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คูมือการใชงาน

ภาษาไทย
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เราขอขอบคุณทานที่ไววางใจและเลือกซื้อโทรทัศนสีจอภาพแอลซีดีของชารป เพื่อความปลอดภัยและเพื่อใหสามารถใชงาน
ผลิตภัณฑนี้ไดอยางปราศจากปญหาตลอดอายุการใชงาน โปรดอาน ขอควรระวังดานความปลอดภัยที่สําคัญ อยางละเอียด
กอนใชงานผลิตภัณฑนี้
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บทนํา
ขอควรระวังในการใชงานทั่วไป
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้
การบํารุงรักษาตัวเครื่อง
• เมื่อตองการทําความสะอาดตัวเครื่อง ใหใชผาเนื้อนุม (เชน ผาฝาย, ผาไหม เปนตน) เช็ดเบาๆ
• หามใชผาขี้ริ้วแหงหรือผาขี้ริ้วชุบสารเคมี เนื่องจากอาจเปนสาเหตุทําใหวัสดุของตัวเครื่องเสื่อมคุณภาพหรือแตกราว
• ไมควรใชผาทรายในการทําความสะอาด หรือทําความสะอาดดวยการขัดที่ตัวเครื่องแรงๆ เนื่องจากอาจเปนสาเหตุทําใหผิวของตัวเครื่องเปน
รอย
• ถาตัวเครื่องสกปรกมาก ใหใชผาเนื้อนุม (เชน ผาฝาย, ผาไหม เปนตน) ชุบนํ้ายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์เปนกลางเจือจางในนํ้าบิดหมาดๆ
เช็ดเบาๆ
• สารทําละลาย เชน น้ํามันเบนซิน หรือ ทินเนอร จะทําใหตัวเครื่องเสื่อมคุณภาพ หรือทําใหชั้นเคลือบผิวหลุดลอกออกมา ดังนั้น จึง
หามใชสารทําละลายดังกลาวทําความสะอาดตัวเครื่องโดยเด็ดขาด
• เนื่องจากในเนื้อพลาสติกมีสารพลาสติไซเซอรผสมอยู ตัวเครื่องอาจเสื่อมคุณภาพหรือชั้นเคลือบผิวอาจหลุดลอกออกมา เมื่อสัมผัสกับ
สารบางประเภท ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการใชสารระเหย เชน ยาฆาแมลง ใกลกับเครื่อง นอกจากนี้ หามไมควรใหตัวเครื่องสัมผัสกับวัตถุที่
ทําจากยาง, เรซิน เปนตน เปนเวลานาน
การบํารุงรักษาจอภาพแอลซีดี
• กอนทําความสะอาดจอภาพแอลซีดี ตองแนใจวาไดปดโทรทัศนและถอดสายไฟออกจากเตารับใหเรียบรอยทุกครั้ง
• เมื่อตองการทําความสะอาดจอภาพแอลซีดี ใหใชผาเนื้อนุม (เชน ผาฝาย, ผาไหม เปนตน) เช็ดเบาๆ ที่ผิวจอภาพ เพื่อเปนการปกปอง
จอภาพแอลซีดี หามใชผาสกปรก, น้ํายาทําความสะอาด, ผาขี้ริ้วแหง หรือผาขี้ริ้วเปยกชุบสารเคมี ในการทําความสะอาดโดยเด็ดขาด
เนื่องจากอาจทําใหผิวจอภาพลอกออกได
• ไมควรใชผาทรายในการทําความสะอาด หรือทําความสะอาดดวยการขัดแรงๆ เนื่องจากอาจเปนสาเหตุทําใหผิวจอภาพเปนรอยขีดขวน
• ถาจอภาพแอลซีดีสกปรกมาก ใหใชผาเนื้อนุม (เชน ผาฝาย, ผาไหม เปนตน) ชุบน้ําเล็กนอย (หามเช็ดทําความสะอาดดวยการขัดแรงๆ
เพื่อปองกันผิวจอภาพเปนรอย)
• ถามีฝุนติดบนผิวจอภาพแอลซีดี ใหใชแปรงทําความสะอาดทั่วไป (แบบปองกันไฟฟาสถิตได) ปดออก

ขอควรระวังดานความปลอดภัยที่สําคัญ
การดูแลรักษาตัวเครื่อง

การดูแลรักษาแผงควบคุมดานหนา

• ใชผาเนื้อนุม (เชน ผาฝาย, ผาสักหลาด เปนตน) เช็ดผิว
ตัวเครื่องเบาๆ
• การใชผาเคมี (เชน ผาแบบแผนทั้งเปยกและแหง เปนตน)
อาจทําใหสวนประกอบตางๆ ของตัวเครื่องหลักเสียรูปหรือ
เกิดรอยแตกราว
• การใชผาเนื้อหยาบหรือการขัดแรงๆ อาจทําใหผิวตัวเครื่อง
เปนรอย
• ถาตัวเครื่องสกปรกมาก ใหใชผาเนื้อนุม (เชน ผาฝาย,
ผาสักหลาด เปนตน) ชุบน้ํายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์เปนกลาง
เจือจางในน้ําบิดหมาดๆ เช็ดเบาๆ
• วัสดุที่ใชทําตัวเครื่องสวนใหญเปนพลาสติก หลีกเลี่ยงการใช
น้ํามันเบนซิน, ทินเนอร และสารตัวทําละลายอื่นๆ เนื่องจาก
สารเหลานี้จะทําใหตัวเครื่องเสียรูป และชั้นสีลอกออกได
• หามฉีดยาฆาแมลงหรือสารระเหยอื่นๆ ใสตัวเครื่อง
• นอกจากนี้ อยาปลอยใหตัวเครื่องสัมผัสกับวัตถุที่ทํามาจากยาง
หรือไวนิลติดตอกันเปนเวลานาน เพราะสารพลาสติไซเซอร
ในเนื้อพลาสติกอาจเปนสาเหตุทําใหตัวเครื่องเสียรูปและชั้นสี
ลอกออกได

• ปดเครื่องและถอดสายไฟ AC ออกจาก
เตารับบนผนังกอนดูแลจัดการทุกครั้ง
• ใชผาเนื้อนุม (เชน ผาฝาย, ผาสักหลาด
เปนตน) เช็ดที่ผิวของแผงควบคุม
ดานหนาเบาๆ
• เพื่อเปนการปกปองแผงควบคุม
ดานหนา หามเช็ดดวยผาสกปรก, น้ํายา
ทําความสะอาด หรือผาเคมี (เชน ผา
แบบแผนทั้งเปยกและแหง เปนตน)
เนื่องจากจะทําใหผิวของแผงควบคุม
ดานหนาเสียหาย
• การใชผาเนื้อหยาบหรือการขัดแรงๆ
อาจทําใหผิวของแผงควบคุมดานหนา
เปนรอย
• ใหใชผาเนื้อนุมเช็ดที่แผงควบคุม
ดานหนาเบาๆ
(หากเช็ดแรงเกินไปจะทําใหแผงควบคุม
ดานหนาเปนรอย)
• ถามีฝุนติดที่แผงควบคุมดานหนา ใหใช
แปรงปองกันไฟฟาสถิตที่มีจําหนาย
ทั่วไปปดออก

• เมื่อตองการเปลี่ยนตําแหนงวางเครื่อง
โดยการขนยายเครื่องดวยรถเข็น ใหเข็น
ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ การหยุด
กะทันหัน, เข็นแรงเกินไป และพื้นที่
ไมราบเรียบ ลวนเปนสาเหตุที่สามารถ
ทําใหเครื่องหลนจากรถเข็นได

• น้ําและความชื้น - หามใชงาน
ผลิตภัณฑนี้ใกลกับน้ํา เชน อางอาบน้ํา,
อางลางหนา, อางลางจาน, อางซักผา,
สระวายน้ํา และชั้นใตดินที่มีน้ําขัง
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บทนํา
• หามวางแจกันหรือภาชนะที่บรรจุน้ําไว
บนผลิตภัณฑนี้
เพราะน้ําอาจหกใสผลิตภัณฑจนทําให
เกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อตได
• ชั้นวาง – หามวางผลิตภัณฑนี้ไวบน
รถเข็น, ชั้นวาง, ขาตั้ง หรือโตะที่ไม
มั่นคง เพราะอาจทําใหผลิตภัณฑ
ตกลงมา และเปนผลใหบุคคลที่อยูใกล
ไดรับบาดเจ็บสาหัสและผลิตภัณฑไดรับ
ความเสียหาย โปรดใชเฉพาะรถเข็น,
ชั้นวาง, ขาตั้ง, แทนยึด หรือโตะ ซึ่งได
รับการแนะนําจากผูผลิต หรือจําหนาย
มาพรอมกับผลิตภัณฑ เมื่อตองการ
แขวนผลิตภัณฑนี้ไวบนผนัง โปรด
ปฏิบัติตามคําแนะนําจากผูผลิต และใช
เฉพาะชุดแขวนที่ไดรับการแนะนําจาก
ผูผลิตเทานั้น
• การระบายอากาศ – ชองระบายอากาศ
และชองเปดอื่นๆ ที่ตัวเครื่องออกแบบ
มาไวสําหรับการระบายอากาศ หามคลุม
หรือปดกั้นชองระบายอากาศและชอง
เปดเหลานี้ เนื่องจากการระบายอากาศ
ที่ไมเพียงพอจะเปนสาเหตุใหเกิดความ
รอนสูง และ/หรือ อายุการใชงานของ
ผลิตภัณฑสั้นลง หามวางผลิตภัณฑไว
บนที่นอน, โซฟา, พรม หรือพื้นผิวอื่นๆ
ที่มีลักษณะใกลเคียงกันนี้ เพราะจะทํา
ใหชองระบายอากาศถูกปดกั้น
ผลิตภัณฑนี้ไมไดออกแบบสําหรับการ
ติดตั้งแบบบิวทอิน ดังนั้น จึงหามวาง
ผลิตภัณฑนี้ไวในที่ปดทึบ เชน ชั้นวาง
หนังสือ หรือชั้นวางของ นอกเสียจาก
จะมีการจัดเตรียมการระบายอากาศไว
อยางเหมาะสม หรือปฏิบัติตามคําแนะนํา
จากผูผลิตอยางครบถวน
• ในกรณีที่ทําผลิตภัณฑนี้ตกหลนจน
ตัวเครื่องชํารุดเสียหาย ใหปดเครื่องและ
ถอดสายไฟออกทันที ถาทานยังฝนใช
งานผลิตภัณฑนี้ตอไป อาจเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
โปรดติดตอผูแทนจําหนายของทาน
• หามเปดฝาครอบดานหลังตัวเครื่องเพื่อ
ทําการดัดแปลงแผงวงจร เนื่องจาก
ภายในตัวเครื่องจะมีกระแสไฟฟาแรงสูง
ไหลเวียนอยู และอาจเปนสาเหตุทําให
เกิดไฟฟาช็อตและการบาดเจ็บขึ้น หาก
จําเปนตองทําการบํารุงรักษา โปรด
ติดตอผูแทนจําหนายของทาน
• จอภาพแอลซีดีที่ใชในผลิตภัณฑนี้
ทําจากแกว ซึ่งสามารถแตกออกได
หากถูกสิ่งอื่นหรือวัตถุปลายแหลม
กระแทกอยางแรง ถาจอภาพแอลซีดี
แตกออก โปรดระวังอันตรายจาก
เศษแกว
• แหลงกําเนิดความรอน – ไมควรวาง
ผลิตภัณฑนี้ไวใกลกับแหลงกําเนิด
ความรอน เชน หมอน้ํา, เครื่องทํา
ความรอน, เตาอบ และผลิตภัณฑที่
กอใหเกิดความรอนอื่น (รวมถึงเครื่อง
ขยายเสียง)

• เพื่อปองกันไฟไหม หามวางเทียนไข
หรือวัตถุติดไฟทุกชนิดไวบนหรือใกลกับ
โทรทัศนโดยเด็ดขาด
• เพื่อปองกันไฟไหมหรืออันตรายจาก
ไฟฟาช็อต หามวางโทรทัศนหรือวัตถุที่
มีน้ําหนักมากทับสายไฟ AC
• หามวางวัตถุที่มีน้ําหนักมากไวบน
ผลิตภัณฑนี้หรือขึ้นไปยืนบน
ผลิตภัณฑ การกระทําดังกลาวอาจ
เปนสาเหตุใหไดรับบาดเจ็บหาก
ผลิตภัณฑลมคว่ําลงมา โปรดเพิ่ม
ความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อเด็ก
เล็กหรือสัตวเลี้ยงอยูใกล
• ถอดสายไฟออกกอนเคลื่อนยาย
โทรทัศนทุกครั้ง ถาไมถอดสายไฟ
ออกกอน สายไฟอาจชํารุดเสียหาย
และทําใหเกิดไฟฟาช็อต
จอภาพแอลซีดีเปนผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบ
ไปดวยเม็ดพิกเซลทั้งหมด 2,073,600 พิกเซล ซึ่งใหภาพคมชัด
รายละเอียดสูง
เนื่องจากจอภาพประกอบไปดว้ ยเม็ดพิกเซลจํานวนมาก ในบางครั้ง
อาจมีเม็ดพิกเซลบางจุดที่สว่างค้างเป็นสีเดียว เช่น สีฟ้า, สีเขียว,
หรือ สีแดง
อาการเชนนี้ไดระบุไวในขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ และไมถือ
เปนความผิดปกติแตอยางใด

ขอควรระวังเมื่อตองขนยายโทรทัศน
• เมื่อตองขนยายโทรทัศน หามขนยาย
โดยการอุมหรือใชแรงกดลงบนจอภาพ
ควรขนยา้ ยโดยใชค
้ น 3 คนและใชท
้ ั้ง 2
มือในการประคองเครื่อง

หากโทรทัศนไมวางอยูในตําแหนงที่มั่นคงพอ โทรทัศนอาจหลน
ลงมาจนทําใหเกิดอันตรายได
ทานสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุตางๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดกับเด็ก
เล็กไดโดยคํานึงถึงขอควรระวังตางๆ เชน:
• ใชตูวางโทรทัศนหรือชั้นวางที่ผูผลิตโทรทัศนแนะนําใหใช
• เลือกใชเฟอรนิเจอรที่สามารถรองรับโทรทัศนไดอยางปลอดภัย
เทานั้น
• ตองใหแนใจวาตัวเครื่องโทรทัศนไมไดยื่นออกมาจากขอบ
เฟอรนิเจอรที่รองรับอยู
• อยาวางโทรทัศนไวบนเฟอรนิเจอรที่สูง (เชน ตู หรือ ชั้นใส
หนังสือ) โดยไมยึดเฟอรนิเจอรและโทรทัศนไวกับสวนรองรับ
ที่มั่นคง
• อยาวางโทรทัศนไวบนผาหรือวัสดุอื่นๆ ที่วางไวระหวาง
ตัวเครื่องโทรทัศนกับเฟอรนิเจอรที่รองรับอยู
• ใหความรูแกเด็กเล็กในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปน
ปายเฟอรนิเจอรเพื่อเขาถึงโทรทัศน หรือแผงควบคุม
• หามใชหนาจอนี้แสดงภาพนิ่งติดตอกันเปนเวลานาน เนื่องจาก
จะทําใหเกิดภาพติดตา (afterimage) บนหนาจอ
• โปรดติดตั้งผลิตภัณฑนี้ไวในตําแหนงที่สามารถถอดสายไฟ AC
ออกจากเตารับ AC หรือถอดออกจากชองตอสายไฟ AC INPUT
ดานหลังผลิตภัณฑไดงาย

หมายเหตุ
• ภาพประกอบดานบนใชสําหรับอางอิงเทานั้น ตัวผลิตภัณฑจริง
อาจมีลักษณะตางไปจากนี้
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แวนตา 3D
การปองกันอันตรายจากการกลืนชิ้นสวนโดยไมตั้งใจ
• เก็บอุปกรณเสริมใหพนมือเด็กเล็ก เด็กเล็กอาจกลืนชิ้นสวนดังกลาวโดยไมตั้งใจได
– หากเด็กเล็กกลืนชิ้นสวนเขาไปโดยไมตั้งใจ ใหพาไปพบแพทยทันที
อยาถอดแยกชิ้นสวน
• อยาถอดแยกชิ้นสวนหรือดัดแปลงแกไขแวนตา 3D ยกเวนเพื่อนําแบตเตอรี่ไปผานกระบวนการรีไซเคิล อยาดัดแปลงแกไขแวนตา 3D
ขอควรระวังสําหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอรแบบชารจได
• อยาใหแวนตา 3D สัมผัสกับความรอน เชน แสงแดดที่สองโดนโดยตรง, เปลวไฟ หรือ ในบริเวณที่มีความชื้นสูง
การดูแลรักษาแวนตา 3D
• อยาทําแวนตา 3D หลน ใชแรงกดทับหรือเหยียบลงบนแวนตา 3D การกระทําดังกลาวจะทําใหแวนตาไดรับความเสียหายจนอาจสงผลให
เกิดการบาดเจ็บได
• ระมัดระวังไมใหนิ้วมือของทานถูกหนีบอยูระหวางบานพับขาแวนตา 3D ไมเชนนั้นทานอาจไดรับบาดเจ็บได
– ดูแลเอาใจใสตอเด็กเล็กในขณะใชงานผลิตภัณฑนี้
การใชงานแวนตา 3D
• ควรใชงานแวนตา 3D ตอเนื่องไมเกิน 3 ชั่วโมง และใชงานในการรับชมภาพยนตรไมเกิน 1 เรื่อง
• ใชงานแวนตา 3D ที่แนะนําใหใชกับโทรทัศนนี้เทานั้น
• ใชงานแวนตา 3D เพื่อวัตถุประสงคในการใชงานที่ไดกําหนดไวเทานั้น
• อยาหมุนตัวในขณะสวมใสแวนตา 3D เพราะอาจทําใหทานหนามืดหรือไดรับอุบัติเหตุอื่นๆ จนทําใหทานบาดเจ็บได
การรับชมภาพ 3D
• หากทานรูสึกเวียนศีรษะ, มีอาการคลื่นไส หรือรูสึกไมสบายในระหวางรับชมภาพ 3D ใหหยุดใชงาน และพักสายตา
• อยาใชงานแวนตา 3D หากมีรอยแตกหรือหัก
ขอควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่แบบชารจได
• ใชสาย USB ที่ใหมาดวยในการเชื่อมตอเขากับชองตอ USB บน SHARP TV ที่สนับสนุนฟงกชั่น 3D เมื่อตองการชารจ การชารจดวยอุปกรณ
ประเภทอื่นๆ อาจทําใหแบตเตอรี่เสียหายได
ขอควรระวังเกี่ยวกับแหลงจายไฟ
• ใชสาย USB ในการเชื่อมตอเขากับชองตอ USB บน SHARP TV ที่สนับสนุนฟงกชั่น 3D เพื่อจายไฟ การจายไฟดวยอุปกรณประเภทอื่นๆ
อาจทําใหเกิดความรอน หรือทําใหแบตเตอรี่เสียหายได
• ในขณะที่มีพายุ ไมควรใชงานแวนตา 3D ซึ่งจายไฟผานทาง USB และอยาถอดสาย USB ออกจากชองตอ USB บนโทรทัศน และชองตอ
USB บนแวนตา 3D เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟาช็อต
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อุปกรณที่ใหมาพรอมเครื่อง
รีโมทคอนโทรล ( x 1)

สาย AV ( x 2)

แบตเตอรี่ ขนาด “AAA” ( x 2)

สายวิดีโอคอมโพเนนท ( x 1)

เหลือง

หน้า 10 และ 13

หน้า 10

เขียว

หน้า 28

หน้า 28

ชุดขาตั้ง

สายไฟ ( x 3 / x 1)

หน้า 8

โปรดใช้สายไฟที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศขอ
งท่าน
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

• คูมือการใชงาน

*

• ตัวแปลงสายอากาศ (สําหรับประเทศฟิลิปปินส)์

อุปกรณเสริม
อุปกรณ์เสริมบางชิ้นที่มีในรายการ อาจไม่มีวางจําหน่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่
โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนา่ ย Sharp ใกลบ
้ า้ นทา่ น เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มีจําหนา่ ยอยใู่ นขณะนี้ เนื่องจากทางบริษัท
อาจมีการเพิ่มเติมอุปกรณเสริมใหมๆ เปนครั้งคราว
ลําดับที่

ชื่อชิ้นสวน

หมายเลขชิ้นสวน

ลําดับที่

ชื่อชิ้นสวน

2

อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB

KI-OUA004WJN3*1

AN-3DG10-S
1

แวนตา 3D
AN-3DG20-B

I

หมายเลขชิ้นสวน

KI-OUA004WJN4*1

โปรดดูขอมูลพื้นที่จัดจําหนายไดที่หนา 52

6
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การเตรียมพรอมใชงาน
การปองกันอันตรายจากการพลิกควํ่า
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือการชนปะทะที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใด ผลิตภัณฑอาจพลิกควํ่าและทําใหเกิดอันตรายได ปฏิบัติตาม
คําแนะนําดังตอไปนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวทาน
การยึดโทรทัศนเขากับโตะ

1
2
3

วางโทรทัศนไวบนโตะ
ดึงแผนยึดเครื่องออกเปนมุม 90°
สอดสกรูที่มีจําหน่ายทั่วไปเข้าไปในรูที่แผ่นยึดเครื่อง
และขันสกรูใหแ
้ นน
่ เพื่อยึดโทรทัศนเ์ ขา้ กับโตะ๊
• ใช้สกรูที่มีวางจําหน่ายทั่วไปยึดโทรทัศน์ให้แน่นหนา

ขอควรระวัง
• เนื่องจากผลิตภัณฑนี้มีน้ําหนักมาก โปรดใชโตะที่มีความ
กวางเพียงพอและสามารถรับน้ําหนักของผลิตภัณฑได
โตะควรวางอยูในตําแหนงที่จะไมลมลงงาย
• โปรดใชคนอยางนอย 2 คน ชวยในการเคลื่อนยายโทรทัศน

ขาตั้ง
สกรู
(มีวางจําหนาย
ทั่วไป)

7
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การเตรียมพรอมใชงาน
การติดขาตั้ง
• กอนทํ
าการประกอบ (หรือถอด) ขาตั้ง ใหถอดสายไฟ
AC ออกกอน
่
้
่
• กอนเริ่มทําการติดขาตั้ง ใหปูเบาะรองทีวี ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอทีวี

ขอควรระวัง

• โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อความถูกตอง การประกอบขาตั้งผิดวิธีอาจทําใหโทรทัศนลมคว่ําได
• หลังจากประกอบชุดขาตั้งเข้ากับโทรทัศน์แล้ว อย่ายก, ตั้ง, เลื่อน
• หรือวางตัวเครื่องโทรทัศน์ลงโดยจับที่ขาตั้งอย่าถอดขาตั้งออกจากโทรทัศน์หากไม่ได้ยึดโทรทัศน์ไว้ด้วยแท่นยึดผนัง

กอนประกอบชุดขาตั้งเขากับโทรทัศน ใหสรางโตะปฏิบัติงาน
ขึ้นมาเพื่อใชวางโทรทัศน

5

• ใชวัสดุกันกระแทกที่ใชในการบรรจุหีบหอในการสรางโตะปฏิบัติงาน

เคสจะถูกติดตั้งไวด
ชอินแท็บเพื่อยึดวัสดุกันกระแทก
้ วยพุ
้
ไวให
เข
าที
่
กดแท็
บ
(ตํ
า
แหนงละ
2 ตัว) เข้าเพื่อยึดวัสดุ
้ ้ ้
่
กันกระแทกไว้กับเคส
พุชอินแท็บ

TOP-L
TOP-R
TOP-C
FRO

NT

• สําหรับวัสดุกันกระแทกที่ใช TOP-C จะถูกนํามาใชในระหวางการ
ประกอบชุดขาตั้งดวย ประกอบชุดขาตั้งกอนที่จะสรางโตะปฏิบัติ
งานขึ้นมา

6

■ชุดขาตั้ง

หลังจากสร้างโต๊ะปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ให้กางผ้าปูโต๊ะ
หรือผ้านุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้บนโต๊ะ จากนั้นวาง
หนาจอโทรทั
ศนล
า้
์ งบนโตะที
้
๊ ่ปูไวด
้ วยผ
้
• อยาใชโตะขนาดเล็กเพื่อจุดประสงคนี้

1

ตรวจสอบใหแนใจวามีสกรูทั้งหมด 12 ตัว (แบบยาว
8 ตัว และ แบบสั้น 4 ตัว) ซึ่งใหมาพรอมกับชุดขาตั้ง

2

1 ประกอบเสาสําหรับชุดขาตั้งเข้ากับ TOP-C
2 ประกอบฐานเขากั
้ บเสา
3 สอดและขันแน่นสกรูทั้ง 8 ตัว เข้ากับรู 8 รู ที่อยู่
ใต้ฐาน

• จับชุดขาตั้งใหมั่นคงดวยมือขางเดียว จากนั้นจึงขันสกรู
ใหแนน

■การประกอบขาตั้งเขา
้ กับโทรทัศน์

7

เสียบขาตัง้ เขาไปในช
องที
อ
่ ยใู่ ตเครื
่ งโทรทัศน์
้
่
้ อ

8

สอดและขันแนนสกรู
แบบสั้นทั้ง 4 ตัวเขา้ กับรู 4 รู ที่อยู่
่
ดา้ นหลังโทรทัศน์

3

สกรูยาว

• ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบขาตั้งเขากับโทรทัศนจนแนนดีแลว
การติดตั้งที่ไมถูกวิธีอาจทําใหตัวเครื่องโทรทัศนเอียง

2
1
1

FRONT

■การสรา
บัติงาน
้ งโตะปฏิ
๊
ประกอบข้อต่อและปิดเคส
1 สอดข้อต่อเข้าไปในรูทางด้านข้างของเคส
2 กดลงบนแท็บ แล้วยึดข้อต่อให้เข้าที่

3

1

หมายเหตุ

2

เสียบวัสดุกันกระแทกแตล
่ ะชิ้นตามทิศทางที่แสดงไว้
ในภาพ

4

ไขควง

• ในระหวางขั้นตอนการติดตั้ง ระมัดระวังไมใหนิ้วมือของทานถูกหนีบ
อยูระหวางตัวเครื่องโทรทัศนกับพื้น

• เสียบ TOP-L และ TOP-R เขาที่ดานซายและดานขวาของเคส
ตามลําดับ
• เสียบ TOP-C ใหพอดีระหวางเสนที่อยูอีกดานหนึ่งของเคส
TOP-L
CASE

TOP-R

LINE

еѠ
Ѹ шѠ
ѷ

8

TOP-C
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การเตรียมพรอมใชงาน
3

การเชื่อมตอโทรทัศน

เสียบสายไฟ AC เขาไปในเตารับ AC (รูปรางของ
ผลิตภัณฑจะแตกตางกันไปตามประเทศที่วางจําหนาย)

หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งโทรทัศน
• หลีกเลี่ยงตําแหนงที่มีแสงอาทิตยสองโดยตรงและควรวางโทรทัศน
ไวในสถานที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก
• วางโทรทัศนบนพื้นผิวที่ราบเรียบ
• หามเปดเครื่องโทรทัศนกอนที่จะตอสายไฟ AC

1

ตอสายอากาศ

• ควรวางโทรทัศนไวใกลกับเตารับ AC และอยูในตําแหนงที่
สามารถเขาถึงปลั๊กไฟไดงาย
• หากจะไมไดใชงานโทรทัศนเปนเวลานาน ใหถอดสายไฟ AC
ออกจากเตารับ AC

p

4

มัดรวมสายตางๆ เขาดวยกัน
1
2

o

เสียบคลิปเขาไปในรูดานหลังโทรทัศน
มัดรวมสายตางๆ เขาดวยกัน

n
 ชองตอ DIN45325 มาตรฐาน (IEC169-2)
 สายอากาศ (ประเภทโคแอกเชียลขนาด 75 โอหม:
มีวางจําหนายทั่วไป)

 ขั้วตอสายอากาศที่ผนังหอง (ชนิด 75 โอหม)
สําหรับประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้น
สายอากาศ
VHF/UHF
สายแบนแบบคูข
่ นาน
300 โอหม
์
(ไมไ่ ดใ้ หม
้ าดว้ ย)

สายอากาศ
VHF/UHF

สายเคเบิล
้ แบบ
โคแอกเชียล
75 โอหม
์ (สายกลม)
(ไมไ่ ดใ้ หม
้ าดว้ ย)

ўіѪѠ

คอนเวอรเ์ ตอร์
กระแสไฟฟ้าสลับ
75 โอหม
์
(ไมไ่ ดใ้ หม
้ าดว้ ย)

ตัวแปลงสายอากาศ
(ใหม
้ าดว้ ย)

ขอควรระวัง
เพื่อปองกันอันตรายจากไฟฟาช็อต หามสัมผัสสวนที่
ไมมีฉนวนหุมของสายตางๆ ในขณะที่ตอสายไฟ AC
อยู

หากสายอากาศภายนอกทีท
่ า่ นใชเ้ ป็นสายเคเบิล
้ แบบ โคแอกเชียล
75 โอหม
่ มตอ
์ ใหเ้ ชือ
่ ตัวแปลงสายอากาศ และเสียบเขา้ ไปในชอ
่ ง
ตอ
่ ยท
่ ง
่ สายอากาศทีอ
ู่ างดา้ นหลังของชุดตัวเครือ

หากสายอากาศภายนอกที่ท่านใช้เป็นสายแบนแบบคู่ขนาน
300 โอห์ม ให้เชื่อมต่อตัวแปลงความต้านทานไฟฟ้าสลับจาก
300 โอหม
์ เป็น 75 โอหม
์ และเสียบเขา้ ไปในชอ
่ งตอ
่ สายอา
กาศที่อยู่ทางด้านหลังของชุดตัวเครื่อง

2

เชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก
โปรดดูวิธีการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก เชน เครื่องเลนวิดีโอ
เทปและเครื่องเลน DVD ที่หนา 26 ถึึง 29
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การเตรียมพรอมใชงาน
การใชงานรีโมทคอนโทรล
การใสแบตเตอรี่
กอนเริ่มตนใชงานโทรทัศนเปนครั้งแรก ใหใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอนที่ใหมา เมื่อแบตเตอรี่หมดและรีโมทคอนโทรล
ไมสามารถทํางานได ใหเปลี่ยนเปนแบตเตอรี่ขนาด “AAA” กอนใหม
1 เปดฝาครอบแบตเตอรี่ออก
3 ปดฝาครอบแบตเตอรี่
2 ใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอน
ที่ใหมา

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

ขอควรระวัง
การใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตองจะสงผลใหเกิดการรั่วซึมของสารเคมีหรือเกิดการระเบิดขึ้นได โปรดปฏิบัติตามคําแนะนํา
ดานลางอยางเครงครัด
• หามใชงานแบตเตอรี่ตางชนิดรวมกัน แบตเตอรี่แตละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน
• หามใชงานแบตเตอรี่เการวมกับแบตเตอรี่ใหม การใชงานแบตเตอรี่เการวมกับแบตเตอรี่ใหมจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ใหมสั้นลง
หรืออาจสงผลใหสารเคมีในแบตเตอรี่เการั่วซึมออกมา
• เมื่อแบตเตอรี่หมดใหนําออกทันที สารเคมีที่รั่วซึมออกมาจากแบตเตอรี่สามารถทําใหผิวหนังเปนผื่น ถาทานพบสารเคมีรั่วซึมออกมา ใหใชผา
เช็ดออกใหหมด
• แบตเตอรี่ที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑนี้อาจมีอายุการใชงานสั้นเนื่องจากเก็บไวนาน
• หากทานจะไมไดใชงานรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน ใหนําแบตเตอรี่ออก
• หามวางแบตเตอรี่ไวในที่รอนจัด เชน กลางแดด, ใกลไฟ หรือสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกันนี้

องศาในการใชงานรีโมทคอนโทรล
ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอรรับสัญญาณรีโมทคอมโทรลที่โทรทัศน หากมีสิ่งกีดขวางอยูระหวางรีโมทคอนโทรลและเซนเซอร
อาจไมสามารถใชงานไดตามปกติ

เซนเซอรรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
30°
17´ (5 m)
30°
30°
30°*

* เมื่อติดตั้งโทรทัศนเขากับผนัง

ขอควรระวังเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล
• หามไมใหรีโมทคอนโทรลไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง นอกจากนี้ หามแชรีโมทคอนโทรล
ในของเหลว และวางไวในสถานที่ที่มีความชื้นสูง
• หามติดตั้งหรือวางรีโมทคอนโทรลไวกลางแดด เพราะความรอนอาจทําใหรีโมทคอนโทรล
บิดงอได
• รีโมทคอนโทรลอาจทํางานไมถูกตองหากมีแสงอาทิตย หรือแสงสวางจาสองไปที่เซนเซอร
รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลที่โทรทัศนโดยตรง ในกรณีดังกลาว ใหเปลี่ยนองศาของแสงหรือ
โทรทัศน หรือใชงานรีโมทคอนโทรลใกลกับเซนเซอรรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลใหมากขึ้น
10
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ชื่อเรียกสวนตางๆ และฟงกชั่นการทํางาน
โทรทัศน (ด้านหน้า/ด้านข้าง)
ปุม
POWER
ปุม
MENU
ปุม
INPUT
ปุ่มเลือกชอ
่ งสถานี
(CHr/s)

ปุ่มปรับระดับเสียง
(VOL +/–)

ตัวสงสัญญาณอินฟราเรด 3D*1

เซนเซอร OPC*2

ไฟสอ
่ งสวา่ งของสัญลักษณก
์ ลางหนา้ จอ

เซนเซอรรับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล
I
J

แผงสัญญาณบริเวณนี้จะสงสัญญาณอินฟราเรดไปยังแวนตา 3D ที่ทานสวมอยูในขณะรับชมภาพ 3D หามวางสิ่งกีดขวางไวระหวางตัวสงสัญญาณอินฟราเรด 3D
ที่โทรทัศนกับตัวรับสัญญาณอินฟราเรดที่แวนตา 3D โปรดดูรายละเอียดที่หนา 74
OPC: Optimum picture control (ระบบปรับแสงสว่างของหน้าจอ) (หนา 35)

11
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ชื่อเรียกสวนตางๆ และฟงกชั่นการทํางาน
โทรทัศน (ด้านหลัง)
ชอง USB 1

ชองตอ RS-232C

ชองตอ PC

OUTPUT

ชองตอ OUTPUT
(หูฟง/เสียง (L/R))*1

AUDIO (L / R)

(WIRELESS LAN)

ชอง USB 2
(LAN ไรสาย)
ชองตอ HDMI 1
(HDMI/ARC) (INPUT 1)
ช่องต่อ HDMI 2 (HDMI)
(INPUT 2)
ชองตอ HDMI 3 (HDMI)
(INPUT 3)

(DC 5V 900mA)

AV IN

ชองตอ HDMI 4 (HDMI/MHL)
(INPUT 4)
ชองตอ INPUT 5 (AV IN)
AUDIO (L/R)

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

ชองตอ INPUT 5
(คอมโพเนนท)

ชองตอ ETHERNET
(10/100)

ชองตอ AUDIO IN
(HDMI 2/PC)*2

ชองตอ INPUT 6
(AV IN)

ชองตอ DIGITAL AUDIO
OUTPUT

ชอง USB 3 (HDD)
DIGITAL
AUDIO
OUTPUT

AUDIO IN
(HDMI 2/PC)

ชองตอสายอากาศ

I
J

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Skype โปรดดูที่เว็บไซตตอไปนี้
skype: http://www.skype.com หรือชารป: http://www.aquos-world.com
โปรดดูรายละเอียดที่หนา 47
ชองตอ HDMI 2 และชองตอ PC สามารถใชกับชองรับสัญญาณเสียงชองเดียวกันได (AUDIO IN (HDMI 2/PC) อยางไรก็ตาม ทานตองเลือกรายการที่ถูกตองจาก
เมนู “เลือกสัญญาณเสียง” (โปรดดูรายละเอียดที่หนา 46)

คําเตือน
• แรงดันเสียงที่มากเกินไปเมื่อใชงานหูฟงจะทําใหสูญเสียการไดยิน
• หามตัง้ ระดับเสียงไวสูงเกินไป ผูเชี่ยวชาญดานการฟงแนะนําวาไมควรฟงเสียงที่ดังมากติดตอกันเปนเวลานาน

12
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ชื่อเรียกสวนตางๆ และฟงกชั่นการทํางาน
รีโมทคอนโทรล
3D
ใชสําหรับเลือกรับชมภาพ 3D และภาพ 2D (หนา 70– 74)
9 a/b/c/d (เคอรเซอร)
ใชสําหรับเลือกรายการที่ตองการบนหนาจอการตั้งคา
? (ENTER)
ใชสําหรับยืนยันคําสั่ง
0B
ปดสวนแสดงผลบนหนาจอ (หนา 14)
Q e (ปดเสียง)
ใชสําหรับปดเสียง
W Y+/–
ใชสําหรับปรับระดับเสียง
E MPX
ใชสําหรับเลือกโหมดเสียงตาง (หนา 19)
R WIDE
ใชสําหรับเปลี่ยนโหมดภาพจอกวาง (หนา 45, 65 และ 66)
T CONTROL
กดปุมนี้เพื่อแสดงแผงควบคุมการทํางานของฟงกชั่นบางฟงกชั่น
บนหนาจอ
Y FREEZE/3 (พักหนาจอ)
ใชสําหรับหยุดภาพเคลื่อนไหวที่แสดงบนหนาจอ
โหมดเทเลเท็กซ: หยุดการอัพเดทอัตโนมัติของหนาขอมูล
เทเลเท็กซ กดปุม 3 อีกครั้งเพื่อยกเลิกโหมดพักหนาจอ
(หนา 20)
U m (เทเลเท็กซ)
ใชสําหรับเลือกโหมดเทเลเท็กซ (ภาพหนาจอทั้งหมด, ภาพ
ขอความทั้งหมด และภาพหนาจอ/ภาพขอความ) (หนา 20)
I [ (คําบรรยายใตภาพ)
ใชสําหรับเลือกเปด/ปดคําบรรยายใตภาพ (หนา 20)
O b (ชองตอสัญญาณเขา)*
ใชสําหรับเลือกแหลงสัญญาณเขา (หนา 18, 27, 46, 47 , 66 และ
67)
P @/k (แสดงขอมูลเทเลเท็กซที่ซอนอยู)
แสดงหนาจอเมนู (หนา 14)
โหมดเทเลเท็กซ: ใชสําหรับแสดงขอมูลที่ซอนอยู (หนา 20)
A C/v (ดา
้ นบน/ดา
้ นลา
่ ง/เต็มจอ)
โหมดเมนู: ยอนกลับไปยังหนาจอเมนูกอนหนานี้ (หนา 14)
โหมดเทเลเท็กซ: กําหนดพื้นที่ในการขยายใหญ (หนา 20)
S GUIDE/1 (หนายอย)
DTV : แสดงหนาจอ EPG (Electronic Programme Guide)
(หนา 22–25)
ATV : แสดงรายชื่อชองสถานี
โหมดเทเลเท็กซ: ใชสําหรับแสดงหนายอยของขอมูลเทเล
เท็กซโดยตรง (หนา 20)
D CHr/s
โหมดเลือกสัญญาณเขาของโทรทัศน: ใชสําหรับเลือกชองสถานี
(หนา 17)
AQUOS.NET: เลือกหนา (หนา 54)
F R/G/Y/B (ปุมสี)
ปุมสีเหลานี้ใชสําหรับเลือกรายการที่แสดงเปนสีบนหนาจอ
(เชน AQUOS LINK, สื่อ USB, เครือขายในบาน, เทเลเท็กซ)
G DISPLAY
ใชสําหรับแสดงตัวเลขชองสถานีหรือขอมูลตางๆ
แสดง/ซอนคําแนะนําบนหนาจอสําหรับโหมด USB media
(หนา 62–64)
H#
ใชสําหรับเลือกการตั้งคาเสียง/ภาพ (หนา 35)
J ECO
ใชสําหรับเลือกการตั้งคา “ประหยัดไฟฟา” (หนา 39)
K SLEEP
ใชสําหรับตั้งเวลาปดเครื่อง
8

1
EXT MEDIA

2
3
4

TV

INFO

17
18

5
*
6
7

19
MENU

8

20

9
10

21
GUIDE

11
12
13
14
15
16

SLEEP

1

< (สแตนดบาย/เปดปด)
ใชสําหรับเปดปดเครื่อง (หนา 17)

