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การกระท�าใดๆ	ที่ระบไุว้อย่างชดัแจ้งในคู่มอืนี้ว่าไม่
สามารถกระท�าได้	ตลอดจนการปรบัเปลี่ยนแก้ไข	หรอื
กระบวนการประกอบใดๆ	ที่ไม่ได้ระบไุว้ในคู่มอืนี้ว่า
เป็นสิ่งแนะน�าให้กระท�า	หรอือนญุาตให้กระท�าได้	จะ
ท�าให้การรบัประกนัเป็นโมฆะทนัที

ลกัษณะเฉพาะของจดุสี
ผลติภณัฑ์	LCD/LED	นี้มจีดุสี	(พกิเซล)	เป็นจ�านวน
มาก	แม้จดุส	ี99.999%	หรอืมากกว่านั้นของจดุสี
ทั้งหมดจะท�างานได้ตามปกต	ิจดุด�าหรอืจดุสว่าง	(แดง	
เขยีว	หรอืน�้าเงนิ)	อาจปรากฏขึ้นได้บนจอภาพ	ซึ่งถอื
เป็นคณุลกัษณะโดยพื้นฐานของจอแสดงผลประเภท
ดงักล่าว	(ตามมาตรฐานการผลติทั่วไป)	และไม่ถอืว่า
เป็นการท�างานผดิพลาด

ฟิวส์หลกั	(/56)
ทวีนีี้ใช้ได้กบัปลั๊กที่ได้รบัการรบัรอง	หากจ�าเป็นต้อง
เปลี่ยนฟิวส์หลกั	ต้องใช้ฟิวส์ที่มคี่าเท่ากบัที่ระบไุว้ใน
ปลั๊กเท่านั้น	(เช่น	10A)
1 ถอดที่ครอบฟิวส์และฟิวส์ออก
2 ฟิวส์ที่น�ามาตดิตั้งทดแทนต้องเป็นไปตาม	BS	

1362	และมเีครื่องหมายรบัรองของ	ASTA	หาก
ฟิวส์สญูหาย	ให้ตดิต่อตวัแทนจ�าหน่ายของคณุ
เพื่อตรวจสอบประเภทที่ถกูต้อง

3 ประกอบที่ครอบฟิวส์กลบัเข้าไป
ลขิสทิธิ์

 
®Kensington	และ	Micro	Saver	เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบยีนในสหรฐัฯ	ของ	ACCO	
World	Corporation	ซึ่งมกีารจดทะเบยีนและอยู่
ระหว่างการขอจดทะเบยีนในประเทศอื่นๆ	ทั่วโลก

 

HDMI	และโลโก้	HDMI	และอนิเตอร์เฟซ	High-
Definition	Multimedia	เป็นเครื่องหมายการค้าหรอื
เครื่องหมายการค้าจดทะเบยีนของ	HDMI	licensing	
LLC	ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศอื่นๆ
เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งที่จดทะเบยีนและไม่ได้จด
ทะเบยีน	ถอืเป็นทรพัย์สนิของเจ้าของเครื่องหมายการ
ค้านั้นๆ

1	 ข้อควรระวงั
2014©	TP	Vision	Europe	B.V.	สงวนลขิสทิธิ์	ข้อมลู
จ�าเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า	เครื่องหมายการค้าถอืเป็นทรพัย์สนิของ	
Koninklijke	Philips	N.V	หรอืของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้านั้นๆ	TP	Vision	Europe	B.V.	สงวนสทิธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงผลติภณัฑ์ได้ตลอดเวลา	โดยไม่มขี้อ
ผกูมดัในการปรบัเปลี่ยนวสัดสุิ้นเปลอืงก่อนหน้าตาม
ความเหมาะสม
เนื้อหาในคู่มือนี้มคีวามเหมาะสมพอส�าหรบัการ
ใช้ระบบตามวตัถปุระสงค์ที่ก�าหนด	หากมกีารใช้	
ผลติภณัฑ์	โมดลู	หรอืขั้นตอนใดๆ	ของอปุกรณ์นั้นเพื่อ
จดุประสงค์อื่นใดนอกเหนอืจากที่ได้ระบไุว้ในเอกสาร
ฉบบันี้	จะต้องมกีารขอรบัค�ายนืยนัว่า	ผลติภณัฑ์ดงั
กล่าวสามารถใช้งานได้	และเหมาะสมกบัการน�าไปใช้
งานเพื่อจดุประสงค์อื่นใดนั้นก่อน	TP	Vision	Europe	
B.V.	ขอรบัประกนัว่า	เอกสารฉบบันี้ไม่ได้ละเมดิสทิธิ
บตัรใดๆ	ของสหรฐัอเมรกิา	และไม่มกีารรบัประกนัอื่น
ใดไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรอืโดยนยั
TP	Vision	Europe	B.V.	ไม่มสี่วนรบัผิดชอบต่อข้อผดิ
พลาดใดๆ	ในเนื้อหาของเอกสารนี้	รวมทั้งปัญหาใดๆ	
กต็ามที่เป็นผลของเนื้อหาในเอกสารนี้	ข้อผดิพลาดที่
ได้แจ้งต่อ	Philips	จะได้รบัการปรบัแก้และเผยแพร่ใน
เวบ็ไซต์ฝ่ายสนบัสนนุของ	Philips	โดยเรว็ที่สดุ

ข้อก�าหนดของการรบัประกนั
•	 ความเสี่ยงในการบาดเจบ็	ความเสยีหายต่อ

ทวี	ีหรอืการรบัประกนัเป็นโมฆะ!	อย่าพยายาม
ซ่อมแซมทวีดี้วยตวัเอง

•	 ใช้ทวีแีละอปุกรณ์เสรมิตามวตัถปุระสงค์ที่ผู้ผลติ
ก�าหนดเท่านั้น

•	 เครื่องหมายข้อควรระวงัที่พมิพ์อยู่ด้านหลงัของ
ทวี	ีแสดงว่าอาจมคีวามเสี่ยงต่อการถกูไฟดดู	อย่า
ถอดฝาครอบทวีี	ตดิต่อฝ่ายบรกิารลกูค้า	Philips	
ทกุครั้งเพื่อขอรบับรกิารหรอืการซ่อมแซม
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ความเสี่ยงของการบาดเจบ็หรอืความเสยีหาย 
ที่ทวี!ี
•	 เมื่อต้องการยกและเคลื่อนย้ายทวีทีี่มนี�้าหนกัเกนิ	

25	กโิลกรมัหรอื	55	ปอนด์	ต้องมผีู้ยกสองคน
•	 เมื่อตั้งทวีบีนพื้นโต๊ะ	ให้ใช้ขาตั้งที่ให้มาเท่านั้น	

ยดึขาตั้งกบัทวีใีห้แน่นหนา	วางทวีไีว้บนพื้นราบ
ในระนาบเดยีวกนั	เพื่อช่วยรองรบัน�้าหนกัของทวีี
และขาตั้ง

•	 เมื่อยดึทวีบีนผนงั	ให้ใช้เฉพาะตวัยดึตดิผนงัที่
สามารถรองรบัน�้าหนกัของทวีไีด้	ตดิตั้งตวัยดึเข้า
กบัผนงัซึ่งสามารถรองรบัทั้งน�้าหนกัของทวีแีละ
ตวัยดึผนงัได้	TP	Vision	Europe	B.V.	ไม่ขอรบั
ผดิชอบใดๆ	หากเกดิอบุตัเิหตุ	ได้รบับาดเจบ็	หรอื
ความเสยีหายจากการตดิตั้งตวัยดึผนงัไม่ถกูต้อง

•	 หากคณุจ�าเป็นต้องจดัเกบ็ทวีี	ให้ถอดขาตั้งออก
จากทวี	ีอย่าวางทวีนีอนขณะที่ยงัมขีาตั้งอยู่

•	 ก่อนที่คณุจะเชื่อมต่อทวีกีบัเต้าเสยีบ	ตรวจดใูห้
แน่ใจว่าแรงดนัไฟฟ้าตรงกบัค่าที่อยู่บนด้านหลงั
ของทวี	ีอย่าเชื่อมต่อทวีกีบัเต้าเสยีบ	หากค่าแรง
ดนัไฟฟ้าแตกต่างกนั

•	 ส่วนประกอบบางอย่างของผลติภณัฑ์นี้อาจท�า
จากกระจก	โปรดใช้งานอย่างระมดัระวงัเพื่อหลกี
เลี่ยงการบาดเจบ็และความเสยีหาย

ความเสี่ยงต่อการบาดเจบ็ของเดก็!
ปฏบิตัติามข้อควรระวงัเพื่อป้องกนัไม่ให้ทวีลี้มลง	และ
ท�าให้เดก็ๆ	ได้รบับาดเจบ็:
•	 ห้ามวางทวีบีนพื้นผวิที่มผี้าคลมุหรอืวสัดอุื่นๆ	ที่

สามารถดงึออกได้
•	 ตรวจดใูห้แน่ใจว่าไม่มชีิ้นส่วนของทวียีื่นออกมา

จากขอบมมุ
•	 ห้ามวางทวีบีนเฟอร์นเิจอร์ที่มคีวามสงูมาก	(เช่น	

ชั้นหนงัสอื)	โดยไม่มกีารยดึทั้งเฟอร์นเิจอร์และ
ทวีเีข้ากบัก�าแพงหรอืส่วนรองรบัที่เหมาะสม

•	 อธบิายให้เดก็ๆ	เข้าใจเกี่ยวกบัอนัตรายที่เกดิขึ้น
เมื่อปีนขึ้นไปบนเฟอร์นเิจอร์เพื่อให้ถงึทวีี

ความเสี่ยงในการกลนืกนิแบตเตอรี่!
•	 ผลติภณัฑ์/รโีมทคอนโทรลอาจใช้แบตเตอรี่แบบ

เหรยีญซึ่งสามารถกลนืเข้าปากได้	โปรดเกบ็
แบตเตอรี่ให้พ้นมอืเดก็ตลอดเวลา!

