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คูมือการใชงาน ภาษาไทย

เรียน ทานผูมีอุปการคุณท่ีสนับสนุนผลิตภัณฑของชารป

เราขอขอบคุณทานท่ีไววางใจและเลือกซื้อโทรทัศนสีจอภาพแอลซีดีของชารป เพ่ือความปลอดภัยและเพื่อใหสามารถใชงาน
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กอนใชงานผลิตภัณฑน้ี
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ขอควรระวังในการใชงานท่ัวไป
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้

การบํารุงรักษาตัวเคร่ือง
• เมื่อตองการทําความสะอาดตัวเครื่อง ใหใชผาเน้ือนุม (เชน ผาฝาย, ผาไหม เปนตน) เช็ดเบาๆ
• หามใชผาข้ีริ้วแหงหรือผาข้ีริ้วชุบสารเคมี เน่ืองจากอาจเปนสาเหตุทําใหวัสดุของตัวเครื่องเสื่อมคุณภาพหรือแตกราว
• ไมควรใชผาทรายในการทําความสะอาด หรือทําความสะอาดดวยการขัดที่ตัวเครื่องแรงๆ เน่ืองจากอาจเปนสาเหตุทําใหผิวของตัวเครื่องเปน
รอย

• ถาตัวเครื่องสกปรกมาก ใหใชผาเน้ือนุม (เชน ผาฝาย, ผาไหม เปนตน) ชุบน้ํายาทําความสะอาดที่มีฤทธ์ิเปนกลางเจือจางในน้ําบิดหมาดๆ 
เช็ดเบาๆ

• สารทําละลาย เชน นํ้ามันเบนซิน หรือ ทินเนอร จะทําใหตัวเครื่องเสื่อมคุณภาพ หรือทําใหชั้นเคลือบผิวหลุดลอกออกมา ดังนั้น จึง
หามใชสารทําละลายดังกลาวทําความสะอาดตัวเครื่องโดยเด็ดขาด

• เน่ืองจากในเนื้อพลาสติกมีสารพลาสติไซเซอรผสมอยู ตัวเครื่องอาจเสื่อมคุณภาพหรือชั้นเคลือบผิวอาจหลุดลอกออกมา เมื่อสัมผัสกับ
สารบางประเภท ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการใชสารระเหย เชน ยาฆาแมลง ใกลกับเครื่อง นอกจากนี้ หามไมควรใหตัวเครื่องสัมผัสกับวัตถุท่ี
ทําจากยาง, เรซิน เปนตน เปนเวลานาน

การบํารุงรักษาจอภาพแอลซีดี
• กอนทําความสะอาดจอภาพแอลซีดี ตองแนใจวาไดปดโทรทัศนและถอดสายไฟออกจากเตารับใหเรียบรอยทุกครั้ง
• เมื่อตองการทําความสะอาดจอภาพแอลซีดี ใหใชผาเน้ือนุม (เชน ผาฝาย, ผาไหม เปนตน) เช็ดเบาๆ ท่ีผิวจอภาพ เพื่อเปนการปกปอง
จอภาพแอลซีดี หามใชผาสกปรก, นํ้ายาทําความสะอาด, ผาข้ีริ้วแหง หรือผาข้ีริ้วเปยกชุบสารเคมี ในการทําความสะอาดโดยเด็ดขาด 
เน่ืองจากอาจทําใหผิวจอภาพลอกออกได

• ไมควรใชผาทรายในการทําความสะอาด หรือทําความสะอาดดวยการขัดแรงๆ เน่ืองจากอาจเปนสาเหตุทําใหผิวจอภาพเปนรอยขีดขวน
• ถาจอภาพแอลซีดีสกปรกมาก ใหใชผาเน้ือนุม (เชน ผาฝาย, ผาไหม เปนตน) ชุบนํ้าเล็กนอย (หามเช็ดทําความสะอาดดวยการขัดแรงๆ 
เพื่อปองกันผิวจอภาพเปนรอย)

• ถามีฝุนติดบนผิวจอภาพแอลซีดี ใหใชแปรงทําความสะอาดทั่วไป (แบบปองกันไฟฟาสถิตได) ปดออก

ขอควรระวังดานความปลอดภัยที่สําคัญ

การดูแลรักษาตัวเคร่ือง
• ใชผาเน้ือนุม (เชน ผาฝาย, ผาสักหลาด เปนตน) เช็ดผิว
ตัวเครื่องเบาๆ

• การใชผาเคมี (เชน ผาแบบแผนท้ังเปยกและแหง เปนตน) 
อาจทําใหสวนประกอบตางๆ ของตัวเครื่องหลักเสียรูปหรือ
เกิดรอยแตกราว

• การใชผาเน้ือหยาบหรือการขัดแรงๆ อาจทําใหผิวตัวเครื่อง
เปนรอย

• ถาตัวเครื่องสกปรกมาก ใหใชผาเน้ือนุม (เชน ผาฝาย, 
ผาสักหลาด เปนตน) ชุบนํ้ายาทําความสะอาดที่มีฤทธ์ิเปนกลาง
เจือจางในนํ้าบิดหมาดๆ เช็ดเบาๆ

• วัสดุท่ีใชทําตัวเครื่องสวนใหญเปนพลาสติก หลีกเลี่ยงการใช
นํ้ามันเบนซิน, ทินเนอร และสารตัวทําละลายอื่นๆ เน่ืองจาก
สารเหลาน้ีจะทําใหตัวเครื่องเสียรูป และชั้นสีลอกออกได

• หามฉีดยาฆาแมลงหรือสารระเหยอื่นๆ ใสตัวเครื่อง
• นอกจากนี้ อยาปลอยใหตัวเครื่องสัมผัสกับวัตถุท่ีทํามาจากยาง
หรือไวนิลติดตอกันเปนเวลานาน เพราะสารพลาสติไซเซอร
ในเน้ือพลาสติกอาจเปนสาเหตุทําใหตัวเครื่องเสียรูปและชั้นสี
ลอกออกได

• เมื่อตองการเปลี่ยนตําแหนงวางเครื่อง
โดยการขนยายเครื่องดวยรถเข็น ใหเข็น
ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ การหยุด
กะทันหัน, เข็นแรงเกินไป และพื้นท่ี
ไมราบเรียบ ลวนเปนสาเหตุท่ีสามารถ
ทําใหเครื่องหลนจากรถเข็นได

การดูแลรักษาแผงควบคุมดานหนา
• ปดเครื่องและถอดสายไฟ AC ออกจาก
เตารับบนผนังกอนดูแลจัดการทุกครั้ง

• ใชผาเน้ือนุม (เชน ผาฝาย, ผาสักหลาด 
เปนตน) เช็ดที่ผิวของแผงควบคุม
ดานหนาเบาๆ

• เพื่อเปนการปกปองแผงควบคุม
ดานหนา หามเช็ดดวยผาสกปรก, นํ้ายา
ทําความสะอาด หรือผาเคมี (เชน ผา
แบบแผนท้ังเปยกและแหง เปนตน) 
เน่ืองจากจะทําใหผิวของแผงควบคุม
ดานหนาเสียหาย

• การใชผาเน้ือหยาบหรือการขัดแรงๆ 
อาจทําใหผิวของแผงควบคุมดานหนา
เปนรอย

• ใหใชผาเน้ือนุมเช็ดที่แผงควบคุม
ดานหนาเบาๆ
(หากเช็ดแรงเกินไปจะทําใหแผงควบคุม
ดานหนาเปนรอย)

• ถามีฝุนติดที่แผงควบคุมดานหนา ใหใช
แปรงปองกันไฟฟาสถิตที่มีจําหนาย
ท่ัวไปปดออก

• นํ้าและความชื้น - หามใชงาน
ผลิตภัณฑน้ีใกลกับนํ้า เชน อางอาบนํ้า, 
อางลางหนา, อางลางจาน, อางซักผา, 
สระวายนํ้า และชั้นใตดินท่ีมีนํ้าขัง

บทนํา
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• หามวางแจกันหรือภาชนะที่บรรจุนํ้าไว
บนผลิตภัณฑน้ี
เพราะน้ําอาจหกใสผลิตภัณฑจนทําให
เกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อตได

• ชั้นวาง – หามวางผลิตภัณฑน้ีไวบน
รถเข็น, ชั้นวาง, ขาต้ัง หรือโตะที่ไม
มั่นคง เพราะอาจทําใหผลิตภัณฑ
ตกลงมา และเปนผลใหบุคคลที่อยูใกล
ไดรับบาดเจ็บสาหัสและผลิตภัณฑไดรับ
ความเสียหาย โปรดใชเฉพาะรถเข็น, 
ชั้นวาง, ขาต้ัง, แทนยึด หรือโตะ ซึ่งได
รับการแนะนําจากผูผลิต หรือจําหนาย
มาพรอมกับผลิตภัณฑ เมื่อตองการ
แขวนผลิตภัณฑนี้ไวบนผนัง โปรด
ปฏิบัติตามคําแนะนําจากผูผลิต และใช
เฉพาะชุดแขวนท่ีไดรับการแนะนําจาก
ผูผลิตเทาน้ัน

• การระบายอากาศ – ชองระบายอากาศ
และชองเปดอื่นๆ ท่ีตัวเครื่องออกแบบ
มาไวสําหรับการระบายอากาศ หามคลุม
หรือปดกั้นชองระบายอากาศและชอง
เปดเหลาน้ี เน่ืองจากการระบายอากาศ
ท่ีไมเพียงพอจะเปนสาเหตุใหเกิดความ
รอนสูง และ/หรือ อายุการใชงานของ
ผลิตภัณฑส้ันลง หามวางผลิตภัณฑไว
บนท่ีนอน, โซฟา, พรม หรือพื้นผิวอื่นๆ
ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันน้ี เพราะจะทํา
ใหชองระบายอากาศถูกปดกั้น 
ผลิตภัณฑน้ีไมไดออกแบบสําหรับการ
ติดตั้งแบบบิวทอิน ดังนั้น จึงหามวาง
ผลิตภัณฑน้ีไวในท่ีปดทึบ เชน ชั้นวาง
หนังสือ หรือชั้นวางของ นอกเสียจาก
จะมีการจัดเตรียมการระบายอากาศไว
อยางเหมาะสม หรือปฏิบัติตามคําแนะนํา
จากผูผลิตอยางครบถวน

• ในกรณีท่ีทําผลิตภัณฑน้ีตกหลนจน
ตัวเครื่องชํารุดเสียหาย ใหปดเครื่องและ
ถอดสายไฟออกทันที ถาทานยังฝนใช
งานผลิตภัณฑน้ีตอไป อาจเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต 
โปรดติดตอผูแทนจําหนายของทาน

• หามเปดฝาครอบดานหลังตัวเครื่องเพื่อ
ทําการดัดแปลงแผงวงจร เน่ืองจาก
ภายในตัวเครื่องจะมีกระแสไฟฟาแรงสูง
ไหลเวียนอยู และอาจเปนสาเหตุทําให
เกิดไฟฟาช็อตและการบาดเจ็บข้ึน หาก
จําเปนตองทําการบํารุงรักษา โปรด
ติดตอผูแทนจําหนายของทาน

• จอภาพแอลซีดีท่ีใชในผลิตภัณฑน้ี
ทําจากแกว ซึ่งสามารถแตกออกได
หากถูกสิ่งอื่นหรือวัตถุปลายแหลม
กระแทกอยางแรง ถาจอภาพแอลซีดี
แตกออก โปรดระวังอันตรายจาก
เศษแกว

• แหลงกําเนิดความรอน – ไมควรวาง
ผลิตภัณฑน้ีไวใกลกับแหลงกําเนิด
ความรอน เชน หมอน้ํา, เครื่องทํา
ความรอน, เตาอบ และผลิตภัณฑท่ี
กอใหเกิดความรอนอื่น (รวมถึงเครื่อง
ขยายเสียง)

• เพื่อปองกันไฟไหม หามวางเทียนไข
หรือวัตถุติดไฟทุกชนิดไวบนหรือใกลกับ
โทรทัศนโดยเด็ดขาด

• เพื่อปองกันไฟไหมหรืออันตรายจาก
ไฟฟาช็อต หามวางโทรทัศนหรือวัตถุท่ี
มีนํ้าหนักมากทับสายไฟ AC

• หามวางวัตถุท่ีมีนํ้าหนักมากไวบน
ผลิตภัณฑน้ีหรือขึ้นไปยืนบน
ผลิตภัณฑ การกระทําดังกลาวอาจ
เปนสาเหตุใหไดรับบาดเจ็บหาก
ผลิตภัณฑลมคว่ําลงมา โปรดเพิ่ม
ความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อเด็ก
เล็กหรือสัตวเลี้ยงอยูใกล

• ถอดสายไฟออกกอนเคลื่อนยาย
โทรทัศนทุกครั้ง ถาไมถอดสายไฟ
ออกกอน สายไฟอาจชํารุดเสียหาย
และทําใหเกิดไฟฟาช็อต

จอภาพแอลซีดีเปนผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง ประกอบ
ไปดวยเม็ดพิกเซลทั้งหมด 2,073,600 พิกเซล ซึ่งใหภาพคมชัด
รายละเอียดสูง
เน่ืองจากจอภาพประกอบไปดวยเม็ดพิกเซลจํานวนมาก ในบางครั้ง
อาจมีเม็ดพิกเซลบางจุดที่สวางคางเปนสีเดียว เชน สีฟา, สีเขียว, 
สีแดง หรือสีเหลือง
อาการเชนน้ีไดระบุไวในขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ และไมถือ
เปนความผิดปกติแตอยางใด

ขอควรระวังเม่ือตองขนยายโทรทัศน
• เมื่อตองขนยายโทรทัศน หามขนยาย
โดยการอุมหรือใชแรงกดลงบนจอภาพ
แตควรขนยายโดยใชคน 2 คนและใชท้ัง 
2 มือในการประคองเครื่อง โดยใชมือ
แตละมือจับท่ีแตละดานของโทรทัศน

หากโทรทัศนไมวางอยูในตําแหนงที่มั่นคงพอ โทรทัศนอาจหลน
ลงมาจนทําใหเกิดอันตรายได
ทานสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุตางๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดกับเด็ก
เล็กไดโดยคํานึงถึงขอควรระวังตางๆ เชน:
• ใชตูวางโทรทัศนหรือชั้นวางท่ีผูผลิตโทรทัศนแนะนําใหใช
• เลือกใชเฟอรนิเจอรท่ีสามารถรองรับโทรทัศนไดอยางปลอดภัย
เทาน้ัน

• ตองใหแนใจวาตัวเครื่องโทรทัศนไมไดยื่นออกมาจากขอบ
เฟอรนิเจอรท่ีรองรับอยู

• อยาวางโทรทัศนไวบนเฟอรนิเจอรท่ีสูง (เชน ตู หรือ ชั้นใส
หนังสือ) โดยไมยึดเฟอรนิเจอรและโทรทัศนไวกับสวนรองรับ
ท่ีมั่นคง

• อยาวางโทรทัศนไวบนผาหรือวัสดุอื่นๆ ท่ีวางไวระหวาง
ตัวเครื่องโทรทัศนกับเฟอรนิเจอรท่ีรองรับอยู

• ใหความรูแกเด็กเล็กในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปน
ปายเฟอรนิเจอรเพื่อเขาถึงโทรทัศน หรือแผงควบคุม

• หามใชหนาจอนี้แสดงภาพน่ิงติดตอกันเปนเวลานาน เน่ืองจาก
จะทําใหเกิดภาพติดตา (afterimage) บนหนาจอ

• โปรดติดตั้งผลิตภัณฑน้ีไวในตําแหนงที่สามารถถอดสายไฟ AC 
ออกจากเตารับ AC หรือถอดออกจากชองตอสายไฟ AC INPUT 
ดานหลังผลิตภัณฑไดงาย

หมายเหตุ
• ภาพประกอบดานบนใชสําหรับอางอิงเทาน้ัน ตัวผลิตภัณฑจริง
อาจมีลักษณะตางไปจากนี้
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แวนตา 3D
การปองกันอันตรายจากการกลืนชิ้นสวนโดยไมต้ังใจ
• เก็บอุปกรณเสริมใหพนมือเด็กเล็ก เด็กเล็กอาจกลืนช้ินสวนดังกลาวโดยไมตั้งใจได

– หากเด็กเล็กกลืนช้ินสวนเขาไปโดยไมตั้งใจ ใหพาไปพบแพทยทันที

อยาถอดแยกช้ินสวน
• อยาถอดแยกชิ้นสวนหรือดัดแปลงแกไขแวนตา 3D ยกเวนเพ่ือนําแบตเตอรี่ไปผานกระบวนการรีไซเคิล อยาดัดแปลงแกไขแวนตา 3D

ขอควรระวังสําหรับแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนโพลิเมอรแบบชารจได
• อยาใหแวนตา 3D สัมผัสกับความรอน เชน แสงแดดท่ีสองโดนโดยตรง, เปลวไฟ หรือ ในบริเวณท่ีมีความชื้นสูง

การดูแลรักษาแวนตา 3D
• อยาทําแวนตา 3D หลน ใชแรงกดทับหรือเหยียบลงบนแวนตา 3D การกระทําดังกลาวจะทําใหแวนตาไดรับความเสียหายจนอาจสงผลให
เกิดการบาดเจ็บได

• ระมัดระวังไมใหน้ิวมือของทานถูกหนีบอยูระหวางบานพับขาแวนตา 3D ไมเชนน้ันทานอาจไดรับบาดเจ็บได
– ดูแลเอาใจใสตอเด็กเล็กในขณะใชงานผลิตภัณฑน้ี

การใชงานแวนตา 3D
• ควรใชงานแวนตา 3D ตอเนื่องไมเกิน 3 ชั่วโมง และใชงานในการรับชมภาพยนตรไมเกิน 1 เรื่อง
• ใชงานแวนตา 3D ท่ีแนะนําใหใชกับโทรทัศนน้ีเทาน้ัน
• ใชงานแวนตา 3D เพ่ือวัตถุประสงคในการใชงานท่ีไดกําหนดไวเทาน้ัน
• อยาหมุนตัวในขณะสวมใสแวนตา 3D เพราะอาจทําใหทานหนามืดหรือไดรับอุบัติเหตุอื่นๆ จนทําใหทานบาดเจ็บได

การรับชมภาพ 3D
• หากทานรูสึกเวียนศีรษะ, มีอาการคลื่นไส หรือรูสึกไมสบายในระหวางรับชมภาพ 3D ใหหยุดใชงาน และพักสายตา
• อยาใชงานแวนตา 3D หากมีรอยแตกหรือหัก

ขอควรระวังเก่ียวกับแบตเตอร่ีแบบชารจได
• ใชสาย USB ท่ีใหมาดวยในการเช่ือมตอเขากับชองตอ USB บน SHARP TV ท่ีสนับสนุนฟงกชั่น 3D เมื่อตองการชารจ การชารจดวยอุปกรณ
ประเภทอื่นๆ อาจทําใหแบตเตอรี่เสียหายได

ขอควรระวังเก่ียวกับแหลงจายไฟ
• ใชสาย USB ในการเช่ือมตอเขากับชองตอ USB บน SHARP TV ท่ีสนับสนุนฟงกชั่น 3D เพื่อจายไฟ การจายไฟดวยอุปกรณประเภทอื่นๆ 
อาจทําใหเกิดความรอน หรือทําใหแบตเตอรี่เสียหายได

• ในขณะท่ีมีพายุ ไมควรใชงานแวนตา 3D ซึ่งจายไฟผานทาง USB และอยาถอดสาย USB ออกจากชองตอ USB บนโทรทัศน และชองตอ 
USB บนแวนตา 3D เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟาช็อต
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อุปกรณที่ใหมาพรอมเคร่ือง

 บทนํา

รีโมทคอนโทรล ( x 1) แบตเตอรี่ ขนาด “AAA” 
( x 2)

สาย AV ( x 2) สายวิดีโอคอมโพเนนท ( x 1)

เหลือง เขียว

หนา 12 และ 15 หนา 12 หนา 30 หนา 30

  อุปกรณเสริม

รายการอุปกรณเสริมท่ีสามารถใชกับเครื่องรับโทรทัศนสีจอภาพแอลซีดีเครื่องนี้ไดมีดังตอไปนี้ ทานสามารถหาซ้ืออุปกรณเสริม
เหลาน้ีไดจากรานคาใกลบานทาน
• อุปกรณเสริมเพิ่มเติมอาจมีจําหนายในอนาคต หากตองการซื้ออุปกรณเสริมเหลาน้ี โปรดอานขอมูลความเขากันไดและรายการที่มีจําหนายจาก
แค็ตตาล็อกฉบับลาสุด

ลาํดับที่ ชื่อชิ้นสวน หมายเลขช้ินสวน

1
ชุดอุปกรณแขวนบนผนัง (รุน 60/52/
46 น้ิว)

AN-52AG4

2 แวนตา 3D

AN-3DG10-S

AN-3DG20-B

AN-3DG30

ลาํดับที่ ชื่อชิ้นสวน หมายเลขช้ินสวน

3 อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB

KI-OUA004WJN1*1

KI-OUA004WJN2*1

KI-OUA004WJN3*1

KI-OUA004WJN4*1

 I โปรดดูขอมูลพื้นท่ีจัดจําหนายไดท่ีหนา 54

สาย AC ( x 1) คูมือการใชงาน

รุน LC-80LE940X เทาน้ัน

ชุดขาตั้ง

LC-80LE940X
หนา 10

LC-60LE940X
หนา 9

LC-52/46LE840X
หนา 8
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 การปองกันอันตรายจากการพลิกคว่ํา

ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติหรือการชนปะทะที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใด ผลิตภัณฑอาจพลิกควํ่าและทําใหเกิดอันตรายได ปฏิบัติตาม
คําแนะนําดังตอไปนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวทาน

การยึดโทรทัศนเขากับโตะ
 1 วางโทรทัศนไวบนโตะ
 2 ดึงแผนยึดเครื่องออกเปนมุม 90°
 3 สอดสกรูท่ีมีจําหนายท่ัวไปเขาไปในรูท่ีแผนยึดเครื่อง 
และขันสกรูใหแนนเพ่ือยึดโทรทัศนเขากับโตะ
• ใชสกรูท่ีมีวางจําหนายท่ัวไปยึดโทรทัศนใหแนนหนา

ขอควรระวัง
• เนื่องจากผลิตภัณฑนี้มีน้ําหนักมาก โปรดใชโตะที่มีความ
กวางเพียงพอและสามารถรับน้ําหนักของผลิตภัณฑได 
โตะควรวางอยูในตําแหนงท่ีจะไมลมลงงาย

• โปรดใชคนอยางนอย 2 คน ชวยในการเคลื่อนยายโทรทัศน

ขาต้ัง

แผนยึดเครื่อง

สกรู 
(มีวางจําหนาย
ท่ัวไป)

หมายเหตุ
• รุน LC-80LE940X มีแผนยึดเครื่อง 2 แผน

การเตรียมพรอมใชงาน
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การเตรียมพรอมใชงาน

  การประกอบชุดขาต้ัง – 
52/46LE840X

• กอนเริ่มตนปฏิบัติงาน ใหปูผารองกับพ้ืนท่ีทานจะใชวางโทรทัศน 
เพื่อปองกันไมใหตัวเครื่องไดรับความเสียหาย

ขอควรระวัง
• ประกอบขาต้ังในทิศทางท่ีถูกตอง
• โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือความถูกตอง การประกอบ
ขาต้ังผิดวิธีอาจทําใหโทรทัศนลมควํ่าได

 1 โปรดตรวจยืนยันวามีสกรูใหมากับชุดขาตั้ง

สําหรับรุน 52/46 นิ้ว 
(สกรูยาว 4 ตัว, สกรูขนาดกลาง 4 ตัว และสกรูสั้น 
1 ตัว)

 2 ประกอบเสารองของชุดขาตั้งเขากับฐานโดยใชสกรูยาว 
และไขควงตามที่แสดงในภาพ

2

1 เสียบเขา้ ไปในตําแหน่งนี้

สกรูยาว

ไขควง

เสารอง

 3 สอดขาตั้งเขาไปในชองที่สวนลางของตัวเครื่องโทรทัศน 
(ใชมือจับขาต้ังไวเพื่อปองกันไมใหหลนจากขอบของ
สวนฐาน)

เสียบเขา้ ไปจนสุด

ผารอง

 4 สอดสกรูขนาดกลางเขาไปในรูดานหลังโทรทัศนแลวขัน
ใหแนน

ไขควง

สกรูขนาดกลาง

 5 การประกอบฝาครอบขาตั้ง
 1 สอดฝาครอบขาตั้งเขาไป
 2 สอดสกรูส้ันเขาไปในรูท่ีฝาครอบขาตั้งแลวขันใหแนน

ไขควง

สกรูส้ัน

หมายเหตุ
• หากตองการถอดชุดขาตั้งออก ใหทํายอนลําดับข้ันตอนการติดตั้ง
• ไขควงไมไดใหมาพรอมกับผลิตภัณฑน้ี
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  การประกอบชุดขาต้ัง – 60LE940X

• กอนเริ่มตนปฏิบัติงาน ใหปูผารองกับพ้ืนท่ีทานจะใชวางโทรทัศน 
เพื่อปองกันไมใหตัวเครื่องไดรับความเสียหาย

ขอควรระวัง
• ประกอบขาต้ังในทิศทางท่ีถูกตอง
• โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือความถูกตอง การประกอบขา
ต้ังผิดวิธีอาจทําใหโทรทัศนลมควํ่าได

 1 โปรดตรวจยืนยันวามีสกรูใหมากับชุดขาตั้ง

สําหรับรุน 60 นิ้ว 
(สกรูยาว 4 ตัว, สกรูขนาดกลาง 4 ตัว และสกรูสั้น 2 
ตัว)

 2 ประกอบเสารองของชุดขาตั้งเขากับฐานโดยใชสกรูยาว 
และไขควงตามที่แสดงในภาพ

2

1

เสียบเขา้ ไปในตําแหน่งนี้

สกรูยาว
ไขควง

 3 สอดขาตั้งเขาไปในชองที่สวนลางของตัวเครื่องโทรทัศน 
(ใชมือจับขาต้ังไวเพื่อปองกันไมใหหลนจากขอบของ
สวนฐาน)

เสียบเขา้ ไปจนสุด

ผารอง

 4 สอดสกรูขนาดกลางเขาไปในรูดานหลังโทรทัศนแลวขัน
ใหแนน

สกรูขนาดกลาง

ไขควง

 5 การประกอบฝาครอบขาตั้ง
 1 สอดฝาครอบขาตั้งเขาไป
 2 สอดสกรูส้ันสองตัวเขาในรูท่ีฝาครอบขาตั้งแลวขันใหแนน

สกรูส้ัน

ไขควง

หมายเหตุ
• หากตองการถอดชุดขาตั้งออก ใหทํายอนลําดับข้ันตอนการติดตั้ง
• ไขควงไมไดใหมาพรอมกับผลิตภัณฑน้ี

การเตรียมพรอมใชงาน
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  การประกอบชุดขาต้ัง – 80LE940X

• กอนเริ่มตนปฏิบัติงาน ใหปูผารองกับพ้ืนท่ีทานจะใชวางโทรทัศน 
เพื่อปองกันไมใหตัวเครื่องไดรับความเสียหาย

ขอควรระวัง
• โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือความถูกตอง การประกอบขา
ต้ังผิดวิธีอาจทําใหโทรทัศนลมควํ่าได

• หลังจากประกอบชุดขาต้ังเขากับโทรทัศนแลว อยายก, ต้ัง, 
เล่ือน หรือวางตัวเคร่ืองโทรทัศนลงโดยจับที่ขาต้ัง 

• อยาถอดขาต้ังออกจากโทรทัศนหากไมไดยึดโทรทัศนไวดวย
แทนยึดผนัง

กอนประกอบชุดขาตั้งเขากับโทรทัศน ใหสรางโตะปฏิบัติงาน
ข้ึนมาเพ่ือใชวางโทรทัศน
• ใชวัสดุกันกระแทกที่ใชในการบรรจุหีบหอในการสรางโตะปฏิบัติงาน

FRO
NT

TOP-R
TOP-L

TOP-C

• สําหรับวัสดุกันกระแทกที่ใช TOP-C จะถูกนํามาใชในระหวางการ
ประกอบชุดขาตั้งดวย ประกอบชุดขาตั้งกอนท่ีจะสรางโตะปฏิบัติ
งานข้ึนมา

 E ชุดขาต้ัง
 1 ตรวจสอบใหแนใจวามีสกรูท้ังหมด 12 ตัว (แบบยาว 

8 ตัว และ แบบส้ัน 4 ตัว) ซึ่งใหมาพรอมกับชุดขาตั้ง
 2 1 ประกอบเสาสําหรับชุดขาตั้งเขากับ TOP-C

2 ประกอบฐานเขากับเสา
3  สอดและขันแนนสกรูท้ัง 8 ตัว เขากับรู 8 รู ท่ีอยู

ใตฐาน
• จับชุดขาตั้งใหมั่นคงดวยมือขางเดียว จากนั้นจึงขันสกรู
ใหแนน

FRONT

2

1

1

3
สกรูยาว

ไขควง

 E การสรางโตะปฏิบัติงาน
 3 เสียบวัสดุกันกระแทกแตละชิ้นตามทิศทางท่ีแสดงไว
ในภาพ
• เสียบ TOP-L และ TOP-R เขาท่ีดานซายและดานขวาของเคส
ตามลําดับ

• เสียบ TOP-C ใหพอดีระหวางเสนท่ีอยูอีกดานหน่ึงของเคส

TOP-R

TOP-L

TOP-C

เคส
เสน

 4 เคสจะถูกติดตั้งไวดวยพุชอินแท็บเพ่ือยึดวัสดุกันกระแทก
ไวใหเขาท่ี กดแท็บ (ตําแหนงละ 2 ตัว) เขาเพ่ือยึดวัสดุ
กันกระแทกไวกับเคส

พุชอินแท็บ

 5 หลังจากสรางโตะปฏิบัติงานเสร็จแลว ใหกางผาปูโตะ
หรือผานุมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันไวบนโตะ จากนั้นวาง
หนาจอโทรทัศนลงบนโตะที่ปูไวดวยผา
• อยาใชโตะขนาดเล็กเพื่อจุดประสงคน้ี

 E การประกอบขาต้ังเขากับโทรทัศน
 6 เสียบขาต้ังเขาไปในชองที่อยูใตเครื่องโทรทัศน

• ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบขาต้ังเขากับโทรทัศนจนแนนดีแลว 
การติดตั้งที่ไมถูกวิธีอาจทําใหตัวเครื่องโทรทัศนเอียง

 7 สอดและขันแนนสกรูแบบส้ันท้ัง 4 ตัวเขากับรู 4 รู ท่ีอยู
ดานหลังโทรทัศน

สกรูส้ัน

ไขควง

หมายเหตุ
• หากตองการถอดชุดขาตั้งออก ใหทํายอนลําดับข้ันตอนการติดตั้ง
• ไขควงไมไดใหมาพรอมกับผลิตภัณฑน้ี
• ในระหวางข้ันตอนการติดตั้ง ระมัดระวังไมใหน้ิวมือของทานถูกหนีบ
อยูระหวางตัวเครื่องโทรทัศนกับพ้ืน

การเตรียมพรอมใชงาน
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 การเตรียมพรอมใชงาน

  การเช่ือมตอโทรทัศน

หมายเหตุเก่ียวกับการติดต้ังโทรทัศน
• หลีกเลี่ยงตําแหนงที่มีแสงอาทิตยสองโดยตรงและควรวางโทรทัศน
ไวในสถานท่ีท่ีมีอากาศถายเทสะดวก

• วางโทรทัศนบนพ้ืนผิวท่ีราบเรียบ
• หามเปดเครื่องโทรทัศนกอนท่ีจะตอสายไฟ AC

 1 ตอสายอากาศ

  ชองตอ DIN45325 มาตรฐาน (IEC169-2)

  สายอากาศ (ประเภทโคแอกเชียลขนาด 75 โอหม: 
มีวางจําหนายท่ัวไป)

  ข้ัวตอสายอากาศที่ผนังหอง (ชนิด 75 โอหม)

 2 เชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก
โปรดดูวิธีการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก เชน เครื่องเลนวิดีโอ
เทปและเครื่องเลน DVD ท่ีหนา 28 ถึึง 31

 3 เสียบสายไฟ AC เขาไปในเตารับ AC (รูปรางของ
ผลิตภัณฑจะแตกตางกันไปตามประเทศที่วางจําหนาย)

2

1

1

ถอดเข็มขัดรัดสายไฟที่อยู
ดานหลังโทรทัศนออก
กดคลิปของเข็มขัดรัดสาย
ไฟ (1) แลวดึงเข็มขัด
รัดสายไฟ (2) เพื่อปลด
สายท้ังหมด

เข็มขัด
รัดสายไฟ

รุน LC-46LE840X,
LC-52LE840X, 
LC-60LE940X 
เทานั้น

• ควรวางโทรทัศนไวใกลกับเตารับ AC และอยูในตําแหนงที่
สามารถเขาถึงปลั๊กไฟไดงาย

• หากจะไมไดใชงานโทรทัศนเปนเวลานาน ใหถอดสายไฟ AC 
ออกจากเตารับ AC

 4 มัดรวมสายตางๆ เขาดวยกัน
 1 เสียบคลิปเขาไปในรูดานหลังโทรทัศน
 2 มัดรวมสายตางๆ เขาดวยกัน

เข็มขัดรัดสายไฟ

ขอควรระวัง
เพ่ือปองกันอันตรายจากไฟฟาช็อต หามสัมผัสสวนที่
ไมมีฉนวนหุมของสายตางๆ ในขณะที่ตอสายไฟ AC 
อยู

หมายเหตุ
• สายรัดเคเบิ้ลไมมีมาใหสําหรับรุน LC-80LE940X

การปรับองศา
โทรทัศนเครื่องนี้สามารถหมุนไปทางขวาหรือทางซายได
สูงสุด 20 องศา
LC-46LE840X, LC-52LE840X, LC-60LE940X

20° 20°

ดานหนา

ขอควรระวัง
• ตองใชมือทั้ง 2 มือในการปรับหนาจอ ใชมือขางหน่ึงจับท่ีสวนฐาน
ของขาตั้งไว แลวใชมืออีกขางหมุนหนาจอ

หมายเหตุ
• รุน LC-80LE940X จะไมสามารถปรับองศาได
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  การใชงานรีโมทคอนโทรล

 การใสแบตเตอร่ี

กอนเริ่มตนใชงานโทรทัศนเปนครั้งแรก ใหใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอนท่ีใหมา เมื่อแบตเตอรี่หมดและรีโมทคอนโทรล
ไมสามารถทํางานได ใหเปลี่ยนเปนแบตเตอรี่ขนาด “AAA” กอนใหม
 1 เปดฝาครอบแบตเตอรี่ออก  2 ใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอน

ท่ีใหมา
 3 ปดฝาครอบแบตเตอรี่

• ใสแบตเตอรี่โดยใหข้ัวแบตเตอรี่ตรงกับ
เครื่องหมาย (e) และ (f) ภายในชอง
ใสแบตเตอรี่

ขอควรระวัง
การใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตองจะสงผลใหเกิดการรั่วซึมของสารเคมีหรือเกิดการระเบิดขึ้นได โปรดปฏิบัติตามคําแนะนํา
ดานลางอยางเครงครัด
• หามใชงานแบตเตอรี่ตางชนิดรวมกัน แบตเตอรี่แตละชนิดมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน
• หามใชงานแบตเตอรี่เการวมกับแบตเตอรี่ใหม การใชงานแบตเตอรี่เการวมกับแบตเตอรี่ใหมจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ใหมส้ันลง 
หรืออาจสงผลใหสารเคมีในแบตเตอรี่เการั่วซึมออกมา

• เมื่อแบตเตอรี่หมดใหนําออกทันที สารเคมีท่ีรั่วซึมออกมาจากแบตเตอรี่สามารถทําใหผิวหนังเปนผ่ืน ถาทานพบสารเคมีรั่วซึมออกมา ใหใชผา
เช็ดออกใหหมด

• แบตเตอรี่ท่ีใหมาพรอมกับผลิตภัณฑน้ีอาจมีอายุการใชงานส้ันเน่ืองจากเก็บไวนาน
• หากทานจะไมไดใชงานรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน ใหนําแบตเตอรี่ออก
• หามวางแบตเตอรี่ไวในท่ีรอนจัด เชน กลางแดด, ใกลไฟ หรือสถานท่ีท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันน้ี

องศาในการใชงานรีโมทคอนโทรล

ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอรรับสัญญาณรีโมทคอมโทรลที่โทรทัศน หากมีส่ิงกีดขวางอยูระหวางรีโมทคอนโทรลและเซนเซอร 
อาจไมสามารถใชงานไดตามปกติ

30°
5 m

30°

30°

30°

เซนเซอรรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

* เมื่อติดตั้งโทรทัศนเขากับผนัง

ขอควรระวังเก่ียวกับรีโมทคอนโทรล
• หามไมใหรีโมทคอนโทรลไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง นอกจากนี้ หามแชรีโมทคอนโทรล
ในของเหลว และวางไวในสถานท่ีท่ีมีความช้ืนสูง

• หามติดตั้งหรือวางรีโมทคอนโทรลไวกลางแดด เพราะความรอนอาจทําใหรีโมทคอนโทรล
บิดงอได

• รีโมทคอนโทรลอาจทํางานไมถูกตองหากมีแสงอาทิตย หรือแสงสวางจาสองไปที่เซนเซอร
รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลที่โทรทัศนโดยตรง ในกรณีดังกลาว ใหเปลี่ยนองศาของแสงหรือ
โทรทัศน หรือใชงานรีโมทคอนโทรลใกลกับเซนเซอรรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลใหมากขึ้น

การเตรียมพรอมใชงาน
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โทรทัศน (มุมมองดานหนา)

POWER OPCSLEEP

POWER

MENU

INPUT

VOL + /−

CH

ตัวสงสัญญาณอินฟราเรด 3D*1

เซนเซอรรับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล

เซนเซอร 
OPC*2

ไฟเตือน
POWER

ไฟเตือน
ตัวตั้งเวลา 

SLEEP

ไฟเตือน 
OPC

 I แผงสัญญาณบริเวณน้ีจะสงสัญญาณอินฟราเรดไปยังแวนตา 3D ท่ีทานสวมอยูในขณะรับชมภาพ 3D หามวางส่ิงกีดขวางไวระหวางตัวสงสัญญาณอินฟราเรด 3D 
ท่ีโทรทัศนกับตัวรับสัญญาณอินฟราเรดที่แวนตา 3D โปรดดูรายละเอียดที่หนา 76 

 J OPC: Optional Picture Control (หนา 37)

ชื่อเรียกสวนตางๆ และฟงกชั่นการทํางาน

LC80LE940X_TH_book.indb   13LC80LE940X_TH_book.indb   13 8/29/2012   8:33:41 AM8/29/2012   8:33:41 AM



14

โทรทัศน (มุมมองดานหลัง)

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

AUDIO IN
(HDMI 2/PC)

AUDIO OUTPUT

IN

AUDIO (L/R) is shared
with AV IN)

ชอง USB 1

ชองตอ OUTPUT
(หูฟง/ เสียง (L/R))*1

ชอง USB 2
(LAN ไรสาย)

ชองตอ HDMI 1 
(HDMI/ARC)  (INPUT 1) 

ช่องต่อ HDMI 2 (HDMI) 
(INPUT 2)

ชองตอ HDMI 3 (HDMI) 
(INPUT 3)

ชองตอ HDMI 4 (HDMI/MHL) 
(INPUT 4)

ชองตอ INPUT 5 (AV IN)
AUDIO (L/R) 

ชองตอ INPUT 5
(คอมโพเนนท) 

ชองตอ AUDIO IN 
(HDMI 2/PC)*2

ชองตอ DIGITAL AUDIO 
OUTPUT

ชองตอสายอากาศ

ชอง USB 3 (HDD) 

ชองตอ INPUT 6 
(AV IN)

ชองตอ ETHERNET 
(10/100) 

ชองตอ RS-232C ชองตอ PC

 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Skype โปรดดูท่ีเว็บไซตตอไปนี้
skype: http://www.skype.com หรือชารป: http://www.aquos-world.com

 I โปรดดูรายละเอียดที่หนา 49
 J ชองตอ HDMI 2 และชองตอ PC สามารถใชกับชองรับสัญญาณเสียงชองเดียวกันได (AUDIO IN (HDMI 2/PC) อยางไรก็ตาม ทานตองเลือกรายการที่ถูกตองจาก
เมนู “เลือกสัญญาณเสียง” (โปรดดูรายละเอียดที่หนา 48)

คําเตือน
• แรงดันเสียงที่มากเกินไปเมื่อใชงานหูฟงจะทําใหสูญเสียการไดยิน
• หามตั้งระดับเสียงไวสูงเกินไป ผูเช่ียวชาญดานการฟงแนะนําวาไมควรฟงเสียงที่ดังมากติดตอกันเปนเวลานาน

ชื่อเรียกสวนตางๆ และฟงกชั่นการทํางาน
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ชื่อเรียกสวนตางๆ และฟงกชั่นการทํางาน

  รีโมทคอนโทรล

EXT MEDIA

TV INFO

MENU

GUIDE

SLEEP

5

6

15
16

2

11
12

8

9

10

7

1

27
28

13

4
17

*

18

14
25
26

22
23

20

19

21

24

3

 1 < (สแตนดบาย/เปดปด)
ใชสําหรับเปดปดเครื่อง (หนา 19)

 2 ปุม EXT MEDIA

AQUOS LINK
ถามีเครื่องเลน AQUOS BD เช่ือมตอกับโทรทัศนผานทางสาย
HDMI และเครื่องเลนดังกลาวสนับสนุนการใชงานระบบ AQUOS
LINK ทานจะสามารถใชงานปุม EXT MEDIA เหลาน้ีได โปรดดู
รายละเอียดที่หนา 32 และ 35

TIME SHIFT 
กดเพื่อบันทึกรายการที่ทานกําลังรับชมไวชั่วคราวในกรณีท่ีทาน
ตองการหยุดการรับชมไวชั่วคราวเพื่อคุยโทรศัพท เปนตน 
(หนา 59–62)

 3 >
กดเพื่อเขาสูโหมดทีวีแบบอนาล็อกและดิจิตอล

 4 INFO
DTV : แสดงขอมูลรายการ (หนา 20)
ATV : แสดงขอมูลชองสถานี

 5 0–9*
ใชสําหรับเลือกชองสถานี (หนา 19)

 6 A (ยอนกลับ)*
กดปุมน้ีเพื่อยอนกลับไปยังชองสถานีหรือชองตอสัญญาณเขา
กอนหนาน้ี

 7 HOME
แสดงหนาจอ “HOME” เพื่อเพลิดเพลินไปกับการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต และฟงกชั่นเครือขายในบาน และตั้งคาโทรทัศนได 
(หนา 16)

 8 3D
ใชสําหรับเลือกรับชมภาพ 3D และภาพ 2D (หนา 72–76)

 9 a/b/c/d (เคอรเซอร)
ใชสําหรับเลือกรายการที่ตองการบนหนาจอการตั้งคา
? (ENTER)
ใชสําหรับยืนยันคําส่ัง

 0 B

ปดสวนแสดงผลบนหนาจอ (หนา 16)
 Q e (ปดเสียง)
ใชสําหรับปดเสียง

 W Y+/–
ใชสําหรับปรับระดับเสียง

 E MPX
ใชสําหรับเลือกโหมดเสียงตาง (หนา 21)

 R WIDE
ใชสําหรับเปล่ียนโหมดภาพจอกวาง (หนา 47, 67 และ 68)

 T CONTROL
กดปุมน้ีเพื่อแสดงแผงควบคุมการทํางานของฟงกชั่นบางฟงกชั่น
บนหนาจอ

 Y FREEZE/3 (พักหนาจอ)
ใชสําหรับหยุดภาพเคลื่อนไหวท่ีแสดงบนหนาจอ
โหมดเทเลเท็กซ: หยุดการอัพเดทอัตโนมัติของหนาขอมูล
เทเลเท็กซ กดปุม 3 อีกครั้งเพื่อยกเลิกโหมดพักหนาจอ 
(หนา 22)

 U m (เทเลเท็กซ)
ใชสําหรับเลือกโหมดเทเลเท็กซ (ภาพหนาจอทั้งหมด, ภาพ
ขอความทั้งหมด และภาพหนาจอ/ภาพขอความ) (หนา 22)

 I [ (คําบรรยายใตภาพ)
ใชสําหรับเลือกเปด/ปดคําบรรยายใตภาพ (หนา 22)

 O b (ชองตอสัญญาณเขา)*
ใชสําหรบัเลอืกแหลงสญัญาณเขา (หนา 20, 29, 48, 49,  68 และ  69)

 P @/k (แสดงขอมูลเทเลเท็กซที่ซอนอยู)
แสดงหนาจอเมนู  (หนา 16) 
โหมดเทเลเท็กซ: ใชสําหรับแสดงขอมูลที่ซอนอยู (หนา 22)

 A C/v (ด้านบน/ด้านล่าง/เต็มจอ)
โหมดเมนู: ยอนกลับไปยังหนาจอเมนูกอนหนาน้ี (หนา 16)
โหมดเทเลเท็กซ: กําหนดพ้ืนท่ีในการขยายใหญ (หนา 22)
 S GUIDE/1 (หนายอย)
DTV : แสดงหนาจอ EPG (Electronic Programme Guide) 
(หนา 24–27)
ATV : แสดงรายชื่อชองสถานี
โหมดเทเลเท็กซ: ใชสําหรับแสดงหนายอยของขอมูลเทเล
เท็กซโดยตรง (หนา 22)

 D CHr/s

โหมดเลือกสัญญาณเขาของโทรทัศน: ใชสําหรับเลือกชองสถานี 
(หนา 19)
AQUOS.NET: เลือกหนา (หนา 56)
 F R/G/Y/B (ปุมสี)
ปุมสีเหลาน้ีใชสําหรับเลือกรายการที่แสดงเปนสีบนหนาจอ 
(เชน AQUOS LINK, ส่ือ USB, เครือขายในบาน, เทเลเท็กซ)

 G DISPLAY
ใชสําหรับแสดงตัวเลขชองสถานีหรือขอมูลตางๆ
แสดง/ซอนคําแนะนําบนหนาจอสําหรับโหมด USB media 
(หนา 64–66)

 H #
ใชสําหรับเลือกการตั้งคาเสียง/ภาพ (หนา 37)

 J ECO
ใชสําหรับเลือกการตั้งคา “ประหยัดไฟฟา” (หนา 41)
 K SLEEP
ใชสําหรับตั้งเวลาปดเครื่อง

หมายเหตุ
* “0 − 9”, “A”, “b” ถูกใชงานดวยสตริงอินพุตเชนเดียวกับ
โทรศัพทมือถือ
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คําแนะนําในการใชงานเบ้ืองตน
  HOME คืออะไร?

