คู่มือผู้ใช้งาน

LED TV

*LG LED TV คือ แอลซีดีทีวีทใี่ ช้หลอด LED เป็น Backlight

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเพื่อความเข้าใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์
และเก็บคู่มือการใช้งานไว้เพื่ออ้างอิงการใช้งานต่อไป
LN510*
LN511*
LN512*
LN513*
LN515*
LN49**
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- ค้นหาโปรแกรมช่องโดยอัตโนมัติ
- ค้นหาโปรแกรมช่องด้วยตนเอง
การใช้งานตัวเลือกเพิ่มเติม
- ปรับแต่งอัตราส่วนภาพ
- ปรับแต่งรายการโปรแกรมช่อง
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รับชมภาพ

คำ�เตือน

yy
ถ้าคุณไม่สนใจข้อความเตือน คุณอาจจะได้รบั บาดเจ็บ
สาหัส หรือมีความเป็นไปได้จะเกิดอุบตั เิ หตุหรือเสียชีวติ

ข้อควรระวัง

yy
ถ้าคุณไม่สนใจข้อความเตือน, คุณอาจจะได้รบั บาดเจ็บ
เล็กน้อย หรือสินค้าอาจเกิดความเสียหาย

บันทึก

yy
บันทึกช่วยให้คุณเข้าใจ และใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
ปลอดภัยโปรดอ่านบันทึกอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
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ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
โปรดอ่านค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เหล่านี้ก่อนใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

ค�ำเตือน
yy
อย่าวางเครื่องรับโทรทัศน์ และ
รีโมทคอนโทรลในสภาพแวดล้อม
ดังต่อไปนี้:
-สถานที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
-เป็นบริเวณที่มีความชื้นสูงเช่นห้องน�้ำ
-ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผลิตความร้อน
-สถานทีใ่ กล้เคียงเคาน์เตอร์ห้องครัวหรือ
ความชืน้ ซึง่ สัมผัสกับไอน�ำ้ หรือน�ำ้ มันได้งา่ ย
-ในพื้นทีไ่ ด้รับน�้ำฝนหรือลม
-อยูใ่ กล้ ภาชนะบรรจุนำ�้ เช่นแจกัน มิฉะนัน้
อาจเป็นเหตุไฟไหม้,ไฟฟ้าช็อต การท�ำงาน
ผิดพลาดหรือการเสียรูปของผลิตภัณฑ์
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
ปลั๊กไฟหลักที่ยังไม่ได้ถอดออกจาก
เต้าเสีย ปลัก๊ ไฟจะยังคงสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้
yy
อย่าสัมผัสปลัก๊ ไฟด้วยมือทีเ่ ปียก ถ้า
ขาที่สายไฟมีความชื้น หรือปกคลุม
ไปด้วยฝุ่นละออง ควรเช็ดปลั๊ก
สายไฟให้แห้งโดยทั่ว หรือ ขจัดฝุ่น
ละอองออกก่อนใช้งาน คุณอาจได้
รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดเนื่องจาก
การความชื้นสูง
yy
ตรวจสอบให้แน่ใจในการเชือ่ มต่อสาย
ไฟ และต่อสายดิน (ยกเว้นส�ำหรับ
อุปกรณ์ทไี่ ม่ได้มสี ายดิน) เพราะคุณ
อาจถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับบาดเจ็บ

yy
ยึดสายไฟหลักให้แน่น หากสายไฟ
หลักยึดไว้อย่างหลวม ๆ อาจเกิด
ประกายไฟขึ้นได้
yy
ตรวจสอบให้แน่ใจสายไฟทีใ่ ช้ อยูไ่ กล
จากวัตถุทรี่ อ้ นเช่นเครือ่ งท�ำความร้อน
ซึง่ อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรืออันตราย
จากไฟฟ้าช็อต
yy
อย่าวางวัตถุทหี่ นัก หรือตัวผลิตภัณฑ์
เอง บนสายไฟ อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้
หรือไฟฟ้าช็อต
yy
ควรโค้งสายอากาศระหว่างภายใน
และนอกอาคารเพือ่ ป้องกันไม่ให้นำ�้
ฝนทีไ่ หลมาจากด้านนอก อาจท�ำให้
เกิดความเสียหายจากน�ำ้ ทีอ่ ยูภ่ ายใน
ผลิตภัณฑ์ และจะท�ำให้ไฟฟ้าช็อต
yy
เมือ่ การติดตัง้ ทีวบี นผนังแล้ว ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าจะไม่ติดตั้งทีวีด้วย
การแขวนสายไฟฟ้าหลัก และสาย
สัญญาณที่ด้านหลังของทีวีอาจจะ
ท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
yy
อย่าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ามากเกินไป
ลงในเต้าเสียบไฟฟ้าอาจท�ำให้เกิดไฟ
ไหม้เนื่องจากความร้อนมากเกินไป
yy
อย่าวางผลิตภัณฑ์หรือปล่อยให้หลุด
ร่วง เมือ่ เชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
อาจท�ำให้บาดเจ็บหรือความเสียหาย
ให้กับผลิตภัณฑ์
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yy
เก็บวัสดุป้องกันความชื้นที่บรรจุ
ภัณฑ์ หรือไวนิลบรรจุภณ
ั ฑ์ออกห่าง
จากมือเด็ก วัสดุป้องกันความชื้น
เป็นอันตรายหากกลืนกิน หาก
กลืนกินโดยไม่ได้ตั้งใจ พยายาม
ให้ผู้ป่วยอาเจียน และไปทีโ่ รง
พยาบาลทีใ่ กล้ที่สุด บรรจุภัณฑ์
ไวนิลสามารถท�ำให้เกิดการหายใจ
ไม่ออก เก็บไว้ให้ห่างจากมือเด็ก
yy
อย่าปล่อยให้เด็กของท่านปีนขึน้ ไป
หรือเกาะไปยังเครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องรับโทรทัศน์อาจตกหรือล้ม
ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง
yy
ทิง้ แบตเตอรีท่ ใี่ ช้อย่างระมัดระวัง
เพื่อป้องกันเด็กจากการเผลอรับ
ประทาน ในกรณีที่รับประทาน
ให้รีบน�ำไปพบแพทย์ทันที
yy
ห้ามใส่ตัวน�ำไฟฟ้า (เช่นตะเกียบ
ทีเ่ ป็นโลหะ) ลงในปลายด้านหนึง่
ของสายไฟในขณะทีส่ ว่ นอืน่ ๆ ที่
เชือ่ มต่อกับขัว้ อินพุตบนผนัง ห้าม
สัมผัสสายไฟหลังจากเสียบเข้าขัว้
อินพุตผนัง คุณอาจจะอันตราย
จากไฟฟ้า(ขึ้นอยู่กับรุ่น)
yy
อย่าใส่ หรือจัดเก็บสารไวไฟอยู่
ใกล้ผลิตภัณฑ์ อาจเกิดอันตราย
จากความประมาท หรือการระเบิด
หรือไฟไหม้เนื่องจากสารไวไฟ
yy
อย่าวางวัตถุทเี่ ป็นโลหะเช่นเหรียญ
หมุดผมตะเกียบหรือเส้นลวดลง
ในผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุไวไฟ เช่น
กระดาษและไม้ขีดไฟ ต้องเพิ่ม
ความสนใจโดยเฉพาะเด็ก ไฟฟ้า
ช็อต ไฟไหม้หรือได้รับบาดเจ็บ
อาจเกิดขึน้ ได้ ถ้าวัตถุแปลกปลอม
หล่นลงในผลิตภัณฑ์ ถอดสายไฟ
และติดต่อศูนย์บริการ
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
อย่าสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นหี้ รือเสา
อากาศในช่วงพายุฟา้ คะนองหรือ
ฟ้าแลบ คุณอาจจะไฟฟ้าดูด
yy
อย่าเสียบกับเต้าเสียบไฟทีผ่ นังเมือ่
มีการรัว่ ไหลของก๊าซ เปิดหน้าต่าง
และระบายอากาศมันอาจจะท�ำให้
เกิดไฟไหม้ตามจุดประกายไฟ
yy
อย่าถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม
หรือแก้ไขสินค้าด้วยตนเอง เพราะ
เหตุไฟไหม้หรืออุบัติเหตุไฟฟ้าช็อ
ตอาจเกิดขึน้ ได้ ติดต่อศูนย์บริการ
เพือ่ ตรวจสอบการสอบเทียบหรือ
การซ่อมแซม
yy
ถ้าเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิด
ขึ้น ให้ถอดปลั๊กสินค้าทันทีและ
ติดต่อศูนย์บริการท้องถิ่นของ
คุณ
-ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผลิตความร้อน
-ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับผลกระทบจากการ
กระแทก
-เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
-วัตถุแปลกปลอมได้เข้าไปในผลิตภัณฑ์
-ผลิตภัณฑ์เกิดควันไฟหรือกลิน่ แปลก ๆ
-เพราะสิ่งต่างเหล่านี้อาจท�ำให้เกิดไฟ
ไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
yy
หากคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา
นาน ควรถอดสายไฟออกจาก
ผลิตภัณฑ์เพราะฝุ่นที่ครอบคลุม
จะท�ำให้เกิดไฟไหม้ หรือการเสือ่ ม
สภาพฉนวนกันความร้อนอาจท�ำให้
เกิดการรั่วไหลของไฟฟ้า ไฟฟ้า
ช็อตหรือไฟไหม้
yy
ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ถูกสัมผัสกับ
หยดน�ำ้ หรือราดด้วยน�ำ้ และวัตถุ
ใด ๆที่เต็มไปด้วยของเหลว เช่น
แจกันวางไว้บนอุปกรณ์
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yy
ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในบริเวณทีไ่ ม่เกิด
คลื่นวิทยุรบกวน
yy
ควรจะมีระยะห่างเพียงพอระหว่าง
เสาอากาศภายนอกและสายไฟฟ้า
เพื่อให้พ้นจากการสัมผัส แม้ใน
ขณะทีเ่ สาอากาศร่วง หรือล้ม ซึง่
อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
yy
อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์บนสถานที่
เช่นชั้นวางทีไ่ ม่แข็งแรง หรือพื้น
ผิวทีเ่ อียง. และหลีกเลีย่ งสถานทีท่ ี่
มีการสัน่ สะเทือน หรือทีผ่ ลิตภัณฑ์
ไม่สามารถรองรับอย่างเต็มที่ มิ
ฉะนัน้ ผลิตภัณฑ์อาจตกหรือพลิก
คว�ำ่ ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
yy
หากคุณติดตั้งโทรทัศน์บนขาตั้ง,
คุณจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเพื่อ
ป้องกันผลิตภัณฑ์จากการพลิกคว�ำ่
มิฉะนัน้ ,ผลิตภัณฑ์อาจจะตก หรือ
หล่น ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
yy
ถ้าคุณต้องการที่จะยึดผลิตภัณฑ์ไว้ที่ผนัง ยึดกับส่วนต่อ
ตามมาตรฐานการติดตั้ง VESA (อะไหล่เสริม) ที่ด้าน
หลังของผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณติดตั้งชุดที่จะใช้ยึดติดผนัง
(อะไหล่เสริม) ติดตั้งด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่
หลุดร่วงลงกับพื้น
yy
ใช้อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
yy
เมือ่ ติดตัง้ เสาอากาศ, ควรปรึกษา
ช่างผู้ช�ำนาญซึง่ อาจเกิดอันตราย
จากไฟไหม้ หรืออันตรายจาก
ไฟฟ้าช็อต
yy
แนะน�ำให้รักษาระยะห่างอย่าง
น้อย 2 ถึง 7 เท่า ของขนาดหน้า
จอในแนวทแยงเมือ่ ดูทวี ี ถ้าคุณดู
โทรทัศน์เป็นเวลานาน อาจท�ำให้
เกิดมองเห็นเป็นภาพซ้อน
yy
ควรใช้ชนิดทีก่ ำ� หนดของแบตเตอรี่
เท่านั้น เพราะซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อรีโมทคอนโทรล

yy
ห้ า มใช้ แ บตเตอรี่ใ หม่ ร ่ ว มกั บ
แบตเตอรีเ่ ก่า ซึง่ อาจท�ำให้แบตเตอรี่
ร้อนมากเกินไปและรั่วไหล
yy
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุที่
กั้นระหว่างรีโมทคอนโทรลและ
เซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
yy
สัญญาณของรีโมทคอนโทรลอาจ
ถูกรบกวนจากแสงอาทิตย์ หรือ
แสงที่จ้าอื่น ๆ ในกรณีนี้อาจ
ต้องท�ำให้ห้องมืดลง ด้วยการปิด
ไฟ หรือใส่ผ้าม่าน
yy
เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
เช่นวิดโี อเกมคอนโซล ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเชื่อมต่อมี
ความยาวพอ มิฉะนัน้ สินค้าอาจ
ร่วงหล่น ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการบาด
เจ็บหรือความเสียหายของสินค้า
yy
ห้ามเปิด / ปิดเครื่อง ด้วยการ
เสียบปลั๊ก หรือถอดปลั๊กเสียบ
ไฟที่ผนัง (ห้ามใช้สายไฟเพื่อเป็น
สวิทช์เปิด / ปิด เครื่อง) มันอาจ
จะท�ำให้สายเกิดการช�ำรุดหรือจะ
ท�ำให้ไฟฟ้าช็อต
yy
กรุณาท�ำตามค�ำแนะน�ำการติด
ตั้งด้านล่างนี้เพื่อป้องกันไม่ให้
สินค้าเกิดความร้อนสูงเกินไป
-ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผลิตความร้อน
-ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และผนัง
ควรเกิน 10 ซม
-อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ไม่มี
การระบายอากาศ (เช่น บนชั้นวาง
หนังสือหรือในตู้)
-อย่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์บนพรมหรือเบาะ
รองนั่ง
-ตรวจสอบให้แน่ใจช่องระบายอากาศ
ไม่ได้ถูกบล็อกโดยผ้าปูโต๊ะผ้าม่าน
มิฉะนั้น อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้