2	 ข้อส�าคญั
อ่านและท�าความเข้าใจค�าแนะน�าทั้งหมดก่อนที่คณุจะ
เริ่มใช้ทวีี	กรณทีี่ความเสยีหายเกดิขึ้นจากการไม่ปฏบิตัิ
ตามค�าแนะน�า	การรบัประกนัจะไม่มผีลใช้งาน

ความปลอดภยั
ความเสี่ยงของการเกดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม้!
•	 ห้ามให้ทวีโีดนฝนหรอืน�้า	ห้ามวางภาชนะที่มี

ของเหลว	เช่น	แจกนั	ใกล้กบัทวีี	หากของเหลว
นั้นกระเดน็หรอืหกใส่ทวีี	ให้ถอดปลั๊กออกจากทวีี
ทนัท	ีตดิต่อ	Philips	Consumer	Care	เพื่อตรวจ
สอบทวีกี่อนเริ่มใช้

•	 ห้ามวางทวีี	รโีมทคอนโทรล	หรอืแบตเตอรี่	ใกล้
กบัเปลวไฟหรอืแหล่งก�าเนดิความร้อนใดๆ	รวม
ถงึแสงอาทติย์โดยตรง
ในการป้องกนัประกายไฟ	ควรให้เทยีนไข	หรอื
เปลวไฟอื่นๆ	อยู่ห่างจากทวีี	รโีมทคอนโทรล	
และแบตเตอรี่เสมอ

 

•	 ห้ามใส่วตัถใุดๆ	ลงในช่องระบายความร้อน	หรอื
ช่องที่เปิดได้อื่นๆ	ในทวีี

•	 เมื่อมกีารหมนุทวีตี้องแน่ใจว่าสายไฟไม่ตงึ	หาก
สายไฟตงึ	อาจท�าให้สายไฟหลดุจากตวัเครื่อง	
และท�าให้เกดิประกายไฟ

•	 หากต้องการยกเลกิการเชื่อมต่อทวีกีบัระบบไฟ
หลกั	ให้ถอดปลั๊กไฟของทวีี	เมื่อถอดสายไฟ	
ให้ดงึปลั๊กออกทกุครั้ง	อย่าดงึที่สาย	ตรวจดใูห้
แน่ใจว่าคณุสามารถเข้าถงึปลั๊กไฟ	สายไฟ	และ
เต้าเสยีบได้ตลอดเวลา

ความเสี่ยงของการเกดิไฟฟ้าลดัวงจร	หรอืเพลงิ
ไหม้!
•	 ห้ามให้รโีมทคอนโทรลหรอืแบตเตอรี่	โดนฝน	

หรอืน�้า	หรอืความร้อนสงู
•	 หลกีเลี่ยงการกระแทกที่ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟที่หลวม

อาจก่อให้เกดิประกายไฟได้
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การรไีซเคลิ

 

ผลติภณัฑ์ของคณุใช้วสัดแุละส่วนประกอบที่มี
คณุภาพสงูในการผลติ	และสามารถน�าไปรไีซเคลิ	
หรอืน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้

 

ผลติภณัฑ์ที่มสีญัลกัษณ์รปูถังขยะและมกีากบาทขดี
ทบัอยู่	คอืผลติภณัฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของสหภาพ
ยโุรป	2002/96/EC	โปรดศกึษาระเบยีบการในท้องถิ่น
ว่าด้วยการแยกเกบ็ผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์
โปรดด�าเนนิการตามกฎระเบยีบในท้องถิ่น	และไม่ทิ้ง
ผลติภณัฑ์เก่าของคณุพร้อมกบัขยะจากครวัเรอืนโดย
ทั่วไป
การทิ้งผลติภณัฑ์ที่เก่าอย่างถกูวธิจีะช่วยป้องกนัไม่ให้
เกดิผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสขุภาพได้

 

ผลติภณัฑ์ของคณุมแีบตเตอรี่ภายใต้ข้อก�าหนดของ
สหภาพยโุรป	2006/66/EC	ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกบั
ขยะทั่วไปจากครวัเรอืนได้
โปรดศกึษาเกี่ยวกบักฎระเบยีบในท้องถิ่นในการแยก
แบตเตอรี่	เนื่องจากการทิ้งอย่างถกูวธิจีะช่วยป้องกนัไม่
ให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ
ได้

ความเสี่ยงของความร้อนสงู!
•	 ห้ามตดิตั้งทวีใีนพื้นที่ที่จ�ากดั	และควรให้มพีื้นที่

เหลอืรอบทวีอีย่างน้อย	4	นิ้วหรอื	10	ซม.	เพื่อให้
ทวีรีะบายความร้อนจากตวัเครื่องได้	ตรวจดใูห้
แน่ใจว่าผ้าม่านหรอืวตัถอุื่นๆ	ไม่บงัช่องระบาย
อากาศบนทวีี

ความเสี่ยงต่อการบาดเจบ็	เพลงิไหม้	หรอืความ
เสยีหายของสายไฟ!
•	 ห้ามวางทวีหีรอืวตัถใุดๆ	บนสายไฟ
•	 ถอดสายทวีอีอกจากเต้าเสยีบไฟและเสาอากาศ	

ก่อนที่จะมพีายฝุนฟ้าคะนอง	ขณะเกดิพายฝุน
ฟ้าคะนอง	อย่าสมัผสัส่วนหนึ่งส่วนใดของทวีี	
สายไฟ	หรอืสายของเสาอากาศ

ความเสี่ยงต่ออนัตรายเกี่ยวกบัการได้ยนิ!
•	 หลกีเลี่ยงการใช้หฟูังหรอืเฮดโฟนในระดบัเสยีงที่

สงูหรอืฟังต่อเนื่องนานๆ
อณุหภมูติ�่า
•	 หากมกีารขนย้ายทวีใีนอณุหภมูทิี่ต�่ากว่า	5°C	

หรอื	41°F	ให้ยกทวีอีอกจากบรรจภุณัฑ์	และ	รอ
จนกว่าอณุหภมูขิองทวีจีะเท่ากบัอณุหภมูหิ้อง	
ก่อนที่จะเชื่อมต่อทวีเีข้ากบัเต้าเสยีบ

การดแูลรกัษาจอภาพ
•	 หลกีเลี่ยงการเปิดภาพนิ่งค้างไว้	ภาพนิ่ง	คอืภาพ

ที่เปิดค้างไว้บนหน้าจอนานเกนิไป	ตวัอย่าง:	เมนู
บนหน้าจอ	แถบสดี�า	และการแสดงเวลา	หากคณุ
จ�าเป็นต้องเปิดภาพค้างไว้บนหน้าจอ	ให้ลดความ
เข้มและความสว่างของจอภาพลง	เพื่อไม่ให้หน้า
จอเกดิความเสยีหาย

•	 ถอดปลั๊กออกจากทวีกี่อนท�าความสะอาด
•	 ท�าความสะอาดทวีแีละกรอบด้วยผ้านุ่ม	ห้ามใช้

สารอื่นๆ	เช่น	แอลกอฮอล์	น�้ายาท�าความสะอาด
ในครวัเรอืน	หรอืน�้ายาเคมกีบัทวีี

•	 ความเสี่ยงต่อความเสยีหายที่มตี่อหน้าจอทวี!ี	ห้าม
สมัผสั	ดนั	ถู	หรอืกระแทกที่หน้าจอด้วยวตัถใุดๆ	
กต็าม

•	 ในการหลกีเลี่ยงความผดิเพี้ยนหรอืสซีดีจาง	ให้
เชด็หยดน�้าบนเครื่องออกโดยเรว็ที่สดุ
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รโีมทคอนโทรล
 

a 	(สแตนด์บาย)
เปิดทวีี

b ปุ่มเล่น
ควบคมุวดิโีอ	เพลงหรอืข้อความ

c 	FORMAT
การเปลี่ยนรปูแบบภาพ

d 	ทวีี
สลบัมาดทูวีี

3	 ทวีขีองคณุ
ขอแสดงความยนิดทีี่คณุสั่งซื้อผลติภณัฑ์ของเรา	และ
ยนิดตี้อนรบัสู่ผลติภณัฑ์ของ	Philips!	เพื่อให้คณุได้
รบัประโยชน์อย่างเตม็ที่จากบรกิารที่	Philips	มอบให้	
โปรดลงทะเบยีนทวีขีองคณุที่		
www.philips.com/welcome