ทานสามารถเร่ิมเพลิดเพลินกับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและเครือขายในบานไดอยางงายดาย และตั้งคาโทรทัศนไดจากหนาจอ 
“HOME”

การใชงานเบ้ืองตน

แสดงหนาจอ HOME

กดปุม HOME เพื่อเปดหนาจอ “HOME”
MENUMENU

ออกจากหนาจอ HOME

ถาทานกดปุม B กอนท่ีการทํางานปจจุบัน
จะเสร็จสิ้น การทํางานดังกลาวจะถูกยกเลิก
และหนาจอจะเปลี่ยนกลับไปท่ีหนาจอ 
“HOME”

 เลือกรายการ

การเลือกในหนาจอ HOME
กดปุม a/b/c/d เพ่ือเลือกการใชงานหรือเมนูท่ีตองการ แลวจึงกดปุม ? 

 1 YouTubeTM

ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับชม YouTube
ไดจากโทรทัศน AQUOS

 2 AQUOS.NET
โดยการเชื่อมตอโทรทัศนกับอินเทอรเน็ต (หนา 55, 56)

 3 บัญชีชื่อชอง (หนา 20)

 4 สื่อ USB (หนา 63)

 5 Skype
ทานสามารถเพลิดเพลินกับการสนทนาทางโทรศัพทแบบ
ภาพเคลื่อนไหวหรือ Video Call ไดจากโทรทัศน (หนา 55)
• เมื่อเปิดใช้ AQUOS.NET ฟังก์ชั่น Skype จะอยู่ในโหมด
ออฟไลน์และไม่สามารถรับสายจากผู้ใช้ Skype อื่นๆ ได้

 6 ต้ังคาใหม

 7 เครือขายในบาน (หนา 63)

 8 เมนูของโทรทัศน
เปิดสวนแสดงผลบนหนาจอ (On-screen Display) เพื่อตั้งคา
ตางๆ ของโทรทัศน สวนแสดงผลบนหนาจอ (On-screen 
Display) สําหรับการตั้งคาตางๆ เรียกวา “เมนูของโทรทัศน” 
เราสามารถใช “เมนูของโทรทัศน” น้ีในการตั้งคาและปรับ
ตั้งคาตางๆ ได
หมายเหตุ:  สามารถเปดหนาจอ “เมนูของโทรทัศน” 

ไดโดยกดปุม MENU

MENU

 9 IP Control (หนา 70)

 0 การต้ังเครือขาย (หนา 51 – 53)

9

6

7

8 10
LAN

5

1
HOME

2
3

4

เครือ
ตั้งคา

ช่ือชอง
ส่ือ

* เมื่อ  แสดง จะตัดการเชื่อมตออุปกรณ USB

ถา  แสดง ใหตรวจสอบการเชื่อมตออุปกรณ USB

* เมื่อ  แสดง จะตัดการเชื่อมตอเครือขายของโทรทัศน

ถา  แสดง ใหตรวจสอบการเชื่อมตอและการตั้งคา

เครือขายของโทรทัศน

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําแนะนําในคูมือการใชงานฉบับนี้
ในคูมือการใชงานฉบับน้ีจะใชรูปแบบประโยคตอไปนี้ในการแสดงลําดับข้ันตอนการใชงานเมนู
• ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน”์ > “การตั้งคา” > ...
ลักษณะดังกลาวแสดงถึงวิธีการใชงานบนหนาจอ HOME โดยใชปุ่ม a/b/c/d และ ?
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 คําแนะนําในการใชงานเบ้ืองตน

  การใชงานซอฟตแวรแปนพิมพ

โปรดใชงานซอฟตแวรแปนพิมพเมื่อทานตองการปอนขอมูลตัวอักษร

 1 ตัวอักษร
ใชสําหรับเปลี่ยนชุดตัวอักขระเปน 
ตัวอักษร, ตัวเลข, สัญลักษณ ฯลฯ

 2 ตัวใหญ
ใชสําหรับเปลี่ยนสลับตัวอักษรเปน
ตัวพิมพใหญ/ตัวพิมพเล็ก

 3 ตกลง
ใชสําหรับยืนยันขอมูลที่ปอนเขาไป

 4 ยกเลิก
ใชสําหรับยกเลิกขอมูลที่ปอนเขาไป
และปดซอฟตแวรแปนพิมพ

 5 ปุม R/G/Y/B (ปุมสี)
เลือกรายการที่แสดงเปนสีบนหนาจอ

 6 เคอรเซอรสําหรับปอนขอมูล
กดปุม c/d เพื่อเลื่อนเคอรเซอรเมื่อมี
การไฮไลทท่ีเคอรเซอร

 7 ชองปอนขอมูล
ตัวอักษรที่ทานปอนเขาไปจะแสดงขึ้นมา
ในขณะท่่ีทานพิมพ

 8 ปุมตัวอักษร
ปอนตัวอักษรเขาไปโดยการใชงานปุม
เหลาน้ี

 9 ?
ใชสําหรับข้ึนบรรทัดใหม

 0 เคลียร
ลบชุดตัวอักษร 
• เมื่อเคอรเซอรอยูระหวางบรรทัด: 
ชุดตัวอักษรที่อยูทางดานขวาของ
เคอรเซอรจะถูกลบออก 

• เมื่อเคอรเซอรอยูท่ีปลายดานขวาสุด
ของบรรทัด: บรรทัดนั้นท้ังหมดจะถูก
ลบออก

 Q ลบ
หากเคอรเซอรอยูท่ีปลายดานขวาสุดของ
บรรทัด ปุมน้ีจะลบตัวอักษรทีละตัว 
• ท้ังนี้ทานสามารถลบขอมูลตัวอักษรได
โดยการกดปุม C ท่ีรีโมท
คอนโทรล

หมายเหตุ
• ข้ึนอยูกับแอพลิเคชั่น อาจมีแป้นพิมพซอฟตแวรท่ีแตกตางกันตามท่ีระบุไวดานบน

การใชง้ านแป้นพิมพ์ซอฟต์แวร์ (เว็บเบราว์เซอร์)

hello

43556 Hello Aiello Helen

Language : English

: EXIT: Enter: Select

Input Method : XT9
Move keyboard display

Cello Gallo Gekk

EXITENTER

1.?!,-'@:/ 2abc 3def

4ghi 5jkl 6mno

7pqrs

[ ab ]

8

0

tuv 9wxyz

RETURN x

b

 1 ชองปอนขอมูล
ตัวอักษรที่ทานปอนเขาไปจะแสดงขึ้นมาในขณะท่่ีทานพิมพ

 2 ตัวเลือกป้อนขอ้ มูล
ในระหว่างท่ีท่านป้อนขอ้ มูลตัวอักษร ตัวเลือกป้อนขอ้ 
มูลจะแสดงทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขอ้ มูลตัวอักษร ท่ีท่านพิมพ์เขา้ ไป 
• ท่านยังสามารถป้อนขอ้ มูลตัวอักษรไดโ้ ดยกดปุ่ม 

a/b/c/d บนรีโมทคอนโทรล
 3 ปุ่มตัวเลข 0 – 9
ปอนตัวอักษรเขาไปโดยการใชงานปุมเหลาน้ี

 4 ปุ่ม Shift
เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็กโดยกดปุ่ม  
บนรีโมทคอนโทรล
ตัวอย่าง

AB Ab ab

 5  (เวน้ วรรค)
ท่านสามารถป้อนเวน้ วรรคไดโ้ ดยกดปุ่ม b บนรีโมทคอนโทรล

 6 ปุ่มลบ
ท่านสามารถลบขอ้ มูลตัวอักษรไดโ้ ดยกดปุ่ม C 
บนรีโมทคอนโทรล

 7 คําแนะนําการใชง้ านปุ่ม
• เลือกรายการที่แสดงเปนสีบนหนาจอ
R : เลือกภาษา
G : ใชสําหรับเปล่ียนชุดตัวอักขระเปน ตัวอักษร, ตัวเลข, 

สัญลักษณ ฯลฯ
Y : เปลี่ยนตําแหน่งการแสดงผลของแป้นพิมพ์ซอฟต์แวร์

หมายเหตุ
• หากเลือกรูปแบบการป้อนขอ้ มูลเป็น “XT9” ท่านจะสามารถป้อนคําศัพท์ไดโ้ ดยกดปุ่ม เพียงไม่กี่ครั้ง
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อตอ้ งการป้อนคําว่า hello
 XT9  : 43556
 ABC : 4433555 I 555666
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 การต้ังคาเร่ิมตนอัตโนมัติ

เมื่อเปดใชงานโทรทัศนเปนครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา 
โปรแกรมตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติจะแสดงขึ้นมา โปรดปฏิบัติตาม
คําแนะนําในเมนูตางๆ เพื่อทําการตั้งคาท่ีจําเปน

โปรดตรวจยืนยันตามรายการตอไปนี้กอนเปด
โทรทัศน

 E เชื่อมตอสายอากาศเรียบรอยแลวใชหรือไม?
 E เสียบสายไฟ AC เขาท่ีเรียบรอยแลวใชหรือไม?

 1 กดปุม < ท่ีโทรทัศน
• หนาตางโปรแกรมตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น

 2 การเลือกภาษาสําหรับสวนแสดงผลบนหนาจอ
กดปุม a/b/c/d เพ่ือเลือกภาษาที่ตองการ จากนั้นกดปุม 
?

 3 การเลือกสถานท่ีใชงานโทรทัศน
กดปุม c/d เพื่อเลือกสถานท่ีท่ีทานจะใชงานโทรทัศนเครื่องนี้ 
จากนั้นกดปุม ?
บาน:
• การตั้งคาตางๆ ไดรับการปรับใหเหมาะสมกับ
การรับชมภายในท่ีพักอาศัยและประหยัดพลังงานสูงสุด

• ตัวเลือก “มาตรฐาน” เปนคาตั้งจากโรงงานสําหรับ
การตั้งคา “โหมด AV”

รานคา:
• การตั้งคาตางๆ ไดรับการออกแบบมาให
เหมาะสมกับการตั้งแสดงภายในรานขายปลีก

• ตัวเลือก “ไดนามิค (ปรับคาไมได)” เปนคาตั้งจาก
โรงงานสําหรับการตั้งคา “โหมด AV” ถาเปลี่ยน “โหมด 
AV” โทรทัศนจะเปลี่ยนกลับไปยังโหมด “ไดนามิค (ปรับ
คาไมได)” เมื่อไมมีการใชงานโทรทัศนหรือรีโมทคอนโทร
ลเปนเวลา 30 นาที

• หนาจอยืนยันจะแสดงขึ้นมาเมื่อทานเลือก “รานคา” กดปุม 
c/d เพื่อเลือก “ตกลง” หรือ “ไมตกลง”

หมายเหตุ
• รานคา: ภาพสาธิตจะแสดงขึ้นมาหลังจากการตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติ
เสร็จสิ้น ถาทานเผลอเลือก “รานคา” โดยไมตั้งใจ ใหไปท่ี “การ
ตั้งคา” > “การตั้งคาการรับชม” > “ตั้งเครื่องใหม” > แลวเลือก 
“บาน” อีกครั้ง

 4 การเลือกประเทศ
กดปุม a/b/c/d เพ่ือเลือกประเทศของทานหรือพื้นท่ี
ท่ีทานอาศัยอยู จากนั้นกดปุม ?
• หนาจอการตั้งคาน้ีจะแสดงขึ้นในระหวางการตั้งคาเริ่มตน
อัตโนมัติเทาน้ัน

หมายเหตุ
• เมนูท่ีเกี่ยวของกับ DTV อาจไมปรากฏในบางประเทศ

 5 กดปุม c/d เพื่อเลือก “คนหาสัญญาณดิจิตอล” หรือ 
“คนหาชองอนาล็อก” จากนั้นกดปุม ?

 6 โทรทัศนจะทําการคนหา, จัดเรียง และบันทึกสถานี
โทรทัศนท้ังหมดที่รับสัญญาณไดโดยอางอิงจากการ
ตั้งคาตางๆ รวมถึงเสาอากาศที่เช่ือมตออยู
• หากตองการยกเลิกการตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติ ใหกดปุม  

C

หมายเหตุ
• ถาทานปดเครื่องโทรทัศนในระหวางการคนหาชองสถานีในข้ันตอน
ท่ี 5 โปรแกรมตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติอาจไมแสดงข้ึนมาอีก ท้ังนี้ทาน
สามารถใชงานฟงกชั่นการตั้งคาอัตโนมัติเพื่อทําการตั้งคาเริ่มตน
ไดใหม โดยเลือกจาก “การตั้งคา” > “การตั้งคาการรับชม” 
(หนา 42)

• โปรแกรมตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติจะถูกยกเลิกการทํางานหากทานไมมี
การใชงานโทรทัศนเปนเวลา 30 นาที กอนถึงขั้นตอนการคนหาชอง
สถานีในข้ันตอนท่ี 6

• ตัวเลือกเมนู “คนหาสัญญาณดิจิตอล” หรือ “คนหาชองอนาล็อก”

อาจไมปรากฏในบางประเทศ

  การตรวจเช็คความแรงของสัญญาณ
และความแรงของชองสถานี 
(DTV เทาน้ัน)
ถาทานติดตั้งเสาอากาศ DTV เปนครั้งแรก หรือเปลี่ยน
ตําแหนงเสาอากาศ DTV ทานควรปรับตําแหนงของเสาอากาศ
เพ่ือใหไดการรับสัญญาณท่ีดีไปพรอมกับการตรวจเช็คหนาจอ
ตั้งคาเสาอากาศ
 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >

“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคาชองสัญญาณ” > 
“การตั้งสายอากาศ-ดิจิตอล”

 E การตรวจเช็คความแรงของสัญญาณ
 2 กดปุม a/b เพ่ือเลือก “ความแรงของสัญญาณ” จากนั้น
กดปุม ?

97 97

99 99

 E การตรวจเช็คความแรงของชองสถานี
 3 กดปุม a/b เพ่ือเลือก “ความแรงของชอง” จากนั้น
กดปุม ?
• ทานสามารถปอนแถบคลื่นความถ่ีท่ีกําหนดไวไดดวยปุม
ตัวเลข  0–9

MHz

97 97

99 99

 4 วางและจัดตําแหนงเสาอากาศเพื่อใหไดคาท่ีสูงสุด
สําหรับ “ความแรงของสัญญาณ” และ “คุณภาพ”

หมายเหตุ
• คา “ความแรงของสัญญาณ” และ “คุณภาพ” จะแสดงเพื่อใชตรวจ
เช็คตําแหนงที่เหมาะสมสําหรับเสาอากาศ

การจายไฟใหเสาอากาศ (DTV เทานั้น)

ทานสามารถจายไฟใหเสาอากาศเพื่อที่จะรับสัญญาณจาก
สถานีท่ีถายทอดสัญญาณโทรทัศนดิจิตอลภาคพื้นดินได
หลังจากเชื่อมตอสายอากาศเขากับชองตอเสาอากาศที่อยู
ดานหลังโทรทัศน
 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >

“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคาชองสัญญาณ” > 
“การตั้งสายอากาศ-ดิจิตอล” > “แรงดันไฟฟาท่ีปอน”

 2 กดปุม c/d เพ่ือเลือก “เปด” จากนั้นกดปุม ?

 คําแนะนําในการใชงานเบ้ืองตน
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การใชงานท่ัวไป

 การเปด/ปดเคร่ือง - การใชงานแผงควบคุมบนโทรทัศน

 การเปด/ปดโทรทัศน

 1 การเปดโทรทัศน
กดปุม < ท่ีโทรทัศน (ภาพจะปรากฏขึ้นพรอมเสียงหลังจากเวลา
ผานไป 2-3 วินาที)

• หากทานเพ่ิงจะเสียบปลั๊กไฟ โปรดรออยางนอย 5 วินาที กอนท่ีจะกดปุม < ท่ี
โทรทัศน

 2 การปดโทรทัศน
ปดโทรทัศนโดยการกดปุม < ท่ีโทรทัศน

  การเปด/ปดโทรทัศน – การใชงานรีโมทคอนโทรล

EXT MEDIA

TV INFO

MENU

GUIDE

 โหมดพรอมใชงาน

 1 การใชงานโหมดพรอมใชงาน
ถาโทรทัศนเปดอยู ทานสามารถเขาสูโหมดพรอมใชงานไดโดยการกดปุม 
< ท่ีรีโมทคอนโทรล

 2 การเปดเครื่องจากโหมดพรอมใชงาน
ขณะท่ีอยูในโหมดพรอมใชงาน ใหกดปุม < ท่ีรีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ
• ถาทานจะไมไดใชงานโทรทัศนเครื่องนี้เปนเวลานาน โปรดถอดสายไฟ AC ออกจากเตารับ 

AC
• แมวาโทรทัศนจะอยูในโหมดพรอมใชงานแตก็จะยังคงมีการใชไฟฟาอยูในปริมาณเล็กนอย

การเปล่ียนชองสถานี

 1 การเปดโทรทัศน
 2 เลือกชองสถานีโดยใชงานปุมตัวเลข 0–9 หรือปุม !r/s ท่ีรีโมทคอนโทรล
หมายเหตุ
• นอกจากนี้ทานยังสามารถเลือกชองสถานีไดโดยการใชงานปุม !r/s ท่ีแผงควบคุม
ดานหนาของโทรทัศน

   การควบคุมการทํางานโดยไมใชรีโมทคอนโทรล

ทานสามารถปรับตั้งคาตางๆ ของเมนูไดจากแผงควบคุมของ
โทรทัศน

MENU

INPUT

VOL + /−

CH

ปุมท่ีแผงควบคุม
ของโทรทัศน ปุมท่ีรีโมทคอนโทรล

@ @

INPUT ?

CH r/CH s a/b

Y k/Y l d/c

 การรับชมโทรทัศน
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 การรับชมโทรทัศน (DTV เทานั้น)

กดปุม > เพื่อเปลี่ยนเปน “DTV” หรือ “ATV”

หมายเหตุ
• เมื่อรับชม Digital Radio หรือ การเผยแพรขอมูล ภาพจะปรับ
เขาสู DTV

• เมื่อรับชมแหลงสัญญาณภาพท่ีเช่ือมตอภายนอก ภาพจะปรับเขาสู 
ATV หรือ DTV ท่ีไดรับชมครั้งลาสุด

 บัญชีชื่อชอง

ทานสามารถตรวจสอบบัญชีชื่อชองและรับชมขอมูลเพิ่มเติม
ได

MENUMENU

 1 กดปุม ? เพื่อแสดงบัญชีชื่อชอง
 2 กดปุม a/b เพื่อเลือกรายการที่ตองการ จากนั้นกดปุม 

?

• เมื่อทานกดปุม ? โทรทัศนจะขามไปยังชองสถานี

Menu

DTV

TV2
HD ColorBar

TV1
SD Moving

TV3
H264 SD-Color Pat…

TV4
H264 HD-Monosco

SD Color Pattern

HD Moving

SD Colour Bar

MPEG SD Moving

005

006

007

008

001

002

003

004

Link
operation

G Y B
ATV DTV RADIO DATA

 3 กดปุม c/d เพื่อเลือกแหลงสัญญาณภาพท่ีออกอากาศ 
หรือ แหลงสัญญาณภาพท่ีเช่ือมตอภายนอก
• กดปุม ? เพ่ือเลือกรายการที่ออกอากาศ
• บัญชีชื่อชองจะปรากฏ

หมายเหตุ
• เมื่อทานรับชม ATV ทานจะสามารถแสดงบัญชีชื่อชองไดจาก 

GUIDE

 ขอมูลรายการ (DTV เทาน้ัน)

ฟงกชั่นเสริม

 ขอมูลโปรแกรม

ในขณะรับชม DTV ทานสามารถตรวจเช็คขอมูลรายการเพิ่ม
เติมไดบนหนาจอโดยกดปุม INFO บนรีโมทคอนโทรล

H

H
 : 576i

001 DTV
SD Moving

SD Moving

SD Moving

20:00 - 21:00

 : 
 :  11 

• ในกรณีท่ีมีขอมูลอื่นๆ อีก การกดปุม c/d จะนําทานไปยังหนา
รายการถัดไป หรือกลับสูหนารายการกอนหนา

• ทานสามารถยกเลิกขอมูลรายการดังกลาวไดโดยกดปุม INFO 
อีกครั้ง

หมายเหตุ
• ในขณะรับชม ATV ใหกดปุม INFO เพื่อแสดงขอมูลชองสถานี

 E การใชงาน Info บนหนาจอเมนู
ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” >“ฟงกชั่นเสริมสําหรับการชม” > “ขอมูล
โปรแกรม”

  การเลือกแหลงสัญญาณภาพภายนอก
ทันทีท่ีทําการเชื่อมตอเสร็จแลว ใหกดปุม b เพ่ือแสดง 
หนาจอ “ชองตอสัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม b หรือ a/b 
เพ่ือสลับไปมาระหวางแหลงสัญญาณเขาภายนอกที่เหมาะสม
ดวย ?

TV

HDMI 2

HDMI 1

ATV DTV RADIO DATA

หมายเหตุ
• ท้ังนี้ทานสามารถเลือกแหล งสัญญาณภาพภายนอกไดท่ี “บัญชี
ชื่อชอง” > “ชองตอสัญญาณเขา”

• ทานจะสามารถเลือกชองตอสัญญาณเขาท่ีไมไดตั้งคาไวสําหรับ 
“เลือกขามชองตอสัญญาณเขา” (หนา 48) และชองตอสัญญาณ
เขาท่ีเชื่อมตอไวอยางถูกตองเทาน้ัน

• ทานสามารถเลือกแหลงสัญญาณเขาภายนอกสําหรับการเชื่อมตอ
แบบ HDMI ไดตามที่แสดงในตารางดานลาง

ชองตอ รายการท่ีเลือก
HDMI 1 ชองตอสัญญาณเขา 1

HDMI 2 ชองตอสัญญาณเขา 2

HDMI 3 ชองตอสัญญาณเขา 3

HDMI 4 ชองตอสัญญาณเขา 4

 การรับชมโทรทัศน

TVTV INFO

MENUMENU
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การเลือกฟอรแมตสัญญาณเสียง
ดิจิตอล (DTV เทานั้น) 

หากรับเสียงโหมด multi sound ได แตละครั้งที่ทานกดปุม 
MPX โหมดจะเปลี่ยนตามลําดับดังตอไปนี้

 (ENG)

CH A CH B CH AB

 (ENG) CH A

 (ENG)

กดปุม c/d เพื่อเลือกเสียง ชัาย หรือ บวา เมื่อหนาจอ 
สเฅอริโอ หรือ ดูอัล โมโน ปรากฏ

 (ENG)

หมายเหตุ
• หนาจอโหมดเสียงจะหายไปภายใน 6 วินาที
• รายการที่สามารถเลือกไดแตกตางกันไปข้ึนอยูกับสัญญาณ
ออกอากาศที่ไดรับ

• เมื่อตั้งคาเมนู “การตั้งคารายละเอียดของเสียง” ไวท่ี “เปด” เสียง
อธิบายจะทํางาน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสัญญาณเสียงหลัก

 การเปล่ียนรูปแบบสัญญาณเสียง
อนาล็อก

ทานสามารถเลือกโหมดเสียงตางๆ ไดเมื่อรับชมรายการที่ออก
อากาศแบบหลายภาษาหรือแบบสเตอริโอ

SLEEPSLEEP

สําหรับการออกอากาศแบบ NICAM TV
เม่ือรับสัญญาณเสียงสเตอริโอได
แตละครั้งที่ทานกดปุม MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยนสลับไปมา
ระหวางโหมด NICAM สเตอริโอและโมโน

โหมดสเตอริโอ

ATV ATV

เม่ือรับสัญญาณเสียงสองภาษาได
แตละครั้งที่ทานกดปุม MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยนสลับไปมา
ระหวางโหมด NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB 
และโมโน

โหมดเสียงสองภาษา

ATV ATV

CH AB

ATV

CH A

ATV

CH B

เม่ือรับสัญญาณเสียงโมโนได
แตละครั้งที่ทานกดปุม MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยนสลับไปมา
ระหวางโหมด NICAM โมโนและโมโน

โหมดโมโน

ATV ATV

ในโหมดโทรทัศนของการออกอากาศแบบ A2 TV
เม่ือรับสัญญาณเสียงสเตอริโอได
แตละครั้งที่ทานกดปุม MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยนสลับไปมา
ระหวางโหมดสเตอริโอและโมโน

โหมดสเตอริโอ

ATV ATV

เม่ือรับสัญญาณเสียงสองภาษาได
แตละครั้งที่ทานกดปุม MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยนสลับไปมา
ระหวางโหมด CH A, CH B และ CH AB

โหมดเสียงสองภาษา

ATV ATV

ATV

CH B

CH AB

CH A

เม่ือรับสัญญาณเสียงโมโนได
เมื่อทานกดปุม MPX ขอความ “โมโน” จะแสดงขึ้นมา

โหมดโมโน

ATV

หมายเหตุ
• “BBC1”, “01” และ “PAL” คือชื่อสถานีโทรทัศน, หมายเลขสถานี 
และระบบสี

การรับชมโทรทัศน
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  เทเลเท็กซ

เทเลเท็กซคืออะไร?
เทเลเท็กซคือสัญญาณการออกอากาศหนาขอมูลตางๆ 
และความบันเทิงไปยังโทรทัศนท่ีติดตั้งอุปกรณพิเศษไว 
โทรทัศนของทานจะรับสัญญาณเทเลเท็กซท่ีออกอากาศโดย
เครือขายสถานี และถอดรหัสเปนรูปแบบภาพกราฟกสําหรับ
การรับชม บริการที่มีใหเลือกรับชมมีดังตอไปนี้ ขาวสาร, 
ขอมูลสภาพอากาศและกีฬา, ราคาซื้อขายหุน และตัวอยาง
รายการโทรทัศน
การเปด/ปดเทเลเท็กซ
 1 เลือกชองโทรทัศนหรือแหลงสัญญาณเขาภายนอกท่ีมี
รายการเทเลเท็กซ

 2 กดปุม m เพื่อแสดงขอมูลเทเลเท็กซ
 3 กดปุม m อีกครั้งเพื่อแสดงขอมูลเทเลเท็กซทางดาน
ขวาของหนาจอ และแสดงภาพปกติทางดานซายของ
หนาจอ
• สถานีหลายแหงจะใชงานระบบปฏิบัติการ TOP ในขณะท่ีบางแหงจะ
ใชงานระบบปฏิบัติการ FLOF (เชน CNN) โทรทัศนเครื่องนี้สนับสนุน
การใชงานท้ังสองระบบ หนาจอจะแบงเปนสวนกลุมหัวขอและสวน
หัวขอ หลังจากเปดใชงานเทเลเท็กซ โทรทัศนจะทําการบันทึกขอมูล
เทเลเท็กซทันที โดยสามารถบันทึกไดสูงสุด 2,000 หนา เพื่อให
สามารถเขาชมไดอยางรวดเร็ว

• ถาทานเลือกรายการที่ไมมีสัญญาณเทเลเท็กซ ขอความ “ไมพบระบบ
เทเลเท็กซ” จะแสดงขึ้น

• ขอความเดียวกันน้ีจะแสดงขึ้นมาในขณะท่ีใชงานโหมดอื่นหาก
โทรทัศนตรวจไมพบสัญญาณเทเลเท็กซ

• แตละครั้งที่ทานกดปุม m หนาจอจะเปลี่ยนสลับไปมาตามภาพ
ดานบน

หมายเหตุ
• เทเลเท็กซไมสามารถทํางานในโหมด 3D ได

 ปุมสําหรับการใชงานเทเลเท็กซ

ปุม คําอธิบาย

CHr/s เลื่อนหนาข้ึนหรือลง

ปุมสี (R/G/Y/B)
เลือกกลุมหรือชุดหนาขอมูลซึ่งแสดงในปุมสีท่ี
ดานลางของหนาจอโดยการกดปุมสีท่ีมีสีตรงกัน 
(R/G/Y/B) ท่ีรีโมทคอนโทรล

ปุมตัวเลข 0–9 เลือกหนาจากหนา 100 ถึงหนา 899 โดยตรงดวย
การใชงานปุมตัวเลข 0–9

 k (แสดงขอมูล
เทเลเท็กซที่ซอน
อยู)

แสดงหรือซอนขอมูล เชน คําตอบของคําถาม

 3 (ภาพน่ิง/
พักหนาจอ)

หยุดการอัพเดทอัตโนมัติของหนาขอมูลเทเลเท็กซ 
หรือยกเลิกโหมดพักหนาจอ

[ (คําบรรยาย
ใตภาพของขอมูล
เทเลเท็กซ)

แสดงคําบรรยายใตภาพหรือออกจากหนาจอ
คําบรรยายใตภาพ
โทรทัศนจะไมแสดงคําบรรยายใตภาพเมื่อบริการ
ดังกลาวไมมีขอมูลคําบรรยายใตภาพ

1 (หนายอย)

ซอนหรือแสดงหนายอย
เลือกหนายอยที่ตองการโดยตรง (0-9)
• กลับไปยังหนายอยกอนหนาน้ี (R)
• ไปยังหนายอยถัดไป (G)
• ปุมท้ัง 2 ปุมน้ีจะแสดงบนหนาจอพรอม
สัญลักษณ “e” และ “f”

 v (ด้านบน/ด้าน
ล่าง/เต็มจอ)

เลือกภาพเทเลเท็กซไวท่ี ดานบน, ดานลางหรือ
เต็มหนาจอ

?
แสดงหนาเมนูแรก
• โทรทัศนจะไมแสดงหนาเมนูแรกเมื่อบริการ
ดังกลาวไมมีสนับสนุนการแสดงหนาเมนูแรก

การต้ังคาการรับชม

ภาษาขอมูล

ถาการแสดงขอมูลเทเลเท็กซไมถูกตอง ใหปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานลางน้ี
เลือกตารางภาษาจากหกกลุมภาษา: ยโรปฅะวันตก, 
ยโรปฅะวันออก, ภาบัากรีก / ภาบัาเฅอรกส, ภาบัาไซริลลิก, 
ภาบัาอารบิก และ ภาบัาเปอรเฆีย แตละตารางจะสนับสนุนภา
ษาตางๆ ของขอมูลเทเลเท็กซ ตามที่แสดงไวดานลาง
 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 

“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > 
“ภาษาขอมูล”

• ยโรปฅะวันตก — อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สแกนดิเนเวีย, ตุรกี, 
เยอรมนี, สเปน, อิตาลี

• ยโรปฅะวันออก — โปแลนด, ฝรั่งเศส, สแกนดิเนเวีย, เช็ก, 
เยอรมนี, สโลวีเนีย/โครเอเชีย, อิตาลี, โรมาเนีย

• ภาบัากรีก / ภาบัาเฅอร์ก้ส — อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สแกน
ดิเนเวีย, ตุรกี, เยอรมนี, สเปน, อิตาลี, กรีก

• ภาบัาไซริลลิก — อังกฤษ, รัสเซีย, เอสโตเนีย, เช็ก, เยอรมนี, 
สโลวีเนีย/โครเอเชีย, ยูเครน, เลตติช

• ภาบัาอารบิก — อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สแกนดิเนเวีย, ตุรกี, 
เยอรมนี, ฮีบรู, อิตาลี, อารบิก

• ภาบัาเปอร์เฆีย — อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สแกนดิเนเวีย, ตุรกี, 
เยอรมนี, ฮีบรู, อิตาลี, ฟารซี

หมายเหตุ
• ขอมูลเทเลเท็กซท่ีสามารถแสดงไดตองสงมาจากเครือขายเทาน้ัน 
โทรทัศนไมสามารถแปลงภาษาได

การรับชมโทรทัศน
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การต้ังคาการรับชม

หนาเร่ิมตนเทเลเท็กซ (DTV เทานัน้)

หากทานต้ังคาภาษาของหนารายการแรกเริ่ม (หนารายการ
น้ีจะปรากฏหลังจากกดปุม m ในครั้งแรก) ไวสําหรับเทเล
เท็กซในโหมด DTV เทเลเท็กซจะเริ่มตนจากหนารายการ
ภาษาท่ีเลือกไว)
 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 

“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > 
“หนาเริ่มตนเทเลเท็กซ”

 2 กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ จากนั้น
กดปุม ?

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นดังกลาวจะสามารถใชงานไดสําหรับเทเลเท็กซในโหมด 

DTV ไมสามารถใชงานฟงกชั่นดังกลาวกับเทเลเท็กซใน ATV หรือ 
โหมดชองสัญญาณเขาท่ีเช่ือมตอภายนอก

• หากไมมีหนารายการเทเลเท็กซแรกเริ่มของภาษาที่เลือกไวใน
ฟงกชั่นน้ีมาพรอมกับสัญญาณออกอากาศที่ไดรับ หนารายการ
แรกเริ่มท่ีตั้งไวจากโรงงานจะปรากฏ

การต้ังคาการรับชม

MHEG-5 (EPG) (DTV เทาน้ัน)

ตั้งคาฟงกชั่นน้ีใหเปดใชงาน MHEG-5 ในโหมด DTV
ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > “MHEG-
5 (EPG)”

รายการ
เปดการใช MHEG-5 จะแสดงขณะอยูในโหมด DTV

ปดการใชงาน MHEG-5 จะไมแสดงขณะอยูในโหมด DTV

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นน้ีจะปรากฏในรุนท่ีจําหนายในประเทศนิวซีแลนดเทาน้ัน 
ฟงกชั่นน้ีจะไมปรากฏในรุนท่ีจําหนายในประเทศอื่นๆ นอกจาก
ประเทศ “New Zealand”

• เมื่อตั้งคาประเทศในการติดตั้งแรกเริ่มโดยอัตโนมัติไวท่ี 
“New Zealand” ฟงกชั่นดังกลาวจะสามารถใชงานได หากตั้งคา
ประเทศไวท่ีประเทศอื่นๆ ท่ีไมใช “New Zealand” รายการดังกลาว
จะปรากฏเปนสีเทา และไมสามารถเลือกใชงานได

• MHEG-5 จะไมปรากฏหากไมมีขอมูล MHEG-5 ในสัญญาณ
ออกอากาศเมื่อตั้งคาฟงกชั่นดังกลาวไวท่ี “เปดการใช”

• เมื่อตั้งคาฟงกชั่นดังกลาวไวท่ี “เปดการใช” คําบรรยายใตภาพ
อาจไมปรากฏ ในกรณีน้ี ใหตั้งคาไวท่ี “ปดการใชงาน” จากนั้นระบบ
จะสามารถแสดงคําบรรยายใตภาพได

การรับชมโทรทัศน
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 การรับชมโทรทัศน

  EPG (DTV เทานั้น)

EPG คือรายชื่อรายการที่จะแสดงบนหนาจอดวยระบบ EPG น้ี
ทานจะสามารถตรวจเช็คกําหนดเวลาสําหรับ DTV/วิทยุ/
ขอมูล, รับชมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการขอมูลดังกลาว, 
ปรับจูนไปยังรายการที่ออกอากาศในเวลานั้น

การต้ังคาท่ีเปนประโยชนตอการใชงาน EPG

การต้ังคาพ้ืนฐาน

การต้ังคาการรับชม

EPG

หากทานตองการใชงานระบบ EPG สําหรับสถานีโทรทัศน
ดิจิตอล ใหเลือก “ตกลง” ขอมูล EPG จะตองถูกเก็บโดย
อัตโนมัติขณะท่ีโทรทัศนอยูในโหมดสแตนดบาย หลังจาก
ตั้งคาไวท่ี “ตกลง” อาจใชเวลาสักครูในการปดเครื่องดวย
รีโมทคอนโทรล หรือโทรทัศนเน่ืองจากอยูระหวางกระบวนการ
จัดเก็บขอมูล

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > 
“พรอมคนหา” > “EPG”

 E การเลือก EPG ไวท่ีคา “ตกลง” จะสงผลใหอัตราการใช
ไฟฟาสูงขึ้น*

 E การเลือก EPG ไวท่ีคา “ไมตกลง” จะเปนการชวยประหยัด
พลังงาน

หมายเหตุ
* ประมาณ 36 วัตต สําหรับระยะเวลา 15-30 นาที (ข้ึนอยูกับจํานวน
ชองสถานีท่ีปรับจูน) หลังจากปดเครื่องจากรีโมทคอนโทรล

• ขอมูล EPG จะไมไดรับการอัพเดทหากปดโทรทัศนจากสวิตชเปด/
ปดเครื่องบนแผงควบคุมดานหนาเครื่องโทรทัศน

• ทานจะไมสามารถเลือกคา “EPG” ไดหากตั้งคาประเทศไวท่ี 
“New Zealand”

การต้ังคาการแสดงผล EPG

ฟงกชั่นเสริม

การต้ังขอบเขตการแสดงภาพ

“การตั้งขอบเขตการแสดงภาพ” จะทําใหทานสามารถเลือก
รูปแบบของชวงเวลาสําหรับการแสดงผลบนหนาจอไดถึง 
3 แบบ

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคา EPG” > “การตั้งขอบเขต
การแสดงภาพ”

รายการ

โหมด 1
(มุมกวาง) แสดงขอมูลรายการ 6 ชั่วโมง

โหมด 2
(ซูม) แสดงขอมูลรายการ 3 ชั่วโมง

โหมด 3
(มุมแนวต้ัง)

เปลี่ยนเปนรูปแบบการแสดงผล EPG ดวย
ชวงระยะเวลาในแนวตั้ง

หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถเลือก “การตั้งขอบเขตการแสดงภาพ” ไดหาก
ตั้งคาประเทศไวท่ี “New Zealand”

ฟงกชั่นเสริม

ต้ังสัญลักษณประเภท

ทานสามารถทําเครื่องหมายกํากับบนประเภทรายการ
ท่ีตองการ และทําการคนหารายการท่ีทานรับชมอยูเปนประจํา
ได
 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 

“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคา EPG” > “ตั้งสัญลักษณ
ประเภท”

 2 กดปุม a/b เพ่ือเลือกประเภทที่ตองการ จากนั้นกดปุม 
?

 E รายการสัญลักษณประเภท
รายการสัญลักษณประเภทยกเวนประเทศ
ออสเตรเลีย
สัญลักษณ ประเภท สัญลักษณ ประเภท

ภาพยนตร/ละคร ดนตร/ีบัลเลต/เตนราํ

ขาว/
เหตุการณปจจุบัน

ศิลปะ/วัฒนธรรม 
(ไมมีดนตรี)

รายการเดก็/เกมสโชว สังคม/การเมือง/
เศรษฐศาสตร

กีฬา
การศึกษา/
วิทยาศาสตร/ขอ
เท็จจริง

เด็ก/เยาวชน สันทนาการ 
งานอดิเรก

รายการสัญลักษณประเภทสําหรับประเทศ
ออสเตรเลีย
สัญลักษณ ประเภท สัญลักษณ ประเภท

ภาพยนตร เหตุการณปจจุบัน

ขาว การศึกษา/ขอมูล

บันเทิง สาระและบันเทิง

กีฬา พิเศษ

เด็ก ตลก

ดนตรี ละคร

ศิลปะ/วัฒนธรรม สารคดี

 3 กดปุม a/b เพ่ือเลือกระดับในการเลือกหรือคนหา
รายการที่ทานตองการรับชม (“มาตรฐาน”, “เบาๆ”, 
“หมายเหตุ”)
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 การเลือกรายการผานทางระบบ EPG (DTV เทาน้ัน)

การใชงานพ้ืนฐาน

 E การแสดงหนาจอ EPG
กดปุม GUIDE

GUIDE

EPG 

001

20 21 22 23 0 1

: : 

[ ]  1/4  20:00EPG [DTV-TV]

20:00 - 21:00
TV1 SD Moving

TV1

TV2

TV3

TV4

SD Color Pattern

HD Moving

SD Color Bar

HD ColorBar

H264 SD-Color P...

H264 HD-Monosco

HD ColorBar

H264 SD-Color Pattern

SD Moving

HD ColorBar

H264 SD-Color Pattern

H264 HD-Monosco

SD Moving SD Moving

H264 HD-Monosco

001

002

003

004

005

MPEG SD Moving 008

006

007

GUIDE

]8

 E การแสดงหนาจอ EPG
 1 กดปุม c/d เพ่ือเลือกชวงเวลาท่ีทานตองการคนหา

• กดปุม d อยางตอเนื่องเพื่อแสดงรายการที่อยูในชวงเวลา
ถัดไป

 2 กดปุม a/b เพ่ือเลือกรายการท่ีตองการ
• หากปุม a หรือปุม b ปรากฏที่ดานซายของขอมูลการบริการ 
ใหกดปุม a/b อยางตอเนื่องเพื่อแสดงหนาจอที่อยูกอนหนา
หรือถัดไป

 E ปดหนาจอ EPG
กดปุม GUIDE อีกครั้ง

หมายเหตุ
• นอกจากนี้ ทานยังสามารถแสดงหนาจอ EPG ไดจาก “HOME” > 

“เมนูของโทรทัศน” > “EPG” > “EPG”

• เวลาท่ีแสดงในระบบ EPG คือขอมูลที่สงจากสถานีโทรทัศน
• เมื่อตั้งคาประเทศไวท่ี “New Zealand” หนาจอ EPG และการ
ใชงานจะแตกตางออกไปเนื่องดวยการใชงาน MHEG-5 EPG 
หนาจอ EPG และการใชงานแตกตางกันออกไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
สัญญาณออกอากาศ

• เมื่อตั้งคาประเทศไวท่ี “New Zealand” ฟงกชั่น EPG จะไมสามารถ
ใชงานไดหากไมมีการออกอากาศสัญญาณ MHEG-5 EPG

• ระบบอาจแสดงผลฟงกชั่น MHEG-5 EPG ไมถูกตองเมื่ออยูใน
โหมด 3D ในกรณีน้ี ใหยกเลิกโหมด 3D จากนั้นฟงกชั่น MHEG-5 
EPG จึงจะสามารถใชงานได

• ฟงกชั่น MHEG-5 EPG จะไมสามารถใชงานไดสําหรับรุนท่ีมีวาง
จําหนายในประเทศอื่นๆ ท่ีไมใชประเทศนิวซีแลนด 

การเลือกรายการ

 3 ตรวจเช็คขอมูลรายการ

 1 กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกรายการที่ตองการตรวจเช็ค
 2 กดปุม R

ขอมูลรายการ

EPG [DTV-TV]

001
20:00 – 21:00

TV1 SD Moving

20 21 22 23 0 1

TV1

TV2

TV3

TV4

SD Color Pattern

HD Moving

SD Color Bar

HD ColorBar

H264 SD-Color P...

H264 HD-Monosco

HD ColorBar

H264 SD-Color Pattern

SD Moving

HD ColorBar

H264 SD-Color Pattern

H264 HD-Monosco

SD Moving SD Moving

H264 HD-Monosco

001

002

003

004

005

MPEG SD Moving 008

006

007

: : GUIDE

[ ]  1/4  20:00]8

 3 กดปุม ? เพื่อปรับจูนไปยังรายการที่เลือกไว

หมายเหตุ
• เมื่อตั้งคาประเทศไวท่ี “New Zealand” ฟงกชั่นดังกลาวจะ
ไมสามารถใชงานไดเน่ืองดวยการใชงาน MHEG-5 EPG

การรับชมโทรทัศน

LC80LE940X_TH_book.indb   25LC80LE940X_TH_book.indb   25 8/29/2012   8:33:46 AM8/29/2012   8:33:46 AM



26

 4 คนหารายการท่ีอยูในหมวดหมู

 1 กดปุม G
 2 กดปุม a/b เพื่อเลือกประเภทที่ตองการ จากนั้นกดปุม ?
 3 กดปุม a/b เพื่อเลือกรายการที่ทานตองการรับชม จากนั้นกดปุม ?

