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สายเคเบิล:
การเชื่อมตอกับอุปกรณนี้ตองทำแบบมีฉนวนหุมสายเคเบิล
ที่มีขั้วตอ RF/EMI ที่เปนโลหะเพื่อบำรุงรักษาการปฏิบัติตามกฎและ
ขอบังคับของ FCC
ขอจำกัดในยานความถี่ 5 Ghz:
อุปกรณสำหรับใชงานในยานความถี่ 5150-5250 MHz คือสำหรับ
ใชในรมเทานั้นเพื่อลดโอกาสเกิดอันตรายการรบกวนระบบดาวเทียม
เคลื่อนที่แบบชองสัญญาณรวม

ขอสำคัญ:
ในชองวางดานลาง ใหปอนรุนและหมายเลขซีเรียลของโทรทัศนของคุณ 
(อยูที่ดานหลังของโทรทัศน) เย็บเลมใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงหนี้ของคุณ
ไวที่ปกดานในของคูมือนี้ เก็บนี่ไวคูมือผูใชในสถานที่ที่สะดวกสำหรับการ
อางอิงในอนาคต เก็บกลองและบรรจุภัณฑเดิมไวใชในอนาคต

ตำแหนงของเครื่องหมาย
ฉลากและขอควรระวังดานความปลอดภัยอยูที่ดานหลังของตัวเครื่อง

ขอควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่:
ไมควรใหแบตเตอรี่สัมผัสกับความรอนสูงเกินไป เชน แสงแดด ไฟ 
หรือสิ่งอื่นที่คลายคลึงกัน
รีโมทคอนโทรลใชลำแสงอินฟราเรดเพื่อสงสัญญาณ ดังนั้นแสงแดดหรือแสง
จากหลอดฟลูออเรสเซนตบนเซ็นเซอรระยะไกลอาจทำใหระยะการทำงานสั้นลง
การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทำใหแบตเตอรี่รั่วหรือระเบิดได 
อานคำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่และใชแบตเตอรี่อยางถูกตองอยาผสมแบตเตอรี่
เกาและใหมเขาดวยกัน
อยาผสมแบตเตอรี่อัลคาไลน มาตรฐาน (คารบอน-สังกะสี) หรือชารจใหมได 
(Ni-Cd, Ni-MH ฯลฯ)
ถอดแบตเตอรี่ออกหากไมใชงานรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน
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TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT  
REMOVE COVER (OR BACK).NO USER SERVICEABLE 
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED 
SERVICE PERSONNEL.

    RISK OF ELECTRIC SHOCK!
               DO NOT OPEN!
                 ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
              NE PAS OUVRIR!

CAUTION

CAUTION：

Serial number: Model number:
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คำเตือน:
ระวังขั้วปลั๊กละลาย
ถอดสายไฟกอนเขารับบริการ

1) อานคำแนะนำเหลานี้

2) เก็บคำแนะนำเหลานี้ไว

3) ฟงคำเตือนทั้งหมด

4) ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด

5) อยาใชอุปกรณนี้ใกลน้ำ

6) ทำความสะอาดดวยผาแหงเทานั้น

7) หามปดกั้นชองระบายอากาศใดๆ 
   ติดตั้งตามคำแนะนำของผูผลิต
8) หามติดตั้งใกลแหลงความรอนใดๆ เชน หมอน้ำ 
ตัวทำความรอน เตา หรืออุปกรณอื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) 
ที่ผลิตความรอน 
9) หากปลั๊กที่ใหมาไมพอดีกับเตาเสียบของคุณใหปรึกษา
ชางไฟฟาเพื่อปลี่ยนเตาเสียบที่ลาสมัย 