2

ปุม EXT MEDIA

22
23
24
25
26
27
28

AQUOS LINK
ถามีเครื่องเลน AQUOS BD เชื่อมตอกับโทรทัศนผานทางสาย
HDMI และเครื่องเลนดังกลาวสนับสนุนการใชงานระบบ AQUOS
LINK ทานจะสามารถใชงานปุม EXT MEDIA เหลานี้ได โปรดดู
รายละเอียดที่หนา 30 และ 33
TIME SHIFT
กดเพื่อบันทึกรายการที่ทานกําลังรับชมไวชั่วคราวในกรณีที่ทาน
ตองการหยุดการรับชมไวชั่วคราวเพื่อคุยโทรศัพท เปนตน
(หนา 57–60)
3

>
กดเพื่อเขาสูโหมดทีวีแบบอนาล็อกและดิจิตอล

4

INFO
DTV : แสดงขอมูลรายการ (หนา 18)
ATV : แสดงขอมูลชองสถานี

5

0–9*
ใชสําหรับเลือกชองสถานี (หนา 17)

6

A (ยอนกลับ)*
กดปุมนี้เพื่อยอนกลับไปยังชองสถานีหรือชองตอสัญญาณเขา
กอนหนานี้

7

HOME
แสดงหนาจอ “HOME” เพื่อเพลิดเพลินไปกับการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต และฟงกช่น
ั เครือขายในบาน และตั้งคาโทรทัศนได
(หนา 14)

LC90LE740X_TH_book.indb 13

หมายเหตุ

* “0 − 9”, “A”, “b” ถูกใชงานดวยสตริงอินพุตเชนเดียวกับ
โทรศัพทมือถือ
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คําแนะนําในการใชงานเบื้องตน
HOME คืออะไร?
ทานสามารถเริ่มเพลิดเพลินกับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและเครือขายในบานไดอยางงายดาย และตั้งคาโทรทัศนไดจากหนาจอ
“HOME”

การใชงานเบื้องตน

ออกจากหนาจอ HOME

แสดงหนาจอ HOME
กดปุม HOME เพื่อเปดหนาจอ “HOME”

ถาทานกดปุม B กอนที่การทํางานปจจุบัน
จะเสร็จสิ้น การทํางานดังกลาวจะถูกยกเลิก
และหนาจอจะเปลี่ยนกลับไปที่หนาจอ
“HOME”

MENU

เลือกรายการ
การเลือกในหนาจอ HOME
กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกการใชงานหรือเมนูที่ตองการ แลวจึงกดปุม ?
1

YouTubeTM
ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับชม YouTube
ไดจากโทรทัศน AQUOS

2

AQUOS.NET
โดยการเชื่อมตอโทรทัศนกับอินเทอรเน็ต (หนา 53)

3

บัญชีชื่อชอง (หนา 18)

4

สื่อ USB (หนา 61)

5

HOME

1
5

2
3

6
เครือ

ตั้งคา

ชื่อชอง
สือ
่

7

6

Skype
ทานสามารถเพลิดเพลินกับการสนทนาทางโทรศัพทแบบ
ภาพเคลื่อนไหวหรือ Video Call ไดจากโทรทัศน (หนา 53)
• เมื่อเปิดใช้ AQUOS.NET ฟังกช
์ ั่น Skype จะอยใู่ นโหมด
ออฟไลน์และไม่สามารถรับสายจากผู้ใช้ Skype อื่นๆ ได้
ตั้งคาใหม

7

เครือขายในบาน
(หนา 61)
้

8

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

4

8
9

10
LAN

* เมื่อ
ถา
* เมื่อ
ถา

แสดง จะตัดการเชื่อมตออุปกรณ USB
แสดง ใหตรวจสอบการเชื่อมตออุปกรณ USB
แสดง จะตัดการเชื่อมตอเครือขายของโทรทัศน
แสดง ใหตรวจสอบการเชื่อมตอและการตั้งคา

เครือขายของโทรทัศน

MENU

9

IP Control (หนา 68)

0 การตั้งเครือขาย (หนา 49 – 51)

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําแนะนําในคูมือการใชงานฉบับนี้

ในคูมือการใชงานฉบับนี้จะใชรูปแบบประโยคตอไปนี้ในการแสดงลําดับขั้นตอนการใชงานเมนู
• ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การตั้งคา” > ...
ลักษณะดังกลาวแสดงถึงวิธีการใชงานบนหนาจอ HOME โดยใชปุ่ม a/b/c/d และ ?
14
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คําแนะนําในการใชงานเบื้องตน
การใชงานซอฟตแวรแปนพิมพ
โปรดใชงานซอฟตแวรแปนพิมพเมื่อทานตองการปอนขอมูลตัวอักษร

1

ตัวอักษร
ใชสําหรับเปลี่ยนชุดตัวอักขระเปน
ตัวอักษร, ตัวเลข, สัญลักษณ ฯลฯ

6

เคอรเซอรสําหรับปอนขอมูล
กดปุม c/d เพื่อเลื่อนเคอรเซอรเมื่อมี
การไฮไลทที่เคอรเซอร

2

ตัวใหญ
ใชสําหรับเปลี่ยนสลับตัวอักษรเปน
ตัวพิมพใหญ/ตัวพิมพเล็ก

7

ชองปอนขอมูล
ตัวอักษรที่ทานปอนเขาไปจะแสดงขึ้นมา
ในขณะที่ทานพิมพ

3

ตกลง
ใชสําหรับยืนยันขอมูลที่ปอนเขาไป

8

4

ยกเลิก
ใชสําหรับยกเลิกขอมูลที่ปอนเขาไป
และปดซอฟตแวรแปนพิมพ

ปุมตัวอักษร
ปอนตัวอักษรเขาไปโดยการใชงานปุม
เหลานี้

5

9

0 เคลียร
ลบชุดตัวอักษร
• เมื่อเคอรเซอรอยูระหวางบรรทัด:
ชุดตัวอักษรที่อยูทางดานขวาของ
เคอรเซอรจะถูกลบออก
• เมื่อเคอรเซอรอยูที่ปลายดานขวาสุด
ของบรรทัด: บรรทัดนั้นทั้งหมดจะถูก
ลบออก
Q ลบ
หากเคอรเซอรอยูที่ปลายดานขวาสุดของ
บรรทัด ปุมนี้จะลบตัวอักษรทีละตัว
• ทั้งนี้ทานสามารถลบขอมูลตัวอักษรได
โดยการกดปุม C ที่รีโมท
คอนโทรล

?
ใชสําหรับขึ้นบรรทัดใหม

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

หมายเหตุ
• ขึ้นอยูกับแอพลิเคชั่น อาจมีแป้นพิมพซอฟตแวรที่แตกตางกันตามที่ระบุไวดานบน

การใชง้ านแป้นพิมพ์ซอฟต์แวร์ (เว็บเบราว์เซอร์)
1
hello

2
43556 Hello Aiello Helen Cello Gallo Gekk

1 .?!,-'@:/

2 abc

3 def

3

4 ghi

5 jkl

6 mno

4

7 pqrs

8 tuv

9 wxyz

0

b

[ ab ]

RETURN
: Select ENTER : Enter EXIT : EXIT

AB

x

5
6

Language : English
Input Method : XT9
Move keyboard display

หมายเหตุ

ชองปอนขอมูล
ตัวอักษรที่ทานปอนเขาไปจะแสดงขึ้นมาในขณะที่ทานพิมพ
ตัวเลือกป้อนขอ้ มูล
ในระหว่างที่ท่านป้อนขอ้ มูลตัวอักษร ตัวเลือกป้อนขอ้
มูลจะแสดงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอ้ มูลตัวอักษร ที่ท่านพิมพ์เขา้ ไป
• ท่านยังสามารถป้อนขอ้ มูลตัวอักษรไดโ้ ดยกดปุ่ม
a/b/c/d บนรีโมทคอนโทรล
ปุ่มตัวเลข 0 – 9
ปอนตัวอักษรเขาไปโดยการใชงานปุมเหลานี้
ปุ่ม Shift
เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ/่ ตัวพิมพเ์ ล็กโดยกดปุ่ม
บนรีโมทคอนโทรล
ตัวอย่าง

7

Ab

ab

(เวน้ วรรค)
ทา่ นสามารถป้อนเวน้ วรรคไดโ้ ดยกดปุม
่ b บนรีโมทคอนโทรล
ปุ่มลบ
ท่านสามารถลบขอ้ มูลตัวอักษรไดโ้ ดยกดปุ่ม C
บนรีโมทคอนโทรล
คําแนะนําการใชง้ านปุ่ม
• เลือกรายการที่แสดงเปนสีบนหนาจอ
R : เลือกภาษา
G : ใชสําหรับเปลี่ยนชุดตัวอักขระเปน ตัวอักษร, ตัวเลข,
สัญลักษณ ฯลฯ
Y : เปลี่ยนตําแหน่งการแสดงผลของแป้นพิมพ์ซอฟต์แวร์

• หากเลือกรูปแบบการป้อนขอ้ มูลเป็น “XT9” ทา่ นจะสามารถป้อนคําศัพท์ไดโ้ ดยกดปุ่ม เพียงไมก
่ ี่ครั้ง
ยกตัวอยา่ งเชน
่ เมื่อตอ้ งการป้อนคําวา่ hello
XT9 : 43556
ABC : 4433555 I 555666
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คําแนะนําในการใชงานเบื้องตน
การตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติ
เมื่อเปดใชงานโทรทัศนเปนครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา
โปรแกรมตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติจะแสดงขึ้นมา โปรดปฏิบัติตาม
คําแนะนําในเมนูตางๆ เพื่อทําการตั้งคาที่จําเปน
โปรดตรวจยืนยันตามรายการตอไปนี้กอนเปด
โทรทัศน

E เชื่อมตอสายอากาศเรียบรอยแลวใชหรือไม?
E เสียบสายไฟ AC เขาที่เรียบรอยแลวใชหรือไม?

1

กดปุม < ที่โทรทัศน
• หนาตางโปรแกรมตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น
POWER

2

การเลือกภาษาสําหรับสวนแสดงผลบนหนาจอ
กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ จากนั้นกดปุม
?

3

การเลือกสถานที่ใชงานโทรทัศน
กดปุม c/d เพื่อเลือกสถานที่ที่ทานจะใชงานโทรทัศนเครื่องนี้

จากนั้นกดปุม ?
บาน:
• การตั้งคาตางๆ ไดรับการปรับใหเหมาะสมกับ
การรับชมภายในที่พักอาศัยและประหยัดพลังงานสูงสุด
• 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

• ถาทานปดเครื่องโทรทัศนในระหวางการคนหาชองสถานีในขั้นตอน
ที่ 5 โปรแกรมตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติอาจไมแสดงขึ้นมาอีก ทั้งนี้ทาน
สามารถใชงานฟงกชั่นการตั้งคาอัตโนมัติเพื่อทําการตั้งคาเริ่มตน
ไดใหม โดยเลือกจาก “การตั้งคา” > “การตั้งคาการรับชม”
(หนา 40)
• โปรแกรมตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติจะถูกยกเลิกการทํางานหากทานไมมี
การใชงานโทรทัศนเปนเวลา 30 นาที กอนถึงขั้นตอนการคนหาชอง
สถานีในขั้นตอนที่ 6
• ตัวเลือกเมนู “คนหาสัญญาณดิจิตอล” หรือ “คนหาชองอนาล็อก”
อาจไมปรากฏในบางประเทศ

การตรวจเช็คความแรงของสัญญาณ
และความแรงของชองสถานี
(DTV เทานั้น)
ถาทานติดตั้งเสาอากาศ DTV เปนครั้งแรก หรือเปลี่ยน
ตําแหนงเสาอากาศ DTV ทานควรปรับตําแหนงของเสาอากาศ
เพื่อใหไดการรับสัญญาณที่ดีไปพรอมกับการตรวจเช็คหนาจอ
ตั้งคาเสาอากาศ
1 ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคาชองสัญญาณ” >
“การตั้งสายอากาศ-ดิจิตอล”

E การตรวจเช็คความแรงของสัญญาณ

2

ѰікчѤьѳђђѸѥъѨѷюѸѠь
зњѥєѰікеѠкѝѤррѥц
зњѥєѰікеѠкнѷѠк

діѣѰѝѳђ

діѣѰѝѳђ

ที่ทานอาศัยอยู จากนั้นกดปุม ?
• หนาจอการตั้งคานี้จะแสดงขึ้นในระหวางการตั้งคาเริ่มตน
อัตโนมัติเทานั้น

หมายเหตุ
• เมนูที่เกี่ยวของกับ DTV อาจไมปรากฏในบางประเทศ

5

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

6

โทรทัศนจะทําการคนหา, จัดเรียง และบันทึกสถานี
โทรทัศนทั้งหมดที่รับสัญญาณไดโดยอางอิงจากการ
ตั้งคาตางๆ รวมถึงเสาอากาศที่เชื่อมตออยู
• หากตองการยกเลิกการตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติ ใหกดปุม
C

97

єѥдъѨѝѷ чѫ

97

99

єѥдъѨѝѷ чѫ

99

E การตรวจเช็คความแรงของชองสถานี

3

กดปุม a/b เพื่อเลือก “ความแรงของชอง” จากนั้น
กดปุม ?
• ทานสามารถปอนแถบคลื่นความถี่ที่กําหนดไวไดดวยปุม
ตัวเลข 0–9
ѰікчѤьѳђђѸѥъѨѷюѸѠь
зњѥєѰікеѠкѝѤррѥц
зњѥєѰікеѠкнѷѠк

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

การเลือกประเทศ
กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกประเทศของทานหรือพื้นที่

нҕѠкъҍ
зњѥєѰікеѠкѝѤррѥц

зѫцѓѥё

หมายเหตุ

4

กดปุม a/b เพื่อเลือก “ความแรงของสัญญาณ” จากนั้น
กดปุม ?

зњѥъщҍ

MHz

нҕѠкъҍ
зњѥєѰікеѠкѝѤррѥц
діѣѰѝѳђ

97

єѥдъѨѷѝѫч

97

99

єѥдъѨѷѝѫч

99

зѫцѓѥё
діѣѰѝѳђ

วางและจัดตําแหนงเสาอากาศเพื่อใหไดคาที่สูงสุด
สําหรับ “ความแรงของสัญญาณ” และ “คุณภาพ”
หมายเหตุ

4

• คา “ความแรงของสัญญาณ” และ “คุณภาพ” จะแสดงเพื่อใชตรวจ
เช็คตําแหนงที่เหมาะสมสําหรับเสาอากาศ

การจายไฟใหเสาอากาศ (DTV เทานั้น)
ทานสามารถจายไฟใหเสาอากาศเพื่อที่จะรับสัญญาณจาก
สถานีที่ถายทอดสัญญาณโทรทัศนดิจิตอลภาคพื้นดินได
หลังจากเชื่อมตอสายอากาศเขากับชองตอเสาอากาศที่อยู
ดานหลังโทรทัศน
1 ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคาชองสัญญาณ” >
“การตั้งสายอากาศ-ดิจิตอล” > “แรงดันไฟฟาที่ปอน”
2 กดปุม c/d เพื่อเลือก “เปด” จากนั้นกดปุม ?
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การรับชมโทรทัศน
การใชงานทั่วไป
การเปิดเครื่อง/โหมดพร้อมใช้งาน
การเปิดเครื่อง
กดปุ่ม < บนโทรทัศน์ หรือ บนรีโมทคอนโทรล

โหมดพรอ
้ มใชง
้ าน
กดปุ่ม < บนโทรทัศน์ หรือ บนรีโมทคอนโทรล ในขณะที่เปิดโทรทัศน์อยู่
• โทรทัศน์จะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน และภาพบนหน้าจอจะหายไป
• จะยังคงมีการใช้ไฟฟ้าในระดับที่ออ
่ นมาก แมใ้ นขณะที่โทรทัศนเ์ ขา้ สโู่ หมดพรอ
้ มใชง้ านแลว้
• หากตอ
AC
้ งการตัดการใช้ไฟฟ้าของโทรทัศน์อย่างสิ้นเชิง ให้ถอดสายไฟ AC ออกจากเตารั
้ บ อย่างไรก็ตาม หามถอดสายไฟ
้
ยกเว้นจะมีการระบุไว้ในคําแนะนําเป็นอย่างอื่น

EXT MEDIA

หมายเหตุ
• หากท่านจะไม่ใช้งานโทรทัศน์เป็นเวลานานให้ท่านถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเต้ารับเสมอ

การเปลี่ยนช่องสถานี
โดยใช้ CH r/s

โดยใช้ 0 _ 9

การควบคุมการทํางานโดยไมใชรีโมทคอนโทรล
ทานสามารถปรับตั้งคาตางๆ ของเมนูไดจากแผงควบคุมของ
โทรทัศน

MENU
INPUT
CH

ปุมที่แผงควบคุม
ของโทรทัศน

ปุมที่รีโมทคอนโทรล

@

@

INPUT

?

CH r/CH s

a/b

Y k/Y l

d/c

VOL + /−
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การรับชมโทรทัศน
การรับชมโทรทัศน (DTV เทานั้น)

ขอมูลรายการ (DTV เทานั้น)
ฟงกชั่นเสริม

ขอมูลโปรแกรม
ในขณะรับชม DTV ทานสามารถตรวจเช็คขอมูลรายการเพิ่ม
เติมไดบนหนาจอโดยกดปุม INFO บนรีโมทคอนโทรล

กดปุม > เพื่อเปลี่ยนเปน “DTV” หรือ “ATV”
หมายเหตุ

MENU

• เมื่อรับชม Digital Radio หรือ การเผยแพรขอมูล ภาพจะปรับ
เขาสู DTV
• เมื่อรับชมแหลงสัญญาณภาพที่เชื่อมตอภายนอก ภาพจะปรับเขาสู
ATV หรือ DTV ที่ไดรับชมครั้งลาสุด

TV

INFO

บัญชีชื่อชอง

001
DTV SD Moving
SD Moving
20:00 - 21:00
HеѸѠєѬјіѥѕдѥі
SD Moving
HйҟѠєҤјнҕѠкиҕѠјҖррѥцѯеґѥ
ѓѥё : 576i
ѠѠзѧѱѠ : ѝѯиѠіѧѱѠ
Ѡѥѕѫ : 11 Ѡѥѕѫєѥддњѷѥ
дѥіэѤьъѩдъѥкѰѝкшдјк

ทานสามารถตรวจสอบบัญชีชอ
ื่ ชองและรับชมขอมูลเพิม
่ เติมได
MENU

1
2

• ในกรณีที่มีขอมูลอื่นๆ อีก การกดปุม c/d จะนําทานไปยังหนา
รายการถัดไป หรือกลับสูหนารายการกอนหนา
• ทานสามารถยกเลิกขอมูลรายการดังกลาวไดโดยกดปุม INFO
อีกครั้ง

กดปุม ? เพื่อแสดงบัญชีชื่อชอง

หมายเหตุ

กดปุม a/b เพื่อเลือกรายการที่ตองการ จากนั้นกดปุม
?
• เมื่อทานกดปุม ? โทรทัศนจะขามไปยังชองสถานี
Menu
эѤрнѨнѪѷѠнѷѠк

Link
operation
идјк G дѷѠьўьѸѥ Y щѤчѳю B еѸѠєѬјѱюіѰдіє

ѕѸѠьдјѤэ

ATV

DTV

RADIO

DATA

DTV
001
002
003
004

TV1
SD Moving
TV2
HD ColorBar
TV3
H264 SD-Color Pat…
TV4
H264 HD-Monosco
SD Color Pattern

• ในขณะรับชม ATV ใหกดปุม INFO เพื่อแสดงขอมูลชองสถานี

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

การเลือกแหลงสัญญาณภาพภายนอก
ทันทีที่ทําการเชื่อมตอเสร็จแลว ใหกดปุม b เพื่อแสดง
หนาจอ “ชองตอสัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม b หรือ a/b
เพื่อสลับไปมาระหวางแหลงสัญญาณเขาภายนอกที่เหมาะสม
ดวย ?
эѤрнѨнѪѷѠнѷѠк

005

ATV

HD Moving
SD Colour Bar
MPEG SD Moving

• กดปุม ? เพื่อเลือกรายการที่ออกอากาศ
• บัญชีชื่อชองจะปรากฏ

หมายเหตุ
• เมื่อทานรับชม ATV ทานจะสามารถแสดงบัญชีชื่อชองไดจาก
GUIDE

HDMI 2

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ทานสามารถเลือกแหลงสัญญาณภาพภายนอกไดที่ “บัญชี
ชื่อชอง” > “ชองตอสัญญาณเขา”
• ทานจะสามารถเลือกชองตอสัญญาณเขาที่ไมไดตั้งคาไวสําหรับ
“เลือกขามชองตอสัญญาณเขา” (หนา 46) และชองตอสัญญาณ
เขาที่เชื่อมตอไวอยางถูกตองเทานั้น
• ทานสามารถเลือกแหลงสัญญาณเขาภายนอกสําหรับการเชื่อมตอ
แบบ HDMI ไดตามที่แสดงในตารางดานลาง
ชองตอ

18
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DATA

HDMI 1

008

กดปุม c/d เพื่อเลือกแหลงสัญญาณภาพที่ออกอากาศ
หรือ แหลงสัญญาณภาพที่เชื่อมตอภายนอก

RADIO

TV

007

3

DTV

нѷѠкшѷѠѝѤррѥцѯеѸѥ

006

รายการที่เลือก

HDMI 1

ชองตอสัญญาณเขา 1

HDMI 2

ชองตอสัญญาณเขา 2

HDMI 3

ชองตอสัญญาณเขา 3

HDMI 4

ชองตอสัญญาณเขา 4
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การรับชมโทรทัศน
การเลือกฟอรแมตสัญญาณเสียง
ดิจิตอล (DTV เทานั้น)
หากรับเสียงโหมด multi sound ได แตละครั้งที่ทานกดปุม
MPX โหมดจะเปลี่ยนตามลําดับดังตอไปนี้
ѠѠзѧѱѠ (ENG) ѝѯиѠіѧѱѠ
оѤѥѕењѥ

оѤѥѕ

оѤѥѕењѥ

ењѥ

เมื่อรับสัญญาณเสียงสองภาษาได
แตละครั้งที่ทานกดปุม MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยนสลับไปมา
ระหวางโหมด NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB
และโมโน
โหมดเสียงสองภาษา
ATV

ATV
CH A

ѠѠзѧѱѠ (ENG)
CH A

CH B

CH A

CH B

CH AB
ATV

ATV
CH AB

ѠѠзѧѱѠ (ENG)

ѱьѱь

กดปุม c/d เพื่อเลือกเสียง ชัาย หรือ บวา เมื่อหนาจอ
สเฅอริโอ หรือ ดูอัล โมโน ปรากฏ
ѠѠзѧѱѠ (ENG)
оѥѸ ѕењѥ

оѥѸ ѕ

ѝѯшѠіѧѱѠ
ењѥ

เมื่อรับสัญญาณเสียงโมโนได
แตละครั้งที่ทานกดปุม MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยนสลับไปมา
ระหวางโหมด NICAM โมโนและโมโน
โหมดโมโน

оѥѸ ѕењѥ

หมายเหตุ
• หนาจอโหมดเสียงจะหายไปภายใน 6 วินาที
• รายการที่สามารถเลือกไดแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสัญญาณ
ออกอากาศที่ไดรับ
• เมื่อตั้งคาเมนู “การตั้งคารายละเอียดของเสียง” ไวที่ “เปด” เสียง
อธิบายจะทํางาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาณเสียงหลัก

การเปลี่ยนรูปแบบสัญญาณเสียง
อนาล็อก
ทานสามารถเลือกโหมดเสียงตางๆ ไดเมื่อรับชมรายการที่ออก
อากาศแบบหลายภาษาหรือแบบสเตอริโอ

ATV

ATV

ในโหมดโทรทัศนของการออกอากาศแบบ A2 TV
เมื่อรับสัญญาณเสียงสเตอริโอได
แตละครั้งที่ทานกดปุม MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยนสลับไปมา
ระหวางโหมดสเตอริโอและโมโน
โหมดสเตอริโอ
ATV

ATV

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

SLEEP

โหมดเสียงสองภาษา

สําหรับการออกอากาศแบบ NICAM TV
เมื่อรับสัญญาณเสียงสเตอริโอได
แตละครั้งที่ทานกดปุม MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยนสลับไปมา
ระหวางโหมด NICAM สเตอริโอและโมโน

ATV

ATV
CH A

CH B

โหมดสเตอริโอ
ATV
ATV

ATV

CH AB

เมื่อรับสัญญาณเสียงโมโนได
เมื่อทานกดปุม MPX ขอความ “โมโน” จะแสดงขึ้นมา
โหมดโมโน

ATV

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

การตั้งคาการรับชม

ภาษาขอมูล

เทเลเท็กซคืออะไร?

เทเลเท็กซคือสัญญาณการออกอากาศหนาขอมูลตางๆ
และความบันเทิงไปยังโทรทัศนที่ติดตั้งอุปกรณพิเศษไว
โทรทัศนของทานจะรับสัญญาณเทเลเท็กซที่ออกอากาศโดย
เครือขายสถานี และถอดรหัสเปนรูปแบบภาพกราฟกสําหรับ
การรับชม บริการที่มีใหเลือกรับชมมีดังตอไปนี้ ขาวสาร,
ขอมูลสภาพอากาศและกีฬา, ราคาซื้อขายหุน และตัวอยาง
รายการโทรทัศน

การเปด/ปดเทเลเท็กซ
เลือกชองโทรทัศนหรือแหลงสัญญาณเขาภายนอกที่มี
รายการเทเลเท็กซ
กดปุม m เพื่อแสดงขอมูลเทเลเท็กซ
กดปุม m อีกครั้งเพื่อแสดงขอมูลเทเลเท็กซทางดาน
ขวาของหนาจอ และแสดงภาพปกติทางดานซายของ
หนาจอ

1
2
3

ถาการแสดงขอมูลเทเลเท็กซไมถูกตอง ใหปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานลางนี้
เลือกตารางภาษาจากหกกลุมภาษา: ยโรปฅะวันตก,
ยโรปฅะวันออก, ภาบากรี
กส, ภาบาไซริ
ลลิก,
ั ก / ภาบาเฅอร
ั
ั
ภาบาอารบิ
ก
และ
ภาบ
าเปอร
เ
ฆี
ย
แต
ล
ะตารางจะสนั
บ
สนุ
นภา
ั
ั
ษาตางๆ ของขอมูลเทเลเท็กซ ตามที่แสดงไวดานลาง

1

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” >
“ภาษาขอมูล”
ѓѥќѥеѠ
Ѹ єҤѠ

ѕңѱіюиѣњѤьшд

• สถานีหลายแหงจะใชงานระบบปฏิบัติการ TOP ในขณะที่บางแหงจะ
ใชงานระบบปฏิบัติการ FLOF (เชน CNN) โทรทัศนเครื่องนี้สนับสนุน
การใชงานทั้งสองระบบ หนาจอจะแบงเปนสวนกลุมหัวขอและสวน
หัวขอ หลังจากเปดใชงานเทเลเท็กซ โทรทัศนจะทําการบันทึกขอมูล
เทเลเท็กซทันที โดยสามารถบันทึกไดสูงสุด 2,000 หนา เพื่อให
สามารถเขาชมไดอยางรวดเร็ว
• ถาทานเลือกรายการที่ไมมีสัญญาณเทเลเท็กซ ขอความ “ไมพบระบบ
เทเลเท็กซ” จะแสดงขึ้น
• ขอความเดียวกันนี้จะแสดงขึ้นมาในขณะที่ใชงานโหมดอื่นหาก
โทรทัศนตรวจไมพบสัญญาณเทเลเท็กซ

ѯъѯјѯъѶдоҙ

ѓѥэѤѥдіѨдѓѥэѤѥѯиѠіѻдѸѝ

ѓѥэѥѳоіѧ
јјѧд
Ѥ
ѓѥэѤѥѠѥіэѧд

ѓѥэѥѯюѠі
ѻѯйѨѕ
Ѥ

ѯъѯјѯъѶдоҙ

• แตละครั้งที่ทานกดปุม m หนาจอจะเปลี่ยนสลับไปมาตามภาพ
ดานบน

หมายเหตุ
• เทเลเท็กซไมสามารถทํางานในโหมด 3D ได

ปุมสําหรับการใชงานเทเลเท็กซ
ปุม

ѕңѱіюиѣњѤьѠѠд

คําอธิบาย

CHr/s

เลื่อนหนาขึ้นหรือลง

ปุมสี (R/G/Y/B)

เลือกกลุมหรือชุดหนาขอมูลซึ่งแสดงในปุมสีที่
ดานลางของหนาจอโดยการกดปุมสีที่มีสีตรงกัน
(R/G/Y/B) ที่รีโมทคอนโทรล

ปุมตัวเลข 0–9

เลือกหนาจากหนา 100 ถึงหนา 899 โดยตรงดวย
การใชงานปุมตัวเลข 0–9

k (แสดงขอมูล
เทเลเท็กซที่ซอน
อยู)

แสดงหรือซอนขอมูล เชน คําตอบของคําถาม

3 (ภาพนิ่ง/
พักหนาจอ)

หยุดการอัพเดทอัตโนมัติของหนาขอมูลเทเลเท็กซ
หรือยกเลิกโหมดพักหนาจอ

[ (คําบรรยาย
ใตภาพของขอมูล
เทเลเท็กซ)

แสดงคําบรรยายใตภาพหรือออกจากหนาจอ
คําบรรยายใตภาพ
โทรทัศนจะไมแสดงคําบรรยายใตภาพเมื่อบริการ
ดังกลาวไมมีขอมูลคําบรรยายใตภาพ

1 (หนายอย)

ซอนหรือแสดงหนายอย
เลือกหนายอยที่ตองการโดยตรง (0-9)
• กลับไปยังหนายอยกอนหนานี้ (R)
• ไปยังหนายอยถัดไป (G)
• ปุมทั้ง 2 ปุมนี้จะแสดงบนหนาจอพรอม
สัญลักษณ “e” และ “f”

v (ดา
้ นบน/ดา
้ น
ลา
่ ง/เต็มจอ)

เลือกภาพเทเลเท็กซไวที่ ดานบน, ดานลางหรือ
เต็มหนาจอ

?

แสดงหนาเมนูแรก
• โทรทัศนจะไมแสดงหนาเมนูแรกเมื่อบริการ
ดังกลาวไมมีสนับสนุนการแสดงหนาเมนูแรก

• ยโรปฅะวันตก — อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สแกนดิเนเวีย, ตุรกี,
เยอรมนี, สเปน, อิตาลี
• ยโรปฅะวันออก — โปแลนด, ฝรั่งเศส, สแกนดิเนเวีย, เช็ก,
เยอรมนี, สโลวีเนีย/โครเอเชีย, อิตาลี, โรมาเนีย
• ภาบากรี
ก / ภาบัาเฅอร์ก้ส — อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สแกน
ั
ดิเนเวีย, ตุรกี, เยอรมนี, สเปน, อิตาลี, กรีก
• ภาบาไซริ
ลลิก — อังกฤษ, รัสเซีย, เอสโตเนีย, เช็ก, เยอรมนี,
ั
สโลวีเนีย/โครเอเชีย, ยูเครน, เลตติช
• ภาบาอารบิ
ก — อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สแกนดิเนเวีย, ตุรกี,
ั
เยอรมนี, ฮีบรู, อิตาลี, อารบิก
• ภาบาเปอร
์เฆีย — อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สแกนดิเนเวีย, ตุรกี,
ั
เยอรมนี, ฮีบรู, อิตาลี, ฟารซี

หมายเหตุ
• ขอมูลเทเลเท็กซที่สามารถแสดงไดตองสงมาจากเครือขายเทานั้น
โทรทัศนไมสามารถแปลงภาษาได
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การรับชมโทรทัศน
การตั้งคาการรับชม

หนาเริม
่ ตนเทเลเท็กซ (DTV เทานัน
้ )
หากทานตั้งคาภาษาของหนารายการแรกเริ่ม (หนารายการ
นี้จะปรากฏหลังจากกดปุม m ในครั้งแรก) ไวสําหรับเทเล
เท็กซในโหมด DTV เทเลเท็กซจะเริ่มตนจากหนารายการ
ภาษาที่เลือกไว)

1

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” >
“หนาเริ่มตนเทเลเท็กซ”

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

2

• ฟงกชั่นดังกลาวจะสามารถใชงานไดสําหรับเทเลเท็กซในโหมด
DTV ไมสามารถใชงานฟงกชั่นดังกลาวกับเทเลเท็กซใน ATV หรือ
โหมดชองสัญญาณเขาที่เชื่อมตอภายนอก
• หากไมมีหนารายการเทเลเท็กซแรกเริ่มของภาษาที่เลือกไวใน
ฟงกชั่นนี้มาพรอมกับสัญญาณออกอากาศที่ไดรับ หนารายการ
แรกเริ่มที่ตั้งไวจากโรงงานจะปรากฏ

การตั้งคาการรับชม

MHEG-5 (EPG) (DTV เทานั้น)
ตั้งคาฟงกชั่นนี้ใหเปดใชงาน MHEG-5 ในโหมด DTV
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > “MHEG5 (EPG)”
รายการ
เปดการใช

MHEG-5 จะแสดงขณะอยูในโหมด DTV

ปดการใชงาน

MHEG-5 จะไมแสดงขณะอยูในโหมด DTV

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้จะปรากฏในรุนที่จําหนายในประเทศนิวซีแลนดเทานั้น
ฟงกชั่นนี้จะไมปรากฏในรุนที่จําหนายในประเทศอื่นๆ นอกจาก
ประเทศ “New Zealand”
• เมื่อตั้งคาประเทศในการติดตั้งแรกเริ่มโดยอัตโนมัติไวที่
“New Zealand” ฟงกชั่นดังกลาวจะสามารถใชงานได หากตั้งคา
ประเทศไวที่ประเทศอื่นๆ ที่ไมใช “New Zealand” รายการดังกลาว
จะปรากฏเปนสีเทา และไมสามารถเลือกใชงานได
• MHEG-5 จะไมปรากฏหากไมมีขอมูล MHEG-5 ในสัญญาณ
ออกอากาศเมื่อตั้งคาฟงกชั่นดังกลาวไวที่ “เปดการใช”
• เมื่อตั้งคาฟงกชั่นดังกลาวไวที่ “เปดการใช” คําบรรยายใตภาพ
อาจไมปรากฏ ในกรณีนี้ ใหตั้งคาไวที่ “ปดการใชงาน” จากนั้นระบบ
จะสามารถแสดงคําบรรยายใตภาพได
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การรับชมโทรทัศน
EPG (DTV เทานั้น)
EPG คือรายชื่อรายการที่จะแสดงบนหนาจอดวยระบบ EPG นี้
ทานจะสามารถตรวจเช็คกําหนดเวลาสําหรับ DTV/วิทยุ/
ขอมูล, รับชมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการขอมูลดังกลาว,
ปรับจูนไปยังรายการที่ออกอากาศในเวลานั้น

การตั้งคาที่เปนประโยชนตอการใชงาน EPG
การตั้งคาพื้นฐาน
การตั้งคาการรับชม

EPG
หากทานตองการใชงานระบบ EPG สําหรับสถานีโทรทัศน
ดิจิตอล ใหเลือก “ตกลง” ขอมูล EPG จะตองถูกเก็บโดย
อัตโนมัติขณะที่โทรทัศนอยูในโหมดสแตนดบาย หลังจาก
ตั้งคาไวที่ “ตกลง” อาจใชเวลาสักครูในการปดเครื่องดวย
รีโมทคอนโทรล หรือโทรทัศนเนื่องจากอยูระหวางกระบวนการ
จัดเก็บขอมูล
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” >
“พรอมคนหา” > “EPG”

ฟงกชั่นเสริม

ตั้งสัญลักษณประเภท
ทานสามารถทําเครื่องหมายกํากับบนประเภทรายการ
ที่ตองการ และทําการคนหารายการที่ทานรับชมอยูเปนประจํา
ได

1

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคา EPG” > “ตั้งสัญลักษณ
ประเภท”

2

กดปุม a/b เพื่อเลือกประเภทที่ตองการ จากนั้นกดปุม
?

E รายการสัญลักษณประเภท
รายการสัญลักษณประเภทยกเวนประเทศ
ออสเตรเลีย
สัญลักษณ

ประเภท

สัญลักษณ

ภาพยนตร/ละคร

ดนตรี/บัลเลต/เตนรํา

ขาว/
เหตุการณปจจุบัน

ศิลปะ/วัฒนธรรม
(ไมมีดนตรี)
สังคม/การเมือง/
เศรษฐศาสตร
การศึกษา/
วิทยาศาสตร/ขอ
เท็จจริง
สันทนาการ
งานอดิเรก

รายการเด็ก/เกมสโชว
กีฬา

E การเลือก EPG ไวที่คา “ตกลง” จะสงผลใหอัตราการใช

ไฟฟาสูงขึ้น*

เด็ก/เยาวชน

E การเลือก EPG ไวที่คา “ไมตกลง” จะเปนการชวยประหยัด

พลังงาน

ประเภท

รายการสัญลักษณประเภทสําหรับประเทศ
ออสเตรเลีย

หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถเลือกคา “EPG” ไดหากตั้งคาประเทศไวที่
“New Zealand”

สัญลักษณ

ประเภท

สัญลักษณ

ประเภท

ภาพยนตร

เหตุการณปจจุบัน

ขาว

การศึกษา/ขอมูล

ฟงกชั่นเสริม

บันเทิง

สาระและบันเทิง

การตั้งขอบเขตการแสดงภาพ

กีฬา

พิเศษ

เด็ก

ตลก

ดนตรี

ละคร

ศิลปะ/วัฒนธรรม

สารคดี

การตั้งคาการแสดงผล EPG

“การตั้งขอบเขตการแสดงภาพ” จะทําใหทานสามารถเลือก
รูปแบบของชวงเวลาสําหรับการแสดงผลบนหนาจอไดถึง
3 แบบ
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคา EPG” > “การตั้งขอบเขต
การแสดงภาพ”
รายการ

โหมด 1
(มุมกวาง)
โหมด 2
(ซูม)
โหมด 3
(มุมแนวตั้ง)

แสดงขอมูลรายการ 6 ชั่วโมง

3

กดปุม a/b เพื่อเลือกระดับในการเลือกหรือคนหา
รายการที่ทานตองการรับชม (“มาตรฐาน”, “เบาๆ”,
“หมายเหตุ”)

แสดงขอมูลรายการ 3 ชั่วโมง
เปลี่ยนเปนรูปแบบการแสดงผล EPG ดวย
ชวงระยะเวลาในแนวตั้ง

หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถเลือก “การตั้งขอบเขตการแสดงภาพ” ไดหาก
ตั้งคาประเทศไวที่ “New Zealand”
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การรับชมโทรทัศน
การเลือกรายการผานทางระบบ EPG (DTV เทานั้น)
การใชงานพื้นฐาน
E การแสดงหนาจอ EPG

њѸььѹ

EPG [DTV-TV]

กดปุม GUIDE

001
TV1
20:00 - 21:00

>ѯѝѥіѻ@

>Ѡѥъѧиѕѻ@>лѤьъіѻ@>ѠѤкзѥі@ >ёы@

>ёљєѤѝ@ >ћдіѻ]8

[чѫдіҖ] 1/4 20:00

SD Moving
20

21

22

23

0

TV1

001

SD Moving

SD Moving

SD Moving

TV2

002

HD ColorBar

HD ColorBar

HD ColorBar

TV3

003

H264 SD-Color P...

