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1 คำาประกาศ

2012 © TP Vision Netherlands B.V. สงวนลิขสิทธิ์ ขอมูล
จำาเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
เครื่องหมายการคาถือเปนทรัพยสินของ Koninklijke Philips 
Electronics N.V. หรือของเจาของเครื่องหมายการคานั้นๆ TP Vision 
Netherlands B.V. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑเมื่อใด
ก็ไดโดยไมมีพันธะในการปรับเปลี่ยนการจัดสงลวงหนา
เนื้อหาในคมือนี้มีความเหมาะสมพอสำาหรับการใชระบบตาม
วัตถุประสงคที่กำาหนด หากมีการใชผลิตภัณฑ โมดูล หรือขั้นตอนใดๆ 
ของอุปกรณนั้นเพื่อจุดประสงคอื่นใดนอกเหนือจากที่ไดระบุไว ใน
เอกสารฉบับนี้ จะตองมีการขอรับคำายืนยันวาผลิตภัณฑดังกลาวสา
มารถใชงานได และเหมาะสมกับการนำาไปใชงานเพื่อจุดประสงคอื่น
ใดนั้นกอน TP Vision Netherlands B.V. TP Vision ขอรับประกันวา
เอกสารฉบับนี้ไมไดละเมิดสิทธิบัตรใดๆ ของสหรัฐอเมริกา และไมมี
การรับประกันอื่นใดไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย
TP Vision Netherlands B.V. ไมมีสวนรับผิดชอบตอขอผิดพลาดใดๆ 
ของเนื้อหาในเอกสารนี้รวมทั้งปญหาใดๆ ก็ตามที่เปนผลมาจากเนื้อหา
ในเอกสารนี้ ขอผิดพลาดที่ไดแจงตอ Philips จะไดรับการปรับแกและ
เผยแพรในเว็บไซตฝายสนับสนุนของ Philips โดยเร็วที่สุด
ขอกำาหนดของการรับประกัน
• ความเสี่ยงในการบาดเจ็บ ความเสียหายตอ TV หรือการรับประ

กันเปนโมฆะ อยาพยายามซอมแซม TV ดวยตัวคุณเอง
• ควรใช TV และอุปกรณเสริมตามวัตถุประสงคที่ผผลิตกำาหนด

เทานั้น
• ทีวีมีปายเตือนพิมพที่ดานหลัง

 
 

สัญลักษณขอควรระวังบงบอกถึงความเสี่ยงที่อาจถูกไฟฟาช็อต 
อยาถอดฝาครอบ TV ติดตอฝายบริการลูกคา Philips ทุกครั้ง
เพื่อขอรับบริการหรือการซอมแซม

• การกระทำาใดๆ ที่ระบุไวอยางชัดแจงในคมือนี้วาไมสามารถ
กระทำาได ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแกไข หรือกระบวนการ
ประกอบใดๆ ที่ไมไดระบุไวในคมือนี้วาเปนสิ่งแนะ
นำาใหกระทำาหรืออนุญาตใหกระทำาได จะทำาใหการรับประกัน
เปนโมฆะทันที

ลักษณะเฉพาะของจุดสี 
ผลิตภัณฑ LCD/LED นี้มีจุดสี (พิกเซล) เปนจำานวนมาก แมจุดสี 
99.999% หรือมากกวานั้นของจุดสีทั้งหมดจะทำางานไดตามปกติ จุด
ดำาหรือจุดสวาง (แดง เขียว หรือนเงิน) อาจปรากฏขึ้นไดบนจอภาพ 
ซึ่งถือเปนคุณลักษณะโดยพื้นฐานของการแสดงผลประเภทดังกลาว 
(ตามมาตรฐานการผลิตทั่วไป) และไมถือวาเปนการทำางานผิดพลาด
การปฏิบัติตามมาตรฐาน EMF
TP Vision Netherlands B.V. ผลิตและจำาหนายผลิตภัณฑจำานวน
มากที่มีผบริโภคเปนกลมเปาหมาย โดยผลิตภัณฑดังกลาวสามา
รถปลอยและรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดเชนเดียวกันกับอุปกรณอิเล็ก
ทรอนิกทั่วไป 
หนึ่งในหลักการดำาเนินธุรกิจที่สำาคัญของ Philips คือการใชมาตร
การดานสุขภาพและความปลอดภัยสำาหรับผลิตภัณฑของเรา เพื่อ
ใหสอดคลองกับขอกำาหนดทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช และมาตรฐาน
สนามแมเหล็กไฟฟา (Electro Magnetic Field - EMF) ที่มีผลบังคับ
ใช ณ ตอนที่มีการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว
Philips มงมั่นที่จะพัฒนา ผลิต และจำาหนายผลิตภัณฑที่ไมมีผล
ในเชิงลบตอสุขภาพ TP Vision ยืนยันวาหากใชงานผลิตภัณฑตาม
วัตถุประสงคอยางเหมาะสม ผลิตภัณฑเหลานั้นจะปลอดภัย
ตอการใชงานจากหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่มีอย 
Philips มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนา EMF และมาตรฐานความ
ปลอดภัยสากล ซึ่งทำาให Philips มีสวนรวมพัฒนามาตรฐานเพื่อนำา
มาใชกับผลิตภัณฑ
ลิขสิทธิ์
Windows Media เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือ
เครื่องหมายการคาของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา 
และ/หรือในประเทศอื่นๆ

  
ผลิตภายใตสิทธิ์จาก Dolby Laboratories Dolby และสัญลักษณ 
double D เปนเครื่องหมายการคาของ Dolby Laboratories

  
ขอความวา HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia 
Interface และโลโก HDMI เปนเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
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Kensington และ Micro Saver เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนใน
สหรัฐฯ ของ ACCO World Corporation ซึ่งมีการจดทะเบียนและ
อยระหวางการขอจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 
เครื่องหมายการคาอื่นทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนถือ
เปนทรัพยสินของเจาของเครื่องหมายการคานั้นๆ
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2 ขอสำาคัญ

อานและทำาความเขาใจคำาแนะนำาทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่มใชทีวี กรณี
ที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำาแนะนำา 
การรับประกันจะไมมีผลใชงาน

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!
• หามให TV โดนฝนหรือน หามวางภาชนะที่มีของเหลว เชน 

แจกัน ใกลกับ TV หากของเหลวนั้นกระเด็นหรือหกใส TV 
ใหถอดปลั๊กออกจาก TV ทันที ติดตอ Philips Consumer 
Care เพื่อตรวจสอบ TV กอนเริ่มใช

• หามวาง TV รีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่ ใกลกับเปลวไฟ
หรือแหลงกำาเนิดความรอนใดๆ รวมถึงแสงอาทิตยโดยตรง 
ในการปองกันประกายไฟ ควรใหเทียนไขหรือเปลวไฟอื่นๆ 
อยหางจาก TV รีโมทคอนโทรล และแบตเตอรี่เสมอ

  
• หามใสวัตถุใดๆ ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่

เปดไดอื่นๆ ใน TV
• หามใหรีโมทคอนโทรลหรือแบตเตอรี่โดนฝน หรือน หรือ

ความรอนสูง
• หลีกเลี่ยงการกระแทกที่ปลั๊กไฟ ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบ

ปลั๊กไฟเขากับเตารับสนิทดีแลว ปลั๊กไฟที่ชำารุดอาจกอใหเกิด
ประกายไฟได

• เมื่อมีการหมุน TV ตองแนใจวาสายไฟไมตึง หากสายไฟตึง 
อาจทำาใหสายไฟหลุดจากตัวเครื่อง และทำาใหเกิดประกายไฟ

• หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอทีวีกับระบบไฟหลัก ใหถอด
ปลั๊กไฟของทีวี เมื่อยกเลิกการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงปลั๊กออก
ทุกครั้ง อยาดึงที่สาย ตรวจดูใหแนใจวาคุณสามารถเขาถึงปลั๊ก
ไฟ สายไฟ และเตาเสียบไดตลอดเวลา

ความเสี่ยงตอความเสียหายที่มีตอทีวี!
• เมื่อตองการยกและเคลื่อนยายทีวีที่มีนหนักเกิน 25 กิโลกรัม

หรือ 55 ปอนด ตองมีผยกสองคน
• เมื่อตั้งทีวีบนพื้นโตะ ใหใชขาตั้งที่ใหมาเทานั้น ยึดขาตั้งกับที

วีใหแนนหนา วางทีวีไวบนพื้นราบในระนาบเดียวกัน เพื่อชวย
รองรับนหนักของทีวีและขาตั้ง

• เมื่อตั้งทีวีบนผนัง ใหใชเฉพาะตัวยึดติดผนังที่สามารถรองรับ
นหนักของทีวีได ติดตั้งตัวยึดเขากับผนังซึ่งสามารถรองรับ
ทั้งนหนักของทีวีและตัวยึดผนังได TP Vision Netherlands 
B.V. ไมขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ หรือ
อันตรายจากการติดตั้งตัวยึดผนังที่ไมถูกตอง

• หากคุณจำาเปนตองจัดเก็บทีวี ใหถอดขาตั้งออกจากทีวี อยา
หงายทีวีขณะยังมีขาตั้งอย

• กอนที่คุณจะเชื่อมตอทีวีกับเตาเสียบ ตรวจดูใหแนใจวาแรงดัน
ไฟฟาตรงกับคาที่อยบนดานหลังของทีวี อยาเชื่อมตอทีวีกับเตา
เสียบหากคาแรงดันไฟฟาแตกตางกัน

• สวนประกอบบางอยางของผลิตภัณฑนี้อาจทำาจากกระจก โป
รดใชงานอยางระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความ
เสียหาย

ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บของเด็ก!ปฏิบัติตามขอควรระวังเพื่อปอง
กันไมให TV ลมลงและทำาใหเด็กๆ ไดรับบาดเจ็บ
• หามวาง TV บนพื้นผิวที่มีผาคลุมหรือวัสดุอื่นๆ ที่สามารถดึง

ออกได
• ตรวจดูใหแนใจวาไมมีชิ้นสวนของ TV ยื่นออกมาจากขอบมุม
• หามวางทีวีบนเฟอรนิเจอรที่มีความสูงมาก เชน ชั้นหนังสือ โดย

ไมมีการยึดทั้งเฟอรนิเจอรและทีวี เขากับผนังหรือสวนรองรับ
ที่เหมาะสม

• อธิบายใหเด็กๆ เขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อปนขึ้นไป
บนเฟอรนิเจอรเพื่อใหถึง TV

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี
• ผลิตภัณฑ/รีโมทคอนโทรลอาจใชแบตเตอรีแบบเหรียญซึ่ง

สามารถกลืนเขาปากได โปรดเก็บแบตเตอรีใหพนมือเด็ก
ตลอดเวลา

ความเสี่ยงของความรอนสูง!
• หามติดตั้งทีวีในพื้นที่ที่จำากัด และควรใหมีพื้นที่เหลือรอบที

