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ข้างใต้เครื่องรับ
โทรทัศน์ด้านซ้าย

ด้านหลัง
เครื่องรับโทรทัศน์

	 การรีไซเคิล

บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบ 
ให้รีไซเคิลได้ กำจัดบรรจุภัณฑ์นี้ให้ถูกวิธีตาม
ข้อบังคับของท้องถิ่น

	 การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิต
ด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูงที่สามารถ
รีไซเคิลและนำไปใช้ใหม่ได้ สัญลักษณ์ถังขยะ 
มีล้อที่มีกากบาททับบนผลิตภัณฑ์ หมาย
ความว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองตามข้อกำหนด 
European Directive 2002/96/EC

อย่าลืมว่าท้องถิ่นของคุณอาจมีระบบการเก็บ 
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีแตกต่างกันกรุณาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ของท้องถิ่นและอย่ากำจัดผลิตภัณฑ์เก่ากับ 
ขยะทั่วไปในครัวเรือน การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่า
ท่ีถูกวิธีช่วยป้องกันผลร้ายต่อส่ิงแวดล้อมและ 
สุขภาพมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นได้

การกำจัดแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ที่ให้มาไม่มีส่วนประกอบของปรอท 
และแคดเมียมซ่ึงเป็นโลหะหนัก กรุณาตรวจสอบ 
วิธีกำจัดแบตเตอรี่ที่หมดอายุแล้วตามกฎเกณฑ์
ของท้องถิ่น

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

• เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บายจะใช้พลัง
 งานน้อยท่ีสุดเพ่ือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

• อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานอยู่บนแผ่นด้าน
หลังของเครื่องรับโทรทัศน์

• ดูข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดได้
ในแผ่นพับใน www.philips.com/support

   หมายเหตุ
ข้อกำหนดและข้อมูลต่าง	ๆ	อาจเปลี่ย
นแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•  หากต้องการความช่วยเหลืออื่น ๆ กรุณา 
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ 
หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่สำหรับติดต่อ 
อยู่ในคู่มือการรับประกันทั่วโลก

ข้อมูลสำคัญ

•  สายอากาศโทรทัศน์บางแบบใช้กำลังไฟ
 จากเคร่ืองรับโทรทัศน์ เคร่ืองรับโทรทัศน์น้ีไม่ 

รองรับคุณสมบัติดังกล่าว

เขตไฟฟ้า	เขตแม่เหล็ก	
และเขตแม่เหล็กไฟฟ้า	(“EMF”)

• ROYAL PHILIPS ผลิตและจำหน่ายผลิต
ภัณฑ์จำนวนมากเพื่อตอบสนองผู้บริโภค 
เช่นเดียวกับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
ที่สามารถปล่อยและรับสัญญาณแม่เหล็กไฟ
ฟ้าได้

• 1 ในหลักการสำคัญทางธุรกิจของฟิลิปส์ 
คือ วัดความปลอดภัยและสุขภาพที่มีผล 
จากผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามข้อกำหนดทาง 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และรักษาให้ได้มาตรฐาน 
EMF ในช่วงเวลาที่ผลิตสินค้า

• ฟิลิปส์มุ่งม่ันพัฒนา ผลิต และขายผลิตภัณฑ์ท่ี 
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

• ฟิลิปส์ยืนยันจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ที่มีในปัจจุบันว่า ถ้าใช้งานผลิตภัณฑ์ฟิลิปส์
อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ จะสามารถ
ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้อย่างปลอดภัย

• ฟิลิปส์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนามาตร
 ฐานสากล EMF และมาตรฐานความปลอดภัย 

ทำให้ฟิลิปส์มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้ 
เป็นมาตรฐานในอนาคตอันใกล้สำหรับ 

 ผลิตภัณฑ์ฟิลิปส์



• ห้ามต่ออุปกรณ์หลายตัวเกินไปกับเต้าจ่าย
ไฟ เน่ืองจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้า 
ช็อตได้

การติดตั้งโทรทัศน์ที่ผนัง

• หากต้องการติดตั้งโทรทัศน์ที่ผนัง ควร 
ปรึกษาช่างผู้เช่ียวชาญ การติดต้ังโทรทัศน์อย่าง
ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่าง
รุนแรงได้
• กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังมีโครงสร้าง
ที่เหมาะสมสำหรับรับน้ำหนักเครื่องรับโทรทัศน์
• ก่อนทำการติดตั้งโทรทัศน์ที่ผนัง 
ให้เสียบสายต่อต่าง ๆ เข้ากับข้ัวต่อของโทรทัศน์ 
การเชื่อมต่อสามารถทำได้ในภายหลัง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอากาศสามารถไหลผ่าน 
ตามช่องระบายความร้อนได้สะดวกในจุดท่ี
วางหรือแขวนโทรทัศน์ ห้ามวางโทรทัศน์ไว้
ในที่แคบ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไป

• ต้องใช้คนสองคนเพื่อยกและขนย้าย     
โทรทัศน์ท่ีมีน้ำหนักมากกว่า 25 กก. การยกหรือ 
ขนย้ายโทรทัศน์อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดก
ารบาดเจ็บร้ายแรงได้
• พื้นผิวที่ใช้วางโทรทัศน์จะต้องได้ระนาบ
และสามารถรองรับน้ำหนักได้
• อากาศต้องสามารถไหลผ่านช่องระบาย 
ความร้อนได้สะดวก ห้ามวางโทรทัศน์ไว้ในท่ีแคบ
• ห้ามวางแหล่งกำเนิดเปลวไฟท่ีไม่มีส่ิงปกปิด 
เช่น เทียนที่ติดไฟ ใกล้เครื่องรับโทรทัศน์
• ห้ามวางแจกันทีม่นี้ำไว้ใกล้โทรทัศน์ 
ของเหลวที่หกเลอะอาจทำให้ไฟฟ้าช็อต
ได้ หากน้ำเข้าไปในเครื่องรับโทรทัศน์ 
ให้ปลดสายจากเต้าจ่ายไฟ และนำส่งเพื่อ
ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
• อย่าให้โทรทัศน์หรือแบตเตอรี่สำหรับรีโมต
คอนโทรลสัมผัสความร้อน แสงอาทิตย์โดยตรง 
ฝน หรือน้ำ
• ระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง 
ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องรับโทรทัศน์ 
สายไฟหรือสายอากาศ
• ห้ามเปิดโทรทัศน์ไว้ในโหมดสแตนด์บาย
เป็นระยะเวลานาน ควรปลดสายออกจาก
เต้าจ่ายไฟฟ้า

การดูแลและทำความสะอาดเครื่องรับโทรทัศน์

• ห้ามนำแผ่นป้องกันออกจนกว่าจะติดตั้งฐานหรือยึดผนังและทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
• ใช้ผ้านุ่มที่จัดมาให้ทำความสะอาดพื้นผิวมันวาวบนโทรทัศน ์สำหรับส่วนประกอบอื่น ๆ 
ของโทรทัศน์ ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่ม ปลดสายโทรทัศน์จากเต้าจ่ายไฟก่อนทำความสะอาดเครื่อง
• ห้ามสัมผัส กด ขัดถู หรือกระแทกจอโทรทัศน์โดยใช้ของแข็ง เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอย
ขีดข่วนและความเสียหายที่จออย่างถาวร
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เริ่มต้นใช้งาน

หมายเหตุ: หากต้องการติดต้ังโทรทัศน์เข้ากับผนัง ให้ต่อสายต่อท้ังหมดเข้ากับข้ัวต่อของโทรทัศน์ 
ก่อนเป็นอันดับแรก

การต่อเสาอากาศ

ช่องเสียบสายอากาศอยู่ที่แผงวงจรด้านหลัง 
(ล่าง) ของโทรทัศน์ของโทรทัศน์

&	เสียบขั้วต่อเสาอากาศเข้ากับช่องเสียบสาย
อากาศโทรทัศน์

é	เสียบขั้วต่อที่ปลายอีกด้านของสายเข้ากับ
ช่องเสียบสายอากาศที่ผนัง

การเชื่อมต่อ / 
ปลดจากจุดจ่ายไฟหลัก

&	เสียบสายไฟเข้าในช่องเสียบที่ด้านหลัง 
(ด้านล่าง) ของโทรทัศน์

é	เสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับช่องเสียบไฟ
ที่ผนัง
หมายเหตุ:
ข้อต่อสายไฟที่โทรทัศน์ใช้สำหรับปลดแยก
อุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบ 
เข้ากับเต้ารับไฟของโทรทัศน์และปลั๊กไฟฟ้า 
จนสุดดีแล้ว ปลดระบบการจ่ายไฟโดยถอด 
สายจากเต้ารับไฟของโทรทัศน์หรือที่ปลั๊กไฟ 
ตรวจสอบว่าแรงดันไฟเลี้ยงในบ้านเท่ากับ
ข้อมูลพิกัดแรงดันไฟที่จัดพิมพ์บนสติ๊กเกอร์
ด้านหลังของโทรทัศน์

คำเตือน:
สำหรับโทรทัศน์ที่ยึดกับฐานหมุนหรือที่วาง 
ควรตรวจสอบก่อนว่าสายไฟไม่ตึงระหว่างการ
ปรับหมุน สายไฟท่ีถูกดึงจนตึงจะทำให้การเช่ือม
ต่อหลุดหลวมได้ และอาจทำให้เกิดประกายไฟ 
รวมทั้งเกิดเพลิงไหม้ได้
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เริ่มต้นใช้งาน

การใส่แบตเตอร่ีรีโมตคอนโทรล.

