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1 ขอสําคัญ 

ความปลอดภัย 

ขอควรระวัง 

อานและทําความเขาใจคําแนะนําท้ังหมดกอนท่ีคุณจะเร่ิมใชทีวี 
หากเกิดความเสียหายเน่ืองจากการไมปฏิบัติตามคําแนะนํา 
การรับประกันจะไมมีผลใชได 

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม! 

 หามใหทีวีโดนฝนหรือนํ้า หามวางภาชนะท่ีมีของเหลว เชน 
แจกันใกลกับทีวี หากของเหลวกระเด็นหรือหกใสทีวี 
ใหถอดสายทีวีออกจากเตาเสียบทันที ติดตอ Philips 
Consumer Care เพ่ือตรวจสอบทีวีกอนเร่ิมใช 

 

 

 หามวางทีวี รีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอร่ี ใกลกบัเปลวไฟ 
หรือแหลงกําเนิดความรอนใดๆ รวมถึงแสงอาทิตยโดยตรง 
ในการปองกันประกายไฟ ควรใหเทียนไขหรือเปลวไฟอ่ืนๆ 
อยูหางจากทีวี รีโมทคอนโทรล และแบตเตอร่ีเสมอ 

 
 

 

 หามใสวัตถุใดๆ ลงในชองระบายความรอน หรือชองท่ีเปด 
ไดอ่ืนๆ ในทีวี 

 หามใหรีโมทคอนโทรลหรือแบตเตอร่ีโดนฝน หรือนํ้า หรือ 
ความรอนสูง 

 หลีกเลี่ยงการกระแทกท่ีปลั๊กไฟ ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบ 
ปลั๊กไฟเขากับเตารับสนิทดีแลว ปลั๊กไฟท่ีชํารุดอาจกอให 
เกิดประกายไฟได 

 

 

 เม่ือมีการหมุนทีวี ตองแนใจวาสายไฟไมตึง หากสายไฟตึง 
อาจทําใหสายไฟหลุดจากตัวเคร่ือง และทําใหเกิดประกาย 
ไฟ 

 หากตองการยกเลิกการเช่ือมตอทีวีกับระบบไฟหลัก 
ใหถอดปลั๊กไฟของทีวี เม่ือยกเลิกการเช่ือมตอสายไฟ 
ใหดึงปลั๊กออกทุกคร้ัง อยาดึงท่ีสาย ตรวจดูใหแนใจวา 
คุณสามารถเขาถึงปลั๊กไฟ สายไฟ และเตาเสียบได 
ตลอดเวลา 

 

 

ความเสี่ยงตอความเสียหายท่ีมีตอทีวี! 

 เม่ือตองการยกและเคลื่อนยายทีวีท่ีมีนํ้าหนักเกิน 25 
กิโลกรัมหรือ 55 ปอนด ตองมีผูยกสองคน 

 เม่ือตั้งทีวีบนพ้ืนโตะ ใหใชขาตั้งท่ีใหมาเทาน้ัน ยึดขาตั้งกับ 
ทีวีใหแนนหนา วางทีวีไวบนพ้ืนราบในระนาบเดียวกัน 
เพ่ือชวยรองรับนํ้าหนักของทีวีและขาตั้ง 

 เม่ือตั้งทีวีบนผนัง ใหใชเฉพาะตัวยึดติดผนังท่ีสามารถ 
รองรับนํ้าหนักของทีวีได ติดตั้งตัวยึดเขากับผนังซ่ึงสามารถ 
รองรับท้ังนํ้าหนักของทีวีและตัวยึดผนังได TP Vision 
Netherlands B.V. ไมขอรับผิดชอบใดๆ 
หากเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ หรืออันตรายจาก 
การติดตั้งตัวยึดผนังท่ีไมถูกตอง 

 

 

 หากคุณจําเปนตองจัดเก็บทีวี ใหถอดขาตั้งออกจากทีวี 
อยาหงายทีวีขณะยังมีขาตั้งอยู 

 กอนท่ีคุณจะเช่ือมตอทีวีกับเตาเสียบ ตรวจดูใหแนใจวา 
แรงดันไฟฟาตรงกับคาท่ีอยูบนดานหลังของทีวี อยาเช่ือม 
ตอทีวีกับเตาเสียบหากคาแรงดันไฟฟาแตกตางกัน 

 สวนประกอบบางอยางของผลิตภัณฑน้ีอาจทําจากกระจก 
โปรดใชงานอยางระมัดระวังเพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและ
ความเสียหาย 

 

 

ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บของเด็ก! 
ปฏิบัติตามขอควรระวังเพ่ือปองกันไมใหทีวีลมลงและทําใหเด็กๆ 
ไดรับบาดเจ็บ 

 หามวางทีวีบนพ้ืนผิวท่ีมีผาคลุมหรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีสามารถ 
ดึงออกได 

 ตรวจดูใหแนใจวาไมมีช้ินสวนของทีวียื่นออกมาจากขอบมุม 

 หามวางทีวีบนเฟอรนิเจอรท่ีมีความสูงมาก เชน ช้ันหนังสือ 
โดยไมมีการยึดท้ังเฟอรนิเจอรและทีวีเขากับผนังหรือสวน 
รองรับท่ีเหมาะสม 

 อธิบายใหเด็กๆ เขาใจเกี่ยวกับอันตรายท่ีเกิดข้ึน เม่ือปนข้ึน 
ไปบนเฟอรนิเจอรเพ่ือใหถึงทีวี 

 

 

 

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี 

 ผลิตภัณฑ/รีโมทคอนโทรลอาจใชแบตเตอรีแบบเหรียญ 
ซ่ึงสามารถกลืนเขาปากได โปรดเก็บแบตเตอรีใหพนมือ 
เด็กตลอดเวลา 

ความเสี่ยงของความรอนสูง! 
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 หามติดตั้งทีวีในพ้ืนท่ีท่ีจํากัด และควรใหมีพ้ืนท่ีเหลือรอบ 
ทีวีอยางนอย 4 น้ิวหรือ 10 ซม. เพ่ือใหทีวีระบายความ 
รอนจากตัวเคร่ืองได ตรวจดูใหแนใจวาผามานหรือวัตถุอ่ืนๆ 
ไมบังชองระบายอากาศบนทีวี 

 

 

ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ เพลิงไหม หรือความเสียหายของ 
สายไฟ! 

 หามวางทีวีหรือวัตถุใดๆ บนสายไฟ 

 ถอดสายทีวีออกจากเตาเสียบไฟและเสาอากาศกอนท่ีจะมี
พายุฝนฟาคะนอง ขณะเกิดพายุฝนฟาคะนอง อยาสัมผัส 
สวนหน่ึงสวนใดของทีวี สายไฟ หรือสายของเสาอากาศ 

ความเสี่ยงตออันตรายเกี่ยวกับการไดยิน! 

 หลีกเลี่ยงการใชหูฟงหรือเฮดโฟนในระดับเสียงท่ีสูงหรือ 
ฟงตอเน่ืองนานๆ 

 

 

อุณหภูมิต่ํา 

 หากมีการขนยายทีวีในอุณหภูมิท่ีต่ํากวา 5°C หรือ 
41°F ใหยกทีวีออกจากบรรจุภัณฑ และรอจนกวา 
อุณหภูมิของทีวีจะเทากับอุณหภูมิหอง กอนท่ีจะเช่ือมตอ 
ทีวีเขากับเตาเสียบ 

 

การเตอืนดานสุขภาพ 3D 

สําหรับทีวี 3D เทาน้ัน 

 หากคุณหรือครอบครัวมีประวัติการเจ็บปวยโรคลมบาหมู 
หรือมีอาการแพแสงกะทันหัน ใหปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญ 
กอนเขาใกลแหลงไฟแฟลช, ภาพเคล่ือนไหวรวดเร็ว 
หรือการดู 3D 

 เพ่ือหลีกเลี่ยงความรูสึกไมสบาย เชน เวียนศีรษะ, ปวดหัว 
หรืองุนงง เราแนะนําวาไมควรด ู3D เปนระยะเวลาหน่ึง 
หากคุณรูสึกไมสบาย ใหหยุดรับชม 3D และอยาเคล่ือน 
ไหวรางกายหรือทํากิจกรรมท่ีอาจทําใหเกิดอันตราย (เชน 
การขับรถ) จนกวาอาการดังกลาวจะหายไป หากยังคงมี 
อาการ อยารับชม 3D ตอโดยไมปรึกษาผูเช่ียวชาญทาง 
การแพทยกอน 

 

 

 ผูปกครองควรตรวจสอบเด็กขณะกําลังรับชม 3D และ 
ตรวจดูใหแนใจวาเด็กไมมีอาการใดๆ ตามท่ีไดอธบิายไว 
ดานบน ไมแนะนําใหเด็กอายุต่ํากวา 6 ขวบรับชม 3D 
เน่ืองจากระบบการมองเห็นยังไมพรอม 

 อยาใชแวน 3D เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ นอกเหนือจากการ 
รับชมทีวีสามมิติเคร่ืองน้ี 

 

การดูแลรักษา 

หนาจอ 
 ความเสี่ยงตอความเสียหายท่ีมีตอหนาจอทีวี! หามสัมผัส 

ดัน ถู หรือกระแทกท่ีหนาจอดวยวัตถุใดๆ ก็ตาม 

 ถอดปลั๊กออกจากทีวีกอนทําความสะอาด 

 ทําความสะอาดทีวีและกรอบดวยผานุมหมาดๆ และเช็ด 
เบาๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัส Ambilight LED ท่ีดาน 
หลังของทีวี หามใชสารอื่นๆ เชน แอลกอฮอล นํ้ายาทํา 
ความสะอาดในครัวเรือน หรือนํ้ายาเคมีกับทีวี  

 ในการหลีกเลี่ยงความผิดเพ้ียนหรือสีซีดจาง ใหเช็ดหยดนํ้า 
บนเคร่ืองออกโดยเร็วท่ีสุด 

 

 

 หลีกเลี่ยงการเปดภาพน่ิงคางไว ภาพน่ิงคือภาพท่ีเปดคาง 
ไวบนหนาจอเปนเวลานาน ภาพน่ิงประกอบดวยเมนูบน 
หนาจอ, แถบดํา, การแสดงเวลา ฯลฯ หากคุณตองใช 
ภาพน่ิง ใหลดความเขมและความสวางของหนาจอ 
เพ่ือปองกันไมใหหนาจอเสียหาย 

 

แวน 3D 

สําหรับรุนท่ีมาพรอมแวน 3D 

ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี สําหรับการดูแลแวนตาของคุณ: 

 ใชผานุมท่ีสะอาด (ไมโครไฟเบอรหรือผาฝายสักหลาด) 
ทําความสะอาดเลนสเพ่ือไมใหเกิดรอยขีดขวน อยาพน 
นํ้ายาทําความสะอาดลงบนแวน 3D โดยตรง คณุ 
สามารถใชผาเช็ดแวนจากบริษัทผูผลิตแวนตากันแดด 
ท่ีเปนท่ีรูจักได 

 อยาใหแวนตาสัมผัสกับแสงแดด ความรอน เปลวไฟ 
หรือนํ้าโดยตรง เน่ืองจากอาจทําใหแวนตาเสียหาย 
หรือลุกไหมได 

 อยาทําเลนสของแวน 3D ตกหลน งอ หรือถูกกระแทก 

 อยาใชสารเคมีทําความสะอาดท่ีมีแอลกอฮอล 
ตัวทําละลาย สารลดแรงตึงผิว แวกซ เบนซีน ทินเนอร 
ยากันยุง หรือสารหลอลื่น การใชสารเคมีเหลาน้ีอาจทําให 
เกิดรอยดางหรือรอยแตก 

 

คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดวางทีว ี
 จัดวางทีวีในบริเวณท่ีไมมีแสงตกกระทบบนหนาจอโดยตรง 
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 ระยะหางท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการรับชมทีวี คือ สามเทา 
ของขนาดหนาจอแนวทแยง เชน หากเสนทแยงมุมของ 
ขนาดจอทีวี คือ 81 ซม./32 น้ิว ระยะหางท่ีเหมาะสม 
ในการรับชม คือ ประมาณ 2.5 ม./ 92 น้ิว จากดาน 
หนาของหนาจอ 

 ขณะน่ัง ระดับสายตาของคุณควรอยูท่ีตรงกลางของหนาจอ 
 

 

การจัดวางทีวี 
คุณสามารถเลือกใชการตั้งคาเสียงท่ีดีท่ีสุดสําหรับทีวีของคุณได 
โดยการเลือกตําแหนงในการวางทีวี (ติดผนังหรือบนแทนวาง) 

1. กด  
2. เลือก[เซ็ตอัพ]จากน้ันกด OK 
3. เลือก[ตั้งคาทีวี]>[การตั้งคาท่ัวไป]>[การจัดวางทีวี] 
4. เลือก[บนขาตั้งทีวี]หรือ[ติดผนังแลว]แลวกด OK 
 

