UserManual
Model:32HS500AN
43HS500AN

สารบัญ
ขอควรระวังดานความปลอดภัย ................................................................................................................1-5
รายละเอียดผลิตภัณฑ ......................................................................................................................................6
การติดตั้งโทรทัศน .................................................................................................................................7-10
การติดตั้งกับผนัง .................................................................................................................................11
คำอธิบายทั่วไป ..................................................................................................................12-14
การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก ........................................................................................15-17
การใชงานหนาเมนู .............................................................................................................18-26
การแกไขปญหา .................................................................................................................27-28

ขอควรระวังดานความปลอดภัย
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
NE PAS OUVRIR!

CAUTION： TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK).NO USER SERVICEABLE
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.

สายเคเบิล:
การเชื่อมตอกับอุปกรณนี้ตองทำแบบมีฉนวนหุมสายเคเบิล
ที่มีขั้วตอ RF/EMI ที่เปนโลหะเพื่อบำรุงรักษาการปฏิบัติตามกฎและ
ขอบังคับของ FCC
ขอจำกัดในยานความถี่ 5 Ghz:
อุปกรณสำหรับใชงานในยานความถี่ 5150-5250 MHz คือสำหรับ
ใชในรมเทานั้นเพื่อลดโอกาสเกิดอันตรายการรบกวนระบบดาวเทียม
เคลื่อนที่แบบชองสัญญาณรวม
ขอสำคัญ:
ในชองวางดานลาง ใหปอนรุนและหมายเลขซีเรียลของโทรทัศนของคุณ
(อยูที่ดานหลังของโทรทัศน) เย็บเลมใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงหนี้ของคุณ
ไวที่ปกดานในของคูมือนี้ เก็บนี่ไวคูมือผูใชในสถานที่ที่สะดวกสำหรับการ
อางอิงในอนาคต เก็บกลองและบรรจุภัณฑเดิมไวใชในอนาคต
Serial number:

ตำแหนงของเครื่องหมาย
ฉลากและขอควรระวังดานความปลอดภัยอยูที่ดานหลังของตัวเครื่อง
ขอควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่:
ไมควรใหแบตเตอรี่สัมผัสกับความรอนสูงเกินไป เชน แสงแดด ไฟ
หรือสิ่งอื่นที่คลายคลึงกัน
รีโมทคอนโทรลใชลำแสงอินฟราเรดเพื่อสงสัญญาณ ดังนั้นแสงแดดหรือแสง
จากหลอดฟลูออเรสเซนตบนเซ็นเซอรระยะไกลอาจทำใหระยะการทำงานสั้นลง
การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทำใหแบตเตอรี่รั่วหรือระเบิดได
อานคำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่และใชแบตเตอรี่อยางถูกตองอยาผสมแบตเตอรี่
เกาและใหมเขาดวยกัน
อยาผสมแบตเตอรี่อัลคาไลน มาตรฐาน (คารบอน-สังกะสี) หรือชารจใหมได
(Ni-Cd, Ni-MH ฯลฯ)
ถอดแบตเตอรี่ออกหากไมใชงานรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน

Model number:
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ขอควรระวังดานความปลอดภัย
17) เครื่องใชไมควรโดนน้ำหยดหรือน้ำกระเซ็น และไมควร
อานคำแนะนำเหลานี้
วางวั
ตถุที่บรรจุของเหลว เชน แจกัน ไวบนอุปกรณ
2) เก็บคำแนะนำเหลานี้ไว
18) ไมควรวางแหลงกำเนิดเปลวไฟ เชน เทียนไขที่จุดไฟ
3) ฟงคำเตือนทั้งหมด
ไวบนอุปกรณ
4) ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
19) ทีวีของคุณมีรูยึด VESA สี่รูที่ดานหลังหากคุณติดขา
5) อยาใชอุปกรณนี้ใกลน้ำ
ยึดติดผนังหรือขาตั้งทีวีที่ดานหลังของทีวี ตัวยึดหรือขาตั้ง
ตองยึดอยางแนนหนาโดยใชรูทั้งสี่รู หากคุณไมใชรูยึดทั้งสี่ชอง
6) ทำความสะอาดดวยผาแหงเทานั้น
ทีวีของคุณอาจตกลงมาและทำใหทรัพยสินเสียหายหรือ
7) หามปดกั้นชองระบายอากาศใดๆ
ไดรับบาดเจ็บ ดูเอกสารที่มาพรอมกับตัวยึดติดผนังหรือ
ติดตั้งตามคำแนะนำของผูผลิต
ขาตั้งทีวีของคุณสำหรับคำแนะนำในการติดตั้งทั้งหมด
8) หามติดตั้งใกลแหลงความรอนใดๆ เชน หมอน้ำ
ตัวทำความรอน เตา หรืออุปกรณอื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง)
ที่ผลิตความรอน
คำเตือน:
9) หากปลั๊กที่ใหมาไมพอดีกับเตาเสียบของคุณใหปรึกษา
แรงดันเสียงที่มากเกินไปจากหูฟงอาจทำใหส ูญเสียการไดยิน
ชางไฟฟาเพื่อปลี่ยนเตาเสียบที่ลาสมัย
10) ปองกันไมใหสายไฟไมใหถูกทับหรือบีบโดยเฉพาะที่ปลั๊ก
คำเตือน:
เตารับไฟฟาและจุดที่สายไฟออกจากเครื่อง
ระวังขั้วปลั๊กละลาย
11) ใชเฉพาะสิ่งที่แนบมาหรืออุปกรณเสริมที่ระบุโดยผูผลิต
ถอดสายไฟกอนเขารับบริการ
12) ผลิตภัณฑนี้ใชกับขาตั้ง ขายึดหรือโตะเทานั้นที่ระบุโดยผูผลิต
หรือขายพรอมอุปกรณ เมื่อใชรถเข็นโปรดใชความระมัดระวังใน
การเคลื่อนยายเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
1)

13) ถอดปลั๊กอุปกรณนี้ในชวงที่มีพายุหรือเมื่อไมไดใชงานเปน
ระยะเวลานาน
14) แนะนำการรับบริการทั้งหมดกับเจาหนาที่บริการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมจำเปนตองมีการซอมบำรุงเมื่อไดรับอุปกรณ
หรือเสียหายในทางใดทางหนึ่ง เชน สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย
ของเหลวหก
15) ปลั๊กติดผนังเปนอุปกรณตัดการเชื่อมตอ ปลั๊กตองยังคง
ใชงานไดตามปกติ
16) ไมควรใหแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรลสัมผัสกับความรอนสูง
เกินไป เชน แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นที่คลายกัน
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวโดยทันทีและถูกตองตามกฎหมาย
สิ่งแวดลอมในทองถิ่นและแนวทางที่บังคับใช

