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คูม่ อื การตัง้ ค่าอย่างรวดเร็ว
ก่อนที่จะใช้โทรทัศน์โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียด
และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต สำ�หรับคำ�แนะนำ�โดยละเอียด

ES-A211507-1

ภาษาไทย

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
สัญลักษณ์นี้แจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าอันตราย
ที่ไม่ได้แยกอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพียงพอที่จะก่อ
ให้เกิดความเสี่ยงจากไฟฟ้า

โปรดระวั ง
เสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าช็อต
ไม่ควรเปิดแผงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้า

สัญลักษณ์นี้แจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานศึกษาแนะนำ�
การใช้งานที่สำ�คัญและการบำ�รุงรักษาที่อยู่ใน
เอกสารที่แนบมาให้

ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำ�การใดๆ ภายในด้านในโทรทัศน์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
อนุญาตเฉพาะช่างที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องเท่านั้

แรงดัน AC: สัญลักษณ์นี้ระบุว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำ�หนดไว้ด้วยเครื่องหมายนี้เป็นแรงดัน AC
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นี้ระบุไม่จำ�เป็นต้องเชื่อมต่อเข้าสายดินเพื่อความปลอดภัย (กราวด์) (55 นิ้ว)
ผลิตภัณฑ์คลาส I: สัญลักษณ์นี้ระบุว่าจำ�เป็นต้องเชื่อมต่อเข้าสายดินเพื่อความปลอดภัย (65 นิ้ว)

การจำ�กัดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
บรรจุภัณฑ์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ควรนำ�กลับมาใช้อย่างเหมาะสม และไม่ถือเป็นขยะในครัวเรือน
กรุณาทิ้งอุปกรณ์ดังกล่าว ที่จุดรวบรวมขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สำ�หรับนำ�กลับมาใช้ใหม่
การทิ้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ซึ่งอาจเกิดจากการจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างไม่เหมาะสม การนำ�วัสดุกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นการช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นกรุณาทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่าแยกกับขยะในครัวเรือน
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำ�ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ กรุณาติดต่อสำ�นักงานในเขต
พื้นที่ของท่าน ผู้ให้บริการกำ�จัดขยะในครัวเรือน หรือร้านที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์
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สารบั ญ
รูปและภาพประกอบในคู่มือฉบับนี้ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากลักษณะของผลิตภัณฑ์จริง
ฟังก์ชันของซอฟต์แวร์บางส่วนจะเปลี่ยนไปเมื่อมีการอัพเกรดระบบ
อุปกรณ์ที่มีโครงสร้างผลิตภัณฑ์คลาส I จะต้องเชื่อมต่อกับเต้ารับหลัก โดยต้องเชื่อมต่อเข้าสายดิน
สารบัญ

รายการอุปกรณ์เสริม��������������������������������������������������������������������������������������������������������������1
การติดตั้งขาตั้ง ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2
การติดตั้งโครงยึดแขวนผนัง������������������������������������������������������������������������������������������������������3
ด้านหน้าของโทรทัศน์ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
ด้านหลังของโทรทัศน์ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
การเชื่อมต่อ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
รีโมทควบคุม ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
การเปิดโทรทัศน์ครั้งแรก �������������������������������������������������������������������������������������������������������14
ข้อมูลจำ�เพาะ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
ข้อมูลอื่น ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้ จะรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์:
คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว × 1

