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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 คน้หาดว้ยเสยีง) 
พดูคําที�คณุตอ้งการคน้หาลงใน "  (ไมโครโฟน)" ที�ดา้นบนของรโีมตคอนโทรล เมื�อ
คณุใช ้"  (ไมโครโฟน)" หา้มเอามอืปิดสว่นนี�

18  (บา้น): แสดงหนา้ บา้น
19 CH  / : เลอืกชอ่ง

บทนํา

TH 1-2

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

>><<

file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/eng/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/zht/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/HK/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/zhs/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/fra/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/por/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/ind/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/tha/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/vie/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/arb/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/rus/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/uzb/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/tha/2-1.html?next
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/tha/1-1.html?prev


หนา้จอหลกั
เพื�อแสดงหนา้จอ บา้น ใหก้ดปุ่ ม  (บา้น) บนรโีมทคอนโทรล

ตวัอยา่ง

 

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

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

 การแจง้เตอืน: การแสดงการแจง้เตอืน

 สญัญาณขาเขา้: ไอคอนเลอืกแหลง่สญัญาณเขา้

 ดว้ยตนเอง: ไอคอนของคูม่อืการใชง้านภายในเครื�อง

 การต ั�งคา่: สามารถกําหนดการตั �งคา่หลายอยา่งไดท้ี�นี� 
xxxxx xxxx สําหรับรายละเอยีดของการตั �งคา่ ใหด้ทูี�คําอธบิายถดัไป.

หมายเหตุ
เมื�อทา่นใชง้านไมโครโฟน ดหูนา้ 1-2.

วธิเีลอืกโหมดทวีีวธิเีลอืกโหมดทวีี
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หนา้จอหลกั (ตอ่)
ตวัอยา่ง

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

วธิเีลอืกโหมดทวีีวธิเีลอืกโหมดทวีี

TH 2-2

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

>><<

file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/eng/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/zht/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/HK/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/zhs/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/fra/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/por/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/ind/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/tha/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/vie/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/arb/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/rus/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/uzb/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/tha/2-3.html?next
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/tha/2-1.html?prev


การต ั�งคา่
การตั �งคา่หลายอยา่งสามารถกําหนดไดจ้ากการตั �งคา่ในหนา้จอ HOME การตั �งคา่ตอ่
ไปนี�สามารถทําได ้
 

 

สญัญาณเขา้/สญัญาณออก: ดหูนา้ 4-3 ถงึ 4-4
แอป: ดรูายชื�อแอปพลเิคชนั
การต ั�งคา่การแพรส่ญัญาณ: ดหูนา้ 4-4 ถงึ 4-6

การต ั�งคา่ชอ่ง: ดหูนา้ 4-1 ถงึ 4-2

เวลาสลปี ดหูนา้ 4-8
ที�เก็บขอ้มลูและการ รเีซ็ต: ดสูถานะการใชง้านหน่วยความจําหรอืดําเนนิการรเีซต็ 
เมื�อทา่นดําเนนิการรเีซต็ ทวีจีะกลบัสูก่ารตั �งคา่เริ�มตน้จากโรงงาน และบญัช ีGoogle™ จะถกูลบออกดว้ย
เกี�ยวกบั: ตรวจสอบการปรับปรงุระบบและดขูอ้มลูตา่งๆ  
ดหูนา้ 4-6

                                  

เครอืขา่ยและ
อนิเทอรเ์น็ต
 

การต ั�งคา่เครอืขา่ย: กําหนดคา่ WiFi และอเีทอรเ์น็ต

รโีมทคอนโทรล AQUOS: ดหูนา้ 4-8

Bluetooth: เพิ�มอปุกรณเ์สรมิ
การต ั�งคา่รโีมท: เปลี�ยนการตั �งคา่รโีมทคอนโทรล
วนัที�และเวลา: ตั �งคา่วนัที�และเวลา
การต ั�งคา่ฟงักช์นั
 

TV เสยีง: ตงัคา่ เสยีงระบบ และ เสยีงเซอรร์าวด์
เปิดเดร่อีจแบบรวคเร็ว:ทา่นสามารถลดเวลาการเริ�มตน้ทํางานของโทรทศัน์
หลงัจากที� เปิดเครื�องดว้ยรโีมทคอนโทรลลงได ้
โปรแกรมรกัษาหนา้จอ: ตั �งคา่โปรแกรมรักษาหนา้จอ

เครอืขา่ยและ
อปุกรณต์อ่พว่ง

Chromecast built-in: ดหูนา้ 2-4

ระบบ/ฟงักช์นั ภาษา: ทา่นสามารถเลอืกภาษา เลอืกจาก 13 ภาษา(ภาษาองักฤษ (สหราช
อาณาจักร), ภาษาองักฤษ (สหรัฐอเมรกิา), ฝรั�งเศส, อนิโดนเีซยี, ภาษามลาย,ู
โปรตเุกส, เวยีดนาม, รัสเซยีแ, อาหรับ, ไทย, จนีตวัยอ่, จนีดั �งเดมิ และ จนี
ฮอ่งกง)
แป้นพมิพ:์ สลบัการตั �งคา่แป้นพมิพ
หนา้จอหลกั: การตั �งคา่การปรับแตง่หนา้จอหลกั
Google Assistant: ปรับการตั �งคา่ Google Assistant
การเขา้ถงึ: กําหนดคา่คําบรรยาย Talkback และ SwitchAccess การตั �งคา่คํา
บรรยายบางอยา่งอาจไมนํ่าไปใช ้

ตาํแหนง่ที�ต ั�งของทวี:ี เลอืก "บา้น" หรอื "รา้นคา้" เป็นสถานที�ตั �งที�ทา่นวางแผน
จะตดิตั �งทวีี
วดิโีอสาธติการเลน่อตัโนมตั:ิ เมื�อตั �งคา่ "รา้นคา้" เป็น "เปิด" ระบบจะแสดงการ
ตั �งคา่การสาธติ และในการตั �งคา่นี�จะมคีณุสมบตักิารสาธติ 3 แบบคอื "เปิดเลน่ยู
เอสบอีตัโนมตั"ิ, "HDMI1 เปลี�ยนแปลงอตัโนมตั"ิ และ "รเีฟรชภาพ".
ePOP สาธติ: เมื�อตั �งคา่ “รา้นคา้” เป็น “เปิด” หลงัจากที�เสร็จสิ�น การตั �งคา่
ทั �งหมดแลว้ หนา้จอการสาธติคณุสมบตัจิะ ปรากฏขึ�นหากไมม่กีารใชง้านใดๆ
เป็นเวลา 30 วนิาที

สว่นตวั
 

ตาํแหนง่: กําหนดการตั �งคา่ตําแหน่งที�ตั �ง
ความปลอดภยัและขอ้จาํกดั: ดหูนา้ 4-7
การใชแ้ละการวนิจิฉยั: ชว่ยปรับปรงุ Android TV™ ดว้ยการสง่ขอ้มลูการ
วนิจิฉัยและการใชง้านไปยงั Google โดยอตัโนมตั ิขอ้มลูนี�จะไมนํ่ามาใชเ้พื�อระบุ
ตวัคณุ แตจ่ะชว่ยทมีในการทํางานดา้นตา่งๆ เชน่ ประสทิธภิาพของแอป และคณุ
ลกัษณะใหม่ๆ  ของง Google เรยีนรูเ้พิ�มเตมิที�
http://google.com/AndroidUsageHelp.
การควบคมุพลงังาน: ดหูนา้ 4-8

บญัชแีละการลงชื�อ
เขา้ใช้

ในการลงชื�อเขา้ใช ้ใหป้้อนอเีมลและรหสัผา่นของคณุ

หมายเหตุ
เมนูอาจแตกตา่งออกไป ทั �งนี�ข ึ�นกบัเวลาที�ทา่นซื�อทวี

วธิเีลอืกโหมดทวี
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อปุกรณท์ี�เขา้กนัไดก้บั Chromecast built-in
เมื�อคณุเชื�อมตอ่อปุกรณ ์เชน่สมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตที�เขา้กนัไดก้บัระบบ
Chromecast built-in เขา้กบัทวีเีครื�องนี� คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัวดิโีอหรอืเสยีงจาก
อปุกรณไ์ดบ้นจอภาพขนาดใหญแ่ละลําโพงของทวีเีครื�องนี�

1 กําหนดคา่จาก "  (HOME)" > "การตั �งคา่" > "การตั �งคา่ฟังกช์นั" >
"Chromecast built-in ".

2 เปิดใชง้านฟังกช์นั Chromecast built-in ที�อปุกรณท์ี�เขา้กนัไดก้บัระบบ
Chromecast built-in และเชื�อมตอ่เขา้กบัทวี ี
(หนา้จอทวีจีะเปลี�ยนแปลงโดยขึ�นกบัลกัษณะการทํางานของอปุกรณ)์

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

โหมดการรบัชม

ทา่นสามารถเลอืกขนาดหนา้จอได ้
ปกต:ิคงอตัราสว่นภาพดั �งเดมิในการแสดงภาพเต็มจอิ
เต็มจอ: สําหรับภาพที�ถกูบบีใหแ้สดงแบบ 16:9
จอภาพยนตร ์16:9: สําหรับภาพแบบ 16:9 letterbox แถบสดํีาอาจปรากฏขึ�นที�ดา้น
บนและดา้นลา่งของภาพในบางรายการ

จอภาพยนตร ์14:9: สําหรับภาพแบบ 14:9 letterbox แถบสดํีาอาจปรากฏขึ�นที�ดา้น
บนและดา้นลา่งของภาพในบางรายการ

ซูม 14:9: สําหรับภาพแบบ 14:9 letterbox แถบสดํีาบางๆ จะปรากฏที�ฝังซา้ยและ
ขวาของภาพ และทา่นอาจเห็นแถบสดํีาปรากฏที�ดา้นบนและดา้นลา่งของภาพใน
บางรายการ

ภาพพอดกีรอบ: แสดงภาพดว้ยจํานวนพกิเซลทั �งหมดบนหนา้จอเมื�อรับสญัญาณ
แบบ HD เทา่นั�น

ภาพตน้ฉบบั: ตรวจจับความละเอยีดภาพของสญัญาณ และแสดงภาพดว้ยจํานวน
พกิเซลตรงกบัหนา้จอ

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

เมนภูาพ

โหมด AV (เปลี�ยนคณุภาพของภาพ)

โหมด AV ใหท้า่นมตีวัเลอืกการรับชมหลายตวัเลอืก เพื�อใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้ม
รอบทวี ีซึ�งอาจมกีารแปรผันโดยขึ�นกบัปัจจัยเชน่ความสวา่งของหอ้ง ประเภทรายการที�
รับชม หรอืชนดิของอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่
การตั �งคา่เหลา่นี�จะถกูบนัทกึโดยอตัโนมตัขิณะที�ป้อนคา่แตล่ะครั �งเพื�อความสะดวก
มาตรฐาน: สําหรับภาพที�มคีวามชดัเจนสงูในสภาพแสงปกติ
ภาพยนตร:์ สําหรับภาพยนตร์
เกมส:์ ลดความสวา่งของภาพลงเพื�อใหรั้บชมไดง้า่ยขึ�น
PC: สําหรับพซี ี
ภาพถา่ย: สําหรับรปูภาพ 
ความสะบาย: ลดแสงลี�ฟัาซองที�ว ี
ไดนามคิ: สําหรับภาพที�เห็นชดัโดยมกีารเนน้ความเปรยีบตา่ง เหมาะสําหรับการรับชม
กฬีา

