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เคร่ืองโทรทัศนจอภาพแอลซีดี

คูมือการใชงาน

เรียน ผูมีอุปการคุณท่ีสนับสนุนผลิตภัณฑของชารป
ขอขอบคุณท่ีทานเลือกซ้ือผลิตภัณฑ โทรทัศนสีจอแอลซีดีของชารป เพ่ือการใชงานท่ีปลอดภัย และ
ปราศจากปญหาตลอดอายุการใชงาน โปรดอานขอควรระวังที่สําคัญเพ่ือความปลอดภัยใหละเอียดกอน
ใชงานผลิตภัณฑนี้

ขอควรระวังที่สําคัญเพ่ือความปลอดภัย
• เพื่อป้องกันไมใหเครื่องทีวีลวงหลนและทําใหเกิดการบาดเจ็บ ตองติดตั้งขาตั้งโทรทัศนใหแนนหนา
• การทําความสะอาด — ถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกจากเตารับกอนทําความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชผานุมหมาดทําความสะอาด
ผลิตภัณฑ หามใชนํ้ายาทําความสะอาด สเปรยทําความสะอาด หรือผาอาบสารเคมีกับผลิตภัณฑ เพราะวัสดุเหลาน้ีอาจทําให
ผลิตภัณฑเสียหายได

• นํ้าและความชื้น — หามใชงานผลิตภัณฑใกลกับบริเวณท่ีมีน้ํา เชน อางอาบนํ้า อางลางมือ อางลางจาน อางซักผา สระวายนํ้า และใน 
หองใตดินท่ีเปยกชื้น

• หามวางแจกัน หรือบรรจุภัณฑท่ีใสนํ้าไวบนผลิตภัณฑน้ี
 เน่ืองจากน้ําอาจจะหกรดผลิตภัณฑ และทําใหเกิดไฟไหม หรือไฟฟาดูดได
• ขาต้ัง — หามวางผลิตภัณฑบนรถเข็น ฐานวาง ขาต้ัง หรือโตะที่ไมมั่นคง เน่ืองจากอาจทําใหผลิตภัณฑตกหลน และกอใหเกิดการ
บาดเจ็บรายแรงตอบุคคล หรือเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑ ใชเฉพาะรถเข็น ฐานวาง ขาต้ัง หรือโตะที่ผูผลิตผลิตภัณฑแนะนํา หรือ
จําหนายมาพรอมกับผลิตภัณฑเทาน้ัน เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑบนผนัง ตองแนใจวาไดปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งของผูผลิตผลิตภัณฑ
และใชเฉพาะอุปกรณการติดตั้งที่ผูผลิตผลิตภัณฑแนะนําเทาน้ัน

• เมื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ ใหวางผลิตภัณฑบนรถเข็น และเข็นดวยความระมัดระวัง การหยุดโดยกะทันหัน ใชแรงเข็นมากเกินไป
และเข็นบนพ้ืนขรุขระ อาจทําใหผลิตภัณฑหลนจากรถเข็นได

• การระบายอากาศ — ชองระบายอากาศ และชองเปดอื่นๆ ของฝาครอบโทรทัศนออกแบบมาเพื่อการระบายอากาศ หามคลุมหรือปดกั้น
ชองระบายอากาศและชองเปดเหลาน้ีเน่ืองจากจะทําใหมีการระบายอากาศในตัวผลิตภัณฑไมดีพอ และอาจเกิดความรอนสูง และ/หรือ
ทําใหอายุการใชงานของผลิตภัณฑส้ันลง หามวางผลิตภัณฑบนเตียงนอน โซฟา พรม หรือพื้นผิวอื่นๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน
เน่ืองจากพื้นผิวดังกลาวอาจปดกั้นชองทางระบายอากาศ ผลิตภัณฑน้ีไมไดถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งแบบบิลทอิน ดังนั้นหามวาง
ผลิตภัณฑในพ้ืนท่ีปด เชน ตู หรือชั้นวางหนังสือ เวนแตจะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม หรือไดปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้งของ
ผูผลิตผลิตภัณฑ

• จอ LCD ท่ีใชกับผลิตภัณฑน้ีเปนแกว ดังนั้นอาจแตกไดเมื่อถูกกระแทกอยางแรง หรือถูกกระแทกดวยวัตถุมีคม หากจอ LCD แตก
โปรดระวังเพื่อไมใหไดรับบาดเจ็บจากเศษแกวท่ีแตก

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

• เพื่อปองกันการเกิดไฟไหม หามวางเทียน หรือวัตถุใดๆ ท่ีมีประกายไฟไวดานบนหรือใกลกับผลิตภัณฑ
• เพื่อปองกันการเกิดไฟไหม หรืออันตรายจากไฟฟาดูด หามวางเครื่องทีวี หรือสิ่งของอื่นๆ ท่ีมีนํ้าหนักมากกดทับสายไฟ AC

• หามวางวัตถุท่ีมีนํ้าหนักมากบนผลิตภัณฑน้ี เน่ืองจากอาจเกิดการบาดเจ็บข้ึนหากผลิตภัณฑพลิกคว่ํา โปรดใชความระมัดระวังเปน
พิเศษเมื่อมีเด็ก หรือสัตวเลี้ยงอยูใกล

• จอ LCD ใชเทคโนโลยีข้ันสูงดวยความละเอียด 1,049,088 พิกเซล เพื่อใหภาพท่ีมีรายละเอียดคมชัด ดวยจํานวนพิกเซลจํานวนมากน้ี
บางครั้งอาจมีจุดพิกเซลจํานวนเล็กนอยบางจุดที่ไมทํางานปรากฏอยูบนหนาจอเปนจุดสีนํ้าเงิน เขียว หรือแดง 
ซึ่งไมถือวาเปนความผิดปกติ

• ขอควรระวังเม่ือเคล่ือนยายโทรทัศน
 เมื่อเคลื่อนยายทีวี หามยกโดยการกอดเครื่องไว เพราะจะเปนการกดน้ําหนักบนหนาจอ ทุกครั้งที่ยกทีวีจะตองใชคน 2 คนยก โดยใช
มือทั้งสองขางจับดานขางของทีวี

• หามแสดงภาพน่ิงเปนเวลานาน เพราะอาจทําใหเกิดเงาภาพหลังแสดงคางอยู
• ติดตั้งผลิตภัณฑในบริเวณท่ีสามารถถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเตารับ AC หรือขั้วตอ AC INPUT ท่ีดานหลังของผลิตภัณฑไดงาย

เคร่ืองหมายการคา
• 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.
• ผลิตขึ้นโดยไดรับอนุญาตจากบริษัท Dolby Laboratories Dolby และสัญลักษณ D สองตัวเปนเครื่องหมายการคาของบริษัท 

Dolby Laboratories

• DivX®, DivX Certifi ed® และสัญลักษณท่ีเก่ียวของเปนเคร่ืองหมายการคาของ Rovi Corporation 
หรือบริษัทในเครือและนํามาใชโดยไดรับอนุญาตแลว

• ขอมูลเกี่ยวกับ DIVX VIDEO: DivX® เปนรูปแบบวิดีโอดิจิตอลซึ่งสรางสรรคโดย DivX, LLC และ บริษัทในเครือ Rovi 

Corporation อุปกรณน้ีเปนอุปกรณท่ีไดรับการรับรองจาก DivX Certifi ed® อยาง เปนทางการซึ่งเลนวิดีโอ DivX ได 
หากตองการขอมูลและซอฟตแวรเพิ่มเติมเพื่อแปลงไฟลเปน DivX video ตางๆ โปรดเยี่ยมชมที่ divx.com

• ขอมูลเกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: ตองลงทะเบียนอุปกรณ DivX Certifi ed® กอนเพื่อใหสามารถเลนภาพยนตร 
DivX Video-on-Demand (VOD) ได ในการขอรหัสลงทะเบียน ใหกรอก DivX VOD ในเมนูตั้งคาอุปกรณ 
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนใหเสร็จสมบูรณใหไปท่ี่ี vod.divx.com

อุปกรณที่ใหมา
รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ขนาด “AAA” (2 กอน)

คูมือการใชงาน          ชุดขาตั้งโทรทัศน

ขาต้ังโทรทัศน์ สกรู (4 ตัว)
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การติดขาต้ัง
• กอนการติด (หรือถอด) ขาต้ัง ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเตารับ AC
• กอนเริ่มทําการติดขาตั้ง ใหปูเบาะรองทีวี ท้ังนี้เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอทีวี

1 ตรวจสอบสกรูท่ีใหมาพรอมกับทีวี

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

INPUT 2

INPUT 1

AUDIO IN
(R/L)

INPUT 6
PC

ANTENNA

1

3 3

6

6

ANT

เบาะรอง

ไขควง

สกรู

สลักยึดขาตั้งโทรทัศน

รูสลักยึด ขอบโต๊ะ

สกรู (4 ตัว)
(ใช้ในข้ันตอนท่ี 3)

2 ใสสลักยึดขาตั้งโทรทัศนเขากับรูท่ีดาน
หลังของทีวี (1)
•   ใหแนใจวาสัญลักษณท่ีอยูบนขาต้ังโทรทัศน
ขนานไปกับสัญลักษณสามเหลี่ยมที่อยูดาน
หลังของทีีวีี

