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*MFL69715306*

คู่มือผู้ใช้

ความปลอดภัยและการอ้างอิง
ทีวี LED*

* ทีวี LG LED ใช้จอภาพ LCD ร่วมกับแบ็คไลท์ LED

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์
ของคุณและโปรดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงเพิ่มเติม
ต่อไป

*MFL69715207*

www.lg.com
P/NO : MFL69715207 (1705-REV01)

ค�ำเตือน! ค�ำแนะน�ำด้าน
ความปลอดภัย
ไทย

ข้อควรระวัง
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้า
ช็อต ห้ามเปิด

ข้อควรระวัง : ห้ามถอดฝาเครื่อง (หรือด้านหลัง)
ออก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด ไม่มี
ชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถบ�ำรุงรักษาเองได้อยู่
ภายใน ปรึกษาผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง
สัญลักษณ์นี้มีไว้เพื่อเตือนผู้ใช้ว่ามี “กระแส
ไฟฟ้าอันตราย” ที่ไม่มีฉนวนห่อหุ้มอยู่ภายใน
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมีความแรงสูงพอท�ำให้เกิด
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตแก่บุคคลได้
สัญลักษณ์นี้มีไว้เพื่อเตือนผู้ใช้ว่ามีค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับการใช้งานและการบ�ำรุงรักษา (การ
ซ่อมแซม) ที่ส�ำคัญในคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์
ค�ำเตือน : อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนฝนหรือความชื้น
เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้และไฟฟ้า
ช็อต
• ห้ามวางทีวีและ/หรือรีโมทคอนโทรลในสภาพ
แวดล้อมต่อไปนี้:
-- ต�ำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรง
-- พื้นที่ที่มีความชื้นสูงอย่างเช่น ห้องน�้ำ
-- ใกล้แหล่งความร้อนอย่างเช่นเตาและอุปกรณ์อื่นๆ
ที่ก่อให้เกิดความร้อน
-- ใกล้เคาน์เตอร์ในครัวหรือเครื่องก�ำเนิดความชื้นที่
ซึ่งอุปกรณ์อาจสัมผัสกับไอน�้ำหรือน�้ำมันได้
-- บริเวณที่โดนฝนหรือลม
-- ใกล้ภาชนะบรรจุน�้ำอย่างเช่น แจกัน
มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต การ
ท�ำงานผิดปกติ หรือผลิตภัณฑ์ผิดรูป
• ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีฝุ่น อาจท�ำให้เกิด
ไฟไหม้ได้
• ปลั๊กไฟคืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อ
ทีวีเข้ากับเต้ารับ AC ต้องเชื่อมต่อปลั๊กนี้อยู่ตลอด
เวลาและใช้งานในขณะที่ใช้งานทีวีอยู่
• ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก และหากขาปลั๊ก
เปียกหรือมีฝุ่น ให้เช็ดขาปลั๊กให้แห้งหรือหมดฝุ่น
ก่อน คุณอาจถูกไฟฟ้าดูดจากความชื้นที่มากเกิน
ไปได้
• กรุณาตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อสายเคเบิลต่อ
ไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ AC ที่มีขาสายดินที่ใช้ร่วม
กันได้ (ยกเว้นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งสายดิน) มิเช่น
นั้นอาจมีความเป็นไปได้ที่คุณจะถูกไฟฟ้าดูดหรือได้
รับบาดเจ็บ
• เสียบปลั๊กสายเคเบิลต่อไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังจน
สุด หากไม่เสียบจนสุด อาจเกิดการติดไฟได้
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• ตรวจสอบว่าฉนวนหุ้มสายไฟไม่ได้สัมผัสวัตถุที่ร้อน
เช่น ฮีตเตอร์ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้
หรือไฟฟ้าช็อตได้
• ห้ามวางวัตถุหนักหรือตัวผลิตภัณฑ์เองทับสาย
เคเบิลต่อไฟ
มิฉะนั้น อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
• งอสายเคเบิลเสาอากาศระหว่างด้านในและด้าน
นอกอาคารเพื่อป้องกันไม่ให้ฝนไหลเข้ามา ซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดความเสียหายจากน�้ำภายในผลิตภัณฑ์
และอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
• เมื่อติดตั้งทีวีบนผนัง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ได้ติดตั้งและเดินสายที่ออกมาจากด้านหลังของทีวี
แยกกันอย่างเรียบร้อยดีแล้ว เพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิด
ไฟฟ้าช็อต/อันตรายจากเพลิงไหม้
• ห้ามเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าจ�ำนวนมากเกินไปเข้ากับ
เต้าเสียบปลั๊กไฟแบบหลายตาเพียงตัวเดียว มิฉะนั้น
อาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกิน
ได้
• ห้ามท�ำผลิตภัณฑ์ตก หรือปล่อยให้ผลิตภัณฑ์พลิก
คว�่ำขณะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก มิเช่นนั้นอาจ
ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
• เก็บสารกันความชืน
้ ของบรรจุภณ
ั ฑ์หรือบรรจุภณ
ั ฑ์
ทีเ่ ป็นไวนิลให้พน
ื้ จากมือเด็ก สารกันความชืน
้ เป็น
อันตรายหากกินเข้าไป หากกินเข้าไปโดยอุบต
ั เิ หตุ
พยายามท�ำให้ผป
ู้ ว่ ยอาเจียนออกมา และพาส่งโรง
พยาบาลทีอ
่ ยูใ่ กล้ทส
ี่ ด
ุ นอกจากนี้ บรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี ป็น
ไวนิลอาจท�ำให้เกิดการอุดตันทางเดินหายใจได้
โปรดเก็บให้พน
ื้ จากมือเด็ก
• ไม่ควรปล่อยให้เด็กปีนหรือเกาะทีวี
มิเช่นนั้นทีวีอาจตกลงมา ซึ่งอาจท�ำให้ได้รับบาด
เจ็บรุนแรงได้
• ก�ำจัดแบตเตอรี่อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เด็กกิน
เข้าไป โปรดปรึกษาแพทย์หรือส่งเข้ารับการรักษา
โดยทันที หากเด็กกินแบตเตอรี่เข้าไป
• ห้ามสอดวัตถุที่เป็นโลหะ/สื่อน�ำไฟฟ้า (เช่น
ตะเกียบโลหะ/ช้อนส้อม/ไขควง) เข้าไปที่เต้าเสียบ
สายเคเบิลต่อไฟในขณะที่เสียบปลั๊กไฟเข้ากับ
เต้ารับบนผนัง นอกจากนี้อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันที
หลังจากที่ถอดออกจากเต้ารับบนผนัง อาจถูกไฟฟ้า
ดูดได้
• ห้ามวางหรือเก็บสารที่ติดไฟได้ง่ายไว้ใกล้กับ
ผลิตภัณฑ์ อาจเกิดอันตรายจากการลุกไหม้/การ
ระเบิดหรือไฟไหม้เนื่องจากการจัดเก็บสารที่ติดไฟ
ได้ง่ายอย่างไม่ระวัง
• ห้ามท�ำวัตถุทเี่ ป็นโลหะ เช่น เหรียญ กิบ
๊ หนีบผม
ตะเกียบ หรือลวดหล่น หรือวัตถุทต
่ี ด
ิ ไฟได้งา่ ย เช่น
กระดาษ หรือไม้ขด
ี ไฟหล่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ควร
เฝ้าดูแลเด็กๆ มากเป็นพิเศษ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้า
ช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บได้ หากวัตถุแปลก
ปลอมหล่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดสายไฟ และ
ติดต่อศูนย์บริการ
• ห้ามพ่นน�้ำลงบนผลิตภัณฑ์ หรือเช็ดด้วยสารที่
ติดไฟได้ง่าย (ทินเนอร์หรือเบนซิน) อาจเกิดไฟ
ไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
• อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกกระแทกหรือมีวัตถุหล่นเข้าไป
ข้างใน และอย่าท�ำสิ่งของตกใส่หน้าจอ อาจได้รับ
บาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
• ห้ามสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือเสาอากาศระหว่างที่มี
พายุฝนฟ้าคะนอง
อาจถูกไฟฟ้าดูดได้

• หากคุณต้องการยึดอุปกรณ์เข้ากับผนัง ให้ติดตั้ง
ส่วนเชื่อมต่อตามมาตรฐาน VESA (จ�ำหน่ายแยก
ต่างหาก) เข้าที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณติด
ตั้งชุดผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ตัวยึดส�ำหรับติดตั้งบนผนัง
(จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) ให้ยึดอย่างระมัดระวังเพื่อ
ไม่ให้ตกหล่น
• ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ / อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิต
เท่านั้น
• เมื่อติดตั้งเสาอากาศ ให้ปรึกษาช่างเทคนิคผู้
ช�ำนาญการ หากไม่ได้รับการติดตั้งโดยช่างผู้
ช�ำนาญการ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้หรือ
ไฟฟ้าช็อตได้
• เราขอแนะน�ำให้คุณรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 ถึง
7 เท่าของขนาดหน้าจอตามแนวทแยงเมื่อรับชมทีวี
หากคุณดูทีวีเป็นระยะเวลานาน อาจท�ำให้สายตา
พร่ามัวได้
• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดที่ระบุเท่านั้น เพราะอาจ
ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อรีโมทคอนโทรลได้
• ห้ามใช้แบตเตอรี่ใหม่ร่วมกับแบตเตอรี่เก่า เพราะ
อาจท�ำให้แบตเตอรี่มีความร้อนสูงเกินและเกิดการ
รั่วซึมได้
• ห้ามให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนที่สูงเกิน
ไป ตัวอย่างเช่น เก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง
เตาผิง และเครื่องท�ำความร้อนไฟฟ้า
• สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลอาจถูกขัดขวาง
เนื่องจากแสงสว่างภายนอก/ภายใน เช่นแสงแดด
แสงฟลูออเรสเซนต์ หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ปิดไฟ
ส่องสว่างหรือลดแสงในพื้นที่การรับชม
• เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก อย่างเช่นวิดีโอเกม
คอนโซล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเชื่อมต่อมีความ
ยาวเพียงพอ มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจหล่นลงมา ซึ่ง
อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับ
ผลิตภัณฑ์ได้
• ห้ามเปิด/ปิดเครื่องโดยเสียบหรือถอดสายไฟกับ
เต้ารับที่ผนัง (ห้ามใช้ปลั๊กไฟแทนสวิตช์) เพราะ
อาจท�ำให้เกิดความเสียหายทางกลไกหรือถูกไฟ
ฟ้าช็อตได้
• โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำการติดตั้งด้านล่างเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ร้อนเกินไป
-- ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และผนังควรอยู่ที่
อย่างน้อย 10 ซม.
-- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งไม่มีการระบาย
อากาศ (เช่น บนชั้นหนังสือ หรือในตู้)
-- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพรมหรือเบาะรอง
-- ตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศไม่ได้ถูกปิด
กั้นโดยผ้าปูโต๊ะหรือผ้าม่าน
อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ได้
• ระมัดระวังอย่าแตะช่องระบายอากาศเมื่อรับชม
ทีวีเป็นเวลานาน เนื่องจากช่องระบายอากาศอาจ
จะร้อน สภาวะนี้ไม่มีผลกระทบต่อการท�ำงานหรือ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ไทย

