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ประกาศเกีย่วกบัการใช้ประกาศเกีย่วกบัการใช้

สญัลกัษณร์ปูสายฟ้าทีม่ลีกูศรอยูภ่ายในสามเหลีย่มดา้นเทา่ มไีวเ้พือ่เตอืนใหผู้ใ้ชท้ร
าบวา่ ผลติภณัฑน์ีม้ ี“แรงดนัไฟฟ้าทีม่อีนัตราย” ซึง่ไมม่ฉีนวนหุม้อยูภ่ายในผลติภณั
ฑ ์ซึง่อาจมขีนาดเพยีงพอทีจ่ะทำใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะเกดิไฟฟ้าชอ็ตในบคุคลได ้

เครือ่งหมายตกใจภายในสามเหลีย่มดา้นเทา่ มไีวเ้พือ่เตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบถงึขัน้ตอนก
ารทำงาน และการบำรงุรักษา (ซอ่มแซม) ทีส่ำคญัในคูม่อืทีม่าพรอ้มกบัผลติภณัฑ์

คำเตอืน: เพือ่ลดความเสีย่งเนือ่งจากไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต อยา่ใหเ้ครือ่งใชน้ีส้มัผัสถกูฝนหรื
อความชืน้ มอีนัตรายจากแรงดนัไฟฟ้าทีส่งูภายในตวัเครือ่ง อยา่เปิดฝาตวัเครือ่ง นำไปซอ่มยงั
บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิทา่นัน้

ขอ้จำกดัการปลอ่ยพลงังานคลาส B
อปุกรณด์จิติอลคลาส B นีม้คีณุสมบตัสิอดคลอ้งกบัความตอ้งการทัง้หมดของระเบยีบข ้
อบงัคบัของอปุกรณท์ีท่ำใหเ้กดิการรบกวนของแคนาดา

ข ัน้ตอนเพือ่ความปลอดภยัทีส่ำคญั
1. อยา่ปิดกัน้ชอ่งเปิดสำหรับระบายอากาศใด ๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจถงึการทำงานทีเ่หมาะส

มของโปรเจ็กเตอร ์และเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งรอ้นเกนิไป แนะนำใหต้ดิตัง้โปรเจ็
กเตอรใ์นตำแหน่งทีไ่มม่กีารปิดกัน้การระบายอากาศ  ตวัอยา่งเชน่ อยา่วางโปรเจ็ก
เตอรบ์นโตะ๊กาแฟทีม่ขีองอยูเ่ต็ม โซฟา เตยีง ฯลฯ อยา่วางโปรเจ็กเตอรใ์นตู ้เชน่ 
ตูห้นังสอื หรอืตูท้ีม่อีากาศไหลผา่นจำกดั

2. อยา่ใชโ้ปรเจ็กเตอรใ์กลน้ำ้ หรอืสถานทีซ่ ึง่มคีวามชืน้ เพือ่ลดความเสีย่งของเหตไุฟ
ไหม ้และ/หรอืไฟฟ้าชอ็ต อยา่ใหโ้ปรเจ็กเตอรถ์กูฝนหรอืความชืน้

3. อยา่ตดิตัง้ใกลแ้หลง่กำเนดิความรอ้น เชน่ หมอ้นำ้ เครือ่งทำความรอ้น เตาผงิ หรอื 
อปุกรณอ์ืน่ ๆ เชน่แอมปลฟิายทีป่ลดปลอ่ยความรอ้นออกมา

4. ทำความสะอาดดว้ยผา้แหง้เทา่นัน้
5. ใชเ้ฉพาะอปุกรณต์อ่พว่ง/อปุกรณเ์สรมิทีร่ะบโุดยผูผ้ลติเทา่นัน้ 
6. อยา่ใชเ้ครือ่ง ถา้เครือ่งเสยีหายหรอืผดิปกต ิความเสยีหาย/ผดิปกตทิางกายภาพมลีั

กษณะดงันี ้(แตไ่มจ่ำกดัอยูเ่พยีง):
เครือ่งตกพืน้ -
สายเพาเวอรซ์ - พัพลาย หรอืปลั๊กเสยีหาย
ของเหลวหกลงบนโปรเจ็กเตอร์ -
โปรเจ็กเตอรส์ - มัผัสถกูฝนหรอืความชืน้
มสี - ิง่ของหลน่เขา้ไปในโปรเจ็กเตอร ์หรอืมบีางสิง่ภายในหลวม

อยา่พยายามซอ่มแซมเครือ่งดว้ยตวัเอง การเปิดหรอืถอดฝาออก อาจทำใหค้ณุสั
มผัสถกูแรงดนัไฟฟ้าทีเ่ป็นอนัตราย หรอือนัตรายอืน่ๆ โปรดโทรตดิตอ่ Optoma 
กอ่นทีค่ณุจะสง่เครือ่งไปซอ่ม

7. อยา่ใหว้ตัถหุรอืของเหลวเขา้ไปในเครือ่งโปรเจ็กเตอร ์สิง่เหลา่นีอ้าจสมัผัสถกูจดุที่
มแีรงดนัไฟฟ้าทีม่อีนัตราย และลดัวงจรชิน้สว่น ซึง่อาจเป็นผลใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไ
ฟฟ้าชอ็ต

8. ดทูีต่วัเครือ่งโปรเจ็กเตอร ์สำหรับเครือ่งหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั
9. เครือ่งควรไดรั้บการซอ่มแซมโดยชา่งบรกิารทีเ่หมาะสมเทา่นัน้

ขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยั
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โปรดปฏบิตัติามคำเตอืน ขอ้ควรระวงั และการบำรงุรักษาทัง้ห
มดทีแ่นะนำในคูม่อืผูใ้ชน้ี้

เมือ่ส � ิน้สดุอายหุลอด 
โปรเจ็กเตอรจ์ะไมส่าม
ารถเปิดเครือ่งไดจ้นกร
ะทัง่ชดุหลอดไดรั้บกา
รเปลีย่น ในการเปลีย่น
หลอด ใหท้ำตามขัน้ต
อนทีร่ะบไุวภ้ายใตส้ว่น 
"การเปลีย่นหลอดไฟ" 
ในหนา้ 59-60 

 คำเตอืน- อยา่มองเขา้ไปในเลนสข์องโปรเจ็กเตอรใ์นขณะทีห่ลอ
ดไฟเปิด แสงทีส่วา่งอาจทำใหต้าของคณุบาดเจ็บ

 คำเตอืน- เพือ่ลดความเสีย่งของเหตไุฟไหม ้หรอืไฟฟ้าชอ็ต 
อยา่ใหโ้ปรเจ็กเตอรน์ีถ้กูฝน หรอืความชืน้

 คำเตอืน- โปรดอยา่เปิด หรอืถอดชิน้สว่นโปรเจ็กเตอร ์เนือ่งจากอ
าจทำใหไ้ฟฟ้าชอ็ต

 คำเตอืน- เมือ่ทำการเปลีย่นหลอด โปรดปลอ่ยใหเ้ครือ่งเย็นลงก่
อน ทำตามคำแนะนำตามทีอ่ธบิายไวใ้นหนา้ 59-60

 คำเตอืน- โปรเจ็กเตอรน์ีจ้ะตรวจสอบอายขุองหลอดดว้ยตวัเอง 
โปรดมัน่ใจวา่ทำการเปลีย่นหลอดเมือ่มขีอ้ความเตอืน
แสดง

 คำเตอืน- รเีซต็ฟังกช์ัน่ "ลบชัว่โมงหลอดภาพ" 
จากการแสดงผลบนหนา้จอเมนู "ตวัเลอืก|การตัง้คา่ห
ลอด" หลงัจากเปลีย่นชดุหลอด (ดหูนา้ 49)

 คำเตอืน- เมือ่ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอร ์ใหแ้น่ใจวา่รอบการทำความเ
ย็นทำงานจนเสร็จสมบรูณก์อ่นทีจ่ะถอดปลั๊กสายไฟออ
ก ปลอ่ยใหโ้ปรเจ็กเตอรเ์ย็นลง 90 วนิาที

 คำเตอืน- อยา่ใชฝ้าปิดเลนสใ์นขณะทีโ่ปรเจ็กเตอรก์ำลงัทำงาน

 คำเตอืน- เมือ่ใกลส้ ิน้สดุอายขุองหลอด ขอ้ความ 
"อายหุลอดเกนิ" จะแสดงบนหนา้จอ โปรดตดิตอ่ตวัแท
นจำหน่ายหรอืศนูยบ์รกิารในประเทศของคณุ เพือ่เปลีย่
นหลอดโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

ขอ้ควรระวงั
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ตอ้งปฏบิตั:ิ

ปิดและถอดปลั๊กเพาเวอรจ์ากเตา้เส � ยีบ AC กอ่นทีจ่ะทำความสะอาดผลติ
ภณัฑ์
ใช � ผ้า้นุ่มเปียกหมาด ๆ ชบุนำ้ยาทำความสะอาดอยา่งออ่น เพือ่ทำความสะ
อาดตวัเครือ่ง
ถอดปลั๊กเพาเวอรจ์ากเตา้เส � ยีบ AC ถา้ไมไ่ดใ้ชผ้ลติภณัฑเ์ป็นระยะเวลาน
าน

หา้ม:

ปิดกัน้สล็อตและช � อ่งเปิดตา่ง ๆ บนเครือ่งสำหรับการระบายอากาศ
ใช � ส้ารขดัทำความสะอาด ขีผ้ ึง้ หรอืตวัทำละลายเพือ่ทำความสะอาดเครือ่ง
ใช � ภ้ายใตเ้งือ่นไขตอ่ไปนี:้

ในสภาพแวดลอ้มทีร่อ้นจัด เย็นจัด หรอืช - ืน้
ตอ้งแน่ใจวา่อณุหภมูโิดยรอบอยูร่ะหวา่ง 5˚C ~ 40˚C `
ความช ` ืน้สมัพัทธเ์ป็น 10% ~ 85%

ในบรเิวณทีอ่าจส - มัผัสกบัฝุ่ นและสิง่สกปรกในปรมิาณมาก
ใกลเ้ครือ่งใช - ใ้ด ๆ ทีส่รา้งสนามแมเ่หล็กพลงังานสงู
ถกูแสงแดดโดยตรง -

การดภูาพทีฉ่ายแบบ 3D โดยใชฟ้งักช์ ัน่ 3D

ขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยัทีส่ำคญั อา่นคำเตอืนตอ่ไปนี ้กอ่นทีค่ณุหรอืเด็ก ๆ 
จะใชฟ้งักช์ ัน่ 3D

คำเตอืน
เด็ก ๆ และวยัรุน่อาจมคีวามไวตอ่ประเด็นดา้นสขุภาพเมือ่ชมภาพ 3D  �
และควรไดรั้บการดแูลอยา่งใกลช้ดิในขณะทีด่ภูาพเหลา่นี้

คำเตอืนเกีย่วกบัการชกัเมือ่ถกูแสง และความเสีย่งดา้นสขุภาพอืน่ ๆ
ผูช้มบางคนอาจมอีาการลมช � กั หรอืสมองขาดเลอืดเมือ่มองดภูาพกะพริ
บและแสงกะพรบิทีม่าจากภาพของโปรเจ็กเตอร ์หรอืวดิโีอเกมบางชนดิ 
ถา้คณุมอีาการลมชกัหรอืเป็นโรคหลอดเลอืดสมอง หรอืมปีระวตัวิา่มคีนใน
ครอบครัวเป็น โปรดปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทยก์อ่นทีจ่ะใชฟั้งกช์ัน่ 
3D
แมใ้นผูท้ีไ่มม่ปีระวตัสิ � ว่นตวัหรอืสมาชกิในครอบครัวทีม่อีาการลม้บา้หม ู
หรอืชกั อาจมสีภาพทีไ่มไ่ดว้นิจิฉัยวา่สามารถเป็นสาเหตใุหเ้กดิอาการลมชั
กเนือ่งจากแสงได ้
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สตรมีคีรรภ ์ผูส้งูอาย ุผูท้ีเ่คยป่วยจากอาการบาดเจ็บรนุแรง  �
ผูท้ีน่อนหลบัไมเ่พยีงพอ หรอือยูภ่ายใตฤ้ทธิแ์อลกอฮอล ์ควรหลกีเลีย่งกา
รใชฟั้งกช์ัน่ 3D ของเครือ่ง
ถา้คณุมอีาการใด ๆ ตอ่ไปนี ้ใหห้ยดุการชมภาพ 3D ทนัท ีและปรึ �
กษาผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย:์ (1) การมองเห็นเปลีย่นแปลง (2) 
ปวดศรีษะเล็กนอ้ย (3) วงิเวยีน (4) มกีารเคลือ่นไหวโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ เชน่ 
ตาหรอืกลา้มเนือ้กระตกุ (5) สบัสน (6) คลืน่ไส ้(7) สญูเสยีการรับรู ้(8) 
ชกั (9) ตะครวิ และ/หรอื (10) เวยีนศรีษะ เด็กและวยัรุน่อาจมอีาการเหล่
านีไ้ดง้า่ยกวา่ผูใ้หญ ่ผูป้กครองควรดแูลลกู ๆ และถามพวกเขาวา่มอีาการเ
หลา่นีห้รอืไม่
การชมภาพ 3D อาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิการเมา ภาพหลอน การหลงทศิ  �
อาการตาลา้ และมเีสถยีรภาพการทรงตวัลดลงดว้ย แนะนำใหผู้ใ้ชห้ยุ
ดพักบอ่ย ๆ เพือ่ลดโอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบเหลา่นี ้ถา้ตาของคณุแส
ดงสญัญาณของความลา้ หรอืมอีาการตาแหง้ หรอืถา้คณุมอีาการใด ๆ 
ทีก่ลา่วมาดา้นบน ใหห้ยดุใชอ้ปุกรณน์ีท้นัท ีและอยา่ใชอ้กีเป็นเวลาอยา่งน ้
อยสามสบินาท ีหลงัจากทีอ่าการเหลา่นีห้ายแลว้
การชมภาพ 3D ในขณะทีน่ั่งใกลห้นา้จอมากเกนิไปเป็นระยะเวลานาน  �
อาจทำใหส้ายตาของคณุเสยีหายได ้ระยะทางการชมทีเ่หมาะสม ควรมรีะ
ยะอยา่งนอ้ยสามเทา่ของความสงูหนา้จอ แนะนำใหต้าของผูช้มอยูร่ะดบัเดี
ยวกบัหนา้จอ
การชมภาพ 3D ในขณะทีส่วมแวน่ 3D ตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลานาน  �
อาจทำใหเ้กดิอาการปวดหวัหรอืเกดิความลา้ ถา้คณุมอีาการปวดหวั 
ลา้หรอืเวยีนหวั ใหห้ยดุการชมภาพ 3D และพักผอ่น
อยา่ใช � แ้วน่ 3D สำหรับวตัถปุระสงคอ์ืน่ ๆ นอกเหนอืจากการชมภาพ 
3D เทา่นัน้ การสวมแวน่ 3D สำหรับวตัถปุระสงคอ์ืน่ ๆ (สวมเลน่ทัว่ไป 
เป็นแวน่กนัแดด แวน่ป้องกนั เป็นตน้) อาจทำใหเ้กดิอนัตรายทางกายภาพ
ตอ่คณุ และอาจทำใหส้ายตามปีระสทิธภิาพลดลง
การชมภาพ 3D อาจทำใหเ้กดิการส � บัสนไดใ้นผูช้มบางราย ดงันัน้ 
อยา่วางโปรเจ็กเตอร ์3D ของคณุใกลบ้นัได สายเคเบลิ เฉลยีง 
หรอืวตัถอุืน่ ๆ ทีส่ามารถทำใหม้กีารสะดดุ ชน หกั หรอืหลน่ลงไปได ้



