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เรียน ผูมีอุปการคุณที่สนับสนุนผลิตภัณฑของชารป
ขอขอบคุณที่ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑ โทรทัศนสีจอแอลซีดีของชารป เพื่อการใชงานที่ปลอดภัย และ
ปราศจากปญหาตลอดอายุการใชงาน โปรดอานขอควรระวังที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยใหละเอียดกอน
ใชงานผลิตภัณฑนี้
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ขอควรระวังที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย
• การทำความสะอาด — ถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกจากเตารับกอนทำความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชผานุมหมาดทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ หามใชน้ำยาทำความสะอาด สเปรยทำความสะอาด หรือผาอาบสารเคมีกับผลิตภัณฑ เพราะวัสดุเหลานี้อาจทำให
ผลิตภัณฑเสียหายได

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

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

• เมื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ ใหวางผลิตภัณฑบนรถเข็น และเข็นดวยความระมัดระวัง การหยุดโดยกะทันหัน ใชแรงเข็นมากเกินไป
และเข็นบนพื้นขรุขระ อาจทำใหผลิตภัณฑหลนจากรถเข็นได

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

• จอ LCD ที่ใชกับผลิตภัณฑนี้เปนแกว ดังนั้นอาจแตกไดเมื่อถูกกระแทกอยางแรง หรือถูกกระแทกดวยวัตถุมีคม หากจอ LCD แตก
โปรดระวังเพื่อไมใหไดรับบาดเจ็บจากเศษแกวที่แตก

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

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

• หามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนผลิตภัณฑนี้ เนื่องจากอาจเกิดการบาดเจ็บขึ้นหากผลิตภัณฑพลิกคว่ำ โปรดใชความระมัดระวังเปน
พิเศษเมื่อมีเด็ก หรือสัตวเลี้ยงอยูใกล

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

• ขอควรระวังเมื่อเคลื่อนยายโทรทัศน
 เมื่อเคลื่อนยายโทรทัศน หามยกโดยการกอดเครื่องไว เพราะจะเปนการกดน้ำหนักบนหนาจอ ทุกครั้งที่ยกโทรทัศนจะตองใชคน 2 คน
ยก โดยใชมือทั้งสองขางจับดานขางของโทรทัศน

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

เครื่องหมายการคา

• TruSurround HD, SRS และ สัญลักษณ  เปนเครื่องหมายการคาของ SRS Labs, Inc.

 เทคโนโลยี TruSurround HD อยูภายใตสิทธิบัตรจาก SRS Labs, Inc.

• SRS TruSurround HDTM สรางสรรคประสบการณเต็มอิ่มกับเสียงเซอรราวดดวยคุณสมบัติที่ครบครันจากลำโพง 2 ตัว, สมบูรณดวย
เสียงทุมอันทรงพลัง, รายละเอียดของความถี่ระดับสูง และบทสนทนาที่ชัดเจน

• HDMI โลโก HDMI และ High-Defi nition Multimedia Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

• DivX®, DivX Certifi ed® และโลโกที่เกี่ยวของเปนเครื่องหมายการคาของ Rovi Corporation หรือบริษัทสาขา และสามารถใช
ไดภายใตการอนุญาต

• เกี่ยวกับวิดีโอ DIVX: DivX® เปนรูปแบบวิดีโอดิจิตอลที่สรางขึ้นโดย DivX, LLC ซึ่งเปนบริษัทสาขาของ Rovi Corporation 
อุปกรณนี้ไดรับการรับรอง DivX Certifi ed® วาสามารถเลนวิดีโอ DivX ได สำหรับขอมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟตแวรเพื่อแปลง
ไฟลของทานใหเปนวิดีโอ DivX โปรดไปที่ divx.com

• เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: อุปกรณ DivX Certifi ed® นี้ตองไดรับการลงทะเบียนเพื่อใหเลนภาพยนตร DivX Video-
on-Demand (VOD) ที่จำหนายได ในการรับรหัสลงทะเบียน ใหคนหาสวน DivX VOD ในเมนูตั้งคาอุปกรณของทาน ไปที่ 
vod.divx.com สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนใหเสร็จสมบูรณ

• ผลิตขึ้นภายใตใบอนุญาตจากบริษัท Dolby Laboratories

 Dolby และสัญลักษณ D สองตัวเปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Dolby Laboratories
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4 สอดสกรูขนาดกลางเขาไปในรูดานหลังโทรทัศน
แลวขันใหแนน

 รุน 40 นิ้ว  รุน 46 นิ้ว

5 การประกอบฝาครอบขาตั้ง

1 สอดฝาครอบขาตั้งเขาไป
2 สอดสกรูสั้นเขาไปในรูที่ฝาครอบขาตั้งแลวขันใหแนน

• หากตองการถอดชุดขาตั้งออก ใหทำยอนลำดับขั้นตอนการ
ติดตั้ง

• ไขควงไมไดใหมาพรอมกับผลิตภัณฑนี้

การประกอบชุดขาตั้ง — 
40/46LE530M

• กอนเริ่มตนปฏิบัติงาน ใหปูผารองกับพื้นที่ทานจะใชวาง
โทรทัศน เพื่อปองกันไมใหตัวเครื่องไดรับความเสียหาย

• ประกอบขาตั้งในทิศทางที่ถูกตอง
• โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความถูกตอง การประกอบ
ขาตั้งผิดวิธีอาจทำใหโทรทัศนลมคว่ำได

1 โปรดตรวจยืนยันวามีสกรูใหมากับชุดขาตั้ง
สำหรับรุน 40 นิ้ว
(สกรูยาว 3 ตัว, สกรูขนาดกลาง 3 ตัว และสกรูส้ัน 1 ตัว)

สำหรับรุน 46 นิ้ว
(สกรูยาว 4 ตัว, สกรูขนาดกลาง 4 ตัว และสกรูส้ัน 1 ตัว)

2 ประกอบเสารองของชุดขาตั้งเขากับฐานโดยใชสกรู
ยาวและไขควงตามที่แสดงในภาพ

เสารอง

 รุน 40 นิ้ว  รุน 46 นิ้ว

3 สอดขาตั้งเขาไปในชองที่สวนลางของตัวเครื่อง
โทรทัศน (ใชมือจับขาตั้งไวเพื่อปองกันไมใหหลน
จากขอบของสวนฐาน)

ผารอง

 รุน 40 นิ้ว  รุน 46 นิ้ว
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4 การประกอบฝาครอบขาตั้ง
1 สอดฝาครอบขาตั้งเขาไป
2 สอดสกรูสั้นสี่ตัวเขาในรูที่ฝาครอบขาตั้งแลวขัน
ใหแนน

• หากตองการถอดชุดขาตั้งออก ใหทำยอนลำดับขั้นตอนการติดตั้ง
• ไขควงไมไดใหมาพรอมกับผลิตภัณฑนี้

การประกอบชุดขาตั้ง — 
60LE630M

• กอนเริ่มตนปฏิบัติงาน ใหปูผารองกับพื้นที่ทานจะใชวาง
โทรทัศน เพื่อปองกันไมใหตัวเครื่องไดรับความเสียหาย

• ประกอบขาตั้งในทิศทางที่ถูกตอง
• โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความถูกตอง การประกอบ
ขาตั้งผิดวิธีอาจทำใหโทรทัศนลมคว่ำได

1 โปรดตรวจยืนยันวามีสกรูใหมากับชุดขาตั้ง
สำหรับรุน 60 นิ้ว
(สกรูยาว 8 ตัว และสกรูสั้น 4 ตัว)

2 ประกอบเสารองของชุดขาตั้งเขากับฐานโดยใชสกรู
ยาวและไขควงตามที่แสดงในภาพ

เสารอง

ดานหนา

3 สอดขาตั้งเขาไปในชองที่สวนลางของตัวเครื่อง
โทรทัศน (ใชมือจับขาตั้งไวเพ่ือปองกันไมใหหลน
จากขอบของสวนฐาน)

ผารอง
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การปรับองศา (สำหรับ 40/46LE530M เทานั้น)
โทรทัศนเครื่องนี้สามารถหมุนไปทางขวาหรือทางซายไดสูงสุด 15 องศา

15°

15°

ดานหนา

• ตองใชมือทั้ง 2 มือในการปรับหนาจอ ใชมือขางหนึ่งจับที่สวนฐานของขาตั้งไว (สวนสีดำในภาพประกอบขางบน) แลวใชมืออีกขาง
หมุนหนาจอ

การตั้งคาโทรทัศน
การตอสายอากาศ
เพื่อเพลิดเพลินไปกับภาพที่ชัดเจน โปรดใชเสาอากาศภายนอก

สายอากาศ 
VHF/UHF

หรือ

สายอากาศ 
VHF/UHF

สายแบนแบบคูขนาน 
300 โอหม 
(ไมไดใหมาดวย)

คอนเวอรเตอร
กระแสไฟฟาสลับ 
75 โอหม 
(ไมไดใหมาดวย)

ปลั๊กมาตรฐาน 
DIN45325 (IEC 169-2)

สายเคเบิ้ลแบบ
โคแอกเชียล 
75 โอหม (สายกลม) 
(ไมไดใหมาดวย)

ไปยังขั้วตอสายอากาศ

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

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

• เพื่อปองกันความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาดูด หามสัมผัสสายใดๆ ในสวนที่ไมมีฉนวนหุมขณะที่เสียบปลั๊กไฟ AC อยู

• ภาพประกอบท่ีใชในคูมือการใชงานเลมน้ีทั้งหมดเปนภาพของเครื่องโทรทัศนรน LC-46LE530M
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การเชื่อมตออุปกรณภายนอก
ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณภายนอกหลายประเภทกับโทรทัศนของทานได เชน เครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส 
กลองวิดีโอดิจิตอล เครื่องเลนดีวีดี กลองถอดรหัสสัญญาณโทรทัศนดิจิตอล (STB-Set Top Box) และเครื่อง
คอมพิวเตอร หากตองการดูภาพจากแหลงสัญญาณภายนอก ใหเลือกแหลงสัญญาณจาก INPUT บนรีโมทคอนโทรล 
หรือ INPUT บนโทรทัศน

• เพื่อปองกันความเสียหายของอุปกรณทุกชนิด โปรดปดโทรทัศนกอนเชื่อมตอกับเครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส กลองวิดีโอดิจิตอล 
เครื่องเลนดีวีดี กลองถอดรหัสสัญญาณโทรทัศนดิจิตอล (STB-Set Top Box) คอมพิวเตอร และอุปกรณภายนอกอื่นๆ

• โปรดดูคูมือการใชงานที่เกี่ยวของ (ของเครื่องเลนวิดีโอ เครื่องเลนดีวีดี เปนตน) อยางละเอียดกอนเชื่อมตออุปกรณ

การตอเครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส หรือกลองวิดีโอดิจิตอล
เครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส กลองวิดีโอดิจิตอล หรืออุปกรณภาพและเสียงอื่นๆ สามารถเชื่อมตอไดอยางสะดวก
ผานชองตอ INPUT 4/INPUT 5 หรือ INPUT 6

เมื่อใชสาย composite 
(มีจำหนายตามทองตลาด)

เมื่อใชสายคอมโพเนนต
(มีจำหนายตามทองตลาด)

AUDIO

L

R

Y

PB
(CB)

PR
(CR)

AUDIO

L

R

VIDEO

เครื่องเลนวิดีโอ/
คอนโซลเกมส/
กลองวิดีโอดิจิตอล

เครื่องเลนวิดีโอ/
คอนโซลเกมส/
กลองวิดีโอดิจิตอล

การตอเครื่องเลนดีวีดี/กลองถอดรหัสสัญญาณโทรทัศนดิจิตอล (STB-Set Top Box)

ทานสามารถใชชองตอ HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3, INPUT 6 เพื่อเชื่อมตอกับเครื่องเลนดีวีดี/กลองถอดรหัสสัญญาณ
โทรทัศนดิจิตอล (STB-Set Top Box) และอุปกรณแสดงภาพและเสียงอื่นๆ
เมื่อใชสายที่รองรับ HDMI 
(มีจำหนายตามทองตลาด)

เมื่อใชสายคอมโพเนนต 
(มีจำหนายตามทองตลาด)

AUDIO

L

R

Y

PB
(CB)

PR
(CR)

เคร่ืองเลนดีวีดี/
กลองถอดรหัส
สัญญาณโทรทัศน
ดิจิตอล (STB-Set 
Top Box)

เคร่ืองเลนดีวีดี/
กลองถอดรหัส
สัญญาณโทรทัศน
ดิจิตอล (STB-Set 
Top Box)

การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร การใช Digital Audio Output

ทานสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรไดผาน
ชองตอ PC

สามารถสงสัญญาณเสียงออกผานขั้วตอ DIGITAL AUDIO
OUTPUT ได สัญญาณเสียง PCM จะออกจากขั้วตอ

ANALOG
RGB

AUDIO
(L/R)

คอมพิวเตอร

ไปยังสัญญาณเขา optical 
digital ของเครื่องเสียงภายนอก

สายใยแกวนำแสง
(มีจำหนายตามทองตลาด)

• โดยปกติขั้วตอ DIGITAL AUDIO OUTPUT จะสงสัญญาณเสียง เชนเดียวกันออกจากระบบลำโพง (เสียงของรายการ
ที่ทานรับชมอยูจะถูกสงออกมาจากขั้วตอ)

• ขั้วตอ DIGITAL AUDIO OUTPUT อาจจะไมสงสัญญาณใดๆ ออกมาทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณและซอฟตแวร

• ภาพประกอบท่ีใชในคูมือการใชงานเลมน้ีทั้งหมดเปนภาพของเครื่องโทรทัศนรน LC-46LE530M
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รีโมทคอนโทรล

1

2

3

5

7

8

6

4

9

10

11

13
12

14

15

16

 SLEEP
 ตั้งเวลาปด

 AV MODE
 เลือกการตั้งคาเสียงและวิดีโอ (ดูหนา 10)
 MPX
 เลือกโหมดเสียงมัลติเพล็กซ
 e (ปดเสียง)
 กด e s ปดเสียง
 กดอีกครั้ง e s เปดเสียง
 การปิดเสียงจะถูกยกเลิกเมื่อเวลาผานไป 30 นาที อยางไรก็ดี
 โทรทัศนจะไมสงเสียงดังออกมาในทันที เนื่องจากระดับเสียงถูก
 ตั้งไวที่ 0 โดยอัตโนมัติ ใหเพิ่มระดับเสียงโดยกดปุม VOLk
10 VOLk/VOLl
 ตั้งระดับเสียง
 (VOLk) เพิ่มระดับเสียง
 (VOLl) ลดระดับเสียง
11 CHa/CHb
 โหมดสัญญาณโทรทัศน: เลือกชองรายการ
 (CHa) เพิ่มหมายเลขชอง
 (CHb) ลดหมายเลขชอง
 โหมด TELETEXT: เลือกหนา (ดูหนา 16)
12 INPUT (แหลงสัญญาณเขา)
 เลือกแหลงสัญญาณเขา
13 PC
 เลือกชองตอคอมพิวเตอรโดยตรง
14 MENU
 แสดงหนาจอเมนู
15 RETURN
 โหมด MENU: กลับสูหนาจอเมนูกอนหนา
16 m (TELETEXT)
 เลือกโหมด TELETEXT (ภาพโทรทัศน, ภาพขอมูลตัวอักษร, 
ภาพโทรทัศน/ขอมูลตัวอักษร) (ดูหนา 16)

 k (เปดเผยขอมูลสำหรับ TELETEXT)
 โหมด TELETEXT: แสดงขอมูลที่ถูกซอนไว (ดูหนา 16)
 [ (คำบรรยายสำหรับ TELETEXT)
 เปดคำบรรยาย (ดูหนา 16)
 3 (คางไว)
 โหมด TELETEXT: หยุดการปรับเปลี่ยนหนา TELETEXT โดย
 อัตโนมัติ กด 3 อีกครั้งเพื่อออกจากโหมดคางไว (ดูหนา 16)
 1 (หนายอย)
 แสดงหนายอย Teletext โดยตรง เมื่ออยูในโหมด Teletext 

(ดูหนา 16)
 v (บน/ลาง/เต็มจอ)
 โหมด TELETEXT: ตั้งพื้นที่ของการขยาย (ดูหนา 16)

1 POWER (เตรียมพรอมใชงาน/เปด)
 กดเพื่อเปดหรือปดเครื่อง (ดูหนา 8)
2 0 – 9
 ตั้งชองรายการ
 โหมด TELETEXT: ตั้งคาหนาจอ (ดูหนา 16)
3 A (ยอนกลับ)
 กด A เพื่อกลับสูชองหรือโหมดสัญญาณเขาจาก
ภายนอกที่เลือกไว

4 WIDE
 เปลี่ยนโหมดจอภาพ (ดูหนา 15 และ 16)
5 FREEZE
 หยุดการเคลื่อนไหวของภาพบนหนาจอ (ดูหนา 15)
6 a/b/c/d (เคอรเซอร)
 เลือกรายการที่ตองการบนหนาจอตั้งคา
 ENTER
 ใชคำสั่ง
7 EXIT
 กลับสูหนาจอเริ่มตน
8 ปุมสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน)
 โหมด TELETEXT: เลือกหนา (ดูหนา 16)
9 DISPLAY
 แสดงชอง หรือขอมูลสัญญาณเขา

การใสแบตเตอรี่
กอนใชงานโทรทัศนเปนครั้งแรก ใหใสแบตเตอรี่ขนาด “AA” 1 กอน (ที่ใหมา) เมื่อแบตเตอรี่หมดและรีโมทคอนโทรล
ใชงานไมได ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ขนาด “AA” ใหม
1 เปดฝาครอบแบตเตอรี่ 2 ใสแบตเตอรี่ขนาด “AA” ที่ใหมา 3 ปดฝาครอบแบตเตอรี่

• วางแบตเตอรี่ใหขั้วแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมายแสดงขั้ว 
(k) และ (l) ในชองใสแบตเตอรี่

• แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ที่อยูในหอหรือแบตเตอรี่ที่อยูในเครื่อง) จะตองไมโดนความรอนมากเกินไป เชน แสงแดด, ไฟ 
หรือแหลงความรอนตางๆ

• ไมควรนำแบตเตอรี่ตางชนิดมาใชรวมกัน
• ไมควรนำแบตเตอรี่เกากับใหมมาใชรวมกัน
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ชื่อสวนประกอบ
โทรทัศน (ดานหนา)

เซ็นเซอร รีโมทคอนโทรล

ไฟแสดง POWER

ไฟแสดง SLEEP

ไฟแสดง OPC 

เซ็นเซอร OPC

ไฟดับ ปดเครื่อง

ไฟติด (สีแดง) โทรทัศนอยูในโหมด
เตรียมพรอมใชงาน 

ไฟติด (สีเขียว) โทรทัศนเปด

โทรทัศน (ดานหลัง)

1

2

3

4

517

18
6

15

1011 12

16

7
13

8

9

14

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

7 ขั้วตอ HDMI 2

8 ขั้วตอ HDMI 3

9 ขั้วตอ RS-232C

10 ชองตอ INPUT 4/INPUT 5

11 ขั้วตอ DIGITAL AUDIO OUTPUT

12 ชองตอ INPUT 6

13 ขั้วตอ AUDIO OUT

14 ขั้วตอ AUDIO IN (R/L)

15 ชองตอ PC*

16 ชองตอสัญญาณจากสายอากาศ
17 ขั้วตอ USB

18 ชองตอหูฟง (  3.5 มม.)
• จะไมมีเสียงออกจากลำโพงหากเสียบหูฟงไว

* ขั้วตอ HDMI และ PC สามารถใชตอขั้วสัญญาณเสียงเขาตัวเดียวกันได อยางไรก็ตาม ตองเลือกรายการที่ตองการใน เมนู 
“เลือกชองเสียง PC” (ดูหนา 14)

• ภาพประกอบในคูมือการใชงานเลมนี้มีจุดประสงคเพื่อใชอธิบาย และอาจมีความแตกตางเล็กนอยจากภาพของโทรทัศนที่ใชงานจรงิ
• ภาพประกอบท่ีใชในคูมือการใชงานเลมน้ีทั้งหมดเปนภาพของเครื่องโทรทัศนรน LC-46LE530M

การเปด/ปดโทรทัศน
การเปด/ปดโทรทัศน โหมดสแตนดบาย

• การเปดโทรทัศน
 กด POWER ที่เครื่องโทรทัศน (หลังจากผานไป 2-3 วินาที 
จะมีภาพปรากฏขึ้นพรอมเสียง)

• การปดโทรทัศน
 ปดโทรทัศนโดยกด POWER บนเครื่องโทรทัศน

• เขาสูโหมดสแตนดบาย
 หากวาโทรทัศนเปดการทำงาน ทานสามารถเปลี่ยนโทรทัศน
ใหเขาสูโหมดสแตนดบายไดโดยกดปุม POWER บนรีโมท
คอนโทรล

• เปดการทำงานโทรทัศนจากโหมดสแตนดบาย
 ขณะอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกด POWER บนรีโมทคอนโทรล

• หากทานจะไมใชงานโทรทัศนเปนเวลานานใหทานถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเตารับเสมอ
• เครื่องโทรทัศนจะใชพลังงานเล็กนอยเมื่ออยูในโหมดเตรียมพรอมใชงาน
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รายการคนหาชองสัญญาณ
คนหากึ่งอัตโนมัติ
ทานสามารถคนหาอัตโนมัติไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอน 
ดานลาง ซึ่งทำงานเชนเดียวกับการคนหาชองรายการ
อัตโนมัติในการติดตั้งโดยอัตโนมัติ

