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  การกระทำใดๆ ที่ระบุไวอยางชัดแจงในคมือนี้วา

ไมสามารถกระทำได ตลอดจนการแกไข หรือ

กระบวนการประกอบใดๆ ที่ไมไดระบุไวในคมือนี้วา

เปนสิ่งแนะนำใหกระทำหรืออนุญาตใหกระทำได 

จะทำใหการรับประกันสิ้นสุดลงทันที

   การปฏิบัติตามมาตรฐาน EMF 

  Koninklijke Philips Electronics N.V. ผลิตและจำหนาย

ผลิตภัณฑจำนวนมากที่มีผบริโภคเปนกลมเปาหมาย โดย

ผลิตภัณฑดังกลาวสามารถปลอยและรับคลื่นแมเหล็ก

ไฟฟาไดเชนเดียวกันกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกทั่วไป 

  หนึ่งในหลักการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของ Philips คือการ

คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ

ของคุณ เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย และมาตรฐาน 

EMF ซึ่งตองใชในชวงเวลาการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ

นั้นๆ

  Philips มงมั่นที่จะพัฒนา ผลิต และจำหนายผลิตภัณฑที่

ไมมีผลในเชิงลบตอสุขภาพ Philips ยืนยันวาหากใชงาน

ผลิตภัณฑตามวัตถุประสงคอยางเหมาะสม ผลิตภัณฑ

เหลานั้นจะปลอดภัยตอการใชตามหลักฐานที่ผานการ

ทดสอบ 

  Philips มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา EMF และ

มาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งทำให Philips มี

สวนรวมพัฒนามาตรฐานเพื่อนำมาใชกับผลิตภัณฑ

   ลิขสิทธิ์ 
  เครื่องหมายการคาอื่นทั้งที่จดทะเบียนและไมได

จดทะเบียนถือเปนทรัพยสินของเจาของเครื่องหมาย

การคานั้นๆ

  ® Kensington และ Micro Saver เปนเครื่องหมาย

การคาจดทะเบียนในสหรัฐฯ ของ ACCO World 

Corporation ซึ่งมีการจดทะเบียนและอยระหวาง

การขอจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 

   

  โลโก  VESA, FDMI และ VESA Mounting Compliant 

เปนเครื่องหมายการคาของ Video Electronics 

Standards Association

  สวนหนึ่งของซอฟตแวรนี้มีลิขสิทธิ์ © The FreeType 

Project (www.freetype.org)

         1 คำประกาศ
  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V 

สงวนลิขสิทธิ์

  คุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑสามารถเปลี่ยนแปลง

ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เครื่องหมายการคา

เปนทรัพยสินของ Koninklijke Philips Electronics N.V 

หรือเจาของรายนั้นๆ Philips ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน

ผลิตภัณฑเมื่อใดก็ไดโดยไมมีพันธะในการปรับเปลี่ยน

การจัดสงลวงหนา

  เนื้อหาในคมือนี้มีความเหมาะสมพอสำหรับการใชระบบ

ตามวัตถุประสงคที่กำหนด หากมีการใชผลิตภัณฑ โมดูล 

หรือขั้นตอนใดๆ ของอุปกรณนั้น เพื่อจุดประสงคอื่นใด

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้ จะตองมีการ

ขอรับคำยืนยันวาผลิตภัณฑดังกลาวสามารถใชงานได 

และเหมาะสมกับการนำไปใชงานเพื่อจุดประสงคอื่นใด

นั้นกอน Philips ขอรับประกันวาเอกสารฉบับนี้ไมได

ละเมิดสิทธิบัตรใดๆ ของสหรัฐอเมริกา และไมมีการ

รับประกันอื่นใดไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย

  Philips ไมมีสวนรับผิดชอบตอขอผิดพลาดใดๆ ในเนื้อหา

ของเอกสารนี้รวมทั้งปญหาใดๆ ก็ตามที่เปนผลของเนื้อหา

ในเอกสารนี้ ขอผิดพลาดที่ไดแจงตอ Philips จะไดรับ

การปรับแกและเผยแพรในเว็บไซตฝายสนับสนุนของ 

Philips โดยเร็วที่สุด

   ลักษณะเฉพาะของจุ ดสี  
  ผลิตภัณฑ LCD นี้มีจุดสี (พิกเซล) จำนวนมาก แมจุดสี 

99.999% หรือมากกวานั้นของจุดสีทั้งหมดจะทำงานได

ตามปกติ จุดดำหรือจุดสวาง (แดง เขียว หรือนเงิน) 

อาจปรากฏขึ้นไดบนจอภาพ ซึ่งถือเปนคุณลักษณะโดย

พื้นฐานของการแสดงผลประเภทดังกลาว (ตามมาตรฐาน

การผลิตทั่วไป) และไมถือวาเปนการทำงานผิดพลาด

   การรับประกัน  
  ในผลิตภัณฑนี้ไมมีชิ้นสวนใดที่ผใชสามารถซอมแซมได

ดวยตนเอง โปรดอยาเปดหรือถอดฝาเพื่อทำการใดๆ 

ภายในตัวผลิตภัณฑ ผที่สามารถซอมแซมผลิตภัณฑนี้ได 

คือ ศูนยบริการและศูนยรับซอมอยางเปนทางการของ 

Philips เทานั้น หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวจะทำ

ใหการรับประกัน ไมวาตามที่ไดระบุไวหรือโดยปริยาย 

สิ้นสุดลง 
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    เมื่อตั้งทีวีบนพื้นโตะ ใหใชขาตั้งที่ใหมาเทานั้น • 
ยึดขาตั้งกับทีวีใหแนนหนา วางทีวีไวบน

พื้นราบในระนาบเดียวกัน เพื่อชวยรองรับ

นหนักของทีวีและขาตั้ง

    เมื่อตั้งทีวีบนผนัง ใหใชเฉพาะตัวยึดติดผนังที่• 
สามารถรองรับนหนักของทีวีได ติดตั้งตัวยึด

เขากับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้งนหนัก

ของทีวีและตัวยึดผนังได Koninklijke Philips 

Electronics N.V. ไมขอรับผิดชอบใดๆ 

หากเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ หรืออันตราย

จากการติดตั้งตัวยึดผนังที่ไมถูกตอง

      ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บของเด็ก! ปฏิบัติตาม• 
ขอควรระวังเพื่อปองกันไมใหทีวีลมลงและทำให

เด็กๆ ไดรับบาดเจ็บ

    หามวางทีวีบนพื้นผิวที่มีผาคลุมหรือวัสดุอื่นๆ • 
ที่สามารถดึงออกได

    ตรวจดูใหแนใจวาไมมีชิ้นสวนของทีวียื่นออก• 
มาจากขอบมุม

    หามวางทีวีบนเฟอรนิเจอรที่มีความสูงมาก • 
(เชน ชั้นหนังสือ) โดยไมมีการยึดทั้ง

เฟอรนิเจอรและทีวีเขากับกำแพงหรือสวน

รองรับที่เหมาะสม

    อธิบายใหเด็กๆ เขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่• 
เกิดขึ้นเมื่อปนขึ้นไปบนเฟอรนิเจอรเพื่อให

ถึงทีวี

      ความเสี่ยงของความรอนสูง! หามติดตั้งทีวีในพื้นที่• 
ที่จำกัด และควรใหมีพื้นที่เหลือรอบทีวีอยางนอย 

4 นิ้ว เพื่อใหทีวีระบายความรอนจากตัวเครื่องได 

ตรวจดูใหแนใจวาผามานหรือวัตถุอื่นๆ ไมบังชอง

ระบายอากาศบนทีวี

    ความเสี่ยงตอความเสียหายที่มีตอทีวี! กอนที่คุณจะ• 
เชื่อมตอทีวีกับเตาเสียบ ตรวจดูใหแนใจวาแรงดัน

ไฟฟาตรงกับคาที่อยูบนดานหลังของทีวี อยา

เชื่อมตอทีวีกับเตาเสียบหากคาแรงดันไฟฟา

แตกตางกัน

    ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ เพลิงไหม หรือความ• 
เสียหายของสายไฟ! หามวางทีวีหรือวัตถุใดๆ 