การล็อคทีว ี

ทีวีของคุณมีชองเสียบเพ่ือความปลอดภัย Kensington 
ท่ีดานลางของทีวี หากตองการล็อคทีวีใหปลอดภัย ใหซ้ือล็อค 
กันขโมยของ Kensington (จําหนายแยกตางหาก) 
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ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงให ทราบลวงหนา 
เคร่ืองหมายการคาถือเปนทรัพยสินของ Koninklijke Philips 
Electronics N.V. หรือของเจาของเคร่ืองหมายการคาน้ันๆ 
TP Vision Netherlands B.V. 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน 
ผลิตภัณฑเม่ือใดก็ไดโดยไมมีพันธะในการปรับเปลี่ยนการจัดสง 
ลวงหนา 

เน้ือหาในคูมือน้ีมีความเหมาะสมพอสําหรับการใชระบบตาม 
วัตถุประสงคท่ีกําหนด หากมีการใชผลิตภัณฑ โมดูล หรือ 
ข้ันตอนใดๆ ของอุปกรณน้ันเพ่ือจุดประสงคอ่ืนใดนอกเหนือจาก 
ท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ี จะตองมีการขอรับคํายืนยันวา 
ผลิตภัณฑดังกลาวสามารถใชงานได และเหมาะสมกับการ 
นําไปใชงานเพ่ือจุดประสงคอ่ืนใดน้ันกอน TP Vision 
Netherlands B.V. TP Vision 
ขอรับประกันวาเอกสารฉบับน้ีไมไดละเมิดสิทธิบัตรใดๆ 
ของสหรัฐอเมริกา และไมมีการรับประกันอ่ืนใดไมวาโดยชัดแจง 
หรือโดยปริยาย 

TP Vision Netherlands B.V. 
ไมมีสวนรับผิดชอบตอขอผิดพลาดใดๆ ในเน้ือหาของเอกสารน้ี 
รวมท้ังปญหาใดๆ ก็ตามท่ีเปนผลของเน้ือหาในเอกสารน้ี 
ขอผิดพลาดท่ีไดแจงตอ Philips จะไดรับการปรับแกและ 
เผยแพรในเว็บไซตฝายสนับสนุนของ Philips โดยเร็วท่ีสุด 

ขอกําหนดของการรับประกัน 

 อยาพยายามซอมแซมทีวีดวยตัวคุณเอง 
มิฉะน้ันอาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ 
ความเสียหายตอทีวี หรือการรับประกันเปนโมฆะ  

 ควรใชทีวีและอุปกรณเสริมตามวัตถุประสงคท่ีผูผลติ 
กําหนดเทาน้ัน 

 เคร่ืองหมายขอควรระวังท่ีพิมพอยูดานหลังของทีวี 
แสดงวาอาจมีความเสี่ยงตอการถูกไฟดูด 
อยาถอดฝาครอบทีวี ติดตอฝายดูแลลูกคา Philips 
ทุกคร้ังเพ่ือขอรับบริการหรือการซอมแซม 
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 การกระทําใดๆ ท่ีระบุไวอยางชัดแจงในคูมือน้ีวา 
ไมสามารถกระทําได ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแกไข 
หรือกระบวนการประกอบใดๆ ท่ีไมไดระบุไวในคูมือน้ีวา 
เปนสิ่งแนะนําใหกระทําหรืออนุญาตใหกระทําได 
จะทําใหการรับประกันเปนโมฆะทันที 

ลักษณะเฉพาะของจุดสี 
ผลิตภัณฑ LCD/LED น้ีมีจุดสี (พิกเซล) เปนจํานวนมาก 
แมจุดสี 99.999% หรือมากกวาน้ันของจุดสีท้ังหมดจะทํางาน 
ไดตามปกต ิจุดดําหรือจุดสวาง (แดง เขียว หรือนํ้าเงิน) อาจ 
ปรากฏข้ึนไดบนจอภาพ ซ่ึงถือเปนคุณลักษณะโดยพ้ืนฐานของ 
การแสดงผลประเภทดังกลาว (ตามมาตรฐานการผลิตท่ัวไป) 
และไมถือวาเปนการทํางานผิดพลาด 

มาตรฐาน CE 
ผลิตภัณฑน้ีสอดคลองกับขอกําหนดท่ีจําเปนและขอบังคับอ่ืนท่ี 
เก่ียวของภายใตระเบียบ 2006/95/EC (แรงดันไฟฟาต่ํา), 
2004/108/EC (EMC) และ 2011/65/EU 
(ROHS) 

 
 

 

การปฏิบัติตามมาตรฐาน EMF 
TP Vision Netherlands B.V. 
ผลิตและจําหนายผลิตภณัฑจํานวนมากท่ีมีผูบริโภคเปนกลุม 
เปาหมาย โดยผลิตภัณฑดังกลาวสามารถปลอยและรับคลื่น 
แมเหล็กไฟฟาไดเชนเดียวกันกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกท่ัวไป  

หน่ึงในหลักการดําเนินธุรกิจท่ีสําคัญของ Philips 
คือการใชมาตรการดานสุขภาพและความปลอดภัยสําหรับ 
ผลิตภัณฑของเรา เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดทางกฎหมาย 
ท่ีมีผลบังคับใช และมาตรฐานสนามแมเหล็กไฟฟา (Electro 
Magnetic Field - EMF) ท่ีมีผลบังคับใช ณ ตอนท่ี 
มีการผลิตผลติภัณฑดังกลาว 

Philips มุงม่ันท่ีจะพัฒนา ผลิต และจําหนายผลิตภัณฑท่ีไมมี 
ผลในเชิงลบตอสุขภาพ TP Vision ยืนยันวาหากใชงาน 
ผลิตภัณฑตามวัตถุประสงคอยางเหมาะสม ผลิตภณัฑเหลาน้ันจะ 
ปลอดภัยตอการใชงานจากหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีมีอยู  

Philips มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา EMF และมาตรฐาน 
ความปลอดภัยสากล ซ่ึงทําให Philips มีสวนรวมพัฒนา 
มาตรฐานเพ่ือนํามาใชกับผลิตภัณฑ 

โอเพนซอรส 

ผลิตภัณฑน้ีมีซอฟตแวรท่ีไดรับสิทธิ์ใหใชงานภายใตใบอนุญาต 
โอเพนซอรส หากตองการดูขอความแสดงการยอมรับและสิทธิ์การ 
ใชงาน โปรดดูจากคูมือผูใชอิเล็กทรอนิกสท่ีมาพรอมกับผลิตภัณฑ 
TP Vision Netherlands B.V. ในท่ีน้ีเสนอท่ีจะ 

สงมอบสําเนาซอรสโคดท้ังหมดของชุดซอฟตแวรโอเพนซอสท่ีไดรับ
ลิขสิทธิ์และใชในผลิตภัณฑน้ีตามการรองขอ เม่ือขอเสนอน้ีไดรับ 
การรองขอตามใบอนุญาตท่ีเก่ียวของ  

ขอเสนอน้ีมีผลเปนเวลาสามปหลังจากการซ้ือผลิตภัณฑตามขอมูล
ท่ีปรากฏในใบเสร็จรับเงิน หากตองการซอรสโคด โปรดสงคําขอ 
เปนภาษาอังกฤษพรอมหมายเลขผลิตภัณฑไปท่ี:  

"Intellectual Property Department, TP Vision 
Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA 
Eindhoven, The Netherlands" 

เคร่ืองหมายการคาและลิขสิทธิ ์

Windows Media เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน 
หรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation 
ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอ่ืนๆ 

 
ผลิตภายใตสิทธิ์จาก Dolby Laboratories Dolby 
และสัญลักษณ double D เปนเคร่ืองหมายการคาของ 
Dolby Laboratories 

 
ขอความวา HDMI และ HDMI High-Definition 
Multimedia Interface และโลโก HDMI 
เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและ ประเทศอ่ืนๆ 

 
Kensington และ Micro Saver เปนเคร่ืองหมาย 
การคาจดทะเบียนในสหรัฐฯ ของ ACCO World 
Corporation ซ่ึงมีการจดทะเบียนและอยูระหวางการขอ 
จดทะเบียนในประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก  
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DLNA® โลโก DLNA และ DLNA CERTIFIED® 
เปนเคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมายบริการ หรือเคร่ืองหมาย 
การรับรองของ Digital Living Network Alliance 

 
DivX®DivX Certified® และโลโกอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของเปนเคร่ืองหมายการคาของ Rovi Corporation 
หรือบริษัทในเครือและใชภายใตสิทธิ ์ท่ีอนุญาตเทาน้ัน 

DivX Certified® เพ่ือเลนวิดีโอ DivX® ไดสูงสุด HD 
1080p รวมถึงเน้ือหาพรีเม่ียม 

เก่ียวกับ DIVX VIDEO: DivX® เปนรูปแบบวิดีโอ 
ดิจิตอลท่ีสรางข้ึนโดย DivX, LLC ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ 
Rovi Corporation อุปกรณน้ีเปนอุปกรณ DivX 
Certified® อยางเปนทางการท่ีสามารถเลนวิดีโอ DivX ได 
โปรดเยี่ยมชม divx.com สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและ 
เคร่ืองมือซอฟตแวรเพ่ือแปลงไฟลของคุณใหเปนวิดีโอ DivX 

เก่ียวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND อุปกรณ 
DivX Certified® ตองลงทะเบียนเพ่ือใหเลนภาพยนตร 
DivX Video-on-Demand (VOD) ท่ีซ้ือมาได 
ในการรับรหัสลงทะเบียน ใหคนหาสวน DivX VOD 
ในเมนูตั้งคาอุปกรณของคุณ ไปท่ี vod.divx.com 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการ ลงทะเบียนใหเสร็จสมบูรณ 

 
Skype เปนเคร่ืองหมายการคาของ Skype Limited 
หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ 

ผลิตภัณฑ PlayReady ข้ันสุดทาย 
เจาของเน้ือหาใชเทคโนโลยีการเขาถึงเน้ือหา Microsoft 

PlayReady™ ในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและ 
เน้ือหาท่ีมีลิขสิทธิ์ของตน อุปกรณเคร่ืองน้ีใชเทคโนโลยี 
PlayReady ในการเขาถึงเน้ือหา PlayReady 
ท่ีไดรับการคุมครอง และ/หรือเน้ือหา WMDRM ท่ีไดรับการ 
คุมครอง หากอุปกรณไมสามารถจํากัดการเขาใชเน้ือหาไดอยาง 
เหมาะสม เจาของเน้ือหาอาจให Microsoft เพิกถอนความ 
สามารถของอุปกรณในการใชเน้ือหาท่ีไดรับคุมครองของ 
PlayReady การเพิกถอนน้ีไมควรมีผลตอเน้ือหาท่ีไมไดรับ 
การคุมครองหรือเน้ือหาท่ีไดรับการคุมครองจากเทคโนโลยีการ 
เขาถึงเน้ือหาอ่ืนๆ เจาของเน้ือหาอาจขอใหคุณอัพเกรด 
PlayReady เพ่ือใหสามารถเขาถึงเน้ือหาของตนได 
หากคุณปฏิเสธท่ีจะอัพเกรด คุณจะไมสามารถเขาถึงเน้ือหาท่ีตอง 
อัพเกรด 

เคร่ืองหมายการคาอ่ืนท้ังท่ีจดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนถือเปน
ทรัพยสินของเจาของเคร่ืองหมายการคาน้ันๆ 
 

เพื่อส่ิงแวดลอมที่ย่ังยืน 

การประหยัดพลังงาน 

ทีวีเคร่ืองน้ีไดรับการออกแบบมาพรอมกับคุณสมบัติการประหยัดพ
ลังงาน หากตองการเขาใชคุณสมบัติเหลาน้ี กดปุมสีเขียว 
บนรีโมทคอนโทรล 

 การตั้งคาภาพประหยัดพลังงาน: 
คุณสามารถใชการตั้งคาภาพประหยัดพลังงานในวิธีตางๆ 
รวมกันได ขณะดูทีวี ใหกดปุมสีเขียว และเลือก 
[ประหยัดพลังงาน] แลวเลือกการตั้งคาภาพ 
[ประหยัดพลังงาน]  

 

 

 ปดหนาจอ: หากคุณตองการฟงแตเสียงจากทีวี 
คุณสามารถปดหนาจอทีวีได ฟงกชันอ่ืนๆ จะยังคงทํางาน 
ตามปกติตอไป ขณะดูทีวี ใหกดปุมสีเขียว และเลือก 
[ปดหนาจอ] 

 พลังงานต่ําขณะสแตนดบาย: 
ดวยวงจรไฟฟาข้ันสูงทําใหการใชพลังงานทีวีลดลงจนอยูใน
ระดับต่ํามาก โดยไมเสียฟงกชันใชงานของการสแตนดบาย 

