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LC-32LE260M

ไฟหน้าจอทีวี LED 

คูมือการใชงาน

เรียน ผูมีอุปการคุณท่ีสนับสนุนผลิตภัณฑของชารป
ขอขอบคุณท่ีทานเลือกซ้ือผลิตภัณฑ โทรทัศนสีจอแอลซีดีของชารป เพ่ือการใชงานท่ีปลอดภัย และ
ปราศจากปญหาตลอดอายุการใชงาน โปรดอานขอควรระวังที่สําคัญเพ่ือความปลอดภัยใหละเอียดกอน
ใชงานผลิตภัณฑนี้

ขอควรระวังที่สําคัญเพ่ือความปลอดภัย
• เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทีวีล่วงหล่นและทําให้เกิดการบาดเจ็บ ต้องติดตั้งขาตั้งโทรทัศน์ให้แน่นหนา
• การทําความสะอาด — ถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกจากเตารับกอนทําความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชผานุมหมาดทําความสะอาด
ผลิตภัณฑ หามใชนํ้ายาทําความสะอาด สเปรยทําความสะอาด หรือผาอาบสารเคมีกับผลิตภัณฑ เพราะวัสดุเหลาน้ีอาจทําให
ผลิตภัณฑเสียหายได

• นํ้าและความชื้น — หามใชงานผลิตภัณฑใกลกับบริเวณท่ีมีนํ้า 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.

อุปกรณที่ใหมา
รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ขนาด “AAA” (2 กอน)

คูมือการใชงาน ชุดขาตั้งโทรทัศน

ขาต้ังโทรทัศน์ สกรู (8 ตัว)เสารอง
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การติดขาต้ัง
• กอนการติด (หรือถอด) ขาต้ัง ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเตารับ AC
• กอนเริ่มทําการติดขาตั้ง ใหปูเบาะรองทีวี ท้ังนี้เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอทีวี

1 ตรวจสอบสกรูท่ีใหมาพรอมกับทีวี

2

1

3 4

เบาะรอง

เสียบเขา้ ไปในตําแหน่งนี้

สกรู (8 ตัว)

2 ติดตั้งเสาค้ําเข้ากับรูด้านหลังของทีวี (1)

ใส่สกรูในรูและขันให้แน่น (2)

3 ใสขาต้ังเขาท่ีตําแหนงขาตั้งดานลางของทีวี (3)

4 ใส่สกรูในรูท่ีด้านหลังทีวีและขันให้แน่น (4)

• การถอดขาตั้ง ใหปฏิบัติข้ันตอนดังกลาวยอนกลับ

• กอนติดตั้งหรือถอดขาตั้งตองใชมือประคองไวเสมอ 
หากไมทําเชนน้ันขาต้ังอาจตกลงมาและสงผลใหไดรับบาดเ
จ็บสาหัสและขาตั้งไดรับความเสียหาย

การเช่ือมตอสายอากาศ
ต่อสายอากาศเข้ากับขั้วต่อสายอากาศ

หรือ

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

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

• 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 3 หรือ INPUT 4

เม่ือใชสายคอมโพเนนต 
(มีจําหนายตามทองตลาด)

เม่ือใช้สายวิดีโอคอมโพสิท 
(มีจําหนายตามทองตลาด)

1

2

Y
PB

(CB)
PR

(CR)

AUDIO

L

R

เคร่ืองเลนวิดีโอ/
คอนโซลเกมส/กลองวิดีโอดิจิตอล

1

2

AUDIO

L

R

AUDIO

L

R

เคร่ืองเลนวิดีโอ/ 
คอนโซลเกมส/
กลองวิดีโอดิจิตอล

หรือ

การตอเคร่ืองเลนดีวีดี/กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box)

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

เม่ือใชสายคอมโพเนนต 
(มีจําหนายตามทองตลาด) 

1

2

1

2

เคร่ืองเลนดีวีดี/
กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box) 

1

2

Y
PB

(CB)
PR

(CR)

AUDIO

L

R

เคร่ืองเลนดีวีดี/
กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box)