รีโมทควบคุม× 1

ถ่าน AAA × 2

สายไฟ × 1

ขาตั้ง × 2

สกรู × 4

สายแจ็ค RCA เข้ากับสาย AV × 1
อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างจากรายการด้านบน ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์, ประเทศ/ภูมิภาค โปรดอ้างอิงจากอุปกรณ์จริงภายในบรรจุภัณฑ์
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การติดตั้งขาตั้งหรือโครงแขวนติดผนัง
ข้อควรระวัง
ต้องแน่ใจว่าถอดสายไฟA/C ออกจากเต้าเสียบก่อน ถอดฐานขาตั้งหรือติดตั้งโครงยึดแขวนผนัง
หน้าจอแสดงภาพ LED อาจะแตกเสียหายได้ง่าย และควรป้องกันตลอดเวลา ขณะทำ�การติดตั้งขาตั้ง
ต้องแน่ใจว่าไม่มีของหนักหรือของมีคม หรือสิ่งใดที่ขีดข่วนหรือทำ�ให้จอแสดงภาพเสียหายมาสัมผัสถูกหน้าจอ
อย่าออกแรงกดด้านหน้าของโทรทัศน์ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม เพราะอาจะทำ�ให้หน้าจอแตกร้าว
หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ได้วางบนโต๊ะ หรือติดตั้งกับผนังอย่างมั่งคง ก่อนถอดฟิล์ม
ก่อนถอดฟิล์มป้องกันทั้งหมดออก ถ้ามี

การติดตั้งขาตั้ง
โปรดใช้วิธีติดตั้งตามคำ�แนะนำ�ภาพ และข้อความด้านล่างตามลำ�ดับ:
1. วางโทรทัศน์คว่ำ�หน้าด้วยความระมัดระวังบนพื้นผิวที่นุ่มและเรียบ เพื่อป้องกันไม่ให้โทรทัศน์เสียหายหรือหน้าจอ เป็นรอยขีดข่วน
2. นำ�ขาตั้งออกจากถุงอุปกรณ์เสริม แล้วใส่ขาตั้งเข้าไปที่ช่องเสียบด้านล่างของโทรทัศน์
3. ยึดขาตั้งเข้ากับโทรทัศน์ให้แน่นด้วยสกรู 4 ตัว ที่ให้มาพร้อมกันในถุงอุปกรณ์เสริม

ขาตั้ง

สกรู: M5 x 16
ขาตั้ง
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การติดตั้งขาตั้งหรือโครงแขวนติดผนัง
การติดตั้งโครงแขวนติดผนัง
ก่อนการยึดโทรทัศน์บนผนัง ให้ถอดฐานขาตั้งโทรทัศน์ออกก่อน
และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาแขวนโทรทัศน์สามารถรับน้ำ�หนักของโทรทัศน์ได้อย่างเหมาะสม

ข้อควรระวัง
เมื่อติดตั้งโทรทัศน์เข้ากับผนังให้ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ที่ให้มาพรอ้มกับขาแขวนผนัง
หากติดตั้งไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้โทรทัศน์ตกหล่น จนทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือได้รับบาดเจ็บได้
≤15°

ติดตั้งตัวเว้นระยะระหว่างโทรทัศน์และขาแขวนโทรทัศน์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอโทรทัศน์ทำ�มุมกับพื้นผิวผนังไม่เกิน 15 องศา
ขนาดมาตรฐานแสดงตามตารางด้านล่าง

หน้าจอโทรทัศน์

รูปแบบรูยึดผนัง (มม.)

400 × 300 (55 นิว้ )
400 × 400 (65 นิว้ )

ขนาดสกรูยึดผนัง

M6
9.5 -11.5 มม.
ขาแขวนโทรทัศน์

สกรูยึดผนัง
ตัวเว้นระยะห่าง

ด้านหลังโทรทัศน์

หมายเหตุ

เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูอาจแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั รุน่ ของขาแขวนโทรทัศน์ตดิ ผนัง
ตัวยึดติดผนังเป็นอุปกรณ์เสริม คุณอาจไม่ได้รบั อุปกรณ์ตวั ยึดติดผนัง โปรดอ้างอิงจากถุงใส่อปุ กรณ์เสริม
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พื้นผิวผนัง
แนวตั้ง

ด้านหน้าโทรทัศน์
ด้ า นหน้ า โทรทั ศ น์

ตัวรับสัญญาณระยะไกล / ไฟแสดงสถานะ / ก้านกด

รายการ

คำ�อธิบาย
รับสัญญาณระยะไกลจากรีโมทควบคุม

ตัวรับสัญญาณระยะไกล อย่าวางสิ่งของใกล้กับตัวรับสัญญาณ เพราะอาจส่งผลต่อการทำ�งาน
ไฟแสดงสถานะ