 ปดอัตโนมัติ: เพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน 
ตั้งคาทีวีใหปดอัตโนมัติหลังจากไมไดใชงานชวงเวลาหนึ่ง 
ขณะดูทีวี ใหกดปุมสีเขียว และเลอืก [ปดอัตโนมัติ] 
แลวเลือกชวงเวลาซ่ึงทีวีจะปดหลังจากน้ัน 
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 ปดอุปกรณท่ีไมไดใชงาน: ปดอุปกรณท่ีรองรับ 
EasyLink HDMI-CEC (การควบคุมทาง 
อิเล็กทรอนิกสของอุปกรณ) ท่ีเช่ือมตออยูและไมไดใชงาน 
ขณะดูทีวี ใหกดปุมสีเขียว และเลือก 
[ปดอุปกรณท่ีไมไดใชงาน] 

 การจัดการพลังงาน: การจัดการพลังงานข้ันสูงชวยลด 
การใชพลังงานของทีวีเคร่ืองน้ี หากตองการดูวาการตั้งคา 
ทีวีสวนตัวของคุณมีผลตอการสิ้นเปลืองพลังงานท่ีเก่ียวของ
อยางไร ใหกด  แลวเลือก [เซ็ตอัพ] > [ดูการสาธิต] 
> [สาธิต Active Control] 

 

การรีไซเคลิ 

ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสด ุ
และสวนประกอบท่ีมีคุณภาพสูงซ่ึงสามารถนํามารีไซเคิล 
และใชใหมได 

 
ผลิตภัณฑท่ีมีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู 
คือผลิตภัณฑท่ีอยูภายใตขอบังคับ European Directive 
2002/96/EC โปรดศึกษาระเบียบการ 
ในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 
โปรดดําเนินการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมท้ิงผลิตภัณฑเกา
ของคุณพรอมกับขยะจากครัวเรือนโดยท่ัวไป 
การท้ิงผลิตภัณฑท่ีเกาอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระท
บในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได 

 

ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอร่ีภายใต European Directive 
2006/66/EC 
ซ่ึงไมสามารถท้ิงรวมกับขยะจากครัวเรือนท่ัวไปได โปรดศึกษา 
เก่ียวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยกแบตเตอร่ี เน่ืองจากการ 
ท้ิงอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอ 
สิ่งแวดลอมและสุขภาพได 

 
 

ฉลากประหยัดพลังงาน 

ฉลากประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรปชวยแจงขอมูลเกี่ยวกับ 
คลาสการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ ยิ่งคลาสการประหยัด 
พลังงานของผลิตภัณฑน้ีเปนสีเขียวมาก ผลิตภัณฑยิ่งใชพลังงาน 
ต่ํามาก 

บนฉลากน้ี คุณจะพบคลาสการประหยัดพลังงานระบุไว ระดับการ 
ใชพลังงานเฉล่ียของผลิตภัณฑ และการใชพลังงานเฉล่ียเปนเวลา 
1 ป คุณยังสามารถคนหาคาการใชพลังงานของผลิตภัณฑใน 
เว็บไซตของ Philips สําหรับประเทศของคุณท่ี 
www.philips.com/TV 

วิธีใชและการสนับสนุน 

การใชวิธีใช 

ในการเขาเมนู [วิธีใช] บนหนาจอ ใหกดปุมสีนํ้าเงิน 

ในการออกจากเมนู [วิธีใช] ใหกด  
 

การเยี่ยมชมเว็บไซต Philips 

หากคุณไมพบสิ่งท่ีตองการบนหนาจอ [วิธีใช] 
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตการสนับสนุนของ Philips ท่ี  
www.philips.com/support 

ท่ีเว็บไซตการสนับสนุนของ Philips คุณยังสามารถ: 

 คนหาคําตอบสําหรับคําถามท่ีถามบอย (FAQ) 

 ดาวนโหลดคูมือผูใชฉบับน้ีในเวอรชัน PDF ท่ีสามารถ 
พิมพได 
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 สงอีเมลถึงเราเพ่ือถามคําถามท่ีเฉพาะเจาะจง 

 สนทนาออนไลนกับศูนยดูแลลูกคาของ Philips 
(ใชไดในบางประเทศเทาน้ัน) 

 

ใชคูมือการเชื่อมตอ Philips 

คูมือการเช่ือมตอท่ีใชงานงายจะใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีเช่ือมตอ 
ทีวีของคุณกับอุปกรณอ่ืนๆ เย่ียมชม 
http://www.connectivityguide.philips.com 

คนหาฟอรัมทีว ี

คําถามของคุณอาจไดรับการตอบโดยชุมชนผูใชงานทีวีของ 
Philips เย่ียมชม 
www.supportforum.philips.com 

ติดตอ Philips 

คุณสามารถติดตอศูนยดแูลลูกคาของ Philips ในประเทศ 
ของคุณเพ่ือขอการสนับสนุน หมายเลขติดตอมีอยูในแผนแทรกท่ี 
ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑน้ี หรือทางออนไลนท่ี 
www.philips.com/support 

กอนคุณจะติดตอ Philips ใหจดรุนและหมายเลขซีเรียลของทีวี 
ของคุณ สามารถดูขอมูลน้ีไดท่ีดานหลังทีวีหรือบนกลองบรรจุทีวี   
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2 การใชงานทีวี 

การควบคุมของทีวี 

การควบคุมดานหลัง 
 

1

2

3

4

 
1. VOL +/- (ระดับเสียง): เพ่ิมหรือลดระดับเสียง  
2. CH  : เปลี่ยนเปนชองถัดไปหรือกอนหนา 
3. INPUT: ดูอุปกรณท่ีเช่ือมตอ 
4. : เปดหรือปดทีวี 
 

เซนเซอรและไฟสญัญาณ 
 

1

 
 

1. ไฟ LED แสดงโหมดสแตนดบายและเซนเซอรรีโมท 
คอนโทรล 
LED สแตนดบายจะแสดงเม่ือทีวีของคุณอยูในโหมดสแตนดบาย 
ช้ีรีโมทคอนโทรลไปท่ีเซนเซอร โปรดตรวจสอบวาไมมีสิ่งใดกีดขวาง 
ระหวางรีโมทคอนโทรลและทีวี 
 

รีโมทคอนโทรล 
 

6

8

3

5
4

2

1

7

 
1.  (สแตนดบาย): เปดทีวีหรือเปลี่ยนเปนโหมดสแตนดบาย 
2. ปุมเลน: ควบคุมการเลนไฟลสื่อ 
3. GUIDE: ดูคูมือทีวี 
4. 3D: เปดโหมด 3D 
5.  SOURCE: รับชมจากอุปกรณท่ีเช่ือมตอ 
6. AMBILIGHT: ปดหรือเปด Ambilight 
7.  TV: รับชมรายการทีวี 
8.  FORMAT: เปลี่ยนรูปแบบภาพ 
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12

10

9 11

 
9.  (หนาหลัก): เขาใชงานเมนูหลัก 
10. OK: ยืนยันการปอนหรือการเลือก 
11. SMART TV: เขาใชงาน Smart TV 
12.  (ปุมนาวิเกต): ไปตามเมนูตางๆ 
และเลือกรายการ  
 

 

1513

1614
 

13.  LIST: เขาใชรายการชองทีวี 
14.  EXIT: ออกจากเมนูหรือฟงกชันของทีวี   
15.  INFO: แสดงขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมปจจุบัน   
16.  OPTIONS: เขาใชงานเมนูตัวเลือก ภาพ 
และเสียงท่ีมีในขณะน้ัน 
 

 

17
18

19

20
 

17.  (ดานหลัง): กลับไปยังหนาเมนูกอนหนาหรือ 
ออกจากฟงกชันทีวี 
18. CH - / CH +: เปลี่ยนชอง 
19. +/- (ระดับเสียง): ปรับเสียง   
20.  (ปดเสียง): ปดเสียงหรือเปดเสียงอีกคร้ัง 

 

 

21

22

23

24
 

21. ปุมส:ี เลือกการใชงานหรือตัวเลือก   
22. SUBTITLE: เปดหรือปดคําบรรยาย 
23. 0-9 (ปุมตัวเลข): เลือกชองทีวีหรือปอนขอความ 
24. TEXT: เปดหรือปดใชงานเทเลเท็กซ 
 

การควบคุม EasyLink 

หากคุณเช่ือมตอทีวีกับอุปกรณท่ีรองรับ HDMI-CEC เชน 
เคร่ืองเลน Blu-ray หรือระบบโฮมเธียเตอร คุณสามารถ 
ควบคุมทุกอุปกรณไดพรอมกันดวยรีโมทคอนโทรลเคร่ืองเดียว 
เพียงเปด EasyLink หลังการเช่ือมตอ  

อานเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Easylink ใน การเช่ือมตอทีวี > 
การตั้งคาอุปกรณ Easylink > การควบคุมอุปกรณ (ในหนา 
53) 

รีโมทคอนโทรลบนหนาจอ 

คุณยังสามารถควบคุมอุปกรณท่ีรองรับ HDMI-CEC 
ไดดวยปุมอ่ืนๆ ท่ีมีใหใชงานผานรีโมทคอนโทรลบนหนาจอ 
ตรวจสอบวา Easylink เปดอยูหลังจากเช่ือมตอ 
อานเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Easylink ใน การเช่ือมตอทีวี > 
การตั้งคาอุปกรณ Easylink > การควบคุมอุปกรณ (ในหนา 
53) 

ในการเขาใชงานรีโมทคอนโมรลบนหนาจอ 
1. ขณะดูอุปกรณท่ีเช่ือมตอ ใหกด  OPTIONS 
2. เลือก [แสดงรีโมทคอนโทรล] จากน้ันกด OK 
3. เลือกปุมบนหนาจอ จากน้ันกด OK 
 

การควบคุมดวยสมารทโฟน 

ดวยแอปพลิเคชันสมารทโฟน 'Philips MyRemote' 
คุณสามารถใชสมารทโฟนเปนรีโมทรอง หรือเปนแปนพิมพก็ได 
นอกจากน้ี คุณยังสามารถดูภาพแบบภาพสไลดในสมารทโฟน 
บนทีวีไดดวย 
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หมายเหตุ: 
ตรวจสอบวาทีวีและสมารทโฟนของคุณเช่ือมตอกับเครือขาย 
ทองถิ่นเดียวกัน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การเช่ือมตอทีวี > 
เช่ือมตอเครือขายและอินเตอรเน็ต (ในหนา 54) 

ทําตามคําแนะนําเพ่ือดาวนโหลดแอปพลิเคชัน 'Philips 
MyRemote': 
1. เย่ียมชม Apple App store หรือ Google Play 
เพ่ือดาวนโหลดแอปพลิเคชัน 'Philips MyRemote' 
บนสมารทโฟนของคุณ  
2. ทําตามคําแนะนําท่ีระบุใน Applications store 
 

การรับชมรายการทีวี 

การเปดหรือปดทีว ี
 

 
เปดทีวี 

 ตอทีวีกับเตาเสียบหลักและสวิตชบนระบบไฟหลัก 

 หากทีวีไมเปด LED สแตนดบาย จะยังคงปดอยู กด  
บนทีวี 

 หาก LED สแตนดบายสวาง กด  บนรีโมทคอนโทรล 

หมายเหตุ: เคร่ืองอาจแสดงผลชาเล็กนอย กอนท่ีทีวีจะตอบสนอง 
คําแนะนํา: หากหารีโมทคอนโทรลไมพบ 
และตองการเปดทีวีจากโหมดสแตนดบาย ใหกดท่ีปุมใดก็ไดบนทีวี  
 

 

ปดทีวีใหอยูในโหมดสแตนดบาย 
กด  บนรีโมทคอนโทรล   
LED สแตนดบายบนทีวีจะเปลี่ยนเปนสีแดง 

ปดทีวี 
กด  บนทีวี   
LED สแตนดบายจะดับลง 

หมายเหตุ: 
แมทีวีของคุณจะใชพลังงานเพียงเล็กนอยก็ตามในโหมด 
สแตนดบายหรือเม่ือปดเคร่ือง แตยังใชพลังงานอยู หากคุณจะ 
ไมใชทีวีเปนระยะเวลานาน ใหถอดปลั๊กไฟของทีวี  

ปดทีวีอัตโนมัติ 
คุณสามารถประหยัดพลังงานไดโดยตั้งคาการประหยัดพลังงาน 
ของทีวีเคร่ืองน้ี ซ่ึงจะเปดใชงานอยูแลวตามคาเร่ิมตน 
หากผูใชไมไดดําเนินการใดๆ (เชน กดปุมบนรีโมทคอนโทรล 
หรือปุมควบคุมบนทีวี) เปนเวลาสี่ช่ัวโมง ทีวีจะเปลี่ยนเปนโหมด 
สแตนดบายโดยอัตโนมัติ 

ในการปดใชงานการปดทีวีอัตโนมัติ 
1. ขณะดูทีวี ใหกดปุมสีเขียวบนรีโมทคอนโทรล   
2. เลือก [ปดอัตโนมัต]ิ จากน้ันกด OK   
3. ใชปุมนาวิเกตเพ่ือทําการเลือก จากน้ันกด OK  
 