การเช่ือมตอกับเคร่ืองคอมพิวเตอร การเช่ือมตอกับอุปกรณ USB

ทานสามารถเช่ือมตอคอมพิวเตอรไดผานชองตอ 
INPUT 1 (HDMI)/INPUT 2 (HDMI) 

เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับทีวี

1

2

USB

• หามถอดอุปกรณ USB ออกจากทีวีในขณะท่ีกําลังถายโอนไฟล
หรือเมื่อหนาจออยูในโหมด “USB” 

1

2

1

2

คอมพิวเตอร
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รีโมทคอนโทรล

1
2

4
3

6

8

9

10

12

7

5

13

14

15

16

17

18

11 19

TIMER

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
ก็ดีทีวีจะไมสงเสียงดังออกมาในทันทีเน่ืองจากระดับ
เสียงถูกตั้งไวท่ี 0 โดยอัตโนมัติ ใหเพิ่มระดับเสียงโดย
กดปุ่ม VOL k

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

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

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 11) 

3 DISPLAY
 แสดงชอง หรือขอมูลสัญญาณเขา

4 TIMER
 ตั้งเวลาปิดและตัวเตือนความจํา (ดูหนา 12)
5 0 – 9
 ตั้งชองรายการ

6 A (ยอนกลับ)
 กด A เพื่อกลับสูชองหรือโหมดสัญญาณเขาจาก
ภายนอกที่เลือกไว้

การใส่แบตเตอร่ี

กอนใชงานโทรทัศนเปนคร้ังแรก ใหใสแบตเตอร่ีขนาด “AAA” 2 กอน (ท่ีใหมา) เม่ือแบตเตอร่ีหมดและรีโมทคอนโทรลใชงาน
ไมได ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ขนาด “AAA” ใหม่

1 เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ 2 ใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอน 3 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

• วางแบตเตอรี่ให้ข้ัวแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมาย แสดงข้ัว 
(e) และ (f) ในช่องใส่แบตเตอรี่

 
• แบตเตอรี่ตางๆ (แบตเตอรี่ท่ีอยูในหอหรือแบตเตอรี่ท่ีอยูในเครื่อง) จะตองไมโดนความรอนมากเกินไป เชน แสงแดด หรือไฟ
หรือแหลงความรอนตางๆ

0ชื่อสวนประกอบ
ทีวี (ดานหนา)

ไฟแสดง POWER

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

ทีวี (ดานหลัง)

1

2

1

2

3USB

POWER

10

9

87

4 5 6

1 ข้ัวตอ INPUT 1 (HDMI)

2 ข้ัวตอ INPUT 2 (HDMI) 
3 ข้ัวตอ USB*

4 ชองตอสัญญาณจากสายอากาศ
5 ชองตอ INPUT 4

6 ชองตอ INPUT 3 (COMPONENT/AV INPUT)

7 ข้ัวตอ SERVICE ONLY**

8 /ข้ัวตอเอาท์พุต AUDIO (R/L)

9 ปุม POWER (ปด/เปดเครื่อง)
10 ส่วนควบคุมแบบแป้นพิมพ์

ปุ่ม/ตัวควบคุม ฟังก์ชัน 
พ้ืนฐาน

ฟังก์ชัน 
ระหว่าง เมนู 

r เพิ่มช่อง r *

s ลดช่อง s *

+ เพิ่มระดับเสียง + *

– ลดระดับเสียง – *

b 
(น้อยกว่า 1 วินาที) อินพุต เลือก/ตกลง

b (1 วินาที
ข้ึนไป) เมนู ย้อนกลับ/

ออกจากเมนู

* ปุ่มเล่นซํ้า

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

• 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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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 หากทานต้ังรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานท่ีน่ี
• ดูการตั้งรหัสผานท่ีหนา 10

5 กด a/b เพื่อเลือก “คนหาก่ึงอัตโนมัติ” แลวกด 
ENTER

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

ปรับเอง

ทานสามารถต้ังคารายการตางๆ ของชองบางรายการได
ดวยตนเอง

1 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 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 เพื่อเลือกเมนูท่ีตองการ แลวกด ENTER

6 กด a/b เพื่อเลือกรายการที่ตองการ 
หรือปรับรายการตามระดับท่ีตองการ กด ENTER 
หากจําเปน 