3 ใสและขันสกรูเขากับรูท้ัง 4 รูท่ีดานหลังของขาตั้งโทร 
ทัศน (2)

• การถอดขาตั้ง ใหปฏิบัติข้ันตอนดังกลาวยอนกลับ
• การปรับตั้งตําแหนงทีวีตองทํามุม 7˚ ไปทางดานหลังหลังจากติด 
ตั้งขาตั้ง

• อยาแกะพลาสติกหอหุมออกกอนการติดตั้งขาตั้งโทรทัศน เพื่อ 
ป้องกันไมใหเกิดรอยขีดขวน

• พื้นท่ีส่วนล่างของชุดตัวเครื่อง (พื้นท่ีส่วนโค้ง) จะต้องเลยขอบโต๊ะ 
ออกมาเพื่อปองกันไม่ให้ โทรทัศน์ได้รับความเสียหาย

การเช่ือมตอสายอากาศ
การตอสายอากาศ
เพื่อเพลิดเพลินไปกับภาพท่ีชัดเจน โปรดใชเสาอากาศภายนอก

ANT

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

INPUT 2

INPUT 1

AUDIO IN
(R/L)

INPUT 6
PC

ANTENNA

3

3

สายอากาศ 
VHF/UHF

สายอากาศ 
VHF/UHF

สายแบนแบบ
คูขนาน 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 ท่ีมีปลั๊กมาตรฐาน 
DIN45325 (IEC 169-2) ใหเสียบสายอากาศเขากับ
ชองตอสายอากาศที่ดานหลังเครื่อง

หากสายอากาศนอกอาคารของทานใชสายแบน
แบบคูขนาน 300 โอหม ใหตอสาย 300 โอหม 
กับคอนเวอรเตอรกระแสไฟฟาสลับ 75 โอหม และ
เสียบเขากับชองตอสายอากาศที่ดานหลังเครื่อง

• เพ่ือปองกันความเส่ียงตอการเกิดไฟฟาดูด หามสัมผัสสายใดๆ ในสวนที่ไมมีฉนวนหุมขณะที่เสียบปลั๊กไฟ AC อยู

• ควรวางโทรทัศนไวใกลกับเตารับ AC และอยูในตําแหนงที่สามารถเขาถึงปลั๊กไฟไดงาย

การเช่ือมตออุปกรณภายนอก
ทานสามารถเช่ือมตออุปกรณภายนอกหลายประเภทกับทีวีของทานได 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 

• โปรดดูคูมือการใชงานท่ีเกี่ยวของ (ของเครื่องเลนวิดีโอ เครื่องเลนดีวีดี เปนตน) อยางละเอียดกอนเชื่อมตออุปกรณ

การตอเคร่ืองเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส หรือกลองวิดีโอดิจิตอล

เครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส กลองวิดีโอดิจิตอล หรืออุปกรณภาพและเสียงอื่นๆ สามารถเช่ือมตอไดอยางสะดวก
ผานชองตอ INPUT 4 หรือ INPUT 5

เม่ือใชสายคอมโพเนนต 
(มีจําหนายตามทองตลาด)

เม่ือใช้สายวิดีโอคอมโพสิท 
(มีจําหนายตามทองตลาด)

ANT

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

INPUT 2

INPUT 1

AUDIO IN
(R/L)

INPUT 6
PC

ANTENNA

3

3

4INPUT 4

R-AUDIO-L Y PB(CB) PR(CR)

เคร่ืองเลนวิดีโอ/ คอนโซลเกมส/กลองวิดีโอดิจิตอล

ANT

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

INPUT 2

INPUT 1

AUDIO IN
(R/L)

INPUT 6
PC

ANTENNA

3

3

INPUT 5

R-AUDIO-L VIDEO

5

เคร่ืองเลนวิดีโอ/คอนโซลเกมส/กลองวิดีโอดิจิตอล

การตอเคร่ืองเลนดีวีดี/กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box)

ทานสามารถใชชองตอ INPUT 1/INPUT 2/INPUT 3 (HDMI), INPUT 4 เพ่ือเช่ือมตอกับเคร่ืองเลนดีวีดี/
กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box) และอุปกรณแสดงภาพและเสียงอ่ืนๆ
เม่ือใชสายท่ีรองรับ HDMI 
(มีจําหนายตามทองตลาด)

เม่ือใชสายคอมโพเนนต 
(มีจําหนายตามทองตลาด)

ANT

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

INPUT 2

INPUT 1

AUDIO IN
(R/L)

INPUT 6
PC

ANTENNA

3

3

INPUT 1

AUDIO IN
(R/L)

1

เคร่ืองเลนดีวีดี/
กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล 
(STB-Set Top Box)

ANT

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

INPUT 2

INPUT 1

AUDIO IN
(R/L)

INPUT 6
PC

ANTENNA

3

3

4INPUT 4

R-AUDIO-L Y PB(CB) PR(CR)

เคร่ืองเลนดีวีดี/กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล 
(STB-Set Top Box)

การเช่ือมตอกับเคร่ืองคอมพิวเตอร     การใช Digital Audio Output

ท่านสามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ท่ีมีช่องต่ออาร์จีบี
แบบอะนาล็อกได้โดยผ่านช่องต่อ INPUT 6 PC 

ANT

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

INPUT 2

INPUT 1

AUDIO IN
(R/L)

INPUT 6
PC

ANTENNA

3

3

AUDIO IN
(R/L)

INPUT 6
PC

ANALOGUE

6

คอมพิวเตอร

อาร์จีบีแบบอะนาล็อก

สามารถสงสัญญาณเสียงออกผานข้ัวตอ DIGITAL 
AUDIO OUTPUT ได้ สัญญาณเสียง PCM 
จะออกจากขั้วตอ

ANT

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

INPUT 2

INPUT 1

AUDIO IN
(R/L)

INPUT 6
PC

ANTENNA

3

3

DIGITAL
AUDIO

OUTPUTสายใยแกวนําแสง
(มีจําหนายตามทองตลาด)

ไปยังสัญญาณเขา optical digital ของเคร่ืองเสียงภายนอก

• โดยปกติข้ัวตอ DIGITAL AUDIO OUTPUT จะสงสัญญาณเสียง เชนเดียวกันออกจากระบบลําโพง 
(เสียงของรายการที่ทานรับชม อยจะถูกสงออกมาจากขั้วตอ)

• ข้ัวตอ DIGITAL AUDIO OUTPUT อาจจะไมสงสัญญาณใดๆ ออกมาทั้งนี้ข้ึนอยกับอุปกรณและซอฟตแวร
• ข้ัวสัญญาณ DIGITAL AUDIO OUTPUT จะไมสงสัญญาณใดๆ ออกมาระหวางการสงสัญญาณเขาแบบดิจิตอล HDMI
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รีโมทคอนโทรล

1
2

5

7

8

9

11

6

3

4

12
13

14

15

16

17

18

10 19

20

8 e (ปดเสียง)
 กด e s ปดเสียง
 กด e อีกครั้ง s เปดเสียง
 การปิดเสียงจะถูกยกเลิกเม่ือเวลาผานไป 30 นาที อยางไร
ก็ดีทีวีจะไมสงเสียงดังออกมาในทันทีเน่ืองจากระดับ
เสียงถูกต้ังไวท่ี 0 โดยอัตโนมัติ ใหเพ่ิมระดับเสียงโดย
กดปุ่ม VOLk

9 a/b/c/d (เคอรเซอร)
 เลือกรายการที่ตองการบนหนาจอตั้งคา
 ENTER
 ใชคําส่ัง
10 WIDE
 เปลี่ยนโหมดจอภาพ (ดูหนา 10)
11 ปุมสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ําเงิน)
 ปุมสีเหลาน้ีใชสําหรับเลือกรายการที่แสดงเปนสีบนหนาจอ
 โหมด TELETEXT: เลือกหนา (ดูหนา 12)
12 ECO
 ลดอัตราการใช้ไฟโดยรวมตามการปรับตั้งของผู้ใช้ (ดูหนา 11)
13 COLOUR ADJ. (FREEZE)
 หยุดภาพเคลื่อนไหวบนหนาจอและปรับโทนสีของภาพนิ่ง 

(ดูหนา 11)
14 PHOTO
 แสดงรูปภาพของท่านบนหน้าจอทีวีโดยตรง (ดูหนา 13)
15 INPUT (แหลงสัญญาณเขา)
 เลือกแหลงสัญญาณเขา
16  CHr/CHs
 โหมดสัญญาณทีวี: เลือกชองรายการ
 (CHr) เพิ่มหมายเลขชอง
 (CHs) ลดหมายเลขชอง
 โหมด TELETEXT: เลือกหนา (ดูหนา 12)
17 MENU
 แสดงหนาจอเมนู
18 MPX
 เลือกโหมดเสียงมัลติเพล็กซ
19 RETURN
 โหมด MENU: กลับสูหนาจอเมนูกอนหนา
20 m (TELETEXT), k (เปดเผยขอมูลสําหรับ TELETEXT),

3 (คางไว), [ (คําบรรยายสําหรับ TELETEXT), 
1 (หนายอย) 