ภาษาไทย
ENG

ข้อควรระวัง
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ภาษาไทย

yy
ไม่สมั ผัสกับช่องระบายอากาศเมือ่ ดู
โทรทัศน์เป็นเวลานาน ช่องระบาย
อากาศอาจจะปล่อยลมร้อน ซึง่ ไม่
ได้สง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
yy
ตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่
ป้องกันอันตรายทีเ่ กิดขึน้ จากกระแสไฟฟ้า หากต้องการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ควรใช้อุปกรณ์ทไี่ ด้มาตรฐาน
yy
ป้องกันไม่ให้ ฝุ่นเก็บสะสมบน
ขาปลั๊กสายไฟหรือเต้าเสียบ ซึ่ง
อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้
yy
ป้องกันสายไฟจากการถูกกระท�ำ
ทางกายภาพหรือเชิงกล เช่นการ
บิด งอ หยิก ใกล้ประตูหรือโดน
เหยียบด้านบน ให้ความสนใจกับ
ปลัก๊ ผนังและจุดทีอ่ อกจากสายไฟ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
yy
อย่าใช้ฝ่ามือกดลงที่หน้าจอ หรือ
วัตถุมคี มเช่นเล็บ ดินสอหรือปากกา
หรือท�ำให้รอยขีดข่วน
yy
หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอหรือ
ใช้นวิ้ ของคุณ กดไว้ในระยะเวลา
นาน การท�ำเช่นนั้นอาจมีผลกระ
ทบการบิดเบือนบางส่วนชัว่ คราว
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
ขณะทีเ่ ครือ่ งนีเ้ ชือ่ มต่อกับ AC เต้าเสียบ, ผลิตภัณฑ์จะ
ยังไม่ได้ยกเลิกกับการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC แม้ว่า
คุณจะปิดเครื่องนีโ้ ดยใช้ ปุ่มกดที่เครื่อง หรือที่ปุ่มกด
บนรีโมทคอนโทรล
yy
เมือ่ ถอดปลัก๊ สายไฟหลัก จับทีต่ วั
ปลัก๊ และถอดปลัก๊ ออกหากสายไฟ
ทีอ่ ยูภ่ ายในสายไฟถูกตัดการเชือ่ ม
ต่อ อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้
yy
เมือ่ ย้ายสินค้า ให้ตรวจสอบว่าคุณ
ปิดเครือ่ งก่อน จากนัน้ ให้ถอดปลัก๊
สายไฟ สายเสาอากาศและสาย
เคเบิลเชื่อมต่ออื่น ๆ เครื่องรับ
โทรทัศน์ หรือสายไฟอาจเกิดความ
เสียหาย ซึ่งอาจเกิดอันตรายจาก
อัคคีภัยหรือท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
yy
เมื่อมีการย้ายหรือออกจากบรรจุ
ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ให้ช่วยกัน
อย่างน้อย 2 คน เพราะผลิตภัณฑ์
ที่มีน�้ำหนักมิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิด
การบาดเจ็บ
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yy
เรียกใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ศูนย์
บริการเป็นสิ่งจ�ำเป็นเมื่ออุปกรณ์
ได้รับความเสียหายในทางใดทาง
หนึ่ง เช่นสายไฟหรือปลั๊กเสีย
หาย ของเหลวรั่วไหลหรือวัตถุ
ตกเข้าไปในอุปกรณ์ ได้เปียกฝน
หรือความชื้น ท�ำงานไม่เป็นปกติ
หรือร่วงจากที่สูง
yy
หากสัมผัสผลิตภัณฑ์แล้วรูส้ กึ เย็น
และ อาจจะมี “วูบวาบ” เมือ่ เปิด
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 นีไ้ ม่ได้
บ่งชีถ้ งึ ความผิดปกติและไม่ได้มผี ล
ต่อประสิทธิภาพและความน่าเชือ่
ถือของผลิตภัณฑ์ ปรากฏการณ์นี้
ยังเกิดขึน้ ในผลิตภัณฑ์ของ บริษทั
อื่น และไม่อยู่ภายใต้การแลก
เปลี่ยนหรือคืนเงิน

yy
คุ ณ อาจพบความสว่ า งที่ แ ตก
ต่างกัน และสีของพาเนลขึ้นอยู่
กับต�ำแหน่งชมของคุณ (ซ้าย /
ขวา / บน / ล่าง)ปรากฏการณ์
ได้เกิดขึ้นเนื่องจากลักษณะของ
พาเนล ซึ่งไม่ได้เป็นที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
และไม่ได้เป็นความผิดปกติ

yy
การแสดงภาพนิ่ง (เช่น โลโก้ของช่องสัญญาณการออก
อากาศ, เมนูบนหน้าจอฉากจากวิดโี อเกม) 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 รูปภาพค้างบนหน้าจออาจเกิดขึน้ บนเส้น
ขอบของจอ ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทอื่น และไม่อยู่ภายใต้การแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
เสียงถูกสร้างขึ้น
yy
เสียงของพลาสติกทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ รับชมหรือปิดโทรทัศน์ ถูก
สร้างขึ้นโดยการหดตัวทางความร้อนพลาสติกเนื่องจาก
อุณหภูมแิ ละความชืน้ เสียงนีเ้ ป็นเรือ่ งปกติสำ� หรับสินค้า
ที่จะต้องเปลี่ยนรูปความร้อน เสียงฮัมของวงจรไฟฟ้า /
พาเนลสั่น : เสียงดังในระดับต�่ำจะถูกสร้างขึ้นจากการ
สลับวงจรความเร็วสูง, ซึ่งให้กระแสเป็นจ�ำนวนมาก
ในการด�ำเนินการผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์เสียงทีส่ ร้างขึน้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การท�ำงานและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

ภาษาไทย
ENG

yy
ติดต่อศูนย์บริการปีละครั้งในการ
ท�ำความสะอาดชิน้ ส่วนภายในของ
ผลิตภัณฑ์ ฝุ่นสะสม อาจท�ำให้
เกิดความล้มเหลวของวงจรไฟฟ้า
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ขั้นตอนการติดตั้ง / การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ENG
ภาษาไทย

บันทึก
yy
ภาพที่ปรากฏอาจแตกต่างจากโทรทัศน์ของคุณ.
yy
รายการเมนู OSD (On Screen Display) ที่แสดงเป็นตัวอย่างในคู่มือนี้อาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ของท่าน
yy
เมนูที่มีอยู่และตัวเลือกอาจแตกต่างจากแหล่งสัญญาณอินพุตหรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่คุณก�ำลังใช้
yy
คุณลักษณะใหม่อาจจะเพิ่มเข้ากับโทรทัศน์นใี้ นอนาคต
yy
โทรทัศน์สามารถอยู่ในโหมดสแตนด์บายเพื่อที่จะลดการใช้พลังงาน และโทรทัศน์ควรจะปิดใช้งานถ้าไม่ได้รับชมบางเวลา เพื่อ
ประหยัดพลังงาน
yy
พลังงานทีใ่ ช้ระหว่างการใช้งานจะลดลงมากหากระดับของความสว่างของภาพลดลง, และสิ่งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวม

ขั้นตอนการติดตั้ง
1 เปิดแพคเกจและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมทั้งหมดจะถูกรวมไว้
2 ติดขาตั้งเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อตั้ง
3 เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์

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

ข้อควรระวัง

yy
อย่าใช้สินค้าใด ๆ ทีไ่ ม่ได้รับการรับรอง เพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
yy
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บโดยใช้สินค้าทีไ่ ม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากรับประกันของบริษัท
yy
ในบางรุ่นมีฟิล์มบาง ๆ ติดอยู่บนหน้าจอ ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องลอกออก

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

B
A

A

*A <
=

*B <
=

10 มม.
18 มม.

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน
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ภาษาไทย
ENG

รีโมทคอนโทรล
และแบตเตอรี่ (AAA)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 23)

คู่มือการใช้งาน

Cable holder
(เฉพาะรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 18)

สายไฟหลัก
(แตกต่างกันในแต่ละรุ่น)

สลักเกลียวส�ำหรับประกอบขาตัง้
3 ชิ้น, P5 x 25
4 ชิ้น, M4 x 14
(เฉพาะรุน่ LN510*, LN511*,
LN512*, LN513*, LN49**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 12)

สลักเกลียวส�ำหรับประกอบขาตัง้
4 ชิ้น, P5 x 25
4 ชิ้น, M4 x 14
(เฉพาะรุ่น LN515*)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 12)

สลักเกลียวส�ำหรับยึด Stand
Rack
3 ชิ้น, M4 x 8
(เฉพาะรุ่น LN515*)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 16)

สายยึดส�ำหรับวางตั้งพื้น
1 ชิ้น
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 13)

Wall Plate
(เฉพาะรุ่น LN515*)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 16)

สลักเกลียวส�ำหรับแขวนผนัง
3 ชิ้น, P5 x 69.5
(เฉพาะรุ่น LN515*)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 16)

Wall mount anchors
3 ชิ้น
(เฉพาะรุ่น LN515*)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 17)

Stand Body / Stand
Base (ชุดขาตั้ง)
(เฉพาะรุน่ LN510*, LN511*,
LN512*, LN513*, LN49**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 12)

Stand Body / Stand
Base (ชุดขาตั้ง)
(เฉพาะรุ่น LN515*)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 12,16)

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน
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ENG
ภาษาไทย

ส่วนประกอบและปุ่มกดควบคุมการท�ำงานของเครื่องรับโทรทัศน์

หน้าจอ

OK
SETTINGS
INPUT

อุปกรณ์รับรีโมทคอนโทรล
ไฟแสดงสถานะ
ล�ำโพง

ปุ่มกด

ลักษณะการใช้งาน
H
เปลี่ยนโปรแกรมช่
องตามทีไ่ ด้บันทึกไว้แล้ว
ปรับระดับเสียง
เลือกรายการเมนูที่อยู่ปัจจุบัน หรือยืนยันข้อมูลที่ป้อนเข้า
เข้าถึงเมนูหลักหรือจะบันทึกข้อมูลเข้าของคุณและออกจากเมนู
ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก เมื่อมีการต่อไว้กับอุปกรณ์ภายนอก
เปิด/ปิด เครื่องรับโทรทัศน์

H
H

S
H

ปุ่มกด

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน
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ภาษาไทย
ENG

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

ข้อควรระวัง

yy
หลีกเลีย่ งการสัมผัสทีจ่ อภาพของเครือ่ งรับโทรทัศน์ เพราะ
อาจท�ำความเสียหายกับหน่วยให้ก�ำเนิดภาพภายใน
yy
แนะน�ำให้เคลือ่ นย้ายเครือ่ งรับโทรทัศน์ดว้ ยกล่องและโฟม
ที่แถมมาพร้อมกับเครื่อง
yy
ถอดปลัก๊ ไฟหลัก และสายเชือ่ มต่อต่าง ๆ ก่อนเคลือ่ นย้าย
yy
ขณะยกเครือ่ งให้หนั หน้าเครือ่ งออกจากตัวผูย้ กหรือเคลือ่ นย้าย

yy
จับด้านบนและล่างของกรอบโทรทัศน์อย่างมัน่ คง. ให้แน่ใจ
ว่าไม่สำ� ผัสส่วนทีโ่ ปร่งใส, ล�ำโพง, หรือพืน้ ทีต่ ะแกรงล�ำโพง

yy
ช่วยกันอย่างน้อย 2 คน เมื่อต้องการขนย้ายเครื่องรับ
โทรทัศน์ขนาดใหญ่
yy
เคลื่ อ นย้ า ยเครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น์ ต ามรู ป ที่ แ สดง

yy
ขณะขนย้ายระมัดระวังไม่ให้เครื่องเกิดการสั่นไหว หรือ
กระทบกระเทือนมากจนเกินไป
yy
วางเครื่องรับโทรทัศน์ในต�ำแหน่งปกติของเครื่องที่ระบุไว้
ข้างกล่องขณะขนย้าย
yy
ไม่ควรกดหรือใช้แรงมากจนเกินไปจนท�ำให้เกิดความเสีย
หายกับเครื่องได้

12
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ภาษาไทย

การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์
รูปที่แสดงประกอบอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

ประกอบขาตั้งเครื่อง

เฉพาะรุ่น LN510*, LN511*, LN512*, LN513* , LN49**
1

3 ชิ้น

LN515*

1
Stand Body

P5 x 25
Stand Body
Stand Base

2

Stand Base

2

4 ชิ้น
P5 x 25
3

3

4

4EA
M4 x 14

4 ชิ้น
M4 x 14

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน
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ข้อควรระวัง

yy
เมื่อประกอบขาตั้งกับเครื่องรับโทรทัศน์, วางจอภาพหัน
หน้าลงบนโต๊ะหุ้มหรือพื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันจอภาพจาก
รอยขีดข่วน
yy
ขันสกรูให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้โทรทัศน์เอียงไปข้างหน้า
ไม่ควรไขแน่นจนเกินไป เพราะอาจท�ำให้สลักเกลียวเสีย
หายและไม่สามารถใช้งานได้

ยึดเครื่องรับโทรทัศน์กับพื้นโต๊ะ เพื่อป้องกันไม่ให้เอียงไปข้างหน้า
ซึงท�ำให้ความเสียหายและการบาดเจ็บขึ้นได้
วางเครื่องรับโทรทัศน์บนพื้นโต๊ะและยึดด้วยสลักเกลียวให้แน่น
ที่ด้านหลังของขาตั้ง เพื่อความปลอดภัยของเครื่องรับโทรทัศน์

บันทึก
yy
ถอดขาตัง้ ออกก่อนทีจ่ ะติดตัง้ โทรทัศน์บนผนัง โดยท�ำตรง
กันข้ามกับการประกอบขาตั้ง

การวางเครื่องแบบตั้งโต๊ะ
1 จัดวางเครื่องรับโทรทัศน์ไว้บนโต๊ะในทิศทางที่ต้องการ
-- เว้นระยะไว้อย่างน้อย 10 เซนติเมตร ให้อากาศถ่ายเท
สะดวก เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น

10 ซม.

10 ซม.

.
10 ซม
10 ซม.

2 ต่อสายไฟหลักเข้ากับปลั๊กไฟ

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ใกล้กับแหล่งก�ำเนิดความ
ร้อนต่าง ๆ เพราะความร้อนจะท�ำให้เกิดความเสียหาย
กับเครื่องรับโทรทัศน์

ค�ำเตือน

yy
เพือ่ เป็นการป้องกันเครือ่ งรับโทรทัศน์หล่นลงกับพืน้ , เครือ่ ง
รับโทรทัศน์ควรมีการยึดกับพื้น หรือผนังในขณะที่ท�ำการ
ติดตั้ง การโยก, สั่น, หรือเขย่าเครื่องรับโทรทัศน์ อาจ
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

ภาษาไทย
ENG

ยึดเครื่องรับโทรทัศน์กับพื้นโต๊ะ
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ENG
ภาษาไทย

การยึดเครื่องกับผนังเพื่อความปลอดภัย
(คุณลักษณะนีไ้ ม่สามารถใช้ในทุกรุ่น)

1 ใส่สลักเกลียวและขันให้แน่น, หรือตัวยึดโทรทัศน์และ
สลักเกลียวที่ด้านหลังของโทรทัศน์
-- หากมีสลักเกลียวแทรกลงทีต่ ำ� แหน่ง สลักเกลียวอยู,่ เอา
สลักเกลียวนั้นออกก่อน
2 ติดตัง้ ตัวยึดผนังกับสลักเกลียวเข้ากับผนัง จับคูต่ ำ� แหน่งของ
ตัวยึดผนัง และสลักเกลียวบนด้านหลังของเครือ่ งรับโทรทัศน์
3 เชือ่ มต่อสลักเกลียวและตัวยึดผนังอย่างแน่นหนาด้วยเชือก
ที่มีความทนทาน ตรวจสอบให้แน่ใจเพื่อให้เชือกอยู่ในแนว
นอนกับพื้นผิวเรียบ

ข้อควรระวัง

yy
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กไม่ได้ปีนขึน้ ไปบนหรือห้อยโหนที่
บริเวณของหน้าจอโทรทัศน์

บันทึก

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

ค�ำเตือน
yy
ถ้าเครื่องรับโทรทัศน์ ไม่ได้ติดตั้งในต�ำแหน่งที่มั่นคงเพียง
พอ, อาจเกิดอันตรายจากการตกหล่น การบาดเจ็บต่าง ๆ
สามารถป้องกันได้ หากปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้
»»ใช้ตู้ หรือ ชั้นวาง ทีไ่ ด้รับการรับรองจากผู้ผลิต
»»ใช้เฟอร์นเิ จอร์ทสี่ ามารถป้องกัน และให้ความปลอดภัย
ในการติดตั้ง และใช้งาน เครื่องรับโทรทัศน์
»»ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับโทรทัศน์ ติดตั้งใน
ต�ำแหน่งที่เหมาะสม ไม่ล้นเกินขอบของเฟอร์นิเจอร์
»»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
เหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุทไี่ ม่คาดคิดได
การใช้ระบบความปลอดภัย Kensington
(เฉพาะรุ่น)
ช่องส�ำหรับระบบความปลอดภัย Kensington อยู่ที่บริเวณด้าน
หลังของเครื่องรับโทรทัศน์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการใช้งาน
ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก http://www.kensington.com
เชื่อมต่อสายระบบความปลอดภัย Kensington กับเครื่องรับ
โทรทัศน์ดังรูป

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ติดตัวยึดเสริมส�ำหรับยึดติดกับผนังทีด่ า้ นหลังของเครือ่ งรับโทรทัศน์
อย่างระมัดระวัง และติดตัง้ ขาแขวนบนผนังในแนวตัง้ ฉากกับพืน้ ที่
มั่นคง. เมื่อคุณติดโทรทัศน์กับวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ, กรุณาติดต่อ
บุคลากรที่มีความช�ำนาญงาน
แอลจีแนะน�ำให้ติดตั้งกับผนังโดยช่างมืออาชีพผู้ช�ำนาญ

10 ซม.
10 ซม.