H คนหากึ่งอัตโนมัติ
จะคนหาชองรายการในลําดับถัดไป

H คนหาละเอียด
ทานสามารถปรับความถ่ีไปตามตําแหนงที่ทานตองการได

• ใหปรับพรอมกับตรวจสอบภาพพื้นหลังเปนการอางอิง
• ทานสามารถปอนความถี่ของชองไดโดยตรงโดยใชปุมตัวเลข 

0 — 9 แทนการกด c/d เพื่อปรับความถ่ี

• 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

การเร่ิมตนติดต้ังอัตโนมัติ
เมื่อเปดโทรทัศนเปนครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา หนาจอการ
เร่ิมตนติดต้ังอัตโนมัติจะปรากฏข้ึน ใหปฏิบัติตามเมนูและต้ัง
คาตามความจําเปนทีละเมนู

1 กด POWER ท่ีเครื่องทีวี
• 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: การตั้งคาน้ีเหมาะสําหรับการรับชมปกติภายในบาน
และประหยัดพลังงาน

• โหมดรานคา: การตั้งคาน้ีออกแบบมาสําหรับการเปดแสดงใน
รานขายปลีก

• วิธีการเปล่ียนจากโหมดรานคาเปนโหมดบาน โปรดดูวิธีการต้ังคา
โทรทัศนใหมท่ีหนา 10

การติดต้ังอัตโนมัติ 
ทานสามารถเปดใชการติดตั้งอัตโนมัติอีกครั้งได แมจะตั้ง
ชองรายการไปแลวโดย

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “การปรับตั้ง”

3 กด a/b เพื่อเลือก “การติดตั้งอัตโนมัต”ิ แลวกด 
ENTER

4 หากทานต้ังรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานท่ีน่ี
• ดูการตั้งรหัสผานท่ีหนา 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 เพื่อออกจากเมนู

รายการคนหาชองสัญญาณ (ตอ)
H ระบบสี
เลือกระบบสีท่ีรับไดดีท่ีสุด (อัตโนมัติ, PAL, SECAM, 
NTSC 3.58, NTSC 4.43, และ PAL-60)

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

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

• กด c/d: เพื่อเลื่อนไปที่ตําแหนงตัวอักษรหรือตัวเลขท่ี
ตองการ

• ออกจากรายการโดยกด ENTER
• หากใสตัวอักษรหรือตัวเลขผิด ใหเลือก [   ] เพื่อลบ

H ขามชอง
ชองที่มีการตั้ง “ขามชอง” เปน “เปด” ไวจะถูกขามผาน
ไปเมื่อเลือกชองโดยใช CHr/s แมวาจะเลือกในขณะ
ท่ีดูภาพจากทีวีอยูก็ตาม (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 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 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 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 4 และ 5 จนกวาจะเรียงชองที่
ตองการไดครบ

ลบรายการ

ทานสามารถลบชองรายการแตละชองได

1 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 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 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 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” 

รายการท่ีเลือก คําอธิบาย
มาตรฐาน สําหรับดูภาพท่ีมีรายละเอียดสูงในหองที่มี

ความสวางปกติ 
ภาพยนตร สําหรับดูภาพยนตร
พีซี สําหรับคอมพิวเตอร (สามารถใช้งานได้เมื่อรับ

สัญญาณพีซีผ่านช่องต่อ INPUT 1 (HDMI)/
INPUT 2 (HDMI) เท่าน้ัน)

ไดนามิค 
(ปรับไมได)

เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียงไปใชคาตั้ง
จากโรงงาน ไมสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคา
ใดๆ ได

ไดนามิค แสดงภาพท่ีมีความชัดเจน เนนคอนทราสต 
สูง สําหรับการดูกีฬา

• ทานสามารถเลือกรายการตางๆ ใน โหมดภาพและเสียง 
ท่ีแตกตางกันสําหรับโหมดสัญญาณแตละแบบได (ตัวอยางเชน 
เลือก มาตรฐาน สําหรับสัญญาณโทรทัศน และเลือก 
ไดนามิคสําหรับสัญญาณวิดีโอ)
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H Eagle View*
เทคโนโลยี “Eagle View” ช่วยให้ภาพมีความชัดเจนสูงจาก
สัญญาณภาพเคลื่อนไหวเดิม (“เปิด”, “ปด”)

