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สารบัญ
ระวังอยาใหวัตถุใด ๆ หลนเขาไปในตัวเครื่อง 

เชน คลิปหนีบกระดาษ เพราะอาจทำใหวงจรไฟฟา

ภายในตัวเครื่องเกิดการลัดวงจรไดอยาปลอยให

เด็กเล็กอายุต่ำกวา 3 ขวบ เลนตัวเครื่องหรือเลนอยูใกล กับตัวเครื่อง

ในขณะตอเครื่องใชงาน ควรจัดวางสายไฟของเครื่อง

ใหเรียบรอย ไมใหบิดเบี้ยวหักงอ เพื่อชวยใหอายุการ

ใชงานของเครื่องนานขึ้นและปองกันไมใหสายไฟชำรุด

 ควรใชงานกับระบบไฟฟาที่ติดตั้งสายดินเทานั้น อยาตอเครื่องใชงานกับ

เตารับที่ชำรุดหรือปลั๊กพวงที่สายไฟชำรุด เพราะอาจทำใหไดรับอันตราย

จากกระแสไฟฟารั่วได

เพื่อปองกันอันตรายจากการเกิดไฟไหม อยานำวัตถุที่มี

เปลวไฟมาวางใกลกับตัวเครื่อง เชน เปลวไฟจากเทียนไข

 เปนตน

ขอควรระวังเรื่องความปลอดภัย

คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย
ขอควรระวัง

เพื่อปองกันอันตรายจากการถูกไฟฟาช็อต 

อยาเปดฝาครอบเครื่อง อยาตรวจซอมเครื่อง

ดวยตัวเองเด็ดขาด เพราะอาจทำใหไดรับอันตราย

จากไฟฟาแรงสูงได หากเครื่องมีปญหาควรเรียกชางผูชำนาญทำการตรวจ

ซอมใหเทานั้น

เพื่อปองกันการเกิดไฟไหมหรือถูกไฟฟาช็อต อยาวางเครื่อง

ทิ้งไวใหโดนฝนสาด หรือใชงานเครื่องในบริเวณที่มี

ความชื้นสูง อยานำภาชนะที่บรรจุน้ำหรือของเหลวใด ๆ 

มาวางใกลตัวเครื่อง เชน เหยือกน้ำ แจกันดอกไม อาจทำใหน้ำหกใสตัว

เครื่องได 

หากที่ตัวเครื่องมีควันขึ้น มีอาการแปลก ๆ หรือมีกลิ่น

เหม็นไหม ใหปดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากเตารับ

ทันที จากนั้นควรเรียกชางผูชำนาญ หรือติดตอสอบ

ถามกับศูนยบริการฯ ใกลบานเพื่อทำการแกไข อยาพยายามตรวจซอมเครื่อง

ดวยตัวเองเด็ดขาด เพราะอาจทำใหไดรับอันตรายได

คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย
เสาอากาศภายนอกที่ตอใชงานกับตัวเครื่อง ควรติดตั้ง

อยูหางจากสายไฟฟาแรงสูงเสมอ ในขณะที่มีฝนตกหนัก

หรือฟาผา ใหปดเครื่อง ถอดปลั๊กและถอดสายอากาศ

ออกเสมอ ไมแนะนำใหติดตั้งชองเสียบสายอากาศกับ

เตารับไฟบานอยูใกลกันเกินไป เพราะอาจทำใหกระแส

ไฟฟาสปารคถึงชองเสียบสายอากาศจนทำใหเครื่อง

เสียหายได

ปดเครื่องและถอดปลั๊กออกเสมอเมื่อใชงานเครื่องเสร็จ

แลวหรือเมื่อไมไดใชงานเครื่องติดตอกันเปนเวลานาน 

ถอดปลั๊กออกทันทีเมื่อเกิดฝนตกหรือฟาผา อยาจับที่

สายอากาศในขณะที่ฟากำลังผา

ขณะถอดปลั๊ก ใหจับที่ตัวปลั๊กแลวดึงออก ไมควรดึง

ที่สายไฟไมควรจับที่ปลั๊กไฟ ในขณะที่มือเปยก

การฟงเสียงจากหูฟงหรือ HEAD-PHONE ที่เสียงดังมาก

เกินไป อาจทำใหเปนอันตรายกับระบบการไดยินหรือ

แกวหูได

ขอควรระวังเรื่องความปลอดภัย......................................................1
การติดตั้งโทรทัศนและการเชื่อมตอ.................................................3