10) ปองกันไมใหสายไฟไมใหถูกทับหรือบีบโดยเฉพาะที่ปลั๊ก
เตารับไฟฟาและจุดที่สายไฟออกจากเครื่อง
11) ใชเฉพาะสิ่งที่แนบมาหรืออุปกรณเสริมที่ระบุโดยผูผลิต
12)  ผลิตภัณฑนี้ใชกับขาตั้ง ขายึดหรือโตะเทานั้นที่ระบุโดยผูผลิต
หรือขายพรอมอุปกรณ เมื่อใชรถเข็นโปรดใชความระมัดระวังใน
การเคลื่อนยายเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
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13) ถอดปลั๊กอุปกรณนี้ในชวงที่มีพายุหรือเมื่อไมไดใชงานเปน
ระยะเวลานาน

14)  แนะนำการรับบริการทั้งหมดกับเจาหนาที่บริการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมจำเปนตองมีการซอมบำรุงเมื่อไดรับอุปกรณ
หรือเสียหายในทางใดทางหนึ่ง เชน สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย 
ของเหลวหก

15) ปลั๊กติดผนังเปนอุปกรณตัดการเชื่อมตอ ปลั๊กตองยังคง
ใชงานไดตามปกติ

16) ไมควรใหแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรลสัมผัสกับความรอนสูง
เกินไป เชน แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นที่คลายกัน
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวโดยทันทีและถูกตองตามกฎหมาย
สิ่งแวดลอมในทองถิ่นและแนวทางที่บังคับใช

ขอควรระวัง: อาจเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหมหรือระเบิดได 
หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภท

คำเตือน:
แรงดันเสียงที่มากเกินไปจากหูฟงอาจทำใหส ูญเสียการไดยิน

17) เครื่องใชไมควรโดนน้ำหยดหรือน้ำกระเซ็น และไมควร
วางวัตถุที่บรรจุของเหลว เชน แจกัน ไวบนอุปกรณ
18) ไมควรวางแหลงกำเนิดเปลวไฟ เชน เทียนไขที่จุดไฟ
ไวบนอุปกรณ

19) ทีวีของคุณมีรูยึด VESA สี่รูที่ดานหลังหากคุณติดขา
ยึดติดผนังหรือขาตั้งทีวีที่ดานหลังของทีวี ตัวยึดหรือขาตั้ง
ตองยึดอยางแนนหนาโดยใชรูทั้งสี่รู หากคุณไมใชรูยึดทั้งสี่ชอง 
ทีวีของคุณอาจตกลงมาและทำใหทรัพยสินเสียหายหรือ
ไดรับบาดเจ็บ ดูเอกสารที่มาพรอมกับตัวยึดติดผนังหรือ
ขาตั้งทีวีของคุณสำหรับคำแนะนำในการติดตั้งทั้งหมด
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คำเตือน

