คู่มือผู้ใช้งาน

LED TV*

*LG LED TV คือ แอลซีดีทีวีทใี่ ช้หลอด LED เป็น Backlight

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเพื่อความเข้าใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์
และเก็บคู่มือการใช้งานไว้เพื่ออ้างอิงการใช้งานต่อไป
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2

สารบัญ

28 การใช้งานรีโมทคอนโทรล

3

ลิขสิทธิ์และข้อมูลอื่น ๆ

3

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ OPEN SOURCE
SOFTWARE
การตั้งค่าการควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอก

29 การใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล
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31 การใช้คู่มือผู้ใช้

3

10

การรับชมเนื้อหา 3D (เฉพาะรุ่น 3D)

11 ขั้นตอนการติดตั้ง
11 การประกอบและการเตรียมพร้อม
เครื่องเพื่อใช้งาน
11
14
15
16
17
18
18
19
20
22

แกะกล่อง
อุปกรณ์เสริมแยกขาย
ส่วนประกอบและปุ่มกดควบคุมการท�ำงานของ
เครื่องรับโทรทัศน์
- การใช้งานปุ่มกดแบบ Joystick
การยกและเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์
การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์
- ประกอบขาตั้งเครื่อง
การวางเครื่องแบบตั้งโต๊ะ
การติดตั้งเครื่องแบบแขวนกับผนัง
การเก็บสายไฟ

22 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
23
23
24
25
25
26
26
26
27
27

การเชื่อมต่อกับสายอากาศ
การเชื่อมต่อด้วย HDMI
เชื่อมต่อด้วยสายแปลงสัญญาณ DVI เป็น
HDMI
การเชื่อมต่อด้วยคอมโพเนนต์
เชื่อมต่อด้วยคอมโพสิต
การเชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียง
- การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงดิจิตอล ด้วยสาย
ออปติคอล
เชื่อมต่อกับหูฟัง
การเชื่อมต่อใช้งานอุปกรณ์ USB
การเชื่อมต่อ MHL

30
30
31

ลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล
การใช้งานเมจิกรีโมทคอนโทรล
ข้อควรระวังเมื่อใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล

32 การบ�ำรุงรักษา
32
32
32

การท�ำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณ
- หน้าจอ,กรอบ,ชุดประกอบฝาหน้า และขาตั้ง
- สายไฟหลัก

32 การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้น
34 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คำ�เตือน
yy
ถ้าคุณไม่สนใจข้อความเตือน คุณอาจจะได้รบั บาด
เจ็บสาหัส หรือมีความเป็นไปได้จะเกิดอุบัติเหตุ
หรือเสียชีวิต

ข้อควรระวัง

yy
ถ้าคุณไม่สนใจข้อความเตือน, คุณอาจจะได้รับ
บาดเจ็บเล็กน้อย หรือสินค้าอาจเกิดความเสียหาย

บันทึก
yy
บันทึกช่วยให้คณ
ุ เข้าใจ และใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
ปลอดภัยโปรดอ่านบันทึกอย่างละเอียดก่อนใช้
ผลิตภัณฑ์

ลิขสิทธิ์และข้อมูลอื่น ๆ

3

ลิขสิทธิ์ที่รับรองอาจแตกต่างไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตให้เยี่ยมชม www.
lg.com

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ OPEN SOURCE SOFTWARE
เพื่อให้ได้ซอร์สโค้ดภายใต้ GPL, LGPL, MPL และใบอนุญาตโอเพนซอร์ส อื่น ๆ, ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นโี้ ปรดเยี่ยม
ชม http://opensource.lge.com
source code นอกจากนี้ , เงื่อนไขการอนุญาตที่กล่าวทั้งหมด, การรับประกัน ข้อจ�ำกัดการรับประกัน และ
ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่มีให้ดาวน์โหลด
LG Electronics จะให้คุณใน CD-ROM จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมในการด�ำเนินการจัดส่งดังกล่าว (เช่น
ต้นทุนของข้อมูล, การขนส่งและการจัดการ) เมื่อแจ้งความประสงค์อีเมลไปที่ opensource@lge.com. ข้อเสนอ
นีใ้ ช้ได้ส�ำหรับสามปี (3) นับแต่วันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

การตั้งค่าการควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอก
เยี่ยมชมเว็บ www.lg.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการตั้งค่าควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอก
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ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
โปรดอ่านค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เหล่านี้ก่อนใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

ค�ำเตือน
yy
อย่าวางเครื่องรับโทรทัศน์ และรีโมทคอนโทรล
ในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้:
- สถานที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
- เป็นบริเวณที่มีความชื้นสูงเช่นห้องน�้ำ
- ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา และอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่ผลิตความร้อน
- สถานทีใ่ กล้เคียงเคาน์เตอร์หอ้ งครัวหรือความชืน้
ซึ่งสัมผัสกับไอน�้ำหรือน�้ำมันได้ง่าย
- ในพื้นทีไ่ ด้รับน�้ำฝนหรือลม
- อยู่ใกล้ ภาชนะบรรจุน�้ำเช่นแจกัน
มิฉะนั้นอาจเป็นเหตุไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อตการท�ำงาน
ผิดพลาดหรือการเสียรูปของผลิตภัณฑ์

yy
อย่าวางผลิตภัณฑ์ในบริเวณซึ่งมีการสัมผัสกับ
ฝุ่นละออง ซึ่งอาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้

yy
ปลั๊กไฟหลักที่ยังไม่ได้ถอดออกจากเต้าเสีย ปลั๊ก
ไฟจะยังคงสภาพพร้อมใช้งานอยู่ ซึ่งอาจเกิด
อันตรายได้

yy
อย่าสัมผัสปลัก๊ ไฟด้วยมือทีเ่ ปียก ถ้าขาทีส่ ายไฟมี
ความชื้น หรือปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง ควรเช็ด
ปลั๊กสายไฟให้แห้งโดยทั่ว หรือ ขจัดฝุ่นละออง
ออกก่อนใช้งาน คุณอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้า
ดูดเนื่องจากการความชื้นสูง

yy
ตรวจสอบให้แน่ใจในการเชือ่ มต่อสายไฟ และต่อ
สายดิน (ยกเว้นส�ำหรับอุปกรณ์ทไี่ ม่ได้มีสายดิน)
เพราะคุณอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับบาดเจ็บ

yy
ยึดสายไฟหลักให้แน่น หากสายไฟหลักยึดไว้อย่าง
หลวม ๆ อาจเกิดประกายไฟขึ้นได้

yy
ตรวจสอบให้แน่ใจสายไฟทีใ่ ช้ อยู่ไกลจากวัตถุที่
ร้อนเช่นเครื่องท�ำความร้อนซึ่งอาจท�ำให้เกิดไฟ
ไหม้หรืออันตรายจากไฟฟ้าช็อต

yy
อย่าวางวัตถุทหี่ นัก หรือตัวผลิตภัณฑ์เอง บนสาย
ไฟ อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

yy
ควรโค้งสายอากาศระหว่างภายในและนอกอาคาร
เพือ่ ป้องกันไม่ให้นำ�้ ฝนทีไ่ หลมาจากด้านนอก อาจ
ท�ำให้เกิดความเสียหายจากน�ำ้ ทีอ่ ยูภ่ ายในผลิตภัณฑ์
และจะท�ำให้ไฟฟ้าช็อต

yy
เมื่อการติดตั้งทีวีบนผนังแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าจะไม่ติดตั้งทีวีด้วยการแขวนสายไฟฟ้าหลัก
และสายสัญญาณที่ด้านหลังของทีวีอาจจะท�ำให้
เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
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yy
อย่าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ามากเกินไปลงในเต้าเสียบ
ไฟฟ้าอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อน
มากเกินไป

yy
ห้ามปล่อยให้เครือ่ งรับโทรทัศน์ลว่ งหล่น เมือ่ เชือ่ ม
ต่อกับอุปกรณ์ภายนอกแล้ว เพราะอาจท�ำให้เกิด
ความเสียหายกับเครือ่ งรับโทรทัศน์ และเกิดการ
บาดเจ็บได้

yy
เก็บวัสดุปอ้ งกันความชืน้ ทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ์ หรือไวนิล
บรรจุภณ
ั ฑ์ออกห่างจากมือเด็ก วัสดุปอ้ งกันความชืน้
เป็นวัสดุอนั ตรายหากกลืนกิน หากกลืนกินโดยไม่
ได้ตั้งใจ พยายามให้ผู้ป่วยอาเจียน และไปทีโ่ รง
พยาบาลทีใ่ กล้ที่สุด บรรจุภัณฑ์ไวนิลสามารถ
ท�ำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เก็บ
ไว้ให้ห่างจากมือเด็ก

yy
ห้ามน�ำวัสดุตวั น�ำไฟฟ้า (เช่นตะเกียบทีเ่ ป็นโลหะ)
ใส่ลงในปลายด้านหนึง่ ของสายไฟในขณะทีส่ ว่ นอืน่
ๆ ทีเ่ ชือ่ มต่อกับขัว้ อินพุตบนผนัง ห้ามสัมผัสสาย
ไฟหลังจากเสียบเข้าขั้วอินพุตผนัง คุณอาจจะได้
รับอันตรายจากไฟฟ้า(ขึ้นอยู่กับรุ่น)

yy
ห้ามวางหรือจัดเก็บสารไวไฟอยูใ่ กล้ผลิตภัณฑ์ อาจ
เกิดอันตรายจากความประมาท เกิดการระเบิด
หรือไฟไหม้เนื่องจากสารไวไฟ

yy
อย่าวางวัตถุทเี่ ป็นโลหะเช่นเหรียญ หมุดผมตะเกียบ
หรือเส้นลวดลงในผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุไวไฟ เช่น
กระดาษและไม้ขีดไฟ ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
โดยเฉพาะเด็ก ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือได้รับบาด
ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าวัตถุแปลกปลอมหล่นลงใน
ผลิตภัณฑ์ ควรถอดสายไฟ และติดต่อศูนย์บริการ

Desic

cant

yy
อย่าปล่อยให้เด็กของท่านปีนขึ้นไปหรือเกาะบน
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับโทรทัศน์อาจตกเสีย
หายหรือล้ม ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง

yy
ทิง้ แบตเตอรีท่ ใี่ ช้อย่างระมัดระวังเพือ่ ป้องกันเด็ก
จากการเผลอรับประทาน ในกรณีที่รับประทาน
ให้รีบน�ำไปพบแพทย์ทันที

yy
อย่าฉีดน�ำ้ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือ ขัดสีดว้ ยสารไวไฟ
(ทินเนอร์หรือเบนซิน) อาจเกิดไฟไหม้หรืออุบตั เิ หตุ
จากไฟฟ้า อาจเกิดขึ้นได้
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yy
ห้ามมิให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการกระแทก หรือวัตถุ
ใด ๆ ร่วงสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ และห้ามวางสิ่ง
ใดลงบนหน้าจอ คุณอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือ
ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย

yy
หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นหี้ รือเสาอากาศ
ในช่วงพายุฟ้าคะนองหรือฟ้าแลบ คุณอาจจะได้
รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

yy
หากคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ควรถอด
สายไฟออกจากผลิตภัณฑ์เพราะการสะสมของฝุน่
ทีป่ กคลุมจะท�ำให้เกิดไฟไหม้ หรือการเสือ่ มสภาพ
ฉนวนกันความร้อนอาจท�ำให้เกิดการรั่วไหลของ
กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้

yy
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งไม่ถกู สัมผัสกับหยดน�ำ้ หรือถูกราด
และรดด้วยน�ำ้ หลีกเลีย่ งการวางวัสดุอปุ กรณ์บน
เครื่องรับโทรทัศน์
yy
ห้ามเสียบปลัก๊ ไฟในบริเวณทีม่ กี ารรัว่ ไหลของก๊าซ
การเปิดหน้าต่างและระบายอากาศ ซึ่งอาจจะ
ท�ำให้เกิดไฟไหม้ตามจุดประกายไฟ

yy
ห้ามติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์บริเวณที่มโี อกาส
สัมผัสกับน�้ำมันหรือเขม่าน�้ำมัน เพราะอาจท�ำ
ให้เคร่อื่ งรับโทรทัศน์ลว่ งหล่นและเกิดอันตรายได้

