

• การตัง้ ค่า [อีควอไลเซอร์] จะใช้งานได้เฉพาะเมือ่ ตัง้ ค่า [โหมด]
เป็ น [ผูใ้ ช้] เท่านัน้

• การตัง้ ค่าจะใช้งานได้เฉพาะเมือ่ ตัง้ ค่า [เลือกสัญญาณเข้า] เป็ น [HDMI1]
หรือ [HDMI2]

การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถปรับระดับความถีเ่ สียง เพือ่ ให้
เหมาะกับคุณภาพเสียงทีท่ า่ นชอบ
2. ใช้
เพือ่ เลือก [อีควอไลเซอร์] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือกความถีท่ ท่ี า่ นต้องการปรับ แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ ปรับค่า

การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกเอาท์พทุ เสียง (ดิจติ อล/
อนาล็อก) เมือ่ คอมโพเนนท์ภายนอกเชือ่ มต่อผ่าน HDMI
2. ใช้
เพือ่ เลือก [HDMI Input] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [HDMI1] หรือ [HDMI2] แล้วเลือก [ดิ จิตอล]
หรือ [อนาล็อก] โดยใช้

• หากต้องการเพิม่ เสียงเบส ให้เพิม่ ค่าของความถีต่ ่าํ หาก
ต้องการเพิม่ เสียงแหลม ให้เพิม่ ค่าของความถีส่ งู
• หากต้องการรีเซ็ตการตัง้ ค่าอีควอไลเซอร์ให้กลับไปเป็ นค่าเริม่ ต้น ให้ใช้
เพือ่ เลือก [รีเซ็ตกลับค่าเดิ ม] แล้วกด OK ใช้
เพือ่ เลือก [ใช่]
แล้วกด OK

[ดิ จิตอล]

[อนาล็อก]

[เสียงรอบทิ ศทาง]
การตัง้ ค่านี้จะปรับความเหมาะสมของคุณภาพเสียงและเลียนแบบ
เอฟเฟคเชิงพืน้ ทีท่ ผ่ี า่ นการปรับปรุง
2. ใช้
เพือ่ เลือก [เสียงรอบทิ ศทาง] แล้วเลือก [เปิ ด] หรือ [ปิ ด]

[ระดับเสียงหูฟัง]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถปรับความดังของหูฟงั ได้
2. ใช้
เพือ่ เลือก [ระดับเสียงหูฟัง] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ ปรับค่า

[ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ]
การตัง้ ค่านี้จะปรับระดับความดังของอินพุทปจั จุบนั ให้สมั พันธ์กบั
อินพุทอืน่ ๆ โดยอัตโนมัติ
2. ใช้
เพือ่ เลือก [ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ] แล้วกด [เปิ ด]
หรือ [ปิ ด]

[แก้ไขระดับเสียง]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถปรับระดับเสียงของช่องแต่ละช่อง
หรือแหล่งอินพุทแต่ละแหล่ง
2. ใช้
เพือ่ เลือก [แก้ไขระดับเสียง] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ ปรับค่า
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เลือกเมือ่ คอมโพเนนท์ภายนอกเชือ่ มต่อกับสาย
HDMI เสียงจะออกจากลําโพงโทรทัศน์ผา่ นทาง
แจ็คอินพุท HDMI
เลือกเมือ่ คอมโพเนนท์ภายนอกเชือ่ มต่อกับสาย
แปลง HDMI-DVI และสายสัญญาณเสียง
อนาล็อก (สายแปลงปลักสเตอริ
๊
โอ) เสียงจะ
ออกจากลําโพงโทรทัศน์ผา่ นทางแจ็คอินพุท
สัญญาณเสียง (ซ้าย/ขวา)

[เลือกระบบเสียง]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกการตัง้ ค่าเริม่ ต้นสําหรับ
แทร็กเสียงได้
2. ใช้
เพือ่ เลือก [เลือกระบบเสียง] แล้วเลือก [อัตโนมัติ]
หรือ [MPEG]
[อัตโนมัติ]
[MPEG]

เลือกแทร็กเสียงทีใ่ ช้งานได้โดยอัตโนมัติ
ตัง้ ค่า MPEG เป็ นแทร็กเสียงหลัก

[เลือกสัญญาณ SPDIF]
• การตัง้ ค่า [เลือกสัญญาณ SPDIF] จะใช้งานได้เฉพาะเมือ่ โทรทัศน์
ของท่านเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์อน่ื (เครือ่ งขยายสัญญาณ ฯลฯ)
โดยใช้สายเคเบิลเสียงดิจติ อลแบบออบติคลั

[รีเซ็ตกลับค่าเดิ ม]
รายการนี้จะรีเซ็ตการตัง้ ค่าเสียงปจั จุบนั ให้กลับไปเป็ นค่าเริม่ ต้น
2. ใช้
เพือ่ เลือก [รีเซ็ตกลับค่าเดิ ม] แล้วกด OK

การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกโหมด SPDIF ได้
การตัง้ ค่าตัวตัง้ เวลา
2. ใช้
เพือ่ เลือก [เลือกสัญญาณ SPDIF] แล้วเลือก [อัตโนมัติ]
การตัง้ ค่าต่อไปนี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถตัง้ ค่าฟงั ก์ชนั ที่
หรือ [PCM] โดยใช้
เกีย่ วข้องกับเวลาได้
เอาต์พทุ เสียงในรูปแบบทีเ่ หมือนกับรูปแบบ
[อัตโนมัติ]
1. ใช้
เพือ่ เลือก [ตัง้ เวลา] แล้วกด OK
เสียงอินพุท
เอาต์พทุ เสียงในรูปแบบ PCM โดยไม่สนใจรูป
[PCM]
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[การบรรยายด้วยเสียง]
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• เมือ่ สามารถใช้การบรรยายด้วยเสียงได้ จะพบ [AD] ในป้ายข้อมูล
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สําหรับโทรทัศน์ดจิ ติ อล
การตัง้ ค่านี้จะเปิดใช้งานการบรรยายด้วยเสียงสําหรับผูใ้ ช้ทพ่ี กิ าร
ทางสายตา ตัง้ ค่าเป็ น [อัตโนมัติ] เพือ่ เปิดใช้งานเสียงบรรยายในฟิลม์
[กําหนดเวลาปิ ด]
เมือ่ สามารถใช้งานได้กบั การออกอากาศรายการนัน้
2. ใช้
เพือ่ เลือก [การบรรยายด้วยเสียง] แล้วกด OK
สามารถตัง้ เวลาปิดเครือ่ งเพือ่ ให้โทรทัศน์เข้าสูโ่ หมดสแตนด์บายหลัง
จากผ่านช่วงระยะเวลาทีก่ าํ หนดเป็ นขัน้ ๆ ได้
3. ใช้
เพือ่ เลือก [การบรรยายด้วยเสียง]
2. ใช้
เพือ่ เลือก [กําหนดเวลาปิ ด] แล้วกด OK
[ระดับเสียง]
3. ใช้
เพือ่ เลือกเวลา แล้วกด OK
สําหรับโทรทัศน์ดจิ ติ อล
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การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถปรับระดับความดังของการบรรยาย
ด้วยเสียงได้
4. ใช้
เพือ่ เลือก [อัตโนมัติ] แล้วกด OK
5. ใช้
เพือ่ เลือก [ระดับเสียง] แล้วกด OK
6. ใช้
เพือ่ ปรับค่า
[ลําโพง]
สําหรับโทรทัศน์ดจิ ติ อล
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเปิดใช้งานคําบรรยายเสียงในฟิลม์
จากลําโพงโทรทัศน์ โดยการตัง้ ค่าเป็ น [ผสมผสาน]
4. ใช้
เพือ่ เลือก [อัตโนมัติ] แล้วกด OK
5. ใช้
เพือ่ เลือก[ลําโพง]แล้วเลือก[มาตรฐาน]หรือ[ผสมผสาน]
[หูฟัง]
สําหรับโทรทัศน์ดจิ ติ อล
การตัง้ ค่านี้จะทําให้เสียงออกจากเอาท์พทุ ของหูฟงั
4. ใช้
เพือ่ เลือก [อัตโนมัติ] แล้วกด OK
5. ใช้
เพือ่ เลือก [หูฟัง] แล้วใช้
เพือ่ เลือก [เปิ ด] หรือ [ปิ ด]

ѕ ҖѠьдјѤ э

• ตัวเลือกทีส่ ามารถใช้งานได้:
[90 นาที]
[75 นาที]
[30 นาที]
[15 นาที]

[60 นาที]
[ปิ ด]

[45 นาที]

[เขตเวลา]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกโซนเวลาสําหรับโทรทัศน์น้ี
ด้วยตนเองได้
2. ใช้
เพือ่ เลือก [เขตเวลา] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือกโซนเวลาของท่าน แล้วกด OK
• ตัวเลือกทีส่ ามารถใช้งานได้:
[GMT-12] [GMT-11] [GMT-10]
[GMT-6] [GMT-5] [GMT-4]
[GMT] [GMT+1] [GMT+2]
[GMT+6] [GMT+7] [GMT+8]
[GMT+12] [GMT+13]

[GMT-9]
[GMT-3]
[GMT+3]
[GMT+9]

[GMT-8]
[GMT-2]
[GMT+4]
[GMT+10]

[GMT-7]
[GMT-1]
[GMT+5]
[GMT+11]
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[สแตนด์บายอัตโนมัติ]

[ล็อคป้ องกันเด็ก]

ฟงั ก์ชนั นี้จะนําโทรทัศน์เข้าสูโ่ หมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัตเิ พือ่
ประหยัดพลังงาน เมือ่ ไม่มกี ารใช้งานเป็ นระยะเวลา 4 ชัวโมง
่
2. ใช้
เพือ่ เลือก [สแตนด์บายอัตโนมัติ] แล้วเลือก [เปิ ด]
หรือ [ปิ ด]

ฟงั ก์ชนั นี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถล็อคช่องทีร่ ะบุ หรืออินพุท AV เพือ่
จํากัดการเข้าถึง เมือ่ เลือกช่องหรืออินพุททีถ่ กู ล็อค ข้อความจะ
ปรากฏขึน้ เพือ่ แจ้งให้ทา่ นป้อนรหัส PIN
2. ใช้
เพือ่ เลือก [ล็อคป้ องกันเด็ก] แล้วกด OK
3. ใช้ ปุ่ มตัวเลข เพือ่ ป้อนรหัส PIN ทีเ่ ป็ นตัวเลข 4 หลัก
ของท่าน