ไดนามคิ (ปรบัคา่ไมไ่ด)้: เปลี�ยนการตั �งคา่ภาพและเสยีงเป็นคา่ที�กําหนดจาก
โรงงาน ไมอ่นุญาตใหม้กีารปรับคา่

หมายเหตุ
เมื�อทา่นเลน่เกม แนะนําใหต้ั �งคา่ โหมด AV เป็น "เกมส"์

 

OPC (เซนเซอรแ์สง)

ปรับความสวา่งของหนา้จอโดยอตัโนมตัิ
เลอืกตวัเลอืกการตั �งคา่ที�มอียูด่งัตอ่ไปนี�

OPC/จอแสดงผล/มากที�สดุ/ยา่นตํ�าสดุ

หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่เป็น "เปิด" เซนเซอรแ์สงจะตรวจจับแสงโดยรอบและปรับความสวา่งของ
แบคไลทโ์ดยอตัโนมตั ิตรวจสอบวา่ไมม่สี ิ�งใดกดีขวางเซนเซอรแ์สง ซึ�งอาจสง่ผลก
ระทบตอ่ความสามารถในการรับรูแ้สงสวา่งโดยรอบ

การดาํเนนิเครื�องมอื
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เมนภูาพ (ตอ่)

การต ั�งคา่การกาํหนดรปูภาพ

ปรับภาพตามความตอ้งการของทา่น ดว้ยการตั �งคา่ภาพตอ่ไปนี�

รายการตวัเลอืก  ปุ่ ม  ปุ่ ม

ไฟจอภาพ หนา้จอมดืลง หนา้จอสวา่งขึ�น

ความตา่งสี เพื�อลดความเปรยีบตา่ง เพื�อเพิ�มความเปรยีบตา่ง

ความสวา่ง เพื�อลดความสวา่ง เพื�อเพิ�มความสวา่ง

ความเขม้สี เพื�อลดความเขม้สี เพื�อเพิ�มความเขม้สี

เฉดสี สผีวิออกโทนแดง สผีวิออกโทนเขยีว

ความคมชดั ความคมชดันอ้ยลง ความคมชดัมากขึ�น

หมายเหตุ
"ไฟจอภาพ" จะไมม่ใีหใ้ชง้านเมื�อทา่นตั �งคา่ "OPC" (เซนเซอรแ์สง) เป็น "เปิด"

 

ข ั�นสงู

C.M.S. (ระบบจดัการส)ี

โทนสไีดรั้บการจัดการโดยใชก้ารปรับตั �งคา่หกสี

C.M.S.-ปรบัเฉดส:ี เป็นวธิมีาตรฐานในการปรับคา่สใีหเ้ป็นโทนสแีดงหรอืโทน
สนํี�าเงนิ

C.M.S.-ปรบัความอิ�มส:ี เพิ�มหรอืลดความอิ�มตวัของสทีี�เลอืก
C.M.S.-การปรบัคา่ส:ี คา่สงูขึ�นจะทําใหภ้าพสวา่งขึ�น
คา่ตํ�าลงจะทําใหภ้าพมดืลง

อณุหภมูสิ ี(อณุหภมูสิ)ี

สําหรับสมดลุแสงขาวที�ดขี ึ�น ใหใ้ชก้ารแกไ้ขอณุหภมูสิี
 ระดบัสงู: สขีาวโทนนํ�าเงนิ
 กลาง-สงู:
 ระดบักลาง:
 กลาง-ตํ�า:
 ระดบัตํ�า: สขีาวโทนแดง
 

ความละเอยีด

ปรับความคมชดัของภาพสําหรับแตล่ะสว่นของภาพ
ข ั�นสงู/มาตรฐาน

หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ โหมด AV เป็น "PC" ฟังกช์นันี�จะไมส่ามารถใชง้านได ้
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เมนภูาพ (ตอ่)

ข ั�นสงู (ตอ่)

การยกระดบัชว่งไดนามกิ

เปิดใชง้านระบบหรี�แสงเฉพาะบางจดุเพื�อเพิ�มชว่งไดนามคิและทําใหค้อนทราสตด์ขี ึ�น 
เลอืกตวัเลอืกการตั �งคา่ที�มอียูด่งัตอ่ไปนี�
เปิด/ปิด

หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ โหมด AV เป็น "PC" "การยกระดบัชว่งไดนามกิ" จะไมส่ามารถใชง้านได ้

 

ความตา่งสอีตัโนมตั ิ

ปรับคา่ความเปรยีบตา่งอตัโนมตัติามฉากของภาพ
เปิด: ใหภ้าพที�มคีวามเปรยีบตา่งสงูขึ�นในฉากใดๆ
ปิด: ไมม่กีารปรับคา่

หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ โหมด AV เป็น "PC" ฟังกช์นันี�จะไมส่ามารถใชง้านได ้

 

ปรบัคา่แกมมา่

ปรับความตา่งของโทนสภีาพระหวา่งสว่นสวา่งและสว่นมดื สามารถปรับคา่แกมมาไดใ้น
ชว่งคา่สงูสดุ +3 ถงึคา่ตํ�าสดุ -3 โดยกด  หรอื .
 

การปรบัคา่แกมมา HDR

เนน้ความเปรยีบตา่งของโทนสใีนภาพ ระหวา่งสว่นที�สวา่งและสว่นที�มดื สามารถปรับคา่
แกมมาไดใ้นชว่งคา่สงูสดุ +2 ถงึคา่ตํ�าสดุ -2 โดยกด  หรอื .

หมายเหตุ
"การปรับคา่แกมมา HDR" มเีฉพาะเมื�อรับสญัญาณ HDR เทา่นั�น

โหมดฟิลม์ (3:2 พลูดาวน)์ 

ฟังกช์นันี�ใหก้ารเปิดเลน่ภาพแบบคณุภาพสงูที�เดมิเขา้รหสัเป็น 24 เฟรม/วนิาท ีเชน่
ฟิลม์ภาพยนตร์
เลอืกตวัเลอืกการตั �งคา่ที�มอียูด่งัตอ่ไปนี�
ข ั�นสงู/มาตรฐาน/ปิด

หมายเหตุ
"โหมดฟิลม์" ไมทํ่างานโดยขึ�นกบัประเภทสญัญาณเขา้

 

ลดสญัญาณรบกวนดจิติอล

ใหภ้าพวดิโีอที�ชดัเจนขึ�น
อตัโนมตั:ิ ปรับระดบัการลดสญัญาณรบกวนอตัโนมตัิ
ระดบัสงู/ระดบักลาง/ระดบัตํ�า: ทา่นสามารถเลอืกระดบัการลดสญัญาณรบกวนที�
ตอ้งการเพื�อดภูาพวดิโีอที�ชดัเจนยิ�งขึ�น

ปิด: ไมม่กีารปรับคา่

หมายเหตุ
"ลดสญัญาณรบกวนดจิติอล" ไมพ่รอ้มใชง้านเมื�อมรีปูแบบอนิพตุจากพซีี

 

ววิหอ้งน ั�งเลน่

สําหรับมมุมองที�กวา้งขึ�นจากหลายๆ มมุ 
เลอืกตวัเลอืกการตั �งคา่ที�มอียูด่งัตอ่ไปนี�
เปิด: ระบบจะปรับภาพใหเ้หมาะสมกบัจํานวนคน เชน่ ในหอ้งนั�งเลน่
ปิด: ไมม่กีารปรับคา่

 

รเีซ็ตภาพ

รเีซต็การตั �งคา่ภาพกลบัสูค่า่ที�กําหนดจากโรงงาน เพื�อรเีซต็ ใหเ้ลอืก "ตกลง" จากนั�น
กด ENTER.
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ออดโิอ

โหมดเสยีง

ฟังกช์นันี�ชว่ยใหค้ณุสามารถแปลงคณุภาพเสยีงได ้
เลอืกตวัเลอืกการตั �งคา่ที�มอียูด่งัตอ่ไปนี�
มาตรฐาน/ไดนามคิ/คอนเสริต์

 

ปรบัความดงัเสยีงอตัโนมตั ิิ

แหลง่สญัญาณเสยีงที�แตกตา่งกนัอาจมรีะดบัความดงัไมเ่ทา่กนัในบางครั �ง เชน่ระหวา่ง
รายการและชว่งพักโฆษณา การลดระดบัเสยีงอตัโนมตัจิะทําใหปั้ญหานี�ลดลงโดยการ
ปรับใหเ้ทา่กนั
เปิด: ลดสว่นตา่งความดงัของเสยีงจากแหลง่สญัญาณเสยีงที�ตา่งกนั ผลจะถกูปรับคา่
โดยอตัโนมตัติามแหลง่สญัญาณเสยีง

ปิด: ไมม่กีารปรับคา่

การต ั�งคา่การกาํหนดเสยีง

ทา่นสามารถปรับคณุภาพเสยีงตามที�ตอ้งการดว้ยการตั �งคา่ตอ่ไปนี�

รายการตวัเลอืก  ปุ่ ม  ปุ่ ม

เสยีงแหลม ลดเสยีงแหลม เพิ�มเสยีงแหลม

เสยีงทุม้ ลดเสยีงตํ�า เพิ�มเสยีงตํ�า

ปรบัสมดลุเสยีง
ซา้ย-ขวา

ลดเสยีงจากลําโพงขวา ลดเสยีงจากลําโพงซา้ย

หมายเหตุ
"โหมดเสยีง" จะไมม่ใีหใ้ชง้านเมื�อทา่นตั �งคา่ "สญัญาณเสยีงออก" เป็น "ปรับได"้  
(ดหูนา้ 4-3.)
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ออดโิอ (ตอ่)

โหมดเซอรร์าวด์

ฟังกช์นันี�ชว่ยใหค้ณุสามารถเลอืกโหมดเซอรร์าวด ์เมื�อเปิดใชเ้สยีงเซอรร์าวด์
เลอืกตวัเลอืกการตั �งคา่ที�มอียูด่งัตอ่ไปนี�
หอ้งน ั�งเลน่/จอภาพยนตร/์สเตเดยีม/ปิด

 

รเีซ็ตเสยีง

รเีซต็การตั �งคา่เสยีงกลบัสูค่า่ที�กําหนดจากโรงงาน เพื�อรเีซต็ ใหเ้ลอืก "ตกลง" จากนั�น
กด ENTER.
 

ต ั�งคา่การแขวนผนงั

เป็นการเลอืกการตั �งคา่เสยีงที�เหมาะสมที�สดุสําหรับรายการที�ทา่นกําลงัรับชม แมว้า่ทวีี
จะตดิตั �งอยูบ่นผนัง

เนน้เสยีงพดู

ฟังกช์ั�นนี�จะเนน้เสยีงสนทนาใหช้ดัเจนกวา่เสยีงประกอบอื�นๆ เพื�อใหรั้บฟังไดง้า่ยขึ�น
เพื�อใหรั้บฟังไดง้า่ยขึ�น
เลอืกตวัเลอืกการตั �งคา่ที�มอียูด่งัตอ่ไปนี�
เปิด/ปิด

หมายเหตุ
"โหมดเสยีง" จะไมม่ใีหใ้ชง้านเมื�อทา่นตั �งคา่ "สญัญาณเสยีงออก" เป็น "ปรับได"้  
(ดหูนา้ 4-3.)