ข้อควรระวัง
yy
ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซมหรือแก้ไขสินค้า
ด้วยตนเอง เพราะเหตุไฟไหม้หรืออุบัติเหตุไฟฟ้า
ช็อตอาจเกิดขึ้นได้ ติดต่อศูนย์บริการเพื่อตรวจ
สอบหรือการซ่อมแซม

yy
ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นให้ถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑ์ทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน
-ผลิตภัณฑ์ติดตั้งใกล้เคียงเคาน์เตอร์ห้องครัว หรือ
ความชื้น ซึ่งสัมผัสกับไอน�้ำหรือน�้ำมันได้ง่าย
-ผลิตภัณฑ์ติดตั้งใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผลิตความร้อน
-ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับผลกระทบจากการกระแทก
-เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
-วัตถุแปลกปลอมได้เข้าไปในผลิตภัณฑ์
-ผลิตภัณฑ์เกิดควันไฟหรือกลิ่นแปลก ๆ
-เพราะสิง่ ต่างเหล่านีอ้ าจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

yy
ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณทีไ่ ม่มีคลื่นวิทยุรบกวน
yy
ควรจะมีระยะห่างเพียงพอระหว่างเสาอากาศ
ภายนอกและสายส่งไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การสัมผัส แม้ในขณะที่เสาอากาศร่วง หรือล้ม
ซึ่งอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
yy
อย่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์บนสถานทีเ่ ช่นชัน้ วางทีไ่ ม่แข็ง
แรง หรือพื้นผิวที่เอียง. และหลีกเลี่ยงบริเวณที่
ที่มีการสั่นสะเทือน หรือที่ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถ
รองรับได้อย่างเต็มที่ มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาจตก
หรือพลิกคว�่ำ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย

yy
ถ้าคุณต้องการที่จะยึดผลิตภัณฑ์ไว้ที่ผนัง ยึดกับ
ส่วนต่อ ตามมาตรฐานการติดตัง้ VESA (อุปกรณ์
เสริม) ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณติดตั้ง
ชุดที่จะใช้ยึดติดผนัง (อะไหล่เสริม) ควรติดตั้ง
ด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้ผลิตภัณฑ์
หลุดร่วงลงกับพื้น
yy
ใช้อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
yy
เมือ่ ติดตัง้ เสาอากาศ, ควรปรึกษาช่างผูช้ ำ� นาญหาก
ติดตัง้ โดยช่างผูไ่ ม่ชำ� นาญงานอาจเกิดอันตรายจาก
ไฟไหม้ หรืออันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

yy
ควรให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 ถึง 7 เท่า
ของขนาดหน้าจอในแนวทแยงเมื่อดูทีวี ถ้าคุณ
ดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน อาจท�ำให้เกิดการมอง
เห็นเป็นภาพซ้อน
yy
ควรใช้ชนิดของแบตเตอรีท่ กี่ ำ� หนดเท่านัน้ เพราะ
ซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อรีโมทคอนโทรล
yy
ห้ามใช้แบตเตอรีใ่ หม่ร่วมกับแบตเตอรี่เก่า ซึ่ง
อาจท�ำให้แบตเตอรี่ร้อนมากเกินไปและรั่วไหล

yy
ห้ามให้แบตเตอรีอ่ ยูใ่ นบริเวณทีส่ ามารถส�ำผัสกับ
ความร้อน เช่น แสงแดด กองไฟ หรือเตาไฟ เพือ่
ป้องกัน อันตรายได้ ควรหลีกเลีย่ งบริเวณดังกล่าว
yy
ห้ามใส่แบตเตอรี่ทไี่ ม่สามารถชาร์ตใหม่ได้ เข้า

กับอุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่
yy
ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ าไม่ มี วั ต ถุ ที่ กั้ น ระหว่ า ง
รีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล

yy
สัญญาณของรีโมทคอนโทรลอาจถูกรบกวนจาก
แสงอาทิตย์ หรือแสงที่จ้าอื่น ๆ ในกรณีนี้อาจ
ต้องท�ำให้หอ้ งมืดลง ด้วยการปิดไฟ หรือใส่ผา้ ม่าน

yy
เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นวิดโี อเกม
คอนโซล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเชื่อม
ต่อมีความยาวพอ มิฉะนั้น สินค้าอาจร่วงหล่น
ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ต่อลผลิตภัณฑ์ได้

yy
ห้ามเปิด / ปิดเครื่อง ด้วยการเสียบปลั๊ก หรือ
ถอดปลั๊กเสียบไฟที่ผนัง (ห้ามใช้สายไฟเพื่อเป็น
สวิตช์เปิด / ปิด เครื่อง) อาจจะท�ำให้สายเกิด
การช�ำรุดหรือจะท�ำให้ไฟฟ้าช็อต

yy
กรุณาท�ำตามค�ำแนะน�ำการติดตั้งด้านล่างนี้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความร้อนสูงเกินไป
-ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา และอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่ผลิตความร้อน
-ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และผนังควร
เกิน 10 ซม
-อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานทีไ่ ม่มีการระบาย
อากาศ (เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือในตู้)
-อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพรมหรือเบาะรองนั่ง
-ตรวจสอบให้แน่ใจช่องระบายอากาศไม่ได้ถูก
บล็อกโดยผ้าปูโต๊ะผ้าม่าน
-มิฉะนั้น อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้

ภาษาไทย
ENG

yy
หากคุณติดตั้งโทรทัศน์บนขาตั้ง, คุณจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์จากการพลิก
คว�่ำ มิฉะนั้น,ผลิตภัณฑ์อาจจะตก หรือหล่นซึ่ง
อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ์ได้รับ
ความเสียหาย

7
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ENG
ภาษาไทย

yy
ไม่ควรสัมผัสกับช่องระบายอากาศเมือ่ ดูโทรทัศน์
เป็นเวลานาน ช่องระบายอากาศอาจจะปล่อย
ลมร้อน ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท�ำงานหรือ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

yy
ตรวจสอบสายไฟของอุปกณ์ไฟฟ้าอยู่เสมอ, หาก
พบมีรอ่ งรอยของความเสียหายหรือผิดปกติ ถอด
สายไฟ และหยุดใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้า และติดต่อศูนย์
บริการเพื่อเปลี่ยนสายไฟ
yy
ป้องกันไม่ให้ ฝุน่ เก็บสะสมบนขาปลัก๊ สายไฟหรือ
เต้าเสียบ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม

yy
ป้องกันสายไฟจากการ�ำชุด เสียหายทางกายภาพ
หรือเชิงกล เช่นการบิด งอ หยิก ใกล้ประตูหรือ
โดนเหยียบด้านบน ควรให้ความสนใจตรวจสอบ
กับปลัก๊ ผนังและจุดทีอ่ อกจากสายไฟเครือ่ งใช้ไฟฟ้า

yy
อย่าใช้ฝา่ มือกดลงทีห่ น้าจอ หรือวัตถุมคี มเช่นเล็บ
ดินสอหรือปากกา หรือท�ำให้รอยขีดข่วน ซึ่งอาจ
ท�ำให้หน้าจอเสียหายได้

yy
หลีกเลีย่ งการสัมผัสหน้าจอหรือใช้นวิ้ ของคุณ กด
ไว้ในระยะเวลานาน การท�ำเช่นนั้นอาจมีผลกระ
ทบเนือ่ งจากการบิดเบือนข้อมูลบางส่วนชัว่ คราว
หรือถาวรบนหน้าจอ

yy
เมื่อท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ
ถอดปลั๊กไฟฟ้าก่อนและเช็ดด้วยผ้านุ่ม การใช้
แรงมากเกินไปอาจท�ำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือเปือ้ น
อย่าฉีดด้วยน�ำ้ หรือเช็ดด้วยผ้าเปียก อย่าใช้นำ�้ ยา
ท�ำความสะอาดกระจก น�้ำยาส�ำหรับล้างรถหรือ
น�ำ้ ยาใช้ในงานอุตสาหกรรม, สารกัดกร่อน หรือขี้
ผึ้ง เบนซิน หรือ แอลกอฮอล์ อื่น ๆ ซึ่งสามารถ
สร้างความเสียหายต่อสินค้า และจอแสดงภาพ
มิฉะนั้น อาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าช็อตหรือ
ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ (การกัดกร่อนการ
เปลี่ยนรูปหรือแตก)

yy
ขณะที่ผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อกับ แหล่งจ่ายไฟ AC
เต้าเสียบ, ผลิตภัณฑ์จะยังคงเชื่อมต่อแหล่งจ่าย
ไฟ AC แม้ว่าคุณจะปิดเครื่องนีโ้ ดยใช้ ปุ่มกดที่
เครื่อง หรือที่ปุ่มกดบนรีโมทคอนโทรล
yy
เมื่อถอดปลั๊กไฟ ควรจับที่ตัวปลั๊กและดึงออก
ไม่ควรจีบที่สายไฟ และดึงออกจากเต้าเสียบที่
ผนัง เพราะอาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูด
จากสายไฟขาด

yy
เมื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบว่าปิด
เครื่องเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้ถอดปลั๊กสายไฟ
สายเสาอากาศและสายเชื่อมต่ออื่น ๆ เครื่องรับ
โทรทัศน์ หรือสายไฟอาจเกิดความเสียหาย ซึง่ อาจ
เกิดอันตรายจากอัคคีภัยหรือท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

yy
เมื่อมีการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือน�ำออกจาก
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ให้ช่วยกันอย่างน้อย
2 คน เพราะผลิตภัณฑ์ที่มีน�้ำหนักมากมิฉะนั้น
อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
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yy
เรียกใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ เหมาะ
สม เมื่ออุปกรณ์ได้รับความเสียหาย เช่นสายไฟ
หรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวรั่วไหลหรือวัตถุไป
ภายในผลิตภัณฑ์ เปียกฝนหรือความชื้น ท�ำงาน
ผิดปกติ หรือร่วงจากที่สูง

yy
หากสัมผัสผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกเย็น และอาจจะมี
ความรู้สึก “วูบวาบ” เมื่อเปิดอยู่ ซึ่งเป็นเรื่อง
ปกติไม่มีอะไรผิดปกติกับผลิตภัณฑ์