• หากมีการติดต่อสือ่ สารกันโดยอัตโนมัตริ ะหว่างโทรทัศน์กบั
อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อไว้ การนับเวลาสําหรับการสแตนด์บายโดย
อัตโนมัตจิ ะถูกรีเซ็ต
• ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึน้ 3 นาที ก่อนทีจ่ ะเข้าสูโ่ หมดสแตนด์บาย

[ปิ ดเมื่อไม่มีสญ
ั ญาณ]
ฟงั ก์ชนั นี้จะนําโทรทัศน์เข้าสูโ่ หมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัตเิ พือ่
ป้องกันการสิน้ เปลืองพลังงานโดยไม่จาํ เป็ น เมือ่ ไม่มสี ญ
ั ญาณหรือ
ไม่มกี ารทํางานเป็ นเวลา 10 นาที
2. ใช้
เพือ่ เลือก [ปิ ดเมื่อไม่มีสญ
ั ญาณ] แล้วเลือก [เปิ ด]
หรือ [ปิ ด]
• ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึน้ 3 นาที ก่อนทีจ่ ะเข้าสูโ่ หมดสแตนด์บาย

ตัง้ ค่า
การตัง้ ค่าต่อไปนี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถกําหนดค่าตัวเลือกอืน่ ๆ ได้
1. ใช้
เพือ่ เลือก [ตัง้ ค่า] แล้วกด OK
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• เมือ่ ตัง้ ค่าเป็ นครัง้ แรก จะต้องป้อนรหัส PIN สองครัง้
• จดรหัส PIN ไว้ในกรณีทท่ี า่ นอาจลืม

[เปลี่ยนรหัส PIN]
4. ใช้
เพือ่ เลือก [เปลี่ยนรหัส PIN] แล้วกด OK
5. ใช้ ปุ่ มตัวเลข เพือ่ ป้อนรหัส PIN ใหม่สองครัง้
• หากท่านลืมรหัส PIN ทีท่ า่ นเปลีย่ นไป ให้ป้อน 6, 9, 6, 9

[รายการล็อคป้ องกันเด็ก]
6. ใช้
เพือ่ เลือก [รายการล็อคป้ องกันเด็ก] แล้วกด OK
7. ใช้
เพือ่ เลือกช่องหรืออินพุทภายนอกเฉพาะ แล้วกด
[OK] ซํ้าๆ เพือ่ สลับระหว่างล็อคและดู
•
•
•
•

ไอคอนรูป "กุญแจ" จะปรากฏขึน้ เมือ่ ช่องหรืออินพุทนัน้ ถูกล็อค
หากต้องการล็อคช่องและอินพุททัง้ หมด ให้กด สีเขียว
หากต้องการปลดล็อค (ดู) ช่องและอินพุททัง้ หมด ให้กด สีเหลือง
หากต้องการกระโดดไปยังด้านบนของช่องถัดไปหรือกลุม่
อินพุทถัดไป ให้กด สีนํ้าเงิ น

[ภาษาแสดงบนหน้ าจอ]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกภาษาบนหน้าจอทีท่ า่ น
ต้องการได้
2. ใช้
เพือ่ เลือก [ภาษา] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ภาษาแสดงบนหน้ าจอ] แล้วเลือกภาษาที่
ท่านต้องการใช้งานโดยใช้
• ภาษาทีใ่ ช้งานได้:
[ภาษาอังกฤษ] [ภาษาไทย] [ภาษาฝรังเศส]
่
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[เสียงบรรยายที่ต้องการ]

[ตัง้ ค่าตัวอักษร Teletext]

การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกภาษาทีก่ าํ หนดเป็ นค่าเริม่ ต้น
สําหรับเสียงโทรทัศน์ดจิ ติ อล (ขึน้ อยูก่ บั ผูใ้ ห้บริการออกอากาศ)
2. ใช้
เพือ่ เลือก [ภาษา] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [เสียงบรรยายที่ต้องการ] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือกภาษา แล้วกด OK

การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรของภาษา
ของ Teletext ได้
2. ใช้
เพือ่ เลือก [การตัง้ ค่าหน้ าจอ] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ตัง้ ค่าตัวอักษร Teletext] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือก [ภาษาอังกฤษ], [CIS], [ยุโรปตะวันออก]
หรือ [ภาษาเปอร์เซีย] แล้วกด OK

• ภาษาของเสียงทีใ่ ช้งานได้:
[ภาษาอังกฤษ] [ภาษาจีน] [ภาษามาเลย์] [ภาษาทมิ ฬ]
[ภาษาญี่ปน]
ุ่
[ภาษาเกาหลี] [ภาษาอิ นโดนี เซีย][ภาษาไทย]
[ภาษาเวียดนาม] [ภาษาฮิ นดี] [ภาษามองโกเลีย] [ภาษาเยอรมัน]
[ภาษาฝรังเศส]
่
[ภาษาอิ ตาลี] [ภาษาสเปน]

[คําบรรยายที่ต้องการ]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกภาษาทีก่ าํ หนดเป็ นค่าเริม่ ต้น
สําหรับคําบรรยายโทรทัศน์ดจิ ติ อล (ขึน้ อยูก่ บั ผูใ้ ห้บริการ
ออกอากาศ)
2. ใช้
เพือ่ เลือก [ภาษา] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [คําบรรยายที่ต้องการ] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือกภาษา แล้วกด OK

[ประเภทคําบรรยาย]

