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คำเตือนและดานความปลอดภัย

คำเตือน

ขอขอบคุณที่เลือกใช LED TV อัจฉริยะประสิทธิภาพสูงและมัลติฟงกชั่น

ที่ผลิตโดยบริษัทของเรา สิ่งล้ำคานี้จะทำใหคุณเพลิดเพลินไดดียิ่งขึ้น

การออกแบบผลิตภัณฑนี้ไดคำนึงถึงปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยและ

อยางไรก็ตาม การใชงานที่ไมเหมาะสมอาจสงผลใหเกิดไฟฟาช็อตและ

ไฟไหมได เพื่อความปลอดภัย ยืดอายุการใชงานของผลิตภัณฑนี้ 

และตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑนี้สามารถเลนไดเต็มประสิทธิภาพ 

โปรดอานคูมือและฉลากอยางระมัดระวังกอนใชงาน และปฏิบัติตาม

คำแนะนำดานความปลอดภัยตอไปนี้ โปรดเก็บ คูมือผูใชเพื่อใชในภายหลัง

อาจทำใหเสียชีวิตได

บงบอกถึงพฤติกรรมตองหาม

อาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ
หรือสูญเสียทรัพยสิน

ระบุการดำเนินการที่ตองทำ

ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
ไฟฟาขัดของหรือแรงดันไฟฟาไมเสถียร
เสียงหรือกลิ่นผิดปกติจากอุปกรณ
สายไฟ ac เสียหาย
ทีวีเสียเนื่องจากการตกหลน กระแทก หรือกระแทก
ของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมเขาไปในเครื่องรับโทรทัศน

ปดทีวีทันที ถอดสายไฟออกจากเตารับไฟฟา 

และติดตอเจาหนาที่ซอมบำรุงที่ไดรับอนุญาต

หากาซไวไฟอื่น ๆ รั่ว อยาถอดสายไฟของชุดทีวีหรือเครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ 

ใหปดวาลวแกสทันทีและเปดประตูและหนาตางแทน

คำเตือน

คำเตือน
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ใช้ไฟเพยีง ���- ��� VAC เท่าน� ัน

ทวีเีครื�องนีต� ้องเชื�อมต่อกบัเต้ารับ � ขาเพื�อความปลอดภยั

สายเคเบิลท�งัหมดสามารถเชื�อมต่อหรือดงึออกได้หลงัจาก

ปิดแหล่งจ่ายไฟแล้วเท่าน� ัน

ห้ามซ่อมเครื�องทวีใีนตาํแหน่งทไี� ม่มนั� คง มฉิะน�ัน อาจทาํให้

เครื�องตก เสียหาย หรือแม้แต่ไฟไหม้ได้

อย่าวางเครื�องรับโทรทศัน์ไว้ในสภาพแวดล้อม:
�. แสงแดดโดยตรง ความชื�น ร้อนจดั หรือฝุ่น

�. ด้วยสารไวไฟหรือวตัถุระเบิด

�. ด้วยก๊าซไวไฟหรือมฤีทธ�ิกดักร่อน

�. ในห้องนํา�  ห้องครัว ฯลฯ

ห้ามใช้เต้ารับทชี� ํารุดหรือไม่เหมาะสม และตรวจดูให้แน่ใจ

ว่าปลกั� และเต้ารับน�ันเชื�อมต่ออย่างถูกต้อง

เกบ็ปลกั� ไฟและเต้ารับให้ปราศจากฝุ่นและชิ�นส่วนโลหะ

อย่าทาํให้สายไฟเสียหาย:
�. ห้ามใช้สายไฟทชี� ํารุด

2. ห้ามวางของหนักทบัสายไฟ

�. เกบ็สายไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อน

�. ห้ามลากสายไฟขณะเสียบปลกั�

อย่าเชื�อมต่อเครื�องใช้ไฟฟ้ามากเกนิไปกบัรางปลกั� ไฟอนัเดยีว 

มฉิะน�ัน อาจก่อให้เกดิไฟไหม้เนื�องจากการใช้พลงังานสูง

อย่าให้เปลวไฟ (เช่น เทยีนไข) เข้าใกล้เครื�องรับโทรทศัน์ 

มฉิะน�ัน อาจก่อให้เกดิไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าวางภาชนะทบี� รรจุนํา� ไว้บนเครื�องทวี ีเพื�อหลกีเลยี� ง

ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ทเี� กดิจากหยดนํา� ทกี� ระเดน็ใส่

ห้ามเจาะวตัถุมคีม โลหะ หรือของเหลวเข้าไปในข�วัต่อ

สัญญาณหรือช่องระบายอากาศ เพื�อหลกีเลยี� งไฟฟ้า

ลดัวงจรและผลติภณัฑ์
ช่องบนโทรทศัน์ ออกแบบมาเพื�อระบายความร้อน

เพื�อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบภายในท�งัหมดอณุ หภูมไิม่สูง

และสามารถทาํงานได้ตามปกตเิป็นเวลานาน

กรุณาอย่าปิดรูขณะวาง

คำเตือน คำเตือน

ห้ามสัมผสัปลกั� ด้วยมือทเี� ปียกมฉิะน�ันอาจทาํให้เกดิไฟฟ้าช็อตได้

อย่าเปิดทวีใีนสภาพอากาศทมี� พีายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลกั� ไฟ

