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เครื่องโทรทัศนจอภาพแอลซีดี

คูมือการใชงาน

เรียน ผูมีอุปการคุณที่สนับสนุนผลิตภัณฑของชารป
ขอขอบคุณที่ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑ โทรทัศนสีจอแอลซีดีของชารป เพื่อการใชงานที่ปลอดภัย และ
ปราศจากปญหาตลอดอายุการใชงาน โปรดอานขอควรระวังที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยใหละเอียดกอน
ใชงานผลิตภัณฑนี้

ขอควรระวังที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย
• เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทีวีล่วงหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บ ต้องติดตั้งขาตั้งโทรทัศน์ให้แน่นหนา
• การทำความสะอาด — ถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกจากเตารับกอนทำความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชผานุมหมาดทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ หามใชน้ำยาทำความสะอาด สเปรยทำความสะอาด หรือผาอาบสารเคมีกับผลิตภัณฑ เพราะวัสดุเหลานี้อาจทำให
ผลิตภัณฑเสียหายได

• น้ำและความชื้น — หามใชงานผลิตภัณฑใกลกับบริเวณที่มีน้ำ เชน อางอาบน้ำ อางลางมือ อางลางจาน อางซักผา สระวายน้ำ และใน 
หองใตดินที่เปยกชื้น

• หามวางแจกัน หรือบรรจุภัณฑที่ใสน้ำไวบนผลิตภัณฑนี้
 เนื่องจากน้ำอาจจะหกรดผลิตภัณฑ และทำใหเกิดไฟไหม หรือไฟฟาดูดได
• ขาตั้ง — หามวางผลิตภัณฑบนรถเข็น ฐานวาง ขาตั้ง หรือโตะที่ไมมั่นคง เนื่องจากอาจทำใหผลิตภัณฑตกหลน และกอใหเกิดการ
บาดเจ็บรายแรงตอบุคคล หรือเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑ ใชเฉพาะรถเข็น ฐานวาง ขาตั้ง หรือโตะที่ผูผลิตผลิตภัณฑแนะนำ หรือ
จำหนายมาพรอมกับผลิตภัณฑเทานั้น เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑบนผนัง ตองแนใจวาไดปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งของผูผลิตผลิตภัณฑ
และใชเฉพาะอุปกรณการติดตั้งที่ผูผลิตผลิตภัณฑแนะนำเทานั้น

• เมื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ ใหวางผลิตภัณฑบนรถเข็น และเข็นดวยความระมัดระวัง การหยุดโดยกะทันหัน ใชแรงเข็นมากเกินไป
และเข็นบนพื้นขรุขระ อาจทำใหผลิตภัณฑหลนจากรถเข็นได

• การระบายอากาศ — ชองระบายอากาศ และชองเปดอื่นๆ ของฝาครอบโทรทัศนออกแบบมาเพื่อการระบายอากาศ หามคลุมหรือปดกั้น
ชองระบายอากาศและชองเปดเหลานี้เนื่องจากจะทำใหมีการระบายอากาศในตัวผลิตภัณฑไมดีพอ และอาจเกิดความรอนสูง และ/หรือ
ทำใหอายุการใชงานของผลิตภัณฑสั้นลง หามวางผลิตภัณฑบนเตียงนอน โซฟา พรม หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เนื่องจากพื้นผิวดังกลาวอาจปดกั้นชองทางระบายอากาศ ผลิตภัณฑนี้ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งแบบบิลทอิน ดังนั้นหามวาง
ผลิตภัณฑในพื้นที่ปด เชน ตู หรือชั้นวางหนังสือ เวนแตจะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม หรือไดปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งของ
ผูผลิตผลิตภัณฑ

• จอ LCD ที่ใชกับผลิตภัณฑนี้เปนแกว ดังนั้นอาจแตกไดเมื่อถูกกระแทกอยางแรง หรือถูกกระแทกดวยวัตถุมีคม หากจอ LCD แตก
โปรดระวังเพื่อไมใหไดรับบาดเจ็บจากเศษแกวที่แตก

• แหลงความรอน — วางผลิตภัณฑใหหางจากแหลงความรอน เชน หมอน้ำ เครื่องทำความรอน เตาอบ และอุปกรณสรางความรอนอื่นๆ
(รวมถึงเครื่องขยายเสียงดวย)

• เพื่อปองกันการเกิดไฟไหม หามวางเทียน หรือวัตถุใดๆ ที่มีประกายไฟไวดานบนหรือใกลกับผลิตภัณฑ
• เพื่อปองกันการเกิดไฟไหม หรืออันตรายจากไฟฟาดูด หามวางเครื่องทีวี หรือสิ่งของอื่นๆ ที่มีน้ำหนักมากกดทับสายไฟ AC

• หามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนผลิตภัณฑนี้ เนื่องจากอาจเกิดการบาดเจ็บขึ้นหากผลิตภัณฑพลิกคว่ำ โปรดใชความระมัดระวังเปน
พิเศษเมื่อมีเด็ก หรือสัตวเลี้ยงอยูใกล

• จอ LCD ใชเทคโนโลยีขั้นสูงดวยความละเอียด 1,049,088 พิกเซล เพื่อใหภาพที่มีรายละเอียดคมชัด ดวยจำนวนพิกเซลจำนวนมากนี้
บางครั้งอาจมีจุดพิกเซลจำนวนเล็กนอยบางจุดที่ไมทำงานปรากฏอยูบนหนาจอเปนจุดสีน้ำเงิน เขียว หรือแดง 
ซึ่งไมถือวาเปนความผิดปกติ

• ขอควรระวังเมื่อเคลื่อนยายโทรทัศน
 เมื่อเคลื่อนยายทีวี หามยกโดยการกอดเครื่องไว เพราะจะเปนการกดน้ำหนักบนหนาจอ ทุกครั้งที่ยกทีวีจะตองใชคน 2 คนยก โดยใช
มือทั้งสองขางจับดานขางของทีวี

• หามแสดงภาพนิ่งเปนเวลานาน เพราะอาจทำใหเกิดเงาภาพหลังแสดงคางอยู
• ติดตั้งผลิตภัณฑในบรเิวณที่สามารถถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเตารับ AC หรือขั้วตอ AC INPUT ที่ดานหลังของผลิตภัณฑไดงาย

เครื่องหมายการคา
• The terms HDMI and HDMI High-Defi nition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered 

trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

อุปกรณที่ใหมา
รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ขนาด “AAA” (2 กอน)

คูมือการใชงาน ชุดขาตั้งโทรทัศน

ขาตั้งโทรทัศน์ สกรู (4 ตัว)
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การเชื่อมตออุปกรณภายนอก
ทานสามารถเชือ่มตออุปกรณภายนอกหลายประเภทกบัทีวีของทานได เชนเคร่ืองเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส กลองวิดีโอ
ดิจิตอล เคร่ืองเลนดีวีดี กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box) และเคร่ืองคอมพิวเตอร หากตองการดู
ภาพจากแหลงสัญญาณภายนอก ใหเลือกแหลงสัญญาณจาก INPUT บนรีโมทคอนโทรล หรือ INPUT บนทีวี

• เพื่อปองกันความเสียหายของอุปกรณทุกชนิด โปรดปดทีวีกอนเชื่อมตอกับเครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส กลองวิดีโอดิจิตอล 
เครื่องเลนดีวีดี กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box) คอมพิวเตอร และอุปกรณภายนอกอื่นๆ 

• โปรดดูคูมือการใชงานที่เกี่ยวของ (ของเครื่องเลนวิดีโอ เครื่องเลนดีวีดี เปนตน) อยางละเอียดกอนเชื่อมตออุปกรณ 

การตอเครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส หรือกลองวิดีโอดิจิตอล 

เครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส กลองวิดีโอดิจิตอล หรืออุปกรณภาพและเสียงอื่นๆ สามารถเชื่อมตอไดอยางสะดวก
ผานชองตอ INPUT 2 หรือ INPUT 3

เมื่อใชสายคอมโพเนนต 
(มีจำหนายตามทองตลาด) 