10 ซม.

10 ซม.

ข้อควรระวัง

yy
ถอดแหล่งจ่ายไฟออกก่อน, แล้วเคลือ่ นทีห่ รือติดตัง้ โทรทัศน์
มิฉะนั้นอาจเกิดขึ้นไฟฟ้าช็อต
yy
หากคุณติดตั้งโทรทัศน์บนเพดานหรือผนังแบบเอียง, มัน
อาจตกและท�ำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง ให้ใช้ ตัวยึดติด
ผนังทีไ่ ด้รับอนุญาตจาก LG และติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย
ท้องถิ่นหรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
yy
ไม่ขนั สกรูแน่นจนเกินไป การท�ำเช่นนีอ้ าจท�ำให้เกิดความ
เสียหายกับโทรทัศน์และการรับประกันเป็นโมฆะ
yy
ใช้สกรูและอุปกรณ์ยดึ ติดกับผนัง ตรงตามมาตรฐาน VESA
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บ โดยใช้ผดิ ประเภท หรือใช้
อุปกรณ์ไม่ถูกต้องไม่รวมอยู่ในการรับประกัน

บันทึก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูและตัวยึดติดผนังที่จะใช้ยึดกับผนังตรง
ตามมาตรฐาน VESA ขนาดมาตรฐานส�ำหรับชุดตัวยึดติดผนัง
จะอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้
อุปกรณ์เสริมแยกซื้อ(ตัวยึดติดกับผนัง)
32LN510*,
32LN511*,
32LN512*,
รุ่น
32LN513*,
32LN515*
32LN49**
VESA (A x B) 200 x 100
ขนาดสลักเกลียว M4
จ�ำนวนของสลักเกลียว 4
ตัวยึดติดกับผนัง LSW130B

A
B

39/42LN510*,
39/42LN511*,
39/42LN512*,
39/42LN513*
200 x 200
M6
4
LSW230B

yy
ใช้สกรูที่มีการระบุไว้ในข้อก�ำหนดของมาตรฐานสกรู
ของ VESA
yy
ชุดประกอบตัวยึดติดผนังประกอบด้วยคูม่ อื การติดตัง้ และ
ชิ้นส่วนที่จ�ำเป็น
yy
อุปกรณ์ตวั ยึดกับผนังเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษ ท่านสามารถ
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย หรือร้านค้าผูเ้ ชีย่ วชาญในการติดตัง้
yy
ความยาวของสกรูอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวยึดติดผนัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ความยาวที่เหมาะสม
yy
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ้างอิงจากคู่มือที่มาพร้อมกับ
ตัวยึดติดผนัง

ภาษาไทย
ENG

การติดตั้งเครื่องแบบแขวนกับผนัง
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การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

16

ENG
ภาษาไทย

ประกอบชั้นวาง

5

รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
- สามารถใช้ขาตั้งเพื่อประกอบเป็นชั้นวางได้เพื่อวางอุปกรณ์ต่อ
พวกอื่น ๆ เช่น STB (Set top box).
LN515*

Stand Body

1

1 ชิ้น
M4 x 8

Stand Base

ข้อควรระวัง

2 ชิ้น

2

M4 x 8

yy
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบสลักเกลียวได้ถูกต้อง เพื่อ
ป้องกันการร่วงหล่น ท�ำความเสียหายกับเครือ่ งรับโทรทัศน์
และอุปกรณ์อื่น ๆ
yy
ไม่ควรใช้แรงมากจนเกินไป เพราะอาจท�ำสลักเกลียวเสีย
หาย และท�ำให้การยึดได้ไม่ดพี อ น�ำมาซึง่ ความเสียหายได้

บันทึก

yy
ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับการประกอบฐานและขาตั้ง เพิ่ม
เติมที่หน้า 17
3

150

มม. 350 มม.

STB (Set top box)
/เครื่องเล่นดีวีดี

Wall Plate
ชั้นวาง

3 ชิ้น
P5 x 69.5
4

คุณสมบัติของชั้นวาง
ขนาดของ STB (W x D)
น�้ำหนัก STB
น�้ำหนักมากสุดที่รองรับ

350มม. x 150มม.
2.5กก.
3.5กก.

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

Wall mount screw

5

(รองรับใช้งานเฉพาะรุ่น)
ใช้ตัวยึดส�ำหรับผนังก่อ เช่น คอนกรีต คอนกรีตมวลเบา, บล๊อก
หรือผนังก่อเสริมหิน
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำดังนี้
- เช็ควัสดุของผนัง ความหนาของวัสดุทเี่ คลือบ หรือผิวด้านนอก
- เมื่อประกอบเครื่องรับโทรทัศน์กับผนัง จะต้องรองรับแรงดึง
70 kgf(686 N)และแรงเฉือน 100 kfg(980 N) หรือมากกว่า
- เจาะรูเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 8 มม.
1

2

Wall mount anchor

3

4

6

1
2
3
4
5

เจาะรูขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 8 มม. ลึก 80-100 มม.
ท�ำความสะอาดรูที่เจาะ
ใส่พุกยึดผนังลงไปในรูที่เจาะไว้โดยใช้ค้อนตอก
ปรับแต่งต�ำแหน่งให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
ปรับต�ำแหน่งสลักเกลียว และยึดให้แน่น จากนั้นไขให้แน่น
ด้วยแรง 45 kgf/cm ถึง 60 kgf/cm

ภาษาไทย
ENG

วิธีติดตั้งกับผนังก่อ

17
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การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ENG
ภาษาไทย

การจัดเก็บสาย
รวบและเก็บสายเข้ากับ Cable Holder.

Cable Holder

ข้อควรระวัง

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

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อกับสายอากาศ
เชือ่ มต่อเครือ่ งรับโทรทัศน์กับสายอากาศขนาดมาตรฐาน (75 Ω)

ในหัวข้อ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ใช้รูปภาพประกอบ
จากรุ่น LN51**
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

ANTENNA
IN

บันทึก
yy
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอาจแตกต่างไปแต่ละรุ่น
yy
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์โดยไม่ค�ำนึงถึง
ล�ำดับของช่องเชื่อมต่อโทรทัศน์
yy
หากคุณบันทึกรายการโทรทัศน์บนเครื่องบันทึก DVD
หรือ VCR ให้ตรวจสอบการเชือ่ มต่อกับโทรทัศน์สญ
ั ญาณ
เคเบิลเข้ากับโทรทัศน์ผ่านเครื่องบันทึก DVD หรือ VCR
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของการบันทึกอ้างอิงจากคู่มือที่มา
พร้อมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
yy
โปรดดูที่คู่มือของอุปกรณ์ภายนอกส�ำหรับการใช้งาน
yy
หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเกมเข้ากับโทรทัศน์ ใช้สาย
เคเบิลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นเกม
yy
ในโหมดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ อาจมีสัญญาณรบกวน
ที่เกี่ยวข้องกับความละเอียด รูปแบบแนวตั้งความคมชัด
หรือความสว่าง ถ้าเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น เปลี่ยนเอาท์
พุทเครื่องคอมพิวเตอร์ไปความละเอียดอื่น เปลี่ยนอัตรา
การรีเฟรชที่อัตราอื่นหรือปรับความสว่างและความคม
ชัด ในรายการเมนู PICTURE (ระบบภาพ)จนกว่าภาพ
ที่ปรากฏชัดเจน
yy
ในโหมดคอมพิวเตอร์ บางค่าความละเอียดอาจไม่ท�ำงาน
อย่างถูกต้องขึ้นอยู่กับกราฟิกการ์ด

บันทึก

yy
ควรใช้อปุ กรณ์แยกสัญญาณและทวนสัญญาณ ในกรณีที่
ต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ 2 เครื่อง หรือมากกว่า
yy
ในบริเวณที่มีสัญญาณไม่ชัดเจน หรือมีคลื่นรบกวน ควร
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ หรือบูตเตอร์
yy
เพื่อเพิ่มคุณภาพของสัญญาณภาพ ควรปรับหมุนทิศทาง
สายอากาศในทิศทางที่เหมาะสม
yy
สายเคเบิลของสายสัญญาณสายอากาศและตัวแปลง
สัญญาณไม่รวมอยู่ในชุด
yy
เพื่อป้องกันความเสียหาย ควรถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนการ
เชื่อมต่อกับสายอากาศ

ภาษาไทย
ENG

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอก
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การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

ENG
ภาษาไทย

การเชื่อมต่อด้วย HDMI

การเชื่อมต่อด้วยคอมโพเนนต์

ส่งวิดโี อดิจิตอลและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกเข้ากับ
โทรทัศน์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI
ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

ส่งวิดโี อแบบอะนาล็อกและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
เข้ากับโทรทัศน์. เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและโทรทัศน์ด้วยสาย
component ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง.

เลือกที่พอร์ตอินพุต HDMI เพื่อเชื่อมต่อ โดยไม่จำ� เป็นต้องเลือก
ล�ำดับของพอร์ตเชื่อมต่อ

IN

1
2

สีแดง

สีขาว

สีแดง

สีน�้ำเงิน

สีเขียว

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

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

(*ไม่แถมพร้อมเครือ่ ง)
สีแดง

สีขาว

สีแดง

สีน�้ำเงิน

สีเขียว

L

R

HDMI

บันทึก

yy
ขอแนะน�ำให้ใช้โทรทัศน์ ที่มีการเชื่อมต่อ HDMI เพื่อ
คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด
yy
ให้ใช้สาย HDMI ความเร็วสูงล่าสุดพร้อมด้วยการท�ำงาน
CEC (Customer Electronics Control)
yy
สาย HDMI ความเร็วสูง ได้รับการทดสอบเพื่อรับส่ง
สัญญาณ HD ได้ถึง 1080p หรือสูงกว่า
yy
สามารถรองรับ DTV Audio: MPEG Dolby Digital
Dolby Digital Plus
yy
สามารถรองรับรูปแบบสัญญาณเสียงผ่านสาย HDMI
: Dolby Digital PCM(จนถึง 192 KHz 32k/44.1k
/48k/88k/96k/176k/192k DTS ไม่รองรับ)

VIDEO

AUDIO

DVD/ Blu-Ray / เครื่องเล่น HD

บันทึก

yy
หากมีการติดตั้งสายเคเบิ้ลไม่ถูกต้อง อาจให้เกิดภาพที่จะ
แสดงในสีดำ� และสีขาวหรือมีสีที่ผิดเพี้ยน

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

21

การเชื่อมต่อด้วย USB

(เฉพาะรุ่น)
ส่งวิดโี อแบบอะนาล็อกและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
เข้ากับโทรทัศน์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก และโทรทัศน์กับสาย
คอมโพสิตดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

เชือ่ มต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เช่นหน่วยความจ�ำแฟลช USB,
ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก, หรือเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจ�ำ USB
เข้ากับโทรทัศน์ และเพื่อใช้ไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ
USB IN

AV IN 2

AUDIO OUT

อุปกรณ์ USB
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

สีแดง

สีขาว

สีเหลือง
(*ไม่แถมพร้อมเครือ่ ง)

สีแดง

สีขาว

สีเหลือง
VIDEO

L (MONO) AUDIO R

DVD/ Blu-Ray / เครื่องเล่น HD / เครื่องเล่น VCR

ภาษาไทย
ENG

เชื่อมต่อด้วยคอมโพสิต (AV)
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การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

ENG
ภาษาไทย

การเชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียง
ท่านสามารถเชือ่ มต่อกับชุดเครือ่ งเสียงภายนอกได้ เพือ่ แทนล�ำโพง
ที่ติดมาพร้อมกับเครื่องรับโทรทัศน์

บันทึก

yy
หากต้องการใช้ชดุ เครือ่ งเสียงภายนอก แนะน�ำให้ปดิ ล�ำโพง
ของเครื่องรับโทรทัศน์

การเชื่อมต่อกับชุดเครื่องเสียงสเตอริโอ
ใช้กับชุดเครื่องขยายสัญญาณเสียง หรือ ระบบเสียงรอบทิศทาง

AUDIO OUT

AV IN 2

(*ไม่แถมพร้อมเครือ่ ง)

L
R
AUDIO IN

External Stereo

การใช้งานรีโมทคอนโทรล
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yy
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานปุ่มกดบนเครื่องรับโทรทัศน์และปุ่มกดของรีโมทคอนโทรล
yy
ศึกษาคู่มือการใช้งานเพื่อใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ได้อย่างถูกต้องและเติมประสิทธิภาพ
yy
การเปลี่ยนแบตเตอรีใ่ ห้เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรรี่ที่อยู่ด้านนอกใส่แบตเตอรี่
yy
ชนิด AAA ขนาด 1.5V จ�ำนวน 2 ก้อน ใส่ขั้วแบตเตอรีใ่ ห้ตรงกัน กับช่องใส่แบตเตอรี่
และปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่
yy
การใช้รโี มทคอนโทรลให้หันทิศทางของรีโมทคอนโทรลไปยังที่เครื่องรับโทรทัศน์

ภาษาไทย
ENG

การใช้งานรีโมทคอนโทรล
และ

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรีใ่ หม่ร่วมกัน
yy
ในโทรทัศน์อะนาล็อกและบางประเทศ บางปุ่มกดของรีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถท�ำงานได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชี้รโี มทคอนโทรลไปยังทิศทางของอุปกรณ์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของเครื่องรับโทรทัศน์
(POWER)
TV
INPUT

Q.MENU

PICTURE

1
4
7
LIST

SOUND

2
5
8
0

3
6
9
Q.VIEW

FAV

P

REVEAL

UPDATE
HOLD

SETTINGS

1

INPUT

ปุ่มตัวเลข
LIST

Q.VIEW
FAV
I/II
MUTE

PAGE
SETTINGS

ปุ่มทิศทาง
(บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา)
OK

EXIT

TEXT

2

Q.MENU
PICTURE
SOUND

P

MUTE

TIME

TV

INDEX

BACK
EXIT
1 ปุ่มใช้งาน TELETEXT
ปุ่มควบคุม
(

2

)