และข�วัต่อเสาอากาศแทนเพื�อหลกีเลยี� งฟ้าผ่า

ห้ามถอดประกอบชุดทวีด้ีวยตวัเอง มฉิะน�ัน อาจก่อให้เกดิไฟฟ้า
ช็อตหรือไฟไหม้ได้ตดิต่อบุคลากรทมี� คุีณสมบัตเิหมาะสม
สําหรับการบํารุงรักษา

คำเตือน

อย่าปล่อยให้เดก็ปีนขนึ� ไปบนทวีี

เกบ็อปุกรณ์เสริมขนาดเลก็ให้ห่างจากมือเดก็เพื�อหลกีเลยี� งการกลืน

หากไม่ได้ใช้เครื�องทวีเีป็นเวลานาน โปรดปิดอปุกรณ์และ

ถอดสายไฟออก

ก่อนทาํความสะอาดเครื�อง ให้ถอดสายไฟออกแล้วเช็ดด้วยผ้านุ่ม 

ห้ามใช้สารเคมแีละหลกีเลยี� งสิ�งแปลกปลอมเข้าไปในอปุกรณ์

การทาํความสะอาดทไี� ม่ถูกต้อง (เช่น นํา� ยาทาํความสะอาด นํา�  

ฯลฯ) อาจทาํให้รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์เสียหาย 

ผลติภณัฑ์ข้อมูลแม้ไหลเข้าไปในเครื�องและส่วนประกอบทเี� สียหาย

ทาํให้เครื�องไม่สามารถแสดงได้

หากต้องการปรับตาํแหน่งหรือมุมของทวี ีโปรดถอดสายไฟ

ท�งัหมดออกและเคลื�อนช้าๆ เพื�อหลกีเลยี� งไม่ให้หลดุ

ห้ามถูด้วยวตัถุแขง็ เคาะ งอหรือบีบหน้าจอ

ห้ามใช้เครื�องทนัทหีลงัจากย้ายเครื�องไปยงัสถานทที� มี� อีณุหภูมสูิง

จากอณุ หภูมติาํ� ซึ�งจะทาํให้เกดิฝ้าภายในเครื�อง

หากหน้าจอแตกและของเหลวกระเดน็บนผวิหนัง โปรดล้าง

ด้วยนํา� สะอาดทนัทเีป็นเวลา �� นาท ีแล้วไปทพี� บแพทย์ของคุณ

ในการถือเครื�องทวีด้ีวยมือ โปรดจบัทมี� ุมและจบัทดี� ้านล่าง 

ห้ามจบัตรงหน้าจอ



คำเตือน

การแสดงภาพเดยีวกนัเป็นเวลานานหรือภาพทใี� ช้งานด้วยคาํคงท ี�

ไอคอนจะปล่อยให้ "ภาพคงอยู่" บนหน้าจอซึ�งจะไม่หายไป

หลงัจากปิดเครื�องเป็นเวลานาน การรับประกนัไม่ครอบคลมุถงึ

ปรากฏการณ์ทไี� ม่พงึประสงค์นี�

ดูทวีเีพื�อสุขภาพ:
�. ดูในทแี� สงเหมาะสม แสงไม่ดหีรือดูเป็นเวลานานอาจทาํร้าย
ดวงตาของคุณ
�. ปรับระดบัเสียงให้เหมาะสมเพื�อไม่ให้กระทบต่อการ
ได้ยนิของคุณ
ถอดสายไฟของอปุกรณ์เพื�อตดักระแสไฟ

หากใช้ปลกั� ไฟหรืออปุกรณ์ต่อพ่วงเป็นอปุกรณ์ตดัการเชื�อมต่อ 

ควรให้การใช้งานทงี� ่าย

ปลกั� ไฟจะต้องเชื�อมต่ออย่างน่าเชื�อถือ ปลกั� ไฟหลวมอาจ

ทาํให้เกดิประกายไฟและไฟไหม้ได้

ข้อกาํหนดทางเทคนิคท�งัหมดในคู่มือผู้ใช้และบนบรรจุภณัฑ์
สามารถเปลยี� นแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
หากมกีารเบี�ยงเบนเลก็น้อยระหว่างคู่มือการใช้งานและ
การใช้งานจริง ให้ยดึตามน�ันเป็นหลกั

การตดิต�งัโทรทศัน์และการเชื�อมต่อ

อปุกรณ์ภายในกล่อง
�. โทรทศัน์
�. คู่มือการใชง้าน
�. การควบคุมระยะไกล
�. สายไฟ (หรือต่อกบัเครื�องทีว)ี
5. สายแปลง AV (ตวัเลือก)

การตดิต�งัโทรทศัน์

ข้อแนะนําการตดิต�งั
ควรติดตงัโทรทศันใ์กลก้บัแหล่งจ่ายไฟ เพื�อใหง่้ายต่อการเสียบและถอดปลกั� �

