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บทนํา
ขอควรระวังในการใชงานทั่วไป
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้
การบํารุงรักษาตัวเครื่อง
• เมื่อตองการทําความสะอาดตัวเครื่อง ใหใชผาเนื้อนุม (เชน ผาฝาย, ผาไหม เปนตน) เช็ดเบาๆ
• หามใชผาขี้ริ้วแหงหรือผาขี้ริ้วชุบสารเคมี เนื่องจากอาจเปนสาเหตุทําใหวัสดุของตัวเครื่องเสื่อมคุณภาพหรือแตกราว
• ไมควรใชผาทรายในการทําความสะอาด หรือทําความสะอาดดวยการขัดที่ตัวเครื่องแรงๆ เนื่องจากอาจเปนสาเหตุทําใหผิวของตัวเครื่อง
เปนรอย
• ถาตัวเครื่องสกปรกมาก ใหใชผาเนื้อนุม (เชน ผาฝาย, ผาไหม เปนตน) ชุบน้ํายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์เปนกลางเจือจางในน้ําบิดหมาดๆ
เช็ดเบาๆ
• สารทําละลาย เชน น้ํามันเบนซิน หรือ ทินเนอร จะทําใหตัวเครื่องเสื่อมคุณภาพ หรือทําใหชั้นเคลือบผิวหลุดลอกออกมา ดังนั้น จึงหามใช
สารทําละลายดังกลาวทําความสะอาดตัวเครื่องโดยเด็ดขาด
• เนื่องจากในเนื้อพลาสติกมีสารพลาสติไซเซอรผสมอยู ตัวเครื่องอาจเสื่อมคุณภาพหรือชั้นเคลือบผิวอาจหลุดลอกออกมาเมื่อสัมผัสกับ
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 เพราะสารพลาสติไซเซอรใน
เนื้อพลาสติกอาจเปนสาเหตุทําใหตัวเครื่องเสียรูปและชั้นสีลอก
ออกได

• ปดเครื่องและถอดสายไฟ AC ออกจาก
เตารับบนผนังกอนดูแลจัดการทุกครั้ง
• ใชผาเนื้อนุม (เชน ผาฝาย, ผาสักหลาด
เปนตน) เช็ดที่ผิวของแผงควบคุมดาน
หนาเบาๆ
• เพื่อเปนการปกปองแผงควบคุมดานหนา
หามเช็ดดวยผาสกปรก, น้ํายาทําความ
สะอาด หรือผาเคมี (เชน ผาแบบแผน
ทั้งเปยกและแหง เปนตน) เนื่องจากจะ
ทําใหผิวของแผงควบคุมดานหนา
เสียหาย
• การใชผาเนื้อหยาบหรือการขัดแรงๆ
อาจทําใหผิวของแผงควบคุมดานหนา
เปนรอย
• หากแผงควบคุมดานหนาสกปรกมาก
ใหใชผาเนื้อนุมบิดหมาดๆ เช็ดเบาๆ
(การเช็ดแรงเกินไปจะทําใหผิวของแผง
ควบคุมดานหนาเปนรอย)
• ถามีฝุนติดที่แผงควบคุมดานหนา ใหใช
แปรงปองกันไฟฟาสถิตที่มีจําหนาย
ทั่วไปปดออก

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

• น้ําและความชื้น - หามใชงานผลิตภัณฑ
นี้ใกลกับน้ํา เชน อางอาบน้ํา,
อางลางหนา, อางลางจาน, อางซักผา,
สระวายน้ํา และชั้นใตดินที่มีน้ําขัง
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บทนํา
• หามวางแจกกันหรือภาชนะที่บรรจุน้ําไว
บนผลิตภัณฑนี้
เพราะน้ําอาจหกใสผลิตภัณฑจนทําให
เกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อตได
• ชั้นวาง – หามวางผลิตภัณฑนี้ไวบน
รถเข็น, ชั้นวาง, ขาตั้ง หรือโตะที่ไม
มั่นคง เพราะอาจทําใหผลิตภัณฑตก
ลงมา และเปนผลใหบุคคลที่อยูใกล
ไดรับบาดเจ็บสาหัสและผลิตภัณฑไดรับ
ความเสียหาย โปรดใชเฉพาะรถเข็น,
ชั้นวาง, ขาตั้ง, แทนยึด หรือโตะ ซึ่ง
ไดรับการแนะนําจากผูผลิต หรือจําหนาย
มาพรอมกับผลิตภัณฑ เมื่อตองการ
แขวนผลิตภัณฑนี้ไวบนผนัง โปรด
ปฏิบัติตามคําแนะนําจากผูผลิต และใช
เฉพาะชุดแขวนที่ไดรับการแนะนําจาก
ผูผลิตเทานั้น
• การระบายอากาศ – ชองระบายอากาศ
และชองเปดอื่นๆ ที่ตัวเครื่องออกแบบมา
ไวสําหรับการระบายอากาศ หามคลุม
หรือปดกั้นชองระบายอากาศและชอง
เปดเหลานี้ เนื่องจากการระบายอากาศ
ที่ไมเพียงพอจะเปนสาเหตุใหเกิดความ
รอนสูง และ/หรือ อายุการใชงานของ
ผลิตภัณฑสั้นลง หามวางผลิตภัณฑไว
บนที่นอน, โซฟา, พรม หรือพื้นผิวอื่นๆ
ที่มีลักษณะใกลเคียงกันนี้ เพราะจะ
ทําใหชองระบายอากาศถูกปดกั้น
ผลิตภัณฑนี้ไมไดออกแบบสําหรับการ
ติดตั้งแบบบิวทอิน ดังนั้นจึงหามวาง
ผลิตภัณฑนี้ไวในที่ปดทึบ เชน ชั้นวาง
หนังสือ หรือชั้นวางของ นอกเสียจากจะ
มีการจัดเตรียมการระบายอากาศไวอยาง
เหมาะสม หรือปฏิบัติตามคําแนะนําจาก
ผูผลิตอยางครบถวน
• ในกรณีที่ทําผลิตภัณฑนี้ตกหลนจน
ตัวเครื่องชํารุดเสียหาย ใหปดเครื่อง
และถอดสายไฟออกทันที ถาทานยัง
ฝนใชงานผลิตภัณฑนี้ตอไป อาจเปน
สาเหตุทําใหเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟา
ช็อต โปรดติดตอผูแทนจําหนาย
ของทาน
• หามเปดฝาครอบดานหลังตัวเครื่องเพื่อ
ทําการดัดแปลงแผงวงจร เนื่องจาก
ภายในตัวเครื่องจะมีกระแสไฟฟาแรงสูง
ไหลเวียนอยู และอาจเปนสาเหตุทําให
เกิดไฟฟาช็อตและการบาดเจ็บขึ้น หาก
จําเปนตองทําการบํารุงรักษา โปรด
ติดตอผูแทนจําหนายของทาน
• จอภาพแอลซีดีที่ใชในผลิตภัณฑนี้
ทําจากแกว ซึ่งสามารถแตกออกได
หากถูกสิ่งอื่นหรือวัตถุปลายแหลม
กระแทกอยางแรง ถาจอภาพแอลซีดี
แตกออก โปรดระวังอันตรายจาก
เศษแกว

• แหลงกําเนิดความรอน – ไมควรวาง
ผลิตภัณฑนี้ไวใกลกับแหลงกําเนิดความ
รอน เชน หมอน้ํา, เครื่องทําความรอน,
เตาอบ และผลิตภัณฑที่กอใหเกิดความ
รอนอื่น (รวมถึงเครื่องขยายเสียง)
• เพื่อปองกันไฟไหม หามวางเทียนไข
หรือวัตถุติดไฟทุกชนิดไวบนหรือใกลกับ
โทรทัศนโดยเด็ดขาด
• เพื่อปองกันไฟไหมหรืออันตรายจาก
ไฟฟาช็อต หามวางโทรทัศนหรือวัตถุที่
มีน้ําหนักมากทับสายไฟ AC
• หามวางวัตถุที่มีน้ําหนักมากไวบน
ผลิตภัณฑนี้หรือขึ้นไปยืนบน
ผลิตภัณฑ การกระทําดังกลาว
อาจเปนสาเหตุใหไดรับบาดเจ็บ
หากผลิตภัณฑลมคว่ําลงมา โปรด
เพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อ
เด็กเล็กหรือสัตวเลี้ยงอยูใกล
• ถอดสายไฟออกกอนเคลื่อนยาย
โทรทัศนทุกครั้ง ถาไมถอดสายไฟ
ออกกอน สายไฟอาจชํารุดเสียหาย
และทําใหเกิดไฟฟาช็อต
จอภาพแอลซีดีเปนผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบ
ไปดวยเม็ดพิกเซลทั้งหมด 2,073,600 พิกเซล ซึ่งใหภาพคมชัด
รายละเอียดสูง
เนื่องจากจอภาพประกอบไปดวยเม็ดพิกเซลจํานวนมาก ในบางครั้ง
อาจมีเม็ดพิกเซลบางจุดที่สวางคางเปนสีเดียว เชน สีฟา, สีเขียว,
สีแดง หรือสีเหลือง
อาการเชนนี้ไดระบุไวในขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ และไมถือ
เปนความผิดปกติแตอยางใด

ขอควรระวังเมื่อตองขนยายโทรทัศน
• เมื่อตองขนยายโทรทัศน หามขนยาย
โดยการอุมหรือใชแรงกดลงบนจอภาพ
แตควรขนยายโดยใชคน 2 คนและใชทั้ง
2 มือในการประคองเครื่อง โดยใชมือ
แตละมือจับที่แตละดานของโทรทัศน
• หามใชหนาจอนี้แสดงภาพนิ่งติดตอกันเปนเวลานาน เนื่องจาก
จะทําใหเกิดภาพติดตา (afterimage) บนหนาจอ
• โปรดติดตั้งผลิตภัณฑนี้ไวในตําแหนงที่สามารถถอดสายไฟ AC
ออกจากเตารับ AC หรือถอดออกจากชองตอสายไฟ AC
INPUT ดานหลังผลิตภัณฑไดงาย

หมายเหตุ

• ภาพประกอบดานบนใชสําหรับอางอิงเทานั้น ตัวผลิตภัณฑจริงอาจ
มีลักษณะตางไปจากนี้
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บทนํา
อุปกรณที่ใหมาพรอมเครื่อง
รีโมทคอนโทรล ( x 1)

แบตเตอรี่ขนาด “AAA” ( x 2)

สาย AV ( x 1)

หนา 8 และ 10

หนา 8

หนา 19

ชุดขาตั้ง

คูมือการใชงาน

หนา 6

อุปกรณเสริม
รายการอุปกรณเสริมที่สามารถใชกับเครื่องรับโทรทัศนสีจอภาพแอลซีดีเครื่องนี้ไดมีดังตอไปนี้ ทานสามารถหาซื้ออุปกรณเสริม
เหลานี้ไดจากรานคาใกลบานทาน

• อุปกรณเสริมเพิ่มเติมอาจมีจําหนายในอนาคต หากตองการซื้ออุปกรณเสริมเหลานี้ โปรดอานขอมูลความเขากันไดและรายการที่มีจําหนายจาก
แค็ตตาล็อกฉบับลาสุด
ลําดับที่
1

ชื่อชิ้นสวน
ชุดอุปกรณแขวนบนผนัง

หมายเลขชิ้นสวน
AN-52AG4
KI-OUA004WJN1*1

2

อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB

KI-OUA004WJN2*1
KI-OUA004WJN3*1
KI-OUA004WJN4*1

I

โปรดดูรายละเอียดพื้นที่จัดจําหนายไดที่หนา 36

5
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การเตรียมพรอมใชงาน
4

การประกอบชุดขาตั้ง

สอดสกรู 4 ตัว เขาไปในรู 4 รูดานหลังโทรทัศนแลวขัน
ใหแนน

• กอนเริ่มตนปฏิบัติงาน ใหปูผารองกับพื้นที่ทานจะใชวางโทรทัศน
เพื่อปองกันไมใหตัวเครื่องไดรับความเสียหาย

ขอควรระวัง

• ประกอบขาตั้งในทิศทางที่ถูกตอง
• โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อความถูกตอง การประกอบ
ขาตั้งผิดวิธีอาจทําใหโทรทัศนลมคว่ําได

1

โปรดตรวจยืนยันใหแนใจวามีสกรูใหมาพรอมกับชุดขาตั้ง
12 ตัว (สกรูยาว 8 ตัว และสกรูสั้น 4 ตัว)

2

1 ตั้งเสารองสําหรับชุดขาตั้งไวกับโฟมโพรีสเตอรีน
2 ติดสวนฐานเขากับเสารอง
3 สอดสกรู 8 ตัวเขาไปในรูทั้ง 8 รูที่ใตฐาน จากนั้นขัน
ใหแนน

สกรูสั้น

• ใชมือขางหนึ่งยึดชุดขาตั้งไวใหมั่นคง จากนั้นขันสกรู
ใหแนน

ฐาน

สกรูยาว

หมายเหตุ

• หากตองการถอดชุดขาตั้งออก ใหทํายอนลําดับขั้นตอนการติดตั้ง
• ไขควงไมไดใหมาพรอมกับผลิตภัณฑนี้
• ในระหวางขั้นตอนการติดตั้ง โปรดระวังนิ้วถูกหนีบอยูระหวาง
ตัวเครื่องโทรทัศนและพื้น

ดานหนา
โทรทัศน
เสารอง

3

สอดขาตั้งเขาไปในชองที่สวนลางของตัวเครื่องโทรทัศน
(ใชมือจับขาตั้งไวเพื่อปองกันไมใหหลนจากขอบของ
สวนฐาน)

• ตรวจสอบใหแนใจวา ขาตั้งเสียบอยูในตัวเครื่องโทรทัศน
อยางแนนหนาแลว การติดตั้งไมถูกตองอาจสงผลใหตัวเครื่อง
โทรทัศนเอียง
ผารอง

6
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การเตรียมพรอมใชงาน
2

การยึดโทรทัศนเขากับโตะ
1
2
3

วางโทรทัศนไวบนโตะ
ดึงแผนยึดเครื่องออกเปนมุม 90°
สอดสกรูที่มีจําหนายทั่วไปเขาไปในรูที่แผนยึดเครื่อง
และขันสกรูใหแนนเพื่อยึดโทรทัศนเขากับโตะ

3

เชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก

โปรดดูวิธีการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก เชน เครื่องเลนวิดีโอ
เทปและเครื่องเลน DVD ที่หนา 17 ถึง 19

เสียบสายไฟ AC เขาไปในเตารับ AC (รูปรางของ
ผลิตภัณฑจะแตกตางกันไปตามประเทศที่วางจําหนาย)

โทรทัศน (มุมมองดานหลัง)

• ใชสกรูที่มีวางจําหนายทั่วไปยึดโทรทัศนใหแนนหนา

ปลดเข็มขัดรัดสายไฟที่ดาน
หลังโทรทัศน กดคลิปที่
เข็มขัดรัดสายไฟ (1) และ
ดึงสายเข็มขัดออกใหหมด
(2) เพื่อคลายออก

4

 แผนยึดเครื่อง (ติดอยูกับชุดขาตั้ง)
 สกรู (มีวางจําหนายทั่วไป)

• ควรวางโทรทัศนไวใกลกับเตารับ AC และอยูในตําแหนงที่
สามารถเขาถึงปลั๊กไฟไดงาย
• หากจะไมไดใชงานโทรทัศนเปนเวลานาน ใหถอดสายไฟ AC
ออกจากเตารับ AC

มัดรวมสายตางๆ เขาดวยกัน

ขอควรระวัง

• เนื่องจากผลิตภัณฑนี้มีน้ําหนักมาก โปรดใชโตะที่มีความ
กวางเพียงพอและสามารถรับน้ําหนักของผลิตภัณฑได
โตะควรวางอยูในตําแหนงที่จะไมลมลงงาย
• โปรดใชคนอยางนอย 2 คนชวยในการเคลื่อนยายโทรทัศน

การเชื่อมตอโทรทัศน
หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งโทรทัศน

• หลีกเลี่ยงตําแหนงที่มีแสงอาทิตยสองโดยตรงและควรวางโทรทัศน
ไวในสถานที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก
• วางโทรทัศนบนพื้นผิวที่ราบเรียบ
• หามเปดเครื่องโทรทัศนกอนที่จะตอสายไฟ AC

1

ตอสายอากาศ

ขอควรระวัง
เพื่อปองกันอันตรายจากไฟฟาช็อต หามสัมผัสสวนที่
ไมมีฉนวนหุมของสายตางๆ ในขณะที่ตอสายไฟ AC
อยู

p

o
n
 ปลั๊ก DIN45325 มาตรฐาน (IEC169-2)
 สายอากาศ (สายโคแอกเชียลขนาด 75 โอหม: มีวาง
จําหนายทั่วไป)

 ขั้วตอสายอากาศที่ผนังหอง (ชนิด 75 โอหม)
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การเตรียมพรอมใชงาน
การใชงานรีโมทคอนโทรล
การใสแบตเตอรี่
กอนเริ่มตนใชงานโทรทัศนเปนครั้งแรก ใหใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอนที่ใหมา เมื่อแบตเตอรี่หมดและรีโมทคอนโทรล
ไมสามารถทํางานได ใหเปลี่ยนเปนแบตเตอรี่ขนาด “AAA” กอนใหม
1 เปดฝาครอบแบตเตอรี่ออก
2 ใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอนที่ 3 ปดฝาครอบแบตเตอรี่
ใหมา

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

ขอควรระวัง
การใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตองจะสงผลใหเกิดการรั่วซึมของสารเคมีหรือเกิดการระเบิดขึ้นได โปรดปฏิบัติตามคําแนะนํา
ดานลางอยางเครงครัด

• หามใชงานแบตเตอรี่ตางชนิดรวมกัน แบตเตอรี่แตละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน
• หามใชงานแบตเตอรี่เการวมกับแบตเตอรี่ใหม การใชงานแบตเตอรี่เการวมกับแบตเตอรี่ใหมจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ใหมสั้นลง
หรืออาจสงผลใหสารเคมีในแบตเตอรี่เการั่วซึมออกมา
• เมื่อแบตเตอรี่หมด ใหนําออกทันที สารเคมีที่รั่วซึมออกมาจากแบตเตอรี่สามารถทําใหผิวหนังเปนผื่น ถาทานพบสารเคมีรั่วซึมออกมา ใหใชผา
เช็ดออกใหหมด
• แบตเตอรี่ที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑนี้อาจมีอายุการใชงานสั้นเนื่องจากเก็บไวนาน
• หากทานจะไมไดใชงานรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน ใหนําแบตเตอรี่ออก
• หามวางแบตเตอรี่ไวในที่รอนจัด เชน กลางแดด, ใกลไฟ หรือสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกันนี้

องศาในการใชงานรีโมทคอนโทรล
ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอรรับสัญญาณรีโมทคอมโทรลที่โทรทัศน หากมีสิ่งกีดขวางอยูระหวางรีโมทคอนโทรลและเซนเซอร
อาจไมสามารถใชงานไดตามปกติ

30°

5m

30°
30°

เซนเซอรรับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล

30°

* เมื่อติดตั้งโทรทัศนเขากับผนัง

ขอควรระวังเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล
• หามไมใหรีโมทคอนโทรลไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง นอกจากนี้ หามแชรีโมทคอนโทรลใน
ของเหลว และวางไวในสถานที่ที่มีความชื้นสูง
• หามติดตั้งหรือวางรีโมทคอนโทรลไวกลางแดด เพราะความรอนอาจทําใหรีโมทคอนโทรลบิดงอ
ได
• รีโมทคอนโทรลอาจทํางานไมถูกตองหากมีแสงอาทิตยหรือแสงสวางจาสองไปที่เซนเซอรรับ
สัญญาณรีโมทคอนโทรลที่โทรทัศนโดยตรง ในกรณีดังกลาว ใหเปลี่ยนองศาของแสงหรือ
โทรทัศน หรือใชงานรีโมทคอนโทรลใกลกับเซนเซอรรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลใหมากขึ้น
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ชื่อเรียกสวนตางๆ และฟงกชั่นการทํางาน
โทรทัศน (มุมมองดานหนา/ดานขาง)

ѯоьѯоѠіҙіѤэѝѤррѥц
іѨѱєъзѠьѱъіј
ѯоьѯоѠіҙOPC*1

ѳђѰѝчк OPC
ѳђѰѝчк SLEEP

ѳђѰѝчк POWER
I

OPC: ระบบปรับความสวางอัตโนมัติ (หนา 23)

โทรทัศน (มุมมองดานหลัง)
нҕѠкшҕѠRS-232C
нҕѠкшҕѠPC

нҕѠкшҕѠINPUT 2 (ѓѥё/ѯѝѨѕк (L/R))
нҕѠкшҕѠINPUT 3
(зѠєѱёѯььъҙ/ѯѝѨѕк (L/R))

нҕѠкшҕѠOUTPUT
(ўѬђқк/ѯѝѨѕк(L/R))
нҕѠкUSB 1
нҕѠкшҕѠHDMI 1
(HDMI/ARC) (INPUT 4)
нҕѠкшҕѠHDMI 2 (HDMI)
(INPUT 5)
нҕѠкшҕѠHDMI 3 (HDMI)
(INPUT 6)
нҕѠкшҕѠHDMI 4 (HDMI)
(INPUT 7)

нҕѠкшҕѠINPUT 1 (AV IN)

нҕѠкUSB 3
(LANѳіҖѝѥѕ)
нҕѠкUSB 2 (HDD)
ETHERNET (10/100) нҕѠкшҕѠ
I

нҕѠкшҕѠAUDIO IN (HDMI 2/PC)*1

нҕѠкшҕѠDIGITAL AUDIO OUTPUT
нҕѠкшҕѠѝѥѕѠѥдѥћ

ชองตอ HDMI 2 และชองตอ PC สามารถใชกับชองรับสัญญาณเสียงชองเดียวกันได (AUDIO IN (HDMI 2/PC)) อยางไรก็ตาม ทานตองเลือกรายการที่ถูกตอง
จากเมนู “เลือกสัญญาณเสียง” (โปรดดูรายละเอียดที่หนา 31)

คําเตือน

• แรงดันเสียงที่มากเกินไปเมื่อใชงานหูฟงจะทําใหสูญเสียการไดยิน
• หามตัง้ ระดับเสียงไวสูงเกินไป ผูเชี่ยวชาญดานการฟงแนะนําวาไมควรฟงเสียงที่ดังมากติดตอกันเปนเวลานาน
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ชื่อเรียกสวนตางๆ และฟงกชั่นการทํางาน
รีโมทคอนโทรล
1

14

2
3
4

15

5

6

16

7
8

17
18

9
10
11

19
20
21

12
13

22
23
24

1
2
3
4

5
6

7
8
9

ปุม POWER (สแตนดบาย/เปดปด)
ใชสําหรับเปดปดเครื่อง (หนา 14)
ปุม OPC
ใชสําหรับเปดปดฟงกชั่น optical picture control (หนา 23)
ปุม SLEEP
ใชสําหรับตั้งเวลาปดเครื่อง (หนา 26)
ปุม CONTROL
กดปุมนี้เพื่อแสดงแผงควบคุมการทํางานของฟงกชั่นบางฟงกชั่น
บนหนาจอ
ปุม 0_9
ใชสําหรับเลือกชองสถานี (หนา 14)
ปุม A (ยอนกลับ)
กดปุมนี้เพื่อยอนกลับไปยังชองสถานีหรือชองตอสัญญาณ
เขากอนหนานี้
ปุม MPX
ใชสําหรับเลือกโหมดเสียงตาง (หนา 15)
ปุม WIDE
ใชสําหรับเปลี่ยนโหมดภาพจอกวาง (หนา 30, 44 และ 45)
ปุม e (ปดเสียง)
ใชสําหรับปดเสียง