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “การปรับตั้ง”

3 กด a/b เพื่อเลือก “รายการคนหาชองสัญญาณ” 
แลวกด ENTER

4 หากทานตั้งรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานที่นี่
• ดูการตั้งรหัสผานที่หนา 13

5 กด a/b เพื่อเลือก “คนหากึ่งอัตโนมัติ” แลวกด 
ENTER

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

ปรับเอง
ทานสามารถตั้งคารายการตางๆ ของชองบางรายการได
ดวยตนเอง

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ใน คนหากึ่งอัตโนมัติ

2 กด a/b เพื่อเลือก “ปรับเอง” แลวกด ENTER

3 กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER

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

5 กด a/b เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ แลวกด ENTER

6 กด a/b หรือ c/d เพื่อเลือกรายการที่ตองการ 
หรือปรับรายการตามระดับที่ตองการ กด ENTER 
หากจำเปน 

H คนหากึ่งอัตโนมัติ
จะคนหาชองรายการในลำดับถัดไป

H คนหาละเอียด
ทานสามารถปรับความถี่ไปตามตำแหนงที่ทานตองการได

• ใหปรับพรอมกับตรวจสอบภาพพื้นหลังเปนการอางอิง
• ทานสามารถปอนความถี่ของชองไดโดยตรงโดยใชปุมตัวเลข 

0 — 9 แทนการกด c/d เพื่อปรับความถี่

การเริ่มตนติดตั้งอัตโนมัติ
เมื่อเปดโทรทัศนเปนครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา หนาจอการ
เร่ิมตนติดต้ังอัตโนมัติจะปรากฏข้ึน ใหปฏิบัติตามเมนูและ
ต้ังคาตามความจำเปนทีละเมนู

1 กด POWER ที่เครื่องโทรทัศน
• 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: การต้ังคาน้ีเหมาะสำหรับการรับชมปกติภายใน
บานและประหยัดพลังงาน

• โหมดรานคา: การต้ังคาน้ีออกแบบมาสำหรับการเปด
แสดงในรานขายปลีก

• วิธีการเปล่ียนจากโหมดรานคาเปนโหมดบาน โปรดดู
วิธีการตั้งคาโทรทัศนใหมที่หนา 14

การติดตั้งอัตโนมัติ 
ทานสามารถเปดใชการติดตั้งอัตโนมัติอีกครั้งได แมจะตั้ง
ชองรายการไปแลวโดย

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “การปรับตั้ง”

3 กด a/b เพื่อเลือก “การติดตั้งอัตโนมัต”ิ แลวกด 
ENTER

4 หากทานตั้งรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานที่นี่
• ดูการตั้งรหัสผานที่หนา 13

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
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รายการคนหาชองสัญญาณ (ตอ)

• 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

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

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

H ชื่อชองสัญญาณ
การใสชื่อชองรายการ สามารถใสเปนตัวอักษรหรือตัวเลข
ไดสูงสุด 5 ตัว
กด a/b/c/d เพ่ือเลือกอักขระแตละตัวสำหรับ
ชื่อใหมของชอง จากนั้นกด ENTER
ทำซ้ำเชนนี้จนกวาจะสะกดชื่อไดครบ
• เมื่อทานตั้งชื่อชองโดยใชอักขระนอยกวา 5 ตัว ใหเลือก 

“จบ”

H บูสเตอร
ปรับปรุงคุณภาพของภาพเมื่อสัญญาณออน ไมแนะนำให
เปดในสภาพสัญญาณแรง เพราะอาจทำใหเกิดเสียง
ไมพึงประสงค (เปด, ปด)

H ขามชอง
ชองที่มีการตั้ง “ขามชอง” เปน “เปด” ไวจะถูกขามผาน
ไปเมื่อเลือกชองโดยใช CHr/s แมวาจะเลือกในขณะ
ที่ดูภาพจากโทรทัศนอยูก็ตาม

H ล็อก
ทานสามารถปองกันการรับชมชองรายการได

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

• เมื่อทานกด ENTER ขณะที่ “ระบบการปองกันการรับชม
ของเยาวชนทำงาน” ปรากฏอยู เครื่องจะแสดงเมนูปอนรหัสผาน 
การใสรหัสผานที่ถูกตองจะปดระบบปองกันเด็กชั่วคราวจนกวา
จะปดโทรทัศน

เรียงลำดับชอง

ตำแหนงชองรายการสามารถจัดเรียงไดอยางอิสระ

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ใน คนหากึ่งอัตโนมัติ

2 กด a/b เพื่อเลือก “เรียงลำดับชอง” แลวกด 
ENTER

3 กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER

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

5 ยายชองดังกลาวไปยังตำแหนงที่ตองการโดยกดปุม 
a/b/c/d แลวกด ENTER

6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 จนกวาจะเรียงชองที่
ตองการไดครบ

ลบรายการ
ทานสามารถลบชองรายการแตละชองได

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ใน คนหากึ่งอัตโนมัติ

2 กด a/b เพื่อเลือก “ลบรายการ” แลวกด ENTER 

3 กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER

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

5 กด ENTER เพื่อลบชองรายการ

6 ทำซ้ำข้ันตอนท่ี 4 และ 5 จนกวาจะลบชองท่ีตองการ 
จนครบ

การเลือก AV mode
“โหมดภาพและเสียง” ชวยใหทานสามารถเลอืกแนวทาง
ในการรับชมท่ีหลากหลาย ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ของระบบมากทีสุ่ด โดยท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปตาม
ปจจัยตางๆ อาทิ ความสวางของหอง, รูปแบบรายการที่
รับชมหรือชนิดของสัญญาณภาพจากอุปกรณเช่ือมตอ
ภายนอก

1 กด AV MODE

2 แตละครั้งที่ทานกด AV MODE โหมด
รายการจะเปลี่ยน
• ทานยังสามารถสับเปลี่ยนโหมดในเมนู “โหมด
ภาพและเสียง” บนหนาจอเมนู “เมนูภาพ”

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
มาตรฐาน สำหรับดูภาพที่มีรายละเอียดสูงในหองที่มี

ความสวางปกติ 
ภาพยนตร สำหรับดูภาพยนตร
เกมส สำหรับการเลนเกมส
พีซี สำหรับคอมพิวเตอร (ใชไดเม่ือมีสัญญาณ 

HDMI หรือสัญญาณจากคอมพิวเตอร เทาน้ัน)
ผููใชปรับเอง ใหผูใชเปนผูเลือกตั้งคาตามตองการ 

ทานสามารถตั้งโหมดใหกับแหลงสัญญาณ
เขาแตละแหลงได

ไดนามิค 
(ปรับไมได)

เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียงไปใชคาตั้ง
จากโรงงาน ไมสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคา
ใดๆ ได

ไดนามิค แสดงภาพที่มีความชัดเจน เนนคอนทราสต 
สูง สำหรับการดูกีฬา

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

• เมื่ออยูในโหมดสัญญาณเขา PC สามารถเลือก “มาตรฐาน”, 
“พีซี” และ “ผููใชปรับเอง” ไดในการเลือกโหมด AV เทานั้น
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H ขั้นสูง
อุณหภูมิสี
ปรับอุณหภูมิสีเพื่อใหภาพมีสีขาวที่เหมาะสม

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย

สูง
กลาง ถึงสูง
กลาง
กลาง ถึงต่ำ
ต่ำ

สีขาวปนโทนสีน้ำเงิน

สีขาวปนโทนสีแดง

การแสดงภาพอยางรวดเร็ว
ใชการแสดงภาพอยางรวดเร็วเพื่อดูภาพที่เคลื่อนไหวเร็วให
คมชัดยิ่งขึ้น (เปด, ปด)

• การแสดงภาพอยางรวดเร็วอาจทำใหเกิดสัญญาณรบกวนภาพได
หากสัญญาณดังกลาวเกิดข้ึน ใหต้ังคาฟงกช่ันเปน “ปด”

โหมดฟลม
ตรวจจับแหลงสัญญาณที่เปนฟลมโดยอัตโนมัติ (โดยทั่วไป
เปนแบบ 24/25 เฟรม/วินาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคลื่นความถี่
แนวตั้ง) วิเคราะหแหลงสัญญาณ แลวสรางภาพนิ่งของฟลม
แตละเฟรมขึ้นมาใหมเปนภาพความละเอียดสูง (เปด, ปด)

การตัดกันของสี
ปรับความตางสีของภาพโดยอัตโนมัติตามฉากในขณะนั้น
 (เปด, ปด)

3D-Y/C
ใหภาพคุณภาพสูงซึ่งมีจุดสีวิ่งตามขอบภาพและการผสมกัน
ของสีที่ตางกันนอยที่สุด (เปด, ปด)

• ไมสามารถเลือก 3D-Y/C ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของ
สัญญาณเขา

• 3D-Y/C อาจไมทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของสัญญาณเขา
หรือสัญญาณเขาที่มีสัญญาณรบกวน

ภาพสีเดียว
สำหรับการรับชมภาพซึ่งมีสีเดียว (เปด, ปด)

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

• สำหรับการตั้งคามาตรฐานทั้งหมดของรายการปรับภาพที่
เปนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน กด a/b เพื่อเลือก “กลับสูคา
มาตรฐาน” กด ENTER กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด 
ENTER

คำสั่งเมนู
1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

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

3 กด a/b เพื่อเลือกรายการเมนูที่ตองการ กด 
ENTER เพื่อดำเนินการตอหากจำเปน

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

เมนูภาพ

+16

+40

+30

+30

+30

+10

เมนูภาพ เสียง ECO

โหมดภาพและเสียง

OPC

ไฟจอภาพ

ความตางสี

สวาง

สี

เฉดสี

คมชัด

ขั้นสูง

กลับสูคามาตรฐาน

[มาตรฐาน]

[ปด]

0

[  + 8  ]

[   0  ]

[   0  ]

[   0  ]

[   0  ]

[   +30  ]

–16

–30

–30

–30

–10

H การตั้งคา OPC (Optical Picture Control)
ทานสามารถตั้งโทรทัศนใหปรับความสวางของจอภาพได
โดยอัตโนมัติตามสภาพแสง 

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
เปด:แบบแสดง
การทำงาน

แสดงผลการใช OPC บนหนาจอขณะที่ปรับ 
ความสวางของหนาจอ

เปด ปรับโดยอัตโนมัติ

ปด ความสวางคงท่ีตามคาท่ีต้ังไวใน “ไฟจอภาพ”

• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีวัตถุใดๆ กีดขวางเซ็นเซอร OPC ซ่ึงจะ
มีผลกระทบตอการตรวจจับแสงในบริเวณรอบๆ เคร่ืองของ 
เซ็นเซอร

