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34 การใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล

8

- การรับชม 3D (เฉพาะรุ่น 3D)

35
35
35

10 ขั้นตอนการติดตั้ง
10 การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่อง
เพื่อใช้งาน
10
15
16
17
18
19
19
20
20
21
22
23

แกะกล่อง
อุปกรณ์เสริมแยกขาย
ส่วนประกอบและปุ่มกดควบคุมการท�ำงานของเครื่องรับ
โทรทัศน์
การใช้งาน Smart Touch
การยกและเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์
การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์
- ประกอบขาตั้งเครื่อง
- ประกอบ AV cover
การวางเครื่องแบบตั้งโต๊ะ
- การยึดเครื่องรับโทรทัศน์กับโต๊ะอย่างปลอดภัย
การติดตั้งเครื่องแบบแขวนกับผนัง
การจัดเก็บสาย

24 ใช้งานกล้องวีดีโอ
25
25

ภาพรวม
ประกอบกล้องวีดีโอ

26 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
27
27
28
28
29
29
29
30
30
31
31

การเชื่อมต่อกับสายอากาศ
การเชื่อมต่อด้วย HDMI
เชื่อมต่อด้วยสายแปลงสัญญาณ DVI เป็น HDMI
การเชื่อมต่อด้วยคอมโพเนนต์
เชื่อมต่อด้วยคอมโพสิต (AV)
การเชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียง
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงดิจิตอล ด้วยสายออปติคอล
การเชื่อมต่อกับ Canvas speaker
เชื่อมต่อกับหูฟัง
การเชื่อมต่อด้วย USB
การเชื่อมต่อ MHL

32 การใช้งานรีโมทคอนโทรล

ลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล
วิธีใช้งานเมจิกรีโมทคอนโทรล
ข้อควรระวังเมื่อใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล

36 การใช้คู่มือการใช้งาน
37 การบ�ำรุงรักษา
37
37
37

การท�ำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณ
หน้าจอ, กรอบ, ชุดประกอบฝาหน้า และขาตั้ง
สายไฟหลัก

38 การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้น
39
39

การอัพเดตซอฟต์แวร์ผ่าน NSU(Network Software
Upgrade)
การตรวจเช็ครีโมทคอนโทรล

40 SPECIFICATIONS
46 ลิขสิทธิ์
46 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ OPEN SOURCE
SOFTWARE
46 การตั้งค่าการควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอก

ค�ำเตือน

yy
ถ้าคุณไม่สนใจข้อความเตือน คุณอาจจะได้รับบาดเจ็บ
สาหัส หรือมีความเป็นไปได้จะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต

ข้อควรระวัง

yy
ถ้าคุณไม่สนใจข้อความเตือน, คุณอาจจะได้รบั บาดเจ็บเล็ก
น้อย หรือสินค้าอาจเกิดความเสียหาย

บันทึก

yy
บันทึกช่วยให้คณ
ุ เข้าใจ และใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย
โปรดอ่านบันทึกอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
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ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
โปรดอ่านค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เหล่านี้ก่อนใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

คำ�เตือน
yy
อย่าวางเครื่องรับโทรทัศน์ และ
รีโมทคอนโทรลในสภาพแวดล้อม
ดังต่อไปนี้:
- สถานที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
- เป็นบริเวณทีม่ คี วามชืน้ สูงเช่นห้องน�ำ้
- ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา
และอุปกรณ์อนื่ ๆ ทีผ่ ลิตความร้อน
- สถานที่ใกล้เคียงเคาน์เตอร์ห้องครัว
หรือความชืน้ ซึง่ สัมผัสกับไอน�ำ้ หรือ
น�้ำมันได้ง่าย
- ในพื้นที่ได้รับน�้ำฝนหรือลม
- อยู่ใกล้ ภาชนะบรรจุน�้ำเช่นแจกัน
มิฉะนั้นอาจเป็นเหตุไฟไหม้, ไฟฟ้า
  ช็อตการท�ำงานผิดพลาดหรือการเสีย
รูปของผลิตภัณฑ์
yy
อย่ า วางผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นบริ เ วณ
ซึ่ ง มี ก ารสั ม ผั ส กั บ ฝุ ่ น ละออง
ซึง่ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้
yy
ปลัก๊ ไฟหลักทีย่ งั ไม่ได้ถอดออกจาก
เต้าเสีย ปลัก๊ ไฟจะยังคงสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้
yy
อย่าสัมผัสปลัก๊ ไฟด้วยมือทีเ่ ปียก ถ้า
ขาทีส่ ายไฟมีความชืน้ หรือปกคลุม
ไปด้วยฝุน่ ละออง ควรเช็ดปลัก๊ สาย
ไฟให้แห้งโดยทั่ว หรือ ขจัดฝุ่น
ละอองออกก่อนใช้งาน คุณอาจได้
รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดเนือ่ งจาก
การความชื้นสูง
yy
ตรวจสอบให้แน่ใจในการเชื่อมต่อ
สายไฟ และต่อสายดิน (ยกเว้น
ส�ำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีสายดิน)
เพราะคุณอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือได้
รับบาดเจ็บ
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yy
ยึดสายไฟหลักให้แน่น หากสายไฟ
หลักยึดไว้อย่างหลวม ๆ  อาจเกิด
ประกายไฟขึ้นได้
yy
ตรวจสอบให้แน่ใจสายไฟที่ใช้ อยู่
ไกลจากวัตถุทรี่ อ้ นเช่นเครือ่ งท�ำความ
ร้อนซึ่งอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือ
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
yy
อย่าวางวัตถุทหี่ นัก หรือตัวผลิตภัณฑ์
เอง บนสายไฟ อาจท�ำให้เกิดไฟ
ไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
yy
ควรโค้งสายอากาศระหว่างภายใน
และนอกอาคารเพือ่ ป้องกันไม่ให้นำ�้
ฝนทีไ่ หลมาจากด้านนอก อาจท�ำให้
เกิดความเสียหายจากน�ำ้ ทีอ่ ยูภ่ ายใน
ผลิตภัณฑ์ และจะท�ำให้ไฟฟ้าช็อต
yy
เมือ่ การติดตัง้ ทีวบี นผนังแล้ว ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าจะไม่ตดิ ตัง้ ทีวดี ว้ ย
การแขวนสายไฟฟ้าหลัก และสาย
สัญญาณทีด่ า้ นหลังของทีวอี าจจะ
ท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
yy
อย่าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ามากเกินไป
ลงในเต้าเสียบไฟฟ้าอาจท�ำให้เกิดไฟ
ไหม้เนือ่ งจากความร้อนมากเกินไป
yy
อย่าวางผลิตภัณฑ์หรือปล่อยให้
หลุดร่วง เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอก อาจท�ำให้บาดเจ็บหรือ
ความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์
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yy
เก็บวัสดุปอ้ งกันความชืน้ ทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ์
หรือไวนิลบรรจุภัณฑ์ออกห่างจาก
มือเด็ก วัสดุป้องกันความชื้นเป็น
อันตรายหากกลืนกิน หากกลืนกิน
โดยไม่ได้ตั้งใจ พยายามให้ผู้ป่วย
อาเจียน และไปที่โรงพยาบาลที่
ใกล้ทสี่ ดุ   บรรจุภณ
ั ฑ์ไวนิลสามารถ
ท�ำให้เกิดการหายใจไม่ออก เก็บไว้
ให้ห่างจากมือเด็ก
yy
อย่าปล่อยให้เด็กของท่านปีนขึน้ ไป
หรือเกาะไปยังเครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องรับโทรทัศน์อาจตกหรือล้ม
ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง
yy
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้อย่างระมัดระวัง
เพื่อป้องกันเด็กจากการเผลอรับ
ประทาน ในกรณีที่รับประทาน
ให้รีบน�ำไปพบแพทย์ทันที
yy
ห้ามใส่ตัวน�ำไฟฟ้า (เช่นตะเกียบ
ที่เป็นโลหะ) ลงในปลายด้านหนึ่ง
ของสายไฟในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ที่
เชือ่ มต่อกับขัว้ อินพุตบนผนัง ห้าม
สัมผัสสายไฟหลังจากเสียบเข้าขั้ว
อินพุตผนัง คุณอาจจะอันตรายจาก
ไฟฟ้า(ขึ้นอยู่กับรุ่น)
yy
อย่าใส่ หรือจัดเก็บสารไวไฟอยูใ่ กล้
ผลิตภัณฑ์ อาจเกิดอันตรายจาก
ความประมาท หรือการระเบิดหรือ
ไฟไหม้เนื่องจากสารไวไฟ
yy
อย่าวางวัตถุทเี่ ป็นโลหะเช่นเหรียญ
หมุดผมตะเกียบหรือเส้นลวดลง
ในผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุไวไฟ เช่น
กระดาษและไม้ขีดไฟ ต้องเพิ่ม
ความสนใจโดยเฉพาะเด็ก ไฟฟ้า
ช็อต ไฟไหม้หรือได้รบั บาดเจ็บอาจ
เกิดขึน้ ได้ ถ้าวัตถุแปลกปลอมหล่น
ลงในผลิตภัณฑ์ ถอดสายไฟ และ
ติดต่อศูนย์บริการ

yy
อย่าฉีดน�้ำลงบนผลิตภัณฑ์หรือ
ขัดสีด้วยสารไวไฟ (ทินเนอร์หรือ
เบนซิน) ไฟไหม้หรืออุบัติเหตุไฟ
ฟ้าช็อต อาจเกิดขึ้นได้
yy
อย่าให้แรงกระแทกทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุใด ๆ ร่วง
อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ และห้ามวางสิง่ ใด
ลงบนหน้าจอคุณอาจจะได้รบั บาด
เจ็บหรือผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถได้รบั
ความเสียหาย
yy
อย่าสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้หรือเสา
อากาศในช่วงพายุฟ้าคะนองหรือ
ฟ้าแลบ คุณอาจจะไฟฟ้าดูด
yy
อย่าเสียบกับเต้าเสียบไฟทีผ่ นังเมือ่
มีการรัว่ ไหลของก๊าซ เปิดหน้าต่าง
และระบายอากาศมันอาจจะท�ำให้
เกิดไฟไหม้ตามจุดประกายไฟ
yy
อย่าถอดแยกชิน้ ส่วน ซ่อมแซมหรือ
แก้ไขสินค้าด้วยตนเอง เพราะเหตุ
ไฟไหม้หรืออุบตั เิ หตุไฟฟ้าช็อตอาจ
เกิดขึ้นได้ ติดต่อศูนย์บริการเพื่อ
ตรวจสอบการสอบเทียบหรือการ
ซ่อมแซม
yy
ถ้าเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
ให้ถอดปลั๊กสินค้าทันทีและติดต่อ
ศูนย์บริการท้องถิ่นของคุณ
-ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผลิตความร้อน
-ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากการ
กระแทก
-เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
-วัตถุแปลกปลอมได้เข้าไปในผลิตภัณฑ์
-ผลิตภัณฑ์เกิดควันไฟหรือกลิน่ แปลก ๆ
-เพราะสิ่งต่างเหล่านี้อาจท�ำให้เกิดไฟ
ไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
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ข้อควรระวัง

yy
ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในบริเวณทีไ่ ม่เกิด
คลื่นวิทยุรบกวน

yy
ควรจะมีระยะห่างเพียงพอระหว่าง
เสาอากาศภายนอกและสายไฟฟ้า
เพือ่ ให้พน้ จากการสัมผัส แม้ในขณะ
ที่เสาอากาศร่วง หรือล้ม ซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
yy
อย่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์บนสถานทีเ่ ช่น
ชั้นวางที่ไม่แข็งแรง หรือพื้นผิวที่
เอียง. และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มี
การสั่นสะเทือน หรือที่ผลิตภัณฑ์
ไม่สามารถรองรับอย่างเต็มที่ มิ
ฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาจตกหรือพลิก
คว�่ำ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
yy
หากคุณติดตั้งโทรทัศน์บนขาตั้ง,
คุ ณ จ� ำ เป็ น ต้ อ งด� ำ เนิ น การเพื่ อ
ป้องกันผลิตภัณฑ์จากการพลิกคว�ำ 
่
มิฉะนัน้ ,ผลิตภัณฑ์อาจจะตก หรือ
หล่น ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
yy
ถ้าคุณต้องการทีจ่ ะยึดผลิตภัณฑ์ไว้ทผี่ นัง ยึดกับส่วนต่อ ตาม
มาตรฐานการติดตั้ง VESA (อะไหล่เสริม) ที่ด้านหลังของ
ผลิตภัณฑ์ เมือ่ คุณติดตัง้ ชุดทีจ่ ะใช้ยดึ ติดผนัง (อะไหล่เสริม)
ติดตั้งด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่หลุดร่วงลงกับพื้น
yy
ใช้อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น

yy
เมื่อติดตั้งเสาอากาศ, ควรปรึกษา
ช่างผูช้ ำ� นาญซึง่ อาจเกิดอันตรายจาก
ไฟไหม้ หรืออันตรายจากไฟฟ้าช็อต
yy
แนะน�ำให้รักษาระยะห่างอย่าง
น้อย 2 ถึง 7 เท่า ของขนาดหน้า
จอในแนวทแยงเมื่อดูทีวี ถ้าคุณดู
โทรทัศน์เป็นเวลานาน อาจท�ำให้
เกิดมองเห็นเป็นภาพซ้อน
yy
ควรใช้ชนิดทีก่ �ำหนดของแบตเตอรี่
เท่านั้น เพราะซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อรีโมทคอนโทรล
yy
ห้ามใช้แบตเตอรีใ่ หม่รว่ มกับแบตเตอรี่
เก่า ซึง่ อาจท�ำให้แบตเตอรีร่ อ้ นมาก
เกินไปและรั่วไหล
yy
ไม่ควรให้แบตเตอรีส่ มั ผัสกับแหล่งความร้อน เช่น เก็บให้ไกล
จากแสดงแดดโดยตรง กองไฟ หรือ เครือ่ งก�ำเนิดความร้อน
yy
ห้ามใช้แบตเตอรี่ทไี่ ม่สามารถชาร์ตไฟได้กับอุปกรณ์ชาร์ต
พลังงานแบตเตอรี่
yy
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มวี ตั ถุทกี่ นั้
ระหว่างรีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอร์
ของรีโมทคอนโทรล
yy
สัญญาณของรีโมทคอนโทรลอาจ
ถูกรบกวนจากแสงอาทิตย์ หรือ
แสงที่จ้าอื่น ๆ ในกรณีนี้อาจต้อง
ท�ำให้ห้องมืดลง ด้วยการปิดไฟ
หรือใส่ผ้าม่าน
yy
เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
เช่นวีดีโอเกมคอนโซล ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเชื่อมต่อมี
ความยาวพอ มิฉะนั้น สินค้าอาจ
ร่วงหล่น ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการบาด
เจ็บหรือความเสียหายของสินค้า
yy
ห้ามเปิด / ปิดเครื่อง ด้วยการ
เสียบปลั๊ก หรือถอดปลั๊กเสียบไฟ
ที่ผนัง (ห้ามใช้สายไฟเพื่อเป็นส
วิทช์เปิด / ปิด เครื่อง) มันอาจ
จะท�ำให้สายเกิดการช�ำรุดหรือจะ
ท�ำให้ไฟฟ้าช็อต