0 ปุม Y+/ใชสําหรับปรับระดับเสียง
Q ปุม HOME
แสดงหนาจอ “HOME” เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต,
ฟงกชั่นตางๆ ของเครือขายในบาน และปรับตั้งคาตางๆ ของ
โทรทัศน (หนา 11)
W ปุม a/b/c/d (เคอรเซอร)
ใชสําหรับเลือกรายการที่ตองการบนหนาจอการตั้งคา
ปุม ENTER
ใชสําหรับยืนยันคําสั่ง
E ปุม EXIT
ปดสวนแสดงผลบนหนาจอ (หนา 11)
R ปุม @
แสดงหนาจอเมนู (หนา 11)
ปุม FREEZE
ใชสําหรับหยุดภาพเคลื่อนไหวที่แสดงบนหนาจอ
ปุม SURROUND
ใชสําหรับเลือกโหมดเสียงเซอรราวด (หนา 25)
T ปุม AQUOS LINK
ถามีเครื่องเลน AQUOS BD เชื่อมตอกับโทรทัศนผานทางสาย
HDMI และเครื่องเลนดังกลาวสนับสนุนการใชงานระบบ AQUOS
LINK ทานจะสามารถใชงานปุม AQUOS LINK เหลานี้ได โปรดดู
รายละเอียดที่หนา 20 และ 22
Y ปุม INPUT (แหลงสัญญาณเขา)
ใชสําหรับเลือกแหลงสัญญาณเขา (หนา 18, 31, 32 และ 45)
U ปุม ECO
ใชสําหรับเลือกการตั้งคา “ประหยัดไฟฟา” (หนา 26)
I ปุม #
ใชสําหรับเลือกการตั้งคาเสียง/ภาพ (หนา 23)
O ปุม m (เทเลเท็กซ)
ใชสําหรับเลือกโหมดเทเลเท็กซ (ภาพหนาจอทั้งหมด, ภาพ
ขอความทั้งหมด และภาพหนาจอ/ภาพขอความ) (หนา 16)
P ปุม CHr/s
โหมดเลือกสัญญาณเขาของโทรทัศน: ใชสําหรับเลือกชองสถานี
(หนา 14)
AQUOS.NET: ใชสําหรับเลือกหนา (หนา 37)
A ปุม DISPLAY
ใชสําหรับแสดงตัวเลขชองสถานีหรือขอมูลตางๆ
แสดง/ซอนคําแนะนําบนหนาจอสําหรับโหมดสื่อ USB
(หนา 41_43)
S ปุม RETURN
โหมดเมนู: ยอนกลับไปยังหนาจอเมนูกอนหนานี้ (หนา 11)
D ปุมสําหรับการใชงานที่มีประโยชน
ปุม [ (คําบรรยายใตภาพ)
ใชสําหรับเลือกเปด/ปดคําบรรยายใตภาพ (หนา 16)
ปุม k (แสดงขอมูลเทเลเท็กซที่ซอนอยู)
โหมดเทเลเท็กซ: ใชสําหรับแสดงขอมูลที่ซอนอยู (หนา 16)
ปุม 1 (หนายอย)
ใชสําหรับแสดงหนายอยของขอมูลเทเลเท็กซโดยตรง (หนา 16)
ปุม 3 (พักหนาจอ)
โหมดเทเลเท็กซ: หยุดการอัพเดทอัตโนมัติของหนาขอมูล
เทเลเท็กซ กดปุม 3 อีกครั้งเพื่อยกเลิกโหมดพักหนาจอ
(หนา 16)
F ปุม R/G/Y/B (ปุมสี)
ปุมสีเหลานี้ใชสําหรับเลือกรายการที่แสดงเปนสีบนหนาจอ
(เชน AQUOS LINK, สื่อ USB, เครือขายในบาน, เทเลเท็กซ)
* ปุมนี้ไมสามารถใชกับโทรทัศนรุนนี้ได
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คําแนะนําในการใชงานเบื้องตน
โฮมคืออะไร?
ทานสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตและใชงานฟงกชั่นตางๆ ของเครือขายในบาน รวมถึงปรับตั้งคาตางๆ ของโทรทัศนไดจาก
หนาจอ “HOME” นี้

การใชงานเบื้องตน

เปดหนาจอโฮม

ออกจากหนาจอโฮม

กดปุม HOME เพื่อเปดหนาจอ “HOME”

ถาทานกดปุม B กอนที่การทํางานปจจุบัน
จะเสร็จสิ้น การทํางานดังกลาวจะถูกยกเลิก
และหนาจอจะเปลี่ยนกลับไปที่หนาจอ “HOME”

เลือกรายการ
การเลือกในหนาจอโฮม
กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกบริการหรือเมนูที่ตองการ จากนั้นกดปุม A
1

2

3
4
5

6
7
8
9

YouTube™
ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับเว็บไซต YouTube ไดจาก
โทรทัศน AQUOS ของทาน (หนา 37)
AQUOS.NET
ทานสามารถเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดโดยผาน
AQUOS.NET (หนา 37)
เครือขายในบาน (หนา 40)
สื่อ USB (หนา 40)
เมนูของโทรทัศน
เปดสวนแสดงผลบนหนาจอ (On-screen Display) เพื่อตั้ง
คาตางๆ ของโทรทัศน สวนแสดงผลบนหนาจอ (On-screen
Display) สําหรับการตั้งคาตางๆ เรียกวา “เมนูของโทรทัศน”
เราสามารถใช “เมนูของโทรทัศน” นี้ในการตั้งคาและปรับตั้ง
ตางๆ ได
หมายเหตุ
ทานสามารถเปดหนาจอ “เมนูของโทรทัศน” ขึ้นมาไดโดยการ
กดปุม @

HOME
LAN

1

2

TM

7

3

8

4
5
6

USB

ѝѪѠ
ѷ USB

ѯзіѪѠеҕѥѕѲьэҖѥь

IP Control

ѯєьѬеѠкѱъіъѤћьҙ

шѤкѸ зҕѥѲўєҕ

эѤрнѨнѠ
ѷѪ нҕѠк

дѥішѤкѸ ѯзіѪѠеҕѥѕ

9
:ѯјѪѠд

:шдјк

:лэ

* เมื่อไอคอน “
” ปรากฏขึ้นมา แสดงวาไมมีอุปกรณ USB
เชื่อมตออยูกับโทรทัศน
” ปรากฏขึ้นมา ใหตรวจสอบการเชื่อมตอ
ถาไอคอน “
อุปกรณ USB ของทาน
* เมื่อไอคอน “
” ปรากฏขึ้นมา แสดงวาทานไมสามารถ
เชื่อมตอกับเครือขายโทรทัศนของทานได
ถาไอคอน “
” ปรากฏขึ้นมา ใหตรวจสอบการตั้งคาเครือขาย
ของโทรทัศน และทําการเชื่อมตอใหม

ตั้งคาใหม
IP Control (หนา 47)
การตั้งเครือขาย (หนา 34–35)
ผังรายการ (บัญชีชื่อชอง) (หนา 15)

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําแนะนําในคูมือการใชงานฉบับนี้

ในคูมือการใชงานฉบับนี้จะใชรูปแบบประโยคตอไปนี้ในการแสดงลําดับขั้นตอนการใชงานเมนู
• ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > ...

ซึ่งแสดงวิธีการใชงานหนาจอโฮมโดยใชงานปุม a/b/c/d และปุม A
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คําแนะนําในการใชงานเบื้องตน
การใชงานซอฟตแวรแปนพิมพ
โปรดใชงานซอฟตแวรแปนพิมพเมื่อทานตองการปอนขอมูลตัวอักษร

шѤњѠѤдќі
шѤњѲўрҕ
шдјк

ѯзјѨѕіҙ

ѕдѯјѧд

јэ

ѯјѪѷѠьоҖѥѕ
1

2

3
4

5

ปุมตัวอักษร Set
ใชสําหรับเปลี่ยนชุดตัวอักขระเปน
ตัวอักษร, ตัวเลข, สัญลักษณ ฯลฯ
ปุมตัวใหญ
ใชสําหรับเปลี่ยนสลับตัวอักษรเปน
ตัวพิมพใหญ/ตัวพิมพเล็ก
ปุมตกลง
ใชสําหรับยืนยันขอมูลที่ปอนเขาไป
ปุมยกเลิก
ใชสําหรับยกเลิกขอมูลที่ปอนเขาไปและ
ปดซอฟตแวรแปนพิมพ
ปุม R/G/Y/B (ปุมสี)
เลือกรายการที่แสดงเปนสีบนหนาจอ

шѤњѲўрҕ
6

7

8

9

шѤњѠѤдќі

เคอรเซอรสําหรับปอนขอมูล
กดปุม c/d เพื่อเลื่อนเคอรเซอร
เมื่อมีการไฮไลทที่เคอรเซอร
ชองปอนขอมูล
ตัวอักษรที่ทานปอนเขาไปจะแสดงขึ้นมา
ในขณะที่ทานพิมพ
ปุมตัวอักษร
ปอนตัวอักษรเขาไปโดยการใชงานปุม
เหลานี้
ปุม ?
ใชสําหรับขึ้นบรรทัดใหม

ѯјѪѷѠьењѥ
0 ปุมเคลียร
ลบชุดตัวอักษร
• เมื่อเคอรเซอรอยูระหวางบรรทัด:
ชุดตัวอักษรที่อยูทางดานขวาของ
เคอรเซอรจะถูกลบออก
• เมื่อเคอรเซอรอยูที่ปลายดานขวาสุด
ของบรรทัด: บรรทัดนั้นทั้งหมดจะถูก
ลบออก
Q ปุมลบ
หากเคอรเซอรอยูที่ปลายดานขวาสุดของ
บรรทัด ปุมนี้จะลบตัวอักษรที่ละตัว
• ทั้งนี้ทานสามารถลบขอมูลตัวอักษร
ไดโดยการกดปุม C ที่รีโมท
คอนโทรล

หมายเหตุ

• ซอฟตแวรแปนพิมพอาจมีลักษณะตางไปจากที่แสดงในภาพดานบน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแอพพลิเคชั่นที่ใชงาน
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คําแนะนําในการใชงานเบื้องตน
การตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติ
เมื่อเปดใชงานโทรทัศนเปนครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา
โปรแกรมตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติจะแสดงขึ้นมา โปรดปฏิบัติตาม
คําแนะนําในเมนูตางๆ เพื่อทําการตั้งคาที่จําเปน
โปรดตรวจยืนยันตามรายการตอไปนี้กอนเปด
โทรทัศน

E เชื่อมตอสายอากาศเรียบรอยแลวใชหรือไม?
E เสียบสายไฟ AC เขาที่เรียบรอยแลวใชหรือไม?

1

กดปุม < ที่โทรทัศน

2

การเลือกภาษาสําหรับสวนแสดงผลบนหนาจอ

3

• หนาตางโปรแกรมตั้งคาเริ่มตน
อัตโนมัติจะปรากฏขึ้น

5

โทรทัศนจะทําการคนหา และบันทึกสถานีโทรทัศนที่
สามารถรับสัญญาณไดตามการตั้งคาของสถานีเหลานั้น
และการเชื่อมตอเสาอากาศ
• หากตองการยกเลิกการตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติ ใหกดปุม
C

หมายเหตุ

• ถาทานปดเครื่องโทรทัศนในระหวางการคนหาชองสถานีในขั้นตอน
ที่ 5 โปรแกรมตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติอาจไมแสดงขึ้นมาอีก ทั้งนี้ทาน
สามารถใชงานฟงกชั่นการตั้งคาอัตโนมัติเพื่อทําการตั้งคา
เริ่มตนไดใหม โดยเลือกจาก “การตั้งคา” > “การตั้งคาการรับชม”
(หนา 27)
• โปรแกรมตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติจะถูกยกเลิกการทํางาน หากทาน
ไมมีการใชงานโทรทัศนเปนเวลา 30 นาที กอนถึงขั้นตอนการ
คนหาชองสถานีในขั้นตอนที่ 5

กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ จากนั้นกดปุม
A

การเลือกสถานที่ใชงานโทรทัศน

กดปุม c/d เพื่อเลือกสถานที่ที่ทานจะใชงานโทรทัศนเครื่องนี้
จากนั้นกดปุม A
บาน:
• การตั้งคาตางๆ ไดรับการปรับใหเหมาะสมกับการรับชมภายใน
ที่พักอาศัยและประหยัดพลังงานสูงสุด
• ตัวเลือก “มาตรฐาน” เปนคาตั้งจากโรงงานสําหรับการตั้งคา
“โหมด AV”

รานคา:

• การตั้งคาตางๆ ไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกับการตั้ง
แสดงภายในรานขายปลีก
• ตัวเลือก “ไดนามิค (ปรับคาไมได)” เปนคาตั้งจากโรงงาน
สําหรับการตั้งคา “โหมด AV” ถาเปลี่ยน “โหมด AV”
โทรทัศนจะเปลี่ยนกลับไปยังโหมด “ไดนามิค (ปรับคาไมได)”
เมื่อไมมีการใชงานโทรทัศนหรือรีโมทคอนโทรลเปนเวลา
30 นาที
• หนาจอยืนยันจะแสดงขึ้นมาเมื่อทานเลือก “รานคา” กดปุม
c/d เพื่อเลือก “ตกลง” หรือ “ไมตกลง”

หมายเหตุ

• รานคา: ภาพสาธิตจะแสดงขึ้นมาหลังจากการตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติ
เสร็จสิ้น ถาทานเผลอเลือก “รานคา” โดยไมตั้งใจ ใหไปที่
“การตั้งคา” > “การตั้งคาการรับชม” > “ตั้งเครื่องใหม” > แลว
เลือก “บาน” อีกครั้ง

4

การเลือกประเทศ

กดปุม a/b เพื่อเลือกประเทศของทานหรือพื้นที่ที่ทาน
อาศัยอยู จากนั้นกดปุม A
• หนาจอการตั้งคานี้จะแสดงขึ้นในระหวางการตั้งคาเริ่มตน
อัตโนมัติเทานั้น

13
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การรับชมโทรทัศน
การใชงานทั่วไป
การเปด/ปดโทรทัศน – การใชงานโทรทัศน
การเปด/ปดโทรทัศน

1

การเปดโทรทัศน
กดปุม < ที่โทรทัศน (ภาพจะปรากฏขึ้นพรอมเสียงหลังจากเวลาผานไป
2-3 วินาที)

• หากทานเพิ่งจะเสียบปลั๊กไฟ โปรดรออยางนอย 5 วินาที กอนที่จะกดปุม < ที่
โทรทัศน

2

การปดโทรทัศน
ปดโทรทัศนโดยการกดปุม < ที่โทรทัศน

การเปด/ปดโทรทัศน – การใชงานรีโมทคอนโทรล
โหมดพรอมใชงาน
การใชงานโหมดพรอมใชงาน
ถาโทรทัศนเปดอยู ทานสามารถเขาสูโหมดพรอมใชงานไดโดยการกดปุม
< ที่รีโมทคอนโทรล
2 การเปดเครื่องจากโหมดพรอมใชงาน
ขณะที่อยูในโหมดพรอมใชงาน ใหกดปุม < ที่รีโมทคอนโทรล
หมายเหตุ

1

• ถาทานจะไมไดใชงานโทรทัศนเครื่องนี้เปนเวลานาน โปรดถอดสายไฟ AC ออกจากเตารับ
AC
• แมวาโทรทัศนจะอยูในโหมดพรอมใชงานแตก็จะยังคงมีการใชไฟฟาอยูในปริมาณเล็กนอย

การเปลี่ยนชองสถานี
การเปดโทรทัศน
เลือกชองสถานีโดยใชงานปุมตัวเลข 0–9 หรือปุม !r/s ที่รีโมทคอนโทรล
หมายเหตุ

1
2

• นอกจากนี้ทานยังสามารถเลือกชองสถานีไดโดยการใชงานปุม !r/s ที่โทรทัศน

การควบคุมการทํางานโดยไมใชรีโมทคอนโทรล
ทานสามารถปรับตั้งคาตางๆ ของเมนูไดจากปุมควบคุมของ
โทรทัศน

ปุมควบคุมของ
โทรทัศน

ปุมที่รีโมทคอนโทรล

@

@

INPUT

ENTER

CH r/CH s

a/b

VOL k/VOL l

d/c

14
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การรับชมโทรทัศน
การเลือกแหลงสัญญาณภาพภายนอก
ทันทีที่ทําการเชื่อมตอเสร็จแลว ใหกดปุม # เพื่อแสดง
หนาจอ “ชองตอสัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม # หรือ
a/b เพื่อสลับไปมาระหวางแหลงสัญญาณเขาภายนอกที่
เหมาะสมดวย A

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

эѤрнѨнѪѷѠнҕѠк

TV
CH A

CH B

нҕѠкшҕѠѝѤррѥцѯеҖѥ
TV
нҕѠкшҕѠѝѤррѥцѯеҖѥ1

TV

TV

ѝѤэѯюјѨѷѕьѳчҖ

нҕѠкшҕѠѝѤррѥцѯеҖѥ2

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ทานสามารถเลือกแหลงสัญญาณภาพภายนอกไดที่ “บัญชีชื่อ
ชอง” > “ชองตอสัญญาณเขา”
• โดยจะสามารถเลือกไดเฉพาะชองรับสัญญาณ HDMI ที่ไมไดตั้ง
เปน “เลือกขามชองตอสัญญาณเขา” (หนา 31) และเชื่อมตออยาง
ถูกตองแลวเทานั้น
• ทานสามารถเลือกแหลงสัญญาณภาพภายนอกจากชองเชื่อมตอ
แบบ HDMI ไดตามรายการที่แสดงดานลาง
ชองตอที่เชื่อมตอ

ѱєѱь

เมื่อรับสัญญาณเสียงโมโนได
แตละครั้งที่ทานกดปุม MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยนสลับไปมา
ระหวางโหมด NICAM โมโนและโมโน
โหมดโมโน
TV

รายการที่เลือกได

HDMI 1

INPUT 4

HDMI 2

INPUT 5

HDMI 3

INPUT 6

HDMI 4

INPUT 7

CH AB

TV
ѱєѱь

ѱєѱь

ในโหมดโทรทัศนของการออกอากาศแบบ A2 TV
เมื่อรับสัญญาณเสียงสเตอริโอได
แตละครั้งที่ทานกดปุม MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยนสลับไปมา
ระหวางโหมดสเตอริโอและโมโน
โหมดสเตอริโอ

การเปลี่ยนรูปแบบสัญญาณเสียง
อนาล็อก

TV

ทานสามารถเลือกโหมดเสียงตางๆ ไดเมื่อรับชมรายการที่ออก
อากาศแบบหลายภาษาหรือแบบสเตอริโอ

TV
ѝѯшѠіѧѱѠ

ѱєѱь

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

สําหรับการออกอากาศแบบ NICAM TV

TV
CH A

เมื่อรับสัญญาณเสียงสเตอริโอได
แตละครั้งที่ทานกดปุม MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยนสลับไปมา
ระหวางโหมด NICAM สเตอริโอและโมโน

CH B

TV

โหมดสเตอริโอ
TV

CH AB

เมื่อรับสัญญาณเสียงโมโนได
เมื่อทานกดปุม MPX ขอความ “โมโน” จะแสดงขึ้นมา

TV
ѝѯшѠіѧѱѠ

ѱєѱь

โหมดโมโน
TV
ѱєѱь

หมายเหตุ

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

15
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การรับชมโทรทัศน
เทเลเท็กซ

การตั้งคาการรับชม

ภาษาขอมูล

เทเลเท็กซคืออะไร?

เทเลเท็กซคือสัญญาณการออกอากาศหนาขอมูลตางๆ และ
ความบันเทิงไปยังโทรทัศนที่ติดตั้งอุปกรณพิเศษไว โทรทัศน
ของทานจะรับสัญญาณเทเลเท็กซที่ออกอากาศโดยเครือขาย
สถานี และถอดรหัสเปนรูปแบบภาพกราฟกสําหรับการรับชม
บริการที่มีใหเลือกรับชมมีดังตอไปนี้ ขาวสาร, ขอมูลสภาพ
อากาศและกีฬา, ราคาซื้อขายหุน และตัวอยางรายการ
โทรทัศน

การเปด/ปดเทเลเท็กซ

1
2
3

เลือกชองโทรทัศนหรือแหลงสัญญาณเขาภายนอก
ที่มีรายการเทเลเท็กซ
กดปุม m เพื่อแสดงขอมูลเทเลเท็กซ
กดปุม m อีกครั้งเพื่อแสดงขอมูลเทเลเท็กซทาง
ดานขวาของหนาจอ และแสดงภาพปกติทาง
ดานซายของหนาจอ

ถาการแสดงขอมูลเทเลเท็กซไมถูกตอง ใหปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานลางนี้
เลือกตารางภาษาจากหกกลุมภาษา: West Europe, East
Europe, กรีซ/เตอรกิส, ไซริลลิก, อารบิก และเปอรเซีย
แตละตารางจะสนับสนุนภาษาตางๆ ของขอมูลเทเลเท็กซ
ตามที่แสดงไวดานลาง
1 ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา”
> “การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย”
>“ภาษาขอมูล”

ѓѥќѥеҖѠєѬј
юіѤэѯјѪѠдѓѥќѥеѠкіѣээѯъѯјѯъѶдоҙ

West Europe
East Europe

• 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

діѨоѯшѠіҙдѨѝ
ѳоіѧјјѧд
Ѡѥіэѧд
ѯюѠіҙѯоѨѕ
ѯјѪѠд

ѯъѯјѯъѶдоҙ

ѯъѯјѯъѶдоҙ

• แตละครั้งที่ทานกดปุม m หนาจอจะเปลี่ยนสลับไปมาตามภาพ
ดานบน

ปุมสําหรับการใชงานเทเลเท็กซ
ปุม

дјѤэ

คําอธิบาย

ปุม !r/s

เลื่อนหนาขึ้นหรือลง

ปุมสี (R/G/Y/B)

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

ปุมตัวเลข 0_9

เลือกหนาจากหนา 100 ถึงหนา 899 โดยตรง
ดวยการใชงานปุมตัวเลข 0_9

• West Europe — อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สแกนดิเนเวีย, ตุรกี,
เยอรมนี, สเปน, อิตาลี
• East Europe — โปแลนด, ฝรั่งเศส, สแกนดิเนเวีย, เช็ก,
เยอรมนี, สโลวีเนีย/โครเอเชีย, อิตาลี, โรมาเนีย
• กรีซ/เตอรกิส — อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สแกนดิเนเวีย, ตุรกี,
เยอรมนี, สเปน, อิตาลี, กรีก
• ไซริลลิก — อังกฤษ, รัสเซีย, เอสโตเนีย, เช็ก, เยอรมนี,
สโลวีเนีย/โครเอเชีย, ยูเครน, เลตติช
• อารบิก — อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สแกนดิเนเวีย, ตุรกี, เยอรมนี,
ฮีบรู, อิตาลี, อารบิก
• เปอรเซีย — อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สแกนดิเนเวีย, ตุรกี, เยอรมนี,
ฮีบรู, อิตาลี, เปอรเซีย

หมายเหตุ

• ขอมูลเทเลเท็กซที่สามารถแสดงไดตองสงมาจากเครือขายเทานั้น
โทรทัศนไมสามารถแปลงภาษาได

ปุม k (แสดงขอมูล
แสดงหรือซอนขอมูล เชน คําตอบของคําถาม
เทเลเท็กซที่ซอน
อยู)
ปุม 3 (พักหนาจอ)

หยุดการอัพเดทอัตโนมัติของหนาขอมูลเทเลเท็กซ
หรือยกเลิกโหมดพักหนาจอ

ปุม [ (คําบรรยาย
ใตภาพของขอมูล
เทเลเท็กซ)

แสดงคําบรรยายใตภาพหรือออกจากหนาจอ
คําบรรยายใตภาพ
โทรทัศนจะไมแสดงคําบรรยายใตภาพเมื่อบริการ
ดังกลาวไมมีขอมูลคําบรรยายใตภาพ

ปุม 1 (หนายอย)

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

ปุม A

แสดงหนาเมนูแรก
• โทรทัศนจะไมแสดงหนาเมนูแรกเมื่อบริการ
ดังกลาวไมมีสนับสนุนการแสดงหนาเมนูแรก

16
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การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก
E กอนเชื่อมตอ ...
• ปดโทรทัศนและอุปกรณตางๆ ใหเรียบรอยกอนทําการเชื่อมตอ
• เสียบสายสัญญาณเขากับชองตอตางๆ ใหแนนหนา
• โปรดอานวิธีการเชื่อมตอแตละแบบที่สามารถใชงานไดจากคูมือการใชงานของอุปกรณภายนอกแตละตัวอยางละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้เพื่อ
ใหไดคุณภาพของภาพและเสียงสูงสุดจากโทรทัศนและอุปกรณที่เชื่อมตออยู
• โปรดดูวิธีการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับโทรทัศนที่หนา 45
สายเชื่อมตอ
(รหัสการเชื่อมตอ)

คุณภาพภาพ/
คุณภาพเสียง

อุปกรณที่สามารถเชื่อมตอได

หนาอางอิง

สาย HDMI
คุณภาพ
ยอดเยี่ยมทั้งภาพ
และเสียง

อุปกรณแสดงภาพ เชน เครื่องเลน DVD

สาย DVI/HDMI/สายสัญญาณ
สเตอริโอขั้วตอขนาดเล็ก 3.5 มม.

