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 1 เริ่มตนใชงาน 

ขอสําคัญ 

ขอแสดงความยินดี 
NonPublish 

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา 
และยินดีตอนรับสูผลิตภัณฑของ Philips! 
เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips 
มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่  
(http://www.philips.com/welcome) 
ความปลอดภัย 
NonPublish 

อานและทําความเขาใจคําแนะนําทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่มใชทีวี 
กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตาม

คําแนะนํา การรับประกันจะไมมีผลใชงาน 

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม! 
หามให TV โดนฝนหรือน้ํา หามวางภาชนะที่มีของเหลว เชน 
แจกัน ใกลกับ TV หากของเหลวนั้นกระเด็นหรือหกใส TV 
ใหถอดปลั๊กออกจาก TV ทันท ีติดตอ Philips Consumer 
Care เพื่อตรวจสอบ TV กอนเริ่มใช 
• หามใสวัตถุใดๆ 

ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่เปดไดอื่นๆ ใน TV 
 

 

• เมื่อมีการหมุนทีวีตองแนใจวาสายไฟไมตึง หากสายไฟตึง 
อาจทําใหสายไฟหลุดจากตัวเครื่อง 
และทําใหเกิดประกายไฟ 

• หามวาง TV รีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่ 
ใกลกับเปลวไฟหรือแหลงกําเนิดความรอนใดๆ 
รวมถึงแสงอาทิตยโดยตรง ในการปองกันประกายไฟ 
ควรใหเทียนไขหรือเปลวไฟอื่นๆ อยูหางจาก TV 
รีโมทคอนโทรล และแบตเตอรี่เสมอ 

 
 

 

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม! 
• หามใหรีโมทคอนโทรลหรือแบตเตอรี่โดนฝน หรือน้ํา 

หรือความรอนสูง 

• หลีกเลี่ยงการกระแทกที่ปลั๊กไฟ 
ปลั๊กไฟที่ชํารุดอาจกอใหเกิดประกายไฟได 

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่ทีวี! 
• เมื่อตองการยกและเคลื่อนยายทีวีที่มีน้ําหนักเกิน 25 

กก./55 ปอนด ควรมีผูยกสองคน 
• เมื่อตั้งทีวีบนพื้นโตะ ใหใชขาตั้งที่ใหมาเทานั้น 

ยึดขาตั้งกับทีวีใหแนนหนา 
วางทีวีไวบนพื้นราบในระนาบเดียวกัน 
เพื่อชวยรองรับน้ําหนักของทวีีและขาตั้ง 

 

 

• เมื่อตั้งทีวีบนผนัง 
ใหใชเฉพาะตัวยึดติดผนังที่สามารถรองรับน้ําหนักของทีวีได 
ติดตั้งตัวยึดเขากับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้งน้ําหนักของทีวี

และตัวยึดผนังได Koninklijke Philips 
Electronics N.V. ไมขอรับผิดชอบใดๆ 
หากเกิดอุบัติเหต ุไดรับบาดเจ็บ 
หรืออันตรายจากการติดตั้งตัวยึดผนังที่ไมถูกตอง 

• กอนที่คุณจะเชื่อมตอทีวีกับเตาเสียบ 
ตรวจดูใหแนใจวาแรงดันไฟฟาตรงกับคาที่อยูบนดานหลังข

องทีว ี
อยาเชื่อมตอทีวีกับเตาเสียบหากคาแรงดันไฟฟาแตกตางกั

น 

ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บของเด็ก! 
ปฏิบัติตามขอควรระวังเพื่อปองกันไมให TV 
ลมลงและทําใหเด็กๆ ไดรับบาดเจ็บ 
 

 

• หามวาง TV บนพื้นผิวที่มีผาคลุมหรือวัสดุอื่นๆ 
ที่สามารถดึงออกได 

• ตรวจดูใหแนใจวาไมมีชิ้นสวนของทีว ี
ยื่นออกมาจากขอบมุม 

• หามวางทีวีบนเฟอรนิเจอรที่มีความสูงมาก เชน ชั้นหนังสือ 
โดยไมมีการยึดทั้งเฟอรนิเจอรและทีว ี
เขากับผนังหรือสวนรองรับที่เหมาะสม 

• อธิบายใหเด็กๆ 
เขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อปนขึ้นไปบนเฟอรนิเจอร

เพื่อใหถึง TV 

ความเสี่ยงของความรอนสูง! 
• หามติดตั้งทีวีในพื้นที่ที่จํากัด 

และควรใหมีพื้นที่เหลือรอบทีวีอยางนอย 4 นิ้ว เพื่อใหทีวี 
ระบายความรอนจากตัวเครื่องได 
ตรวจดูใหแนใจวาผามานหรือวัตถุอื่นๆ 
ไมบังชองระบายอากาศบนทีว ี

http://www.philips.com/welcome�
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ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ เพลิงไหม 
หรือความเสียหายของสายไฟ! 
• หามวางทีวีหรือวัตถุใดๆ บนสายไฟ 
• เพื่อใหปลดการเชื่อมตอสายไฟของทีวีออกจากเตาเสียบได

งายขึ้น ตรวจดูใหแนใจวาคุณเขาถึงสายไฟไดทุกเมื่อ 
• เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก 

อยาดึงที่สาย 
• ถอดสายทีวีออกจากเตาเสียบไฟและเสาอากาศกอนที่จะมี

พายุฝนฟาคะนอง ขณะเกิดพายุฝนฟาคะนอง 
อยาสัมผัสสวนหนึ่งสวนใดของทีวี สายไฟ 
หรือสายของเสาอากาศ 

 

 

ความเสี่ยงตออันตรายเกี่ยวกับการไดยิน! 
หลีกเลี่ยงการใชหูฟงหรือเฮดโฟนในระดับเสียงที่สูงหรือฟงตอเนื่อง

นานๆ  

อุณหภูมิต่ํา 
หากมีการขนยายทีวี ในอุณหภูมิที่ต่ํากวา 5°C/41°F 
ใหยกทีวีออกจากบรรจุภัณฑ 
และรอจนกวาอุณหภูมิของทีวีตรงกับอุณหภูมิหอง 
กอนการเชื่อมตอทีวีเขากับเตาเสียบไฟ 
 

การดูแลรักษาจอภาพ 
NonPublish 

• ความเสี่ยงตอความเสียหายที่มีตอหนาจอทีวี! หามสัมผัส 
ดัน ถู หรือกระแทกที่หนาจอดวยวัตถุใดๆ ก็ตาม 

• ถอดปลั๊กออกจากทีวีกอนทําความสะอาด 
• ทําความสะอาดทีวีและกรอบดวยผานุมหมาดๆ 

หามใชสารอื่นๆ เชน แอลกอฮอล 
น้ํายาทําความสะอาดในครัวเรือนหรือน้ํายาเคมีกับทีวี 

• ในการหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนหรือสีซีดจาง 
ใหเช็ดหยดน้ําบนเครื่องออกโดยเร็วที่สุด 

 

 

• หลีกเลี่ยงการเปดภาพนิ่งคางไว 
ภาพนิ่งคือภาพที่เปดคางไวบนหนาจอนานเกินไป 
ภาพนิ่งประกอบดวยเมนูบนหนาจอ, แถบดํา, 
การแสดงเวลา ฯลฯ หากคุณตองใชภาพนิ่ง 
ใหลดความเขมและความสวางของหนาจอ 
เพื่อใหไดภาพที่คมชัด 

 

หมดอายุการใชงาน 
NonPublish 

ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผ

ลิต และสามารถนําไปรีไซเคิล หรือนํากลับมาใชใหมได 

 
 

 

ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู 
คือผลิตภัณฑที่อยูภายใตขอบังคับ European Directive 
2002/96/EC 
โปรดศึกษาระเบียบการในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟ

ฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 
 

 

โปรดดําเนนิการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑเกา

ของคุณพรอมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป 
การทิ้งผลิตภัณฑที่เกาอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระท

บในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได 
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ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European Directive 
2006/66/EC 
ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได 
โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยกแบตเตอรี ่
เนื่องจากการทิ้งอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทา

งลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได 

 
 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
NonPublish 

ทีวีนี้ไดรับรางวัล European Union Ecolabel 
สําหรับคุณภาพดานการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาแลว 

ทีวีนี้ไดรับรางวัล Ecolabel 
มีคุณสมบัติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้ซึ่งมีคุณสมบัติในการ

ประหยัดพลังงาน: 
การตั้งคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ปรับได 
เขาใชการตั้งคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมขณะดูทีวีโดยกดปุมสีเขียว

บนรีโมทคอนโทรล 
 

 

การตั้งคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเหลานี้ ไดแก: 
• การตั้งคาภาพประหยัดพลังงาน: การตั้งคา 

[ประหยัดพลังงาน] 
อัจฉริยะใชการตั้งคาภาพรวมกันเพื่อลดการใชพลังงาน 

• เซนเซอร Ambient light: 
เพื่อเปนการประหยัดพลังงานเซนเซอร Ambient light 
ในตัวจะลดความสวางของหนาจอทีวีลงเมื่อแสงรอบดานมื

ดขึ้น 

 

 

 

• หนาจอปดเสียง: ปดจอทีวี ฟงกชันอื่นๆ รวมทั้งเสียง 
ยังคงใชงานไดตามปกติ หนาจอ 'ปดเสียง' 
ชวยประหยัดพลังงานหากคุณตองการฟงเสียงจากทีว ี

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
โปรดดูที่ ตั้งคาทีว ี> เปลี่ยนการตั้งคาอื่น > 
การตั้งคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ในหนา 29) 

การตั้งคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในตัว 
• ใชพลังงานในโหมดสแตนดบายนอย: 

ดวยวงจรไฟฟาขั้นสูงและทันสมัยที่ทําใหการใชพลังงานทีวี

อยูในระดับต่ํามาก 
และไมมีการสิ้นเปลืองพลังงานขณะใชงานในโหมดสแตนด

บาย 
 

 

• สวิตชปด/เปดเฉพาะ: 
ตัดกระแสไฟฟาไปยังทีวีโดยใชสวิตชปด/เปดเฉพาะที่อยูดา
นลางตัวเครื่อง 

• การจัดการพลังงานขั้นสูง: 
การจัดการพลังงานขั้นสูงของทีวีรุนนี้ใหคุณเชื่อมั่นไดวาใช

พลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
หากตองการดูวาการตั้งคาทีวีสวนตัวของคุณมีผลตอการสิ้

นเปลืองพลังงานที่เกี่ยวของอยางไร ใหกด  แลวเลือก 
[ตั้งคา] > [การสาธิตทีวี] > [Active Control] 

 

 

เรายังคงใหความสําคัญตอการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผลิ

ตภัณฑเพื่อผูบริโภคใหมๆ อยางตอเนื่อง 
เรามุงมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดียิ่งขึ้นในระหวางการผลิต 
รวมถึงการลดปริมาณสารอันตราย สงเสริมการประหยัดพลังงาน 
และการใหขอมูลเกี่ยวกับการหมดอายุการใชงานและการรีไซเคิลผ

ลิตภัณฑ 
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ดวยความมุงมั่นดานสิ่งแวดลอมของเรา ทีวีรุนนี้จึงไดรับรางวัล 
European Ecolabel 
โปรดดูรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการใชพลังงานของโหมดสแตนด

บาย นโยบายการรับประกัน อะไหล 
และการรีไซเคิลทีวีนี้ไดบนเว็บไซตของ  Philips 
สําหรับประเทศของคุณที ่  (http://www.philips.com/) 

ขอมูลเกี่ยวกับการหมดอายุการใชงาน 
หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับการกําจัดทีวีรุนนี้และแบตเตอรี ่
โปรดดูที่ เริ่มตนใชงาน > ขอสําคัญ > หมดอายุการใชงาน 
(ในหนา 4) 
 

ใชตัวล็อค Kensington 
NonPublish 

ทีวีของคุณมีชองเสียบเพื่อความปลอดภัย Kensington 
ที่ดานลางของทีวี 
ใหซื้อล็อคปองกันโจรกรรม Kensington (ไมมีใหมา) 
เพื่อรักษาความปลอดภัยของทีวี 

 
 

เพลดิเพลินกับทีว ีHD 

เนื้อหา HD เต็มรูปแบบ 
NonPublish 

ทีวีนี้สามารถแสดงเนื้อหาวิดีโอ High-Definition (HD) 
เต็มรูปแบบ หากตองการเพลิดเพลินกับเนื้อหา HD 
คุณตองเชื่อมตอทีวีกับแหลงภาพ HD 

ติดตอตัวแทนจําหนายของคุณ 
เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่รับเนื้อหาวิดีโอ HD 
ในประเทศของคุณ 

ทีวีนี้สามารถแสดงเนื้อหาวิดีโอ  HD ไดจาก: 
• เครื่องเลนดิสก Blu-ray ที่เชื่อมตอดวยสาย HDMI 

เลนดิสก Blu-ray 
• เครื่องเลน DVD ระบบอัปสเกลลิ่ง, ที่เชื่อมตอดวยสาย 

HDMI, เลนดิสก DVD 
• สถานีถายทอด HD ระบบ OTA 
• เครื่องรับสัญญาณดิจิตอล HD, ที่เชื่อมตอดวยสาย 

HDMI, เลนเนื้อหา HD 
จากสายเคเบิลหรือผูใหบริการสัญญาณดาวเทียม 

• ชอง HD บนเครือขาย DVB-C ของคุณ 
(หากมีในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ) 

• เครื่องเลนเกม HD (เชน X-Box 360 หรือ 
PlayStation 3), ที่เชื่อมตอดวยสาย HDMI, 
เลนเกม HD 

 

วางตําแหนงทีวี 
NonPublish 

• กอนวางตําแหนงทีวี 
โปรดอานการปองกันเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ด ู
เริ่มตนใชงาน > ขอสําคัญ > ความปลอดภัย (ในหนา 
3) 

• จัดวางทีวีในบริเวณที่ไมมีแสงตกกระทบบนหนาจอโดยตรง 
• ระยะหางที่เหมาะสมในการรับชมทีว ีคือ 

สามเทาของเสนทแยงมุมของขนาดจอ เชน 
หากเสนทแยงมุมของขนาดจอทีว ีคือ 116 ซม./46 นิ้ว 
ระยะหางที่เหมาะสมในการรับชม คือ ประมาณ 3.5 
ม./ประมาณ 138 นิ้ว จากดานหนาของหนาจอ 

• ขณะนั่ง 
ระดับสายตาของคุณควรอยูที่ตรงกลางของหนาจอ 

 

http://www.philips.com/�
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• เพื่อคุณภาพ Ambilight ที่ดีที่สุด 
ควรติดตั้งทีวีใหหางจากผนัง 25 ซม. 

 
 

การยึดทีวีกับผนัง 

ในการยึดทีว ีใหสั่งซื้อตัวยึดทีวีของ Philips 
หรือตัวยึดทีวีที่ใชรวมกันได 
ตรวจสอบขนาดจอทีวีและตรวจดูใหตรงกับรายการประเภทของตัว

ยึดติดผนังที่สั่งซื้อ: 

81 ซม./ 32 นิ้ว: 200 มม. x 300 มม., M6  
94 ซม./ 37 นิ้ว: 200 มม. x 200 มม., M6 
102 ซม./ 40 นิ้ว: 200 มม. x 200 มม., M6 
107 ซม./ 42 นิ้ว: 200 มม. x 200 มม., M6 
117 ซม./ 46 นิ้ว: 300 มม. x 300 มม., M8 
132 ซม./ 52 นิ้ว: 400 มม. x 400 มม., M8 

 
 
 

 

ทําตามคําแนะนําทัง้หมดที่ใหมาพรอมกับตัวยึดทีวี 
Koninklijke Philips Electronics N.V. 
ไมขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ 
หรืออันตรายจากการติดตั้งตัวยึด TV ที่ไมถูกตอง 

เพื่อปองกันอันตรายตอสายเคเบิลและตัวเชื่อมตอ 
ควรเวนชองวางอยางนอย 5.5 ซม./2.2 นิ้วจากดานหลังของทีวี 

สําหรับทีวี 32 นิ้วถึง 42 นิ้ว: 

กอนที่คุณจะติดตั้งทีวีกับผนัง 
ใหกําหนดความยาวของสกรูที่ถูกตอง 
คุณสามารถกําหนดความยาวของสกรูโดยการบวกขนาดความหนา

ของผนังเขากับความยาวของสกรูที่แนะนําซึ่งแสดงในภาพ 

 
 

 

สําหรับทีวี 46 นิ้วถึง 52 นิ้ว: 

กอนที่คณุจะติดตั้งทีวีกับผนัง 
ใหกําหนดความยาวของสกรูที่ถูกตอง 
คุณสามารถกําหนดความยาวของสกรูโดยการบวกขนาดความหนา

ของผนังเขากับความยาวของสกรูที่แนะนําซึ่งแสดงในภาพ 

 



 
 

TH      8      
 

 

 

สําหรับทีวี 40 นิ้ว 
กอนที่คุณจะติดตั้งทีวีกับผนัง ใหจดความยาวของสกรูที่ถูกตอง 
คุณสามารถกําหนดความยาวของสกรูโดยการบวกขนาดความหนา

ของผนังเขากับความยาวของสกรูที่แนะนําซึ่งแสดงในภาพ 

 
 

ขอมูลผลิตภัณฑเดน 

จอ LCD HD แบบเต็มรูปแบบ 
ทีวีรุนนี้มีจอ LCD High-Definition (HD) 
แบบเต็มรูปแบบ, รองรับความละเอียด HD สูงสุด 
1920x1080p 
จอแสดงผลนี้มีระบบ Progressive Scan 
ใหภาพนิ่งสนิทสีสันสดใส 
อีกทั้งยังใหความสวางที่พอเหมาะและสีสันที่ยอดเยี่ยม  

แสงพื้นหลัง LED 
ของจอแสดงผลใหความเขมของภาพที่ดีเยี่ยมและประหยัดพลังงา

นมาก 

Ambilight 
NonPublish 

Ambilight 
คือเทคโนโลยีดานการสองสวางจากดานหลังของทีวีลงบนผนัง 
เทคโนโลยีใหมนี้จะปรับสีและความสวางของแสงใหเหมาะกับภาพ

ของทีวีโดยอัตโนมัติ 

โดยทําใหประสบการณในการรับชมดีขึ้นอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอ

น 
ความสวางยังชวยลดอาการกลามเนื้อตาออนลาจึงใหประสบการ

ณในการรับชมที่ผอนคลายมากขึ้น 
โปรดดูที่ ใชทีวีของคุณ > ใช Ambilight (ในหนา 16) 
 

ทีวีดิจิตอล 
นอกจากการถายทอดทางทีวีแบบอะนาล็อกโดยปกติแลว 
ทีวีของคุณยังสามารถรับการถายทอดสัญญาณดิจิตอลได 
เมื่อสามารถใชบริการไดในบางเมือง/ภูมิภาค 
ทีวีของคุณสามารถรับการถายทอดสัญญาณเคเบิลดิจิตอล 
(DVB-C) และวทิยุดิจิตอลได 