ปุ่มสี

เปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
กลับสู่การรับชมรายการปัจุบัน
แสดงรายการเมนูอย่างง่ายหรือเมนูลัดต่างๆ
ปรับเปลี่ยนโหมดภาพ
ปรับเปลี่ยนโหมดเสียง
ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก
ส�ำหรับป้อนตัวเลข
แสดงโปรแกรมช่องทีไ่ ด้บันทึกไว้แล้ว
สลับกลับไปรับชมรายการช่องก่อนหน้า
เข้าสู่เมนูรายการโปรด
เลือกสัญญาณเสียง
ปิดเสียงทั้งหมด
ปรับระดับความดังของเสียง
เปลี่ยนโปรแกรมช่องตามทีไ่ ด้บันทึกไว้แล้ว
เลืื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้าหรือถัดไป
เข้าเมนูหลัก
เลื่อนไปยังเมนู หรือ ตัวเลือก
เลือกรายการเมนูที่อยู่ปัจจุบันหรือยืนยันค่าต่าง ๆ
กลับไปยังรายการเมนูก่อนหน้า
ออกจากรายการเมนูและกลับสู่การรับชมรายการปกติ
ปุ่มส�ำหรับใช้งานในโหมด Teletext (รองรับในบางประเทศ)
ปุ่มควบคุมรายการเมนู USB
ฟังก์ชั่นพิเศษ อยู่ในการใช้งานบางเมนู
( : สีแดง,
: สีเขียว,
: สีเหลือง,

: สีน�้ำเงิน)
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รับชมโทรทัศน์

ENG
ภาษาไทย

รับชมโทรทัศน์

รับชมโทรทัศน์

เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ครั้งแรก
เมื่อเปิดเครื่องรับโทรทัศน์เป็นครั้งแรก จะแสดงหน้าจอเริ่มต้น
ท�ำงาน เพื่อเลือกภาษา และปรับแต่ง ตั้งค่าเครื่องรับโทรทัศน์
1 เสียบสายไฟของเครื่องรับโทรทัศน์กับเต้าเสียบ ไฟแสดง
สถานะแสตนบาย จะติดเป็นสีแดง ซึง่ อยูใ่ นสถานะสแตนบาย
2 ในขณะทีอ่ ยูใ่ นโหมดสแตนบาย กดปุม่ POWER ทีร่ โี มทคอนโทรล
หรือ ที่ตัวเครื่องเพื่อเปิดใช้งานเครื่อง

บันทึก

yy
สามารถเข้าใช้งาน Initial Setting โดยเข้าเมนู OPTION
ในรายการเมนูหลัก
3 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอ เพื่อปรับแต่งเครื่องรับ
โทรทัศน์ ตามความต้องการ
เลือกภาษา
Language

Mode Setting

Time Setting

Auto Tuning

บันทึก

เลือก Home
งานที่บ้าน
เลือกเขตเวลา

Use

เพื่อการใช้

ค้นหาโปรแกรมช่องที่สามารถใช้
งานได้ครับ

yy
เพือ่ การเสดงภาพทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับการรับชมภายในบ้านให้
เลือก Home Use
yy
Store Demo เหมาะส�ำหรับการเปิดโชว์ในร้านค้า
yy
หากคุณเลือกโหมด Store Demo, การปรับแต่งใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จะ
กลับไปเป็นค่ามาตรฐานทีป่ รับแต่งมาจากโรงงาน ภายใน 5 นาที
4 เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เสร็จแล้วกดปุ่ม OK

บันทึก

yy
หากการตั้งค่าครั้งแรกไม่ส�ำเร็จ หรือ ไม่ครบถ้วน จะ
แสดงหน้าจอให้ปรับแต่งอีกครั้ง ในการเปิดเครื่องรับ
โทรทัศน์ครั้งต่อไป
yy
ถอดสายไฟออกเต้าสียบทุกครั้งหากไม่ใช้เครื่องรับโทรทัศน์
เป็นเวลานาน
5 หากต้องการปิดเครื่องรับโทรทัศน์ กดปุ่ม POWER ที่
รีโมทคอนโทรล หรือ บริเวณเครื่องรับโทรทัศน์

1 ในโหมดแสตนบายกดปุ่ม
(POWER) เพื่อเปิดเครื่อง
2 กดปุ่ม INPUT และเลือก TV.
3 หากต้องการปิดเครือ่ ง กดปุม่ (POWER) ทีเ่ ครือ่ งรับโทรทัศน์

การจัดการรายการช่อง
ค้นหาโปรแกรมช่องโดยอัตโนมัติ
แนะน�ำให้ใช้การค้นหาช่องอัตโนมัติเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
1 กดปุ่ม SETTINGS และกดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก SETUP
และกดปุ่ม OK
2 กดปุ่มทิศทางเพื่อเลืิอก Auto Tuning และกดปุ่ม OK
3 กดปุ่มทิศทาง เพื่อเลืิอก To Start เพื่อเริ่มการค้นหา
โปรแกรมช่องอัตโนมัติ เครื่องจะบันทึกโปรแกรมช่องที่
ค้นหาพบและสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติ
4 เมื่อต้องการกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า กดปุ่ม BACK ꕣ

รับชมโทรทัศน์
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ตั้งชื่อช่อง

การค้นหาโปรแกรมช่องด้วยตนเองช่วยให้สามารถค้นหาช่องที่
ต้องการโดยเฉพาะตามที่ต้องการ

ท่านสามารถใส่ชื่อให้กับโปรแกรมช่องที่ค้นพบได้ โดยใช้ 5 ตัว
อักขระ หรือ ตัวเลข

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กดปุ่ม SETTINGS และกดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก SETUP
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลืิอก Manual Tuning
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลืิอก Storage
กดปุ่มทิศทาง หรือ ปุ่มตัวเลขเพื่อใส่ช่องที่ต้องการ
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลืิอก System
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลืิอก TV System
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลืิอก Band
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลืิอก V/UHF or Cable
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลืิอก Channel
กดปุ่มทิศทาง เพื่อเลือกช่องที่ต้องการ ด้วยปุ่มทิศทาง หรือ
ปุ่มตัวเลข
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลืิอก Search
กดปุ่มทิศทางเพื่อเริ่มการค้นหา
กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกช่องที่ค้นพบ
เมื่อต้องการกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า กดปุ่ม BACK ꕣ

บันทึก

yy
หากต้องการค้นหาช่องอื่นให้ปฏิบัติตาม ข้อ 3 ถึง 13

กดปุ่ม SETTINGS และกดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก SETUP
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลืิอก Manual Tuning
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลืิอก Name
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือกต�ำแหน่งที่ต้องการ และสามารถใช้
ตัวอักษร A ถึง Z, หมายเลข 0 9, +/ -, และช่องว่าง
และกดปุ่ม OK
5 กดปุ่ม OK เพื่อบันทึก
6 เมื่อต้องการกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า กดปุ่ม BACK ꕣ
1
2
3
4

ค้นหาละเอียด
ใช้ส�ำหรับค้นหาโดยละเอียดในกรณีที่การรับสัญญาณไม่ชัดเจน
1
2
3
4
5
6

กดปุ่ม SETTINGS และกดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก SETUP
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลืิอก Manual Tuning
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลืิอก Fine
กดปุ่มทิศทาง เพื่อ ปรับแต่งจนได้ภาพและเสียงที่ดีที่สุด
กดปุ่ม OK เพื่อบันทึก
เมื่อต้องการกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า กดปุ่ม BACK ꕣ

ภาษาไทย
ENG

ค้นหาโปรแกรมช่องด้วยตนเอง
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ENG
ภาษาไทย

ปรับแต่งรายการโปรแกรมช่อง
เมื่อโปรแกรมช่องถูกข้าม โดยการค้นหาอัตโนมัติ หรือข้ามช่อง
ทีไ่ ม่ต้องการ ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถใช้ปุ่ม P
เพื่อรับชมช่อง
นั้น ๆ ได้ตามปกติ
หากท่านต้องการเลือกช่องที่ถูกข้ามไว้ สามาถท�ำได้โดยกดปุ่ม
ตัวเลขช่องเพื่อเลือกได้โดยตรง หรือ ปรับแต่งได้จากรายการเมนู
Programme edit
เมนูนี้สามารถข้ามโปรแกรมช่องทีไ่ ม่ต้องการได้
1 กดปุ่ม SETTINGS และกดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก SETUP
2 กดปุม่ ทิศทางเพื่อเลืิอก Programme Edit
3 ปรับแต่งค่าต่าง ๆ โดยใช้ปุ่มต่าง ๆ ดังนี้
ปุ่ม

ค�ำอธิบาย

ปุ่มสีแดง

ลบโปรแกรมช่อง
กดปุ่มสีแดง 2 ครั้ง โปรแกรมช่องที่เลือก
จะถูกลบ, โปรแกรมช่องทั้งหมดจะเลื่อนขึ้น
ไป 1 ต�ำแหน่ง

ปุ่มสีเหลือง

เลื่อนโปรแกรมช่อง
กดปุ่มสีเหลืองอีกครั้งเพื่อเลื่อน

ปุ่มสีน�้ำเงิน

เลือกโปรแกรมช่องที่ต้องการข้าม กดปุ่มอีก
ครั้งเพื่อข้าม

4 เมื่อต้องการกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า กดปุ่ม BACK

การใช้งานตัวเลือกเพิ่มเติม
ปรับแต่งอัตราส่วนภาพ
ปรับแต่งขนาดภาพให้เหมาะสมกับการรับชมโดยกดปุม่ Q.MENU
หรือใช้งานจากเมนู Aspect Ratio ในเมนู PICTURE

บันทึก

yy
อั ต ราส่ ว นภาพที่ ใ ช้ ไ ด้ ข ึ้ น อยู ่ ก ั บ แหล่ ง สั ญ ญ าณ
-

16:9: ปรับขนาดเพื่อให้พอดีกับหน้าจอ

-

Just Scan: แสดงสัญญาณภาพด้วยขนาดเดียวกับสัญญาณ
จากแหล่งจ่าย โดยไม่มกี ารปรับแต่งหรือลดทอนใด ๆ (ใช้งาน
ได้ใน Component/HDMI (720P/1080i/1080p)

ꕣ

เลือกโปรแกรมช่องจากรายการช่อง
1 กดปุ่ม LIST เพื่อเข้ารายการโปรแกรม
2 กดปุม่ ทิศทางเพื่อเลือกช่องช่องที่ต้องการ OK
3 เมื่อต้องการกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า กดปุ่ม LIST

บันทึก

yy
หากคุณเลือก Just Scan, ท่านอาจเห็นสัญญาณรบกวน
บริเวณขอบของภาพต้นฉบับ

บันทึก

yy
ท่านจะพบโปรแกรมช่องทีเ่ ป็นสีนำ�้ เงิน ซึง่ ถูกข้ามไว้จากการ
ค้นหาโปแกรมช่องอัตโนมัติ หรือ จาก programme edit
yy
บางโปรแกรมช่องจะไม่มีชื่อของช่อง มีเพียงเลขช่อง

-

Original: เมื่อเครื่องรับโทรทัศน์ได้รับสัญญาณแบบจอกว้าง
เครื่องรับโทรทัศน์จะปรับอัตราส่วนภาพไปเป็นรูปแบบเดียว
กับที่ส่งมาจากสถานี

รับชมโทรทัศน์

-

4:3 : กลับไปใช้รูปแบบมาตฐานเดิม 4:3

14:9 : ท่านสามารถรับชมภาพในรูปแบบ 14:9 หรือสัญภาพ
โทรทัศน์ทวั่ ไป ในรูปแบบภาพ 14:9 การรับชมรูปแบบ 14:9
จะแสดงภาพคล้ายกับ 4:3 แต่จะมีการเลื่อนภาพลงด้านบน
และด้านล่าง

ใช้งานแหล่งสัญญาณ
เลือกแหล่งสัญญาณ
1 กดปุ่ม INPUT เพื่อเข้าสู่เมนู
-แสดงอุปกรณ์และแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับเครื่องรับ
โทรทัศน์
2 กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณที่ต้องการใช้งาน
และกดปุ่ม OK
yy
ภาพที่แสดงอาจมีความแต่งต่างไปจากเครื่องของท่าน
INPUT

Move

OK

Move

OK

TV
AV1
AV2
Component
HDMI1
HDMI2

-

Zoom : รูปแบบที่จะท�ำให้ภาพพอดีกับความกว้างของ
จอภาพ โดยจะไม่แสดงขอบบนและล่างของภาพ

แหล่งสัญญาณ
TV
AV
Component

-

Cinema Zoom 1 : ปรับเป็นรูปแบบของภาพยนตร์ใน
อัตราส่วน 2.35:1.
หากต้องการเปลี่ยนอัตราส่วนให้กดปุ่ม < หรือ > เพื่อปรับ
ตั้งแต่ 1 ถึง 16

บันทึก

yy
หากมีการขยายหรือลดขนาดของภาพ อาจส่งผลให้ภาพ
มีความผิดเพี้ยนไปจากภาพปกติ

HDMI

ค�ำอธิบาย

รับชมสัญญาณโทรทัศน์ทั้งจากการออก
อากาศหรือสายเคเบิล
รับชมสัญญาณภาพและเสียงจากเครื่อง
เล่นวิดโี อหรืออุปกรณ์อื่น ๆ
เลือกเมือ่ เชือ่ มต่อกับเครือ่ งเล่น DVD หรือ
กล่องรับสัญญาณแบบดิจิตอล
รับชมสัญญาณจากเครื่องเสียงหรือแหล่ง
สัญญาณความคมชัดสูงอื่น ๆ

ภาษาไทย
ENG

-

27

28

ความบันเทิง

ENG
ภาษาไทย

ความบันเทิง
(เฉพาะรุ่น)
yy
ภาพที่แสดงอาจมีความแต่งต่างไปจากเครื่องของท่าน

เชือ่ มต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB
เชื่อมต่อกับอุปกณ์ USB (HDD ภายนอก, หน่วยความจ�ำ
USB) เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อรับชมความบันเทิง ภาพ
และเสียงต่าง ๆ (เพิ่มเติม “การเรียกดูไฟล์” หน้า 29)
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ดังรูปที่แสดง

USB IN

หากต้องการถอดอุปกรณ์ USB ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำด้านล่างเพือ่
ความปลอดภัยของอุปกรณ์และข้อมูล
1 กดปุ่ม Q.MENU เพื่อเข้าสู่เมนูลัด
2 กดปุม่ ทิิศทางเพื่อเลื่อไปเลือก Eject และกดปุ่ม OK
3 ถอดอุปกรณ์ เมื่อปรากฏข้อความ ปลอดภัยที่จะถอดออก

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามปิดเครื่องรับโทรทัศน์ในขณะที่เสียบอุปกรณ์ USB
เพราะอาจท�ำให้เกิดการเสียหายของอุปกรณ์และข้อมูล
yy
ส�ำรองไฟล์ข้อมูลที่เก็บในอุปกรณ์ USB อยู่เสมอ หาก
เกิดความเสียหายกับไฟล์ข้อมูล จะอยู่นอกเหนือการรับ
ประกันจากบริษัท