18
คุณภาพภาพดี

เครื่องเลนเกม
สายวิดีโอคอมโพเนนท

สายสัญญาณเสียง

คุณภาพ
ปานกลางทั้งภาพ
และเสียง

18
อุปกรณแสดงภาพ เชน เครื่องเลน DVD

สาย AV (ใหมาดวย)

อุปกรณแสดงภาพ เชน เครื่องเลน DVD
สาย AV

คุณภาพ
ปานกลางทั้งภาพ
และเสียง

19

เครื่องเลนเกม
สายสัญญาณเสียงออพติคอล

คุณภาพเสียง
ยอดเยี่ยม

สายแปลงสัญญาณเสียงสเตอริโอ

19
คุณภาพเสียง
ปานกลาง
ชุดเครื่องเสียง

17
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การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก
การเชื่อมตอสัญญาณภาพ

E เมื่อใชงานชองตอ HDMI 2
ทานจําเปนตองตั้งแหลงสัญญาณเสียงเขาตามประเภทของสาย
HDMI ที่ใชเชื่อมตอ (โปรดดูรายละเอียดที่หนา 31)

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

สาย HDMI มาตรฐาน
1 กดปุม # เพื่อเลือก “HDMI2” จากเมนู
“ชองตอสัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม A
2 ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา”
> “ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“เลือกสัญญาณเสียง” > เลือก “HDMI (ดิจิตอล)”
สาย DVI/HDMI
1 กดปุม # เพื่อเลือก “HDMI2” จากเมนู
“ชองตอสัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม A
2 ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา”
> “ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“เลือกสัญญาณเสียง” > เลือก “HDMI + อนาล็อก”
หมายเหตุ

• ถาอุปกรณ HDMI ที่เชื่อมตออยูสนับสนุนการใชงานระบบ
AQUOS LINK ทานจะสามารถใชงานฟงกชั่นการทํางานที่
หลากหลายได (หนา 20_22)
• อาจมีสัญญาณรบกวนภาพเกิดขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของสาย
HDMI ที่ใช โปรดใชงานสาย HDMI ที่ไดมาตรฐาน
• เมื่อแสดงภาพจากการเชื่อมตอแบบ HDMI โทรทัศนจะตรวจจับและ
ตั้งคารูปแบบภาพที่ดีที่สุดใหโดยอัตโนมัติ
• ตองเชื่อมตอเครื่องขยายเสียงที่สนับสนุนระบบชองตอสงกลับ
สัญญาณเสียง (ARC) ที่ชองตอ HDMI 1 โดยใชสายสัญญาณที่
สนับสนุนระบบ ARC เทานั้น

สัญญาณภาพที่สนับสนุน
576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p
โปรดดูสัญญาณคอมพิวเตอรที่สนับสนุนไดที่หนา 46

การเชื่อมตอแบบวิดีโอ
คอมโพเนนท

n

o

p

ตัวอยางของอุปกรณที่สามารถเชื่อมตอได
E เครื่องเลนวิดีโอเทป
E เครือ
่ งเลน/เครื่องบันทึก DVD

ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพคุณภาพสูงและสีที่สมจริง
ถูกตองเมื่อเชื่อมตอเครื่องเลน/เครื่องบันทึก DVD หรือ
อุปกรณอื่นผานทางชองตอ INPUT 3

 สายสัญญาณสเตอริโอขั้วตอขนาดเล็ก ø 3.5 มม. (มีวางจําหนาย
ทั่วไป)

 สาย DVI/HDMI (มีวางจําหนายทั่วไป)
 สาย HDMI มาตรฐาน (มีวางจําหนายทั่วไป)
การแปลงสัญญาณ DVI/HDMI

หากทานใชสาย DVI/HDMI ทานจะสามารถเลนสัญญาณภาพ
แบบดิจิตอลของ DVD ผานทางการเชื่อมตอแบบ HDMI ได
แตทานจําเปนตองเชื่อมตอสายสัญญาณเสียงแยกตางหาก
• เมื่อทานเชื่อมตอสาย DVI/HDMI เขากับชองตอ HDMI ภาพอาจ
ไมชัดเจนนัก
• ทั้ง HDMI และ DVI ตางใชวิธีการปองกันการคัดลอกขอมูล
มาตรฐาน HDCP เหมือนกัน

o

n

 สายวิดีโอคอมโพเนนท (มีวางจําหนายทั่วไป)
 สายสัญญาณเสียง (มีวางจําหนายทั่วไป)
18
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การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก
การเชื่อมตอแบบวิดีโอคอมโพสิท

หมายเหตุ

ตัวอยางของอุปกรณที่สามารถเชื่อมตอได
E
E
E
E

* ชองตอนี้ใชสําหรับเชื่อมตอหูฟง โปรดลดระดับเสียงกอนใชงาน
หูฟง เสียงที่ดังเกินไปจะทําใหประสาทการรับฟงของทานถูก
ทําลาย

เครื่องเลนวิดีโอเทป
เครื่องเลน/เครื่องบันทึก DVD
เครื่องเลนเกม
กลองวิดีโอ

ทานสามารถใชชองตอ INPUT 1 หรือ INPUT 2 เมื่อตองการ
เชื่อมตอกับเครื่องเลนเกมส, กลองวิดีโอ, เครื่องเลน/เครื่อง
บันทึก DVD หรืออุปกรณอื่น

n

• สัญญาณเสียงดิจิตอลแบบออพติคอลจะเอาทพุทออกเปนสัญญาณ
สเตอริโอ 2 ชองเสียง เมื่อสงมาจากอุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอกับ
โทรทัศนโดยใชสาย HDMI
• ถาภาพไมตรงกับเสียง ใหตรวจเช็กการตั้งคาของชุดเครื่องเสียง
เซอรราวดที่เชื่อมตออยู

ขอสังเกต

เมื่อเชื่อมตอสายสัญญาณเสียงออพติคอลเขากับชองตอ
DIGITAL AUDIO OUTPUT ใหตรวจสอบทิศทางการเชื่อมตอ
ใหถูกตอง และเสียบสายสัญญาณเขาไปตรงๆ โดยใหสังเกต
รูปรางของขั้วตอดานลางใหดี การฝนใชแรงตอเขาไปอาจเปน
สาเหตุทําใหชองตอเสียหาย

หรือ
*1

(*1)
หันดานแบนของขั้วตอใหตรงกับรูปราง
ของชองตอและเสียบเขาไปตรงๆ

o

*2

(*2)
หามเสียบกลับดาน

 สาย AV (ใหมาดวย)
 สาย AV (มีวางจําหนายทั่วไป)

การเชื่อมตอสัญญาณเสียง
หามบิดขั้วตอในขณะเสียบ

การเชื่อมตอกับลําโพง/เครื่องขยายเสียง
เชื่อมตอกับเครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงภายนอกตามภาพ
ดานลาง

E การเชื่อมตอกับเครื่องขยายเสียงที่มีชองรับ
สัญญาณดิจิตอล/อนาล็อก
หามเสียบในมุมเอียง

(ภาพวาดจากมุมมองดานขาง)

o

n

 สายสัญญาณเสียงแบบออพติคอล (สําหรับสัญญาณเสียงดิจิตอล)
(มีวางจําหนายทั่วไป)

 สายแปลงสัญญาณเสียงสเตอริโอ (สําหรับสัญญาณเสียง
อนาล็อก) (มีวางจําหนายทั่วไป)

19
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AQUOS LINK
การควบคุมอุปกรณ HDMI โดยใช AQUOS LINK
E AQUOS LINK คืออะไร?
AQUOS LINK คือฟงกชั่นที่ใชงานโปรโตคอล HDMI CEC ซึ่งจะชวยใหทานสามารถควบคุมการทํางานของอุปกรณที่สนับ
สนุนฟงกชั่นนี้ (เครื่องขยายเสียง AV, เครื่องเลน/เครื่องบันทึก DVD, เครื่องเลน/เครื่องบันทึก Blu-ray) โดยใชรีโมทคอนโทรล
เพียงตัวเดียวได
ทานสามารถควบคุมเครื่องบันทึกหรือเครื่องขยายเสียง AV โดยใชรีโมทคอนโทรลของโทรทัศนไดดวยการเชื่อมตออุปกรณที่
สนับสนุน AQUOS LINK เขากับโทรทัศนโดยใชสาย HDMI ที่ไดมาตรฐาน
หมายเหตุ

• โปรดตรวจสอบเครื่องเลน AQUOS BD ที่สนับสนุน AQUOS LINK และชุดเครื่องเสียงที่สนับสนุน AQUOS LINK ที่มีวางจําหนายในประเทศ
ของทาน

E AQUOS LINK สามารถทําอะไรไดบาง
✔ ฟงกชั่น One touch play
เมื่อโทรทัศนอยูในโหมดพรอมใชงาน โทรทัศนจะเปดและ
เลนภาพจากแหลงสัญญาณ HDMI โดยอัตโนมัติ

✔ การแสดงรายชื่อเรื่องของอุปกรณภายนอก
ทานสามารถเรียกดูหนาเมนูแรกของเครื่องเลนภายนอก
หรือรายชื่อเรื่องของเครื่องเลน AQUOS BD/เครื่องบันทึก
AQUOS ที่มีอยูไดหากอุปกรณดังกลาวสนับสนุนการใชงาน
AQUOS LINK

✔ การควบคุมการทํางานของชุดเครื่องเสียงที่

สนับสนุน AQUOS LINK

ทานสามารถปรับระดับเสียงและเลือกโหมดเสียงของชุด
เครื่องเสียงที่สนับสนุน AQUOS LINK

✔ การควบคุมอุปกรณ HDMI หลายเครื่อง

พรอมกัน

ทานสามารถเลือกอุปกรณ HDMI ที่ตองการใชงานผานทาง
เมนู “การดําเนินการลิงค”

✔ การควบคุมดวยรีโมทคอนโทรลเพียงหนึ่งอัน
AQUOS LINK สามารถมองเห็นอุปกรณ HDMI ที่เชื่อมตออยู
ไดโดยอัตโนมัติ และทานสามารถควบคุมการทํางานของ
โทรทัศนและอุปกรณอื่นไดดวยรีโมทคอนโทรลเพียงหนึ่งอัน
หมายเหตุ

เมื่อทานตองการใชงาน AQUOS LINK โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดใชสาย HDMI ที่ไดมาตรฐาน
ชี้รีโมทคอนโทรลไปทางโทรทัศน ไมใชที่อุปกรณ HDMI ที่เชื่อมตออยู
อาจมีสัญญาณรบกวนภาพเกิดขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของสาย HDMI ที่ใช โปรดใชงานสาย HDMI ที่ไดมาตรฐาน
ระบบนี้รองรับการเชื่อมตอไดสูงสุดดังนี้ อุปกรณบันทึกแบบ HDMI 3 เครื่อง, เครื่องขยายเสียง AV 1 เครื่อง และเครื่องเลน 3 เครื่อง
การทํางานเหลานี้จะมีผลกับอุปกรณ HDMI ที่เลือกไวเปนแหลงสัญญาณภายนอกปจจุบัน ถาอุปกรณดังกลาวไมทํางาน ใหเปดการทํางานของ
อุปกรณนั้นและเลือกแหลงสัญญาณภายนอกที่เหมาะสมโดยใช #
• เมื่อทานตอ/ถอดสาย HDMI หรือเปลี่ยนการเชื่อมตอ ใหเปดการทํางานของอุปกรณ HDMI ทั้งหมดที่เชื่อมตออยูกอนที่จะเปดโทรทัศน
ตรวจยืนยันวาภาพและเสียงถูกตองโดยการเลือก “HDMI1”, “HDMI2”, “HDMI3” หรือ “HDMI4” จากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา”

•
•
•
•
•
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AQUOS LINK
การเชื่อมตอ AQUOS LINK
ขั้นแรกใหเชื่อมตอชุดเครื่องเสียง AQUOS AUDIO หรือเครื่องเลน AQUOS BD/เครื่องบันทึก AQUOS ที่สนับสนุนโปรโตคอล
HDMI CEC
หมายเหตุ

• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการใชงานของอุปกรณที่จะนํามาเชื่อมตอ
• หลังจากถอดสายสัญญาณที่ใชเชื่อมตอหรือเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมตอ ใหเปดโทรทัศนหลังจากเปดการทํางานของอุปกรณที่เชื่อมตออยู
ทั้งหมดแลว เปลี่ยนแหลงสัญญาณภายนอกโดยการกดปุม # เลือกแหลงสัญญาณภายนอกที่เหมาะสม และตรวจสอบภาพและเสียงที่
สงออกมา

การเชื่อมตอกับเครื่องเลน AQUOS BD/เครื่องบันทึก
AQUOS ผานทางชุดเครื่องเสียง AQUOS AUDIO

การเชื่อมตอกับเครื่องเลน AQUOS
BD/เครื่องบันทึก AQUOS เทานั้น

1

n
o

n

2

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

ชุดเครื่องเสียง AQUOS AUDIO

เครื่องเลน AQUOS BD/เครื่องบันทึก AQUOS

 สายสัญญาณเสียงออพติคอล
(มีวางจําหนายทั่วไป)

ฟงกชั่นชองตอสงกลับสัญญาณเสียง (ARC) จะทํางานเฉพาะเมื่อใชงานชองตอ HDMI 1
เมื่อทานใชงานเครื่องเสียงที่สนับสนุนฟงกชั่น ARC ของโทรทัศน ทานไมจําเปนตองใชสาย
สัญญาณเสียงออพติคอลเชื่อมตอเขากับโทรทัศน

การใชงานอุปกรณที่สนับสนุน AQUOS LINK
AQUOS LINK จะชวยใหทานสามารถควบคุมการทํางานของ
อุปกรณที่เชื่อมตอแบบ HDMI ดวยรีโมทคอนโทรลเพียง
อันเดียว

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเริ่มเลน
1 กดปุม I เพื่อเริ่มเลนเรื่อง

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

2

กดปุม J เพื่อเรงไปขางหนา
กดปุม G เพื่อกรอกลับ
กดปุม H เพื่อหยุดเลน
กดปุม Kหนึ่งครั้งอยางรวดเร็วในขณะที่กําลังเลน
เพื่อกลับยังจุดเริ่มตนของบท ทุกครั้งที่ทานกดปุมนี้
ทานจะยอนกลับไปยังจุดเริ่มตนของบทกอนหนานี้

กดปุม Lหนึ่งครั้งอยางรวดเร็วเพื่อขามไปยังจุด
เริ่มตนของบทถัดไป ทุกครั้งที่ทานกดปุมนี้ ทานจะขาม
ไปยังจุดเริ่มตนของบทถัดไป
กดปุม SOURCE เพื่อเปด/ปดอุปกรณที่เชื่อมตออยู
ที่ชองตอ HDMI
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเริ่มการบันทึก
ตรวจเช็กตามรายการตอไปนี้กอนเริ่มการบันทึก
• ตรวจสอบใหแนใจวาเชื่อมตอสายอากาศถูกตอง
• ตรวจเช็กวาสือ
่ บันทึกขอมูล (ฮารดดิสก, DVD, ฯลฯ) มีความจุ
เพียงพอสําหรับการบันทึกรายการที่ตองการ
• เลือกอุปกรณสําหรับบันทึกจากการเลือกเครื่องบันทึก

1
2
3

หลังจากที่ทานเลือกสื่อบันทึกขอมูล (ฮารดดิสก, DVD,
ฯลฯ) ในเมนูเรียบรอยแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเมนู
บันทึกขอมูลอยูในสภาพพรอมใชงาน
กดปุม REC E เพื่อเริ่มตนการบันทึก
กดปุม REC STOP H เพื่อหยุดบันทึก
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AQUOS LINK
เมนู AQUOS LINK
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การดําเนินการลิงค” > เลือกเมนูที่ทานตองการปรับ
การดําเนินการลิงค

คําอธิบาย

หมายเหตุ

เครื่องบันทึก เปด/ปด

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

• โปรดอานรายละเอียดจากคูมือการใชงานของเครื่องบันทึก
ดังกลาว

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

• ในตอนนี้เครื่องบันทึกที่เชื่อมตออยูจะเปดขึ้น และ
โทรทัศนจะเลือกแหลงสัญญาณภายนอกที่เหมาะสมโดย
อัตโนมัติ
• ขอมูลรายชื่อเรื่องจากเครื่องเลน AQUOS BD/เครื่อง
บันทึก AQUOS ที่เชื่อมตออยูจะแสดงขึ้นมา

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

• ถาอุปกรณที่เชื่อมตออยูไมมีฟงกชั่นนี้หรืออุปกรณดังกลาว
อยูในสถานะที่ไมสามารถแสดงเมนูได (กําลังบันทึกขอมูล,
กําลังเขาสูโหมดพรอมใชงาน ฯลฯ) ฟงกชั่นนี้จะไมสามารถ
ใชงานได

หนาเมนูแรก/รายชื่อเรื่อง

เมนูการตั้งคา

การเปลี่ยนสื่อ

เครื่องบันทึก EPG

เปลี่ยนอุปกรณเสียงออก

ถาเครื่องบันทึกมีสื่อบันทึกขอมูลหลายตัว ใหเลือกสื่อขอมูลที่
ตองการใชจากตัวเลือกนี้
เลือกอุปกรณที่ตองการ เชน เครื่องบันทึก DVD หรือฮารดดิสก
ประเภทของสื่อขอมูลจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทานกดปุม
A
ทานสามารถเรียกดูขอมูล EPG และขอมูลการตั้งเวลาในเครื่อง • แหลงสัญญาณภายนอกจะเปลี่ยนไปและขอมูล EPG ของ
บันทึกที่สนับสนุนมาตรฐาน CEC โดยใชรีโมทคอนโทรล
เครื่องบันทึกจะแสดงขึ้นมา
เลือกรายการที่ตองการบันทึก
• ทานสามารถใชงานปุม a/b/c/d, C, B
และปุมสีได
• โปรดอานรายละเอียดจากคูมือการใชงานของเครื่องบันทึก
ดังกลาว
ทานสามารถเลือกรับฟงเสียงโทรทัศนไดจากชุดลําโพง
AQUOS TV เทานั้น

การเปลี่ยนโหมดเสียง

ทานสามารถเปลี่ยนโหมดเสียงของชุดเครื่องเสียง AQUOS
AUDIO ไดดวยตนเอง
โหมดเสียงจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทานกดปุม A

เลือกรุน

ถามีอุปกรณ HDMI หลายตัวเชื่อมตอกันตามลําดับ ทานจะ
สามารถกําหนดอุปกรณที่ตองการควบคุมการทํางานไดจาก
ตัวเลือกนี้
อุปกรณ HDMI จะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทานกดปุม A

• โปรดอานรายละเอียดจากคูมือการใชงานของชุดเครื่อง
เสียง AQUOS AUDIO

การปรับตั้งฟงกชั่น AQUOS
LINK

ควบคุม AQUOS LINK

เปดอัตโนมัติ

การเลือกเครื่องบันทึก

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

• คาตั้งจากโรงงานของตัวเลือกนี้จะอยูที่ “ปด”

ดวยตัวเลือกนี้ ทานจะสามารถเลือกเครื่องบันทึกหนึ่งเครื่องที่
จะใชบันทึกขอมูลจากเครื่องบันทึกหลายเครื่องที่เชื่อมตอ
พรอมกันอยู

• ถาทานเชื่อมตอชุดเครื่องเสียง AQUOS AUDIO ไวระหวาง
โทรทัศนกับเครื่องบันทึก AQUOS ตัวแสดงแหลงสัญญาณ
ภายนอกจะเปลี่ยนไป (เชน เปลี่ยนจาก “HDMI1” เปน
“HDMI1 (Sub)”)

การเลือกชองหลัก

ฟงกชั่นนี้จะอนุญาตใหทานเลือกชองสัญญาณของอุปกรณ
HDMI ที่เชื่อมตออยูโดยใชงานรีโมทคอนโทรลของ
โทรทัศนได
กดปุม a/b เพื่อเลือกแหลงสัญญาณเขาของอุปกรณ HDMI
ที่เชื่อมตออยูที่ทานตองการควบคุมการทํางานโดยใชรีโมท
คอนโทรลของโทรทัศน จากนั้นกดปุม A
กดปุม c/d เพื่อเลือก “เปด” จากนั้นกดปุม A

ชองตอสงกลับสัญญาณเสียง

ถาตั้งคาฟงกชั่นนี้ไวที่ “อัตโนมัติ” โทรทัศนจะสามารถสง
ขอมูลเสียงของภาพที่แสดงอยูบนหนาจอโทรทัศนไปยังชุด
เครื่องเสียงที่เชื่อมตออยูโดยใชงานสายสัญญาณที่สนับสนุน
ระบบ ARC เทานั้น การใชงานฟงกชั่นนี้จะชวยลดความ
จําเปนทีต
่ อ
 งใชสายสัญญาณเสียงดิจต
ิ อลและอนาล็อกแยกกัน

• ฟงกชั่นชองตอสงกลับสัญญาณเสียง (ARC) จะทํางาน
เฉพาะเมื่อใชงานชองตอ HDMI 1

การเชื่อมตอเพื่อใชงาน “ชองตอสงกลับสัญญาณเสียง (ARC)”

• ทานจําเปนตองใชงานสายสัญญาณ/อุปกรณที่สนับสนุนระบบ ARC และเชื่อมตอเขากับชองตอ HDMI 1 เพื่อเปดใชงานฟงกชั่นนี้ วิธีการ
เชื่อมตอจะใชรูปแบบเดียวกับในหัวขอ การเชื่อมตอกับเครื่องเลน AQUOS BD/เครื่องบันทึก AQUOS ผานทางชุดเครื่องเสียง
AQUOS AUDIO (หนา 21)
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การปรับเบื้องตน
หมายเหตุ

การปรับภาพ

I

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

эѤрнѨнѪѷѠнҕѠк
:дјѤэ

:шдјк

J

ตัวเลือก “PC” จะสามารถใชงานไดเมื่อเลือก “HDMI1”, “HDMI2”,
“HDMI3”, “HDMI4” หรือ “PC” จากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา” เทานั้น
ตัวเลือก “x.v.Colour” จะสามารถใชงานไดเมื่อไดรับสัญญาณ “x.v.Colour”
ผานทางชองตอ HDMI เทานั้น

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

ѯєьѬѓѥё

เมนูภาพ
[єѥшіуѥь]

ѱўєч AV

OPC

[єѥшіуѥь]

OPC
[юҌч]