1

2

3

4

5

6

7

1) อันตรายจากพื้นที่ไมมั่นคง
จากเครื่องรับโทรทัศนอาจตกลงมา ทำใหไดรับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต อยาวางเครื่องรับโทรทัศนไวในสถานที่
ที่ไมมั่นคงเครื่องรับโทรทัศนอาจตกลงมา ทำใหไดรับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต การบาดเจ็บหลายอยาง โดยเฉพาะกับเด็ก 
สามารถหลีกเลี่ยงไดโดยใชมาตรการปองกันงายๆ เชน:
• ใชตูหรือขาตั้งตามคำแนะนำของผูผลิตเครื่องรับโทรทัศน
• ใชเฉพาะเฟอรนิเจอรที่รองรับเครื่องรับโทรทัศนไดอยาง
ปลอดภัยเทานั้น
• ตรวจดูใหแนใจวาโทรทัศนไมยื่นออกมาจากขอบของ
เฟอรนิเจอรที่รองรับ
• ไมวางโทรทัศนไวบนเฟอรนิเจอรทรงสูง (เชน ตูหรือตูหนังสือ) 
โดยไมไดยึดทั้งเฟอรนิเจอรและโทรทัศนไวกับฐานรองรับ
ที่เหมาะสม
• ไมวางโทรทัศนบนผาหรือวัสดุอื่นที่อาจอยูระหวาง
เครื่องรับโทรทัศนกับเฟอรนิเจอรที่รองรับ
• ใหความรูเด็กๆ เกี่ยวกับอันตรายจากการปนขึ้นไป
บนเฟอรนิเจอรเพื่อเอื้อมถึงเครื่องรับโทรทัศนหรือสวน
ควบคุมของเครื่องหากเครื่องรับโทรทัศนที่มีอยูของคุณ
ถูกเก็บรักษาไวและยายที่อยูตามขอพิจารณาขางตน
2) เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหมหรือไฟฟาช็อต 
หามถอดฝาครอบหรือใหอุปกรณโดนฝนหรือความชื้น 
ภายในไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถซอมแซมไดใ หติดตอ
การบริการกับชางเทคนิคบริการที่ผานการรับรอง
3) หลังจากเสร็จสิ้นการบริการหรือซอมแซมอุปกรณนี้
ตรวจสอบเพื่อดูวาทีวีของคุณถูกตองหรือไมสภาพการทำงาน
4) คำแนะนำการบริการเหลานี้มีไวสำหรับใชงานโดยผูผาน
การรับรองพนักงานบริการเทานั้น 
5) เมื่อตองการอะไหล ตรวจสอบใหแนใจวาชางบริการใชชิ้น
สวนอะไหลที่ผูผลิตกำหนดซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับชิ้นสวนเดิม 
6) หากเชื่อมตอเสาอากาศหรือระบบเคเบิลภายนอกเขากับ
ทีวีของคุณ ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายอากาศหรือระบบ
เคเบิลแลว เพื่อปองกันไฟกระชากและประจุไฟฟาสถิตในตัว
มาตรา 810 แหงประมวลกฎหมายไฟฟาแหงชาติ ANSI/
NFPA No. 70 ใหขอมูลเกี่ยวกับการตอสายดินที่ถูกตองของ
เสาและโครงสรางรองรับ การตอสายดินของสายตะกั่วเขากับ
หนวยจายเสาอากาศ ขนาดของตัวนำกราวด ตำแหนงของหนวย
จายเสาอากาศ การเชื่อมตอกับอิเล็กโทรดกราวด แ
ละขอกำหนดสำหรับอิเล็กโทรดกราวด

สายนำเสาอากาศ
แคลมปกราวด
ตัวปลอยเสาอากาศ
ตัวนำสายดิน
ที่หนีบกราวด
ระบบไฟฟาอิเล็กโทรดกราวด
อุปกรณบริการไฟฟา