&	ถอดฝาครอบด้านหลังของรีโมตคอนโทรล
ออก

é	ใส่แบตเตอรี่สองก้อนที่จัดมาให้โดยให้ขั้ว 
(+) และ (-) อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การเปิดใช้โทรทัศน์

ส่วนควบคุมเครื่องรับโทรทัศน์จะอยู่ที่ด้านซ้าย
ของเครื่อง

&	กดปุ่ม POWER ไฟสีน้ำเงินจะติดสว่าง

é	กดปุ่ม CHANNEL + / - เพื่อเปลี่ยนช่อง

“	กรณีที่โทรทัศน์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย 
(ไฟสีแดงติดสว่าง) ให้กดปุ่ม CHANNEL
+ / - เพื่อเปิดใช้งานโทรทัศน ์
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ส่วนควบคุมและขั้วต่อ

ส่วนควบคุมด้านข้าง

ส่วนควบคุมด้านข้างอยู่ที่ด้านซ้ายของ
เครื่องรับโทรทัศน์

�  VOLUME + / -
เพิ่มระดับเสียงโดยกดปุ่ม VOLUME + 
ลดระดับเสียงโดยกดปุ่ม VOLUME -

2  MENU
แสดงเมนูหน้าจอหรือออกจากเมนูหน้าจอ
สามารถใช้ปุ่ม CHANNEL + / - 
เพื่อดูรายการในเมนูได้
สามารถใช้ปุ่ม VOLUME + / - เพื่อเลือก
รายการในเมนูได้

3 CHANNEL + / -
เลือกหมายเลขช่องโทรทัศน์ขึ้นหรือลง

4 POWER 
เปิดหรือปิดเครื่องรับโทรทัศน์

ขั้วต่อด้านข้าง

ขั้วต่อด้านข้างอยู่ที่ด้านซ้ายของ
เครื่องรับโทรทัศน์

� ชุดหูฟัง 
ใช้เพื่อต่อชุดหูฟัง

2 เครื่องเสียง	/	วีดิทัศน์	/	S-Video
ต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กล้องหรือเครื่องเล่น
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ส่วนควบคุมและขั้วต่อ

ขั้วต่อด้านหลัง

ขั้วต่อด้านหลังอยู่ที่ด้านท้าย (ล่าง) 
ของเครื่องรับโทรทัศน์

� CVI-� / CVI-2
ใช้ต่ออุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องถอด
รหัสและชุดโฮมเธียเตอร์

2 เสาอากาศ 
ใช้เพื่อเชื่อมต่อเสาอากาศ

3 เครื่องเสียง / วีดิทัศน ์/ S-Video 
ต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ 
กล้องวิดีโอชนิดพกพา หรือเครื่องเล่นวิดีโอ

4 HDMI� / HDMI2
ใช้เพื่อต่ออุปกรณ์ เช่น กล่องรับสัญญาณ 
เครื่องเล่น/เครื่องบันทึกดีวีดี อุปกรณ์
ความละเอียดสูงหรือคอมพิวเตอร์

5 VGA / เครื่องเสียงสำหรับคอมพิว
เตอร์
ใช้ต่อโทรทัศน์เป็นจอคอมพิวเตอร์ คุณสามารถ 
รับชมข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้บนโทรทัศน์ที่
ขนาดหน้าจอ  ต่าง ๆ รวมทั้งรับฟังข้อมูลเสียง
ไปพร้อม ๆ กัน

6 เครื่องเสียง	/	วีดิทัศน์	 
ใช้ต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ชุดโฮมเธียเตอร์และ
เครื่องบันทึกดีวีดี
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2 ปุ่ม	ù 
เลือกระบบเสียงสเตอริโอและเอฟเฟกต์เสียง
โมโน

3 . ปุ่ม	Teletext*
*ยกเว้นรุ่นที่จำหน่ายในประเทศจีน
(ดูหน้า 30)

4 . ตั้งเวลาปิด
ใช้เพื่อสแตนด์บายโทรทัศน์ตามเวลาที่กำหนด 
(ดูหน้า 17)

5  ปุ่มเสียง	Smart
ใช้เพื่อเลือกค่าเสียงอัตโนมัติที่กำหนดไว้

6  ระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูง
เปิดระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงใน
โหมดสเตอริโอและเสียงแผ่กังวาน (Spatial) 
ในโหมดโมโน

7  ปุ่มเงียบเสียง
ปิดหรือเปิดเสียง

8 ปุ่มเปิดปิด	Ambilight
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดระบบ Ambilight

9 ปุ่มระดับเสียง
ใช้เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

�0 ปุ่มโหมด	Ambilight
ใช้เพื่อเลือกโหมด Ambilight 
จากเมนูคุณสมบัติ

�� ปุ่มหมายเลข	(0-9)
ใช้เพื่อระบุช่องรับโทรทัศน์ ตั้งเวลาหรือกำหนด 
เวลาทำงาน

�2 ปุ่มข้อมูลหน้าจอ
ใช้เพื่อแสดงช่องสัญญาณปัจจุบัน 
หรือออกจากเมนูหน้าจอ

�3 ปุ่มเปลี่ยนช่อง
ใช้เพื่อแสดงช่องที่รับชมครั้งล่าสุด

ปุ่มและฟังก์ชันของรีโมตคอนโทรล

� ปุ่ม	สแตนด์บาย.
เปิดโทรทัศน์ในโหมดสแตนด์บายในกรณีที่
เคร่ืองเปิดอยู่แล้ว หรือเปิดใช้โทรทัศน์จากโหมด 
สแตนด์บาย
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หมายเหตุ:

ปุ่ม u	ใช้เพื่อเลือกเมนูหรือยืนยันรายการที่
คุณเลือก

คุณสามารถกดปุ่ม Æแทนปุ่ม u	ได้เช่นกัน 
ทั้งสองปุ่มนี้ทำงานในลักษณะเดียวกัน
เพื่อความกระชับ ในคู่มือผู้ใช้จะกล่าวถึงเฉพาะ

ปุ่ม u	เท่านั้น

�4 ปุ่มรูปแบบภาพ
ใช้เพื่อสลับรูปแบบการแสดงภาพที่มีให้เลือก

�5 ปุ่ม	AV 
ใช้เพื่อแสดงสัญญาณ AV 
ต้นทางหรือดูรายการสัญญาณ AV 
ต้นทางโดยกดปุ่มซ้ำ ๆ กัน

�6 ปุ่ม	Pixel	Plus	Demo
กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดฟังก์ชัน Pixel Plus 
Demo หน้าจอครึ่งหนึ่งจะแสดงภาพในระบบ 
Pixel Plus และอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นแบบปกติ

�7 ปุ่ม	Smart	Picture
เปิดฟังก์ชัน Pixel Plus Demo. ใช้เพื่อเลือกค่า
การแสดงภาพอัตโนมัติที่กำหนดไว้

�8 ปุ่มแสดงช่องรายการ
ใช้เพื่อแสดงช่องรับโทรทัศน์ที่สามารถเลือกดู
โดยใช้ปุ่มเคอร์เซอร์

�9 ปุ่มเคอร์เซอร์
ใช้เพื่อไล่รายการและเลือกเมนู 
รวมทั้งปรับค่าต่าง ๆ

20 ปุ่ม	OK
ใช้เพื่อเลือกรายการในเมนูหรือยืนยันการเลือก 

รายการ

2� ปุ่ม	Menu
ใช้เพื่อแสดงเมนูหน้าจอและออกจากเมนูหน้า 
จอ

22.ปุ่มช่องสัญญาณ
ใช้เพื่อเลือกหมายเลขช่องที่สูงหรือต่ำกว่า

ปุ่มและฟังก์ชันของรีโมตคอนโทรล
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เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

ความสว่างภาพ

ความเข้มสี
ความเข้มภาพ

ความคมชัด
อุณหภูมิสี

ความเข้มภาพ +
ลดการรบกวน

ด้านภาพ
ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา

เลือกช่องเพิ่ม
ชิ่อ
รายการโปรด

ةيبرعلا
ชื่อภาษา
Việt

เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา
เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ

รายการโปรด

ด้านภาพ
ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา

เลือกช่องเพิ่ม
ชิ่อ
รายการโปรด

การเลือกภาษาของเมนู

ก่อนใช้งานเมนูหน้าจอ กรุณาเลือกภาษาเมนูที่คุณต้องการ

&	กดปุ่ม	h	เพื่อแสดงเมนูหน้าจอ

é กดปุ่ม ï	จนปรากฏแถบสีที่คำว่า Install

“	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Language
ภาษาที่มีให้เลือกสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์จะ
ปรากฏขึ้นที่ด้านขวา

‘	กดปุ่ม	u	เพื่อเลือกภาษาที่หนึ่งหรือ	ï	
เพื่อเลือกภาษาอื่น ๆ

(	กดปุ่ม	u	เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ

§	กดป h อีกครั้งเพื่อออกจากเมนูหน้าจอ

การค้นหาและบันทึกช่องรับสัญ
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เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา
เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ

รายการโปรด

เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา
เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ

รายการโปรด

ตั้งช่องอัตโนมัติ

ช่อง

ทีวี

คำแนะนำ:
ยกเลิกหรือแทรกการค้นหาอัตโนมัติโดยกดปุ่ม 

h	หรือปุ่ม   เฉพาะช่องสัญญาณที่ตรวจ
พบก่อนการแทรกแซงเท่านั้นที่จะถูกบันทึกไว้

ญาณ 

ในกรณีที่ใช้โทรทัศน์เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้
ทำการค้นหาช่องสัญญาณอัตโนมัติหรือ
เลือกช่องสัญญาณตามที่คุณต้องการ

การค้นหาอัตโนมัติ

&	กดปุ่ม	h	เพื่อแสดงเมนูหน้าจอ

é กดปุ่ม ï	จนปรากฏแถบสีที่คำว่า Install

“	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Install

‘	กดปุ่ม ï	จนปรากฏแถบสีที่คำว่า Auto 
Store

(	กดปุ่ม	u	เพื่อเริ่มฟังก์ชัน Auto Store 
ตั้งช่องอัตโนมัติ โทรทัศน์จะเริ่มสแกนหาช่อง 
อัตโนมัติ เมื่อพบช่องสัญญาณ ระบบจะกำหนด 
หมายเลขช่องท่ี 1 และทำการสแกนช่องสัญญาณ 
ต่อไป หลังจากการสแกนช่องเสร็จส้ิน 
แถบแสดงสถานะจะหายไปจากหน้าจอ ช่องแรก
ที่ตรวจพบจะปรากฏบนหน้าจอ

§	กดปุ่ม hอีกครั้งเพื่อออกจากเมนูหน้าจอ
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เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา
เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ

รายการโปรด

การตั้งช่อง
ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา

เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ
รายการโปรด

เลือกระบบสี
เลือกระบบเสียง
ค้นหา
ช่องหมายเลข

ปรับละเอียด
จัดเก็บ

ตั้งช่องธรรมดา
เลือกระบบสี

เลือกระบบเสียง
ค้นหา

ช่องหมายเลข
ปรับละเอียด

อัตโนมัติ

จัดเก็บ

การค้นหาและบันทึกช่องรับสัญญาณ

การค้นหาด้วยตัวเอง

สำหรับการค้นหาช่องสัญญาณด้วยตัวเอง 
คุณสามารถเลือกรายการต่อไปนี้เพื่อปรับหา
ช่องสัญญาณ
เลือกระบบสี
เลือกระบบเสียง
ค้นหา
ช่องหมายเลข
ปรับละเอียด
จัดเก็บ (จัดเก็บค่าปรับตั้ง)