• ห้ามสัมผัสเต้ารับที่ผนังเมื่อมีแก๊สรั่ว ให้เปิด
หน้าต่างและระบายอากาศ อาจเกิดไฟไหม้จาก
ประกายไฟได้
• ห้ามถอด ซ่อม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
อาจเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
ติดต่อศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ ปรับตั้ง หรือส่ง
ซ่อม
• ถ้าอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนีเ้ กิดขึน
้ ให้ถอดปลัก
๊
ผลิตภัณฑ์ทน
ั ที แล้วติดต่อศูนย์บริการในท้องถิน
่
ของคุณ
-- ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย
-- วัตถุแปลกปลอมได้เข้าไปข้างในผลิตภัณฑ์
-- ผลิตภัณฑ์ก่อควันหรือกลิ่นแปลกปลอม
อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
• ถอดปลั๊กทีวีออกจากเต้าเสียบ AC บนผนัง หาก
คุณคาดว่าจะไม่ได้ใช้ทีวีเป็นระยะเวลานาน ฝุ่นที่
สะสมอยู่อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ หรือการเสื่อมสภาพ
ของฉนวนอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อต หรือ
ไฟไหม้ได้
• อย่าให้อุปกรณ์นี้ถูกน�้ำหกหรือกระเซ็นใส่ และไม่
ควรวางวัตถุที่มีน�้ำอยู่ภายใน เช่น แจกัน ไว้บน
อุปกรณ์นี้
• ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้บนผนัง หากมีโอกาสที่
จะสัมผัสน�้ำมัน หรือไอน�้ำมัน เพราะอาจท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายและตกหล่น
• หากมีน�้ำเข้าสู่ทีวีหรือสัมผัสกับทีวี อะแดปเตอร์ AC
หรือสายไฟ กรุณาถอดปลั๊กไฟออกแล้วติดต่อศูนย์
บริการทันที มิฉะนั้น อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือ
ไฟไหม้ได้
• ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC ที่ได้รับอนุญาตและสาย
ไฟที่ได้รับอนุมัติจาก LG Electronics เท่านั้น มิ
ฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต การ
ท�ำงานผิดปกติ หรือผลิตภัณฑ์ผิดรูป
• ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของอะแดปเตอร์ AC หรือสาย
ไฟ อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
• โปรดใช้ความระมัดระวังในการจับถืออะแดปเตอร์
เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับแรงกระแทกจากภายนอก
แรงกระแทกจากภายนอกอาจท�ำให้เกิดความเสียหา
ยกับอะแดปเตอร์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับช่อง
เสียบสายไฟที่ทีวีอย่างแน่นหนาแล้ว
• ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ไม่คลื่นวิทยุรบกวน
• ควรเว้นระยะห่างให้เพียงพอระหว่างเสาอากาศ
ภายนอกและสายไฟตามเสาไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้
เสาอากาศสัมผัสกับสายไฟ แม้เมื่อเสาอากาศล้มลง
อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
• ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆ อย่างเช่น ชั้น
วางที่ไม่มั่นคงหรือพื้นผิวเอียง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่
มีการสั่นสะเทือนหรือที่ที่ไม่มีส่วนรองรับผลิตภัณฑ์
อย่างเต็มที่เช่นกัน มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจหล่นลง
มาหรือพลิกคว�่ำ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
ความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ได้
• หากคุณติดตั้งทีวีบนแท่นวาง คุณจ�ำเป็นต้องด�ำเนิน
การต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์พลิกคว�่ำ มิ
ฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจตกลงมา ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการ
บาดเจ็บได้
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ไทย

4

• ควรตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจ�ำ
หากมีสิ่งที่แสดงถึงความเสียหายหรือการเสื่อม
สภาพ ให้ถอดสายไฟ หยุดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้น
และเปลี่ยนสายไฟด้วยอะไหล่แท้จากผู้ให้บริการที่
ได้รับอนุญาต
• ระวังไม่ให้ฝุ่นสะสมที่ขาปลั๊กไฟหรือเต้ารับ อาจ
ท�ำให้เกิดไฟไหม้ได้
• ระวังไม่ให้สายไฟอยู่ในต�ำแหน่งหรือลักษณะที่
ไม่ถูกต้อง เช่น สายบิด สายพันกัน สายถูกทับ ถูก
ประตูหนีบ หรือถูกเหยียบ โปรดดูแลปลั๊ก เต้ารับที่
ผนัง และจุดที่สายออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ดีเป็น
พิเศษ
• ห้ามกดจอแรงๆ ด้วยมือหรือวัตถุแหลมคม เช่น ตะปู
ดินสอ ปากกา หรือท�ำให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอ
เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อหน้าจอได้
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอหรือทาบนิ้วลงบนหน้า
จอเป็นเวลานาน การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดความผิด
เพี้ยน/ความเสียหายต่อหน้าจอชั่วคราวหรือถาวรได้
• ตลอดเวลาที่เครื่องเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC ที่ผนัง
เครื่องจะยังได้รับไฟ AC อยู่แม้ว่าคุณจะปิดเครื่อง
ด้วยสวิตช์แล้ว
• เมื่อจะถอดสายเคเบิล ให้จับที่หัวปลั๊กแล้วดึงออก
อย่าดึงที่สายไฟเพื่อถอดปลั๊กไฟออกจากแผงเสียบ
สาย เพราะอาจเกิดอันตรายได้
• เมื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าคุณได้ปิดเครื่องก่อนแล้ว จากนั้นถอดปลั๊กสาย
ไฟ สายอากาศ และสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด
ออก
ชุดทีวีหรือสายไฟอาจได้รับความเสียหาย ซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้หรือท�ำให้เกิดไฟฟ้า
ช็อตได้
• เมื่อเคลื่อนย้ายหรือน�ำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่อง ให้
ช่วยกันสองคนเป็นคู่เนื่องจากผลิตภัณฑ์หนัก มิเช่น
นั้นอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้
• ขอรับบริการซ่อมแซมจากผู้ให้บริการที่ได้รับการ
รับรอง การเข้ารับบริการเป็นสิ่งจ�ำเป็นเมื่ออุปกรณ์
เกิดความเสียหาย เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย
ของเหลวหกใส่ หรือมีวัตถุหล่นเข้าไปในอุปกรณ์
อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น อุปกรณ์ไม่ท�ำงานตาม
ปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น
• ห้ามใช้เครือ
่ งใช้ไฟฟ้าทีม
่ ก
ี ำ� ลังไฟสูงใกล้กบ
ั ทีวี
(เช่น เครือ
่ งช็อตแมลง) อาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์ทำ� งาน
ผิดพลาดได้
• เมื่อท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ
ต่างๆ ให้ถอดปลั๊กออกก่อน แล้วเช็ดด้วยผ้านุ่ม การ
ใช้แรงมากเกินไปอาจท�ำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือสี
ถลอกได้ ห้ามฉีดน�้ำ หรือเช็ดด้วยผ้าเปียก ห้ามใช้
น�้ำยาท�ำความสะอาดกระจก น�้ำยาขัดเงารถยนต์หรือ
ที่ใช้ในอุตสาหกรรม สารขัดถูหรือแวกซ์ เบนซิน
แอลกอฮอล์ ฯลฯ ซึ่งอาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์และหน้า
จอเสียหายได้ มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้
ไฟฟ้าดูด หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ (เสียรูป
ผุกร่อน หรือแตกหัก)

การเตรียมการ
• รูปภาพที่แสดงอาจต่างจากทีวีของคุณ
• OSD (เมนูแสดงผลบนหน้าจอ) ของทีวีอาจแตก
ต่างไปจากที่แสดงในคู่มือนี้เล็กน้อย
• เมนูและตัวเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไปตาม
แหล่งสัญญาณอินพุตหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่คุณ
ก�ำลังใช้อยู่
• คุณสมบัติใหม่ๆ อาจถูกเพิ่มเข้ามาในทีวีนี้ได้ใน
อนาคต
• สิ่งของที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของคุณอาจแตกต่าง
ออกไปขึ้นอยู่กับรุ่น
• ข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาภายใน
คู่มือนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
เนื่องจากการอัปเกรดฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์
• เพื่อการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด สายเคเบิล HDMI และ
อุปกรณ์ USB ควรมีกรอบหนาน้อยกว่า 10 มม. และ
กว้างน้อยกว่า 18 มม. ใช้สายต่อที่รองรับ USB 2.0
หากสายเคเบิล USB หรือไดร์ฟ USB ไม่พอดีกับ
พอร์ต USB ของทีวี
B

B
A

A

*A <
= 10 มม.