DVB (Digital Video Broadcasting) 
ใหคุณภาพของภาพแลเเสียงที่ดีกวา บางสถานีถายทอดยังมีภาษา 
(เสียงพูด) 
และ/หรือเทเลเท็กซในหลายภาษาที่พรอมใหบริการการกระจายเสี
ยงแบบดิจิตอล 

คูมือโปรแกรม (EPG) 
คูมือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส (EPG) 
เปนคูมือบนหนาจอที่ใหบริการสําหรับชองดิจิตอล EPG 
ใหคุณสามารถ: 
• ดูรายการทีวีดิจิตอลที่จะถายทอด 
• ดูรายการทีวีที่กําลังจะมี 
• รวมกลุมรายการตามประเภท 
• ตั้งคาขอความเตือนเมื่อรายการเริ่ม 
• กําหนดชอง EPG ที่ตองการ 

 
 

 

หมายเหต:ุ 
• EPG มีบริการในบางประเทศ  
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EPG โปรดดูที่ 

เพลิดเพลินกับทีวีของคุณไดมากขึ้น > ใช EPG (ในหนา 
19) 

 

มัลติมีเดีย 
ดูหรือเลนไฟลมัลติมีเดียของคุณ (เชน ภาพถาย เพลง และวิดีโอ) 
จากการเชื่อมตอ USB จากดานขางของทีว ี
หรือโดยตรงจากคอมพิวเตอรของคุณ 

โปรดดูที่ เพลิดเพลินกับทีวีของคุณไดมากขึ้น > 
เขาใชงานมัลติมีเดีย (ในหนา 20) 
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เขาใชขอมูลเพิ่มเติม 

บนหนาจอ 
NonPublish 

คุณกําลังอานคูมือผูใชบนหนาจอ 
คูมือนี้ประกอบดวยขอมูลทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการติดตั้งและกา

รใชทีวีรุนนี ้
เขาใชคูมือผูใชโดยเลือก [วิธีใช] ในเมนูหนาหลัก 

กอนปฏิบัติตามคําแนะนํา 
ใหปดคูมือผูใชชั่วคราวโดยกดปุมสีเหลืองบนรีโมทคอนโทรล 
กดปุมสีเหลืองอีกครั้ง เพื่อเปดคูมือผูใชในหนาเดิม 

บนอินเตอรเน็ต 
NonPublish 

คณุสามารถดูคูมือผูใชเวอรชัน PDF นี้ ไดบนอินเตอรเน็ต 
ซึ่งมีขอมูลลาสุดและคําอธิบายคุณสมบัติตางๆ 
อยางละเอียดที่ไมรวมอยูในคูมือผูใชบนหนาจอนี้ 

เขาใชงาน PDF และขอมูลผลิตภัณฑอื่นๆ 
รวมทั้งคําถามที่พบบอย และการอัพเกรดเฟรมแวรไดที ่  
(http://www.philips.com/support) 

http://www.philips.com/support�
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2 การใชงานทีว ี

ภาพรวม 
ในบทนี้จะกลาวถึงการควบคุมและฟงกชันการใชงานโดยรวมของที

วี 

ชุดควบคุมดานขางและสัญญาณไฟ 
NonPublish 

 
1.  +/-: เพิ่มหรือลดระดับเสียง ในเมนูหนาหลัก 
ปุมเหลานี้สามารถปรับไดตามแนวนอน   
2. : เขาสูเมนูหนาหลัก 
กดอีกครั้งเพื่อเริ่มตนกิจกรรมในเมนูหนาหลัก.. 
3. P/CH +/- : สลับไปยังชองถัดไปหรือกอนหนา 
ในเมนูหนาหลัก ปุมเหลานี้สามารถปรับไดตามแนวตั้ง 
4.  (Ambilight) : เปดหรือปดสวิตช Ambilight 
ขณะทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย ใหเปดหรือปดสวิตชแสง 
Lounge 
 

 

 

 
1. เซนเซอร Ambient/เซนเซอรรีโมทคอนโทรล 

รีโมทคอนโทรล 

ภาพรวม 
NonPublish 

 
1.  (สแตนดบาย): 
สลับทีวีเปนโหมดสแตนดบายหากทีวีเปดอยู 
เปดทีวีหากทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย 
2.  (หนาหลัก): เขาสูเมนูหนาหลัก 
3.  (เบราส): เขาสูเมนูเบราสเพื่อเลือกรายการชองทีวี 
คูมือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส และเทเลเท็กซ 
 

 

 
4.  (ปุมนาวิเกต): เลื่อนดูเมนูและเลือกรายการ 
5. (กอนหนา/ถัดไป): เปลี่ยนชอง 
และยังสามารถขามไปยังหนาตางๆ ของเมน ูและระหวางเพลง 
อัลบั้ม หรือโฟลเดอรตางๆ 
6.OK: ยืนยันรายการหรือการเลือก 
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7.  (การรับชม): เขาสูเมนูแถบการรับชม 
8.  (ตัวเลือก): 
เขาใชตัวเลือกของกิจกรรมหรือการเลือกปจจุบัน 
9.+/- (ระดับเสียง) และ  (ปดเสียง): 
เพิ่มหรือลดระดับเสียง; ปดเสียงหรือเรียกคืน 
 

 

 
10.  (ดานหลัง): กลับไปยังหนาจอเมนูกอนหนา 
11.ปุมสี: เลือกงานหรือตัวเลือก 
12.0-9 (ปุมตัวเลข): เลือกชองหรือการตั้งคา 
 
 

แบตเตอรี่ 
เปดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ดานหลังรีโมทคอนโทรล เพื่อใสแบตเตอรี ่
(ประเภท AAA-LR03-1.5V) 
ตรวจสอบใหแนใจวาใสขั้วแบตเตอรี่ + และ - ถูกตอง 
(มีการทําเครื่องหมาย + และ - ไวดานใน) 
ถอดแบตเตอรี่ออกหากไมใชรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน 
ทิ้งแบตเตอรี่ตามขอกําหนดเมื่อหมดอายุการใชงาน โปรดอาน 
เริ่มตนใชงาน > ขอสําคัญ > หมดอายุการใชงาน (ในหนา 4) 
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เปดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ดานหลังรีโมทคอนโทรล เพื่อใสแบตเตอรี ่
(ประเภท AAA-LR03-1.5V) 
ตรวจสอบใหแนใจวาใสขั้วแบตเตอรี่ + และ - ถูกตอง 
(มีการทําเครื่องหมาย+ และ - ไวดานใน) 
ถอดแบตเตอรี่ออกหากไมใชรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน 
ทิ้งแบตเตอรี่ตามขอกําหนดเมือ่หมดอายุการใชงาน โปรดอาน 
เริ่มตนใชงาน > ขอสําคัญ > หมดอายุการใชงาน (ในหนา 4) 

 
 

รีโมทคอนโทรลบนหนาจอ 
NonPublish 

มีรีโมทคอนโทรลบนหนาจอ (OSRC) 
ซึ่งใหคุณเขาใชฟงกชันที่ใชทั่วไปไดอยางงายดาย 
ความพรอมใชงานของปุมตางๆ 
บนหนาจอจะแตกตางกันตามการตั้งคาทีวีของคุณ 
และอุปกรณที่เชื่อมตอตองใช HDMI-CEC ไดเทานั้น 

ในการเขาใช OSRC 
1. ขณะดูทีวีหรือเชื่อมตออุปกรณ ใหกด  
2. เลือก [แสดงปุมอุปกรณ] จากนั้นกด OK 
3. ใช ปุมนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและใชปุมบนหนาจอ 
 

เมนูทีวีพื้นฐาน 

หนาหลัก 
NonPublish 

เมนูหลักใหคุณเขาสูอุปกรณที่เชื่อมตออยู 
เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง และคุณสมบัติที่มีประโยชนอื่นๆ 
1. กด  
2. เลือกรายการในเมนูหนาหลัก แลวกด OK เพื่อเขาใชเมน ู
3. หากตองการออกจากเมนูหนาหลัก กด  หรือ  

 
 

 

หากตองการเริ่มกิจกรรม ใหไฮไลทรายการดวย ปุมนาวิเกต 
และกด OK: 
• [วิธีใช] เขาใชคูมือผูใชอิเล็กทรอนิกส 
• [ดูทีว]ี 

สลับกลับไปที่แหลงที่มาเสาอากาศหากเลือกแหลงที่มาอื่นไ

ว 
• [เบราส USB] หากเชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลแบบ 

USB ใหเขาใชเบราเซอรเนื้อหา 
• [เบราส PC] 

เขาใชเบราเซอรเนื้อหาของเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ 
(มีเฉพาะบางรุนเทานั้น)  

 

 

• [Scenea]สลับไปยังภาพพื้นหลัง Scenea 
• [เพิ่มอุปกรณของคุณ]เพิ่มอุปกรณใหมในเมนูหลัก 
• [ตั้งคา]เขาใชเมนูที่อนุญาตใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาภาพ 

เสียง และทีวี 
 

เบราส 
NonPublish 

เมนูเบราสชวยใหคุณเขาใชงานไดงาย: 
• โปรแกรมการตั้งรายการแบบอิเล็กทรอนิกส 
• รายการชองทีว ี
• เทเลเท็กซ 
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ในการเขาใชเมนูเบราสขณะกําลังดูทีวี ใหกด  

 
 

 

1. กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือกรายการ: 
• [คูมือโปรแกรม]: 

เขาใชโปรแกรมการตั้งรายการแบบอิเล็กทรอนิกส 
• [รายการสถานี]: เขาใชรายการชองทีวี 
• [Teletext]: เขาใชเทเลเท็กซ 

2. กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก 

การรับชม 
กด  เพื่อเขาใชเมนูแถบการรับชม ซึ่งมีการตั้งคาที่ใชบอย 

 
 

 

เมนูแถบการรับชมชวยใหคุณเขาใชงานไดงาย: 
• [Ambilight]เปดหรือปด Ambilight 
• [ไดนามิค Ambilight]: 

ปรับความเร็วการตอบสนองของ Ambilight 
• [รูปแบบไฟลภาพ]: เปลี่ยนรูปแบบภาพ 
• [Smart picture]: การตั้งคาภาพที่ใชบอย 
 

 

• [Smart sound]: การตั้งคาเสียงที่ใชบอย 
• [ลําโพง]: กําหนดคาลําโพงทีวีสําหรับ Philips 

EasyLink 
• [สลับภาพ]: ปรับตําแหนงภาพ 
 

รายการชองสัญญาณ 
NonPublish 

รายการชองสัญญาณแสดงชองทีวีและสถานีวิทยุที่สามารถติดตั้งบ

นทีวีของคุณได 
1. เมื่อรับชมทีว ีกด   
2. เลือก [รายการสถาน]ี จากนั้นกด OK 

3. เลือกชอง จากนั้นกด OK เพื่อเขาใชชอง 
4. กด  
เพื่อออกจากรายการชองสัญญาณโดยไมมีการเปลี่ยนชอง 

 
 

เพิ่มอุปกรณของคุณ 
NonPublish 

หลังจากที่คุณเชื่อมตออุปกรณกับทีวีแลว 
ใหเพิ่มอุปกรณนี้ในเมนูหนาหลักเพื่อความสะดวกในการใชงาน 

ในเมนูหลัก เลือก [เพิ่มอุปกรณของคุณ], จากนั้นกด OK  
ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อเพิ่มอุปกรณไปยังเมนูหลั

ก  

ในการลบอุปกรณออกจากเมนูหลัก เลือกรายการ แลวกด  
และเลือก [ลบอุปกรณนี้]  กด OK 

ตั้งคา 
NonPublish 

[ตั้งคา] ในเมนูหลักทําใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาทีวีสวนใหญได 
รวมถึง: 
• การตั้งคาภาพและเสียง 
• การติดตั้งหรืออัพเดตชองทีว ี
• อัพเดตซอฟตแวรทีว ี
• คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ 
 

 

1. ในเมนูหลัก เลือก [ตั้งคา], จากนั้นกด OK 
2. เลือกรายการที่มี ปุมนาวิเกต จากนั้นกด OK: 
• [ตั้งคาภาพและ เสียงดวน]: 

แนะนําคุณเกี่ยวกับการตั้งคาภาพและเสียง 
• [ตั้งคาทีว]ี: การตั้งคาภาพและเสียงขั้นสูง 
• [คนหาชองอัตโนมัต]ิ: แนะนําคุณเกี่ยวกับการติดตั้งชอง 
 

 

• [ตั้งคาชอง]: การตั้งคาชองขั้นสูง 
• [เชื่อมตอกับเครือขาย]: 

แนะนําคุณเกี่ยวกับการเชื่อมตอกับเครือขายคอมพิวเตอรข

องคุณ มีเฉพาะบางรุนเทานั้น 
• [ตั้งคาเครือขาย]: การตั้งคาเครือขายขั้นสูง 

มีเฉพาะบางรุนเทานั้น 
• [ซอฟตแวรอัพเดต]: 

แนะนําคุณเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟตแวรทีวี 
• [ตั้งคาซอฟตแวร]: การตั้งคาการอัพเดตทีวีขั้นสูง 
• [การสาธิตทีว]ี: การสาธิตคุณสมบัติพิเศษที่มีในทีวี 
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ตัวเลือก 
NonPublish 

เมนูตัวเลือกทําใหตั้งคาที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ปรากฏบนหนาจอทําไดส

ะดวกขึ้น 
1. กด  เพื่อดูวามีตัวเลือกใดบาง 
2. เพื่อออก กด  อีกครั้ง 

 
 

การรับชมรายการทีว ี

การเปด/ปดหรือเขาสูโหมดสแตนดบาย 
 

 
การเปดเครื่อง 
• สัญญาณไฟ LED ดานหนาปดอยู ใหกดสวิตชเปดปด 

(1) ที่ดานลางของทีวี ใหอยูที่ตําแหนง ' | ' 
• สัญญาณไฟ LED ดานหนาเปนสีแดง ใหกด  

บนรีโมทคอนโทรล (2) หรือเปดทีวีจากโหมดสแตนดบาย 
โดยกดปุมใดๆ ที่ดานขางของทีวี  

 

NonPublish 

หมายเหต:ุ 
• สัญญาณไฟ LED ดานหนาจะไมเปด เมื่อทีวีเปดอยู 
• ทีวีจะใชเวลาสักครูในการเริ่มทํางาน ระหวางนี ้

ทีวีจะไมตอบสนองตอรีโมทคอนโทรลหรือการกดปุมควบคุ

มที่ดานขาง เรื่องนี้ถือเปนเรื่องปกต ิ

การสลับไปที่โหมดสแตนดบาย 
กด  บนรีโมทคอนโทรล สัญญาณไฟ LED 
ดานหนาจะเปลี่ยนเปนสีแดง 

การปดเครื่อง 
กดสวิตชเปดปดที่อยูดานลางของทีวีใหอยูที่ตําแหนง 'o' 
ทีวีจะปด 
 

 

แมวาทีวีของคุณจะใชปริมาณกระแสไฟนอยมากในโหมดสแตนดบ

าย ก็ยังตองมีการใชพลังงาน หากไมไดใชงานเปนเวลานาน 
ใหปดสวิตชทีวีโดยใชสวิตชเปดปดที่อยูดานลางของชุด 

เคล็ดลับ: 
หากคุณหารีโมทคอนโทรลไมพบและตองการเปดทีวีจากโหมดสแต

นดบาย ใหกด P/CH +/- ที่ดานขางของทีวี 

การเปลี่ยนชอง 
• กด   บนรีโมทคอนโทรลหรือ P/CH +/- 

ที่ดานขางของทีวี 

 
 

 

• กด , จากนั้นเลือก [รายการสถานี] 
เพื่อใชรายการชองสัญญาณ 

• กด  เพื่อกลับไปยังชองที่ดูกอนหนานี ้
• ปอนหมายเลขชองโดยใช ปุมตัวเลข 
 

 

ในการดูเฉพาะชองอะนาล็อกหรือดิจิตอลเทานั้น 
*ชองดิจิตอลจะมีใหบริการโดยขึ้นอยูกับเมือง/ภูมิภาคที่คุณอยู 
ใหกรองรายการชองสัญญาณเพื่อเขาใชชองอะนาล็อกหรือดิจิตอลเ

ทานั้น 
1. ในรายการชองสัญญาณ กด  
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2. เลือก [เลือกรายการ] > [อะนาล็อก] หรือ [ดิจิตอล] 
จากนั้นกด OK 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเลือกของคุณ 
ซึ่งจะใชไดเฉพาะชองดิจิตอลหรืออะนาล็อกเทานั้น 
 

การปรับระดับเสียง 
NonPublish 

การเพิ่มหรือลดระดับเสียง 
• กด +/- บนรีโมทคอนโทรล 
• กด  +/- ที่ดานขางของทีวี 

 
 

NonPublish 

การปดหรือเปดเสียง 
• กด  เพื่อปดเสียง 
• กด  อีกครั้งเพื่อเปดเสียง 

ใชเมน ู[เสียง] เพื่อปรับระดับเสียงของหูฟง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดูที่ ตั้งคาทีว ี> เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง > 
การตั้งคาเสียงเพิ่มเติม (ในหนา 25) 

ใชการตั้งคา Smart picture 
NonPublish 

ใชแถบการรับชม [Smart picture] 
เพื่อเขาใชการตั้งคาภาพที่ใชบอย 
1. เมื่อรับชมทีว ีกด   
2. เลือก [Smart picture] 
จากนั้นเลือกการตั้งคาหนึ่งรายการตอไปนี้: 
• [สวนตัว]: 

ตั้งคาทีวีใหตรงกับความตองการของคุณในเมนู[ภาพ] ใน 
[ตั้งคา] 

• [สดใส]: ใชการตั้งคาแบบสมบูรณและแบบไดนามิค 
ซึ่งเหมาะสําหรับการใชในแสงธรรมชาต ิ

• [เปนธรรมชาต]ิ: การตั้งคาภาพแบบธรรมชาติ   
 

 

• [ภาพยนตร]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการดูภาพยนตร 
• [เกม]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการเลนเกม 
• [ประหยัดพลังงาน]: 

การตั้งคาที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด  
• [มาตรฐาน]: 

ปรับการตั้งคาภาพที่เหมาะกับสภาพแวดลอมและประเภทวิ

ดีโอมากที่สุด การตั้งคาเริ่มตนของโรงงาน  
• [ภาพถาย]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการดูภาพ 
• [ตั้งเอง]: ใหคุณปรับแตงและจัดเก็บการตั้งคาภาพสวนตัว 

3. กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก 
4. กด  เพื่อออก 
 

ใชการตั้งคา Smart sound 
NonPublish 

ใชแถบการรับชม [Smart sound] 
เพื่อเขาใชการตั้งคาที่ใชบอย 
1. เมื่อรับชมทีว ีกด   
2. เลือก [Smart sound] 
จากนั้นเลือกการตั้งคาหนึ่งรายการตอไปนี้: 
• [สวนตัว]: 

ตั้งคาทีวีใหตรงกับความตองการของคุณในเมนู[เสียง] ใน 
[ตั้งคา] 

• [มาตรฐาน]: 
ปรับการตั้งคาเสียงที่เหมาะกับสภาพแวดลอมและประเภทเ

สียงมากที่สุด 
• [ขาวสาร]: ใชการตั้งคาเสียงที่เหมาะกับเสียงที่พูด เชน 

ขาว  
 

 