เลือกระบบแสดงสีหรือเสียง

&	กดปุ่ม	h	เพื่อแสดงเมนูหน้าจอ

é กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Install จากนั้นกดปุ่ม 

Æ เพื่อเลือกรายการ

“	กดปุ่ม ïเพื่อแรเงาที่ จัดเก็บเอง  

จากนั้นกดปุ่ม Æ เพื่อเลือกรายการ

‘	กดปุ่ม ï เพื่อแรงเงาที่  ระบบสี หรือ 

ระบบเสียง จากนั้นกดปุ่ม Æ เพื่อเลือกรายการ

(	กดปุ่ม Î หรือ ï เพื่อเลือกระบบ 
จากนั้นกดปุ่ม  

§	กดปุ่ม  Í เพื่อออกจากรายการ 

จากนั้นกดปุ่ม ï เพื่อแรเงาที่ จัดเก็บ

è	กดปุ่ม Í เพื่อเลือกรายกร จากนั้นกดปุ่ม 

u  เพื่อจัดเก็บค่า
 

!	กดปุ่ม h เพื่อออกจากเมนูหน้าจอ

ตั้งช่องธรรมดา
เลือกระบบสี

เลือกระบบเสียง
ค้นหา

ช่องหมายเลข
ปรับละเอียด

อัตโนมัติ

จัดเก็บ

ตั้งช่องธรรมดา
เลือกระบบสี

เลือกระบบเสียง
ค้นหา

ช่องหมายเลข
ปรับละเอียด
จัดเก็บ

จัดเก็บ

ใช่
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เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา
เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ

รายการโปรด

การตั้งช่อง
ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา

เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ
รายการโปรด

เลือกระบบสี
เลือกระบบเสียง
ค้นหา
ช่องหมายเลข

ปรับละเอียด
จัดเก็บ

ตั้งช่องธรรมดา
เลือกระบบสี

เลือกระบบเสียง
ค้นหา

ช่องหมายเลข
ปรับละเอียด
จัดเก็บ

การค้นหาและบันทึกช่องรับสัญญาณ

การค้นหาช่องสัญญาณที่ต้องการ

คุณสามารถค้นหาช่องสัญญาณได้เองโดย
ใช้คุณสมบัติ Search 

&	กดปุ่ม	h	

é กดปุ่ม ï	เพื่อเลือกคำว่า Install 

ากนั้นกดปุ่ม Æ เพื่อเลือกรายการ

“	กดปุ่ม ï เพื่อแรเงาที่ จัดเก็บเอง 

จากนั้นกดปุ่ม Æ เพื่อเลือกรายการ

‘	กดปุ่ม ï เพื่อแรเงาที่ ค้นหา 

จากนั้นกดปุ่ม Æ เพื่อเลือกรายการ

(	กดปุ่ม  Æ อีกครั้ง เพื่อเริ่มการสแกนช่อ
งสัญญาณถัดไป หรือกดเลือกความถี่โดยตร 
จากนั้นให้กำหนดหมายเลขช่องสำหรับช่องสั
ญญาณที่ต้องการ

§	กดปุ่ม ï เพื่อแรเงาที่ ช่องสัญญาณ 

จากนั้นกดปุ่ม  Æ เพื่อระบุเลขช่องสัญญาที่กำ
หน

è	กดปุ่ม Í เพื่อออกจากรายการ 

จากนั้นกดปุ่ม ï เพื่อแรงงานที่ จัดเก็

!	กดปุ่ม Æ เพื่อเลือกรายกร จากนั้นกดปุ่ม 

u เพื่อจัดเก็บค่

ç	กดปุ่ม h เพื่อออกจากเมนูหน้าจอ

ตั้งช่องธรรมดา
เลือกระบบสี

เลือกระบบเสียง
ค้นหา

ช่องหมายเลข
ปรับละเอียด

ตั้งช่องธรรมดา
เลือกระบบสี

เลือกระบบเสียง
ค้นหา

ช่องหมายเลข
ปรับละเอียด
จัดเก็บ

จัดเก็บ

ใช่
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การปรับตั้งช่องสัญญาณ

ยังช่องที่ต้องการปรับตั้ง

คุณสามารถปรับตั้งช่องสัญญาณหลังจากทำ
การค้นหาช่องอัตโนมัติได้ด้วยคุณสมบัติ Fine 
Tune ให้เปลี่ยนไป

&	กดปุ่ม	h	เพื่อแสดงเมนูหน้าจอ

é กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Install จากนั้นกดปุ่ม 

Æ เพื่อเลือกรายการ

“	กดปุ่ม ï เพื่อแรเงาที่ จัดเก็บเอง Æ 
จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ

‘	กดปุ่ม ï เพื่อแรเงาที่ ปรับละเอียด Æ 
จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ

(	กดปุ่ม Î หรือ ï เพื่อปรับแถบสไลด์ที่แถ
บปรับจูนเพื่อให้ได้สัญญาณที่ดีที่สุด

§	กดปุ่ม Í  เพื่อออกจากรายการ 

จากนั้นกดปุ่ม ï  เพื่อแรงงานที่ จัดเก็

è	กดปุ่ม  Æ เพื่อเลือกรายกร จากนั้นกดปุ่ม 

u เพื่อจัดเก็บค่า

!	กดปุ่ม h เพื่อออกจากเมนูหน้าจอ

เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา
เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ

รายการโปรด

การตั้งช่อง
ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา

เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ
รายการโปรด

เลือกระบบสี
เลือกระบบเสียง
ค้นหา
ช่องหมายเลข

ปรับละเอียด
จัดเก็บ

การตั้งช่อง
เลือกระบบสี
เลือกระบบเสียง

ค้นหา
ช่องหมายเลข
ปรับละเอียด
จัดเก็บ

ตั้งช่องธรรมดา
เลือกระบบสี

เลือกระบบเสียง
ค้นหา

ช่องหมายเลข
ปรับละเอียด
จัดเก็บ

จัดเก็บ

ใช่
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การเลือกช่องรับสัญญาณเพิ่ม

คุณสามารถจัดเรียงหมายเลขสำหรับช่องรับโทรทัศน์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ใหม่ได้

&	กดปุ่ม	h	เพื่อแสดงเมนูหน้าจอ

é กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Install

“	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Install

‘	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Sort เลือกช่องเพิ่ม

(	กดปุ่ม	u	เพื่อเลือก Sort

§	กดปุ่ม ï เพื่อเลือกหมายเลขช่องที่ต้อง
การเริ่มต้นการจัดเรียงใหม่

è	กดปุ่ม Æ	เพื่อยืนยัน

!	กดปุ่ม Î	หรือ	ï	เพื่อเลือกหมายเลขช่อง
ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
 

ç	กดปุ่ม Í	เพื่อยืนยัน

ทำซ้ำขั้นตอนที่  § ถึง ç เพื่อจัดเรียงช่อง

สัญญาณอื่น ๆ หรือดำเนินการต่อในขั้นตอนท่ี 

à  

à	กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูหน้าจอ

เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา
เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ

รายการโปรด

การตั้งช่อง
ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา

เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ
รายการโปรด

การตั้งช่อง
ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา

เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ
รายการโปรด

การตั้งช่อง
ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา

เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ
รายการโปรด
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การตั้งชื่อช่องรับสัญญาณ

คุณสามารถกำหนดชื่อสั้น ๆ สำหรับช่องรับสัญญาณได้โดยใช้คุณสมบัติ Name

เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา
เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ

รายการโปรด

การตั้งช่อง
ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา

เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ
รายการโปรด

การตั้งช่อง
ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา

เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ
รายการโปรด

การตั้งช่อง
ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา

เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ
รายการโปรด

&	กดปุ่ม	h	เพื่อแสดงเมนูหน้าจอ

é กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Install

“	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Install

‘	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Name

(	กดปุ่ม	u	เพื่อเลือก Name

§	กดปุ่ม ï เพื่อเลือกหมายเลขช่องที่ต้อง
การตั้งชื่อ

è	กดปุ่ม Æ	เพื่อเริ่มกระบวนการ

!	กดปุ่ม Î	หรือ ï	เพื่อดูรายการ (A-Z, 
0-9) สำหรับเลือกตัวอักษรหรือหมายเลขที่จะ
ใช้ตั้งชื่อช่อง คุณสามารถใช้ตัวอักษรรวมกัน
ได้สูงสุด 5 ตัวในการตั้งชื่อช่อง

ç	กดปุ่ม Í	เพื่อสิ้นสุดกระบวนการ

ทำซ้ำขั้นตอนที ่§ ถึง ç เพื่อตั้งชื่อช่อง

สัญญาณอื่น ๆ หรือดำเนินการต่อในขั้นตอนท่ี 

à  

à	กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูหน้าจอ
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เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา
เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ

รายการโปรด

การตั้งช่อง
ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา

เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ
รายการโปรด

การตั้งช่อง
ภาษา

ตั้งช่องอัตโนมัติ
ตั้งช่องธรรมดา

เลือกช่องเพิ่ม

ชิ่อ
รายการโปรด

การบันทึกช่องรายการโปรด

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Favorite Program ในการจัดเก็บช่องสัญญาณที่คุณต้องการระบุเป็น
รายการโปรด ด้วยการเรียกใช้จากปุ่มเลือกช่อง +/-

&	กดปุ่ม	h	เพื่อแสดงเมนูหน้าจอ

é กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Install

“	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Install

‘	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Fav. Program
รายการระบุหมายเลขช่องจะปรากฏขึ้นที่ด้าน
ขวาของจอ หมายเลขช่องท้ังหมดจะมีสัญลักษณ์ 
$ อยู่ด้านข้างเพื่อระบุว่าเป็นช่องโปรดที่กำหนด
ไว้เป็นค่าเริ่มต้น

(	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือกหมายเลขช่องที่ต้องการ
ลบหรือเพิ่มในรายการโปรด

	
§	กดปุ่ม u เพื่อลบช่อง (ไม่มีสัญลักษณ์ $) 
หรือเพิ่มช่อง (มีสัญลักษณ์ $ ) ในรายการโปรด 
เลือกช่องสัญญาณในรายการโดยกดปุ่มเลือก
ช่อง +/- และเลือกช่องสัญญาณท่ีไม่ได้อยู่ใน
ราย การโปรดโดยกดปุ่มหมายเลขช่องนั้น ๆ

è กดปุ่ม  h	อีกครั้งเพื่อออกจากเมนูหน้าจอ
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การปรับค่าแสดงภาพ