6องักฤษ

ประกาศเกีย่วกบัการใช้

  หลกีเลีย่งการมอง/หนัหนา้เขา้หาลำแสงโปรเจ็กเตอรไ์มว่า่เวลาใดกต็า
ม หนัหลงัไปทางลำแสงใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได้

  เมือ่ใชโ้ปรเจ็กเตอรใ์นหอ้งเรยีน ใหค้ำแนะนำนักเรยีนอยา่งเพยีงพอ 
เมือ่ขอใหนั้กเรยีนขึน้มาชีบ้างอยา่งบนหนา้จอ

  เพือ่ลดพลงังานทีห่ลอดจำเป็นตอ้งใชใ้หเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 
ใหใ้ชห้อ้งทีม่ดื เพือ่ลดระดบัแสงจากสภาพแวดลอ้ม

คำเตอืนเกีย่วกบัความปลอดภยัของตา
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บทนำ

อปุกรณเ์สรมิเพิม่เติ �
มแตกตา่งกนัไปขึน้อ
ยูก่บัรุน่ ขอ้มลูจำเพา
ะ และภมูภิาค

บทนำ

แกะหบีหอ่ และตรวจสอบสิง่ตา่ง ๆ ในกลอ่ง เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ชิน้สว่นทัง้
หมดดา้นลา่งอยูใ่นกลอ่ง ถา้มบีางสิง่หายไป โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกู
คา้ของ Optoma

สิง่ตา่ง ๆ ในบรรจภุณัฑ์

อปุกรณเ์สรมิมาตรฐาน

	คูม่อืผูใ้ช ้CD

	ใบรับประกนั

	คูม่อืการเริม่ตน้ฉบบัยอ่

		บตัร WEEE  
(สำหรับ EMEA เทา่นัน้)

โปรเจ็กเตอร์ สายไฟ เอกสาร

รโีมท
 แบตเตอรี ่z

AAA × 2 กอ้น

อปุกรณเ์สรมิ

กระเป๋าหิว้ ฝาปิดเลนส์ ฝาปิดเลนส์

สายเคเบลิ HDMI สายเคเบลิ MHL
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บทนำ

สว่นตา่ง ๆ ของผลติภณัฑ์
ตวัเครือ่งหลกั

อยา่ปิดกัน้ช � อ่งอากา
ศเขา้/ออกของโปรเจ็
กเตอร์
(*)  � อปุกรณเ์สรมิ
สำหรับซือ้เพิม่ 

 เลนส์1. 
ตวัรับส2. ญัญาณ IR
ปุ่ มกด3. 
ขัว้ตอ่อนิพตุ / เอาตพ์ตุ4. 
ช5. อ่งเสยีบเพาเวอร์
ขาปรับความเอยีง6. 
ฝาครอบเลนส7.  ์(*)

ลำโพง8. 
ปุ่ มซมู9. 
แหวนโฟกสั10. 
ฝาครอบหลอดไฟ11. 
เครือ่งระบายอากาศ (เขา้)12. 
เครือ่งระบายอากาศ (ออก)13. 
พอรต์สำหรับล็อค 14. 
KensingtonTM 

8

6

7

1 32 54

109 11 1312

6 14
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บทนำ

ปุ่ มกด

11

1 3

10

5

แหลง่ส1. ญัญาณ
ป้อน2. 
การแกไ้ขภาพบดิเบีย้ว3. 
ซ4. งิคใ์หม่
เมนู5. 
วธิใีช้6. 
LED หลอดไฟ7. 
LED เปิดเครือ่ง/สแตนดบ์าย8. 
เปิด/ปิดเครือ่ง9. 
LED อณุหภมูิ10. 
ปุ่ มเลอืก 4 ทศิทาง11. 

6

7

2 4

8 9
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บทนำ

การเชือ่มตอ่อนิพตุ/เอาตพ์ตุ

A
U

D
IO

-O
U

T
12

V
 O

U
T

O
ut

 (5
V

)
3D

 S
Y

N
C

H
D

M
I 1

/ M
H

L
H

D
M

I 2
U

S
B

12V ทรกิเกอรร์เีลย ์(12V, 250mA, มนิแิจ็ค 3.5 มม.)1. 
ขัว้ตอ่การซ2. งิคอ์อก 3D (5V)
ขัว้ตอ่ HDMI 1/ MHL3. 
แถบป้องกนั4. 
ขัว้ตอ่เส5. ยีงออก (มนิแิจ็ค 3.5 มม.)
ขัว้ตอ่ HDMI 26. 
ขัว้ตอ่ขนาดเล็ก USB-B (การอปัเกรดเฟิรม์แวร)์7. 
ช8. อ่งเสยีบเพาเวอร์

2 31

4 7 865

เมาส � ร์ะยะไกลตอ้งใ
ชร้โีมทพเิศษ
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บทนำ

รโีมทคอนโทรล

เปิดเครือ่ง1. 
ปิดเครือ่ง2. 
ผูใ้ช3.  ้1/ผูใ้ช ้2/ผูใ้ช ้3
คอนทราสต์4. 
ความสวา่ง5. 
โหมดการแสดงผล6. 
อตัราส7. ว่นภาพ
แกภ้าพบดิเบีย้ว8. 
3D9. 
ปิดเส10. ยีง
ตวัตัง้เวลาสลปี11. 
ไดนามกิแบล็ค12. 
แหลง่ส13. ญัญาณ
ซ14. งิคใ์หม่
ระดบัเส15. ยีง +/-
ป้อน16. 
เมนู17. 
ปุ่ มเลอืก 4 ทศิทาง18. 
HDMI119. 
HDMI220. 
VGA121. 
YPbPr22. 
VGA223. 
วดิโีอ24. 

2

6

9

11

20

22

19

10

8

5

21

23

1413

17

12

16

18

24

3

15

7

4

1

คยีบ์างคยีอ์าจไมท่ำ �
งานสำหรับรุน่ทีไ่มร่
องรับคณุลกัษณะเห
ลา่นี้
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การตดิต ัง้

A
U

D
IO

-O
U

T
12
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T
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 (5
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)
3D

 S
Y

N
C

H
D

M
I 1

/ M
H

L
H

D
M

I 2
U

S
B

M
OL

EX

5

1

2

เอาตพ์ตุเสยีง

แวน่ 3D

3 4

6

การตดิต ัง้

การเชือ่มตอ่คอมพวิเตอร/์ โนต้บุค๊

การเชือ่มตอ่ไปยงัโปรเจ็กเตอร์

เนือ่งจากการ �
ใชง้านทีแ่ตกตา่ง
กันในแตล่ะประเทศ บ
างภมูภิาคอาจมอีปุกร
ณเ์สรมิทีแ่ตกตา่งกนั 
(*)  � อปุกรณเ์สรมิ
สำหรับซือ้เพิม่ 

1 ........................................................................................* ปลั๊ก DC 12V
2. ....................................................................... *สายเคเบลิสง่สญัญาณ 3D
3. ...................................................................................*สายเคเบลิ HDMI
4. .................................................................................................. สายไฟ
5. ................................................................................*สายเคเบลิเสยีงออก
6 ...................................................................................... *สายเคเบลิ USB
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การตดิต ัง้

การเชือ่มตอ่แหลง่สญัญาณวดิโีอ

เนือ่งจากการ �
ใชง้านทีแ่ตกตา่ง
กันในแตล่ะประเทศ บ
างภมูภิาคอาจมอีปุกร
ณเ์สรมิทีแ่ตกตา่งกนั 
(*)  � อปุกรณเ์สรมิ
สำหรับซือ้เพิม่ 

A
U

D
IO

-O
U

T
12

V
 O

U
T

O
ut

 (5
V

)
3D

 S
Y

N
C

H
D

M
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H

L
H

D
M
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U

S
B

MHL

5

1

2

เอาตพ์ตุเสยีง

แวน่ 3D

3 4

6

เครือ่งเลน่ DVD
กลอ่งแปลงสญัญาณ,
เครือ่งรับ HDTV

1 ........................................................................................* ปลั๊ก DC 12V
2. ....................................................................... *สายเคเบลิสง่สญัญาณ 3D
3. ..................................................*สายเคเบลิ MHL (ไมโคร USB เป็น HDMI)
4. .................................................................................................. สายไฟ
5. ................................................................................*สายเคเบลิเสยีงออก
6 ....................................................................................*สายเคเบลิ HDMI

เครือ่งเลน่ดวีดี,ี เครือ่งเลน่บลเูรย,์ กลอ่งแปลงสญัญาณ,  
เครือ่งรับ HDTV, เกมคอนโซล
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การตดิต ัง้

เชือ่มตอ่ไปยงัอปุกรณว์ดิโีอ 3D

ตอ้งเปิดอปุกรณแ์ �
หลง่สญัญาณวดิโี
อ 3D กอ่นโปรเจ็
กเตอร ์3D

ถา้วดิโีออนิพตุเป็น  �
2D ปกต,ิ โปรดกด 
“3D รปูแบบ” และเ
ปลีย่นไปยงั “อตัโน
มตั”ิ
ถา้ “โหมด SBS” เปิ �
ดใชง้าน, เนือ้หาวดิี
โอ 2D จะไมแ่สดงอ
ยา่งถกูตอ้ง

หลงัจากทีค่ณุเชือ่มตอ่อปุกรณเ์ขา้ดว้ยกนัดว้ยสายเคเบลิ HDMI 
ตามทีแ่สดงในภาพ คณุกพ็รอ้มทีจ่ะเริม่ตน้ เปิดเครือ่งแหลง่สญัญาณวิ
ดโีอ 3D ของคณุและโปรเจ็กเตอร ์3D ของคณุ

PlayStation® 3 เกม
ตรวจดใูหแ้น่ใจา่คณุไดอ้ปัเดตคอนโซลไปเป็นซอฟตแ์วรเ์วอรช์ y ัน่ลา่สดุ
ไปที ่“เมนู การตัง้คา่ -> การตัง้คา่การแสดงผล -> เอาตพ์ตุวดิโีอ ->  y
HDMI” เลอืก “อตัโนมตั”ิ และทำตามขัน้ตอนบนหนา้จอ
ใส y แ่ผน่ดสิกเ์กม 3D ของคณุ หรอือกีทางหนึง่กค็อืคณุสามารถดาวนโ์หลดเ
กม (และอปัเดต 3D) ผา่นเครอืขา่ย PlayStation® ได้
เปิดเกมขึน้มา ในเมนูภายในเกม เลอืก “เลน่แบบ 3D” y

เครือ่งเลน่ Blu-ray 3D™
ตอ้งแน่ใจวา่เครือ่งเลน่ของคณุสามารถรองรับแผน่ Blu-ray™ 3D  y
และตอ้งแน่ใจวา่เอาตพ์ตุ 3D นัน้เปิดใชง้านอยู่
ใส y แ่ผน่ดสิก ์Blu-ray™ 3D ลงในเครือ่งเลน่ จากนัน้กด “เลน่”

3D TV (เชน่ SKY 3D, DirecTV)
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร TV ของคณุเพือ่เปิดทำงานช y อ่ง 3D 
บนแพคเกจชอ่งของคณุ
หลงัจากเปิดทำงานแลว้ เปลีย่นไปยงัช y อ่ง 3D
คณุควรเห็นสองภาพอยูเ่คยีงขา้งกนั y
สลบัไปยงั “โหมด SBS” ของโปรเจ็กเตอร ์3D ตวัเลอืกอยูใ่นส y ว่น 
“การแสดงผล” ของเมนู OSD ของโปรเจ็กเตอร์

อปุกรณ ์3D (เชน่ 3D DV/DC) ทีม่เีอาตพ์ตุสญัญาณ 2D 1080i 
แบบเคยีงขา้งกนั

เช y ือ่มตอ่อปุกรณ ์3D ของคณุ และสง่สญัญาณเนือ้หา 3D ทีม่เีอาตพ์ตุ 2D 
แบบเคยีงขา้งกนั ไปยงัโปรเจ็กเตอร ์3D

คณุควรเห็นสองภาพอยูเ่คยีงขา้งกนั -
สลบัไปยงั “โหมด SBS” ของโปรเจ็กเตอร ์3D ตวัเลอืกอยูใ่นส y ว่น 
“การแสดงผล” ของเมนู OSD ของโปรเจ็กเตอร์

ถา้กำลงัชมภาพยนตร ์3D จากสญัญาณ HDMI 1.4a (เชน่ แผน่บลเูรย ์
3D) แวน่ 3D ของคณุควรจะซงิคอ์ยูต่ลอดเวลา ถา้กำลงัชมภาพยนตร ์3D 
จากสญัญาณ HDMI 1.3 (เชน่ การออกอากาศ 3D โดยใชโ้หมด SBS) 
อาจจำเป็นตอ้งใชต้วัเลอืก 3D ซงิคย์อ้นกลบัของโปรเจ็กเตอร ์เพือ่ปรับ
ประสบการณก์ารรับชม 3D ของคณุใหเ้หมาะสมทีส่ดุ ตวัเลอืกอยูใ่นสว่น 
“การแสดงผล ->สามมติ”ิ ของเมนู OSD ของโปรเจ็กเตอร์
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การตดิต ัง้

การแพรภ่าพ 3D แผน่ Blu-ray™ 3D เกมคอนโซล 3D

SKY+HD, เคเบลิ/
กลอ่งดาวเทยีม เครือ่งเลน่ Blu-ray™ 3D

PlayStation® 3

แวน่ DLP®Link™ 3D

โปรเจ็กเตอร ์ฟลุ 1080p DLP® 3D

แวน่ RF 3D ตวัสง่สญัญาณ 3D
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การตดิต ัง้

เปิดแวน่ 3D1. 
ตรวจสอบวา่เนือ้หา 3D ถกูส2. ง่ไปยงัโปรเจ็กเตอร ์และสญัญาณเขา้
กนัไดก้บัขอ้กำหนดของโปรเจ็กเตอร์
เปิด “โหมด 3D” (ปิด/ลงิค ์DLP/VESA 3D - ขึน้อยูก่บัชนดิของ3. 
แวน่ตาทีค่ณุกำลงัใช)้ ของโปรเจ็กเตอร ์3D ตวัเลอืกอยูใ่นสว่น 
“การแสดงผล” ของเมนู OSD ของโปรเจ็กเตอร์
เปิดแวน่ 3D และตรวจสอบวา่ภาพปรากฏแบบ 3D 4. 
โดยไมท่ำใหต้าลา้
ถา้ภาพไมป่รากฏเป็น 3D, โปรดตรวจสอบวา่อปุกรณ ์3D 5. 
ตัง้คา่ใหส้ง่ภาพ 3D ออกไปอยา่งถกูตอ้งหรอืไม ่หรอื “โหมด 
SBS” ควรเปิดอยูเ่มือ่สญัญาณอนิพตุเป็น 2D 1080i เคยีงขา้งกนั 
และทำขัน้ตอนที ่1 ~ 4 ซำ้
อาจจำเป็นตอ้งใช6. ต้วัเลอืก “3D ซงิคย์อ้นกลบั”  ของโปรเจ็กเ
ตอรเ์พือ่ปรับประสบการณก์ารรับชมภาพ 3D ของคณุใหด้ทีีส่ดุ 
ตวัเลอืกอยูใ่นสว่น “การแสดงผล” ของเมนู OSD โปรเจ็กเตอร์
ในการปิดแวน่ 3D: กดปุ่ ม “เพาเวอร”์ คา้งไวจ้นกระทัง่ LED ดบั7. 
สำหรับขอ้มลูทีม่รีายละเอยีดมากขึน้ โปรดดคููม่อืผูใ้ช8. ข้องแวน่ 3D 
หรอืเว็บไซตข์องผูผ้ลติ