ปรับระดับเสียงทีว ี
 

 
เพ่ิมหรือลดระดับเสียงของทีวี 

 กด +/- บนรีโมทคอนโทรล 

 กด VOL +/- บนทีวี  
 

 

ปดเสียงหรือเปดเสียงทีวีอีกคร้ัง 

 กด  บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือปดเสียง 

 กด  อีกคร้ังเพ่ือเปดเสียงอีกคร้ัง 
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ปรับระดับเสียงหูฟง 
1. กด  
2. เลือก 
[เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [เสียง] > [เสียงของหูฟง] 
จากน้ันกด OK 
3. เลือกระดับ 
 

การเปลี่ยนชองทีว ี
 

 
 กด CH +/- บนรีโมทคอนโทรล 

 กด CH   บนทีวี 

 กดปุมตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลเพ่ือปอนหมายเลขชอง  
 

จัดการชองสญัญาณทีช่ื่นชอบ 

คุณสามารถดูชองสัญญาณท้ังหมด หรือเฉพาะรายการชอง 
สัญญาณท่ีคุณช่ืนชอบก็ได  

สรางรายการชองสัญญาณท่ีช่ืนชอบของคุณ 

1. กด  LIST  
รายการชองสัญญาณจะปรากฏข้ึน 
2. เลือกชองสัญญาณเพ่ือทําเคร่ืองหมายวาช่ืนชอบ จากน้ันกด 

 OPTIONS  

3. เลือก [เพ่ิม/ลบรายการโปรด] จากน้ันกด OK   
ชองสัญญาณท่ีเลือกไวจะมีเคร่ืองหมายดอกจันกํากับ 

หากตองการลบชองออกจากรายการโปรด เลือก 
[เพ่ิม/ลบรายการโปรด] แลวกด OK  

 
 
แสดงรายการชองสัญญาณท่ีคุณช่ืนชอบ 

1. กด  LIST แลวกด  OPTIONS 
2. เลือก [รายการ] > [ชองโปรด] เพ่ือแสดง 
ชองสัญญาณในรายการท่ีช่ืนชอบ  
3. กด OK เพ่ือยืนยัน 
 

การจัดการรายการชองสัญญาณ 

หลังจากตั้งชองสัญญาณแลว คุณสามารถ: 

 กรองชองสัญญาณ 

 สลับระหวางชองเสาอากาศกับชองเคเบิล 

 เปลี่ยนช่ือชอง 

 เรียงลําดับชองใหม 

 ล็อคชอง 

 ฟงวิทยุดิจิตอล 

กรองชองสัญญาณ 
1. ขณะดูทีวี ใหกด  LIST 
2. กด  OPTIONS จากน้ันเลือก [การกรอง] 
3. เลือกตัวเลือก แลวกด OK 
 

 

 [ดิจิตอล+อนาล็อก]: แสดงชองสัญญาณท้ังหมดใน 
รายการชองสัญญาณ 

 [ชองทีวีดิจิตอล]: แสดงเฉพาะชองดิจิตอล 

 [ชองสัญญาณอนาล็อก]: แสดงเฉพาะชองอะนาล็อก   

 [ฟรีและมีสัญญาณรบกวน]: แสดงชองสัญญาณท้ังหมด 
ในรายการชองสัญญาณ 

 [ชองมีสัญญาณรบกวน]: แสดงเฉพาะชองท่ีมีสัญญาณ 
รบกวน 

 [ชองฟรี]: แสดงเฉพาะชองฟรี 

หมายเหตุ: ตัวเลือกในการกรองอาจแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ 
ผูออกอากาศของคุณ 

สลับระหวางชองเสาอากาศกับชองเคเบิล 
ขณะดูทีวี คุณสามารถสลับระหวางชองเสาอากาศกับชองเคเบิลได 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  
2. กด [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] > 
[การติดตั้งชอง] > [การเช่ือมตอเสาอากาศ] 

3. เลือก [เสาอากาศ (DVB-T)] เพ่ือดูชองเสาอากาศ 
หรือ [เคเบิล (DVB-C)] เพ่ือดูชองเคบิล จากน้ันกด OK 
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เปลี่ยนช่ือชอง 
เม่ือคุณเลือกชองสัญญาณ ช่ือของชองจะปรากฏข้ึน 
คุณสามารถเปลี่ยนช่ือชองน้ีได 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  LIST 
รายการชองสัญญาณจะปรากฏข้ึน 
2. เลือกชองเพ่ือเปลี่ยนช่ือ จากน้ันกด  OPTIONS 

3. เลือก  > [แกช่ือ] จากน้ันกด OK 
แปนพิมพบนหนาจอถูกแสดงข้ึน 
4. กด ปุมนาวิเกต เพ่ือเลือกตัวอักษรแตละตัว แลวกด  OK 
5. เม่ือเสร็จแลว ใหเลือก [เสร็จ] แลวกด OK เพ่ือยืนยัน 
 

 

การเรียงลําดับชองใหม 
หลังจากติดตั้งชองแลว คุณสามารถเรียงลําดับรายการชองใหมได 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  LIST 
รายการชองสัญญาณจะปรากฏข้ึน 
2. กด  OPTIONS 
3. เลือก [เรียงลําดับใหม] จากน้ันกด OK 

4. เลือกชองเพ่ือเรียงลําดับใหม จากน้ันกด OK 
5. กดปุมนาวิเกต เพ่ือยายชองท่ีไฮไลตไปยังตําแหนงท่ีตองการ 
แลวกด OK 
6. เม่ือดําเนินการเสร็จ กด  OPTIONS 
7. เลือก [ออกจากการเรียงลําดับใหม] จากน้ันกด OK 
 

 

ล็อคชองสัญญาณ 
คุณสามารถปองกันการรับชมชองสัญญาณโดยไมไดรับอนุญาตได
ดวยการล็อคชองเหลาน้ัน 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  LIST 
รายการชองสัญญาณจะปรากฏข้ึน 
2. เลือกชองท่ีตองการล็อค จากน้ันกด  OPTIONS 

3. เลือก  > [ล็อคชอง] จากน้ันกด OK 
4. หากระบบขอใหปอนรหัส PIN  
ชองน้ันจะมีไอคอนรูปกุญแจกํากับอยูในรายการชองสัญญาณ   

เคล็ดลับ: ในการดูชองสัญญาณท่ีล็อคไว ใหปอนรหัส PIN 
เม่ือระบบขอ 

ฟงวิทยุดิจิตอล 
หากมีชองวิทยุดิจิตอล คุณสามารถรับฟงได โดยทีวีจะตั้งชองวิทยุ 
ดิจิตอลโดยอัตโนมัติเม่ือคุณตั้งชองสัญญาณทีวี 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  LIST 
รายการชองสัญญาณจะปรากฏข้ึน 
2. กด  OPTIONS 
3. เลือก [การกรอง]> [วิทยุ] จากน้ันกด OK 
4. เลือกชองวิทยุ จากน้ันกด OK 
 

การดูอุปกรณทีเ่ชื่อมตออยู 

คุณตองตออุปกรณกับทีวีกอนจึงจะสามารถรับชมรายการใน 
อุปกรณได ด ูการเช่ือมตอทีวี > เช่ือมตออุปกรณ (ในหนา 44) 

เลือกอุปกรณท่ีมี SOURCE 
1. กด  SOURCE บนรีโมทคอนโทรลหรือ INPUT 
บนทีวี   
2. เลือกอุปกรณ แลวกด OK 

เลือกอุปกรณผานเมนูหนาแรก 
1. กด  
2. เลือก [สัญญาณขาเขา] จากน้ันกด OK 
3. เลือกอุปกรณ แลวกด OK 

ในการเพ่ิมหรือจัดการอุปกรณท่ีเช่ือมตอของคุณ โปรดด ู
การเช่ือมตอทีวี > ดูอุปกรณท่ีเช่ือมตอ > 
เปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณ (ในหนา 52) 

ใชคาภาพและเสยีงที่ตัง้ไวแลว 

ทีวีของคุณมาพรอมคาภาพและเสียงท่ีตั้งไวใหแลว 
คุณสามารถใชการตั้งคาเหลาน้ีหรือกําหนดเองได 

เลือกการตั้งคาภาพท่ีตองการ 
1. ขณะดูทีวี ใหกด  OPTIONS 
2. เลือก [ภาพและเสียง] > [สไตลภาพ] จากน้ันกด OK 
3. เลือกตัวเลือก แลวกด OK: 

 [สวนบุคคล]: ใชการตั้งคาภาพท่ีคุณกําหนดเอง 

 [สดใส]: การตั้งคาแบบสมบูรณและแบบไดนามิก 
ซ่ึงเหมาะสําหรับการรับชมในเวลากลางวัน 

 

 

 [ธรรมชาติ]: การตั้งคาภาพธรรมชาติ  

 [มาตรฐาน]: 
การตั้งคาเร่ิมตนท่ีเหมาะกับสภาพแวดลอมโดยสวนใหญแล
ะวิดีโอเกือบทุกชนิด 

 [ภาพยนตร]: การตั้งคาท่ีเหมาะสําหรับดูภาพยนตร 

 [รูปถาย]: การตั้งคาท่ีเหมาะสําหรับการดูภาพ 

 [ประหยัดพลังงาน]: 
การตั้งคาท่ีชวยประหยัดพลังงานมากท่ีสุด  
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เลือกการตั้งคาเสียงท่ีตองการ 
1. ขณะดูทีวี ใหกด  OPTIONS 
2. เลือก [ภาพและเสียง] > [สไตลเสียง] จากน้ันกด OK 
3. เลือกตัวเลือก แลวกด OK: 

 [สวนบุคคล]: ใชการตั้งคาเสียงท่ีคุณกําหนดเอง 

 [ตนฉบับ]: 
การตั้งคาท่ีเหมาะกับสภาพแวดลอมโดยสวนใหญและเสียง
เกือบทุกประเภท 

 [ภาพยนตร]: การตั้งคาท่ีเหมาะสําหรับดูภาพยนตร  
 

 

 [เพลง]: การตั้งคาท่ีเหมาะสําหรับการฟงเพลง 

 [เกม]: การตั้งคาท่ีเหมาะสําหรับการเลนเกม 

 [ขาวสาร]: การตั้งคาท่ีเหมาะสําหรับการฟงเสียงพูด เชน 
ขาว 

 

การเปลี่ยนรูปแบบภาพ 

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบภาพใหเหมาะกับแหลงภาพ  

1. กด  FORMAT 
2. เลือกรูปแบบภาพ แลวกด OK 

รูปแบบภาพท่ีมีใหเลือกจะข้ึนอยูกับแหลงภาพ:   

 [เติมภาพใหเต็มอัตโนมัติ]: ปรับภาพใหเต็มจอภาพ 
(คําบรรยายยังคงแสดง) 
แนะนําใหใชเพ่ือใหเกิดความผิดเพ้ียนบนจอภาพนอยท่ีสุด 
แตไมใชสําหรับ HD หรือ PC 

 

 

 [ขยายอัตโนมัติ]: ขยายภาพใหเต็มจอภาพ 
แนะนําใหใชเพ่ือใหเกิดความผิดเพ้ียนบนจอภาพนอยท่ีสุด 
แตไมใชสําหรับ HD หรือ PC 

 [ขยายพิเศษ]: 
ลบแถบสีดําท่ีดานขางของการถายทอดสัญญาณ 4:3 
ไมแนะนําสําหรับ HD หรือ PC 

 [ขยายภาพ 16:9]: ปรับสัดสวนรูปแบบ 4:3 เปน 
16:9 ไมแนะนําสําหรับ HD หรือ PC 

 [จอกวาง]: แสดงภาพในรูปแบบจอกวางโดยท่ีภาพไมยืด 
ไมแนะนําสําหรับ HD หรือ PC 

 [ไมปรับอัตราสวน]: ใหรายละเอียดมากท่ีสุดสําหรับ PC 
ใชไดเฉพาะเม่ือเลือกโหมดพีซีในเมนูภาพ 

 [4:3]: แสดงรูปแบบ 4:3 แบบคลาสสิก 
 

การดูคูมือโปรแกรม 

สิ่งที่คณุทําได 
NonPublish 

คุณสามารถดูตารางเวลาของชองและเร่ืองยอของรายการใน 
ชองทีวีดิจิตอลไดโดยใชคูมือรายการทีวีผูออกอากาศมีให 
คูมือโปรแกรมจะมีหรือไมน้ันข้ึนอยูกับผูออกอากาศของคุณ 

คุณสามารถดูคูมือรายการทีวีไดดวย 1 ใน 2 วิธี:  

 จากผูออกอากาศ 

 จากอินเตอรเน็ต  

คุณไมสามารถดูขอมูลคูมือรายการทีวีไดหาก:  