รายการต่าง ๆ ในเมนูคุณสมบัติ Picture ใช้เพื่อปรับค่าการแสดงภาพแบบต่าง ๆ

เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

ความสว่างภาพ

ความเข้มสี
ความเข้มภาพ

ความคมชัด
อุณหภูมิสี

ความเข้มภาพ +
ลดการรบกวน

ด้านภาพ
ความสว่างภาพ

ความเข้มสี
ความเข้มภาพ

ความคมชัด
อุณหภูมิสี

ความเข้มภาพ +
ลดการรบกวน

ด้านภาพ
ความสว่างภาพ

ความเข้มสี
ความเข้มภาพ

ความคมชัด
อุณหภูมิสี

ความเข้มภาพ +
ลดการรบกวน

โทนสีฟ้า
โทนสีแดง
โทนสีปกติ

ด้านภาพ
ความสว่างภาพ

ความเข้มสี
ความเข้มภาพ

ความคมชัด
อุณหภูมิสี

ความเข้มภาพ +
ลดการรบกวน

ปิด
เปิด

&	กดปุ่ม	h	เพื่อแสดงเมนูหน้าจอ
เมนูย่อย Picture จะถูกเลือกเป็นค่าเริ่มต้น

é กดปุ่ม u	เพื่อเลือกเมนู Picture

“	กดปุ่ม Î	หรือ ï	เพื่อเลือกรายการที่ต้อง
การปรับตั้ง

‘	กดปุ่ม u	เพื่อเลือกรายการ

การตั้งค่าภาพ	:
• ความสว่างภาพ: ปรับความสว่างของภาพ
• ความเข้มสี: ปรับความเข้มของสี
• ความเข้มภาพ: ปรับระดับความสว่างและ 
ความมืดของภาพ
• ความคมชัด: ปรับความคมชัดของภาพ
• อุณหภูมิสี: กำหนดสีเป็นแบบ Cool 
(โทนสีฟ้า) Normal (โทนสีแดง) หรือ Warm 
(โทนสีปกติ)
• ความเข้มภาพ	+	:	ควบคุมระดับความสว่าง 
และความมืดของภาพแบบอัตโนมัติ
• ลดการรบกวน: ควบคุมจุดบนจอภาพแบบ 
อัตโนมัติ

บางรายการอาจมีแถบสัญลักษณ์บอกระดับ
การใช้งาน บางรายการอาจมีค่าปรับตั้งเช่น 
Cool, Warm และ Normal หรือ On และ Off 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมนู Picture ที่คุณกำลังปรับตั้ง

(	กดปุ่ม Î	หรือ ï	เพื่อปรับตั้งค่า	

§ กดปุ่ม h	อีกครั้งเพื่อออกจากเมนูหน้าจอ
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เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง

คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

ปรับเสียงตามความต้องการ
เสียงซ้ายขวา
ความคงที่เสียง

เสียงรอบทิศทาง

ปรับเสียงตามความต้องการ

ปิด
เปิด

ด้านเสียง
ปรับเสียงตามความต้องการ
เสียงซ้ายขวา
ความคงที่เสียง

เสียงรอบทิศทาง

ด้านเสียง
ปรับเสียงตามความต้องการ
เสียงซ้ายขวา
ความคงที่เสียง

เสียงรอบทิศทาง

เสียงโมโน
เสียงกังวาน

การปรับค่าระบบเสียง

รายการจากเมนูคุณสมบัติ Sound ใช้เพื่อปรับค่าการแสดงผลแบบต่าง ๆ

&	กดปุ่ม	h	เพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ

é กดปุ่ม ï	เพื่อเลือกเมนู Sound

“	กดปุ่ม u	เพื่อเลือกเมนู Sound	

‘	กดปุ่ม Î	หรือ ï	เพื่อเลือกรายการที่ต้อง
การปรับ

(	กดปุ่ม u	เพื่อเลือกรายการ

การปรับค่าระบบเสียง:
Equalizer – ปรับสัญญาณความถี่แต่ละช่อง 
(โทน)
Balance – เสียงซ้ายขวา: ปรับสมดุลระดับ 
เสียงลำโพงด้านซ้ายและขวา
AVL ความคงที่เสียง: (ตัวปรับระดับเสียง
อัตโนมัติ) - ใช้เพ่ือปรับระดับเสียงท่ีเพ่ิมข้ึนในทันที 
ขณะเปลี่ยนช่องหรือระหว่างโฆษณา
เสียงรอบทิศทาง – เพิ่มคุณภาพเอฟเฟกต์ 
สเตอริโอ
เลือก Incredible Surround หรือ Stereo 
(เมื่ออยู่ในแบบสเตอริโอ) หรือ Mono หรือ 
Spatial (เมื่ออยู่ในแบบโมโน).

บางรายการอาจมีแถบสัญลักษณ์บอกระดับการ 
ใช้งาน บางรายการอาจมีค่า เช่น Mono และ 
Spatial หรือ On และ Off ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมนู 
Sound ที่คุณกำลังปรับค่า

§	กดปุ่ม Î	หรือ ï เพื่อปรับค่า

è กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

หมายเหตุ:
สามารถเลือกใช้แบบ Stereo และ 
Incredible Surround ได้ขณะถ่าย 
ทอดสัญญาณโทรทัศน์ระบบสเตอ
ริโอเท่านั้น คุณสามารถกดปุ่ม f 
เพื่อสลับแบบเสียงต่าง ๆ ได้
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คุณสมบัติ
เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

เวลาปิด
เวลา
เริ่มเวลา

หยุดเวลา
ช่อง

กระตุ้น
แสดงข้อมูลการทำงาน

เวลา
เวลาปิด
เวลา
เริ่มเวลา

หยุดเวลา
ช่อง

กระตุ้น
แสดงข้อมูลการทำงาน

ปิด

คำแนะนำ:
คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องตั้งเวลาปิดไว้หรือไม่ หรือตรวจสอบเวลาที่เหลือได้ 
โดยกดปุ่ม Ë ที่รีโมตคอนโทรล สถานะการทำงานจะปรากฏที่ด้านล่างของจอ ถ้าต้องการ 
ยกเลิกระบบตั้งเวลาปิด ให้เลือก Off จากเมนูย่อย Sleep

เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

การตั้งเวลา

TIMER ใช้เพื่อตั้งเวลาปิดหรือเวลาเปลี่ยนช่อง

การตั้งเวลาปิด

&	กดปุ่ม	h	เพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ

é กดปุ่ม ï	เพื่อเลือกเมนู Features

“	กดปุ่ม u	เพื่อเลือกเมนู Features

‘	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Timer

(	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Sleep

แถบด้านขวาจะปรากฏค่าตั้งเวลาปิดไว้ เป็น 
Off, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 และ 240 
นาที

บางรายการอาจมีแถบสัญลักษณ์บอกระดับการ 
ใช้งาน บางรายการอาจมีค่า เช่น Mono และ 
Spatial หรือ On และ Off ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมนู 
Sound ที่คุณกำลังปรับ

§	กดปุ่ม Î	หรือ ï ไปที่เวลาที่ต้องการก่อน 
ที่โทรทัศน์จะเข้าสู่แบบสแตนด์บาย

è กดปุ่ม u เพื่อยืนยันการปรับค่า

!	กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ
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การตั้งนาฬิกา

ทำซ้ำขั้นตอนที่ &	ถึง ‘	ในหัวข้อ 
“การตั้งเวลาปิดเครื่อง” ก่อนหน้านี้ 
เพื่อเข้าสู่เมนู “Time”

(	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Time

§	กดปุ่ม u	เพื่อเลือกเมน Time 
เขตข้อมูลป้อนเข้า --:-- จะปรากฏขึ้นเพื่อให้ 
ระบุค่าเป็น ชม.:นาที

è	กดปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อระบุเวลา ตัวอย่าง 
10:45 

!	กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

การแสดงนาฬิกาตลอดเวลา

ทำซ้ำขั้นตอนที ่&	ถึง ‘	ในหัวข้อ 
“การตั้งเวลาปิดเครื่อง” ก่อนหน้านี้ 
เพื่อเข้าสู่เมนู “Time”

(	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Display

§	กดปุ่ม Î	หรือ ï	เพื่อเลือก On

è	กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

คุณสมบัติ
เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

เวลาปิด
เวลา
เริ่มเวลา

หยุดเวลา
ช่อง

กระตุ้น
แสดงข้อมูลการทำงาน

เวลา
เวลาปิด
เวลา
เริ่มเวลา

หยุดเวลา
ช่อง

กระตุ้น
แสดงข้อมูลการทำงาน

การตั้งเวลา

คำแนะนำ:
กดปุ่ม Ë ที่รีโมตคอนโทรลเพื่อดูเวลา

เวลา
เวลาปิด
เวลา
เริ่มเวลา

หยุดเวลา
ช่อง

กระตุ้น
แสดงข้อมูลการทำงาน

ปิด
เปิด



�9

การตั้งเวลา

ทำซ้ำขั้นตอนที ่&	ถึง ‘	ในหัวข้อ 
“การตั้งเวลาปิดเครื่อง” ก่อนหน้านี้ 
เพื่อเข้าสู่เมนู “Time”

(	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Start Time เริ่มเวลา

§	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Start Time 
เริ่มเวลา เขตข้อมูลป้อนเข้า --:-- จะปรากฏขึ้น
เพ่ือให้ระบุค่าเป็น ชม.:นาที ซ่ึงเป็นเวลาท่ีโทรทัศน์
จะเปล่ียนเป็นเลขช่องท่ีคุณต้ังค่าในข้ันตอน 
ถัดไปโดยอัตโนมัติ

è กดปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อระบุเวลา 
ตัวอย่าง: 20:00

!	กดปุ่ม Í	เพื่อกลับสู่เมนู Timer

ç	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Channel

à	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Channel

     กดปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อระบุเลขช่อง 
ตัวอย่าง: โทรทัศน์จะเปลี่ยนเป็นช่องดังกล่าว 
เมื่อถึงเวลา “Start Time” ที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

เวลา
เวลาปิด
เวลา
เริ่มเวลา

หยุดเวลา
ช่อง

กระตุ้น
แสดงข้อมูลการทำงาน

เวลา
เวลาปิด
เวลา
เริ่มเวลา

หยุดเวลา
ช่อง

กระตุ้น
แสดงข้อมูลการทำงาน

คุณสมบัติ
เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

เวลาปิด
เวลา
เริ่มเวลา

หยุดเวลา
ช่อง

กระตุ้น
แสดงข้อมูลการทำงาน

ที่รีโมตคอนโทรลเพื่อดูเวลา

��

�2
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เวลา
เวลาปิด
เวลา
เริ่มเวลา

หยุดเวลา
ช่อง

กระตุ้น
แสดงข้อมูลการทำงาน

เวลา
เวลาปิด
เวลา
เริ่มเวลา

หยุดเวลา
ช่อง

กระตุ้น
แสดงข้อมูลการทำงาน

ปิด
1ครั้ง
ประจำวัน

การตั้งเวลา

การตั้งเวลาเพื่อปรับไปแบบ		
สแตนด์บาย

ทำซ้ำขั้นตอนที ่&	ถึง ‘	ในหัวข้อ 
“การตั้งเวลาปิดเครื่อง” ก่อนหน้านี้ 
เพื่อเข้าสู่เมนู “Time”