 ใช้กับโหมด TELETEXT (ดูหนา 12)

1 POWER (เตรียมพรอมใชงาน/เปด)
 กดเพื่อเปดหรือปดเครื่อง (ดูหนา 6)
2 DISPLAY
 แสดงชอง หรือขอมูลสัญญาณเขา
3 SLEEP
 ตั้งเวลาปด (ดูหนา 9)
 10 20 30 60 

90 120180240

4 0 – 9
 ตั้งชองรายการ
 โหมด TELETEXT: ต้ังคาหนาจอ (ดูหนา 12)
5 A (ยอนกลับ)
 กด A เพื่อกลับสูชองหรือโหมดสัญญาณเขาจาก
ภายนอกที่เลือกไว

6 P-MODE
 เลือกการตั้งค่าวิดีโอ (ดูหนา 7)
7 VOLk/VOLl
 ตั้งระดับเสียง
 (VOLk) เพิ่มระดับเสียง
 (VOLl) ลดระดับเสียง

การใสแบตเตอร่ีี

กอนใชงานโทรทัศนเปนคร้ังแรก ใหใสแบตเตอร่ีขนาด “AAA” 2 กอน (ท่ีใหมา) เม่ือแบตเตอร่ีหมดและรีโมทคอนโทรลใชงาน
ไมได ใหเปล่ียนแบตเตอร่ีขนาด “AAA” ใหม

1 เปดฝาครอบแบตเตอรี่ 2 ใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอน 3 ปดฝาครอบแบตเตอรี่

• วางแบตเตอรี่ใหข้ัวแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมาย แสดงข้ัว 
(k) และ (l) ในชองใสแบตเตอรี่

• แบตเตอร่ีตางๆ (แบตเตอร่ีท่ีอยูในหอหรือแบตเตอร่ีท่ีอยูในเคร่ือง) จะตองไมโดนความรอนมากเกินไป เชน แสงแดด หรือไฟ หรือแหลงความรอนตางๆ

ชื่อสวนประกอบ
ทีวี (ดานหนา)

ไฟแสดง POWER

ไฟดับ ปดเครื่อง
ไฟติด (สีแดง) ทีวีอยูในโหมดเตรียมพรอมใชงาน 
ไฟติด (สีเขียว) ทีวีเปด

เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล

ทีวี (ดานหลัง)

ANT

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

INPUT 2

INPUT 1

AUDIO IN
(R/L)

INPUT 6
PC

ANTENNA

3

3

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

INPUT 2

INPUT 1

AUDIO IN
(R/L)

INPUT 6

INPUT 5

R-AUDIO-L

R-AUDIO-L R-AUDIO-L VIDEO

Y

AUDIO OUT

INPUT 4

PC
ANTENNA

1

3

6

4

5

109

6

12
11

87

1

2
3

6

4

5

1

2

3

4

5

14

13

1 ปุม POWER (ปด/เปดเครื่อง)
2 ปุม MENU
3 ปุม INPUT
4 ปุมเลื่อนชองขึ้น (r)/ลง (s)
5 ปุมเพิ่ม (k)/ลด (l) ระดับเสียง
6 ข้ัวตอ INPUT 1*/INPUT 2/INPUT 3 

(HDMI) 
7 ชองตอ INPUT 4

8 ชองตอ AUDIO OUT

9 ชองตอ INPUT 5

10 ชองตอสัญญาณจากสายอากาศ
11 ข้ัวตอ INPUT 6 PC*

12 ข้ัวตอ DIGITAL AUDIO OUTPUT

13 ข้ัวตอ USB **

14 ชองตอหูฟง (  3.5 มม.)
• จะไมมีเสียงออกจากลําโพงหากเสียบหูฟงไว

* ข้ัวต่อ INPUT 1 และขั้วต่อ INPUT 6 PC สามารถใช้ข้ัวต่อสัญญาณเสียงเข้าแบบอะนาล็อกตัวเดียวกันได้ 
อย่างไรก็ตามต้องเลือกรายการที่ต้องการในเมนู “เลือกช่องเสียง HDMI” (ดูหนา 10)

** ข้ัวตอ USB สําหรับเครื่องเล่นส่ือ USB (ดูหนา 12)

• ภาพประกอบในคูมือการใชงานเลมน้ีมีจุดประสงคเพื่อใชอธิบาย และอาจมีความแตกตางเล็กนอยจากภาพของทีวีท่ีใชงานจริง

การเปด/ปดทีวี

การเปด/ปดทีวี โหมดสแตนดบาย
• การเปดทีวี
 กด POWER ท่ีเครื่องทีวี (หลังจากผานไป 2-3 วินาที 
จะมีภาพปรากฏขึ้นพรอมเสียง)

• การปดทีวี
 ปดทีวีโดยกด POWER บนเครื่องทีวี

• เขาสูโหมดสแตนดบาย
 หากวาทีวีเปดการทํางาน ทานสามารถเปล่ียนทีวีใหเขาสูโหมด
สแตนดบายไดโดยกดปุม POWER บนรีโมทคอนโทรล

• เปดการทํางานทีวีจากโหมดสแตนดบาย
 ขณะอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกด POWER บนรีโมทคอนโทรล

• หากทานจะไมใชงานโทรทัศนเปนเวลานานใหทานถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเตารับเสมอ
• เครื่องโทรทัศนจะใชพลังงานเล็กนอยเมื่ออยูในโหมดเตรียม พรอมใชงาน
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การเร่ิมตนติดต้ังอัตโนมัติ
เมื่อเปดโทรทัศนเปนครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา หนาจอการ
เร่ิมตนติดต้ังอัตโนมัติจะปรากฏข้ึน ใหปฏิบัติตามเมนูและ
ต้ังคาตามความจําเปนทีละเมนู

1 กด POWER เพื่อเปิดทีวี

2 หน้าจอของภาษาจะปรากฏขึ้น จากนั้นให้กด 
ENTER
กด c/d เพื่อเลือก “บาน” หรือ “รานคา” แลวกด 
ENTER
บาน
• ตัวเลือก “มาตรฐาน” เป็นค่าตั้งจากโรงงานสําหรับ
การตั้งค่า “โหมดภาพ” 
รานคา
• ต้วเลือก “ไดนามิค” เป็นค่าตั้งจากโรงงาน
สําหรับการตั้งค่า “โหมดภาพ” ถ้าเปล่ียน “โหมดภาพ”
โทรทัศน์จะเปลี่ยนกลับไปยังโหมด “ไดนามิค”
เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ 
ของโทรทัศน์เป็นเวลา 30 นาที

• หน้าจอยืนยันจะปรากฏขึ้นมาเมื่อท่านเลือก “ร้านค้า” 
กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” หรือ “ไม่ตกลง” 

• วิธีการเปลี่ยนจากโหมดรานคาเปนโหมดบาน 
โปรดดูวิธีการตั้งคา โทรทัศนใหมท่ีหนา 11

• การติดตั้งอัตโนมัติจะเริ่มดําเนินการ
• ทานไมจําเปนตองกดปุมใดขณะที่ทําการคนหาอัตโนมัติ

• สามารถตั้งค่าการติดตั้งเสียงครั้งแรกได้ด้วยตนเองใน 
“การติดตั้งครั้งแรก” บนหน้าจอเมนู “การปรับตั้ง” (ดูหนา 11)

การเลือก โหมดภาพ
“โหมดภาพ” ชวยใหทานสามารถเลือกแนวทาง
ในการรับชมท่ีหลากหลาย ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ของระบบมากที่สุด โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปจจัยตางๆ อาทิ ความสวางของหอง, รูปแบบรายการท่ีรับชม
หรือชนิดของสัญญาณภาพจากอุปกรณเช่ือมตอภายนอก

1 กด P-MODE

2 แตละครั้งที่ทานกด P-MODE โหมด
รายการจะเปลี่ยน
• ท่านยังสามารถสับเปลี่ยนโหมดในเมนู “โหมดภาพ” 
บนหน้าจอเมนู “เมนูภาพ” 

รายการท่ีเลือก คําอธิบาย
ไดนามิค แสดงภาพท่ีมีความชัดเจน เนนคอนทราสต 

สูง สําหรับการดูกีฬา
มาตรฐาน สําหรับดูภาพท่ีมีรายละเอียดสูงในหองที่มี

ความสวางปกติ 
สีอ่อน สําหรับความสว่างของภาพที่นุ่มนวลกว่า
ส่วนตัว ใหผูใชเปนผูเลือกตั้งคาตามตองการ 

ทานสามารถต้ังโหมดใหกับแหลงสัญญาณ
เขาแตละแหลงได

• ท่านสามารถเลือกรายการต่างๆ ใน โหมดภาพที่แตกต่างกัน
สําหรับโหมดสัญญาณแต่ละแบบได้ 
(ตัวอย่างเช่น เลือก มาตรฐานสําหรับสัญญาณ TV 
และไดนามิคสําหรับสัญญาณ AV)

คําส่ังเมนู
1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือกเมนูท่ีตองการ (ช่อง, เมนูภาพ, 
เสียง, เวลา, ล็อก, การปรับตั้ง)