[ป้ ายชื่อสัญญาณเข้า]
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเข้าใช้งานรายการป้ายอินพุท
เพือ่ เปลีย่ นชือ่ ป้ายของแหล่งอินพุทแต่ละแหล่ง หรือข้ามอินพุท
ทีไ่ ม่ได้เชือ่ มต่อ เพือ่ ให้ระบุและเลือก [เลือกสัญญาณเข้า] หรือ
ป้ายข้อมูลได้งา่ ยขึน้
2. ใช้
เพือ่ เลือก [การตัง้ ค่าหน้ าจอ] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ป้ ายชื่อสัญญาณเข้า] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือกแหล่งอินพุททีท่ า่ นต้องการเปลีย่ นชือ่
แล้วกด OK
5. ใช้
เพือ่ เลือกป้ายอินพุททีท่ า่ นต้องการ แล้วกด OK
• หากต้องการเปลีย่ นชือ่ ป้ายด้วยตนเอง ให้เลือก [ผูใ้ ช้กาํ หนด]
เพือ่ ป้อนตัวอักษร (สูงสุด 10 ตัวอักษร) โดยใช้
หรือ
ปุ่ มตัวเลข แล้วกด OK เพือ่ ตัง้ ค่า แล้วกด RETURN เพือ่ บันทึก
• หากต้องการข้ามแหล่งอินพุท ให้เลือก [ข้ามช่อง]

การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกประเภทของคําบรรยาย
ทีต่ อ้ งการได้
[ระยะเวลาแสดงแถบข้อมูล]
2. ใช้
เพือ่ เลือก [การตัง้ ค่าหน้ าจอ] แล้วกด OK
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถตัง้ ค่าระยะเวลาทีจ่ ะแสดงป้าย
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ประเภทคําบรรยาย] แล้วกด OK
ข้อมูลบนหน้าจอได้
4. ใช้
เพือ่ เลือก [มาตรฐาน] หรือ [บกพร่องทางการได้ยิน]
2. ใช้
เพือ่ เลือก [การตัง้ ค่าหน้ าจอ] แล้วกด OK
แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ระยะเวลาแสดงแถบข้อมูล] แล้วกด OK
[Teletext]
4. ใช้
เพือ่ เลือกเวลาทีท่ า่ นต้องการ แล้วกด OK
การตัง้ ค่านี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถเลือกโหมดการแสดง Teletext ได้
• ตัวเลือกทีใ่ ช้งานได้ในหน่วยวินาที: 10 ถึง 1 วินาที และ 0 (ไม่มหี น้าจอ)
2. ใช้
เพือ่ เลือก [การตัง้ ค่าหน้ าจอ] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [Teletext] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือก [สูงสุด] หรือ [List] แล้วกด OK
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[ตัง้ ค่า HDMI Link]

[ปรับปรุงระบบ]

ใช้
เพือ่ เลือก [ตัง้ ค่า HDMI Link] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [เชื่อมต่อ HDMI], [เชื่อมโยงเปิ ดสวิ ตซ์],
[เชื่อมโยงปิ ดสวิ ตซ์] หรือ [สแตนด์บายอัจฉริ ยะ] แล้วกด OK
[เชื่อมต่อ HDMI]
เปิดใช้งานฟงั ก์ชนั การเชือ่ มต่อ HDMI
[เชื่อมโยงเปิ ดสวิ ตซ์] ให้โทรทัศน์สามารถเปิดเครือ่ งได้โดย
อัตโนมัติ เมือ่ อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อไว้
เริม่ เล่น หรือเริม่ ใช้งานการนําทาง
โดยตรง/เมนูฟงั ก์ชนั ของอุปกรณ์
(สามารถใช้ได้เมือ่ โทรทัศน์อยูใ่ น
โหมดสแตนด์บาย)
[เชื่อมโยงปิ ดสวิ ตซ์] ให้อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อไว้เข้าสูโ่ หมด
สแตนด์บายโดยอัตโนมัตเิ มือ่ โทรทัศน์
เข้าสูโ่ หมดสแตนด์บาย

รายการนี้จะช่วยให้ทา่ นสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่เข้า
ในโทรทัศน์ได้
2. ใช้
เพือ่ เลือก [รายการระบบ] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ปรับปรุงระบบ] แล้วกด OK
4. ใช้
เพือ่ เลือก [ค้นหาอัพเดตอัตโนมัติขณะสแตนด์บาย]
แล้วกด OK

2.

[สแตนด์บายอัจฉริยะ]

ใช้

เพือ่ เลือกรายการทีท่ า่ นต้องการ แล้วกด OK
[ทันที]
เริม่ การค้นหาในทันทีหลังจากทีป่ ิดโทรทัศน์
[1 ชัวโมงหลั
่
งจากนี้ ] เริม่ การค้นหาในอีก 1 ชัวโมง
่ หลังจากที่
ปิดโทรทัศน์
[ปิ ด]
ไม่คน้ หา
ใช้

5.