!	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Stop Time 
หยุดเวลา

§	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Stop Time
เขตข้อมูลป้อนเข้า --:-- จะปรากฏขึ้นเพื่อให้
ระบุค่าเป็น ชม.:นาที ซ่ึงเป็นเวลาท่ีโทรทัศน์จะ 
เข้าสู่แบบสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

è กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

วิธีเปิดใช้ระบบตั้งเวลา

ทำซ้ำขั้นตอนที ่&	ถึง ‘ ในหัวข้อ 
“การตั้งเวลาปิดเครื่อง” ก่อนหน้านี้เพื่อเข้าสู่ 
เมนู “Time”

!	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Activate

§	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Activate

ç	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Off, Once หรือ 
Daily

ค่าการเปิดใช้งาน:
• Off – ยกเลิกนาฬิกาปลุก
• Once – ตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อเปิดใช้ครั้งเดียว
• Daily – ตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อเปิดใช้ในเวลาที่
กำหนดไว้ทุกวัน

à กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ
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การเปิดใช้ระบบล็อคกันเปิด

&	กดปุ่ม	h	เพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ

é กดปุ่ม ï	เพื่อเลือกเมนู Features

“	กดปุ่ม u	เพื่อเลือกเมนู Features	

‘	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Child Lock

(	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Child Lock

§	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก On	

è กดปุ่ม u เพื่อยืนยันการตั้งค่า

!	กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

การปิดระบบล็อคกันเปิด

ทำซ้ำขั้นตอนที ่& ถึง ( ในหัวข้อ “การเปิด

ใช้ระบบล็อคกันเปิด” ก่อนหน้านี้

§	กดปุ่ม Î	กดปุ่ม Off เพื่อเลือก

è กดปุ่ม u เพื่อยืนยันการตั้งค่า

!	กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

คุณสมบัติ
เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

ปิด
เปิด

คุณสมบัติ
เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

ปิด
เปิด

การล็อคและปลดล็อคส่วนควบคุมด้านข้างโทรทัศน์

ใช้คุณสมบัติล็อคกันเปิดเพื่อล็อคฟังก์ชันปุ่มควบคุมทั้งหมดยกเว้นปุ่มเปิดปิดเครื่องที่โทรทัศน์ 

ส่วนปุ่มที่รีโมตคอนโทรลยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม
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เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

คุณสมบัติ
เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

เสียงโมโน

ใส่รหัส

ระดับ
ล็อคช่อง

เปลี่ยนรหัส
ยกเลิกทั้งหมด
ล็อคทั้งหมด

คุณสมบัติ
เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

เสียงโมโน

ถูกต้อง

การควบคุมการเข้าถึงรายการโทรทัศน์

คุณสมบัติระดับใช้เพื่อควบคุมประเภทรายการโทรทัศน์ที่สามารถเรียกใช้ได้จากระบบประเมิน 
รายการในตัวเครื่องตามอายุและเนื้อหาของรายการ

การเข้าถึงระบบล็อคระดับ

&	กดปุ่ม	h	เพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ

é กดปุ่ม ï	เพื่อเลือกเมนู Features

“	กดปุ่ม u	เพื่อเลือกเมนู Features	

‘	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Parental Lock

(	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Parental Lock
ในกรณีที่ใช้งาน Parental Lock เป็นครั้งแรก 
ให้ระบุรหัสเริ่มต้นเป็น 0711

§	กดปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อป้อนรหัส
หากปรากฏ “Incorrect” ด้านล่างของรหัสที่
เพิ่งระบุ ให้กดเลขใหม่ ถ้าปรากฏ “Correct” 
โทรทัศน์จะแสดงเมนู Parental Lock  
และแรเงา “Lock Channel”

è กดปุ่ม u เพื่อเลือก Lock Channel

!	กดปุ่ม Î	หรือ ï	เพื่อเลือกหมายเลขช่องที่
ต้องการล็อค

ç กดปุ่ม u เพื่อยืนยันการ  ล็อคช่อง 
สัญลักษณ์ S จะปรากฏขึ้นติดกับหมายเลข 
ช่องปรากฏข้ึนเพ่ือแจ้งว่าช่องน้ันถูกล็อคแล้ว 
ถ้าต้องการปลดล็อค ให้กดปุ่ม u อีกครั้ง 
สัญลักษณ์ S จะหายไป

ทำซ้ำขั้นตอนที ่! ถึง ç	
สำหรับหมายเลขช่องอื่น ๆ ที่ต้องการล็อค

à	กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ
การล็อคและการปลดล็อค



23

การเปลี่ยนรหัสเข้าสู่ระบบ

ทำซ้ำขั้นตอนที ่& ถึง § ในหัวข้อ “การ
ควบคุมการเข้าถึงรายการโทรทัศน์” ก่อนหน้านี้

è	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Change Code.

!	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Change Code.

ç	กดปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อป้อนรหัสใหม่ 

à	กดปุ่ม u	เพื่อระบุรหัสในหน่วยความจำ 
ของโทรทัศน์
เมื่อคำว่า “Confirm Code” ปรากฏขึ้นด้าน
ล่างรหัสที่ป้อน ให้กดเลขใหม่อีกครั้ง คำว่า 
“Confirmed” จะปรากฏขึ้น แสดงว่าเปลี่ยน 
รหัสสำเร็จแล้ว

�� กดปุ่ม u เพื่อยืนยันการตั้งค่า

�2  กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

ระดับ
ล็อคช่อง

เปลี่ยนรหัส
ยกเลิกทั้งหมด
ล็อคทั้งหมด

ระดับ
ล็อคช่อง

เปลี่ยนรหัส
ยกเลิกทั้งหมด
ล็อคทั้งหมด

รหัสใหม่

ระดับ
ล็อคช่อง

เปลี่ยนรหัส
ยกเลิกทั้งหมด
ล็อคทั้งหมด

ยืนยัน

ระดับ
ล็อคช่อง

เปลี่ยนรหัส
ยกเลิกทั้งหมด
ล็อคทั้งหมด

ยืนยันแล้ว

การควบคุมการเข้าถึงรายการโทรทัศน์
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ระดับ
ล็อคช่อง

เปลี่ยนรหัส
ยกเลิกทั้งหมด
ล็อคทั้งหมด

ใช่
ล็อค

การควบคุมการเข้าถึงรายการโทรทัศน์

การล็อคทุกช่อง

ทำซ้ำขั้นตอนที ่& ถึง § ในหัวข้อ 

“การเข้าถึงระดับ” ก่อนหน้านี้

è	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Lock All 
ล็อคทั้งหมด

!	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Lock All

ç	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Yes

คำว่า “Locked” จะปรากฏอยู่ด้านล่างเพื่อเป็น 
การยืนยันการเลือกของคุณ จากน้ีไปคุณจะต้อง
ใส่รหัสผ่านก่อนเปลี่ยนช่องโดยใช้ปุ่มตัวเลข
 

à	กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

การปลดล็อคทุกช่อง

ทำซ้ำขั้นตอนที ่& ถึง § ในหัวข้อ 

“การเข้าถึงระดับ” ก่อนหน้านี้

è	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก All

!	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Clear All

ç	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Yes.

คำว่า “Cleared”  (“ลบแล้ว”) จะปรากฏอยู่ด้าน
ล่างเพื่อเป็นการยืนยันการเลือกของคุณ

à	กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

ระดับ
ล็อคช่อง

เปลี่ยนรหัส
ยกเลิกทั้งหมด
ล็อคทั้งหมด

ใช่
ลบแล้ว
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เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

คุณสมบัติ
เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

ปิด
เปิด

คุณสมบัติ
เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

ปิด
เปิด

การเปิดและปิดการควบคุมภาพ

เปิดใช้คุณสมบัติควบคุมภาพ เพื่อปรับคุณภาพของภาพจากสัญญาณต้นทาง

การเปิดควบคุมภาพ

&	กดปุ่ม	h	เพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ

é กดปุ่ม ï	เพื่อเลือกเมนู Features

“	กดปุ่ม u	เพื่อเลือกเมนู Features menu.	

‘	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Active Control

(	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Active Control

§	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก On.

	
è กดปุ่ม u เพื่อยืนยันการตั้งค่า

!	กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

การปิด Active Control

ทำซ้ำขั้นตอนที ่& ถึง ( ในหัวข้อ 

“การเปิดใช้ Active Control” ก่อนหน้านี้

§	กดปุ่ม Î	เพื่อเลือก Off

	
è กดปุ่ม u เพื่อยืนยันการตั้งค่า

!	กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ
การเปิดและปิด
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Ambilight	(ใช้ได้เฉพาะกับบางรุ่นเท่านั้น)
คุณสมบัติ Ambilight ช่วยให้คุณสามารถรับชมภาพได้อย่างผ่อนคลาย ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมด้วยลำแสงอ่อนนุ่มจากทั้งสองด้านของจอโทรทัศน์ จากการวิจัยพบว่าการชม
โทร ทัศน์ท่ีมีการปรับสภาพแสงล้อมรอบ จะช่วยให้รับชมโทรทัศน์ด้วยด้วยความผ่อนคลายมากย่ิงข้ึน 
สีของฟังก์ชัน Ambilight จะปรับให้เข้ากับภาพบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณได้รับ
ประสบการณ์ในการชมแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน

การเปิด Ambilight

&	กดปุ่ม	h	เพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ

é กดปุ่ม ï	เพื่อเลือกเมนู Features

“	กดปุ่ม u	เพื่อเลือกเมนู Features

‘	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Ambilight

(	กดปุ่ม u	สองครั้งเพื่อเลือก Ambilight

§	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก On
	

è กดปุ่ม u เพื่อยืนยันการตั้งค่า

!	กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

การปิด Ambilight

ทำซ้ำขั้นตอนที ่& ถึง ( ในหัวข้อ “การเปิด 
Ambilight” ก่อนหน้านี้

§	กดปุ่ม Î	เพื่อเลือก Off

	
è กดปุ่ม  u  เพื่อยืนยันการตั้งค่า

!	กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

คุณสมบัติ
เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

Ambilight
ความสว่างภาพ
แบบ

ความเข้มสี
กำหนดเอง

เสียงซ้ายขวา

Ambilight

Ambilight
ความสว่างภาพ
แบบ

ความเข้มสี
กำหนดเอง

เสียงซ้ายขวา

ปิด
เปิด

Ambilight

Ambilight
ความสว่างภาพ
แบบ

ความเข้มสี
กำหนดเอง

เสียงซ้ายขวา

ปิด
เปิด



27

การปรับค่าความสว่างภาพ
ทำซ้ำขั้นตอนที ่ & ถึง ‘ ในหัวข้อ	
“การเปิดระบบ	Ambilight”	ก่อนหน้านี้

(	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Ambilight

§	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Brightness.