*B <
= 18 มม.

• ใช้สายเคเบิลที่ได้รับการรับรองที่มีโลโก้ HDMI
• ถ้าคุณไม่ใช้สายเคเบิล HDMI ที่ได้รับการรับรอง
อาจไม่มีภาพปรากฏบนหน้าจอ หรืออาจมีความผิด
พลาดในการเชื่อมต่อ (ประเภทสายเคเบิล HDMI ที่
แนะน�ำ)
-- สายเคเบิล High-Speed HDMI®/TM (3 ม. หรือ
สั้นกว่า)
-- สายเคเบิล High-Speed HDMI®/TM ที่มี
Ethernet (3 ม. หรือสั้นกว่า)
• ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อ
ความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์
• ความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจาก
การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นไม่
ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันจาก
ผู้ผลิต
• บางรุ่นมีฟิล์มบางๆ ติดอยู่บนหน้าจอ ซึ่ง
ห้ามลอกออก
• เมื่อติดตั้งขาตั้งเข้ากับทีวี ให้คว�่ำหน้าจอ
ลงบนพื้นผิวนุ่มหรือพื้นผิวเรียบเพื่อปกป้อง
หน้าจอจากรอยขีดข่วน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่สกรูต่างๆ อย่าง
ถูกต้องและไขแน่น (ถ้าไขไม่แน่นเพียงพอ
ทีวีอาจเอียงไปข้างหน้าหลังจากติดตั้ง)
ห้ามใช้แรงบิดมากเกินไปและห้ามขันสกรู
แน่นเกินไป มิฉะนั้นสกรูอาจได้รับความเสีย
หายและยึดติดอยู่อย่างไม่เหมาะสม

การยกและเคลื่อนย้ายทีวี

การใช้ปุ่ม

โปรดจดจ�ำค�ำแนะน�ำต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีมี
รอยขีดข่วนหรือช�ำรุด และเพื่อการเคลื่อนย้ายอย่าง
ปลอดภัย ไม่ว่าจะมีประเภทและขนาดใดก็ตาม

(ขึ้นอยู่กับรุ่น)
ไทย

คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันของทีวีโดยใช้ปุ่มนี้ได้

• ขอแนะน�ำให้เคลื่อนย้ายทีวีในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์
ที่มากับทีวีในตอนแรก
• ก่อนที่จะท�ำการย้ายหรือยกทีวี ให้ถอดสายไฟและ
สายเคเบิลทั้งหมดออก
• เมื่อจับถือทีวี ควรหันหน้าจอออกจากตัวคุณเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหาย

• ถือกรอบด้านบนและด้านล่างของทีวีให้แน่น แน่ใจ
ว่าไม่ได้จับส่วนโปร่งใส ล�ำโพง หรือบริเวณตะแกรง
ล�ำโพง

เปิด / ปิดเครื่อง (กด)

• เมื่อขนย้ายทีวีขนาดใหญ่ ควรท�ำอย่างน้อย 2 คน
• เมือ
่ เคลื่อนย้ายทีวีด้วยมือ ให้ถือทีวีดังที่แสดงใน
ภาพประกอบต่อไปนี้

• เมื่อเคลื่อนย้ายทีวี อย่าให้ทีวีถูกกระทบกระเทือน
หรือสั่นสะเทือนมากเกิน
• เมื่อเคลื่อนย้ายทีวี ให้ทีวีอยู่ในลักษณะตั้งตรง อย่า
ให้ด้านข้างชี้พื้น หรือเอียงทีวีไปทางซ้ายหรือขวา
• อย่ากดแรงมากเกินไปจนเกิดการบิด/การโค้งงอ
ของตัวเครื่อง เนื่องจากอาจท�ำให้หน้าจอเสียหายได้
• เมื่อคุณจับถือทีวี ระวังอย่าให้เกิดความเสียหายกับ
ปุ่มที่ยื่นออกมา
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอไม่ว่าเมื่อใด
ก็ตาม เพราะอาจท�ำให้เกิดความเสียหาย
กับหน้าจอได้
• ห้ามเคลื่อนย้ายทีวีด้วยการจับที่ยึดสาย
เนื่องจากที่ยึดสายอาจฉีกขาดได้ และอาจ
เกิดความบาดเจ็บและความเสียหายต่อทีวี
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การติดตั้งบนโต๊ะ

การยึดทีวีเข้ากับผนัง
(คุณสมบัตินี้อาจไม่มีในทุกรุ่น)

ไทย

1 ยกและเอียงทีวีเข้าไปอยู่ในแนวตั้งบนโต๊ะ
• ทิ้งระยะห่าง 10 ซม. (ขั้นต�่ำ) จากผนังเพื่อให้
ระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม

10 ซม.

ม.
10 ซ
10 ซม.

10 ซม.

10 ซม.
2 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง
• ห้ามวางทีวีใกล้หรือบนแหล่งความร้อน
เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือ
ความเสียหายอื่นๆ
• ห้ามทาสารแปลกปลอม (น�้ำมัน สาร
หล่อลื่น เป็นต้น) ลงบนส่วนของสกรูเมื่อ
ประกอบ ผลิตภัณฑ์ (การกระท�ำดังกล่าว
อาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย)
• ถ้าโทรทัศน์ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ที่มีความ
มั่นคงมากพอ ก็อาจท�ำให้เกิดอันตรายจาก
การตกหล่นได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการ
บาดเจ็บลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้น
กับเด็กได้โดยอาศัยความรอบคอบ เช่น:
-- ใช้ตู้หรือขาตั้งที่แนะน�ำโดยผู้ผลิต
โทรทัศน์
-- ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยเพียงพอใน
การรองรับโทรทัศน์
-- ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ไม่ยื่นเลยออกมา
จากขอบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นฐานวาง
-- ไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์สูง
(เช่น ตู้ หรือชั้นวางหนังสือ) โดยไม่
ตรึงทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์เข้ากับ
ที่ยึดที่เหมาะสม
-- ไม่วางโทรทัศน์บนผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่
ขั้นอยู่ระหว่างโทรทัศน์และเฟอร์นิเจอร์
ที่รองรับ
-- สอนเด็กๆ ถึงอันตรายของการปีนป่าย
เฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปยังโทรทัศน์หรือปุ่ม
ควบคุมต่างๆ
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1 เสียบและขันอายโบลท์ หรือตัวยึดทีวีกับน็อตที่ด้าน
หลังของทีวี
• หากมีน็อตเสียบอยู่ที่ต�ำแหน่งของอายโบลท์ ให้
ถอดน็อตตัวนั้นออกก่อน
2 ติดตั้งตัวยึดติดผนังด้วยน็อตเข้ากับผนัง
ตรวจสอบว่าต�ำแหน่งของตัวยึดติดผนังและอาย
โบลท์ที่ด้านหลังของทีวีตรงกันแล้ว
3 เชื่อมต่ออายโบลท์และตัวยึดติดผนังให้แน่นด้วย
เชือกที่แข็งแรงทนทาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชือก
ขนานกับพื้นผิวเรียบ
• คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เด็กปีนหรือเกาะ
ทีวี
• ใช้แท่นหรือตู้ที่มีความแข็งแรงและมีขนาดใหญ่
พอที่จะรองรับทีวีได้อย่างปลอดภัย
• ตัวยึด น็อต และเชือกไม่ได้มีแถมมาให้ คุณสามารถ
รับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากตัวแทนจ�ำหน่ายในท้อง
ถิ่นของคุณ

การติดตั้งบนผนัง

ไทย

ติดตั้งตัวยึดติดผนังที่จ�ำหน่ายแยกต่างหากไว้ที่ด้าน
หลังของทีวีอย่างระมัดระวัง แล้วติดตั้งตัวยึดติดผนังบน
ก�ำแพงที่แข็งแรงโดยให้ตั้งฉากกับพื้น เมื่อคุณก�ำลัง
จะยึดทีวีเข้ากับส่วนของอาคาร โปรดติดต่อบุคลากร
ที่ได้รับการรับรอง LG แนะน�ำให้ผู้ติดตั้งมืออาชีพที่ได้
รับการรับรองเป็นผู้ท�ำการติดตั้งบนผนัง เราแนะน�ำให้
ใช้อุปกรณ์ติดผนังของ LG อุปกรณ์ติดผนังของ LG นั้น
เคลื่อนย้ายง่าย แม้มีสายเคเบิลเชื่อมต่ออยู่ ถ้าคุณไม่
ได้ใช้อุปกรณ์ติดผนังของ LG โปรดใช้อุปกรณ์ติดผนัง
ที่ยึดอุปกรณ์กับผนังได้แน่นหนาเพียงพอ และมีพื้นที่
เหลือส�ำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ขอแนะน�ำ
ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดก่อนที่จะท�ำการติดตั้งบน
ผนังอย่างถาวร

• ถอดขาตั้งออกก่อนน�ำทีวีติดตั้งกับที่ติด
ผนังด้วยการใช้วิธีย้อนกลับจากขั้นตอนการ
ติดขาตั้ง
• ความยาวของสกรูจากพื้นผิวด้านนอก
ของฝาครอบด้านหลังควรน้อยกว่า 8 มม.
(28MT49**, 28MT42**, 32LJ50**
เท่านั้น)
ฐานรองติดผนัง
ฝาครอบ
ด้านหลัง

ฐานรองติดผนัง
ฝาครอบด้านหลัง
สกรูมาตรฐาน
: M4 x L10
สูงสุด 8 มม.