สแตนบายด์/รับสัญญาณ

ระดับเสียง + / -

ช่อง + / -

เมื่อไฟปิดหมายถึงโทรทัศน์ปิดเครื่อง ไฟสีแดงแสดงในโหมดสแตนบายด์
เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตที่แตกต่างกันหรือกำ�หนดให้โทรทัศน์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย
หรือคุณสามารถเปิดโทรทัศน์เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

สลับปุ่มก้านควบคุมไปทางซ้ายและขวาเพื่อปรับระดับเสียง

สลับก้านควบคุมไปข้างหน้าและข้างหลังเพื่อควบคุมช่อง

หมายเหตุ
รูปภาพเพื่อสำ�หรับอ้างอิงผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง
การเปิดโทรทัศน์ต้องใช้เวลาหลายวินาที เพื่อโหลดโปรแกรม อย่าปิดโทรทัศน์ทันที เพราะอาจทำ�ให้โทรทัศน์ทำ�งานผิดปกติ
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ด้านหลังโทรทัศน์

ช่อง AC
HDMI 4(4K@60Hz)

LAN

S

USB 2
DC 5V
0.5A(MAX)

ANT

DIGITAL
AUDIO OUT

HDMI 3
(4K@60Hz)

HDMI 2(4K@60Hz)
(eARC/ARC)

HDMI 1
(4K@60Hz)

AV IN SERVICE

USB 1
DC 5V
1A(MAX)

ด้ า นหลั ง โทรทั ศ น์

หมายเหตุ
ตรวจสอบตำ�แหน่งและประเภทของแจ็คก่อนทำ�การเชื่อมต่อใด ๆ การเชื่อมต่อที่หลวมอาจทำ�ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับภาพหรือสี
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดแน่นและแน่นหนา
โทรทัศน์อาจไม่สามารถทำ�งานร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกได้ทุกชนิด กรุณาอ้างอิงจากคู่มือสำ�หรับการใช้งาน
เพื่อตรวจสอบการทำ�งานร่วมกันได้
ก่อนการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ควรถอดปลั๊กโทรทัศน์ออกทุกครั้ง เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ช่องเสียบสำ�หรับการซ่อมบำ�รุงใช้สำ�หรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้
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การเชื่อมต่อ
ANT

เชื่อมต่อเสาอากาศหรือสานเคเบิล VHF / UHF กลางแจ้ง.
เสาอากาศภายนอก

สายเชื่อมต่อโทรทัศน์

เคเบิล
หรือ

ANT OUT

ANT

สายอากาศ (75Ω)

(ไม่รวมอยู่ในชุด)

สายอากาศ VHF/UHF

HDMI / AV

เชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI / AV จากอุปกรณ์ AV ภายนอก ไม่จำ�เป็นต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติม
ในการเชื ่ อ มต่ อ HDMI กั บ HDMI หากความละเอี ย ดของสั ญ ญาณไม่ ต รงกั บ ตารางข้ อ มู ล จำ � เพาะ
จะเปลีย่ นการตัง้ ค่าของเครือ่ งตามตารางดังกล่าว โปรดตรวจสอบข้อมูลวิธกี ารใช้งานในคูม่ อื การใช้งานสำ�หรับผูใ้ ช้
· กดเลือกการใช้งานแบบ HDMI / AV
กดปุม่ [INPUT] เมือ่ โทรทัศน์แสดงผลรายการแหล่งสัญญาณต่างๆ กดปุม่ [ / / < / >] เพือ่ เลือกแหล่งสัญญาณ
้ กดปุม่ [OK] เพือ่ เชือ่ มต่อ
HDMI / AV จากนัน
ผลลัพธ์วีดีโอ:

ดีขึ้น (HDMI)

สายHDMI (ไม่รวมอยู่ในชุด)
สายเชื่อมต่อโทรทัศน์

Video Effect: GOOD (AV)
แดง (ขวา)
ขาว (ซ้าย)
AV IN

สีเหลือง (วีดีโอ)

(ไม่รวมอยู่ในชุด)
สายเชื่อมต่อโทรทัศน์
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กล่องวีดโี อ//
กล่องรับสัญญาณ/
เครือ่ งรับสัญญาณดาวเทียม