è กดปุ่ม  u  เพื่อเลือก  Brightness

!	กดปุ่ม Î	หรือ ï	เพื่อปรับปริมาณแสงส่ง 
ออกของแสงล้อมรอบ

ç ปรับค่าอื่น ๆ หรือกดปุ่ม h	
เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

การเลือกแบบ Ambilight
ทำซ้ำขั้นตอนที ่ & ถึง ‘ ในหัวข้อ	
“การเปิดระบบ	Ambilight”	ก่อนหน้านี้

§	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Mode

è กดปุ่ม u เพื่อเลือก Mode.

!	กดปุ่ม Î	หรือ ï	เพื่อเลือกแบบต่าง ๆ 
ที่มีอยู่

ç กดปุ่ม u เพื่อยืนยันการตั้งค่า

Colour – ตรวจสอบให้แสงคงที่ตามค่าที่ตั้ง 
ในเมนู Colour
ผ่อนคลาย – ปรับค่าความสว่างภาพและสีให้มี
ความนุ่มนวล ให้ภาพที่ผ่อนคลายดวงตา
มากขึ้น
ธรรมดา – เป็นค่าความสว่างภาพและการปรับ
สีอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
เคลื่อนไหว – ตรวจสอบการปรับค่าความสว่าง
ภาพและสีอย่างต่อเนื่อง

à กดปุ่ม h	เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

การตั้งค่า	Ambilight	(ใช้ได้เฉพาะกับบางรุ่นเท่านั้น)

คุณสมบัติ
เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

Ambilight
ความสว่างภาพ
แบบ

ความเข้มสี
กำหนดเอง

เสียงซ้ายขวา

Ambilight

Ambilight
ความสว่างภาพ
แบบ

ความเข้มสี
กำหนดเอง

เสียงซ้ายขวา

ความเข้มสี
ผ่อนคลาย
ธรรมดา

เคลื่อนไหว

Ambilight

Ambilight
ความสว่างภาพ
แบบ

ความเข้มสี
กำหนดเอง

เสียงซ้ายขวา
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การตั้งค่า Ambilight (ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น)

การเลือกส	ีAmbilight
ทำซ้ำขั้นตอนที ่& ถึง ‘ ในหัวข้อ “การเปิด 
Ambilight” ก่อนหน้านี้

(	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Ambilight

§	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Colour
	

è กดปุ่ม u เพื่อเลือก Colour

!	กดปุ่ม Î	หรือ ï	เพื่อเลือกรายการ

ç กดปุ่ม u เพื่อยืนยันการตั้งค่า

 รายการสีที่สามารถเลือกใช้
• สภาวะปกติ (Warm White)
• สภาวะสบายตา (Cool White)
• สีน้ำเงิน (Blue)
• สีแดง (Red)
• สีเขียว (Green)
• สีเหลือง (Yellow)
• สีม่วงแดง (Magenta)
• กำหนดเอง (Custom) 
• เป็นค่าที่เลือกจากเมนู “Custom Colour”

à ปรับค่าอื่น ๆ หรือกดปุ่ม h	
เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

คุณสมบัติ
เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

Ambilight
ความสว่างภาพ
แบบ

ความเข้มสี
กำหนดเอง

เสียงซ้ายขวา

Ambilight

Ambilight
ความสว่างภาพ
แบบ

ความเข้มสี
กำหนดเอง

เสียงซ้ายขวา

สภาวะปกติ
สภาวะสบายตา

สีน้ำเงิน

สีแดง
สีเขียว

สีเหลือง

สีม่วงแดง
กำหนดเอง
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การตั้งค่า Ambilight (ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น)

การกำหนดสีเอง
ทำซ้ำขั้นตอนที ่& ถึง ‘ ในหัวข้อ “การเปิด 

Ambilight” ก่อนหน้านี้

(	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Ambilight

§	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Custom Colour
	

è กดปุ่ม u เพื่อเลือก Custom Colour

!	กดปุ่ม Î	หรือ ï	เพื่อเลือก Palette หรือ 
Saturation

สีทั่วไป – ปรับสีของสัญญาณแสง    
ขาออกตามปกติ

ความเข้มส ี – ปรับความเข้มสีของสัญญาณ 
แสงขาออก

ç กดปุ่ม u เพื่อยืนยันการตั้งค่า

à	กดปุ่ม Î	หรือ ï	เพื่อปรับค่า

�� ปรับค่าอื่น ๆ หรือกดปุ่ม h	
เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

การเลือกสมดุลแสง Ambilight
ทำซ้ำขั้นตอนที ่& ถึง ‘ ในหัวข้อ 

“การเปิดระบบ Ambilight” ก่อนหน้าน้ี

(	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก Ambilight

§	กดปุ่ม ï	เพื่อเลือก Balance
	

è กดปุ่ม u เพื่อเลือก Balance
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับความเข้มสีด้านข้าง 
ของภาพ

!	กดปุ่ม Î	หรือ ï	เพื่อปรับค่า

ç ปรับค่าอื่น ๆ หรือกดปุ่ม h	
เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

คุณสมบัติ
เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

Ambilight
ความสว่างภาพ
แบบ

ความเข้มสี
กำหนดเอง

เสียงซ้ายขวา

Ambilight

Ambilight
ความสว่างภาพ
แบบ

ความเข้มสี
กำหนดเอง

เสียงซ้ายขวา

สีทั่วไป
ความเข้มสี

Ambilight

สีทั่วไป
ความเข้มสี

คุณสมบัติ
เวลา
ล็อคกันเปิด
ระดับ

ควบคุมภาพ
Ambilight

Ambilight
ความสว่างภาพ
แบบ

ความเข้มสี
กำหนดเอง

เสียงซ้ายขวา

50

-50

0

Ambilight

Ambilight
ความสว่างภาพ
แบบ

ความเข้มสี
กำหนดเอง

เสียงซ้ายขวา
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การเลือกหน้าย่อยโดยตรง
&	กดปุ่ม Í	เพื่อเลือกหน้าที่ผ่านมาหรือปุ่ม 
Æ เพื่อเลือกหน้าถัดไป

การขยายขนาดหน้า
&	กดปุ่ม Î	หรือ ï เพื่อขยายขนาดครึ่งบน
ของหน้า
กดอีกครั้งเพื่อขยายขนาดครึ่งล่างของหน้า 

กดอีกครั้งเพื่อกลับเข้าสู่ขนาดปกต

ิ

การพักหน้า
&	บางหน้าประกอบด้วยหน้าย่อยซึ่งจะแสดง
ผลต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ปุ่มนี้ใช้เพื่อหยุดหรือ
เปิดหน้าย่อยตามลำดับต่อไป ใช้ปุ่ม       Í	Æ 
เพื่อเลือกหน้าย่อยก่อนหน้าหรือถัดไป

การซ่อนข้อมูล
&	ใช้แสดงหรือซ่อนข้อมูลที่ต้องการปกปิด 
เช่น เฉลยเกมหรือปริศนา 

การแสดงแบบสาธิต

การแสดงแบบสาธิต
&	กดปุ่ม	 	เพื่อเริ่มการทำงาน หน้าจอจะ 
แบ่งออกเป็นสองส่วน ด้านขวา (Off) จะแสดง 
ภาพก่อนการใช้เอฟเฟกต์ ด้านซ้าย (On) 
จะแสดงภาพหลังจากใช้เอฟเฟกต์

é กดปุ่ม 	 เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอปกติ

การเข้าถึง Teletext (ยกเว้นรุ่นที่จำหน่ายในประเทศจีน)

Teletext เป็นระบบถ่ายทอดข้อมูลผ่านช่องสัญญาณเฉพาะ สามารถเลือกใช้บริการนี้ได้โดยกดปุ่ม 
เฉพาะที่รีโมตคอนโทรล

การเปิด/ปิด Teletext
&	กดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกช่องที่ถ่ายทอด 
สัญญาณ teletext

é กดปุ่ม ¤ เพื่อเปิดใช้บริการ teletext

การเลือกหน้า
&	กดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกหน้า เช่น 800 
กดปุ่ม CH + หรือ - เพื่อเลือกเลขหน้ามากขึ้น
หรือน้อยลง

Fastext (ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีการ
ถ่ายทอดสัญญาณ Fastext)

&	กดปุ่มสีที่ตรงกับเมนูสีที่ด้านล่างของหน้า 
เพื่อเลือกรายการ

การเลือกหน้าดัชนี	(สารบัญ)
&	กดปุ่ม  เพื่อเลือกหรือกลับเข้าสู่หน้า 

ดัชน

ี

*ยกเว้นรุ่นที่จำหน่ายในประเทศจีน
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4 : 3

Widescreen

ขยายพิเศษ

ขยายคำบรรยาย

ขยาย
14 : 9

ขยาย
16 : 9

การเลือกรูปแบบภาพ

ภาพที่คุณได้รับชมจากโทรทัศน์อาจแสดงผลแบบไวด์สกรีน (16:9) หรือแบบมาตรฐาน (4:3) 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานีที่ถ่ายทอดสัญญาณ คุณสามารถเลือกรูปแบบหน้าจอแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
กับประเภทรายการที่กำลังรับชมได้

&	กดปุ่ม ë ซ้ำ ๆ กันเพื่อเลือกภาพที่ต้อง 
การ

รูปแบบภาพ:

แบบ 4:3 – ภาพทั้งหมดจะถูกประมวลผล     
ใหม่บนหน้าจอโดยมีแถบสีดำท่ีด้านซ้ายและขวา 
ของจอ

ขยาย �4:9 – ภาพจะถูกขยายใหญ่ให้พอดีกับ
หน้าจอในแนวนอนโดยปรากฏแถบสีดำที่ด้าน
ข้างของจอ

ขยาย �6:9 – ภาพจะถูกขยายใหญ่เพื่อให้
พอดีกับหน้าจอและปราศจากแถบสีดำท้ังด้านบน
และด้านล่าง ข้อมูลบางส่วนด้านบนและด้านล่าง 
ของภาพจะถูกตัดทิ้ง

ขยายคำบรรยาย – อัตราส่วนภาพแบบ 4:3 
สำหรับรายการโทรทัศน์จะแสดงผลที่หน้าจอ
ทั้งหมดโดยมองเห็นส่วนที่มีคำบรรยายด้วย 
ข้อมูลบางส่วนด้านบนของภาพจะถูกตัดทิ้ง

ขยายพิเศษ – ตัดแถบสีดำที่ด้านข้างของจ
อแสดงผลอัตราส่วน 4:3 ออกโดยมีความผิดเพ้ียน
ของรายการที่รับชมเพียงเล็กน้อย
 