H AquoMotion Lite*
เทคโนโลยี “AquoMotion Lite” เป็นโซลูชันท่ีเหนือ
กว่าสําหรับการแสดงภาพที่มีคุณภาพสูง และกําจัดภาพ
เบลอจากการเคลื่อนไหว (“ข้ันสูง”, “สูง”, “ปด”)

* 
• เทคโนโลยีน้ีจะมีผลตอภาพที่เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว
• ฟงกชั่นน้ีจะไมมีผลในกรณีตอไปนี้

1) ประเภทของสัญญาณท่ีรับเขามาคือสัญญาณจาก
คอมพิวเตอร์

2) ขณะท่ีสวนแสดงผลบนหนาจอแสดงอยู
3) ขณะท่ีเปดใชงานเทเลเท็กซ์

• ถ้าหากปรากฏภาพเบลอหรือกระพริบ ให้ตั้งค่า “ปด”

เมนูเสียง
H การปรับเสียง

รายการท่ีเลือก ปุม c ปุม d

เสียงแหลม ลดเสียงแหลม เพิ่มเสียงแหลม

เสียงทุม ลดเสียงต่ํา เพ่ิมเสียงต่ํา

สมดุล ลดเสียงออกจาก
ลําโพงดานขวา

ลดเสียงออกจาก
ลําโพงดานซาย

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

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

คําส่ังเมนู
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 เพื่อเลือกเมนูท่ีตองการ (เมนูภาพ, เสียง, 
ECO, การปรับตั้ง, ฟงกชั่นเสริม)

3 กด a/b เพื่อเลือกรายการเมนูท่ีตองการ กด 
ENTER เพื่อดําเนินการตอหากจําเปน

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

5 กด RETURN หากจําเป็นเพ่ือย้อนกลับสู่ MENU 
ก่อนหน้า กด MENU เพ่ือออกจาก MENU

เมนูภาพ
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

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

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

เมนู ECO
H ปิดเม่ือไมมีภาพ
ทานสามารถต้ังคาใหทีวีปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
ภายใน 15 นาทีหลังจากที่ทีวีอยูในสถานะท่ีไมมีการรับ
สัญญาณรายการใดๆ (ใช, ไมใช)
• หานาทีกอนท่ีทีวีจะปดการทํางาน เวลาท่ีเหลือจะปรากฏขึ้นทุก 

1 นาที

• เม่ือรายการทีวีจบ และทีวีไดรับสัญญาณเขาฟงกชันน้ีอาจใชไมได

H ปดตามการใช
ทานสามารถต้ังทีวีใหปดโดยอัตโนมัติ เม่ือไมไดใชงานทีวี
มากกวา 3 ช่ัวโมง (30นาที, 3ช่ัวโมงี, ไมใช)
• หานาทีกอนท่ีทีวีจะปดการทํางาน เวลาท่ีเหลือจะปรากฏขึ้นทุก 

1 นาที

เมนูการปรับต้ัง
H ควบคุมเน้ือหา (เฉพาะโหมดทีวีเทานั้น)
ใหทานใชรหัสผานเพ่ือรักษาการตั้งคาบางอยางไมให
เปลี่ยนแปลงไปโดยไมไดตั้งใจ
การต้ังรหัสผาน

1 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 1 ถึง 2 ใน คําส่ังเมนู

2 กด a/b เพื่อเลือก “ควบคุมเนื้อหา” แลวกด 
ENTER

3 หากทานไดตั้งรหัสผานแลว ใสรหัสผานของทานท่ีน่ี 

4 กด a/b เพื่อเลือก “เปลี่ยนรหัสผาน” แลวกด 
ENTER

5 ปอนหมายเลข 4 หลักเปนรหัสผานโดยใชปุมหมายเลข 
0 — 9

6 ปอนหมายเลข 4 หลักชุดเดิมกับในข้ันตอนท่ี 5 
เพื่อยืนยันรหัสผาน

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

• กด ENTER เพื่อแสดงหนาตางปอนรหัสผาน

การลบรหัสผาน
ใหทานลบรหัสผานของทาน

1 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 1 ถึง 3 ใน การต้ังรหัสผาน