ภาษาไทย
ENG

yy
หากคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา
นาน ควรถอดสายไฟออกจาก
ผลิตภัณฑ์เพราะฝุ่นที่ครอบคลุม
จะท�ำให้เกิดไฟไหม้ หรือการเสือ่ ม
สภาพฉนวนกันความร้อนอาจท�ำให้
เกิดการรัว่ ไหลของไฟฟ้า ไฟฟ้าช็อต
หรือไฟไหม้
yy
ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ถกู สัมผัสกับหยด
น�ำ 
้ หรือราดด้วยน�ำ 
้ และวัตถุใด ๆ
ที่เต็มไปด้วยของเหลว เช่นแจกัน
วางไว้บนอุปกรณ์

5

6

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย

ENG
ภาษาไทย

yy
กรุณาท�ำตามค�ำแนะน�ำการติดตั้ง
ด้านล่างนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้า
เกิดความร้อนสูงเกินไป
-ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผลิตความร้อน
-ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และผนัง
ควรเกิน 10 ซม
-อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ไม่มี
การระบายอากาศ (เช่น บนชั้นวาง
หนังสือหรือในตู้)
-อย่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์บนพรมหรือเบาะ
รองนั่ง
-ตรวจสอบให้แน่ใจช่องระบายอากาศ
ไม่ได้ถูกบล็อกโดยผ้าปูโต๊ะผ้าม่าน
มิฉะนั้น อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้
yy
ไม่สมั ผัสกับช่องระบายอากาศเมือ่ ดู
โทรทัศน์เป็นเวลานาน ช่องระบาย
อากาศอาจจะปล่อยลมร้อน ซึง่ ไม่
ได้สง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
yy
ตรวจสอบสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม�่ำ หากพบความ
ผิดปกต หรือ ความเสียหาย ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการทีไ่ ด้รับ
การแต่งตั้งจากแอลจี
yy
ป้องกันไม่ให้ ฝุ่นเก็บสะสมบนขา
ปลั๊กสายไฟหรือเต้าเสียบ ซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้
yy
ป้องกันสายไฟจากการถูกกระท�ำ
ทางกายภาพหรือเชิงกล เช่นการ
บิด งอ หยิก ใกล้ประตูหรือโดน
เหยียบด้านบน ให้ความสนใจกับ
ปลั๊กผนังและจุดที่ออกจากสายไฟ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
yy
อย่าใช้ฝ่ามือกดลงที่หน้าจอ หรือ
วัตถุมคี มเช่นเล็บ ดินสอหรือปากกา
หรือท�ำให้รอยขีดข่วน

yy
หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอหรือ
ใช้นิ้วของคุณ กดไว้ในระยะเวลา
นาน การท�ำเช่นนั้นอาจมีผลกระ
ทบการบิดเบือนบางส่วนชั่วคราว
บนหน้าจอ
yy
เมือ่ ท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์และ
ส่วนประกอบ ถอดปลัก๊ ไฟฟ้าก่อน
และเช็ดด้วยผ้านุม่ การใช้แรงมาก
เกินไปอาจท�ำให้เกิดรอยขีดข่วน
หรือเปือ้ น อย่าฉีดด้วยน�้ำหรือเช็ด
ด้วยผ้าเปียก อย่าใช้นำ�้ ยาท�ำความ
สะอาดกระจก น�ำ้ ยาส�ำหรับล้างรถ
หรือใช้ในงานอุตสาหกรรม, สาร
กัดกร่อน หรือขี้ผึ้ง เบนซิน หรือ
แอลกอฮอล์ อื่น ๆ ซึ่งสามารถ
สร้างความเสียหายต่อสินค้า และ
จอแสดงภาพมิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิด
เพลิงไหม้ไฟฟ้าช็อตหรือความเสีย
หายของผลิตภัณฑ์ (การกัดกร่อน
การเปลี่ยนรูปหรือแตก)
yy
ขณะที่เครื่องนี้เชื่อมต่อกับ AC เต้าเสียบ, ผลิตภัณฑ์จะ
ยังไม่ได้ยกเลิกกับการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC แม้ว่า
คุณจะปิดเครื่องนี้โดยใช้ ปุ่มกดที่เครื่อง หรือที่ปุ่มกด
บนรีโมทคอนโทรล
yy
เมื่อถอดปลั๊กสายไฟหลัก จับที่ตัว
ปลัก๊ และถอดปลัก๊ ออกหากสายไฟ
ทีอ่ ยูภ่ ายในสายไฟถูกตัดการเชือ่ ม
ต่อ อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้
yy
เมื่อย้ายสินค้า ให้ตรวจสอบว่า
คุณปิดเครื่องก่อน จากนั้นให้ถอด
ปลั๊กสายไฟ สายเสาอากาศและ
สายเคเบิลเชื่อมต่ออื่น ๆ เครื่อง
รับโทรทัศน์ หรือสายไฟอาจเกิด
ความเสียหาย ซึง่ อาจเกิดอันตราย
จากอัคคีภยั หรือท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
yy
เมือ่ มีการย้ายหรือออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์
ของผลิตภัณฑ์ ให้ชว่ ยกันอย่างน้อย
2 คน เพราะผลิตภัณฑ์ทมี่ นี ำ�้ หนัก
มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
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yy
ติดต่อศูนย์บริการปีละครั้งในการ
ท�ำความสะอาดชิน้ ส่วนภายในของ
ผลิตภัณฑ์ ฝุ่นสะสม อาจท�ำให้
เกิดความล้มเหลวของวงจรไฟฟ้า
yy
เรียกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ศูนย์บริการ
เป็นสิง่ จ�ำเป็นเมือ่ อุปกรณ์ได้รบั ความ
เสียหายในทางใดทางหนึง่ เช่นสาย
ไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวรั่ว
ไหลหรือวัตถุตกเข้าไปในอุปกรณ์
ได้เปียกฝนหรือความชื้น ท�ำงาน
ไม่เป็นปกติ หรือร่วงจากที่สูง
yy
หากสัมผัสผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกเย็น
และ อาจจะมี “วูบวาบ” เมื่อเปิด
อยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรผิด
ปกติกับผลิตภัณฑ์
yy
พาเนลเป็ น เทคโนโลยี ชั้ น สู ง
ผลิตภัณฑ์แสดงผลแบบ TFT กับ
ความละเอียดของ 2,000,0006,000,000 พิกเซล คุณอาจเห็น
จุดสีด�ำเล็ก ๆ / หรือจุดสีที่สว่าง
(สีแดง, สีฟา้ หรือสีเขียว) ทีข่ นาด
ของ 1 ppm บนพาแนล นี้ไม่ได้
บ่งชีถ้ งึ ความผิดปกติและไม่ได้มผี ล
ต่อประสิทธิภาพและความน่าเชือ่ ถือ
ของผลิตภัณฑ์  ปรากฏการณ์นยี้ งั
เกิดขึน้ ในผลิตภัณฑ์ของ บริษทั อืน่
และไม่อยู่ภายใต้การแลกเปลี่ยน
หรือคืนเงิน
yy
คุณอาจพบความสว่างที่แตกต่าง
กัน และสีของพาเนลขึ้นอยู่กับ
ต�ำแหน่งชมของคุณ (ซ้าย / ขวา /
บน / ล่าง)ปรากฏการณ์ได้เกิดขึ้น
เนือ่ งจากลักษณะของพาเนล ซึง่ ไม่
ได้เป็นทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์และไม่ได้เป็นความ
ผิดปกติ
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yy
การแสดงภาพนิ่ง (เช่น โลโก้ของช่องสัญญาณการออก
อากาศ, เมนูบนหน้าจอฉากจากวีดีโอเกม) เวลาที่นาน
อาจท�ำให้เกิดความเสียหายไปทีห่ น้าจอ, ส่งผลให้การเก็บ
ข้อมูลของภาพ, ซึ่งเป็นที่รู้จักกันรูปภาพค้างบนหน้าจอ
การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ส�ำหรับรูปภาพ
ค้างบนหน้าจอ หลีกเลี่ยงการแสดงรูปภาพคงที่บนหน้า
จอโทรทัศน์ของคุณเป็นเวลานาน (2 ชัว่ โมงหรือมากกว่า
ส�ำหรับจอแอลซีดี 1 ชั่วโมง หรือมากกว่าส�ำหรับพลา
สม่า)เช่นเดียวกัน ถ้าคุณดูโทรทัศน์ในอัตราส่วน 4:3
เป็นเวลานาน รูปภาพค้างบนหน้าจออาจเกิดขึ้นบนเส้น
ขอบของจอ ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทอื่น และไม่อยู่ภายใต้การแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
เสียงถูกสร้างขึ้น
yy
เสียงของพลาสติกทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ รับชมหรือปิดโทรทัศน์ ถูก
สร้างขึ้นโดยการหดตัวทางความร้อนพลาสติกเนื่องจาก
อุณหภูมแิ ละความชืน้ เสียงนีเ้ ป็นเรือ่ งปกติสำ� หรับสินค้า
ที่จะต้องเปลี่ยนรูปความร้อน เสียงฮัมของวงจรไฟฟ้า /
พาเนลสั่น : เสียงดังในระดับต�่ำจะถูกสร้างขึ้นจากการ
สลับวงจรความเร็วสูง, ซึง่ ให้กระแสเป็นจ�ำนวนมากในการ
ด�ำเนินการผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
เสียงทีส่ ร้างขึน้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน
และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
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การรับชม 3D (เฉพาะรุ่น 3D)
คำ�เตือน
สภาพแวดล้อมในการรับชม
yy
ระยะเวลาในการรับชม
-- เมื่อรับชมเนื้อหา 3 มิติ , ใช้เวลา 5 - 15 นาทีหยุดพักทุกๆชั่วโมง การรับชมเนิื้อหา 3 มิติ  ส�ำหรับระยะเวลายาวนานอาจ
ท�ำให้เกิดปวดหัว, เวียนหัวอ่อนเพลียหรือความเครียดต่อดวงตา
ผู้ที่มีปัญหาทางเกี่ยวกับการรับรู้แสง หรือ เจ็บป่วยเรื้อรัง
yy
ผู้ใช้บางคนอาจพบ อาการชัก หรือ อาการผิดปกติอื่น ๆ เมื่อมีรับชม ไฟกระพริบหรือลวดลายเฉพาะอย่างจากเนื้อหา 3 มิติ
yy
อย่าดูวีดีโอ 3 มิติ ถ้าคุณรู้สึกคลื่นไส้, ก�ำลังตั้งครรภ์ / หรือมีเจ็บป่วยเรื้อรังเช่นโรคลมชัก, ความผิดปกติของหัวใจหรือโรคความ
ดันโลหิต, เป็นต้น
yy
การรับชมเนื้อหา 3 มิติ จะไม่แนะน�ำให้ผู้ที่ประสบจากการตาบอดข้างใดข้างนึง หรือมีความผิดปกติทางสายตา. เห็นภาพซ้อน
หรือ รู้สึกไม่สบายในการชม
yy
หากคุณมีตาเหล่ (cross-eyed), amblyopia (สายตาบกพร่อง) หรือ อาการตาพร่า, คุณอาจมีปัญหาในการตรวจจับภาพในเชิง
ลึก และล้าสายตาเนื่องจากภาพซ้อน แนะน�ำให้ใช้เวลาหยุดพักบ่อยกว่าเฉลี่ยของผู้ใหญ่ปกติทั่วไป
yy
หากสายตาของคุณแตกต่างกันระหว่างตาขวาและซ้ายของคุณ ควรได้รับการแก้ไขสายตาของคุณก่อนที่จะรับชมเนื้อหา
อาการที่ต้องหยุด หรือ ละเว้นการรับชมเนื้อหา 3 มิติ
yy
ห้ามรับชมเนื้อหา 3 มิติ เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยล้าจากการขาดการนอนหลับ, ท�ำงานมากเกินไปหรือดื่มสุรา
yy
เมื่ออาการเหล่านี้, ให้หยุดใช้ หรือรับชมเนื้อหา 3 มิติ  และพักผ่อนเพียงพอที่จะบรรเทาอาการ
-- ปรึกษาแพทย์ของคุณเมื่อมีอาการยังคงมีอยู่. อาการอาจรวมถึงอาการปวดหัว, ปวดลูกตา, เวียนหัว, อาการคลื่นไส้, ใจสั่น,
ตาพร่ามัว, รู้สึกไม่สบาย, ภาพซ้อน, มองภาพไม่ชัด หรือความเมื่อยล้า

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมขณะรับชม
yy
ระยะห่างในการรับชม
-- รักษาระยะห่างอย่างน้อยสองเท่าของความยาวเส้นทแยงมุมจอภาพ เมื่อดูเนื้อหา 3 มิติ ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายในการดูเนื้อหา
แบบ 3 มิติ, เลื่อนระยะให้ห่างไกลจากโทรทัศน์
อายุของผู้ชม
yy
ทารก / เด็ก
-- ส�ำหรับเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 5 ปีห้ามรับชมเนื้อหา 3 มิติ
-- เด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 10 ปี อาจตอบสนองเกินจริง และกลายเป็นตื่นเต้นมากเกินไปเนื่องจากสายตาของพวกเขาอยู่ในการ
พัฒนา(เช่น : พยายามที่จะสัมผัสหน้าจอ หรือพยายามที่จะกระโดดลงไปในจอ การตรวจสอบพิเศษและความสนใจเป็นพิเศษ
เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับเด็ก ในการรับชมเนื้อหา 3 มิติ
-- เด็กมีความแตกต่างของสายตามากในการรับชมเนื้อหา 3 มิติ จะได้รับชมได้ดีกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากระยะห่างระหว่างตาสั้นกว่า
ของในผู้ใหญ่ ดังนั้นพวกเขาจะรับรู้ในเชิงลึกสามมิติมากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ ในภาพ 3 มิติ เนื้อหาเดียวกัน
yy
วัยรุ่น
-- วัยรุ่นที่มีอายุต�่ำกว่า 19 ปีอาจมีปฏิกิริยากับความไวแสงเนื่องจากการกระตุ้นจากแสงในเนื้อหาแบบ 3 มิติ ให้ค�ำแนะน�ำพวก
เขาให้ละเว้นจากการเฝ้าดู contens 3 มิติ เป็นเวลานานเมื่อพบว่ามีอาการเหนื่อยล้า
yy
ผู้สูงอายุ
-- ผู้สูงอายุที่อาจรับรู้ผล 3 มิติน้อยเมื่อเทียบกับวัยรุ่น อย่านั่งใกล้ชิดกับโทรทัศน์กว่าระยะที่แนะน�ำ
ค�ำแนะน�ำเมื่อใช้แว่น 3 มิติ
yy
ให้แน่ใจว่าจะใช้แว่นตา 3 มิติส�ำหรับ LG มิฉะนั้นคุณอาจจะไม่สามารถที่จะดูวีดีโอ 3 มิติ ได้อย่างถูกต้อง
yy
ไม่ควรใช้แว่น 3 มิติ แทนแว่นตาปกติของคุณ, แว่นตากันแดดหรือแว่นป้องกัน
yy
การใช้แว่น 3 มิติดัดแปลงอาจก่อให้เกิดความเครียดตาหรือความผิดเพี้ยนของภาพ
yy
ไม่ควรเก็บแว่นตา 3 มิติของคุณในอุณหภูมิสูงหรือต�่ำ เพราะจะท�ำให้เกิดการเสียรูป
yy
แว่นตา 3 มิติมีความเปราะบางและง่ายที่จะมีรอยขีดข่วน ควรใช้ผ้าอ่อนนุ่มเช็ดเมื่อท�ำความสะอาดชิ้นส่วนเลนส์ อย่างขูดขีด
เลนส์ของแว่นตา 3 มิติกับวัตถุคม หรือท�ำความสะอาด / เช็ดด้วยสารเคมี