ขอควรระวัง: อาจเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหมหรือระเบิดได
หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภท
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ขอควรระวังดานความปลอดภัย
คำเตือน
1) อันตรายจากพื้นที่ไมมั่นคง
จากเครื่องรับโทรทัศนอาจตกลงมา ทำใหไดรับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต อยาวางเครื่องรับโทรทัศนไวในสถานที่
ที่ไมมั่นคงเครื่องรับโทรทัศนอาจตกลงมา ทำใหไดรับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต การบาดเจ็บหลายอยาง โดยเฉพาะกับเด็ก
สามารถหลีกเลี่ยงไดโดยใชมาตรการปองกันงายๆ เชน:
• ใชตูหรือขาตั้งตามคำแนะนำของผูผลิตเครื่องรับโทรทัศน
• ใชเฉพาะเฟอรนิเจอรที่รองรับเครื่องรับโทรทัศนไดอยาง
ปลอดภัยเทานั้น
• ตรวจดูใหแนใจวาโทรทัศนไมยื่นออกมาจากขอบของ
เฟอรนิเจอรที่รองรับ
• ไมวางโทรทัศนไวบนเฟอรนิเจอรทรงสูง (เชน ตูหรือตูหนังสือ)
โดยไมไดยึดทั้งเฟอรนิเจอรและโทรทัศนไวกับฐานรองรับ
ที่เหมาะสม
• ไมวางโทรทัศนบนผาหรือวัสดุอื่นที่อาจอยูระหวาง
เครื่องรับโทรทัศนกับเฟอรนิเจอรที่รองรับ
• ใหความรูเด็กๆ เกี่ยวกับอันตรายจากการปนขึ้นไป
บนเฟอรนิเจอรเพื่อเอื้อมถึงเครื่องรับโทรทัศนหรือสวน
ควบคุมของเครื่องหากเครื่องรับโทรทัศนที่มีอยูของคุณ
ถูกเก็บรักษาไวและยายที่อยูตามขอพิจารณาขางตน
2) เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหมหรือไฟฟาช็อต
หามถอดฝาครอบหรือใหอุปกรณโดนฝนหรือความชื้น
ภายในไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถซอมแซมไดใ หติดตอ
การบริการกับชางเทคนิคบริการที่ผานการรับรอง
3) หลังจากเสร็จสิ้นการบริการหรือซอมแซมอุปกรณนี้
ตรวจสอบเพื่อดูวาทีวีของคุณถูกตองหรือไมสภาพการทำงาน
4) คำแนะนำการบริการเหลานี้มีไวสำหรับใชงานโดยผูผาน
การรับรองพนักงานบริการเทานั้น
5) เมื่อตองการอะไหล ตรวจสอบใหแนใจวาชางบริการใชชิ้น
สวนอะไหลที่ผูผลิตกำหนดซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับชิ้นสวนเดิม
6) หากเชื่อมตอเสาอากาศหรือระบบเคเบิลภายนอกเขากับ
ทีวีของคุณ ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายอากาศหรือระบบ
เคเบิลแลว เพื่อปองกันไฟกระชากและประจุไฟฟาสถิตในตัว
มาตรา 810 แหงประมวลกฎหมายไฟฟาแหงชาติ ANSI/
NFPA No. 70 ใหขอมูลเกี่ยวกับการตอสายดินที่ถูกตองของ
เสาและโครงสรางรองรับ การตอสายดินของสายตะกั่วเขากับ
หนวยจายเสาอากาศ ขนาดของตัวนำกราวด ตำแหนงของหนวย
จายเสาอากาศ การเชื่อมตอกับอิเล็กโทรดกราวด แ
ละขอกำหนดสำหรับอิเล็กโทรดกราวด
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สายนำเสาอากาศ
แคลมปกราวด
3 ตัวปลอยเสาอากาศ
4 ตัวนำสายดิน
5 ที่หนีบกราวด
6 ระบบไฟฟาอิเล็กโทรดกราวด
7 อุปกรณบริการไฟฟา
หมายเหตุถึงผูติดตั้งระบบ CATV มาตรา 820 แหงประมวล
กฎหมายไฟฟาแหงชาติ ANSI/NFPA No. 40 ใหแนวทาง
ที่ถูกตองการตอสายดิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบุวาตอง
ตอกราวดของสายเคเบิลเขากับระบบกราวดของอาคาร
ใหใกลกับจุดปอนสายเคเบิลใหมากที่สุด
7) สำหรับการปองกันเพิ่มเติมสำหรับเครื่องรับอุปกรณ
ของคุณในชวงที่เกิดพายุฝนฟาคะนอง หรือเมื่อปลอยทิ้ง
ไวโดยไมมีใครดูแลและไมไดใชงานเปนเวลานาน
ใหถอดปลั๊กออกจากเตารับไฟฟาและถอดอุปกรณใดๆ
เสาอากาศหรือระบบเคเบิลซึ่งชวยปองกันความเสียหาย
ตอทรัพยสินและการบาดเจ็บสวนบุคคลจากฟาผาและ
ไฟกระชากสายไฟ
8) ไมควรวางระบบเสาอากาศภายนอกใกลกับสายไฟ
เหนือศีรษะหรือวงจรไฟหรือวงจรไฟฟาอื่น ๆ
หรือบริเวณที่อาจตกลงไปในสายไฟหรือวงจรดังกลาว
เมื่อติดตั้งระบบเสาอากาศภายนอก ระมัดระวังไมให
สัมผัสสายไฟหรือวงจรดังกลาว เนื่องจากอาจถึงแกชีวิตได
9) หนาจอทีวีของคุณทำจากแกว อยาทำทีวีตกหรือ
กระแทก กระแทก หรือกดแรงๆ กับแผง LCD
หากหนาจอแตก ใหระวังกระจกแตกหากแผง LCD เสีย
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดสัมผัสของเหลวในแผงควบคุม
ซึ่งอาจทำใหผิวหนังอักเสบไดหากของเหลวเขาปาก
ใหบวนปากทันที ลางออก และปรึกษาแพทย นอกจากนี้
หากของเหลวเขาตาหรือสัมผัสผิวหนัง ควรปรึกษาแพทย
หลังจากลางอยางนอยในน้ำสะอาด 15 นาทีขึ้นไป
1
2