ปรับความสวางของหนาจอโดยอัตโนมัติ

ѳђлѠѓѥё
зњѥєшҕѥкѝѨ

หมายเหตุ

• หลังจากเลือกเมนู เชน “โหมด AV”, “OPC”, “ไฟจอภาพ”, “ความ
ตางสี”, “ความเขมสี”, “เฉดสี” และ “ความคมชัด” ทานจะสามารถ
ปรับคาพรอมไปกับการรับชมภาพหนาจอไดชัดเจนขึ้นโดยการกด
ปุม A เพื่อลดขนาดเมนูลง
• หากตองการรีเซ็ตรายการที่ปรับคาทั้งหมดกลับไปเปนคาที่ตั้งมา
จากโรงงาน ใหกดปุม a/b เพื่อเลือก “ตั้งเครื่องใหม” กดปุม
A กดปุม a/b เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม A

เมนูภาพ

โหมด AV

รายการ
ปด

รักษาระดับความสวางใหคงที่ตามคาที่ตั้งไว
ที่ “ไฟจอภาพ”

เปด

ปรับอัตโนมัติ

เปด : แบบแสดง
การทํางาน

แสดงผลการปรับของระบบ OPC บนหนาจอ
ในระหวางการปรับความสวางของหนาจอ

หมายเหตุ

• นอกจากนี้ ทานยังสามารถเลือก “OPC” ไดโดยการกดปุม OPC
• เมื่อตั้งคาเปน “เปด” โทรทัศนจะตรวจสอบแสงสวางภายนอก และ
ทําการปรับความสวางของไฟจอภาพโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบ
ใหแนใจวาไมมีวัตถุใดๆ บังเซนเซอร OPC อยู มิฉะนั้นจะสงผล
กระทบตอการตรวจสอบแสงสวางภายนอก
• เมื่อปรับคา “ไฟจอภาพ” ตัวเลือก “OPC” จะถูกปรับเปน “ปด”

เมนูภาพ

“โหมด AV” มีตัวเลือกการรับชมที่หลากหลายสําหรับใหทาน
เลือกใชตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ซึ่งแตกตางกัน
ไปตามปจจัยตางๆ เชน ความสวางของหอง, ประเภทของ
รายการที่รับชมอยู หรือประเภทของสัญญาณเขาจากอุปกรณ
ภายนอก
กดปุม a/b เพื่อเลือกโหมดที่ตองการ จากนั้นกดปุม
A
• ทั้งนี้ทานสามารถเปลี่ยนโหมดที่หนาจอเมนู “เมนูภาพ” และ “เสียง”
ไดโดยการกดปุม #

รายการ

การปรับภาพ
ปรับภาพตามความตองการของทานโดยใชการตั้งคาภาพ
ตอไปนี้

รายการปรับตั้ง
รายการที่เลือก
ได

c (เคอรเซอร)

d (เคอรเซอร)

ไฟจอภาพ

ลดความสวางของไฟ
จอภาพ

เพิ่มความสวางของไฟ
จอภาพ

ความตางสี

ลดความตางสี

เพิ่มความตางสี

ความสวาง

ลดความสวาง

เพิ่มความสวาง

ความเขมสี

ลดความเขมสี

เพิ่มความเขมสี
ปรับโทนสีของผิวหนัง
ใหเนนสีเขียว
เพิ่มความคมชัด

อัตโนมัติ

โทรทัศนจะตั้งคาตัวเลือกที่เหมาะสมจากเมนู
“โหมด AV” โดยอัตโนมัติตามสภาพแสงและ
ประเภทของรายการที่รับชมอยู

มาตรฐาน

ภาพคุณภาพสูงสําหรับหองที่มีแสงสวางปานกลาง

ภาพยนตร

ใชสําหรับรับชมภาพยนตรในหองมืด

เกมส

ใชสําหรับการเลนวิดีโอเกมส

เฉดสี

ปรับโทนสีของผิวหนัง
ใหเนนสีมวง

PC*1

ใชสําหรับรับสัญญาณจากคอมพิวเตอร

ความคมชัด

ลดความคมชัด

โหมดผูใช

อนุญาตใหทานปรับแตงการตั้งคาตางๆ ไดตาม
ตองการ ทานสามารถตั้งคาโหมดนี้แยกสําหรับ
แหลงสัญญาณเขาแตละสัญญาณได

x.v.Colour*2

ใหภาพที่มีสีสมจริงเหนือสัญญาณอื่นๆ

ไดนามิค

ใชสําหรับการรับชมการแขงขันกีฬาที่ตองการ
ภาพคมชัดและมีความตางสีสูง

ไดนามิค
(ปรับคาไมได)

ใชสําหรับการรับชมการแขงขันกีฬาที่ตองการ
ภาพคมชัดและมีความตางสีสูง (ไมสามารถปรับ
การตั้งคา “เมนูภาพ” และ “เสียง” ได)
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การปรับเบื้องตน
หมายเหตุ

เมนูภาพ

ขั้นสูง
โทรทัศนเครื่องนี้มีฟงกชั่นการใชงานขั้นสูงมากมายสําหรับ
การปรับภาพใหมีคุณภาพสูงสุด
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“เมนูภาพ” > “ขั้นสูง”

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

Quad pixel plus
สรางภาพความละเอียดสูงขึ้นใหมใหมีความละเอียดที่สูงขึ้น

C.M.S.-ปรับเฉดสี
ฟงกชั่นนี้ใชสําหรับปรับเฉดสีของสีที่เลือกโดยใชงานระบบ
ปรับแบบหกสี

C.M.S.-ปรับความอิ่มสี
ฟงกชั่นนี้จะเพิ่มหรือลดความอิ่มตัวของสีที่เลือกโดยใชงาน
ระบบปรับแบบหกสี

C.M.S.-การปรับคาสี
ฟงกชั่นนี้ใชสําหรับปรับความสวางของสีที่เลือกโดยใชงาน
ระบบปรับแบบหกสี

ชวงสี
ปรับชวงคาของกลุมยอยของสีที่ใชแสดงภาพ การปรับเพิ่ม
ชวงคาของสีหมายถึงสีสันที่มากขึ้น ภาพที่ไดจะมีสีสดใส
รายการ
มาตรฐาน

ชวงคาสีแบบมาตรฐาน

ขั้นสูง

สีสันสดใสยิ่งขึ้นดวยการปรับเพิ่มชวงคาของสี

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้จะสามารถใชงานไดเมื่อเลือก “ภาพยนตร” จากเมนู
“โหมด AV” เทานั้น

อุณหภูมิสี
ปรับอุณหภูมิสีเพื่อแสดงภาพที่มีสีขาวใหดีที่สุด
รายการ
สูง

สีขาวมีโทนสีน้ําเงิน

กลาง-สูง

โทนสีระหวาง “สูง” และ “ระดับกลาง”

ระดับกลาง

โทนสีธรรมชาติ

กลาง-ต่ํา

โทนสีระหวาง “ระดับกลาง” และ “ระดับต่ํา”

ระดับต่ํา

สีขาวมีโทนสีแดง

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

ปรับสมดุลสีขาวโดยการเปลี่ยนคาของแตละรายการ

โหมดไฟนโมชั่นแอดวานซ
เทคโนโลยี “โหมดไฟนโมชั่นแอดวานซ” มอบผลลัพธที่เหนือ
กวาในการแสดงภาพดิจิตอลคุณภาพสูงที่ปราศจากความ
พรามัวของภาพเคลื่อนไหว (“สูง”, “ระดับต่ํา”, “ปด”)

การปรับแกมมา
เลือกความตางของโทนสีของสวนที่สวางและสวนที่มืดของ
ภาพตามประเภทของรายการที่รับชมอยู จากสูงสุดที่ e 2 ถึง
ต่ําสุดที่ f 2

โหมดฟลม
ตรวจจับแหลงสัญญาณที่มาจากฟลมภาพยนตร (เขารหัสที่
24 หรือ 25 เฟรมตอวินาที ขึ้นอยูกับความถี่ในแนวตั้ง) โดย
อัตโนมัติ จากนั้นจะทําการวิเคราะหและสรางภาพแตละเฟรม
ขึ้นใหมใหมีคุณภาพของภาพในแบบความละเอียดสูง (“ขั้นสูง
(ระดับสูง)”, “กาวล้ํา (ระดับต่ํา)”, “ขั้นมาตรฐาน”, “ปด”)
หมายเหตุ
• โหมดฟลมอาจไมสามารถเลือกไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของ
สัญญาณเขา

ปรับความตางสีอัตโนมัติ
ปรับความตางสีของภาพตามฉากโดยอัตโนมัติ

DNR (ลดสัญญาณรบกวนแบบดิจิตอล)
ตัวเลือก “DNR” จะใหภาพที่มีความคมชัดยิ่งขึ้น (“อัตโนมัติ”,
“สูง”, “ระดับกลาง”, “ระดับต่ํา”, “ปด”)
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถเลือกไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของ
สัญญาณเขา

ภาพขาวดํา
ใชสําหรับรับชมวิดีโอในแบบภาพขาวดํา

การปรับ OPC
ทานสามารถตั้งคาการปรับอัตโนมัติของชวงระดับความ
สวางของเซนเซอร OPC ไดตามความตองการ ชวงการปรับ
อัตโนมัติของเซนเซอร OPC สามารถตั้งคาสูงสุดไดที่ e 16
และต่ําสุดที่ f 16
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้จะสามารถใชงานไดเมื่อตั้งคา “OPC” ไวที่ “เปด” หรือ
“เปด : แบบแสดงการทํางาน”
• ไมสามารถตั้งคาสูงสุดใหมีคาต่ํากวาคาต่ําสุดได
• ไมสามารถตั้งคาต่ําสุดใหมีคาสูงกวาคาสูงสุดได
• ไมสามารถตั้งคาสูงสุดและคาต่ําสุดใหมีคาเทากันได
• เซนเซอร OPC อาจจะไมทํางานถาชวงการปรับนอยเกินไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกบ
ั ความสวางของแสงสวางภายนอก
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การปรับเบื้องตน
การตั้งคาเสียง

เสียง

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

SRS TS HD
ฟงกชั่นนี้จะลดเอ็ฟเฟ็กซเสียงเซอรราวดของลําโพง
รายการ

дѥішѤѸкзҕѥ

เปด

SRS TruSurround HD™ จะสราง
ประสบการณเสียงเซอรราวดคุณภาพสูงเมื่อ
รับชมภาพยนตรจากแผน DVD และรายการ
โทรทัศนที่ออกอากาศดวยเสียงเซอรราวด

ปด

ใหเสียงปกติ

:дјѤэ

:шдјк

ѯѝѨѕк
єѥшіуѥь

юіѤэзњѥєчѤкѯѝѨѕкѠѤшѱьєѤшѧ
[юҌч]

หมายเหตุ

ѯѝѨѕкѰўјє

• กดปุม SURROUND เพื่อเปดและปดฟงกชั่นเสียง SRS
TruSurround HD™

ѯѝѨѕкъѫҖє

เสียง

юіѤэѝєчѫјѯѝѨѕкоҖѥѕењѥ
L30

R30

เสียง

ปรับความดังเสียงอัตโนมัติ
แหลงสัญญาณเสียงที่ตางกันมักจะมีระดับเสียงที่แตกตางกัน
เชน รายการโทรทัศนและโฆษณา ฟงกชั่นนี้จะลดปญหานี้
โดยการปรับระดับเสียงใหใกลเคียงกัน
รายการ

เพิ่มความหนักแนนของเสียงทุม
ฟงกชั่นนี้จะขับเนนเสียงทุม
เสียง

เนนเสียงพูด
ฟงกชั่นนี้จะเนนเสียงสนทนาใหชัดเจนกวาเสียงประกอบอื่นๆ
เพื่อใหรับฟงไดงายขึ้น

ลดชวงความตางของระดับเสียงระหวาง
แหลงสัญญาณเสียงที่ตางกันใหเหลือนอย
ที่สุด

สูง
ระดับกลาง
ระดับต่ํา

ลดชวงความตางของระดับเสียงระหวาง
แหลงสัญญาณเสียงที่ตางกันลงเล็กนอย

ปด

ไมมีการปรับลดความตางของระดับเสียง

เสียง

ปรับแตงเสียง
ทานสามารถปรับคุณภาพเสียงที่ทานตองการไดโดยใชการ
ตั้งคาตอไปนี้
รายการ

c (เคอรเซอร)

d (เคอรเซอร)

เสียงแหลม

ลดเสียงแหลม

เพิ่มเสียงแหลม

เสียงทุม

ลดเสียงทุม

เพิ่มเสียงทุม

ปรับสมดุลเสียง
ซาย-ขวา

ลดความดังของเสียง
ลําโพงดานขวา

ลดความดังของเสียง
ลําโพงดานซาย

หมายเหตุ

• หากตองการรีเซ็ตรายการที่ปรับคาทั้งหมดกลับไปเปนคาที่ตั้งมา
จากโรงงาน ใหกดปุม a/b เพื่อเลือก “ตั้งเครื่องใหม” กดปุม
A กดปุม a/b เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม A
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การปรับเบื้องตน
การตั้งคาประหยัดพลังงาน

ECO

ปดเมื่อไมมีสัญญาณ

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ECO”
Menu
дѥішѤѸкзҕѥ

эѤрнѨнѪѷѠнҕѠк
:шдјк

เมื่อตั้งคาเปน “เปดการใช” โทรทัศนจะเขาสูโหมด
พรอมใชงานถาไมมีสัญญาณเขาเปนเวลา 15 นาที
หมายเหตุ

• แมวารายการโทรทัศนจะจบลงแลว แตฟงกชั่นนี้อาจจะยังไมทํางาน
เนื่องจากยังคงตรวจพบสัญญาณแทรกซอนจากสถานีโทรทัศนอื่น
หรือสัญญาณอื่น

:дјѤэ

ѱўєчECO

ECO

дѥізњэзѫєѓѥёECO

ปดเมื่อไมมีความเคลื่อนไหวการใชงาน

[On]

дѥіюіѣўѕѤчѳђђґѥ
[юҌч]

юҌчѯєѪѷѠѳєҕєѨѝѤррѥц
[юҌчдѥіѲнҖкѥь]

юҌчѯєѪѷѠѳєҕєѨзњѥєѯзјѪѷѠьѳўњдѥіѲнҖкѥь
[юҌчдѥіѲнҖкѥь]

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

หมายเหตุ

ECO

• นอกจากนี้ ทานยังสามารถเลือก “โหมด Eco” ไดโดยการกดปุม
ECO

ECO

การควบคุมภาพ ECO
ฟงกชั่นนี้จะตรวจจับแหลงสัญญาณภาพและลดอัตราการ
ใชไฟฟาในขณะที่ยังคงรักษาระดับความสวางของภาพ
ใหเหมือนเดิม
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้จะไมทํางานเมื่อตั้งคา “โหมด AV” เปน “ไดนามิค
(ปรับคาไมได)”, “ไดนามิค” หรือ “อัตโนมัติ”
• ฟงกชั่นนี้จะไมทํางานเมื่อตั้งคา “ประหยัดไฟฟา” เปน
“ขั้นมาตรฐาน” หรือ “ขั้นสูง”

ECO

ตั้งเวลาปด
อนุญาตใหทานตั้งเวลากอนที่โทรทัศนจะเขาสูโหมดพรอม
ใชงานโดยอัตโนมัติ ทานสามารถตั้งชวงเวลากอนที่โทรทัศน
จะเขาสูโหมดพรอมใชงานไดหลังจากเลือก “เปลี่ยน”
หมายเหตุ

• เลือก “ปด” เพื่อยกเลิกการตั้งเวลาปด
• เมื่อตั้งเวลาปดแลว โทรทัศนจะเริ่มตนนับเวลาถอยหลังโดย
อัตโนมัติ
• กอนที่จะถึงเวลาที่ตั้งปดไว 5 นาที หนาจอจะแสดงเวลาที่เหลือ
อยูทุกนาที
• นอกจากนี้ ทานยังสามารถเลือก “ตั้งเวลาปด” ไดโดยการกดปุม
SLEEP แตละครั้งที่ทานกดปุม SLEEP เวลาปดจะเปลี่ยนไปเรื่อย
(“0 ชม. 30 นาที”, “1 ชม. 00 นาที”, “1 ชม. 30 นาที”, “2 ชม.
00 นาที”, “2 ชม. 30 นาที”, “ปด”)

ประหยัดไฟฟา
ฟงกชั่นนี้ชวยลดความสวางของไฟจอภาพเพื่อลดอัตราการใช
ไฟฟา และเพิ่มอายุการใชงานของไฟจอภาพตามที่แสดงใน
ตารางตอไปนี้

ECO

เฉพาะเสียง
ขณะที่ทานรับฟงเสียงเพลงจากรายการเพลง ทานสามารถปด
หนาจอโทรทัศนและรับฟงเฉพาะเสียงเพลงได

รายการ

รายการ

ขั้นมาตรฐาน

ลดความสวางของไฟจอภาพ

เปด

เลนเฉพาะเสียงโดยไมแสดงภาพ

ขั้นสูง

ลดความสวางของไฟจอภาพลงมากกวา
ตัวเลือก “ขั้นมาตรฐาน”

ปด

แสดงภาพพรอมกับเลนเสียง

ปด

คาความสวางของไฟจอภาพเทากับคาที่ทาน
ตั้งใน “โหมด AV” ที่เลือกไว

เมื่อตั้งคา “ประหยัดไฟฟา” เปน “ขั้นมาตรฐาน” หรือ “ขั้นสูง”,
ไอคอนแสดงสถานะของฟงกชั่น “ประหยัดไฟฟา” จะปรากฏ
ขึ้นมาในเมนู “เมนูภาพ” และที่หนาตางขอมูลชองสถานี
หมายเหตุ

หมายเหตุ

• เมื่อทานใชงานโทรทัศนซึ่งมีการเปลี่ยนภาพบนหนาจอ เชน
การเปลี่ยนแหลงสัญญาณเขา ฟงกชั่น “เฉพาะเสียง” จะถูกตั้งเปน
“ปด”

• ฟงกชั่นนี้จะไมทํางานเมื่อตั้งคา “โหมด AV” เปน “ไดนามิค
(ปรับคาไมได)”
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การปรับเบื้องตน
ปรับเอง

การตั้งคาชองสัญญาณ
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม”
Menu
эѤрнѨнѪѷѠнҕѠк
:шдјк

ใชเมนูนี้เพื่อปรับชองสถานีดวยตนเอง
หลังจากเลือก “ตกลง” ที่หนาจอ ใหกดปุม a/b/c/d
เพื่อเลือกชองสถานีที่ทานตองการปรับ จากนั้นกดปุม
A
เมนู “ปรับเอง” ของการตั้งคาชองรายการ

дѥішѤѸкзҕѥ

:дјѤэ

дѥішѤѸкзҕѥдѥііѤэнє
дѥішѧчшѤѸкѠѤшѱьєѤшѧ
дѥішѤѸкзҕѥнҕѠкѝѤррѥц
Next

ѯюҌчѯзіѪѷѠкѰээіњчѯіѶњ
юіѤэшѤѸкѯмёѥѣіѥѕ

การตั้งคาการรับชม

การติดตั้งอัตโนมัติ

ทานสามารถเลือกการตั้งคาไดหนึ่งรายการจากรายการตั้งคา
ตอไปนี้
1
2
3
4

คนหา (หนา 27)
คนหาละเอียด (หนา 27)
ระบบสี (หนา 27)
ระบบเสียง (หนา 27)

5
6
7

ชื่อชองสัญญาณ (หนา 28)
ขามชอง (หนา 28)
ล็อก (หนา 28)

คนหา
โทรทัศนจะตรวจจับและบันทึกสถานีโทรทัศนที่ใหบริการ
ทั้งหมดในพื้นที่ของทานโดยอัตโนมัติ ฟงกชั่นนี้จะอนุญาต
ใหทานทําการตั้งชองสถานีและปรับแตงการตั้งคาหลังจาก
ทําการตั้งคาเริ่มตนแบบอัตโนมัติไปแลวใหม
1 ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การติดตั้งอัตโนมัติ”
2 ถาทานตั้งรหัสผานไว ใหปอนรหัสผานที่ขั้นตอนนี้

3
4

ทานสามารถเพิ่มชองสถานีใหมที่อยูในแถบคลื่นความถี่ที่
กําหนดไวได
รายการ
ชองถัดไป

คนหาชองสถานีถัดไป

บันทึกชอง

บันทึกชองสถานีที่แสดงอยูในปจจุบัน

• โปรดดูวิธีการตั้งรหัสผานที่หนา 29

ยกเลิก

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม A
กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ จากนั้น
กดปุม A

กลับไปที่หนาจอกอนหนานี้ (ผลการคนหา
จะไมถูกบันทึกเก็บไว)

คนหาละเอียด

• ทานไมจําเปนตองตั้งคาใดๆ ในระหวางการคนหาอัตโนมัติ

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

การตั้งคาการรับชม

การตั้งคาชองรายการ
ทานสามารถปรับตั้งชองสถานีไดทั้งแบบอัตโนมัติและแบบ
ปรับดวยตนเอง
1 ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งคาชองสัญญาณ” >
“การตั้งคาชองรายการ”
2 ถาทานตั้งรหัสผานไว ใหปอนรหัสผานที่ขั้นตอนนี้
• โปรดดูวิธีการตั้งรหัสผานที่หนา 29

คนหาเพิ่มเติม

ทานสามารถปรับความถี่ไปยังตําแหนงที่ตองการได
หมายเหตุ

• ปรับละเอียดพรอมกับตรวจเช็กภาพพื้นหลังบนจอเพื่ออางอิงไปดวย
• แทนที่ทานจะตองกดปุม c/d เพื่อปรับความถี่ ทานสามารถตั้งคา
ไดโดยการปอนตัวเลขความถี่ของชองสถานีเขาไปโดยตรง โดย
ใชปุมตัวเลข 0_9
• ขณะปรับตั้งความถี่บนหนาจอ “คนหาละเอียด” ตัวเลขสุดทายของ
ความถี่จะตองเปน “0” หรือ “5”

ตัวอยาง

• 179.25 MHz: กด 1 > 7 > 9 > 2 > 5
• 49.25 MHz: กด 4 > 9 > 2 > 5 > A

ระบบสี
เลือกระบบสีที่ดีที่สุดที่สามารถรับได (“อัตโนมัติ”, “PAL”,
“SECAM”, “NTSC3.58”, “NTSC4.43”)
ระบบเสียง
เลือกระบบเสียงที่ดีที่สุด (ระบบออกอากาศ) ที่สามารถรับได
(“B/G”, “D/K”, “I”, “M”)
หมายเหตุ
• ตรวจเช็กระบบเสียงหากเสียงที่ออกมาไมถูกตอง

ใชงานเมนูนี้เพื่อเพิ่มบริการใหมๆ โดยอัตโนมัติหลังจากที่
ไดใชงาน “การติดตั้งอัตโนมัติ” เสร็จเรียบรอยแลว
• เริ่มตนคนหาชองสถานีหลังจากเลือกระบบสีและระบบเสียง
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การปรับเบื้องตน
ชื่อชองสถานี
เมื่อชองสถานีสงสัญญาณขอมูลชื่อเครือขายมาดวย ฟงกชั่น
“การติดตั้งอัตโนมัติ” จะตรวจจับขอมูลดังกลาวและกําหนดชื่อ
ไว อยางไรก็ตาม ทานสามารถเปลี่ยนชื่อชองสถานีแตละชอง
ได
เลือกตัวอักษรของชื่อใหมของชองสถานีโดยใช
ซอฟตแวรแปนพิมพ (ดูหนา 12)
หมายเหตุ
• ชื่อที่ตั้งใหมตองมีตัวอักษรไมเกิน 5 ตัว เลือก “ยกเลิก” เพื่อตั้งชื่อ
ชองสถานี

ขามชอง
ชองสถานีที่ตั้งตัวเลือก “ขามชอง” เปน “เปด” จะถูกขามไป
เมื่อใชงานปุม !r/s แมวาจะเลือกรับชมจากโทรทัศน
ล็อก
ทานสามารถล็อกการเขารับชมชองสถานีบางชองได
หมายเหตุ