• [ภาพยนตร]: 
ใชการตั้งคาเสียงที่นาจะเหมาะกับการดูภาพยนตร 

• [เกม]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการเลนเกม 
• [ดรามา]: ใชการตั้งคาเสียงที่นาจะเหมาะกับการดูละคร 
• [กีฬา]: ใชการตั้งคาเสียงที่นาจะเหมาะกับการดูกีฬา 

3. กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก 
4. กด  เพื่อออก 
 

การเปลี่ยนรูปแบบภาพ 
เปลี่ยนรูปแบบภาพใหเหมาะสมกับรายการที่คุณรับชม 
1. กด  (การรับชม) 
2. เลือกรูปแบบภาพ จากนั่นกด OK เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ 
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หมายเหต:ุ สามารถเขาใชงานรูปแบบไฟลภาพผานทางเมนู 
[ตั้งคา] ไดเชนกัน 

คุณสามารถเลือกรูปแบบภาพตอไปนี้ได: 
• [เติมอัตโนมัติ]: ปรับภาพเพื่อใชกับหนาจอ 

(คําบรรยายยังคงแสดง) 
แนะนําใหใชเพื่อลดความผิดเพี้ยนบนจอภาพใหมีนอยที่สุด

แตไมใชสําหรับ HD หรือ PC 
• [ซูมอัตโนมัต]ิ: ขยายภาพเพื่อใชกับจอภาพ 

แนะนําใหใชเพื่อลดความผิดเพี้ยนบนจอภาพใหมีนอยที่สุด

แตไมใชสําหรับ HD หรือ PC 
• [ซูมไดมากขึ้น]: ลบแถบสีดําที่ดานตางๆ 

ของการถายทอดสัญญาณ 4:3 ไมแนะนําสําหรับ HD 
หรือ PC 

• [ขนาดภาพขยาย 16:9]: ปรับสเกลรูปแบบ 4:3 
คลาสสิคเปน 16:9 ไมแนะนําสําหรับ HD หรือ PC  

 

 

• [จอกวาง]: ยืดรูปแบบ 4:3 คลาสสิคเปน 16:9 
• [ไมปรับสัดสวน]: ใหรายละเอียดมากที่สุดสําหรับ PC 

ใชไดเมื่อเปดใช [โหมด PC] ในเมนู [ภาพ] เทานั้น 
 

ดูจากอุปกรณที่เชื่อมตอ 

เพิ่มอุปกรณใหม 
NonPublish 

หมายเหต:ุ  
• กอนดูจากอุปกรณที่เชื่อมตอ 

คุณตองเพิ่มอุปกรณนั้นไปยังเมนูหลักเสียกอน 
• อุปกรณที่สามารถใชงานไดกับ HDMI ARC 

ที่เชื่อมตอกับหัวเสียบ HDMI ARC 
บนทีวีจะถูกเพิ่มไปยังเมนูหลักโดยอัตโนมัต ิ

1. เชื่อมตอและเปดสวิตชอุปกรณ 
2. กด  
3. เลือก [เพิ่มอุปกรณของคุณ] จากนั้นกด OK  
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ  
 

ดูจากอุปกรณที่เชื่อมตอ 
NonPublish 

1. กด  
2. เลือกอุปกรณจากเมนูหลัก 
3. กด OK เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ 
 

การใชงาน Ambilight 

เปด Ambilight 
NonPublish 

เพลิดเพลินกับการรบัชมที่ผอนคลายยิ่งขึ้นและคุณภาพของภาพที่ไ

ดรับการปรับปรุง ปรับแสงภายในหองแบบสลัวจะใหเอฟเฟกต 
Ambilight ที่ดีที่สุด 

ขอควรระวัง 
เพื่อใหตัวรับสัญญาณอินฟราเรทของรีโมทคอนโทรลทํางานไดดี 
โปรดจัดวางอุปกรณใหหางจาก Ambilight 

1. กด  (การรับชม) 
2. เลือก [Ambilight] จากนั้นกด OK 
3. เพื่อเปดหรือปด Ambilight [เปด] หรือ [ปด] 
 

 

คุณสามารถกด  บนทีวีเพื่อเปดหรือปด Ambilight 
ไดอีกดวย 

 
 

ตั้งคา Ambilight 
NonPublish 

ในเมนู Ambilight คุณสามารถเขาใชการตั้งคา Ambilight 
เพิ่มเติมได 

ขณะกําลังดูทีว ีใหกด  > [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > 
[Ambilight] 
เลือกการตั้งคาเพื่อปรับ: 
• [ไดนามิค]: ปรับ Ambilight 

ระหวางระดับที่ผอนคลายและไดนามิค ใชไดเฉพาะเมื่อตั้ง 
Ambilight [ส]ี ไวเปน [ไดนามิค] 

• [ความสวาง]: ปรับความสวางของ Ambilight   
 

 

• [ส]ี: เลอืกสีที่กําหนดไวลวงหนา 
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• [สีที่กําหนดเอง]: กําหนดสี Ambilight ของคุณเอง 
ในการเขาใชตัวเลือกนี ้ใหตั้งคา [Ambilight] > [สี] 
> [ตั้งเอง] 

• [การแบง]: ปรับความแตกตางระดับสีของทีวีแตละดาน 
ปดคุณสมบัตินี้เพื่อใหไดสี Ambilight 
แบบเขมขนและสม่ําเสมอ 

• [ทีวีปด]: เลือกวิธีที่จะให Ambilight ปดเมื่อปดทีวี 
 

 

• [หองผอนคลาย]: เลือกโหมดแสง Lounge 
การตั้งคานี้จะนํามาใชเมื่อเปดใชแสง 
Loungeในโหมดสแตนดบาย 

• [แสง Scenea Lounge]: เปดหรือปดแสง Scenea 
Lounge เมื่อมีการเปดใช Scenea 

• [สีผนัง]: เลือกสีที่ตรงกับสีผนัง Ambilight 
จะแกไขสีของตัวเองเพื่อผสมกับสีของผนังดานหลังทีวีไดดีที่

สุด 
 

ตั้งคาการตอบสนองของ Ambilight 
NonPublish 

กอนที่คุณจะสามารถปรับความเร็วการตอบสนองของ 
Ambilight ใหกด  > [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > 
[Ambilight] > [สี] > [Dynamic] 
 

กําหนดความเร็วที ่Ambilight จะตอบสนองตอภาพบนหนาจอ 

1. กด  (การรับชม) 
2. เลือก [ไดนามิค Ambilight] จากนั้นกด OK 

3. เลื่อนตัวสไลดเพื่อตั้งคาการตอบสนองของ Ambilight  
4. กด  เพื่อออกจากตัวสไลด 
5. กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก 
 

ใชแสง Lounge 
NonPublish 

เมื่อทีวีอยูในโหมดสแตนบายด คุณสามารถเปด Ambilight 
และสรางเอฟเฟกตแสง Lounge ในหองของคุณได   
ขณะทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกด  ที่ดานขางทีว ี  

หมายเหต:ุ อาจใชเวลาในการเปดแสง Lounge มากกวา 5 
วินาท ี

ในการเลือกเฉดสีของแสง Lounge โปรดดูที่ ใชทีวีของคุณ > 
ใช Ambilight > การตั้งคา Ambilight (ในหนา 16) 
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3 การใชงานทีวีขั้นสูง 

การใชงานเทเลเท็กซ 

เลือกเพจ 
NonPublish 

1. กด  
2. เลือก [Teletext] จากนั้นกด OK 
3. เลือกเพจโดย: 
• การปอนหมายเลขหนาดวย ปุมตัวเลข 
• กด  หรือ   เพื่อดูหนากอนหนาหรือถัดไป 
• กด ปุมสี เพื่อเลือกรายการที่มีรหัสสี 

4. กด เพื่อออกจากเทเลเท็กซ 

เขาใชตัวเลือกเทเลเท็กซ 
NonPublish 

1. เมื่ออยูในเทเลเท็กซ กด  
2. เลือกตัวเลือก: 
• [เพจฟรี] / [ยกเลิกการตรึงหนา]: 

ตรึงหรือยกเลิกการตรึงเพจปจจุบัน 
• [สองจอภาพ] / [เต็มจอ]: 

เปดหรือปดการใชงานเทเลเท็กซสองจอภาพ 
ที่แยกชองปจจุบันหรือแหลงไปดานซายของหนาจอ 
โดยเทเลเท็กซอยูดานขวา 

• [T.O.P. โดยรวม]: เทเลเท็กซแบบ Table Of 
Pages (T.O.P.) 
ชวยใหคุณสามารถขามจากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งไดโด

ยไมตองระบุหมายเลขหนา 
 

NonPublish 

• [ขยาย] / [มุมมองปกต]ิ: 
คุณสามารถขยายหนาเทเลเท็กซเพื่อใหสามารถอานขอควา

มตางๆ ไดงายขึน้ได กด ปุมนาวิเกต 
เพื่อเคลื่อนไหวไปมาบนหนาจอที่ขยาย  

• [เผย]: ซอนหรือแสดงขอมูลที่ซอนไวในเพจเทเลเท็กซได 
เชน เฉลยคําตอบ หรือวิธีแกปริศนา 

• [หนายอยวงจร]: 
วนดูหนายอยโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีหนายอย 

• [ภาษา]: 
สลับไปยังกลุมภาษาอื่นเพื่อใหแสดงภาษาอยางถูกตองเมื่อ

มีการใชชุดตัวอักษรที่แตกตางกัน 

3. กด  เพื่อออกจากเมนูตัวเลือก 

เลือกภาษาเทเลเท็กซ 
การถายทอดสัญญาณทีวีดิจิตอลบางประเภทมีเทเลเท็กซภาษาตง

ๆ มากมาย คุณสามารถตั้งคาภาษาหลักและรองได 

1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] > [ภาษา] > 
[เทเลเทก็ซหลัก] หรือ [เทเลเท็กซรอง] 
3. เลือกภาษาเทเลเท็กซที่ตองการ จากนั้นกด OK 
 

เลือกหนายอย 
NonPublish 

หนาเทเลเท็กซหนึ่งหนาสามารถมีหนายอยไดหลายหนา 
โดยหนายอยตางๆ 
ที่มีจะปรากฏในแถบที่อยูถัดจากหมายเลขหนาหลัก 

เมื่อมีหนายอยบนหนาเทเลเท็กซ ใหกด  หรือ  
เพื่อเลือกหนายอย 

การคนหาเทเลเท็กซ 
NonPublish 

1. เมื่ออยูในเทเลเท็กซ ใหกด OK เพื่อไฮไลตตัวเลขหรือคําแรก 
2. กด ปุมนาวิเกต เพื่อขามไปที่คําหรือหมายเลขเพื่อคนหา 

3. กด OK เพื่อเริ่มตนการคนหา 
4. กด  จนกวาจะไมมีคําหรือตัวเลขที่ไฮไลตเพื่อออกจากคนหา 
 

ใชเทเลเท็กซดิจิตอล 
การถายทอดทีวีดิจิตอลบางรายการมีขอความดิจิตอลโดยเฉพาะห

รือบริการอินเตอรแอกทีฟบนชองทีวีดิจิตอล 
มีคุณสมบัตินี้เฉพาะบางรุนเทานั้น เมื่ออยูในเทเลเท็กซดิจิตอล: 
• กด ปุมนาวิเกต  เพื่อเลือกหรือไฮไลทรายการ 
• ใช ปุมสี เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกด OK 

เพื่อยืนยันการเลือกหรือเปดใช 

หมายเหต:ุ 
บริการขอความดิจิตอลจะถูกบล็อคเมื่อมีการถายทอดบทบรรยายแ

ละ [บทบรรยาย] ถูกเปดใชงาน อาน 
เพลิดเพลินกับทีวีของคุณไดมากขึ้น > ใชบทบรรยาย (ในหนา 
20) 
ใช Teletext 2.5 
NonPublish 

เทเลเท็กซ 2.5 
มีสีจํานวนมากกวาและใหภาพกราฟกที่ดีกวาเทเลเท็กซธรรมดา 
หากเทเลเท็กซ 2.5 ไดรับการถายทอดโดยชอง 
เทเลเท็กซจะเปดตามคาดีฟอลต 
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ในการเปดหรือปดเทเลเท็กซ 2.5 
1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [การปรับแตงตามตองการ] 
> [เทเลเท็กซ 2.5] > [เปด] หรือ [ปด] จากนั้นกด OK 
 

ชองที่ชื่นชอบ 

เพิ่มหรือลบชอง 
NonPublish 

1. กด  
2. เลือก [รายการสถานี:] จากนั้นกด OK 
3. กด  

4. เลือก [ทําเครื่องหมายเปนรายการโปรด] หรือ 
[ยกเลิกการทําเครื่องหมายเปนรายการโปรด] แลวกด OK 
ปรากฏรูปดาวขึ้นในตารางชอง 
แสดงวาชองถูกแอดไปที่รายการที่ชื่นชอบ 
รูปดาวจะหายไปหากคุณลบชองออกจากรายการโปรด 
 

เลือกรายการที่ชื่นชอบ 
NonPublish 

ดูชองในรายการที่ชื่นชอบเทานั้น หรือดูชองทั้งหมด 
หากขณะนี้เลือกรายการที่ชื่นชอบอยู 

1. ในรายการชอง กด  
เลือก [เลือกรายการ] > [รายการโปรด] 
เพื่อแสดงชองในรายการที่ชื่นชอบ หรือ [ทั้งหมด] 
เพื่อแสดงชองทั้งหมด 
3. กด OK เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ 
 

ใช EPG 

ภาพรวม 
NonPublish 

คูมือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส (EPG) 
เปนคูมือบนหนาจอที่ใหบริการสําหรับชองดิจิตอล EPG 
ใหคุณสามารถ: 
• ดูรายการทีวีดิจิตอลที่จะถายทอด 
• ดูรายการทีวีที่กําลังจะมี 
• รวมกลุมรายการตามประเภท 
• ตั้งคาขอความเตือนเมื่อรายการเริ่ม 
• กําหนดชอง EPG ที่ตองการ 

หมายเหต:ุ EPG มีบริการในบางประเทศ 

เปดใช EPG 
NonPublish 

1. กด  
2. เลือก [คูมือโปรแกรม] จากนั้นกด OK 

 
 

ตัวเลือกของ EPG 
NonPublish 

ใชเมนูตัวเลือก EPG นี้เพื่อตั้งคาหรือลบขอความเตือน 
เปลี่ยนวันและเขาใชตัวเลือกที่มีประโยชนอื่นของ EPG 
จะมีตัวเลือกเหลานี้ใหใชไดเปนเวลาเจ็ดหรือแปดวันเทานั้น 
ขึ้นอยูกับบริการการถายทอด 

1. เมื่ออยูใน EPG กด  
2. กด ปุมนาวิเกต และ OK 
เพื่อเลือกและปรับการตั้งคาตอไปนี:้ 
 

 

• [เปลี่ยนวัน]: ตั้งคาวัน EPG เลือก [วันนี้], [วันถัดไป] 
หรือ [วันกอนหนานี้] 

• [ขอมูลเพิ่มเติม]: ดูขอมูลโปรแกรม 
• [คนหาตามประเภท]: คนหาโปรแกรมทีวีตามประเภท 
• [อัพเดตตารางรายการโทรทัศน]: 

อัพเดตขอมูลโปรแกรมลาสุด   
 

ใชตัวจับเวลาและล็อค 

ตั้งเวลาปด 
NonPublish 

ตัวตั้งเวลาปดจะปดทีวีของคุณใหอยูในโหมดสแตนดบายหลังจาก

ครบเวลาที่ตั้งไว คุณสามารถปดทีวีของคุณกอนถึงเวลา 
หรือตั้งเวลาปดใหมขณะที่เครื่องกําลังนับถอยหลังได 

1. กด  
2. กด [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [การปรับแตงตามตองการ] 
> [ตัวตั้งเวลาปด] 
 

 

3. กด ปุมนาวิเกต เพื่อตั้งคาตัวตั้งเวลาปด 
ตัวตั้งเวลาปดสามารถตั้งไดสูงสุด 180 นาที โดยเพิ่มทีละหานาที 
ตัวตั้งเวลาปดจะปด หากตั้งเวลาไวเปนศูนยนาที 

4. กด OK เพื่อเปดใชงานตัวตั้งเวลาปด 
ทีวีของคุณจะปลี่ยนเปนโหมดสแตนดบายหลังจากครบเวลาที่ตั้งไว 

ล็อคกันเปด 
เพื่อปองกันไมใหเด็กๆ ดูทีว ี
คุณสามารถล็อคทีวีหรือบล็อคโปรแกรมที่มีการกําหนดอายุได 
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ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสล็อคสําหรับการรับชมของเด็ก 
1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] > [ระบบปองกันเด็ก] 

3. เลือก [ตั้งรหัส] หรือ [เปลี่ยนรหัส] 
4. ปอนรหัสพรอม ปุมตัวเลข 
เคล็ดลับ: หากคุณลืมรหัส ใหปอน ‘8888’ 
เพื่อยกเลิกรหัสที่ใชอยู 
 

NonPublish 

ล็อคหรือปลดล็อคชอง 
1. ในเมนูระบบปองกันเด็ก ใหเลือก [ล็อคแชนเนล] 
2. ปอนรหัสล็อคปองกันเด็กดวย ปุมตัวเลข  เมนู 
[ล็อคแชนเนล] ปรากฏขึ้น 

3. เลือกชองที่จะล็อคหรือปลดล็อค   

การจัดอันดับของผูปกครอง 
สถานีถายทอดดิจิตอลบางสถานีจัดอันดับโปรแกรมของตนตามอา

ยุ 
คุณสามารถตั้งคาทีวีใหแสดงเฉพาะโปรแกรมที่มีระดับอายุมากกว

าอายุลูกของคุณได 

1. กด  
2. กด [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] > [ระบบปองกันเด็ก] > 
[การจัดอันดับของผูปกครอง]  
ขอความที่ปรากฏจะขอใหคุณปอนรหัสล็อคปองกันเด็ก 
 

 

3. ปอนรหัสล็อคปองกันเด็กดวย ปุมตัวเลข 
4. เลือกระดับอาย ุแลวกด OK 
ทุกโปรแกรมที่ไมไดอยูในระดับอายุที่เลือกจะถูกบล็อค 

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรหัสล็อคปองกันเด็ก โปรดดูที่ 
เพลิดเพลินกับทีวีของคุณไดมากขึ้น > ใชตัวตั้งเวลาและล็อค > 
ระบบปองกันเด็ก (ในหนา 19) 

ใชบทบรรยาย 

ในชองอะนาล็อก 
NonPublish 

1. เปลี่ยนทีวีเปนชองทีวีอะนาล็อก 
2. กด   แลวเลือก [Teletext] และกด OK 

3. ปอนหมายเลขหนาสามหลักของหนาบทบรรยาย (มักเปน 
'888') 
4. กด  เพื่อออกจากเทเลเท็กซ บทบรรยายจะปรากฏ หากมี 
 

