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• อา่นคาํแนะนําเหลา่น ี� - ควรอา่นคมู่อืดา้นความ
้ ้ปลอดภยัและการใชงานทงั� หมดกอ่นทจี� ะใช

ผลติภณัฑน์ี�

• ทาํตามคาํแนะนําเหลา่น ี� - คําแนะนําดา้นความ
้ ํปลอดภยัและการใชงานควรเกบ็ไวส้าหรับการ

อา้งองิในอนาคต

• ่ใสใจคาํเตอืนทงั� หมด - ควรปฏบิตัติามคําเตอืน
้ทงั� หมดบนเครอื� งและในคมู่อืการใชงาน

• ทาํตามคาํแนะนําทงั� หมด - ควรปฏบิตัติาม
้คําแนะนําการใชงานทงั� หมด

• ้หา้มใชผลติภณัฑน์ใี� กลแ้หลง่นํา�
-ไม่ควรใช้งานเครื่องใกล้แหล่งน้ำหรือความชื้น
ตัวอย่าง เช่น ในห้องใต้ดินที่เปียกหรือใกล้
สระว่ายน้ำและอื่น ๆ

• ทําความสะอาดดว้ยผา้แหง้เทา่นัน�

• ่หา้มปิดกนั� ชองระบายอากาศควรตดิตงั� ตาม
คําแนะนําของผผู้ลติ

• ่อยา่ตดิตงั� ใกลแ้หลง่ความรอ้น เชน หมอ้นํ�า
แผงระบายความรอ้นเตาหรอือปุกรณอ์นื�  ๆ

ี(รวมถงึเครอื� งขยายเสยง) ทใี� หค้วามรอ้น

• ้หา้มใชปล�กัผดิวตัถปุระสงคด์า้นความปลอดภยั
ทงั� แบบสองขวั� หรอืแบบมกีราวด ์โดยปล�กัแบบ
สองขวั� จะมขีนาดทกี� วา้งกวา่อกีดา้นหนงึ�  ปล�กัชนดิ
ทตี� อ่ลงดนิ จะมขีวั� สองขวั� และสายดนิอยขู่วั� ทสี� าม
โดยขวั� ทสี� ามมไีวเ้พอื� ความปลอดภยัของคณุ

ีหากปล�กัทใี� หม้าไมพ่อดกีบัเตา้เสยบของคณุ
่ ี ้ควรใหช้างเปลยี� นเตา้เสยบใหต้รงกบัการใชงาน

• 

• ใช้อุปกรณ์ / อุปกรณ์เสริมระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น

• ้ใชเฉพาะกบั ขาตงั�  ขายดึ หรอื โตะ๊ทรี� ะบโุดยผผู้ลติ
้ ้หรอืขายพรอ้มอปุกรณ ์เมอื� ใชรถเข็นใหใ้ชความ

ระมดัระวงัเมอื� เคลอื� นยา้ยชดุอปุกรณ ์เพอื� หลกีเลยี� ง
จากการพลกิควํา�

• ถอดปล�กัในระหวา่งเกดิพายฝุนฟ้าคะนองหรอืเมอื�
้ไมไ่ดใ้ชงานเป็นเวลานาน

• แจง้ปัญหาและบรกิารหลงัการขายไปยงัเจา้หนา้ที�
ทมี� คีณุสมบตัใินการใหบ้รกิาร เมอื� อปุกรณเ์กดิความ

ี ่เสยหายในลกัษณะใด ๆ เชนสายไฟหรอืปล�กัเกดิ
ี ั ื�ความเสยหาย หรอือปุกรณส์มผัสกบัฝนหรอืความชน

อปุกรณทํ์างานผดิปกต ิหรอืเกดิการตกหลน่

• 

ี�คาํเตอืน: เพอื� ลดความเสยงจากไฟไหมห้รอืไฟฟ้า
็ ื�ชอตอยา่ใหอ้ปุกรณน์ถี� กูฝนหรอืความชน อปุกรณ์

ั ่ไมค่วรสมผัสกบัของเหลว เชน แจกนัไมค่วรวางไวบ้น
อปุกรณ์

ัแฟลชฟ้าผา่ทมี� สีญลกัษณล์กูศรอยใู่นรปู
้สามเหลยี� มดา้นเทา่มจีดุประสงคเ์พอื� เตอืนผใู้ช

วา่ม ี“ อนัตรายไฟฟ้าแรงสงู” ทไี� มม่ฉีนวนใน
ผลติภณัฑอ์าจมขีนาดเพยีงพอทจี� ะกอ่ใหเ้กดิ

ี� ็ความเสยงไฟฟ้าชอต

ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั

เกบ็เครอื� งไวใ้นทที� มี� สีภาพแวดลอ้มทเี� หมาะสม

ป้องการสายไฟจากการถูกเหยียบหรือถูกบีบหัวปลั๊ก
รูเสียบปลั๊ก, จุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

่คาํเตอืน: แบตเตอรจี� ะตอ้งไมโ่ดนความรอ้นสงู เชน 
ิ�แสงแดด ไฟหรอืสงอนื� ทคี� ลา้ยคลงึกนั

้ ื�คาํเตอืน: ใชปล�กัเป็นอปุกรณต์ดัการเชอมตอ่
ื� ้อปุกรณต์ดัการเชอมตอ่จะตอ้งใชงานไดอ้ยา่งงา่ย

ี� ็คาํเตอืน: เพอื� ลดความเสยงจากไฟฟ้าชอตอยา่ถอด
ิ� ่ ้ฝาครอบ (ดา้นหลงั) ออกเนอื� งจากไมม่ชีนสวนทผี� ใู้ช

่ ่สามารถซอมแซมเองได ้ควรเรยีกชางหรอืศนูยบ์รกิาร

เครอื� งหมายอศัเจรยีภ์ายในรปูสามเหลยี� มดา้นเทา่
้มจีดุประสงคเ์พอื� เตอืนผใู้ชถงึคําแนะนําในการ

้ ํใชงานและการบํารงุรักษาทสี� าคญัในเอกสาร
้ประกอบการใชงาน

อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า Class II หรือ
ฉนวนสองชั้น มันได้รับการออกแบบในลักษณะ
ที่มันไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อความปลอดภัย
กับสายดิน
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ความปลอดภยัดา้นไฟฟ้า

• ื�ทวีคีวรเชอมตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟหลกัทมี� แีรงดนัไฟฟ้าทตี� รงกบัฉลากทดี� า้นหลงัของผลติภณัฑ์

• ้ ็ ่ ์เพอื� ป้องกนัการโอเวอรโ์หลดอยา่ใชซอกเกต็แหลง่จา่ยไฟเดยีวกนักบัสวนประกอบอเิล็กทรอนกิสอนื�  ๆ
มากเกนิไป