ควรติดตงัโทรทศันใ์กลก้บัแหล่งจ่ายไฟ เพื�อใหง่้ายต่อการเสียบและถอดปลกั� �

เพื�อหลีกเลี�ยงความเสียหายควรวางโทรทศันไ์วบ้นโตะ๊หรือฐานที�แขง็แรง

ควรใหพ้นกังานหรือผเู้ชี�ยวชาญติดตงัโทรทศันบ์นผนงั�

หา้มวางโทรทศันไ์วบ้นวตัถุที�ไวต่อการสนัสะเทือน �

หา้มวางโทรทศันใ์นสถานที� ที�แมลงอาขเขา้ไปในตวัเครื�องได้

หา้มติดตงัโทรทศันใ์กลก้บัเครื�องปรับอากาศมิฉะนนัแผงหนา้จอ� �

อาจมีความช�ืนและทาํใหสี้จอเพ� ียนได ้

ไม่ควรติดตงัโทรทศันใ์กลส้นามแม่เหลก็เพราะอาจทาํใหค้ลื�นถูกรบกวน�

ระยะการตดิต�งัโทรทศัน์

ขดัขวางการไหลเวยีนของอากาศ



ระยะการตดิต�งับนผนัง

ขดัขวางการไหลเวยีนของอากาศ

ผนงั

การระบายอากาศ

ควรเวน้พ�ืนที�รอบๆ โทรทศันเ์พื�อระบายอากาศแสดงในรูป

หา้มปิดช่องระบายอากาศใส่วตัถุใดๆ เขา้ไปในโทรทศัน์

หา้มวางอุปกรณ์ใกลก้บัโทรทศัน ์เช่น ตูห้นงัสือ ตูเ้ส�ือผา้

นอกจากโทรทศันไ์ดรั้บการระบายอากาศอยา่งเหมาะสม

คำเตือน

หา้มวางโทรทศันไ์วใ้นพ�ืนที�ที�ไม่มนัคง เพราะอาจทาํใหโ้ทรทศัน์�
กระแทกกบัพ�ืนหรือเกิดการบา้นเจบ็ไดโ้ดยเฉพาะกบัเดก็ซ� ึงสามารถ
หลีกเลี�ยงไดด้งัน� ี

การใชตู้ส้าํหรับวางโทรทศันห์รือชนัวางที�แนะนาํโดย�
ผผู้ลิตโทรทศัน์

ใชเ้ฟอร์นิเจอร์ที�สามารถรับรองโทรทศันไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั

ทาํการตรวจสอบวา่โทรทศันไ์ม่ยนื� ออกมาจากขอบเฟอร์นิเจอร์

ไม่วางโทรทศันไ์วบ้นเฟอร์นิเจอร์สูง เช่น ตูห้นงัสือ เป็นตน้
โดยไม่มีที�ยดึทงัเฟอร์นิเจอร์และโทรทศัน์�

หา้มวางโทรทศันไ์วใ้นบนผา้หรือวสัดุที�อยรู่ะหวา่โทรทศัน์
และเฟอร์นิเจอร์

ใหค้วามรู้แก่เดก็ๆ เกี�ยวกบัอนัตรายของการปีนไปบนเฟอร์นิเจอร์
เพื�อเขา้ถึงโทรทศัน์

หากโทรทสันข์องคุณกาํลงัถูกเกบ็ไวเ้ป็นระยะเวลานานและยา้ยที�
ตงัใหม่ควรพิจารณาตามที�กล่าวไวข้า้งตน้�

การเชื�อมต่อสัญญาณต่างๆ 
ข้อสังเกต

สีเหลือง(สายสญัญาณภาพ)
สีขาว (สายสญัญาณเสียง ซา้ย)
สีแดง (สายสญัญาณเสียง ขวา)

1. ช่องเชื�อมต่อ USB รองรับอุปกรณ์ต่อพว่งม รวมถึงอุปกรณ์เกบ็ขอ้มูล

USB, เมาส์ USB, แป้นพิมพ ์ฯลฯ

 

2. เมื�อคุณตอ้งการเชื�อมต่ออุปกรณ์ที�รองรับฟังกช์นั ARC�

ใหเ้ลือก HDMI-1

3. ช่องต่อสญัญาณ HDMI สามารถรับฟังกช์นัการเชื�อมต่อ DVI ดว้ยสาย�

สญัญาณ HDMI/ DVI จากภายนอก

4. อุปกรณ์ต่อพว่งและสายเคเบิลที�อธิบายไวใ้นคู่มือน� ีควรซ�ือแยกตางหาก

5. ช่องสญัญาณ TV2(DVB-S2) เป็นทางเลือก แนะนาํใหดู้อุแกรณ์จริง

เตา้รับ



คำเตือน

เมื�อเชื�อมต่อเสาอากาศภายนอกเขา้กบัช่องสญัญาณโทรทศัน์

ใหถ้อดปลกัโทรทศันก่์อนและไม่ควรใหเ้สาอากาศใกลก้บั�

สายไฟแรงสูงเพื�อหลีกเลี�ยงไฟฟ้าช๊อต

ปุ่มโทรทศัน์

ไฟ LED แสดงสถานะและการรับสญัญาณจากรีโมทคอนโทรล
ปุ่ม เปิด / ปิด สแตนดบ์าย

ข้อสังเกตุ:
ลกัษณะที�ปรากฏแตกต่างกนัไปตามรุ่น โปรดอา้งอิงจากตวัผลิตภณัฑ์

ในโหมดสมาร์ทโปรดใชง้านดว้ยรีโมทคอนโทรล



รีโมทคอนโทรล

วธีิการตดิต�งัแบตเตอรี�ในรีโมทคอนโทรล

ถอดฝาปิดช่องแบตเตอรี�และใส่แบตเตอรี�  AAA (1.5V) 2 กอ้น

ตรวจสอบขวัของแบตเตอรี� เป็นไปตามเครื�องหมายขวั “+” และ� �

“-” ในช่องใส่แบตเตอรี�ของรีโมทคอนโทรล 

ข้อควรระวงัในการใช้งานรีโมทคอนโทรล
ควรยนื� รีโมทคอนโทรลไปที�เซ็นเซอร์บนหนา้จอโทรทศัน ์ในระหวา่ง