เมื่อใช้สายวิดีโอคอมโพสิท 
(มีจำหนายตามทองตลาด)

VIDEO R-AUDIO-L

R-AUDIO-L

AUDIO (R/L)
/

COMPONENT/AV INPUTVIDEO/Y

SERVICE
ONLY

AUDIO
IN

(R/L)

USB
ANT

INPUT 1

COMPONENT/AV INPUT

เครื่องเลนวิดีโอ/
คอนโซลเกมส/กลองวิดีโอดิจิตอล

VIDEO R-AUDIO-L

R-AUDIO-L

AUDIO (R/L)
/

COMPONENT/AV INPUTVIDEO/Y

SERVICE
ONLY

AUDIO
IN

(R/L)

USB
ANT

INPUT 1

COMPONENT/AV INPUT

R-AUDIO-LVIDEO

เครื่องเลนวิดีโอ/ 
คอนโซลเกมส/กลองวิดีโอดิจิตอล

หรือ

การตอเครื่องเลนดีวีดี/กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box)

ทานสามารถใชชองตอ INPUT 1 (HDMI) หรือ INPUT 2 เพ่ือเช่ือมตอกับเคร่ืองเลนดีวีดี/
กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box) และอุปกรณแสดงภาพและเสียงอ่ืนๆ
เมื่อใชสายที่รองรับ HDMI 
(มีจำหนายตามทองตลาด)

เมื่อใชสายคอมโพเนนต 
(มีจำหนายตามทองตลาด) 

VIDEO R-AUDIO-L

R-AUDIO-L

AUDIO (R/L)
/

COMPONENT/AV INPUTVIDEO/Y

SERVICE
ONLY

AUDIO
IN

(R/L)

USB
ANT

INPUT 1

เครื่องเลนดีวีดี/
กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box) 

VIDEO R-AUDIO-L

R-AUDIO-L

AUDIO (R/L)
/

COMPONENT/AV INPUTVIDEO/Y

SERVICE
ONLY

AUDIO
IN

(R/L)

USB
ANT

INPUT 1

COMPONENT/AV INPUT

เครื่องเลนดีวีดี/
กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box)

การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร การเชื่อมตอกับอุปกรณ USB

ทานสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรไดผานชองตอ 
INPUT 1 (HDMI) (ดูหน้า 11)

เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับทีวี

VIDEO R-AUDIO-L

R-AUDIO-L

AUDIO (R/L)
/

COMPONENT/AV INPUTVIDEO/Y

SERVICE
ONLY

AUDIO
IN

(R/L)

USB
ANT

INPUT 1

SERVICE
ONLY

• หามถอดอุปกรณ USB ออกจากทีวีในขณะที่กําลังถายโอนไฟล
หรือเมื่อหนาจออยูในโหมด “USB” 

การติดขาตั้ง
• กอนการติด (หรือถอด) ขาตั้ง ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเตารับ AC
• กอนเริ่มทำการติดขาตั้ง ใหปูเบาะรองทีวี ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอทีวี

1 ตรวจสอบสกรูที่ใหมาพรอมกับทีวี

 

VIDEO R-AUDIO-L

R-AUDIO-L

AUDIO (R/L)
/

COMPONENT/AV INPUTVIDEO/Y

SERVICE
ONLY

AUDIO
IN

(R/L)

USB ANT

INPUT 1

รูสลักยึด

เบาะรอง

ไขควง

สกรู

สลักยึดขาตั้งโทรทัศน์

ขอบโตะ 

สกรู (4 ตัว)
(ใช้ในขั้นตอนที่ 3)

2 ใส่สลักยึดขาตั้งโทรทัศน์เข้ากับรูที่ด้าน
หลังของทีวี (1)
• ให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์ที่อยู่บนขาตั้งโทรทัศน์
ขนานไปกับสัญลักษณ์สามเหลี่ยมที่อยู่ด้าน
หลังของทีวี

3 ใส่และขันสกรูเข้ากับรูทั้ง 4 รูที่ด้านหลังของขาตั้งโทร
ทัศน์ (2)

• การถอดขาตั้ง ใหปฏิบัติขั้นตอนดังกลาวยอนกลับ
• การปรับตั้งตำแหน่งทีวีต้องทำมุม 7˚ ไปทางด้านหลังหลังจากติด
ตั้งขาตั้ง

• อย่าแกะพลาสติกห่อหุ้มออกก่อนการติดตั้งขาตั้งโทรทัศน์ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน

• พื้นที่สวนลางของชุดตัวเครื่อง (พื้นที่สวนโคง) จะตองเลยขอบโตะ
ออกมาเพื่อปองกันไม่ให โทรทัศนไดรับความเสียหาย 

การเชื่อมตอสายอากาศ
การตอสายอากาศ
เพื่อเพลิดเพลินไปกับภาพที่ชัดเจน โปรดใชเสาอากาศภายนอก

VIDEO R-AUDIO-L

R-AUDIO-L

AUDIO (R/L)
/

COMPONENT/AV INPUTVIDEO/Y

SERVICE
ONLY

AUDIO
IN

(R/L)

USB
ANT

INPUT 1

สายอากาศ 
VHF/UHF

สายอากาศ 
VHF/UHF

สายแบนแบบคู
ขนาน 300 โอหม
(ไมไดใหมาดวย)

คอนเวอรเตอร
กระแสไฟฟาสลับ 
75 โอหม 
(ไมไดใหมาดวย)

ปลั๊กมาตรฐาน DIN45325 (IEC 169-2)

สายเคเบิ้ลแบบ
โคแอกเชียล 
75 โอหม (สายกลม) 
(ไมไดใหมาดวย)

ไปยังขั้วตอสายอากาศ

หรือ

หากสายอากาศนอกอาคารของทานใชสายเคเบิ้ล
แบบโคแอกเซียล 75 โอหม ที่มีปลั๊กมาตรฐาน 
DIN45325 (IEC 169-2) ใหเสียบสายอากาศเขากับ
ชองตอสายอากาศที่ดานหลังเครื่อง

หากสายอากาศนอกอาคารของทานใชสายแบนแบบ
คูขนาน 300 โอหม ใหตอสาย 300 โอหม กับ
คอนเวอรเตอรกระแสไฟฟาสลับ 75 โอหม และเสียบ
เขากับชองตอสายอากาศที่ดานหลังเครื่อง

• เพื่อปองกันความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาดูด หามสัมผัสสายใดๆ ในสวนที่ไมมีฉนวนหุมขณะที่เสียบปลั๊กไฟ AC อยู

• ควรวางโทรทัศนไวใกลกับเตารับ AC และอยูในตําแหนงที่สามารถเขาถึงปลั๊กไฟไดงาย
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ชื่อสวนประกอบ
ทีวี (ดานหนา)

ไฟแสดง POWER

ไฟดับ ปิดเครื่อง
ไฟติด (สีแดง) ทีวีอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมใช้งาน
ไฟติด (สีเขียว) ทีวีเปิด

เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล

ทีวี (ดานหลัง)

VIDEO R-AUDIO-L

R-AUDIO-L

AUDIO (R/L)
/

COMPONENT/AV INPUTVIDEO/Y

SERVICE
ONLY

AUDIO
IN

(R/L)

USB
ANT

INPUT 1

VIDEO R-AUDIO-L AUDIO (R/L)
/

COMPONENT/AV INPUT

OUTPUT

SERVICE
ONLY

7

6

8

9

11

13

10

12

1

2

3

4

5

1 ปุม POWER (ปด/เปดเครื่อง)
2 ปุม MENU
3 ปุม INPUT
4 ปุมเลื่อนชองขึ้น (r)/ลง (s)
5 ปุมเพิ่ม (e)/ลด (f) ระดับเสียง
6 ขั้วตอ USB*

7 ขั้วตอ SERVICE ONLY**

8 ขั้วตอ INPUT 1 (HDMI)
9 ชองตอ INPUT 2 (COMPONENT/AV 

INPUT)
10 ชองตอ INPUT 3
11 ชองตอสัญญาณจากสายอากาศ
12 ขั้วตอ AUDIO IN (R/L)
13 /ขั้วตอ AUDIO OUTPUT

