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คำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัย

ENG
ภาษาไทย

yy
โปรดอ่านค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เหล่านี้ก่อนใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
yy
รูปต่าง ๆ ที่น�ำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

ค�ำเตือน

yy
หากท่านละเลยค�ำเตือนเหล่านี้อาจส่งผลให้ได้รับอันตรายถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้
หากท่านละเลยข้อควรระวังอาจส่งผลให้ท่านได้รับบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ์เกิดความสูญเสียได้
ข้อควรระวังyy

ข้อควรระวังในการติดตั้งผลิตภัณฑ์
ค�ำเตือน

ก่อนการติดตั้ง ให้ตรวจสอบค่าแรงดัน Vac ระหว่าง ANT Ground และ
Power Ground ต้องมีค่าไม่เกิน 30Vac ถ้าเกินอาจจะท�ำให้เกิดความเสีย
หายต่อผลิตภัณฑ์ได้
- ควรติดตั้ง Isolator เพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าว
หลีกเลี่ยงการน�ำอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก�ำเนิดความร้อนเข้า
ใกล้
- อาจส่งผลให้เกิดการรบกวนกับระบบไฟฟ้าภายในของ
เครื่องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้
ห้ามใช้สินค้าในที่เปียกชื้น เช่น ตั้งวางในห้องน�้ำ
- อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้และอันตรายกระแสไฟฟ้า
หากได้กลิ่นควันหรือได้ยินเสียงแปลก ๆ ที่ดังมาจาก
ผลิตภัณฑ์
- ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่
ตัวแทนจ�ำหน่ายหรือศูนย์บริการของแอลจี

ข้อควรระวัง
ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่ราบเรีียบ
- เพื่อป้องกันการร่วงหล่นในกรณีต่างๆ
หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม่ให้สัมผัสกับแสงแดด
โดยตรง
- แสงแดดอาจท�ำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้
หลีกเลี่ยงการติดตั้งในโครงร่างส�ำเร็จรูป
- ควรติดตั้งในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

ค�ำเตือนเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
ค�ำเตือน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายไฟครบวงจรแล้วหรือไม่
(สายไฟ หรือสายดิน) เหมือนอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
- เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจถึงขั้นเสียชีวิต
และทรัพย์สินได้
ห้ามสัมผัสกับสายไฟ ปลั๊กไฟ หรือผลิตภัณฑ์เมื่อร่างกาย
เปียกชื้น
- อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ อันเนื่องมาจาก
ร่างกายเปียกชื้น
ระหว่างที่มีฝนฟ้าคะนองควรถอดปลั๊กไฟ และสายอากาศ
- ป้องกันความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และอันตรายจาก
ฟ้าผ่า

ค�ำเตือน

หลีกเลี่ยงการสัมผัสสายไฟ หรือการใช้งานที่ผิดรูป
ร่าง เช่น การบิดตัวของสายไฟ, ขดม้วน, หรือวางไว้
ใกล้กับประตู หรือทางเดิน
- เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า อันเนื่องมา
จากความเสียหายของสายไฟ และฉนวนไฟฟ้า

ห้ามชักสายไฟออกจากเต้าเสีย จนกว่าจะปิดเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
ด้วยรีโมตคอนโทรล หรือปุ่มเปิด/ปิดที่เครื่องก่อน

ข้อควรระวังในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
ค�ำเตือน

ปิดเครื่องก่อนทุกครั้ง
ถอดสายอุปกรณ์เชื่อมต่อทุกชนิดออกจากตัวเครื่อง
- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า หรือความเสียหาย
กับผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง
หลีกเลี่ยงแรงสั่นสะเทือนในขณะขนย้าย
- แรงสั่นสะเทือนอาจส่งผลกับอุปกรณ์ภายในของ
ผลิตภัณฑ์ท�ำงานผิดพลาดหรือเสียหายได้
ขณะเคลื่อนย้ายให้ผู้ขนย้ายหันหน้าไปยังทิศทางที่
ต้องการขนย้ายดังรูป
- หากเครื่องได้รับความเสียหายระหว่างขนย้ายโปรด
ติดต่อศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ ก่อนใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์
ค�ำเตือน

ไม่ควรถอด,ซ่อม,ออกแบบเพิ่มเติม, ดัดแปลง
ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง
- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า หรือความเสีย
หายกับผลิตภัณฑ์โปรดติดต่อช่างผู้ช�ำนาญหรือศูนย์
บริการ
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าหลีก
เลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีความชื้นหรือ
หยดน�้ำที่สามารถหยดลงไปในผลิตภัณฑ์
- ของเหลวและความชื้นส่งผลให้เกิดอันตรายจาก
ไฟฟ้า และท�ำให้เครื่องท�ำงานผิดปกติได้
โปรดอ้างอิงเอกสารรับประกันสินค้า, ชื่อรุ่น,
หมายเลขประจ�ำเครื่อง,วันเวลาที่ซื้อ หรือร้านค้าที่ซื้อ
สินค้า เก็บเอกสารเหล่านีไ้ ว้เสมอ
- เมื่อสินค้ามีปัญหาหรือต้องการค�ำแนะน�ำจากศูนย์
บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดในการรับบริการจากแอลจี
- ปฏิบัติตามค�ำเตือนและข้อควรระวังต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัดเพื่อป้องความสูญเสียจากชีวิตและทรัพย์
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการป้องกันอาการ “IMAGE BURN/BURN-IN”
เมื่อแสดงภาพนิ่งบนจอภาพเป็นเวลานาน (โลโก,รายการเมนู, ภาพของ
เกมส์, การแสดงภาพจากคอมพิวเตอร์ หรือภาพนิ่งอื่น ๆ) จะปรากฎภาพ
ลาง ๆ ค้างอยู่ที่จอภาพ อาการนี้เรียกว่า “image burn” หรือ “burn-in”
ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการรับประกันของทางบริษัท
- หลีกเลี่ยงการเปิดภาพนิ่งค้างที่จอภาพเป็นช่วงเวลานาน ระยะเวลา 2
ชั่วโมงขึ้นไปส�ำหรับแอลซีดี และ 1 ชั่วโมงขึ้นไปส�ำหรับพลาสมาทีวี
- ความผิดปกตินี้สามารถเกิดขึ้นได้บริเวณขอบของภาพ เมื่อปรับตั้งค่า
การแสดงผล ไว้ที่ 4:3

สารบัญ
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ภาษาไทย
ENG

สารบัญ
2

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
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- ปรับแต่งเวลา
- การตัง้ ค่า OPTION

4

การประกอบและเตรียมเครื่อง
พร้อมใช้งาน

23

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

4
4
6
6
6
7
8
9

แกะกล่อง
ส่วนประกอบและปุ่มกดควบคุมการท�ำงานของ
เครื่องรับโทรทัศน์
การยกและเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์
การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์
- ประกอบขาตั้งเครื่อง
- การเก็บสายไฟ
- การติดตั้งเครื่องแบบตั้งโต๊ะ
- การติดตั้งเครื่องแบบแขวนกับผนัง

10

การใช้งานรีโมตคอนโทรล

11

การรับชมรายการ

11
11
11
11
12
12
12
14
14
15
15
16

การเชื่อมต่อกับสายอากาศ
- เชื่อมต่อสายอากาศ
การเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ครั้งแรก
รับชมโทรทัศน์
การจัดการโปรแกรมช่อง
- ตั้งค่าโปรแกรมช่องโดยอัตโนมัติ
- ตั้งค่าโปรแกรมช่องด้วยตนเอง
- แก้ไขรายการโปรแกรมช่อง
- การใช้งานรายการโปรด
การใช้ตัวเลือกเพิ่มเติม
- การปรับอัตราส่วนภาพ
- การใช้งานแหล่งสัญญาณภายนอก

17

การปรับแต่งการตั้งค่าเครื่องรับ
โทรทัศน์

17
17
17
18
20

เมนู SETUP
การตั้งค่าการปรับแต่ง
- ตั้งค่าในรายการเมนู SETUP
- การปรับแต่งภาพ
- การปรับแต่งเสียง

23
24
24
24
25
25

รายละเอียดการเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณ
HD,DVD,หรือเครื่องเล่น VCR
- เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณ HDMI
- เชื่อมต่อด้วย Composite
การเชื่อมต่อกับระบบเสียง
- การเชื่อมต่อกับสเตอริโอภายนอก

26

การบ�ำรุงรักษา

26
26
26
26
26

ท�ำความสะอาดเครื่องรับโทรทัศน์
- จอภาพและกรอบ
- ตู้หน้าและขาตั้ง
- สายไฟหลัก
เพื่อป้องกัน "image burn" หรือ "Burn-in"
บนหน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์

27

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วย
ตนเอง

29

SPECIFICATIONS
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การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ENG
ภาษาไทย