ในชองดิจิตอล 
1. ขณะกําลังดูทีว ีใหกด  
2. เลือก [บทบรรยาย] จากนั้นกด OK 
3. ในเมนูที่ปรากฏ เลือก [ปด], [เปด] หรือ [ระหวางปดเสียง] 
จากนั้นกด OK 
หมายเหต:ุ ดวย [ระหวางปดเสียง] 
ทีวีจะแสดงบทบรรยายเฉพาะเมื่อปดเสียงดวย  
 

เขาใชมัลติมีเดีย 

เบราส USB 
NonPublish 

คุณสามารถดูภาพถายหรือเลนเพลงและวิดีโอบนทีวีจากอุปกรณเก็

บขอมูลแบบ USB ได 

ขอควรระวัง: Philips ไมมีสวนรับผิดชอบหากอุปกรณจัดเก็บ 
USB ไมรองรับหรือมีความเสียหายหรือสูญเสียขอมูลจากอุปกรณ 

คุณสามารถเขาใชเบราเซอรเนื้อหา USB 
ไดโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:  
• ขณะดูทีว ีใหเชื่อมตออุปกรณ USB เขากับพอรต USB 

ที่ดานขางของทีวี 
• 1. กด  

   2. เลือก [เบราส USB] แลวกด OK 
 

 

การดูภาพสไลด 
กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือกภาพ แลวกด OK 
• หากตองการหยุดการเลนหรือหยุดชั่วคราว กด OK 

อีกครั้ง 
• หากตองการขามไปยังไฟลกอนหนาหรือถัดไป กด  หรือ 

 
กด  เพื่อออกจากเบราเซอรเนื้อหา กด  
เพื่อเขาใชหรือออกจากการตั้งคาตอไปนี้: 
• [แสดงขอมูล]: แสดงขอมูลไฟล  
• [หยุด]: หยุดภาพสไลด 
• [หมุนไดรอบ]: หมุนไฟล 
• [ซ้ํา]: เลนซ้ําภาพสไลด 
 

 

• [เลนครั้งเดียว]: เลนไฟลหนึ่งครั้ง 
• [ปดเลนแบบสุม] / [เปดเลนแบบสุม]: 

เปดหรือปดใชการแสดงภาพแบบสุมในการแสดงภาพสไลด 
• [ความเร็วภาพสไลด]: 

กําหนดเวลาแสดงภาพแตละภาพในภาพสไลด 
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• [การเปลี่ยนภาพสไลด]: 
ตั้งการเปลี่ยนผานจากภาพหนึ่งไปยังภาพถัดไป 

• [ตั้งเปน Scenea]: 
กําหนดภาพที่เลือกเปนภาพพื้นหลังบนทีวี 

 
 

 

ฟงเพลง 
กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือกเพลง แลวกด OK 
• กด  /  เพื่อยอนเพลงกลับ 

หรือกรอเดินหนาอยางรวดเร็ว 

กด  เพื่อออกจากเบราเซอรเนื้อหา กด  
เพื่อเขาใชหรือออกจากการตั้งคาตอไปนี้: 
• [หยุด]: หยุดเลนเสียง 
• [ซ้ํา]: เลนเพลงหรืออัลบั้มซ้ํา 
• [เลนครั้งเดียว] เลนไฟลหนึ่งครั้ง 
• [เปดเลนแบบสุม] / [ปดเลนแบบสุม]: 

เปดหรือปดใชการเลนเพลงแบบสุม 
 

 

ดูวิดีโอ 
กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือกไฟลวิดีโอ แลวกด OK 
• กด  หรือ  เพื่อยอนไฟลกลับ 

หรือกรอเดินหนาอยางรวดเร็ว 

กด  เพื่อออกจากเบราเซอรเนื้อหา ขณะเลนวิดีโอ ใหกด  
เพื่อเขาใชการตั้งคาตอไปนี้: 
• [หยุด]: หยุดเลน 
• [ซ้ํา]: เลนวิดีโอซ้ํา 
• [เปดเลนแบบสุม] / [ปดเลนแบบสุม]: 

เปดหรือปดใชการเลนวิดีโอแบบสุม 
 

เบราส PC 
*มีคุณสมบัตินี้เฉพาะบางรุนเทานั้น 
ดูภาพ เลนเพลง 
และดูวิดีโอบนทีวีจากเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเก็บขอมูลอื่น

ในเครือขายภายในบานของคุณ  

ในการเบราสเครือขายคอมพิวเตอร 
กอนอื่นใหตั้งคาการเชื่อมตอเครือขาย โปรดดูที่ ตั้งคาทีว ี> 
ตั้งคาเครือขาย 

หากํามมีการติดตั้งเครือขายในครั้งแรกที่คุณเขาใช [เบราส 
PC]การติดตั้งเครือขายจะเริ่มขึ้น 
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ 

ในการเขาใชเครือขายคอมพิวเตอร: 
ในเมนูหลัก เลือก [เบราส PC], จากนั้นกด OK 
 

 

โดยการเปด PC และเราเตอร 
ทีวีจะแสดงเนื้อหาเซิรฟเวอรมัลติมีเดียจาก PC ของคุณ 
เมื่อเปดรายการเนื้อหาบน PC เลือกไฟลที่คุณตองการเลน 
และกด OK 

เพลง ภาพสไลดของภาพถาย หรือวิดีโอ จะเริ่มเลน 

การดูภาพสไลด 
กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือกภาพ แลวกด OK 
• หากตองการหยุดการเลนหรือหยุดชั่วคราว กด OK 

อีกครั้ง 
• หากตองการขามไปยังไฟลกอนหนาหรือถัดไป กด  หรือ 

 
กด  เพื่อออกจากเบราเซอรเนื้อหา กด  
เพื่อเขาใชหรือออกจากการตั้งคาตอไปนี้: 
• [แสดงขอมูล]: แสดงขอมูลไฟล  
• [หยุด]: หยุดภาพสไลด 
• [หมุนไดรอบ]: หมุนไฟล 
• [ซ้ํา]: เลนซ้ําภาพสไลด 
 

 

• [เลนครั้งเดียว]: เลนไฟลหนึ่งครั้ง 
• [ปดเลนแบบสุม] / [เปดเลนแบบสุม]: 

เปดหรือปดใชการแสดงภาพแบบสุมในการแสดงภาพสไลด 
• [ความเร็วภาพสไลด]: 

กําหนดเวลาแสดงภาพแตละภาพในภาพสไลด 
• [การเปลี่ยนภาพสไลด]: 

ตั้งการเปลี่ยนผานจากภาพหนึ่งไปยังภาพถัดไป 
• [ตั้งเปน Scenea]: 

กําหนดภาพที่เลือกเปนภาพพื้นหลังบนทีวี 

 
 

 

ฟงเพลง 
กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือกเพลง แลวกด OK 
• กด  /  เพื่อยอนเพลงกลับ 

หรือกรอเดินหนาอยางรวดเร็ว 

กด  เพื่อออกจากเบราเซอรเนื้อหา กด  
เพื่อเขาใชหรือออกจากการตั้งคาตอไปนี้: 
• [หยุด]: หยุดเลนเสียง 
• [ซำ]: เลนเพลงหรืออัลบั้มซ้ํา 
• [เลนครั้งเดียว] เลนไฟลหนึ่งครั้ง 
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• [เปดเลนแบบสุม] / [ปดเลนแบบสุม]: 
เปดหรือปดใชการเลนเพลงแบบสุม 

 

 

ดูวิดีโอ 
กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือกไฟลวิดีโอ แลวกด OK 
• กด  หรือ  เพื่อยอนไฟลกลับ 

หรือกรอเดินหนาอยางรวดเร็ว 

กด  เพื่อออกจากเบราเซอรเนื้อหา ขณะเลนวิดีโอ ใหกด  
เพื่อเขาใชการตั้งคาตอไปนี้: 
• [หยุด]: หยุดเลน 
• [ซ้ํา]: เลนวิดีโอซ้ํา 
• [เปดเลนแบบสุม] / [ปดเลนแบบสุม]: 

เปดหรือปดใชการเลนวิดีโอแบบสุม 
 

ฟงชองวิทยุดิจิตอล 
NonPublish 

หากมีการถายทอดภาพดวยระบบดิจิตอล 
จะมีการติดตั้งชองวิทยุดิจิตอลโดยอัตโนมัติระหวางการติดตั้ง 

1. ขณะกําลังดูทีว ีใหกด  
2. เลือก [รายการสถานี:] จากนั้นกด OK 
3. ในรายการชอง กด  
4. เลือก [เลือกรายการ] > [วิทย]ุ จากนั้นกด OK 
5. เลือกชองวิทยุ จากนั้นกด OK 
 

ใช Scenea 

เปดใช Scenea 
NonPublish 

คุณสามารถใช Scenea 
เพื่อแสดงภาพใหเปนภาพพื้นหลังที่ทีวีของคุณ 
ตรวจสอบใหแนใจวาสถานที่ที่ใชงานทีวีตั้งไวเปนโหมด  
[หนาแรก] 

1. กด  
2. เลือก [Scenea] จากนั้นกด OK 
ภาพดีฟอลตหรือที่โหลดไวลวงหนาจะปรากฏ 
 

 

หมายเหต:ุ หากคุณปดตัวตั้งเวลาปด 
ภาพพื้นหลังจะแสดงเปนเวลา 240 นาท ีมิฉะนั้น 
จะแสดงตามระยะเวลาที่ตั้งไวในตัวตั้งเวลา 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตั้งเวลา โปรดดูที่ 
พลิดเพลินกับทีวีของคุณไดมากขึ้น > ใชตัวตั้งเวลาและล็อค > 
ตัวตั้งเวลา (ในหนา 19) 

กําหนดภาพเปน Scenea 
NonPublish 

หมายเหต:ุ ขนาดไฟลของภาพตองไมเกิน 1MB 

1. เชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ USB กับทีวี 
2. กด  
3. เลือก [เบราส USB] จากนั้นกด OK 

4. เลือกภาพ แลวกด  
5. เลือก [ตั้งเปน Scenea] แลวกด OK 
6. เลือก [ใช] จากนั้นกด OK 
7. กดปุมใดก็ไดเพื่อออกจาก Scenea 

 
 

การเขาใชทั่วไป 

เปดใชงานการเขาใชทั่วไป 
NonPublish 

หากไดรับการสนับสนุนจากสถานีถายทอดดิจิตอล 
ทีวีเครื่องนี้จะมีระบบเสียงและบทบรรยายพิเศษสําหรับผูทีม่ีระบบ

การไดยินบกพรอง 
รวมถึงระบบเสียงพิเศษสําหรับผูมีสายตาผิดปกต ิ

ในการเปดใชคุณสมบัติเหลานี ้คุณตองเปดการเขาใชทั่วไปในเมนู 
[การปรับแตงตามตองการ] 
1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [การปรับแตงตามตองการ] 
> [การเขาใชทั่วไป] > [เปด] จากนั้นกด OK 

 
 

ระบบการไดยินบกพรอง 
NonPublish 

ชองทีวีดิจิตอลบางชองกระจายเสียงระบบเสียงและบทบรรยายพิเศ

ษที่ปรับใหเหมาะสมกับผูที่มีระบบการไดยินบกพรอง 
ในการเปดสวิตชระบบเสียงและบทบรรยายสําหรับผูที่มีระบบการไ

ดยินบกพรอง (หากมี) 
1. เมื่อรับชมทีว ีกด   
2. กดปุมสีแดงเพื่อเลือก [การรับฟงที่เปนอันตราย] 
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3. 
กดปุมสีเขียวเพื่อเปดระบบเสียงและบทบรรยายสําหรับผูที่มีระบบ

การไดยินบกพรอง กดปุมสีแดงเพื่อปด 
4. กด  เพื่อออก 
เคล็ดลับ: 
ในการตรวจสอบวามีภาษาสําหรับผูมีระบบการไดยินบกพรองอยูห

รือไม กด  และเลือก [ภาษาเสียงพากย]  
ภาษาที่มีไอคอนรูปหูแสดงถึงการสนับสนุนผูมีระบบการไดยินบกพ

รอง 
 

ผูมีสายตาผิดปกติ 
NonPublish 

ชองทีวีดิจิตอลบางชองกระจายเสียงระบบเสียงและบทบรรยายพิเศ

ษที่ปรับใหเหมาะสมกับผูมีสายตาผิดปกติ 
เสียงปกติจะไดรับการผสมผสานเขากับคําบรรยายพิเศษ 
ในการเปดสวิตชระบบเสียงสําหรับผูมีสายตาผิดปกติ (หากมี) 
1. เมื่อรับชมทีว ีกด  
2. กดปุมสีเขียวเพื่อเลือก [ผูมีสายตาผิดปกติ] 
3. ใชปุมตอไปนี้เพื่อเลือก: 
• สีแดง - [ปด]: ปดเสียงสําหรับผูมีสายตาผิดปกติ 
• สีเหลอืง - [หูฟง]: 

เฉพาะเสียงจากหูฟงสําหรับผูมีระบบการไดยินบกพรองโดย

มองเห็นได 
• สีเขียว - [ลําโพง]: 

เฉพาะเสียงจากลําโพงสําหรับผูมีระบบการไดยินบกพรองโ

ดยมองเห็นได 
• สีฟา - [ลําโพง + หูฟง]: 

เฉพาะเสียงจากลําโพงและหูฟงสําหรับผูมีระบบการไดยินบ

กพรองโดยมองเห็นได 

4. กด  เพื่อออก 

หมายเหต:ุ 
ปุมสีเขียวและสีเหลืองใชไมไดหากเปดใชงานรีโมทคอนโทรล 
EasyLink ไว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู เชื่อมตอทีวี > ใช 
Philips EasyLink > คุณสมบัต ิEasyLink (ในหนา 
44) 
เคล็ดลับ: 
ในการตรวจสอบวามีเสียงสําหรบัผูมีสายตาผิดปกติอยูหรือไม กด   

 และเลือก [ภาษาเสียงพากย]  
ภาษาที่มีไอคอนรูปตาแสดงถึงการสนับสนุนผูมีสายตาบกพรอง 

ปรับระดับเสียงสําหรับผูมีสายตาผิดปกต ิ
1. ในเมนู [การเขาใชทั่วไป] กดปุมสีเหลืองเพื่อเลือก 
[ระดับเสียงมิกซ] 
2. กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลื่อนปุมเลื่อนขึ้นหรือลง จากนั้นกด OK 
3. กด  เพื่อออก 

 
 

 

การสงเสียงกลับสําหรับผูมีสายตาผิดปกติ 
คุณสมบัตินี้ทําใหมีการสงเสียงกลับเมื่อกดปุมตางๆ 
บนรีโมทคอนโทรลหรือทีวี 

1. ในเมนู [การเขาใชทั่วไป] กดปุมสีฟาเพื่อเลือก [คียบี๊พ] 
2. กดปุมสีเขียวเพื่อเปดการสงเสียงกลับหรือกดปุมสีแดงเพื่อปด 
3. กด  เพื่อออก 
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4 การตั้งคาทีว ี

เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง 

ตัวชวยตั้งคา 
NonPublish 

ใชตัวชวยการตั้งคาเพื่อแนะนําการตั้งคาภาพและเสียง 

1. ขณะกําลังดูทีว ีใหกด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตัง้คาภาพและ เสียงดวน] จากนั้นกด 
OK 
3. เลือก [เริ่ม] จากนั้นกด OK 
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อเลือกการตั้งคาที่คุณต

องการ 
 

ตั้งคา Smart picture 
ใชแถบการรับชม [Smart picture] 
เพื่อเขาใชการตั้งคาภาพที่ใชบอย 
1. เมื่อรับชมทีว ีกด   
2. เลือก [Smart picture] 
จากนั้นเลือกการตั้งคาหนึ่งรายการตอไปนี้: 
• [สวนตัว]: 

ตั้งคาทีวีใหตรงกับความตองการของคุณในเมนู[ภาพ] ใน 
[ตั้งคา] 

• [สดใส]: ใชการตั้งคาแบบสมบูรณและแบบไดนามิค 
ซึ่งเหมาะสําหรับการใชในแสงธรรมชาต ิ

• [เปนธรรมชาต]ิ: การตั้งคาภาพแบบธรรมชาติ   
 

 

• [ภาพยนตร]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการดูภาพยนตร 
• [เกม]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการเลนเกม 
• [ประหยัดพลังงาน]: 

การตั้งคาที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด  
• [มาตรฐาน]: 

ปรับการตั้งคาภาพที่เหมาะกับสภาพแวดลอมและประเภทวิ

ดีโอมากที่สุด การตั้งคาเริ่มตนของโรงงาน  
• [ภาพถาย]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการดูภาพ 
• [ตั้งเอง]: ใหคุณปรับแตงและจัดเก็บการตั้งคาภาพสวนตัว 

3. กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก 
4. กด  เพื่อออก 
 

การตั้งคาภาพเพิ่มเติม 
NonPublish 

1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [ภาพ] จากนั้นกด OK 
3. เลือกการตั้งคาเพื่อปรับ: 
• [Smart picture]: เขาสูการตั้งคา Smart 

picture ที่กําหนดลวงหนา 
• [รีเซ็ต]: รีเซ็ตกลับไปใชการตั้งคาเริ่มตนของโรงงาน 
• [ความเปรียบตาง]: ปรับความเขมของความสวาง 

คงคาสีที่เขมไวโดยไมเปลี่ยนแปลง 
 

 

• [ความสวาง]: 
ปรับความเขมและรายละเอียดของสวนที่เขม 

• [ส]ี: ปรับความอิ่มตัวของสี 
• [สีสัน]: 

ชดเชยความผันแปรของสีในการสงสัญญาณที่เขารหัส 
NTSC 

• [ความคมชัด]: ปรับความคมชัดของภาพ 
• [การลดเสียงรบกวน]: กรองและลดความเบลอในภาพ 
• [เฉดส]ี: ปรับสมดุลของสีในภาพ    

 
 

 

• [เฉดสีที่กําหนดเอง]: ปรับแตงการตั้งคาเฉดส ี
• [Pixel Precise HD] : เขาใชการตั้งคาขั้นสูง ไดแก 

[HD Natural Motion], [100 Hz Clear 
LCD], [ความคมชัดขั้นสูง], [Dynamic 
contrast], [แสงพื้นหลังไดนามิค], [การลดจุดรบกวน 
MPEG], [การปรับสีใหดีขึ้น], [แกมมา] 

• [โหมด PC]: เปดใชงานตามคาเริ่มตน หากคุณเลือก 
[คอมพิวเตอร] ในเมนูหนาหลัก หากเปดใช 
คุณจะสามารถเลือก [รูปแบบไฟลภาพ] > 
[ไมปรับสัดสวน] 
ซึ่งใหรายละเอียดมากที่สุดในการแสดงเนื้อหาของ PC 
หากเชื่อมตอคอมพิวเตอรผานทาง HDMI หรือ VGA 
จะมีการเปดใชงานตัวเลือกนี้ตามคาเริ่มตน 

• [เซนเซอรตรวจจับแสง]: 
เปดใชงานการปรับแตงการแสดงผลบนหนาจอแบบไดนามิ

คเพื่อใหเหมาะกับสภาพแสง 
 

 

