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ภาษาไทยES-A210609-1

คูม่อืการตัง้ค่าอย่างรวดเรว็
ก่อนที่จะใช้โทรทัศน์โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียด 

และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 



A

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 

ข้อควรระวังเพื ่อความปลอดภัย
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สารบัญ

สารบัญ

รูปและภาพประกอบในคู่มือฉบับนี้ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากลักษณะของผลิตภัณฑ์จริง
ฟังก์ชันของซอฟต์แวร์บางส่วนจะเปลี่ยนไปเมื่อมีการอัพเกรดระบบ

รายการอุปกรณ์เสริม ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������1

การติดตั้งขาตั้ง ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

การติดตั้งโครงยึดแขวนผนัง ������������������������������������������������������������������������������������������������������3

ด้านหน้าของโทรทัศน ์�������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

ด้านหลังของโทรทัศน ์�������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

การเชื่อมต่อ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

รีโมทควบคุม����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10

การเปิดโทรทัศน์ครั้งแรก �������������������������������������������������������������������������������������������������������14

ข้อมูลจ�าเพาะ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15

ข้อมูลอื่น ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17

อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้ จะรวมอยู่ในบรรจุภัณ:
คู่มือการติดตั้งเบื้องต้น × 1                สกรู  × 4                            ขาตั้งโทรทัศน์ × 2 

รีโมทควบคุม × 1                           แบตเตอร์รี่ AAA × 2                                                                           

อุปกรณ์เสริม
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ข้อควรระวัง

ต้องแน่ใจว่าถอดสายไฟA/C ออกจากเต้าเสียบก่อน ถอดฐานขาตั้งหรือติดตั้งโครงยึดแขวนผนัง

หน้าจอเปราะแสดงผเปราะบางแตกหักง่าย ควรป้องกันตลอดเวลา ขณะท�าการติดตั้งขาตั้ง ต้องแน่ใจว่าไม่มีของหนักหรือของมีคม 

หรือสิ่งใดที่ขีดข่วนหรือท�าให้จอแสดงภาพเสียหายมาสัมผัสถูกหน้าจอ อย่าออกแรงกดด้านหน้าของโทรทัศน์ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม 

เพราะอาจะท�าให้หน้าจอแตกร้าว 

โปรดใช้วิธีติดตั้งตามค�าแนะน�าภาพ และข้อความด้านล่างตามล�าดับ:

การติดตั้งขาตั้ง

การติดตั้งขาตั้งหรือโครงแขวนติดผนัง

1� วางโทรทัศน์คว�่าหน้าด้วยความระมัดระวังบนพื้นผิวที่นุ่มและเรียบ เพื่อป้องกันไม่ให้โทรทัศน์เสียหายหรือหน้าจอ เป็นรอยขีดข่วน

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

 หมายเหตุ
รูปภาพใช้ส�าหรับอ้างอิงเท่านั้น 

สกรู:

M4×16 (43 นิ้ว)
M4×12 (50 นิ้ว/55 นิ้ว)

ขาตั้ง

ขาตั้ง
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รูปแบบรูยึดผนัง (มม.)
200 × 200 (43 นิ้ว)

200 × 300 (50 นิ้ว/ 55 นิ้ว)

ขนาดสกรูยึดผนัง M6

การติดตั้งโครงแขวนติดผนัง

8.0 -10.0 mm (50 นิ้ว/ 55 นิ้ว)    9.5 -11.5 mm (43 นิ้ว)

ขาแขวนโทรทัศน์ 

สกรูยึดผนัง

ตัวเว้นระยะห่างด้านหลังโทรทัศน์

 

• เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูอาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับรุ่นของขาแขวนโทรทัศน์ติดผนัง

• ขาแขวนโทรทัศน์ติดผนังเป็นอุปกรณ์เสริม ซ่ึงไม่ได้รวมมาพร้อมอุปกรณ์โทรทัศน์ โปรดอ้างอิงจากรายการอุปกรณ์เสริมจริง

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่ให้มาพร้อมกับตัวยึดติดผนัง

 หมายเหตุ

การติดตั้งขาตั้งหรือโครงแขวนติดผนัง
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ด้านหน้าโทรทัศน์