ภาษาไทย
ENG

ข้อควรระวัง

9

10

ขั้นตอนการติดตั้ง / การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ENG
ภาษาไทย

บันทึก
yy
ภาพที่ปรากฏอาจแตกต่างจากโทรทัศน์ของคุณ.
yy
รายการเมนู OSD (On Screen Display) ที่แสดงเป็นตัวอย่างในคู่มือนี้อาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ของท่าน
yy
เมนูที่มีอยู่และตัวเลือกอาจแตกต่างจากแหล่งสัญญาณอินพุตหรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่คุณก�ำลังใช้
yy
คุณลักษณะใหม่อาจจะเพิ่มเข้ากับโทรทัศน์นี้ในอนาคต
yy
โทรทัศน์สามารถอยู่ในโหมดสแตนด์บายเพื่อที่จะลดการใช้พลังงาน และโทรทัศน์ควรจะปิดใช้งานถ้าไม่ได้รับชมบางเวลา เพื่อ
ประหยัดพลังงาน
yy
พลังงานที่ใช้ระหว่างการใช้งานจะลดลงมากหากระดับของความสว่างของภาพลดลง, และสิ่งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวม

ขั้นตอนการติดตั้ง
1
2
3
4

เปิดแพคเกจและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมทั้งหมดจะถูกรวมไว้
ติดขาตั้งเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อตั้ง (เฉพาะบางรุ่น)
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายเข้ากับเครือข่าย เพราะการใช้งานในโหมด SMART บางอย่างใช้การเชือ่ มต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน
แกะกล่อง
ตรวจสอบอุปกรณ์ทแี่ ถมมาพร้อมกับเครือ่ งว่าถูกต้องหรือไม่หากพบว่าไม่ครบตามจ�ำนวนหรือไม่ถกู ต้องให้ตดิ ต่อตัวแทนจ�ำหน่ายทันที, บริษทั
ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, รูปที่น�ำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ของท่าน

      ข้อควรระวัง
yy
อย่าใช้สินค้าใด ๆ ที่ไม่ได้รับการรับรอง เพื่อความปลอดภัยและช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์
yy
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บโดยใช้สินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากรับประกันของบริษัท
yy
ในบางรุ่นมีฟิล์มบาง ๆ ติดอยู่บนหน้าจอ ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องลอกออก

บันทึก

yy
อุปกรณ์ที่แถมอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
yy
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
yy
เพื่อการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด, สาย HDMI และอุปกรณ์ USB ควรหนาน้อยกว่า 10 มม. และความกว้างน้อยกว่า 18 มม. ใช้สาย
ต่อที่รองรับ USB 2.0 ใช้หน่วยความจ�ำ USB หรือสายเคเบิล USB ให้พอดีกับพอร์ต USB ของโทรทัศน์
B

B
A

HDMI
A

10 มม

B

18 มม.

A

USB
A

10 มม

A

18 มม.(เฉพาะรุ่น EA88**-TA)

B

18 มม.

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน
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EA98**, EA97**

ภาษาไทย
ENG

SMART

BACK

/Q.MENU

คู่มือการใช้งาน

สายแปลงสัญญาณ
Component
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 26)

รีโมทคอนโทรล
เมจิกรีโมทคอนโทรล
และแบตเตอรี่ (AAA)
และแบตเตอรี่ (AA)
ในบางประเทศอาจมี ก าร (อ่านเพิ่มเติมหน้า 34)
เปลี่ยนแปลงการแถมหรือไม่
แถมรีโมทคอนโทรล
(เฉพาะบางรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 32, 33)

สายแปลงสัญญาณ
Composite
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 28, 29)

ส�ำหรับเก็บรวบสาย
(Cable Management)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 21, 23)

แว่น Cinema 3D
จ�ำนวนของแว่น 3 มิติ แตกต่าง
กันไปตามรุ่นและแต่ละประเทศที่
จัดจ�ำหน่าย

สายรัด
(Cable Band)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 23)

Tag On

ส�ำหรับปิดด้านหลังเครื่อง

สายรัดป้องกันการร่วง

(อ่านเพิ่มเติมหน้า 20)

(เฉพาะรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 21)

(AV cover)

(Fall prevention band)

สลักเกลียว (ส�ำหรับยึด
Cable Management)
1 ชิ้น, M4 x L20
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 21, 23)

หรือ
ผ้าท�ำความสะอาด
(เฉพาะรุ่น)

Isolator
(เฉพาะรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 14)

กล้องสำ�หรับการสนทนาแบบเห็นภาพ
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 24)

Tag on

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน
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EA88**
ENG
ภาษาไทย

SMART

BACK

/Q.MENU

คู่มือการใช้งาน

รีโมทคอนโทรล
และแบตเตอรี่ (AAA)
ในบางประเทศอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงการแถมหรือไม่
แถมรีโมทคอนโทรล
(เฉพาะบางรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 32, 33)

เมจิกรีโมทคอนโทรล
และแบตเตอรี่ (AA)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 34)

แว่น Cinema 3D
จ�ำนวนของแว่น 3 มิติ แตกต่าง
กันไปตามรุ่นและแต่ละประเทศที่
จัดจ�ำหน่าย

Tag On

Tag on

สายแปลงสัญญาณ
Component
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 26)

สายแปลงสัญญาณ
Composite
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 28, 29)

Cable Holder
2 ชิ้น
(เฉพาะรุ่น EA88**-TA)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 24)

Stand Base
(เฉพาะรุ่น EA88**-TA)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 19)

Stand Cover
(เฉพาะรุ่น EA88**-TA)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 19)

AV cover
(เฉพาะรุ่น EA88**-TA)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 20)

Velcro tape
2 ชิ้น
(เฉพาะรุ่น EA88**-TA)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 20)

สลักกลียวส�ำหรับยึดขาตั้ง
9 ชิ้น, M4 x L20
(เฉพาะรุ่น EA88**-TA)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 19)

สลักกลียวส�ำหรับยึดขาตั้ง
4 ชิ้น , M4 x L10
(เฉพาะรุ่น EA88**-TA)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 19)

ผ้าท�ำความสะอาด
(เฉพาะรุ่น)

Ferrite core
(เฉพาะรุ่น EA88**-TC)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 13)

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน
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ภาษาไทย
ENG

หรือ

Isolator
(เฉพาะรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 14)

กล้องสำ�หรับการสนทนาแบบเห็นภาพ
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 24)

บันทึก
  (เฉพาะรุ่น EA88**-TC)
yy
อุปกรณ์เสริมที่แถมพร้อมเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
yy
คุณสมบัติของอุปกรณ์เสริมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงคุณภาพหรือการปรับปรุงนโยบายของบริษัท
การใช้งาน ferrite core
1 ใช้ ferrite core เพื่อลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในสายไฟ ดังรูป
2 เลื่อต�ำแหน่ง ferrite core ให้อยู่ในระยะไกล้กับเครื่องรับโทรทัศน์

[เชื่อมต่อกับเต้ารับ]

[เชื่อมต่อกับโทรทัศน์]
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การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ENG
ภาษาไทย

บันทึก
yy
คู่มือการติดตั้ง Isolator กับสายอากาศ (RF)
-- ใช้ Isolator เพื่อติดตั้งกับโทรทัศน์ในสถานที่ที่มีความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าของเครื่องรับโทรทัศน์และกราวน์ของ
สัญญาณ จากสายอากาศ
»»มีความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าของเครื่องรับโทรทัศน์และกราวน์ของสัญญาณ จากสายอากาศ, หน้าสัมผัสของสาย
อากาศอาจจะมีความร้อน และความร้อนมากเกินไปอาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้
-- ท่านสามารถเพิม่ ความปลอดภัยให้เมือ่ รับชมโทรทัศน์ เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพโดยการลดแรงดันไฟฟ้าจากเสาอากาศทีวี ขอแนะน�ำ
ให้ติด isolator กับผนัง หากไม่สามารถติดตั้งกับผนัง, ติดบริเวณโทรทัศน์. หลีกเลี่ยงการถอด Isolator หลังจากการติดตั้ง
-- ต้องแน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อเสาอากาศโทรทัศน์ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน
1. เชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์

ผนัง
ANTENNA/
CABLE IN

ช่องสัญญาณเคเบิล
/ ช่องสัญญาณจาก
เสาอากาศ

หรือ
Isolator
2. เชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณ

เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของ isolator กับสายเคเบิล / กับแจ็ค เสาอากาศและอีกด้านกับชุดโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณ
“อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายดินที่ใช้ป้องกันการติดตั้งอาคารผ่านการเชื่อมต่อสายไฟ หรือผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับ
สายดินที่ใช้ป้องกัน - และสายเคเบิลระบบการกระจายที่ใช้สาย coaxial, ในบางสถานการณ์อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ การ
เชื่อมต่อกับระบบการกระจายด้วยสายเคเบิล ก่อนที่จ่ายผ่านมายังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้แยกรายละเอียดช่วงความถี่บางอย่าง
(galvanic isolator,  EN 60728-11)”
เมื่อใช้ Isolator , การสูญเสียเล็กน้อยของสัญญาณอาจเกิดขึ้นได้

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ภาษาไทย
ENG

อุปกรณ์เสริมแยกขาย
สินค้าซื้อแยกสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพโดยไม่ต้องแจ้งใด ๆ
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายของคุณที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้
อุปกรณ์เหล่านี้จะท�ำงานกับบางรุ่น
BACK

SMART

/Q.MENU

P

AN-MR400
เมจิกรีโมทคอนโทรล

AG-F***
แว่น Cinema 3D

AG-F***DP
แว่น Dual play

LG Audio device

Tag On

Tag On

AN-VC5**
กล้องส�ำหรับการสนทนาแบบ
เห็นภาพ

ความเข้ากันได้

EA98**, EA97**

EA88**

•

•

•

•

•

•

LG Audio Device

•

•

Tag On

•

•

AN-VC5**
กล้องส�ำหรับการสนทนาแบบเห็น
ภาพ

•

•

AN-MR400
เมจิกรีโมทคอนโทรล
AG-F***
แว่น Cinema 3D
AG-F***DP
แว่น Dual play
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การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ENG
ภาษาไทย

ส่วนประกอบและปุ่มกดควบคุมการท�ำงานของเครื่องรับโทรทัศน์

เฉพาะรุ่น EA98**, EA97**

หน้าจอ

ไฟสัญลักษณ์แอลจี

อุปกรณ์รับรีโมทคอนโทรล

ล�ำโพง

ปุ่ม Smart Touch

(เฉพาะรุ่น EA98**)

ล�ำโพง

เฉพาะรุ่น EA88**

หน้าจอ

ไฟสัญลักษณ์แอลจี

อุปกรณ์รับรีโมทคอนโทรล

ปุ่ม Smart Touch
ล�ำโพง

(เฉพาะรุ่น)
ปุ่มกด

เปิด/ปิดเครื่อง

บันทึก
yy
สามารถปรับแสงไฟสัญลักษณ์แอลจีได้จากเมนู OPTION

ค�ำอธิบาย

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน
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ภาษาไทย
ENG

การใช้งาน Smart Touch
1

เปิด เครื่องรับโทรทัศน์
   - แตะปุ่ม smart touch อยู่ด้านล่างของไฟโลโก้ LG ที่ด้านล่างของโทรทัศน์

2

ปิด เครื่องรับโทรทัศน์
   - หากเมนูไม่แสดงเมนูระบบสัมผัสที่บริเวณหน้าจอ กดปุ่ม smart touch ประมาณ 2 วินาที
   - เมื่อกดปุ่ม smart touch ประมาณ 2 วินาทีเพื่อซ่อนเมนู ในขณะที่แสดงรายการเมนูบนจอแสดงภาพ

ไฟแสดงสัญลักษณ์ LG

Smart Touch

ข้อควรระวัง

�	
ห้ามตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ใกล้แหล่งความร้อน เพราะอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือความเสียหายอื่น ๆ ได้
�	
ใช้งาน smart touch ได้โดยการกดเบาด้วยนิ้วมือ
�	
หากกดสัมผัสนอกเหนือจากบริเวณ smart touch เครื่องรับโทรทัศน์จะไม่ตอบสนอง
�	
ห้ามใช้นิ้วกดสัมผัส smart touch มากกว่า 2 นิ้วขึ้นไป เพราะอาจท�ำให้เกิดอาการผิดพลาดของการใช้งานได้ แนะน�ำให้ใช้นิ้ว
กดสัมผัสเพียง 1 นิ้วเท่านั้น
3

ใช้งาน Smart Touch

Pꕌ
ꕍ
Programme

Tap

Slide

Tap

Long Tap

1 กด : เลือกรายการเมนูที่ต้องการ
2 กดค้าง : กลับไปยังรายการเมนูก่อนหน้า
หากไม่มีรายการเมนูก่อนหน้า เมื่อกดค้างจะเป็นการปิดเครื่องรับโทรทัศน์
3 เลื่อนซ้าย/ขวา : โปรแกรม , สัญญาณเข้า , ตั้งค่า , เปิด/ปิด และ ความดังเสียง
หากต้องการเปลี่ยนโปรแกรมช่องหรือแบบรวดเร็ว  เลื่อนซ้าย หรือ เลื่อนขวา เพื่อเข้า เมนู โปรแกรม หรือ ความดังเสียง และ
กดซ้าย หรือขวา ค้างไว้ 2 วินาที จะเป็นการปรับเสียง หรือ ช่อง อย่างรวดเร็ว
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การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ENG
ภาษาไทย

การยกและเคลือ่ นย้ายเครือ่ งรับโทรทัศน์
โปรดทราบค�ำแนะน�ำต่อไปนีเ้ พือ่ ป้องกันไม่ให้โทรทัศน์เป็นรอยขีด
ข่วนหรือเกิดความเสียหาย และเพือ่ ความปลอดภัยจากการขนส่ง
โดยค�ำนึงถึงชนิดและขนาด

yy
ช่วยกันอย่างน้อย 2 คน เมื่อต้องการขนย้ายเครื่องรับ
โทรทัศน์ขนาดใหญ่
yy
เคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ตามรูปที่แสดง

