
พิมพในประเทศไทย

LC-50LE440M

เครื่องโทรทัศนจอภาพแอลซีดี

คูมือการใชงาน

J3QQ1910B_Cover_TH.indd   1J3QQ1910B_Cover_TH.indd   1 3/2/2013   10:10:41 AM3/2/2013   10:10:41 AM



J3QQ1910B_Cover_TH.indd   2J3QQ1910B_Cover_TH.indd   2 3/2/2013   10:10:41 AM3/2/2013   10:10:41 AM



 1

อุปกรณที่ใหมา

รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ขนาด “AAA” (2 กอน) สายไฟ AC

 

คูมือการใชงาน ขาตั้งโทรทัศน สกรู
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เรียน ผูมีอุปการคุณที่สนับสนุนผลิตภัณฑของชารป
ขอขอบคุณท่ีทานเลือกซ้ือผลิตภัณฑ โทรทัศนสีจอแอลซีดีของชารป เพ่ือการใชงานท่ีปลอดภัย และ ปราศจากปญหาตลอดอายุการใชงาน 
โปรดอานขอควรระวังที่สําคัญเพื่อความปลอดภัยใหละเอียดกอนใชงานผลิตภัณฑนี้

ขอควรระวังที่สําคัญเพื่อความปลอดภัย
• การทําความสะอาด — ถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกจากเตารับกอนทําความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชผานุมหมาดทําความสะอาดผลิตภัณฑ หามใชนํ้ายาทําความ
สะอาด สเปรยทําความสะอาด หรือผาชุบสารเคมี เพราะวัสดุเหลานี้อาจทําใหผลิตภัณฑเสียหายได

• นํ้าและความชื้น — หามใชงานผลิตภัณฑใกลกับบริเวณที่มีนํ้า เชน อางอาบนํ้า อางลางมือ อางลางจาน อางซักผา สระวายนํ้า และในหองใตดินที่เปยกชื้น
• หามวางแจกัน หรือบรรจุภัณฑที่ใสนํ้าไวบนผลิตภัณฑนี้ เนื่องจากนํ้าอาจจะหกรดผลิตภัณฑ และทําใหเกิดไฟไหม หรือไฟฟาลัดวงจรได
• ขาตั้ง — หามวางผลิตภัณฑบนรถเข็น ฐานวาง ขาตั้ง หรือโตะที่ไมมั่นคง เนื่องจากอาจทําใหผลิตภัณฑตกหลน และกอใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงตอบุคคล หรือ
เกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑ ใชเฉพาะรถเข็น ฐานวาง ขาตั้ง หรือโตะที่ผูผลติผลิตภัณฑแนะนํา หรือจําหนายมาพรอมกับผลิตภัณฑเทานั้น เมื่อติดตั้ง
ผลิตภัณฑบนผนัง ตองแนใจวาไดปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งของผูผลิตผลิตภัณฑ และใชเฉพาะอุปกรณการติดตั้งที่ผูผลิตผลิตภัณฑแนะนําเทานั้น

• เมื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ ใหวางผลิตภัณฑบนรถเข็น และเข็นดวยความระมัดระวัง การหยุดโดยกะทันหัน ใชแรงเข็นมากเกินไป และเข็นบนพื้นขรุขระ อาจ
ทําใหผลิตภณัฑหลนจากรถเข็นได

• การระบายอากาศ — ชองระบายอากาศ และชองเปดอ่ืนๆ ของฝาครอบโทรทัศนออกแบบมาเพื่อการระบายอากาศ หามคลุมหรือปดก้ันชองระบายอากาศ
และชองเปดเหลานี้เนื่องจากจะทําใหมีการระบายอากาศในตัวผลิตภัณฑไมดีพอ และอาจเกิดความรอนสูง และ/หรือทําใหอายุการใชงานของผลิตภัณฑสั้นลง หาม
วางผลิตภัณฑบนเตียงนอน โซฟา พรม หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เนื่องจากพื้นผิวดังกลาวอาจปดก้ันชองทางระบายอากาศ ผลิตภัณฑนี้ไมไดถูก
ออกแบบมาเพื่อติดตั้งแบบบิลทอิน ดังนั้นหามวางผลิตภัณฑในพื้นที่ปด เชน ตู หรือชั้นวางหนังสือ เวนแตจะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม หรือไดปฏิบัติตามคํา
แนะนําในการติดตั้งของผูผลิตผลิตภัณฑ

• จอ LCD ที่ใชกับผลิตภัณฑนี้เปนแกว ดังนั้นอาจแตกไดเมื่อถูกกระแทกอยางแรง หรือถูกกระแทกดวยวัตถุมีคม หากจอ LCD แตก โปรดระวังเพื่อไมใหไดรับบาดเจ็บ
จากเศษแกวที่แตก

• แหลงความรอน — วางผลิตภัณฑใหหางจากแหลงความรอน เชน หมอนํ้า เครื่องทําความรอน เตาอบ และอุปกรณสรางความรอนอื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียงดวย)
• เพื่อปองกันการเกิดไฟไหม หามวางเทียน หรือวัตถุใดๆ ที่มีประกายไฟไวดานบนหรือใกลกับผลิตภัณฑ
• เพื่อปองกันการเกิดไฟไหม หรืออันตรายจากไฟฟาลัดวงจร หามวางเครื่องทีวี หรือสิ่งของอื่นๆ ที่มีนํ้าหนักมากกดทับสายไฟ AC
• หามวางวัตถุที่มีนํ้าหนักมากบนผลิตภัณฑนี้ เนื่องจากอาจเกิดการบาดเจ็บขึ้นหากผลิตภัณฑพลิกควํ่า โปรดใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อมีเด็ก หรือสัตวเลี้ยง
อยูใกล

• จอ LCD ใชเทคโนโลยีขั้นสูงดวยความละเอียด 2,073,600 พิกเซล 
เพื่อใหภาพที่มีรายละเอียดคมชัด ดวยจํานวนพิกเซลจํานวนมากนี้ บางครั้งอาจมีจุดพิกเซลจํานวนเล็กนอยบางจุดท่ีไมทํางานปรากฏอยูบนหนาจอ
เปนจุดสีนํ้าเงิน เขียว หรือแดง ซึ่งไมถือวาเปนความผิดปกติ

• หูฟง — อยาตั้งคาระดับเสียงในระดับสูง ผูเชี่ยวชาญดานการไดยินใหคําแนะนํากับการฟงในระดับที่ขยายเสียงสูง
• หามแสดงภาพนิ่งเปนเวลานาน เพราะอาจทําใหเกิดเงาภาพหลังแสดงคางอยู
• ควรใชบุคคลจํานวนสองคนขึ้นไปในการแกะบรรจุภัณฑและขนยายผลิตภัณฑโดยใหผลิตภัณฑต้ังขึ้นเสมอ
 ขอควรระวังเมื่อเคลื่อนยายโทรทัศน
• เมื่อเคลื่อนยายทีวี หามยกโดยการกอดเครื่องไว เพราะจะเปนการกดนํ้าหนักบนหนาจอ ทุกครั้งที่ยกทีวีจะตองใชคน 2 คนยก โดยใชมือท้ังสองขางจับดานขางของทีวี
• ติดตั้งผลิตภัณฑในบริเวณที่สามารถถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเตารับ

เครื่องหมายการคา
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing 

LLC in the United States and other countries.
• DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
• DivX Certified® to play DivX® video, including premium content.
• ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® 

device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. 
• ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) 

movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on 
how to complete your registration.

• Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
• This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is 

prohibited without a license from Microsoft.
• THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-

COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 
VIDEO”) AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-
COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO 
LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO 
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.
MPEGLA.COM.

• THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER 
USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC 
VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS 
OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR 
ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

• All other trademarks are property of their respective owners.
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การตั้งคาทีวี
การตอสายอากาศ
เพื่อเพลิดเพลินไปกับภาพที่ชัดเจน โปรดใชเสาอากาศภายนอก

สายอากาศ 
VHF/UHF

หรือ

สายอากาศ 
VHF/UHF

สายแบนแบบคูขนาน 
300 โอหม 
(ไมจัดหาให)

คอนเวอรเตอร
กระแสไฟฟาสลับ 
75 โอหม 
(ไมจัดหาให)

ปลั๊กมาตรฐาน 
DIN45325 (IEC 169-2)

สายเคเบิ้ลแบบ
โคแอกเชียล 
75 โอหม (สายกลม) 
(ไมจัดหาให)

ไปยังขั้วตอ สายอากาศ หรือ

หากสายอากาศนอกอาคารของทานใชสายเคเบ้ิล แบบโคแอกเซียล 
75 โอหม ท่ีมีปล๊ักมาตรฐาน DIN45325 (IEC 169-2)  ใหเสียบสายอากาศ
เขากับชองตอสายอากาศท่ีดานหลังเคร่ือง

หากสายอากาศนอกอาคารของทานใชสายแบนแบบคูขนาน 300 
โอหม ใหตอสาย 300 โอหม กับคอนเวอรเตอรกระแสไฟฟาสลับ 
75 โอหม และเสียบเขากับชองตอสายอากาศท่ีดานหลังเครื่อง

• เพื่อปองกันความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาดูด หามสัมผัสสายใดๆ ในสวนที่ไมมีฉนวนหุมขณะที่เสียบปลั๊กไฟ AC อยู

• ภาพประกอบที่ใชในคูมือการใชงานเลมนี้ทั้งหมดเปนภาพของเครื่องทีวีรุน LC-39LE440Mการติดตั้งขาตั้ง
• กอนการติด (หรือถอด) ขาตั้ง ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเตารับ AC
• กอนเริ่มทําการติดขาตั้ง ใหปูเบาะรองทีวี ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอทีวี

1 ยืนยันสกรูที่จัดมาใหกับทีวี
สกรู (4 g 10 mm): g 3, (4 g 20 mm): g 5

2 ยึดขาตั้งทีวีและขันสกรูลงในหลุมที่ดานลางของขาตั้งทีวี

• สําหรับการถอดขาตั้งทําตามขั้นตอนในลําดับที่กลับกัน

4x20 mm

4x10 mm
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การเชื่อมตออุปกรณภายนอก
ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณภายนอกหลายประเภทกับทีวีของทานได เชนเครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส กลองวิดีโอ เครื่องเลนดีวีดี 
และเครื่องคอมพิวเตอร หากตองการดูภาพจากแหลงสัญญาณภายนอก ใหเลือกแหลงสัญญาณจาก INPUT SELECT บนรีโมทคอนโทรล 
หรือ /ENTER บนทีวี

• เพื่อปองกันความเสียหายของอุปกรณทุกชนิด โปรดปดทีวีกอนเชื่อมตอกับเครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส กลองวิดีโอดิจิตอล เครื่องเลนดีวีดี คอมพิวเตอร 
และอุปกรณภายนอกอื่นๆ 

• โปรดดูคูมือการใชงานที่เกี่ยวของ (ของเครื่องเลนวิดีโอ เครื่องเลนดีวีดี เปนตน) อยางละเอียดกอนเชื่อมตออุปกรณ

การตอเครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส หรือกลองวิดีโอดิจิตอล

เครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส กลองวิดีโอดิจิตอล หรืออุปกรณภาพและเสียงอื่นๆ สามารถเชื่อมตอไดอยางสะดวกผานชองตอ

เมื่อใชสายสัญญาณ A/V แบบคอมโพสิต
(มีจําหนายตามทองตลาด)

AUDIO

L

R

VIDEO
เครื่องเลนวิดีโอ/
คอนโซลเกมส/
กลองวิดีโอดิจิตอล

การตอเครื่องเลนดีวีดี

ทานสามารถใชชองตอ Component/HDMI1/HDMI2 เพื่อเชื่อมตอกับเครื่องเลนดีวีดี และอุปกรณแสดงภาพและเสียงอื่นๆ

เมื่อใชสายที่รองรับ HDMI 
(มีจําหนายตามทองตลาด)

เมื่อใชสายคอมโพเนนต 
(มีจําหนายตามทองตลาด)

L

R

Y

PB
(CB)

PR
(CR)

เครื่องเลนดีวีดีเครื่องเลนดีวีดี

การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร

ทานสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรไดผานชองตอ PC

ANALOG
RGB

AUDIO

คอมพิวเตอร

ตารางแสดงคุณสมบัติที่รองรับ การใชงานคอมพิวเตอร

ความละเอียด
ความถี่ 
แนวนอน 

ความถี่ 
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 1280 g 768 47.7 kHz 60 Hz ✓

WXGA 1280 g 720 45.0 kHz 60 Hz ✓

WXGA 1360 g 768 47.7 kHz 60 Hz ✓

SXGA 1280 g 1024 64.0 kHz 60 Hz ✓

WXGA+ 1440 g 900 55.9 kHz 60 Hz ✓

FULL HD 1920 g 1080 67.5 kHz 60 Hz ✓

VGA และ XGA เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ International 
Business Machines Corp.
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รีโมทคอนโทรล

การใสแบตเตอรีี่

กอนใชงานโทรทัศนเปนครั้งแรก ใหใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอน (ที่ใหมา) เมื่อแบตเตอรี่หมดและรีโมทคอนโทรลใชงานไมได ใหเปลี่ยน
แบตเตอรี่ขนาด “AAA” ใหม

1 เปดฝาครอบแบตเตอรี่ 2 ใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอน 3 ปดฝาครอบแบตเตอรี่

• วางแบตเตอรี่ใหขั้วแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมาย แสดงขั้ว (k) และ 
(l) ในชองใสแบตเตอรี่

• แบตเตอรี่ตางๆ (แบตเตอรี่ที่อยูในหอหรือแบตเตอรี่ที่อยูในเครื่อง) จะตองไมโดนความรอนมากเกินไป เชน แสงแดด หรือไฟ หรือแหลงความรอนตางๆ

• หากไมไดใชงานรีโมทคอนโทรลเปนระยะเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออก

• หามใหรีโมทคอนโทรลไดรับการสั่นสะเทือน นอกจากนี้ หามใหรีโมทคอนโทรลเปยกน้ํา หรือหามวางรีโมทคอนโทรลไวในบริเวณที่่มีความชื้นสูง
• หามติดตั้ง หรือวางรีโมทคอนโทรลใหสัมผัสโดยตรงกับแสงแดด ความรอนอาจทําใหรีโมทคอนโทรลมีรูปรางผิดปกติได

1 a (POWER)
เขาสูโหมดสแตนดบายหรือเปดเครื่อง

2  (info)
แสดงหมายเลขตําแหนงรายการ

3 INPUT SELECT
เลือกแหลงรับสัญญาณ

4 PICTURE SIZE
เลือกรูปแบบภาพ

5 0 – 9
เลือกชองรายการ
เลือกหนาเทเลเท็กซ

6 AUDIO I/II
เลือกวิทยุกระจายเสียงที่ใชงานได

7 MEDIA
เขาเบราเซอร Media (สื่อ)

11

21

13

17

20
18
16

12

14

7

9

5

8

10

6

1 2 3 4

15

19

8 MENU
เปดใชเมนู / ในเมนู ยอนกลับ 1 ขั้น

9 RETURN
ออกจากเมนู / ในเบราเซอรสื่อ ยอนกลับ 1 ขั้น

10  /  /  /  (Cursor)
ปุมเคอรเซอร

11 ENTER/CH LIST
บันทึก
รายการชอง

12 ¬ (MUTE)
เปด/ปดเสียง

13 m (TELETEXT)
เปดเทเลเท็กซ / Text mix / ปด

14  (+/-)