• อย่าวางสายเชื่อมต่อใด ๆ ที่พวกเขาอาจจะเหยียบหรือสะดุด

• ิ� ึ� ีอยา่วางสงของทมี� นํี�าหนักมากซงอาจสรา้งความเสยหายใหก้บัลกูคา้

• จับทหี� วัปล�กัเมอื� ตอ้งการถอดปล�กัออกจากเตา้รับ

• ่ ้ ์ในชวงพายฝุนฟ้าคะนองหรอืเมอื� ไมไ่ดใ้ชงานโทรทศันเ์ป็นระยะเวลานานใหปิ้ดสวติชทดี� า้นหลงัของโทรทศัน์

• อย่าให้น้ำหรือความชื้นเข้าสู่ทีวีหรืออะแดปเตอร ์อย่าใช้ในบริเวณที่เปียกชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องครัวที่มไี อน้ำ
หรือใกล้สระว่ายน้ำ

• ่ ํ ีดงึปล�กัออกทนัทแีละขอความชวยเหลอืจากผชู้านาญหากมปีล�กัไฟหรอืสายเคเบลิหลกัเสยหาย
ั ื�เมอื� สมผัสกบันํ�าหรอืความชน

• ้ ่เพอื� ความปลอดภยัอยา่ถอดฝาดา้นหลงัเครอื� ง ผใู้ชงานไมค่วรทําการซอมแซมดว้ยตนเองอาจไดรั้บอนัตราย
ิหรอือาจทําใหก้ารรับประกนัสนคา้เป็นโมฆะ บคุลากรทผี� า่นการรับรองตอ้งใหบ้รกิารอปุกรณน์เี� ทา่นัน�

• เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของแบตเตอรี่ให้ถอดแบตเตอรี่ที่หมดแล้วออกจากรีโมทคอนโทรลหรือเมื่อไม่ได้
ใช้งานเป็นเวลานาน

• อย่าเปิดหรือโยนแบตเตอรี่ที่หมดแล้วลงในกองไฟ

• อย่าใชแ้บตเตอรี่เก่าและใหม่ร่วมกัน

• ห้ามใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์มาตรฐาน (คาร์บอนสังกะสี) หรือแบตเตอรี่ชาร์จใหม่ได ้(นิกเกิลแคดเมียม)
หรือ (นิกเกิลเมทัลไฮไดรด)์ ร่วมกัน

ความปลอดภยัทางกายภาพ

• ่ ิ� ่ ืไมค่วรกดีขวางการระบายอากาศโดยการปิดชองระบายอากาศดว้ยสงของ เชน หนังสอพมิพ ์ผา้ปโูตะ๊
ผา้มา่น ฯลฯ

• ่ ั �อยา่ปิดกนั� ชองระบายอากาศฝาหลงั คณุสามารถวางทวีไีวใ้นชนวางได ้แตต่อ้งแน่ใจวา่มรีะยะหา่ง
อยา่งนอ้ย 2” (5 ซม.)

• ่ ีอยา่แตะหรอืเขยา่หนา้จอทวีมีเิชนนัน� อาจทําใหว้งจรภายในเสยหายไดแ้ละควรเกบ็รักษารโีมทคอนโทรล
ไวอ้ยา่งดี

• ้การทําความสะอาดทวีดีว้ยผา้แหง้นุ่ม ๆ อยา่ใชตวัทําละลายหรอืของเหลวทเี� ป็นปิโตรเลยีม

• ่ ีอยา่ตดิตงั� ใกลแ้หลง่ความรอ้น เชน หมอ้นํ�าแผงความรอ้น เตาหรอือปุกรณอ์นื�  ๆ (รวมถงึเครอื� งขยายเสยง)
ทเี� กดิความรอ้น

• ้หา้มใชปล�กัผดิวตัถปุระสงคด์า้นความปลอดภยัทงั� แบบสองขวั� หรอืแบบมกีราวด ์โดยปล�กัแบบสองขวั�

จะมขีนาดทกี� วา้งกวา่อกีดา้นหนงึ�  ปล�กัชนดิทตี� อ่ลงดนิ จะมขีวั� สองขวั� และสายดนิอยขู่วั� ทสี� าม โดยขวั�
ี ่ทสี� ามมไีวเ้พอื� ความปลอดภยัของคณุ หากปล�กัทใี� หม้าไมพ่อดกีบัเตา้เสยบของคณุ ควรใหช้างเปลยี� น

ี ้เตา้เสยบใหต้รงกบัการใชงาน

ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัเพมิ� เตมิ
้ ื� ้เพอื� ใหก้ารใชงานทวีขีองคณุเชอถอืไดแ้ละปลอดภยัโปรดอา่นคมู่อืผใู้ชอยา่งละเอยีดรวมถงึขอ้มลูความปลอดภยั

ดา้นลา่งนี�
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• ป้องการสายไฟจากการถูกเหยียบหรือถูกบีบหัวปลั๊ก, รูเสียบปลั๊ก, จุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

• ้ถอดปล�กัอปุกรณน์ใี� นระหวา่งเกดิพายฝุนฟ้าคะนองหรอืเมอื� ไมไ่ดใ้ชงานเป็นเวลานาน

• แนะนําการบรกิารหลงัการขายทงั� หมดไปยงัเจา้หนา้ทบี� รกิารทมี� คีณุสมบตัใิหบ้รกิารเมอื� อปุกรณไ์ดรั้บความ
ี ่ ี ั ื�เสยหายในลกัษณะใด ๆ เชนสายไฟหรอืปล�กัเสยหาย อปุกรณส์มผัสกบัฝนหรอืความชน อปุกรณไ์มทํ่างาน

ตามปกตหิรอืตกหลน่

• ื� ี ื�เชอมตอ่โทรทศันข์องคณุเขา้กบัเตา้เสยบไฟฟ้าและเชอมตอ่กราวดป้์องกนัเสมอ

ขอ้ควะระวงัเกยี� วกบัจอ LCD

• ํ ีไมค่วรกดแรง ๆ หรอืกระแทกหนา้จอ LCD อาจทําใหห้นา้จอ LCD แตกและชารดุเสยหายได ้

• ี ั ิ�หากจอ LCD เสยใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไมไ่ดส้มผัสของเหลวในแผงจอ สงนอี� าจทําใหผ้วิหนัง
อกัเสบหากของเหลวเขา้ไปในปากของคณุใหบ้ว้นปากทนัทแีละปรกึษากบัแพทยข์องคณุ

ันอกจากนหี� ากของเหลวเขา้ตาหรอืสมผัสกบัผวิหนังของคณุ ควรปรกึษาแพทยห์ลงัจากลา้งนํ�าสะอาด
อยา่งนอ้ย 15 นาที

ผลขา้งเคยีงทอี� าจเกดิขนึ� ไดบ้นจอ LCD

หากมีกระแสไฟค้างอยู่ในทีวีเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดภาพซ้อนได้ ผลข้างเคียงนี้ไม่รวมอยู่
การรับประกัน อย่าเปิดจอ LCD ของคุณเป็นเวลานานในขณะที่กำลังแสดงรูปแบบหรือภาพต่อไปนี ้