แผงควบคมุ

1 2

3

4
5

a	 ระดบัเสยีง-: เมื่อไม่มเีมนปูุ่ม	ฟังก์ชนัลดระดบั
เสยีงจะพร้อมใช้งาน

b	 ระดบัเสยีง+:	เมื่อไม่มเีมนปูุ่ม	ฟังก์ชนัเพิ่มระดบั
เสยีงจะพร้อมใช้งาน

c	 ช่อง+: เมื่อไม่มเีมนแูป้นพมิพ์,	สลบัไปยงัช่องถดั
ไป;	เมื่อเมนแูป้นพมิพ์ปรากฏขึ้น,	เลื่อนตวัเลอืกที่
เหมาะสมขึ้นและลง

d	 ช่อง-: เมื่อไม่มเีมนแูป้นพมิพ์,	สลับไปยงัช่องก่อน
หน้า;	เมื่อเมนแูป้นพมิพ์ปรากฏขึ้น,	เลื่อนตวัเลอืก
ที่เหมาะสมขึ้นและลง

e	 แหล่งสญัญาณ/ตกลง: ในสถานะสแตนด์บาย,	
ปุ่ม	แหล่งสญัญาณ	/	ตกลง	ใช้เป็นปุ่มเพาเวอร์,	
กดปุ่มนี้เพื่อบตูเครื่อง	
หลงัจากที่บตู,	เมน	ูแหล่งสญัญาณ	/	ตกลง		
จะถกูใช้เพื่อเปิดฟังก์ชั่นเมนแูป้นพมิพ์เมื่อเมนู
แป้นพมิพ์เปิด,	แหล่งสญัญาณ	/	ตกลง	จะถกูใช้
เป็นปุ่มยนืยนั		
หมายเหต:ุ	แหล่งสญัญาณ/ปุ่มยนืยนัใน	USB		
จะไม่ท�างาน
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การใช้งานรโีมทคอนโทรล
ขณะใช้รโีมทคอนโทรล	ให้ถอืรโีมทคอนโทรลไว้ใกล้
ทวี	ีและชี้ไปที่เซนเซอร์รโีมทคอนโทรล	โปรดตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าไม่มเีฟอร์นเิจอร์	ผนงั	หรอืวตัถอุื่น
กดีขวางเส้นทางระหว่างรโีมทคอนโทรลและทวีี

e 	(บ้าน)
เข้าใช้หรอืออกจากเมนหูลกัและย้อนกลบั	
ไปที่เมนกู่อนหน้า

f  INFO
แสดงข้อมลูเกี่ยวกจิกรรมปัจจบุนั

g   	(ปุ่มนาวเิกต)
เข้าออกเมนแูล้วเลอืกรายการต่างๆ

h OK
ยนืยนัการป้อนหรอืการเลอืก

i 	OPTIONS
เข้าใช้ตวัเลอืกช่องในโหมด	TV

j 	(ย้อนกลบั)
ย้อนกลบัไปที่เมนกู่อนหน้าหรอืออกจากฟังก์ชนั	
แล้วสลบัไปที่ช่องก่อนหน้าหรอืแหล่งสญัญาณ

k CH	+/-	(ช่อง	+/-)
การเปลี่ยนช่อง	ฟังก์ชนัการพลกิและเลื่อนขึ้น/ลง
จะพร้อมใช้งานกบั	USB	ที่มอียู่

l 	(ปิดเสยีง)
ปิดหรอืเรยีกคนืเสยีง

m +/-	(ระดบัเสยีง)
ปรบัระดบัเสยีง

n ปุ่มสี
เลอืกงานหรอืตวัเลอืก

o 0-9	(ปุ่มตวัเลข)
เลอืกช่อง

p TEXT
เปิดหรอืปิดเทเลเทก็ซ์

q SUBTITLE
เลอืกค�าบรรยายหรอืแทรก็เสยีง

r 	ADJUST
เข้าใช้เมนตูั้งค่า

s 	LIST
เข้าใช้หรอืออกจากรายการช่อง	TV

t 	SOURCE
เลอืกอปุกรณ์ที่เชื่อมต่อ
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การเปลี่ยนช่อง

1 2

3

4
5

 

•	 กด	CH	+/-	บนรโีมทคอนโทรลหรอืส่วนขวาล่าง
ของทวี	ี

•	 ป้อนหมายเลขช่องโดยใช้ปุ่มตวัเลขบน
รโีมทคอนโทรล

•	 กด	 	บนรโีมทคอนโทรลเพื่อกลบัไปยงัช่อง
ก่อนหน้านี้

ดชู่องที่ตั้งไว้
คณุสามารถดชู่องที่มทีั้งหมดบนรายชื่อช่อง

 

1	 กด	 	LIST
	» 	 รายชื่อช่องจะปรากฏขึ้น

2	 กด	 	เพื่อเลอืกช่องและเรยีกดรูายชื่อช่อง
3	 กด	OK เพื่อดชู่องที่เลอืก

4	 การใช้งานทวีี
ในส่วนนี้จะอธบิายเกี่ยวกบัวธิกีารใช้งานทวีโีดยทั่วไป

การเปิดหรอืปิดทวีี

ตวัแสดงสถานะสแตนด์บาย

 

การเปิดเครื่อง
•	 เสยีบปลั๊กไฟ

	» ถ้าตวัแสดงสถานะสแตนด์บายเป็นสแีดง,	กด	
(สแตนด์บาย-เปิด)	บนรโีมทคอนโทรล	

การสลบัไปที่โหมดสแตนด์บาย
•	 กด	 (สแตนด์บาย-เปิด)	บนรโีมทคอนโทรล

	» ไฟแสดงโหมดสแตนด์บายเปลี่ยนเป็นสแีดง

เคลด็ลบั

•	 แม้ว่าทวีขีองคณุจะใช้ปรมิาณกระแสไฟน้อยมากในโหมดสแตนด์
บาย	แต่กย็งัต้องมกีารใช้พลงังาน	เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลา
นานๆ	ให้ถอดสายไฟที่ทวีอีอกจากเต้าเสยีบไฟ
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การปรบัระดบัเสยีงทวีี

1 2

3

4
5

 

การเพิ่มหรอืลดระดบัเสยีง
•	 กด	VOL	+/-ที่ส่วนขวาล่างของทวีี	หรอืปุ่ม	

ควบคมุระดบัเสยีง+/-	บนรโีมทคอนโทรล	
การปิดหรอืเปิดเสยีง
•	 กด	 	(ปิดเสยีง)
•	 กด	 	อกีครั้งเพื่อเรยีกคนืเสยีง

4	 กด	 	เพื่อสลบัไปที่หรอืกลบัไปที่ช่องที่ดกู่อน
หน้านี้

การดอูปุกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

หมายเหตุ

•	 เปิดอปุกรณ์ก่อนเลอืกอปุกรณ์นั้นเป็นแหล่งสญัญาณภายนอก

ใช้ปุ่ม	Source

 

1 กด	  SOURCE
	» รายการแหล่งสญัญาณจะปรากฏขึ้น

2	 กด	 	เพื่อเลอืกอปุกรณ์
3	 กด	ตกลง	เพื่อเลอืก

	» ทวีจีะสลบัไปยงัอปุกรณ์ที่เลอืก
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การปรบัการตั้งค่าภาพ

1 กด	 	ADJUST	และเลอืก	[ภาพ]
»	 แสดงเมน	ู[ภาพ]

2 กด 	เลอืก/ปรบัการตั้งค่า:
•	 [Smart	picture]:

•	 [มาตรฐาน]:	การตั้งค่าภาพมาตรฐาน		
แนะน�าให้ใช้ส�าหรบัการใช้งานเพื่อความ
บนัเทงิภายในบ้าน

•	 [ECO]:	ลดความเข้มของแบค็ไลท์เพื่อลด
การสิ้นเปลอืงพลงังาน

•	 [สดใส]:	เพิ่มคอนทราสต์และความคมชดั
ของภาพ

•	 [ภาพยนตร์]:	ใช้การตั้งค่าส�าหรบัการชม
ภาพยนตร์	ซึ่งเหมาะสมที่สดุส�าหรบัสภาพ
แวดล้อมแบบโรงภาพยนตร์

•	 [ส่วนตวั]:	ผู้ใช้สามารถก�าหนดการตั้งค่า	
ที่ต้องการได้ที่นี่

•	 [ความสว่าง]:	ปรบัความเข้มและรายละเอยีดใน
ส่วนที่มดื	(ค่าที่ปรบัไว้จะสามารถบนัทกึเป็นการ
ตั้งค่าส่วนตวัเท่านั้น)

•	 [คอนทราสต์]:	ปรบัความเข้มและรายละเอยีดใน
ส่วนที่สว่างโดยส่วนที่มดืจะไม่มกีารเปลี่ยนแปลง	
(ค่าที่ปรบัไว้จะสามารถบนัทกึเป็นการตั้งค่าส่วน
ตวัเท่านั้น)

•	 [ส]ี:	ปรบัความอิ่มตวัของสี	(ค่าที่ปรบัไว้จะ
สามารถบนัทกึเป็นการตั้งค่าส่วนตวัเท่านั้น)