2 กด a/b เพ่ือเลือก “ลบรหสผาน” แลวกด ENTER

3 กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER

H แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ (เฉพาะโหมดสัญญาณ 
HDMI เทาน้ัน)

รายการท่ีเลือก คําอธิบาย
ใช/ไมใช ต้ังคาวาจะใชงานการเลือกโหมดภาพกวาง

โดยอัตโนมัติตามสัญญาณ HDMI ท่ีรับเขามา
หรือไม

H การเร่ิมตนอยางรวดเร็ว
ทานสามารถลดเวลาการเปดโทรทัศนเม่ือใชรีโมทคอนโทรล
ได

รายการท่ีเลือก คําอธิบาย
เปด ทีวีเปดข้ึนมาอยางรวดเร็วจากโหมดสแตนดบาย 

ซ่ึงจําเปนตองใชไฟมากกวาปกติขณะอยูใน
โหมดสแตนดบาย

ปด การใชพลังงานนอยกวา 1 วัตต

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

H การระบุเวอรชั่นของซอฟแวร
ทานสามารถตรวจสอบรุนของซอฟตแวรท่ีใชอยูไดบน
หนาจอ

H กลับสูคามาตรฐาน
หากมีการปรับท่ีซับซอน และไมสามารถกลับคืนสคูาต้ังเดิม
ได ทานสามารถยกเลิกการต้ังคากลับคืนสคูาปรับต้ังจาก
โรงงานได

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

แหลงสัญญาณเขา รายการท่ีสามารถเลือกได

ชองสัญญาณเขา3 คอมโพแนนท์, วิดีโอ

H เลือกช่องส่งสัญญาณเสียงออก
ท่านสามารถเลือกอุปกรณ์ท่ีจะให้เสียงออกมาได้
ฟงกชั่นเสริม คําอธิบาย

หูฟัง ให้เสียงออกทางหูฟัง
เสียงออก ใหเสียงออกทาง A/V รีซีฟเวอร หรือตัว

ควบคุมเสียงเซอรราวด

• ถาทานเลือกตัวเลือก “หูฟัง” เมื่อตอสายสัญญาณท่ีชองตอ 
OUTPUT จะไมมีเสียงออกมาจากลําโพงของโทรทัศน 
และท่านจะไม่สามารถปรับรายการเมนูเสียงทั้งหมด

• หากท่านเลือก “เสียงออก” ท่านจะไม่สามารถปรับเสียงท่ีผ่านทางช่องต่อ 
OUTPUT ได้ และจะส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่อง

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหูฟง
• ใชหูฟงที่มีข้ัวตอสัญญาณสเตอริโอขนาดเล็ก (  3.5 มม.)
• ตองถอดหูฟงออกจากชองตอเมื่อไมใชงานทุกครั้ง

แถบแสดงระดับเสียงจะปรากฏขึ้นเม่ือตอหูฟง

30

• นอกจากนี้ช่องต่อ OUTPUT ยังมีไว้สําหรับใช้งานหูฟัง 
ให้ลดระดับเสียงก่อนใช้งานหูฟัง 
เสียงที่ดังเกินไปอาจทําให้ท่านสูญเสียการได้ยินได้

H ระดับเสียงอัตโนมัติ
โดยปกติแลวแหลงเสียงที่แตกตางกัน จะใหระดับเสียงที่
ไมเทากัน ตัวอยางเชน 
การเปลี่ยนจากการชมภาพยนตรไปสูชวงโฆษณา 
การควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ (Auto Vol) 
จะแกปญหาดังกลาวน้ีเพื่อใหระดับเสียงที่เทากัน 
(เปด, ปด)

H เฉพาะเสียง
เมื่อฟงเพลงจากรายการเพลง ทานสามารถปดหนาจอ 
แสดงผล เพื่อเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอยางเดียวได

รายการท่ีเลือก คําอธิบาย
เปด มีเสียงออกโดยไมมีภาพบนหนาจอ
ปด มีเสียงออกพรอมภาพบนหนาจอ

• เมื่อทานเปล่ียนภาพบนทีวี เชน เมื่อเปลี่ยนแหลงสัญญาณ ทีวี 
จะตั้งคาฟงกชันเฉพาะเสียง เปน “ปด”