• 

• ้ ่ ีรปูแบบพเิศษทไี� มไ่ดใ้ชทงั� หนา้จอ ตวัอยา่งเชน การดรูปูแบบ (16: 9) บนหนา้จอปกต ิ(แถบสดําทดี� า้นบน
ื� ี ้และดา้นลา่งของหนา้จอ); หรอืดปูกตริปูแบบสอ (4: 3) บนจอแสดงผล(แถบสดําทดี� า้นซายและดา้นขวา

่ของหนา้จอ)  อาการตอ่ไปนไี� มใ่ชอาการผดิปกต ิแตเ่ป็นขอ้จํากดัทางเทคนคิ ดงันัน� เราจงึไมรั่บผดิชอบใด ๆ 
ตอ่อาการเหลา่นี�

่อาการตอ่ไปนไี� มใ่ชอาการผดิปกต ิแตเ่ป็นขอ้จาํกดัทางเทคนคิ ดงันนั� เราจงึไมร่บัผดิชอบใด ๆ 
ตอ่อาการเหลา่นี�

• ้ ่จอ LCD ผลติขนึ� โดยใชเทคโนโลยทีมี� คีวามแมน่ยําสงูมาก แตบ่างครัง� สวนของหนา้จออาจขาดองค์
่ประกอบภาพหรอืมจีดุสองสวา่ง

• ์อยา่ตดิตงั� จอ LCD ใกลก้บัอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสทกี� อ่ใหเ้กดิคลนื� แมเ่หล็กไฟฟ้า
ัอปุกรณบ์างอยา่งทวี� างอยใู่กลก้บัอปุกรณน์อี� าจกอ่ใหเ้กดิสญญาณรบกวน

• ั ้ ่ผลตอ่อปุกรณอ์นิฟราเรด อาจมสีญญาณรบกวนขณะใชอปุกรณอ์นิฟราเรด เชน หฟัูงไรส้าย

ภาพนงิ�  หนุ้ วดิโีอเกม โลโกส้ถานโีทรทศันแ์ละเว็บไซต์
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สภาพแวดลอ้ม

ื� ่ความชนจะเกดิขนึ� ในสวนการทํางานของเครอื� ง หากนําเครอื� งมาจากสภาพแวดลอ้มทตี� ํา� เขา้ไปในหอ้งทอี� ณุหภมูสิงู
ิ� ิ ิ�กวา่หรอือณุหภมูขิองหอ้งเพมิ� ขนึ� อยา่งรวดเร็ว เมอื� สงนเี� กดิขนึ� ประสทธภิาพจะลดลง เพอื� ป้องกนัสงนปี� ลอ่ยใหเ้ครอื� ง

ั�อยใู่นสภาพแวดลอ้มทจี� ะตดิตงั� เป็นเวลาประมาณหนงึ� ชวโมงกอ่นทจี� ะเปิดเครอื� งหรอืตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อณุหภมูิ
่ ัหอ้งคอ่ยๆเพมิ� ขนึ� หรอืไม ่การควบแน่นอาจเกดิขนึ� ในชวงฤดรูอ้นหากเครอื� งสมผัสลมจากเครอื� งปรับอากาศ ในกรณี

่เชนนใี� หเ้ปลยี� นทตี� ดิตงั� เครอื� ง

ื�การป้องกนัการเชอมตอ่เสาอากาศโทรทศัน์

หากเสาอากาศภายนอกหรือระบบเคเบิลเชื่อมต่อกับทีวี ต้องแน่ใจว่าระบบเสาอากาศหรือสายเคเบิลมีการต่อสายดิน
เพื่อป้องกันไฟกระชากและไฟฟ้าสถิต มาตรา 810 แห่งไฟฟ้าแห่งชาติ ANSI / NFPA เลขที่ 70 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การติดตั้งสายดินกับโครงสร้าง ขนาดตัวนำของสายดิน, ตำแหน่งเสาอากาศ และการเชื่อมต่อกับขั้วสายดิน
และข้อกำหนดสำหรับขั้วสายดิน (ดูรูปที่ A)

ํ ั�คาํแนะนําสาหรบัชนวางโทรทศัน์

หากวางเครื่องไว้บนชั้นวางที่มีขนาดเล็กกว่าความยาวของเครื่องอาจส่งผลให้เครื่องเสียสมดุลและอาจทำให้เครื่องตก
จากชั้นวางและชำรุดได้ นอกจากนี้ยังจะสร้างความเสียหายต่อผลิตภัณฑ ์ดังนั้นผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย
ทรัพย์สินที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม

ไม่แนะนำ !!แนะนำ !!

สายเสาอากาศ

ตวัยดึเสาอากาศ

สายอากาศ

ตวันําสายดนิ

ตวัยดึสายดนิ

กราวนดอ์เิล็กโตรด

แผงควบคมุ

รปูท ี� A
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ื�ขอแสดงความยนิดกีบัการซอของคณุ!
ในขณะทคี� ณุเพลดิเพลนิกบัผลติภณัฑใ์หม่

้ ้กรณุาเกบ็คมู่อืการใชงานนเี� พอื� ใชในการอา้งองิ

It makes A Difference How and Wher e
You Use Your Flat Panel Display

ประเด็นทพี� บเจอ ขอ้ควรระวงัเพอื� ความปลอดภยัของเด็ก

-ขนาดของทีวีไมค่รอบคลุมกับการใช้งานทั้งหมด ทำตาม
 คำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้ง
  และการใช้งานของคุณ

- อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับ
 การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ 

- ห้ามให้เด็กปีนขึ้นไปเล่นกับทีวีและเฟอร์นิเจอร ์

- ห้ามวางหน้าจอลงบนเฟอร์นิเจอร ์โดยไม่มีแผ่นรองหน้าจอ

-เด็กๆ จะรู้สึกตื่นเต้นในขณะดูรายการที่พวกเขาชื่นชอบ 
ดังนั้นควรติดตั้งให้ห่างจากมือเด็ก   

ื�-  ควรเกบ็สายไฟทเี� ชอมตอ่เขา้ทวีใีหพ้น้จากมอืเด็ก 

่ความใสใจจากผผู้ลติ

้อตุสาหกรรมเครอื� งใชไฟฟ้ามงุ่มนั� ทจี� ะทําให ้
ความบนัเทงิภายในบา้นสนุกสนานและปลอดภยั
ดยีงิ� ขนึ�

การตดิตงั� บนผนงั

- ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ผลิตหรือสินค้าที่ได้รับ
การรองรับมาตรฐาน
 - ทําตามคําแนะนําทงั� หมดโดยผผู้ลติ

ั- หากคณุมขีอ้สงสยเกยี� วกบัการตดิตงั� กรณุาตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร
 

 - ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผนังทคี� ณุกําลงัตดิตงั� มคีวามเหมาะสม 
่ ถา้คณุไมแ่น่ใจใหต้ดิตอ่สอบถามชางทใี� หบ้รกิาร 