ข้อควรระวัง

yy
หลีกเลีย่ งการสัมผัสทีจ่ อภาพของเครือ่ งรับโทรทัศน์ เพราะ
อาจท�ำความเสียหายกับหน่วยให้ก�ำเนิดภาพภายใน
yy
แนะน�ำให้เคลือ่ นย้ายเครือ่ งรับโทรทัศน์ดว้ ยกล่องและโฟม
ที่แถมมาพร้อมกับเครื่อง
yy
ถอดปลั๊กไฟหลัก และสายเชื่อมต่อต่าง ๆ ก่อนเคลื่อนย้าย
yy
ขณะยกเครือ่ งให้หนั หน้าเครือ่ งออกจากตัวผูย้ กหรือเคลือ่ นย้าย

yy
จับด้านบนและด้านล่างของกรอบโทรทัศน์อย่างมั่นคง ให้
แน่ใจว่าไม่ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของพืน้ ทีข่ องล�ำโพงหรือล�ำโพง
ทีโ่ ปร่งใส (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

yy
ขณะขนย้ายระมัดระวังไม่ให้เครื่องเกิดการสั่นไหว หรือ
กระทบกระเทือนมากจนเกินไป
yy
วางเครื่องรับโทรทัศน์ในต�ำแหน่งปกติของเครื่องที่ระบุไว้
ข้างกล่องขณะขนย้าย
yy
อย่าใช้แรงกดมากเกินไปจะก่อให้เกิดการงอ/การโค้งงอ
ของกรอบภาพอาจท�ำให้หลอดภาพให้เกิดความเสียหาย
กับจอแสดงภาพ
yy
ยกเครื่องในทิศทางที่ถูกต้องไม่คว�่ำขณะเคลื่อนย้าย

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

19

รูปที่แสดงประกอบอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

ประกอบขาตั้งเครื่อง

ภาษาไทย
ENG

การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์
4
Stand Cover

(เฉพาะรุ่น EA88**-TA)
1

ด้านหน้า

Stand Base
4 ชิ้น
2

M4 x L10

ข้อควรระวัง

yy
เมื่อประกอบขาตั้งกับเครื่องรับโทรทัศน์, วางจอภาพหัน
หน้าลงบนโต๊ะหุ้มหรือพื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันจอภาพจาก
รอยขีดข่วน
yy
ขันสกรูให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้โทรทัศน์เอียงไปข้าง
หน้า(หากไขสกรูไม่แน่นหรือไม่ถูกต้องจะท�ำให้เครื่องเกิด
ความเสียหายขึ้นได้)
yy
ไม่ควรไขแน่นจนเกินไป เพราะอาจท�ำให้สลักเกลียวเสีย
หายและไม่สามารถใช้งานได้

3

บันทึก
yy
ถอดประกอบฐานของเครื่องรับโทรทัศน์ก่อนท�ำการติด
ตั้งแบบแขวนผนัง โดยท�ำตรงกันข้ามกับการประกอบ
9 ชิ้น
M4 x L20
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การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ENG
ภาษาไทย

ประกอบ AV cover

การวางเครื่องแบบตั้งโต๊ะ

(เฉพาะรุ่น EA98**, EA97**)
1.   ประกอบ AV cover ดังรูปที่แสดงด้านล่าง

1 จัดวางเครื่องรับโทรทัศน์ไว้บนโต๊ะในทิศทางที่ต้องการ
-- เว้นระยะไว้อย่างน้อย 10 เซนติเมตร ให้อากาศถ่ายเท
สะดวก เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น

10 cm

10 cm

10 cm
10 cm

10 cm
10 cmcm
10

10 cm

AV cover

(เฉพาะรุ่น EA88**-TA)
1.   ติดเทป Velcro tape ดังรูป

Velcro tape
2 ต่อสายไฟหลักเข้ากับปลั๊กไฟ
2.   ติด AV cover ที่หลัง

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ใกล้กับแหล่งก�ำเนิดความ
ร้อนต่าง ๆ เพราะความร้อนจะท�ำให้เกิดความเสียหาย
กับเครื่องรับโทรทัศน์
AV
cover

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

(เฉพาะรุ่น EA88**-TA)
เพื่อการใช้งานแบบตั้งโต๊อย่างปลอดภัย ควรเพิ่มความปลอดภัย
โดยการยึดเครื่องไว้กับผนัง

1 ใส่สลักเกลียวและขันให้แน่น, หรือตัวยึดโทรทัศน์และสลักเกลียว
ที่ด้านหลังของโทรทัศน์
-หากมีสลักเกลียวแทรกลงทีต่ ำ� แหน่ง สลักเกลียวอยู,่ เอา
สลักเกลียวนั้นออกก่อน
2 ติดตั้งตัวยึดผนังกับสลักเกลียวเข้ากับผนัง จับคู่ต�ำแหน่งของ
ตัวยึดผนัง และสลักเกลียวบนด้านหลังของเครือ่ งรับโทรทัศน์
3 เชื่อมต่อสลักเกลียวและตัวยึดผนังอย่างแน่นหนาด้วยเชือก
ที่มีความทนทาน ตรวจสอบให้แน่ใจเพื่อให้เชือกอยู่ในแนว
นอนกับพื้นผิวเรียบ

ข้อควรระวัง

yy
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กไม่ได้ปีนขึ้นไปบนหรือห้อยโหนที่
บริเวณของหน้าจอโทรทัศน์

บันทึก
�	
ใช้ชั้นวางหรือตู้ที่มีความแข็งแรงและขนาดใหญ่พอที่จะ
รองรับโทรทัศน์อย่างปลอดภัย
�	
ตัวยึด สลักเกลียว และเชือกเป็นอุปกรณ์เสริมที่ต้องแยก
ซื้อ คุณสามารถหาซื้อเพิ่มเติมส�ำหรับอุปกรณ์เสริมจาก
ตัวแทนจ�ำหน่ายใกล้บ้าน

การยึดเครื่องรับโทรทัศน์กับโต๊ะอย่าง
ปลอดภัย
(เฉพาะบางรุ่น)
ยึดเครื่องรับโทรทัศน์กับพื้นโต๊ะ เพื่อความปลอดภัยจากการร่วง
หล่น ซึ่งอาจให้เกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินได้
1 ติดตั้งสายรัด fall prevention band และ cable
management

Cable Management

1 ชิ้น
M4 x L20
Fall prevention band

ภาษาไทย
ENG

การยึดเครื่องกับผนังเพื่อความปลอดภัย
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การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ENG
ภาษาไทย

2 เพื่อความปลอดภัย ยึดสกรูให้แน่นที่ด้านหลังของขาตั้ง ดัง
รูปที่แสดง

การติดตั้งเครื่องแบบแขวนกับผนัง
(เฉพาะรุ่น EA88**-TA)
ติดตัวยึดเสริมส�ำหรับยึดติดกับผนังทีด่ า้ นหลังของเครือ่ งรับโทรทัศน์
อย่างระมัดระวัง และติดตัง้ ขาแขวนบนผนังในแนวตัง้ ฉากกับพืน้ ที่
มั่นคง. เมื่อคุณติดโทรทัศน์กับวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ, กรุณาติดต่อ
บุคลากรที่มีความช�ำนาญงาน
แอลจีแนะน�ำให้ติดตั้งกับผนังโดยช่างมืออาชีพผู้ช�ำนาญ

Fall prevention band

10 ซม.
10 ซม.

สกรูยึด Fall prevention band
(ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

10 ซม.

10 ซม.

      ค�ำเตือน

yy
เพือ่ ป้องกันการร่วงหล่น เครือ่ งรับโทรทัศน์ตอ้ งถูกติดตัง้ บน
พืน้ หรือผนังทีค่ วามมัน่ คงแข็งแรง  เพราะอาจเกิดอันตราย
ได้หากมีการ โยก สั่น เขย่า เครื่องรับโทรทัศน์

ค�ำเตือน
yy
ถ้าเครื่องรับโทรทัศน์ ไม่ได้ติดตั้งในต�ำแหน่งที่มั่นคงเพียง
พอ,อาจเกิดอันตรายจากการตกหล่น การบาดเจ็บต่าง ๆ
สามารถป้องกันได้ หากปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้
»»ใช้ตู้ หรือ ชั้นวาง ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต
»»ใช้เฟอร์นเิ จอร์ทสี่ ามารถป้องกัน และให้ความปลอดภัย
ในการติดตั้ง และใช้งาน เครื่องรับโทรทัศน์
»»ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับโทรทัศน์ ติดตั้งใน
ต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม ไม่ลน้ เกินขอบของเฟอร์นเิ จอร์
»»ไม่ควรติดตัง้ เครือ่ งรับโทรทัศน์กบั เฟอร์นเิ จอร์ทมี่ คี วาม
สูงเกินไป (เช่น ตู้เก็บของ หรือชั้นวางหนังสือ) โดย
ไม่มกี ารยึดเครือ่ งรับโทรทัศน์กบั เฟอร์นเิ จอร์ และวาง
เครื่องรับโทรทัศน์ในต�ำแหน่งที่เหมาะสม
»»ไม่ควรวางเครือ่ งรับโทรทัศน์บนผ้ารองบนเฟอร์นเิ จอร์
หรือวัสดุใด ๆ ระหว่างเครือ่ งรับโทรทัศน์กบั เฟอร์นเิ จอร์
»»ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ เกี่ยวกับอันตรายของการปีนบน
เฟอร์นิเจอร์ไปถึงโทรทัศน์ หรือ ระมัดระวังเด็ก ๆ
เหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูและตัวยึดติดผนังที่จะใช้ยึดกับผนังตรง
ตามมาตรฐาน VESA ขนาดมาตรฐานส�ำหรับชุดตัวยึดติดผนัง
จะอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้
อุปกรณ์เสริมแยกซื้อ(ตัวยึดติดกับผนัง)
รุ่น
VESA (A)
ขนาดสลักเกลียว
จ�ำนวนของสลักเกลียว
ตัวยึดติดกับผนัง

55EA88**-TA
210
M6
2
AW-55EA88S

A

A

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

�	
ถอดแหล่งจ่ายไฟออกก่อน, แล้วเคลือ่ นทีห่ รือติดตัง้ โทรทัศน์
มิฉะนั้นอาจเกิดขึ้นไฟฟ้าช็อต
�	
หากคุณติดตั้งโทรทัศน์บนเพดานหรือผนังแบบเอียง, มัน
อาจตกและท�ำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง ให้ใช้ ตัวยึดติด
ผนังที่ได้รับอนุญาตจาก LG และติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย
ท้องถิ่นหรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
�	
ไม่ขันสกรูแน่นจนเกินไป การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดความ
เสียหายกับโทรทัศน์และการรับประกันเป็นโมฆะ
�	
ใช้สกรูและอุปกรณ์ยดึ ติดกับผนัง ตรงตามมาตรฐาน VESA
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บ โดยใช้ผิดประเภท หรือใช้
อุปกรณ์ไม่ถูกต้องไม่รวมอยู่ในการรับประกัน

การจัดเก็บสาย

ภาษาไทย
ENG

ข้อควรระวัง
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(เฉพาะรุ่น EA98**, EA97**)
1 เก็บรวบสาย และยึดด้วย Cable Management

บันทึก
�	
ใช้สกรูที่มีการระบุไว้ในข้อก�ำหนดของมาตรฐานสกรูของ
VESA
�	
ชุดประกอบตัวยึดติดผนังประกอบด้วยคู่มือการติดตั้งและ
ชิ้นส่วนที่จ�ำเป็น
�	
อปุ กรณ์ตวั ยึดกับผนังเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษ ท่านสามารถ
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย หรือร้านค้าผูเ้ ชีย่ วชาญในการติดตัง้
�	
ความยาวของสกรูอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวยึดติดผนัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ความยาวทีเ่ หมาะสมส�ำหรับข้อมูล
�	
เพิ่มเติมโปรดอ้างอิงจากคู่มือที่มาพร้อมกับตัวยึดติดผนัง.

Cable Management
1 ชิ้น
M4 x L20
2 พันรวบสายไฟต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วย Cable Band ดัง
รูป
3 ดึงซิบให้เข้าที่

Cable Band

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ โดยดึง cable band
เพราะอาจท�ำให้ cable band ขาด เกิดการบาดเจ็บ
และอาจเกิดความเสียหายกับโทรทัศน์ขึ้นได้
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ENG
ภาษาไทย

(เฉพาะรุ่น EA88**-TA)
** แบบตั้งกับพื้น **
1 เก็บรวบสาย และยึดด้วย Cable holder

Cable Holder
** แบบแขวนผนัง **

7

Power Cable Holder

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ โดยดึง cable holder
เพราะอาจท�ำให้ cable holder ขาด เกิดการบาดเจ็บและ
อาจเกิดความเสียหายกับโทรทัศน์ขึ้นได้

ใช้งานกล้องวีดโี อ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการดูแลกล้อง
�	
ห้ามปล่อยให้กล้องได้รับความชื้นหรือเปียกไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น เพราะของเหลวจะท�ำให้ไฟฟ้าลัดวงจร
�	
เช็ดกล้องเบา ๆ ด้วยผ้าแห้งเพือ่ ลบฝุน่ หรือสิง่ สกปรก หาก
ผลิตภัณฑ์สกปรกมากทีจ่ ะลบฝุน่ หรือสิง่ สกปรก  ฉีดสเปรย์
น�้ำยาท�ำความสะอาดแบบอ่อนโยนบนผ้าเช็ดออกก่อน
�	
ห้ามท�ำความสะอาดด้วยทินเนอร์ แอลกอลฮอลล์ เบนซิน
หรือสารต่าง  ๆ ทีท่ ำ� ให้เกิดความเสียหายกับกรอบหน้าจอ
เพราะอาจส่งผลกับพืน้ ผิวของกรอบหน้าจอและการท�ำงาน
ของอุปกรณ์ภายใน
�	
ห้ามถอดประกอบ ปรับปรุง ดัดแปลง ผลิตภัณฑ์ เพราะ
อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และน�ำไปสู่เหตุเพลิงไหม้ได้
จนได้รับบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
�	
ห้ามเขย่ากล้อง
�	
ห้ามดึงสายเชื่อมต่อต่าง ๆ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการติดตั้ง
yy
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพนื้ ทีว่ า่ งเพียงพอในการติดตัง้ เครือ่ ง
รับโทรทัศน์
yy
ห้ามติดตั้งในพื้นที่ที่มีฝุ่น สกปรกหรือพื้นที่ที่มีความชื้น
yy
ห้ามติดตั้งในบริเวณที่ได้รับแสงแดดโดยตรง หรือใกล้
แหล่งความร้อน
yy
อุปกรณ์ที่มีแม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งสนามแม่
เหล็กอาจส่งผลรบกวนต่อการท�ำงานของกล้อง
yy
ติดตัง้ เครือ่ งรับโทรทัศน์บริเวณพืน้ ที่ อุณหภูมแิ ละความชืน้
ที่เหมาะสม อุณหภูมิและความชื้นที่แนะน�ำคือ 0-40
องศาเซลเซียส
yy
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าก�ำลังสูงอาจส่งผลต่อการท�ำงานของกล้อง
yy
เอาถุงพลาสติกทีต่ ดิ ป้องกันทัง้ หมดออก (ไวนิล) ก่อนการใช้งาน
ชือ่ ผลิตภัณฑ์และบริษทั ทีม่ อี ยูใ่ นคูม่ อื ฉบับนีอ้ าจจะ หรือไม่อาจจะ
เป็นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียน หรือลิขสิทธิแ์ ละมีการใช้เพือ่ ระบุ
ตัวตนหรือวัตถุประสงค์ในการอธิบาย เครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์