H การปรับภาพ

รายการที่เลือก ปุม c ปุม d

ไฟจอภาพ หนาจอมืดลง หนาจอสวางขึ้น

ความตางสี ลดคอนทราสต เพิ่มคอนทราสต

สวาง ลดความสวาง เพิ่มความสวาง

สี ลดความเขมสี เพิ่มความเขมสี

เฉดสี โทนสีผิวเปนสีมวง โทนสีผิวเปนสีเขียว

คมชัด ลดความคมชัด เพิ่มความคมชัด
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เมนู ECO

[ไมใช]

[ไมใช]

ECO

ปิดเมื่อไมมีภาพ

ปดตามการใช

โหมดประหยัดพลังงาน

การปรับตั้ง ฟงกชั่นเสริม

ตัวจัดการพลังงาน4

H ปิดเมื่อไมมีภาพ
ทานสามารถตั้งโทรทัศนใหปดโดยอัตโนมัติหลังจากที่
โทรทัศนไมไดรับสัญญาณใดเปนเวลาประมาณ 15 นาที 
ได เชนเมื่อจบรายการออกอากาศทั้งหมดของสถานี (ใช, 
ไมใช)
• หานาทีกอนที่โทรทัศนจะปดการทำงาน เวลาที่เหลือจะปรากฏ
ขึ้นทุก 1 นาที 

• “ไมใช” เปนคาตั้งจากโรงงาน
• เม่ือรายการโทรทัศนจบ และโทรทัศนไดรับสัญญาณเขาฟงกช่ัน
น้ีอาจใชไมได

H ตัวจัดการพลังงาน (เฉพาะโหมดสัญญาณจาก
คอมพิวเตอรเทานั้น) 

ทานสามารถตั้งใหโทรทัศนปดการทำงานโดยอัตโนมัติได
เมื่อไมมีภาพปรากฏบน PC

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
ปด • ไมมีการจัดการการใชพลังงาน

• คาตั้งจากโรงงาน

โหมด1 • หากไมมีสัญญาณเขาเปนเวลาประมาณ 8 
นาที เครื่องจะปดการทำงาน

• แมวาทานจะเริ่มใชคอมพิวเตอร และมี
สัญญาณเขาอีกครั้ง โทรทัศนก็จะยังปด
การทำงานอยู

• โทรทัศนจะเปดอีกครั้งเมื่อกดปุม 
POWER (ดูหนา 8) 

โหมด2 • หากไมมีสัญญาณเขาเปนเวลาประมาณ 8 
นาที เครื่องจะปดการทำงาน

• เมื่อทานเริ่มใชคอมพิวเตอร และมี
สัญญาณเขาอีกครั้ง โทรทัศนจะเปดทำงาน

• โทรทัศนจะเปดอีกครั้งเมื่อกดปุม POWER 
(ดูหนา 8) 

H ปดตามการใช
ทานสามารถตัง้โทรทัศนใหปดโดยอัตโนมัติ เม่ือไมได
ใชงานโทรทัศนมากกวา 3 ช่ัวโมง (30 นาที, 3 ช่ัวโมง, 
ไมใช)
• หานาทีกอนที่โทรทัศนจะปดการทำงาน เวลาที่เหลือจะปรากฏ
ขึ้นทุก 1 นาที

• “ไมใช” เปนคาตั้งจากโรงงาน

H โหมดประหยัดพลังงาน
เม่ือต้ังคาเปน “ตกลง” โทรทัศนจะเปดใชโหมดการประหยัด
พลังงานดังตอไปน้ี
• ตั้งคา “OPC” เปน “เปด” (หนา 11)
• ตั้งคา “ปิดเมื่อไมมีภาพ” เปน “ใช” (หนา 12)
• ตั้งคา “ตัวจัดการพลังงาน” เปน “โหมด1” (หนา 12)
• ตั้งคา “ปดตามการใช” เปน “3 ชั่วโมง” (หนา 12)
• ตั้งคา “การเริ่มตนอยางรวดเร็ว” เปน “ปด” (หนา 14)

• ไมสามารถยกเลิกการใชงานโหมดระบบเพื่อสิ่งแวดลอมไดโดย
การเลือก “ไมตกลง” จะตองเปลี่ยนการตั้งคาทีละอยางเพื่อ
ยกเลิกการใชงานโหมดระบบเพื่อสิ่งแวดลอม

เมนูเสียง

ซ. ข.

[ปด]

[ เปิด]

เสียง ECO

มาตรฐาน

เสียงแหลม

เสียงทุม

สมดุล

SRS TS HD

เพิ่มความหนักแนนของเสียงทุม

กลับสูคามาตรฐาน

การปรับตั้ง

–15

–15

[  0  ]

[   0  ]

+15

+15[  0  ]

H การปรับเสียง

รายการที่เลือก ปุม c ปุม d

เสียงแหลม ลดเสียงแหลม เพิ่มเสียงแหลม

เสียงทุม ลดเสียงต่ำ เพิ่มเสียงต่ำ

สมดุล ลดเสียงออกจาก
ลำโพงดานขวา

ลดเสียงออกจาก
ลำโพงดานซาย

H SRS TruSurround (TS) HDTM

ทานจะเพลิดเพลินไปกับเสียง SRS TruSurround HDTM 
เสมือนอยูในโรงภาพยนตร
การใช SRS TS HD บนหนาจอเมนู
ทานสามารถสรางเสียง SRS TruSurround HDTM จาก
การตั้งคา “เสียง”

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย

เปด SRS TruSurround HDTM ใหเสียงเซอรราวด
คุณภาพสูงเม่ือรับชมภาพยนตร ดีวีดี หรือ 
รายการโทรทัศนในเสียงเซอรราวด

ปด ใหเสียงปกติ

H เพิ่มความหนักแนนของเสียงทุม สรางสรรคโดย SRS 
Labs, Inc.

ฟงกชั่นนี้ใหทานไดเพลิดเพลินกับเสียงทุม

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย

เปด เปิดใชฟงกชั่นตัวปรับเสียงทุม

ปด ใหเสียงปกติ

• สำหรับการตั้งคามาตรฐานทั้งหมดของรายการปรับเสียงที่เปนคา
ที่ตั้งมาจากโรงงาน กด a/b เพื่อเลือก “กลับสคามาตรฐาน” 

 กด ENTER กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER
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เมนูการปรับตั้ง

ตำแหนงภาพ

การติดตั้งอัตโนมัติ

รายการคนหาชองสัญญาณ

ควบคุมเนื้อหา

ตั้งชื่อชองสัญญาณเขา4

แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ4

การปรับตั้ง ฟงกชั่นเสริม

เลือกขามชองตอสัญญาณเขา

H ควบคุมเนื้อหา (เฉพาะโหมดโทรทัศนเทานั้น)
ใหทานใชรหัสผานเพื่อรักษาการตั้งคาบางอยางไมให
เปลี่ยนแปลงไปโดยไมไดตั้งใจ
การตั้งรหัสผาน
1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 ใน คำสั่งเมนู

2 กด a/b เพื่อเลือก “ควบคุมเนื้อหา” แลวกด 
ENTER

3 หากทานไดตั้งรหัสผานแลว ใสรหัสผานของทานที่นี่ 

4 กด a/b เพื่อเลือก “เปลี่ยนรหัสผาน” แลวกด 
ENTER

5 ปอนหมายเลข 4 หลักเปนรหัสผานโดยใชปุมหมายเลข 
0 — 9

รหัสผานใหม

–  –  –  –ยืนยันอีกครั้ง

เปลี่ยนรหัสผาน

ลบรหัสผาน
–  –  –  –

ปอนรหัสผานใหมจำนวน 4 หลัก

4

6 ปอนหมายเลข 4 หลักชุดเดิมกับในขั้นตอนที่ 5 
เพื่อยืนยันรหัสผาน

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

• กด ENTER เพื่อแสดงหนาตางปอนรหัสผาน

การลบรหัสผาน
ใหทานลบรหัสผานของทาน

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ใน การตั้งรหัสผาน

2 กด a/b เพ่ือเลือก “ลบรหสผาน” แลวกด ENTER

3 กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER

H เลือกขามชองตอสัญญาณเขา
การต้ังคาน้ีทำใหทานสามารถขามสัญญาณเขา HDMI หรือ 
คอมพิวเตอรในระหวางการเลือกแหลงสัญญาณเขาได

HDMI1

HDMI2

HDMI3

พีซี

ตกลง ไมตกลง

เลือกขามขั้วตอ HDMI

H ตั้งชื่อชองสัญญาณเขา
ทานสามารถกำหนดชื่อตามที่ทานตองการใหกับแหลง
สัญญาณได 

1 กด INPUT เพื่อเลือกแหลงสัญญาณที่ตองการ

2 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

3 กด c/d เพื่อเลือก “การปรับตั้ง”

4 กด a/b เพื่อเลือก “ตั้งชื่อชองสัญญาณเขา” 
แลวกด ENTER

5 กด a/b/c/d เพื่อเลือกอักขระแตละตัวในชื่อ
ใหมของแหลงสัญญาณ แลวกด ENTER

6 ทำซ้ำจนกวาจะสะกดชื่อไดครบ
• ชื่อใชอักขระไดสูงสุด 6 ตัว
• เมื่อทานตั้งชื่อชองโดยใชอักขระนอยกวา 6 ตัว ใหเลือก 

“จบ” จากนั้นกด ENTER เพื่อออกจากเมนูการตั้งชื่อ

• ทานไมสามารถเปลี่ยนชื่อแหลงสัญญาณโทรทัศนได

H ตำแหนงภาพ
ใชสำหรับการปรับตำแหนงภาพในแนวนอนและแนวตั้ง

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
แนวนอน จัดภาพใหอยูกึ่งกลางโดยการเลื่อนภาพไป 

ทางซายหรือขวา 
แนวตั้ง จัดภาพใหอยูกึ่งกลางโดยการเลื่อนภาพขึ้น 

หรือลง 

H แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ (เฉพาะโหมดสัญญาณ 
HDMI เทาน้ัน)

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
ใช/ไมใช ตั้งคาวาจะใชโหมดจอภาพ (WIDE MODE) 

จากการตรวจหาสัญญาณ รวมถึงสัญญาณ 
HDMI หรือไม

H ปรับภาพกวางจากสถานี
ปรับภาพกวางจากสถานี ชวยใหโทรทัศนเลือกเปลี่ยน 
รูปแบบหนาจอแบบตางๆ ไดโดยอัตโนมัติ (เปด, ปด)

• ลองตั้งคาโหมดจอภาพหากภาพไมเปลี่ยนไปตามรูปแบบ 
หนาจอที่ถูกตอง หากสัญญาณการแพรภาพไมมีขอมูล WSS 
ฟงกชั่นนี้จะไมทำงานแมวาจะเปดใชงานอยูก็ตาม

• ไมสามารถใชไดกับสัญญาณคอมโพเนนต, PC และ HDMI

H โหมด 4:3
สัญญาณ WSS มีระบบเปลี่ยนหนาจอ 4:3 อัตโนมัติ 
ที่ใหทานเลือกระหวางพาโนรามา และปกติ