• ฟงั ก์ชนั นี้จะทํางานแม้วา่ เมือ่ โทรทัศน์เข้าสู่
โหมดสแตนด์บายอัตโนมัติ โดยฟงั ก์ชนั ปิด
เครือ่ งอัตโนมัติ

[ประหยัดพลังงาน]

ให้อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อไว้แต่ไม่ได้ใช้งานเข้า
สูโ่ หมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ เพือ่ ลด
การสิน้ เปลืองพลังงานเมือ่ เปิดโทรทัศน์
(สามารถใช้ได้เมือ่ ตัง้ ค่า [เชื่อมต่อ HDMI]
เป็ น [เปิ ด])

การตัง้ ค่านี้จะลดความสว่างของการแสดงผล เพือ่ ประหยัดพลังงาน
2. ใช้
เพือ่ เลือก [การตัง้ ค่าอื่นๆ] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [ประหยัดพลังงาน] แล้วเลือก [เปิ ด] หรือ [ปิ ด]
โดยใช้

• ฟงั ก์ชนั นี้อาจทํางานไม่ถกู ต้อง ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อไว้ ใน
กรณีน้ี ให้ตงั ้ ค่าเป็ น [ปิ ด]
4.

• หากต้องการค้นหาซอฟต์แวร์ใหม่ในทันที ให้เลือก
[ค้นหาอัพเดตระบบตอนนี้ ] โดยใช้
แล้วกด OK

เพือ่ เลือก [เปิ ด] หรือ [ปิ ด] แล้วกด OK

• ในการเปิดใช้งานฟงั ก์ชนั นี้ อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่ออยูต่ อ้ งใช้งานร่วมกับ
ฟงั ก์ชนั การเชือ่ มต่อ HDMI (HDMI-CEC) ได้ มีกรณีทฟ่ี งั ก์ชนั การเชือ่ ม
ต่อ HDMI (HDMI-CEC) บนอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่ออยูจ่ าํ เป็ นต้องเปิดใช้งาน
ก่อนทีจ่ ะใช้ฟงั ก์ชนั นี้กบั ชุดอุปกรณ์น้ี หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติม ให้ดทู ่ี
คูม่ อื ของอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่ออยู่
• ฟงั ก์ชนั นี้อาจจะไม่ทาํ งานกับอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อด้วยบางชนิดแม้วา่
อุปกรณ์เหล่านัน้ จะใช้งานร่วมกับฟงั ก์ชนั การเชือ่ มต่อ HDMI (HDMICEC) ได้

วิ ธีใช้
ฟงั ก์ชนั นี้จะช่วยคุณตรวจสอบข้อมูลระบบ
1. ใช้
เพือ่ เลือก [วิ ธีใช้] แล้วกด OK
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[สภาพเริ่ มต้น]

[ข้อมูลระบบ]

การตัง้ ค่านี้จะรีเซ็ตโทรทัศน์ให้กลับไปเป็ นการตัง้ ค่าเริม่ ต้น
จากโรงงาน
2. ใช้
เพือ่ เลือก [รายการระบบ] แล้วกด OK
3. ใช้
เพือ่ เลือก [สภาพเริ่ มต้น] แล้วกด OK
4. กด
เพือ่ เลือก [ใช่] แล้วกด OK เพือ่ รีเซ็ต

ฟงั ก์ชนั นี้จะช่วยคุณตรวจสอบรุน่ ของซอฟต์แวร์บนชุดอุปกรณ์น้ี
2. ใช้
เพือ่ เลือก [ข้อมูลระบบ] แล้วกด OK
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ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเครื่องหมายการค้า

คําว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และ
HDMI Logo เป็ นเครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียน
ของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ

ผลิตขึน้ โดยได้รบั สิทธิจาก Dolby Laboratories
Dolby และเครือ่ งหมาย D สองตัวเป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ Dolby Laboratories

การทําความสะอาดฝาครอบ
• เช็ดถูหน้าจอด้านหน้าและพืน้ ผิวภายนอกของโทรทัศน์เบาๆ ด้วยผ้านุ่ม
• อย่าใช้สารละลายหรือแอลกอฮอล์ อย่าฉีดพ่นยาฆ่าแมลงใกล้กบั โทรทัศน์
สารเคมีดงั กล่าวอาจสร้างความเสียหายให้พน้ื ผิวทีถ่ กู สัมผัส

การทําความสะอาดหน้ าจอ
• หากต้องทําความสะอาดหน้าจอ LCD ให้เช็ดด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้านุ่ม ก่อนทําความสะอาดหน้าจอ ให้ถอดปลักสายไฟกระแสสลั
๊
บออกก่อน

การตรวจซ่อม
• เมือ่ โทรทัศน์ของท่านไม่ทาํ งาน อย่าพยายามแก้ปญั หาด้วยตนเองเป็ นอันขาด ไม่มชี น้ิ ส่วนทีผ่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้อยูภ่ ายใน

31

แนวทางการแก้ปัญหา
หากโทรทัศน์ทาํ งานไม่ปกติเมือ่ ใช้งานตามคูม่ อื ผูใ้ ช้งานนี้ ให้ตรวจสอบตามแผนผังต่อไปนี้ และตรวจสอบการเชื่อมต่อทัง้ หมดอีกครัง้ ก่อน
ที่จะโทรติ ดต่อเพื่อขอรับบริ การ ทัง้ นี้ เพือ่ ประหยัดเวลาและเงินของท่าน