3 กด a/b เพื่อเลือกรายการเมนูท่ีตองการ กด 
ENTER เพื่อดําเนินการตอหากจําเปน

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

 เมนูช่อง

ช่อง

ค้นหาอัตโนมัติ
การปรับนแบบแมนนวล
แก้ไขรายการ

H ค้นหาอัตโนมัติ
ท่านสามารถเปิดค้นหาอัตโนมัติได้อีกครั้ง 
แม้จะตั้งช่องรายการไปแล้ว

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “ ” (ช่อง)

3 กด a/b เพื่อเลือก “ค้นหาอัตโนมัติ” แลวกด 
ENTER

4 หากทานต้ังรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานท่ีน่ี
• ดูการตั้งรหัสผานท่ีหนา 9

5 ทานไมจําเปนตองกดปุมใดขณะที่ทําการคนหา
อัตโนมัติ กด MENU เพื่อออกจากเมนู

H การปรับนแบบแมนนวล
ทานสามารถต้ังคารายการตางๆ ของชองบางรายการได
ดวยตนเอง

1 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ใน ค้นหาอัตโนมัติ

2 กด a/b เพื่อเลือก “การปรับนแบบแมนนวล” 
แลวกด ENTER

3 หากทานต้ังรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานท่ีน่ี
• ดูการตั้งรหัสผานท่ีหนา 9

4 กด a/b เพื่อเลือกรายการที่ทานตองการ แลวกด 
c/d เพื่อปรับการตั้งคา

ช่องปัจจุบัน
เลือกช่องที่ท่านต้องการแกไข
• ช่องที่เลือกไว้จะแสดงอยู่ท่ีพื้นหลังโดยอัตโนมัติิ

  เมนูช่อง (ตอ)
ระบบสี
เลือกระบบสีท่ีรับไดดีท่ีสุด (PAL, SECAM, NTSC 3.58, 
NTSC 4.43, PAL 60)

ระบบเสียง
เลือกระบบเสียง (ระบบกระจายเสียง) ท่ีรับไดดีท่ีสุด 
(BG, DK, I, M)

ปรับแบบละเอียด
เริ่มค้นหาจากช่องปัจจุบัน
• นอกจากการกด c/d เพื่อปรับความถ่ีแลว ทานสามารถ
ตั้งความถี่ไดโดยตรงดวยการปอนตัวเลข
ความถี่ของชองสัญญาณดวยปุม 0 — 9

ค้นหากึ่งอัตโนมัติ
ปรับจูนความถ่ีของช่องที่บันทึกเก็บอยูไปยัง
ตําแหน่งที่ท่านต้องการ
• ใหปรับพรอมกับตรวจสอบภาพพื้นหลังเปนการอางอิง

H แก้ไขรายการ
ใช้เมนูน้ีเพื่อปรับตั้งทีละช่อง

1 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ใน ค้นหาอัตโนมัติ

2 กด a/b เพื่อเลือก “แก้ไขรายการ” แลวกด 
ENTER

3 หากทานต้ังรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานท่ีน่ี
• ดูการตั้งรหัสผานท่ีหนา 9

4 กด a/b เพ่ือเลือกช่องท่ีท่านต้องการแก้ไข 
จากน้ันกดปุ่ม R, G, Y, B บนรีโมทคอนโทรลเม่ือจําเป็น 
หรือกดปุ่ม RETURN เพ่ือไปยังหน้าจอของเมนู 

ลบ
ท่านสามารถลบช่องสถานีท่ีไม่ต้องการได้
กด R เพื่อลบช่องที่เลือกไว้ 

ชื่อชองสัญญาณ
การใสชื่อชองรายการ สามารถใสเปนตัวอักษรหรือตัวเลข
ไดสูงสุด 5 ตัว กด G เพื่อเริ่มป้อนชื่อ
• กด a/b: เพื่อเลือกตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีตองการ
• กด c/d: เพื่อเลื่อนไปที่ตําแหนงตัวอักษรหรือตัวเลขท่ี
ตองการ
กด ENTER เพื่อบันทึก

ย้าย
ตําแหน่งช่องรายการสามารถย้ายได้อย่างอิสระ
กด Y เพื่อเลือกช่องที่ท่านต้องการเปลี่ยนตําแหน่ง
กด a/b เพื่อย้ายช่องไปยังตําแหน่งที่ต้องการ 
จากนั้นกด Y อีกครั้งหรือกด ENTER เพื่อบันทึก

ขามชอง
ช่องที่มีการตั้ง “ข้ามช่อง” เป็น “ ” ไว้จะถูกข้ามผ่าน 
ไปเม่ือเลือกช่องโดยใช้ CHr/s แม้ว่าจะเลือกในขณะ 
ท่ีดูภาพจากทีวีอยู่ก็ตาม
กด B เพื่อข้ามช่องที่เลือกไว้
กด B อีกครั้งเพื่อยกเลิกการข้ามช่อง

 เมนูเมนูภาพ

เมนูภาพ

โหมดภาพ
ไฟจอภาพ
ความต่างสี
สว่าง
สี
เฉดสี
คมชัด
การตัดกันของสี
ลดสัญญาณรบกวน

มาตรฐาน

ปิด
กลาง

+8

30

0

+7

0

+2

H การปรับภาพ

รายการท่ีเลือก ปุม c ปุม d

ไฟจอภาพ หนาจอมืดลง หนาจอสวางข้ึน

ความตางสี ลดคอนทราสต เพิ่มคอนทราสต

สวาง ลดความสวาง เพิ่มความสวาง

สี ลดความเขมสี เพิ่มความเขมสี

เฉดสี โทนสีผิวเปนสีแดง โทนสีผิวเปนสีเขียว

คมชัด ลดความคมชัด เพิ่มความคมชัด

• การปรับภาพจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ขณะท่ีอยู่ในโหมด 
“ไดนามิค”, “มาตรฐาน” หรือ “สีอ่อน” 

H การตัดกันของสี
ปรับความตางสีของภาพโดยอัตโนมัติตามฉากในขณะนั้น 
(เปด, ปด)

H ลดสัญญาณรบกวน
ลดสัญญาณรบกวนบนหนาจอและใหภาพวิดีโอท่ีชัดเจนข้ึน
(ปด, ตํ่า, กลาง, สูง, อัตโนมัติ)

 เมนูเสียง

เสียง

โหมดเสียง

เสียงแหลม

เสียงทุ้ม

สมดุล

ระดับเสียงอัตโนมัติ

เลือกระดับเสียงออก

เสียงเซอร์ราวด์

มาตรฐาน

0

0

0

ปิด

ปรับไม่ได้

ปิด

H โหมดเสียง
ฟังก์ชั่นน้ีมีตัวเลือกเสียงหลากหลายเพื่อเลือกเสียงที่
เหมาะสมที่สุดให้กับประเภทรายการที่รับชม (มาตรฐาน, 
ภาพยนตร, เพลง, ส่วนตัว, ไดนามิค)
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 เมนูเสียง (ตอ)
H การปรับเสียง

รายการท่ีเลือก ปุม c ปุม d

เสียงแหลม ลดเสียงแหลม เพิ่มเสียงแหลม

เสียงทุม ลดเสียงต่ํา เพ่ิมเสียงต่ํา

สมดุล ลดเสียงออกจาก
ลําโพงดานขวา

ลดเสียงออกจาก
ลําโพงดานซาย

H ระดับเสียงอัตโนมัติ
โดยปกติแลวแหลงเสียงที่แตกตางกัน จะใหระดับเสียงที่
ไมเทากัน ตัวอยางเชน การเปลี่ยนจากการชมภาพยนตร
ไปสูชวงโฆษณา การควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติจะแก
ปญหาดังกลาวน้ีเพื่อใหระดับเสียงที่เทากัน (เปด, ปด)
H เลือกระดับเสียงออก
ให้ทานเลือกควบคุมเสียงที่ออกจากโทรทัศน้

รายการท่ีเลือก คําอธิบาย
ปรับไมได • ปรับระดับเสียงที่ออกผานลําโพงไดดวยปุม

VOL k/l ท่ีรีโมทคอนโทรลหรือโทรทัศน
• ไมสามารถปรับเสียงที่ออกจากขั้วตอ 

AUDIO OUT ได
ปรับได • เสียงที่ออกจากขั้วตอ AUDIO OUT 

สามารถปรับไดดวย VOL k/l ท่ีรีโมท 
คอนโทรลหรือที่โทรทัศน

• ปดเสียงที่ออกผานลําโพง

• เมื่อตั้งค่า “เลือกระดับเสียงออก” เป็น “ปรับได้” 
รายการเสียงทั้งหมดในเมนูเสียงจะไม่สามารถปรับได้ 

H เสียงเซอรราวด
เมื่อทานต้ังคาเปน “เปด” ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับ
เสียงเซอรราวดเสมือนทานอยูในโรงภาพยนตร (เปด, ปด)