การใชแ้วน่ 3D

สำหรับขอ้มลูทีม่ี �
รายละเอยีดมากขึ้
น โปรดดคููม่อืผูใ้
ชข้องแวน่ 3D
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การตดิต ัง้

การเปิด/ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอร์

เปิดโปรเจ็กเตอรก์อ่ �
น จากนัน้เลอืกแหล่
งสญัญาณ
(*)  �
อปุกรณเ์สรมิซือ้เพิม่

การเปิดโปรเจ็กเตอร์
1. ถอดฝาปิดเลนสอ์อก 
2. เชือ่มตอ่สายไฟและสายสญัญาณใหแ้น่น เมือ่เชือ่มตอ่แลว้ LED 

เปิดเครือ่ง/สแตนดบ์าย จะเปลีย่นเป็นสเีหลอืง 
3. เปิดหลอดไฟโดยกดปุ่ ม “ ” ทีด่า้นบนของโปรเจ็กเตอร ์

หรอืบนรโีมทคอนโทรล ตอนนี ้LED เปิดเครือ่ง/สแตนดบ์าย 
จะเปลีย่นเป็นสเีขยีว 

 หนา้จอเริม่ตน้จะแสดงขึน้ในเวลาประมาณ 10 วนิาท ีครัง้แรกทีค่ณุ
ใชโ้ปรเจ็กเตอร ์คณุจะตอ้งเลอืกภาษาและโหมดประหยดัพลงังาน
ทีต่อ้งการ 

4. เปิดเครือ่ง และเชือ่มตอ่แหลง่สญัญาณทีค่ณุตอ้งการใหแ้ส
ดงบนหนา้จอ (คอมพวิเตอร ์โนต้บุค๊ เครือ่งเลน่วดิโีอ ฯลฯ) 
โปรเจ็กเตอรจ์ะตรวจพบแหลง่สญัญาณโดยอตัโนมตั ิถา้ไมพ่บ 
กดปุ่ มเมนู และไปที ่“ตวัเลอืก”  
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ “ล็อคสญัญาณ” ถกูตัง้คา่เป็น “ปิด”

�	ถา้คณุเชือ่มตอ่แหลง่สญัญาณหลายแหลง่ในเวลาเดยีวกนั 
ใหก้ดปุ่ ม “แหลง่สญัญาณ” บนแผงควบคมุ หรอืปุ่ มสญัญาณตรงบ
นรโีมทคอนโทรล เพือ่สลบัระหวา่งอนิพตุตา่ง ๆ

 ฝาปิดเลนส ์(*) 1

เปิด/ปิดเครือ่ง2

หรอื
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การตดิต ัง้

การปิดโปรเจ็กเตอร์

1.  กดปุ่ ม " " บนรโีมทคอนโทรลหรอื " " บนปุ่ มกดเพือ่ปิดโปรเจ็กเ
ตอร ์ขอ้ความตอ่ไปนีจ้ะแสดงบนหนา้จอ 

ปิดเครือ่ง?

กดปุ่ มเพาเวอรอ์กีครัง้

  กดปุ่ ม “ ” อกีครัง้เพือ่ยนืยนั ไมเ่ชน่นัน้ 
ขอ้ความจะหายไปหลงัจาก 15 วนิาทผีา่นไป เมือ่คณุกดปุ่ ม " " 
เป็นครัง้ทีส่อง โปรเจ็กเตอรจ์ะแสดงตวัตัง้เวลานับถอยหลงัและจะปิ
ดเครือ่ง

2. พัดลมระบายความรอ้นยงัคงทำงานตอ่ประมาณ 10 วนิาท ี
สำหรับรอบการระบายความรอ้นและ LED เปิด/สแตนดบ์าย 
จะกะพรบิเป็นสเีขยีว เมือ่ LED เปิด/สแตนดบ์าย สวา่งเป็นสเีหลอืง
ตอ่เนือ่ง หมายความวา่โปรเจ็กเตอรไ์ดเ้ขา้สูโ่หมดสแตนดบ์ายแลว้

 ถา้คณุตอ้งการเปิดโปรเจ็กเตอรก์ลบัขึน้มา คณุตอ้งรอจนกระทัง่โ
ปรเจ็กเตอรเ์สร็จสิน้กระบวนการทำใหเ้ครือ่งเย็นลง และเขา้สูโ่หม
ดสแตนดบ์ายกอ่น หลงัจากทีเ่ขา้สูโ่หมดสแตนดบ์าย กดปุ่ ม “ ” 
เพือ่เริม่โปรเจ็กเตอรใ์หม่

3. ถอดสายเพาเวอรจ์ากเตา้เสยีบไฟฟ้าและโปรเจ็กเตอร์
4. อยา่เปิดโปรเจ็กเตอรท์นัท ีหลงัจากทีท่ำกระบวนการปิดเครือ่ง
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การตดิต ัง้

ตดิตอ่ศนูยบ์รกิา �
รทีใ่กลท้ีส่ดุ ถา้โ
ปรเจ็กเตอรแ์สดง
อาการเหลา่นี ้ดหู
นา้ 65-66 สำหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

ไฟแสดงสถานะการเตอืน
 

เมือ่ไฟแสดงสถานะการเตอืน (ดดูา้นลา่ง) 
ตดิ โปรเจ็กเตอรจ์ะปิดโดยอตัโนมตั:ิ

� ไฟแสดงสถานะ LED “หลอด” จะตดิเป็นสแีดง และถา้เครือ่ง 
“เปิด/สแตนดบ์าย” ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิเป็นสเีหลอืง

� LED แสดงสถานะ “อณุหภมู”ิ ตดิเป็นสแีดง และถา้เครือ่ง 
“เปิด/สแตนดบ์าย” ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิเป็นสเีหลอืง 
นีห่มายความวา่ โปรเจ็กเตอรร์อ้นเกนิไป ภายใตส้ถานการณป์กต ิ
สามารถเปิดโปรเจ็กเตอรก์ลบัขึน้มาใหมไ่ด้

� ไฟแสดงสถานะ LED “อณุหภมู”ิ กะพรบิเป็นสแีดง และถา้เครือ่ง 
“เปิด/สแตนดบ์าย”  
ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิเป็นสเีหลอืง 

 

 ถอดปลั๊กสายไฟจากโปรเจ็กเตอร ์รอเป็นเวลา 30 วนิาท ี
และลองอกีครัง้ ถา้ไฟแสดงสถานะการเตอืนตดิขึน้อกีครัง้ โปรดตดิตอ่
ศนูยบ์รกิารทีใ่กลท้ีส่ดุ เพือ่ขอความชว่ยเหลอื 
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การตดิต ัง้

การปรบัภาพทีฉ่าย

การปรบัความสงูของโปรเจ็กเตอร์

โปรเจ็กเตอรม์ขีาปรับระดบัให ้สำหรับปรับความสงูของภาพ
1. ระบตุำแหน่งขาปรับทีค่ณุตอ้งการปรับทีข่า้งใตข้องโปรเจ็กเตอร ์

2. หมนุแหวนทีส่ามารถปรับไดต้ามเข็มนาฬกิาเพือ่ยกโปรเจ็กเตอร์
ขึน้ หรอืหมนุทวนเข็มนาฬกิา เพือ่ลดใหต้ำ่ลง ทำซำ้กบัขาทีเ่หลื
อตามตอ้งการ

ขาปรับความเอยีง

แหวนปรับความเอยีง
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การติดตั้ง

การปรับการซูม / โฟกัสของโปรเจ็กเตอร์
คุณอาจจะหมุนวงแหวนการซูมเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก 
ในการโฟกัสภาพ ให้หมุนวงแหวนการปรับโฟกัสจนกว่าภาพจะชัด  

 ซีรีส์ระยะฉายสั้น: โปรเจ็กเตอร์จะทำการโฟกัสที่ระยะห่างตั้งแต่ 
1.09 ถึง 11.13 ฟุต (0.33 ถึง 3.39 เมตร) 

การปรับขนาดของภาพที่ฉาย

 ขนาดของภาพที่ฉายมีขนาดตั้งแต่ 30.0” ถึง 307.0” (0.76 ถึง 
7.80 เมตร)

ความกว้าง

คว
าม
สูง แหวนโฟกัส

มุมมองด้านบน

มุมมองด้านข้าง

ระยะห่างการฉาย (D)

ระยะห่างการฉาย (D)

ฉาก

ฉาก

ฉาก (W)

ฉาก (H)

ออฟเซ็ต (Hd)

แหวนโฟกัส

ปุ่มซูม
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การติดตั้ง

ขนาดความยาวท
แยงมุม (นิ้ว) ของ

หน้าจอ 16:9

ขนาดหน้าจอ W x H ระยะห่างการฉาย (D)
ออฟเซ็ต (Hd)

(ม.) (นิ้ว) (ม.) (ฟุต)

ความกว้าง ความสูง ความกว้าง ความสูง ไวด์ เทเล ไวด์ เทเล (ม.) (นิ้ว)

30.0 0.66 0.37 26.15 14.71 0.33 0.33 1.09 1.09 0.06 2.35

40.0 0.89 0.50 34.86 19.61 0.44 0.44 1.45 1.45 0.08 3.14

60.0 1.33 0.75 52.29 29.42 0.66 0.66 2.17 2.17 0.12 4.71

70.0 1.55 0.87 61.01 34.32 0.77 0.77 2.54 2.54 0.14 5.49

80.0 1.77 1.00 69.73 39.22 0.88 0.88 2.90 2.90 0.16 6.28

90.0 1.99 1.12 78.44 44.12 0.99 0.99 3.26 3.26 0.18 7.06

100.0 2.21 1.25 87.16 49.03 1.10 1.10 3.62 3.62 0.20 7.84

120.0 2.66 1.49 104.59 58.83 1.33 1.33 4.35 4.35 0.24 9.41

150.0 3.32 1.87 130.74 73.54 1.66 1.66 5.44 5.44 0.30 11.77

180.0 3.98 2.24 156.88 88.25 1.99 1.99 6.52 6.52 0.36 14.12

250.0 5.53 3.11 217.89 122.57 2.76 2.76 9.06 9.06 0.50 19.61

300.0 6.64 3.74 261.47 147.08 3.31 3.31 10.87 10.87 0.60 23.53

307.0 6.80 3.82 267.57 150.51 3.39 3.39 11.13 11.13 0.61 24.08

 ตารางนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

ระยะฉายสั้น
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การควบคมุของผูใ้ช้

ปุ่ มกด

ปุ่ มกด & รโีมทคอนโทรล

การควบคุมของผู้ใช้

การใชปุ้่ มกด

เพาเวอร์ ดสูว่น “การเปิด/ปิดโปรเจ็กเตอร”์ ในหนา้ 17-18

ซงิคใ์หม่ ซงิโครไนซโ์ปรเจ็กเตอรไ์ปยงัสญัญาณเขา้โดยอตัโนมตัิ

ป้อน ยนืยนัการเลอืกรายการของคณุ

สญัญาณ กด “สญัญาณ” เพือ่เลอืกสญัญาณเขา้

เมนู กด "เมนู" เพือ่เปิดเมนูการแสดงบนหนา้จอ (OSD) 
เพือ่ทีจ่ะออกจาก OSD ใหก้ด “เมนู” อกีครัง้

วธิใีช ้ เมนูวธิใีช ้(สามารถใชง้านเมือ่เมนู OSD 
ไมแ่สดงขึน้มาเทา่นัน้)

ปุ่ มเลอืก 4 ทศิทาง ใช ้     เพือ่เลอืกรายการ หรอืทำการปรับสิง่ทีค่ณุ
เลอืก

แกภ้าพบดิเบีย้ว  / ใช ้   เพือ่ปรับความบดิเบีย้วของภาพทีเ่กดิจากก
ารเอยีงโปรเจ็กเตอร ์(±40 องศา)

LED หลอดไฟ แสดงสถานะหลอดไฟของโปรเจ็กเตอร์

LED อณุหภมูิ แสดงสถานะอณุหภมูขิองโปรเจ็กเตอร ์

LED 
เปิดเครือ่ง/สแตนดบ์าย แสดงสถานะของโปรเจ็กเตอร์
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การควบคมุของผูใ้ช้

รโีมทคอนโทรล

การใชร้โีมทคอนโทรล

เปิดเครือ่ง เปิดโปรเจ็กเตอร์

ปิดเครือ่ง ปิดโปรเจ็กเตอร์

ผูใ้ช1้/ผูใ้ช2้/
ผูใ้ช3้

ปุ่ มทีผู่ใ้ชก้ำหนด โปรดดทูีห่นา้ 52   เพือ่ตัง้คา่

ความสวา่ง ปรับความสวา่งของภาพ

คอนทราสต์ ควบคมุระดบัความแตกตา่งระหวา่งสว่นทีส่วา่งทีสุ่
ดและมดืทีส่ดุของภาพ

โหมด เลอืกโหมดการแสดงผลสำหรับการตัง้คา่ทีเ่หมาะ
สมทีส่ดุสำหรับการใชง้านตา่งๆ (ดหูนา้ 34)

แกภ้าพบดิเบีย้ว ปรับความบดิเบีย้วของภาพทีเ่กดิจากการเอยีงโป
รเจ็กเตอร์

อตัราสว่นภาพ กดเพือ่เปลีย่นอตัราสว่นภาพของภาพทีแ่สดง 

3D เลอืกโหมด 3D ทีต่รงกบัเนือ้หา 3D 
ของคณุดว้ยตนเอง

ปิดเสยีง ปิด / เปิดเสยีงชัว่คราว

DB 
(ไดนามกิแบล็ค)

ปรับความสวา่งของภาพโดยอตัโนมตั ิเพือ่ใหไ้ดส้
มรรถนะคอนทราสตท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุ

ตวัตัง้เวลาสลปี ตัง้คา่ชว่งเวลาการนับถอยหลงั

ระดบัเสยีง+ / 
ระดบัเสยีง-

ปรับเพือ่เพิม่ / ลดระดบัเสยีง

สญัญาณ กด “สญัญาณ” เพือ่เลอืกสญัญาณเขา้

ซงิคใ์หม่ ซงิโครไนซโ์ปรเจ็กเตอรไ์ปยงัสญัญาณเขา้โดย
อตัโนมตัิ
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การควบคมุของผูใ้ช้

ป้อน ยนืยนัการเลอืกรายการของคณุ

เมนู แสดงหรอืออกจากเมนูทีแ่สดงบนหนา้จอของโปรเ
จ็กเตอร์

HDMI1 กด “HDMI1” เพือ่เลอืกแหลง่สญัญาณจากขัว้ตอ่ 
HDMI 1/ MHL 

HDMI2 กด “HDMI2” เพือ่เลอืกแหลง่สญัญาณจากขัว้ตอ่ 
HDMI 2 

VGA1 ไมม่ฟัีงกช์ัน่

VGA2 ไมม่ฟัีงกช์ัน่

วดิโีอ ไมม่ฟัีงกช์ัน่

YPbPr ไมม่ฟัีงกช์ัน่

ปุ่ มเลอืก 
สีท่ศิทาง

ใช ้     เพือ่เลอืกรายการ หรอืทำการป
รับสิง่ทีค่ณุเลอืก

การใชร้โีมทคอนโทรล
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การควบคมุ MHL (Mobile High-Definition Link)

