
ภาษาไทย

คูม่อืการตัง้ค่าอย่างรวดเรว็
ก่อนที่จะใช้โทรทัศน์โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียด 

และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
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ประกาศ

ประกาศ

เนื้อหาและบริการใด ๆ ที่เข้าถึงโดยผ่านอุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่ในเชิง
พาณิชย์ เป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัติ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ห้ามมิให้ดัดแปลง ท�าซ�้า ตีพิมพ์ ถ่าย
โอนข้อมูล แผยแพร่ แปล จ�าหน่ายหรือน�าไปใช้เพื่อการจัดท�า และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใด ๆ อันเป็นผลมาจาก
เนื้อหา หรือบริการดังกล่าวที่ไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าของเนื้อหา หรือผู้ให้บริการ

ท่านยอมรับและตกลงอย่างชดเจนว่าท่านจะรับภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์นี้แต่เพียงผู้เดียว 
และจะรับภาระความเสี่ยงใด ๆ เกี่ยวกับความพึงพอใจด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความถูกต้องแม่นย�าของ
เนื้อหา และบริการใด ๆ ที่เข้าถึงโดยผ่านอุปกรณ์นี้แต่เพียงผู้เดียว อุปกรณ์นี้รวมทั้งเนื้อหา และบริการใด ๆ ของ
บุคคลที่สามจะได้รับการจัดหาให้ตามจริง โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยภาตใต้
ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ผู้ผลิตขอประกาศโดยชัดแจ้งว่า ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกัน และเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือ
โดยนัยเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ รวมทั้งเนื้อหา และบริการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะการรับประกันความคล่อง
ตัวในการซื้อขาย คุณภาพที่พึงพอใจ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ความถูกต้องแม่นย�า การใช้
งานอย่างสงบ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใดภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ผู้ผลิตจะ
ไม่รับประกันคามถูกต้องแม่นย�า ความสมบูรณ์ การส่งมองตรงเวลา ความชอบด้วยกฎหมายและความครบถ้วน
ของเนื้อหา หรือบริการใดๆ ที่จัดหาให้โดยอุปกรณ์นี้ ความเหมาะสมของอุปกรณ์ดังกล่าวและเนื้อหา หรือบริการ
ใด ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง หรือการป้องกันการรบกวนและข้อผิดพลาดในระหว่่างการใช้งานอุปกรณ์
รวมทั้งเนื้อหา หรือบริการดังกล่าวภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยถึง
ความบกพร่องและการเพิกเฉย เนื้อหาหรือบริการดังกล่าวของท่านหรือบุคคลที่สาม

เนื้อหาและบริการใด ๆ ที่จัดหาไห้ตามจริงพร้อมกับอุปกรณ์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ใช้งาน ดัง
นั้นผู้ผลิตจะไม่รับรองหรือไม่รับประกันการดัดแปลง การระงับ การยกเลิก การสิ้นสุดและการไม่เป็นผลของ
เนื้อหา และบริการนั้น ไม่รับผิดชอบต่อการด�าเนินการตามกฎหมาย หรือรับภาระในการชเใช้ค่าสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นจากการกระท�าดังกล่าว

ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการจ�ากัดการใช้งานหรือการเข้าถึงเนื้อหา หรือบริการบางประเภท เนื้องจากเนื้อหาและ
บริการจะส่งผ่านเครือข่ายและระบบการส่งสัญญาณของบุคคลที่สาม ผู้ผลิตจึงไม่มีหน้าที่ในการให้บริการลุกค้า 
หรือมีข้อผูกพันในการให้บริการดังกล่าว

 ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดชอบต่อการด�าเนินการตามกฎหมายหรือรับภาระในการชดใช้สินไหมทดเแทนที่เกิดขึ้นจากผล
สืบเนื่องของหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใด ๆ ที่ถ่านโอนไว้ในอุปกรณ์นี้ หรือการใช้าน



B

ข้อควรระวังเพื ่อความปลอดภัย

สัญลักษณ์นี้แจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าอันตราย ที่
ไม่ได้แยกอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพียงพอที่จะก่อ ให้เกิด
ความเสี่ยงจากไฟฟ้า

สัญลักษณ์นี้แจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานศึกษาแนะน�า การใช้งาน
ที่ส�าคัญและการบ�ารุงรักษาที่อยู่ใน เอกสารที่แนบมาให้

การจำากัดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว

โปรดระวัง
เสี่ยงที่จะถูก
ไฟฟ้าช็อต

บรรจุภัณฑ์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ควรน�ากลับมาใช้อย่างเหมาะสม และไม่ถือเป็นขยะในครัวเรือน กรุณาทิ้ง

อุปกรณ์ดังกล่าว ที่จุดรวบรวมขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับน�ากลับมาใช้ใหม่ การทิ้ง

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งอาจเกิดจากการ

จัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างไม่เหมาะสม การน�าวัสดุกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดังนั้นกรุณาทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่าแยกกับขยะในครัวเรือน หากต้องการรายละเอียด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการน�าผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ กรุณาติดต่อส�านักงานในเขตพื้นที่ของท่าน ผู้ให้บริการ

ก�าจัดขยะในครัวเรือน หรือร้านที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

ไม่ควรเปิดแผงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้า

ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ท�าการใดๆ ภายในด้านในโทรทัศน์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

อนุญาตเฉพาะช่างที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นี้ระบุไม่จ�าเป็นต้องเชื่อมต่อเข้าสายดินเพื่อความปลอดภัย (กราวด์)