 เมนูเวลา

เวลา

ต้ังเวลาปิดเคร่ือง
ปิดตามการใช้
ปิดเม่ือไม่มีภาพ

ปิด
30 นาที

ใช้

H ต้ังเวลาปิดเคร่ือง
ฟังกชันน้ีมีไวสําหรับจํากัดเวลาการรับชมทีวีสําหรับเด็ก
เมื่อถึงเวลารับชมท่ีตั้งไว 
(ปิด, 10 นาที, 20 นาที, 30 นาที, 60 นาที, 90 นาที, 
120 นาที, 180 นาที, 240 นาที)

• เมื่อตั้งเวลาปดแลว โทรทัศนจะเริ่มตนนับเวลาถอยหลัง
โดยอัตโนมัติ

• เลือก “ปด” เพื่อยกเลิกการตั้งเวลาปด
• นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือก “ตั้งเวลาปิดเครื่อง” 
ได้โดยการกดปุ่ม SLEEP 

H ปดตามการใช
ทานสามารถต้ังทีวีใหปดโดยอัตโนมัติ เม่ือไมไดใชงานทีวี
มากกวา 3 ชั่วโมง (30 นาที, 3 ชั่วโมง, ไมใช)
• หานาทีกอนท่ีทีวีจะปดการทํางาน เวลาท่ีเหลือจะปรากฏขึ้น
ทุก 1 นาที

H ปิดเม่ือไมมีภาพ
ทานสามารถต้ังคาใหทีวีปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
ภายใน 15 นาทีหลังจากที่ทีวีอยูในสถานะท่ีไมมีการรับ
สัญญาณรายการใดๆ (ใช, ไมใช)
• หานาทีกอนท่ีทีวีจะปดการทํางาน เวลาท่ีเหลือจะปรากฏขึ้น
ทุก 1 นาที

• หากแหล่งสัญญาณเข้าเป็น PC ทีวีจะปิดโดยอัตโนมัติภายใน 
5 นาที หลังจากทีวีอยู่ในสถานะท่ีไม่ได้รับสัญญาณใดๆ

• เม่ือรายการทีวีจบและทีวีไดรับสัญญาณเขาฟงกชันน้ีอาจใชไม่ได้

 เมนูล็อก

ล็อก

ระบบการล็อก
ตั้งรหัสผ่าน
บล็อกการเข้ารับชมรายการ

ปิด

H ระบบการล็อก
ท่านสามารถล็อกการเข้ารับชมช่องสถานีบางช่องได้
(เปด, ปด)
ท้ังนี้ท่านต้องใช้รหัสผ่านเพ่ือเปิดใช้งานฟังก์ชัน 
“ระบบการล็อก”

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “ ” (ล็อก)

3 กด a/b เพื่อเลือก “ระบบการล็อก” แลวกด 
ENTER

4 หากทานต้ังรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานท่ีน่ี

5 กด c/d เพื่อเลือก “เปด” หรือ “ปด” แลวกด 
ENTER

• ดู “ตั้งรหัสผ่าน” เพื่อตั้งรหัสผาน
• เม่ือต้ังคา “ระบบการล็อก” ของชองรายการเปน “เปด” จะมีขอความ

“กรุณาใส่รหัสผ่าน” ปรากฏขึ้นเมื่อทานเลือก ชองนั้น 
และจะไมมีภาพหรือเสียงของชองดังกลาวปรากฏข้ึน

H ต้ังรหัสผ่าน
ใหทานใชรหัสผานเพ่ือรักษาการตั้งคาบางอยางไมให
เปลี่ยนแปลงไปโดยไมไดตั้งใจ

 เมนูล็อก (ตอ)
1 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ใน ระบบการล็อก

2 กด a/b เพื่อเลือก “ตั้งรหัสผ่าน” แลวกด ENTER

3 เลือกตัวเลขเก่า 4 ตัวท่ีเป็นรหัสผ่านโดยใช้ 0 — 9 
จากนั้นป้อนตัวเลขใหม่ 4 ตัวท่ีเป็นรหัสผ่าน 

4 ปอนหมายเลข 4 หลักชุดเดิมกับในข้ันตอนท่ี 3 
เพื่อยืนยันรหัสผาน

H บล็อกการเข้ารับชมรายการ
ช่วยให้ท่านป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ท่ีไม่ได้รับอนุญาต เช่น 
เด็กสามารถรับชมรายการที่ไม่เหมาะสมได้
1 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ใน ระบบการล็อก

2 กด a/b เพื่อเลือก “บล็อกการเข้ารับชมรายการ” 
แลวกด ENTER
หน้าจอ “บล็อกการเข้ารับชมรายการ” จะปรากฏขึ้น 

3 กด a/b เพ่ือเลือกรายการท่ีต้องการลอ็กแล้วจึงกด 
G 

 เมนูการปรับต้ัง

การปรับตั้ง

ภาษา (Language)

ภาษาข้อมูล
โหมดภาพกว้าง

การติดต้ังคร้ังแรก

DivX ( R ) VOD

สาธิต ปิด
การระบุเวอร์ช่ันของซอฟแวร์
อัพเดตซอฟต์แวร์ (USB)

กลับสู่ค่ามาตรฐาน

ภาษาไทย
ยุโรปตะวันตก

อัตโนมัติ

H ภาษา (Language)
โดยเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งจาก 10 ภาษา: อังกฤษ, 
จีนตัวยอ, อารบิก, ฝร่ังเศส, โปรตุเกส, รัสเซีย, เปอรเซีย, 
ภาษาไทย, เวียดนาม และ อินโดนีเซีย
H ภาษาข้อมูล
เลือกจากตารางภาษา 5 ประเภท: ยุโรปตะวันตก, 
ยุโรปตะวันออก, ไซริลลิก, อารบิก, ฟาร์ซีี

• Teletext จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเครือขายสงมาเทาน้ัน ไมไดใช 
เพื่อการเปลี่ยนภาษา

H โหมดภาพกวาง
ท่านสามารถเลือกขนาดของภาพท่ีจะปรากฏบนหน้าจอได้เอง
ขนาดภาพท่ีสามารถเลือกไดจะแตกตางกันไปตามประเภท
ของสัญญาณท่ีรับได้
กด a/b ขณะท่ีเมนูโหมดภาพกว้างแสดงอยู่บนหน้าจอ
• ขณะท่ีทานเปล่ียนตัวเลือก แตละโหมดจะแสดงบนจอ
โทรทัศนทันที

รายการท่ีเลือก คําอธิบาย
อัตโนมัติ คงสัดส่วนภาพด้ังเดิมไว้และขยายภาพให้

ใหญท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 
4:3 สําหรับภาพขนาด 4:3 “มาตรฐาน” แถบดาน 

ขางปรากฏขึ้นแตละดาน

โหมดภาพกวาง (ตอ)

รายการท่ีเลือก คําอธิบาย

16:9 สําหรับภาพบีบอัดขนาด 16:9

ซูม1 ขนาดรูปภาพปกติจะขยายใหญ่ข้ึนเล็กน้อย

ซูม2 นอกจากนี้ยังขยายขนาดภาพซูม 1

ปรับภาพแบบ แสดงด้วยรูปภาพปรับภาพแบบ  
สัญญาณรบกวนอาจปรากฏ
ท่ีขอบของหน้าจอในบางรายการ

H เลือกช่องเสียง HDMI (เฉพาะโหมดสัญญาณ 
HDMI เทานั้น)
ท่านต้องเลือกอะนาล็อกหากใช้ข้ัวต่อ AUDIO IN (R/L) 
สําหรับสัญญาณเข้าเสียงแบบอะนาล็อกเมื่อใช้ช่องต่อ 
INPUT 1 (HDMI)

ฟงกชั่นเสริม คําอธิบาย

ดิจิตอล เลือก “ดิจิตอล” หากเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ 
(ดีวีดี, เครื่องเล่นบลูเรย์, กล่องรับสัญญาณ 
หรืออื่นๆ) โดยใช้สาย HDMI เข้ากับช่องต่อ 
INPUT 1 (HDMI)

อะนาล็อก เลือก “อะนาล็อก” หากเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ 
(PC หรืออื่นๆ) โดยใช้สายแปลง DVI/HDMI 
เข้ากับช่องต่อ INPUT 1 (HDMI)
และใช้ข้ัวต่อ AUDIO IN (R/L) 
กับสัญญาณเสียงแบบอะนาล็อกขาเข้า

ดิจิตอล

ANT

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

INPUT 2

INPUT 1

AUDIO IN
(R/L)

INPUT 6
PC

ANTENNA

3

3

INPUT 1
1

เคร่ืองเลนดีวีดี

อะนาล็อก

ANT

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

INPUT 2

INPUT 1

AUDIO IN
(R/L)

INPUT 6
PC

ANTENNA

3

3

DVI-I

AUDIO IN
(R/L)

INPUT 1
1

 คอมพิวเตอร

H DivX ( R ) VOD
โปรดดูเครื่องเล่นส่ือ USB ท่ีหน้า 12

H สาธิต
เมื่อตั้งค่า “สาธิต” เป็น “เปิด” หลังจากการตั้งค่าท้ังหมด
เสร็จสมบูรณ์ หน้าจอสาธิตจะปรากฏขึ้นหากไม่มี
การทํางานใดๆ หลายนาที (เปด, ปด)