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับใช้งานอุปกรณ์ USB
yy
รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB เท่านั้น
yy
หากอุปกรณ์เชือ่ มต่อกับ USB hub จะไม่สามารถใช้งานได้
yy
อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ทีี่มโี ปรแกรมอัตโนมัติจะไม่
สามารถใช้งานได้
yy
อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ทีใ่ ช้ไดวเวอร์ของตัวเองจะไม่
สามารถใช้งานได้
yy
ความเร็วในการส่งข้อมูลขึน้ อยูก่ บั อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
yy
ห้ามปิดเครือ่ งรับโทรทัศน์หรือถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
ในขณะทีก่ ำ� ลังเชือ่ มต่ออยูก่ บั เครือ่ งรับโทรทัศน์ เพราะอาจ
เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์หรือข้อมูลได้
yy
ห้ามใช้อุปกรณ์ USB ที่ออกแบบมาเฉพาะด้าน ควรใช้
อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบธรรมดา ที่เก็บไฟล์เพลง รูปภาพ
และภาพยนตร์ เท่านั้น
yy
แนะน�ำให้ใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ FAT16, FAT32,
NTFS
yy
เชื่อมต่อผ่านสายทีไ่ ด้รับการรับรองจากผู้ผลิต
yy
อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB บางชนิดหรือรุน่ อาจไม่รองรับ
หรือไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
yy
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการส�ำรองไฟล์ขอ้ มูลส�ำคัญก่อนใช้
งาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดกับการเสียหายของข้อมูล
yy
ถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์อ่านการ์ด จะไม่สามารถ
แสดงขนาดของอุปกรณ์กรเก็บข้อมูลได้
yy
หากอุปกรณ์ไม่ทำ� งาน กรุณาลองถอดและเสียบใหม่อกี ครัง้
yy
ความเร็วของการใช้งานอุปกรณ์ USB วัดจากการส่ง
ข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังอุปกรณ์
yy
แนะน�ำความจุของอุปกรณ์ USB ที่ 1 TB หรือน้อย
กว่าส�ำหรับ HDD ภายนอก หรือ 32 GB ส�ำหรับหน่วย
ความจ�ำแบบ USB
yy
อุปกรณ์ทมี่ ขี นาดเกินความทีแ่ นะน�ำอาจไม่สามารถใช้งานได้
yy
อุปรณ์ทรี่ องรับมาตรฐานต�ำกว่า USB 2.0 สามารถใช้งาน
ได้ แต่อาจมีผลกระทบกับการรับชมไฟล์วิดโี อ
yy
รองรับโฟล์เดอร์ได้มากสุด 999 โฟล์เดอร์ หรือไฟล์สามารถ
รองรับได้ใน 1 โฟลเดอร์
yy
หากมีโฟลเดอร์มากเกินไป อาจส่งผลต่อการใช้งานหรือไม่
สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
yy
ส�ำหรับ HDD ภายนอกแนะน�ำให้ใช้อุปรณ์ที่รองรับไฟ
น้อยกว่า 5 V และ 500 MA

ความบันเทิง

3
4
5
6

เรียกใช้งานภาพ เพลง หรือ ภาพยนตร์ จากการเรียกดูไฟล์
1
2
3
4

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB
กดปุ่ม SETTINGS เพื่อเข้าสู่รายการเมนูหลัก
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก USB และกดปุ่ม OK
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก PHOTO LIST, MUSIC LIST
หรือ MOVIE LIST และกดปุ่ม OK

หน้าปัจจุบัน/หน้าทั้งหมด
รวมจ�ำนวนไฟล์ที่เลือก
เนื้อหาที่อยู่ในโฟล์เดอร์ที่เลือก 1
ปุ่มทีใ่ ช้งานได้จากรีโมตคอนโทรล

รูปแบบที่รองรับ
รูปแบบ

ภาพ

PHOTO LIST MUSIC LIST

3
PHOTO LIST

USB Device

No Marked

Free Space 4 GB

Up Folder

GUU.JPG

2
3872x2592, 2604KB

1

4

Page 1/1

DriveA

Up Folder

MOVIE LIST

KY103

09/15/2012

KY101

04/03/2012

KY104

10/12/2012

KY102

09/03/2012

KY105

11/27/2012

GUU

11/27/2012

JMJ005

11/27/2012

JMJ002

11/27/2012

JMJ006

11/27/2012

JMJ003

11/27/2012

JMJ007

11/27/2012

JMJ004

11/27/2012

JMJ008

ꔂ Move
ꘂ Mark

4
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USB Device

No Marked

DriveA

Free Space 4 GB

Title

Duration

5

2
ꕗ

1

6

ꕯ Exit

3
MUSIC LIST

11/27/2012

ꔵ Move Page

ꔉ PopUp Menu

5

00:00 / 01:34
Up Folder
ꔉ PopUp Menu

ꔂ Move

꘩ Option

ꘂ Mark

3
MOVIE LIST
Top Folder
DriveA

6

ꔵ Move Page

ꕯ Exit

4

Page 1/1

USB Device

No Marked

Free Space 4 GB

Title

Duration

DriveA

5

2
4 folder(s), 2 file(s)

1

Up Folder
ꔂ Move

ꔉ PopUp Menu

ꘂ Mark

เลข
ค�ำอธิบาย
1 เคลื่อนย้ายไปยังโฟลเดอร์ด้านบน

ꔵ Move Page

6

ꕯ Exit

Preview: จะแสดงรูปขนาดย่อ / ชื่อโฟลเดอร์ของไฟล์

2 ในโฟลเดอร์ที่เลือก

ไฟล์ที่รองรับ

JPEG
Baseline : 64 x 64 to 8192 x 8192
Progressive : 64 x 64 to 1024 x 768
yy
รองรับเฉพาะไฟล์ JPEG เท่านั้น
yy
ไม่รองรับไฟล์ที่แสดงผลรูปแบบไอคอน
เพลง
MP3
บิตเรต 32kbps ถึง 320kbps
yy
Sampling rate MPEG1 Layer3 : 32
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
yy
Sampling rate MPEG2 Layer3 : 16
kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
yy
Sampling rate MPEG2.5 Layer3 : 8
kHz, 11.025 kHz, 12 kHz
ภาพยนตร์ DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX,
MP4,MKV,TS,TRP,TP,ASF,WMV,FLV)
Movie(*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.
vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.
wmv/*.flv/*.avi(motion-jpeg)/*.
mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))
Video format : DivX3.11, DivX4.12,
DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01,
Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC,
VC1, JPEG, Sorenson H.263
Audio format : Dolby Digital, Mpeg, MP3,
LPCM, ADPCM, WMA
Bit rate : ตั้งแต่ 32 kbps ถึง 320
kbps(MP3)
บทบรรยำยภำยนอก : *.smi/*.srt/*.sub
(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.
txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
บทบรรยำยภำยใน : เฉพาะ, XSUB (ใช้ในไฟล์
DivX6)

ภาษาไทย
ENG

การเรียกดูไฟล์

29

ความบันเทิง

30

ENG
ภาษาไทย

รับชมภาพ

6 ตัวเลือกต่อไปนี้จะแสดงในขณะรับชมภาพ

รับชมภาพที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB การ
แสดงผลหน้าจออาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
1
2
3
4
5

กดปุ่ม SETTINGS เพื่อเข้าสู่รายการเมนูหลัก
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก USB และกดปุ่ม OK
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก PHOTO LIST และกดปุ่ม OK
กดปุม่ ทิศทางเพือ่ เลือกโฟล์เดอร์หรือไฟล์ทตี่ อ้ งการและกดปุม่ OK
รับชมภาพโดยใช้รายการเมนูและปุ่มกดด้านล่าง
PHOTO LIST
DriveA
GUU.JPG

3872x2592, 2604KB
Up Folder
ꔂ Move

Page 1/1

No Marked

ปุ่มทิศทาง
OK
P
FAV

เมนู

View

Mark All
Close

�

ꔋ

2/13

ꔡ

BGM

�

�

꘩ Option

Hide

Free Space 4 GB

KY103

09/15/2012

Up Folder
KY101

04/03/2012

KY104

10/12/2012

KY102

09/03/2012

KY105

11/27/2012

GUU

11/27/2012

JMJ005

11/27/2012

JMJ002

11/27/2012

JMJ006

11/27/2012

JMJ003

11/27/2012

JMJ007

11/27/2012

JMJ004

11/27/2012

JMJ008

ꔉ PopUp Menu

ꘂ Mark

ปุ่ม

ꔊ
Slide show

USB Device

ตัวเลือก

เริ่มหรือหยุดการแสดงภาพด้วยภาพที่เลือก
หากไม่มภี าพทีเ่ ลือกจะแสดงทัง้ หมดในโฟล์เดอร์
หากต้องการเลือกความเร็วในการแสดงเลือก
Option

BGM

เปิด/ปิด เพลงประกอบ
หากต้องการเลือกเพลงประกอบ เลือก Option
หมุนภาพตามเข็มนาฬิการ (90, 180, 270,
360 องศา)

11/27/2012

ꔵ Move Page

ꕯ Exit

ค�ำอธิบาย

เลื่อนผ่านไฟล์
ดูไฟล์ทไี่ ฮไลต์หรือไฟล์ที่ท�ำเครื่องหมายไว้
ก่อนหน้า
เปลี่ยนหน้า
เข้าสู่โหมดท�ำเครื่องหมาย(เลือก)

(Rotate)

บันทึก

yy
เนื่องขนาดของภาพที่รองรับมีขนาด
จ�ำกัด ไม่สมารถหมุนภาพได้หากความ
ละเอียดของความกว้างมากกว่าทีร่ องรับ

ค�ำอธิบาย

รับชมภาพที่เลือก
เลือกทั้งหมด
ออกจากโหมดท�ำเครื่องหมาย(เลือก)

ค�ำอธิบาย

Slideshow

Hide

ซ่อนเมนูตัวเลือก
แสดงเมนนูตัวเลือกอีกครั้งกดปุ่ม OK

บันทึก

yy
ไฟล์ทไี่ ม่รองรับจะแสดงไอคอล
yy
ไฟล์ที่ผิดปกติจะแสดงไอคอล

รายการตัวเลือกส�ำหรับ Q.MENU
1 กดปุ่ม Q.MENU จะแสดงหน้าต่างเมนู
2 กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก Set photo view และกดปุ่ม OK
3 กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ และกดปุ่ม OK
ตั้งค่ารับชมภาพ
ตัวเลือก
Slide Speed
Music Folder

ค�ำอธิบาย

เลือกความเร็วในการรับชมภาพ (เร็ว, ปกติ, ช้า).
เลือกโฟล์เดอร์เพลงส�ำหรับเพลงประกอบ

ความบันเทิง

ข้ามไปยังเพลงต่อไป
ย้อนไปยังเพลงก่อนหน้า
ขณะเล่นเพลง,
หรือ
เมื่อกดปุ่ม
, จะกลับไปเล่นเพลงก่อนหน้า
เมื่อกดปุ่ม
จะข้ามไปเล่นเพลงถัดไป
เมื่อกดปุ่ม EXIT จะหยุดเล่นเพลงที่ก�ำลัง
EXIT
เล่นและย้อนกลับไปสู่การรับชมรายการปกติ
่อกดปุ่มꕌหรือꕍ ขณะท�ำการเล่นเพลง
ꕌ หรือ ꕍ เมื
จะแสดงตัวชี้ต�ำแหน่งปัจุบันของการเล่นเพลง

w
v

ตั้งค่าเสียง
ตั้งค่ารูปแบบเสียง
(เพิ่มเติมหน้า 38)

รับฟังเพลง
1
2
3
4
5

กดปุ่ม SETTINGS เพื่อเข้าสู่รายการเมนูหลัก
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก USB และกดปุ่ม OK
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก MUSIC LIST และกดปุ่ม OK
กดปุม่ ทิศทางเพือ่ เลือกโฟล์เดอร์หรือไฟล์ทตี่ อ้ งการและกดปุม่ OK
รับฟังเพลงโดยใช้รายการเมนูและปุ่มกดด้านล่าง
MUSIC LIST

Page 1/1

No Marked

DriveA

ꕗ

USB Device
Free Space 4 GB

Title

Duration

Up Folder
ꔂ Move

ตัวเลือก

ปุ่มทิศทาง
OK
P
FAV

เมนู

ꔉ PopUp Menu

ꔵ Move Page

꘩ Option

ꕯ Exit

ค�ำอธิบาย

เลื่อนผ่านไฟล์
เล่นไฟล์ที่ไฮไลต์หรือไฟล์ที่ท�ำเครื่องหมายไว้
ก่อนหน้า
เปลี่ยนหน้า
เข้าสู่โหมดท�ำเครื่องหมาย(เลือก)
ค�ำอธิบาย

Play

เล่นเพลงที่เลือก

Play with
Photo

แสดงภาพขณะเล่นเพลง

Mark All

เลือกทั้งหมด
ออกจากโหมดท�ำเครื่องหมาย(เลือก)

Close

1 กดปุ่ม Q.MENU จะแสดงหน้าต่างเมนู
2 กดปุม่ ทิศทางเพื่อเลือก Music List และกดปุ่ม OK
3 กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ และกดปุ่ม

yy
การตั้งค่าใน MOVIE LIST จะไม่มีผลกับ PHOTO
LIST และ MUSIC LIST
yy
การตั้งค่า PHOTO LIST และ MUSIC LIST จะมี
การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันใน PHOTO LIST และ
MUSIC LIST ยกเว้น MOVIE LIST
ตั้งค่าเสียง
ตั้งค่าการรูปแบบเสียง (เพิ่มเติมหน้า 38)

บันทึก

yy
ไม่รองรับหรือเล่นไฟล์ที่มีการป้องกันการคัดลอก
yy
หากไม่สมารถใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ได้ในขณะที่เล่น
เพลง, จะแสดงภาพพักหน้าจอเพื่อป้องกัน image burn
หากต้องการกลับไปยังเมนู Music list กดปุ่ม OK หรือ
BACK ꕣ

6 ควบคุมการเล่นเพลงโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้
ปุ่ม

r
s
t

OK

บันทึก

00:00 / 01:34

ꘂ Mark

รายการตัวเลือกส�ำหรับ Q.MENU

ค�ำอธิบาย

หยุดเล่น
เล่นเพลง
หยุดช่วยคราวหรือเล่นต่อ

ชื่อไฟล์เพลง

Musics
001.mp3

ꕖ 00:53 / 05:31

เวลาที่เล่น/เวลาทั้งหมด

ภาษาไทย
ENG

ตั้งค่าวิดโิ อ
ตั้งค่าการแสดงวิดโี อ
(เพิ่มเติมหน้า 36)
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32

ENG
ภาษาไทย

รับชมภาพยนตร์
1
2
3
4
5

ปุ่ม

กดปุ่ม SETTINGS เพื่อเข้าสู่รายการเมนูหลัก
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก USB และกดปุ่ม OK
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก MOVIE LIST และกดปุ่ม OK
กดปุม่ ทิศทางเพือ่ เลือกโฟล์เดอร์หรือไฟล์ทตี่ อ้ งการและกดปุม่ OK
รับชมภาพยนตร์โดยใช้รายการเมนูและปุ่มกดด้านล่าง
MOVIE LIST
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DriveA
Up Folder

r

หยุดเล่นไฟล์

s

เล่นไฟล์

t

หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ

v

เลื่อนย้อนไปยังก่อนหน้า

w

เลื่อนไปยังเนื้อหาด้านหน้า
แสดงตัวเลือก Option
ซ่อนรายการเมนูเพือ่ การแสดงผลแบบเต็มจอ
กลับสู่การรับชมรายการปกติ
ข้ามจุดในขณะที่รับชม เวลาของจุดที่ข้ามจะ
แสดงในแถบสถานะ ในบางไฟล์ไม่สามารถ
ใช้งานได้

USB Device

No Marked

Free Space 4 GB

Title

Duration

DriveA

Q.MENU
BACK

4 folder(s), 2 file(s)