•	 [โทนส]ี:	ปรบัระดบัของสเีขยีว	(ตวัเลอืกนี้จะ
ปรากฏเมื่อใช้มาตรฐาน	NTSC)

•	 [ความชดั]:	ปรบัความคมชดัของภาพ	(ค่าที่ปรบั
ไว้จะสามารถบนัทกึเป็นการตั้งค่าส่วนตวัเท่านั้น)

•	 [อณุหภมูสิ]ี:
•	 [สบายตา]:	โทนสขีาวอมฟ้า
•	 [ปกต]ิ:	โทนสขีาว		ผู้ใช้สามารถปรบัโทนสี

ขาวเองได้ในโหมดPC
•	 [สโีทนอุ่น]:	โทนสขีาวอมแดง

•	 [การควบคมุขั้นสงู]:
•	 [ลดสญัญาณรบกวน]:	กรองและขจดั

สญัญาณรบกวนภายในภาพ
•	 [แบค็ไลท์]:	ปรบัความสว่างของหน้า

จอ	(เมื่อตั้งความสว่างของแบค็ไลท์เป็นค่า
ต�่า	คณุอาจเหน็หน้าจอกะพรบิเป็นสขีาว
ชั่วขณะเมื่อเปิดเครื่อง		ซึ่งเป็นการท�างาน
ปกต	ิ	เมื่อเปิด	[ไดนามกิแบค็ไลท์]	ฟังก์ชนั
นี้จะถกูซ่อน)

5	 การใช้งาน	TV	
ในด้านอื่นๆ

การเข้าสู่เมน	ูTV
เมนชู่วยให้คณุสามารถก�าหนดช่องต่างๆ	เปลี่ยนแปลง
การตั้งค่าภาพและเสยีง	และเข้าถงึฟังก์ชนัอื่นๆ
1 กด	 	(หน้าหลกั)	

	» แสดงหน้าจอเมนู

HDMI1 HDMI2 HDMI3VGA

USB

TV ทวีไีกด AV Component

ตั้งคา

2 เลอืก	[ตั้งค่า]
3 กด	 	เลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึ่งต่อ

ไปนี้:
•	 [ภาพ]	/	[เสยีง]	/	[TV]	(พร้อมใช้	

ในโหมด	TV	เท่านั้น)	/	[การตั้งค่า]	/		
[ควบคมุการรบัชม]	/	[ตั้งค่า	VGA]		
(พร้อมใช้ในโหมด	PC	เท่านั้น)	/		
[EasyLink]

4 กด	OK	เพื่อเลอืก.
5 กด	Home	เพื่อย้อนกลบั.

การเปลี่ยนการตั้งค่าภาพและ
เสยีง
เปลี่ยนการตั้งค่าภาพและเสยีงให้เหมาะกบัความ
ต้องการของคณุ		คณุสามารถเลอืกใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วง
หน้าหรอืจะเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ	เองกไ็ด้
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การปรบัการตั้งค่า

1	 กด	 	ADJUST	และเลอืก	[ตั้งค่า]
	» แสดงเมน[ูตั้งค่า]

2	 กด	 	เลอืกและปรบัการตั้งค่า:
•	 [ภาษาเมน]ู:	เปลี่ยนตวัเลอืกภาษาของ	TV
•	 [รปูแบบภาพ]:	สญัญาณส่วนใหญ่ใช้

รปูแบบ	16:9,	4:3,	ซมู1	และ	ซมู2	แหล่ง
สญัญาณ	HDMI	ใช้รปูแบบ	16:9,	4:3,	จดุ
ต่อจดุ,	ซมู1	และ	ซมู2	ส่วนแหล่งสญัญาณ	
VGA	บน	PC	ใช้รปูแบบ	16:9,	4:3	และ	
จดุต่อจดุ

•	 [ตั้งเวลาปิดเมน]ู:	ตั้งระยะเวลาที่จะให้เมนู
แสดง

•	 [ความโปร่งใสเมน]ู:	ตั้งระดบัความโปร่งใส
ของเมนู

•	 [จอน�้าเงนิ]:	ตั้งสขีองหน้าจอในขณะที่	TV	
ไม่มสีญัญาณ	(เมื่อไม่สามารถรบัสญัญาณ	
TV	ได้)

•	 [ปิดอตัโนมตั]ิ:	ตั้งระยะเวลาที่	TV	ไม่มกีาร
ใช้งานก่อนจะปิดไปโดยอตัโนมตัิ

•	 [ตั้งเวลาปิด]:	ตั้งระยะเวลาที่	TV	จะไม่มี
การใช้งานก่อนที่จะเข้าสู่โหมดสแตนด์
บายโดยอตัโนมตัิ		ปรบัค่าเวลาโดยใช้
ปุ่มปิดบนรโีมทคอนโทรล		ตวัเลอืก:ปิด/
10/20/30/60/90/120/180	นาท	ี	
(ไม่ใช้งานในโหมด	PC)

•	 [สถานะเมื่อเปิด]:	ตั้งสถานะของ	TV	เมื่อ
เชื่อมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟ

•	 [ตั้งนาฬิกา]:	ตั้งเวลาของระบบ
•	 [ภาษา	TTX]:	ตั้งภาษาส�าหรบัเทเลเทก็ซ์	

(ใช้ได้ในโหมด	TV	เท่านั้น)
•	 [ระบบส]ี:	ตั้งระบบสขีอง	AV			

(แสดงเฉพาะในโหมด	AV)
•	 [HDMI]:	ตั้งโหมด	HDMI		(แสดงเฉพาะใน

โหมด	HDMI	480p/576p/720p/1080p)
•	 [รเีซต็]:	กลบัไปใช้การตั้งค่าเริ่มต้น		(ไม่

รวมการตั้งค่ารหสัผ่านและข้อมลูช่อง)
•	 [ตั้งทวีใีหม่]:	เรยีกคนืการตั้งค่าเริ่มต้น		

และกลบัไปที่เมนตูวัช่วยการตดิตั้ง

•	 [ไดรามกิคอนทราสต์]:	ตั้งคอนทราสต์เป็น
ค่าสงูสดุ		(ไม่มฟีังก์ชนัคอนทราสต์ขั้นสงูใน
โหมด	PC)

•	 [ไดนามกิแบค็ไลท์]:	ระดบัของคอนท
ราสต์จะเปลี่ยนไปตามความสว่างของภาพ

การปรบัการตั้งค่าเสยีง

1 กด	 	ADJUST	และเลอืก	[เสยีง]
	» แสดงเมนู	[เสยีง]

2 กด เลอืกและปรบัการตั้งค่า:
•	 [Smart	sound]:

•	 [มาตรฐาน]:	ให้เสยีงที่สมดลุและ
ชดัเจนในช่วงเสยีงแหลม	เสยีงกลาง	
และเสยีงทุ้ม

•	 [ดนตร]ี:	ขยายเสยีงแหลมและเสยีง
ทุ้ม	ให้เสยีงที่ฟังดสูดใส	ชดัเจน	และ
สะอาดในขณะที่ฟังการบรรเลงเปียโน
หรอืวงออร์เคสตรา

•	 [ภาพยนตร์]:	เพิ่มคณุภาพเสยีง
ของภาพยนตร์เพื่อเพลดิเพลนิกบั
เอฟเฟกต์เหมอืนในโรงภาพยนตร์	
เมื่อคณุอยู่บ้าน

•	 [เสยีงพดู]:	ขยายเสยีงในช่วงแถบ
ความถี่ของเสยีงพดู	เหมาะส�าหรบัการ
รบัชมรายการข่าวหรอืศลิปกรรม

•	 [แบน]:	เพิ่มความราบรื่นของเอาต์พตุ
เสยีงเพื่อให้ได้เสยีงนุ่มนวลกว่า

•	 [ส่วนตวั]:	ให้ฟังก์ชนัที่ผู้ใช้สามารถ
ปรบัแต่งพารามเิตอร์ทางเสยีงทั้งหมด
ให้เหมาะสมส�าหรบัประสบการณ์	
การรบัชมที่ดทีี่สดุ

•	 [สมดลุ]:	ปรบัสมดลุของล�าโพงด้านซ้าย
และขวา

•	 [เสยีงทุ้ม]:	ปรบัระดบัเสยีงทุ้ม	(ค่าที่ปรบั
ไว้จะสามารถบนัทกึเป็นการตั้งค่าส่วนตวั
เท่านั้น)

•	 [เสยีงแหลม]:	ปรบัระดบัเสยีงแหลม	(ค่าที่
ปรบัไว้จะสามารถบนัทกึเป็นการตั้งค่าส่วน
ตวัเท่านั้น)

•	 [เสยีงรอบทศิทาง]:	เปิดใช้การให้เสยีง	
รอบทศิทาง:	เปิดหรอืปิด

•	 [เสยีงล่าช้า]:	เอาต์พตุเสยีงล่าช้า
•	 [AVL]:	เปิดการรบัระดบัเสยีงอตัโนมตัิ
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ตวัตั้งเวลาผู้ใช้
คณุสามารถตั้งเวลาให้	TV	เข้าสู่โหมดสแตนด์บายหลงั
จากระยะเวลาที่ตั้งไว้ได้