โหมด

กดปุ่ ม “โหมด” เป็นเวลานานกวา่หนึง่วนิาทเีพือ่เ
ปิดใชง้านโหมดการควบคมุ MHL ระยะไกล 

เพือ่จบการทำงาน ใหก้ดปุ่ ม “โหมด” อกีครัง้ 

เลอืก เพือ่เลอืกไฟล์

เมนู กดเพือ่เปิดใชเ้มนูบนสดุ

ปุ่ มเลอืก 
สีท่ศิทาง

ใชปุ้่ มปรับขึน้ ปรับลง ปรับซา้ย ปรับขวา เพือ่ 
เลอืกรายการหรอืทำการปรับสิง่ทีค่ณุเลอืก 
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การตดิตัง้แบตเตอรี่
มแีบตเตอรีข่นาด AAA สองกอ้นใหส้ำหรับรโีมทคอนโทรล

ใชเ้ฉพาะแบตเตอรีช่นดิเดยีวกนัหรอืเทยีบเทา่ ทีแ่นะนำโดยผูผ้ลติเทา่นัน้

  ขอ้ควรระวงั

การใชง้านแบตเตอรีท่ีไ่มเ่หมาะสมสามารถทำใหเ้กดิการร่ัวไหลของสารเคมหี
รอืการระเบดิได ้ตอ้งแน่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามคำแนะนำดา้นลา่งนี้

อยา่ใชแ้บตเตอรีห่ลายชนดิรวมกนั แบตเตอรีช่นดิตา่งกนัมลีกัษณะทีแ่ตกตา่ง
กนัออกไป

อยา่ใชแ้บตเตอรีเ่กา่และใหมผ่สมกนั การใชแ้บตเตอรีเ่กา่และใหมผ่สมกนัสา
มารถลดอายขุองแบตเตอรีใ่หม ่หรอืกอ่ใหเ้กดิการร่ัวไหลของสารเคมใีนแบต
เตอรีเ่กา่

ถอดแบตเตอรีอ่อกทนัททีีแ่บตเตอรีห่มด สารเคมทีีร่ั่วไหลจากแบตเตอรีซ่ ึง่สมั
ผัสกบัผวิหนังสามารถทำใหเ้กดิผืน่คนัได ้หากคณุพบการร่ัวไหลของสารเคมใี
ด ๆ ใหเ้ชด็ใหส้ะอาดดว้ยผา้

แบตเตอรีท่ีใ่หม้าพรอ้มกบัผลติภณัฑน์ีอ้าจจะมอีายกุารใชง้านทีส่ัน้ลงเนือ่งจา
กสภาพการเกบ็รักษา

ถา้คณุจะไมไ่ดใ้ชร้โีมทคอนโทรลเป็นเวลานาน ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อก

เมือ่คณุทิง้แบตเตอรี ่คณุตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายในพืน้ทีห่รอืประเทศทีเ่กีย่ว
ขอ้ง
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 การใชปุ้่ ม วธิใีช ้

ฟังกช์ัน่ วธิใีช ้ใหก้ารตัง้คา่และการทำงานทำไดง้า่ย 

 กดปุ่ ม “?” บนปุ่ มกดเพือ่เปิดเมนู วธิใีช ้
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โปรดดสู � ว่น “การแ
กไ้ขปัญหา” ในหนา้ 
54~56 สำหรับรายล
ะเอยีดเพิม่เตมิ

 ปุ่ มเมนู วธิใีช ้ทำงานเฉพาะขณะทีไ่มม่สีญัญาณเขา้ทีต่รวจจับได ้

    ออก

ไมม่ภีาพปรากฏบนหนา้จอ

วธิใีช ้

วธิใีช ้

    ออก

ไมม่ภีาพปรากฏบนหนา้จอ

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้สยีบสายไฟถกูตอ้งและแน่นหนาตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 

การตดิตัง้ ในคูม่อืผูใ้ช ้

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนิของขัว้ตอ่ไมห่กังอหรอืแตก

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดใ้ชง้านคณุสมบตั ิ[ปิดเสยีง AV] อยู่

[ถดัไป]

ไมม่ภีาพปรากฏบนหนา้จอ

วธิใีช ้

    ออก

 ถา้คณุกำลงัใชโ้นต้บุค๊: 

1.ขัน้ตอนแรก ทำตามขัน้ตอนขา้งบนเพือ่ปรับความละเอยีดของคอมพวิเตอร์

 2.กดการตัง้คา่เอาตพ์ตุแบบสลบัตวัอยา่ง:[Fn]+[F4]

[กอ่นหนา้]
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 ถา้ตรวจพบสญัญาณเขา้ และปุ่ มวธิใีชถ้กูกด หนา้ตอ่ไปนีเ้พือ่ชว่ยวนิจิ
ฉัยปัญหาตา่ง ๆ

วธิใีช ้

ภาพมดีา้นทีเ่อยีง

ภาพเล็กเกนิไป หรอืใหญเ่กนิไป

ไมไ่ดย้นิเสยีงหรอืเสยีงเบาเกนิไป

    ออก

    ออก

ภาพมดีา้นทีเ่อยีง

วธิใีช ้

 ถา้เป็นไปได ้ลองยา้ยตำแหน่งของโปรเจ็กเตอรใ์หอ้ยูก่ ึง่กลางจอภาพและอยูต่ำ่กวา่

ดา้นลา่งจอภาพ

 กด [แกภ้าพบดิเบีย้ว + / -] บนรโีมทคอนโทรลจนกวา่ดา้นขา้งของภาพจะอยูใ่นแน

วดิง่

[แกภ้าพบดิเบีย้ว + / -]

วธิใีช ้

ภาพเล็กเกนิไป หรอืใหญเ่กนิไป

 ปรับวงแหวนซมูทีด่า้นบนของโปรเจ็กเตอร์

 เลือ่นเครือ่งโปรเจ็กเตอรใ์หใ้กลห้รอืหา่งจากจอภาพ

 กดปุ่ ม [MENU] บนรโีมทคอนโทรล หรอืบนแผงควบคมุโปรเจ็กเตอร ์จากนัน้ไปที ่

หนา้จอ | รปูแบบ และลองการตัง้คา่แบบตา่ง ๆ

[หนา้จอ | รปูแบบ]

    ออก
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โหมดการแสดงผล

ความสวา่ง

คอนทราสต์

ความชดั

ขัน้สงู

ภาพยนตร์

ภาพ

เมนูยอ่ย การตัง้คา่

เมนูหลกั

โปรเจ็กเตอรม์เีมนูทีแ่สดงบนหนา้จอหลายภาษา ทีอ่นุญาตใหค้ณุทำก
ารปรับภาพ และเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ตา่ง ๆ โปรเจ็กเตอรจ์ะตรวจพบ
สญัญาณโดยอตัโนมตัิ

วธิกีารใชง้าน

1. ในการเปิดเมนู OSD ใหก้ด “Menuู” บนรโีมทคอนโทรลหรอืปุ่ มกด
2 ในขณะที ่OSD แสดงอยู,่ ใชปุ้่ ม   เพือ่เลอืกรายการใด ๆ ในเมนูหลกั 

ในขณะทีท่ำการเลอืกบนหนา้นัน้ๆ ใหก้ดปุ่ ม  หรอืปุ่ ม “Enter” 
เพือ่เขา้ไปยงัเมนูยอ่ย

3. ใชปุ้่ ม   เพือ่เลอืกรายการทีต่อ้งการในเมนูยอ่ย จากนัน้กดปุ่ ม  หรอื 
“Enter” เพือ่ดกูารตัง้คา่เพิม่เตมิ ปรับการตัง้คา่ดว้ยปุ่ ม  

4. เลอืกรายการถดัไปทีจ่ะปรับในเมนูยอ่ย และปรับคา่ตามทีอ่ธบิายดา้นบน
5. กด “Enter” หรอื "Menuู” เพือ่ยนืยนั และหนา้จอจะกลบัไปยงัเมนูหลกั
6. ในการออก, กด “Menu” อกีครัง้ เมนู OSD จะปิด และโปรเจ็กเตอรจ์ะบนั

ทกึการตัง้คา่ใหมโ่ดยอตัโนมตัิ

เมนทู ีแ่สดงบนหนา้จอ



32องักฤษ

การควบคมุของผูใ้ช้

แผนผงัเมนู
เมนูหลกั เมนูยอ่ย การตัง้คา่

ภาพ โหมดการแสดงผล ภาพยนตร ์/ การอา้งองิ / สสีดใส / สวา่ง / สามมติ ิ/ 
ผูใ้ช ้/ ISF กลางวนั / ISF กลางคนื / เกม

ความสวา่ง -50~50

คอนทราสต์ -50~50
#1 ความอิม่ของสี -50~50
#2 ระดบัสี -50~50

ความชดั 1~15

ขัน้สงู การลดสญัญาณรบกวน 0~10

แกมมา ฟิลม์ / วดิโีอ / กราฟิก / มาตรฐาน

BrilliantColorTM 1~10

ไดนามกิแบล็ค ปิด / เปิด

อณุหภมูสิี อุน่ / มาตรฐาน / เย็น / เย็น

การตัง้คา่สี สแีดง / สเีขยีว / 
สนีำ้เงนิ / ฟ้า / 
มว่ง / สเีหลอืง

โทนส ี/ ความอิม่ของส ี/ เกน

สขีาว สแีดง / สเีขยีว / สนีำ้เงนิ

รเีซต็

ออก

ปรภิมูสิี อตัโนมตั ิ/ RGB (0-255) / RGB (16-235) / YUV

ออก

รเีซต็

ออก

การแสดงผ
ล

รปูแบบ 4:3 / 16:9 / LBX / ดัง้เดมิ / ซปุเปอรไ์วด์

มาสกข์อบ 0~5

ซมู 0~10

เลือ่นภาพ H -100~100

V -100~100

แกภ้าพบดิเบีย้วแนวตัง้ -40~40

สามมติิ 3D แบบ ปิด / ลงิค ์DLP / VESA 3D

3D รปูแบบ อตัโนมตั ิ/ SBS / บนและลา่ง / เฟรมซเีควนเชยีล

3D -> 2D สามมติ ิ/ L / R
#3 3D ซงิคย์อ้นกลบั เปิด / ปิด

ออก

ออก

ต ัง้คา่ ภาษา

การฉายภาพ

ตำแหน่งเมนู

การตัง้คา่เสยีง ลำโพงภายใน เปิด / ปิด

ปิดเสยีง เปิด / ปิด

ระดบัเสยีง 0~10

ออก
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โปรดส � งัเกตวา่ เมนูทีแ่สดงบนหนา้จอ (OSD) มคีวามหลากหลายซึง่สอดคลอ้งกบัป
ระเภทของสญัญาณทีเ่ลอืกและรุน่โปรเจ็กเตอรท์ีค่ณุใชง้าน
(ตวัเลอืก  � #1, #2) “ความอิม่ของส”ี และ “ระดบัส”ี มอียูใ่น HDMI YUV ไมไ่ดอ้ยูใ่น 
HDMI RGB
( � #3) “3D ซงิคย์อ้นกลบั” จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่มกีารเปิดใชง้าน 3D 

เมนูหลกั เมนูยอ่ย การตัง้คา่

ต ัง้คา่ ระบบป้องกนั ระบบป้องกนั เปิด / ปิด

ตวัตัง้เวลาระบบป้องกนั เดอืน / วนั / ชัว่โมง

เปลีย่นรหสัผา่น

ออก

ขัน้สงู โลโก ้ คา่เริม่ตน้ / เป็นกลาง / ผูใ้ช ้

จับภาพโลโก ้

ออก

ออก

ตวัเลอืก แหลง่สญัญาณเขา้ HDMI 1 / MHL / HDMI 2

ล็อคสญัญาณ เปิด / ปิด

พืน้ทีส่งู เปิด / ปิด

ซอ่นขอ้มลู เปิด / ปิด

ล็อคปุ่ ม เปิด / ปิด

รปูแบบการทดสอบ ไมม่ ี/ กรดิ / รปูแบบสขีาว

ฟังกช์ัน่ IR ทัง้หมด / ดา้นหนา้ / บน / ปิด

ทรกิเกอร ์12V ปิด / เปิด / 3D อตัโนมตัิ

สพีืน้หลงั สดีำ / สแีดง / สนีำ้เงนิ / สเีขยีว / สขีาว

การตัง้คา่หลอด ชัว่โมงหลอด

เตอืนอายหุลอด เปิด / ปิด

โหมดหลอด สวา่ง / อโีค / ไดนามกิ

ลบชัว่โมงหลอดภาพ ใช ่/ ไมใ่ช่

ออก

การตัง้คา่ HDMI ลงิค์ HDMI ลงิค์ ปิด / เปิด

รวม TV ใช ่/ ไมใ่ช่

ลงิคเ์ปิดเครือ่ง รว่มกนั / PJ -> Device / Device -> PJ

ลงิคปิ์ดเครือ่ง ปิด / เปิด

ออก

การตัง้คา่ระยะไกล ผูใ้ช ้1 / ผูใ้ช ้2 / ผูใ้ช ้3 การตัง้คา่ส ี/ อณุหภมูสิ ี/ แกมมา / HDMI 
ลงิค ์/ รปูแบบการทดสอบ / ปิดเสยีง AV

ออก

ขัน้สงู ระบบเปิดเครือ่งดว่น เปิด / ปิด

ปิดอตัโนมตั ิ(นาท)ี 0~180

ตวัตัง้เวลาสลปี (นาท)ี 0~990

โหมดพลงังาน (สแตนดบ์าย) เปิดใชง้าน / อโีค

ออก

รเีซต็ ปัจจบุนั ยกเลกิ / ใช่

ทัง้หมด ยกเลกิ / ใช่

ออก
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ภาพ

โหมดการแสดงผล
มคีา่ทีต่ัง้มาลว่งหนา้จากโรงงานหลายคา่ทีป่รับมาใหเ้หมาะสมสำหรับ 
ชนดิของภาพตา่ง ๆ

ภาพยนตร:์ สำหรับระบบโฮมเธยีเตอร์ `
การอา้งองิ: โหมดนีม้ไีวส้ำหรับสรา้งภาพใหใ้กลเ้คยีงกบัลกัษณะทีผู่ ้ `
กำกบัภาพยนตรต์ัง้ใจใหเ้ป็นมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้การตัง้คา่ส,ี 
อณุหภมูสิ,ี ความสวา่ง, คอนทราสต ์และแกมมา่ ถกูกำหนดคา่ทัง้หมด
ไปยงัระดบัอา้งองิมาตรฐาน
ส ` สีดใส: ปรับใหเ้หมาะสมเพือ่ผลติภาพทีม่สีสีนัสดใสสะดดุตา
สวา่ง: ความสวา่งสงูสดุสำหรับส ` ญัญาณเขา้จาก PC 
สามมติ:ิ การตัง้คา่ทีแ่นะนำเมือ่เปิดทำงานโหมด 3D การปรับแตง่เพิม่เ `
ตมิโดยผูใ้ชใ้น 3D จะถกูบนัทกึในโหมดนีส้ำหรับใชใ้นอนาคต
ผูใ้ช ` :้ การตัง้คา่ของผูใ้ช้
ISF กลางวนั: ปรับใหเ้หมาะสำหรับภาพโดยใหโ้หมด ISF กลางวนั  `
ถกูปรับเทยีบ อยา่งสมบรูณ ์และมคีณุภาพของภาพทีส่งู
ISF กลางคนื: ปรับใหเ้หมาะสำหรับภาพโดยใหโ้หมด ISF กลางคนื  `
ถกูปรับเทยีบอยา่งสมบรูณ ์และมคีณุภาพของภาพทีส่งู
เกม: สำหรับเนือ้หาทีเ่ป็นเกม  `