• [รูปแบบไฟลภาพ]: เปลี่ยนรูปแบบภาพ 
• [ขอบหนาจอ]: เปลี่ยนรูปแบบภาพ 
• [สลับภาพ]: ปรับตําแหนงภาพ 
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การตั้งคา Smart sound 
ใชแถบการรับชม [Smart sound] 
เพื่อเขาใชการตั้งคาที่ใชบอย 
1. เมื่อรับชมทีว ีกด   
2. เลือก [Smart sound] 
จากนั้นเลือกการตั้งคาหนึ่งรายการตอไปนี้: 
• [สวนตัว]: 

ตั้งคาทีวีใหตรงกับความตองการของคุณในเมนู[เสียง] ใน 
[ตั้งคา] 

• [มาตรฐาน]: 
ปรับการตั้งคาเสียงที่เหมาะกับสภาพแวดลอมและประเภทเ

สียงมากที่สุด 
• [ขาวสาร]: ใชการตั้งคาเสียงที่เหมาะกับเสียงที่พูด เชน 

ขาว  
 

 

• [ภาพยนตร]: 
ใชการตั้งคาเสียงที่นาจะเหมาะกับการดูภาพยนตร 

• [เกม]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการเลนเกม 
• [ดรามา]: ใชการตั้งคาเสียงที่นาจะเหมาะกับการดูละคร 
• [กีฬา]: ใชการตั้งคาเสียงที่นาจะเหมาะกับการดูกีฬา 

3. กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก 
4. กด  เพื่อออก 
 

การตั้งคาเสียงเพิ่มเติม 
NonPublish 

1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [เสียง] จากนั้นกด OK 
3. เลือกการตั้งคาเพื่อปรับ: 
• [Smart sound]: เขาสูการตั้งคา Smart sound 

ที่กําหนดลวงหนา 
• [รีเซ็ต]: รีเซ็ตกลับไปใชการตั้งคาเริ่มตนของโรงงาน 
• [เบส]: ปรับระดับเสียงเบส 
 

 

• [เสียงแหลม]: ปรับระดับเสียงเบส 
• [เซอรราวด]: เปดใชเสียงมีมิติ 
• [ระดับเสียงหูฟง]: ปรับระดับเสียงหูฟง 
• [ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ]: 

ลดการเปลี่ยนระดับเสียงอัตโนมัติ เชน เมื่อเปลี่ยนชอง 
• [สมดุล]: 

ปรับความสมดุลของลําโพงซายและขวาเพื่อใหเหมาะสมกั

บตําแหนงการฟงของคุณไดดีที่สุด 

 
 

รีเซ็ตกลับไปใชการตั้งคาของโรงงาน 
NonPublish 

การรีเซ็ตทีวีกลับไปใชการตั้งคาของโรงงานจะเรียกคืนการตั้งคาภา

พและเสียงเริ่มตน 
การตั้งคาชองจะยังคงเหมือนเดิม 

1. ขณะกําลังดูทีว ีใหกด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [การตั้งคาจากโรงงาน] 
จากนั้นกด OK 
การตั้งคาทีวจีะถูกรีเซ็ตกลับเปนคาเริ่มตนของโรงงาน  
 

เริ่มตนการสาธิตทีวี 
NonPublish 

เริ่มการสาธิตเพื่อคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของทีวีขอ

งคุณ 
หมายเหต:ุ การสาธิตไมรองรับชอง MHEG 

1. ขณะกําลังดูทีว ีใหกด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [การสาธิตทีว]ี จากนั้นกด OK 
3. เลือกการสาธิต จากนั้นกด OK 
4. กด  เพื่อออกจากการสาธิต 
 

เปลี่ยนการตั้งคาชอง 

การเรียงลําดับชองใหม 
NonPublish 

หลังการติดตั้ง 
คุณอาจตองการเรียงลําดับรายการชองใหมใหเหมาะกับความตอง

การของคณุ 
1. เมื่อรับชมทีว ีกด   
2. เลือก [รายการสถานี] จากนั้นกด OK 
3. ในรายการชอง กด  
4. เลือก [เครื่องบันทึก] จากนั้นกด OK 

5. เลือกชองที่จะเรียงลําดับ ยายไปที่ตําแหนงที่ตองการ 
จากนั้นกด OK 
6. เลือก [ใส] เพื่อใสชองในตําแหนงที่ตองการ [สับเปลี่ยน] 
เพื่อสับเปลี่ยนตําแหนงกับชองอื่น หรือ [ยกเลิก] 
เพื่อยกเลิกการเรียงลําดับชองใหม 
7. กด OK เพื่อเปดใชงาน  
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เปลี่ยนชื่อชอง 
*มีคุณสมบัตินี้ในบางภาษาเทานั้น 
หลังการติดตั้ง 
คุณอาจตองการเปลี่ยนชื่อชองใหเหมาะกับความตองการของคุณ 
1. เมื่อรับชมทีว ีกด  
2. เลือก [รายการสถานี] จากนั้นกด OK 

3. ในรายการชอง กด  
4. เลือก [เปลี่ยนชื่อ] จากนั้นกด OK 
5. ในหนาจอรายการที่ปรากฏ กด ปุมนาวิเกต หรือ ปุมตัวเลข 
เพื่อแกไขชื่อ จากนั้นกด OK 
 

 

6. เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น ใหกด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือก [เสร็จ] 
• ในการยกเลิกขอมูลที่ปอน เลือก [ลบ] 
• หากตองการยกเลิก เลือก [ยกเลิก] 

7. กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก 
8. กด  เพื่อออก 
 

ซอนหรือยกเลิกการซอนชอง 
NonPublish 

ซอนชอง 
ซอนชองไมใหเห็นในรายการ 
เพื่อปองกันการเขาใชโดยไมไดรับอนุญาต 
1. เมื่อรับชมทีว ีกด   
2. เลือก [รายการสถานี] จากนั้นกด OK 

3. ในรายการชอง เลือกชองเพื่อซอน จากนั้นกด  
4. เลือก [ซอนชอง] จากนั้นกด OK 
ชองจะถูกซอนไว 
 

 

ยกเลิกการซอนชอง 
1. เมื่อรับชมทีว ีกด   
2. เลือก [รายการสถานี] จากนั้นกด OK 
3. ในรายการชอง กด  

4. เลือก  > [แสดงชองที่ซอน] จากนั้นกด OK  
ชองที่ซอนจะปรากฏในรายการชอง แตไมแสดงขอมูลชอง 
5. เลือกชองเพื่อยกเลิกการซอน จากนั้นกด  
6. เลือก [ยกเลิกการซอนชอง] จากนั้นกด OK 

ทําซ้ําขั้นตอนที ่5 และ 6 เพื่อยกเลิกการซอนชองอื่นๆ 

อัพเดตรายการชอง 
เมื่อเปดสวิตชทีวีเปนครั้งแรก ระบบจะติดตั้งชองแบบเต็มรูปแบบ 
คุณสามารถตั้งคาทีวีเพื่อเพิ่มหรือลบชองดิจิตอลโดยอัตโนมัติ 
คุณยังสามารถเริ่มอัพเดตชองไดดวยตนเอง 
*ชองดิจิตอลจะมีใหบริการโดยขึ้นอยูกับเมือง/ภูมิภาคที่คุณอยู 

การอัพเดตอัตโนมัติ 
ในการตั้งคาทีวีเพื่ออัพเดตชองทีวีดิจิตอลอัตโนมัต ิ
ใหเปดทีวีไวในโหมดสแตนดบาย ทีวีจะอัพเดตชองที่พบกอนหนานี ้
และจะจัดเก็บชองใหมวันละหนึ่งครั้ง 
ชองที่วางจะถูกลบออกจากรายการชอง 
 

 

หากระบบดําเนินการอัพเดตชอง ขอความจะปรากฏที่หนาเริ่มตน 
หากไมตองการใหขอความนี้ปรากฏ 
1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] > [ติดตั้งแชนเนล] > 
[ขอความการอัพเดตชอง] > [ปด] จากนั้นกด OK 
• ในการปดใชงานการอัพเดตอัตโนมัต ิ

ในเมนู [ติดตั้งแชนเนล] ใหเลือก [อัพเดตชองอัตโนมัต]ิ 
> [ปด] 
 
 

 

 

การอัพเดตดวยตนเอง 
อัพเดตชองตางๆ ดวยตนเองไดทุกเมือ่โดยใชการอัพเดตดวยตนเอง 

1. ในเมนู [ติดตั้งแชนเนล] เลือก [ติดตั้งอัตโนมัต]ิ จากนั้นกด 
OK 
2. เริ่มการอัพเดตและเลือก [อัพเดตชอง]  
การอัพเดตอาจใชเวลาสักครู 
 

ตัวเลือกอื่น ๆ
เลือกภาษาเสียงพากย 
หากชองทีวีมีระบบกระจายเสียงสองประเภทหรือประเภท 
คุณสามารถเลือกภาษาเสียงพากยที่ตองการได 

1. ขณะกําลังดูทีว ีใหกด  
• [ภาษาเสียงพากย]: 

เลือกภาษาเสียงพากยสําหรับชองดิจิตอล 
• [คู I-II]: เลือกภาษาเสียงพากยสําหรับชองอะนาล็อก 

เลือกสตรีมวิดีโอ (สําหรับชอง DVBS เทานั้น) 
คุณสามารถดูสตรีมวิดีโอตางๆ ของชองได หากมี 
(ขึ้นอยูกับผูใหบริการสถานีถายทอด) 

1. ขณะกําลังดูทีว ีใหกด  
2. เลือก [การเลือกวิดีโอ] เพื่อดูตัวเลือกตางๆ 
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การตั้งชองทีว ี

ติดตั้งอัตโนมัติ 
เมื่อเปดสวิตชทีวีเปนครั้งแรก ระบบจะติดตั้งชองแบบเต็มรูปแบบ 
คุณสามารถทําซ้ําการติดตั้งแบบเต็มรูปแบบนี้อีกครั้งไดเพื่อตั้งคาภ

าษา ประเทศ และติดตั้งชองทีวีที่พรอมใหบริการทั้งหมด 

1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [คนหาชองอัตโนมัต]ิ จากนั้นกด OK 
 

 

3. 
ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อติดตั้งชองใหเสร็จสมบูร

ณ    
4. เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น ใหเลือก [เสร็จ] จากนั้นกด OK 

เคล็ดลบั: กด  เพื่อดูรายการชอง 

หมายเหต:ุ 
• ระหวางการติดตั้ง ใหทิ้ง [การตั้งคา] 

โดยไมตองเปลี่ยนแปลง 
นอกเสียจากวาผูใหบริการระบบดิจิตอลใหคุณปอนคาเฉพา

ะ 
• เมื่อพบชองทีวีดิจิตอล 

รายการชองที่ติดตั้งอาจแสดงหมายเลขชองที่วาง 
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ จัดลําดับใหม 
หรือยกเลิกการติดตั้งชองเหลานี้ได 

 
 

ติดตั้งชองอะนาล็อก 
ในหัวขอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการคนหาและบันทึกชองทีวีแบบอะ

นาล็อกดวยตัวเอง 
ขั้นตอนที่ 1 เลือกระบบของคุณ 
หมายเหต:ุ ขามขั้นตอนนี้หากการตั้งคาระบบของคุณถูกตอง 

1. ขณะกําลังดูทีว ีใหกด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] > [ติดตั้งแชนเนล] > 
[อะนาล็อก: การติดตั้งดวยตนเอง] > [ระบบ] จากนั้นกด OK 
3. เลือกระบบสําหรับเมือง ภูมิภาคหรือประเภท จากนั้นกด OK 
 

 

ขั้นตอนที่ 2: คนหาและบันทึกชองทีวีใหม 
1. ในเมนู [อะนาล็อก: การติดตั้งดวยตนเอง] เลือก 
[คนหาชอง] จากนั้นกด OK 

2. กด: 
• ปุมนาวิเกต หรือ ปุมตัวเลข 

เพื่อปอนความถี่ของชองดวยตัวเอง 

• กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือก [คนหา]  เลือก OK 
เพื่อคนหาชองถัดไปโดยอัตโนมัติ 

 

 

3. เมื่อปอนความถี่ชองที่ถูกตองแลว ใหเลือก [เสร็จ] จากนั้นกด 
OK 
4. เลือก [จัดเก็บชองปจจุบัน] 
เพื่อจัดเก็บชองที่ปรับแลวโดยใชหมายเลขชองปจจุบัน หรือเลือก 
[จัดเก็บเปนชองใหม]  เพื่อจัดเก็บเปนหมายเลขชองใหม 

คนหาคลื่นชองอะนาล็อก 
NonPublish 

หากการรับสัญญาณชองทีวีอะนาล็อกไมชัดเจน 
ใหลองปรับชองทีวี 
1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] > [ติดตั้งแชนเนล] > 
[อะนาล็อก: การติดตั้งดวยตนเอง] > [คนหาคลื่น] จากนั้นกด 
OK 
3. กด  หรือ  เพื่อปรับชอง 

4. เมื่อเลือกความถี่ชองที่ถูกตองแลว ใหเลือก [เสร็จ] จากนั้นกด 
OK 
5. เลือก [จัดเก็บชองปจจุบัน] 
เพื่อจัดเก็บชองที่ปรับแลวเมื่ออยูในชองปจจุบัน หรือเลือก 
[จัดเก็บเปนชองใหม] เพื่อจัดเก็บเปนหมายเลขชองใหม 
 
 
 

ติดตั้งชองดิจิตอล 
หากคุณรับสัญญาณการถายทอดทางทีวีแบบดิจิตอล (DVB) 
คุณสามารถติดตั้งชองดิจิตอลดวยตนเองได 

1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] >  [ติดตั้งแชนเนล] > 
[ดิจิตอล: ทดสอบการรับสัญญาณ] > [คนหา] จากนั้นกด 
OK 
3. กด ปุมนาวิเกต หรือ ปุมตัวเลข 
เพื่อปอนความถี่ชองดวยตนเอง จากนั้นกด OK 
4. เมื่อเสร็จสมบูรณแลว ใหเลือก [จัดเก็บ] จากนั้นกด OK 
5. กด  (ดานหลัง) เพื่อออกจากเมน ู   
 



 
 

TH      28      
 

เปลี่ยนการตั้งคาภาษา 

เสียง, บทบรรยาย, ภาษาเทเลเท็กซ 
ชองทีวีดิจิตอลอาจสตรีมเสียง บทบรรยาย 
และภาษาเทเลเท็กซไดหลากหลายดวยการกระจายเสียง 
ตั้งคาภาษาที่ตองการเมื่อพรอมใชงานหลายภาษา 
มีคุณสมบัตินี้เฉพาะบางรุนเทานั้น 

1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] > [ภาษา] 
3. เลือกการตั้งคาตอไปนี้หนึ่งรายการ แลวกด OK: 

 
 

 

• [ไฟลเสียงกอนหนานี้] / [ไฟลเสียงรอง]: 
เลือกภาษาเสียงพากยที่มีสําหรับชองดิจิตอล 

• [บทบรรยายหลัก] / [บทบรรยายรอง]: 
เลือกภาษาบทบรรยายที่มีสําหรับชองดิจิตอล 

• [เทเลเท็กซหลัก] / [เทเลเท็กซรอง]: 
เลือกเทเลเท็กซที่มีสําหรับชองดิจิตอล 

• [การรับฟงที่เปนอันตราย]: 
เปดใชหรือปดใชงานบทบรรยายสําหรับผูที่มีระบบการไดยิ

นบกพรอง 
• [ผูมีสายตาผิดปกติ] (เฉพาะสหราชอาณาจักรเทานั้น): 

เลือกอุปกรณสําหรับเอาตพุตเสียง  
• [ระดับเสียง - ผูมีสายตาผิดปกติ] 

(เฉพาะสหราชอาณาจักรเทานั้น): 
ปรับระดับเสียงของระบบเสียงสําหรับผูมีสายตาผิดปกติ   

 

 

• [รูปแบบไฟลเสียงที่ตองการ]: เลือก [มาตรฐาน] 
เพื่อรับรูปแบบเสียงมาตรฐาน (MPEG) เลือก [ขั้นสูง] 
เพื่อรับรูปแบบเสียงขั้นสูง (AAC, EAC-3 หรือ 
AC-3 หากม)ี 

• [โมโน/สเตอริโอ]: เลือก [โมโน] หรือ [สเตอริโอ] 
หากมีการถายทอดเสียงสเตอริโอ 

4. กด  เพื่อออก 

เคล็ดลับ: ตั้งคาภาษารองในเมนูเดียวกัน 
คุณจะไดรับขอมูลเปนภาษานี้หากภาษาหลักไมพรอมใชงาน 
 

ภาษาเมนู 
NonPublish 

1. ขณะกําลังดูทีว ีใหกด  
2. กด [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีวี] > [การปรับแตงตามตองการ] 
> [เมนูภาษา] 
3. เลือกภาษาเมนูจากรายการ จากนั้นกด OK 
 

ตั้งคาเครือขาย 

ประโยชน 
เครือขาย PC 
*มีคุณสมบัตินี้เฉพาะบางรุนเทานั้น 
หากทีวีเชื่อมตอกับเครือขาย PC คุณสามารถเลนภาพถาย เพลง 
และภาพยนตรไดจากคอมพิวเตอรหรืออุปกรณจัดเก็บในเครือขาย

นั้น 

เมื่อติดตั้งเครือขายแลว ใหเลือก [เบราส PC] 
ในเมนูหนาแรกเพื่อดูเนื้อหา PC 

สิ่งที่คุณตองมี 
คําเตือน 
ทีวีรุนนี้ไดรับมาตรฐานตามขอกําหนด EMC 
เฉพาะเมื่อคุณใชสายอีเธอรเน็ต Cat5 แบบมีชนวนเทานั้น 

ในการเชื่อมตอเราเตอรกับทีว ี
ขอแนะนําใหคุณใชสายอีเธอรเน็ตยาวไมเกิน 3 เมตร 
 

ในการเชื่อมตอทีวีกับเครือขาย PC และอินเตอรเน็ต 
คุณตองมีเราเตอรในเครือขาย PC ของคุณ ตั้งคาเราเตอรไวที่ 
DHCP On เชื่อมตอเราเตอรกับทีวีดวยสายเคเบิลเครือขาย 
(อีเธอรเน็ต)  

นอกจากนี้ 
คุณสามารถเชื่อมตอทีวีรุนนี้กับเครือขายคอมพิวเตอรผานอะแดปเ

ตอร USB ไรสายได สําหรับรายละเอียดการซื้อ 
โปรดตรวจสอบกับผูจําหนายรายยอยในทองถิ่นของคุณ 
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คุณสมบัติเครือขาย PC ไดรับการรับรอง DLNA 1.5 
คุณสามารถใช Microsoft Windows XP หรือ Vista, 
Intel Mac OSX หรือ Linux บนคอมพิวเตอรของคุณ 

ในการใชเนื้อหา PC รวมกันในทีวีของคุณ คุณตองมีซอฟตแวร 
Media Server ในคอมพิวเตอรของคุณ Windows 
Media Player 11 หรือใกลเคียง  

