
4T-C50EJ2X

คูมือการใชงาน

สารบัญ

เรียน ผูมีอุปการคุณที่สนับสนุนผลิตภัณฑของชารป
เราขอขอบคุณทา นที่ไวว างใจและเลือกซื้อโทรทัศนสีจอภาพแอลอดี ีของชารป เพื่อความปลอดภัยและเพื่อใหสามารถใชงาน
ผลิตภัณฑนี้ไดอยางปราศจากปญหาตลอดอายุการใชงาน โปรดอาน ขอควรระวังดานความปลอดภัยที่สําคัญ อยางละเอียด
กอนใชงานผลิตภัณฑนี้
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เปดเครื่อง / สแตนบายด

APP

5
6
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10

12
11
11

2

4T-C55EJ2X



ขอควรระวังเรื่องความปลอดภัย

คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย
ขอควรระวัง

เพื่อปองกันอันตรายจากการถูกไฟฟาช็อต 
อยาเปดฝาครอบเครื่อง อยาตรวจซอมเครื่อง
ดวยตัวเองเด็ดขาด เพราะอาจทำใหไดรับอันตราย
จากไฟฟาแรงสูงได หากเครื่องมีปญหาควรเรียกชางผูชำนาญทำการตรวจ
ซอมใหเทานั้น

เพื่อปองกันการเกิดไฟไหมหรือถูกไฟฟาช็อต อยาวางเครื่อง
ทิ้งไวใหโดนฝนสาด หรือใชงานเครื่องในบริเวณที่มี
ความชื้นสูง อยานำภาชนะที่บรรจุน้ำหรือของเหลวใด ๆ 
มาวางใกลตัวเครื่อง เชน เหยือกน้ำ แจกันดอกไม อาจทำใหน้ำหกใสตัว
เครื่องได 

หากที่ตัวเครื่องมีควันขึ้น มีอาการแปลก ๆ หรือมีกลิ่น
เหม็นไหม ใหปดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากเตารับ
ทันที จากนั้นควรเรียกชางผูชำนาญ หรือติดตอสอบ
ถามกับศูนยบริการฯ ใกลบานเพื่อทำการแกไข อยาพยายามตรวจซอมเครื่อง
ดวยตัวเองเด็ดขาด เพราะอาจทำใหไดรับอันตรายได

ระวังอยาใหวัตถุใด ๆ หลนเขาไปในตัวเครื่อง 
เชน คลิปหนีบกระดาษ เพราะอาจทำใหวงจรไฟฟา
ภายในตัวเครื่องเกิดการลัดวงจรไดอยาปลอยให
เด็กเล็กอายุต่ำกวา 3 ขวบ เลนตัวเครื่องหรือเลนอยูใกล กับตัวเครื่อง

ในขณะตอเครื่องใชงาน ควรจัดวางสายไฟของเครื่อง
ใหเรียบรอย ไมใหบิดเบี้ยวหักงอ เพื่อชวยใหอายุการ
ใชงานของเครื่องนานขึ้นและปองกันไมใหสายไฟชำรุด
 ควรใชงานกับระบบไฟฟาที่ติดตั้งสายดินเทานั้น อยาตอเครื่องใชงานกับ
เตารับที่ชำรุดหรือปลั๊กพวงที่สายไฟชำรุด เพราะอาจทำใหไดรับอันตราย
จากกระแสไฟฟารั่วได

เพื่อปองกันอันตรายจากการเกิดไฟไหม อยานำวัตถุที่มี
เปลวไฟมาวางใกลกับตัวเครื่อง เชน เปลวไฟจากเทียนไข
 เปนตน

คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย
เสาอากาศภายนอกที่ตอใชงานกับตัวเครื่อง ควรติดตั้ง
อยูหางจากสายไฟฟาแรงสูงเสมอ ในขณะที่มีฝนตกหนัก
หรือฟาผา ใหปดเครื่อง ถอดปลั๊กและถอดสายอากาศ
ออกเสมอ ไมแนะนำใหติดตั้งชองเสียบสายอากาศกับ
เตารับไฟบานอยูใกลกันเกินไป เพราะอาจทำใหกระแส
ไฟฟาสปารคถึงชองเสียบสายอากาศจนทำใหเครื่อง
เสียหายได