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
พาโนรามา ภาพจอกวางที่ไมมีแถบดานขาง
ปกติ ภาพจอปกติรักษาสัดสวนภาพไวที่ 4:3 หรือ 

16:9

หนาจอ 4:3 แสดงสัญญาณปรับภาพกวางจากสถานี
โหมด 4:3 “พาโนรามา” โหมด 4:3 “ปกติ”
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เมนูการปรับตั้ง (ตอ)
H การเริ่มตนอยางรวดเร็ว
ทานสามารถลดเวลาการเปดโทรทัศนเม่ือใชรีโมทคอนโทรลได

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
เปด โทรทัศนจะเปดข้ึนอยางรวดเร็วจากโหมด

พรอมใชงาน โดยโทรทัศนจะใชพลังงาน 
8.5 วัตต ข้ึนไปในระหวางโหมดพรอมใชงาน

ปด การใชพลังงานนอยกวา 1 วัตต

H ภาษา (Language)
โดยเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งจาก 10 ภาษา: อังกฤษ, 
จีนตัวยอ, อารบิก, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, รัสเซีย, เปอรเซีย, 
ภาษาไทย, เวียดนาม และ อินโดนีเซีย
H ภาษาขอมูล
เลือกจากตารางภาษา 3 ประเภท: ยุโรปตะวันตก, อารบิก, 
เปอรเซีย

• Teletext จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเครือขายสงมาเทานั้น ไมไดใช
เพื่อการเปลี่ยนภาษา

H การระบุเวอรชั่นของซอฟตแวร
ทานสามารถตรวจสอบรุนของซอฟตแวรที่ใชอยูไดบน
หนาจอ
H กลับสูคามาตรฐาน
หากมีการปรับท่ีซับซอน และไมสามารถกลับคืนสคูาต้ังเดิม
ได ทานสามารถยกเลิกการต้ังคากลับคืนสคูาปรับต้ังจาก
โรงงานได

• หากต้ังคาเปน “กลับสูคามาตรฐาน” การปรับต้ังท้ังหมด เชน ภาพ, 
เสียง และโปรแกรมจะกลับสูคาท่ีต้ังมาจากโรงงาน

เมนูฟงกชั่นเสริม

[HDMI1]

[ปรับไมได]

[ เปด]

ฟงกชั่นเสริม

เลือกชองเสียง PC

เลือกระดับเสียงออก

ระดับเสียงอัตโนมัติ

4

H เลือกชองเสียง PC
เมื่อใชงานขั้ว PC หรือ HDMI1 ทานตองเลือกขั้วที่ใช
ชองตอ AUDIO (R/L) สำหรับสัญญาณเสียงเขาแบบ
อะนาล็อก

รายการที่เลือก คำอธิบาย
HDMI1 เม่ือเช่ือมตออุปกรณ (รวมถึงคอมพิวเตอร

PC) ดวยสาย DVI/HDMI ท่ีข้ัว HDMI1 
และสงสัญญาณ เสียงเขาแบบอะนาล็อก
จากชองตอ AUDIO (R/L)

พีซี เมื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอร PC ที่ขั้ว PC 
และสงสัญญาณเสียงเขาแบบอะนาล็อก
จากชองตอ AUDIO (R/L)

• ทานตองต้ังไปท่ี “พีซี” เม่ือเช่ือมตออุปกรณ (รวมถึงคอมพิวเตอร
PC) ดวยสาย HDMI ท่ีไดรับการรับรองท่ีข้ัว HDMI1 ถาต้ังไปท่ี
“HDMI1” จะไมมีเสียงออกมา

H เลือกระดับเสียงออก
ใหทานเลือกควบคุมเสียงที่ออกจากโทรทัศน

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
ปรับไมได • ปรับระดับเสียงที่ออกผานลำโพงไดดวย

ปุม VOL k/l ที่รีโมทคอนโทรลหรือ
โทรทัศน

• ไมสามารถปรับเสียงที่ออกจากขั้วตอ 
AUDIO OUT ได

ปรับได • เสียงที่ออกจากขั้วตอ AUDIO OUT 
สามารถปรับไดดวย VOL k/l ที่รีโมท
คอนโทรลหรือที่โทรทัศน

• ปดเสียงที่ออกผานลำโพง

• ในระหวางที่ตั้งคา “เลือกระดับเสียงออก” ใหเปนแบบ “ปรับได” 
จะไมสามารถปรับรายการเมนูเสียง ทั้งหมดได

H ระดับเสียงอัตโนมัติ
โดยปกติแลวแหลงเสียงที่แตกตางกัน จะใหระดับเสียงที่
ไมเทากัน ตัวอยางเชน การเปลี่ยนจากการชมภาพยนตร
ไปสูชวงโฆษณา การควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ (Auto

Vol) จะแกปญหาดังกลาวนี้เพื่อใหระดับเสียงที่เทากัน 
(เปด, ปด)

H ยกระดับเสียงพูด
ฟงกชั่นนี้จะเนนเสียงพูดใหดังกวาเสียงอื่นเพื่อใหไดยิน
อยางชัดเจน (เปด, ปด)

• ยกระดับเสียงพูดจะสามารถทำงานไดเมื่อ SRS TS HD 
ตั้งคาเปน “เปด” เทานั้น 

H สัญญาณเสียงดิจิตอลออก
ฟงกชั่นนี้ชวยใหผูใชเลือกระบบเสียงออกที่โปรดปรานได

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
พีซีเอ็ม รูปแบบสัญญาณออกที่เปนภาพโดยปกติจะ

เปนพีซีเอ็ม

ดอลบีดิจิตอล เสียงดอลบีดิจิตอลจะสงสัญญาณออกมาเมื่อ
มีสัญญาณเสียงดอลบีดิจิตอล สัญญาณออก
จะเปนพีซีเอ็มเมื่อไมมีสัญญาณเสียงดอลบี
ดิจิตอล

H เฉพาะเสียง
เมื่อฟงเพลงจากรายการเพลง ทานสามารถปดหนาจอ 
แสดงผล เพื่อเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอยางเดียวได

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
เปด มีเสียงออกโดยไมมีภาพบนหนาจอ
ปด มีเสียงออกพรอมภาพบนหนาจอ

• เมือ่ทานเปลีย่นภาพบนโทรทศัน เชน เมือ่เปลีย่นแหลงสญัญาณ 
โทรทัศน จะตั้งคาฟงกชั่นเฉพาะเสียง เปน “ปด”
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• การยกเลิกการปรับตั้งคาในรายการทั้งหมดกลับไปใชคาตั้ง
จากโรงงาน กด a/b เพื่อเลือก “กลับสูคามาตรฐาน” แลวกด 
ENTER กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER

• ภาพอาจแสดงไมถูกตอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาและ/หรือ
สัญญาณเขา

ความละเอียด

• สัญญาณเขาบางสัญญาณอาจตองทำการลงทะเบียนดวย
ตนเองเพ่ือการแสดงผลท่ีถูกตอง

• ไมสามารถแยกแยะความแตกตางของคูสัญญาณเขา 
(ความละเอียด) ในรายการดานลางเมื่อรับสัญญาณได 
ในกรณีเชนนี้ ทานจะตองตั้งสัญญาณที่ถูกตองดวย
ตนเอง หลังจากตั้งคาในครั้งแรกแลว คาดังกลาวจะ
ปรากฏขึ้นในครั้งตอไปที่มีสัญญาณ (ความละเอียด) 
เดิมเขามาอีกครั้ง

 1280 g 768 1360 g 768

H รหัสลงทะเบียน DivX (R)
โปรดดูหนา 20

H เวอรชั่นอัพ
ฟงกชั่นนี้มีไวสำหรับบุคลากรที่ใหบริการในการปรับ
ซอฟตแวรใหทันสมัยเทานั้น

ภาพและภาพนิ่ง
ทานสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของภาพบนหนาจอได

1 กด FREEZE
• แสดงภาพนิ่ง

2 กด RETURN อีกครั้งเพื่อออกจากภาพนิ่ง

• ภาพนิ่งจะหายไปโดยอัตโนมัติหลังจากผานไป 30 นาที
• ไมสามารถใชงานปุม FREEZE กับสัญญาณคอมพิวเตอร 

(ทุกคาความละเอียด)

โหมดภาพกวาง
การเลือกอัตโนมัติ
หากทานตั้ง “ปรับภาพกวางจากสถานี” และ “โหมด 4:3” 
ในเมนูตั้งคา โทรทัศนจะเลือกโหมดจอภาพที่เหมาะสม
ที่สุดสำหรับการแพรภาพที่มีขอมูล WSS ใหโดยอัตโนมัติ

เมนู “ปรับภาพกวางจากสถานี”
การใชงานการเลือกอัตโนมัติ ใหตั้ง “ปรับภาพกวางจาก
สถานี” ในเมนูตั้งคาเปน “เปด” (ดูหนา 13)

เมนู “โหมด 4:3”
การตั้งประเภทของจอภาพ ใหเลือก “พาโนรามา” หรือ 
“ปกติ” ในเมนูโหมด 4:3 (ดูหนา 13)

โหมด 4:3 ต้ังเปน “พาโนรามา” โหมด 4:3 ตั้งเปน “ปกติ”

• หากสัญญาณแพรภาพไมมีขอมูล WSS การเลือกอัตโนมัติจะไม
ทำงานแมวาจะเปดใชตัวเลือก WSS ไวก็ตาม

เมนูฟงกชั่นเสริม (ตอ)
H จับเวลาเลนเกมส
ฟงกชั่นนี้แสดงเวลาการเลนเกมสที่ผานไป ดังนั้นทานจึง
สามารถตรวจสอบเวลาเลนได
เลือก “เกมส” ใต “โหมดภาพและเสียง” เพื่อแสดงเวลา
ที่ผานไปของโหมดสัญญาณเขาของขั้วตอที่ตออยูกับ
เครื่องเกมสกอนเริ่มเลน

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
เปด เวลาที่ผานไปจะแสดงทุกๆ 30 นาที เมื่อทาน

เปลี่ยนสูโหมดเกมสในโหมดสัญญาณเขา
ภายนอก

ปด ซอนตัวแสดงเวลา

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

• ถาเลือก “อัตโนมัติ” โทรทัศนจะตั้งคาระบบสีใหกับแตละชอง
โดยอัตโนมัติ หากภาพที่แสดงบนหนาจอไมชัดเจน ใหทาน 
เลือกระบบสีอื่น (เชน PAL, NTSC 4.43)

• ทานจะสามารถเลือก “ระบบสี” ไดเฉพาะเมื่อสัญญาณเขาเปน
composite เทานั้น

H ปรับการสรางภาพละเอียด (เฉพาะโหมดสัญญาณจาก
คอมพิวเตอรเทาน้ัน)