วีอยางนอย 4 นิ้วหรือ 10 ซม. เพื่อใหทีวีระบายความรอนจาก
ตัวเครื่องได ตรวจดูใหแนใจวาผามานหรือวัตถุอื่นๆ ไมบังชอง
ระบายอากาศบนทีวี

ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ เพลิงไหม หรือความเสียหายของ
สายไฟ!
• หามวางทีวีหรือวัตถุใดๆ บนสายไฟ
• ถอดสายทีวีออกจากเตาเสียบไฟและเสาอากาศกอนที่จะมีพายุ

ฝนฟาคะนอง ขณะเกิดพายุฝนฟาคะนอง อยาสัมผัสสวนหนึ่ง
สวนใดของทีวี สายไฟ หรือสายของเสาอากาศ

ความเสี่ยงตออันตรายเกี่ยวกับการไดยิน!
• หลีกเลี่ยงการใชหูฟงหรือเฮดโฟนในระดับเสียงที่สูงหรือฟงตอ

เนื่องนานๆ
อุณหภูมิต
• หากมีการขนยายทีวีในอุณหภูมิที่ตกวา 5°C หรือ 41°F ใหยก

ทีวีออกจากบรรจุภัณฑ และรอจนกวาอุณหภูมิของทีวีจะเทา
กับอุณหภูมิหอง กอนที่จะเชื่อมตอทีวีเขากับเตาเสียบ
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การดูแลรักษาจอภาพ

• ความเสี่ยงตอความเสียหายที่มีตอหนาจอทีวี! หามสัมผัส ดัน ถู 
หรือกระแทกที่หนาจอดวยวัตถุใดๆ ก็ตาม

• ถอดปลั๊กออกจากทีวีกอนทำาความสะอาด
• ทำาความสะอาดทีวีและกรอบดวยผานมหมาดๆ หามใชสา

รอื่นๆ เชน แอลกอฮอล นยาทำาความสะอาดในครัวเรือนหรือ
นยาเคมีกับทีวี

• ในการหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนหรือสีซีดจาง ใหเช็ดหยดนบน
เครื่องออกโดยเร็วที่สุด

• หลีกเลี่ยงการเปดภาพนิ่งคางไว ภาพนิ่งคือภาพที่เปดคางไวบน
หนาจอเปนเวลานาน ภาพนิ่งประกอบดวยเมนูบนหนาจอ, แถบ
ดำา, การแสดงเวลา ฯลฯ หากคุณตองใชภาพนิ่ง ใหลดความเขม
และความสวางของหนาจอ เพื่อปองกันไมใหหนาจอเสียหาย

การทิ้งผลิตภัณฑและแบตเตอรี่เกาของคุณ

 
ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต 
และสามารถนำาไปรีไซเคิล หรือนำากลับมาใชใหมได

 
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือ
ผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC 
โปรดศึกษาระเบียบการในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส
โปรดดำาเนินการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑเกา
ของคุณพรอมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป
การทิ้งผลิตภัณฑที่เกาอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

  
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European Directive 
2006/66/EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได
โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยกแบตเตอรี่ 
เนื่องจากการทิ้งอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทาง
ลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

ความมงมั่นดานสิ่งแวดลอม

Philips มงเนนในเรื่องการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
ผลิตภัณฑเพื่อผบริโภคอยางตอเนื่อง เรามีเปาหมายในการปรับปรุงสิ่ง
แวดลอมขณะทำาการผลิต ลดสารที่เปนอันตราย ประหยัดพลังงาน คำา
แนะนำาเมื่อหมดอายุการใชงาน และการรีไซเคิลผลิตภัณฑ
ในการเขาใชงานการตั้งคาประหยัดพลังงาน: 

1 ขณะดูทีวี ใหกดปุ่มสีเขียวบนรีโมทคอนโทรล 

2 เลือกหนึ่งในการตั้งคาตอไปนี้: 
• [ประหยัดพลังงาน]: การตั้งคาภาพที่ชวยประหยัด

พลังงานมากที่สุด
• [ปดเสียงหนาจอ]: หากคุณตองการฟงแตเสียงจาก

ทีวี คุณสามารถปดหนาจอทีวีได ฟงกชันอื่นๆ จะยังคง
ทำางานตามปกติตอไป

ซอฟตแวรโอเพนซอรส
ผลิตภัณฑนี้มีซอฟตแวรที่ไดรับสิทธิ์ใหใชงานภายใตใบอนุญาตโอ
เพนซอรส สำาหรับการรับทราบและขอความในใบอนุญาต โปรด
ดูในคมือผใชฉบับอิเล็กทรอนิกสในผลิตภัณฑ หรือเอกสารฉบับ
กระดาษที่แนบมา TP Vision Netherlands B.V. ในที่นี้เสนอที่จะสงม
อบสำาเนาซอรสโคดทั้งหมดของชุดซอฟตแวรโอเพนซอส ที่ไดรับ
ลิขสิทธิ์และใชในผลิตภัณฑนี้ตามการรองขอ เมื่อขอเสนอนี้ไดรับ
การรองขอตามใบอนุญาตที่เกี่ยวของ ขอเสนอนี้มีผลเปนเวลาสาม
ปหลังจากการซื้อผลิตภัณฑตามขอมูลที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน หาก
ตองการซอรสโคด โปรดสงคำาขอเปนภาษาอังกฤษพรอมหมายเลข
ผลิตภัณฑไปที่ 
“Open Source Team, TP Vision Netherlands B.V.,High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands”. 
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3 ทีวีของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอ
นรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่
จากบริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ 
www.philips.com/welcome

ทีวี, การควบคุม

 
a VOL +/-: ปรับระดับเสียง

b CH     : เปลี่ยนชอง

c MENU: เขาใชงานเมนูหลัก
INPUT: เลือกอุปกรณที่เชื่อมตอ

d POWER: เปดหรือปดทีวี 

VOL

CH

POWER

1

2

4

3

รีโมทคอนโทรล

 
a  (สแตนดบาย)

เปดทีวีหรือเขาโหมดสแตนดบาย

b ปุ่มเลน
ควบคุมวิดีโอหรือเพลง

c  FORMAT
เปลี่ยนรูปแบบภาพ

d  TV
สลับมาดูทีวี

1

3

2

7

8

10

11

14

15

1617

18

19

20

5

6

9

4

13

12
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e  (หนาหลัก)
การเขาใชเมนูหนาหลัก

f  INFO
แสดงขอมูลเกี่ยวกิจกรรมปจจุบัน

g        (ปุ่มนาวิเกต)
เขาออกเมนูแลวเลือกรายการตางๆ

h OK
ยืนยันการปอนหรือการเลือก

i  OPTIONS
เขาใชตัวเลือกของกิจกรรมหรือการเลือกปจจุบัน

j  (ดานหลัง)
กลับไปยังเมนูกอนหนานี้หรือออกจากการทำางาน

k CH +/- (ชอง +/-)
เปลี่ยนชอง

l  (ปดเสียง)
ปดหรือเรียกคืนเสียง

m +/- (ระดับเสียง)
ปรับระดับเสียง

n ปุ่มสี
เลือกงานหรือตัวเลือก

o 0-9 (ปุ่มตัวเลข)
เลือกชอง

p TEXT
เปดหรือปดเทเลเท็กซ

q SUBTITLE
เปดหรือปดบทบรรยาย

r  ADJUST
เขาเมนูเพื่อปรับคาตางๆ

s  LIST
เปดดูรายการชองทีวี

t  SOURCE
เลือกอุปกรณที่เชื่อมตอ

การใชงานรีโมทคอนโทรล

ขณะใชรีโมทคอนโทรล ใหถือรีโมทคอนโทรลไวใกลทีวีและชี้ไปที่
เซนเซอรรีโมทคอนโทรล โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมมีเฟอรนิเจอร 
ผนัง หรือวัตถุอื่นกีดขวางระยะระหวางรีโมทคอนโทรลและทีวี

  ~5m

~30˚
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4 การใชงานทีวี

ในสวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใชงานทีวีโดยทั่วไป

เปดทีวี

• กดปุ่มเปด/ปดทีวี
 » เครื่องอาจใชเวลาสักครในการแสดงผล

  
ถาทีวีสแตนดบายอย

• กด  (เปดสแตนดบาย) บทรีโมทคอนโทรล

 
การปดทีวีใหอยในโหมดสแตนดบาย

• กด  (เปดสแตนดบาย) บทรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง
 » เซนเซอรรีโมทคอนโทรลบนทีวีจะเปลี่ยนเปนสีแดง

POWER

ปดทีวี

• กดปุ่มเปด/ปดทีวีอีกครั้ง
 » เซนเซอรรีโมทคอนโทรลบนทีวีจะปดการทำางาน

 » แมวาทีวีของคุณจะใชปริมาณกระแสไฟนอยมากใน
โหมดสแตนดบาย แตยังคงมีการใชพลังงานอย เมื่อ
ไมไดใชทีวีเปนเวลานาน ใหถอดสายไฟทีวีออกจากเตา
เสียบ หรือปดเครื่อง

หมายเหตุ

 • หากคุณหารีโมทคอนโทรลไมพบ และตองการเปดทีวีจากโหมดสแตนดบาย กด CH 
    ที่ทีวี

การเปลี่ยนชอง

• กด CH+ หรือ CH- ที่รีโมทคอนโทรล

 
• กด CH     บนทีวี

  CH
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วิธีอื่นๆ ในการเปลี่ยนชอง

• ปอนหมายเลขชองโดยใช ปุ่มตัวเลข
• กด  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อกลับไปยังชองกอนหนานี้ 

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณใชรายการโปรด คุณสามารถเลือกชองเหลานั้นไดในรายการ (โปรดดูที่ 'สราง
และใชรายการชองที่ชื่นชอบ' ในหนา 14)

ดูชองที่ติดตั้งอย

คุณสามารถดูชองที่มีทั้งหมดไดดวยตารางชอง

 
1 กด OK หรือ  LIST

 » ตารางชองจะปรากฏขึ้น

2 กด        เพื่อเลือกชอง

3 กด OK เพื่อดูชองที่เลือก

4 กด  เพื่อกลับไปยังชองที่ดูกอนหนานี้

การดูอุปกรณที่เชื่อมตออย

หมายเหตุ

 • กอนคุณเลือกอุปกรณเปนอุปกรณตนทาง ใหเปดอุปกรณกอน

เลือกอุปกรณจากรายการตนทาง

1 กด 
  SOURCE บนรีโมทคอนโทรลหรือ INPUT ที่ทีวี

 
  

 » รายการแหลงที่มาจะปรากฏขึ้น

2 กด     เพื่อเลือกอุปกรณ

3 กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
 » ทีวีจะสลับไปยังอุปกรณที่เลือก