- ํตอ้งมอียา่งนอ้ยสองคนสาหรับการตดิตงั� หากทวีมีนํี�าหนักมาก 

-ประสบการณก์ารรับชมแบบในโรงภาพยนตร์
ภายในบา้นมแีนวโนม้เพมิ� ขนึ� และทวีจีอแบนจงึเป็น

ิสนคา้ยอดนยิม 

อยา่งไรกต็ามหนา้จอทเี� ป็นแบบจอแบนพนื� ทใี� นการ
ตดิตงั� จะตอ้งเหมาะสมกบัขนาดของทวี ีโดยแนะนํา
ทําตามผผู้ลติ 

ั � ืทวีจีอแบนไมค่วรตงั� อยบู่นโตะ๊เครอื� งแป้ง ชนวางหนังสอ
ํ ี เป็นตน้ เพราะอาจทําใหช้ารดุเสยหายได ้
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ด้านหลังทีวีมีรูสำหรับติดตั้งสำหรับยึดติดผนังที่ได้รับการรับรองจาก VESA (ไม่ได้ให้มาด้วย)

ถอดสกรูที่ขาตั้ง จากนั้นนำขาตั้งทีวีออก 

W

H

ขอ้ควรระวงั

อย่าวางทีวไีว้ในที่ไม่มั่นคง ทีวอี าจตกกระแทกทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือชำรุดเสียหายได้

- แนะนำ การใช้ตู้หรือชั้นวาง โดยผู้ผลิตโทรทัศน์เท่านั้น

- ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับน้ำหนักของทีวีไดเ้ท่านั้น

-   ไม่วางทีวีไว้บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้หนังสือ) โดยไม่มีทยี่ ึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และทีวี

-  ห้ามวางทีวีไว้บนผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างโทรทัศน์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ

- ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ เกี่ยวกับอันตรายของการปีนขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์เพื่อเข้าถึงทีว ี
หากคุณต้องการย้ายทีวี ควรทำตามคำแนะนำที่กล่าวมาข้างต้น

หากทีวีของคุณมีน้ำหนักมากเกินไป โปรดปรึกษากับมืออาชีพที่ติดตั้งผนังเพื่อดําเนินการติดตั้งนี้

การยดึตดิผนงั (อปุกรณไ์มม่มีาใหใ้นผลติภณัฑน์)ี�
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ื�1. การเชอมตอ่และการตดิตงั�

1.1. อปุกรณภ์ายในกลอ่ง

 ฮ บัตรรับประกัน 

 ฮ รีโมทคอนโทรล

 ฮ แบตเตอรี(่AAA)

1.2. การตดิตงั� ขาตงั� ทวี ี

(กรุณาดูรูปจากของจริงเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับอ้างอิง)

1. วางทวีโีดยหนัหนา้ลงดา้นลา่งบนผา้นุ่มหรอืแผน่นุ่มบนโตะ๊

2. ่ ่ ี ้ใสขาตงั� เขา้กบัชองเสยบดา้นลา่งของทวีดีา้นซายและดา้นขวา

โดยขาตงั� จะถกูทําเครอื� งหมายทดี� า้นลา่งของทวีี

3. ่ใสสกรเูขา้ไปและขนัใหแ้น่น
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่ ื�1.3. ป่มุกดและชองการเชอมตอ่ตา่ง

กรุณาดูรูปจากของจริงเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับอ้างอิง

1 3

or

2

44

5
5

4 4

็1. เซนเซอรร์โีมทคอนโทรล

2. ป่มุ เปิด / ปิด เครอื� ง

3. ไฟแสดงสถานะ เปิด/ปิด เครอื� ง

้4. ลําโพง ซาย-ขวา 

5. ปล�กัไฟ

่ ั ี6. ชองสญญาณเสยงออก (Earphone)

7. ่ ัชองสญญาณภาพเขา้ (YPbPr)

่8. ชอง USB

่9. ชอง HDMI2

่10. ชอง HDMI1 (ARC)

11. ่ชอง AV  in

่12. ชอง COAXIAL

่13. ชอง RF(T/C/T2)

1211 13

7
6 98 10

VI
D

EO
 / 

Y 12

U
SB

(A
R

C
)

CVBS IN COAXIAL RF IN(T/C/T2)
RCVBS L
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1.5. การตดิตงั� แบตเตอรี�

1. เปิดฝาหลงัของรโีมทคอนโทรล

2. ตดิตงั� แบตเตอรขี� นาด 7 (AAA) 1.5V สองกอ้น
่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสขวั� แบตเตอรถี� กูตอ้งหรอืไม่

3. ปิดฝาหลงั
้กรณุานําแบตเตอรอี� อกจากรโีมทคอนโทรลเมอื� ไมไ่ดใ้ชงาน

เป็นเวลานาน หากรโีมทคอนโทรลทํางานไมถ่กูตอ้ง
โปรดดําเนนิการตรวจสอบตอ่ไปนี�
- ตรวจสอบวา่ทวีปิีดอยหู่รอืไม่
- ตรวจสอบขวั� แบตเตอรวี� า่ถกูตอ้งหรอืไม่
- ตรวจสอบวา่แบตเตอรหี� มดหรอืไม่

ื�- ตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟวา่ปกตหิรอืเชอมตอ่สายไฟถกูตอ้งแลว้
- ตรวจสอบวา่ไมม่แีสงไฟออกจากรโีมทหรอืไม่

้ �2. การใชงานเบอืงตน้

2.1. การ เปิด/ปิด เครอื� ง

ี- เสยบสายไฟเขา้กบัเตา้รับ
- กดป่มุ Power เพอื� เปิดเครอื� ง

่- กดป่มุ Power อกีครัง� เพอื� ปิดทวีจีากนัน� กลบัสโูหมดสแตนดบ์าย
ี ไฟแสดงสถานะจะเปลยี� นเป็นสแดง 

2.2. โหมดสแตนดบ์าย

-  กดป่มุ (   ) เพอื� เปิดเครอื� ง

่ ี- กดป่มุ (   ) อกีครัง� เพอื� กลบัสโูหมดสแตนดบ์าย ไฟแสดงสถานะจะเปลยี� นเป็นสแดง

้-  หากคณุจะไมใ่ชทวีเีป็นเวลาหลายวนั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทวีขีองคณุไมอ่ยใู่นโหมดสแตนดบ์าย

ใหถ้อดปล�กัไฟโดยดงึทหี� วัปล�กัไมค่วรดงึสายไฟ
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้3. การใชงานเมอื� เปิดเครอื� งครงั� แรก

3.1 เลอืกภาษา(Language)

3.2 เลอืกประเทศทตี� งั� ของโทรทศัน(์Country)

 

Language

ENTER

First Time Installation

English

Country Thailand

Home ModeEnvironment

Auto Tuning

ั3.3 การคน้หาสญญาณอตัโนมตั ิ

ัเลอืกระหวา่งการรับสญญาณอะนาล็อก (ATV) หรอืดจิติอล (DTV) หรอืเลอืกทงั� สองอยา่ง ATV + DTV 
ขนั� แรกจะดําเนนิการคน้หาสถานโีทรทศันแ์บบอะนาล็อก (ATV)หากคณุตอ้งการขา้มการคน้หา ATV 

้ ่ใหก้ดป่มุเมนูและป่มุทมี� ลีกูศรซายหลงัจากนัน� จะเรมิ� การคน้หาชองทวีดีจิติอล (DTV) หากคณุตอ้ง
้การขา้มการปรับ DTV ใหก้ดป่มุเมนูและป่มุทมี� ลีกูศรซาย

้ ้การใชป่มุ         เลอืกภาษาทใี� ชบนทวีี/  

้การใชป่มุ         เลอืกเมนูประเทศ 

้การใชป่มุ         เลอืกประเทศทตี� อ้งการ / 

 / 
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Do you want to skip ATV tuning?