ปัญหา
ทัวไป
่

คําอธิ บาย/วิ ธีแก้ไขที่น่าจะเป็ น

โทรทัศน์เปิดไม่ตดิ

• ตรวจสอบว่าเสียบปลักสายไฟกระแสสลั
๊
บแล้ว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับมีแรงดันไฟฟ้าทีถ่ กู ต้อง เสียบเครือ่ งใช้
ไฟฟ้าเครือ่ งอืน่ เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับ เพือ่ ให้แน่ใจว่าเต้าเสียบไฟฟ้ากระแส
สลับใช้งานได้ตามปกติ
้ ากระแสสลับออก 1 นาที เพือ่ ให้โทรทัศน์รเี ซ็ตตัวเอง
• หากไฟดับ ให้ถอดปลักไฟฟ
๊

โทรทัศน์ปิดเครือ่ งอัตโนมัติ

• ตรวจสอบว่าเปิดใช้งาน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] ไว้หรือไม่ E(หน้า 28)
• หากท่านไม่ได้เชือ่ มต่อขัว้ ใดๆ และไม่มกี ารใช้งานจากผูใ้ ช้เป็ นเวลา 15 นาที ให้ตรวจสอบ
ว่าเชือ่ มต่อสายเคเบิลเข้ากับโทรทัศน์หรือไม่ (หน้า. 5, 8)

รีโมทคอนโทรลไม่ทาํ งาน

• ตรวจสอบว่า เป็ นสีแดงหรือไม่
• ใส่แบตเตอรีใ่ หม่โดยให้ขวั ้ (เครือ่ งหมาย +/-) ตรงตามทีแ่ สดง E(หน้า 5)
• เมือ่ มีอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ อินฟราเรดอยูใ่ กล้โทรทัศน์ อุปกรณ์อาจรบกวนสัญญาณของรีโมท
คอนโทรลทีส่ ง่ มายังโทรทัศน์
• แบตเตอรีอ่ าจจะหมด เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่

ภาพ
ไม่มภี าพ ไม่มเี สียง

คุณภาพของภาพแย่ แต่เสียงปกติ

ภาพซ้อนหรือโกสต์
ภาพเบลอ/เพีย้ น

มีจดุ สีขาวหรือเงาบนภาพ
ภาพมีสญ
ั ญาณรบกวน
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• ตรวจสอบว่าเสียบปลักสายไฟกระแสสลั
๊
บแล้ว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับมีแรงดันไฟฟ้าทีถ่ กู ต้อง เสียบเครือ่ งใช้
ไฟฟ้าเครือ่ งอืน่ เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับ เพือ่ ให้แน่ใจว่าเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับ
ใช้งานได้ตามปกติ
• ตรวจสอบว่าการเชือ่ มต่อเสาอากาศหรือการเชือ่ มต่อเครือ่ งรับสัญญาณสายเคเบิลถูกต้อง E(หน้า 5)
• หากใช้งานเสาอากาศด้านนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ได้ขาด
• ตรวจสอบว่าเชือ่ มต่อสายเคเบิลทัง้ หมดระหว่างโทรทัศน์กบั อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อไว้ (เช่น
เครือ่ งเล่นบลูเรย์ / ดีวดี ี หรือเครือ่ งบันทึก) โดยเชือ่ มต่อเข้ากับแจ็คอินพุท/เอาท์พทุ
ทีถ่ กู ต้อง Eหน้า. 8, 9)
• เมือ่ แหล่งอินพุททีเ่ ลือกเป็ นอินพุท HDMI (เชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์) ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของท่านไม่
อยูใ่ นโหมดหลับ หากอยูใ่ นโหมดหลับ ให้กดปุม่ บนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์เพือ่ ปลุก
• ตรวจสอบว่าได้เลือกแหล่งอินพุททีถ่ กู ต้องโดยการกด TV หรือ AV E(หน้า 12)
• ลองช่องอืน่ หากเป็ นปกติ อาจเกิดจากการรับสัญญาณแย่
• ตรวจสอบว่าการเชือ่ มต่อเสาอากาศหรือการเชือ่ มต่อเครือ่ งรับสัญญาณสายเคเบิลถูกต้อง (หน้า 6)
• ตรวจสอบว่าเชือ่ มต่อสายเคเบิลทัง้ หมดระหว่างโทรทัศน์กบั อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อไว้ (เช่น
เครือ่ งเล่นบลูเรย์ / ดีวดี ี หรือเครือ่ งบันทึก) โดยเชือ่ มต่อเข้ากับแจ็คอินพุท/เอาท์พทุ
ทีถ่ กู ต้อง E(หน้า 8, 9)
• อุณหภูมแิ วดล้อมตํ่าเกินไป รอจนกระทังโทรทั
่
ศน์อุน่ ขึน้
• ปรับการตัง้ ค่า [ภาพ] E(หน้า 23-25)
• ลองช่องอืน่ หากเป็ นปกติ อาจเกิดจากการรับสัญญาณแย่
• ตรวจสอบว่าการเชือ่ มต่อเสาอากาศหรือการเชือ่ มต่อเครือ่ งรับสัญญาณสายเคเบิลถูกต้อง E(หน้า 5)
• หากใช้งานเสาอากาศด้านนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ได้ขาด
• ลองช่องอืน่ หากเป็ นปกติ อาจเกิดจากการรับสัญญาณแย่
• ตรวจสอบว่าการเชือ่ มต่อเสาอากาศหรือการเชือ่ มต่อเครือ่ งรับสัญญาณสายเคเบิลถูกต้อง (หน้า 6)
• หากใช้งานเสาอากาศด้านนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ได้ขาด
• อุณหภูมแิ วดล้อมตํ่าเกินไป รอจนกระทังโทรทั
่
ศน์อุน่ ขึน้
• ลองช่องอืน่ หากเป็ นปกติ อาจเกิดจากการรับสัญญาณแย่
• ตรวจสอบว่าการเชือ่ มต่อเสาอากาศหรือการเชือ่ มต่อเครือ่ งรับสัญญาณสายเคเบิลถูกต้อง E(หน้า 5)
• หากใช้งานเสาอากาศด้านนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ได้ขาด
• ปรับการตัง้ ค่า [การลดสัญญาณรบกวน] (หน้า 24)