 อายุผูชมท่ีกําหนดไวของชองเทากับหรือสูงกวาอายุผูชม 
ท่ีตั้งคาไวในทีวีของคุณ  

 ชองถูกล็อค 
 

จากผูออกอากาศ 

เลือกคูมือรายการทีวีของผูออกอากาศ 
กอนท่ีคุณจะใชคูมือรายการทีวี ใหตรวจสอบการตั้งคา 
เหลาน้ี: 
1. กด  
2. กด [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] > 
[คูมือทีวี] 
3. เลือก [จากผูแพรภาพ] แลวกด OK 

เขาใชงานคูมือโปรแกรมของผูออกอากาศ 
1. กด  
2. เลือก [คูมือทีวี] จากน้ันกด OK 
3. หากคุณดูคูมือรายการทีวีเปนคร้ังแรก ใหทําตามคําแนะนํา 
บนหนาจอเพ่ืออัพเดตคูมือ 
 

 

ปรับแตงคูมือรายการทีวีของผูออกอากาศ 
คุณสามารถกําหนดขอมูลท่ีแสดงเองไดเพ่ือใหทําสิ่งตอไปน้ี: 

 เตือนคุณเม่ือรายการเร่ิมฉาย 

 แสดงเฉพาะชองท่ีตองการ 

 เปลี่ยนวันท่ีแสดงรายการ 

 ตั้งเวลาการบันทึกรายการ ด ูการใชงานทีวีข้ันสูง > 
บันทึกรายการทีวี > ตั้งเวลาการบันทึก (ในหนา 26) 

หมายเหตุ: ตัวเลือกอาจแตกตางกัน ข้ึนอยูกับขอมูลรายการทีวี 
จากผูออกอากาศ 

1. ในคูมือโปรแกรม ใหกด  OPTIONS 
2. เลือกตัวเลือก แลวกด OK: 
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 [อัปเดตคูมือทีวี]: อัปเดตขอมูลคูมือรายการทีวี 

 [เปลี่ยนวัน]: เลือกวันท่ีตองการแสดงคูมือรายการทีวี 

 [คนหาตามประเภทรายการ]: คนหารายการทีวีตาม 
ประเภท  

 [การเตือนท้ังหมด]: แสดงรายการแจงเตือนรายการทีวี 
ท้ังหมด 

 

จากอนิเตอรเน็ต 

ตรวจดูใหแนใจวาทีวีของคุณเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ตผานการเช่ือม
ตอบรอดแบนดความเร็วสูง ดู การเช่ือมตอทีวี > 
เช่ือมตอเครือขายและอินเตอรเน็ต (ในหนา 54) 

เลือกคูมือรายการทีวีทางอินเตอรเน็ต 
กอนท่ีคุณจะใชคูมือรายการทีวี ใหตรวจสอบการตั้งคาเหลาน้ี: 
1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] > 
[คูมือทีวี] 
3. เลือก [จากอินเตอรเน็ต] จากน้ันกด OK 

เขาดูคูมือรายการทีวีทางอินเตอรเน็ต 
1. กด  
2. เลือก [คูมือทีวี] จากน้ันกด OK 

หมายเหตุ: หากคุณดูคูมือโปรแกรมเปนคร้ังแรก ใหปฏิบัติตาม 
คําแนะนําบนหนาจอเพ่ืออัปเดตคูมือ  

ปรับแตงคูมือรายการทีวีทางอินเตอรเน็ตเอง 
คุณสามารถใชคูมือโปรแกรมเพ่ือ: 

 ตั้งเวลาการบันทึกรายการ ด ูการใชงานทีวีข้ันสูง > 
บันทึกรายการทีวี > ตั้งเวลาการบันทึก (ในหนา 26) 

 ระบุชอง 

 เลือกวันท่ีแสดง 

 โหลดใหมและขยายดูขอมูลคูมือรายการทีวี 

 ดูขอมูลความปลอดภัย 

หมายเหตุ: ตัวเลือกอาจแตกตางกัน ข้ึนอยูกับขอมูลรายการทีวี 
จากผูออกอากาศ 

1. ในคูมือโปรแกรม ใหกด  OPTIONS 
2. เลือกตัวเลือก แลวกด OK: 
 

 

 [บันทึก]: ตั้งการบันทึกท่ีตั้งเวลาไว 

 [ระบุชอง]: อัปเดตขอมูลชองดวยตนเอง 

 [เลือกวัน]: เลือกวันท่ีจะแสดง 

 [การบันทึกดวยตนเอง]: ตั้งการบันทึกดวยตนเอง 

 [โหลดหนาใหม]: รีเฟรชการแสดงเพจ 

 [ซูม]: เปลี่ยนระดับการยอ/ขยายของเพจ 

 [ขอมูลการรักษาความปลอดภัย]: แสดงขอมูลความ 
ปลอดภัยของโปรแกรม 

 [ภาพและเสียง]: 
ทีวีของคุณมาพรอมคาภาพและเสียงท่ีตั้งไวใหแลว 
ในการใชการตั้งคาเหลาน้ีหรือกําหนดคา โปรดดู 
ใชทีวีของคุณ > รับชมรายการทีวี > ใชการตั้งคาภาพ 
และเสียงท่ีกําหนดไวลวงหนา 

 [ปดหนาจอ]: หากคุณตองการฟงแตเสียงจากทีวี คุณ 
สามารถปดหนาจอทีวีได ฟงกชันอ่ืนๆ จะยังคงทํางาน 
ตามปกติตอไป 

 

ดู 3D 

สิ่งที่คณุตองมี 

ทีวีของคุณคือทีวี 3D กอนดู 3D โปรดอานขอมูลคําเตือนดาน 
สุขภาพใน ขอสําคัญ > ความปลอดภัย > การเตือนดานสุขภาพ 
3D (ในหนา 4) 

ในการดูเน้ือหา 3D บนทีวีเคร่ืองน้ี ใหใชแวนตา Philips Easy 
3D แบบ Passive ท่ีใหมาพรอมกับทีวี 

หมายเหตุ:  

 หากคุณตองการแวนตาเพ่ิมเติม ใหซ้ือแวนตา Philips 
Easy 3D รุน PTA417 แวน 3D ยี่หออ่ืนอาจไม 
แสดงเอฟเฟกต 3D หรือแสดงไดไมสมบูรณ 

 ไมสนับสนุนเน้ือหา 3D บางรูปแบบ 
 

 

w

3x w

 



 
 
 
 
 

TH      17  
 

ภา
ษา
ไท
ย 

เพ่ือประสบการณ 3D ท่ีดีท่ีสุดระหวางท่ีดูรายการแบบ 3D:  

 น่ังหางจากทีวีเปนระยะสามเทาของความกวาง (w) 
ของหนาจอทีวี อยาน่ังหางเกิน 6 ม. 

 

เร่ิม 3D 

เปดใชงาน 3D โดยอัตโนมัติ 
ทีวีตรวจพบสัญญาณ 3D และบอกใหคุณสวมแวน 3D เพ่ือ 
เร่ิมการรับชม ในการตั้งคาการตอบสนองของทีวีเม่ือตรวจพบ 
สัญญาณ 3D: 
1. กด  
2. กด [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [3D] > [Switch to 
3D]  

3. เลือกการตั้งคา แลวกด OK 

 [Automatic]: ทีวีเปลี่ยนเปนโหมด 3D 
โดยอัตโนมัติ  

 [Notification only]: ทีวีแสดง 
การแจงเตือนกอน 

 [Never]: ไมมีการแจงเตือน 
 

 

เลือกแหลงสัญญาณ 3D 
สําหรับแผน 3D:  
1. เลนแผนในเคร่ืองเลนแผน Blu-ray แบบ 3D 
ท่ีตออยูกับชองเสียบ HDMI ของทีวี   
2. กด  SOURCE จากน้ันเลือกเคร่ืองเลนแผน Blu-
ray แบบ 3D 

สําหรับรายการทีวี 3D: 
1. เลือก [รับชมรายการทีวี] 
แลวเปลี่ยนไปยังชองทีวีท่ีแพรภาพแบบ 3D 

หมายเหตุ:  

 หากตองการสลับกลับไปยังโหมด 2D ใหกด 3D 
จากน้ันเลือก [2D] 

 หากคุณสลับไปชองอ่ืนหรืออุปกรณอ่ืนท่ีเช่ือมตอ 
ทีวีจะกลับไปเปน 2D 

 

 

เลือกรูปแบบสัญญาณเขา 3D 
ทีวีตรวจพบสัญญาณ 3D และบอกใหคุณสวมแวน 3D เพ่ือ 
เร่ิมการรับชม หากทีวีไมพบสัญญาณ 3D เน่ืองจากไมมีแท็ก 
สัญญาณ 3D ภาพท่ีแสดงจะเกิดการทับซอน 

เม่ือตองการสลับจากภาพซอนเปน 3D ใหเปลี่ยนรูปแบบ 3D 
1. กด 3D  
2. เลือกการตั้งคา แลวกด OK 

 

 

 [3D - Side by side]: เลือก หากทีวีแสดง 
ภาพซอนกันในแนวตั้ง  

 [3D - Top / bottom]: เลือก หากทีวีแสดง 
ภาพซอนกันในแนวนอน 

 [3D - Top / bottom inverted] หรือ [3D 
- Side by side inverted]: เลือก  
หากทีวีแสดงภาพผิดเพ้ียน เชน ภาพพ้ืนหลังดูใกลกวา 
พ้ืนหนา 

 

แปลง 2D เปน 3D 

คุณสามารถแปลงรายการ 2D ใดๆ ก็ไดเพ่ือรับชมในแบบ 3D 
1. กด 3D จากน้ันเลือก[2D to 3D conversion]  

หากตองการปดการแปลง 2D เปน 3D: 
1. กด 3D จากน้ันเลือก [2D]   

หมายเหตุ: หากคุณสลับไปท่ีกิจกรรมอ่ืน การแปลงจะหยุด 

หากตองการปรับความลึกของภาพ 3D: 
1. กด  OPTIONS 
2. เลือก [ภาพและเสียง] > [3D effect] 
3. เลือกตัวเลือก แลวกด OK   
 

Ambilight 

สิ่งที่คณุทําได 

Ambilight ทําใหการรับชมทีวีผอนคลายยิ่งกวาท่ีเคย 
แสงไฟจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพ่ือใหเหมาะสมกับสีและความสวาง
ของภาพบนทีวี  

สิ่งที่คณุตองมี 
 

25cm222222222225555555555555cccccccccmmmmmmmmmmmmm

 
เพ่ือใหเอฟเฟกต Ambilight ท่ีดีท่ีสุด: 

 จัดวางทีวีใหหางจากผนัง 25 ซม. 

 หร่ีแสงไฟในหอง  
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เปด 

1. กด AMBILIGHT บนรีโมทคอนโทรล 
2. หากตองเปดหรือปด Ambilight ใหเลือก [เปด] หรือ 
[ปด] 
 

เปดแสง Lounge 

สําหรับการสรางเอฟเฟกตแสง Lounge ในหองของคุณ ใหเปด 
Ambilight เม่ือทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย  

 เม่ือทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกด AMBILIGHT 

 หากตองการเปลี่ยนโหมดแสง Lounge ในระบบ 
Ambilight ใหกด AMBILIGHT ติดตอกัน 

หมายเหตุ: อาจใชเวลาในการเปดแสง Lounge มากกวา 5 
วินาที 

เปลี่ยนการตั้งคา 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [Ambilight] 
3. เลือกการตั้งคา แลวกด OK 

 [โหมด]: เลือกโหมด Ambilight จาก [ปด], 
[ไดนามิก] หรือ [คงท่ี]   
 - [ปด]: ปด Ambilight 
 - [ไดนามิก]: เลือกหากคุณตองการให 
Ambilight ตอบสนองตอภาพบนหนาจอ   
 - [คงท่ี]: เลือกหากคุณตองการตั้งคาส ี
Ambilight เปนสีใดสีหน่ึง  

 

 

 [ความสวางภาพ]: ปรับความสวาง Ambilight  

 [ไดนามิก]: ปรับความเร็วของ Ambilight 
ในการตอบสนองตอภาพบนหนาจอ สามารถใชงานไดเม่ือ 
โหมด Ambilight ท่ีเลือกคือ [ไดนามิก] 

 [คงท่ี]: เลือกสี Ambilight สีท่ีเลือกจะตายตัวและ 
ไมผันแปรตามการแสดงผลภาพ สามารถใชงานไดเม่ือตั้ง 
คาโหมด Ambilight ท่ีเลือกเปน [คงท่ี] 
 - [ส]ี: เลือกสี Ambilight 
แบบกําหนดไวลวงหนา 
 - [Custom color]: กําหนดคาสี 
Ambilight เอง สามารถใชงานไดเม่ือโหมดสี 
Ambilight ท่ีเลือกคือ [กําหนดเอง] 

 

 