                   ปุ่มกด (เซ็นเซอร์รีโมท / ไฟแสดงสถานะ / สแตนบายด์)

รายการ Description

เซ็นเซอร์รีโมท รับสัญญาณระยะไกลจากรีโมทควบคุม 
อย่าวางสิ่งของใกล้กับตัวเซ็นเซอร์เพราะอาจส่งผลต่อการท�างาน

ไฟแสดงสถานะ ไฟสีแดงขณะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

    
        
สแตนบายด์ / รับสัญญาณ

กดปุ่มเมื่อโทรทัศน์อยู่ในโหมดสแตนบายด์ เพื่อเปิดโทรทัศน์ขึ้นมา

กดปุ่มหนึ่งครั้้งเพื่อเรียกเมนู เมื่อเลือก "ปิดเครื่อง ให้รอ 3 วินาที โทรทัศน์จะเข้าสู่โหมดสแตนบายด์
อัตโนมัติ" /กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเรียกเมนู และจากนั้นให้เลือกช่องสัญญาณอินพุต (Input) ต่างๆ ที่
ต้องการ

 หมายเหตุ
รูปภาพเพื่อส�าหรับอ้างอิงผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง

การเปิดโทรทัศน์ต้องใช้เวลาหลายวินาที เพื่อโหลดโปรแกรม อย่าปิดโทรทัศน์ทันที เพราะอาจท�าให้โทรทัศน์ท�างานผิดปกติ

ด้านหน้าโทรทัศน์
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ด้านหลังโทรทัศน์
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โปรดตรวจสอบต�าแหน่งและประเภทของช่องเสียบต่างๆก่อนท�าการเชื่อมต่อใด ๆ

การเชื่อมต่อที่หลวมอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับภาพหรือสี โปรดตรวจสอบให้

แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดแน่นและปลอดภัย

โทรทัศน์อาจไม่สามารถท�างานร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกได้ทุกชนิด กรุณาอ้างอิงจากคู่มือส�าหรับการใช้งาน เพื่อตรวจสอบการ

ท�างานร่วมกันได้

ก่อนการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ควรถอดปลั๊กโทรทัศน์ออกทุกครั้ง เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร 
ช่องเสียบส�าหรับการซ่อมบ�ารุงใช้ส�าหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้

 หมายเหตุ
รูปภาพเพื่อส�าหรับอ้างอิงผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง

ด้านหลังโทรทัศน์
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การเชื่อมต่อ

   ANT    เชื่อมต่อเสาอากาศหรือสานเคเบิล VHF / UHF กลางแจ้ง

สายเชื่อมต่อโทรทัศน์

เสาอากาศภายนอก

สายอากาศ (75Ω)

หรือ ANT OUT

เคเบิล

สายอากาศ VHF/UHF 

ANT

 (ไม่รวมอยู่ในชุด)

   HDMI / AV
เชือ่มต่อสายเคเบลิ HDMI / AV จากอุปกรณ์ AV ภายนอก ไม่จ�าเป็นต้องเชือ่มต่อสายสญัญาณเสยีงเพิม่เตมิ ในการเชือ่ม
ต่อ HDMI กบั HDMI หากความละเอียดของสญัญาณไม่ตรงกบัตารางข้อมลูจ�าเพาะ จะเปลีย่นการตัง้ค่าของเครือ่งตาม
ตารางดงักล่าว โปรดตรวจสอบข้อมลูวธิกีารใช้งานในคูม่อืการใช้งานส�าหรับผูใ้ช้ 

· กดเลือกการใช้งานแบบ HDMI / AV
กดปุม่ [INPUT] เมือ่โทรทศัน์แสดงผลรายการแหล่งสญัญาณต่างๆ กดปุม่ [Up / Down] เพือ่เลอืกแหล่งสญัญาณ 
[HDMI] / [AV] จากนัน้กดปุ่ม [OK] เพือ่เชือ่มต่อ

ดีขึ้น (HDMI)ผลลัพธ์วีดีโอ:

กล่องวดีโีอ//
กล่องรบัสญัญาณ/

เครือ่งรบัสญัญาณดาวเทยีม

สายเชื่อมต่อโทรทัศน์

(ไม่รวมอยู่ในชุด) 