การปรับภาพจากเคร่ืองคอมพิวเตอร PC โดยอัตโนมัติ
Sync. อัตโนมัติ
ฟงกชั่นนี้ทำใหสามารถปรับหนาจอสูภาวะที่ดีที่สุดไดโดย
อัตโนมัติเมื่อเชื่อมตอขั้วตออะนาล็อกของโทรทัศนและ 
เครื่องคอมพิวเตอร PC ดวยสาย RGB ที่มีจำหนายตาม
ทองตลาด ฯลฯ

• Sync. อัตโนมัติ จะเสร็จสิ้นการทำงานเมื่อภาพสัญญาณเครื่อง
คอมพิวเตอร PC มีแถบแนวตั้งขนาดกวาง (เชน รูปแบบสาย
ทางยาวคอนทราสตสูง หรือลายตาราง) 

 อาจไมไดผลเมื่อภาพสัญญาณเครื่องคอมพิวเตอร PC มืดมัว 
(คอนทราสตต่ำ)

• ใหแนใจวาไดตอเครื่องคอมพิวเตอร PC เขากับโทรทัศน และ
เปดสวิตชแลวกอนเริ่ม Sync. อัตโนมัติ

การปรับภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร PC ดวยตนเอง
โดยปกติ ทานสามารถปรับเปลี่ยนตำแหนงภาพไดอยาง
งายดายโดยใช Sync. อัตโนมัติ ในบางกรณี อาจตอง
ปรับภาพดวยตนเองเพื่อใหไดภาพที่เหมาะสมที่สุด

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
แนวนอน จัดภาพใหอยูกึ่งกลางโดยการเลื่อนภาพไป

ทางซายหรือขวา 
แนวตั้ง จัดภาพใหอยูกึ่งกลางโดยการเลื่อนภาพขึ้น

หรือลง 
สัญญาณ
นาฬกา

ปรับเมื่อภาพสั่นไหวพรอมแถบแนวตั้ง

มุมสัญญาณ ปรับเมื่อภาพมีคอนทราสตต่ำหรือภาพสั่นไหว
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โหมดภาพกวาง (ตอ)

การเลือกดวยตนเอง
ทานสามารถเลือกขนาดภาพตางๆ ตามประเภทของภาพ
แตละภาพได

1 กด WIDE
• เมนูโหมดจอภาพจะปรากฏขึ้น
• เมนูจะแสดงรายการตัวเลือกโหมดจอภาพที่สามารถ
เลือกไดสำหรับสัญญาณวิดีโอแตละประเภทที่ไดรับ

2 กด WIDE หรือ a/b ขณะที่เมนูโหมดจอภาพ
ปรากฏบนหนาจอ
• ขณะที่ทานเปลี่ยนตัวเลือก แตละโหมดจะแสดงบนจอ
โทรทัศนทันที

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
ปกติ สำหรับภาพขนาด 4:3 “มาตรฐาน” แถบดาน

ขางปรากฏขึ้นแตละดาน

ซูม 14:9 สำหรับภาพแถบขนาด 14:9 แถบเล็กดานขาง
จะปรากฏข้ึนแตละดาน และทานอาจจะเห็น
แถบดานบน และดานลางดวยในบางรายการ

พาโนรามา ในโหมดนี้ภาพจะขยายจนเต็มความกวางของ 
หนาจอ

เต็มจอ สำหรับภาพบีบอัดขนาด 16:9

จอภาพยนตร 
16:9

สำหรับภาพแถบขนาด 16:9 อาจมีแถบ
ปรากฏอยูดานบนและดานลางของจอภาพ
ในบางรายการ

จอภาพยนตร 
14:9

สำหรับภาพแถบขนาด 14:9 อาจมีแถบ
ปรากฏอยูดานบนและดานลางของจอภาพ
ในบางรายการ 

ภาพตนฉบับ แสดงภาพดวยจำนวนพิกเซลที่เทากันบน
หนาจอ (เฉพาะเมื่อรับสัญญาณ 1080i/

1080p/SXGA/SXGA+ เทานั้น)

ภาพไมครบ
สัดสวน

แสดงภาพแบบ High-Defi nition ซ่ึงผาน 
การปรับใหมีความเหมาะสมท่ีสุด และจะ 
แสดงภาพแบบ Underscan เฉพาะเม่ือรับ 
สัญญาณ 720p เทาน้ัน เม่ือรับชมบางรายการ 
อาจมีสัญญาณรบกวนปรากฏข้ึนท่ีขอบของ 
จอภาพ

• อาจไมสามารถแสดงภาพไดทุกขนาด ท้ังน้ีข้ึนอยกัูบสัญญาณเขา

ฟงกชั่น Teletext
Teletext คืออะไร?
Teletext จะแพรภาพหนาตางๆ ของขอมูลและความ 
บันเทิงไปยังเครื่องรับโทรทัศนที่ติดตั้งอุปกรณเปนพิเศษ 
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
ที่แสดงดานลาง

TELETEXT TELETEXT

• หากทานเลือกรายการที่ไมมีสัญญาณ Teletext ขอความ 
“ไมพบระบบเทเลเท็กซ” จะปรากฏขึ้น

ฟงกชั่นปุม
ปุม คำอธิบาย

CH (r/s) เพิ่มหรือลดหมายเลขหนา
ปุมสี (แดง/
เขียว/เหลือง/
น้ำเงิน) 

ทานสามารถเลือกกลุมหรือบล็อกของหนาที่
แสดงอยูในวงเล็บสีดานลางของหนาจอได
โดยกด ปุมสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน) 
บนรีโมทคอนโทรลที่มีสีตรงกัน

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

v (ดานบน/
ดานลาง/
เต็มจอ)

เลอืกแสดง Teletext ไวดานบน ดานลาง
หรือเต็มจอ

k (เปดเผย 
ขอมูล 
TELETEXT 
ที่ถูกซอนไว)

การเปดเผยขอมูลที่ถูกซอนไวเชนคำตอบ
ของปริศนา

3 (คางไว) การหยุดปรับปรุงขอมูลบนหนา Teletext 
โดยอัตโนมัติ หรือยกเลิกโหมดคางไว 

[ (คำบรรยาย
สําหรับ 
TELETEXT) 

แสดงคำบรรยายระหวางอยูบนหนา Teletext
• เครื่องจะไมแสดงคำบรรยายถาบริการที่ใช
ไมมีขอมูลคำบรรยาย

1 (หนายอย) แสดงหนายอยระหวางอยูบนหนา Teletext

ตารางแสดงคุณสมบัติที่รองรับการใชงานคอมพิวเตอร

ความละเอียด ความถี่ 
แนวนอน 

ความถี่ 
แนวตั้ง 

VESA 
มาตรฐาน 

VGA
720 g 400 31.5 kHz 70 Hz

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 ✓

SXGA 1280 g 1024 64.0 kHz 60 Hz ✓

SXGA+ 1400 g 1050 65.3 kHz 60 Hz ✓

Power Management เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของ Sun Microsystems, Inc. 
VGA และ XGA เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ 
International Business Machines Corp.
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เครื่องเลนสื่อ USB
H การเชื่อมตอกับอุปกรณ USB
เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับโทรทัศนตามที่แสดงใน
ภาพดานลาง

• โทรทัศนจะเปลี่ยนไปยังโหมด USB โดยอัตโนมัติเมื่อเสียบ 
อุปกรณ USB เขาไปที่ชอง USB

• โทรทัศนอาจมองไมเห็นขอมูลที่เก็บอยู ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณ 
USB นั้นๆ

• โปรดตั้งชื่อไฟลโดยใชตัวอักษรหรือตัวเลขเทานั้น
• ชื่อไฟลที่ยาวกวา 80 ตัว (แตกตางกันไปตามชุดตัวอักขระ) 
อาจไมแสดงขึ้นมา

• ขณะกำลังเปลี่ยนไปยังอีกหนาจอหนึ่งหรือกอนที่ทานจะออก
จากโหมด “USB” อยาถอดอุปกรณ USB หรือเมมโมรี่การด
ออกจากโทรทัศนระหวางที่มีการถายโอนไฟล

• หามตอและถอดอุปกรณ USB เขาออกจากโทรทัศนซ้ำๆ กัน
หลายครั้ง

• หามใชสายเพิ่มความยาว USB ในการเชื่อมตออุปกรณ USB 
เขากับชอง USB ของโทรทัศน

• การใชสายเพิ่มความยาว USB อาจทำใหโทรทัศนทำงาน
ไมถูกตอง

H สื่อขอมูล USB
กด INPUT เพื่อเลือกโหมด “USB” หรือโทรทัศนสลับ
ไปยังโหมด USB โดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ USB ตอ
อยูกับโทรทัศน

สื่อขอมูล USB
ในโหมดนี้ ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับการดูภาพถาย, 
ฟงเพลง และรับชมวิดีโอจากอุปกรณ USB ภายนอก

• ทานไมสามารถเขาโหมด USB ไดหากไมมีอุปกรณ USB เสียบ
อยู

• จะกำหนดเปน “โหมดภาพกวาง” ระหวางอยูใน “โหมดรูปภาพ”, 
“โหมดดนตรี” และ “โหมดภาพยนตร”

การเลือกโหมด

ENTER:เลือกภาพ :ตกลง

โหมดรูปภาพ โหมดดนตรี โหมดภาพยนตร

เครื่องเลนสื่อ USB
โหมดเลือก

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

2 กด ENTER
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H โหมดดนตรี

1 กด c/d เพื่อเลือก “โหมดดนตรี” แลวกด ENTER

2 กด a/b เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ตองการ แลวกด 
ENTER

3 กด a/b เพื่อเลือกวิดีโอที่ตองการ

USB

ชื่อไฟล
1/1 หนา

Folder 1
Folder 2
Folder 3
Movie 1

เลือกภาพยนตร

Movie1.avi
XXX MBytes
XXX x XXX

ปุมสำหรับโหมดวิดีโอ

ปุม คำอธิบาย

ENTER

เมื่อเลือกไอคอนโฟลเดอร: เขาสู
ไดเรกทอรีนี้
เมื่อเลือกไฟลวิดีโอ: แสดงวิดีโอนี้แบบ
เต็มจอ

a/b (เคอรเซอร) เลือกรายการที่ตองการ

c/d (เคอรเซอร) เลื่อนหนาขึ้น/ลง

RETURN กลับสูโหมดเลือก USB

การรับชมวิดีโอ

ปุมสำหรับการใชงานในขณะแสดงภาพเต็มจอ

ปุม คำอธิบาย

ENTER เลน/หยุดเลนวิดีโอ

a (เคอรเซอร) ไปยังไฟลกอนหนานี้

b (เคอรเซอร) ไปยังไฟลถัดไป

d (เคอรเซอร)

ความเร็วในการเรงไปขางหนา (FWD) 
จะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทานกด d 
หลังจากเลนจนจบ เครื่องจะเริ่มเลนไฟล
ถัดไป

c (เคอรเซอร)