 [ข้ันสูง]: เลือกเพ่ือตั้งคา Ambilight เพ่ิมเติม 
 - [Wall color]: เลือกสีผนังของคุณเพ่ือใช 
การตั้งคา Ambilight ท่ีเหมาะสม 

 - [TV switch off]: เลือกวิธีปด 
Ambilight เม่ือเปลี่ยนทีวีเปนโหมดสแตนดบาย 
 - [Lounge light mood]: เลือกสี 
Ambilight แบบกําหนดไวลวงหนาสําหรับเอฟเฟกตแสง 
Lounge เม่ือเปลี่ยนทีวีเปนโหมดสแตนดบาย 
 

เลนไฟลมัลติมีเดีย 

สิ่งที่คณุทําได 

คุณสามารถเลนวิดีโอ ภาพ และเพลงบนทีวีจาก: 

 คอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอผานเครือขายภายในบาน 

 อุปกรณ USB เช่ือมตอกับทีวี 
 

การเลนไฟลจากคอมพิวเตอร 

สิ่งท่ีคุณตองมี 

 เครือขายภายในบานแบบมีสายหรือไรสายท่ีเช่ือมตอกับ 
เราเตอร Universal Plug and Play (uPnP) 

 อุปกรณเสริม: สาย LAN สําหรับเช่ือมตอทีวีกับ 
เครือขายในบานของคุณ 

 เซิรฟเวอรสื่อท่ีทํางานบนคอมพิวเตอรของคุณ 

 การตั้งคาท่ีเหมาะสมในไฟรวอลลคอมพิวเตอร 
เพ่ือยอมใหคุณสั่งเปดทํางานเซิรฟเวอรสื่อ 

 

 

ตั้งคาเครือขาย 
1. เช่ือมตอทีวีและคอมพิวเตอรเขากับเครือขายภายในบานเดียว 
กัน ด ูการเช่ือมตอทีวี > เช่ือมตอเครือขายและอินเตอรเน็ต 
(ในหนา 54) 
2. เปดคอมพิวเตอรและเราเตอร 

หมายเหตุ: 
ในกรณีท่ีอุปกรณไมเปลี่ยนกลับเปนโหมด DLNA ไดเน่ืองจาก 
ปญหาดานกําลังไฟฟาภายนอก (เชน การถายเท ประจุไฟฟา) 
ผูใชจะตองดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง 
 

 

ตั้งคาการแบงปนสื่อ 
1. ติดตั้งเซิรฟเวอรสื่อในคอมพิวเตอรเพ่ือแบงปนไฟลสื่อตอไปน้ี 
คือ เซิรฟเวอรสื่อบางสวน: 

 สําหรับ PC: Windows Media Player 11 
(หรือสูงกวา) หรือ TVersity  

 สําหรับ Mac: Twonky 
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2. เปดการแบงปนสื่อในคอมพิวเตอรโดยใชเซิรฟเวอรสื่อ สําหรับ 
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีตั้งคาเซิรฟเวอรสื่อ ดูท่ีเว็บไซตของ 
เซิรฟเวอรสื่อน้ัน 

เลนไฟล 
1. กด  SOURCE 
2. เลือก [เรียกดูเครือขาย] จากน้ันกด OK 
3. เลือกไฟลจากเบราเซอร แลวกด OK เพ่ือเร่ิมเลน   
4. กดปุมเลน เพ่ือควบคุมการเลน 
5. เสริม: ถาตองการเลือกเซิรฟเวอรสื่ออ่ืน ใหเลือก 
[เซิรฟเวอรสื่อ] 

เคล็ดลับ: 

 เลือกแถบดานบนเพ่ือกรองไฟลตามประเภท 

 เลือก [จัดเรียง] เพ่ือจัดเรียงไฟลตามช่ืออัลบั้ม ศลิปน 
หรือฟลดอ่ืนๆ 

 ในการลางรายการเซิรฟเวอรสื่อแบบออฟไลน ใหกด  
OPTIONS แลวเลือก [ลบเซิรฟเวอรออฟไลน] 
แลวกด OK 

 

เลนไฟลจากอุปกรณ USB 

หากคุณมีไฟลภาพ วิดีโอ หรือเพลงในอุปกรณเก็บขอมูล USB 
คุณสามารถเลนไฟลน้ันบนทีวีได 

ขอควรระวัง: 

 TP Vision ไมมีสวนรับผิดชอบหากฮารดไดรฟ USB 
ไมสามารถใชงานได และไมผิดชอบในกรณีท่ีขอมูลใน 
อุปกรณเสียหายหรือสูญหาย  

 อยาดึงกระแสไฟจากพอรต USB มากเกินไป หากคุณ 
เช่ือมตออุปกรณเก็บขอมูล USB ท่ีใชพลังงานมากกวา 
500mA ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณน้ันเช่ือมตอกับ 
แหลงจายไฟของอุปกรณน้ันเอง 

 

 

เรียกดูไฟลในอุปกรณ USB 
1. เช่ือมตออุปกรณ USB เขากับคอนเนคเตอร USB บนทีวี 
2. กด  SOURCE เลือก [USB] จากน้ันกด OK 
3. เลือกไฟลจากเบราเซอร แลวกด OK เพ่ือเร่ิมเลน 
4. กดปุมเลน เพ่ือควบคุมการเลน 
5. เสริม: ในการเลือกอุปกรณ USB อ่ืน ใหเลือก [อุปกรณ 
USB] ท่ีดานลางของหนาจอทีวี 

เคล็ดลับ: 

 เลือกแถบดานบนเพ่ือกรองไฟลตามประเภท 

 เลือก [จัดเรียง] เพ่ือจัดเรียงไฟลตามช่ือ วันท่ี 
หรือฟลดอ่ืนๆ 

 

ตัวเลอืกการเลน 

ดูวิดีโอ 
1. เลือก  ในแถบดานบน 
2. เลือกวิดีโอ แลวกด OK 
3. เสริม: ในการเลนวิดีโอท้ังหมดในโฟลเดอร ใหเลือกวิดีโอท่ี 
ตองการ จากน้ันเลือก [เลนท้ังหมด] 

 ในการขามไปยังวิดีโอถัดไปหรือวิดีโอกอนหนา ใหกด 
CH+ หรือ CH - 

 ในการหยุดเลนวิดีโอช่ัวคราว ใหกด OK 
กด OK อีกคร้ังเพ่ือเลนตอ 

 

 

 ในการขามไปขางหนาหรือยอนหลัง 10 วินาที ใหกด  
หรือ  

 ในการคนหาไปขางหนาหรือยอนหลัง กด  หรือ  
กดปุมดังกลาวซํ้าเพ่ือสลับระหวางความเร็วในระดับตางๆ 

 ในการหยุดวิดีโอ ใหกด  

ตัวเลือกวิดีโอ 
ขณะท่ีคุณเลนวิดีโอ ใหกด  OPTIONS แลวกด OK 
เพ่ือเลือกตัวเลือก: 

 [คําบรรยาย]: เลือกการตั้งคาคําบรรยายท่ีมี 

 [ภาษาคําบรรยาย]: เลือกภาษาสําหรับคําบรรยาย ถามี 

 [ชุดตัวอักษร]: เลือกชุดตัวอักษรท่ีถูกตองสําหรับ 
คําบรรยาย 

 [ภาษาสัญญาณเสียง]: เลือกภาษาเสียงพากย  
 

 

 [ซํ้า]: เลือก [ซํ้า] เพ่ือเลนไฟลวิดีโอซํ้าหรือ 
[เลนหน่ึงรอบ] เพ่ือเลนไฟลวิดีโอคร้ังเดียว 

 [เซิรฟเวอรสื่อ]: เม่ือคุณเลนไฟลจากเซิรฟเวอรสื่อ 
คุณสามารถเลือกเซิรฟเวอรสื่ออ่ืนได 

 [เปดการเลนสุม] / [ปดการเลนสุม]: เปดหรือปด 
การเลนไฟลวิดีโอแบบสุม 

 [DivX® VOD]: แสดงรหัสการลงทะเบียนและ 
ยกเลิกการลงทะเบียน  DivX สําหรับทีวีเคร่ืองน้ี 

หมายเหตุ: 
ในการดูขอมูลเกี่ยวกับวิดีโอ (เชน ตําแหนงท่ีเลน ระยะเวลา 
ช่ือเร่ือง หรือวันท่ี) ใหเลือกวิดีโอ แลวกด  INFO 
ในการซอนขอมูล ใหกด  INFO อีกคร้ัง 
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ฟงเพลง 
1. เลือก  ในแถบดานบน   
2. เลือกแทร็ค แลวกด OK 
3. เสริม: ในการเลนวิดีโอท้ังหมดในโฟลเดอร ใหเลือกวิดีโอท่ี 
ตองการ จากน้ันเลือก [เลนท้ังหมด] 

 ในการขามไปยังแทร็คถัดไปหรือแทร็คกอนหนา ใหกด 
CH+ หรือ CH- - 

 ในการหยุดเลนแทร็คช่ัวคราว ใหกด OK 
กด OK อีกคร้ังเพ่ือเลนตอ 

 

 

 ในการขามไปขางหนาหรือยอนหลัง 10 วินาที ใหกด  
หรือ  

 ในการคนหาไปขางหนาหรือยอนหลัง กด  หรือ  
กดซํ้าเพ่ือสลับระหวางความเร็วในระดับตางๆ 

 ในการหยุดเพลง ใหกด  

ตัวเลือกเพลง 
ขณะท่ีคุณเลนเพลง ใหกด  OPTIONS แลวกด OK 
เพ่ือเลือกตัวเลือก: 

 [ซํ้า]: เลือก [ซํ้า] เพ่ือเลนแทร็คหรืออัลบั้มซํ้า หรือเลือก 
[เลนหน่ึงรอบ] เพ่ือเลนแทร็คคร้ังเดียว  

 

 

 [เซิรฟเวอรสื่อ]: เม่ือคุณเลนไฟลจากเซิรฟเวอรสื่อ 
คุณสามารถเลือกเซิรฟเวอรสื่ออ่ืนได 

 [เปดการเลนสุม] / [ปดการเลนสุม]: เปดหรือปดใช 
การเลนแทร็คแบบสุม 

หมายเหตุ: 
ในการดูขอมูลเกี่ยวกับเพลง (เชน ช่ือเพลง ศิลปน 
หรือระยะเวลา) ใหเลือกเพลง แลวกด  INFO 
ในการซอนขอมูล ใหกด  INFO อีกคร้ัง 
 

 

ดูรูปภาพ 
1. เลือก  ในแถบดานบน   
2. เลือกภาพขนาดยอ จากน้ันกด OK 

เร่ิมเลนภาพสไลด 
หากมีภาพจํานวนมากในโฟลเดอร ใหเลือกภาพถาย จากน้ันเลือก 
[ภาพสไลด] 

 ในการขามไปยังภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา ใหกด 
CH+ หรือ CH - 

 ในการหยุดภาพสไลดหรือปดภาพถาย ใหกด  LIST 
หรือ  

 

 

ตัวเลือกภาพสไลด 
ขณะท่ีคุณเลนภาพสไลด ใหกด  OPTIONS แลวกด 
OK เพ่ือเลือกตัวเลือก: 

 [ปดการเลนสุม] / [เปดการเลนสุม]: เปดหรือปดใชการ 
แสดงภาพแบบสุมในการแสดงภาพสไลด 

 [ซํ้า]: เลือก [ซํ้า] เพ่ือดูภาพสไลดซํ้าหรือ [เลนหน่ึงรอบ] 
เพ่ือดูคร้ังเดียว 

 [เวลาภาพสไลด]: เลือกเวลาแสดงภาพแตละภาพในภาพ 
สไลด 

 [การเปลี่ยนสไลด]: เลือกรูปแบบการเปลี่ยนภาพจากภาพ 
หน่ึงไปยังภาพถัดไป 

 [เซิรฟเวอรสื่อ]: เม่ือคุณเลนไฟลจากเซิรฟเวอรสื่อ คุณ 
สามารถเลือกเซิรฟเวอรสื่ออ่ืนได 

 

เลน DivX® VOD (วิดีโอตามคําสั่ง) 

ทีวีเคร่ืองน้ีมี DivX Certified(R) และเลนวิดีโอ DivX 
Video-On-Demand คุณภาพสูงได 

ในการเลนวิดีโอ DivX VOD จากรานวิดีโอหรือจาก 
คอมพิวเตอรของคุณ กอนอ่ืนคุณตองเปดใชงาน DivX VOD 
บนทีวี การเปดใชงาน DivX VOD จากทีวีไมเสียคาบริการ 

ลงทะเบียนทีวี 
หากยังไมไดเปดใชงานทีวีเม่ือคุณเร่ิมเลนวิดีโอเชา DivX 
ทีวีจะแสดงรหัสการลงทะเบียน DivX เพ่ือเปดใชงานทีวี 
 

 

