
ไฟหนา้จอทวี ีLED
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1. เร ิ�มตน้
1-1. บทนํา - รโีมทคอนโทรล
1-3. บทนําสําหรับ Android TV™ - ศนูยก์ลาง

ความบนัเทงิ
1-5. บทนําสําหรับ Android TV - Android TV

สามารถทําอะไรได ้
1-5. บทนําสําหรับ Android TV - คณุสมบตัทิี�

เป็นเอกลกัษณจ์าก SHARP
1-6. การตั �งคา่ ครั�งแรก
1-7. การอปัเดตซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัแิบบไร ้

สาย (OTA)
1-8. การอปัเดตซอฟตแ์วรข์อง TV

2. การต ั�งคา่ TV และการต ั�งคา่ชอ่ง
2-1. วธิปีรับจนูชอ่ง
2-1. ปรับปรงุชอ่งอตัโนมตัิ
2-2. การตั �งคา่ชอ่ง-แกไ้ขรายการ
2-2. การตั �งคา่ชอ่ง-วธิกีารเปลี�ยน ภาษาของ

เสยีง และ ซาวดแ์ทร็ก
2-2. การตั �งคา่ชอ่ง-วธิกีารเปิดใชง้าน บท

บรรยาย
2-3. การตั �งคา่ชอ่ง-วธิกีารเรยีกใช ้EPG
2-4. การตั �งคา่ชอ่ง-วธิกีารเปลี�ยน ชอ่งสญัญาณ

เสยีง
2-5. การตั �งคา่ชอ่ง-วธิกีารใชง้าน การควบคมุ

โดยผูป้กครอง
2-6. การตั �งคา่เทเลเท็กซ ์(DTV เทา่นั�น)
2-6. รหสัไปรษณีย ์(เฉพาะอนิโดนเีซยี)
2-6. ขอ้มลูระบบ

3. การเชื�อมตอ่/ลาํโพงภายนอก
3-1. เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต
3-4. อปุกรณท์ี�เขา้กนัไดก้บั Chromecast

built-in
3-4. อปุกรณเ์สยีง
3-5. การตั �งคา่บลทูธู
3-6. USB

4. แอปอจัฉรยิะ
4-1. Google™ Assistant หรอื Google
Search
4-1. Google Play Store
4-1. การตั �งคา่บญัช ีGoogle
4-2. แป้นพมิพ์
4-3. คณุสมบตัทิี�เป็นเอกลกัษณจ์าก SHARP
4-4. การตั �งคา่หนา้จอเครื�องมอื

5. รปูภาพ การต ั�งคา่
5-1. โหมดรปูภาพ (เปลี�ยนคณุภาพของภาพ)
5-1. การตั �งคา่การกําหนดรปูภาพ
5-2. การตั �งคา่การกําหนดรปูภาพขั �นสงู
5-2. การตั �งคา่ที�เกี�ยวกบั HDR
5-3. การตั �งคา่รปูภาพที�เป็นเอกลกัษณจ์าก

SHARP
5-4. การตั �งคา่สญัญาณเขา้

6. การต ั�งคา่เสยีง
6-1. โหมดเสยีง
6-1. การตั �งคา่การกําหนดเสยีง
6-2. การตั �งคา่การกําหนดเสยีงขั �นสงู
6-2. การตั �งคา่เสยีงที�เป็นเอกลกัษณจ์าก

SHARP

7. อื�น ๆ
7-1. ตั �งเวลาปิด
7-1. ปิดตวัตั �งเวลา
7-1. ปิดเมื�อไมม่สีญัญาณ
7-1. โปรแกรมรักษาหนา้จอ
7-1. ที�เกบ็ขอ้มลู
7-1. การเขา้ถงึ
7-1. พักอตัโนมตัิ
7-1. รเีซต็

8. ภาคผนวก
8-1. การแกไ้ขปัญหา
8-2. การแกไ้ขปัญหา - ขอ้ความแสดงขอ้ผดิ

พลาด

สารบญั

ภาษาไทย สารบญั
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รโีมทคอนโทรล 1  (POWER): เปิดเครื�องทวีหีรอืเขา้สูโ่หมดพัก
2 0-9: ตั �งชอ่งรายการ
3 AD/MPX: เลอืกโหมดซาวดม์ลัตเิพล็กซแ์ละเสยีงบรรยาย
4 ปุ่ มส ั�งการอปุกรณภ์ายนอก: สั�งการอปุกรณภ์ายนอก
5 INFO 
DTV: แสดงขอ้มลูรายการ

6  YouTube: แสดงหนา้จอ YouTube™
7 NETFLIX: แสดงหนา้จอ NETFLIX 
ถา้คณุกดปุ่ ม NETFLIX ขณะที�ทวีปิีดอยู ่ทวีจีะเปิดเครื�องและแสดงหนา้จอ NETFLIX

8  (กลบั): กลบัสูห่นา้ที�แลว้
9  /  /  / , ENTER: เลอืกรายการที�ตอ้งการบนหนา้จอ
10 INPUT: เลอืกแหลง่สญัญาณเขา้
11 VOL+/-: ตั �งคา่ระดบัเสยีง

12  (ปิดเสยีง): ปิดเสยีง
การปิดเสยีงสามารถยกเลกิไดโ้ดยกด VOL +/- หรอื 

13 , , , : ปุ่ มสใีชเ้พื�อเลอืกรายการตวัเลอืกที�มสีตีรงกนับนหนา้จอ
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รโีมทคอนโทรล (ตอ่)

ภาพประกอบชดุรโีมทคอนโทรลในคูม่อืการใชง้านนี�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อการอธบิาย
และอาจมคีวามแตกตา่งจากชดุรโีมทคอนโทรลจรงิเล็กนอ้ย ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัภมูภิาค
ที�เลอืก
Google Assistant ไมส่ามารถใชไ้ดใ้นบางภาษาและบางประเทศ การใหบ้รกิาร
อาจแตกตา่งกนัไปตามประเทศและภาษา

14 ปุ่ มสาํหรบัการใชง้านที�มปีระโยชน์

 (เทเลเท็กซ)์
เลอืกโหมดเทเลเท็กซ์

 (บทบรรยาย)
เปิด/ปิดภาษาคําบรรยาย
15 EPG
DTV: แสดงหนา้ผังรายการ
16 TOOLS: แสดงหนา้จอเครื�องมอื 
คณุสามารถเขา้ถงึหนา้จอเมนูโดยกด TOOLS ขณะดทูวีใีนแอป "รายการทวีสีด"

17  (Google Assistant หรอื Google Search) 
พดูคําที�คณุตอ้งการคน้หาลงใน "  (ไมโครโฟน)" ที�ดา้นบนของรโีมตคอนโทรล เมื�อ
คณุใช ้"  (ไมโครโฟน)" หา้มเอามอืปิดสว่นนี�

18  (บา้น): แสดงหนา้ บา้น
19 CH  / : เลอืกชอ่ง
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ศนูยก์ลางความบนัเทงิ
เชื�อมตอ่กบั  (บา้น) สําหรับแอป เกม ภาพยนตร ์และอื�น ๆ

ตวัอยา่ง

 

 เริ�มตน้การคน้หา
 สําหรับแอปพลเิคชนัที�ตดิตั �งบนทวี ีไอคอนสําหรับแอปพลเิคชนัโปรดจะแสดงอยูด่า้นในนี� (ผูใ้ชส้ามารถเพิ�ม / ลบ / เปลี�ยนตําแหน่งการจัดวาง
แอปพลเิคชนัโปรดได)้

 : คลกิเพื�อไปยงัหนา้จอแอปที�แสดงรายการแอปที�ตดิตั �งทั �งหมด
 เนื�อหาของรายการที�ผูใ้ชรั้บชมหรอืเคยรับชมแสดงอยูท่ี�นี�

 การแจง้เตอืน: การแสดงการแจง้เตอืน

 อนิพตุ: ไอคอนเลอืกแหลง่สญัญาณเขา้

 การต ั�งคา่เครอืขา่ย: แสดงสถานะการเชื�อมตอ่เครอืขา่ย

 การต ั�งคา่: สามารถกําหนดการตั �งคา่หลายอยา่งไดท้ี�นี�

บทนําสาํหรบั Android TV
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ศนูยก์ลางความบนัเทงิ (ตอ่)
ตวัอยา่ง

 ชอ่งตา่ง ๆ ที�ไดรั้บหลงัจากการตดิตั �งแอปพลเิคชนัจะแสดงที�นี� ผูใ้ชส้ามารถเปลี�ยนแปลงตําแหน่งการจัดวางของชอ่งบนหนา้จอได ้
 เพิ�มหรอืลบชอ่งรายการบนหนา้จอหลกั

บทนําสาํหรบั Android TV
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Android TV สามารถทาํอะไรได้

Google Play Store
Google Play Store คอืรา้นคา้อยา่งเป็นทางการของ Google และ
พอรท์ลัสําหรับแอป Android™, เกม และเนื�อหาอื�น ๆ สําหรับ
โทรศพัท ์แท็บเล็ตที�ใช ้Android ของคณุหรอือปุกรณ ์Android TV 
(ดหูนา้ 4-1)

Netflix
คณุสามารถใชบ้รกิารสตรมีมิ�งวดิโีอเพื�อดเูนื�อหาอนิเทอรเ์น็ต บรกิารที�มี
ใหนั้�นแตกตา่งกนัไปตามประเทศและภมูภิาคของคณุ คณุสามารถเรยีก
ใชบ้รกิารนี�ไดโ้ดยเลอืกไทลข์องบรกิารนั�นในเมนู บา้น

คณุสมบตัทิ ี�เป็นเอกลกัษณจ์าก SHARP

อะฒาน - เวลาละหมาด
แอปสําหรับ อะฒาน และเวลาละหมาดของอสิลามพรอ้มเวลาสวดที�ถกู
ตอ้งตามตําแหน่งปัจจบุนัของคณุ 
(ดหูนา้ 4-3)

บทนําสาํหรบั Android TV
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การตดิต ั�งอตัโนมตั ิ
เมื�อเปิดทวีเีป็นครั �งแรกหลงัจากที�ซื�อมา ตวัชว่ยการตั �งคา่เริ�มตน้จะปรากฏขึ�น ดําเนนิการ
ตามเมนูและทําการตั �งคา่ที�จําเป็นทลีะอยา่ง
 
โปรดยนืยนัดงัตอ่ไปนี�กอ่นที�จะเปิดเครื�อง

เชื�อมตอ่สายเสาอากาศอยูห่รอืไม?่
เสยีบสายไฟอยูห่รอืไม?่

 

1 กดปุ่ ม  (ปุ่ ม/ตวัควบคมุ) บนทวีี
ตวัชว่ยการตั �งคา่เริ�มตน้จะปรากฏขึ�น

2 ตั �งคา่ภาษาบนหนา้จอ
x กด  /  เพื�อเลอืกภาษาที�ตอ้งการ จากนั�นกด ENTER
3 กด "ตอ่ไม"่ เพื�ออนุญาตใหโ้ทรศพัท ์Android ตั �งคา่ TV

หากเลอืก "ขา้ม" หนา้จอนี�จะขา้มไปที�ขั �นตอนที� 4
4 กด  /  เพื�อเลอืกเครอืขา่ย Wi-Fi ของทา่น

หากเลอืก "ขา้ม" หนา้จอนี�จะขา้มไปที�ขั �นตอนที� 6
5 กด  /  เพื�อเขา้สูร่ะบบบญัช ีGoogle
6 กดปุ่ ม  /  เพื�อเลอืก "ยอมรับ" "ขอ้กําหนดในการใหบ้รกิาร" "นโยบายความเป็น
x สว่นตวั" และ "ขอ้กําหนดในการใหบ้รกิารของ Play"
7 กด "ใช"่ หรอื "ไม"่ เพื�ออนุญาตให ้Google ใชตํ้าแหน่งที�ตั �งของอปุกรณ ์
x ของคณุ
8 กด "ใช"่ หรอื "ไม"่ เพื�อตั �งคา่การอนุญาตให ้Google ใชข้อ้มลู การตรวจ 
x วเิคราะหแ์ละขอ้มลูการใชง้านของทวีขีองคณุ

หากเครอืขา่ย Wi-Fi ไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่ คําอธบิายของหนา้จอ Android TV จะปรากฏ
แลว้กด ENTER

9 กด  /  เพื�อเลอืกแอปพลเิคชนัที�ตอ้งการ แลว้กด ENTER คําอธบิายของหนา้จอ 
x Android TV จะปรากฏ แลว้กด ENTER

หนา้จอนี�จะไมป่รากฏ หากไมไ่ดม้กีารเชื�อมตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi
10 ตั �งคา่ภมูภิาค
xx กด  /  เพื�อเลอืกภมูภิาคหรอืพื�นที� จากนั�นกด ENTER

หมายเหตุ
ไมส่ามารถรับชมชอ่งสญัญาณดจิติอล (DVB-T/T2) ในพื�นที�นี� เนื�องจากยงัไมม่กีาร
ออกอากาศในระบบ
เมนูเกี�ยวกบัทวีดีจิติอลอาจไมแ่สดงในบางภมูภิาค