ใช้งานกล้องวิดิโอ / การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก 25

ไมโครโฟน

เลนส์

ไมโครโฟน

1

คลายขาตัง้ และวางมันลงบนกลางด้านบนของเครือ่ งรับโทรทัศน์
กล้องวีดโี อ

ขาตั้ง

ไฟแสดงสถานะ

เครื่องรับโทรทัศน์

2 ติดขาตั้งของกล้องวีดโี อที่ด้านหลังของจอเครื่องรับโทรทัศน์

ที่มีเทปเวลโคร

สาย USB
กล้องวีดโี อ
ขายึด-ขาตั้ง
ขาตั้งส�ำหรับยึดสาย
ขาตั้ง-ด้านล่าง

ไม่สามารถโทรฉุกเฉินได้กบั Skype

Skype ไม่สามารถแทนบริการโทรศัพท์พื้นฐานได้ทั้งหมด,
และไม่สามาถใช้โทรฉุกเฉิน

Velcro
เครื่องรับโทรทัศน์

ภาษาไทย
ENG

ประกอบกล้องวีดโี อ

ภาพรวม
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ENG
ภาษาไทย

3 เสียบสายเคเบิลกล้องสายวีดโี อลงในตัวยึดสายเคเบิล เปิดฝา

คลุม USB ของกล้องวีดโี อ เพื่อเชื่อมต่อกับ จุดเชื่อมต่อกับ
เครื่ืองรับโทรทัศน์ ดังภาพ
(รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน)

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอก
คู่มือการใช้งานในส่วน การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ใช้ภาพ
ประกอบส่วนใหญ่จากรูป EA98**
เชือ่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ เข้ากับโทรทัศน์ และเปลีย่ นโหมด
เพือ่ เลือกอุปกรณ์ภายนอก ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมของการเชือ่ มต่อ
ของอุปกรณ์ภายนอก, อ้างอิงจากคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้น
อุปกรณ์ภายนอกคือ : กล่องรับสัญญาณ HD  เครื่องเล่น DVD  
เครื่องบันทึกสัญญาณ ระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ
USB, คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกม และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ

บันทึก
ขาตั้งส�ำหรับยึดสาย

ฝาคลุม USB ของกล้องวีดโี อ

บันทึก
yy
ติดตั้งกล้องที่ด้านบนของเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อคุณภาพ
ของภาพและเสียงที่ดีที่สุด
yy
ติดตั้งในขณะปิดเครื่องรับโทรทัศน์
yy
เมื่อติดตั้งกับเครื่องรับโทรทัศน์ทใี่ ช้ระบบล�ำโพงภายนอก
ควรเว้นระยะ ระหว่างล�ำโพงกับไมโครโฟนพอสมควร
yy
เครื่องรับโทรทัศน์ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้
งาน  Skype
yy
โปรดเชื่อมต่อสายกล้องวีดโี อเข้ากับพอร์ต CAM ที่มโี ลโก้
USB   บนสายเคเบิลหันหน้าไปทางด้านหน้า
yy
เปิดเฉพาะล�ำโพงหน้า(ซ้าย/ขวา)เพื่อการใช้งาน Skype
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
yy
แนะน�ำใช้โปรแกรม Skype PC ส�ำหรับ Windows เวอร์ชนั่
4.2  หรือใหม่กว่า (ข้อมูลเพิ่มเติม www.skype.com)
yy
Skype 2.8 หรือ ต�่ำกว่า ไม่รองรับ Mac
yy
เนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนโดยเจ้าของ
ข้อมูล หรือผู้ให้บริการ
yy
ศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้จากเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริการได้โดยตรง
yy
การอัพเดตข้อมูลจะขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัพเดตใหม่
yy
ส�ำหรับบางรุ่น ไม่สามารถใช้ อุปกรณ์ป้อนข้อมูล เช่น
คียบ์ อร์ด หรือ เมาส์ ได้ในขณะทีใ่ ช้งาน Skype (premium
content)

yy
ช่องการเชือ่ มต่อต่าง ๆ อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรุน่
yy
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์โดยไม่ค�ำนึงถึง
ล�ำดับของช่องเชื่อมต่อโทรทัศน์
หากคุณบันทึกรายการโทรทัศน์บนเครือ่ งบันทึก DVD หรือ
yy
VCR ให้ตรวจสอบการเชือ่ มต่อกับโทรทัศน์สญ
ั ญาณเคเบิล
เข้ากับโทรทัศน์ผา่ นเครือ่ งบันทึก DVD หรือ VCR ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิม่ เติมของการบันทึกอ้างอิงจากคูม่ อื ทีม่ าพร้อมกับ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
yy
โปรดดูที่คู่มือของอุปกรณ์ภายนอกส�ำหรับการใช้งาน
หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเกมเข้ากับโทรทัศน์ ใช้สาย
yy
เคเบิลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นเกม
ในโหมดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ อาจมีสัญญาณรบกวน
yy
ที่เกี่ยวข้องกับความละเอียด รูปแบบแนวตั้งความคมชัด
หรือความสว่าง ถ้าเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น เปลี่ยนเอาท์
พุทเครื่องคอมพิวเตอร์ไปความละเอียดอื่น เปลี่ยนอัตรา
การรีเฟรชที่อัตราอื่นหรือปรับความสว่างและความคม
ชัด ในรายการเมนู PICTURE (ระบบภาพ) จนกว่าภาพ
ที่ปรากฏชัดเจน
yy
ในโหมดคอมพิวเตอร์ บางค่าความละเอียดอาจไม่ท�ำงาน
อย่างถูกต้องขึ้นอยู่กับกราฟิกการ์ด

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

เชือ่ มต่อเครือ่ งรับโทรทัศน์กับสายอากาศขนาดมาตรฐาน (75 Ω)

การเชื่อมต่อด้วย HDMI
ส่งวีดีโอดิจิตอลและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกเข้ากับ
โทรทัศน์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI
ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง
เลือกที่พอร์ตอินพุต HDMI เพื่อเชื่อมต่อ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเลือก
ล�ำดับของพอร์ตเชื่อมต่อ

IN
ANTENNA / CABLE

ANTENNA/
CABLE

DVD / Bly-Ray / HD Cable
Box / HD STB / PC

บันทึก
yy
ควรใช้อุปกรณ์แยกสัญญาณและทวนสัญญาณ ในกรณีที่
ต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ 2 เครื่อง หรือมากกว่า
yy
ในบริเวณที่มีสัญญาณไม่ชัดเจน หรือมีคลื่นรบกวน ควร
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ หรืANTENNA/
อบูตเตอร์
yy
เพื่อเพิ่มคุณภาพของสัญญาณภาพ ควรปรับCABLE
หมุนทิศทาง
IN
สายอากาศในทิศทางที่เหมาะสม
สายเคเบิลของสายสัญญาณสายอากาศและตัวแปลง
yy
สัญญาณไม่รวมอยู่ในชุด
yy
รองรับสัญญาณเสียง DTV : MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
HDMI

บันทึก
�	
แนะน�ำให้ใช้โทรทัศน์ ทีม่ กี ารเชือ่ มต่อ HDMI เพือ่ คุณภาพ
ของภาพที่ดีที่สุด
�	
ใช้สาย HDMI ความเร็วสูง พร้อมด้วยการท�ำงาน CEC
(Customer Electronics Control)
�	
สาย HDMI ความเร็วสูงได้รับการทดสอบเพื่อรับส่ง
สัญญาณ HD ได้ถึง 1080p หรือสูงกว่า
�	
สามารถรองรับรูปแบบสัญญาณเสียงผ่านสาย HDMI :
Dolby Digital , DTS, PCM(จนถึง 192 KHz 32k/44.1k
/48k/88k/96k/176k/192k)
ARC (Audio Return Channel)
�	
อุปกรณ์เครื่องเสียงที่รองรับ  SIMPLINK และ ARC
ต้องเชื่อมต่อที่ช่อง HDMI/DVI IN 1 (ARC)
�	
เมื่อใช้สาย HDMI ความเร็วสูง, เครื่องเสียงภายนอกที่
รองรับ ARC ส่งออกที่ SPDIF โดยไม่ต้องใช้สายเพิ่ม
เติม

ภาษาไทย
ENG

การเชื่อมต่อกับสายอากาศ
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การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

ENG
ภาษาไทย

เชื่อมต่อด้วยสายแปลงสัญญาณ DVI
เป็น HDMI

เชือ่ มต่อสัญญาณภาพในรูปแบบดิจติ อลจากอุปกรณ์ภายนอกเช้าสู่
เครือ่ งรับโทรทัศน์ ด้วยสาย DVI-HDMI หากต้องการเชือ่ มสัญญาณ
เสียง ให้เชื่อมต่อเพิ่มเติมด้วยสายส่งสัญญาณเสียง
เลือกช่องสัญญาณ HDMI ใด ๆ ก็ได้

การเชื่อมต่อด้วยคอมโพเนนต์
ส่งวีดีโอแบบอะนาล็อกและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
เข้ากับโทรทัศน์. เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและโทรทัศน์ด้วยสาย
component ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

IN

AV
VIDEO

COMPONENT

AUDIO

PR

PB

Y

AV
AV

สีเหลือง

สีเขียว

สีเขียว

สีเขียว

สีน�้ำเงิน

สีแดง

สีน�้ำเงิน สีน�้ำเงิน

สีแดง

yy
กราฟิกการ์ดบางรุน่ ไม่รองรับการส่งสัญญาณ HDMI เป็น
DVI ในโหมด DOS
yy
รองรับเฉพาะ Single link เมื่อต่อสาย HDMI/DVI

สีแดง

สีขาว

บันทึก

สีแดง

(*ไม่แถมพร้อมเครือ่ ง)

L

DVD / Blu-Ray / HD Cable Box / PC

สีแดง

DVI OUT

สีเขียว
(ใช้สาย component
video ที่แถมให้)
สีแดง

AUDIO OUT

สีขาว

(*ไม่แถมพร้อม
เครื่อง)

สีขาว

สีเหลือง

(*ไม่แถมพร้อม
เครื่อง)

สีเหลือง
(ใช้สาย composite
video cable ที่แถมให้)

R

AUDIO

VIDEO

DVD / Blu-Ray / HD Cable Box

บันทึก
�	
หากมีการติดตั้งสายเคเบิ้ลไม่ถูกต้อง อาจให้เกิดภาพที่จะ
แสดงในสีด�ำและสีขาวหรือมีสีที่ผิดเพี้ยน

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
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การเชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียง

ส่งวีดีโอแบบอะนาล็อกและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
เข้ากับโทรทัศน์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก และโทรทัศน์กับสาย
คอมโพสิตดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

ท่านสามารถเชือ่ มต่อกับชุดเครือ่ งเสียงภายนอกได้ เพือ่ แทนล�ำโพง
ที่ติดมาพร้อมกับเครื่องรับโทรทัศน์

การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงดิจิตอล ด้วย
สายออปติคอล

ส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลจากเครื่องรับโทรทัศน์ไปอุปกรณ์
ภายนอก เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและโทรทัศน์กับสายสัญญาณ
เสียงตามที่ปรากฏในรูปด้านล่าง

AV
VIDEO

IN

COMPONENT
COMPONENT

AUDIO

PR

PB

PB

Y

Y

OUT

OPTICAL
DIGITAL
AUDIO

AV

สีเหลือง
(ใช้สาย composite video
cable ที่แถมให้)
สีแดง

สีขาว

สีเหลือง

สีแดง

สีขาว

สีเหลือง

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

(*ไม่แถมพร้อม
เครื่อง)
สีแดง

VCR / DVD / Blu-Ray /
HD Cable Box

สีขาว

สีเหลือง
VIDEO

L (MONO) AUDIO R

ชุดเครื่องเสียงแบบ Digital /
Canvas Speaker
(เฉพาะรุ่น EA88**-TC)

OPTICAL AUDIO IN

ข้อควรระวัง
yy
อย่ามองเข้าไปในช่อง output port ของออปติคอล
การมองไปที่ล�ำแสงเลเซอร์อาจสร้างความเสียหายกับ
สายตาของคุณ
สัญญาณเสียงทีม่ รี ะบบ ACP (Audio Copy Protection)
yy
อาจปิดกั้นสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล

ภาษาไทย
ENG

เชื่อมต่อด้วยคอมโพสิต (AV)
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การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

ENG
ภาษาไทย

การเชื่อมต่อกับ Canvas speaker

เชื่อมต่อกับหูฟัง

เชือ่ มต่อ Canvas speaker และเครือ่ งรับโทรทัศน์ ด้วยสายดังรูป

ส่งสัญญาณหูฟังไปยังอุปกรณ์ภายนอก เชื่อมต่ออุปกรณ์หูฟังไป
ยังเครื่องรับโทรทัศน์ดังรูป

(เฉพาะรุ่น EA88**-TC)

เครื่องรับ
โทรทัศน์

Canvas
Speaker
(ใช้ล�ำโพง Canvas
Speaker)

OUT

Ext.Speaker /
H/P

(*ไม่แถมพร้อม
เครื่อง)

Optical cable
(ใช้สาย Optical cable)

บันทึก
yy
เมนู AUDIO ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อกับหูฟัง
yy
เมื่อเปลี่ยนโหมดของ AV MODE ในขณะที่เชื่อมต่อ
กับหูฟัง จะท�ำการปรับเฉพาะระบบภาพ ไม่ปรับระบบ
เสียง(เฉพาะบางรุ่น)
yy
ไม่รองรับออปติคอลในขณะที่เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง
yy
Headphone impedance : 16 Ω
yy
ก�ำลังเสียงสูงสุดของหูฟัง : 0.627 mW ถึง 1.334 mW
yy
ขนาด Headphone jack : 0.35 ซม

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
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เชือ่ มต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เช่นหน่วยความจ�ำแฟลช USB,
ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก, หรือเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจ�ำ  USB
เข้ากับโทรทัศน์ และใช้งานเมนู Smart Share เพื่อใช้ไฟล์
มัลติมีเดียต่างๆ

MHL หรือ Mobile High-definition Link เป็นการเชื่อมต่อ
ส�ำหรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิตอลจากโทรศัพท์มือถือ
ไปเครื่องรับโทรทัศน์

1 (ARC)

HDD IN
(USB
1 3.0 IN)

2

2

USB IN

3

3

USB IN

/ DVI IN

4(MHL)

การเชื่อมต่อ MHL

MHL passive cable
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

HDD
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
HUB
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

USB
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

บันทึก
yy
USB Hubs ไม่รองรับในบางรุน่ หากไม่สามารถใช้งานได้
ให้เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับโทรทัศน์โดยตรง
yy
ใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกให้กับอุปรณ์ USB ในบางรุ่นที่
ต้องการแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก

HDD

โทรศัพท์มือถือ(รุ่นที่รองรับ)