หมายเหตุถึงผูติดตั้งระบบ CATV มาตรา 820 แหงประมวล
กฎหมายไฟฟาแหงชาติ ANSI/NFPA No. 40 ใหแนวทาง
ที่ถูกตองการตอสายดิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบุวาตอง
ตอกราวดของสายเคเบิลเขากับระบบกราวดของอาคาร
ใหใกลกับจุดปอนสายเคเบิลใหมากที่สุด
7) สำหรับการปองกันเพิ่มเติมสำหรับเครื่องรับอุปกรณ
ของคุณในชวงที่เกิดพายุฝนฟาคะนอง หรือเมื่อปลอยทิ้ง
ไวโดยไมมีใครดูแลและไมไดใชงานเปนเวลานาน 
ใหถอดปลั๊กออกจากเตารับไฟฟาและถอดอุปกรณใดๆ
เสาอากาศหรือระบบเคเบิลซึ่งชวยปองกันความเสียหาย
ตอทรัพยสินและการบาดเจ็บสวนบุคคลจากฟาผาและ
ไฟกระชากสายไฟ
8) ไมควรวางระบบเสาอากาศภายนอกใกลกับสายไฟ
เหนือศีรษะหรือวงจรไฟหรือวงจรไฟฟาอื่น ๆ 
หรือบริเวณที่อาจตกลงไปในสายไฟหรือวงจรดังกลาว 
เมื่อติดตั้งระบบเสาอากาศภายนอก ระมัดระวังไมให
สัมผัสสายไฟหรือวงจรดังกลาว เนื่องจากอาจถึงแกชีวิตได
9) หนาจอทีวีของคุณทำจากแกว อยาทำทีวีตกหรือ
กระแทก กระแทก หรือกดแรงๆ กับแผง LCD 
หากหนาจอแตก ใหระวังกระจกแตกหากแผง LCD เสีย 
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดสัมผัสของเหลวในแผงควบคุม
ซึ่งอาจทำใหผิวหนังอักเสบไดหากของเหลวเขาปาก 
ใหบวนปากทันที ลางออก และปรึกษาแพทย นอกจากนี้ 
หากของเหลวเขาตาหรือสัมผัสผิวหนัง ควรปรึกษาแพทย
หลังจากลางอยางนอยในน้ำสะอาด 15 นาทีขึ้นไป
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10) ถอดปลั๊กทีวีเครื่องนี้ออกจากเตารับไฟฟา และแจงบริการกับ
ชางบริการที่ผานการรับรองภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:
• เมื่อสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุดหรือหลุดลุย
• หากของเหลวหกหรือวัตถุตกลงไปในทีวีของคุณ
• หากทีวีของคุณโดนฝนหรือน้ำ
• หากทีวีของคุณไมทำงานตามปกติโดยปฏิบัติตามคำแนะนำใน
การใชงานปรับเฉพาะสวนควบคุมที่อยูในคูมือการใชงานเพราะ
การปรับการควบคุมอื่นๆ ที่ไมถูกตองอาจสงผลใหเกิดความเสีย
หาย การคืนคาทีวีของคุณใหกลับมาใชงานไดตามปกติ
• หากทีวีของคุณตกหลนหรือเสียหายแตอยางใด
• เมื่อทีวีของคุณแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในดาน
ประสิทธิภาพ
11) ใชงานทีวีของคุณจากแหลงพลังงานที่ระบุไวบนฉลากเทานั้น
หากคุณไมแนใจเกี่ยวกับประเภทของพลังงานที่จายใหกับบาน
ของคุณ ใหปรึกษาชางไฟฟาหรือบริษัทพลังงานในพื้นที่ของคุณ
12) ความชื้นจะกอตัวบนทีวีหากทีวีถูกนำจากสภาพแวดลอมที่
เย็นเขาสูหองที่มีอุณหภูมิสูง หรือหากอุณหภูมิของหองสูงขึ้น
อยางกะทันหัน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ประสิทธิภาพของทีวีอาจลดลง
เพื่อปองกันปญหานี้ ใหวางทีวีในสภาพแวดลอมใหมประมาณ
หนึ่งชั่วโมงกอนเปดเครื่อง หรือตรวจสอบใหแนใจวาอุณหภูมิ
หองคอยๆ สูงขึ้น การควบแนนอาจเกิดขึ้นในชวงฤดูรอนเชนกัน 
หากทีวีสัมผัสกับลมโชยจากเครื่องปรับอากาศ ในกรณีดังกลาว 
ใหเปลี่ยนตำแหนงของทีวี
13) ทีวีของคุณอาจมีวัสดุที่ไดรับการควบคุมดวยเหตุผลดาน
สิ่งแวดลอม ทีวีของคุณยังมีวัสดุที่สามารถรีไซเคิลและนำกลับ
มาใชใหมไดเพื่อชวยปกปองสิ่งแวดลอม โปรดติดตอหนวยงาน
ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับการกำจัดหรือการรีไซเคิล 
และเกี่ยวกับการหาผูรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณกอนที่คุณจะทิ้งทีวี
ของคุณ
14) เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนภาพและเสียงของทีวี 
ปญหาการใชงาน หรือแมแตความเสียหาย ใหวางโทรศัพท
ไรสายและโทรศัพทมือถือของคุณใหหางจากทีวี
15) แผง LCD ประกอบดวยทรานซิสเตอรฟลมบางเกือบ 
3 ลานตัว ซึ่งใหคุณภาพวิดีโอที่คมชัดเปนพิเศษ ในบางครั้ง 
พิกเซลที่ไมใชงานสองสามพิกเซลอาจปรากฏบนหนาจอเปน
สีน้ำเงินคงที่จุดสีเขียวหรือสีแดง พิกเซลที่ไมใชงานเหลานี้
ไมสงผลเสียตอประสิทธิภาพของทีวีของคุณ และไมถือวา
เปนขอบกพรอง