การใชง้าน ไม่ควรมีวตัถุที�วางไวร้ะหวา่งรีโมทคอนโทรลกบัเซ็นเซอร์

เพราะอาจขดัขวางการทาํงานระบบ

ไม่ควรใหมี้การตกหรือกระแทกบ่อยๆ
นอกจากน� ีโปรดอยา่ใหรี้โมทคอนโทรลโดนแสงแดดโดยตรง เนื�องจาก
อาจส่งผลใหรี้โมทคอนโทรลเสียรูป

รีโมทคอนโทรลอาจใชง้านไม่ได ้เมื�อตวัเซ็นเซอร์ไดรั้บแสงแดดโดยตรง

ควรเปลี�ยนมุมโทรทศันห์รือใชง้านรีโมทคอนโทรลใกลก้บัตวัเซ็นเซอร์

แบตเตอรี� เหลือนอ้ยจะมีผลต่อควบคุม ซ� ึงในกรณีน� ีแนะนาํใหเ้ปลี�ยน

แบตเตอรี�ใหม่ หากไม่ไดใ้ชง้านรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน 

ควรถอดแบตเตอรี�ออก

อยา่ใชแ้บตเตอรี� ต่างประเภท ไม่ควรใชแ้บตเตอรี� เก่าและใหม่ดว้ยกนั

ควรเปลี�ยนแบตเตอรี� เป็นคู่

อยา่ทิงแบตเตอรี�ลงในกองไฟ กรุณากาํจดัแบตเตอรี�ตามกฏระเบียบ�

ที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัการควบคุมสิงแวดลอ้ม�

คู่มือการใช้งานรีโมทคอนโทรลด้วยเสียงบลูทูธ

การจบัคู่บลูทูธ

หากไม่ไดจ้บัคู่บลูทูธของรีโมทคอนโทรล ใหก้ดปุ่ม Google Assistant แลว้กดปุ่ม

หากไม่ไดจ้บัคู่บลูทูธของรีโมทคอนโทรล ใหก้ดปุ่ม Google Assistant แลว้กดปุ่ม

เมื่อทีวีแสดงอุปกรณใหเลือกและกดปุม         เพื่อสิ้นสุด

หมายเหตุ:
1. บางรุนอาจไมรองรับ
2. ตำแหนงของคุณตองสอดคลองกับภาษาสำหรับผลการคนหาที่แนนอน
ฟงกชันบางอยางอาจไมสามารถใชไดหากการตั้งคาตำแหนงและการตั้งคา
ภาษาของคุณแตกตางกัน

3. คุณสามารถเปลี่ยนภาษาตามการตั้งคาการปอนภาษา ภาษาที่ใชได

สำหรับคุณสมบัติการจดจำเสียงอาจเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบายการ

ใหบริการ

4. รายละเอียดของบริการอาจแตกตางกันไปตามรุน

5. กอนที่คุณจะใชการจดจำเสียง คุณควรตรวจสอบใหแนใจวาไดจับคู

รีโมทคอนโทรลแลว



ปุ่มรีโมทคอนโทรล
หมายเหต:ุ ลักษณะของรีโมทคอนโทรลอาจจะแตกตางจากรูปนี้
โปรดอางอิงจากอุปกรณจริง 

ปุ่ม ฟังกช์นัการใชง้าน

เปิด / ปิด เครื�อง

เปิด / ปิด เสียง
ปุ่มหมายเลขหรือช่อง

กลบัไปยงัรายการก่อนหนา้น� ี
เปิด แอปพลิเคชนั Netflix
เปิด แอปพลิเคชนั Youtube 
เปิด แอปพลิเคชนั Prime video
เปิด แอปพลิเคชนั Google

วดีิโอแนะนาํของการเปิดตวับุก๊มาร์ก

เปิดการจบัคู่รีโมทบลูทูธหรือกดปุ่ม Google 
Assistant เพื�อควบคุมทีวดีว้ยเสียง(Google 
Assistant ไม่มีใหบ้ริการในบางภาษาและ
บางประเทศ ความพร้อมใหบ้ริการแตกต่างกนั
ไปในแต่ละประเทศและภาษา )

เปิดหนา้ตงัค่าเมนู�
เลือกรายการและปรับค่าต่างๆ 

ในโหมดทีว ีเปิดรายการช่อง ในการทาํงานของ
เมนู OSD ยนืยนัการทาํงาน

แสดงหนา้แรก
กลบัไปที�มนูก่อนหนา้

คู่มือโปรแกรมอิเลก็ทรอนิกส์
เพิม/ลดระดบัเสียง�
แสดงเมนูแหล่งสญัญาณ
แสดงเมนู OSD (โหมดไม่ฉลาด)
เปลี�ยนช่องรายการ