EXIT

Up Folder
ꔂ Move

ꔉ PopUp Menu

ꔵ Move Page

ꘂ Mark

ꕯ Exit

ปุ่ม

ค�ำอธิบาย

ปุ่มทิศทาง

เลื่อนผ่านไฟล์
ดูไฟล์ทไี่ ฮไลต์หรือไฟล์ที่ท�ำเครื่องหมายไว้
ก่อนหน้า
เปลี่ยนหน้า
เข้าสู่โหมดท�ำเครื่องหมาย(เลือก)

OK
P
FAV

เมนู

ค�ำอธิบาย

Mark All

เล่นไฟล์ภาพยนตร์
เมื่อเล่นจบหนึ่งไฟล์ ไฟล์ที่อยู่ถัดไปจะเล่น
ต่อโดยอัตโนมัติ
เลือกไฟล์ทั้งหมดบนหน้าจอ

Close

ออกจากโหมดท�ำเครื่องหมาย(เลือก)

Play

6 ควบคุมการเล่นไฟล์ภาพยนตร์โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ꔋ

↓ 02:10

00:22:05

꘩ Option

ค�ำอธิบาย

<>

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการรับชมภาพยนตร์
yy
ค�ำบรรยายที่ผู้ใช้สร้างเอง อาจไม่สามารถใช้งานได้
yy
อักขระพิเศษไม่รองรับในค�ำบรรยาย
yy
ค�ำบรรยายไม่รองรับ HTML
yy
ไม่รองรับภาษาของค�ำบรรยายอื่น ๆ นอกจากที่รองรับ
yy
ค�ำบรรยายไม่รองรับการเปลี่ยนสี หรือ รูปแบบตัวอักษร
yy
ไม่รองค�ำบรรยายหลายภาษาในหนึ่งค�ำบรรยาย
yy
ไม่รองรับค�ำบรรยายที่มีขนาดเกินกว่า 1 MB
yy
ภาพและเสียงอาจมีการกระตุกหรือหยุดนิ่ง ในขณะที่
เปลี่ยนภาษาของสัญญาณเสียง
yy
ไม่สามารถเล่นไฟล์ทเี่ สีย หรือไม่สมารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ
yy
ไฟล์ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างด้วยการเข้ารหัสบางชนิดอาจไม่
สามารถใช้งานได้
yy
หากโครงสร้างของไฟล์มปี ญ
ั หา อาจท�ำให้ แสดงได้เฉพาะ
สัญญาณภาพ หรือ สัญญาณเสียงเท่านั้น
yy
รองรับไฟล์ความละเอียดสูงสุดที่ 1920x1080@25/30P
หรือ 1280x720@50/60P ขึ้นอยู่กับไฟล์และสัญญาณ
yy
ไฟล์ทมี่ คี วามละเอียดสูงกว่า 1920X1080@25/30P หรือ
1280x720@50/60P อาจไม่สามารถใช้งานได้ หรือ ใช้
งานได้ผิดปกติ
yy
ไม่รองรับไฟล์ภาพยนตร์ทมี่ รี ปู แบบแตกต่างไปจากทีเ่ ครือ่ ง
รับโทรทัศน์รองรับ
yy
รองรับ bitrate ที่มากสุดได้ถึง 20 Mbps. (เฉพาะ,
Motion JPEG : 10 Mbps)
yy
ไม่รับประกันการเล่นไฟล์ profiles encoded level 4.1
หรือสูงกว่าใน H.264/AVC.
yy
ไม่รับ DTS Audio codec
yy
ไม่รองรับไฟล์ภาพยนตร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 30 GB

ความบันเทิง

เมนู
Picture Size
Audio
Language
Subtitle

เปิดใช้งาน SMI subtitle และสามารถ
เลือกภาษาได้

Code Page

สามารถเลือกแบบอักษรให้กับค�ำบรรยาย
เมื่อตั้งค่าไว้ปกติจะแสดงเป็นแบบเดียวกับ
แบบอักษรของเครื่องรับโทรทัศน์.
ปรับเวลาความเร็วของค�ำบรรยายจาก -10
จนถึง +10 เป็นล�ำดับละ 0.5 วินาทีของ
การเล่นไฟล์

ภาษา
Latin1
Cyrillic

1 กดปุ่ม Q. MENU เพื่อแสดงเมนู Pop-Up
2 กดปุม่ ทิศทางเพื่อเลือก Set Video Play, Set Video
หรือ Set Audio และกดปุ่ม OK

บันทึก

yy
การตั้งค่าตัวเลือกใน MOVIE LIST ไม่มีผลกับ PHOTO
LIST และ MUSIC LIST
yy
การตั้งค่าตัวเลือกใน PHOTO LIST และ MISIC LIST
จะมีการเปลีย่ นแปลงเช่นเดียวกันใน PHOTO LIST และ
MUSIC LIST ยกเว้น MOVIE LIST
yy
เมือ่ ต้องการเล่นไฟล์ทหี่ ยุดเล่นไปแล้ว สามารถกลับมาเล่น
ใหม่โดยเล่นต่อจากครั้งก่อนหน้า
เมื่อเลือก Set Video Play
1 กดปุ่มทิศทางเพื่อแสดง Picture Size, Audio
Language, Subtitle Language
2 กดปุ่มทิศทางเพื่อปรับแต่งตามที่ต้องการ

เลือกรูปแบบภาพขณะที่เล่นไฟล์
เลือกเสียงภาษาของไฟล์ขณะทีก่ ำ� ลังเล่น ไฟล์
ที่บันทึกด้วยระบบเสียงเดียวจะไม่สามารถ
เลือกเสียงภาษาอื่นได้
เปิด/ปิด ค�ำบรรยาย

Language

Sync

ตัวเลือกวิดโิ อ

ค�ำอธิบาย

Thai
Hebrew
Arabic
Vietnam

ภาษาที่รองรับ

อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, โปรตุเกส,
มาเลเซีย, อินโดนีเซีย
รัสเซีย
ไทย
ภาษาฮิบรู
อาหรับ, Parsi, Krudish
เวียดนาม

บันทึก

yy
รองรับ 10000 ซิงค์บล๊อคในไฟล์ค�ำบรรยาย
yy
ขณะที่ก�ำลังเล่นไฟล์สามารถปรับแต่งขนาดภาพได้โดย
กดปุ่ม Q.MENU หรือเข้ารายการเมนู Aspect Ratio
ใน รายการเมนู PICTURE
เมื่อเลือก Set video,
1 กดปุ่มทิศทางเพื่อปรับแต่งตามที่ต้องการ(เพิ่มเติมหน้า 36)
เมื่อเลือก Set audio,
1 กดปุ่มทิศทางเพื่อแสดง Sound Mode, Auto Volume,
Balance.
2 กดปุ่มทิศทางเพื่อปรับแต่งตามที่ต้องการ (เพิ่มเติมหน้า 38)

ภาษาไทย
ENG

yy
ค�ำบรรยายของไฟล์ DivX ต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน
yy
ชือ่ ของไฟล์ภาพยนตร์และค�ำบรรยายต้องเป็นชือ่ เดียวกัน
yy
เล่นไฟล์ผา่ นอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ทีไ่ ม่รองรับความเร็ว
สูงอาจส่งผลต่อการเล่นไฟล์ได้ไม่มีประสิทธิภาพ
yy
ไฟล์ทเี่ ข้ารหัสด้วยGMC(Global Motion Compensation)
และ Qpel (Quarterpel Motion Estimation) อาจไม่
สามารถเล่นหรือใช้งานได้
yy
เมื่อรับชมไฟล์ภาพยนตร์สามารถปรับแต่การประหยัด
พลังงานได้โดย Energy Saving และปุ่ม AV Mode
บนรีโมตคอนโทรล
yy
ไม่รองรับชื่อไฟล์ที่มีอักขระพิเศษ

33

34

ความบันเทิง

ENG
ภาษาไทย

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับDivX® VOD
การลงทะเบียน DivX® VOD
หากต้องการเล่นหรือซื้อไฟล์ที่รองรับ DivX® VOD ท่านสามารถ
เข้าไปลงทะเบียนอุปกรณ์ของท่านด้วยรหัส 10 หลัก จากอุปกณ์
ของท่านที่ www.divx.com/vod
1
2
3
4
5

กดปุ่ม SETTINGS เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
กดปุ่มทิศทางเพื่อเข้าสู่เมนู USB และกดปุ่ม OK
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก DivX(R) VOD และกดปุ่ม OK
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก Registration และกดปุ่ม OK
รับชมรหัสส�ำหรับเครื่องรับโทรทัศน์
You must register your device to
play DivX(R) protected videos.
Registration code : **********
Register at http://vod.divx.com
Close

6 เมื่อจดบันทึกเสร็จแล้วกดปุ่ม EXIT. เมื่อต้องการกลับสู่
รายการเมนูก่อนหน้ากดปุ่ม BACK ꕣ

บันทึก

yy
ไฟล์ภาพยนตร์ที่รองรับ
yy
Resolution : ต�่ำกว่า 720x480, 720x576 WxH
pixels
yyFrame rate : ต�่ำกว่า 30 frames/sec(720x480),
ต�่ำกว่า 25 frames/sec(ต�่ำกว่า 720x576)
yyVideo Codec : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4,
H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX
6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03,
Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1,
Sorenson H.263/H.264

ยกเลิกการลงทะเบียน DivX® VOD
สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ด้วยรหัส 8 หลัก จาก เครื่อง
รับโทรทัศน์ของท่านที่ www.divx.com/vod

บันทึก

yy
เมื่อยกเลิกการลงทะเบียนแล้ว หากต้องการรับชมอีก
ครั้งเพื่อรับชมเนื้อหา DivX® VOD
1
2
3
4
5

กดปุ่ม SETTINGS เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
กดปุ่มทิศทางเพื่อเข้าสู่เมนู USB และกดปุ่ม OK
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก DivX(R) VOD และกดปุ่ม OK
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก Deregistration และกดปุ่ม OK
กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก Yes เพื่อยืนยัน
Deregistration code :
********
Deregister at http://vod.divx.com
Continue with registration?
Yes

No

6 เมื่อจดบันทึกเสร็จแล้วกดปุ่ม EXIT เมื่อต้องการกลับสู่
รายการเมนูก่อนหน้ากดปุ่ม BACK ꕣ

ตั้งค่าการปรับแต่งเครื่องรับโทรทัศน์

yy
รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เข้าใช้งานเมนูหลัก
1 กดปุ่ม SETTINGS เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2 กดปุม่ ทิศทางเพื่อเลือกใช้งานเมนูที่ต้องการ OK
3 กดปุม่ ทิศทางเพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการปรับแต่งค่า เมื่อ
ปรับแต่งได้แล้วกดปุ่ม OK
4 เมื่อปรับแต่งส�ำเร็จแล้วกดปุ่ม EXIT
เมนู

ปรับแต่งการตั้งค่า
การตั้งค่า SETUP
1 กดปุ่ม SETTINGS เพื่อเลือก SETUP
2 กดปุม่ ทิศทางเพือ่ เลือกตัวเลือกทีต่ อ้ งการปรับแต่งแล้วกดปุม่ OK
3 เมือ่ ต้องการกลับไปยังรายการเมนูกอ่ นหน้ากดปุม่ BACK ꕣ
yy
รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
Move

SETUP

Move

OK

OK

Auto Tuning
Manual Tuning
Programme Edit

ค�ำอธิบาย
SETUP

PICTURE
AUDIO
TIME
OPTION

ตั้งค่าหรือปรับแต่งโปรแกรมช่อง
ปรับแต่งภาพ ขนาด คุณภาพ หรือ
เทคนิคพิเศษ
ปรับแต่งเสียง คุณภาพ เทคนิค
พิเศษ หรือ ปรับระดับเสียง
ตัง้ ค่าวันเวลา หรือใช้งานระบบเวลา
ตั้งค่าทั่วไป

LOCK

ล็อคหรือปลดล็อครายการหรือเนือ้ หา

INPUT

แสดงแหล่งสัญญาณ

USB

เล่นไฟล์ ภาพ เสียง และ เพลง
จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB

ตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้ แสดงดังรายการด้านล่าง
การตั้งค่า
ค�ำอธิบาย
ค้นหาและบันทึกรายการสถานีผา่ น
Auto Tuning
ทางสายอากาศโดยอัตโนมัต(ิ เพิม่
เติมหน้า 24)
ค้นหาและบันทึกรายการสถานี
Manual Tuning
ผ่านทางสายอากาศด้วยตนเอง
(เพิ่มเติมหน้า 24)
ปรับแต่งโปรแกรมช่องทีไ่ ด้บนั ทึก
Programme Edit
แล้ว (เพิ่มเติมหน้า 26)

ภาษาไทย
ENG

ตั้งค่าการปรับแต่งเครื่อง
รับโทรทัศน์
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การตั้งค่า PICTURE

การตั้งค่า

1 กดปุ่ม SETTINGS เพื่อเลือก PICTURE
2 กดปุม่ ทิศทางเพือ่ เลือกตัวเลือกทีต่ อ้ งการปรับแต่งแล้วกดปุม่ OK
3 เมือ่ ต้องการกลับไปยังรายการเมนูกอ่ นหน้ากดปุม่ BACK ꕣ
yy
รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
PICTURE

Move

Aspect Ratio
ꕊ Energy Saving
Picture Mode

Move

: 16:9

OK
OK

: Off
: Standard
• BackLight

70

• Contrast

90

• Brightness

50

• Sharpness

70

• Colour

60

• Tint

0

R

G

• Colour Temperature 0

W

C

• Advanced Control
• Reset

ตัวเลือกการปรับแต่งตั้งค่าที่สามารถปรับได้ดังนี้
การตั้งค่า

Aspect Ratio
Energy Saving

ค�ำอธิบาย

เปลี่ยนอัตราส่วนการแสดงภาพตามที่
ต้องการ(เพิ่มเติมหน้า 26)
ลดการใช้พลังงานโดยลดความสว่างของหน้าจอ
ตัวเลือก
ปิดการท�ำงานของ
Off
Energy Saving
Minimum/
Medium/
Maximum

เลือกระดับของความ
สว่างหน้าจอ

Screen off

หน้าจอจะปิดภายใน 3
วินาที

บันทึก

yy
เมื่อเลือก Screen Off, หน้า
จอจะดับภายใน 3 วินาที และ
จะเริ่มปิดหน้าจอ Screen Off
yy
หากปรับ “Energy SavingMaximum” จะไม่สามารถปรับ
backlight ได้

Picture Mode

ค�ำอธิบาย

เลือกหนึง่ ในการตัง้ ค่าทีป่ รับแต่งมาแล้วจาก
โรงงานเพื่อเหมาะสมกับการรับชมรายการ
ในประเภทต่าง ๆ และยังสามารถปรับแต่ง
เพิ่มเติมได้ในแต่ละโหมด
โหมด
ปรับแต่งภาพเพื่อแสดง
Vivid
รายละเอียดที่ชัดเจ โดย
เพิ่ม ความเข้ม ความ
สว่าง สีสัน และความ
คมชัด
ปรับแต่งส�ำหรับการรับ
Standard
ชมปกติ
ปรับแต่งภาพเพือ่ เหมาะกับ
Cinema
การรับชมภาพยตร์ เพือ่ ให้
คล้ายกับการรับชมในโรง
ภาพยนตร์
ปรับแต่งภาพเพื่อเหมาะ
Sport
สมกับการรับชมรายการ
กีฬาโดย เพิ่มสีหลัก เช่น
สีขาว เขียวหรือ สีฟ้า
ปรับแต่งภาพเพือ่ ให้เหมาะ
Game
สมกับการเล่นเกมส์