     การติดตั้งโทรทัศน.........................................................................3
     การเชื่อมตอสัญญาณตางๆ............................................................4
ปุมโทรทัศน....................................................................................5
รีโมทคอนโทรล...............................................................................6
การใชงานเบื้องตน..........................................................................7
     การ เปด / ปด โทรทัศน................................................................7

การเลือกแหลงสัญญาณ.................................................................7
     การใชงานหนาเมนู.........................................................................7

     การคนหาชองรายการ....................................................................7
     การบันทึกชองรายการ...................................................................8

     การตั้งคาเครือขาย.........................................................................8

การแกไขปญหาเบื้องตน.....................................................................9

     การตั้งคา Time-Shift...................................................................8
     แอปพลิเคชัน.................................................................................8

    อุปกรณเสริม..................................................................................3

     ฟงกชัน WOW...............................................................................8
     มัลติมีเดีย.......................................................................................8

     คำแนะนำสำหรับฟงกชันสมารท....................................................7
     การตั้งคาภาษา...............................................................................7
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HDMI(High-Definition Multimedia Interface) และโลโก้ HDMI

 

เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI 

Licensing Administrator,Inc.ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ควรติดตั้งและใชงานเครื่องใกลกับแหลงกำเนิดความรอน 

เชน เครื่องกระจายความรอน เตาอบ หรือเครื่องขยายเสียง 

เปนตน อยาวางเครื่องทิ้งไวใหโดนแสงแดดสองโดยตรง 

แนะนำใหติดตั้งเครื่องในบริเวณที่มีแสงสวางเพียงพอ 

เพราะการดูโทรทัศนในบริเวณที่มีแสงนอยเกินไป 

อาจทำใหมีผลกระทบกับการมองเห็นของดวงตาได 

ควรเก็บเครื่องหรือใชงานใหหางจากบริเวณที่มีสนาม

แมเหล็กเขมขน เชน สนามแมเหล็กจากตูลำโพง

 ซึ่งอาจทำใหจอภาพมีสีเพี้ยนได
คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย

อยาติดตั้งและใชงานเครื่องในรถยนต โตะ ชั้นวางหรือ
บริเวณใด ๆ ที่ไมมั่นคงเพราะอาจเปนสาเหตุทำให
เครื่องตกหลนเสียหายได หากจะติดตั้งและใชงานเครื่อง
ในรถยนตจะตองติดตั้งใหแข็งแรงแนนหนา โดยเฉพาะ
เมื่อติดตั้งเครื่องโดยใชขาตั้ง คุณตองระมัดระวังเปนพิเศษ
เมื่อรถออกตัวหรือเบรคกระทันหัน ซึ่งแรงกระทบ
กระเทือนดังกลาวอาจทำใหโทรทัศนลมคว่ำ เสียหายได

อยาติดตั้งและใชงานเครื่องใกลกับแหลงน้ำ เชน บริเวณ
ใกลอางอาบน้ำ อางน้ำหรือซิงคลางจาน หองซักรีด
 ในบริเวณที่พื้นเปยกชื้น หรือรอบๆ สระวายน้ำ เปนตน

เมื่อยายเครื่องมาจากบริเวณที่มีอากาศเย็น ไปยัง
บริเวณที่มีอากาศรอน ไมควรเปดใชงานเครื่องใน
ทันที เพราะอาจมีความชื้นเกิดขึ้นภายในเครื่องได 
แนะนำใหวางเครื่องทิ้งไวระยะเวลาหนึ่ง เพื่อรอ
ใหความชื้นระเหยออกไปจนหมดกอน จึงคอยเปด
เครื่องใชงานตอไป

เพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการติดตั้งและใชงานเครื่อง ไมวาจะตั้งพื้น
โดยใชขาตั้งหรือแขวนบนผนัง ควรติดตั้งเครื่อง
ตามคำแนะนำในคูมือการติดตั้งเครื่องเสมอ

ควรติดตั้งและใชงานเครื่องในบริเวณที่มีอากาศถายเท

ไดสะดวก อยานำผา กระดาษหรือวัตถุใด ๆ มาปดหรือ

คลุมที่ตัวเครื่อง เชน กระดาษหนังสือพิมพ ผามาน 

ผาคลุม เปนตน ในการติดตั้งเครื่อง ควรใหมีชองวาง

รอบๆ ตัวเครื่องอยางนอยดานละ 10 ซม.