ปุ่มฟังกช์นัพิเศษ

ATV: เลือกโหมด NICAM;
DTV: เลือกภาษาของเสียง
เปิดเมนูภาษาคาํบรรยาย
เปิดบนัทึกเสียงที�เกี�ยวขอ้ง
เริมบนัทึกโปรแกรมปัจจุบนั�
เล่น
ปุ่มปรับเวลา (หยดุชวัคราว)�
หยดุ

แสดงแถบขอ้มูล

การใช้งานเบื�องต้น

ข้อสังเกตุ:
1. การใชง้านปุ่มกดบนโทรทศัน ์สามารถดูไดที้�คาํอธิบายโทรทศัน์

2. ปุ่ม         หมายถึงปุ่มทิศทาง และปุ่ม                    หมายถึงปุ่ม

ฟังกช์นัเล่น�

3. คาํแนะนาํการใชง้านเมนูในคู่มือน� ี อธิบายตามโหมดโทรทศันแ์ละ

การทาํงานในโหมดอื�นๆ

4. ก่อนเปิดเครื�องกรุณาตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ 

�.ซอฟตแ์วร์ของประเทศต่างๆ แตกต่างกนัการทาํงานของซอฟตแ์วร์

เฉพาะควรขึนอยกู่บัสถานการณ์ที�เกิดขึน� �

�. เนื�องจากผลิตภณัฑมี์การอปัเดตอยา่งต่อเนื�อง ซอฟตแ์วร์จึงไดรั้บ

การอปัเกรดเมื�อใดกไ็ด ้หากการทาํงานของซอฟตแ์วร์แตกต่างจาก

การทาํงานจริง โปรดดูผลิตภณัฑจ์ริง 

เปิดเครื�อง / สแตนบายด์
เสียบสายไฟเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้า แลว้กดปุ่ม                      เพื�อเปิดทีว ี

เมื�อเปิดทีวเีป็นครังแรก อินเทอร์เฟซการตงัคา่ จะปรากฏขึน โปรดตงัค่า� � � �

ตามตอ้งการเมื�อเปิดเครื�อง กดปุ่ม                      เพื�อเปลี�ยนเป็นโหมด

สแตนดบ์าย

การเลือกแหล่งสัญญาณ
คุณสามารถเชื�อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ กบัโทรทศันห์ากมีสายสญัญาณภาพ 

HDMI ,composite และอื�นๆ คุณสามารถเชื�อมต่อกบัช่องสญัญาณที�สอด

คลอ้งกนัของโทรทศัน ์หลงัจากเชื�อมต่อแลว้ใหเ้ปิดอุปกรณ์และกดปุ่ม

          จากนนัเมนูของแหล่งสญัญาณจะปรากฏหนา้จอ กดปุ่ม �

เพื�อเลือกสญัญาณเขา้และกดปุ่ม          เพื�อยนืยนั

การใช้งานหน้าเมนู
กดปุ่ม         เพื�อแสดงเมนูหลกับนหนา้จอ:

1. กดปุ่ม               เพื�อเลือกเมนูจาก ช่อง, ตวัเลือกทวีมี บันทกึ

2. กดปุ่ม              เพื�อเลือกรายการในเมนู
3. กดปุ่ม           เพื�อเลือกรายการในเมนู
4. กดปุ่ม               เพื�อเลือกรายการในเมนู



๕. เมื�อเมนูหลกัปรากฏบนหนา้จอ ใหก้ดปุ่ม          เพื�อออกจากเมนู 

กดปุ่ม         เพื�อกลบัไปยงัเมนูก่อนหนา้เมื�อทีวแีสดงเมนูยอ่ย

๖. ระหวา่งการใชง้าน ไอคอนของตวัเลือกที�ไม่ถูกตอ้งจะเปนสีเทา

การค้นหาช่องรายการ

ปรับการตงัค่าคน้หาก่อนรับชมรายการสาํหรับครังแรก� �

ก่อนที�จะสแกนโปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เชื�อมต่อเสาอากาศถูกตอ้ง