ตองตั้งคาซอฟตแวร Media Server 
เพื่อใชไฟลรวมกับทีวีของคุณ 

สําหรับซอฟตแวร Media Server ที่รองรับ 
โปรดอานขอมูลดานเทคนิค > มัลติมีเดีย 

หมายเหต:ุ ในกรณีที่อุปกรณไมสามารถเรียกคืนโหมด DLNA 
ไดเนื่องจากการถายเทประจุไฟฟา 
ผูใชจะตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง  

การติดตั้งแบบมีสาย 
NonPublish 

เชื่อมตอเราเตอรกับทีวีโดยใชสายเคเบิลเครือขาย 
และเปดสวิตชเราเตอรกอนเริ่มติดตั้งเครือขาย 

ในการเริ่มการติดตั้งเครือขายแบบมีสาย ใหกด  > [ตั้งคา] 
> [เชื่อมตอกับเครือขาย] และกด OK 

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อติดตั้งเครือขายแบบมี

สาย 
 

ทีวีจะคนหาการเชื่อมตอเครือขายอยางตอเนื่อง 

หากระบบรองขอ ใหยอมรับขอตกลงสิทธิ์การใชงานของผูใช 
ดูขอตกลงอนุญาตใชงานสําหรับผูใชลาสุดไดที ่  
(http://www.philips.com/) 
 

การตั้งคาเครือขาย 
NonPublish 

การตั้งคาเครือขายของทีวีที่ใชเชื่อมตอกับเราเตอรเปนการตั้งคามา

ตรฐานและตั้งคาไวที่อัตโนมัติ 
ซึ่งทําใหมั่นใจไดวาสามารถเชื่อมตอกับเครือขายไดอยางงายดาย 

หากคุณประสบปญหาในการเชื่อมตอเครือขาย 
คุณอาจตองปรับการตั้งคา 
เพื่อใหเหมาะสมกับเครือขายภายในบานของคุณ 
หากไมแแนใจ 
ใหสอบถามผูมีความรูดานการตั้งคาเครือขายเพื่อชวยเหลือ 
 

 

ในการตั้งคาเครือขายเฉพาะ กด  > [ตั้งคา] > 
[ตั้งคาเครือขาย] และกด OK 

เปลี่ยนการตั้งคาอื่น 

การตั้งคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
NonPublish 

1. ขณะดูทีว ีกดปุมสีเขียว 
2. เลือกการตั้งคาตอไปนี้หนึ่งรายการ แลวกด OK: 
• [ประหยัดพลังงาน]: 

ใชการตั้งคาภาพรวมกันเพื่อลดการใชพลังงาน 
• [หนาจอปดเสียง]: ปดจอทีวี หนาจอ 'ปดเสียง' 

ชวยประหยัดพลังงานหากคุณตองการฟงเสียงจากทีว ี
• [เซนเซอรตรวจจับแสง]: 

เพื่อเปนการประหยัดพลังงานเซนเซอร Ambient light 
ในตัวจะลดความสวางของหนาจอทีวีลงเมื่อแสงรอบดานมื

ดขึ้น 

 
 

ลิปซิงคเสียง 
NonPublish 

เปดลิปซิงคเสียงดิจิตอลเพื่อซิงคภาพอัตโนมัติบนทีวีกับเสียงจากระ

บบโฮมเธียเตอรที่เชื่อมตอ 

1. ขณะกําลังดูทีว ีใหกด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [การปรับแตงตามตองการ] 
> [ดีเลยสัญญาณเสียงออก] > [เปด] จากนั้นกด OK 
 

นาฬิกาทีวี 
NonPublish 

คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่หนาจอทีวีได 
นาฬิกกาจะแสดงเวลาปจจุบันโดยใชขอมูลที่ไดรับจากผูใหบริการที

วีของคุณ 
 
แสดงนาฬิกาของทีวี 
1. เมื่อรับชมทีว ีกด  
2. เลือก [สถานะ] จากนั้นกด OK 
นาฬิกาปรากฏอยูทางมุมซายดานลางของหนาจอทีว ี
 

 

เปลี่ยนโหมดนาฬิกา 
ตามคาเริ่มตน โหมดนาฬิกาจะถูกตั้งเปน [อัตโนมัติ] 

1. ขณะกําลังดูทีว ีใหกด  
2. เลือก [ตัง้คา] > [ตั้งคาทีว]ี > [การปรับแตงตามตองการ] 
> [นาฬิกา] > [โหมดนาฬิกาอัตโนมัติ] 
3. เลือก [อัตโนมัติ], [กําหนดเอง] หรือ [ขึ้นอยูกับประเทศ] 
จากนั้นกด OK 

http://www.philips.com/�
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ตั้งนาฬิกาดวยตนเอง 
หากโหมดนาฬิกาถูกตั้งเปน [กําหนดเอง] 
ใหตั้งคาวันที่และเวลาดวยตนเอง 

1. ในเมนู [นาฬิกา] ใหเลือก [วันที]่ หรือ [เวลา] จากนั้นกด 
OK 
2. ใช ปุมนาวิเกต เพื่อเลือก จากนั้นเลือก [เสร็จ] 
 

ตําแหนงทีวี 
NonPublish 

การตั้งคาทีวีตางๆ นําไปใชใหเหมาะกับตําแหนงทีวีของคุณ 

โหนดบานหรือรานคา 
ความยืดหยุนในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคามีขอจํากัดหากตั้งคาตํา

แหนงทีวีไวที่โหมด [ราน] ตั้งตําแหนงทีวีเปนโหมด [หนาแรก] 
เพื่อเขาสูการตั้งคาทีวีทั้งหมด   
 

NonPublish 

1. ขณะกําลังดูทีว ีใหกด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [การปรับแตงตามตองการ] 
> [ที่ตั้ง] > [หนาแรก] หรือ [ราน] จากนั้นกด OK 
3. รีสตารททีว ี

แทนวางหรือติดผนัง 
การตั้งคาทีวีที่กําหนดนําไปใชใหเหมาะกับตําแหนงติดตั้งทีวี 
1. ในเมนู [การปรับแตงตามตองการ] เลือก [การจัดวางทีว]ี > 
[บนแทนวางทีวี] หรือ [ที่แขวนติดผนัง] จากนั้นกด OK 

 
 

อัพเดตซอฟตแวรทีว ี

ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวร 
NonPublish 

1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาซอฟตแวร] > 
[ขอมูลซอฟตแวรปจจุบัน] จากนั้นกด OK 
เวอรชันซอฟตแวรปจจุบันจะปรากฏขึ้น 

 
 

อัพเดตดวย USB 
NonPublish 

กอนการเริ่มขั้นตอนนี ้แนใจไดวา: 
• ใหทําการอัพเดตใหเสร็จสิ้น 
• มีแฟลชไดรฟ USB ที่มีพื้นที่จัดเก็บขอมูลอยางนอย 

256MB 
• มีสิทธิ์เขาสูคอมพิวเตอรที่มีพอรต USB และอินเตอรเน็ต 

1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ซอฟตแวรอัพเดต] จากนั้นกด OK  
ตัวชวยการอัพเดตจะเริ่มทํางาน 
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่ออัพเดตจนเสร็จสมบูร

ณ  
หมายเหต:ุ หากคุณดาวนโหลดไฟลอัพเกรดบนแฟลชไดรฟ USB 
แลว ใหเชื่อมตอแฟลชไดรฟกับทีวี จากนั้นเลือก [ตั้งคา] > 
[ตั้งคาซอฟตแวร] > [การอัพเดตภายใน] 
 

อัพเดตดวยการกระจายเสียงแบบดิจิตอล 
NonPublish 

ทีวีของคุณสามารถรับการอัพเดตซอฟตแวรผานกระจายเสียงแบบ

ดิจิตอลได หากมี 
หากมีการอัพเดต ขอความจะปรากฏใหคุณอัพเดตซอฟตแวร 
เราขอแนะนําใหคุณอัพเดตซอฟตแวรเมื่อมีขอความปรากฏ 
 

ติดตั้งทีวีใหม 

การติดตั้งทีวีใหมจะรีเซ็ตการตั้งคาภาพและเสียงทั้งหมด 
และติดตั้งชองทีวีใหมทั้งหมด 

1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [ติดตั้งทีวีใหม] จากนั้นกด 
OK 
3. ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ 
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 5 เชื่อมตอทีว ี

การเชื่อมตอครั้งแรก 

เปด/ปด 
NonPublish 

ตรวจสอบใหแนใจวาปลั๊กไฟที่เตารับบนผนังสามารถเขาใชไดตลอ

ดเวลา เมื่อยกเลิกการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงปลั๊กออกทุกครั้ง 
อยาดึงที่สาย 
แมวาทีวีรุนนี้มีการสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดสแตนดบายต่ํา 
ใหปดสวิตชทีวีโดยใชสวิตชปด/เปดที่ดานลางของทีวี 
หากคุณไมใชทีวีเปนเวลานาน 

 
 

เสาอากาศ 
มองหาชองเสียบเสาอากาศบริเวณดานหลังของทีวี 
เสียบสายเสาอากาศเขากับชองเสียบเสาอากาศใหแนน 
 

 
 

เกี่ยวกับสาย 

ภาพรวม 
กอนจะเชื่อมตออุปกรณกับทีวี 
ใหตรวจสอบวาบนอุปกรณชองเสียบใดพรอมใชงาน 
เชื่อมตออุปกรณกับทีวีดวยการเชื่อมตอคุณภาพสูงที่สุด 
สายคุณภาพดีจะชวยใหมั่นใจไดวามีการถายโอนภาพและเสียงไดเ

ปนอยางดี 

การเชื่อมตอที่แสดงในคูมือผูใชนี้เปนการแนะนําเทานั้น 
วิธีแกปญหาอื่นๆ ที่สามารถทําได 

HDMI 
การเชื่อมตอ HDMI มีคุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด 
• สาย HDMI 

หนึ่งสายมีทั้งสัญญาณวิดีโอและสัญญาณเสียง ใช 
HDMI สําหรับสัญญาณทีวี High-Definition 
(HD) และเปดใชงาน EasyLink 

• ชองเสียบ HDMI ARC บนทีว ีTV 
มีคุณสมบัติการทํางาน HDMI ARC 
โดยทําใหเกิดเอาตพุตเสียงของทีวีไปยังอุปกรณที่รองรับ 
HDMI ARC 
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• หามใชสาย HDMI ยาวเกิน 5 เมตร/16.4 ฟุต 

 
 

Y Pb Pr 
ใชการเชื่อมตอ Y Pb Pr วิดีโอ Component 
รวมกับการเชื่อมตอเสียงซายและขวา 

จับคูสีชองเสียบ Y Pb Pr ใหตรงกับปลั๊กเมื่อทําการเชื่อมตอ Y 
Pb Pr สามารถใชไดกับสัญญาณทีว ีHigh Definition 
(HD) 

 
 

S-Video 
ใชการเชื่อมตอ S-Video รวมกับการเชื่อมตอเสียงซายและขวา 
(ไมใชรวมกับสายวิดีโอ Composite)  

 
 

ภาพรวมชองเสียบทีว ี

ดานหลังตัวเครื่อง 
 

 
1.1.CVI 2(Audio L/R and YPbPr): 
เสียงอะนาล็อกและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณอะนาล็อกหรือดิจิตอล 
เชน เครื่องเลนดีวีด ีหรือคอนโซลเกม 

2. 2. NETWORK: อินพุตขอมูลจากเครือขาย 
มีเฉพาะบางรุนเทานั้น 

3. 3. SERV. U: สําหรับใชโดยเจาหนาที่ที่ใหบริการเทานั้น 
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4. AV IN VIDEO: อินพุตวิดีโอจากอุปกรณอะนาล็อก 
AV IN L/R: อินพุตเสียงจากอุปกรณอะนาล็อกที่เชื่อมตอกับ  
VIDEO หรือ S-VIDEO 

5. S-VIDEO: อินพุตวิดีโอจากอุปกรณอะนาล็อก เชน 
ตัวรับสัญญาณดาวเทียม 

6  (หูฟง): เอาตพุตเสียงสเตอริโอไปยังหูฟงหรือเฮดโฟน 
มีเฉพาะบางรุนเทานั้น 

ดานลางตัวเครื่อง 
 

 
1. CVI 1(Audio L/R and YPbPr): 
อินพุตวิดีโอจากอุปกรณอะนาล็อก เชน DVD, ตัวรับสัญญาณ, 
เครื่องเลนเกม ฯลฯ ขั้วตอนี้ใชกับอินพุตเสียง 

2. DIGITAL AUDIO OUT: 
เอาตพุตเสียงแบบดิจิตอลที่สงไปยังชุดโฮมเธียเตอร 
และระบบเสียงดิจิตอลอื่นๆ 
 

 
3. HDMI (ทีวีรุนของคุณอาจมีชองเสียบ HDMI 
หนึ่งหรือสองชอง ขึน้อยูกับรุนของคุณ): 
ระบบเสียงดิจิตอบและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณดิจิตอลที่มีความละ

เอียดสูง เชน เครื่องเลน Blu-ray 

4. HDMI ARC: นอกเหนือจากฟงกชันการทํางาน HDMI 
ปกติ เอาตพุตเสียงของทีวีไปยังอุปกรณที่รองรับ HDMI ARC 
เชน ระบบโฮมเธียเตอร  
 

 
5. AUDIO IN: 
อินพุตเสียงจากอุปกรณซึ่งตองการการเชื่อมตอเสียงแยกกัน เชน 
คอมพิวเตอร 
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6. ANTENNA: อินพุตเสียงจากเสาอากาศ สายเคเบิล 
หรือดาวเทียม 

7. VGA: อินพุตวิดีโอจากคอมพิวเตอร 

ดานขางตัวเครื่อง 
 

 
1.HDMI: 
ระบบเสียงดิจิตอลและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณดิจิตอลที่มีความละ

เอียดสูง เชน เครื่องเลน Blu-ray 
2. USB: อินพุตขอมูลจากอุปกรณจัดเก็บ USB   

 

 

 
3. CI (อินเตอรเฟซปกติ ): ชองเสียบสําหรับ Conditional 
Access Module (CAM) มีเฉพาะบางรุนเทานั้น 

การเชื่อมตออุปกรณ 

เครื่องเลนแผน Blu-ray 
ใชสาย HDMI เชื่อมตอเครื่องเลนแผนดิสก Blu-ray กับชองเสียบ HDMI ที่ดานลางของทีวี 
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เครื่องเลน DVD 
ใชสาย HDMI เชื่อมตอเครื่องเลนแผนดิสก DVD กับชองเสียบ HDMI ที่ดานลางของทีวี 

 
 

เครื่องบันทึก DVD 
กอนอื่น ใหใชสายเสาอากาศสองสายเชื่อมตอเสาอากาศกับเครื่องบันทึก DVD และทีวี 

 
 

 

สุดทาย ใหใชสาย YPbPr เชื่อมตอเครื่องบันทึก DVD กับชองเสียบ YPbPr ที่อยูดานลางของทีว ี

 
 



 
 

TH      36      
 

ระบบโฮมเธียเตอร 
กอนอื่น ใหใชสาย HDMI เชื่อมตออุปกรณกับทีว ี

 
 

 

จากนั้น ใชสาย Cinch เสียงดิจิตอลเชื่อมตออุปกรณกับทีวี 

 
 

การซิงโครไนซเสียงและวิดีโอ (ซิงค) 
หากเสียงไมเหมาะกับวิดีโอบนหนาจอ 
คุณสามารถตั้งคาดีเลยบนระบบโฮมเธียเตอร DVD 
ใหเหมาะกับเสียงและวิดีโอ 

 

 

EasyLink 
ในการปดเสียงลําโพงทีวีโดยอัตโนมัติเมื่อเลนเนื้อหาจากระบบโฮมเ

ธียเตอร ใหเปดใชงาน EasyLink สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู 
เชื่อมตอทีวี > ใช Philips EasyLink > 
กําหนดคาลําโพงทีวี (ในหนา 45) 
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อุปกรณรับสัญญาณ HD ดิจิตอล ดิจิตอล 
กอนอื่น ใหใชสายเสาอากาศสองสายเชื่อมตอเสาอากาศกับอุปกรณรับสัญญาณและทีวี 

 
 

 

ใชสาย YPbPr เชื่อมตออุปกรณรับสัญญาณเขากับทีวี 

 
 

อุปกรณรับสัญญาณ HD ดิจิตอล อุปกรณรับสัญญาณดิจิตอลและ DVD-R 
กอนอื่น ใหใชสายสายเสาอากาศสามสายเชื่อมตออุปกรณรับสัญญาณดิจิตอลและเครื่องบันทึก DVD กับทีวี 
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ใชสาย YPbPr เชื่อมตออุปกรณรับสัญญาณเขากับทีวี 

 
 

 

สุดทาย ใชสาย YPbPr สองสายเชือ่มตออุปกรณทั้งสองและทีวี 

 
 

อุปกรณรับสัญญาณ HD ดิจิตอล อุปกรณรับสัญญาณดิจิตอล, DVD-R และ HTS 
กอนอื่น ใหใชสายสายเสาอากาศสามสายเชื่อมตออุปกรณทั้งสองและทีวี  
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จากนั้น ใชสาย YPbPr สองสายเชื่อมตออุปกรณรับสัญญาณดิจิตอลกับเครื่องบันทึก DVD และเครือ่งบันทึก DVD กับทีวี 

 
 

 

จากนั้น ใชสาย HDMI เชื่อมตอระบบโฮมเธียเตอรกับทีวี 

 
 

 

สุดทาย ใชสาย Cinch เสียงดิจิตอลเชื่อมตอระบบโฮมเธียเตอรกับทีวี 

 
 



 
 

TH      40      
 

อุปกรณรับสัญญาณ HD ดิจิตอล 
กอนอื่น ใหใชสายเสาอากาศสองสายเชื่อมตออุปกรณรับสัญญาณ HD ดิจิตอลกับทีว ี

 
 

 

ใชสาย HDMI เชื่อมตออุปกรณรับสัญญาณ HD ดิจิตอลกับทีวี 

 
 

เชื่อมตออุปกรณอื่น 

เครื่องเลนเกม 
การเชื่อมตอที่เหมาะสมมากที่สุดสําหรับเครื่องเลนเกมคือทางดาน

ขางของทีว ีอยางไรก็ตาม 
ดานหลังของทีวีมีชองเสียบเพิ่มเติมหากจําเปนตองใช 

เปดใชงานโหมดเกม 
ในการปองกันภาพดีเลย ใหตั้งคาทีวีไวที่โหมด [เกม] 

1. กด  
2. เลือก [Smart picture] > [เกม] จากนั้นกด OK 
3. กด  เพื่อออก 
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การเชื่อมตอที่เหมาะสมมากที่สุดสําหรับเครื่องเลนเกมคือทางดานขางของทีวี 

 
 

 

หรือใช HDMI หรือสายสัญญาณวิดีโอและเสียง Component (YPbPr และ Audio L/R) 
เพื่อเชื่อมตอเครื่องเลนเกมกับดานหลังของทีวี 

 
 



 
 

TH      42      
 

อุปกรณรับสัญญาณ HD ดิจิตอล กลองถายรูป 
หากตองการดูภาพบนกลองถายรูปดิจิตอล 
ใหเชื่อมตอกลองกับชองเสียบ USB ที่ดานขางของทีวี 
เปดกลองถายรูปดิจิตอล 
หากกลองถายรูปไมแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติ 
คุณอาจตองเปดใชงาน Picture Transfer Protocol 
(PTP) ที่กลอง สําหรับคําแนะนํา 
โปรดดูคูมือผูใชของกลองถายรูป 