• โปรดดูวิธีการตั้งรหัสผานที่หนา 29
• เมื่อตั้งคา “ล็อก” ของชองสถานีหนึ่งไวที่ “เปด” ขอความ “ระบบ
การปองกันเยาวชนทํางาน” จะแสดงขึ้นมา และโทรทัศนจะไมแสดง
ภาพและเสียงของชองสถานีนั้น
• เมื่อกดปุม C ในขณะที่ขอความ “ระบบการปองกันเยาวชน
ทํางาน” แสดงอยู หนาตางสําหรับปอนรหัสผานจะแสดงขึ้นมา
เมื่อใสรหัสผานที่ถูกตอง “รหัสผาน” จะถูกปลดล็อกชั่วคราวจนกวา
จะปดโทรทัศน

เรียงลําดับ
ทานสามารถจัดลําดับของชองสถานีไดโดยอิสระ
กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม A
กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกชองสถานีที่ทานตองการ
ยายตําแหนง จากนั้นกดปุม A
3 กดปุม a/b/c/d เพื่อยายตําแหนงชองสถานีดังกลาว
ไปยังตําแหนงที่ตองการ จากนั้นกดปุม A
4 ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 และ 3 จนกระทั่งทานยายตําแหนง
ชองสถานีที่ตองการเสร็จเรียบรอย

1
2

ลบรายการ
ทานสามารถลบชองสถานีที่ไมตองการได
กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม A
กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกชองสถานีที่ทานตองการ
ลบ จากนั้นกดปุม A

1
2

• หนาตางขอความจะแสดงขึ้นมา

3
4

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม A
เพื่อลบชองสถานีที่เลือกไว ชองสถานีที่เรียงตอจากชอง
สถานีที่ลบออกจะเลื่อนขึ้น
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 และ 3 จนกระทั่งทานลบชองสถานี
ที่ตองการออกจนหมด
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ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
การตั้งเวลาเปดโทรทัศน
การตั้งคาการรับชม

เปดเครื่องแบบรวดเร็ว
ทานสามารถลดเวลาการเริ่มตนทํางานของโทรทัศนหลังจาก
ที่เปดเครื่องดวยรีโมทคอนโทรลลงได
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “เปดเครื่องแบบรวดเร็ว”

หมายเหตุ

• หากตองการรับชมชองสถานีที่ล็อกเอาไว ทานตองปอนรหัสผานนี้
(โปรดดูรหัสผานของชองสถานีที่ล็อกไวที่หนา 28) เมื่อทานเลือก
ชองสถานีที่ล็อกเอาไว ขอความแจงขอรหัสผานจะแสดงขึ้นมา
กดปุม C เพื่อเปดหนาตางสําหรับปอนรหัสผาน

E การลบรหัสผาน
ขั้นตอนนี้จะอนุญาตใหทานสามารถตั้งรหัสผานใหมได
ปอนรหัสผาน
กดปุม c/d เพื่อเลือก “ไมตกลง” จากนั้นกดปุม
C
3 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม A

1
2

รายการ

іўѤѝяҕѥь

โทรทัศนเปดทํางานจากโหมดพรอมใชงาน
อยางรวดเร็ว อัตราการใชไฟฟาจะอยูที่
34 วัตต หรือมากกวาในขณะที่อยูในโหมด
พรอมใชงาน

เปด

јэіўѤѝяҕѥь"

шдјк

ѳєҕшдјк

อัตราการใชไฟฟาเพียงเล็กนอยในขณะที่
อยูในโหมดพรอมใชงาน

ปด

การตั้งคาเฉพาะ—รหัสผาน
การตั้งคาการรับชม

รหัสผาน
ฟงกชั่นนี้จะอนุญาตใหทานตั้งรหัสผานเพื่อปองกันการตั้งคา
บางรายการโดยไมตั้งใจ
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > “รหัสผาน”

หมายเหตุ

• เพื่อเปนมาตรการปองกัน ทานควรจดรหัสผานของทานที่หนา
49 จากนั้นตัดออกและเก็บไวในสถานที่ปลอดภัยซึ่งพนจาก
มือเด็ก
• ฟงกชั่นนี้สามารถใชงานไดกับโหมดสัญญาณโทรทัศนเทานั้น
• เมื่อตองการล็อกชองสถานีซึ่งปลดล็อกชั่วคราวโดยการปอนรหัส
ผานที่ถูกตองใหม ใหปดและเปดโทรทัศนขึ้นมาอีกครั้ง

การตั้งคาเฉพาะ—เวลา
การตั้งคาการรับชม

แสดงเวลา

E การตั้งรหัสผาน
ลงทะเบียนตัวเลขรหัสผาน 4 ตัว เพื่อใชในฟงกชั่น “รหัสผาน”
1 ถาทานตั้งรหัสผานไว ใหปอนรหัสผานที่ขั้นตอนนี้
2 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม A
3 ปอนตัวเลขรหัสผาน 4 ตัว โดยใชปุมตัวเลข 0_9

іўѤѝяҕѥь
дѥішѤѸкіўѤѝяҕѥь
ъҕѥьѝѥєѥіщѯюјѨѷѕьўіѪѠјэіўѤѝяҕѥьѳчҖ

шдјк

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

แสดงเวลา
ฟงกชั่นนี้จะอนุญาตใหทานแสดงเวลาที่บริเวณมุมขวาลางของ
หนาจอ
รายการ

ѳєҕшдјк

юґѠьіўѤѝяҕѥьѲўєҕ
4 шѤњ

юґѠьіўѤѝяҕѥьѲўєҕоѸѦѠѨдзіѤѸкѯёѪѷѠѕѪьѕѤь

เปด

แสดงเวลา

เปด (ครึ่งชั่วโมง)

แสดงเวลาที่ปรับเพิ่มทีละ 30 นาที

ปด

ไมแสดงเวลา

หมายเหตุ

• ขอมูลเวลานี้จะสามารถใชงานไดเมื่อไดรับขอมูลเวลาของชอง
สถานีมีขอมูลเทเลเท็กซอยูดวยในโหมด “TV”

รูปแบบเวลา

4
5

ปอนตัวเลข 4 ตัว ที่เหมือนกับในขั้นตอนที่ 3 เพื่อยืนยัน
รหัสผาน
กดปุม A

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

• เวลาที่แสดงขึ้นมาอาจแตกตางกันไปตามรายการโทรทัศนซึ่งขึ้น
อยูกับขอมูลของแตละรายการ
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ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
รายการ (สําหรับสัญญาณภาพแบบ SD [ความละเอียด
มาตรฐาน])

การตั้งคาเฉพาะ—ภาษา
การตั้งคาการรับชม

ภาษา (Language)
ทานสามารถเลือกภาษาที่ใชแสดงบนหนาจอได โปรดดูภาษา
ที่สามารถเลือกไดจากชอง ภาษาที่แสดงบนหนาจอ ใน
ตารางขอมูลจําเพาะ (หนา 52)
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “ภาษา (Language)”

การตั้งคาคุณสมบัติเสริม
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม”
Menu
эѤрнѨнѪѷѠнҕѠк
:шдјк

ปกติ

คงอัตราสวนภาพดั้งเดิมในการแสดงภาพ
เต็มจอ

ซูม 14:9

สําหรับภาพแบบ 14:9 letterbox แถบสีดํา
บางๆ จะปรากฏที่ฝั่งซายและขวาของภาพ
และทานอาจเห็นแถบสีดําปรากฏที่ดานบน
และดานลางของภาพในบางรายการ

ทัศนียภาพ

ในโหมดนี้ ภาพจะถูกยืดออกทางดานขาง
จนเต็มจอ ภาพที่แสดงอาจคลายกับภาพใน
ตัวเลือก “เต็มจอ” ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาณ
ออกอากาศ

เต็มจอ

สําหรับภาพที่ถูกบีบใหแสดงแบบ 16:9

จอภาพยนตร
16:9

สําหรับภาพแบบ 16:9 letterbox แถบสีดํา
อาจปรากฏขึ้นที่ดานบนและดานลางของ
ภาพในบางรายการ

จอภาพยนตร
14:9

สําหรับภาพแบบ 14:9 letterbox แถบสีดํา
อาจปรากฏขึ้นที่ดานบนและดานลางของ
ภาพในบางรายการ

дѥішѤѸкзҕѥ

รายการ (สําหรับสัญญาณภาพแบบ HD [ความละเอียดสูง])

:дјѤэ

เต็มจอ

แสดงภาพแบบโอเวอรสแกน ขอบภาพ
ทุกดานจะถูกตัดออก

ภาพพอดีกรอบ

แสดงภาพแบบพอดีกรอบเฉพาะเมื่อรับ
สัญญาณแบบ 720p เทานั้น แสดงภาพ
ความละเอียดสูงที่ผานการปรับใหดีที่สุดแลว
สัญญาณรบกวนอาจปรากฏขึ้นที่ดานขอบ
ของภาพในบางรายการ

ภาพตนฉบับ

แสดงภาพดวยจํานวนพิกเซลทั้งหมดบน
หนาจอเมื่อรับสัญญาณแบบ 1080i/1080p
เทานั้น

ђқкдҙнѤѷьѯѝіѧє
ђқкдҙнѤѷьѯѝіѧєѝѦўіѤэдѥінє
дѥіюіѤэшѤѸкђқкдҙнѤѷьAQUOS LINK
дѥішѤѸкзҕѥнҕѠкшҕѠѝѤррѥц
іѣээѝѨ

หมายเหตุ

การเลือกขนาดภาพดวยตนเอง
ฟงกชั่นเสริม

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

• ทั้งนี้ทานสามารถเลือกรายการไดโดยการกดปุม WIDE
ที่รีโมทคอนโทรล
• หนาจอเมนูจะแสดงรายการตัวเลือก “โหมดภาพกวาง”
ที่สามารถเลือกใชกับประเภทสัญญาณภาพที่รับไดในขณะนั้น
ขึ้นมา

2

กดปุม a/b เพื่อเลือกรายการที่ตองการ

• เมื่อทานเปลี่ยนตัวเลือก ผลของตัวเลือกแตละตัวจะแสดงบน
หนาจอทันที โดยไมจําเปนตองกดปุม A

• ตัวเลือกบางรายการอาจไมแสดงขึ้นมาทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาณที่
รับได
• โปรดดูสัญญาณคอมพิวเตอรที่หนา 45

การเลือกขนาดสัญญาณภาพแบบ
จอกวาง (WSS) แบบอัตโนมัติ
ฟงกชั่นเสริม

ปรับภาพกวางจากสถานี
ตัวเลือก “ปรับภาพกวางจากสถานี” จะอนุญาตใหโทรทัศน
เปลี่ยนขนาดภาพไดโดยอัตโนมัติ
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “WSS”
หมายเหตุ

• ใชตัวเลือก “โหมดภาพกวาง” ถาภาพไมเปลี่ยนไปเปนขนาดที่
เหมาะสม เมื่อสัญญาณออกอากาศไมมีขอมูล “ปรับภาพกวางจาก
สถานี” ฟงกชั่นนี้จะไมทํางานเมื่อเปดใชงาน

โดยปกติแลว ถาทานตั้งคา “WSS” ในเมนู “ฟงกชั่น
เสริม” เปน “เปด” โทรทัศนจะเลือก “โหมดภาพกวาง”
ที่ดีที่สุดสําหรับสัญญาณออกอากาศหรือรายการโทรทัศน
แตละรายการที่เลนผานเครื่องเลนวิดีโอเทปหรือ
เครื่องเลน/เครื่องบันทึก DVD ใหโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ
• เมื่อทานตั้งคา “WSS” เปน “เปด” โทรทัศนจะเปลี่ยนไปใช
“โหมดภาพกวาง” ที่ดีที่สุดสําหรับสัญญาณที่รับไดโดยอัตโนมัติ
แมวาทานจะเลือก “โหมดภาพกวาง” ดวยตนเองไวก็ตาม
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ฟงกชั่นเสริม

โหมด 4:3
สัญญาณ “ปรับภาพกวางจากสถานี” จะมีขอมูลเปลี่ยนเปน
ภาพ 4:3 อัตโนมัติอยูดวย ซึ่งทานสามารถใชเพื่อเลือกระหวาง
“ปกติ” และ “ทัศนียภาพ”
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “โหมด 4:3”
รายการ
ปกติ

ภาพปกติโดยรักษาอัตราสวนภาพแบบ 4:3
หรือ 16:9 ไว

ทัศนียภาพ

ภาพกวางโดยไมมีขอบสีดําดานขาง

การตั้งขามตัวเลือกแหลงสัญญาณ
ฟงกชั่นเสริม

เลือกขามชองตอสัญญาณเขา
การตั้งคานี้จะอนุญาตใหทานขามชองตอสัญญาณเขาบางชอง
ในขณะเลือกแหลงสัญญาณเขาได
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“เลือกขามชองตอสัญญาณเขา”

หนาจอ 4:3 ของสัญญาณปรับภาพกวางจากสถานี
ภาพ “ปกติ” ในโหมด 4:3 ภาพ “ทัศนียภาพ” ใน
โหมด 4:3

การตั้งคาสัญญาณเสียงเขา
ฟงกชั่นเสริม

เลือกเสียง PC
เมื่อใชงานชองตอ PC หรือชองตอ HDMI 2 ทานตองเลือก
ชองตอที่จะใชเปนชองรับสัญญาณเสียง AUDIO IN สําหรับ
สัญญาณเสียงอนาล็อก
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“เลือกสัญญาณเสียง”
เมื่อเลือก “HDMI2” จากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา”
รายการ
HDMI (ดิจิตอล)

เมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณ (รวมถึงคอมพิวเตอร)
ดวยสาย HDMI ที่ชองตอ HDMI 2

HDMI + อนาล็อก

เมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณ (รวมถึงคอมพิวเตอร)
ดวยสาย DVI/HDMI ที่ชองตอ HDMI 2
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

ทานสามารถตั้งชื่อชองตอสัญญาณเขาแตละชองพรอมใสคํา
อธิบายได
1 กดปุม # เพื่อเลือกชองตอสัญญาณเขาจากเมนู
“ชองตอสัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม A
2 ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“ตั้งชื่อชองตอสัญญาณเขา”
3 เลือกตัวอักษรของชื่อใหมของชองตอสัญญาณเขาโดย
ใชซอฟตแวรแปนพิมพ (ดูหนา 12)
4 ทําซ้ําขั้นตอนขางตนจนกระทั่งตั้งชื่อเสร็จ จากนั้นกดปุม
@
• ชื่อที่ตั้งใหมตองมีตัวอักษรไมเกิน 6 ตัว
• เมือ
่ ทานตองการตั้งชื่อชองตอสัญญาณเขาใหมีตัวอักษร
นอยกวา 6 ตัว ใหเลือก “ยกเลิก”
эѤрнѨнѪѷѠнҕѠк

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

ใหเสียงออกทางหูฟง

เสียงออก

ใหเสียงออกทาง A/V รีซีฟเวอร หรือ
ตัวควบคุมเสียงเซอรราวด

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

нҕѠкшҕѠѝѤррѥцѯеҖѥ
TV

20
ѝѤэѯюјѨѷѕьѳчҖ

нҕѠкшҕѠѝѤррѥцѯеҖѥ2

หมายเหตุ

• ทานไมสามารถเปลี่ยนชื่อของแหลงสัญญาณเขาที่เปน “TV”,
“สื่อ USB”, “เครือขายในบาน”, “YouTube” หรือ “AQUOS.NET”

การเลือกขนาดภาพ HDMI แบบอัตโนมัติ

ขอควรระวัง

• ชองตอนี้ใชสําหรับเชื่อมตอหูฟง โปรดลดระดับเสียงกอนใชงาน
หูฟง เสียงที่ดังเกินไปจะทําใหประสาทการรับฟงของทานถูก
ทําลาย

หมายเหตุ

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

ฟงกชั่นเสริม

ฟงกชั่นเสริม

แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ

ระบบสี

ฟงกชั่นนี้จะอนุญาตใหทานเปลี่ยนขนาดภาพที่เหมาะสมได
โดยอัตโนมัติเมื่อรับชมภาพจากสัญญาณ HDMI ผานทาง
ชองตอ HDMI 1, 2, 3 และ 4
1 กดปุม # เพื่อเลือกชองตอสัญญาณเขา
(“HDMI1”, “HDMI2”, “HDMI3” หรือ “HDMI4”) ที่
เชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI ของทาน จากนั้นกดปุม
A
2 ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ”

ทานสามารถเปลี่ยนระบบสีที่เหมาะสมกับสัญญาณภาพที่
ปรากฏบนหนาจอได
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “ระบบสี”
หมายเหตุ

• คาตั้งจากโรงงานจะอยูที่ “อัตโนมัติ”
• ถาเลือก “อัตโนมัติ” โทรทัศนจะเลือกระบบสีของแตละชองสถานี
โดยอัตโนมัติ ถาภาพที่แสดงออกมาไมถูกตอง ใหเลือกระบบสีอื่น
(เชน “PAL”, “SECAM”)

รายการ
เปดการใช/
ปดการใชงาน

เลือกวาจะใชงาน “โหมดภาพกวาง” ตาม
สัญญาณที่ตรวจจับได รวมถึงสัญญาณ
HDMI ดวย

หมายเหตุ

• โปรดดูวิธีการตั้งคาขางตนจากคูมือการใชงานอุปกรณภายนอกของ
ทาน
• เมื่อทานเชื่อมตอสาย/ตัวแปลง DVI/HDMI เขากับชองตอ HDMI
ภาพอาจไมชัดเจนนัก
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ฟงกชั่นที่มีประโยชนสําหรับการรับชมโทรทัศน
ฟงกชั่นเสริม

คุณสมบัติเพิ่มเติม

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

การปรับตําแหนงภาพ

ฟงกชั่นเสริม

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

ฟงกชั่นเสริม

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

เปด

หากมีเครื่องเลนเกมสเชื่อมตอกับโทรทัศน
และทานเริ่มเลนเกมส เวลาที่ผานไปจะแสดง
บนหนาจอโดยเปลี่ยนครั้งละ 30 นาที

ปด

ไมแสดงเวลา

หมายเหตุ

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

รายการ
แนวนอน

ปรับภาพใหอยูตรงกลางโดยการเลื่อนภาพ
ไปทางซายหรือทางขวา

แนวตั้ง

ปรับภาพใหอยูตรงกลางโดยการเลื่อนภาพ
ขึ้นหรือลง

หมายเหตุ

• เมื่อตองการรีเซ็ตรายการที่ปรับคาทั้งหมดกลับไปเปนคาที่ตั้งมา
จากโรงงาน ใหกดปุม a/b เพื่อเลือก “ตั้งเครื่องใหม” จากนั้นกด
ปุม A
• คาที่ปรับไวจะไดรับการบันทึกแยกเฉพาะเปนของแหลงสัญญาณ
เขาแตละสัญญาณ
• การปรับตําแหนงภาพอาจไมสามารถใชงานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ประเภทของสัญญาณเขา, การตั้งคา “โหมดภาพกวาง” หรือ
“โหมดวิดีโอ” สําหรับโหมดสื่อ USB
• ภาพที่แสดงขึ้นมาอาจไมถูกตองทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคา และ/หรือ
สัญญาณเขา

ฟงกชั่นเสริม

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

ปลดล็อกปุม

ล็อกรีโมท
คอนโทรล

ล็อกปุมทั้งหมดที่รีโมทคอนโทรล

ล็อกปุมควบคุม

ล็อกปุมที่โทรทัศนยกเวนปุมเปดปดเครื่อง

หมายเหตุ

• ทานไมสามารถใชงาน “ล็อกรีโมทคอนโทรล” และ “ล็อกปุม
ควบคุม” พรอมกันได

E การยกเลิกการล็อกปุม
กดปุม @ ที่โทรทัศนและตั้งคาไปที่ “ปด” เพื่อยกเลิก
คําสั่ง “ล็อกรีโมทคอนโทรล” กดปุม @ ที่รีโมท
คอนโทรลและตั้งคาไปที่ “ปด” เพื่อยกเลิกคําสั่ง “ล็อกปุม
ควบคุม”
หมายเหตุ

• โปรดดูฟงกชั่นการทํางานตางๆ ของปุมควบคุมของโทรทัศนไดที่
หนา 14
• หากตองการยกเลิกคําสั่ง “ล็อกปุมควบคุม” ใหใชงาน
รีโมทคอนโทรล
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ฟงกชั่นเครือขาย
การเชื่อมตอกับเครือขาย
หากทานตองการใชงานบริการตางๆ ทางอินเทอรเน็ต ทาน
จําเปนตองเชื่อมตอโทรทัศนเขากับเราทเตอรที่มีการเชื่อมตอ
ความเร็วสูงซึ่งตออยูกับเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากนี้
ทานยังสามารถเชื่อมตอโทรทัศนเขากับเซิรฟเวอรเครือขาย
ในบานผานทางเราทเตอรหรือจุดเชื่อมตอสัญญาณ การ
เชื่อมตอโทรทัศนกับเราทเตอรสามารถใชไดทั้งแบบใชสาย
หรือไรสาย
หมายเหตุ

• ถาทานเลือกเชื่อมตอกับเราทเตอรแบบใชสาย ทานจําเปนตอง
ใชสาย ETHERNET (มีวางจําหนายทั่วไป)
• ถาทานไมไดใชงานการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยู โปรด
ปรึกษากับรานคาที่ทานซื้อโทรทัศนของทาน หรือสอบถามจาก
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตหรือบริษัทโทรศัพท
• การเชื่อมตอแบบ Ethernet และแบบไรสายไมสามารถใชงานพรอม
กันได โปรดใชการเชื่อมตอแบบเดียวเทานั้น
• การเลนเนื้อหาแบบสตรีมตองการความเร็วในการเชื่อมตอที่เสถียร
มิฉะนั้นทานอาจไมสามารถรับชมไดอยางปกติ

E วิธีการเชื่อมตอ
เราทเตอร

ชองตอ ETHERNET

n
LAN

 สาย ETHERNET (มีวางจําหนายทั่วไป)

1
2
3
4

การติดตั้งแบบใชสาย
ใชสาย ETHERNET เพื่อตอที่ชองตอ ETHERNET ที่
โทรทัศนเพื่อเชื่อมตอกับเราทเตอรกระจายสัญญาณตามที่
แสดงในภาพดานลาง วิธีการนี้เปนวิธีที่แนะนําใหใชเมื่อตอง
การใชงานบริการที่ตองการความเร็วในการเชื่อมตอที่คงที่ เชน
การสตรีมสื่อขอมูล

เปดการทํางานของเราทเตอร (มีวางจําหนายทั่วไป)
โปรดดูวิธีการเปดใชงานไดจากคูมือการใชงานของ
เราทเตอร
เชื่อมตอชองตอ ETHERNET ที่โทรทัศนเขากับ
เราทเตอร (มีวางจําหนายทั่วไป) ดวยสาย ETHERNET
(มีวางจําหนายทั่วไป)
ไปที่ “HOME” > “การตั้งเครือขาย” > “ประเภทการ
เชื่อมตอ”
กดปุม c/d เพื่อเลือก “ใชสาย” จากนั้นกดปุม A
• การเชื่อมตอแบบใชสายจะไดรับการตั้งคาโดยอัตโนมัติ หาก
ทานตองการเปลี่ยนการตั้งคาดวยตนเอง ใหไปที่ “HOME” >
“การตั้งเครือขาย” > “ปรับตั้ง IP” และปฏิบัติตามคําแนะนํา
บนหนาจอและคูมือการใชงานของเราทเตอร

TV

[дѥішѤѸкзҕѥ....дѥішѤѸкзҕѥдѥііѤэнє....дѥішѤѸкѯзіѪѠеҕѥѕ]