yy
พาเนลเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง กับความละเอียด
ของ 2-6 ล้านพิกเซล คุณอาจเห็นจุดสีด�ำเล็ก
ๆ / หรือจุดสีที่สว่าง (สีแดง, สีฟ้า หรือสีเขียว)
ที่ขนาดของ 1 ppm บนพาแนล นีไ้ ม่ได้บ่งชี้ถึง
ความผิดปกติและไม่ได้มผี ลต่อประสิทธิภาพและ
ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ปรากฏการณ์นี้
ยังเกิดขึน้ ในผลิตภัณฑ์ของ บริษทั อืน่ และไม่อยู่
ในเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

yy
คุณอาจพบความสว่างที่แตกต่างกัน และสีของ
พาเนลขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งชมของคุณ (ซ้าย/
ขวา /บน/ล่าง)ปรากฏการณ์ได้เกิดขึ้นเนื่องจาก
ลักษณะของพาเนล ซึ่งไม่ได้เป็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพการท�ำงานของผลิตภัณฑ์และไม่
ได้เป็นความผิดปกติ

yy
การแสดงภาพนิง่ เช่น โลโก้ของช่องสัญญาณการ
ออกอากาศ, เมนูบนหน้าจอฉากจากวิดโี อเกม เป็น
เวลาทีน่ านอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับหน้าจอ,
ส่งผลต่อการประมวลผลของภาพ, ซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันรูปภาพค้างบนหน้าจอ การรับประกันสินค้าจะ
ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หน้าจอในกรณีนี้ ควร
หลีกเลีย่ งการแสดงรูปภาพคงทีบ่ นหน้าจอโทรทัศน์
ของคุณเป็นเวลานาน (2 ชั่วโมงหรือมากกว่า
ส�ำหรับจอแอลซีดี 1 ชั่วโมงหรือมากกว่าส�ำหรับ
พลาสม่า) เช่นเดียวกัน ถ้าคุณดูทีวใี นอัตราส่วน
4:3 เป็นเวลานาน รูปภาพค้างบนหน้าจออาจเกิด
ขึ้นบนเส้นขอบของจอ ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้น
ในผลิตภัณฑ์ของ บริษัทอื่น และไม่ได้อยู่ภายใต้
เงื่อนไขการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

เสียงเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์
yy
เสียงของพลาสติกที่เกิดขึ้นเมื่อรับชมหรือปิด
โทรทัศน์ ถูกสร้างขึ้นโดยการหดตัวของพลาสติก
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมแิ ละความชืน้
เป็นเรื่องปกติส�ำหรับสินค้าที่จะต้องเปลี่ยนรูป
ความร้อน เสียงฮัมของวงจรไฟฟ้า / พาเนลสั่น
: เสียงดังในระดับต�่ำจะถูกสร้างขึ้นจากการสลับ
วงจรความเร็วสูง, ซึ่งให้กระแสเป็นจ�ำนวนมาก
ในการด�ำเนินการผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันไปขึ้น
อยู่กับผลิตภัณฑ์เสียงที่สร้างขึ้นไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการท�ำงานและความน่าเชื่อถือ
ของผลิตภัณฑ์

ภาษาไทย
ENG

yy
ติดต่อศูนย์บริการปีละครัง้ ในการท�ำความสะอาด
ชิ้นส่วนภายในของผลิตภัณฑ์ ฝุ่นสะสม ซึ่งมีผล
อาจท�ำให้เกิดความล้มเหลวของวงจรไฟฟ้า

9

10

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย

ENG
ภาษาไทย

การรับชมเนื้อหา 3D (เฉพาะ
รุ่น 3D)
ค�ำเตือน
สภาพแวดล้อมในการรับชม
yy
ระยะเวลาในการรับชม
-ควรหยุดพักสายตาประมาณ 5-15 นาที ทุก
ๆ ชัว่ โมงทีร่ บั ชมเนือ้ หา 3 มิติ การรับชมเนิอื้
หา 3 มิติ ระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้เกิด
ปวดหัว เวียนหัว อ่อนเพลีย หรือความเครียด
ต่อกล้ามเนื้อดวงตา
ผูท้ ปี่ ญ
ั หาทางเกีย่ วกับการรับรูแ้ สง หรือเจ็บป่วยเรือ้ รัง
yy
ผู้ใช้บางรายอาจพบ อาการชัก หรือ อาการผิด
ปกติอื่น ๆ เมื่อรับชม ไฟกระพริบหรือลวดลาย
เฉพาะอย่างจากเนื้อหา 3 มิติ
yy
อย่าดูวิดโี อ 3 มิติ ถ้าคุณรู้สึกคลื่นไส้, ก�ำลังตั้ง
ครรภ์ / หรือมีเจ็บป่วยเรือ้ รังเช่นโรคลมชัก, ความ
ผิดปกติของหัวใจหรือโรคความดันโลหิต, เป็นต้น
yy
ในการรับชมเนื้อหา 3 มิติ จะไม่แนะน�ำให้ผู้ที่
ประสบจากการตาบอดข้างใดข้างนึง หรือมีความ
ผิดปกติทางสายตา. เห็นภาพซ้อน หรือ รู้สึกไม่
สบายในการชมเนื้อหา 3 มิติ
yy
หากคุณมีตาเหล่ (cross-eyed), amblyopia
(สายตาบกพร่อง) หรือ อาการตาพร่า, คุณอาจ
มีปัญหาในการตรวจจับภาพในเชิงลึก และล้า
สายตาเนือ่ งจากภาพซ้อน แนะน�ำให้ใช้เวลาหยุด
พักบ่อยกว่าเฉลี่ยของใช้งานปกติทั่วไป
yy
หากสายตาของคุณแตกต่างกันระหว่างตาขวา
และซ้ายของคุณ ควรได้รับการแก้ไขสายตาของ
คุณก่อนที่จะรับชมเนื้อหา
อาการทีต่ อ้ งหยุด หรือ ละเว้นการรับชมเนือ้ หา 3 มิติ
yy
ห้ามรับชมเนื้อหา 3 มิติ เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อย
ล้าจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ท�ำงานมากเกิน
ไป หรือดื่มสุรา
yy
เมื่ออาการเหล่านี้, ให้หยุดใช้ หรือรับชมเนื้อหา
3 มิติ และพักผ่อนเพียงพอที่จะบรรเทาอาการ
-ควรปรึกษาแพทย์ หากยังคงมีอาการอยู่ อาจ
รวมถึงอาการปวดหัว, ปวดลูกตา, เวียนหัว,
อาการคลืน่ ไส้, ใจสัน่ , ตาพร่ามัว, รูส้ กึ ไม่สบาย,
ภาพซ้อน, มองภาพไม่ชัด หรือความเมื่อยล้า

ข้อควรระวัง
สภาพแวดล้อมขณะรับชม
yy
ระยะห่างในการรับชม
-รักษาระยะห่างอย่างน้อยสองเท่าของความ
ยาวเส้นทแยงมุมจอภาพ เมื่อดูเนื้อหา 3 มิติ
ถ้าคุณรูส้ กึ ไม่สบายในการดูเนือ้ หาแบบ 3 มิต,ิ
ให้ขยับระยะการรับชมให้หา่ งไกลจากโทรทัศน์
อายุของผู้ชม
yy
เด็กอ่อน / เด็ก
-เด็กทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 5 ปีหา้ มรับชมเนือ้ หา 3 มิติ
-เด็กทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 10 ปี อาจตอบสนองเกินจริง
และกลายเป็นตืน่ เต้นมากเกินไปเนือ่ งจากสายตา
ของพวกเขาอยู่ในการพัฒนา(เช่น พยายามที่
จะสัมผัสหน้าจอ หรือพยายามทีจ่ ะกระโดดลง
ไปในจอ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในขณะ
เด็กรับชมเนื้อหา 3 มิติ
-เด็กมีความแตกต่างของสายตามากในการรับ
ชมเนื้อหา 3 มิติ จะได้รับชมได้ดีกว่าผู้ใหญ่
เนื่องจากระยะห่างระหว่างตาสั้นกว่าของใน
ผู้ใหญ่ ดังนั้นพวกเขาจะรับรู้ในเชิงลึกสาม
มิติมากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ ในภาพ 3 มิติ
เนื้อหาเดียวกัน
yy
วัยรุ่น
-วัยรุ่นที่มีอายุต�่ำกว่า 19 ปี อาจมีปฏิกิริยากับ
ความไวแสงเนื่องจากการกระตุ้นจากแสงใน
เนื้อหาแบบ 3 มิติ ให้ค�ำแนะน�ำให้หลีกเลี่ยง
การเฝ้าดู contens 3 มิติ เป็นเวลานานเมื่อ
มีอาการเหนื่อยล้า
yy
ผู้สูงอายุ
-ผูส้ งู อายมีความสามารถในการรับชมเนือ้ หา 3
มิติ ได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับวัยรุ่น อย่านั่งใกล้
กับโทรทัศน์มากกว่าระยะที่แนะน�ำ
ค�ำแนะน�ำเมื่อใช้แว่น 3 มิติ
yy
ให้แน่ใจว่าจะใช้แว่นตา 3 มิติส�ำหรับ LG มิ
ฉะนั้นคุณอาจจะไม่สามารถที่จะดูวิดโี อ 3 มิติ
ได้อย่างถูกต้อง
yy
ไม่ควรใช้แว่น 3 มิติ แทนแว่นตาปกติของคุณ,
แว่นตากันแดดหรือแว่นป้องกัน
yy
การใช้แว่น 3 มิตดิ ดั แปลงอาจก่อให้เกิดความเครียด
ทางสายตา หรือความผิดเพี้ยนของภาพ
yy
ไม่ควรเก็บแว่นตา 3 มิติของคุณในอุณหภูมิสูง
หรือต�่ำ เพราะจะท�ำให้เกิดการเสียรูป
yy
แว่นตา 3 มิติมีความเปราะบาง และง่ายที่
จะเกิดรอยขีดข่วน ควรใช้ผ้าอ่อนนุ่มเช็ดเมื่อ
ท�ำความสะอาดชิ้นส่วนเลนส์ อย่าขูดขีดเลนส์
ของแว่นตา 3 มิติกับวัตถุมีคม หรือท�ำความ
สะอาด เช็ดด้วยสารเคมี

ขั้นตอนการติดตั้ง / การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน 11

yy
ภาพที่ปรากฏอาจแตกต่างจากโทรทัศน์ของคุณ.
yy
รายการเมนู OSD (On Screen Display) ที่แสดงเป็นตัวอย่างในคู่มือนี้อาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์
ของท่าน
yy
เมนูที่มีอยู่และตัวเลือกอาจแตกต่างจากแหล่งสัญญาณอินพุตหรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่คุณก�ำลังใช้
yy
คุณลักษณะใหม่อาจจะเพิ่มเข้ากับโทรทัศน์นใี้ นอนาคต
yy
โทรทัศน์สามารถอยู่ในโหมดสแตนด์บายเพื่อที่จะลดการใช้พลังงาน และโทรทัศน์ควรจะปิดใช้งานถ้าไม่ได้รับ
ชมบางเวลา เพื่อประหยัดพลังงาน
yy
พลังงานทีใ่ ช้ระหว่างการใช้งานจะลดลงมากหากระดับของความสว่างของภาพลดลง, และสิ่งนี้จะช่วยลดค่า
ใช้จ่ายโดยรวม