ขอควรระวังดานความปลอดภัย



                     
                                 

                               
                                

                     

                      

                    

                    

 

                   

Dim:515*320mm(不包括底座）
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ผลิตภัณฑนี้ ใชแรงดันไฟฟาสูงในการทำงาน
ผูใชงานอยาซอมแซมดวยตนเองโปรดขอรับบริการ
จากเจาหนาที่บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เพื่อปองกันอันตรายจากไฟฟาไหมหรือไฟฟาชอตอยาให
เครื่องรับโทรทัศนสัมผัสฝนหรือความชื้น

อยาวางหรือดันสิ่งของเขาไปในชองโทรทัศน
อยาทำของเหลวใดๆ หกบนเครื่องรับโทรทัศน

อยาปดกั้นรูระบายอากาศที่ฝาหลัง
การระบายอากาศที่เพียงพอเปนสิ่งสำคัญเพื่อปองกัน
ความรอนของสวนประกอบไฟฟา

อยาวางผลิตภัณฑทับกับสายไฟ

คุณควรเอาใจใสเด็กเปนพิเศษ หากเด็กยืนพิงหรือ
ผลักโทรทัศนเพราะอาจไดรับบาดเจ็บหากผลิตภัณฑลมลง

อยาวางโทรทัศนบนรถเข็นหรือขาตั้ง ชั้นวางของหรือโตะ
ที่ไมมั่นคง อาจไดรับการบาดเจ็บแนะนำใหใชรูสกรูยึดดาน
หลังเพื่อเปนการปองกัน

เมื่อไมไดใชเครื่องรับโทรทัศน ขอแนะนำใหยกเลิกการ
เชื่อมตอสายไฟ AC จากเตารับ

หลีกเลี่ยงไมใหเครื่องรับโทรทัศนสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
และแหลงความรอนอื่นๆ อยาตั้งโทรทัศนโดยตรงกับ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ใหความรอนเชน เครื่องเลนเทป วีดีโอ
และเครื่องขยายเสียง อยาวางใกลแหลงกำเนิดเปลวไฟ 
เชน เทียน

หากจะติดตั้งโทรทัศนไวในชอง ระยะในการติดตั้งขั้นต่ำตอง
เปนไปตามรูปนี้ การสะสมความรอนสามารถลดอายุการ
ใชงานของโทรทัศนของคุณและอาจเปนอันตรายได

ขอควรระวังดานความปลอดภัย



อุปกรณเสริม

 
หนาจอกวางเพื่อประสบการณโฮมเธียเตอรที่สมบูรณแบบ
ทีวี LCD บางเฉียบพรอมไฟพื้นหลัง LED
เครื่องรับสัญญาณทีวี DVB-T2 ในตัวสำหรับการรับสัญญาณออกอากาศ HDTV
HDMI สำหรับการเชื่อมตอดิจิตอลที่แทจริง

 
รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด..........................1
คูมือการใชงาน....................................... 1
แบตเตอรี่(AAA) ..................................... 2
สกรู................................................... 4
ขาตั้ง...................................................2

ขอมูลทางเทคนิค

รายละเอียดผลิตภัณฑ

โทรทัศน

แหวนรอง...............................................................2(สำหรับรุน 4T-C50EK2X เทานั้น)