การเชื่อมต่อ
หูฟัง ต่อฟูฟังเพื่อฟังเสียงจากโทรทัศน์
สายเชื่อมต่อโทรทัศน

ระวัง

แรงอัดของเสียงที่ดังเกินไปจากฟูฟังแบบใส่หู และแบบสวม
ครอบศีรศะอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความสุศเสียในการได้ยิน

หูฟัง

หูฟัง (ไม่รวมอยู่ในชุด)

หมายเหตุ

ต้องแน่ใจว่าหูฟังที่เชื่อมต่อเข้าโทรทัศน์ ไม่มีโหมดฟังก์ชันไมโครโฟน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจไม่รองรับการใช้งาน

การเชือ่ มต่อกับระบบเสียงดิจติ อลภายนอก
ก่ อ นการเชื ่ อ มต่ อ ระบบเสี ย งดิ จ ิ ต อลกั บ สาย DIGITAL AUDIO OUT ควรลดความดั ง เสี ย งของโทรทั ศ น์ ล ง
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเสียงดังขึ้นอย่างกะหันทัน

DIGITAL AUDIO OUT

สายเชื่อมต่อโทรทัศน์

เครื่องขยายเสียง / ลำ�โพง

DIGITAL
AUDIO OUT

สาย DIGITAL AUDIO (ไม่รวมอยู่ในชุด)

eARC

เชื่อมต่อสาย HDMI จากระบบเสียงดิจิทัลภายนอก

eARC ช่วยให้โทรทัศน์สามารถส่งสัญญาณเสียงดิจิตอลผ่านสาย HDMI ได้โดยตรง โปรดทราบว่าจะใช้งานได้เฉพาะ

มื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณเสียงที่รองรับฟังก์ชั่น eARC (Audio Return Channel)
เมื่อใช้ช่องเสียบนี้ในการใช้งานฟังก์ชัน ARC จะไม่สามารถรับสัญญาณจากแหล่งสัญญาณขาเข้าอื่นๆ
ได้ในขณะเดียวกัน
สายเชื่อมต่อโทรทัศน์

เครื่องขยายเสียง / ลำ�โพง
HDMI

HDMI
(eARC/ARC)

สาย HDMI (ไม่รวมอยู่ในชุด)
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การเชื่อมต่อ
USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB1.1 และ USB 2.0 เช่นฮาร์ดดิส, USB และกล้องดิจิตอล เพื่อค้นหารูป, ฟังเพลง และดูภาพยนต์
สายเชื่อมต่อโทรทัศน์

USB
DC 5V

USB

0.5A(MAX)

DC 5V

1A(MAX)

หมายเหตุ
เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดดิสหรือ USB Hub
ให้เสียบอะแดปเตอร์หลักของอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟอยู่เสมอ หากอุปกรณ์ที่ใช้เป็น USB
1.1 หรือ USB 2.0 ต้องใช้กำ�ลังไฟที่สูงกว่า 500mA หรือ 5V โทรทัศน์อาจะไม่รองรับสำ�หรับ USB 3.0
กระแสไฟสูงสุดที่รองรับได้คือ 1A (สำ�หรับบางรุ่นเท่านั้น) หากกระแสไฟที่ใช้สูงกว่าระดับสูงสุดที่รองรับ
อาจส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหายหรือข้อมูลสูญหายได้
กระแสไฟสำ�หรับอุปกรณ์ USB 3.0 คือ 1A (เฉพาะบางรุ่น) กระแสไฟฟ้าที่รองรับเกิดขีดจำ�กัด
อาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย หรือข้อมูลสูญหาย
กล้องดิจิทัลบางรุ่นอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับทีวีได้
(การติดตั้งแบบมีสาย)
เชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณเข้ากับเครือขายของคุณโดยเชื่อมต่อพอร์ต LAN
ที่ด้านหลังของโทรทัศน์เข้ากับโมเด็มภายนอกหรือเราเตอร์โดยใช้สาย LAN (Ethernet / Cat 5)
ดูรูปภาพประกอบด้านล่าง
· แนะนำ�ให้ใช้โมเด็มหรือเร้าเตอร์ที่รองรับ Dynamic Host Cofiguration Protocol (DHCP) (โปรโตคอล
ซึง่ ทำ�หน้าทีจ่ า่ ย IP ให้เครือ่ งลูกข่ายอัตโนมัต)ิ โมเด็มและเร้าท์เตอร์ทร่ี องรับ DHCP แบบอัตโนมัตจิ ะมี IP Address,
Subnet Mask, Gateway, และ DNS เพื่อที่จะไม่ต้องป้อนข้อมูลเอง ซึ่งเครือข่ายภายในบ้านส่วนใหญ่จะมี DHCP
อยู่แล้ว