ขั้นตอนการติดตั้ง
1
2
3
4

เปิดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดตามค�ำแนะที่กล่อง
ประกอบขาตั้งกับเครื่องรับโทรทัศน์
เชื่อมต่อสายสัญญาณต่าง ๆ
ตรวจสอบระบบเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้
สามารถใช้งานเครือข่ายได้ เมื่อเชื่อมต่อเครื่องรับโทรทัศน์เข้ากับระบบเครือข่ายแล้วเท่านั้น
* เครื่องรับโทรทัศน์จะท�ำการปรับแต่งค่าจากโรงงานประมาณ 1 นาที เมื่อเปิดเครื่องใช้งานครั้งแรก

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อ
ใช้งาน
แกะกล่อง

ตรวจสอบอุปกรณ์ทแี่ ถมมาพร้อมกับเครือ่ งว่าถูกต้องหรือไม่หากพบว่าไม่ครบตามจ�ำนวนหรือไม่ถกู ต้องให้ตดิ ต่อตัวแทน
จ�ำหน่ายทันที, บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, รูปที่น�ำมาแสดง
อาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ของท่าน

ข้อควรระวัง

yy
อย่าใช้สินค้าใด ๆ ทีไ่ ม่ได้รับการรับรอง เพื่อความปลอดภัยและช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์
yy
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บโดยใช้สนิ ค้าทีไ่ ม่ได้รบั การรับรองจะไม่ได้รบั การคุม้ ครองจากรับประกันของบริษทั
yy
ในบางรุ่นมีฟิล์มบาง ๆ ติดอยู่เคลือบผิวหน้าจอ ซึ่งไม่ต้องลอกออก

ภาษาไทย
ENG

บันทึก

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน
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ภาษาไทย

ENERGY AV MODE INPUT

ENERGY AV MODE INPUT
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Q.MENU

ENTER

ENTER

BACK
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L/R SELECT
FREEZE

RATIO

BACK

EXIT
L/R SELECT
FREEZE

RATIO

เมจิกรีโมทคอนโทรลและ
แบตเตอรรี่ (AA)
(เฉพาะรุ่น UB80**, UB82**,
UB83**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 29)

รีโมทคอนโทรลและ
แบตเตอรี่ (AAA)
รีโมทคอนโทรลอาจไม่มแี ถมไปพร้อม
เครื่องรับโทรทัศน์ในบางรุ่น
(เฉพาะบางรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 28)

คู่มือผู้ใช้งาน

สายไฟหลัก
(เฉพาะบางรุ่น)

Cable holder

Cable Managements

Ferrite core

Stand Screws

Stand Bases

Stand Screws

Stand Bases

สาย Component gender
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 25)

(เฉพาะรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 13)

(เฉพาะรุ่น UB83**)
4 ชิ้น M4 X L21
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 18)

เฉพาะบางรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 22)

(เฉพาะรุ่น UB80**, UB82**)
4 ชิ้น, M4 X L20
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 18)

(เฉพาะรุ่น UB83**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 18)

2 ชิ้น
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 22)

(เฉพาะรุ่น UB80**, UB82**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 18)
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ภาษาไทย
ENG

สาย Composite gender
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 25)

แว่น Cinema 3D
จ�ำนวนของแว่น 3 มิติ
(แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)
(เฉพาะรุ่น UB83**)

บันทึก
yy
อุปกรณ์ที่แถมอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
yy
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
yy
เพือ่ การเชือ่ มต่อทีด่ ที สี่ ดุ , สาย HDMI และอุปกรณ์ USB ควรหนาน้อยกว่า 10 มม. และความกว้างน้อยกว่า 18
มม. ใช้สายต่อทีร่ องรับ USB 2.0 ใช้หน่วยความจ�ำ USB หรือสายเคเบิล USB ให้พอดีกบั พอร์ต USB ของโทรทัศน์
B

B
A

*A <
= 10 มม.

A

*B <
= 18 มม.

การใช้งาน ferrite core (เฉพาะรุ่น)
yy
ใช้ ferrite core เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสายแลน พันสาย LAN เข้ากับ ferrite
core. แล้วติดตั้งเข้าใกล้กับเครื่องรับโทรทัศน์
[ภาพหน้าตัดของ Ferrite Core]

[ทีวี]

[อุปกรณ์ภายนอก]
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ENG
ภาษาไทย

อุปกรณ์เสริมแยกขาย
สินค้าซื้อแยกสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพโดยไม่ต้องแจ้งใด ๆ
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายของคุณที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้
อุปกรณ์เหล่านี้จะท�ำงานกับบางรุ่น
AG-F***DP
แว่น Dual play

AG-F***
แว่น Cinema 3D

AN-VC5**
กล้องวิดโิ อคอล
(เฉพาะบางรุ่น)

LG Audio Device

ความเข้ากันได้
AG-F***DP
แว่น Dual play
AG-F***
แว่น Cinema 3D
AN-MR500
เมจิกรีโมทคอนโทรล
AN-VC5**
กล้องวิดโิ อคอล
LG Audio Device

UB82**
UB80**

AN-MR500
เมจิกรีโมทคอนโทรล

UB83**

•
•
•

•

•

•

•

•

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โรงงานผู้ผลิต
หรือนโยบายอื่น ๆ
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UB80**, UB82**

หน้าจอ

ล�ำโพง

อุปกรณ์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

Intelligent sensor1

ไฟแสดงสถานะ

UB83**

ปุ่มกดแบบ Joystick2

หน้าจอ

ล�ำโพง

อุปกรณ์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

Intelligent sensor1

ไฟแสดงสถานะ

ปุ่มกดแบบ Joystick2

1 Intelligent sensor - ปรับคุณภาพและแสงสว่างของภาพ โดยตรวจสอบจากสภาพแวดล้อม
2 Joystick Button - ปุ่มอยู่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์

บันทึก
yy
ท่านสามารถปรับแต่งไฟแสดงโลโกของ LG หรือไฟแสดงสถานะโดยเลือิ กรายการเมนูใน OPTION (เฉพาะ
บางรุ่น)

ภาษาไทย
ENG

ส่วนประกอบและปุ่มกดควบคุมการท�ำงานของเครื่องรับโทรทัศน์
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ENG
ภาษาไทย

การใช้งานปุ่มกดแบบ Joystick
ท่านสามารถควบคุมการท�ำงานของเครื่องรับโทรทัศน์, โดยกด ON/OFF หรือ เลื่อนนิ้วที่บริเวณปุ่มกดแบบ
joystick เลื่อนขึ้น, เลื่อนลง, เลื่อนซ้าย, เลื่อนขวา
Basic Functions

เปิดเครื่อง

เมือ่ เครือ่ งรับโทรทัศน์ปดิ อยู,่ ใช้นวิ้ กดทีป่ มุ่ joystick 1 ครัง้ แล้วปล่อย

ปิดเครื่อง

เมื่อเครื่องรับโทรทัศน์เปิดอยู่, ใช้นิ้วกดปุ่มที่ปุ่ม joystick ค้างไว้ซัก
ครู่ แล้วปล่อย
(หากปรากฏ, รายการเมนู ให้กดค้างไว้ซักครู่จนรายการเมนูหายไป)

ควบคุมเสียง

ใช้นิ้วเลื่อนปุ่ม joystick และเลื่อนไปซ้ายหรือขวา เพื่อปรับระดับ
ความดังของเสียง

ควบคุมช่อง
รายการ

หากใช้นิ้วเลื่อนปุ่ม joystick เลื่อนขึ้นหรือลงจะเป็นการปรับเปลี่ยน
ช่องรายการทีไ่ ด้บันทึกไว้ได้ตามต้องการ

บันทึก

yy
เมื่อท�ำการกดปุ่มใช้งานงาน เลื่อนซ้าย ขวา ขึ้น ลง โปรดกดด้วยความระมัดระวังอย่ากดด้วยแรงมาก
เกินไป เพราะอาจท�ำให้ไม่สามารถปรับเสียงหรือเปลี่ยนช่องได้
การปรับรายการเมนู
เมื่อเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ และกดปุ่ม joystick 1 ครั้ง
สามารถปรับค่าต่าง ๆ ของรายการเมนู( , , , ) โดยกดเลื่อนปุ่มกด joystick ไปในทิศทาง บน ล่าง
ซ้าย หรือ ขวา
TV off
ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
Settings

เข้าเมนูหลัก

Close

ลบการแสดงผลบนหน้าจอและกลับไปรับชมรายการ
เปลี่ยนการรับชมจากแหล่งสัญญาณภายนอก

Input List
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ภาษาไทย
ENG

การยกและเคลื่อนย้ายเครื่องรับ
โทรทัศน์

โปรดทราบค�ำแนะน�ำต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้โทรทัศน์
เป็นรอยขีดข่วนหรือเกิดความเสียหาย และเพื่อความ
ปลอดภัยจากการขนส่งโดยค�ำนึงถึงชนิดและขนาด

ข้อควรระวัง

yy
หลีกเลีย่ งการสัมผัสทีจ่ อภาพของเครือ่ งรับโทรทัศน์
เพราะอาจท�ำความเสียหายกับหน่วยให้ก�ำเนิด
ภาพภายใน
yy
แนะน�ำให้เคลือ่ นย้ายเครือ่ งรับโทรทัศน์ดว้ ยกล่อง
และโฟมที่แถมมาพร้อมกับเครื่อง
yy
ถอดปลั๊กไฟหลัก และสายเชื่อมต่อต่าง ๆ ก่อน
เคลื่อนย้าย
yy
ขณะยกเครื่องให้หันหน้าเครื่องออกจากตัวผู้ยก
หรือเคลื่อนย้าย

yy
ช่วยกันอย่างน้อย 2 คน เมื่อต้องการขนย้าย
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาดใหญ่
yy
เคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ตามรูปที่แสดง

yy
จับด้านบนและล่างของกรอบโทรทัศน์อย่าง
มั่นคง. ให้แน่ใจว่าไม่ส�ำผัสส่วนทีโ่ ปร่งใส,
ล�ำโพง, หรือพื้นที่ตะแกรงล�ำโพง

yy
ในขณะขนส่งไม่ควรให้เครื่องรับโทรทัศน์ได้รับ
การกระทบกระเทือน
yy
ปรับทิศทางของเครื่องให้อยู่ในลักษณะใช้งาน
ในขณะขนส่ง
yy
ห้ามใช้แรงกดลงบนฝาหลังของเครืแ่ งรับโทรทัศน์
yy
เมือ่ จับเครือ่ งรับโทรทัศน์เพือ่ เคลือ่ นย้าย ระมัดระวัง
ปุ่มกดแบบ joystick ที่ด้านล่าง ของเครื่องรับ
โทรทัศน์
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ENG
ภาษาไทย

การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์
รูปทีแ่ สดงประกอบอาจมีความแตกต่างไปจากเครือ่ งของท่าน

ประกอบขาตั้งเครื่อง

UB83**
1

A Stand Base

UB80**, UB82**
1

B Stand Base

A Stand Base

1

B Stand Base

2

1

2

1 ประกอบขาตัง้ เข้ากับเครือ่ งรับโทรทัศน์ โดยใช้รยู้ ดึ
ส่วนบนที่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
2 ประกอบขาตัง้ เข้ากับเครือ่ งรับโทรทัศน์ โดยใช้รยู้ ดึ
ส่วนล่างที่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์

1 ประกอบขาตัง้ เข้ากับเครือ่ งรับโทรทัศน์ โดยใช้รยู้ ดึ
ส่วนบนที่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
2 ประกอบขาตัง้ เข้ากับเครือ่ งรับโทรทัศน์ โดยใช้รยู้ ดึ
ส่วนล่างที่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
2

2

4 ชิ้น
M4 x L21
4 ชิ้น
M4 x L20
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yy
เมื่อประกอบขาตั้งกับเครื่องรับโทรทัศน์, วาง
จอภาพหันหน้าลงบนโต๊ะหุม้ หรือพืน้ ผิวเรียบเพือ่
ป้องกันจอภาพจากรอยขีดข่วน
yy
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดสลักเกลียวอย่างแน่นหนา
เพือ่ ป้องกันการตกหล่นของเครือ่ งรับโทรทัศน์ และ
อย่าใช้แรงในการไขมากเกินไป เพราะอาจท�ำให้
เกิดความเสียหายกับสลักเกลียว และท�ำให้เครือ่ ง
รับโทรทัศน์ตกหล่นได้

บันทึก
yy
ถอดขาตั้งออกก่อนที่จะท�ำการติดตั้งแบบแขวน
ผนัง โดยย้อนกลับจากการประกอบขาตั้ง

การวางเครื่องแบบตั้งโต๊ะ

1 จัดวางเครือ่ งรับโทรทัศน์ไว้บนโต๊ะในทิศทางทีต่ อ้ งการ
-เว้นระยะไว้อย่างน้อย 10 เซนติเมตร ให้
อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ให้นานยิ่งขึ้น

10 ซม.