คำแนะนำในการติดตั้งเครื่อง

ปดเครื่องและถอดปลั๊กออกกอนที่จะทำความสะอาด
เครื่องเสมออยาใชน้ำยาทำความสะอาดที่เปนของเหลว
หรือสเปรยมาทำความสะอาดเครื่องแนะนำใหใชเพียง
ผาสะอาดชุบน้ำเปยกหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาดเครื่อง
เทานั้น

สำหรับการปองกันอันตรายที่ดีที่สุด คือ ควรอานคูมือการใชงานใหละเอียด
และทำความเขาใจกอนที่จะเริ่มตนติดตั้งและใชงานเครื่อง และควรเก็บรักษา
คูมือการใชงานไว เพื่อใชอางอิงในอนาคต

การทำความสะอาด
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การติดตั้งโทรทัศน

ขอแนะนำในการติดตั้ง

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

การติดตั้งโทรทัศนและการเชื่อมตอ

10cm

30cm

10cm

10cm

7cm

10cm

30cm

10cm

ควรติดตั้งโทรทัศนใ กลกับแหลงจายไฟ เพื่อใหงายตอการเสียบและถอดปลั๊ก

เพื่อความปลอดภัยโปรดเลือกผนังหรือฐานที่เหมาะสมในการติดตั้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายควรวางโทรทัศนไวบนโตะหรือฐานที่แข็งแรง

ควรใหพนักงานหรือผูเชี่ยวชาญติดตั้งโทรทัศนบนผนัง

หามวางโทรทัศนไวบ นวัตถุที่ไวตอการสั่นสะเทือน

หามวางโทรทัศนในสถานท ี่ ทีแ่มลงอาจเขาไปในตัวเครื่องได

หามติดตั้งโทรทัศนใกลกับเครื่องปรับอากาศมิฉะนั้นแผงหนาจอ

อาจมคีวามชื้นและทำใหส ีจอเพี้ยนได

ไมควรติดตั้งโทรทัศนใกลสนามแมเหล็กเพราะอาจทำให

คลื่นถูกรบกวน

ระยะการติดตั้งโทรทัศน

การติดตั้งบนผนัง

ขัดขวางการไหลเวียนของอากาศ

ผนัง

ผนัง

ขัดขวางการไหลเวียนของอากาศ

การระบายอากาศ

ควรเวนพื้นที่รอบๆโทรทัศนเพื่อระบายอากาศ แสดงในรูป

หามปดชองระบายอากาศหรือใสวัตถุใด ๆเขาไปในโทรทัศน

หามวางอุปกรณใ กลกับโทรทัศน เชน ตูหนังสือ ตูเสื้อผา

นอกจากโทรทัศนไ ดรับการระบายอากาศอยางเหมาะสม

อุปกรณเสริม
1. โทรทัศน

2. คูมือการใชงาน

3. รีโมทคอนโทรล

4. สายไฟ (ตอกับชุดโทรทัศน)

● 

● 

● 

● 

● 

● 

ขอควรระวัง

หามวางโทรทัศนไวในพื้นทีท่ี่ไมมั่นคง เพราะอาจทำใหโทรทัศนก ระแทก

กับพื้นหรือเกิดการบาดเจ็บไดโดยเฉพาะกับเด็กซึ่งสามารถหลีกเลี่ยง

ไดดังนี้ 
การใชตูสำหรับวางโทรทัศนห รือชั้นวางที่แนะนำโดยผูผลิตโทรทัศน

ใชเฟอรนิเจอรที่สามารถรองรับโทรทัศนไ ดอยางปลอดภัย

ทำการตรวจสอบวาโทรทัศนไมยื่นออกมาจากขอบเฟอรนิเจอร

ไมวางโทรทัศนไ วบนเฟอรนิเจอรสูง เชน ตูหนังสือ เปนตน

โดยทีไ่มม ียึดทั้งเฟอรนิเจอรและโทรทัศน

หามวางโทรทัศนไวบนผาหรอื วัสดุที่อยูระหวางโทรทัศนและเฟอรนิเจอร

ใหความรูแกเด็ก ๆ เกี่ยวกับอันตรายของการปนขึ้นไปบนเฟอรนิเจอร

เพื่อเขาถึงโทรทัศน

หากโทรทัศนของคุณกำลังถูกเก็บไวเปนระยะเวลานานและยายที่ตั้งใหม

ควรพิจารณาตามที่กลาวไวขางตน



 การเชื่อมตอสัญญาณตางๆ

1. เมื่อคุณตองการเชื่อมตออุปกรณที่รองรับฟงกชั่น ARC ใหเลือกชอง HDMI-1

2. ชองตอสัญญาณ HDMI สามารถรับฟงกชันการเชื่อมตอ DVI ดวยสายตอสัญญาณ

   HDMI / DVI จากภายนอก

3. อุปกรณตอพวงและสายเคเบิลที่อธิบายไวในคูมือนี้ควรซื้อแยกตางหาก

    

O

Y

W

R

สีเหลือง (สายสัญญาณภาพ)