юіѣѯѓъдѥіѯнѪѷѠєшҕѠ
дѥішѧчшѤѸкѰээѳіҖѝѥѕ дѥішѤѸкеҖѠєѬјѠѨѯыѠіҙѯьѶш
юіѤэшѤѸкIP
[зҕѥъѨѷшѤѸкѲьюқллѫэѤь]
юіѤэшѤѸкIP Control IP ѰѠчѯчіѝ : ѠѤшѱьєѤшѧ

E รูปแบบทั่วไปของการเชื่อมตอแบบใชสาย

ѯьѶшєѥѝҙз : ѠѤшѱьєѤшѧ
: ѠѤшѱьєѤшѧ
ѯдъѯњѕҙ
DNS
: ѠѤшѱьєѤшѧ
MAC ѰѠчѯчіѝ : xx xx xx xx xx xx
ѯюјѨѷѕь

5
 คอมพิวเตอร (เซิรฟเวอรเครือขายในบาน)
 เราทเตอร (มีวางจําหนายทั่วไป)
 สาย ETHERNET (มีวางจําหนายทั่วไป)
 เครือขาย

ѯіѧѷєшҖьѲўєҕ

เลือก “ตกลง” เพื่อยืนยันการตั้งคา

• ถาทานไมสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได ขอความแจง
เตือนขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ใหกดปุม #
เพื่อกลับไปยังหนาจอปกติของโทรทัศนแลวตรวจเช็กการ
ตั้งคาตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ฟงกชั่นเครือขาย
การติดตั้งแบบไรสาย
ใชอะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB (อุปกรณเสริม)

E รูปแบบทั่วไปของการเชื่อมตอแบบไรสาย

4
5
6
7
8

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ไรสาย” จากนั้นกดปุม A
เลือก “ตกลง” เพื่อยืนยันการตั้งคา
กดปุม a/b เพื่อเลือก “การปรับตั้งไรสาย” ในเมนู
“การตั้งเครือขาย”
กดปุม c/d เพื่อเลือก “เปลี่ยน” จากนั้นกดปุม A
กดปุม a/b เพื่อเลือก “WPS” จากนั้นกดปุม A
WPS
зҖьўѥ
юіѤэшѤѸкчҖњѕшьѯѠк

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

• ถาเราทเตอร/จุดเชื่อมตอสัญญาณของทานไมสนับสนุน
การใชงาน WPS (= Wi-Fi Protected Setup) ใหเลือก
“คนหา” จากนั้นปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอและคูมือ
การใชงานของเราทเตอร/จุดเชื่อมตอสัญญาณ
• หากทานตองการตั้งคาการเชื่อมตอดวยตนเอง ใหเลือก
“ปรับตั้งดวยตนเอง” จากนั้นปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
และคูมือการใชงานของเราทเตอร/จุดเชื่อมตอสัญญาณ

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®
• ทานจําเปนตองมีจุดเชื่อมตอสัญญาณ LAN ไรสายเพื่อเชื่อมตอ
โทรทัศนเขากับอินเทอรเน็ตโดยใช LAN ไรสาย โปรดดูวิธีการ
ตั้งคาจากคูมือการใชงานของจุดเชื่อมตอสัญญาณของทาน
• ทานจําเปนตองใชความเร็วในการเชื่อมตอที่คงที่ในการเลนเนื้อหา
แบบสตรีม ถาความเร็วของ LAN ไรสายไมคงที่ ใหเปลี่ยนไปใช
การเชื่อมตอแบบ Ethernet แทน
• กอนถายโอนไปใหบุคคลอื่นหรือทิ้งทําลาย โปรดรีเซ็ตการตั้งคา
LAN ไรสายแลว

E วิธีการเชื่อมตอ

1
2
3

9

กดปุม a/b เพื่อเลือก “กดปุม” จากนั้นกดปุม A
дчюѫҐє
іўѤѝяҕѥь

• หากตองการตั้งคาการเชื่อมตอดวยตนเอง ใหเลือก “รหัสผาน”
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอและคูมือการใชงานของ
เราทเตอร/จุดเชื่อมตอสัญญาณ

0 เลือก “ชองถัดไป” เพื่อดําเนินการตอ
Q กดปุม WPS ที่เราทเตอร/จุดเชื่อมตอสัญญาณ เมื่อ

ทานกดปุม WPS แถบแสดงการทํางานจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอ ใหรอจนกวาการตั้งคาการเชื่อมตอจะเสร็จสิ้น
W เมื่อรายละเอียดของการเชื่อมตอแสดงขึ้นมาบนหนาจอ
ใหเลือก “ตกลง”

• ถาทานไมสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได ขอความแจง
เตือนขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ใหกดปุม #
เพื่อกลับไปยังหนาจอปกติของโทรทัศนแลวตรวจเช็กการตั้ง
คาตางๆ ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

• ทานไมมีความจําเปนตองปอนรหัสรักษาความปลอดภัยสําหรับ
การเชื่อมตอกับเครือขายไรสายในครั้งตอๆ ไป
• ถาจุดเชื่อมตอสัญญาณของทานตั้งคาอยูที่โหมด stealth
(เพื่อปองกันอุปกรณอื่นตรวจจับได) ทานจะไมสามารถทําการ
เชื่อมตอได ในกรณีนี้ ใหยกเลิกการทํางานของโหมด stealth
ที่จุดเชื่อมตอสัญญาณ
• หากทานตองการเปลี่ยนการตั้งคา IP ดวยตนเอง ใหไปที่ “HOME”
> “การตั้งเครือขาย” > “ปรับตั้ง IP” และปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอและคูมือการใชงานของเราทเตอร
• โปรดดูขอมูลจําเพาะของอะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB ได
ที่หนา 36

เปดการทํางานของเราทเตอรของทานกอนการติดตั้ง
เครือขาย
ตออะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB (อุปกรณเสริม) ที่
ชอง USB 3 (WIRELESS LAN) ดานหลังของโทรทัศน
ไปที่ “HOME” > “การตั้งเครือขาย” > “ประเภทการ
เชื่อมตอ”
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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 e/_ 1.5 dBm
11g 14 e/_ 1.5 dBm
11n 13 e/_ 1.5 dBm

5 GHz
(5150_5250 MHz,
5250_5350 MHz)

11a 14 e/_ 1.5 dBm
11n 13 e/_ 1.5 dBm

5 GHz
(5470_5725 MHz,
5725_5850 MHz)

11a 13 e/_ 1.5 dBm
11n 13 e/_ 1.5 dBm

ความไว Rx: (ทั่วไป)

_84 dBm@11 Mbps
_72 dBm@54 Mbps
_64 dBm@64-QAM, 20 MHz channel spacing
_61 dBm@64-QAM, 40 MHz channel spacing

อัตราการใชพลังงาน (ไฟฟากระแสตรง 5 โวลต)

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.

อุณหภูมิในการทํางาน

– 0°C ถึง e 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 โปรดดูไดจากคูมือการใชงานของจุดเชื่อมตอสัญญาณ
ของทาน
• กอนถายโอนไปใหบุคคลอื่นหรือทิ้งทําลาย โปรดรีเซ็ตการตั้งคา LAN ไรสายใหเรียบรอย
• อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB เปนอุปกรณเชื่อมตอเสริมสําหรับโทรทัศนซึ่งสนับสนุนการเขารหัส WEP64, WEP128, TKIP และ AES

อุปกรณเสริม (อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB)
อะแด็ปเตอร LAN ไรสายแบบ USB ซึ่งเปนอุปกรณเสริมนี้อาจมีชื่อรุนที่แตกตางกันไปตามพื้นที่จัดจําหนาย โดยดูไดจากตารางตอไปนี้
KI-OUA004WJN1

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

KI-OUA004WJN2

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

KI-OUA004WJN3

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

KI-OUA004WJN4

ไนจีเรีย
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4

การใช AQUOS.NET
เมื่อตอโทรทัศนเขากับอินเทอรเน็ต ทานสามารถเพลิดเพลิน
ไปกับเนื้อหาที่หลากหลายผานการเชื่อมตอความเร็วสูง
1 กดปุม HOME เพื่อแสดงหนาจอ “HOME”
2 กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกบริการ “AQUOS.NET”
จากนั้นกดปุม A

กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกฟงกชั่น จากนั้นกดปุม
A
รายการที่เลือก

แสดงหนาเว็บเพจแรกของเว็บไซต
AQUOS.NET
ยอนกลับไปยังหนาเว็บเพจกอนหนานี้

HOME
LAN

คําอธิบาย

USB

กลับไปยังหนาเว็บเพจเดิมหลังจาก
ดูหนาเว็บเพจกอนหนานี้แลว

TM

รีเฟรชขอมูลของหนาเว็บเพจ
ยับยั้งการโหลดหนาเว็บเพจ
ѝѪѠ
ѷ USB

ѯзіѪѠеҕѥѕѲьэҖѥь

IP Control

ѯєьѬеѠкѱъіъѤћьҙ

шѤкѸ зҕѥѲўєҕ

эѤрнѨнѠ
ѷѪ нҕѠк

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปดบุคมารก

дѥішѤкѸ ѯзіѪѠеҕѥѕ

เพิ่มหนาเว็บเพจปจจุบันไวในบุคมารก
:ѯјѪѠд

:шдјк

5

:лэ

• ถาไอคอน “
” ปรากฏขึ้นมา ใหตรวจสอบการตั้งคา
เครือขายของโทรทัศน และทําการเชื่อมตอใหม

3

กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกแถบแอดเดรส จากนั้น
กดปุม A
ตัวอยาง : ภาพที่แสดงอยูดานลางเปนภาพสําหรับ
ใชประกอบคําอธิบายเทานั้น ซึ่งภาพจริงอาจ
แตกตางไปจากนี้

หนาจอสําหรับ AQUOS.NET จะปรากฏขึ้นมา
ตัวอยาง : ภาพที่แสดงอยูดานลางเปนภาพสําหรับ
ใชประกอบคําอธิบายเทานั้น ซึ่งภาพจริงอาจ
แตกตางไปจากนี้

Twitter

Twitter

Picasa

Picasa
.NET

Coming soon

Coming soon

© 2011 Sharp Corporation

.NET
© 2011 Sharp Corporation

Terms of Use

Privacy Policy

http://aquos.tv/portal/

หมายเหตุ

Terms of Use

Privacy Policy

http://aquos.tv/portal/

• แอพพลิเคชั่นใหมๆ จะมีเพิ่มใหเลือกใชงานในอนาคต
• ความเร็วในการถายโอนแอพพลิเคชั่นจะแตกตางกันไปตาม
ความเร็วของเครือขาย ตรวจสอบรายละเอียดของการปรับตั้ง
แอพพลิเคชั่นและขอมูลอื่นๆ ไดจากเว็บไซตของผูใหบริการ

แถบแอดเดรส

6

ซอฟตแวรแปนพิมพจะปรากฏขึ้นมาเมื่อทานกดปุม
A อีกครั้ง
ใชซอฟตแวรแปนพิมพปอน URL เขาไป จากนั้นกดปุม
A

หมายเหตุ

เมื่อ “z” ปรากฏขึ้นมาในหนาเว็บเพจ:
• การโหลดหนาเว็บเพจดังกลาวลมเหลว หรือหนาเว็บเพจดังกลาว
มีรูปภาพในฟอรแมทที่โทรทัศนไมสามารถแสดงได ใหลองโหลด
หนาเว็บเพจดังกลาวซ้ําอีกครั้งโดยการเลือก “ ” (โปรดดู
คําอธิบายในหนานี้) ในแถบเครื่องมือ
• กดปุม !r : เลื่อนหนาเว็บเพจขึ้นในขณะที่เชื่อมตออยูกับ
อินเทอรเน็ต
• กดปุม !s : เลื่อนหนาเว็บเพจลงในขณะที่เชื่อมตออยูกับ
อินเทอรเน็ต
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ลบคาเบราเซอรที่ตั้ง
ทานสามารถลางการตั้งคาเบราเซอร ซึ่งประกอบไปดวยคุกกี้,
บุคมารก และแคช
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “การตั้ง
คาการรับชม” > “ลบคาเบราเซอรที่ตั้ง”
หมายเหตุ
• เมื่อตองการใชงานตัวเลือก “ลบคาเบราเซอรที่ตั้ง” ทานอาจจําเปน
ตองใชรหัสผานหากมีการตั้งรหัสผานไว

ขอควรระวัง

• ถาทานใชงานตัวเลือกนี้ การตั้งคาทั้งหมดของเบราเซอรจะถูกลบ
ออก โปรดจดบันทึกขอมูลสําคัญไวกอนดําเนินการ

ขอมูลเกี่ยวกับสวนเชื่อมโยง
• ตามปกติแลว หนาเว็บเพจในอินเทอรเน็ตจะประกอบไปดวย “สวน
เชื่อมโยง” (links) ซึ่งทานสามารถใชงานเพื่อขามไปยังหนาเว็บเพจ
อื่นได (หรือเว็บไซตอื่น)
• “สวนเชื่อมโยง” มีรูปแบบที่หลากหลาย เชน คําหรือรูปภาพ แต
ทํางานในลักษณะเดียวกัน คืออนุญาตใหทานขามไปยังปลายทาง
ของสวนเชื่อมโยงดังกลาวเมื่อทานเลือก
• ทานสามารถขามจาก “สวนเชื่อมโยง” หนึ่งไปยังปลายทางของสวน
เชื่อมโยงดังกลาวได

ขอควรระวัง

• ถากระแสไฟถูกตัดเนื่องจากไฟฟาดับ หรือปลั๊กโทรทัศนถูกดึงออก
ในขณะที่ทานใชงานอินเทอรเน็ต ขอมูลตางๆ เชน บุคมารกหรือ
คุกกี้อาจไมไดรับการบันทึกไวอยางถูกตอง
สําหรับผูใชที่เขาใชงานอินเทอรเน็ตผานทางเครื่องคอมพิวเตอร
• เมื่อทานเขาใชงานอินเทอรเน็ตจากโทรทัศนเครื่องนี้ ทานจะพบกวา
ขั้นตอนการใชงานแตกตางไปจากการเขาใชดวยเบราเซอรใน
คอมพิวเตอร
• ทานไมสามารถดาวนโหลดไฟลใดๆ ได
• ไมสามารถเลนวิดีโอและเสียงได รวมถึงอาจไมสามารถแสดง
ขอความหรือรูปภาพไดอยางถูกตอง

38

70LE735M_th_STCL.indd 38

11/4/2011 9:19:01 AM

ฟงกชั่นเครือขาย
ประกาศปฏิเสธการรับผิดชอบ
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.
ผลิตภัณฑนี้มีโปรแกรมเบราเซอร Opera™ รวมอยูดวย

• ผลิตภัณฑนี้ใชฟอนทของบริษัท Monotype Imaging Inc
• Monotype® คือเครื่องหมายการคาของบริษัท Monotype Imaging Inc. ซึ่งจดทะเบียนกับสํานักงานสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายทางการคาของสหรัฐ และอาจจดทะเบียนในขอบเขตอํานาจตามกฎหมายบางพื้นที่
• Tioga™ คือเครื่องหมายการคาของบริษัท Monotype Imaging Inc. และอาจจดทะเบียนในขอบเขตอํานาจตามกฎหมาย
บางพื้นที่
• Letter Gothic™ คือเครื่องหมายการคาของบริษัท The Monotype Corp. และอาจจดทะเบียนในขอบเขตอํานาจตาม
กฎหมายบางพื้นที่
• iType® คือเครื่องหมายการคาของบริษัท Monotype Imaging Inc. ซึ่งจดทะเบียนกับสํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมาย
ทางการคาของสหรัฐ และอาจจดทะเบียนในขอบเขตอํานาจตามกฎหมายบางพื้นที่
• ผลิตภัณฑนี้ใชโปรแกรมเอ็นจินฟอนท iType® จากบริษัท Monotype Imaging Inc.
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คุณสมบัติที่มีประโยชนอื่นๆ
หมายเหตุ
• คําอธิบายปุมตางๆ ที่สามารถใชงานไดในแตละโหมด
จะเหมือนกับในขณะใชงานโหมดสื่อ USB

สื่อ USB/เครือขายในบาน
สื่อ USB/เครือขายในบาน

ในโหมดทั้งสองนี้ ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับชม
ภาพถาย, ฟงเพลง และรับชมวิดีโอจากอุปกรณ USB
ภายนอก (แฟลชไดรฟ USB, เครื่องอานการด USB (Mass
storage Class), ฮารดดิสก USB) หรือเซิรฟเวอรเครือขาย
ในบาน
หมายเหตุ

• โปรดดูวิธีการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรเครือขายในบานไดที่
หัวขอ ฟงกชั่นเครือขาย (หนา 34_35)
• ฟงกชั่นเครือขายในบานสามารถใชงานผาน Windows 7 ได
• อุปกรณ USB บางตัวอาจทํางานไมถูกตองกับฟงกชั่นนี้
• ฟอรแมทของไฟลที่สามารถใชงานไดจะแตกตางกันระหวาง
“สื่อ USB” และ “เครือขายในบาน”
• “โหมดภาพกวาง” จะไดรับการกําหนดคาไวตายตัวในขณะที่อยูใน
“โหมดรูปภาพ” และ “โหมดดนตรี - เพลง” ในขณะที่อยูใน “โหมด
วิดีโอ” ทานสามารถเลือก “อัตโนมัติ”, “ดั้งเดิม” หรือ “เต็มจอ” ได
• โทรทัศนอาจมองไมเห็นขอมูลที่บันทึกไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเซิรฟเวอร
เครือขายในบาน
• โปรดตั้งชื่อไฟลดวยตัวอักษรหรือตัวเลข
• หามปลดการเชื่อมตอของเซิรฟเวอรเครือขายในบานออกจาก
โทรทัศนในขณะที่กําลังถายโอนไฟล, ขณะใชงานฟงกชั่นฉาย
สไลด, ขณะที่หนาจอกําลังเปลี่ยนภาพหรือกอนที่ทานออกจาก
“เครือขายในบาน” จากเมนู “ ชองตอสัญญาณเขา”

•
•
•
•

การใชงานบางอยางอาจเปลี่ยนไปในโหมดเครือขายในบาน
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอในระหวางการใชงาน
ทานไมจําเปนตองเลือกไดรฟ/เซิรฟเวอรในขั้นตอนที่ 1 หาก
อุปกรณ USB ที่เชื่อมตออยูมีเพียง 1 ไดรฟ หรือเซิรฟเวอรที่
เชื่อมตออยูกับโทรทัศนมีเพียง 1 เซิรฟเวอร
จํานวนไดรฟที่สามารถแสดงไดสูงสุดในโหมดสื่อ USB จะอยูที่ 16
ไดรฟ
จํานวนเซิรฟเวอรที่สามารถแสดงไดสูงสุดในโหมดเครือขายในบาน
จะอยูที่ 10 เซิรฟเวอร
ทานไมสามารถเขาสูโหมดดังกลาวไดเมื่อไมมีเซิรฟเวอรเชื่อมตอ
อยูกับโทรทัศนขณะอยูในโหมดเครือขายในบาน

การเลือกโหมด
การใชงานทั่วไป

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

การใชงานอื่น

ทานสามารถเลือกโหมดไดจากเมนู “ชองตอสัญญาณเขา”

• สื่อ USB
เลือกตัวเลือกโหมดสื่อ USB บนหนาจอเมื่อเชื่อมตออุปกรณ USB
เขากับโทรทัศน

การเลือกโหมดและไดรฟ/เซิรฟเวอร

1

กดปุม B
โหมดสื่อ USB (ตัวอยาง)

1

2

USB1-1

USB1-2

USB3-2

USB3-3

USB2

USB3-1

กดปุม a/b เพื่อเลือก “เลือกไดรฟ USB” จากนั้นกดปุม
A
• ตัวเลือกที่สามารถใชงานไดมีดังนี้ “เลือกไดรฟ USB”
และ “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”
กดปุม a/b/c/d เพื่อเลือกไดรฟ USB ที่ทานตองการ
คนหาไฟล จากนั้นกดปุม A
• ทานสามารถเลือก “แสดงทั้งหมดพรอมกัน” หรือ “แสดง
แบบแผนภูมิตนไม” ใหเปนประเภทของไดเร็กทอรี
โฟลเดอรใน “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”
โหมดเครือขายในบาน (ตัวอยาง)
Server1
Server2

กดปุม a/b เพื่อเลือกเซิรฟเวอรที่ทานตองการคนหาไฟล
จากนั้นกดปุม A
• กดปุม Y เพื่อคนหาในเซิรฟเวอรหลายเซิรฟเวอร

2

กดปุม c/d เพื่อเลือก “โหมดรูปภาพ”, “โหมดดนตรี เพลง” หรือ “โหมดวิดีโอ” จากนั้นกดปุม A
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คุณสมบัติที่มีประโยชนอื่นๆ
โหมดรูปภาพ

การรับชมภาพขยาย
ปุมสําหรับควบคุมการแสดงภาพขยาย
(เมื่อใชงานโหมดสื่อ USB)

การดูรูปยอ

ปุม

ไปที่ภาพถายกอนหนานี้/ถัดไปในไดเร็กทอรี
เดียวกัน

ปุม C

ยอนกลับไปยังหนาจอเลือกรูปยอ

ปุม R

หมุนภาพถายไปทางซาย 90 องศา

ปุม G

หมุนภาพถายไปทางขวา 90 องศา

ปุม B
ปุม DISPLAY
* ภาพหนาจอนี้เปนของโหมดสื่อ USB ซึ่งอาจตางจากโหมดเครือ
ขายในบานเล็กนอย

ปุมควบคุมสําหรับรูปยอ (เมื่อใชงานโหมดสื่อ USB)
ปุม

คําอธิบาย

ปุม c/d
(เคอรเซอร)

แสดง “เมนูสื่อ USB”

• ถอดอุปกรณ USB

แสดงคําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหตุ

• การหมุนภาพถายนี้จะใชกับภาพที่เลือกไวชั่วคราวเทานั้น
โดยจะไมมีการบันทึกคาเก็บไว

คําอธิบาย

ปุม A

เมื่อเลือกไอคอนโฟลเดอร: เขาไปใน
ไดเร็กทอรีนี้
เมื่อเลือกรูปยอของภาพถาย: ขยายภาพถาย

ปุม a/b/c/d
(เคอรเซอร)

เลือกรายการที่ตองการ

ปุม C

ยอนกลับไปยังการทํางานกอนหนานี้

ปุม R

เลือก/ยกเลิกการเลิกรายการ
(เครื่องหมาย ✔ จะปรากฏขึ้นบนรายการที่
เลือกไว)

ปุม G

แสดงทั้งหมดพรอมกัน*: เลือก BGM
สําหรับการฉายสไลด
แสดงแบบแผนภูมิตนไม*: กลับไปที่
โฟลเดอรหลัก

ปุม Y

เริ่มตนการฉายสไลด
แสดง “เมนูสื่อ USB”

ปุม B

•
•
•
•
•

เลือกเวลาการฉายสไลดแตละภาพ
เลือก BGM ประกอบการฉายสไลด
เลือกภาพทั้งหมดที่ใชฉายสไลด
ยกเลิกการเลือกภาพทั้งหมดที่ใชฉายสไลด
ถอดอุปกรณ USB

* โหมดที่เลือกไวใน “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”

หมายเหตุ

• เมื่อมีไฟลภาพถายที่ไมสามารถใชงานได เครื่องหมาย g จะ
ปรากฏขึ้นที่ไฟลดังกลาว
• ทานจะเห็นชื่อไฟล, เวลาที่ถายภาพ, ขนาดไฟล และจํานวนพิกเซล
ของภาพถายที่เลือกไวแสดงอยูทางดานซายของหนาจอ (เวลาที่
ถายภาพจะแสดงใหเห็นเฉพาะกับไฟลที่อยูในฟอรแมท EXIF
เทานั้น)
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คุณสมบัติที่มีประโยชนอื่นๆ
E การฉายสไลด