ในการลงทะเบียน ใหทําตามข้ันตอนเหลาน้ี 

1. เม่ือทีวีแสดงรหัสลงทะเบียนท่ีเปนตัวเลข 8 หรือ 10 หลัก 
ใหจดรหัสดังกลาวและไปท่ี http://vod.divx.com 
2. ดาวนโหลดซอฟตแวรเคร่ืองเลน DivX บนคอมพิวเตอรของ 
คุณและติดตั้งซอฟตแวรน้ัน 
3. เร่ิมใชงานซอฟตแวรเคร่ืองเลน DivX และสรางบัญชี 
DivX: คลิก VOD > สรางบัญชี DivX 

4. ในเคร่ืองเลน DivX ใหลงทะเบียนทีวีดวยรหัสลงทะเบียน 
ของทีวี: คลิก VOD > ลงทะเบียนอุปกรณ DivX 
Certified 
5. เม่ือมีขอความปรากฏ ใหดาวนโหลดและบันทึกวิดีโอการลง 
ทะเบียนในแฟลชไดรฟ USB หรือเซิรฟเวอรสื่อท่ีเช่ือมตอของคุณ 
6. ไปท่ีทีวีของคุณและเลนวิดีโอสําหรับลงทะเบียนในทีวีของคุณ 
ถือเปนการสิ้นสุดข้ันตอนการลงทะเบียนและเปดใชงาน DivX 
บนทีวี 

ดูขอมูลอยางละเอียดไดท่ีเว็บไซต DivX 
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ในการยกเลิกการลงทะเบียนทีวีเคร่ืองน้ี: 
1. กด  SOURCE 
2. เลือก [เรียกดู USB] จากน้ันกด OK 
3. กด  OPTIONS เลือก [DivX® VOD] แลวกด 
OK 
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ 
 

Smart TV 

สิ่งที่คณุทําได 
NonPublish 

ดวย Internet Applications (แอป) ซ่ึงเปน 
เว็บไซตอินเตอรเน็ตท่ีมีการปรับเปนพิเศษใหเหมาะกับทีวีของคุณ 
คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติเหลาน้ีและอีกมากมายได: 

 อานพาดหัวขาวในหนังสือพิมพ 

 ดูและเชาวิดีโอ 

 ตรวจสอบสภาพอากาศ 

 ตามดูโปรแกรมทีวีท่ีคุณพลาดการรับชม 

ดูขอมูลเกี่ยวกับบริการ Smart TV เพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซตฟอรัม 
Smart TV www.supportforum.philips.com 

หมายเหตุ: 

 บริการและแอปพลิเคชันของ Smart TV อาจแตกตาง 
กันในแตละประเทศ 

 แอปพลิเคชันติดตามรายการทีวีและโปรแกรมทีวีจะมีให 
ใชงานหรือไมน้ันข้ึนกับการตั้งคาประเทศของทีวีของคุณ 
หากตองการตรวจสอบวามีรายการทีวีใดใหบริการบาง ให 
เปดดูคูมือรายการทีวีภายในแอป 

 Smart TV แสดงไดคร้ังละหนาในรูปแบบเต็มจอ 

 เว็บไซตบางเว็บอาจไมแสดงขอมูลครบถวน ฟงกชันท่ี 
ตองการปลั๊กอินอาจไมมีใหใชงาน 

 TP Vision Netherlands B.V. 
จะไมรับผิดชอบใดๆ ตอเน้ือหาและคุณภาพของเน้ือหาจาก 
ผูใหบริการเน้ือหา 

 

สิ่งที่คณุตองมี 

1. เม่ืออยูในเครือขายภายในบาน ใหเช่ือมตอทีวีกับอินเตอรเน็ต 
2. กําหนดคา Smart TV ในทีวี 

3. เลือกได: ใชพีซีลงทะเบียนกับ Philips เพ่ือรับสิทธ ิ
ประโยชนพิเศษและรับขาวสารลาสุดเก่ียวกับขอมูลผลิตภัณฑ 
คุณสามารถลงทะเบียนไดทุกเม่ือ 

 

TV

PC
Router

Internet

 
เช่ือมตอทีวีกับอินเตอรเน็ต 
1. เม่ืออยูในเครือขายภายในบาน เช่ือมตอเราเตอรท่ีมีการเช่ือม 
ตอความเร็วสูงเขากับอินเตอรเน็ต 
2. เปดเราเตอร 
3. ติดตั้งเครือขาย ด ูการเช่ือมตอทีวี > เช่ือมตอเครือขายและ 
อินเตอรเน็ต (ในหนา 54) 
 

 

เร่ิม Smart TV 
1. กด SMART TV 
ขอกําหนดและเงื่อนไขการใชงานจะปรากฏข้ึน 
2. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือลงทะเบียนใหเสร็จ 
สมบูรณ  

หมายเหตุ: คร้ังแรกท่ีคุณเร่ิม Smart TV จะมีขอความสอบ 
ถามวาคุณตองการเปดใชงานการควบคุมการใชงานเพ่ือล็อคแอป
สําหรับผูใหญหรือไม หากคุณล็อคแอปสําหรับผูใหญ โฆษณาและ 
หนาเว็บท่ีไมปรับใชกับ Smart TV จะยังคงเขาดูได 

การเขาใชงานแอป Smart TV 

คุณสามารถเขาใชงานแอปผานหนาแรกของ Smart TV 
ไอคอนในหนาน้ีแสดงถึงแอปท่ีติดตั้งในทีวีของคุณ 

ในการเขาใชงานแอป ใหเลือกแอป แลวกด OKเพ่ือยืนยัน 

เพ่ิมแอป 
1. เลือก [App Gallery] จากน้ันกด OK 
2. เลือกแอป แลวกด OK เพ่ือเพ่ิมลงในหนาจอแรกของคุณ 
3. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเพ่ิมแอป 

เคล็ดลับ: 

 คุณสามารถคนหาแอปท่ีมีอยูในประเทศอ่ืนได 

 ในการกลับไปท่ีหนาแรกของ Smart TV  
กด  LIST 

หมายเหตุ: บริการ Smart TV จะไดรับการอัปเดตโดย 
อัตโนมัติ ในการดูอัปเดตลาสุด ใน [App Gallery] 
ใหเลือก[ท้ังหมด] แลวเปลี่ยนเปน [ใหม] 
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เขาใชงานเว็บไซต 
1. เลือกแอปอินเตอรเน็ต แลวกด OK 
2. เลือกฟลดท่ีอยูเว็บ แลวกด OK แปนพิมพจะปรากฏบน 
หนาจอ 
3. สําหรับตัวอักษรแตละตัวของท่ีอยูเว็บ เลือกตัวอักษร แลวกด 
OK 

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช ปุมตัวเลข บนรีโมทคอนโทรลของทีวี 
เพ่ือปอนท่ีอยูเว็บ 

ยอ/ขยายหนา 
ในการยอหรือขยายบนหนาอินเตอรเน็ต ดําเนินการดังน้ี: 
1. กด  OPTIONS แลวเลือก [ซูม] 
2. ใชแถบเลื่อนเพ่ือขยาย 
3. ใช ปุมนาวิเกต เพ่ือไปยังรายการท่ีไฮไลตและเลื่อนดูหนา 
อินเตอรเน็ต 
 

 

เลื่อนหนา 
กด ปุมนาวิเกต  และ  เพ่ือเลื่อนข้ึนลงไปมาบนหนา 
เว็บ 
โหลดหนาซํ้า 
หากหนาเว็บโหลดไมถูกตอง กด  OPTIONS แลว 
เลือก [โหลดหนาใหม] 

ดูขอมูลความปลอดภัย 
ในการดูขอมูลความปลอดภัยเก่ียวกับหนา 
กด  OPTIONS แลวเลือก 
[ขอมูลการรักษาความปลอดภัย] 
 

 

ภาพและเสียง 
ทีวีของคุณมาพรอมคาภาพและเสียงท่ีตั้งไวใหแลว ในการใชการ 
ตั้งคาเหลาน้ีหรือกําหนดคา โปรดดู ใชทีวีของคุณ > 
รับชมรายการทีวี > ใชการตั้งคาภาพและเสียงท่ีกําหนดไวลวง 
หนา (ในหนา 14) 

ปดหนาจอ 
หากคุณตองการฟงแตเสียงจากทีวี คุณสามารถปดหนาจอทีวีได 
ฟงกชันอ่ืนๆ จะยังคงทํางานตามปกติตอไป 
 

ตัวเลือก Smart TV 

ลบหนวยความจํา Smart TV 
คุณสามารถลบหนวยความจํา Smart TV ออกท้ังหมด ไดแก 
รายการโปรด รหัสควบคมุการใชงาน รหัสผาน คุกก้ี และประวัติ 
การใชงาน 

คําเตือน: ตัวเลือกน้ีจะรีเซ็ตหนวยความจํา Smart TV 
จนหมดสิ้น นอกจากน้ียังลบการตั้งคาแอปพลิเคชันอินเทอร 
แอคทีฟอ่ืนๆ เชน DTVi (Digital TV interactive) ดวย 

1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาเครือขาย] 
3. เลือก [ลบหนวยความจําอินเตอรเน็ต] จากน้ันกด OK 
 

เชาวดิีโอออนไลน 

สิ่งท่ีคุณตองมี 

ตรวจดูใหแนใจวาทีวีของคุณเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ตผานการเช่ือม
ตอบรอดแบนดความเร็วสูง ดู การเช่ือมตอทีวี > 
เช่ือมตอเครือขายและอินเตอรเน็ต (ในหนา 54) 
 

 

เขาใชงานรานวิดีโอ 
1. กด SMART TV 
2. เขาใชงาน [App Gallery] เพ่ือคนหาแอปรานวิดีโอ 
ท่ีมีอยูในประเทศของคุณ 

3. เลือกรานคา แลวกด OK เพ่ือยืนยัน ไอคอนรานวิดีโอจะเพ่ิม 
ไวในหนาแรก 
4. ในการเขาสูรานคา ใหเลือกไอคอนของรานแลวกด OK 
 

 

เชาวิดีโอ 
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเชาและดูวิดีโอ  

1. เปดแอปรานวิดีโอ คณุอาจตองลงทะเบียนหรือปอนขอมูล 
ล็อกอินของคุณ 
2. เลือกวิดีโอ   
3. ชําระเงินทางออนไลน 
4. เร่ิมดูวิดีโอ 
 

อินเทอรแอคทีฟทีวี 

สิ่งที่คณุทําได 

ดวยอินเทอรแอคทีฟทีวี คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมหรือหนา 
ความบันเทิงท่ีผูออกอากาศทีวีดิจิตอลมีให คุณสามารถสัมผัส 
ประสบการณตอบสนองท่ีแทจริงโดยการตอบกลับไปท่ีเน้ือหา 
ดิจิตอลโดยตรง 

หมายเหตุ: 
คุณไมสามารถดาวนโหลดไฟลมายังทีวีดวยคุณสมบัติน้ี 

ผูออกอากาศใชระบบอินเทอรแอคทีฟทีวีตางๆ เชน:  
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 HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband 
TV) 

 iTV (Interactive TV - MHEG) 
 DTVi (Digital TV interactive) 

เย่ียมชมเว็บไซตของผูออกอากาศสําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือดูระบบ
อินเทอรแอคทีฟท่ีมีอยูในประเทศของคุณ 
 

ในท่ีน้ีเปนบางตัวอยางของกิจกรรมอินเทอรแอคทีฟท่ีคุณสามารถ 
เพลิดเพลิน: 

 ดูขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมทีวี 

 รวมตอบคําถามหรือแขงขัน 

 เลนเกม 

 เลือกซ้ือสินคาออนไลน 

 จายเงินคาโปรแกรมวิดีโอตามคําสั่ง (VOD) 

 โหวด 

 สนทนา  
 

สิ่งที่คณุตองมี 

เพ่ือเพลิดเพลินกับบริการน้ี คุณตองมี: 

 ชองดิจิตอลท่ีมีบริการอินเทอรแอคทีฟ 

 เครือขายภายในบานแบบมีสายหรือไรสาย ท่ีเช่ือมตอผาน 
เราเตอร Universal Plug and Play (uPnP) 

ดู การเช่ือมตอทีวี > เช่ือมตอเครือขายและอินเตอรเน็ต (ในหนา 
54) 

เขาใชงานอินเทอรแอคทีฟทีว ี

คุณสามารถบอกไดวาชองใดมีบริการอินเทอรแอคทีฟโดยดูจากขอ
ความท่ีเชิญชวนใหคุณกด ปุมสีแดง หรือ OK เพ่ือเขาชม 
รายการแบบอินเทอรแอคทีฟ 

1. เปลี่ยนเปนชองดิจิตอลท่ีมีบริการอินเทอรแอคทีฟ   
ขณะโหลดแอปพลิเคชัน สัญลักษณกะพริบจะปรากฏข้ึน 
เม่ือโหลดแอปพลิเคชันเสร็จสิ้น ไอคอนจะปรากฏข้ึน 