ปัญหา
ภาพ

คําอธิ บาย/วิ ธีแก้ไขที่น่าจะเป็ น

มีเส้น ริว้ หรือแถบบนภาพ

• ลองช่องอืน่ หากเป็ นปกติ อาจเกิดจากการรับสัญญาณแย่
• ตรวจสอบว่าการเชือ่ มต่อเสาอากาศหรือการเชือ่ มต่อเครือ่ งรับสัญญาณสายเคเบิลถูกต้อง E(หน้า 5)
• หากใช้งานเสาอากาศด้านนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ได้ขาด

ภาพถูกตัดขอบด้านบนและ/หรือด้านล่าง
ของหน้าจอ

• ปรับการตัง้ ค่า อัตราส่วนภาพ E(หน้า14) “รูปแบบภาพ”
• หากท่านใช้งานโทรทัศน์เป็ นหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้กาํ หนดค่า [ขนาดแนวนอน] E(หน้า25)
“[การตัง้ ค่าหน้าจอ]”
• เป็ นลักษณะเฉพาะของแผง LCD และไม่ถอื เป็ นความผิดปกติ

มีจดุ สีดาํ หรือจุดสว่างบนหน้าจอ

เสียง
เสียงมีคณ
ุ ภาพแย่ แต่ภาพปรากฏขึน้ มา
ตามปกติ

เสียงผิดเพีย้ น

ลองช่องอืน่ หากเป็ นปกติ อาจเกิดจากการรับสัญญาณแย่
ตรวจสอบว่าการเชือ่ มต่อเสาอากาศหรือการเชือ่ มต่อเครือ่ งรับสัญญาณสายเคเบิลถูกต้อง E(หน้า 5)
หากใช้งานเสาอากาศด้านนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ได้ขาด
หรือ
(ปิ ดเสียง) เพือ่ เปิดเสียง
อาจปิดเสียงอยู่ กด
E (หน้า11) “การปรับเสียง”
• ลองช่องอืน่ หากเป็ นปกติ อาจเกิดจากการรับสัญญาณแย่
• ตรวจสอบว่าการเชือ่ มต่อเสาอากาศหรือการเชือ่ มต่อเครือ่ งรับสัญญาณสายเคเบิลถูกต้อง E(หน้า 5)
• หากใช้งานเสาอากาศด้านนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ได้ขาด

•
•
•
•

การเล่น USB
ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากแฟลชไดร์ฟ USB • ตรวจสอบว่าเชือ่ มต่อแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับโทรทัศน์โดยตรง
ได้
• ตรวจสอบว่ารูปแบบข้อมูลสามารถเล่นได้บนโทรทัศน์น้ี E(หน้า35) “รูปแบบมัลติมเี ดีย”
ไม่มภี าพ ไม่มเี สียง
• ตรวจสอบว่าเชือ่ มต่อแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับโทรทัศน์โดยตรง
• หากต้องการแสดงหน้าจอโหมดเล่นสําหรับแฟลชไดร์ฟ USB ให้กด OPTION เพือ่ เลือก [มีเดียเพลเยอร์]
แล้วกด OK
โดยใช้
• ตรวจสอบว่ารูปแบบข้อมูลสามารถเล่นได้บนโทรทัศน์น้ี E(หน้า35) “รูปแบบมัลติมเี ดีย”
ไม่มภี าพ
• ตรวจสอบว่าเชือ่ มต่อแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับโทรทัศน์โดยตรง
• ตรวจสอบว่ารูปแบบข้อมูลสามารถเล่นได้บนโทรทัศน์น้ี E(หน้า35) “รูปแบบมัลติมเี ดีย”
ไม่มเี สียง
• ตรวจสอบว่าเชือ่ มต่อแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับโทรทัศน์โดยตรง
• ตรวจสอบว่ารูปแบบข้อมูลสามารถเล่นได้บนโทรทัศน์น้ี E(หน้า35) “รูปแบบมัลติมเี ดีย”
หรือ
(ปิ ดเสียง) เพือ่ เปิดเสียง
• อาจปิดเสียงอยู่ กด
E (หน้า11) “การปรับเสียง”
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ข้อกําหนดรายละเอียด
หมายเลขรุ่น
ขนาดหน้ าจอ
ความละเอียด
มุมการมอง (แนวนอน /แนวตัง้ )
แหล่งจ่ายไฟ
เอาท์พทุ เสียง
อุณหภูมิขณะใช้งาน
อิ นพุทสายอากาศ
อิ นพุทวิ ดีโอคอมโพสิ ต
(ใช้ขวั ้ สีเขียว Y ร่วมกับวิ ดีโอคอมโพเนนท์)
อิ นพุทวิ ดีโอคอมโพเนนท์ (YPbPr)