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

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

• ตัวเลือก “ระบบสี” จะสามารถเลือกไดเฉพาะเมื่อโทรทัศนรับ
สัญญาณวิดีโอคอมโพสิทเทาน้ัน

ปรับสี 
ช่วยให้ท่านสามารถปรับโทนสีของภาพที่แสดงบนหน้าจอ

1 กดปุม COLOUR ADJ. หน้าจอปรับสีจะปรากฏ

2 กดปุม a/b/c/d เพื่อปรับสีตามความตองการ
ของทาน 

ปุ่ม คําอธิบาย

a เพิ่มโทนสีเขียวใหสีขาว 

b เพิ่มโทนสีแดงใหสีขาว 
c เพิ่มโทนสีนํ้าเงินใหสีขาว

d เพิ่มโทนสีเหลืองใหสีขาว

G การตั้งค่าใหม่
B ออกจากหน้าจอตั้งค่า

ENTER บันทึกการตั้งค่า

• หน้าจอปรับสีจะหายไปโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 นาที

โหมดภาพกวาง
ทานสามารถเลือกขนาดภาพท่ีตางกันซ่ึงสามารถใชไดกับ
ชนิดของภาพแตละภาพไดดวยตนเอง 

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “เมนูภาพ”

3 กด a/b เพื่อเลือก “โหมดภาพกวาง” แลวกด 
ENTER

4 กด a/b ขณะท่ีเมนูโหมดจอภาพ
ปรากฏบนหนาจอ
• ขณะท่ีทานเปล่ียนตัวเลือก แตละโหมดจะแสดงบนจอ
โทรทัศนทันที

รายการท่ีเลือก 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 
การปรับใหมีความเหมาะสมท่ีสุด และจะ 
แสดงภาพแบบ Underscan เฉพาะเม่ือรับ 
สัญญาณ 720p/1080p/1080i เทาน้ัน 
เม่ือรับชมบางรายการ อาจมีสัญญาณรบกวน
ปรากฏข้ึนท่ีขอบของ จอภาพ

ภาพตนฉบับ แสดงภาพบนหน้าจอด้วยจํานวนพิกเซลเท่าเดิม

• ท้ังน้ีทานสามารถเลือกรายการไดโดยการกดปุม WIDE 
ท่ีรีโมทคอนโทรล

• อาจไมสามารถแสดงภาพไดทุกขนาด ท้ังน้ีข้ึนอยกัูบสัญญาณเขา

โหมดประหยัดพลังงาน
ฟังก์ชั่นน้ีช่วยลดความสว่างของไฟจอภาพเพื่อลดอัตราการ
ใช้ไฟฟ้า และเพิ่มอายุการใช้งานของไฟจอภาพตามที่แสดง
ในตารางต่อไปนี้ี

รายการท่ีเลือก คําอธิบาย
ECO 1 ลดความสว่างของไฟจอภาพ

ECO 2 ลดความสว่างของไฟจอภาพลงมากกว่า
ตัวเลือก “ECO 1”

ECO ปิด การตั้งคาปกติของความสวางไฟจอภาพ

สถานะของโหมด ECO จะแสดงอยูในหนาตางขอมูลชอง
สัญญาณ

ตัวต้ังเวลา
กด TIMER เพื่อตั้งเวลาปิดหรือตัวเตือนความจํา
สําหรับกิจกรรมใดๆ

H ต้ังเวลาปิดเคร่ือง
ฟังกชันน้ีมีไวสําหรับจํากัดเวลาการรับชมทีวีสําหรับเด็ก
เมื่อถึงเวลารับชมท่ีตั้งไว 
(ปิด, 0 ชม. hr 30 นาที, ……, 2 ชม. 30 นาที)

H  (ตัวเตือนความจํา)
ฟังก์ชั่นน้ีคือการตั้งค่าตัวเตือนความจําสําหรับกิจกรรมใดๆ
กด a/b หรือ ENTER เพื่อตั้งค่า 