ปุมกด
1. เมื่อทีวีเปดอยู ใหกดปุมประมาณ 3 วินาทเีพื่อเขาสูโหมดสแตนดบาย
2. สำหรับแอปพลิเคชันภายนอกและ USB จะตรวจพบเฉพาะการดำเนินการขางตนเทานั้น 
3. กดปุมนอยกวา 3 วินาทีเพื่อเขาสูเมน ู ภายในประกอบดวย: เปด / ปด รายการ+ รายการ- ระดับเสียง + ระดับเสียง - 
และแหลงที่มาของโปรแกรม
a) เมื่อเมนูแสดงขึ้น จะนอยกวา 1.5 วินาที และโฟกัสจะเลื่อนถอยหลัง 1 ครั้งตามลำดับ
b) เมื่อเมนูแสดงขึ้น เวลาในการกดปุมคางมากกวา 1.5 วินาที และฟงกชันการเขาสูถูกดำเนินการ

การเชื่อมตอดานหลัง

ชองเชื่อมทั้งหมด (จากซายไปขวา): ETHERNET, OPTICAL, USB, HDMI4, HDMI3, HDMI2, Mini AV INPUT, RF

การเชื่อมตอดานขาง

ชองเชื่อมตอทั้งหมด(จากซายไปขวา):USB2.0, HDMI1(eARC/ARC), HEADPHONE

การติดตั้งโทรทัศน

ดานลาง

ดานหนาเครื่อง



ปลั๊ก
อะแดปเตอร(ไมใหมา)

การเชื่อมตอสายไฟ

โปรดทราบ: หลังจากแกะกลองแลวปลอยใหทีวีอยูที่อุณหภูมิหองโดยรอบกอนที่จะเชื่อมตอทีวีเขากับเตารับ
ไฟฟเาหลังจากนั้นใหเชื่อมตอปลั๊กสายไฟเขากับเตาเสียบไฟหลัก

สายเคเบิล
เมื่อเชื่อมตอสายเขากับชอง RF (F-type) จากนั้นตั้งคาการคนหาสัญญาณเปน “Air” โหมด (Over-the air antenna)

การติดตั้งโทรทัศน

75Ω สายอากาศ
หรือสายเคเบิล

สายอากาศ



1. นำขาตั้งฐาน 2 ชิ้นและใสลงในชองวางที่ดานลางของทีวี และตรวจสอบวายึดแนนดีแลวดังที่แสดงดานลาง

ขาตั้งทีวี
เตรียมวางทีวีโดยใหดานแสดงผลคว่ำลงบนพื้นผิวเรียบ เนื่องจากขนาดและน้ำหนักของทีวีเครื่องนี้ ขอแนะนำใหใชคน 2 คน
ในการเคลื่อนยายตรวจสอบใหแนใจวาโตะหรือโตะทำงานที่คุณใชมีพื้นผิวที่เรียบและสะอาดหมดจด และใชผานุมๆ เช็ด
หนาทีวีกับโตะเพื่อปกปองหนาจอของทีวี

2. ล็อคสกรู 4/6 ตัวในตำแหนงที่กำหนดดานลางและตรวจสอบวาสกรูแตละตัวขันแนนดีแลว

การติดตั้งโทรทัศน

คำแนะนำในการประกอบขาตั้งฐาน



คุณสามารถใชชองเชื่อมตอ ดานหลังไดดังนี้

เครื่องเลนวีดีโอ

หมายเหตุ: ไมรองรับชุดหูฟงพรอมไมโครโฟน 
โปรดเสียบปลั๊กหูฟงเทานั้น

อุปกรณวิดีโอ: VCR, เครื่องเลนแผนดิสก,  เครื่องเลนดีวีดี, กลองวิดีโอ, วิดีโอเกม ฯลฯ

การติดตั้งโทรทัศน

อุปกรณ AV

สีเหลือง(วีดีโอ)

สีขาว(เสียงดานซาย)

สีขาว(เสียงดานขวา)