* ชองตอ USB ใชสําหรับเคร่ืองเลนส่ือ USB (ดูหนา 13)
** โดยปกติจะไมใชข้ัวตอน้ี เน่ืองจากสงวนไวใชเพ่ือการซอมแซมโดยชางเทาน้ัน

• ภาพประกอบในคูมือการใชงานเลมนี้มีจุดประสงคเพื่อใชอธิบาย และอาจมีความแตกตางเล็กนอยจากภาพของทีวีที่ใชงานจริง

การเปด/ปดทีวี
การเปด/ปดทีวี โหมดสแตนดบาย

• การเปดทีวี
 กด POWER ที่เครื่องทีวี (หลังจากผานไป 2-3 วินาที 
จะมีภาพปรากฏขึ้นพรอมเสียง)

• การปดทีวี
 ปดทีวีโดยกด POWER บนเครื่องทีวี

• เขาสูโหมดสแตนดบาย
 หากวาทีวีเปดการทำงาน ทานสามารถเปลี่ยนทีวีใหเขาสูโหมด
สแตนดบายไดโดยกดปุม POWER บนรีโมทคอนโทรล

• เปดการทำงานทีวีจากโหมดสแตนดบาย
 ขณะอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกด POWER บนรีโมทคอนโทรล

• หากทานจะไมใชงานโทรทัศนเปนเวลานานใหทานถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเตารับเสมอ
• เครื่องโทรทัศนจะใชพลังงานเล็กนอยเมื่ออยูในโหมดเตรียม พรอมใชงาน

รีโมทคอนโทรล

1
2

4
3

6

8

9

10

12

7

5

13

14

15

16

17

18

11 19

7 AV MODE
 เลือกการตั้งคาเสียงและวิดีโอ (ดูหนา 8)
8 VOLk/VOLl
 ตั้งระดับเสียง
 (VOLk) เพิ่มระดับเสียง
 (VOLl) ลดระดับเสียง

9 e (ปดเสียง)
 กด e s ปดเสียง
 กด e อีกครั้ง s เปดเสียง
 การปิดเสียงจะถูกยกเลิกเมื่อเวลาผานไป 30 นาที อยางไร
ก็ดีทีวีจะไมสงเสียงดังออกมาในทันทีเนื่องจากระดับ
เสียงถูกตั้งไวที่ 0 โดยอัตโนมัติ ใหเพิ่มระดับเสียงโดย
กดปุ่ม VOL k

10 a/b/c/d (เคอรเซอร)
 เลือกรายการที่ตองการบนหนาจอตั้งคา
 ENTER
 ใชคำสั่ง

11 WIDE
 เปลี่ยนโหมดจอภาพ (ดูหนา 12)
12 ปุมสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน)
 ปุมสีเหลานี้ใชสําหรับเลือกรายการที่แสดงเปนสีบนหนาจอ

13 ECO
 ลดอัตราการใช้ไฟโดยรวมตามการปรับตั้งของผู้ใช้ (ดูหนา 12)

14 PHOTO
 แสดงรูปภาพของท่านบนหน้าจอทีวีโดยตรง (ดูหนา 13)

15 INPUT (แหลงสัญญาณเขา)
 เลือกแหลงสัญญาณเขา

16 CHr/CHs

 โหมดสัญญาณทีวี: เลือกชองรายการ
 (CHr) เพิ่มหมายเลขชอง
 (CHs) ลดหมายเลขชอง

17 MENU
 แสดงหนาจอเมน

18 MPX
 เลือกโหมดเสียงมัลติเพล็กซู

19 RETURN
 โหมด MENU: กลับสูหนาจอเมนูกอนหนา

1 POWER (เตรียมพรอมใชงาน/เปด)
 กดเพื่อเปดหรือปดเครื่อง (ดูหนา 6)

2 COLOUR ADJ.
 ปรับโทนสีของภาพบนหน้าจอ (ดูหนา 12) 

3 DISPLAY
 แสดงชอง หรือขอมูลสัญญาณเขา

4 SLEEP
 ตั้งเวลาปด
 

5 0 – 9
 ตั้งชองรายการ

6 A (ยอนกลับ)
 กด A เพื่อกลับสูชองหรือโหมดสัญญาณเขาจาก
ภายนอกที่เลือกไว้

การใส่แบตเตอรี่

กอนใชงานโทรทัศนเปนครั้งแรก ใหใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอน (ที่ใหมา) เมื่อแบตเตอรี่หมดและรีโมทคอนโทรลใชงาน
ไมได ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ขนาด “AAA” ใหม่

1 เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ 2 ใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอน 3 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

• วางแบตเตอรี่ให้ขั้วแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมาย แสดงขั้ว 
(e) และ (f) ในช่องใส่แบตเตอรี่

 
• แบตเตอรี่ตางๆ (แบตเตอรี่ที่อยูในหอหรือแบตเตอรี่ที่อยูในเครื่อง) จะตองไมโดนความรอนมากเกินไป เชน แสงแดด หรือไฟ
หรือแหลงความรอนตางๆ
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รายการคนหาชองสัญญาณ

คนหากึ่งอัตโนมัติ

ทานสามารถคนหาอัตโนมัติไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอน 
ดานลาง ซึ่งทำงานเชนเดียวกับการคนหาชองรายการ
อัตโนมัติในการติดตั้งโดยอัตโนมัติ

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “การปรับตั้ง”

3 กด a/b เพื่อเลือก “รายการคนหาชองสัญญาณ” 
แลวกด ENTER

4 หากทานตั้งรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานที่นี่
• ดูการตั้งรหัสผานที่หนา 10

5 กด a/b เพื่อเลือก “คนหากึ่งอัตโนมัติ” แลวกด 
ENTER

6 กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER
กด a/b เพื่อเลือกระบบเสียงที่ตองการ แลวกด 
ENTER
ทานไมจำเปนตองกดปุมใดขณะที่ทำการคนหา
อัตโนมัติ กด MENU เพื่อออกจากเมนู

ปรับเอง

ทานสามารถตั้งคารายการตางๆ ของชองบางรายการได
ดวยตนเอง

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ใน คนหากึ่งอัตโนมัติ

2 กด a/b เพื่อเลือก “ปรับเอง” แลวกด ENTER

3 กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER

4 กด a/b/c/d เพื่อเลือกชองที่ทานตองการแกไข
รายการ แลวกด ENTER
• ขอมูลตางๆ ของชองที่ทานเลือกจะปรากฏขึ้น

5 กด a/b เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ แลวกด ENTER

6 กด a/b เพื่อเลือกรายการที่ตองการ 
หรือปรับรายการตามระดับที่ตองการ กด ENTER 
หากจำเปน 

H คนหากึ่งอัตโนมัติ
จะคนหาชองรายการในลำดับถัดไป

H คนหาละเอียด
ทานสามารถปรับความถี่ไปตามตำแหนงที่ทานตองการได

• ใหปรับพรอมกับตรวจสอบภาพพื้นหลังเปนการอางอิง
• ทานสามารถปอนความถี่ของชองไดโดยตรงโดยใชปุมตัวเลข 

0 — 9 แทนการกด c/d เพื่อปรับความถี่

• 179.25 MHz: กด 1 s 7 s 9 s 2 s 5
• 49.25 MHz: กด 4 s 9 s 2 s 5 s ENTER

การเริ่มตนติดตั้งอัตโนมัติ
เมื่อเปดโทรทัศนเปนครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา หนาจอการ
เร่ิมตนติดต้ังอัตโนมัติจะปรากฏข้ึน ใหปฏิบัติตามเมนูและต้ัง
คาตามความจำเปนทีละเมนู

1 กด POWER ที่เครื่องทีวี
• หนาจอการเริ่มตนติดตั้งอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น