เคลด็ลบั

•	 หากคณุจะใช้การตั้งเวลา	โปรดตั้งเวลาปิดเสยีก่อน

การตั้งเวลาปิด

เคลด็ลบั

•	 คณุสามารถปิด	TV	หรอืรเีซต็การตั้งเวลาปิดก่อนที่	TV		
จะปิดลงได้

1 กด	 	ADJUST	และเลอืก	[การตั้งค่า]
2 กด	 	เพื่อเลอืก	[ตั้งเวลาปิด]
3 กด	 	คณุจะสามารถเลอืกเวลาที่ต้องการให้	

TV	ปิดลงหลงัจากนี้
	» ระยะเวลาสงูสดุที่สามารถใช้ตั้งเวลาปิดได้

คอื	180	นาที

การลอ็ค	TV
การลอ็ครโีมทคอนโทรลของ	TV	จะช่วยป้องกนัไม่ให้
เดก็ดบูางรายการหรอืบางช่องได้

การตั้งหรอืเปลี่ยนรหสัผ่าน

1	 กด	 	ADJUST	และเลอืก	[ควบคมุการรบัชม].
2	 เลอืก	[ใส่รหสัผ่าน]	หรอื	[เปลี่ยนรหสัผ่าน]
3	 ใช้ปุ่มตวัเลขบนรโีมทคอนโทรลในการใส่	

รหสัผ่าน
4	 สร้างหรอืเปลี่ยนรหสัผ่านโดยท�าตามค�าแนะน�า

บนหน้าจอ

การลอ็คช่อง

1 กด	 	ADJUST	และเลอืก	[ควบคมุการรบัชม].
2 ใส่รหสัผ่านและเลอืก	[ลอ็คช่อง]
3 เลอืกช่อง		กด	OK	เพื่อลอ็คหรอืยกเลกิการลอ็ค

ช่อง

การเปลี่ยนรปูแบบภาพ

1 กด	 	ADJUST	และเลอืก	[การตั้งค่า]
2 กด	 	เพื่อเลอืก	[รปูแบบภาพ]
3 เลอืก	รปูแบบภาพ
4 กด	OK	เพื่อยนืยนั

รปูแบบภาพชนดิต่างๆ	โดยสงัเขป
การตั้งค่าภาพที่สามารถก�าหนดได้แสดงอยู่ด้านล่าง

หมายเหตุ

•	 การตั้งค่าภาพบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากมคีวามแตก
ต่างกนัระหว่างรปูแบบสญัญาณภาพชนดิต่างๆ

	

[16:9]:	เปลี่ยนอตัราส่วน
มาตรฐานแบบดั้งเดมิเป็น
รปูแบบจอกว้าง

	

[4:3]:	รปูแบบมาตรฐานดั้งเดมิ

	

[ซมู1]:	ขยายภาพในรปูแบบ
จอกว้างออกตามแนวนอน		
เมื่อใช้รปูแบบนี้	ขอบทั้งสอง
ด้านของภาพจะถกูตดัออกไป
บางส่วน	

	

[ซมู2]:	ตั้งอตัราส่วน
มาตรฐานให้เป็นรปูแบบ
จอกว้าง
(โหมด	PC	เลอืกได้เฉพาะรปู
แบบมาตรฐาน	จอกว้าง	และจดุ
ต่อจดุ	เท่านั้น)

	

[จดุต่อจดุ]:	ใช้ส�าหรบัการ
เชื่อมต่อ	HDMI	กบั	PC	จะ
แสดงภาพจาก	PC	ขึ้นเตม็
หน้าจอเพื่อให้มกีารแสดงผล
ที่ดทีี่สดุ	
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การเล่นสื่อจากอปุกรณ์	USB
หากคณุมภีาพถ่าย	เพลง	หรอืวดิโีอเกบ็อยู่ในอปุกรณ์
เกบ็ข้อมลู	USB	คณุสามารถเล่นไฟล์เหล่านั้นบน	TV	
ของคณุได้

รปูแบบวดิีโอที่สนบัสนนุบน	USB:
•	 อปุกรณ์เกบ็ข้อมลูที่สนบัสนนุ:USB	(สนบัสนนุ

เฉพาะอปุกรณ์เกบ็ข้อมลู	USB	ชนดิ	FAT	หรอื	
FAT	32	เท่านั้น)

•	 รปูแบบไฟล์สื่อที่สนบัสนนุ:
•	 รปูภาพ:	JPEG
•	 เสยีง:	MP3
•	 วดิโีอ:	MPEG	2/MPEG	4,	H.264
•	 ไฟล์ตวัอกัษร:	TXT

หมายเหตุ

•	 TP	Vision	ไม่อาจรบัผดิชอบได้หากอปุกรณ์เกบ็ข้อมลู	USB	ของ
คณุไม่ได้รบัการสนบัสนนุ	หรอืหากข้อมลูในอปุกรณ์ได้รบัความ
เสยีหายหรอืสญูหายไป

การดภูาพถ่ายและเล่นไฟล์เสยีงและ
วดิโีอ

1 เปิด	TV
2 เชื่อมต่ออปุกรณ์เกบ็ข้อมลู	USB	เข้ากบัพอร์ต	

USB	ที่ด้านข้างของ	TV
3 กด	 	(หน้าหลกั)	
4 เลอืก	[USB]	และกด	OK

	» เบราว์เซอร์	USB	จะเปิดขึ้น

การดภูาพถ่าย

1 ในเบราว์เซอร์	USB	ให้เลอืก	[ภาพถ่าย]	และ
กด	OK

2 เลอืกภาพถ่ายหรอืโฟลเดอร์	แล้วกด	OK		
ภาพถ่ายจะถกูขยายจนเตม็หน้าจอ
•	 กด	CH-	หรอื	CH+	เพื่อดภูาพก่อนหน้า

หรอืภาพถดัไป	

4 ท�าขั้นตอนนี้ซ�้าเพื่อลอ็คหรอืยกเลกิการลอ็คช่อ
งอื่นๆ
•	 [ลอ็คช่อง]:เมื่อช่องถกูลอ็ค:

•	 คณุต้องใส่รหสัผ่านสี่หลกัถ้าต้องการ
เข้าไปยงัเมนกูารลอ็คช่อง

•	 คณุต้องใส่รหสัผ่านสี่หลกัถ้าต้องการดู
ช่องที่ถกูลอ็ค

•	 คณุต้องใส่รหสัผ่านสี่หลกัถ้าต้องการ
เข้าไปยงัเมนคูวบคมุการรบัชม

•	 [ลบทั้งหมด]:ฟังก์ชนันี้จะลบช่องและแหล่ง
สญัญาณที่ถกูลอ็คทั้งหมดที่คณุได้บนัทกึไว้
ก่อนหน้านี้
•	 ค่าเริ่มต้นของรหสัผ่านคอื	“0000”	ผู้

ใช้สามารถตั้งหรอืเปลี่ยนรหสัผ่าน
ได้เอง

หมายเหตุ

•	 ถ้าคณุเลอืกช่องที่ถกูลอ็ค	คณุจะได้รบัการถามรหสัผ่าน

การตั้งค่า	VGA

1 กด	 	ADJUST	และเลอืก	[ตั้งค่า	VGA]
	» เมน	ู[ตั้งค่า	VGA]	จะปรากฏขึ้น

2 กด เลอืกและปรบัการตั้งค่า:
•	 [ปรบัอตัโนมตั]ิ:ปรบั	TV	ให้มคีวามละเอยีด

ตรงกบั	PC	โดยอตัโนมตัเิพื่อให้โปรแกรม
ต่างๆ	แสดงเตม็หน้าจอ

•	 [ต�าแหน่งแนวนอน]:ปรบัต�าแหน่งในแนว
นอน

•	 [ต�าแหน่งแนวตั้ง]:ปรบัต�าแหน่งในแนวตั้ง
•	 [เฟส]:ปรบัเฟสความถี่ของสญัญาณ	VGA
•	 [นาฬิกา]:ตั้งความถี่สญัญาณนาฬิกาของ	

VGA

เคลด็ลบั

•	 คณุจะเหน็เมนู	VGA	กต็่อเมื่อเชื่อมต่อกบั	PC	อยู่เท่านั้น
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การดวูดิโีอ

1	 ในเบราว์เซอร์	USB	ให้เลอืก	[ภาพยนตร์]	แล้ว
กด	OK

2	 กด	OK	เพื่อเล่นวดิโีอ
3	 ใช้ปุ่มต่อไปนี้ในการควบคมุภาพยนตร์:

•	 หรอื :เล่นหรอืหยดุชั่วคราว
•	 :ค้นหาไปข้างหน้าหรอืย้อนกลบั

การดไูฟล์ตวัอกัษร

1	 ในเบราว์เซอร์	USB	ให้เลอืก	[ตวัอกัษร]	แล้ว
กด	OK

2	 กด	OK	เพื่ออ่านไฟล์ตวัอกัษร
3	 ใช้ปุ่มต่อไปนี้ในการควบคมุการเล่นไฟล์ตวั

อกัษร:
•	 หรอื :	เล่นหรอืหยดุชั่วคราว
•	 :	ค้นหาไปข้างหน้าหรอืย้อนกลบั

การถอดอปุกรณ์เกบ็ข้อมลู	USB

หมายเหตุ

•	 เพื่อเป็นการเลี่ยงไม่ให้อปุกรณ์เกบ็ข้อมลู	USB	เกดิความเสยีหาย	
กรณุาท�าตามขั้นตอนด้านล่าง