ขอควรระวังดานความปลอดภัย
10) ถอดปลั๊กทีวีเครื่องนี้ออกจากเตารับไฟฟา และแจงบริการกับ
ชางบริการที่ผานการรับรองภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:
• เมื่อสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุดหรือหลุดลุย
• หากของเหลวหกหรือวัตถุตกลงไปในทีวีของคุณ
• หากทีวีของคุณโดนฝนหรือน้ำ
• หากทีวีของคุณไมทำงานตามปกติโดยปฏิบัติตามคำแนะนำใน
การใชงานปรับเฉพาะสวนควบคุมที่อยูในคูมือการใชงานเพราะ
การปรับการควบคุมอื่นๆ ที่ไมถูกตองอาจสงผลใหเกิดความเสีย
หาย การคืนคาทีวีของคุณใหกลับมาใชงานไดตามปกติ
• หากทีวีของคุณตกหลนหรือเสียหายแตอยางใด
• เมื่อทีวีของคุณแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในดาน
ประสิทธิภาพ
11) ใชงานทีวีของคุณจากแหลงพลังงานที่ระบุไวบนฉลากเทานั้น
หากคุณไมแนใจเกี่ยวกับประเภทของพลังงานที่จายใหกับบาน
ของคุณ ใหปรึกษาชางไฟฟาหรือบริษัทพลังงานในพื้นที่ของคุณ
12) ความชื้นจะกอตัวบนทีวีหากทีวีถูกนำจากสภาพแวดลอมที่
เย็นเขาสูหองที่มีอุณหภูมิสูง หรือหากอุณหภูมิของหองสูงขึ้น
อยางกะทันหัน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ประสิทธิภาพของทีวีอาจลดลง
เพื่อปองกันปญหานี้ ใหวางทีวีในสภาพแวดลอมใหมประมาณ
หนึ่งชั่วโมงกอนเปดเครื่อง หรือตรวจสอบใหแนใจวาอุณหภูมิ
หองคอยๆ สูงขึ้น การควบแนนอาจเกิดขึ้นในชวงฤดูรอนเชนกัน
หากทีวีสัมผัสกับลมโชยจากเครื่องปรับอากาศ ในกรณีดังกลาว
ใหเปลี่ยนตำแหนงของทีวี
13) ทีวีของคุณอาจมีวัสดุที่ไดรับการควบคุมดวยเหตุผลดาน
สิ่งแวดลอม ทีวีของคุณยังมีวัสดุที่สามารถรีไซเคิลและนำกลับ
มาใชใหมไดเพื่อชวยปกปองสิ่งแวดลอม โปรดติดตอหนวยงาน
ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับการกำจัดหรือการรีไซเคิล
และเกี่ยวกับการหาผูรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณกอนที่คุณจะทิ้งทีวี
ของคุณ
14) เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนภาพและเสียงของทีวี
ปญหาการใชงาน หรือแมแตความเสียหาย ใหวางโทรศัพท
ไรสายและโทรศัพทมือถือของคุณใหหางจากทีวี
15) แผง LCD ประกอบดวยทรานซิสเตอรฟลมบางเกือบ
3 ลานตัว ซึ่งใหคุณภาพวิดีโอที่คมชัดเปนพิเศษ ในบางครั้ง
พิกเซลที่ไมใชงานสองสามพิกเซลอาจปรากฏบนหนาจอเปน
สีน้ำเงินคงที่จุดสีเขียวหรือสีแดง พิกเซลที่ไมใชงานเหลานี้
ไมสงผลเสียตอประสิทธิภาพของทีวีของคุณ และไมถือวา
เปนขอบกพรอง
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ขอควรระวังดานความปลอดภัย

ผลิตภัณฑนี้ ใชแรงดันไฟฟาสูงในการทำงาน
ผูใชงานอยาซอมแซมดวยตนเองโปรดขอรับบริการ
จากเจาหนาที่บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

คุณควรเอาใจใสเด็กเปนพิเศษ หากเด็กยืนพิงหรือ
ผลักโทรทัศนเพราะอาจไดรับบาดเจ็บหากผลิตภัณฑลมลง

เพื่อปองกันอันตรายจากไฟฟาไหมหรือไฟฟาชอตอยาให
เครื่องรับโทรทัศนสัมผัสฝนหรือความชื้น

อยาวางโทรทัศนบนรถเข็นหรือขาตั้ง ชั้นวางของหรือโตะ
ที่ไมมั่นคง อาจไดรับการบาดเจ็บแนะนำใหใชรูสกรูยึดดาน
หลังเพื่อเปนการปองกัน

อยาวางหรือดันสิ่งของเขาไปในชองโทรทัศน
อยาทำของเหลวใดๆ หกบนเครื่องรับโทรทัศน

เมื่อไมไดใชเครื่องรับโทรทัศน ขอแนะนำใหยกเลิกการ
เชื่อมตอสายไฟ AC จากเตารับ

อยาปดกั้นรูระบายอากาศที่ฝาหลัง
การระบายอากาศที่เพียงพอเปนสิ่งสำคัญเพื่อปองกัน
ความรอนของสวนประกอบไฟฟา

หลีกเลี่ยงไมใหเครื่องรับโทรทัศนสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
และแหลงความรอนอื่นๆ อยาตั้งโทรทัศนโดยตรงกับ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ใหความรอนเชน เครื่องเลนเทป วีดีโอ
และเครื่องขยายเสียง อยาวางใกลแหลงกำเนิดเปลวไฟ
เชน เทียน

Dim:515*320mm(不包括底座）

หากจะติดตั้งโทรทัศนไวในชอง ระยะในการติดตั้งขั้นต่ำตอง
เปนไปตามรูปนี้ การสะสมความรอนสามารถลดอายุการ
ใชงานของโทรทัศนของคุณและอาจเปนอันตรายได

อยาวางผลิตภัณฑทับกับสายไฟ
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รายละเอียดผลิตภัณฑ
โทรทัศน
คุณสมบัติ
หนาจอกวางเพื่อประสบการณโฮมเธียเตอรที่สมบูรณแบบ
ทีวี LCD บางเฉียบพรอมไฟพื้นหลัง LED
เครื่องรับสัญญาณทีวี DVB-T2 ในตัวสำหรับการรับสัญญาณออกอากาศ HDTV
HDMI สำหรับการเชื่อมตอดิจิตอลที่แทจริง
อุปกรณเสริม
รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด..........................1
คูมือการใชงาน....................................... 1
แบตเตอรี่(AAA) ..................................... 2
สกรู................................................... 4
ขาตั้ง...................................................2
®

ขอมูลทางเทคนิค
Viewing Picture Size(diagonal)

32"class 32"diagonal)

43"class 43"diagonal)

Resolution:

1366 x 768

1920x1080

Aspect Ratio:

16:9

TV System:

DVB-T/T2/C

Video Signal System:

NTSC, PAL, SECAM

Power Consumption:

48W

Input Power Voltage:

100-240V~, 50/60Hz

Audio Output Power(THD

7%):