สีขาว (สายสัญญาณเสียง-ซาย)
สีแดง (สายสัญญาณเสียง-ขวา)

สีสม (สายสัญญาณ Coaxial)

ขอควรระวัง

เมื่อเชื่อมตอเสาอากาศภายนอกเขากับชองสัญญาณโทรทัศน

ใหถอดปลั๊กโทรทัศนก อนและไมควรใหเ สาอากาศใกลกับสายไฟแรงสูง

เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟาช็อต 
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ปุมโทรทัศน

1) ไฟ LED แสดงสถานะและการรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล

2) ปุม     สวิทซเปด/ปด : กด “I” เพื่อเปดเครื่องหรือกด “O” เพื่อปดเครื่อง    

3)                           ปุมเขาสูเมนูเพื่อเลือกแหลงสัญญาณ 
สวนการใชงานบนเมนู OSD กดปุมนี้เพื่อยืนยัน ฟงกชันเดียวกับปุม [OK] 
บนรีโมทควบคุม                            
4)                                  ปุมเลือกชองรายการ ลง / ขึ้น
สวนการใชงานบนเมนู OSD กดปุมเพื่อเลือกรายการ ฟงกชันเดียวกับปุม              
บนรีโมทคอนโทรล                            

5)                                       ปุมปรับระดับเสียง ลง / ขึ้น
สวนการใชงานบนเมนู OSD กดปุมเพื่อปรับคาตางๆ บนเมนู ฟงกชันเดียวกับปุม              
             บนรีโมทคอนโทรล                            

6)                     ปุมแสดงการตั้งคาเมนู

7)                    กดปุมนี้ เพื่อ เปด/ปด เครื่อง

หมายเหต:ุ

①. ลักษณะที่ปรากฏแตกตางกันไปตามรุน โปรดอางอิงจากตัวผลิตภัณฑ

②. ในโหมดสมารทโปรดใชงานดวยรีโมทคอนโทรล

● 

● 

● 

●

รีโมทคอนโทรล

วิธีการติดตั้งรีโมทคอนโทรล

แบตเตอรี่
ถอดฝาปดชองใสแบตเตอรี่และใสแบตเตอรี่ AAA (1.5V) 2 กอน 

ตรวจสอบขั้วของแบตเตอรี่เปนไปตามเครื่องหมายขั้ว

'' + '' และ '' - '' ในชองใสแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

ขอควรระวังในการใชรีโมทคอนโทรล

ควรยื่นรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอรบนหนาจอโทรทัศนใ นระหวาง

การใชงาน ไมควรมวี ัตถุที่วางไวระหวางรีโมทคอนโทรลกับเซ็นเซอร

เพราะอาจขัดขวางการทำงานของระบบ

ไมควรใหมีการตกหรือกระแทกบอยๆ นอกจากนี้โปรดอยาใหร ีโมท

คอนโทรลโดนแสงแดดโดยตรงเนื่องจาก อาจสงผลใหการเสียรูป

ของรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลอาจใชงานไมได เมื่อตัวเซ็นเซอรไดรับแสงแดดโดยตรง

ควรเปลี่ยนมุมโทรทัศนหรือใชงานรีโมทคอนโทรลใกลกับตัวเซ็นเซอร

แบตเตอรี่เหลือนอยจะมีผลตอการควบคุมซึ่งในกรณีนีแ้นะนำ

ใ หเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม หากไมไดใชงานรีโมทคอนโทรล

เปนเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออก

อยาใชแบตเตอรี่ตางประเภท ไมควรใชแบตเตอรี่เกาและใหมดวยกัน

ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เปนคู
●

อยาทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ  กรุณากำจัดแบตเตอรี่ตามกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งแวดลอม

●
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การใชงานเบื้องตน

เปดเครื่อง / สแตนบายด 

        ควรตรวจสอบแหลงจายไฟ กอนทำการเปดเครื่อง 

เสียบสายไฟเขากับแหลงจายไฟ กดปุม [    ] (หากไมมีปุม คุณไมจำเปนตองทำตามขั้น

ตอนนี)้ จากนั้นกดปุม [    ] เพื่อเปดโทรทัศนหนาจอจะแสดง “ยินดีตอนรับ” จากนั้น

กดปุม            เพื่อเลือกภาษาที่คุณตองการจากนั้นกด      เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป 

การแจงเตือนการรวบรวมขอมูลและการอัพเดตเฟรมแวรจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ 

คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธตามสถานการณของคุณ จากนั้นคุณสามารถเลือกตั้งคา