ความเร็วในการยอนกลับ (REW) จะ
เปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทานกด c หลังจาก
ยอนกลับไปจนถึงจุดเริ่มตนเครื่องจะเริ่ม
เลนไฟลเดิม

RETURN ยอนกลับไปยังหนาจอรายการวิดีโอ
ปุม B แสดง/ซอนสวนแสดงคำแนะนำ

ปุม R ซับไตเติลจะเปลี่ยน ในแตละครั้งที่ทาน
กดปุม R บนรีโมทคอนโทรล

ปุม G โหมดจะเปลี่ยน ในแตละครั้งที่ทาน
กดปุม G บนรีโมทคอนโทรล
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H โหมดดนตรี

ชื่อไฟล
USB g220\Audio\mp3

กำลังเลน:

เวลา
1 / 1 หนา

SONG_01.MP3 3:05
SONG_02.MP3 3:15
SONG_03.MP3 3:02
SONG_04.MP3 6:05
SONG_05.MP3 4:52
SONG_06.MP3 9:25
SONG_07.MP3 3:13
SONG_08.MP3 3:23
SONG_09.MP3 3:33
SONG_10.MP3 3:43

\USB g220\Audio\mp3

เลือกดนตรี

1 กด c/d เพื่อเลือก “โหมดดนตรี” แลวกด ENTER

2 กด a/b เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ตองการ แลวกด 
ENTER

3 กด a/b เพื่อเลือกเพลงที่ตองการ แลวกด 
ENTER

ปุมสำหรับโหมดเพลง

ปุม คำอธิบาย

ENTER
เมื่อเลือกไอคอนโฟลเดอร: เขาสู
ไดเรกทอรีนี้
เมื่อเลือกไฟลเพลง: เลนเพลงนี้

a/b (เคอรเซอร) เลือกรายการที่ตองการ

c (เคอรเซอร) เลื่อนหนาขึ้น

d (เคอรเซอร) เลื่อนหนาลง

RETURN กลับสูโหมดเลือก USB

ปุม R หยุดเลนเพลง
ปุม G เลน/พักเพลง
ปุม B เฉพาะเสียง

• เมื่อมีไฟลเพลงที่ใชงานไมได จะมีเครื่องหมาย g แสดงอยูที่
ไฟลนั้น

• เวลาเลนที่แสดงขึ้นอาจตางจากเวลาเลนจรงิเล็กนอย ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับไฟล

H โหมดรูปภาพ

การดูภาพยอสวน

เลือกรูปภาพ 1/1 หนา

1 กด c/d เพื่อเลือก “โหมดรูปภาพ” แลวกด 
ENTER

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

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

ปุมสำหรับการใชงานในขณะดูภาพยอสวน

ปุม คำอธิบาย

ENTER

เมื่อเลือกไอคอนโฟลเดอร: เขาสูไดเรกทอรี
นี้
เมื่อเลือกภาพยอสวนของภาพถาย: 
แสดงภาพถายนี้แบบเต็มจอ

a/b/c/d 
(เคอรเซอร) เลือกรายการที่ตองการ

ปุม R หนากอนหนานี้
ปุม G หนาถัดไป
ปุม Y กำลังเลือก BGM (เพลงประกอบ)

ปุม B แสดงสไลด

• เมื่อมีไฟลภาพถายที่ใชงานไมได จะมีเครื่องหมาย g แสดงอยู
ที่ไฟลนั้น

• ทานสามารถดูชื่อไฟล, วันที่ถาย, ขนาดไฟล และขนาดพิกเซล
ของภาพถายที่เลือกไดที่มุมลางซายของหนาจอ (วันที่ถายภาพ
จะแสดงเฉพาะกับไฟลฟอรแมต EXIF เทานั้น)

การดูภาพถายแบบเต็มจอ

ปุมสำหรับการใชงานในขณะแสดงภาพเต็มจอ

ปุม คำอธิบาย

c/d (เคอรเซอร) ไปยังภาพถายกอนหนานี้/ภาพถัดไป
ในไดเรกทอรีเดียวกัน

RETURN กลับสูโหมดเลือก USB

ปุม R หมุนภาพถายไปทางซาย 90 องศา
ปุม G หมุนภาพถายไปทางขวา 90 องศา
ปุม B แสดง/ซอนสวนแสดงคำแนะนำ

• การหมุนภาพถายจะมีผลกับภาพที่เลือกไวเพียงชั่วคราวเทานั้น
โดยจะไมถูกบันทึกเก็บไว

LE530M_LE630M_TH.indd   19LE530M_LE630M_TH.indd   19 5/7/2554   13:50:275/7/2554   13:50:27



20

H ตั้ง DivX®
ฟงกชั่นนี้ใชสำหรับตรวจยืนยันรหัสลงทะเบียนของทาน

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “ฟงกชั่นเสริม”

3 กด a/b เพื่อเลือก “รหัสลงทะเบียน DivX (R)”, แลวกด ENTER
• คัดลอกรหัส 10 หลัก

DivX® รหัสวิดีโอออนดีมานด
จำเปนตองไปยังหนาหลักของ DivX เพื่อลงทะเบียนโทรทัศน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำออนไลนเพื่อสรางบัญชีของ 
DivX และดาวนโหลดวิดีโอการลงทะเบียน DivX
การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณเมื่อไดเลนวิดีโอการลงทะเบียน DivX จากโทรทัศนแลว

DivX® ยกเลิกรหัสวิดีโอออนดีมานด
สามารถหารหัสยกเลิกการลงทะเบียนได (ตัวเลข 8 ~ 10) โปรดใชรหัสดังกลาวเพื่อยกเลิกจากเว็บไซต DivX

• สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DivX® VOD โปรดเขาไปที่ www.DivX.com

H รายการไฟลที่สามารถใชงานรวมกับโหมด USB ได

อุปกรณ USB อุปกรณเก็บขอมูล USB, เครื่องอานการด USB (ประเภทอุปกรณจัดเก็บขอมูลจำนวนมาก)

ระบบไฟล FAT/FAT32/NTFS

ฟอรแมตของไฟล
ภาพถาย JPEG (.jpg) (รองรับมาตรฐาน DCF2.0)

ฟอรแมตของ
ไฟลเพลง

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

ฟอรแมตของไฟลวิดีโอ

นามสกุลไฟล รูปแบบไฟล วิดีโอ

*.avi AVI

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

H.264
MPEG2

*.mkv MKV
H.264

MPEG2
MPEG1

*.mp4 MP4
DivX 3.11/4/4.12/5.x/6

XviD
H.264

*.vob VOB MPEG2

*.mpg/*.mpeg PS
MPEG2
MPEG1

*.rm/*.rmvb RM RM codec

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

MPEG2

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

*.dat DAT
MPEG2
MPEG1

• ไมสนับสนุนไฟลฟอรแมต Progressive jpeg
• ไฟลที่เก็บไวในอุปกรณ USB 1.1 อาจแสดงหรือเลนไดไมถูกตอง
• ไมรับรองวาสามารถใชงานรวมกับ USB hub ได
• ไมรับรองวาสามารถใชงานรวมกับฮารดดิสกแบบ USB ได
• อาจเลนไฟลวิดีโอบางฟอรแมตไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับไฟลดังกลาว
• อาจเลนไฟลบางไฟลไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบิตเรทของไฟลนั้น
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ภาคผนวก

ปญหาการใชงาน
ปญหาท่ีอธิบายดานลางน้ีไมไดเกิดจากการทำงานผิดปกติเสมอไป ใหตรวจสอบโทรทัศนของทานกอนท่ีจะนำโทรทัศนไป
รับบริการซอม

ปญหา แนวทางแกปญหาเบื้องตน

• ไมมีกำลังไฟเขา • ตรวจสอบวาไดกด POWER บนรีโมทคอนโทรลหรือไม (ดูหนา 8)
 หากไฟแสดงบนโทรทัศนสวางเปนสีแดง ใหกด POWER
• ไดตอสายไฟ AC หรือไม?
• ไดเปดสวิตชที่เครื่องโทรทัศนหรือไม? (ดูหนา 8)

• เครื่องใชงานไมได • อิทธิพลจากภายนอก เชน ฟาผา ไฟฟาสถิต ฯลฯ อาจทำใหเครื่องทำงานผิดปกต ิเมื่อเกิด
กรณีนี้ ใหทานปดสวิตชโทรทัศน และถอดปลั๊กออกเปนเวลา 1-2 นาที จากนั้นใหเสียบปลั๊ก 
และเปดเครื่องเพื่อลองใชงานใหมอีกครั้ง

• รีโมทคอนโทรลไมทำงาน • ใสแบตเตอรี่ตรงกับขั้วที่กำหนด (k, l) หรือไม? (ดูหนา 7)
• แบตเตอรี่หมดหรือไม? (เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม)
• ใชงานภายใตแสงจา หรือแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือไม?
• แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนตสองโดนเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรลหรือไม? 

• ภาพถูกตัดออก • ตั้งตำแหนงของภาพถูกตองหรือไม? (ดูหนา 13)
• ทำการปรับโหมดหนาจอ เชน ขนาดภาพ ถูกตองหรือไม? (ดูหนา 13, 15 และ 16)

• มีสีแปลกๆ, สีซีด หรือเขม หรือมี
ตำแหนงสีที่ผิดเพี้ยนไป

• ปรับสีภาพ (ดูหนา 11)
• หองสวางเกินไปหรือไม? ภาพจะดูมืดเมื่อหองมีความสวางมากเกินไป
• ตรวจการตั้งคาระบบสี (ดูหนา 10, 15)
• ตรวจการตั้งคาสัญญาณเขา (ดูหนา 15)
• ตรวจสอบการตั้งคาการรับชม HDMI อัตโนมัติ (ดูหนา 13)

• เครื่องปดกะทันหัน • อุณหภูมิภายในเครื่องเพิ่มสูงขึ้น 
ใหนำวัตถุที่วางขวางชองระบายอากาศอยูออก หรือทำความสะอาดเครื่อง

• ตรวจสอบการตั้งคา ECO (ดูหนา 12)
• ตั้งเวลาปดไวหรือไม? (ดูหนา 7)

• ไมมีภาพ • เชื่อมตออุปกรณภายนอกถูกตองหรือไม? (ดูหนา 6)
• ต้ังคาสัญญาณเขาหลังการเช่ือมตออยางถูกตองหรือไม? (ดูหนา 15)
• ปรับภาพถูกตองหรือไม? (ดูหนา 11)
• ตอสายอากาศถูกตองหรือไม? (ดูหนา 5)
• เลือก “เฉพาะเสียง” เปน “เปด” อยูหรือไม? (ดูหนา 14)

• ไมมีเสียง • เปดระดับเสียงต่ำเกินไปหรือไม? (ดูหนา 7)

• ไดยินเสียงแตกราวจากโทรทัศน
ในบางครั้ง

• ไมไดเปนความผิดปกติ เหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อฝาครอบโทรทัศนขยายหรือหดตัวเล็กนอยตาม
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งไมสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของโทรทัศน 

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

• หามวางเครื่องไวในสถานที่เย็น หรือรอน และในที่ซึ่งแสงแดดสองถึงไดโดยตรง หรือใกลกับเครื่องทำความรอน เนื่องจากจะทำให
ฝาครอบเครื่องผิดรูปและหนาจอ LCD ทำงานผิดปกติได

 อุณหภูมิในการเก็บรักษา: l20°C ถึง k60°C

การลบรหัสผาน

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 ใน การตั้งรหัสผาน (ดูหนา 13)

2 หนาจอปอนรหัสผานปรากฏขึ้น

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

4 ใสหมายเลข 4 หลักเปนรหัสผานโดยใชปุมหมายเลข 0 – 9 เครื่องจะตั้งรหัสผานใหมให
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ขอมูลจำเพาะ

รายการ                                   รุน LC-40LE530M LC-46LE530M LC-60LE630M

ขนาดจอภาพ หนาจอ LCD TFT สีดำคุณภาพสูง
ขนาด 40o (1016 มม.)