ความสวา่ง
ปรับความสวา่งของภาพ

กด  `  เพือ่ทำใหภ้าพมดืลง
กด  `  เพือ่ทำใหภ้าพสวา่งขึน้

โหมดการแสดงผล

ความสวา่ง

คอนทราสต์

ความชดั

ขัน้สงู

ภาพยนตร์

ภาพ

“ISF กลางคนื” จ �
ะไมแ่สดงเมือ่ยงัไ
มไ่ดป้รับเทยีบโห
มด ISF

รเีซต็

    ออก
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คอนทราสต์
คอนทราสต ์ทำหนา้ทีค่วบคมุระดบัความแตกตา่งระหวา่งสว่นทีส่วา่งทีส่ดุ 
และมดืทีส่ดุของภาพ 

กด  `  เพือ่ลดคอนทราสต์
กด  `  เพือ่เพิม่คอนทราสต์

ความชดั
ปรับความชดัของภาพ

กด  `  เพือ่ลดความชดั
กด  `  เพือ่เพิม่ความชดั

รเีซต็
เลอืก "ใช”่เพือ่คนืการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงานสำหรับ “ภาพ”
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ภาพ | ข ัน้สงู

การลดสญัญาณรบกวน
ลดสญัญาณรบกวน ลดปรมิาณของสญัญาณรบกวนทีม่องเห็นได ้
ชว่งการปรับมคีา่ตัง้แต ่“0” ถงึ “10” (0: ปิด)

แกมมา
คณุสมบตันิีอ้นุญาตใหค้ณุตัง้คา่ชนดิของกราฟแกมมา่ หลงัจากทีต่ัง้คา่เริม่
ตน้ และปรับละเอยีดเสร็จแลว้ ใชข้ัน้ตอน การปรับแกมมา่ เพือ่ปรับภาพเอ
าตพ์ตุของคณุใหด้ทีีส่ดุ

ฟิลม์: สำหรับระบบโฮมเธยีเตอร์ `
วดิโีอ: สำหรับส ` ญัญาณวดิโีอ หรอื TV
กราฟิก: สำหรับส ` ญัญาณ PC / ภาพถา่ย
มาตรฐาน: สำหรับการตัง้คา่แบบมาตรฐาน `

BrilliantColor™
รายการทีส่ามารถปรับไดน้ีจ้ะใชอ้ลักอรทิมึการประมวลผลสใีหมแ่ละการปรั
บปรงุเพือ่ใหค้วามสวา่งทีส่งูขึน้ ในขณะทีใ่หส้จีรงิทีส่ดใสมากขึน้ในรปูภาพ 
ชว่งการปรับมคีา่ตัง้แต ่“1” ถงึ “10” หากคณุตอ้งการภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ ใหป้รับไปทางการตัง้คา่สงูสดุ สำหรับภาพทีด่นุู่มนวลและเป็นธรร
มชาตมิากขึน้ ใหป้รับไปทางการตัง้คา่ตำ่สดุ

ไดนามกิแบล็ค
ไดนามกิแบล็ค ชว่ยใหโ้ปรเจ็กเตอรป์รับความสวา่งของจอแสดงผลใหเ้หม
าะสมทีส่ดุโดยอตัโนมตั ิโดยแสดงรายละเอยีดระหวา่งฉากภาพยนตรท์ีม่ดื
/สวา่งไดอ้ยา่งไมน่่าเชือ่

อณุหภมูสิี
เลอืกอณุหภมูสิจีากอุน่ มาตรฐาน เย็น และเย็นจัด

การลดสญัญาณรบกวน

แกมมา

BrilliantColor™ 

ไดนามกิแบล็ค

อณุหภมูสิี

ภาพ

การตัง้คา่สี

ฟิลม์

ตำ่

กลาง

ขัน้สงู

ปรภิมูสิี

ออก

อตัโนมตัิ
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การตัง้คา่สี
กด  เพือ่เขา้สูเ่มนูถดัไป และใช ้  หรอื  หรอื  หรอื  
เพือ่ทำการเลอืกรายการ

การตัง้คา่สี

สแีดง

สเีขยีว

สนีำ้เงนิ

สขีาว

ฟ้า

มว่ง

สเีหลอืง

     รเีซต็

 ออก

ส ` แีดง/สเีขยีว/สนีำ้เงนิ/ฟ้า/มว่ง/สเีหลอืง: ใช ้  หรอื  
เพือ่เลอืกโทนส,ี ความอิม่ของส ีและเกน

สแีดง

โทนสี

 ออก

ความอิม่ของสี

เกน

ส ` ขีาว: ใช ้  หรอื  เพือ่เลอืกสแีดง, สเีขยีว และสนีำ้เงนิ

สขีาว

สแีดง

 ออก

สเีขยีว

สนีำ้เงนิ

รเีซ ` ต็: เลอืก “  รเีซต็” เพือ่กลบัไปยงัการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงานสำ
หรับการปรับระดบัส ี

ปรภิมูสิี
เลอืกชนดิแมทรกิซส์ทีีเ่หมาะสมจาก อตัโนมตั,ิ RGB(0-255), RGB(16-
235) หรอื YUV
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การแสดงผล

รปูแบบ
ใชฟั้งกช์ัน่นีเ้พือ่เลอืกอตัราสว่นภาพทีต่อ้งการ

4:3: รปูแบบนีใ้ช ` ส้ำหรับแหลง่อนิพตุขนาด 4x3
16:9: รปูแบบนีใ้ช ` ส้ำหรับแหลง่อนิพตุขนาด 16x9 อยา่งเชน่ 
HDTV และ DVD เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพสำหรับการชมภาพบน TV 
แบบไวดส์กรนี
LBX: รปูแบบนีใ้ช ` ส้ำหรับแหลง่อนิพตุเล็ตเตอรบ็์อกซท์ีไ่มใ่ช ่16x9 แล
ะสำหรับผูใ้ชซ้ ึง่ใชเ้ลนสอ์นามอรฟิ์กภายนอก เพือ่แสดงภาพในสดัสว่น 
2.35:1 โดยใชค้วามละเอยีดสงูสดุ 
ดัง้เดมิ: รปูแบบนีจ้ะแสดงภาพตน้ฉบบัโดยไมม่กีารปรับระดบัใด ๆ `
ซปุเปอรไ์วด:์ โหมดนีป้รับขนาดส ` ญัญาณ 2.35:1 เพือ่เตมิความสงูขอ
งภาพใหไ้ด ้100% เพือ่กำจัดแถบสดีำ (ดา้นซา้ยและขวาของภาพจะ
ถกูครอบตดั) 

ขอ้มลูในรายละเอยีดเกีย่วกบัโหมด LBX:
DVD รปูแบบเล็ตเตอรบ็์อกซ1. บ์างเครือ่ง ไมถ่กูขยายสำหรับ TV 
16x9 ในสถานการณน์ี ้ภาพจะดไูมถ่กูตอ้งเมือ่แสดงในโหม
ด 16:9 ในสถานการณ์นี ้โปรดลองใชโ้หมด 4:3 เพือ่ด ูDVD 
ถา้เนือ้หาไมไ่ดเ้ป็น 4:3, จะมแีถบสดีำรอบ ๆ ภาพในการแสดงแบบ 
16:9 สำหรับเนือ้หาชนดินี ้คณุสามารถใชโ้หมด LBX เพือ่เตมิภาพใหเ้
ต็มหนา้จอบนการแสดงผล 16:9 
ถา้คณุใช2. เ้ลนสอ์นามอรฟิ์กภายนอก โหมด LBX นีย้งัอนุญาตใหค้ณุชม
เนือ้หา 2.35:1 (รวมถงึสญัญาณจาก DVD อนามอรฟิ์กและภาพยนตร ์
HDTV) ซึง่สนับสนุนอตัราสว่นอนามอรฟิ์กไวดท์ีข่ยายสำหรับการแส
ดงผล 16x9 ในภาพแบบไวด ์2.35:1 ดว้ย ในกรณีนี ้จะไมม่แีถบสดีำ 
พลงังานของหลอดและความละเอยีดตามแนวตัง้จะถกูใชอ้ยา่งเต็มที่

รปูแบบ

มาสกข์อบ

ซมู

เลือ่นภาพ

แกภ้าพบดิเบีย้วแนวตัง้

สามมติิ

การแสดงผล

    ออก
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อปุกรณ ์I/O แตล่ะช � ิ้
นมกีารตัง้คา่ “มาสก์
ขอบ” ทีแ่ตกตา่งกนั
“มาสกข์อบ” และ “ซู �
ม” ไมส่ามารถใชง้าน
ในเวลาเดยีวกนัได ้

หนา้จอ 16:9 480i/p 576i/p 1080i/p 720p PC

4:3 ศนูยก์ลาง 1440 x 1080

16:9 ศนูยก์ลาง 1920 x 1080

LBX ศนูยก์ลาง 1920 x 1440 หลงัจากนัน้ไดรั้บภาพศนูยก์ลาง 1920 x 
1080 เพือ่ทำการแสดง

ดัง้เดมิ ไมม่กีารเปลีย่นขนาดภาพ, การแมป 1:1 และอยูต่รงกลาง 
รปูแบบนีจ้ะแสดงภาพตน้ฉบบัโดยไมม่กีารปรับขนาดใดๆ

ซปุเปอรไ์วด์ เปลีย่นขนาดเป็น 2534 x 1426 (ขยาย 132%) 
จากนัน้รับภาพแบบกึง่กลาง 1920x1080 มาแสดง

มาสกข์อบ
มาสกข์อบของภาพ เพือ่กำจัดสญัญาณรบกวนในการเขา้รหสัวดิโีอทีข่อบข
องแหลง่สญัญาณวดิโีอ

ซมู
กด  `  เพือ่ลดขนาดของภาพ
กด  `  เพือ่ขยายภาพบนหนา้จอการฉาย

เลือ่นภาพ
กด  เพือ่เขา้สูเ่มนูถดัไปตามทีแ่สดงดา้นลา่ง จากนัน้ใช ้  หรอื  หรอื 

 หรอื  เพือ่เลอืกรายการ

เลือ่นภาพ

H: -100

V: 100

H: กด  `   เพือ่เลือ่นตำแหน่งภาพทีฉ่ายตามแนวนอน
V: กด  `   เพือ่เลือ่นตำแหน่งภาพทีฉ่ายตามแนวตัง้

แกภ้าพบดิเบีย้วแนวตัง้
กด  หรอื  เพือ่ปรับความบดิเบีย้วของภาพในแนวตัง้ และทำใหภ้าพเป็
นสีเ่หลีย่มมากขึน้
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รปูแบบ 3D รองรับไ �
ทมม์ิง่แบบ 3D เทา่นั้
น ซึง่รายละเอยีดอยู่
ในหนา้ 63
“3D รปูแบบ” รองรับ �
ไทมม์ิง่ 3D ทีไ่มใ่ช ่
HDMI 1.4a เทา่นัน้

การแสดงผล | 
สามมติ ิ

3D แบบ
ปิด:  ` เลอืก “ปิด” เพือ่ปิดโหมด 3D 
ลงิค ์DLP: เลอืก “ลงิค ์DLP” เพือ่ใช ` ก้ารตัง้คา่ทีเ่หมาะสมสำหรับแวน่ 
3D แบบลงิค ์DLP (ดหูนา้ 16)
VESA 3D: เลอืก “VESA 3D” เพือ่ใช ` ก้ารตัง้คา่ทีเ่หมาะสมสำหรับแวน่ 
3D แบบ VESA (ดหูนา้ 16) 

3D รปูแบบ
อตัโนมตั:ิ เมือ่ตรวจพบส ` ญัญาณประจำตวั 3D รปูแบบ 3D 
จะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัิ
SBS: แสดงส ` ญัญาณ 3D ในรปูแบบ “เคยีงขา้งกนั”
บนและลา่ง: แสดงส ` ญัญาณ 3D ในรปูแบบ “บนและลา่ง”
เฟรมซ ` เีควนเชยีล: แสดงสญัญาณ 3D ในรปูแบบ “เฟรมซเีควนเชยีล”

3D -> 2D
สามมติ:ิ แสดงส ` ญัญาณ 3D
L (ซ ` า้ย): แสดงกรอบซา้ยของภาพ 3D
R (ขวา): แสดงกรอบขวาของภาพ 3D `

3D ซงิคย์อ้นกลบั
กด “เปิด” เพือ่กลบัเนือ้หากรอบจากซ ` า้ยไปขวา
กด “ปิด” สำหรับเนือ้หาเฟรมเริม่ตน้  `

3D แบบ

3D -> 2D

3D ซงิคย์อ้นกลบั

การแสดงผล

ปิด

    ออก

สามมติิ

สามมติิ

ปิด

3D รปูแบบ อตัโนมตัิ
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ต ัง้คา่

ภาษา
เลอืกเมนู OSD หลายภาษา กด  เขา้ไปยงัเมนูยอ่ย จากนัน้ใชปุ้่ ม 

 หรอื  หรอื  หรอื  เพือ่เลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการ กด “Enter” 
เพือ่เสร็จสิน้การเลอืก

ภาษา

 ออก

ภาษา

การฉายภาพ

ตำแหน่งเมนู

การตัง้คา่เสยีง

ระบบป้องกนั

ตัง้คา่

ภาษาองักฤษ

ขัน้สงู

    ออก
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เดสกท์อปดา้นหลงั แ �
ละเพดานดา้นหลงั ใช ้
กบัหนา้จอทีแ่สงผา่นไ
ดค้รึง่หนึง่

การฉายภาพ
 `  การฉายดา้นหนา้

นีเ่ป็นการเลอืกมาตรฐาน ภาพถกูฉายลงบนหนา้จอโดยตรง
 `  ตัง้โตะ๊ดา้นหลงั

เมือ่เลอืก ภาพจะปรากฏกลบัดา้น

 `  เพดานดา้นหนา้

เมือ่เลอืก ภาพจะถกูพลกิกลบัหวั

 `  เพดานดา้นหลงั

เมือ่เลอืก ภาพจะปรากฏกลบัดา้นในตำแหน่งทีพ่ลกิกลบัหวั
ตำแหน่งเมนู

เลอืกตำแหน่งเมนูบนหนา้จอแสดงผล
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ต ัง้คา่ |  
การต ัง้คา่เสยีง

ลำโพงภายใน
เลอืก “เปิด” หรอื “ปิด” เพือ่เปิดหรอืปิดลำโพงภายใน

ปิดเสยีง
เลอืก “เปิด” เพือ่เปิดการปิดเส ` ยีง 
เลอืก “ปิด” เพือ่เลกิการปิดเส ` ยีง 

ระดบัเสยีง
กด  `  เพือ่ลดระดบัเสยีง
กด  `  เพือ่เพิม่ระดบัเสยีง

ลำโพงภายใน

ปิดเสยีง

ระดบัเสยีง

ตัง้คา่

ปิด

    ออก

การตัง้คา่เสยีง

ปิด

“ฟังกช์ � ัน่ ปิดเสยีง” มี
ผลกบัทัง้ระดบัเสยีง
ภายในและลำโพงภา
ยนอก
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ต ัง้คา่ | 
ระบบป้องกนั