Yes No

Do you want to exit tuning?

Yes No

หมายเหต:ุ

่ ่เมอื� การคน้หาสถานโีทรทศันแ์บบอตัโนมตัไิมพ่บชองรายการใด ๆ (เชนเนอื� งจากเสาอากาศไมด่)ี 

หรอืคณุยกเลกิการคน้หากอ่น คณุยงัสามารถเลอืกเมนูคน้หาดว้ยตนเองไดท้ลีะสถานใีนเมนู

ํ ิ� ัทอี� ธบิายไว ้สาหรับสงนคี� ณุจะตอ้งมขีอ้มลูทางเทคนคิเกยี� วกบัการออกอากาศทคี� ณุตอ้งการรับสญญาณ 

่ ่ ่ ั ่เชน วธิกีารสง, ความถชี� องสญญาณ, ความเร็วในการสง เป็นตน้

ํ ่เมอื� การคน้หาแบบอตัโนมตัสิาเร็จ ทวีจีะบนัทกึชองรายการไว ้คณุสามารถรับชมไดท้นัที
่ ่ ัในกรณีอาจมบีางรายการตอ้งใสรหสัในการรับชม (เชน ทวีสีามารถรับสญญาณภายในทอ้งถนิ� ไดห้รอื

ั ั ัรับสญญาณจากระยะไกลทมี� สีญญาณรบกวนหรอืการรับสญญาณทอ้งถนิ� ) ดงันัน� ควรรับชมรายการ
ทคี� ณุตอ้งการหรอืทําแกไ้ขรายการนัน� ๆ

ั ัการคน้หาสญญาณดาวเทยีมแบบอตัโนมตั ิจะคน้หาสญญาณดาวเทยีม ดว้ย LNB หรอืใกลเ้คยีงกบั
ัการตงั� คา่ DiSEqC = None / None  หากสญญาณของคณุมมีากกวา่ ใหร้ะบพุารามเิตอร ์(โดยเฉพาะ

ั�คําสง LNB DiSEqC) การตงั� คา่การตดิตงั� ของระบบจะใหค้ณุ ป้อนขอ้มลูเหลา่นใี� นการตงั� คา่ 
่โดยการตงั� คา่ทอี� ธบิายไวใ้นสวนถดัไป

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) และโลโก 
้
HDMI

เป็นเครอื� งหมายการคา้หรอืเครอื� งหมายการคา้จดทะเบยีนของ HDMI 
Licensing Administrator,Inc.ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอนื� ๆ

ผลติภายในการไดรั้บอนุญาตจาก  Dolby Laboratories 
ัDolby, Dolby Audio และสญลกัษณด์บัเบลิ�  D  

คอื เครอื� งหมายการคา้ของ Dolby Laboratories
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• Read these instructions –	All	the	safety
and	operating	instructions	should	be	read
before	this	product	is	operated.

• Keep these instructions	–	The	safety	and
operating	instructions	should	be	retained
for	future	reference.

• Heed all warnings	–	All	warnings	on	the
appliance	and	in	the	operating	instructions
should	be	adhered	to.

• Follow all instructions –	All	operating	and
use	instructions	should	be	followed.

• Do not use this apparatus near water
– The	appliance	should	not	be	used	near
water	or	moisture	–	for	example,	in	a	wet	
basement	or	near	a	swimming	pool,	and	
the	like.

• Clean	only	with	a	dry	cloth.
• Do not	block	any	ventilation	openings.

Install	in	accordance	with	the
manufacturer’s	instructions.

• Do not	install	near	any	heat	sources	such
as	radiators,	heat	registers,	stoves,	or
other	apparatus	(including	amplifiers)	that
produce	heat.

• Do not	defeat	the	safety	purpose	of
the	polarized	or	grounding-type	plug.	A	
polarized	plug	has	two	blades	with	one
wider	than	the	other.	A	grounding-type
plug	has	two	blades	and	a	third	grounding
prong.	The	wide	blade	or	the	third	prong
are	provided	for	your	safety.	If	the	provided
plug	does	not	fit	into	your	outlet,	consult	an
electrician	for	replacement	of	the	obsolete
outlet.

• Protect	the	power	cord	from	being	walked
on	or	pinched	particularly	at	plugs,
convenience	receptacles,	and	the	point
where	they	exit	from	the	apparatus.

• Only	use	attachments/accessories
specified	by	the	manufacture.

• Use	only	with	the	cart,	stand,	tripod,
bracket,	or	table	specified	by	the
manufacturer,	or	sold	with	the	apparatus.
When	a	cart	is	used,	use	caution	when
moving	the	cart/apparatus	combination	to
avoid	injury	from	tip-over.

• Unplug	this	apparatus	during	lightning
storms	or	when	unused	for	long	periods
of	time.

• Refer	all	servicing	to	qualified	service
personnel.	Servicing	is	required	when
the	apparatus	has	been	damaged	in	any
way,	such	as	the	power-supply	cord	or
plug	is	damaged,	liquid	has	been	spilled
or	objects	have	fallen	into	the	apparatus,
the	apparatus	has	been	exposed	to	rain
or	moisture,	does	not	operate	normally,	or
has	been	dropped.

• Keep	the	unit	in	a	well-ventilated
environment.

WARNING:	To	reduce	the	risk	of	fire	or	electric	
shock,	do	not	expose	this	apparatus	to	rain	
or	moisture.	The	apparatus	should	not	be	
exposed	to	dripping	or	splashing.	Objects	
filled	with	liquids,	such	as	vases	should	not	be	
placed	on	the	apparatus.

WARNING:	The	batteries	shall	not	be	exposed	
to	excessive	heat	such	as	sunshine,	fire,	or	
the	like.

WARNING:	The	main	plug	is	used	as	a	
disconnect	device.	The	disconnect	device	shall	
remain	readily	operable.

WARNING:	To	reduce	the	risk	of	electric	
shock,	do	not	remove	the	cover	(or	back)	as	
there	are	no	user-serviceable	parts	inside.	
Refer	servicing	to	qualified	personnel.