INPUT
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ปรับระดับเสียงทีวี

• กด +/- บนรีโมทคอนโทรล

 
• กด 

  +/- บนทีวี

  
การปดหรือเปดเสียง

• กด  เพื่อปดเสียง
• กด  อีกครั้งเพื่อเปดเสียง

VOL

การใชงานเทเลเท็กซ

 
1 กด TEXT

 » หนาดัชนีหลักจะปรากฏขึ้น

2 เลือกหนาดังนี้
• กด ปุ่มตัวเลข เพื่อปอนหมายเลขหนา
• กด CH +/- เพื่อดูหนาถัดไปหรือหนากอนหนา
• กด ปุ่มสี เพื่อเลือกรายการที่มีรหัสสี
• กด 

  เพื่อกลับไปยังหนาที่ดูแลวกอนหนานี้

3 กด TEXTเพื่อออกจากเทเลเท็กซ
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5 การใชงานทีวีขั้นสูง

การเขาสเมนูของทีวี

เมนูชวยใหคุณตั้งชอง เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง และเขาสคุณ
สมบัติอื่นๆ

1 กด 
 » หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

 
1 เลือกตัวเลือกตอไปนี้หนึ่งตัวเลือก แลวกด OK

• [รับชมรายการทีวี]: หากมีการเลือกตนทางอื่นนอกจาก
เสาอากาศ ใหกลับไปเลือกที่ตนทางจากเสาอากาศ

• [เรียกดู USB]: หากเชื่อมตออุปกรณ USB ใหเขาใชเบ
ราเซอรเนื้อหา

• [ภาพพื้นหลัง]: เปดวอลลเปเปอร Scenea
• [เพิ่มอุปกรณใหม]: เพิ่มอุปกรณใหมไปยังเมนูหลัก
• [เซ็ตอัพ]: เขาสเมนูตางๆ เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาภาพ 

เสียง และการตั้งคาอื่นๆ

2 กด  เพื่อออก

เพิ่มอุปกรณในเมนูหลัก

หลังจากคุณเชื่อมตออุปกรณ ใหเพิ่มอุปกรณนั้นลงในเมนูหลัก

1 กด 

2 เลือก [เพิ่มอุปกรณใหม]

3 ทำาตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อเพิ่มอุปกรณไปยัง
เมนูหลัก
 » อุปกรณจะแสดงในเมนูหลัก

4 หากตองการดูอุปกรณ ใหเปดอุปกรณ แลวเลือกอุปกรณนั้น
ในเมนูหลัก

5 คุณยังสามารถเลือกอุปกรณไดดวยปุ่มตนทาง (โปรดดูที่ 'เลือก
อุปกรณจากรายการตนทาง' ในหนา 9)

เปลี่ยนชื่ออุปกรณจากเมนูหลัก

หลังจากคุณเพิ่มอุปกรณใหมในเมนูหลักแลว คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุ
ปกรณนั้นเปนชื่อที่ตองการได

หมายเหตุ

 • สามารถตั้งชื่ออุปกรณไดสูงสุด 16 ตัวอักษร

1 กด 

2 เลือกอุปกรณที่จะเปลี่ยนชื่อ

3 กด  OPTIONS
 » เมนูตัวเลือกจะปรากฏ

4 เลือก > [เปลี่ยนชื่อ] จากนั้นกด OK
 » ชองปอนตัวอักษรจะปรากฏขึ้น

5 เลือกตัวอักษร แลวกด OK เพื่อยืนยัน
• กด [abc] เพื่อสลับระหวางอักษรตัวพิมพใหญและอักษร

ตัวพิมพเล็ก

6 เมื่อใสชื่อใหมแลว เลือก [เสร็จ] จากนั้นกด OK

ลบอุปกรณออกจากเมนูหลัก

หากอุปกรณไมไดตอกับทีวี ใหลบออกจากเมนูหลัก

1 กด 

2 เลือกอุปกรณที่จะลบ

3 กด  OPTIONS

4 เลือก > [ถอดอุปกรณ] จากนั้นกด OK

5 เลือก > [ลบออก] จากนั้นกด OK
 » อุปกรณที่เลือกถูกลบจากเมนูหลัก
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เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง

เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียงใหเหมาะกับความตองการคุณ คุณสา
มารถใชการตั้งคาที่กำาหนดไวลวงหนาหรือเปลี่ยนการตั้งคาเอง

หมายเหตุ

 • ขณะที่คุณดูทีวีหรืออุปกรณภายนอก ใหกด  ADJUST จากนั้นเลือก  
[Smart picture] หรือกด [Smart sound] เพื่อเขาตั้งคาภาพและเสียงอยางรวดเร็ว

ใชตัวชวยการตั้งคา

ใชตัวชวยการตั้งคาเพื่อแนะนำาการตั้งคาภาพและเสียง

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาภาพและเสียงอยางรวดเร็ว] 
จากนั้นกด OK

3 เลือก > [ดำาเนินการตอ] จากนั้นกด OK
 » เมนู [ตัวชวยตั้งคา] ปรากฏขึ้น 

4 ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอเพื่อเลือกการตั้งคาภาพที่คุณ
ตองการ

การใช Smart picture

การใช Smart picture เพื่อใชการตั้งคาภาพที่กำาหนดลวงหนา

1 ขณะดูทีวี ใหกด  ADJUST

2 เลือก [Smart picture]

3 เลือกการตั้งคาตอไปนี้หนึ่งรายการ แลวกด OK
• [สวนบุคคล]: ใชการตั้งคาภาพที่คุณกำาหนดเอง
• [สดใส]: การตั้งคาแบบสมบูรณและแบบไดนามิค ซึ่ง

เหมาะสำาหรับการรับชมในเวลากลางวัน
• [ธรรมชาติ]: การตั้งคาภาพธรรมชาติ
• [โรงหนัง]: การตั้งคาที่เหมาะสำาหรับดูภาพยนตร
• [เกม]: การตั้งคาที่เหมาะสำาหรับการเลนเกม
• [ประหยัดพลังงาน]: การตั้งคาที่ชวยประหยัดพลังงาน

มากที่สุด
• [มาตรฐาน]: การตั้งคาเริ่มตนที่เหมาะกับสภาพแวดลอม

และวิดีโอชนิดตางๆ ที่สุด
• [รูปถาย]: การตั้งคาที่เหมาะสำาหรับการดูภาพ
• [กำาหนดเอง]: กำาหนดเองและจัดเก็บการตั้งคาภาพสวน

ตัว เลือก [สวนบุคคล] เพื่อใชการตั้งคาเหลานี้

ปรับการตั้งคาภาพดวยตนเอง

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [ภาพ] จากนั้นกด OK

3 เลือกการตั้งคาตอไปนี้หนึ่งรายการ แลวกด OK
• [Smart picture]: เขาใชการตั้งคา Smart picture ที่กำาหนด

ไวลวงหนา
• [รีเซ็ต]: รีเซ็ตกลับไปใชการตั้งคาเริ่มตนของโรงงาน 
• [ความเขมภาพ]: ปรับความเขมของพื้นที่แบ็คไลตโดยที่

เนื้อหาวิดีโอไมเปลี่ยนแปลง
• [ความสวางภาพ]: ปรับความเขมและรายละเอียดของสวน

ที่เขม
• [สี]: ปรับความอิ่มตัวของสี
• [ความคมชัด]: ปรับความคมชัดในภาพ
• [ลดจุดรบกวน]: กรองและลดนอยสในภาพ
• [สีผิว]: ปรับสมดุลของสีในภาพ 
• [กำาหนดโทนสีผิวเอง]: กำาหนดการตั้งคาเฉดสี (ใชไดเฉ

พาะถา [สีผิว] > [กำาหนดเอง] ถูกเลือกไว)
• [Digital Crystal Clear]/[Pixel Plus HD]: ปรับความละ

เอียดแตละพิกเซลเพื่อใหเหมาะสมกับพิกเซลที่อยรอบๆ การ
ตั้งคานี้ใหภาพที่สวางและความละเอียดสูง
• [HD Natural Motion]:  ลดผลกระทบจากการสั่นไหว

และยกระดับการแสดงภาพที่ราบรื่น 
• [ความคมชัดขั้นสูง]: เปดใชความคมชัดของภาพสูงสุด
• [ความเขมไดนามิก]: ปรับปรุงความแตกตาง  

[ปานกลาง] แนะนำาใหตั้งคา
• [ไดนามิกแบ็คไลท]: ปรับความสวางของแบ็คไลตทีวี

เพื่อใหเหมาะกับสภาพแสง
• [ปรับปรุงสี]: ทำาใหสีสดใสและปรับปรุงคุณภาพราย

ละเอียดในสีสวาง คุณสามารถสลับเปดหรือปดคุณสมบัติ
นี้ได

• [แกมมา]: ปรับความเขมกลางในภาพ สีขาวดำา
จะไมไดรับผลกระทบ

• [รูปแบบภาพ]: เปลี่ยนรูปแบบภาพ 
• [ขอบหนาจอ]: ปรับพื้นที่การดู (เมื่อตั้งเปนคาสูงสุด คุณอาจ

เห็นนอยสหรือขอบภาพที่ไมเรียบ)
• [การเลื่อนภาพ]: ปรับตำาแหนงภาพสำาหรับรูปแบบภาพ

ทั้งหมด ยกเวน [4:3], [ไมปรับอัตราสวน], และ [จอกวาง]

การเปลี่ยนรูปแบบภาพ

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [ภาพ] จากนั้นกด OK

3 เลือก > [รูปแบบภาพ] จากนั้นกด OK
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4 เลือกรูปแบบภาพ แลวกด OK
ขอมูลสรุปของรูปแบบภาพ
การตั้งคาภาพตอไปนี้สามารถกำาหนดคาได

หมายเหตุ

 • ขึ้นอยกับรูปแบบของแหลงที่มาของภาพ การตั้งคาภาพบางอยางอาจไมมีใหเลือก

 [ขยายพิเศษ]: (ไมมีในโหมด HD 
และ PC) ลบแถบสีดำาที่ดานขางของ
การถายทอด 4:3 มีการผิดเพี้ยนเล็ก
นอยมาก

 [4:3]: แสดงรูปแบบ 4:3 แบบคลาสิก

 [ไมปรับอัตราสวน]: สำาหรับโหมด 
HD และ PC เทานั้น และในรนที่เลือก
เทานั้น ใชความคมชัดสูงสุดได อาจมี
การผิดเพี้ยนบางเนื่องจากระบบของ
การกระจายสัญญาณ ตั้งความละเอียด 
PC ของคุณเปนโหมดจอกวางเพื่อ
ผลลัพธสูงสุด

 [ขยายคำาบรรยาย]: แสดงภาพ 4:3 บน
หนาจอเต็ม พรอมบทบรรยาย โดยสวน
บนของภาพจะถูกตัดออก