H264 SD-Color Pattern

H264 SD-Color Pattern

TV4

004

H264 HD-Monosco

H264 HD-Monosco

H264 HD-Monosco

SD Color Pattern

005

HD Moving

1

006

SD Color Bar

007

MPEG SD Moving

008

GUIDE
ѯјѪѠд

шдјк

E การแสดงหนาจอ EPG

: ѕҖѠьдјҖє GUIDE : ѠѠд

еѸѠєѬјѱюіѰдіє

зѸьўѥлѥдюіѣѯѓъ

зѸьўѥлѥдњѤьъѨѷ

іѥѕдѥішѤкѸ ѯњјѥ

หมายเหตุ
• นอกจากนี้ ทานยังสามารถแสดงหนาจอ EPG ไดจาก “HOME” >
“เมนูของโทรทัศน” > “EPG” > “EPG”
• เวลาที่แสดงในระบบ EPG คือขอมูลที่สงจากสถานีโทรทัศน
• เมื่อตั้งคาประเทศไวที่ “New Zealand” หนาจอ EPG และการ
ใชงานจะแตกตางออกไปเนื่องดวยการใชงาน MHEG-5 EPG
หนาจอ EPG และการใชงานแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สัญญาณออกอากาศ
• เมื่อตั้งคาประเทศไวที่ “New Zealand” ฟงกชั่น EPG จะไมสามารถ
ใชงานไดหากไมมีการออกอากาศสัญญาณ MHEG-5 EPG
• ระบบอาจแสดงผลฟงกชั่น MHEG-5 EPG ไมถูกตองเมื่ออยูใน
โหมด 3D ในกรณีนี้ ใหยกเลิกโหมด 3D จากนั้นฟงกชั่น MHEG-5
EPG จึงจะสามารถใชงานได
• ฟงกชั่น MHEG-5 EPG จะไมสามารถใชงานไดสําหรับรุนที่มีวาง
จําหนายในประเทศอื่นๆ ที่ไมใชประเทศนิวซีแลนด

1 กดปุม c/d เพื่อเลือกชวงเวลาที่ทานตองการคนหา
• กดปุม d อยางตอเนื่องเพื่อแสดงรายการที่อยูในชวงเวลา
ถัดไป

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

E ปดหนาจอ EPG
กดปุม GUIDE อีกครั้ง

การเลือกรายการ
3 ตรวจเช็คขอมูลรายการ

1
2

หมายเหตุ
• เมื่อตั้งคาประเทศไวที่ “New Zealand” ฟงกชั่นดังกลาวจะ
ไมสามารถใชงานไดเนื่องดวยการใชงาน MHEG-5 EPG

กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกรายการที่ตองการตรวจเช็ค
กดปุม R
ขอมูลรายการ
њь
Ѹ ьѹ

EPG [DTV-TV]
001
TV1
20:00 – 21:00

>ѯѝѥі@ѻ 

>Ѡѥъѧиѕ@ѻ >лѤьъі@ѻ >ѠѤкзѥі@ >ёы@

>ёљєѤѝ@ >ћді]ѻ 8

[чѫдіҖ] 1/4 20:00

SD Moving

еѸѠєѬјіѥѕдѥі

щѤчѳю

дјґэјѬҕ(3*
20

22

23

0

TV1

001

SD Moving

SD Moving

SD Moving

TV2

002

HD ColorBar

HD ColorBar

HD ColorBar

TV3

003

H264 SD-Color P... H264 SD-Color Pattern

H264 SD-Color Pattern

TV4

004

H264 HD-Monosco H264 HD-Monosco

H264 HD-Monosco

SD Color Pattern

005

HD Moving

006

SD Color Bar

007

MPEG SD Moving

008

ѯјѪѠд

3

21

шдјк

1

: ѕҖѠьдјҖє GUIDE : ѠѠд

กดปุม ? เพื่อปรับจูนไปยังรายการที่เลือกไว
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การรับชมโทรทัศน
4 คนหารายการที่อยูในหมวดหมู

1
2
3

กดปุม G
กดปุม a/b เพื่อเลือกประเภทที่ตองการ จากนั้นกดปุม ?
กดปุม a/b เพื่อเลือกรายการที่ทานตองการรับชม จากนั้นกดปุม ?
њѸььѹ

EPG [DTV-TV]

>ѯѝѥіѻ@

>Ѡѥъѧиѕѻ@>лѤьъіѻ@>ѠѤкзѥі@ >ёы@

[чѫдіҖ] 1/4 20:00

>ёљєѤѝ@ >ћдіѻ]8

зѸьўѥѱчѕюіѣѯѓъ
[њѸььѹ] 1 12-0

[ѯѝѥіѻ] 2 0-12

[Ѡѥъѧиѕѻ] 3 0-12

[ѯѝѥіѻ] 2 12-0

ѓѥёѕьшіѻјѣзі
еѷѥњѯўшѫдѥіцѻюѤллѫэѤь
іѥѕдѥіѯчѶдѯдєѝѻѱнњѻ
дѨџѥ
ѯчѶдѯѕѥњнь
ѳєҕёэюіѣѯѓъіѥѕдѥі
діңцѥѯјѪѠдѯњјѥѠҍьлѥд c d

чьшіѨэѤјѯјшѻѯшѸьіѦ
ћѧјюѣњѤхьыііє ѳєѷєѨчьшіѨ
ѝѤкзєдѥіѯєѪѠкѯћіќућѥѝшіѻ
дѥіћѩдќѥњѧъѕѥћѥѝшіѻеѸѠѯъѶлліѧк
ѝѤьъьѥдѥікѥьѠчѧѯід

ѯјѪѠд

шдјк

: ѕҖѠьдјҖє

GUIDE

: ѠѠд

дјґэјѬҕ(3*

หมายเหตุ
• ขอมูลประเภทจะขึ้นอยูกับสัญญาณออกอากาศ
• นอกจากนี้ ทานยังสามารถแสดงหนาจอ EPG ไดจาก “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “EPG” > “คนหาจากประเภท”
• เมือ
่ ตั้งคาประเทศไวที่ “New Zealand” ฟงกชั่นดังกลาวจะไมสามารถใชงานไดเนื่องดวยการใชงาน MHEG-5 EPG

5 คนหารายการจากวัน/เวลา

1
2

กดปุม Y
กดปุม c/d เพื่อเลือกชวงเวลาที่ตองการ จากนั้นกดปุม ?
њѸььѹ

EPG [DTV-TV]

>ѯѝѥіѻ@

>Ѡѥъѧиѕѻ@>лѤьъіѻ@>ѠѤкзѥі@ >ёы@

зь
Ѹ ўѥѱчѕѯњјѥ

[чѫдіҖ] 1/4 20:00

>ёљєѤѝ@ >ћдіѻ]8

њѸььѹ

дѷѠьўьѸѥьѨҟ

0–6

6 – 12

шдјк

ѯјѪѠдѯњјѥ
6

12 – 18
дјґэјѬҕ(3*

7

8

дѷѠьўьѸѥ

9

щѤчѳю
10

TV1

001

SD Moving

SD Moving

SD Moving

TV2

002

HD ColorBar

HD ColorBar

HD ColorBar

TV3

003

H264 SD-Color P...

H264 SD-Color Pattern

H264 SD-Color Pattern

TV4

004

H264 HD-Monosco H264 HD-Monosco

SD Color Pattern

005

HD Moving

006

SD Color Bar

007

MPEG SD Moving

008

ѯјѪѠд

шдјк

: ѕҖѠьдјҖє

GUIDE

щѤчѳю

18 – 0

шдјк

11

H264 HD-Monosco

: ѠѠд

3 กดปุม a/b เพื่อเลือกรายการที่ตองการ จากนั้นกดปุม ?
หมายเหตุ
• หากทานเลือกรายการที่อยูนอกเหนือชวงเวลาในขณะนั้น หนาจอปรับตั้งเวลาจะปรากฏ (หนา 25)
• นอกจากนี้ ทานยังสามารถแสดงหนาจอ EPG ไดจาก “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “EPG” > “คนหาจากวันที่”
• เมื่อตั้งคาประเทศไวที่ “New Zealand” ฟงกชั่นดังกลาวจะไมสามารถใชงานไดเนื่องดวยการใชงาน MHEG-5 EPG

6 แสดงรายการตั้งเวลาสําหรับรายการโทรทัศน
กดปุม B
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งเวลา โปรดดูหนา 25

24
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การรับชมโทรทัศน
การตั้งคาตัวตั้งเวลาดวย EPG
ทานสามารถปรับเขาสูรายการตามเวลาที่ตั้งคาไวได

1
2

กดปุม GUIDE
กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกรายการที่ทานตองการ
ปรับตั้ง จากนั้นกดปุม ?
еѸѠєѬјіѥѕдѥі

дјѤэѝѬѷ EPG
нє

3

щѤчѳю

Time shift

ѳєѷшдјк

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

4

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
• รายการโทรทัศนที่เลือกไวจะถูกกํากับดวยสัญลักษณ

5 กดปุม ? เพื่อเลือก “ยอนกลับ”
หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถเลือก “Time shift” หากไมไดเชื่อมตออุปกรณ
บันทึกขอมูล USB ที่ลงทะเบียนไวเขากับชองตอ USB
• ทานสามารถตั้งเวลา time shift ไดครั้งเดียวเทานั้น
• ทานสามารถตั้งคาเวลาได 16 คา (“ชม” และ “Time shift”)

การยกเลิกการตั้งคาเวลา
1
2
3
4

กดปุม GUIDE
กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกรายการดวยการปรับตั้ง
เวลา จากนั้นกดปุม ?
กดปุม c/d เพื่อเลือก “ยกเลิก” จากนั้นกดปุม ?
กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

E การยกเลิกดวยปุม B บนรีโมทคอนโทรล

1
2
3
4
5

กดปุม GUIDE
กดปุม B เพื่อแสดงบัญชีตั้งเวลา
กดปุม a/b เพื่อเลือกรายการที่ทานตองการยกเลิก
การปรับตั้งเวลา จากนั้นกดปุม ?
กดปุม c/d เพื่อเลือก “ยกเลิก” จากนั้นกดปุม ?
กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
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การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก
E กอนเชื่อมตอ ...
• ปดโทรทัศนและอุปกรณตางๆ ใหเรียบรอยกอนทําการเชื่อมตอ
• เสียบสายสัญญาณเขากับชองตอตางๆ ใหแนนหนา
• โปรดอานวิธีการเชื่อมตอแตละแบบที่สามารถใชงานไดจากคูมือการใชงานของอุปกรณภายนอกแตละตัวอยางละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้เพื่อ
ใหไดคุณภาพของภาพและเสียงสูงสุดจากโทรทัศนและอุปกรณที่เชื่อมตออยู
• โปรดดูวิธีการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับโทรทัศนที่หนา 66
สายเชื่อมตอ
(รหัสการเชื่อมตอ)
สาย HDMI

คุณภาพภาพ/
คุณภาพเสียง
คุณภาพ
ยอดเยี่ยมทั้งภาพ
และเสียง

อุปกรณที่สามารถเชื่อมตอได

หนาอางอิง

อุปกรณแสดงภาพ เชน เครื่องเลน DVD

สาย DVI/HDMI/สายสัญญาณ
สเตอริโอขั้วตอขนาดเล็ก 3.5 มม.

27
คุณภาพภาพดี

เครื่องเลนเกม
สายวิดีโอคอมโพเนนท

สายวิดีโอคอมโพเนนท (ใหมาดวย)

เขียว
สายสัญญาณเสียง

คุณภาพ
ปานกลางทั้งภาพ
และเสียง

28, 46
อุปกรณแสดงภาพ เชน เครื่องเลน DVD

สาย AV (ใหมาดวย)

เหลือง
สาย AV (ใหมาดวย)

อุปกรณแสดงภาพ เชน เครื่องเลน DVD
เหลือง
สาย AV

คุณภาพ
ปานกลางทั้งภาพ
และเสียง

28, 46

เครื่องเลนเกม
สายสัญญาณเสียงออพติคอล

คุณภาพเสียง
ยอดเยี่ยม

สายแปลงสัญญาณเสียงสเตอริโอ

29
คุณภาพเสียง
ปานกลาง
ชุดเครื่องเสียง
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การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก
การแปลงสัญญาณ DVI/HDMI

การเชื่อมตอสัญญาณภาพ

หากทานใชสาย DVI/HDMI ทานจะสามารถเลนสัญญาณภาพ
แบบดิจิตอลของ DVD ผานทางการเชื่อมตอแบบ HDMI ได
แตทานจําเปนตองเชื่อมตอสายสัญญาณเสียงแยกตางหาก

การเชื่อมตอแบบ HDMI
ตัวอยางของอุปกรณที่สามารถเชื่อมตอได

E เครื่องเลน/เครื่องบันทึก DVD
E เครือ
่ งเลน/เครื่องบันทึก Blu-ray
E เครือ
่ งเลนเกม

การเชื่อมตอแบบ HDMI จะสามารถสงไดทั้งสัญญาณภาพ
และเสียงแบบดิจิตอลผานทางสายสัญญาณเชื่อมตอจาก
เครื่องเลน/เครื่องบันทึก ขอมูลภาพและเสียงแบบดิจิตอลจะ
ไดรับการถายโอนโดยไมมีการบีบอัดขอมูล ดังนั้นจึงไมมีการ
สูญเสียคุณภาพแตอยางใด และไมมีความจําเปนตองแปลง
สัญญาณระหวางอนาล็อก/ดิจิตอล ซึ่งมักจะทําใหสูญเสีย
คุณภาพ

E เมื่อใชงานชองตอ HDMI 2
ทานจําเปนตองตั้งแหลงสัญญาณเสียงเขาตามประเภทของสาย
HDMI ที่ใชเชื่อมตอ (โปรดดูรายละเอียดที่หนา 46)

สาย HDMI มาตรฐาน

1

กดปุม b เพื่อเลือก “HDMI2” จากเมนู
“ชองตอสัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม ?

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” >
“การตั้งคา” > “ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชอง
ตอสัญญาณ” > “เลือกสัญญาณเสียง” >
เลือก “HDMI”
สาย DVI/HDMI

2

1

กดปุม b เพื่อเลือก “HDMI2” จากเมนู “ชองตอสัญ
ญาณเขา” จากนั้นกดปุม ?

2

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา”
> “ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“เลือกสัญญาณเสียง” > เลือก “HDMI + อนาล็อก”

หมายเหตุ

(DC 5V 900mA)

n

o

• เมื่อทานเชื่อมตอสาย DVI/HDMI เขากับชองตอ HDMI ภาพอาจ
ไมชัดเจนนัก
• ทั้ง HDMI และ DVI ตางใชวิธีการปองกันการคัดลอกขอมูล
มาตรฐาน HDCP เหมือนกัน

p

• ถาอุปกรณ HDMI ที่เชื่อมตออยูสนับสนุนการใชงานระบบ
AQUOS LINK ทานจะสามารถใชงานฟงกชั่นการทํางานที่
หลากหลายได (หนา 30–33)
• อาจมีสัญญาณรบกวนภาพเกิดขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของสาย
HDMI ที่ใช โปรดใชงานสาย HDMI ที่ไดมาตรฐาน
• เมื่อแสดงภาพจากการเชื่อมตอแบบ HDMI โทรทัศนจะตรวจจับ
และตั้งคารูปแบบภาพที่ดีที่สุดใหโดยอัตโนมัติ
• ตองเชื่อมตอเครื่องขยายเสียงที่สนับสนุนระบบชองตอสงกลับ
สัญญาณเสียง (ARC) ที่ชองตอ HDMI 1 โดยใชสายสัญญาณ
ที่สนับสนุนระบบ ARC เทานั้น
• ชองตอ HDMI ทั้งหมดรองรับสัญญาณภาพ 3D

สัญญาณภาพที่สนับสนุน
 สายสัญญาณสเตอริโอขั้วตอขนาดเล็ก

3.5 มม. (มีวางจําหนาย

576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p
โปรดดูสัญญาณคอมพิวเตอรที่สนับสนุนไดที่หนา 67

ทั่วไป)

 สาย DVI/HDMI (มีวางจําหนายทั่วไป)
 สาย HDMI มาตรฐาน (มีวางจําหนายทั่วไป)
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การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก
Y

PB
(CB)

PR
(CR)

การเชื่อมตอแบบวิดีโอคอมโพเนนท

ตัวอยางของอุปกรณที่สามารถเชื่อมตอได

E เครื่องเลนวิดีโอเทป
E เครือ
่ งเลน/เครื่องบันทึก DVD

ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพคุณภาพสูงและสีที่สมจริงถูกตองเมื่อเชื่อมตอเครื่องเลน/เครื่องบันทึก DVD หรืออุปกรณอื่น
ผานทางชองตอ INPUT 5

AUDIO-L (ขาว)

AV IN

o

(เหลือง)

COMPONENT IN

AUDIO-R
(แดง)

(เขียว)

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

PR (แดง)
PB (น้ําเงิน)

n

Y (เขียว)

 สายวิดีโอคอมโพเนนท (มีวางจําหนายทั่วไป)
 สายสัญญาณเสียง (มีวางจําหนายทั่วไป)
หมายเหตุ
• โปรดดู เลือกชองตอสัญญาณเขา ในหนา 46

การเชื่อมตอวิดีโอ
ตัวอยางของอุปกรณที่สามารถเชื่อมตอได
E
E
E
E

เครื่องเลนวิดีโอเทป
เครื่องเลน/เครื่องบันทึก DVD
เครื่องเลนเกม
กลองวิดีโอ

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

n

AV IN

(เหลือง)

COMPONENT IN

VIDEO (เหลือง)
AUDIO-L
(ขาว)
AUDIO-R (แดง)

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

(เหลือง)

หรือ
AUDIO-R
(แดง)
AUDIO-L (ขาว)

o

VIDEO (เหลือง)

 สาย AV (ใหมาดวย)
 สาย AV (มีวางจําหนายทั่วไป)
หมายเหตุ
• หากใชงาน INPUT 5 โปรดดู เลือกชองตอสัญญาณเขา ในหนา 46
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การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก
หมายเหตุ

การเชื่อมตอสัญญาณเสียง
การเชื่อมตอกับลําโพง/เครื่องขยาย
เสียง
เชื่อมตอกับเครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงภายนอกตามภาพ
ดานลาง

E การเชื่อมตอกับเครื่องขยายเสียงที่มีชองรับ
สัญญาณดิจิตอล/อนาล็อก

• โดยปกติขั้วตอ DIGITAL AUDIO OUTPUT จะสงสัญญาณเสียง
เชนเดียวกับออกจากระบบลําโพง (เสียงของรายการที่ทานรับชม
อยูจะถูกสงออกมาจากขั้วตอ)
• ขั้วตอ DIGITAL AUDIO OUTPUT อาจจะไมสงสัญญาณใดๆ ออก
มาทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณและซอฟตแวร
• ขั้วสัญญาณ DIGITAL AUDIO OUTPUT จะไมสงสัญญาณใดๆ
ออกมาระหวางการสงสัญญาณเขาแบบดิจิตอล HDMI
• ถาภาพไมตรงกับเสียง ใหตรวจเช็กการตั้งคาของชุดเครื่องเสียง
เซอรราวดที่เชื่อมตออยู

E หลังจากเชื่อมตอ
การตั้งคาเสียงดิจิตอลออก

OUTPUT

หลังจากเชื่อมตอเครื่องขยายเสียงเขากับชองตอสัญญาณเสียง
ดิจิตอลขาเขา และลําโพงเชื่อมตอภายนอก ตามภาพ ทานควร
ตั้งคาฟอรแมตเสียงออกซึ่งสนับสนุนรายการที่ทานรับชม หรือ
อุปกรณที่เชื่อมตออยู

AUDIO (L / R)

DIGITAL
AUDIO
OUTPUT

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

o

หมายเหตุ
• เมื่อตั้งคาไวที่ “บิทสตรีม” ระบบจะสงสัญญาณ Dolby Digital หาก
ไดรับฟอรแมตสัญญาณเสียงแบบ Dolby Digital หรือ Dolby Digital
Plus เมื่อตั้งคาไวที่ “PCM” ระบบจะสงสัญญาณ PCM ไมวาจะไดรับ
สัญญาณเสียงฟอรแมตใดก็ตาม
• เมื่อตั้งคาไวที่ “บิทสตรีม” ระบบจะสามารถสงสัญญาณเสียงฟอรแมต
HE-AAC เปนแบบ Dolby Digital

n

 สายสัญญาณเสียงแบบออพติคอล (สําหรับสัญญาณเสียงดิจิตอล)
(มีวางจําหนายทั่วไป)

 สายแปลงสัญญาณเสียงสเตอริโอ (สําหรับสัญญาณเสียง
อนาล็อก) (มีวางจําหนายทั่วไป)
* ชองตอนี้ใชสําหรับเชื่อมตอหูฟง โปรดลดระดับเสียงกอนใชงาน
หูฟง เสียงที่ดังเกินไปจะทําใหประสาทการรับฟงของทาน
ถูกทําลาย
ขอควรทราบ
เมื่อจะเชื่อมตอสายสัญญาณเสียงออพติคอลเขากับชองตอ DIGITAL AUDIO OUTPUT โปรดตรวจสอบทิศทางการเชื่อมตอ
ใหถูกตองและเสียบเขาไปตรงๆ โดยใหสวนดานลางตรงกันการใชแรงฝนเสียบเขาไปจะสงผลใหชองตอไดรับความเสียหาย

*1

(*1)
หมุนดานราบใหตรงกับรูปของขั้ว
ตอแลวจึงสอดเขาไปใหตรง

*2

(*2)
หามเสียบกลับดาน

(ภาพวาดจากมุมมองดานขาง)

หามปดปลั๊กตอในขณะเสียบ

หามเสียบในมุมเอียง
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AQUOS LINK
การควบคุมอุปกรณ HDMI โดยใช AQUOS LINK
E AQUOS LINK คืออะไร?
AQUOS LINK คือฟงกชั่นที่ใชงานโปรโตคอล HDMI CEC ซึ่งจะชวยใหทานสามารถควบคุมการทํางานของอุปกรณที่สนับสนุน
ฟงกชั่นนี้ (เครื่องขยายเสียง AV, เครื่องเลน/เครื่องบันทึก DVD, เครื่องเลน/เครื่องบันทึก Blu-ray) โดยใชรีโมทคอนโทรลเพียง
ตัวเดียวได
ทานสามารถควบคุมเครื่องบันทึกหรือเครื่องขยายเสียง AV โดยใชรีโมทคอนโทรลของโทรทัศนไดดวยการเชื่อมตออุปกรณที่
สนับสนุน AQUOS LINK เขากับโทรทัศนโดยใชสาย HDMI ที่ไดมาตรฐาน
หมายเหตุ
• โปรดตรวจสอบเครื่องเลน AQUOS BD ที่สนับสนุน AQUOS LINK และชุดเครื่องเสียงที่สนับสนุน AQUOS LINK ที่มีวางจําหนายในประเทศ
ของทาน
• AQUOS LINK จะไมทํางานในขณะใชฟงกชั่น Time shift

E AQUOS LINK สามารถทําอะไรไดบาง
 ฟงกชั่นเปดอัตโนมัติ

เมื่อโทรทัศนอยูในโหมดพรอมใชงาน โทรทัศนจะเปดและ
เลนภาพจากแหลงสัญญาณ HDMI โดยอัตโนมัติ

 การแสดงรายชื่อเรื่องของอุปกรณภายนอก
ทานสามารถเรียกดูหนาเมนูแรกของเครื่องเลนภายนอกหรือ
รายชื่อเรื่องของเครื่องเลน AQUOS BD/เครื่องบันทึก AQUOS
ที่มีอยูได หากอุปกรณดังกลาวสนับสนุนการใชงาน AQUOS
LINK

 การควบคุมการทํางานของชุดเครื่องเสียงที่

AQUOS LINK

ทานสามารถปรับระดับเสียงและเลือกโหมดเสียงของชุด
เครื่องเสียงที่สนับสนุน AQUOS LINK

 การควบคุมอุปกรณ HDMI หลายเครื่อง

พรอมกัน

ทานสามารถเลือกอุปกรณ HDMI ที่ตองการใชงานผานทาง
เมนู “การดําเนินการลิง”

 การควบคุมดวยรีโมทคอนโทรลเพียงหนึ่งอัน
AQUOS LINK สามารถมองเห็นอุปกรณ HDMI ที่เชื่อมตอ
อยูไดโดยอัตโนมัติ และทานสามารถควบคุมการทํางานของ
โทรทัศนและอุปกรณอื่นไดดวยรีโมทคอนโทรลเพียงหนึ่งอัน
หมายเหตุ

เมื่อทานตองการใชงาน AQUOS LINK โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดใชสาย HDMI ที่ไดมาตรฐาน
ชี้รีโมทคอนโทรลไปทางโทรทัศน ไมใชที่อุปกรณ HDMI ที่เชื่อมตออยู
อาจมีสัญญาณรบกวนภาพเกิดขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของสาย HDMI ที่ใช โปรดใชงานสาย HDMI ที่ไดมาตรฐาน
ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณตางๆ ผานทางระบบนี้ไดสูงสุดดังตอไปนี้ อุปกรณบันทึกแบบ HDMI 3 เครื่อง, เครื่องขยายเสียง AV 1 เครื่อง และ
เครื่องเลน 3 เครื่อง
• การทํางานเหลานี้จะมีผลกับอุปกรณ HDMI ที่เลือกไวเปนแหลงสัญญาณภายนอกปจจุบัน ถาอุปกรณดังกลาวไมทํางาน ใหเปดการทํางานของ
อุปกรณนั้นและเลือกแหลงสัญญาณภายนอกที่เหมาะสมโดยใช b
• เมื่อทานตอ/ถอดสาย HDMI หรือเปลี่ยนการเชื่อมตอ ใหเปดการทํางานของอุปกรณ HDMI ทั้งหมดที่เชื่อมตออยูกอนที่จะเปดโทรทัศน ตรวจ
ยืนยันวาภาพและเสียงถูกตองโดยการเลือก “HDMI1”, “HDMI2”, “HDMI3” หรือ “HDMI4” จากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา”
•
•
•
•

30
LC90LE740X_TH_book.indb 30

12/13/2012 12:09:23 PM

AQUOS LINK
การเชื่อมตอ AQUOS LINK
ขั้นแรกใหเชื่อมตอชุดเครื่องเสียง AQUOS AUDIO หรือเครื่องเลน AQUOS BD/เครื่องบันทึก AQUOS ที่สนับสนุนโปรโตคอล
HDMI CEC
หมายเหตุ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการใชงานของอุปกรณที่จะนํามาเชื่อมตอ
• หลังจากถอดสายสัญญาณที่ใชเชื่อมตอหรือเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมตอ ใหเปดโทรทัศนหลังจากเปดการทํางานของอุปกรณที่เชื่อมตออยู
ทั้งหมดแลว เปลี่ยนแหลงสัญญาณภายนอกโดยการกดปุม b เลือกแหลงสัญญาณภายนอกที่เหมาะสม และตรวจสอบภาพและเสียงที่
สงออกมา
• ปุม 4 ปุม (G, I, V, H) ที่ตอดวยเสนสีเขียวมีไวสําหรับการใชงาน Time shift สําหรับฟงกชั่น Time shift

การเชื่อมตอกับเครื่องเลน AQUOS BD/เครื่องบันทึก
AQUOS ผานทางชุดเครื่องเสียง AQUOS AUDIO

การเชื่อมตอกับเครื่องเลน AQUOS
BD/เครื่องบันทึก AQUOS เทานั้น

1

(DC 5V 900mA)

n
o

DIGITAL
AUDIO
OUTPUT

2

n
n

เครื่องเลน AQUOS BD/เครื่องบันทึก
AQUOS
 สาย HDMI มาตรฐาน
(มีวางจําหนายทั่วไป)
I
J

(DC 5V 900mA)

ชุดเครื่องเสียง AQUOS AUDIO

 สายสัญญาณเสียงออพติคอล
(มีวางจําหนายทั่วไป)

ฟงกชั่นชองตอสงกลับสัญญาณเสียง (ARC) จะทํางานเฉพาะเมื่อใชงานชองตอ HDMI1
เมื่อทานใชงานเครื่องเสียงที่สนับสนุนฟงกชั่น ARC ของโทรทัศน ทานไมจําเปนตองใชสาย
สัญญาณเสียงออพติคอลเชื่อมตอเขากับโทรทัศน

เครื่องเลน AQUOS BD/ เครื่องบันทึก AQUOS

เกี่ยวกับ “เลือกดีไวซที่จะบันทึก”
เลือกอุปกรณสําหรับบันทึกจากอุปกรณที่เชื่อมตออยู
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้ทําใหทานสามารถเลือกอุปกรณบันทึกขอมูล USB เพื่อใชงาน Time shift หรืออุปกรณ HDMI พรอม CEC โปรโตคอล

1
2

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “การตั้งคาการรับชม” > “เลือกดีไวซที่จะบันทึก”
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
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AQUOS LINK
การใชงานอุปกรณที่สนับสนุน AQUOS LINK
AQUOS LINK จะชวยใหทานสามารถควบคุมการทํางานของ
อุปกรณที่เชื่อมตอแบบ HDMI ดวยรีโมทคอนโทรลเพียง
อันเดียว
EXT MEDIA

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเริ่มเลน
กดปุม I เพื่อเริ่มเลนเรื่อง

1
2

• โปรดดูที่หัวขอ หนาเมนูแรก/รายชื่อเรื่อง ถาทานตองการ
เริ่มเลนจากรายชื่อเรื่องในเครื่องเลน AQUOS BD/เครื่อง
บันทึก AQUOS

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเริ่มการบันทึก
ตรวจเช็กตามรายการตอไปนี้กอนเริ่มการบันทึก
• ตรวจสอบใหแนใจวาเชื่อมตอสายอากาศถูกตอง
• ตรวจเช็กวาสือ
่ บันทึกขอมูล (ฮารดดิสก, DVD, ฯลฯ) มีความจุ
เพียงพอสําหรับการบันทึกรายการที่ตองการ
• เลือกอุปกรณสําหรับบันทึกจาก การเลือกเครื่องบันทึก

1

หลังจากที่ทานเลือกสื่อบันทึกขอมูล (ฮารดดิสก, DVD,
ฯลฯ) ในเมนูเรียบรอยแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
เมนูบันทึกขอมูลอยูในสภาพพรอมใชงาน

2
3

กดปุม REC E เพื่อเริ่มตนการบันทึก
กดปุม REC STOP H เพื่อหยุดบันทึก

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

เมนู AQUOS LINK
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การดําเนินการลิง” > เลือกเมนูที่ทานตองการปรับ
การดําเนินการลิง

คําอธิบาย

หมายเหตุ

เครื่องบันทึก เปด/ปด

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

• โปรดอานรายละเอียดจากคูมือการใชงานของเครื่องบันทึก
ดังกลาว

หนาเมนูแรก/รายชื่อเรื่อง

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายวิธีการเลนเรื่องในเครื่องเลน
AQUOS BD/เครื่องบันทึก AQUOS
กดปุม
 @ เพือ
่ ซอนหนาจอเมนูและใชงานปุม
 a/b/c/d
เลือกเรื่องที่ตองการดวยปุม a/b/c/d จากนั้นกดปุม I

• ในตอนนี้เครื่องบันทึกที่เชื่อมตออยูจะเปดขึ้น และโทรทัศน
จะเลือกแหลงสัญญาณภายนอกที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
• ขอมูลรายชื่อเรื่องจากเครื่องเลน AQUOS BD/เครื่อง
บันทึก AQUOS ที่เชื่อมตออยูจะแสดงขึ้นมา

เมนูการตั้งคา

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

• ถาอุปกรณที่เชื่อมตออยูไมมีฟงกชั่นนี้หรืออุปกรณดังกลาว
อยูในสถานะที่ไมสามารถแสดงเมนูได (กําลังบันทึกขอมูล,
กําลังเขาสูโหมดพรอมใชงาน ฯลฯ) ฟงกชั่นนี้จะไมสามารถ
ใชงานได

การเปลี่ยนสื่อ

ถาเครื่องบันทึกมีสื่อบันทึกขอมูลหลายตัว ใหเลือกสื่อขอมูล
ที่ตองการใชจากตัวเลือกนี้
เลือกอุปกรณที่ตองการ เชน เครื่องบันทึก DVD หรือ
ฮารดดิสก ประเภทของสื่อขอมูลจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทาน
กดปุม ?

เครื่องบันทึก EPG

เปลี่ยนอุปกรณเสียงออก

ทานสามารถเรียกดูขอมูล EPG และขอมูลการตั้งเวลาใน
เครื่องบันทึกที่สนับสนุนมาตรฐาน CEC โดยใชรีโมท
คอนโทรล
เลือกรายการที่ตองการบันทึก

ทานสามารถเลือกรับฟงเสียงโทรทัศนไดจากชุดลําโพง
AQUOS TV เทานั้น

การเปลี่ยนโหมดเสียง

ทานสามารถเปลี่ยนโหมดเสียงของชุดเครื่องเสียง AQUOS
AUDIO ไดดวยตนเอง
โหมดเสียงจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทานกดปุม ?

เลือกรุน

ถามีอุปกรณ HDMI หลายตัวเชื่อมตอกันตามลําดับ ทานจะ
สามารถกําหนดอุปกรณที่ตองการควบคุมการทํางานไดจาก
ตัวเลือกนี้
อุปกรณ HDMI จะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทานกดปุม ?

การปรับตั้งฟงกชั่น
AQUOS LINK

• แหลงสัญญาณภายนอกจะเปลี่ยนไปและขอมูล EPG ของ
เครื่องบันทึกจะแสดงขึ้นมา
• ทานสามารถใชงานปุม a/b/c/d, C, B
และปุมสีได
• โปรดอานรายละเอียดจากคูมือการใชงานของเครื่องบันทึก
ดังกลาว

• โปรดอานรายละเอียดจากคูมือการใชงานของชุด
เครื่องเสียง AQUOS AUDIO

โปรดดูรายละเอียดที่หนา 33
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AQUOS LINK
ควบคุม AQUOS LINK

ใหตั้งคาเปน “เปด” เพื่อใชงานฟงกชั่นตางๆ ที่รองรับ
มาตรฐาน HDMI CEC
ถาเปดใชงานตัวเลือกนี้ ทานจะสามารถใชงานฟงกชั่น one
touch play ได เมื่อโทรทัศนอยูในโหมดพรอมใชงาน
โทรทัศนจะเปดและเลนภาพจากแหลงสัญญาณ HDMI โดย
อัตโนมัติ

• คาตั้งจากโรงงานของตัวเลือกนี้จะอยูที่ “ปด”

เปดอัตโนมัติ

การเลือกเครื่องบันทึก

ดวยตัวเลือกนี้ ทานจะสามารถเลือกเครื่องบันทึกหนึ่งเครื่อง
ที่จะใชบันทึกขอมูลจากเครื่องบันทึกหลายเครื่องที่เชื่อมตอ
พรอมกันอยู

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

การเลือกชองหลัก

ฟงกชั่นนี้จะอนุญาตใหทานเลือกชองสัญญาณของอุปกรณ
HDMI ที่เชื่อมตออยูโดยใชงานรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน
ได
กดปุม a/b เพื่อเลือกแหลงสัญญาณเขาของอุปกรณ HDMI
ที่เชื่อมตออยูที่ทานตองการควบคุมการทํางานโดยใชรีโมท
คอนโทรลของโทรทัศน จากนั้นกดปุม ?
กดปุม c/d เพื่อเลือก “เปด” จากนั้นกดปุม ?