โทรทัศน์ Full HD
โทรทัศน์ HD
40FD745
32FD545
แผง
31.5 นิ้ว (80.0 ซม.)
39.5 นิ้ว (100.3 ซม.)
1920 x 1080
1366 x 768
176 /176
178/178
พลังงาน
ไฟฟ้ากระแสสลับ 110-240 โวลต์ (50/60 เฮิรตซ์)
2 x 10 วัตต์ (8 Ω)
อุณหภูมิ
0 °C (32 °F) ถึง 40 °C (104 °F)
การเชื่อมต่อ
UHF/VHF 75 Ω x 1
x1
x1
x2
HDMI ARC (HDMI 1 เท่านัน้ )
เสียง L/R (RCA) x 1
x1
x1
x1

HDMI
อิ นพุทเสียง
เอาต์พทุ เสียงดิ จิตอลแบบออปติ คลั
หูฟัง
USB
ระบบโทรทัศน์
ระบบสี
ระบบโทรทัศน์
Teletext
ภาษาที่แสดงบนหน้ าจอ
ชุดรีโมทคอนโทรล
ฐาน
แบตเตอรี่ (AAA Drycell)

PAL, SECAM, NTSC 4.43
ดิจติ อล: DVB-T/T2
อะนาล็อก: B/G, D/K, I, M
คุณสมบัติเพิ่ มเติ ม
ใช่
อังกฤษ ไทย ฝรังเศส
่
อุปกรณ์เสริ ม
x1
คูม่ อื ผูใ้ ช้งาน
x1
ใบรับประกัน
x2
สกรู (สําหรับยึดฐาน)

x1
x1
x3

ขนาด
หมายเลขรุ่น
40FD745
32FD545
หมายเลขรุน่
40FD745
32FD545
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รายละเอียดของขนาด (รวมถึงส่วนที่ยื่นออกนอกตัวอุปกรณ์ด้วย)
รวมฐาน
ไม่รวมฐาน
ความสูง: 536.0 มม./ ความกว้าง: 913.5 มม./
ความสูง: 569.9 มม./ ความกว้าง: 913.5 มม./
ความลึก: 194.0 มม.
ความลึก: 95.0 มม.
ความสูง: 479.3 มม./ ความกว้าง: 733.6 มม./
ความสูง: 443.6 มม./ ความกว้าง: 733.6 มม./
ความลึก: 180.0 มม.
ความลึก: 92.0 มม.
นํ้าหนัก
รวมฐาน
ไม่รวมฐาน
9.35 กก.
8.30 กก.
5.65 กก.
5.45 กก.

ความละเอียดของอิ นพุท
อิ นพุทวิ ดีโอคอมโพเนนท์ (YPbPr)
ความละเอียด
อัตราการรีเฟรชภาพ
480i/p
60 เฮิรตซ์ (คงที)่
576i/p
50 เฮิรตซ์ (คงที)่
720/p
50 เฮิรตซ์ / 60 เฮิรตซ์
1080i/p
50 เฮิรตซ์ / 60 เฮิรตซ์

PC (HDMI) IN 40FD745
ความละเอียด
อัตราการรีเฟรชภาพ
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
60 เฮิรตซ์ (คงที)่
1280 x 768
1360 x 768
1280 x 1024
1920 x 1080

HDMI
อัตราการรีเฟรชภาพ
60 เฮิรตซ์ (คงที)่
50 เฮิรตซ์ (คงที)่
50 เฮิรตซ์ / 60 เฮิรตซ์
50 เฮิรตซ์ / 60 เฮิรตซ์
24 เฮิรตซ์ / 50 เฮิรตซ์ /
60 เฮิรตซ์

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

PC (HDMI) IN 32FD545
ความละเอียด
อัตราการรีเฟรชภาพ
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
60 เฮิรตซ์ (คงที)่
1280 x 768
1360 x 768

รูปแบบมัลติ มีเดีย
ระบบไฟล์
รูปแบบ
FAT32/ FAT16
นามสกุลไฟล์
.jpg/.jpeg

รูปภาพ
โคเดก
มาตรฐาน DCF และ EXIF
(ไม่รองรับ JPEG แบบโปรเกรสซีฟ)

ข้อสังเกต
ความละเอียดภาพ (พิกเซล): 8 x 8 - 30/719 x 17,279
การสุม่ ตัวอย่างย่อย: 4:4:4/ 4:2:2/ 4:2:0

ดนตรี
นามสกุลไฟล์
.mp3
.wav
.aac

โคเดกเสียง
MP3
LPCM
AAC

ที่เก็บ

นามสกุลไฟล์

AVI

.avi

MP4
TS
FLV
3GPP

.mp4 / .f4v / .m4v
.ts / .tts / .trp / .tp / .mts / .m2ts
.flv
.3gp / .3g2

PS

วิ ดีโอ
โคเดกวิ ดีโอ
MPEG-1 / MPEG-2
MPEG 4 / H.264
MPEG-1 / MPEG-2 / H.264
H.264
MPEG 4 / H.264

.mod / .mpg / .mpeg / .vob / .vro MPEG-1 / MPEG-2 / H.264

โคเดกเสียง
LPCM / ADPCM / MPEG Audio
MP3 / AAC / HE-AAC / Dolby Digital
MPEG Audio / MP3 / AAC
HE-AAC / Dolby Digital
MP3 / AAC
AAC / HE-AAC
LPCM / MPEG Audio / MP3 / AAC
HE-AAC / Dolby Digital
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