Widescreen – ภาพจะแสดงผลตามอัตราส่วน 
ต้นทางที่ส่งสัญญาณมา
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การเลือกค่าภาพและเสียงแบบ Smart

โทรทัศน์เครื่องนี้มาพร้อมกับระบบตั้งค่า Smart Sound และ Smart Picture โดยใช้เพื่อปรับให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมในการรับชมและรับฟัง

การตั้งค่าเสียง Smart

&	กดปุ่ม 	Ú ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกการตั้งค่าเสียง
ที่ต้องการ

เสียงภาพยนตร ์– ให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ใน 
บรรยากาศจริง

เสียงดนตร ี– เสียงโทนต่ำเพื่อเน้นเสียงดนตรี

เสียงสนทนา – เสียงโทนสูงเพื่อเน้นเสียงพูด

ตามที่ปรับ – คุณสามารถกำหนดและจัดเก็บ 
การตั้งค่าเสียงเองได้ โดยแก้ไขค่าจากเมนู 
Personal เท่านั้น

การตั้งค่าภาพ Smart

&	กดปุ่ม 		ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกการตั้งค่าภาพ
ที่ต้องการ

ปรับภาพคมชัด – ภาพมีความสดใสและคมชัด 
สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีแสงมาก

ปรับภาพธรรมชาต ิ– 
เหมาะสำหรับห้องนั่งเล่น

ปรับภาพนุ่มนวล – เหมาะสำหรับสัญญาณภาพ 
ที่ไม่ดีและสภาพแวดล้อมในห้องนั่งเล่น

บันเทิง – ค่าที่เหมาะสมสำหรับสื่อกราฟิก

ตามที่ปรับ – คุณสามารถกำหนดและจัดเก็บ 
ค่าภาพเองได้ โดยแก้ไขค่าจากเมนู Personal 
เท่านั้น

หมายเหตุ:
หากคุณทำการแก้ไขค่าใด ๆ ในเมน ูPicture 
หรือ Sound ค่า Personal ที่ตั้งไว้ก่อนหน้าจะ
ถูกแทนที่โดยค่าที่คุณแก้ไขใหม่

เสียงดนตรี

เสียงสนทนา

ตามที่ปรับ

เสียงภาพยนตร์

ปรับภาพธรรมชาติ

ปรับภาพนุ่มนวล

บันเทิง

ตามที่ปรับ

ปรับภาพคมชัด
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รายการสัญญาณ

เมนูหลัก
ด้านภาพ

ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

ความสว่างภาพ

ความเข้มสี

ความเข้มภาพ
ความคมชัด

การเปลี่ยนแปลงแนวตั้ง
การเปลี่ยนแปลงแนวนอน
อุณหภูมิสี

ความเข้มภาพ +

เมนูหลัก
ด้านภาพ
ด้านเสียง
คุณสมบัติ

การตั้งช่อง

เวลา

ล็อคกันเปิด

ระดับ

ระยะ
นาฬิกา
ปรับอัตโนมัติ
ตั้งค่า

การใช้โทรทัศน์เป็นจอคอมพิวเตอร์

โทรทัศน์เครื่องนี้มีพอร์ต VGA ที่สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ
โทรทัศน์ผ่านสาย VGA (ไม่ได้จัดมาให้) ดูคู่มือการเชื่อมต่ออย่างย่อในส่วนของการเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์เข้ากับโทรทัศน์

หมายเหตุ:
รูปแบบรองรับที่ดีที่สุดคือ 1024 X 768
@ 60 Hz.

&	กดปุ่ม 	  เพื่อเรียกดูรายการสัญญาณ

é กดปุ่ม	ï	เพื่อเลือก VGA

“	กดปุ่ม u	เพื่อเลือก VGA

การตั้งค่าภาพ	เสียง	
และคุณสมบัติต่าง	ๆ	ในแบบ	VGA

การตั้งค่าภาพ เสียง และคุณสมบัติส่วนใหญ่
จะเหมือนกับในแบบ TV ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา 
ได้แก่

การตั้งค่าภาพ:
การเปลี่ยนแปลงแนวตั้ง – 
ปรับภาพไปทางซ้ายหรือขวา

การเปลี่ยนแปลงแนวนอน	– 
ปรับภาพขึ้นหรือลง

การตั้งค่าคุณสมบัติ:
ระยะ	/	นาฬิกา – ปรับค่าการแสดงผลของ 
โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ให้ตรงกัน

ปรับอัตโนมัต ิ– ปรับอัตราสัญญาณระยะ/
นาฬิกาของโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ให้
ตรงกันโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่า – ปรับคืนไปที่ค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน 
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การต่อกับอุปกรณ ์HD

&	ต่อสัญญาณขาออก	HDMI	หรือ	DVI	
ของอุปกรณ์	HD	เข้ากับขั้วต่อ	HDMI 1 หรือ.
HDMI	2.ของโทรทัศน์ ใช้สายแปลง	DVI	
เป็น HDMI	หากเชื่อมต่อกับสัญญาณ	DVI	
ขาออกอยู่ 

é หากคุณกำลังใช้สายแปลง	DVI	
จากอุปกรณ	์HD	เชื่อมต่อกับเครื่องรับโทร
ทัศน์	คุณจำเป็นต้องต่อสายสัญญาณเสียง 
เข้ากับช่อง	Audio	ของอุปกรณ์	HD	และท่ีช่อง.
L	/	R	Audio	(EXT3).ของเครื่องรับโทรทัศน์

“	กดปุ่ม  เพ่ือแสดงรายการสัญญาณและ 
ใช้ปุ่ม	Î	ï เพื่อเลือก HDMI	1 หรือ HDMI	
2

‘	กดปุ่ม Æ / u	เพื่อกลับเข้าสู่สัญญาณต้น
ทางที่เลือก

รายการสัญญาณ

การควบคุมการตั้งค่าโทรทัศน์ขณะ
อยู่ในแบบ HD

&	กดปุ่ม h	เพื่อแสดงเมนูหลัก

é กดปุ่ม Î	ï เพื่อเลือก Picture,

Sound หรือ Features จากนั้นกดปุ่ม Æ / u 
เพื่อเข้าสู่เมนูรายการที่เลือก

“	กดปุ่ม	Î	ï เพื่อเลือกค่าที่จะตั้ง 

จากนั้นกดปุ่ม Í	Æ เพื่อเลือกหรือปรับค่า

‘	ย้อนกลับไปที่เมนูก่อนหน้าโดยกดปุ่ม Í

(	ออกจากเมนูโดยกดปุ่ม h

เมน	ูPicture

• เมน ูPicture ประกอบด้วยเมนูย่อย 
ได้แก Brightness, Colour, Contrast, 
Sharpness, Colour Temp., Contrast+, 
Horizontal Shift, และ Vertical Shift

• ฟังก์ชันอื่น ๆ นอกเหนือจาก Horizontal 
Shift และ Vertical Shift จะทำงานใน
ลักษณะเดียวกันกับคุณสมบัติในเมน TV 
Picture ของเครื่องรับโทรทัศน์

• คุณสมบัติ Horizontal Shift ใช้ปรับตำแหน่ง 
ภาพในแนวนอน คุณสมบัติ

• Vertical Shift ใช้ปรับตำแหน่งภาพในแนว
ตั้ง

เมน	ูSound
• เมน ูSound ประกอบด้วยเมนูย่อย ได้แก่ 

Equalizer, Balance, AVL และ Incr. 
Surround โดยทำงานในลักษณะเดียวกัน 
กับเมนู Sound ของเครื่องรับโทรทัศน์ 

เมน	ูFeatures
• เมนู Features ประกอบด้วยเมนูย่อย 

ได้แก่ Timer, Child Lock, Parental 
Lock และ Active Control คุณสมบัติอ่ืนๆ  
นอกเหนือจาก Mode Selection 
จะทำงานในลักษณะเดียวกับเมนู Sound 
ของเครื่องรับโทรทัศน์ 

การใช้โทรทัศน์ในแบบความละเอียดสูง (HD)

แบบ HD (ความละเอียดสูง) ช่วยให้คุณสามารถรับชมภาพที่ขัดเจนและคมชัดยิ่งกว่า 
เมื่อใช้กับอุปกรณ์ HD ที่สามารถจ่ายสัญญาณภาพความละเอียดสูงได้
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การใช้โทรทัศน์ในแบบความละเอียดสูง (HD)

*	ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น

การเลือกแบบในเมนูคุณสมบัติ

หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะที่รองรับความละเอียดที่รองรับความละเอียด
ภาพ 480p480p.หรือ 720p เท่านั้น เท่านั้น

เมื่อต่ออุปกรณ์ HD (ความละเอียดสูง) (เฉพาะ 
HDMI) ที่รองรับความละเอียดภาพที่ 480p 
หรือ 720p จะสามารถใช้งานคุณสมบัติ 
Mode	Selection ได้จากเมนู Features 
Mode	Selection การเลือกแบบ ช่วยให้คุณ
สามารถเลือกระหว่างแบบ PC และ HD ได้

&	กดปุ่ม h

é กดปุ่ม Î	ï เพื่อเข้าไปที่เมนู   

Features จากนั้นกดปุ่ม Æ / u
“	กดปุ่ม ï เพื่อเลือก Mode Selection

‘	กดปุ่ม Æ เพื่อเข้าสู่แบบ Mode
Selection

(	กดปุ่ม Î	ï เพื่อเลือกแบบ PC หรือ 
HD

§ ออกจากเมนูโดยกดปุ่ม h

ส่วนแสดงผล	(ปกติ	1080)	
ในเมนูคุณสมบัติ)*

หมายเหตุ
คุณสมบัติ Display (native 1080) 
ใช้ได้เฉพาะกับรุ่น 1080p เท่านั้น
เมื่อต่ออุปกรณ์ HD (ความละเอียดสูง) (HDMI 
หรือ Y, Pb, Pr) ที่รองรับความละเอียดภาพที่ 
1080i จะสามารถเปิดคุณสมบัติ Features 
(native 1080) ได้ในเมนู Features 
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถรับชมภาพ 
ในรูปแบบ HD ต้นฉบับ (เฉพาะ 1080i) ได้ 
ซึ่งเป็นความละเอียด HD ที่แท้จริงจากตัวจ่าย
สัญญาณขาเข้า

แสดงข้อมูลการทำงาน
ปกติ 1080 ปิด

เปิด

คุณสมบัติ
เวลา

ล็อคกันเปิด
ระดับ
ควบคุมภาพ
แสดงข้อมูลการทำงาน

ปกติ 1080

คุณสมบัติ
เวลา

ล็อคกันเปิด
ระดับ
แบบ
ควบคุมภาพ
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การใช้โทรทัศน์ในแบบความละเอียดสูง (HD)

&	กดปุ่ม h

é กดปุ่ม Î	ï เพื่อเข้าไปที่เมน ูFeatures 

จากนั้นกดปุ่ม Æ / u

“	กดปุ่ม ï เพื่อเลือก Display

‘	กดปุ่ม Æ เพื่อเข้าสู่แบบ Display

(	กดปุ่ม Æ สองครั้งเพื่อเข้าสู่ตัวเลือก
Off/On สำหรับเมน ูnative 1080

§ กดปุ่ม Î	ï เพื่อเลือกค่า Off/On
เลือก On เพื่อชมภาพในรูปแบบ HD ต้นฉบับ 
(เฉพาะ 1080i).