11 กด  /  เพื�อเริ�มการสแกนชอ่ง
12 กด  /  เพื�อดขูอ้ตกลงการใหบ้รกิารของชารป์ และนโยบายความเป็นสว่นตวั 
xx ของชารป์
13 เลอืกโหมด ทวีี
xx กด  /  เพื�อเลอืกสถานที�ที�ทา่นจะใชง้านทวีนีี� และกด ENTER
หนา้หลกั:

โหมด "หนา้หลกั" ไดรั้บการกําหนดมาใหม้อีตัราการใชพ้ลงังานที�มปีระสทิธภิาพ
สําหรับการใชง้านภายในบา้น
หากคณุวางแผนจะใชท้วีเีครื�องนี�ที�บา้น โปรดเลอืก "ตกลง" เพื�อดําเนนิการตอ่

รา้นคา้:
โหมด "รา้นคา้" ไดรั้บการกําหนดมาสําหรับการสาธติในรา้นคา้โดยมกีารตั �งคา่
ตายตวั
โหมด "รา้นคา้" ใชสํ้าหรับการสาธติในรา้นคา้เทา่นั�น และจะไมม่กีารบนัทกึการตั �งคา่
โปรดเลอืก "ตกลง" เพื�อดําเนนิการ

หมายเหตุ
รา้นคา้: ภาพสาธติจะแสดงหลงัจากการตั �งคา่อตัโนมตัใินตอนเริ�มตน้เสร็จสิ�น ถา้
หากทา่นเลอืก "รา้นคา้" โดยไมต่ั �งใจ ใหไ้ปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > 
"คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "โหมดรา้นคา้" > "ตอ่ไม"่ > "ปิด"

14 กด "เริ�ม" หรอื "ขา้ม" เพื�อการตั �งคา่รโีมตคอนโทรล
การเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตชว่ยใหค้ณุใชก้ารคน้หาดว้ยเสยีงดว้ยปุ่ มไมโครโฟนบน
รโีมตคอนโทรลได ้

15 คําอธบิายของหนา้จอ Netflix จะปรากฏ
กด "ถดัไป" เพื�อเสร็จสิ�นกระบวนการตดิตั �ง Netflix
กด "ตั �งคา่เครอืขา่ย" หากมกีารเชื�อมตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi

16 กด  /  เพื�อเลอืก "ปิด" หรอื "เปิด" เพื�อเปิดใชง้านฟังกช์นั Chromecast ในตวั
17 การตั �งคา่เริ�มตน้เสร็จสิ�นแลว้

การต ั�งคา่ คร ั�งแรก
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การคน้หาการอปัเดตซอฟตแ์วรใ์หม่
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "เกี�ยวกบั" > "การอปัเดตระบบ"

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรทศันเ์ชื�อมตอ่อยูก่บัอนิเทอรเ์น็ตขณะอปัเดตซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัแิบบไรส้าย (OTA)
หลงัเสร็จสิ�นการดาวนโ์หลด โปรดรอสกัครูเ่พื�อใหก้ารอปัเดตที�ตดิตั �งมผีล
ในระหวา่งการตดิตั �ง โปรดอยา่ดําเนนิการใด ๆ เชน่ปิดโทรทศันห์รอืถอดปลั�กโทรทศัน์
ประสทิธภิาพของการอปัเดตซอฟตแ์วรข์ ึ�นอยูก่บัการเชื�อมตอ่ของอนิเทอรเ์น็ต

การอปัเดตซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัแิบบไรส้าย (OTA)
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OAD
โปรดไปที� "TOOLS" > "ตวัเลอืกทวี"ี > "ตวัเลอืกขั �นสงู" > "OAD"

ฟังกช์นันี�ใชสํ้าหรับการดาวนโ์หลดขอ้มลูอพัเดตเวอรช์นั ซอฟตแ์วรโ์ดยอตัโนมตัิ
ผา่นทางการกระจายเสยีงและ แพรภ่าพดจิทิลั เมื�อตั �งคา่ "ดาวนโ์หลดอตัโนมตั"ิ
เป็น "ตกลง"
เพื�อดําเนนิการดาวนโ์หลด ใหทํ้าตามคําแนะนําเมื�อม ีขอ้ความดาวนโ์หลดปรากฏขึ�น
ระหวา่งการกระจายเสยีง และแพรภ่าพดจิทิลั
เมื�อซอฟตแ์วรอ์พัเกรดเสร็จสิ�นแลว้ ทวีจีะเขา้สูส่ถานะ สแตนดบ์ายโดยอตัโนมตัิ
และไฟแอลอดีแีสดงสถานะ จะเป็นสแีดง

ขอ้ควรระวงั
หา้มถอดสายไฟ AC ระหวา่งที�การอพัเกรดซอฟตแ์วรก์าํลงั ดาํเนนิการอย ู่
เนื�องจากอาจทาํใหก ้ารอพัเกรด ลม ้เหลวได ้ถา ้หากมปีญ ัหาเกดิขึ�น ใหส้
อบถามพนกังานผใู ้หบ ้รกิารที� มคีณุสมบตัเิหมาะสมกอ่นที�การอพัเกรด
ซอฟตแ์วรจ์ะหมด เวลาลง

 

ใบอนญุาตใหใ้ชง้านซอฟตแ์วร ์
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "ชอ่ง" > "ใบอนุญาตโอเพน่ซอรส์"

ทา่นสามารถอา่นใบอนุญาตใหใ้ชง้านซอฟตแ์วรไ์ดใ้นเมนูบนหนา้จอ

สว่นประกอบของซอฟตแ์วร ์
ซอฟตแ์วรท์ี�อยูใ่นผลติภณัฑน์ี�ประกอบดว้ยองคป์ระกอบซอฟตแ์วรท์ี�หลากหลาย ซึ�งถอื
ครองลขิสทิธิ�โดย SHARP หรอืบคุคลที�สาม

เวอรช์นัซอฟตแ์วร ์
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "เกี�ยวกบั" > "เวอรช์นั
ซอฟตแ์วร"์

ทา่นสามารถตรวจสอบรุน่ของซอฟตแ์วรท์ี�ใชอ้ยูไ่ดบ้น หนา้จอ

การอปัเดตซอฟตแ์วรข์อง TV

TH 1-8

ENGLISH | 中文(台灣) | 中文(香港) | 中文 | FRANÇAIS | PORTUGUÊS | INDONESIA | ภาษาไทย | TIẾNG VIỆT | عربي | РУССКИЙ | АҒЫЛШЫН | O'ZBEK TILIDA

>><<

file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/eng/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/zht/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/HK/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/zhs/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/fra/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/por/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/ind/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/tha/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/vie/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/arb/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/rus/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/kaz/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/uzb/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/tha/2-1.html?next
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/tha/1-7.html?prev


วธิปีรบัจนูชอ่ง
โปรดไปที� "TOOLS" > "ตวัเลอืกทวี"ี > "การตั �งคา่" > "ชอ่ง" > "ชอ่ง"

คณุสามารถปรับจนูชอ่งไดด้ว้ยตนเอง
เลอืกตวัเลอืกการตั �งคา่ที�มอียูด่งัตอ่ไปนี�

สแกนชอ่ง
ปรับปรงุการสแกน
สแกนคลื�นความถี�เดี�ยวของวทิยุ
LCN
ประเภทการสแกนชอ่ง
ประเภทรา้นคา้ชอ่ง

ปรบัปรงุชอ่งอตัโนมตั ิ
โปรดไปที� "TOOLS" > "ตวัเลอืกทวี"ี > "การตั �งคา่" > "ชอ่ง" > "ปรับปรงุชอ่งอตัโนมตั"ิ

เลอืกตวัเลอืกการตั �งคา่ที�มอียูด่งัตอ่ไปนี�
เปิด
ปิด

การต ั�งคา่ TV และการต ั�งคา่ชอ่ง
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การต ั�งคา่ชอ่ง-แกไ้ขรายการ
โปรดไปที� "TOOLS" > "ตวัเลอืกทวี"ี > "การตั �งคา่" > "ชอ่ง" > "ชอ่ง"

ใชเ้มนูนี�เพื�อปรับตั �งทลีะชอ่ง

ขา้มชอ่ง 
ทา่นสามารถเลอืกชอ่งที�ตอ้งการขา้มได ้

จัดเรยีงชอ่ง 
ตําแหน่งชอ่งรายการสามารถจัดเรยีงไดอ้ยา่งอสิระ

เคลื�อนยา้ยชอ่ง 
สามารถยา้ยตําแหน่งชอ่งไดอ้ยา่งอสิระ

แกไ้ขชอ่ง 
ทา่นสามารถเปลี�ยนชื�อชอ่งสถานแีตล่ะชอ่งได ้

ลา้งรายชื�อชอ่ง 
ทา่นสามารถลบชอ่งสถานทีี�ไมต่อ้งการได ้

 

การต ั�งคา่ชอ่ง-วธิกีารเปลี�ยน ภาษาของเสยีง และ ซาวดแ์ทร็ก

ภาษาของเสยีง/ภาษาที�สองของเสยีง

โปรดไปที� "TOOLS" > "ตวัเลอืกทวี"ี > "การตั �งคา่" > "ชอ่ง" > "ภาษาของเสยีง/ภาษา
ที�สองของเสยีง"

การสลบัเสยีงหลายภาษา
กําหนดเสยีงภาษาที�ตอ้งการไดส้งูสดุสามภาษา เพื�อใหแ้สดงถา้หากมเีสยีงภาษานั�นๆ
แตล่ะครั �งที�ทา่นกดปุ่ ม AD/MPX บนรโีมทคอนโทรล จะเป็นการสลบัเสยีงภาษา

หมายเหตุ
ฟังกช์นันี�ข ึ�นกบัขอ้มลูเสยีงภาษาจากผูแ้พรส่ญัญาณ
ถา้หากเสยีงภาษาที�เลอืกไมร่วมอยูใ่นการแพรส่ญัญาณที�ไดรั้บ จะไมม่สีญัญาณ
เสยีงออกสําหรับภาษานั�น

ซาวดแ์ทร็ก

โปรดไปที� "TOOLS" > "ตวัเลอืกทวี"ี > "ตวัเลอืกขั �นสงู" > "ซาวดแ์ทร็ก"

คณุสามารถเลอืกไดจ้ากตวัเลอืกหลายภาษาตามการตั �งคา่ของคณุ
 

การต ั�งคา่ชอ่ง-วธิกีารเปิดใชง้าน บทบรรยาย
บทบรรยาย

โปรดไปที� "TOOLS" > "ตวัเลอืกทวี"ี > "ตวัเลอืกขั �นสงู" > "บทบรรยาย"

คณุสามารถแสดงคําบรรยายสําหรับผูบ้กพรอ่งทางการ ไดย้นิในการแพรส่ญัญาณเทเล
เท็กซ ์ถา้หากมคํีาบรรยาย ภาษานั�น

คําบรรยายอนาล็อก
ภาษาคําบรรยายดจิติอล
ภาษาคําบรรยายดจิติอล ที�สอง
ประเภทคําบรรยาย

หมายเหตุ
ถา้หากไมม่คํีาบรรยายภาษาที�เลอืกอยู ่ในการกระจายเสยีงและ แพรภ่าพที�ไดรั้บ คํา
บรรยายภาษานั�นจะไมแ่สดง

การต ั�งคา่ TV และการต ั�งคา่ชอ่ง
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การต ั�งคา่ชอ่ง-วธิกีารเรยีกใช ้EPG
EPG

อะไรคอืผงัรายการอเิล็กทรอนกิส ์(EPG)
"EPG (ผังรายการอเิล็กทรอนกิส)์" คอืตารางเวลาของ รายการซึ�งจะแสดงบนหนา้จอทวีี
EPG จะถกูแพรม่าพรอ้ม กบั DTV หนา้จอทวีจีะแสดง EPG เมื�อผูรั้บชมกดปุ่ ม EPG
บนรโีมทคอนโทรล ถา้หากทวีไีดรั้บสญัญาณการกระจาย เสยีงและแพรภ่าพดจิทิลั
EPG ชว่ยใหค้ณุสามารถคน้หา รายการ และตั �งเวลารับชมรายการไดโ้ดยละเอยีด
 

การใชง้านพื�นฐาน

การแสดงหนา้จอ EPG
 กด EPG
 กด  /  เพื�อเลอืกขอ้มลูเวลาของรายการตา่งๆ
 กด  /  เพื�อเปลี�ยนการเลอืกวนั

ปิดหนา้จอ EPG
 กด EPG อกีครั �งหรอืกด  (กลบั) เพื�อออก

 

การต ั�งคา่ TV และการต ั�งคา่ชอ่ง
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การต ั�งคา่ชอ่ง-วธิกีารเปลี�ยน ชอ่งสญัญาณเสยีง
ถา้หากไดรั้บเสยีงในโหมดหลายเสยีง แตล่ะครั �งที�คณุกดปุ่ ม AD/MPX จะเป็นการสลบั
โหมดเสยีง