 
 

อุปกรณรับสัญญาณ HD ดิจิตอล กลองบันทึกวิดีโอดิจิตอล 
การเชื่อมตอที่เหมาะสมที่สุดสําหรับกลองบันทึกวิดีโอคือทางดานขางของทีว ี

 
 

 

หรือใช HDMI หรือสายสัญญาณวิดีโอและเสียง Component (YPbPr และ Audio L/R) 
เพื่อเชื่อมตอกลองบันทึกวิดีโอดิจิตอลกับดานหลังของทีวี 
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PC 
เชื่อมตอคอมพิวเตอรโดยใชสายใดสายหนึ่งตอไปนี:้ 
สายเคเบิล HDMI 

 
 

 

สาย DVI-HDMI 

 
 

 

สาย HDMI และอะแดปเตอร HDMI-DVI 
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สาย VGA 

 
 

การใชงาน Philips EasyLink 

เปดหรือปดการใช EasyLink 
NonPublish 

Philips EasyLink 
มีคุณสมบัติมากมายที่ชวยใหคุณสามารถควบคุมอุปกรณที่เชื่อมต

อผานทาง HDMI อุปกรณที่เชื่อมตอตองสนับสนุนมาตรฐาน 
HDMI-CEC และตองไดรบัการกําหนดคาอยางถูกตองเพื่อให 
EasyLink ทํางานได 

หมายเหต:ุ ฟงกชันการทํางานของ HDMI-CEC 
เปนที่รูจักกันดีในชื่ออื่นของแบรนดอื่นๆ ตัวอยางเชน Anynet 
(Samsung), Aquos Link (Sharp) หรือ BRAVIA 
Sync (Sony) บางแบรนดอาจไมสามารถใชรวมกับ Philips 
EasyLink ได 
 

ในการเปดหรือปดการใช EasyLink 
หมายเหต:ุ หามเปดใช Philips EasyLink 
หากคุณไมไดตองการใชงาน 

1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [EasyLink] > [เปด] 
หรือ [ปด] จากนั้นกด OK 

 
 

คุณสมบัติ EasyLink 
NonPublish 

คุณสมบตัิตอไปนี้จะพรอมใชงาน เมื่อเปดใชงาน Philips 
EasyLink: 
One-touch play 
เมื่อคุณเลนเนื้อหาจากอุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC 
ทีวีจะเปดจากโหมดสแตนดบาย และสวิตชไปยังแหลงที่ถูกตอง 

One-touch standby 
เมื่อคุณเชื่อมตอทีวีกับอุปกรณที่รองรับ การกด  
บนรีโมทคอนโทรลทีวีจะเปนการสวิตชทีวีและอุปกรณที่เชื่อมตอ 
HDMI ทั้งหมดเปนโหมดสแตนดบาย 
 

 

การควบคุมเสียงของระบบ 
เมื่อคุณเชื่อมตอทีวีของคุณกับระบบโฮมเธียเตอรที่รองรับ 
HDMI-CEC (HTS) เปนตน 
ลําโพงทีวีของคุณจะปดเสียงโดยอัตโนมัติและเสียงจากทีวีจะเลนผ

าน HTS  

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมเสียงในระบบและประเภ

ทการกําหนดคาลําโพงทีวีอื่นๆ โปรดดูที่ เชื่อมตอทีวี > ใช 
Philips EasyLink > ลําโพงทีวี (ในหนา 45) 

EasyLink รีโมทคอนโทรล 
รีโมทคอนโทรล EasyLink ชวยใหคุณควบคุมอุปกรณที่รองรับ 
HDMI-CEC โดยใชรีโมทคอนโทรลทีวีของคุณ  

ในการเปดใชงานรีโมทคอนโทรล EasyLink โปรดดูที่ 
เชื่อมตอทีวี > ใช Philips EasyLink > 
เปดหรือปดใชงานรีโมทคอนโทรล EasyLink (ในหนา 45) 
Pixel Plus Link 
อุปกรณ Philips EasyLink 
ที่เชื่อมตออาจใชการประมวลผลสัญญาณภาพกับวิดีโอของอุปกร

ณนั้นเอง กอนสตรีมกับทีว ี
ซึ่งอาจรบกวนการประมวลผลสัญญาณภาพของทีว ีเปดใช Pixel 
Plus Link เพื่อเลิกการประมวลผลสัญญาณภาพจากอุปกรณ 
Philips EasyLink ที่เชื่อมตออยู 
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ในการเปดใชงาน Pixel Plus Link 
1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [EasyLink] > [Pixel 
Plus link] > [เปด] 
3. กด OK เพื่อเปดใชงาน 
 

 

การยายบทบรรยายอัตโนมัติ 
การยายบทบรรยายอัตโนมัติแสดงคําบรรยายจากโฮมมเธียเตอรที่ร

องรับ Philips EasyLink บนภาพวิดีโอที่ทีวีของคุณ 
ภาพวิดีโอจึงยืดออกเต็มจอภาพของจอทีวี 
โดยไมจําเปนตองสรางแถบคําบรรยายขึ้นตางหากที่ดานลางของจ

อภาพ 

ในการเปดใชงานการยายบทบรรยายอัตโนมัติ 
1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [EasyLink]  > 
[การยายบทบรรยายอัตโนมัติ] 
3. เลือก [เปด] จากนั้นกด OK เพื่อเปดใชงาน 
 

 

โหมดระบบเสียงอยางเดียว 
โหมดระบบเสียงอยางเดียวใหคุณเลนเสียงไดจากอุปกรณ 
Philips EasyLink 
ที่เชื่อมตออยูผานลําโพงทีวีขณะทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย  

กด  เพื่อรับเสียงจากอุปกรณ Philips EasyLink 
ที่เชื่อมตอ 
หากมี โหมดระบบเสียงอยางเดียวจะถูกเปดใชงาน   
ยอมรับขอความพรอมทบนทีว ี
เพื่อเปดใชงานโหมดระบบเสียงอยางเดียว 
• ควบคุมการเลนเสียงดวยรีโมทคอนโทรลทีว ี
 

เปดหรือปดใชงานรีโมทคอนโทรล EasyLink 
NonPublish 

ขอควรระวัง: การตั้งคานี้เปนการตั้งคาขั้นสูง ตรวจสอบวาอุปกรณ 
HDMI CEC ทั้งหมดที่เชื่อมตอรองรับการตั้งคานี ้
อุปกรณที่ไมรองรับการตั้งคานี้จะไมตอบสนองคําสั่งจากรีโมทคอนโ

ทรลของทีวี 

1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี  > [EasyLink] > 
[EasyLink รีโมทคอนโทรล] > [เปด] หรือ [ปด] 
3. กด OK เพื่อเปดใชงาน 
 

 

หมายเหต:ุ 
• หากคุณไมสามารถออกจากเมนูของอุปกรณที่เชื่อมตอได 

กด  

• หากตองการเปลี่ยนกลับเปนการควบคุมทีว ีใหกด   
และเลือก [ดูทีวี] 

• หากตองการควบคุมอุปกรณอื่น ใหกด  
และเลือกอุปกรณจากเมนูหนาหลัก 

• ขอมูลสรุปปุม EasyLink 
ที่คุณสามารถใชกับรีโมทคอนโทรลทีวีสามารถดูไดที ่
เชื่อมตอทีวี > ใช Philips EasyLink > ปุม 
EasyLink (ในหนา 45) 

 

ปุม EasyLink 
NonPublish 

ควบคุมอุปกรณ HDMI-CEC 
ดวยปุมตอไปนี้บนรีโมทคอนโทรลทีวี 
• OK: เริ่ม หยุดชั่วคราว 

หรือกลับไปเลนตอบนอุปกรณที่เชื่อมตอ 
เปดใชตัวเลือกหรือเขาสูเมนูของอุปกรณ 

•   (กอนหนา) /  (ถัดไป): 
คนหายอนกลับหรือเดินหนาบนอุปกรณที่เชื่อมตอ 

• ปุมตัวเลข: เมื่อเปดใช EasyLink เลือกไตเติ้ล บท 
หรือแทร็ค 

 
 

 

•  (ตัวเลือก): แสดงเมนูของอุปกรณที่เชื่อมตอ เมื่อกด 
 เมนูทีวีจะปรากฏขึ้น 

•  (สแตนดบาย): เปดใชงานสแตนดบายแบบกดปุมเดียว 
การดําเนินการนี้จะสลับทีวีและอุปกรณที่เชื่อมตอเปนสแต

นดบาย  
 

 

ปุม EasyLink อื่นๆ พรอมใชงานผานรีโมทคอนโทรลบนหนาจอ 
(OSRC) 
ในการเขาใช OSRC 
1. ขณะดูอุปกรณที่เชื่อมตอ กด  
2. เลือก [แสดงรีโมทคอนโทรล] จากนั้นกด OK 
3. ใช ปุมนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและใชปุมบนหนาจอ 
4. กด  เพื่อออก 
 

กําหนดคาลําโพงทีวี 
NonPublish 

ปกติแลวคุณตองเชื่อมตอทีวีกับอุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC 
เชน HTS โดยใชทั้งสาย HDMI สําหรับวิดีโอ 
และสายสัญญาณเสียงดิจิตอลสําหรับเสียง 
คุณสามารถเอาตพุตระบบเสียงทีวีผานสาย HDMI 
เพียงสายเดียวได โดยระบุวาทีวีและอุปกรณเปนอุปกรณ HDMI 
ARC (โปรดดูที่ เชื่อมตอทีวี > ใช Philips EasyLink > 
ใช HDMI ARC)   
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กําหนดคาลําโพงทีวี 
1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [EasyLink]  > 
[ลําโพงทีวี] 
 

 

3. เลือกตัวเลือกตอไปนี้หนึ่งตัวเลือก แลวกด OK: 
• [ปด]: ปดลําโพงทีวี 
• [เปด]: เปดลําโพงทีวี 
• [EasyLink]: ระบบเสียงทีวียังคงถูกสตรีมผานลําโพงทีว ี

สลับสัญญาณเสียงทีวีไปที่อุปกรณเสียง HDMI-CEC 
ที่เชื่อมตออยูผานเมนูการรับชม 

• [EasyLink เริ่มอัตโนมัต]ิ: ปดลําโพงทีวีโดยอัตโนมัติ 
และสตรีมสัญญาณเสียงทีวีไปยังอุปกรณเสียง 
HDMI-CEC ที่เชื่อมตอยู  

 

 

สลับระบบเสียงทีวีในเมนูประสบการณการใชงาน 
หากเลือก [EasyLink] หรือ [EasyLink เริ่มอัตโนมัต]ิ 
ใหเขาสูเมนูประสบการณการใชงานเพื่อสลับระบบเสียงทีวี 
1. เมื่อรับชมทีว ีกด  
2. เลือก [ลําโพง] จากนั้นกด OK 

3. เลือกตัวเลือกตอไปนี้หนึ่งตัวเลือก แลวกด OK: 

• [ทีว]ี: เปดการทํางานตามคาเริ่มตน 
สตรีมสัญญาณเสียงทีวีผานลําโพงทีวีจนกระทั่งอุปกรณเสีย

ง HDMI-CEC 
ที่เชื่อมตออยูสลับไปที่การควบคุมเสียงของระบบ 
หลังจากนั้น 
สัญญาณเสียงทวีีจะไดรับการสตรีมผานอุปกรณที่เชื่อมตอ

อยู 
 

 

• [แอมพลิไฟเออร]: สตรีมสัญญาณเสียงผานอุปกรณ 
HDMI-CEC ที่เชื่อมตออยู 
หากที่อุปกรณไมมีการเปดใชงานโหมดเสียงของระบบ 
สัญญาณเสียงจะยังคงสตรีมจากลําโพงทีว ีหากเลือก 
[EasyLink] ไว หากมีการเปดใช [EasyLink 
เริ่มอัตโนมัต]ิ 
ทีวีจะขอใหอุปกรณที่เชื่อมตอสลับไปที่โหมดเสียงของระบบ 

 

ใช HDMI ARC 
ชองเสียบ HDMI 1 รองรับ HDMI Audio Return Channel (ARC) ใชขั้วตอนี้เพื่อเอาตพุตเสียงแบบดิจิตอลไปยังชุดโฮมเธียเตอร 
HDMI 

 
 

HDMI ARC ใชคุณใช Philips EasyLink 
เพื่อเอาตพุตระบบเสียงทีวีโดยตรงไปยังอุปกรณเสียงที่เชื่อมตอโดย

ไมตองใชสายสัญญาณเสียงดิจิตอลเพิ่มเติม   
ตรวจสอบใหแนใจวาเปนอุปกรณ HDMI-CEC และ ARC 
และเชื่อมตอทีวีกับอุปกรณโดยใชสาย HDMI 
ที่ตอพวงกับชองเสียบ HDMI ARC 

ในการเปดหรือปดการใช HDMI ARC 
หมายเหต:ุ การเปดใชงาน HDMI ARC 
จะเพิ่มอุปกรณในเมนูหนาหลักโดยอัตโนมัติ 

1. กด  
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี  > [EasyLink] > 
[HDMI 1 - เสียงออก] > [เปด] หรือ [ปด] 
3. กด OK เพื่อเปดใชงาน 
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 ใช CAM 

ใสและเปดใชงาน CAM 
*มีเฉพาะบางรุนเทานั้น 
ขอควรระวงั: 
ตรวจดูใหแนใจปฏิบัติตามคําแนะนําที่อธิบายดานลางนี ้การใส 
Conditional Access Module (CAM) ผิดอาจทําให 
CAM และทีวีของคุณไดรับความเสียหาย 

หมายเหต:ุ 
• ทีวีรุนนี้รองรับ CI และ CI+ CI+ 

ชวยใหผูใหบริการเสนอโปรแกรมดิจิตอล HD 
แบบพรีเมียมพรอมการปองกันการคัดลอกระดับสูง 

• โปรดดูเอกสารจากผูใหบริการเกี่ยวกับวิธีใสสมารทการดใน 
Conditional Access Module 

 

 

 
1. ปดสวิตชทีว ี
2. ทําตามคําแนะนําที่พิมพบน CAM และใส CAM ใน 
Common Interface ที่อยูดานขางของทีวี 
3. ดัน CAM เขาไปใหลึกที่สุด และรอให CAM เปดใชงาน 
การดําเนินการนี้อาจใชเวลาหลายนาท ีอยานํา CAM 
ออกจากชองเสียบขณะใชงาน 
เนื่องจากจะทําใหบริการดิจิตอลถูกปดใชงาน 
 

เขาสูบริการ CAM 
NonPublish 

1. หลังจากใสและเปดใชงาน CAM กด  
2. เลือก [อินเตอรเฟซปกติ] จากนั้นกด OK 
3. เลือกผูใหบรการ CAM และกด OK 

การดูบริการ CAM 
หากใส CAM ไวและชําระคาธรรมเนียมการสมัครแลว 
ทีวีจะแสดงโปรแกรมจากผูใหบริการทีวีดิจิตอล แอปพลิเคชัน 
ฟงกชัน เนื้อหา 
และขอความบนหนาจอจะแตกตางกันไปตามบริการ CAM 
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6 วิธีแกไขปญหา 

ติดตอเรา 
หากคุณไมสามารถแกไขปญหาได 
โปรดดูที่สวนคําถามที่พบบอยสําหรับทีวีนี้ที ่  
(http://www.philips.com/support) 
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได โปรดติดตอฝายดูแลลูกคาของ 
Philips 
ในประเทศของคุณตามรายการที่แสดงในเอกสารที่แนบมาพรอมกั

บผลิตภัณฑ 

ควรจดรุนทีวีและหมายเลขซีเรียลของคุณไวกอนที่คุณจะติดตอ 
Philips 
หมายเลขเหลานี้พิมพไวที่ดานหลังของทีวีและบนบรรจุภัณฑ 
คําเตือน: อยาพยายามซอมแซมทีวีดวยตัวเอง 
เนื่องจากอาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง 
หรือทําใหทีวีของคุณเสียหายจนไมสามารถซอมแซมได 
และทําใหการประกันสิ้นสุดลง 
 

ปญหาทั่วไปของทีว ี

เปดทีวีแลวแตทีวีไมทํางาน: 
• ปลดสายไฟออกจากเตาเสียบ 

รอหนึ่งนาทีแลวจึงตอกลับเขาที่เดิม 
• ตรวจสอบสายไฟวาเชื่อมตออยางแนนหนาแลวหรือไม 
• ตรวจสอบวาสวิตชปด/เปด 

ที่ดานลาง/ดานหลังของทีวีเปดอยูหรือไม 

ทีวีไมตอบสนองรีโมทคอนโทรลหรือชุดควบคุมดานขางเมื่อเปดเครื่

อง 
ทีวีตองใชเวลาซักพักในการเริ่มตน ในชวงเวลานี้ 
ทีวีจะไมตอบสนองรีโมทคอนโทรลหรือชุดควบคุมดานขาง 
ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ 
 

 

ไฟแสตนดบายสีแดงที่ทีวีกระพริบ: 
ปลดสายไฟออกจากเตาเสียบ 
รอจนกวาทีวีจะเย็นลงกอนเชื่อมตอสายไฟกลับเขาที่เดิม 
หากมีการกะพริบ ใหติดตอ Philips Consumer Care 

คุณลืมรหัสปลดล็อคของคุณสมบัติระบบปองกันเด็ก: 
ปอน ‘8888’ 
เมนูของทีวีแสดงภาษาไมถูกตอง: 
เปลี่ยนเมนูทีวีเปนภาษาที่คุณตองการ   
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูตั้งคาทีว ี> เปลี่ยนการตั้งคาภาษา 
> ภาษาเมน ู(โปรดดูที่ "ภาษาเมน"ู ในหนา 28) 
 

 

เมื่อเปด/ปด/ไปที่โหมดสแตนดบายของทีวี 
คุณจะไดยินเสียงจากโครงเครื่องทีวี: 
ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ 
เสียงดังกลาวเปนเสียงปกติของการขยายหรือหดตัวของทวีีเมื่อเย็น

ตัวลงและรอนขึ้น ซึ่งไมมีผลกระทบใดๆ 
ตอประสิทธิภาพการทํางาน 

เมื่อทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย หนาจอ Splash 
เริ่มตนจะแสดงขึ้น จากนั้นจะกลับสูโหมดสแตนดบาย: 
เรื่องนี้ถือเปนเรื่องปกติ 
หนาจอเริ่มตนจะปรากฏเมื่อมีการยกเลิกการเชื่อมตอทีวีจากแหลง

จายไฟและเชื่อมตออีกครั้ง 
ในการเปดทีวีจากโหมดสแตนดบาย ใหกด  บนรีโมทคอนโทรล 
หรือกดปุมใดๆ ที่ดานขางของทีวี  
 