2 กด a/b/c/d เพ่ือเลือกภาษาท่ีตองการ แลวกด 
ENTER

3 กด c/d เพ่ือเลือก “บาน” หรือ “รานคา” แลวกด 
ENTER
กด a/b เพื่อเลือกระบบเสียงที่ตองการ แลวกด 
ENTER
• การติดตั้งอัตโนมัติจะเริ่มดำเนินการ
• ทานไมจำเปนตองกดปุมใดขณะที่ทำการคนหาอัตโนมัติ

• โหมดบาน: การตั้งคานี้เหมาะสำหรับการรับชมปกติภายในบาน
และประหยัดพลังงาน

• โหมดรานคา: การตั้งคานี้ออกแบบมาสำหรับการเปดแสดงใน
รานขายปลีก

• วิธีการเปล่ียนจากโหมดรานคาเปนโหมดบาน โปรดดูวิธีการต้ังคา
โทรทัศนใหมท่ีหนา 10

การติดตั้งอัตโนมัติ 
ทานสามารถเปดใชการติดตั้งอัตโนมัติอีกครั้งได แมจะตั้ง
ชองรายการไปแลวโดย

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “การปรับตั้ง”

3 กด a/b เพื่อเลือก “การติดตั้งอัตโนมัต”ิ แลวกด 
ENTER

4 หากทานตั้งรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานที่นี่
• ดูการตั้งรหัสผานที่หนา 10

5 กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER

6 กด a/b/c/d เพ่ือเลือกภาษาท่ีตองการจากรายการ
บนหนาจอ แลวกด ENTER
กด a/b เพื่อเลือกระบบเสียงที่ตองการ แลวกด 
ENTER
ทานไมจำเปนตองกดปุมใดขณะที่ทำการคนหา
อัตโนมัติ กด MENU เพ่ือออกจากเมนู

รายการคนหาชองสญัญาณ (ตอ)
H ระบบสี
เลือกระบบสีที่รับไดดีที่สุด (อัตโนมัติ, PAL, SECAM, 
NTSC 3.58, NTSC 4.43, และ PAL-60)

H ระบบเสียง (ระบบกระจายเสียง)
เลือกระบบเสียง (ระบบกระจายเสียง) ที่รับไดดีที่สุด 
(B/G, D/K, I, M)

H ชื่อชองสัญญาณ
การใสชื่อชองรายการ สามารถใสเปนตัวอักษรหรือตัวเลข
ไดสูงสุด 5 ตัว
• กด a/b: เพื่อเลือกตัวอักษรหรือตัวเลขที่ตองการ
 

• กด c/d: เพื่อเลื่อนไปที่ตำแหนงตัวอักษรหรือตัวเลขที่
ตองการ

• ออกจากรายการโดยกด ENTER
• หากใสตัวอักษรหรือตัวเลขผิด ใหเลือก [   ] เพื่อลบ

H ขามชอง
ชองที่มีการตั้ง “ขามชอง” เปน “เปด” ไวจะถูกขามผาน
ไปเมื่อเลือกชองโดยใช CHr/s แมวาจะเลือกในขณะ
ที่ดูภาพจากทีวีอยูก็ตาม (เปด, ปด)

H ล็อก
ทานสามารถปองกันการรับชมชองรายการได (เปด, ปด)

• ดู “ควบคุมเนื้อหา” เพื่อตั้งรหัสผาน
• หากชองใดต้ังคา “ล็อก” เปน “เปด” “ระบบการปองกันการรับชม
ของเยาวชนทำงาน” จะปรากฏข้ึน เม่ือทานเลือกชองดังกลาว

• เม่ือทานกด ENTER ขณะท่ี “ระบบการปองกันการรับชม
ของเยาวชนทำงาน” ปรากฏอยู เคร่ืองจะแสดงเมนูปอนรหัสผาน 
การใสรหัสผานท่ีถูกตองจะปดระบบปองกันเด็กช่ัวคราวจนกวาจะ
ปดทีวี

เรียงลำดับชอง

ตำแหนงชองรายการสามารถจัดเรียงไดอยางอิสระ

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ใน คนหากึ่งอัตโนมัติ

2 กด a/b เพื่อเลือก “เรียงลำดับชอง” แลวกด 
ENTER

3 กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER

4 กด a/b/c/d เพื่อเลือกชองที่ทานตองการลบ 
แลวกด ENTER

5 ยายชองดังกลาวไปยังตำแหนงที่ตองการโดยกดปุม 
a/b/c/d แลวกด ENTER

6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 จนกวาจะเรียงชองที่
ตองการไดครบ

ลบรายการ

ทานสามารถลบชองรายการแตละชองได

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ใน คนหากึ่งอัตโนมัติ

2 กด a/b เพื่อเลือก “ลบรายการ” แลวกด ENTER 

3 กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER

4 กด a/b/c/d เพื่อเลือกชองที่ทานตองการลบ 
แลวกด ENTER

5 กด ENTER เพื่อลบชองรายการ

6 ทำซ้ำข้ันตอนท่ี 4 และ 5 จนกวาจะลบชองท่ีตองการ 
จนครบ

การเลือก AV Mode
“โหมดภาพและเสียง” ชวยใหทานสามารถเลือกแนวทาง
ในการรับชมท่ีหลากหลาย ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ของระบบมากที่สุด โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปจจัยตางๆ อาทิ ความสวางของหอง, รูปแบบรายการท่ีรับชม
หรือชนิดของสัญญาณภาพจากอุปกรณเช่ือมตอภายนอก

1 กด AV MODE

2 แตละครั้งที่ทานกด AV MODE โหมดรายการจะ
เปลี่ยน
• ทานยังสามารถสับเปลี่ยนโหมดในเมนู “โหมดภาพและ
เสียง” บนหนาจอเมนู “เมนูภาพ” 

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
มาตรฐาน สำหรับดูภาพที่มีรายละเอียดสูงในหองที่มี

ความสวางปกติ 
ภาพยนตร สำหรับดูภาพยนตร
พีซี สำหรับคอมพิวเตอร (สามารถใช้งานได้เมื่อรับ

สัญญาณพีซีผ่านช่องต่อ INPUT 1 (HDMI) 
เท่านั้น)

ไดนามิค 
(ปรับไมได)

เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียงไปใชคาตั้ง
จากโรงงาน ไมสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคา
ใดๆ ได

ไดนามิค แสดงภาพที่มีความชัดเจน เนนคอนทราสต 
สูง สำหรับการดกูีฬา

• ทานสามารถเลือกรายการตางๆ ใน โหมดภาพและเสียง 
ที่แตกตางกันสำหรับโหมดสัญญาณแตละแบบได (ตัวอยางเชน 
เลือก มาตรฐาน สำหรับสัญญาณโทรทัศน และเลือก 
ไดนามิคสำหรับสัญญาณวิดีโอ)
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เมนูเสียง
H การปรับเสียง

รายการที่เลือก ปุม c ปุม d

เสียงแหลม ลดเสียงแหลม เพิ่มเสียงแหลม

เสียงทุม ลดเสียงต่ำ เพิ่มเสียงต่ำ

สมดุล ลดเสียงออกจาก
ลำโพงดานขวา

ลดเสียงออกจาก
ลำโพงดานซาย

H เสียงเซอรราวด
เมื่อทานตั้งคาเปน “เปด” ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับ
เสยีงเซอรราวดเสมอืนทานอยูในโรงภาพยนตร (เปด, ปด)

• สำหรับการต้ังค่ามาตรฐานท้ังหมดของรายการปรับเสียงท่ีเป็นค่า 
ที่ตั้งมาจากโรงงาน กด a/b เพื่อเลือก “กลับสูคามาตรฐาน” 
กด ENTER กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER

เมนู ECO
H ปิดเมื่อไมมีภาพ
ทานสามารถตั้งคาใหทีวีปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
ภายใน 15 นาทีหลังจากที่ทีวีอยูในสถานะที่ไมมีการรับ
สัญญาณรายการใดๆ (ใช, ไมใช)
• หานาทีกอนที่ทีวีจะปดการทำงาน เวลาที่เหลือจะปรากฏขึ้นทุก 