10 ซม.

10 ซม.
.
10 ซม

2 ต่อสายไฟหลักเข้ากับปลั๊กไฟ

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ใกล้กับแหล่งก�ำเนิด
ความร้อนต่าง ๆ เพราะความร้อนจะท�ำให้เกิด
ความเสียหายกับเครื่องรับโทรทัศน์

คำ�เตือน
yy
ถ้าเครื่องรับโทรทัศน์ ไม่ได้ติดตั้งในต�ำแหน่งที่
มัน่ คงเพียงพอ, อาจเกิดอันตรายจากการตกหล่น
การบาดเจ็บต่าง ๆ สามารถป้องกันได้ หากปฏิบตั ิ
ตามค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้
-ใช้ตู้ หรือ ชัน้ วาง ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากผูผ้ ลิต
-ใช้เฟอร์นเิ จอร์ทสี่ ามารถป้องกัน และให้ความ
ปลอดภัยในการติดตัง้ และใช้งานเครือ่ งรับโทรทัศน์
-ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตัง้ ในต�ำแหน่งทีเ่ หมาะ
สม ไม่ล้นเกินขอบของเฟอร์นิเจอร์
-ไม่ควรติดตัง้ เครือ่ งรับโทรทัศน์กบั เฟอร์นเิ จอร์
ที่มีความสูงเกินไป (เช่น ตู้เก็บของ หรือชั้น
วางหนังสือ) โดยไม่มกี ารยึดเครือ่ งรับโทรทัศน์
กับเฟอร์นิเจอร์ และวางเครื่องรับโทรทัศน์ใน
ต�ำแหน่งที่เหมาะสม
-ไม่ควรวางเครื่องรับโทรทัศน์บนผ้ารองบน
เฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุใด ๆ ระหว่างเครื่องรับ
โทรทัศน์กับเฟอร์นิเจอร์
-ให้ความรูแ้ ก่เด็ก ๆ เกีย่ วกับอันตรายของการปีน
บนเฟอร์นเิ จอร์ไปถึงโทรทัศน์ หรือ ระมัดระวัง
เด็ก ๆ เหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

ภาษาไทย
ENG

ข้อควรระวัง
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ENG
ภาษาไทย

การยึดเครื่องกับผนังเพื่อความปลอดภัย
(คุณลักษณะนีไ้ ม่สามารถใช้ในทุกรุ่น)

การติดตัง้ เครือ่ งแบบแขวนกับผนัง
ติดตัวยึดเสริมส�ำหรับยึดติดกับผนังทีด่ า้ นหลังของเครือ่ ง
รับโทรทัศน์อย่างระมัดระวัง และติดตัง้ ขาแขวนบนผนัง
ในแนวตัง้ ฉากกับพืน้ ทีม่ นั่ คง. เมือ่ คุณติดโทรทัศน์กบั วัสดุ
ก่อสร้างอืน่ ๆ, กรุณาติดต่อบุคลากรทีม่ คี วามช�ำนาญงาน
แอลจีแนะน�ำให้ตดิ ตัง้ กับผนังโดยช่างมืออาชีพผูช้ ำ� นาญ

10 ซม

1 ใส่สลักเกลียวและขันให้แน่น, หรือตัวยึดโทรทัศน์
และสลักเกลียวที่ด้านหลังของโทรทัศน์
-หากมีสลักเกลียวแทรกลงทีต่ ำ� แหน่ง สลักเกลียว
อยู่, เอาสลักเกลียวนั้นออกก่อน
2 ติดตั้งตัวยึดผนังกับสลักเกลียวเข้ากับผนัง จับคู่
ต�ำแหน่งของตัวยึดผนัง และสลักเกลียวบนด้าน
หลังของเครื่องรับโทรทัศน์
3 เชื่ อ มต่ อ สลั ก เกลี ย วและตั ว ยึ ด ผนั ง อย่ า งแน่ น
หนาด้วยเชือกที่มีความทนทาน ตรวจสอบให้
แน่ใจเพื่อให้เชือกอยู่ในแนวนอนกับพื้นผิวเรียบ

ข้อควรระวัง

yy
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กไม่ได้ปีนขึ้นไปบนหรือ
ห้อยโหนที่บริเวณของหน้าจอโทรทัศน์

บันทึก
�	
ใช้ชั้นวางหรือตู้ที่มีความแข็งแรงและขนาดใหญ่
พอที่จะรองรับโทรทัศน์อย่างปลอดภัย
�	
ตัวยึด สลักเกลียว และเชือกเป็นอุปกรณ์เสริม
ที่ต้องแยกซื้อ คุณสามารถหาซื้อเพิ่มเติมส�ำหรับ
อุปกรณ์เสริมจากตัวแทนจ�ำหน่ายใกล้บ้าน

10 ซม

10 ซม

10 ซม
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อุปกรณ์เสริมแยกซื้อ(ตัวยึดติดกับผนัง)
42UB82** 49/55UB83**
รุ่น
40UB80** 49/55UB82**
VESA (A x B) 200 x 200 400 x 400
ขนาด
M6
M6
สลักเกลียว
จ�ำนวนของ
4
4
สลักเกลียว
LSW240B
LSW440B
ตัวยึดติดกับผนัง MSW240 MSW240
60UB83**
รุ่น
60UB82**
VESA (A x B) 400 x 400
ขนาด
M6
สลักเกลียว
จ�ำนวนของ
4
สลักเกลียว
ตัวยึดติดกับผนัง LSW440B
ตัวยึดติดกับผนัง
LSW240B

LSW440B

MSW240

A
B

ข้อควรระวัง

yy
ถอดแหล่งจ่ายไฟออกก่อน, แล้วเคลื่อนที่หรือติด
ตั้งโทรทัศน์มิฉะนั้นอาจเกิดขึ้นไฟฟ้าช็อต
yy
หากคุณติดตั้งโทรทัศน์บนเพดานหรือผนังแบบ
เอียง, มันอาจตกและท�ำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง
ให้ใช้ ตัวยึดติดผนังทีไ่ ด้รับอนุญาตจาก LG และ
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายใกล้บ้านหรือบุคลากรที่มี
ความช�ำนาญ
yy
ไม่ขันสกรูแน่นจนเกินไป เพราะการท�ำเช่นนี้
อาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับโทรทัศน์และการ
รับประกันเป็นโมฆะ
yy
ใช้สกรูและอุปกรณ์ยดึ ติดกับผนัง ตรงตามมาตรฐาน
VESA ความเสียหายหรือการบาดเจ็บ โดยใช้
ผิดประเภท หรือใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้องไม่รวมอยู่
ในการรับประกัน

บันทึก

yy
ใช้สกรูที่มีการระบุไว้ในข้อก�ำหนดของมาตรฐาน
สกรูของ VESA
�	
ชุดประกอบตัวยึดติดผนังประกอบด้วยคู่มือการ
ติดตั้งและชิ้นส่วนที่จ�ำเป็น
�	
อุปกรณ์ตัวยึดกับผนังเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษ
ท่านสามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย หรือร้านค้า
ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
�	
ความยาวของสกรูอาจแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ตัวยึด
ติดผนังตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ความยาวทีเ่ หมาะ
สมส�ำหรับข้อมูล
�	
เพิม่ เติมโปรดอ้างอิงจากคูม่ อื ทีม่ าพร้อมกับตัวยึด
ติดผนัง

ภาษาไทย
ENG

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูและตัวยึดติดผนังทีจ่ ะใช้ยดึ กับ
ผนังตรงตามมาตรฐาน VESA ขนาดมาตรฐานส�ำหรับ
ชุดตัวยึดติดผนังจะอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้
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ENG
ภาษาไทย

การเก็บสายไฟ
รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
1 รวบรวมและผูกสายกับ Cable Holder
2 ยึด Cable Management ให้แน่น

การเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ภายนอก
ในหัวข้อ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ใช้รูปภาพ
ประกอบจากรุ่น 42UB80**
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ เข้ากับโทรทัศน์ และ
เปลี่ยนโหมดเพื่อเลือกอุปกรณ์ภายนอก ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมของการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายนอก, อ้างอิง
จากคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้น
อุปกรณ์ภายนอกคือ : กล่องรับสัญญาณ HD เครื่อง
เล่น DVD เครื่องบันทึกสัญญาณ ระบบเครื่องเสียง
อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB, คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น
เกมส์ และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ

บันทึก

Cable Holder

Cable management

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามเคลือ่ นย้ายโดยดึง cable holder เพราะอาจ
ท�ำให้ cable holder ฉีกขาดเสียหาย กับเครื่อง
รับโทรทัศน์และอุบัติเหตุได้

yy
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์โดยไม่
ค�ำนึงถึงล�ำดับของช่องเชื่อมต่อโทรทัศน์
yy
หากคุณบันทึกรายการโทรทัศน์บนเครื่องบันทึก
DVD หรือ VCR ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
กับโทรทัศน์สัญญาณเคเบิลเข้ากับโทรทัศน์ผ่าน
เครื่องบันทึก DVD หรือ VCR ส�ำหรับข้อมูล
เพิม่ เติมของการบันทึกอ้างอิงจากคูม่ อื ทีม่ าพร้อม
กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
yy
โปรดดูทคี่ มู่ อื ของอุปกรณ์ภายนอกส�ำหรับการใช้งาน
yy
หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเกมเข้ากับโทรทัศน์
ใช้สายเคเบิลทีม่ าพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นเกมส์
yy
ในโหมดเชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ อาจมีสญ
ั ญาณ
รบกวนทีเ่ กีย่ วข้องกับความละเอียด รูปแบบแนว
ตั้งความคมชัดหรือความสว่าง ถ้าเกิดสัญญาณ
รบกวนขึ้น เปลี่ยนเอาท์พุทเครื่องคอมพิวเตอร์
ไปความละเอียดอื่น เปลี่ยนอัตราการรีเฟรชที่
อัตราอืน่ หรือปรับความสว่างและความคมชัด ใน
รายการเมนู PICTURE (ระบบภาพ) จนกว่า
ภาพที่ปรากฏชัดเจน
yy
ในโหมดคอมพิวเตอร์ บางค่าความละเอียดอาจไม่
ท�ำงานอย่างถูกต้องขึ้นอยู่กับกราฟิกการ์ด
yy
หากคุณเปิดไฟล์คุณภาพแบบ ULTRA HD จาก
คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้เกิดภาพกระตุกช้า หรือ
ไม่สามาถแสดงผลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขึ้น
อยู่กับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ของท่าน
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การเชื่อมต่อด้วย HDMI