ปญหาชองทีว ี

ชองที่ติดตั้งไวลวงหนาไมปรากฏในรายการชอง: 
ตรวจดูวาเลือกรายการชองที่ถูกตองไว 
 

ปญหาเกี่ยวกับภาพ 

ทีวีเปด แตไมมีภาพหรือภาพผิดเพี้ยน: 
• ตรวจสอบวาไดตอสายสัญญาณของเสาอากาศเขากับทีวีถู

กตองหรือไม 
• ตรวจสอบวาเลือกอุปกรณที่ถูกตองไวเปนแหลงที่มาของทีว ี
• ตรวจสอบวาอุปกรณหรือแหลงสัญญาณภายนอกเชื่อมตอ

ถูกตองแลว 

มีเสียงแตไมมีภาพ: 
ตรวจสอบวาไดตั้งคาภาพถูกตองหรือไม 
 

 

สัญญาณภาพของทีวีที่ไดรับจากเสาอากาศไมด:ี 
• ตรวจสอบวาไดตอสายสัญญาณของเสาอากาศเขากับทีวีถู

กตองหรือไม 

http://www.philips.com/support�
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• ลําโพง อุปกรณเสียงที่ไมตอสายดิน ไฟนีออน อาคารสูง 
และวัตถุขนาดใหญอื่นๆ 
จะมีผลตอคุณภาพการรับสัญญาณ หากเปนไปได 
ลองปรับคุณภาพการรับสัญญาณโดยเปลี่ยนทิศทางเสาอา

กาศ หรือยายอุปกรณใหอยูหางจากทีวี 
• หากสัญญาณภาพที่ไดรับจากชองใดชองหนึ่งไมชัด 

ใหปรับจูนชองนั้นแบบละเอียด 
 

 

สัญญาณภาพที่ไดรับจากอุปกรณที่เชื่อมตออยูไมดี: 
• ตรวจสอบวาเชื่อมตออุปกรณนั้นๆ ถูกตองหรือไม 
• ตรวจสอบวาไดตั้งคาภาพถูกตองหรือไม  

ทวีีไมบันทึกคาของภาพที่ฉันตั้ง: 
ตรวจดูวาตําแหนงทีวีตั้งไวเปนการตั้งคาที่บาน 
โหมดนี้ใหความยืดหยุนในการเปลี่ยนและบันทึกการตั้งคา 
 

 

ภาพที่แสดงไมเต็มจอ และมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป: 
ลองใชรูปแบบภาพที่แตกตางกัน 
ตําแหนงภาพไมถูกตอง 
สัญญาณภาพจากอุปกรณบางอยางไมเหมาะกับหนาจอ 
ตรวจดูเอาตพุตสัญญาณของอุปกรณ 

ภาพจากการถายทอดสัญญาณถูกชวงชิง: 
คุณอาจจําเปนตองใช Conditional Access Module 
เพื่อเขาสูเนื้อหา ตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ 
 

 

แบนเนอร "e-sticker" ที่แสดงขอมูลปรากฏบนหนาจอทีวี: 
ทีวีอยูในโหมด [ราน] ลบ e-sticker 
ออกโดยตั้งคาทีงีเปนโหมด [หนาแรก] แลวรีสตารททีวี 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ตั้งคาทีวี > เปลี่ยนการตั้งคาอื่น 
> ตําแหนงทีว ี(ในหนา 30) 
 

 

คอมพิวเตอรแสดงผลบนทีวีไมคงที่: 
• ตรวจสอบวา PC 

ของคุณใชความละเอียดและอัตราการรีเฟรชที่รองรับ 
• ตั้งรูปแบบภาพทีวีเปนไมมีสเกล 

 
 

ปญหาเกี่ยวกับเสียง 

มีภาพแตไมมีเสียง: 
หากไมพบสัญญาณเสียง ทีวีจะปดเอาตพุตเสียงโดยอัตโนมัต ิ
ซึ่งไมไดหมายถึงการทํางานที่ผิดปกต ิ
• ตรวจสอบวาไดตอสายทุกอยางถูกตองหรือไม 

• ตรวจดูวาตั้งระดับเสยีงไวเปน 0 
• ตรวจดูวาไมไดปดเสียงไว 
• ตรวจดูวาการตั้งคาลําโพงทีวีเปดอยูในเมนูเสียง 
• ตรวจดูวาเอาตพุตระบบเสียงทีวีเชื่อมตอกับอินพุตเสียงบน

อุปกรณ HTS ที่เปดใชงาน HDMI CEC/รองรับ 
EasyLink ควรไดยินเสียงจากลําโพง HTS 

 

 

มีภาพ แตคุณภาพของเสียงไมดี: 
ตรวจสอบวาไดตั้งคาเสียงถูกตองหรือไม 

มีภาพ แตลําโพงมีเสียงออกเพียงดานเดียว: 
ตรวจดูวาสมดุลเสียงตั้งเปนเซนเตอร 
 

ปญหาการเชื่อมตอแบบ HDMI 

พบปญหากับอุปกรณ HDMI: 
• โปรดทราบวาการรองรับ HDCP 

(High-bandwidth Digital Content 
Protection) 
นั้นจะดีเลยเวลาที่ทีวจีะแสดงผลจากอุปกรณ HDMI 

• หากทีวีไมจดจําอุปกรณ HDMI และไมมีภาพปรากฏ 
ลองสลับแหลงที่มาจากอุปกรณหนึ่งไปเปนอุปกรณอื่นๆ 
และกลับมาที่เดิมอีกครั้ง 

• หากเสียงผิดเพี้ยนเปนพักๆ 
ใหตรวจดูวาการตั้งคาเอาตพุตจากอุปกรณ HDMI 
นั้นถูกตอง 

• หากคุณใชอะแดปเตอร HDMI-to-DVI หรือสาย 
HDMI to DVI 
ตรวจดูวาสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติมถูกเชื่อมตอกับ 
AUDIO L/R หรือ AUDIO IN (mini-jack 
เทานั้น)  

 

 

คุณไมสามารถใชคุณสมบัติ EasyLink: 
ตรวจสอบวาอุปกรณ HDMI ของคุณสามารถใชรวมกับ 
HDMI-CEC ไดหรือไม คุณสมบัติ EasyLink 
ทํางานกับอุปกรณทีใ่ชรวมกับ HDMI-CEC ไดเทานั้น 

หากอุปกรณเสียงที่รองรับ HDMI-CEC 
ไดรับการเชื่อมตอกับทีวีและทีวีไมแสดงไอคอนปดเสียงหรือระดับเ

สียงเมื่อปด เพิ่ม หรือลดระดับเสียง 
เรื่องนี้ถือเปนเรื่องปกติเมื่อมีการเชื่อมตออุปกรณเสียงที่รองรับ 
HDMI-CEC 
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ปญหาการเชื่อมตอแบบ USB 

เนื้อหาของอุปกรณ USB ไมแสดง: 
• ตรวจดูวาอุปกรณจัดเก็บ USB ตั้งไวเปน ‘Mass 

Storage Class’ 
ดังที่อธิบายไวในเอกสารของอุปกรณการจัดเก็บ 

• ตรวจดูวาอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ใชไดกับทีวี  
• ตรวจดูวารูปแบบไฟลภาพและเสียงรองรับการทํางานกับทีวี 
 

 

ไฟลภาพและเสียงไมเลนหรือแสดงอยางราบรื่น 
ประสิทธิภาพการถายโอนของอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB 
อาจจํากัดอัตราการถายโอนขอมูลไปยังทีว ีทําใหเลนไดไมดี 

 
 

ปญหาการเชื่อมตอเครือขาย 

(ใชไดกับบางรุนเทานั้น)  
Net TV ไมทํางาน 
หากตั้งคาการเชื่อมตอกับเราเตอรอยางถูกตอง 
ใหตรวจสอบการเชื่อมตอเราเตอรกับอินเทอรเน็ต 

การเบราสเพื่อเขาถึงคอมพิวเตอรหรือ Net TV ทําไดชา 
โปรดดูคูมือผูใชของเราเตอรของคุณเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับอัตราถายโ

อนและปจจัยอื่นๆ ของคุณภาพสัญญาณ 
คุณตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับเราเตอรของ

คุณ 
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 7 ขอมูลทางเทคนิค 

ภาพรวม 
NonPublish 

ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหน

า สําหรับขอมูลผลิตภัณฑโดยละเอียด โปรดไปที่  
(http://www.philips.com/support) 

การใชไฟและการรับสัญญาณ 

เปด/ปด 
• แหลงจายไฟหลัก : AC 220-240V~, 50-60Hz 
• ไฟสแตนดบาย: < 0.15W 
• อุณหภูมิแวดลอม : 5 ถึง 35 องศาเซลเซียส  
• สําหรับการสิ้นเปลืองพลังงาน 

โปรดดูที่ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑที่  
(http://www.philips.com/support) 

การรับสัญญาณ 
• อินพุตเสาอากาศ: 75ohm coaxial (IEC75) 
• ระบบทีวี: PAL D/K, PAL B/G, DVB-C, 

MPEG4(มีในบางเมืองเทานั้น) 
• การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL 
• (มีในบางเมืองเทานั้น) DVB-C (Digital Video 

Broadcasting-Cable). 
 

 

• ทีวีดิจิตอล*: MPEG-4, DVB-C (เคเบิล) 
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: VHF, UHF, 

S-Channel, Hyperband 
*มีเฉพาะบางรุนเทานั้น 

การแสดงผลและเสียง 

ภาพ / จอภาพ 
• ประเภทจอภาพ: LCD Full HD W-UXGA 
• ขนาดตามเสนทแยงมุม: 

- 102 ซม. / 40 นิ้ว 
- 107 ซม. / 42 นิ้ว 
- 117 ซม. / 46 นิ้ว 
- 132 ซม. / 52 นิ้ว 

• อัตราการจัดมุมมอง: ไวดสกรีน 16:9 
• ความละเอียดจอ: 1920x1080p, 100Hz 
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ Pixel Precise HD 
• การประมวลผล 1080p 24/25/30/50/60Hz 
• 100 Hz LCD 
 

 

เสียง 
• กําลังขับ (RMS) : 20W 
• Incredible Surround 
• Clear Sound 
• ระบบเสียงเบสแบบไดนามิก 
• โมโน/สเตอริโอ/NICAM 

 
 

ความละเอียดในการแสดงผล 
NonPublish 

รูปแบบคอมพิวเตอร - HDMI  
(ความละเอียด - อัตรารีเฟรช) 
640 x 480 - 60Hz 
800 x 600 - 60Hz 
1024 x 768 - 60Hz 
1360 x 768 - 60Hz 
1280 x 1024 - 60Hz 
1600 x 1200 - 60Hz 
1920 x 1080 - 60Hz 
 

 

รูปแบบคอมพิวเตอร - VGA  
(ความละเอียด - อัตรารีเฟรช) 
640 x 480 - 60Hz 
800 x 600 - 60Hz 
1024 x 768 - 60Hz 
1360 x 768 - 60Hz 
1280 x 1024 - 60Hz 
1600 x 1200 - 60Hz 
1920 x 1080 - 60Hz 
 

 

รูปแบบภาพ 
(ความละเอียด - อัตรารีเฟรช) 
480i - 60Hz 
480p - 60Hz 
576i - 50Hz 
576p - 50Hz 
720p - 50Hz, 60Hz 
1080i - 50Hz, 60Hz 
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz 
 

http://www.philips.com/support�
http://www.philips.com/support�
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มัลติมีเดีย 
การเชื่อมตอมัลติมีเดียที่รองรับ 
• USB (FAT หรือรูปแบบ DOS; 

เฉพาะรองรับอุปกรณเก็บขอมูลเทานั้น) 
• อีเธอรเน็ต UTP5 

ไฟลภาพที่รองรับ: 
JPEG (*.jpg) 
ไฟลเสียงที่รองรับ: 
.mp3, .AAC, .WMA (v2-v9.2) 
 

 

ไฟลเสียง/วิดีโอที่รองรับ* 

AVI (*.avi):  
วิดีโอ: MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP 
เสียง: MPEG Layer 2/3, AC3 

MPEG (*.mpg, *.mpeg, *.vob): 
วิดีโอ: MPEG-1, MPEG-2 

MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):  
เสียง: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3, 
LPCM, AC3 
MPEG-4 (*.mp4):  
วิดีโอ: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF, L4-HD) 
เสียง: AAC-LC, HE-ACC 

WMV (*.wmv): 
วิดีโอ: WMV9/VC1 

WMA (*.wma): 
เสียง: WMA (v2 สูงถึง v9.2) 

MKV (*.mkv): 
วิดีโอ: H.264 
เสียง: HE ACC, AC3 

(มีเฉพาะบางรุนและใชไดผาน USB เทานั้น) Realmedia 
(.rm, .rmvb, .RV8-10) 
*ชื่อไฟลมัลติมีเดียตองไมเกิน 128 ตัวอักษร 

(สําหรับ PFL8605 เทานั้น) 
ซอฟตแวรเซิรฟเวอรสื่อตามมาตรฐาน DLNA ที่รองรับ 
• Windows Media Player (สําหรับ Microsoft 

Windows) 
• Twonky Media (สําหรับ Microsoft 

Windows และ Mac OS X) 
• Sony Vaio Media Server (สําหรับ 

Microsoft Windows) 

• TVersity (สําหรับ Microsoft Windows) 
• Nero MediaHome 
• DiXiM (สําหรับ Microsoft Windows XP) 
• Macrovision Network Media Server 

(สําหรับ Microsoft Windows) 
• Fuppes (สําหรับ Linux) 
• uShare (สําหรับ Linux) 
 

 

ไฟลเสียง/วิดีโอ DLNA ที่รองรับ * 

WMV (*.wmv):  
วิดีโอ: WMV9/VC1 

MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):  
เสียง: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3, 
LPCM, AC3 
MPEG-4  (*.mp4):  
วิดีโอ: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 
AVC (H.264, L4-HD) 
เสียง: AAC-LC, AAC-HE 

MKV (*.mkv): 
วิดีโอ: H.264 
เสียง: HE-ACC, AC3 
 

การเชื่อมตอ 

ดานหลังตัวเครื่อง 
• สัญญาณเขา AV: Composite video, Audio 

L/R, S-VIDEO 
• CVI 2: Component video (Y Pb Pr), 

Audio L/R 
• หูฟง:* mini-jack สเตอริโอ 3.5 มม. 
• SERV.U: พอรต Service 
• เครือขาย*: อีเธอรเน็ต 

ดานลางตัวเครื่อง 
• CVI 1: Component video (Y Pb Pr), 

Audio L/R 
• HDMIARC (1): HDMI Audio Return 

Channel 
• HDMI (2) / (3)* 
• เอาตพุตระบบเสียงดิจิตอล: โคแอกเชียล 
• AUDIO IN DVI/VGA: mini-jack สเตอริโอ 

3.5 มม. 
• เสาอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอหม 
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• VGA: อินพุต PC 

*มีเฉพาะบางรุนเทานั้น  

ดานขางตัวเครื่อง 
• HDMI 
• USB 
• CI*: อินเตอรเฟซปกติ 

*มีเฉพาะบางรุนเทานั้น 

ขนาด (PFL8605) 
NonPublish 

หมายเหต:ุ ขนาดและน้ําหนักเปนคาโดยประมาณเทานั้น 
การออกแบบและขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑสามารถเปลี่ยนแปลงไดโ

ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

คําอธิบายที่ใชเพื่อระบุมิติของทีวีมีดังตอไปนี้: 

( ) : ทีว ี107 ซม. / 42 นิ้ว  
( ) : ทีว ี117 ซม. / 46 นิ้ว  
( ) : ทีว ี132 ซม. / 52 นิ้ว  

ควรจดคําอธิบายที่ตรงกับรุนทีวีของคุณไว จากนั้น 
ไปยังหนาถัดไปเพื่อดูขนาด  

 

ใชคําอธิบายของทีวีเพื่อตรวจดูขนาดของทีวีของคุณ (รวมและไมรวมขาตั้ง) 

 
 

 

ใชคําอธิบายของทีวีเพื่อตรวจดูความหนาของทีวีของคุณ (รวมและไมรวมขาตั้ง) 

 

PFL8605 
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ใชคําอธิบายของทีวเีพื่อตรวจดูน้ําหนักของทีวีพรอมขาตั้ง 

 
 

 

ใชคําอธิบายของทีวีเพื่อตรวจดูน้ําหนักของทีวีไมรวมขาตั้ง 

 
 

ขนาด (PFL6605) 

หมายเหต:ุ ขนาดและน้ําหนักเปนคาโดยประมาณเทานั้น 
การออกแบบและขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑสามารถเปลี่ยนแปลงไดโ

ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 

คําอธิบายที่ใชเพื่อระบุมิติของทีวีมีดังตอไปนี้: 

( ) : ทีว ี102 ซม. / 40 นิ้ว  
( ) : ทีว ี117 ซม. / 46 นิ้ว  

ควรจดคําอธิบายที่ตรงกับรุนทีวีของคุณไว จากนั้น 
ไปยังหนาถัดไปเพื่อดูขนาด  

PFL8605 
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ใชคําอธิบายของทีวีเพื่อตรวจดูขนาดของทีวีของคุณ (รวมและไมรวมขาตั้ง) 

 
 

 

ใชคําอธิบายของทีวีเพื่อตรวจดูความหนาของทีวีของคุณ (รวมและไมรวมขาตั้ง) 

 
 

 

ใชคําอธิบายของทีวีเพื่อตรวจดูน้ําหนักของทีวีพรอมขาตั้ง 
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ใชคําอธิบายของทีวีเพื่อตรวจดูน้ําหนักของทีวีไมรวมขาตั้ง 

 
 



 
 
 
 
 

TH      57  
 

ภา
ษ
าไ
ทย

 

UMv 3139 137 04002 - 20100507 



 
 

TH      58      
 

8 ดัชนี 
A 

Ambilight - 8 
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EasyLink, ปุม - 45 
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Smart picture - 15 
Smart Sound - 15 
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teletext 2.5 - 18 
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การตั้งคาตามแบบโรงงาน - 25 

การตั้งคาภาพ - 24 

การตั้งคาเริ่มตน - 25 

การตั้งคาเสียง - 25 
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ขนาด - 53 

ขอมูล, บนหนาจอ - 9 

ขอมูล, บนอินเตอรเน็ต - 9 

ขอมูลจําเพาะทางเทคนิค - 51 

ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑ - 51 
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ความปลอดภัย - 3 

ความละเอียดในการแสดงผล - 51 
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จดทะเบียนผลิตภัณฑ - 3 

จัดวางตําแหนงทีวี - 6 
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ชอง, คนหาคลื่น (อะนาล็อก) - 27 
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ชอง, รายการโปรด - 19 
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ชอง, เรียงลําดับใหม - 25 

เชื่อมตอ, USB - 20 

เชื่อมตอ, พลังงาน - 31 
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ซอฟตแวร, ขอมูลอัพเดตดิจิตอล - 30 
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บทบรรยาย, อะนาล็อก - 20 

ป 

ปดเสียงลําโพงทีวี - 15 
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ภาษา, เมนู - 28 
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มัลติมีเดีย, เลนไฟล - 20 

เมนู, ตั้งคา - 13 
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รีโมทคอนโทรล, บนหนาจอ - 12 

รีโมทคอนโทรล, ภาพรวม - 10 

เรียงลําดับชองใหม - 25 



 
 

TH      60      
 

ล 
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