บนสายไฟ

    เพื่อใหปลดการเชื่อมตอสายไฟของทีวีออกจาก• 
เตาเสียบไดงายขึ้น ตรวจดูใหแนใจวาคุณเขาถึง

สายไฟไดทุกเมื่อ

    เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก • 
อยาดึงที่สาย

     2 ขอสำคัญ
   อานและทำความเขาใจคำแนะนำทั้งหมดกอนที่คุณ

จะเริ่มใชทีวี กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกัน

จะไมมีผลใชงาน

    ความปลอดภัย

    ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!• 
    หามใหทีวีโดนฝนหรือน หามวางภาชนะ• 
ที่มีของเหลว เชน แจกัน ใกลกับทีวีหาก

ของเหลวนั้นกระเด็นหรือหกใสทีวีใหถอด

ปลั๊กออกจากทีวีทันที ติดตอ Philips 

Consumer Care เพื่อตรวจสอบทีวี 

กอนเริ่มใช

    หามวางทีวี รีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่ • 
ใกลกับเปลวไฟหรือแหลงกำเนิดความรอน

ใดๆ รวมถึงแสงอาทิตยโดยตรง

  ในการปองกันประกายไฟ ควรใหเทียนไข

หรือเปลวไฟอื่นๆ อยหางจากทีวี 

รีโมทคอนโทรล และแบตเตอรี่เสมอ

    

    หามใสวัตถุใดๆ ลงในชองระบายความรอน• 
หรือชองที่เปดไดอื่นๆ ในทีวี

    เมื่อมีการหมุนทีวี ตองแนใจวาสายไฟไมตึง • 
หากสายไฟตึง อาจทำใหสายไฟหลุดจาก

ตัวเครื่อง และทำใหเกิดประกายไฟ

      ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!• 
    หามใหรีโมทคอนโทรลหรือแบตเตอรี่โดนฝน • 
หรือน หรือความรอนสูง

    หลีกเลี่ยงการกระแทกที่ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่• 
ชำรุดอาจกอใหเกิดประกายไฟได

      ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่ทีวี!• 
    เมื่อตองการยกและเคลื่อนยายทีวีที่มีนหนัก• 
เกิน 55 ปอนด ควรมีผยกสองคน

ภ
าษ

าไ
ท

ย

TH



4

       การรีไซเคิล

    

  ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพ

สูงในการผลิต และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมา

ใชใหมได

  ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับ

อย คือผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European 

Directive 2002/96/EC:

   

  หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษา

กฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส การทิ้งผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพ

อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบ

ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

  ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European 

Directive 2006/66/EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะ

จากครัวเรือนได

  โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ

แบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปองกัน

ไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพได

    ถอดสายทีวีออกจากเตาเสียบไฟและเสาอากาศ• 
กอนที่จะมีพายุฝนฟาคะนอง ขณะเกิดพายุฝนฟา

คะนอง อยาสัมผัสสวนหนึ่งสวนใดของทีวี สายไฟ 

หรือสายของเสาอากาศ

    ความเสี่ยงตออันตรายเกี่ยวกับการไดยิน! หลีกเลี่ยง• 
การใชหูฟงหรือเฮดโฟนในระดับเสียงที่สูงหรือฟง

ตอเนื่องนานๆ 

    หากมีการขนยายทีวี ในอุณหภูมิที่ตกวา 5°C • 
ใหยกทีวีออกจากบรรจุภัณฑ และรอจนกวา

อุณหภูมิของทีวีตรงกับอุณหภูมิหอง กอนการ

เชื่อมตอทีวีเขากับเตาเสียบไฟ

       การดูแลรักษาจอภาพ

    หลีกเลี่ยงการเปดภาพนิ่งคางไว ภาพนิ่งคือภาพ• 
ที่เปดคางไวบนหนาจอนานเกินไป ตัวอยางเชน: 

เมนูบนหนาจอ แถบสีดำ และการแสดงเวลา 

หากคุณจำเปนตองเปดภาพคางไวบนหนาจอ ใหลด

ความเขมและความสวางของจอภาพลง เพื่อไมให

หนาจอเกิดความเสียหาย

    ถอดปลั๊กออกจากทีวีกอนทำความสะอาด• 
    ทำความสะอาดทีวีและกรอบดวยผานม หามใช• 
สารอื่นๆ เชน แอลกอฮอล นยาทำความสะอาด

ในครัวเรือนหรือนยาเคมีกับทีวี

    ความเสี่ยงตอความเสียหายที่มีตอหนาจอทีวี! • 
หามสัมผัส ดัน ถู หรือกระแทกที่หนาจอดวยวัตถุ

ใดๆ ก็ตาม

    ในการหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนหรือสีซีดจาง ใหเช็ด• 
หยดนบนครื่องออกโดยเร็วที่สุด

TH
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       รีโมทคอนโทรล

   
    a    ( เปดสแตนดบาย )

    สลับทีวีเปนโหมดสแตนดบาย หากเปดทีวี• 
    เปดทีวี หากทีวีอยในโหมดสแตนดบาย• 

      b  MENU 
  สลับเพื่อเปด/ปดเมนูหลัก

1
2
3
4

6

7
8
9

10

1314

17

19
20

18

15

16

21

12

11

5

       3 ผลิตภัณฑของคุณ
  ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดี

ตอนรับส Philips! เพื่อใหไดรับการบริการจากฝายสนับสนุน

อยางเต็มรูปแบบจาก Philips ใหจดทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ 

www.philips.com/welcome

    ภาพรวมผลิตภัณฑ
  ในบทนี้จะกลาวถึงภาพรวมของการควบคุมและฟงกชันการ

ใชงานทั่วไป

    ชุดควบคุมดานขางและสัญญาณไฟ

   

    a     POWER : เปดหรือปดทีวี การปดทีวีไมสมบูรณ 
แมวาจะถอดปลกแลวก็ตาม

    b  P/CH +/-  : สลับไปยังชองถัดไปหรือกอนหนา

    c     SOURCE : เลือกอุปกรณที่เชื่อมตอ

    d  VOLUME +/-  : เพิ่มหรือลดระดับเสียง

3

4

2

1
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    r  DUAL    
  เปลี่ยนโหมดสเตอริโอและสเตอริโอ Nicam เปน

โมโน เลือกภาษาแรก (หนาจอ I) หรือภาษาที่สอง 

(หนาจอ II) ในโปรแกรมสองภาษา

    s  DEMO 
  สลับเพื่อเปด/ปดเมนูการสาธิต

    t     FORMAT 
  เลือกรูปแบบภาพ

    u     INCR. SURR 
    เปดใชงาน Incredible Surround สำหรับแหลง

ที่มาแบบสเตอริโอ เปดใชงานโหมด Spatial สำหรับ

แหลงที่มาแบบโมโน

    c     TELETEXT  (ไมไดใช)
  สลับเพื่อเปด/ปดเทเลเท็กซ

    d     SOURCE 
  เลือกอุปกรณที่เชื่อมตอ

    e  SLEEP 
  ตั้งคาการดีเลยหลังจากที่ทีวีสลับเปนโหมด

สแตนดบาย

    f  OPTIONS 
  เขาถึงตัวเลือกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือการเลือก

ปจจุบัน

    g  OK 
  ยืนยันรายการหรือการเลือก และแสดงตารางชอง

เมื่อรับชมทีวี

    h        ( ปุมนาวิเกต )
  เลือกดูเมนูตางๆ

    i     INFO 
  แสดงขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรม ถามี

    j    ( ปดเสียง )
  ปดเสียงหรือคืนคาเอาตพุตเสียง

    k  CH +/- 
  สลับไปยังชองถัดไปหรือกอนหนา

    l  0-9  ( ปุมตัวเลข )
  เลือกชองหรือการตั้งคา

    m     PICTURE  ( Smart picture )
  เปดเมนู Smart picture

    n     SOUND  ( Smart Sound )
  เปดเมนู Smart Sound

    o     +/- 
  เพิ่มหรือลดระดับเสียง

    p     BACK   A/CH 
    กลับสหนาจอกอนหนา• 
    สลับระหวางชองปจจุบันและชองที่รับชม• 
ครั้งลาสุด

      q     BROWSE  
  สลับระหวางตารางชองและรายการโปรแกรม

TH



7

      การเปลี่ยนชอง

    
     