LAN

สายเชื่อมต่อโทรทัศน์

โมเด็มภายนอก
(ADSL / VDSL / สาย TV)

IP Sharer (เร้าเตอร์)
(ที่มีเซอร์วิส DHCP)
LAN

สาย LAN

สาย LAN
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สายโมเด็ม

การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณแบบไร้สาย
การเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณแบบไร้สายจำ�เป็นต้องมีเร้าเตอร์และโมเด็มแบบไร้สาย ดูรูปภาพประกอบด้านล่าง
· โทรทัศน์อะแดปเตอร์ LAN ไร้สายติดตั้งภายในรองรับสัญญาณโปรโตคอล IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

เร้าเตอร์ไร้สาย DHCP

อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย
ติดตั้งภายในโทรทัศน์

สาย LAN

หมายเหตุ
ต้องใช้อะแดปเตอร์ LAN แบบไร้สาย (Wireless LAN) ภายในโทรทัศน์ สำ�หรับการใช้สัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย
เนื่องจากอุปกรณ์ชุดนี้ไม่รองรับอะแดปเตอร์เครือข่าย USB ภายนอก
หากเร้าเตอร์ไร้สายรองรับ DHCP จะสามารถเชือ่ มต่อโทรทัศน์กบั เครือข่ายไร้สายได้งา่ ยขึน้
หากใช้ระบบรักษาความปลอดภัยทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นรายการต่อไปนี้ จะไม่สามารถใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยได้ WPA,
WEP, WPA2
เพือ่ รับประกันว่าจะสามารถใช้งานเครือข่ายได้อย่างราบรืน่ ควรวางเร้าท์เตอร์ให้มรี ะยะห่างจากโทรทัศน์นอ้ นกว่า 10เมตร
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รีโมทควบคุม

ปุ่มเปิดปิดเครื่อง / สแตนบาย

ปุ่มเลือกสัญญาณขาเข้า

ปุ่มเลือกช่องหรือใส่ตัวเลข
แสดงคู่มือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์
(โหมด DTV)

แสดงรายการสัญญาณบนหน้าจอ

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ
ปุ่มเล่น

ปุ่มตั้งค่าเมนูอย่างรวดเร็ว

OK / แสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

นำ�ทางไปตำ�แหน่งที่ต้องการ
(ขึ้น / ลง / ซ้าย /ขวา)

ออกจากเมนู หรือออกจาก
แอปพลิเคชั่น
หน้าจอหลัก

ใต้เมนูหรือแอป,
ย้อนกลับไปตำ�แหน่งก่อนหน้า
ปุ่มปรับเสียง (ขึ้น / ลง)

ช่องสัญญาณ (ขึ้น/ลง)

ปิดเสียงและเรียกเสียงลับมา
เปิด หรือ ปิดตั้งค่าคำ�อธิบายเสียง

แสดงข้อมูลโปรแกรมปัจจุบัน
แสดงคำ�บรรยายใน Live TV

แอป: ปุ่มเข้าถึงแอปพลิเคชั่น
อย่างรวดเร็ว
บราวเซอร์: เข้าสู่บราวเซอร์
มีเดีย: เข้าถึงสือ่ มีเดีย
: ปุ่มเข้าถึงแอปพลิเคชั่น
อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ

รีโมทควบคุมที่ให้มาจะแตกต่างกันไปตามรุ่น, ประเทศ/ภูมิภาค
โปรดตรวจสอบข้อมูลตามรีโมทควบคุมจริงในกระเป๋าอุปกรณ์เสริม
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รี โ มทควบคุ ม
ปุม่ เลือกสัญญาณขาเข้า

ปุ่มเปิดปิดเครื่อง /
สแตนบาย

ปุ่มเลือกช่องหรือใส่ตัวเลข

รีโมทควบคุม

แสดงคู่มือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์
(โหมด DTV)

แสดงรายการสัญญาณบนหน้าจอ

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ
ปุ่มตั้งค่าเมนูอย่างรวดเร็ว

ปุ่มเล่น
OK / แสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

นำ�ทางไปตำ�แหน่งที่ต้องการ
(ขึ้น / ลง / ซ้าย /ขวา)

ออกจากเมนู หรือออกจาก
แอปพลิเคชั่น
หน้าจอหลัก

ใต้เมนูหรือแอป,
ย้อนกลับไปตำ�แหน่งก่อนหน้า
ปุ่มปรับเสียง (ขึ้น / ลง)

ช่องสัญญาณ (ขึ้น/ลง)

เปิดใช้งานไมโครโฟน
ตั้งค่าคำ�อธิบายเสียงเป็นเปิดหรือปิด
ปิดเสียงและเรียกเสียงลับมา

แสดงข้อมูลโปรแกรมปัจจุบัน
เข้าถึงสือ่ มีเดีย

ปุ่มเข้าถึงแอปพลิเคชั่น
อย่างรวดเร็ว
: ปุ่มเข้าถึงแอปพลิเคชั่น

บราวเซอร์: เข้าสู่บราวเซอร์

อย่างรวดเร็ว

NOTE: The included remote control will vary depending on models, countries/regions. Check information
according to the actual remote control in the accessory bag.
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รี โ มทควบคุ ม
การใส่แบตเตอรี่รีโมทควบคุม
1.

เลื่อนฝาเปิดที่ด้านหลัง เพื่อเปิดช่องใช่แบตเตอรี่ของรีโมทควบคุม

2. ใส่ แ บตเตอรี ่ ข นาด AAA จำ � นวน 2 ก้ อ น และต้ อ งแน่ ใจว่ า ใส่ ป ลายขั ้ ว (+) และขั ้ ว (-) ถู ก ต้ อ งตรงกั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ข ั ้ ว (+) และขั ้ ว (-)
ที่ระบุในช่องใส่แบตเตอรี่
3.

ปิดช่องใส่แบตเตอรี่
1

กดและเลื่อนเปิดอย่างเบาๆ

2

ใส่ถ่านแบตเตอร์รี่

3

กดและเลื่อนปิดอย่างเบาๆ

หมายเหตุ
ภาพใช้สำ�หรับอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจมีรูปลักษณ์แตกต่างกันออกไป
ทิ้งแบตเตอร์รี่ของคุณในพื้นที่ที่กำ�หนด อย่าทิ้งแบตเตอร์รี่ลงในกองไฟ
ไม่ควรใช้เบตเตอรี่เก่าและใหม่รวมกัน หรือใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดในการใช้งาน
ถอดแบตเตอร์รี่ที่หมดทันที เพื่อป้องกันไม่ให้กรดแบตเตอร์รี่รั่วเข้าไปในช่องใส่แบตเตอร์รี่
หากคุณไม่ได้ใช้รีโมทควบคุมเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดแบตเตอร์รี่ออก
ไม่ควรให้แบตเตอร์รี่สัมผัสกับความร้อนสูงเกินไป เช่น แสงแดด เครื่องทำ�ความร้อน หรือกองไฟ
สารเคมีในแบตเตอร์รี่อาจทำ�ให้เกิดผื่นได้

การเชื่อมต่อรีโมทควบคุม (สำ�หรับรีโมทคอนโทรล Bluetooth เท่านั้น)
เชื่อมต่อรีโมทเข้ากับโทรทัศน์หลังจากที่คุณเปิดเครื่อง ให้นำ�รีโมทห่างจากโทรทัศน์ในระยะ 3 เมตร
กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเชื่อมต่อ (ยกเว้นปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มไมโครโฟน)