ระบบป้องกนั
เปิด ` : เลอืก “เปิด” เพือ่ใชก้ารตรวจสอบดา้นความปลอดภยั 
เมือ่เปิดโปรเจ็กเตอร์
ปิด ` : เลอืก “ปิด” เพือ่ใหส้ามารถเปิดโปรเจ็กเตอรไ์ดโ้ดยไมต่อ้งตรวจส
อบรหสัผา่น

ตวัตัง้เวลาระบบป้องกนั
สามารถเลอืกฟังกช์ัน่เวลา (เดอืน/วนั/ชัว่โมง) เพือ่ตัง้คา่จำนวนชัว่โมงทีส่
ามารถใชโ้ปรเจ็กเตอร ์เมือ่เวลานีผ้า่นไป คณุจะถกูขอใหใ้สร่หสัผา่นของคุ
ณอกีครัง้

เปลีย่นรหสัผา่น
ครัง้แรก: `
กด “1. ” เพือ่ตัง้รหสัผา่น
รหสัผา่นตอ้งม ี4 หลกั 2. 
ใช3. ปุ้่ มตวัเลขบนรโีมท เพือ่ป้อนรหสัผา่นใหมข่องคณุ จากนัน้กดปุ่ ม “

” เพือ่ยนืยนัรหสัผา่นของคณุ

การเปลีย่นรหสัผา่น:  `
(ถา้รโีมทของคณุไมม่ปีุ่ มตวัเลข โปรดใชล้กูศรขึน้/ลง เพือ่เปลีย่นตวัเล
ขแตล่ะตวัของรหสัผา่น จากนัน้กดป้อนคา่เพือ่ยนืยนั)
กด “1. ” เพือ่ป้อนรหสัผา่นเดมิ
ใช2. ปุ้่ มหมายเลขเพือ่ป้อนรหสัผา่นปัจจบุนั จากนัน้กด “ ” เพือ่ยนืยนั 
ป้อนรหสัผา่นใหม ่(ความยาว 4 หลกั) โดยใช3. ปุ้่ มตวัเลขบนรโีมท 
จากนัน้กด “ ” เพือ่ยนืยนั
ป้อนรหสัผา่นใหมอ่กีครัง้ และกด “4. ” เพือ่ยนืยนั

 

ถา้ป้อนรหสัผา่นไมถ่กูตอ้ง 3 ครัง้ โปรเจ็กเตอรจ์ะปิดโดยอตัโนมตัิ `
ถา้คณุลมืรหสัผา่น โปรดตดิตอ่สำนักงานในประเทศของคณุเพือ่ขอคว `
ามชว่ยเหลอื

คา่รหสัผา่นเริม่ตน้ คอื  �
“1234” (ครัง้แรก)

ระบบป้องกนั

ตวัตัง้เวลาระบบป้องกนั

เปลีย่นรหสัผา่น

ตัง้คา่

ปิด

    ออก

ระบบป้องกนั

ป้อนรหสัรักษาความปลอดภยัปัจจบุนั (4 หลกั)

รหสัรักษาความปลอดภยัไมถ่กูตอ้ง ป้อนคา่อกีครัง้ (การพยายามครัง้ลา่สดุ)
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ต ัง้คา่ |  
ข ัน้สงู

โลโก้
ใชฟั้งกช์ัน่นีเ้พือ่ตัง้คา่หนา้จอเริม่ตน้ทีต่อ้งการ หากมกีารเปลีย่นแปลง 
จะมผีลในครัง้ถดัไปทีโ่ปรเจ็กเตอรเ์ปิด

คา่เริม่ตน้: หนา้จอเริม่ตน้มาตรฐาน `
เป็นกลาง: โลโกจ้ะไมแ่สดงบนหนา้จอเมือ่เปิดเครือ่ง `
ผูใ้ช ` :้ ใชภ้าพทีเ่กบ็ไวจ้ากฟังกช์ัน่ “จับภาพโลโก”้

จับภาพโลโก้
กด  เพือ่จับภาพของรปูภาพทีแ่สดงอยูบ่นหนา้จอในปัจจบุนั

โลโก ้

จับภาพโลโก ้

ตัง้คา่

    ออก

ขัน้สงู

คา่เริม่ตน้

เพือ่จับภาพโลโก ้ �
ใหส้ำเร็จ ตอ้งแน่ใจ
วา่ภาพบนหนา้จอไ
มเ่กนิความละเอยีด
ดัง้เดมิของโปรเจ็กเ
ตอร ์(1080p: 1920 
x 1080)
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แหลง่สญัญาณเขา้
ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เปิดทำงาน / ปิดทำงานแหลง่สญัญาณอนิพตุ กด  
เพือ่เขา้ไปยงัเมนูยอ่ย และเลอืกวา่คณุตอ้งการแหลง่สญัญาณไหน กด 
“Enter” เพือ่เสร็จสิน้การเลอืก โปรเจ็กเตอรจ์ะคน้หาเฉพาะอนิพตุทีเ่ปิดท
ำงานเทา่นัน้

ล็อคสญัญาณ
เปิด:  ` โปรเจ็กเตอรจ์ะคน้หาเฉพาะการเชือ่มตอ่อนิพตุปัจจบุนัเทา่นัน้
ปิด: โปรเจ็กเตอรจ์ะคน้หาส ` ญัญาณอืน่ ถา้สญัญาณเขา้ปัจจบุนัหายไป 

พืน้ทีส่งู
เมือ่ “เปิด” ถกูเลอืก พัดลมจะหมนุเร็วขึน้ คณุสมบตันิีม้ปีระโยชนเ์มือ่อยูใ่น
พืน้ทีท่ีม่รีะดบัสงู ซึง่มอีากาศเบาบาง

ซอ่นขอ้มลู
เปิด: เลอืก “เปิด” เพือ่ซ ` อ่นขอ้ความขอ้มลู
ปิด: เลอืก “ปิด” เพือ่แสดงขอ้ความ “คน้หา” `

ล็อคปุ่ ม
เมือ่ฟังกช์ัน่ล็อกปุ่ มกดเป็น "เปิด" ปุ่ มกดจะถกูล็อก แตโ่ปรเจ็กเตอรก์็
ยงัสามารถทำงานไดด้ว้ยรโีมทคอนโทรล คณุสามารถใชปุ้่ มกดไดใ้หม ่
โดยเลอืก "ปิด"

รปูแบบการทดสอบ
แสดงรปูแบบทดสอบ มกีรดิ รปูแบบสขีาว และไมม่รีปูแบบ

ฟังกช์ัน่ IR
ทัง้หมด: เลอืก “ทัง้หมด”, โปรเจ็กเตอรส์ามารถถกูส ` ัง่การโดยรโีมทค
อนโทรลจากตวัรับสญัญาณ IR ดา้นหนา้หรอืดา้นบน

ตวัเลอืก
แหลง่สญัญาณเขา้

ล็อคสญัญาณ

พืน้ทีส่งู

ซอ่นขอ้มลู

ล็อคปุ่ ม

รปูแบบการทดสอบ

ตวัเลอืก

ปิด

ฟังกช์ัน่ IR

ปิด

ปิด

ปิด

ไมม่ี

ทัง้หมด

ทรกิเกอร ์12V ปิด
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ดา้นหนา้: เลอืก “ดา้นหนา้”, โปรเจ็กเตอรส์ามารถถกูส ` ัง่การโดยรโีมท
คอนโทรลจากตวัรับสญัญาณ IR ดา้นหนา้ 
บน: เลอืก “บน”, โปรเจ็กเตอรส์ามารถถกูส ` ัง่การโดยรโีมทคอนโทรลจ
ากตวัรับสญัญาณ IR ดา้นบน
ปิด: เลอืก “ปิด”, โปรเจ็กเตอรส์ามารถถกูส ` ัง่การโดยรโีมทคอนโทรล
จากตวัรับสญัญาณ IR ดา้นหนา้หรอืดา้นบน คณุสามารถใชปุ้่ มกดได ้
โดยเลอืก "ปิด"

ทรกิเกอร ์12V
ปิด: เลอืก “ปิด” เพือ่ปิดใช ` ง้านทรกิเกอร์
เปิด: เลอืก “เปิด” เพือ่เปิดใช ` ง้านทรกิเกอร์
3D อตัโนมตั:ิ เมือ่ “3D อตัโนมตั”ิ เปิดทำงาน, โปรเจ็กเตอรจ์ะตรวจ `
จับโดยอตัโนมตัเิมือ่ภาพ 3D ถกูแสดง และจะเปิดใชง้านทรกิเกอรบ์น
พอรต์นี ้

ไมส่ามารถเลอืก “ดา้ �
นหนา้” และ “บน”  ไ
ดภ้ายใต ้โหมดสแต
นดบ์าย

12V ทรกิเกอร ์A ที่ �
รองรับขัว้ตอ่รเีลย ์
12V, 250mA. มนิแิจ็
ค 3.5 มม. สำรอง

IR_IN และตรวจหา

GND
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สพีืน้หลงั

การตัง้คา่หลอด

การตัง้คา่ HDMI ลงิค์

การตัง้คา่ระยะไกล

ขัน้สงู

รเีซต็

ตวัเลอืก

สพีืน้หลงั
ใชค้ณุสมบตันิี ้เพือ่แสดงหนา้จอส ี“สดีำ”, “สแีดง”, “สนีำ้เงนิ”, “สเีขยีว” 
หรอื “สขีาว”, เมือ่ไมม่สีญัญาณใด ๆ

รเีซต็
ปัจจบุนั: เลอืก “ใช ` ”่ เพือ่คนืคา่พารามเิตอรก์ารแสดงผลบนเมนูนีก้ลบัไ
ปเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงาน
ทัง้หมด: เลอืก “ใช ` ”่ เพือ่คนืคา่พารามเิตอรก์ารแสดงผลบนเมนูทัง้หม
ดกลบัไปเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงาน

สดีำ

    ออก

ตวัเลอืก
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ตวัเลอืก |  
การต ัง้คา่หลอด

ชัว่โมงหลอด
แสดงเวลาในการฉายของหลอด

เตอืนอายหุลอด
เลอืกฟังกช์ัน่นีเ้พือ่แสดง หรอืซอ่นขอ้ความเตอืน เมือ่ขอ้ความเปลีย่นหลอ
ดแสดงขึน้  
ขอ้ความจะปรากฏเป็นเวลา 30 ชัว่โมงกอ่นถงึเวลาเปลีย่นหลอดทีแ่นะนำ

โหมดหลอด
สวา่ง:  ` เลอืก “สวา่ง” เพือ่เพิม่ความสวา่ง
อโีค:  ` เลอืก “อโีค” เพือ่หรีห่ลอดโปรเจ็กเตอรล์ง ซึง่จะลดการสิน้เปลอื
งพลงังาน และยดือายกุารใชง้านหลอด 
ไดนามกิ: เลอืก “ไดนามกิ” เพือ่หรีก่ำลงัไฟของหลอด ซ ` ึง่จะขึน้อยูก่บั
ระดบัความสวา่งของเนือ้หา และปรับการใชพ้ลงังานของหลอดใหอ้ยูร่
ะหวา่ง 100% และ 30% อายขุองหลอดไฟจะเพิม่ขึน้  

ลบชัว่โมงหลอดภาพ
รเีซต็ตวันับชัว่โมงการใชง้านหลอด หลงัจากการเปลีย่นหลอด

เมือ่อณุหภมูโิดยรอ �
บสงูกวา่ 40°C ในข
ณะทีเ่ครือ่งทำงาน 
โปรเจ็กเตอรจ์ะสลบั
ไปยงัโหมดอโีคโดย
อตัโนมตัิ
“โหมดหลอด” สาม �
ารถถกูตัง้คา่ไดอ้ยา่
งอสิระสำหรับ 2D แ
ละ 3D

ชัว่โมงหลอด

เตอืนอายหุลอด

โหมดหลอด

ลบชัว่โมงหลอดภาพ

ตวัเลอืก

เปิด

    ออก

การตัง้คา่หลอด

สวา่ง
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ตวัเลอืก | 
การต ัง้คา่ HDMI ลงิค ์

HDMI ลงิค์

รวม TV

ลงิคเ์ปิดเครือ่ง

ตวัเลอืก

ปิด

    ออก

ขัน้สงู

ลงิคปิ์ดเครือ่ง ปิด

การใช ้HDMI ลงิค์

เมือ่คณุเช y ือ่มตอ่อปุกรณท์ีเ่ขา้กนักบั HDMI CEC เขา้กบัโปรเจ็กเตอรด์ว้
ยสายเคเบลิ HDMI คณุสามารถควบคมุอปุกรณเ์หลา่นัน้โดยเปิดเครือ่ง 
หรอืปิดเครือ่งพรอ้มกนั โดยใชค้ณุสมบตักิารควบคมุ HDMI ลงิคบ์น OSD 
ของโปรเจ็กเตอร์
คณุสมบตันิีช้ y ว่ยใหอ้ปุกรณห์นึง่หรอืหลายอปุกรณใ์นกลุม่ เปิดเครือ่ง หรอื 
ปิดเครือ่ง ผา่นคณุสมบตั ิHDMI ลงิค ์
ในการตัง้คา่ทัว่ไป เครือ่งเลน่ DVD ของคณุอาจเช y ือ่มตอ่อยูก่บัโปรเจ็กเตอ
รผ์า่นเครือ่งขยายเสยีง หรอืระบบโฮมเธยีเตอร ์

เมือ่โหมดสแตนดบ์ �
ายเป็น <0.5W คณุ
ลกัษณะ HDMI ลงิ
คจ์ะไมท่ำงาน 

HDMI ลงิค์
เปิดทำงาน/ปิดทำงานฟังกช์ัน่ HDMI ลงิค ์ตวัเลอืก รวม TV, 
ลงิคเ์ปิดเครือ่ง และลงิคปิ์ดเครือ่ง จะใชไ้ดเ้มือ่การตัง้คา่ถกูตัง้คา่เป็น เปิด 
เทา่นัน้

รวม TV
ถา้การตัง้คา่ถกูตัง้คา่เป็น “ใช”่ ทัง้ TV และโปรเจ็กเตอรจ์ะปิดพ
รอ้มกนัโดยอตัโนมตั ิเพือ่ป้องกนัไมใ่หอ้ปุกรณท์ัง้คูปิ่ดพรอ้มกนั 
ใหต้ัง้คา่การตัง้คา่เป็น “ไมใ่ช”่

ฟังกช์ � ัน่ HDMI ลงิค์
บางอยา่งอาจไมท่ำ
งาน ขึน้อยูก่บัการอ
อกแบบผลติภณัฑท์ี่
เชือ่มตอ่อยู ่และคว
ามสอดคลอ้งกบัมา
ตรฐาน HDMI CEC

HDMI

แอมปลฟิาย

เครือ่งเลน่ DVDHDMI

ไมใ่ช่

รว่มกนั
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ลงิคเ์ปิดเครือ่ง
เปิด CEC ตามคำสัง่

รว่มกนั: ทัง้โปรเจ็กเตอรแ์ละอปุกรณ ์CEC จะเปิดเครือ่งพรอ้มกนั `
PJ -> Device: อปุกรณ ์CEC จะเปิดเครือ่งเฉพาะหลงัจากทีโ่ปรเจ็กเต `
อรเ์ปิดเครือ่งเทา่นัน้
Device -> PJ: โปรเจ็กเตอรจ์ะเปิดเครือ่งเฉพาะหลงัจากทีอ่ปุกรณ ์ `
CEC เปิดเครือ่งเทา่นัน้ 