      กด  •    BACK   A/CH  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อกลับ

ไปยังชองที่รับชมกอนหนานี้

        กด  • CH +/-  ที่รีโมทคอนโทรลหรือ  P/CH +/-  
ที่ดานขางของทีวี

    กด  • OK  เพื่อใชแมทริกซชอง

    ปอนหมายเลขชองโดยใช  • ปุมตัวเลข 

 หมายเหตุ

 เมื่อคุณใชรายการโปรด คุณสามารถเลือกชองเหลานั้นได •
ใน  รายการ   (โปรดดูที่ ‘เลือกรายการที่ชื่นชอบ’ ในหนา   12  ) 

       4 การใชทีวี
  สวนนี้ชวยใหคุณใชงานฟงกชันพื้นฐานของทีวี

    การเปด/ปดทีวี 
หรือเขาสโหมดแสตนดบาย

    

      

     การเปดเครื่อง 

    หากไฟแสดงโหมดสแตนดบายปดอย • 
กด    POWER  ที่ดานขางของทีวี

    หากไฟแสดงโหมดสแตนดบายเปนสีแดง • 
กด    ( เปดสแตนดบาย ) ที่รีโมทคอนโทรล

     การสลับไปที่โหมดสแตนดบาย 

    กด  •   ( เปดสแตนดบาย ) บทรีโมทคอนโทรล

    ไฟแสดงโหมดสแตนดบายเปลี่ยนเปนสีแดง »

       การปดเครื่อง 

    กด  •   POWER  ที่ดานขางของทีวี

    ไฟแสดงโหมดสแตนดบายดับ »

 เคล็ดลับ
 แมวาทีวีของคุณจะใชปริมาณกระแสไฟนอยมากในโหมด •
สแตนดบาย ก็ยังตองมีการใชพลังงาน เมื่อไมไดใชเครื่อง

เปนเวลานานๆ ใหถอดสายไฟที่ทีวีออกจากเตาเสียบไฟ

 หมายเหตุ

 หากคุณไมสามารถหารีโมทคอนโทรลและตองการเปดทีวี •
จากโหมดสแตนดบาย กด  P/CH +/-  ที่ดานขางของทีวี

ภ
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      การดูอุปกรณที่เชื่อมตออย
    ใชปุมแหลงที่มา

   
    1 กด     SOURCE 

    รายการแหลงที่มาจะปรากฏขึ้น »

      2 กด    หรือ    เพื่อเลือกอุปกรณที่เชื่อมตออย

    3 กด  OK  เพื่อดูอุปกรณที่เชื่อมตอ

        ปรับระดับเสียงทีวี

    
     
     การเพิ่มหรือลดระดับเสียง 

    กด  •    +/- 
    กด  • VOLUME +/-  ที่ดานขางของทีวี

     การปดหรือเปดเสียง 

    กด  •   เพื่อปดเสียง

    กด  •   อีกครั้งเพื่อเปดเสียง

TH
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      เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง
  เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียงใหเหมาะกับความตองการ

คุณ คุณสามารถใชการตั้งคาที่กำหนดไวลวงหนาหรือ

เปลี่ยนการตั้งคาเอง

    การใช Smart picture

  การใช Smart picture เพื่อใชการตั้งคาภาพที่กำหนด

ลวงหนา

    

    1 กด     PICTURE 

    เมนู   » [Smart picture]  ปรากฏขึ้น

      2 กด      เพื่อเลือกหนึ่งในการตั้งคา Smart picture 

ตอไปนี้

     • [สวนบุคคล] แสดงการตั้งคาภาพสวนตัว

ที่กำหนดเอง

     • [สดใส] การตั้งคาภาพเพิ่มเติม

     • [มาตรฐาน] ปรับการตั้งคาภาพที่เหมาะกับ

สภาพแวดลอมและประเภทวิดีโอมากที่สุด

     • [ภาพยนตร] ใชการตั้งคาภาพที่นาจะ

เหมาะกับการดูภาพยนตร

     • [เกม] ใชการตั้งคาภาพที่เหมาะกับการ

เลนเกมที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว

     • [ประหยัดพลังงาน] ใชการตั้งคาภาพที่ใช

พลังงานต

      3 กด  OK  เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

    การตั้งคา Smart picture ที่เลือกไวจะมีผล »
ใชงาน

         5 วิธีใชทีวีของคุณ
เพิ่มเติม

    การเขาสเมนูของทีวี
  เมนูชวยใหคุณตั้งชอง เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง 

และเขาสคุณสมบัติอื่นๆ

     1 กด  MENU 

    หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น »

    

      2 กด        เพื่อเลือกและเลื่อนดูเมนูตอไปนี้

     • [ภาพ] ปรับการตั้งคาภาพเพื่อการรับชมที่ดี

ที่สุด

     • [เสียง] ปรับการตั้งคาเสียง

     • [คุณสมบัติ] เขาสคุณสมบัติตางๆ เชน 

ตัวตั้งเวลา, ล็อค ทีวี และสาธิต 

     • [ติดตั้ง] เลือกเมนูการตั้งชอง ปรับการ

กำหนดคาที่ตองการ และรีเซ็ตทีวีไปที่

การตั้งคาจากโรงงาน

     • [อัปเดตซอฟแวร] อัปเดตซอฟตแวรทีวี

      3 กด  OK  เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

 เคล็ดลับ
 เมื่อเปดใชเมนู   • CH +/-  จะใชเพื่อเลื่อนหนาขึ้น/ลง

  กด   • MENU  เมื่อใดก็ไดเพื่อออกจากเมนู

  กด   •    BACK   A/CH  เพื่อยอนกลับไปหนึ่งหนาจอ

การติดตั้ง

เสียง ความสว่างภาพ

ความคมชัด

ภาพ

สี

Smart picture

อัปเดตซอฟแวร์

คุณสมบัติ

ลดจุดรบกวน

ความเข้มภาพ

อุณหภูมิสี

สีผิว

Dig. Crystal Clear
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     • [เลื่อนภาพแนวตั้ง]  : ปรับแนวตั้งของภาพ

สำหรับอินพุต PC-VGA หรือ HD

         การเปลี่ยนรูปแบบภาพ

   

    1 กด     FORMAT 

    แถบรูปแบบภาพปรากฏขึ้น »

      2 กด      เพื่อเลือกรูปแบบภาพ

    รูปแบบภาพที่เลือกถูกเปดใชงาน »

      3 กด  OK  เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

     ขอมูลสรุปของรูปแบบภาพ

  การตั้งคาภาพตอไปนี้สามารถกำหนดคาได

 หมายเหตุ

 ขึ้นอยกับรูปแบบของแหลงที่มาของภาพ การตั้งคาภาพ •
บางอยางอาจไมมีใหเลือก

         ปรับการตั้งคาภาพดวยตนเอง

    1 กด  MENU 

    2 กด  OK  เพื่อเลือก  [ภาพ] 
    เมนู   » [ภาพ]  ปรากฏขึ้น

      3 กด        เพื่อเลือกจากการตั้งคาตอไปนี้และ

ปรับแตง:

     • [Smart picture]  : เขาสการตั้งคา Smart 

picture ที่กำหนดไว

     • [ความเขมภาพ]  : ปรับความเขมของความ

สวาง คงคาสีที่เขมไวโดยไมเปลี่ยนแปลง

     • [ความสวางภาพ]  : ปรับความเขมและ

รายละเอียดของสวนที่เขม

     • [สี]  : ปรับความอิ่มตัวของสี

     • [โทนสี]  : ชดเชยความผันแปรของสีในการ

สงสัญญาณที่เขารหัส NTSC

     • [ความคมชัด]  : ปรับเปลี่ยนระดับความคมชัด

ของรายละเอียดตางๆ ในภาพ

     • [ลดจุดรบกวน]  : กรองและลดความเบลอ

ในภาพ

     • [อุณหภูมิสี]  : ใหสีโทนสม หรือโทนนเงิน 

ในภาพมากขึ้น

     • [Dig.CrystalClear]  : ปรับคุณภาพภาพภาพ

ใหมีความเปรียบตาง สี และความคมชัดที่ดี

ที่สุด

     • [ความคมชัดขั้นสูง]  : มีเฉพาะในบางรน

เทานั้น เปดใชความคมชัดที่สูง โดยเฉพาะ

เสนและคอนทัวรในภาพ

     • [ความเขมไดนามิก]  : ปรับความเขมในภาพ

อัตโนมัติ

     • [ไดนามิกแบ็คไลท]  : ปรับความสวางของ

แบ็คไลตทีวีเพื่อใหเหมาะกับสภาพแสง

     • [ปรับปรุงสี]  : ทำใหสีสดใสและปรับความ

ละเอียดของรายละเอียดสี คุณสามารถสลับ

เปดหรือปดคุณสมบัตินี้ได

     • [โหมด PC]  : ปรับความตั้งคาภาพเมื่อตอ

พีซีกับทีวี

     • [รูปแบบภาพ]  : เปลี่ยนรูปแบบภาพ

     • [เลื่อนภาพแนวนอน]  : ปรับแนวนอนของ

ภาพสำหรับอินพุต PC-VGA หรือ HD

TH
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    1 กด     SOUND 

    เมนู   » [Smart sound]  ปรากฏขึ้น

      2 กด      เพื่อเลือกหนึ่งในการตั้งคา Smart sound

     • [มาตรฐาน]  ปรับการตั้งคาเสียงที่เหมาะกับ

สภาพแวดลอมและประเภทเสียงมากที่สุด

     • [ขาว]  ใชการตั้งคาเสียงที่เหมาะกับเสียง

ที่พูด เชน ขาว

     • [ภาพยนตร]  ใชการตั้งคาเสียงที่นาจะ

เหมาะกับการดูภาพยนตร

     • [สวนบุคคล]  ใชการตั้งคาที่กำหนดในเมนู

เสียง

      3 กด  OK  เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

    การตั้งคา Smart sound ที่เลือกไวจะมีผล »
ใชงาน

         การปรับคาเสียง

    1 กด  MENU 

    2 กด      เพื่อเลือก  [เสียง] 
    เมนู   » [เสียง]  ปรากฏขึ้น

      3 กด        เพื่อเลือกและปรับแตง

     • [Smart sound]  เขาสการตั้งคา Smart 

sound ที่กำหนดไว

     • [เบส]  ปรับระดับเสียงเบส

     • [เสียงสูงสุด]  ปรับระดับเสียงแหลม

     • [ระดับเสียง]  ปรับระดับเสียง

     • [ปรับเสียงซายขวา]  ปรับความสมดุลของ

ลำโพงดานขวาและซายใหเหมาะกับตำแหนง

การรับฟงของคุณ

     • [Dual I-II]  เลือกภาษาของเสียง หากเปนการ

กระจายสัญญาณแบบเสียงค

     • [โมโน/สเตอริโอ]  เลือกระหวางโมโนหรือ

สเตอริโอ หากมีการถายทอดสัญญาณใน

แบบสเตอริโอ

     • [เสียงรอบทิศทาง]  เปดใชเสียง Spatial

     • [เสียงอัตโนมัติ]  ลดการเปลี่ยนระดับเสียง

อัตโนมัติ เชน เมื่อเปลี่ยนชอง เมื่อเปดใช 

จะใหระดับเสียงที่คงที่ขึ้น

     • [ชดเชยระดับเสียง]  ชดเชยความแตกตาง

ของระดับเสียงระหวางชองสัญญาณหรือ

อุปกรณที่เชื่อมตอดวย สลับไปยังอุปกรณที่

เชื่อมตอไวกอนที่คุณจะเปลี่ยนระดับเสียง 

Delta

    [ขยายพิเศษ] 
  (ไมมีในโหมด HD และ PC) 

ลบแถบสีดำที่ดานขางของการ

แพรภาพ 4:3 มีการผิดเพี้ยน

เล็กนอยมาก

    [4:3] 
  แสดงรูปแบบ 4:3 คลาสสิก

    [ขยายคำบรรยาย] 
  แสดงภาพ 4:3 บนหนาจอเต็ม 

พรอมคำบรรยาย โดยสวนบน

ของภาพจะถูกตัดออก

    [ขยาย 14:9] 
  (ไมมีในโหมด HD และ PC) 

สเกลรูปแบบ 4:3 ถึง 14:9

    [ขยาย 16:9] 
  (ไมมีในโหมด HD และ PC) 

สเกลรูปแบบ 4:3 ถึง 16:9

    [ไวดสกรีน] 
  ยืดรูปแบบ 4:3 คลาสสิกเปน 

16:9

    [ไมไดจัดระดับ] 
  สำหรับโหมด HD และ PC 

เทานั้น และในโมเดลที่เลือก

เทานั้น ใหความคมชัดสูงสุด 

อาจมีการผิดเพี้ยนบางเนื่องจาก

ระบบของการกระจายสัญญาณ 

ตั้งความละเอียด PC ของคุณเปน

โหมดจอกวางเพื่อผลลัพธสูงสุด

     ใช Smart sound

  ใช Smart sound เพื่อใชการตั้งคาเสียงที่กำหนดลวงหนา
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      6 กด      เพื่อเลือกรายการที่ชื่นชอบที่จะเพิ่มชอง

ลงในรายการนั้น

    7 กด  OK 

    ชองจะถูกเพิ่มในรายการที่ชื่นชอบ »

 เคล็ดลับ
 เมื่อรับชม ทีวี กด   •    OPTIONS  >  [ตั้งเปนชองโปรด]  
เพื่อบันทึกชองปจจุบันลงในรายการที่ชื่นชอบ

     ลบชองออกจากรายการที่ชื่นชอบ

 หมายเหตุ

 เลือกรายการที่ชื่นชอบเพื่อแกไข กอนลบ ชอง  •

    1 เมื่อรับชมทีวี กด  OK  เพื่อแสดงตารางชอง

    2 กด     OPTIONS 

    เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ »

      3 กด  OK  เพื่อเขาส  [แสดงชองโปรด]  
    4 กด      เพื่อเลือกรายการที่ชื่นชอบ และกด  OK  

เพื่อยืนยันตัวเลือก

    5 กด        เพื่อเลือกชองที่คุณตองการลบออกจาก

รายการ

    6 กด     OPTIONS 

    7 กด      เพื่อเลือก  [ลบออกจากชองโปรด] 
    8 กด  OK 

    ชองจะถูกลบออกจากรายการที่ชื่นชอบ »

          ใชตัวตั้งเวลา
  คุณสามารถตั้งตัวตั้งเวลาเพื่อเปดทีวีหรือไปที่สแตนดบาย

ตามเวลาที่ระบุ

    การปดทีวีใหอยในโหมดสแตนดบายโดย
อัตโนมัติ (ตั้งเวลาปด)

  ตัวตั้งเวลาปดจะปดทีวีของคุณใหอยในโหมดสแตนดบาย

หลังจากครบเวลาที่ตั้งไว

          สรางและใชรายการชอง
ที่ชื่นชอบ
  คุณสามารถสรางรายการชองทีวีที่ชื่นชอบของคุณและ

สถานีวิทยุ เพื่อใหคุณสามารถคนหาชองเหลานั้นไดงาย

 เคล็ดลับ
 คุณสามารถสรางและเก็บรายการที่ชื่นชอบในทีวีได •
สูงสุดสี่ชอง

     เลือกรายการที่ชื่นชอบ

    
    1 เมื่อรับชมทีวี กด  OK  เพื่อแสดงตารางชอง

    2 กด     OPTIONS 

    เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ »

      3 กด  OK  เพื่อเลือก  [แสดงชองโปรด] 
    รายการที่ชื่นชอบจะปรากฏ »

      4 กด      เพื่อเลือกรายการที่ชื่นชอบ

    5 กด  OK 

    เฉพาะชองในรายการที่ชื่นชอบจะปรากฎ »
ในตารางชอง

         เพิ่มชองในรายการที่ชื่นชอบ

 เคล็ดลับ
 ดูทุกชองกอนเพิ่มชองในรายการที่ชื่นชอบ •

    1 เมื่อดูทีวี สลับไปที่ชองที่คุณตองการเพิ่มใน  รายการ

   (โปรดดูที่ ‘การเปลี่ยนชอง’ ในหนา   7  )  ที่ชื่นชอบ

    2 กด        เพื่อเลือกชองที่จะเพิ่มในรายการโปรด

    3 กด     OPTIONS 

    เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ »

      4 กด      เพื่อเลือก  [ตั้งเปนชองโปรด] 
    5 กด  OK 

    รายการที่ชื่นชอบจะปรากฏ »

TH
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      การใชล็อคการควบคุมเด็ก
  คุณสามารถปองกันเด็กของคุณจากการดูบางรายการ

หรือบางชองไดโดยการล็อคการควบคุมทีวี 

    ตั้งหรือเปลี่ยนรหัส PIN ของคุณ

    1 กด  MENU 

    2 กด        เพื่อเลือก  [คุณสมบัติ]  >  [ตั้งรหัส] 
    3 กด    เพื่อเขาสการตั้งคารหัส

    4 ปอนรหัส PIN ของคุณดวย  ปุมตัวเลข 

    5 ปอนรหัสเดียวกันนั้นอีกครั้งในกลองโตตอบใหม

เพื่อเปนการยืนยัน

    หากตั้งรหัสเสร็จสมบูรร กลองโตตอบจะหายไป  »
อยางไรก็ตาม หากไมสามารถตั้งคาได เครื่อง

จะขอใหคุณปอนรหัสใหมอีกครั้ง

      6 หากคุณตองการเปลี่ยนรหัส เลือก  [คุณสมบัติ]  > 

 [เปลี่ยนรหัส] 
    7 ปอนรหัสปจจุบันของคุณโดยใช  ปุมตัวเลข 

    หากรหัสไดรับการตรวจสอบแลว เครื่องจะขอ »
ใหคุณปอนรหัสใหม

      8 ปอนรหัสใหมโดยใชปุ่มตัวเลข

    เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสใหมอีกครั้งเพื่อ »
ยืนยัน

 เคล็ดลับ
 หากคุณลืมรหัสที่ตั้งไว ใหปอน ‘8888’ เพื่อแทนที่รหัสเดิม •
ที่มีอย

     ล็อคหรือปลดล็อคทุกชองและอุปกรณที่
เชื่อมตออย

    1 กด  MENU 

    2 กด        เพื่อเลือก  [คุณสมบัติ]  >  [ล็อคทีวี] 
    3 กด    เพื่อเขาส  [ล็อคทีวี]  

    หนาจอจะปรากฏขึ้นเพื่อขอใหคุณปอนรหัส »

      4 ปอนรหัสของคุณ

    5 กด      เพื่อเลือก  [ล็อค]  หรือ  [ปลดล็อค] 

 เคล็ดลับ
 คุณสามารถปดทีวีของคุณกอนถึงเวลา หรือตั้งเวลาปดใหม •
ขณะที่เครื่องกำลังนับถอยหลังได

    1 กด  MENU 

    2 เลือก  [คุณสมบัติ]  >  [ตั้งเวลาปด]  
    เมนู   » [ตั้งเวลาปด]  ปรากฏขึ้น

      3 กด    เพื่อตั้งเวลาปด 

    ตัวตั้งเวลาปดตั้งไดสูงสุด 180 นาที โดยเพิ่ม »
ทีละหานาที หากตั้งเปนศูนยนาที ตัวตั้งเวลา

ปดจะหยุดทำงาน

      4 กด  OK  เพื่อเปดใชงานตัวตั้งเวลาปด

    ทีวีของคุณจะอยในโหมดสแตนดบายหลังจาก »
ครบเวลาที่ตั้งไว

         การเปดทีวีโดยอัตโนมัติ (ตั้งเวลาเปด)

  คุณสามารถเปดทีวีจากจากโหมดสแตนดบายในชองที่

กำหนดไวตามเวลาที่ตั้งไว

    1 กด  MENU 

    2 เลือก  [คุณสมบัติ]  >  [ตัวตั้งเวลาเปด]  
    3 กด    เพื่อเขาสเมนู  [ตัวตั้งเวลาเปด] 
    4 กด        เพื่อเลือก  [เปดใชงาน]  และตั้งวันหรือ

ความถี่

    5 กด  OK  เพื่อยืนยัน

    6 กด        เพื่อเลือก  [เวลา]  และตั้งเวลาเริ่มตน

    7 กด  [เสร็จ]  เพื่อยืนยัน

    8 กด        เพื่อเลือก  [หมายเลขชอง]  และตั้งชอง

    9 กด  OK  เพื่อยืนยัน

    10 กด  MENU  เพื่อออก

 เคล็ดลับ
 เลือก   • [ปด]  เพื่อปด  [ตัวตั้งเวลาเปด] 
  เมื่อปด   • [ตัวตั้งเวลาเปด]  จะมีตัวเลือก  [เปดใชงาน]  
ใหใชไดเทานั้น

  ตั้งนาฬิกาของ ทีวี กอนที่คุณจะเปดใชงาน  •
 [ตัวตั้งเวลาเปด]   คุณสมบัติ   (โปรดดูที่ ‘ตั้งนาฬิกาของทีวี’ 

ในหนา   14  ) 
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    3 กด  MENU  เพื่อออก

 หมายเหตุ

 นาฬิกาจะปดทำงานโดยอัตโนมัติหลังผานไปสามวินาที •

      อัปเดตซอฟตแวรทีวี
  Philips มงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องและ

เราขอแนะนำใหคุณอัปเดตซอฟตแวรทีวี เมื่อมีใหบริการ 

โดยตรวจสอบไดที่ www.philips.com/support

    ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวรในปจจุบัน

    1 กด  MENU 

    2 เลือก  [อัปเดตซอฟแวร]  >  [ซอฟตแวรปจจุบัน]  

     ดาวนโหลดซอฟตแวร

    1 ใน PC ของคุณ ใหเปดเว็บเบราเซอรและไปที่ 

www.philips.com/support

    2 คนหาขอมูลและซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับทีวี 

ของคุณและดาวนโหลดไฟลอัปเกรดของซอฟตแวร

ลาสุดไปยัง PC ของคุณ

    3 คลายการบีบอัดไฟล ZIP

    4 คัดลอกไฟล  autorun.upg  ไปที่ไดเรกทอรีรากของ

อุปกรณ USB

       อัปเดตซอฟตแวร (กระจายสัญญาณแบบ
อะนาล็อก)

  กอนการเริ่มขั้นตอนนี้ แนใจไดวา

    ใหทำการอัปเดตใหเสร็จสิ้น• 
    มีอุปกรณจัดเก็บ USB ที่มีพื้นที่วางอยางนอยที่สุด • 
64MB

    มีสิทธิ์เขาสคอมพิวเตอรที่มีพอรต USB และ• 
อินเตอรเน็ต

      1 กด  MENU 

    2 เลือก  [อัปเดตซอฟแวร]  >  [ตัวชวยอัปเดต]  
    3 เลือก  [เริ่ม] 

    6 กด  OK 

    ชองและอุปกรณที่เชื่อมตออยทั้งหมดจะ »
ถูกล็อคหรือปลดล็อค

      7 กด  MENU  เพื่อออก

       ล็อคหรือปลดล็อคชองตั้งแตหนึ่งชองขึ้นไป

    1 เมื่อรับชม ทีวี กด  OK  เพื่อแสดงตารางชอง

    2 กด        เพื่อเลือกชองที่ตองการล็อคหรือปลดล็อค

    3 กด     OPTIONS 

    4 กด      เพื่อเลือก  [ล็อค/ปลดล็อคชอง] 
    5 สำหรับการเลือกแตละรายการ กด  OK  เพื่อล็อค

หรือปลดล็อคชอง

        ใชนาฬิกาของทีวี
  คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่หนาจอทีวีได นาฬิกกาจะ

แสดงเวลาปจจุบันโดยใชขอมูลที่ไดรับจากผใหบริการ

ทีวีของคุณ

    แสดงนาฬิกาของทีวี

    1 เมื่อรับชม ทีวี กด     OPTIONS 

    ตัวเลือกทีวีจะปรากฏ »

      2 เลือก  [นาฬิกา] 
    3 กด  OK 

    นาฬิกาจะปรากฏ »