หมายเหตุ
ในกรณีพิเศษให้กดค้างไว้ [

] เพื่อเชื่อมต่อ

หากเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดที ่ ไ ม่ ส ามารถเชื ่ อ มต่ อ กั บ รี โ มทควบคุ ม ได้ อาจเกิ ด จากสั ญ ญาณรบกวน
มองหาสิ่งที่อาจก่อให้เกิดการรบกวน และจับคู่ใหม่อีกครั้ง
หากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อรีโมทควบคุมได้ในขณะที่แบตเตอร์รี่ต่ำ� คุณสามารถถอดแบตเตอร์รี่ออก
กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเป็นเวลา 1-2 วินาที จากนั้นใส่กลับเข้าไป รีโมทควบคุมจะสามารถกลับมาทำ�งานได้ปกติ
ไม่สามารถจับคู่รีโมทควบคุมกับโทรทัสน์ได้ในขณะที่โทรทัศน์อยู่ในโหมดสแตนบายด์
12

รี โ มทควบคุ ม
ขอบเขตการใช้งานรีโมทควบคุม
1. รีโมทควบคุมสามารถทำ�งานบริเวณหน้าด้านของโทรทัศน์ในระยะไม่เกิน
8 เมตร
2. องศาของการควบคุมรีโมทควบคุม: สามารถใช้สั่งการได้ในระยะห่างสูงสุด
6 เมตร
3. ในแนวที่ทำ�มุมขนานกับพื้นไม่เกิน ±30 ํ
ในแนวที่มีมุมตั้งฉากกับพื้นไม่เกิน ±15 ํ
4. ระยะการใช้งานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสว่างของห้อ
การจำ�กัดอุปกรณ์นี้
อุปกรณ์นี้ไม่ควรได้รับความเสียหาย รื้อถอน หรือทิ้งขยะในเขตเทศบาล
ควรบรรจุและส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตในการจำ�กัด
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การเปิ ด โทรทั ศ น์ ใ นครั ้ ง แรก
การเปิ ด ใช้ ง านโทรทั ศ น์ ใ นครั ้ ง แรก
1.

เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับหลัก หลังจากที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.

ในครั้งแรกที่คุณเปิดโทรทัศน์ จะเข้าสู่โหมดการติดตั้งใช้งานทันที

3.

กดปุ่ม[ / / < / >] เพื่อนำ�ทางเข้าสู่เมนู และเปลี่ยนตั้งค่า กดปุ่ม [OK] เพื่อยืนยัน

เลือกภาษาของคุณ

เลือกภาษาที่คุณต้องการเพื่อแสดงบนเมนู
กดปุ่มเมนูเพื่อตั้งค่าโทรทัศน์ของคุณสำ�หรับโหมดร้านค้า

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

หากโทรทัศน์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอันโนมัติ ให้ใช้เครือข่ายไร้สาย
เลือกเครือข่ายของคุณจากรายการที่แสดงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ได้

เลือกประเทศของคุณ

เลือกประเทศที่คุณจะใช้งานโทรทัศน์

ข้อกำ�หนดและเงือ่ นไข
นโยบายความเป็น
ส่วนตัว

การใช้อุปกรณ์นี้ของคุณ อยู่ภายใต้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำ�หรับผู้ใช้ปลายทาง
และการไม่ยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตสำ�หรับผู้ใช้ปลายทาง จะเป็นการปิดคุณสมบัติ
อัจฉริยะทั้งหมดของอุปกรณ์นี้ โปรดอ่านรายละเอียดอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเลือก

การดูขั้นสูง

การรับชมขั้นสูงสามารถปรับโหมดภาพ
และโหมดเสียงโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เข้ากับเนื้อหาปัจจุบันที่แสดงบนอุปกรณ์นี้
ในกรณีที่บริการจดจำ�เนื้อหาอัตโนมัติจดจำ�ได้

ลงชื ่ อ เข้ า ใช้ บ ั ญ ชี
เชื่อมต่อบัญชี VIDAA ของคุณเข้ากับโทรทัศน์
VIDAA ของคุณ
ตั้งชื่อโทรทัศน์