หนาจอ LCD TFT สีดำ
คุณภาพสูงขนาด 46o 
(1168 มม.)

หนาจอ LCD TFT สีดำ
คุณภาพสูงขนาด 60o 
(1525 มม.)

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, K/K1   NTSC: M

ชองรับ
สัญญาณ

VHF/UHF 44.25 — 863.25 MHz

CATV S1 — S41ch (รวมทั้งไฮเปอรแบนต)

ระบบการตั้งชอง ตั้งลวงหนาอัตโนมัติ 99 ch

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

มุมมองกวาง แนวนอน : 176º  แนวตั้ง : 176º

กำลังเสียงสูงสุด 10 W g 2

ขนาดลำโพง 3.4 g 15 ซม.   2 ตัว 3.2 g 15 ซม.   2 ตัว
ชองตอ ชองเสียบสายอากาศ UHF/VHF 75 โอหม ชนิด DIN

HDMI 1 HDMI (สัญญาณเขา HDMI) (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 
1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz, 1080P/24Hz), สัญญาณ AUDIO 
(ใชโดยทั่วไปกับ PC) (ชองเสียง  3.5 มม.)

HDMI 2 HDMI (สัญญาณเขา HDMI) (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 
1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz, 1080P/24Hz)HDMI 3

INPUT 4 รับสัญญาณ VIDEO, สัญญาณ AUDIO

INPUT 5 สัญญาณ VIDEO, สัญญาณ AUDIO

INPUT 6 สัญญาณ AUDIO, สัญญาณคอมโพเนนต (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 
720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz)

AUDIO OUT สัญญาณเสียงออก
AUDIO IN (R/L) 
(HDMI1/PC)

ขั้วตอขนาด Ø 3.5 มม.*

PC D-sub ขนาดเล็ก 15 ขา, สัญญาณ AUDIO (ใชโดยทั่วไปกับ HDMI 1) (ชองเสียบ  3.5 มม.) 
USB USB

RS-232C ขั้วตอตัวผู D-sub 9 ขา
DIGITAL AUDIO OUTPUT สัญญาณเสียงออก Optical Digital

Headphones ชองเสียบ  3.5 มม.

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

ขนาดแรงดันไฟฟา AC 110 — 240 V, 50/60 Hz

อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟา 97 W (รอการทำงาน 0.5 W) 116 W (รอการทำงาน 0.5 W) 190 W (รอการทำงาน 0.5 W)

ขนาด
ไมรวมขาตั้ง (มม.) 959 (กวาง) g 605 (ยาว) g 89 (หนา) 1093 (กวาง) g 682 (ยาว) g 89 (หนา) 1383 (กวาง) g 838 (ยาว) g 72 (หนา)

รวมขาตั้ง (มม.) 959 (กวาง) g 642 (ยาว) g 257 (หนา) 1093 (กวาง) g 719 (ยาว) g 293 (หนา) 1383 (กวาง) g 871 (ยาว) g 333 (หนา)

น้ำหนัก ไมรวมขาตั้ง (รวมขาตั้ง) 14 กิโลกรัม (16.5 กิโลกรัม) 19 กิโลกรัม (22.5 กิโลกรัม) 29.5 กิโลกรัม (32.5 กิโลกรัม)

อุณหภูมิในการใชงาน 0° — 40° เซลเซียส

* ชองตอ HDMI1 และชองตอ PC สามารถใชกับชองรับสัญญาณเสียงชองเดียวกันได
• ตามนโยบายในการพัฒนาที่ตอเนื่อง ชารป ขอสงวนสิทธิ์ในการออกแบบและเปลี่ยนแปลงขอมูลจำเพาะบางประการในการปรับปรุง 
ผลิตภัณฑโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ตัวเลขของขอมูลดานประสิทธิภาพที่แสดงไวเปนคาพื้นฐานโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ 
ซึ่งผลิตภัณฑแตละตัวอาจมีคาดังกลาวนี้แตกตางกัน

อุปกรณเพิ่มเติม ชื่ออุปกรณ รหัสสินคา

ชุดอุปกรณแขวน 
(สำหรับ LC-40LE530M)

AN-37AG2+
AN-37P30

ชุดอุปกรณแขวน 
(สำหรับ LC-46LE530M/LC-60LE630M)

AN-52AG4

• ในอนาคตอันใกลนี้ อาจจะมีอุปกรณเสริมขึ้นอีก เมื่อคุณซื้อแลว 
โปรดอานรายละเอียดในหนังสือแจงรายการสินคา (แคตตาล็อก) 
เพื่อประโยชนสูงสุดของทาน

• ควรติดต้ังโทรทัศนน้ีกับผนังดวยอุปกรณแขวนโทรทัศนติดผนังท่ีแสดงรายการไวเทาน้ัน การใชอุปกรณแขวนโทรทัศนติดผนังประเภทอ่ืน
• การติดต้ังโทรทัศนสีจอแอลซีดีควรติดต้ังโดยชางผูชำนาญการท่ีไดรับการรับรอง ผูใชไมควรพยายามติดต้ังดวยตนเองทางบริษัทชารป
จะไมรับผิดชอบตออุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการติดต้ังท่ีไมเหมาะสม

• โปรดอานคูมือการใชงานที่มาพรอมกับชุดอุปกรณแขวนกอนเริ่มทำการติดตั้ง
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การถอดขาตั้ง – 40/46LE530M
หากตองการติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหองโดยใชแผงยึด
ที่เปนอุปกรณเสริม (AN-52AG4 หรือ AN-37AG2) ให
ถอดขาตั้งออกกอน

กอนติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหอง
• ถอดสายสัญญาณทั้งหมดที่เชื่อมตออยู (DVD, เครื่องเลน
วิดีโอ ฯลฯ) ออกจากชองตอ

• ถอดฝาปด 4 แผน ที่ดานหลังโทรทัศนออก

1 คลายสกรูดานหลังฝาครอบขาตั้งออกจากนั้นใหถอด
ฝาครอบขาตั้งออก

2 1 คลายสกรู 3 หรือ 4 ตำแหนงบนขาตั้งออก
2 ถอดขาตั้งออกจากโทรทัศน

 รุน 40 นิ้ว  รุน 46 นิ้ว

• หากตองการติดตั้งขาตั้ง ใหทำยอนลำดับขั้นตอนการถอด
• เนื่องจากโทรทัศนเครื่องนี้มีน้ำหนักมาก โปรดใชความ
ระมัดระวังในขณะเคลื่อนยาย

การถอดขาตั้ง – 60LE630M
หากตองการติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหองโดยใชแผงยึด
ที่เปนอุปกรณเสริม (AN-52AG4) ใหถอดขาตั้งออกกอน

กอนติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหอง
• ถอดสายสัญญาณทั้งหมดที่เชื่อมตออยู (DVD, เครื่องเลน
วิดีโอ ฯลฯ) ออกจากชองตอ

• ถอดฝาปด 4 แผน ที่ดานหลังโทรทัศนออก

1 คลายสกรูที่ดานหลังของขาตั้ง 4 ตำแหนงออก

2 ถอดขาตั้งออกจากโทรทัศน (ใชมือจับขาตั้งไว
เพื่อปองกันไมใหหลนจากขอบของสวนฐาน)

• หากตองการติดตั้งขาตั้ง ใหทำยอนลำดับขั้นตอนการถอด
• เนื่องจากโทรทัศนเครื่องนี้มีน้ำหนักมาก โปรดใชความ
ระมัดระวังในขณะเคลื่อนยาย
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การติดตั้งโทรทัศนเขากับผนัง
หากตองการติดตั้งโทรทัศนเครื่องนี้ไวบนผนังหอง ใหถอดเข็มขัดรัดสายไฟและสกรู 4 ตัวดานหลังโทรทัศนออก 
จากนั้นใชสกรูที่ใหมากับชุดอุปกรณแขวนบนผนังยึดแผงยึดเขากับดานหลังของโทรทัศน

สำหรับ LC-46LE530M เทานั้น

• ตองใชเฉพาะแผงยึดและอุปกรณยึดติด* ที่จัดใหโดยชารปในการติดตั้งโทรทัศนเครื่องนี้เขากับผนังหองเทานั้น (ดูหนา 22)
การใชงานแผงยึดผนังยี่หออื่น อาจทำใหการติดตั้งไมเสถียรและเปนสาเหตุทำใหไดรับบาดเจ็บสาหัสได

• การติดตั้งโทรทัศนสีจอภาพแอลซีดีบนผนังหองจำเปนตองใชทักษะพิเศษ และควรดำเนินการโดยชางที่ชำนาญเทานั้น 
ลูกคาไมควรพยายามติดตั้งดวยตนเอง ชารปจะไมรับผิดชอบในกรณีที่การติดตั้งโทรทัศนไมถูกตองหรือการติดตั้งที่เปน
สาเหตุทำใหเกิดอุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บขึ้น

• ทานสามารถสอบถามวิธีการใชงานแผงยึดและอุปกรณยึดติดที่เปนอุปกรณเสริม* ในการติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหองจากชางที่
ชำนาญได

• เมื่อทานติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหอง ทานควรติดตั้งเสารองเขาไปดวย
• ถอดเข็มขัดรัดสายไฟออกจากดานหลังโทรทัศนกอนติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหอง
* สำหรับรุน 40 นิ้วเทานั้น

การแขวนบนผนังหอง
ชุดอุปกรณแขวนบนผนัง รุน AN-52AG4 หรือ 
AN-37AG2 (โปรดดูรายละเอียดที่คูมือการใชงาน
แผงยึด)

การติดตั้งแบบตั้งตรง การติดตั้งแบบ
ทำมุมเอียงกับผนัง

การปรับมุมของโทรทัศน

AN-52AG4
(LC-60LE630M)

AN-52AG4
(LC-46LE530M)

AN-37AG2
(LC-40LE530M)
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