 หมายเหตุ

 นาฬิกาจะปดทำงานโดยอัตโนมัติหลังผานไปสิบนาที  •
ในการเลิกใชนาฬิกากอนครบเวลา ใหทำตามขั้นตอนนี้ซ

     ตั้งนาฬิกาของ ทีวี

    1 กด  MENU 

    2 เลือก  [คุณสมบัติ]  >  [นาฬิกา] 
      เมนู   » [นาฬิกา]  ปรากฏขึ้น

      1 กด        หรือ  ปุมตัวเลข  เพื่อปอนเวลา

    2 กด  [เสร็จ]  เพื่อยืนยัน

TH
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        รีเซ็ตทีวีกลับไปใชการตั้งคา
ของโรงงาน
  คุณสามารถเรียกคืนการตั้งคาภาพและเสียงที่เปนดี

ฟอลตของทีวี การตั้งคาชองจะยังคงเหมือนเดิม

     1 กด  MENU 

    2 เลือก  [ติดตั้ง]  >  [คาจากโรงงาน] 
    3 กด    เพื่อเขาสเมนู  [คาจากโรงงาน] 

      » [รีเซ็ต]  ถูกไฮไลตไว

      4 กด  OK  เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาของโรงงาน

    5 กด  MENU  เพื่อออก

    4 เชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ USB กับคอมพิวเตอร

ของคุณ

    5 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อ

อัปเดตจนเสร็จสมบูรณ 

        เปลี่ยนการกำหนดคาทีวี
   เมนู  [กำหนดคา]  ใหคุณปรับแตงคุณสมบัติและฟงกชัน

ตางๆ ดวยตนเอง

      1 กด  MENU 

    2 เลือก  [ติดตั้ง]  >  [กำหนดคา] 
    3 กด    เพื่อเขาส  [กำหนดคา] 

     • [สถานที่]  ปรับการตั้งคาทีวีสำหรับที่ตั้ง

ของคุณ เชน ที่บานหรือรานคา ใหเหมาะสม

ที่สุด

     • [แถบระดับเสียง]  แสดงแถบระดับเสียง

เมื่อปรับระดับเสียง

     • [EasyLink]  เปดใช one-touch play และ 

one-touch standby ระหวางอุปกรณที่

รองรับ EasyLink 

     • [E-sticker]  สำหรับโหมดรานคาเทานั้น 

ตั้งตำแหนงของ e-sticker

      4 กด        เพื่อเลือกการกำหนดคา

    5 กด  OK 

    6 กด  MENU  เพื่อออก

        เริ่มตนการสาธิตทีวี
   คุณสามารถใชการสาธิตเพื่อใหเขาใจถึงคุณสมบัติตางๆ 

ของทีวี การสาธิตบางอยางอาจไมมีในบางรน หากมี

การสาธิตที่ใชไดก็จะแสดงไวในรายการเมนู

     

      1 กด  DEMO  บนรีโมทคอนโทรล

    2 กด      เพื่อเลือกการสาธิตและกด  OK  เพื่อดู

    3 กด  DEMO  เพื่อออก

ภ
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       ขั้นตอนที่ 2 คนหาและบันทึกชองทีวีใหม

    1 กด  MENU 

    2 เลือก  [ติดตั้ง]  >  [ติดตั้งชองสัญญาณ]  > 

 [อนาล็อก: ตั้งเอง] 
    เมนู   » [อนาล็อก: ตั้งเอง]  ปรากฏขึ้น

      3 กด        เพื่อเลือก และเขาส  [คนหา] 
    4 กด      หรือใช  ปุมตัวเลข  เพื่อปอนความถี่ที่เปน

ตัวเลขสามหลัก

    5 กด  OK  เพื่อเริ่มตนการคนหา

    6 กด    เมื่อพบชองใหม

    7 กด        เพื่อเลือก  [บันทึกชองใหม]  เพื่อจัดเก็บ

ชองใหมในหมายเลขชองใหม

    8 กด    เพื่อเลือก  [ใช]  และกด  OK  

เพื่อจัดเก็บชองใหม

    9 กด  MENU  เพื่อออก

        เปลี่ยนชื่อชอง
  คุณสามารถเปลี่ยนชื่อชองได เพื่อใหชื่อนั้นปรากฏเมื่อมี

การเลือกชองนั้น

     1 เมื่อรับชม ทีวี กด  OK  เพื่อแสดงตารางชอง

    2 เลือกชองที่คุณตองการเปลี่ยนชื่อ

    3 กด     OPTIONS 

    เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ »

      4 กด        เพื่อเลือก และเขาส  [เปลี่ยนชื่อชอง] 
    ชองปอนตัวอักษรจะปรากฏขึ้น »

      5 กด        เพื่อเลือกตัวอักษร

    6 กด  OK  เพื่อยืนยันตัวอักษรแตละตัว

    

         6 การตั้งชองทีวี
  ครั้งแรกที่คุณตั้งคาทีวีของคุณ คุณจะตองเลือกภาษาของ

เมนูและตั้งทีวีและชองวิทยุดิจิตอล (หากมี) บทนี้จะให

คำแนะนำวิธีการติดตั้งและปรับชองใหม

    การตั้งชองทีวีโดยอัตโนมัติ
  ในหัวขอนี้จะอธิบายวิธีการคนหาและบันทึกชองทีวี

โดยอัตโนมัติ

     1 กด  MENU 

    2 เลือก  [ติดตั้ง]  >  [ติดตั้งชองสัญญาณ]  > 

 [ตัวชวยตั้งชอง] 
    3 กด  OK 

    4 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อตั้งชอง

        การตั้งชองทีวีแบบธรรมดา
  ในหัวขอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการคนหาและบันทึก

ชองทีวีแบบอะนาล็อกดวยตัวเอง

    ขั้นตอนที่ 1 เลือกระบบของคุณ

 หมายเหตุ

 ขามขั้นตอนนี้หากการตั้งคาระบบของคุณถูกตอง •

    1 กด  MENU 

    2 เลือก  [ติดตั้ง]  >  [ติดตั้งชองสัญญาณ]  > 

 [อนาล็อก: ตั้งเอง] 
    เมนู   » [อนาล็อก: ตั้งเอง]  ปรากฏขึ้น

      3 กด        เพื่อเลือก และเขาส  [ระบบสี] 
    4 กด  OK  เพื่อยืนยัน

    5 กด        เพื่อเลือก และเขาส  [ระบบเสียง] 
    6 กด  OK  เพื่อยืนยัน

    7 กด  MENU  เพื่อออก

TH
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      จัดเรียงชองใหม
  หลังจากที่คุณตั้งชอง คุณสามารถจัดลำดับการแสดงได

     1 เมื่อรับชมทีวี กด  OK  เพื่อแสดงตารางชอง

    2 กด     OPTIONS 

    เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ »

      3 กด        เพื่อเลือก และเขาส  [เรียงลำดับใหม] 
    4 เลือกชองที่คุณตองการจัดเรียงใหมและกด  OK 

    5 กด        เพื่อเลือกตำแหนงใหมสำหรับชอง

    6 กด  OK  เพื่อยืนยันตำแหนงใหม

    7 กด     OPTIONS 

      » [เรียงเสร็จแลว]  ปรากฏขึ้น

      8 กด  OK  เพื่อเสร็จสิ้นการจัดเรียง ภ
าษ

าไ
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    e  AV OUT  ( VIDEO  และ  AUDIO L/R )
  เอาตพุตเสียงและวิดีโอไปยังอุปกรณอะนาล็อก 

เชน ทีวีเครื่องอื่น หรือเครื่องบันทึก

    f  AV IN  ( VIDEO  และ  AUDIO L/R )
  เสียงอะนาล็อกและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณ

อะนาล็อกหรือดิจิตอล เชน เครื่องเลนดีวีดี 

ตัวรับสัญญาณดาวเทียม และ VCR

    g  CVI  1/2 ( Y Pb Pr  และ  AUDIO L/R )
    เสียงอะนาล็อกและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณ

อะนาล็อกหรือดิจิตอล เชน เครื่องเลนดีวีดี หรือ

คอนโซลเกม

     ชองเสียบดานขาง

    

    a  SERVICE 
  สำหรับการอัปเดตซอฟตแวร

    b  HDMI 
  ระบบเสียงดิจิตอบและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณ

ดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง เชน เครื่องเลน Blu-ray

    c  VIDEO 
  อินพุตวิดีโอ Composite จากอุปกรณอะนาล็อก 

เชน VCR

    d  AUDIO L/R 
  อินพุตเสียงจากอุปกรณอะนาล็อกที่เชื่อมตอกับ 

 VIDEO 

    e   
    เอาตพุตเสียงสเตอริโอไปยังหูฟงหรือเฮดโฟน

1

2

5

3

4

         7 การเชื่อมตอ
อุปกรณ

  สวนนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมตออุปกรณกับชองเสียบแบบ

ตางๆ และตัวอยางที่ใหมาพรอมกับคมือการใชงาน

ฉบับยอ

 หมายเหตุ

 คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณของคุณเขากับทีวีดวยวิธีตางๆ  •
ทั้งนี้ขึ้นอยกับอุปกรณและความตองการของคุณ

    ขั้วตอดานหลัง

    

    a  HDMI 
  ระบบเสียงดิจิตอบและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณ

ดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง เชน เครื่องเลน Blu-ray

    b  VGA/PC  และ  PC AUDIO IN 
  อินพุตเสียงและวิดีโอจากคอมพิวเตอร

    c  TV ANTENNA 
  อินพุตเสียงจากเสาอากาศ สายเคเบิล หรือดาวเทียม

    d  SERV. U 
  สำหรับใชโดยเจาหนาที่ที่ใหบริการเทานั้น

TH
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     • สาย HDMI และอะแดปเตอร HDMI-DVI 

    

     • สาย VGA 

      

DVI

PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)

VGA

PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)

     เชื่อมตอคอมพิวเตอร
   กอนที่คุณจะเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับทีวี 

    ตั้งอัตรารีเฟรชของจอภาพของคอมพิวเตอรเปน • 
60Hz

    กด  •    FORMAT  และเปลี่ยนรูปแบบภาพทีวีเปน 

 [ไม่ปรับอัตราส่วน] 

      เชื่อมตอคอมพิวเตอรกับชองเสียบแบบใด
แบบหนึ่ง: 

 หมายเหตุ

 การเชื่อมตอผาน DVI หรือ VGA ตองใชสายสัญญาณเสียง •
เพิ่มเติม

     • สายเคเบิล HDMI 

    

     • สาย DVI-HDMI 

    

DVI

PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)

ภา
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    1 กด  MENU 

    2 เลือก  [การติดตั้ง]  >  [กำหนดคา]  >  [EasyLink] 
    3 เลือก  [เปิด]  หรือ  [ปิด] 

        ใชตัวล็อค Kensington
  ชองล็อค Kensington เพื่อความปลอดภัยจะอยที่ดานหลัง

ของทีวี เพื่อปองกันการโจรกรรม ใหทำการคลองตัวล็อค 

Kensington ระหวางชองและวัตถุที่คงทน เชน โตะที่มี

นหนักมาก

     

      การใชงาน Philips EasyLink
   ทีวีของคุณรองรับ Philips EasyLink ซึ่งใชโปรโตคอล 

HDMI CEC (Consumer Electronics Control) 

อุปกรณที่รองรับ EasyLink ที่เชื่อมตอผานขั้วตอ HDMI 

สามารถควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลเดียวได 

 หมายเหตุ

 Philips ไมรับรองวาจะใชงานรวมกันได 100% กับอุปกรณ  •
HDMI CEC ทั้งหมด

 หมายเหตุ

 อุปกรณที่รองรับ EasyLink ตองเปดอยและเลือกไวเปน •
แหลงที่มา

     คุณสมบัติ EasyLink

   One-touch play  
  เมื่อคุณเชื่อมตอ ทีวี กับอุปกรณที่รองรับคุณสมบัติ 

One-touch play คุณสามารถควบคุมทีวีและอุปกรณ

ของคุณไดโดยใชรีโมทคอนโทรลเพียงตัวเดียว 

ตัวอยางเชน เมื่อคุณกดเลนบนรีโมทคอนโทรลของ

เครื่องเลน DVD ทีวีของคุณจะเปลี่ยนชองเพื่อแสดงภาพ

จาก DVD โดยอัตโนมัติ 

   One-touch standby 

  เมื่อคุณเชื่อมตอทีวีของคุณเขากับอุปกรณที่รองรับการ

สแตนดบาย คุณสามารถใชรีโมทคอนโทรลทีวีของคุณ

เพื่อใหทีวีของคุณและอุปกรณ HDMI ที่เชื่อมตออย

ทั้งหมดอยในโหมดสแตนดบาย

 เคล็ดลับ
 กด   • ทีวี  เพื่อสลับไปที่แหลงที่มาเสาอากาศจากโหมด 

EasyLink

     เปดหรือปดการใช EasyLink

 หมายเหตุ

 หามเปดใช Philips EasyLink หากคุณไมไดตองการใชงาน •

TH
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/ณาญญัสบัรราก/ณาญญัสบัรปราก      
การสงสัญญาณ

)57CEI( laixaoc mho57 :ศากาอาสเตุพนิอ     • 
NTSC, PAL-M, PAL-N :ีวีทบบะร    • 

LAP ,MACES ,CSTN :อโีดิวนลเราก    • 

ลรทโนอคทมโีร        

)30R บบแ( นอก 2 AAA ดานข :่ีรอตเตบแ     • 

อตมอ่ืชเราก        

)ินิมบบแอโิรอตเสอตวัห( งฟูหงอขกออณาญญัส     • 
ีวีทศากาอาสเ    • 

ni SBVC        • 
tuo SBVC    • 

)ni IVC( oediv tnenopmoC :rPbPY    • 
ni AGV    • 
IMDH    • 

    VGA Audio in• 
)น้ันาทเรวแตฟอซตดเปัอบัรหำส( BSU    • 

รากิรบอตมอ่ืชเวัต    • 

ดป/ดปเ        

)zH06-05( 0V42-011 CA :กัลหฟไบบะร     • 
W3.0 < :ยาบดนตแสฟไ    • 

สยีซเลซเาศงอ 53 งึถ 5 :มอลดวแิมูภหณุอ    • 

       8 ขอมูลผลิตภัณฑ
หใงจแงอตมไยดโดไงลปแนย่ีลปเจาอฑณัภติลผลูมอข  

ทราบลวงหนา สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ ใหไปที่ 

www.philips.com/support

บัรงอร่ีทลผงดสแรากนใดยีอเะลมาวค    

รอตเวิพมอคบบแปูร   

 :IMDH  

  ความละเอียด   อัตรารีเฟรช (Hz)
640x480

800x600

1024x768

1280x768

1280x1024

1360x768

60, 72, 75, 85

60, 72, 75, 85  

60, 70, 75, 85

60

60

60

 :AGV  

  ความละเอียด   อัตรารีเฟรช (Hz)
640x480

800x600

1024x768

1280x768

1280x1024

1360x768

60, 72, 75, 85

60, 72, 75, 85

60, 70, 75, 85

60

60

60

พาภบบแปูร  

  ความละเอียด   อัตรารีเฟรช (Hz)
720 x 480p

720 x 480i 

720 x 576p 

720 x 576i 

1280 x 720p 

1280 x 720p

1920 x 1080i

1920x 1080p

60

60

50

50

60

50

50, 60

24, 25, 30, 50, 60
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        การยึด ทีวี ที่สนับสนุน

  ในการยึด ทีวี ใหสั่งซื้อตัวยึด ทีวี ของ Philips หรือตัวยึด 

ทีวี ตามมาตรฐาน VESA เพื่อปองกันอันตรายตอสาย

เคเบิลและตัวเชื่อมตอ ควรเวนชองวางอยางนอย 2.2 นิ้ว

จากดานหลังของ ทีวี

 คำเตือน
 ทำตามคำแนะนำทั้งหมดที่ใหมาพรอมกับตัวยึดทีวี  •
Koninklijke Philips Electronics N.V. ไมขอรับผิดชอบ

ใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ หรืออันตราย

จากการติดตั้งตัวยึด ทีวี ที่ไมถูกตอง

  ขนาดหนาจอ
ทีวี

  ประเภทตัวยึดผนัง
ตามมาตรฐาน VESA

 