• หากปิดทีวี ตัวนับจะตั้งค่าใหม่
• ฟงก์ชั่น  (ตัวเตือนความจํา) ไม่ทํางานในโหมด USB
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เคร่ืองเลนส่ือ USB
กด INPUT เพื่อเลือกโหมด “USB” หรือทีวีสลับไปยัง
โหมด USB โดยอัตโนมัติเม่ืออุปกรณ USB ต่ออยู่กับทีวี

• จะกําหนดเป็น “โหมดภาพกวาง” ระหวางอยูใน “โหมดรูปภาพ” 

และ “โหมดดนตรี”
• โทรทัศนอาจมองไมเห็นขอมูลที่เก็บอยู ท้ังนี้ข้ึนอยกับอุปกรณ 

USB น้ันๆ
• 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 เพื่อเลือกโฟลเดอร์หรือหน้าท่ีต้องการ 
แลวกด ENTER

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

• แสดงคําแนะนําโดยกดปุ่ม B ปุ่ม
R/G/Y จะทํางานเม่ือคําแนะนําปรากฏบนหน้าจอแล้วเท่าน้ัน

ปุ่มสําหรับการใชงานในขณะดูภาพยอสวน

ปุม คําอธิบาย

ENTER เมื่อเลือกไอคอนโฟลเดอร : 
เขาสูไดเรกทอรีน้ี
เมื่อเลือกภาพยอสวนของภาพถาย : 
แสดงภาพถายน้ีแบบเต็มจอ

a/b/c/d 
(เคอรเซอร) เลือกรายการที่ตองการ

RETURN กลับสูโหมดเลือก USB

Y ปุม กาลังเลือก BGM (เพลงประกอบ)

B ปุม แสดงสไลด

• เมื่อมีไฟลภาพถายท่ีไมสามารถใชงานได ขอความ 
“ขอมูลรูปภาพใชการไมได” จะปรากฏข้ึนมาแทนช่ือไฟล 

H การดูภาพถายแบบเต็มจอ
ปุ่มสําหรับการใชงานในขณะแสดงภาพเต็มจอ

ปุม คําอธิบาย

a/b/c/d 
(เคอรเซอร)

ไปยังภาพถายกอนหนาน้ี/ภาพถัดไปในไดเรก
ทอรีเดียวกัน

RETURN กลับไปแสดงภาพยอสวน

R ปุม หมุนภาพถายไปทางซาย 90 องศา

G ปุม หมุนภาพถายไปทางขวา 90 องศา

B ปุม แสดง/ซอนสวนแสดงคําแนะนํา

• การหมุนภาพถายจะมีผลกับภาพท่ีเลือกไวเพียงชั่วคราวเทาน้ัน
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 วินาที, 10 วินาที, 1 นาที)

Y ปุม เปิด/ปิดเพลงประกอบ

B ปุม แสดง/ซอนสวนแสดงคําแนะนํา

• โทรทัศน์จะปิดเองโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาในการแสดง
สไลด์ท่ีเลือกไว้ ส้ินสุดลง

• ถ้าไมมีไดรฟ์ USB อยูู ทีวีจะเปลี่ยนไปยังหน้าจอการเลือกโหมด
• การแสดงภาพสไลด์จะเริ่มโดยอัตโนมัติสําหรับภาพถ่ายท่ีอยู่ในตํา
แหน่งเลเยอร์บนสุดของไดรฟ์ USB เท่าน้ัน

• 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 : 
เขาสูไ่ดเรกทอรีน้ี
เมื่อเลือกไฟลเพลง : เลนเพลงนี้

a/b/c/d 
(เคอรเซอร) เลือกรายการที่ตองการ

RETURN กลับสูโหมดเลือก USB

R ปุม หยุดเลนเพลง

G ปุม เลน/พักเพลง

B ปุม เฉพาะเสียง

• เมื่อมีไฟลเพลงที่ไมสามารถใชงานได ขอความ 
“ขอมูลเสียงใชการไมได” จะปรากฏขึ้นมาแทนช่ือไฟล 

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) เท่าน้ัน
หากท่านจัดเก็บภาพท่ีมีความละเอียดสูงกว่าลงบนอุปกรณ์ USB 
ภาพดังกล่าวจะถูกปรับขนาดลงครึ่งหน่ึงของความละเอียดจริง