การฉายสไลด
E การเลือก BGM (เพลงประกอบ)
เลือก BGM ประกอบการฉายสไลดจาก “เลือกโชวสไลด
BGM” โดยการกดปุม B เมื่อเลือกรูปยอของภาพถาย ฟงกชั่น
นี้จะสามารถใชงานไดกับโหมดสื่อ USB เทานั้น

ปุมสําหรับควบคุมการฉายสไลด
(เมื่อใชงานโหมดสื่อ USB)
ปุม

คําอธิบาย

ปุม C

ยอนกลับไปยังการทํางานกอนหนานี้

ปุม DISPLAY

แสดง/ซอนคําแนะนําบนหนาจอ

ปุม B

แสดง “เมนูสื่อ USB”
• เลือกเวลาการฉายสไลดแตละภาพ
• ถอดอุปกรณ USB

หมายเหตุ

• BGM ที่เลือกไวจะเลนซ้ําไปเรื่อยๆ
• การฉายสไลดจะดําเนินไปเรื่อยๆ จนกวาทานจะกดปุม C
• เวลาการฉายสไลดแตละภาพอาจนานกวาที่เลือกตั้งคาไว ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับภาพดังกลาว

ปุมสําหรับเลือก BGM ประกอบการสไลดโชว
ปุม

โหมดดนตรี - เพลง

คําอธิบาย

ปุม A

เมื่อเลือกไฟลเพลง: เลนเพลง

ปุม a/b/c/d
(เคอรเซอร)

เลือกรายการที่ตองการ

ปุม C

เมื่อเพลงหยุดเลน: ยอนกลับไปยังการทํา
งานกอนหนานี้
ขณะที่กําลังเลนเพลง: หยุดเลนเพลง

ปุม R

เลือก/ยกเลิกการเลือกรายการตางๆ
(เครื่องหมาย ✔ จะปรากฏขึ้นบนรายการที่
เลือกไว)

ปุม G

แสดงทั้งหมดพรอมกัน*: หยุดเลนเพลง
แสดงแบบแผนภูมิตนไม*: กลับไปที่
โฟลเดอรหลัก

ปุม Y

เลนเพลง/หยุดเลนเพลงชั่วขณะ

ปุม B

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

* โหมดที่เลือกไวใน “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”

หมายเหตุ

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

• เมื่อมีไฟลเพลงที่ไมสามารถใชงานได เครื่องหมาย g จะปรากฏ
ขึ้นที่ไฟลดังกลาว
• เวลาเลนที่แสดงขึ้นมาอาจแตกตางจากเวลาที่ใชเลนจริงเล็กนอย
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับไฟลดังกลาว

* ภาพหนาจอนี้เปนของโหมดสื่อ USB ซึ่งอาจตางจากโหมด
เครือขายในบานเล็กนอย

ปุมควบคุมสําหรับโหมดดนตรี - เพลง
(เมื่อใชงานโหมดสื่อ USB)
ปุม

คําอธิบาย

ปุม A

เมื่อเลือกไฟลเพลง: เลนเพลง

ปุม a/b/c/d
(เคอรเซอร)

เลือกรายการที่ตองการ

ปุม C

เมื่อเพลงหยุดเลน: ยอนกลับไปยังการ
ทํางานกอนหนานี้
ขณะที่กําลังเลนเพลง: หยุดเลนเพลง

ปุม R

เลือก/ยกเลิกการเลิกรายการ
(เครื่องหมาย ✔ จะปรากฏขึ้นบนรายการที่
เลือกไว)

ปุม G

แสดงทั้งหมดพรอมกัน*: หยุดเลนเพลง
แสดงแบบแผนภูมิตนไม*: กลับไปที่
โฟลเดอรหลัก

ปุม Y

เลนเพลง/หยุดเลนเพลงชั่วขณะ

ปุม B

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

* โหมดที่เลือกไวใน “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”

หมายเหตุ

• เมื่อมีไฟลเพลงที่ไมสามารถใชงานได เครื่องหมาย g จะปรากฏ
ขึ้นที่ไฟลดังกลาว
• เวลาเลนที่แสดงขึ้นมาอาจแตกตางจากเวลาที่ใชเลนจริงเล็กนอย
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับไฟลดังกลาว
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คุณสมบัติที่มีประโยชนอื่นๆ
โหมดวิดีโอ
16 ѳђјҙ

ปุม

8 ѳђјҙ

15 ѳђјҙ

15 ѳђјҙ

10 ѳђјҙ

ยอนกลับไปยังหนาจอเลือกไฟล

ปุม R

เริ่มเลนจากฉากที่เลนคางไวคราวกอน*1

ปุม G

หยุดการเลนวิดีโอ

ปุม CONTROL
หรือปุม Y

แสดงแผงควบคุมการทํางานของ USB

ปุม B

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

ปุม 0–9

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

ปุม DISPLAY

แสดง/ซอนคําแนะนําบนหนาจอ

ปุมควบคุมการเลือกไฟล (เมื่อใชงานโหมดสื่อ USB)
ปุม
ปุม A

คําอธิบาย
เมื่อเลือกไอคอนโฟลเดอร: เขาไปใน
ไดเร็กทอรีนี้
เมื่อเลือกไฟลวิดีโอ: เลนวิดีโอ

ปุม a/b/c/d
(เคอรเซอร)

เลือกรายการที่ตองการ

ปุม C

ยอนกลับไปยังการทํางานกอนหนานี้

ปุม R

เลือก/ยกเลิกการเลิกรายการ
(เครื่องหมาย ✔ จะปรากฏขึ้นบนรายการที่
เลือกไว)

ปุม G

แสดงทั้งหมดพรอมกัน*: แสดงแบบแผนภูมิตนไม*: กลับไปที่
โฟลเดอรหลัก

ปุม B

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

คําอธิบาย

ปุม C

I

ฟงกชั่นนี้จะสามารถใชงานไดกับโหมดสื่อ USB เทานั้น

E แผงปุมควบคุม
กดปุม CONTROL หรือปุม Y เพื่อแสดงแผงปุมควบคุม
สําหรับใชเลนวิดีโอ*
* ภาพหนาจอนี้เปนของโหมดสื่อ USB ѯзіѪѷѠкєѪѠ
ซึ่งอาจตางจากโหมดเครือขายในบาน
ѯјҕь
เล็กนอย

ѠѠчѧѱѠ

* โหมดที่เลือกไวใน “การปรับตั้งการแสดงโฟลเดอร”
нѪѷѠѯіѪѷѠк

รับชมวิดีโอ

дҕѠьўьҖѥщѤчѳю

діѠщѠѕўјѤк
діѠѳюўьҖѥ

ѯјҕьўѕѫч
нѤѷњзіѥњ

дјѤэ

дјѤэшѦѰўьҕкѯчѧє

ўѕѫч

дѥіѰьѣьѦюҌчѯюҌч

* ภาพหนาจอนี้เปนของโหมดสื่อ USB ซึ่งอาจตางจากโหมด
เครือขายในบานเล็กนอย

ปุมควบคุมสําหรับโหมดเลน (เมื่อใชงานโหมดสื่อ
USB)
ปุม

คําอธิบาย

ปุม A

ขณะที่กําลังเลนวิดีโอ: หยุดเลนวิดีโอชั่วขณะ
ขณะหยุดเลนวิดีโอชั่วขณะ: เลนวิดีโอ

ปุม a
(เคอรเซอร)

กลับไปยังจุดเริ่มตนของไฟลโดยการกดปุม
a หนึ่งครั้ง และยอนกลับไปยังไฟลกอน
หนานี้โดยการกดปุม a สองครั้ง

ปุม b
(เคอรเซอร)

ไปที่ไฟลถัดไป

ปุม c/d
(เคอรเซอร)

กรอกลับ/เรงไปขางหนา

[
дјѤэшѦѰўьҕк
ѯчѧє

j

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

k

วิดีโอที่ไมแบงเปนบท: กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อไปยังตําแหนง
ที่เลนคางไวตําแหนงถัดไป* กดปุมนี้สองครั้งเพื่อเลน
ไฟลถัดไป
วิดีโอที่แบงเปนบท: กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อกลับไปยังบท
กอนหนานี้ กดปุมนี้สองครั้งเพื่อกลับไปยังไฟลกอนหนานี้

หมายเหตุ

* 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/ยอนกลับอาจไมสามารถใชงานไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ไฟลที่อยูในโหมดเครือขายในบาน
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การเลือกขนาดภาพสําหรับโหมดวิดีโอ
ทานสามารถเลือกขนาดภาพใน “โหมดวิดีโอ” ได
เลือก “โหมดวิดีโอ”

อุปกรณ USB ที่สนับสนุนการใชงาน
อุปกรณ USB

• โปรดดูที่หัวขอ การเลือกโหมดและไดรฟ/เซิรฟเวอร
ในหนา 40

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

ระบบไฟล

FAT/FAT32/NTFS

2

กดปุม WIDE

ฟอรแมทของ
ไฟลภาพถาย

JPEG (.jpg) (รองรับ DCF2.0)

3

กดปุม WIDE หรือ a/b เพื่อเลือกรายการที่ตองการ

ฟอรแมทของ
ไฟลเพลง

MP3 (.mp3)
บิทเรต: 32 k, 40 k, 48 k, 56 k, 64 k, 80
k, 96 k, 112 k, 128 k, 160 k, 192 k, 224
k, 256 k, 320 kbps
ความถี่แบบสุ่ม: 32 k, 44.1 k, 48 kHz

1

• เมนูของ “โหมดภาพกวาง” จะแสดงขึ้นมา
• เมื่อทานเปลี่ยนตัวเลือก ผลของตัวเลือกแตละตัวจะแสดงบน
หนาจอทันที โดยไมจําเปนตองกดปุม A

ตัวอยาง

ฟอรแมทของไฟลวิดีโอ
นามสกุล
ไฟล

รูปแบบ
ไฟล

ภาพ

เสียง

.avi

AVI

DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
H.264
MPEG4
Motion Jpeg

MP3
Dolby Digital
LPCM
ADPCM

.mkv

MKV

DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
H.264
MPEG4

MP3
Dolby Digital
LPCM
ADPCM

.asf
.wmv

ASF

DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
MPEG4
VC-1
Windows Media Video
V9

MP3
Dolby Digital
LPCM
WMA

.mp4
.mov

MP4

H.264
MPEG4
Motion Jpeg

MP3
AAC

.mpg
.mpeg

PS

MPEG2
MPEG1

Dolby Digital
MPEG
LPCM

รายการ
อัตโนมัติ

คงอัตราสวนภาพดั้งเดิมในขณะแสดงภาพ
เต็มจอ

ดั้งเดิม

คงอัตราสวนภาพและขนาดดั้งเดิม

เต็มจอ

ภาพทั้งหมดจะแสดงเต็มหนาจอ

การตั้งคาการรับชม

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

E การลงทะเบียนวิดีโอออนดีมานด DivX®
ทานสามารถตรวจสอบรหัสการลงทะเบียนของทานไดที่
เมนูนี้ทานจําเปนตองลงทะเบียนโทรทัศนที่เว็บไซต
www.divx.com กอนเลนเนื้อหาในแบบ DivX

E การยกเลิกการลงทะเบียนวิดีโอออนดีมานด
DivX®
ทานสามารถตรวจสอบรหัสยกเลิกการลงทะเบียนของทาน
ไดที่เมนูนี้ ทานสามารถยกเลิกการลงทะเบียนโทรทัศนที่
เว็บไซต www.divx.com

หมายเหตุ

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

เซิรฟเวอรเครือขายในบานที่สนับสนุน
การใชงาน
ฟอรแมทของ
ไฟลภาพถาย

JPEG

ฟอรแมทของ
ไฟลเพลง

LPCM, MP3

ฟอรแมทของ
ไฟลวิดีโอ

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

หมายเหตุ

• ไมสนับสนุนไฟล jpeg ที่มีฟอรแมทแบบ progressive
• ไฟลวิดีโอบางฟอรแมทอาจไมสามารถเลนไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับไฟล
และเซิรฟเวอร
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การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

การแสดงภาพจากคอมพิวเตอรบน
หนาจอโทรทัศน

การเชื่อมตอแบบ HDMI
คอมพิวเตอร

ชองตอ HDMI 1, 2, 3 หรือ 4

การเลือกขนาดภาพ
ทานสามารถเลือกขนาดภาพได
กดปุม WIDE

n

1
2

 สาย HDMI มาตรฐาน
คอมพิวเตอร

ชองตอ HDMI 2*

• เมนูของ “โหมดภาพกวาง” จะแสดงขึ้นมา

กดปุม WIDE หรือ a/b เพื่อเลือกรายการที่ตองการ

ตัวอยาง
สัญญาณเขา

o

1024g768

1360g768

p
 สายสัญญาณสเตอริโอขั้วตอ

 สาย DVI/HDMI

ขนาดเล็ก ø 3.5 มม.

* เมื่อใชงานชองตอ INPUT 2 ทานตองเลือกรายการที่ถูกตองในเมนู “เลือก
สัญญาณเสียง” ตามประเภทของสาย HDMI ที่เชื่อมตออยู (โปรดดูราย
ละเอียดที่หนา 31)

การเชื่อมตอแบบอนาล็อก
คอมพิวเตอร

คงอัตราสวนภาพดั้งเดิมในการ
แสดงภาพเต็มจอ

จอภาพยนตร

สําหรับรับชมรายการที่แสดง
ภาพแบบจอกวาง ภาพสวนบน
และสวนลางจะถูกตัดออก
เล็กนอย (เฉพาะสัญญาณแบบ
1024g768)

เต็มจอ

ภาพทั้งหมดจะแสดงเต็ม
หนาจอ

ภาพตนฉบับ

ตรวจจับความละเอียดของ
สัญญาณภาพและแสดงภาพ
โดยใชจํานวนพิกเซลเทากัน
บนหนาจอ

ชองตอ PC*

q
r
 สายสัญญาณสเตอริโอขั้วตอ

 สาย RGB

ขนาดเล็ก ø 3.5 มม.

คอมพิวเตอร

ชองตอ PC*

s
t
 สายแปลง DVI/RGB

ปกติ

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ทานสามารถเลือกรายการไดจาก “การตั้งคา” > “ฟงกชั่นเสริม”
> “ฟงกชั่นเสริมสําหรับการชม” > “โหมดภาพกวาง”
• ตองเชื่อมตอคอมพิวเตอรกอนที่จะทําการปรับคา
• ขนาดภาพที่สามารถเลือกไดจะเปลี่ยนไปตามประเภทของสัญญาณ
เขา
• โปรดดูสัญญาณ AV ที่หนา 30
HDMI: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
ANALOGUE RGB: 576p/720p (50 Hz)/1080i
• ชองตอ PC ไมสนับสนุนสัญญาณ 480i/576i/1080p

 สายสัญญาณสเตอริโอขั้วตอ
ขนาดเล็ก ø 3.5 มม.

* เมื่อใชงานชองตอ PC ทานตองเลือก “ภาพ + เสียง” ในเมนู “เลือกสัญญาณ
เสียง” (โปรดดูรายละเอียดที่หนา 31)

หมายเหตุ

• ชองรับสัญญาณ PC สนับสนุนมาตรฐาน DDC 2B
• โปรดดูรายการสัญญาณ PC ที่สนับสนุนการใชงานรวมกับ
โทรทัศนเครื่องนี้ไดที่หนา 46
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การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
การปรับภาพจากคอมพิวเตอรแบบ
อัตโนมัติ

การปรับภาพจากคอมพิวเตอรดวย
ตนเอง

ฟงกชั่นเสริม

ฟงกชั่นเสริม

Sync.อัตโนมัติ

การสรางภาพละเอียด

ฟงกชั่นนี้จะปรับหนาจอใหอยูในสภาพที่ดีที่สุดเทาที่จะทํา
ไดเมื่อตอชองตออนาล็อกของโทรทัศนและคอมพิวเตอรเขา
กับสายแปลง DVI/RGB ฯลฯ ที่มีวางจําหนายทั่วไป
1 กดปุม # เพื่อเลือก “PC” จากเมนู “ชองตอ
สัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม A
2 ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“ปรับตั้งสัญญาณ PC” > “Sync.อัตโนมัติ”
หมายเหตุ

• เมื่อ “Sync.อัตโนมัติ” ทํางานเสร็จสมบูรณ ขอความ “Sync.
อัตโนมัติเสร็จสมบูรณ” จะแสดงขึ้นมา ถาไมมีขอความใดแสดงขึ้น
มา แสดงวา “Sync.อัตโนมัติ” ลมเหลว
• การใชงาน “Sync.อัตโนมัติ” มีโอกาสที่จะทําสําเร็จเมื่อสัญญาณ
ภาพจากคอมพิวเตอรมีแถบสัญญาณแนวตั้งกวาง (เชน รูปแบบแถบ
สัญญาณที่มีคอนทราสตสูง หรือเปนลายตาราง) และอาจลมเหลว
หากสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอรหนาแนน (คอนทราสตต่ํา)
• “Sync.อัตโนมัติ” อาจทํางานลมเหลวแมจะมีขอความ “Sync.
อัตโนมัติเสร็จสมบูรณ” แสดงขึ้นมา
• “Sync.อัตโนมัติ” อาจทํางานลมเหลวหากสัญญาณภาพจาก
คอมพิวเตอรมีความละเอียดต่ํา, มีขอบไมชัดเจน (สีดํา) หรือมีการ
เคลื่อนที่ในระหวางการดําเนินการ “Sync.อัตโนมัติ”
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับ
โทรทัศนและเปดการทํางานกอนเริ่มตนใชงาน “Sync.อัตโนมัติ”
• “Sync.อัตโนมัติ” จะสามารถใชงานไดเฉพาะเมื่อโทรทัศนไดรับ
สัญญาณอนาล็อกผานทางชองตอ PC เทานั้น

โดยทั่วไปแลว ทานสามารถปรับภาพไดอยางงายดายตาม
ความจําเปนเพื่อเปลี่ยนตําแหนงภาพโดยใช “Sync.อัตโนมัติ”
อยางไรก็ตาม ในบางกรณีทานอาจจําเปนตองทําการปรับดวย
ตนเองเพื่อใหไดภาพที่ดีที่สุด
1 กดปุม # เพื่อเลือก “PC” จากเมนู “ชองตอ
สัญญาณเขา” จากนั้นกดปุม A
2 ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ฟงกชั่นเสริม” > “การตั้งคาชองตอสัญญาณ” >
“ปรับตั้งสัญญาณ PC” > “การสรางภาพละเอียด”
3 กดปุม a/b เพื่อเลือกรายการปรับที่ตองการ
4 กดปุม c/d เพื่อปรับคารายการดังกลาวตามตองการ
รายการ
แนวนอน

ปรับภาพใหอยูตรงกลางโดยการเลื่อนภาพ
ไปทางซายหรือทางขวา

แนวตั้ง

ปรับภาพใหอยูตรงกลางโดยการเลื่อนภาพ
ขึ้นหรือลง

สัญญาณนาฬกา

ปรับคานี้เมื่อภาพกะพริบและมีเสนแนวตั้ง
ปรากฏขึ้น

มุมสัญญาณ

ปรับคานี้เมื่อตัวอักษรมีคอนทราสตต่ําหรือ
เมื่อภาพกะพริบ

หมายเหตุ

• เมื่อตองการรีเซ็ตรายการที่ปรับคาทั้งหมดกลับไปเปนคาที่ตั้งมา
จากโรงงาน ใหกดปุม a/b เพื่อเลือก “ตั้งเครื่องใหม” จากนั้น
กดปุม A
• คา “สัญญาณนาฬกา” และ “มุมสัญญาณ” ในเมนู “การสราง
ภาพละเอียด” สามารถปรับไดเฉพาะเมื่อโทรทัศนไดรับสัญญาณ
อนาล็อกผานทางชองตอ PC เทานั้น
• ภาพที่แสดงขึ้นมาอาจไมถูกตองทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคา และ/หรือ
สัญญาณเขา

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 หากไมสนับสนุนมาตรฐานนี้จะ
สงผลใหภาพที่แสดงออกมาผิดเพี้ยน
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การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
การควบคุมโทรทัศนดวยคอมพิวเตอร
• เมื่อมีการตั้งรายการไวแลว ทานสามารถควบคุมการทํางาน
ของโทรทัศนดวยคอมพิวเตอรโดยใช RS-232C หรือ IP
โดยทานสามารถเลือกสัญญาณเขา (คอมพิวเตอร/วิดีโอ),
ปรับระดับเสียง และปรับการตั้งคาอื่นๆ ได รวมถึงการเปด
ใชงานการเลนรายการที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติ
• 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
2
3
4
5
6

ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งเครือขาย” > “ปรับตั้ง IP
control” > เลือก “เปลี่ยน”
หากตองการใช IP Control ใหเลือก “เปดการใช”
ตั้งชื่ออุปกรณ
ตั้ง ID สําหรับเขาใชงาน และรหัสผาน
กําหนดพอรตสําหรับใชงานกับ IP Control
ยืนยันการตั้งคา และกดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง”
จากนั้นกดปุม A

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

ชองสถานี

การเลือกโหมด
AV

ระดับเสียง

ตําแหนงภาพ

โหมดภาพกวาง

คําสั่ง

พารามิเตอร

รายละเอียดการควบคุม

P

O

W

R

0

_

_

_

ปดเครื่อง (พรอมใชงาน)

I

T

G

D

_

_

_

_

เปลี่ยนสัญญาณเขา (สลับ)

I

T

V

D

_

_

_

_

โทรทัศน (เปลี่ยน
ชองไมได)

I

A

V

D

*

_

_

_

INPUT 1–3 (1–3), HDMI
1–4 (4–7), PC (8)

D

C

C

H

*

*

_

_

ปอนชองสถานีโดยตรง
(1–99)

C

H

U

P

_

_

_

_

ไปที่ชองตอไป

C

H

D

W

_

_

_

_

ไปที่ชองกอนหนานี้

A

V

M

D

0

_

_

_

สลับ

A

V

M

D

1

_

_

_

มาตรฐาน

A

V

M

D

2

_

_

_

ภาพยนตร

A

V

M

D

3

_

_

_

เกมส

A

V

M

D

4

_

_

_

โหมดผูใช

A

V

M

D

5

_

_

_

ไดนามิค (ปรับคาไมได)

A

V

M

D

6

_

_

_

ไดนามิค

A

V

M

D

7

_

_

_

คอมพิวเตอร

A

V

M

D

8

_

_

_

x.v.Colour

V

O

L

M

*

*

_

_

ระดับเสียง (0_60)

H

P

O

S

*

*

*

_

ตําแหนงในแนวนอน (AV/
PC) (–nn~nn)

V

P

O

S

*

*

*

_

ตําแหนงในแนวตั้ง (AV/
PC) (–nn~nn)

C

L

C

K

*

*

*

_

สัญญาณนาฬกา (0_180)

P

H

S

E

*

*

_

_

มุมสัญญาณ (0_40)

W

I

D

E

0

_

_

_

สลับ (AV)

W

I

D

E

1

_

_

_

ปกติ (AV)

W

I

D

E

2

_

_

_

ซูม 14:9 (AV)

W

I

D

E

3

_

_

_

ทัศนียภาพ (AV)

W

I

D

E

4

_

_

_

เต็มจอ (AV/USB - ภาพ/
เครือขายในบาน - ภาพ)

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)
จอภาพยนตร (PC)

W

I

D

E

8

_

_

_

W

I

D

E

9

_

_

_

เต็มจอ (PC)

W

I

D

E

1

0

_

_

ภาพตนฉบับ (AV/PC)

W

I

D

E

1

1

_

_

ภาพพอดีกรอบ (AV/PC)

W

I

D

E

1

2

_

_

อัตโนมัติ (USB-วิดีโอ/
เครือขายในบาน-วิดีโอ)

W

I

D

E

1

3

_

_

ดั้งเดิม (USB-วิดีโอ/
เครือขายในบาน-วิดีโอ)