10 ซม.

10 ซม.

10 ซม.

การเชื่อมต่อ (การแจ้งเตือน)

10 ซม.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สกรูและตัวยึดติดผนังทีม
่ ี
คุณสมบัตต
ิ รงตามมาตรฐาน VESA ขนาดมาตรฐานส�ำหรับ
ชุดตัวยึดติดผนังได้มก
ี ารอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

ซือ
้ แยกต่างหาก (ตัวยึดส�ำหรับติดตัง
้ บนผนัง)
รุ่น
VESA (A x B)
(มม.)
สกรูมาตรฐาน
จ�ำนวนของสกรู
ตัวยึดส�ำหรับติด
ตั้งบนผนัง

32LJ50**

43LJ50**

100 x 100

200 x 200

M4
4

M6
4
LSW240B
MSW240

LSW140B

รุ่น

28MT49**
28MT42**

VESA (A x B)
(มม.)

100 x 100

สกรูมาตรฐาน

M4

จ�ำนวนของสกรู
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ตัวยึดส�ำหรับติด
ตั้งบนผนัง

RW120

A
B

เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ เข้ากับทีวี และเปลี่ยน
โหมดสัญญาณเข้า เพื่อเลือกอุปกรณ์ภายนอก ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
โปรดดูที่คู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์แต่ละตัว
อุปกรณ์ภายนอกทีใ่ ช้ได้ ได้แก่เครือ
่ งรับสัญญาณ HD,
เครือ
่ งเล่น DVD, VCR, ระบบเสียง, อุปกรณ์จด
ั เก็บข้อมูล
USB, พีซ,ี เครือ
่ งเล่นเกม และอุปกรณ์ภายนอกอืน
่ ๆ
• การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอาจแตกต่างกันไป
ตามรุ่น
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับทีวีโดยไม่ต้อง
ค�ำนึงถึงล�ำดับของพอร์ตทีวี
• หากคุณบันทึกรายการทีวีลงในเครื่องบันทึก DVD
หรือ VCR ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสาย
สัญญาณเข้าของทีวีเข้ากับทีวีผ่านเครื่องบันทึก
DVD หรือ VCR แล้ว ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การบันทึก โปรดดูที่คู่มือที่ให้มากับอุปกรณ์ที่เชื่อม
ต่ออยู่
• ดูที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ภายนอกส�ำหรับค�ำ
แนะน�ำในการใช้งาน
• หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเกมเข้ากับทีวี ใช้สาย
เคเบิลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์เล่นเกมส์
• ในโหมด PC อาจมีคลื่นรบกวนที่เกี่ยวเนื่องกับความ
ละเอียด รูปแบบแนวตั้ง ความเปรียบต่าง หรือความ
สว่าง หากมีคลื่นรบกวน ให้เปลี่ยนสัญญาณขาออก
PC ไปเป็นความละเอียดอื่น เปลี่ยนอัตราการรีเฟรช
เป็นอัตราอื่น หรือปรับความสว่างและความเปรียบ
ต่างบนเมนู ระบบภาพ จนกว่าภาพจะคมชัด
• ในโหมด PC การตั้งค่าความละเอียดบางรายการ
อาจไม่สามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับกราฟิกการ์ด
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การเชื่อมต่อสายอากาศ
เชื่อมต่อทีวีเข้ากับช่องเสียบเสาอากาศที่ผนังด้วยสาย
เคเบิล RF (75 Ω)
ไทย

• ใช้ตัวแยกสัญญาณเพื่อใช้งานทีวีมากกว่า 2 เครื่อง
• หากคุณภาพของภาพไม่ดี ให้ติดตั้งเครื่องขยาย
สัญญาณอย่างถูกต้องเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพ
• หากคุณภาพของภาพไม่ดี ในขณะที่เชื่อมต่อเสา
อากาศอยู่ ให้ลองจัดแนวของเสาอากาศในทิศทาง
ที่ถูกต้อง
• ไม่มีสายเคเบิลเสาอากาศและตัวแปลงแถมมาให้
ด้วย
• เสียง DTV ที่รองรับ : MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC

รีโมทคอนโทรล
(บางปุ่มและบางบริการอาจไม่มีการจัดเตรียมให้โดยขึ้น
อยู่กับรุ่นหรือภูมิภาค)
ค�ำอธิบายในคู่มือเล่มนี้จะอ้างอิงตามปุ่มบน
รีโมทคอนโทรล โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดและ
ใช้ทีวีอย่างถูกต้อง
ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เปิดฝาแบตเตอรี่ เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (1.5 V AAA) โดยให้ขั้ว
และ
ตรงตาม
ฉลากในที่ใส่ แล้วปิดฝาแบตเตอรี่ ในการถอดแบตเตอรี่
ให้ท�ำขั้นตอนการติดตั้งย้อนกลับ
• ในทีวอ
ี ะนาล็อกและบางประเทศ บางปุม
่ บน
รีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถใช้งานได้

การเชื่อมต่ออื่นๆ
เชื่อมต่อทีวีของคุณเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก เพื่อให้ได้
คุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์
ภายนอกเข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI ไม่มีสายเคเบิลแยก
แถมมาให้

แน่ใจว่าได้ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอร์
รีโมทคอนโทรลบนทีวีแล้ว

• รูปแบบเสียง HDMI ที่ได้รับการสนับสนุน :
AC3 (32 KHz/44.1 KHz/48 KHz),
PCM (32 KHz/44.1 KHz/48 KHz/96 KHz)
(ขึ้นอยู่กับรุ่น)

A
B
A
(พลังงาน) เปิดหรือปิดทีวี
เลือกวิทยุ ทีวี และโปรแกรม DTV
เรียกคืนค�ำบรรยายใต้ภาพที่คุณต้องการใน
โหมดดิจิตอล
ปรับขนาดภาพ
ดูข้อมูลของโปรแกรมและหน้าจอปัจจุบัน
(สัญญาณเข้า) เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้า
ปุ่มหมายเลข ป้อนตัวเลข
เข้าถึงรายการโปรแกรมที่บันทึกไว้
กลับไปที่โปรแกรมที่เคยดูก่อนหน้านี้
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ลิขสิทธิ์

B

C
D

ข้อตกลงที่สนับสนุนอาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลง โปรดไปที่
www.lg.com

ไทย

ปรับระดับเสียง
เข้าถึงรายการโปรแกรมโปรดของคุณ
แสดงผังรายการ
(ปิดเสียง) ปิดเสียงทั้งหมด
เลื่อนหาโปรแกรมที่บันทึกไว้
เคลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้าหรือถัดไป

ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories
Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio และสัญลักษณ์
รูปตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby
Laboratories

ค�ำว่า HDMI และ HDMI High-Definition
Multimedia Interface รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ HDMI Licensing, LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่น ๆ

C
ปุ่ม Teletext (
) ปุ่มเหล่านี้ใช้ส�ำหรับ
Teletext
(หน้าแรก) เข้าถึงเมนูหน้าหลัก
(การตั้งค่า) เข้าสู่เมนูการตั้งค่า
เข้าใช้เมนูด่วน
ปุ่มลูกศร (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) เลื่อนหาเมนูหรือ
ตัวเลือก
เลือกเมนูหรือตัวเลือก และยืนยันการป้อนข้อมูล
กลับไปที่ระดับก่อนหน้า
ล้างการแสดงผลบนหน้าจอ และกลับไปดูทีวี

D
ฟังก์ชันข้อมูลเสียงจะถูกเปิดใช้งาน
ก�ำหนดระยะเวลาจนกว่าจะปิดทีวี
ปุ่มควบคุม (
) ควบคุมเนื้อหาสื่อ
ปุ่มเหล่านี้จะใช้ในการเข้าถึง
ฟังก์ชันพิเศษในบางเมนู
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การตั้งค่า