1 ปิดเบราว์เซอร์	USB	โดยท�าตามขั้นตอนต่อไป
นี้ในเมนู

2 รอประมาณห้านาทกี่อนที่จะถอดอปุกรณ์เกบ็
ข้อมลู	USB	ออก

การอพัเดทซอฟต์แวร์ของ	TV
Philips	มุ่งมั่นที่จะปรบัปรงุผลติภณัฑ์อย่างสม�่าเสมอ	
เราจงึขอแนะน�าให้คณุอพัเดทซอฟต์แวร์ของ	TV	
เมื่อมอีพัเดทพร้อมให้ใช้งาน		โปรดเยี่ยมชมเวบ็ไซต์	
www.philips.com/support	เพื่อดวู่ามอีพัเดตหรอืไม่

การเริ่มแสดงสไลด์

1 เลอืกภาพถ่ายหรอืโฟลเดอร์	แล้วกด	OK		
ภาพถ่ายจะถกูขยายจนเตม็หน้าจอ

	» สไลด์จะเริ่มเล่นจากภาพที่เลอืก

2 กดปุ่มต่อไปนี้เพื่อควบคมุการเล่นภาพ:
•	 หรอื :เล่นหรอืหยดุชั่วคราว
•	 CH-	หรอื	CH+	:	ดภูาพก่อนหน้าหรอืภาพ

ถดัไป	

การตั้งค่าการแสดงสไลด์
เมื่อคณุต้องการเริ่มการแสดงสไลด์	ให้กด	 	(หน้า
หลกั)	และเลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึ่งต่อไปนี้แล้ว
นั้นกด	OK
•	 [เล่นซ�้า]:	ตั้งโหมดการเล่น
•	 [เล่นสุ่ม]:	เล่นสไลด์ตามล�าดบัหรอืแบบสุ่ม
•	 [ระยะเวลา]:	ตั้งระยะเวลาในการแสดงสไลด์
•	 [ความเรว็]:	สไลด์โชว์
•	 [เอฟเฟกต์]:	ตั้งเอฟเฟกต์พเิศษที่จะแสดงใน

ระหว่างการเปลี่ยนภาพ

การฟังเพลง

1 ในเบราว์เซอร์	USB	ให้เลอืก	[ดนตร]ี	และกด	
OK

2 เลอืกเพลงหรอือลับั้ม	แล้วกด	OK	เพื่อเริ่มเล่น

การตั้งค่าการเล่นเพลง
ในขณะที่เล่นเพลง	ให้กด	 	(หน้าหลกั)	และเลอืก
ตวัเลอืกในตวัเลอืกหนึ่งต่อไปนี้	แล้วกด	OK

•	 :	เล่นหรอืหยดุชั่วคราว

•	 :	ก่อนหน้า/ถดัไป

•	 1 / :	วนหนึ่งรอบ/เล่นสุ่ม

•	 :	วนหนึ่งรอบ
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การเรยีกคนืการตั้งค่าจาก
โรงงาน
คณุสามารถเรยีกคนืการตั้งค่าภาพและเสยีงเริ่มต้น
ส�าหรบั	TV	ของคณุ		ส่วนช่องที่บนัทกึไว้จะไม่มกีาร
เปลี่ยนแปลง
1 กด	 	ADJUST
2 กด	 	เพื่อเลอืก	[การตั้งค่า]	>	[รเีซต็]
3 เลอืก	[ค่าเริ่มต้น]	แล้วกด	OK		ถ้าคณุต้องการ

ยกเลกิ	ให้เลอืก	[ยกเลกิ]	และกด	OK	
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6	 การตั้งช่อง
ในบทนี้จะอธบิายวธิกีารตั้งช่องใหม่และการค้นหา
สญัญาณของช่อง

การตั้งช่องอตัโนมตัิ
ค้นหาและบนัทกึช่องแบบอตัโนมตัิ
1 กด	 	ADJUST
2 กด	 	เลอืก	[TV]	>	[ช่อง]	>		

[สแกนช่อง]
3 กด	OK

	» TV	จะเริ่มท�าการค้นหาช่องโดยอตัโนมตัิ

การอพัเดตช่อง

1 กด	 	ADJUST
2 กด	 	เลอืก	[TV]	>	[ช่อง]	>		

[อพัเดทสแกน]
3 กด	OK

	» TV	จะเริ่มท�าการอพัเดทช่อง

การตั้งช่องเอง
คณุสามารถค้นหาและบนัทกึช่อง	TV	อนาลอ็กเอง

การค้นหาและบนัทกึช่อง	TV	ใหม่

1 กด	 	ADJUST
2 กด	 	เพื่อเลอืก	[TV]	>	[ช่อง]	>	

[ค้นหาคู่มอืการใช้งาน]	>	[Analog	 
Manual	Search]

	» แสดงเมนู	[ค้นหาคู่มอืการใช้งาน]

3 เลอืก	[เริ่มค้นหาความถี่/สิ้นสดุค้นหาความถี่	
(MHz)]	และใช้ปุ่มลกูศรเพื่อใส่ตวัเลขความถี่
ของช่องสามหลกั

4 เลอืก	[เริ่มค้นหา]	และกด	OK.
5 กด	 	(หน้าหลกั)	ออก	

การสลบัช่อง

1 กด	 	ADJUST	
2 กด	 	เลอืก	[TV]	>	[ช่อง]	>		

[แก้ไขช่อง]	
	» เมน	ู[แก้ไขช่อง]	จะปรากฏขึ้น

3 กด  เลอืกช่องที่คณุต้องการสลบัแล้วกดปุ่ม
สแีดง

4 กด  เลอืกช่องที่คณุต้องการสลบัแล้วกดปุ่ม
สแีดงเพื่อยนืยนั

การเปลี่ยนชื่อช่อง
คณุสามารถเปลี่ยนชื่อช่อง		การเลอืกช่องจะแสดงชื่อ
ของช่องขึ้นมา
1 กด	 	ADJUST
2 กด	 	เลอืก[TV]	>	[ช่อง]	>	[แก้ไข

ช่อง]
	» 	เมน	ู[แก้ไขช่อง]	จะปรากฏขึ้น.

3 กด	 	เลอืกช่องที่คณุต้องการเปลี่ยนชื่อแล้ว
กดปุ่ม	OK

4 กด	 	เลอืกชื่อของช่องแล้วกดปุ่ม	OK	เพื่อ
เข้าสู่หน้าจอส�าหรบัแก้ไข

5 กด	 	พมิพ์ชื่อใหม่
6 เลอืก	[ยนืยนั]	ตามด้วย	OK	เพื่อเปลี่ยนชื่อช่อง

เคลด็ลบั

•	 ชื่อช่องมคีวามยากได้สงูสดุ	6	ตวัอกัษร	
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b อนิพตุ	AV

Video L R

Y / AV Pb Pr L R

c เสาอากาศ/เคเบลิ	TV
อนิพตุจากเสาอากาศ	เคเบลิ	หรอืสญัญาณ
ดาวเทยีม

ANTENNA

d อนิพตุ	PC	(VGA	และเสยีง)

VGA AUDIO

7	 การเชื่อมต่อของ	
TV

ในบทนี้จะอธบิายวธิกีารเชื่อมต่ออปุกรณ์เข้ากบัอนิเต
อร์เฟซต่างๆ

หมายเหตุ

•	 คณุสามารถใช้การเชื่อมต่อหลายชนดิในการเชื่อมต่ออปุกรณ์
เข้ากบั	TV

การเชื่อมต่อด้านหลงั

a อนิพตุสญัญาณ	Component
อนิพตุภาพและเสยีงจากเครื่องเล่น	DVD	เครื่อง
เล่นเกม	และอปุกรณ์อนาลอ็กหรอืดจิติอลอื่นๆ

Y / AV Pb Pr L R
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 e SPDIF
ถ่ายทอดเสยีงไปที่สญัญาณเสยีงดจิติอล		
จากนั้นอปุกรณ์เสยีงที่เชื่อมต่อจะสามารถ	
เล่นเสยีงดจิติอลได้ 

SPDIF

การเชื่อมต่อด้านข้าง

a หฟูัง q
เอาต์พตุเสยีงแบบสเตอรโิอส�าหรบัหฟูัง

หมายเหตุ

•	 ล�าโพงของ	TV	จะปิดเสยีงอตัโนมตัเิมื่อเสยีบหฟูัง

b HDMI 1/HDMI 2/ HDMI 3
อนิพตุภาพและเสยีงดจิติอลจากเครื่องเล่น		
Blu-ray	และอปุกรณ์ความละเอยีดสงูอื่นๆ

c USB
อนิพตุข้อมลูจากอปุกรณ์เกบ็ข้อมลู	USB

USB
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•	 สาย	HDMI	และอะแดปเตอร์	HDMI-DVI

 

AUDIO

•	 สาย	VGA

 