การเลอืกฟอรแ์มตสญัญาณเสยีงดจิติอล (DTV เทา่น ั�น)

หนา้จอโหมดเสยีงจะหายไปภายใน 6 วนิาที
รายการที�สามารถเลอืกไดแ้ตกตา่งกนัไปขึ�นอยูก่ ับสญัญาณออกอากาศที�ไดรั้บ
เสยีงคําบรรยายจะถกูเลอืกโดยขึ�นกบัเสยีงหลกั

การเปลี�ยนรปูแบบสญัญาณเสยีง อนาล็อก

ทา่นสามารถเลอืกโหมดเสยีงตา่งๆ ไดเ้มื�อรับชมรายการที�ออก อากาศแบบหลายภาษา
หรอืแบบสเตอรโิอ
 
สาํหรบัการออกอากาศแบบ NICAM TV
เมื�อรบัสญัญาณเสยีงสเตอรโิอได้
 

 
เมื�อรบัสญัญาณเสยีงสองภาษาได้
 

 
เมื�อรบัสญัญาณเสยีงโมโนได้
 

ในโหมดโทรทศันข์องการออกอากาศแบบ A2
TV เมื�อรบัสญัญาณเสยีงสเตอรโิอได้
 

 
เมื�อรบัสญัญาณเสยีงสองภาษาได้
 

 
เมื�อรบัสญัญาณเสยีงโมโนได้
 

 
ในการออกอากาศ BTSC (ฟิลปิปินสเ์ทา่น ั�น)
เมื�อไดร้บัสญัญาณ SAP STEREO
 

 
เมื�อรบัสญัญาณเสยีงสเตอรโิอได้
 

 
เมื�อไดร้บัสญัญาณ SAP
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การต ั�งคา่ชอ่ง-วธิกีารใชง้าน การควบคมุโดยผูป้กครอง
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "ชอ่ง" > "การควบคมุโดยผูป้กครอง"

ฟังกช์นันี�ชว่ยใหส้ามารถจํากดัชอ่งรายการทวีไีด ้ซึ�งจะป้องกนัไมใ่หเ้ด็กรับชมภาพ
รนุแรงหรอืเนื�อหาทาง เพศที�อาจไมเ่หมาะสม 
หากทา่นตั �งรหสัผา่นไว ้ใหใ้สร่หสัผา่นของทา่นที�นี�

ชอ่งถกูปิดก ั�น 
คณุสามารถปิดกั �นการดชูอ่งใด ๆ ที�เลอืกได ้
อนิพตุถกูปิดก ั�น 
คณุสามารถปิดกั �นอนิพตุใด ๆ ที�เลอืกได ้
เปลี�ยนรหสั PIN 
คณุสามารถตั �งและเปลี�ยนรหสัผา่นไดโ้ดยใช ้0-9

หมายเหตุ
เพื�อเป็นมาตรการระวงัลว่งหนา้ ใหจ้ดรหสัผา่นของคณุและเก็บไวใ้นที�ที�คุน้เคย
จําเป็นตอ้งมอีนิพตุ PIN เมื�อดําเนนิการหนา้จอ "การควบคมุโดยผูป้กครอง" คา่เริ�ม
ตน้ของ PIN คอื "1234"

การจาํกดัรายการ 
ใชเ้พื�อเปิดใชง้านหรอีปิดใชง้านฟังกช์นัการควบคมุดแูลโดยผูป้กครอง ฟังกช์นันี�จะ
ไมส่ามารถเลอืกไดจ้ากเมนูถา้หากคณุไมไ่ดกํ้าหนดรหสัผา่นกอ่น

การจดัประเภท (รบัรองโดย SHARP)

สงิคโปร์
G: เหมาะสําหรับทกุวยั
PG: เหมาะสําหรับทกุวยั แตผู่ป้กครองควรแนะนําเยาวชน
PG13: เหมาะสําหรับผูม้อีาย ุ13 ปีขึ�นไป แตผู่ป้กครองควรใหคํ้าแนะนําเด็กอายตํุ�ากวา่ 13 ปี
NC16: เหมาะสําหรับผูม้อีาย ุ16 ปีขึ�นไป
M18: เหมาะสําหรับผูม้อีาย ุ18 ปีขึ�นไป
R21: เหมาะสําหรับผูใ้หญท่ี�มอีาย ุ21 ปีขึ�นไป

 
ไทย
ป: เหมาะสําหรับเด็กอาย ุ3–6 ปี
ด: เหมาะสําหรับเด็กอาย ุ6-12 ปี
ท: เหมาะสําหรับผูช้มทั�วไป
น13: เหมาะสําหรับผูท้ี�มอีาย ุ13 ปีขึ�นไป
น18: เหมาะสําหรับผูม้อีาย ุ18 ปีขึ�นไป และควรมผีูป้กครองแนะนําสําหรับเด็กอายตํุ�ากวา่ 18
ปี

ฉ: เหมาะสําหรับผูใ้หญ่

การจดัประเภท (ไมร่บัรองโดย SHARP)

ใชใ้นภมูภิาคนนอกจากสงิคโปร ์และ ประเทศไทย
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การต ั�งคา่เทเลเท็กซ ์(DTV เทา่น ั�น)
โปรดไปที� "TOOLS" > "ตวัเลอืกทวี"ี > "ตวัเลอืกขั �นสงู" > "เทเลเท็กซ"์

ถา้ทา่นตั �งภาษาของหนา้เริ�มตน้ (หนา้นี�จะแสดงครั �งแรกหลงัจากกดปุ่ ม ) สําหรับเท
เลเท็กซใ์นโหมดทวีดีจิติอลจะเริ�มจากหนา้ภาษาที�เลอืกไว ้
เลอืกตวัเลอืกการตั �งคา่ที�มอียูด่งัตอ่ไปนี�

ภาษาเทเลเท็กซด์จิติอล
ถอดรหสัภาษาของหนา้

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�นนี�ใชไ้ดสํ้าหรับเทเลเท็กซใ์นโหมดทวีดีจิติอล และไมม่ใีหใ้ชง้านสําหรับเทเล
เท็กซใ์นทวีอีนาล็อกหรอืโหมดสญัญาณเขา้ภายนอก
ถา้หากหนา้เทเลเท็กซเ์ริ�มตน้ของภาษาที�เลอืกในฟังกช์นันี�ไมร่วมมาในการแพร่
สญัญาณที�ไดรั้บ หนา้เริ�มตน้พื�นฐานจะถกูแสดงผล

 

รหสัไปรษณีย ์(เฉพาะอนิโดนเีซยี)
โปรดไปที� "TOOLS" > "ตวัเลอืกทวี"ี > "ตวัเลอืกขั �นสงู" > "รหสัไปรษณีย"์

ฟังกช์นันี�ชว่ยใหค้ณุสามารถเลอืกรหสัไปรษณียท์อ้งถิ�นของคณุ

หมายเหตุ
"รหสัไปรษณีย"์ จะปรากฏก็ตอ่เมื�อเลอืกภมูภิาค "ประเทศอนิโดนเีซยี"

 

ขอ้มลูระบบ
โปรดไปที� "TOOLS" > "ตวัเลอืกทวี"ี > "ตวัเลอืกขั �นสงู" > "ขอ้มลูระบบ"

ตรวจสอบการอปัเดตระบบ และดขูอ้มลูสญัญาณตา่ง ๆ
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เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต
การเชื�อมตอ่ไปยงัอนิเทอรเ์น็ต
เพื�อกําหนดการตั �งคา่เครอืขา่ยเพื�อใหเ้พลดิเพลนิไปกบัการสตรมีเนื�อหาและ
แอปพลเิคชนัอนิเทอรเ์น็ต การตั �งคา่เหลา่นี�สามารถทําไดท้ี� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่"
> "เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต"

หมายเหตุ
เมื�อมกีารเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต LAN และการเชื�อมตอ่แบบไรส้ายจะไมส่ามารถใชไ้ด ้
ในเวลาเดยีวกนั ใหใ้ชป้ระเภทการเชื�อมตอ่เพยีงประเภทเดยีวเทา่นั�น

การใช ้Wi-Fi

ทวีนีี�ประกอบดว้ยฟังกช์นัการทํางาน LAN ไรส้าย
สําหรับการเชื�อมตอ่ LAN ไรส้าย คณุจะตอ้งใชก้ารตั �งคา่ไรส้ายเพื�อเชื�อมตอ่จดุเชื�อมตอ่
กบัทวีี

Wow (ปลกุระบบหากใชเ้ครอืขา่ยไรส้าย)
เปิดใชง้านการเริ�มตน้ทํางานทวีผีา่นสญัญาณทางระบบ Wi-Fi

หมายเหตุ
การใชพ้ลงังานขณะสแตนดบ์ายจะเพิ�มขึ�น เมื�อ Wow เปิดอยู่

การใช ้LAN

การใชส้าย LAN (มจํีาหน่ายทั�วไป) เพื�อเชื�อมตอ่เทอรม์นัิล LAN บน TV ไปยงัเราเตอร์
บรอดแบนดข์องคณุ (มวีางจําหน่ายทั�วไป)

Wol (ปลกุระบบหากใช ้LAN)
เปิดใชง้านการเริ�มตน้ทํางานทวีผีา่นสญัญาณทางระบบ LAN

หมายเหตุ
การใชพ้ลงังานขณะสแตนดบ์ายจะเพิ�มขึ�น เมื�อ Wol เปิดอยู่
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เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต (ตอ่)

หมายเหตุ
ทวีนีี�มฟัีงกช์นั LAN ไรส้าย การใชง้านอะแดปเตอร ์LAN ไรส้ายผา่น USB อาจสง่ผลตอ่การสื�อสารผา่นวทิยทุี�เขา้กนัไมไ่ดก้บักฏระเบยีบวา่ดว้ยการสื�อสารผา่นวทิย ุดงันั�นจงึ
หา้มใชอ้ะแดปเตอร ์LAN ไรส้ายแบบแยกสว่น
การเชื�อมตอ่และคณุภาพสญัญาณ LAN ไรส้าย ไมส่ามารถรับรองไดสํ้าหรับทกุสภาพที�อยูอ่าศยั ในกรณีตอ่ไปนี� สญัญาณ LAN ไรส้ายอาจไมด่หีรอืแยล่งได ้และความเร็วการ
เชื�อมตอ่อาจตํ�าลง 
- เมื�อใชง้านในอาคารที�สรา้งดว้ยคอนกรตี เหล็กเสรมิแรง หรอืโลหะ 
- เมื�อวางใกลก้บัวตัถทุี�กดีขวางสญัญาณ 
- เมื�อใชง้านกบัอปุกรณไ์รส้ายอื�นที�สง่คลื�นความถี�เดยีวกนั 
- เมื�อใชง้านใกลก้บัเตาไมโครเวฟและอปุกรณอ์ื�นที�ปลดปลอ่ยสนามแมเ่หล็ก ประจไุฟฟ้าสถติ หรอืการรบกวนทางแมเ่หล็กไฟฟ้า
เมื�อมกีารรบกวนสญัญาณอยา่งมนัียสําคญัที�ความถี� 2.4-GHz (เชน่จากอปุกรณ ์LAN ไรส้ายอื�น, อปุกรณ ์Bluetooth®, โทรศพัทไ์รส้ายความถี� 2.4-GHz และเตาไมโครเวฟ)
แนะนําใหค้ณุใชเ้ราเตอร/์จดุเชื�อมตอ่ LAN ไรส้ายที�รองรับ IEEE802.11ac (5 GHz) และตั �งคา่จดุเชื�อมตอ่ใหส้ง่สญัญาณ 5 GHz สําหรับรายละเอยีดการตั �งคา่ ใหด้คููม่อืการ
ใชง้านของจดุเชื�อมตอ่ของคณุ
ไมส่ามารถรับรองการดําเนนิการไดเ้มื�อใชง้านกบัจดุเชื�อมตอ่ที�ไมม่กีารรับรองมาตรฐาน Wi-Fi®
เราเตอร/์จดุเชื�อมตอ่ LAN ไรส้ายนั�นจําเป็นสําหรับการเชื�อมตอ่ทวีกีบัอนิเทอรเ์น็ตโดยใช ้LAN ไรส้าย ใหด้คููม่อืการใชง้านของจดุเชื�อมตอ่ของคณุสําหรับการตั �งคา่
ถา้หากจดุเชื�อมตอ่ของคณุตั �งคา่เป็นโหมดซอ่นตวั (ซึ�งป้องกนัไมใ่หถ้กูตรวจพบโดยอปุกรณอ์ื�น) คณุอาจไมส่ามารถทําการเชื�อมตอ่ได ้ในกรณีดงักลา่ว ใหปิ้ดใชง้านโหมด
ซอ่นตวัที�จดุเชื�อมตอ่
การเปิดเลน่เนื�อหาสตรมีมิ�งจําเป็นตอ้งมคีวามเร็วการเชื�อมตอ่ที�เสถยีร Use LAN connection if the wireless LAN speed is unstable.
กอ่นที�จะสง่เครื�องไปใหบ้คุคลอื�นหรอืกําจัดเครื�องทิ��ง ใหเ้ริ�มตน้การตั �งคา่ไรส้ายกอ่น
โปรดดําเนนิการตามกฎระเบยีบในภมูภิาคของคณุเมื�อใชง้าน LAN ไรส้ายนอกอาคาร
ถา้หากการเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตลม้เหลวในการดําเนนิการขา้งตน้ จะมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดดงัตอ่ไปนี� ในกรณีนี� ใหก้ดปุ่ ม  (บา้น) เพื�อออกจากคณุสมบตัทิวีทีี�เชื�อม
ตอ่ เพื�อเปลี�ยนแปลงการตั �งคา่เครอืขา่ย
ถา้หากคณุยงัไมส่ามารถเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตหรอืโทรศพัทข์องคณุ
คณุไมส่ามารถกําหนดคา่จาก "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต" ขณะที�กําลงัใชง้านแอปพลเิคชนั ถา้หากคณุจําเป็นตอ้งตั �งคา่ "เครอืขา่ย" ใหก้ดปุ่ ม 

