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ฟงกชั่น Wake On Lan / Wake On Wlan.................................8 



ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ





1.ชองเชื่อมตอ USB รองรับอุปกรณตอพวง,รวมถึงอุปกรณเก็บขอมูล USB, 
เมาส USB,แปนพิมพ ฯลฯ 
2. เมื่อคุณตองการเชื่อมตออุปกรณที่รองรับฟงกชั่น ARC ใหเลือก HDMI-1
3. ชองตอสัญญาณ HDMI สามารถรับฟงกชั่นการเชื่อมตอ DVI ดวยสาย
ตอสัญญาณ HDMI / DVI จากภายนอก 
4. อุปกรณตอพวงและสายเคเบิลที่อธิบายไวในคูมือควรซื้อแยกตางหาก



/ซาย/ขวา
ในโหมดทีวี โยกปุม ขึ้น/ลง เพื่อเปลี่ยนชองรายการ

ในการใชงานเมนูที่ไมใชเมนูหลัก เมื่อโยกปุม
ซาย/ขวา เพื่อปรับ ลด/เพิ่ม ระดับเสียง
ในการใชงานเมนูที่ไมใชเมนูหลัก เมื่อโยกปุม
ขึ้น/ลง/ซาย/ขวา เพื่อใชงานเมนู



QUICK
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ปุมยกเลิกรายการ



เสียบสายไฟเขากับเตารับไฟฟา จากนั้นกดปุม [    ] เพื่อเปดทีวี
เมื่อคุณใชทีวีเปนครั้งแรก ทีวีจะเขาสูการตั้งคาการเริ่มตน และตั้งคา
ตามความตองการของคุณ 
ในตอนเปดเครื่อง ใหกดปุม [     ] เพื่อเปลี่ยนเปนโหมดสแตนดบาย
เคล็ดลับพิเศษ: อุปกรณนี้ใชการประหยัดพลังงานเทคโนโลยี 
หากไมมีสัญญาณเขาในการเปดเครื่องสถานะจะเขาสูสถานะสแตนดบาย
โดยอัตโนมัติในหานาที; เครื่องจะเขาสูสถานะสแตนดบายอัตโนมัติตาม
เวลาที่กำหนด

:1. การทำงานของปุมหมายถึงการควบคุมการใชงานระยะไกล สำหรับการทำงาน
ของปุมควบคุม โปรดดูที่การอธิบายการทำงานที ่''ปุมรีโมทคอนโทรล''
2. ปุม [   ] หมายถึงปุมทิศทางและปุม [    ] (play) หมายถึงปุมฟงกชั่นการเลน
3. คำแนะนำการใชงานเมนูในคูมือนี้คืออธิบายตามโหมดทีวี การดำเนินงาน
ในโหมดอื่นจะคลายกับโหมด TV  ผูใชสามารถใชเปนขอมูลอางอิงได
4. กอนเปดเครื่อง โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแหลงจายไฟมีเสถียรภาพ
5. ซอฟตแวรของประเทศตางๆ แตกตางกันการทำงานของซอฟตแวรเฉพาะ
ควรเปนขึ้นอยูกับสถานการณจริง
6. เนื่องจากสินคามีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซอฟตแวรไดรับการอัพเกรดเมื่อใด
ก็ได หากซอฟตแวรการใชงานจะแตกตางจากการใชงานจริงโปรดดูที่ผลิตภัณฑจริง

คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณตาง ๆ กับโทรทัศนหากมีสายสัญญาณภาพ
HDMI, AV และอื่นๆ คุณสามารถเชื่อมตอกับชองสัญญาณที่สอดคลองกัน
ของโทรทัศน หลังจากเชื่อมตอแลวใหเปดอุปกรณและกดปุม 
จากนั้นเมนูของแหลงสัญญาณจะปรากฏบนหนาจอ กดปุม
เพื่อเลือกสัญญาณเขาและกดปุม         เพื่อยืนยัน
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1. กดปุม             เพื่อเลือกเมนูการตั้งคา วีดีโอม เสียง, ทีว,ี การตั้งคา, 
ระดับความเหมาะสม, อื่นๆ

เพื่อกลับไปยังกอนหนาเมนูเมื่อโทรทัศนแสดงเมนูยอย

กดปุม       เพื่อออกจากโหมดสมารท

ตั้งคาเครือขาย”

การคนหาชองราย
สแกนชองกอนดูทีวีสำหรับครั้งแรก กอนทำการสแกน โปรดตรวจสอบ
ใหแนใจวาตอเสาอากาศอยางถูกตองแลว และเลือกแหลงสัญญาณ
เปน ATV หรือ DTV
การคนหาสัญญาณอนาล็อค(ATV)
หลังจากเลือกแหลงสัญญาณ ATV แลว ใหกดปุม [ ] และเลือก TV 
จากนั้นกดปุม [OK] เพื่อเขาสู
1. เลือก Channel Scan และกดปุม [OK] จากนั้นเครื่องจะเริ่ม
สแกนอัตโนมัติ
2. เลือกการสแกนดวยตนเองแบบอะนาล็อก และตั้งคาความถี่เริ่มตน 
(MHZ) เลือก Scan Up หรือ Scan Down และกดปุม [OK] 
เพื่อคนหาชองดวยตนเอง