 [ขยายภาพ 14:9]: (ไมมีในโหมด HD 
และ PC) สเกลรูปแบบ 4:3 ถึง 14:9

 [ขยายภาพ 16:9]: (ไมมีในโหมด HD 
และ PC) สเกลรูปแบบ 4:3 ถึง 16:9

 [จอกวาง]: ปรับสัดสวนรูปแบบ 4:3 
เปน 16:9

ใช Smart sound

ใช Smart sound เพื่อใชการตั้งคาเสียงที่กำาหนดลวงหนา

1 ขณะดูทีวี ใหกด  ADJUST

2 เลือก [Smart sound]

3 เลือกการตั้งคาตอไปนี้หนึ่งรายการ แลวกด OK
• [สวนบุคคล]: ใชการตั้งคาที่กำาหนดไวในเมนูเสียง

• [มาตรฐาน]: การตั้งคาที่เหมาะกับสภาพแวดลอมและ
เสียงประเภทตางๆ มากที่สุด

• [ขาว]: การตั้งคาที่เหมาะสำาหรับการฟงเสียงพูด เชน 
ขาว

• [โรงหนัง]: การตั้งคาที่เหมาะสำาหรับดูภาพยนตร 
• [เกม]: การตั้งคาที่เหมาะสำาหรับการเลนเกม
• [ดรามา]: การตั้งคาที่เหมาะสำาหรับการดูละคร
• [กีฬา]: การตั้งคาที่เหมาะสำาหรับการดูกีฬา

ปรับการตั้งคาเสียงดวยตนเอง

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [เสียง] จากนั้นกด OK

3 เลือกการตั้งคาตอไปนี้หนึ่งรายการ แลวกด OK
• [Smart sound]: เขาใชการตั้งคา Smart sound ที่กำาหนด

ไวลวงหนา
• [รีเซ็ต]: รีเซ็ตกลับไปใชการตั้งคาเริ่มตนของโรงงาน
• [ลบเสียง]: ปรับปรุงความชัดเจนของเสียง
• [เบส]: ปรับระดับเสียงเบส
• [เสียงแหลม]: ปรับระดับเสียงแหลม
• [เสียงรอบทิศทาง]: เปดเสียงที่ครอบคลุมตำาแหนง
• [ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ]: ลดการเปลี่ยนระดับเสียงทันที

โดยอัตโนมัติ เชน เมื่อเปลี่ยนชอง
• [ปรับเสียงซายขวา]: ปรับความสมดุลของลำาโพงดานขวา

และซาย

การใชงานคุณสมบัติเทเลเท็กซขั้นสูง

เขาสเมนูตัวเลือกเทเลเท็กซ

เขาใชงานคุณสมบัติเทเลเท็กซผานเมนูตัวเลือกเทเลเท็กซ

1 กด TEXT
 » หนาจอเทเลเท็กซจะปรากฏขึ้น

2 กด  OPTIONS
 » เมนูตัวเลือกเทเลเท็กซจะปรากฏขึ้น

3 เลือกตัวเลือกตอไปนี้หนึ่งตัวเลือก แลวกด OK
• [หยุดหนาจอ]/[ยกเลิกการหยุดหนาจอ]: หยุด/ยกเลิก

การหยุดหนาปจจุบัน
• [สองจอ]/[เต็มจอ]: สลับระหวางหนาจอเต็มและหนา

จอคเทเลเท็กซ
• [ขยาย]/[มุมมองปกติ]: สลับระหวางมุมมองขยายและ

ธรรมดาของหนาเทเลเท็กซ 
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• [คอยๆ แสดง]: ซอนหรือแสดงขอมูลที่ซอนไวในหนาเท
เลเท็กซได เชน เฉลยคำาตอย หรือวิธีแกปริศนา

• [วนหนายอย]: ถามีหนายอย ระบบจะแสดงหนายอย
ตามลำาดับโดยอัตโนมัติ

การเลือกหนายอยของเทเลเท็กซ

หนาเทเลเท็กซหนึ่งหนาสามารถมีหนายอยไดหลายหนา หนายอยจะ
แสดงถัดจากหมายเลขหนาหลัก

1 กด TEXT
 » หนาจอเทเลเท็กซจะปรากฏขึ้น

2 กด CH+/- เพื่อเลือกหนาเทเลเท็กซ

3 กด  หรือ  เพื่อเขาสหนายอย

ใชเทเลเท็กซ 1.5

หากเทเลเท็กซ 1.5 ไดรับการถายทอดโดยชอง เทเลเท็กซจะเปดตาม
คาดีฟอลต

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [กำาหนดคา] > [เทเล
เท็กซ 1.5]

3 เลือก [เปด] หรือ [ปด] แลวกด OK เพื่อยืนยัน

สรางและใชรายการชองที่ชื่นชอบ

คุณสามารถสรางรายการชองทีวีที่ชื่นชอบของคุณเพื่อใหคุณสามา
รถคนหาชองเหลานั้นไดงาย

ดูเฉพาะรายการชองโปรด

1 ขณะดูทีวี ใหกด  LIST
 » เมนูเมตริกซชองจะแสดงขึ้น

2 กด  OPTIONS

3 เลือก [เลือกรายการ] > [ชองโปรด] จากนั้นกด OK
 » เฉพาะชองในรายการโปรดจะปรากฎในตารางชอง

หมายเหตุ

 • ตารางชองโปรดจะวางจนกวาคุณจะเพิ่มชองในรายการโปรด

ดูชองทั้งหมด

คุณสามารถออกจากรายการโปรด และดูชองที่ติดตั้งทั้งหมด

1 ขณะดูทีวี ใหกด  LIST
 » เมนูเมตริกซชองจะแสดงขึ้น

2 กด  OPTIONS

3 เลือก [เลือกรายการ] > [ทั้งหมด] จากนั้นกด OK
 » ชองทั้งหมดแสดงอยในตารางชอง

หมายเหตุ

 • ชองโปรดทั้งหมดจะกำากับดวยเครื่องหมายดอกจัน เมื่อคุณดูตารางชอง

จัดการรายการโปรด

1 ขณะดูทีวี ใหกด  LIST
 » เมนูเมตริกซชองจะปรากฏขึ้น

2 กด  OPTIONS

3 เลือก [เลือกรายการ] > [ทั้งหมด] จากนั้นกด OK

4 กด  OPTIONS

5 เลือก [ตั้งเปนชองโปรด] หรือ [ลบออกจากชองโปรด] 
แลวกด OK
 » ชองจะถูกเพิ่มหรือลบออกจากรายการโปรด

หมายเหตุ

 • ชองที่ชื่นชอบทั้งหมดจะกำากับดวยเครื่องหมายดอกจันในตารางชิอง

แสดงนาฬิกาของทีวี

คุณสามารถแสดงนาฬิกาบนหนาจอทีวีเพื่อแสดงเวลาปจจุบันได

ตั้งนาฬิกาของ TV ดวยตัวเอง

ในการตั้งนาฬิกาดวยตัวเอง:

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [กำาหนดคา] > [นาฬิกา]

3 เลือก [เวลา] หรือ [วันที่] แลวกด OK

4 กด ปุ่มนาวิเกต เพื่อตั้งคาเวลาหรือวันที่
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5 เลือก > [เสร็จ] จากนั้นกด OK

6 กด MENU เพื่อออก

หมายเหตุ

 • หากคุณปดระบบไฟหลัก คุณจะตองตั้งนาฬิกาอีกครั้งหลังจากเปดระบบไฟอีกครั้ง

แสดงนาฬิกาของทีวี

1 ขณะดูทีวี ใหกด  OPTIONS
 » เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น

2 เลือก > [นาฬิกา] จากนั้นกด OK
 » นาฬิกาจะปรากฏ

หมายเหตุ

 • ในการเลิกใชนาฬิกา ใหทำาตามขั้นตอนขางตนซ

ใชตัวตั้งเวลา

คุณสามารถตั้งตัวตั้งเวลาเพื่อสลับทีวีไปยังโหมดสแตนดบายตามเวลา
ที่ระบุ

เคล็ดลับ

 • ตั้งนาฬิกาของทีวีกอนใชตัวตั้งเวลา

การปดทีวีใหอยในโหมดสแตนดบายโดย
อัตโนมัติ (ตั้งเวลาปด)

ตัวตั้งเวลาปดจะปดทีวีของคุณใหอยในโหมดสแตนดบายหลังจากครบ
เวลาที่ตั้งไว

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถปดทีวีของคุณกอนถึงเวลา หรือตั้งเวลาปดใหมขณะที่เครื่องกำาลังนับถอย
หลังได

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [กำาหนดคา] >  
[ตั้งเวลาปด]

 » เมนู [ตั้งเวลาปด] ปรากฏขึ้น

3 เลือกคาระหวาง 0-180 นาที
 » ตัวตั้งเวลาปดสามารถตั้งคาไดขั้นละสิบนาที ถาคุณเลือก

คาศูนย จะเปนการปดตัวตั้งเวลา

4 กด OK เพื่อเปดตัวตั้งเวลาปด
 » ทีวีจะสลับไปยังโหมดสแตนดบายหลังจากเวลาที่ระบุ

ล็อคเนื้อหาที่ไมเหมาะสม

คุณสามารถปองกันไมใหบุตรหลานของคุณดูบางรายการหรือบางชอง
ไดโดยการล็อคการควบคุมทีวี 

ตั้งคาหรือเปลี่ยนรหัส

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] >  
[ล็อคกันเปด]

3 เลือก [ตั้งรหัส] หรือ [เปลี่ยนรหัส]
 » เมนู [ตั้งรหัส] / [เปลี่ยนรหัส] จะะปรากฏ

4 ปอนรหัสของคุณโดยใช ปุ่มตัวเลข
 » ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอเพื่อสรางหรือเปลี่ยนรหัส 

PIN ของคุณ

เคล็ดลับ

 • หากคุณลืมรหัสที่ตั้งไว ใหปอน ‘8888’ เพื่อแทนที่รหัสเดิมที่มีอย

ล็อคหรือปลดล็อคชองตั้งแตหนึ่งชองขึ้นไป

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] > [ล็อคกัน
เปด] > [การล็อคชอง]
 » รายการชองจะปรากฏขึ้น

3 เลือกชองที่คุณตองการล็อคหรือปลดล็อค แลวกด OK
 » ครั้งแรกที่คุณล็อคหรือปลดล็อคชอง เครื่องจะขอใหคุณ

ปอนรหัส PIN

4 ปอนรหัสของคุณและกด OK
 » หากชองล็อคอย ไอคอนล็อคจะแสดงขึ้น

5 ทำาขั้นตอนนี้ซหากตองการล็อคหรือปลดล็อคชองอื่นๆ เพิ่ม
เติม
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6 เพื่อเปดใชงานล็อค ใหเปดและปดทีวี 
 » เมื่อคุณเปลี่ยนชองดวย CH+/- ชองที่ถูกล็อคจะถูก