เชือ่ มต่อเครือ่ งรับโทรทัศน์กบั สายอากาศขนาดมาตรฐาน
(75 Ω)

ส่งสัญญาณวิดโี อดิจติ อลและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์
ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและ
โทรทัศน์ด้วยสาย HDMI ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง
เลือกที่พอร์ตอินพุต HDMI เพื่อเชื่อมต่อ โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องเลือกล�ำดับของพอร์ตเชื่อมต่อ

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

DVD / Blu-Ray /
HD Cable Box / HD
STB / PC
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

บันทึก
yy
ควรใช้อุปกรณ์แยกสัญญาณและทวนสัญญาณ
ในกรณีที่ต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ 2 เครื่อง
หรือมากกว่า
yy
ในบริเวณที่มีสัญญาณไม่ชัดเจน หรือมีคลื่น
รบกวน ควรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ
สัญญาณ หรือบูตเตอร์
yy
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิของสัญญาณภาพ ควรปรับหมุน
ทิศทางสายอากาศในทิศทางที่เหมาะสม
yy
สายเคเบิลของสายสัญญาณสายอากาศและตัว
แปลงสัญญาณไม่รวมอยู่ในชุด
yy
เพื่อป้องกันความเสียหาย ควรถอดปลั๊กทุกครั้ง
ก่อนการเชื่อมต่อกับสายอากาศ
yy
รองรับสัญญาณเสียง DTV : MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

HDMI

ARC (Audio Return Channel)
yy
เชือ่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกทีร่ องรับ SIMPLINK
และ ARC ที่ช่องต่อ HDMI(4K@60Hz)/DVI
IN 2 (ARC)
yy
เมือ่ เชือ่ มต่อกับสาย HDMI ความเร็วสูง อุปกรณ์
จะรองรับ ARC พร้อมส่งสัญญาณ optical
SPDIF ไม่ต้องใช้สาย optical audio เพิ่มเติม
และรองรับ SIMPLINK

ภาษาไทย
ENG

การเชื่อมต่อกับสายอากาศ
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ENG
ภาษาไทย

สัญญาณ 4K@50/60Hz ที่รองรับ
Colour Depth/
ความละเอียด เฟรม
เรต(Hz) Chroma Sampling
3840 x 2160p 50.00
4096 x 2160p 59.94
8 bit / YCbCr 4:2:0
60.00

บันทึก

yy
แนะน�ำให้ใช้โทรทัศน์ ที่มีการเชื่อมต่อ HDMI
เพื่อคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด
�	
ใช้สาย HDMI ความเร็วสูง พร้อมด้วยการ
ท�ำงาน CEC (Customer Electronics Control)
�	
สาย HDMI ความเร็วสูงทีไ่ ด้รบั การทดสอบเพือ่
รับส่งสัญญาณ HD ได้ถึง 1080p หรือสูงกว่า
�	
สามารถรองรับ DTV Audio: MPEG Dolby
Digital Dolby Digital Plus HE-AAC
yy
สามารถรองรับรูปแบบสัญญาณเสียงผ่านสาย
HDMI : Dolby Digital , DTS, PCM(จนถึง
192 KHz 32k/44.1k /48k/88k/96k/176k/192k)
KHz/192 KHz)
yy
ทุกช่องรองรับความละเอียด 4K ดังรายละเอียด
ต่างด่านล่าง (เฉพาะรุ่น)
yy
ช่องต่อ HDMI 3 รองรับ 4K ที่ 50Hz และ 60hz
เมือ่ เชือ่ มต่ออุปกรณ์ทไี่ ม่รองรอบ 4K 50Hz,60Hz
ที่ช่อง HDMI 3 อาจท�ำให้เกิดการแสดงภาพที่
ไม่ถูกต้องได้ (ตรวจสอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ
กับ HDMI ของอุปกรณ์เชื่อมต่อ)(เฉพาะรุ่น)
yy
เมือ่ ต้องการเชือ่ มต่ออุปกรณ์ทรี่ องรับ รองรับ 4K
ที่ 24Hz และ 30Hz เชื่อมต่อที่ ช่องต่อ HDMI
1  HDMI 2 และ HDMI 4 (เฉพาะรุ่น)

เชื่อมต่อด้วยสายแปลง
สัญญาณ DVI เป็น HDMI
เชื่อมต่อสัญญาณภาพในรูปแบบดิจิตอลจากอุปกรณ์
ภายนอกเช้าสู่เครื่องรับโทรทัศน์ ด้วยสาย DVI-HDMI
หากต้องการเชื่อมสัญญาณเสียง ให้เชื่อมต่อเพิ่มเติม
ด้วยสายส่งสัญญาณเสียง
เลือกช่องสัญญาณ HDMI ใด ๆ ก็ได้

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

AUDIO OUT

DVI OUT

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

บันทึก

yy
กราฟิกการ์ดบางรุ่นไม่รองรับการส่งสัญญาณ
HDMI เป็น DVI ในโหมด DOS
yy
รองรับเฉพาะ Single link เมือ่ ต่อสาย HDMI/DVI
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เชื่อมต่อด้วยคอมโพสิต

ส่งวิดโี อแบบอะนาล็อกและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ ส่งวิดโี อแบบอะนาล็อกและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์
ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์. เชือ่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกและ ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์ เชือ่ มต่ออุปกรณ์ภายนอก และ
โทรทัศน์ดว้ ยสาย component ดังทีแ่ สดงในภาพด้านล่าง โทรทัศน์กับสายคอมโพสิตดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

IN

AV
VIDEO

COMPONENT

AUDIO

สีเหลือง

PR

PB

AV

Y

VIDEO

COMPONENT
COMPONENT

AUDIO

PR

PB

PB

Y

Y

สีเขียว

(สาย composite
gender ที่แถมให้)

(สาย component
สีเหลือง
gender ที่แถมให้) (สาย composite gender ทีแ่ ถมให้)

สีเขียว

สีเขียว สีเขียว

สีเขียว

สีน�้ำเงิน

สีขาว

สีน�้ำเงิน

สีแดง

สีขาว

สีแดง

สีแดง

สีเหลือง

สีแดง

สีขาว

สีเหลือง

สีขาว

สีเหลือง

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

สีเขียว

สีขาว

สีเหลือง

สีเขียว

สีน�้ำเงิน

สีแดง

L

สีแดง

สีขาว

DVD / Blu-Ray /
HD Cable Box

IN

R

AUDIO

VIDEO

บันทึก
yy
หากมีการติดตั้งสายเคเบิ้ลไม่ถูกต้อง อาจให้เกิด
ภาพแสดงเป็นสีด�ำ และสีขาวหรือมีสีที่ผิดเพี้ยน

VIDEO

VCR / DVD / Blu-Ray /
HD Cable Box

L (MONO) AUDIO R

ภาษาไทย
ENG

การเชื่อมต่อด้วยคอมโพเนนต์
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การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

ENG
ภาษาไทย

การเชือ่ มต่อกับระบบเครือ่ งเสียง

เชื่อมต่อกับหูฟัง

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับชุดเครื่องเสียงภายนอกได้
เพื่อแทนล�ำโพงที่ติดมาพร้อมกับเครื่องรับโทรทัศน์

ส่งสัญญาณหูฟงั ไปยังอุปกรณ์ภายนอก เชือ่ มต่ออุปกรณ์
หูฟังไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ดังรูป

การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงดิจิตอล
ด้วยสายออปติคอล

ส่งสัญญาณเสียงแบบดิจติ อลจากเครือ่ งรับโทรทัศน์ไป
อุปกรณ์ภายนอก เชือ่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกและโทรทัศน์
กับสายสัญญาณเสียงตามที่ปรากฏในรูปด้านล่าง
EXT

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

บันทึก

�	
เมนู AUDIO ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อ
กับหูฟัง
�	
ไม่รองรับออปติคอลในขณะทีเ่ ชือ่ มต่อกับชุดหูฟงั
�	
Headphone impedance : 16 Ω
�	
กำ� ลังเสียงสูงสุดของหูฟงั : 0.627 mW ถึง 1.334
mW
�	
ขนาด Headphone jack : 0.35 ซม.

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

OPTICAL AUDIO IN

Digital Audio System

บันทึก
yy
อย่ามองเข้าไปในช่อง output port ของออ
ปติคอล การมองแสงเลเซอร์อาจสร้างความ
เสียหายกับสายตาของคุณ
yy
สัญญาณเสียงที่มีระบบ ACP (Audio Copy
Protection) อาจปิดกัน้ สัญญาณเสียงแบบดิจติ อล
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เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เช่นหน่วยความจ�ำ
แฟลช USB, ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก, หรือเครื่องอ่าน
การ์ดหน่วยความจ�ำ USB เข้ากับโทรทัศน์ และใช้
งานเมนู Smart Share เพื่อใช้ไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ

MHL หรือ Mobile High-definition Link เป็นการ
เชื่อมต่อส�ำหรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิตอล
จากโทรศัพท์มือถือไปเครื่องรับโทรทัศน์

MHL passive cable
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)  
HDD
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

HUB
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
USB
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

บันทึก
yy
USB Hubs ไม่รองรับในบางรุ่น หากไม่สามารถ
ใช้งานได้ ให้เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับโทรทัศน์
โดยตรง
yy
ใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกให้กบั อุปรณ์ USB ในบาง
รุ่นที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก

โทรศัพท์มือถือ(รุ่นที่รองรับ)

บันทึก

yy
เชื่อมต่อสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือไปยังช่อง
HDMI(4K@60Hz)/DVI IN 3 (MHL) เพื่อรับ
ชมหน้าจอของโทรศัพท์มอื ถือทีเ่ ครือ่ งรับโทรทัศน์
yy
ใช้สาย MHL passive cable เพื่อต่อใช้งาน
ระหว่างเครื่องรับโทรทัศน์กับโทรศัพท์มือถือ
yy
รองรับเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้งาน MHL
yy
การท�ำงานบางอย่างสามารถควบคุมได้ด้วย
รีโมทคอนโทรล
yy
ส�ำหรับโทรศัพท์มือถือที่รองรับ MHL สามารถ
เปิดใช้งานเป็นรีโมทคอนโทรลได้
yy
ถอดสาย MHL เมื่อ
-ไม่ได้ใช้งาน
-แบตเตอรี่ของมือถือชาร์ตเต็มแล้ว

ภาษาไทย
ENG

การเชือ่ มต่อใช้งานอุปกรณ์ USB การเชื่อมต่อ MHL
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ENG
ภาษาไทย