ตั้งชื่อโทรทัสน์ของคุณ

เลือกผู้ช่วยเสียง

เลือกผู้ช่วยเสียงของคุณที่ต้องการใช้กับโทรทัศน์

หมายเหต: คำ�แนะนำ�ด้านบนมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงและอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น / ประเทศ / ภูมิภาค
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ข้ อ มู ล จำ � เพาะ
ลักษณะเฉพาะ รูปลักษณ์ และข้อมูลจำ�เพาะ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

หากท่านประสบปัญหาในการตั้งค่าโทรทัศน์ แนะนำ�ให้อ้างอิงตามเคล็ดลับการแก้ปัญหาในคู่มือสำ�หรับการใช้งาน

รายการ

55 นิ้ว

65 นิ้ว

ไม่มีขาตั้ง
(กว้าง x ยาว x สูง) 1232 × 736 × 100 มม.

1452 × 859 × 89 มม.

มีขาตั้ง
(กว้าง x ยาว x
สูง))

1232 × 803 × 260 มม.

1452 × 927 × 345 มม.

ไม่มีขาตั้ง

17.3 กิโลกรัม

23.9 กิโลกรัม

มีขาตั้ง

17.8 กิโลกรัม

25.1 กิโลกรัม

ขนาดหน้าจอทีใ่ ช้งาน (ทแยงมุม)

139 เซนติเมตร

164 เซนติเมตร

ความคมชัดของหน้าจอ

3840 × 2160

3840 × 2160

พลังเสียง

12 วัตต์ + 12 วัตต์

12 วัตต์ + 12 วัตต์

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

โปรดอ้างอิงฉลากแสดงอัตราการใช้ไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ

100 - 240V

พลังงานโหมดสแตนบายด์

0.5 วัตต์

ขนาด (มม.)

น้�ำ หนัก (กก.)

50/60Hz

อนาล็อก

PAL-D/K, B/G, I SECAM-D/K, B/G

ดิจติ อล

DVB-T/T2, DVB-C

เงือ่ นไขสภาวะแวดล้อม

อุณหภูมิ: 5°C - 45°C
ความชื้น: 20% - 80% RH
ความดันบรรยากาศ: 86 kPa - 106 kP

HDMI ขาเข้า

60Hz (640×480, 800×600, 1024×768)
60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p)
50Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
24Hz 25Hz 30Hz 50Hz 60Hz (3840×2160)
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ข้ อ มู ล อื ่ น
คำ�ว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทัง้ โลโก้
HDMI เป็นเครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ
HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่
Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos และสัญลักษณ์ double-D
เป็นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories Licensing
Corporation ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories
ผลงานทีไ่ ม่ได้เผยแพร่ทเ่ี ป็นความลับ ลิขสิทธิ©
์ 2012-2020 Dolby Laboratories
สงวนลิขสิทธิ์

สำ�หรับสิทธิบตั ร DTS โปรดดูท่ี http://patents.dts.com ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก DTS, Inc. (สำ�หรับบริษทั
ทีม่ สี �ำ นักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา / ญีป่ นุ่ / ไต้หวัน) หรือภายใต้ใบอนุญาตจาก DTS Licensing Limited
(สำ�หรับ บริษทั อืน่ ๆ ทัง้ หมด) DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual: X และโลโก้ DTS-HD
เป็นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครือ่ งหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ © 2020

ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก IMAX Corporation IMAX®เป็นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ IMAX
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ / หรือประเทศอืน่ ๆ สำ�หรับสิทธิบตั ร DTS โปรดดูท่ี http://patents.dts.
com ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก DTS, Inc. (สำ�หรับ บริษทั ทีม่ สี �ำ นักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา / ญีป่ นุ่ / ไต้หวัน)
หรือภายใต้ใบอนุญาตจาก DTS Licensing Limited (สำ�หรับ บริษทั อืน่ ๆ ทัง้ หมด) DTS และโลโก้ DTS
เป็นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครือ่ งหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ © 2020
DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
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