VGA

VGAAUDIO

การเชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอร์
ก่อนจะเชื่อมต่อคอมพวิเตอร์กบั	TV:
•	 ตั้งอตัราการรเีฟรชหน้าจอของคอมพวิเตอร์เป็น	

60Hz
•	 เลอืกความละเอยีดที่สนบัสนนุบนคอมพวิเตอร์
เชื่อต่อคอมพวิเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่ออย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อไปนี้:

หมายเหตุ

•	 ต้องใช้สายส�าหรบัสญัญาณเสยีงแยกต่างหากเมื่อเชื่อมต่อด้วย	
DVI	หรอื	VGA

•	 สาย	HDMI

•	 สาย	DVI-HDMI

 

AUDIO
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การเปิดหรอืปิด	EasyLink
เมื่ออปุกรณ์ที่เข้ากนัได้กบั	HDMI-CEC	ถกูเปิดใช้
งาน	TV	จะเปิดขึ้นโดยอตัโนมตัแิละสลบัไปยงัแหล่ง
สญัญาณที่ถกูต้องโดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ

•	 หากคณุไม่ต้องการใช้	Philips	EasyLink	กรณุาอย่าเปิดฟังก์ชนันี้

1 กด	 	ADJUST	
2 กด	 	เลอืก	[EasyLink]
3 เลอืก	[ปิด]	หรอื	[เปิด]	แล้วกด	OK

วธิใีช้การเล่นด่วน

1 หลงัจากที่เปิด	EasyLink	แล้ว	ให้กดปุ่มเล่นบน
อปุกรณ์

	» TV	จะสลบัไปยงัแหล่งสญัญาณที่ถูกต้อง
โดยอตัโนมตัิ

วธิใีช้การสแตนด์บายด่วน

1	 กด	(Standby	—	On)	บนรโีมทคอนโทรล	
	» TV	และอปุกรณ์	HDMI	ที่เชื่อมต่ออยู่

ทั้งหมดจะสลบัไปเป็นโหมดสแตนด์บายโดย
อตัโนมตัิ

การใช้	Philips	EasyLink
ใช้งานอปุกรณ์ที่เข้ากนัได้กบั	Philips	EasyLink	
HDMI-CEC	อย่างเตม็ประสทิธภิาพเพื่อเพิ่มความ
สามารถในการควบคมุและใช้ประโยชน์อย่างสงูสดุ		
อปุกรณ์ที่เข้ากนัได้กบั	HDMI-CEC	ซึ่งเชื่อมต่อกนั
ด้วยการเชื่อมต่อ	HDMI	จะสามารถควบคมุได้จาก
รโีมทคอนโทรลของ	TV

หากคณุต้องการเปิดใช้งาน	Philips	EasyLink	คณุต้อง:
•	 เชื่อมต่ออปุกรณ์ที่เข้ากนัได้กบั	HDMI-CEC	

ตั้งแต่สองอปุกรณ์ขึ้นไปเข้าด้วยกนัโดยใช้การ
เชื่อมต่อ	HDMI

•	 ยนืยนัว่าอปุกรณ์ที่เข้ากนัได้กบั	HDMI-CEC	
แต่ละอปุกรณ์ท�างานเป็นปกติ

•	 สลบัไปใช้	EasyLink

หมายเหตุ

•	 อปุกรณ์ที่เข้ากนัได้กบั	EasyLink	ต้องเปิดอยู่และถกูเลอืกเป็น
แหล่งสญัญาณ

•	 Philips	ไม่รบัประกนัว่าอปุกรณ์	HDMI	CEC	ทกุอปุกรณ์จะ
ท�างานร่วมกนัได้สมบรูณ์	100%
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ก�าลงัเสยีง
•	 32PHT5109：5W	x	2
•	 40PFT5109：8W	x	2
•	 50PFT5109：8W	x	2

ความละเอยีดในตวั
•	 32PHT5109：1366	x	768
•	 40PFT5109：1920	x	1080
•	 50PFT5109：1920	x	1080

การปรบัสญัญาณ	/	การรบั
สญัญาณ	/	การส่งสญัญาณ
•	 ช่องต่อสญัญาณสายอากาศ:	75ohm	coaxial	

(IEC75)
•	 ระบบทวี:ี	NTSC,	SECAM,	PAL
•	 การเล่นวดิโีอ:	NTSC,	SECAM,	PAL

รโีมทคอนโทรล
•	 แบตเตอรี่:	AAA	2	ก้อน	(แบบ	R03)

เพาเวอร์ซพัพลาย
•	 ไฟฟ้าที่ใช้:	110-240V,	50-60Hz
•	 ไฟสแตนด์บาย:	≤	0.5	W
•	 อณุหภมูแิวดล้อม:	5	ถงึ	40	องศาเซลเซยีส
•	 พลงังานที่ใช้:	

32PHT5109：60W
40PFT5109：80W
50PFT5109：100W

8	 ข้อมลูผลติภณัฑ์
ข้อมลูผลติภณัฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า	ส�าหรบัข้อมลูผลติภณัฑ์โดยละเอยีด	
โปรดไปที่	www.philips.com/support

ความละเอยีดในการแสดงผล
รปูแบบคอมพวิเตอร์
•	 ความละเอยีด	-	อตัรารเีฟรช:

•	 640	x	480	-	60Hz
•	 800	x	600	-	60Hz
•	 1024	x	768	-	60Hz
•	 1360	x	768	-	60Hz
•	 1920	x	1080	-	60Hz

(ไม่รองรบัทวีี	32	นิ้ว)	

รปูแบบภาพ
•	 ความละเอยีด	-	อตัรารเีฟรช:

•	 480i	-	60Hz
•	 480p	-	60Hz
•	 576i	-	50Hz
•	 576p	-	50Hz
•	 720p	-	50Hz,	60Hz
•	 1080i	-	50Hz,	60Hz
•	 1080p	-	50Hz,	60Hz.

มลัตมิเีดยี
•	 อปุกรณ์จดัเกบ็ที่รองรบั:	USB	(รองรบัเฉพาะ

อปุกรณ์จดัเกบ็	USB	FAT	หรอื	FAT	32)
•	 รปูแบบไฟล์มลัตมิเีดยีที่ใช้ร่วมกนัได้:

•	 ภาพ:	JPEG
•	 เสยีง:	MP3
•	 วดิโีอ:	MPEG	2/MPEG	4	,	H.264
•	 เอกสาร:	TXT
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การยดึทวีทีี่สนบัสนนุ
ในการยดึทวีี	โปรดสั่งซื้อตวัยดึทวีขีอง	Philips	หรอื
ตวัยดึทวีตีามมาตรฐาน	VESA	เพื่อป้องกนัไม่ให้สาย
เคเบลิและช่องเสยีบได้รบัความเสยีหาย	ควรให้ด้าน
หลงัของทวีหี่างกบัผนงัอย่างน้อย	2.2	นิ้ว	หรอื	5.5	ซม.

ค�าเตอืน

•	 โปรดท�าตามค�าแนะน�าทั้งหมดที่ให้มาพร้อมกบัตวัยดึทวีี	TP	
Vision	Europe	B.V.	ไม่ขอรบัผดิชอบใดๆ	หากเกดิอบุตัเิหตุ	ได้
รบับาดเจบ็	หรอืความเสยีหายจากการตดิตั้งตวัยดึทวีไีม่ถกูต้อง

หมายเลขรุ่น
ระยะห่าง
ระหว่างพกิเซล
ที่ใช้	(มม.)

สกรยูดึที่ใช้

32PHT5109 100	x	100 4	x	M4：(ระยะ	
ที่แนะน�า:15	มม.)

40PFT5109 200	x	200 4	x	M4：(ระยะ	
ที่แนะน�า:16	มม.)

50PFT5109 400	x	200 4	x	M4：(ระยะ	
ที่แนะน�า:22	มม.)
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ปัญหาเกี่ยวกบัภาพ

เปิดทวีี	แต่ไม่มภีาพ:
	• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายสญัญาณของเสาอากาศ

เข้ากบัทวีถีูกต้องหรอืไม่
	• ตรวจสอบว่าเลอืกอปุกรณ์ที่ถกูต้องไว้เป็นแหล่ง

สญัญาณของทวีี
มเีสยีงแต่ไม่มภีาพ:
	• ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าภาพถกูต้องหรอืไม่

สญัญาณภาพของทวีทีี่ได้รบัจากเสาอากาศไม่ด:ี
	• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายสญัญาณของเสาอากาศ

เข้ากบัทวีถีูกต้องหรอืไม่
	• ล�าโพง	อปุกรณ์เสยีงที่ไม่ต่อสายดนิ	ไฟนอีอน	

อาคารสงู	และวตัถขุนาดใหญ่อื่นๆ	จะมผีลต่อ
คณุภาพการรบัสญัญาณ	หากเป็นไปได้	ลอง
ปรบัคณุภาพการรบัสญัญาณโดยเปลี่ยนทศิทาง
เสาอากาศ	หรอืย้ายอปุกรณ์เหล่านี้ให้อยู่ห่าง
จากทวีี

	• หากสญัญาณภาพที่ได้รบัจากช่องใดช่องหนึ่งไม่
ชดั	โปรดลองปรบัจนูช่องนั้นแบบละเอยีด