ระดับเสียง

15 FREEZE / 3 (HOLD)
ภาพนิ่ง
เปดหนาขอความคางไว

16 /  (SUBPAGE)
สลับไปมาระหวางชองรายการปจจุบันกับชองรายการที่เลือกไวชอง
สุดทาย
การเลือกหนายอย

17 P (+/-)
เปลี่ยนชองรายการโทรทัศนหรือเลื่อนหนาเทเลเท็กซขึ้นหรือลง

18 k (แสดงเทเลเท็กซที่ซอนอยู)
แสดงคําตอบของหนาคําถาม

19 v (บน/ลาง/เต็มจอ)
ขยายเทเลเท็กซ

20 H /  / S / J / K/ L
ปุมควบคุมการเลนจาก USB

21
ปุม Fastext/TOPtext
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ช่ือสวนประกอบ
ทีวี (ดานหนา)

เซ็นเซอร รีโมทคอนโทรล
ไฟแสดงสถานะ POWER

ไฟแสดงสถานะ POWER

ไฟ (สีแดง) ทีวีปด (โหมดสแตนบาย) 

ไฟ (สีเขียว) ทีวีเปด

ทีวี (ดานหลัง/ตําแหนงของการควบคุม)

5
6
7

8

9

10

11

13 14

12

1

2

3

4

คําเตือน: เมื่อติดตั้งทีวีบนผนัง, 
อยาเอาคอของขาตั้งออก

คอของขาตั้ง

1 ปุม /ENTER

2 ปุม P (Channel) / / /

3 ปุม  (Volume) +/–/ /
ปุม MENU 
กดปุม  (Volume) +/– พรอมกันคางไวประมาณ 1 
วินาที เมนูจะปรากฏ

4 ปุม a (Power) 

5 ชองเสียบหูฟง (Ø 3.5 มม.)
• จะไมมีเสียงออกจากลําโพงเมื่อเสียบหูฟงไว

6 ชองรับสัญญาณสื่อ USB*

7 ชองรับสัญญาณ HDMI1
• ใชเสยีงรวมกบั AUDIO PC/HDMI1/HDMI2

8 ชองสงสัญญาณ VIDEO/AUDIO
• ชองสงสญัญาณ AV ใชสาํหรบัสงสญัญาณ RF หรอื 
สญัญาณ AV เทานัน้ สญัญาณ HDMI/USB/YUV ไม
สามารถสงได

9 ชองรับสัญญาณ COMPONENT/AV VIDEO
• ใชเสยีงรวมกนั

10 ANT. ชองตอสัญญาณจากสายอากาศ

11 ชองรับสัญญาณ HDMI2

12 ชองรับสัญญาณ PC
• ชองรบัสญัญาณเสยีง

13 รูยึดสําหรับติดตั้งบนผนัง (ไมจัดหาให)
กอนทําการติดตั้ง กรุณาตรวจสอบอยางรอบคอบ
ของสถานที่ติดตั้งของรูติดตั้งทีวี

14 แหลงจายไฟ

* ชองตอ USB ใชสําหรับเครื่องเลนสื่อ USB (ดูหนา 13)

• ภาพประกอบในคูมือการใชงานเลมนี้มีจุดประสงคเพื่อใชอธิบาย และอาจมีความแตกตางเล็กนอยจากภาพของทีวีที่ใชงานจริง
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การตั้งคาอัตโนมัติ
โทรทัศนเครื่องนี้มีระบบ การจูนอัตโนมัติ ซึ่งจะทําใหการ
ปรับหาคลื่นของโทรทัศนเปนไปอยางงายดาย ระบบ การจูน
อัตโนมัติ จะคนหาชวงการรับสัญญาณทั้งหมดในพื้นที่ของคุณ
และจัดเก็บชองรายการอะนาล็อกที่มีสัญญาณแรงทุกชองที่ใชได
โดยอัตโนมัติตามลําดับที่ถูกตอง

การเตรียมการ:
กดปุม  (Power)

1 การติดตั้งครั้งแรกจะปรากฏขึ้น
กดปุม  /  เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ

ENTER RETURN

2 หากคุณจะยกเลิกฟงกชันการตัดไฟอัตโนมัติิ (ดูหนา 12) กดปุม 
 /  /  /  เพื่อเลือก “ปด” จากนั้น กดปุม ENTER

ENTER RETURN

3 โทรทัศนจะคนหาชองรายการโทรทัศน เชื่อมตอสายอากาศ
ในตอนนี้
ความคืบหนาในการคนหาชองจะแสดงเปนเปอรเซนต
เพื่อยืนยัน

• โปรดรอ ขั้นตอนการคนหาอัตโนมัติอาจใชเวลาหลายนาที
กวาจะเสร็จ

4 เมื่อหนาจออานคาได 100% หนาจอโทรทัศนแบบธรรมดา
จะปรากฏขึ้น

• หากตองการยกเลิกการคนหาสถานีอัตโนมัติ กดปุม RETURN จาก
นั้น กดปุม  เพื่อเลือก “ใช” ขณะที่ฟงกชันนี้กําลังทํางาน 

ขั้นตอนการคนหาอัตโนมัติจะเริ่มทํางานเองในครั้งแรกที่คุณ
เปดใชการตั้งคา อยางไรก็ตาม คุณสามารถเริ่มขั้นตอนนี้ได
ใหมผานระบบเมนู (ดูหนา 12)

• หากคุณไมสามารถตั้งคาภาษาที่ถูกตองไดในขั้นตอนการตั้งคา
อัตโนมัติ คุณสามารถเลือกภาษาที่ตองการไดตามภาพประกอบ
ในหนา 8 (การเลือกภาษาที่ใชแสดงผลบนหนาจอ)

คําแนะนําการใชงานเมนูแบบดวน

เรียกแสดงเมนู เชน เลือก “การจูนชองอัตโนมัติ”

1 กดปุม INPUT SELECT เลือก TV จากนั้น กดปุม ENTER กดปุม 
MENU

2 กดปุม  /  เพือ่เลอืก “ชองรายการ” จากนัน้ กดปุม  หรือ ENTER

3 กดปุม  /  เพื่อเลือก “การจูนชองอัตโนมัติ” จากนั้น กดปุม  
หรือ ENTER

กด  /  เลือก “ใช” เพื่อยืนยันหรือเลือก “ไม” เพื่อกลับไปสู
หนาจอเมนู
... ในหนาตอๆ ไป MENU สามารถเรียกใชไดดวยวิธีการ
เดียวกันกับที่อธิบายขางตน

4 กดปุม RETURN เพื่อออกจากเมนู

• หนาจอเมนูจะหายไปโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดไวใน 
“ตั้งเวลาการแสดง OSD” (ดูหนา 12)

การเลือกแหลงรับสัญญาณ

กดปุม INPUT SELECT เพื่อดูสัญญาณจากอุปกรณอื่นที่เชื่อมตอกับ
โทรทัศน เชน เครื่องเลนดีวีดีหรือเครื่องบันทึกเทปวิดีโอ (VCR) คุณ
สามารถเลือกแหลงรับสัญญาณแตละแหลงได โดยขึ้นอยูกับชอง
รับสัญญาณที่ใชเชื่อมตอกับอุปกรณ

ในการเลือกแหลงรับสัญญาณภาพ กดปุม  /  จากนั้น กดปุม ENTER
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การเลือกภาษาที่ใชแสดงผลบน
หนาจอ

1 กดปุม MENU (หากคุณยังไมไดเลือกตั้งคาตั้งแตครั้งแรก
ที่เปดใชการตั้งคา) จากนั้น กดปุม  /  เพื่อเลือก “ตัวเลือก” จาก
นั้น กดปุม  หรือ ENTER

2 กดปุม  /  เพือ่เลอืก “ภาษาของ OSD” จากนัน้ กดปุม  /  เพื่อ
เลือกภาษาที่ตองการ

3 กดปุม RETURN เพื่อออกจากเมนู

การตั้งคาชองรายการ
กดปุม MENU เลือก “ชองรายการ/การจูนชอง ATV ดวยตนเอง” จาก
นั้น กดปุม  หรือ ENTER