แดง (ขวา)

ขาว (ซ้าย)

สีเหลือง (วีดีโอ)

ดี(AV)ผลลัพธ์วีดีโอ:

สายเชื่อมต่อโทรทัศน์

สายHDMI  (ไม่รวมอยู่ในชุด)
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   DIGITAL AUDIO OUT   การเชือ่มต่อกบัระบบเสยีงดจิติอลภายนอก
ก่อนการเชื่อมต่อระบบเสียงดิจิตอลกับสาย DIGITAL AUDIO OUT ควรลดความดังเสียงของโทรทัศน์ลง เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดเสียงดังขึ้นอย่างกะหันทัน

สายเชื่อมต่อโทรทัศน์

สาย DIGITAL AUDIO (ไม่รวมอยู่ในชุด)

เครื่องขยายเสียง / ล�าโพง

    หูฟัง    ต่อฟูฟังเพื่อฟังเสียงจากโทรทัศน์

สายเชื่อมต่อโทรทัศน

หูฟัง (ไม่รวมอยู่ในชุด)

ระวัง
แรงอัดของเสียงที่ดังเกินไปจากฟูฟังแบบใส่หู และแบบสวม

ครอบศีรษะอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความสูญเสียในการได้ยิน

 หมายเหตุ
ต้องแน่ใจว่าหูฟังที่เชื่อมต่อเข้าโทรทัศน์ ไม่มีโหมดฟังก์ชันไมโครโฟน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจไม่รองรับการใช้งาน

    ARC    การเชือ่มต่อกบัระบบเสยีงดจิติอลภายนอกด้วยสาย HDMI 
ARC ท�าให้ระบบเสียงดิจ ิตอลของโทรทัศน์ออกมาได้โดยตรงผ่านสาย HDMI โปรดสังเกตว่าระบบ ARC 
จะท�างานเมื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์กับอุปกรณ์รับสัญญาณเสียงที่รองรับระบบ ARC (Audio Return Channel)

เม ื ่อใช ้ช ่องเส ียบนี ้ ในการใช ้งานฟังก ์ช ัน ARC จะไม่สามารถร ับส ัญญาณจากแหล่งส ัญญาณขาเข ้าอ ื ่นๆ 
ได้ในขณะเดียวกัน

สายเชื่อมต่อโทรทัศน์

สาย HDMI (ไม่รวมอยู่ในชุด)

HDMI

เครื่องขยายเสียง / ล�าโพง

HDMI

DIGITAL 
AUDIO OUT

ARC

หูฟัง

การเชื่อมต่อ
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ระวัง
แรงอัดของเสียงที่ดังเกินไปจากฟูฟังแบบใส่หู และแบบสวม

ครอบศีรษะอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความสูญเสียในการได้ยิน

การเชื่อมต่อ

   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  

สายเชื่อมต่อโทรทัศน์

     สายโมเด็ม  สาย LAN  สาย LAN

            โมเด็มภายนอก
(ADSL / VDSL / สาย TV) 

IP Sharer (เร้าเตอร์)
(ที่มีเซอร์วิส DHCP) 

LAN

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

สายเชื่อมต่อโทรทัศน์

DC 5V  0�5A(MAX)
USB

 หมายเหตุ
เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดดิสหรือ USB Hub ให้เสียบอะแดปเตอร์หลักของอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟอยู่เสมอ หาก
อุปกรณ์ที่ใช้เป็น USB 1.1 หรือ USB 2.0 ต้องใช้ก�าลังไฟที่สูงกว่า 500mA หรือ 5V โทรทัศน์อาจะไม่รองรับส�าหรับ 
USB 3.0 กระแสไฟสูงสุดที่รองรับได้คือ 1A (ส�าหรับบางรุ่นเท่านั้น) หากกระแสไฟที่ใช้สูงกว่าระดับสูงสุดที่รองรับ อาจ
ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหายหรือข้อมูลสูญหายได้