78W

2x8W

High-DeﬁnitionMultimedia Interface(HDMI) Input x 3
Composite Input (mini)

x1

Headphone Output

x1

Optical Output

x1

LAN

x1

USB 2.0 Input

x2

The terms HDMI, HDMI High-Deﬁnition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
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การติดตั้งโทรทัศน
ดานหนาเครื่อง

≤8m

ปุมกด

1. เมื่อทีวีเปดอยู ใหกดปุมภายในเครื่องนานกวา 3 วินาทีเพื่อเขาสูโหมดสแตนดบาย
2. สำหรับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม ฉากหลักและ USB จะตรวจพบเฉพาะการดำเนินการขางตนเทานั้น และจะไมถ ูก
ดำเนินการ
3. กดคียทองถิ่นนอยกวา 3 วินาทีเพื่อเขาสูเมนูคียทองถิ่นเมนูคียภายในประกอบดวยหกตัวเลือก: เปด / ปด โปรแกรม
+ โปรแกรม - ระดับเสียง + ระดับเสียง - และแหลงที่มาของโปรแกรม
a) เมื่อเมนูคียภายในแสดงขึ้น เวลาคียจะนอยกวา 1.5 วินาที และโฟกัสจะเลื่อนถอยหลัง 1 ครั้งตามลำดับ
b) เมื่อเมนูคียภายในแสดงขึ้น เวลาในการกดปุมแบบยาวจะมากกวา 1.5 วินาที และฟงกชันการเขาสูตัวเลือกโฟกัส
ปจจุบันจะถูกดำเนินการ
การเชื่อมตอดานหลัง
ชองเชื่อมทั้งหมด (จากซายไปขวา): ETHERNET, OPTICAL, VIDEO(L/R), HDMI3, HDMI2
การเชื่อมตอดานขาง
ชองเชื่อมตอทั้งหมด(จากซายไปขวา):HDMI1(ARC), RF, หูฟง, USB2.0
.
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การติดตั้งโทรทัศน
สายอากาศ

ปลั๊ก

อะแดปเตอร(ไมใหมา)

เสาอากาศภายนอกหรือในรม
(ไมไดใหมา)

75Ω สายอากาศ
หรือสายเคเบิล

หมายเหตุ
การเชื่อมตอทางอากาศ: -ขั้วตอแบบ F
ความตานทานอินพุต 75Ω (ไมสมดุล)

การเชื่อมตอสายไฟ
โปรดทราบ: หลังจากแกะกลองแลวปลอยใหทีวีอยูที่อุณหภูมิหองโดยรอบกอนที่จะเชื่อมตอทีวีเขากับเตารับ
ไฟฟเาหลังจากนั้นใหเชื่อมตอปลั๊กสายไฟเขากับเตาเสียบไฟหลัก

สายเคเบิล

เมื่อเชื่อมตอสายเขากับชอง RF (F-type) จากนั้นตั้งคาการคนหาสัญญาณเปน “Air” โหมด (Over-the air antenna)
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การติดตั้งโทรทัศน
คำแนะนำในการประกอบขาตั้งฐาน
ขาตั้งทีวี
เตรียมวางทีวีโดยใหดานแสดงผลคว่ำลงบนพื้นผิวเรียบ เนื่องจากขนาดและน้ำหนักของทีวีเครื่องนี้ ขอแนะนำใหใชคน 2 คน
ในการเคลื่อนยายตรวจสอบใหแนใจวาโตะหรือโตะทำงานที่คุณใชมีพื้นผิวที่เรียบและสะอาดหมดจด และใชผานุมๆ เช็ด
หนาทีวีกับโตะเพื่อปกปองหนาจอของทีวี
1. นำขาตั้งฐาน 2 ชิ้นและใสลงในชองวางที่ดานลางของทีวี และตรวจสอบวายึดแนนดีแลวดังที่แสดงดานลาง

2. ล็อคสกรู 4 หรือ 6 ตัวในตำแหนงที่กำหนดดานลางและตรวจสอบวาสกรูแตละตัวขันแนนดีแลว
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การติดตั้งโทรทัศน
อุปกรณ AV
คุณสามารถใชชองเชื่อมตอ ดานหลังไดดังนี้

Y

W

R

HDMI

4

3

2

1

WAN

VIDEO EQUIP
MENT

W

R

Y

หมายเหตุ: ไมรองรับชุดหูฟงพรอมไมโครโฟน
โปรดเสียบปลั๊กหูฟงเทานั้น
HDMI

อุปกรณวิดีโอ: VCR, เครื่องเลนแผนดิสก, เครื่องเลนดีวีดี, กลองวิดีโอ, วิดีโอเกม ฯลฯ
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การติดตั้งกับผนัง
คำแนะนำสำหรับติดผนัง
ชุดยึดผนัง (ซื้อแยกตางหาก) จะชวยใหคุณติดตั้งทีวีกับผนังไดสำหรับขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งตัวยึดติดผนัง
โปรดดูคำแนะนำจากผูผลิตตัวยึดติดผนัง ขอแนะนำอยางยิ่งใหติดตอชางเทคนิคเพื่อขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญใน
การติดตั้งแบบติดผนัง ทางเราจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผลิตภัณฑ หรือการบาดเจ็บตอตัวคุณเอง
หรือผูอื่นที่เกิดจากการยึดผนัง

ขนาดสำหรับรูปแบบรูยึด

100.0

200.0
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General
คำอธิบายทั่วไปDescription
การติดตั้งแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
การติดตั้งแบตเตอรี่

1

เปดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ที่ดานหลัง
ฝาแบตเตอรี่

2 ใสแบตเตอรี่ขนาด AAA 1.5V สองกอน

ในขั้วที่ถูกตองอยาผสมแบตเตอรี่เกาหรือ
ใชแลวกับแบตเตอรี่ใหม

3

ขนาด AAA
1.5 V 2 กอน

ปดฝาแบตเตอรี่
ฝาแบตเตอรี่

ชี้รีโมทไปทางเซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล
ของทีวีและใชงานไดในระยะ 8 เมตร
ใสแบตเตอรี่ที่ใชแลวลงในถังรีไซเคิล
ตัวแบตเตอรี่สามารถสงผลเสียตอ
สิ่งแวดลอม

หมายเหตุ
แบตเตอรี่หนึ่งกอนจะมีอายุการใชงาน 1 ปภายใตการใชงานปกติ
หากคุณไมตองการใชรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน ใหถอดออกเพื่อใหเกิดความเสียหายจากการรั่วไหล
อยาใชแบตเตอรี่เกาและใหมรวมกัน
แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) จะตองไมถูกความรอนสูงเกินไป เชน
แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นที่คลายคลึงกัน

การเชื่อมตอภายนอก
การเชื่อมตอเสาอากาศ
อิมพีแดนซอินพุตเสาอากาศของเครื่องนี้คือ 75 โอหม สายโคแอกเชียล VHF/UHF 75 โอหมสามารถเชื่อมตอกับแจ็ค
เสาอากาศไดโดยตรง
สายอากาศแบบกลม 75 W