การสแกน DTVหลังจากเลือกแหลงสัญญาณ DTV แลว 
ใหกดปุม [    ] และเลือก TV > Tuner Mode > DVBT/DVBC 
ตามความตองการของคุณหลังจากเลือก DVBT
1. เลือก TV > Channel Scan และกดปุม        จากนั้น
เครื่องจะเริ่มสแกนอัตโนมัติ
2. เลือก TV > Manual Scan > RF Channel และ
กดปุม [u] เพื่อเขาสู เลือกชอง จากนั้นกดปุม  
เพื่อคนหาชองดวยตนเองหลังจากเลือก DVBC
1. เลือก TV > Channel Scan และกดปุม 
เพื่อปอน หลังจากตั้งคา Scan Mode แลว ใหเลือก Scan 
จากนั้นกดปุม      เพื่อคนหาชอง
2. เลือก TV > Manual Scan และตั้งคาความถี่ (KHz), 
Modulation, Symbol Rate (Ksym/s) เลือก Scan 
จากนั้นกดปุม       เพื่อคนหาชองดวยตนเอง

เมื่อผูใชออกจากโปรแกรมชั่วขณะหนึ่ง  ฟงกชั่น timeshift สามารถ
หยุดรายการไดชั่วคราว และบันทึกรายการไปยังที่เก็บขอมูล 
เมื่อผูใชกลับมาเลนตอ  สามารถเลนตอไดในโหมด DTV ใหกดปุม 
[     ] และเลือกตั้งคา > ตั้งคาการบันทึก > โหมด Time Shifting  
จากนั้นกดปุม       เพื่อเขาสู เลือกและกดปุม [    ] เมนูตัวเลือก 
Time Shift จะแสดงบนหนาจอและโปรแกรมอยูในสถานะ
หยุดชั่วคราว ใหกดปุม [    ](play) เพื่อเลนโปรแกรมตอ กดปุ[    ] 
เพื่อหยุดและออกจากการรายการ ขณะเลน ใหกด 
                       ตามที่คุณตองการ
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กดปุม [     ] จากนั้นเลือก ตั้งคา > เครือขาย >การกำหนดคา > อินเทอรเฟซ 
เลือก ไรสาย หรืออีเธอรเน็ต

Wireless
1. หลังจากเลือก Wireless แลว ใหกดปุม         จากนั้นเลือก การตั้งคา Wirelress
> สแกน และกดปุม        จากนั้นรายการเครื่องของคุณจะคนหาสัญญาณเครือขาย
ไรสายโดยอัตโนมัต ิ เครือขายที่คนหาโดยไมมีไอคอน      แสดงวาเครื่องเชื่อมตอกับ
เครือขายโดยไมมีรหัสผาน เครือขายที่มีไอคอน       แสดงวามีการเขารหัสและคุณตอง
ปอนรหัสผานที่ถูกตองเพื่อเชื่อมตอกับเครือขาย
2. เลือกเครือขายที่คุณตองการเชื่อมตอในรายการเครือขาย และกดปุม 
3. พิมพรหัสผานการเชื่อมตอเครือขายในกลองและออกจากแปนพิมพ จากนั้นเลือก
เชื่อมตอ และกดปุม        เพื่อเชื่อมตอกับเครือขาย
4. หากเครือขายถูกซอน ใหเลือก ตั้งคา Wireless > ดวยตนเอง และกดปุม 
เพื่อเขาสู ตั้งชื่อเครือขาย (SSID) และกดปุม      เพื่อเขาสูเลือกโหมดความปลอดภัย 
จากนั้นปอนรหัสผานที่ถูกตองเพื่อเชื่อมตอ
5. หากคุณเลือก ตั้งคา Wireless  > อัตโนมัต ิ จากนั้นปอน PIN หรือ PBC 
เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายโดยอัตโนมัติ

อีเธอรเน็ต
1. หลังจากเลือก อีเธอรเน็ต แลว ใหกดปุม          จากนั้นเลือก IP Setting > 
Address Type > AUTO และเครื่องของคุณจะเชื่อมตอกับเครือขายโดยอัตโนมัติ
2. เลือก Address Type > Manual และกดปุม [p]/[q] เพื่อเลือก IP Address, 
Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS และ Secondary DNS 
เพื่อตั้งคา จากนั้นกดปุม [ ] ของคุณเครื่องจะเชื่อมตอกับเครือขายโดยอัตโนมัติ

Wake On Lan / Wake On Wlan
ชวยใหระบบระยะไกลปลุกทีวีที่กำลังหลับอยูโดยสงเฟรมของรูปแบบเฉพาะ
ที่ลูกคาคาดหวัง (ใชไดเมื่อเชื่อมตอเครือขาย)
กดปุม [     ] จากนั้นเลือก ตั้งคา > เครือขาย > การกำหนดคา > 
Wake On Lan / Wake On Wlan และกดปุม          เพื่อเขาสู 
กดปุม              เพื่อตั้งคาเปน "เปด" หรือ "ปด" แลวกดปุม        เพื่อยืนยัน

มัลติมีเดีย
กดปุม [    ] จากนั้นกดปุม                           เพื่อเลือก Media 
และกดปุม         เพื่อเขาสูเลือกประเภทไฟลจากภาพถาย (      )เพลง (     ) 
วิดีโอ (     )
     การเลนไฟลในอุปกรณดิสกภายในเครื่อง:
กอนเลนไฟลดิสก
เสียบอุปกรณเก็บขอมูล USB เขากับชองเสียบUSB เลือกอุปกรณดิสก
ภายในเครื่องในไดเร็กทอรีไฟลและกดปุม        เพื่อเขาสูเลือกโฟลเดอร
เปาหมายและกดปุม        เพื่อเขาสูโฟลเดอร จากนั้นกด  
เพื่อเลือกไฟลเปาหมายและกด       (play) เพื่อเลน. กดปุม      เพื่อกลับไป
ยังหนากอนหนา
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ขาทีวี-ดานขวา ขาทีวี-ดานซาย

สกรู
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