ชองตอสงกลับสัญญาณเสียง
(ARC)

ถาตั้งคาฟงกชั่นนี้ไวที่ “อัตโนมัติ” โทรทัศนจะสามารถสง
ขอมูลเสียงของภาพที่แสดงอยูบนหนาจอโทรทัศนไปยัง
ชุดเครื่องเสียงที่เชื่อมตออยูโดยใชงานสายสัญญาณที่
สนับสนุนระบบ ARC เทานั้น การใชงานฟงกชั่นนี้จะชวยลด
ความจําเปนที่ตองใชสายสัญญาณเสียงดิจิตอลและอนาล็อก
แยกกัน

• ฟงกชั่นชองตอสงกลับสัญญาณเสียง (ARC) จะทํางาน
เฉพาะเมื่อใชงานชองตอ HDMI1

การเชื่อมตอเพื่อใชงาน “ชองตอสงกลับสัญญาณเสียง (ARC)”
• ทานจําเปนตองใชงานสายสัญญาณ/อุปกรณที่สนับสนุนระบบ ARC และเชื่อมตอเขากับชองตอ HDMI1 เพื่อเปดใชงานฟงกชั่นนี้ วิธีการ
เชื่อมตอจะใชรูปแบบเดียวกับในหัวขอ การเชื่อมตอกับเครื่องเลน AQUOS BD/เครื่องบันทึก AQUOS ผานทางชุดเครื่องเสียง
AQUOS AUDIO (หนา 31)

การใชงานสมารทโฟนรวมกับโทรทัศน
ฟงกชั่นนี้ทําใหทานสามารถเชื่อมตอโทรทัศนกับสมารทโฟนที่สนับสนุน Mobile High-Definition Link (MHL) โดยผานทางสาย
เคเบิ้ลที่สนับสนุน MHL
เมื่อตองการเชื่อมตอโทรทัศนกับสมารทโฟนที่สนับสนุน MHL ใหใชสายเคเบิ้ลที่สนับสนุน MHL (มีจําหนายทั่วไป)
• ทานสามารถรับชมภาพและวิดีโอบนหนาจอขนาดใหญได
• ทานสามารถเลนไฟลเพลงได

สายเคเบิ้ลที่สนับสนุน MHL

ชองสัญญาณเขา
แนวตั้งแผงดานหลัง

หมายเหตุ
• ในการใชงานฟงกชั่นนี้จําเปนตองมีอุปกรณแบบพกพาที่สนับสนุน MHL เชื่อมตออุปกรณเขากับชองตอ HDMI 4
• ผลิตภัณฑน
์ ี้รองรับเทคโนโลยี MHL I
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AQUOS LINK
E เปดอัตโนมัติ
เมื่อเชื่อมตออุปกรณที่สนับสนุน MHL เขากับโทรทัศน โทรทัศนจะเปดการ
ทํางานโดยอัตโนมัติ
• ฟงกชั่นดังกลาวจะทํางานเมื่อตั้งคา “ควบคุม AQUOS LINK” ไวที่ “เปด”
(ดูหนา 33)

E เลือกสัญญาณเขาอัตโนมัติ
เมื่อเชื่อมตออุปกรณที่สนับสนุน MHL ในขณะเปดใชงานโทรทัศนอยู
โหมดสัญญาณเขาจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
MENU

• ฟงกชั่นดังกลาวจะทํางานเมื่อตั้งคา “ควบคุม AQUOS LINK” ไวที่ “เปด”
(ดูหนา 33)

E การสั่งงานผานทางรีโมทคอนโทรล
ทานสามารถใชรีโมทคอนโทรลของโทรทัศนในการสั่งงานอุปกรณแบบ
พกพาได
• a/b/c/d, ?, B, 0-9, ฯลฯ
• การใชงานแตกตางกันไปขึ้นอยูกับอุปกรณที่เชื่อมตอ และคอนเทนตที่รับชม
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การปรับเบื้องตน
หมายเหตุ

การปรับภาพ

I

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“เมนูภาพ”

ตัวเลือก “PC” จะสามารถใชงานไดเมื่อเลือก “HDMI1”, “HDMI2”,
“HDMI3”, “HDMI4” หรือ “PC” จากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา” เทานั้น

• ทานจะสามารถเลือกรายการ “โหมด AV” ที่แตกตางกันไปสําหรับ
โหมดสัญญาณเขาแตละโหมดได (ตัวอยางเชน เลือก “มาตรฐาน”
สําหรับสัญญาณโทรทัศน และเลือก “ไดนามิค” สําหรับสัญญาณ
วิดีโอ)
• ถาทานเลือก “อัตโนมัติ” ตัวเลือกบางรายการในเมนู “โหมด AV”
อาจไมมีการปรับตั้งแบบอัตโนมัติ

เมนูภาพ

OPC
ปรับความสวางของหนาจอโดยอัตโนมัติ
รายการ
зњѥєшҕѥкѝѨ
[ +32]

0

+40

หมายเหตุ
• หลังจากเลือกเมนู เชน “โหมด AV”, “OPC”, “ไฟจอภาพ”, “ความ
ตางสี”, “ความสวาง”, “ความเขมสี”, “เฉดสี” และ “ความคมชัด”
ทานจะสามารถปรับคาพรอมไปกับการรับชมภาพหนาจอไดชัดเจน
ขึ้นโดยการกดปุม ? เพื่อลดขนาดเมนูลง
• หากตองการรีเซ็ตรายการที่ปรับคาทั้งหมดกลับไปเปนคาที่ตั้งมา
จากโรงงาน ใหกดปุม a/b เพื่อเลือก “ตั้งเครื่องใหม” กดปุม ? กด
ปุม a/b เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

เมนูภาพ

ปด

รักษาระดับความสวางใหคงที่ตามคาที่ตั้งไว
ที่ “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

โหมด AV
“โหมด AV” มีตัวเลือกการรับชมที่หลากหลายสําหรับใหทาน
เลือกใชตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ซึ่งแตกตางกัน
ไปตามปจจัยตางๆ เชน ความสวางของหอง, ประเภทของ
รายการที่รับชมอยู หรือประเภทของสัญญาณเขาจากอุปกรณ
ภายนอก
กดปุม
 a/b เพือ
่ เลือกโหมดทีต
่ อ
 งการ จากนัน
้ กดปุม
 ?
• ทั้งนี้ทานสามารถเปลี่ยนโหมดที่หนาจอเมนู “เมนูภาพ” และ “เสียง”
ไดโดยการกดปุม #

รายการ

การปรับภาพ
ปรับภาพตามความตองการของทานโดยใชการตั้งคาภาพ
ตอไปนี้

รายการปรับตั้ง
รายการ
ที่เลือกได

c (เคอรเซอร)

ไฟจอภาพ

ลดความสวางของ
ไฟจอภาพ

d (เคอรเซอร)
เพิ่มความสวางของ
ไฟจอภาพ

อัตโนมัติ

โทรทัศนจะตั้งคาตัวเลือกที่เหมาะสมจากเมนู
“โหมด AV” โดยอัตโนมัติตามสภาพแสงและ
ประเภทของรายการที่รับชมอยู

ความตางสี

ลดความตางสี

เพิ่มความตางสี

ความสวาง

ลดความสวาง

เพิ่มความสวาง

มาตรฐาน

ภาพคุณภาพสูงสําหรับหองที่มีแสงสวางปานกลาง

ความเขมสี

ลดความเขมสี

เพิ่มความเขมสี

ภาพยนตร

ใชสําหรับรับชมภาพยนตรในหองมืด

เกมส

ใชสําหรับการเลนวิดีโอเกมส

เฉดสี

ปรับโทนสีของผิวหนัง
ใหเนนสีมวง

ปรับโทนสีของผิวหนัง
ใหเนนสีเขียว

PC*1

ใชสําหรับรับสัญญาณจากคอมพิวเตอร

ความคมชัด

ลดความคมชัด

เพิ่มความคมชัด

โหมดผูใช

อนุญาตใหทานปรับแตงการตั้งคาตางๆ ไดตาม
ตองการ ทานสามารถตั้งคาโหมดนี้แยกสําหรับ
แหลงสัญญาณเขาแตละสัญญาณได

ไดนามิค

ใชสําหรับการรับชมการแขงขันกีฬาที่ตองการภาพ
คมชัดและมีความตางสีสูง

ไดนามิค
(ปรับคาไมได)

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

มาตรฐาน (3D)
ภาพยนตร (3D)

โปรดดูรายละเอียดที่หนา 72

เกมส (3D)
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การปรับเบื้องตน
หมายเหตุ

เมนูภาพ

ขั้นสูง
โทรทัศนเครื่องนี้มีฟงกชั่นการใชงานขั้นสูงมากมายสําหรับการ
ปรับภาพใหมีคุณภาพสูงสุด
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“เมนูภาพ” > “ขั้นสูง”

C.M.S.-ปรับเฉดสี
ฟงกชั่นนี้ใชสําหรับปรับเฉดสีของสีที่เลือกโดยใชงานระบบ
ปรับแบบหกสี

C.M.S.-ปรับความอิ่มสี
ฟงกชั่นนี้จะเพิ่มหรือลดความอิ่มตัวของสีที่เลือกโดยใชงาน
ระบบปรับแบบหกสี

C.M.S.-การปรับคาสี
ฟงกชั่นนี้ใชสําหรับปรับความสวางของสีที่เลือกโดยใชงาน
ระบบปรับแบบหกสี

อุณหภูมิสี
ปรับอุณหภูมิสีเพื่อแสดงภาพที่มีสีขาวใหดีที่สุด
รายการ
สูง

สีขาวมีโทนสีน้ําเงิน

กลาง-สูง

โทนสีระหวาง “สูง” และ “ระดับกลาง”

ระดับกลาง

โทนสีธรรมชาติ

กลาง-ต่ํา

โทนสีระหวาง “ระดับกลาง” และ “ระดับต่ํา”

ระดับต่ํา

สีขาวมีโทนสีแดง

การตั้ง10จุด*

ปรับอุณหภูมิสีแตละสีอยางละเอียดตั้งแต 1 ถึง
10 จุด

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

ปรับสมดุลสีขาวโดยการเปลี่ยนคาของแตละ
รายการ

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

• เทคโนโลยีนี้จะมีผลตอภาพที่เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว
• ฟงกชั่นนี้จะไมมีผลในกรณีตอไปนี้
1) ประเภทของสัญญาณที่รับเขามาคือสัญญาณจากคอมพิวเตอร
2) ขณะที่สวนแสดงผลบนหนาจอแสดงอยู
3) ขณะที่เปดใชงานเทเลเท็กซ
• ถาภาพที่แสดงอยูพรามัว ใหตั้งตัวเลือกนี้ไวที่ “ปด”

การปรับแกมมา
เลือกความตางของโทนสีของสวนที่สวางและสวนที่มืดของ
ภาพตามประเภทของรายการที่รับชมอยู จากสูงสุดที่ e 2 ถึง
ตํ่าสุดที่ f 2

โหมดฟลม
ตรวจจับแหลงสัญญาณที่มาจากฟลมภาพยนตร (เขารหัสที่
24 หรือ 25 เฟรมตอวินาที ขึ้นอยูกับความถี่ในแนวตั้ง) โดย
อัตโนมัติ จากนั้นจะทําการวิเคราะหและสรางภาพแตละเฟรม
ขึ้นใหมใหมีคุณภาพของภาพในแบบความละเอียดสูง
รายการ
ขั้นสูง

ปรับเอฟเฟคทเพื่อลดการสั่นกระตุกที่เกิดจาก
คอนเทนตภาพยนตร เลือกระดับในการลดการสั่น
ตามตองการ ตั้งแต 0 ถึง +10

มาตรฐาน

ตรวจจับ, วิเคราะห, แปลงแหลงขอมูลภาพยนตร

ปด

โหมดรับชมแบบทั่วไป

หมายเหตุ
• โหมดฟลมอาจไมสามารถเลือกไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของ
สัญญาณเขา

ปรับความตางสีอัตโนมัติ
ปรับความตางสีของภาพตามฉากโดยอัตโนมัติ

DNR (ลดสัญญาณรบกวนภาพ)
ตัวเลือก “DNR” จะใหภาพที่มีความคมชัดยิ่งขึ้น (“อัตโนมัติ”,
“ระดับสูง”, “ระดับกลาง”, “ระดับตํ่า”, “ปด”)
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถเลือกไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของ
สัญญาณเขา

AQUOMOTION
เทคโนโลยี “AQUOMOTION” มอบผลลัพธที่เหนือกวาใน
การแสดงภาพดิจิตอลคุณภาพสูงที่ปราศจากความพรามัวของ
ภาพเคลื่อนไหว (“AquoMotion 200/240”, “สูง”, “ระดับต่ํา”,
“ปด”)
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การปรับเบื้องตน
การปรับ OPC

การตั้งคาเสียง

ทานสามารถตั้งคาการปรับอัตโนมัติของชวงระดับความ
สวางของเซนเซอร OPC ไดตามความตองการ ชวงการปรับ
อัตโนมัติของเซนเซอร OPC สามารถตั้งคาสูงสุดไดที่ e 16
และตํ่าสุดที่ f 16
หมายเหตุ

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“เสียง”

• ฟงกชั่นนี้จะสามารถใชงานไดเมื่อตั้งคา “OPC” ไวที่ “เปด” หรือ
“เปด: แบบแสดงการทํางาน”
• ไมสามารถตั้งคาสูงสุดใหมีคาตํ่ากวาคาตํ่าสุดได
• ไมสามารถตั้งคาตํ่าสุดใหมีคาสูงกวาคาสูงสุดได
• ไมสามารถตั้งคาสูงสุดและคาตํ่าสุดใหมีคาเทากันได
• เซนเซอร OPC อาจจะไมทํางานถาชวงการปรับนอยเกินไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกบ
ั ความสวางของแสงสวางภายนอก

เสียง

ปรับความดังเสียงอัตโนมัติ
แหลงสัญญาณเสียงที่ตางกันมักจะมีระดับเสียงที่แตกตางกัน
เชน รายการโทรทัศนและโฆษณา ฟงกชั่นนี้จะลดปญหานี้โดย
การปรับระดับเสียงใหใกลเคียงกัน
รายการ
ลดชวงความตางของระดับเสียงระหวาง
แหลงสัญญาณเสียงที่ตางกันใหเหลือนอย
ที่สุด

ระดับสูง
ระดับกลาง
ระดับต่ํา

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
• หากตองการรีเซ็ตรายการที่ปรับคาทั้งหมดกลับไปเปนคาที่ตั้งมา
จากโรงงาน ใหกดปุม a/b เพื่อเลือก “ตั้งเครื่องใหม” กดปุม ?
กดปุม a/b เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
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การปรับเบื้องตน
เสียง

เสียง

เสียงเซอรราวด

การตัง้ คารายละเอียดของเสียง (DTV เทานั้น)

ฟงกชั่นนี้จะลดเอ็ฟเฟกซเสียงเซอรราวดของลําโพง
รายการ

ฟงกชั่นนี้ทําใหทานสามารถเปดใชงานขอมูลเสียงอธิบาย
หากวาโทรทัศนสามารถรับสัญญาณที่มาพรอมกับขอมูลเสียง
อธิบาย
หมายเหตุ

3Dสนามกีฬา

มอบประสบการณในการรับชมอันนาตื่นเตน
เสมือนนั่งชมการแขงขันกีฬา หรือการแสดง
คอนเสิรตในสเตเดียม

3D หอประชุม

สรางประสบการณเสมือนอยูในหอประชุมที่
จัดแสดงคอนเสิรตดวยเสียงเซอรราวดสมจริง
พรอมเพิ่มเสียงสะทอนที่วัดมาจากหอประชุม
ที่จัดแสดงคอนเสิรตจริง

3D ภาพยนตร

สรางประสบการณเสมือนอยูในโรงภาพยนตร
ดวยเสียงเซอรราวดสมจริง พรอมเพิ่มเสียง
สะทอนที่วัดมาจากโรงภาพยนตรจริง

3D มาตรฐาน

สรางเสียงเซอรราวดแบบสามมิติพรอม
การควบคุมรายละเอียดของเฟสสัญญาณ

SRS TS HD

SRS TruSurround HD™ จะสราง
ประสบการณเสียงเซอรราวดคุณภาพสูงเมื่อ
รับชมภาพยนตรจากแผน DVD และรายการ
โทรทัศนที่ออกอากาศดวยเสียงเซอรราวด

• ไมสามารถใชงานฟงกชั่นนี้กับระบบลําโพงของ AQUOS

ปด

ใหเสียงปกติ

• ฟงกชั่นนี้จะไมทํางานในระหวางเลน time shift

• เมื่อตั้งคา “รายละเอียดของเสียง” ไวที่ “เปด” เสียงอธิบายจะเลน
ทับสัญญาณเสียงหลักเมื่อทานเลือกสัญญาณออกอากาศที่สนับ
สนุนฟงกชั่นเสียงอธิบาย
• หากทานไดยน
ิ เสียงไมชด
ั เจน ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน”
> “การตัง้ คา” > “เสียง” > “การตัง้ คารายละเอียดของเสียง” >
“ผสมระดับ” จากนั้นเลือกระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มระดับเสียง
• ฟงกชั่นนี้จะสามารถใชงานไดกับสัญญาณออกอากาศแบบ DTV
เมนู “การตั้งคารายละเอียดของเสียง” จะไมปรากฏสําหรับสัญญาณ
ATV หรือสัญญาณเขาที่เชื่อมตอภายนอก
• เสียงอธิบายจะเลนทับสัญญาณเสียงหลักเมื่อสงสัญญาณเสียงจาก
เอาทพุทเสียงจากลําโพง, เอาทพุทเสียงจากหูฟง และเสียงสําหรับ
ชองสัญญาณเสียงออกเทานั้น ระบบจะไมสงสัญญาณเสียงจาก
ชองตอสัญญาณเสียงดิจิตอลขาออก และชองตอ HDMI ขาออก

เสียง

เพิม
่ ความหนักแนนของเสียงทุม

ฟงกชั่นนี้จะขับเนนเสียงทุม
เสียง

เนนเสียงพูด
ฟงกชั่นนี้จะเนนเสียงสนทนาใหชัดเจนกวาเสียงประกอบอื่นๆ
เพื่อใหรับฟงไดงายขึ้น
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การปรับเบื้องตน
การตั้งคาประหยัดพลังงาน
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“โหมด ECO”

โหมด ECO

ปดเมื่อไมมีสัญญาณ
เมื่อตั้งคาเปน “เปดการใช” โทรทัศนจะเขาสูโหมดพรอม
ใชงานถาไมมีสัญญาณเขาเปนเวลา 15 นาที
หมายเหตุ
• แมวารายการโทรทัศนจะจบลงแลว แตฟงกชั่นนี้อาจจะยังไมทํางาน
เนื่องจากยังคงตรวจพบสัญญาณแทรกซอนจากสถานีโทรทัศนอื่น
หรือสัญญาณอื่น

โหมด ECO

ปดเมื่อไมมีความเคลื่อนไหวการใชงาน
ทานสามารถตั้งคาใหโทรทัศนปดเครื่องอัตโนมัติไดเมื่อไมมี
การใชงานใดๆ เปนเวลา 30 นาที หรือ 3 ชั่วโมง
หมายเหตุ
• คาตั้งจากโรงงานจะอยูที่ “ปดการใชงาน”

หมายเหตุ
• นอกจากนี้ ทานยังสามารถเลือก “โหมด ECO” ไดโดยการกดปุม
ECO

โหมด ECO

ตั้งเวลาปด

โหมด ECO

การควบคุมภาพ ECO
ฟงกชั่นนี้จะตรวจจับแหลงสัญญาณภาพและลดอัตราการ
ใชไฟฟาในขณะที่ยังคงรักษาระดับความสวางของภาพให
เหมือนเดิม
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้จะไมทํางานเมื่อตั้งคา “โหมด AV” เปน “ไดนามิค
(ปรับคาไมได)”, “ไดนามิค” หรือ “อัตโนมัติ”
• ฟงกชั่นนี้จะไมทํางานเมื่อตั้งคา “ประหยัดไฟฟา” เปน “มาตรฐาน”
หรือ “ขั้นสูง”
• ฟงกชั่นนี้จะไมสามารถใชงานไดในโหมด 3D

อนุญาตใหทานตั้งเวลากอนที่โทรทัศนจะเขาสูโหมด
พรอมใชงานโดยอัตโนมัติ ทานสามารถตั้งชวงเวลากอนที่
โทรทัศนจะเขาสูโหมดพรอมใชงานไดหลังจากเลือก “เปลี่ยน”
หมายเหตุ
• เลือก “ปด” เพื่อยกเลิกการตั้งเวลาปด
• เมื่อตั้งเวลาปดแลว โทรทัศนจะเริ่มตนนับเวลาถอยหลังโดย
อัตโนมัติ
• กอนที่จะถึงเวลาที่ตั้งปดไว 5 นาที หนาจอจะแสดงเวลาที่เหลือ
อยูทุกนาที

โหมด ECO

ประหยัดไฟฟา
ฟงกชั่นนี้ชวยลดความสวางของไฟจอภาพเพื่อลดอัตราการ
ใชไฟฟา และเพิ่มอายุการใชงานของไฟจอภาพตามที่แสดง
ในตารางตอไปนี้
รายการ
ขั้นมาตรฐาน

ลดความสวางของไฟจอภาพ

ขั้นสูง

ลดความสวางของไฟจอภาพลงมากกวา
ตัวเลือก “มาตรฐาน”

ปด

คาความสวางของไฟจอภาพเทากับคาที่ทาน
ตั้งใน “โหมด AV” ที่เลือกไว

เมื่อตั้งคา “ประหยัดไฟฟา” เปน “มาตรฐาน” หรือ “ขั้นสูง”,
ไอคอนแสดงสถานะของฟงกชั่น “ประหยัดไฟฟา” จะปรากฏ
ขึ้นมาในเมนู “เมนูภาพ” และที่หนาตางขอมูลชองสถานี
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้จะไมทํางานเมื่อตั้งคา “โหมด AV” เปน “ไดนามิค
(ปรับคาไมได)”
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การปรับเบื้องตน
การตั้งคาชองสัญญาณ

การตั้งคาการรับชม

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม”

การตั้งคาชองรายการ
ทานสามารถเริ่มตนการคนหาอัตโนมัติอีกครั้งโดยเขาถึงเมนู
“การตั้งคา” และ “การตั้งคาชองรายการ” ทานสามารถปรับจูน
ชองสถานีไดในแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล

การตั้งคาชองสัญญาณดิจิตอล (DTV เทานั้น)
ทานสามารถปรับตั้งชองสถานี DTV ใหมไดในแบบอัตโนมัติ
หรือแบบแมนนวล

1
2
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การตั้งคาการรับชม

การติดตั้งอัตโนมัติ
โทรทัศนจะตรวจจับและบันทึกสถานีโทรทัศนที่ใหบริการ
ทั้งหมดในพื้นที่ของทานโดยอัตโนมัติ ฟงกชั่นนี้จะอนุญาต
ใหทานทําการตั้งชองสถานีและปรับแตงการตั้งคาหลังจากทํา
การตั้งคาเริ่มตนแบบอัตโนมัติไปแลวใหม

1

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การติดตั้งอัตโนมัติ”

2

ถาทานตั้งรหัสผานไว ใหปอนรหัสผานที่ขั้นตอนนี้
• โปรดดูวิธีการตั้งรหัสผานที่หนา 43

3
4

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

5

• โปรดดูวิธีการตั้งรหัสผานที่หนา 43

3

หนาจอ “การตั้งคาชองสัญญาณดิจิตอล” จะปรากฏ
จากนั้นใหกดปุม ?

4

กดปุม a/b เพื่อเลือกรายการเมนูที่ตองการ จากนั้น
กดปุม ?

5

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

คนหาเพิ่มเติม
ใชงานเมนูนี้เพื่อเพิ่มบริการใหมๆ โดยอัตโนมัติหลังจากที่ได
ใชงาน “การติดตั้งอัตโนมัติ” เสร็จเรียบรอยแลว
• เริ่มตนคนหาชองสถานีหลังจากเลือกระบบสีและระบบเสียง

คน
้ หาดว
้ ยตัวเอง
เพิ่มการใหบริการใหมในแถบคลื่นความถี่ที่กําหนดไว
• ปอนคลื่นความถี่ดวยปุมตัวเลข 0–9

ปรับเอง

กดปุม
 a/b/c/dเพือ
่ เลือกภาษาทีต
่ อ
 งการจากนัน
้ กดปุม
 ?
• ทานไมจําเปนตองตั้งคาใดๆ ในระหวางการคนหาอัตโนมัติ

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

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคาชองสัญญาณ” >
“การตั้งคาชองรายการ”
ถาทานตั้งรหัสผานไว ใหปอนรหัสผานที่ขั้นตอนนี้

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

• เมื่อตั้งคาประเทศไวที่ “Australia” ทานจะสามารถเลือกใช
งาน “คนหาสัญญาณดิจิตอล” ไดเทานั้น
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หมายเหตุ
• ทานไมสามารถตั้งคา บาน/ราน และ ประเทศ ไดใน “การติดตั้ง
อัตโนมัติ” ในเมนู “การตั้งคา” ถาทานตองการปรับตั้งคาดังกลาว
ใหเลือกการตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัตินี้หลังจากที่ใชงานตัวเลือก
“ตั้งเครื่องใหม” จากเมนู “การตั้งคา”
• การตั้งคาประเทศที่ตั้งไวในปจจุบันจะแสดงขึ้นมาบนหนาจอ
• ในการตั้งค่าสําหรับบางประเทศ ตัวเลือก “ค้นหาสัญญาณดิจิตอล”
หรือ “ค้นหาช่องอนาล็อก” อาจไม่ปรากฏ

јѶѠз
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กดปุม a/b เพื่อเลือกการใหบริการที่ตองการ
กดปุมความเขมสีบนรีโมทคอนโทรลตามรายการที่ทาน
ตองการปรับตั้งคาใหม
• เครื่องหมาย แสดงใหทราบวาตั้งคาการใชงานไวที่ เปด
แตละครั้งที่ทานกดปุมความเขมสี ทานจะสามารถเปด/ปด
การใชงานที่ตองการได
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การปรับเบื้องตน
ปุมตางๆ สําหรับการใชงาน “ปรับเอง”
ล็อค

กดปุม R

หากมีการล็อกการใหบริการไว ทานจะตองปอนรหัสผานทุกครั้งที่
ทานปรับจูนไปยังการใหบริการดังกลาว
ขามชอง

ปรับเอง
ทานสามารถปรับตั้งชองสถานีโทรทัศนอนาล็อกไดในแบบ
อัตโนมัติหรือแบบแมนนวล
หลังจากเลือก “ตกลง” ทีห
่ นาจอ ใหกดปุม
 a/b/c/d เพือ
่
เลือกชองสถานีที่ทานตองการปรับ จากนั้นกดปุม ?

กดปุม G

การใหบริการที่มีเครื่องหมาย  จะหายไปเมื่อกดปุม CHr/s
บนโทรทัศน หรือ รีโมทคอนโทรล
ลบ

เมนู “ปรับเอง” ของการตั้งคาชองรายการ

กดปุม Y

การใหบริการที่เลือกไวจะถูกลบ หากทานตองการรับชม
การใหบริการที่ทานไดลบไปอีกครั้ง ใหทําการตั้งคา “การติดตั้ง
อัตโนมัติ”, “คนหาเพิ่มเติม” หรือ “คนหาดวยตัวเอง”
เรียงลําดับ

กดปุม B

ทานสามารถจัดเรียงตําแหนงรายการการใหบริการได
1 กดปุม a/b เพื่อเลือกตําแหนงการใหบริการที่ทานตองการ
เปลี่ยนตําแหนง จากนั้นกดปุม ?

2

3

กดปุม a/b เพื่อเลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการ จากนั้น
กดปุม ?

ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนกระทั่งจัดเรียงตําแหนงการให
บริการทั้งหมดไดตามตองการ

การตั้งชองอนาล็อก
1
2
3

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคาชองสัญญาณ” >
“การตั้งคาชองรายการ”
หากทานตั้งรหัสผานไว ใหปอนรหัสผาน

нҕѠкщѤчѳю

ทานสามารถเลือกการตั้งคาไดหนึ่งรายการจากรายการตั้งคา
ตอไปนี้
คนหา
ทานสามารถเพิ่มชองสถานีใหมที่อยูในแถบคลื่นความถี่ที่
กําหนดไวได
รายการ
ชองถัดไป

คนหาชองสถานีถัดไป

บันทึกชอง

บันทึกชองสถานีที่แสดงอยูในปจจุบัน

ยกเลิก

ยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนานี้ (ผลการ
คนหาจะไมไดรับการบันทึกเอาไว)

คนหาละเอียด

• โปรดดูวิธีการตั้งรหัสผานที่หนา 43

ทานสามารถปรับความถี่ไปยังตําแหนงที่ตองการได

หนาจอ “การตั้งชองอนาล็อก” จะปรากฏ จากนั้นใหกด
ปุม ?

1

ทําซํ้าขั้นตอนที่ 4 และ 5 ในขั้นตอนการตั้งคาชอง
สัญญาณดิจิตอล
หมายเหตุ

4

• เมนู “การตั้งชองอนาล็อก” จะสามารถใชงานไดเมื่อรับชมโทรทัศน
ในโหมด ATV

ค้นหาเพิ่มเติม
ใชเมนูนี้เพื่อเพิ่มการใหบริการใหมโดยอัตโนมัติหลังจาก
ตั้งคา “คนหาชองอนาล็อก” ในเมนู “การติดตั้งอัตโนมัติ”
เสร็จเรียบรอยแลว
• เริ่มตนคนหาชองสถานีหลังจากเลือกระบบสีและระบบเสียง

ทานสามารถตั้งคาไดโดยการปอนตัวเลขความถี่ของ
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
เลือกระบบสีที่ดีที่สุดที่สามารถรับได (“อัตโนมัติ”, “PAL”,
“SECAM”, “NTSC3.58”)
ระบบเสียง
เลือกระบบเสียงที่ดีที่สุด (ระบบออกอากาศ) ที่สามารถรับได
(“B/G”, “D/K”, “I”, “M”)
หมายเหตุ
• ตรวจเช็กระบบเสียงหากเสียงที่ออกมาไมถูกตอง
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การปรับเบื้องตน
ชื่อช่องสัญญาณ

ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
การตั้งเวลาเปดโทรทัศน

เมื่อชองสถานีสงสัญญาณขอมูลชื่อเครือขายมาดวย ฟงกชั่น
“การติดตั้งอัตโนมัติ” จะตรวจจับขอมูลดังกลาวและกําหนดชื่อ
ไว อยางไรก็ตาม ทานสามารถเปลี่ยนชื่อชองสถานีแตละชอง
ได
เลือกตัวอักษรของชื่อใหมของชองสถานี
โดยใชซอฟตแวรแปนพิมพ (ดูหนา 15)
หมายเหตุ

การตั้งคาการรับชม

เปดเครื่องแบบรวดเร็ว
ทานสามารถลดเวลาการเริ่มตนทํางานของโทรทัศนหลังจากที่
เปดเครื่องดวยรีโมทคอนโทรลลงได
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “เปดเครื่องแบบรวดเร็ว”

• ชื่อที่ตั้งใหมตองมีตัวอักษรไมเกิน 5 ตัว เลือก “ยกเลิก” เพื่อตั้งชื่อ
ชองสถานี

รายการ

ขามชอง

เปด

เปิดโทรทัศน์อย่างรวดเร็วจากโหมดพร้อม
ใชง้ าน

อัตโนมัติ
(Time shift)

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

ปด

อัตราการใชไฟฟาเพียงเล็กนอยในขณะที่อยู
ในโหมดพรอมใชงาน

ชองสถานีที่ตั้งตัวเลือก “ขามชอง” เปน “เปด” จะถูกขามไป
เมื่อใชงานปุม !r/s แมวาจะเลือกรับชมจากโทรทัศน
ล็อก
ทานสามารถล็อกการเขารับชมชองสถานีบางชองได
หมายเหตุ
• โปรดดูวิธีการตั้งรหัสผานที่หนา 43
• เมื่อตั้งคา “ล็อก” ของชองสถานีหนึ่งไวที่ “เปด” ขอความ
“ระบบการป้องกันเยาวชนทํางาน” จะแสดงขึ้นมา และ
โทรทัศนจะไมแสดงภาพและเสียงของชองสถานีนั้น
• เมื่อกดปุม C ในขณะที่ขอความ “ระบบการป้องกันเยาวชน
ทํางาน” แสดงอยู หนาตางสําหรับปอนรหัสผานจะแสดงขึ้นมา เมื่อ
ใสรหัสผานที่ถูกตอง “รหัสผาน” จะถูกปลดล็อกชั่วคราวจนกวา
จะปดโทรทัศน

เรียงลําดับ

หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถเลือกคา “ปด” ในเมนู “เปดเครื่องแบบรวดเร็ว”
ไดในขณะที่ฟงกชั่น Time shift ทํางานอยู ปฏิบัติตามคําสั่งบนหนา
จอเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคา “เปดเครื่องแบบรวดเร็ว”
• หากทานตองการลบขอมูลที่สามารถเลนได ไปที่ “HOME” >
“เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “การตั้งคาการรับชม” >
“การตั้งคา Time shift ” > “ยกเลิก Time shift ที่จําไว” (หนา
59)

ทานสามารถจัดลําดับของชองสถานีไดโดยอิสระ

1
2

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกชองสถานีที่ทานตองการ
ยายตําแหนง จากนั้นกดปุม ?

3

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

4

ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 และ 3 จนกระทั่งทานยายตําแหนงชอง
สถานีที่ตองการเสร็จเรียบรอย

ลบรายการ
ทานสามารถลบชองสถานีที่ไมตองการได

1
2

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกชองสถานีที่ทานตองการ
ลบ จากนั้นกดปุม ?
• หนาตางขอความจะแสดงขึ้นมา

3

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
เพื่อลบชองสถานีที่เลือกไว ชองสถานีที่เรียงตอจากชอง
สถานีที่ลบออกจะเลื่อนขึ้น

4

ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 และ 3 จนกระทั่งทานลบชองสถานีที่
ตองการออกจนหมด
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ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
ปรับตั้งเฉพาะราย – รหัสผาน
การตั้งคาการรับชม

รหัสผาน

หมายเหตุ
• เพื่อเปนมาตรการปองกัน ทานควรจดรหัสผานของทานที่หนา
84 จากนั้นตัดออกและเก็บไวในสถานที่ปลอดภัยซึ่งพนจาก
มือเด็ก
• ฟงกชั่นนี้สามารถใชงานไดกับโหมดสัญญาณโทรทัศนเทานั้น
• เมื่อตองการล็อกชองสถานีซึ่งปลดล็อกชั่วคราวโดยการปอน
รหัสผานที่ถูกตองใหม ใหปดและเปดโทรทัศนขึ้นมาอีกครั้ง

ฟงกชั่นนี้จะอนุญาตใหทานตั้งรหัสผานเพื่อปองกันการตั้งคา
บางรายการโดยไมตั้งใจ
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > “รหัส
ผาน”

E การตั้งรหัสผาน
ลงทะเบียนตัวเลขรหัสผาน 4 ตัว เพื่อใชในฟงกชั่น “รหัสผาน”

1
2
3

ถาทานตั้งรหัสผานไว ใหปอนรหัสผานที่ขั้นตอนนี้
กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
ปอนตัวเลขรหัสผาน 4 ตัวโดยใชปุมตัวเลข 0–9

การตั้งคาการรับชม

ระดับการควบคุม (DTV เทานั้น)
ฟงกชั่นนี้ทําใหทานสามารถจํากัดการใหบริการสัญญาณ DTV
ได โดยฟงกชั่นดังกลาวจะปองกันไมใหเด็กเล็กสามารถรับชม
ฉากที่มีความรุนแรงหรือเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไมเหมาะสม

1

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > “ระดับ
การควบคุม”
• ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ใน การตั้งรหัสผาน ทางดานซายมือ
รายการที่เลือกไว

4

ปอนตัวเลข 4 ตัว ที่เหมือนกับในขั้นตอนที่ 3 เพื่อยืนยัน
รหัสผาน

5 กดปุม ?
หมายเหตุ
• หากตองการรับชมชองสถานีที่ล็อกเอาไว ทานตองปอนรหัสผานนี้
(โปรดดูรหัสผานของชองสถานีที่ล็อกไวที่หนา 42) เมื่อทานเลือก
ชองสถานีที่ล็อกเอาไว ขอความแจงขอรหัสผานจะแสดงขึ้นมา
กดปุม C เพื่อเปดหนาตางสําหรับปอนรหัสผาน

E การลบรหัสผาน
ขั้นตอนนี้จะอนุญาตใหทานสามารถตั้งรหัสผานใหมได

1
2
3

ปอนรหัสผาน
กดปุม c/d เพื่อเลือก “ไมตกลง” จากนั้นกดปุม
C
กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

คําอธิบาย

ไมกีดกัน

ยกเลิกการกีดกัน

อายุ xx ป

เลือกระดับอายุที่ตองการกีดกัน
(ตัวอยาง) หากเลือกอายุ 14 รายการที่
กําหนดไวสําหรับผูชมอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
จะถูกบล็อก

รับชมไดทุกวัย

เนื้อหาสามารถรับชมไดทุกวัย

อยูในการแนะนํา
ของผูปกครอง

ผูปกครองอาจไมตองการใหบุตรหลานรับชม
รายการที่มีเนื้อหาดังกลาว

ผูที่มีวุฒิภาวะ

เหมาะสําหรับผูชมที่มีวุฒิภาวะเทานั้น
รายการนี้ทําขึ้นมาสําหรับผูชมที่เปนผูใหญ
ดังนั้นจึงอาจไมเหมาะสําหรับเด็กที่มีอายุตํ่า
กวา 15

ผูใหญที่มี
วุฒิภาวะ

เหมาะสําหรับผูใหญที่มีวุฒิภาวะเทานั้น
รายการนี้ทําขึ้นมาสําหรับผูชมที่เปนผูใหญ
ดังนั้นจึงอาจไมเหมาะสําหรับเด็กที่มีอายุตํ่า
กวา 15

รุนแรง

ไมเหมาะสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป มี
เนื้อหารุนแรงเกี่ยวกับเรื่องเพศ และ/หรือ
ความรุนแรง

ตองหาม หรือ
สูงกวา

ไมเหมาะสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป มี
เนื้อหารุนแรงเกี่ยวกับเรื่องเพศ และ/หรือ
ความรุนแรง

ปรับตั้งเฉพาะราย – เวลา
การตั้งคาการรับชม

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

ปรับเวลา
ฟงกชั่นนี้ทําใหทานสามารถปรับตั้งเวลาไดดวยตนเอง
ปอนคาตางของเวลาระหวางพื้นที่ของทานกับ GMT
(Greenwich Mean Time)
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ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
ตัวอยางแสดงคาตางของเวลากับ GMT
ทองถิ่น

GMT ออฟเซ็ต

ปรับตั้งเฉพาะราย – ภาษา

Canberra
Sydney

+10:00

การตั้งคาการรับชม

Singapore
Kuala Lumpur

+8:00

ภาษาเสียงดิจิตอล (DTV เทานั้น)

Bangkok
Jakarta

+7:00

New Delhi

+5:30

Cairo

+2:00

ปรับตั้งภาษาออดิโอที่ตองการไดถึง 3 ภาษา หากมีฟงกชั่น
ภาษาออดิโอใหใชงาน
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” >
“ภาษาเสียงดิจิตอล”

E การเลือกภาษาออดิโอ

หมายเหตุ
• หากทานเลือก “ไมตกลง” โทรทัศนจะพยายามใชเวลาสําหรับการ
ออกอากาศ

แสดงเวลา
ฟงกชั่นนี้จะอนุญาตใหทานแสดงเวลาที่บริเวณมุมขวาลางของ
หนาจอ

แตละครั้งที่ทานกดปุม MPX บนรีโมทคอนโทรล ภาษา
ออดิโอจะเปลี่ยนไป
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้จะขึ้นอยูกับขอมูลภาษาออดิโอจากผูถายทอดสัญญาณ
ออกอากาศ
• หากไมมีออดิโอสําหรับภาษาที่เลือกไวอยูในสัญญาณออกอากาศ
ที่ไดรับ ระบบจะไมสงสัญญาณออดิโอเปนภาษาดังกลาว

การตั้งคาการรับชม

รายการ
เปด

แสดงเวลา

เปด (ครึ่งชั่วโมง)

แสดงเวลาที่ปรับเพิ่มทีละ 30 นาที

ปด

ไมแสดงเวลา

หมายเหตุ
• ขอมูลเวลานี้จะสามารถใชงานไดเมื่อไดรับขอมูลเวลาของชอง
สถานีมีขอมูลเทเลเท็กซอยูดวยในโหมด “TV”

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

บทบรรยาย (DTV เทานั้น)
ปรับตั้งภาษาสําหรับคําบรรยายใตภาพที่ตองการไดถึง
2 ภาษา (รวมถึงคําบรรยายใตภาพสําหรับผูที่บกพรองทางการ
ไดยิน) หากมีฟงกชั่นคําบรรยายใตภาพใหใชงาน
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” >
“บทบรรยาย”
รายการที่สามารถเลือกได
E ภาษาที่ 1
E ภาษาที่ 2
E สําหรับผูพ
้ ิการหูู

E การเลือกภาษาสําหรับคําบรรยายใตภาพ

แตละครั้งที่ทานกดปุม [ บนรีโมทคอนโทรล คําบรรยาย
ใตภาพจะเปลี่ยนไป
юѧч

รูปแบบนาฬกา
ทานสามารถเลือกรูปแบบนาฬกาได (ทั้งแบบ “ดิจิตอล” หรือ
“อานาล็อก”)
การตั้งคาการรับชม

เขตเวลา (DTV เทานั้น)
ฟงกชั่นนี้ทําใหทานสามารถเลือกเขตเวลาทองถิ่นของทานได
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตัง้ คา” >
“การตัง้ คาการรับชม” > “ปรับตัง้ เฉพาะราย” > “เขตเวลา”
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้จะชวยใหทานสามารถเลือกเขตเวลาที่ถูกตองในกรณี
ที่เวลาซึ่งแสดงอยูใน EPG นั้นไมตรงกับเวลาทองถิ่นสําหรับพื้นที่
ของทาน
• เมื่อตั้งคาประเทศไวที่ “Australia” หรือ “Indonesia” ทานจะ
สามารถใชงานฟงกชั่นดังกลาวได เมื่อตั้งคาประเทศไวที่
“ประเทศอื่นๆ” ทานจะไมสามารถใชงานฟงกชั่นดังกลาวได
• เขตเวลาแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเทศที่เลือก
• เมื่อมีการปรับตั้งนาฬกาแบบแมนนวลดวยเมนู “ปรับเวลา” ฟงกชั่น
นี้จะไมสามารถใชงานได
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ѓѥќѥъѨѷ
ѓѥќѥъѨѷ

E ตั้งคา “สําหรับผูพิการหู” ไวที่ “ตกลง”

คําบรรยายใตภาพสําหรับผูที่บกพรองทางการไดยินจะไดรับ
ความสําคัญมากอนการตั้งคาภาษาสําหรับคําบรรยายใตภาพ
แตละรายการ (เชน “ภาษาที่ 1”, “ภาษาที่ 2” ฯลฯ)
ตัวอยาง
ѓѥќѥъѨѷ
ѝѦўіѤэяѬѸёѧдѥіўѬ

ѓѥќѥъѨѷ

หมายเหตุ

• คําบรรยายใตภาพจะไมแสดงหากวารายการนั้นไมไดมีการบันทึก
ขอมูลคําบรรยายใตภาพไว
• คําบรรยายใตภาพอาจไมแสดงขณะอยูในโหมด 3D

การตั้งคาการรับชม

ภาษา (Language)
ทานสามารถเลือกภาษาที่ใชแสดงบนหนาจอได โปรดดูภาษา
ที่สามารถเลือกไดจากชอง ภาษาที่ใชแสดงผล ในตาราง
ขอมูลจําเพาะ (หนา 80)
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “ภาษา (Language)”
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ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
รายการ (สําหรับสัญญาณภาพแบบ SD
[ความละเอียดมาตรฐาน])

การตั้งคาคุณสมบัติเสริม
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม”

дѥішѤѸкзѷѥнѷѠкшѷѠѝѤррѥц
іѣээѝѨ

>ѠѤшѱьєѤшѧ@

การเลือกขนาดภาพดวยตนเอง
ฟงกชั่นเสริม

ปกติ

คงอัตราสวนภาพดั้งเดิมในการแสดงภาพ
เต็มจอ

ซูม 14:9

สําหรับภาพแบบ 14:9 letterbox แถบสีดํา
บางๆ จะปรากฏที่ฝงซายและขวาของภาพ
และทานอาจเห็นแถบสีดําปรากฏที่ดานบน
และดานลางของภาพในบางรายการ

พาโนรามา

ในโหมดนี้ ภาพจะถูกยืดออกทางดานขางจน
เต็มจอ ภาพที่แสดงอาจคลายกับภาพในตัว
เลือก “เต็ม” ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาณออก
อากาศ

เต็มจอ

สําหรับภาพที่ถูกบีบใหแสดงแบบ 16:9

จอภาพยนตร
16:9

สําหรับภาพแบบ 16:9 letterbox แถบสีดํา
อาจปรากฏขึ้นที่ดานบนและดานลางของ
ภาพในบางรายการ

จอภาพยนตร
14:9

สําหรับภาพแบบ 14:9 letterbox แถบสีดํา
อาจปรากฏขึ้นที่ดานบนและดานลางของ
ภาพในบางรายการ

Original

คงความละเอียดดัง้ เดิมของภาพ หา้ มขยายภาพ

รายการ (สําหรับสัญญาณภาพแบบ HD [ความละเอียดสูง])
เต็มจอ

แสดงภาพแบบโอเวอรสแกน ขอบภาพทุก
ดานจะถูกตัดออก

ภาพพอดีกรอบ

แสดงภาพแบบพอดีกรอบเฉพาะเมื่อรับ
สัญญาณแบบ 720p เทานั้น แสดงภาพ
ความละเอียดสูงที่ผานการปรับใหดีที่สุดแลว
สัญญาณรบกวนอาจปรากฏขึ้นที่ดานขอบ
ของภาพในบางรายการ

ภาพตนฉบับ

แสดงภาพดวยจํานวนพิกเซลทั้งหมดบน
หนาจอเมื่อรับสัญญาณแบบ 1080i/1080p
เทานั้น

โหมดภาพกวาง
ทานสามารถเลือกขนาดภาพได ขนาดภาพที่สามารถเลือก
ไดจะแตกตางกันไปตามประเภทของสัญญาณที่รับได
1 ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “ฟงกชั่นเสริมสําหรับการชม” >
“โหมดภาพกวาง”

2

• ทั้งนี้ทานสามารถเลือกรายการไดโดยการกดปุม WIDE ที่
รีโมทคอนโทรล
• หนาจอเมนูจะแสดงรายการตัวเลือก “โหมดภาพกวาง” ที่
สามารถเลือกใชกับประเภทสัญญาณภาพที่รับไดในขณะนั้น
ขึ้นมา

กดปุม a/b เพื่อเลือกรายการที่ตองการ

• เมื่อทานเปลี่ยนตัวเลือก ผลของตัวเลือกแตละตัวจะแสดงบน
หนาจอทันที โดยไมจําเปนตองกดปุม ?