แรงดัน AC: สัญลักษณ์นี้ระบุว่าแรงดันไฟฟ้าที่ก�าหนดไว้ด้วยเครื่องหมายนี้เป็นแรงดัน AC 



C

คำาเตือน

ห้ามวางเครื่องรับโทรทัศน์ในต�าแหน่งที่ไม่มั่นคง เครื่องอาจตกลงมาและท�าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง หรือเสียชีวิต เรา
สามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บในหลายกรณีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบาดเจ็บในเด็กเล็ก โดยการระมัดระวังในเรื่องง่ายๆ 
เช่น

ใช้ขาตั้งที่ผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์แนะน�า

ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถนองรับโทรทัศน์ได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น

ต้องแน่ใจว่าโทรทัศน์ไม่ยื่นขาออกมาเลยขอบเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ

ไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์ที่สูง (เช่น ตู้หรือชั้นวางหนังสือ) โดยไม่ยึดเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์กับส่วนรองรับที่
เหมาะสม

ไม่วางโทรทัศน์บนผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ ที่วางคั่นระหว่างโทรทัศน์กับเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ

ให้ความรู้แก่เด็กเล็กเกี่ยวกับอันตรายจากการปีนเฟอร์นิเจอร์เพื่อขึ้นไปที่โทรทัศน์ หรืออุปกรณ์ควมคุมโทรทัศน์

หากจะเก็บและย้ายต�าแหน่งเครื่องรับโทรทัศน์ที่ท่านมีอยู่ ควรน�าหัวข้อเดียวกับข้างต้นไปปรับใช้

ข้อควรระวังเพื ่อความปลอดภัย
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การดูแลรักษา

กรุณาอ่านวิธีการดูแลรักษาโทรทัศน์ดังต่อไปนี้ และเก็บรักษาไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป 
โปรดปฏิบัติตามค�าเตือน และค�าแนะน�าทั้งหมดที่ท�าเครื่องหมายไว้บนโทรทัศน์อย่างสม�่าเสมอ 
1. หมายเหตุเกี่ยวกับค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยและการใช้งาน 
โปรดอ่าน และปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมด รวมทั้งเก็บรักษาไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

2. ค�าเตือนเพื่อเฝ้าระวัง
ปฏิบัติตามค�าเตือนทั้งหมดบนอุปกรณ์และในค�าแนะน�าเรื่องการใช้งาน

3. การท�าควาสะอาด
ถอดปลั๊กโทรทัศน์ออกจากเต้าเสียบก่อนท�าความสะอาด อย่าใช้สารท�าความสะอาดที่เป็นของเหลวสารชัดถู หรือละองง 
เนื่องจากสารท�าความสะอาดเหล่านี้ จะท�าลายพื้นผิวของตัวโทรทัศน์ และหน้าจอแบบถาวร
4. โครงยึดแขวนผนัง
ขายึดติดผนังมีให้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น หากผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มาพร้อมกับตัวยึดผนัง คุณสามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้า
ทั่วไป
โปรดดูหน้าการติดตั้งอุปกรณ์ส�าหรับขนาดยึดผนังในคู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

5. น�้าและความชื้น
โปรดหลีกเลี่ยงไม่ให้ของเหลวหยด หรือกระเด็นใส่ผลิตภัณฑ์ ไม่ควรวางสิ่งของที่บรรจุของเหลว เช่น แจกันบนผลิตภัณฑ์ 

6. การจัดวาง
อย่าวางโทรทัศน์บนรถเข็น จตั้ง หรือโต๊ะที่ไม่มั่นคง เพราะการวางโทรทัศน์บนฐานที่ไม่มั่นคง จะท�าให้โทรทัศน์ตกลงมา ส่ง
ผลให้มีผู้บาดเจ็บร้ายแรง และโทรทัศน์เสียหาย ให้ใช้รถเข็น ขาตั้ง โครงยึด หรือโต๊ะที่ผู้ผลิต และพนักงานขายแนะน�า
7. การระบายอากาศ
ช่องขนาดเล็กและช่องเปิดที่ตัวเครื่องมีไว้ส�าหรับระบายอากาศ เพื่อให้แน่ใจว่าโทรทัศน์จะท�างานได้เป็นอย่างดี และป้องกัน
ไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป อย่าปิดช่องระบายอากาศที่ตัวเครื่องโทรทัศน์ และห้ามวางเครื่องรับโทรทัศน์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น ตู้บิ
วท์อิน เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้เหลือช่องว่างรอบตัวเครื่องอย่างน้อย 10 ซม. ด้านหลังโทรทัศน์ควรอยู่
ห่างจากผนัง 6 ซม.
8. แหล่งจ่ายไฟ
โทรทัศน์เครื่องนี้ควรใช้แหล่งจ่ายไฟตามประเภทที่ระบุไว้บนฉลากเท่านั้น หากไม่แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟที่บ้านของท่านเป็น
ประเภทใด สามารถปรึกษาตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องของท่านหรือการไฟฟ้าในพื้นที่ได้

ข้อควรระวังที ่ส ำาค ัญเกี ่ยวกับการความปลอดภัย
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9. การป้องกันสายไฟของตัวเครื่องโทรทัศน์
ควรเดินสายไฟโดนไม่ให้มีการเดินเหยียบ หรือถูกกดทับโดยสิ่งของที่วางพาดหรือวางติดกัน โดยระมัดระวังสายไฟตรงปลั๊ก 
ตรงเต้าเสียบบนผนัง และจุดที่สายไฟออกจากโทรทัศน์เป็นพิเศษ ให้ใช้ปลั๊กหลักเป็นอุปกรณ์ตัดไฟที่พร้อมใช้งานได้ตลอด