This	lightning	flash	with	arrowhead	
symbol	within	an	equilateral	triangle	is	
intended	to	alert	the	user	to	the	

presence	of	non-insulated	“dangerous	voltage”	
within	the	product’s	enclosure	that	may	be	of	

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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sufficient	magnitude	to	constitute	a	risk	of	
electric	shock.

The	exclamation	point	within	an	
equilateral	triangle	is	intended	to	alert	
the	user	to	the	presence	of	important	

operating	and	maintenance	instructions	in	the	
literature	accompanying	the	appliance.

This	equipment	is	a	Class	II	or	double	
insulated	electrical	appliance.	It	has	
been	designed	in	such	a	way	that	it	

does	not	require	a	safety	connection	to	
electrical	earth.
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Electrical Safety
• The	TV	set	should	only	be	connected	to	a	main	power	supply	with	voltage	that	matches	the

label	at	the	rear	of	the	product.
• To	prevent	overload,	do	not	share	the	same	power	supply	socket	with	too	many	other

electronic	components.
• Do	not	place	any	connecting	wires	where	they	may	be	stepped	on	or	tripped	over.
• Do	not	place	heavy	items	on	them,	which	may	damage	the	leads.
• Hold	the	main	plug,	not	the	wires,	when	removing	from	a	socket.
• During	a	thunderstorm,	or	when	not	using	the	television	for	extended	period	of	time,	turn	off

the	power	switch	on	the	back	of	the	television.
• Do	not	allow	water	or	moisture	to	enter	the	TV	or	power	adapter.	Do	NOT	use	in	wet,	moist

areas,	such	as	bathrooms,	steamy	kitchens,	or	near	swimming	pools.
• Pull	the	plug	out	immediately,	and	seek	professional	help	if	the	main	plug	or	cable	is

damaged,	liquid	is	split	onto	the	set,	if	accidentally	exposed	to	water	or	moisture,	if	anything
accidentally	penetrates	the	ventilation	slots,	or	if	the	set	does	not	work	normally.

• Do	not	remove	the	safety	covers.	There	are	no	user	serviceable	parts	inside.	Trying	to	service
the	unit	yourself	is	dangerous	and	may	invalidate	the	product’s	warranty.	Qualified	personnel
must	only	service	this	apparatus.

• To	avoid	battery	leakage,	remove	exhausted	batteries	from	the	remote	control,	or	when	not
using	for	long	period.

• Do	not	break	open	or	throw	exhausted	batteries	on	a	fire.
• Do	not	mix	old	and	new	batteries.
• Do	not	mix	Alkaline,	Standard	(Carbon-Zinc)	or	Rechargeable	(Nickel	Cadmium)	or	(Nickel

Metal	Hydride)	batteries.

Physical Safety
• The	ventilation	should	not	be	impeded	by	covering	the	ventilation	openings	with	items,	such

as	newspapers,	table-cloths,	curtains,	etc.;
• Do	not	block	ventilation	slots	in	the	back	cover.	You	may	place	the	TV	in	a	cabinet,	but	ensure

at	least	2”	(5	cm)	clearance	all	around.
• Do	not	tap	or	shake	the	TV	screen,	or	you	may	damage	the	internal	circuits.	Take	good	care

of	the	remote	control.
• To	clean	the	TV	with	a	soft	dry	cloth.	Do	not	use	solvents	or	petroleum-based	fluids.
• Do	not	install	near	any	heat	sources	such	as	radiators,	heat	registers,	stoves	or	other

apparatus	(including	amplifiers)	that	produce	heat.
• Do	not	defeat	the	safety	purpose	of	the	polarized	or	grounding-type	plug.	A	polarized	plug	has

two	blades	with	one	wider	than	the	other.	A	grounding	type	plug	has	two	blades	and	a	third
grounding	prong,	the	wide	blade,	or	the	third	prong	is	provided	for	your	safety.	If	the	provided

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION
To	ensure	reliable	and	safe	operation	of	your	new	TV,	read	this	user	manual	carefully,	including	
safety	information	below.
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plug	does	not	fit	into	your	outlet,	consult	an	electrician	for	replacement	of	the	obsolete	outlet.
• Protect	the	power	cord	from	being	walked	on	or	pinched	particularly	at	plugs.
• Unplug	the	apparatus	during	lightning	storms	or	when	unused	for	long	periods.
• Refer	all	servicing	to	a	qualified	service	personnel.	Servicing	is	required	when	the	apparatus

has	been	damaged	in	any	way,	such	as	power-supply	cord	or	plug	is	damaged,	liquid	has
been	spilled,	or	objects	have	fallen	into	the	apparatus,	has	been	exposed	to	rain	or	moisture,
does	not	operate	normally,	or	has	been	dropped.

• Always	connect	your	television	to	a	power	outlet	with	protective	ground	connection.

HOW TO HANDLE THE LCD PANEL
• Do	not	press	hard	or	jolt	the	LCD	panel.	It	may	cause	the	LCD	panel	glass	to	break	and	injury

may	occur.
• If	the	LCD	panel	is	broken,	make	absolutely	sure	that	you	do	not	touch	the	liquid	in	the	panel.

This	may	cause	skin	inflammation	If	the	liquid	gets	in	your	mouth,	immediately	gargle	and	
consult	with	your	doctor.	Also,	if	the	liquid	gets	in	your	eyes	or	touches	your	skin,	consult	with	
your	doctor	after	rinsing	for	at	least	15	minutes	or	longer	in	clean	water.

Possible Adverse Effects on LCD Panel: If	a	fied	(non-moving)	pattern	remains	on	the	LCD	
Panel	for	long	periods	of	time,	the	image	can	become	permanently	engrained	in	the	LCD	Panel	
and	cause	subtle	but	permanent	ghost	images.	This	type	of	damage	is	NOT	COVERED	BY	
YOUR	WARRANTY.	Never	leave	your	LCD	Panel	on	for	long	periods	of	time	while	it	is	displaying	
the	following	formats	or	images:

• Fixed	Images,	such	as	stock	tickers,	video	game	patterns,	TV	station	logos,	and	websites.
• Special	Formats	that	do	not	use	the	entire	screen.	For	example,	viewing	letterbox	style	(16:9)

media	on	a	normal	(4:3)	display	(black	bars	at	top	and	bottom	of	screen);	or	viewing	normal
style	(4:3)	media	on	a	widescreen	(16:9)	display	(black	bars	on	left	and	right	sides	of	screen).
The	following	symptoms	are	not	signs	of	malfunction	but	technical	limitation.	Therefore	we
disclaim	any	responsibility	for	these	symptoms.

The following symptoms are not signs of malfunction but technical limitati on. Therefore 
we disclaim any responsibility for these symptoms.

• LCD	Panels	are	manufactured	using	an	extremely	high	level	of	precision	technology,	however
sometimes	parts	of	the	screen	may	be	missing	picture	elements	or	have	luminous	spots.

• Do	not	install	the	LCD	Panel	near	electronic	equipment	that	produces	electromagnetic	waves.
Some	equipment	placed	too	near	this	unit	may	cause	interference.