H การระบุเวอรชั่นของซอฟแวร
ทานสามารถตรวจสอบรุนของซอฟตแวรท่ีใชอยูไดบน
หนาจอ

H อัพเดตซอฟต์แวร์ (USB)
ฟังกช์ั่นน้ีอนุญาตให้ท่านอัพเดทซอฟท์แวร์ของทีวีเป็น
เวอรชั์นล่าสุดผ่านทางอุปกรณ ์USB โดยทา่นต้องอพัเดท
ซอฟท์แวร์ผ่านช่อง USB
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 เมนูการปรับต้ัง (ตอ)
H การติดต้ังคร้ังแรก
ท่านสามารถต้ังค่าการติดตั้งเสียงครั้งแรกได้ด้วยตนเอง

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “ ” (การปรับตั้ง)
3 กด a/b เพื่อเลือก “การติดตั้งครั้งแรก” แลวกด 

ENTER

4 หากทานต้ังรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานท่ีน่ี
• ดูการตั้งรหัสผานท่ีหนา 9

5 หน้าจอของภาษาจะปรากฏขึ้น จากนั้นให้กด 
ENTER

6 กด c/d เพ่ือเลือก “บาน” หรือ “รานคา” แลวกด 
ENTER
• หน้าจอยืนยันจะปรากฏขึ้นมาเม่ือท่านเลือก “ร้านค้า” 
กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” หรือ “ไม่ตกลง” 

7 การติดต้ังอัตโนมัติจะเร่ิมดําเนินการ
ทานไมจําเปนตองกดปุมใดขณะท่ีทําการคนหา
อัตโนมัติ

H กลับสูคามาตรฐาน
หากมีการปรับท่ีซับซอน และไมสามารถกลับคืน
สคูาต้ังเดิมได ทานสามารถยกเลิกการต้ังคากลับคืน
สคูาปรับต้ังจากโรงงานได

• ถ้าท่านใช้งานตัวเลือก “กลับสู่ค่ามาตรฐาน” การตั้งค่าท้ังหมด 
เช่น “เมนูภาพ”, “เสียง” และ “การปรับตั้ง” 
จะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าท่ีตั้งมาจากโรงงาน

 เมนู หน้าจอ (เฉพาะโหมดสัญญาณจาก คอมพิวเตอรเทาน้ัน)

การปรับภาพจากเคร่ืองคอมพิวเตอร PC โดยอัตโนมัติ

ปรับอัตโนมัติ
ฟงกชันน้ีทําใหสามารถปรับหนาจอสูภาวะท่ีดีท่ีสุดได
โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมตอข้ัวตออะนาล็อกของโทรทัศนและ 
เครื่องคอมพิวเตอร PC ดวยสาย RGB ท่ีมีจําหนายตาม
ทองตลาด ฯลฯ

• ปรับอัตโนมัติ จะเสร็จสิ้นการทํางานเม่ือภาพสัญญาณ
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC มีแถบแนวต้ังขนาดกว้าง 
(เชน รูปแบบสายทางยาวคอนทราสตสูง หรือลายตาราง) 

 อาจไมไดผลเมื่อภาพสัญญาณเครื่องคอมพิวเตอร PC มืดมัว 
(คอนทราสตต่ํา)

contrast). การปรับภาพจากเคร่ืองคอมพิวเตอร PC ดวยตนเอง

โดยปกติ ท่านสามารถปรับเปลี่ยนตําแหน่งภาพได้
อย่างง่ายดายโดยใช้ปรับอัตโนมัติ ในบางกรณี
อาจต้องปรับภาพด้วยตนเองเพื่อให้ได้ภาพท่ี
เหมาะสมที่สุด

รายการท่ีเลือก คําอธิบาย

ออฟเซ็ตแนวนอน จัดภาพใหอยูกึ่งกลางโดยการเลื่อนภาพไป
ทางซายหรือขวา

ออฟเซ็ตแนวต้ัง จัดภาพใหอยูกึ่งกลางโดยการเลื่อนภาพข้ึน
หรือลง

ขนาด ปรับลดหรือขยายขนาดรูปภาพ

มุมสัญญาณ ปรับเมื่อภาพมีคอนทราสตต่ําหรือภาพสั่นไหว

รีเซ็ตตําแหน่ง ตั้งรายการของการปรับท้ังหมดใหม่เ
ป็นค่าท่ีตั้งไว้แล้วจากโรงงาน

การปรับสีและภาพน่ิง
ตัวเลือกนี้ชวยใหทานสามารถปรับโทนสีของภาพนิ่งได 

1 กดปุม COLOUR ADJ. (FREEZE) ภาพเคล่ือนไหว 
จะหยุดนิ่งและหนาจอปรับสีจะปรากฏขึ้น 

2 กดปุม a/b/c/d เพื่อปรับสีตามความตองการ
ของทาน 
• เมื่อ “โหมดภาพ” เป็น “ไดนามิค”, “มาตรฐาน” หรือ 

“สีอ่อน” จะเปลี่ยนเป็น “โหมดภาพ” เป็น “ส่วนตัว” 
โดยอัตโนมัติ

ปุ่ม คําอธิบาย

a เพิ่มโทนสีเขียวใหสีขาว 

b เพิ่มโทนสีแดงใหสีขาว 

c เพิ่มโทนสีนํ้าเงินใหสีขาว 

d เพิ่มโทนสีเหลืองใหสีขาว 

R เปด/ซอนหนาจอตั้งคา 

G การตั้งค่าใหม่

B ปดหนาจอตั้งคาและยกเลิกการหยุดภาพ 

ENTER บันทึก/ออกจากการตั้งคา 

• หนาจอการปรับสีและภาพนิ่งจะปดลงโดยอัตโนมัติหลังจากเวลา 
ผานไป 30 นาที 

โหมด ECO
ฟังก์ชั่นน้ีช่วยลดความสว่างของไฟจอภาพเพื่อลดอัตรา
การใช้ไฟฟ้า และเพิ่มอายุการใช้งานของไฟจอภาพตามที่
แสดงในตารางต่อไปนี้

รายการท่ีเลือก คําอธิบาย

ECO 1 ลดความสว่างของไฟจอภาพ

ECO 2
ลดความสว่างของไฟจอภาพลงมากกว่า
ตัวเลือก “ECO 1”

ECO ปิด การตั้งคาปกติของความสวางไฟจอภาพ

สถานะของโหมด ECO จะแสดงอยูในหนาตางขอมูล
ชองสัญญาณ

ฟงกชัน Teletext
Teletext คืออะไร?
Teletext จะแพรภาพหนาตางๆ ของขอมูลและความ 
บันเทิงไปยังเครื่องรับโทรทัศนท่ีติดตั้งอุปกรณเปนพิเศษ 
ซึ่งมีการใหบริการที่หลากหลายทั้ง ขาว รายงานสภาพ 
อากาศ ขอมูลกีฬา ราคาการซื้อขายหุน และตัวอยาง 
รายการ ฯลฯ
การเปดและปด Teletext

1 เลือกชองโทรทัศน หรือแหลงสัญญาณภายนอกที่
ใหบริการ Teletext

2 กด m เพื่อแสดง Teletext

3 แตละครั้งที่ทานกด m หนาจอจะเปลี่ยนไปดังรูป
ท่ีแสดงดานลาง

TELETEXT

• หากทานเลือกรายการที่ไมมีสัญญาณ Teletext ขอความ 
“ไม่มีเทเลเท็กซ์” จะปรากฏขึ้น

• ขอความเดียวกันน้ีจะแสดงขึ้นมาในขณะท่ีใชงานโหมดอื่นหาก 
โทรทัศนตรวจไมพบสัญญาณเทเลเท็กซ

ฟงกชันปุม
ปุม คําอธิบาย

CH (r/s) เพิ่มหรือลดหมายเลขหนา

ปุมสี (แดง/
เขียว/เหลือง/
น้ําเงิน) 

ทานสามารถเลือกกลุมหรือบล็อกของหนาท่ี
แสดงอยูในวงเล็บสีดานลางของหนาจอได
โดยกด ปุมสี (แดง/เขียว/เหลือง/นํ้าเงิน) 
บนรีโมทคอนโทรลที่มีสีตรงกัน

0 — 9 เลือกหนาจาก 100 ถึง 899 ไดโดยตรงโดย
ใชปุมหมายเลข 0 — 9

k (เปดเผย 
ขอมูล 
TELETEXT
ที่ถูกซอนไว)

การเปดเผยขอมูลท่ีถูกซอนไวเชนคําตอบ
ของปริศนา

3 (คางไว) การหยุดปรับปรุงขอมูลบนหนา Teletext โดย 
อัตโนมัติ หรือยกเลิกโหมดคางไว 

[ (คําบรรยาย
สําหรับ 
TELETEXT)

แสดงคําบรรยายระหวางอยูบนหนา Teletext
• เครื่องจะไมแสดงคําบรรยายถาบริการที่ใช 
ไมมีขอมูลคําบรรยาย

1 (หนายอย) แสดงหนายอยระหวางอยูบนหนา Teletext

• Teletext จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเครือขายสงมาเทาน้ัน
ไมไดใชเพื่อการเปลี่ยนภาษา