ขามไป

 » หากคุณเลือกชองที่ล็อคไวจากตารางชอง เครื่องจะ
ขอใหคุณปอนรหัส PIN

เปลี่ยนภาษา

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาไดจากเมนูบนหนาจอ 
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของเสียงหรือคำาบรรยายของชองทีวีหรือทั้ง
สองอยางได ขึ้นอยกับผออกอากาศ 

เปลี่ยนภาษาของเมนู

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [กำาหนดคา] > [ภาษา
ของเมนู] จากนั้นกด OK

3 เลือกภาษา จากนั้นกด OK

เปลี่ยนภาษาของเสียง

คุณสามารถเลือกภาษาของเสียงไดหากผออกอากาศมีมาให ชอง
ดิจิตอลอาจมีใหเลือกหลายภาษา ชองอนาล็อกอาจมีใหเลือกสองภาษา 

1 ขณะดูทีวี ใหกด 
  OPTIONS

2 เลือก [Dual I-II] เลือกภาษา แลวกด OK

แสดงหรือซอนคำาบรรยาย

1 ขณะดูทีวี ใหกด SUBTITLE

2 เลือกตัวเลือกตอไปนี้หนึ่งตัวเลือก แลวกด OK
• [คำาบรรยายเปด]: แสดงคำาบรรยายเสมอ
• [คำาบรรยายปด]: ไมตองแสดงคำาบรรยาย
• [เปดขณะปดเสียง]: เมื่อปดเสียงใหแสดงคำาบรรยาย

หมายเหตุ

 • ทำาขั้นตอนนี้ซเพื่อเปดคำาบรรยายในชองอนาล็อกแตละชอง
 • เลือก [คำาบรรยาย] > [คำาบรรยายปด] เพื่อปดคำาบรรยาย

การดู Scenea

คุณสามารถแสดงภาพเริ่มตนเปนภาพพื้นหลังบนทีวีของคุณได คุณ
ยังสามารถโหลดภาพอื่นเปนภาพพื้นหลังได
หากคุณปดตัวตั้งเวลาปด ภาพพื้นหลังจะแสดงเปนเวลา 240 นาที มิ
ฉะนั้น จะแสดงตามระยะเวลาที่ตั้งไวในตัวตั้งเวลา

เปด Scenea

1 กด 

2 เลือก > [ภาพพื้นหลัง] จากนั้นกด OK
 » หากไมมีการตั้งคาภาพไว ภาพเริ่มตนจะแสดงแทน 

 » หากไมไดโหลดภาพ Scenea ที่กำาหนดเองไว ภาพนั้น
จะแสดงแทน (โปรดดูที่ 'กำาหนดภาพ Scenea เอง' ใน
หนา 16)

กำาหนดภาพ Scenea เอง

คุณสามารถโหลดภาพอื่นเปนภาพพื้นหลังได 

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณโหลดภาพ Scenea ใหม ภาพนั้นจะทับภาพ Scenea ปจจุบัน
 • ในการใชภาพอื่นเปนภาพพื้นหลัง คุณตองใชอุปกรณจัดเก็บ USB ที่มีภาพซึ่งมีขนาด

นอยกวา 1 MB

1 โหลดภาพที่มีขนาดเล็กกวา 1 MB ลงในอุปกรณจัดเก็บ USB

2 เชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ USB กับทีวี

3 กด 

4 เลือก > [เรียกดู USB] จากนั้นกด OK

5 เลือกภาพ แลวกด  OPTIONS

6 เลือก > [ตั้งเปนพื้นหลัง] จากนั้นกด OK
 » ขอความยืนยันจะแสดงขึ้น 

7 กด OK เพื่อยืนยัน จากนั้นกดปุ่มใดๆ เพื่อออกจาก Scenea

เลนภาพ เพลง และวิดีโอบนอุปกรณจัด
เก็บ USB

ขอควรระวัง

 • TP Vision ไมมีสวนรับผิดชอบหากอุปกรณจัดเก็บ USB ไมรองรับหรือมีความเสียหาย
หรือสูญเสียขอมูลจากอุปกรณ
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 เชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ USB เพื่อเลนภาพ เพลง หรือวิดีโอที่เก็บ

อยในนั้น

1     เปดโทรทัศน

2   ตออุปกรณ USB เขากับพอรต USB ที่ดานขางของทีวี

3   กด   

4   เลือก >  [เรียกดู USB]  จากนั้นกด  OK 

 »    เบราเซอรเนื้อหา USB ปรากฏขึ้น

       ดูรูปภาพ

1     ในเบราเซอร USB เลือก  [ภาพ]  แลวกด  OK 

2   เลือกภาพหรืออัลบั้มภาพ แลวกด  OK  เพื่อดูภาพที่ขยาย

ใหญเต็มหนาจอทีวี

•    หากตองการดูภาพถัดไปหรือภาพกอนหนานี้ กด

    หรือ   .

        ดูภาพสไลดของภาพถาย

1     เมื่อภาพเต็มหนาจอปรากฏ กด  OK 

 »    ภาพสไลดเริ่มตนจากภาพที่เลือก

2    กดปุ่มตอไปนี้เพื่อควบคุมการเลน:

•     OK  เพื่อเลน / หยุดชั่วคราว

    หรือ    เพื่อเลนภาพกอนหนานี้หรือภาพถัดไป   .

       เปลี่ยนการตั้งคาภาพสไลด

1    ขณะที่คุณดูภาพสไลด กด     OPTIONS 

 »    เมนูตัวเลือกภาพสไลดจะแสดงขึ้น

2    เลือกตัวเลือกตอไปนี้หนึ่งตัวเลือก แลวกด  OK 

•     [เลนสไลด]  /  [หยุดสไลด] : เริ่มหรือหยุดภาพสไลด 

•    [การเปลี่ยนสไลด] : ตั้งคาการเปลี่ยนภาพจากภาพหนึ่ง

ไปยังภาพถัดไป

•    [ความถี่ของสไลด] : เลือกเวลาแสดงสําหรับแตละภาพ

•    [เลนหนึ่งรอบ]  /  [ซ] : เลนภาพสไลดครั้งเดียวหรือ

เลนซ

•    [ปดการเลนสม]  /  [เปดการเลนสม] : ปดหรือ

เปดการเลนภาพสไลดแบบสม

•    [หมุนภาพ] : หมุนภาพ

•    [ตั้งเปนพื้นหลัง] :  ตั้งคาภาพที่เลือก

เปนวอลลเปเปอรของทีวี   (โปรดดูที่ 'การดู Scenea' ใน

หนา   16  ) 

•    [แสดงขอมูล] : แสดงชื่อภาพ วันที่ ขนาด และภาพถัด

ไปในภาพสไลด

หมายเหตุ

 •  [หมุนภาพ]  และ  [แสดงขอมูล]  จะแสดงเมื่อภาพสไลดหยุดชั่วคราวเทานั้น

     ฟงเพลง

1     ในเบราเซอร USB เลือก  [เพลง]  แลวกด  OK 

2   เลือกเพลงหรืออัลบั้ม แลวกด  OK  เพื่อเลน

      เปลี่ยนการตั้งคาเพลง

1    ขณะที่คุณเลนเพลง กด     OPTIONS  เพื่อใชการตั้งคาใดคา

หนึ่งตอไปนี้ แลวกด  OK 

•     [หยุดเลน]  / [เริ่มเลน]  : หยุดหรือเริ่มเลนเพลง

•    [เลนหนึ่งรอบ]  /  [ซ] : เลนเพลงครั้งเดียวหรือเลนซ 

•    [เปดการเลนสม] / [ปดการเลนสม]  : เลนเพลงตามลํา

ดับหรือเลนแบบสม 

•    [แสดงขอมูล] : แสดงชื่อไฟล

•    [เสียง] : เปลี่ยนการตั้งคาเสียง

        ดูภาพสไลดพรอมเพลง

  คุณสามารถดูภาพสไลดไปพรอมกับเพลงประกอบ

1     เลือกอัลบั้มเพลง

2   กด  OK 

3   กด    เพื่อกลับไปที่เบราเซอรเนื้อหา USB

4   เลือกอัลบั้มภาพ

5   กด  OK 

 »    ภาพสไลดเริ่มแสดง 

6    หากตองการออก ใหกด

   

       ดูวิดีโอ

1     ในเบราเซอร USB เลือก  [วิดีโอ]  แลวกด  OK 

2   กด  OK  เพื่อเลนเพลง

3   หากตองการควบคุมการเลน ใหกดปุ่มเลน: 

•     OK  เพื่อเลนหรือหยุดชั่วคราว

    หรือ    เพื่อคนหาไปขางหลังหรือไปขางหนา
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เปลี่ยนการตั้งคาวิดีโอ

1 ขณะที่คุณเลนวิดีโอ กด  OPTIONS เพื่อใชการตั้งคาใดคา
หนึ่งตอไปนี้ แลวกด OK
• [หยุดเลน] / [เริ่มเลน]: หยุดหรือเริ่มเลนวิดีโอ
• [เลนหนึ่งรอบ] / [ซ]: เลนครั้งเดียวหรือเลนซ 
• [เปดการเลนสม]/[ปดการเลนสม]: เลนตามลำาดับ

หรือเลนแบบสม
• [คำาบรรยาย]: เลือกวาใหแสดงบทบรรยายหรือไม ถามี
• [Small screen] / [เต็มจอ]:เปดหรือปดการดูวิดีโอแบบ

เต็มจอ
• [แสดงขอมูล]: แสดงชื่อไฟล

ปลดการเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ USB

ขอควรระวัง

 • ทำาตามขั้นตอนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่มีตออุปกรณจัดเก็บ USB

1 กด  เพื่อออกจากเบราเซอร USB

2 รอหาวินาที แลวปลดการเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ USB

อัพเดตซอฟตแวรทีวี

Philips มงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องและเราขอแนะ
นำาใหคุณอัพเดตซอฟตแวรทีวี เมื่อมีใหบริการ

สิ่งที่คุณตองมี

หากตองการอัปเดตดวยอุปกรณจัดเก็บ USB คุณตอง:
• USB แฟลชไดรฟที่วางเปลา USB แฟลชไดรฟจะตองอยในรูป

แบบของ FAT หรือ DOS หามใช USB ฮารดไดรฟ
• เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตได
• ยูทิลิตีการเก็บถาวรที่รองรับรูปแบบไฟล ZIP (ตัวอยางเชน 

WinZip® สำาหรับ Microsoft® Windows® หรือ Stufflt® 
สำาหรับ Macintosh®)

ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวรในปจจุบัน

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาซอฟตแวร] > 
 [ซอฟตแวรปจจุบัน]
 » ขอมูลซอฟตแวรปจจุบันจะแสดงขึ้น

3 จดหมายเลขเวอรชันของซอฟตแวรไว

ดาวนโหลดและอัปเดตเวอรชันซอฟตแวร

1 เชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ USB กับคอมพิวเตอรของคุณ