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน
แกะกล่อง
- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมกับเครื่องว่าถูกต้องหรือไม่หากพบว่าไม่ครบตามจ�ำนวนหรือไม่ถูกต้องให้ติดต่อ
ตัวแทนจ�ำหน่ายทันที
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รูปที่น�ำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ของท่าน

รีโมตคอนโทรลและแบตเตอรี่

คู่มือการใช้งาน

สายไฟหลัก

x2
M4 x 20

ส�ำหรับประกอบขาตั้ง

Cable holder

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามใช้อุปกรณ์ทไี่ ม่ได้มาตรฐานและละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะอาจส่งผลต่อการท�ำงานและประสิทธิภาพของเครื่อง
yy
การเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ทไี่ ม่ได้มาตรฐานและละเมิดลิขสิทธิ์ อยู่นอกเหนือการรับประกัน
จากทางบริษัท

ส่วนประกอบและปุ่มกดควบคุมการท�ำงานของเครื่องรับโทรทัศน์
yy
รูปที่น�ำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ของท่าน

บันทึก

yy
เครื่องรับโทรทัศน์สามารถประหยัดไฟได้ในโหมดปิดชั่วคราว แต่หากเมื่อไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานานควรปิดเครื่อง
และถอดปลั๊กจะเป็นการประหยัดไฟที่สุด
yy
อัตราการใช้พลังงานของเครือ่ งรับโทรทัศน์ ขึน้ อยูก่ บั ความสว่างของภาพ หากปรับความสว่างของภาพลดลง จะ
ท�ำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานลดลงตามไปด้วย

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามเหยียบบริเวณที่เป็นกระจกขาตั้งหรือห้ามน�ำวัสดุอื่นใดไปกระแทก กดทับเพื่อป้องกันอันตรายท�ำให้เกิด
บาดแผลได้
yy
ห้ามลากเครื่องรับโทรทัศน์ไปกับพื้น เพราะจะท�ำให้พื้นหรือเครื่องรับโทรทัศน์เสียหาย

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

5

ภาษาไทย
ENG

ล�ำโพง

อุปกรณ์รับรีโมตคอนโทรล
ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่องและปิด
เครืื่องชั่วคราว

MODE
PR

SERVICE ONLY

AV IN

IN

แผงการเชื่อมต่อด้านหลัง
เครื่อง
(รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า
23)

AUDIO OUT
ANTENNA IN

VIDEO L/MONO AUDIO R

ปุ่มกด
/I
MODE

PR

L

R

ลักษณะการใช้งาน

เปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
เลือกโหมด Volume, Input, Picture Mode, Sound Mode, Aspect Ratio, Auto
Tuning.
เลื่อนผ่านโปรแกรมที่บันทึกไว้
เปลี่ยนเป็นโหมดที่เลือก Volume, Input, Picture Mode, Sound Mode, Aspect
Ratio, Auto Tuning.
Volume
1 กดปุ่ม - เพื่อเลือกรายการเมนูที่ต้องการ
Input
Picture Mode
2 กดปุ่ม + เพื่อเข้าสู่เมนูที่เลือก
Sound Mode
Aspect Ratio
3 กดปุ่ม MODE เพื่อกลับเข้าสู่การรับชมรายการปกติ
Auto Tuning
* เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน, กดปุ่ม MODE เพื่อกลับสู่รายการเมนู
+ OK - 
ก่อนหน้า
รายการเมนู

Volume
Input
Picture
Sound
Aspect Ratio
Auto Tuning

ปุ่มกด

+ : เพิ่มเสียง / - : ลดเสียง
+ : เลือกโหมด / - : เลื่อนรายการเมนู
+ : เลื่อนเมนูมาทางขวา / - : เลื่อนเมนูมาทางซ้าย
+ : ค้นหาโปรแกรมช่อง / - : หยุดค้นหาโปรแกรมช่อง

6

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ENG
ภาษาไทย

การยกและเคลือ่ นย้ายเครือ่ งรับโทรทัศน์
อ่านข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อป้องกันเครื่องรับโทรทัศน์
จากความเสียหายขณะเคลื่อนย้าย

ข้อควรระวัง

yy
หลีกเลีย่ งการสัมผัสทีจ่ อภาพของเครือ่ งรับโทรทัศน์
เพราะอาจท�ำความเสียหายกับหน่วยให้ก�ำเนิด
ภาพภายใน
yy
แนะน�ำให้เคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ด้วยกล่อง
และโฟมที่แถมมาพร้อมกับเครื่อง
yy
ถอดปลั๊กไฟหลัก และสายเชื่อมต่อต่าง ๆ ก่อน
เคลื่อนย้าย
yy
ขณะยกเครื่องให้หันหน้าเครื่องออกจากตัวผู้ยก
หรือเคลื่อนย้าย

การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์

yy
ติดตั้งเครื่องบริเวณที่ต้องการหรือติดกับผนัง
yy
รูปทีแ่ สดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครือ่ งของท่าน

ประกอบขาตั้งเครื่อง

ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งทีวีกับผนังให้ใช้ค�ำแนะน�ำต่อไปนี้เพื่อ
ติดขาตั้ง

ข้อควรระวัง

yy
ในการประกอบตัวเครือ่ งกับขาตัง้ ควรยึดสลักเกลียว
ยึดให้แน่น เพื่อป้องกันการร่วงหล่นก่อให้เกิด
ความเสียหายได้
1.

yy
จับเครื่องรับโทรทัศน์ ด้านล่าง และด้านบน
ด้วยมือทั้งสองอย่างมั่นคง

คว�่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มี
ความอ่อนนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอย
ขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ

ข้อควรระวัง

yy
เลือกใช้วัสดุรองพื้นที่มีความอ่อนนุ่ม เพื่อป้องกัน
รอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ
2

yy
ช่วยกันอย่างน้อย 2 คน เมือ่ ต้องการขนย้ายเครือ่ ง
รับโทรทัศน์ขนาดใหญ่
yy
เคลือ่ นย้ายเครือ่ งรับโทรทัศน์ตามรูปทีแ่ สดงด้านล่าง

ประกอบ Stand Body ด้วย Stand Base เข้า
กับเครื่องรับโทรทัศน์

Stand Body
yy
ขณะขนย้ายระมัดระวังไม่ให้เครือ่ งเกิดการสัน่ ไหว
หรือกระทบกระเทือนมากจนเกินไป
yy
วางเครือ่ งรับโทรทัศน์ในต�ำแหน่งปกติของเครือ่ งที่
ระบุไว้ข้างกล่องขณะขนย้าย

Stand Base

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ดังรูป

การเก็บสายไฟ
1

4

รวบรวมและผูกสายด้วย Cable Holder ที่ด้าน
หลังของเครื่องรับโทรทัศน์

ประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ด้วยสกรู 2 ตัวทีใ่ ห้
ชนิดของสลักเกลียว
M4 x 20

จ�ำนวนของสลักเกลียว
2

ข้อควรระวัง

Cable Holder

yy
ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์โดยใช้ Cable
Holder, เพราะอาจท�ำให้ Cable holders ฉีก
ขาด, และท�ำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่
เครื่องรับโทรทัศน์

ภาษาไทย
ENG

3

7

8

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ENG
ภาษาไทย

การติดตั้งเครื่องแบบตั้งโต๊ะ
1

จัดวางเครื่องรับโทรทัศน์ไว้บนโต๊ะในทิศทางที่
ต้องการ.
- เว้นระยะไว้อย่างน้อย 10 เซนติเมตร ให้อากาศ
ถ่ายเทสะดวก เพื่อยึดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น

การยึดเครื่องกับผนังเพื่อความปลอดภัย
yy
รูปทีแ่ สดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครือ่ งของท่าน

10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

2

ต่อสายไฟหลักเข้ากับปลั๊กไฟ
1.