 32”-37”  200 x 200 มม.  M6

 42”-47”  400 x 400 มม.  M6 (42”), 

M8 (47”)

TH
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      ปญหาชองทีวี

   ชองที่ติดตั้งไวลวงหนาไมปรากฏในรายการชอง
  ตรวจดูวาเลือกรายการชองที่ถูกตองไว •

    ไมพบชองดิจิตอลระหวางการติดตั้ง:
  ตรวจดูวาทีวีรองรับ DVB-T หรือ DVB-C  •
ในประเทศของคุณหรือไม ดูรายชื่อประเทศ

ที่ดานหลังทีวี

      ปญหาเกี่ยวกับภาพ

   เปดทีวี แตไมมีภาพ
  ตรวจสอบวาไดตอสายสัญญาณของเสาอากาศ •
เขากับทีวีถูกตองหรือไม

  ตรวจสอบวาเลือกอุปกรณที่ถูกตองไวเปนแหลง •
ที่มาของทีวี

    มีเสียงแตไมมีภาพ
  ตรวจสอบวาไดตั้งคาภาพถูกตองหรือไม •

    สัญญาณภาพของทีวีที่ไดรับจากเสาอากาศไมดี
  ตรวจสอบวาไดตอสายสัญญาณของเสาอากาศ •
เขากับทีวีถูกตองหรือไม

  ลำโพง อุปกรณเสียงที่ไมตอสายดิน ไฟนีออน  •
อาคารสูง และวัตถุขนาดใหญอื่นๆ จะมีผลตอ

คุณภาพการรับสัญญาณ หากเปนไปได ลองปรับ

คุณภาพการรับสัญญาณโดยเปลี่ยนทิศทาง

เสาอากาศ หรือยายอุปกรณใหอยหางจากทีวี

  หากสัญญาณภาพที่ไดรับจากชองใดชองหนึ่งไมชัด  •
ใหปรับจูนชองนั้นแบบละเอียด

    สัญญาณภาพที่ไดรับจากอุปกรณที่เชื่อมตอ
อยไมดี

  ตรวจสอบวาเชื่อมตออุปกรณนั้นๆ ถูกตองหรือไม •
  ตรวจสอบวาไดตั้งคาภาพถูกตองหรือไม  •

    ทีวีไมบันทึกคาของภาพที่ฉันตั้ง
    ตรวจดูวาตำแหนงทีวีตั้งไวเปนการตั้งคาที่บาน • 
โหมดนี้ใหความยืดหยนในการเปลี่ยนและบันทึก

การตั้งคา

      ภาพที่แสดงไมเต็มจอ และมีขนาดใหญหรือ
เล็กเกินไป

  ลองใชรูปแบบภาพที่แตกตางกัน •
    ตำแหนงภาพไมถูกตอง

  สัญญาณภาพจากอุปกรณบางอยางไมเหมาะกับ •
หนาจอ ตรวจดูเอาตพุตสัญญาณของอุปกรณ

       9 วิธีแกไขปญหา
  ในหัวขอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับปญหาทั่วไปที่มักเกิดขึ้น

รวมถึงวิธีการแกไขปญหาเหลานั้น

    ปญหาทั่วไปของทีวี

   เปดทีวีแลวแตไมทำงาน:
  ปลดสายไฟออกจากเตาเสียบ รอหนึ่งนาทีแลวจึง •
ตอกลับเขาที่เดิม

  ตรวจสอบสายไฟวาเชื่อมตออยางแนนหนาแลว •
หรือไม

    รีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ
  ตรวจสอบวาใสแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลถูกตอง •
ตามขั้ว +/- ของรีโมทคอนโทรลหรือไม

  เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลหากแบตเตอรี่ •
ออนหรือหมด

  ทำความสะอาดเลนสของตัวรับสงสัญญาณของทีวี  •
และรีโมทคอนโทรล

    ไฟสแตนดบายสีแดงที่ทีวีกะพริบ
  ปลดสายไฟออกจากเตาเสียบ รอจนกวา ทีวี  •
จะเย็นลงกอนเชื่อมตอสายไฟกลับเขาที่เดิม หากมี

การกะพริบ ใหติดตอ Philips Consumer Care 

    คุณลืมรหัสปลดล็อคของคุณสมบัติล็อคกันเปด
  ปอน ‘8888’ •

    เมนูของทีวีแสดงภาษาไมถูกตอง
  เปลี่ยนเมนูทีวีเปนภาษาที่คุณตองการ •

    เมื่อเปด/ปด/ไปที่โหมดสแตนดบายของทีวี 
คุณจะไดยินเสียงจากโครงเครื่อง ทีวี

  ไมจำเปนตองดำเนินการใดๆ เสียงดังกลาวเปน •
เสียงปกติของการขยายหรือหดตัวของทีวี เมื่อเย็น

ตัวลงและรอนขึ้น ซึ่งไมมีผลกระทบใดๆ ตอ

ประสิทธิภาพการทำงาน
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      ติดตอเรา

   หากคุณไมสามารถแกไขปัญหาไดโปรดอางอิงที่สวน 

FAQ สำหรับทีวีที่ www.philips.com/support

หากยังไมสามารถแกไขปัญหาไดอีกใหติดตอ Philips 

Consumer Care ในประเทศของคุณตามรายชื่อใน

คมือผใชนี้

 คำเตือน
 อยาพยายามซอมแซมทีวีดวยตัวเองเนื่องจากอาจทำให •
ไดรับบาดเจ็บรุนแรงหรือทำใหทีวีของคุณเสียหายจน

ไมสามารถซอมแซมไดและทำใหการประกันสิ้นสุดลง 

 หมายเหตุ

 ควรจดรนทีวี และหมายเลขซีเรียลของคุณไวกอนที่คุณจะ •
ติดตอ Philips หมายเลขเหลานี้พิมพไวที่ดานหลังของทีวี 

และบนบรรจุภัณฑ

      ปญหาเกี่ยวกับเสียง

   มีภาพแตไมมีเสียงจากทีวี:

 หมายเหตุ

 หากไมพบสัญญาณเสียง ทีวี จะปดเอาตพุตเสียงโดย •
อัตโนมัติ ซึ่งไมไดหมายถึงการทำงานที่ผิดปกติ

  ตรวจสอบวาไดตอสายทุกอยางถูกตองหรือไม •
  ตรวจดูวาตั้งระดับเสียงไวเปน 0 •
  ตรวจดูวาไมไดปดเสียงไว •

    มีภาพ แตคุณภาพของเสียงไมดี: 
  ตรวจสอบวาไดตั้งคาเสียงถูกตองหรือไม •

    มีภาพ แตลำโพงมีเสียงออกเพียงดานเดียว:
  ตรวจดูวาสมดุลเสียงตั้งเปนเซนเตอร •

      ปญหาการเชื่อมตอแบบ HDMI

   พบปญหากับอุปกรณ HDMI:
  โปรดทราบวาการรองรับ HDCP นั้นจะดีเลยเวลาที่  •
ทีวีแสดงผลจากอุปกรณ HDMI 

  หากทีวีไมจดจำอุปกรณ HDMI และไมมีภาพ •
ปรากฏ ลองสลับแหลงที่มาจากอุปกรณหนึ่งไปเปน

อุปกรณอื่นๆ และกลับมาที่เดิมอีกครั้ง

  หากเสียงผิดเพี้ยนเปนพักๆ ใหตรวจดูวาการตั้งคา •
เอาตพุตจากอุปกรณ HDMI นั้นถูกตอง

  หากใชอะแดปเตอร HDMI-to-DVI หรือสาย  •
HDMI to DVI ตรวจดูวาสายสัญญาณเสียง

เพิ่มเติมถูกเชื่อมตอกับ  AUDIO L/R  หรือ 

 AUDIO IN  (mini-jack เทานั้น)

      ปญหาในการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

   คอมพิวเตอรแสดงผลบนทีวีไมคงที่:
  ตรวจสอบวาไดตั้งความละเอียดและอัตราการ •
รีเฟรชที่รองรับที่คอมพิวเตอร

  ตั้งรูปแบบภาพทีวีเปนไมมีสเกล •
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