เสาอากาศ
กดปุ่ม           และเลือกเสาอากาศ กดปุ่ม          และกดปุ่ม          

                 เพื�อเลือกช่อง>ช่องสญัญาณจากนนักดปุ่ม           เพื�อเขา้สู่�

เลือกการสแกนช่อง จากนนักดปุ่ม          เพื�อเริมการสแกนอตัโนมติั� �

เลือกการสแกน Single RF จากนนักดปุ่ม                   เพื�อเลือกช่อง�

รายการจากนนักดปุ่ม           เพื�อเริม� �

เคเบิล

กดปุ่ม          และเลือกเคเบิล กดปุ่ม         และกด

เพื�อเลือก ช่องรายการ>  ช่องรายการ  จากนนั         เพื�อเขา้สู่ระบบ     �

เลือก การสแกนช่อง>อื�นๆ จากนนักดปุ่ม          �

คงัค่า  ความถ(ี� KHz), เน็ตเวร์ิค ID, โหมดสแกน และเลือก สแกน�

จากนนักด            เพื�อสแกน�

เลือกสแกน Single RF จากนนักดปุ่ม          �

คงัค่า  ความถ(ี� KHz), และเลือก สแกนจากนนักด            เพื�อสแกน� �

(หมายเหตุ: ฟังกช์นัน� ีเป็นทางเลือก โปรดดูผลิตภณัฑจ์ริง)  �

กดปุ่ม          และเลือก ATV กดปุ่ม เพื�อเลือกช่อง>ช่อง จากนนักดปุ่ม�

เพื�อเขา้สู่

เลือก การสแกนช่อง>จากนนักดปุ่ม           เพื�อเริมสแกนอตัโนมติั� �

เลือกสแกน Analog ด้วยตนเอง และตงัค่า  ความถ(ี� KHz)�

และเลือก สแกนขนึ�  หรือ สแกนลง จากนนักด            เพื�อสแกน�

การบันทกึช่องรายการ

ในโหมด DTV, กดปุ่ม      จากนนัระบบจะทาํการบนัทึก�

กดปุ่ม         เพื�อหยดุและออกการบนัทึก

กดปุ่ม          เลือกและเลือก รายการบันทกึ จากนนัคุณ�

สามารถเลือกไฟลที์�คุณตอ้งการเล่นและกดปุ่ม        

เพื�อเล่น  

เมื�อทาํการเล่นคถณสามารถกดปุ่ม        เพื�อออก จากการเล่นหรือกดปุ่ม

                                                  เพื�อหยดุเล่นชวัคราว�

หมายเหตุ: ฟังกช์นัการบนัทึกสามารถรับรองระบบไฟล ์FAT32�

เท่านนัระบบไฟลอื์�น จาํเป็นตอ้งทาํการฟอร์มแมท ก่อนฟอร์ม�

คาํแนะนําการต�งัค่าอย่างรวดเร็ว

การใช้งานเบื�องต้น
กดปุ่ม          เพื�อแสเงหนา้แรก

1.  กดปุ่ม                 เพื�อเลือกแอปพลิเคชนั�

2. กดปุ่ม           เพื�อเล่นแอปพลิเคชนั�

3. กดปุ่ม           เพื�อกลบัไปรายการก่อนหนา้

4. กดปุ่ม         คา้งเพื�อเปิดทุกแอฟพลิเคชนั�

ก่อนใชอุ้ปกรณ์น� ี โปรดทาํความคุน้เคยกบัการดาํเนินการดา้นล่าง

เพื�อประสบการณ์ที�ดียงิขึน� �

การต�งัค่าภาษา
ภาษา: ในโหมดสมาร์ทเลือกระบบภาษา.
กดปุ่ม          และเลือก กาํหนดค่าอปุกรณ์ > ภาษา และกด
ปุ่ม         กดปุ่ม                เพื�อเลือกภาษาที�ตอ้งการ จากนนั�
กดปุ่ม

การเลือกวธีิการป้อนข้อมูล:
ในโหมดสมาร์ท

กดปุ่ม          และเลือก กาํหนดค่าอุปกรณ์ > แป้นพิมพ ์> แป้นพิมพปั์จจุบนั

และกดปุ่ม                   เพื�อเลือก



กดปุ่ม          และเลือก กาํหนดค่าอปุกรณ์> วนัท ี� & Time > 

ต�งัค่าวนัท ี� & เวลา  จากนนัเลือก  ใชเ้วลาที�เครือข่ายเลือกให้�

คุณสามารถตงัค่าระบบเวลาดว้ยตนเอง  �

แอปพลเิคชั�น
แอพ: ช่วยใหผ้ใู้ชจ้ดัการแอพพลิเคชนั และอนุญาตให้�
ผใู้ชติ้ดตงัหรือถอนการติดตงัแอพในดิสกภ์ายในเครื�อง� �

กดปุ่ม        จากนนักดปุ่ม               เพื�อเลือกแอปพลิเคชนั� �
และกดปุ่ม          เพื�อเขา้สู่ระบบ
    วธีิตดิต�งัแอปพลเิคชั�น?

กดปุ่มคา้ง        และเลือก แอปเพมิ� เตมิ จากนนักด           เพื�อเลือก�

คน้หาแอปที�คุณตอ้งการติดตงั�

วธีิถอนการตดิต�งัแอปพลเิคชั�น?

กดปุ่มคา้ง          และเลือก แอป ที�ตอ้งการถอนการติดตงั �

กดปุ่ม          คา้งและเลือกถอนกาติดตงั�

มลัตมิเิดยี                  เปิดแอปมลัติมิเดีย และกดปุ่ม           เพื�อเขา้และเลือก

วดีโีอ รูปภาพ เพลง และ ข้อความ   

เล่นไฟล์ในอปุกรณ์ดสิก์ในเครื�อง
ก่อนเล่นไฟลใ์นเครื�อง, ตอ้งทาํการเสียบ USB 
ดา้นหลงัเครื�องก่อน
เปิด แอป มลัติมิเดีย และจากนนักดปุ่ม          เพื�อเขา้เลือก�
โฟเดอร์หรือไฟล ์กดปุ่ม          เพื�อเขา้โฟเดอร์ที�ตอ้งการเล่น
และกดปุ่ม         เพื�อกลบัไปยงัรายการก่อนหนา้