2

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ใกล้กับแหล่งก�ำเนิด
ความร้อนต่าง ๆ เพราะความร้อนจะท�ำให้เกิด
ความเสียหายกับเครื่องรับโทรทัศน์
การใช้ระบบ Kensington security system
(คุณลักษณะนีไ้ ม่สามารถใช้ได้กับทุกรุ่น)
ระบบ Kensington security system อยู่บริเวณอยู่
ด้านหลังของเครือ่ งรับโทรทัศน์ ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมของ
การติดตั้งและการใช้งาน, โปรดดูที่คู่มือให้มาพร้อมกับ
Kensington security system หรือเยี่ยมชมที่ http://
www.kensington.com.
เชื่อมต่อสาย Kensington security system ระหว่าง
เครื่องรับโทรทัศน์กับโต๊ะ

3

ยึดสลักเกลียวส�ำหรับร้อยเชือกกับเครือ่ งรับโทรทัศน์
-หากทีช่ อ่ งส�ำหรับไขเกลียวมีสลักเกลียวตัวอืน่ ให้ น�ำ
ออกก่อน
ติดตัวยึดติดกับผนังด้วยสลักเกลียว ในต�ำแหน่งตรง
กันกับที่ติดสลักเกลียวที่ด้านหลังเครื่องรับโทรทัศน์
ใช้เชือกคุณภาพดี(แยกซื้อต่างหาก)ยึดจอโทรทัศน์
กับผนัง ซึ่งการผูกไว้กับเชือกเพื่อให้เป็นแนวรั้งตาม
แนวนอนระหว่างผนังกับจอโทรทัศน์ในลักษณะนีจ้ ะ
มีความปลอดภัย

ข้อควรระวัง

yy
ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ในบริเวณที่ปลอดภัยจาก
การเล่นซุกซนของเด็ก

บันทึก

yy
เลือกแท่นวางเครื่องหรือตู้วางเครื่องรับโทรทัศน์
ทีใ่ หญ่และ แข็งแรงพอที่จะรับน�้ำหนักและขนาด
ของเครื่องรับโทรทัศน์ได้

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

yy
แนะน�ำให้ใช้ชุดติดตั้งสนับสนุนและรองรับกับชุด
ติดตั้งมาตรฐานของแอลจี
yy
แนะน�ำให้ใช้ชดุ ติดตัง้ ทีร่ องรับมาตรฐานของ VESA
yy
แนะน�ำให้รับบริการติดตั้งจากช่างผู้ช�ำนาญการ
เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย
yy
อุปกรณ์เสริมส�ำหรับแขวนผนังของแอลจีมขี ายใน
บางประเทศ

10 cm
10 cm

yy
ต้องติดตัง้ ชุดประกอบผนังกับผนังทีม่ คี วามแข็งแรง
yy
หากต้องการติดตัง้ กับผนังทีม่ กี ารบุผนังไว้หรือผนัง
ที่มีพื้นผิวเอียง ควรใช้อุปกรณ์ชนิดพิเศษ
yy
ใช้สลักเกลียวที่มีความยาว ตามลักษณะความ
หนาของผนัง
yy
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดจากการติด
ตั้งทีไ่ ม่ถูกต้อง
yy
ไม่รบั ประกันในกรณี ใช้อปุ กรณ์ไม่ได้มาตรฐาน VESA
yy
ไม่รับประกันในกรณี ไขสลักเกลียวไม่แน่นเป็น
เหตุให้เครื่องหล่น
yy
ไม่รับประกันในกรณี ไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำการ
ติดตั้ง

10 cm

10 cm

อุปกรณ์เสริมแยกซื้อ(ชุดอุปกรณ์แขวนผนัง)
รุ่น
VESA (A x B)
สลักเกลียวมาตรฐาน
จ�ำนวนสลักเกลียว

ข้อควรระวัง

22LK2**
100 x 100
M4
4
LSW100B, LSW100BG

รหัสรุ่นของอุปกรณ์
แขวนผนัง
(แอลจี)

A
B

บันทึก

yy
ใช้สลักเกลียวทีไ่ ด้มาตรฐานของ VESA
yy
อุปกรณ์สำ� หรับกับติดผนังพร้อมคูม่ อื การติดตัง้ และ
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการติดตั้ง
yy
ความยาวของสลักเกลียวมีความแตกต่างกันไปใน
แต่ละรุ่นส�ำหรับยึดเครืื่องกับอุปกรณ์แขวนผนัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ขนาดและความยาวของ
สลักเกียวที่ถูกต้อง
yy
รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จากคู่มือการติดตั้ง
ของอุปกรณ์แขวนผนัง

ภาษาไทย
ENG

การติดตั้งเครื่องแบบแขวนกับผนัง

9

10 การใช้งานรีโมตคอนโทรล

ENG
ภาษาไทย

การใช้งานรีโมตคอนโทรล

yy
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานปุ่มกดบนเครื่องรับโทรทัศน์และปุ่มกดของรีโมตคอนโทรล
yy
อ่านคูม่ อื การใช้งานเพือ่ การใช้งานเครือ่ งรับโทรทัศน์ได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ
yy
การเปลี่ยนแบตเตอรีใ่ ห้เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านนอกใส่แบตเตอรี่ ชนิด AAA
ขนาด 1.5V จ�ำนวน 2 ก้อน
yy
ใส่ขั้วแบตเตอรีใ่ ห้ตรงกันกับช่องใส่แบตเตอรี่ และ และปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่
yy
การใช้รโี มตคอนโทรลให้หันทิศทางของรีโมตคอนโทรลไปยังเครื่องรับโทรทัศน์

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรีใ่ หม่ร่วมกัน
(POWER)

เปิด/ปิด เครื่องรับโทรทัศน์

TV

กลับมารับชมสัญญาณโทรทัศน์ จากการใช้งานโหมดอื่น ๆ
INPUT (เพิ่มเติมหน้า 16)
ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก

MUTE

ปิดเสียงทั้งหมด

PSM

เลือกการตั้งค่าภาพที่คุณต้องการ

SSM

เลือกการตั้งค่าเสียงที่คุณต้องการ
I/II (เพิ่มเติมหน้า 21)
เลือกการตั้งค่าเสียงที่คุณต้องการ.
ปุ่มหมายเลข 0 ถึง 9
เลือกโปรแกรมช่อง
เลือกหมายเลขในรายการเมนู
LIST (เพิ่มเติมหน้า 14)
แสดงโปรแกรมช่องทีไ่ ด้บันทึกแล้ว
Q.VIEW
สลับกลับไปรับชมโปรแกรมช่องที่รับชมก่อนหน้า
ปุ่มทิศทาง (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา)
เลือ่ นผ่านเมนูหรือตัวเลือก หรือ ปรับระดับเสียง หรือ เลือกโปรแกรมช่อง
OK
เลือกเมนูหรือตัวเลือกและยืนยันการป้อนข้อมูลของคุณ
MENU (เพิ่มเติมหน้า 17)
เลือกรายการเมนู
SLEEP
ตั้งเวลาปิดเครื่อง
RATIO (เพิ่มเติมหน้า 15)
เลือกอัตราส่วนภาพที่ต้องการ
ปุ่มควบคุม
ใช้ส�ำหรับ teletext(เฉพาะบางประเทศที่รองรับ)
หรือใน Programme edit.

การรับชมรายการ 11

การเชื่อมต่อกับสายอากาศ
เพื่อป้องกันอันตรายจากการเชื่อมต่อและกระแสไฟฟ้า
ควรต่อสายต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนเสียบสายไฟหลัก

เชื่อมต่อสายอากาศ
เชือ่ มต่อเครือ่ งรับโทรทัศน์กบั สายอากาศขนาดมาตรฐาน(75
Ω).

การเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ครั้งแรก
เมื่อเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ในครั้งแรกจะปรากฏรายการ
เมนูปรับแต่งค่าเริ่มต้นขึ้น ซึ่งสามารถเลือกภาษา หรือ
การตั้งค่าพื้นฐาน
1 เสียบสายไฟหลักเข้ากับเต้าเสียบ
2 ในโหมดปิดชั่วคราว, กดปุ่ม (POWER) เพื่อ
เปิดเครื่องรับโทรทัศน์
รายการเมนูปรับแต่งค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นหาก
เปิดเครื่องเป็นครั้งแรก

บันทึก

yy
ท่านสามารถเลือก Factory Reset จากรายการ
เมนู OPTION เพือ่ กลับมาใช้คา่ เริม่ ต้นจากโรงงาน
และแสดงรายการเมนูปรับแต่งค่าเริ่มต้นอีกครั้ง
3

ปรับแต่งค่าต่าง ๆ ตามความต้องการ ที่แสดงบน
หน้าจอตามล�ำดับดังต่อไปนี้
Language



เลือกภาษาของการแสดงผล
(รายการเมนู)

ค้นหาโปรแกรมช่องทั้งหมด
โดยอัตโนมัติ
เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK.
Auto Tuning

4
ANTENNA IN

บันทึก

เต้าเสียบสายอากาศแบบติดผนัง

บันทึก

yy
เพื่อเพิ่มคุณภาพของสัญญาณภาพ ควรปรับหมุน
ทิศทางสายอากาศในทิศทางที่เหมาะสม
yy
สายเคเบิลของสายสัญญาณสายอากาศและตัว
แปลงสัญญาณไม่รวมอยู่ในชุด
yy
เพื่อป้องกันความเสียหาย ควรถอดปลั๊กทุกครั้ง
ก่อนการเชื่อมต่อกับสายอากาศ
yy
ในบริเวณทีม่ สี ญ
ั ญาณไม่ชดั เจน หรือมีคลืน่ รบกวน
ควรติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ ประสิทธิภาพสัญญาณ หรือ
บูตเตอร์
yy
ควรใช้อุปกรณ์แยกสัญญาณและทวนสัญญาณ
ในกรณีที่ต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ 2 เครื่อง หรือ
มากกว่า

yy
หากท่านปิดเครื่องโดยไม่ปรับแต่งค่าเริ่มต้นใด ๆ
รายการเมนูนี้จะปรากฎอีกครั้ง เมื่อเปิดเครื่อง
ครั้งต่อไป
yy
ถอดสายหลักออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ใช้เครื่อง
เป็นเวลานาน
5 ต้องการปิดเครื่องรับโทรทัศน์กดปุ่ม (POWER)
.