 (บา้น) เพื�อออกจากการทํางาน
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เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต (ตอ่)

หมายเหตุ

คาํปฏเิสธความรบัผดิชอบ
อปุกรณข์องชารป์เครื�องนี�ชว่ยอํานวยความสะดวกในการเขา้ถงึเนื�อหาและบรกิารจากบคุคลที�สาม เนื�อหาและบรกิารที�เขา้ถงึไดผ้า่นอปุกรณน์ี�เป็นของและอาจเป็นกรรมสทิธิ�
ของบคุคลที�สาม ดงันั�น การใชง้านเนื�อหาและบรกิารใดๆ ของบคุคลที�สามจะตอ้งเป็นไปตามการอนุญาตหรอืขอ้ตกลงการใชง้านที�ใหม้าโดยผูใ้หบ้รกิารเนื�อหาหรอืบรกิาร
นั�นๆ ชารป์ไมรั่บผดิตอ่ทา่นหรอืบคุคลที�สามใดๆ สําหรับการที�ทา่นลม้เหลวที�จะปฏบิตัติามการอนุญาตหรอืขอ้ตกลงการใชง้านนั�นๆ เนื�อหาและบรกิารของบคุคลที�สาม
ทั �งหมดมใีหเ้พื�อการใชง้านสว่นตวัและไมใ่ชเ่พื�อการคา้ นอกจากไดรั้บการอนุญาตเป็นอื�นโดยเฉพาะกรณี ทา่นจะตอ้งไมด่ดัแปลง คดัลอก แพรก่ระจาย สง่ตอ่ จัดแสดง
ดําเนนิการ ทําซํ�า อปัโหลด เผยแพร ่ใหอ้นุญาต สรา้งงานตอ่ยอด ถา่ยโอน หรอืขายในลกัษณะใดๆ หรอืผา่นทางสื�อกลางใดๆ กบัเนื�อหาหรอืบรกิารที�มผีา่นทางอปุกรณน์ี�
ชารป์ไมรั่บผดิชอบและไมรั่บผดิตอ่ประเด็นปัญหาที�เกี�ยวของกบับรกิารลกูคา้ ที�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาหรอืบรกิารของบคุคลที�สาม คําถาม ขอ้คดิเห็น หรอืคําถามเกี�ยวกบั
บรกิารที�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาหรอืบรกิารของบคุคลที�สามจะตอ้งสง่ตรงไปยงัผูใ้หบ้รกิารเนื�อหาหรอืบรกิารที�เกี�ยวขอ้งนั�นๆ 
ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ถงึเนื�อหาหรอืบรกิารจากอปุกรณเ์นื�องจากเหตผุลหลายประการซึ�งอาจไมเ่กี�ยวขอ้งกบัตวัอปุกรณนั์�นเอง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะไฟฟ้าขดัขอ้ง การ
เชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตอื�นๆ หรอืการกําหนดคา่เครื�องของทา่นอยา่งไมเ่หมาะสม ชารป์ รวมทั �งกรรมการบรษัิท เจา้หนา้ที� พนักงาน ตวัแทน ผู็รับจา้ง และบรษัิทในเครอื ไมรั่บ
ผดิตอ่ทา่นหรอืบคุคลที�สามเนื�องจากความขดัขอ้งดงักลา่วหรอืการปิดใหบ้รกิารเพื�อซอ่มบํารงุ ไมว่า่จะมสีาเหตใุด หรอืเป็นกรณีที�สามารถหลกีเลี�ยงไดห้รอืไม่
เนื�อหาหรอืบรกิารของบคุคลที�สามที�สามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทางอปุกรณน์ี�มใีหท้า่นโดย "ตามสภาพที�เป็น" และ "ตามที�มใีห"้ และชารป์และบรษัิทในเครอืไมรั่บรองหรอืเป็น
ตวัแทนในลกัษณะใดๆ ตอ่ทา่น ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะการรับรองความสามารถในการคา้ขายได ้การไมล่ะเมดิสทิธบิตัร ความเหมาะสมแก่
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะใดๆ หรอืการรับรองความเหมาะสม ความพรอ้มใชง้าน ความแมน่ตรง ความสมบรูณ ์ความปลอดภยั กรรมสทิธิ� ความมปีระโยชน ความปราศจากซึ�งความ
ประมาทเลนิเลอ่ หรอืความปราศจากขอ้ผดิพลาด หรอืการทํางานที�ไมห่ยดุชะงัก หรอืการที�เนื�อหาหรอืบรกิารจะตรงความตอ้งการหรอืความคาดหวงัของทา่น
ชารป์มใิชต่วัแทนและถอืวา่ไมม่คีวามรับผดิชอบใดๆ ตอ่การกระทําหรอืการละเวน้การกระทําของผูใ้หบ้รกิารเนื�อหาหรอืบรกิารของบคุคลที�สาม หรอืแงม่มุใดๆของเนื�อหา
หรอืบรกิารที�เกี�ยวขอ้งกบัผูใ้หบ้รกิารบคุคลที�สามนั�นๆ
ชารป์และ/หรอืบรษัิทในเครอืไมรั่บผดิในกรณีใดๆ ตอ่ทา่นและบคุคลที�สามสําหรับการลงโทษ ผลที�ตามมา หรอืความเสยีหายอื�นใด ทั �งโดยตรง โดยออ้ม กรณีพเิศษ หรอื
เกดิขึ�นโดยบงัเอญิ ไมว่า่ทฤษฏขีองความรับผดินั�นขึ�นกบัสญัญา การลว่งละเมดิ ความประมาทเลนิเลอ่ การละเมดิขอ้ตกลงการรับประกนั การรับผดิอยา่งเครง่ครัด หรอืกรณี
อื�นใด และไมว่า่ชารป์และบรษัิทในเครอืจะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบความเป็นไปไดข้องความเสยีหายดงักลา่วแลว้หรอืไม่
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อปุกรณท์ี�เขา้กนัไดก้บั Chromecast built-in
เมื�อคณุเชื�อมตอ่อปุกรณ ์เชน่สมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตที�เขา้กนัไดก้บัระบบ
Chromecast built-in เขา้กบัทวีเีครื�องนี� คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัวดิโีอหรอืเสยีงจาก
อปุกรณไ์ดบ้นจอภาพขนาดใหญแ่ละลําโพงของทวีเีครื�องนี�

หมายเหตุ
เมื�อปิดทวีหีรอืสิ�นสดุการเชื�อมตอ่ที�อปุกรณ ์ทา่นจะตอ้งเชื�อมตอ่อปุกรณอ์กีครั �ง
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการสั�งการอปุกรณท์ี�เขา้กนัไดก้บั Chromecast built-in
โปรดดคููม่อืของอปุกรณเ์ครื�องนั�น

 

อปุกรณเ์สยีง

อนิพตุ HDMI

เลอืกลาํโพง ARC
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "เสยีง" > "เลอืกลําโพง
ARC"

ทา่นสามารถเลอืกรับฟังเสยีงทวีเีฉพาะจากระบบเสยีงที�เขา้กนัไดก้บั LINK เทา่นั�น
ลําโพงภายใน
อปุกรณภ์ายนอก

อนิพตุ
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "อนิพตุ"

เปลี�ยนชื�อชอ่งสญัญาณเขา้ และสลบัระหวา่งการตั �งคา่การควบคมุ HDMI CEC

เอาทพ์ตุเสยีงดจิติอล

โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "เสยีง" > "เอาทพ์ตุ
เสยีงดจิติอล"

ฟังกช์นันี�ชว่ยใหท้า่นเลอืกประเภทของสญัญาณเสยีง ดจิติอลได ้
อตัโนมตัิ
Bypass
PCM
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
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การต ั�งคา่บลทูธู
คณุสมบตันิี�ชว่ยใหส้ามารถเชื�อมตอ่ทวีเีขา้กบัอปุกรณบ์ลทูธูอื�นๆ ผา่นการเชื�อมตอ่
บลทูธู

หมายเหตุ
เมื�อคณุใชอ้ปุกรณบ์ลทูธูกบัทวีขีองคณุเป็นครั �งแรก คณุจะตอ้งจับคูอ่ปุกรณก์บัทวีี
เขา้ดว้ยกนั เมื�อดําเนนิการจับคูอ่ยา่งถกูตอ้งแลว้ อปุกรณบ์ลทูธูจะไดรั้บการลง
ทะเบยีนไวท้ี�ทวีี
ระยะการเชื�อมตอ่และการรับสญัญาณอาจขึ�นกบัเงื�อนไข สภาพแวดลอ้ม และระยะ
หา่งของอปุกรณบ์ลทูธู
คณุภาพเสยีงและความเขา้กนัไดข้ึ�นกบัอปุกรณบ์ลทูธู
บลทูธูรองรับเฉพาะรปูแบบไฟล ์HID, A2DP และ AVRCP เทา่นั�น

อปุกรณบ์ลทูธู

คณุสามารถเพิ�ม ลบ หรอืเลอืกอปุกรณบ์ลทูธู

กระบวนการของการเชื�อมตอ่/การเลอืก

1 เปิดอปุกรณ ์Bluetooth และตั �งอปุกรณไ์ปยงัโหมดจับคู ่
ในการตั �งอปุกรณ ์Bluetooth ของคณุไปยงัโหมดจับคู ่โปรดดคููม่อืการใชง้านของ
อปุกรณนั์�น

2 โปรดด ู"  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "รโีมตและอปุกรณเ์สรมิ" > "เพิ�มอปุกรณ์
เสรมิ" เพื�อใหต้ั �งให ้TV อยูใ่นโหมดจับคู่
รายการอปุกรณ ์Bluetooth ที�มใีหเ้ลอืกจะปรากฏขึ�น

3 เลอืกอปุกรณท์ี�ตอ้งการจากรายการ จากนั�นทําตามคําแนะนําที�แสดงบนหนา้จอ 
หากคณุไดรั้บแจง้ใหป้้อนรหสัผา่น โปรดดคููม่อืการใชง้านของอปุกรณนั์�น 
หลงัจากจับคูเ่สร็จเรยีบรอ้ยแลว้ อปุกรณนั์�นจะเชื�อมตอ่กบั TV

หมายเหตุ
ในการจับคูร่โีมทคอนโทรลกบั TV กรณุากดคา้งปุ่ ม CH  และปุ่ ม  พรอ้มกน้คา้ง
ไว ้10 วนิาท ีรอประมาณ 1 นาทกีอ่นการจับคู่
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USB

การจดัเตรยีม

คณุสามารถเชื�อมตอ่ทวีเีขา้กบัอปุกรณห์น่วยความจํา USB และ ฮารด์ดสิก ์USB เพื�อเพลดิเพลนิกบัการดภูาพ ฟังเพลง และรับชมวดิโีอ

หมายเหตุ
โดยขึ�นกบัอปุกรณห์น่วยความจํายเูอสบ/ีฮารด์ไดรฟ์ยเูอสบ ีทวีอีาจไมส่ามารถรับรูข้อ้มลูที�บนัทกึได ้
อาจตอ้งใชเ้วลาสกัครูเ่พื�ออา่นขอ้มลูที�บนัทกึไว ้ถา้หากอปุกรณห์น่วยความจํายเูอสบ/ีฮารด์ไดรฟ์ยเูอสบนัี�นประกอบดว้ยไฟลห์รอืโฟลเดอรจํ์านวนมาก
ตั �งชื�อไฟลด์ว้ยตวัอกัษรและตวัเลขเทา่นั�น
ชื�อไฟล ์(อาจแตกตา่งกนัไปตามชดุตวัอกัษร) อาจไมป่รากฏขึ�น