1 นาที

• เม่ือรายการทีวีจบ และทีวีไดรับสัญญาณเขาฟงกชันน้ีอาจใชไมได

H ปดตามการใช
ทานสามารถตัง้ทีวีใหปดโดยอัตโนมัติ เม่ือไมไดใชงานทีวี
มากกวา 3 ช่ัวโมง (30นาที, 3ช่ัวโมงี, ไมใช)
• หานาทีกอนที่ทีวีจะปดการทำงาน เวลาที่เหลือจะปรากฏขึ้นทุก 

1 นาที

คำสั่งเมนู
1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

–16

0

[STD]

–30[  0]

[   0]

+16

+40

+30

[+20]

เมนูภาพ เสียง ECO

โหมดภาพและเสียง

ไฟจอภาพ

ความต่างสี

สี

[มาตรฐาน]

–30 +30สว่าง

2 กด c/d เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ (เมนูภาพ, เสียง, 
ECO, การปรับตั้ง, ฟงกชั่นเสริม)

3 กด a/b เพื่อเลือกรายการเมนูที่ตองการ กด 
ENTER เพื่อดำเนินการตอหากจำเปน

4 กด a/b หรือ c/d เพื่อเลือกรายการเมนูที่
ตองการ หรือปรับตั้งคาตามตองการ และกด 
ENTER

เมนูภาพ
H การปรับภาพ

รายการที่เลือก ปุม c ปุม d

ไฟจอภาพ หนาจอมืดลง หนาจอสวางขึ้น

ความตางสี ลดคอนทราสต เพิ่มคอนทราสต

สวาง ลดความสวาง เพิ่มความสวาง

สี ลดความเขมสี เพิ่มความเขมสี

เฉดสี โทนสีผิวเปนสีแดง โทนสีผิวเปนสีเขียว

คมชัด ลดความคมชัด เพิ่มความคมชัด

H DNR (โหมดลดสัญญาณรบกวน)
ลดสัญญาณรบกวนบนหนาจอและใหภาพวิดีโอที่ชัดเจนขึ้น 
(ปด, สูง, ต่ำ, อัตโนมัติ)

• สำหรับการต้ังคามาตรฐานท้ังหมดของรายการปรับภาพท่ีเป็นคา
ที่ตั้งมาจากโรงงาน กด a/b เพื่อเลือก “กลับสูคามาตรฐาน” 
กด ENTER กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER

เมนูการปรับตั้ง
H ควบคุมเนื้อหา (เฉพาะโหมดทีวีเทานั้น)
ใหทานใชรหัสผานเพื่อรักษาการตั้งคาบางอยางไมให
เปลี่ยนแปลงไปโดยไมไดตั้งใจ
การตั้งรหัสผาน

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 ใน คำสั่งเมนู

2 กด a/b เพื่อเลือก “ควบคุมเนื้อหา” แลวกด 
ENTER

3 หากทานไดตั้งรหัสผานแลว ใสรหัสผานของทานที่นี่ 

4 กด a/b เพื่อเลือก “เปลี่ยนรหัสผาน” แลวกด 
ENTER

5 ปอนหมายเลข 4 หลักเปนรหัสผานโดยใชปุมหมายเลข 
0 — 9

6 ปอนหมายเลข 4 หลักชุดเดิมกับในขั้นตอนที่ 5 
เพื่อยืนยันรหัสผาน

• เพ่ือดูชองรายการท่ีล็อกไว (ต้ังคาการล็อกในการต้ังชองรายการ 
หัวขอ “ปรับเอง” เปน “เปด”) ทานจะตองใสรหัสผาน 
เม่ือทานเลือกชองรายการท่ีล็อกไว “ระบบการปองกันการรับชม
ของเยาวชนทำงาน” จะปรากฏ

• กด ENTER เพื่อแสดงหนาตางปอนรหัสผาน

การลบรหัสผาน
ใหทานลบรหัสผานของทาน

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ใน การตั้งรหัสผาน

2 กด a/b เพ่ือเลือก “ลบรหสผาน” แลวกด ENTER

3 กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER

H แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ (เฉพาะโหมดสัญญาณ 
HDMI เทาน้ัน)

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
ใช/ไมใช ต้ังคาวาจะใชงานการเลือกโหมดภาพกวาง

โดยอัตโนมัติตามสัญญาณ HDMI ท่ีรับเขามา
หรือไม

H การเริ่มตนอยางรวดเร็ว
ทานสามารถลดเวลาการเปดโทรทัศนเม่ือใชรีโมทคอนโทรล
ได

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
เปด ทีวีเปดข้ึนมาอยางรวดเร็วจากโหมดสแตนดบาย 

ซ่ึงจําเปนตองใชไฟมากกวาปกติขณะอยูใน
โหมดสแตนดบาย

ปด การใชพลังงานนอยกวา 1 วัตต

 H ภาษา(Language)
โดยเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งจาก 10 ภาษา: อังกฤษ, 
จีนตัวยอ, อารบิก, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, รัสเซีย, เปอรเซีย, 
ภาษาไทย, เวียดนาม และ อินโดนีเซีย

H การระบุเวอรชั่นของซอฟแวร
ทานสามารถตรวจสอบรุนของซอฟตแวรที่ใชอยูไดบน
หนาจอ

H กลับสูคามาตรฐาน
หากมีการปรับท่ีซับซอน และไมสามารถกลับคืนสคูาต้ังเดิม
ได ทานสามารถยกเลิกการต้ังคากลับคืนสคูาปรับต้ังจาก
โรงงานได

• หากต้ังค่าเป็น “กลับสูคามาตรฐาน” การปรับต้ังท้ังหมด เชน ภาพ, 
เสียง และโปรแกรมจะกลับสู่ค่าท่ีต้ังมาจากโรงงาน
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เมนูฟงกชั่นเสริม
H เลือกชองสัญญาณเขา
สำหรับการตั้งคาประเภทสัญญาณของอุปกรณภายนอก

แหลงสัญญาณเขา รายการที่สามารถเลือกได

ชองสัญญาณเขา2 คอมโพแนนท์, วิดีโอ

H เลือกสัญญาณเสียง (เฉพาะโหมดสัญญาณ 
HDMI เท่านั้น)

ท่านต้องเลือก HDMI + อะนาล็อก หากใช้งานช่องต่อ 
AUDIO IN (R/L) สำหรับสัญญาณเสียงเข้าอะนาล็อก 
เมื่อใช้งานขั้วต่อ INPUT 1 (HDMI)

ฟังก์ชั่นเสริม คำอธิบาย

HDMI
(ดิจิตอล)

เลือก “HDMI (ดิจิตอล)” หากเชื่อมต่ออุปกรณ์
ต่างๆ (ดีวีดี, เครื่องเล่นบลูเรย์, กล่องรับ
สัญญาณ หรืออื่นๆ) โดยใช้สาย HDMI เข้ากับช่
องต่อ INPUT 1 (HDMI)

HDMI + 
อะนาล็อก

เลือก “HDMI + อะนาล็อก” หากเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ (PC หรืออื่นๆ) โดยใช้สายแปลง 
DVI/HDMI เข้ากบัชอ่งต่อ INPUT 1 (HDMI) แ
ละใช้ขั้วต่อ AUDIO IN (R/L) กับสัญญาณเสียง
แบบอะนาล็อกขาเข้า

VIDEO R-AUDIO-L

R-AUDIO-L

AUDIO (R/L)
/

COMPONENT/AV INPUTVIDEO/Y

SERVICE
ONLY

AUDIO
IN

(R/L)

USB
ANT

INPUT 1

VIDEO R-AUDIO-L

R-AUDIO-L

AUDIO (R/L)
/

COMPONENT/AV INPUTVIDEO/Y

SERVICE
ONLY

AUDIO
IN

(R/L)

USB
ANT

INPUT 1

DVI-I

เครื่องเลนดีวีดี 
/พีซี

HDMI (ดิจิตอล)

HDMI + อะนาล็อก

พีซี

H เลือกช่องส่งสัญญาณเสียงออก
ท่านสามารถเลือกอุปกรณ์ที่จะให้เสียงออกมาได้
ฟงกชั่นเสริม คําอธิบาย