รับชมโทรทัศน์
1
2
3

ในโหมดปิดชั่วคราว, กดปุ่ม (POWER) เพื่อเปิด
เครื่องรับโทรทัศน์
กดปุ่ม INPUT และเลือก TV.
เมื่อต้องการปิดโทรทัศน์, กดปุ่ม (POWER).
โทรทัศน์จะสลับไปทีโ่ หมดปิดชั่วคราว

ภาษาไทย
ENG

การรับชมรายการ

12 การรับชมรายการ

ENG
ภาษาไทย

การจัดการโปรแกรมช่อง
ตั้งค่าโปรแกรมช่องโดยอัตโนมัติ
ใช้ค�ำสั่งนีไ้ ด้โดยอัตโนมัตใิ นการค้นหาและเก็บโปรแกรม
ที่มีอยู่ทั้งหมด
เมือ่ คุณเริม่ ต้นโปรแกรมอัตโนมัต,ิ ข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ ก็บไว้
ก่อนหน้านี้จะถูกลบ
1 กดปุ่ม MENU และปุ่ม ทิศทาง เลื่อนไปเพื่อเลือก
SETUP.
2 กดปุ่ม ทิศทาง เพื่อเริ่มการ Auto Tuning.(ตั้ง
โปรแกรมช่องอัตโนมัติ)
3 เลือก Set และกดปุ่ม ทิศทาง เพื่อเลือก System.
เลือกระบบที่ต้องการ
4 กดปุ่ม ทิศทาง ไปที่ Storage From และเลือก
หมายเลขโปรแกรมช่องเริ่มต้น
5 กดปุ่ม ทิศทาง ไปที่ Search และเลือก To Start
เพือ่ เริม่ ต้นการค้นหาอัตโนมัติ โทรทัศน์จะค้นหาและ
บันทึกโปรแกรมที่สามารถใช้ได้โดยอัตโนมัติ
6 เมือ่ คุณต้องการกลับไปยังเมนูกอ่ นหน้า, กดปุม่ MENU.

ตั้งค่าโปรแกรมช่องด้วยตนเอง
ตั้งค่าโปรแกรมช่องในช่องที่ต้องการ
กดปุ่ม MENU และใช้ปุ่มเลื่อนทิศทางเพื่อเลือก
SETUP.
2 กดปุ่ม ทิศทาง เลื่อนเพื่อเลือก Manual Tuning.
3 กดปุ่ม ทิศทาง เลื่อนเพื่อเลือก Storage.
4 กดปุ่ม ทิศทาง หรือปุ่มหมายเลขเพื่อเลือกโปรแกรม
ช่องที่ต้องการ
5 กดปุ่ม ทิศทาง เลื่อนเพื่อเลือก System.
6 กดปุ่ม ทิศทาง เลื่อนเพื่อเลือกรายการเมนู TV
System
7 กดปุ่ม ทิศทาง เลื่อนเพื่อเลือก Band.
8 กดปุม
่ ทิศทาง เลือ่ นเพือ่ เลือก V/UHF หรือ Cable.
9 กดปุ่ม ทิศทาง เพื่อเลือก Channel กดปุ่มทิศทาง
และเลือกช่องทีต่ อ้ งการและใส่หมายเลขช่องด้วยปุม่
ทิศทางหรือปุ่มตัวเลข
10 กดปุ่ม ทิศทาง เพื่อเลือก Search
11 กดปุ่ม ทิศทาง เพื่อเริ่มท�ำการค้นหา
12 กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกช่องที่ค้นหา
13 กดปุ่ม MENU เมื่อต้องการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
1

บันทึก

yy
หากต้องการค้นหาโปรแกรมช่องอืน่ ๆ ปฏิบตั ติ าม
วิธีการค้นหาข้อที่ 3 ถึง 11

การรับชมรายการ 13

ค้นหาแบบละเอียด

สามารถตั้งชื่อโปรแกรมช่องได้ด้วย 5 ตัวอักษร

โดยปกติปรับตัง้ แบบละเอียดมีความจ�ำเป็นเฉพาะในกรณี
ที่การรับสัญญาณไม่ดี

1
2
3
4

5
6

กดปุ่ม MENU และใช้ปุ่มเลื่อนทิศทางเพื่อเลือก
SETUP
ใช้ปุ่ม ทิศทาง เลื่อนไปยัง Manual Tuning
ใช้ปุ่ม ทิศทาง เลื่อนไปยัง Name
กดปุ่ม ทิศทาง เพื่อเลื่อนไปเลือกต�ำแหน่งที่ต้องการ
เพื่อก�ำหนดชื่อของโปรแกรมช่องสถานี สามารถใช้
ตัวอักษร A ถึง Z, หมายเลข 0 ถึง 9, +/ -, และ
ช่องว่างและกดปุ่ม OK.
กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกชื่อของโปรแกรมช่อง
กดปุ่ม MENU เมื่อต้องการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า.

1
2
3
4
5
6

กดปุ่ม MENU และใช้ปุ่มเลื่อนทิศทางเพื่อเลือก
SETUP
ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปยัง Manual Tuning
ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปยัง Fine
กดปุ่มทิศทางเพื่อค้นหาภาพและเสียงที่ดีที่สุด
กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกการปรับตั้งค่าแบบละเอียด
กดปุ่ม MENU เมื่อต้องการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า.

ภาษาไทย
ENG

การก�ำหนดชื่อสถานี

14 การรับชมรายการ

ENG
ภาษาไทย

การแก้ไขรายการโปรแกรมช่อง
เมื่อโปรแกรมช่องมีการข้ามช่องไว้, ท่านจะไม่สามารถ
เปลี่ยนช่องได้โดยการกดปุ่ม P mv ในขณะที่ก�ำลังรับ
ชมรายการ
หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมช่องที่ท�ำการข้ามช่องไว้
ให้กดปุ่มหมายเลข หรือเลือกได้จากเมนู Programme
edit ในการท�ำงานนี้สามารถท�ำให้ข้ามโปรแกรมช่องได้

เลือกโปรแกรมในรายการโปรแกรม
1 กดปุ่ม LIST เพื่อแสดงรายการโปรแกรม
2 กดปุ่มทิศทาง เพื่อเลื่อกโปรแกรมที่ต้องการและกด
ปุ่ม OK
3 เมื่อต้องการรับชมรายการโทรทัศน์อีกครั้งกดปุ่ม,
LIST

บันทึก

1
2
3

กดปุ่ม MENU และใช้ปุ่มเลื่อนทิศทางเพื่อเลือก
SETUP
กดปุ่ม ทิศทาง เลื่อนเพื่อเลือก Programme Edit.
เลือก To Set และแก้ไขรายการด้วยปุม่ ต่าง ๆ ตาม
รายการด้านล่างนี้
ปุ่มกด

ปุ่มสีแดง
ปุ่มสีเขียว

yy
คุณอาจพบว่าบางโปรแกรมช่องมีสฟี า้ ซึง่ ได้รบั การ
ตัง้ ค่าให้ขา้ มไปโดยอัตโนมัตจิ ากการค้นหาโปรแกรม
ช่องโดยอัตโนมัติหรือจากการแก้ไขโปรแกรมช่อง
yy
บางโปรแกรมทีม่ จี ำ� นวนช่องทางทีแ่ สดงในรายการ
โปรแกรมระบุว่าไม่มีชื่อสถานี

อธิบายการใช้งาน

ลบโปรแกรมช่อง
กดปุม่ สีแดงสองครัง้ โปรแกรมช่องทีเ่ ลือก
จะถูกลบ โปรแกรมช่องทีอ่ ยูถ่ ดั ไปจะย้าย
ต�ำแหน่งขึ้นมาแทนที่
ย้ายโปรแกรมช่อง
กดปุ่มสีเขียวอีกครั้งที่จะปล่อยฟังก์ชันนี้

การใช้งานรายการโปรด
เพิ่มโปรแกรมที่คุณชมบ่อยไปที่รายการที่ชื่นชอบ
1
2

อกหมายเลขโปรแกรมที่จะข้าม
ปุ่มสีน�้ำเงิน เลื
กดปุม่ อีกครั้งเพื่อยกเลิกการข้าม

3
4

4

กดปุ่ม MENU เมื่อต้องการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า

5

กดปุ่ม MENU และใช้ปุ่มเลื่อนทิศทางเพื่อเลือก
SETUP
กดปุม่ ทิศทาง เลือ่ นเพือ่ เลือก Favourite Programme
กดปุม่ ทิศทาง และ กดหมายเลข เพือ่ เลือกโปรแกรม
ช่องที่ต้องการเก็บเป็นช่องโปรด
ต้องการเก็บโปรแกรมช่องอื่น, ท�ำตามข้อ 3 อีกครั้ง
สามารถเก็บโปรแกรมช่องได้ 8 ช่อง
กดปุ่ม MENU เมื่อต้องการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า