โดยปกติแลว ถาทานตั้งคา “ปรับภาพกวางจากสถานี”
ในเมนู “ฟงกชั่นเสริม” เปน “เปด” โทรทัศนจะเลือก
“โหมดภาพกวาง” ที่ดีที่สุด
สําหรับสัญญาณออกอากาศหรือรายการโทรทัศนแตละ
รายการที่เลนผานเครื่องเลนวิดีโอเทปหรือเครื่องเลน/
เครื่องบันทึก DVD ใหโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ
• เมื่อทานตั้งคา “ปรับภาพกวางจากสถานี” เปน “เปด”
โทรทัศนจะเปลี่ยนไปใช “โหมดภาพกวาง” ที่ดีที่สุดสําหรับ
สัญญาณที่รับไดโดยอัตโนมัติแมวาทาน จะเลือก “โหมดภาพกวาง”
ดวยตนเองไวก็ตาม

หมายเหตุ
• “ซูม 14:9” และ “จอภาพยนตร 14:9” จะปรากฏสําหรับโหมด
โทรทัศนเทานั้น
• ตัวเลือกบางรายการอาจไมแสดงขึ้นมาทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาณที่รับ
ได
• ทานอาจไมสามารถเปลี่ยนโหมดภาพกวางไดในขณะที่อยูในโหมด
3D
• โปรดดูสัญญาณคอมพิวเตอรที่หนา 66

การเลือกขนาดสัญญาณภาพแบบ
จอกวาง (WSS) แบบอัตโนมัติ
ฟงกชั่นเสริม

ปรับภาพกวางจากสถานี
ตัวเลือก “ปรับภาพกวางจากสถานี” จะอนุญาตใหโทรทัศน
เปลี่ยนขนาดภาพไดโดยอัตโนมัติ
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “ปรับภาพกวางจากสถานี”
หมายเหตุ
• ใชตัวเลือก “โหมดภาพกวาง” ถาภาพไมเปลี่ยนไปเปนขนาดที่
เหมาะสม เมื่อสัญญาณออกอากาศไมมีขอมูล “ปรับภาพกวางจาก
สถานี” ฟงกชั่นนี้จะไมทํางานเมื่อเปดใชงาน
• ฟงกชั่นนี้จะสามารถใชงานไดกับภาพ 3D ที่แปลงมาจากภาพ 2D
หรือภาพ 2D ปกติ
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ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
ฟงกชั่นเสริม

โหมด 4:3
สัญญาณ “ปรับภาพกวางจากสถานี” จะมีขอมูลเปลี่ยนเปน
ภาพ 4:3 อัตโนมัติอยูดวย ซึ่งทานสามารถใชเพื่อเลือก
ระหวาง “ปกติ” และ “เต็ม”
ไปที่ “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 ภาพ “เต็มจอ” ในโหมด
4:3
4:3

การตั้งขามตัวเลือกแหลงสัญญาณ
ฟงกชั่นเสริม

เลือกขามชองตอสัญญาณเขา
การตั้งคานี้จะอนุญาตใหทานเลือกขามชองตอสัญญาณเขา
บางชองในขณะเลือกแหลงสัญญาณเขาได
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“เลือกขามชองตอสัญญาณเขา”
ฟงกชั่นเสริม

เลือกชองตอสัญญาณเขา
สําหรับการตั้งคารูปแบบสัญญาณของอุปกรณที่เชื่อมตอ
ภายนอก
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“เลือกชองตอสัญญาณเขา”
แหลงสัญญาณเขา
ชองตอสัญญาณเขา 5

รายการที่เลือก
คอมโพแนนท, ภาพ

การตั้งคาสัญญาณเสียงเขา
ฟงกชั่นเสริม

เลือกสัญญาณเสียง
เมื่อใชงานชองตอ PC หรือชองตอ HDMI2 ทานตองเลือก
ชองตอที่จะใชเปนชองรับสัญญาณเสียง AUDIO IN สําหรับ
สัญญาณเสียงอนาล็อก
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“เลือกสัญญาณเสียง”
เมื่อเลือก “HDMI2” จากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา”
รายการ
HDMI

เมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณ (รวมถึงคอมพิวเตอร)
ดวยสาย HDMI ที่ชองตอ HDMI2

HDMI + อนาล็อก

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

เมื่อเลือก “PC” จากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา”
รายการ
ภาพ

เมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณดวยสาย AV ที่
ชองตอ PC โทรทัศนจะแสดงเฉพาะภาพ
แตจะไมมีเสียงออกมา

ภาพ + เสียง

เมื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่ชองตอ PC
และรับสัญญาณเสียงอนาล็อกจากชองตอ
AUDIO IN
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ฟงกชั่นเสริม

ฟงกชั่นเสริม

ตั้งชื่อชองตอสัญญาณเขา

เลือกหูฟง/เสียงออก

ทานสามารถตั้งชื่อชองตอสัญญาณเขาแตละชองพรอมใส
คําอธิบายได

1
2

กดปุม b เพื่อเลือกชองตอสัญญาณเขาจากเมนู
“ชองตอสัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม ?
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“ตั้งชื่อชองตอสัญญาณเขา”

3

กดปุม ? เลือกตัวอักษรของชื่อใหมของชองตอ
สัญญาณเขาโดยใชซอฟตแวรแปนพิมพ (ดูหนา 15)

4

ทําซํ้าขั้นตอนขางตนจนกระทั่งตั้งชื่อเสร็จ จากนั้นกดปุม
@
• ชื่อที่ตั้งใหมตองมีตัวอักษรไมเกิน 6 ตัว
• เมือ
่ ทานตองการตั้งชื่อชองตอสัญญาณเขาใหมีตัวอักษร
นอยกวา 6 ตัว ใหเลือก “ยกเลิก”
эѤрнѨнѪѷѠнѷѠк
ATV

DTV

ทานสามารถเลือกอุปกรณที่จะใหเสียงออกมาได
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“เลือกหูฟง/เสียงออก”
รายการ
หูฟง

ใหเสียงออกทางหูฟง

เสียงออก

ใหเสียงออกทาง A/V รีซีฟเวอร หรือตัว
ควบคุมเสียงเซอรราวด

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟง
• ใชหูฟงที่มีขั้วตอสัญญาณสเตอริโอขนาดเล็ก ( 3.5 มม.)
• ตองถอดหูฟงออกจากชองตอเมื่อไมใชงานทุกครั้ง
• ลําโพงจะไมมีเสียงออกมาเมื่อเชื่อมตอหูฟงอยู
• เมื่อตอหูฟง เมนู “เสียง” จะไมสามารถใชงานได
• ทานสามารถตั้งระดับเสียงแยกสําหรับแหลงสัญญาณเขาแตละ
สัญญาณได

แถบแสดงระดับเสียงจะปรากฏขึ้นเมื่อตอหูฟง

30
HDMI 2

หมายเหตุ
• ทานไมสามารถเปลี่ยนชื่อของแหลงสัญญาณเขาที่เปน “TV”, “สื่อ
USB”, “เครือขายในบาน”

การเลือกขนาดภาพ HDMI แบบ
อัตโนมัติ

ขอควรระวัง
• ชองตอนี้ใชสําหรับเชื่อมตอหูฟง โปรดลดระดับเสียงกอนใชงาน
หูฟง เสียงที่ดังเกินไปจะทําใหประสาทการรับฟงของทานถูก
ทําลาย

หมายเหตุ
• ถาทานเลือกตัวเลือก “เสียงออก” เมื่อตอสายสัญญาณที่ชองตอ
AUDIO IN จะไมมีเสียงออกมาจากลําโพงของโทรทัศน
• เมื่อทานเลือกตัวเลือก “เสียงออก” ทานสามารถปรับระดับเสียงของ
โทรทัศนไดดวยปุม Yl/k ที่โทรทัศนหรือที่รีโมทคอนโทรล

ฟงกชั่นเสริม

แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ
ฟงกชั่นนี้จะอนุญาตใหทานเปลี่ยนขนาดภาพที่เหมาะสม
ไดโดยอัตโนมัติเมื่อรับชมภาพจากสัญญาณ HDMI
ผานทางชองตอ HDMI1, 2, 3 และ 4

1
2

กดปุม b เพื่อเลือกชองตอสัญญาณเขา (“HDMI1”,
“HDMI2”, “HDMI3” หรือ “HDMI4”) ที่เชื่อมตอกับ
อุปกรณ HDMI ของทาน จากนั้นกดปุม ?
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ”
รายการ

เปดการใช/
ปดการใชงาน

เลือกวาจะใชงาน “โหมดภาพกวาง” ตาม
สัญญาณที่ตรวจจับได รวมถึงสัญญาณ
HDMI ดวย

หมายเหตุ
• โปรดดูวิธีการตั้งคาขางตนจากคูมือการใชงานอุปกรณภายนอกของทาน
• เมื่อทานเชื่อมตอสาย/ตัวแปลง DVI/HDMI เขากับชองตอ HDMI
ภาพอาจไมชัดเจนนัก
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ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
ฟงกชั่นเสริม

การปรับตําแหนงภาพ

ตั้งคาเสียงเฮดโฟน
เมื่อใชงานหูฟง ทานสามารถเลือกการสงสัญญาณเสียงจาก
หูฟง/ลําโพงได
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“ตั้งคาเสียงเฮดโฟน”

ฟงกชั่นเสริม

ตําแหนงภาพ
ฟงกชั่นนี้ใชสําหรับปรับตําแหนงในแนวนอนและแนวตั้งของ
ภาพ
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การเลนลูกเลนของจอ” >
“ตําแหนงภาพ”

รายการ
หูฟัง

เสียงออกจากเฮดโฟนเทานั้น

ระบบคู

เสียงออกจากเฮดโฟนและลําโพง

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้จะไมทํางานเมื่อตั้งคา “เปลี่ยนอุปกรณเสียงออก”
(หนา 32) ไวที่ “โดยลําโพงเครื่องเสียง AQUOS” หรือ
“เลือกหูฟง/เสียงออก” ไวที่ “เสียงออก”
• เกี่ยวกับการปรับเสียงเมื่อตั้งคา “ระบบคู” ไว
− ปรับระดับเสียงของลําโพงดวยปุม Y +/– บนรีโมทคอนโทรล
− ปรับระดับเสียงของหูฟงดวยปุม Y +/– บนโทรทัศน
− เสียงของหูฟงจะไมปดแมวาทานจะกดปุม e (ปดเสียง) บน
รีโมทคอนโทรล
• เมื่อไมใชงานหูฟง:
− เสียงจะออกมาจากลําโพงไมวาจะตั้งคาไวในรูปแบบใดก็ตาม

ฟงกชั่นเสริม

ระบบสี
ทานสามารถเปลี่ยนระบบสีที่เหมาะสมกับสัญญาณภาพที่
ปรากฏบนหนาจอได
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “ระบบสี”
หมายเหตุ
• คาตั้งจากโรงงานจะอยูที่ “อัตโนมัติ”
• ถาเลือก “อัตโนมัติ” โทรทัศนจะเลือกระบบสีของแตละชองสถานี
โดยอัตโนมัติ ถาภาพที่แสดงออกมาไมถูกตอง ใหเลือกระบบสีอื่น
(เชน “PAL”, “SECAM”)

รายการ
แนวนอน

ปรับภาพใหอยูตรงกลางโดยการเลื่อนภาพ
ไปทางซายหรือทางขวา

แนวตั้ง

ปรับภาพใหอยูตรงกลางโดยการเลื่อนภาพ
ขึ้นหรือลง

หมายเหตุ
• เมื่อตองการรีเซ็ตรายการที่ปรับคาทั้งหมดกลับไปเปนคาที่ตั้งมา
จากโรงงาน ใหกดปุม a/b เพื่อเลือก “ตั้งเครื่องใหม” จากนั้นกด
ปุม ?
• คาที่ปรับไวจะไดรับการบันทึกแยกเฉพาะเปนของแหลงสัญญาณ
เขาแตละสัญญาณ
• การปรับตําแหนงภาพอาจไมสามารถใชงานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ประเภทของสัญญาณเขา, การตั้งคา “โหมดภาพกวาง” หรือ
“โหมดวิดีโอ” สําหรับโหมดสื่อ USB
• ภาพที่แสดงขึ้นมาอาจไมถูกตองทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคา และ/หรือ
สัญญาณเขา
• ฟงกชั่นนี้จะสามารถใชงานไดกับภาพ 3D ที่แปลงมาจากภาพ 2D
หรือภาพ 2D ปกติ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ฟังกชั
LED ทางดานหน
าของ
์ ่นนี้จะทําใหไฟ
้
้
้
จอโทรทัศน์ส่องสวางได
หลายแบบ
่
้
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การสอ
่ งสวา่ ง”

ฟงกชั่นเสริม

การเลนลูกเลนเมื่อเลือกชองสัญญาณ
ฟงกชั่นนี้จะแสดงลูกเลนบนหนาจอเมื่อเลือกหรือเปลี่ยนชอง
สถานี
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การเลนลูกเลนของจอ” >
“การเลนลูกเลนเมื่อเลือกชองสัญญาณ”

รายการ
ปิด
พรอ
้ มใชง
้ าน

ไฟ LED จะไมส
าง
่ องสว
่
่
ไฟ LED จะสอ
่ งสวา่ งในขณะทีโ่ ทรทัศนอ
์ ยใู่ น
โหมด พรอ
้ มใชง้ าน

รับชม

ไฟ LED จะส่องสว่างในขณะที่ท่านรับชม
โทรทัศน์

ตลอดเวลา

ไฟ LED จะสอ
่ งสวา่ งอยต
ู่ ลอดเวลา

ฟงกชั่นเสริม

หมายเหตุ

แสดงชื่อรายการ (DTV เทานั้น)

• ค่าตั้งจากโรงงานของตัวเลือกนี้จะอยู่ที่ “รับชม” หากท่านไม่
ต้องการให้ไฟ LED ส่องสว่าง ให้ตั้งค่าไปที่ “ปิด”
• ไฟ LED จะสอ
่ งสวา่ งเป็นสีขาวในโหมด 2D
• ไฟ LED จะส่องสว่างเป็นสีฟ้าในโหมด 3D

ฟงกชั่นนี้ทําใหทานสามารถแสดงขอมูลรายการ เชน ชื่อ และ
เวลาออกอากาศ ไดโดยการปรับจูนชองสถานี
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การเลนลูกเลนของจอ” >
“แสดงชื่อรายการ”
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นดังกลาวจะสามารถใชงานไดเมื่อเลือกโหมด DTV เทานั้น

48
LC90LE740X_TH_book.indb 48

12/13/2012 12:09:29 PM

ฟงกชน
่ั ทีม
่ ป
ี ระโยชนสาํ หรับการรับชมโทรทัศน
ฟงกชั่นเสริม

จับเวลาเลนเกมส
ฟงกชั่นนี้จะอนุญาตใหทานแสดงเวลาที่ผานไปบนหนาจอเมื่อ
ตั้งคา “โหมด AV” เปน “เกมส”
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “จับเวลาเลนเกมส”
รายการ
เปด

หากมีเครื่องเลนเกมสเชื่อมตอกับโทรทัศน
และทานเริ่มเลนเกม เวลาที่ผานไปจะแสดง
บนหนาจอโดยเปลี่ยนครั้งละ 30 นาที

ปด

ไมแสดงเวลา

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้สามารถใชงานไดกับโหมดสัญญาณภายนอกเทานั้น
• ฟงกชั่นนี้จะถูกรีเซ็ตหลังจากใชงานโทรทัศนดังตอไปนี้:
1. เมื่อเปลี่ยนแหลงสัญญาณเขา
2. เมื่อเปลี่ยน “โหมด AV”

ฟงกชั่นเสริม

ล็อกปุมกด
ฟงกชั่นนี้จะอนุญาตใหทานล็อกการใชงานปุมที่โทรทัศนหรือ
ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อปองกันเด็กเปลี่ยนชองหรือระดับเสียง
เอง
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “ล็อกปุมกด”
รายการ

ฟังกชั่นเครือขาย
การเลน
่ ไฟล์จากอุปกรณ์แบบพกพาหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี
ดว้ ยฟังกช
่ั รีโมทนี้ ทา่ นจะสามารถใชง้ านอุปกรณแ
์ น
์ บบพกพา
เพือ
่ เลน
่ ภาพ, วิดโี อ และเพลงที่ อยูบ
่ นเซิรฟ
์ เวอรเ์ ครือขา่ ยในบา้
นไได้
• โทรทัศน์นี้ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 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 49 – 51

ตั้งค่าแชร์อย่างงา
่ ย
1

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน์” > “การตั้งค่า” >
“การตัง้ คา่ การรับชม” > “การตัง้ เครือขา่ ย” > “ตัง้ คา่ แชรอ
์ ยา่ งงา่ ย”

2

กดปุ่ม a/b เพื่อเลือกรายการที่ตอ้ งการปรับ จากนั้นกด
? เพื่อปรับตั้ง

E ตั้งคา
่ ใหแช
้ รอ
์ ยา
่ งงา
่ ย

กอ
่ นใชง้ านฟังกช
์ ั่นนี้ ทา่ นจะตอ้ งปรับตั้งโทรทัศน์ใหอ้ ยใู่ น
สถานะที่จะสามารถรับคอนเทนต์ได้
รายการ
เปด

อนุญาตใหมี้การรับและเล่นคอนเทนต์จาก
อุปกรณแ
์ บบพกพาหรือเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี

ปด

ไม่อนุญาตใหมี้การรับคอนเทนต์จากอุปกรณ์
แบบพกพาหรือเครื่องคอมพิวเตอรพ
์ ีซี

ปด

ปลดล็อกปุม

ล็อก
รีโมทคอนโทรล

ล็อกปุมทั้งหมดที่รีโมทคอนโทรล

E ตั้งเวลาหยุดทํางาน

ล็อกปุมควบคุม

ล็อกปุมที่โทรทัศนยกเวนปุมเปดปดเครื่อง

ฟังก์ชั่นนี้จะปรับตั้งเวลาก่อนที่โทรทัศน์จะกลับสู่โหมด
โทรทัศนโ์ ดยอัตโนมัติหลังจากฟังก์ชั่น รีโมทหยุดทํางานลง

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

E การยกเลิกการล็อกปุม
กดปุม @ ที่โทรทัศนและตั้งคาไปที่ “ปด” เพื่อยกเลิก
คําสั่ง “ล็อกรีโมทคอนโทรล” กดปุม @ ที่รีโมท
คอนโทรลและตั้งคาไปที่ “ปด” เพื่อยกเลิกคําสั่ง “ล็อกปุม
ควบคุม”
หมายเหตุ
• โปรดดูฟงกชั่นการทํางานตางๆ ของปุมที่แผงควบคุมของ
โทรทัศนไดที่หนา 17
• หากตองการยกเลิกคําสั่ง “ล็อกปุมควบคุม” ใหใชงาน
รีโมทคอนโทรล

รายการ
10 วินาที/60
วินาที

เมือ
่ เวลาทีป
่ รับตัง้ ไวผ
่ั รี
้ า่ นไปหลังจากฟังกช
์ น
โมทหยุดทํางานลง โทรทัศนจ
์ ะกลับสูโ่ หมด
โทรทัศนโ์ ดยอัตโนมัติ

ไมตกลง

เลือกคา่ นีเ้ มือ
่ ตอ
้ งการเลือกโหมดโทรทัศนด
์ ว้ ย
ตนเองหลังจากฟังกช
่ั รีโมทหยุดทํางานลง
์ น

หมายเหตุ
• ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่ทํางานในระหว่างที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตแอพ
พลิเคชั่น
• อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่โทรทัศน์จะเริ่มเล่นหลังจากมีการสั่งงาน
ด้วยการลากเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมเครือข่าย
• หากสัญญาณไร้สายมีความซับซ้อนมากเกินไป หรือมีการใช้งาน
แอคเซสพอยท์แบบไร้สายหลายจุด โทรทัศน์อาจทํางานไม่ถูกต้อง
เนื่องจากมีการรบกวนสัญญาณ
• อาจไม่สนับสนุนไฟล์บางฟอร์แมต สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
ฟอร์แมตไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนด้วยฟังก์ชั่นนี้ โปรดดู เซิรฟ
เวอรเครือขายในบานที่สนับสนุนการใชงาน ในหน้า 65

49
LC90LE740X_TH_book.indb 49

12/13/2012 12:09:29 PM

ฟังกชั่นเครือขาย
การเชื่อมตอกับเครือขาย

เมื่อใชง
้ านฟังกช
์ ั่นตั้งอัตโนมัติ

เพื่อเพลิดเพลินกับการใหบริการอินเทอรเน็ต ทานจําเปนตอง
เชื่อมตอโทรทัศนกับเราทเตอรที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง ทานยังสามารถเชื่อมตอโทรทัศนเขากับเซิรฟเวอร
เครือขายในบานไดผานทางเราทเตอรหรือจุดเชื่อมตอสัญญาณ
การเชื่อมตอโทรทัศนกับเราทเตอรสามารถใชไดทั้ง
แบบใชสายหรือไรสาย
หมายเหตุ
• ถาทานเลือกเชื่อมตอกับเราทเตอรแบบใชสาย ทานจําเปนตองใช
สาย ETHERNET (มีวางจําหนายทั่วไป)
• หากทานไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบบรอดแบนด ใหปรึกษา
รานคาที่ทานซื้อโทรทัศนมา หรือสอบถามจากผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตหรือโทรศัพท
• การเชื่อมตอแบบ ETHERNET และแบบไรสายไมสามารถใชงาน
พรอมกันได โปรดใชการเชื่อมตอแบบเดียวเทานั้น
• ทานจําเปนตองใชความเร็วในการเชื่อมตอที่คงที่ในการเลนเนื้อหา
แบบสตรีม มิฉะนั้นอาจไมสามารถรับชมไดโดยปกติ

การติดตั้งแบบใชสาย

E โปรดดู “วิธีการเชื่อมตอ”

3

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน”์ > “การตัง้ คา่ ” >
“การตัง้ คา่ การรับชม” > “การตัง้ เครือขา่ ย” > “ตัง้ LAN”>
“ตัง้ อัตโนมัต”ิ

4
5
6

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
กดปุม a/b เพื่อเลือก “ใช้สาย” จากนั้นกดปุม ?
โปรดป้อนข้อมูลตามทิศทางของหน้าจอ จากนั้นป้อน
“เสร็จสมบูรณ”

เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นปรับตั้งด้วยตนเอง
E โปรดดู “วิธีการเชื่อมตอ”

3

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน”์ > “การตัง้ คา่ ” >
“การตัง้ คา่ การรับชม” > “การตัง้ เครือขา่ ย” > “ตัง้ LAN” > “ปรับ
ตัง้ ดว้ ยตนเอง” > เลือก “ตกลง” > “ประเภทการเชื่อมต่อ”

4
5

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ใชส
้ าย” จากนั้นกดปุม ?
เลือก “ตกลง” เพื่อยืนยันการตั้งคา

ใชสาย ETHERNET เพื่อตอที่ชองตอ ETHERNET ที่โทรทัศน
เพื่อเชื่อมตอกับเราทเตอรกระจายสัญญาณตามที่แสดงในภาพ
ดานลาง วิธีการนี้เปนวิธีที่แนะนําใหใชเมื่อตองการใชงาน
บริการที่ตองการความเร็วในการเชื่อมตอที่คงที่ เชน การสตรีม
สื่อขอมูล

• Tการเชื่อมต่อแบบใช้สายจะตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
• ถาทานไมสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได ขอความ
แจงเตือนขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ใหกดปุม
b เพื่อกลับไปยังหนาจอปกติของโทรทัศนแลวตรวจเช็ค
การตั้งคาตางๆ ที่เกี่ยวของ

E รูปแบบทั่วไปของการเชื่อมตอแบบใชสาย

• ในการเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยตนเอง ให้ไปที่ “HOME” >
“การตั้งเครือข่าย” >“ปรับตั้ง IP” แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน
บนหน้าจอและคู่มือการใช้งานของเร้าท์เตอร์

หมายเหตุ

юіѣѯѓъдѥіѯнѪѠѷ єшѷѠ
дѥіюіѤэшѤкѸ дѥішѷѠѳіѸѝѥѕ
юіѤэшѤкѸ IP

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

дѥішѤѸкеѠ
Ѹ єѬјѠѨѯыѠіѯѻ ьѶш
>зѷѥъѨѷшѤѸкѲьюѤллѫэѤь@
IPѰѠчѯчіѝ ѠѤшѱьєѤшѧ
ѯьѶшєѥѝѻз
ѠѤшѱьєѤшѧ
ѯдъѯњѕѻ
ѠѤшѱьєѤшѧ
DNS
ѠѤшѱьєѤшѧ
MACѰѠчѯчіѝ [[[[[[[[[[[[
ѯюјѨѷѕь

ѯіѧѷєшѸьѲўєѷ

การติดตั้งแบบไรสาย

E วิธีการเชื่อมตอ

ใชอะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB (อุปกรณเสริม)

เราทเตอร

ชองตอ ETHERNET

E รูปแบบทั่วไปของการเชื่อมตอแบบไรสาย

n
LAN

 สาย ETHERNET (มีวางจําหนายทั่วไป)

1

เปดการทํางานของเราทเตอร (มีวางจําหนายทั่วไป)
โปรดดูวิธีการเปดใชงานไดจากคูมือการใชงานของ
เราทเตอร

2

เชื่อมตอชองตอ ETHERNET ที่โทรทัศนเขากับ
เราทเตอร (มีวางจําหนายทั่วไป) ดวยสาย ETHERNET
(มีวางจําหนายทั่วไป)

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

• เมื่อทานใชงานอะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB ของชารป
(อุปกรณเสริม) ใหพยายามจัดพื้นที่รอบๆ อะแด็ปเตอรไมใหมี
สิ่งกีดขวางอยู เพื่อใหอะแด็ปเตอรสามารถทํางานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
• เราไมสามารถรับประกันการเชื่อมตอแบบ LAN ไรสายและ
ประสิทธิภาพการทํางานกับสภาพที่พักอาศัยทุกรูปแบบได ในกรณี
ตอไปนี้ สัญญาณ LAN ไรสายอาจออนหรือตกลง หรือความเร็วใน
การเชื่อมตออาจชาลง
− เมื่อใชงานในอาคารที่สรางจากคอนกรีต, เหล็กเสริมความ
แข็งแรง หรือโลหะ
− เมื่อวางไวใกลวัตถุที่กีดขวางการรับสัญญาณ
− เมื่อใชงานรวมกับอุปกรณไรสายอื่นๆ ที่สงคลื่นความถี่เดียวกัน
− เมื่อใชงานใกลกับเตาไมโครเวฟและอุปกรณอื่นที่แผกระจาย
สนามแมเหล็ก, ประจุไฟฟา หรือคลื่นแมเหล็กไฟฟารบกวน
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคา firewall ในเครือขายของทานเพื่อ
อนุญาตใหมีการเชื่อมตอโทรทัศนแบบไรสาย
• เราไมสามารถรับประกันไดวาการใชงานนี้จะสามารถทําไดหาก
ใชงานรวมกับจุดเชื่อมตอสัญญาณที่ไมไดมาตรฐาน Wi-Fi®
• ในการเชื่อมตอโทรทัศนเขากับอินเทอรเน็ตโดยใช LAN ไรสาย
จําเปนตองมีจุดเชื่อมตอสัญญาณ LAN ไรสาย ในการตั้งคาโปรดดู
คูมือการใชงานของจุดเชื่อมตอสัญญาณของทาน
• ทานจําเปนตองใชความเร็วในการเชื่อมตอที่คงที่ในการเลนเนื้อหา
แบบสตรีม ถาความเร็วของ LAN ไรสายไมคงที่ ใหเปลี่ยนไปใช
การเชื่อมตอแบบ ETHERNET แทน
• กอนการขนยายไปยังบุคคลภายนอกหรือกอนการกําจัดทิ้ง ควร
แนใจวาไดลบลางขอมูลการตั้งคา LAN ไรสายแลว

E วิธีการเชื่อมตอ

เมื่อใชง
้ านฟังกช
์ ั่นปรับตั้งดว
้ ยตนเอง
E โปรดดู “วิธีการเชื่อมตอ”

3
4
5
6
7
8

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน”์ > “การตัง้ คา่ ” > “การตัง้
คา่ การรับชม” > “การตัง้ เครือขา่ ย” > “ตัง้ LAN” > “ปรับตัง้ ดว้ ย
ตนเอง” > เลือก “ตกลง” > “ประเภทการเชื่อมตอ
่ ”
กดปุม c/d เพื่อเลือก “ไรสาย” จากนั้นกดปุม ?
เลือก “ตกลง” เพื่อยืนยันการตั้งคา
กดปุม a/b เพื่อเลือก “การปรับตั้งการตอไรสาย”
จากนั้นกดปุม ?
กดปุม c/d เพื่อเลือก “เปลี่ยน” จากนั้นกดปุม ?
กดปุม a/b เพื่อเลือก “ปุ่มกด WPS” จากนั้นกดปุม ?
юѫѷєдч:36
іўѤѝ:363,1
ѯјѪѠдѯзіѪѠеѷѥѕѳіѸѝѥѕ
эѤьъѩдѯзіѪѠеѷѥѕѳіѸѝѥѕ

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

9 เลือก “ชองถัดไป” เพื่อดําเนินการตอ
0 กดปุม WPS ที่เราทเตอร/จุดเชื่อมตอสัญญาณ เมื่อทาน

กดปุม WPS แถบแสดงการทํางานจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
ใหรอจนกวาการตั้งคาการเชื่อมตอจะเสร็จสิ้น

Q เมื่อรายละเอียดของการเชื่อมตอแสดงขึ้นมาบนหนาจอ
ใหเลือก “ตกลง”

OUTPUT
AUDIO (L / R)

(WIRELESS LAN)

1
2

เปดการทํางานของเราทเตอรของทานกอนการติดตั้ง
เครือขาย
ตออะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB (อุปกรณเสริม) ที่
ชอง USB 2 (WIRELESS LAN) ดานหลังของโทรทัศน

เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นตั้งอัตโนมัติ
E โปรดดู “วิธีการเชื่อมตอ”

3

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน”์ > “การตัง้ คา่ ” > “การตัง้
คา่ การรับชม” > “การตัง้ เครือขา่ ย” > “ตัง้ LAN” >
“ตั้งอัตโนมัติ”

4
5
6

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
กดปุม a/b เพื่อเลือก “ไรส
้ าย” จากนั้นกดปุม ?
โปรดป้อนข้อมูลตามทิศทางของหน้าจอ จากนั้นป้อน
“เสร็จสมบูรณ”

• ถาทานไมสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได ขอความแจง
เตือนขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ใหกดปุม b
เพื่อกลับไปยังหนาจอปกติของโทรทัศนแลวตรวจเช็ค
การตั้งคาตางๆ ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ
• ในการเชื่อมตอโทรทัศนกับอินเทอรเน็ต ทานจําเปนตองมีการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบบรอดแบนด
• ทานไมมีความจําเปนตองปอนรหัสรักษาความปลอดภัยสําหรับการ
เชื่อมตอกับเครือขายไรสายในครั้งตอๆ ไป
• ถาจุดเชื่อมตอสัญญาณของทานตั้งคาอยูที่โหมด stealth (เพื่อ
ปองกันอุปกรณอื่นตรวจจับได) ทานจะไมสามารถทําการเชื่อมตอ
ได ในกรณีนี้ ใหยกเลิกการทํางานของโหมด stealth ที่จุดเชื่อมตอ
สัญญาณ
• การเชื่อมตอแบบใชสายจะไดรับการตั้งคาโดยอัตโนมัติ หาก ทาน
ตองการเปลี่ยนการตั้งคาดวยตนเอง ใหไปที่ “HOME” >
“การตั้งเครือขาย” > “ปรับตั้ง IP” และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอและคูมือการใชงานของเราทเตอร
• โปรดดูขอมูลจําเพาะของอะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB ไดที่
หนา 52
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ขอมูลจําเพาะ (อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB)
ชื่อผลิตภัณฑ

อะแด็ปเตอร Dual Band WLAN 802.11n

มาตรฐาน

IEEE 802.11a/b/g/n

อินเตอรเฟสโฮส

USB

แถบคลื่นความถี่

2412–2484 MHz
5150–5850 MHz

ระบบความปลอดภัย

Static WEP (64/128 bit, key index 1 เทานั้น)
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 ขึ้นไป, Rx สูงสุด 300 Mbps

กําลังและ
ความไว
ของการ
ถายทอด
สัญญาณ

กําลังสง
TX:
(ทั่วไป)

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: (ทั่วไป)

–84
–72
–64
–61

อัตราการใชพลังงานปจจุบัน (ไฟฟากระแสตรง
5 โวลต)

dBm@11 Mbps
dBm@54 Mbps
dBm@64-QAM, 20 MHz channel spacing
dBm@64-QAM, 40 MHz channel spacing

Tx: 2.2 W (ทั่วไป)
Rx: 1.4 W (ทั่วไป)

น้ําหนัก

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®, โทรศัพทไรสายที่ใชคลื่น 2.4 GHz และ
เตาอบไมโครเวฟ) ขอแนะนําใหทานใชงานจุดเชื่อมตอสัญญาณ LAN ไรสายที่สนับสนุนมาตรฐาน IEEE802.11a/n (5 GHz) และตั้งคาใหจุด
เชื่อมตอสัญญาณดังกลาวสงสัญญาณที่ความถี่ 5 GHz สําหรับรายละเอียดการตั้งคา โปรดดูไดจากคูมือการใชงานของจุดเชื่อมตอสัญญาณของ
ทาน
• กอนมอบอุปกรณชิ้นนี้ใหแกผูอื่นหรือทิ้งทําลาย โปรดรีเซ็ตการตั้งคา LAN ไรสายใหเรียบรอย
• อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB เปนอุปกรณเชื่อมตอเสริมสําหรับโทรทัศนซึ่งสนับสนุนการเขารหัส WEP64, WEP128, TKIP และ AES

อุปกรณเสริมอื่นๆ (อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB)
อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB ซึ่งเปนอุปกรณเสริมนี้อาจมีชื่อรุนที่แตกตางกันไปตามพื้นที่จัดจําหนาย โดยดูไดจากตารางตอไปนี้

KI-OUA004WJN3

แอลจีเรีย, เซเนกัล, ไนเจอร, เบนิน, บูรกินาฟาโซ, มาลี, โมซัมบิก, มาดากัสการ, แซมเบีย, เนปาล,
แทนซาเนีย, หมูเกาะฟจิ, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟลิปปนส, สิงคโปร, ไทย, เวียดนาม, ออสเตรเลีย,
นิวซีแลนด, อินเดีย, ไตหวัน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, ซาอุดีอาระเบีย, โมร็อกโก, อียิปต, เคนยา,
แอฟริกาใต, บาหเรน, คูเวต, โอมาน, กาตาร, จอรแดน, เลบานอน, กานา, กัมพูชา, บังกลาเทศ, บรูไน,
ปาปวนิวกินี, มอริเชียส, มัลดีฟส, คาซัคสถาน, จอรเจีย, แองโกลา, พมา,
ศรีลังกา, ลาว

KI-OUA004WJN4

ไนจีเรีย
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ฟังกชั่นเครือขาย
การใชงานโปรแกรม skype

การใชงาน AQUOS.NET

ขอตอนรับเขาสู skypeTM

ทานสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาที่หลากหลายจาก
บรอดแบนดไดโดยเชื่อมตอโทรทัศนกับอินเทอรเน็ต

ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับฟงกชั่นวิดีโอคอลบน AQUOS
ของทาน

1
2

E วิธีเริ่มตนใชงาน skype

กดปุม HOME เพื่อแสดงหนาจอ “HOME”
กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกการใชงาน “AQUOS.
NET” แลวจึงกดปุม ?

หมายเหตุ

HOME

• เพื่อเพลิดเพลินกับการสนทนาทางโทรศัพทแบบภาพ
เคลื่อนไหวหรือ video call จําเปนตองมีการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตแบบบรอดแบนดและฟงกชั่นเครือขาย

1

ซื้อหากลองเว็บแคม
ปฏิบัติตามคําแนะนําของทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้
และทําการซื้อหากล้องเว็บแคมที่รองรับฟังก์ชั่น skype

ѯзіѪѠ

шѤѸкзҕѥ
нѪѷѠнҕѠк

ѝѪѠ
ѷ

*สามารถหาซื้อไดจาก http://freetalk.me/product/sharp/
หมายเหตุ
• SHARP ไมมีกลองเว็บแคม skype FREETALK® มาให

LAN

• กลองและเว็บแคมประเภทอื่นๆ ไมรองรับทีวี AQUOS

2

รับคูมือการใชงานสําหรับใชงานฟงกชั่น skype
ปฏิบัติตามคําแนะนําในเว็บไซต์สังคม AQUOS ด้านล่างนี้
และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานฟังก์ชั่น skype

• ถา “
” แสดง ใหตรวจสอบการเชื่อมตอและการตั้งคา
เครือขายของโทรทัศน

3

แสดงหนาจอสําหรับ AQUOS.NET
ตัวอยาง: รูปภาพที่แสดงดานลางมีไวสําหรับการ
อธิบายเทานั้น อาจเปลี่ยนแปลงได

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

การเตรียมความพร้อมเสร็จสมบูรณ์
ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดและเพลิดเพลิน
กับหน้าจอวิดีโอคอล skype ขนาดใหญ่บน AQUOS
ของท่าน
หมายเหตุ
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ skype กรุณาเยี่ยมชมไดที่
เว็บไซต :
http://www.skype.com/
• Skype โลโก skype และเครื่องหมายอื่นๆ ซึ่งระบุไว
ในเอกสารนี้เปนเครื่องหมายการคาของ skype Limited หรือ
บริษัทซึ่งเกี่ยวของอื่นๆ
• การใชงานโทรศัพทและโทรศัทพมือถือ การสงขอความ
(บริการขอความสั้น) เมลลและบันทึกขอความโตตอบแบบ
ทันทีจะไมสามารถใชได

http://xxxxxxx/xx/

หมายเหตุ

• อาจมีแอพลิเคชั่นเพิ่มเติมในอนาคต
• ความเร็วในการสงของแอพลิเคชั่นจะแตกตางกันซึ่งขึ้นอยูกับ
ความเร็วของเครือขายดวย ตรวจสอบรายละเอียดของการตั้งคา
แอพลิเคชั่นและขอมูลอื่นๆ ไดจากเว็บไซตของผูใหบริการ
• เมื่อเปดใช AQUOS.NET ฟงกชั่น Skype จะอยูในโหมดออฟไลน
และไมสามารถรับสายจากผูใช Skype อื่นๆ ได

4

กดปุม B เพื่อแสดงแถบนําทาง
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5

กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกฟงกชั่น แลวจึงกดปุม ?