บันทึก
yy
เชื่อมต่อสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือไปยังช่อง HDMI
IN 4 (MHL) เพื่อรับชมหน้าจอของโทรศัพท์มือถือที่
เครื่องรับโทรทัศน์
yy
ต้องการสาย MHL เพื่อการใช้การเชื่อมต่อจากโทรศัพท์
มือถือกับเครื่องรับโทรทัศน์
yy
รองรับเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้งาน MHL
yy
การท�ำงานบางอย่างสามารถควบคุมได้ดว้ ยรีโมทคอนโทรล
yy
ส�ำหรับโทรศัพท์มือถือที่รองรับ MHL สามารถเปิดใช้งาน
เป็นรีโมทคอนโทรลได้
yy
ถอดสาย MHL เมื่อ
-ไม่ได้ใช้งาน
-แบตเตอรี่ของมือถือชาร์ตเต็มแล้ว

ภาษาไทย
ENG

การเชื่อมต่อด้วย USB

การใช้งานรีโมทคอนโทรล
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ENG
ภาษาไทย

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

คู่มือนี้อธิบายการใช้งานปุ่มกดบนเครื่องรับโทรทัศน์และปุ่มกดของรีโมทคอนโทรล
ศึกษาคู่มือการใช้งานเพื่อใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ได้อย่างถูกต้องและเติมประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านนอกใส่แบตเตอรี่
ชนิด AAA ขนาด 1.5V จ�ำนวน 2 ก้อน ใส่ขั้วแบตเตอรี่ให้ตรงกัน กับช่องใส่แบตเตอรี่
และ และปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่
การใช้รีโมทคอนโทรลให้หันทิศทางของรีโมทคอนโทรลไปยังที่เครื่องรับโทรทัศน์

หรือ

ข้อควรระวัง
yy
ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรี่ใหม่ร่วมกัน
yy
ในโทรทัศน์อะนาล็อกและบางประเทศ บางปุ่มกดของรีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถท�ำงานได้
yy
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชี้รีโมทคอนโทรลไปยังทิศทางของอุปกรณ์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของเครื่องรับโทรทัศน์
(เฉพาะรุ่น)

RATIO

INPUT
TV /
RAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LIST

0

Q.VIEW

FAV

P
MUTE
INFO

SMART MY APPS

OK

BACK

GUIDE

EXIT

SUBTITLE

TEXT

T.OPT

Q.MENU

LIVE TV

REC
SETTINGS

AV MODE

P
A
G
E

(POWER)  เปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
(User Guide)  เปิดคู่มือการใช้งานจากเครื่องรับโทรทัศน์
RATIO ปรับอัตราส่วนการแสดงภาพ
INPUT  ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก
TV/RAD เลือกสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ในระบบดิิจิตอล
ปุ่มตัวเลข   ปุ่มส�ำหรับป้อนตัวเลข
ปุ่มตัวอักษร ปุ่มส�ำหรับป้อนตัวอักษร (เฉพาะรุ่น)
(ปุ่มช่องว่าง) เปิดพื้นที่ว่างบนแป้นพิมพ์ที่หน้าจอ. (เฉพาะบางรุ่น)
LIST   แสดงโปรแกรมช่องทีไ่ ด้บันทึกไว้แล้ว
Q.VIEW   สลับกลับไปรับชมรายการช่องก่อนหน้า
+
- ปรับระดับเสียง
FAV แสดงรายการโปรแกรมช่องที่ตั้งไว้เป็นรายการโปรด
เปิด/ปิดรับชมเนื้อหา 3 มิติ
MUTE ปิดเสียงทั้งหมด
ꕌPꕍ  เปลี่ยนโปรแกรมช่องตามทีไ่ ด้บันทึกไว้แล้ว
ꕌPAGEꕍ  เลืื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้าหรือถัดไป
INFO
แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการที่รับชมอยู่ปัจจุบัน
SMART  เข้าสู่เมนู SMART HOME
MY APPS  แสดง Apps ที่ติดตั้ง
ปุม่ ทิศทาง (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) ส�ำหรับเลือ่ นต�ำแหน่งในรายการเมนูหรือตัวเลือกต่าง ๆ
OK เลือกรายการเมนูที่อยู่ปัจจุบันหรือยืนยันค่าต่าง ๆ
BACK  กลับไปยังรายการเมนูก่อนหน้า
GUIDE  แสดงให้เห็นแนะน�ำโปรแกรมช่อง หรือรายการ
EXIT  ออกจากรายการเมนูและกลับสู่การรับชมรายการปกติ
ปุ่มสีต่าง ๆ  ฟังก์ชั่นพิเศษ อยู่ในการใช้งานบางเมนู
( : แดง,
: เขียว,
: เหลือง,
: น้ำ�เงิน)
ปุ่ม TELETEXT( TEXT, T.OPT) ปุ่มส�ำหรับใช้งานในโหมด Teletext (รองรับใน
บางประเทศ)
SUBTITLE  แสดงค�ำบรรยายใน โหมดดิจิตอล
Q.MENU  แสดงรายการเมนูอย่างง่ายหรือเมนูลัดต่างๆ
LIVE TV  กลับสู่การรับชมรายการปัจุบัน ปุ่มควบคุม
ปุ่มควบคุม (
)  ปุ่มควบคุมพรีเมียมคอนเทน Time machine II เมนู
Smart Share หรือการใช้งาน SIMPLINK (USB, SIMPLINK, Time machine II)
REC   เริ่มบันทึก และเปิดเมนูบันทึก
SETTINGS  เข้าเมนูหลัก
1 AV MODE  เลือก AV Mode (เฉพาะบางรุ่น)
1 AD  เมื่อกดปุ่มนี้เพื่อเปิดการท�ำงานของโหมดค�ำอธิบายเสียง(เฉพาะบางรุ่น)
  ใช้งานอุปกรณ์ภาพและเสียงที่เชื่อมต่อผ่านสาย HDMI ด้วย
2
เทคโลยี HDMI-CEC เปิดใช้งานเมนู Simplink(เฉพาะบางรุ่น)
2 APP/* เลือกรายการเมนู MHP TV (เฉพาะบางรุ่น)

การใช้งานรีโมทคอนโทรล
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(เฉพาะรุ่น)

INPUT
TV/

TV/
RAD

[

GUIDE

(POWER)  เปิด/ปิดเครืRAD่องรับโทรทัศน์
SUBTITLE  แสดงค�ำบรรยายใน โหมดดิจิตอล
Q. MENU  แสดงรายการเมนูอย่างง่ายหรือเมนูลัดต่างๆ
1.,;@ 2 abcเห็นแนะน�
3 def ำโปรแกรมช่อง หรือรายการ
GUIDE  แสดงให้
RATIO  ปรับอัตราส่วนการแสดงภาพ
ญาณภาพและเสียงจากภายนอก
4INPUT  ปุ
ghi
5่มjklเลือกสั6ญmno
TV/RAD  เลือกสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ในระบบดิิจิตอล
ปุ่มตั7วเลข   ปุ
นตัวเลข
pqrs
8่มtuvส�ำหรับ9ป้อwxyz
LIST   แสดงโปรแกรมช่องทีไ่ ด้บันทึกไว้แล้ว
Q.VIEW   สลั
บชมรายการช่องก่อนหน้า
LIST
0บกลับไปรัQ.VIEW
+
- ปรับระดับเสียง
FAV  แสดงรายการโปรแกรมช่
องที่ตั้งไว้เป็นรายการโปรด
FAV
เปิด/ปิดรับชมเนื้อหา 3 มิตPิ
MUTE   ปิดเสียงทั้งหมดP AGE
ꕌPꕍ  เปลี่ยนโปรแกรมช่องตามทีไ่ ด้บันทึกไว้แล้ว
MUTEื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้าหรือถัดไป
ꕌPAGEꕍ  เลื
ปุม่ TELETEXT (TEXT, T.OPT) ปุ่มส�ำหรับใช้งานในโหมด Teletext (รองรับ
ในบางประเทศ)
SETTINGS
MY APPS
แสดงรายละเอี
ยดต่าง ๆ ของรายการที่รับชมอยู่ปัจจุบัน
INFO
SMART  เข้าสู่เมนู SMART HOME
MY APPS  แสดง Apps ที่ติดตั้ง
SLEEP
ปุ่มทิศทาง (บน/ล่
ำแหน่งในรายการเมนูหรือ
OK าง/ซ้าย/ขวา)   ส�ำหรับเลื่อนต�
ตัวเลือกต่าง ๆ
OK   เลือกรายการเมนูที่อยู่ปัจจุบันหรือยืนยันค่าต่าง ๆ
BACK กลับไปยังรายการเมนูก่อนหน้า
EXIT ออกจากรายการเมนู
และกลับสู่การรับชมรายการปกติ
EXIT
SETTINGS เข้าเมนูหลัก
REC   เริ่มบันทึก และเปิดเมนูบันทึก
LIVE TV กลับสู่การรับชมรายการปัจุบัน ปุ่มควบคุม
ปุ่มควบคุม (
)  ปุ่มควบคุมพรีเมียมคอนเทน Time machine
II เมนู Smart Share หรือการใช้งาน SIMPLINK (USB, SIMPLINK, Time
machine II).
ปุ่มสีต่าง ๆ   ฟังก์ชั่นพิเศษ อยู่ในการใช้งานบางเมนู
(
: แดง, : เขียว,REC : เหลือง, : น้ำ�เงิน)

FAV

MUTE

SMART

MY APPS

LIVE TV

REC

SUBTITLE

LIVE TV

INFO

34

การใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล

ENG
ภาษาไทย
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สามารถใช้งานได้ในบางรุ่น
เมื่อปรากฏ “Magic Remote Control battery is low. Change the battery.” (แบตเตอรี่ของเมจิก
รีโมทใกล้หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่) ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เปิดฝาหลังของรีโมท แล้วใส่แบตเตอรี่ จ�ำนวน 2 ก้อน (1.5 V AA) จับคู่กับขั้ว
ให้ตรงกัน   และ   และปิดฝาครอบด้านหลัง ในการใช้งานให้ชี้รีโมทไปที่เครื่องรับโทรทัศน์ เมื่อ
ต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ท�ำการตรงข้ามกับตอนใส่แบตเตอรี่

2

1

ข้อควรระวัง
yy
ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรี่ใหม่ร่วมกัน
yy
ในโทรทัศน์อะนาล็อกและบางประเทศ บางปุ่มกดของรีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถท�ำงานได้
Pointer (เครื่องส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ)

(POWER)

เปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
BACK

กลับไปยังรายการเมนูก่อนหน้า
(การรับรู้เสียง)
(เฉพาะรุ่น)

SMART

SMART

BACK

LIGHTING ON/OFF

เปิด/ปิดไฟ หากตั้งค่าไว้ที่ ON
ไฟจะปิดอัตโนมัติหลังจาก 5 วินาที

Wheel(OK)

ส�ำหรับเลือ่ นต�ำแหน่งในรายการเมนูหรือ
ตัวเลือกต่าง ๆ และยืนยันการป้อนข้อมูล
เลือกโปรแกรมช่องที่มีการบันทึกไว้แล้ว
ถ้าคุณกดปุ่มน�ำทางในขณะที่เลื่อนตัว
ชี้บนหน้าจอตัวชี้จะหายไป และ เมจิก
รีโมทคอนโทรล จะท�ำงานเหมือนกัน
รีโมทคอนโทรลแบบทั่วไปหากต้องการ
แสดงตัวชี้อีกครั้ง ให้เขย่า  เมจิก
รีโมทคอนโทรล

ปรับความดังของเสียง
ปุ่มที่ใช้ส�ำหรับการดูวีดีโอ 3D

เข้าสู่เมนู Smart Home

ปุ่มทิศทาง(บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา)
( บน ล่าง
ซ้าย ขวา )
ส�ำหรับเลื่อนต�ำแหน่งในรายการเมนู
หรือตัวเลือกต่าง ๆ
/Q.MENU

เลือกไปยัP งช่องที่มีการตั้งค่าไว้แล้ว
/Q.MENU

ปิดเมนูลัด
เปิดรีโมทคอนโทรลบนหน้าจอ ซึ่ง
ประกอบด้วยปุ่มตัวเลข และปุ่มสี
MUTE

ปิดเสียงทั้งหมด

การรับรู้เสียง (เฉพาะบางรุ่น)
ต้องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการใช้งาน
อัตราการรับรู้เสียงขึิ้นอยู่กับผู้ใช้ (เสียง, การออกเสียง, น�้ำเสียง และความเร็ว) รวมทัั้งสิ่งแวดล้อม (เสียงรบกวน และเสียงของ
เครื่องรับโทรทัศน์)
1 กดปุ่ม Voice recognition
2 ออกเสียงเมื่อมีหน้าจอแสดงที่ด้านซ้ายมือของเครื่องรับโทรทัศน์
yy
การรับรู้เสียงอาจล้มเหลวเมื่อท่านออกเสียงเร็ว หรือ ช้าเกินไป
yy
ใช้ เมจิกรีโมทคอนโทรล ที่ระยะไม่เกิน 10 ซม. จากหน้าของผู้ใช้

การใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล
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ลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องจับคู่ (register) เมจิกรีโมทคอนโทรลเข้ากับ
เครื่องรับโทรทัศน์
วิธีการลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล
1 เพื่อเป็นการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ และกดปุ่ม
Wheel(OK)  เมือ่ ลงทะเบียนส�ำเร็จจะ
ปรากฏข้อความแสดงที่หน้าจอ
2 หากการลงทะเบียนล้มเหลว กดปิด
เครื่อง และกดเปิดเครื่องอีกครั้ง และ
กดปุ่ม   Wheel(OK) เพื่อให้การลง
ทะเบียนส�ำเร็จ
BACK

HOME

P

MY APPS

วิธีการลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง
BACK
1 กดปุ่ม BACK และ SMART
ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อรีเซตการจับคู่และ
การลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง โดยด�ำเนิน
SMART
การตามหัวข้อ วิธีการลงทะเบียนเมจิก
รีโมทคอนโทรล ที่ด้านบน
2 หากต้องการลงทะเบียนซ�ำ้ อีกครัง้ ให้กด
ปุ่ม BACK ค้างไว้ 5 วินาที ที่หน้า
เครื่องรับโทรทัศน์ เมื่อการลงทะเบียน
เสร็จสิน้ จะปรากฏข้อความแสดงทีห่ น้าจอ

วิธใี ช้งานเมจิกรีโมทคอนโทรล

1 คอนโทรลหายไปจากหน้าจอ ให้เขย่า
เมจิกรีโมทคอนโทรลเบา ๆ ไปในทาง
ด้านซ้ายหรือขวา ตัวชี้ของเมจิกรีโมท
จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
»»
หากตัวชี้ไม่ได้ใช้ในช่วงระยะหนึ่งก็
จะหายไป
2 คุณสามารถเลือ่ นตัวชีข้ องรีโมทคอนโทรล
ไปได้ทวั่ ทัง้ หน้าจอ ทัง้ ซ้าย ขวา บน ล่าง
»»
หากตัวชีใ้ ช้งานไม่ได้ให้หยุดพักประมาณ
10 วินาที และลองใช้งานอีกครั้ง

หากกดปุม่ Wheel(OK) ที่ เมจิกรีโมทคอนโทรล จะปรากฏ

1 หน้าจอแสดงข้อมูลของรายการปัจจุบัน

2 สามารถเลือกใช้งานเมนูได้จากรายการเมนู

ข้อควรระวังเมือ่ ใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล
yy
ใช้งานเมจิกรีโมทคอนโทรลในระยะที่ไกลที่สุดประมาณ
10 เมตร หากใช้งานไกลมากกว่าระยะนี้อาจเกิดความผิด
พลาด หรือไม่สามารถใช้งานได้
yy
ความล้มเหลวของการสือ่ สารทีอ่ าจเกิดขึน้ เนือ่ งจากอุปกรณ์
ในบริเวณใกล้เคียง อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเตาไมโครเวฟหรือ
ผลิตภัณฑ์ LAN ไร้สายอาจท�ำให้เกิดการรบกวน, เนือ่ งจาก
มีการใช้ย่านความถี่เดียวกันที่ (2.4 GHz)
yy
เมจิกรีโมทคอนโทรลอาจเกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความ
ผิดปกติหากมีการตกหล่น หรือได้รบั การกระแทกอย่างหนัก
yy
ดูแลไม่ให้ชนเฟอร์นเิ จอร์ใกล้เคียงหรือบุคคลอืน่ เมือ่ ใช้เมจิก
รีโมทคอนโทรล
yy
ผู้ผลิตและติดตั้งไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยของมนุษย์อันเนื่องมากจากอุปกรณ์ไร้สาย ที่
สามารถใช้งานได้และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการรบกวน
ของคลื่นไฟฟ้า
yy
แนะน�ำให้เคลื่อนย้าย Access Point (AP) ให้อยู่ในระยะ
มากกว่า 1 เมตร จากเครื่องรับโทรทัศน์ หากติดตั้ง ไว้
ใกล้กว่านั้น อาจมีการรบกวนซึ่งกันและกันได้

การใช้คู่มือการใช้งาน
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SMART
 Settings  OPTION  Language
Selects Menu Language and Audio Language displayed on the screen.