บันทึก

yy
กดปุ่ม สีเหลือง เพื่อเข้าสู่หน้าจอของ Favourite
Programme กดปุ่ม สีเหลือง อีกครั้งเพื่อเลื่อน
รายการโปรด

การรับชมรายการ 15

-

14:9 : คุณสามารถดูรูปแบบภาพของ 14:9 หรือ
รับชมรายการโทรทัศน์ในแบบปกติในรูปแบบ 14:9
รูปแบบ 14:9 มีลักษณะการแสดงผลคล้ายกับ 4:3,
แต่จะถูกย้ายไปขึ้นและลง

-

Zoom 1 : การเลือกดังต่อไปนี้จะช่วยให้คุณดูภาพ
ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขณะที่รับชม แต่
ภาพด้านบนและล่างจะถูกตัดออก
(สามารถใช้งานได้เฉพาะการรับชม RF/AV)

-

Zoom 2 : เลือก Zoom 2 เมื่อคุณต้องการให้
ภาพมีการเปลี่ยนแปลง, ทั้งการขยายในแนวนอน
และแนวตั้งถูกตัด. รูปภาพจะมีการปรับแต่ง เพื่อ
ให้มีความใกล้เคียงและเหมาะสม
(ใช้งานได้
เฉพาะการรับชม RF/AV)

การปรับอัตราส่วนภาพ
สามารถปรับขนาดภาพเพื่อดูภาพทีม่ ีขนาดดีที่สุดโดยกด
ปุ่ม RATIO ขณะที่ก�ำลังรับชมรายการโทรทัศน์

บันทึก

สามารถปรับขนาดภาพได้โดยเลือก Aspect Ratio
ใน Picture คุณสามารถปรับสัดส่วนการขยายขนาด
การใช้ ปุ่มทิศทาง
-

16:9: ปรับขนาดภาพให้พอดีกับความกว้างของหน้า
จอ
(ใช้งานได้เฉพาะการรับชม RF/AV/HDMI)

-

Original: เมื่อ TV ของคุณได้รับสัญญาณที่กว้าง
หน้าจอเปลี่ยนไปในรูปแบบของสัญญาณภาพที่ส่ง
มาจากการออกอากาศโดยอัตโนมัติ

-

4:3: ปรับขนาดภาพไปตามมาตรฐาน 4: 3 (ใช้งาน
ได้ในการรับชมจาก RF/AV/HDMI)

บันทึก

yy
ถ้าขยายหรือลดขนาดภาพ ภาพอาจมีการแสดง
ผลได้ผิดรูปร่างได้

ภาษาไทย
ENG

การใช้ตัวเลือกเพิ่มเติม

16 การรับชมรายการ

ENG
ภาษาไทย

การใช้งานแหล่งสัญญาณภายนอก
การเลือกใช้แหล่งสัญญาณภายนอก
1 กดปุ่ม INPUT เพื่อแสดงรายการแหล่งสัญญาณ
ภายนอก
- อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะแสดงขึ้น
2 กดปุ่ม ทิศทาง หรือกดปุ่ม INPUT เพื่อเลือกแหล่ง
สัญญาณภายนอกที่ต้องการแล้วกดปุ่ม OK
yy
รูปทีแ่ สดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครือ่ งของท่าน
Input
TV
TV
AV
HDMI
m OK

TV

สัญญาณ

AV
HDMI

อธิบายการใช้งาน

ชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอากาศ
และการออกอากาศเคเบิลแบบดิจิทัล
ชมวิดโี อจาก VCR หรืออุปกรณ์
ภายนอกอื่น ๆ
ชมวิดโี อจาก ชุดโฮมเธียเตอร์ หรือ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความละเอียดสูง

LICENSES
การสนับสนุน ใบอนุญาตอาจแตกต่างกันตามรุ่น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต, เยี่ยมชมที่ www.lg.com.
HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
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เมนู SETUP
1
2
3

กดปุ่ม MENU และกดปุ่ม ทิศทาง เลื่อนไปยังรายการเมนูที่ต้องการแล้วกดปุ่ม OK.
กดปุ่ม ทิศทาง เพื่อเลือกรายการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของรายการเมนูตามที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK
กดปุ่ม MENU เมื่อต้องการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
เมนู

อธิบายการใช้งาน

SETUP

ตั้งค่าและแก้ไขโปรแกรมช่อง

PICTURE

ปรับขนาด, คุณภาพ, หรือลักษณะพิเศษของภาพ

AUDIO

ปรับคุณภาพของเสียง, เทคนิคพิเศษ, หรือระดับเสียง

TIME

ตั้งเวลา, วันที่, หรือการท�ำงานของเวลาต่าง ๆ

OPTION

ปรับแต่งการตั้งค่าทั่วไป

การตั????้งค่าการปรับแต่ง
?

ตั้งค่าในรายการเมนู SETUP
1
2
3

กดปุ่ม MENU และใช้ปุ่มเลื่อนทิศทางเพื่อเลือก Setup.
กดปุ่มทิศทาง เพื่อเลือกการปรับแต่งที่ต้องการ หรือปรับแต่งค่าที่
ต้องการ แล้วจึงกด OK
กดปุ่ม MENU เมื่อต้องการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า

yy
รูปทีแ่ สดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครือ่ ง
รับโทรทัศน์ของท่าน
Auto Tuning
Manual Tuning
Programme Edit
Favourite Programme

m◄ OK MENU

การตั้งค่าโปรแกรมอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ :
การตั้งค่า

Setup

อธิบายการใช้งาน

Auto Tuning
Manual Tuning

ค้นหาและบันทึกช่องที่ค้นพบทั้งหมด (เพิ่มเติมหน้า 12).
ค้นหาและบันทึกช่องที่ต้องการ (เพิ่มเติมหน้า 12).

Programme Edit

การแก้ไขโปรแกรม (เพิ่มเติมหน้า 14).

Favourite
Programme

เลือกรายการโปรแกรมช่องโปรด(เพิ่มเติมหน้า 14).

ภาษาไทย
ENG

การปรับแต่งการตั้งค่าเครื่องรับโทรทัศน์
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ENG
ภาษาไทย

การปรับแต่งภาพ
1
2
3

กดปุ่ม
กดปุ่ม
กดปุ่ม
กดปุ่ม

yy
รูปทีแ่ สดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครือ่ ง
ของท่าน

MENU และกดปุ่ม ทิศทาง เพื่อเลือก Picture
ทิศทาง เพื่อเลือกตัวเลือกการปรับแต่งค่าตามที่ต้องการแล้ว
OK
MENU เมื่อต้องการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า

Picture

Aspect Ratio
Picture Mode
• Backlight
100
• Contrast
100
• Brightness
50
• Sharpness
70
• Colour
70
• Tint
0
• Advanced
mv◄s OK MENU
• Picture Reset

การตั้งค่าภาพต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้ต่อไปนี้
การตั้งค่า

อธิบายการใช้งาน

Aspect Ratio

เลือกเปลี่ยนขนาดของภาพเพื่อดูภาพที่มีขนาดดีที่สุด (เพิ่มเติมหน้า 15)

Picture Mode

เลือกรูปแบบภาพที่ตั้งค่าไว้ หรือปรับแต่งค่ารูปแบบภาพตามความต้องการ
Mode
ปรับภาพวิดโี อส�ำหรับเน้นสภาพแวดล้อมโดยการเพิ่มความคมชัดความ
Vivid(user)
สว่าง, สี, และความคมชัด.
Standard
ปรับภาพส�ำหรับสภาพแวดล้อมปกติ
ช่วยปรับภาพวิดโี อส�ำหรับดูในโรงภาพยนตร์เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์
Cinema
เหมือนกับว่าคุณอยู่ในโรงภาพยนตร์.
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การตั้งค่า

Backlight
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
Advanced
Picture Reset