10. ฟ้าผ่า
เพื่อเพิ่มการป้องกันให้แก่โทรทัศน์ในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง หรือเมื่อไม่มีการดูแล และไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ถอด
ปลั๊กจากเต้าเสียบบนผนัง และปิดระบบเสาอากาษ หรือเคเบิล ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้โทรทัศน์เสียหายเนื่องจากฟ้าผ่า และ
ไฟกระชาก 

11. สายไฟฟ้าแรงสูง
ระบบเสาอากาษภายนอกไม่ควรอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสายส่งไฟฟ้า แรงสูงหรือหลอดไฟหรือวงจรไฟฟ้า หรือบริเวณที่
อาจจะมีสายไฟ หรือวงจรไฟฟ้าดังกล่าว หากติดตั้งระบบเสาอากาษภายนอก ควรระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ให้สัมผัสกับสายไฟ 
หรือวงจรไฟฟ้าดังกล่าว เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

12. การใช้งานหนักเกินไป
อย่าใช้งานเต้าเสียบบนผนัง หรือสายต่อพ่วงหนักเกินไป เพราะอาจเสี่ยงจะเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

13. การที่วัตถุ และของเหลวเข้าไปในเครื่อง
ห้ามใส่วัตถุทุกชนิดแทรกเข้าไปในทางช่องระบายความร้อนของโทรทัศน์ เพราะอาจไปสัมผัสจจุดที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง ซ ่ึงเป็น
อัตรายหรือส่วนที่ท�าให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามท�าของเหลวทุกชนิดรดหรือ
กระเด็นใส่โทรทัศน์

14. การต่อสายดินของเสาอากาษภายนอก
Iหากมีการเชื่อมต่อเสาอากาศภายนอก หรือระบบเคเบิลกับโทรทัศน์ ต้องแน่ใจว่าเสาอากาศหรือระบบเคเบิลมีการต่อ
สายดิน เพื่อป้องกันไหกระชาก และการเกิดไฟฟ้าสถิต  

15. การซ่อมแก้ไข
ห้ามซ่อมแก้ไขโทรทัศน์ด้วยตัวเอง เนื่องจากการเปิดเครื่อง หรือถอดฝาครอบเครื่องอาจจะท�าให้ได้รับอัตรายจากแรงดัน
ไฟฟ้าหรืออันตรายอื่นๆ ควรให้เป็นหน้าที่ของช่างจากศูนย์บริการ 
16. ความเสียหายที่ต้องการซ่อมแก้ไข
ให้ถอดปลั๊กโทรทัศน์ออกจากเต้าเสียบบนผนังและแจ้งศูนย์บริการ กรณีที่เจอปัญหาเหล่านี้
(ก)เมื่อสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย
(ข) ถ้ามีของเหลวหกใส่ หรือมีของหล่นใส่โทรทัศน์
(ค)ถ้าโ?รทัศน์ถูกฝนหรือน�้า

ข้อควรระวังที ่ส ำาค ัญเกี ่ยวกับการความปลอดภัย
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วิธีตัดการจ่ายไฟเข้าโทรทัศน์อย่างสมบูรณ์ กรุณาถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบบนผนัง โดยต้องแน่ใจว่า
เต้าเสียบบนผนังและปลั๊กไฟอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ง่าย

อย่าใช้แบตเตอร์รี่ใหม่ปนกับเก่า หรือต่างชนิดปนชนิดกัน อย่าให้แบตเตอร์รี่สัมผัสถูกความร้อน เช่น 
แสงแดดหรือไฟโดยตรง ต้องให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอร์รี่โดยหันขั้วบวกและขั้วลบอย่างถูกต้อง 

ไม่ควรหยด และพ่นของเหลวถูกอุปกรณ์ และไม่วางไว้ใต้สิ่งของที่บรรจุของเหลว

(d) ถ้าโทรทัศน์ไม่ท�างานตามปกติตามค�าแนะน�าในการใช้งาน ให้ปรับเฉพาะเมนูการตั้งค่าที่กล่าวไว้ ในค�าแนะน�าในการใช้
งานเท่านั้น เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเมนูการตั้งค่าอื่นๆ โดยไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย และอาจจะต้อง
เรียกช่างศูนย์บริการเพื่อมาท�าการแก้ไข เพื่อให้โทรทัศน์กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
(e) ถ้าท�าโทรทัศน์ตกหรือโครงสร้างภายนอกเสียหาย
(f) เมื่อประสิทธิภาพในการท�างานของโทรทัศน์เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ถือว่าเป็นการบ่งบอกว่าจ�าเป็นต้องเข้ารับการซ่อม
แก้ไข 

17. อะไหล่ทดแทน
เมื่อต้องการเปลี่ยนอะไหล่ทดแทน ต้องแน่ใจว่าช่างบริการใช้อะไหล่ที่ผู้ผลิตระบุ หรือมีคุณลักษณะเดียวกันกับชิ้นส่วนเดิม 
การเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจะส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายอื่นๆ 

18. การตรวจสอบความปลอดภัย
เมื่อซ่อมบ�ารุงหรือซ่อมแซมโทรทัศน์เสร็จสิ้น ให้ช่างบริการท�าการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อก�าหนดว่าโทรทัศน์อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

19. ความร้อน
ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เครื่องน�าความร้อน ช่องระบายความร้อน เตา หรือ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
ซึ่งให้ก�าเนิดความร้อน (รวมถึง เครื่องขยายเสียง)

20. ไฟ 
ควรตั้งผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากแหล่งก�าเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไว้ 