 

การต ั�งคา่รายละเอยีดของเสยีง (ทวีดีจิติอลเทา่น ั�น)

ฟังกช์นันี�ใหท้า่นเปิดใชง้านเอาทพ์ตุเสยีงบรรยายถา้หากทวีไีดรั้บสญัญาณที�มเีสยีง
บรรยายรวมอยูด่ว้ย

หมายเหตุ
เสยีงบรรยายนี�จะเปิดเลน่ซอ้นกบัเสยีงหลกัเมื�อทา่นเลอืกการแพรส่ญัญาณที�เขา้กนั
ไดก้บัระบบเสยีงบรรยาย
ฟังกช์นันี�มใีหเ้ฉพาะในการแพรส่ญัญาณ DTV
เสยีงบรรยายนี�จะเปิดเลน่ซอ้นกบัเสยีงหลกัเฉพาะเมื�อมกีารเอาทพ์ตุเสยีงออกไปยงั
ลําโพง เฮดโฟน และเสยีงเทา่นั�น เสยีงนี�จะไมส่ง่ออกไปยงัเอาทพ์ตุเสยีงดจิติอล
และ HDMI
ฟังกช์นันี�ไมม่ใีหใ้ชง้านสําหรับระบบลําโพง AQUOS
ฟังกช์นันี�ใชไ้มไ่ดร้ะหวา่งการเปิดเลน่การบนัทกึ USB
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การต ั�งคา่ท ั�วไป

การต ั�งคา่ชอ่ง

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 POWER (เปิดปิด) บนทวีี
ตวัชว่ยการตั �งคา่เริ�มตน้จะปรากฏขึ�น

2 ตั �งคา่ภาษาบนหนา้จอ
x กด  /  เพื�อเลอืกภาษาที�ตอ้งการ จากนั�นกด ENTER
3 กด "ใช"่ หรอื "ไม"่ เพื�ออนุญาตใหอ้ปุกรณ ์Android™ (โทรศพัท ์แท็บเล็ต หรอือปุก 
x รณอ์ื�นๆ) สามารถตั �งคา่ทวีไีด ้
4 กด  /  เพื�อเลอืกเครอืขา่ย Wi-Fi ของทา่น
5 กด  /  เพื�อเขา้สูร่ะบบบญัช ีGoogle
6 กด  /  เพื�อดขูอ้ตกลงการใหบ้รกิารของ Google และนโยบายความเป็นสว่นตวั  
x ของ Google
7 กด "ตกลง" หรอื "ไมต่กลง" เพื�ออนุญาตให ้Google ใชตํ้าแหน่งที�ตั �งของอปุกรณ ์
x ของคณุ
8 กด "ตกลง" หรอื "ไมต่กลง" เพื�อตั �งคา่การอนุญาตให ้Google ใชข้อ้มลู การตรวจ 
x วเิคราะหแ์ละขอ้มลูการใชง้านของทวีขีองคณุ
9 กด  /  เพื�อเลอืกชื�อทวีทีี�ตอ้งการหรอืกําหนดคา่เอง
10 กด  /  เพื�อตดิตั �งแอปพลเิคชนัที�ตอ้งการ

11 ตั �งคา่ประเทศ
x กด  /  เพื�อเลอืกประเทศหรอืพื�นที� จากนั�นกด ENTER

หนา้จอการตั �งคา่นี�จะแสดงระหวา่งการตั �งคา่อตัโนมตัใินตอนเริ�มตน้
การตดิตั �งอตัโนมตัจิะเริ�มดําเนนิการ

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

12 กด  /  เพื�อดขูอ้ตกลงการใหบ้รกิารของชารป์ และนโยบายความเป็นสว่นตวัของ
ชารป์

13 เลอืกตําแหน่งที�ตั �งของทวีี
xx กด  /  เพื�อเลอืกสถานที�ที�ทา่นจะใชง้านทวีนีี� และกด ENTER
บา้น:

การตั �งคา่ไดรั้บการปรับมาใหเ้หมาะสมกบัการรับชมในบา้นตามปกตแิละ
ประสทิธภิาพดา้นพลงังาน
“มาตรฐาน” จะเป็นคา่เริ�มตน้สําหรับการตั �งคา่ “โหมด AV”

รา้นคา้:
การตั �งคา่ไดรั้บการออกแบบมาใหไ้ดผ้ลที�ดทีี�สดุสําหรับการจัดแสดงในรา้นคา้
“ไดนามคิ (ปรับคา่ไมไ่ด)้” จะเป็นคา่เริ�มตน้สําหรับการตั �งคา่ “โหมด AV” ถา้หากมี
การเปลี�ยน “โหมด AV” ทวีจีะสลบักลบัเป็น “ไดนามคิ (ปรับคา่ไมไ่ด)้” โดยอตัโนมตัิ
เมื�อไมม่กีารสั�งการผา่นทวีหีรอืรโีมทคอนโทรลเป็นเวลา 30 นาที

หมายเหตุ
รา้นคา้: ภาพสาธติจะแสดงหลงัจากการตั �งคา่อตัโนมตัใินตอนเริ�มตน้เสร็จสิ�น ถา้
หากทา่นเลอืก “รา้นคา้” โดยไมต่ั �งใจ ใหไ้ปที� “HOME” > “การตั �งคา่” > “ระบบ/
ฟังกช์นั” > “ตําแหน่งที�ตั �งของทวี”ี > เลอืก “บา้น” อกีครั �ง

14 คณุตอ้งทําตามขั �นตอนที�แสดงเพื�อจับคูช่ดุรโีมตคอนโทรลกบัทวีี
15 การตั �งคา่เริ�มตน้เสร็จสิ�นแลว้
16 หลงัจากเสร็จสิ�นการตั �งคา่เริ�มตน้แลว้ จะมกีารแสดงการแนะนําและสอนใชง้าน
แอปพลเิคชนั
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การต ั�งคา่ท ั�วไป (ตอ่)

การต ั�งคา่ชอ่ง(ตอ่)

คน้หาชอ่ง

คน้หาชอ่งอตัโนมตั ิสําหรับชอ่งดจิติอลl (DVB-T/T2) และชอ่งอะนาล็อก
 

การลงทะเบยีนชอ่ง

คณุสามารถเพิ�มชอ่งใหมจ่ากแอปทวีอีื�นที�คณุตดิตั �งได ้
เมื�อคณุเพิ�มชอ่งใหมแ่ลว้ คณุสามารถรับชมชอ่งจากแอปทวีอีื�นไดท้างอนิพตุ [TV] ซึ�ง
สามารถเลอืกไดจ้ากหนา้จอหลกัและเมนูอนิพตุ
 

รหสัไปรษณีย ์(เฉพาะอนิโดนเีซยี)

ฟังกช์นันี�ใหค้ณุสามารถเลอืกรหสัไปรษณียใ์นทอ้งถิ�นได ้

หมายเหตุ
"รหสัไปรษณีย"์ จะปรากฏกต็อ่เมื�อเลอืกภมูภิาค "ประเทศอนิโดนเีซยี"

 

เขตเวลา (เฉพาะอนิโดนเีซยี)

ฟังกช์ั�นนี�ทําใหท้า่นสามารถเลอืกเขตเวลาทอ้งถิ�นของทา่นได ้

หมายเหตุ
"เขตเวลา" จะปรากฏกต็อ่เมื�อเลอืกภมูภิาค "ประเทศอนิโดนเีซยี"

 

ขา้มชอ่ง

ทา่นสามารถเลอืกชอ่งที�ตอ้งการขา้มได ้

การต ั�งคา่รายการ

คณุสามารถปรับตั �งชอ่งดว้ยตวัเอง และคณุสามารถยนืยนัระดบัสญัญาณของ DTV ได ้
 

การต ั�งคา่ดจิติอล (ทวีดีจิติอลเทา่น ั�น)

ทา่นสามารถกําหนดคา่ชอ่งทวีดีจิติอลโดยอตัโนมตัหิรอืดว้ยตนเองกไ็ด ้

คน้หาดว้ยตวัเอง
เพิ�มบรกิารใหมภ่ายในยา่นความถี�ที�ระบุ

ป้อนความถี�โดยใชปุ้่ ม  / 

หมายเหตุ
เมนู “การตั �งคา่ดจิติอล” จะมสํีาหรับการรับชมทวีใีนโหมด DTV เทา่นั�น

 

การต ั�งสายอากาศ-ดจิติอล

ถา้ทา่นตดิตั �งเสาอากาศทวีดีจิติอลเป็นครั �งแรก หรอืยา้ยตําแหน่งเสาอากาศ ทา่นควร
ปรับตําแหน่งของเสาอากาศใหไ้ดรั้บสญัญาณที�ดขีณะที�ดหูนา้จอการตั �งคา่เสาอากาศ
 

การต ั�งคา่อนาล็อก

ทา่นสามารถกําหนดคา่ชอ่งทวีโีดยอตัโนมตัหิรอืดว้ยตนเองกไ็ด ้

ความถี�
ปรับจนูความถี�ของชอ่งที�บนัทกึเกบ็อยูไ่ปยงั ตําแหน่งที�ทา่นตอ้งการ

ระบบเสยีง
เลอืกระบบเสยีง (ระบบกระจายเสยีง) ที�รับไดด้ทีี�สดุ (B/G, D/K, I, M)

หมายเหตุ
เมนู “การตั �งคา่อนาล็อก” จะมสํีาหรับการรับชมทวีใีนโหมด ATV เทา่นั�น

การต ั�งคา่
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การต ั�งคา่ท ั�วไป (ตอ่)

สญัญาณเขา้/สญัญาณออก

Consumer Electronic Control(CEC)

เปลี�ยนชื�อชอ่งสญัญาณเขา้ และสลบัระหวา่งการตั �งคา่การควบคมุ HDMI CEC
 

เลอืกประเภท HDMI

ตั �งคา่ประเภท HDMI สําหรับชอ่ง HDMI IN 1 และ 2
ตั �งคา่เป็น "เต็มจอ" เมื�อเชื�อมตอ่อปุกรณ ์HDMI 4K60P 4:4:4 และตั �งคา่เป็น "จํากดั"
เมื�อเชื�อมตอ่อปุกรณ ์HDMI 4:2:0

หมายเหตุ
เมื�อวดิโีอ HDR (สญัญาณ HDMI 4K60P 4:4:4) ไมป่รากฏขึ�นโปรดตั �งคา่ "เลอืก
ประเภท HDMI" เป็น "เต็มจอ"

 

สญัญาณเสยีงออก

ใหค้ณุเลอืกสิ�งที�จะควบคมุสญัญาณเสยีงออก
ปรบัได:้ เสยีงผา่น AUDIO OUT จะถกูปรับคา่ดว้ยปุ่ ม VOL+/- บนรโีมทคอนโทรล
หรอืทวี ี
เมื�อเชื�อมตอ่เขา้กบัจดุเชื�อมตอ่ ลําโพงจะถกูปิดเสยีง

ปรบัไมไ่ด:้ เสยีงผา่นลําโพงจะถกูปรับคา่ดว้ยปุ่ ม VOL+/- บนรโีมทคอนโทรลหรอืทวี ี
เสยีงผา่นชอ่ AUDIO OUT ไมส่ามารถปรับระดบัเสยีงได ้และสญัญาณออกจะมี
ระดบัสมํ�าเสมอ

HDMI3 และ HDMI4 สามารถรองรับสญัญาณ 8K
ขั �ว USB ตรงกลางและดา้นลา่งสามารถรองรับการเลน่วดิโีอแบบ 8K นอกจากนี�
สามารถจา่ยไฟ 5V/1.5A
ขั �ว USB ดา้นบนสามารถจา่ยไฟ 5V/0.5A และไมร่องรับการเลน่วดิโีอ 8K

เลอืกสญัญาณเสยีง HDMI

ฟังกช์นันี�ตั �งคา่ใหส้ง่สญัญาณเสยีงคอมพวิเตอรอ์อกทางชอ่งตอ่ รายการที�ปรับคา่ไดจ้ะ
แตกตา่งกนัออกไปขึ�นกบัแหลง่สญัญาณเขา้ เลอืกแหลง่สญัญาณเขา้ใหต้รงตามตวั
เชื�อมตอ่เขา้กบัพซี ีจากนั�นปรับคา่รายการที�ตอ้งการ เพื�อดําเนนิการ ใหไ้ปที�  
"HOME" > "การตั �งคา่" > "สญัญาณเขา้/สญัญาณออก" > "เลอืกสญัญาณเสยีง
HDMI".