ลงิคปิ์ดเครือ่ง
ถา้การตัง้คา่ถกูตัง้คา่เป็น “เปิด” ทัง้ HDMI ลงิคแ์ละโปรเจ็กเตอรจ์ะปิดพร ้
อมกนัโดยอตัโนมตั ิตัง้คา่เป็น “ปิด” ทัง้ HDMI ลงิคแ์ละโปรเจ็กเตอรจ์ะไม่
ปิดพรอ้มกนัโดยอตัโนมตัิ
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ผูใ้ช ้1
คา่เริม่ตน้คอืการตัง้คา่สี

ผูใ้ช ้1

      การตัง้คา่ส ี     

กด  ไปยงัเมนูถดัไป จากนัน้ใช ้  หรอื  เพือ่เลอืกรายการ 
“การตัง้คา่ส”ี, “อณุหภมูสิ”ี, “แกมมา”, “HDMI ลงิค”์, 
“รปูแบบการทดสอบ” หรอื “ปิดเสยีง AV”  

ผูใ้ช ้2
คา่เริม่ตน้คอือณุหภมูสิี

ผูใ้ช ้2

      อณุหภมูสิ ี     

กด  ไปยงัเมนูถดัไป จากนัน้ใช ้  หรอื  เพือ่เลอืกรายการ 
“การตัง้คา่ส”ี, “อณุหภมูสิ”ี, “แกมมา”, “HDMI ลงิค”์, 
“รปูแบบการทดสอบ” หรอื “ปิดเสยีง AV”  

ผูใ้ช ้3
คา่เริม่ตน้คอืแกมมา

ผูใ้ช ้3

      แกมมา      

กด  ไปยงัเมนูถดัไป จากนัน้ใช ้  หรอื  เพือ่เลอืกรายการ 
“การตัง้คา่ส”ี, “อณุหภมูสิ”ี, “แกมมา”, “HDMI ลงิค”์, 
“รปูแบบการทดสอบ” หรอื “ปิดเสยีง AV”  

ตวัเลอืก | 
การต ัง้คา่ระยะไกล

ผูใ้ช ้1

ผูใ้ช ้2

ผูใ้ช ้3

ตวัเลอืก

การตัง้คา่สี

    ออก

การตัง้คา่ระยะไกล

อณุหภมูสิี

แกมมา
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ตวัเลอืก | ข ัน้สงู

ระบบเปิดเครือ่งดว่น
เลอืก "เปิด"เพือ่เปิดใชง้านโหมดเปิดเครือ่งดว่น โปรเจ็กเตอรจ์ะเปิดอตัโน
มตั ิเมือ่ไฟ AC เขา้ โดยไมต่อ้งกดปุ่ ม " " บนปุ่ มกดโปรเจ็กเตอรห์รอืบน
รโีมทคอนโทรล

ปิดอตัโนมตั ิ(นาท)ี
ตัง้คา่ชว่งเวลาการนับถอยหลงั ตวัตัง้เวลานับถอยหลงัจะเริม่ขึน้ เมือ่ไมม่ี
สญัญาณถกูสง่ไปยงัโปรเจ็กเตอร ์โปรเจ็กเตอรจ์ะปิดเครือ่งโดยอตัโนมตั ิ
เมือ่การนับถอยหลงัเสร็จสิน้ (ในหน่วยนาท)ี

ตวัตัง้เวลาสลปี (นาท)ี
ตัง้คา่ชว่งเวลาการนับถอยหลงั ตวัตัง้เวลานับถอยหลงัจะเริม่ทำงาน 
โดยทีม่หีรอืไมม่สีญัญาณสง่ไปยงัโปรเจ็กเตอร ์โปรเจ็กเตอรจ์ะปิดเครือ่งโ
ดยอตัโนมตั ิเมือ่การนับถอยหลงัเสร็จสิน้ (ในหน่วยนาท)ี

โหมดพลงังาน (สแตนดบ์าย)
อโีค: เลอืก “อโีค” เพือ่ประหยดัการส ` ิน้เปลอืงพลงังาน < 0.5W 
ใช ` ง้านอยู:่ เลอืก “ใชง้านอยู”่ เพือ่กลบัไปยงัสแตนดบ์ายปกต ิ

 

คา่ของตวัตัง้เวลาปิ �
ดจะถกูรเีซต็เป็นศนู
ย ์หลงัจากทีโ่ปรเจ็
กเตอรปิ์ด

ระบบเปิดเครือ่งดว่น

ปิดอตัโนมตั ิ(นาท)ี

ตวัตัง้เวลาสลปี (นาท)ี

ตวัเลอืก

เปิด

    ออก

ขัน้สงู

โหมดพลงังาน (สแตนดบ์าย) ใชง้านอยู่
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การแกไ้ขปญัหา
ถา้คณุมปัีญหากบัโปรเจ็กเตอรข์องคณุ โปรดดขูอ้มลูตอ่ไปนี ้
ถา้ปัญหายงัคงมอียู ่โปรดตดิตอ่รา้นคา้ปลกี หรอืศนูยบ์รกิารในประเท
ศของคณุ

ปญัหาเกีย่วกบัภาพ

  ไมม่ภีาพปรากฏบนหนา้จอ
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สายเคเบลิ และการเช ` ือ่มตอ่ทัง้หมดถกูตอ้ง และเชือ่
มตอ่ไวอ้ยา่งแน่นหนาตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น “การตดิตัง้”
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ขาของขัว้ตอ่ไมง่อ หรอืหกั `
ตรวจสอบวา่หลอดไฟทีฉ่ายไดรั้บการตดิตัง้อยา่งแน่นหนา  `
โปรดดทูีส่ว่น "การเปลีย่นหลอดไฟ"
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คณุแกะฝาปิดเลนส ` อ์อก และเปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอ
รแ์ลว้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดเ้ปิดคณุสมบตั ิ“ปิดเส ` ยีง AV”

  ภาพไมไ่ดโ้ฟกสั
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ฝาปิดเลนส ` เ์ปิดอยู่
ปรับแหวนโฟกสัทีเ่ลนส ` ข์องโปรเจ็กเตอร ์ 
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้จอการฉายอยูร่ะหวา่งระยะทางทีต่อ้งการจากโป `
รเจ็กเตอร ์(ดหูนา้ 21-22)

  ภาพถกูยดืออกเมือ่แสดงภาพยนตร ์DVD 16:9
เมือ่คณุเลน่ DVD จอกวา้ง หรอื DVD 16:9 โปรเจ็กเตอรจ์ะแสดงภาพ `
ทีด่ทีีส่ดุในรปูแบบ 16:9 ทีด่า้นของโปรเจ็กเตอร์
ถา้คณุเลน่ภาพยนตร ์DVD รปูแบบ LBX โปรดเปลีย่นรปูแบบเป็น LBX  `
ใน OSD ของโปรเจ็กเตอร์
ถา้คณุเลน่ภาพยนตร ์DVD ทีม่รีปูแบบ 4:3 โปรดเปลีย่นรปูแบบเป็น  `
4:3 ใน OSD ของโปรเจ็กเตอร์
ถา้ภาพยงัคงถกูยดือยู ่คณุจำเป็นตอ้งปรับอตัราส ` ว่นภาพ 
โดยปฏบิตัดิงันี:้
โปรดตัง้คา่รปูแบบการแสดงผลเป็นชนดิอตัราส ` ว่นภาพ 16:9 (กวา้ง) 
บนเครือ่งเลน่ DVD ของคณุ

  ภาพเล็กเกนิไป หรอืใหญเ่กนิไป
ปรับปุ่ มซมูทีส่ ` ว่นบนของโปรเจ็กเตอร์
เลือ่นเครือ่งโปรเจ็กเตอรใ์หใ้กลห้รอืหา่งจากจอภาพ `
กดปุ่ ม “Menuู” บนแผงควบคมุโปรเจ็กเตอร,์ ไปที ่“การแสดงผล-- `
>รปูแบบ” ลองการตัง้คา่ตา่ง ๆ
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  ภาพมดีา้นทีเ่อยีง:
ถา้เป็นไปได ้ทำการปรับตำแหน่งวางของโปรเจ็กเตอรใ์หอ้ยูต่รงกลาง `
ของหนา้จอ และตำ่กวา่สว่นลา่งของหนา้จอ
ใช `  ้“การแสดงผล-->แกภ้าพบดิเบีย้วแนวตัง้” จาก OSD 
เพือ่ทำการปรับแตง่

  ภาพกลบัดา้น
เลอืก “ตัง้คา่-->การฉายภาพ” จาก OSD และปรับทศิทางการฉายภาพ `

  ภาพซอ้นและเบลอ
กดปุ่ ม “รปูแบบ 3D” และสลบัไปยงั “ปิด” เพือ่หลกีเลีย่งภาพ 2D  `
ปกตไิมใ่หเ้ป็นภาพซอ้นและเบลอ

  รปูแบบสองภาพ, เคยีงขา้งกนั
กดปุ่ ม “รปูแบบ 3D” และสลบัไปยงั “SBS” สำหรับส ` ญัญาณอนิพตุทีเ่
ป็น HDMI 1.3 2D 1080i เคยีงขา้งกนั

  ภาพไมแ่สดงแบบ 3D
ตรวจสอบวา่แบตเตอรีข่องแวน่ 3D หมดหรอืไม่ `
ตรวจสอบวา่แวน่ 3D เปิดอยูห่รอืไม่ `
เมือ่ส ` ญัญาณเขา้เป็น HDMI 1.3 2D (1080i เคยีงขา้งกนั ครึง่หนึง่) 
ใหก้ดปุ่ ม “รปูแบบ 3D” และสลบัไปยงั “SBS”
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ปญัหาอืน่ ๆ

  โปรเจ็กเตอรห์ยดุตอบสนองตอ่ปุ่ มควบคมุท ัง้หมด
ถา้เป็นไปได ้ใหปิ้ดโปรเจ็กเตอร ์จากนัน้ถอดสายเพาเวอร ์ `
และรอเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 20 วนิาทกีอ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่เพาเวอรอ์กีครัง้

  หลอดไหม ้หรอืสง่เสยีงดงั
เมือ่ส ` ิน้สดุอายหุลอด หลอดจะไหมแ้ละอาจสง่เสยีงดงัเปาะ  
หากเกดิเหตกุารณน์ี ้โปรเจ็กเตอรจ์ะเปิดไมไ่ดจ้นกวา่จะเปลีย่น
ชดุหลอด ในการเปลีย่นหลอดไฟ ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนในสว่น 
"การเปลีย่นหลอดไฟ"

ปญัหาเกีย่วกบัรโีมทคอนโทรล

  ถา้รโีมทคอนโทรลไมท่ำงาน
ตรวจสอบมมุการทำงานของรโีมทคอนโทรลใหอ้ยูภ่ายในขอบเขต  `
±15° ทัง้แนวนอนและแนวตัง้จากตวัรับสญัญาณ IR บนโปรเจ็กเตอร์
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่อีะไรขวางกัน้ระหวา่งรโีมทคอนโทรลและโปรเจ็ `
กเตอร ์ยา้ยไปในระยะ 6 ม. (20 ฟตุ) จากโปรเจ็กเตอร์
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ใส ` แ่บตเตอรีอ่ยา่งถกูตอ้ง
เปลีย่นแบตเตอรีถ่า้แบตเตอรีห่มด `
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แสงตอ่เนือ่ง  �   
ไมม่แีสง  

ขอ้ความ LED เปิดเครือ่ง/
สแตนดบ์าย LED อณุหภมูิ LED หลอด

(สเีขยีว/สเีหลอืง) (สแีดง) (สแีดง)

สถานะสแตนดบ์าย
(ตอ่สายเพาเวอร)์

สเีหลอืง

เปิดเครือ่ง (อุน่เครือ่ง) สเีขยีว 
กะพรบิ

หลอดตดิ สเีขยีว

ปิด (ทำใหเ้ย็น) สเีขยีว 
กะพรบิ

ผดิพลาด (อณุหภมูเิกนิ) สเีหลอืง 
กะพรบิ

ผดิพลาด 
(พัดลมไมท่ำงาน)

สเีหลอืง 
กะพรบิ กะพรบิ

ผดิพลาด (หลอดเสยี) สเีหลอืง 
กะพรบิ

＊ LED เปิดเครื่อง/สแตนด์บายติด เมื่อ OSD ปรากฏขึ้น, ดับ เมื่อ OSD หายไป 

ขอ้ความแสงไฟ LED
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ปิดเครือ่ง: �

ปิดเครือ่ง?

กดปุ่ มเพาเวอรอ์กีครัง้

เตอืนหลอด: �

เตอืนหลอด

อายหุลอดเกนิ

เตอืนอณุหภมู:ิ �

กรณุา:
1.ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ชอ่งอากาศเขา้และออกไมถ่กูปิดกัน้
2.ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่อณุหภมูสิ ิง่แวดลอ้มอยูต่ำ่กวา่ 45 องศาเซลเซยีส

ถา้ปัญหายงัคงมอียูแ่มว้า่จะตรวจสอบเงือ่นไขดา้นบนแลว้
โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารเพือ่นำเครือ่งไปซอ่ม

คำเตอืน! อณุหภมูสิงูเกนิไป

พัดลมไมท่ำงาน: �

คำเตอืน! พัดลมล็อค

โปรเจ็กเตอรจ์ะปิดโดยอตัโนมตัิ

โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารเพือ่นำเครือ่งไปซอ่ม

อยูน่อกช � ว่งทีแ่สดงภาพ:

นอกชว่ง

ขอ้ความบนหนา้จอ
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โปรเจ็กเตอรต์รวจจับอายหุลอดโดยอตัโนมตั ิ
เมือ่อายหุลอดไฟใกลจ้ะหมด คณุจะไดรั้บขอ้ความแจง้เตอืน

เตอืนหลอด

อายหุลอดเกนิ

เมือ่คณุเห็นขอ้ความนี ้โปรดตดิตอ่ตวัแทนจำหน่ายหรอืศนูยบ์รกิารในประเทศข
องคณุเพือ่เปลีย่นหลอดโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ตอ้งแน่ใจวา่โปรเจ็กเต
อรเ์ย็นลงเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 นาทกีอ่นทีจ่ะเปลีย่นหลอดไฟ

 คำเตอืน: หากตดิตัง้บนเพดาน โปรดใชค้วามระมดัระวงัเมือ่เปิดแผง
สำหรับเปลีย่นหลอด แนะนำวา่ใหส้วมแวน่ตาเพือ่ความปลอดภยัถา้จ
ะเปลีย่นหลอดเมือ่ตดิตัง้บนเพดาน "ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเพือ่ป้อง
กนัไมใ่หช้ ิน้สว่นทีห่ลวมหลน่ออกมาจากโปรเจ็กเตอร"์

 คำเตอืน: ชอ่งใสห่ลอดรอ้น! ปลอ่ยใหเ้ย็นลงกอ่นทีจ่ะเปลีย่นหลอด!