รายการควบคุม

ปดเสียง

SRS TS HD

เปลี่ยนสัญญาณ
เสียง

ตั้งเวลาปด

ขอมูลตัวอักษร

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

_

_

_

เปด/ปดระบบเสียง SRS
TS HD

A

C

S

U

1

_

_

_

เปดระบบเสียง SRS
TS HD

A

C

S

U

2

_

_

_

ปดระบบเสียง SRS TS HD

A

C

H

A

_

_

_

_

สลับ

O

F

T

M

0

_

_

_

ปด

O

F

T

M

1

_

_

_

ตั้งเวลาปด 30 นาที

O

F

T

M

2

_

_

_

ตั้งเวลาปด 1 ชั่วโมง

O

F

T

M

3

_

_

_

ตั้งเวลาปด 1 ชั่วโมง
30 นาที

O

F

T

M

4

_

_

_

ตั้งเวลาปด 2 ชั่วโมง

O

F

T

M

5

_

_

_

ตั้งเวลาปด 2 ชั่วโมง
30 นาที

T

E

X

T

0

_

_

_

ปดขอมูลตัวอักษร

T

E

X

T

1

_

_

_

แสดงขอมูลตัวอักษร (สลับ)

D

C

P

G

*

*

*

_

เลือกหนาโดยตรง
(100_899)

ชื่ออุปกรณ

T

V

N

M

1

_

_

_

แสดงชื่ออุปกรณ

ชื่อรุน

M

N

R

D

1

_

_

_

แสดงชื่อรุน

เวอรชันของ
ซอฟตแวร

S

W

V

N

1

_

_

_

แสดงเวอรชันของ
ซอฟตแวร

เวอรชันของ IP
PROTOCOL

I

P

P

V

1

แสดงเวอรชันของ IP
PROTOCOL

หมายเหตุ
• หากมีเครื่องหมายขีดเสนใต (_) ในชองพารามิเตอรหมายความ
วาใหเวนวรรค
• หากมีเครื่องหมายดอกจัน (*) ใหปอนคาภายในชวงที่ระบุไวใน
เครื่องหมายวงเล็บในชองรายละเอียดการควบคุม
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ภาคผนวก
การแกไขปญหา
ปญหา

วิธีการแกไข

• เปดเครื่องไมติด

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

• โทรทัศนไมทํางาน

• อิิทธิพลภายนอก เชน ฟาแลบ, ไฟฟาสถิต ฯลฯ อาจเปนสาเหตุใหการทํางานผิดปกติ ในกรณีนี้ ใหปดแลวเปด
การทํางานของโทรทัศนใหม หรือถอดสายไฟ AC ออก แลวรอประมาณ 2 - 3 นาที จากนั้นจึงเสียบกลับเขาไป
ใหม

• รีโมทคอนโทรลไมทํางาน

•
•
•
•

• ภาพถูกตัดออก

• ปรับตําแหนงภาพถูกตองแลวใชหรือไม?
• ปรับโหมดภาพ (โหมดภาพกวาง) เชน ขนาดภาพ ถูกตองแลวใชหรือไม? (หนา 30_31, 44 และ 45)

• เกิดสีแปลกๆ, สีซีด, สีเขม หรือการ
ไลสีไมถูกตอง

•
•
•
•

• โทรทัศนดับลงเอง

• อุณหภูมิของภายในของโทรทัศนรอนจัด ใหนําสิ่งที่ปดกั้นชองระบายอากาศออกหรือทําความสะอาด
• ตัง้ คา “ตั้งเวลาปด” ไวใชหรือไม? ตั้งคาเมนู “ตั้งเวลาปด” ใหมเปน “ปด” (หนา 26)
• เปดใชงาน “ปดเมื่อไมมีสัญญาณ” หรือ “ปดเมื่อไมมีความเคลื่อนไหวการใชงาน” อยูใชหรือไม? (หนา 26)

• ไมมีภาพ

•
•
•
•
•
•

การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกถูกตองหรือไม? (หนา 17_19)
ทานเลือกแหลงสัญญาณเขาถูกตองแลวใชหรือไม? (หนา 15)
โทรทัศนไมสนับสนุนสัญญาณเขาดังกลาวใชหรือไม? (หนา 46)
ปรับถูกตองแลวใชหรือไม? (หนา 23_24)
เชื่อมตอสายอากาศถูกตองแลวใชหรือไม? (หนา 7)
ตั้งคา “เฉพาะเสียง” เปน “เปด” อยูใชหรือไม (หนา 26)

• ไมมีเสียง

•
•
•
•

ปรับระดับเสียงไวต่ําเกินไปใชหรือไม?
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการตอหูฟงอยู
ตรวจเช็กวาทานเผลอกดปุม e ที่รีโมทคอนโทรลใชหรือไม
เลือกรายการในเมนู “เลือกสัญญาณเสียง” ถูกตองแลวใชหรือไมเมื่อเชื่อมตออุปกรณอื่นที่ชองตอ HDMI 2 หรือ
ชองตอ PC? (หนา 18 และ 31)

• เกิดเสียงดังขึ้นที่โทรทัศน

• อาการดังกลาวไมไดเกิดจากการทํางานผิดปกติ อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อตัวเครื่องขยายตัวหรือหดตัวเล็กนอย
เนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง และไมมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของโทรทัศน

• ไมสามารถแสดงหนาเว็บเพจแรกของ
เว็บไซต AQUOS.NET ได

• เชื่อมตอสาย ETHERNET ถูกตองหรือไม? (หนา 34)
• ตรวจสอบการตั้งคาที่ “การตั้งเครือขาย” (หนา 34–35)

• ฟงกชั่นของอินเทอรเน็ตบางอยางที่ใชได
บนเครื่องคอมพิวเตอรอาจไมสามารถใชได
บนโทรทัศน

• โทรทัศนจะมีฟงกชั่นจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับเบราเซอรของคอมพิวเตอรทั่วไป (หนา 38)

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

ปรับโทนสีของภาพ (หนา 23_24)
แสงในหองสวางมากเกินไปใชหรือไม? ภาพอาจดูมืดลงหากแสงในหองสวางมากเกินไป
ตรวจเช็กที่การตั้งคา “ระบบสี” (หนา 27 และ 32)
ตรวจเช็กที่การตั้งคา “แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ” (หนา 32)

การลบรหัสผาน
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “การตั้งคาการรับชม” > “ปรับตั้งเฉพาะราย” > “รหัสผาน”
หนาจอปอนรหัสผานจะแสดงขึ้นมา
กดปุม !r และ Y+ ที่โทรทัศนคางไวจนกวาจะมีขอความแสดงขึ้นมาบนหนาจอ
หมายเหตุ

1
2
3

• หากตองการตั้งรหัสผานใหม โปรดดูที่หัวขอ รหัสผาน ในหนา 29 และปฏิบัติตามคําแนะนํา

รหัสผาน คือ
หมายเหตุ

• โปรดจดรหัสผานของทานไวในชองวางขางบน แลวตัดเก็บไวในที่ที่ทานคุนเคย เพื่อปองกันการลืม
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ภาคผนวก
การตั้งเครื่องใหม

2

กดปุม A จากนั้นเสียบอุปกรณ USB ที่บันทึก
ไฟลอัพเดทซอฟตแวรไว

ถาทานปรับคาตางๆ ไปมากจนไมสามารถปรับกลับใหเปนปกติ
ได ทานสามารถรีเซ็ตการตั้งคาตางๆ ใหกลับไปเปนคาที่ตั้งมา
จากโรงงานได
1 ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“การตั้งคาการรับชม” > “ตั้งเครื่องใหม”
2 ถาทานตั้งรหัสผานไว ใหปอนรหัสผานที่ขั้นตอนนี้
3 กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม A
• ขอความ “ตอนนี้ ทีวีจะทําการเริ่มตนโดยอัตโนมัติ ตกลง?”
จะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอ

4

5

6

กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกดปุม A

• ขอความ “กําลังเริ่มทําการ …” จะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอและ
กะพริบ
• หลังจากทําการรีเซ็ตเครื่องเสร็จเรียบรอยแลว โทรทัศนจะดับ
ลงและเปดขึ้นมาใหมอีกครั้ง หนาจอจะเปลี่ยนกลับไปยัง
การตั้งคาเดิม

กดปุม a/b เพื่อเลือกภาษาที่ตองการจากรายชื่อบน
หนาจอ จากนั้นกดปุม A
กดปุม c/d เพื่อเลือก “บาน” หรือ “รานคา” จากนั้น
กดปุม A
การเลือกประเทศ
กดปุม a/b เพื่อเลือกประเทศของทานหรือพื้นที่ที่ทาน
อาศัยอยู จากนั้นกดปุม A
• หนาจอการตั้งคานี้จะแสดงขึ้นในระหวางการตั้งคาเริ่มตน
อัตโนมัติเทานั้น

7

ขอควรระวัง

• ตองเสียบอุปกรณ USB เขาไปใหถูกตอง

กดปุม B เพื่อปดหนาตางเมื่อหนาจอขอความปรากฏ
ขึ้นมา
4 หนาจอยืนยันจะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอโทรทัศนในขณะ
ที่ทําการตรวจเช็กขอมูลในอุปกรณ USB ที่เสียบไว
ขอควรระวัง

3

• ถาขอมูลดังกลาวไมสามารถใชกับระบบได ขอความแจงเตือนขอ
ผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 และ 3 หลัง
จากกดปุม A
• เมื่อขอความแจงเตือนขอผิดพลาดปรากฏขึ้น ใหตรวจเช็กตาม
รายการตอไปนี้:

เสียบอุปกรณ USB แนนหนาหรือไม
แฟลชไดรฟ USB มีไฟลอัพเดทซอฟตแวรเก็บอยูมากกวาหนึ่งไฟล
ไมมีขอมูลสําหรับอัพเดทระบบเก็บอยูในแฟลชไดรฟ USB
ไฟลอัพเดทซอฟตแวรเสียหาย
ไฟลอัพเดทซอฟตแวรไมสามารถใชกับซอฟตแวรของโทรทัศนของ
ทานได
• ระบบที่ใชอยูในปจจุบันเปนระบบเดียวกับขอมูลอัพเดทระบบ

•
•
•
•
•

โทรทัศนจะทําการคนหา และบันทึกสถานีโทรทัศนที่
สามารถรับสัญญาณไดตามการตั้งคาของสถานีเหลานั้น
และการเชื่อมตอเสาอากาศ
• หากตองการยกเลิกการตั้งคาเริ่มตนอัตโนมัติ ใหกดปุม
C

หมายเหตุ

• เมื่อโทรทัศนอยูในโหมด “รานคา” ใหทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 ถึง 5
เพื่อเปลี่ยนเปนโหมด “บาน”

การอัพเดทโทรทัศนผาน USB/เครือขาย

5
6
7

โทรทัศนจะแสดงขอมูลเวอรชันซอฟตแวรหลังจาก
ตรวจเช็กขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว
กดปุม c/d เพื่อเลือก “ตกลง” เพื่ออัพเดทระบบ
จากนั้นกดปุม A
โทรทัศนจะรีสตารตเครื่องโดยอัตโนมัติ และการอัพเดท
ซอฟตแวรจะเสร็จสมบูรณ
• การทํางานนี้อาจใชเวลาครูหนึ่ง

ขาวสาร

ปรับปรุงซอฟตแวร
ฟงกชั่นนี้จะอนุญาตใหทานอัพเดทซอฟตแวรเวอรชันลาสุด
ผานอุปกรณ USB ไดหรือเครือขาย
1 ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ขาวสาร” > “ปรับปรุงซอฟตแวร” > “อัพเดท USB”

• นอกจากนี้ทานยังสามารถอัพเดทซอฟตแวรผานทางเครือขาย
ได ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ขาวสาร” > “ปรับปรุงซอฟตแวร” > “อัพเดตเน็ตเวิรค” และ
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
• การอัพเดตซอฟตแวรผานทางอินเทอรเน็ตตองการการเชื่อม
ตอความเร็วสูงและการตั้งคาเครือขาย (หนา 34–35)

การเรียกดูขอมูลของโทรทัศน
ขาวสาร

การระบุเวอรชันของซอฟตแวร
ทานสามารถตรวจเช็กหมายเลข ID ของโทรทัศนเพื่อ
แจงใหฝ่ายลูกคาสัมพันธทราบ
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” >
“ขาวสาร” > “การระบุเวอรชันของซอฟตแวร”
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ภาคผนวก
ขอมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตใชงานซอฟตแวรของผลิตภัณฑนี้
ใบอนุญาตใชงานซอฟตแวร
ทานสามารถอานใบอนุญาตใชงานซอฟตแวรไดในเมนูนี้
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “ขาวสาร” > “ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร”

E องคประกอบของซอฟตแวร
ซอฟตแวรที่รวมอยูในผลิตภัณฑนี้ประกอบไปดวยสวนประกอบตางๆ ของซอฟตแวร ซึ่งลวนเปนลิขสิทธิ์ของชารปหรือบริษัทอื่นๆ

คําเตือนเกี่ยวกับการใชงานทั่วไป
ขอควรระวังเกี่ยวกับใชงานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด

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

เครื่องหมายการคา
TruSurround HD, SRS และสัญลักษณ @ เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท SRS Labs, Inc.
เทคโนโลยี TruSurround HD ที่ใชงานนี้ไดรับอนุญาตจากบริษัท SRS Labs, Inc.
ผลิตขึ้นภายใตใบอนุญาตจากบริษัท Dolby Laboratories
Dolby และสัญลักษณ D สองตัวเปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Dolby Laboratories
“HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท HDMI Licensing LLC ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ”
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD และโลโกที่สัมพันธกันเปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Rovi Corporation หรือบริษัทในเครือและใชงานภายใต
ใบอนุญาต
ขอมูลเกี่ยวกับ DIVX วิดีโอ: DivX® เปนฟอรแมทวิดีโอดิจิตอลที่สรางขึ้นโดยบริษัท DivX, LLC, ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัท Rovi Corporation ผลิตภัณฑนี้
เปนอุปกรณที่ไดมาตรฐาน DivX Certified® อยางเปนทางการสําหรับเลนไฟลวิดีโอ DivX ทานสามารถตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟตแวรที่สามารถ
ใชแปลงไฟลของทานเปนไฟลวิดีโอ DivX ไดที่เว็บไซต divx.com
ขอมูลเกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: อุปกรณที่ไดมาตรฐาน DivX Certified® ตองผานการลงทะเบียนเพื่อใหสามารถเลนภาพยนตรแบบ DivX Video-onDemand (VOD) ที่ซื้อมาได ทานสามารถตรวจดูรหัสการลงทะเบียนไดที่สวน DivX VOD ในเมนูการตั้งคาอุปกรณของทาน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี
การลงทะเบียนไดที่เว็บไซต vod.divx.com
LC_LCFONT+ และเครื่องหมายโลโก LC เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท SHARP Corporation
ผลิตภัณฑนี้มีเทคโนโลยี LC Font รวมอยูดวย ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท SHARP Corporation เพื่อใหตัวอักษรที่แสดงบนจอภาพแอลซีดีอานไดงาย อยางไรก็ตาม
ผลิตภัณฑนี้ใชฟอนตตัวอักษรบางชุดซึ่งไมไดทําขึ้นมาสําหรับจอภาพแอลซีดีสําหรับแสดงขอมูลบนหนาจอบางสวน
“x.v.Colour” และ

เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Sony Corporation

DLNA®, โลโก DLNA และ DLNA CERTIFIED™ เปนเครื่องหมายการคา, เครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายรับรองของ Digital Living Network Alliance
ใช Adobe® Flash® Lite® ของบริษัท Adobe Systems Incorporated Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2011 Adobe System Incorporated
สงวนลิขสิทธิ์
Adobe Flash และ Flash Lite เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของบริษัท Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และ/หรือ ประเทศอื่นๆ
YouTube และโลโก YouTube เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Google Inc.
ชื่อของบริษัทหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว
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ภาคผนวก
ขอมูลจําเพาะ
รายการ

LC-70LE735M

ความละเอียด

1,920 x 1,080

ระบบสีของวิดีโอ

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

ระบบรับ
สัญญาณภาพ

มาตรฐาน
โทรทัศน

อนาล็อก

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

ชองรับ
สัญญาณ

VHF/UHF

44.25–863.25 MHz

สเตอริโอ/สองภาษา

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

เครื่องขยายสัญญาณเสียง

10 วัตต x 2

ลําโพง

(3.4 ซม. x 15 ซม.) x 2

ชองตอ

ANT (ชองเสียบสายอากาศ)

UHF/VHF 75 q Din type

RS-232C

ชองตอ D-Sub ตัวผู แบบ 9 ขา

INPUT 1

VIDEO in, AUDIO in

INPUT 2

VIDEO in, AUDIO in

INPUT 3

AUDIO in, COMPONENT in (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz,
1080I/50Hz, 1080I/60Hz)

HDMI 1 (INPUT 4) (ARC)

HDMI (HDMI input) (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz,
1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz, 1080P/24Hz)

HDMI 2 (INPUT 5)

HDMI (HDMI input) (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/
50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz, 1080P/24Hz), AUDIO in
(ใชรวมกับชองตอ PC) (ขั้วตอขนาด Ø 3.5 มม.)

HDMI 3 (INPUT 6)

HDMI (HDMI input) (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz,
1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz, 1080P/24Hz)

HDMI 4 (INPUT 7)

HDMI (HDMI input) (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz,
1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz, 1080P/24Hz)

PC (INPUT 8)

15 pin mini D-sub, AUDIO in (ใชรวมกับชองตอ HDMI 2) (ขั้วตอขนาด Ø 3.5 มม.)

USB 1

USB (ประเภท A)

USB 2 (HDD)

USB (ประเภท A)

USB 3 (LAN ไรสาย)

USB (ประเภท A)

ETHERNET (10/100 BASE-T)

ชองตอเครือขาย

AUDIO IN (HDMI 2/PC)

ขั้วตอขนาด Ø 3.5 มม.*1

DIGITAL AUDIO OUTPUT

ชองสงสัญญาณเสียงออกแบบดิจิตอล Optical S/PDIF

OUTPUT/Headphones

ขั้วตอขนาด Ø 3.5 มม. (สัญญาณเสียงออก)

ภาษาที่ใชแสดงผล

อังกฤษ/จีนตัวยอ/อาราบิก/เปอรเซีย/ไทย/เวียดนาม/รัสเซีย/ฝรั่งเศส/โปรตุเกส/
อินโดนีเซีย

ความตองการไฟฟา

ไฟฟากระแสสลับ 110_240 โวลต, 50/60 เฮิรตซ

อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน (method IEC62087)

240 วัตต (0.3 วัตต ในโหมดพรอมใชงาน)

น้ําหนัก

42.5 กก.

รวมขาตั้ง
ไมรวมขาตั้ง

อุณหภูมิในการทํางาน
I

40.0 กก.
0°C ถึง e 40°C

ชองตอ HDMI 2 และชองตอ PC สามารถใชกับชองรับสัญญาณเสียงชองเดียวกันได

• จากนโยบายของเราซึ่งสนับสนุนการพัฒนาอยางตอเนื่อง ชารปจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการออกแบบและขอมูลจําเพาะสําหรับ
การปรับปรุงตัวผลิตภัณฑโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา ตัวเลขขอมูลจําเพาะในสวนที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพการทํางานแสดงคา
มาตรฐานของผลิตภัณฑทั้งหมดที่ผลิตขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑบางตัวอาจมีตัวเลขที่แตกตางไปจากคาที่ระบุไวบาง
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ภาคผนวก
การถอดขาตั้ง
หากตองการติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหองโดยใชแผงยึดที่
เปนอุปกรณเสริม (AN-52AG4) ใหถอดขาตั้งออกกอน

กอนติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหอง

• ถอดสายสัญญาณทั้งหมดที่เชื่อมตออยู (DVD, เครื่องเลนวิดีโอเทป
ฯลฯ) ออกจากชองตอ
• กอนเริ่มตนปฏิบัติงานตองตรวจสอบใหแนใจวาไดปดโทรทัศน
เรียบรอยแลว
• กอนเริ่มตนปฏิบัติงาน ใหปูผารองบริเวณที่ทานจะใชวางโทรทัศน
เพื่อปองกันไมใหตัวเครื่องไดรับความเสียหาย

หมายเหตุ

• หากตองการติดตั้งขาตั้ง ใหทํายอนลําดับขั้นตอนการถอด
• เนื่องจากโทรทัศนเครื่องนี้มีน้ําหนักมาก โปรดใชความระมัดระวัง
ในขณะเคลื่อนยาย

1

คลายสกรูดานหลังขาตั้ง 4 ตัวออก

2

ถอดขาตั้งออกจากโทรทัศน (ใชมือจับขาตั้งไวเพื่อ
ปองกันไมใหหลนจากขอบของสวนฐาน)

53

70LE735M_th_STCL.indd 53

11/4/2011 9:19:05 AM

ภาคผนวก
การติดตั้งโทรทัศนเขากับผนัง
หากตองการติดตั้งโทรทัศนเครื่องนี้ไวบนผนังหอง ใหถอดเข็มขัดรัดสายไฟและสกรู 4 ตัว ดานหลังโทรทัศนออก จากนั้นใชสกรู
ที่ใหมากับชุดอุปกรณแขวนบนผนังยึดแผงยึดเขากับดานหลังของโทรทัศน

• ตองใชเฉพาะชุดอุปกรณแขวนบนผนังที่จัดใหโดยชารปในการติดตั้งโทรทัศนเครื่องนี้เขากับผนังหองเทานั้น (หนา 5) การใชงาน
แผงยึดผนังยี่หออื่นอาจทําใหการติดตั้งไมเสถียรและเปนสาเหตุทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสได
• การติดตั้งโทรทัศนสีจอภาพแอลซีดีบนผนังหองจําเปนใชทักษะพิเศษและควรดําเนินการโดยชางที่ชํานาญเทานั้น ลูกคาไมควร
พยายามติดตั้งดวยตนเอง ชารปจะไมรับผิดชอบในกรณีที่การติดตั้งโทรทัศนไมถูกตองหรือการติดตั้งที่เปนสาเหตุทําใหเกิด
อุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บขึ้น
• ทานสามารถสอบถามวิธีการใชงานแผงยึดที่เปนอุปกรณเสริมในการติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหองจากชางที่ชํานาญได
• เมื่อทานติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหอง ทานควรติดตั้งเสารองเขาไปดวย
• ถอดเข็มขัดรัดสายไฟออกจากดานหลังโทรทัศนกอนติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหอง

การแขวนบนผนังหอง

ชุดอุปกรณแขวนบนผนัง รุน AN-52AG4 (โปรดดู
รายละเอียดที่คูมือการใชงานแผงยึด)

การติดตั้งแบบตั้งตรง

การปรับมุมของโทรทัศน
0/5°

การติดตั้งแบบทํามุมเอียง
กับผนัง
AN-52AG4

E การตั้งคาเสียงเมื่อติดตั้งโทรทัศนบนผนัง
เมื่อทานติดตั้งโทรทัศนเขากับผนังหอง ทานสามารถปรับเสียงใหเหมาะสมกับลักษณะการติดตั้งไดโดยการตั้งคาฟงกชั่นนี้เปน
“ตกลง”
ไปที่ “HOME” > “เมนูของโทรทัศน” > “การตั้งคา” > “การตั้งคาการรับชม” > “การตั้งเสียงสําหรับการติดตั้งบนผนัง”
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ภาคผนวก
ขนาดในสวนตางๆ ของโทรทัศน
LC-70LE735M
89*2
52*3

1613

136

538

865.62*1

975

1008

1538.88*1

333

536
400

972

190
215

400

114

261

5°

137

201

AN-52AG4
I
J
K

สวนหนาจอแสดงผล
สวนยื่นที่นับรวม
สวนที่บางที่สุด

หมายเหตุ

• ขนาดที่ระบุไวไมรวมชิ้นสวนที่ยื่นออกมาบางประเภท เชน สกรู และชิ้นสวนบางชิ้น
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