21. การปล่อยก๊าซ
โทรทัศน์จะมีกลิ่นพลาสติกเป็นเรื่องปกติ และจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

ข้อควรระวังที ่ส ำาค ัญเกี ่ยวกับการความปลอดภัย
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สารบัญ

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้ จะรวมอยู่ในโทรทัศน์:

รูปและภาพประกอบในคู่มือฉบับนี้ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากลักษณะของผลิตภัณฑ์จริง
ฟังก์ชันของซอฟต์แวร์บางส่วนจะเปลี่ยนไปเมื่อมีการอัพเกรดระบบ

รายการอุปกรณ์เสริม ..............................................................................................................1

การติดตั้งขาตั้ง หรือโครงยึดแขวนผนัง ........................................................................................2

ด้านหน้าของโทรทัศน ์.............................................................................................................4

ด้านหลังของโทรทัศน ์.............................................................................................................5

การเชื่อมต่อ ........................................................................................................................7

รีโมทควบคุม......................................................................................................................10

การเปิดโทรทัศน์ครั้งแรก .......................................................................................................13

ข้อมูลจ�าเพาะ ....................................................................................................................14

ข้อมูลอื่น ..........................................................................................................................16

 หมายเหตุ
    อปุกรณ์เสริมอาจแตกต่างจากรายการด้านบน ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์, ประเทศ/ภูมิภาค โปรดอ้างอิงจากอุปกรณ์จริงภายในบรรจุภัณฑ์

คู่มือการติดตั้งเบื้องต้น ×                     รีโมทควบคุม × 1                  แบตเตอร์รี่ AAA × 2 

ขาตั้งโทรทัศน์ × 2                             สกรู  × 4       

สารบัญ
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ข้อควรระวัง

ต้องแน่ใจว่าถอดสายไฟA/C ออกจากเต้าเสียบก่อน ถอดฐานขาตั้งหรือติดตั้งโครงยึดแขวนผนัง

หน้าจอแสดงภาพ LED อาจะแตกเสียหายได้ง่าย และควรป้องกันตลอดเวลา ขณะท�าการติดตั้งขาตั้ง ต้องแน่ใจว่าไม่มีของหนักหรือ

ของมีคม หรือสิ่งใดที่ขีดข่วนหรือท�าให้จอแสดงภาพเสียหายมาสัมผัสถูกหน้าจอ อย่าออกแรงกดด้านหน้าของโทรทัศน์ไม่ว่าเมื่อใด

ก็ตาม เพราะอาจะท�าให้หน้าจอแตกร้าว 

หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ได้วางบนโต๊ะ หรือติดตั้งกับผนังอย่างมั่งคง ก่อนถอดฟิล์ม ก่อนถอดฟิล์ม

ป้องกันทั้งหมดออก ถ้ามี

โปรดท�าตามภาพประกอบ และค�าแนะน�าที่เป็นข้อคามด้านล่าง เพื่อท�าให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์:

1. วางโทรทัศน์คว�่าหน้าด้วยความระมัดระวังบนพื้นผิวที่นุ่มและเรียบ เพื่อป้องกันไม่ให้โทรทัศน์เสียหายหรือหน้าจอ เป็นรอยขีดข่วน

2. น�าขาตั้งทั้ง 2 ชิ้น ออกจากถุงอุปกรณ์เสริม แล้วใส่ขาตั้งเข้าไปที่ช่องเสียบด้านล่างของโทรทัศน ์
3. ยึดขาตั้งเข้ากับโทรทัศน์ให้แน่นด้วยสกรู 4 ตัว ที่ให้มาพร้อมกันในถุงอุปกรณ์เสริม

การติดตั้งขาตั้ง

สกรู:
(ST4 × 14F) × 4 (32 นิ้ว)
(ST4 × 20F) × 4 (40 นิ้ว / 43 นิ้ว)

การติดตั้งขาตั้งหรือโครงแขวนติดผนัง
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รูปแบบรูยึดผนัง (มม.)
100 × 200 (32 นิ้ว/ 40 นิ้ว)

200 × 200 (43 นิ้ว)

ขนาดสกรูยึดผนัง M6

9.5-11.5 mm
ขาแขวนโทรทัศน์ 

สกรูยึดผนัง

ตัวเว้นระยะห่างด้านหลังโทรทัศน์  

 หมายเหต
เส้นผ่านศนูย์กลางและความยาวของสกรูอาจแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัรุน่ของขาแขวน

โทรทศัน์ตดิผนงั
ขาแขวนโทรทัศน์ติดผนงัเป็นอุปกรณ์เสรมิ ซึง่ไม่ได้รวมมาพร้อมอุปกรณ์โทรทัศน์ โปรดอ้างองิจากรายการอปุกรณ์เสรมิจรงิ

การติดตั้งขาตั้งหรือโครงแขวนติดผนัง

การติดตั้งโครงแขวนติดผนัง

ข้อควรระวัง
เมื่อติดตั้งโทรทัศน์เข้ากับผนังให้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่ให้มาพรอ้ มกับขาแขวนผนัง

หากติดตั้งไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้โทรทัศน์ตกหล่น จนท�าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือได้รับบาดเจ็บได้

ก่อนการยึดโทรทัศน์บนผนัง ให้ถอดฐานขาตั้งโทรทัศน์ออกก่อน และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาแขวนโทรทัศน์สามารถรับน�้าหนักของ

โทรทัศน์ได้อย่างเหมาะสม

ติดตั้งตัวเว้นระยะระหว่างโทรทัศน์และขาแขวนโทรทัศน์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอโทรทัศน์ท�ามุมกับพื้นผิวผนังไม่เกิน 15 องศา