HDMI 2
HDMI: เลอืกตวัเลอืกนี�เมื�อทวีกีบัพซีเีชื�อมตอ่กนัโดยใชส้ายเชื�อมตอ่ HDMI ที�ผา่น
การรับรอง และมสีญัญาณเสยีงเขา้ทางสายเชื�อมตอ่เสน้เดยีวกนั

อนิพตุ HDMI + AV: เลอืกตวัเลอืกนี�เมื�อทวีกีบัพซีเีชื�อมตอ่กนัโดยใชส้ายเชื�อมตอ่
HDMI ที�ผา่นการรับรอง และมสีญัญาณเสยีงเขา้ทางมนิแิจ็ค 3.5 มม.

หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ "เลอืกสญัญาณเสยีง HDMI" เป็น "อนิพตุ HDMI + AV" เสยีงจะไมอ่อก
ถา้หากคณุเชื�อมตอ่อปุกรณท์ี�เขา้กนัไดก้บั HDMI ดว้ยสายเชื�อมตอ่ HDMI ที�ผา่น
การรับรองเทา่นั�น คณุจะตอ้งเชื�อมตอ่สญัญาณเสยีงอนาล็อกเพื�อใหม้เีสยีง
ถา้หากคณุตอ้งการเชื�อมตอ่อปุกรณท์ี�เขา้กนัไดก้บั HDMI โดยใชเ้พยีงสายเชื�อมตอ่
HDMI ที�ผา่นการรับรอง ใหต้ั �งคา่ "เลอืกสญัญาณเสยีง HDMI" เป็น "HDMI".
สามารถเลอืก "เลอืกสญัญาณเสยีง HDMI" สําหรับ HDMI IN 2 เทา่นั�น

การต ั�งคา่
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การต ั�งคา่ท ั�วไป (ตอ่)

สญัญาณเขา้/สญัญาณออก (ตอ่)

เสยีงดจิติอลออก

ทา่นสามารถสง่สญัญาณเสยีงออกไปยงัแอมปลฟิายเออร ์AV หรอือปุกรณท์ี�คลา้ยคลงึ
กนัที�มชีอ่ง DIGITAL AUDIO INPUT เชื�อมตอ่กบั DIGITAL AUDIO OUT ของ TV
โปรดเลอืกรปูแบบสญัญาณเสยีงออกที�เขา้กนัไดก้บัรปูแบบสญัญาณเสยีงของรายการที�
คณุรับชมและอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่อยู่
เลอืกตวัเลอืกการตั �งคา่ที�มอียูด่งัตอ่ไปนี�

PCM/Dolby Digital/บติสตรมี

หมายเหตุ
แชนแนลเสยีงอนาล็อก, สญัญาณเสยีงเขา้วดิโีอ, สญัญาณเสยีงเขา้จากพซี ีและ
สญัญาณเขา้อนาล็อก HDMI-จะสง่สญัญาณออกเป็นโหมด PCM แมว้า่จะเลอืก
"บติสตรมี" กต็าม
สญัญาณเขา้ดจิติอล PCM จะสง่สญัญาณออกเป็นโหมด PCM แมว้า่จะเลอืก "บติ
สตรมี" กต็าม

 

เลอืกลาํโพง (ARC)

ทา่นสามารถเลอืกรับฟังเสยีงทวีเีฉพาะจากระบบเสยีงที�เขา้กนัไดก้บั LINK เทา่นั�น  
ลาํโพงภายใน: เสยีงออกจากลําโพงทวีี
ลาํโพงภายนอก: สยีงจากลําโพงทวี ีและใหเ้สยีงออกจากระบบเสยีงที�เขา้กนัไดก้บั

LINK เทา่นั�น
ทา่นสามารถใช ้VOL+/- และ  (ปิดเสยีง)ได ้

หมายเหตุ
ARC มาพรอ้มกบั HDMI4

ป้ายชอ่งสญัญาณเขา้

ฟังกช์นันี�ชว่ยใหค้ณุสามารถเปลี�ยนชื�อ HDMI แตล่ะรายการ
ตวัอยา่ง: HDMI 1
 

การต ั�งคา่การแพรส่ญัญาณ

แสดงชื�อรายการ

ฟังกช์นันี�ใหท้า่นสามารถแสดงขอ้มลูรายการเชน่ชื�อรายการและเวลาออกอากาศไดโ้ดย
การปรับไปที�ชอ่งนั�น

หมายเหตุ
ฟังกช์ั�นนี�ใชไ้ดเ้ฉพาะสําหรับเมื�อเลอืกโหมดทวีดีจิติอลเทา่นั�น

 

ภาพมมุกวา้งอตัโนมตั ิ(ทวีดีจิติอลเทา่น ั�น)

“ภาพมมุกวา้งอตัโนมตั”ิ ใหท้วีสีามารถปรับสดัสว่นภาพที�แตกตา่งกนัไดโ้ดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ
ใช ้“โหมดการรับชม” ถา้หากภาพไมส่ลบัไปเป็นขนาดภาพที�เหมาะสม ถา้หาก
สญัญาณในการกระจายสญัญาณไมป่ระกอบดว้ยขอ้มลูอตัราสว่นภาพ ฟังกช์นันี�จะ
ไมทํ่างานแมว้า่จะเปิดใชง้านกต็าม

การต ั�งคา่
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การต ั�งคา่ท ั�วไป (ตอ่)

การต ั�งคา่การแพรส่ญัญาณ (ตอ่)

ภาษาของขอ้ความ

ถา้หากขอ้มลูเทเลเท็กซแ์สดงผลอยา่งไมถ่กูตอ้ง ใหดํ้าเนนิการดงัตอ่ไปนี�
เลอืกจากตารางภาษาหกตารางดงัตอ่ไปนี� ยโุรปตะวนัตก, ยโุรปตะวนัออก, ภาษากรกี /
ภาษาเตอรก์สิ, ภาษาไซรลิลกิ, ภาษาอารบกิ และภาษาเปอรเ์ซยี
แตล่ะตารางสามารถเขา้กนัไดก้บัภาษาเทเลเท็กซด์งัรายการตอ่ไปนี�

ยโูรปตะวนัตก — องักฤษ, ฝรั�งเศส, สแกนดเินเวยี, ตรุก,ี เยอรมนั, สเปน, อติาลี
ยโูรปตะวนัออก — โปแลนด,์ ฝรั�งเศส, สแกนดเินเวยี, เชก็, เยอรมนั, สโลเวเนยี/
โครเอเชยี, อติาล,ี โรมาเนยี
ภาษากรกี / ภาษาเตอรก์สิ — องักฤษ, ฝรั�งเศส, สแกนดเินเวยี, ตรุก,ี เยอรมนั,
สเปน, อติาล,ี กรกี
ภาษาไซรลิลกิ — องักฤษ, รัสเซยี, เอสโตเนยี, เชก็, เยอรมนั, สโลวเีนยี/
โครเอเชยี, ยเูครน, ลตัเวยี
ภาษาอารบกิ — องักฤษ, ฝรั�งเศส, สแกนดเินเวยี, ตรุก,ี เยอรมนั, ฮบีร,ู อติาล,ี อา
รบกิ
ภาษาเปอรเ์ซยี — องักฤษ, ฝรั�งเศส, สแกนดเินเวยี, ตรุก,ี เยอรมนั, ฮบีร,ู อติาล,ี อา
รบกิ, ฟารซ์ี

หมายเหตุ
เทเลเท็กซส์ามารถแสดงผลไดเ้ฉพาะเมื�อมกีารสง่มาโดยเครอืขา่ยเทา่นั�น ไมไ่ดใ้ช ้
สําหรับการแปลงระหวา่งภาษา

หนา้เทเลเท็กซเ์ร ิ�มตน้ (ทวีดีจิติอลเทา่น ั�น)

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

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

 

ภาษาระบบเสยีงดจิติอล (ทวีดีจิติอลเทา่น ั�น)

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

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

การต ั�งคา่
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การต ั�งคา่ท ั�วไป (ตอ่)

การต ั�งคา่การแพรส่ญัญาณ (ตอ่)

บทบรรยาย

กําหนดภาษาคําบรรยายที�ตอ้งการไดส้งูสดุสองภาษา (รวมทั �งคําบรรยายสําหรับผู ้
บกพรอ่งทางการไดย้นิ) ใหแ้สดงผลถา้หากมคํีาบรรยายใหใ้ชง้าน

รายการที�เลอืกได้
ภาษาที� 1
ภาษาที� 2
สําหรับผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ

การสลบัภาษาคาํบรรยาย
>แตล่ะครั �งที�ทา่นกดปุ่ ม  บนรโีมทคอนโทรล จะเป็นการสลบัคําบรรยาย

ต ั�งคา่ “สาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ” เป็น “ตกลง”
คําบรรยายสําหรับผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิจะมผีลเหนอืกวา่การตั �งคา่ภาษาคําบรรยาย
(เชน่ “ภาษาที� 1”, “ภาษาที� 2”, ฯลฯ)

หมายเหตุ
คําบรรยายจะไมแ่สดงผลเมื�อรายการนั�นไมม่ขีอ้มลูคําบรรยาย

 

ดาวนโ์หลดการต ั�งคา่

คน้หาการปรบัปรงุ
ทวีจีะตรวจสอบโดยอตัโนมตัวิา่มซีอฟตแ์วรเ์วอรช์นัใหมพ่รอ้มใชง้านหรอืไมข่ณะที�ทวีี
อยูใ่นโหมดพัก

รายการ

เปิดการ
ใช ้

คน้หาซอฟตแ์วรใ์หมแ่ละการปรับปรงุ ที�มพีรอ้มใชง้านโดยอตัโนมตัใิน
ขณะที�ทวีอียูใ่น โหมดพัก

ปิดการใช ้
งาน ไมค่น้หาการขอ้มลูการปรับปรงุ

การอปัเดตซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัแิบบไรส้าย (OTA)

คณุสามารถคน้หาอปัเดตซอฟตแ์วรใ์หมไ่ดด้ว้ย 2 วธิดีงัตอ่ไปนี�
1) ไอคอน "การตั �งคา่" จากหนา้จอหลกั  
xx "การตั �งคา่" > "เกี�ยวกบั" > "อพัเดทระบบ" > "อปัเดตซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั"ิ
 

2) ปุ่ ม TOOL บนรโีมตคอนโทรล  
xx"เครื�องมอื" > "อพัเดทระบบ" > "อปัเดตซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั"ิ