กดปุม  /  เพื่อเลือกรายการที่ตองการ จากนั้น กด  /  เพื่อตั้งคา

ช่องปัจจุบัน +

ระบบสี

ระบบเสียง

จูนละเอียด

AFC

ค้นหา

เมนู

การจูนช่อง ATV ด้วยตนเอง

3

PAL

DK

41.25 MHz

เปิด

MENU

ชองปจจุบัน: กําหนดหมายเลขชองรายการ
ระบบสี: เลอืกระบบสทีีต่องการ การตัง้คาระบบสจีะมคีาเปน อตัโนมตัิ 
อยูแลว หามเปลีย่นการตัง้คาใดๆ ในสวนนี ้หากทําการเปลีย่นแปลง 
ภาพหรอืเสยีงอาจเกดิความผดิเพีย้นได
ระบบเสียง: เลือกระบบเสียงที่ตองการ เราไดติดตั้งระบบเสียงที่ถูก
ตองไวเรียบรอยแลว หากทําการเปลี่ยนแปลง เสียงอาจเกิดความผิด
เพี้ยนได
จูนละเอียด: ปรับความถี่ของชองสัญญาณอยางละเอียด
AFC: ทําการปรับตั้งชองสัญญาณอยางละเอียดโดยอัตโนมัติ
คนหา : กดปุม  เพื่อคนหาโดยลดจากความถี่ปจจุบันลง และกด  
เพื่อคนหาโดยเพิ่มคาความถี่ขึ้น

กดปุม RETURN เพื่อออกจากเมนู

การแกไขโปรแกรม

คุณสามารถกําหนดคาชองรายการที่คุณชื่นชอบไวลวงหนาได
กดปุม MENU เลือก “ชองรายการ/การแกไขโปรแกรม” 
จากนั้น กดปุม  หรือ ENTER

ATV

ATV

ATV

ATV

ATV

ATV

ATV

ATV

ATV

ATV

2

1 ABC

3

4

5

6

7

8

9

10

ลบ เปลี่ยนชื่อ เลื่อน ข้าม

ยืนยันENTER เมนู

การแก้ไขโปรแกรม

MENU

ลบ (ปุมสีแดง): คุณสามารถลบชองรายการได
เปลี่ยนช่ือ (ปุมสีเขียว): คุณสามารถปอนคาหรือเปลี่ยนชื่อของชอง
รายการบนหนาจอเคอรเซอรไดดวยปุม  /  /  / , ENTER และ 
ปุมสีเขียว
เลื่อน (ปุมสีเหลือง): กดปุม  /  เพื่อเลือกตําแหนงที่คุณตองการ
สลับชองรายการ จากนั้นกด ปุมสีเหลือง
ขาม (ปุมสีนํ้าเงิน): เครื่องหมาย  จะปรากฏขึ้น

การใชงานขั้นตน
การเลือกชองรายการ

โดยใชปุมตัวเลข (0-9)

ตัวอยาง:
• ชอง 2: กดปุม 2
• ชอง 29: กดปุม 2 แลวกดปุม 9 ภายใน 2 วินาที
• ชอง 199: กดปุม 1, 9, 9 ดวยวิธีเดียวกับขางตน
กดปุม P+/- เพื่อเปลี่ยนชองรายการขึ้นลง ซึ่งจะใชเวลา
ประมาณ 2 วินาที หากฟงกชันคนหาสถานีอัตโนมัติจัดเก็บไวเพียง 5 
สถานี รายการทั้ง 5 สถานีจะปรากฏขึ้น ชองรายการที่ขามไวจะไม
ปรากฏ

• ชองรายการโทรทัศนจะถูกเรียกใหกลับมาแสดง เมื่อคุณใสหรือตั้งคา
หมายเลขแรก  สําหรับชองรายการตางๆ ที่มีมากกวาสองหมายเลข 
ไมสามารถทําไดกับชองรับสัญญาณภายนอก

รายการชอง

รายการชองจะแสดงรายการตางๆ ที่สามารถรับไดทั้งหมด
กดปุม CH LIST เพื่อแสดงรายการชอง
กดปุม  /  และกด ENTER เพื่อเลือกชองที่ตองการ
กดปุม CH LIST เพื่อแสดงชองที่เลือกไว

• ในการแสดงรายการตางๆ ของรายการชอง คุณจะตองปอนชื่อ
รายการในโหมด “การแกไขโปรแกรม”
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การแสดงผลขอมูล

กดปุม  ขอมูลรายการจะปรากฏบนหนาจอประมาณ 5 วินาที

Quick View

ปุม  จะชวยในการยอนกลับไปยังชองรายการที่เลือกไวลาสุด
เมื่อคุณกด  ขณะใชงานโหมดการปอนขอมูลภายนอก ทีวีจะ
เปลี่ยนไปเปนชองสุดทาย
นอกจากนี้เมื่อคุณกด  ในระหวางการดูทีวีคุณจะไมสามารถกลับ
ไปที่โหมดการปอนขอมูลภายนอก แตจะเปลี่ยนระหวางชองสุดทายและ
ชองปจจุบันเทานั้น

การปดเสียง

กดปุม  ระบบจะตัดเสียงออก
ฟงกชันปดเสียงสามารถยกเลิกไดโดยกดปุม  อีกครั้งหรือ 

 (Volume) + หรือ -

ภาพนิ่ง

กดปุม FREEZE เพื่อทําภาพนิ่ง หากตองการยกเลิกภาพนิ่ง กดปุม 
FREEZE อีกครั้ง

• ฟงกชันภาพนิ่งสามารถใชงานไดเฉพาะในโหมดการรับสัญญาณ TV 
และ AV เทานั้น

• ขณะที่ใชโหมดภาพนิ่ง ฟงกชันสัดสวนจอภาพจะเลือกใชไมได (หาก
คุณกด PICTURE SIZE โหมดภาพนิ่งจะถูกยกเลิก)

• ขณะเลนไฟลภาพยนตรในโหมด MEDIA ฟงกชันภาพนิ่ง
จะเลือกใชไมได

• ขณะที่อยูในโหมดโทรทัศนหรือรับสัญญาณภายนอก หากไมมีการ
รับสัญญาณใดๆ โทรทัศนจะเปลี่ยนเขาสูโหมดสแตนดบายเมื่อเวลา
ผานไปประมาณ 15 นาที (โหมด PC: 5 นาที)

• บางฟงกชันสามารถเปดใชงานและปดใชงานโดยใชปุมเดียวกัน
ได สวนฟงกชันอื่นๆ จะตองใชปุม RETURN เพื่อปดการใชงาน

เทเลเท็กซ
เทเลเท็กซจะถูกสงทีละหนา ฟงกชันนี้สามารถจัดเก็บไดถึง 899 หนา
โดยอัตโนมัติ แตคุณสามารถเปดดูแตหนาเทเลเท็กซไดเมื่อ
จัดเก็บไวแลวเทานั้น ซึ่งจะใชเวลาชั่วครู

เมนูภาษาของTT จะใชในการติดตั้งภาษาเทเลเท็กซ
ภาษาที่ปรากฏบนหนาจอเปนภาษาที่ชองรายการรองรับ

Fastext/TOPtext

Fastext/TOPtext คือเทเลเท็กซที่มีไดเรกทอรีพิเศษที่ดานลางของ
หนาจอ จะมีชองสีสี่ชองแตกตางกัน (แดง, เขียว, เหลือง และนํ้าเงิน) 
ชองเหลานี้จะเปนตัวเปดหนากระดาษที่แสดงไวขางในโดยตรง ปุมสี
ที่รีโมทคอนโทรลจะสัมพันธกันกับชองสี กดปุมสีที่มีสีตรงกัน
เพื่อเปดใชชองสีที่ตองการ