กระแสไฟส�าหรับอุปกรณ์ USB 3.0 คือ 1A  (เฉพาะบางรุ่น) กระแสไฟฟ้าที่รองรับเกิดขีดจ�ากัด อาจส่งผลให้เกิดความ
เสียหาย หรือข้อมูลสูญหาย
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การเชื่อมค่อ

   การเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณแบบไร้สาย  
การเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณแบบไร้สายจ�าเป็นต้องมีเร้าเตอร์และโมเด็มแบบไร้สาย ดูรูปภาพประกอบด้านล่าง 
· โทรทัศน์อะแดปเตอร์ LAN ไร้สายติดตั้งภายในรองรับสัญญาณโปรโตคอล IEEE 802.11 b/g/n

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 ้ จะไม่สามารถใช้งานระบบรกัษาความปลอดภยัได้ WPA, 
WEP, WPA2 

เพือ่รบัประกันว่าจะสามารถใช้งานเครอืข่ายได้อย่างราบรืน่ ควรวางเร้าท์เตอร์ให้มรีะยะห่างจากโทรทัศน์น้อนกว่า 10เมตร
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รีโมทควบคุม

 หมายเหตุ
รีโมทควบคุมที่ให้มาจะแตกต่างกันไปตามรุ่น, ประเทศ/ภูมิภาค โปรดตรวจสอบข้อมูลตามรีโมทควบคุมจริงในกระเป๋า
อุปกรณ์เสริม 

แสดงคู่มือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(โหมด DTV)

ปุ่มเลือกช่องหรือใส่ตัวเลข

หน้าจอหลัก

ช่องสัญญาณ (ขึ้น/ลง)

ปิดเสียงและเรียกเสียงลับมา

ปุ่มเปิดปิดเครื่อง / 

สแตนบายด์

ปุม่เลอืกสญัญาณขาเข้า

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

Google Assistant ในโทรทัศน์ 

ปุ่มตั้งค่าเมนูอย่างรวดเร็ว

ใต้เมนหูรอืแอป, ย้อนกลบัไปต�าแหน่ง

ก่อนหน้า

ปุ่มปรับเสียง (ขึ้น / ลง)

แสดงค�าบรรยายใน Live TV

ปุ่มเล่น

แสดงรายการสัญญาณบนหน้าจอ

D-pad (ขึ้น / ลง / ซ้าย /ขวา) 

น�าทางไปต�าแหน่งที่ต้องการ

OK / ปุ่มตกลง

แสดงข้อมูลโปรแกรมปัจจุบัน

ปิดเสียงและเรียกเสียงลับมา

ปุ่มเข้าถึงแอปพลิเคชั่น 

อย่างรวดเร็ว

เข้าถงึสือ่มเีดยี

เข้าสู่บราวเซอร์

ปุ่มเข้าถึงแอปพลิเคชั่น 

อย่างรวดเร็ว

ออกจากเมนู หรือออกจาก

แอปพลิเคชั่น
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รีโมทควบคุม

 หมายเหตุ
รีโมทควบคุมที่ให้มาจะแตกต่างกันไปตามรุ่น, ประเทศ/ภูมิภาค โปรดตรวจสอบข้อมูลตามรีโมทควบคุมจริงในกระเป๋า
อุปกรณ์เสริม

ปิดเสียงและเรียกเสียงลับมา

แสดงคู่มือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(โหมด DTV)

แสดงค�าบรรยายใน Live TV

แสดงข้อมูลโปรแกรมปัจจุบัน

ไมโครโฟน 
/ ไฟแสดงสถานะ

ปุ่มเข้าถึงแอปพลิเคชั่น 

อย่างรวดเร็ว

OK / ปุ่มตกลง

ปุม่เปิดปิดเครือ่ง / 

สแตนบายด์

ปุ่มเข้าถึงแอปพลิเคชั่น

 อย่างรวดเร็ว

ปุ่มเลือกช่องหรือใส่ตัวเลข

ปุ่มตั้งค่าเมนูอย่างรวดเร็ว

D-pad (ขึน้ / ลง / ซ้าย /ขวา) 

น�าทางไปต�าแหน่งทีต้่องการ

ใต้เมนูหรือแอป, ย้อนกลับไปต�าแหน่ง

ก่อนหน้า

เปิด/ปิด ฟังชันเทเลเท็กซ์

ปุ่มปรับเสียง (ขึ้น / ลง)