เลอืก "อพัเดตเน็ตเวริค์" หากโทรทศันเ์ชื�อมตอ่อยูก่บัอนิเทอรเ์น็ต
เลอืก "อพัเดท USB" หากคณุตดิตั �งซอฟตแ์วรเ์อาไวใ้นเครื�องมอื USB  
(สําหรับบรกิารเทา่นั�น)

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรทศันเ์ชื�อมตอ่อยูก่บัอนิเทอรเ์น็ตขณะอปัเดตซอฟตแ์วร์
อตัโนมตัแิบบไรส้าย (OTA)
หลงัเสร็จสิ�นการดาวนโ์หลด โปรดรอสกัครูเ่พื�อใหก้ารอปัเดตที�ตดิตั �งมผีล
ในระหวา่งการตดิตั �ง โปรดอยา่ดําเนนิการใด ๆ เชน่ปิดโทรทศันห์รอืถอดปลั�ก
โทรทศัน์
ประสทิธภิาพของการอปัเดตซอฟตแ์วรข์ ึ�นอยูก่บัการเชื�อมตอ่ของอนิเทอรเ์น็ต
เพื�อรับการแจง้เตอืนอปัเดตซอฟตแ์วร ์เลอืก "เปิด" ใต ้"การแจง้เตอืนซอฟตแ์วร์
ลา่สดุ" (การตั �งคา่เริ�มตน้กําลงั "เปิด")
หากตอ้งการปิดการแจง้เตอืนอปัเดตซอฟตแ์วร ์โปรดเลอืก "ปิด"

การต ั�งคา่
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สว่นตวั

ความปลอดภยัและขอ้จาํกดั

การควบคมุดแูลโดยผูป้กครอง (ทวีดีจิติอลเทา่น ั�น)

รหสัผา่น
ใหค้ณุสามารถใชร้หสัผา่นเพื�อปกป้องการตั �งคา่บางอยา่งไมใ่หถ้กูเปลี�ยนโดยไมไ่ด ้
ตั �งใจ

ป้อนรหสัผา่น:
ป้อนรหสัผา่นที�ตั �งไวใ้นปัจจบุนั

การต ั�งรหสัผา่น:
คณุสามารถตั �งและเปลี�ยนรหสัผา่นไดโ้ดยใช ้0-9.

หมายเหตุ
เพื�อเป็นมาตรการระวงัลว่งหนา้ ใหจ้ดรหสัผา่นของคณุและเกบ็ไวใ้นที�ที�คุน้เคย
การตั �งคา่ชอ่งทวี ีและการควบคมุดแูลโดยผูป้กครอง จะไมส่ามารถเลอืกไดจ้ากเมนู
ถา้หากคณุไมไ่ดกํ้าหนดรหสัผา่นกอ่น

 

การจดัอนัดบั (ทวีดีจิติอลเทา่น ั�น)

ใชเ้พื�อเปิดใชง้านหรอีปิดใชง้านฟังกช์นัการควบคมุดแูลโดยผูป้กครอง ฟังกช์นันี�จะไม่
สามารถเลอืกไดจ้ากเมนูถา้หากคณุไมไ่ดกํ้าหนดรหสัผา่นกอ่น
 

การจดัอนัดบั (รบัรองโดย SHARP)

สงิคโปร์
ไมจ่าํกดั: ไมม่กีารปิดกั �น
G (ท ั�วไป): เหมาะสําหรับทกุวยั
PG (ผูป้กครองใหค้าํแนะนํา): เหมาะสําหรับทกุวยั แตผู่ป้กครองควรใหคํ้าแนะนําบตุรหลาน
ของตน

PG13 (ผูป้กครองใหค้าํแนะนํา 13): เหมาะสําหรับบคุคลอาย ุ13 ปีขึ�นไป แตแ่นะนําใหผู้ ้
ปกครองควรใหคํ้าแนะนําบตุรหลานที�อายตํ��ากวา่ 13 ปี

 

 
NC16 (สาํหรบัผูอ้ายมุากกวา่ 16): เหมาะสําหรับผูช้มอาย ุ16 ปีขึ�นไป
M18 (สาํหรบัผูใ้หญ)่: เหมาะสําหรับผูช้มอาย ุ18 ปีขึ�นไป
R21(เฉพาะผูอ้ายมุากกวา่ 21 ): จํากดัเฉพาะผูช้มอาย ุ21 ปีขึ�นไป

 
ประเทศไทย
ไมจ่าํกดั: ไมม่กีารปิดกั �น
P (Preschool): เหมาะสําหรับเด็กกอ่นวยัเรยีนอาย ุ3-5 ปี
C (Children): เหมาะสําหรับเด็กอาย ุ6-12 ปี
G (ท ั�วไป): เหมาะสําหรับทกุวยั
PG13 (ผูป้กครองใหค้าํแนะนํา 13): เหมาะสําหรับบคุคลอาย ุ13 ปีขึ�นไป แตแ่นะนําใหผู้ ้
ปกครองควรใหคํ้าแนะนําบตุรหลานที�อายตํ��ากวา่ 13 ปี

PG18 (ผูป้กครองใหค้าํแนะนํา 18): เหมาะสําหรับบคุคลอาย ุ18 ปีขึ�นไป แตแ่นะนําใหผู้ ้
ปกครองควรใหคํ้าแนะนําบตุรหลานที�อายตํ��ากวา่ 18 ปี

R (Adults): ไมเ่หมาะสําหรับเด็กและเยาวชน
 

การจดัอนัดบั (ไมร่บัรองโดย SHARP)

ใชใ้นประเทศอื�นนอกจากสงิคโปร ์และ ประเทศไทย
 

ไมรู่จ้กัที�มา

อนุญาตใหต้ดิตั �งแอปจากแหลง่อื�นๆ ที�นอกเหนอืไปจาก Play สโตร์
 

ยนืยนัแอป

ไมอ่นุญาตหรอืแจง้เตอืนกอ่นที�จะตดิตั �งแอปที�อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย
 

สรา้งโปรไฟลแ์บบจาํกดั

กําหนดคา่การจํากดั

การต ั�งคา่
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สว่นตวั (ตอ่)

การควบคมุพลงังาน

ปิดเมื�อไมม่คีวามเคลื�อนไหวการใชง้าน

เมื�อคณุเปิดใชง้านฟังกช์นันี� ทวีจีะ ปิดเครื�องโดยอตัโนมตัหิากไมม่กีารใชง้าน นานกวา่
3 ชั�วโมง (30 นาท/ี1 ชั�วโมง/3 ชั�วโมง/ปิดการใชง้าน)

หมายเหตุ
เมื�อเหลอืเวลา 5 นาทกีอ่นปิดเครื�อง จะมกีารแสดงเวลาที�เหลอืขึ�นมาทกุนาที

 

ปิดเมื�อไมม่สีญัญาณ

เมื�อเปิดใชง้านฟังกช์นันี� ทวีจีะปิดลงโดยอตัโนมตัเิมื�อไมไ่ดรั้บสญัญาณเป็นเวลานาน
กวา่ 15 นาที

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

 

การดาํเนนิการถกูล็อก

ฟังกช์นันี�จะล็อกปุ่ มสั�งการทํางานบนทวีี
ล็อกปุ่ มควบคมุ: ปุ่ มบนทวีทีั �งหมดยกเวน้ POWER ถกูล็อก
ปิดการใชง้าน: ไมม่กีารปรับคา่

เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต

การต ั�งคา่เครอืขา่ย

กําหนดคา่ WiFi และอเีทอรเ์น็ต
 

รโีมทคอนโทรล AQUOS

ตั �งคา่ฟังกช์นันี�เมื�อสั�งการทวีจีากอปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่ผา่นทาง LAN หรอื LAN ไรส้าย  

แอปรโีมทคอนโทรล

เมื�อเลอืก "แอปรโีมทคอนโทรล" จะมกีารเนน้คําวา่ "เปลี�ยน" 
กดปุ่ ม ENTER.

การต ั�งคา่โดยละเอยีด

การดําเนนิการตั �งคา่โดยละเอยีด (รหสัสําหรับเขา้ระบบ, รหสัผา่น)
ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพื�อกําหนดคา่ 
 

เวลาสลปี
ใหค้ณุตั �งเวลาที�ทวีจีะเขา้สูโ่หมดพัก

เวลาที�เหลอือยูจ่ะแสดงเมื�อตั �งเวลาพักแลว้
ตั �งเวลาพัก

เมื�อตั �งคา่แลว้ จะมกีารนับเวลาถอยหลงัโดยอตัโนมตัิ
เมื�อเหลอืเวลา 5 นาทกีอ่นหมดเวลา จะมกีารแสดงเวลาที�เหลอืขึ�นมาทกุนาที

หมายเหตุ
ทวีจีะเขา้สูโ่หมดพักเมื�อเวลาที�เหลอืเป็น 0

การต ั�งคา่

TH 4-8

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

>><<

file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/eng/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/zht/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/HK/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/zhs/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/fra/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/por/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/ind/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/tha/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/vie/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/arb/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/rus/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/uzb/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/tha/5-1.html?next
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/tha/4-7.html?prev


AD/MPX

การเลอืกฟอรแ์มตสญัญาณเสยีงดจิติอล (DTV เทา่น ั�น)

ถา้หากไดรั้บเสยีงในโหมดหลายเสยีง แตล่ะครั �งที�คณุกดปุ่ ม AD/MPX จะเป็นการสลบั
โหมดเสยีง

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

 

การเปลี�ยนรปูแบบสญัญาณเสยีง อนาล็อก

ทา่นสามารถเลอืกโหมดเสยีงตา่งๆ ไดเ้มื�อรับชมรายการที�ออก อากาศแบบหลายภาษา
หรอืแบบสเตอรโิอ
 
สาํหรบัการออกอากาศแบบ NICAM TV
เมื�อรบัสญัญาณเสยีงสเตอรโิอได้
แตล่ะครั �งที�ทา่นกดปุ่ ม AD/MPX โหมดเสยีงจะเปลี�ยนสลบัไปมา ระหวา่งโหมด Nicam
สเตอรโิอและโมโน

 
เมื�อรบัสญัญาณเสยีงสองภาษาได้
แตล่ะครั �งที�ทา่นกดปุ่ ม AD/MPX โหมดเสยีงจะเปลี�ยนสลบัไปมาระหวา่งโหมด Nicam
ระบบคู1่, Nicam ระบบคู2่ และโมโน

เมื�อรบัสญัญาณเสยีงโมโนได้
แตล่ะครั �งที�ทา่นกดปุ่ ม AD/MPX โหมดเสยีงจะเปลี�ยนสลบัไปมาระหวา่งโหมด Nicam
โมโนและโมโน

 
ในโหมดโทรทศันข์องการออกอากาศแบบ A2 TV เมื�อรบัสญัญาณเสยีง
สเตอรโิอได้
แตล่ะครั �งที�ทา่นกดปุ่ ม AD/MPX โหมดเสยีงจะเปลี�ยนสลบัไปมาระหวา่งโหมด
สเตอรโิอและโมโน

 
เมื�อรบัสญัญาณเสยีงสองภาษาได้
แตล่ะครั �งที�ทา่นกดปุ่ ม AD/MPX โหมดเสยีงจะเปลี�ยนสลบัไปมาระหวา่งโหมด ระบบ
คู1่ และระบบคู2่