การเชื�อมตอ่อปุกรณห์นว่ยความจาํยเูอสบ/ีฮารด์ไดรฟ์ยเูอสบี

ใสอ่ปุกรณห์น่วยความจํายเูอสบ ีที�บนัทกึรปูภาพ เพลง หรอืวดิโีอเขา้ในชอ่ง USB 1 หรอื USB 2 ในทวีี
เมื�อเชื�อมตอ่ฮารด์ไดรฟ์ยเูอสบ ีใหเ้สยีบฮารด์ไดรฟ์กบัอะแดปเตอรแ์ปลงไฟ AC
หอ้มถอดอปุกรณห์น่วยความจํายเูอสบกีจากทวีขีณะที�กําลงัถา่ยโอนไฟล ์ใชง้านฟังกช์นัฉายภาพนิ�ง หรอืสลบัหนา้จอ หรอืกอ่นที�คณุจะออกจาก "เครื�องเลน่มลัตมิเีดยี"
หา้มใสแ่ละถอดอปุกรณห์น่วยความจํายเูอสบ/ีฮารด์ไดรฟ์ยเูอสบจีากทวีเีป็นการซํ�าๆ
ขณะที�ใชเ้ครื�องอา่นการด์ ใหใ้สอ่ปุกรณห์น่วยความจํายเูอสบกีอ่น

ขอ้ควรระวงั
หา้มใชส้ายตอ่เพิ�มความยาวยเูอสบขีณะที�เชื�อมตอ่อปุกรณห์นว่ยความจาํยเูอสบเีขา้กบัชอ่งตอ่ยเูอสบทีี�ทวี ี
การใชส้ายตอ่เพิ�มความยาวยเูอสบกีบัอปุกรณห์นว่ยความจาํยเูอสบอีาจทาํใหท้วีไีมส่ามารถทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

การเชื�อมตอ่/ลาํโพงภายนอก
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USB (ตอ่)

การเลอืกโฟลเดอรเ์พื�อเปิดเลน่

เมื�อตอ้งการเลน่ขอ้มลูบนอปุกรณห์น่วยความจํา USB ใหเ้สยีบอปุกรณห์น่วยความ
จํา USB เขา้ในทวีี

1 กดปุ่ ม "  (บา้น)" > "แอป" > "เครื�องเลน่มลัตมิเีดยี" เพื�อเปิดหนา้จอการเลน่
2 กดปุ่ ม  /  เพื�อเลอืก "Video", "Photo", "Audio" หรอื "Text" จากนั�นกดปุ่ ม

ENTER
3 กดปุ่ ม  /  (หรอื  / ) เพื�อเลอืกไดรฟ์/เซริฟ์เวอรท์ี�คณุตอ้งการคน้หาไฟล์
จากนั�นกดปุ่ ม ENTER (สามารถเลอืกไดก้ต็อ่เมื�อมอีนิพตุ USB มากกวา่หนึ�ง)

4 กดปุ่ ม  /  เพื�อเลอืกโฟลเดอรท์ี�ตอ้งการ จากนั�นกดปุ่ ม ENTER

หมายเหตุ
USB รองรับเฉพาะอปุกรณไ์มเ่กนิ DC5V 1.5A เทา่นั�น

ความเขา้กนัไดข้องอปุกรณย์เูอสบี

อปุกรณย์เูอสบี หน่วยความจํายเูอสบ,ี เครื�องอา่นการด์ยเูอสบี
(คลาส Mass Storage), ฮารด์ไดรฟ์ยเูอสบี

ระบบไฟล์ FAT/FAT32/NTFS (อา่นอยา่งเดยีว)

รปูแบบไฟลภ์าพถา่ย

รปูแบบ JPEG, PNG, BMP

รปูแบบไฟลเ์สยีง

รปูแบบ อตัราการสุม่
[KHz]

บติเรต
[Kbps]

MP3 8/11.025/12/16/
22.050/24/32/44.1/48

8~320

AAC 32/44.1/48 8~320

WMA 8/11.025/16/22.05/
32/44.1/48/64/88.2/96

8~384

WAV 8/11.025/12/16/
22.050/24/32/44.1/48

8~1024

หมายเหตุ
ถา้หากทวีปิีดและเปิดใหม ่หมายเลขที�ถกูกําหนดใหก้บัอปุกรณย์เูอสบอีาจ
เปลี�ยนแปลงไป

การเชื�อมตอ่/ลาํโพงภายนอก
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USB (ตอ่)

การเลอืกโฟลเดอรเ์พื�อเปิดเลน่ (ตอ่)

รปูแบบไฟลว์ดิโีอ

คอนเทนเนอร์ วดิโีอ เสยีง

AVI
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4

H.264

PCM
MP2: MPEG-1 Layer2
MP3: MPEG-1 Layer3

AAC
AC3
WMA

MKV

MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4

H.264
VP8

H.265(HEVC)

PCM
MP2: MPEG-1 Layer2
MP3: MPEG-1 Layer3

AAC
AC3
WMA

VORBIS

ASF MPEG-4
VC1(WMV3)

MP3: MPEG-1 Layer3
WMA

PS MPEG-1
MPEG-2

MP2: MPEG-1 Layer2
MP3: MPEG-1 Layer3

AC3

TS
MPEG-2

VC1(WMV3)
H.264

H.265(HEVC)

MP2: MPEG-1 Layer2
AAC
AC3

MP4

MPEG-4
H.264

H.265(HEVC)
VP8

VC1(WMV3)

MP2: MPEG-1 Layer2
MP3: MPEG-1 Layer3

AAC

หมายเหตุ
ไมร่องรับรปูแบบไฟล ์JPEG แบบโปรเกรสซฟี
อปุกรณ ์USB 1.1 อาจไมส่ามารถเปิดเลน่ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
ไมรั่บรองวา่การดําเนนิการที�ใช ้USB Hub สามารถทําได ้
รปูแบบไฟลว์ดิโีอบางรปูแบบอาจไมส่ามารถเปิดเลน่ ทั �งนี�ข ึ�นกบัไฟลนั์�นๆ
รปูภาพบางภาพอาจไมแ่สดงผลดว้ยอตัราสว่นภาพที�เหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นกบัรปูแบบ
ไฟล์
ไมม่กีารใชน้ามสกลุไฟลเ์พื�อพจิารณารปูแบบไฟล์
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USB (ตอ่)

การเปิดเลน่ไฟลใ์นอปุกรณห์นว่ยความจาํยเูอสบี

โหมดภาพถา่ย/โหมดเสยีง/โหมดวดิโีอ

ปุ่ มสาํหรบัส ั�งการภาพยอ่/รายชื�อ

ปุ่ ม คาํอธบิาย

 /  /  / เลอืกรายการที�ตอ้งการ

ENTER เมื�อเลอืกไอคอนโฟลเดอร:์ เขา้ไดเร็กทอรนีี�
เมื�อเลอืกไฟลร์ปูภาพ: ขยายรปูภาพ
เมื�อเลอืกไฟลเ์สยีง: เลน่เสยีง
เมื�อเลอืกไฟลว์ดิโีอ: เปิดเลน่ไฟลว์ดิโีอ

 (กลบั)
กลบัสูก่ระบวนการกอ่นหนา้นี�

 (นํ �าเงนิ)
เปลี�ยนโหมดภาพยอ่/รายชื�อ

TOOLS แสดงหนา้เมนู

หมายเหตุ
เมื�อคณุรับชมแอป มลัตมิเีดยีเพลเยอร ์ในโหมดเสยีง คณุจะไมส่ามารถกําหนดการ
ตั �งคา่รปูภาพ/เสยีง

เมนสูาํหรบัการส ั�งภาพยอ่
กดปุ่ ม  /  เพื�อเลอืกรายการและทําใหก้ารตั �งคา่เป็นไปตามการกําหนดของทา่น

ตวัอยา่ง

เรยีงลาํดบั
- คณุสามารถเปลี�ยนลําดบัของไฟลแ์ตล่ะไฟลไ์ด ้
- กดปุ่ ม  /  เพื�อเลอืก "ประเภท", "วนัที�" หรอื "ชื�อ" จากนั�นกดปุ่ ม ENTER.

ประเภทสื�อ
- สลบัประเภทสื�อเมื�อมกีารแสดงผล ตวัแยกวเิคราะหแ์บบยอ้นกลบั แสดง

ขนาดภาพยอ่
- เปลี�ยนขนาดภาพยอ่ 
 เล็ก/กลาง/ใหญ่

ตวัแยกวเิคราะหแ์บบยอ้นกลบั
- แสดงไฟลท์ั �งหมดตามการตั �งคา่ประเภทมเีดยี

กรอบรปู
- คณุสามารถเพิ�มกรอบไวใ้นภาพถา่ยของคณุ

หมายเหตุ
คณุสามารถดชูื�อไฟล ์ขนาดไฟล ์และขนาดพกิเซลของภาพที�เลอืกไดใ้นมมุบนซา้ย
ของหนา้จอ

การเชื�อมตอ่/ลาํโพงภายนอก
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USB (ตอ่)

การเปิดเลน่ไฟลใ์นอปุกรณห์นว่ยความจาํยเูอสบ ี(ตอ่)

โหมดภาพถา่ย

การฉายสไลด์
ภาพที�แสดงในหนา้จอเลอืกภาพยอ่จะแสดงเป็นการฉายภาพนิ�ง

ปุ่ มสาํหรบัการฉายภาพนิ�ง

ปุ่ ม คาํอธบิาย

เลน่ภาพนิ�ง

พักการเลน่ภาพนิ�ง

 /  /  / ,
ENTER

เลอืกรายการที�ตอ้งการ

 (กลบั) กลบัสูห่นา้จอเลอืกภาพยอ่

TOOLS แสดงหนา้เมนูยเูอสบี

เมนสูาํหรบัการฉายภาพนิ�ง

ตวัอยา่ง

เลน่/หยดุช ั�วคราว
เริ�มหรอืหยดุการฉายสไลด์

เลน่ซํ �า
ตั �งคา่วา่จะแสดงการฉายภาพนิ�งซํ�าหรอืไม่
 ไมใ่ช/่เลน่ซํ �าหนึ�งรอบ/เลน่ซํ �าท ั�งหมด

เปิดการสุม่เลน่/ปิดการสุม่เลน่
สลบัไฟลภ์าพภายในโฟลเดอรแ์ละแสดงเป็นการฉายภาพนิ�ง

ระยะเวลา
ระบรุะยะเวลากอ่นที�ภาพตอ่ไปจะปรากฏ
กดปุ่ ม  /  เพื�อเลอืกระยะเวลาที�ตอ้งการ จากนั�นกดปุ่ ม ENTER
 ส ั�น/กลาง/ยาว

เอฟเฟ็กต์
ระบเุอฟเฟ็กตสํ์าหรับการเปลี�ยนไปยงัภาพถดัไป
 ไมใ่ช/่จางหาย/เลื�อนขวา/เลื�อนซา้ย/เลื�อนขึ�น/เลื�อนลง/กรอบใน/
    กรอบนอก/สุม่

หมนุ*
หมนุภาพ 90 องศาไปทางขวา
* แสดงเฉพาะเมื�อพักการเปิดเลน่เทา่นั�น

ซูม*
ซมูเขา้ไปในภาพ
 1x/2x/4x
* แสดงเฉพาะเมื�อพักการเปิดเลน่เทา่นั�น

แสดงขอ้มลู
แสดงขอ้มลูภาพถา่ย

ภาพกรอบรปู
- แสดงภาพถา่ยในกรอบ

หมายเหตุ

การฉายภาพนิ�งจะดําเนนิการตอ่จนกวา่คณุจะกดปุ่ ม  (กลบั)
สําหรับการตั �งคา่ความเร็วการฉายภาพนิ�ง ใหเ้ลอืก "ระยะเวลา" บนหนา้จอเมนู
ระบบทวีไีมส่ามารถแสดงรปูภาพที�ความละเอยีดเดมิไดใ้นบางกรณี ซึ�งขึ�นอยูก่บั
เนื�อหา ระบบทวีอีาจปรับความละเอยีดรปูภาพใหม้คีวามเหมาะสม

การเชื�อมตอ่/ลาํโพงภายนอก
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USB (ตอ่)

การเปิดเลน่ไฟลใ์นอปุกรณห์นว่ยความจาํยเูอสบ ี(ตอ่)

โหมดเสยีง

โหมดเปิดเลน่

ปุ่ มสาํหรบัโหมดเปิดเลน่

ปุ่ ม คาํอธบิาย

ความเร็วการกรอกลบัจะเปลี�ยนแปลงทกุครั �งที�คณุกดปุ่ ม 

ความเร็วการกรอไปขา้งหนา้จะเปลี�ยนแปลงทกุครั �งที�คณุกด
ปุ่ ม 

พักการเลน่เพลง

ไปยงัไฟลก์อ่นหนา้

ไปยงัไฟลถ์ดัไป

 /  /  / ,
ENTER

เลอืกรายการที�ตอ้งการ

 (กลบั) กลบัสูข่ั �นตอนที�แลว้

TOOLS แสดงหนา้เมนู

หมายเหตุ
เวลาการเปิดเลน่ที�แสดงอาจแตกตา่งจากเวลาการเปิดเลน่จรงิเล็กนอ้ย ทั �งนี�ข ึ�นกบั
ไฟลนั์�นๆ