ปรับความสว่างของหน้าจอโดยการควบคุมไฟหลังจอ. ถ้าคุณลดระดับความสว่าง, หน้าจอ
จะกลายเป็นสีด�ำเข้มขึ้นและการใช้พลังงานจะลดลงโดยไม่ต้องมีการสูญเสียสัญญาณวิดโี อ
เพิ่มหรือลด gradient ของสัญญาณวิดโี อ คุณอาจปรับแต่งเพื่อเพิ่มความสว่างในบริเวณ
ภาพที่มีความอิ่มตัว
ปรับระดับฐานของสัญญาณภาพ
ปรับระดับของความมีชีวิตชีวาในระหว่างขอบและบริเวณที่มืดของภาพ ที่ต�่ำกว่าภาพจะดู
อ่อนนุ่ม
ปรับความเข้มของสีทั้งหมด
ปรับสมดุลระหว่างระดับสีแดงและสีเขียว
ปรับแต่งตัวเลือกขั้นสูง
เรียกคืนตัวเลือกของแต่ละโหมดเป็นค่าเดิมจากโรงงาน

ตัวเลือกภาพขั้นสูง (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
การตั้งค่า

อธิบายการใช้งาน

อธิบายการใช้งาน

บความคมชัดที่จะให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดให้เป็นไปตามความสว่างของหน้าจอ. ภาพจะดี
Dynamic Contrast ปรั
ขึ้นโดยการท�ำชิ้นส่วนสดใสสว่างและส่วนมืดเข้มขึ้น.
บสีของหน้าจอเพือ่ ให้มลี กั ษณะสีสนั , ยิง่ ขึน้ และชัดเจนมากยิง่ ขึน้ . คุณลักษณะนีช้ ว่ ยเพิม่
Dynamic Colour ปรั
สีสันความอิ่มตัวและความสว่างเพื่อให้ดูขาวออกโทนแดง, สีนำ�้ เงินและสีเขียวสดใสมากขึ้น
Noise Reduction ลดสัญญาณรบกวนหน้าจอโดยไม่สูญเสียคุณภาพของวิดโี อ
ตั้งค่าระดับสีด�ำของหน้าจอเพื่อระดับที่เหมาะสม. ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้ในโหมดดังต่อไป
นี้: RF, AV หรือ HDMI.
Black Level
Low: การสะท้อนของหน้าจอทีไ่ ด้รับความเข้มขึ้น
High: การสะท้อนของหน้าจอทีไ่ ด้รับสว่างขึ้น
ท�ำให้วิดโี อคลิปที่บันทึกไว้ในรูปแบบฟิล์มภาพยนตร์ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น.
Film Mode
รองรับสัญญาณ RF หรือ AV ความละเอียด 480i/576i.
เลือกหนึ่งในสามของการปรับสีอัตโนมัติ. การตั้งค่า warm เพื่อเพิ่มสีร้อนเช่นสีแดง, หรือ
Colour
ตั้งค่าใน cool เพื่อให้เห็นสีที่รุนแรงหรือเข้มไม่มากมีสีฟ้ามากขึ้น.
Temperature
คุณสามารถควบคุมสีแดง, สีเขียว, สีน�้ำเงินเพื่อปรับรายละเอียดสี

ภาษาไทย
ENG

ตัวเลือกการปรับแต่งภาพขั้นพื้นฐาน

20 ปรับแต่งการตั้งค่า

ENG
ภาษาไทย

yy
รูปทีแ่ สดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครือ่ ง
ของท่าน

การปรับแต่งเสียง
1
2
3

กดปุ่ม MENU และกดปุ่ม ทิศทาง เพื่อเลือก Audio
กดปุ่ม ทิศทาง เพื่อปรับแต่งค่าหรือตัวเลือกที่ต้องการ และกดปุ่ม
OK
กดปุ่ม MENU เมื่อต้องการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า

Audio

Sound Mode
• Treble
• Bass
• Reset
Auto Volume
Balance

50
50

0

 OK MENU

การตั้งค่าเสียงมีอธิบายไว้ในดังต่อไปนี้
การตั้งค่า

อธิบายการใช้งาน

Sound Mode เลือกหนึ่งในโหมดเสียงที่ตั้งไว้ หรือปรับแต่งตัวเลือกในแต่ละโหมด
Mode

Standard
Music
Cinema
Option
Treble
Bass
Reset
Auto Volume
Balance

เลือกเมื่อคุณต้องการให้เสียงที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เลือกเมื่อคุณฟังเพลง
เลือกเมื่อคุณชมภาพยนตร์
การควบคุมเสียงทีโ่ ดดเด่นในการส่งออก. เมื่อเพิ่มค่าของ treble, จะเพิ่ม
ระดับเสียงออกไปช่วงความถี่ที่สูงกว่า.
การควบคุมเสียงนุ่มในผลลัพธ์ เมื่อเพิ่มค่าของ bass, จะเพิ่มระดับเสียง
ของช่วงความถี่ทีต�่ำกว่า.
ตั้งค่าโหมดเสียงให้ใช้เริ่มต้นจากโรงงาน

ใช้งานคุณลักษณะของเสียงอัตโนมัตเิ พือ่ ให้ระดับปริมาณทีส่ อดคล้องกันเมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ
ุ เปลีย่ นช่อง
ระดับเสียงอาจจะไม่สอดคล้องกันเนื่องจากสภาพสัญญาณที่แตกต่างกันจากสถานีการออกอากาศ
ปรับสมดุลระหว่างล�ำโพงซ้ายและขวาให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่ห้องของคุณ.
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การออกอากาศ

Mono
Stereo
Dual
NICAM

แสดงผลที่จอภาพ

MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
NICAM

yy
การเลือกเสียง Mono
หากสัญญาณสเตอริโอไม่ชัดเจนพอในการรับสัญญาณเสียงสเตอริโอ, คุณสามารถสลับไปแบบโมโน. ในการรับ
แบบโมโน, ความชัดเจนของเสียงจะดีขึ้น
yy
เลือกภาษาส�ำหรับการออกอากาศสองภาษา
ถ้าโปรแกรมสามารถรรองรับได้ในสองภาษา (dual language), สามารถเลือก DUAL I, DUAL II หรือ DUAL I+II.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II

ส่งภาษาหลักที่ออกอากาศไปยังล�ำโพง
ส่งภาษารองที่ออกอากาศไปยังล�ำโพง
ส่งเป็นภาษาทั้งสองภาษาแยกต่างหากในแต่ละล�ำโพง

การรับสัญญาณ NICAM
ถ้า TV เป็นอุปกรณ์ที่มีตัวรับสัญญาณส�ำหรับการรับ NICAM, สามารถรองรับสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลคุณภาพสูง
NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex)
สัญญาณเสียงจะสามารถเลือกได้ตามประเภทของการออกอากาศทีไ่ ด้รับ.
1 เมื่อรับสัญญาณ NICAM mono, ท่านสามารถเลือก NICAM MONO หรือ FM MONO.
2 เมื่อรับสัญญาณ NICAM stereo, ท่านสามารถเลือก NICAM STEREO หรือ FM MONO. สัญญาณไม่ดี จะ
เปลี่ยนไปเป็น FM MONO.
3 เมื่อรับสัญญาณ NICAM dual, ท่านสามารถเลือก NICAM DUAL I, NICAM DUAL II หรือ NICAM DUAL
I+II หรือ FM MONO.
การเลือกเสียงออกล�ำโพง
ในโหมด AV, Component, RGB และ HDMI , ท่านสามารถเลือกเสียงส�ำหรับล�ำโพงแต่ละข้างได้ดังต่อไปนี้
L+R: สัญญาณเสียงจาก L input ส่งไปยังล�ำโพงซ้าย และสัญญาณเสียงจาก R input ส่งไปยังล�ำโพงขวา
L+L: สัญญาณเสียงจาก L input ส่งไปยังล�ำโพงซ้าย ส่งไปยังล�ำโพงซ้ายและขวา
R+R: สัญญาณเสียงจาก R input ส่งไปยังล�ำโพงซ้าย ส่งไปยังล�ำโพงซ้ายและขวา

ภาษาไทย
ENG

คุณลักษณะนี้อาจไม่สามารถใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะการออกอากาศในแต่ละประเทศ
การรับสัญญาณ Stereo/Dual
เมื่อโปรแกรมช่องถูกเลือก ข้อมูลเสียงให้กับสถานีที่ปรากฏกับโปรแกรมชื่อจ�ำนวนและสถานี
1 กดปุ่ม I/II เพื่อเลือกเมนู Multi Audio
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yy
รูปทีแ่ สดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครือ่ ง
ของท่าน

ปรับแต่งเวลา
1
2
3

Time

กดปุ่ม MENU และกดปุ่ม ทิศทาง เพื่อเลือก Time
กดปุ่ม ทิศทาง เพื่อปรับแต่งค่าหรือตัวเลือกที่ต้องการ และกดปุ่ม
OK
กดปุ่ม MENU เมื่อต้องการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า

Clock
Off Time
On Time
Sleep Timer

 OK MENU

การตั้งค่าเวลามีอธิบายไว้ในดังต่อไปนี้
การตั้งค่า

Clock
Off Time/On
Time

อธิบายการใช้งาน

ตั้งค่าเวลา
ตั้งเวลาเพื่อเปิดเครื่องหรือปิดเครื่องอัตโนมัติ หากต้องการใช้งาน ต้องตั้งค่าเวลาให้ตรงกับ
ปัจจุบัน เพื่อการเปิดปิดที่ตรงเวลา