หูฟัง ให้เสียงออกทางหูฟัง
เสียงออก ใหเสียงออกทาง A/V รีซีฟเวอร หรือตัว

ควบคุมเสียงเซอรราวด

• ถาทานเลือกตัวเลือก “หูฟัง” เมื่อตอสายสัญญาณที่ชองตอ 
OUTPUT จะไมมีเสียงออกมาจากลําโพงของโทรทัศน 
และท่านจะไม่สามารถปรับรายการเมนูเสียงทั้งหมด

• หากท่านเลือก “เสียงออก” ท่านจะไม่สามารถปรับเสียงท่ีผ่านทางช่องต่อ 
OUTPUT ได้ และจะส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่อง

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟง
• ใชหูฟงที่มีขั้วตอสัญญาณสเตอริโอขนาดเล็ก (   3.5 มม.)
• ตองถอดหูฟงออกจากชองตอเมื่อไมใชงานทุกครั้ง

แถบแสดงระดับเสียงจะปรากฏขึ้นเมื่อตอหูฟง

30

• นอกจากนี้ช่องต่อ OUTPUT ยังมีไว้สำหรับใช้งานหูฟัง 
ให้ลดระดับเสียงก่อนใช้งานหูฟัง เสียงที่ดังเกินไปอาจทำให้ท่า
นสูญเสียการได้ยินได้

H ระดับเสียงอัตโนมัติ
โดยปกติแลวแหลงเสียงที่แตกตางกัน จะใหระดับเสียงที่
ไมเทากัน ตัวอยางเชน การเปลี่ยนจากการชมภาพยนตร
ไปสูชวงโฆษณา การควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ (Auto 
Vol) จะแกปญหาดังกลาวนี้เพื่อใหระดับเสียงที่เทากัน 
(เปด, ปด)

H เฉพาะเสียง
เมื่อฟงเพลงจากรายการเพลง ทานสามารถปดหนาจอ 
แสดงผล เพื่อเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอยางเดียวได

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
เปด มีเสียงออกโดยไมมีภาพบนหนาจอ
ปด มีเสียงออกพรอมภาพบนหนาจอ

• เมื่อทานเปลี่ยนภาพบนทีวี เชน เมื่อเปลี่ยนแหลงสัญญาณ ทีวี 
จะตั้งคาฟงกชันเฉพาะเสียง เปน “ปด”

H ระบบสี (โหมดรับสัญญาณภาพและเสียงเท่านั้น)
ทานสามารถเปลี่ยนระบบสีเปนระบบที่รองรับกับภาพบน
หนาจอไดจากตัวเลือก (อัตโนมัติ, PAL, SECAM, 
NTSC 3.58, NTSC 4.43, และ PAL-60) 

• หากเลือก “อัตโนมัติ” ระบบสีจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ 
หากภาพที่ปรากฏไม่ชัดเจน ให้เลือกระบบสีค่าอื่นๆ (เชน PAL, 
NTSC 4.43)

• ตัวเลือก “ระบบสี” จะสามารถเลือกไดเฉพาะเมื่อโทรทัศนรับ
สัญญาณวิดีโอคอมโพสิทเทานั้น

ปรับสี 
ช่วยให้ท่านสามารถปรับโทนสีของภาพที่แสดงบนหน้าจอ

1 กดปุม COLOUR ADJ. หน้าจอปรับสีจะปรากฏ

2 กดปุม a/b/c/d เพื่อปรับสีตามความตองการ
ของทาน 

ปุ่ม คำอธิบาย

a เพิ่มโทนสีเขียวใหสีขาว 

b เพิ่มโทนสีแดงใหสีขาว 
c เพิ่มโทนสีน้ําเงินใหสีขาว

d เพิ่มโทนสีเหลืองใหสีขาว

G การตั้งค่าใหม่
B ออกจากหน้าจอตั้งค่า

ENTER บันทึกการตั้งค่า

• หน้าจอปรับสีจะหายไปโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 นาที

โหมดประหยัดพลังงาน
ฟังก์ชั่นนี้ช่วยลดความสว่างของไฟจอภาพเพื่อลดอัตราการ
ใช้ไฟฟ้า และเพิ่มอายุการใช้งานของไฟจอภาพตามที่แสดง
ในตารางต่อไปนี้ี

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
ECO 1 ลดความสว่างของไฟจอภาพ

ECO 2 ลดความสว่างของไฟจอภาพลงมากกว่า
ตัวเลือก “ECO 1”

ECO ปิด การตั้งคาปกติของความสวางไฟจอภาพ

สถานะของโหมด ECO จะแสดงอยูในหนาตางขอมูลชอง
สัญญาณ

โหมดภาพกวาง
ทานสามารถเลือกขนาดภาพที่ตางกันซึ่งสามารถใชไดกับ
ชนิดของภาพแตละภาพไดดวยตนเอง 

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “เมนูภาพ”

3 กด a/b เพื่อเลือก “โหมดภาพกวาง” แลวกด 
ENTER

4 กด a/b ขณะที่เมนูโหมดจอภาพ
ปรากฏบนหนาจอ
• ขณะที่ทานเปลี่ยนตัวเลือก แตละโหมดจะแสดงบนจอ
โทรทัศนทันที

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
ปกติ สำหรับภาพขนาด 4:3 “มาตรฐาน” แถบดาน

ขางปรากฏขึ้นแตละดาน

พาโนรามา ในโหมดนี้ภาพจะขยายจนเต็มความกวางของ 
หนาจอ

เต็มจอ สำหรับภาพบีบอัดขนาด 16:9

จอภาพยนตร 
16:9

สำหรับภาพแถบขนาด 16:9 อาจมีแถบ
ปรากฏอยูดานบนและดานลางของจอภาพใน
บางรายการ

ภาพไมครบ
สัดสวน

แสดงภาพแบบ High-Defi nition ซ่ึงผาน 
การปรับใหมีความเหมาะสมทีสุ่ด และจะ 
แสดงภาพแบบ Underscan เฉพาะเม่ือรับ 
สัญญาณ 720p เทาน้ัน เม่ือรับชมบางรายการ 
อาจมีสัญญาณรบกวนปรากฏขึน้ท่ีขอบของ 
จอภาพ

ภาพตนฉบับ แสดงภาพบนหน้าจอด้วยจำนวนพิกเซลเท่าเดิม

• ท้ังน้ีทานสามารถเลือกรายการไดโดยการกดปุม WIDE ท่ีรีโมทค
อนโทรล

• อาจไมสามารถแสดงภาพไดทุกขนาด ท้ังน้ีข้ึนอยกัูบสัญญาณเขา
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เคร่ืองเลนส่ือ USB
กด INPUT เพื่อเลือกโหมด “USB” หรือทีวีสลับไปยัง
โหมด USB โดยอัตโนมัติเม่ืออุปกรณ USB ต่ออยู่กับทีวี

• จะกำหนดเป็น “โหมดภาพกวาง” ระหวางอยูใน “โหมดรูปภาพ” 

และ “โหมดดนตรี”
• โทรทัศนอาจมองไมเห็นขอมูลที่เก็บอยู ทั้งนี้ขึ้นอยกับอุปกรณ 

USB นั้นๆ
• โปรดตั้งชื่อไฟลโดยใชตัวอักษรหรือตัวเลขเทานั้น
• สามารถแสดงชื่อไฟลไดสูงสุด 17 ตัวอักษร
• ไฟลท่ีเก็บไวในอุปกรณ USB 1.1 อาจแสดงหรือเลนไดไมถูกตอง
• ไมรับรองวาสามารถใชงานรวมกับ USB hub ได
• ไมรับรองวาสามารถใชงานรวมกับฮารดดิสกแบบ USB ได
• ไมสนับสนุนการใชงานรวมกับอุปกรณ USB แบบมัลติไดรฟ 

H การเลือกโหมด

:เลือกภาพ ENTER :ตกลง

โหมดรูปภาพ โหมดดนตรี

เครื่องเลนสื่อ USB

โหมดเลือก

1 กด c/d เพื่อเลือกระหวาง “โหมดรูปภาพ” และ 
“โหมดดนตรี”