รายการที่เลือกไว

คําอธิบาย
กลับไปยังหนากอนหนานี้
ไปยังหนาถัดไป
รีเฟรชหนา
หยุดหนาขณะที่กําลังโหลด
เลือกเพื่อเปดที่คั่นหนา
เลือกเพื่อเปด AQUOS ADVANTAGE
LIVE
เลือกเพื่อเปดเมนูบราวเซอร
แสดงเคอร์เซอร์
เพิ่มหนาที่กําลังเปดอยูลงในที่
คั่นหนา

6

กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือก “แถบที่อยู” แลวจึงกด
ปุม ?
ตัวอยาง: รูปภาพที่แสดงดานลางมีไวสําหรับ
การอธิบายเทานั้น อาจเปลี่ยนแปลงได

ลบคาเบราเซอรที่ตั้ง
ทานสามารถลบลางการตั้งคาเบราวเซอรได ซึ่งรวมถึงคุกกี้
คั่นหนา และแคช
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “ลบคาเบราเซอรที่ตั้ง”
หมายเหตุ
• จําเปนตองปอนขอมูลรหัสผานเมื่อดําเนินการ “ลบคาเบราเซอร
ที่ตั้ง” หากไดตั้งรหัสผานไว

ขอควรระวัง
• หากทานใชการทํางานนี้ จะเปนการเริ่มตนการตั้งคาเบราวเซอร
แบบเสร็จสมบูรณ หากมีขอมูลสําคัญโปรดอานกอนดําเนินการ

เกี่ยวกับลิงค
• เว็บเพจตางๆ บนอินเทอรเน็ตมักจะรวม “ลิงค” ซึ่งนําไปสูเว็บเพจ
(หรือเว็บไซต) อื่นๆ ไวดวย
• “ลิงค” มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงขอความหรือรูปภาพตางๆ
แตมักจะใหผลในทางเดียวกันคือนําผูใชไปยังลิงคปลายทางเมื่อ
เลือกลิงคนั้นๆ
• ทานสามารถออกจาก “ลิงค” ใดๆ ไปยังลิงคปลายทางทีต
่ อบสนองได

ขอควรระวัง
• หากกระแสไฟถูกตัดเนื่องจากไฟฟาดับหรือถอดปลั๊กโทรทัศน
ขณะที่ทานกําลังใชอินเทอรเน็ตอยู ขอมูลตาง เชน คั่นหนาหรือ
คุกกี้อาจถูกจัดเก็บไมถูกตอง

หมายเหตุ
สําหรับผูใชงานอินเทอรเน็ตดวยเครื่องคอมพิวเตอร:
• เมื่อทานใชงานอินเทอรเน็ตดวยโทรทัศนนี้ ขั้นตอนตางๆ อาจไม
เหมือนกับการใชงานเบราวเซอรปกติบนเครื่องคอมพิวเตอร
• ทานไมสามารถดาวนโหลดไฟลหรือติดตั้งโปรแกรมได
• ไมสามารถเลนภาพหรือเสียงได และอาจแสดงขอความหรือรูปภาพ
ไดไมถูกตอง

http://xxxxxxx/xx/

แถบที่อยู

7

หน้าจอสําหรับป้อนที่อยู่จะปรากฏขึ้น
ѰѠзѯзіѝ

юҖѠэѰѠзѯзіѝ

юҐѠьѠѝиѠі
Ѹ
Ѹ

ѯлјд

8

дѠѸэ

แป้นพิมพ์ซอฟต์แวร์จะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านกด ?.
หลังจากใชแป้
้ นขอมู
์ อฟตแวร
์ อ
้ นพิมพซ
์ ป
้ ล “URL” แลวจึ
้ งกด
? ให้เลือก
และกด ? อีกครั้ง
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* สามารถแสดงขอความไดเฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น

ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบตอเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นจากการนําขอมูลหรือ
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.

• ผลิตภัณฑนี้มีฟอนตตัวอักษรจาก Monotype Imaging Inc.
• Monotype® เปนเครื่องหมายการคาของ Monotype Imaging Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสํานักงานสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการคาของสหรัฐอเมริกา และอาจจดทะเบียนในขอบเขตอํานาจที่ศาลและกฎหมายควบคุมไปถึง
• Tioga™ เปนเครื่องหมายการคาของ Monotype Imaging Inc. และอาจจดทะเบียนในขอบเขตอํานาจที่ศาลและกฎหมาย
ควบคุมไปถึง
• Letter Gothic™เปนเครื่องหมายการคาของ The Monotype Corp. และอาจจดทะเบียนในขอบเขตอํานาจที่ศาลและ
กฎหมายควบคุมไปถึง
• iType® เปนเครื่องหมายทางการคาของ Monotype Imaging Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสํานักงานสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการคาของสหรัฐอเมริกา และอาจจดทะเบียนในขอบเขตอํานาจที่ศาลและกฎหมายควบคุมไปถึง
• ผลิตภัณฑนี้มี iType® ฟอนตเอ็นจินจาก Monotype Imaging Inc.

http://www.espial.com
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คุณสมบัติที่มีประโยชนอื่นๆ
สําหรับ time shift

การใชงานอุปกรณ USB
โทรทัศนจะทําใหทานสามารถใชงานฟงกชั่นไดบางฟงกชั่น
เมื่อใชงานอุปกรณ USB ทานสามารถเลือกฟงกชั่นที่ตองการ
ใชงานหลังจากเสียบอุปกรณ USB เขากับชองตอ USB และ
โทรทัศนจะเริ่มตั้งคาสําหรับฟงกชั่นแตละฟงกชั่น
การใชงาน USB

E อุปกรณเก็บขอมูลสําหรับ time shift
E สือ
่ บันทึก USB เพื่อเพลิดเพลินไปกับภาพถาย, เพลง และ

วิดีโอ

ทานจําเปนตองดําเนินการขั้นตอนดังตอไปนี้ใหเสร็จสมบูรณ
เพื่อใชงานอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift
หลังจากเลือก “Time shift +” โทรทัศนจะเริ่มทําการตั้งคา
แรกเริ่มสําหรับอุปกรณบันทึกขอมูล USB ปฏิบัติตามคําสั่ง
บนหนาจอเพื่อดําเนินการตั้งคาใหเสร็จสมบูรณ

1

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

• ยืนยันการใชงานอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift
อีกครั้ง

หมายเหตุ

การเชื่อมตออุปกรณ USB
เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับโทรทัศนตามภาพดานลาง

• หากทานเสียบอุปกรณบันทึกขอมูล USB ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป จะมี
ขอความแจงเตือนขอผิดพลาดปรากฏ เสียบอุปกรณบันทึกขอมูล
USB สําหรับ time shift เพียงตัวเดียว
• นอกจากนี้ ทานยังสามารถปรับตั้งอุปกรณบันทึกขอมูล USB ที่จะ
ใชงานสําหรับ time shift ไดในเมนู “ลงทะเบียนอุปกรณ” (หนา
60)
• ตองใชพื้นที่สําหรับอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift
อยางนอย 1 GB
• ไมสามารถใช USB HDD เปนอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ
time shift ได

2
OUTPUT
AUDIO (L / R)

(WIRELESS LAN)

หมายเหตุ
• อุปกรณ USB บางตัวอาจทํางานไมถูกตองกับฟงกชั่นนี้
• ตออุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift โดยตรงเขากับ
ชองตอ USB
• หามตอหรือถอดอุปกรณ USB จากโทรทัศนติดตอกัน

การลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล
USB
ในขั้นแรก ทานจําเปนตองทําการลงทะเบียนอุปกรณบันทึก
ขอมูล USB ที่ใชงานสําหรับ time shift
เชื่อมตออุปกรณบันทึกขอมูล USB เพียง 1 ตัวโดยตรงเขากับ
ชองตอ USB ในระหวางลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB
(หากเชื่อมตออุปกรณบันทึกขอมูล USB ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป
การลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB จะไมสามารถทําได)
• หนาจอแจงเตือนจะปรากฏ

เมื่อเชื่อมตออุปกรณบันทึกขอมูล USB เขากับ
โทรทัศน
ลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB ปฏิบัติตามคําสั่งบน
หนาจอเพื่อลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB
• ขอมูลทั้งหมดบนอุปกรณบันทึกขอมูล USB จะถูกลบทิ้งหลัง
จากลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB แลว

หมายเหตุ
• ในการใช time shift ทานจําเปนเปลี่ยนการตั้งคา “เปดเครื่องแบบ
รวดเร็ว” เปน “อัตโนมัติ (Time shift)” หรือ “เปด”
• ทานสามารถลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time
shift บนโทรทัศนไดเพียง 1 ตัว เทานั้น ทานไมสามารถใชงาน
อุปกรณบันทึกขอมูลสําหรับ time shift ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปในเวลา
เดียวกัน
• หากทานเสียบอุปกรณบันทึกขอมูล USB ที่เคยลงทะเบียนไว
หนาจอแจงเตือนจะไมปรากฏขึ้น

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

• โทรทัศนจะเริ่มทําการตั้งคาแรกเริ่มสําหรับอุปกรณบันทึก
ขอมูล USB
• ลบขอมูลในอุปกรณบันทึกขอมูล USB

หมายเหตุ
• อยาถอดอุปกรณบันทึกขอมูล USB ออกในขณะที่โทรทัศนกําลัง
อานหนวยความจําสําหรับ time shift

เลือก “ตกลง”
กดปุม ?
หมายเหตุ

3

• หากมีขอความแจงเตือนขอผิดพลาดปรากฏ ใหปฏิบัติตามคําสั่ง
บนหนาจอ และถอดอุปกรณบันทึกขอมูล USB ออก

ไปยัง Time shift + ในหนา 57

สําหรับสื่อ USB
หลังจากเลือก “สื่อ USB” โทรทัศนจะปรับเขาสูสื่อ USB
ไปยังสื่อ USB/เครือขายในบาน ในหนา 61
หมายเหตุ
• โทรทัศนอาจมองไมเห็นขอมูลที่บันทึกไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณ
USB ดังกลาว
• โปรดตั้งชื่อไฟลดวยตัวอักษรหรือตัวเลข
• ชื่อไฟลที่ยาวกวา 80 ตัวอักษร (ตัวเลขนี้อาจแตกตางกันไปตามชุด
ตัวอักษรที่ใช) อาจไมแสดงออกมา
• หามถอดอุปกรณ USB หรือการดหนวยความจําออกจากโทรทัศนใน
ขณะถายโอนไฟล, ใชงานฟงกชั่นฉายสไลด, ขณะที่หนาจอกําลัง
เปลี่ยน หรือหากยังไมไดออกจากโหมด “สื่อ USB” ที่เมนู
“ชองตอสัญญาณเขา”
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ปุม

การถอดอุปกรณ USB
เมื่อตองการถอดอุปกรณ USB ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้

สําหรับ time shift
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคา Time shift” >
“เอาอุปกรณออกได”
หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถเลือกรายการเมนูนี้ไดหากยังไมไดลงทะเบียน
อุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift ไว
• การลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift จะถูก
ยกเลิกในกรณีดังตอไปนี้:
− เมื่อถอดอุปกรณบันทึกขอมูล USB ออก
− เมื่อมีการลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time
shift อีกตัวหนึ่ง ทานจะสามารถลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล
USB สําหรับ time shift ไดเพียงตัวเดียวเทานั้น

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

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)
• ฟงกชั่นนี้จะยกเลิกใน 15 นาที

S

ถอยกลับ (แตละครั้งที่ทานกดปุมนี้ ความเร็ว
ในการถอยกลับจะเปลี่ยนใน 3 ระดับ)

J

เดินหนา (แตละครั้งที่ทานกดปุมนี้ ความเร็ว
ในการเดินหนาจะเปลี่ยนใน 3 ระดับ)

K

ขามกลับไปยังตําแหนงบทที่อยูกอนหนา*

L

ขามไปยังตําแหนงบทที่อยูถัดไป*

a

ระบบจะเลนตอจากตําแหนงเดิมหลังจาก
ขามกลับตามระยะหางของเวลาที่ตั้งคาไวใน
“ปรับตั้งเวลากระโดด” (หนา 59)

b

ระบบจะเลนตอจากตําแหนงเดิมหลังจาก
ขามไปขางหนาตามระยะหางของเวลาที่ตั้งคา
ไวใน “ปรับตั้งเวลากระโดด” (หนา 59)

Time shift + (DTV เทานั้น)
ฟงกชั่นนี้จะทําใหทานสามารถหยุดรายการจากโทรทัศนดิจิตอลหรือ
ดาวเทียมที่กําลังรับชมไวชั่วครู และเริ่มรับชมอีกครั้งจากตําแหนงเดิม
ที่หยุดเลน

* ตําแหนงของบทจะถูกกําหนดใหเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 นาที

ขอควรระวัง

หมายเหตุ

• อยาถอดสาย AC หรือปดสวิตช MAIN POWER ในระหวางขั้นตอน
การตั้งเวลา time shift หรือ การบันทึก time shift
• เมื่อถอดสายไฟ AC ออก:
− การตั้งเวลา time shift จะถูกยกเลิก
− ขอมูลที่บันทึกจะถูกลบทิ้ง
• การบันทึก time shift อาจหยุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อความแรง
ในการรับสัญญาณต่ํา
• โทรทัศนเครื่องนี้สามารถเลนรายการที่บันทึกไวบนอุปกรณบันทึก
ขอมูล USB ที่เชื่อมตออยูกับโทรทัศนนี้เทานั้น ไมสามารถเลน
รายการบนโทรทัศนเครื่องอื่นๆ หรือเครื่องคอมพิวเตอรพีซี

SHARP corporation ไมขอรับผิดชอบตอคาเสียหาย
สําหรับคอนเทนตในกรณีที่ไมสามารถทําการบันทึกได,
การสูญหายของขอมูลที่บันทึกไว หรือความเสียหาย
โดยทางตรง หรือ ทางออมที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาเหลานี้
โปรดรับทราบ

E ปุมตางๆ สําหรับการใชงาน time shift
รีโมทคอนโทรล

EXT MEDIA

TV

INFO

SLEEP

Control panel

แผงปุมควบคุม

• โปรดดู เกี่ยวกับ “เลือกดีไวซที่จะบันทึก” (หนา 31)
• นอกจากการกดปุมตางๆ บนรีโมทคอนโทรล ทานยังสามารถ
ควบคุมการใชงานตางๆ ที่แสดงในดานซายไดบนหนาจอดวย
แผงควบคุม ทานสามารถเรียกใชงานแผงควบคุมนี้ไดโดยกด
ปุม CONTROL บนรีโมทคอนโทรล หรือ เลือก “ควบคุม (Time
shift)” จาก “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “ฟง
กชั่นเสริม” > “ฟงกชั่นเสริมสําหรับการชม”
• เมนู “การตั้งคารายละเอียดของเสียง” จะไมสามารถใชงานไดใน
ระหวางเลน time shift
• เมื่อปริมาณของหนวยความจําที่ใชสําหรับ time shift ถึงระดับ
“เต็ม” และมีจุดสีนํ้าเงินอยูรอบขอบดานซายของแถบ (ดู  และ
 ในหัวขอ Counter ในหนา 59), ทานจะไมสามารถใชงาน
ฟงกชั่นบางรายการได (F (หยุดเลนชั่วครู), S (เลนกลับหลัง),
K(ขามกลับไปยังตําแหนงบทที่อยูกอนหนา), a (ขามกลับ
ตามระยะหางของเวลาที่ตั้งคาไวใน “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
• เนื่องจาก time shift ไมถือวาเปนฟงกชั่นการบันทึก ดังนั้นขอมูล
ที่บันทึกไวจะถูกรีเซ็ตเมื่อปดสวิตช MAIN POWER หรือเมื่อถอด
สาย AC ออก
• Time shift จะไมเริ่มทํางานเองโดยอัตโนมัติ แตจะเริ่มทํางานเมื่อ
กดปุม REC E หรือเมื่อเริ่มตั้งเวลา time shift
• เมื่อตอ
้ งการใชง้ านปุ่มตา่ งๆ เชน
่ S, J, K, L,
a, b, หากท่านตั้งรหัส PIN ไว้ และเลือกตัวเลือกอื่นๆ สําหรับ
“ระดับการควบคุม” ที่ไมใ่ ช่ “ไมม
่ ี” ไว้
• อยาถอดอุปกรณบันทึกขอมูล USB ที่ใชสําหรับ time shift ออกใน
ระหวางใชงาน time shift
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การบันทึก Time shift
ทานสามารถบันทึกรายการที่กําลังรับชมลงบนอุปกรณบันทึก
ขอมูล USB ที่ลงทะเบียนไวได

ตั้งเวลา EPG
ทานสามารถเลือกรายการที่ตองการบันทึก และปรับตั้งเวลา
ดวย EPG ได (หนา 22 ถึง 25)

ตั้งเวลาแมนนวล

การเริ่มบันทึก time shift
กดปุม REC E
• โทรทัศนจะเริ่มบันทึก time Shift

หมายเหตุ
• ทานยังสามารถควบคุมการใชงานจากแผงควบคุมไดโดยกดปุม
CONTROL
• ทานจะไมสามารถเปลี่ยนชองสถานี หรือแหลงสัญญาณเขาไดใน
ระหวางบันทึก time shift
• Time shift + จะบันทึกทับขอมูลที่มีอยูเมื่อการบันทึก
ครั้งใหมเริ่มตน
• ในกรณีที่หนวยความจําสําหรับอุปกรณบันทึกขอมูล USB เต็ม
โทรทัศนจะเริ่มบันทึกทับขอมูลโดยเรียงลําดับจากขอมูลเกาที่สุด
ที่บันทึกไว เลือกใชอุปกรณบันทึกขอมูล USB ที่มีความจุสูงเมื่อ
ทานตองการบันทึกรายการที่มีความยาว
• ในระหวางขั้นตอนการบันทึก time shift โทรทัศนจะไมสามารถ
แสดงภาพถายหรือเลนเพลงจากอินเทอรเน็ต, เครือขายในบาน
หรืออุปกรณบันทึกขอมูล USB ได
• ทานจะไมสามารถบันทึกรายการที่มีสัญญาณควบคุมการคัดลอก
ซึ่งควบคุมไมใหมีการบันทึกขอมูล (รับชมรายการดังกลาวผานทาง
โทรทัศนไดเทานั้น)

สิ้นสุดการบันทึก time shift

1

กดปุม REC STOP H

2

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

• หนาจอแจงเตือนจะปรากฏ
• การบันทึก time shift เสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ
• ทานยังสามารถควบคุมการใชงานจากแผงควบคุมไดโดยกดปุม
CONTROL

การตั้งเวลา Time shift
ทานสามารถปรับตั้งเวลา Time shift สําหรับรายการที่ตองการ
บันทึกได
หมายเหตุ
• เพื่อปองกันไมใหสวนแรกของรายการถูกตัดทิ้งไป ใหเริ่มบันทึก
รายการกอนถึงเวลาที่ปรับตั้งใหเริ่มบันทึกสักครู
• เมื่อการปรับตั้งเวลาในการบันทึก/การรับชมถูกตั้งคาไวตอเนื่อง
สําหรับรายการหลายรายการ ใหจัดสรรเวลาในการบันทึกรายการ
กอนหนาใหจบลงเร็วกวาเวลาจบของรายการที่เปนจริง การปรับ
ตั้งเวลาในการบันทึก/การรับชมสําหรับรายการถัดไปจะเริ่มขึ้น
หลังจากนั้น
• จะมีขอความปรากฏขึ้นหากเวลาที่กําหนดไวซอนทับกันกับตาราง
เวลาที่มีอยู ใหเปลี่ยนแปลงเวลาโดยปฏิบัติตามคําสั่ง
บนหนาจอ
• ทานจะไมสามารถกําหนดเวลาในการบันทึกใหซอนทับกับการปรับ
ตั้งเวลาที่กําลังใชงาน (กําลังบันทึก) อยูในขณะนั้นได หากทาน
ตองการกําหนดเวลาโดยเรงดวน ใหหยุดบันทึกกอน
• ทานสามารถตั้งเวลา time shift ไดครั้งเดียวเทานั้น
• ทานสามารถตั้งคาเวลาได 16 คา (“ชม” และ “Time shift”)

“ตั้งเวลาแมนนวล” ทําใหทานสามารถปรับตั้งวันที่, เวลาเริ่ม/
หยุดบันทึก รวมถึงชองสถานีได

1
2
3
4
5

กดปุม GUIDE
กดปุม B เพื่อแสดงบัญชีตั้งเวลา
กดปุม B อีกครั้งเพื่อแสดงหนาจอ “ตั้งเวลาแมนนวล”
ปรับตั้งวันที่, เวลาเริ่ม/หยุดบันทึก และชองสถานี
กดปุม c/d เพื่อเลือก “Time shift” จากนั้นกดปุม ?
• หนาจอยืนยันจะปรากฏขึ้นสําหรับการปรับตั้งเวลา

6 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?
หมายเหตุ
• เมื่อตั้งคาประเทศไวที่ “New Zealand” ทานอาจไมสามารถแสดง
หนาจอรายการตั้งเวลาในขั้นตอนที่กลาวไวขางตนได ทานจะ
สามารถแสดงหนาจอรายการตั้งเวลาไดจาก “HOME” >
“เมนูของโทรทัศน” > “EPG” > “รายการตั้งเวลา”

การตั้งเวลาแบบแมนนวล
หากโทรทัศนไมสามารถรับขอมูลเวลาผานทางการออกอากาศ
ดวยสัญญาณดิจิตอล ใหตั้งคา “ตั้งเวลาแมนนวล” หลังจาก
ตั้งเวลาแลว
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา
การรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > “ตั้งนาฬกา” >
“ปรับเวลา”
หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถปรับตั้งเวลาแบบแมนนวลไดในขณะบันทึก time
shift

รายการตั้งเวลา
ทานสามารถแสดงบัญชีรายการที่กําหนดไวสําหรับการบันทึก
ได

1
2

กดปุม GUIDE

กดปุม B เพื่อแสดงบัญชีตั้งเวลา
หมายเหตุ
• เมื่อตั้งคาประเทศไวที่ “New Zealand” ทานอาจไมสามารถแสดง
หนาจอรายการตั้งเวลาในขั้นตอนที่กลาวไวขางตนได ทานจะ
สามารถแสดงหนาจอรายการตั้งเวลาไดจาก “HOME” >
“เมนูของโทรทัศน” > “EPG” > “รายการตั้งเวลา”
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การเลน Time shift
เลนฉากตางๆ ที่ไดบันทึกไวของรายการที่กําลังบันทึกอยู
กดปุม d ในระหวางบันทึก time shift

• ทานจะสามารถเลนซํ้ารายการที่บันทึกไวลาสุดหลังจากสิ้นสุด
การบันทึก
• กดปุม H เพื่อกลับสูฉากที่กําลังออกอากาศอยู

หมายเหตุ
• ทานยังสามารถควบคุมการใชงานจากแผงควบคุมไดโดยกดปุม
CONTROL
• ฟงกชั่นการเลน time shift อาจใชเวลาสักครูกอนจะเริ่มตนทํางาน
• ฟงกชั่นการเลน time shift จะหยุดลง และโทรทัศนจะกลับสู
การออกอากาศตามปกติเมื่อมีการเลนรายการเดินหนาอยางรวดเร็ว
ไปยังฉากที่อยูในตําแหนงใกลเคียงกับฉากที่กําลังออกอากาศอยู
ในขณะนั้น จังหวะเวลาที่โทรทัศนจะกลับสูการออกอากาศตามปกติ
จะขึ้นอยูกับความเร็วในการเลนเดินหนาอยางรวดเร็ว

การแสดงขอมูลเกี่ยวกับ time shift
สวนแสดงผลชองสถานี
แสดงขอมูลเกี่ยวกับชองสถานีโดยกดปุม INFO บน
รีโมทคอนโทรล

การตั้งคาการรับชม

ยกเลิก Time shift ที่จําไว
ทานสามารถยกเลิกหนวยความจํา Time shift ได
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคา Time shift” >
“ยกเลิก Time shift ที่จําไว”
หมายเหตุ
• หากทานใชงานเมนูนี้ในขณะที่เลือก “อัตโนมัติ (Time shift)”
ในเมนู “เปดเครื่องแบบรวดเร็ว” ระบบจะปรับตั้งฟงกชั่น “เปดเครื่อง
แบบรวดเร็ว” ไวที่สถานะเดียวกันกับ “ปด” โดยอัตโนมัติ

การตั้งคาการรับชม

เลือกสัญญาณเขาอัตโนมัติ
ทานสามารถเลือกไดวาตองการเปลี่ยนแหลงสัญญาณเขา
โดยอัตโนมัติหรือไมเมื่อรับสัญญาณที่สนับสนุน AQUOS LINK
ทางโทรทัศนในขณะใชงาน Time shift
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคา Time shift” >
“เลือกสัญญาณเขาอัตโนมัติ”
รายการ

ѠѠчѧѱѠ (ENG)
ѝѯшѠіѧѱѠ
ѓѥё
эъэііѕѥѕ
юѧч
ѝѥєѥіщѲнѸ 7LPH VKLIWѕѠ
Ѹ ьѓѥёѳчѸ
>> еѸѠєѬјѲўєѷ

เปดการใช

ยกเลิก time shift เมื่อไดรับสัญญาณ
ที่สนับสนุน AQUOS LINK เปลี่ยนแหล่ง
สัญญาณเขาโดยอัตโนมัติ

ปดการใชงาน

ฟงกชั่น time shift ยังคงทํางานตอไป
โทรทัศนไมเปลี่ยนแหลงสัญญาณเขาให
โดยอัตโนมัติแมวาจะไดรับสัญญาณที่
สนับสนุน AQUOS LINK

 ไอคอนแสดงการบันทึกจะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุม REC E และใน
ขณะที่โทรทัศนกําลังบันทึกรายการอยู

การตั้งคาการรับชม

 ไอคอนแสดงสถานะจะปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งที่ปรากฏ
บนหนาจอ

ปรับตั้งเวลากระโดด

 ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อโทรทัศนมีหนวยความจํา Time shift

ที่สามารถเลนได กดปุม d เพื่อเลนคอนเทนตในหนวยความจํา
Time shift
ตัวนับ

Tตัวนับจะปรากฏขึ้นเมื่อทานตั้งคา “แสดงหนวยความจํา Time
shift” ไวที่ “เปด” (ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” >
“การตั้งคา” > “ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคา Time shift”)
Time shift
ўьѷњѕзњѥєлѦъѨѷщѬдѲнѸ:

ทานสามารถปรับตั้งระยะหางของเวลาสําหรับการเลนตอจาก
ตําแหนงเดิมหลังจากกระโดดยอนกลับ/เดินหนาได
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคา Time shift” >
“ปรับตั้งเวลากระโดด”
• ทานสามารถเลือกระยะหางของเวลาไดตั้งแต 10 นาที
จนถึง 99 นาที 50 วินาที

หมายเหตุ
• ทานสามารถใชระยะหางของเวลาทีต
่ งั้ คาไวโดยผานทางปุม
 a หรือ
b บนแผงควบคุม

 แถบสีเทาแสดงจํานวนหนวยความจําที่ใชงาน
 จุดสีน้ําเงินแสดงเวลาที่เดินหนาไป
 “เต็ม” จะปรากฏขึ้นเมื่อแถบสีเทาเลื่อนถึงขอบดานขวา
โทรทัศนจะเริ่มบันทึกทับขอมูลที่บันทึกไวกอนหนานี้

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

59
LC90LE740X_TH_book.indb 59

12/13/2012 12:09:33 PM

คุณสมบัติที่มีประโยชนอื่นๆ
การตั้งคาการรับชม

ลงทะเบียนอุปกรณ
ทานจะตองใชฟงกชั่นนี้เพื่อลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล
USB สําหรับ time shift
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคา time shift” >
“ลงทะเบียนอุปกรณ”
• โปรดดู สําหรับ Time shift (หนา 57) เพื่อทําการลงทะเบียน
อุปกรณบันทึกขอมูล USB

หมายเหตุ
• ทานสามารถลงทะเบียนอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time
shift ไดเพียง 1 ตัวเทานั้น ถอดอุปกรณบันทึกขอมูล USB ทั้งหมด
ออกใหเหลือเพียงตัวที่ใชสําหรับ time shift เทานั้น
• ตองใชพื้นที่สําหรับอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift
อยางนอย 1 GB
• ไมสามารถใช USB HDD เปนอุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ
time shift ได
• ไมสามารถใชงานอุปกรณบันทึกขอมูล USB บางประเภท เชน
อุปกรณบันทึกขอมูล USB ที่มีมัลติไดรฟ ฯลฯ สําหรับ time shift
ได

การตั้งคาการรับชม

เช็คอุปกรณ
ทานสามารถตรวจเช็คสภาพของอุปกรณบันทึกขอมูล USB
ที่จะใชสําหรับ time shifting ไดดวยตนเอง
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคา Time shift” >
“เช็คอุปกรณ” > เลือก “ตกลง”
หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถเลือกรายการเมนูนี้ไดหากยังไมไดลงทะเบียน
อุปกรณบันทึกขอมูล USB สําหรับ time shift ไว
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สื่อ USB/เครือขายในบาน
สื่อ USB/เครือขายในบาน

การเลือกโหมดและไดรฟ/เซิรฟเวอร

1

โหมดสื่อ USB (ตัวอยาง)

ในโหมดทั้งสองนี้ ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับชม
ภาพถาย, ฟงเพลง และรับชมวิดีโอจากอุปกรณ USB ภายนอก
(แฟลชไดรฟ USB, เครื่องอานการด USB (Mass Storage
Class), ฮารดดิสก USB) หรือเซิรฟเวอรเครือขายในบาน
หมายเหตุ

1

• โปรดดูวิธีการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรเครือขายในบานไดที่หัวขอ
ฟังกชั่นเครือขาย (หนา 49 – 51)
• อุปกรณ USB บางตัวอาจทํางานไมถูกตองกับฟงกชั่นนี้
• ฟอรแมทของไฟลที่สามารถใชงานไดจะแตกตางกันระหวาง
“สื่อ USB” และ “เครือขายในบาน”
• “โหมดภาพกวาง” จะถูกกําหนดไวตายตัวระหวางอยูใน “โหมด
รูปภาพ” ขณะอยูใน “โหมดวิดีโอ” ทานจะสามารถเลือก
“อัตโนมัติ” หรือ “Original (ดั้งเดิม)”
• โทรทัศนอาจไมสามารถอานขอมูลที่บันทึกอยูได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
เซิรฟเวอรเครือขายในบาน
• ใชตัวอักษรกับตัวเลขในการตั้งชื่อไฟลเทานั้น
• อยาตัดการเชื่อมตอเซิรฟเวอรเครือขายในบานออกจากโทรทัศน
ระหวางการถายโอนไฟล, ใชงานฟงกชั่นสไลดโชว, ในขณะที่
หนาจอปรับเขาสูอีกหนาจอหนึ่ง หรือ กอนที่ทานจะออกจาก
“เครือขายในบาน” จากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา”

การเลือกโหมด
การใชงานทั่วไป

เลือก “สื่อ USB” หรือ “เครือขายในบาน” จากหนาจอ
“HOME” เพื่อเขาสูโหมดดังกลาว

การใชงานอื่นๆ

• ทานสามารถเลือกโหมดไดจากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา”
• สื่อ USB
เลือกโหมดสื่อ USB บนหนาจอเมื่อเชื่อมตออุปกรณ USB เขากับ
โทรทัศน

กดปุม B

2

USB1-1

USB1-2

USB3-2

USB3-3

USB2

USB3-1

กดปุม a/b เพื่อเลือก “เลือกไดรฟ USB” จากนั้นกดปุม
?
• ตัวเลือกที่สามารถใชงานไดมีดังนี้ “เลือกไดรฟ USB”
และ “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”
กดปุม
 a/b/c/d เพือ
่ เลือก USB ไดรฟทท
ี่ า นตองการคนหา
ไฟล จากนั้นกดปุม ?
• ทานสามารถเลือก “แสดงทั้งหมดพรอมกัน” หรือ “แสดง
แบบแผนภูมิตนไม” ใหเปนประเภทของไดเร็กทอรี
โฟลเดอรใน “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”
โหมดเครือขายในบาน (ตัวอยาง)

กดปุม a/b เพื่อเลือกเซิรฟเวอรที่ทานตองการคนหาไฟล
จากนั้นกดปุม ?
• กดปุม Y เพื่อคนหาในเซิรฟเวอรหลายเซิรฟเวอร

กดปุม c/d เพื่อเลือก “โหมดรูปภาพ”, “โหมดดนตรี เพลง” หรือ “โหมดวิดีโอ” จากนั้นกดปุม ?
หมายเหตุ

2

• คําอธิบายการใชงานปุมตางๆ ในแตละโหมดจะเหมือนกับใน
ขณะใชงานโหมดสื่อ USB
การใชงานบางอยางอาจ เปลี่ยนไปในโหมดเครือขายในบาน
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนํา บนหนาจอในระหวางการใชงาน
• ทานไมจําเปนตองเลือกไดรฟ/เซิรฟเวอรในขั้นตอนที่ 1 หาก
อุปกรณ USB ที่เชื่อมตออยูมีเพียง 1 ไดรฟ หรือเซิรฟเวอรที่
เชื่อมตออยูกับโทรทัศนมีเพียง 1 เซิรฟเวอร
• จํานวนไดรฟที่สามารถแสดงไดสูงสุดในโหมดสื่อ USB จะอยูที่
16 ไดรฟ
• จํานวนเซิรฟเวอรที่สามารถแสดงไดสูงสุดในโหมดเครือขายในบาน
จะอยูที่ 10 เซิรฟเวอร
• ทานไมสามารถเขาสูโหมดดังกลาวไดเมื่อไมมีเซิรฟเวอรเชื่อมตอ
อยูกับโทรทัศนขณะอยูในโหมดเครือขายในบาน
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โหมดรูปภาพ

โหมด 3D
ทานสามารถรับชมภาพถายในโหมด 3D ได

การดูรูปยอ
іѬъ

กดปุม B เพื่อแสดงหนาจอ “เมนูสื่อ USB”

1
2

ѝѥыѧш

กดปุม a/b เพื่อเลือก “แสดง 3D” จากนั้นกดปุม ?
• โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟงกชั่น 3D ไดที่หนา 70 ถึง 74

หมายเหตุ
• ขณะที่อยูในโหมด 3D ทานจะไมสามารถหมุนภาพถายได
• ทานจะสามารถเลือก “แสดง 3D” จาก “เมนูสื่อ USB” เฉพาะใน
ขณะที่หนาจอโทรทัศนกําลังแสดงรูปยอของโหมดรูปภาพในโหมด
สื่อ USB เทานั้น

การรับชมภาพขยาย
* ภาพหนาจอนี้เปนของโหมดสื่อ USB ซึ่งอาจตางจากโหมด
เครือขายในบานเล็กนอย

ปุมควบคุมสําหรับรูปยอ
(เมื่อใชงานโหมดสื่อ USB)
ปุม
?

ปุมสําหรับควบคุมการแสดงภาพขยาย
(เมื่อใชงานโหมดสื่อ USB)
ปุม

คําอธิบาย
เมื่อเลือกไอคอนโฟลเดอร: เขาไปใน
ไดเร็กทอรีนี้
เมื่อเลือกรูปยอของภาพถาย: ขยายภาพถาย

a/b/c/d
(เคอรเซอร)

เลือกรายการที่ตองการ

C

แสดงทั้งหมดพร้อมกัน*:
ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
แสดงแบบแผนภูมิต้นไม้*:
ย้อนกลับไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้า
เมื่อโฟลเดอร์แรกปรากฏขึ้น จะกลับสู่หน้า
จอเมนูแรก

ปุม R

เลือก/ยกเลิกการเลือกรายการ
(เครื่องหมาย  จะปรากฏขึ้นบนรายการที่
เลือกไว)

ปุม G

แสดงทั้งหมดพรอมกัน*: เลือก BGM สําหรับ
การฉายสไลด
แสดงแบบแผนภูมิตนไม*:
ไปยังหนาจอเมนูแรก

ปุม Y

เริ่มตนการฉายสไลด

ปุม B

แสดง “เมนูสื่อ USB”
• แสดงภาพ 3D
• เลือกเวลาการฉายสไลดแตละภาพ
• เลือก BGM ประกอบการฉายสไลด
• เลือกภาพทั้งหมดที่ใชฉายสไลด
• ยกเลิกการเลือกภาพทั้งหมดที่ใชฉาย
สไลด
• ถอดอุปกรณ USB

คําอธิบาย

c/d
(เคอรเซอร)

ไปที่ภาพถายกอนหนานี้/ถัดไปในไดเร็กทอรี
เดียวกัน

C

ยอนกลับไปยังหนาจอเลือกรูปยอ

3D

เปลี่ยนสลับระหวางโหมด 2D และโหมด 3D

ปุม R

หมุนภาพถายไปทางซาย 90 องศา

ปุม G

หมุนภาพถายไปทางขวา 90 องศา

ปุม B

แสดง “เมนูสื่อ USB”
• ถอดอุปกรณ USB

DISPLAY

แสดงคําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหตุ
• การหมุนภาพถายนี้จะใชกับภาพที่เลือกไวชั่วคราวเทานั้น โดย
จะไมมีการบันทึกคาเก็บไว

* โหมดที่เลือกไวใน “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”

หมายเหตุ
• เมื่อมีไฟลภาพถายที่ไมสามารถใชงานได เครื่องหมาย g จะ
ปรากฏขึ้นที่ไฟลดังกลาว
• ไอคอนโหมด 3D จะปรากฏขึ้นที่รูปยอของภาพ 3D
ถาทานไมเปลี่ยนไปยังโหมด 3D เมื่อแสดงภาพ 3D ภาพ
ดังกลาวจะแสดงในแบบ 2D
• ทานจะเห็นชื่อไฟล, เวลาที่ถายภาพ, ขนาดไฟล และจํานวน
พิกเซลของภาพถายที่เลือกไวแสดงอยูทางดานซายของหนาจอ
(เวลาที่ถายภาพจะแสดงใหเห็นเฉพาะกับไฟลที่อยูในฟอรแมท
EXIF เทานั้น)
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การฉายสไลด
E การเลือก BGM (เพลงประกอบ)
เลือก BGM ประกอบการฉายสไลดจาก “เลือกโชวสไลด
BGM” โดยการกดปุม B เมื่อเลือกรูปยอของภาพถาย ฟงกชั่น
นี้จะสามารถใชงานไดกับโหมดสื่อ USB เทานั้น
іѬъ

ѝѥыѧш

E การฉายสไลด
ปุมสําหรับควบคุมการฉายสไลด
(เมื่อใชงานโหมดสื่อ USB)
ปุม

คําอธิบาย

C

ยอนกลับไปยังการทํางานกอนหนานี้

3D

เปลี่ยนสลับระหวางโหมด 2D และโหมด 3D

DISPLAY

แสดง/ซอนคําแนะนําบนหนาจอ

ปุม B

แสดง “เมนูสื่อ USB”
• เลือกเวลาการฉายสไลดแตละภาพ
• ถอดอุปกรณ USB

หมายเหตุ
• BGM ที่เลือกไวจะเลนซํ้าไปเรื่อยๆ
• การฉายสไลดจะดําเนินไปเรื่อยๆ จนกวาทานจะกดปุม C
• เวลาการฉายสไลดแตละภาพอาจนานกวาที่เลือกตั้งคาไว ทั้งนี้ขึ้น
อยูกับภาพดังกลาว

ปุมสําหรับควบคุมการเลน BGM ประกอบการฉาย
สไลด
ปุม

โหมดดนตรี - เพลง

คําอธิบาย

?

เมื่อเลือกไฟลเพลง: เลนเพลง

a/b/c/d
(เคอรเซอร)

เลือกรายการที่ตองการ

C

ขณะที่กําลังเล่นเพลง: หยุดเล่นเพลง
ขณะหยุดเล่นเพลง:
แสดงทั้งหมดพร้อมกัน*:
ย้อนกลับไปยังหน้าจอเลือกรูปย่อ
แสดงแบบแผนภูมิต้นไม*:
้
ย้อนกลับไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้า
เมื่อโฟลเดอร์แรกปรากฏขึ้น จะกลับสู่หน้า
จอเลือกรูปย่อ

ปุม R

เลือก/ยกเลิกการเลือกรายการ (เครื่องหมาย
 จะปรากฏขึ้นบนรายการที่เลือกไว)

ปุม G

แสดงทั้งหมดพรอมกัน*: หยุดเลนเพลง
แสดงแบบแผนภูมิตนไม*:
ไปยังหนาจอเลือกรูปยอ

ปุม Y

เลนเพลง/หยุดเลนเพลงชั่วขณะ

ปุม B

แสดง “เมนูสื่อ USB”
• เลือก BGM ทั้งหมด
• ยกเลิกการเลือก BGM ทั้งหมด
• ถอดอุปกรณ USB

іѬъ

* ภาพหนาจอนี้เปนของโหมดสื่อ USB ซึ่งอาจตางจากโหมดเครือ
ขายในบานเล็กนอย

ปุมควบคุมสําหรับโหมดดนตรี - เพลง
(เมื่อใชงานโหมดสื่อ USB)
ปุม
?