บันทึก

Sleep Timer

yy
หากท่านไม่กดปุ่มใด ๆ ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเครื่อง
จะท�ำการเข้าสู่โหมดแสตนบายโดยอัตโนมัติ
yy
หากตั้งเวลาปิดเครื่องและเวลาเปิดเครื่องเป็นเวลาเดียวกันเครื่องจะท�ำการปิด
เครื่องในเวลาที่ตั้งไว้
ตั้งเวลาเพื่อนับถอยหลังเพื่อการปิดเครื่อง

การตั้งค่า OPTION
1
2
3

yy
รูปทีแ่ สดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครือ่ ง
ของท่าน

กดปุ่ม MENU และกดปุ่ม ทิศทาง เพื่อเลือก Option
กดปุ่ม ทิศทาง เพื่อปรับแต่งค่าหรือตัวเลือกที่ต้องการ และกดปุ่ม
OK
กดปุ่ม MENU เมื่อต้องการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า

Option
Language
Key Lock
Factory Reset

 OK MENU

การตั้งค่ามีอธิบายไว้ในดังต่อไปนี้ :
การตั้งค่า

Language
Key Lock
Factory
Reset

อธิบายการใช้งาน

เลือกภาษาของการแสดงภาพหรือเสียง
เปิดใช้งานหรือปิดระบบล็อค
ตั้งค่าให้กลับมาใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และจะลบโปรแกรมช่องทั้งหมดที่เก็บไว้.
ปรับแต่งการตั้งค่าต่าง ๆ ของเครื่องรับโทรทัศน์ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ. หน้าจอที่
ตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะปรากฏเมื่อคุณเปิดโทรทัศน์เป็นครั้งแรก
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ภาษาไทย
ENG

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกต่างๆเข้ากับโทรทัศน์ได้ และเปลี่ยนโหมดเพื่อเลือกอุปกรณ์ภายนอก. ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก, โปรดดูที่คู่มือให้มาพร้อมกับอุปกรณ์แต่ละชนิดนั้น
อุปกรณ์ภายนอกที่รองรับเช่น: อุปกรณ์รับสัญญาณ HD, เครื่องเล่น DVD, VCRs, เครื่องเสียง, หรืออุปกรณ์อื่น ๆ

บันทึก

yy
ถ้าคุณบันทึกรายการโทรทัศน์บนเครือ่ งบันทึก DVD หรือ VCR, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชือ่ มต่อสัญญาณ
โทรทัศน์จากเข้ากับเครื่องบันทึก DVD หรือ VCR ผ่านทางสายเคเบิล ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การบันทึก, โปรดดูที่คู่มือให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
yy
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอาจแตกต่างจากรูปแบบที่แสดงในคู่มือการใช้งานเล่มนี้

รายละเอียดการเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกต่างๆบนช่องต่อที่แผงด้านหลังเครื่องรับโทรทัศน์
1 ค้นหาอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของคุณตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้
2 ตรวจสอบประเภทการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายนอก.
3 ไปที่ภาพประกอบที่เหมาะสมและตรวจสอบรายละเอียดการเชื่อมต่อ.
HD Receiver

DVD

Speaker

HDMI – เพิ่มเติมหน้า 24
Composite – เพิ่มเติมหน้า 24
Audio – เพิ่มเติมหน้า 25

บันทึก

yy
โปรดดูที่คู่มือของอุปกรณ์ภายนอกส�ำหรับค�ำแนะน�ำในการใช้งาน และข้อควรระวังต่าง ๆ

VCR

24 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ

ENG
ภาษาไทย

yy
รูปทีแ่ สดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครือ่ งของท่าน

เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณ HD,
DVD, หรือเครื่องเล่น VCR
เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณ HD, DVD, หรือเครื่อง
เล่น VCR เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ และเลือกโหมด
เพื่อใช้งาน

การเชื่อมต่อด้วย Composite
ส่งวิดโี ออนาล็อกและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ได้. เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
และเครื่องรับโทรทัศน์ด้วยสาย Composite ดังแสดง
ในภาพประกอบต่อไปนี้
SERVICE ONLY

IN

เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณ HDMI
ส่งวิดโี อดิจิตอลและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ได้ เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
และเครื่องรับโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI ดังแสดงในภาพ
ประกอบต่อไปนี้
SERVICE ONLY

AV IN
A

AV IN

AUDIO OUT
ANTENNA IN

VIDEO L/MONO AUDIO R

L

R

IN

AUDIO OUT
ANTENNA IN

R
A
VIDEO L/MONO AUDIO

L

R

VIDEO

L/MONO R AUDIO

HDMI

บันทึก
หากคุณมีเครื่องเล่นวิดโี อแบบโมโน เชื่อมต่อสาย
สัญญาณเสียงจากเครือ่ งเล่นวิดโี อ ไปยังช่อง AUDIO
L/MONO ของเครื่องรับโทรทัศน์

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ 25

ใช้ระบบเสียงภายนอกแทนของล�ำโพงในตัวเครื่อง

การเชื่อมต่อสเตอริโอภายนอก
ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียงภายนอกหรือระบบ
เสียงรอบทิศทาง
SERVICE ONLY

IN

AV IN
A

AUDIO OUT

R
A
VIDEO L/MONO AUDIO

L

R

L
R
AUDIO IN

สเตอริโอภายนอก

ANTENNA IN

ภาษาไทย
ENG

การเชือ่ มต่อกับระบบเสียง

26 การบำ�รุงรักษา

ENG
ภาษาไทย

การบ�ำรุงรักษา
ท�ำความสะอาดเครื่องรับโทรทัศน์
ข้อควรระวัง

yy
แน่ใจว่าจะปิดเครื่องและถอดสายไฟและสายอื่น
ๆ ทั้งหมดก่อน
yy
ไม่ควรเปิดโทรทัศน์ทงิ้ ไว้และเมือ่ ไม่ได้ใช้มาเป็นเวลา
นาน, ถอดสายไฟออกจากเต้ารับทีผ่ นังเพือ่ ป้องกัน
ความเสียหายทีเ่ ป็นไปได้จากฟ้าผ่าหรือไฟกระชาก

สายไฟหลัก
ลบฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่สะสมบนสายไฟอย่างสม�่ำเสมอ.

เพื่อป้องกัน “Image burn” หรือ
“Burn-in” บนหน้าจอเครื่องรับ
โทรทัศน์

จอภาพและกรอบ
เมือ่ ต้องการเอาสิง่ สกปรกฝุน่ ละออง, ควรเช็ดผิวด้วยผ้า
แห้งที่สะอาดและนุ่ม
เมื่อต้องการเอาสิ่งสกปรกที่สกปรกมาก ๆ, ควรเช็ดผิว
ด้วยผ้านุ่มชุบในน�้ำสะอาด หรือ ผงซักฟอกอ่อนเจือจาง.
แล้วเช็ดออกทันทีด้วยผ้าแห้ง

ข้อควรระวัง

yy
ไม่ดัน, ถูหรือกดพื้นผิวด้วยเล็บมือของคุณ หรือ
วัตถุมีคม, อาจส่งผลให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอ
และการบิดเบือนภาพ
yy
ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ เช่น waxes, เบนซิน, เครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ทินเนอร์, ยาฆ่าแมลง, น�้ำยาปรับ
อากาศ, สารหล่อลื่น สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความ
เสียหายเสร็จสิน้ ของหน้าจอและท�ำให้เกิดเพีย้ นได้

ตู้หน้าและขาตั้ง
เมื่อต้องการเอาสิ่งสกปรกฝุ่นละอองหรือไฟ, ตู้เช็ดด้วย
ผ้าแห้งที่สะอาดและนุ่ม
เมื่อต้องการเอาสิ่งสกปรกที่สกปรกมาก ๆ, ควรเช็ดผิว
ด้วยผ้านุ่มชุบในน�้ำสะอาด หรือ ผงซักฟอกอ่อนเจือจาง.
แล้วเช็ดออกทันทีด้วยผ้าแห้ง