2 กด ENTER

โหมดรูปภาพ

H การดูภาพยอสวน
เลือกรูปภาพ

..
\Natures

turtle.jpg
mountaini.jpg

2011:01:15
14:30:12
1723 KB

2253x1496

1 / 1

sunset.jpg

 :เลือกภาพ :กำลังเลือก BGM:แสดงรูปภาพENTER RETURN Y B: :

1 กด c/d เพื่อเลือก “โหมดรูปภาพ” แลวกด 
ENTER

2 กด a/b/c/d เพื่อเลือกโฟลเดอร์หรือหน้าที่ต้องการ 
แลวกด ENTER

3 กด a/b/c/d เพ่ือเลือกภาพถ่ายหรือหน้าท่ีต้องการ 
แลวกด ENTER

• แสดงคำแนะนำโดยกดปุ่ม B ปุ่ม
R/G/Y จะทำงานเมื่อคำแนะนำปรากฏบนหน้าจอแล้วเท่านั้น

ปุ่มสำหรับการใชงานในขณะดูภาพยอสวน

ปุม คำอธิบาย

ENTER เมื่อเลือกไอคอนโฟลเดอร : 
เขาสูไดเรกทอรีนี้
เมื่อเลือกภาพยอสวนของภาพถาย : 
แสดงภาพถายนี้แบบเต็มจอ

a/b/c/d 
(เคอรเซอร) เลือกรายการที่ตองการ

RETURN กลับสูโหมดเลือก USB

Y ปุม กาลังเลือก BGM (เพลงประกอบ)

B ปุม แสดงสไลด

• เมื่อมีไฟลภาพถายที่ไมสามารถใชงานได ขอความ 
“ขอมูลรูปภาพใชการไมได” จะปรากฏข้ึนมาแทนช่ือไฟล 

H การดูภาพถายแบบเต็มจอ
ปุ่มสำหรับการใชงานในขณะแสดงภาพเต็มจอ

ปุม คำอธิบาย

a/b/c/d 
(เคอรเซอร)

ไปยังภาพถายกอนหนานี้/ภาพถัดไปในไดเรก
ทอรีเดียวกัน

RETURN กลับไปแสดงภาพยอสวน

R ปุม หมุนภาพถายไปทางซาย 90 องศา

G ปุม หมุนภาพถายไปทางขวา 90 องศา

B ปุม แสดง/ซอนสวนแสดงคำแนะนำ

• การหมุนภาพถายจะมีผลกับภาพที่เลือกไวเพียงชั่วคราวเทานั้น
โดยจะไมถูกบันทึกเก็บไว

H การฉายสไลด์รูปภาพ
เมื่อท่านกด PHOTO หน้าจอทีวีจะแสดงรูปภาพในแบบ
ฉายสไลด์โดยอัตโนมัติ

ปุ่มต่างๆ สำหรับการใช้งานการแสดงสไลด์
ปุม คำอธิบาย

RETURN ออกจากการแสดงสไลด์

R ปุม
เปลี่ยนโหมดระยะเวลาในการแสดงสไลด์
(1 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง, เล่นต่อเนื่อง)

G ปุม
เปลี่ยนโหมดแสดงภาพถ่าย
(3 วินาที, 5 วินาท,ี 10 วินาท,ี 1 นาที)

Y ปุม เปิด/ปิดเพลงประกอบ

B ปุม แสดง/ซอนสวนแสดงคำแนะนำ

• โทรทัศน์จะปิดเองโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาในการแสดง
สไลด์ที่เลือกไว้ สิ้นสุดลง

• ถ้าไมมีไดรฟ์ USB อยูู ทีวีจะเปลี่ยนไปยังหน้าจอการเลือกโหมด
• การแสดงภาพสไลด์จะเริ่มโดยอัตโนมัติสำหรับภาพถ่ายที่อยู่ในตำ
แหน่งเลเยอร์บนสุดของไดรฟ์ USB เท่านั้น

• ดนตรีประกอบจะเลนอัตโนมัติในระหวางการฉายสไลดถามีไฟล
เพลงเก็บอยูในโฟลเดอรเดียวกับไฟลรูปภาพ

เคร่ืองเลนส่ือ USB (ตอ)
โหมดดนตรี

เลือกดนตรี

\Music
..

2009:07:14
12:52:13
8217 KB
64Kbps

Techno.mp3

: Classical.mp3

Mozart.mp3

Classical.mp3

1 / 1

 :เลือกภาพ :หยุด  :เฉพาะเสียงENTER RETURN R G B:::

1 กด c/d เพื่อเลือก “โหมดดนตรี” แลวกด ENTER

2 กด a/b/c/d เพ่ือเลือกโฟลเดอร์หรือหน้าท่ีต้องการ 
แลวกด ENTER 

3 กด a/b/c/d เพ่ือเลือกเพลงหรือหน้าท่ีต้องการ 
แลวกด ENTER 

ปุ่มสำหรับโหมดเพลง

ปุม คำอธิบาย

ENTER เมื่อเลือกไอคอนโฟลเดอร : 
เขาสูไ่ดเรกทอรีนี้
เมื่อเลือกไฟลเพลง : เลนเพลงนี้

a/b/c/d 
(เคอรเซอร) เลือกรายการที่ตองการ

RETURN กลับสูโหมดเลือก USB

R ปุม หยุดเลนเพลง

G ปุม เลน/พักเพลง

B ปุม เฉพาะเสียง

• เมื่อมีไฟลเพลงที่ไมสามารถใชงานได ขอความ 
“ขอมูลเสียงใชการไมได” จะปรากฏขึ้นมาแทนชื่อไฟล 

รายการไฟลที่สามารถใชงานรวมกับโหมด USB ได

อุปกรณ์ USB/
ระบบไฟล์

อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB / FAT/
FAT32

ฟอร์แมตของไฟล์
ภาพถ่าย

JPEG (.jpg) (รองรับมาตรฐาน
DCF2.0)
ไม่สนับสนุนไฟล์ฟอร์แมต
Progressive jpeg

ฟอร์แมตของไฟล์เพลง
(อาจเล่นไฟล์บางไฟล์
ไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
บิตเรทของไฟลนั้น)

MP3 (.mp3) บิตเรท: 32 k,
40 k, 48 k, 56 k, 64 k, 80 k,
96 k, 112 k, 128 k, 160 k, 192 k,
224 k, 256 k, 320 kbps
ความถ่ีในการสุม: 32 k, 44.1 k,
48 kHz

• ความละเอียดภาพสูงสุดที่สามารถแสดงได้คือ 1024 x 768 
(สำหรับ WXGA) เท่านั้น
หากท่านจัดเก็บภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าลงบนอุปกรณ์ USB 
ภาพดังกล่าวจะถูกปรับขนาดลงครึ่งหนึ่งของความละเอียดจริง

• ความละเอียดภาพต้นฉบับ: 2048 x 1536
ความละเอียดภาพที่ปรับขนาด (บนหน้าจอ): 1024 x 768
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ขอมูลจำเพาะ

รายการ รุน LC-32LE250M

ขนาดจอภาพ 80 ซม.
รายละเอียดของภาพ 1,049,088 พิกเซล (1366 g 768)
ระบบรับสัญญาณวิดีโอ PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60

ระบบรับ 
สัญญาณ 
ภาพ

TV-Standard PAL: B/G, D/K, I   SECAM: B/G, D/K, K/K1   NTSC: M

ชองรับ 
สัญญาณ

VHF/UHF 43.25—863.25 MHz

CATV S1—S41ch (รวมทั้งไฮเปอรแบนด)

ระบบการตั้งชอง ตั้งลวงหนาอัตโนมัติ 99 ch

ระบบเสียงสเตอริโอ NICAM: B/G, I, D/K   สเตอริโอ A2: B/G

มุมมองกวาง แนวนอน: 176°  แนวตั้ง: 176°

กำลังเสียงสูงสุด/ขนาดลำโพง 10 W g 2 / 4 g 10 ซม.   2 ตัว
ชองตอ ชองเสียบสายอากาศ UHF/VHF 75 โอหม ชนิด DIN