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

รายการ รุน LC-32LE260M

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°  แนวต้ัง: 176°

กําลังเสียงสูงสุด/ขนาดลําโพง 5 W g 2 / 4 g 7 ซม.   2 ตัว
ชองตอ ชองเสียบสายอากาศ UHF/VHF 75 โอหม ชนิด DIN

INPUT 1 / INPUT 2 HDMI (สัญญาณเขา HDMI, สัญญาณเขา PC)

INPUT 3 สัญญาณ VIDEO, สัญญาณ AUDIO, สัญญาณ COMPONENT

INPUT 4 สัญญาณ VIDEO, สัญญาณ AUDIO

OUTPUT สัญญาณเสียงออก, หูฟัง (  3.5 มม. สเตอริโอ)

USB USB

อุปกรณ USB/ระบบไฟล อุปกรณเก็บขอมูล USB / FAT/FAT32

ฟอรแมตของไฟลภาพถาย JPEG (.jpg) (รองรับมาตรฐาน DCF2.0) ไมสนับสนุนไฟลฟอรแมต Progressive jpeg

ฟอรแมตของไฟลเพลง
(อาจเลนไฟลบางไฟลไมได ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับบิตเรทของไฟลน้ัน)

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 41 W (รอการทํางาน 1.0 W)

ขนาด
ไมรวมขาตั้ง 739 (กวาง) g 440 (ยาว) g 93 (หนา) มม.

รวมขาตั้ง 739 (กวาง) g 482 (ยาว) g 174 (หนา) มม.

นํ้าหนัก 5.7 กิโลกรัม (ไมรวมขาตั้ง) / 6.5 กิโลกรัม (รวมขาตั้ง)
อุณหภูมิในการใชงาน 0° — 40° เซลเซียส

• ตามนโยบายในการพัฒนาท่ีตอเนื่อง ชารป ขอสงวนสิทธ์ิในการออกแบบและเปลี่ยนแปลงขอมูลจําเพาะบางประการในการปรับปรุง 
ผลิตภัณฑโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ตัวเลขของขอมูลดานประสิทธิภาพท่ีแสดงไวเปนคาพ้ืนฐานโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ 
ซึ่งผลิตภัณฑแตละตัวอาจมีคาดังกลาวน้ีแตกตางกัน

• การติดต้ังโทรทัศนสีจอแอลซีดีควรติดต้ังโดยชางผูชํานาญการท่ีไดรับการรับรอง ผูใชไมควรพยายามติดต้ังดวยตนเอง ทางบริษัทชารป
จะไมรับผิดชอบตออุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการติดต้ังท่ีไมเหมาะสม

• โปรดอานคูมือการใชงานท่ีมาพรอมกับชุดอุปกรณแขวนกอนเริ่มทําการติดตั้ง

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

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

• มีสีแปลกๆ, สีซีด หรือเขม หรือมี
ตําแหนงสีท่ีผิดเพี้ยนไป

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

• เครื่องปดกะทันหัน • อุณหภูมิภายในเครื่องเพิ่มสูงขึ้น ใหนําวัตถุท่ีวางขวางชองระบายอากาศอยูออก หรือทําความ
สะอาดเครื่อง

• ตรวจสอบการตั้งคา “ECO” (ดูหนา 10)
• 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 เหตุการณน้ีเกิดขึ้นเมื่อฝาครอบทีวีขยายหรือหดตัวเล็กนอยตามการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งไมสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของทีวี 

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

• หามวางเครื่องไวในสถานท่ีเย็น หรือรอน และในท่ีซึ่งแสงแดดสองถึงไดโดยตรง หรือใกลกับเครื่องทําความรอน เน่ืองจากจะทําให
ฝาครอบเครื่องผิดรูปและหนาจอ LCD ทํางานผิดปกติได

 อุณหภูมิในการเก็บรักษา: l20°C ถึง k60°C

การลบรหัสผาน

1 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 1 ถึง 2 ใน การต้ังรหัสผาน (ดูหนา 10)

2 หนาจอปอนรหัสผานปรากฏข้ึน

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

4 ใสหมายเลข 4 หลักเปนรหัสผานโดยใชปุมหมายเลข 0 – 9 เครื่องจะตั้งรหัสผานใหมให
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