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

yy
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานปุ่มกดบนเครื่องรับโทรทัศน์และปุ่มกดของรีโมทคอนโทรล
yy
ควรศึกษาคู่มือการใช้งานเพื่อใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ได้อย่างละเอียดและเพื่อประสิทธิภาพใน
การใช้งาน
yy
การเปลี่ยนแบตเตอรีใ่ ห้เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรรี่ที่อยู่ด้านนอกใส่แบตเตอรี่
yy
ชนิด AAA ขนาด 1.5V จ�ำนวน 2 ก้อน ใส่ขั้วแบตเตอรีใ่ ห้ตรงกัน กับช่องใส่แบตเตอรี่ และ
และปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรีใ่ หม่ร่วมกัน
yy
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชีร้ โี มทคอนโทรลไปยังทิศทางของอุปกรณ์รบั สัญญาณรีโมทคอนโทรลของเครือ่ งรับโทรทัศน์
yy
รีโมตคอนโทรลอาจไม่มีแถมไปในบางประเทศ
(เฉพาะรุ่น)
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(POWER) เปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
แสดงค�ำบรรยายใน โหมดดิจิตอล
RATIO   ปรับอัตราส่วนการแสดงภาพ (เฉพาะรุ่น)
INPUT ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก
TV/RAD
เลือกสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ในระบบดิิจิตอล
ปุ่มตัวเลข ปุ่มส�ำหรับป้อนตัวเลข
LIST   แสดงรายการช่องที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
Q.VIEW สลับกลับไปรับชมรายการช่องก่อนหน้า
ปรับระดับเสียง
FAV แสดงรายการโปรแกรมช่องที่ตั้งไว้เป็นรายการโปรด
GUIDE   แสดงแนะน�ำโปรแกรมช่องหรือรายการ
MUTE
ปิดเสียงทั้งหมด
ꕌPꕍ เปลี่ยนโปรแกรมช่องตามทีไ่ ด้บันทึกไว้แล้ว
PAGE
เลืื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้าหรือถัดไป
INFO
แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการที่รับชมอยู่ปัจจุบัน(เฉพาะรุ่น)
SMART เข้าสู่เมนูใช้งาน Smart Home
MY APPS แสดงรายการ Apps.
ปุม่ ทิศทาง (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) ส�ำหรับเลือ่ นต�ำแหน่งในรายการเมนูหรือตัวเลือกต่าง ๆ
OK
เลือกรายการเมนูที่อยู่ปัจจุบันหรือยืนยันค่าต่าง ๆ
BACK กลับไปยังรายการเมนูก่อนหน้า
SETTINGS เข้าเมนูหลัก
EXIT ออกจากรายการเมนูและกลับสู่การรับชมรายการปกติ
ปุ่มสีต่าง ๆ ฟังก์ชั่นพิเศษ อยู่ในการใช้งานบางเมนู
( : สีแดง, : สีเขียว, : สีเหลือง, : สีน�้ำเงิน)
1 ปุม
่ Teletext buttons ปุม่ ส�ำหรับใช้งานในโหมด Teletext (รองรับในบางประเทศ)
Q. MENU แสดงรายการเมนูอย่างง่ายหรือเมนูลัดต่างๆ
LIVE TV กลับสู่การรับชมรายการปัจุบัน
ปุ่มควบคุม (
) ปุ่มใช้งานใน Premium contents, Time Machine
หรือ SmartShare หรือ SIMPLINK กับอุปกรณ์ที่รองรับ devices (USB หรือ
SIMPLINK หรือ Time Machine)
REC เริม
่ บันทึก และเปิดเมนูบนั ทึก (เฉพาะรุน่ ทีร่ องรับการใช้งาน Time Machine)
SLEEP ตั้งค่าเวลาปิดเครื่อง
AD/* เปิดปิดการใช้งานค�ำอธิบายเสียง(เฉพาะรุ่น)
SUBTITLE
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สามารถใช้งานได้ในบางรุ่น
เมือ่ ปรากฏ “Magic Remote Control battery is low. Change the battery.” (แบตเตอรี่
ของเมจิกรีโมทใกล้หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่) ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เปิดฝาหลังของรีโมท แล้วใส่แบตเตอรี่ จ�ำนวน 2 ก้อน (1.5 V
AA) จับคู่กับขั้วให้ตรงกัน
และ
และปิดฝาครอบด้านหลัง ในการใช้งานให้ชี้รโี มท
ไปที่เครื่องรับโทรทัศน์ เมื่อต้องการเปลี่ยนแบตเตอรีใ่ ห้ท�ำการตรงข้ามกับตอนใส่แบตเตอรี่

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรีใ่ หม่ร่วมกัน
yy
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชีร้ โี มทคอนโทรลไปยังทิศทางของอุปกรณ์รบั สัญญาณรีโมทคอนโทรลของเครือ่ งรับโทรทัศน์
(BACK)
(POWER)

เปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
ปุ่มทิศทาง(บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา)
ส�ำหรับเลื่อนต�ำแหน่งในรายการเมนู
หรือตัวเลือกต่าง ๆ
หากกดปุ่ม , , หรือ ขณะ
ใช้งานตัวชี้บนหน้าจอจะหายไป และ
เมจิกรีโมทคอนโทรลจะท�ำงานคล้าย
รีโมทคอนโทรลดดยทั่วไป เมื่อต้องการ
ใช้งานตัวชี้บนหน้าจออีกครั้ง ให้เขย่า
เมจิกรีโมทคอนโทรลซ้ายขวา

กลับไปยังรายการเมนูก่อนหน้า
(Home)

เข้าสู่เมนูหลักHome
(Exit to LIVE)

กลับสู่การรับชมรายการออกอากาศ
ปั จ จุ บั น (สายอากาศ)หรื อ สั ญ ญาณ
อินพุตอื่น ๆ
(การรับรู้เสียง)
(เฉพาะบางรุ่น)
P

เปลีย่ นโปรแกรมช่องตามทีไ่ ด้บนั ทึกไว้แล้ว.

Wheel(OK)

ส�ำหรับเลื่อนต�ำแหน่งในรายการเมนู
หรือตัวเลือกต่าง ๆ และยืนยันการ
ป้อนข้อมูลเลือกโปรแกรมช่องที่มีการ
บันทึกไว้แล้ว
ปุ่มสีต่าง ๆ
ใช้งานรายการเมนูพิเศษต่าง ๆ ใน
บางรายการเมนู
( : สีแดง, : สีเขียว,
: สีเหลือง, : สีน�้ำเงิน)
ปรับระดับเสียง

แสดงเมนู Screen Remote เพื่อเปิด
ใช้งาน Universal Control ควบคุม
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับ(เฉพาะบางรุ่น)
กดปุ่ม
ค้างไว้ซักครู่ จะแสดงเมนู
เพือ่ เลือกอุปกรณ์ภายนอกซึง่ เชือ่ มต่อกับ
เครือ่ งรับโทรทัศน์และรองรับการใช้งาน
เปิด/ปิดรับชมเนื้อหา 3 มิติ(เฉพาะรุ่น)
1

(MUTE)

ปิดเสียงทั้งหมด
เมื่อกดปุ่ม
ค้างไว้จะเปิดปิดการ
ใช้งานค�ำอธิบายเสียง(เฉพาะรุ่น)
(เฉพาะรุ่นของประเทศไทย)

ภาษาไทย
ENG

การใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล
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การใช้งานเมจิกรีโมทคอนโทรล

ENG
ภาษาไทย

การรับรู้เสียง (เฉพาะบางรุ่น)
ต้องเชือ่ มต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพือ่ รองรับ
การใช้งาน
อัตราการรับรูเ้ สียงขึนิ้ อยูก่ บั ผูใ้ ช้ (เสียง, การออกเสียง,
น�้ำเสียง และความเร็ว) รวมทัั้งสิ่งแวดล้อม (เสียง
รบกวน และเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์)
1 กดปุ่ม Voice recognition
2 ออกเสียงเมื่อมีหน้าจอแสดงที่ด้านซ้ายมือของ
เครื่องรับโทรทัศน์
yy
การรับรู้เสียงอาจล้มเหลวเมื่อท่านออกเสียง
เร็ว หรือ ช้าเกินไป
yy
ใช้ เมจิกรีโมทคอนโทรล ที่ระยะไม่เกิน 10
ซม. จากหน้าของผู้ใช้
yy
อัตตราการรับรูเ้ สียงมีความแตกต่างกันไปตาม
ความแตกต่างของการออกเสียงของแต่ละ
บุคคล(น�้ำเสียง, การออกเสียง, การออกเสียง
สูงต�ำ่ ความเร็ว) และสิง่ แวดล้อม(เสียงรบกวน
และเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์)

ลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล
วิธีการลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล

BACK

HOME

(Wheel)
P

หากต้องการใช้งาน เมจิก
รีโมทคอนโทรลต้องลงทะเบียนเพื่อจับคู่
กับเครื่องรับโทรทัศน์ก่อนใช้งาน
1 ใส่แบตเตอรี่เข้ากับรีโมทคอนโทรล
และเปิดเครื่องรับโทรทัศน์
2 ชีร้ โี มทคอนโทรลไปทีเ่ ครือ่ งรับโทรทัศน์
Wheel (OK) ที่รีโมทคอนโทรล
* หากการจับคู่ล้มเหลว ให้ลองอีก
ครัง้ โดยปิดและเปิดเครือ่ งใหม่อกี ครัง้
BACK

MY APPS

HOME

P

MY APPS

วิธีการลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง
(BACK)

(Home)

กดปุ่ม (BACK) และกดปุ่ม
Home) พร้อมกัน ประมาณ 5 วินา
ที้ เพื่อยกเลือกการจับคู่ระหว่างเมจิก
รีโมทคอนโทรลและเครื่องรับโทรทัศน์
* กดปุ่ม (Exit to LIVE) ค้างไว้
เพื่อยกเลิกการจับคู่ และท�ำการจับคู่ใ้
หม่อีกครั้งในครั้งเดียว