EPG [DTV-TV]

: 

[ ] 1 12-0 [ ] 2 0-12 [ ]  2 12-0 [ ] 3 0-12

GUIDE: 

 c d

]8 [ ]  1/4  20:00

หมายเหตุ
• ขอมูลประเภทจะขึ้นอยูกับสัญญาณออกอากาศ
• นอกจากนี้ ทานยังสามารถแสดงหนาจอ EPG ไดจาก “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “EPG” > “คนหาจากประเภท”

• เมื่อตั้งคาประเทศไวท่ี “New Zealand” ฟงกชั่นดังกลาวจะไมสามารถใชงานไดเน่ืองดวยการใชงาน MHEG-5 EPG

 5 คนหารายการจากวัน/เวลา

 1 กดปุม Y
 2 กดปุม c/d เพื่อเลือกชวงเวลาท่ีตองการ จากนั้นกดปุม ?

EPG [DTV-TV]

6 7 8 9 10 11

0 – 6 6 – 12 12 – 18 18 – 0 

TV1

TV2

TV3

TV4

SD Color Pattern

HD Moving

SD Color Bar

HD ColorBar

H264 SD-Color P...

H264 HD-Monosco

HD ColorBar

H264 SD-Color Pattern

SD Moving

HD ColorBar

H264 SD-Color Pattern

H264 HD-Monosco

SD Moving SD Moving

H264 HD-Monosco

001

002

003

004

005

MPEG SD Moving 008

006

007

: GUIDE: 

[ ]  1/4  20:00]8

 3 กดปุม a/b เพื่อเลือกรายการที่ตองการ จากนั้นกดปุม ?
หมายเหตุ
• หากทานเลือกรายการที่อยูนอกเหนือชวงเวลาในขณะน้ัน หนาจอปรับตั้งเวลาจะปรากฏ (หนา 27)
• นอกจากนี้ ทานยังสามารถแสดงหนาจอ EPG ไดจาก “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “EPG” > “คนหาจากวันท่ี”

• เมื่อตั้งคาประเทศไวท่ี “New Zealand” ฟงกชั่นดังกลาวจะไมสามารถใชงานไดเน่ืองดวยการใชงาน MHEG-5 EPG

 6 แสดงรายการต้ังเวลาสําหรับรายการโทรทัศน

กดปุม B
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งเวลา โปรดดูหนา 27

การรับชมโทรทัศน

LC80LE940X_TH_book.indb   26LC80LE940X_TH_book.indb   26 8/29/2012   8:33:46 AM8/29/2012   8:33:46 AM



27

 การรับชมโทรทัศน

  การต้ังคาตัวต้ังเวลาดวย EPG

ทานสามารถปรับเขาสูรายการตามเวลาที่ตั้งคาไวได
 1 กดปุม GUIDE
 2 กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกรายการที่ทานตองการ
ปรับตั้ง จากนั้นกดปุม ?

 EPG

Time shift

 3 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ชม” หรือ “Time shift” จากนั้น
กดปุม ?
• หากทานเลือก “ไมตกลง” โทรทัศนจะกลับสูหนาจอ EPG

 4 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
• รายการโทรทัศนท่ีเลือกไวจะถูกกํากับดวยสัญลักษณ

 5 กดปุม ? เพื่อเลือก “ยอนกลับ”

หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถเลือก “Time shift” หากไมไดเช่ือมตออุปกรณ
บันทึกขอมูล USB ท่ีลงทะเบียนไวเขากับชองตอ USB

• ทานสามารถต้ังเวลา time shift ไดครั้งเดียวเทาน้ัน
• ทานสามารถต้ังคาเวลาได 16 คา (“ชม” และ “Time shift”)

  การยกเลิกการต้ังคาเวลา

 1 กดปุม GUIDE
 2 กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกรายการดวยการปรับตั้ง
เวลา จากนั้นกดปุม ?

 3 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ยกเลิก” จากนั้นกดปุม ?
 4 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
 E การยกเลิกดวยปุม B บนรีโมทคอนโทรล

 1 กดปุม GUIDE
 2 กดปุม B เพื่อแสดงบัญชีตั้งเวลา
 3 กดปุม a/b เพื่อเลือกรายการที่ทานตองการยกเลิก
การปรับตั้งเวลา จากนั้นกดปุม ?

 4 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ยกเลิก” จากนั้นกดปุม ?
 5 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
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 E   กอนเช่ือมตอ ...
• ปดโทรทัศนและอุปกรณตางๆ ใหเรียบรอยกอนทําการเชื่อมตอ
• เสียบสายสัญญาณเขากับชองตอตางๆ ใหแนนหนา
• โปรดอานวิธีการเชื่อมตอแตละแบบท่ีสามารถใชงานไดจากคูมือการใชงานของอุปกรณภายนอกแตละตัวอยางละเอียดถี่ถวน ท้ังนี้เพื่อ
ใหไดคุณภาพของภาพและเสียงสูงสุดจากโทรทัศนและอุปกรณท่ีเชื่อมตออยู

• โปรดดูวิธีการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับโทรทัศนท่ีหนา 68 

สายเช่ือมตอ 
(รหัสการเช่ือมตอ)

คุณภาพภาพ/
คุณภาพเสียง อุปกรณที่สามารถเช่ือมตอได หนาอางอิง

สาย HDMI
คุณภาพ

ยอดเยี่ยมทั้งภาพ
และเสียง

อุปกรณแสดงภาพ เชน เครื่องเลน DVD

เครื่องเลนเกม 

29
สาย DVI/HDMI/สายสัญญาณ
สเตอริโอข้ัวตอขนาดเล็ก 3.5 มม. 

คุณภาพภาพดี

สายวิดีโอคอมโพเนนท

สายวิดีโอคอมโพเนนท (ใหมาดวย)

เขียว

สายสัญญาณเสียง

สาย AV (ใหมาดวย)

เหลือง

คุณภาพ
ปานกลางท้ังภาพ

และเสียง อุปกรณแสดงภาพ เชน เครื่องเลน DVD

30, 48

สาย AV (ใหมาดวย)

เหลือง

สาย AV

คุณภาพ
ปานกลางท้ังภาพ

และเสียง

อุปกรณแสดงภาพ เชน เครื่องเลน DVD

เครื่องเลนเกม 

30, 48

สายสัญญาณเสียงออพติคอล
คุณภาพเสียง
ยอดเยี่ยม

ชุดเครื่องเสียง

31สายแปลงสัญญาณเสียงสเตอริโอ

คุณภาพเสียง
ปานกลาง 

 การเช่ือมตอกับอุปกรณภายนอก
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 การเช่ือมตอกับอุปกรณภายนอก

การเช่ือมตอสัญญาณภาพ

  การเช่ือมตอแบบ HDMI

ตัวอยางของอุปกรณที่สามารถเช่ือมตอได
 E เครื่องเลน/เครื่องบันทึก DVD
 E เครื่องเลน/เครื่องบันทึก Blu-ray
 E เครื่องเลนเกม

การเชื่อมตอแบบ HDMI จะสามารถสงไดท้ังสัญญาณภาพ
และเสียงแบบดิจิตอลผานทางสายสัญญาณเช่ือมตอจาก
เครื่องเลน/เครื่องบันทึก ขอมูลภาพและเสียงแบบดิจิตอลจะ
ไดรับการถายโอนโดยไมมีการบีบอัดขอมูล ดังนั้นจึงไมมีการ
สูญเสียคุณภาพแตอยางใด และไมมีความจําเปนตองแปลง
สัญญาณระหวางอนาล็อก/ดิจิตอล ซึ่งมักจะทําใหสูญเสีย
คุณภาพ

  สายสัญญาณสเตอริโอขั้วตอขนาดเล็ก  3.5 มม. (มีวางจําหนาย
ท่ัวไป)

  สาย DVI/HDMI (มีวางจําหนายท่ัวไป)

  สาย HDMI มาตรฐาน (มีวางจําหนายท่ัวไป)

การแปลงสัญญาณ DVI/HDMI
หากทานใชสาย DVI/HDMI ทานจะสามารถเลนสัญญาณภาพ
แบบดิจิตอลของ DVD ผานทางการเช่ือมตอแบบ HDMI ได 
แตทานจําเปนตองเชื่อมตอสายสัญญาณเสียงแยกตางหาก
• เมื่อทานเช่ือมตอสาย DVI/HDMI เขากับชองตอ HDMI ภาพอาจ
ไมชัดเจนนัก

• ท้ัง HDMI และ DVI ตางใชวิธีการปองกันการคัดลอกขอมูล
มาตรฐาน HDCP เหมือนกัน

 E   เม่ือใชงานชองตอ HDMI 2
ทานจําเปนตองตั้งแหลงสัญญาณเสียงเขาตามประเภทของสาย 
HDMI ท่ีใชเชื่อมตอ (โปรดดูรายละเอียดที่หนา 48)

สาย HDMI มาตรฐาน
 1 กดปุม b เพ่ือเลือก “HDMI2” จากเมนู 

“ชองตอสัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม ?
 2 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > 

“การตั้งคา” > “ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชอง
ตอสัญญาณ” > “เลือกสัญญาณเสียง” > 
เลือก “HDMI”

สาย DVI/HDMI
 1 กดปุม b เพ่ือเลือก “HDMI2” จากเมนู 

“ชองตอสัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม ?
 2 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” 

> “ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” > 
“เลือกสัญญาณเสียง” > เลือก “HDMI + อนาล็อก”

หมายเหตุ
• ถาอุปกรณ HDMI ที่เช่ือมตออยูสนับสนุนการใชงานระบบ 

AQUOS LINK ทานจะสามารถใชงานฟงกชั่นการทํางานท่ี
หลากหลายได (หนา 32–35)

• อาจมีสัญญาณรบกวนภาพเกิดขึ้นท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทของสาย 
HDMI ท่ีใช โปรดใชงานสาย HDMI ท่ีไดมาตรฐาน

• เมื่อแสดงภาพจากการเชื่อมตอแบบ HDMI โทรทัศนจะตรวจจับ
และตั้งคารูปแบบภาพท่ีดีท่ีสุดใหโดยอัตโนมัติ

• ตองเชื่อมตอเครื่องขยายเสียงที่สนับสนุนระบบชองตอสงกลับ
สัญญาณเสียง (ARC) ท่ีชองตอ HDMI 1 โดยใชสายสัญญาณ
ท่ีสนับสนุนระบบ ARC เทาน้ัน

• ชองตอ HDMI ท้ังหมดรองรับสัญญาณภาพ 3D

สัญญาณภาพท่ีสนับสนุน
576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p
โปรดดูสัญญาณคอมพิวเตอรท่ีสนับสนุนไดท่ีหนา 69 
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 การเช่ือมตอกับอุปกรณภายนอก

Y PB
(CB)

PR
(CR)   การเช่ือมตอแบบวิดีโอคอมโพเนนท

ตัวอยางของอุปกรณที่สามารถเช่ือมตอได
 E เครื่องเลนวิดีโอเทป
 E เครื่องเลน/เครื่องบันทึก DVD

ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพคุณภาพสูงและสีท่ีสมจริงถูกตองเมื่อเชื่อมตอเครื่องเลน/เครื่องบันทึก DVD หรืออุปกรณอื่น
ผานทางชองตอ INPUT 5

IN

AUDIO (L/R) is shared
with AV IN)

(เหลือง)

(เขียว)

AUDIO-L (ขาว)

AUDIO-R
(แดง)

PR (แดง)

PB (นํ้าเงิน)

Y (เขียว)

  สายวิดีโอคอมโพเนนท (มีวางจําหนายท่ัวไป)
  สายสัญญาณเสียง (มีวางจําหนายท่ัวไป)

หมายเหตุ
• โปรดดู เลือกชองตอสัญญาณเขา ในหนา 48

  การเช่ือมตอวิดีโอ

ตัวอยางของอุปกรณที่สามารถเช่ือมตอได
 E เครื่องเลนวิดีโอเทป
 E เครื่องเลน/เครื่องบันทึก DVD
 E เครื่องเลนเกม
 E กลองวิดีโอ

ทานสามารถใชชองตอ INPUT 5 หรือ INPUT 6 เมื่อตองการ เชื่อมตอกับเครื่องเลนเกมส, กลองวิดีโอ, เครื่องเลน/เครื่องบันทึก
DVD หรืออุปกรณอื่น

IN

AUDIO (L/R) is shared
with AV IN)

หรือ

(เหลือง)

(เหลือง)

VIDEO (เหลือง)

VIDEO (เหลือง)

AUDIO-L
(ขาว)

AUDIO-R (แดง)

AUDIO-R 
(แดง)

AUDIO-L (ขาว)

  สาย AV (ใหมาดวย)
  สาย AV (มีวางจําหนายท่ัวไป)

หมายเหตุ
• หากใชงาน INPUT 5 โปรดดู เลือกชองตอสัญญาณเขา ในหนา 48
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  การเช่ือมตอสัญญาณเสียง

 การเช่ือมตอกับลําโพง/เคร่ืองขยาย
เสียง
เชื่อมตอกับเครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงภายนอกตามภาพ
ดานลาง

 E การเช่ือมตอกับเคร่ืองขยายเสียงที่มีชองรับ
สัญญาณดิจิตอล/อนาล็อก

AUDIO OUTPUT

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

  สายสัญญาณเสียงแบบออพติคอล (สําหรับสัญญาณเสียงดิจิตอล) 
(มีวางจําหนายท่ัวไป)

  สายแปลงสัญญาณเสียงสเตอริโอ (สําหรับสัญญาณเสียง
อนาล็อก) (มีวางจําหนายท่ัวไป)

* ชองตอนี้ใชสําหรับเช่ือมตอหูฟง โปรดลดระดับเสียงกอนใชงาน
หูฟง เสียงที่ดังเกินไปจะทําใหประสาทการรับฟงของทาน
ถูกทําลาย

ขอควรทราบ

เมื่อจะเชื่อมตอสายสัญญาณเสียงออพติคอลเขากับชองตอ DIGITAL AUDIO OUTPUT โปรดตรวจสอบทิศทางการเชื่อมตอ
ใหถูกตองและเสียบเขาไปตรงๆ โดยใหสวนดานลางตรงกันการใชแรงฝนเสียบเขาไปจะสงผลใหชองตอไดรับความเสียหาย

*1 *2

(*1)

หมุนดานราบใหตรงกับรูปของข้ัว
ตอแลวจึงสอดเขาไปใหตรง

(*2)

หามเสียบกลับดาน หามปดปลั๊กตอในขณะเสียบ
(ภาพวาดจากมุมมองดานขาง)

หามเสียบในมุมเอียง

หมายเหตุ
• ถาภาพไมตรงกับเสียง ใหตรวจเช็กการตั้งคาของชุดเครื่องเสียง
เซอรราวดท่ีเชื่อมตออยู

 E หลังจากเชื่อมตอ
การต้ังคาเสียงดิจิตอลออก
หลังจากเชื่อมตอเครื่องขยายเสียงเขากับชองตอสัญญาณเสียง
ดิจิตอลขาเขา และลําโพงเชื่อมตอภายนอก ตามภาพ ทานควร
ตั้งคาฟอรแมตเสียงออกซึ่งสนับสนุนรายการที่ทานรับชม หรือ
อุปกรณท่ีเชื่อมตออยู

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” > 
“เสียงดิจิตอลออก” > เลือก “PCM” หรือ “บิทสตรีม”

หมายเหตุ
• เมื่อตั้งคาไวท่ี “บิทสตรีม” ระบบจะสงสัญญาณ Dolby Digital หาก
ไดรับฟอรแมตสัญญาณเสียงแบบ Dolby Digital หรือ Dolby Digital 
Plus เมื่อตั้งคาไวท่ี “PCM” ระบบจะสงสัญญาณ PCM ไมวาจะไดรับ
สัญญาณเสียงฟอรแมตใดก็ตาม

• เมื่อตั้งคาไวท่ี “บิทสตรีม” ระบบจะสามารถสงสัญญาณเสียงฟอรแมต 
HE-AAC เปนแบบ Dolby Digital

 การเช่ือมตอกับอุปกรณภายนอก
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 AQUOS LINK
  การควบคุมอุปกรณ HDMI โดยใช AQUOS LINK

 E AQUOS LINK คืออะไร?
AQUOS LINK คือฟงกชั่นท่ีใชงานโปรโตคอล HDMI CEC ซึ่งจะชวยใหทานสามารถควบคุมการทํางานของอุปกรณท่ีสนับสนุน
ฟงกชั่นน้ี (เครื่องขยายเสียง AV, เครื่องเลน/เครื่องบันทึก DVD, เครื่องเลน/เครื่องบันทึก Blu-ray) โดยใชรีโมทคอนโทรลเพียง
ตัวเดียวได
ทานสามารถควบคุมเครื่องบันทึกหรือเครื่องขยายเสียง AV โดยใชรีโมทคอนโทรลของโทรทัศนไดดวยการเชื่อมตออุปกรณท่ี
สนับสนุน AQUOS LINK เขากับโทรทัศนโดยใชสาย HDMI ท่ีไดมาตรฐาน
หมายเหตุ
• โปรดตรวจสอบเครื่องเลน AQUOS BD ท่ีสนับสนุน AQUOS LINK และชุดเครื่องเสียงที่สนับสนุน AQUOS LINK ท่ีมีวางจําหนายในประเทศ
ของทาน

• AQUOS LINK จะไมทํางานในขณะใชฟงกชั่น Time shift

 E AQUOS LINK สามารถทําอะไรไดบาง
  ฟงกชั่นเปดอัตโนมัติ

เมื่อโทรทัศนอยูในโหมดพรอมใชงาน โทรทัศนจะเปดและ
เลนภาพจากแหลงสัญญาณ HDMI โดยอัตโนมัติ

  การแสดงรายช่ือเร่ืองของอุปกรณภายนอก
ทานสามารถเรียกดูหนาเมนูแรกของเครื่องเลนภายนอกหรือ
รายชื่อเรื่องของเครื่องเลน AQUOS BD/เครื่องบันทึก AQUOS 
ท่ีมีอยูได หากอุปกรณดังกลาวสนับสนุนการใชงาน AQUOS 
LINK

  การควบคุมการทํางานของชุดเคร่ืองเสียงที่ 
AQUOS LINK

ทานสามารถปรับระดับเสียงและเลือกโหมดเสียงของชุด
เครื่องเสียงที่สนับสนุน AQUOS LINK

  การควบคุมอุปกรณ HDMI หลายเคร่ือง
พรอมกัน

ทานสามารถเลือกอุปกรณ HDMI ท่ีตองการใชงานผานทาง
เมนู “การดําเนินการลิง”

  การควบคุมดวยรีโมทคอนโทรลเพียงหนึ่งอัน
AQUOS LINK สามารถมองเห็นอุปกรณ HDMI ท่ีเชื่อมตอ
อยูไดโดยอัตโนมัติ และทานสามารถควบคุมการทํางานของ
โทรทัศนและอุปกรณอื่นไดดวยรีโมทคอนโทรลเพียงหนึ่งอัน

หมายเหตุ
• เมื่อทานตองการใชงาน AQUOS LINK โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดใชสาย HDMI ท่ีไดมาตรฐาน
• ชี้รีโมทคอนโทรลไปทางโทรทัศน ไมใชท่ีอุปกรณ HDMI ท่ีเชื่อมตออยู
• อาจมีสัญญาณรบกวนภาพเกิดขึ้นท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทของสาย HDMI ท่ีใช โปรดใชงานสาย HDMI ท่ีไดมาตรฐาน
• ทานสามารถเช่ือมตออุปกรณตางๆ ผานทางระบบน้ีไดสูงสุดดังตอไปนี้ อุปกรณบันทึกแบบ HDMI 3 เครื่อง, เครื่องขยายเสียง AV 1 เครื่อง และ
เครื่องเลน 3 เครื่อง

• การทํางานเหลาน้ีจะมีผลกับอุปกรณ HDMI ท่ีเลือกไวเปนแหลงสัญญาณภายนอกปจจุบัน ถาอุปกรณดังกลาวไมทํางาน ใหเปดการทํางานของ
อุปกรณน้ันและเลือกแหลงสัญญาณภายนอกที่เหมาะสมโดยใช b

• เมื่อทานตอ/ถอดสาย HDMI หรือเปลี่ยนการเชื่อมตอ ใหเปดการทํางานของอุปกรณ HDMI ท้ังหมดที่เชื่อมตออยูกอนท่ีจะเปดโทรทัศน ตรวจ
ยืนยันวาภาพและเสียงถูกตองโดยการเลือก “HDMI1”, “HDMI2”, “HDMI3” หรือ “HDMI4” จากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา”
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การเช่ือมตอ AQUOS LINK
ข้ันแรกใหเชื่อมตอชุดเครื่องเสียง AQUOS AUDIO หรือเครื่องเลน AQUOS BD/เครื่องบันทึก AQUOS ท่ีสนับสนุนโปรโตคอล 
HDMI CEC
หมายเหตุ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการใชงานของอุปกรณท่ีจะนํามาเช่ือมตอ
• หลังจากถอดสายสัญญาณท่ีใชเช่ือมตอหรือเปลี่ยนรูปแบบการเช่ือมตอ ใหเปดโทรทัศนหลังจากเปดการทํางานของอุปกรณท่ีเชื่อมตออยู
ท้ังหมดแลว เปลี่ยนแหลงสัญญาณภายนอกโดยการกดปุม b เลือกแหลงสัญญาณภายนอกที่เหมาะสม และตรวจสอบภาพและเสียงที่
สงออกมา

• ปุม 4 ปุม (G, I, V, H) ท่ีตอดวยเสนสีเขียวมีไวสําหรับการใชงาน Time shift สําหรับฟงกชั่น Time shift

  การเช่ือมตอกับเคร่ืองเลน AQUOS BD/เคร่ืองบันทึก 
AQUOS ผานทางชุดเคร่ืองเสียง AQUOS AUDIO

2

1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

เคร่ืองเลน AQUOS BD/เคร่ืองบันทึก 
AQUOS

ชุดเคร่ืองเสียง AQUOS AUDIO

  สาย HDMI มาตรฐาน 
(มีวางจําหนายท่ัวไป)

  สายสัญญาณเสียงออพติคอล 
(มีวางจําหนายท่ัวไป)

 I ฟงกชั่นชองตอสงกลับสัญญาณเสียง (ARC) จะทํางานเฉพาะเมื่อใชงานชองตอ HDMI1
 J เมื่อทานใชงานเครื่องเสียงที่สนับสนุนฟงกชั่น ARC ของโทรทัศน ทานไมจําเปนตองใชสาย
สัญญาณเสียงออพติคอลเชื่อมตอเขากับโทรทัศน

การเช่ือมตอกับเคร่ืองเลน AQUOS 
BD/เคร่ืองบันทึก AQUOS เทานั้น

เคร่ืองเลน AQUOS BD/ เคร่ืองบันทึก AQUOS

  เก่ียวกับ “เลือกดีไวซที่จะบันทึก”

เลือกอุปกรณสําหรับบันทึกจากอุปกรณท่ีเช่ือมตออยู
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นน้ีทําใหทานสามารถเลือกอุปกรณบันทึกขอมูล USB เพื่อใชงาน Time shift หรืออุปกรณ HDMI พรอม CEC โปรโตคอล

 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “การตั้งคาการรับชม” > “เลือกดีไวซท่ีจะบันทึก”

 2 เลือกอุปกรณสําหรับบันทึกดวยปุม REC E บนรีโมทคอนโทรล
• เลือก “USB เก็บความจํา” เมื่อใช REC E สําหรับการบันทึก Time shift
• เลือก “ดีไวซ HDMI” เมื่อใช REC E สําหรับการบันทึกอุปกรณ HDMI

 3 กดปุม RETURN เพื่อหยุดการใชงาน

 AQUOS LINK
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AQUOS LINK

 การใชงานอุปกรณที่สนับสนุน AQUOS LINK

AQUOS LINK จะชวยใหทานสามารถควบคุมการทํางานของ
อุปกรณท่ีเชื่อมตอแบบ HDMI ดวยรีโมทคอนโทรลเพียง
อันเดียว

EXT MEDIA

โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือเร่ิมเลน
 1 กดปุม I เพื่อเริ่มเลนเรื่อง

• โปรดดูท่ีหัวขอ หนาเมนูแรก/รายช่ือเร่ือง ถาทานตองการ
เริ่มเลนจากรายชื่อเรื่องในเครื่องเลน AQUOS BD/เครื่อง
บันทึก AQUOS

 2 กดปุม J เพื่อเรงไปขางหนา
กดปุม G เพื่อกรอกลับ
กดปุม H เพื่อหยุดเลน 
กดปุม F เพื่อหยุดบันทึกชั่วครู  
กดปุม Kเพื่อขามไปยังบทกอนหนา 
กดปุม Lเพื่อขามไปยังบทถัดไป
กดปุม SOURCE เพื่อเปด/ปดอุปกรณท่ีเช่ือมตอแบบ 
HDMI

โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือเร่ิมการบันทึก
ตรวจเช็กตามรายการตอไปนี้กอนเริ่มการบันทึก
• ตรวจสอบใหแนใจวาเช่ือมตอสายอากาศถูกตอง
• ตรวจเช็กวาส่ือบันทึกขอมูล (ฮารดดิสก, DVD, ฯลฯ) มีความจุ
เพียงพอสําหรับการบันทึกรายการที่ตองการ

• เลือกอุปกรณสําหรับบันทึกจาก การเลือกเครื่องบันทึก

 1 หลังจากที่ทานเลือกสื่อบันทึกขอมูล (ฮารดดิสก, DVD, 
ฯลฯ) ในเมนูเรียบรอยแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
เมนูบันทึกขอมูลอยูในสภาพพรอมใชงาน

 2 กดปุม REC E เพ่ือเริ่มตนการบันทึก
 3 กดปุม REC STOP H เพ่ือหยุดบันทึก

  เมนู AQUOS LINK

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การดําเนินการลิง” > เลือกเมนูท่ีทานตองการปรับ

การดําเนินการลิง คําอธิบาย หมายเหตุ

เครื่องบันทึก เปด/ปด

ฟงกชั่นน้ีใชสําหรับเปด/ปดเครื่องบันทึกที่สนับสนุนมาตรฐาน 
CEC
แตละครั้งที่ทานกดปุม ? ใน “เครื่องบันทึก เปด/ปด” 
เครื่องบันทึกที่สนับสนุนมาตรฐาน CEC จะเปด/ปดการทํางาน

• โปรดอานรายละเอียดจากคูมือการใชงานของเครื่องบันทึก
ดังกลาว

หนาเมนูแรก/รายชื่อเรื่อง

เน้ือหาในสวนน้ีจะอธิบายวิธีการเลนเรื่องในเครื่องเลน 
AQUOS BD/เครื่องบันทึก AQUOS
กดปุม @ เพื่อซอนหนาจอเมนูและใชงานปุม 
a/b/c/d
เลือกเรื่องที่ตองการดวยปุม a/b/c/d จากนั้นกดปุม I

• ในตอนน้ีเครื่องบันทึกที่เชื่อมตออยูจะเปดขึ้น และโทรทัศน
จะเลือกแหลงสัญญาณภายนอกที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

• ขอมูลรายชื่อเรื่องจากเครื่องเลน AQUOS BD/เครื่อง
บันทึก AQUOS ท่ีเชื่อมตออยูจะแสดงขึ้นมา

เมนูการตั้งคา

ทานสามารถเรียกดูเมนูของอุปกรณภายนอกที่สนับสนุน
มาตรฐาน HDMI CEC (เครื่องเลน, เครื่องบันทึก ฯลฯ) โดย
ใชงานฟงกชั่น “เมนูการตั้งคา” ได

• ถาอุปกรณท่ีเชื่อมตออยูไมมีฟงกชั่นน้ีหรืออุปกรณดังกลาว
อยูในสถานะท่ีไมสามารถแสดงเมนูได (กําลังบันทึกขอมูล,
กําลังเขาสูโหมดพรอมใชงาน ฯลฯ) ฟงกชั่นน้ีจะไมสามารถ
ใชงานได

การเปลี่ยนส่ือ

ถาเครื่องบันทึกมีส่ือบันทึกขอมูลหลายตัว ใหเลือกสื่อขอมูล
ท่ีตองการใชจากตัวเลือกนี้
เลือกอุปกรณท่ีตองการ เชน เครื่องบันทึก DVD หรือ
ฮารดดิสก ประเภทของสื่อขอมูลจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทาน
กดปุม ?

เครื่องบันทึก EPG

ทานสามารถเรียกดูขอมูล EPG และขอมูลการตั้งเวลาใน
เครื่องบันทึกที่สนับสนุนมาตรฐาน CEC โดยใชรีโมท
คอนโทรล
เลือกรายการที่ตองการบันทึก

• แหลงสัญญาณภายนอกจะเปลี่ยนไปและขอมูล EPG ของ
เครื่องบันทึกจะแสดงขึ้นมา

• ทานสามารถใชงานปุม a/b/c/d, C, B 
และปุมสีได

• โปรดอานรายละเอียดจากคูมือการใชงานของเครื่องบันทึก
ดังกลาว

เปลี่ยนอุปกรณเสียงออก ทานสามารถเลือกรับฟงเสียงโทรทัศนไดจากชุดลําโพง 
AQUOS TV เทาน้ัน

การเปลี่ยนโหมดเสียง
ทานสามารถเปล่ียนโหมดเสียงของชุดเครื่องเสียง AQUOS 
AUDIO ไดดวยตนเอง
โหมดเสียงจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทานกดปุม ?

• โปรดอานรายละเอียดจากคูมือการใชงานของชุด
เครื่องเสียง AQUOS AUDIO

เลือกรุน

ถามีอุปกรณ HDMI หลายตัวเช่ือมตอกันตามลําดับ ทานจะ
สามารถกําหนดอุปกรณท่ีตองการควบคุมการทํางานไดจาก
ตัวเลือกนี้
อุปกรณ HDMI จะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทานกดปุม ?

 การปรับตั้งฟงกชั่น 
AQUOS LINK 

โปรดดูรายละเอียดที่หนา 35
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 AQUOS LINK

  ควบคุม AQUOS LINK  ใหตั้งคาเปน “เปด” เพื่อใชงานฟงกชั่นตางๆ ท่ีรองรับ
มาตรฐาน HDMI CEC

เปดอัตโนมัติ

ถาเปดใชงานตัวเลือกนี้ ทานจะสามารถใชงานฟงกชั่น one 
touch play ได เมื่อโทรทัศนอยูในโหมดพรอมใชงาน 
โทรทัศนจะเปดและเลนภาพจากแหลงสัญญาณ HDMI โดย
อัตโนมัติ

• คาตั้งจากโรงงานของตัวเลือกนี้จะอยูท่ี “ปด”

การเลือกเครื่องบันทึก

ดวยตัวเลือกนี้ ทานจะสามารถเลือกเครื่องบันทึกหนึ่งเครื่อง
ท่ีจะใชบันทึกขอมูลจากเครื่องบันทึกหลายเครื่องที่เชื่อมตอ
พรอมกันอยู

• ถาทานเช่ือมตอชุดเครื่องเสียง AQUOS AUDIO 
ไวระหวางโทรทัศนกับเครื่องบันทึก AQUOS ตัวแสดง
แหลงสัญญาณภายนอกจะเปลี่ยนไป (เชน เปลี่ยนจาก 
“HDMI1” เปน “HDMI1 (Sub)”)

การเลือกชองหลัก

ฟงกชั่นน้ีจะอนุญาตใหทานเลือกชองสัญญาณของอุปกรณ 
HDMI ท่ีเชื่อมตออยูโดยใชงานรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน
ได
กดปุม a/b เพื่อเลือกแหลงสัญญาณเขาของอุปกรณ HDMI 
ท่ีเชื่อมตออยูท่ีทานตองการควบคุมการทํางานโดยใชรีโมท
คอนโทรลของโทรทัศน จากนั้นกดปุม ?
กดปุม c/d เพื่อเลือก “เปด” จากนั้นกดปุม ?

ชองตอสงกลับสัญญาณเสียง 
(ARC)

ถาตั้งคาฟงกชั่นน้ีไวท่ี “อัตโนมัติ” โทรทัศนจะสามารถสง
ขอมูลเสียงของภาพที่แสดงอยูบนหนาจอโทรทัศนไปยัง
ชุดเครื่องเสียงที่เช่ือมตออยูโดยใชงานสายสัญญาณท่ี
สนับสนุนระบบ ARC เทาน้ัน การใชงานฟงกชั่นน้ีจะชวยลด
ความจําเปนท่ีตองใชสายสัญญาณเสียงดิจิตอลและอนาล็อก
แยกกัน

• ฟงกชั่นชองตอสงกลับสัญญาณเสียง (ARC) จะทํางาน
เฉพาะเมื่อใชงานชองตอ HDMI1 

การเช่ือมตอเพ่ือใชงาน “ชองตอสงกลับสัญญาณเสียง (ARC)”

•  ทานจําเปนตองใชงานสายสัญญาณ/อุปกรณท่ีสนับสนุนระบบ ARC และเชื่อมตอเขากับชองตอ HDMI1 เพื่อเปดใชงานฟงกชั่นน้ี วิธีการ
เชื่อมตอจะใชรูปแบบเดียวกับในหัวขอ การเช่ือมตอกับเคร่ืองเลน AQUOS BD/เคร่ืองบันทึก AQUOS ผานทางชุดเคร่ืองเสียง 
AQUOS AUDIO (หนา 33)

การใชงานสมารทโฟนรวมกับโทรทัศน

ฟงกชั่นน้ีทําใหทานสามารถเช่ือมตอโทรทัศนกับสมารทโฟนท่ีสนับสนุน Mobile High-Definition Link (MHL) โดยผานทางสาย
เคเบิ้ลที่สนับสนุน MHL
เมื่อตองการเชื่อมตอโทรทัศนกับสมารทโฟนท่ีสนับสนุน MHL ใหใชสายเคเบิ้ลที่สนับสนุน MHL (มีจําหนายท่ัวไป)
• ทานสามารถรับชมภาพและวิดีโอบนหนาจอขนาดใหญได 
• ทานสามารถเลนไฟลเพลงได

สายเคเบิ้ลที่สนับสนุน MHL

ชองสัญญาณเขา
แนวต้ังแผงดานหลัง

หมายเหตุ
• ในการใชงานฟงกชั่นน้ีจําเปนตองมีอุปกรณแบบพกพาท่ีสนับสนุน MHL เชื่อมตออุปกรณเขากับชองตอ HDMI 4

LC80LE940X_TH_book.indb   35LC80LE940X_TH_book.indb   35 8/29/2012   8:33:51 AM8/29/2012   8:33:51 AM



36

MENUMENU

 E เปดอัตโนมัติ
เมื่อเชื่อมตออุปกรณท่ีสนับสนุน MHL เขากับโทรทัศน โทรทัศนจะเปดการ
ทํางานโดยอัตโนมัติ
• ฟงกชั่นดังกลาวจะทํางานเม่ือตั้งคา “ควบคุม AQUOS LINK” ไวท่ี “เปด” 

(ดูหนา 35)

 E เลือกสัญญาณเขาอัตโนมัติ
เมื่อเชื่อมตออุปกรณท่ีสนับสนุน MHL ในขณะเปดใชงานโทรทัศนอยู 
โหมดสัญญาณเขาจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
• ฟงกชั่นดังกลาวจะทํางานเม่ือตั้งคา “ควบคุม AQUOS LINK” ไวท่ี “เปด” 

(ดูหนา 35)

 E การส่ังงานผานทางรีโมทคอนโทรล
ทานสามารถใชรีโมทคอนโทรลของโทรทัศนในการส่ังงานอุปกรณแบบ
พกพาได
• a/b/c/d, ?, B, 0-9, ฯลฯ
• การใชงานแตกตางกันไปข้ึนอยูกับอุปกรณท่ีเชื่อมตอ และคอนเทนตท่ีรับชม

AQUOS LINK
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  การปรับภาพ
ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“เมนูภาพ”

หมายเหตุ
• หลังจากเลือกเมนู เชน “โหมด AV”, “OPC”, “ไฟจอภาพ”, “ความ
ตางสี”, “ความสวาง”, “ความเขมสี”, “เฉดสี” และ “ความคมชัด” 
ทานจะสามารถปรับคาพรอมไปกับการรับชมภาพหนาจอไดชัดเจน
ข้ึนโดยการกดปุม ? เพื่อลดขนาดเมนูลง

• หากตองการรีเซ็ตรายการที่ปรับคาท้ังหมดกลับไปเปนคาท่ีตั้งมา
จากโรงงาน ใหกดปุม a/b เพ่ือเลือก “ตั้งเครื่องใหม” กดปุม ? 
กดปุม a/b เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

เมนูภาพ

  โหมด AV

“โหมด AV” มีตัวเลือกการรับชมท่ีหลากหลายสําหรับใหทาน
เลือกใชตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ซึ่งแตกตางกัน
ไปตามปจจัยตางๆ เชน ความสวางของหอง, ประเภทของ
รายการที่รับชมอยู หรือประเภทของสัญญาณเขาจากอุปกรณ
ภายนอก

กดปุม a/b เพ่ือเลือกโหมดท่ีตองการ จากน้ันกดปุม ?
• ท้ังนี้ทานสามารถเปล่ียนโหมดที่หนาจอเมนู “เมนูภาพ” และ “เสียง” 
ไดโดยการกดปุม #

รายการ

อัตโนมัติ
โทรทัศนจะตั้งคาตัวเลือกที่เหมาะสมจากเมนู 
“โหมด AV” โดยอัตโนมัติตามสภาพแสงและ
ประเภทของรายการที่รับชมอยู

มาตรฐาน ภาพคุณภาพสูงสําหรับหองที่มีแสงสวางปานกลาง

ภาพยนตร ใชสําหรับรับชมภาพยนตรในหองมืด

เกมส ใชสําหรับการเลนวิดีโอเกมส

PC*1 ใชสําหรับรับสัญญาณจากคอมพิวเตอร

โหมดผูใช
อนุญาตใหทานปรับแตงการตั้งคาตางๆ ไดตาม
ตองการ ทานสามารถต้ังคาโหมดนี้แยกสําหรับ
แหลงสัญญาณเขาแตละสัญญาณได

x.v.Colour*2 ใหภาพท่ีมีสีสมจริงเหนือสัญญาณอื่นๆ

ไดนามิค ใชสําหรับการรับชมการแขงขันกีฬาท่ีตองการภาพ
คมชัดและมีความตางสีสูง

ไดนามิค 
(ปรับคาไมได)

ใชสําหรับการรับชมการแขงขันกีฬาท่ีตองการภาพ
คมชัดและมีความตางสีสูง (ไมสามารถปรับการ
ตั้งคา “เมนูภาพ” และ “เสียง” ได)

มาตรฐาน (3D)

โปรดดูรายละเอียดที่หนา 74 ภาพยนตร (3D)

เกมส (3D)

หมายเหตุ
 I ตัวเลือก “PC” จะสามารถใชงานไดเมื่อเลือก “HDMI1”, “HDMI2”, 
“HDMI3”, “HDMI4” หรือ “PC” จากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา” เทาน้ัน

 J ตัวเลือก “x.v.Colour” จะสามารถใชงานไดเมื่อไดรับสัญญาณ “x.v.Colour” 
ผานทางชองตอ HDMI เทาน้ัน

• ทานจะสามารถเลือกรายการ “โหมด AV” ท่ีแตกตางกันไปสําหรับ
โหมดสัญญาณเขาแตละโหมดได (ตัวอยางเชน เลือก “มาตรฐาน” 
สําหรับสัญญาณโทรทัศน และเลือก “ไดนามิค” สําหรับสัญญาณ
วิดีโอ)

• ถาทานเลือก “อัตโนมัติ” ตัวเลือกบางรายการในเมนู “โหมด AV” 
อาจไมมีการปรับตั้งแบบอัตโนมัติ

เมนูภาพ

  OPC

ปรับความสวางของหนาจอโดยอัตโนมัติ

รายการ

ปด รักษาระดับความสวางใหคงที่ตามคาท่ีตั้งไว
ท่ี “ไฟจอภาพ”

เปด ปรับอัตโนมัติ

เปด: แบบแสดง
การทํางาน

แสดงผลการปรับของระบบ OPC บนหนาจอ
ในระหวางการปรับความสวางของหนาจอ

หมายเหตุ
• เมื่อตั้งคาเปน “เปด” โทรทัศนจะตรวจสอบแสงสวางภายนอก และ
ทําการปรับความสวางของไฟจอภาพโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให
แนใจวาไมมีวัตถุใดๆ บังเซนเซอร OPC อยู มิฉะนั้นจะสงผลกระทบ
ตอการตรวจสอบแสงสวางภายนอก

• เมื่อปรับคา “ไฟจอภาพ” ตัวเลือก “OPC” จะถูกปรับเปน “ปด”

เมนูภาพ

 การปรับภาพ

ปรับภาพตามความตองการของทานโดยใชการตั้งคาภาพ
ตอไปนี้

รายการปรับต้ัง

รายการ
ที่เลือกได c (เคอรเซอร) d (เคอรเซอร)

ไฟจอภาพ ลดความสวางของ
ไฟจอภาพ

เพิ่มความสวางของ
ไฟจอภาพ

เพ่ิมความสวาง
ภาพ 3D โปรดดูรายละเอียดที่หนา 74 

ความตางสี ลดความตางสี เพิ่มความตางสี

ความสวาง ลดความสวาง เพิ่มความสวาง

ความเขมสี ลดความเขมสี เพิ่มความเขมสี

เฉดสี ปรับโทนสีของผิวหนัง
ใหเนนสีมวง

ปรับโทนสีของผิวหนัง
ใหเนนสีเขียว

ความคมชัด ลดความคมชัด เพิ่มความคมชัด

หมายเหตุ
• ตัวเลือก “OPC”, “ไฟจอภาพ” และ “การปรับ OPC” จะไมสามารถ
ใชงานไดเมื่อเลือก “สูง” หรือ “ระดับตํ่า” ไวท่ี “เพิ่มความสวาง
ภาพ 3D”

 การปรับเบื้องตน
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เมนูภาพ

 ขั้นสูง

โทรทัศนเครื่องนี้มีฟงกชั่นการใชงานข้ันสูงมากมายสําหรับการ
ปรับภาพใหมีคุณภาพสูงสุด

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“เมนูภาพ” > “ข้ันสูง”

C.M.S.-ปรับเฉดสี

ฟงกชั่นน้ีใชสําหรับปรับเฉดสีของสีท่ีเลือกโดยใชงานระบบ
ปรับแบบหกสี

C.M.S.-ปรับความอ่ิมสี

ฟงกชั่นน้ีจะเพิ่มหรือลดความอิ่มตัวของสีท่ีเลือกโดยใชงาน
ระบบปรับแบบหกสี

C.M.S.-การปรับคาสี

ฟงกชั่นน้ีใชสําหรับปรับความสวางของสีท่ีเลือกโดยใชงาน
ระบบปรับแบบหกสี

ชวงสี

ปรับชวงคาของกลุมยอยของสีท่ีใชแสดงภาพ การปรับเพ่ิม
ชวงคาของสีหมายถึงสีสันท่ีมากขึ้น ภาพท่ีไดจะมีสีสดใส

รายการ
มาตรฐาน ชวงคาสีแบบมาตรฐาน

ขั้นสูง สีสันสดใสย่ิงขึ้นดวยการปรับเพ่ิมชวงคาของสี

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นน้ีจะสามารถใชงานไดเมื่อเลือก “ภาพยนตร” หรือ 

“ภาพยนตร (3D)” จากเมนู “โหมด AV” เทาน้ัน

อุณหภูมิสี

ปรับอุณหภูมิสีเพื่อแสดงภาพที่มีสีขาวใหดีท่ีสุด

รายการ

สูง สีขาวมีโทนสีนํ้าเงิน

กลาง-สูง โทนสีระหวาง “สูง” และ “ระดับกลาง”

ระดับกลาง โทนสีธรรมชาติ

กลาง-ตํ่า โทนสีระหวาง “ระดับกลาง” และ “ระดับต่ํา”

ระดับตํ่า สีขาวมีโทนสีแดง

การต้ัง10จุด*
ปรับอุณหภูมิสีแตละสีอยางละเอียดตั้งแต 1 ถึง 
10 จุด

R/G/คาสีน้ําเงิน 
(ตํ่า), R/G/คา
สีน้ําเงิน (สูง)

ปรับสมดุลสีขาวโดยการเปลี่ยนคาของแตละ
รายการ

* ตัวเลือก “การตั้ง10จุด” จะสามารถใชงานไดเมื่อเลือก “มาตรฐาน”, 
“ภาพยนตร” “มาตรฐาน (3D)” หรือ “ภาพยนตร (3D)” จากเมนู 
“โหมด AV” เทาน้ัน

เพ่ิมการเคล่ือนไหว

เทคโนโลยี “เพิ่มการเคลื่อนไหว” มอบผลลัพธท่ีเหนือกวา
ในการแสดงภาพดิจิตอลคุณภาพสูงที่ปราศจากความพรามัว
ของภาพเคลื่อนไหว (“AquoMotion Pro”, “AquoMotion 
200/240”, “สูง”, “ระดับต่ํา”, “ปด”)

หมายเหตุ
• เทคโนโลยีน้ีจะมีผลตอภาพที่เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว
• ฟงกชั่นน้ีจะไมมีผลในกรณีตอไปนี้