หน้าจอหลัก

ช่องสัญญาณ (ขึ้น/ลง)

Google Assistant ในโทรทัศน์ 

บันทึกโปรแกรมปัจจุบัน (DTV)

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

เข้าถงึสือ่มเีดยี

แสดงข้อมูลโปรแกรมปัจจุบัน

ปุ่มแสดงรายการช่องบยหน้าจอ

ปุ่มเล่น

ปิดเสียงและเรียกเสียงลับมา
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ร ีโมทควบคุม

  การใส่แบตเตอรี่รีโมทควบคุม

 หมายเหตุ
ภาพใช้ส�าหรับอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจมีรูปลักษณ์แตกต่างกันออกไป

ทิ้งแบตเตอร์รี่ของคุณในพื้นที่ที่ก�าหนด อย่าทิ้งแบตเตอร์รี่ลงในกองไฟ

ไม่ควรใช้เบตเตอรี่เก่าและใหม่รวมกัน หรือใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดในการใช้งาน

ถอดแบตเตอร์รี่ที่หมดทันที เพื่อป้องกันไม่ให้กรดแบตเตอร์รี่รั่วเข้าไปในช่องใส่แบตเตอร์รี่

หากคุณไม่ได้ใช้รีโมทควบคุมเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดแบตเตอร์รี่ออก

ไม่ควรให้แบตเตอร์รี่สัมผัสกับความร้อนสูงเกินไป เช่น แสงแดด เครื่องท�าความร้อน หรือกองไฟ

สารเคมีในแบตเตอร์รี่อาจท�าให้เกิดผื่นได้ หากแบตเตอร์รี่รั่วให้ท�าความสะอาดช่องใส่แบตเตอร์รี่ด้วยผ้า หากสารเคมี
สัมผัสโดนผิวหนัง ให้ล้างออกทันที

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

แบตเตอรี่

3. ปิดช่องใส่แบตเตอรี่

1 กดและเลื่อนเปิดอย่างเบาๆ 3 กดและเลื่อนปิดอย่างเบาๆ2 ใส่ถ่านแบตเตอร์รี่

  การเชื่อมต่อรีโมทควบคุม 

 หมายเหตุ
หากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับรีโมทควบคุมได้ อาจเกิดจากสัญญาณรบกวน 
มองหาสิ่งที่อาจก่อให้เกิดการรบกวน และจับคู่ใหม่อีกครั้ง

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

ไม่สามารถจับคู่รีโมทควบคุมกับโทรทัสน์ได้ในขณะที่โทรทัศน์อยู่ในโหมดสแตนบายด์

1. เชื่อมต่อรีโมทเข้ากับโทรทัศน์หลังจากที่คุณเปิดเครื่อง ให้น�ารีโมทห่างจากโทรทัศน์ไม่เกิน 10 ฟุต กดปุ่ม [              ] 
ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาทีเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ

2.   หากรีโมทเชื่อมต่อส�าเร็จ การยืนยันจะแสดงบนหน้าจอ หากเชื่อมต่อไม่ส�าเร็จข้อความ 'ไม่ส�าเร็จ' จะปรากฏขึ้น ให้ท�า 

      ซ�้าขั้นตอนที่ 1�

/
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ร ีโมทควบคุม

  ขอบเขตการใช้งานรีโมทควบคุม

การจำากัดอุปกรณ์นี้
อุปกรณ์นี้ไม่ควรได้รับความเสียหาย รื้อถอน หรือทิ้งขยะในเขตเทศบาล ควรบรรจุและส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตในการจ�ากัด

1. รีโมทควบคุมสามารถท�างานบริเวณหน้าด้านของโทรทัศน์ในระยะไม่เกิน 
8 เมตร 

2. องศาของการควบคุมรีโมทควบคุม: สามารถใช้สั่งการได้ในระยะห่าง
สูงสุด 6 เมตร

3. ในแนวที่ท�ามุมขนานกับพื้นไม่เกิน ±30 � ในแนวที่มีมุมตั้งฉากกับพื้นไม่
เกิน ±15 �

4. ระยะการใช้งานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสว่างของห้อง
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Turning the TV on for the First Time

การเปิดใช้งานโทรทัศน์ในครั ้งแรก

เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับหลัก หลังจากที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในครั้งแรกที่คุณเปิดโทรทัศน์ จะเข้าสู่โหมดการติดตั้งใช้งานทันท ี

หลังจากการตั้งค่าการใช้งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามขั้นตอนการน�าทาง ข้อมูลเฉพาะต่างๆ จะปรากฏตามสภาพจริง

หน้าจอหลักจะเป็นจุดเริ่มต้นในการน�าทางของโทรทัศน์ 
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ลักษณะเฉพาะ รูปลักษณ์ และข้อมูลจ�าเพาะ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากท่านประสบปัญหาในการตั้งค่าโทรทัศน์ แนะน�าให้

อ้างอิงตามเคล็ดลับการแก้ปัญหาในคู่มือส�าหรับการใช้งาน

รายการ 43 นิ้ว 50 นิ้ว

ขนาด (มม.)

ไม่มีขาตั้ง
(กว้าง x ยาว x สูง) 961 × 560 × 84 มม. 1116 × 647 × 85 มม.

มีขาตั้ง
(กว้าง x ยาว x สูง) 961 × 613 × 196 มม. 1116 × 709 × 225 มม.

นำา้หนกั (กก.)
ไม่มีขาตั้ง 6.8 กิโลกรัม 9.8 กิโลกรัม

มีขาตั้ง 6.9 กิโลกรัม 10.1 กิโลกรัม

ขนาดหน้าจอทีใ่ช้งาน (ทแยงมุม) 108 เซนติเมตร 126 เซนติเมตร

ความคมชดัของหน้าจอ 3840 × 2160

พลังเสียง 12 วัตต ์+ 12 วัตต์ 15 วัตต์ + 15 วัตต์

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า โปรดอ้างอิงฉลากแสดงอัตราการใช้ไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ 100V - 240V  50Hz/60Hz

พลังงานโหมดสแตนบายด์ 0.5 วัตต์

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

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

HDMI ขาเข้า

60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768)
60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)
50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)
24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840×2160 HDMI 1,2,3)

ข้อมูจ ำาเพาะ
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รายการ 55 นิ้ว

ขนาด (มม.)

ไม่มีขาตั้ง
(กว้าง x ยาว x สูง) 1230 × 712 × 86 มม.

มีขาตั้ง
(กว้าง x ยาว x สูง) 1230 × 772 × 226 มม.

นำา้หนกั (กก.)
ไม่มีขาตั้ง 12.3 กิโลกรัม

มีขาตั้ง 12.6 กิโลกรัม

ขนาดหน้าจอทีใ่ช้งาน (ทแยงมุม) 139  เซนติเมตร

ความคมชดัของหน้าจอ 3840 × 2160

พลงัเสยีง 15 วัตต ์+ 15 วัตต์

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า โปรดอ้างอิงฉลากแสดงอัตราการใช้ไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ 100V - 240V  50Hz/60Hz

พลงังานโหมดสแตนบายด์ 0.5 วัตต์

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

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

HDMI ขาเข้า

60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768)
60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)
50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)
24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840×2160 HDMI 1,2,3)

ลักษณะเฉพาะ รูปลักษณ์ และข้อมูลจ�าเพาะ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากท่านประสบปัญหาในการตั้งค่าโทรทัศน์ แนะน�าให้

อ้างอิงตามเคล็ดลับการแก้ปัญหาในคู่มือส�าหรับการใช้งาน

ข้อมูจ ำาเพาะ
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ผลติโดยได้รบัอนญุาตจาก Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Vision, และสญัลกัษณ์ 
double-D เป็นเครือ่งหมายการค้าของ Dolby Laboratories งานทีไ่ม่ได้เผยแพร่เป็นลขิสทิธิ ์2012-2019 Dolby 
Laboratories สวงนลขิสทิธิ์

คำาว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทัง้โลโก้ 
HDMI เป็นเครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ

HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศอ่ืน

ข้อมูลใบอนุญาต