ประเทศ  ตั้งคาเวลาและโหมดโทรทัศน สุดทายทำตามคำแนะนำในการใชงานการ

กำหนดคาเครือขายและการคนหาอัตโนมัติ คุณยังสามารถเลือกที่จะขามมันชั่วคราว

 กรุณากดปุม [    ] หากคุณตองการกลับไปยังกอนหนานี้ 

       เมื่อเปดเครื่องใหกดปุม [ ] เพื่อเปลี่ยนไปโหมดสแตนดบาย    

หมายเหต:ุ อุปกรณนี้ใชเทคโนโลยกี ารประหยัดพลังงาน หากไมมีสัญญาณ

เครื่องจะเขาสูสถานะสแตนดบายโดยอัตโนมัติ 

[▲]/[▼]  [u] 

การเลือกแหลงสัญญาณ

คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณตาง ๆ กับโทรทัศนหากมีสายสัญญาณภาพ 

HDMI, AV และอื่นๆ คุณสามารถเชื่อมตอกับชองสัญญาณที่สอดคลองกัน

ของโทรทัศน หลังจากเชื่อมตอแลวใหเปดอุปกรณและกดปุม [SOURCE] 

จากนั้นเมนูของแหลงสัญญาณจะปรากฏบนหนาจอ กดปุม  [t]/ [u]

เพื่อเลือกสัญญาณเขาและกดปุม [OK] เพื่อยืนยัน

 การใชงานหนาเมนู
กดปุม [    ] เพื่อแสดงเมนูหลักบนหนาจอ:
1. กดปุม  [▲]/[▼]  เพื่อเลือกเมนูการตั้งคา ชอง, ภาพ , เสียง, เครือขาย,

การตั้งคาระบบ, ล็อค, เวลา, การชวยเหลือเพิ่มเติม 

2. จากนั้นกดปุม [OK] เพื่อเขาสูเมนูที่เลือก

3. กดปุม [▲]/[▼] เพื่อเลือกรายการในเมนู

4. กดปุม [OK] เพื่อเขาสูเมนูยอย

5. กดปุม[t]/ [u] หรือ [▲]/[▼] เพื่อปรับคาหรือตั้งคา

6. เมื่อเมนูหลักแสดงบนหนาจอ

กดปุม [    ] / [    ] เพื่อออกจากเมนูหลัก

กดปุม [    ] / [    ] เพื่อกลับไปยังกอนหนาเมนูเมื่อโทรทัศนแ สดงเมนูยอย

7. ระหวางการใชงาน เมนทู ี่ไมไดเลือกจะเปลี่ยนเปนสีเทา

หมายเหตุ: รหัสผานเริ่มตนสำหรับระบบล็อคคือ 0000

คำแนะนำสำหรับฟงกชันสมารท
กดปุม [    ] เพื่อแสดงหนาโฮม

1. กดปุม [t]/ [u] เพื่อเลือกแอปพลิเคชัน

2. กดปุม [OK] เพื่อเลนแอปพลิเคชัน

3. กดปุม [    ] เพื่อกลับไปรายการกอนหนานี้

4. กดปุม [EXIT] เพื่อออกจากโหมดสมารท

  หมายเหตุ: กอนทีจ่ะใชงานอินเทอรเน็ตโปรดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเขากับ

โทรทัศน โดยไปที่ “การตั้งคาเครือขาย”

การตั้งคาภาษา 

กดปุม [    ] เลือก การตั้งคาระบบ> ภาษาและกดปุม [ตกลง] เพื่อเขาสู

รายการ กดปุม [▲]/[▼]  เพื่อเลือกภาษาที่ตองการแลวกดปุม [OK]

การคนหาชองรายการ

ปรับการตั้งคาคนหากอนรับชมรายการสำหรับครั้งแรก

กอนที่จะสแกนโปรดตรวจสอบใหแนใจวาเชื่อมตอเสาอากาศอยางถูกตอง

การคนหาแบบอัตโนมัติ

กดปุม [     ] เลือกชองรายการ > การคนหาอัตโนมัติ กดปุม [OK] 

จากนั้นตั้งคาประเภทการคนหาและประเทศตามความตองการ 

เลือกคนหาและกดปุม [OK] จากนั้นเครื่องจะเริ่มการคนหาอัตโนมัติ

กดปุม [    ] จากนั้นเลือก ตกลง ในหนาตางปอปอัพและกด [OK] 