1) ประเภทของสัญญาณท่ีรับเขามาคือสัญญาณจากคอมพิวเตอร
2) ขณะท่ีสวนแสดงผลบนหนาจอแสดงอยู
3) ขณะท่ีเปดใชงานเทเลเท็กซ

• ถาภาพท่ีแสดงอยูพรามัว ใหตั้งตัวเลือกนี้ไวท่ี “ปด”

Quad pixel plus 2

ปรับเสนทแยงมุมใหเรียบโดยการควบคุมจุดสีอยางละเอียด

รายการ

ขั้นสูง สรางระบบเสนทแยงมุมซึ่งเรียบยิ่งขึ้นดวย
กระบวนการลบรอยขรุขระ

มาตรฐาน สรางระบบเสนทแยงมุมท่ีเรียบ

ปด ไมมีการปรับ

การปรับแกมมา

เลือกความตางของโทนสีของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดของ
ภาพตามประเภทของรายการที่รับชมอยู จากสูงสุดที่ e 2 ถึง
ตํ่าสุดที่ f 2

โหมดฟลม

ตรวจจับแหลงสัญญาณท่ีมาจากฟลมภาพยนตร (เขารหัสท่ี 
24 หรือ 25 เฟรมตอวินาที ข้ึนอยูกับความถ่ีในแนวต้ัง) โดย
อัตโนมัติ จากนั้นจะทําการวิเคราะหและสรางภาพแตละเฟรม
ข้ึนใหมใหมีคุณภาพของภาพในแบบความละเอียดสูง

รายการ

ขั้นสูง
ปรับเอฟเฟคทเพื่อลดการสั่นกระตุกที่เกิดจาก
คอนเทนตภาพยนตร เลือกระดับในการลดการสั่น
ตามตองการ ตั้งแต 0 ถึง +10

มาตรฐาน ตรวจจับ, วิเคราะห, แปลงแหลงขอมูลภาพยนตร

ปด โหมดรับชมแบบท่ัวไป

หมายเหตุ
• โหมดฟลมอาจไมสามารถเลือกไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทของ
สัญญาณเขา

ปรับความตางสีอัตโนมัติ

ปรับความตางสีของภาพตามฉากโดยอัตโนมัติ

DNR (ลดสัญญาณรบกวนภาพ)

ตัวเลือก “DNR” จะใหภาพท่ีมีความคมชัดยิ่งขึ้น (“อัตโนมัติ”, 
“ระดับสูง”, “ระดับกลาง”, “ระดับตํ่า”, “ปด”)
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นน้ีอาจไมสามารถเลือกไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทของ
สัญญาณเขา

การปรับเบื้องตน
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  การปรับ OPC

ทานสามารถต้ังคาการปรับอัตโนมัติของชวงระดับความ
สวางของเซนเซอร OPC ไดตามความตองการ ชวงการปรับ
อัตโนมัติของเซนเซอร OPC สามารถตั้งคาสูงสุดไดท่ี e 16 
และตํ่าสุดที่ f 16
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นน้ีจะสามารถใชงานไดเมื่อตั้งคา “OPC” ไวท่ี “เปด” หรือ 

“เปด: แบบแสดงการทํางาน”

• ไมสามารถตั้งคาสูงสุดใหมีคาตํ่ากวาคาตํ่าสุดได
• ไมสามารถตั้งคาตํ่าสุดใหมีคาสูงกวาคาสูงสุดได
• ไมสามารถตั้งคาสูงสุดและคาตํ่าสุดใหมีคาเทากันได
• เซนเซอร OPC อาจจะไมทํางานถาชวงการปรับนอยเกินไป ท้ังนี้
ข้ึนอยูกบัความสวางของแสงสวางภายนอก

การต้ังคาเสียง

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“เสียง”

เสียง

ปรับความดังเสียงอัตโนมัติ

แหลงสัญญาณเสียงที่ตางกันมักจะมีระดับเสียงที่แตกตางกัน 
เชน รายการโทรทัศนและโฆษณา ฟงกชั่นน้ีจะลดปญหาน้ีโดย
การปรับระดับเสียงใหใกลเคียงกัน

รายการ

ระดับสูง
ลดชวงความตางของระดับเสียงระหวาง
แหลงสัญญาณเสียงที่ตางกันใหเหลือนอย
ท่ีสุด

ระดับกลาง

ระดับตํ่า ลดชวงความตางของระดับเสียงระหวาง
แหลงสัญญาณเสียงที่ตางกันลงเล็กนอย

ปด ไมมีการปรับลดความตางของระดับเสียง

เสียง

ปรับแตงเสียง

ทานสามารถปรับคุณภาพเสียงที่ทานตองการไดโดยใช
การตั้งคาตอไปนี้

รายการ c (เคอรเซอร) d (เคอรเซอร)

เสียงแหลม ลดเสียงแหลม เพิ่มเสียงแหลม

เสียงทุม ลดเสียงทุม เพิ่มเสียงทุม

ปรับสมดุลเสียง
ซาย-ขวา

ลดความดังของเสียง
ลําโพงดานขวา

ลดความดังของ
เสียงลําโพงดานซาย

หมายเหตุ
• หากตองการรีเซ็ตรายการที่ปรับคาท้ังหมดกลับไปเปนคาท่ีตั้งมา
จากโรงงาน ใหกดปุม a/b เพื่อเลือก “ตั้งเครื่องใหม” กดปุม ? 
กดปุม a/b เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

 การปรับเบื้องตน
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เสียง

  เสียงเซอรราวด

ฟงกชั่นน้ีจะลดเอ็ฟเฟกซเสียงเซอรราวดของลําโพง

รายการ

3Dสนามกีฬา
มอบประสบการณในการรับชมอันนาตื่นเตน
เสมือนน่ังชมการแขงขันกีฬา หรือการแสดง
คอนเสิรตในสเตเดียม

3D หอประชุม

สรางประสบการณเสมือนอยูในหอประชุมท่ี
จัดแสดงคอนเสิรตดวยเสียงเซอรราวดสมจริง 
พรอมเพิ่มเสียงสะทอนท่ีวัดมาจากหอประชุม
ท่ีจัดแสดงคอนเสิรตจริง

3D ภาพยนตร
สรางประสบการณเสมือนอยูในโรงภาพยนตร
ดวยเสียงเซอรราวดสมจริง พรอมเพิ่มเสียง
สะทอนท่ีวัดมาจากโรงภาพยนตรจริง

3D มาตรฐาน สรางเสียงเซอรราวดแบบสามมิติพรอม
การควบคุมรายละเอียดของเฟสสัญญาณ

SRS TS HD

SRS TruSurround HD™ จะสราง
ประสบการณเสียงเซอรราวดคุณภาพสูงเมื่อ
รับชมภาพยนตรจากแผน DVD และรายการ
โทรทัศนท่ีออกอากาศดวยเสียงเซอรราวด

ปด ใหเสียงปกติ

เสียง

เพ่ิมความหนักแนนของเสียงทุม

ฟงกชั่นน้ีจะขับเนนเสียงทุม

เสียง

เนนเสียงพูด

ฟงกชั่นน้ีจะเนนเสียงสนทนาใหชัดเจนกวาเสียงประกอบอื่นๆ 
เพื่อใหรับฟงไดงายข้ึน

เสียง

การต้ังคารายละเอียดของเสียง (DTV เทานั้น)

ฟงกชั่นน้ีทําใหทานสามารถเปดใชงานขอมูลเสียงอธิบาย
หากวาโทรทัศนสามารถรับสัญญาณท่ีมาพรอมกับขอมูลเสียง
อธิบาย
หมายเหตุ
• เมื่อตั้งคา “รายละเอียดของเสียง” ไวท่ี “เปด” เสียงอธิบายจะเลน
ทับสัญญาณเสียงหลักเมื่อทานเลือกสัญญาณออกอากาศที่สนับ
สนุนฟงกชั่นเสียงอธิบาย

• หากทานไดยนิเสียงไมชดัเจน ไปท่ี “HOME” > “เมนขูองโทรทศัน” 
> “การตัง้คา” > “เสียง” > “การตัง้คารายละเอยีดของเสยีง” > 
“ผสมระดับ” จากนั้นเลือกระดับท่ีสูงขึ้นเพ่ือเพิ่มระดับเสียง

• ฟงกชั่นน้ีจะสามารถใชงานไดกับสัญญาณออกอากาศแบบ DTV 
เมนู “การตั้งคารายละเอียดของเสียง” จะไมปรากฏสําหรับสัญญาณ 
ATV หรือสัญญาณเขาท่ีเชื่อมตอภายนอก

• เสียงอธิบายจะเลนทับสัญญาณเสียงหลักเมื่อสงสัญญาณเสียงจาก
เอาทพุทเสียงจากลําโพง, เอาทพุทเสียงจากหูฟง และเสียงสําหรับ
ชองสัญญาณเสียงออกเทาน้ัน ระบบจะไมสงสัญญาณเสียงจาก
ชองตอสัญญาณเสียงดิจิตอลขาออก และชองตอ HDMI ขาออก

• ไมสามารถใชงานฟงกชั่นน้ีกับระบบลําโพงของ AQUOS

• ฟงกชั่นน้ีจะไมทํางานในระหวางเลน time shift
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การต้ังคาประหยัดพลังงาน

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“โหมด ECO”

หมายเหตุ
• นอกจากนี้ ทานยังสามารถเลือก “โหมด ECO” ไดโดยการกดปุม 

ECO

โหมด ECO

การควบคุมภาพ ECO

ฟงกชั่นน้ีจะตรวจจับแหลงสัญญาณภาพและลดอัตราการ
ใชไฟฟาในขณะท่ียังคงรักษาระดับความสวางของภาพให
เหมือนเดิม
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นน้ีจะไมทํางานเม่ือตั้งคา “โหมด AV” เปน “ไดนามิค 

(ปรับคาไมได)”, “ไดนามิค” หรือ “อัตโนมัติ”
• ฟงกชั่นน้ีจะไมทํางานเม่ือตั้งคา “ประหยัดไฟฟา” เปน “มาตรฐาน” 
หรือ “ข้ันสูง”

• ฟงกชั่นน้ีจะไมสามารถใชงานไดในโหมด 3D

โหมด ECO

  ประหยัดไฟฟา

ฟงกชั่นน้ีชวยลดความสวางของไฟจอภาพเพื่อลดอัตราการ
ใชไฟฟา และเพิ่มอายุการใชงานของไฟจอภาพตามที่แสดง
ในตารางตอไปนี้

รายการ

ขั้นมาตรฐาน ลดความสวางของไฟจอภาพ

ขั้นสูง ลดความสวางของไฟจอภาพลงมากกวา
ตัวเลือก “มาตรฐาน”

ปด คาความสวางของไฟจอภาพเทากับคาท่ีทาน
ตั้งใน “โหมด AV” ท่ีเลือกไว

เมื่อตั้งคา “ประหยัดไฟฟา” เปน “มาตรฐาน” หรือ “ข้ันสูง”, 
ไอคอนแสดงสถานะของฟงกชั่น “ประหยัดไฟฟา” จะปรากฏ
ข้ึนมาในเมนู “เมนูภาพ” และที่หนาตางขอมูลชองสถานี
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นน้ีจะไมทํางานเม่ือตั้งคา “โหมด AV” เปน “ไดนามิค 

(ปรับคาไมได)”
• ฟงกชั่นน้ีจะไมทํางานเม่ือตั้งคา “เพิ่มความสวางภาพ 3D” เปน 

“สูง” หรือ “ระดับต่ํา”

โหมด ECO

 ปดเม่ือไมมีสัญญาณ

เมื่อตั้งคาเปน “เปดการใช” โทรทัศนจะเขาสูโหมดพรอม
ใชงานถาไมมีสัญญาณเขาเปนเวลา 15 นาที
หมายเหตุ
• แมวารายการโทรทัศนจะจบลงแลว แตฟงกชั่นน้ีอาจจะยังไมทํางาน
เน่ืองจากยังคงตรวจพบสัญญาณแทรกซอนจากสถานีโทรทัศนอื่น
หรือสัญญาณอื่น

โหมด ECO

 ปดเม่ือไมมีความเคล่ือนไหวการใชงาน

ทานสามารถต้ังคาใหโทรทัศนปดเครื่องอัตโนมัติไดเมื่อไมมี
การใชงานใดๆ เปนเวลา 30 นาที หรือ 3 ชั่วโมง
หมายเหตุ
• คาตั้งจากโรงงานจะอยูท่ี “ปดการใชงาน”

โหมด ECO

  ต้ังเวลาปด

อนุญาตใหทานต้ังเวลากอนท่ีโทรทัศนจะเขาสูโหมด
พรอมใชงานโดยอัตโนมัติ ทานสามารถต้ังชวงเวลากอนท่ี
โทรทัศนจะเขาสูโหมดพรอมใชงานไดหลังจากเลือก “เปลี่ยน”

หมายเหตุ
• เลือก “ปด” เพื่อยกเลิกการตั้งเวลาปด
• เมื่อตั้งเวลาปดแลว โทรทัศนจะเริ่มตนนับเวลาถอยหลังโดย
อัตโนมัติ

• กอนท่ีจะถึงเวลาท่ีตั้งปดไว 5 นาที หนาจอจะแสดงเวลาที่เหลือ
อยูทุกนาที
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 การต้ังคาชองสัญญาณ

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม”

การต้ังคาการรับชม

 การติดต้ังอัตโนมัติ

โทรทัศนจะตรวจจับและบันทึกสถานีโทรทัศนท่ีใหบริการ
ท้ังหมดในพื้นท่ีของทานโดยอัตโนมัติ ฟงกชั่นน้ีจะอนุญาต
ใหทานทําการตั้งชองสถานีและปรับแตงการตั้งคาหลังจากทํา
การตั้งคาเริ่มตนแบบอัตโนมัติไปแลวใหม
 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 

“การตั้งคาการรับชม” > “การติดตั้งอัตโนมัติ”
 2 ถาทานต้ังรหัสผานไว ใหปอนรหัสผานท่ีข้ันตอนน้ี

• โปรดดูวิธีการตั้งรหัสผานท่ีหนา 45

 3 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
 4 กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ จากนั้น
กดปุม ?
• ทานไมจําเปนตองตั้งคาใดๆ ในระหวางการคนหาอัตโนมัติ

 5 กดปุม c/d เพื่อเลือก “คนหาสัญญาณดิจิตอล” หรือ 
“คนหาชองอนาล็อก” จากนั้นกดปุม ?
• เมื่อตั้งคาประเทศไวท่ี “Australia” ทานจะสามารถเลือกใช
งาน “คนหาสัญญาณดิจิตอล” ไดเทาน้ัน

หมายเหตุ
• ทานไมสามารถตั้งคา บาน/ราน และ ประเทศ ไดใน “การติดตั้ง
อัตโนมัติ” ในเมนู “การตั้งคา” ถาทานตองการปรับตั้งคาดังกลาว 
ใหเลือกการตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติน้ีหลังจากที่ใชงานตัวเลือก 
“ตั้งเครื่องใหม” จากเมนู “การตั้งคา”

• การตั้งคาประเทศที่ตั้งไวในปจจุบันจะแสดงขึ้นมาบนหนาจอ
• ในการตั้งค่าสําหรับบางประเทศ ตัวเลือก “ค้นหาสัญญาณดิจิตอล” 

หรือ “ค้นหาช่องอนาล็อก” อาจไม่ปรากฏ

การต้ังคาการรับชม

 การต้ังคาชองรายการ

ทานสามารถเร่ิมตนการคนหาอัตโนมัติอีกครั้งโดยเขาถึงเมนู 
“การตั้งคา” และ “การตั้งคาชองรายการ” ทานสามารถปรับจูน
ชองสถานีไดในแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล

การต้ังคาชองสัญญาณดิจิตอล (DTV เทานั้น)
ทานสามารถปรับตั้งชองสถานี DTV ใหมไดในแบบอัตโนมัติ
หรือแบบแมนนวล
 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 

“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคาชองสัญญาณ” > 
“การตั้งคาชองรายการ”

 2 ถาทานต้ังรหัสผานไว ใหปอนรหัสผานท่ีข้ันตอนน้ี
• โปรดดูวิธีการตั้งรหัสผานท่ีหนา 45 

 3 หนาจอ “การตั้งคาชองสัญญาณดิจิตอล” จะปรากฏ 
จากนั้นใหกดปุม ?

 4 กดปุม a/b เพ่ือเลือกรายการเมนูท่ีตองการ จากนั้น
กดปุม ?

 5 กดปุม c/d เพ่ือเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

คนหาเพ่ิมเติม

ใชงานเมนูน้ีเพ่ือเพิ่มบริการใหมๆ โดยอัตโนมัติหลังจากที่ได
ใชงาน “การติดตั้งอัตโนมัติ” เสร็จเรียบรอยแลว
• เริ่มตนคนหาชองสถานีหลังจากเลือกระบบสีและระบบเสียง

ค้นหาด้วยตัวเอง

เพ่ิมการใหบริการใหมในแถบคล่ืนความถ่ีท่ีกําหนดไว
• ปอนคลื่นความถ่ีดวยปุมตัวเลข 0–9

ปรับเอง

ตั้งคาตางๆ สําหรับการใหบริการแตละรายการดวยปุม
ความเขมสี (R/G/Y/B)

 1 กดปุม a/b เพ่ือเลือกการใหบริการที่ตองการ
 2 กดปุมความเขมสีบนรีโมทคอนโทรลตามรายการที่ทาน
ตองการปรับตั้งคาใหม
• เครื่องหมาย แสดงใหทราบวาตั้งคาการใชงานไวท่ี เปด 
แตละครั้งที่ทานกดปุมความเขมสี ทานจะสามารถเปด/ปด
การใชงานท่ีตองการได

 การปรับเบื้องตน
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 การปรับเบื้องตน

ปุมตางๆ สําหรับการใชงาน “ปรับเอง”
ล็อค กดปุม R

หากมีการล็อกการใหบริการไว ทานจะตองปอนรหัสผานทุกครั้งที่
ทานปรับจูนไปยังการใหบริการดังกลาว

ขามชอง กดปุม G

การใหบริการที่มีเครื่องหมาย  จะหายไปเมื่อกดปุม CHr/s 
บนโทรทัศน หรือ รีโมทคอนโทรล

ลบ กดปุม Y

การใหบริการที่เลือกไวจะถูกลบ หากทานตองการรับชม
การใหบริการที่ทานไดลบไปอีกครั้ง ใหทําการตั้งคา “การติดตั้ง
อัตโนมัติ”, “คนหาเพ่ิมเติม” หรือ “คนหาดวยตัวเอง”

เรียงลําดับ กดปุม B

ทานสามารถจัดเรียงตําแหนงรายการการใหบริการได
 1 กดปุม a/b เพื่อเลือกตําแหนงการใหบริการที่ทานตองการ
เปลี่ยนตําแหนง จากนั้นกดปุม ?

 2 กดปุม a/b เพื่อเลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการ จากนั้น
กดปุม ?

 3 ทําซ้ําข้ันตอนท่ี 1 และ 2 จนกระทั่งจัดเรียงตําแหนงการให
บริการทั้งหมดไดตามตองการ

การต้ังชองอนาล็อก

 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคาชองสัญญาณ” > 
“การตั้งคาชองรายการ”

 2 หากทานต้ังรหัสผานไว ใหปอนรหัสผาน
• โปรดดูวิธีการตั้งรหัสผานท่ีหนา 45 

 3 หนาจอ “การตั้งชองอนาล็อก” จะปรากฏ จากนั้นใหกด
ปุม ?

 4 ทําซ้ําข้ันตอนท่ี 4 และ 5 ในข้ันตอนการต้ังคาชอง
สัญญาณดิจิตอล

หมายเหตุ
• เมนู “การตั้งชองอนาล็อก” จะสามารถใชงานไดเมื่อรับชมโทรทัศน
ในโหมด ATV

ค้นหาเพ่ิมเติม

ใชเมนูน้ีเพื่อเพิ่มการใหบริการใหมโดยอัตโนมัติหลังจาก
ตั้งคา “คนหาชองอนาล็อก” ในเมนู “การติดตั้งอัตโนมัติ” 
เสร็จเรียบรอยแลว
• เริ่มตนคนหาชองสถานีหลังจากเลือกระบบสีและระบบเสียง

ปรับเอง

ทานสามารถปรับตั้งชองสถานีโทรทัศนอนาล็อกไดในแบบ
อัตโนมัติหรือแบบแมนนวล

หลังจากเลือก “ตกลง” ท่ีหนาจอ ใหกดปุม a/b/c/d 
เพ่ือเลือกชองสถานีท่ีทานตองการปรับ จากนั้นกดปุม ?

เมนู “ปรับเอง” ของการต้ังคาชองรายการ

ทานสามารถเลือกการตั้งคาไดหน่ึงรายการจากรายการตั้งคา
ตอไปนี้

 คนหา

ทานสามารถเพ่ิมชองสถานีใหมท่ีอยูในแถบคล่ืนความถ่ีท่ี
กําหนดไวได

รายการ

ชองถัดไป คนหาชองสถานีถัดไป

บันทึกชอง บันทึกชองสถานีท่ีแสดงอยูในปจจุบัน

ยกเลิก ยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนาน้ี (ผลการ
คนหาจะไมไดรับการบันทึกเอาไว)

 คนหาละเอียด

ทานสามารถปรับความถ่ีไปยังตําแหนงที่ตองการได
 1 ทานสามารถต้ังคาไดโดยการปอนตัวเลขความถ่ีของ
ชองสถานีเขาไปโดยตรง โดยใชปุมตัวเลข 0—9

ตัวอยาง
• 179.25 MHz: กดปุม 1 > 7 > 9 > 2 > 5
• 49.25 MHz: กดปุม 4 > 9 > 2 > 5 > ?

หมายเหตุ
• ปรับละเอียดพรอมกับตรวจเช็กภาพพื้นหลังบนจอเพื่ออางอิงไปดวย
• ขณะปรับตั้งความถี่บนหนาจอ “คนหาละเอียด” ตัวเลขสุดทายของ
ความถี่จะตองเปน “0” หรือ “5”

  ระบบสี

เลือกระบบสีท่ีดีท่ีสุดที่สามารถรับได (“อัตโนมัติ”, “PAL”, 
“SECAM”, “NTSC3.58”)

 ระบบเสียง

เลือกระบบเสียงที่ดีท่ีสุด (ระบบออกอากาศ) ท่ีสามารถรับได 
(“B/G”, “D/K”, “I”, “M”)
หมายเหตุ
• ตรวจเช็กระบบเสียงหากเสียงที่ออกมาไมถูกตอง
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 ชื่อช่องสัญญาณ

เมื่อชองสถานีสงสัญญาณขอมูลชื่อเครือขายมาดวย ฟงกชั่น 
“การติดตั้งอัตโนมัติ” จะตรวจจับขอมูลดังกลาวและกําหนดช่ือ
ไว อยางไรก็ตาม ทานสามารถเปล่ียนช่ือชองสถานีแตละชอง
ได

เลือกตัวอักษรของชื่อใหมของชองสถานี
โดยใชซอฟตแวรแปนพิมพ (ดูหนา 17)

หมายเหตุ
• ชื่อที่ตั้งใหมตองมีตัวอักษรไมเกิน 5 ตัว เลือก “ยกเลิก” เพื่อตั้งชื่อ
ชองสถานี

 ขามชอง

ชองสถานีท่ีตั้งตัวเลือก “ขามชอง” เปน “เปด” จะถูกขามไป
เมื่อใชงานปุม !r/s แมวาจะเลือกรับชมจากโทรทัศน

  ล็อก

ทานสามารถล็อกการเขารับชมชองสถานีบางชองได
หมายเหตุ
• โปรดดูวิธีการตั้งรหัสผานท่ีหนา 45 
• เมื่อตั้งคา “ล็อก” ของชองสถานีหน่ึงไวท่ี “เปด” ขอความ 

“ระบบการป้องกันเยาวชนทํางาน” จะแสดงขึ้นมา และ
โทรทัศนจะไมแสดงภาพและเสียงของชองสถานีน้ัน

• เมื่อกดปุม C ในขณะท่ีขอความ “ระบบการป้องกันเยาวชน
ทํางาน” แสดงอยู หนาตางสําหรับปอนรหัสผานจะแสดงขึ้นมา เมื่อ
ใสรหัสผานท่ีถูกตอง “รหัสผาน” จะถูกปลดล็อกชั่วคราวจนกวา
จะปดโทรทัศน

เรียงลําดับ

ทานสามารถจัดลําดับของชองสถานีไดโดยอิสระ
 1 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
 2 กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกชองสถานีท่ีทานตองการ
ยายตําแหนง จากนั้นกดปุม ?

 3 กดปุม a/b/c/d เพื่อยายตําแหนงชองสถานีดังกลาว
ไปยังตําแหนงที่ตองการ จากนั้นกดปุม ?

 4 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 2 และ 3 จนกระทั่งทานยายตําแหนงชอง
สถานีท่ีตองการเสร็จเรียบรอย

 ลบรายการ

ทานสามารถลบชองสถานีท่ีไมตองการได
 1 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
 2 กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกชองสถานีท่ีทานตองการ
ลบ จากนั้นกดปุม ?
• หนาตางขอความจะแสดงขึ้นมา

 3 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ? 
เพื่อลบชองสถานีท่ีเลือกไว ชองสถานีท่ีเรียงตอจากชอง
สถานีท่ีลบออกจะเลื่อนข้ึน

 4 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 2 และ 3 จนกระทั่งทานลบชองสถานีท่ี
ตองการออกจนหมด

การต้ังเวลาเปดโทรทัศน

การต้ังคาการรับชม

เปดเคร่ืองแบบรวดเร็ว

ทานสามารถลดเวลาการเริ่มตนทํางานของโทรทัศนหลังจากที่
เปดเครื่องดวยรีโมทคอนโทรลลงได

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “เปดเครื่องแบบรวดเร็ว”

รายการ

เปด

โทรทัศนเปดทํางานจากโหมดพรอมใชงาน
อยางรวดเร็ว อัตราการใชไฟฟาจะอยูท่ี 
36 วัตตหรือมากกวาในขณะท่ีอยูในโหมด
พรอมใชงาน

อัตโนมัติ 
(Time shift)

โหมด “เปดเครื่องแบบรวดเร็ว” จะเปดและ
ปดเองโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสถานะ 
Time shift หากมีขอมูลที่สามารถเลนได
อยูบนอุปกรณบันทึกขอมูล USB ซึ่งลง
ทะเบียนไวสําหรับ Time shift ระบบจะตั้งคา 
“เปดเครื่องแบบรวดเร็ว” โดยอัตโนมัติไวท่ี
สถานะเดียวกันกับสถานะ “เปด”

ปด อัตราการใชไฟฟาเพียงเล็กนอยในขณะท่ีอยู
ในโหมดพรอมใชงาน

หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถเลือกคา “ปด” ในเมนู “เปดเครื่องแบบรวดเร็ว” 
ไดในขณะท่ีฟงกชั่น Time shift ทํางานอยู ปฏิบัติตามคําส่ังบนหนา
จอเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคา “เปดเครื่องแบบรวดเร็ว”

• หากทานตองการลบขอมูลที่สามารถเลนได ไปท่ี “HOME” > 
“เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “การตั้งคาการรับชม” > 
“การตั้งคา Time shift ” > “ยกเลิก Time shift ท่ีจําไว” (หนา 61)

การปรับเบื้องตน ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
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ปรับต้ังเฉพาะราย – รหัสผาน

การต้ังคาการรับชม

  รหัสผาน

ฟงกชั่นน้ีจะอนุญาตใหทานต้ังรหัสผานเพ่ือปองกันการตั้งคา
บางรายการโดยไมตั้งใจ

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > “รหัส
ผาน”

 E การต้ังรหัสผาน
ลงทะเบียนตัวเลขรหัสผาน 4 ตัว เพื่อใชในฟงกชั่น “รหัสผาน”

 1 ถาทานต้ังรหัสผานไว ใหปอนรหัสผานท่ีข้ันตอนน้ี
 2 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
 3 ปอนตัวเลขรหัสผาน 4 ตัวโดยใชปุมตัวเลข 0–9

 4 ปอนตัวเลข 4 ตัว ท่ีเหมือนกับในข้ันตอนท่ี 3 เพื่อยืนยัน
รหัสผาน

 5 กดปุม ?
หมายเหตุ
• หากตองการรับชมชองสถานีท่ีล็อกเอาไว ทานตองปอนรหัสผานน้ี 

(โปรดดูรหัสผานของชองสถานีท่ีล็อกไวท่ีหนา 44) เมื่อทานเลือก
ชองสถานีท่ีล็อกเอาไว ขอความแจงขอรหัสผานจะแสดงขึ้นมา 
กดปุม C เพื่อเปดหนาตางสําหรับปอนรหัสผาน

 E การลบรหัสผาน
ข้ันตอนน้ีจะอนุญาตใหทานสามารถต้ังรหัสผานใหมได
 1 ปอนรหัสผาน
 2 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ไมตกลง” จากนั้นกดปุม 

C

 3 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

หมายเหตุ
• เพ่ือเปนมาตรการปองกัน ทานควรจดรหัสผานของทานที่หนา  

88 จากนั้นตัดออกและเก็บไวในสถานที่ปลอดภัยซึ่งพนจาก
มือเด็ก

• ฟงกชั่นน้ีสามารถใชงานไดกับโหมดสัญญาณโทรทัศนเทาน้ัน
• เมื่อตองการล็อกชองสถานีซึ่งปลดล็อกชั่วคราวโดยการปอน
รหัสผานท่ีถูกตองใหม ใหปดและเปดโทรทัศนข้ึนมาอีกครั้ง

การต้ังคาการรับชม

ระดับการควบคุม (DTV เทานั้น)

ฟงกชั่นน้ีทําใหทานสามารถจํากัดการใหบริการสัญญาณ DTV 
ได โดยฟงกชั่นดังกลาวจะปองกันไมใหเด็กเล็กสามารถรับชม
ฉากที่มีความรุนแรงหรือเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไมเหมาะสม
 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 

“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > “ระดับ
การควบคุม”
• ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 1 ถึง 5 ใน การต้ังรหัสผาน ทางดานซายมือ

 รายการท่ีเลือกไว คําอธิบาย

ไมกีดกัน ยกเลิกการกีดกัน

อายุ xx ป

เลือกระดับอายุท่ีตองการกีดกัน
(ตัวอยาง) หากเลือกอายุ 14 รายการที่
กําหนดไวสําหรับผูชมอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป
จะถูกบล็อก

รับชมไดทุกวัย เน้ือหาสามารถรับชมไดทุกวัย

อยูในการแนะนํา
ของผูปกครอง

ผูปกครองอาจไมตองการใหบุตรหลานรับชม
รายการที่มีเน้ือหาดังกลาว

ผูที่มีวุฒิภาวะ

เหมาะสําหรับผูชมท่ีมีวุฒิภาวะเทาน้ัน 
รายการนี้ทําข้ึนมาสําหรับผูชมท่ีเปนผูใหญ 
ดังนั้นจึงอาจไมเหมาะสําหรับเด็กที่มีอายุตํ่า
กวา 15

ผูใหญที่มี
วุฒิภาวะ

เหมาะสําหรับผูใหญท่ีมีวุฒิภาวะเทาน้ัน 
รายการนี้ทําข้ึนมาสําหรับผูชมท่ีเปนผูใหญ 
ดังนั้นจึงอาจไมเหมาะสําหรับเด็กที่มีอายุตํ่า
กวา 15

รุนแรง
ไมเหมาะสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป มี
เน้ือหารุนแรงเกี่ยวกับเรื่องเพศ และ/หรือ 
ความรุนแรง

ตองหาม หรือ
สูงกวา

ไมเหมาะสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป มี
เน้ือหารุนแรงเกี่ยวกับเรื่องเพศ และ/หรือ 
ความรุนแรง

ปรับต้ังเฉพาะราย – เวลา

การต้ังคาการรับชม

ต้ังนาฬกา

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > 
“ตั้งนาฬกา”

ปรับเวลา

ฟงกชั่นน้ีทําใหทานสามารถปรับตั้งเวลาไดดวยตนเอง
ปอนคาตางของเวลาระหวางพื้นท่ีของทานกับ GMT 
(Greenwich Mean Time)

 ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
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ตัวอยางแสดงคาตางของเวลากับ GMT

ทองถ่ิน GMT ออฟเซ็ต

Canberra 
Sydney +10:00

Singapore
Kuala Lumpur +8:00

Bangkok
Jakarta +7:00

New Delhi +5:30

Cairo +2:00

หมายเหตุ
• หากทานเลือก “ไมตกลง” โทรทัศนจะพยายามใชเวลาสําหรับการ
ออกอากาศ 

แสดงเวลา

ฟงกชั่นน้ีจะอนุญาตใหทานแสดงเวลาท่ีบริเวณมุมขวาลางของ
หนาจอ

รายการ

เปด แสดงเวลา

เปด (คร่ึงชั่วโมง) แสดงเวลาท่ีปรับเพ่ิมทีละ 30 นาที

ปด ไมแสดงเวลา

หมายเหตุ
• ขอมูลเวลานี้จะสามารถใชงานไดเมื่อไดรับขอมูลเวลาของชอง
สถานีมีขอมูลเทเลเท็กซอยูดวยในโหมด “TV”

รูปแบบเวลา

ทานสามารถเลือกรูปแบบการแสดงเวลาได (เลือกจาก 
“24HR” หรือ “AM/PM”)
หมายเหตุ
• เวลาท่ีแสดงข้ึนมาอาจแตกตางกันไปตามรายการโทรทัศนซึ่งขึ้น
อยูกับขอมูลของแตละรายการ

รูปแบบนาฬกา

ทานสามารถเลือกรูปแบบนาฬกาได (ท้ังแบบ “ดิจิตอล” หรือ
“อานาล็อก”)

การต้ังคาการรับชม

เขตเวลา (DTV เทานั้น)

ฟงกชั่นน้ีทําใหทานสามารถเลือกเขตเวลาทองถิ่นของทานได
ไปท่ี “HOME” > “เมนขูองโทรทศัน” > “การตัง้คา” > 
“การตัง้คาการรบัชม” > “ปรบัตัง้เฉพาะราย” > “เขตเวลา”

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นน้ีจะชวยใหทานสามารถเลือกเขตเวลาที่ถูกตองในกรณี
ท่ีเวลาซึ่งแสดงอยูใน EPG น้ันไมตรงกับเวลาทองถิ่นสําหรับพ้ืนท่ี
ของทาน

• เมื่อตั้งคาประเทศไวท่ี “Australia” หรือ “Indonesia” ทานจะ
สามารถใชงานฟงกชั่นดังกลาวได เมื่อตั้งคาประเทศไวท่ี 
“ประเทศอื่นๆ” ทานจะไมสามารถใชงานฟงกชั่นดังกลาวได

• เขตเวลาแตกตางกันไปข้ึนอยูกับประเทศที่เลือก
• เมื่อมีการปรับตั้งนาฬกาแบบแมนนวลดวยเมนู “ปรับเวลา” ฟงกชั่น
น้ีจะไมสามารถใชงานได

ปรับต้ังเฉพาะราย – ภาษา

การต้ังคาการรับชม

ภาษาเสียงดิจิตอล (DTV เทานั้น)

ปรับตั้งภาษาออดิโอที่ตองการไดถึง 3 ภาษา หากมีฟงกชั่น
ภาษาออดิโอใหใชงาน

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > 
“ภาษาเสียงดิจิตอล”

 E การเลือกภาษาออดิโอ
แตละครั้งที่ทานกดปุม MPX บนรีโมทคอนโทรล ภาษา
ออดิโอจะเปลี่ยนไป
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นน้ีจะขึ้นอยูกับขอมูลภาษาออดิโอจากผูถายทอดสัญญาณ
ออกอากาศ

• หากไมมีออดิโอสําหรับภาษาท่ีเลือกไวอยูในสัญญาณออกอากาศ
ท่ีไดรับ ระบบจะไมสงสัญญาณออดิโอเปนภาษาดังกลาว

การต้ังคาการรับชม

บทบรรยาย (DTV เทาน้ัน)

ปรับตั้งภาษาสําหรับคําบรรยายใตภาพท่ีตองการไดถึง 
2 ภาษา (รวมถึงคําบรรยายใตภาพสําหรับผูท่ีบกพรองทางการ
ไดยิน) หากมีฟงกชั่นคําบรรยายใตภาพใหใชงาน

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > 
“บทบรรยาย”

รายการท่ีสามารถเลือกได
 E ภาษาท่ี 1
 E ภาษาท่ี 2
 E สําหรับผู้พิการหูู

 E การเลือกภาษาสําหรับคําบรรยายใตภาพ
แตละครั้งที่ทานกดปุม [ บนรีโมทคอนโทรล คําบรรยาย
ใตภาพจะเปลี่ยนไป

 E ต้ังคา “สําหรับผูพิการหู” ไวที่ “ตกลง”
คําบรรยายใตภาพสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยินจะไดรับ
ความสําคัญมากอนการตั้งคาภาษาสําหรับคําบรรยายใตภาพ
แตละรายการ  (เชน “ภาษาท่ี 1”, “ภาษาท่ี 2” ฯลฯ)
ตัวอยาง

หมายเหตุ
• คําบรรยายใตภาพจะไมแสดงหากวารายการนั้นไมไดมีการบันทึก
ขอมูลคําบรรยายใตภาพไว

• คําบรรยายใตภาพอาจไมแสดงขณะอยูในโหมด 3D

การต้ังคาการรับชม

ภาษา (Language)

ทานสามารถเลือกภาษาที่ใชแสดงบนหนาจอได โปรดดูภาษา
ท่ีสามารถเลือกไดจากชอง ภาษาท่ีใชแสดงผล ในตาราง
ขอมูลจําเพาะ (หนา 82)

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “ภาษา (Language)”

ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
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การต้ังคาคุณสมบัติเสริม

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม”

การเลือกขนาดภาพดวยตนเอง

ฟงกชั่นเสริม

  โหมดภาพกวาง

ทานสามารถเลือกขนาดภาพได ขนาดภาพท่ีสามารถเลือก
ไดจะแตกตางกันไปตามประเภทของสัญญาณท่ีรับได
 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การตั้งคา” > 

“ฟงกชั่นเสริม” > “ฟงกชั่นเสริมสําหรับการชม” > 
“โหมดภาพกวาง”
• ท้ังนี้ทานสามารถเลือกรายการไดโดยการกดปุม WIDE ท่ี
รีโมทคอนโทรล

• หนาจอเมนูจะแสดงรายการตัวเลือก “โหมดภาพกวาง” ท่ี
สามารถเลือกใชกับประเภทสัญญาณภาพท่ีรับไดในขณะน้ัน
ข้ึนมา

 2 กดปุม a/b เพื่อเลือกรายการที่ตองการ
• เมื่อทานเปล่ียนตัวเลือก ผลของตัวเลือกแตละตัวจะแสดงบน
หนาจอทันที โดยไมจําเปนตองกดปุม ?

โดยปกติแลว ถาทานต้ังคา “ปรับภาพกวางจากสถานี” 
ในเมนู “ฟงกชั่นเสริม” เปน “เปด” โทรทัศนจะเลือก 
“โหมดภาพกวาง” ท่ีดีท่ีสุด
สําหรับสัญญาณออกอากาศหรือรายการโทรทัศนแตละ 
รายการที่เลนผานเครื่องเลนวิดีโอเทปหรือเครื่องเลน/
เครื่องบันทึก DVD ใหโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
• เมื่อทานต้ังคา “ปรับภาพกวางจากสถานี” เปน “เปด” 
โทรทัศนจะเปลี่ยนไปใช “โหมดภาพกวาง” ท่ีดีท่ีสุดสําหรับ
สัญญาณท่ีรับไดโดยอัตโนมัติแมวาทาน จะเลือก “โหมดภาพกวาง” 
ดวยตนเองไวก็ตาม

รายการ (สําหรับสัญญาณภาพแบบ SD 
[ความละเอียดมาตรฐาน])

 ปกติ คงอัตราสวนภาพด้ังเดิมในการแสดงภาพ
เต็มจอ

ซูม 14:9

สําหรับภาพแบบ 14:9 letterbox แถบสีดํา
บางๆ จะปรากฏที่ฝงซายและขวาของภาพ 
และทานอาจเห็นแถบสีดําปรากฏท่ีดานบน
และดานลางของภาพในบางรายการ

พาโนรามา

ในโหมดนี้ ภาพจะถูกยืดออกทางดานขางจน
เต็มจอ ภาพท่ีแสดงอาจคลายกับภาพในตัว
เลือก “เต็ม” ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสัญญาณออก
อากาศ

เต็มจอ สําหรับภาพท่ีถูกบีบใหแสดงแบบ 16:9

จอภาพยนตร 
16:9

สําหรับภาพแบบ 16:9 letterbox แถบสีดํา
อาจปรากฏขึ้นท่ีดานบนและดานลางของ
ภาพในบางรายการ

จอภาพยนตร 
14:9

สําหรับภาพแบบ 14:9 letterbox แถบสีดํา
อาจปรากฏขึ้นท่ีดานบนและดานลางของ
ภาพในบางรายการ

รายการ (สําหรับสัญญาณภาพแบบ HD [ความละเอียดสูง])

เต็มจอ แสดงภาพแบบโอเวอรสแกน ขอบภาพทุก
ดานจะถูกตัดออก

ภาพพอดีกรอบ

แสดงภาพแบบพอดีกรอบเฉพาะเมื่อรับ
สัญญาณแบบ 720p เทาน้ัน แสดงภาพ
ความละเอียดสูงที่ผานการปรับใหดีท่ีสุดแลว 
สัญญาณรบกวนอาจปรากฏขึ้นท่ีดานขอบ
ของภาพในบางรายการ

ภาพตนฉบับ
แสดงภาพดวยจํานวนพิกเซลทั้งหมดบน
หนาจอเมื่อรับสัญญาณแบบ 1080i/1080p 
เทาน้ัน

หมายเหตุ
• “ซูม 14:9” และ “จอภาพยนตร 14:9” จะปรากฏสําหรับโหมด
โทรทัศนเทาน้ัน

• ตัวเลือกบางรายการอาจไมแสดงข้ึนมาท้ังนี้ข้ึนอยูกับสัญญาณท่ีรับ
ได

• ทานอาจไมสามารถเปล่ียนโหมดภาพกวางไดในขณะท่ีอยูในโหมด 
3D

• โปรดดูสัญญาณคอมพิวเตอรท่ีหนา 68

การเลือกขนาดสัญญาณภาพแบบ
จอกวาง (WSS) แบบอัตโนมัติ

ฟงกชั่นเสริม

ปรับภาพกวางจากสถานี

ตัวเลือก “ปรับภาพกวางจากสถานี” จะอนุญาตใหโทรทัศน
เปลี่ยนขนาดภาพไดโดยอัตโนมัติ

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “ปรับภาพกวางจากสถานี”

หมายเหตุ
• ใชตัวเลือก “โหมดภาพกวาง” ถาภาพไมเปลี่ยนไปเปนขนาดท่ี
เหมาะสม เมื่อสัญญาณออกอากาศไมมีขอมูล “ปรับภาพกวางจาก
สถานี” ฟงกชั่นน้ีจะไมทํางานเม่ือเปดใชงาน

• ฟงกชั่นน้ีจะสามารถใชงานไดกับภาพ 3D ท่ีแปลงมาจากภาพ 2D 
หรือภาพ 2D ปกติ

 ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
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ฟงกชั่นเสริม

  โหมด 4:3

สัญญาณ “ปรับภาพกวางจากสถานี” จะมีขอมูลเปลี่ยนเปน
ภาพ 4:3 อัตโนมัติอยูดวย ซึ่งทานสามารถใชเพื่อเลือก
ระหวาง “ปกติ” และ “เต็ม”

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “โหมด 4:3”

รายการ

เต็มจอ ภาพกวางโดยไมมีขอบสีดําดานขาง

ปกติ ภาพปกติโดยรักษาอัตราสวนภาพแบบ 4:3 
หรือ 16:9 ไว

หนาจอ 4:3 ของสัญญาณปรับภาพกวางจากสถานี
ภาพ “ปกติ” ในโหมด 

4:3
ภาพ “เต็มจอ” ในโหมด 

4:3

  การต้ังคาสัญญาณเสียงเขา

ฟงกชั่นเสริม

  เลือกสัญญาณเสียง

เมื่อใชงานชองตอ PC หรือชองตอ HDMI2 ทานตองเลือก
ชองตอท่ีจะใชเปนชองรับสัญญาณเสียง AUDIO IN สําหรับ
สัญญาณเสียงอนาล็อก

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” > 
“เลือกสัญญาณเสียง”

เม่ือเลือก “HDMI2” จากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา”

รายการ

HDMI เมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณ (รวมถึงคอมพิวเตอร) 
ดวยสาย HDMI ท่ีชองตอ HDMI2

HDMI + อนาล็อก

เมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณ (รวมถึงคอมพิวเตอร) 
ดวยสาย DVI/HDMI ท่ีชองตอ HDMI2 
และรับสัญญาณเสียงอนาล็อกจากชองตอ 
AUDIO IN

เม่ือเลือก “PC” จากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา”

รายการ

ภาพ
เมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณดวยสาย AV ท่ี
ชองตอ PC โทรทัศนจะแสดงเฉพาะภาพ 
แตจะไมมีเสียงออกมา

ภาพ + เสียง
เมื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรท่ีชองตอ PC 
และรับสัญญาณเสียงอนาล็อกจากชองตอ 
AUDIO IN

การต้ังขามตัวเลือกแหลงสัญญาณ

ฟงกชั่นเสริม

  เลือกขามชองตอสัญญาณเขา

การตั้งคาน้ีจะอนุญาตใหทานเลือกขามชองตอสัญญาณเขา
บางชองในขณะเลือกแหลงสัญญาณเขาได

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” > 
“เลือกขามชองตอสัญญาณเขา”

ฟงกชั่นเสริม

  เลือกชองตอสัญญาณเขา

สําหรับการตั้งคารูปแบบสัญญาณของอุปกรณท่ีเชื่อมตอ
ภายนอก

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” > 
“เลือกชองตอสัญญาณเขา”

แหลงสัญญาณเขา รายการท่ีเลือก

ชองตอสัญญาณเขา 5 คอมโพแนนท, ภาพ

 ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
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ฟงกชั่นเสริม

 ต้ังชื่อชองตอสัญญาณเขา

ทานสามารถต้ังชื่อชองตอสัญญาณเขาแตละชองพรอมใส
คําอธิบายได
 1 กดปุม b เพื่อเลือกชองตอสัญญาณเขาจากเมนู 

“ชองตอสัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม ?
 2 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 

“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” > 
“ตั้งชื่อชองตอสัญญาณเขา”

 3 กดปุม ? เลือกตัวอักษรของชื่อใหมของชองตอ
สัญญาณเขาโดยใชซอฟตแวรแปนพิมพ (ดูหนา 17)

 4 ทําซ้ําข้ันตอนขางตนจนกระทั่งตั้งชื่อเสร็จ จากนั้นกดปุม 
@
• ชื่อที่ตั้งใหมตองมีตัวอักษรไมเกิน 6 ตัว
• เมื่อทานตองการตั้งชื่อชองตอสัญญาณเขาใหมีตัวอักษร
นอยกวา 6 ตัว ใหเลือก “ยกเลิก”

HDMI 2

ATV DTV

หมายเหตุ
• ทานไมสามารถเปลี่ยนช่ือของแหลงสัญญาณเขาท่ีเปน “TV”, “ส่ือ 

USB”, “เครือขายในบาน” 

 การเลือกขนาดภาพ HDMI แบบ
อัตโนมัติ

ฟงกชั่นเสริม

  แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ

ฟงกชั่นน้ีจะอนุญาตใหทานเปล่ียนขนาดภาพท่ีเหมาะสม
ไดโดยอัตโนมัติเมื่อรับชมภาพจากสัญญาณ HDMI 
ผานทางชองตอ HDMI1, 2, 3 และ 4
 1 กดปุม b เพื่อเลือกชองตอสัญญาณเขา (“HDMI1”, 

“HDMI2”, “HDMI3” หรือ “HDMI4”) ท่ีเช่ือมตอกับ
อุปกรณ HDMI ของทาน จากนั้นกดปุม ?