คาํแนะนาํ:

1. ไม่ควรใช ้USB ที�ไม่ไดม้าตรฐาน

2. ระบบมลัติมิเดียอาจมีขอ้จาํกดัในรูปแบบไฟล์

3. ไม่ควรถอดอุปกรณ์ USB ขณะกาํลงัเล่นมิฉะนนัระบบหรืออุปกรณ์�

อาจมีปัญหาก่อนที�จะเปลี�ยนอุปกรณ์ USB โปรดปิดแหล่งจ่ายไฟของเครื�อง

4. ระบบรองรับมาตรฐาน USB 1.1 และอุปกรณ์ USB2.0 

5. กระแสไฟของช่อง USB คือ 500ma

6. ขณะกาํลงัอ่านหรือเล่นไฟล ์หากหนา้จอเกิดคา้งหรือบางฟังกช์นัเขา้ใชง้าน�

ไม่ไดใ้หปิ้ดเครื�องแลว้เปิดเครื�องใหม่อีกครัง�

กดปุ่ม          เพื�อแสดงแถบหนา้จอ ขณะที�กาํลงัเล่น
เลือกตวัเลือกเมนูที�คุณตอ้งการ และกดปุ่ม         เพื�อ
ดาํเนินการ คุณสามารถกดปุ่ม        เพื�อออกจากการเล่น
หรือกดปุ่ม                                          บนรีโมทคอนโทรล
เพื�อดาํเนินการ

ต�งัค่าเครือข่าย

1.ในโหมดสมาร์ท เลือก ต�งัค่า>เครือข่าย> อเีทอร์เน็ต> Wi-Fi
 และกดปุ่มกดปุ่ม                 เพื�อเลือก OK และกดปุ่ม         
จากนนัสญัญาณเครือข่ายไร้สาย จะคน้หาโดยอตัโนมติัเครือข่าย�
คน้หาโดยไม่มีไอคอน     ระบุเครื�องจะเชื�อมต่อกบัเครือข่ายโดย
ไม่ตอ้งใชร้หสัผา่น  เครือข่ายพร้อมไอคอนระบุมนัถูกเขา้รหสั
และคุณตอ้งป้อนรหสัผา่นที�ถูกตอ้งเพื�อเชื�อมต่อเครือข่าย
2. เลือกเครือข่ายที�คุณตอ้งการเชื�อมต่อในรายการเครือข่าย
และกดปุ่ม 
3. พิมพร์หสัผา่นการเชื�อมต่อเครือข่ายในกล่องขอ้ความและออก
จากแป้นพิมพพ์ิมพจ์ากนนัเลือก      เชื�อมต่อและกดปุ่ม          �
เพื�อเชื�อมต่อกบัเครือข่าย     

1. เลือก ต�งัค่า > เครือข่าย & อเีทอร์เน็ต > อเีทอร์เน็ต

2. เลือก ตงัค่า Proxy และ ตงัค่า IP  จากนนักดปุ่ม     � � �

เพื�อเชื�อมต่ออีเทอร์เน็ต

        ช่วยใหค้วบคุมโทรทศันจ์ากระยะไกล(พร้อมใชง้านเมื�อเชื�อมต่อ

เครือข่าย)

เลือก ตงัค่า > เครือข่าย & อเีทอร์เน็ต > Wol / Wow  และกดปุ่ม           �
เพื�อเขา้สู่รายการ กดปุ่ม           เพื�อตงัค่าเปิด  หรือ ปิด และกดปุ่ม           �
เพื�อยนืยนั

       ในโหมดสมาร์ท เลือก ต�งัค่า > รีโมท & อปุกรณ์   และกด            

เพื�อเขา้สู่รายการจากนนัเลือกอุปกรณ์ ที�คุณตอ้งการเชื�อมต่อ �



หมายเหตุ: เลือก ต�งัค่า > การต�งัค่าอปุกรณ์ > เกยี� วกบั > ชื�ออปุกรณ์  และ

ตรวจสอบชื�อโทรทศัน์

สนับสนุนโดย

      Android TV ใหร้ะบบอจฉริยะและง่ายกวา่ในการใชป้ระโยชนจ์ากทีวี

ของคุณมากขึน�

       ใชเ้สียงของคุณเพื�อคน้หารายการ อุปกรณ์ควบคุม และอื�นๆ 
-เพียงแค่ถาม Google

       GooGle play แอปและเกมที�คุณโปรดปรานมาสู่ทีว ีดู เล่น 

และทาํทุกสิงที�คุณตอ้งการ ทุกเวลาที�คุณตอ้งการ�

       ส่งภาพยนตร์ เพลง และอื�นๆ ที�คุณชื�นชอบไปยงัทีวไีดอ้ยา่งง่ายดาย

ดว้ย Chromecast ในตวั

การแก้ไขเบื�องต้น

มจุีดขาวเกดิขนึ� ในหน้าจอโทรทศัน์และมเีสียงรบกวน 

1.  ตรวจสอบการต่อสายอากาศหรือสายเคเบิลอีกครัง� �

2. ตรวจสอบสายอากาศ (VHF/UHF)