2 ในคอมพิวเตอรของคุณ ใหเปดเว็บเบราเซอรและไปที่ www.
philips.com/welcome 

3 คนหาขอมูลและซอฟตแวรที่สัมพันธกับทีวีของคุณ และหา
ไฟลอัปเดตซอฟตแวรลาสุด

4 เปรียบเทียบหมายเลขเวอรชันซอฟตแวรลาสุดกับเวอรชันปจจุ
บันของทีวีของคุณ
• ถาเวอรชันของซอฟตแวรปจจุบันตรงกับไฟลอัปเดต

ซอฟตแวรลาสุด คุณไมจำาเปนตองอัปเดตซอฟตแวรทีวี
ของคุณ

• ถาเวอรชันซอฟตแวรปจจุบันตกวาไฟลอัปเดต
ซอฟตแวรลาสุด ใหดาวนโหลดไฟลอัปเดตซอฟตแวรลา
สุดไปยังไดเรกทอรีหลักของอุปกรณ USB ของคุณ

5 คลายการบีบอัดไฟลอัปเดตซอฟตแวรและทำาสำาเนาไฟลนั้น
ไปยังไดเรกทอรีหลักของอุปกรณจัดเก็บ USB ของคุณ

6 ถอดอุปกรณจัดเก็บ USB ออกจากคอมพิวเตอร

7 เชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ USB กับทีวี
 » ทีวีตรวจพบแฟลชไดรฟ USB และเริ่มสแกนหาเวอรชัน

ซอฟตแวร

8 ถามีขอความขึ้นมาใหคุณอัปเดตซอฟตแวร ใหทำาตามคำา
แนะนำาบนหนาจอเพื่ออัปเดตซอฟตแวรทีวี

9 ถาไมมีขอความแสดง ใหกด 
 

10 เลือก [เซ็ตอัพ] > [อัปเดตซอฟตแวร].
 » ทีวีจะแสดงรายการไฟลสำาหรับการอัปเดตบนแฟลช

ไดรฟ USB

11 เลือกไฟลที่คุณดาวนโหลด แลวกด OK เพื่ออัปเดต
ซอฟตแวรทีวี

12 ปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหนาจอเพื่ออัพเดตจนเสร็จ
สมบูรณ 

หมายเหตุ

 • ทีวีจะเปดเครื่องใหมหลังจากอัปเดตซอฟตเสร็จสมบูรณแลว
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เปลี่ยนการกำาหนดคาทีวี

ใชการกำาหนดคาปรับแตงการตั้งคาทีวีของคุณ

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [กำาหนดคา]

3 เลือกตัวเลือกตอไปนี้หนึ่งตัวเลือก แลวกด OK
• [ภาษาของเมนู]: เลือกภาษาเมนู
• [ตั้งเวลาปด]: เปลี่ยนทีวีเปนโหมดสแตนดบายหลังจาก

ครบเวลาที่ตั้งไว
• [สถานที่]: ปรับการตั้งคาทีวีสำาหรับที่ตั้งของคุณ เชน ที่

บานหรือรานคา ใหเหมาะสมที่สุด
• [E-sticker]: (สำาหรับโหมดรานคาเทานั้น) เปดหรือปด 

e-sticker
• [แถบระดับเสียง]: แสดงแถบระดับเสียงเมื่อคุณปรับ

ระดับเสียง 
• [ปดอัตโนมัติ]: เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ตั้งคาที

วีใหปดอัตโนมัติหลังจากไมไดใชงานชวงเวลาหนึ่ง
• [ขนาดขอมูลชอง]: เปลี่ยนประเภทของขอมูลที่แสดง 

เมื่อคุณเปลี่ยนชอง 
• [ตำาแหนงทีวี]: ใชการตั้งคาที่ดีที่สุดสำาหรับทีวีของคุณ

ตามวิธีการติดตั้ง เลือก [ที่แขวนติดผนัง] หรือ 
 [บนแทนวางทีวี]

• [เทเลเท็กซ 1.5]: เปดหรือปดใชงานเทเลเท็กซ 1.5
• [นาฬิกา]: แสดงหรือลบเวลาออกจากทีวี และตั้งคาตัว

เลือกนาฬิกา 

ใชเมนูตัวเลือก

คุณสามารถเลือกการตั้งคาที่สัมพันธกับเนื้อหาที่กำาลังแสดงอยในหนา
จอทีวีได

1 ขณะดูทีวี ใหกด  OPTIONS

2 เลือกการตั้งคาตอไปนี้หนึ่งรายการ แลวกด OK
• [คำาบรรยาย]: เลือกวาใหแสดงบทบรรยายหรือไม ถามี
• [นาฬิกา]: เปดหรือปดใชงานการแสดงเวลาบนหนาจอ

ทีวี และตั้งคาตัวเลือกนาฬิกา
• [สถานะ]: แสดงขอมูลโปรแกรม
• [ระบบนิเวศ]: ใชการตั้งคาที่ใชพลังงานนอยลง

เริ่มตนการสาธิตทีวี

คุณสามารถใชการสาธิตเพื่อใหเขาใจถึงคุณสมบัติตางๆ ของทีวี การ
สาธิตบางอยางอาจไมมีในบางรน การสาธิตที่ใชไดจะแสดงอยใน
รายการเมนู

1 ขณะดูทีวี ใหกด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ดูการสาธิต], OK

3 เลือกการสาธิตแลวกด OK เพื่อดู

รีเซ็ตทีวีกลับไปใชการตั้งคาของ
โรงงาน

คุณสามารถเรียกคืนการตั้งคาภาพและเสียงที่เปนดีฟอลตของทีวี การ
ตั้งคาชองจะยังคงเหมือนเดิม

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [คาจากโรงงาน] จากนั้น
กด OK

3 ถาเครื่องใหคุณปอนรหัส ใหปอนรหัสสำาหรับล็อคไมใหเด็ก
ใชงาน โดยใชปุ่มตัวเลข (โปรดดูที่ 'ตั้งคาหรือเปลี่ยนรหัส' ใน
หนา 15)
 » ขอความยืนยันจะแสดงขึ้น

4 เลือก [รีเซ็ต] และกด OK เพื่อยืนยัน
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6 การตั้งชองทีวี

ครั้งแรกที่คุณตั้งคาทีวีของคุณ คุณจะตองเลือกภาษาของเมนูและตั้ง
ชองทีวี จากนั้น คุณจะสามารถตั้งชองทีวีอีกครั้งและกำาหนดชองทีวี
ในวิธีอื่นได

การตั้งชองทีวีโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถคนหาและจัดเก็บชองไดโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1: เลือกภาษาของเมนู

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [กำาหนดคา] > [ภาษา
ของเมนู] จากนั้นกด OK

3 เลือกภาษา จากนั้นกด OK

ขั้นที่ 2: คนหาชอง

เริ่มการคนหาชองแบบอัตโนมัติเพื่อติดตั้งในทีวีของคุณ ชองที่
มีใหบริการจะไดรับการติดตั้งบนทีวี

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [คนหาชอง] จากนั้นกด OK

3 เลือก > [เริ่ม] จากนั้นกด OK
 » ชองที่ดูไดทั้งหมดจะไดรับการจัดเก็บ 

4 หากตองการออก ใหกด OK

การตั้งชองทีวีแบบธรรมดา

ในหัวขอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการคนหาและบันทึกชองทีวีแบบอะ
นาล็อกดวยตัวเอง

ขั้นตอนที่ 1: เลือกระบบของคุณ

หมายเหตุ

 • ขามขั้นตอนนี้หากการตั้งคาระบบของคุณถูกตอง

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] > [การติด
ตั้งชอง] > [อะนาล็อก: การติดตั้งเสาอากาศดวยตนเอง] 
จากนั้นกด OK

3 เลือก > [ระบบสี] จากนั้นกด OK

4 เลือกระบบที่เหมาะสมสำาหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ 
แลวกด OK

ขั้นตอนที่ 2: คนหาและบันทึกชองทีวีใหม

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] > [การติดตั้ง
ชอง] > [อะนาล็อก: การติดตั้งเสาอากาศดวยตนเอง] > 
 [คนหาชอง] จากนั้นกด OK
• หากคุณทราบความถี่ของชองที่เปนตัวเลขสามตัว 

ใหปอนคานั้น
• หากตองการคนหา เลือก [คนหา] แลวกด OK

3 เมื่อพบชองแลว เลือก [เสร็จ] จากนั้นกด OK
• หากตองการจัดเก็บชองเปนหมายเลขใหม เลือก [บันทึก

เปนชองใหม] แลวกด OK
• หากตองการจัดเก็บชองเปนชองที่เลือกไวกอนหนานี้ 

เลือก [บันทึกชองปจจุบัน] แลวกด OK

ขั้นตอนที่ 3: การปรับชองอะนาล็อกอยาง
ละเอียด

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] > [การติดตั้ง
ชอง] > [อะนาล็อก: การติดตั้งเสาอากาศดวยตนเอง] > 
 [ปรับอยางละเอียด] จากนั้นกด OK

3 กด  หรือ  เพื่อปรับชองอยางละเอียด
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เปลี่ยนชื่อชอง

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อชองได ชื่อจะปรากฏเมื่อคุณเลือกชอง

1 ขณะดูทีวี ใหกด  LIST
 » เมนูเมตริกซชองจะปรากฏขึ้น

2 เลือกชองที่คุณจะเปลี่ยนชื่อ

3 กด  OPTIONS
 » เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ

4 เลือก > [เปลี่ยนชื่อชอง] จากนั้นกด OK
 » ชองปอนตัวอักษรจะปรากฏขึ้น

5 กด        หรือ ปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกตัวอักษรแตละ
ตัว แลวกด OK

6 เมื่อใสชื่อแลว เลือก [เสร็จ] จากนั้นกด OK

เคล็ดลับ

 • กด [abc] เพื่อสลับระหวางอักษรตัวพิมพใหญและอักษรตัวพิมพเล็ก

จัดเรียงชองใหม

หลังจากที่คุณตั้งชอง คุณสามารถจัดลำาดับการแสดงได

1 ขณะดูทีวี ใหกด  LIST
 » เมนูเมตริกซชองจะแสดงขึ้น

2 กด  OPTIONS
 » เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ

3 เลือก > [เรียงลำาดับใหม] จากนั้นกด OK

4 เลือกชองที่จะจัด เรียงใหม แลวกด OK
 » ชองที่เลือกจะถูกไฮไลต

5 ยายชองที่ทำาไฮไลตไวไ ปยังตำาแหนงใหม แลวกด OK

6 กด  OPTIONS

7 เลือก > [เรียงเสร็จแลว] จากนั้นกด OK
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7 การเชื่อมตออุปกรณ

หัวขอนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมตออุปกรณดวยชองเสียบตางๆ สำาหรับ
ตำาแหนงของอุปกรณเชื่อมตอเหลานี้ในทีวีของคุณ โปรดดูคมือเริ่ม
ตนใชงานอยางยอ ตัวอยางเพิ่มเติมของการเชื่อมตออุปกรณอยในคมือ
เริ่มตนใชงานอยางยอ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถใชชองเสียบประเภทตางๆ เพื่อเชื่อมตออุปกรณเขากับทีวีของคุณ