สายโคแอกเชียล 75 โอหม
สายอากาศ
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คำอธิบายทั่วไป
ภาพรวมรีโมทคอนโทรล

การใสแบตเตอรี่:
1) ถอดฝาชองใสแบตเตอรี่ออก
2) ใสแบตเตอรี่ AAA ขนาด 2 กอนที่มีขั้วตามที่ระบุในชอง
3) ปดฝาแบตเตอรี่
หมายเหตุ:
1) แบตเตอรี่ควรมีอายุหนึ่งปภายใตการใชงานปกติ
2) หากคุณไมตองการใชรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเนื่องจากการรั่วซึม
3) อยาผสมแบตเตอรี่เกาและใหมหรือประเภทตางๆ
4) อยาโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือน้ำ
5) แบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว) ไมควรถูกความรอนสูงเกินไป เชน แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่น
ที่คลายคลึงกัน
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คำอธิบายทั่วไป
ภาพรวมรีโมทคอนโทรล
1.ปุม POWER
กดเพื่อเขาสูโหมด สแตนบายด หรือ เปดเครื่อง
2.ปุม NUMBER
กดปุมเพื่อเลือกชองใน Live TV
3. ปุม EPG / GUIDE
กดเพื่อแสดงแผนผังรายการชอง
4. ปุม Youtube
กดเพื่อเขาแอป YouTube (ตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต)
5. ปุม SUBTITLE
กดเพื่อ เปด/ปด คำบรรยายเสียง
6. ปุม TEXT
กดเพื่อเลือกโหมด เทเลเท็กซ
7. ปุม HOME
กดเพื่อเขาหนาหลัก
๘. ปุม OK และปุม บน ลาง ซาย ขวา
กดเพื่อ ยืนยัน การเลือกรายการในเมนู
กด
เพื่อเลื่อนดูเมนูตางๆ
9. ปุม EXIT: กดเพื่ออกจากหนาเมนูหรือแอปพลิเคชั่น
10. ปุม GOOGLE ASSISTANT
กดปุม GOOGLE ASSISTANT เมื่อไฟ LED สีเขียวปรากฏบนรีโมท
เพื่อถามคำถาม Google
11. ปุม CHANNEL E+/กดเลื่อน ขึ้น/ลง เพื่อเปลี่ยนรายการชอง
12. ปุม Color
ปุมนี้จะเกี่ยวของบางฟงกชั่นโดยจะแสดงดานลางของเมนู
13.ปุม Stop
กดเพื่อหยุดเลนมัล
14. ปุม Forward
เลนรายการลวงหนาอยางรวดเร็ว ในโหมดมัลติมิเดีย
15. ปุม PAUSE
กดเพื่อ หยุด วีดีโอชั่วคราว
16. LED
ไฟ LED สีเขียวเพื่อแสดงวารีโมทของคุณกำลังใชบลูทูธ
ไฟ LED สีแดงจะสวางเพื่อแสดงวารีโมทของคุณใชอินฟราเรด
17. Microphone
ไมโครโฟนสำหรับใช Google Assistant
18. ปุม Mute
กดเพื่อปดเสียงหรือยกเลิกการปดเสียง
19. ปุม AD: เปดหรือปดฟงกชั่น เสียงบรรยายภาพ
20. ปุม NETFLIX
เชื่อมตอกับ Netﬂix เพื่อดูรายการทีวีและภาพยนตรออนไลน
(จำเปนตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต)
21. ปุม INPUT
กดเพื่อเลือกแหลงสัญญาณอินพุตตางๆ
22. ปุม MENU
กดเมื่อดูรายการทีวีสดเพื่อเขาถึงชอง ตัวเลือกทีวีและเมนูบันทึก
23 ปุม Back
กดเพื่อกลับไปหนากอนหนานี้ของเมนู
24. ปุม PRIME VIDEO
เชื่อมตอกับ Prime Video เพื่อูรายการทีวีออนไลนและภาพยนตร
(จำเปนตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต)

25. ปุม VOLUME +/กดเพื่อเพิ่มและลดระดับเสียง
26. ปุม LAST / CHANNEL BLACK
กดเพื่อกลับไปที่ชองลาสุดที่เปด
27. ปุม PLAY
เลนรายการในโหมดมัลติมิเดีย
28. ปุม RECORD
กดเพื่อบันทึกรายการที่ถายทอด
29. ปุม REWIND
กดเพื่อยอนกลับวีดีโอ
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การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก
การเชื่อมตอกลองวีดีโอ
แจ็คที่แผงดานหลังของทีวชี วยใหเชื่อมตอกลองถายวีดีโอเขากับทีวีของคุณไดอยางงายดาย อนุญาตใหรับชม
เทปจากกลองถายวีดีโอ โดยไมตองใชเครื่องรับสัญญาณ
กลองถายวีดีโอแตละตัวมีกำหนดคาแผงดานหลังที่แตกตางกัน
เมื่อเชื่อมตอกลองถายวีดีโอหรือดีวีดีใหจับคูสีของขั้วตอกับสายใหถูกตอง

2

ขาว
แดง
Video

1

สายสัญญาณเสียง (ไมมีมาให)

สายสัญญาณภาพ
(ไมมีมาให)

เหลือง
ขาว

Y

เหลือง

L
R

AV IN

Camcorder

แดง

Mini AV in

1. เชื่อมตอสายวีดีโอระหวางแจ็ค AV VIDEO เขาบนทีวีและแจ็ค VIDEO OUT ของกลองถายวีดีโอ
2. เชื่อมตอสายสัญญาณเสียงระหวางแจ็ค AUDIO L และ AUDIO R บนทีวีและแจ็ค AUDIO OUT
ของกลองถายวีดีโอ
3. เชื่อมตอสายวีดีโอระหวางแจ็ค AV VIDEO IN บนทีวีและแจ็ค VIDEO OUT ของดีวีดี
4. เชื่อมตอสายสัญญาณเสียงระหวางแจ็คสวนประกอบ AUDIO IN L และ R บนทีวีกับแจ็ค AUDIO OUT
บนเครื่องเลนดีวีดี
หมายเหตุ
1. เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมตออุปกรณภายนอกเขากับทีวีของคุณ ตรวจสอบใหแนาใจวาได เปด/ปด เครื่องแลว
2. เมื่อเชื่อมตออุปกรณภายนอกใหจับคูสีของขั้วการเชื่อมตอกับสายเคเบิล
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การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก
การเชื่อมตอระบบเสียงดิจิตอล (HDMI)
การเชื่อมตอนี้สามารถทำไดก็ตอเมื่อมีขั้วตอเอาทพุต HDMI บนอุปกรณภายนอก
เครื่องเลน
DVD set-top-box