 2 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” > 
“แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ”

รายการ

เปดการใช/
ปดการใชงาน

เลือกวาจะใชงาน “โหมดภาพกวาง” ตาม
สัญญาณท่ีตรวจจับได รวมถึงสัญญาณ 
HDMI ดวย

หมายเหตุ
• โปรดดูวิธีการตั้งคาขางตนจากคูมือการใชงานอุปกรณภายนอกของทาน
• เมื่อทานเช่ือมตอสาย/ตัวแปลง DVI/HDMI เขากับชองตอ HDMI 
ภาพอาจไมชัดเจนนัก

ฟงกชั่นเสริม

 เลือกหูฟง/เสียงออก

ทานสามารถเลือกอุปกรณท่ีจะใหเสียงออกมาได
ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” > 
“เลือกหูฟง/เสียงออก”

รายการ

หูฟง ใหเสียงออกทางหูฟง

เสียงออก ใหเสียงออกทาง A/V รีซีฟเวอร หรือตัว
ควบคุมเสียงเซอรราวด

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหูฟง
• ใชหูฟงที่มีข้ัวตอสัญญาณสเตอริโอขนาดเล็ก (  3.5 มม.)
• ตองถอดหูฟงออกจากชองตอเมื่อไมใชงานทุกครั้ง
• ลําโพงจะไม มีเสียงออกมาเมื่อเชื่อมต อหูฟ งอยู
• เมื่อตอหูฟง เมนู “เสียง” จะไมสามารถใชงานได
• ทานสามารถต้ังระดับเสียงแยกสําหรับแหลงสัญญาณเขาแตละ
สัญญาณได

แถบแสดงระดับเสียงจะปรากฏขึ้นเม่ือตอหูฟง

30

ขอควรระวัง
• ชองตอนี้ใชสําหรับเช่ือมตอหูฟง โปรดลดระดับเสียงกอนใชงาน
หูฟง เสียงที่ดังเกินไปจะทําใหประสาทการรับฟงของทานถูก
ทําลาย

หมายเหตุ
• ถาทานเลือกตัวเลือก “เสียงออก” เมื่อตอสายสัญญาณท่ีชองตอ 

AUDIO IN จะไมมีเสียงออกมาจากลําโพงของโทรทัศน
• เมื่อทานเลือกตัวเลือก “เสียงออก” ทานสามารถปรับระดับเสียงของ
โทรทัศนไดดวยปุม Yl/k ท่ีโทรทัศนหรือที่รีโมทคอนโทรล

 ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
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ฟงกชั่นเสริม

 ต้ังคาเสียงเฮดโฟน

เมื่อใชงานหูฟง ทานสามารถเลือกการสงสัญญาณเสียงจาก
หูฟง/ลําโพงได

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” > 
“ตั้งคาเสียงเฮดโฟน”

รายการ  

หูฟัง เสียงออกจากเฮดโฟนเทาน้ัน

ระบบคู เสียงออกจากเฮดโฟนและลําโพง

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นน้ีจะไมทํางานเม่ือตั้งคา “เปลี่ยนอุปกรณเสียงออก” 

(หนา 34) ไวท่ี “โดยลําโพงเครื่องเสียง AQUOS” หรือ 
“เลือกหูฟง/เสียงออก” ไวท่ี “เสียงออก”

• เกี่ยวกับการปรับเสียงเมื่อตั้งคา “ระบบคู” ไว 
− ปรับระดับเสียงของลําโพงดวยปุม Y +/– บน

รีโมทคอนโทรล 
− ปรับระดับเสียงของหูฟงดวยปุม Y +/– บนโทรทัศน 
− เสียงของหูฟงจะไมปดแมวาทานจะกดปุม e (ปดเสียง) บน

รีโมทคอนโทรล
• เมื่อไมใชงานหูฟง 

− เสียงจะออกมาจากลําโพงไมวาจะตั้งคาไวในรูปแบบใดก็ตาม

ฟงกชั่นเสริม

  ระบบสี

ทานสามารถเปล่ียนระบบสีท่ีเหมาะสมกับสัญญาณภาพท่ี
ปรากฏบนหนาจอได

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “ระบบสี”

หมายเหตุ
• คาตั้งจากโรงงานจะอยูท่ี “อัตโนมัติ”
• ถาเลือก “อัตโนมัติ” โทรทัศนจะเลือกระบบสีของแตละชองสถานี
โดยอัตโนมัติ ถาภาพท่ีแสดงออกมาไมถูกตอง ใหเลือกระบบสีอื่น 
(เชน “PAL”, “SECAM”)

ฟงกชั่นเสริม

การเลนลูกเลนเม่ือเลือกชองสัญญาณ

ฟงกชั่นน้ีจะแสดงลูกเลนบนหนาจอเมื่อเลือกหรือเปลี่ยนชอง
สถานี

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “การเลนลูกเลนของจอ” > 
“การเลนลูกเลนเม่ือเลือกชองสัญญาณ”

ฟงกชั่นเสริม

แสดงช่ือรายการ (DTV เทานั้น)

ฟงกชั่นน้ีทําใหทานสามารถแสดงขอมูลรายการ เชน ชื่อ และ 
เวลาออกอากาศ ไดโดยการปรับจูนชองสถานี

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “การเลนลูกเลนของจอ” > 
“แสดงชื่อรายการ”

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นดังกลาวจะสามารถใชงานไดเมื่อเลือกโหมด DTV เทาน้ัน

การปรับตําแหนงภาพ

ฟงกชั่นเสริม

ตําแหนงภาพ

ฟงกชั่นน้ีใชสําหรับปรับตําแหนงในแนวนอนและแนวต้ังของ
ภาพ

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “การเลนลูกเลนของจอ” > 
“ตําแหนงภาพ”

รายการ

แนวนอน ปรับภาพใหอยูตรงกลางโดยการเลื่อนภาพ
ไปทางซายหรือทางขวา

แนวต้ัง ปรับภาพใหอยูตรงกลางโดยการเลื่อนภาพ
ข้ึนหรือลง

หมายเหตุ
• เมื่อตองการรีเซ็ตรายการที่ปรับคาท้ังหมดกลับไปเปนคาท่ีตั้งมา
จากโรงงาน ใหกดปุม a/b เพื่อเลือก “ตั้งเครื่องใหม” จากนั้นกด
ปุม ?

• คาท่ีปรับไวจะไดรับการบันทึกแยกเฉพาะเปนของแหลงสัญญาณ
เขาแตละสัญญาณ

• การปรับตําแหนงภาพอาจไมสามารถใชงานได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ประเภทของสัญญาณเขา, การตั้งคา “โหมดภาพกวาง” หรือ 
“โหมดวิดีโอ” สําหรับโหมดสื่อ USB

• ภาพท่ีแสดงข้ึนมาอาจไมถูกตองทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคา และ/หรือ 
สัญญาณเขา

• ฟงกชั่นน้ีจะสามารถใชงานไดกับภาพ 3D ท่ีแปลงมาจากภาพ 2D 
หรือภาพ 2D ปกติ

 ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
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 คุณสมบัติเพ่ิมเติม

ฟงกชั่นเสริม

จับเวลาเลนเกมส

ฟงกชั่นน้ีจะอนุญาตใหทานแสดงเวลาท่ีผานไปบนหนาจอเมื่อ
ตั้งคา “โหมด AV” เปน “เกมส”

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “จับเวลาเลนเกมส”

รายการ

เปด
หากมีเครื่องเลนเกมสเช่ือมตอกับโทรทัศน 
และทานเร่ิมเลนเกม เวลาท่ีผานไปจะแสดง
บนหนาจอโดยเปลี่ยนครั้งละ 30 นาที

ปด ไมแสดงเวลา

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นน้ีสามารถใชงานไดกับโหมดสัญญาณภายนอกเทาน้ัน
• ฟงกชั่นน้ีจะถูกรีเซ็ตหลังจากใชงานโทรทัศนดังตอไปนี้:

1. เมื่อเปลี่ยนแหลงสัญญาณเขา
2. เมื่อเปลี่ยน “โหมด AV”

ฟงกชั่นเสริม

ล็อกปุมกด

ฟงกชั่นน้ีจะอนุญาตใหทานล็อกการใชงานปุมท่ีโทรทัศนหรือ
ท่ีรีโมทคอนโทรลเพื่อปองกันเด็กเปลี่ยนชองหรือระดับเสียง
เอง

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “ล็อกปุมกด”

รายการ

ปด ปลดล็อกปุม

ล็อก
รีโมทคอนโทรล ล็อกปุมท้ังหมดที่รีโมทคอนโทรล

ล็อกปุมควบคุม ล็อกปุมท่ีโทรทัศนยกเวนปุมเปดปดเครื่อง

หมายเหตุ
• ทานไมสามารถใชงาน “ล็อกรีโมทคอนโทรล” และ “ล็อกปุม
ควบคุม” พรอมกันได

 E การยกเลิกการล็อกปุม
กดปุม @ ท่ีโทรทัศนและตั้งคาไปท่ี “ปด” เพื่อยกเลิก
คําส่ัง “ล็อกรีโมทคอนโทรล” กดปุม @ ท่ีรีโมท
คอนโทรลและตั้งคาไปท่ี “ปด” เพื่อยกเลิกคําส่ัง “ล็อกปุม
ควบคุม”

หมายเหตุ
• โปรดดูฟงกชั่นการทํางานตางๆ ของปุมท่ีแผงควบคุมของ
โทรทัศนไดท่ีหนา 19

• หากตองการยกเลิกคําส่ัง “ล็อกปุมควบคุม” ใหใชงาน
รีโมทคอนโทรล

 ฟงกช่ันท่ีมีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน   ฟังกชั่นเครือขาย
การเล่นไฟล์จากอุปกรณ์แบบพกพาหรือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์พีซี

ดว้ ยฟังก์ช่ันรีโมทน้ี ท่านจะสามารถใชง้ านอุปกรณ์แบบพกพา
เพ่ือเล่นภาพ, วิดีโอ และเพลงท่ี อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายในบา้ 
นไได้
• โทรทัศน์น้ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Digital Media Renderer 

(DMR) จาก DLNA
• ในการใชง้ านฟังก์ชั่นรีโมท อุปกรณ์แบบพกพาหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์พีซีของท่านจะตอ้ ง สนับสนุนฟังก์ชั่น Digital Media 
Controller จาก DLNA

• โปรดตรวจสอบใหแ้ น่ใจว่าโทรทัศน์และอุปกรณ์แบบพกพา หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีของ ท่านอยู่ในสภาพแวดลอ้ มเครือข่าย
เดียวกัน และตั้งค่าอุปกรณ์แบบพกพาใหเ้ ป็นเซิร์ฟเวอร์ ของเครื่อง
โทรทัศน์
ในการตั้งค่าเครือข่ายสําหรับโทรทัศน์ โปรดดูหนา้ 51 – 53

ต้ังค่าแชร์อย่างง่าย

 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การตั้งค่า” > 
“การต้ังค่าการรับชม”  > “การต้ังเครือข่าย” > “ต้ังค่าแชร์อย่างง่าย”

 2 กดปุ่ม a/b เพ่ือเลือกรายการที่ตอ้ งการปรับ จากนั้นกด 
? เพ่ือปรับตั้ง

 E ต้ังค่าใหแ้ชร์อย่างง่าย
ก่อนใชง้ านฟังก์ชั่นน้ี ท่านจะตอ้ งปรับตั้งโทรทัศน์ใหอ้ ยู่ใน
สถานะท่ีจะสามารถรับคอนเทนต์ได้

รายการ

เปด อนุญาตใหมี้การรับและเล่นคอนเทนต์จาก
อุปกรณ์แบบพกพาหรือเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี

ปด ไม่อนุญาตใหมี้การรับคอนเทนต์จากอุปกรณ์
แบบพกพาหรือเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี

 E ต้ังเวลาหยุดทํางาน
ฟังก์ชั่นน้ีจะปรับตั้งเวลาก่อนท่ีโทรทัศน์จะกลับสู่โหมด
โทรทัศน์โดยอัตโนมัติหลังจากฟังก์ชั่น รีโมทหยุดทํางานลง

รายการ

10 วินาที/60 
วินาที

เม่ือเวลาท่ีปรับต้ังไว้ผ่านไปหลังจากฟังก์ช่ันรี
โมทหยุดทํางานลง โทรทัศน์จะกลับสู่โหมด
โทรทัศน์โดยอัตโนมัติิ

ไมตกลง เลือกค่าน้ีเม่ือต้องการเลือกโหมดโทรทัศน์ด้วย
ตนเองหลังจากฟังก์ช่ันรีโมทหยุดทํางานลง 

หมายเหตุ
• ฟังก์ชั่นน้ีอาจไม่ทํางานในระหว่างท่ีมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตแอพ
พลิเคชั่น 

• อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนท่ีโทรทัศน์จะเริ่มเล่นหลังจากมีการสั่งงาน
ด้วยการลากเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมเครือข่าย 

• หากสัญญาณไร้สายมีความซับซ้อนมากเกินไป หรือมีการใช้งาน
แอคเซสพอยท์แบบไร้สายหลายจุด โทรทัศน์อาจทํางานไม่ถูกต้อง
เน่ืองจากมีการรบกวนสัญญาณ 

• อาจไม่สนับสนุนไฟล์บางฟอร์แมต สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
ฟอร์แมตไฟล์ท่ีได้รับการสนับสนุนด้วยฟังก์ชั่นน้ี โปรดดู เซิรฟ
เวอรเครือขายในบานที่สนับสนุนการใชงาน ในหน้า 67
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  การเช่ือมตอกับเครือขาย

เพื่อเพลิดเพลินกับการใหบริการอินเทอรเน็ต ทานจําเปนตอง
เชื่อมตอโทรทัศนกับเราทเตอรท่ีเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง ทานยังสามารถเชื่อมตอโทรทัศนเขากับเซิรฟเวอร
เครือขายในบานไดผานทางเราทเตอรหรือจุดเชื่อมตอสัญญาณ
 การเชื่อมตอโทรทัศนกับเราทเตอรสามารถใชไดท้ัง
แบบใชสายหรือไรสาย
หมายเหตุ
• ถาทานเลือกเชื่อมตอกับเราทเตอรแบบใชสาย ทานจําเปนตองใช
สาย ETHERNET (มีวางจําหนายท่ัวไป)

• หากทานไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบบรอดแบนด ใหปรึกษา
รานคาท่ีทานซ้ือโทรทัศนมา หรือสอบถามจากผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตหรือโทรศัพท

• การเชื่อมตอแบบ ETHERNET และแบบไรสายไมสามารถใชงาน
พรอมกันได โปรดใชการเชื่อมตอแบบเดียวเทาน้ัน

• ทานจําเปนตองใชความเร็วในการเช่ือมตอที่คงที่ในการเลนเน้ือหา
แบบสตรีม มฉิะนั้นอาจไมสามารถรับชมไดโดยปกติ

 การติดต้ังแบบใชสาย

ใชสาย ETHERNET เพื่อตอที่ชองตอ ETHERNET ท่ีโทรทัศน
เพื่อเชื่อมตอกับเราทเตอรกระจายสัญญาณตามท่ีแสดงในภาพ
ดานลาง วิธีการนี้เปนวิธีท่ีแนะนําใหใชเมื่อตองการใชงาน
บริการที่ตองการความเร็วในการเช่ือมตอที่คงที่ เชน การสตรีม
ส่ือขอมูล

 E รูปแบบทั่วไปของการเช่ือมตอแบบใชสาย

  คอมพิวเตอร (เซิรฟเวอรเครือขายในบาน)
  เราทเตอร (มีวางจําหนายท่ัวไป)
  สาย ETHERNET (มีวางจําหนายท่ัวไป)
  เครือขาย 

 E วิธีการเช่ือมตอ

เราทเตอร ชองตอ ETHERNET

LAN

  สาย ETHERNET (มีวางจําหนายท่ัวไป)

 1 เปดการทํางานของเราทเตอร (มีวางจําหนายท่ัวไป) 
โปรดดูวิธีการเปดใชงานไดจากคูมือการใชงานของ
เราทเตอร

 2 เชื่อมตอชองตอ ETHERNET ท่ีโทรทัศนเขากับ
เราทเตอร (มีวางจําหนายท่ัวไป) ดวยสาย ETHERNET 
(มีวางจําหนายท่ัวไป)

เม่ือใช้งานฟังก์ชั่นต้ังอัตโนมัติ 

 E โปรดดู “วิธีการเช่ือมตอ”

 3 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การต้ังค่า” > 
“การต้ังค่าการรับชม”  > “การต้ังเครือข่าย” > “ต้ัง LAN”> 
“ต้ังอัตโนมัติ”

 4 กดปุม c/d เพ่ือเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
 5 กดปุม a/b เพ่ือเลือก “ใช้สาย” จากนั้นกดปุม ?
 6 โปรดป้อนข้อมูลตามทิศทางของหน้าจอ จากนั้นป้อน 

“เสร็จสมบูรณ”

เม่ือใช้งานฟังก์ชั่นปรับต้ังด้วยตนเอง 

 E โปรดดู “วิธีการเช่ือมตอ”

 3 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การต้ังค่า” > 
“การต้ังค่าการรับชม”  > “การต้ังเครือข่าย” > “ต้ัง LAN” > 
“ปรับต้ังด้วยตนเอง” > เลือก “ตกลง” > “ประเภทการเชื่อมต่อ”

 4 กดปุม c/d เพ่ือเลือก “ใช้สาย” จากนั้นกดปุม ? 

 5 เลือก “ตกลง” เพ่ือยืนยันการตั้งคา
• Tการเชื่อมต่อแบบใช้สายจะตั้งค่าโดยอัตโนมัติ 
• ถาทานไมสามารถเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตได ขอความ
แจงเตือนขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ในกรณีน้ี ใหกดปุม 
b เพื่อกลับไปยังหนาจอปกติของโทรทัศนแลวตรวจเช็ค
การตั้งคาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

หมายเหตุ
• ในการเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยตนเอง ให้ไปท่ี “HOME” > 

“การตั้งเครือข่าย” >“ปรับตั้ง IP” แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน
บนหน้าจอและคู่มือการใช้งานของเร้าท์เตอร์

IP
IP

DNS
MAC

 การติดต้ังแบบไรสาย

ใชอะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB (อุปกรณเสริม) 
 E รูปแบบทั่วไปของการเช่ือมตอแบบไรสาย

  คอมพิวเตอร (เซิรฟเวอรเครือขายในบาน)
  เราทเตอร LAN ไรสาย/จุดเชื่อมตอสัญญาณ
  อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB (อุปกรณเสริม)
  เครือขาย

 ฟังกชั่นเครือขาย

LC80LE940X_TH_book.indb   52LC80LE940X_TH_book.indb   52 8/29/2012   8:33:56 AM8/29/2012   8:33:56 AM



53

หมายเหตุ
• เมื่อทานใชงานอะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB ของชารป 

(อุปกรณเสริม) ใหพยายามจัดพื้นท่ีรอบๆ อะแด็ปเตอรไมใหมี
ส่ิงกีดขวางอยู เพื่อใหอะแด็ปเตอรสามารถทํางานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ

• เราไมสามารถรับประกันการเชื่อมตอแบบ LAN ไรสายและ
ประสิทธิภาพการทํางานกับสภาพท่ีพักอาศัยทุกรูปแบบได ในกรณี
ตอไปนี้ สัญญาณ LAN ไรสายอาจออนหรือตกลง หรือความเร็วใน
การเชื่อมตออาจชาลง
 − เมื่อใชงานในอาคารท่ีสรางจากคอนกรีต, เหล็กเสริมความ
แข็งแรง หรือโลหะ

 − เมื่อวางไวใกลวัตถุท่ีกีดขวางการรับสัญญาณ
 − เมื่อใชงานรวมกับอุปกรณไรสายอื่นๆ ท่ีสงคลื่นความถ่ีเดียวกัน
 − เมื่อใชงานใกลกับเตาไมโครเวฟและอุปกรณอื่นท่ีแผกระจาย
สนามแมเหล็ก, ประจุไฟฟา หรือคลื่นแมเหล็กไฟฟารบกวน

• ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคา firewall ในเครือขายของทานเพ่ือ
อนุญาตใหมีการเชื่อมตอโทรทัศนแบบไรสาย

• เราไมสามารถรับประกันไดวาการใชงานน้ีจะสามารถทําไดหาก
ใชงานรวมกับจุดเชื่อมตอสัญญาณท่ีไมไดมาตรฐาน Wi-Fi®

• ในการเชื่อมตอโทรทัศนเขากับอินเทอรเน็ตโดยใช LAN ไรสาย 
จําเปนตองมีจุดเชื่อมตอสัญญาณ LAN ไรสาย ในการตั้งคาโปรดดู
คูมือการใชงานของจุดเชื่อมตอสัญญาณของทาน

• ทานจําเปนตองใชความเร็วในการเช่ือมตอที่คงที่ในการเลนเน้ือหา
แบบสตรีม ถาความเร็วของ LAN ไรสายไมคงที่ ใหเปลี่ยนไปใช
การเชื่อมตอแบบ ETHERNET แทน

•  กอนการขนยายไปยังบุคคลภายนอกหรือกอนการกําจัดทิ้ง ควร
แนใจวาไดลบลางขอมูลการตั้งคา LAN ไรสายแลว

 E วิธีการเช่ือมตอ

AUDIO OUTPUT

 1 เปดการทํางานของเราทเตอรของทานกอนการติดตั้ง
เครือขาย

 2 ตออะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB (อุปกรณเสริม) ท่ี
ชอง USB 2 (WIRELESS LAN) ดานหลังของโทรทัศน

เม่ือใช้งานฟังก์ชั่นต้ังอัตโนมัติ

 E โปรดดู “วิธีการเช่ือมตอ”.
 3 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การต้ังค่า” > “การต้ัง
ค่าการรับชม” > “การต้ังเครือข่าย” > “ต้ัง LAN” > 
“ตั้งอัตโนมัต ิ”

 4 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
 5 กดปุม a/b เพื่อเลือก “ไร้สาย” จากนั้นกดปุม ? 
 6 โปรดป้อนข้อมูลตามทิศทางของหน้าจอ จากนั้นป้อน 

“เสร็จสมบูรณ”

เม่ือใช้งานฟังก์ชั่นปรับต้ังด้วยตนเอง 

 E โปรดดู “วิธีการเช่ือมตอ”.
 3 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การต้ังค่า” > “การต้ัง
ค่าการรับชม” > “การต้ังเครือข่าย” > “ต้ัง LAN” > “ปรับต้ังด้วย
ตนเอง” > เลือก “ตกลง” > “ประเภทการเชื่อมต่อ”

 4 กดปุม c/d เพ่ือเลือก “ไรสาย” จากนั้นกดปุม ?
 5 เลือก “ตกลง” เพ่ือยืนยันการตั้งคา
 6 กดปุม a/b เพ่ือเลือก “การปรับตั้งการตอไรสาย” 
จากนั้นกดปุม ?

 7 กดปุม c/d เพ่ือเลือก “เปลี่ยน” จากนั้นกดปุม ?
 8 กดปุม a/b เพ่ือเลือก “ปุ่มกด WPS” จากนั้นกดปุม ?

• หากตองการตั้งคาการเชื่อมตอดวยตนเอง ใหเลือก 
“รหัส WPS PIN” ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอและคูมือ
การใชงานของเราทเตอร/จุดเชื่อมตอสัญญาณ

 9 เลือก “ชองถัดไป” เพ่ือดําเนินการตอ
 0กดปุม WPS ท่ีเราทเตอร/จุดเชื่อมตอสัญญาณ เมื่อทาน
กดปุม WPS แถบแสดงการทํางานจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ 
ใหรอจนกวาการตั้งคาการเชื่อมตอจะเสร็จสิ้น
 Q เมื่อรายละเอียดของการเชื่อมตอแสดงขึ้นมาบนหนาจอ 
ใหเลือก “ตกลง” 
• ถาทานไมสามารถเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตได ขอความแจง
เตือนขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ในกรณีน้ี ใหกดปุม b 
เพื่อกลับไปยังหนาจอปกติของโทรทัศนแลวตรวจเช็ค
การตั้งคาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

หมายเหตุ
• ในการเช่ือมตอโทรทัศนกับอินเทอรเน็ต ทานจําเปนตองมีการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบบรอดแบนด

• ทานไมมีความจําเปนตองปอนรหัสรักษาความปลอดภัยสําหรับการ
เชื่อมตอกับเครือขายไรสายในคร้ังตอๆ ไป

• ถาจุดเชื่อมตอสัญญาณของทานต้ังคาอยูท่ีโหมด stealth (เพื่อ
ปองกันอุปกรณอื่นตรวจจับได) ทานจะไมสามารถทําการเชื่อมตอ
ได ในกรณีน้ี ใหยกเลิกการทํางานของโหมด stealth ท่ีจุดเชื่อมตอ
สัญญาณ

• การเชื่อมตอแบบใชสายจะไดรับการตั้งคาโดยอัตโนมัติ หาก ทาน
ตองการเปลี่ยนการตั้งคาดวยตนเอง ใหไปท่ี “HOME” > 
“การตั้งเครือขาย” > “ปรับตั้ง IP” และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอและคูมือการใชงานของเราทเตอร 

• โปรดดูขอมูลจําเพาะของอะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB ไดท่ี
หนา 54 

 ฟังกชั่นเครือขาย
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 ฟังกชั่นเครือขาย

  ขอมูลจําเพาะ (อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB)

ชื่อผลิตภัณฑ อะแด็ปเตอร Dual Band WLAN 802.11n

มาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n

อินเตอรเฟสโฮส USB

แถบคลื่นความถ่ี 2412–2484 MHz
5150–5850 MHz

ระบบความปลอดภัย Static WEP (64/128 bit, key index 1 เทาน้ัน)
WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES)

การแปลงสัญญาณ DBPSK@1 Mbps
DQPSK@2 Mbps
CCK@5.5/11 Mbps
BPSK@6/9 Mbps
QPSK@12/18 Mbps
16-QAM@24 Mbps
64-QAM@48/54 Mbps ข้ึนไป, Rx สูงสุด 300 Mbps

กําลังและ
ความไว
ของการ
ถายทอด
สัญญาณ

กําลังสง 
TX: 
(ท่ัวไป)

2.4 GHz 11b 17 +/– 1.5 dBm
11g 14 +/– 1.5 dBm
11n 13 +/– 1.5 dBm

5 GHz 
(5150f5250 MHz,
5250f5350 MHz)

11a 14 +/– 1.5 dBm
11n 13 +/– 1.5 dBm

5 GHz 
(5470f5725 MHz,
5725f5850 MHz)

11a 13 +/– 1.5 dBm
11n 13 +/– 1.5 dBm

ความไว Rx: (ท่ัวไป) –84 dBm@11 Mbps
–72 dBm@54 Mbps
–64 dBm@64-QAM, 20 MHz channel spacing
–61 dBm@64-QAM, 40 MHz channel spacing

อัตราการใชพลังงานปจจุบัน (ไฟฟากระแสตรง 
5 โวลต)

Tx: 2.2 W (ท่ัวไป)
Rx: 1.4 W (ท่ัวไป)

นํ้าหนัก 13 กรัม

ขนาด 20.0 (W) g73.3 (D) g 8.0 (H) มม.

อุณหภูมิการใชงาน 0 °C ถึง + 40 °C

หมายเหตุ
• อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB ซึ่งเปนอุปกรณเสริมไดรับใบรับรองมาตรฐานดังตอไปนี้

_ Wi-Fi CERTIFIED™ (มาตรฐานรับรองจาก Wi-Fi Alliance®)
_ Wi-Fi Protected Setup™ (มาตรฐานรับรองจาก Wi-Fi Alliance®)

• หากความถี่ 2.4 GHz มีสัญญาณรบกวนมาก (เชน จากอุปกรณ LAN ไรสายอื่น, อุปกรณ Bluetooth®, โทรศัพทไรสายท่ีใชคลื่น 2.4 GHz และ
เตาอบไมโครเวฟ) ขอแนะนําใหทานใชงานจุดเชื่อมตอสัญญาณ LAN ไรสายท่ีสนับสนุนมาตรฐาน IEEE802.11a/n (5 GHz) และตั้งคาใหจุด
เชื่อมตอสัญญาณดังกลาวสงสัญญาณท่ีความถี่ 5 GHz สําหรับรายละเอียดการตั้งคา โปรดดูไดจากคูมือการใชงานของจุดเชื่อมตอสัญญาณของ
ทาน

• กอนมอบอุปกรณชิ้นน้ีใหแกผูอื่นหรือทิ้งทําลาย โปรดรีเซ็ตการตั้งคา LAN ไรสายใหเรียบรอย
• อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB เปนอุปกรณเช่ือมตอเสริมสําหรับโทรทัศนซึ่งสนับสนุนการเขารหัส WEP64, WEP128, TKIP และ AES

 อุปกรณเสริมอ่ืนๆ (อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB)

อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB ซึ่งเปนอุปกรณเสริมน้ีอาจมีชื่อรุนท่ีแตกตางกันไปตามพื้นท่ีจัดจําหนาย โดยดูไดจากตารางตอไปนี้

KI-OUA004WJN1
อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟลิปปนส, สิงคโปร, ไทย, เวียดนาม, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด, อินเดีย, ไตหวัน,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, ซาอุดีอาระเบีย

KI-OUA004WJN2
โมร็อกโก, อียิปต, เคนยา, แอฟริกาใต, บาหเรน, คูเวต, โอมาน, กาตาร, จอรแดน, เลบานอน, กานา, 
กัมพูชา, บังกลาเทศ, บรูไน, ปาปวนิวกินี, มอริเชียส, มัลดีฟส, คาซัคสถาน, จอรเจีย, แองโกลา, พมา,
ศรีลังกา, ลาว

KI-OUA004WJN3
แอลจีเรีย, เซเนกัล, ไนเจอร, เบนิน, บูรกินาฟาโซ, มาลี, โมซัมบิก, มาดากัสการ, แซมเบีย, เนปาล,
แทนซาเนีย, หมูเกาะฟจิ

KI-OUA004WJN4 ไนจีเรีย
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ฟังกชั่นเครือขาย

  การใชงานโปรแกรม skype

 ขอตอนรับเขาสู skypeTM 

ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับฟงกชั่นวิดีโอคอลบน AQUOS 
ของทาน

 E วิธีเร่ิมตนใชงาน skype
หมายเหตุ
• เพื่อเพลิดเพลินกับการสนทนาทางโทรศัพทแบบภาพ
เคลื่อนไหวหรือ video call จําเปนตองมีการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตแบบบรอดแบนดและฟงกชั่นเครือขาย

 1 ซื้อหากลองเว็บแคม
ปฏิบัติตามคําแนะนําของทางเว็บไซต์ด้านล่างน้ี 
และทําการซื้อหากล้องเว็บแคมท่ีรองรับฟังก์ชั่น skype

*สามารถหาซ้ือไดจาก http://freetalk.me/product/sharp/

หมายเหตุ
• SHARP ไมมีกลองเว็บแคม skype FREETALK® มาให

• กลองและเว็บแคมประเภทอื่นๆ ไมรองรับทีวี AQUOS

 2 รับคูมือการใชงานสําหรับใชงานฟงกชั่น skype
ปฏิบัติตามคําแนะนําในเว็บไซต์สังคม AQUOS ด้านล่างน้ี 
และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานฟังก์ชั่น skype

w เว็บไซตสังคม AQUOS:
http://www.aquos-world.com/index_en.html

การเตรียมความพร้อมเสร็จสมบูรณ์
ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานเพ่ือดาวน์โหลดและเพลิดเพลิน
กับหน้าจอวิดีโอคอล skype ขนาดใหญ่บน AQUOS 
ของท่าน
หมายเหตุ
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ skype กรุณาเย่ียมชมไดท่ี
เว็บไซต :
http://www.skype.com/

• Skype โลโก skype และเครื่องหมายอื่นๆ ซึ่งระบุไว
ในเอกสารนี้เปนเครื่องหมายการคาของ skype Limited หรือ
บริษัทซ่ึงเกี่ยวของอื่นๆ

• การใชงานโทรศัพทและโทรศัทพมือถือ การสงขอความ 
(บริการขอความสั้น) เมลลและบันทึกขอความโตตอบแบบ
ทันทีจะไมสามารถใชได

  การใชงาน AQUOS.NET

ทานสามารถเพลิดเพลินกับเน้ือหาท่ีหลากหลายจาก
บรอดแบนดไดโดยเชื่อมตอโทรทัศนกับอินเทอรเน็ต
 1 กดปุม HOME เพ่ือแสดงหนาจอ “HOME” 
 2 กดปุม a/b/c/d เพ่ือเลือกการใชงาน “AQUOS.

NET” แลวจึงกดปุม ?

LAN

HOME

• ถา “ ” แสดง ใหตรวจสอบการเชื่อมตอและการตั้งคา
เครือขายของโทรทัศน 

 3 แสดงหนาจอสําหรับ AQUOS.NET

ตัวอยาง:  รูปภาพท่ีแสดงดานลางมีไวสําหรับการ
อธิบายเทานั้น อาจเปล่ียนแปลงได

http://xxxxxxx/xx/

หมายเหตุ
• อาจมีแอพลิเคชั่นเพ่ิมเติมในอนาคต 
• ความเร็วในการสงของแอพลิเคชั่นจะแตกตางกันซ่ึงขึ้นอยูกับ
ความเร็วของเครือขายดวย ตรวจสอบรายละเอียดของการตั้งคา
แอพลิเคชั่นและขอมูลอื่นๆ ไดจากเว็บไซตของผูใหบริการ

• เมื่อเปดใช AQUOS.NET ฟงกชั่น Skype จะอยูในโหมดออฟไลน
และไมสามารถรับสายจากผูใช Skype อื่นๆ ได

 4 กดปุม B เพ่ือแสดงแถบนําทาง
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 5 กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกฟงกชั่น แลวจึงกดปุม ?

รายการท่ีเลือกไว  คําอธิบาย

กลับไปยังหนากอนหนาน้ี

ไปยังหนาถัดไป

 
รีเฟรชหนา
หยุดหนาขณะท่ีกําลังโหลด

เลือกเพื่อเปดที่คั่นหนา

เลือกเพื่อเปด AQUOS ADVANTAGE 
LIVE

เลือกเพื่อเปดเมนูบราวเซอร

แสดงเคอร์เซอร์ 

เพิ่มหนาท่ีกําลังเปดอยูลงในท่ี
คั่นหนา

 6 กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือก “แถบท่ีอยู” แลวจึงกด
ปุม ?

ตัวอยาง:  รูปภาพท่ีแสดงดานลางมีไวสําหรับ
การอธิบายเทาน้ัน อาจเปล่ียนแปลงได

แถบท่ีอยู

http://xxxxxxx/xx/

 7 หน้าจอสําหรับป้อนท่ีอยู่จะปรากฏขึ้น

 

 8 แป้นพิมพ์ซอฟต์แวร์จะแสดงขึ้นมาเม่ือท่านกด ?.
หลังจากใช้แป้นพิมพ์ซอฟต์แวร์ป้อนข้อมูล “URL” แล้วจึงกด 
? ให้เลือก  และกด ? อีกครั้ง

 ลบคาเบราเซอรที่ต้ัง

ทานสามารถลบลางการตั้งคาเบราวเซอรได ซึ่งรวมถึงคุกกี้ 
คั่นหนา และแคช
ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “ลบคาเบราเซอรท่ีตั้ง” 
หมายเหตุ
• จําเปนตองปอนขอมูลรหัสผานเม่ือดําเนินการ “ลบคาเบราเซอร
ท่ีตั้ง” หากไดตั้งรหัสผานไว

ขอควรระวัง
• หากทานใชการทํางานน้ี จะเปนการเริ่มตนการตั้งคาเบราวเซอร
แบบเสร็จสมบูรณ หากมีขอมูลสําคัญโปรดอานกอนดําเนินการ

 เก่ียวกับลิงค
• เว็บเพจตางๆ บนอินเทอรเน็ตมักจะรวม “ลิงค” ซึ่งนําไปสูเว็บเพจ 

(หรือเว็บไซต) อื่นๆ ไวดวย
• “ลิงค” มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงขอความหรือรูปภาพตางๆ 
แตมักจะใหผลในทางเดียวกันคือนําผูใชไปยังลิงคปลายทางเมื่อ
เลือกลิงคน้ันๆ

• ทานสามารถออกจาก “ลงิค” ใดๆ ไปยงัลงิคปลายทางท่ีตอบสนองได

ขอควรระวัง
• หากกระแสไฟถูกตัดเนื่องจากไฟฟาดับหรือถอดปลั๊กโทรทัศน
ขณะท่ีทานกําลังใชอินเทอรเน็ตอยู ขอมูลตาง เชน คั่นหนาหรือ
คุกกี้อาจถูกจัดเก็บไมถูกตอง 

หมายเหตุ
สําหรับผูใชงานอินเทอรเน็ตดวยเครื่องคอมพิวเตอร:
• เมื่อทานใชงานอินเทอรเน็ตดวยโทรทัศนน้ี ข้ันตอนตางๆ อาจไม
เหมือนกับการใชงานเบราวเซอรปกติบนเครื่องคอมพิวเตอร

• ทานไมสามารถดาวนโหลดไฟลหรือติดตั้งโปรแกรมได
• ไมสามารถเลนภาพหรือเสียงได และอาจแสดงขอความหรือรูปภาพ
ไดไมถูกตอง

 ฟังกชั่นเครือขาย
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ฟังกชั่นเครือขาย

* สามารถแสดงขอความไดเฉพาะภาษาอังกฤษเทาน้ัน

ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบตอเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนจากการนําขอมูลหรือ
คําแนะนําไปใช
This Sharp device facilitates the access to content and services provided by third parties. The content and 
services accessible via this device belong to and may be proprietary to third parties. Therefore, any use of such 
third party content and services must be in accordance with any authorization or terms of use provided by 
such content or service provider. Sharp shall not be liable to you or any third party for your failure to abide by 
such authorization or terms of use. Unless otherwise specifically authorized by the applicable content or service 
provider, all third party content and services provided are for personal and non-commercial use; you may not 
modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, upload, publish, license, create derivative works 
from, transfer or sell in any manner or medium any content or services available via this device.

Sharp is not responsible, nor liable, for customer service-related issues related to the third party content or 
services. Any questions, comments or service-related inquiries relating to the third party content or service 
should be made directly to the applicable content or service provider.

You may not be able to access content or services from the device for a variety of reasons which may be 
unrelated to the device itself, including, but not limited to, power failure, other Internet connection, or failure to 
configure your device properly. Sharp, its directors, officers, employees, agents, contractors and affiliates shall 
not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of cause 
or whether or not it could have been avoided.

ALL THIRD PARTY CONTENT OR SERVICES ACCESSIBLE VIA THIS DEVICE IS PROVIDED TO YOU ON AN 
“AS-IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS AND SHARP AND ITS AFFILIATES MAKE NO WARRANTY OR 
REPRESENTATION OF ANY KIND TO YOU, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
OR ANY WARRANTIES OF SUITABILITY, AVAILABILITY, ACCURACY, COMPLETENESS, SECURITY, TITLE, 
USEFULNESS, LACK OF NEGLIGENCE OR ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OPERATION OR USE OF THE 
CONTENT OR SERVICES PROVIDED TO YOU OR THAT THE CONTENT OR SERVICES WILL MEET YOUR 
REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS.

SHARP IS NOT AN AGENT OF AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACTS OR OMISSIONS OF THIRD 
PARTY CONTENT OR SERVICE PROVIDERS, NOR ANY ASPECT OF THE CONTENT OR SERVICE RELATED TO 
SUCH THIRD PARTY PROVIDERS.

IN NO EVENT WILL SHARP AND/OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES, WHETHER 
THE THEORY OF LIABILITY IS BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT 
LIABILITY OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT SHARP AND/OR ITS AFFILIATES HAVE BEEN ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

• ผลิตภัณฑน้ีมีฟอนตตัวอักษรจาก Monotype Imaging Inc.
• Monotype® เปนเครื่องหมายการคาของ Monotype Imaging Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสํานักงานสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการคาของสหรัฐอเมริกา และอาจจดทะเบียนในขอบเขตอํานาจท่ีศาลและกฎหมายควบคุมไปถึง 

• Tioga™ เปนเครื่องหมายการคาของ Monotype Imaging Inc. และอาจจดทะเบียนในขอบเขตอํานาจท่ีศาลและกฎหมาย
ควบคุมไปถึง 

• Letter Gothic™เปนเครื่องหมายการคาของ The Monotype Corp. และอาจจดทะเบียนในขอบเขตอํานาจท่ีศาลและ
กฎหมายควบคุมไปถึง

• iType® เปนเครื่องหมายทางการคาของ Monotype Imaging Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสํานักงานสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการคาของสหรัฐอเมริกา และอาจจดทะเบียนในขอบเขตอํานาจท่ีศาลและกฎหมายควบคุมไปถึง 

• ผลิตภัณฑน้ีมี iType® ฟอนตเอ็นจินจาก Monotype Imaging Inc.

http://www.espial.com
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คุณสมบัติที่มีประโยชนอ่ืนๆ

การใชงานอุปกรณ USB

โทรทัศนจะทําใหทานสามารถใชงานฟงกชั่นไดบางฟงกชั่น
เมื่อใชงานอุปกรณ USB ทานสามารถเลือกฟงกชั่นท่ีตองการ
ใชงานหลังจากเสียบอุปกรณ USB เขากับชองตอ USB และ
โทรทัศนจะเริ่มตั้งคาสําหรับฟงกชั่นแตละฟงกชั่น

การใชงาน USB
 E อุปกรณเก็บขอมูลสําหรับ time shift
 E ส่ือบันทึก USB เพื่อเพลิดเพลินไปกับภาพถาย, เพลง และ
วิดีโอ

การเช่ือมตออุปกรณ USB

เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับโทรทัศนตามภาพดานลาง

หมายเหตุ
• อุปกรณ USB บางตัวอาจทํางานไมถูกตองกับฟงกชั่นน้ี
• ตออุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift โดยตรงเขากับ
ชองตอ USB

• หามตอหรือถอดอุปกรณ USB จากโทรทัศนติดตอกัน

การลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล 
USB

ในข้ันแรก ทานจําเปนตองทําการลงทะเบียนอุปกรณบันทึก
ขอมูล USB ท่ีใชงานสําหรับ time shift
เชื่อมตออุปกรณบันทึกขอมูล USB เพียง 1 ตัวโดยตรงเขากับ
ชองตอ USB ในระหวางลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB 
(หากเชื่อมตออุปกรณบันทึกขอมูล USB ตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป 
การลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB จะไมสามารถทําได)
• หนาจอแจงเตือนจะปรากฏ

เม่ือเช่ือมตออุปกรณบันทึกขอมูล USB เขากับ
โทรทัศน
ลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB ปฏิบัติตามคําส่ังบน
หนาจอเพื่อลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB
• ขอมูลทั้งหมดบนอุปกรณบันทึกขอมูล USB จะถูกลบทิ้งหลัง
จากลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB แลว

หมายเหตุ
• ในการใช time shift ทานจําเปนเปล่ียนการตั้งคา “เปดเครื่องแบบ
รวดเร็ว” เปน “อัตโนมัติ (Time shift)” หรือ “เปด”

• ทานสามารถลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time 
shift บนโทรทัศนไดเพียง 1 ตัว เทาน้ัน ทานไมสามารถใชงาน
อุปกรณบันทึกขอมูลสําหรับ time shift ตั้งแต 2 ตัวข้ึนไปในเวลา
เดียวกัน

• หากทานเสียบอุปกรณบันทึกขอมูล USB ที่เคยลงทะเบียนไว 
หนาจอแจงเตือนจะไมปรากฏข้ึน

 สําหรับ time shift

ทานจําเปนตองดําเนินการข้ันตอนดังตอไปนี้ใหเสร็จสมบูรณ
เพ่ือใชงานอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift 
หลังจากเลือก “Time shift +” โทรทัศนจะเริ่มทําการตั้งคา
แรกเริ่มสําหรับอุปกรณบันทึกขอมูล USB ปฏิบัติตามคําส่ัง
บนหนาจอเพื่อดําเนินการตั้งคาใหเสร็จสมบูรณ
 1 กดปุม c/d เพ่ือเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

• ยืนยันการใชงานอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift 
อีกครั้ง

หมายเหตุ
• หากทานเสียบอุปกรณบันทึกขอมูล USB ตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป จะมี
ขอความแจงเตือนขอผิดพลาดปรากฏ เสียบอุปกรณบันทึกขอมูล 
USB สําหรับ time shift เพียงตัวเดียว

• นอกจากนี้ ทานยังสามารถปรับตั้งอุปกรณบันทึกขอมูล USB ท่ีจะใช
งานสําหรับ time shift ไดในเมนู “ลงทะเบียนอุปกรณ” (หนา 62)

• ตองใชพื้นท่ีสําหรับอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift 
อยางนอย 1 GB

• ไมสามารถใช USB HDD เปนอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ 
time shift ได

 2 กดปุม c/d เพ่ือเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
• โทรทัศนจะเริ่มทําการตั้งคาแรกเริ่มสําหรับอุปกรณบันทึก
ขอมูล USB

• ลบขอมูลในอุปกรณบันทึกขอมูล USB

หมายเหตุ
• อยาถอดอุปกรณบันทึกขอมูล USB ออกในขณะที่โทรทัศนกําลัง
อานหนวยความจําสําหรับ time shift

 3 เลือก “ตกลง”
กดปุม ?