กราวด

เสียงซาย

เสียงขวา

วีดีโอ



การติดตั้งกับผนัง

คำแนะนำสำหรับติดผนัง

ดานขาง ดานหนา

(แผ่น Spacers) 

วางตัว spacer ใหอยูในระยะและระดับเดียวกับ
รูสกรูดานหลังเครื่อง
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การติดตั้งแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

General Description

การติดตั้งแบตเตอรี่

1 เปดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ที่ดานหลัง

2 ใสแบตเตอรี่ขนาด AAA 1.5V สองกอน
ในขั้วที่ถูกตองอยาผสมแบตเตอรี่เกาหรือ
ใชแลวกับแบตเตอรี่ใหม

3 ปดฝาแบตเตอรี่

ชี้รีโมทไปทางเซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล
ของทีวีและใชงานไดในระยะ 8 เมตร

ใสแบตเตอรี่ที่ใชแลวลงในถังรีไซเคิล
ตัวแบตเตอรี่สามารถสงผลเสียตอ
สิ่งแวดลอม

 คำอธิบายทั่วไป 

ฝาแบตเตอรี่

ขนาด AAA
1.5 V 2 กอน

ฝาแบตเตอรี่

แบตเตอรี่หนึ่งกอนจะมีอายุการใชงาน 1 ปภายใตการใชงานปกติ
หากคุณไมตองการใชรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน ใหถอดออกเพื่อใหเกิดความเสียหายจากการรั่วไหล
อยาใชแบตเตอรี่เกาและใหมรวมกัน
แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) จะตองไมถูกความรอนสูงเกินไป เชน 
แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นที่คลายคลึงกัน

หมายเหตุ
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ภาพรวมรีโมทคอนโทรล

 คำอธิบายทั่วไป 

หมายเหต:ุ
1) แบตเตอรี่ควรมีอายุหนึ่งปภายใตการใชงานปกติ
2) หากคุณไมตองการใชรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเนื่องจากการรั่วซึม
3) อยาผสมแบตเตอรี่เกาและใหมหรือประเภทตางๆ
4) อยาโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือน้ำ
5) แบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว) ไมควรถูกความรอนสูงเกินไป เชน แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่น
ที่คลายคลึงกัน

การใสแบตเตอรี่:
1) ถอดฝาชองใสแบตเตอรี่ออก
2) ใสแบตเตอรี่ AAA ขนาด 2 กอนที่มีขั้วตามที่ระบุในชอง
3) ปดฝาแบตเตอรี่
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 คำอธิบายทั่วไป 

ภาพรวมรีโมทคอนโทรล

กดเพื่อเขาสูโหมด สแตนบายด หรือเปดเครื่อง
กดเพื่อเลือกชองรายการ

กดเพื่อแสดงแผนผังรายการชอง
กดเพื่อเขาสู Google play ภาพยนตรและทีวี

(จำเปนตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต)
เชื่อมตอกับ netflix เพื่อดูรายการทีวีและภาพยนตรออนไลน 

(จำเปนตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต)
กดเพื่อเขาหนาหลัก

ยืนยันการเลือก
เพื่อเลื่อนดูเมนูตางๆ 

กลับไปยังเมนูกอนหนา
กดเพื่อเพิ่มและลดระดับเสียง

กดเพื่อแสดงขอมูลชอง
เลนยอนกลับอยางรวดเร็ว

บันทึกชองรายการ
กดเพื่อเลือกโหมดเทเลเท็กซ

กดเพื่อเปลี่ยนอัตราสวนภาพ
เลือกจากแหลงสัญญาณอินพุตตางๆ
ขามไปยังชองที่ดูลาสุด

กดเพื่อเขาสู youtube
(จำเปนตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต)

เชื่อมตอกับ Prime Video 
เพื่อดูรายการทีวีและภาพยนตรออนไลน(จำเปนตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต)