การปรับแต่งโหมดภาพ

ตั้งค่าโปรแกรมโดยอัตโนมัติ
ไทย

(การตั้งค่า) โปรแกรม
โนมัติ
ค้นหาช่องโดยอัตโนมัติ

ระบบค้นหาช่องอัต

• หากไม่ได้เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเข้าอย่างถูกต้อง
การบันทึกช่องจะไม่ท�ำงาน
• ระบบค้นหาช่องอัตโนมัติ จะค้นหาเฉพาะ
โปรแกรมที่ก�ำลังแพร่ภาพเท่านั้น
• หากเปิด ระบบล็อค หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้น
เพื่อถามรหัสผ่าน
การเลือกโหมดภาพ
(การตั้งค่า) ระบบภาพ การตั้งค่าโหมด
ภาพ โหมดภาพ
เลือกโหมดภาพที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับสภาพแวดล้อม
หรือโปรแกรมที่รับชม
• สดใส : เพิ่มความเข้ม ความสว่าง และความคมชัด
เพื่อแสดงภาพที่สดใส
• มาตราฐาน : แสดงภาพในระดับความเข้ม ความ
สว่าง และความคมชัดมาตรฐาน
• Eco/APS : [ขึ้นอยู่กับรุ่น]
คุณสมบัติประหยัดพลังงานจะเปลี่ยนการตั้งค่าในทีวี
เพื่อลดการใช้พลังงาน
• ภาพยนตร์/เกมส์ : แสดงภาพที่เหมาะสมที่สุด
ส�ำหรับภาพยนตร์และเกมส์
• ฟุตบอล : [ขึ้นอยู่กับรุ่น]
ปรับภาพวิดีโอให้เหมาะกับวิดีโอที่มีวัตถุเคลื่อนไหว
รวดเร็ว โดยการเน้นสีหลักเช่นสีขาว สีพื้นหญ้า หรือ
สีท้องฟ้า
• โหมดภาพที่สามารถใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป
โดยขึ้นอยู่กับสัญญาณเข้า
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(การตั้งค่า) ระบบภาพ การตั้งค่าโหมด
ภาพ
คุณสมบัตินี้ท�ำให้คุณสามารถปรับโหมดภาพที่เลือกไว้
อย่างละเอียดได้
• แสงสว่างพื้นหลัง : ปรับความสว่างของหน้าจอ
ด้วยการปรับความสว่างของแสงพื้นหลัง ค่ายิ่งใกล้
100 เท่าไหร่ หมายถึงสว่างมากเท่านั้น
• ปรับความเข้ม : ปรับระดับความเข้มเพื่อควบคุม
ความแตกต่างระหว่างส่วนสว่างและส่วนมืดของภาพ
ค่ายิ่งใกล้ 100 เท่าไหร่ หมายถึงต่างมากเท่านั้น
• ปรับความสว่าง : ปรับความสว่างโดยรวมของ
หน้าจอ ค่ายิ่งใกล้ 100 เท่าไหร่ หมายถึงสว่างมาก
เท่านั้น
• ปรับความคมชัด : ปรับความคมเพื่อท�ำให้ขอบ
แลดูคมชัด ยิ่งเข้าใกล้ 50 ภาพก็จะยิ่งคมและชัดเจน
• ปรับสี : ปรับลดหรือเพิ่มโทนสีที่ปรากฏบนหน้าจอ
ค่ายิ่งใกล้ 100 หมายถึงสียิ่งมืด
• ปรับโหมดสี : ปรับสมดุลสีระหว่างสีแดงและสี
เขียวที่ปรากฏบนหน้าจอ ยิ่งเข้าใกล้ สีแดง 50 สีจะ
ยิ่งออกแดง ยิ่งเข้าใกล้ สีเขียว 50 สีจะยิ่งออกเขียว
• โทนสี : ปรับโทนสีตั้งแต่โทนเย็นไปถึงโทนร้อน
• จ�ำนวนการตั้งค่าที่ปรับได้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่
กับสัญญาณเข้าหรือการตั้งค่าอื่นๆ ของภาพ
การตั้งค่าการควบคุมขั้นสูง
(การตั้งค่า) ระบบภาพ การตั้งค่าโหมด
ภาพ การควบคุมขั้นสูง / การควบคุมแบบผู้
เชี่ยวชาญ
ปรับเทียบจอภาพส�ำหรับแต่ละโหมดภาพ หรือปรับการ
ตั้งค่าภาพส�ำหรับจอภาพพิเศษ
• ปรับความเข้มแบบไดนามิค : ปรับความเข้มไปที่
ระดับที่เหมาะสมตามค่าความสว่างของภาพ
• ปรับสีแบบไดนามิค : ปรับสีเพื่อท�ำให้ภาพมีสีที่
เป็นธรรมชาติมากขึ้น
• Gamma : ตั้งค่าเส้นโค้งการไล่สีตามสัญญาณ
ออกของสัญญาณภาพโดยสัมพันธ์กับสัญญาณเข้า
• จ�ำนวนการตั้งค่าที่ปรับได้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่
กับสัญญาณเข้าหรือการตั้งค่าอื่นๆ ของภาพ

การตั้งค่าตัวเลือกภาพเพิ่มเติม

การใช้คุณสมบัติประหยัดพลังงาน

(การตั้งค่า) ระบบภาพ การตั้งค่าโหมด
ภาพ ตัวเลือกภาพ
ปรับการตั้งค่าโดยละเอียดของภาพ

(การตั้งค่า) ระบบภาพ
ประหยัด
พลังงาน
ปรับความสว่างของหน้าจอเพื่อลดการใช้พลังงาน

การรีเซ็ตการตั้งค่าภาพ
(การตั้งค่า) ระบบภาพ การตั้งค่าโหมด
ภาพ ตั้งค่าภาพใหม่
รีเซ็ตการตั้งค่าภาพที่ผู้ใช้ปรับแต่ง รีเซ็ตแต่ละโหมด
ภาพ เลือกโหมดภาพที่คุณต้องการรีเซ็ต
เมื่อต้องการปรับอัตราส่วนของจอภาพ
(การตั้งค่า) ระบบภาพ
เลือกอัตราส่วนภาพของจอภาพ

อัตราส่วนภาพ

• ต้นฉบับ : เปลี่ยนอัตราส่วนภาพเป็น 4:3 หรือ
16:9 ขึ้นอยู่กับสัญญาณวิดีโอเข้า
• 4:3 : แสดงอัตราส่วนภาพที่ 4:3
• 16:9 : แสดงอัตราส่วนภาพที่ 16:9
• 14:9 : คุณสามารถดูรูปแบบภาพ 14:9 หรือ
โปรแกรมทีวีทั่วไปในโหมด 14:9 ได้ การชมจอภาพ
14:9 จะมีลักษณะเดียวกับใน 4:3 แต่จะมีการย้าย
ขึ้นหรือลง
• ซูม : ปรับขนาดภาพให้พอดีกับความกว้างของ
จอภาพ ส่วนบนและล่างของภาพอาจถูกตัด
• กว้างแบบเต็มจอ : เมื่อทีวีได้รับสัญญาณภาพ
จอกว้าง คุณจะสามารถปรับภาพได้ทั้งในแนวนอน
หรือแนวตั้ง ในสัดส่วนแบบลิเนียร์เพื่อให้พอดีกับทั้ง
จอภาพ วิดีโอ 4:3 และ 14:9 จะสนับสนุนในแบบ
เต็มหน้าจอ โดยที่จะไม่เกิดความผิดเพี้ยนใดๆ ของ
วิดีโอผ่านสัญญาณเข้า DTV
• ในโหมด Analogue/DTV/AV/Scart จะสามารถ
ใช้งาน กว้างแบบเต็มจอ ได้
• ภาพตามจริง : แสดงภาพวิดีโอในขนาดต้นฉบับ
โดยไม่ลบส่วนขอบของภาพออก
• ในโหมด DTV, คอมโพเนนต์, HDMI และ DVI
(สูงกว่า 720p) จะสามารถใช้งาน ภาพตามจริง
ได้

• ไม่เลือก : ปิดโหมดประหยัดพลังงาน
• ต�่ำสุด / กลาง / สูงสุด : น�ำโหมดประหยัด
พลังงานที่ตั้งค่าล่วงหน้ามาใช้
• ปิดจอภาพ : ปิดจอภาพและเล่นเฉพาะเสียงเพียง
อย่างเดียว กดปุ่มใดๆ ก็ได้ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิดบน
รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดหน้าจออีกครั้ง

ไทย

• การลดสัญญาณรบกวน : ลดสัญญาณรบกวน
ในภาพ
• ลดสัญญาณรบกวนแบบดิจิตอล : ลดสัญญาณ
รบกวนที่เกิดขึ้นขณะสร้างสัญญาณภาพดิจิตอล
• ระดับสีด�ำ : ปรับความสว่างหรือความเข้มของ
จอภาพให้เหมาะสมกับระดับสีด�ำของสัญญาณเข้า
ระบบภาพกับระดับความมืด (ระดับสีด�ำ) ของจอภาพ
• ระบบ Real Cinema : ปรับจอภาพส�ำหรับการชม
ภาพยนตร์
• จ�ำนวนการตั้งค่าที่ปรับได้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่
กับสัญญาณเข้าหรือการตั้งค่าอื่นๆ ของภาพ

การทดสอบภาพ
(การตั้งค่า) ระบบภาพ ทดสอบภาพ
ก่อนอื่น ให้เริ่ม ทดสอบภาพ เพื่อดูว่าสัญญาณวิดีโอ
ออกเป็นปกติหรือไม่ แล้วเลือกว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่
หากไม่มีปัญหากับการทดสอบ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์
ภายนอกที่เชื่อมต่อหรือสัญญาณออกอากาศ
การเลือกโหมดเสียง
(การตั้งค่า) เสียง การตั้งค่าโหมดเสียง
โหมดเสียง
ปรับระดับเสียงทีวีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดโดยยึด
ตามโหมดเสียงที่เลือกไว้
• มาตราฐาน : ปรับเสียงให้เหมาะส�ำหรับเนื้อหา
ทุกชนิด
• ข่าว : เพิ่มความคมชัดของเสียงพูดจากทีวี
• เพลง : [ขึ้นอยู่กับรุ่น] ปรับเสียงให้เหมาะสม
ส�ำหรับเพลง
• ภาพยนตร์ : ปรับเสียงให้เหมาะส�ำหรับโรง
ภาพยนตร์
• ฟุตบอล : [ขึ้นอยู่กับรุ่น] ปรับเสียงให้เหมาะส�ำหรับ
กีฬา
• เกมส์ : ปรับเสียงให้เหมาะส�ำหรับการเล่นเกมส์
การปรับสมดุลซ้ายขวาของระบบเสียง
(การตั้งค่า) เสียง การตั้งค่าโหมดเสียง
ปรับซ้ายขวา
ปรับระดับเสียงของล�ำโพงซ้ายและขวา
การใช้ฟังก์ชันเอฟเฟกต์เสียง
(การตั้งค่า) เสียง การตั้งค่าโหมดเสียง
ผู้ใช้สามารถเลือกเอฟเฟกต์เสียงต่างๆ ได้
• เสียงแหลม : ควบคุมเสียงที่โดดเด่นในสัญญาณ
ออก
• เสียงทุ้ม : ควบคุมเสียงที่นุ่มกว่าในสัญญาณออก
• ค่าเดิมจากโรงงาน : รีเซ็ตการตั้งค่าเอฟเฟกต์
เสียง
• ใช้ได้เฉพาะเมื่อ โหมดเสียง ได้รับการตั้งเป็น
มาตราฐาน
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การตั้งค่าปรับระดับเสียงอัตโนมัติ