ตารางแสดงคุณสมบัติท่ีรองรับการใชงานคอมพิวเตอร
ความละเอียด ความถ่ี 

แนวนอน 
ความถ่ี 
แนวต้ัง 

VESA 
มาตรฐาน 

VGA 640 g 480 31.5 kHz 60 Hz 

SVGA 800 g 600 37.9 kHz 60 Hz 

XGA 1024 g 768 48.4 kHz 60 Hz 

WXGA 1360 g 768 47.7 kHz 60 Hz 

VGA, SVGA, XGA และ WXGA เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ International Business Machines Corporation

เคร่ืองเลนสื่อ USB

ต้ัง DivX®

ฟงกชั่นน้ีใชสําหรับตรวจยืนยันรหัสลงทะเบียนของทาน

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “ ” (การปรับตั้ง)
3 กด a/b เพื่อเลือก “DivX ( R ) VOD” แลวกด 

ENTER
• คัดลอกรหัส 10 หลัก

ลงทะเบียน DivX ( R ) VOD 
จําเปนตองไปยังหนาหลักของ DivX เพื่อลงทะเบียนทีวี 
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําออนไลนเพื่อสรางบัญชีของ DivX 
และดาวนโหลดวิดีโอการลงทะเบียน DivX
การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณเมื่อไดเลนวิดีโอการลงทะเบียน 
DivX จากทีวีแลว
ยกเลิกลงทะเบียน DivX ( R ) VOD
สามารถหารหัสยกเลิกการลงทะเบียนได (ตัวเลข 8 ~ 10) 
โปรดใชรหัสดังกลาวเพ่ือยกเลิกจากเว็บไซต DivX 

• สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DivX® VOD โปรดเขาไปท่ี 
vod.divx.com

การเช่ือมตอกับอุปกรณ USB

เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับทีวี

ANT

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

INPUT 2

INPUT 1

AUDIO IN
(R/L)

INPUT 6
PC

ANTENNA

3

3

• หามถอดอุปกรณ USB ออกจากทีวีในขณะท่ีกําลังถายโอนไฟล
หรือเมื่อหนาจออยูในโหมด “USB” 

H การเลือกโหมด

รูปภาพ ดนตรี ภาพยนตร์

USB

1 กด INPUT เพื่อเลือกโหมด “ส่ือ”

2 กด c/d เพื่อเลือก “รูปภาพ”, “ดนตรี” หรือ 
“ภาพยนตร์” จากนั้นกด ENTER

3 กด c/d เพื่อเลือกไดเร็กทอรี USB แลวกด 
ENTER

4 กด a/b/c/d เพื่อเลือกโฟลเดอรท่ีตองการ 
แลวกด ENTER
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เคร่ืองเลนส่ือ USB (ตอ)
ปุ่มควบคุมสําหรับการใช้งานโหมดรูปภาพ/ดนตรี/ภาพยนตร์
• กด B เพื่อแสดงปุ่มควบคุมด้านล่าง

ปุ่ม/เมนู คําอธิบาย รูปภาพ ดนตรี ภาพยนตร์

ENTER เมื่อเลือกไอคอนโฟลเดอร : เข้าสู่ไดเรกทอรีน้ี
เมื่อเลือกไฟล์เพลง : เล่นเพลงนี้

  

เล่น/หยุดเล่นช่ัวคราว   

ย้อนกลับอย่างเร็ว แต่ละครั้งที่ท่านกดย้อนกลับ
อย่างเร็ว ความเร็วจะเปลี่ยนไป (2x, 4x, 8x, 16x)

–  

เร่งไปข้างหน้า แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มเร่งไปข้างหน้า 
ความเร็วจะเปลี่ยนไป (2x, 4x, 8x, 16x)

–  

เล่นไฟล์ก่อนหน้าน้ี   

เล่นไฟล์ถัดไป   

G / หยุดเล่นและกลับไปยังรายการไฟล์   

เล่นซํ้าทุกไฟล์ แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม ENTER 
โหมดจะสลับระหว่าง 

ไม่เล่นซ้ำ

เล่นซ้ำท้ังหมดเล่นซ้ำ 1   

เลือกช่วงเวลาในการแสดงรูปภาพแต่ละภาพ  – –

เลือกช่วงเวลารวมในการฉายสไลด์  – –

เล่น/ปิดเพลงประกอบ  – –

ปิดเสียง กด ENTER 
เพื่อเปลี่ยนสลับโหมดระหว่างปิดเสียงและเปิดเสียง

–  –

เล่นวนเฉพาะท่ี กด ENTER เพื่อกําหนดจุดเวลา
เริ่มต้นสําหรับเล่น กด ENTER อีกครั้งเพื่อกําหนด
จุดเวลาสิ้นสุดของการเล่นวน และเริ่มต้นเล่นวน 
กดปุม ENTER เพื่อยกเลิกการเล่นวน

– – 

แสดงรายชื่อไฟล์ เลือกไฟล์หน่ึงไฟล์จากรายชื่อ
ไฟล์เพื่อเริ่มต้นเล่น

  

แสดงข้อมูลของไฟล์ดังกล่าว   

เล่นช้า
แต่ละครั้งที่ท่านกดปุมเล่นช้า ความเร็วจะเปลี่ยนไป

– – 

ขยับไปข้างหน้า
แต่ละคร้ังท่ีท่านกด ENTER ภาพจะเปล่ียนทีละเฟรม – – 

ตั้งเวลาสําหรับเล่นดนตรี/ภาพยนตร์ –  

หมุนตามเข็มนาฬิกา 90º  – –

หมุนทวนเข็มนาฬิกา 90º  – –

ซูมภาพเข้า เลือกปุ่มน้ีเพ่ือแสดงภาพในขนาดท่ีใหญ่ข้ึน  – –

ซูมภาพออก เลือกปุ่มน้ีเพ่ือแสดงภาพในขนาดท่ีเล็กลง  – –

แพนภาพข้ึน, ลง, ซ้าย หรือขวา หลังจากที่ซูมภาพ
เข้าแล้ว กด ENTER เพื่อออก  – –

• กด Y เพื่อเปลี่ยนคําบรรยายสําหรับโหมด “ภาพยนตร์” 
• ระบบจะไม่เล่นไฟล์ในโฟลเดอร์ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับโหมดที่เลือกไว้
• ข้อความเตือน “ไฟล์ท่ีไม่สามารถใช้งานได้” จะปรากฏขึ้นแทนไฟล์ท่ีเลือกไว้หรือฟอร์แมทท่ีไม่สามารถใช้งานได้

เคร่ืองเลนส่ือ USB (ตอ)

• “โหมดภาพกว้าง” จะถูกกําหนดไว้ตายตัวขณะอยู่ใน “รูปภาพ”, 
“ดนตรี” และ “ภาพยนตร์”

• โทรทัศนอาจมองไมเห็นขอมูลที่เก็บอยู ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับอุปกรณ 
USB น้ันๆ

• โปรดตั้งชื่อไฟลโดยใชตัวอักษรหรือตัวเลขเทานั้น
• ชื่อไฟลที่ยาวกวา 10 ตัวอักษรอาจไมสามารถแสดงออกมา
ไดทั้งหมด (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชุดตัวอักษร) 

• ไฟลท่ีเก็บไวในอุปกรณ USB 1.1 อาจแสดงหรือเลนไดไมถูกตอง
• ไมรับรองวาสามารถใชงานรวมกับ USB hub ได
• ไมรับรองวาสามารถใชงานรวมกับฮารดดิสกแบบ USB ได
• ไมสนับสนุนการใชงานรวมกับอุปกรณ USB แบบมัลติไดรฟ 

การฉายสไลด์รูปภาพ

C:\Ski Action 1/2

รูปภาพ

ย้อนกลับ

Fireworks.jpg

Switzerland.jpg

Ski Action.jpg

Ski Action.jpg Japan-hokkaid.. Island.jpg

ลบ ย้อนกลับR

ความละเอียด:
4416 g 3312

ขนาด:
3595 KBytes

วันท่ี:
2012 / 04 / 29

เวลา:
19: 38: 18

RETURN

เมื่อท่านกด PHOTO หน้าจอทีวีจะแสดงรูปภาพในแบบ
ฉายสไลด์โดยอัตโนมัติ
• ระหว่างการฉายสไลด์ กด a/b เพื่อเลือกรูปถ่ายถัดไป/ก่อนหน้าน้ี 
หรือกด c/d เพื่อหมุนรูปถ่าย

• ถ้าไมมีไดรฟ์ USB อยู ูทีวีจะเปล่ียนไปยังหน้าจอการเลือกโหมด
• การฉายสไลด์อัตโนมัติจะใช้ได้กับเฉพาะรูปถ่าย
ท่ีเก็บอยู่ในช้ันบนสุดของไดรฟ์ USB เท่าน้ัน 
หากท่านต้องการเล่นอัตโนมัติกับรูปภาพท่ีอยู่ใ นโฟลเดอร์ย่อยด้วย 
ท่านจําเป็นต้องเลือกโฟลเดอร์ย่อยดัง
กล่าวด้วยตนเองจากนั้นจึงกดปุ่ม PHOTO 