เปด/ปดเทเลเท็กซ

เทเลเท็กซไมไดสงมาจากชองรายการทั้งหมด
เลือกชองรายการที่แสดงเทเลเท็กซ
กดปุม  คุณจะเห็นหนาเทเลเท็กซ 
(หาก “100” ปรากฏขึ้นโดยไมมีขอความใดๆ อาจหมายความวา
ชองที่คุณเลือกไมรองรับระบบเทเลเท็กซ)
กดปุม  อีกครั้ง ภาพจากโทรทัศนและหนาเทเลเท็กซจะแสดงบน
หนาจอพรอมกัน
กดปุม  อีกครั้ง เพื่อปดเทเลเท็กซ
กดปุม  อีกครั้ง เพื่อเปดเทเลเท็กซอีกครั้ง หนาลาสุดท่ีถูกจัดเก็บ
ไวจะปรากฏบนหนาจอ

• คุณไมสามารถเลือกชองรายการอื่นไดตราบใดที่ยังเปดเทเลเท็กซ 
ปดเทเลเท็กซเมื่อคุณตองการเปลี่ยนเปนชองรายการอื่น

เลือกหนา

กดปุม P +/- จนกวาหนาท่ีตองการปรากฏ หรือ ... 
ใสเลขหนาท่ีตองการโดยใช ปุมตัวเลข 10 ปุม
และหากคุณพิมพขอมูลผิด คุณเพียงแคใสเลขหนาท่ีผิดใหครบ 3 ตัว 
จากนั้น ใสตัวเลขที่ตองการอีกครั้ง หรือ ... กดปุมสีเทเลเท็กซ
หนึ่งปุมเพื่อใหหนาจาก Fastext/TOPtext ปรากฏขึ้น

Hold Pages

บางหนาจะถูกแบงออกเปนหนายอยตามชองรายการ
หนายอยจะปรากฏบนหนาจอตามลําดับ ตามการสงสัญญาณ หาก
ตองการคางหนาใดไว กดปุม  กดปุม  อีกครั้งเพื่อแสดง
หนายอยหนาถัดไป

การเลือกหนายอยโดยตรง

คุณสามารถเลือกหนายอยไดโดยตรงหากตองการ คุณอาจใชวิธีใด
วิธีหนึ่งจากการดําเนินการตอไปนี้

1. กดปุม  เพื่อเลือกหนายอย 2. 0 0 0 0 ปรากฏขึ้น ปอน 
0 0 0 2 ระบบจะใชเวลาชั่วขณะกอนที่หนายอย 0002 จะปรากฏบน
หนาจอ กดปุม  อีกครั้งเพื่อปดฟงกชัน
หนายอย

หรือ:
2. รอสักครู ในตอนนี้ หนายอยที่มีใหเลือกจะปรากฏที่บรรทัดลาง 

เลือกหนาโดยใช  /  

การขยาย

หากตองการขยายหนาจอ กดปุม 
สวนครึ่งบนหรือครึ่งลางของหนาจะถูกขยายใหญขึ้น
ทุกครั้งที่กดปุม  จะเปนการสลับการแสดงผลสวนครึ่งบนหรือ
ครึ่งลางของหนาจอหรือภาพเต็ม

การตอบปญหา

ในบางหนาจะมีการถามตอบปญหาโดยจะมีคําตอบซอนไว
กดปุม  เพื่อแสดงคําตอบ
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การรับสัญญาณสเตอริโอในโหมด
โทรทัศนดวยสายสัญญาณอะนาล็อก

คุณสามารถดูรูปแบบสัญญาณแตละอยางได จากหนาจอโทรทัศน
เมื่อกดปุม 

เมื่อรับสัญญาณเสียง 2 แชนแนลได คุณสามารถเลือกเสียงที่
ตองการไดโดยใช AUDIO I/II

ทุกครั้งที่กดปุม AUDIO I/II ชองสัญญาณเสียงจะเปลี่ยนเปน
อีกชองที่เลือกใชได

• ในกรณีที่สัญญาณออนมาก จะมีสัญญาณรบกวนเสียงสเตอริโอ
• เสียงอื่นๆ จะแสดงเมื่อผูใชกด  อาจไมเหมือนเสียงแรกของ

ชองสถานี

รูปแบบภาพ

สัดสวนจอภาพ

รูปแบบภาพที่ตองการสามารถกําหนดไดโดยกด PICTURE SIZE กด 
PICTURE SIZE จนกวารูปแบบที่ตองการปรากฏบนหนาจอ
เมื่อกดปุม ระบบจะเลื่อนไปตามรูปแบบตอไปนี้: 4:3, 16:9, ภาพยนตร, 
สมจริง

รูปแบบอ่ืนๆ

กด PICTURE SIZE จนกวาจะไดขนาดที่ตองการ

4:3
ภาพจะแสดงในรูปแบบ 4:3 โดยมีแถบสีดํา 
ที่ดานซายและดานขวา

16:9
ระบบจะซูมความกวางของภาพสมํ่าเสมอ

ภาพยนตร
ใชฟงกชัน ภาพยนตร เพื่อเพิ่มสัญญาณ Letterbox 4:3 

ภาพ Letterbox 4:3 จะเพิ่มขนาดเปนรูปแบบภาพยนตร

สมจริง
ภาพทั้งหมดจะแสดงบนหนาจอโทรทัศน        
สัดสวน 16:9 โดยไมมีการขยายภาพใหใหญ
กวาปกติ

โหมดรูปภาพที่สามารถเลือกได 
TV - 4:3, 16:9, ภาพยนตร 
AV - 4:3, 16:9, ภาพยนตร 
Component (SD) - 4:3, 16:9, ภาพยนตร 
Component (HD) - 4:3, 16:9 
HDMI (SD) - 4:3, 16:9, ภาพยนตร, สมจริง 
HDMI (HD) - 4:3, 16:9, สมจริง
พีซี - 4:3, 16:9
ส่ือ (ภาพยนตร) - 4:3, 16:9, ภาพยนตร
ส่ือ (DivX) - 4:3, 16:9, ภาพยนตร, สมจริง
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คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแรกเริ่มตามการใชงานที่สะดวกได

ฟงกชันอื่นๆ ที่ใหความสะดวก

รายการที่เลือก เคล็ดลับการตั้งค่า

ชองรายการ ดูหนา 7, 8

รูปภาพ

โหมดภาพ

ไดนามิค ความเขมและความคมชัดภาพสูงขึ้น (คาจากโรงงาน)

มาตรฐาน คุณภาพภาพมาตรฐาน (คาจากโรงงาน)

นุมนวล เหมาะสําหรับสัญญาณไมดี (คาจากโรงงาน)

ผูใช การกําหนดคาดวยตนเอง

ความเขม / ความสวาง / สีสัน / โทนสี / ความคมชัด
(เลือกใชไดหากคุณเลือก “ผูใช” ในโหมดภาพเทานั้น)

คุณสามารถปรับภาพตามที่คุณตองการได
• โทนสีจะเลือกใชไดในโหมดสัญญาณ NTSC หรือสัญญาณ 

HDMI/Component 60Hz

อุณหภูมิสี สีเย็น (คอนขางนํ้าเงิน) / กลาง (ปกติ) / สีอุน (คอนขางแดง)

ลดสัญญาณรบกวนภาพ บางครั้ง คุณอาจไมสามารถรับสัญญาณคุณภาพสูง HD ได สัญญาณเขา
ตามจริงมีสัญญาณไมดีหรือถูกรบกวน เชน วิดีโอในรูปแบบ Letterbox หรือ
สัญญาณโทรทัศนที่ใชสายอะนาล็อกถูกรบกวน ฟงกชันนี้จะชวยลด
สัญญาณรบกวนที่เกิดจากการรับสัญญาณผิดปกติไดเล็กนอย

ปด / ตํ่า / ปานกลาง / สูง

ไฟแบ็คไลต คุณสามารถใชฟงกชันไฟแบ็คไลตปรับความสวางของหนาจอเพื่อใหภาพมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น