เคล็ดลับ

 • หลังการเชื่อมตอ เพื่อการใชงานอุปกรณที่งาย ใหเพิ่มอุปกรณนั้นในเมนูหลัก: กด 
MENU แลวเลือก [เพิ่มอุปกรณใหม]

ชองเสียบดานหลัง

a HDMI
ระบบเสียงดิจิตอบและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณดิจิตอลที่มีความ
ละเอียดสูง เชน เครื่องเลน Blu-ray

  
การเชื่อมตอผาน DVI หรือ VGA ตองใชสายเคเบิลสัญญาณ
เสียงเพิ่มเติม (โปรดดูที่ 'เชื่อมตอคอมพิวเตอร' ในหนา 24)

b PC IN (VGA และ AUDIO IN)
อินพุตเสียงและวิดีโอจากคอมพิวเตอร

  
c AUDIO L/R

อินพุตเสียงจากอุปกรณอะนาล็อกที่เชื่อมตอกับ VIDEO

  
d VIDEO

อินพุตวิดีโอ Composite จากอุปกรณอะนาล็อก เชน VCR

  

VGA

VGA AUDIO

 

PC IN



23

ภ
าษ

าไ
ท

ย

TH

e TV ANTENNA
สัญญาณเขาจากเสาอากาศ

  
f SERV. U

สำาหรับใชโดยเจาหนาที่ที่ใหบริการเทานั้น

g CVI 1/CVI 2 (Y Pb Pr และ AUDIO L/R) 
เสียงอะนาล็อกและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณอะนาล็อกหรือ
ดิจิตอล เชน เครื่องเลนดีวีดี หรือคอนโซลเกม

  
TV ANTENNA

ชองเสียบดานขาง

a HDMI
ระบบเสียงดิจิตอบและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณดิจิตอลที่มีความ
ละเอียดสูง เชน เครื่องเลน Blu-ray

  
b AUDIO L/R

อินพุตเสียงจากอุปกรณอะนาล็อกที่เชื่อมตอกับ VIDEO

  
c VIDEO

อินพุตวิดีโอ Composite จากอุปกรณอะนาล็อก เชน VCR
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d USB
อินพุตขอมูลจากอุปกรณจัดเก็บ USB

  
e  (หูฟง) 

เอาตพุตเสียงสเตอริโอไปยังหูฟงหรือเฮดโฟน

เชื่อมตอคอมพิวเตอร

กอนที่คุณจะเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับทีวี
• ตั้งอัตรารีเฟรชหนาจอของคอมพิวเตอรเปน 60Hz
• เลือกความละเอียดหนาจอที่รองรับที่ คอมพิวเตอร ของคุณ 
เชื่อมตอคอมพิวเตอรกับชองเสียบแบบใดแบบหนึ่ง:

หมายเหตุ

 • การเชื่อมตอผาน DVI หรือ VGA ตองใชสายเคเบิลสัญญาณเสียงเพิ่มเติม

• สายเคเบิล HDMI

  
• สาย DVI-HDMI

  DVI

PC IN
AUDIO

• สาย HDMI และอะแดปเตอร HDMI-DVI

  
• สาย VGA

  
การใชงาน Philips EasyLink

ใชประโยชนจากอุปกรณที่รองรับ HDMI-Consumer Electronic 
Control (CEC) ของคุณใหมากที่สุดดวยคุณสมบัติการควบคุมขั้นสูง
ของ Philips EasyLink หากอุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC ของคุณ
เชื่อมตอผาน HDMI คุณสามารถควบคุมอุปกรณดังกลาวไดพรอมกัน
ดวยรีโมทคอนโทรลของทีวี
หากตองการเปดใชงาน Philips EasyLink คุณตอง: 
• เชื่อมตอกับอุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC อยางนอยสองเครื่อง

ผาน HDMI
• กำาหนดคาอุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC อยางถูกตอง
• เปด EasyLink

หมายเหตุ

 • อุปกรณที่รองรับ EasyLink ตองเปดอยและเลือกไวเปนแหลงที่มา
 • Philips ไมรับรองวาจะใชงานรวมกันได 100% กับอุปกรณ HDMI CEC ทั้งหมด

DVI

PC IN
AUDIO

VGA

AU
D
IO

VG
A

PC
 I
N
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เปดหรือปด EasyLink

เมื่อคุณเลนเนื้อหาจากอุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC ทีวีจะเปดจาก
โหมดสแตนดบาย และสลับไปยังแหลงที่ถูกตอง

หมายเหตุ

 • หากคุณไมไดตั้งใจจะใช Philips Easylink ใหปดสวิตช

1 กด 

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [EasyLink] > [EasyLink]

3 เลือก [เปด] หรือ [ปด] แลวกด OK

ใช one-touch play

1 หลังจากคุณเปด EasyLink ใหกดเลนอุปกรณของคุณ 
 » TV จะสลับไปที่แหลงที่มาที่ถูกตองโดยอัตโนมัติ

ใช one-touch standby

เมื่อคุณกด  บนรีโมททีวี ทีวีและอุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC 
ทั้งหมดจะสลับเปนโหมดสแตนดบาย

1 กด  (เปดสแตนดบาย) บนรีโมทคอนโทรลของทีวีหรืออุ
ปกรณ 
 » ทีวีและอุปกรณ HDMI ทั้งหมดที่เชื่อมตออยจะสลับไปที่

โหมดสแตนดบาย

ตั้งลำาโพงทีวีเปนโหมด EasyLink

หากคุณเชื่อมตออุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC ซึ่งมีลำาโพงดวย คุณ
สามารถเลือกฟงเสียงทีวีจากลำาโพงดังกลาวแทนลำาโพงทีวีได
เมื่อคุณเลนเนื้อหาจากโฮมเธียเตอรที่รองรับ EasyLink และคุณตอง
การปดเสียงลำาโพงของทีวีโดยอัตโนมัติ ใหเปดโหมด EasyLink

1 เชื่อมตออุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC ผานทางชองเสียบ 
HDMI

2 เชื่อมตอสายสัญญาณเสียงจากชองเสียบ SPDIF OUT ไป
ยังชองเสียบ AUDIO IN ของอุปกรณที่รองรับ EasyLink

3 กำาหนดคาอุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC ใหเหมาะสม (ดูคมือ
ผใชของอุปกรณ)

4 กด 

5 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [EasyLink] > [ลำาโพงทีวี]

6 เลือกตัวเลือกตอไปนี้หนึ่งตัวเลือก แลวกด OK
• [ปด]: ปดลำาโพงทีวี

• [เปด]: เปดลำาโพงทีวี
• [EasyLink]: สตรีมสัญญาณเสียงทีวีผานอุปกรณ HDMI-

CEC ที่เชื่อมตออย สลับเสียงทีวีไปที่อุปกรณเสียง 
HDMI-CEC ที่เชื่อมตอผานเมนู Adjust (ปรับ)

• [เริ่ม EasyLink อัตโนมัติ]: ปดลำาโพงทีวีโดยอัตโนมัติ
และสตรีมเสียงทีวีไปยังอุปกรณเสียง HDMI-CEC ที่
เชื่อมตอ

หมายเหตุ

 • ในการปดเสียงลำาโพงทีวี ใหเลือก [ลำาโพงทีวี] > [ปด]

เลือกเอาตพุตลำาโพงดวยเมนู Options (ตัวเลือก)
หากเลือก [EasyLink] หรือ [เริ่ม EasyLink อัตโนมัติ] ใหเขาสเมนู 
Options เพื่อสลับระบบเสียงทีวี

1 ขณะดูทีวี ใหกด  OPTIONS

2 เลือก > [ลำาโพง] จากนั้นกด OK

3 เลือกตัวเลือกตอไปนี้หนึ่งตัวเลือก แลวกด OK: 
• [ทีวี]: เปดการทำางานตามคาเริ่มตน สตรีมสัญญาณเสียง

ทีวีผานทีวีและอุปกรณเสียง HDMI-CEC ที่เชื่อมตออย 
จนกวาอุปกรณที่เชื่อมตอจะสลับไปใชการควบคุมเสียง
ของระบบ หลังจากนั้น สัญญาณเสียงทีวีจะไดรับการส
ตรีมผานอุปกรณที่เชื่อมตออย

• [เครื่องขยายเสียง]: สตรีมสัญญาณเสียงผานอุปกรณ 
HDMI-CEC ที่เชื่อมตออย หากไมไดเปดโหมดระบบ
เสียงบนอุปกรณ เสียงจะไดรับการสตรีมจากลำาโพงที
วีตอไป หากมีการเปดใช [เริ่ม EasyLink อัตโนมัติ] ทีวี
จะขอใหอุปกรณที่เชื่อมตอสลับไปที่โหมดเสียงของระบบ
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ใชตัวล็อค Kensington

ชองล็อค Kensington เพื่อความปลอดภัยจะอยที่ดานหลังของทีวี เพื่อ
ปองกันการโจรกรรม ใหทำาการคลองตัวล็อค Kensington ระหวางชอง
และวัตถุที่คงทน เชน โตะที่มีนหนักมาก
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8 ขอมูลผลิตภัณฑ

ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
สำาหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ ใหไปที่ www.philips.com/support

ความละเอียดในการแสดงผลที่รองรับ

รูปแบบคอมพิวเตอร
• ความละเอียด - อัตรารีเฟรช:

• 640 x 480 - 60Hz
• 800 x 600 - 60Hz
• 1280 x 768 - 60Hz
• 1360 x 768 - 60Hz
• 1920 x 1080 - 60Hz (สำาหรับ Full HD เทานั้น)

รูปแบบภาพ
• ความละเอียด - อัตรารีเฟรช:

• 480i - 60Hz
• 480p - 60Hz
• 576i - 50Hz
• 576p - 50Hz
• 720p - 50Hz, 60Hz
• 1080i - 50Hz, 60Hz
• 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

มัลติมีเดีย

• อุปกรณจัดเก็บที่รองรับ: USB (รองรับเฉพาะอุปกรณจัดเก็บ 
USB FAT หรือ FAT 32) 

• รูปแบบไฟลมัลติมีเดียที่สนับสนุน:
• ภาพ: JPEG
• สัญญาณเสียง: MP3
• วิดีโอ: MPEG 2/MPEG 4, H.264
• RMVB, Xvid

การปรับสัญญาณ/การรับสัญญาณ/กา
รสงสัญญาณ

• อินพุตเสาอากาศ: โคแอกเชียล 75 โอหม (IEC75)
• ระบบทีวี: PAL B/G, I, D/K, SECAM B/G
• การเลนวิดีโอ: NTSC, SECAM, PAL
• ชองสัญญาณ: UHF, VHF