 
เมื�อรบัสญัญาณเสยีงโมโนได้
เมื�อทา่นกดปุ่ ม AD/MPX ขอ้ความ “โมโน”  
จะแสดงขึ�นมา

การส ั�งการดว้ยปุ่ มโดยตรง

TH 5-1

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

>><<

file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/eng/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/zht/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/HK/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/zhs/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/fra/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/por/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/ind/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/tha/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/vie/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/arb/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/rus/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/uzb/index.html
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/tha/5-2.html?next
file:///D:/Desktop/HTML%20DW1X%20draft_311220/HTML%20DW1X%20draft/tha/4-8.html?prev


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

การส ั�งการดว้ยปุ่ มโดยตรง
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การจดัเตรยีม
คณุสามารถเชื�อมตอ่ทวีเีขา้กบัอปุกรณห์น่วยความจําแบบ USB หรอืฮารด์ดสิกแ์บบ USB เพื�อเพลดิเพลนิกบัการดรูปูภาพ ฟังเพลง และรับชมวดิโีอ

หมายเหตุ
โดยขึ�นกบัอปุกรณห์น่วยความจํายเูอสบ/ีฮารด์ไดรฟ์ยเูอสบ ีทวีอีาจไมส่ามารถรับรูข้อ้มลูที�บนัทกึได ้
อาจตอ้งใชเ้วลาสกัครูเ่พื�ออา่นขอ้มลูที�บนัทกึไว ้ถา้หากอปุกรณห์น่วยความจํายเูอสบ/ีฮารด์ไดรฟ์ยเูอสบนัี�นประกอบดว้ยไฟลห์รอืโฟลเดอรจํ์านวนมาก
ตั �งชื�อไฟลด์ว้ยตวัอกัษรและตวัเลขเทา่นั�น
ชื�อไฟลท์ี�ยาวกวา่ 80 ตวัอกัษร (อาจแตกตา่งกนัออกไปโดยขึ�นกบัชดุอกัขระ) จะไมแ่สดงผล

การเชื�อมตอ่อปุกรณห์นว่ยความจาํยเูอสบ/ีฮารด์ไดรฟ์ยเูอสบีี

ใสอ่ปุกรณห์น่วยความจํายเูอสบ ีที�บนัทกึรปูภาพ เพลง หรอืวดิโีอเขา้ในชอ่ง USB ในทวีี
หากเลน่วดิโีอแบบ 8K ใหใ้ชข้ั �ว USB ตรงกลางหรอืดา้นลา่ง ขั �ว USB ดา้นบนจะไมร่องรับการเลน่วดิโีอแบบ 8K

เมื�อเชื�อมตอ่ฮารด์ไดรฟ์ยเูอสบ ีใหเ้สยีบฮารด์ไดรฟ์กบัอะแดปเตอรแ์ปลงไฟ AC
หอ้มถอดอปุกรณห์น่วยความจํายเูอสบกีจากทวีขีณะที�กําลงัถา่ยโอนไฟล ์ใชง้านฟังกช์นัฉายภาพนิ�ง หรอืสลบัหนา้จอ หรอืกอ่นที�คณุจะออกจาก "เครื�องเลน่เนื�อหา"
หา้มใสแ่ละถอดอปุกรณห์น่วยความจํายเูอสบ/ีฮารด์ไดรฟ์ยเูอสบจีากทวีเีป็นการซํ�าๆ
ขณะที�ใชเ้ครื�องอา่นการด์ ใหใ้สอ่ปุกรณห์น่วยความจํายเูอสบกีอ่น

ขอ้ควรระวงั
หา้มใชส้ายตอ่เพิ�มความยาวยเูอสบขีณะที�เชื�อมตอ่อปุกรณห์นว่ยความจาํยเูอสบเีขา้กบัชอ่งตอ่ยเูอสบทีี�ทวี ี
การใชส้ายตอ่เพิ�มความยาวยเูอสบกีบัอปุกรณห์นว่ยความจาํยเูอสบอีาจทาํใหท้วีไีมส่ามารถทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
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การเลอืกโฟลเดอรเ์พื�อเปิดเลน่
เมื�อตอ้งการเลน่ขอ้มลูบนอปุกรณห์น่วยความจํา USB ใหเ้สยีบอปุกรณห์น่วยความ
จํา USB เขา้ในทวีี

 
1 เลอืก "เปิดเครื�องเลน่เนื�อหา" จากหนา้จอ อปุกรณ ์หรอืเริ�มตน้แอป เครื�องเลน่
เนื�อหา จากหนา้ บา้น

2 กดปุ่ ม  /  เพื�อเลอืก "ภาพ", "เสยีง" หรอื "ภาพถา่ย" จากนั�นกดปุ่ ม ENTER.
3 กดปุ่ ม  /  (หรอื  / ) เพื�อเลอืกไดรฟ์/เซริฟ์เวอรท์ี�คณุตอ้งการคน้หาไฟล์
จากนั�นกดปุ่ ม ENTER.

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

ความเขา้กนัไดข้องอปุกรณย์เูอสบี

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

ระบบไฟล์ FAT/FAT32/exFAT

 

รปูแบบไฟลภ์าพถา่ย

รปูแบบ JPEG, PNG, BMP

 

รปูแบบไฟลเ์พลง

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
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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
ไมร่องรับไฟลว์ดิโีอแนวตั �ง
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การเปิดเลน่ไฟลใ์นอปุกรณห์นว่ยความจาํยเูอสบี

โหมดภาพถา่ย

การดภูาพยอ่

ปุ่ มสาํหรบัส ั�งการภาพยอ่/รายชื�อ

ปุ่ ม คาํอธบิาย

 / เลอืกรายการที�ตอ้งการ

ใน โหมดภาพยอ่: ใหเ้ลอืกรายการที�ตอ้งการ 
ใน โหมดรายการ กลบัสูก่ระบวนการกอ่นหนา้นี�ี�

ใน โหมดภาพยอ่: ใหเ้ลอืกรายการที�ตอ้งการ 
ในโหมดรายชื�อ เมื�อเลอืกไอคอนโฟลเดอร:์ เขา้ไดเร็กทอรนีี� 
ในโหมดรายชื�อ เมื�อเลอืกไฟลร์ปูภาพ: ขยายรปูภาพ

ENTER เมื�อเลอืกไอคอนโฟลเดอร:์ เขา้ไดเร็กทอรนีี�
เมื�อเลอืกไฟลร์ปูภาพ: ขยายรปูภาพ

 (กลบั)
ใน โหมดภาพยอ่: กลบัสูก่ระบวนการกอ่นหนา้นี�
ใน โหมดรายการ ออกจากแอปพลเิคชนั

(นํ�าเงนิ)
เปลี�ยนโหมดฉายสไลดเ์ป็นเปิด/ปิด

(เหลอืง)
ตั �งคา่วา่จะแสดงการฉายภาพนิ�งซํ�าหรอืไมปิ่ด/ทั �งหมด

(เขยีว)
เปลี�ยนวธิกีารเลอืกรปูภาพ เลอืกหลายรายการ/ เลอืกภาพขา่ว

(แดง)
เปลี�ยนวธิกีารจัดเรยีงไฟลต์ามวนัที�/ชื�อ/ประเภท

 
 

การฉายสไลด์

ภาพที�แสดงในหนา้จอเลอืกภาพยอ่จะแสดงเป็นการฉายภาพนิ�ง

ปุ่ มสาํหรบัการฉายภาพนิ�ง
ปุ่ ม คาํอธบิาย

เลน่ภาพนิ�ง

พักการเลน่ภาพนิ�ง

 /  /  / ,
ENTER

เลอืกรายการที�ตอ้งการ

 (กลบั)
กลบัสูห่นา้จอเลอืกภาพยอ่

แสดงหนา้เมนูยเูอสบี

ตั �งคา่วา่จะแสดงการฉายภาพนิ�งซํ�าหรอืไม่

สลบัไฟลภ์าพภายในโฟลเดอรแ์ละแสดงเป็นการฉาย
ภาพนิ�ง
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การเปิดเลน่ไฟลใ์นอปุกรณห์นว่ยความจาํยเูอสบ ี(ตอ่)

โหมดเสยีง

การดภูาพยอ่

ปุ่ มสาํหรบัส ั�งการภาพยอ่/รายชื�อ

ปุ่ ม คาํอธบิาย

 / เลอืกรายการที�ตอ้งการ

ใน โหมดภาพยอ่:ใหเ้ลอืกรายการที�ตอ้งการ 
ใน โหมดรายการ กลบัสูก่ระบวนการกอ่นหนา้นี�

ใน โหมดภาพยอ่: ใหเ้ลอืกรายการที�ตอ้งการ 
ในโหมดรายชื�อ เมื�อเลอืกไอคอนโฟลเดอร:์ เขา้ไดเร็กทอรนีี� 
ในโหมดรายชื�อ เมื�อเลอืกไฟลเ์พลง: เปิดเลน่เพลง

ENTER เมื�อเลอืกไอคอนโฟลเดอร:์ เขา้ไดเร็กทอรนีี� 
เมื�อเลอืกไฟลเ์พลง: เปิดเลน่เพลง

 (กลบั)
ใน โหมดภาพยอ่: กลบัสูก่ระบวนการกอ่นหนา้นี�
ใน โหมดรายการ ออกจากแอปพลเิคชนั

(นํ�าเงนิ)
เลน่สลบัเพลงภายในโฟลเดอร ์เปิด/ปิด

(แดง)
เปลี�ยนวธิกีารจัดเรยีงไฟลต์ามศลิปิน/อลับั �ม/ชื�อ

(เขยีว)
เปลี�ยนวธิกีารเลอืกรปูเพลง เลอืกหลายรายการ/ เลอืกภาพขา่ว

(เหลอืง)
ตั �งคา่วา่จะแสดงการฉายภาพนิ�งซํ�าหรอืไม ่ปิด/1/ทั �งหมด

 

โหมดเปิดเลน่

ปุ่ มสาํหรบัโหมดเปิดเลน่
ปุ่ ม คาํอธบิาย

ความเร็วการกรอกลบัจะเปลี�ยนแปลงทกุครั �งที�คณุกดปุ่ ม 

ความเร็วการกรอไปขา้งหนา้จะเปลี�ยนแปลงทกุครั �งที�คณุกดปุ่ ม 

พักการเลน่เพลง

ไปยงัไฟลก์อ่นหนา้

ไปยงัไฟลถ์ดัไป

 /  /  / ,
ENTER

เลอืกรายการที�ตอ้งการ

 (กลบั)
กลบัสูข่ั �นตอนที�แลว้

แสดงหนา้เมนู

กําหนดคา่การเปิดเลน่ซํ�า

เลน่สลบัเพลงภายในโฟลเดอร์

เพลดิเพลนิกบัการเปิดเลน่ภาพ/เพลง/วดิโีอ
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การเปิดเลน่ไฟลใ์นอปุกรณห์นว่ยความจาํยเูอสบ ี(ตอ่)

โหมดวดิโีอ

การดภูาพยอ่

ปุ่ มสาํหรบัส ั�งการภาพยอ่/รายชื�อ

ปุ่ ม คาํอธบิาย

 / เลอืกรายการที�ตอ้งการ

ใน โหมดภาพยอ่: ใหเ้ลอืกรายการที�ตอ้งการ 
ใน โหมดรายการ กลบัสูก่ระบวนการกอ่นหนา้นี�ี�

ใน โหมดภาพยอ่: ใหเ้ลอืกรายการที�ตอ้งการ 
ในโหมดรายชื�อ เมื�อเลอืกไอคอนโฟลเดอร:์ เขา้ไดเร็กทอรนีี� 
ในโหมดรายชื�อ เมื�อเลอืกไฟลว์ดิโีอ: เปิดเลน่ไฟลว์ดิโีอ

ENTER เมื�อเลอืกไอคอนโฟลเดอร:์ เขา้ไดเร็กทอรนีี� 
เมื�อเลอืกไฟลว์ดิโีอ: เปิดเลน่ไฟลว์ดิโีอ

 (กลบั)
ใน โหมดภาพยอ่: กลบัสูก่ระบวนการกอ่นหนา้นี�
ใน โหมดรายการ ออกจากแอปพลเิคชนั

(แดง)
เปลี�ยนวธิกีารจัดเรยีงไฟลต์ามประเภท/วนัที�/ชื�อ

(เขยีว)
เปลี�ยนวธิกีารเลอืกรปูภาพ เลอืกหลายรายการ/ เลอืกภาพขา่ว

(เหลอืง)
ตั �งคา่วา่จะแสดงการฉายภาพนิ�งซํ�าหรอืไม ่ปิด/1/ทั �งหมด

โหมดเปิดเลน่

ปุ่ มสาํหรบัโหมดเปิดเลน่
ปุ่ ม คาํอธบิาย

ความเร็วการกรอกลบัจะเปลี�ยนแปลงทกุครั �งที�คณุกดปุ่ ม 

เปิดเลน่วดิโีอ

ความเร็วการกรอไปขา้งหนา้จะเปลี�ยนแปลงทกุครั �งที�คณุกดปุ่ ม 

พักการเลน่วดิโีอ

ไปยงัไฟลก์อ่นหนา้

หยดุเลน่วดิโีอ

ไปยงัไฟลถ์ดัไป

 /  /  / ,
ENTER

เลอืกรายการที�ตอ้งการ

 (กลบั)
กลบัสูข่ั �นตอนที�แลว้

แสดงหนา้เมนูยเูอสบี

กําหนดคา่การเปิดเลน่ซํ�า

ตั �งคา่ขนาดหนา้จอ

เพลดิเพลนิกบัการเปิดเลน่ภาพ/เพลง/วดิโีอ
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การควบคมุอปุกรณ ์HDMI โดยใชก้ารดาํเนนิการ LINK
อะไรคอืการดาํเนนิการ LINK?

โดยการใชง้านโพรโทคอล HDMI CEC (Consumer Electronics Control) กบั
การดําเนนิการ LINK คณุสามารถสั�งการอปุกรณใ์นระบบที�เขา้กนัได ้(อปุกรณบ์ลเูรย์
ดสิก,์ แอมปลฟิายเออร ์AV, ดวีดี)ี แบบอนิเทอรแ์อคทฟี

การเปิดเลน่ดว้ยการสมัผสัคร ั�งเดยีว
ขณะที�ทวีอียูใ่นโหมดพัก ทวีจีะเปิดเครื�องและเปิดเลน่ภาพจากแหลง่สญัญาณ HDMI
โดยอตัโนมตัิ

การทาํงานดว้ยรโีมทคอนโทรลเดยีว
การดําเนนิการ LINK จะตรวจพบอปุกรณ ์HDMI โดยอตัโนมตั ิและคณุสามารถควบคมุ
ทวีแีละอปุกรณไ์ดเ้สมอืนวา่ใชร้โีมทคอนโทรลแบบครอบจักรวาล

ควบคมุระบบเสยีงที�เขา้กนัไดก้บั LINK
ตั �งคา่ระดบัเสยีงของระบบเสยีงที�เขา้กนัไดก้บั LINK

หมายเหตุ
อาจมสีญัญาณรบกวนเกดิขึ�น ทั �งนี�ข ึ�นกบัสาย HDMI ที�ใช ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใช ้
งานสายเชื�อมตอ่ HDMI ที�ผา่นการรับรอง
สามารถเชื�อมตอ่เครื�องบนัทกึ HDMI สงูสดุ 3 เครื�อง และเครื�องแอมปลฟิายเออร์
AV สงูสดุหนึ�งเครื�องเขา้กบัระบบ
ถา้หากอปุกรณไ์มทํ่างาน ใหเ้ปิดอปุกรณแ์ละเลอืกแหลง่อนิพตุโดยใช ้ 

 (HOME).
คณุสมบตั ิLINK อาจไมทํ่างานเป็นปกตเิมื�อใชง้านตวัแยกสญัญาณ HDMI หรอืตวั
เลอืกสญัญาณ AV อปุกรณเ์หลา่นี�อาจทําใหเ้กดิการชะงักงันของภาพและ/หรอืเสยีง

การใชง้านการดาํเนนิการ LINK
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การต ั�งคา่อนิพตุเสยีง

เลอืกสญัญาณเสยีง HDMI

ฟังกช์นันี�ตั �งคา่ใหส้ง่สญัญาณเสยีงคอมพวิเตอรอ์อกทางชอ่งตอ่
รายการที�ปรับคา่ไดจ้ะแตกตา่งกนัออกไปขึ�นกบัแหลง่สญัญาณเขา้ เลอืกแหลง่
สญัญาณเขา้ใหต้รงตามตวัเชื�อมตอ่เขา้กบัพซี ีจากนั�นปรับคา่รายการที�ตอ้งการ
เพื�อดําเนนิการ ใหไ้ปที� "  (HOME)" > "การตั �งคา่" > "สญัญาณเขา้/สญัญาณออก"
> "เลอืกสญัญาณเสยีง HDMI"

HDMI 2
HDMI: เลอืกตวัเลอืกนี�เมื�อทวีกีบัพซีเีชื�อมตอ่กนัโดยใชส้ายเชื�อมตอ่ HDMI ที�ผา่น
การรับรอง และมสีญัญาณเสยีงเขา้ทางสายเชื�อมตอ่เสน้เดยีวกนั

อนิพตุ HDMI + AV: เลอืกตวัเลอืกนี�เมื�อทวีกีบัพซีเีชื�อมตอ่กนัโดยใชส้ายเชื�อมตอ่
HDMI ที�ผา่นการรับรอง และมสีญัญาณเสยีงเขา้ทางมนิแิจ็ค 3.5 มม.

หมายเหตุ
เมื�อตั �งคา่ "เลอืกสญัญาณเสยีง HDMI" เป็น "อนิพตุ HDMI + AV" เสยีงจะไมอ่อก
ถา้หากคณุเชื�อมตอ่อปุกรณท์ี�เขา้กนัไดก้บั HDMI ดว้ยสายเชื�อมตอ่ HDMI ที�ผา่น
การรับรองเทา่นั�น คณุจะตอ้งเชื�อมตอ่สญัญาณเสยีงอนาล็อกเพื�อใหม้เีสยีง
ถา้หากคณุตอ้งการเชื�อมตอ่อปุกรณท์ี�เขา้กนัไดก้บั HDMI โดยใชเ้พยีงสายเชื�อมตอ่
HDMI ที�ผา่นการรับรอง ใหต้ั �งคา่ "เลอืกสญัญาณเสยีง HDMI" เป็น "HDMI"
สามารถเลอืก "เลอืกสญัญาณเสยีง HDMI" สําหรับ HDMI IN 2 เทา่นั�น

การใชง้านพซีี
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การเชื�อมตอ่ไปยงัอนิเทอรเ์น็ต
โดยการเชื�อมตอ่ทวีกีบัระบบบรอดแบนด ์คณุสามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดจ้ากทวีี

คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัเนื�อหาสตรมีมิ�งที�หลากหลายและแอปพลเิคชนัอนิเทอรเ์น็ตได ้
คณุจะตอ้งกําหนดคา่เครอืขา่ยเพื�อจะเพลดิเพลนิกบัเนื�อหาสตรมีมิ�งและแอปพลเิคชนัอนิเทอรเ์น็ต 
การตั �งคา่เหลา่นี�สามารถทําไดท้ี� "  (HOME)" > "การตั �งคา่" > " เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต" > "การตั �งคา่เครอืขา่ย"

หมายเหตุ
เพื�อเชื�อมตอ่ทวีขีองคณุเขา้กบัอนิเทอรเ์น็ต คณุจะตอ้งมกีารเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนด์
ถา้หากคณุไมม่กีารเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์ใหต้ดิตอ่สถานที�ที�คณุซื�อทวีแีละสอบถามผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตหรอืบรษัิทผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทข์องคณุ
เมื�อเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตแลว้ จะไมส่ามารถใชก้ารเชื�อมตอ่อเีทอรเ์น็ตและการเชื�อมตอ่ไรส้ายพรอ้มกนัได ้ใหใ้ชป้ระเภทการเชื�อมตอ่เพยีงประเภทเดยีวเทา่นั�น

ใชส้ายเชื�อมตอ่อเีทอรเ์น็ต
ใชส้ายเชื�อมตอ่อเีทอรเ์น็ต (มจํีาหน่ายทั�วไป) เพื�อเชื�อมตอ่อเีทอรเ์น็ตที�ทวีเีขา้กบัเราเตอรบ์รอดแบนด ์(มจํีาหน่ายทั�วไป)

การใชง้าน LAN ไรส้าย
ทวีนีี�ประกอบดว้ยฟังกช์นัการทํางาน LAN ไรส้าย
สําหรับการเชื�อมตอ่ LAN ไรส้าย คณุจะตอ้งใชก้ารตั �งคา่ไรส้ายเพื�อเชื�อมตอ่จดุเชื�อมตอ่กบัทวีี

การใชง้านอนิเทอรเ์น็ต
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การเชื�อมตอ่ไปยงัอนิเทอรเ์น็ต (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 ใหใ้ชง้านการเชื�อมตอ่อเีทอรเ์น็ตถา้หากความเร็วของ LAN ไรส้ายไมเ่สถยีร
กอ่นที�จะสง่เครื�องไปใหบ้คุคลอื�นหรอืกําจัดเครื�องทิ��ง ใหเ้ริ�มตน้การตั �งคา่ไรส้ายกอ่น
โปรดดําเนนิการตามกฎระเบยีบในภมูภิาคของคณุเมื�อใชง้าน LAN ไรส้ายนอกอาคาร
ถา้หากการเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตลม้เหลวในการดําเนนิการขา้งตน้ จะมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดดงัตอ่ไปนี� ในกรณีนี� ใหก้ดปุ่ ม  (HOME) เพื�อออกจากคณุสมบตัทิวีทีี�
เชื�อมตอ่ เพื�อเปลี�ยนแปลงการตั �งคา่เครอืขา่ย
ถา้หากคณุยงัไมส่ามารถเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตหรอืโทรศพัทข์องคณุ
คณุไมส่ามารถกําหนดคา่จาก "  (HOME)" > "การตั �งคา่" > "เครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต" > "การตั �งคา่เครอืขา่ย" ขณะที�กําลงัใชง้านแอปพลเิคชนั ถา้หากคณุจําเป็นตอ้ง
ตั �งคา่ "การตั �งคา่เครอืขา่ย" ใหก้ดปุ่ ม  (HOME) เพื�อออกจากการทํางาน
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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�ยวกบับรกิาร
ที�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�อหาหรอื
บรกิารที�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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LAN ไรส้าย
ขอ้มลูจาํเพาะ

มาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n/ac

การรักษาความปลอดภยั
สแตตกิ WEP (คยี ์64/128 บติ อนิเด็กซ ์1 เทา่นั�น) 
WPA-PSK (TKIP) 
WPA2-PSK (AES)

มอดเูลชนั

IEEE802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK / DSSS HRDSSS 
IEEE802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, DBPSK, DQPSK, CCK / OFDM 
IEEE802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, DBPSK, DQPSK, CCK, PBCC / OFDM 
IEEE802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM / OFDM 
IEEE802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM / OFDM

อตัราความเร็ว

IEEE802.11b: 1, 2.5, 5, 11Mbps 
IEEE802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 
IEEE802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 
IEEE802.11n: ～300Mbps 
IEEE802.11ac: ～866.6Mbps
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การแกไ้ขปญัหา

ปญัหา วธิแีกไ้ขที�เป็นไปได้
ไมม่ไีฟเขา้ ตรวจสอบวา่ทา่นไดก้ดปุ่ มPOWER 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?่ กดปุ่ ม TV เพื�อตั �ง
คา่รโีมทคอนโทรลเพื�อการใชง้านทวีี
หนัขั �วแบตเตอรี� (+, -) ถกูตอ้งหรอืไม?่
แบตเตอรี�หมดหรอืไม?่ (เปลี�ยนแบตเตอรี�ใหม)่
ทา่นใชง้านภายใตแ้สงจา้หรอืหลอดฟลอูอเรสเซนตห์รอืไม?่
แสงไฟฟลอูอเรสเซนตอ์ยูใ่กลก้บัเซนเซอรร์โีมทคอนโทรลหรอืไม?่

ภาพถกูตดับางสว่น
เนื�องจากแถบดา้น
ขา้งของหนา้จอ

มกีารปรับโหมดภาพ เชน่ ขนาดภาพ ถกูตอ้งหรอืไม?่  
หนา้ 3-1

สเีพี�ยน สซีดี หรอืสี
ไมต่รง

ปรับโทนสภีาพ  
หนา้ 3-1 ถงึ 3-3
หอ้งสวา่งเกนิไปหรอืไม?่ ภาพอาจดมูดืในหอ้งที�สวา่งเกนิไป

เครื�องปิดกระทนัหนั มกีารตั �งเวลาพักเครื�องหรอืไม?่ 
หนา้ 4-8
ตรวจสอบการตั �งคา่การควบคมุการเปิดปิดเครื�อง 
หนา้ 4-8
อณุหภมูภิายในเครื�องเพิ�มสงูขึ�น นําวตัถใุดๆ ที�ปิดกั �นชอ่งระบายอากาศออก หรอื
ทําความสะอาดชอ่งระบายอากาศ

ปญัหา วธิแีกไ้ขที�เป็นไปได้
ไมม่ภีาพ การเชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์ื�นถกูตอ้งหรอืไม?่

ถา้หากภาพจากเครื�องพซีไีมแ่สดงผล ใหต้รวจสอบดงัตอ่ไปนี�:
- ขณะที�เชื�อมตอ่แล็ปท็อปหรอืพซีเีขา้กบัทวี ีใหต้รวจสออบโหมดสญัญาณออกของพซีี
วา่ตั �งเป็นหนา้จอภายนอกหรอืไม่
สําหรับสญัญาณ 4K60P ที�สง่ไปยงัอนิพตุ HDMI อปุกรณภ์ายนอกอาจสง่สญัญาณออก
ไมถ่กูตอ้ง ใหต้ั �งคา่ "เลอืกประเภท HDMI" เป็น "จํากดั"  
หนา้ 4-3

รายการ HD มี
คณุภาพภาพ
ที�ไมด่ี

เพื�อเพลดิเพลนิกบัภาพ HD จากอปุกรณภ์ายนอก ทา่นจําเป็นตอ้งตั �งคา่การเชื�อมตอ่
HDMI หรอืคอมโพเนนต์
ถา้หากเนื�อหารายการไมใ่ชค่ณุภาพระดบั HD จะไมส่ามารถแสดงภาพ HD ได ้ตรวจ
สอบวา่รายการที�ทา่นรับชมนั�นนําเสนอภาพ HD
อาจตอ้งตั �งคา่กลอ่งทวีเีคเบลิ/ดาวเทยีม HD ใหส้ง่สญัญาณภาพเอาทพ์ตุเป็น HD จาก
สญัญาณเคเบลิ/ดาวเทยีม
การแพรส่ญัญาณเคเบลิ/ดาวเทยีม อาจไมร่องรับความละเอยีดสญัญาณภาพ 1080p

ทวีอีาจสง่
เสยีงแตกใน
บางครั �ง

ซึ�งไมใ่ชก่ารทํางานผดิปกต ิหากแตเ่กดิเมื�อตวัจอมกีารหดและขยายเล็กนอ้ยเนื�องจาก
การเปลี�ยนแปลงอณุหภมู ิและไมส่ง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของทวีแีต่
อยา่งใด
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การแกไ้ขปญัหา (ตอ่)
ปญัหา วธิแีกไ้ขที�เป็นไปได้

ไมม่เีสยีง การเชื�อมตอ่กบัอปุกรณอ์ื�นถกูตอ้งหรอืไม?่
ระดบัเสยีงตํ�าเกนิไปหรอืไม?่ 
หนา้ 1-1
เลอืก "ปรับได"้ ใน "สญัญาณเสยีงออก" หรอืไม?่ 
หนา้ 4-3
ทา่นไดก้ดปุ่ ม MUTE บนรโีมทคอนโทรลหรอืไม?่ 
หนา้ 1-1
ตรวจสอบเอาทพ์ตุเสยีงของอปุกรณเ์ชื�อมตอ่ภายนอก ระดบัเสยีงตํ�าเกนิ
ไปหรอืปิดเสยีงอยูห่รอืไม?่
เมื�อเชื�อมตอ่อปุกรณภ์ายนอกผา่นสาย HDMI ทา่นอาจตอ้งกําหนดคา่
เสยีงใหเ้อาทพ์ตุผา่นทางสาย HDMI
เมื�อไมม่เีสยีงออกจากอปุกรณภ์ายนอกที�เชื�อมตอ่กบัชอ่งตอ่ HDMI IN 2
ใหต้รวจสอบการตั �งคา่ "เลอืกสญัญาณเสยีง HDMI" 
หนา้ 8-1
แมใ้นขณะที�มกีารเชื�อมตอ่อปุกรณภ์ายนอกโดยใชส้ายเชื�อมตอ่ HDMI ที�
ผา่นการรับรอง อาจตอ้งมกีารเชื�อมตอ่สายสญัญาณเสยีง ทั �งนี�ข ึ�นกบัชนดิ
ของอปุกรณแ์ละสื�อที�เปิดเลน่ ในกรณีดงักลา่ว นอกจากการเชื�อมตอ่ดว้ย
สายเชื�อมตอ่ HDMI ที�ไดรั้บการรับรองกบัชอ่ง HDMI IN 2 แลว้ ใหเ้ชื�อม
ตอ่สายมนิแิจ็ค 3.5 มม. เขา้กบัชอ่ง AUDIO IN และตั �งคา่ "เลอืกสญัญาณ
เสยีง HDMI" เป็น "อนิพตุ HDMI + AV" 
หนา้ 8-1
เมื�อเชื�อมตอ่กบัพซีผีา่นทางสายเชื�อมตอ่ HDMI ที�ผา่นการรับรอง ใหต้รวจ
สอบดงัตอ่ไปนี�
- เอาทพ์ตุเสยีงของพซีไีดรั้บการตั �งคา่ถกูตอ้งหรอืไม ่ตรวจสอบการตั �งคา่
เอาทพ์ตุเสยีงและรปูแบบเสยีงเอาทพ์ตุใน “คณุสมบตัเิสยีง” ในพซี ี
รปูแบบเสยีงที�เขา้กนัไดก้บัทวีเีครื�องนี�ไดแ้ก ่PCM, Dolby Digital และไม่
สามารถเอาทพ์ตุเสยีงรปูแบบอื�นๆได ้
- อาจสง่สญัญาณเอาทพ์ตุไดเ้ฉพาะภาพ ทั �งนี�ข ึ�นกบัวงจร ในกรณีดงักลา่ว
นอกจากการเชื�อมตอ่ดว้ยสายเชื�อมตอ่ HDMI ที�ไดรั้บการรับรองกบัชอ่ง
HDMI IN 2 แลว้ ใหเ้ชื�อมตอ่สายมนิแิจ็ค 3.5 มม. เขา้กบัชอ่ง AUDIO IN
และตั �งคา่ "เลอืกสญัญาณเสยีง HDMI" เป็น "อนิพตุ HDMI + AV"  
หนา้ 8-1

ปญัหา วธิแีกไ้ขที�เป็นไปได้
ภาพ/เสยีง Chromecast
built-in ไมส่ามารถสง่
สญัญาณออกไปยงัทวีไีด ้

ตรวจสอบการจับคู่

การอปัเดตซอฟตแ์วร์
อตัโนมตัแิบบไรส้าย (OTA)
ลม้เหลว

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

 

การแกไ้ขปญัหา - ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด
ตวัอยา่งขอ้ความ
แสดงขอ้ผดิพลาดที�
แสดงบนหนา้จอ

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�อมตอ่
อยูใ่หเ้ป็น PCM, Dolby Digital
- อา้งองิคูม่อืการใชง้านของอปุกรณภ์ายนอกสําหรับรายละเอยีดการตั �งคา่
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ขอ้มลูเกี�ยวกบัการอนญุาตใชง้านซอฟตแ์วรส์าํหรบัผลติภณัฑน์ี�

ใบอนญุาตใหใ้ชง้านซอฟตแ์วร ์

ทา่นสามารถอา่นใบอนุญาตใหใ้ชง้านซอฟตแ์วรไ์ดใ้นเมนูบนหนา้จอ โปรดไปที�  
"  (HOME)" > "การตั �งคา่" > "เกี�ยวกบั" > "ขอ้มลูทางกฎหมาย" > "การอนุญาต
โอเพน่ซอรส์"

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

ขอ้ควรระวงัในการใชง้านในสภาพแวดลอ้มที�อณุหภมูสิงูและตํ�า
เมื�อใชง้านเครื�องในสถานที�มอีณุหภมูตํิ�า (เชน่ ภายในหอ้งหรอืสํานักงาน) อาจมี
รอ่งรอยภาพหลงเหลอืหรอืมกีารหน่วงเล็กนอ้ย ซึ�งไมใ่ชก่ารทํางานผดิปกต ิและ
เครื�องจะกลบัเป็นปกตเิมื�ออณุหภมูกิลบัเป็นปกติ
อยา่ปลอ่ยเครื�องทิ�งไวใ้นสถานที�ที�รอ้นหรอืเย็น และอยา่ปลอ่ยเครื�องทิ�งไวใ้น
สถานที�ที�สมัผัสแสงอาทติยโ์ดยตรงหรอือยูใ่กลก้บัเครื�องทําความรอ้น เนื�องจาก
อาจทําใหต้วัเครื�องเปลี�ยนรปูรา่งและทําใหแ้ผงดา้นหนา้ทํางานผดิปกต ิ 
อณุหภมูเิก็บรักษา: -20°C ถงึ +60°C

เครื�องหมายการคา้
Google, Android, Android TV, YouTube and other related marks and logos are
trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in certain languages and countries.
Availability of services varies by country and language.
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