เมื่อเลือกไฟลเพลง: เลนเพลง
เลือกรายการที่ตองการ

C

ขณะทีก
่ าํ ลังเลนเพลง: หยุดเลนเพลง
ขณะหยุดเลนเพลง:
แสดงทัง้ หมดพรอมกัน*:
ยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนานี้
แสดงแบบแผนภูมิตนไม*:
ยอนกลับไปยังโฟลเดอรกอ
 นหนา
เมือ
่ โฟลเดอรแรกปรากฏขึน
้ จะกลับสูห
 นาจอ
เมนูแรก

ปุม R

เลือก/ยกเลิกการเลือกรายการ
(เครื่องหมาย  จะปรากฏขึ้นบนรายการที่
เลือกไว)

ปุม G

แสดงทั้งหมดพรอมกัน*: หยุดเลนเพลง
แสดงแบบแผนภูมิตนไม*:
หยุดเลนเพลง และไปยังหนาจอเมนูแรก

ปุม Y

เลนเพลง/หยุดเลนเพลงชั่วขณะ

ปุม B

แสดง “เมนูสื่อ USB”
• ตั้งเลนอัตโนมัติทั้งหมด
• ยกเลิกการเลนอัตโนมัติทั้งหมด
• ถอดอุปกรณ USB

หมายเหตุ
• BGM ประกอบการฉายสไลดจะถูกรีเซ็ตใหมในกรณีตางๆ ตอไปนี้

• เมื่อมีไฟลเพลงที่ไมสามารถใชงานได เครื่องหมาย g จะปรากฏ
ขึ้นที่ไฟลดังกลาว
• เวลาเลนที่แสดงขึ้นมาอาจแตกตางจากเวลาที่ใชเลนจริงเล็กนอย
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับไฟลดังกลาว

คําอธิบาย

a/b/c/d
(เคอรเซอร)

* โหมดที่เลือกไวใน “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”

• เมื่อเลือก “ยกเลิก BGM ทั้งหมด” โดยการกดปุม B ในขณะเลือก
ไฟลเพลง
• เมื่อกลับไปยังหนาเมนูแรก
• เมื่อเปลี่ยน “ชองตอสัญญาณเขา”

ѝѥыѧш

* โหมดที่เลือกไวใน “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”

หมายเหตุ

• เมื่อมีไฟลเพลงที่ไมสามารถใชงานได เครื่องหมาย g จะปรากฏ
ขึ้นที่ไฟลดังกลาว
• เวลาเลนที่แสดงขึ้นมาอาจแตกตางจากเวลาที่ใชเลนจริงเล็กนอย
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับไฟลดังกลาว
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โหมดวิดีโอ

ปุม

ปุมควบคุมการเลือกไฟล
(เมื่อใชงานโหมดสื่อ USB)
ปุม

คําอธิบาย

?

เมือ
่ เลือกไอคอนโฟลเดอร: เขาไปในไดเร็กทอรีนี้
เมือ
่ เลือกไฟลวด
ิ โี อ: เลนวิดโี อ

a/b/c/d
(เคอรเซอร)

เลือกรายการทีต
่ อ
 งการ

C

แสดงทัง้ หมดพรอ
้ มกัน*:
ยอ
า้ นี้
้ นกลับไปยังหน้าจอกอนหน
่
แสดงแบบแผนภูมต
ิ น
้ ไม*้ :
ยอนกลั
บไปยังโฟลเดอรก
า้
์ อนหน
้
่
เมือ
่ โฟลเดอรแ
้ จะกลับสห
ู่ นา้ จอ
์ รกปรากฏขึน
เมนูแรก

ปุม R

เลือก/ยกเลิกการเลือกรายการ
(เครือ
่ งหมาย  จะปรากฏขึน
้ บนรายการที่
เลือกไว)

ปุม G

แสดงทัง้ หมดพรอมกัน*: แสดงแบบแผนภูมต
ิ น
 ไม*: ไปยังหนาจอเมนูแรก

ปุม Y

เลนจากจุดเริม
่ ตน

ปุม B

แสดง “เมนูสอ
่ื USB”
• ตัง้ เลนอัตโนมัตท
ิ งั้ หมด
• ยกเลิกการเลนอัตโนมัตท
ิ งั้ หมด
• ถอดอุปกรณ USB

ยอนกลับไปยังหนาจอเลือกไฟล

3D

เปลี่ยนสลับระหวางโหมด 2D และโหมด 3D

ปุม R

เริ่มเลนจากฉากที่เลนคางไวคราวกอน*1

ปุม G

หยุดการเลนวิดีโอ

ปุม Y

แสดงแผงควบคุมการทํางานของ USB

ปุม B

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

0–9

กระโดดขามไปที่ฉากตางๆ ทีละ 10%
(0%–90%)
• ใชไดกับไฟลที่ไมมีการแบงเปนบทเทานั้น

DISPLAY

แสดง/ซอนคําแนะนําบนหนาจอ

I

* โหมดที่เลือกไวใน “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”

รับชมวิดีโอ

คําอธิบาย

C

ฟงกชั่นนี้จะสามารถใชงานไดกับโหมดสื่อ USB เทานั้น

E แผงปุมควบคุม
กดปุม CONTROL เพื่อแสดงแผงปุม
ควบคุมสําหรับใชเลนวิดีโอ*
* ภาพหนาจอนี้เปนของโหมดสื่อ USB ซึ่งอาจ
ตางจากโหมดเครือขายในบานเล็กนอย

j

วิดีโอที่ไมแบงเปนบท: กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อกลับไปยัง
ตําแหนงที่เลนคางไวกอนหนานี้* กดปุมนี้สองครั้งเพื่อ
กลับไปยังไฟลกอนหนานี้
วิดีโอที่แบงเปนบท: กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อกลับไปยังบท
กอนหนานี้ กดปุมนี้สองครั้งเพื่อกลับไปยังไฟลกอนหนานี้

k

วิดีโอที่ไมแบงเปนบท: กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อไปยัง
ตําแหนงที่เลนคางไวตําแหนงถัดไป* กดปุมนี้สองครั้ง
เพื่อเลนไฟลถัดไป
วีดีโอที่แบงเปนบท: กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อไปยังบทถัดไป
กดปุมนี้สองครั้งเพื่อไปยังไฟลถัดไป

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

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

: ѕҖѠьдјҖє
0 – 9

* ภาพหนาจอนี้เปนของโหมดสื่อ USB ซึ่งอาจตางจากโหมดเครือ
ขายในบานเล็กนอย

* ในระหวางที่กําลังเลนไฟลที่ไมแบงเปนบท เครื่องจะกําหนด
ตําแหนงเลนหลายตําแหนงใหโดยอัตโนมัติ ตําแหนงเลนจะแบง
เปนชวงๆ โดยมีความยาวชวงละประมาณหนึ่งในสิบของความยาว
ทั้งหมดของไฟลดังกลาว
• คําอธิบายปุมจะแสดงขึ้นมาเมื่อเริ่มเลนใหม
• นอกจากนี้ ทานยังสามารถแสดงแผงปุมควบคุมไดโดยการเลือก
“ควบคุม (สื่อ USB)” หรือ “ควบคุม (เครือขายในบาน)” จาก
“ฟงกชั่นเสริม” > “ฟงกชั่นเสริมสําหรับการชม”
• ฟงกชั่นกรอกลับ/เรงไปขางหนาจะทํางานตอเนื่องจากไฟลหนึ่ง
ไปอีกไฟลหนึ่งในระหวางการเลนตอเนื่องในโหมดสื่อ USB
ฟงกชั่น ขามไปขางหนา/ยอนกลับอาจไมสามารถใชงานได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับไฟลที่อยูในโหมดเครือขายในบาน

ปุมควบคุมสําหรับโหมดเลน
(เมื่อใชงานโหมดสื่อ USB)
ปุม

คําอธิบาย

?

ขณะทีก
่ าํ ลังเลนวิดโี อ: หยุดเลนวิดโี อ ชัว่ ขณะ
ขณะหยุดเลนวิดีโอชั่วขณะ: เลนวิดีโอ

a (เคอรเซอร)

กลับไปยังจุดเริ่มตนของไฟลโดยการกดปุม
a หนึ่งครั้ง และยอนกลับไปยังไฟลกอนหนา
นี้โดยการกดปุม a สองครั้ง

b (เคอรเซอร)

ไปที่ไฟลถัดไป

c/d
(เคอรเซอร)

กรอกลับ/เรงไปขางหนา

64
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คุณสมบัติที่มีประโยชนอื่นๆ
การเลือกขนาดภาพสําหรับโหมดวิดีโอ
ทานสามารถเลือกขนาดภาพใน “โหมดวิดีโอ” ได

1

เลือก “โหมดวิดีโอ”

2

กดปุม WIDE

3

กดปุม WIDE หรือ a/b เพื่อเลือกรายการที่ตองการ

• โปรดดูที่หัวขอ การเลือกโหมดและไดรฟ/เซิรฟเวอร
ในหนา 61

อุปกรณ USB ที่สนับสนุนการใชงาน
อุปกรณ USB
ระบบไฟล
ฟอรแมทของ
ไฟลภาพถาย

• เมนูของ “โหมดภาพกวาง” จะแสดงขึ้นมา
• เมื่อทานเปลี่ยนตัวเลือก ผลของตัวเลือกแตละตัวจะแสดง
บนหนาจอทันที โดยไมจําเปนตองกดปุม ?

ตัวอยาง

ฟอรแมทของ
ไฟลเพลง

รูปแบบไฟล
คําบรรยาย
ใตภาพ

แฟลชไดรฟ USB, เครื่องอานการด USB
(Mass Storage class), ฮารดดิสก USB
FAT/FAT32/NTFS
JPEG (.jpg) (มาตรฐาน DCF2.0), MP
(.mpo) (CIPA DC-007)
• 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
SRT/SUB/ASS/SSA/SMI
ฟอรแมทของไฟลวิดีโอ

รายการ
อัตโนมัติ

คงอัตราสวนภาพดั้งเดิมในขณะแสดงภาพ
เต็มจอ

ดั้งเดิม

คงอัตราสวนภาพและขนาดดั้งเดิม

เต็มจอ

ภาพทั้งหมดจะแสดงเต็มหน้าจอ

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

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

การตั้งคาการรับชม

การตั้ง DivX(R)
ฟงกชั่นนี้ใชสําหรับตรวจสอบรหัสการลงทะเบียนของทาน
ทานจําเปนตองลงทะเบียนรหัสดังกลาวที่เว็บไซต www.divx.
com
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้ง DivX(R)”

E การลงทะเบียนวิดีโอออนดีมานด DivX(R)
ทานสามารถตรวจสอบรหัสการลงทะเบียนของทานไดที่เมนู
นี้ ทานจําเปนตองลงทะเบียนโทรทัศนที่เว็บไซต www.divx.
com กอนเลนเนื้อหาในแบบ DivX

E การยกเลิกการลงทะเบียนวิดีโอออนดีมานด
DivX(R)
ทานสามารถตรวจสอบรหัสยกเลิกการลงทะเบียนของทาน
ไดที่เมนูนี้ ทานสามารถยกเลิกการลงทะเบียนโทรทัศนที่
เว็บไซต www.divx.com

.asf
.wmv

หมายเหตุ

• ไมสนับสนุนไฟล jpeg ที่มีฟอรแมทแบบ progressive
• ไฟลที่เก็บอยูในอุปกรณ USB 1.1 อาจไมสามารถเลนไดอยาง
ถูกตอง
• ไมรับประกันการใชงานรวมกับฮับ USB
• ไฟลวิดีโอบางฟอรแมทอาจไมสามารถเลนไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับไฟล
ดังกลาว
• ไฟลบางไฟลอาจไมสามารถเลนไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับบิทเรตของ
ไฟลดังกลาว
• อุปกรณ USB อาจทํางานไมถูกตองทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบไฟลที่ใช

เซิรฟเวอรเครือขายในบานที่สนับสนุน
การใชงาน
ฟอรแมทของ
ไฟลภาพถาย
ฟอรแมทของ
ไฟลเพลง
ฟอรแมทของ
ไฟลวิดีโอ

JPEG
LPCM, MP3
MPEG2-PS, MPEG2-TS, WMV, ASF, MP4,
MOV, AVI

หมายเหตุ

• ไมสนับสนุนไฟล jpeg ที่มีฟอรแมทแบบ progressive
• ไฟลวิดีโอบางฟอรแมทอาจไมสามารถเลนไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับไฟล
และเซิรฟเวอร
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การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

การแสดงภาพจากคอมพิวเตอรบนหนา
จอโทรทัศน

การเชื่อมตอแบบ HDMI
คอมพิวเตอร

ชองตอ HDMI 1, 2, 3 หรือ 4

การเลือกขนาดภาพ
ทานสามารถเลือกขนาดภาพได

n
 สาย HDMI มาตรฐาน
คอมพิวเตอร

ชองตอ HDMI 2*

o

1

กดปุม WIDE

2

กดปุม WIDE หรือ a/b เพื่อเลือกรายการที่ตองการ

• เมนูของ “โหมดภาพกวาง” จะแสดงขึ้นมา

ตัวอยาง
สัญญาณเขา
1024g768

1360g768

p
 สาย DVI/HDMI

 สายสัญญาณสเตอริโอขั้วตอ
ขนาดเล็ก

3.5 มม.

* เมื่อใชงานชองตอ HDMI 2 ทานตองเลือกรายการที่ถูกตองในเมนู
“เลือกสัญญาณเสียง” ตามประเภทของสาย HDMI ที่เชื่อมตออยู (โปรดดู
รายละเอียดที่หนา 46)

การเชื่อมตอแบบอนาล็อก
คอมพิวเตอร

คงอัตราสวนภาพดั้งเดิมในการ
แสดงภาพเต็มจอ

จอภาพยนตร

สําหรับรับชมรายการที่แสดง
ภาพแบบจอกวาง ภาพสวน
บนและสวนลางจะถูกตัดออก
เล็กนอย (เฉพาะสัญญาณแบบ
1024g768)

เต็มจอ

ภาพทั้งหมดจะแสดงเต็ม
หนาจอ

ภาพตนฉบับ

ตรวจจับความละเอียดของ
สัญญาณภาพและแสดงภาพ
โดยใชจํานวนพิกเซลเทากัน
บนหนาจอ

ชองตอ PC*

q
r
 สาย RGB

 สายสัญญาณสเตอริโอขั้วตอ
ขนาดเล็ก

3.5 มม.

คอมพิวเตอร

ชองตอ PC*

s
t
 สายแปลง DVI/RGB

ปกติ

 สายสัญญาณสเตอริโอขั้วตอ
ขนาดเล็ก

3.5 มม.

หมายเหตุ
• ทั้งนี้ทานสามารถเลือกรายการไดจาก “HOME” > “เมนูของ
โทรทัศน” > “การตั้งคา” > “ฟงกชั่นเสริม” > “ฟงกชั่นเสริม
สําหรับการชม” > “โหมดภาพกวาง”
• ตองเชื่อมตอคอมพิวเตอรกอนที่จะทําการปรับคา
• ขนาดภาพที่สามารถเลือกไดจะเปลี่ยนไปตามประเภทของสัญญาณ
เขา
• ทานอาจไมสามารถเปลี่ยนโหมดภาพกวางไดในขณะที่อยูในโหมด
3D
• โปรดดูสัญญาณ AV ที่หนา 45
HDMI: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
ANALOGUE RGB: 576p/720p (50 Hz)/1080i
• ชองตอ PC ไมสนับสนุนสัญญาณ 480i/576i/1080p

* เมื่อใชงานชองตอ PC ทานตองเลือก “ภาพ + เสียง” ในเมนู
“เลือกสัญญาณเสียง” (โปรดดูรายละเอียดที่หนา 46)

หมายเหตุ
• โปรดดูรายการสัญญาณ PC ที่สนับสนุนการใชงานรวมกับ
โทรทัศนเครื่องนี้ไดที่หนา 67
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การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
การปรับภาพจากคอมพิวเตอรแบบ
อัตโนมัติ

การปรับภาพจากคอมพิวเตอรดวย
ตนเอง

ฟงกชั่นเสริม

ฟงกชั่นเสริม

Sync. อัตโนมัติ

การสรางภาพละเอียด

ฟงกชั่นนี้จะปรับหนาจอใหอยูในสภาพที่ดีที่สุดเทาที่จะทําได
เมื่อตอชองตออนาล็อกของโทรทัศนและคอมพิวเตอรเขากับ
สายแปลง DVI/RGB ฯลฯ ที่มีวางจําหนายทั่วไป

1

กดปุม b เพื่อเลือก “PC” จากเมนู “ชองตอ
สัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม ?

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“ปรับตั้งสัญญาณ PC” > “Sync. อัตโนมัติ”
หมายเหตุ

2

• เมื่อ “Sync. อัตโนมัติ” ทํางานเสร็จสมบูรณ ขอความ
“Sync. อัตโนมัติเสร็จสมบูรณ” จะแสดงขึ้นมา ถาไมมีขอความใด
แสดงขึ้นมา แสดงวา “Sync. อัตโนมัติ” ลมเหลว
• การใชงาน Sync. อัตโนมัติ มีโอกาสที่จะทําสําเร็จ เมื่อสัญญาณ
ภาพจากคอมพิวเตอรมีแถบสัญญาณแนวตั้งกวาง (เชน รูปแบบแถบ
สัญญาณที่มีคอนทราสตสูง หรือเปนลายตาราง) และอาจลมเหลว
หากสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอรหนาแนน (คอนทราสตตํ่า)
• “Sync. อัตโนมัติ” อาจทํางานลมเหลวแมจะมีขอความ
“Sync. อัตโนมัติเสร็จสมบูรณ” แสดงขึ้นมา
• “Sync. อัตโนมัติ” อาจทํางานลมเหลว หากสัญญาณภาพจาก
คอมพิวเตอรมีความละเอียดตํ่า, มีขอบไมชัดเจน (สีดํา) หรือมีการ
เคลื่อนที่ในระหวางการดําเนินการ “Sync. อัตโนมัติ”
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับ
โทรทัศนและเปดการทํางานกอนเริ่มตนใชงาน “Sync. อัตโนมัติ”
• “Sync. อัตโนมัติ” จะสามารถใชงานไดเฉพาะ เมื่อโทรทัศนไดรับ
สัญญาณอนาล็อกผานทางชองตอ PC เทานั้น
• ฟงกชั่นนี้จะสามารถใชงานไดกับภาพ 3D ที่แปลงมาจากภาพ 2D
หรือภาพ 2D ปกติ

โดยทั่วไปแลว ทานสามารถปรับภาพไดอยางงายดายตาม
ความจําเปนเพื่อเปลี่ยนตําแหนงภาพโดยใช “Sync. อัตโนมัติ”
อยางไรก็ตาม ในบางกรณีทานอาจจําเปนตองทําการปรับดวย
ตนเองเพื่อใหไดภาพที่ดีที่สุด

1

กดปุม b เพื่อเลือก “PC” จากเมนู “ชองตอ
สัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม ?

2

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“ปรับตั้งสัญญาณ PC” > “การสรางภาพละเอียด”

3
4

กดปุม a/b เพื่อเลือกรายการปรับที่ตองการ
กดปุม c/d เพื่อปรับคารายการดังกลาวตามตองการ
รายการ

แนวนอน

ปรับภาพใหอยูตรงกลางโดยการเลื่อนภาพ
ไปทางซายหรือทางขวา

แนวตั้ง

ปรับภาพใหอยูตรงกลางโดยการเลื่อนภาพ
ขึ้นหรือลง

สัญญาณนาฬกา

ปรับคานี้เมื่อภาพกะพริบและมีเสนแนวตั้ง
ปรากฏขึ้น

มุมสัญญาณ

ปรับคานี้เมื่อตัวอักษรมีคอนทราสตตํ่าหรือ
เมื่อภาพกะพริบ

หมายเหตุ
• เมือ
่ ตองการรีเซ็ตรายการทีป
่ รับคาทัง้ หมดกลับไปเปนคาทีต
่ งั้ มาจาก
โรงงาน ใหกดปุม a/b เพื่อเลือก “ตั้งเครื่องใหม” จากนั้นกดปุม ?
• คา “สัญญาณนาฬกา” และ “มุมสัญญาณ” ในเมนู “การสราง
ภาพละเอียด” สามารถปรับไดเฉพาะ เมื่อโทรทัศนไดรับสัญญาณ
อนาล็อกผานทางชองตอ PC เทานั้น
• ภาพที่แสดงขึ้นมาอาจไมถูกตองทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคา และ/หรือ
สัญญาณเขา
• ฟงกชั่นนี้จะสามารถใชงานไดกับภาพ 3D ที่แปลงมาจากภาพ 2D
หรือภาพ 2D ปกติ

ตารางสัญญาณคอมพิวเตอรที่สนับสนุน
ความละเอียด

ความถี่แนวนอน

ความถี่แนวตั้ง

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
เทานั้น เพื่อรับประกันการทํางานที่ถูกตอง การดแสดงผลจะตอง
สนับสนุนมาตรฐาน VESA 60 Hz หากไมสนับสนุนมาตรฐานนี้จะสง
ผลใหภาพที่แสดงออกมาผิดเพี้ยน
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การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
การควบคุมโทรทัศนดวยคอมพิวเตอร
• เมื่อมีการตั้งรายการไวแลว ทานสามารถควบคุมการทํางาน
ของโทรทัศนดวยคอมพิวเตอรโดยใช RS-232C หรือ IP
โดยทานสามารถเลือกสัญญาณเขา (คอมพิวเตอร/วิดีโอ),
ปรับระดับเสียง และปรับการตั้งคาอื่นๆ ได รวมถึงการ
เปดใชงานการเลนรายการที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติ
• ใหใชสายควบคุม RS-232C (cross type), สาย
ETHERNET (มีวางจําหนายทั่วไป) หรืออะแด็ปเตอร LAN
ไรสายแบบ USB ในการเชื่อมตอ
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นการควบคุมดวยคอมพิวเตอรนี้เหมาะกับผูที่มีความ
เชี่ยวชาญในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร

เงื่อนไขในการสื่อสารของ IP

LAN

สาย ETHERNET
(มีวางจําหนายทั่วไป)

เชื่อมตอโทรทัศนตามการตั้งคาตอไปนี้เพื่อใชงาน IP ที่
คอมพิวเตอร
IP protocol
Host IP address
Service
TCP port#

TCP/IP
ตั้งคาไอพีแอดเดรสที่เมนูของโทรทัศน
ไมมี (หามเลือก Telnet หรือ SSH)
กําหนดหมายเลขพอรตที่เมนูของ
โทรทัศน (พอรตควบคุม)

หากทานตั้ง ID และรหัสผานไวที่เมนูของโทรทัศน ทาน
จําเปนตองปอนคาดังกลาวทันทีที่เชื่อมตอกับโทรทัศน
หมายเหตุ
• สัญญาณการสื่อสารจะถูกตัดเมื่อไมมีการสื่อสารเปนเวลา 3 นาที

การตั้งคาการรับชม

ปรับตั้ง IP control
1

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน”์ > “การตัง้ คา่ ” > “การตัง้
คา่ การรับชม” > “การตัง้ เครือขา่ ย” > “ปรับตัง้ IP Control”

2

[ตั้งการควบคุม]
ตั้งคาฟงกชั่นนี้ใหเปดใชงาน IP Control

3

[การตั้งชื่ออุปกรณ]
ทานสามารถตั้งชื่อโทรทัศนนี้เพื่อแสดงชื่อดังกลาวบน
อุปกรณที่เชื่อมตอภายนอกได

4

[ตั้งรายละเอียด]
ทานสามารถกําหนด รหัสสําหรับเขาระบบ, รหัสผาน และ
พอรทควบคุมสําหรับใชงาน IP Control

เงื่อนไขในการสื่อสารของ RS-232C

ตั้งคาการสื่อสารแบบ RS-232C ที่เครื่องคอมพิวเตอรใหตรง
กับเงื่อนไขในการสื่อสารของโทรทัศน การตั้งคาการสื่อสาร
ของโทรทัศนมีดังตอไปนี้:
Baud rate

9,600 bps

Data length

8 bits

Parity bit

ไมมี

Stop bit

1 bit

Flow control

ไมมี

ขั้นตอนการสื่อสาร

คําสั่งควบคุมจะถูกสงจากเครื่องคอมพิวเตอรผานทางชองตอ
RS-232C
โทรทัศนจะทํางานตามคําสั่งที่ไดรับและสงขอความตอบกลับ
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
หามสงคําสั่งหลายคําสั่งพรอมกัน โปรดรอจนกระทั่ง
คอมพิวเตอรไดรับสัญญาณตอบรับวา OK กอนสงคําสั่งตอไป
โปรดทดลองสงตัวอักษร “A” และพรอมปุมรหัสตอบรับ (ปุม
ขึ้นบรรทัดใหม) และยืนยันวาทานไดรับรหัส “ERR” ตอบกลับ
กอนเริ่มตนใชงาน

รูปแบบคําสั่ง
รหัส ASCII 8 หลัก +CR
C1 C2 C3 C4 P1 P2 P3
n

o

p

 คําสั่ง 4 หลัก: คําสั่ง ตัวอักษร 4 ตัว
 พารามิเตอร 4 หลัก: พารามิเตอร 0_9, เวนวรรค, ?, เครื่องหมาย
ลบ

 รหัสตอบรับ (0DH): ?
พารามิเตอร

ปอนคาพารามิเตอร, จัดเสมอทางซาย และใสเวนวรรคแทน
หลักที่เหลือ (โปรดปอนคาพารามิเตอรใหครบ 4 หลัก)
หากคาพารามิเตอรที่ปอนเขาไปไมอยูในชวงที่สามารถปรับได
ทานจะไดรับขอความ “ERR” ตอบกลับมา (โปรดดูที่ “รูปแบบ
รหัสตอบรับ”)
0
0

0

0

1

0

0

0

0

5

9

5

เมื่อปอน “?” สําหรับบางคําสั่ง คาที่ตั้งไวในปจจุบันจะตอบ
กลับมา
?

?

?

?

รูปแบบรหัสตอบรับ
การตอบรับปกติ

O

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

P4

K

รหัสตอบรับ (0DH)

การตอบรับที่แสดงปญหา
(การสื่อสารลมเหลวหรือคําสั่ง
ไมถูกตอง)
E

R

R

รหัสตอบรับ (0DH)
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การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
รายการคําสั่ง
รายการควบคุม
การตั้งเปดปด
เครื่อง

การเลือก
สัญญาณเขา A

คําสั่ง

ชองสถานี

O

W

R

0

_

_

_

ปดเครื่อง (พรอมใชงาน)

I

T

G

D

_

_

_

_

เปลี่ยนสัญญาณเขา (สลับ)

I

T

V

D

_

_

_

_

TV (เปลี่ยนชองไมได)

I

D

T

V

_

_

_

_

DTV (เปลี่ยนชองไมได)

_

HDMI 1_4 (1_4), ช่องต่อ
สัญญาณเข้า 5_6 (5_6),
PC (7)

ระดับเสียง

ตําแหนงภาพ

โหมดภาพกวาง

A

V

D

*

_

_

รายการควบคุม

ปดเสียง

คําสั่ง

พารามิเตอร

รายละเอียดการควบคุม

M

U

T

E

0

_

_

_

สลับ

M

U

T

E

1

_

_

_

ปดเสียง

M

U

T

E

2

_

_

_

เปดเสียง

A

C

S

U

0

_

_

_

สลับเสียงเซอรราวด

A

C

S

U

1

_

_

_

ระบบเสียงเซอรราวด SRS
TS HD

A

C

S

U

2

_

_

_

ปดเสียงเซอรราวด

A

C

S

U

4

_

_

_

เสียงเซอรราวด 3D ใน
หอประชุม

I

N

P

5

1

_

_

_

ชอ
่ งตอ
่ สัญญาณเขา้ 5
(คอมโพแนนท์)

I

N

P

5

3

_

_

_

ช่องต่อสัญญาณเข้า 5
(ภาพ)

A

C

S

U

5

_

_

_

เสียงเซอรราวด 3D
ภาพยนตร

D

C

C

H

*

*

_

_

ปอนชองสถานีโดยตรง
(1_99)

A

C

S

U

6

_

_

_

เสียงเซอรราวด
3Dสนามกีฬา

C

H

U

P

_

_

_

_

ไปที่ชองตอไป

A

C

S

U

7

_

_

_

เสียงเซอรราวด 3Dสนามกีฬา

A

C

H

A

_

_

_

_

สลับ
ปด

C

H

D

W

_

_

_

_

ไปที่ชองกอนหนานี้

เสียงเซอรราวด

เปลี่ยนสัญญาณ
เสียง

D

T

V

D

*

*

*

_

ปอนชองสถานี DTV
โดยตรง (1_999)

O

F

T

M

0

_

_

_

D

T

U

P

_

_

_

_

ไปที่ชอง DTV ตอไป

O

F

T

M

1

_

_

_

ตั้งเวลาปด 30 นาที

D

T

D

W

_

_

_

_

ไปที่ชอง DTV กอนหนานี้

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

T

E

X

T

0

_

_

_

ไมแสดงขอมูลตัวอักษร

A

V

M

D

0

_

_

_

สลับ

A

V

M

D

1

_

_

_

มาตรฐาน

A

V

M

D

2

_

_

_

ภาพยนตร

A

การเลือกโหมด
AV

รายละเอียดการควบคุม

P

I

การเลือก
สัญญาณเขา B

พารามิเตอร

V

M

D

3

_

_

_

เกมส

A

V

M

D

4

_

_

_

โหมดผูใช

A

V

M

D

5

_

_

_

ไดนามิค (ปรับคาไมได)

A

V

M

D

6

_

_

_

ไดนามิค

A

V

M

D

7

_

_

_

A

V

M

D

1

4

_

A

V

M

D

1

5

_

A

V

M

D

1

6

_

A

V

M

D

1

0

V

O

L

M

*

*

H

P

O

S

*

*

V

P

O

S

*

*

C

L

C

K

*

P

H

S

E

*

W

I

D

E

W

I

D

E

ตั้งเวลาปด

T

E

X

T

1

_

_

_

แสดงขอมูลตัวอักษร
(สลับ)

PC

D

C

P

G

*

*

*

_

เลือกหนาโดยตรง
(100_899)

_

มาตรฐาน (3D)*1

T

D

C

H

0

_

_

_

3D OFF

_

ภาพยนตร (3D)*1

T

D

C

H

1

_

_

_

2D s 3D

_

เกมส (3D)*1

T

D

C

H

2

_

_

_

ขางๆ

0

_

อัตโนมัติ

T

D

C

H

3

_

_

_

บนและลาง

*

_

ระดับเสียง (0_100)

T

D

C

H

4

_

_

_

3D s 2D (ขางๆ)

*

_

ตําแหนงในแนวนอน (AV/
PC) (–nn~nn)

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

เทเลเท็กซ

3D

ตําแหนงในแนวตั้ง (AV/
PC) (–nn~nn)

*

_

*

*

_

สัญญาณนาฬกา (0_180)

ชื่ออุปกรณ

T

V

N

M

1

_

_

_

แสดงชื่ออุปกรณ

*

_

_

มุมสัญญาณ (0_40)

S

W

V

N

1

_

_

_

0

_

_

_

สลับ (AV)

เวอรชันของ
ซอฟตแวร

แสดงเวอรชันของ
ซอฟตแวร

1

_

_

_

ปกติ (AV)

เวอรชันของ IP
PROTOCOL

I

P

P

V

1

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 (AV/USB-วิดีโอ/
เครือขายในบาน-วิดีโอ)

I

แสดงเวอรชันของ IP
PROTOCOL

คําสั่งเหลานี้สามารถใชไดเฉพาะเมื่ออยูในโหมด 3D

หมายเหตุ
• หากมีเครื่องหมายขีดเสนใต (_) ในชองพารามิเตอรหมายความวา
ใหเวนวรรค
• หากมีเครื่องหมายดอกจัน (*) ใหปอนคาภายในชวงที่ระบุไวใน
เครื่องหมายวงเล็บในชองรายละเอียดการควบคุม
• คําสั่งบางคําสั่งในการสั่งงาน DTV อาจไมทํางานในการตั้งคา
สําหรับบางประเทศ
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เพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพ 3D
ทานสามารถใชแวนตา 3D แบบพิเศษ เพื่อรับชมภาพที่สนับสนุนการแสดงผลแบบ 3D จากโทรทัศนเครื่องนี้ได
• ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพยนตร 3D จากโทรทัศนเครื่องนี้ผานทางแวนตา 3D ซึ่งมีวางจําหนายตางหาก
• เพือ
่ สรางภาพ 3D มานผลึกเหลวในแวนตา 3D จะเปดปดตอเนื่องอยางรวดเร็ว เพื่อใหตรงกับภาพวิดีโอที่เปลี่ยนสลับไปมาซายขวาบนหนาจอ
โทรทัศน
• ผูชมบางทานอาจไมสามารถไดรับประสบการณความบันเทิงจากโทรทัศน 3D ผูชมบางทานอาจประสบปญหา เนื่องจากไมสามารถมองเห็นภาพ
3D ได (stereo blindness) นอกจากนี้ ผูชมบางทานที่รับชมรายการ 3D อาจเกิดอากาศคลื่นไสในชวงเริ่มปรับตัวรับชมภาพ ผูชมบางทานอาจ
เกิดอาการปวดหัว, ปวดตา หรือคลื่นไส หรือบางทานอาจเกิดอาการลมชักหรือเปนลม อาจกลาวไดวา การรับชมภาพ 3D เหมือนกับการเลนรถ
ไฟเหาะ ซึ่งเปนประสบการณที่ไมเหมาะกับบางคน

ขอควรระวัง
• แวนตา 3D เปนอุปกรณที่มีความแมนยําสูง โปรดใชงานดวยความระมัดระวัง
• การใชงานแวนตา 3D อยางไมถูกวิธี หรือการละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้อาจเปนสาเหตุใหดวงตาทํางานหนักเกินไป
• หากทานรูสึกวิงเวียนศีรษะ, คลื่นไส หรือเกิดอาการไมสบายอื่นๆ ในขณะรับชมภาพ 3D ใหหยุดใชงานแวนตา 3D ทันที การใชงานระบบ 3D
แบบอาศัยความแตกตางของภาพที่ปรากฏบนดวงตาทั้งสองของโทรทัศนเครื่องนี้ ซึ่งไมรองรับซอฟตแวรหรือการแพรภาพสัญญาณโทรทัศน
แบบ 3D สามารถทําใหภาพที่แสดงออกมามีลักษณะพรามัวแบบ cross talk หรือเกิดภาพซอน
• หากทานรับชมภาพ 3D ติดตอกันเปนเวลานาน ทานควรพักสายตาเปนระยะๆ เพื่อปองกันดวงตาทํางานหนักเกินไป
• ถาทานเปนคนสายตาสั้นหรือสายตายาว หรือสายตาเอียง หรือสายตาทั้งซายและขวาไมเทากัน ทานควรใชมาตรการที่จําเปน เชน การสวมแวน
สายตา เพื่อแกไขสายตาของทานกอนรับชมภาพ 3D แวนตา 3D สามารถสวมทับแวนสายตาได
• ขณะรับชมภาพ 3D ควรใหแวนตา 3D อยูในแนวนอนระดับเดียวกับหนาจอโทรทัศน ถาทานเอียงแวนตา 3D เมื่อเปรียบเทียบกับหนาจอ
โทรทัศน ภาพที่มองเห็นจากดวงตาขางซายและขวาอาจแตกตางกันอยางชัดเจน หรืออาจมองเห็นภาพซอน
• ควรรับชมภาพ 3D ในระยะหางที่เหมาะสมจากหนาจอโทรทัศน ระยะที่แนะนําจะอยูที่สามเทาของความสูงของหนาจอโทรทัศน ไมควรดู
โทรทัศนใกลกวาระยะที่แนะนําไว
• โปรดระมัดระวังสิ่งแวดลอมรอบตัวในขณะรับชมภาพ 3D เมื่อทานรับชมภาพ 3D วัตถุตางๆ อาจดูเหมือนอยูใกลหรือไกลกวาหนาจอโทรทัศน
ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหทานกะระยะจากหนาจอโทรทัศนผิดพลาด และทําใหไดรับบาดเจ็บหากเผลอชนเขากับหนาจอโทรทัศนหรือวัตถุรอบตัว
• เราไมแนะนําใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 6 ขวบใชงานแวนตา 3D
• เมื่อเด็กเล็กรับชมภาพ 3D ควรใหพอแมหรือผูปกครองอยูดวย และคอยควบคุมดูแลขณะที่เด็กเล็กรับชมภาพ 3D และถาพบวาพวกเขาแสดง
อาการผิดปกติ ใหหยุดใชงานแวนตา 3D ทันที
• บุคคลที่มีประวัติเปนโรคแพแสง และผูที่เปนโรคหัวใจหรือสุขภาพไมดี ไมควรใชงานแวนตา 3D เพราะอาจทําใหสุขภาพแยลงได
• หามใชงานแวนตา 3D นี้ เพื่อจุดประสงคอยางอื่น (เชน ใชแทนแวนสายตา, แวนกันแดด หรือแวนตานิรภัย)
• หามใชงานฟงกชั่น 3D หรือแวนตา 3D ในขณะที่กําลังเดินหรือเคลื่อนที่ไปมา เพราะอาจทําใหไดรับบาดเจ็บจากการชนเขากับสิ่งของ, หกลม
และ/หรือ ตกจากที่สูง
• ขณะกําลังใชงานแวนตา 3D โปรดระวังอยาชนเขากับหนาจอโทรทัศนหรือบุคคลอื่น การรับชมภาพ 3D อาจเปนสาเหตุทําใหทานกะระยะจาก
หนาจอโทรทัศนผิดพลาด และเผลอชนเขากับหนาจอจนทําใหไดรับบาดเจ็บ
• เราขอแนะนําใหทานไมควรรับชมภาพ 3D หากทานพักผอนไมเพียงพอหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

รูปแบบการแสดงภาพ 3D และ 2D
ภาพสําหรับสัญญาณเขา

โหมดที่เลือกได
2D s 3D

โหมด 3D
(ใชแวนตา 3D)

คําอธิบาย
• แปลงภาพ 2D ปกติใหเปนภาพ 3D

ขางๆ

• สรางภาพ 3D จากภาพ 3D ที่แสดงคูกันทาง
ซายและขวา ภาพจะถูกแยกออกเปนภาพทาง
ซายและภาพทางขวา จากนั้นภาพดังกลาว
จะถูกยืดและแสดงตอเนื่องกันไปเพื่อสราง
ภาพ 3D

บนและลาง

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

ขางๆ s 2D

• สรางภาพ 2D จากภาพ 3D ที่แสดงคูกันทาง
ซายและขวา เฉพาะภาพทางซายเทานั้นที่จะ
ถูกยืดและแสดง ภาพที่แสดงจะไมเปน 3D

โหมด 2D
(ไมใชแวนตา 3D)
บนและลาง s 2D

• สรางภาพ 2D จากภาพ 3D ที่แสดงคูกันทาง
ดานบนและดานลาง เฉพาะภาพดานบนเทานั้น
ที่จะถูกยืดและแสดง ภาพที่แสดงจะไมเปน 3D
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เพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพ 3D
3

การรับชมภาพ 3D
MENU

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

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

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

การรับสัญญาณภาพ 3D ที่สามารถ
ตรวจจับไดแบบอัตโนมัติ

การรับสัญญาณภาพ 3D ที่ไมสามารถ
ตรวจจับไดแบบอัตโนมัติ
เมื่อโทรทัศนรับสัญญาณภาพ 3D ที่ไมสามารถตรวจจับไดโดย
อัตโนมัติ ทานจะสามารถเลือกรับชมไดทั้งแบบภาพ 3D และ
2D

1

กดปุม 3D

2

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

สัญญาณภาพอาจมีสัญญาณระบุ 3D อยูดวย ทานสามารถตั้ง
ใหโทรทัศนตรวจจับประเภทของภาพ 3D ไดโดยอัตโนมัติ
(หนา 70)

1

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “ปรับตั้ง 3D” > “เปลี่ยนเปน 3D
โดยอัตโนมัติ”

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

E เมื่อตั้งคา “เปลี่ยนเปน 3D โดยอัตโนมัติ” เปน
“ปด”
1
2

2

ขอความยืนยันจะแสดงขึ้นมา กดปุม 3D
กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

• หนาจอจะปรากฏขอความใหทานเลือกรับชมระหวางภาพ 3D
และ 2D

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

เปดการทํางานของแวนตา 3D จากนั้นจึงสวมแวนตา 3D

• การเปลี่ยนจากโหมด 3D เปนโหมด 2D

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

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

หมายเหตุ
• ถาทานไมตองการใหเปลี่ยนเปนโหมด 3D โดยอัตโนมัติ ใหตั้งคา
“เปลี่ยนเปน 3D โดยอัตโนมัติ” เปน “ปด”
• เมื่อโทรทัศนรับสัญญาณภาพ 3D ที่สามารถตรวจจับไดโดย
อัตโนมัติ ไอคอนโหมด 3D จะปรากฏขึ้นที่สวนแสดงหมายเลขชอง

การเปลี่ยนจากโหมด 3D เปนโหมด 2D
เมื่อทานกดปุม 3D ในระหวางที่กําลังรับชมโทรทัศนในโหมด
3D โทรทัศนจะเปลี่ยนเปนโหมด 2D

1
2

• ถาทานเลือกระบบเดียวกับสัญญาณเขา ภาพ 2D จะแสดงขึ้น
มา

กดปุม 3D ในขณะที่อยูในโหมด 3D
เลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ? เพื่อเปลี่ยนเปนโหมด 2D
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เพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพ 3D
การรับชมภาพ 2D ในแบบ 3D
ทานสามารถแปลงภาพ 2D ปกติใหเปนภาพ 3D ได

1
2
3

กดปุม 3D
กดปุม c/d เพื่อเลือก “2D s 3D” จากนั้นกดปุม ?