รีโมทคอนโทรล

• ประเภท: RC0
• แบตเตอรี่: ขนาด AAA 2 กอน (แบบ LR03)

เปด/ปด

• ระบบไฟหลัก: 220-240V, 50-60Hz
• กำาลังไฟโหมดสแตนดบาย: ≤ 0.5 W
• อุณหภูมิแวดลอม: 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส
• ปริมาณไฟฟาที่ใช:

• สำาหรับ 46PFL35x7: 160 W
• สำาหรับ 42PFL35x7: 140 W
• สำาหรับ 32PFL35x7: 90 W
• สำาหรับ 42PFL30x7: 200 W
• สำาหรับ 32PFL30x7: 160 W
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การยึด TV ที่สนับสนุน

ในการยึดทีวี ใหสั่งซื้อตัวยึดทีวีของ Philips หรือตัวยึดทีวีที่ใชรวมกัน
ได 

คำาเตือน

 • ทำาตามคำาแนะนำาทั้งหมดที่ใหมาพรอมกับตัวยึด TV TP Vision Netherlands B.V. 
ไมขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ หรืออันตรายจากการติดตั้งตัว
ยึด TV ที่ไมถูกตอง

กอนคุณติดตั้ง ใหทำาขั้นตอนตอไปนี้: 

1 เพื่อปองกันความเสียหายกับสายเคเบิลและอุปกรณเชื่อมตอ 
ใหเวนระยะจากดานหลังของทีวีอยางนอยตามระยะหางตอ
ไปนี้
• สำาหรับ xxPFL35x7: 4.8 ซม. (1.9 นิ้ว)
• สำาหรับ xxPFL30x7: 8.8 ซม. (3.5 นิ้ว)

2 สำาหรับ 42PFL35x7, 32PFL35x7 และ xxPFL30x7: คลาย
สกรูสีเงิน และถอดสวนคอออก
• สำาหรับ 42PFL35x7: 

 4x

• สำาหรับ 32PFL35x7: 

 
• สำาหรับ xxPFL30x7:

 
3 ตรวจสอบใหแนใจวาสลักติดตั้งเปนไปตามขอกำาหนดตอไปนี้:
  

ขนาดจอทีวี 
(นิ้ว)

ระยะหางที่ใช 
(มม.)

น็อตยึดที่ใช

46 400 x 400 4 x M6 (16 มม.)
42PFL35x7 400 x 400 4 x M6 (16 มม.)
42PFL30x7 400 x 400 4 x M6 (11 มม.)
32PFL35x7 200 x 100 4 x M4 (15 มม.)
32PFL30x7 200 x 200 4 x M6 (11 มม.)

3x
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9 วิธีแกไขปญหา

ในหัวขอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับปญหาทั่วไปที่มักเกิดขึ้นรวมถึงวิธีการ
แกไขปญหาเหลานั้น

ปญหาทั่วไปของทีวี

เปดทีวีแลวแตทีวีไมทำางาน:
 • ปลดสายไฟออกจากเตาเสียบ รอหนึ่งนาทีแลวจึงตอกลับเขา

ที่เดิม
 • ตรวจสอบสายไฟวาเชื่อมตออยางแนนหนาแลวหรือไม

รีโมทคอนโทรลทำางานผิดปกติ:
 • ตรวจสอบวาใสแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลถูกตองตามขั้ว +/- 

ของรีโมทคอนโทรลหรือไม
 • เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลหากแบตเตอรี่ออนหรือ

หมด
 • ทำาความสะอาดเลนสของตัวรับสงสัญญาณของทีวีและ

รีโมทคอนโทรล
ไฟแสตนดบายสีแดงที่ทีวีกระพริบ:
 • ปลดสายไฟออกจากเตาเสียบ รอจนกวาทีวีจะเย็นลงกอนเชื่อม

ตอสายไฟกลับเขาที่เดิม หากมีการกะพริบ ใหติดตอ Philips 
Consumer Care 

คุณลืมรหัสปลดล็อคของคุณสมบัติล็อคกันเปด
 • ปอน ‘8888’

เมนูของทีวีแสดงภาษาไมถูกตอง
 • เปลี่ยนเมนูทีวีเปนภาษาที่คุณตองการ

เมื่อเปด/ปด/ไปที่โหมดสแตนดบายของทีวี คุณจะไดยินเสียง
จากโครงเครื่องทีวี:
 • ไมจำาเปนตองดำาเนินการใดๆ เสียงดังกลาวเปนเสียงปกติของ

การขยายหรือหดตัวของทีวีเมื่อเย็นตัวลงและรอนขึ้น ซึ่งไมมี
ผลกระทบใดๆ ตอประสิทธิภาพการทำางาน

ไมสามารถเอาปาย 'e-sticker' ที่ปรากฏบนทีวีออก
 • ในการเอาโลโกหรือภาพออก ใหตั้งสถานที่ที่ใชงานทีวีเปนบาน

1. กด 
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [กำาหนดคา] > 
 [สถานที่]
3. เลือก [บาน] และกด OK

ปญหาชองทีวี

ชองที่ติดตั้งไวลวงหนาไมปรากฏในรายการชอง:
 • ตรวจดูวาเลือกรายการชองที่ถูกตองไว

ไมพบชองดิจิตอลระหวางการติดตั้ง:

 • ตรวจสอบวาทีวีรองรับ DVB-T, DVB-T Lite หรือ DVB-C ใน
ประเทศของคุณ 

ชองบางชองไมไดรับการติดตั้งในทีวีของฉันโดยอัตโนมัติ:
 • ระหวางการติดตั้ง ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเลือกประเทศที่

คุณจะติดตั้งทีวี

ปญหาเกี่ยวกับภาพ

เปดทีวี แตไมมีภาพ:
 • ตรวจสอบวาไดตอสายสัญญาณของเสาอากาศเขากับทีวีถูก

ตองหรือไม
 • ตรวจสอบวาเลือกอุปกรณที่ถูกตองไวเปนแหลงที่มาของทีวี

มีเสียงแตไมมีภาพ:
 • ตรวจสอบวาไดตั้งคาภาพถูกตองหรือไม

สัญญาณภาพของทีวีที่ไดรับจากเสาอากาศไมดี:
 • ตรวจสอบวาไดตอสายสัญญาณของเสาอากาศเขากับทีวีถูก

ตองหรือไม
 • ลำาโพง อุปกรณเสียงที่ไมตอสายดิน ไฟนีออน อาคารสูง และ

วัตถุขนาดใหญอื่นๆ จะมีผลตอคุณภาพการรับสัญญาณ หาก
เปนไปได ลองปรับคุณภาพการรับสัญญาณโดยเปลี่ยนทิศทาง
เสาอากาศ หรือยายอุปกรณใหอยหางจากทีวี

 • หากสัญญาณภาพที่ไดรับจากชองใดชองหนึ่งไมชัด ใหปรับ
จูนชองนั้นแบบละเอียด

สัญญาณภาพที่ไดรับจากอุปกรณที่เชื่อมตออยไมดี:
 • ตรวจสอบวาเชื่อมตออุปกรณนั้นๆ ถูกตองหรือไม
 • ตรวจสอบวาไดตั้งคาภาพถูกตองหรือไม 

ทีวีไมบันทึกคาของภาพที่ฉันตั้ง:
• ตรวจดูวาตำาแหนงทีวีตั้งไวเปนการตั้งคาที่บาน โหมดนี้ใหความ

ยืดหยนในการเปลี่ยนและบันทึกการตั้งคา
ภาพที่แสดงไมเต็มจอ และมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป:
 • ลองใชรูปแบบภาพที่แตกตางกัน

ตำาแหนงภาพไมถูกตอง
 • สัญญาณภาพจากอุปกรณบางอยางไมเหมาะกับหนาจอ ตรวจ

ดูเอาตพุตสัญญาณของอุปกรณ

ปญหาเกี่ยวกับเสียง

มีภาพแตไมมีเสียง:

หมายเหตุ

 • หากไมพบสัญญาณเสียง ทีวีจะปดเอาตพุตเสียงโดยอัตโนมัติ ซึ่งไมไดหมายถึงการ
ทำางานที่ผิดปกติ
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 • ตรวจสอบวาไดตอสายทุกอยางถูกตองหรือไม
 • ตรวจดูวาตั้งระดับเสียงไวเปน 0
 • ตรวจดูวาไมไดปดเสียงไว

มีภาพ แตคุณภาพของเสียงไมดี:
 • ตรวจสอบวาไดตั้งคาเสียงถูกตองหรือไม

มีภาพ แตลำาโพงมีเสียงออกเพียงดานเดียว:
 • ตรวจดูวาสมดุลเสียงตั้งเปนเซนเตอร

ปญหาการเชื่อมตอแบบ HDMI

พบปญหากับอุปกรณ HDMI:
 • โปรดทราบวาการรองรับ HDCP (High-bandwidth Digital 

Content Protection) นั้นจะดีเลยเวลาที่ทีวีจะแสดงผลจากอุ
ปกรณ HDMI 

 • หากทีวีไมจดจำาอุปกรณ HDMI และไมมีภาพปรากฏ ลอง
สลับแหลงที่มาจากอุปกรณหนึ่งไปเปนอุปกรณอื่นๆ และกลับ
มาที่เดิมอีกครั้ง

 • หากเสียงผิดเพี้ยนเปนพักๆ ใหตรวจดูวาการตั้งคาเอาตพุตจากอุ
ปกรณ HDMI นั้นถูกตอง

 • หากคุณใชอะแดปเตอร HDMI-to-DVI หรือสาย HDMI to 
DVI ใหตรวจดูวาสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติมถูกเชื่อมตอกับ 
 AUDIO IN (mini-jack เทานั้น)

ปญหาในการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรแสดงผลบนทีวีไมคงที่:
 • ตรวจสอบวา PC ของคุณใชความละเอียดและอัตราการรีเฟรช

ที่รองรับ
 • ตั้งรูปแบบภาพทีวีเปนไมมีสเกล

ติดตอเรา

หากคุณไมสามารถแกไขปญหาได โปรดอางอิงที่สวน FAQ สำาหรับ
ทีวีนี้ที่ www.philips.com/support 
  

หากยังไมสามารถแกไขปญหาไดอีก ใหติดตอ Philips Consumer 
Care ในประเทศของคุณตามรายชื่อในคมือผใชนี้

คำาเตือน

 • อยาพยายามซอมแซมทีวีดวยตัวเอง เนื่องจากอาจทำาใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือ
ทำาใหทีวีของคุณเสียหายจนไมสามารถซอมแซมได และทำาใหการประกันสิ้นสุดลง

หมายเหตุ

 • ควรจดรนทีวีและหมายเลขซีเรียลของคุณไวกอนที่คุณจะติดตอ Philips หมายเลขเหลานี้
พิมพไวที่ดานหลังของทีวีและบนบรรจุภัณฑ
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