ปดเครื่องและถอดปลั๊กออกเสมอเมื่อใชงานเครื่องเสร็จ
แลวหรือเมื่อไมไดใชงานเครื่องติดตอกันเปนเวลานาน 
ถอดปลั๊กออกทันทีเมื่อเกิดฝนตกหรือฟาผา อยาจับที่
สายอากาศในขณะที่ฟากำลังผา

ขณะถอดปลั๊ก ใหจับที่ตัวปลั๊กแลวดึงออก ไมควรดึง
ที่สายไฟไมควรจับที่ปลั๊กไฟ ในขณะที่มือเปยก

การฟงเสียงจากหูฟงหรือ HEAD-PHONE ที่เสียงดังมาก

เกินไป อาจทำใหเปนอันตรายกับระบบการไดยินหรือ
แกวหูได
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1. ไฟ LED แสดงสถานะและหนาตางรับระยะไกล

2. ปุมโยก:เปดเครื่องหรือสแตนดบายดวยปุม OK:

     เมื่อเสียบสายไฟเขากับเตารับไฟฟา คุณสามารถกดปุม OK เพื่อเปดทีวี

     ในสถานะเปดเครื่อง ใหกดปุม OK คางไวเพื่อแสดงเมนูฟงกชัน 

จากนั้นเลื่อนปุม ไปทาง ซาย/ขวา เพื่อเลือก      และกดปุม OK 

เพื่อเปลี่ยนเปนโหมดสแตนดบายหลังจากเปดทีวีแลว ใหกดปุม OK 

     ในการใชงานเมนูที่ไมใช OSD ใหกดปุม OK  เพื่อแสดงแหลงสัญญาณ 

กดปุม OK  คางไวเพื่อแสดงเมนูฟงกชัน

     ในการใชงานเมนู OSD ใหกดปุม OK  เพื่อยืนยันการดำเนินการโยก

โยกขึ้น/ลง/ซาย/ขวา:

     ในโหมดทีวี เลื่อนตัวโยก ขึ้น/ลง เพื่อเลือกชอง

     ในการใชงานเมนูที่ไมใช OSD ใหเลื่อนปุมโยกไปทาง ซาย/ขวา 

เพื่อ ลด/เพิ่ม ระดับเสียง

     ในการทำงานของเมนู OSD ใหเลื่อนตัวโยก ขึ้น/ลง/ซาย/ขวา เพื่อใชงานเมนู

หมายเหต:ุ

     ลักษณะที่ปรากฏแตกตางกันไปขึ้นอยูกับรุนและผลิตภัณฑจริง

     โปรดใชรีโมทคอนโทรลเพื่อการใชงานเพิ่มเติม

ขึ้น

ลง

ซาย ขวา
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ปุม NETFLIX

ปุม Prime video

ปุมเมนูลัด(Quick Menu)

MENU
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กดปุม       และเลือก ตั้งคา > ตั้งคาการบัทึก> รายการบันทึก จากนั้นกดปุม 
เพื่อแสดงปุมบันทึกไฟลและขณะเลน ใหกด                                
เพื่อดำเนินการเลน

การสแกน DTV หลังจากเลือกแหลง DTV แลว
กดปุม [     ] และเลือก TV > Tuner Mode > DVBT/DVBC 
ตามความตองการของคุณหลังจากเลือก DVBT
1. เลือก TV > Channel Scan และกดปุม [ OK ] 
จากนั้นเครื่องจะเริ่มสแกนอัตโนมัติ
2. เลือก TV > Manual Scan > RF Channel และ
กดปุม [    ] เพื่อเขาสู เลือกชอง จากนั้นกดปุม [ OK ] 
เพื่อคนหาชองดวยตนเองหลังจากเลือก DVBC
1. เลือก TV > Channel Scan และกดปุม [ OK ] 
เพื่อเขาสู หลังจากตั้งคา Scan Mode แลว ใหเลือก Scan 
จากนั้นกดปุม [ OK ] เพื่อคนหาชอง
2. เลือก TV > Manual Scan และตั้งคาความถี่ (KHz), 
Modulation, Symbol Rate (Ksym/s) เลือก สแกน 
จากนั้นกดปุม [OK ] เพื่อคนหาชองดวยตนเอง
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