è	ออกจากเมนูโดยกดปุ่ม h 
รูปแบบที่รองรับ

หมายเหตุ
เครื่องรับโทรทัศน์ฟิลิปส์ของคุณเป็นอุปกรณ์ 
HDMI ถ้าภาพไม่ชัดเจน กรุณาเปลี่ยน 
รูปแบบสัญญาณภาพที่อุปกรณ์ (เครื่องเล่น 
DVD กล่องรับสัญญาณเคเบิล และอื่นๆ)  
ไปที่รูปแบบมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น 
สำหรับเครื่องเล่น DVD เลือก 480p, 576p, 
720p, 1080i หรือ 1080p
โปรดทราบว่าน่ีไม่ใช่ข้อบกพร่องของเคร่ือง	
รับโทรทัศน์

รุ่นที่ไม่ใช่ �080p

รูปแบบ HD	 480p,		 576p,		 720p,			1080i	

รูปแบบ SD	 480i,		 576i,

�080p

รูปแบบ		480p		 576p		 720p		 1080p	 1080i
HD	 	

รูปแบบ		 480i,		 576i,
SD

รุ่นที่รับได้
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รายการสัญญาณ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

โทรทัศน์เครื่องนี้มีช่องต่อระบบภาพและเสียงหลายรูปแบบสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่น 
เครื่องเล่นและบันทึกดีวีดี ชุดโฮมเธียเตอร์ อุปกรณ์ความละเอียดสูง ฯลฯ ดูคำแนะนำในการเชื่อม 
ต่อได้จากคู่มือการเชื่อมต่ออย่างย่อ

&	กดปุ่ม 	  เพื่อเรียกดูรายการสัญญาณ

é กดปุ่ม	ï	เพื่อเลือกสัญญาณการเชื่อม 
ต่อขาเข้า

“	กดปุ่ม u	เพื่อยืนยันการเลือก

ต้นทาง:
TV – สัญญาณโทรทัศน์ปกติผ่านสายอากาศ 
75 โอห์ม

AV – สัญญาณภาพและเสียงรวม

SIDE – ช่องต่อหูฟัง 
สัญญาณภาพและเสียงรวม และสัญญาณ 
S-Video ขาเข้า

CVI � – สัญญาณภาพและเสียงส่วนประกอบ 
(Y Pb Pr) ร่วมกับสัญญาณเสียงขาเข้า

CVI 2 – สัญญาณภาพส่วนประกอบ (Y Pb 
Pr) ร่วมกับสัญญาณเสียงขาเข้า 

VGA – ขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์ร่วมกับ 
สัญญาณเสียงขาเข้า

HDMI � – สัญญาณอินเทอร์เฟซมัลติมีเดีย 
ความละเอียดสูง

HDMI 2 – สัญญาณอินเทอร์เฟซมัลติมีเดีย 
ความละเอียดสูง
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การแก้ไขปัญหา

ก่อนขอรับบริการ กรุณาดูรายการอาการผิดปกติและแนวทางแก้ไขที่อาจตรงกับปัญหาของคุณใน 
หัวข้อการแก้ไขปัญหา

อาการ แนวทางแก้ไข
ไม่มีภาพบนหน้าจอ ตรวจสอบว่าต่อสายไฟถูกต้องเข้ากับเต้ารับและที่ตัวโทรทัศน์ 

อย่างถูกต้อง
ปลดสายไฟจากปล๊ักไฟท่ีผนัง รอประมาณ 60 วินาที จากน้ันเสียบ 
ปลั๊กเข้าไปใหม่ เปิดโทรทัศน์ กดปุ่ม  ที่รีโมตคอนโทรล

สัญญาณภาพไม่ชัดเจน 
(ภาพ “เบลอ”)

ตรวจสอบว่าการต่อสายอากาศต่อระหว่างสายอากาศและ 
โทรทัศน์ถูกต้อง
ปรับภาพด้วยตัวเอง
ตรวจสอบว่าเลือกระบบโทรทัศน์ถูกต้อง
กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความแรงของสัญญาณขาเข้าจาก
สัญลักษณ์ที่ด้านบนของจอโทรทัศน์

ไม่มีภาพ ตรวจสอบว่าต่อสายอากาศและสายไฟถูกต้อง
ตรวจสอบว่าเลือกสัญญาณขาเข้าต้นทางที่ถูกต้อง
ตรวจสอบว่าปิดฟังก์ชันระดับ

ไม่มีเสียงในบางช่อง ตรวจสอบว่าเลือกระบบโทรทัศน์ถูกต้อง 

ไม่มีเสียง ตรวจสอบว่าไม่ได้ตั้งระดับเสียงไว้ต่ำสุด ตรวจสอบว่าไม่ได้เปิด 
ใช้ฟังก์ชัน “เงียบเสียง” ตรวจสอบว่าเลือกต้นทางการเชื่อมต่อ 
สัญญาณที่ถูกต้อง

มีเสียงรบกวน ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ เช่น เครื่องเป่าผมหรือเครื่องดูดฝุ่น

โทรทัศน์ไม่รับคำสั่งจาก 
รีโมต 

ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมตคอนโทรลและโทรทัศน์
ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่ในตัวรีโมตคอนโทรลถูกต้องแล้ว
เปลี่ยนถ่านในกรณีที่จำเป็น

มีจุดที่ไม่เปลี่ยนสีบนจอ 
โทรทัศน์

ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เนื่องจากจอ LCD ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี 
ที่ใช้ความแม่นยำสูงเพื่อให้สามารถแสดงรายละเอียดภาพ
ที่เล็กมากได้ ในบางครั้งอาจมีจุดภาพที่ไม่ทำงานบนหน้าจอ 
ปรากฏเป็นจุดสีแดง น้ำเงิน เขียวหรือสีดำขึ้นได้ ซึ่งไม่ส่งผลต่อ
การทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์แต่อย่างใด

ภาพสั่นไหวเป็นจังหวะใ 
นแบบ HD

• ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ดิจิทัลที่คุณเชื่อมต่อ สัญญาณ 
ภาพรบกวนอาจเกิดขึ้นหากอุปกรณ์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อ เช่น เครื่อง 
เล่นดีวีดีหรือกล่องรับสัญญาณทำงานผิดพลาด
• ใช้สาย HDMI ที่เป็นไปตามมาตรฐาน (ความละเอียดสูง)

ไม่มีเสียงหรือ
ภาพ แต่มีไฟสีแดงสว่างอยู่
ด้านหน้า
ติดสว่างอยู่

กดปุ่ม  ที่รีโมตคอนโทรล
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อาการ แนวทางแก้ไข
สีซีดจางในแบบ S-Video ตรวจสอบว่าสาย S-Video ต่อถูกต้อง

แบบ VGA ไม่ทำงาน ตรวจสอบสาย VGA ว่าต่อแน่นหนาดี
ตรวจสอบว่าเลือกสัญญาณ AV ต้นทางถูกต้อง กดปุ่ม           
เพื่อแสดงรายการสัญญาณและเลือกรายการที่ถูกต้อง
ตรวจสอบว่าคุณกำหนดค่าคอมพิวเตอร์โดยใช้ความละเอียดใน 
การแสดงผลที่เข้ากันได้
ตรวจสอบการตั้งค่าการ์ดแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร์

แถบสีดำที่ด้านบนและด้าน 
ล่างของหน้าจอปรากฏขึ้น 
ในแบบ VGA

เปลี่ยนอัตรารีเฟรช ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น 60 Hz
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 ข้อมูลจำเพาะ  

รุ่น TV 32PFL7332 32PFL7932 42PFL7432 52PFL7432

TV System PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K

เปิดเล่นวิดีโอ NTSC, SECAM, PAL

ระบบไฟฟ้

ระบบไฟหลั 100-250 V, 50/60 Hz

อัตรากินไฟสแตนด์บา < 1 W

จอแสดงผล

ประเภท LCD WXGA Active matrix TFT

ขนาดจ 32” (80 cm) 32” (80 cm) 42” (107 cm) 52” (132 cm)

ความละเอีย

ความละเอียดแผงจอ 1366 X 768p 1920 X 1080p

การแสดงผลที่รองรับ

Computer formats

640 x 480 - 60, 72, 75, 85Hz 720 x 400 - 70Hz

1024 x 768 - 60, 70, 75, 85Hz

Video formats

640 x 480i - 60Hz 640 x 480p - 60Hz 720 x 576i - 50Hz

720 x 576p - 50Hz 1280 x 720p - 50, 60Hz 1920 x 1080i - 50, 60Hz

เสีย

ไฟขาออ 2 x 10 W

การเชื่อมต่อ

AV CVBS In, Audio L/R In, S-Video In

CVI 1 Y Pb Pr, Audio L/R In

CVI 2 Y Pb Pr, Audio L/R In

HDMI 1 • • • • 

HDMI 2 • • • • 

PC PC VGA In, PC Audio In

AV Out CVBS Out, Audio L/R Out

SIDE CVBS In, Audio L/R In, S-Video In, Headphone Out

สายอากาศ 75 Ohm coaxial (IEC75)
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ข้อมูลจำเพาะ  

รุ่น TV 32PFL7332 32PFL7932 42PFL7432 52PFL7432

ส่วนประกอบเสริม คู่มือเริ่มใช้งานด่วน คู่มือผู้ใช้ บัตรลงทะเบียน บัตรรับประกัน สายไฟ 
ฐานตั้งโต๊ะ รีโมตคอนโทรล ถ่าน AAA / dhvo

ขนาด

น้ำหนั 14.2 kg 14.2 kg 26.5 kg 40 kg

น้ำหนักพร้อมฐาน 17 kg 17 kg 33.5 kg 50 kg

ขนาดติดตั้ง

(W x H x D) mm

W  805

H   546.5

D   115.5

W  805

H   546.5

D   115.5

W  1046

H   686

D   116

W  1288.6

H   834.5

D   123.5

ขนาดติดตั้งพร้อมฐาน 
(W x H x D) mm

W  805

H   609

D   210

W  805

H   609

D   210

W  1046

H   748.6

D   264.5

W  1288.6

H   901.3

D   325
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