หมายเหตุ
• หากมีขอความแจงเตือนขอผิดพลาดปรากฏ ใหปฏิบัติตามคําส่ัง
บนหนาจอ และถอดอุปกรณบันทึกขอมูล USB ออก

ไปยัง Time shift + ในหนา 59

สําหรับสื่อ USB

หลังจากเลือก “ส่ือ USB” โทรทัศนจะปรับเขาสูส่ือ USB

ไปยังสื่อ USB/เครือขายในบาน ในหนา 63

หมายเหตุ
• โทรทัศนอาจมองไมเห็นขอมูลที่บันทึกไว ท้ังนี้ข้ึนอยูกับอุปกรณ 

USB ดังกลาว
• โปรดตั้งชื่อไฟลดวยตัวอักษรหรือตัวเลข
• ชื่อไฟลท่ียาวกวา 80 ตัวอักษร (ตัวเลขน้ีอาจแตกตางกันไปตามชุด
ตัวอักษรที่ใช) อาจไมแสดงออกมา

• หามถอดอุปกรณ USB หรือการดหนวยความจําออกจากโทรทัศนใน
ขณะถายโอนไฟล, ใชงานฟงกชั่นฉายสไลด, ขณะท่ีหนาจอกําลัง
เปลี่ยน หรือหากยังไมไดออกจากโหมด “ส่ือ USB” ที่เมนู 
“ชองตอสัญญาณเขา”
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 คุณสมบัติที่มีประโยชนอ่ืนๆ

การถอดอุปกรณ USB

เมื่อตองการถอดอุปกรณ USB ใหปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้

 สําหรับ time shift

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคา Time shift” > 
“เอาอุปกรณออกได”

หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถเลือกรายการเมนูน้ีไดหากยังไมไดลงทะเบียน
อุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift ไว

• การลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift จะถูก
ยกเลิกในกรณีดังตอไปนี้:

 − เมื่อถอดอุปกรณบันทึกขอมูล USB ออก
 − เมื่อมีการลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time 
shift อีกตัวหน่ึง ทานจะสามารถลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล 
USB สําหรับ time shift ไดเพียงตัวเดียวเทาน้ัน

สําหรับสื่อ USB

กดปุม B บนรีโมทคอนโทรลในขณะเลือกโฟลเดอร หรือ 
โฟลเดอรยอย “รูปภาพ”, “ดนตรี - เพลง”, “วิดีโอ”

  Time shift + (DTV เทานั้น)

ฟงกชั่นน้ีจะทําใหทานสามารถหยุดรายการจากโทรทัศนดิจิตอลหรือ
ดาวเทียมที่กําลังรับชมไวชั่วครู และเริ่มรับชมอีกครั้งจากตําแหนงเดิม
ท่ีหยุดเลน

ขอควรระวัง
• อยาถอดสาย AC หรือปดสวิตช MAIN POWER ในระหวางข้ันตอน
การตั้งเวลา time shift หรือ การบันทึก time shift

• เมื่อถอดสาย AC ออก และปดสวิตช MAIN POWER:
 − การตั้งเวลา time shift จะถูกยกเลิก
 − ขอมูลที่บันทึกจะถูกลบทิ้ง 

• การบันทึก time shift อาจหยุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อความแรง
ในการรับสัญญาณต่ํา

• โทรทัศนเครื่องนี้สามารถเลนรายการที่บันทึกไวบนอุปกรณบันทึก
ขอมูล USB ท่ีเชื่อมตออยูกับโทรทัศนน้ีเทาน้ัน ไมสามารถเลน
รายการบนโทรทัศนเครื่องอื่นๆ หรือเครื่องคอมพิวเตอรพีซี

SHARP corporation ไมขอรับผิดชอบตอคาเสียหาย
สําหรับคอนเทนตในกรณีท่ีไมสามารถทําการบันทึกได, 
การสูญหายของขอมูลที่บันทึกไว หรือความเสียหาย
โดยทางตรง หรือ ทางออมที่เกี่ยวเน่ืองกับเน้ือหาเหลาน้ี 
โปรดรับทราบ

 E ปุมตางๆ สําหรับการใชงาน time shift

Control panel

TV INFOTV INFO

EXT MEDIA

SLEEPSLEEP

รีโมทคอนโทรล แผงปุมควบคุม

ปุม คําอธิบาย

REC E

เริ่มบันทึกรายการที่กําลังรับชม
• ทานจะไมสามารถเลนรายการที่บันทึกไวได
จนกวาเวลาจะผานไปประมาณ 3 วินาที
นับจากกดปุม REC E เพื่อเริ่มบันทึก

REC STOP H หยุดบันทึก

I เลนรายการที่บันทึกไว

H
หยุดรายการที่เลน และกลับไปสูการ
ออกอากาศแบบเรียลไทม (รายการสด)

F

หยุดเลนรายการชั่วครู (การบันทึก Time shift 
ยังคงดําเนินตอไป)
• ฟงกชั่นน้ีจะยกเลิกใน 15 นาที

S
ถอยกลับ (แตละครั้งที่ทานกดปุมน้ี ความเร็ว
ในการถอยกลับจะเปลี่ยนใน 3 ระดับ)

J
เดินหนา (แตละครั้งที่ทานกดปุมน้ี ความเร็ว
ในการเดินหนาจะเปลี่ยนใน 3 ระดับ)

K ขามกลับไปยังตําแหนงบทท่ีอยูกอนหนา*

L ขามไปยังตําแหนงบทท่ีอยูถัดไป*

a

ระบบจะเลนตอจากตําแหนงเดิมหลังจาก
ขามกลับตามระยะหางของเวลาท่ีตั้งคาไวใน 
“ปรับตั้งเวลากระโดด” (หนา 61)

b

ระบบจะเลนตอจากตําแหนงเดิมหลังจาก
ขามไปขางหนาตามระยะหางของเวลาท่ีตั้งคา
ไวใน “ปรับตั้งเวลากระโดด” (หนา 61)

* ตําแหนงของบทจะถูกกําหนดใหเพิ่มข้ึนครั้งละ 10 นาที 

หมายเหตุ
• โปรดดู เก่ียวกับ “เลือกดีไวซที่จะบันทึก” (หนา 33)
• นอกจากการกดปุมตางๆ บนรีโมทคอนโทรล ทานยังสามารถ
ควบคุมการใชงานตางๆ ท่ีแสดงในดานซายไดบนหนาจอดวย
แผงควบคุม ทานสามารถเรียกใชงานแผงควบคุมน้ีไดโดยกด
ปุม CONTROL บนรีโมทคอนโทรล หรือ เลือก “ควบคุม (Time 
shift)” จาก “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “ฟง
กชั่นเสริม” > “ฟงกชั่นเสริมสําหรับการชม”

• เมนู “การตั้งคารายละเอียดของเสียง” จะไมสามารถใชงานไดใน
ระหวางเลน time shift

• เมื่อปริมาณของหนวยความจําท่ีใชสําหรับ time shift ถึงระดับ 
“เต็ม” และมีจุดสีน้ําเงินอยูรอบขอบดานซายของแถบ (ดู  และ
 ในหัวขอ Counter ในหนา 61), ทานจะไมสามารถใชงาน
ฟงกชั่นบางรายการได (F (หยุดเลนช่ัวครู), S (เลนกลับหลัง), 
K(ขามกลับไปยังตําแหนงบทท่ีอยูกอนหนา), a (ขามกลับ
ตามระยะหางของเวลาท่ีตั้งคาไวใน “ปรับตั้งเวลากระโดด”))

• การบันทึก time shift จะหยุดลงหากระบบไมพบการใชงาน
เปนเวลา 3 ชั่วโมง

• หากไมหยุดการบันทึกดวยตนเอง การบันทึกจะหยุดลงโดย
อัตโนมัติหลังจากผานไป 6 ชั่วโมง

• ยกเลิก time shift โดยกดปุม REC STOP H เปลี่ยนชองสถานี 
DTV/SAT หรือเปลี่ยน “ชองตอสัญญาณเขา”

• ฟงกชั่นบางฟงกชั่นอาจไมทํางานในระหวางใชงาน time shift
• เน่ืองจาก time shift ไมถือวาเปนฟงกชั่นการบันทึก ดังนั้นขอมูล
ท่ีบันทึกไวจะถูกรีเซ็ตเมื่อปดสวิตช MAIN POWER หรือเมื่อถอด
สาย AC ออก

• Time shift จะไมเริ่มทํางานเองโดยอัตโนมัติ แตจะเริ่มทํางานเม่ือ
กดปุม REC E หรือเมื่อเริ่มตั้งเวลา time shift

• เมื่อตองการใชงานปุมตางๆ เชน S, J, K, L, 
a, b, หากทานต้ังรหัส PIN ไว และเลือกตัวเลือกอื่นๆ สําหรับ 
“ระดับการควบคุม” ท่ีไมใช “ไมมี” ไว

• อยาถอดอุปกรณบันทึกขอมูล USB ท่ีใชสําหรับ time shift ออกใน
ระหวางใชงาน time shift
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การบันทึก Time shift

ทานสามารถบันทึกรายการที่กําลังรับชมลงบนอุปกรณบันทึก
ขอมูล USB ท่ีลงทะเบียนไวได

การเร่ิมบันทึก time shift

 กดปุม REC E
• โทรทัศนจะเริ่มบันทึก time Shift

หมายเหตุ
• ทานยังสามารถควบคุมการใชงานจากแผงควบคุมไดโดยกดปุม 

CONTROL
• ทานจะไมสามารถเปลี่ยนชองสถานี หรือแหลงสัญญาณเขาไดใน
ระหวางบันทึก time shift

• Time shift + จะบันทึกทับขอมูลที่มีอยูเม่ือการบันทึก
คร้ังใหมเร่ิมตน

• ในกรณีท่ีหนวยความจําสําหรับอุปกรณบันทึกขอมูล USB เต็ม 
โทรทัศนจะเริ่มบันทึกทับขอมูลโดยเรียงลําดับจากขอมูลเกาท่ีสุด
ท่ีบันทึกไว เลือกใชอุปกรณบันทึกขอมูล USB ท่ีมีความจุสูงเมื่อ
ทานตองการบันทึกรายการที่มีความยาว

• ในระหวางข้ันตอนการบันทึก time shift โทรทัศนจะไมสามารถ
แสดงภาพถายหรือเลนเพลงจากอินเทอรเน็ต, เครือขายในบาน 
หรืออุปกรณบันทึกขอมูล USB ได

• ทานจะไมสามารถบันทึกรายการที่มีสัญญาณควบคุมการคัดลอก
ซึ่งควบคุมไมใหมีการบันทึกขอมูล (รับชมรายการดังกลาวผานทาง
โทรทัศนไดเทาน้ัน)

สิ้นสุดการบันทึก time shift

 1 กดปุม REC STOP H
• หนาจอแจงเตือนจะปรากฏ

 2 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
• การบันทึก time shift เสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ
• ทานยังสามารถควบคุมการใชงานจากแผงควบคุมไดโดยกดปุม 

CONTROL

การต้ังเวลา Time shift

ทานสามารถปรับตั้งเวลา Time shift สําหรับรายการที่ตองการ
บันทึกได
หมายเหตุ
• เพื่อปองกันไมใหสวนแรกของรายการถูกตัดทิ้งไป ใหเริ่มบันทึก
รายการกอนถึงเวลาที่ปรับตั้งใหเริ่มบันทึกสักครู

• เมื่อการปรับตั้งเวลาในการบันทึก/การรับชมถูกตั้งคาไวตอเนื่อง
สําหรับรายการหลายรายการ ใหจัดสรรเวลาในการบันทึกรายการ
กอนหนาใหจบลงเร็วกวาเวลาจบของรายการที่เปนจริง การปรับ
ตั้งเวลาในการบันทึก/การรับชมสําหรับรายการถัดไปจะเริ่มข้ึน
หลังจากนั้น

• จะมีขอความปรากฏขึ้นหากเวลาท่ีกําหนดไวซอนทับกันกับตาราง
เวลาท่ีมีอยู ใหเปลี่ยนแปลงเวลาโดยปฏิบัติตามคําส่ัง
บนหนาจอ

• ทานจะไมสามารถกําหนดเวลาในการบันทึกใหซอนทับกับการปรับ
ตั้งเวลาที่กําลังใชงาน (กําลังบันทึก) อยูในขณะน้ันได หากทาน
ตองการกําหนดเวลาโดยเรงดวน ใหหยุดบันทึกกอน

• ทานสามารถต้ังเวลา time shift ไดครั้งเดียวเทาน้ัน
• ทานสามารถต้ังคาเวลาได 16 คา (“ชม” และ “Time shift”)

ต้ังเวลา EPG

ทานสามารถเลือกรายการที่ตองการบันทึก และปรับตั้งเวลา
ดวย EPG ได (หนา 24 ถึง 27)

 ต้ังเวลาแมนนวล

“ตั้งเวลาแมนนวล” ทําใหทานสามารถปรับตั้งวันท่ี, เวลาเริ่ม/
หยุดบันทึก รวมถึงชองสถานีได
 1 กดปุม GUIDE
 2 กดปุม B เพ่ือแสดงบัญชีตั้งเวลา
 3 กดปุม B อีกครั้งเพื่อแสดงหนาจอ “ตั้งเวลาแมนนวล”

 4 ปรับตั้งวันท่ี,  เวลาเริ่ม/หยุดบันทึก และชองสถานี
 5 กดปุม c/d เพ่ือเลือก “Time shift” จากนั้นกดปุม ?

• หนาจอยืนยันจะปรากฏขึ้นสําหรับการปรับตั้งเวลา

 6 กดปุม c/d เพ่ือเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
หมายเหตุ
• เมื่อตั้งคาประเทศไวท่ี “New Zealand” ทานอาจไมสามารถแสดง
หนาจอรายการตั้งเวลาในข้ันตอนท่ีกลาวไวขางตนได ทานจะ
สามารถแสดงหนาจอรายการตั้งเวลาไดจาก “HOME” > 
“เมนูของโทรทัศน” > “EPG” > “รายการตั้งเวลา”

การต้ังเวลาแบบแมนนวล

หากโทรทัศนไมสามารถรับขอมูลเวลาผานทางการออกอากาศ
ดวยสัญญาณดิจิตอล ใหตั้งคา “ตั้งเวลาแมนนวล” หลังจาก
ตั้งเวลาแลว

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา
การรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > “ตั้งนาฬกา” > 
“ปรับเวลา”

หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถปรับตั้งเวลาแบบแมนนวลไดในขณะบันทึก time 

shift

รายการต้ังเวลา

ทานสามารถแสดงบัญชีรายการที่กําหนดไวสําหรับการบันทึก
ได
 1 กดปุม GUIDE
 2 กดปุม B เพ่ือแสดงบัญชีตั้งเวลา
หมายเหตุ
• เมื่อตั้งคาประเทศไวท่ี “New Zealand” ทานอาจไมสามารถแสดง
หนาจอรายการตั้งเวลาในข้ันตอนท่ีกลาวไวขางตนได ทานจะ
สามารถแสดงหนาจอรายการตั้งเวลาไดจาก “HOME” > 
“เมนูของโทรทัศน” > “EPG” > “รายการตั้งเวลา”

คุณสมบัติที่มีประโยชนอ่ืนๆ
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การเลน Time shift

เลนฉากตางๆ ท่ีไดบันทึกไวของรายการที่กําลังบันทึกอยู
กดปุม d ในระหวางบันทึก time shift
• ทานจะสามารถเลนซ้ํารายการที่บันทึกไวลาสุดหลังจากสิ้นสุด
การบันทึก

• กดปุม H เพ่ือกลับสูฉากที่กําลังออกอากาศอยู

หมายเหตุ
• ทานยังสามารถควบคุมการใชงานจากแผงควบคุมไดโดยกดปุม 

CONTROL
• ฟงกชั่นการเลน time shift อาจใชเวลาสักครูกอนจะเริ่มตนทํางาน
• ฟงกชั่นการเลน time shift จะหยุดลง และโทรทัศนจะกลับสู
การออกอากาศตามปกติเมื่อมีการเลนรายการเดินหนาอยางรวดเร็ว
ไปยังฉากที่อยูในตําแหนงใกลเคียงกับฉากท่ีกําลังออกอากาศอยู
ในขณะน้ัน จังหวะเวลาที่โทรทัศนจะกลับสูการออกอากาศตามปกติ
จะขึ้นอยูกับความเร็วในการเลนเดินหนาอยางรวดเร็ว

 การแสดงขอมูลเกี่ยวกับ time shift

สวนแสดงผลชองสถานี

แสดงขอมูลเกี่ยวกับชองสถานีโดยกดปุม INFO บน
รีโมทคอนโทรล

 (ENG)

 
  

>> 

  ไอคอนแสดงการบันทึกจะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุม REC E และใน
ขณะท่ีโทรทัศนกําลังบันทึกรายการอยู

  ไอคอนแสดงสถานะจะปรากฏขึ้น ท้ังนี้ข้ึนอยูกับส่ิงที่ปรากฏ
บนหนาจอ

  ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อโทรทัศนมีหนวยความจํา Time shift 
ท่ีสามารถเลนได กดปุม d เพื่อเลนคอนเทนตในหนวยความจํา
Time shift

 ตัวนับ

Tตัวนับจะปรากฏขึ้นเมื่อทานต้ังคา “แสดงหนวยความจํา Time 
shift” ไวท่ี “เปด” (ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > 
“การตั้งคา” > “ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคา Time shift”

Time shift
:

  แถบสีเทาแสดงจํานวนหนวยความจําท่ีใชงาน

  จุดสีนํ้าเงินแสดงเวลาท่ีเดินหนาไป

  “เต็ม” จะปรากฏขึ้นเมื่อแถบสีเทาเล่ือนถึงขอบดานขวา 
โทรทัศนจะเริ่มบันทึกทับขอมูลที่บันทึกไวกอนหนาน้ี

หมายเหตุ
• ทานยังสามารถเรียกดูขอมูลดานบนน้ีไดโดยกดปุม CONTROL 
บนรีโมทคอนโทรล หรือเลือก “ควบคุม (Time shift)” จาก 
“HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “ฟงกชั่นเสริม” 
> “ฟงกชั่นเสริมสําหรับการชม”

การต้ังคาการรับชม

  ยกเลิก Time shift ที่จําไว

ทานสามารถยกเลิกหนวยความจํา Time shift ได
ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคา Time shift” > 
“ยกเลิก Time shift ท่ีจําไว”

หมายเหตุ
• หากทานใชงานเมนูน้ีในขณะท่ีเลือก “อัตโนมัติ (Time shift)” 
ในเมนู “เปดเครื่องแบบรวดเร็ว” ระบบจะปรับตั้งฟงกชั่น “เปดเครื่อง
แบบรวดเร็ว” ไวท่ีสถานะเดียวกันกับ “ปด” โดยอัตโนมัติ

การต้ังคาการรับชม

เลือกสัญญาณเขาอัตโนมัติ

ทานสามารถเลือกไดวาตองการเปลี่ยนแหลงสัญญาณเขา
โดยอัตโนมัติหรือไมเมื่อรับสัญญาณท่ีสนับสนุน AQUOS LINK 
ทางโทรทัศนในขณะใชงาน Time shift

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคา Time shift” > 
“เลือกสัญญาณเขาอัตโนมัติ”

รายการ

เปดการใช
ยกเลิก time shift เมื่อไดรับสัญญาณ
ท่ีสนับสนุน AQUOS LINK เปลี่ยนแหล่ง
สัญญาณเขาโดยอัตโนมัติ

ปดการใชงาน

ฟงกชั่น time shift ยังคงทํางานตอไป 
โทรทัศนไมเปลี่ยนแหลงสัญญาณเขาให
โดยอัตโนมัติแมวาจะไดรับสัญญาณท่ี
สนับสนุน AQUOS LINK

การต้ังคาการรับชม

  ปรับต้ังเวลากระโดด

ทานสามารถปรับตั้งระยะหางของเวลาสําหรับการเลนตอจาก
ตําแหนงเดิมหลังจากกระโดดยอนกลับ/เดินหนาได

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคา Time shift” > 
“ปรับตั้งเวลากระโดด”
• ทานสามารถเลือกระยะหางของเวลาไดตั้งแต 1 จนถึง 

99 นาที

หมายเหตุ
• ทานสามารถใชระยะหางของเวลาท่ีตั้งคาไวโดยผานทางปุม a 
หรือ b บนแผงควบคุม

 คุณสมบัติที่มีประโยชนอ่ืนๆ
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 คุณสมบัติที่มีประโยชนอ่ืนๆ

การต้ังคาการรับชม

  ลงทะเบียนอุปกรณ

ทานจะตองใชฟงกชั่นน้ีเพื่อลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล 
USB สําหรับ time shift

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคา time shift” > 
“ลงทะเบียนอุปกรณ”
• โปรดดู สําหรับ Time shift (หนา 59) เพื่อทําการลง
ทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB

หมายเหตุ
• ทานสามารถลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time 

shift ไดเพียง 1 ตัวเทาน้ัน ถอดอุปกรณบันทึกขอมูล USB ท้ังหมด
ออกใหเหลือเพียงตัวท่ีใชสําหรับ time shift เทาน้ัน

• ตองใชพื้นท่ีสําหรับอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift 
อยางนอย 1 GB

• ไมสามารถใช USB HDD เปนอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ 
time shift ได

• ไมสามารถใชงานอุปกรณบันทึกขอมูล USB บางประเภท เชน 
อุปกรณบันทึกขอมูล USB ท่ีมีมัลติไดรฟ ฯลฯ สําหรับ time shift 
ได

การต้ังคาการรับชม

  เช็คอุปกรณ

ทานสามารถตรวจเช็คสภาพของอุปกรณบันทึกขอมูล USB 
ท่ีจะใชสําหรับ time shifting ไดดวยตนเอง

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคา Time shift” > 
“เช็คอุปกรณ” > เลือก “ตกลง”

หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถเลือกรายการเมนูน้ีไดหากยังไมไดลงทะเบียน
อุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift ไว
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  สื่อ USB/เครือขายในบาน

สื่อ USB/เครือขายในบาน
ในโหมดทั้งสองนี้ ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับชม
ภาพถาย, ฟงเพลง และรับชมวิดีโอจากอุปกรณ USB ภายนอก 
(แฟลชไดรฟ USB, เครื่องอานการด USB (Mass Storage 
Class), ฮารดดิสก USB) หรือเซิรฟเวอรเครือขายในบาน
หมายเหตุ
• โปรดดูวิธีการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรเครือขายในบานไดท่ีหัวขอ 
ฟังกชั่นเครือขาย (หนา 51 – 53)

• อุปกรณ USB บางตัวอาจทํางานไมถูกตองกับฟงกชั่นน้ี
• ฟอรแมทของไฟลท่ีสามารถใชงานไดจะแตกตางกันระหวาง 

“ส่ือ USB” และ “เครือขายในบาน”

• “โหมดภาพกวาง” จะถูกกําหนดไวตายตัวระหวางอยูใน “โหมด
รูปภาพ” ขณะอยูใน “โหมดวิดีโอ” ทานจะสามารถเลือก 
“อัตโนมัติ” หรือ “ดั้งเดิม”

• โทรทัศนอาจไมสามารถอานขอมูลที่บันทึกอยูได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
เซิรฟเวอรเครือขายในบาน

• ใชตัวอักษรกับตัวเลขในการตั้งชื่อไฟลเทาน้ัน
• อยาตัดการเชื่อมตอเซิรฟเวอรเครือขายในบานออกจากโทรทัศน
ระหวางการถายโอนไฟล, ใชงานฟงกชั่นสไลดโชว, ในขณะท่ี
หนาจอปรับเขาสูอีกหนาจอหนึ่ง หรือ กอนท่ีทานจะออกจาก 
“เครือขายในบาน” จากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา”

การเลือกโหมด

การใชงานท่ัวไป
เลือก “ส่ือ USB” หรือ “เครือขายในบาน” จากหนาจอ 
“HOME” เพื่อเขาสูโหมดดังกลาว
การใชงานอ่ืนๆ
• ทานสามารถเลือกโหมดไดจากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา”
• สื่อ USB
เลือกโหมดสื่อ USB บนหนาจอเมื่อเชื่อมตออุปกรณ USB เขากับ
โทรทัศน

  การเลือกโหมดและไดรฟ/เซิรฟเวอร

 1 กดปุม B
โหมดส่ือ USB (ตัวอยาง)

USB1-1

USB3-2

USB1-2 USB2 USB3-1

USB3-3

 1 กดปุม a/b เพื่อเลือก “เลือกไดรฟ USB” จากนั้นกดปุม 
?
• ตัวเลือกที่สามารถใชงานไดมีดังนี้ “เลือกไดรฟ USB” 
และ “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”

 2 กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือก USB ไดรฟท่ีทานตองการ
คนหาไฟล จากนั้นกดปุม ?
• ทานสามารถเลือก “แสดงท้ังหมดพรอมกัน” หรือ “แสดง
แบบแผนภูมิตนไม” ใหเปนประเภทของไดเร็กทอรี
โฟลเดอรใน “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”
โหมดเครือขายในบาน (ตัวอยาง)

กดปุม a/b เพื่อเลือกเซิรฟเวอรท่ีทานตองการคนหาไฟล 
จากนั้นกดปุม ?
• กดปุม Y เพื่อคนหาในเซิรฟเวอรหลายเซิรฟเวอร

 2 กดปุม c/d เพ่ือเลือก “โหมดรูปภาพ”, “โหมดดนตรี - 
เพลง” หรือ “โหมดวิดีโอ” จากนั้นกดปุม ?

หมายเหตุ
• คําอธิบายการใชงานปุมตางๆ ในแตละโหมดจะเหมือนกับใน
ขณะใชงานโหมดส่ือ USB 
การใชงานบางอยางอาจ เปลี่ยนไปในโหมดเครือขายในบาน 
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนํา บนหนาจอในระหวางการใชงาน

• ทานไมจําเปนตองเลือกไดรฟ/เซิรฟเวอรในข้ันตอนท่ี 1 หาก
อุปกรณ USB ท่ีเชื่อมตออยูมีเพียง 1 ไดรฟ หรือเซิรฟเวอรท่ี
เชื่อมตออยูกับโทรทัศนมีเพียง 1 เซิรฟเวอร

• จํานวนไดรฟท่ีสามารถแสดงไดสูงสุดในโหมดสื่อ USB จะอยูท่ี 
16 ไดรฟ

• จํานวนเซิรฟเวอรท่ีสามารถแสดงไดสูงสุดในโหมดเครือขายในบาน 
จะอยูท่ี 10 เซิรฟเวอร

• ทานไมสามารถเขาสูโหมดดังกลาวไดเมื่อไมมีเซิรฟเวอรเชื่อมตอ
อยูกับโทรทัศนขณะอยูในโหมดเครือขายในบาน

 คุณสมบัติที่มีประโยชนอ่ืนๆ
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 โหมดรูปภาพ

การดูรูปยอ

* ภาพหนาจอนี้เปนของโหมดสื่อ USB ซึ่งอาจตางจากโหมด
เครือขายในบานเล็กนอย

ปุมควบคุมสําหรับรูปยอ 
(เม่ือใชงานโหมดส่ือ USB)

ปุม คําอธิบาย

?

เมื่อเลือกไอคอนโฟลเดอร: เขาไปใน
ไดเร็กทอรีน้ี
เมื่อเลือกรูปยอของภาพถาย: ขยายภาพถาย

a/b/c/d 
(เคอรเซอร)

เลือกรายการที่ตองการ

C ยอนกลับไปยังการทํางานกอนหนาน้ี

ปุม R
เลือก/ยกเลิกการเลือกรายการ 
(เครื่องหมาย  จะปรากฏขึ้นบนรายการท่ี
เลือกไว)

ปุม G

แสดงท้ังหมดพรอมกัน*: เลือก BGM สําหรับ
การฉายสไลด
แสดงแบบแผนภูมิตนไม*: กลับไปท่ี
โฟลเดอรหลัก

ปุม Y เริ่มตนการฉายสไลด

ปุม B

แสดง “เมนูส่ือ USB”

• แสดงภาพ 3D
• เลือกเวลาการฉายสไลดแตละภาพ 
• เลือก BGM ประกอบการฉายสไลด 
• เลือกภาพทั้งหมดที่ใชฉายสไลด
• ยกเลิกการเลือกภาพทั้งหมดที่ใชฉาย
สไลด

• ถอดอุปกรณ USB

* โหมดที่เลือกไวใน “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”

หมายเหตุ
• เมื่อมีไฟลภาพถายท่ีไมสามารถใชงานได เครื่องหมาย g จะ
ปรากฏขึ้นท่ีไฟลดังกลาว

• ไอคอนโหมด 3D จะปรากฏขึ้นท่ีรูปยอของภาพ 3D 
ถาทานไมเปลี่ยนไปยังโหมด 3D เมื่อแสดงภาพ 3D ภาพ
ดังกลาวจะแสดงในแบบ 2D

• ทานจะเห็นช่ือไฟล, เวลาท่ีถายภาพ, ขนาดไฟล และจํานวน
พิกเซลของภาพถายท่ีเลือกไวแสดงอยูทางดานซายของหนาจอ 
(เวลาท่ีถายภาพจะแสดงใหเห็นเฉพาะกับไฟลท่ีอยูในฟอรแมท 
EXIF เทาน้ัน)

โหมด 3D

ทานสามารถรับชมภาพถายในโหมด 3D ได
 1 กดปุม B เพ่ือแสดงหนาจอ “เมนูส่ือ USB”

 2 กดปุม a/b เพ่ือเลือก “แสดง 3D” จากนั้นกดปุม ?
• โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟงกชั่น 3D ไดท่ีหนา 72 ถึง 76 

หมายเหตุ
• ขณะท่ีอยูในโหมด 3D ทานจะไมสามารถหมุนภาพถายได
• ทานจะสามารถเลือก “แสดง 3D” จาก “เมนูส่ือ USB” เฉพาะใน
ขณะท่ีหนาจอโทรทัศนกําลังแสดงรูปยอของโหมดรูปภาพในโหมด 
ส่ือ USB เทาน้ัน

การรับชมภาพขยาย

 ปุมสําหรับควบคุมการแสดงภาพขยาย (เม่ือใชงาน
โหมดส่ือ USB)

ปุม คําอธิบาย

c/d 
(เคอรเซอร)

ไปท่ีภาพถายกอนหนาน้ี/ถัดไปในไดเร็กทอรี
เดียวกัน

C ยอนกลับไปยังหนาจอเลือกรูปยอ

3D เปลี่ยนสลับระหว างโหมด 2D และโหมด 3D

ปุม R หมุนภาพถายไปทางซาย 90 องศา

ปุม G หมุนภาพถายไปทางขวา 90 องศา

ปุม B แสดง “เมนูส่ือ USB”

• ถอดอุปกรณ  USB

DISPLAY แสดงคําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหตุ
• การหมุนภาพถายน้ีจะใชกับภาพท่ีเลือกไวชั่วคราวเทาน้ัน โดย
จะไมมีการบันทึกคาเก็บไว

 คุณสมบัติที่มีประโยชนอ่ืนๆ
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คุณสมบัติที่มีประโยชนอ่ืนๆ

การฉายสไลด

 E การเลือก BGM (เพลงประกอบ)
เลือก BGM ประกอบการฉายสไลดจาก “เลือกโชวสไลด 
BGM” โดยการกดปุม B เมื่อเลือกรูปยอของภาพถาย ฟงกชั่น
น้ีจะสามารถใชงานไดกับโหมดสื่อ USB เทาน้ัน

ปุมสําหรับควบคุมการเลน BGM ประกอบการฉาย
สไลด

ปุม คําอธิบาย

? เมื่อเลือกไฟลเพลง: เลนเพลง

a/b/c/d 
(เคอรเซอร)

เลือกรายการที่ตองการ

C

เมื่อเพลงหยุดเลน: ยอนกลับไปยังการ
ทํางานกอนหนาน้ี
ขณะท่ีกําลังเลนเพลง: หยุดเลนเพลง

ปุม R เลือก/ยกเลิกการเลือกรายการ (เครื่องหมาย 
 จะปรากฏขึ้นบนรายการท่ีเลือกไว)

ปุม G
แสดงท้ังหมดพรอมกัน*: หยุดเลนเพลง
แสดงแบบแผนภูมิตนไม*: กลับไปท่ี
โฟลเดอรหลัก

ปุม Y เลนเพลง/หยุดเลนเพลงชั่วขณะ

ปุม B

แสดง “เมนูส่ือ USB”
• เลือก BGM ท้ังหมด
• ยกเลิกการเลือก BGM ท้ังหมด
• ถอดอุปกรณ USB

* โหมดที่เลือกไวใน “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”

หมายเหตุ
• BGM ประกอบการฉายสไลดจะถูกรีเซ็ตใหมในกรณีตางๆ ตอไปนี้

• เมื่อเลือก “ยกเลิก BGM ท้ังหมด” โดยการกดปุม B ในขณะเลือก
ไฟลเพลง

• เมื่อกลับไปยังหนาเมนูแรก
• เมื่อเปลี่ยน “ชองตอสัญญาณเขา”

• เมื่อมีไฟลเพลงที่ไมสามารถใชงานได เครื่องหมาย g จะปรากฏ
ข้ึนท่ีไฟลดังกลาว

• เวลาเลนท่ีแสดงข้ึนมาอาจแตกตางจากเวลาที่ใชเลนจริงเล็กนอย 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับไฟลดังกลาว

 E การฉายสไลด
ปุมสําหรับควบคุมการฉายสไลด 
(เม่ือใชงานโหมดส่ือ USB)

ปุม คําอธิบาย

C ย อนกลับไปยังการทํางานกอนหนาน้ี

3D เปลี่ยนสลับระหว างโหมด 2D และโหมด 3D

DISPLAY แสดง/ซอนคําแนะนําบนหนาจอ

ปุม B
แสดง “เมนูส่ือ USB”
• เลือกเวลาการฉายสไลดแตละภาพ 
• ถอดอุปกรณ USB

หมายเหตุ
• BGM ท่ีเลือกไวจะเลนซ้ําไปเรื่อยๆ
• การฉายสไลดจะดําเนินไปเรื่อยๆ จนกวาทานจะกดปุม C
• เวลาการฉายสไลดแตละภาพอาจนานกวาท่ีเลือกตั้งคาไว ท้ังนี้ข้ึน
อยูกับภาพดังกลาว

โหมดดนตรี - เพลง

* ภาพหนาจอนี้เปนของโหมดสื่อ USB ซึ่งอาจตางจากโหมดเครือ
ขายในบานเล็กนอย

ปุมควบคุมสําหรับโหมดดนตรี - เพลง
(เม่ือใชงานโหมดส่ือ USB)

ปุม คําอธิบาย

? เมื่อเลือกไฟลเพลง: เลนเพลง

a/b/c/d 
(เคอรเซอร)

เลือกรายการที่ต องการ

C

เมื่อเพลงหยุดเลน: ยอนกลับไปยังการ
ทํางานกอนหนาน้ี
ขณะท่ีกําลังเล นเพลง: หยุดเล นเพลง

ปุม R
เลือก/ยกเลิกการเลือกรายการ 
(เครื่องหมาย  จะปรากฏขึ้นบนรายการท่ี
เลือกไว )

ปุม G
แสดงท้ังหมดพรอมกัน*: หยุดเลนเพลง
แสดงแบบแผนภูมิตนไม*: กลับไปท่ี
โฟลเดอรหลัก

ปุม Y เล นเพลง/หยุดเล นเพลงชั่วขณะ

ปุม B

แสดง “เมนูส่ือ USB”
• ตั้งเลนอัตโนมัติท้ังหมด
• ยกเลิกการเลนอัตโนมัติท้ังหมด
• ถอดอุปกรณ USB

* โหมดที่เลือกไวใน “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”

หมายเหตุ
• เมื่อมีไฟลเพลงที่ไมสามารถใชงานได เครื่องหมาย g จะปรากฏ
ข้ึนท่ีไฟลดังกลาว

• เวลาเลนท่ีแสดงข้ึนมาอาจแตกตางจากเวลาที่ใชเลนจริงเล็กนอย 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับไฟลดังกลาว
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 คุณสมบัติที่มีประโยชนอ่ืนๆ

 โหมดวิดีโอ

ปุมควบคุมการเลือกไฟล
(เม่ือใชงานโหมดส่ือ USB)

ปุม คําอธิบาย

?

เมื่อเลือกไอคอนโฟลเดอร: เขาไปใน
ไดเร็กทอรีน้ี
เมื่อเลือกไฟลวิดีโอ: เลนวิดีโอ

a/b/c/d 
(เคอรเซอร) เลือกรายการที่ตองการ

C ยอนกลับไปยังการทํางานกอนหนาน้ี

ปุม R
เลือก/ยกเลิกการเลือกรายการ 
(เครื่องหมาย  จะปรากฏขึ้นบนรายการท่ี
เลือกไว)

ปุม G
แสดงท้ังหมดพรอมกัน*: - 
แสดงแบบแผนภูมิตนไม*: กลับไปท่ี
โฟลเดอรหลัก

ปุม Y เลนจากจุดเริ่มตน

ปุม B

แสดง “เมนูส่ือ USB”
• ตั้งเลนอัตโนมัติท้ังหมด
• ยกเลิกการเลนอัตโนมัติท้ังหมด
• ถอดอุปกรณ USB

* โหมดที่เลือกไวใน “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”

 รับชมวิดีโอ

Valentines.Day.2010.720p.700MB.ShAaNiG.com.mkv
1 : 04 : 30/2 : 04 : 39

0 9–

Valentines.Day.2010.720p.700MB.ShAaNiG.com.mkv

: 

* ภาพหนาจอนี้เปนของโหมดสื่อ USB ซึ่งอาจตางจากโหมดเครือ
ขายในบานเล็กนอย

 ปุมควบคุมสําหรับโหมดเลน
(เม่ือใชงานโหมดส่ือ USB)

ปุม คําอธิบาย

?
ขณะท่ีกําลังเลนวิดีโอ: หยุดเลนวิดีโอ
ชั่วขณะ
ขณะหยุดเลนวิดีโอชั่วขณะ: เลนวิดีโอ

a (เคอรเซอร)
กลับไปยังจุดเริ่มตนของไฟลโดยการกดปุม 
a หน่ึงครั้ง และยอนกลับไปยังไฟลกอนหนา
น้ีโดยการกดปุม a สองครั้ง

b (เคอรเซอร) ไปท่ีไฟลถัดไป

c/d 
(เคอรเซอร) กรอกลับ/เรงไปขางหนา

ปุม คําอธิบาย

C ย อนกลับไปยังหนาจอเลือกไฟล 

3D เปลี่ยนสลับระหว างโหมด 2D และโหมด 3D

ปุม R เริ่มเล นจากฉากที่เล นคางไว คราวก อน*1

ปุม G หยุดการเลนวิดีโอ

ปุม Y แสดงแผงควบคุมการทํางานของ USB

ปุม B

แสดง “เมนูส่ือ USB”
• ชื่อเรื่อง (ฉบับ)
• บท
• แสดงขอมูลวิดีโอ
• ถอดอุปกรณ USB

0–9
กระโดดขามไปท่ีฉากตางๆ ทีละ 10% 
(0%–90%)
• ใชไดกับไฟลท่ีไมมีการแบงเปนบทเทาน้ัน

DISPLAY แสดง/ซอนคําแนะนําบนหนาจอ

 I ฟงกชั่นน้ีจะสามารถใชงานไดกับโหมดสื่อ USB เทาน้ัน

 E แผงปุมควบคุม 
กดปุม CONTROL เพ่ือแสดงแผงปุม
ควบคุมสําหรับใชเลนวิดีโอ*

* ภาพหนาจอนี้เปนของโหมดสื่อ USB ซึ่งอาจ
ตางจากโหมดเครือขายในบานเล็กนอย

j

วิดีโอที่ไมแบงเปนบท: กดปุมน้ีหน่ึงครั้งเพื่อกลับไปยัง
ตําแหนงที่เลนคางไวกอนหนาน้ี* กดปุมน้ีสองครั้งเพื่อ
กลับไปยังไฟลกอนหนาน้ี
วิดีโอที่แบงเปนบท: กดปุมน้ีหน่ึงครั้งเพื่อกลับไปยังบท
กอนหนาน้ี กดปุมน้ีสองครั้งเพื่อกลับไปยังไฟลกอนหนาน้ี

k

วิดีโอที่ไมแบงเปนบท: กดปุมน้ีหน่ึงครั้งเพื่อไปยัง
ตําแหนงที่เลนคางไวตําแหนงถัดไป* กดปุมน้ีสองครั้ง
เพื่อเลนไฟลถัดไป
วีดีโอที่แบงเปนบท: กดปุมน้ีหน่ึงครั้งเพื่อไปยังบทถัดไป 
กดปุมน้ีสองครั้งเพื่อไปยังไฟลถัดไป

หมายเหตุ
* ในระหวางท่ีกําลังเลนไฟลท่ีไมแบงเปนบท เครื่องจะกําหนด
ตําแหนงเลนหลายตําแหนงใหโดยอัตโนมัติ ตําแหนงเลนจะแบง
เปนชวงๆ โดยมีความยาวชวงละประมาณหนึ่งในสิบของความยาว
ท้ังหมดของไฟลดังกลาว

• คําอธิบายปุมจะแสดงขึ้นมาเมื่อเริ่มเลนใหม
• นอกจากนี้ ทานยังสามารถแสดงแผงปุมควบคุมไดโดยการเลือก 

“ควบคุม (ส่ือ USB)” หรือ “ควบคุม (เครือขายในบาน)” จาก 
“ฟงกชั่นเสริม” > “ฟงกชั่นเสริมสําหรับการชม”

• ฟงกชั่นกรอกลับ/เรงไปขางหนาจะทํางานตอเนื่องจากไฟลหน่ึง
ไปอีกไฟลหน่ึงในระหวางการเลนตอเนื่องในโหมดสื่อ USB 
ฟงกชั่น ขามไปขางหนา/ยอนกลับอาจไมสามารถใชงานได ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับไฟลท่ีอยูในโหมดเครือขายในบาน
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 คุณสมบัติที่มีประโยชนอ่ืนๆ

  การเลือกขนาดภาพสําหรับโหมดวิดีโอ

ทานสามารถเลือกขนาดภาพใน “โหมดวิดีโอ” ได
 1 เลือก “โหมดวิดีโอ”

• โปรดดูท่ีหัวขอ การเลือกโหมดและไดรฟ/เซิรฟเวอร 
ในหนา 63

 2 กดปุม WIDE
• เมนูของ “โหมดภาพกวาง” จะแสดงขึ้นมา

 3 กดปุม WIDE หรือ a/b เพื่อเลือกรายการที่ตองการ
• เมื่อทานเปล่ียนตัวเลือก ผลของตัวเลือกแตละตัวจะแสดง
บนหนาจอทันที โดยไมจําเปนตองกดปุม ?