ท่านสามารถเลือกเวลาในการแสดงรูปภาพแต่ละรูป 
รวมถึงเวลาที่ใช้ฉายสไลด์

ช่วงเวลาในการแสดงรูปภาพ
1 นาที10 วินาที5 วินาที3 วินาที

ช่วงเวลาในการฉายสไลด์
เล่นต่อเนื่อง3 ช่ัวโมง1 ช่ัวโมง

• ทีวีจะปิดทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาฉายที่เลือก
ไว้ส้ินสุดลง

• ดนตรีประกอบจะเลนอัตโนมัติในระหวางการฉายสไลดถามี
ไฟลเพลงเก็บอยูในโฟลเดอรเดียวกับไฟลรูปภาพ

• ถ้าท่านต้องการยกเลิกการฉายสไลด์รูปภาพ ให้กดปุ่ม 
RETURN เพื่อออกจากการฉายสไลด์ 

รายการไฟลท่ีสามารถใชงานรวมกับโหมด USB ได

อุปกรณ USB อุปกรณเก็บขอมูล USB, เคร่ืองอานการด USB 
(ประเภทอุปกรณจัดเก็บขอมูลจํานวนมาก)

ระบบไฟล FAT/FAT32/NTFS*

ฟอรแมตของไฟล 
ภาพถาย

JPEG (.jpg) (รองรับมาตรฐาน 
DCF2.0), BMP, PNG

ฟอรแมตของไฟลเพลง 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

* ไม่สนับสนุนไฟล์บีบอัด NTFS

ฟอรแมตของไฟลวิดีโอ

นามสกุลไฟล รูปแบบไฟล วิดีโอ เสียง

*.avi AVI

DivX 3.11/4/4.12/5.x/6
XviD

H.264
MPEG4

Motion Jpeg

MP3
MP2

Dolby Digital
LPCM

ADPCM
AAC

*.mkv MKV
H.264

MPEG4

MP2
Dolby Digital

AAC

*.mp4
*.mov

MP4
H.264

MPEG4

MP3
LPCM

ADPCM
AAC

*.vob VOB MPEG2
Dolby Digital

MP2

*.mpg/*.mpeg PS
MPEG2
MPEG1

Dolby Digital
MPEG
LPCM

*.ts/*.trp/*.tp TS
H.264

MPEG2
Dolby Digital

MP2

*.asf ASF VC-1
Dolby Digital

LPCM
ADPCM

*.divx DivX DivX 3.11/4/4.12/5.x/6 MP3

• ไฟล์อาจเล่นไม่ได้โดยขึ้นอยู่กับอัตราบิตหรือความละเอียด 
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ภาคผนวก

ปญหาการใชงาน

ปญหาท่ีอธิบายดานลางน้ีไมไดเกิดจากการทํางานผิดปกติเสมอไป ใหตรวจสอบโทรทัศนของทานกอนท่ีจะนําโทรทัศนไปรับ
บริการซอม

ปญหา แนวทางแกปญหาเบ้ืองตน

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

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

• รีโมทคอนโทรลไมทํางาน • ใสแบตเตอรี่กลับข้ัว (k, l) อยูใชหรือไม? (ดูหนา 5)
• แบตเตอรี่หมดใชหรือไม? (เปลี่ยนเปนแบตเตอรี่ใหม)
• ใชงานภายใตแสงจา หรือแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือไม?
• แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนตสองโดนเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรลหรือไม? 

• ภาพถูกตัดออก • ทําการปรับโหมดหนาจอ เชน ขนาดภาพ ถูกตองหรือไม? (ดูหนา 7, 11)

• มีสีแปลกๆ, สีซีด หรือเขม หรือมี 
ตําแหนงสีท่ีผิดเพี้ยนไป

• ปรับสีภาพ (ดูหนา 8)
• หองสวางเกินไปหรือไม? ภาพจะดูมืดเมื่อหองมีความสวางมากเกินไป
• ตรวจสอบการตั้งค่า “ระบบสี” (ดูหนา 8)

• เครื่องปดกะทันหัน • อุณหภูมิภายในเครื่องเพิ่มสูงขึ้น 
ใหนําวัตถุท่ีวางขวางชองระบายอากาศอยูออก หรือทําความสะอาดเครื่อง

• ตั้งคา “ตั้งเวลาปิดเครื่อง” ไวใชหรือไม? (ดูหนา 9)

• ไมมีภาพ • เชื่อมตออุปกรณภายนอกถูกตองหรือไม? (ดูหนา 4)
• เลือกการป้อนท่ีถูกต้องหรือไม่?
• ปรับภาพถูกต้องหรือไม่? (ดูหนา 8)
• ตอสายอากาศถูกตองหรือไม? (ดูหนา 3)

• ไมมีเสียง • เปดระดับเสียงต่ําเกินไปหรือไม? (ดูหนา 5)
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการตอหูฟงอยู

• ไดยินเสียงแตกราวจากทีวีใน
บางครั้ง

• ไมไดเปนความผิดปกติ เหตุการณน้ีเกิดขึ้นเมื่อฝาครอบทีวีขยายหรือหดตัวเล็กนอยตามการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งไมสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของทีวี 

ขอควรระวังในการใชงานท่ีอุณหภูมิแวดลอมสูงหรือตํ่า
• เมื่อใชงานโทรทัศนในพ้ืนท่ีซึ่งมีอุณหภูมิต่ํา (เชน หอง หรือสํานักงาน) อาจเกิดภาพซอน หรือภาพปรากฏขึ้นลาชาไปบาง ซึ่งไมใช 
ความผิดปกติ เครื่องจะกลับมาทํางานไดดังเดิมเมื่ออุณหภูมิกลับมาเปนปกติ

• หามวางเครื่องไวในสถานท่ีเย็น หรือรอน และในท่ีซึ่งแสงแดดสองถึงไดโดยตรง หรือใกลกับเครื่องทําความรอน 
เน่ืองจากจะทําใหฝาครอบเครื่องผิดรูปและหนาจอ LCD ทํางานผิดปกติได

 อุณหภูมิในการเก็บรักษา: l20°C ถึง k60°C

การลบรหัสผาน

หากท่านลืมรหัสผ่าน ให้ล้างรหัสผ่านโดยใช้ข้ันตอนต่อไปนี้

1 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 1 ถึง 2 ใน ระบบการล็อก (ดูหนา 9)

2 กด a/b เพื่อเลือก “ตั้งรหัสผ่าน” แล้วจึงกด ENTER แล้วหน้าจอการป้อนรหัสผ่านจะปรากฏขึ้น 

3 ป้อน “3001” โดยใช้ 0 – 9 เพ่ือล้างรหัสผ่านของท่าน

4 ใสหมายเลข 4 หลักเปนรหัสผานโดยใชปุมหมายเลข 0 – 9 เครื่องจะตั้งรหัสผานใหมให

ขอมูลจําเพาะ

รายการ รุน LC-32LE550M

ขนาดจอภาพ 80 ซม.

ความละเอียดของภาพ 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 ช่อง

ระบบเสียงสเตอริโอ/
เสียงสองภาษา

NICAM: B/G, I, D/K   สเตอริโอ A2: B/G

มุมมองกวาง แนวนอน: 176°  แนวต้ัง: 176°

กําลังเสียงสูงสุด/ขนาดลําโพง 10 Wg 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.)

INPUT 2/INPUT 3 HDMI (สัญญาณเขา HDMI)/HDMI (สัญญาณเขา HDMI)

INPUT 4 สัญญาณ AUDIO, สัญญาณคอมโพเนนต

INPUT 5 สัญญาณ VIDEO, สัญญาณ AUDIO

INPUT 6 PC D-sub ขนาดเล็ก 15 ขา, สัญญาณ AUDIO (ใชโดยท่ัวไปกับ INPUT 1) (ชองเสียบ  3.5 มม.)

AUDIO OUT สัญญาณเสียงออก

USB USB

DIGITAL AUDIO 
OUTPUT

สัญญาณเสียงออก Optical Digital

หูฟัง  3.5 มม. สเตอริโอ
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.

นํ้าหนัก 8.0 กิโลกรัม (ไมรวมขาตั้ง) / 8.5 กิโลกรัม (รวมขาตั้ง)
อุณหภูมิในการใชงาน 0°C — 40°C

• ตามนโยบายในการพัฒนาท่ีตอเนื่อง ชารป ขอสงวนสิทธ์ิในการออกแบบและเปลี่ยนแปลงขอมูลจําเพาะบางประการในการปรับปรุง 
ผลิตภัณฑโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ตัวเลขของขอมูลดานประสิทธิภาพท่ีแสดงไวเปนคาพ้ืนฐานโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ 
ซึ่งผลิตภัณฑแตละตัวอาจมีคาดังกลาวน้ีแตกตางกัน

อุปกรณเพ่ิมเติม

อุปกรณ์เสริมบางชิ้นท่ีมีในรายการ อาจไม่มีวางจําหน่าย
ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับแต่ละพื้นที
โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหน่าย Sharp ใกล้บ้านท่าน
เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมท่ีมีจําหน่ายอยู่ในขณะน้ี เน่ืองจากทางบริษัท
อาจมีการเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมใหม่ๆ เป็นครั้งคราว

ชื่ออุปกรณ รหัสสินคา

ชุดอุปกรณแขวน AN-130AG1
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