การใช้งานเมจิกรีโมทคอนโทรล
yy
เขย่าเมจิกรีโมทคอนโทรลไปทาง
ซ้ายหรือขวา หรือ กดปุ่ม
(Home),
เพื่อให้
แสดงตัวชีท้ ี่หน้าจอ
»»
เมือ่ กดหรือเลือ่ น Wheel button
ตัวชี้จะแสดงบนหน้าจอเช่น
เดียวกัน (เฉพาะบางรุ่น)
yy
ตัวชีจ้ ะหายไปจากจอ หากไม่การ
ใช้งานเป็นเวลานาน หรือวาง
เมจิกรีโมทคอนโทรลไว้บนพืน้ เรียบ
yy
หากตัวชีไ้ ม่ตอบสนองอย่างราบ
รืน่ คุณสามารถตัง้ ค่าตัวชีใ้ หม่โดย
ย้ายไปยังขอบของหน้าจอ
yy
เมจิกรีโมทคอนโทรลใช้แบตเตอรีไ่ ด้
เร็วกว่าแบบปกติ เพราะมีฟงั ก์ชนั
การท�ำงานเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ
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yy
ใช้งานเมจิกรีโมทคอนโทรลในระยะที่ไกลที่สุด
ประมาณ 10 เมตร หากใช้งานไกลมากกว่าระยะ
นีอ้ าจเกิดความผิดพลาด หรือไม่สามารถใช้งานได้
yy
ความล้มเหลวของการสือ่ สารทีอ่ าจเกิดขึน้ เนือ่ งจาก
อุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียง อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเตา
ไมโครเวฟหรือผลิตภัณฑ์ LAN ไร้สายอาจท�ำให้
เกิดการรบกวน, เนื่องจากมีการใช้ย่านความถี่
เดียวกันที่ (2.4 GHz)
yy
เมจิกรีโมทคอนโทรลอาจเกิดความเสียหาย หรือ
อาจเกิดความผิดปกติหากมีการตกหล่น หรือได้
รับการกระแทกอย่างหนัก
yy
ดูแลไม่ให้ชนเฟอร์นิเจอร์ใกล้เคียงหรือบุคคลอื่น
เมื่อใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล
yy
ผูผ้ ลิตและติดตัง้ ไม่สามารถให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความปลอดภัยของมนุษย์อนั เนือ่ งมากจากอุปกรณ์
ไร้สาย ทีส่ ามารถใช้งานได้และมีความเป็นไปได้ที่
จะมีการรบกวนของคลื่นไฟฟ้า
yy
แนะน�ำให้เคลื่อนย้าย Access Point (AP)
ให้อยู่ในระยะมากกว่า 1 เมตร จากเครื่องรับ
โทรทัศน์ หากติดตั้ง ไว้ใกล้กว่านั้น อาจมีการ
รบกวนซึ่งกันและกันได้

การใช้คู่มือผู้ใช้
คู่มือการใช้งานช่วยให้คุณได้ง่ายขึ้นในการเข้าถึงข้อมูล
รายละเอียดของโทรทัศน์
อ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนใช้งานทุกครั้ง
1 กดปุ่ม (Home) เพื่อเข้าสู่รายการเมนู Home
2 เลือก SETTINGS SUPPORT
3 เลือก User Guide และกดปุ่ม Wheel(OK)
BACK

HOME

P

SUPPORT

MY APPS

Picture Test
Sound Test
Signal Test
Product/Service Info.
Initialization of App
Legal Documents
User Guide

ภาษาไทย
ENG

ข้อควรระวังเมื่อใช้เมจิก
รีโมทคอนโทรล
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การบ�ำรุงรักษา

การท�ำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณ

ท�ำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและจะยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง

yy
ให้แน่ใจปิดเครื่องและถอดสายไฟรวมทั้งสายเคเบิลเชื่อมต่ออื่น ๆ ออกก่อน
yy
เมื่อโทรทัศน์ไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานาน, ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดได้จาก
ฟ้าผ่า หรือ ไฟกระชาก

หน้าจอ, กรอบ, ชุดประกอบฝาหน้า และขาตั้ง

yy
ก�ำจัดสิ่งสกปรกฝุ่นละอองหรือฝุ่นบาง ๆ ควรเช็ดผิวด้วยผ้าแห้งสะอาดและอ่อนนุ่ม
yy
เมื่อต้องการเช็ดท�ำความสะอาดคราบสกปรกควรท�ำความสะอาดด้วยผ้านุ่มชุบในน�้ำที่สะอาดหรือผงซักฟอก
อ่อนเจือจาง จากนั้นเช็ดออกทันทีด้วยผ้าแห้ง

ข้อควรระวัง

yy
หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอทุกครั้ง, เพราะอาจท�ำให้เกิดความเสียหายไปที่หน้าจอ
yy
อย่าผลักถูหรือกระทบพื้นผิวหน้าจอด้วยเล็บมือของคุณหรือวัตถุที่มีคม, เพราะอาจส่งผลให้เกิดรอยขีดข่วน
และการบิดเบือนของภาพ
yy
อย่าใช้สารเคมีใด ๆเนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
yy
อย่าฉีดของเหลวลงบนพื้นผิว. ถ้าน�้ำเข้าสู่โทรทัศน์, มันอาจจะท�ำให้เกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อตหรือผลิตภัณฑ์
ท�ำงานผิดปกติ

สายไฟหลัก

ก�ำจัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บนสายไฟอย่างสม�่ำเสมอ

การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้น
ปัญหา

ไม่สามารถควบคุมโทรทัศน์
ควบคุมรีโมทคอนโทรล
ไม่แสดงภาพและเสียง

โทรทัศน์ปิดกะทันหัน
เมือ่ เชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์
(RGB/HDMI DVI) ปรากฏ
‘No signal’ (ไม่มสี ญ
ั ญาณ)
หรือ ‘Invalid Format’

แนวทางแก้ไข
yy
ตรวจสอบเซ็นเซอร์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์และลองอีกครั้ง
yy
ตรวจสอบหากมีอุปสรรคระหว่างผลิตภัณฑ์และรีโมทคอนโทรล
ต่อกับ ,
yy
ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ยังคงท�ำงานและติดตั้งอย่างถูกต้อง (
ต่อกับ )
yy
ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เปิดอยู่
yy
ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่ออยู่กับเต้าเสียบ
yy
ตรวจสอบหากมีปัญหาในปลั๊กผนังโดยการเชื่อมต่อสินค้าอื่น ๆ
yy
ตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมพลังงาน แหล่งจ่ายไฟอาจจะหยุดชะงัก
ตรวจสอบมีการตั้งค่าปิดอัตโนมัตไิ ว้หรือไม่ อยู่ในรายการเมนู Time settings
yy
(ระบบเวลา)
yy
หากไม่มีสัญญาณเข้าในขณะโทรทัศน์เปิดอยู่, โทรทัศน์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก
ประมาณ 15 นาทีหลังจากทีไ่ ม่มีการใช้งาน.
yy
เปิด/ปิด เครื่องรับโทรทัศน์อีกครั้งโดยใช้รโี มทคอนโทรล
yy
เชื่อมต่อสาย RGB/HDMI อีกครั้ง
yy
เริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไว้
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*MBM63416413*
P/NO : MBM63416413(1404 REV00)
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Wireless module(LGSBW41)Specifications
Wireless LAN
Bluetooth
มาตรฐาน

IEEE 802.11a/b/g/n

มาตรฐาน

Bluetooth Version 3.0

2400 ถึง 2483.5MHz
5150 ถึง 5250 MHz
ช่วงความถี่
2400 ถึง 2483.5MHz
5725 ถึง 5850 MHz (for Non EU)
802.11a: 13 dBm
15 dBm
Output Power 802.11b:
Output Power 10dBm หรือต�่ำกว่า
802.11g:
14
dBm
(สูงสุด)
(สูงสุด)
802.11n - 2.4GHz: 16 dBm
802.11n - 5GHz: 16 dBm
yy
เนื่องจากแต่ละประเทศมีการใช้ช่วงความถี่ที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับความถี่ทใี่ ช้
งาน และผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการตั้งค่าส�ำหรับตารางความถีใ่ ห้เหมาะสมกับภูมิภาคไว้แล้ว
yy
อุปกรณ์ควรติดตั้งและใช้งานในระยะอย่างน้อย 20 ซม. จากตัวผู้ใช้งาน ประโยคนี้เป็นค�ำแนะน�ำทั่วไป
ส�ำหรับการพิจารณาของสภาพแวดล้อมของผู้ใช้
ช่วงความถี่
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รุ่น

รวมขาตั้ง (มม.)
ขนาด
(W x H x D) ไม่รวมขาตัง้ (มม.)
น�้ำหนัก

รวมขาตั้ง (กก.)
ไม่รวมขาตั้ง (กก.)

ความต้องการทางไฟฟ้า
รุ่น

รวมขาตั้ง (มม.)
ขนาด
(W x H x D) ไม่รวมขาตัง้ (มม.)
น�้ำหนัก

รวมขาตั้ง (กก.)
ไม่รวมขาตั้ง (กก.)

ความต้องการทางไฟฟ้า
รุ่น

รวมขาตั้ง (มม.)
ขนาด
(W x H x D) ไม่รวมขาตัง้ (มม.)
น�้ำหนัก

รวมขาตั้ง (กก.)
ไม่รวมขาตั้ง (กก.)

ความต้องการทางไฟฟ้า

40UB80**

42UB82**

49UB82**

40UB800T-TB
40UB809Y-TB
900 x 568 x 217
900 x 529 x 48.0
10.9
10.6
AC 100-240 V~ 50
/ 60 Hz

42UB820T-TH
42UB829Y-TH
951 x 604 x 218
951 x 569 x 37.3
11.8
11.5
AC 100-240 V~ 50
/ 60 Hz

49UB820T-TH
49UB829Y-TH
1093 x 684 x 248
1093 x 646 x 38.2
18
17.5
AC 100-240 V~ 50
/ 60 Hz

55UB820T-TH
55UB829Y-TH
1233 x 766 x 248
1233 x 727 x 37.8
21
20.5
AC 100-240 V~ 50
/ 60 Hz

60UB820T-TH
60UB829Y-TH
1341 x 839 x 289
1341 x 788 x 53.6
26.6
25.8
AC 100-240 V~ 50
/ 60 Hz

49UB830T-TG
49UB839Y-TG
1093 x 684 x 248
1093 x 646 x 38.2
18
17.5
AC 100-240 V~ 50
/ 60 Hz

55UB82**

55UB83**

55UB830T-TG
55UB839Y-TG
1233 x 766 x 248
1233 x 727 x 37.8
21
20.5
AC 100-240 V~ 50
/ 60 Hz

60UB82**

60UB83**

60UB830T-TG
60UB839Y-TG
1341 x 836 x 271
1341 x 788 x 39.1
26.5
25.8
AC 100-240 V~ 50
/ 60 Hz

49UB83**

ภาษาไทย
ENG

ข้อมูลจ�ำเพาะผลิตภัณฑ์ที่แสดงข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการปรับรุ่น
การท�ำงานของผลิตภัณฑ์
โปรดอ้างอิงค่าการใช้พลังงานของเครื่องรับโทรทัศน์ได้จากฉลากด้านหลังเครื่อง
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สภาพสิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิในการท�ำงาน
ความชื้นทีใ่ ช้งาน
อุณหภูมิในการเก็บ
ความชื้นทีใ่ ช้การเก็บรักษา

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

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล
(แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)
ระบบโทรทัศน์
ครอบคลุมสัญญาณ
จ�ำนวนช่องที่รองรับมากสุด
ความต้านทานเสาอากาศ
ภายนอก
* : เฉพาะรุ่นที่รองรับ DVB-T2

โทรทัศน์ระบบอะนาล็อก
(แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K,
PAL-I
DVB-T(*DVB-T/T2)
SECAM B/G, SECAM D/K
NTSC-M
VHF, UHF
VHF, UHF, CATV
DVB-T/T2 & Analogue TV : 1,500
75 Ω

(Only DTV)

บันทึกชือ่ รุน่ และหมายเลขประจ�ำเครือ่ ง โดยอ้างอิง
จากฉลากหลังเครือ่ ง เพือ่ ความสะดวกในการติดต่อ
ตัวแทนจ�ำหน่ายเพื่อรับบริการอื่น ๆ ต่อไป
ชื่อรุ่น
หมายเลข
ประจ�ำเครื่อง

Record the model number and serial
number of the TV.
Refer to the label on the back cover and
quote this information to your dealer
when requiring any service.
MODEL
SERIAL