ตัวอยาง

รายการ

อัตโนมัติ คงอัตราสวนภาพด้ังเดิมในขณะแสดงภาพ
เต็มจอ

ด้ังเดิม คงอัตราสวนภาพและขนาดด้ังเดิม

เต็มจอ ภาพท้ังหมดจะแสดงเต็มหน้าจอ

การต้ังคาการรับชม

การต้ัง DivX(R)

ฟงกชั่นน้ีใชสําหรับตรวจสอบรหัสการลงทะเบียนของทาน 
ทานจําเปนตองลงทะเบียนรหัสดังกลาวท่ีเว็บไซต www.divx.
com

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้ง DivX(R)”

 E การลงทะเบียนวิดีโอออนดีมานด DivX(R)
ทานสามารถตรวจสอบรหัสการลงทะเบียนของทานไดท่ีเมนู
น้ี ทานจําเปนตองลงทะเบียนโทรทัศนท่ีเว็บไซต www.divx.
com กอนเลนเน้ือหาในแบบ DivX

 E การยกเลิกการลงทะเบียนวิดีโอออนดีมานด 
DivX(R)

ทานสามารถตรวจสอบรหัสยกเลิกการลงทะเบียนของทาน
ไดท่ีเมนูน้ี ทานสามารถยกเลิกการลงทะเบียนโทรทัศนท่ี
เว็บไซต www.divx.com

อุปกรณ USB ที่สนับสนุนการใชงาน

อุปกรณ USB แฟลชไดรฟ USB, เครื่องอานการด USB 
(Mass Storage class), ฮารดดิสก USB

ระบบไฟล FAT/FAT32/NTFS
ฟอรแมทของ
ไฟลภาพถาย

JPEG (.jpg) (มาตรฐาน DCF2.0), MP 
(.mpo) (CIPA DC-007)

ฟอรแมทของ
ไฟลเพลง

• MP3 (.mp3)
บิทเรต: 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
ความถี่แบบสุ่ม: 32 k, 44.1 k, 48 kHz

• FLAC (.flac)
บิทเรต: 128kbps ~ 2304kbps
ความถี่แบบสุ่ม: 8 k, 16 k, 
22.05 k, 24 k, 32 k, 44.1 k, 48 k, 
88.2 k, 96 kHz

รูปแบบไฟล
คําบรรยาย
ใตภาพ

SRT/SUB/ASS/SSA/SMI

ฟอรแมทของไฟลวิดีโอ

นามสกุลไฟล รูปแบบไฟล ภาพ เสียง

.avi AVI

DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD

H.264
MPEG4

Motion Jpeg

MP3
Dolby Digital

LPCM
ADPCM

.mkv MKV

DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD

H.264
MPEG4

MP3
Dolby Digital

LPCM
ADPCM

.asf
.wmv ASF

DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD

MPEG4
VC-1

Windows Media Video 
V9

MP3
Dolby Digital

LPCM
WMA

.mp4

.mov MP4
H.264
MPEG4

Motion Jpeg

MP3
AAC

Dolby Digital
Dolby Digital 

Plus

.mpg
.mpeg PS MPEG2

MPEG1

Dolby Digital
MPEG
LPCM

หมายเหตุ
• ไมสนับสนุนไฟล jpeg ท่ีมีฟอรแมทแบบ progressive
• ไฟลท่ีเก็บอยูในอุปกรณ USB 1.1 อาจไมสามารถเลนไดอยาง
ถูกตอง

• ไมรับประกันการใชงานรวมกับฮับ USB
• ไฟลวิดีโอบางฟอรแมทอาจไมสามารถเลนไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับไฟล
ดังกลาว

• ไฟลบางไฟลอาจไมสามารถเลนไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับบิทเรตของ
ไฟลดังกลาว

• อุปกรณ USB อาจทํางานไมถูกตองทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบไฟลท่ีใช

 เซิรฟเวอรเครือขายในบานที่สนับสนุน
การใชงาน

ฟอรแมทของ
ไฟลภาพถาย JPEG

ฟอรแมทของ
ไฟลเพลง LPCM, MP3

ฟอรแมทของ
ไฟลวิดีโอ

MPEG2-PS, MPEG2-TS, WMV, ASF, MP4, 
MOV, AVI

หมายเหตุ
• ไมสนับสนุนไฟล jpeg ท่ีมีฟอรแมทแบบ progressive
• ไฟลวิดีโอบางฟอรแมทอาจไมสามารถเลนไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับไฟล
และเซิรฟเวอร
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 การเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร
  การเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร

 การเช่ือมตอแบบ HDMI

คอมพิวเตอร ชองตอ HDMI 1, 2, 3 หรือ 4

  สาย HDMI มาตรฐาน

คอมพิวเตอร ชองตอ HDMI 2*

  สาย DVI/HDMI   สายสัญญาณสเตอริโอขั้วตอ
ขนาดเล็ก  3.5 มม.

* เมื่อใชงานชองตอ HDMI 2 ทานตองเลือกรายการที่ถูกตองในเมนู 
“เลือกสัญญาณเสียง” ตามประเภทของสาย HDMI ท่ีเชื่อมตออยู (โปรดดู
รายละเอียดที่หนา 48)

การเช่ือมตอแบบอนาล็อก

คอมพิวเตอร ชองตอ PC*

  สาย RGB   สายสัญญาณสเตอริโอขั้วตอ
ขนาดเล็ก  3.5 มม.

คอมพิวเตอร ชองตอ PC*

  สายแปลง DVI/RGB   สายสัญญาณสเตอริโอขั้วตอ
ขนาดเล็ก  3.5 มม.

* เมื่อใชงานชองตอ PC ทานตองเลือก “ภาพ + เสียง” ในเมนู 
“เลือกสัญญาณเสียง” (โปรดดูรายละเอียดที่หนา 48)

หมายเหตุ
• โปรดดูรายการสัญญาณ PC ท่ีสนับสนุนการใชงานรวมกับ
โทรทัศนเครื่องนี้ไดท่ีหนา 69

 การแสดงภาพจากคอมพิวเตอรบนหนา
จอโทรทัศน

  การเลือกขนาดภาพ
ทานสามารถเลือกขนาดภาพได
 1 กดปุม WIDE

• เมนูของ “โหมดภาพกวาง” จะแสดงขึ้นมา

 2 กดปุม WIDE หรือ a/b เพ่ือเลือกรายการที่ตองการ
ตัวอยาง

 สัญญาณเขา

1024g768 1360g768

ปกติ คงอัตราสวนภาพด้ังเดิมในการ
แสดงภาพเต็มจอ

จอภาพยนตร

สําหรับรับชมรายการที่แสดง
ภาพแบบจอกวาง ภาพสวน
บนและสวนลางจะถูกตัดออก
เล็กนอย (เฉพาะสัญญาณแบบ 
1024g768)

เต็มจอ ภาพท้ังหมดจะแสดงเต็ม
หนาจอ

ภาพตนฉบับ

ตรวจจับความละเอียดของ
สัญญาณภาพและแสดงภาพ
โดยใชจํานวนพิกเซลเทากัน
บนหนาจอ

หมายเหตุ
• ท้ังนี้ทานสามารถเลือกรายการไดจาก “HOME” > “เมนูของ
โทรทัศน” > “การตั้งคา” > “ฟงกช่ันเสริม” > “ฟงกชั่นเสริม
สําหรับการชม” > “โหมดภาพกวาง”

• ตองเชื่อมตอคอมพิวเตอรกอนท่ีจะทําการปรับคา
• ขนาดภาพท่ีสามารถเลือกไดจะเปลี่ยนไปตามประเภทของสัญญาณ
เขา

• ทานอาจไมสามารถเปล่ียนโหมดภาพกวางไดในขณะท่ีอยูในโหมด 
3D

• โปรดดูสัญญาณ AV ท่ีหนา 47
HDMI: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
ANALOGUE RGB: 576p/720p (50 Hz)/1080i

• ชองตอ PC ไมสนับสนุนสัญญาณ 480i/576i/1080p
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 การเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร

การปรับภาพจากคอมพิวเตอรแบบ
อัตโนมัติ

ฟงกชั่นเสริม

 Sync. อัตโนมัติ

ฟงกชั่นน้ีจะปรับหนาจอใหอยูในสภาพท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
เมื่อตอชองตออนาล็อกของโทรทัศนและคอมพิวเตอรเขากับ
สายแปลง DVI/RGB ฯลฯ ท่ีมีวางจําหนายท่ัวไป
 1 กดปุม b เพื่อเลือก “PC” จากเมนู “ชองตอ
สัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม ?

 2 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” > 
“ปรับตั้งสัญญาณ PC” > “Sync. อัตโนมัต”ิ

หมายเหตุ
• เมื่อ “Sync. อัตโนมัติ” ทํางานเสร็จสมบูรณ ขอความ 

“Sync. อัตโนมัติเสร็จสมบูรณ” จะแสดงขึ้นมา ถาไมมีขอความใด
แสดงข้ึนมา แสดงวา “Sync. อัตโนมัติ” ลมเหลว

• การใชงาน Sync. อัตโนมัติ มีโอกาสที่จะทําสําเร็จ เมื่อสัญญาณ
ภาพจากคอมพิวเตอรมีแถบสัญญาณแนวต้ังกวาง (เชน รูปแบบแถบ
สัญญาณท่ีมีคอนทราสตสูง หรือเปนลายตาราง) และอาจลมเหลว
หากสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอรหนาแนน (คอนทราสตตํ่า)

• “Sync. อัตโนมัติ” อาจทํางานลมเหลวแมจะมีขอความ 
“Sync. อัตโนมัติเสร็จสมบูรณ” แสดงข้ึนมา

• “Sync. อัตโนมัติ” อาจทํางานลมเหลว หากสัญญาณภาพจาก
คอมพิวเตอรมีความละเอียดตํ่า, มีขอบไมชัดเจน (สีดํา) หรือมีการ
เคลื่อนท่ีในระหวางการดําเนินการ “Sync. อัตโนมัติ”

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเช่ือมตอคอมพิวเตอรเขากับ
โทรทัศนและเปดการทํางานกอนเริ่มตนใชงาน “Sync. อัตโนมัติ”

• “Sync. อัตโนมัติ” จะสามารถใชงานไดเฉพาะ เมื่อโทรทัศนไดรับ
สัญญาณอนาล็อกผานทางชองตอ PC เทาน้ัน

• ฟงกชั่นน้ีจะสามารถใชงานไดกับภาพ 3D ท่ีแปลงมาจากภาพ 2D 
หรือภาพ 2D ปกติ

การปรับภาพจากคอมพิวเตอรดวย
ตนเอง

ฟงกชั่นเสริม

 การสรางภาพละเอียด

โดยทั่วไปแลว ทานสามารถปรับภาพไดอยางงายดายตาม
ความจําเปนเพ่ือเปลี่ยนตําแหนงภาพโดยใช “Sync. อัตโนมัติ” 
อยางไรก็ตาม ในบางกรณีทานอาจจําเปนตองทําการปรับดวย
ตนเองเพื่อใหไดภาพท่ีดีท่ีสุด
 1 กดปุม b เพ่ือเลือก “PC” จากเมนู “ชองตอ
สัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม ?

 2 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” > 
“ปรับตั้งสัญญาณ PC” > “การสรางภาพละเอียด”

 3 กดปุม a/b เพ่ือเลือกรายการปรับท่ีตองการ
 4 กดปุม c/d เพ่ือปรับคารายการดังกลาวตามตองการ

รายการ

แนวนอน ปรับภาพใหอยูตรงกลางโดยการเลื่อนภาพ
ไปทางซายหรือทางขวา

แนวต้ัง ปรับภาพใหอยูตรงกลางโดยการเลื่อนภาพ
ข้ึนหรือลง

สัญญาณนาฬกา ปรับคาน้ีเมื่อภาพกะพริบและมีเสนแนวต้ัง
ปรากฏขึ้น

มุมสัญญาณ ปรับคาน้ีเมื่อตัวอักษรมีคอนทราสตตํ่าหรือ
เมื่อภาพกะพริบ

หมายเหตุ
• เมื่อตองการรีเซ็ตรายการที่ปรับคาท้ังหมดกลับไปเปนคาท่ีตั้งมา
จากโรงงาน ใหกดปุม a/b เพื่อเลือก “ตั้งเครื่องใหม” จากนั้นกด
ปุม ?

• คา “สัญญาณนาฬกา” และ “มุมสัญญาณ” ในเมนู “การสราง
ภาพละเอียด” สามารถปรับไดเฉพาะ เมื่อโทรทัศนไดรับสัญญาณ
อนาล็อกผานทางชองตอ PC เทาน้ัน

• ภาพท่ีแสดงข้ึนมาอาจไมถูกตองทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคา และ/หรือ 
สัญญาณเขา

• ฟงกชั่นน้ีจะสามารถใชงานไดกับภาพ 3D ท่ีแปลงมาจากภาพ 2D 
หรือภาพ 2D ปกติ

  ตารางสัญญาณคอมพิวเตอรที่สนับสนุน

ความละเอียด ความถ่ีแนวนอน ความถ่ีแนวต้ัง อนาล็อก 
(D-Sub) ดิจิตอล (HDMI) มาตรฐาน 

VESA

VGA 640 x 480 31.5 kHz 60 Hz   

SVGA 800 x 600 37.9 kHz 60 Hz   

XGA 1,024 x 768 48.4 kHz 60 Hz   

WXGA 1,360 x 768 47.7 kHz 60 Hz   

SXGA 1,280 x 1,024 64.0 kHz 60 Hz   

SXGA+ 1,400 x 1,050 65.3 kHz 60 Hz   

UXGA 1,600 x 1,200 75.0 kHz 60 Hz   

1080p 1,920 x 1,080 67.5 kHz 60 Hz  

VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+ และ 
UXGA เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท 
International Business Machines Corporation

หมายเหตุ
• โทรทัศนเครื่องนี้สนับสนุนสัญญาณคอมพิวเตอรบางสัญญาณ
เทาน้ัน เพื่อรับประกันการทํางานท่ีถูกตอง การดแสดงผลจะตอง
สนับสนุนมาตรฐาน VESA 60 Hz หากไมสนับสนุนมาตรฐานน้ีจะสง
ผลใหภาพท่ีแสดงออกมาผิดเพี้ยน
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การควบคุมโทรทัศนดวยคอมพิวเตอร

• เมื่อมีการตั้งรายการไวแลว ทานสามารถควบคุมการทํางาน
ของโทรทัศนดวยคอมพิวเตอรโดยใช RS-232C หรือ IP 
โดยทานสามารถเลือกสัญญาณเขา (คอมพิวเตอร/วิดีโอ), 
ปรับระดับเสียง และปรับการตั้งคาอื่นๆ ได รวมถึงการ
เปดใชงานการเลนรายการที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติ

• ใหใชสายควบคุม RS-232C (cross type), สาย 
ETHERNET (มีวางจําหนายท่ัวไป) หรืออะแด็ปเตอร LAN 
ไรสายแบบ USB ในการเชื่อมตอ

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นการควบคุมดวยคอมพิวเตอรน้ีเหมาะกับผูท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร

เง่ือนไขในการสื่อสารของ IP

LAN

สาย ETHERNET
(มีวางจําหนายท่ัวไป)

เชื่อมตอโทรทัศนตามการตั้งคาตอไปนี้เพื่อใชงาน IP ท่ี
คอมพิวเตอร

IP protocol TCP/IP
Host IP address ตั้งคาไอพีแอดเดรสที่เมนูของโทรทัศน
Service ไมมี (หามเลือก Telnet หรือ SSH)

TCP port# กําหนดหมายเลขพอรตที่เมนูของ
โทรทัศน (พอรตควบคุม)

หากทานต้ัง ID และรหัสผานไวท่ีเมนูของโทรทัศน ทาน
จําเปนตองปอนคาดังกลาวทันทีท่ีเช่ือมตอกับโทรทัศน
หมายเหตุ
• สัญญาณการสื่อสารจะถูกตัดเมื่อไมมีการสื่อสารเปนเวลา 3 นาที

การต้ังคาการรับชม

  ปรับต้ัง IP control

 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การต้ังค่า” > “การต้ังค่า
การรับชม” > “การต้ังเครือข่าย” > “ปรับต้ัง IP Control” 

 2 [ตั้งการควบคุม] 
ตั้งคาฟงกชั่นน้ีใหเปดใชงาน IP Control

 3 [การตั้งชื่ออุปกรณ] 
ทานสามารถต้ังชื่อโทรทัศนน้ีเพื่อแสดงชื่อดังกลาวบน
อุปกรณท่ีเชื่อมตอภายนอกได

 4 [ตั้งรายละเอียด] 
ทานสามารถกําหนด รหัสสําหรับเขาระบบ, รหัสผาน และ
พอรทควบคุมสําหรับใชงาน IP Control

เง่ือนไขในการสื่อสารของ RS-232C

สายควบคุม RS-232C (cross type)
(มีวางจําหนายท่ัวไป)

ตั้งคาการสื่อสารแบบ RS-232C ท่ีเครื่องคอมพิวเตอรใหตรง
กับเงื่อนไขในการสื่อสารของโทรทัศน การตั้งคาการสื่อสาร
ของโทรทัศนมีดังตอไปนี้:

Baud rate 9,600 bps

Data length 8 bits

Parity bit ไมมี

Stop bit 1 bit

Flow control ไมมี

ขั้นตอนการส่ือสาร
คําส่ังควบคุมจะถูกสงจากเครื่องคอมพิวเตอรผานทางชองตอ 
RS-232C
โทรทัศนจะทํางานตามคําส่ังที่ไดรับและสงขอความตอบกลับ
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
หามสงคําส่ังหลายคําส่ังพรอมกัน โปรดรอจนกระทั่ง
คอมพิวเตอรไดรับสัญญาณตอบรับวา OK กอนสงคําส่ังตอไป
โปรดทดลองสงตัวอักษร “A” และพรอมปุมรหัสตอบรับ (ปุม
ข้ึนบรรทัดใหม) และยืนยันวาทานไดรับรหัส “ERR” ตอบกลับ
กอนเริ่มตนใชงาน
รูปแบบคําส่ัง
รหัส ASCII 8 หลัก +CR

C1 C2 C3 C4 P1 P2 P3 P4

  คําส่ัง 4 หลัก: คําส่ัง ตัวอักษร 4 ตัว

  พารามิเตอร 4 หลัก: พารามิเตอร 0_9, เวนวรรค, ?, เครื่องหมาย
ลบ

  รหัสตอบรับ (0DH): ?

พารามิเตอร
ปอนคาพารามิเตอร, จัดเสมอทางซาย และใสเวนวรรคแทน
หลักที่เหลือ (โปรดปอนคาพารามิเตอรใหครบ 4 หลัก)
หากคาพารามิเตอรท่ีปอนเขาไปไมอยูในชวงท่ีสามารถปรับได 
ทานจะไดรับขอความ “ERR” ตอบกลับมา (โปรดดูท่ี “รูปแบบ
รหัสตอบรับ”)

0 0 5 5

1 0 0

0 0 0 9

0

เมื่อป อน “?” สําหรับบางคําส่ัง ค าท่ีตั้งไวในปจจุบันจะตอบ
กลับมา

? ? ? ?

รูปแบบรหัสตอบรับ
การตอบรับปกติ การตอบรับท่ีแสดงปญหา 

(การสื่อสารลมเหลวหรือคําส่ัง
ไมถูกตอง)

O K E R R

รหัสตอบรับ (0DH) รหัสตอบรับ (0DH)
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รายการคําส่ัง

รายการควบคุม คําส่ัง พารามิเตอร รายละเอียดการควบคุม

การตั้งเปดปด
เครื่อง P O W R 0 _ _ _ ปดเครื่อง (พรอมใชงาน)

การเลือก
สัญญาณเขา A

I T G D _ _ _ _ เปลี่ยนสัญญาณเขา (สลับ)

I T V D _ _ _ _ TV (เปลี่ยนชองไมได)

I D T V _ _ _ _ DTV (เปลี่ยนชองไมได)

I A V D * _ _ _
HDMI 1_4 (1_4), ช่อง
ต่อสัญญาณเข้า 5_6 
(5_6), PC (7)

การเลือก
สัญญาณเขา B

I N P 5 1 _ _ _ ช่องต่อสัญญาณเข้า 5 
(คอมโพแนนท์)

I N P 5 3 _ _ _ ช่องต่อสัญญาณเข้า 5 
(ภาพ)

ชองสถานี

D C C H * * _ _ ปอนชองสถานีโดยตรง 
(1_99)

C H U P _ _ _ _ ไปท่ีชองตอไป

C H D W _ _ _ _ ไปท่ีชองกอนหนาน้ี

D T V D * * * _ ปอนชองสถานี DTV 
โดยตรง (1_999)

D T U P _ _ _ _ ไปท่ีชอง DTV ตอไป

D T D W _ _ _ _ ไปท่ีชอง DTV กอนหนาน้ี

การเลือกโหมด 
AV

A V M D 0 _ _ _ สลับ

A V M D 1 _ _ _ มาตรฐาน

A V M D 2 _ _ _ ภาพยนตร 

A V M D 3 _ _ _ เกมส 

A V M D 4 _ _ _ โหมดผูใช

A V M D 5 _ _ _ ไดนามิค (ปรับค าไม ได )

A V M D 6 _ _ _ ไดนามิค

A V M D 7 _ _ _ PC

A V M D 8 _ _ _ x.v.Colour

A V M D 1 4 _ _ มาตรฐาน (3D)*1

A V M D 1 5 _ _ ภาพยนตร  (3D)*1

A V M D 1 6 _ _ เกมส  (3D)*1

A V M D 1 0 0 _ อัตโนมัติ

ระดับเสียง V O L M * * * _ ระดับเสียง (0_100)

ตําแหนงภาพ

H P O S * * * _ ตําแหนงในแนวนอน (AV/
PC) (–nn~nn)

V P O S * * * _ ตําแหนงในแนวต้ัง (AV/
PC) (–nn~nn)

C L C K * * * _ สัญญาณนาฬกา (0_180)

P H S E * * _ _ มุมสัญญาณ (0_40)

โหมดภาพกว าง

W I D E 0 _ _ _ สลับ (AV)

W I D E 1 _ _ _ ปกติ (AV)

W I D E 2 _ _ _ ซูม 14:9 (AV)

W I D E 3 _ _ _ พาโนรามา (AV)

W I D E 4 _ _ _ เต็มจอ (AV/ USB-วิดีโอ/
เครือขายในบาน-วิดีโอ)

W I D E 5 _ _ _ จอภาพยนตร  16:9 (AV)

W I D E 6 _ _ _ จอภาพยนตร  14:9 (AV)

W I D E 7 _ _ _ ปกติ (PC)

W I D E 8 _ _ _ จอภาพยนตร  (PC)

W I D E 9 _ _ _ เต็มจอ (PC)

W I D E 1 0 _ _ ภาพตนฉบับ (AV/PC)

W I D E 1 1 _ _ ภาพพอดีกรอบ (AV/PC)

W I D E 1 2 _ _ อัตโนมัติ (USB-วิดีโอ/
เครือขายในบาน-วิดีโอ)

W I D E 1 3 _ _ ดั้งเดิม (USB-วิดีโอ/
เครือขายในบาน-วิดีโอ)

รายการควบคุม คําส่ัง พารามิเตอร รายละเอียดการควบคุม

ปดเสียง

M U T E 0 _ _ _ สลับ

M U T E 1 _ _ _ ปดเสียง

M U T E 2 _ _ _ เปดเสียง

เสียงเซอรราวด

A C S U 0 _ _ _ สลับเสียงเซอรราวด

A C S U 1 _ _ _ เปดระบบเสียงเซอรราวด
TS HD

A C S U 2 _ _ _ ปดเสียงเซอรราวด

A C S U 4 _ _ _ เสียงเซอรราวด 3D ใน
หอประชุม

A C S U 5 _ _ _ เสียงเซอรราวด 3D 
ภาพยนตร

A C S U 6 _ _ _ เสียงเซอรราวด 
3Dสนามกีฬา

A C S U 7 _ _ _ เสียงเซอรราวด 3Dสนามกีฬา

เปลี่ยนสัญญาณ
เสียง A C H A _ _ _ _ สลับ

ตั้งเวลาปด

O F T M 0 _ _ _ ปด

O F T M 1 _ _ _ ตั้งเวลาปด 30 นาที

O F T M 2 _ _ _ ตั้งเวลาปด 1 ชั่วโมง

O F T M 3 _ _ _ ตั้งเวลาปด 1 ชั่วโมง 
30 นาที

O F T M 4 _ _ _ ตั้งเวลาปด 2 ชั่วโมง

O F T M 5 _ _ _ ตั้งเวลาปด 2 ชั่วโมง 
30 นาที

 เทเลเท็กซ

T E X T 0 _ _ _ ไมแสดงขอมูลตัวอักษร

T E X T 1 _ _ _ แสดงขอมูลตัวอักษร 
(สลับ)

D C P G * * * _ เลือกหนาโดยตรง 
(100_899)

3D

T D C H 0 _ _ _ 3D OFF

T D C H 1 _ _ _ 2D s 3D

T D C H 2 _ _ _ ขางๆ

T D C H 3 _ _ _ บนและลาง

T D C H 4 _ _ _ 3D s 2D (ขางๆ)

T D C H 5 _ _ _ 3D s 2D (บนและลาง)

T D C H 6 _ _ _ 3D อัตโนมัติ

T D C H 7 _ _ _ 3D s 2D*1

ชื่ออุปกรณ T V N M 1 _ _ _ แสดงชื่ออุปกรณ

เวอรชันของ
ซอฟตแวร S W V N 1 _ _ _ แสดงเวอรชันของ

ซอฟตแวร

เวอรชันของ IP 
PROTOCOL I P P V 1 แสดงเวอรชันของ IP 

PROTOCOL

 I คําส่ังเหลาน้ีสามารถใชไดเฉพาะเมื่ออยูในโหมด 3D

หมายเหตุ
• หากมีเครื่องหมายขีดเสนใต (_) ในชองพารามิเตอรหมายความวา
ใหเวนวรรค

• หากมีเครื่องหมายดอกจัน (*) ใหปอนคาภายในชวงท่ีระบุไวใน
เครื่องหมายวงเล็บในชองรายละเอียดการควบคุม

• คําส่ังบางคําส่ังในการสั่งงาน DTV อาจไมทํางานในการต้ังคา
สําหรับบางประเทศ
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 เพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพ 3D
ทานสามารถใชแวนตา 3D แบบพิเศษ เพื่อรับชมภาพท่ีสนับสนุนการแสดงผลแบบ 3D จากโทรทัศนเครื่องนี้ได
• ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพยนตร 3D จากโทรทัศนเครื่องนี้ผานทางแวนตา 3D ซึ่งมีวางจําหนายตางหาก
• เพื่อสรางภาพ 3D มานผลึกเหลวในแวนตา 3D จะเปดปดตอเนื่องอยางรวดเร็ว เพื่อใหตรงกับภาพวิดีโอที่เปลี่ยนสลับไปมาซายขวาบนหนาจอ
โทรทัศน

• ผูชมบางทานอาจไมสามารถไดรับประสบการณความบันเทิงจากโทรทัศน 3D ผูชมบางทานอาจประสบปญหา เน่ืองจากไมสามารถมองเห็นภาพ 
3D ได (stereo blindness) นอกจากนี้ ผูชมบางทานท่ีรับชมรายการ 3D อาจเกิดอากาศคลื่นไสในชวงเริ่มปรับตัวรับชมภาพ ผูชมบางทานอาจ
เกิดอาการปวดหัว, ปวดตา หรือคลื่นไส หรือบางทานอาจเกิดอาการลมชักหรือเปนลม อาจกลาวไดวา การรับชมภาพ 3D เหมือนกับการเลนรถ
ไฟเหาะ ซึ่งเปนประสบการณท่ีไมเหมาะกับบางคน

ขอควรระวัง
• แวนตา 3D เปนอุปกรณท่ีมีความแมนยําสูง โปรดใชงานดวยความระมัดระวัง
• การใชงานแวนตา 3D อยางไมถูกวิธี หรือการละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีอาจเปนสาเหตุใหดวงตาทํางานหนักเกินไป
• หากทานรูสึกวิงเวียนศีรษะ, คลื่นไส หรือเกิดอาการไมสบายอื่นๆ ในขณะรับชมภาพ 3D ใหหยุดใชงานแวนตา 3D ทันที การใชงานระบบ 3D 
แบบอาศัยความแตกตางของภาพท่ีปรากฏบนดวงตาทั้งสองของโทรทัศนเครื่องนี้ ซึ่งไมรองรับซอฟตแวรหรือการแพรภาพสัญญาณโทรทัศน
แบบ 3D สามารถทําใหภาพท่ีแสดงออกมามีลักษณะพรามัวแบบ cross talk หรือเกิดภาพซอน

• หากทานรับชมภาพ 3D ติดตอกันเปนเวลานาน ทานควรพักสายตาเปนระยะๆ เพื่อปองกันดวงตาทํางานหนักเกินไป
• ถาทานเปนคนสายตาส้ันหรือสายตายาว หรือสายตาเอียง หรือสายตาท้ังซายและขวาไมเทากัน ทานควรใชมาตรการที่จําเปน เชน การสวมแวน
สายตา เพื่อแกไขสายตาของทานกอนรับชมภาพ 3D แวนตา 3D สามารถสวมทับแวนสายตาได

• ขณะรับชมภาพ 3D ควรใหแวนตา 3D อยูในแนวนอนระดับเดียวกับหนาจอโทรทัศน ถาทานเอียงแวนตา 3D เมื่อเปรียบเทียบกับหนาจอ
โทรทัศน ภาพท่ีมองเห็นจากดวงตาขางซายและขวาอาจแตกตางกันอยางชัดเจน หรืออาจมองเห็นภาพซอน

• ควรรับชมภาพ 3D ในระยะหางท่ีเหมาะสมจากหนาจอโทรทัศน ระยะที่แนะนําจะอยูท่ีสามเทาของความสูงของหนาจอโทรทัศน ไมควรดู
โทรทัศนใกลกวาระยะที่แนะนําไว

• โปรดระมัดระวังสิ่งแวดลอมรอบตัวในขณะรับชมภาพ 3D เมื่อทานรับชมภาพ 3D วัตถุตางๆ อาจดูเหมือนอยูใกลหรือไกลกวาหนาจอโทรทัศน 
ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหทานกะระยะจากหนาจอโทรทัศนผิดพลาด และทําใหไดรับบาดเจ็บหากเผลอชนเขากับหนาจอโทรทัศนหรือวัตถุรอบตัว

• เราไมแนะนําใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 6 ขวบใชงานแวนตา 3D
• เมื่อเด็กเล็กรับชมภาพ 3D ควรใหพอแมหรือผูปกครองอยูดวย และคอยควบคุมดูแลขณะท่ีเด็กเล็กรับชมภาพ 3D และถาพบวาพวกเขาแสดง
อาการผิดปกติ ใหหยุดใชงานแวนตา 3D ทันที

• บุคคลที่มีประวัติเปนโรคแพแสง และผูท่ีเปนโรคหัวใจหรือสุขภาพไมดี ไมควรใชงานแวนตา 3D เพราะอาจทําใหสุขภาพแยลงได
• หามใชงานแวนตา 3D น้ี เพ่ือจุดประสงคอยางอื่น (เชน ใชแทนแวนสายตา, แวนกันแดด หรือแวนตานิรภัย)
• หามใชงานฟงกชั่น 3D หรือแวนตา 3D ในขณะท่ีกําลังเดินหรือเคลื่อนท่ีไปมา เพราะอาจทําใหไดรับบาดเจ็บจากการชนเขากับส่ิงของ, หกลม 
และ/หรือ ตกจากที่สูง

• ขณะกําลังใชงานแวนตา 3D โปรดระวังอยาชนเขากับหนาจอโทรทัศนหรือบุคคลอื่น การรับชมภาพ 3D อาจเปนสาเหตุทําใหทานกะระยะจาก
หนาจอโทรทัศนผิดพลาด และเผลอชนเขากับหนาจอจนทําใหไดรับบาดเจ็บ

• เราขอแนะนําใหทานไมควรรับชมภาพ 3D หากทานพักผอนไมเพียงพอหรือดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล

  รูปแบบการแสดงภาพ 3D และ 2D

ภาพสําหรับสัญญาณเขา โหมดท่ีเลือกได คําอธิบาย

โหมด 3D 
(ใชแวนตา 3D)

2D s 3D • แปลงภาพ 2D ปกติใหเปนภาพ 3D

ขางๆ

• สรางภาพ 3D จากภาพ 3D ท่ีแสดงคูกันทาง
ซายและขวา ภาพจะถูกแยกออกเปนภาพทาง
ซายและภาพทางขวา จากนั้นภาพดังกลาว
จะถูกยืดและแสดงตอเนื่องกันไปเพ่ือสราง
ภาพ 3D

บนและลาง

• สรางภาพ 3D จากภาพ 3D ท่ีแสดงคูกัน
ทางดานบนและดานลาง ภาพจะถูกแยกออก
เปนภาพดานบนและดานลาง จากนั้นภาพ
ดังกลาวจะถูกยืดและแสดงตอเนื่องกันไปเพื่อ
สรางภาพ 3D

โหมด 2D 
(ไมใชแวนตา 3D)

ขางๆ s 2D
• สรางภาพ 2D จากภาพ 3D ท่ีแสดงคูกันทาง
ซายและขวา เฉพาะภาพทางซายเทาน้ันท่ีจะ
ถูกยืดและแสดง ภาพท่ีแสดงจะไมเปน 3D

บนและลาง s 2D
• สรางภาพ 2D จากภาพ 3D ท่ีแสดงคูกันทาง
ดานบนและดานลาง เฉพาะภาพดานบนเทาน้ัน
ท่ีจะถูกยืดและแสดง ภาพท่ีแสดงจะไมเปน 3D
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เพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพ 3D

การรับชมภาพ 3D

MENUMENU

หมายเหตุ
• หนาจอโทรทัศนอาจมืดลงชั่วขณะในระหวางท่ีโทรทัศนกําลังตรวจ
จับสัญญาณภาพ 3D และขณะเปลี่ยนจากโหมด 3D เปนโหมด 2D

การรับสัญญาณภาพ 3D ที่สามารถ
ตรวจจับไดแบบอัตโนมัติ

สัญญาณภาพอาจมีสัญญาณระบุ 3D อยูดวย ทานสามารถต้ัง
ใหโทรทัศนตรวจจับประเภทของภาพ 3D ไดโดยอัตโนมัติ 
(หนา 72)
 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 

“ฟงกชั่นเสริม” > “ปรับตั้ง 3D” > “เปลี่ยนเปน 3D 
โดยอัตโนมัติ”

 E เม่ือต้ังคา “เปลี่ยนเปน 3D โดยอัตโนมัติ” ไวที่ 
“โหมด 1” หรือ “โหมด 2”
• โทรทัศนจะตรวจจับรูปแบบการแสดง 3D โดยอัตโนมัติและจะ
แสดงภาพ 3D ท่ีเหมาะสม

 E เม่ือต้ังคา “เปลี่ยนเปน 3D โดยอัตโนมัติ” เปน 
“ปด”

 1 ขอความยืนยันจะแสดงขึ้นมา กดปุม 3D
 2 กดปุม c/d เพ่ือเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

 2 เปดการทํางานของแวนตา 3D จากนั้นจึงสวมแวนตา 3D
• กดปุมเปด/ปดเครื่องคางไวอยางนอย 2 วินาที
• ไฟ LED จะกะพริบ 3 ครั้ง

หมายเหตุ
• ถาทานไมตองการใหเปลี่ยนเปนโหมด 3D โดยอัตโนมัติ ใหตั้งคา 

“เปลี่ยนเปน 3D โดยอัตโนมัติ” เปน “ปด”

• เมื่อโทรทัศนรับสัญญาณภาพ 3D ท่ีสามารถตรวจจับไดโดย
อัตโนมัติ ไอคอนโหมด 3D จะปรากฏขึ้นท่ีสวนแสดงหมายเลขชอง

การเปล่ียนจากโหมด 3D เปนโหมด 2D
เมื่อทานกดปุม 3D ในระหวางท่ีกําลังรับชมโทรทัศนในโหมด 
3D โทรทัศนจะเปลี่ยนเปนโหมด 2D
 1 กดปุม 3D ในขณะท่ีอยูในโหมด 3D
 2 เลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ? เพื่อเปลี่ยนเปนโหมด 

2D

 3 ถอดแวนตา 3D และปดการทํางานของแวนตา 3D
• กดปุมเปด/ปดเครื่องคางไวอยางนอย 2 วินาที
• ไฟ LED จะสวางข้ึนเปนเวลา 2 วินาที

หมายเหตุ
• ถาสัญญาณเขาเปน 2D โทรทัศนจะแสดงภาพ 2D โดยอัตโนมัติ
• โหมด 3D จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนการตั้งคา, 
เปลี่ยนแหลงสัญญาณเขา, เปลี่ยนความละเอียดของสัญญาณเขา 
หรือปดโทรทัศน

การรับสัญญาณภาพ 3D ที่ไมสามารถ
ตรวจจับไดแบบอัตโนมัติ

เมื่อโทรทัศนรับสัญญาณภาพ 3D ท่ีไมสามารถตรวจจับไดโดย
อัตโนมัติ ทานจะสามารถเลือกรับชมไดท้ังแบบภาพ 3D และ 
2D
 1 กดปุม 3D

• หนาจอจะปรากฏขอความใหทานเลือกรับชมระหวางภาพ 3D 
และ 2D

 2 กดปุม c/d เพ่ือเลือก “3D” หรือ “2D” จากนั้นกดปุม 
?

 E การรับชมในโหมด 3D
 1 กดปุม c/d เพื่อเลือกประเภทสัญญาณ 3D (“2D s 3D”, 

“ขางๆ” หรือ “บนและลาง”) จากนั้นกดปุม ?

• ถาทานเลือกระบบเดียวกับสัญญาณเขา ภาพ 3D จะแสดงขึ้น
มา

• ทานสามารถเลือกไดเฉพาะ “2D s 3D” ในโหมดโทรทัศน
 2 เปดการทํางานของแวนตา 3D จากนั้นจึงสวมแวนตา 3D

• กดปุมเปด/ปดเครื่องคางไวอยางนอย 2 วินาที
• ไฟ LED จะกะพริบ 3 ครั้ง

 E การรับชมในโหมด 2D
• การเปลี่ยนจากโหมด 3D เปนโหมด 2D

กดปุม c/d เพื่อเลือกประเภทสัญญาณ 2D (“ขางๆ” หรือ 
“บนและลาง”) จากนั้นกดปุม ?