คูม่ อื การใช้งานช่วยให้คณ
ุ ได้งา่ ยขึน้ ในการเข้าถึงข้อมูลรายละเอียด
ของโทรทัศน์
อ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนใช้งานทุกครั้ง

Menu Language Selects a language for the display text.
[In Digital Mode Only]
Audio Language When watching a digital broadcast containing several audio
languages, you can select the language you want.
[In Digital mode Only]
Use the Subtitle function when two or more subtitle
Subtitle
languages are broadcast.
Language
✎ If subtitle data in a selected language is not broadcast,
the default language subtitle will be displayed.

1 กดปุ่ม SMART เข้าสู่เมนูหลัก Smart Home
2 เลือก คู่มือผู้ใช้ และกด Wheel(OK)

2

Settings

Internet

TV Guide

DVR

Smart Sh..

Universal ...

User Guide

Pr. List

Recent List


คู่มือผู้ใช้

บันทึก
yy
ท่านสามารถใช้งานคู่มือการใช้งานได้โดยกดปุ่ม (คู่มือ
ผู้ใช้) ได้จากรีโมทคอนโทรล (Depending on model)
User Guide

3

1

To use input device
To set time options

PROGRAMME Setting
PICTURE, SOUND Setting
OPTION

To set language

To set Magic remote control

Advanced Function
Information

To set TV lock options

To set country

LG SMART Function

2

To set other options
Online User Guide

Index

4

5

1

แสดงโปรแกรมช่องปัจุบันที่ก�ำลังรับชม

2

เลือกประเภทของคู่มือที่คุณต้องการ

3

ช่วยให้การเลือกรายการที่ท่านต้องการ
สามารถใช้ปุ่ม ꕌ/ꕍเพื่อเปลี่ยนหน้า
ช่วยให้การเรียกดูรายละเอียดของฟังก์ชั่นที่คุณต้องการ
จากดัชนีค้นหา
ให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน LG Smart TV
เมื่อมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
(ในบางรายการอาจไม่รองรับภาษาท้องถิ่น)
(สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ)

4
5

Try Now

2

Close
index

1

Input List

1

OPTION > To set language

Online User Guide

แสดงค�ำอธิบายของเมนูที่เลือกสามารถใช้ปุ่ม ꕌ/ꕍ
เพื่อเปลี่ยนหน้า
ขยายเข้าหรือออกจากหน้าจอที่เลือก
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การท�ำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณ
ท�ำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและจะยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง
yy
ให้แน่ใจปิดเครื่องและถอดสายไฟรวมทั้งสายเคเบิลเชื่อมต่ออื่น ๆ ออกก่อน
yy
เมื่อโทรทัศน์ไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานาน, ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดได้จากฟ้าผ่า หรือ ไฟกระชาก

หน้าจอ, กรอบ, ชุดประกอบฝาหน้า และขาตั้ง
yy
ก�ำจัดสิ่งสกปรกฝุ่นละอองหรือฝุ่นบาง ๆ ควรเช็ดผิวด้วยผ้าแห้งสะอาดและอ่อนนุ่ม
yy
เมื่อต้องการเช็ดท�ำความสะอาดคราบสกปรกควรท�ำความสะอาดด้วยผ้านุ่มชุบในน�้ำที่สะอาดหรือผงซักฟอกอ่อนเจือจาง จากนั้น
เช็ดออกทันทีด้วยผ้าแห้ง

ข้อควรระวัง
yy
หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอทุกครั้ง, เพราะอาจท�ำให้เกิดความเสียหายไปที่หน้าจอ
อย่าผลักถูหรือกระทบพืน้ ผิวหน้าจอด้วยเล็บมือของคุณหรือวัตถุทมี่ คี ม, เพราะอาจส่งผลให้เกิดรอยขีดข่วนและการบิดเบือนของภาพ
yy
yy
อย่าใช้สารเคมีใด ๆเนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
yy
อย่าฉีดของเหลวลงบนพื้นผิว. ถ้าน�้ำเข้าสู่โทรทัศน์, มันอาจจะท�ำให้เกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อตหรือผลิตภัณฑ์ท�ำงานผิดปกติ

ข้อควรระวัง

(เฉพาะรุ่น EA98**)

yy
ห้ามฉีดน�้ำลงบริเวณล�ำโพงด้านซ้ายและขวาที่ด้านล่างของเครื่องรับโทรทัศน์ เมื่อ
ท�ำความสะอาดเครื่องรับโทรทัศน์  
yy
ห้ามให้เครื่องรับโทรทัศน์มีน�้ำเข้าไปภายในเครื่อง ท�ำให้เครื่องแห้งอยู่เสมอ
» ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายได้ จากการ การกัดกร่อน

สายไฟหลัก
ก�ำจัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บนสายไฟอย่างสม�่ำเสมอ

ภาษาไทย
ENG
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ปัญหา

แนวทางแก้ไข

ตรวจสอบเซ็นเซอร์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์และลองอีกครั้ง
ไม่สามารถควบคุมโทรทัศน์ yyy
y
ตรวจสอบหากมีอุปสรรคระหว่างผลิตภัณฑ์และรีโมทคอนโทรล
ควบคุมรีโมทคอนโทรล
yy
ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ยังคงท�ำงานและติดตั้งอย่างถูกต้อง ( ต่อกับ ,
yy
ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เปิดอยู่
ไม่แสดงภาพและเสียง
yy
ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่ออยู่กับเต้าเสียบ
yy
ตรวจสอบหากมีปัญหาในปลั๊กผนังโดยการเชื่อมต่อสินค้าอื่น ๆ
โทรทัศน์ปิดกะทันหัน
เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
(RGB/HDMI DVI) ปรากฏ
‘No signal’ (ไม่มีสัญญาณ)
หรือ ‘Invalid Format’
ถ้า Skype ไม่ท�ำงาน

ต่อกับ

)

yy
ตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมพลังงาน แหล่งจ่ายไฟอาจจะหยุดชะงัก
yy
ตรวจสอบมีการตั้งค่าปิดอัตโนมัติไว้หรือไม่ อยู่ในรายการเมนู Time settings (ระบบเวลา)
yy
หากไม่มีสัญญาณเข้าในขณะโทรทัศน์เปิดอยู่, โทรทัศน์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาทีหลัง
จากที่ไม่มีการใช้งาน.
yy
เปิด/ปิด เครื่องรับโทรทัศน์อีกครั้งโดยใช้รีโมทคอนโทรล
yy
เชื่อมต่อสาย RGB/HDMI อีกครั้ง
yy
เริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไว้

yy
ตรวจสอบว่ากล้องวีดโี อเชื่อมต่อกับช่องต่อ USB ของเครื่องรับโทรทัศน์อย่างถูกต้อง
yy
ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
หากไม่แสดงหน้าต่างแจ้งเตือน yy
ตรวจสอบสถานะว่ามีการตั้งค่า “Do not disturb” หรือไม่
yy
เมื่ อ มี ก ารใช้ ง านเครื่ อ งรั บโทรทั ศ น์ บ างอย่ า ง , สายเรี ย กเข้ า จะไม่ ส ามารถใช้ ง านได้
เมื่อมีสายเรียกเข้า
(เช่น ขณะอัพเดตซอฟแวร์during เป็นต้น)
yy
ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ‘Privacy Settings’ ว่าตั้งค่าให้รับสายจากรายชื่อผู้ติดต่อ
เท่านั้นหรือไม่  “Allow calls from people in my contact list only”
หากมีเสียงสะท้อน  (เช่นได้ยนิ yy
พยายามตั้งค่าล�ำโพงเป็นแบบ stereo มากว่า surround
yy
ลดเสียงล�ำโพง
เสียงตนเองดังจากล�ำโพง)
yy
มีเสียงสะท้อนในห้องมากเกินไปท�ำให้คุณภาพเสียงลดลง
yy
ตรวจสอบไมโครโฟน โดยใช้ ‘Echo / Sound Test Service’
ไม่สามารถรับภาพหรือรับภาพ yy
การใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ ระบบเครือข่ายหนาแน่น ส่งผลต่อคุณภาพของภาพ
yy
ใช้เครือข่ายไร้สายก็สามารถลดคุณภาพของภาพได้ แนะน�ำให้เชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย
ได้คุณภาพต�่ำ
yy
การขยายภาพอาจท�ำให้คุณภาพของภาพลดลง   แนะน�ำให้ลดการขยายภาพเพื่อภาพที่ชัดเจน
ขณะใช้งานวีดโี อคอล
yy
ตรวจสอบว่ามีการแสดงข้อความ “critical” ในกรณีนี้อาจท�ำให้คุณภาพของภาพลดลง
หากมีการหยุดท�ำงานของวีดี yy
เมื่อมีการท�ำงานบางของเครืีองรับโทรทัศน์ จะวางสายการสนทนาวีดโี อคอล (เช่น Sleep
timer, เป็นต้น)
โอคอล
yy
ห้ามถอดสายของกล้องวีดโี อ ขณะที่ท�ำการใช้งานวีดโี อคอล
ไม่พบเมนู Skype ในรายการ yy
เชื่อมต่อกล้องกับเครื่องรับโทรทัศน์ และท�ำการอัพเดตซอพแวร์ของเครื่องรับโทรทัศน์ ศึกษา
เพิ่มเติมได้จากคู่มือใช้งานจากเครื่องรับโทรทัศน์
เมนู Premium
ปัญหาอื่น ๆ

yy
ปัญหาอาจเกิดจากความหนาแน่นของเครือข่ายของ Skype
yy
ปัญหาต่างเเกี่ยวกับการใช้งาน Skype เข้าเยี่ยมชมที่ www.skype.com
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ค�ำถาม
NSU คืออะไร
จะเกิดอะไรขึน้ ถ้าทีวดี บั
ขณะทีม่ กี ารดาวน์โหลด
ซอฟแวร์
ถ้าพบว่าหลังเครื่องดับ
และเปิดขึน้ มา ซอฟแวร์
ไม่ดาวน์โหลดซอฟแวร์
ต่อ ควรท�ำอย่างไร

ตอบข้อสงสัย
yy
NSU (Network Software Upgrade)  เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งของแอลจี ที่ใช้ส�ำหรับการอัพเดตซอฟแวร์
เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สมาร์ททีวีจะท�ำการอัพเดตให้โดยอัตโนมัติ
yy
การดาวน์โหลดจะหยุดทันที หลังจากเครื่องรีสตาร์ทซอฟแวร์จะท�ำการดาน์วโหลดต่อ ณ ต�ำแหน่ง
ที่หยุดไป
yy
ซอฟแวร์จะถูกกลับไปตั้งค่าที่เวอร์ชั่นสุดท้ายที่เคยใช้ หลังจากนั้นให้รอจนกระทั่งทีวีตรวจสอบพบ
ซอฟแวร์เวอร์ชั่นใหม่ แล้วจึงเริ่มการอัพเดตใหม่อีกครั้ง

ทีวีรีสตาร์ทเอง   หลัง
การดาว์นโหลดเสร็จ,
เครื่องปกติหรือไม่

yy
เครื่องปกติ ทีวีจะท�ำการรีสตาร์ทเครื่อง หลังการดาวน์โหลดเสร็จ ภายในเวลา 5 วินาที

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น
อื่นๆ ขณะดาวน์โหลด
ซอฟแวร์ได้หรือไม่

yy
คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดของทีวีได้ ยกเว้นฟังก์ชั่นที่ใช้งานผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต, Smart
function โดยทีวีจะแสดงกล่องข้อความเล็กๆแสดงความคืบหน้าการดาวน์โหลดขณะใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ

หลังการดาวน์โหลด หน้า
จอจะมีลักษณะเหมือน
มืดลง

yy
เมื่อเครื่องรีสตาร์ทหลังจากการอัพเดตซอฟต์แวร์เสร็จ ที่โหมดประหยัดพลังงาน และระบบภาพจะ
ถูกปรับเป็นค่าตั้งต้ง ดังนั้นควรแนะน�ำให้ปรับภาพใหม่อีกครั้ง ตามความพึงพอใจ

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าทีวี
อัพเดตซอฟต์แวร์เสร็จ
สมบูรณ์แล้ว

yy
เมื่อเครื่องรับโทรทัศน์อัพเดตซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์ ทีวีจะแสดงข้อความ “Upgrading is completed” และเครื่องจะรีสตาร์ทภายใน 5 วินาที

การตรวจเช็ครีโมทคอนโทรล
ปัญหา : รีโมทคอนโทรลสั่งงานไม่ได้
ตรวจเช็คเบื้องต้น : ให้ตรวจเช็คพื้นฐาน รีโมทคอนโทรลเสีย/ถ่านรีโมทคอนโทรลหมดหรือไม่ สามารถเช็คได้ตามขั้นตอนนี้
โดยผ่านเลนส์กล้อง
การตรวจเช็ค

ผลลัพธ์

ตรวจเช็คผ่าน เลนส์กล้อง
ดิจติ อล โดยใช้กล้องถ่าย
ไปทีอ่ ปุ กรณ์สง่ สัญญาณ
ของรีโมทคอนโทรล

กดถ่ายรูป – ให้มองผ่านกล้อง และกดปุ่มใด ๆ ที่รีโมทคอนโทรล สังเกตผลที่เกิดขึ้นดังนี้
yy
ถ้าปรากฎสัญญาณไฟสีแดงขึ้น แสดงว่ารีโมทสามารถใช้งานได้ปกติ
yy
ถ้าไม่ปรากฏสัญญาณไฟใด แสดงว่า รีโมทไม่สั่งงาน ให้ลองเปลี่ยนถ่านไฟฉาย แล้วทดสอบการใช้
งานอีกครั้ง