เมนสูาํหรบัโหมดเปิดเลน่

ตวัอยา่ง

เลน่/หยดุช ั�วคราว
- เริ�มหรอืหยดุเพลง

เลน่ซํ �า
กําหนดคา่การเปิดเลน่ซํ�า
 ไมใ่ช/่เลน่ซํ �าหนึ�งรอบ/เลน่ซํ �าท ั�งหมด

เปิดการสุม่เลน่/ปิดการสุม่เลน่
เลน่สลบัเพลงภายในโฟลเดอร์

แสดงขอ้มลู
แสดงขอ้มลูออดโิอ

ซอ่นสเปกตรมั/แสดงสเปกตรมั
แสดงหรอืซอ่นสเปคตรัม

ตวัเลอืกเนื�อเพลง
คณุสามารถเปลี�ยนประเภทการแสดงเนื�อเพลงได ้
ใชไ้ดเ้ฉพาะกรณีที�มไีฟลเ์นื�อเพลง (".lrc") 
รองรับเฉพาะไฟลเ์นื�อเพลงที�มรีหสัอกัขระ UTF-8 (ไมม่ ีBOM)

เฉพาะเสยีง
เมื�อรับฟังเพลงจากรายการเพลง ทา่นสามารถปิดหนา้จอ เพื�อฟังเพลงอยา่งเดยีวกไ็ด ้

การต ั�งคา่ระบบเสยีง
แสดงขอ้มลูซาวดแ์ทร็ก

การต ั�งคา่เสยีง
โปรดดหูนา้ 6-1 และ 6-2

การเชื�อมตอ่/ลาํโพงภายนอก
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USB (ตอ่)

การเปิดเลน่ไฟลใ์นอปุกรณห์นว่ยความจาํยเูอสบ ี(ตอ่)

โหมดวดิโีอ

โหมดเปิดเลน่

ปุ่ มสาํหรบัโหมดเปิดเลน่

ปุ่ ม คาํอธบิาย

ความเร็วการกรอกลบัจะเปลี�ยนแปลงทกุครั �งที�คณุกดปุ่ ม 

เปิดเลน่วดิโีอ

ความเร็วการกรอไปขา้งหนา้จะเปลี�ยนแปลงทกุครั �งที�คณุกด
ปุ่ ม 

พักการเลน่วดิโีอ

ไปยงัไฟลก์อ่นหนา้

หยดุเลน่วดิโีอ

ไปยงัไฟลถ์ดัไป

 /  /  / ,
ENTER

เลอืกรายการที�ตอ้งการ

 (กลบั) กลบัสูข่ั �นตอนที�แลว้

TOOLS แสดงหนา้เมนู

เมนสูาํหรบัโหมดเปิดเลน่

ตวัอยา่ง

เลน่/หยดุช ั�วคราว
เริ�มหรอืหยดุวดิโีอ

เลน่ซํ �า
กําหนดคา่การเปิดเลน่ซํ�า
 ไมใ่ช/่เลน่ซํ �าหนึ�งรอบ/เลน่ซํ �าท ั�งหมด

แสดงขอ้มลู
แสดงขอ้มลูวดิโีอ

การต ั�งคา่ภาพ
โปรดดหูนา้ 5-1 ถงึ 5-4

การต ั�งคา่เสยีง
โปรดดหูนา้ 6-1 และ 6-2

การต ั�งคา่ระบบเสยีง
แสดงขอ้มลูซาวดแ์ทร็ก

หนว่ยความจาํลา่สดุ
กดปุ่ ม  /  เพื�อเลอืก "ปิด" หรอื "เวลา" จากนั�นกดปุ่ ม ENTER

การเชื�อมตอ่/ลาํโพงภายนอก
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Google Assistant หรอื Google Search
คณุสามารถถามคําถามและทํางานใหเ้สร็จบน TV ของคณุ

กดปุ่ ม  ปุ่ ม (Google Assistant หรอื Google Search) บนรโีมต
คอนโทรล
คน้หาดว้ยเสยีงของคณุ

หมายเหตุ
Google Assistant ไมส่ามารถใชไ้ดใ้นบางภาษาและบางประเทศ การใหบ้รกิารอาจ
แตกตา่งกนัไปตามประเทศและภาษา

 
Google Play Store
คณุสามารถดาวนโ์หลดแอปจาก Google Play Store บน TV ไดแ้บบเดยีวกบัที�คณุทํา
กบัสมารท์โฟนและแท็บเล็ต

การตดิต ั�งแอป
โปรดดแูอป "  (บา้น)" > "Google Play Store" และเลอืกแอปที�คณุตอ้งการ
ดาวนโ์หลด จากนั�นแอปจะเริ�มการดาวนโ์หลด
หลงัจากดาวนโ์หลด แอปจะถกูตดิตั �งและเพิ�มโดยอตัโนมตั ิไอคอนจะปรากฏขึ�นใน
หนา้จอ แอป ซึ�งชว่ยใหค้ณุสามารถเปิดใชง้านได ้

การถอนการตดิต ั�งแอป
โปรดดแูอป "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "แอป" > "ดแูอปทั �งหมด" และเลอืกแอปที�จะ
ลบจากนั�นถอนการตดิตั �งแอป

หมายเหตุ
เราขอแนะนําใหค้ณุสรา้งบญัช ีGoogle บนคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณม์อืถอื
คณุสามารถดาวนโ์หลดเฉพาะแอปที�เขา้กนัไดก้บั TV เทา่นั�น แอปเหลา่นี�อาจแตก
ตา่งจากแอปสําหรับสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ต
จําเป็นตอ้งมกีารเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตและบญัช ีGoogle เพื�อดาวนโ์หลดแอปจาก
Google Play Store

การต ั�งคา่บญัช ีGoogle

บญัชแีละการลงชื�อเขา้ใช้
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "บญัชแีละการลงชื�อเขา้ใช"้

ในการลงชื�อเขา้ใช ้ใหป้้อนอเีมลและรหสัผา่นของคณุ

ตาํแหนง่
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "ตําแหน่ง"

กําหนดการตั �งคา่ตําแหน่งที�ตั �ง

การใชแ้ละการวนิจิฉยั
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "การใชแ้ละการ
วนิจิฉัย"

สง่ขอ้มลูการวนิจิฉัย เชน่ รายงานขอ้ขด้ขอ้งและขอ้มลู การใชง้านจากอปุกรณ ์แอป
และ Chromecast built-in ไปยงั Google โดยอตัโนมตั ิขอ้มลูนี�จะไมนํ่ามาใชเ้พื�อระบุ
ตวัคณุ คณุปรับสทิธิ�เหลา่นิ�ไดทักุเมื�อจากการตั �งคา่ของ อปุกาณ ์ดขูอ้มลูเพื�มเตมิที�
g.co/AndroidUsageHelp และ g.co/cast/device_stats

แอปอจัฉรยิะ
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ลบสตรงิตวัอกัษร
 

ป้อนเวน้วรรค

นําขอ้มลูที�ป้อนไปใช ้และปิดแป้นพมิพซ์อฟตแ์วร์
 

ลบขอ้ความหนึ�งตวัอกัษรในแตล่ะครั �ง

หมายเหตุ
คณุสามารถใสต่วัอกัษรไดส้งูสดุ 128 ตวัสําหรับขอ้ความ
อกัขระพเิศษหรอืเครื�องหมายเสรมิสทัอกัษรบางตวัอาจไมส่ามารถใชไ้ด ้ทั �งนี�ข ึ�นกบัสว่นที�คณุป้อนขอ้ความ

แป้นพมิพ์
เมื�อคณุกําลงัแกไ้ขหนา้จอการป้อนขอ้มลู หรอืระบกุารตั �งคา่เครอืขา่ยที�ใชสํ้าหรับการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต ใหป้้อนขอ้ความจากแป้นพมิพซ์อฟตแ์วร์
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ขอ้ความที�คณุป้อนจะปรากฏขึ�นในขณะที�คณุพมิพ์

ขณะที�คณุกําลงัป้อนขอ้ความ จะมทีางเลอืกการแปลงขอ้ความแสดงขึ�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสิ�งที�คณุพมิพ์
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คณุสมบตัทิ ี�เป็นเอกลกัษณจ์าก SHARP

อะฒาน - เวลาละหมาด

โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "แอป" > "ดแูอปทั �งหมด" > แอป "อะฒาน -
เวลาละหมาด"

คณุสมบตันิี�สามารถชว่ยใหผู้ใ้ชม้สุลมิไมพ่ลาดการละหมาดโดยการรับการแจง้เตอืน
เวลาการละหมาดที�แมน่ยํา โดยการกําหนดคา่ตําแหน่งที�ตั �งและเขตเวลา จะมกีาร
คํานวณเวลาละหมาดทั �งหา้รอบตามวธิกีารคํานวณตําแหน่ง

การตั �งคา่อตัโนมตั:ิ 
ฟังกช์นันี�ใหค้ณุเลอืกกําหนดคา่ที�อยูด่ว้ยขอ้มลูที�กําหนดไว ้(ประเทศ, จังหวดั,
เมอืง)
ปรับตั �งดว้ยตนเอง: 
คณุสามารถใสข่อ้มลูทั �งหมดบนหนา้จอดว้ยตวัเอง

เลอืกเวลาละหมาด: 
คณุสามารถเลอืกหรอืยกเลกิการเลอืกการแจง้เตอืนการละหมาดทั �ง 5 รอบ
การแจง้เตอืน: 
คณุสามารถเลอืกหรอืยกเลกิการเลอืกเวลาการละหมาดที�จะใหแ้จง้เตอืน และเปิด
ใชง้านหรอืปิดใชง้านการเตอืน

ขา่วสาร: 
ขอ้มลูอา้งองิดว่นสําหรับคณุเพื�อจะรับขอ้มลูการละหมาดทั �งหา้รอบหลงัจากเสร็จสิ�น
การกําหนดคา่

สาธติ: 
วดิโีอสาธติจะปรากฏขึ�นเมื�อมกีารใชง้าน Adhan

หมายเหตุ
การแจง้เตอืนจะแสดงบนหนา้จอเป็นเวลา 5 นาท ีหลงัจาก 5 นาท ีหนา้จอการแจง้
เตอืนจะปิดโดยอตัโนมตัิ
การแจง้เตอืนนั�นจะขึ�นกบัการตั �งคา่ในการเลอืกเวลาการละหมาด
กดปุ่ ม  (กลบั) เพื�อปิดหนา้จอการแจง้เตอืนทนัที
ทวีแีละขอ้มลูเวลาละหมาดกอ่นการเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต
จะมกีารใชข้อ้มลูเวลาของทวีจีากสญัญาณทวีดีจิติอลถา้หากการเชื�อมตอ่
อนิเทอรเ์น็ตไมพ่รอ้มใชง้าน
ความแตกตา่งระหวา่งเวลาที�แสดงของทวีกีบัเวลาละหมาดอาจเกดิขึ�นไดเ้นื�องจาก
มาตรฐานการแพรส่ญัญาณดจิติอลที�ไมเ่หมาะสม

แอปอจัฉรยิะ
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การต ั�งคา่หนา้จอเครื�องมอื
หนา้จอเมนูเครื�องมอื

1 กด TOOLS เพื�อแสดงหนา้จอ TOOLS
2 กด  /  เพื�อเลอืกเมนูที�ตอ้งการ

ชอ่ง - เพิ�มไปยงัรายการโปรดของฉัน, ผังรายการ, มชีอ่งใหม่
ตวัเลอืกทวี ี- รปูแบบภาพ, โหมดการแสดงผล, เลอืกลําโพง ARC, ควบคมุพลงัไฟฟ้า, คูม่อื OAD, ตวัเลอืกขั �นสงู, การตั �งคา่

3 กด TOOLS เพื�อออกจากเมนู

แอปอจัฉรยิะ

TH 4-4

ENGLISH | 中文(台灣) | 中文(香港) | 中文 | FRANÇAIS | PORTUGUÊS | INDONESIA | ภาษาไทย | TIẾNG VIỆT | عربي | РУССКИЙ | АҒЫЛШЫН | O'ZBEK TILIDA

>><<

file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/eng/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/zht/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/HK/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/zhs/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/fra/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/por/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/ind/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/tha/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/vie/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/arb/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/rus/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/kaz/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/uzb/index.html
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/tha/5-1.html?next
file:///Y:/Others%20brand/new%20proposal%20since%2005082020/HTML%20506070BK1X%206065CK1X80CL1X_250820/tha/4-3.html?prev


รปูแบบภาพ (เปลี�ยนคณุภาพของภาพ)
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "เมนูภาพ" > 
"รปูแบบภาพ"

รปูแบบภาพ ใหท้า่นมตีวัเลอืกการรับชมหลายตวัเลอืก เพื�อใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้ม
รอบทวี ีซึ�งอาจมกีารแปรผันโดยขึ�นกบัปัจจัยเชน่ความสวา่งของหอ้ง ประเภทรายการที�
รับชม หรอืชนดิของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่