• ถาทานเลือกระบบเดียวกับสัญญาณเขา ภาพ 2D จะแสดงขึ้น
มา
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 เพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพ 3D

การรับชมภาพ 2D ในแบบ 3D

ทานสามารถแปลงภาพ 2D ปกติใหเปนภาพ 3D ได
 1 กดปุม 3D

 2 กดปุม c/d เพื่อเลือก “2D s 3D” จากนั้นกดปุม ?
 3 เปดการทํางานของแวนตา 3D จากนั้นจึงสวมแวนตา 3D
หมายเหตุ
• ขอความยืนยันการเลือกโหมด 3D หรือ 2D จะแสดงขึ้นมาบนหนา
จอทุก 1 ชั่วโมง

• เมื่อโทรทัศนแปลงภาพ 2D ปกติใหเปนภาพ 3D ทานสามารถเปด
เมนู “ผลการแปลง 2D s 3D” เพื่อปรับผลการแปลงโดยการกด
ปุม Y

การเปล่ียนกลับไปยังโหมดกอนหนาน้ี

ทานสามารถเปล่ียนกลับไปท่ีโหมดกอนหนาน้ีไดโดยการกด
ปุม 3D

 1 กดปุม 3D
• ขอความยืนยันจะแสดงขึ้นมา

 2 เลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
• โทรทัศนจะเปลี่ยนกลับไปท่ีโหมดกอนหนาน้ี

 เมนู 3D

กดปุม 3D ในโหมด 3D เพื่อแสดงเมนู 3D กดปุมสีเพื่อทําการ
ตั้งคาท่ีจําเปน

MENU

GUIDE

MENU

GUIDE

ปุม คําอธิบาย

ปุม R   เพิ่มความสวางภาพ 3D (หนา 74)

ปุม G
เสียงเซอรราวด (หนา 40)
• โหมดเสียงจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทานกด
ปุม G

ปุม Y

ผลการแปลง 2D s 3D (หนา 75)
• “ผลการแปลง 2D s 3D” จะสามารถ
ใชงานไดเฉพาะในกรณีท่ีทานเลือก 
“2D s 3D” (โปรดดูท่ีหัวขอ การรับชม
ภาพ 2D ในแบบ 3D ดานบน)

ปุม B ปรับตั้ง 3D (หนา 75)

การปรับต้ังโทรทัศนเพ่ือเพ่ิมอรรถรสใน
การรับชมภาพ 3D

ทานสามารถปรับเปล่ียนการตั้งคาไดอยางหลากหลายเพื่อเพิ่ม
อรรถรสในการรับชมภาพ 3D

SLEEPSLEEP

 การปรับภาพ 3D
 E การใชงานเบ้ืองตน
ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“เมนูภาพ” > เลือก/ปรับรายการที่ทานตองการตั้งคา

หมายเหตุ
• รายการที่สามารถเลือก/ปรับไดจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับวา
โทรทัศนอยูในโหมด 2D หรือโหมด 3D

  โหมด AV

ทานสามารถเปล่ียนการตั้งคาเสียงและภาพเพื่อใหเหมาะสม
กับรายการหรือเนื้อหาของสัญญาณเขาท่ีกําลังรับชมอยู

รายการ

มาตรฐาน (3D) ใชสําหรับภาพคุณภาพสูงในหองที่มีแสง
สวางปานกลาง

ภาพยนตร (3D) ใชสําหรับภาพยนตร 

เกมส (3D) ลดความสวางของภาพลงเพื่อใหเกิดความ
สบายตา

หมายเหตุ
• ทานสามารถเลือก “โหมด AV” ไดโดยการกดปุม # ท่ี
รีโมทคอนโทรล

  เพ่ิมความสวางภาพ 3D

ทานสามารถปรับไฟจอภาพของโทรทัศนเพ่ือรับชมภาพ 3D 
ได

รายการ

สูง เพิ่มความสวางของไฟจอภาพ

ระดับกลาง

ระดับตํ่า ลดความสวางของไฟจอภาพ

หมายเหตุ
• เมื่อทานเลือก “สูง” หรือ “ระดับตํ่า” ตัวเลือก “OPC”, “ไฟจอภาพ” 
และ “การปรับ OPC” จะไมสามารถใชงานได

• “เพิ่มความสวางภาพ 3D” จะไมสามารถใชงานไดในโหมด 2D
• รายการตางๆ ใน “เพิ่มความสวางภาพ 3D” สามารถบันทึกคาเก็บ
ไวสําหรับรายการ “โหมด AV” 3D ทุกรายการได (“มาตรฐาน 
(3D)”, “ภาพยนตร (3D)”, “เกมส (3D)”)

LC80LE940X_TH_book.indb   74LC80LE940X_TH_book.indb   74 8/29/2012   8:34:06 AM8/29/2012   8:34:06 AM



75

เพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพ 3D

  ปรับต้ัง 3D

 E การใชงานเบ้ืองตน
ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ฟงกชั่นเสริม” > “ปรับตั้ง 3D” > 
เลือกเมนูท่ีทานตองการตั้งคา

 เปลี่ยนเปน 3D โดยอัตโนมัติ

ฟงกชั่นน้ีจะอนุญาตใหโทรทัศนเปลี่ยนเปนโหมด 3D โดย
อัตโนมัติ เมื่อตรวจจับสัญญาณระบุ 3D ได

รายการ

โหมด 1

ระบบจะเลือกโหมด 3D ใหโดยอัตโนมัติ
เมื่อตรวจพบสัญญาณ 3D ในขณะรับชม
วิดีโอจากบริการ VOD หรือ อุปกรณท่ี
เช่ือมตอ HDMI 

โหมด 2
นอกจากนี้ ระบบยังจะเลือกโหมด 3D ให
โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบรูปแบบวิดีโอที่มี
ฟอรแมต “ขางๆ” หรือ “บนและลาง”

ปด ไมอนุญาตใหเปลี่ยนโหมดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
• โทรทัศนอาจตรวจจับสัญญาณ 3D ไมไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับรูปแบบของ
สัญญาณดังกลาว

 ควบคุมความลึกของ 3D

เลือกวิธีในการปรับความลึก 3D

รายการ

อัตโนมัติ ปรับความลึกอัตโนมัติ

ปรับดวยมือ ปรับความลึกแบบแมนนวลดวยฟงกชั่น 
“เปลี่ยนความลึก”

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นดังกลาวจะสามารถใชงานไดเมื่อสัญญาณเขาเปนแบบ 3D 
เทาน้ัน

• ฟงกชั่นน้ีอาจไมแสดง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับรูปแบบของสัญญาณ 3D

เปลี่ยนความลึก

ปรับความลึกแบบแมนนวล “0” คือ ระดับท่ีไมมีการปรับ
ความลึก
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นดังกลาวจะสามารถใชงานไดเมื่อ “ควบคุมความลึกของ 3D” 
อยูท่ี “ปรับดวยมือ”

  ผลการแปลง 2D s 3D

ทานสามารถปรับเอ็ฟเฟกซ 3D เมื่อแปลงภาพจากโหมด 2D 
เปนโหมด 3D ได เลือกระดับของเอ็ฟเฟกซท่ีตองการแปลง
จาก e1 ถึง e16
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นน้ีจะสามารถใชงานได เมื่อเปลี่ยนภาพ 2D เปนภาพ 3D
• เมื่อทานใชงานฟงกชั่นน้ี ภาพท่ีแปลงดวยโทรทัศนจะแตกตางจาก
ภาพตนฉบับเล็กนอยและแสดงออกมาตางกัน

• ภาพ 2D ท่ีผานการแปลงเปนภาพ 3D ใชสําหรับรับชมเปนการสวน
ตัวเทาน้ัน

การปรับต้ังภาพน่ิง 3D

เลือกวิธีการปรับเอ็ฟเฟกซภาพน่ิงแบบ 3D (ความลึก)

รายการ

อัตโนมัติ ปรับเอ็ฟเฟกซภาพน่ิง (ความลึก) โดย
อัตโนมัติ

ปรับดวยมือ ปรับเอ็ฟเฟกซภาพน่ิง (ความลึก) ดวยตนเอง

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นน้ีสามารถปรับในขณะท่ีกําลังรับชมภาพน่ิงแบบ 3D ใน
โหมดสื่อ USB ได

• แมวาทานจะเลอืก “อตัโนมตั”ิ ไว เอฟ็เฟกซภาพน่ิงแบบ 3D (ความลกึ) 
ก็อาจจะปรับไดไมถูกตอง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับภาพน่ิงแบบ 3D ดังกลาว

• ภาพน่ิงแบบ 3D ท่ีถายในโหมดมาโครจะแสดงใหเห็นความลึกมาก
เกินไป

• ถาทานรูสึกไมสบายในขณะรับชมภาพ 3D ใหหยุดรับชมทันที

ชวงเวลาท่ีดู

ฟงกชั่นน้ีจะอนุญาตใหทานแสดงเวลาท่ีใชไปในการรับชมภาพ 
3D บนหนาจอโทรทัศน

รายการ

ตกลง เวลาท่ีใชไปจะแสดงในลักษณะเพิ่มครั้งละ 
1 ชั่วโมง หลังจากที่ทานเร่ิมรับชมภาพ 3D

ไมตกลง ไมแสดงเวลา

 ทดสอบ 3D

ฟงกชั่่นน้ีจะแสดงภาพ 3D เพ่ือทดสอบการประมวลผล 3D 
คลิกที่ “เริ่ม” บนหนาจอเพื่อเลนภาพ 3D ท่ีใชทดสอบ
หมายเหตุ
• ถาทานกดปุม B ในระหวางการเลน หนาจอจะเปลี่ยนกลับไปท่ี
หนาจอกอนหนาน้ี
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 เพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพ 3D

  การแกไขปญหา – ภาพ 3D

ปญหา วิธีการแกไข

• ไม มีการแสดงภาพ 3D • ตั้งคา “เปลี่ยนเปน 3D โดยอัตโนมัติ” เปน “ปิด” อยูใชหรือไม? กดปุม 3D เพื่อเปลี่ยนเปนโหมด 3D
• ถาตั้งคา “เปลี่ยนเปน 3D โดยอัตโนมัติ” เปน “โหมด 1” หรือ “โหมด 2” แลวแตก็ยังไมมีการแสดงภาพ 3D 
ใหตรวจเช็กรูปแบบการแสดงผลของเน้ือหาท่ีกําลังรับชมอยู โทรทัศนอาจไมสามารถตรวจจับสัญญาณภาพ 3D 
บางสัญญาณวาเปนภาพ 3D ไดโดยอัตโนมัติ กดปุม 3D เพื่อเลือกรูปแบบการแสดงผลท่ีเหมาะสมกับภาพ 3D 
ดังกลาว

• เปดการทํางานของแวนตา 3D แลวใชหรือไม?
• ตั้งคาการทํางานของแวนตา 3D ไวท่ีโหมด 2D อยูใชหรือไม?
• มีส่ิงกีดขวางอยูระหวางแวนตา 3D และโทรทัศนอยูใชหรือไม หรือมีวัตถุบางอยางคลุมตัวรับสัญญาณ
อินฟราเรดที่แวนตา 3D อยูใชหรือไม? แวนตา 3D จะทํางานโดยการรับสัญญาณท่ีสงมาจากโทรทัศน หามวาง
สิ่งกีดขวางไวระหวางตัวสงสัญญาณอินฟราเรด 3D ท่ีโทรทัศนกับตัวรับสัญญาณอินฟราเรดที่แวนตา 3D

• แวนตา 3D จะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ • มีส่ิงกีดขวางอยูระหวางแวนตา 3D และโทรทัศนอยูใชหรือไม หรือมีวัตถุบางอยางคลุมตัวรับสัญญาณ
อินฟราเรดที่แวนตา 3D อยูใชหรือไม? แวนตา 3D จะปดการทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผานไป 3 นาที 
ถาไมไดรับสัญญาณจากโทรทัศน หามวางส่ิงกีดขวางไวระหวางตัวสงสัญญาณอินฟราเรด 3D ท่ีโทรทัศนกับตัว
รับสัญญาณอินฟราเรดที่แวนตา 3D

AN-3DG10-S
• ไฟ LED ไมสวางข้ึนเมื่อกดปุมเปด/ปด
บนแวนตา 3D

• แบตเตอรี่ของแวนตา 3D หมดหรือไม หากไฟ LED ไมสวางข้ึนหลังจากกดปุมเปด/ปดคางไวนานกวา 1 วินาที 
แสดงวาแบตเตอรี่หมด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่

AN-3DG20-B/AN-3DG30
• ไฟ LED ไมสวางข้ึนเมื่อเลื่อนสวิตชไปยัง 

3D เพื่อเปดใชงาน

• แบตเตอรี่ของแวนตา 3D หมดหรือไม หากไฟ LED ไมสวางข้ึนหลังจากเลื่อนสวิตชไปยัง 3D เพื่อเปดใชงาน 
แสดงวาแบตเตอรี่หมด ใหชารจแบตเตอรี่ หรือจายไฟใหกับแวนตา 3D ผานทางโทรทัศนโดยใชสาย USB 
(ใหมาดวย) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีระบุไวในคูมือใชงานของแวนตา 3D

เลนสของแวนตา 3D
• หามใชแรงกดลงไปที่เลนสของแวนตา 3D รวมถึง หามงอหรือทําแวนตา 3D ตกหล น
• หามใชวัตถุปลายแหลมหรือวัตถุอื่นขูดขีดที่ผิวเลนสของแวนตา 3D การกระทําดังกลาวจะทําใหแวนตา 3D ไดรับความเสียหายและลดคุณภาพของภาพ 3D
• โปรดใช เฉพาะผ าท่ีใหมาพร อมกับแวนตา 3D ในการทําความสะอาดเลนส เทาน้ัน
ตัวรับสัญญาณอินฟราเรดท่ีแวนตา 3D
• ระวังอย าใหตัวรับสัญญาณอินฟราเรดสกปรก หรือติดสติกเกอร  หรือใชวัตถุอื่นคลุมทับตัวรับสัญญาณอินฟราเรด การกระทําดังกล าวอาจเปนสาเหตุทําใหตัวรับ
สัญญาณอินฟราเรดทํางานผิดปกติ

• ถาแวนตา 3D ได รับผลกระทบจากอุปกรณ ส่ือสารที่สงขอมูลผ านทางสัญญาณอินฟราเรดอื่น การแสดงภาพ 3D อาจไม ถูกต อง
ขอควรระวังในขณะรับชม
• หามใชเครื่องมือที่สงคลื่นแมเหล็กไฟฟ าแรงสูง (เชน โทรศัพทมือถือ หรือเครื่องรับสงสัญญาณไร สาย) ใกล กับแวนตา 3D การกระทํา
ดังกล าวอาจเปนสาเหตุใหแวนตา 3D ทํางานผิดปกติ

• แวนตา 3D ไม สามารถทํางานได อย างเต็มประสิทธิภาพ เมื่ออุณหภูมิร อนหรือเย็นจัด โปรดใช งานภายในชวงอุณหภูมิท่ีกําหนดไว 
• ถาใชงานแวนตา 3D ภายในหองที่เปดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ไว (50/60 Hz) ทานอาจมองเห็นแสงสวางในหองกะพริบถ่ีๆ ในกรณีน้ี ใหลดแสงสว าง หรือปด
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต เมื่อใช งานแวนตา 3D

• โปรดสวมแว นตา 3D อย างถูกต อง ทานอาจมองเห็นภาพ 3D อย างไม ถูกต อง หากสวมแวนตา 3D กลับหัวหรือกลับดาน
• ทานอาจมองเห็นจอแสดงผลอื่นๆ (เชน หนาจอคอมพิวเตอร , นาฬกาดิจิตอล และเครื่องคิดเลข) มืดลงและไม ชัดเจนในขณะท่ีสวมแวนตา 3D หามสวมแวนตา 

3D เพื่อใช มองสิ่งอื่นนอกเหนือจากภาพ 3D
• ถาทานนอนตะแคงในขณะรับชมโทรทัศน ด วยแวนตา 3D ภาพที่มองเห็นอาจมืดลงหรืออาจมองไม เห็นภาพเลย
• โปรดนั่งอยูในชวงองศาการรับชมท่ีถูกต องและอยูหางจากโทรทัศนในระยะการรับชมท่ีเหมาะสมในขณะรับชมภาพ 3D มิฉะนั้น ทาน
อาจไม ได รับประสบการณ ความบันเทิงจากเอ็ฟเฟกซ  3D อย างเต็มประสิทธิภาพ

• แวนตา 3D อาจทํางานไม ถูกต อง ถามีผลิตภัณฑ  3D หรืออุปกรณ อิเล็กทรอนิกส อื่นๆ เปดทํางานอยูใกล กับแวนตาหรือโทรทัศน ถ าเปนในกรณีน้ี ใหปดการ
ทํางานของผลิตภัณฑ  3D หรืออุปกรณ อิเล็กทรอนกิส อื่นๆ หรือย ายตําแหนงของอุปกรณ ดังกล าวออกไปให หางจากแวนตา 3D ใหมากที่สุดเท าท่ีจะทําได 

• โปรดหยุดใช งานผลิตภัณฑ น้ีหากเกิดสถานการณ ต อไปนี้ข้ึน:
– เมื่อทานมองเห็นภาพซอนตลอดเวลาในขณะที่สวมแวนตา 3D
– เมื่อทานประสบปญหาการรับชมเอ็ฟเฟ็กซ  3D

• ถาแวนตา 3D ชํารุดหรือเสียหาย ใหหยุดใช งานทันที การฝนใชงานแวนตา 3D ต อไปอาจทําใหปวดตา, ปวดหัว และรูสึกไม สบาย
• ถาทานมีอาการผิดปกติท่ีผิวหนัง ใหหยุดใช งานแวนตา 3D ในบางกรณีซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก อาการผิดปกติดังกล าวอาจมีสาเหตุมาจากอาการแพ สาร
เคลือบหรือวัสดุท่ีใช

• ถาผิวหนังที่จมูกหรือขมับของทานแดงข้ึน หรือท านรูสึกปวดหรือคัน ใหหยุดใช งานแวนตา 3D แรงกดที่เกิดจากการใช งานติดต อกันเปนเวลานานอาจทําใหเกิด
อาการดังกล าวข้ึน และส งผลให เกิดอาการระคายเคืองที่ผิวหนัง

• ทานอาจไม สามารถใชงานรายการเมนูต างๆ ได ในขณะท่ีทานกําลังรับชมโทรทัศน ในโหมด 3D
• ท านไมสามารถใชงานฟ งก ชั่น 3D ในโหมดวิทยุหรือโหมดข อมูลได 
 ชวงระยะท่ีเหมาะสมในการใชงานแวนตา 3D
• แวนตา 3D ใชสําหรับรับสัญญาณอินฟราเรดที่สงมาจากโทรทัศน 
ชวงระยะการทํางาน:

• ด านหนาโดยตรงจากตัวสงสัญญาณอินฟราเรด 3D ท่ีโทรทัศน : ประมาณ 5 เมตร (อยูในภายในมุม 30° ในแนวนอนและ 20° ในแนวต้ัง)
 − ตัวสงสัญญาณอินฟราเรด 3D จะสว างข้ึนในโหมด 3D

หมายเหตุ
• แวนตา 3D น้ีสามารถใชกับโทรทัศนสีจอภาพแอลซีดีของชารปท่ีสนับสนุนการแสดงผลภาพแบบ 3D เทาน้ัน
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การแกไขปญหา

ปญหา วิธีการแกไข

• เปดเครื่องไมติด • สายไฟ AC หลุดหรือไม?
• ตรวจสอบดูวาทานไดกดปุม <ท่ีโทรทัศนแลวหรือไม
• เมื่อสวิตชเปดปดไมทํางาน ใหถอดและเสียบปลั๊กไฟใหมอีกครั้ง จากนั้นรออยางนอย 5 วินาที
จึงกดปุม <ท่ีโทรทัศน

• โทรทัศนไม ทํางาน • อิิทธิพลภายนอก เชน ฟาแลบ, ไฟฟาสถิต ฯลฯ อาจเปนสาเหตุใหการทํางานผิดปกติ ในกรณีน้ี 
ใหปดแลวเปดการทํางานของโทรทัศนใหม หรือถอดสายไฟ AC ออก แลวรอประมาณ 2f3 นาที 
จากนั้นจึงเสียบกลับเขาไปใหม

• รีโมทคอนโทรลไม ทํางาน • ใสแบตเตอรี่กลับข้ัว (e, f) อยูใชหรือไม ?
• แบตเตอรี่หมดใช หรือไม ? (เปลี่ยนเปนแบตเตอรี่ใหม)
• ทานใชงานในหองที่มีแสงสวางจ าหรือแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ใชหรือไม ?
• แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต สองไปที่เซนเซอร รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลใช หรือไม ?

• ภาพถูกตัดออก • ปรับตําแหนงภาพถูกต องแล วใชหรือไม ?
• ปรับโหมดภาพ (โหมดภาพกว าง) เชน ขนาดภาพ ถูกต องแล วใชหรือไม ? (หนา 47f48, 67 และ  68)

• เกิดสีแปลกๆ, สีซีด, สีเขม หรือการ
ไล สีไม ถูกต อง

• ปรับโทนสีของภาพ (หนา 37f39)
• แสงในหองสว างมากเกินไปใชหรือไม ? ภาพอาจดูมืดลงหากแสงในห องสว างมากเกินไป
• ตรวจเช็กที่การตั้งค า “ระบบสี” (หนา 43 และ 50)
• ตรวจเช็กที่การตั้งค า “แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ” (หนา 49)

• โทรทัศนดับลงเอง • อุณหภูมิของภายในของโทรทัศน ร อนจัด ใหนําส่ิงที่ปดกั้นชองระบายอากาศออกหรือทําความ
สะอาด

• ตั้งค า “ตั้งเวลาปด” ไว ใชหรือไม ? ตั้งค าเมนู “ตั้งเวลาปด” ใหมเปน “ปด” (หนา 41)
• เปดใช งาน “ปดเมื่อไม มีสัญญาณ” หรือ “ปดเมื่อไม มีความเคลื่อนไหวการใช งาน” อยูใชหรือไม? 

(หนา 41)

• ไม มีภาพ • การเชื่อมต อกับอุปกรณ ภายนอกถูกต องหรือไม ? (หนา 28f31)
• ทานเลือกแหล งสัญญาณเขาถูกต องแล วใชหรือไม ? (หนา 20)
• โทรทัศน ไม สนับสนุนสัญญาณเขาดังกล าวใชหรือไม ? (หนา 69)
• ปรับถูกต องแล วใชหรือไม ? (หนา 37f39)
• เช่ือมต อสายอากาศถูกต องแล วใชหรือไม ? (หนา 11)

• ไม มีเสียง • ปรับระดับเสียงไว ต่ําเกินไปใชหรือไม ?
• ตรวจสอบให แนใจวาไม มีการต อหูฟ งอยู 
• ตรวจเช็กว าทานเผลอกดปุม e ท่ีรีโมทคอนโทรลใช หรือไม 
• เลือกรายการในเมนู “เลือกสัญญาณเสียง” ถูกต องแล วเมื่อเชื่อมต ออุปกรณ อื่นท่ีชองต อ HDMI 2 
หรือ ชองต อ PC ใชหรือไม? (หนา 29, 48 และ 68)

• เกิดเสียงดังขึ้นท่ีโทรทัศน • อาการดังกล าวไม ได เกิดจากการทํางานผิดปกติ อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อตัวเครื่องขยายตัวหรือหดตัว
เล็กน อย เน่ืองจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง และไม มีผลต อประสิทธิภาพการทํางานของโทรทัศน 

• ไมสามารถแสดงหนาจอบนสุดของ 
AQUOS.NET ได

• เช่ือมตอสาย ETHERNET ถูกตองหรือไม (หนา 52)
• ตรวจสอบการตั้งคาของ “การตั้งเครือขาย” (หนา 51f53)

• ฟงกชั่นอินเทอรเน็ตบางอยางท่ีใช
บนเครื่องคอมพิวเตอรอาจไมสามารถ
ใชงานไดจากโทรทัศน

• โทรทัศนมีขอจํากัดเฉพาะฟงกชั่นเทาน้ันเมื่อเปรียบเทียบกับเบราวเซอรของคอมพวิเตอรท่ัวไป 
(หนา 56)

การแกไขปญหา - การออกอากาศสัญญาณดิจิตอล

ปัญหา รหัสขอผิดพลาด วิธีการแกไข

• ไมมีภาพ หรือ ไมมีเสียง — • เลือกแหลงสัญญาณเขาถูกตองหรือไม (หนา 20)

• บล็อกนอยสปรากฏบนหนาจอ — • หันเสาอากาศไปยังทิศทางท่ีถูกตองหรือไม?
• ตรวจเช็ค “ความแรงของสัญญาณ” และ “คุณภาพ” (หนา 18)
• มีวัตถุบังเสาอากาศอยูหรือไม?
• เสาอากาศหรือสายอากาศสนับสนุนการออกอากาศ DTV หรือไม?

• ไมสามารถรับสัญญาณการออกอากาศ 
DTV ได

E202 • ปรับตั้งเสาอากาศ DTV เหมาะสมหรือไม?
• เชื่อมตอสายอากาศถูกตองหรือไม (หนา 11)
• ปรับตั้งชองสถานีถูกตองหรือไม (หนา 18)

• ไมสามารถรับสัญญาณชองสถานีท่ีระบุได — • ตรวจเช็ค “ความแรงของสัญญาณ” และ “คุณภาพ” (หนา 18)

• ขณะน้ีไมมีการออกอากาศ E203 • ตรวจเช็คการออกอากาศในขณะนั้น
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ต้ังเคร่ืองใหม
ถาทานปรับคาตางๆ ไปมากจนไมสามารถปรับกลับใหเปนปกติ
ได ทานสามารถรีเซ็ตการตั้งคาตางๆ ใหกลับไปเปนคาท่ีตั้งมา
จากโรงงานได
 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 

“การตั้งคาการรับชม” > “ตั้งเครื่องใหม”
 2 ถาทานต้ังรหัสผานไว ใหปอนรหัสผานท่ีข้ันตอนน้ี 
 3 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

• ขอความ “ตอนนี้ ทีวีจะทําการเริ่มตนโดยอัตโนมัติ ตกลง?” จะปรากฏ
ข้ึนมาบนหนาจอ

 4 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
• ขอความ “กําลังเริ่มทําการ …” จะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอและกะพริบ
• หลังจากทําการรีเซ็ตเครื่องเสร็จเรียบรอยแลว โทรทัศนจะดับลงและ
เปดขึ้นมาใหมอีกครั้ง หนาจอจะเปลี่ยนกลับไปยังการตั้งคาเดิม

 5 กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกภาษาที่ตองการจาก
รายการภาษาบนหนาจอ จากนั้นกดปุม ?
กดปุม c/d เพื่อเลือก “บาน” หรือ “รานคา” จากนั้นกด
ปุม ?

 6 การเลือกประเทศ
กดปุม a/b/c/d เพือ่เลอืกประเทศของทานหรือพืน้ท่ีท่ี
ทานอาศัยอยู จากนั้นกดปุม ?
• หนาจอการตั้งคาน้ีจะแสดงขึ้นในระหวางการตั้งคาเริ่มตน
อัตโนมัติเทาน้ัน

 7 โทรทัศนจะทําการคนหา และบันทึกสถานีโทรทัศนท่ี
สามารถรับสัญญาณไดตามการตั้งคาของสถานีเหลาน้ัน 
และการเชื่อมตอเสาอากาศ 
• หากตองการยกเลิกการตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติ ใหกดปุม 

C

หมายเหตุ
• เมื่อโทรทัศนอยูในโหมด “รานคา” ใหทําซ้ําข้ันตอนท่ี 1 ถึง 5 เพื่อ
เปลี่ยนเปนโหมด “บาน”

• เมนู “ตั้งเครื่องใหม” จะไมสามารถใชงานไดในโหมด 3D หาก
ตองการเลือกเมนู “ตั้งเครื่องใหม” ทานจําเปนตองเปลี่ยนเปน
โหมด 2D

การอัพเดทโทรทัศนผานทาง DVB-T 
(DTV เทาน้ัน)

ตรวจสอบใหแนใจวาซอฟตแวรโทรทัศนของทานเปนเวอรชั่น
ลาสุด SHARP จะนําเสนอซอฟตแวรโทรทัศน และ ซอฟตแวร 
DVB ท่ีอัพเดทใหแกทานอยูเปนระยะ

การต้ังคาการรับชม

การต้ังการดาวนโหลด

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > 
“พรอมคนหา” > “การตั้งการดาวนโหลด”

การคนหาเพ่ืออัพเดท

โทรทัศนจะตัดสินเองโดยอัตโนมัติวามีซอฟตแวรเวอรชั่นใหม
หรือไมเมื่อโทรทัศนอยูในโหมดสแตนดบาย

รายการ

ตกลง
คนหาการอัพเดทซอฟตแวรใหมท่ีมีให
บริการโดยอัตโนมัติเมื่อโทรทัศนอยูในโหมด
สแตนดบาย

ไมตกลง ไมคนหาขอมูลอัพเดท

ทันที
ลดความสวางของภาพเพื่อการรับชมท่ีสบาย
ตามากขึ้น ตรวจเช็คทันทีวามีซอฟตแวรใหม
หรือไม

การดาวนโหลดซอฟตแวร

ทานสามารถเลือกวิธีการอัพเดทได
 1 หากมีการอัพเดทซอฟตแวร ขอความยืนยัน “ตรวจพบ
ขอมูลที่ดาวนโหลดใหม” จะปรากฏ
• หากโทรทัศนไดรับการบริการอัพเดทขณะอยูในโหมด
สแตนดบาย ขอความยืนยันจะปรากฏหลังจากเปดเครื่อง

 2 ปฏิบัติตามคําส่ังบนหนาจอ

รายการ

ตกลง

เริ่มตนดาวนโหลดทันที ใชเวลาในการ
อัพเดทประมาณ 1 ชั่วโมง ทานจะไมสามารถ
ดําเนินการอื่นๆ ในระหวางดาวนโหลด
• ยกเลิกการดาวนโหลดโดยกดปุม ? 
บนรีโมทคอนโทรลเมื่อ “หยุดดําเนินการ” 
แสดงบนหนาจอในขณะอัพเดท

ไมตกลง เริ่มดาวนโหลดโดยอัตโนมัติหลังจากเขาสู
โหมดสแตนดบายสักครู

หมายเหตุ
• อยาถอดสาย AC ออกในระหวางรับขอมูล ไมเชนน้ันขอมูลจะถูก
เก็บอยางไมถูกตอง

• การอัพเดทซอฟตแวรอาจใชเวลาสักครู
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การเรียกดูขอมูลของโทรทัศน

ขาวสาร

รายการขอความ (DTV เทานั้น)

เมื่อระบบตรวจพบวามีซอฟตแวรใหม ทานสามารถยืนยัน
ขอมูลอัพเดท รวมถึงดาวนโหลดซอฟตแวรจาก “รายการ
ขอความ” ได

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ขาวสาร” > “รายการขอความ” 

หมายเหตุ
• เมื่อดาวนโหลดซอฟตแวรใหมจนเสร็จสมบูรณแลว ขอความจะถูก
อัพเดทใน “รายการขอความ” ของเมนู “ขาวสาร”

• การอัพเดทซอฟตแวรจะเสร็จสมบูรณหากวาไมมีซอฟตแวรใหม
ในชวงเวลาของการดาวนโหลด

ขาวสาร

รายงานเคร่ืองรับ (DTV เทาน้ัน)

แสดงรายงานเกี่ยวกับความผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลง
สําหรับการปรับตั้งเวลา

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ขาวสาร” > “รายงานเครื่องรับ” 

ขาวสาร

การระบุเวอร์ชั่นของซอฟแวร์

ทานสามารถตรวจเช็ครหัส ID ของโทรทัศนบนหนาจอ
เพื่อรายงานตอแผนกบริการลูกคา

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ขาวสาร” > “การระบุเวอรชั่นของซอฟแวร” 

การอัพเดทโทรทัศนผาน USB/เครือขาย

ขาวสาร

ปรับปรุงซอฟตแวร

ฟงกชั่นน้ีชวยใหสามารถปรับปรุงซอฟตแวรรุนลาสุดไดโดยใช
อุปกรณ USB หรือเครือขาย
 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 

“ขาวสาร” > “ปรับปรุงซอฟตแวร” > “อัพเดท USB”

• ทานยังสามารถปรับปรุงซอฟตแวรผานทางเครือขายได 
ไปยัง “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > 
“ขาวสาร” >“ปรับปรุงซอฟตแวร” > “อัพเดตเน็ตเวิรค” > 
และปฏิบัติตามขั้นตอนบนหนาจอ 

• ในการปรับปรุงซอฟตแวรโดยใชอินเทอรเน็ตจําเปนตองมี
การเชื่อมตอแบบบรอดแบนดและการตั้งคาเครือขาย 
(หนา 51f53)

 2 กดปุม ? จากนั้น เสียบอุปกรณ USB ท่ีบันทึกไฟล
อัพเดทซอฟตแวรไว

ขอควรระวัง
• ตองเสียบอุปกรณ USB เขาไปใหถูกตอง

 3 หนาจอยืนยันจะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอโทรทัศนในขณะ
ท่ีทําการตรวจเช็คขอมูลในอุปกรณ USB ท่ีเสียบไว

ขอควรระวัง
• ถาขอมูลดังกลาวไมสามารถใชกับระบบได ขอความแจงเตือนขอ
ผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ ทําซ้ําข้ันตอนท่ี 2 และ 3 หลัง
จากกดปุม ?

• เมื่อขอความแจงเตือนขอผิดพลาดปรากฏขึ้น ใหตรวจเช็กตาม
รายการตอไปนี้:

• เสียบอุปกรณ USB แนนหนาหรือไม
• แฟลชไดรฟ USB มีไฟลอัพเดทซอฟตแวรเก็บอยูมากกวาหน่ึงไฟล
• ไมมีขอมูลสําหรับอัพเดทระบบเก็บอยูในแฟลชไดรฟ USB
• ไฟลอัพเดทซอฟตแวรเสียหาย
• ไฟลอัพเดทซอฟตแวรไมสามารถใชกับซอฟตแวรของโทรทัศนของ
ทานได

• ระบบที่ใชอยูในปจจุบันเปนระบบเดียวกับขอมูลอัพเดทระบบ
• หนวยความจํา USB ไมไดรับการฟอรแมตเปนระบบไฟล FAT32

 4 โทรทัศนจะแสดงขอมูลเวอรชันซอฟตแวรหลังจาก
ตรวจเช็คขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว

 5 กดปุม c/d เพ่ือเลือก “ตกลง” เพ่ืออัพเดทระบบ 
จากนั้นกดปุม ?

 6 โทรทัศนจะรีสตารตเครื่องโดยอัตโนมัติ และการอัพเดท
ซอฟตแวรจะเสร็จสมบูรณ
• การทํางานน้ีอาจใช้เวลาครู่หน่ึง
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ขอมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตใชงานซอฟตแวรของผลิตภัณฑนี้

ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
ทานสามารถอานขอมูลใบอนุญาตใชงานซอฟตแวรไดจากเมนูตอไปนี้

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “ขาวสาร” > “ลิขสิทธ์ิซอฟตแวร”
 E องคประกอบของซอฟตแวร

ซอฟตแวรท่ีรวมอยูในตัวผลิตภัณฑน้ีประกอบไปดวยสวนประกอบตางๆ ของซอฟตแวรมากมายซึ่งชารปหรือบริษัทอื่นๆ เปน
ผูถือครองลิขสิทธ์ิ

1

คําเตือนเก่ียวกับการใชงานท่ัวไป

ขอควรระวังเก่ียวกับใชงานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด
• เมื่อใชงานโทรทัศนในสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิต่ํา (เชน หองพักอาศัย, สํานักงาน) อาจมีภาพคางอยูบนหนาจอหรือภาพอาจหนวงเล็กนอย อาการ
ดังกลาวไมใชการทํางานผิดปกติ และโทรทัศนจะกลับสูสภาพเดิมเมื่ออุณหภูมิกลับสูสภาพปกติ

• หามวางโทรทัศนไวในสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด นอกจากนี้ยังไมควรวางโทรทัศนไวในตําแหนงที่โดนแสงอาทิตยสองโดยตรงหรือ
ใกลกับเครื่องทําความรอน เน่ืองจากอาจสงผลใหตัวเครื่องเสียรูปและจอภาพแอลซีดีทํางานผิดปกติได
อุณหภูมิสําหรับเก็บรักษา: – 20 °C ถึง e 60 °C

ภาคผนวก

LC80LE940X_TH_book.indb   80LC80LE940X_TH_book.indb   80 8/29/2012   8:34:08 AM8/29/2012   8:34:08 AM



81

ภาคผนวก

เคร่ืองหมายการคา 

TruSurround HD, SRS and the symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TruSurround HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

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®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

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.

LC _ LCFONT+ and LC logo mark are registered trademarks of SHARP Corporation.

This product is embedded with LC Font technology, which was developed by SHARP Corporation for clearly displaying easy-to-read characters on an LCD 

screen. However, other non-LCD fonts are used for displaying some screen pages.

“x.v.Colour” and  are trademarks of Sony Corporation.

DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

Audio Engine is a trademark of Yamaha Corporation.

Skype, the Skype Logo and the S logo and other marks indicated on these instructions are trademarks of Skype Limited or other related companies.

YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.

XT9 (R) is a registered trademark of Nuance Communications, Inc. and its affiliates in the United States and other countries. Copyright (c) 2012 Nuance 

Communications, Inc. All rights reserved.

MHL, the MHL Logo, and Mobile High-Definition Link are trademark or registered trademarks of MHL LLC in the United Stated and other countries.

This product includes DLNA Software 'DiXiM' developed by DigiOn, Inc.

All other company or product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
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  ขอมูลจําเพาะ

รายการ LC-80LE940X LC-60LE940X LC-52LE840X LC-46LE840X

ความละเอียด 1,920 x 1,080

ระบบสีของวิดีโอ PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60

ระบบรับ
สัญญาณภาพ

มาตรฐาน
โทรทัศน

อนาล็อก PAL (B/G, D/K, I), SECAM (B/G, D/K, K/K1), NTSC:(M)

ดิจิตอล DVB-T

ชองรับ
สัญญาณ

VHF/UHF 44.25-863.25 MHz

ระบบปรับจูนโทรทัศน ปรับตั้งอัตโนมัติ 02ch/07ch/09ch/10ch/28ch ในประเทศออสเตรเลีย

สเตอริโอ/สองภาษา NICAM (B/G, I, D/K), A2 stereo (B/G), BTSC

เครื่องขยายสัญญาณเสียง 10 วัตต x 2 10 วัตต x 2, 15 วัตต x 1 (วูฟเฟอร)

ชองตอ ANT (ชองเสียบสายอากาศ) UHF/VHF 75 q Din type

RS-232C ชองตอ D-Sub ตัวผู แบบ 9 ขา

PC D-sub ขนาดเล็ก 15 ขา, สัญญาณ AUDIO (ใชรวมกับชองตอ HDMI 2) 
(ชองเสียบ  3.5 มม.)

INPUT 1 (ARC) HDMI HDMI (สัญญาณเข้า HDMI) (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 
1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz, 1080P/24Hz)

INPUT 2 HDMI HDMI (สัญญาณเข้า HDMI) (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 
1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz, 1080P/24Hz), 
สัญญาณ AUDIO (ใชรวมกับชองตอ PC) (ชองเสียบ  3.5 มม.)

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

INPUT 4 (MHL) HDMI HDMI (สัญญาณเข้า HDMI) (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 
1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz, 1080P/24Hz)

INPUT 5 สัญญาณ AUDIO, สัญญาณ VIDEO หรือ สัญญาณคอมโพเนนต 
(ชองเสียบ  3.5 มม.) (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 
1080I/50Hz, 1080I/60Hz)

INPUT 6 สัญญาณ VIDEO, สัญญาณ AUDIO (ชองเสียบ  3.5 มม.)

USB 1 USB

USB 2 (WIRELESS LAN) USB

USB 3 (HDD) USB

ETHERNET (10/100 BASE-T) ชองตอเครือขาย

AUDIO IN (HDMI 2/PC) ชองเสียบ  3.5 มม.*1

DIGITAL AUDIO OUTPUT ชองสงสัญญาณเสียงออกแบบดิจิตอล Optical S/PDIF

OUTPUT/Headphones ชองเสียบ  3.5 มม. (สัญญาณเสียงออก)

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

ความตองการไฟฟา AC 110 — 240 V, 50/60 Hz

อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน (method IEC62087) 255 W
(รอการทาํงาน 
0.3 W)

150 W
(รอการทาํงาน 
0.3 W)

143 W
(รอการทาํงาน 
0.3 W)

125 W
(รอการทาํงาน 
0.3 W)

นํ้าหนัก รวมขาตั้ง 57.0 กก. 35.0 กก. 26.5 กก. 22.0 กก.

ไมรวมขาตั้ง 53.0 กก. 28.0 กก. 22.5 กก. 18.0 กก.

อุณหภูมิในการทํางาน 0°C ถึง e 40°C

 I ชองตอ HDMI 2 และชองตอ PC สามารถใชกับชองรับสัญญาณเสียงชองเดียวกันได
• จากนโยบายของเราซึ่งสนับสนุนการพัฒนาอยางตอเนื่อง ชารปจึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนการออกแบบและขอมูลจําเพาะสําหรับ
การปรับปรุงตัวผลิตภัณฑโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา ตัวเลขขอมูลจําเพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการทํางานแสดงคา
มาตรฐานของผลิตภัณฑท้ังหมดที่ผลิตขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑบางตัวอาจมีตัวเลขท่ีแตกตางไปจากคาท่ีระบุไวบาง
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การถอดขาต้ัง

สําหรับการติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังโดยใชแผงยึดที่เปน
อุปกรณเสริม (AN-52AG4 หรือ AN-80AG1) ใหถอดขาตั้ง
ออก
กอนติดต้ังโทรทัศนเขากับผนังหอง
• ถอดสายสัญญาณท้ังหมดที่เช่ือมตออยู (DVD, เครื่องเลนวิดีโอเทป
ฯลฯ) ออกจากชองตอ

• กอนดําเนินการ ตองใหแนใจวาปดโทรทัศนแลว
• กอนดําเนินการ ใหปูวัสดุกันกระแทกไวบนพ้ืนเพ่ือใชวางตัวเครื่อง
โทรทัศน การกระทําดังกลาวจะชวยปองกันไมใหโทรทัศนไดรับ
ความเสียหาย

หมายเหตุ
• หากตองการติดตั้งขาตั้ง ใหทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด
• เน่ืองจากโทรทัศนเครื่องนี้มีน้ําหนักมาก โปรดใชความระมัดระวัง
ในขณะเคลื่อนยาย

LC-52LE840X/LC-46LE840X
 1 คลายสกรูท่ีใช้ยึดฝาครอบขาตั้ง และถอดฝาครอบออก

 2 ถอดขาตั้งออก
 1 คลายสกรูท่ีใชยึดขาตั้ง
 2 ถอดขาตั้งออกจากโทรทัศน (ใชมือจับขาต้ังไวเพ่ือ
ปองกันไมใหหลนจากขอบของสวนฐาน)

LC-60LE940X
 1 คลายสกรู 2 ตัว ท่ีใชยึดฝาครอบขาตั้ง

 2 ถอดขาตั้งออก
 1 คลายสกรู 4 ตัว ท่ีใชยึดขาตั้ง
 2 ถอดฝาครอบออก

LC-80LE940X
 1 คลายสกรู 4 ตัว ท่ีใช้ยึดขาตั้ง

 2 ถอดขาตั้งออกจากโทรทัศน
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การติดต้ังโทรทัศนเขากับผนัง

หากตองการติดตั้งโทรทัศนเครื่องนี้ไวบนผนังหอง ใหถอดเข็มขัดรัดสายไฟและสกรู 4 ตัวดานหลังโทรทัศนออก จากนั้นใชสกรู
ท่ีใหมากับชุดอุปกรณแขวนบนผนังยึดแผงยึดเขากับดานหลังของโทรทัศน

2

1

1

*

* สําหรับรุน 60/52/46 น้ิวเทาน้ัน

• ควรยึดโทรทัศนนี้ไวกับผนังโดยใชแผนยึดผนังจาก SHARP เทานั้น (หนา 6) การใชงานแผงยึดผนังยี่หออ่ืน อาจทําใหการติดต้ัง
ไมเสถียรและเปนสาเหตุทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสได

• การติดต้ังโทรทัศนสีจอภาพแอลซีดีบนผนังหองจําเปนตองใชทักษะพิเศษ และควรดําเนินการโดยชางท่ีชํานาญเทานั้น ลูกคา
ไมควรพยายามติดต้ังดวยตนเอง ชารปจะไมรับผิดชอบในกรณีที่การติดต้ังโทรทัศนไมถูกตองหรือการติดต้ังที่เปนสาเหตุทําให
เกิดอุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บขึ้น

• ทานสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการใชงานแผนยึดที่เปนอุปกรณเสริมเพื่อยึดตัวเครื่องโทรทัศนไวกับผนังไดจากผูใหบริการ
• เมื่อทานติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหอง ทานควรติดตั้งเสารองเขาไปดวย
• ถอดเข็มขัดรัดสายไฟออกจากดานหลังโทรทัศนกอนติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหอง

การแขวนบนผนังหอง
ชุดอุปกรณแขวนบนผนัง รุน AN-52AG4
(โปรดดูรายละเอียดที่คูมือการใชงานแผงยึด)

การติดตั้งแบบตั้งตรง การติดตั้งแบบทํามุมเอียง
กับผนัง

การปรับมุมของโทรทัศน

0/5/10°
0/5/10°/15°/20°

AN-52AG4
(LC-60LE940X)

AN-52AG4
(LC-52/46LE840X)
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LC-80LE940X
ชุดแผนยึดบนผนัง (มีแยกจําหนาย) ชวยใหทานสามารถยึดตัวเครื่องโทรทัศนไวบนผนังได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งแผนยึดผนัง โปรดดูคูมือการใชงานท่ีใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ ขอแนะนําใหทานติดตอ
ขอความชวยเหลือจากชางเมื่อตองการติดตั้งแผนยึดผนัง
SHARP ไมขอรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ หรือการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นกับตัวทาน หรือผูอื่น ในกรณีท่ี
ทานเลือกที่จะติดตั้งแผนยึดผนังดวยตัวเอง
ขอควรระวัง
• ติดต้ังแผนยึดผนังบนผนังท่ีแข็งแรงโดยใหต้ังฉากกับพ้ืน
หากทานตองการติดต้ังแผนยึดผนังเขากับพ้ืนผิวประเภทอ่ืนๆ ที่ไมใชแผนพลาสเตอรบอรด โปรดติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
จากผูจําหนาย/ผูใหคําแนะนําใกลบานทาน หากทานติดต้ังโทรทัศนไวบนเพดาน หรือผนังที่ลาดเอียง ตัวเคร่ืองโทรทัศนอาจหลน
ลงมา และทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บรุนแรงได ติดต้ังโทรทัศนไวกับผนังโดยมีผูชวยเสมอ

ขอมูลจําเพาะสําหรับชุดแผนยึดผนัง

ขนาดมาตรฐานสําหรับชุดแผนยึดผนังจะแสดงไวดานลาง

600 - 400
M8*2

4

80

18.3

17
5

37
5

340

40

40
0

20
0

600 A

B

12

A

B

• สเปคของรูสกรู VESA (A-B) 
ในหนวยมิลลิเมตร 

• สกรูมาตรฐาน
• จํานวน

ผนัง

ชุดแผนยึดผนัง*1

ชุดแผนยึดผนัง

ชุดแผนยึดผนัง

ตัวเครื่อง

สกรู

สูงสุด
สูงสุด

ความลึกของรูยึดรูยึด

สูง
สุด

สูง
สุด

ต่ําสุด

 I ตองเล็กกวาสวนท่ีแรเงา
 J ใชสกรูเกลียวขนาด 1.25

หมายเหตุ
• อยายึดตัวเครื่องโทรทัศนไวในตําแหนงเอียง
• เมื่อทานยึดโทรทัศนรุนน้ีไวบนผนัง ตองใหแนใจวามีพื้นท่ีวางเพียงพอระหวางผนังกับตัวเครื่องโทรทัศนสําหรับสายเคเบ้ิลตางๆ
• ในการใชงานโทรทัศนซึ่งแขวนอยูบนผนัง ใหถอดสายรัดเคเบิ้ลออกหากจําเปน
• อยาใชสกรูท่ีไมตรงตามขอมูลจําเพาะมาตรฐานของ VESA
• อยาใชสกรูท่ีมีขนาดยาวกวาความยาวมาตรฐาน สกรูท่ีมีขนาดยาวเกินไปอาจทําใหตัวเครื่องโทรทัศนดานในเสียหายได
• อยาขันสกรูแนนหรือหลวมจนเกินไป การกระทําดังกลาวอาจทําใหผลิตภัณฑเสียหาย หรือทําใหผลิตภัณฑหลนลงมาจนทําใหมีผูไดรับ
บาดเจ็บได SHARP ไมขอรับผิดชอบตออุบัติเหตุดังกลาว

• SHARP ไมมีภาระรับผิดชอบตอความเสียหายตอผลิตภัณฑ หรือการบาดเจ็บอันเกิดจากการใชงานแผนยึดผนังที่ไมไดมาตรฐาน VESA หรือ
แผนยึดผนังที่ไมไดกําหนดไว หรือการละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้งผลิตภัณฑ

 

อยาติดตั้งชุดแผนยึดผนังในขณะเปดใชงานโทรทัศนอยู การกระทําดังกลาวอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บอันเน่ืองมาจากไฟฟาช็อตได

 E การต้ังเสียงสําหรับการติดต้ังบนผนัง
เมื่อทานติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหอง ทานสามารถปรับเสียงใหเหมาะสมกับลักษณะการติดตั้งได โดยการตั้งคาฟงกชั่นน้ีเปน
“ตกลง”

ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งเสียงสําหรับการติดตั้งบนผนัง”
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ขนาดในสวนตางๆ ของโทรทัศน

LC-80LE940X
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AN-52AG4
 I สวนหนาจอแสดงผล
 J สวนท่ีบางท่ีสุด
 K สวนย่ืนท่ีไมนับรวม
 L สวนย่ืนท่ีนับรวม

หมายเหตุ
• ขนาดท่ีระบุไวไมรวมชิ้นสวนท่ียื่นออกมาบางประเภท เชน สกรู และชิ้นสวนบางช้ิน
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ขนาดในสวนตางๆ ของโทรทัศน

LC-52LE840X
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AN-52AG4
 I สวนหนาจอแสดงผล
 J สวนท่ีบางท่ีสุด
 K สวนย่ืนท่ีไมนับรวม
 L สวนย่ืนท่ีนับรวม

หมายเหตุ
• ขนาดท่ีระบุไวไมรวมชิ้นสวนท่ียื่นออกมาบางประเภท เชน สกรู และชิ้นสวนบางช้ิน
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  การลบรหัสผาน

 1 ไปท่ี “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > “รหัสผาน”

 2 หนาจอปอนรหัสผานจะแสดงขึ้นมา
 3 กดปุม !r และ Y+ ท่ีโทรทัศนคางไว จนกวาจะมีขอความแสดงขึ้นมาบนหนาจอ
หมายเหตุ
• หากตองการตั้งรหัสผานใหม โปรดดูท่ีหัวขอ รหัสผาน ในหนา 45 

รหัสผาน คือ .

หมายเหตุ
• โปรดจดรหัสผานของทานไวในชองวางขางบน แลวตัดเก็บไวในท่ีท่ีทานคุนเคย เพื่อปองกันการลืม
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