 คำเตอืน: เพือ่ลดความเสีย่งของการบาดเจ็บตอ่รา่งกาย อยา่ทำชดุห
ลอดหลน่หรอืจับหลอดไฟ หลอดอาจแตกและทำใหเ้กดิการบาดเจ็บ
ไดถ้า้ทำหลน่

การเปลีย่นหลอด
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�ขั้นตอนการเปลี่ยนหลอด:
1.	ปิดการจ่ายไฟไปยังโปรเจ็กเตอร์โดยกดปุ่ม	“ ”	บนรีโมทคอนโทรลหรือ	“ ” 
บนปุ่มกดของโปรเจ็กเตอร์

2.	ปล่อยให้โปรเจ็กเตอร์เย็นลงอย่างน้อย	30	นาที
3.	ถอดสายเพาเวอร์ออก
4.	ไขสกรูบนฝาปิดออก	1
5.	ดันขึ้น	และเอาฝาออก	2
6. ยกที่จับหลอดขึ้น	3
7.	กดทั้งสองข้าง	จากนั้นยกขึ้นและถอดสายไฟของหลอด	4
8.	คลายสกรูหนึ่งตัวบนชุดหลอดออก	5
9.	ยกที่จับหลอดขึ้น	6 และนำชุดหลอดออกอย่างช้า	ๆ	ด้วยความระมัดระวัง	7
ในการใส่ชุดหลอดกลับคืน	ให้ทำขั้นตอนก่อนหน้าในลำดับย้อนกลับ
10.	 เปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์และรีเซ็ตตัวจับเวลาหลอดไฟ
ลบชั่วโมงหลอดภาพ:		(i)	กด	“เมนู”		(ii)	เลือก	“ตัวเลือก”		(iii)	เลือก	 

“การตั้งค่าหลอด”	 (iv)	เลือก	“ลบชั่วโมงหลอดภาพ”	  
(v)	เลือก	“ใช่”

�	ไม่สามารถถอดสกรูบน
ฝาครอบหลอดและตัว
หลอดได้	

�	ไม่สามารถเปิดโปรเจ็ก
เตอร์ได้	ถ้าไม่ได้ใส่ฝา
ครอบหลอดกลับเข้าไ
ปในโปรเจ็กเตอร์	

�	อย่าสัมผัสบริเวณกระจ
กของหลอดไฟ	น้ำมัน
ทามือสามารถทำให้ห
ลอดไฟแตกได้	ใช้ผ้า
แห้งในการทำความสะ
อาดชุดหลอดถ้าสัมผัส
ถูกโดยไม่ตั้งใจ

1
2

7

5

63

4

5
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การตดิต ัง้และการทำความสะอาดแผน่ก
รองฝุ่ น

�	จำเป็นตอ้งใชแ้ผน่กร
องฝุ่ น/มมีาใหใ้นบาง
ภมูภิาคทีเ่ห็นวา่มฝีุ่ น
มาก

การทำความสะอาดแผน่กรองฝุ่ น
เราแนะนำใหท้ำความสะอาดแผน่กรองฝุ่ นทกุสามเดอืน ทำความสะ
อาดบอ่ยขึน้ถา้ใชโ้ปรเจ็กเตอรใ์นสภาพแวดลอ้มทีม่ฝีุ่ นมาก

ขัน้ตอน:
ปิดการจา่ยไฟไปยงัโปรเจ็กเตอรโ์ดยกดปุ่ ม1.  “ ” บนรโีมทคอนโทรลหรอื 
“ ” บนปุ่ มกดของโปรเจ็กเตอร์ 
ถอดสายเพาเวอรอ์อก2. 
นำแผน่กรองฝุ่ นออกอยา่งช3. า้ ๆ และระมดัระวงั
ทำความสะอาดหรอืเปลีย่นแผน่กรองฝุ่ น4. 
ในการตดิตัง้แผน่กรองฝุ่ น ใหท้ำขัน้ตอนกอ่นหนา้กลบักนั5. 

1

2

การตดิต ัง้แผน่กรองฝุ่ น
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เขา้กนัไดก้บั HDMI/DVI-D

โหมดทีใ่ชร้ว่มกนัได้

ดจิติอล

B0/ไทมม์ิง่ทีส่รา้งขึน้ B0/ไทมม์ิง่มาตรฐาน B0/ไทมม์ิง่อยา่งละเอยีด:

720 x 400 @ 70Hz
640 x 480 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz
640 x 480 @ 72Hz
640 x 480 @ 75Hz
800 x 600 @ 56Hz
800 x 600 @ 60Hz
800 x 600 @ 72Hz
800 x 600 @ 75Hz
832 x 624 @ 75Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1024 x 768 @ 70Hz
1024 x 768 @ 75Hz
1280 x 1024 @ 75Hz
1152 x 870 @ 75Hz

1280 x 720 @ 60Hz
1280 x 800 @ 60Hz
1280 x1024 @ 60Hz
1400 x 1050 @ 60Hz
1600 x 1200 @ 60Hz
1440 x 900 @ 60Hz
1280 x 720 @ 120Hz
1024 x 768 @ 120Hz

ไทมม์ิง่ทีแ่ทจ้รงิ:
XGA: 1024 x 768 @ 60Hz
WXGA: 1280 x 800 @ 60Hz
1080P: 1920 x 1080 @ 60Hz

B1/โหมดวดิโีอ
B1/

ไทมม์ิง่อยา่งละเอยีด:

640 x 480p @ 60Hz
720 x 480p @ 60Hz
1280 x 720p @ 60Hz
1920 x 1080i @ 60Hz
720(1440) x 480i @ 60Hz
1920 x 1080p @ 60Hz
720 x 576p @ 50Hz
1280 x 720p @ 50Hz
1920 x 1080i @ 50Hz
720(1440) x 576i @ 50Hz
1920 x 1080p @ 50Hz
1920 x 1080p @ 24Hz
1920 x 1080p @ 30Hz

720 x 480p @ 60Hz
1280 x 720p @ 60Hz
1366 x 768 @ 60Hz
1920 x 1080i @ 50Hz
1920 x 1080p @ 60Hz
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ความเขา้กนัไดข้องวดิโีออนิพตุ 3D
ความละเอยีดอิ

นพตุ ไทมม์ิง่อนิพตุ

อนิพตุ HDMI 
1.4a 3D

1280 x 720p @ 50Hz บนและลา่ง

1280 x 720p @ 60Hz บนและลา่ง

1280 x 720p @ 50Hz เฟรมแพคกิง้

1280 x 720p @ 60Hz เฟรมแพคกิง้

1920 x 1080i @ 50 Hz เคยีงขา้งกนั (ครึง่)

1920 x 1080i @ 60 Hz เคยีงขา้งกนั (ครึง่)

1920 x 1080p @ 24 Hz บนและลา่ง

1920 x 1080p @ 24 Hz เฟรมแพคกิง้

เนือ้หา 3D HDMI 
1.3

1920 x 1080i @ 50Hz

เคยีงขา้งกนั (ครึง่)
ในขณะทีร่ปูแบบ 3D เป็น 

“SBS”

1920 x 1080i @ 60Hz

1280 x 720p @ 50Hz

1280 x 720p @ 60Hz

1920 x 1080i @ 50Hz

บนและลา่ง
ในขณะทีร่ปูแบบ 3D เป็น 

“บนและลา่ง”

1920 x 1080i @ 60Hz

1280 x 720p @ 50Hz

1280 x 720p @ 60Hz

480i HQFS
ในขณะทีร่ปูแบบ 3D เป็น 

“เฟรมซเีควนเชยีล”
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�	โปรดทราบวา่ ความ
เสยีหายทีเ่กดิจากก
ารตดิตัง้ทีไ่มถ่กูตอ้ง 
จะทำใหก้ารรับประกนั
ใชไ้มไ่ด ้

การตดิต ัง้โดยยดึกบัเพดาน

1. เพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่โปรเจ็กเตอรข์องคณุ 
โปรดใชช้ดุยดึเพดาน Optoma

2. ถา้คณุตอ้งการใชช้ดุตดิตัง้บนเพดานของบรษัิทอืน่ โปรดตรวจดใูห ้
แน่ใจวา่สกรทูีใ่ชย้ดึกบัโปรเจ็กเตอร ์มคีณุสมบตัติรงตามขอ้มลูจำเ
พาะตอ่ไปนี:้

  ชนดิสกร:ู M4*3

   ความยาวสกรตูำ่สดุ: 10มม.

 คำเตอืน: 
1. ถา้คณุซือ้ชดุยดึเพดานจ

ากบรษัิทอืน่ โปรดมัน่ใจ
วา่ใชข้นาดสกรทูีถ่กูตอ้ง 
ขนาดสกรจูะแตกตา่งกนั
ไป ขึน้อยูก่บัความหนาข
องแผน่โลหะยดึ

2. ใหแ้น่ใจวา่ไดเ้วน้ชอ่งวา่
งอยา่งนอ้ย 10 ซม. ระห
วา่งเพดานและสว่นลา่ง
ของโปรเจ็กเตอร์

3. หลกีเลีย่งการตดิตัง้ โปร
เจ็กเตอรใ์กลแ้หลง่กำเนิ
ดความรอ้น 

63
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หน่วย: มม.

เลนส์
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สำนกังานท ัว่โลกของ Optoma
สำหรับการบรกิารและสนับสนุน โปรดตดิตอ่สำนักงานในประเทศของคณุ

สหรฐัอเมรกิา
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786
Fremont, CA 94538, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

แคนาดา
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786
Fremont, CA 94538, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

ละตนิอเมรกิา
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786
Fremont, CA 94538, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

ยโุรป
42 Caxton Way, The Watford Business Park
Watford, Hertfordshire,
WD18 8QZ, UK  +44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu   +44 (0) 1923 691 888
หมายเลขโทรศพัทฝ่์ายบรกิาร :             service@tsc-europe.com 
+44 (0)1923 691865 
 

Benelux BV
Randstad 22-123  +31 (0) 36 820 0253
1316 BW Almere  +31 (0) 36 548 9052
เนเธอรแ์ลนด ์
www.optoma.nl  

ฝร ัง่เศส
Bâtiment E    +33 1 41 46 12 20 
81-83 avenue Edouard Vaillant    +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt, France   savoptoma@optoma.fr

สเปน
C/ José Hierro,36 Of. 1C    +34 91 499 06 06 
28522 Rivas VaciaMadrid,  +34 91 670 08 32
สเปน  
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เยอรมนั
Wiesenstrasse 21 W    +49 (0) 211 506 6670
D40549 Düsseldorf,    +49 (0) 211 506 66799
เยอรมนั    info@optoma.de

สแกนดเินเวยี
Lerpeveien 25    +47 32 98 89 90
3040 Drammen    +47 32 98 89 99 
นอรเ์วย ์   info@optoma.no 

ตู ้ป.ณ. 9515
3038 Drammen
นอรเ์วย์

เกาหลี
WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,   +82+2+34430004
seoul,135-815, KOREA  +82+2+34430005

ญีปุ่่ น
東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス  info@os-worldwide.com
コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

ไตห้วนั
12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,   +886-2-8911-8600
Xindian Dist., New Taipei City 231,    +886-2-8911-6550
Taiwan, R.O.C.  services@optoma.com.tw
www.optoma.com.tw asia.optoma.com

ฮอ่งกง
Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,  +852-2396-8968
Cheung Sha Wan,   +852-2370-1222
Kowloon, ฮอ่งกง  www.optoma.com.hk

จนี
5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,   +86-21-62947376
Changning District   +86-21-62947375
Shanghai, 200052, จนี www.optoma.com.cn
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ประกาศเกีย่วกบัระเบยีบ & ความปลอดภยั
ภาคผนวกนีแ้สดงขอ้สงัเกตทัว่ไปของโปรเจ็กเตอรข์องคณุ

ประกาศ FCC
อปุกรณน์ีไ้ดรั้บการทดสอบ และพบวา่สอดคลอ้งกบัขดีจำกดัสำหรับอปุกรณด์จิติอลคลา
ส B สว่นที ่15 ของกฎ FCC ขอ้จำกดัเหลา่นีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหก้ารป้องกนัทีเ่
หมาะสมตอ่การรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การตดิตัง้สำหรับทีอ่ยูอ่าศยั อปุกรณน์ีส้รา้ง ใช ้
และสามารถแผพ่ลงังานความถีค่ลืน่วทิย ุและถา้ไมไ่ดรั้บการตดิตัง้และใชอ้ยา่งสอดคลอ้
งกบัขัน้ตอนทีร่ะบ ุอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่การสือ่สารทางวทิยุ

อยา่งไรกต็าม ไมรั่บประกนัวา่จะไมเ่กดิการรบกวนขึน้ในการตดิตัง้นัน้ ๆ ถา้อปุกรณน์ีเ้ป็น
สาเหตใุหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การรับคลืน่วทิยหุรอืโทรทศัน ์ซึง่สามารถระบไุ
ดโ้ดยการปิดและเปิดอปุกรณ ์ผูใ้ชค้วรพยายามแกไ้ขการรบกวนโดยการดำเนนิการดว้ยวิ
ธกีารอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืหลายอยา่งดงันี:้

เปลีย่นตำแหน่งใหมห่รอืยา้ยเสาอากาศรับส � ญัญาณ 
เพิม่ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณแ์ละเครือ่งรับ  �
เช � ือ่มตอ่อปุกรณล์งในเตา้เสยีบในวงจรทีแ่ตกตา่งจากทีใ่ชเ้ชือ่มตอ่กบัเครือ่งรับสญั
ญาณ 
ปรกึษาตวัแทนจำหน่าย หรอืช � า่งเทคนคิวทิย/ุโทรทศันท์ีม่ปีระสบการณเ์พือ่ขอควา
มชว่ยเหลอื

ขอ้สงัเกต: สายเคเบลิทีม่ฉีนวนหุม้
การเชือ่มตอ่ทัง้หมดไปยงัอปุกรณค์อมพวิเตอรอ์ืน่ ตอ้งทำโดยใชส้ายเคเบลิทีม่ฉีนวนหุม้ 
เพือ่รักษาความสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั FCC

ขอ้ควรระวงั
การเปลีย่นแปลง หรอืดดัแปลงใด ๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอยา่งชดัแจง้จากผูผ้ลติ 
อาจทำใหส้ทิธิใ์นการใชอ้ปุกรณน์ีข้องผูใ้ช ้ซึง่ไดรั้บจากคณะกรรมการการสือ่สารแหง่ช
าตถิอืเป็นโมฆะ

เง ือ่นไขการทำงาน
อปุกรณน์ีส้อดคลอ้งกบัสว่นที ่15 ของกฎ FCC การทำงานตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขสองอ
ยา่งดงันี:้

อปุกรณน์ีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย และ1. 
อปุกรณน์ีต้อ้งทนตอ่การรบกวนใด ๆ ทีไ่ดรั้บ รวมทัง้การรบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการ2. 
ทำงานทีไ่มพ่งึประสงค์

ขอ้สงัเกต: ผูใ้ชใ้นประเทศแคนาดา
อปุกรณด์จิติอลคลาส B นี ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ICES-003 ของแคนาดา

Remarque à l’intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du 
Canada.
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การประกาศความสอดคลอ้งสำหรบัประเทศก
ลุม่ EU

ขอ้กำหนด EMC ที ่2004/108/EEC (รวมทัง้การแกไ้ข) y
ขอ้กำหนดแรงดนัไฟฟ้าตำ่ 2006/95/EC y
ขอ้กำหนด R & TTE ที ่1999/5/EC (ถา้ผลติภณัฑม์ฟัีงกช์ y ัน่ RF)

หา้มทิง้อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสน์ีล้งในถงัขยะเมือ่เลิ
กใชแ้ลว้ เพือ่ลดมลพษิทีจ่ะเกดิใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 
และเพือ่ปกป้องสิง่แวดลอ้มของโลกอยา่งเหมาะสมทีส่ดุ 
โปรดนำอปุกรณไ์ปรไีซเคลิ

ข ัน้ตอนการทิง้ผลติภณัฑ์