การปรับตั้งโทรทัศนเพื่อเพิ่มอรรถรสใน
การรับชมภาพ 3D
ทานสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคาไดอยางหลากหลายเพื่อเพิ่ม
อรรถรสในการรับชมภาพ 3D

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

การเปลี่ยนกลับไปยังโหมดกอนหนานี้
ทานสามารถเปลี่ยนกลับไปที่โหมดกอนหนานี้ไดโดยการกด
ปุม 3D

1

กดปุม 3D

2

เลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

• ขอความยืนยันจะแสดงขึ้นมา
• โทรทัศนจะเปลี่ยนกลับไปที่โหมดกอนหนานี้

SLEEP

การปรับภาพ 3D
E การใชงานเบื้องตน
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“เมนูภาพ” > เลือก/ปรับรายการที่ทานตองการตั้งคา
หมายเหตุ
• รายการที่สามารถเลือก/ปรับไดจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับวา
โทรทัศนอยูในโหมด 2D หรือโหมด 3D

โหมด AV
ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเสียงและภาพเพื่อใหเหมาะสม
กับรายการหรือเนื้อหาของสัญญาณเขาที่กําลังรับชมอยู

เมนู 3D
กดปุม 3D ในโหมด 3D เพื่อแสดงเมนู 3D กดปุมสีเพื่อทําการ
ตั้งคาที่จําเปน

รายการ
มาตรฐาน (3D)

ใชสําหรับภาพคุณภาพสูงในหองที่มีแสง
สวางปานกลาง

ภาพยนตร (3D)

ใชสําหรับภาพยนตร

เกมส (3D)

ลดความสวางของภาพลงเพื่อใหเกิดความ
สบายตา

MENU

หมายเหตุ
• ทานสามารถเลือก “โหมด AV” ไดโดยการกดปุม # ที่
รีโมทคอนโทรล
GUIDE

ปุม

คําอธิบาย

ปุม G

เสียงเซอรราวด (หนา 38)
• โหมดเสียงจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทานกด
ปุม G

ปุม Y

ผลการแปลง 2D s 3D (หนา 73)
• “ผลการแปลง 2D s 3D” จะสามารถ
ใชงานไดเฉพาะในกรณีที่ทานเลือก
“2D s 3D” (โปรดดูที่หัวขอ การรับชม
ภาพ 2D ในแบบ 3D ดานบน)

ปุม B

ปรับตั้ง 3D (หนา 73)
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เพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพ 3D
ปรับตั้ง 3D

ชวงเวลาที่ดู
ฟงกชั่นนี้จะอนุญาตใหทานแสดงเวลาที่ใชไปในการรับชมภาพ
3D บนหนาจอโทรทัศน

E การใชงานเบื้องตน
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “ปรับตั้ง 3D” >
เลือกเมนูที่ทานตองการตั้งคา

เปลี่ยนเปน 3D โดยอัตโนมัติ
ฟงกชั่นนี้จะอนุญาตใหโทรทัศนเปลี่ยนเปนโหมด 3D โดย
อัตโนมัติ เมื่อตรวจจับสัญญาณระบุ 3D ได
รายการ
โหมด 1

ระบบจะเลือกโหมด 3D ใหโดยอัตโนมัติ
เมื่อตรวจพบสัญญาณ 3D ในขณะรับชม
วิดีโอจากบริการ VOD หรือ อุปกรณที่
เชื่อมตอ HDMI

โหมด 2

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

ปด

ไมอนุญาตใหเปลี่ยนโหมดโดยอัตโนมัติ

รายการ
ตกลง

เวลาที่ใชไปจะแสดงในลักษณะเพิ่มครั้งละ
1 ชั่วโมง หลังจากที่ทานเริ่มรับชมภาพ 3D

ไมตกลง

ไมแสดงเวลา

ทดสอบ 3D
ฟงกชั่นนี้จะแสดงภาพ 3D เพื่อทดสอบการประมวลผล 3D
คลิกที่ “เริ่ม” บนหนาจอเพื่อเลนภาพ 3D ที่ใชทดสอบ
หมายเหตุ
• ถาทานกดปุม B ในระหวางการเลน หนาจอจะเปลี่ยนกลับไปที่
หนาจอกอนหนานี้

หมายเหตุ
• โทรทัศนอาจตรวจจับสัญญาณ 3D ไมไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับรูปแบบของ
สัญญาณดังกลาว

ควบคุมความลึกของ 3D
เลือกวิธีในการปรับความลึก 3D
รายการ
อัตโนมัติ

ปรับความลึกอัตโนมัติ

ปรับดวยมือ

ปรับความลึกแบบแมนนวลดวยฟงกชั่น
“เปลี่ยนความลึก”

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นดังกลาวจะสามารถใชงานไดเมื่อสัญญาณเขาเปนแบบ 3D
เทานั้น
• ฟงกชั่นนี้อาจไมแสดง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรูปแบบของสัญญาณ 3D

เปลี่ยนความลึก
ปรับความลึกแบบแมนนวล “0” คือ ระดับที่ไมมีการปรับ
ความลึก
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นดังกลาวจะสามารถใชงานไดเมื่อ “ควบคุมความลึกของ 3D”
อยูที่ “ปรับดวยมือ”

ผลการแปลง 2D s 3D
ทานสามารถปรับเอ็ฟเฟกซ 3D เมื่อแปลงภาพจากโหมด 2D
เปนโหมด 3D ได เลือกระดับของเอ็ฟเฟกซที่ตองการแปลง
จาก e1 ถึง e16
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้จะสามารถใชงานได เมื่อเปลี่ยนภาพ 2D เปนภาพ 3D
• เมือ
่ ทานใชงานฟงกชั่นนี้ ภาพที่แปลงดวยโทรทัศนจะแตกตางจาก
ภาพตนฉบับเล็กนอยและแสดงออกมาตางกัน
• ภาพ 2D ที่ผานการแปลงเปนภาพ 3D ใชสําหรับรับชมเปนการสวน
ตัวเทานั้น
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การแกไขปญหา – ภาพ 3D
ปญหา

วิธีการแกไข

• ไมมีการแสดงภาพ 3D

• ตั้งคา “เปลี่ยนเปน 3D โดยอัตโนมัติ” เปน “ปิด” อยูใชหรือไม? กดปุม 3D เพื่อเปลี่ยนเปนโหมด 3D
• ถาตั้งคา “เปลี่ยนเปน 3D โดยอัตโนมัติ” เปน “โหมด 1” หรือ “โหมด 2” แลวแตก็ยังไมมีการแสดงภาพ 3D
ใหตรวจเช็กรูปแบบการแสดงผลของเนื้อหาที่กําลังรับชมอยู โทรทัศนอาจไมสามารถตรวจจับสัญญาณภาพ 3D
บางสัญญาณวาเปนภาพ 3D ไดโดยอัตโนมัติ กดปุม 3D เพื่อเลือกรูปแบบการแสดงผลที่เหมาะสมกับภาพ 3D
ดังกลาว
• เปดการทํางานของแวนตา 3D แลวใชหรือไม?
• ตั้งคาการทํางานของแวนตา 3D ไวที่โหมด 2D อยูใชหรือไม?
• มีสิ่งกีดขวางอยูระหวางแวนตา 3D และโทรทัศนอยูใชหรือไม หรือมีวัตถุบางอยางคลุมตัวรับสัญญาณ
อินฟราเรดที่แวนตา 3D อยูใชหรือไม? แวนตา 3D จะทํางานโดยการรับสัญญาณที่สงมาจากโทรทัศน หามวาง
สิ่งกีดขวางไวระหวางตัวสงสัญญาณอินฟราเรด 3D ที่โทรทัศนกับตัวรับสัญญาณอินฟราเรดที่แวนตา 3D

• แวนตา 3D จะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ

• มีสิ่งกีดขวางอยูระหวางแวนตา 3D และโทรทัศนอยูใชหรือไม หรือมีวัตถุบางอยางคลุมตัวรับสัญญาณ
อินฟราเรดที่แวนตา 3D อยูใชหรือไม? แวนตา 3D จะปดการทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผานไป 3 นาที
ถาไมไดรับสัญญาณจากโทรทัศน หามวางสิ่งกีดขวางไวระหวางตัวสงสัญญาณอินฟราเรด 3D ที่โทรทัศนกับตัว
รับสัญญาณอินฟราเรดที่แวนตา 3D

AN-3DG10-S

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

• ไฟ LED ไมสวางขึ้นเมื่อกดปุมเปด/ปด
บนแวนตา 3D

AN-3DG20-B
• ไฟ LED ไมสวางขึ้นเมื่อเลื่อนสวิตชไปยัง
3D เพื่อเปดใชงาน

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

เลนสของแวนตา 3D
• หามใชแรงกดลงไปที่เลนสของแวนตา 3D รวมถึง หามงอหรือทําแวนตา 3D ตกหลน
• หามใชวัตถุปลายแหลมหรือวัตถุอื่นขูดขีดที่ผิวเลนสของแวนตา 3D การกระทําดังกลาวจะทําใหแวนตา 3D ไดรับความเสียหายและลดคุณภาพของภาพ 3D
• โปรดใชเฉพาะผาที่ใหมาพรอมกับแวนตา 3D ในการทําความสะอาดเลนสเทานั้น

ตัวรับสัญญาณอินฟราเรดที่แวนตา 3D
• ระวังอยาใหตัวรับสัญญาณอินฟราเรดสกปรก หรือติดสติกเกอร หรือใชวัตถุอื่นคลุมทับตัวรับสัญญาณอินฟราเรด การกระทําดังกลาวอาจเปนสาเหตุทําใหตัวรับ
สัญญาณอินฟราเรดทํางานผิดปกติ
• ถาแวนตา 3D ไดรับผลกระทบจากอุปกรณสื่อสารที่สงขอมูลผานทางสัญญาณอินฟราเรดอื่น การแสดงภาพ 3D อาจไมถูกตอง

ขอควรระวังในขณะรับชม
• หามใชเครื่องมือที่สงคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง (เชน โทรศัพทมือถือ หรือเครื่องรับสงสัญญาณไรสาย) ใกลกับแวนตา 3D การกระทํา
ดังกลาวอาจเปนสาเหตุใหแวนตา 3D ทํางานผิดปกติ
• แวนตา 3D ไมสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เมื่ออุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด โปรดใชงานภายในชวงอุณหภูมิที่กําหนดไว
• ถาใชงานแวนตา 3D ภายในหองที่เปดหลอดไฟฟลูออเรสเซนตไว (50/60 Hz) ทานอาจมองเห็นแสงสวางในหองกะพริบถี่ๆ ในกรณีนี้ ใหลดแสงสวาง หรือปด
หลอดไฟฟลูออเรสเซนตเมื่อใชงานแวนตา 3D
• โปรดสวมแวนตา 3D อยางถูกตอง ทานอาจมองเห็นภาพ 3D อยางไมถูกตอง หากสวมแวนตา 3D กลับหัวหรือกลับดาน
• ทานอาจมองเห็นจอแสดงผลอื่นๆ (เชน หนาจอคอมพิวเตอร, นาฬกาดิจิตอล และเครื่องคิดเลข) มืดลงและไมชัดเจนในขณะที่สวมแวนตา 3D หามสวมแวนตา
3D เพื่อใชมองสิ่งอื่นนอกเหนือจากภาพ 3D
• ถาทานนอนตะแคงในขณะรับชมโทรทัศนดวยแวนตา 3D ภาพที่มองเห็นอาจมืดลงหรืออาจมองไมเห็นภาพเลย
• โปรดนั่งอยูในชวงองศาการรับชมที่ถูกตองและอยูหางจากโทรทัศนในระยะการรับชมที่เหมาะสมในขณะรับชมภาพ 3D มิฉะนั้น ทาน
อาจไมไดรับประสบการณความบันเทิงจากเอ็ฟเฟกซ 3D อยางเต็มประสิทธิภาพ
• แวนตา 3D อาจทํางานไมถูกตอง ถามีผลิตภัณฑ 3D หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เปดทํางานอยูใกลกับแวนตาหรือโทรทัศน ถาเปนในกรณีนี้ ใหปดการ
ทํางานของผลิตภัณฑ 3D หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ หรือยายตําแหนงของอุปกรณดังกลาวออกไปใหหางจากแวนตา 3D ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
• โปรดหยุดใชงานผลิตภัณฑนี้หากเกิดสถานการณตอไปนี้ขึ้น:
– เมื่อทานมองเห็นภาพซอนตลอดเวลาในขณะที่สวมแวนตา 3D
– เมื่อทานประสบปญหาการรับชมเอ็ฟเฟ็กซ 3D
• ถาแวนตา 3D ชํารุดหรือเสียหาย ใหหยุดใชงานทันที การฝนใชงานแวนตา 3D ตอไปอาจทําใหปวดตา, ปวดหัว และรูสึกไมสบาย
• ถาทานมีอาการผิดปกติที่ผิวหนัง ใหหยุดใชงานแวนตา 3D ในบางกรณีซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก อาการผิดปกติดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากอาการแพสาร
เคลือบหรือวัสดุที่ใช
• ถาผิวหนังที่จมูกหรือขมับของทานแดงขึ้น หรือทานรูสึกปวดหรือคัน ใหหยุดใชงานแวนตา 3D แรงกดที่เกิดจากการใชงานติดตอกันเปนเวลานานอาจทําใหเกิด
อาการดังกลาวขึ้น และสงผลใหเกิดอาการระคายเคืองที่ผิวหนัง
• ทานอาจไมสามารถใชงานรายการเมนูตางๆ ไดในขณะที่ทานกําลังรับชมโทรทัศนในโหมด 3D
• ทานไมสามารถใชงานฟงกชั่น 3D ในโหมดวิทยุหรือโหมดขอมูลได

ชวงระยะที่เหมาะสมในการใชงานแวนตา 3D
• แวนตา 3D ใชสําหรับรับสัญญาณอินฟราเรดที่สงมาจากโทรทัศน
ชวงระยะการทํางาน:
• ดานหนาโดยตรงจากตัวสงสัญญาณอินฟราเรด 3D ที่โทรทัศน: ประมาณ 5 เมตร (อยูในภายในมุม 30° ในแนวนอนและ 20° ในแนวตั้ง)
− ตัวสงสัญญาณอินฟราเรด 3D จะสวางขึ้นในโหมด 3D

หมายเหตุ
• แวนตา 3D นี้สามารถใชกับโทรทัศนสีจอภาพแอลซีดีของชารปที่สนับสนุนการแสดงผลภาพแบบ 3D เทานั้น
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ภาคผนวก
การแกไขปญหา
ปญหา

วิธีการแกไข

• เปดเครื่องไมติด

• สายไฟ AC หลุดหรือไม?
• ตรวจสอบดูวาทานไดกดปุม <ที่โทรทัศนแลวหรือไม
• เมื่อสวิตชเปดปดไมทํางาน ใหถอดและเสียบปลั๊กไฟใหมอีกครั้ง จากนั้นรออยางนอย 5 วินาที
จึงกดปุม <ที่โทรทัศน

• โทรทัศนไมทํางาน

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

• รีโมทคอนโทรลไมทํางาน

•
•
•
•

• ภาพถูกตัดออก

• ปรับตําแหนงภาพถูกตองแลวใชหรือไม?
• ปรับโหมดภาพ (โหมดภาพกวาง) เชน ขนาดภาพ ถูกตองแลวใชหรือไม? (หน า 45, 46, 65 และ 66)

• เกิดสีแปลกๆ, สีซีด, สีเขม หรือการ
ไลสีไมถูกตอง

•
•
•
•

• โทรทัศนดับลงเอง

• อุณหภูมิของภายในของโทรทัศนรอนจัด ใหนําสิ่งที่ปดกั้นชองระบายอากาศออกหรือทําความ
สะอาด
• ตั้งคา “ตั้งเวลาปด” ไวใชหรือไม? ตั้งคาเมนู “ตั้งเวลาปด” ใหมเปน “ปด” (หนา 39)
• เปดใชงาน “ปดเมื่อไมมีสัญญาณ” หรือ “ปดเมื่อไมมีความเคลื่อนไหวการใชงาน” อยูใชหรือไม?
(หนา 39)

• ไมมีภาพ

•
•
•
•
•

การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกถูกตองหรือไม? (หนา 26f29)
ทานเลือกแหลงสัญญาณเขาถูกตองแลวใชหรือไม? (หนา 18)
โทรทัศนไมสนับสนุนสัญญาณเขาดังกลาวใชหรือไม? (หนา 67)
ปรับถูกตองแลวใชหรือไม? (หนา 35f37)
เชื่อมตอสายอากาศถูกตองแลวใชหรือไม? (หนา 9)

• ไมมีเสียง

•
•
•
•

ปรับระดับเสียงไวต่ําเกินไปใชหรือไม?
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการตอหูฟงอยู
ตรวจเช็กวาทานเผลอกดปุม e ที่รีโมทคอนโทรลใชหรือไม
เลือกรายการในเมนู “เลือกสัญญาณเสียง” ถูกตองแลวเมื่อเชื่อมตออุปกรณอื่นที่ชองตอ HDMI 2
หรือ ชองตอ PC ใชหรือไม? (หนา 27, 46 และ 66)

• เกิดเสียงดังขึ้นที่โทรทัศน

• อาการดังกลาวไมไดเกิดจากการทํางานผิดปกติ อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อตัวเครื่องขยายตัวหรือหดตัว
เล็กนอย เนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง และไมมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของโทรทัศน

• ไมสามารถแสดงหนาจอบนสุดของ
AQUOS.NET ได

• เชื่อมตอสาย ETHERNET ถูกตองหรือไม (หนา 50)
• ตรวจสอบการตั้งคาของ “การตั้งเครือขาย” (หนา 49f51)

• ฟงกชั่นอินเทอรเน็ตบางอยางที่ใช
บนเครื่องคอมพิวเตอรอาจไมสามารถ
ใชงานไดจากโทรทัศน

• โทรทัศนมีขอจํากัดเฉพาะฟงกชั่นเทานั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเบราวเซอรของคอมพิวเตอรทั่วไป
(หนา 54)

ใสแบตเตอรี่กลับขั้ว (e, f) อยูใชหรือไม?
แบตเตอรี่หมดใชหรือไม? (เปลี่ยนเปนแบตเตอรี่ใหม)
ทานใชงานในหองที่มีแสงสวางจาหรือแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนตใชหรือไม?
แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนตสองไปที่เซนเซอรรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลใชหรือไม?

ปรับโทนสีของภาพ (หนา 35f37)
แสงในหองสวางมากเกินไปใชหรือไม? ภาพอาจดูมืดลงหากแสงในหองสวางมากเกินไป
ตรวจเช็กที่การตั้งคา “ระบบสี” (หนา 41 และ 48)
ตรวจเช็กที่การตั้งคา “แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ” (หนา 47)

การแกไขปญหา - การออกอากาศสัญญาณดิจิตอล
ปัญหา

รหัสขอผิดพลาด

วิธีการแกไข

• ไมมีภาพ หรือ ไมมีเสียง

—

• เลือกแหลงสัญญาณเขาถูกตองหรือไม (หนา 18)

• บล็อกนอยสปรากฏบนหนาจอ

—

•
•
•
•

• ไมสามารถรับสัญญาณการออกอากาศ
DTV ได
• ไมสามารถรับสัญญาณชองสถานีที่ระบุได
• ขณะนี้ไมมีการออกอากาศ

E202

—
E203

หันเสาอากาศไปยังทิศทางที่ถูกตองหรือไม?
ตรวจเช็ค “ความแรงของสัญญาณ” และ “คุณภาพ” (หนา 16)
มีวัตถุบังเสาอากาศอยูหรือไม?
เสาอากาศหรือสายอากาศสนับสนุนการออกอากาศ DTV หรือไม?

• ปรับตั้งเสาอากาศ DTV เหมาะสมหรือไม?
• เชื่อมตอสายอากาศถูกตองหรือไม (หนา 9)
• ปรับตั้งชองสถานีถูกตองหรือไม (หนา 16)
• ตรวจเช็ค “ความแรงของสัญญาณ” และ “คุณภาพ” (หนา 16)
• ตรวจเช็คการออกอากาศในขณะนั้น
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ภาคผนวก
ตั้งเครื่องใหม
ถาทานปรับคาตางๆ ไปมากจนไมสามารถปรับกลับใหเปนปกติ
ได ทานสามารถรีเซ็ตการตั้งคาตางๆ ใหกลับไปเปนคาที่ตั้งมา
จากโรงงานได

การอัพเดทโทรทัศนผานทาง DVB-T
(DTV เทานั้น)
ตรวจสอบใหแนใจวาซอฟตแวรโทรทัศนของทานเปนเวอรชั่น
ลาสุด SHARP จะนําเสนอซอฟตแวรโทรทัศน และ ซอฟตแวร
DVB ที่อัพเดทใหแกทานอยูเปนระยะ

1

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “ตั้งเครื่องใหม”

2
3

ถาทานตั้งรหัสผานไว ใหปอนรหัสผานที่ขั้นตอนนี้

การตั้งคาการรับชม

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

การตั้งการดาวนโหลด

4

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม ?

5

6

7

• ขอความ “ตอนนี้ ทีวีจะทําการเริ่มตนโดยอัตโนมัติ ตกลง?” จะปรากฏ
ขึ้นมาบนหนาจอ

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

• ขอความ “กําลังเริ่มทําการ …” จะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอและกะพริบ
• หลังจากทําการรีเซ็ตเครื่องเสร็จเรียบรอยแลว โทรทัศนจะดับลงและ
เปดขึ้นมาใหมอีกครั้ง หนาจอจะเปลี่ยนกลับไปยังการตั้งคาเดิม

กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกภาษาที่ตองการจากรายการ
ภาษาบนหนาจอ จากนั้นกดปุม ?
กดปุม c/d เพื่อเลือก “บาน” หรือ “รานคา” จากนั้นกด
ปุม ?

การคนหาเพื่ออัพเดท
โทรทัศนจะตัดสินเองโดยอัตโนมัติวามีซอฟตแวรเวอรชั่นใหม
หรือไมเมื่อโทรทัศนอยูในโหมดสแตนดบาย
รายการ

การเลือกประเทศ
กดปุม
 a/b/c/d เพือ
่ เลือกประเทศของทานหรือพืน
้ ทีท
่ ี่
ทานอาศัยอยู จากนั้นกดปุม ?

ตกลง

• หนาจอการตั้งคานี้จะแสดงขึ้นในระหวางการตั้งคาเริ่มตน
อัตโนมัติเทานั้น

ไมตกลง

ไมคนหาขอมูลอัพเดท

ทันที

ลดความสวางของภาพเพื่อการรับชมที่สบาย
ตามากขึ้น ตรวจเช็คทันทีวามีซอฟตแวรใหม
หรือไม

โทรทัศนจะทําการคนหา และบันทึกสถานีโทรทัศนที่
สามารถรับสัญญาณไดตามการตั้งคาของสถานีเหลานั้น
และการเชื่อมตอเสาอากาศ
• หากตองการยกเลิกการตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติ ใหกดปุม
C

หมายเหตุ
• เมื่อโทรทัศนอยูในโหมด “รานคา” ใหทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 เพื่อ
เปลี่ยนเปนโหมด “บาน”
• เมนู “ตั้งเครื่องใหม” จะไมสามารถใชงานไดในโหมด 3D หาก
ตองการเลือกเมนู “ตั้งเครื่องใหม” ทานจําเปนตองเปลี่ยนเปน
โหมด 2D

คนหาการอัพเดทซอฟตแวรใหมที่มีให
บริการโดยอัตโนมัติเมื่อโทรทัศนอยูในโหมด
สแตนดบาย

การดาวนโหลดซอฟตแวร
ทานสามารถเลือกวิธีการอัพเดทได

1

หากมีการอัพเดทซอฟตแวร ขอความยืนยัน “ตรวจพบ
ขอมูลที่ดาวนโหลดใหม” จะปรากฏ
• หากโทรทัศนไดรับการบริการอัพเดทขณะอยูในโหมด
สแตนดบาย ขอความยืนยันจะปรากฏหลังจากเปดเครื่อง

2

ปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอ
รายการ

ตกลง

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

ไมตกลง

เริ่มดาวนโหลดโดยอัตโนมัติหลังจากเขาสู
โหมดสแตนดบายสักครู

หมายเหตุ
• อยาถอดสาย AC ออกในระหวางรับขอมูล ไมเชนนั้นขอมูลจะถูก
เก็บอยางไมถูกตอง
• การอัพเดทซอฟตแวรอาจใชเวลาสักครู
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ภาคผนวก
การเรียกดูขอมูลของโทรทัศน

การอัพเดทโทรทัศนผาน USB/เครือขาย

ขาวสาร

ขาวสาร

รายการขอความ (DTV เทานั้น)

ปรับปรุงซอฟตแวร

เมื่อระบบตรวจพบวามีซอฟตแวรใหม ทานสามารถยืนยัน
ขอมูลอัพเดท รวมถึงดาวนโหลดซอฟตแวรจาก “รายการ
ขอความ” ได
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ขาวสาร” > “รายการขอความ”
หมายเหตุ

ฟงกชั่นนี้ชวยใหสามารถปรับปรุงซอฟตแวรรุนลาสุดไดโดยใช
อุปกรณ USB หรือเครือขาย
1 ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ขาวสาร” > “ปรับปรุงซอฟตแวร” > “อัพเดท USB”
• ทานยังสามารถปรับปรุงซอฟตแวรผานทางเครือขายได
ไปยัง “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ขาวสาร” >“ปรับปรุงซอฟตแวร” > “อัพเดตเน็ตเวิรค” >
และปฏิบัติตามขั้นตอนบนหนาจอ
• ในการปรับปรุงซอฟตแวรโดยใชอินเทอรเน็ตจําเปนตองมี
การเชื่อมตอแบบบรอดแบนดและการตั้งคาเครือขาย
(หนา 49f51)

• เมื่อดาวนโหลดซอฟตแวรใหมจนเสร็จสมบูรณแลว ขอความจะถูก
อัพเดทใน “รายการขอความ” ของเมนู “ขาวสาร”
• การอัพเดทซอฟตแวรจะเสร็จสมบูรณหากวาไมมีซอฟตแวรใหม
ในชวงเวลาของการดาวนโหลด

ขาวสาร

2

รายงานเครื่องรับ (DTV เทานั้น)

กดปุม ? จากนั้น เสียบอุปกรณ USB ที่บันทึกไฟล
อัพเดทซอฟตแวรไว

แสดงรายงานเกี่ยวกับความผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลง
สําหรับการปรับตั้งเวลา
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ขาวสาร” > “รายงานเครื่องรับ”
OUTPUT

ขาวสาร

AUDIO (L / R)

การระบุเวอร์ชั่นของซอฟแวร์
ทานสามารถตรวจเช็ครหัส ID ของโทรทัศนบนหนาจอ
เพื่อรายงานตอแผนกบริการลูกคา
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ขาวสาร” > “การระบุเวอรชั่นของซอฟแวร”

(WIRELESS LAN)

ขอควรระวัง
• ตองเสียบอุปกรณ USB เขาไปใหถูกตอง

หนาจอยืนยันจะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอโทรทัศนในขณะ
ที่ทําการตรวจเช็คขอมูลในอุปกรณ USB ที่เสียบไว
ขอควรระวัง

3

• ถาขอมูลดังกลาวไมสามารถใชกับระบบได ขอความแจงเตือนขอ
ผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ ทําซํ้าขั้นตอนที่ 2 และ 3 หลัง
จากกดปุม ?
• เมื่อขอความแจงเตือนขอผิดพลาดปรากฏขึ้น ใหตรวจเช็กตาม
รายการตอไปนี้:
เสียบอุปกรณ USB แนนหนาหรือไม
แฟลชไดรฟ USB มีไฟลอัพเดทซอฟตแวรเก็บอยูมากกวาหนึ่งไฟล
ไมมีขอมูลสําหรับอัพเดทระบบเก็บอยูในแฟลชไดรฟ USB
ไฟลอัพเดทซอฟตแวรเสียหาย
ไฟลอัพเดทซอฟตแวรไมสามารถใชกับซอฟตแวรของโทรทัศนของ
ทานได
• ระบบที่ใชอยูในปจจุบันเปนระบบเดียวกับขอมูลอัพเดทระบบ
• หนวยความจํา USB ไมไดรับการฟอรแมตเปนระบบไฟล FAT32

•
•
•
•
•

4
5
6

โทรทัศนจะแสดงขอมูลเวอรชันซอฟตแวรหลังจาก
ตรวจเช็คขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว
กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” เพื่ออัพเดทระบบ
จากนั้นกดปุม ?
โทรทัศนจะรีสตารตเครื่องโดยอัตโนมัติ และการอัพเดท
ซอฟตแวรจะเสร็จสมบูรณ
• การทํางานนี้อาจใช้เวลาครู่หนึ่ง
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ภาคผนวก
ขอมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตใชงานซอฟตแวรของผลิตภัณฑนี้
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
ทานสามารถอานขอมูลใบอนุญาตใชงานซอฟตแวรไดจากเมนูตอไปนี้
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “ขาวสาร” > “ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร”

E องคประกอบของซอฟตแวร
ซอฟตแวรที่รวมอยูในตัวผลิตภัณฑนี้ประกอบไปดวยสวนประกอบตางๆ ของซอฟตแวรมากมายซึ่งชารปหรือบริษัทอื่นๆ เปน
ผูถือครองลิขสิทธิ์

คําเตือนเกี่ยวกับการใชงานทั่วไป

1

ขอควรระวังเกี่ยวกับใชงานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด

• เมื่อใชงานโทรทัศนในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ํา (เชน หองพักอาศัย, สํานักงาน) อาจมีภาพคางอยูบนหนาจอหรือภาพอาจหนวงเล็กนอย อาการ
ดังกลาวไมใชการทํางานผิดปกติ และโทรทัศนจะกลับสูสภาพเดิมเมื่ออุณหภูมิกลับสูสภาพปกติ
• หามวางโทรทัศนไวในสถานที่ที่มีอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด นอกจากนี้ยังไมควรวางโทรทัศนไวในตําแหนงที่โดนแสงอาทิตยสองโดยตรงหรือ
ใกลกับเครื่องทําความรอน เนื่องจากอาจสงผลใหตัวเครื่องเสียรูปและจอภาพแอลซีดีทํางานผิดปกติได
อุณหภูมิสําหรับเก็บรักษา: – 20 °C ถึง e 60 °C
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ภาคผนวก
เครื่องหมายการคา
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.
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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ภาคผนวก
ขอมูลจําเพาะ
รายการ

LC-90LE740X

ความละเอียด

1,920 x 1,080

ระบบสีของวิดีโอ
ระบบรับ
สัญญาณภาพ

PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
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, 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

USB 1

USB

3.5 มม.)

USB 2 (WIRELESS LAN)

USB

USB 3 (HDD)

USB

ETHERNET (10/100 BASE-T)

ชองตอเครือขาย

AUDIO IN (HDMI 2/PC)

ชองเสียบ

DIGITAL AUDIO OUTPUT

ชองสงสัญญาณเสียงออกแบบดิจิตอล Optical S/PDIF

OUTPUT/Headphones

ชองเสียบ

3.5 มม.*1
3.5 มม. (สัญญาณเสียงออก)

ภาษาที่ใชแสดงผล

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

ความตองการไฟฟา

AC 110 — 240 V, 50/60 Hz

อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน (method IEC62087)

381 W
(รอการทํางาน 0.3 W)

น้ําหนัก

68.0 กก.

รวมขาตั้ง
ไมรวมขาตั้ง

อุณหภูมิในการทํางาน
I

64.0 กก.
0°C ถึง e 40°C

ชองตอ HDMI 2 และชองตอ PC สามารถใชกับชองรับสัญญาณเสียงชองเดียวกันได

• จากนโยบายของเราซึ่งสนับสนุนการพัฒนาอยางตอเนื่อง ชารปจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการออกแบบและขอมูลจําเพาะสําหรับ
การปรับปรุงตัวผลิตภัณฑโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา ตัวเลขขอมูลจําเพาะในสวนที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพการทํางานแสดงคา
มาตรฐานของผลิตภัณฑทั้งหมดที่ผลิตขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑบางตัวอาจมีตัวเลขที่แตกตางไปจากคาที่ระบุไวบาง

80
LC90LE740X_TH_book.indb 80

12/13/2012 12:09:39 PM

ภาคผนวก
การถอดขาตั้ง
• ก่อนถอด (หรือประกอบ) ขาตั้ง ตรวจสอบให้ใจว่าได้ปิดโทรทัศน์ และถอดสายไฟ AC ออกแล้ว

ขอควรระวัง
• หา้ มถอดขาตั้งออกจากโทรทัศน์ หากไม่ไดย
้ ึดโทรทัศน์ไวด
้ ว้ ยแทน
่ ยึดผนังซึ่งเป็นอุปกรณเ์ สริม

1

2

คลายสกรู 4 ตัว ที่ใช้ยึดขาตั้ง

ถอดขาตั้งออกจากโทรทัศน์

หมายเหตุ
• ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง ระมัดระวังไม่ให้นิ้วมือของท่านถูกหนีบอยู่ระหว่างตัวเครื่องโทรทัศน์กับพื้น
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ภาคผนวก
การติดตั้งโทรทัศนบนผนัง
ชุดแผนยึดบนผนัง (มีแยกจําหนาย) ชวยใหทานสามารถยึดตัวเครื่องโทรทัศนไวบนผนังได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งแผนยึดผนัง โปรดดูคูมือการใชงานที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ ขอแนะนําใหทานติดตอ
ขอความชวยเหลือจากชางเมื่อตองการติดตั้งแผนยึดผนัง
SHARP ไมขอรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ หรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวทาน หรือผูอื่น ในกรณีที่ทาน
เลือกที่จะติดตั้งแผนยึดผนังดวยตัวเอง
ขอควรระวัง
• ติดตั้งแผนยึดผนังบนผนังที่แข็งแรงโดยใหตั้งฉากกับพื้น
หากทานตองการติดตั้งแผนยึดผนังเขากับพื้นผิวประเภทอื่นๆ ที่ไมใชแผนพลาสเตอรบอรด โปรดติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
จากผูจําหนาย/ผูใหคําแนะนําใกลบานทาน หากทานติดตั้งโทรทัศนไวบนเพดาน หรือผนังที่ลาดเอียง ตัวเครื่องโทรทัศนอาจหลน
ลงมา และทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บรุนแรงได ติดตั้งโทรทัศนไวกับผนังโดยมีผูชวยเสมอ

ขอมูลจําเพาะสําหรับชุดแผนยึดผนัง
ขนาดมาตรฐานสําหรับชุดแผนยึดผนังจะแสดงไวดานลาง

A
яьѤк

ѝѬкѝѫч 40
1

нѫчѰяҕьѕѩчяьѤк *

ѝѬкѝѫч 340

B

ѝѬкѝѫч 375

400

B

200

нѫчѰяҕьѕѩчяьѤк *1

ѝѬкѝѫч 175

ѝдіѬ

600

• สเปคของรูสกรู VESA (A-B)
ในหนวยมิลลิเมตร
• สกรูมาตรฐาน
• จํานวน

A

нѫчѰяҕьѕѩчяьѤк

27.8

шѤњѯзіѪѷѠк

шѷѦѝѫч 80

іѬѕѩч

12

зњѥєјѩдеѠкіѬѕѩч

600 - 400
M8*2
4

*1 ตองเล็กกวาสวนที่แรเงา
*2 ใชสกรูเกลียวขนาด 1.25

หมายเหตุ
อย่ายึดตัวเครื่องโทรทัศน์ไว้ในตําแหน่งเอียง
เมื่อท่านยึดโทรทัศน์รุ่นนี้ไว้บนผนัง ต้องให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอระหว่างผนังกับตัวเครื่องโทรทัศน์สําหรับสายเคเบิ้ลต่างๆ
ในการใช้งานโทรทัศน์ซึ่งแขวนอยู่บนผนัง ให้ถอดสายรัดเคเบิ้ลออกหากจําเป็น
อย่าใช้สกรูที่ไม่ตรงตามข้อมูลจําเพาะมาตรฐานของ VESA
อย่าใช้สกรูที่มีขนาดยาวกว่าความยาวมาตรฐาน สกรูที่มีขนาดยาวเกินไปอาจทําให้ตัวเครื่องโทรทัศน์ด้านในเสียหายได้
อย่าขันสกรูแน่นหรือหลวมจนเกินไป การกระทําดังกล่าวอาจทําให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือทําให้ผลิตภัณฑ์หล่นลงมาจนทําให้มีผู้ได้รับ
บาดเจ็บได้ SHARP ไม่ขอรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุดังกล่าว
• SHARP ไม่มีภาระรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บอันเกิดจากการใช้งานแผ่นยึดผนังที่ไม่ได้มาตรฐาน VESA
หรือแผ่นยึดผนังที่ไม่ไดก
้ ําหนดไว้ หรือการละเลยไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้งผลิตภัณฑ์
•
•
•
•
•
•

อยาติดตั้งชุดแผนยึดผนังในขณะเปดใชงานโทรทัศนอยู การกระทําดังกลาวอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บอันเนื่องมาจากไฟฟาช็อตได

E การตั้งเสียงสําหรับการติดตั้งบนผนัง
เมื่อทานติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหอง ทานสามารถปรับเสียงใหเหมาะสมกับลักษณะการติดตั้งได โดยการตั้งคาฟงกชั่นนี้เปน
“ตกลง”
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งเสียงสําหรับการติดตั้งบนผนัง”
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ภาคผนวก
ขนาดในสวนตางๆ ของโทรทัศน
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สวนหนาจอแสดงผล
สวนที่บางที่สุด

83
LC90LE740X_TH_book.indb 83

12/13/2012 12:09:40 PM

ภาคผนวก
การลบรหัสผาน
1
2
3

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > “รหัสผาน”
หนาจอปอนรหัสผานจะแสดงขึ้นมา

กดปุม !r และ Y+ ที่โทรทัศนคางไว จนกวาจะมีขอความแสดงขึ้นมาบนหนาจอ
หมายเหตุ
• หากตองการตั้งรหัสผานใหม โปรดดูที่หัวขอ รหัสผาน ในหนา 43

รหัสผาน คือ

.

หมายเหตุ
• โปรดจดรหัสผานของทานไวในชองวางขางบน แลวตัดเก็บไวในที่ที่ทานคุนเคย เพื่อปองกันการลืม
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