ตั้งค่าการปรับแต่งเครื่องรับโทรทัศน์

การตั้งค่า
Backlight

การปรับแต่งภาพขั้นสูง(เฉพาะรุ่น)
ค�ำอธิบาย

ปรับความสว่างของหน้าจอโดยการ
ควบคุมไฟหลังจอ ถ้าคุณลดระดับ
ความสว่างหน้าจอจะกลายเป็นสี
เข้มและการใช้พลังงานจะลดลงโดย
ไม่ตอ้ งมีการสูญเสียสัญญาณวิดโี อ

การตั้งค่า
Dynamic Contrast

Dynamic Colour
Contrast

Brightness

เพิม่ หรือลดการไล่ระดับสีของสัญญาณ
ภาพ ท่านสมารถใช้ Contrast เมือ่
ส่วนที่สว่างของภาพอิ่มดู
ปรับระดับฐานของสัญญาณในภาพ

Sharpness

ปรับระดับของความสดของภาพ ใน
ระหว่างความขาวกับความด�ำ ถ้าปรับ
ไว้ต�่ำเกินไปจะท�ำให้ภาพดูนุ่มนวล

Colour

ปรับความเข้มของทุกสี
ปรับความสมดุลระหว่าง สี แดง
กับสีเขียว
เลือก 1 ใน 3 ของการตัง้ ค่าสีแบบ
อัตโนมัตจิ ากโรงงาน เลือก warm
เพื่อเพิ่มสีที่ดูอบอุ่นคือสีแดง, หรือ
เลือกตั้งค่า cool เพื่อดูเย็นสบาย
ด้วยการเพิ่มสีน�้ำเงิน
ท่านสามารถควบคุม สีแดง สี
เขียว สีน�้ำเงิน เพื่อปรับแต่งราย
ละเอียดของสี
ปรับแต่งขั้นสูง

Tint
Colour Temperature

Advanced Control
Reset

กลับไปใช้ค่าเดิมจากโรงงาน ค่า
ต่าง ๆ ที่ปรับแต่งจะกลับไปเป็น
ค่ามาตรฐานจากโรงงาน

Noise Reduction
Gamma

Black Level

Motion Eye Care

ค�ำอธิบาย

ปรับความคมชัดเพือ่ ให้อยูใ่ นระดับ
ทีด่ ที สี่ ดุ ตามความสว่างของหน้าจอ
ภาพจะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยการ
ท�ำให้ส่วนที่สว่างสดใสและส่วนที่
มืดเข้มขึ้น
ปรับสีบนหน้าจอเพือ่ ให้มองดูเหมือน
มีลักษณะสีสันยิ่งขึ้น และชัดเจน
คุณลักษณะนี้ช่วยเพิ่มสีสันความ
อิ่มตัวและความสว่างเพื่อให้ดูขาว
แดงน�้ำเงินและเขียวสดใสมากขึ้น
ลดสัญญาณรบกวนหน้าจอโดยไม่
สูญเสียคุณภาพของวิดโี อ
คุณสามารถปรับความสว่างของ
พื้นที่มืดและพื้นที่ระดับกลางของ
สีเทาของภาพ
»»
Low: ท�ำให้บริเวณทีม่ ดื และ
เทาปานกลาง สว่างขึ้น
»»
Medium: แสดงระดับภาพที่
เป็นต้นฉบับ
»»
High: ท�ำให้บริเวณทีม่ ดื และ
เทาปานกลาง มึดลง
ก�ำหนดระดับสีดำ� ของหน้าจอให้อยู่
ในระดับทีเ่ หมาะสม รองรับเฉพาะ
RF, AV หรือ HDMI
»»
Low: เงาสะท้อนของจอภาพ
จะเข้มขึ้น
»»
High: เงาสะท้อนของภาพ
จะสว่างขึ้น
ปรับความสว่างของจอภาพเพื่อ
ป้องกันไม่ให้แสงจ้าเข้าสู่ดวงตา

Film Mode

ท�ำให้คลิปวิดโี อทีบ่ นั ทึกไว้ในรูปแบบ
ภาพยนตร์ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น.
รองรับ ความละเอียด 480i / 576i
/ 1080i / 1080p(24Hz)

Colour Gamut

Advanced Control  
เพิ่มการใช้สใี นการเพิ่มคุณภาพสี
Standard: แสดงชุดมาตรฐานของสี
Wide: การเพิ่มจ�ำนวนของสีทใี่ ช้

Edge Enhancer

แสดงให้เห็นชัดเจนและโดดเด่น
ของขอบตามธรรมชาติของวิดโี อ

ภาษาไทย
ENG

การปรับแต่งภาพเบื้องต้น
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การตั้งค่า AUDIO
1 กดปุ่ม SETTINGS เพื่อเลือก AUDIO
2 กดปุม่ ทิศทางเพือ่ เลือกตัวเลือกทีต่ อ้ งการปรับแต่งแล้วกดปุม่ OK
3 เมือ่ ต้องการกลับไปยังรายการเมนูกอ่ นหน้ากดปุม่ BACK ꕣ
yy
รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
AUDIO

Move

Auto Volume
Balance
Sound Mode

Move

: On
0

L

การตั้งค่า

ค�ำอธิบาย

Sound Mode

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโหมดเสียงที่ตั้งไว้ล่วง
หน้าหรือปรับแต่งเลือกในแต่ละโหมด
โหมด
่ คุณต้องการให้เสียงทีม่ ี
Standard เลือกเมือ
คุณภาพมาตรฐาน.
เลือกเมื่อคุณฟังเพลง
Music

OK
OK
R

Cinema

: Standard
• Treble

50

• Bass

50

Sport
Game

• Reset

TV Speaker

: On

ตัวเลือก
Treble

ตัวเลือกการปรับแต่งตั้งค่าที่สามารถปรับได้ดังนี้
การตั้งค่า

ค�ำอธิบาย

Auto Volume

เป็นคุณลักษณะเสียงอัตโนมัตเิ พือ่ ปรับให้ระดับ
เสียงมีปริมาณสอดคล้องกันเมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ
ุ
เปลี่ยนโปรแกรม
ระดับเสียงอาจจะไม่สอดคล้องเนือ่ งจากสภาพ
สัญญาณที่แตกต่างจากสถานีกระจายเสียง
ปรับสมดุลระหว่างล�ำโพงซ้ายและขวาตาม
สภาพแวดล้อมของห้องพักของคุณ

Balance

Bass

Reset
TV Speaker

เลือกเมื่อคุณดูภาพยนตร์.
เลือกเมื่อคุณดูการแข่งขันกีฬา
เลือกเมื่อคุณเล่นเกม
ควบคุมเสียงหลักเมือ่ คุณเปิดขึน้
เสียงสูงก็จะเพิม่ การส่งไปยังช่วง
ความถี่ที่สูงกว่า
ควบคุมเสียงนุ่มในการส่งออก
เมื่อคุณเปิดขึ้นเบสก็จะเพิ่มการ
ส่งออกไปยังช่วงความถี่ต�่ำ
ใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

เปิด/ปิดล�ำโพงภายในและเปลี่ยนมาใช้ล�ำโพง
จากชุดเครื่องเสียง

คุณลักษณะนี้อาจไม่ถูกน�ำไปใช้ขึ้นอยู่กับกระจายเสียงในแต่ละ
ประเทศ
การรับ Stereo/Dual
เมือ่ โปรแกรมถูกเลือกข้อมูลเสียงส�ำหรับสถานีปรากฏขึน้ พร้อมกับ
ชื่อโปรแกรมช่อง หมายเลขช่องและสถานี
กดปุ่ม I/II เพื่อแสดงรายการเมนู Multi Audio
ระบบเสียง

Mono
Stereo
Dual
NICAM

แสดงบนหน้าจอ

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

ตั้งค่าการปรับแต่งเครื่องรับโทรทัศน์

yy
การเลือกเสียงในระบบกระจายเสียง 2 ภาษา 
หากรับการส่งสัญญาณในระบบ 2 ภาษา, ท่านสามารถเลือก
DUAL I,DUAL II หรือ DUAL I+II.
DUAL I
DUAL I I
DUAL I+I I

การตั้งค่า TIME
1 กดปุ่ม SETTINGS เพื่อเลือก TIME
2 กดปุม่ ทิศทางเพือ่ เลือกตัวเลือกทีต่ อ้ งการปรับแต่งแล้วกดปุม่ OK
3 เมือ่ ต้องการกลับไปยังรายการเมนูกอ่ นหน้ากดปุม่ BACK ꕣ
yy
รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
TIME

ส่งภาษาที่ออกอากาศหลักไปยังล�ำโพง
ส่งภาษาที่ออกอากาศที่สองไปยังล�ำโพง
ส่งทั้งสองภาษาไปยังล�ำโพงโดยแยกล�ำโพง
ละ 1 ภาษา

รับสัญญาณ Nicam Reception
หากเครือ่ งรับโทรทัศน์รบั สัญญาณ NICAM (Near Instantaneous
Companding Audio Multiplex) จะสามารถรับสัญญาณเสียง
ที่เป็นดิจิตอลความคมชัดสูงได้ โดยสามารถเลือกส่งสัญญาณ
เสียงออกได้ดังนี้
1 เมื่อรับสัญญาณโมโน NICAM สามารถเลือก NICAM
MONO หรือ FM MONO
2 เมื่อรับสัญญาณสเตอริโอ NICAM สามารถเลือก NICAM
STEREO หรือ FM MONO
หากสัญญาณไม่ชัดเจนจะเปลี่ยนเป็น FM MONO
3 เมื่อรับสัญญาณ NICAM dual สามารถเลือก NICAM
DUAL I, NICAM DUAL II หรือ NICAM DUAL I+II
หรือ FM MONO

เลือกเสียงออกล�ำโพง
ในโหมด AV Component หรือ HDMI สามารถเลือกส่งสัญญาณ
เสียง ซ้าย ขวาไปยังล�ำโพงได้
เลือกเสียงออกล�ำโพงได้ดังนี้
L+R: สัญญาณเสียงจาก audio L จะส่งไปยังล�ำโพงซ้าย
สัญญาณเสียงจาก audio R จะส่งไปยังล�ำโพงขวา
L+L: สัญญาณเสียงจาก audio L จะส่งไปยังล�ำโพงซ้าย
และขวา
R+R: สัญญาณเสียงจาก audio R จะส่งไปยังล�ำโพงซ้าย
และขวา

Move
Move OKOK

Clock
Off Time
On TIme
Sleep Timer

: Off
: Off
: Off

ตัวเลือกการปรับแต่งตั้งค่าที่สามารถปรับได้ดังนี้
การตั้งค่า

Clock
Off Time/On Time

ค�ำอธิบาย

ตั้งเวลา
ตัง้ เวลาเพือ่ เปิด/ปิดอัตโนมัติ เพือ่ สามารถ
ใช้งานได้ต้องตั้งเวลาให้กับเครื่องรับ
โทรทัศน์ก่อน

บันทึก

yy
หากไม่มกี ารกดปุม่ ใด ๆ ใน
เวลา 2 ชัว่ โมง หลังจากทีวี
เปิดโดยการเปิดอัตโนมัติ
เครื่องจะเข้าสู่ปสตนบาย
โหมดโดยอัตโนมัติ
yy
หากคุณตัง้ เวลาปิดอัตโนมัติ
กับเปิดอัตโนมัติเป็นเวลา
เดียวกัน เครื่องจะท�ำการ
ข้ามไปเป็นปิดอัตโมติ
Sleep Timer

ตัง้ ระยะเวลาเพือ่ ให้เครือ่ งรับโทรทัศน์ปดิ
เองโดยอัตโนมัติ เมือ่ เครือ่ งรับโทรทัศน์
ปิดเองโดยอัตโนมัติ แล้ว เมื่อเปิดขึ้น
มาอีกครั้งเวลาที่ตั้ง ไว้เพื่อปิดอัตโนมัติ
จะหายไป

ภาษาไทย
ENG

yy
การเลือก Mono
หากสัญญาณเสียง stereo มีความคมชัดไม่เพียงพอ ท่าน
สามารถเปลี่ยนไปยังสัญญาณเสียงโมโน เพื่อความคมชัด
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การตั้งค่า OPTION

การตั้งค่า LOCK

1 กดปุ่ม SETTINGS เพื่อเลือก OPTION
2 กดปุม่ ทิศทางเพือ่ เลือกตัวเลือกทีต่ อ้ งการปรับแต่งแล้วกดปุม่ OK
3 เมือ่ ต้องการกลับไปยังรายการเมนูกอ่ นหน้ากดปุม่ BACK ꕣ
yy
รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

1 กดปุ่ม SETTINGS เพื่อเลือก LOCK
2 กดปุม่ ทิศทางเพือ่ เลือกตัวเลือกทีต่ อ้ งการปรับแต่งแล้วกดปุม่ OK
3 เมือ่ ต้องการกลับไปยังรายการเมนูกอ่ นหน้ากดปุม่ BACK ꕣ
yy
รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

OPTION

Move
Move OKOK

Menu Language
Input Label
Initial Setting

LOCK

Move
Move OKOK

Lock System
Set Password
Block Programme
Input Block

: Home Use

: Off

yy
ตัวเลือกการปรับแต่งตั้งค่าที่สามารถปรับได้ดังนี้
การตั้งค่า

ค�ำอธิบาย

Menu Language

เลือกภาษา
แสดงชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องรับ
โทรทัศน์
ตัง้ ค่าเครือ่ งรับโทรทัศน์ตามความต้องการ
หน้าจอปรับตั้งค่าจะแสดงขึ้นเมื่อเปิด
เครื่องครั้งแรก
เลือกการตั้งค่าส�ำหรับ
Home Use
การใช้งานในบ้าน
Store Demo เลือกการตั้งค่าส�ำหรับ
ใช้ในร้านค้า

Input Label
Initial Setting

ตัวเลือกการปรับแต่งตั้งค่าที่สามารถปรับได้ดังนี้
การตั้งค่า

ค�ำอธิบาย

Lock System

ล็อคหรือปลดล็อคเครื่องรับโทรทัศน์

Set Password

เปลี่ยนรหัสล็อค 4 หลัก รหัสเบื้องต้น
คือ“0 0 0 0”
บล็อกโปรแกรมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
ส�ำหรับเด็กโดยการกดปุม่ สีฟา้ ไอคอนล็อค
ปรากฏในหน้าของโปรแกรมที่ถูกบล็อก
โปรแกรมช่องสามารถเลือกได้ แต่หน้า
จอว่างเปล่า และเสียงถูกปิด
บล็อกแหล่งสัญญาณจากภายนอก

Block
Programme

Input Block

TELETEXT

yy
คุณลักษณะนีจ้ ะไม่สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ เทเลเท็กซ์
จะออกอากาศบริการฟรี โดยส่วนใหญ่สถานีโทรทัศน์จะส่ง
ข้อมูลขึ้นไปข้อมูล เช่น ข่าวพยากรณ์อากาศ, โทรทัศน์,
ราคาหุ้นและหัวข้ออื่น ๆ อีกมากมาย
เครือ่ งรับโทรทัศน์สามารถถอดรหัสได้ทงั้ SIMPLE และ FASTEXT
SIMPLE (standard teletext) ประกอบด้วยจ�ำนวนของหน้าที่
ถูกเลือกโดยการป้อนโดยตรงหมายเลขหน้าตรงกัน
FASTEXT เป็นวิธีการที่ทันสมัยมากขึ้น ช่วยให้การเลือกข้อมูล
เป็นเทเลเท็กซ์ง่ายและรวดเร็ว
การให้บริการเทเลเท็กซ์ - ระบบออกอากาศของโทรทัศน์แบบ
ดิจิตอล ผ่านทางจูนเนอร์ระบบดิจิตอล