ขนาดมาตรฐานแสดงตามตารางด้านล่าง

≤15°

หน้าจอโทรทัศน์

พื้นผิวผนัง   
แนวตั้ง
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ด้านหน้าโทรทัศน์

 หมายเหตุ
รูปภาพเพื่อส�าหรับอ้างอิงผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง

การเปิดโทรทัศน์ต้องใช้เวลาหลายวินาที เพื่อโหลดโปรแกรม อย่าปิดโทรทัศน์ทันที เพราะอาจท�าให้โทรทัศน์ท�างานผิดปกติ 

ตัวรับสัญญาณ / ไฟแสดงสถานะ

รายการ คำาอธิบาย

ตัวรับสัญญาณระยะไกล รับสัญญาณระยะไกลจากรีโมทควบคุม 
อย่าวางสิ่งของใกล้กับตัวรับสัญญาณ เพราะอาจส่งผลต่อการท�างาน

ไฟแสดงสถานะ ไฟสีแดงขณะอยู่ในโหมดสแตนบายด์ 

    
         

 สแตนบายด์ 

กดปุ่มเพื่อเปิด / ปิด โทรทัศน์

ขาตั้ง

ด้านหน้าโทรทัศน์
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ด้านหลังโทรทัศน์

  หมายเหตุ

โปรดตรวจสอบต�าแหน่งและประเภทของช่องเสียบต่างๆก่อนท�าการเชื่อมต่อใด ๆ

การเชื่อมต่อที่หลวมอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับภาพหรือสี โปรดตรวจสอบให้

แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดแน่นและปลอดภัย

อุปกรณ์ A/V บางรุ่นเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ได้ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ A/V ของคุณ
ส�าหรับขั้นตอนความเข้ากันได้และการเชื่อมต่อ 

ก่อนการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ควรถอดปลั๊กโทรทัศน์ออกทุกครั้ง 

เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

สายไฟ

32 นิว้

ด้านหลังโทรทัศน์
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ด้านหลังโทรทัศน์

 หมายเหตุ

โปรดตรวจสอบต�าแหน่งและประเภทของช่องเสียบต่างๆก่อนท�าการเชื่อมต่อใด ๆ

การเชื่อมต่อที่หลวมอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับภาพหรือสี โปรดตรวจสอบให้

แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดแน่นและปลอดภัย

อุปกรณ์ A/V บางรุ่นเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ได้ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ A/V ของคุณ
ส�าหรับขั้นตอนความเข้ากันได้และการเชื่อมต่อ 

ก่อนการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ควรถอดปลั๊กโทรทัศน์ออกทุกครั้ง 

เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

40 นิว้ / 43 นิว้

ด้านหลังโทรทัศน์

สายไฟ
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เร้าเตอร์ไร้สาย DHCP

สาย LAN
อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย ติดตั้ง
ภายในโทรทัศน์ 

 หมายเหตุ
ต้องใช้อะแดปเตอร์ LAN แบบไร้สาย (Wireless LAN) ภายในโทรทัศน์ ส�าหรับการใช้สัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย 
เนื่องจากอุปกรณ์ชุดนี้ไม่รองรับอะแดปเตอร์เครือข่าย  USB ภายนอก

หากเร้าเตอร์ไร้สายรองรบั DHCP จะสามารถเชือ่มต่อโทรทศัน์กับเครอืข่ายไร้สายได้ง่ายขึน้

หากใช้ระบบรักษาความปลอดภยัทีไ่ม่ได้อยูใ่นรายการต่อไปนี ้ จะไม่สามารถใช้งานระบบรกัษาความปลอดภัยได้ WPA, 
WEP, WPA2 
เพือ่รบัประกันว่าจะสามารถใช้งานเครอืข่ายได้อย่างราบรืน่ ควรวางเร้าท์เตอร์ให้มรีะยะห่างจากโทรทัศน์น้อนกว่า 10เมตร

   การเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณแบบไร้สาย    
การเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณแบบไร้สายจ�าเป็นต้องมีเร้าเตอร์และโมเด็มแบบไร้สาย ดูรูปภาพประกอบด้านล่าง 
·

   LAN  (การติดตั้งแบบมีสาย)    
เชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณเข้ากับเครือขายของคุณโดยเชื่อมต่อพอร์ต LAN ที่ด้านหลังของโทรทัศน์เข้ากับโมเด็ม
ภายนอกหรือเราเตอร์โดยใช้สาย LAN (Ethernet / Cat 5) ดูรูปภาพประกอบด้านล่าง

· แนะน�าให้ใช้โมเด็มหรือเร้าเตอร์ที่รองรับ Dynamic Host Cofiguration Protocol (DHCP) (โปรโตคอล ซึ่งท�า
หน้าที่จ่าย IP ให้เครื่องลูกข่ายอัตโนมัติ) โมเด็มและเร้าท์เตอร์ที่รองรับ DHCP แบบอัตโนมัติจะมี IP Address, 
Subnet Mask, Gateway, และ DNS เพื่อที่จะไม่ต้องป้อนข้อมูลเอง ซึ่งเครือข่ายภายในบ้านส่วนใหญ่จะมี DHCP 
อยู่แล้ว 

การเชื่อมต่อ

สายเชื่อมต่อโทรทัศน์

     สายโมเด็ม  สาย LAN  สาย LAN

            โมเด็มภายนอก
(ADSL / VDSL / สาย TV) 

IP Sharer (เร้าเตอร์)
(ที่มีเซอร์วิส DHCP) 