สาย HDMI (ไมมีมาให )
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การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก
การเชื่อมตอ PC
แจ็คที่แผงดานหลังบนทีวีของคุณทำใหงายตอการเชื่อมตอระบบเสียงดิจิตอลเขากับทีวี
ระบบเสียงดิจิตอล
(ดานหลัง)

ระบบเสียง Optical (ไมรวมมาให)

ระบบเสียง 5.1 CH จะใชงานไดเมื่เชื่อมตอทีวีกับอุปกรณภายนอกที่รองรับ 5.1 CH
เชื่อมตอสาย OPTICAL เครื่องเลนและ OPTICAL บนทีวีเขาดวยกัน
เมื่อเชื่อมตอระบบเสียงดิจิตอลเขากับขั้ว OPTICAL แลว:
ลดอัตราขยาย (ระดับเสียง) ของทีวีและปรับระดับเสียงดวยปุมควบคุมระดับเสียง

สัญญาณที่รองรับ
Input
AV

System Resolution
NTSC

480i

PAL

576i

Input Resolution
HDMI

720p
1080i
1080p

Vertical
Frequency
50Hz/60Hz
50Hz/60Hz
50Hz/60Hz
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Input

Mode

RF

DVB-T/T2/C
PAL/NTSC(Analog)

Menu Operations
ตั้งคาเริ่มตน
ครั้งแรกที่คุณเปดทีวี ทีวีจะทำการตั้งคาพื้นฐาน
กรุณาทำตามคำแนะนำ

คลิก “ยอมรับ” เพื่อยืนยันการเลือกของคุณการตั้งคาบริการ
ของ Google

กดปุม / เพื่อเลือกภาษาของระบบและกด
OK เพื่อยืนยันภาษา

ฟงกชนนี้ใชสำหรับจับคูของรีโมทคอนโทรลหลังจากจับคูสำเร็จ
คุณสามารถใชรีโมทคอนโทรล Bluetooth เพื่อควบคุมทีวีได
1. อุปกรณของคุณใชพลังงานจาก Android TV และกดปุม
เพื่อเลือกคุณสมบัติการทองเว็บ
2. คุณสามารถรับแอพเพิ่มเติมจาก Google Play และกดปุม
เพื่อไปยังหนาจอถัดไป
เชื่อมตอโทรศัพท Andriod ของคุณกับทีวีของคุณเลือก “ตอไป” 3.ถายโอนรูปภาพและเนื้อหาอื่น ๆ ไปยังทีวีผาน Chromecast ใน
เพื่อดำเนินการเชื่อมตอตอทั่วไปและเลือก “ขาม” เพื่อขาม
ตัวกด ตกลง เพื่อสิ้นสุดการเรียกดู
ขั้นตอนนี้

กดปุม / เพื่อเลือก wiﬁ ที่จะเชื่อมตอ
กดตกลงและปอนรหัสผานเพื่อยืนยัน
การเชื่อมตอสำเร็จ

กด

โดยยอมรับขอกำหนดในการใหบริการของ Google
ถึงปรับปรุงประสบการณผลิตภัณฑเลือก “ยอมรับ”
เพื่อยอมรับเงื่อนไขนี้

ใชเพื่อตั้งรหัสผานอุปกรณของคุณเพื่อใหแนใจวาความปลอดภัย
และความเปนสวนตัว
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/

เพื่อเลือกภูมิภาคหรือประเทศของคุณ

การใชงานหนาเมนู
กด OK เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาใหเสร็จสิ้น

สำหรับการเลือกโหมด ใหกดปุม
แลวกดตกลงเพื่อยืนยัน

/

เพื่อเลือกโหมดโฮม

กด OK เพื่อยอมรับขอจำกัดความรับผิดชอบ หลังจากตั้งคาเสร็จแลว
คุณสามารถดูทีวีได
HOME SCREEN

กด

/

กดปุม HOME เพื่อไปยังหนา HOME

เพื่อเปดหรือปด Chromecast

ในการเลือกโหมดจูนเนอรสำหรับการคนหา ใหกด
เพื่อเลือก และกด ตกลง เพื่อยืนยัน

เปด Google Assistant หรือเริ่มคนหาดวยเสียง
ในบรรดาแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนทีวีนั้น ไอคอนสำหรับ
แอปพลิเคชันโปรดจะแสดงอยูในนี้
(ผูใชสามารถเพิ่ม/ลบ/เปลี่ยนแอปพลิเคชันที่ชื่นชอบได)
Apps: คลิกเพื่อขามไปยังหนาจอแอพที่แสดงแอพพลิเคชั่น
3 ที่ติดตั้งทั้งหมด
Notiﬁcation:แสดงการแจงเตือน
Inputs:ไอคอนเพื่อเลือกแหลงสัญญาณเขา
Network&Internet:ไอคอนเพื่อตั้งคาเครือขาย เชน wiﬁ
Settings:สามารถกำหนดการตั้งคาตางๆ ไดที่นี่สำหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคา โปรดดูคำอธิบายถัดไป

/
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การใชงานหนาเมนู
แหลงสัญญาณเขา
1. ในหนา HOME ใหกดเพื่อเลือกไอคอน "input"
กด OK เพื่อเปดรายการแหลงสัญญาณเขา จากนั้นกดขึ้นเพื่อเลือก
และกด OKเพื่อเปลี่ยน

2. กดปุม / เพื่อเลือกการตั้งคา
3. กด OK เพื่อเขาสูการตั้งคา
2. รายการสดทางทีวี ใหกดปุม INPUT เพื่อแสดงรายการ
แหลงสัญญาณเขา คุณสามารถเลือกแหลงสัญญาณที่ไมตองการได

กด BACK เพื่อกลับไปยังเมนูกอนหนาหากเมนูหลักปรากฏขึ้น
การกด BACK จะปดเมนูบนหนาจอ
เครือขาย
1. กดปุม / เพื่อเลือกสิ่งที่คุณตองการตั้งคา
2.กดปุม OK เพื่อปรับ
3.หลังจากปรับคาเสร็จแลว ใหกดปุม OKเพื่อบันทึกและกลับไปยัง
เมนูกอนหนา

การไปยังเมนูการตั้งคา
1. มีสองวิธีในการเขา ขั้นแรกในหนารายการทีวี
ใหกดปุมเมนูเพื่อแสดงหนาเมนูยอย
กด / / / เพื่อเลือกเมนูการตั้งคาและกด OK
เพื่อยืนยัน
2. หากอยูในหนา HOME
กดปุม เพื่อเลือกไอคอนการตั้งคากด OK เพื่อยืนยัน
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การใชงานหนาเมนู
ตั้งคาชอง
บัญชี&ลงชื่อเขาใช