ผูใ้ชป้รบัเอง: 
กําหนดการตั �งคา่รปูภาพ

มาตรฐาน: 
การตั �งคา่รปูภาพเริ�มตน้สําหรับผูใ้ชท้ั�วไป

ไดนามคิ: 
สําหรับภาพที�เห็นชดัโดยมกีารเนน้ความเปรยีบตา่ง เหมาะสําหรับการรับชมกฬีา
โหมดสบาย: 
ลดแสงลี�ฟัาซองที�วี

ภาพยนตร:์ 
ลดสลีงเพื�อการรับชมที�ยาวนาน

เกมส:์ 
เวลาแฝงที�ตํ�ากวา่เพื�อการแสดงภาพในการเลน่เกมที�รวดเร็ว
Super Eco:
ลดความสวา่งของไฟสอ่งหลงัเพื�อประหยดัไฟ

การต ั�งคา่การกาํหนดรปูภาพ
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "เมนูภาพ"

ปรับภาพตามความตอ้งการของทา่น ดว้ยการตั �งคา่ภาพตอ่ไปนี�

รายการตวัเลอืก ปุ่ ม ปุ่ ม 

ไฟจอภาพ หนา้จอมดืลง หนา้จอสวา่งขึ�น

ความสวา่ง เพื�อลดความสวา่ง เพื�อเพิ�มความสวา่ง

ความตา่งสี เพื�อลดความเปรยีบตา่ง เพื�อเพิ�มความเปรยีบตา่ง

ความเขม้สี เพื�อลดความเขม้สี เพื�อเพิ�มความเขม้สี

เฉดสี สผีวิออกโทนแดง สผีวิออกโทนเขยีว

ความคมชดั ความคมชดันอ้ยลง ความคมชดัมากขึ�น

หมายเหตุ
สําหรับการรเีซต็รายการการปรับคา่ภา พทั �งหมดใหก้ลบัเป็นคา่ที�กําหนดจากโรงงาน
กด  /  เพื�อเลอืก "รเีซต็เป็นคา่เริ�มตน้", กด ENTER, กด  /  เพื�อเลอืก
"ตกลง" จากนั�นกด ENTER

รปูภาพ การต ั�งคา่
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การต ั�งคา่การกาํหนดรปูภาพข ั�นสงู
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "เมนูภาพ"

แกมมา
ปรับความตา่งของโทนสภีาพระหวา่งสว่นสวา่งและสว่นมดื

มดื
ระดบักลาง
สวา่ง

อณุหภมูสิ ี
สําหรับสมดลุแสงขาวที�ดขี ึ�น ใหใ้ชก้ารแกไ้ขอณุหภมูสิี

ผูใ้ชป้รับเอง: สขีาวโทนนํ�าเงนิ
เย็น:

         มาตรฐาน:
อุน่: สขีาวโทนแดง
ขยายสญัญาณสี
แดง/เขยีว/นํ�าเงนิ:

ปรับสมดลุสขีาวโดยการเปลี�ยนคา่ของแตล่ะ รายการ

ตวัปรบัสี
โทนสไีดรั้บการจัดการโดยใชก้ารปรับตั �งคา่หกสี

เฉดส:ี 
เป็นวธิมีาตรฐานในการปรับคา่สใีหเ้ป็นโทนสแีดงหรอืโทนสนํี�าเงนิ

ความเขม้ส:ี 
เพิ�มหรอืลดความอิ�มตวัของสทีี�เลอืก

ความสวา่ง: 
คา่สงูขึ�นจะทําใหภ้าพสวา่งขึ�น

หมายเหตุ
คา่ตํ�าลงจะทําใหภ้าพมดืลง

การต ั�งคา่ที�เก ี�ยวกบั HDR
โปรดไปที� "TOOLS" > "การตั �งคา่ภาพ" > "เมนูภาพ"

HDR (ชว่งไดนามกิสงู)
เทคโนโลย ีHDR (ชว่งไดนามกิสงู) ใชภ้าพวดิโีอที�คลา้ยกบัภาพที�แสดงผา่นสายตา
มนุษย ์โดยปรับความเปรยีบตา่งของแหลง่สญัญาณอยา่งละเอยีด

อตัโนมตั:ิ 
การเปิดใชง้าน HDR มผีลสําหรับแหลง่สญัญาณ HDR
ปิด: 
การปิดการใชง้าน HDR สง่ผลสําหรับแหลง่สญัญาณ HDR

หมายเหตุ
คณุสมบตันิี�ใชไ้ดใ้นแอปพลเิคชนัภายนอกเทา่นั�น
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การต ั�งคา่รปูภาพที�เป็นเอกลกัษณจ์าก SHARP
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "เมนูภาพ" > 
"วดิโีอขั �นสงู"

ลดสญัญาณรบกวนภาพ
ลดสญัญาณรบกวนบนหนา้จอและใหภ้าพวดิโีอที�ชดัเจนขึ�น

ปิด
ระดบัตํ�า
กลาง
สงู
อตัโนมตัิ

MPEG NR
คณุสมบตันิี�ชว่ยปรับปรงุคณุภาพของภาพโดยลดจดุสรีบกวนโดยไมล่ดทอนความ
ละเอยีดของภาพ

ปิด
ระดบัตํ�า
กลาง
สงู

ใชง้านความคมชดั
ปรับคา่ความเปรยีบตา่งอตัโนมตัติามฉากของภาพ

ปิด
ระดบัตํ�า
กลาง
สงู

โหมดภาพยนตร ์DI
ฟังกช์นันี�ใหก้ารเปิดเลน่ภาพแบบคณุภาพสงูที�เดมิเขา้รหสัเป็น 24 เฟรม/วนิาท ีเชน่
ฟิลม์ภาพยนตร์

ปิด
อตัโนมตัิ
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การต ั�งคา่สญัญาณเขา้

โหมดการแสดงผล

โปรดไปที� "TOOLS" > "ตวัเลอืกทวี"ี > "โหมดการแสดงผล"

ฟังกช์นันี�จะเปลี�ยนขนาดของหนา้จอ 
เมนูโหมดแสดงแตกตา่งกนัไปตามแหลง่อนิพตุ

สาํหรบัรายการ 4:3
อตัโนมตั:ิ คงสดัสว่นภาพดั �งเดมิไวโ้ดยยดึตามขอ้มลู ภาพเดมิ และขยายภาพใหใ้หญ่
ที�สดุเทา่ ที�จะทําได ้
เต็ม: สําหรับภาพที�ถกูบบีใหแ้สดงแบบ 16:9
หนา้จอกวา้ง: สําหรับการรับชมรายการหนา้จอกวา้ง ภาพดา้นบนและดา้นลา่งจะถกูตดั
Super zoom: นําแถบสดํีาที�ดา้นขา้งของการออกอากาศแบบ 4:3 ออก โดยมคีวามผดิ
เพี�ยนนอ้ยที�สดุ

ไมป่รบัสดัสว่น: ตรวจจับความละเอยีดภาพของสญัญาณ และแสดงภาพดว้ยจํานวน
พกิเซลตรงกบัหนา้จอ

4:3: คงอตัราสว่นภาพดั �งเดมิในการแสดงภาพเต็มจอ
ภาพยนตรข์ยาย 14:9: สําหรับภาพแบบ 14:9 letterbox แถบสดํีาอาจปรากฏขึ�นที�
ดา้นบนและดา้นลา่งของภาพในบางรายการ

ภาพยนตรข์ยาย 16:9: สําหรับภาพแบบ 16:9 letterbox แถบสดํีาอาจปรากฏขึ�นที�
ดา้นบนและดา้นลา่งของภาพในบางรายการ

หมายเหตุ
ตวัเลอืกบางรายการอาจไมแ่สดงขึ�นมาทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสญัญาณที�รับได ้�

โหมด PC

โปรดไปที� "TOOLS" > "ตวัเลอืกทวี"ี > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "เมนู
ภาพ" > "วดิโีอขั �นสงู" > "โหมด PC"

ปรับภาพเมื�อ PC มกีารเชื�อมตอ่กบั TV ผา่นทาง HDMI
เปิด
ปิด

ชว่ง RGB ของ HDMI (สาํหรบัรุน่ 4K เทา่น ั�น)

โปรดไปที� "TOOLS" > "ตวัเลอืกทวี"ี > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "เมนู
ภาพ" > "วดิโีอขั �นสงู" > "ชว่ง RGB ของ HDMI"

ตั �งคา่ประเภท HDMI สําหรับชอ่ง HDMI IN 1 และ 2
อตัโนมตั:ิ ตรวจหาอปุกรณ ์HDMI 4K60P 4:4:4 หรอื HDMI 4:2:0 โดยอตัโนมตัิ
เต็มหนา้จอ: เมื�อมกีารเชื�อมตอ่อปุกรณ ์HDMI 4K60P 4:4:4
ขด้จาํกดั: เมื�อมกีารเชื�อมตอ่อปุกรณ ์HDMI 4:2:0
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โหมดเสยีง
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "เสยีง" > "โหมดเสยีง"

ฟังกช์นันี�ชว่ยใหค้ณุสามารถแปลงคณุภาพเสยีงได ้เลอืกตวัเลอืกการตั �งคา่ที�มอียูด่งัตอ่
ไปนี�

ผูใ้ชป้รบัเอง: 
กําหนดการตั �งคา่เสยีงดว้ยตวัเอง

มาตรฐาน:
ปรับคณุภาพเสยีงใหเ้หมาะสมกบัเนื�อหาทั�วไป

ไดนามคิ:
เพิ�มเสยีงแหลมและเสยีงเบสเพื�อเสยีงที�ชดัเจนขึ�น

กฬีา:
จําลองพื�นที�ขนาดใหญข่องสนามกฬีาหรอืสถานที�อื�น

ภาพยนตร:์
ปรับเสยีงรอบทศิทางใหเ้หมาะสมที�สดุสําหรับภาพยนตร์

ดนตร:ี
ปรับเสยีงใหเ้หมาะที�สดุสําหรับการฟังเพลง

ชดัเจน:
ทําใหเ้สยีงชดัเจนขึ�นโดยลดเสยีงแบ็กกราวดล์ง

การต ั�งคา่การกาํหนดเสยีง
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "เสยีง"

ทา่นสามารถปรับคณุภาพเสยีงตามที�ตอ้งการดว้ยการตั �งคา่ตอ่ไปนี�

รายการตวัเลอืก ปุ่ ม ปุ่ ม 

ปรบัสมดลุเสยีง
ซา้ย-ขวา

ลดเสยีงจากลําโพงขวา ลดเสยีงจากลําโพงซา้ย

เสยีงทุม้ ลดเสยีงตํ�า เพิ�มเสยีงตํ�า

เสยีงแหลม ลดเสยีงแหลม เพิ�มเสยีงแหลม

หมายเหตุ
สําหรับการรเีซต็รายการตั �งคา่เสยีงทั �งหมดเป็นคา่ที�กําหนดไวล้ว่งหนา้จากโรงงาน
กด  /  เพื�อเลอืก "รเีซต็เป็นคา่เริ�มตน้", กด ENTER, กด  /  เพื�อเลอืก
"ตกลง" จากนั�นกด ENTER
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การต ั�งคา่การกาํหนดเสยีงข ั�นสงู
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "เสยีง"

เสยีงรอบทศิ
ฟังกช์นัเซอรร์าวด ์ใหเ้อฟเฟ็กตเ์สยีงรอบทศิทางจากลําโพง

เปิด
ปิด

หมายเหตุ
สําหรับดสิกบ์างอยา่ง อาจตอ้งมกีารตั �งคา่เครื�องเลน่บลเูรย/์ดวีดี ีในกรณีนี� ใหอ้า้งองิ
คูม่อืการใชง้านของเครื�องเลน่บลเูรย/์ดวีดี ีของทา่น

อคีวอไลเซอร์
ฟังกช์นันี�ใหท้า่นสามารถเปลี�ยนคณุภาพเสยีง

120Hz
500Hz
1500Hz
5000Hz
10000Hz

การหนว่งเวลา SPDIF (สาํหรบัรุน่ 4K เทา่น ั�น)
หากคณุไดย้นิการหน่วงเวลาของเสยีงจากแหลง่สญัญาณหรอืชอ่งทั �งหมดและคณุมี
ระบบโฮมเธยีเตอรห์รอืลําโพงอื�น ๆ เชื�อมตอ่อยูก่บั TV คณุสามารถเขา้ถงึการตั �งคา่การ
หน่วงเวลา SPDIF เพื�อเพิ�มการหน่วงเวลา SPDIF

รายการตวัเลอืก ปุ่ ม ปุ่ ม 

การหนว่งเวลา
SPDIF

สําหรับการหน่วงเวลาตาม
หลงั

สําหรับการหน่วงเวลานําหนา้

การต ั�งคา่เสยีงที�เป็นเอกลกัษณจ์าก SHARP
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "เสยีง"

ปรบัความดงัเสยีงอตัโนมตั ิ
แหลง่สญัญาณเสยีงที�แตกตา่งกนัอาจมรีะดบัความดงัไมเ่ทา่กนัในบางครั �ง เชน่ระหวา่ง
รายการและชว่งพักโฆษณา การลดระดบัเสยีงอตัโนมตัจิะทําใหปั้ญหานี�ลดลงโดยการ
ปรับใหเ้ทา่กนั