LAN

อะแดปเตอร์ LAN ไร้สายในตัวรองรับโปรโตคอลการสื่อสาร IEEE 802.11a / b / g / n / ac ขอแนะน�าให้ใช้เรา
เตอร์ IEEE 802.11n อัตราการถ่ายโอนข้อมูลต�่าส�าหรับ b / g อาจมีผลต่อคุณภาพของวิดีโอสตรีมและสื่ออื่น ๆ.
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เสาอากาศภายนอก

สายอากาศ (75Ω)

หรือ ANT OUT

เคเบิล

สายอากาศ VHF/UHF 

ANT

สาย DIGITAL AUDIO (ไม่รวมอยู่ในชุด)

เครื่องขยายเสียง / ล�าโพง

ANT

AV IN

DIGITAL 
AUDIO OUT

HDMI

HDMI
(ARC)

HDMI

สาย HDMI (ไม่รวมอยู่ในชุด)

สาย HDMI (ไม่รวมอยู่ในชุด)

HDMI

HDMI

DVD/Blu-Ray/ เครื่องรับสัญญาณ AV/
Set-top Box

 (ไม่รวมอยู่ในชุด)

DIGITAL
AUDIO OUT

HDMI

ARC

HDMI

ขาว (ซ้าย)

แดง (ขวา)

สีเหลือง (วีดีโอ)

VCR/ เครื่องเล่น DVD /
เครื่องบันทึก/กล่องรับสัญญาณ/

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/
กล่องวีดีโอ

Video L

A/V OUT

R

(ไม่รวมอยู่ในชุด) 

(ไม่รวมอยู่ในชุด) 

(ไม่รวมอยู่ในชุด) VI
D

EO
L

R
AV

 IN

HEADPHONE

หูฟัง (ไม่รวมอยู่ในชุด) HEADPHONE

 หมายเหตุ
แรงอัดของเสียงที่ดังเกินไปจากฟูฟังแบบใส่หู และแบบสวมครอบศีรษะอาจเป็นต้นเหตุให้เกิด
ความสูญเสียในการได้ยิน

การเชื่อมต่อ

เครื่องขยายเสียง / ล�าโพง
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 หมายเหตุ
เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์หรือฮับ USB ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์หลักของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแหล่ง
จ่ายไฟเสมอ การใช้กระแสเกินทั้งหมดอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย การใช้กระแสไฟสูงสุดของ
อุปกรณ์ USB1.1 และ USB2.0 คือ 500mA. 

ส�าหรับฮาร์ดดิสก์เคลื่อนที่ความจุสูงที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ละตัวหากกระแสอิมพัลส์มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 1A อาจท�าให้เกิดการรีบูตทีวีหรือล็อกตัวเองได้ ดังนั้นทีวีจึงไม่รองรับ

USB รองรับกระแสไฟฟ้า 5V

USB

USB X 2

DC 5V  0.5A(MAX) X 2

การเชื่อมต่อ
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Remote Control

1 POWER: ปุ่มเปิด-ปิดโทรทัศน์ หรือเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

2 INPUT :  เลือกแหล่งสัญญาณเข้า

3 ปุ่มตัวเลข : เลือกช่องสัญญาณโดยตรงหรือการป้อนตัวเลข

4 GUIDE : แสดงคู่มือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (โหมด DTV)

5 CH.List : แสดงรายการบนหน้าจอ

6 ปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษ

7  : แสดงเมนูตั้งค่าด่วน

8   : ปุ่มฟังก์ช่ันควบคุมเน้ือหาส่ือ

9  /  / < / > : ให้คุณไปที่เมนู OSD 
และปรับการตั้งค่าระบบตามความต้องการของคุณ

10 OK : ยืนยันการเลือกในเมนู OSD

11  : กลับไปที่เมนูก่อนหน้า

12 EXIT : ออกจากเมนู

13  : เข้าสู่หน้าหลัก

14 VOL + /- :ปรับระดับเสียง

15 CH  / : เปลี่ยนช่อง

16 ระบบ Google Assistant ของโทรทัศน์

17  : ปิดเสียง หรือ คืนค่าเสียงโทรทัศน์

18 SUBTITLE : กดเพื่อเปิด / ปิดค�าบรรยาย

19 INFO : แสดงข้อมูลโปรแกรมปัจจุบัน

20 P.MODE : เลือกโหมดภาพ

21 AD : เปิดหรือปิดค�าอธิบายเสียง (ปุ่ม AD 
ส�าหรับการใช้งานในประเทศไทย)

22 MEDIA :เข้าสู่โหมดสื่อ

23 APP: เข้าถึงแอปพลิเคชันทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

 : แอปทั้งหมด

12

3

4 5

6

7 8

9

10

11 12

19

21

15

13

17

14

18

20

23

16

22

ข้อมลูจำาเพาะของรโีมทควบคมุบลทูธู
AB1613
ช่วงความถี:่ 2.402~2.480GHz
ก�าลงัไฟ (สงูสดุ): +4.5dBm

หมายเหตุ: รีโมทควบคุมที่ให้มาจะแตกต่างกันไปตามรุ่น, ประเทศ/ภูมิภาค 
โปรดตรวจสอบข้อมูลตามรีโมทควบคุมจริงในกระเป๋าอุปกรณ์เสริม
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1. เลื่อนฝาเปิดที่ด้านหลัง เพื่อเปิดช่องใช่แบตเตอรี่ของรีโมทควบคุม 

2. ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA จ�านวน 2 ก้อน และต้องแน่ใจว่าใส่ปลายขั้ว (+) 
และขั้ว (-) ถูกต้องตรงกับสัญลักษณ์ขั้ว (+) และขั้ว (-) ที่ระบุในช่องใส่
แบตเตอรี่