สญัญาณภาพที่ได้รบัจากอปุกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
ไม่ด:ี
	• ตรวจสอบว่าเชื่อมต่ออปุกรณ์นั้นๆ	ถกูต้องหรอืไม่
	• ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าภาพถกูต้องหรอืไม่

ทวีไีม่บนัทกึค่าของภาพที่ตั้งไว้:
	• ตรวจดวู่าต�าแหน่งทวีีตั้งไว้เป็นการตั้งค่าที่บ้าน	

โหมดนี้ให้ความยดืหยุ่นในการเปลี่ยนและบนัทกึ
การตั้งค่า

ภาพที่แสดงไม่เตม็จอ	และมขีนาดใหญ่หรอืเลก็
เกนิไป:
	• ลองใช้รปูแบบภาพอย่างอื่น

ต�าแหน่งภาพไม่ถกูต้อง:
	• สญัญาณภาพจากอปุกรณ์บางอย่างอาจไม่พอดี

กบัหน้าจอ	โปรดตรวจดเูอาต์พตุสญัญาณของ
อปุกรณ์

9	 การแก้ไขปัญหา
ส่วนนี้จะกล่าวถงึปัญหาทั่วไปที่มกัเกดิขึ้นรวมถงึวธิกีาร
แก้ไขปัญหาเหล่านั้น

ปัญหาทั่วไป

เปิดทวีแีล้วแต่ทวีไีม่ท�างาน:
	• ปลดสายไฟออกจากเต้าเสยีบ	รอหนึ่งนาทแีล้วจงึ

ต่อกลบัเข้าที่เดมิ
	• ตรวจสอบสายไฟว่าเสยีบแน่นดแีล้วหรอืไม่

รโีมทคอนโทรลท�างานผดิปกต:ิ
	• ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่ของรโีมทคอนโทรลถกู

ต้องตามขั้ว	+/-	ของรโีมทคอนโทรลหรอืไม่
	• เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรโีมทคอนโทรล	หาก

แบตเตอรี่อ่อนหรอืหมด
	• ท�าความสะอาดเลนส์ของตวัรบัส่งสญัญาณของ

ทวีแีละรโีมทคอนโทรล
ไฟแสตนด์บายสแีดงที่ทวีกีะพรบิ:
	• ปลดสายไฟออกจากเต้าเสยีบ	รอให้ทวีเียน็ลง

ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายไฟกลบัเข้าที่เดมิ	หากไฟ
ยงักะพรบิอยู่	ให้ตดิต่อ	Philips	Customer	Care	
Centre

คณุลมืรหสัปลดลอ็คของคณุสมบตัลิอ็คทวีี
	• ป้อน	'3448'

เมนขูองทวีแีสดงภาษาไม่ถกูต้อง
	• เปลี่ยนเมนทูวีเีป็นภาษาที่คุณต้องการ

เมื่อเปิด/ปิดหรอืไปที่โหมดสแตนด์บายของทวีี	
คณุได้ยนิเสยีงจากโครงเครื่องทวี:ี
	• ไม่จ�าเป็นต้องด�าเนนิการใดๆ	เสยีงดงักล่าว	เป็น

เสยีงปกตขิองการขยายหรอืหดตวัของทวีี	เมื่อ
เยน็ตวัลงและร้อนขึ้น	ซึ่งไม่มผีลกระทบใดๆ	ต่อ
ประสทิธภิาพการท�างานของทวีี

ปัญหาเกี่ยวกบัช่องทวีี
ช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้าไม่ปรากฏในรายชื่อช่อง:
	• ตรวจดวู่าได้เลอืกรายชื่อช่องที่ถกูต้องไว้หรอืไม่
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ปัญหาเกี่ยวกบัเสยีง
มภีาพ	แต่คณุภาพของเสยีงไม่ด:ี

หมายเหตุ

•	 หากไม่พบสญัญาณเสยีง	ทวีจีะปิดเอาต์พตุเสยีงโดยอตัโนมตัิ	ซึ่ง
ไม่ได้หมายถงึการท�างานที่ผดิปกติ

	• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายทกุอย่างถกูต้องหรอืไม่
	• ตรวจดวู่าไม่ได้ตั้งระดบัเสยีงไว้ที่	0
	• ตรวจดวู่าไม่ได้ปิดเสยีงไว้
	• ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าเสยีงถกูต้องหรอืไม่

มภีาพ	แต่ล�าโพงมเีสยีงออกเพยีงด้านเดยีว:
	• ตรวจดวู่าสมดลุเสยีงตั้งเป็นตรงกลาง

ปัญหาการเชื่อมต่อแบบ	HDMI
พบปัญหากบัอปุกรณ์	HDMI:

	• โปรดทราบว่าการรองรบั	HDCP	(High-
bandwidth	Digital	Content	Protection)	นั้น
จะดเีลย์เวลาที่ทวีจีะแสดงผลจากอปุกรณ์	HDMI

	• หากทวีไีม่รู้จกัอปุกรณ์	HDMI	และไม่มภีาพ
ปรากฏ	โปรดลองสลบัแหล่งสญัญาณไปยงั
อปุกรณ์อื่น	และกลบัมาที่เดมิอกีครั้ง

	• หากเสยีงผดิเพี้ยนเป็นพกัๆ	โปรดตรวจดวู่าการตั้ง
ค่าเอาต์พตุจากอปุกรณ์	HDMI	นั้นถกูต้อง

	• หากคณุใช้อะแดปเตอร์หรอืสาย	HDMI	เป็น	
DVI	โปรดตรวจดวู่าสายสญัญาณเสยีงที่มาพร้อม
ผลติภณัฑ์ได้ต่ออยู่กบัช่อง	AUDIO	(มนิแิจค็
เท่านั้น)

ปัญหาในการเชื่อมต่อกบั
คอมพวิเตอร์
คอมพวิเตอร์แสดงผลบนทวีไีม่คงที่:
	• ตรวจสอบว่า	PC	ของคณุใช้ความละเอยีด	และ

อตัราการรเีฟรชที่รองรบั
	• ตั้งรปูแบบภาพทวีเีป็นไม่มสีเกล

ตดิต่อเรา
หากคณุไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้	โปรดอ้างองิที่ส่วน	
FAQ	ส�าหรบัรุ่นนี้ที่	www.philips.com/support
หากยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อกี	ให้ตดิต่อ	Philips	
Customer	Service	Centre	ในประเทศของคณุ

ค�าเตอืน
•	 อย่าพยายามซ่อมแซมทวีดี้วยตวัเอง	เนื่องจากอาจท�าให้ได้รบับาด

เจบ็รนุแรง	หรอืท�าให้ทวีขีองคณุเสยีหายจนไม่สามารถซ่อมแซม
ได้	หรอืท�าให้การประกนัเป็นโมฆะ

หมายเหตุ

•	 โปรดจดรุ่นและหมายเลขซเีรยีลของทวีไีว้ก่อนที่คณุจะตดิต่อศนูย์
บรกิารลกูค้าของ	Philips	หมายเลขเหล่านี้พมิพ์ไว้ที่ด้านหลงั/ด้าน
ล่างของทวีแีละบนบรรจภุณัฑ์
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ระยะเวลาการใช้งานที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

โลโก้นี้ที่อยู่บนตวัผลติภณัฑ์ระบวุ่าระยะเวลาการใช้งานที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมคอื	10	ปี
ช่วงเวลาที่ใช้โดยมกีารปกป้องสิ่งแวดล้อมของผลติภณัฑ์ไฟฟ้า	หมายถงึระยะเวลาระหว่างที่สารพษิหรอืสารที่มี
อนัตราย	หรอืองค์ประกอบที่บรรจอุยู่ภายในผลติภณัฑ์จะไม่รั่วออกมา	หรอืไม่เสยีหายอย่างฉบัพลนั	และผู้ใช้งาน
ผลติภณัฑ์ดงักล่าวจะไม่ท�าให้เกดิมลพษิต่อสิ่งแวดล้อมที่รนุแรงใดๆ	หรอืความเสยีหายต่อชวีิตและทรพัย์สนิ
ระหว่างระยะเวลาการใช้งานที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม	โปรดใช้ผลติภณัฑ์นี้ตามขั้นตอนที่ระบไุว้ในคู่มอืผู้ใช้นี้
ระยะเวลาการใช้งานที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลมุถงึชิ้นส่วนที่เป็นวสัดสุิ้นเปลอืง:	แบตเตอรี่

ข้อก�าหนดที่แนะน�าของระเบยีบข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการรไีซเคลิ	ส�าหรบัอปุกรณ์
ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ที่เสยีแล้ว
เพื่อดแูลและปกป้องโลกให้ดยีิ่งขึ้น	โปรดปฏบิตัติามกฎหมายในประเทศเกี่ยวกบัการจดัการการรไีซเคลิอปุกรณ์ไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนกิส์ที่เสยีแล้ว	เมื่อผู้ใช้ไม่จ�าเป็นต้องใช้ผลติภณัฑ์นี้อกีต่อไป	หรอืเมื่อสิ้นสดุอายกุารใช้งานผลติภณัฑ์
แล้ว
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