เสียง

โหมดเสียง คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาโหมดเสียงได

มาตรฐาน / เพลง / ภาพยนตร / กีฬา / ผูใช

เสียงแหลม / เสียงทุม / สมดุลย ซาย-ขวา
(เสียงแหลม / เสียงทุม จะเลือกใชไดเมื่อคุณเลือก “ผูใช” ใน
โหมดเสียงเทานั้น)

คุณสามารถปรับคุณภาพเสียงตามที่คุณตองการได

ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ ฟงกชันนี้จะปรับระดับเสียงของชองสัญญาณแตละชองโดยอัตโนมัติและการรับ
สัญญาณเสียงจะอยูในระดับปานกลางเหมือนกันเปิด / ปิด

เสียงรอบทิศทาง ฟงกชันเสียงรอบทิศทางจะประมวลสัญญาณเสียงเพื่อขยายชวงการ
รับฟงใหกวางขึ้นและลึกขึ้นเพื่อสราง ‘เสียงรอบทิศทางจําลอง’ จาก
ลําโพงของโทรทัศน ฟงกชันนี้จะทํางานกับสัญญาณสเตอริโอจากการรับ
สัญญาณภาพและเสียงหรือการถายทอดรายการโทรทัศน

เปิด / ปิด
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ฟงกชันอื่นๆ ที่ใหความสะดวก (ตอ)

รายการที่เลือก เคล็ดลับการตั้งค่า

เวลา

ตัวตั้งเวลาปด ตัวตั้งเวลาปดจะปรับใหโทรทัศนอยูในสถานะสแตนดบายเมื่อถึงระยะ
เวลาที่กําหนด
หากตองการยกเลิกฟงกชันตัวตั้งเวลาปด ตั้งคาเปน “ปด”

ปิด/10/20/30/60/90/120/180/240 นาที

การตัดไฟอัตโนมัติ หากปุมบนรีโมทและที่โทรทัศนไมทํางานตามระยะเวลาที่กําหนดดวย
การตั้งคานี้ (3/4/5 ชม.) สถานะการเปดเครื่องจะเปลี่ยนเปนโหมด
สแตนดบายโดยอัตโนมัติ

ปิด/3/4/5 ชม.

ตั้งเวลาการแสดง OSD OSD จะหายไปโดยอัตโนมัติตามการตั้งคานี้
• OSD “รายการชอง” จะหายไปเมื่อเวลาผานไป 10 วินาทีแมจะใช

การตั้งคานี้ก็ตาม
• OSD จะเชื่อมโยงกับการตั้งคา ตั้งเวลาการแสดง OSD คือจํากัดให OSD 

สําหรับเมนูโดยรวมและการเลือกแหลงรับสัญญาณ

5/10/15/20/25/30 วินาที

ตัวเลือก

ภาษาของ OSD ดูหนา 8

ภาษาของ TT ดูหนา 9

สัดสวนจอภาพ ดูหนา 10

หนาจอสีนํ้าเงิน เปด: คุณสามารถกําหนดคาโทรทัศนใหเปลี่ยนเปนหนาจอสีนํ้าเงินไดโดย
อัตโนมัติ รวมถึงปดเสียงหากสัญญาณไมดีหรือไมมีสัญญาณเปิด / ปิด

ล็อกปุม คณุสามารถลอ็คปุมกดเพือ่ปองกนัไมใหมกีารเปลีย่นแปลงการตัง้คาโดยไมได
ตัง้ใจ (เชนในกรณทีีเ่ดก็กดปุมเลน)
เมือ่เปด ล็อกปุม ปุมควบคมุทัง้หมดบนโทรทศันจะไมทาํงานเปิด / ปิด

การติดตั้งครั้งแรก ดูหนา 7

ตั้งคาใหม กดปุม  หรือ ENTER เพื่อเขาสูหนาจอกลับไปใชคาเริ่มตน 
กดปุม  เพื่อเลือก “ใช” ฟงกชันโทรทัศนกลับเปนคาเริ่มตน
• เมื่อคุณดําเนินการตั้งคาใหมฟงกชันและรายการทั้งหมดใน รูปภาพ, เสียง, 

เวลา, ตัวเลือก จะกลับไปยังคาเริ่มตนของโรงงาน ขณะที่ชองสถานีโทรทัศนที่
ตั้งไวจะไมถูกตั้งคาใหม

การอัปเดตซอฟตแวร (USB) การอัปเดตซอฟตแวรดวยไดรฟ USB, ตรวจสอบกับศูนยบริการ

รหัสทะเบียนDivX หากตองการเลนขอมูลรูปแบบ DivX® VOD (Video On Demand) กับเครื่องนี้ 
คุณตองลงทะเบียนเครื่องกับผูใหบริการ DivX® VOD กอน โดยคุณจะดําเนินการ
นี้โดยสรางรหัสการลงทะเบียน DivX® VOD ซึ่งคุณจะสงใหแกผูใหบริการ

ปดใชงาน คุณจะมีรหัสยกเลิกการลงทะเบียน (ตัวเลข 8-10 ตัว) โปรดใชรหัสนี้เพื่อปดใช
งานในเว็บไซต DivX®

หนาจอ

ปรับอัตโนมัติ “ตําแหนงแนวนอน”, “ตําแหนงแนวตั้ง”, “สัญญาณนาฬกา” และ “เฟส“ จะถูก
ปรับคาโดยอัตโนมัติตามการรับสัญญาณภาพจาก PC
• หากเลือกโหมดรับสัญญาณ PC และเครื่องไดรับสัญญาณ PC ฟงกชันปรับ

อัตโนมัติจะทํางานเองโดยอัตโนมัติ

ตําแหนงแนวนอน ปรับการวางภาพในแนวนอน

ตําแหนงแนวตั้ง ปรับการวางภาพในแนวตั้ง

สัญญาณนาฬกา ลบคลื่นแทรกในแนวตั้ง (สัญญาณนาฬกา)

เฟส ลบคลื่นแทรกในแนวนอน (เฟส)
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การใชงานสื่อ

คุณจะไดรับความเพลิดเพลินในการรับชมไฟลภาพนิ่งและขอความ เลน
ไฟลเพลงและภาพเคลื่อนไหวจากสื่อบันทึกขอมูล USB

1 เสียบสื่อบันทึกขอมูล USB ที่ชองรับสัญญาณ

2 กดปุม MEDIA เพื่อแสดง เมนูสื่อ

• หามถอดสื่อบันทึกขอมูล USB ขณะที่อุปกรณกําลังทํางาน การกระ
ทําดังกลาวจะทําใหตัวอุปกรณหรือไฟลที่จัดเก็บไวใน
อุปกรณชํารุดเสียหาย คุณสามารถเสียบหรือถอดสื่อบันทึกขอมูล 
USB ไดอยางปลอดภัยเมื่อโทรทัศนไมไดอยูในโหมดสื่อ

• สํารองขอมูลทั้งหมดในสื่อบันทึกขอมูล USB เผื่อไวในกรณีที่
ขอมูลสูญหายเนื่องจากเกิดปญหาที่ไมคาดคิดขึ้น ทางบริษัทไมมี
สวนรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญหายจากการทํางานผิดปกติหรือ
การใชงานที่ไมถูกตอง

• ไมใชสื่อบันทึกขอมูล USB ทุกแบบที่สามารถใชงานกับโทรทัศน
เครื่องนี้ได

• อักขระที่เกินพื้นที่การแสดงผลจะไมแสดง
• หามใชสายพวง USB

การเลือกประเภทของสื่อ

การเลือกสื่อ

รูปภาพ เพลง ภาพยนตร ขอความ

การเลือกไฟล

เพลง
2/2C:\MP3 

Music01.mp3 Music02.mp3

Music05.mp3 Music06.mp3

Music09.mp3 Music10.mp3

Music03.mp3 example.jpg

Music07.mp3 example.jpg

Music11.mp3 Music12.mp3

อัลบั้ม:
ชื่อ:         Music12.mp3
อัตราบิต:        224K
ศิลปิน:          
อัตราสุ่ม:          44K
ปี:
ขนาด:          5129 KBytes