เพื่อขามการคนหา  กดปุม [    ] จากนั้นเลือก ตกลง ในหนาตางปอปอัพ 

และกดปุม OK เพื่อออกจากการคนหา  หากเลือก และกดปุม  [ ] ยกเลิก 

[OK] โทรทัศนจะทำการคนหาชองรายการตอไป



คนหาสัญญาณ DTV ดวยตนเอง

กดปุม [    ] เลือกชองรายการ > คนหาสัญญาณ DTV ดวยตนเอง

กดปุม [OK] เพื่อเขาสูเมนูการคนหาสัญญาณ DTV ดวยตนเอง

กดปุม [t]/ [u] เพื่อเลือกชองสัญญาณจากนั้นกด  [▲]/[▼] เพื่อเลือกคนหา

และกดปุม [OK] เพื่อยืนยัน

คนหาสัญญาณ ATV ดวยตนเอง

กดปุม [     ] เลือก ชองรายการ > คนหาสัญญาณ ATV ดวยตนเอง

กดปุม [OK] เพื่อเมนูการคนหาสัญญาณ ATV ดวยตนเอง

กดปุม [▲]/[▼]  เพื่อเลือก ชองปจจุบันและจากนั้นกดปุม  [t]/ [u] เพื่อ

เลือกความถี่ของสัญญาณ จากนั้นกดปุม [t]/ [u] เพื่อคนหาสัญญาณ

การบันทึกชองรายการ

ในโหมด DTV กดปุม Record [   ] จากนั้นกดระบบจะเริ่มบันทึก กดปุม [    ] เพื่อ

หยุดและออกจากการบันทึก กดปุม [REC LIST] เพื่อแสดงไฟลบันทึกและเลนรายการ

ที่บันทึก กดปุม                                             เพื่อดำเนินการเลนไฟล

หมายเหตุ: ฟงกชันการบันทึกสามารถรองรับระบบไฟล FAT32 เทานั้นระบบไฟลอื่น

จำเปนตองทำการฟอรแมต กอนฟอรแมทแนะนำใหสำรองขอมูลที่เปนประโยชน

แกตัวทานเอง

การตั้งคาเครือขาย
■ Wi-Fi

1. กดปุม [    ] จากนั้นเลือกเครือขาย >ประเภทการเชื่อมตอ > Wifi 

แลวกดปุม [OK] จากนั้นสัญญาณเครือขายไรสาย จะคนหาโดยอัตโนมัติ 

เครือขายคนหาโดยไมมีไอคอน     ระบุเครื่องจะเชื่อมตอกับเครือขาย

โดยไมตองใชรหัสผาน เครือขายพรอมไอคอน     ระบุมันถูกเขารหัสและ

คุณตองปอนรหัสผานที่ถูกตองเพื่อเชื่อมตอกับเครือขาย

2. เลือกเครือขายที่คุณตองการเชื่อมตอในรายการเครือขายและกดปุม [OK]

3. พิมพรหัสผานการเชื่อมตอเครือขายในกลองขอความและออกจาก

แปนพิมพจากนั้นเลือกเชื่อมตอและกดปุม [OK] เพื่อเชื่อมตอกับเครือขาย

■ อินเทอรเน็ต(LAN)

1. กดปุม [    ] จากนั้นเลือกเครือขาย>ประเภทการเชื่อมตอ> 

สาย และเครื่องของคุณจะเชื่อมตอกับเครือขายโดยอัตโนมัติ

2. คุณสามารถตั้งคา IPv4 ไดดวยตนเองจากนั้นกด

 [▲]/[▼]  เพื่อเลือกตั้งคา IP, Subnet mask, Gateway,

DNS  จากนั้นเลือกเชื่อมตอและกดปุม [OK] 

WOW

wow จะชวยใหสามารถ เปดโทรทัศนจากระยะไกล (สามารถใชงานได

เมื่อเชื่อมตอ Wi-Fi)กดปุม [    ] จากนั้นเลือกตั้งคาระบบ > wow และ

กดปุม [OK] เพื่อเขาสูระบบ จากนั้นกดปุม [▲]/[▼] เพื่อ เปด/ปด และ

กดปุม [OK] เพื่อยืนยัน
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มัลติมิเดีย