กดปุม
ชอง:
แสดงเมนูยอยการสแกนตามรุนการติดตั้งชองสัญญาณตางๆ

/

เพื่อเลือก ลงชื่อเขาใช หรือ ขาม

APPS

เสาอากาศ:
เลือกชองสัญญาณเสาอากาศบนแหลง INPUT ทีวีสามารถรับ
สัญญาณออกอากาศแบบอนาล็อกและดิจิตอล (DVB-T/DVB-T2)
ในเมนูคุณสามารถตั้งคาการอนุญาตแอพ
และอานรายการแอพ
1. กดปุม / เพื่อเลือกสิ่งที่คุณตองการตั้งคา
2. กดปุม OK เพื่อปรับ
3. หลังจากปรับแตงเสร็จแลวใหกด BACK
เพื่อกลับไปยังเมนูกอนหนานี้
สายเคเบิล:
เลือกชองเคเบิลบนINPUT ทีวีสามารถรับสัญญาณออกอากาศ
แบบแอนะล็อกและ QAM
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การใชงานหนาเมนู
วัน&เวลา

คียบอรด

แปนพิมพปจจุบัน: กดปุม / เพื่อเลือก
ตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK เพื่อเขาสูเมนูยอย
การตั้งคา Gboard: กดปุม / เพื่อเลือก
ตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK
จัดการแปนพิมพ: กดปุม / เพื่อเลือก
จากนั้นกดปุม OK เพื่อเขาสูเมนูยอย

วันที่&เวลาอัตโนมัติ
-กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK เพื่อเขาสู
เมนูยอย(ไมบังคับ: ใชเวลาที่เครือขายใหไว, ปด)
หมายเหตุ:
• การปรับการตั้งคาวันที่&เวลาดวยตนเองจะเปลี่ยนวันที่& เวลา อินพุต
อัตโนมัติเปนปดโดยอัตโนมัติ
ตั้งวันที่: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK
เพื่อเขาสูเมนูยอย
ตั้งเวลา: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK
เพื่อเขาสูเมนูยอย
ตั้งคาเขตเวลา: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK
เพื่อเขาสูเมนูยอย
ใชรูปแบบ 24 ชั่วโมง: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้น
กดปุม OK เพื่อเลือกเปด/ปด
อินพุต: กดปุม /
เวลา
เพื่อเขาสูเมนูยอย

ประเภทตัวตั้วเวลาเปดเครื่อง: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้น
กดปุม OK เพื่อเลือก ON/OFF/ONCE
เวลาเปดเครื่องอัตโนมัติ : กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้น
กดปุม OK เพื่อเขาสูเมนูยอย
ประเภทตัวตั้งเวลาปดเครื่อง: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้น
กดปุม OK เพื่อเลือก ON/OFF/ONCE
เวลาปดเครื่องอัตโนมัติ: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้น
กดปุม OK เพื่อเขาสูเมนูยอย
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เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK

การใชงานหนาเมนู
พลังงาน

หลังจากเชื่อมตออุปกรณ HDMI แลว ใหคลิกไอคอนอินพุต
ที่หนาจอหลัก คุณจะเห็นชื่ออุปกรณที่เชื่อมตอสลับไปที่อินพุต
HDMI ที่เชื่อมตอกับทีวี กดปุม MENU บนรีโมทคอนโทรล
เลือก Settings->Device Preferences-> Inputs เพื่อเขาถึง
พารามิเตอรฟงกชัน CEC

ตั้งเวลาปดเครื่อง: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK
เพื่อเขาสูเมนูยอย (ตัวเลือก: ปด, 10นาที 20 นาที 30 นาที 40 นาที
50 นาที60 นาที 90 นาที 120 นาที)
ปดภาพ: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK เพื่อ
ปดทีวีไมมีสัญญาณ
ปดตัวจับเวลา:กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK
เพื่อเขาสูเมนูยอย(ตัวเลือก: ปด, 30 นาที, 60 นาที, 90 นาที,
120 นาที,150 นาที 180 นาที 210 นาที 240 นาที)
Consumer Electronic Control (CEC) ฟงกชันนี้ชวยใหสามารถ ปดเครื่องอัตโนมัติ กดปุม / เพื่อเลือกจากนั้นกดปุม OK เพื่อ
เขาสูเมนูยอย (ตัวเลือก:ปด 5 นาที 10 นาที 15 นาที 30 นาที
ควบคุมอุปกรณ HDMI ผานทีวีได
60 นาที)
การควบคุม HDMI
Auto Sleep:การทำงาน ฟงกชั่นสแตนดบายอัตโนมัติที่เกิดจาก
กดปุม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกดปุม OK เพื่อเลือก เปด/ปด การไมใชงาน
ตั้งคาภาพ
อุปกรณปดอัตโนมัติ
เมื่อเปดใชงานตัวเลือกนี้ จะปดแหลงสัญญาณ HDMI เมื่อทีวีปด
กด ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกดปุม OK เพื่อเลือก
เปด/ปด ทีวีอัตโนมัติ เมื่อเปดใชงานตัวเลือกนี้ อุปกรณ HDMI
ที่ตออยูกับทีวีจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติพรอมกับทีวีกดปุม ▲/▼ เพื่อ
เลือกตัวเลือก จากนั้นกดปุม OK เพื่อเลือก เปด/ปด
รายการอุปกรณ CEC
รายการอุปกรณ HDMI ที่เปดหรือปดฟงกชัน CEC
กดปุม ▲/▼เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกดปุม OK เพื่อเขาสูเมนูยอย
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โหมดภาพ: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK เพื่อ
เขาสูเมนูยอย (ตัวเลือก: ผูใช, มาตรฐาน,สดใส กีฬา ภาพยนตร
เกม ประหยัดพลังงาน)
แบ็คไลท / ความสวาง / คอนทราสต / ความอิ่มตัวของสี / HUE
ความคมชัด กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกกดปุม เพื่อลด
พารามิเตอร กดปุม เพื่อเพิ่มพารามิเตอร
แกมมา กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกแลวกดปุม OK เพื่อเขาสู
เมนูยอย (ไมบังคับ: มืด กลาง สวาง)
อุณหภูมิสี: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK เพื่อ
เขาสูเมนูยอย
วิดีโอขั้นสูง: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK เพื่อ
เขาสูเมนูยอย

การใชงานหนาเมนู
รีเซ็ตเปนคาเริ่มตน: รี:เซ็ตการตั้งคาทั้งหมดกลับเปนคาเริ่มตน
จากโรงงาน