INPUT 1 HDMI (สัญญาณเขา HDMI), สัญญาณ AUDIO (ชองเสียบ 3.5 มม.), สัญญาณเขา PC

INPUT 2 สัญญาณ VIDEO, สัญญาณ AUDIO, สัญญาณ COMPONENT

INPUT 3 สัญญาณ VIDEO, สัญญาณ AUDIO

OUTPUT สัญญาณเสียงออก, หูฟัง ( 3.5 มม. สเตอริโอ)

อุปกรณ USB/ระบบไฟล อุปกรณเก็บขอมูล USB / FAT/FAT32

ฟอรแมตของไฟลภาพถาย JPEG (.jpg) (รองรับมาตรฐาน DCF2.0) ไมสนับสนุนไฟลฟอรแมต Progressive jpeg
ฟอรแมตของไฟลเพลง
(อาจเลนไฟลบางไฟลไมได ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับบิตเรทของไฟลนั้น)

MP3 (.mp3)  บิตเรท : 32 k, 40 k, 48 k, 56 k, 64 k, 80 k, 96 k, 112 k, 128 k, 160 k, 

192 k, 224 k, 256 k, 320 kbps

ความถี่ในการสุม : 32 k, 44.1 k, 48 kHz

ระบบภาษา อังกฤษ/จีนตัวยอ/อารบิก/ฝรั่งเศส/โปรตุเกส/รัสเซีย/เปอรเซีย/ภาษาไทย/เวียดนาม/
อินโดนีเซีย

ขนาดแรงดันไฟฟา AC 110—240 V, 50/60 Hz

อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟา 53 W (รอการทำงาน 0.8 W)

ขนาด
ไมรวมขาตั้ง 735 (กวาง) g 471 (ยาว) g 113 (หนา) มม.

รวมขาตั้ง 735 (กวาง) g 463 (ยาว) g 167 (หนา) มม.

น้ำหนัก 7.8 กิโลกรัม (ไมรวมขาตั้ง) / 8.3 กิโลกรัม (รวมขาตั้ง)
อุณหภูมิในการใชงาน 0° — 40° เซลเซียส

• ตามนโยบายในการพัฒนาที่ตอเนื่อง ชารป ขอสงวนสิทธิ์ในการออกแบบและเปลี่ยนแปลงขอมูลจำเพาะบางประการในการปรับปรุง 
ผลิตภัณฑโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ตัวเลขของขอมูลดานประสิทธิภาพที่แสดงไวเปนคาพื้นฐานโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ 
ซึ่งผลิตภัณฑแตละตัวอาจมีคาดังกลาวนี้แตกตางกัน

อุปกรณเพิ่มเติม ชื่ออุปกรณ รหัสสินคา

อุปกรณ์เสริมบางชิ้นที่มีในรายการ อาจไม่มีวางจําหน่าย 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้้นที
โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหน่าย Sharp ใกล้บ้านท่าน 
เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มีจําหน่ายอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากทางบริษัท 
อาจมีการเพิ่มเติมอุปกรณเสริมใหมๆ เปนครั้งคราว

ชุดอุปกรณแขวน AN-130AG1

ภาคผนวก
ปญหาการใชงาน

ปญหาท่ีอธิบายดานลางน้ีไมไดเกิดจากการทำงานผิดปกติเสมอไป ใหตรวจสอบโทรทัศนของทานกอนท่ีจะนำโทรทัศนไปรับ
บริการซอม

ปญหา แนวทางแกปญหาเบื้องตน

• ไมมีกำลังไฟเขา • ตรวจสอบวาไดกด POWER บนรีโมทคอนโทรลหรือไม (ดูหนา 6)
 หากไฟแสดงบนทีวีสวางเปนสีแดง ใหกด POWER
• ไดตอสายไฟ AC หรือไม?
• ไดเปดสวิตชที่เครื่องทีวีหรือไม? (ดูหนา 6)

• เครื่องใชงานไมได • อิทธิพลจากภายนอก เชน ฟาผา ไฟฟาสถิต ฯลฯ อาจทำใหเครื่องทำงานผิดปกต ิเมื่อเกิด
กรณีนี้ ใหทานปดสวิตชทีวี และถอดปลั๊กออกเปนเวลา 1-2 นาทีจากนั้นใหเสียบปลั๊ก และ 
เปดเครื่องเพื่อลองใชงานใหมอีกครั้ง

• รีโมทคอนโทรลไมทำงาน • ใสแบตเตอรี่ตรงกับขั้วที่กําหนด (k, l) หรือไม? (ดูหนา 5)
• แบตเตอรี่หมดหรือไม? (เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม)
• ใชงานภายใตแสงจา หรือแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือไม?
• แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนตสองโดนเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรลหรือไม? 

• ภาพถูกตัดออก • ทำการปรับโหมดหนาจอ เชน ขนาดภาพ ถูกตองหรือไม? (ดูหนา 10, 12)

• มีสีแปลกๆ, สีซีด หรือเขม หรือมี
ตำแหนงสีที่ผิดเพี้ยนไป

• ปรับสีภาพ (ดูหนา 9)
• หองสวางเกินไปหรือไม? ภาพจะดูมืดเมื่อหองมีความสวางมากเกินไป
• ตรวจการตั้งคาระบบสี (ดูหนา 8, 11)
• ตรวจสอบการตั้งค่า “แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ” (ดูหนา 10)

• เครื่องปดกะทันหัน • อุณหภูมิภายในเครื่องเพิ่มสูงขึ้น ใหนำวัตถุที่วางขวางชองระบายอากาศอยูออก หรือทำความ
สะอาดเครื่อง

• ตรวจสอบการตั้งคา “ECO” (ดูหนา 9)
• ตั้งเวลาปดไวหรือไม? (ดูหนา 5)

• ไมมีภาพ • เชื่อมตออุปกรณภายนอกถูกตองหรือไม? (ดูหนา 4)
• ปรับภาพถูกต้องหรือไม่? (ดูหนา 9)
• ตอสายอากาศถูกตองหรือไม? (ดูหนา 3)
• เลือก “เฉพาะเสียง” เปน “เปด” อยูหรือไม? (ดูหนา 11 )

• ไมมีเสียง • เปดระดับเสียงต่ำเกินไปหรือไม? (ดูหนา 5)

• ไดยินเสียงแตกราวจากทีวีใน
บางครั้ง

• ไมไดเปนความผิดปกติ เหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อฝาครอบทีวีขยายหรือหดตัวเล็กนอยตามการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งไมสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของทีวี 

ขอควรระวังในการใชงานที่อุณหภูมิแวดลอมสูงหรือต่ำ
• เมื่อใชงานโทรทัศนในพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ (เชน หอง หรือสำนักงาน) อาจเกิดภาพซอน หรือภาพปรากฏขึ้นลาชาไปบาง ซึ่งไมใช 
ความผิดปกติ เครื่องจะกลับมาทำงานไดดังเดิมเมื่ออุณหภูมิกลับมาเปนปกติ

• หามวางเครื่องไวในสถานที่เย็น หรือรอน และในที่ซึ่งแสงแดดสองถึงไดโดยตรง หรือใกลกับเครื่องทำความรอน เนื่องจากจะทำให
ฝาครอบเครื่องผิดรูปและหนาจอ LCD ทำงานผิดปกติได

 อุณหภูมิในการเก็บรักษา: l20°C ถึง k60°C

การลบรหัสผาน

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 ใน การตั้งรหัสผาน (ดูหนา 10)

2 หนาจอปอนรหัสผานปรากฏขึ้น

3 หากทานใสรหัส “3001” โดยใชปุมหมายเลข 0 – 9 เมนูการตั้งคา “ควบคุมเนื้อหา” จะปรากฏขึ้น

4 ใสหมายเลข 4 หลักเปนรหัสผานโดยใชปุมหมายเลข 0 – 9 เครื่องจะตั้งรหัสผานใหมให
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