3. ปิดช่องใส่แบตเตอรี ่

  การใส่แบตเตอรี่รีโมทควบคุม

 หมายเหต

ภาพใช้ส�าหรับอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจมีรูปลักษณ์แตกต่างกันออกไป

     การจัดการแบตเตอรี่

การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจท�าให้เกิดการกัดกร่อนหรือแบตเตอร่ีร่ัวซึ่งอาจท�าให้เกิดไฟไหม้การบาดเจ็บส่วน
บุคคลหรือทรัพย์สินเสียหายได้

ใช้แบตเตอรี่ประเภทที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น

ไม่ควรใช้เบตเตอรี่เก่าและใหม่รวมกัน หรือใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดในการใช้งาน

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเป็นขยะภายในบ้าน ก�าจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

  การเชื่อมต่อรีโมทควบคุม (มีเฉพาะในบางรุ่นและรีโมทควบคุมบลูทูธเท่านั้น)

1. เชื่อมต่อรีโมทเข้ากับโทรทัศน์หลังจากที่คุณเปิดเครื่อง ให้น�ารีโมทห่างจากโทรทัศน์ไม่เกิน 10 ฟุต จากโทรทัศน์

2. กดปุ่ม[  ] บนรีโมทของคุณ เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก จากนั้นเลือกปุ่มสัญลัษณ์  เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า 
คุณสามารถกดปุ่ม [  ] บนรีโมทของคุณเพื่อเข้าสู่ เมนู Menu ในโทรทัศน์ จากนั้นเลือก  รีโมทและอุปกรณ์เสริม 
Remotes & Accessories.

3. กดปุ่ม [  ] บนรีโมทของคุณอย่างน้อย 3 วินาที ไฟแสดงสถานะบนรีโมทจะแสดงไฟสีแดงเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ

4. เลือกรุ่นรีโมทที่เกี่ยวข้องจากนั้นข้อมูล "การจับคู่การเชื่อมต่อ" จะปรากฏบนหน้าจอ

5. เลือกรุ่นระยะไกลที่เกี่ยวข้องจากนั้นข้อมูล "การจับคู่การเชื่อมต่อที่จับคู่" จะปรากฏบนหน้าจอ

ร ีโมทควบคุม
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  ขอบเขตการใช้งานรีโมทควบคุม

1. รีโมทควบคุมสามารถท�างานบริเวณหน้าด้านของโทรทัศน์ใน
ระยะไม่เกิน 8 เมตร 

2. องศาของการควบคุมรีโมทควบคุม: สามารถใช้สั่งการได้ใน
ระยะห่างสูงสุด 6 เมตรในแนวที่ท�ามุมขนานกับพื้นไม่เกิน 
±30 � ในแนวที่มีมุมตั้งฉากกับพื้นไม่เกิน ±15 �

3. ระยะการใช้งานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสว่างของ
ห้อง

 หมายเหต
หากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับรีโมทควบคุมได้ อาจเกิดจากสัญญาณรบกวน 
มองหาสิ่งที่อาจก่อให้เกิดการรบกวน และจับคู่ใหม่อีกครั้ง

หากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อรีโมทควบคุมได้ในขณะที่แบตเตอร์ร่ีต�่า คุณสามารถถอดแบตเตอร์รี่ออก กด
ปุ่มใดปุ่มหนึ่งเป็นเวลา 1-2 วินาที จากนั้นใส่กลับเข้าไป รีโมทควบคุมจะสามารถกลับมาท�างานได้ปกติ

ไม่สามารถจับคู่รีโมทควบคุมกับโทรทัสน์ได้ในขณะที่โทรทัศน์อยู่ในโหมดสแตนบายด์

ร ีโมทควบคุม
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การเปิดใช้งานโทรทัศน์ในครั ้งแรก

1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับหลัก หลังจากที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ในครั้งแรกที่คุณเปิดโทรทัศน์จะตรงไปที่ตั้งค่า Wizard

3 โปรดด�าเนินการก�าหนดค่าเริ่มต้นของคุณให้เสร็จด้วยการตั้งค่า Wizard ก่อนเชื่อมต่อกับ Android TV การตั้งค่าอาจ
แตกต่างกันไปตามรุ่นหรือประเทศต่างๆ

4. กดปุ่ม[  /  / < / >] เพื่อน�าทางเข้าสู่เมนู และเปลี่ยนตั้งค่า กดปุ่ม [OK] เพื่อยืนยัน

การตั้งค่า    เลือกภาษาที่คุณต้องการเพื่อแสดงบนเมนู  

ตั้งค่าทีวีอย่าง
รวดเร็วด้วยโทรศัพท์ 
Android

   คุณจะถูกขอให้ตั้งค่าโทรทัศน์ของคุณอย่างรวดเร็วด้วยโทรศัพท์ Android ของคุณ คุณ 
สามารถโอนเครือข่าย Wi-Fi ของโทรศัพท์ Android และบัญชี Google ไปยังโทรทัศน์ของ
คุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ 

ไร้สาย

เครือข่าย
เลือกเครือข่ายจากรายการที่จะแสดงบนเมนูหรือเพิ่มเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ด้วยตนเอง คุณยัง
สามารถเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หน้าจอการตั้งค่า
บัญชี Google

เชื่อมโยงโทรทัศน์ของคุณกับบัญชี Google เพื่อถ่ายโอนข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย
และตั้งค่าโทรทัศน์ของคุณโดยอัตโนมัติจากนั้นตั้งค่าจากโทรศัพท์ Android ของคุณ คุณ
สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้