การทดสอบสัญญาณ

(การตั้งค่า) เสียง ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ
ตั้งค่า ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ เป็น เลือก สัญญาณ
ออกของระดับเสียงที่แตกต่างกันในแต่ละโปรแกรม จะ
ได้รับการปรับเพื่อความสะดวกในการดูทีวี เมื่อคลิกผ่าน
โปรแกรมที่แตกต่างกัน

(การตั้งค่า) โปรแกรม ทดสอบสัญญาณ
[ฟังก์ชันนี้มีในบางรุ่นหรือบางประเทศเท่านั้น]

การทดสอบเสียง

หากไม่มีปัญหากับการทดสอบ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์
ภายนอกที่เชื่อมต่อหรือสัญญาณออกอากาศ
การใช้ระบบค้นหาช่องทีละช่อง
(การตั้งค่า) โปรแกรม ระบบค้นหาช่องที
ละช่อง
ปรับโปรแกรมด้วยตัวเองแล้วบันทึกผลลัพธ์
ส�ำหรับการแพร่ภาพแบบดิจิตอล สามารถตรวจสอบ
ความแรงสัญญาณและและคุณภาพของสัญญาณได้
ส�ำหรับการแพร่ภาพแบบอะนาล็อก คุณสามารถตั้งชื่อ
สถานีและใช้การค้นหาละเอียด (ยกเว้นโหมดดาวเทียม)
โดยปกติแล้วการค้นหาละเอียดจะจ�ำเป็นเมื่อรับ
สัญญาณได้ไม่ดีเท่านั้น
การแก้ไขโปรแกรม
ตัวจัดการช่อง

ตั้งค่าเป็นรายการโปรด บล็อก/ปลดบล็อกรายการ ข้าม
รายการ ฯลฯ ส�ำหรับรายการที่เลือก
การเลือกโหมดโปรแกรม
(การตั้งค่า) โปรแกรม
[คุณสมบัตินี้มีในบางรุ่นเท่านั้น]

โหมดโปรแกรม

ฟังก์ชันนี้ท�ำให้คุณสามารถดูโปรแกรมที่ได้รับการจูนใน
สายอากาศ หรือ เคเบิล
• คุณสามารถรับชมโปรแกรมในโหมดที่เลือกเท่านั้น
ฟังก์ชันข้อมูลบริการ
(การตั้งค่า) โปรแกรม ข้อมูลบริการ
[คุณสมบัตินี้มีในบางประเทศเท่านั้น]
ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ระหว่าง MHEG
(Digital Teletext) และ Teletext หากมีอยู่ทั้งสองอย่าง
ในเวลาเดียวกัน
หากมีอยู่เพียงอย่างเดียว MHEG หรือ Teletext จะถูก
เปิดใช้งานไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกใดไว้
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สามารถทดสอบสัญญาณได้ในโหมดสายอากาศหรือ
เคเบิลเท่านั้น
การตั้งค่าภาษา

(การตั้งค่า) เสียง ทดสอบเสียง
เริ่ม ทดสอบเสียง เพื่อตรวจสอบว่าว่าสัญญาณเสียง
ออกเป็นปกติหรือไม่ แล้วเลือกว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่

(การตั้งค่า) โปรแกรม
รายการ
แก้ไขโปรแกรมที่บันทึกไว้

แสดง MUX และข้อมูลบริการ ฯลฯ

(การตั้งค่า) ทั่วไป ภาษา(Language)
คุณสามารถเลือกภาษาของเมนูที่แสดงบนจอภาพและ
ในการออกอากาศเสียงแบบดิจิตอลได้
• ภาษาเมนู(Menu Language) : เลือกภาษา
ส�ำหรับข้อความที่แสดง
• ภาษาของเสียงหลัก / ภาษาของเสียงรอง :
[ในโหมดดิจิตอลเท่านั้น][รายการที่ก�ำหนดค่าได้
อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ] เลือกภาษาที่
ต้องการเมื่อดูการแพร่ภาพในระบบดิจิตอลที่มีหลาย
เสียงภาษา
• ภาษาของเทเลเท็กซ์ : [ในโหมดดิจิตอลเท่านั้น]
[รายการที่ก�ำหนดค่าได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ประเทศ] ใช้ฟังก์ชันภาษาข้อความเมื่อมีการออก
อากาศโดยใช้สองข้อความภาษาหรือมากกว่า
• หากไม่มีการแพร่ภาพข้อมูลโทรภาพสารในภาษา
ที่เลือก ภาษาข้อความดีฟอลต์จะแสดงขึ้นแทน
• หากคุณเลือกประเทศผิด โทรภาพสารที่ปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจออาจไม่ถูกต้องและอาจเกิดปัญหาขึ้น
ขณะที่ใช้โทรภาพสารได้
การตั้งค่าต�ำแหน่ง
(การตั้งค่า) ทั่วไป ประเทศที่แพร่ภาพ
[คุณสมบัตินี้มีในบางประเทศเท่านั้น]
ตั้งค่าประเทศที่ใช้ทีวีนี้
การตั้งค่าทีวีจะเปลี่ยนแปลงไปตามระบบการแพร่ภาพ
ของประเทศที่เลือก
• หากการตั้งค่าประเทศมีการเปลี่ยนแปลง หน้าจอ
ข้อมูล ระบบค้นหาช่องอัตโนมัติ อาจปรากฏขึ้น
• ในประเทศที่ยังไม่มีการก�ำหนดข้อก�ำหนดการแพร่
ภาพแบบดิจิตอล ฟังก์ชัน DTV บางอย่างอาจไม่
ท�ำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการแพร่
ภาพแบบดิจิตอล
โปรดตั้งค่าเวลาปัจจุบัน
(การตั้งค่า) ทั่วไป เวลาและวันที่
ตรวจสอบหรือเปลี่ยนเวลาขณะที่ดูทีวี
• ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ : ซิงโครไนซ์นาฬิกาของทีวี
กับข้อมูลเวลาดิจิตอลที่สถานีโทรทัศน์ส่งมา
• เวลา / วันที่ / โซนเวลา : [ขึ้นอยู่กับประเทศ] ตั้ง
เวลาและวันที่ด้วยตนเอง หากการตั้งค่าอัตโนมัติไม่
ตรงกับเวลาปัจจุบัน
• ก�ำหนดโซนเวลาเอง : [ขึ้นอยู่กับประเทศ] เมื่อ
เลือกก�ำหนดเองในโซนเวลา เมนูก�ำหนดโซนเวลา
เองจะถูกเปิดใช้งาน

การใช้ตั้งเวลาปิด

การขอรับบริการ

(การตั้งค่า) ทั่วไป ตัวตั้งเวลา ตั้งเวลา
ปิด
ปิดทีวีเมื่อครบตามจ�ำนวนนาทีที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า

(การตั้งค่า) ทั่วไป เกี่ยวกับ TV เครื่องนี้
ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับบริการ โปรดดูเมนูของ
ทีวี
ไทย

หากต้องการยกเลิก ตั้งเวลาปิด ให้เลือก ไม่เลือก
การล็อคระบบ
การตั้งค่าเปิดและปิดทีวีอัตโนมัติ
(การตั้งค่า) ทั่วไป ตัวตั้งเวลา
เวลาเปิด / ตัวตั้งเวลาปิด
คุณสามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดทีวีได้

ตัวตั้ง

เลือก ไม่เลือก หากคุณไม่ต้องการตั้ง ตัวตั้งเวลาเปิด
/ ตัวตั้งเวลาปิด
• การใช้ ตัวตั้งเวลาเปิด / ตัวตั้งเวลาปิด เพื่อตั้ง
เวลาปัจจุบันให้ถูกต้อง
• แม้ว่าจะเปิดฟังก์ชัน ตัวตั้งเวลาเปิด ไว้ แต่ทีวีจะ
ปิดเองโดยอัตโนมัติภายใน 120 นาทีหากไม่มีการ
กดปุ่มใดๆ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว
การตั้งปิดเครื่องอัตโนมัติ
(การตั้งค่า) ทั่วไป ตัวตั้งเวลา ปิดเครื่อง
อัตโนมัติ
[ฟังก์ชันนี้มีในบางรุ่นหรือบางประเทศเท่านั้น]
ถ้าคุณไม่กดปุ่มใดๆ บนทีวีหรือรีโมทคอนโทรลเป็น
ช่วงเวลาหนึ่ง ทีวีจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายโดย
อัตโนมัติ
• ฟังก์ชันนี้จะไม่ท�ำงานในโหมดส�ำหรับร้านค้า หรือ
ขณะอัปเดตซอฟต์แวร์

(การตั้งค่า) ความปลอดภัย ระบบล็อค
อนุญาตเฉพาะบางโปรแกรมโดยการบล็อกโปรแกรม
หรือสัญญาณเข้าภายนอก
เริ่มแรก ให้ตั้ง ระบบล็อค เป็น เลือก
• การล็อคช่อง : บล็อกโปรแกรมที่มีเนื้อหาไม่
เหมาะสมกับเด็ก สามารถเลือกช่องสถานีได้ แต่
จอภาพจะว่างเปล่าและเสียงจะถูกปิด ในการดูช่อง
สถานีที่ล็อค ให้ป้อนรหัสผ่าน
• การล็อกการจัดเรททีวี : ฟังก์ชันนี้จะท�ำงานตาม
ข้อมูลจากสถานีถ่ายทอด ดังนั้น หากสัญญาณมี
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันนี้จะไม่ท�ำงาน ป้องกันไม่
ให้เด็กดูรายการทีวีส�ำหรับผู้ใหญ่บางรายการ ตาม
ระดับการจัดเรทที่ก�ำหนดไว้ ป้อนรหัสผ่านเพื่อดู
รายการที่บล็อคไว้ การจัดเรทในแต่ละประเทศจะ
แตกต่างกัน
• บล็อกสัญญาณเข้า : บล็อกแหล่งสัญญาณเข้า
การตั้งค่ารหัสผ่าน
(การตั้งค่า) ความปลอดภัย
ตั้งค่าหรือเปลี่ยนรหัสผ่านทีวี