• Effect	on	infrared	devices	–	There	may	be	interference	while	using	infrared	devices	such	as
infrared	cordless	headphones.
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CONDENSATION
Moisture	will	form	in	the	operating	section	of	the	unit	if	the	unit	is	brought	from	cool	surroundings	
into	a	warm	room	or	if	the	temperature	of	the	room	rises	suddenly.	When	this	happens,	unit’s	
performance	will	be	impaired.	To	prevent	this,	let	the	unit	stand	in	its	new	surroundings	for	
about	an	hour	before	switching	it	on,	or	make	sure	that	the	room	temperature	rises	gradually.	
Condensation	may	also	form	during	the	summer	if	the	unit	is	exposed	to	the	breeze	from	an	air	
conditioner.	In	such	cases,	change	the	location	of	the	unit.

Television Antenna Connection Protection
If	an	outside	antenna	or	cable	system	is	connected	to	the	TV,	be	sure	the	antenna	or	cable	
system	is	grounded	to	provide	some	protection	against	voltage	surges	and	built-up	static	charges.

Section	810	of	the	National	Electrical	Code,	ANSI/NFPA	NO.70,	provides	information	with	
respect	to	proper	grounding	of	the	mast	and	supporting	structure,	grounding	of	the	lead	-in	wire	
to	an	antenna	discharge	unit,	size	of	grounding	conductors,	location	of	antenna	discharge	unit,	
connection	to	grounding	electrodes,	and	requirements	for	the	grounding	electrodes.	(See	figure	
A)

NOTICE FOR TV CABINET
If	the	unit	is	placed	on	a	cabinet	smaller	than	the	length	of	the	unit,	it	could	result	in	instability	and	
the	unit	may	tumble	over,	making	a	risk	of	personal,	possibly	fatal	injury.		Also	this	would	seriously	
damage	the	product.	Accordingly,	Onn	accepts	no	responsibility	or	liability	for	any	injuries	or	
property	damage	resulting	from	the	improper	installation.

NO !!YES !!
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Congratulations on your purchase!
As you enjoy your new product, 
please keep these safety tips in mind:

It makes A Difference How and Where 
You Use Your Flat Panel Display

The Issue

The	home	theater	entertainment	
experience	is	a	growing	trend	and	larger	
flat	panel	displays	and	popular	purchases.	

However,	flat	panel	displays	are	not	
always	supported	on	the	proper	stands	of	
installed	according	to	the	manufacturer’s	
recommendations

Flat	panel	display	that	are	inappropriately	
situated	on	dressers,	bookcases,	shelves,	
desks,	speakers,	chests	or	cats	may	fall	
over	and	cause	injury.

Tune Into Safety

-	One	size	does	NOT	fit	all.	follow	the	
manufacturer’s	recommendation	for	the	safe	
installation	and	use	of	your	flat	panel	display.

-	Carefully	read	and	understand	all	enclosed	
instructions	for	proper	use	of	this	product.

-	Don’t	allow	children	to	climb	on	or	play	with	
furniture	and	television	sets.

-	Don’t	place	flat	panel	displays	on	furniture	that	
can	easily	be	used	as	steps,	such	as	a	chest	of	
drawers.

-	Remember	that	children	can	become	excited	
while	watching	a	program,	especially	on	a	
“larger	than	l	ife”	flat	panel	display.	Care	should	
be	taken	to	place	or	install	the	display	where	
it	cannot	be	pushed,	pulled	over,	or	knocked	
down.

-	Care	should	be	taken	to	route	all	cords	and	
cables	connected	to	the	panel	display	so	that	
they	cannot	be	pulled		or	grabbed	by	curious	
children.	

This Manufacturer Cares!

The	consumer	electronics	industry	is	
committed	to	making	home	entertainment	
enjoyable	and	safe.

Wall Mounting : 	IF YOU DECIDE TO WALL MOUNT YOUR FLAT PANEL DISPLAY,
ALWAYS :

-	Use	a	mount	that	has	been	recommended	by	the	
display	manufacturer	and/or	listed	by	an	independent	
laboratory	(such	as	UL,CSA,ETL).

-	Follow	all	instructions	supplied	by	the	display	and	wall	
mount	manufacturers.

-	If	you	have	any	doubts	about	your	ability	to	safely	
install	your	flat	panel	display,	contact	your	retailer	
about	professional	installation.	
-	Make	sure	that	the	wall	where	you	are	mounting	the	
display	is	appropriate.	Some	block	construction.	If	you	
are	unsure,	contact	a	professional	installer.

-	A	minimum	of	two	people	are	required	for	installation.	
Flat	panel	displays	can	be	heavy.
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The	TV	is	provided	with	mounting	holes	for	a	VESA	approved	wall	mounting	bracket	(Not	
Supplied).	Remove	the	screws	holding	the	base	to	the	base	bracket	and	lift	the	base	away	(do	
not	remove	the	base	mounting	brackets)

W

H

WARNING
Never	place	a	television	set	in	an	unstable	location.	A	television	set	may	fall,	causing	serious	
personal	injury	or	death.	Many	injuries,	particularly	to	children,	can	be	avoided	by	taking	simple	
precautions	such	as:
-	Using	cabinets	or	stands	remommended	by	the	manufacturer	of	the	television	set.
-	Only	using	furniture	that	can	safety	support	the	television	set.
-	Not	placing	the	television	set	on	tall	furniture	(	for	example,	cupboards	or	bookcases)	without	
anchoring	both	the	furniture	and	the	television		set	to	a	suitable	support.
-	No	placing	the	television	set	on	cloth	or	other	materials	that	may	be	located	between	the	
television	set	and	supporting	furniture.
-	Educating	children	about	the	dangers	of	climbing	on	furniture	to	reach	the	television	set	or	its	
controls.	If	you	existing	television	set	is	being	retained	and	relocated,	the	same	considerations	as	
above	should	be	applied.

Your	new	TV	is	heavy,	please	consult	with	professional	wall	mount	installer	to	perform	
this	installation.

Attach the Wall Mount Bracket (not included)
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1. Connection And Preparation Of TV

1.1. Accessories
	ÎWarranty	Card	(Only	for	Thailand)
	Î Remote	Control
	Î Battery(UM-4/R03P/AAA)

1.2. Installation Of Stand
(For	the	physical	structure,	please	refer	to	the	real	object)

1. Place	the	TV	with	the	front	panel	facing	downwards	on	the	soft	cloth	or	soft	pads	on	a
desk.

2. Insert	the	stand	into	the	bottom	socket	of	the	TV,	L	stand	to	L	bottom	,	R	stand	to	right
bottom,	L	and	R	letters	are	marked	at	the	bottom	of	the	TV.

3. Insert	the	screws	into	the	sockets	and	tighten	them.
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1.3. Keys And Interfaces
The	design	and	specification	takes	actual	products	as	the	standard.