เปิด/ปิด

กดปุ่ม TEXT เพื่อเปิดใช้งานบริการเทเลเท็กซ์ จะปรากฏหน้า
จอเริ่มต้นของบริการ หรือ หน้าจอล่าสุดทีใ่ ช้งาน เลขหน้า ชื่อ
สถานี เวลาและวันที่ แสดงอยู่ด้านบนของจอภาพ
กดปุ่ม TEXT เพื่อออกจากการใช้งานและกลับไปใช้งานการรับ
ชมโทรทัศน์ตามปกติ

Simple Text

การเลือกหน้า Page
1 กดปุม่ เลขหน้าทีต่ อ้ งการโดยกดที่ ปุม่ ตัวเลข ทีร่ โี มทคอนโทรล
3 หลัก
2 กดปุ่ม P∧∨ เพื่อเลือกหน้าตามล�ำดับ

ตั้งค่าปุ่มสีเพื่อใช้งานในโหมด LIST
เมื่ออยู่ในโหมด SIMPLE หรือ FASTEXT กดปุ่ม INDEX เพื่อ
สลับไปใช้งานโหมด LIST จะปรากฏเทเลเทกซ์ขึ้ 4 หน้า และ
สามารถใช้งานได้โดยกดปุม่ สีให้ตรงกับหน้าทีต่ อ้ งการทีร่ โี มทคอนโทรล
1 กดปุ่มสีที่รีโมตคอนโทรล
2 ใช้ปุ่มหมายเลข เพื่อเลือกหน้าที่ต้องการตั้งค่า
3 กดปุม่ OK หน้าทีเ่ ลือกจะถูกบันทึก, กดอีกครัง้ เพือ่ ยืนยัน ต่อ
จากนี้ สามารถเรียกหน้าทีบ่ นั ทึกได้ดว้ ยปุม่ สีทรี่ โี มทคอนโทรล
4 หากต้องการบันทึกให้กับสามสีที่เหลือก็ท�ำเช่นเดียวกัน

Fastext
หน้าเทเลเท็กซ์เป็นสี แสดงทีด่ า้ นล่างของหน้าจอ และจะถูกเลือก
โดยการกดปุ่มสีที่สอดคล้องกัน

การเลือกหน้า Page
1 กดปุ่ม INDEX เพื่อเลือกหน้าหลัก
2 สามารถเลือกหน้าที่ต้องการโดยกดปุ่มสีให้สอดคล้องกันด้วย
ปุ่มสีที่รีโมทคอนโทรล
3 เช่นเดียวกันกับโหมด SIMPLE สามารถกดหมายเลขหน้า 3
หลักเพื่อเลือกหน้าได้เช่นเดียวกันในโหมด FASTEXT
4 กดปุ่ม P ∧∨ เพื่อเลือกเลขหน้าได้ตามล�ำดับ

การท�ำงานพิเศษของ Teletext
Index
เลือกหน้าหลัก
Time
เมื่อกดปุ่มนี้ขณะรับชมรายการโทรทัศน์ จะแสดงเวลาขึ้นที่ด้าน
ขวาบนของจอภาพ
เมื่อกดปุ่มในขณะที่อยู่ในการใช้งานเทเลเท็กซ์โหมด จะแสดง
หมายเลขของหน้ารองทีบ่ ริเวณด้านล่างของจอภาพ สามารถเปลีย่ น
เลขหน้ารองได้โดย กดปุม่ สีแดง/สีเขียว ∧∨ หรือ ปุม่ ตัวเลข
Hold
ยกเลิกการเปลี่ยนหน้าโดยอัตโนมัติ
Reveal
เลือกเมนูนเี้ พือ่ แสดงข้อมูลทีซ่ อ่ นอยู่ เช่นการแก้ปริศนาหรือปริศนา.
Update
แสดงภาพโทรทัศน์บนจอภาพในขณะทีร่ อหน้าเทเลเท็กซ์ใหม่ หน้า
จอจะปรากฏทีม่ มุ บนด้านซ้ายมือของจอภาพ เมือ่ หน้าการปรับปรุง
มีพร้อมแล้วการแสดงผลจะเปลี่ยนไปยังหมายเลขหน้า เลือกเมนู
นี้อีกครั้งเพื่อดูหน้าเทเลเท็กซ์ที่อัพเดต

ภาษาไทย
ENG

TELETEXT
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การบ�ำรุงรักษา / การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้น

ENG
ภาษาไทย

การบ�ำรุงรักษา
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 จาก
นั้นเช็ดออกทันทีด้วยผ้าแห้ง

ข้อควรระวัง

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

สายไฟหลัก
ก�ำจัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บนสายไฟอย่างสม�่ำเสมอ

การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้น
ปัญหา
ไม่สามารถควบคุม
โทรทัศน์ควบคุม
รีโมทคอนโทรล
ไม่แสดงภาพและเสียง

โทรทัศน์ปิดกะทันหัน
เมื่อเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ (RGB/
HDMI DVI) ปรากฏ
‘No signal’ (ไม่มี
สัญญาณ) หรือ
‘Invalid Format’

แนวทางแก้ไข
yy
ตรวจสอบเซ็นเซอร์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์และลองอีกครั้ง
yy
ตรวจสอบหากมีอุปสรรคระหว่างผลิตภัณฑ์และรีโมทคอนโทรล
yy
ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ยังคงท�ำงานและติดตั้งอย่างถูกต้อง ( ต่อกับ , ต่อกับ )
yy
ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เปิดอยู่
yy
ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่ออยู่กับเต้าเสียบ
yy
ตรวจสอบหากมีปัญหาในปลั๊กผนังโดยการเชื่อมต่อสินค้าอื่น ๆ
yy
ตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมพลังงาน แหล่งจ่ายไฟอาจจะหยุดชะงัก
yy
ตรวจสอบมีการตั้งค่าปิดอัตโนมัตไิ ว้หรือไม่ อยู่ในรายการเมนู Time settings (ระบบเวลา)
yy
หากไม่มีสัญญาณทีใ่ นขณะโทรทัศน์เปิดอยู่, โทรทัศน์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาทีหลังจาก
ทีไ่ ม่มีการใช้งาน.
yy
เปิด/ปิด เครื่องรับโทรทัศน์อีกครั้งโดยใช้รโี มทคอนโทรล
yy
เชื่อมต่อสาย RGB/HDMI อีกครั้ง
yy
เริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไว้
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ข้อมูลจ�ำเพาะผลิตภัณฑ์ทแี่ สดงข้างต้นอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนือ่ งจากการปรับรุน่ การท�ำงานของผลิตภัณฑ์
โปรดอ้างอิงค่าการใช้พลังงานของเครื่องรับโทรทัศน์ได้จากฉลากด้านหลังเครื่อง
32LN510*
39LN510*
42LN510*
32LN5100-TA
39LN5100-TA
42LN5100-TA
รุ่น
32LN510Y-TA
39LN510Y-TA
42LN510Y-TA
รวมขาตั
ง
้
(มิ
ล
ลิ
เ
มตร)
738.0
x
497.0
x
207.0
894.0
x
587.0
x
236.0
968.0
x 629.0 x 236.0
ขนาด
(W x H x D) ไม่รวมขาตั้ง(มิลลิเมตร) 738.0 x 449.0 x 79.0
894.0 x 537.0 x 79.0
968.0 x 579.0 x 79.0
9.7
10.7
รวมขาตั้ง (กิโลกรัม) 7.0
น�้ำหนัก
8.6
9.6
ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม) 6.4
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
ความต้องการทางไฟฟ้า
32LN511*
39LN511*
42LN511*
32LN5110-TB
39LN5110-TB
42LN5110-TB
รุ่น
32LN511Y-TB
39LN511Y-TB
42LN511Y-TB
รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร) 738.0 x 497.0 x 207.0 894.0 x 587.0 x 236.0 968.0 x 629.0 x 236.0
ขนาด
(W x H x D) ไม่รวมขาตั้ง(มิลลิเมตร) 738.0 x 449.0 x 79.0
894.0 x 537.0 x 79.0
968.0 x 579.0 x 79.0
รวมขาตั้ง (กิโลกรัม) 7.0
9.7
10.7
น�้ำหนัก
ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม) 6.4
8.6
9.6
ความต้องการทางไฟฟ้า
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
32LN512*
39LN512*
42LN512*
32LN5120-TC
39LN5120-TC
42LN5120-TC
รุ่น
32LN512Y-TC
39LN512Y-TC
42LN512Y-TC
รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร) 738.0 x 497.0 x 207.0 894.0 x 587.0 x 236.0 968.0 x 629.0 x 236.0
ขนาด
(W x H x D) ไม่รวมขาตั้ง(มิลลิเมตร) 738.0 x 449.0 x 79.0
894.0 x 537.0 x 79.0
968.0 x 579.0 x 79.0
รวมขาตั้ง (กิโลกรัม) 7.0
9.7
10.7
น�้ำหนัก
ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม) 6.4
8.6
9.6
ความต้องการทางไฟฟ้า
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
32LN513*
39LN513*
42LN513*
32LN5130-TI
39LN5130-TI
42LN5130-TI
รุ่น
32LN513Y-TI
39LN513Y-TI
42LN513Y-TI
รวมขาตั
ง
้
(มิ
ล
ลิ
เ
มตร)
738.0
x
497.0
x
207.0
894.0
x
587.0
x
236.0
968.0
x 629.0 x 236.0
ขนาด
(W x H x D) ไม่รวมขาตั้ง(มิลลิเมตร) 738.0 x 449.0 x 79.0
894.0 x 537.0 x 79.0
968.0 x 579.0 x 79.0
รวมขาตั้ง (กิโลกรัม) 7.0
9.7
10.7
น�้ำหนัก
ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม) 6.4
8.6
9.6
ความต้องการทางไฟฟ้า
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
32LN515*
32LN49*
32LN5150-TA
32LN490D-TD
รุ่น
32LN5150-TL
32LN490Y-TD
32LN4910-TF
32LN515Y-TA
32LN491Y-TF
32LN515Y-TL
รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร) 738.0 x 497.0 x 212.0 738.0 x 497.0 x 207.0
ขนาด
(W x H x D) ไม่รวมขาตั้ง(มิลลิเมตร) 738.0 x 449.0 x 79.0
738.0 x 449.0 x 79.0
7.0
รวมขาตั้ง (กิโลกรัม) 7.7
น�้ำหนัก
6.4
ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม) 6.4
ความต้องการทางไฟฟ้า
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

ภาษาไทย
ENG
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สภาพสิง่ แวดล้อม อุณหภูมิในการท�ำงาน
ความชื้นทีใ่ ช้งาน
อุณหภูมิในการเก็บ
ความชืน้ ทีใ่ ช้การเก็บรักษา

นิวซีแลนด์,สิงคโปร์

ออสเตรเลีย

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

ระบบโทรทัศน์

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล
DVB-T

ครอบคลุมสัญญาณ

UHF 21 ถึง 69

ระบบโทรทัศน์

อินโดนีเซีย,
อิสราเอล, พม่า,
ศรีลังกา

ระบบโทรทัศน์

DVB-T
VHF 06 ถึง 12,
UHF 27 ถึง 69
DVB-T

ครอบคลุมสัญญาณ

UHF 21 ถึง 69

เวียดนาม, มาเลเซีย

ระบบโทรทัศน์

DVB-T

ครอบคลุมสัญญาณ

VHF 6 ถึง 12,
UHF 21 ถึง 69

ระบบโทรทัศน์

DVB-T

ครอบคลุมสัญญาณ

VHF 5 ถึง 12,
UHF 21 ถึง 69

ครอบคลุมสัญญาณ

อิหร่าน, แอลจีเรีย,
ตูนิเซีย , รุ่นดิจิตอล

รุ่นอะนาล็อก, อินเดีย, ระบบโทรทัศน์
ไทย, แอฟริกาใต้
ครอบคลุมสัญญาณ
ความต้านทานเสาอากาศ
ภายนอก

75 Ω

โทรทัศน์ระบบอะนาล็อก
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I
BG : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
I : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
DK : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
PAL B/B
B/B : VHF/UHF 0 ถึง 75, CATV : 2 ถึง 44
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
I : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
DK : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
M : VHF/UHF 2 ถึง 78, CATV 01 ถึง 71
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
I : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
DK : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
M : VHF/UHF 2 ถึง 78, CATV 01 ถึง 71
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
I : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
DK : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
M : VHF/UHF 2 ถึง 78, CATV 01 ถึง 71
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
I : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
DK : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
M : VHF/UHF 2 ถึง 78, CATV 01 ถึง 71
75 Ω
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ความละเอียด
720x480
720x576
1280x720
1920x1080

Horizontal
Frequency
(kHz)
31.469
31.5
31.25
37.5
44.96
45
33.72
33.75
28.125
26.97
27
33.716
33.75
56.25
67.43
67.5

Vertical
Frequency (Hz)
59.94
60
50
50
59.94
60
59.94
60
50
23.97
24
29.976
30.00
50
59.94
60

ภาษาไทย
ENG

HDMI/DVI-DTV ที่รองรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อพอร์ตคอมโพเนนต์
พอร์ต component บนโทรทัศน์
พอร์ตเชื่อมต่อสัญญาณวิดโี อบน
เครื่องเล่นดีวีดี

Y

PB

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

สัญญาณ

คอมโพเนนต์

480p/576p

O

720p/1080i

O

480i/576i

1080p

PR

O

O

(50 Hz / 60 Hz เท่านั้น)
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ลิขสิทธิ์
ใบอนุญาตที่สนับสนุนอาจแตกต่างไปตามรุ่น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตให้เยี่ยมชม www.lg.com
การผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories. “Dolby” และสัญลักษณ์ double-D เป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
เกี่ยวกับวิดโี อ DivX: DivX® เป็นรูปแบบวิดโี อดิจิตอลที่สร้างขึ้นโดย DivX, LLC, บริษัทย่อยของ Rovi
Corporation. เป็นอย่างเป็นทางการ DivX Certified® อุปกรณ์ทใี่ ช้เล่นวิดโี อ DivX. ไปที่ divx.com
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์ในการแปลงไฟล์ของคุณลงในวิดโี อ DivX
เกี่ยวกับวิดโี อ DivX-on-demand: อรุปกรณ์ที่รองรับ DivX Certified® จะต้องลงทะเบียนเพื่อเล่น
วิดโี อ DivXสั่งซื้อ-on-Demand (VOD) ภาพยนตร์ เพื่อขอรับรหัสการลงทะเบียนของคุณค้นหาส่วน
VOD DivX ในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ ไปที่ vod.divx.com ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ
ด�ำเนินการลงทะเบียนของคุณ
“DivX Certified® สามารถเล่นวิดโิ อ DivX® รวมถึงเนื้อหาพรีเมี่ยม”
“DivX®, DivX Certified® และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Rovi Corporation หรือ
บริษัท ในเครือและมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต”
“ครอบคลุมโดยหนึ่งหรือมากกว่าของสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาต่อไปนี้ :
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
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ชื่อรุ่น :
หมายเลขประจ�ำเครื่อง :
(Only DTV)

โทรฟรี

1-800-545454
กรุงเทพและปริมณ±ล
0-2878-5757
รายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม สามารถหาได้จาก
รายการเมนู User Guide (เปิดได้จากเครื่องรับ
โทรทัศน์) และข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จากเว็บไซต์
http://www.lg.com/th