ตั้งรหัสผ่าน

รหัสผ่านเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็น ‘0000’

การเปลี่ยนโหมดทีวี

การตั้งค่าค�ำบรรยายใต้ภาพ

(การตั้งค่า) ทั่วไป โหมดบ้าน/ร้านค้า
เลือก โหมดที่ใช้ภายในบ้าน หรือ โหมดส�ำหรับร้าน
ค้า

(การตั้งค่า) การเข้าถึง ค�ำบรรยายใต้ภาพ
ดูค�ำบรรยายเมื่อสถานีโทรทัศน์ออกอากาศรายการที่มี
ค�ำบรรยาย

เมื่อมีการใช้งานในบ้าน โปรดเลือก โหมดที่ใช้ภายใน
บ้าน
โหมดส�ำหรับร้านค้า มีไว้ส�ำหรับการตั้งแสดงในร้าน
การรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน
(การตั้งค่า) ทั่วไป รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่ม
ต้น
ข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกลบออกและการตั้งค่าทีวี
จะถูกรีเซ็ต
ทีวีจะปิดตัวลงและเปิดใหม่อีกครั้ง แล้วการตั้งค่า
ทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต
• เมื่อมีการตั้ง ระบบล็อค ไว้ หน้าต่างป๊อปอัปจะ
ปรากฏขึ้นเพื่อถามรหัสผ่าน
• ห้ามปิดเครื่องขณะที่ก�ำลังด�ำเนินการเริ่มต้น

เปลี่ยน ค�ำบรรยายใต้ภาพ เป็น เลือก แล้วเลือกการ
ตั้งค่าค�ำบรรยายใต้ภาพ
• [ใช้กับการออกอากาศแบบดิจิตอล]
การตั้งค่าส�ำหรับผู้มีปัญหาด้านการได้ยิน
(การตั้งค่า) การเข้าถึง ไม่ค่อยได้ยิน
[คุณสมบัตินี้มีในบางประเทศเท่านั้น]
ฟังก์ชันนี้มีไว้ส�ำหรับผู้มีปัญหาด้านการได้ยิน หากตั้งค่า
เป็น เปิด ค�ำบรรยายใต้ภาพจะปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มเติม
การตั้งค่าข้อมูลเสียง
(การตั้งค่า) การเข้าถึง ข้อมูลเสียง
ฟังก์ชันนี้ส�ำหรับคนตาบอด ซึ่งจะให้ค�ำบรรยายด้วย
เสียง อธิบายถึงสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นในรายการโทรทัศน์
นอกจากการเล่นเสียงพื้นฐาน เมื่อ ข้อมูลเสียง ถูก
เลือกเป็น เลือก จะท�ำการเล่นเสียงพื้นฐานและค�ำ
บรรยายด้วยเสียงส�ำหรับรายการที่มีการรวมค�ำบรรยาย
ด้วยเสียงมาด้วย
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การใช้ สื่อของฉัน
เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB เข้ากับช่อง USB IN ของ
ทีวี
เลือกไฟล์จากรายการ แสดงไฟล์ที่คุณเลือก
ไทย

ตั้งค่าการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการเล่น โดยการเลือกตัว
เลือกระหว่างการเล่นดิสก์
การถอดอุปกรณ์ USB
Q.MENU อุปกรณ์ USB
เลือกอุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่คุณต้องการเอาออก
เมื่อคุณได้รับข้อความว่าอุปกรณ์ USB ถูกถอดออกแล้ว
ให้แยกอุปกรณ์ออกจากทีวี
• หลังจากเลือกถอดอุปกรณ์ USB ออกแล้ว คุณจะไม่
สามารถใช้มันเพื่ออ่านข้อมูลได้ ถอดอุปกรณ์จัดเก็บ
USB ออก และเชื่อมต่อใหม่
การใช้อุปกรณ์จัดเก็บ USB - ค�ำเตือน
• หากอุปกรณ์จัดเก็บ USB มีโปรแกรมการจ�ำแนก
อัตโนมัติภายในตัว หรือใช้ไดรเวอร์ของตัวเอง
อุปกรณ์อาจจะไม่ท�ำงาน
• อุปกรณ์ USB บางรุ่นอาจจะไม่ท�ำงาน หรือท�ำงาน
ไม่ถูกต้อง
• ใช้เฉพาะอุปกรณ์ USB ที่ฟอร์แม็ตด้วยระบบไฟล์
Windows FAT32 หรือ NTFS
• ส�ำหรับเอ็กซ์เทอร์นัล USB HDD ขอแนะน�ำให้คุณ
ใช้อุปกรณ์ที่มีอัตราแรงดันไฟฟ้าต�่ำกว่า 5 V และ
อัตรากระแสไฟฟ้าต�่ำกว่า 500 mA
• ขอแนะน�ำให้คุณใช้อุปกรณ์หน่วยความจ�ำ USB
ขนาดไม่เกิน 32 GB และ USB HDDs ขนาดไม่เกิน
2 TB
• หาก USB HDD ทีม
่ ฟ
ี งั ก์ชน
ั ประหยัดพลังงานท�ำงาน
ได้ไม่ตรงตามปกติ ให้ปด
ิ และเปิดใหม่ ส�ำหรับข้อมูล
เพิม
่ เติม ให้ดท
ู ค
ี่ ม
ู่ อ
ื ผูใ้ ช้ของ USB HDD
• ข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บ USB อาจเสียหายได้ โปรด
อย่าลืมส�ำรองข้อมูลไฟล์ที่มีความส�ำคัญไว้บน
อุปกรณ์อื่น การดูแลรักษาข้อมูลเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ใช้ และผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูล
เกิดสูญเสีย

ไฟล์ที่ สื่อของฉัน รองรับ
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• รูปแบบค�ำบรรยายใต้ภาพภายนอกที่รองรับ :
.srt (SubRip), .ass/.ssa (SubStation Alpha),
.smi (SAMI), .sub (SubViewer1, MicroDVD,
DVDsubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)), .txt
(TMplayer)
• รูปแบบค�ำบรรยายใต้ภาพภายในที่รองรับ: .dat/.
mpg/.mpeg/.vob (DVD Subtitle), .ts/.trp/.tp
(DVB Subtitle), .mp4 (DVD Subtitle, UTF-8
Plain Text), .mkv (ASS, SSA, UTF-8 Plain Text,
VobSub, DVD Subtitle), .avi (XSUB, XSUB+)
1 SubViewer : รองรับค�ำบรรยายใต้ภาพที่สร้างโดย
SubViewer 1.0 และ 2.0 เท่านั้น

รูปแบบวิดีโอที่รองรับ
• สูงสุด : 1920 x 1080 @ 30p (Motion JPEG 640
x 480 @ 30p เท่านั้น)
• .mpg, .mpeg
[วิดีโอ] MPEG-1, MPEG-2
[เสียง] MPEG1/2 Layer3, AC3, AAC, LPCM
• .avi
[วิดีโอ] MJPEG, MPEG-4, H.263, XVID, H.264
[เสียง] MPEG1/2 Layer3, AC3, AAC, LPCM
• .ts
[วิดีโอ] MPEG-2, H.264
[เสียง] MPEG1/2 Layer3, AC3, AAC, LPCM
• .mov, .mkv
[วิดีโอ] MPEG-4, H.263, H.264
[เสียง] MPEG1/2 Layer3, AC3, AAC, LPCM
• .dat
[วิดีโอ] MPEG-1
[เสียง] MPEG1/2 Layer3, AC3, AAC, LPCM
• .mp4
[วิดีโอ] MPEG-4, H.264, MPEG-1, MPEG-2
[เสียง] MPEG1/2 Layer3, AC3, AAC, LPCM
• .vob
[วิดีโอ] MPEG-2
[เสียง] MPEG1/2 Layer3, AC3, AAC, LPCM
รูปแบบเสียงที่รองรับ
• ประเภทไฟล์ : .mp3
[อัตราบิต] 32 Kbps - 320 Kbps
[อัตราสุ่ม] 16 kHz - 48 kHz
[รองรับ] MPEG1/2 Layer3
• ประเภทไฟล์ : .ac3
[อัตราบิต] 32 Kbps - 640 Kbps
[อัตราสุ่ม] 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz
[รองรับ] AC3
• ประเภทไฟล์ : .m4a/.aac
[อัตราสุ่ม] 8 kHz - 48 kHz
[รองรับ] AAC
• ประเภทไฟล์ : .flac
[อัตราบิต] <1.6 Mbps
[อัตราสุ่ม] 8 kHz - 48 kHz
[รองรับ] FLAC
• ประเภทไฟล์ : .wav
[อัตราบิต] 64 Kbps ~ 1.5 Mbps
[อัตราสุ่ม] 8 kHz - 48 kHz
[รองรับ] PCM
• เมื่อเข้าสู่โฟลเดอร์ที่มีวิดีโอ ในขณะที่เล่นเพลง
เพลงอาจหยุดการเล่น