ลบ

• เนื้อหาจะเปลี่ยนแปลงไปตามหนาจอการตั้งคาสื่อตางๆ

การเลนไฟล

1 กดปุม  /  เพือ่เลอืก รปูภาพ, เพลง, ภาพยนตร หรอื ขอความ ที่
สวนของการเลอืกส่ือ และกดปุม ENTER

2 กดปุม  /  เพือ่เลอืก “C” จากนั้น กดปุม ENTER

3 เลือกโฟลเดอรหรือไฟลดวยปุม  /  /  /  และจากนั้นเริ่มการ
เลนดวยปุม ENTER

คุณสามารถเลนไฟลดวยปุมบนรีโมทคอนโทรลตอไปนี้

ปุมกด คําสั่ง

 / กดเพื่อหมุนภาพ

ENTER
กดเพื่อเริ่มการเลน
กดเพื่อเปดโฟลเดอร
กดเพื่อเปดหนาตางคําส่ัง

▶ ▌▌ กดเพื่อเริ่มการเลนหรือเริ่มการแสดงสไลด
กดเพื่อหยุดการเลนชั่วคราว

■ กดเพื่อหยุดการเลน

ระหวางการเลน กดปุมเพื่อเลือกไฟลถัดไป

ระหวางการเลน กดปุมเพื่อเลือกไฟลกอนหนา

ระหวางการเลน กดปุมเพื่อคนหาไปขางหนา

ระหวางการเลน กดปุมเพื่อคนหาไปขางหลัง

• ขณะเลนไฟลภาพเคลื่อนไหวที่สรางดวย แปลงรหัส วิดีโอที่รองรับ 
และ แปลงรหัส เสียงที่ไมรองรับ ไฟลวิดีโอจะเลนโดยไมมีเสียง
(ดูหนา 14)

หนาตางขอมลู
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ชนิดของไฟลที่เลน
รูปภาพ

ชนิดไฟล นามสกุล รายละเอียดจําเพาะ

JPEG .jpg, .jpeg
ความละเอียดสูงสุด: 15360×8640 
(Baseline), 1024×768 (Progressive)

BMP .bmp
ความละเอียดสูงสุด: 9600×6400
จํานวนสีตอพิกเซล: 1/4/8/16/24/32 bpp

PNG .png
ความละเอียดสูงสุด: 9600×6400 
(Non- Interlaced), 1200×800 
(Interlaced)

เพลง

ชนิดไฟล นามสกุล รายละเอียดจําเพาะ

MP3 .mp3
อัตราการสุมตัวอยาง: 32K~48KHz
อัตราบิต: 32K~320Kbps

WMA .wma

AAC .aac, .m4a

ภาพยนตร

ชนิดไฟล นามสกุล รายละเอียดจําเพาะ

Motion JPG

.avi

ความละเอียดสูงสุดและเฟรมเรต: 
720p@30fps
อัตราขอมูลสูงสุด: 10 Mbps
Codec เสียง: MP3, MP2, PCM/
ADPCM, Dolby Digital, AAC, WMA

MPEG-2/4 
SP/ASP, 
H.264

ความละเอียดสูงสุดและเฟรมเรต: 
720p@30fps
อัตราขอมูลสูงสุด: 20 Mbps
Codec เสียง: MP3, MP2, PCM/
ADPCM, Dolby Digital, AAC, WMA

MPEG-2/4 
SP/ASP, 
H.264

.mp4, .mov

MPEG-2 .ts, .trp
MPEG-4 
SP/ASP, 
H.264

.mkv

MPEG-1/2 .mpg
DivX .div, .divx, 

.avi, .mp4
ความละเอียดสูงสุด:720×576
อัตราขอมูลสูงสุด: 20 Mbps
Codec เสียง: MP3, MP2, PCM/
ADPCM, Dolby Digital, AAC

MPEG-2 .vob
ความละเอียดสูงสุด:720×576
อัตราขอมูลสูงสุด: 20 Mbps
Codec เสียง: MP2, Dolby Digital

หมายเหตุ: บางไฟลของภาพยนตรไมสามารถแสดงได เนื่องจากความ
หลากหลายของตวัแปลงสัญญาณ แมจะเปนรูปแบบเดียวกัน
ขอความ

ชนิดไฟล นามสกุล รายละเอียดจําเพาะ

ขอความ .txt นอยกวา 1 เมกะไบต
การเขารหสั: ANSI, Unicode (UTF-8)
การขึน้บรรทดัใหม: CR+LF

ระบบไฟล
มาตรฐาน

Hi Speed FS, FAT32, FAT16, NTFS (ไมรองรบัไฟลทีผ่านการบบีอดั
บน NTFS)

หนาตางคําสั่ง

1 กดปุม  หรือ ENTER ระหวางการเลนไฟล 
หนาตางคําส่ังจะปรากฏที่ดานลางของโทรทัศน

2 กดปุม  /  เพื่อเลือกคําสั่งที่ตองการ 
จากนั้น กดปุม ENTER เพื่อสั่งงาน

รายละเอียดของคําสั่งตางๆ

ไอคอน การทํางาน

▐▐  ▶ หยุดช่ัวคราว/เลน

 ขามไฟลไปขางหนาหรือไปทางดานหลัง

■ หยุด

เลนซํ้า
กด ENTER ซํ้าหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกตัวเลือกการเลนซํ้าท่ี
ตองการ

เลนเพลงประกอบเมื่อคุณดูภาพนิ่งหรือขอความ
จะใชงานไดเมื่อเพลงและภาพนิ่ง (หรือขอความ) 
อยูในโฟลเดอรเดียวกันเทานั้น

แสดงรายการที่จะเลน
กด ▲/▼ และ ENTER เพื่อเลือกเลน

แสดงขอมูลไฟล

หมุนภาพ

ขยาย/ยอ

เคลื่อนยายกรอบภาพจากตําแหนงกึ่งกลาง
• ใชไดสําหรับโหมดขยายเทานั้น

 
ไปขางหนาอยางรวดเร็ว / ดูภาพยอนหลัง
แสดงหนาถัดไป / กอนหนาในโหมดดูขอความ

ปดเสียงและเปดเสียงเมื่อกดอีกครั้ง

ขามไปยังเวลาที่ตองการโดยตรง

เลือกตําแหนงเริ่มตน จากนั้นเลือกตําแหนงสิ้นสุด
เลนขอมูลซํ้าระหวางจุดท่ีเลือกสองจุด

เลนภาพชา

ภาพจะเคลื่อนไปขางหนาทีละหนึ่งเฟรมเมื่อเลือกคําส่ังนี้

เลือกรูปแบบภาพ (เฉพาะไฟลภาพยนตรเทานั้น) 

แสดงคําบรรยาย 

คุณสามารถเลอืกภาษาเมือ่เลนวดีิโอทีบ่นัทกึไวทีม่คํีาบรรยายหลายภาษา 
กด  หรือ ENTER แลวกด  /  เพื่อเลือก  แลวกด ENTER กด 

 /  เพือ่เลอืก “คําบรรยายใตภาพ” แลวกด  /   เพือ่เลอืกคาํบรรยาย
ที่ตองการ
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ภาคผนวก

ปญหาการใชงาน

ปญหาที่อธิบายดานลางนี้ไมไดเกิดจากการทํางานผิดปกติเสมอไป ใหตรวจสอบโทรทัศนของทานกอนที่จะนําโทรทัศนไปรับบริการซอม

ปญหา แนวทางแกปญหาเบื้องตน

• ไมมีกําลังไฟเขา • หากสวิตช a (POWER) ไมสามารถใชงานได ใหถอดปลั๊กแลวเสียบปลั๊กใหมอีกครั้ง จากนั้นกด 
a (POWER) บนโทรทัศนหลังจากเวลาผานไปมากกวา 5 วินาที

• ไดตอสายไฟ AC หรือไม?
• ไดเปดสวิตชที่เครื่องทีวีหรือไม? (ดูหนา 6)

• เครื่องใชงานไมได • อิทธิพลจากภายนอก เชน ฟาผา ไฟฟาสถิต ฯลฯ อาจทําใหเครื่องทํางานผิดปกติ เมื่อเกิดกรณีนี้ 
ใหทานปดสวิตชทีวี และถอดปลั๊กออกเปนเวลา 1-2 นาที จากนั้นใหเสียบปลั๊ก และเปดเครื่องเพื่อลอง
ใชงานใหมอีกครั้ง

• รีโมทคอนโทรลไมทํางาน • ใสแบตเตอรี่ตรงกับขั้วที่กําหนด (+, –) หรือไม? (ดูหนา 5)
• แบตเตอรี่หมดหรือไม? (เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม)
• ใชงานภายใตแสงจา หรือแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือไม?
• แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนตสองโดนเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรลหรือไม? 