กดปุม [    ] จากนั้นกดปุม [t]/ [u] เพื่อเลือก Media และกดปุม [OK] เพื่อเขาสู

รายการเลือกประเภทไฟลจากวิดีโอ, ภาพถาย, เพลง, ไฟล

■ การเลนไฟลในอุปกรณดิสกภายใน: กอนเลนไฟลในดิสกภายในเครื่อง แนะนำใหใส

USB ดานหลังเครื่องกอน 

จากนั้นเลือกดิสถภายในเครื่องแลวกด [OK] เพื่อเขาสูรายการถัดไป เลือกโฟลเดอรที่

ตองการเลนและกดปุม [OK] จากนั้นกดปุม                            เพื่อเลือกรายการ

จากนั้นกดปุม               รายการ หรือ กดปุม [    ] หากตองการกลับไปยังรายการ

กอนหนา

คำแนะนำ:
1. ไมควรใช USB ที่ไมไดมาตรฐาน

2. ระบบมัลติมีเดียอาจมีขอจำกัดในรูปแบบไฟล

3. ไมควรถอดอุปกรณ USB ขณะกำลังเลนมิฉะนั้นระบบหรืออุปกรณอาจมี

ปญหา กอนที่จะเปลี่ยนอุปกรณ USB โปรดปดแหลงจายไฟของเครื่อง

4. ระบบรองรับมาตรฐาน USB1.1 และอุปกรณ USB2.0

5. กระแสไฟของชอง USB คือ 500mA 

6. ขณะกำลังอานหรือเลนไฟล  หากหนาจอเกิดคางหรือบางฟงกชันเขา

ใชงานไมได ใหปดเครื่องแลวเปดเครื่องใหมอีกครั้ง

กดปุม [INFO] เพื่อแสดงรายละเอียดชองรายการ

กดปุม [OK] เพื่อใชงาน คุณสามารถกดปุม [    ] เพื่อออกจากการเลนหรือ

กดปุม                                             บนรีโมทคอนโทรลเพื่อใชงาน

การแกไขปญหาเบื่องตน

■ 

■  

■ มีแถบเสนขึ้นในหนาจอโทรทัศน

■ ภาพซอนเกิดขึ้นบนหนาจอทีวี

■ ภาพไมมีสี

■  

■  

■ เบราวเซอรไมสามารถเขาถึงลิงกได

■ 

มีจุดขาวเกิดขึ้นในหนาจอโทรทัศนและมีเสียงรบกวน

1. ตรวจสอบการตอสายอากาศหรือสายเคเบิล อีกครั้ง

2. ตรวจสอบประเภทของเสาอากาศ (VHF / UHF)

3. ปรับทิศทางและตำแหนงของเสาอากาศ

4. ลองใชตัวเพิ่มสัญญาณ

ไมมีการแสดงภาพหรือเสียงบนหนาจอหรือไฟแสดงสถานะไมติด

1. ตรวจสอบวาสายไฟเชื่อมตออยูหรือไม

2. กดปุมสวิตท  “   ” ที่ตัวเครื่อง  

อยาใชอุปกรณไ ฟฟาขางโทรทัศนแ ละปรับทิศทางเสาอากาศเพื่อ

ลดสัญญาณรบกวน

1. ใชเสาอากาศทีร่ับสัญญาณไดดี

2. ปรับทิศทางของเสาอากาศ 

เขาการตั้งคา "รูปภาพ" เพื่อเพิ่มความอิ่มตัวของสี

ไมมีสัญญาณภาพหรือไฟแสดงสถานะกะพริบ

1. ตรวจสอบสายเชื่อมตอสัญญาณจากนั้นลองเชื่อมตอใหม

2. เครื่องอาจอยูในโหมดแสตนดบายหรือรีบูตอยู

ระยะรีโมทคอนโทรลสั้นเกินไป

1. นำวัตถุออกจากระยะการใชงานรีโมทคอนโทรล

2. เปลี่ยนแบตเตอรี่

1. ขอใหผูดูแลระบบเครือขายเปดรับที่อยู IP และคาอื่น ๆ

2. ตรวจสอบวาสายเคเบิลเชื่อมตอเปนปกติหรือไม

3. ปรึกษาผูใหบริการเครือขาย
การเลนวิดีโอออนไลนชามาก

1. โปรดอัปเกรดแบนดวิดทเครือขายของคุณใหสูงขึ้น

2. โปรดลองเปลี่ยนเครือขายที่ดีกวา
■ เครื่องทำงานชา ระบบขัดของไมสามารถใชงานได

ตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟกอนและเชื่อมตอหลังจากนั้นประมาณ 

1-2 นาท ี ใหเปด โทรทัศนอีกครั้ง

โทรทัศนไมมีเสียง

1. ปรับระดับเสียงใหอยูในระดับที่เหมาะสม

2. กดปุม [     ] บนรีโมทคอนโทรลเพื่อยกเลิกโหมดปดเสียง

■  
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High Voltage 

Do not open

Risk of electronic shock, 
do not open.Do not attempt 
to service this product yourself as opening 
or removing covers may expose you to 
dangerous voltage or other hazards. 
Refer all servicing to qualified service personnel.