รูปแบบภาพที่รองรับ

การแก้ปัญหา
ไม่สามารถควบคุมทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลได้
• ตรวจสอบเซนเซอร์รีโมทคอนโทรลบนตัว
ผลิตภัณฑ์ แล้วลองอีกครั้ง
• ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างผลิตภัณฑ์กับ
รีโมทคอนโทรลหรือไม่
• ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ยังคงใช้การได้และติดตั้งอยู่
อย่างถูกต้องหรือไม่ ( ตรงกับ , ตรงกับ )
ไม่มีภาพแสดงขึ้นมาและไม่มีเสียง
• ตรวจสอบว่าเปิดผลิตภัณฑ์แล้วหรือยัง
• ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนัง
แล้วหรือยัง
• ตรวจสอบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในเต้ารับที่ผนังหรือไม่
โดยเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อื่นเข้ากับเต้ารับนั้น
ทีวีปิดโดยกะทันหัน
• ตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมพลังงาน แหล่งจ่าย
ไฟอาจถูกตัด
• ตรวจสอบว่า ปิดเครื่องอัตโนมัติ (ขึ้นอยู่กับรุ่น) /
ตั้งเวลาปิด / ตัวตั้งเวลาปิด มีการเปิดใช้งานใน
การตั้งค่าของ ตัวตั้งเวลา หรือไม่
• หากไม่มีสัญญาณในขณะที่ทีวีเปิดอยู่ ทีวีจะปิดโดย
อัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 15 นาที
เมื่อเชื่อมต่อกับ PC (HDMI) ข้อความ ‘ไม่มีสัญญาณ’
หรือ ‘ไม่รองรับ’ ปรากฏขึ้น
• ปิด/เปิดทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรล
• เชื่อมต่อสาย HDMI อีกครั้ง
• เริ่มการท�ำงานของ PC ใหม่โดยทีวีเปิดอยู่

การแสดงผลผิดปกติ
• หากสัมผัสผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกเย็น อาจมี “การ
กะพริบ” เล็กน้อยเมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
และไม่ถือว่าผลิตภัณฑ์มีความผิดปกติ
• หน้าจอนี้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่ประกอบด้วยหลาย
ล้านพิกเซล คุณอาจเห็นจุดสีด�ำขนาดเล็กและ/หรือ
จุดสีสดใส (สีแดง สีน�้ำเงิน หรือสีเขียว) ที่มีขนาด
1 ppm บนหน้าจอ ซึ่งไม่ถือเป็นการท�ำงานผิดปกติ
และไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานและความ
เชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่
สามเช่นกัน และไม่มีสิทธิ์น�ำไปแลกเปลี่ยนหรือคืน
เงินได้
• คุณอาจเห็นว่าความสว่างและสีของหน้าจอแตก
ต่างออกไป ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งรับชม (ซ้าย/ขวา/
บน/ล่าง)
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณลักษณะของหน้าจอ
ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของผลิตภัณฑ์ และไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ
• การแสดงภาพนิ่งเป็นเวลานานอาจท�ำให้ภาพติด
ค้างได้ หลีกเลี่ยงการแสดงภาพนิ่งค้างไว้บนหน้าจอ
ทีวีเป็นระยะเวลานาน

ไทย

• ประเภท : .jpg
[ประเภทไฟล์ที่ใช้งานได้]
Progressive JPEG
[ขนาดภาพ]
ต�่ำสุด : 2 (กว้าง) x 2 (สูง),
สูงสุด : 1,024 (กว้าง) x 768 (สูง)
• ประเภท : .jpeg
[ประเภทไฟล์ที่ใช้งานได้]
Baseline JPEG
[ขนาดภาพ]
ต�่ำสุด : 2 (กว้าง) x 2 (สูง),
สูงสุด : 15,360 (กว้าง) x 8,640 (สูง)
• ประเภท : .bmp
[ประเภทไฟล์ที่ใช้งานได้]
BMP
[ขนาดภาพ]
ต�่ำสุด : 2 (กว้าง) x 2 (สูง),
สูงสุด: 9,600 (กว้าง) x 6,400 (สูง),
[ความลึกพิกเซล] 1/4/8/16/24/32 bpp
• ประเภท : .png
[ประเภทไฟล์ที่ใช้งานได้]
Interlace, Non-Interlace
[ขนาดภาพ]
ต�่ำสุด : 2 (กว้าง) x 2 (สูง)
สูงสุด: 1,200 (กว้าง) x 800 (สูง)
สูงสุด (Non-Interlace) : 9,600 (กว้าง) x 6,400 (สูง)
• ไฟล์รูปแบบ BMP และ PNG อาจแสดงผลช้ากว่า
JPEG

เสียงที่ออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์
• เสียง “แครก” : เสียงแครกๆ ที่เกิดขึ้นขณะรับชม
หรือปิดทีวีนั้นเกิดจากการที่พลาสติกหดตัวหรือยืด
ตัวเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น เสียงนี้เป็นเรื่อง
ปกติส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนรูปเพราะ
ความร้อนได้
• เสียงฮัมของวงจรไฟฟ้า/เสียงซ่าของหน้าจอ :
เสียงระดับต�่ำเกิดขึ้นจากวงจรสลับความเร็วสูง ซึ่ง
จ่ายกระแสไฟจ�ำนวนมากเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ท�ำงาน
ได้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
เสียงที่ถูกสร้างขึ้นนี้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท�ำงานและความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์
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ข้อมูลจ�ำเพาะ

ไทย

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิขณะท�ำงาน

0 °C ถึง 40 °C

ความชื้นขณะท�ำงาน

น้อยกว่า 80 %

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

-20 °C ถึง 60 °C

ความชื้นในการจัดเก็บ

น้อยกว่า 85 %

ทีวีดิจิตอล
(ขึ้นอยู่กับประเทศและรุ่น)

ทีวีอะนาล็อก
(ขึ้นอยู่กับประเทศ)
PAL B/G, PAL D/K, PAL-I,
SECAM-B/G, SECAM-D/K, NTSC-M

ระบบโทรทัศน์

DVB-T/T2

โปรแกรมที่ครอบคลุม

VHF, UHF

VHF, UHF, CATV

จ�ำนวนสูงสุดของ
โปรแกรมที่จัดเก็บได้

600

200

อิมพิแดนส์ของเสา
อากาศภายนอก

75 Ω

• ข้อมูลพลังงานที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์มีการระบุตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
-- ปริมาณการใช้พลังงานจะมีการวัดตามมาตรฐาน IEC 62087
• ปริมาณการใช้พลังงานที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นชนิดของเนื้อหาวิดีโอที่ก�ำลังเล่น
และการตั้งค่าทีวี
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โหมดสนับสนุน HDMI-DTV
ความถี่แนว
นอน (kHz)

ความถี่แนว
ตั้ง (Hz)

640 x 480p

31.47
31.5

59.94
60.00

720 x 480p

31.47
31.50

59.94
60.00

44.96
45.00
15.73
15.75

59.94
60.00
59.94
60.00

720 x 576p

31.25

50.00

1280 x 720p

37.5

50.00

720(1440) x 576i

15.63

50.00

28.125
33.72
33.75
26.97
27.00
33.716
33.75
56.25
67.432
67.50

50.00
59.94
60.00
23.976
24.00
29.976
30.00
50.00
59.94
60.00

1280 x 720p
720(1440) x 480i

1920 x 1080i

1920 x 1080p

พอร์ตคอมโพเนนต์ในทีวี

พอร์ตสัญญาณภาพออกบน
เครื่องเล่น DVD

ความละเอียด

ความถี่แนว
ตั้ง (Hz)

31.469
31.469
35.156
37.879
48.363
45.0
47.776
49.1
60.0
63.9
49.5
65.2
67.5

70
59.940
56.250
60.317
60.004
60
59.870
60
60
60
59.8
59.9
60

720 x 400
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1366 x 768
1
1280 x 960
1280 x 1024
1280 x 800
1680 x 1050
1920 x 1080

PR

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

สัญญาณ

คอมโพเนนต์
O

480p / 576p

O

720p / 1080i

O

1080p

O
(50 Hz / 60 Hz เท่านั้น)

ความละเอียด

ความถี่แนว
นอน (kHz)

ความถี่แนว
ตั้ง (Hz)

720 x 480i
720 x 480p

15.73
31.50

60.00
60.00

1440 x 576i

16.63

50.00

720 x 576p

31.50
37.50
45.00
28.13
33.75
56.25
67.50

50.00
50.00
60.00
50.00
60.00
50.00
60.00

1920 x 1080i

ความถี่แนว
นอน (kHz)

PB

480i / 576i

1280 x 720p

โหมดสนับสนุน HDMI-PC

Y

1920 x 1080p

ไทย

ความละเอียด

ข้อมูลการเชื่อมต่อพอร์ต
คอมโพเนนต์

1 : 43LJ50** เท่านั้น
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ข้อก�ำหนด
ค�ำเตือน!
ไทย

ห้ามวางโทรทัศน์บนบริเวณที่ไม่มั่นคง โทรทัศน์อาจตกลงมา ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ คุณ
สามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กได้โดยอาศัยความรอบคอบ เช่น:
•
•
•
•

ใช้ตู้หรือขาตั้งที่แนะน�ำโดยผู้ผลิตโทรทัศน์
ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยเพียงพอในการรองรับโทรทัศน์
ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ไม่ยื่นเลยออกมาจากขอบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นฐานวาง
ไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้ หรือชั้นวางหนังสือ) โดยไม่ตรึงทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์เข้ากับที่
ยึดที่เหมาะสม
• ไม่วางโทรทัศน์บนผ้า หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจอยู่ระหว่างโทรทัศน์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
• สอนเด็กๆ ถึงอันตรายของการปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปยังโทรทัศน์หรือปุ่มควบคุมต่างๆ
ถ้าคุณก�ำลังจะเก็บโทรทัศน์เครื่องปัจจุบันของคุณไว้และย้ายที่ ควรระลึกถึงข้อควรระวังที่กล่าวถึงข้างต้น

สัญลักษณ์
หมายถึงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
หมายถึงไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
หมายถึงอุปกรณ์ Class II
หมายถึงสแตนด์บาย
หมายถึง “เลือก” (พลังงาน)
หมายถึงแรงดันไฟฟ้าอันตราย
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บันทึกหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของทีวี
ดูป้ายที่ฝาด้านหลังและแจ้งข้อมูลนี้กับตัวแทนจำ�หน่ายเมื่อ
ต้องการรับบริการ
รุ่น
หมายเลขเครื่อง