• ภาพถูกตัดออก • ทําการปรับโหมดหนาจอ เชน สัดสวนจอภาพ ถูกตองหรือไม? (ดูหนา 10)

• มีสีแปลกๆ, สีซีด หรือเขม หรือมี
ตําแหนงสีที่ผิดเพี้ยนไป

• ปรับสีภาพ (ดูหนา 11)
• หองสวางเกินไปหรือไม? ภาพจะดูมืดเมื่อหองมีความสวางมากเกินไป
• ตรวจการตั้งคาระบบสี (ดูหนา 8)

• เครื่องปดกะทันหัน • อุณหภูมิภายในเครื่องเพิ่มสูงขึ้น 
• นําวัตถุที่วางขวางชองระบายอากาศอยูออก หรือทําความสะอาดเครื่อง
• ตรวจสอบคาตั้งของ การตัดไฟอัตโนมัติ (ดูหนา 12)
• ตั้งตัวตั้งเวลาปดไวหรือไม? (ดูหนา 12)

• ไมมีภาพ • เชื่อมตออุปกรณภายนอกถูกตองหรือไม? (ดูหนา 4)
• การปรับตั้ง โหมดรูปภาพ ถูกตองหรือไม? (ดูหนา 11)
• ตอสายอากาศถูกตองหรือไม? (ดูหนา 3)

• ไมมีเสียง • เปดระดับเสียงตํ่าเกินไปหรือไม? (ดูหนา 5)

• ไดยินเสียงแตกราวจากทีวีใน
บางครั้ง

• ไมไดเปนความผิดปกติ เหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อฝาครอบทีวีขยายหรือหดตัวเล็กนอยตามการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ ซึ่งไมสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของทีวี 

ขอควรระวังในการใชงานที่อุณหภูมิแวดลอมสูงหรือตํ่า
• เมื่อใชงานโทรทัศนในพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิตํ่า (เชน หอง หรือสํานักงาน) อาจเกิดภาพซอน หรือภาพปรากฏขึ้นลาชาไปบาง ซึ่งไมใช ความผิดปกติ เครื่องจะ
กลับมาทํางานไดดังเดิมเมื่ออุณหภูมิกลับมาเปนปกติ

• หามวางเครื่องไวในสถานที่เย็น หรือรอน และในที่ซึ่งแสงแดดสองถึงไดโดยตรง หรือใกลกับเครื่องทําความรอน เนื่องจากจะทําใหฝาครอบเครื่องผิดรูปและ
หนาจอ LCD ทํางานผิดปกติได 
อุณหภูมิในการเก็บรักษา: -20°C ถึง +60°C
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ขอมูลจําเพาะ

รายการ

จอภาพ LCD ที่ใชหลอดสองสวางแบบ 
LED

49.50” (1257.3 มม.) Advanced Super View & BLACK TFT LCD

รายละเอียดของภาพ 2,073,600 พิกเซล 
(1920 g 1080)

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, NTSC3.58 : M

ชองรับ 
สัญญาณ

VHF/UHF 44.25 — 863.25 MHz

ระบบการตั้งชอง คลื่นความถี่ 199 ในระบบอะนาล็อก

ระบบเสียงสเตอริโอ NICAM/A2 Dual/US Stereo

กําลังเสียงสูงสุด 9 W g 2

ชองตอ ชองเสียบสายอากาศ UHF/VHF 75 โอหม

AV VIDEO RCA พิน (ชองรับสัญญาณ AV)

VIDEO RCA พิน (ชองสงสัญญาณ AV)

COMPONENT Y: ชองรับสัญญาณ Composite, RCAg2 (Pb, Pr) ใชเสียงรวมกับชองรับสัญญาณ 1

HDMI 1 ชองรับสัญญาณ HDMI กับ HDCP, (ใชเสียงรวมกับชองรับสัญญาณ PC Monitor)

HDMI 2 ชองรับสัญญาณ HDMI กับ HDCP

PC 15 pin mini D-sub, ชอง AUDIO (Ø แจ็ค 3.5 มม.)

USB USB สําหรับฟงกชันเครื่องเลนมัลติมีเดีย (รูปภาพ, เพลง, ภาพยนตรและขอความ)

หูฟง Ø แจ็ค 3.5 มม.

ระบบภาษา อังกฤษ / ฝรั่งเศส / โปรตุเกส / อาระบิก / เปอรเซีย / จีนแผนดินใหญ / ไทย / เวียดนาม / อินโดนีเซีย /
รัสเซีย / มาเลย / สเปน

ขนาดแรงดันไฟฟา AC 110 — 240 V, 50/60 Hz

อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟา 125 W (รอการทํางาน 1 W)

ขนาด
ไมรวมขาตั้ง (มม.) 1,155.0 (กวาง) g 690.6 (ยาว) g 77.8 (สูง)

รวมขาตั้ง (มม.) 1,155.0 (กวาง) g 726.0 (ยาว) g 246.0 (สูง)

นํ้าหนัก ไมรวมขาตั้ง (รวมขาตั้ง) 16.5 กก. (17.5 กก.)

อุณหภูมิในการใชงาน 0°C — +40°C

• ตามนโยบายในการพัฒนาที่ตอเนื่อง ชารป ขอสงวนสิทธิ์ในการออกแบบและเปลี่ยนแปลงขอมูลจําเพาะบางประการในการปรับปรุงผลิตภัณฑโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ตัวเลขของขอมูลดานประสิทธิภาพที่แสดงไวเปนคาพื้นฐานโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ ซึ่งผลิตภัณฑแตละตัวอาจมีคาดังกลาวนี้แตกตางกัน

• การติดตั้งโทรทัศนสีจอแอลซีดีควรติดตั้งโดยชางผูชํานาญการที่ไดรับการรับรอง ผูใชไมควรพยายามติดตั้งดวยตนเอง ทางบริษัทชารปจะไมรับผิดชอบตออุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการติดตั้งที่ไมเหมาะสม

• โปรดอานคูมือการใชงานที่มาพรอมกับชุดอุปกรณแขวนกอนเริ่มทําการติดตั้ง
• หนาจอทีวีอาจจะแสดงสัญญาณลมเหลวจากอุปกรณแหลงที่มาตอไปนี้

- อุปกรณแหลงที่มาที่มีการผสมของรูปแบบ NTSC และ PAL
- การสงสัญญาณแบบเกาจาก VHS
- อุปกรณตางๆ เชนเครื่องเลนเกมสเกาท่ีมีการแสดงผลสัญญาณอื่น ๆ ที่ไมใชรูปแบบ NTSC / PAL
ผลิตภัณฑนี้ไมสนับสนุนการปอนขอมูลโดยตรงของอุปกรณดังที่กลาวมา เมื่อเชื่อมตออุปกรณดังกลาวขางตนใชอุปกรณที่เหมาะสมเชน  Time Base Corrector 
(TBC) หรือ Frame Synchronizer (FS) สําหรับสัญญาณที่ถูกปลอยออกมา
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