1 32

or

44

5 5

1211 13

7
6 98 10

4 4

VI
D

EO
 / 

Y 12

U
SB

(A
R

C
)

CVBS IN COAXIAL RF IN(T/C/T2)
RCVBS L

1. Remote	sensor	window
2. Power	button
3. Power	indicator
4. Speaker
5. Power	plug	input
6. EARPHONE	output
7. YPbPr	input
8. USB
9. HDMI2	input
10. HDMI1(ARC)	input
11.	AV	input
12. COAXIAL	output
13. RF(T/C/T2)	input
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1.4. Remote Control
(Here	is	only	the	sketch,	please	in	kind	prevail)

2

5
6

7

9

15
17

19
22
23
26
27
30
31

12
13

1

3
4

8

10

11

14

16

18
20
21
24
25
28
29

1. POWER:	Standby	turn	on	and	off.
2. SUPER	ECO:	Power	saving	mode.
3. TEXT	:	Enter	or	exit	teletext.
4. COLOUR	ADJ.	:	Adjust	picture	Color	temperature

mode.
5. FAV:	Favorite	channel	list.
6. HDMI:	Change	to	HDMI	source
7. 0~9:	Continue	to	press	the	keys	to	select	a	channel.
8. key:	Back	to	previous	channel.
9. Source:	Select	the	signal	source.
10. :	Mute	sound.
11. VOL+/-:	Increase	the	volume.
12. CH	 /	 	:	Select	the	channel	forward.
13.	AD:	Select	TV	audio	mode.
14. INFO:	Display	the	preset	screen	information	such	as

the	current	channel	and	input	source.
15. MENU:	Enter	or	exit	menu.
16. /	 /	 /	 	key:	The	menu	item	selection.
17. ENTER:	Confirm	or	enter.
18. EXIT	:	Exit	menu	or	operation.
19. BACK:	Return	to	previous	channel.
20. GREEN:	Access	the	green	item	or	page.
21. RED:	Access	the	red	item	or	page.
22. YELLOW:	Access	the	yellow	item	or	page.
23. BLUE:	Access	the	blue	item	or	page.
24. EPG:	Enter	or	exit	EPG	(Electronic	Program	.Guide).
25. RECORD:	Record	TV	program.
26. SUBT.	:	DTV	mode	select	subtitle	mode.
27.	ASPECT:	Change	Aspect	ratio.
28. key:	Control	"Play"	with	media	playback.
29. key:	Control	"rewind"	with	media	playback.
30. key:	Control	"forward"	with	media	playback.
31. key:	Control	"stop"	with	media	playback.
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1.5. Installation Of Batteries
1. Open	the	back	lid	of	the	remote	control.
2. Install	two	7#(AAA)1.5V	batteries.Ensure	the

correct	polarity	of	the	batteries.
3. Cover	the	back	lid.

Please	take	out	of	the	batteries	from	the	remote
control	for	long	time	of	no	use.

If	the	remote	control	doesn't	work	properly
please	carry	out	the	following	checks.	
-	Check	the	TV	is	turned	on.	
-	Check	the	polarity	of	the	batteries	are	correct.	
-	Check	the	batteries	are	not	drained.	
-	Check	the	power	supply	is	normal	or	the	power	
cord	is	correctly	connected.	
-	Check	there	are	no	special	fluorescent	light	or	
neon	light	around.

2. Basic Operation

2.1. Power ON/OFF
-	Insert	the	power	cord	into	the	appropriate	socket.
-	Press	POWER button	to	turn	on	the	unit.
-	Press	the	POWER button	again	to	turn	off	the	TV,	then	return	the	display	to	standby	
mode. The	power	indicator	turns	red.

2.2. Setting Of Standby Mode
-	Press	POWER button	to	turn	on	the	unit.
-	Press	POWER button	again	to	return	the	display	to	standby	mode.	The	power	indicator	
turns	red.
-	Be	sure	not	to	set	your	TV	in	standby	mode	for	a	long	period	of	time.	If	you	will	not	be	
using	the	TV	for	several	days,	disconnect	the	power	by	pulling	the	plug	itself.	Never	pull	on	
the	cord.	
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3. Turn On First Time

3.1. Language Selection
Using	buttons	 /	 	select	the	language	used	in	menus	and	news.

3.2. Country Selection
Using	buttons	 / 	select	the	country	menu.	
Using	buttons	 /	 	select	the	required	country.

ENTER

First Time Installation

Language English

Country Thailand

Home ModeEnvironment

Auto Tuning

3.3. Automatic Tuning
Select	between	the	Analogue	(ATV)	or	digital	(DTV)	reception	or	keep	both	receptions	
ATV+DTV.	First	will	be	processed	the	tuning	of	the	analogue	television	channels	(ATV).	
If	you	want	to	skip	the	ATV	tuning,	press	the	Menu	button	and	the	button	with	left	arrow.	
Afterwards,	the	tuning	of	the	digital	television	channels	will	be	done	(DTV).	If	you	want	to	
skip	the	DTV	tuning,	press	the	Menu	button	and	the	button	with	left	arrow.
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Do you want to skip ATV tuning?

Yes No

Do you want to exit tuning?

Yes No

Note:
When	the	automatic	tuning	does	not	find	any	receivable	channel	(e.g.	due	to	poor	
antenna)	or	you	interrupted	the	tuning	manually,	you	can	still	tune	channels	manually,	
one	by	one,	in	the	device	menu	described	below.	For	this	you	will	need	some		
technical	information	about	the	broadcast	that	you	want	to	receive,	e.g.	the	method	of	
transmission,	of	the	channels	frequency,	sound	modes,	the	transmission	speed	etc.

A	successful	completion	of	the	automatic	tuning	results	in	saving	of	the	list	of	the	available	
TV	programs	and	radio	stations,	which	you	can	receive	immediately.	In	the	case	of	
multiple	occurrences	of	the	same	or	similar	programs	(e.g.	due	to	local	variations	of	the	
same	central	program	or	a	remote	reception	with	interference	or	local	reception	“clean”	
reception)	verify,	which	station	works	best	for	you	or	modify	the	list.

Automatic	satellite	tuning	is	adapted	to	tune	one	satellite	antenna	with	a	single	LNB	and	
corresponds	to	the	setting	DiSEqC	=	None	/	None.	If	your	antenna	is	complicated,	specify	
the	antenna	parameters	(especially	control	LNB	DiSEqC	commands)	by	setting	that	the	
installer	of	your	antenna	system	tells	you.	Enter	these	data	in	the	Satellite	setting/Dish	
Setup,	described	in	the	next	section.

The	terms	HDMI	and	HDMI	High-Definition	Multimedia	
Interface,	and	the	HDMI	Logo	are	trademarks	or	registered	
trademarks	of	HDMI	Licensing	Administrator	Inc.	in	the	
United	States	and	other	countries.

Manufactured	under	license	from	Dolby	
Laboratories.	Dolby,	Dolby	Audio,	and	the	double-D	
symbol	are	trademarks	of	Dolby	Laboratories.
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