ประเทศ    เลือกประเทศที่คุณจะใช้งานโทรทัศน์

รหัสผ่าน    กรุณาตั้งรหัสผ่าน "0000" คือรหัสผ่านที่ไม่สามารถใช้งานได้

โหมดโทรทัศน์    เลือก“ โหมดบ้าน” หรือ“ โหมดร้านค้า”

Chromecast ในตัว
ให้ตรวจพบอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ Google Cast และอนุญาตให้ Google Assistant และ
บริการอื่น ๆ ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อตอบสนองต่อค�าสั่ง Cast แม้ว่าจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
และหน้าจอจะปิดอยู่ก็ตาม คุณยังสามารถเลือก "ปิด" เพื่อข้ามไปได้

แหล่งสัญญาณ 

และรายการ
เลือกโหมดจูนเนอร์ของคุณที่จะแสดงบนเมนูจากนั้นเริ่มการสแกนช่อง 

สำาเร็จ ยินดีด้วย!
การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ กด "เสร็จสิ้น" เพื่อใช้ทีวีของคุณ

คำาเตือน ยอมรับรายการ EULA ทั้งหมด
ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้โทรทัศน์

การเชื่อมต่อโทรทัศน์ในครั้งแรก
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ลกัษณะเฉพาะ รูปลักษณ์ และข้อมูลจ�าเพาะ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

รายการ 32 นิ้ว 40 นิ้ว

ขนาด (มม.)

ไม่มีขาตั้ง
(กว้าง x ยาว x สูง) 717 × 428 × 86 มม. 893 × 513 × 86 มม.

มีขาตั้ง
(กว้าง x ยาว x สูง)) 717 × 469 × 160 มม. 893 × 559 × 182 มม.

นำา้หนกั (กก.)
ไม่มีขาตั้ง 3.8 กิโลกรัม 5.4 กิโลกรัม

มีขาตั้ง 3.9 กิโลกรัม 5.5 กิโลกรัม

ขนาดหน้าจอทีใ่ช้งาน (ทแยงมุม) 80 เซนติเมตร 100 เซนติเมตร

ความคมชดัของหน้าจอ 1366 × 768 1920 × 1080

พลังเสียง 10 วัตต์+ 10 วัตต์ 10 วตัต์ + 10 วัตต์

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า โปรดอ้างอิงฉลากแสดงอัตราการใช้ไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ AC 100-240V    50/60Hz

ระบบรับ 
สญัญาณ

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

ดจิติอล DVB-T/T2, DVB-C

รายละเอียด
สาย LAN 
แบบไร้สาย

รุน่ WF-M38G-UTH1

ความถ่ีช่วง 2.4~2.4835GHz

กำาลงัไฟขาออก 
(สงูสุด) 2.4~2.4835GHz  17dBm

รายละเอียด
บลูทธู

รุน่ WF-M38G-UTH1

ความถ่ีช่วง 2.4~2.4835GHz

กำาลงัไฟขาออก 
(สงูสุด) 2.4~2.4835GHz, Class1, 5.5dBm

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

HDMI ขาเข้า
RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768)
YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)
YUV / 50Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)

ข้อมูจ ำาเพาะ
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รายการ 43 นิ้ว

ขนาด (มม.)

ไม่มีขาตั้ง
(กว้าง x ยาว x สูง) 955 × 558 × 87 มม.

มีขาตั้ง
(กว้าง x ยาว x สูง)) 955 × 606 × 182 มม.

นำา้หนกั (กก.)
ไม่มีขาตั้ง 6.4 กิโลกรัม

มีขาตั้ง 6.5 กิโลกรัม

ขนาดหน้าจอทีใ่ช้งาน (ทแยงมุม) 108 เซนติเมตร

ความคมชดัของหน้าจอ 1920 × 1080

พลังเสียง 10  วัตต์+ 10  วัตต์

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า โปรดอ้างอิงฉลากแสดงอัตราการใช้ไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ AC 100-240V    50/60Hz

ระบบรับ 
สญัญาณ

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

ดจิติอล DVB-T/T2, DVB-C

รายละเอียด
สาย LAN 
แบบไร้สาย

รุน่ WF-M38G-UTH1

ความถ่ีช่วง 2.4~2.4835GHz

กำาลงัไฟขาออก 
(สงูสุด) 2.4~2.4835GHz  17dBm

รายละเอียด
บลูทธู

รุน่ WF-M38G-UTH1 

ความถ่ีช่วง 2.4~2.4835GHz

กำาลงัไฟขาออก 
(สงูสุด) 2.4~2.4835GHz, Class1, 5.5dBm

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

HDMI ขาเข้า
RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768)
YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)
YUV / 50Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)

ข้อมูจ ำาเพาะ
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คำาว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface 
รวมท้ังโลโก้ HDMI เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ                             
HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน

ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Audio, Pro Logic 
และสัญลักษณ์ double-D เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Dolby Laboratories 

งานท่ีไม่ได้เปยแพร่เป็นลิขสิทธ์ิ 1992-2019 Dolby Laboratories สงวนลิขสิทธ์ิ 

สำาหรับสิทธิบัตร DTS โปรดดูท่ี http://patents.dts.com ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก 
DTS Licensing Limited DTS, Symbol, DTS และ Symbol เข้าด้วยกันและ DTS 
Studio Sound เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนและ / หรือเคร่ืองหมายการค้าของ 
DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ / หรือประเทศอ่ืน ๆ © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธ์ิ

ข ้อมูลอื ่น