CAUTION
Important Safety Instructions

Important Safety Instructions and Maintenance

To reduce the risk of fire or electric shock, do not 
expose this product to rain or moisture. 
The apparatus shall not be exposed to dripping 
or splashing and no objects filled with liquids, 
such as vases, shall be placed on the apparatus. 

If the following problems occur:
Turn off the TV set and unplug the AC power
cord immediately if any of the following 
problems occur.Ask your dealer or service
 centre to have it checked by qualified 
service personnel
When:
  - AC power cord is damaged.
  - Poor fitting of AC power outlet.
  - TV set is damaged by being dropped, hit or having something 
    thrown at it.
  - Any liquid or solid object falls through openings in the cabinet.

 

Important Safety Instructions

The screen and cabinet get warm when the TV
 is in use. This is not a malfunction.In case 
of smoke, strange noise or strange smell 
from the unit:  

· Turn off the power switch immediately;
· Disconnect the power plug from the power outlet; 

· Contact your dealer or service centre. Never attempt to make 
  repairs 
  yourself because this could be dangerous.

Never push objects of any kind into the set 
through the cabinet slots as they may touch
 dangerous voltage points or short-circuit 
parts that could result in a fire or electric shock. 
Never spill liquid of any kind on the set. Use special caution in 
households where children are present. The apparatus is not 
suitable for children under 3-year to operate.     

Do not overload wall outlets, extension cords or 
adaptors beyond their capacity, this can result in 
fire or electrical shock.  Power-supply cords 
should be routed so that they are not likely to
 be walked on or pinched by items placed upon 
or against them, paying particular attention to cords at plug end, 
adaptorsand the point where they exit from the appliance. 
The mains plug is used as the  disconnect device. It shall remain
 readily accessible and should not be obstructed during intended
 use. Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted. 
When removing the power cord, make sure to hold the power plug 
when pulling the plug from the outlet, do not pull the plug out by the 
wire. NEVER touch the plug or power cord with wet hands. 
To disconnect the apparatus from the mains power, the plug must be
 pulled out from the mains socket, therefore make sure the mains plug 
Is always easily accessible.  
 

When not in use

If you will not be using the TV set for several 
days, the TV set should be disconnected from 
the AC mains for environmental and safety 
reasons. As the TV set is not disconnected 
from the AC power when the TV is turned off 
at the standby switch, pull the plug from the 
AC power outlet to disconnect the TV completely. 
However, some TV sets may have features that 
require the TV set to be left in standby to function 
correctly. In the case of lightning,unplug the TV 
set from the outlet immediately. Never touch the 
antenna wire during lightning.      

An outside antenna system should not be located 
in the vicinity of overhead power lines or other 
electric light or power circuits, or where it can fall 
into such power lines or circuits. When installing 
an outside antenna system, extreme care should 
be taken to keep from touching such power lines 
or circuits as contact with them might be fatal.
Ensuring the television is not overhanging the 
edge of the supporting furniture.       

Do not pull the plug out by the wire;
Never touch the plug with wet hands.
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Excessive  from earphones and headphones 
can cause hearing loss.

volume

Installation

The ventilation should not be impeded by covering the 

ventilation opening with items, such as newspapers,

tablecloths, curtains, etc. At least 10 cm space should be 

left around the apparatus for sufficient ventilation.  

The product should be situated away from 
heat sources such as radiators, heat registers, 
stoves, or other products (including amplifiers) 
that produce heat. Place the apparatus in such 
a position that the screen is not exposed to 
direct sunlight. It is best to have soft indirect 
lighting while watching and avoid completely 
dark environments  and reflection from the 
screen as these may cause eye fatigue.Keep 
the TV set away from any equipment emitting
 electromagnetic radiation.       

Installation

Do not place this apparatus near water, for 
example,near a bath tub, wash bowl, kitchen
 sink, or laundry tub; in a wetbasement; or 
a swimming pool; and the like;   

When the TV being moved in from cold place,
 it needs some right time for dew inside unit 
evaporating fully before turn on the unit; 

Do not place the set on an unstable cart, stand,
 table or shelf. The set may fall, causing serious 
personal injury as well as damage to the product.
 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, 
or table specified by the manufacturer, or sold 
with the apparatus. An appliance and cart 
combinationshould be moved with care. Quick 
stops, excessive force, and uneven surfaces
 may cause the appliance and cart combination
 to overturn.      

To prevent injury, this apparatus must be 
securely attached to the floor/wall in accordance
 with the installation instructions.

Move

Cleaning and handling the screen surface and cabinet. 
Disconnect the unit from the AC outlet before cleaning. 
To remove dust, wipe gently with a soft, lint free cloth.
 If required use a slightly damp cloth.    

Cleaning
Cleaning
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