เปิด
ปิด

โหมดดาวนม์กิซ์
คณุสามารถเลอืกวธิกีารดาวนม์กิซห์ลายชอ่งสญัญาณที�เขา้กนัไดก้บัระบบสเตอรโิอของ
คณุ

ระบบเสยีงสเตอรโิอ
เสยีงรอบทศิทาง

การต ั�งคา่เสยีง
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ต ั�งเวลาปิด
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "ควบคมุพลงัไฟฟ้า" >
"ตั �งเวลาปิด"
ใหค้ณุตั �งเวลาที�ทวีจีะเขา้สูโ่หมดพัก 
ตั �งเวลาพัก

 

ปิดตวัต ั�งเวลา
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "ควบคมุพลงัไฟฟ้า" >
"ปิดตวัตั �งเวลา"
คณุสามารถใชฟั้งกช์นันี�เพื�อปิด TV โดยอตัโนมตัหิลงัระยะเวลาที�กําหนดไวล้ว่งหนา้
 

ปิดเมื�อไมม่สีญัญาณ
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "ควบคมุพลงัไฟฟ้า" >
"ปิดเมื�อไมม่สีญัญาณ"
เมื�อเปิดใชง้านฟังกช์นันี� ทวีจีะปิดลงโดยอตัโนมตัเิมื�อไมไ่ดรั้บสญัญาณเป็นเวลานาน
กวา่ 5 ถงึ 60 นาที

ปิด
5 นาที
10 นาที
15 นาที
30 นาที
60 นาที

หมายเหตุ
เมื�อเหลอืเวลา 5 นาทกีอ่นปิดเครื�อง จะมกีารแสดงเวลาที�เหลอืขึ�นมาทกุนาที
เมื�อจบรายการทวี ีฟังกช์นันี�อาจไมทํ่างาน

โปรแกรมรกัษาหนา้จอ
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "โปรแกรมรักษาหนา้
จอ"
ตั �งคา่โปรแกรมรักษาหนา้จอ
 

ที�เก็บขอ้มลู
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "ที�เกบ็ขอ้มลู"
ดสูถานะการใชห้น่วยความจํา
 

การเขา้ถงึ
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "การเขา้ถงึ"
กําหนดคา่ รายละเอยีดของเสยีง ผูพ้กิารทางสายตา สําหรบ้ผูพ้กิารห ูคําบรรยาย และ
ขอ้ดวามดอมทราสตส์งู การตั �งคา่คําอธบิายภาพบางอยา่งอาจไมเ่ป็นผล
 

พกัอตัโนมตั ิ
โปรดไปที� "TOOLS" > "ตวัเลอืกทวี"ี > "ตวัเลอืกขั �นสงู" > "พักอตัโนมตั"ิ > "ไมเ่คย"
เพื�อดทูวีตีอ่ไป

เลอืกตวัเลอืกการตั �งคา่ที�มอียูด่งัตอ่ไปนี�
ไมเ่คย
4 ชั�วโมง
6 ชั�วโมง
8 ชั�วโมง

หมายเหตุ
การตั �งคา่เริ�มตน้สําหรับ "พักอตัโนมตั"ิ คอื "ไมเ่คย"

 

รเีซ็ต
โปรดไปที� "  (บา้น)" > "การตั �งคา่" > "คา่กําหนดอปุกรณ"์ > "รเีซต็"
เมื�อคณุทําการรเีซต็ TV จะกลบัไปเป็นคา่ที�ตั �งไวจ้ากโรงงานและ Google Accounts
จะถกูลบออกดว้ย

หมายเหตุ
แอปที�คณุซื�อจะยงัคงอยู่

อื�น ๆ
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การแกไ้ขปญัหา
ปญัหา วธิแีกไ้ขที�เป็นไปได้

ไมม่ไีฟเขา้ ตรวจสอบวา่ทา่นไดก้ดปุ่ ม  (POWER) บนรโีมทคอนโทรล
สายไฟหลดุใชห่รอืไม?่
เปิดเครื�องแลว้ใชห่รอืไม?่

เครื�องไมส่ามารถใช ้
การได ้

สิ�งรบกวนภายนอก เชน่ ฟ้าผา่ ไฟฟ้าสถติ อาจทําใหก้ารทํางานผดิปกตไิด ้ใน
กรณีดงักลา่ว ใหปิ้ดทวี ีหรอืถอดสายไฟออกและรอ 1 ถงึ 2 นาทแีลว้เสยีบใหม่
แลว้จงึใชง้านเครื�อง

รโีมทคอนโทรลไม่
ทํางาน

ตั �งคา่อปุกรณท์ี�จะใชง้านผา่นรโีมทคอนโทรลถกูตอ้งหรอืไม?่
หนัขั �วแบตเตอรี� (+, -) ถกูตอ้งหรอืไม?่
แบตเตอรี�หมดหรอืไม?่ (เปลี�ยนแบตเตอรี�ใหม)่
ทา่นใชง้านภายใตแ้สงจา้หรอืหลอดฟลอูอเรสเซนตห์รอืไม?่
แสงไฟฟลอูอเรสเซนตอ์ยูใ่กลก้บัเซนเซอรร์โีมทคอนโทรลหรอืไม?่

ภาพถกูตดับางสว่น
เนื�องจากแถบดา้นขา้ง
ของหนา้จอ

การปรับโหมดแสดงผล เชน่ ขนาดรปูภาพ ดําเนนิการอยา่งถกูตอ้งหรอืไม?่ 
หนา้ 5-4

สเีพี�ยน สซีดี หรอืสไีม่
ตรง

ปรับโทนสภีาพ
หนา้ 5-1 ถงึ 5-4
หอ้งสวา่งเกนิไปหรอืไม?่ ภาพอาจดมูดืในหอ้งที�สวา่งเกนิไป

เครื�องปิดกระทนัหนั มกีารตั �งเวลาพักเครื�องหรอืไม?่
หนา้ 7-1
ตรวจสอบการตั �งคา่การควบคมุการเปิดปิดเครื�อง
หนา้ 7-1
อณุหภมูภิายในเครื�องเพิ�มสงูขึ�น นําวตัถใุดๆ ที�ปิดกั �นชอ่งระบายอากาศออก หรอื
ทําความสะอาดชอ่งระบายอากาศ

ปญัหา วธิแีกไ้ขที�เป็นไปได้

ไมม่ภีาพ การเชื�อมตอ่อปุกรณถ์กูตอ้งหรอืไม?่
ถา้หากภาพจากเครื�องพซีไีมแ่สดงผล ใหต้รวจสอบดงัตอ่ไปนี�:

- ขณะที�เชื�อมตอ่แล็ปท็อปหรอืพซีเีขา้กบัทวี ีใหต้รวจสออบโหมดสญัญาณออก
ของพซีวีา่ตั �งเป็นหนา้จอภายนอกหรอืไม่
สําหรับสญัญาณ 4K60P ที�สง่ไปยงัอนิพตุ HDMI อปุกรณภ์ายนอกอาจสง่
สญัญาณออกไมถ่กูตอ้ง ใหต้ั �งคา่ "ชว่ง RGB ของ HDMI" เป็น "ขด้จํากดั"
(สําหรับรุน่ 4K เทา่นั�น) 
หนา้ 5-4

รายการ HD มี
คณุภาพภาพที�ไมด่ี

เพื�อเพลดิเพลนิไปกบัภาพ HD จากอปุกรณภ์ายนอก คณุจําเป็นตอ้งตั �งคา่การ
เชื�อมตอ่ HDMI
ถา้หากเนื�อหารายการไมใ่ชค่ณุภาพระดบั HD จะไมส่ามารถแสดงภาพ HD ได ้
ตรวจสอบวา่รายการที�ทา่นรับชมนั�นนําเสนอภาพ HD
อาจตอ้งตั �งคา่กลอ่งทวีเีคเบลิ/ดาวเทยีม HD ใหส้ง่สญัญาณภาพเอาทพ์ตุเป็น

HD จากสญัญาณเคเบลิ/ดาวเทยีม
การแพรส่ญัญาณเคเบลิ/ดาวเทยีม อาจไมร่องรับความละเอยีดสญัญาณภาพ

1080p

ทวีอีาจสง่เสยีงแตก
ในบางครั �ง

ซึ�งไมใ่ชก่ารทํางานผดิปกต ิหากแตเ่กดิเมื�อตวัจอมกีารหดและขยายเล็กนอ้ย
เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงอณุหภมู ิและไมส่ง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการ
ทํางานของทวีแีตอ่ยา่งใด หา้มเปิดฝาครอบดา้นหลงัตวัเครื�องเพื�อ ทําการ
ดดัแปลงแผงวงจร เนื�องจาก ภายในตวัเครื�องจะมกีระแสไฟฟ้าแรงสงู ไหลเวยีน
อยู ่และอาจเป็นสาเหตทํุาให ้เกดิไฟฟ้าชอ็ตและการบาดเจ็บขึ�น หาก จําเป็นตอ้ง
ทําการบํารงุรักษา โปรด ตดิตอ่ผูแ้ทนจําหน่ายของทา่น

หมายเหตุ
หากตอ้งการความชว่ยเหลอืใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหา โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้
SHARP

ภาคผนวก
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การแกไ้ขปญัหา (ตอ่)
ปญัหา วธิแีกไ้ขที�เป็นไปได้

ไมม่เีสยีง การเชื�อมตอ่อปุกรณถ์กูตอ้งหรอืไม?่
ระดบัเสยีงตํ�าเกนิไปหรอืไม?่

ทา่นไดก้ดปุ่ ม  (ปิดเสยีง) บนรโีมทคอนโทรลหรอืไม?่
ตรวจสอบเอาทพ์ตุเสยีงของอปุกรณเ์ชื�อมตอ่ภายนอก ระดบัเสยีงตํ�าเกนิไป
หรอืปิดเสยีงอยูห่รอืไม?่
เมื�อเชื�อมตอ่อปุกรณภ์ายนอกผา่นสาย HDMI ทา่นอาจตอ้งกําหนดคา่เสยีง
ใหเ้อาทพ์ตุผา่นทางสาย HDMI
เมื�อเชื�อมตอ่กบัพซีผีา่นทางสายเชื�อมตอ่ HDMI ที�ผา่นการรับรอง ใหต้รวจ
สอบดงัตอ่ไปนี�

- เอาทพ์ตุเสยีงของพซีไีดรั้บการตั �งคา่ถกูตอ้งหรอืไม ่ตรวจสอบการตั �งคา่
เอาทพ์ตุเสยีงและรปูแบบเสยีงเอาทพ์ตุใน "คณุสมบตัเิสยีง" ในพซีี
รปูแบบเสยีงที�เขา้กนัไดก้บัทวีเีครื�องนี�ไดแ้ก ่PCM, Dolby Digital และไม่
สามารถเอาทพ์ตุเสยีงรปูแบบอื�นๆได ้

ภาพ/เสยีง Chromecast ใน
ตวั ไมส่ามารถสง่สญัญาณ
ออกไปยงัทวีไีด ้

ตรวจสอบวา่สมารท์โฟน/แท็บเล็ตมกีารเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi
เดยีวกนัหรอืไม่

การอปัเดตซอฟตแ์วร์
อตัโนมตัแิบบไรส้าย (OTA)
ลม้เหลว

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุเชื�อมตอ่อยูก่บัอนิเทอรเ์น็ต
หากโทรทศันเ์ชื�อมตอ่อยูก่บัอนิเทอรเ์น็ตแตไ่มพ่บการเชื�อมตอ่ โปรด
ยกเลกิแลว้จงึเชื�อมตอ่โทรทศันก์บัอนิเทอรเ์น็ตใหมอ่กีครั �ง

การแกไ้ขปญัหา - ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด
ตวัอยา่งขอ้ความแสดง
ขอ้ผดิพลาดที�แสดงบน

หนา้จอ
วธิแีกไ้ขที�เป็นไปได้

ไมม่กีารแพรส่ญัญาณใน
ขณะนี�

ตรวจสอบสายเสาอากาศ ตรวจสอบวา่มกีารตดิตั �งเสาอากาศอยา่งถกูตอ้ง
แลว้
ตรวจสอบเวลาแพรส่ญัญาณในผังรายการ

ไดรั้บสญัญาณเสยีงที�เขา้กนั
ไมไ่ด ้ตรวจสอบการตั �งคา่
อปุกรณเ์อาทพ์ตุ

ขอ้ความนี�จะแสดงเมื�อมสีญัญาณเสยีงเขา้รปูแบบอื�นนอกจาก PCM,
Dolby Digital

- ตั �งคา่รปูแบบสญัญาณเสยีงออกของอปุกรณ ์HDMI ภายนอกที�เชื�อมตอ่อยู่
ใหเ้ป็น PCM, Dolby Digital
- อา้งองิคูม่อืการใชง้านของอปุกรณภ์ายนอกสําหรับรายละเอยีดการตั �งคา่

หมายเหตุ
หากตอ้งการความชว่ยเหลอืใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหา โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้
SHARP

ภาคผนวก
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