ตรวจเช็คผ่าน เลนส์
โทรศัพท์ โดยใช้กล้องถ่าย
ไปทีอ่ ปุ กรณ์สง่ สัญญาณ
ของรีโมทคอนโทรล

กดถ่ายรูป – ให้มองผ่านกล้อง และกดปุ่มใด ๆ ที่รีโมทคอนโทรล สังเกตผลที่เกิดขึ้นดังนี้
yy
ถ้าปรากฎสัญญาณไฟสีแดงขึ้น แสดงว่ารีโมทสามารถใช้งานได้ปกติ
yy
ถ้าไม่ปรากฏสัญญาณไฟใด แสดงว่า รีโมทไม่สั่งงาน ให้ลองเปลี่ยนถ่านไฟฉาย แล้วทดสอบการใช้
งานอีกครั้ง

ภาษาไทย
ENG

การอัพเดตซอฟต์แวร์ผ่าน NSU(Network Software Upgrade)
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SPECIFICATIONS
Wireless LAN module(TWFM-B006D) specification
มาตรฐาน
ช่วงความถี่

Output Power (สูงสุด)

มาตรฐาน
ช่วงความถี่
Output Power (สูงสุด)

IEEE802.11a/b/g/n
2400 ถึง 2483.5 MHz
5150 ถึง 5250 MHz
5725 ถึง 5850 MHz (ส�ำหรับนอก EU)
802.11a: 11 dBm
802.11b: 14 dBm
802.11g: 10.5 dBm
802.11n - 2.4GHz: 11 dBm
802.11n - 5GHz: 12.5 dBm
Bluetooth module (BM-LDS401) specification
Bluetooth Version 3.0
2400 ~ 2483.5 MHz
10 dBm หรือต�่ำกว่า

yy
เนื่องจากแต่ละประเทศมีการใช้ช่วงความถี่ที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับความถี่ที่ใช้งาน และผลิตภัณฑ์
เหล่านี้มีการตั้งค่าส�ำหรับตารางความถี่ให้เหมาะสมกับภูมิภาคไว้แล้ว

SPECIFICATIONS

55EA98**
55EA9800-TA
55EA980Y-TA
1227 x 798.5 x 192
17.2
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
55EA97**
55EA9700-TA
55EA970Y-TA
55EA970T-TA
1227 x 798.5 x 192
17.2
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
55EA88**
55EA8800-TC
55EA8800-TA
55EA880Y-TC
55EA880Y-TA
55EA880T-TC

รุ่น
ขนาด (W x H x D) (มม.)
น�้ำหนัก (กก.)
ความต้องการทางไฟฟ้า
รุ่น
ขนาด (W x H x D) (มม.)
น�้ำหนัก (กก.)
ความต้องการทางไฟฟ้า
รุ่น
รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)
ไม่รวมขาตั้ง(มิลลิเมตร)
รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
น�้ำหนัก
ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
ความต้องการทางไฟฟ้า

ขนาด
(W x H x D)

สภาพสิ่งแวดล้อม

1230 x 790 x 233
1230 x 715 x 25.4
1230 x 715 x 25.4
18.0
13.2
12.4
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

อุณหภูมิในการท�ำงาน
ความชื้นที่ใช้งาน
อุณหภูมิในการเก็บ
ความชื้นที่ใช้การเก็บรักษา

ระบบโทรทัศน์
ครอบคลุมสัญญาณ
จ�ำนวนช่องที่รองรับมากสุด
ความต้านทานเสาอากาศภายนอก
* : เฉพาะรุ่นที่รองรับ DVB-T2

0 ํC ถึง 40 ํC
น้อยกว่า 80 %
-20 ํC ถึง 60 ํC
น้อยกว่า 85 %

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล
(แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

โทรทัศน์ระบบอะนาล็อก
(แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

DVB-T(* DVB-T/T2)

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

VHF, UHF

VHF, UHF, CATV

DVB-T/T2 & Analogue TV : 1,500
75 Ω

ภาษาไทย
ENG

ข้อมูลจ�ำเพาะผลิตภัณฑ์ที่แสดงข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการปรับรุ่นการท�ำงานของ
ผลิตภัณฑ์
ตวรจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พลังงานได้ที่ฉลากหลังผลิตภัณฑ์
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ENG
ภาษาไทย

รุ่น
ขนาด (W x H x D)
น�้ำหนัก
เลนส์
วีดโี อ
เสียง
การเชื่อมต่อ
สภาพสิ่งแวดล้อม

พิกเซลทีใ่ ช้งาน
รูปแบบเอาต์พุต
ภาพเอาต์พุต
ไมโครโฟน
อุณหภูมิในการท�ำงาน
ความชื้นที่ใช้งาน
อุณหภูมิในการเก็บ
ความชื้นที่ใช้การเก็บรักษา

AN-VC500
(Video Call Camera)
112 มม. x 56 มม. x 38 มม.
107.8 กรัม
โฟกัส
มากกว่า 100 ซม.
Field of Vision
61.25 ™ องศา ในแนวทแยง
1920 x 1080
H.264, MJPEG, YUV
Full-HD, HD, VGA, QVGA, QQVGA
2 microphones
USB
0 ํC - 40 ํC
0 % - 80 %
-20 ํC - 60 ํC
0 % - 90 %

yy
ข้อมูลจ�ำเพาะผลิตภัณฑ์ที่แสดงข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการปรับรุ่นการท�ำงานของ
ผลิตภัณฑ์
yy
ผลิตภัณฑ์นี้รองรับมาตรฐานของ Skype Encoding Camera Specification (SECS) 2.1

บันทึก
yy
กล้องวีดโี อคอลเหล่านีไ้ ม่สามารถวีดโี อคอลผ่านเครื่องรับโทรทัศน์แอลจี
»»ASUS Skype Video Phone Touch SV1TS
»»ASUS Skype Videophone Touch SV1TW
»»AIGURU_SV1 Skype Video Phone
yy
รายการกล้องวีดโี อทีไ่ ม่รองรัับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จ้องให้ทราบล่วงหน้า

SPECIFICATIONS

640 x 480
720 x 480
720 x 576
1280 x 720

1920 x 1080

Vertical
Frequency (Hz)

31.469

59.94

31.5

60

31.469

59.94

31.5

60

31.25

50

37.5

50

44.96

59.94

640 x 350
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1360 x 768
1280 x 1024
1920 x 1080

พอร์ตเชือ่ มต่อสัญญาณวีดโี อทีเ่ ครือ่ ง
เล่นดีวีดี

45

60

33.72

59.94

สัญญาณ
480i/576i
480p/576p
720p/1080i

33.75

60

1080p

28.125

50

26.97

23.97

27

24

33.716

29.976

33.75

30.00

56.25

50

67.43

59.94

67.5

60

HDMI/DVI-PC ที่รองรับ
ความละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อพอร์ตคอมโพเนนต์
พอร์ต component ที่เครื่องรับ Y
PB
โทรทัศน์

Horizontal
Frequency
(kHz)
31.468
31.469
31.469
37.879
48.363
54.348
47.712
63.981
67.50

Vertical
Frequency
(Hz)
70.09
70.08
59.94
60.31
60.00
60.053
60.015
60.020
60.00

Y
Y
Y
Y

PB
B-Y
Cb
Pb

คอมโพเนนต์
O
O
O
O
(เฉพาะ 50 Hz / 60 Hz)

PR

PR
R-Y
Cr
Pr

ภาษาไทย
ENG

HDMI/DVI-DTV ที่รองรับ
Horizontal
Frequency
ความละเอียด
(kHz)
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ENG
ภาษาไทย

รูปแบบ 3D ที่รองรับ(เฉพาะรุ่น 3D)
yy
วีดโี อซึ่งเป็นอินพุทดังต่อไปนี้เปลี่ยนเป็นหน้าจอใช้งาน 3 มิติ โดยอัตโนมัติ

แหล่ง
สัญญาณ

รูปแบบ
สัญญาณ
640 X 480
480p
576p

720p

HDMI
1080i

1080p

รูปแบบสัญญาณที่สามารถปรับเป็น 3 มิติ โดยอัตโนมัติ
Horizontal
Vertical
รูปแบบวีดีโอ 3D ที่เล่นได้
Frequency (kHz) Frequency (Hz)
Top & Bottom,
31.469 / 31.5
Side by Side(Half), Side by Side(Full)
62.938 / 63
Frame Packing, Line Alternative
59.94 / 60
Top & Bottom,
31.469 / 31.5
Side by Side(Half), Side by Side(Full)
62.938 / 63
Frame Packing, Line Alternative
Top & Bottom,
31.25
Side by Side(Half), Side by Side(Full)
50
62.5
Frame Packing, Line Alternative
37.50
50
Top & Bottom,
Side
by
Side(Half),
Side by Side(Full)
44.96 / 45
59.94 / 60
75
89.91 / 90
28.125

50
59.94 / 60
50

33.72 / 33.75

59.94 / 60

56.25
67.432 / 67.5

50
59.94 / 60

26.97 / 27
28.125
33.716 / 33.75
43.94 / 54
56.25
67.432 / 67.5

23.97 / 24
25
29.976 / 30
23.97 / 24
25
29.976 / 30

56.25
67.432 / 67.5

50
59.94 / 60

USB

1080p

33.75

30

DLNA

1080p

33.75

30

Frame Packing, Line Alternative
Top & Bottom,
Side by Side(Half), Side by Side(Full)
Frame Packing, Field Alternative
Top & Bottom,
Side by Side(Half), Side by Side(Full)

Frame Packing, Line Alternative
Top & Bottom, Side by Side(Half)
Side by Side(Half), Top & Bottom,
Checker Board, MPO(Photo), JPS(Photo)

SPECIFICATIONS
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แหล่งสัญญาณ
DTV
ATV(CVBS)
Component

HDMI-PC

ความละเอียด
HD / SD
SD
HD / SD
1024 x 768
1360 x 768

60

Others

-

-

480p
576p

31.5
31.25
37.5
45
28.12
33.75
27
28.12
33.75

60
50
50
60
50
60
24
25
30

56.25

50

67.5

60

HDMI-DTV

1080p

Miracast/Widi

-

67.5

1080i

USB, DLNA
(Photo)

48.36
47.71

Vertical
Frequency (Hz)

1920 x 1080

720p

USB, DLNA
(Movie)

สัญญาณ
Horizontal
Frequency (kHz)

Under 704 x 480
Over 704 x 480
interlaced

-

-

-

-

Over 704 x 480
progressive

-

50 / 60

Over 704 x 480
progressive

-

Others

Under 320 x 240

-

-

Over 320 x 240
1024 x 768p
1280 x 720p
1920 x 1080p
Others

-

30 / 60
30 / 60
30 / 60
-

รูปแบบวีดีโอ 3D ที่เล่นได้

2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom, Checker
Board, Frame Sequential,
Row Interleaving, Column
Interleaving
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom, Checker
Board, Frame Sequential,
Row Interleaving, Column
Interleaving
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom, Checker
Board, Row Interleaving,
Column Interleaving
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom, Checker
Board, Frame Sequential,
Row Interleaving, Column
Interleaving
2D to 3D
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom, Checker
Board, Frame Sequential,
Row Interleaving, Column
Interleaving
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom, Checker Board,
Row Interleaving, Column
Interleaving
2D to 3D
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
2D to 3D

ภาษาไทย
ENG

รูปแบบสัญญาณที่ต้องปรับเป็น 3 มิติ ด้วยตนเอง
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ลิขสิทธิ์ / ข้อควรรู้เกี่ยวกับ OPEN SOURCE SOFTWARE / การตั้งค่าการควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอก

ENG
ภาษาไทย

ลิขสิทธิ์
ใบอนุญาตที่สนับสนุนอาจแตกต่างไปตามรุ่น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตให้เยี่ยมชม www.lg.com
การผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories. “Dolby” และสัญลักษณ์ double-D
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
เกี่ยวกับวีดีโอ DivX: DivX® เป็นรูปแบบวีดีโอดิจิตอลที่สร้างขึ้นโดย DivX, LLC, บริษัท
ย่อยของ Rovi Corporation. เป็นอย่างเป็นทางการ DivX Certified® อุปกรณ์ที่ใช้เล่น
วีดีโอ DivX. ไปที่ divx.com ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์ในการแปลง
ไฟล์ของคุณลงในวีดีโอ DivX
เกี่ยวกับวีดีโอ DivX-on-demand: อรุปกรณ์ที่รองรับ DivX Certified®   จะต้องลง
ทะเบียนเพื่อเล่นวีดีโอ DivXสั่งซื้อ-on-Demand (VOD) ภาพยนตร์ เพื่อขอรับรหัสการ
ลงทะเบียนของคุณค้นหาส่วน VOD DivX ในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ ไปที่ vod.divx.
com ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการด�ำเนินการลงทะเบียนของคุณ
“DivX Certified® สามารถเล่นวีดโี อ DivX® ได้ถงึ HD 1080p, รวมถึงเนือ้ หาพรีเมีย่ ม”
“DivX®, DivX Certified® และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Rovi
Corporation หรือ บริษัท ในเครือและมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต”
“ครอบคลุมโดยหนึ่งหรือมากกว่าของสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาต่อไปนี้ :  
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”

ผลิตภายใต้ใบอนุญาติจาก U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535  และ
อื่น ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และทั่วโลกที่ออกให้แล้วก�ำลังออกให้ , DTS
และสัญญลักษณ์ DTS เป็นเครือ่ งการค้า และ DTS 2.0+Digital Out เป็นเครือ่ งหมายการค้า
ของ DTS, Inc.  ผลิตภัณฑ์และซอฟแวร์  © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ OPEN SOURCE SOFTWARE
เพือ่ ให้ได้ซอร์สโค้ดภายใต้ GPL, LGPL, MPL และใบอนุญาตโอเพนซอร์ส อืน่ ๆ, ทีม่ อี ยูใ่ นผลิตภัณฑ์นโี้ ปรดเยีย่ มชม http://opensource.
lge.com .
source code นอกจากนี้ , เงื่อนไขการอนุญาตที่กล่าวทั้งหมด, การรับประกัน ข้อจ�ำกัดการรับประกัน และประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่
มีให้ดาวน์โหลด
LG Electronics จะให้คณ
ุ ใน CD-ROM จะเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีค่ รอบคลุมในการด�ำเนินการจัดส่งดังกล่าว (เช่นต้นทุนของข้อมูล, การขนส่ง
และการจัดการ) เมือ่ แจ้งความประสงค์อเี มลไปที่ opensource@lge.com. ข้อเสนอนีใ้ ช้ได้สำ� หรับสามปี (3) นับ แต่วนั ทีค่ ณ
ุ ซือ้ ผลิตภัณฑ์

การตั้งค่าการควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอก
เยี่ยมชมเว็บ www.lg.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม สามารถหาได้จากรายการเมนู
User Guide (เปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์) และข้อมูลเพิ่ม
เติมหาได้จากเว็บไซต์ http://www.lg.com/th
ชื่อรุ่น
หมายเลขประจ�ำเครื่อง

(Only DTV)