กดเพื่อเปดหรือปดเมนูบนหนาจอ
กดเพื่อออกจากเมนูหรือแอพ

กดเพื่อเปด Google Assistant หรือเริ่มคนหาดวยเสียง
กดเพื่อเปลี่ยนชองรายการ
เปดหรือปดคำบรรยายเสียง

กดเพื่อปดเสียงหรือยกเลิกการปดเสียง
หยุดเลนชั่วคราว

เลนลวงหนาอยางรวดเร็ว
เริ่มเลน
กดเพื่อหยุดการเลนมัลติมีเดีย

เพื่อเปดคำบรรยายในโหมด DTV
เลือกภาษาอื่น

ดำเนินการที่เกี่ยวของตามขอความแจงที่ดานลางของเมนู



แจ็คที่แผงดานหลังของทีวชีวยใหเชื่อมตอกลองถายวีดีโอเขากับทีวีของคุณไดอยางงายดาย อนุญาตใหรับชม
เทปจากกลองถายวีดีโอ โดยไมตองใชเครื่องรับสัญญาณ

กลองถายวีดีโอแตละตัวมีกำหนดคาแผงดานหลังที่แตกตางกัน
เมื่อเชื่อมตอกลองถายวีดีโอหรือดีวีดีใหจับคูสีของขั้วตอกับสายใหถูกตอง 
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 การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก

การเชื่อมตอกลองวีดีโอ 

ขาว

แดง

เหลือง

สายสัญญาณภาพ
(ไมมีมาให)

สายสัญญาณเสียง (ไมมีมาให)

เห
ลือ

ง

ขา
ว

แด
ง

1. เชื่อมตอสาย Mini AV เขากับสาย Mini ของทีวี
จากนั้น
2. ตอสาย AV VIDEO และสายสัญญาณเสียงจากกลองถายวิดีโอเขากับ AV INPUT และ AUDIO L และ R 
ของสาย mini AV นี้

หมายเหตุ 
1. เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมตออุปกรณภายนอกเขากับทีวีของคุณ ตรวจสอบใหแนาใจวาได เปด/ปด เครื่องแลว 
2. เมื่อเชื่อมตออุปกรณภายนอกใหจับคูสีของขั้วการเชื่อมตอกับสายเคเบิล 

สาย Mini AV
(ไมมีมาให)

สีเหลือง(ภาพ)

สีแดง(เสียงดานขวา)

สีขาว(เสียงดานซาย)

กลอง



การเชื่อมตอนี้สามารถทำไดก็ตอเมื่อมีขั้วตอเอาทพุต HDMI บนอุปกรณภายนอก

เครื่องเลน 
DVD set-top-box 

สาย HDMI (ไมมีมาให )

 การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก

การเชื่อมตอระบบเสียงดิจิตอล (HDMI)



แจ็คที่แผงดานหลังบนทีวีของคุณทำใหงายตอการเชื่อมตอระบบเสียงดิจิตอลเขากับทีวี

ระบบเสียงดิจิตอล

(ดานหลัง)

ระบบเสียง Optical (ไมรวมมาให)

ระบบเสียง 5.1 CH จะใชงานไดเมื่เชื่อมตอทีวีกับอุปกรณภายนอกที่รองรับ 5.1 CH
    

เชื่อมตอสาย OPTICAL เครื่องเลนและ OPTICAL บนทีวีเขาดวยกัน
เมื่อเชื่อมตอระบบเสียงดิจิตอลเขากับขั้ว OPTICAL แลว: 
ลดอัตราขยาย (ระดับเสียง) ของทีวีและปรับระดับเสียงดวยปุมควบคุมระดับเสียง

 การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก

การเชื่อมตอ PC

สัญญาณที่รองรับ
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การใชงานหนาเมนู 
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การใชงานหนาเมนู 
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การใชงานหนาเมน ู
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การใชงานหนาเมน ู



การใชงานหนาเมน ู



การใชงานหนาเมน ู
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การใชงานหนาเมน ู



การใชงานหนาเมน ู
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การใชงานหนาเมน ู
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