3. ปรับทิศทางและตาํแหน่งสายอากาศ

4. ลองใชต้วัเพิมสญัญาณ�

ไม่มกีารแสดงภาพหรือเสียงบนหน้าจอหรือไฟแสดงสถานะไฟตดิ

ตรวจสอบวา่สายไฟเชื�อมต่ออยหู่รือไม่

มแีถบเส้นขนึ� ในหน้าจอโทรทศัน์

อยา่ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าขา้งโทรทศันแ์ละปรับทิศทางเสาอากาศ

เพื�อลดสญัญาณรบกวน

ภาพซ้อนเกดิขนึ� บนหน้าจอทวีี

1. ใชเ้สาอากาศที�รับสญัญาณไดดี้

2. ปรับทิศทางของเสาอากาศ

ภาพไม่มสีี 

กดปุ่ม          และเลือก  รูปภาพ > ความอมิ� ตวัของสี  

เพื�อเพิมระดบัสี�

โทรทศัน์ไม่มเีสียง

1. ปรับระดบัเสียงใหอ้ยใู่นระดบัที�เหมาะสม

2. กดปุ่ม            บนรีโมทคอนโทรลเพื�อยกเลิกโหมดปิดเสียง

ไม่มภีาพสัญญาณเข้าทหี� น้าจอเครื�อง ไฟแสดงสถานะกะพริบ

1. ตรวจสอบสายสญัญาณวา่เชื�อมหต่ออยหู่รือไม่

2. เครื�องอาจอยใู่นโหมดสแตนบายด ์กรุณารีบูต

ระยะรีโมทคอนโทรลส�ันเกนิไป 

1. นาํวตัถุออกจากระยะการใชง้านรีโมทคอนโทรล

2. เปลี�ยนแบตเตอรี�

บราวเซอร์ไม่สามารถเข้าถงึลงิ� ได้ 

1. ขอใหผ้ดูู้แลระบบเครือข่ายเปิดรับที�อย ู่IP และค่าอื�นๆ 

2. ตรวจสอบวา่สายเคเบิลเชื�อมต่อเป็นปกติหนือไม่ 

3. ปรึกษาผใู้หบ้ริการเครือข่าย



การเล่นวดีโีอออนไลน์ช้ามาก

1. โปรดอปัเกรดแบนดว์ดิทเ์ครือข่ายของคุณใหสู้งขึน �

2. โปรดลองเปลี�ยนเครือข่ายที�ดีกวา่

เครื�องทาํงานช้า ระบบขดัข้องไม่สามารถใช้งานได้ 

ตดัการเชื�อมต่อแหล่งจ่ายไฟก่อนและเชื�อมต่อหลงัจากนนั�
ั�ประมาณ 1-2 นาที ใหเ้ปิดโทรทศันอี์กครัง 

คาํแนะนําในการตดิต�งัขาโทรทศัน์
อนัดบัแรกใหว้างเรื�องในแนวราบ แลว้ตรวจสอบขาตงัดานซา้ย-ขวา�

และตาํแหน่งการวางใหถู้กตอ้ง จากนนัติดตงัขาที�ดา้นล่างของเครื�อง� �

ตามทิศทางของลูกศรในรูป จากนนัขนัสกรู �

หมายเหตุ: ลกัษณะของขาตงัโทรทศันอ์าจแตกต่างจากรูป�

โปรดอา้งอิงจากอุปกรณ์จริง

การใช้ขาแขวนสําหรับโทรทศัน์

ข้อควรระวงั

เมื�อติดตงัโทรทศันบ์นผนงั โปรดเลือกตวัยดึติดผนงัโทรทศันที์�เหมาะสม�

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ความสามารถในการรับนาํหนกัของผนงัสาํหรับ�

การติดตงันนัไม่นอ้ยกวา่ 4 เท่าของนาํหนกัของชุดโทรทศันแ์ละตวัยดึติด� � �

ผนงัเพื�อหลีกเลี�ยงการตกกระแทก

โปรดอา้งอิงคาํแนะนาํที�มาพร้อมกบัโทรทศันแ์ละการติดตงับนผนงั�

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีสายเคเบิลหรือท่อร้อยสายในผนงั

ควรใหช่้างเทคนิคทาํการติดตงั บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่ออุบติัเหตุในระวา่ง�

ที�เกิดขึนหรือความเสียหายที�เกิดจากการติดตงัโทรทศันที์�ไม่เหมาะสม� �

ขาทีวี

สกรู

ชุดขาแขวน ชุดขาแขวน

ความหนาตวัยดึผนงั ความหนาตวัยดึผนงั
ระยะห่างระหวา่งรูน๊อตบนผนงั

(แนวตงั x แนวนอน)(มม.)�
สกรูที�ตอ้งใชใ้นการติดตงั�

(แนะนาํความยาวของสกรู)(มม.)

สกรูเครื�อง

สกรูเกลียวปล่อยแบบหางแบน

หมายเหตุ:

หากพบสกรูสาํหรับยดึผนงัทางดา้นหลงัโทรทศันก่์อนที�จะติดตงั�

จะตอ้งถอดสกรูออกก่อน

ควรเลือกซ�ือสกรูที�ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัการใชง้าน

หากมีสกรูที�มาพร้อมกบัขาแขวน ควรตรวจสอบวา่สามารถติดตงักบั�

ชุดโทรทศันไ์ดห้รือไม่
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