การจัดเก็บขอมูล

ตั้งคาเสียง

ที่เก็บขอมูลที่ใชรวมกันภายใน: กดปุม / เพื่อเลือก
ตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK เพื่อเขาสูเมนูยอย
ที่เก็บขอมูลแบบถอดได: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือก
จากนั้นกดปุม OK เพื่อเขาสูเมนูยอย
(หมายเหต:ุ แสดงอุปกรณภายนอกถามีอยู)
หนาโฮม

เสียงของระบบ: กดปุ
: ม OK เพื่อเลือกเปด/ปด
รูปแบบเสียง: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK
เพื่อเขาสูเมนูยอย(ตัวเลือก: ผูใช, มาตรฐาน, สดใส, กีฬา, ภาพยนตร,
ดนตรี, ขาว)
สมดุล: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกกดปุม เพื่อลดพารามิเตอร
กดปุม เพื่อเพิ่มพารามิเตอร
เสียงเซอรราวด: กดปุม / เพื่อเลือกจากนั้นกดปุม OK เพื่อเลือก
เปด/ปด
รายละเอียดอีควอไลเซอร:กดปุม / เพื่อเลือกจากนั้นกดปุม OK
เพื่อเขาสูเมนูยอย
ดิจิตอลเอาทพุท: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK
เพื่อเขาสูเมนูยอย (ตัวเลือก: Auto,Bypass, PCM, Dolby
Digital Plus, Dolby Digital)
SPDIF Delay: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกกดปุม เพื่อลดคา
พารามิเตอร กดปุม เพื่อเพิ่มคาพารามิเตอร
ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือก
จากนั้นกดปุม OK เพื่อเลือก ON/OFF
โหมดดาวนมิกซ: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกดปุม OK
เพื่อเขาสูเมนูยอย(ตัวเลือก: สเตอริโอ, เซอรราวด)
รีเซ็ตเปนคาเริ่มตน: รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดกลับเปนคาเริ่มตน
จากโรงงาน

ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งคาชอง แอพ ใบอนุญาตโอเพนซอรส
1. กดปุม เพื่อเลือกสิ่งที่คุณตองการตั้งคา
2.กดปุม OK เพื่อปรับ
3.หลังจากเสร็จสิ้นการปรับคาแลว ใหกดปุม BACK
เพื่อกลับไปยังเมนูกอนหนา
โหมดรานคา

โหมดรานคา: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม
OK เพื่อเลือก ON/OFF
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การใชงานหนาเมนู
โปรแกรมรักษาหนาจอ: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้น
กดปุม OK เพื่อเขาสูเมนูยอย (ทางเลือก:ปดหนาจอ, ฉากหลัง, สี)
เมื่อใดควรเริ่ม:กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK
เพื่อเขาสูเมนูยอย (ทางเลือก:5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง)
เริ่มเลย:กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK เพื่อ
เขาสูโปรแกรมรักษาหนาจอ

การตั้งคา GOOGLE ASSISTANT

ตำแหนงที่ตั้ง
ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งคาแอปที่คนหาได ตัวกรองการคนหาที่
ปลอดภัย บล็อกคำที่ไมเหมาะสม ใบอนุญาตโอเพนซอรส
1. กดปุม / เพื่อเลือกสิ่งที่คุณตองการตั้งคา
2.กดปุม OK เพื่อปรับ
3.หลังจากปรับคาเสร็จแลว ใหกดปุม BACK เพื่อกลับไปยัง
เมนูกอนหนา
CHROMECAST BUILT-IN
สถานะตำแหนง:กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม
OK เพื่อเขาสูเมนูยอย(ไมบังคับ: ใช Wi-Fi เพื่อประมาณตำแหนง,
ปด)
การใชงาน & วินิจฉัย

การใชงานและการวินิจฉัย: กดปุม
กดปุม OK เพื่อเลือก เปด/ปด
ระบบความสามารถในการเขาถึง

การตั้งคา Chromecast
1. กดปุม / เพื่อเลือกสิ่งที่คุณตองการตั้งคา
2.กดปุม OK เพื่อปรับ
3.หลังจากปรับคาเสร็จแลว ใหกดปุม BACK ยอนกลับไปยัง
เมนูกอนหนา
SCREEN SAVER
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/

เพื่อเลือกจากนั้น

การใชงานหนาเมนู
4.หากไมสามารถจับคูได แสดงวาการเชื่อมตอลมเหลวรอ 30 วินาที
จากนั้นกดปุม " MENU " และ " LEFT " ที่ดานลางของรีโมท
คอนโทรลเปนเวลา 5 วินาทีเพื่อทำซ้ำขั้นตอนกอนหนานี้
5.กดปุม BACK กลับไปยังเมนูกอนหนา

คำอธิบายเสียง: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้น
กดปุม OK เพื่อเลือกเปด/ปด
ผูพิการทางสายตา: กดปุม / เพื่อเลือกจากนั้น
กดปุม OK เพื่อเขาสูเมนูยอย(ตองการ: เปดคำอธิบยเสียง)
คำบรรยาย: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้น
กดปุม OK เพื่อเขาสูเมนูยอย
ขอความความคมชัดสูง: กดปุม / เพื่อเลือกจากนั้น
กดปุม OK เพื่อเลือก เปด/ปด
ขอความเปนคำพูด: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้น
กดปุม OK เพื่อเขาสูเมนูยอย
ทางลัดการเขาถึง: กดปุม / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้น
กดปุม OK เพื่อเขาสูเมนูยอย
TalkBack: กดเพื่อ / เลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุม OK
เพื่อเขาสูเมนูยอย
รีสตารท

การเลนมัลติมิเดีย

ในอินเทอรเฟซหนาแรก เลือกแอป MMP เพื่อแสดงวิดีโอ ภาพถาย
เสียง ขอความ หลังจากใสแฟลชไดรฟ USB คุณสามารถดูไฟลที่
เกี่ยวของในแฟลชไดรฟ USB

กดปุม OK เพื่อเขาสูเมนูยอยคลิก “รีสตารท” เพื่อรีสตารททีวี
รีโมทและอุปกรณเสริม

หมายเหตุ:เมนูอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับเวลาที่คุณซื้อทีวี

ในเมนูนี้ คุณสามารถจับคูอุปกรณบลูทูธได
1. กดปุม “ MENU ” และปุม LEFT ที่ดานลางของรีโมท
คอนโทรลเปนเวลา 5 วินาที
2.เมื่อไฟ LED เริ่มกะพริบ ใหปลอยปุมรีโมทคอนโทรล
จะสงสัญญาณการจับคูไปที่ทีวีและแสดงขอมูลของรีโมท
ที่ดานขวาของหนาจอ
3.กดปุม OK เพื่อแสดงการจับคู ถาการจับคูจะปรากฏขึ้น
การเชื่อมตอคือประสบความสำเร็จ
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