ข้อควรระวัง
อย่าเทของเหลวลงบนพื้นผิว. ถ้าน�้ำเข้าสู่เครื่องรับ
โทรทัศน์อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อตหรือความ
ผิดปกติของการท�ำงาน
ไม่ใช้สารเคมีใด ๆเพราะอาจท�ำให้พื้นผิวเสื่อมสภาพ

yy
ถ้าเป็นภาพที่นิ่งแสดงผลบนหน้าจอทีวีเป็นระยะ
เวลานานของเวลามันจะค้างและกลายเป็นมีรูป
ร่างผิดปกติถาวรบนหน้าจอ นี่คืออาการ “image
burn” หรือ “burn-in” และไม่ได้ครอบคลุมโดย
การรับประกัน
yy
ถ้าอัตราส่วนของโทรทัศน์ถูกตั้งค่าเป็น 4:3 เป็น
ระยะเวลานานของเวลา, Image burn ภาพอาจ
เกิดขึ้นในพื้นที่ letterboxed ของหน้าจอ.
yy
หลีกเลีย่ งการแสดงภาพนิง่ บนหน้าจอทีวเี ป็นระยะ
เวลานานของเวลา (2 หรือมากกว่าส�ำหรับแอล
ซีดีทีวี, 1 หรือมากกว่าส�ำหรับพลาสม่าทีวี) เพื่อ
ป้องกันไม่ให้อาการ Image burn

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง 27

ปัญหาทั่วไป

ปัญหา

รีโมตคอนโทรลท�ำงานไม่ปกติ

ไม่มีภาพไม่มีเสียง
แสดงภาพช้าเมื่อเปิดเครื่อง
ไม่สามารถรับชมอุปกรณ์ภายนอก
ได้
เครื่องปิดเครื่องเอง

ปัญหาด้านเสียง
ปัญหา

การแก้ไข
yy
ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางระหว่างสัญญาณรีโมตคอนโทรลหรือไม่
yy
ตรวจสอบการใส่แบตเตอรี่ว่าใส่ขั้วถูกต้องหรือไม่
yy
ตรวจสอบความถูกต้องของโหมดควบคุมในรีโมตคอนโทรล : TV หรือ
โหมดอื่น ๆ
yy
ใส่แบตเตอรีใ่ หม่อีกครั้ง หรือใส่แบตเตอรี่ถูกขั้วหรือไหม่
yy
ตรวจสอบดูว่าเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านแล้วหรือยัง
yy
เสียบปลั๊กไฟอยู่หรือไม่
yy
ตรวจสอบว่าเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องอื่นมีปัญหาหรือไม่
yy
เป็นลักษณะปกติของการท�ำงานของเครื่อง
yy
หากไม่ปรากฏภาพภายใน 30 วินาที ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการแอลจีใกล้บา้ นท่าน.
yy
ตรวจสอบการเชื่อมต่อต่าง ๆ และคู่มือการใ้ช้งานของอุปกรณ์
yy
ตรวจสอบสายไฟว่ามีการถูกรบกวนหรือไม่
yy
มีการตั้งการปิดอัตโนมัติหรือไม่ ตรวจสอบโหมด Auto Sleep ว่าตั้งค่า
sleep time ไว้หรือไม่
yy
หากไม่มสี ญ
ั ญาณเป็นเวลา 15 นาที เครือ่ งรับโทรทัศน์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ

การแก้ไข
yy
กดปุ่ม VOL ◄ หรือ s ตรวจสอบว่ากดปุ่ม MUTE ไว้หรือไม่
สัญญาณภาพปกติ
yy
ลองเปลี่ยนไปรับชมช่องอื่น เนื่องจากอาจเกิดปัญหาจากการส่งสัญญาณ
สัญญาณเสียงผิดปกติ
ภาพจากสถานี
yy
ตรวจสอบสายสัญญาณเสียงว่าต่อไว้ถูกต้องหรือไม่
ล�ำโพงข้างใดข้างหนึง่ มีเสียงรบกวน yy
ตรวจสอบว่ามีการปรับลดระดับเสียงล�ำโพงข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่
หรือไม่ส่งสัญญาณเสียง
yy
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ หรือความชื้น อาจส่งผลท�ำให้เกิดเสียง
ผิดปกติภายในเครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งไม่มีผลต่อการท�ำงานของเครื่องรับ
โทรทัศน์

ภาษาไทย
ENG

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง
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ENG
ภาษาไทย

ปัญหาด้านภาพ
ปัญหา

มีแถบเส้นลากผ่านหน้าจอ
มีสญ
ั ญาณรบกวนหรือตัวอักษรไม่ชดั

การแก้ไข
yy
ปรับแต่งสีในรายการเมนู PICTURE
yy
ติดตั้งเครื่องกับเครื่องเล่นภาพและเสียงให้มีระยะห่างพอสมควรป้องกัน
การรบกวนสัญญาณ
yy
ลองเปลี่ยนช่องสัญญาณเป็นช่องอื่น
yy
ตรวจสอบว่ามีการรบกวนจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของท่าน
หรือไม่
yy
ตรวจสอบและปรับแต่งต�ำแหน่งและทิศทางเสาสายอากาศ
yy
เกิดความเสียหายของพิกเซลของจอภาพเนื่องจากเปิดภาพนิ่งค้างไว้เป็น
เวลานาน ควรเปิด Screen Saver เพื่อป้องกันความเสียหาย
yy
ปรับค่า brightness และ contrast ในรายการเมนู Picture
yy
เช็คสายสัญญาณระหว่างเครื่องรับโทรทัศน์กับอุปกรณ์ต่อพ่วง ว่าเชื่อม
ต่อถูกต้องหรือไม่
yy
เช็คแหล่งจ่ายสัญญาณว่าถูกต้องหรือไม่ กดปุ่ม INPUT
yy
เป็นจุดของ สีแดง เขียว ขาว หรือ ด�ำ อาจจะปรากฏขึ้นได้ ซึ่งเป็น
ลักษณะปกติของจอภาพ ไม่มีผลต่อการท�ำงานของเครื่อง
yy
ปรับต�ำแหน่งภาพในรายการเมนู PICTURE
yy
ตรวจสอบว่าการ์ดจอสามารถรองรับการแสดงผลได้หรือไม่
yy
ตรวจสอบการ์ดจอคอมพิวเตอร์ว่ามีปัญหาหรือไม่
yy
ปรับ Phase ในรายการเมนู PICTURE

สัญญาณภาพมีปัญหา
ในบางช่องสถานี

yy
สถานีที่ส่งสัญญาณมีปัญหา ให้ลองเปลี่ยนไปรับชมช่องอื่น
yy
สัญญาณที่ส่งไม่ชัดเจน ให้ปรับต�ำแหน่งของเสาอากาศ
yy
เช็คแหล่งจ่ายสัญญาณภาพและเสียง

ภาพไม่มีสี,แสดงภาพเป็นขาวด�ำ
สีสันไม่สดใส
มีลายเส้นปรากฏที่หน้าจอและภาพ
ไม่ชัดเจน
มีเส้นลาง ๆ เกิดขึ้นในจอภาพ
มีภาพลาง ๆ ค้างอยู่เมื่อปิดเครื่อง
เรียบร้อยแล้ว
เปิดเครื่องแล้วแต่ไม่มีภาพ
เปิดเครือ่ งแล้ว “No Signal” ปรากฏ
บนหน้าจอ
จุดด�ำปรากฏบนหน้าจอ
การแสดงผลไม่ถูกต้อง

SPECIFICATIONS
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ภาษาไทย
ENG

SPECIFICATIONS
รุ่น
ขนาด
(W x H x
D)
น�้ำหนัก

พร้อมขาตั้ง
ไม่มีขาตั้ง
พร้อมขาตั้ง
ไม่มีขาตั้ง
ความต้องการไฟฟ้า

22LK2**
22LK230-TA
640 mm x 391.4 mm x 168.1 mm
640 mm x 334.5 mm x 56 mm
4.4 kg
4.1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

ระบบ
ครอบคลุมสัญญาณช่อง
เสาอากาศนอก
Impedance

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M
VHF: NZ1~E21, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~
S47
75Ω

สภาพสิ่ง
แวดล้อม

อุณหภูมิขณะใช้งาน
ความชื้นขณะใช้งาน

0 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส
น้อยกว่า 80%

อุณหภูมิเก็บรักษา
ความชื้นขณะเก็บรักษา

-20 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส
น้อยกว่า 80%

ข้อก�ำหนดของผลิตภัณฑ์ที่แสดงข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการปรับ
การท�ำงานของผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงานให้ดูที่ฉลากที่แนบมากับผลิตภัณฑ์
HDMI-DTV (set top box)
Resolution

Horizontal
Frequency (kHz)

720x480
720x576

31.47
31.5
31.25
44.96
45
37.5

1280x720

บันทึก

Vertical
Frequency
(Hz)

59.94
60.00
50
59.94
60.00
50.00

yy
การเชื่อมต่อกับบางอุปกรณ์ภายนอก อาจจะใช้
เวลาในการแสดงผลหน้าจอ เมื่อคุณเปลี่ยนความ
ละเอียดของการรับสัญญาณ

MEMO

MEMO

บันทึกชือ่ รุน่ และหมายเลขประจ�ำเครือ่ ง จากฉลาก
ทีร่ ะบุไว้ทดี่ า้ นหลังของผลิตภัณฑ์ เพือ่ ประโยชน์ใน
การรับบริการจากแอลจี
Model :
Serial No. :