2. กด ปุมสีแดง หรือ OK เพ่ือเร่ิมใชแอปพลิเคชันอินเทอร 
แอคทีฟ 
3. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอและใชรีโมทคอนโทรลเพ่ือไปตาม 
หนาอินเทอรแอคทีฟ 
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3 การใชงานทีวีข้ันสูง 

หยุดทีวีชั่วคราว 

สิ่งที่คณุทําได 

ขณะคุณรับชมชองดิจิตอล คุณสามารถหยุดโปรแกรมช่ัวคราวเพ่ือ 
รับโทรศัพทหรือพักผอน รายการออกอากาศจะถูกจัดเก็บใน 
ฮารดไดรฟ USB ท่ีเช่ือมตอกับทีวี คุณสามารถเลนโปรแกรมตอ 
ไดภายหลัง 

หมายเหตุ: 

 คุณสามารถหยุดโปรแกรมช่ัวคราวเปนเวลาไมเกิน 90 
นาที 

 

สิ่งที่คณุตองมี 
 ปรับจูนทีวีเพ่ือรับชองดิจิตอล ดู เปลี่ยนการตั้งคาทีวี > 

ชองสัญญาณ > การติดตั้งอัตโนมัติ (ในหนา 36) 

 เช่ือมตอฮารดไดรฟ USB 2.0 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีวางอยางนอย 4 
GB และความเร็วในการถายโอนข้ันต่ํา 30 เมกะบิต 
ตอวินาที เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด ควรใชฮารดไดรฟท่ีมี 
พ้ืนท่ีวาง 32 GB 

 

ติดตั้งฮารดไดรฟ USB 

ในการหยุดทีวีช่ัวคราว คุณตองเช่ือมตอฮารดไดรฟ USB เขากับ 
ทีวีและฟอรแมต 

หากทีวีมองไมเห็นฮารดไดรฟ USB ใหใชพีซีเพ่ือฟอรแมตเปน 
ระบบไฟล NTFS หรือ FAT32 แลวลองใหมอีกคร้ัง 

ขอควรระวัง: 

 TP Vision ไมมีสวนรับผิดชอบหากฮารดไดรฟ USB 
ไมสามารถใชงานได และไมผิดชอบในกรณีท่ีขอมูลใน 
อุปกรณเสียหายหรือสูญหาย  

 การฟอรแมตจะลบขอมูลท้ังหมดออกจากฮารดไดรฟ 
USB ท่ีเช่ือมตอ 

 

 

 ฮารดไดรฟ USB จะถูกฟอรแมตสําหรับทีวีน้ีโดย 
เฉพาะ เช่ือมตอฮารดไดรฟไวกับทีวีอยางถาวร คณุไม 
สามารถดูขอมูลในฮารดไดรฟ USB จากทีวีหรือพีซีเคร่ือง 
อ่ืนได 

 อยาดึงกระแสไฟจากพอรต USB มากเกินไป หากคุณ 
เช่ือมตอฮารดไดรฟ USB ท่ีใชพลังงานมากกวา 
500mA ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณน้ันเช่ือมตอกับ 
แหลงจายไฟของอุปกรณน้ันเอง 

หมายเหตุ: 

 ตรวจดูใหแนใจวาทีวีและฮารดไดรฟ USB ปดสวิตชอยู 

 ขณะท่ีคุณฟอรแมตฮารดไดรฟ USB อยาเช่ือมตอ 
อุปกรณ USB อ่ืนเขากับทีวี 

 

 

USB

 
1. เช่ือมตอฮารดไดรฟ USB เขากับทีวีโดยตรง หรือหากคุณ 
ตองการเช่ือมตออุปกรณ USB อ่ืนในอนาคต ใหเช่ือมตอ 
ฮารดไดรฟ USB ผานทางฮับ USB   
2. เปดทีวีและฮารดไดรฟ USB ถามีแหลงจายไฟภายนอก 

3. เปลี่ยนเปนชองทีวีดิจิตอล   
4. กด  เพ่ือเร่ิมการฟอรแมตฮารดไดรฟ USB 
5. ทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอเพ่ือทําการฟอรแมตให 
เสร็จสมบูรณ 

คําเตือน: กระบวนการฟอรแมตอาจใชเวลาสักครู อยาปดทีวีหรือ 
ถอดฮารดไดรฟ USB ออกจนกวากระบวนการน้ีจะเสร็จสมบูรณ 
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หยุดการออกอากาศทีวีสดชั่วคราว 
 

07:24 08:31
07:55:06

A CB

 
1. ท่ีชองดิจิตอล ใหกด  เพ่ือหยุดโปรแกรมทีวี 
2. กด  เพ่ือดูตอ 

แถบสถานะจะแสดงตัวระบุเวลาเหลาน้ี: 
A. เวลาท่ีหยุดโปรแกรมช่ัวคราวเปนคร้ังแรก 
B. เวลาท่ีโปรแกรมท่ีถูกหยุดช่ัวคราวกําลังเลนอยู 
C. เวลาท่ีโปรแกรมสดกําลังเลนอยู   
 

 

 ในการดูรายการออกอากาศท่ีจัดเก็บไว กด  หรือ  
เพ่ือคนหายอนหลังหรือเดินหนา 

 เปลี่ยนความเร็วในการเลนโดย กด  หรือ  ซํ้าๆ   

 ในการดูรายการออกอากาศสด กด  

หมายเหตุ: ขณะกําลังบันทึก คุณจะไมสามารถหยุดการออก 
อากาศทีวีช่ัวคราวได 

รายการออกอากาศท่ีจัดเก็บไวบนฮารดไดรฟ USB จะถูกลบ 
หากคุณ: 

 ยกเลิกการเช่ือมตอฮารดไดรฟ USB 

 เร่ิมการบันทึกโปรแกรมทีวี 

 เขาใชงาน Smart TV 

 เปลี่ยนทีวีเปนโหมดสแตนดบาย 

 เปลี่ยนชอง 

 เปลี่ยนแหลงท่ีดูจากอุปกรณท่ีเช่ือมตออยู เชน 
เคร่ืองเลนดิสก Blu-ray หรือเคร่ืองรับสัญญาณ ดิจิตอล 

 

บันทึกโปรแกรมทีวี 

สิ่งที่คณุทําได 

หากทีวีของคุณสามารถรับคูมือรายการทีวีได คุณจะสามารถ 
บันทึกรายการทีวีบนฮารดไดรฟ USB ได คุณสามารถบันทึกท้ัง 
รายการทีวีปจจุบันและรายการทีวีในอนาคต  

หมายเหตุ: 

 สามารถบันทึกไดเฉพาะในประเทศท่ีรองรับคูมือรายการทีวี
เทาน้ัน 

 ในประเทศกลุมนอรดิก ทีวีอาจรองรับคําบรรยายไดไม 
สมบูรณขณะบันทึกรายการ 

 

สิ่งที่คณุตองมี 
 ปรับจูนทีวีเพ่ือรับชองทีวีดิจิตอล เชน รายการออกอากาศ 

DVB ดู เปลี่ยนการตั้งคาทีวี > ชองสัญญาณ > 
การติดตั้งอัตโนมัติ (ในหนา 36) 

 เช่ือมตอฮารดไดรฟ USB 2.0 ท่ีใชรวมกันได 
ซ่ึงมีพ้ืนท่ีวางอยางนอย 32 GB และความเร็วในการ 
ถายโอนข้ันต่ํา 30 เมกะบิตตอวินาที เพ่ือประสิทธิภาพ 
สูงสุด ควรใชฮารดไดรฟท่ีมีพ้ืนท่ีวาง 250 GB 
คุณสามารถใชฮารดไดรฟ USB เดียวกันในการบันทึก 
และหยุดเลนรายการทีวีช่ัวคราวได 

 

ติดตั้งฮารดไดรฟ USB 

ในการบันทึกรายการทีวี คุณตองเช่ือมตอฮารดไดรฟ USB 
เขากับทีวีและฟอรแมตฮารดไดรฟกอน หากทีวีมองไมเห็น 
ฮารดไดรฟ USB ใหใชพีซีเพ่ือฟอรแมตเปนระบบไฟล NTFS 
หรือ FAT32 แลวลองใหมอีกคร้ัง 

ขอควรระวัง: 

 TP Vision ไมมีสวนรับผิดชอบหากฮารดไดรฟ USB 
ไมสามารถใชงานได และไมรับผิดชอบในกรณีท่ีขอมูลใน 
อุปกรณเสียหายหรือสูญหาย 

 การฟอรแมตจะลบขอมูลท้ังหมดออกจากฮารดไดรฟ 
USB ท่ีเช่ือมตอ 

 

 

 ฮารดไดรฟ USB จะถูกฟอรแมตสําหรับทีวีน้ีโดยเฉพาะ 
ใหเช่ือมตอฮารดไดรฟไวกับทีวีอยางถาวร คุณไมสามารถด ู
ขอมูลในฮารดไดรฟ USB จากทีวีหรือพีซีเคร่ืองอ่ืนได 
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 อยาดึงกระแสไฟจากพอรต USB มากเกินไป หากคุณ 
เช่ือมตอฮารดไดรฟ USB ท่ีใชพลังงานมากกวา 
500mA ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณน้ันเช่ือมตอกับ 
แหลงจายไฟของอุปกรณน้ันเอง 

หมายเหตุ: 

 ตรวจดูใหแนใจวาทีวีและฮารดไดรฟ USB ปดสวิตชอยู 

 ขณะท่ีคุณฟอรแมตฮารดไดรฟ USB อยาเช่ือมตอ 
อุปกรณ USB อ่ืนเขากับทีวี 

 

 

USB

 
1. เช่ือมตอฮารดไดรฟ USB เขากับทีวีโดยตรง หรือหากคุณ 
ตองการเช่ือมตออุปกรณ USB อ่ืนในอนาคต ใหเช่ือมตอ 
ฮารดไดรฟ USB ผานทางฮับ USB   
2. เปดทีวีและฮารดไดรฟ USB ถามีแหลงจายไฟภายนอก 

3. เปลี่ยนเปนชองทีวีดิจิตอล   
4. กด  เพ่ือเร่ิมการฟอรแมตฮารดไดรฟ USB 
5. ทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอเพ่ือทําการฟอรแมต 
ใหเสร็จสมบูรณ 

คําเตือน: กระบวนการฟอรแมตอาจใชเวลาสักครู อยาปดทีวีหรือ 
ถอดฮารดไดรฟ USB ออกจนกวากระบวนการน้ีจะเสร็จสมบูรณ 

เร่ิมบันทึก 
 

 
การบันทึกแบบใชเพียงปุมเดียว 
คุณสามารถบันทึกรายการท่ีกําลังดูอยูไดดวยปุมเดยีว   
 

 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  
การบันทึกจะเร่ิมตนทันที หนาตางปอปอัพจะปรากฏข้ึน 
โดยจะระบุเวลาสิ้นสุดของรายการ 
2. เสริม: ใช ปุมนาวิเกต เพ่ือระบุเวลาสิ้นสุดการบันทึก 
3. เลือก [ยืนยัน] จากน้ันกด OK 
4. ในการหยุดการบันทึก ใหกด  

หมายเหตุ: 

 ขณะบันทึก คุณไมสามารถเปลี่ยนชองทีวีหรือหยุดการออก 
อากาศทีวีช่ัวคราวได 

 หากไมมีขอมูลจากคูมือรายการทีวี ระบบจะตั้งเวลาบันทึก 
30 นาทีตามคาเร่ิมตน ซ่ึงคุณสามารถเปลี่ยนไดหาก 
ตองการ 

 

ตั้งเวลาการบันทึก 

ดูขอมูลรายการทีวี 
คุณสามารถเร่ิมรับชมรายการหรือตั้งเวลาเพ่ือบันทึกรายการได 
ข้ึนอยูกับสถานะของรายการน้ัน 

1. กด  
2. เลือก [คูมือทีวี] 
3. เลือกชองและรายการ แลวกด OK 
ขอมูลของรายการน้ันจะปรากฏข้ึนมา 
 

 

หมายเหตุ: หากคุณตั้งเวลาใหบันทึกขณะท่ีคุณไมอยูบาน อยาลืม 
เปดทีวีไวในโหมดสแตนดบายและเปดสวิตชฮารดไดรฟ USB 
ไวดวย 

ตั้งเวลาการบันทึกโปรแกรมทีวี 
คุณสามารถตั้งเวลาการบนัทึกโปรแกรมท่ีกําลังจะมาถึง ซ่ึงจะออก 
อากาศในวันน้ีหรือภายในไมเกิน 8 วันหลังจากน้ี คุณยังสามารถ 
ตั้งเวลาการบันทึกโดยไมเช่ือมโยงกับรายการใดๆ ได หากไมมี 
ขอมูลจากคูมือรายการทีวี 
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1. กด  แลวเลือก [คูมือทีวี] 
2. เลือกชองและโปรแกรมท่ีจะบันทึก 
3. เสริม: ในการบันทึกรายการท่ีจะออกอากาศในวันอ่ืน ใหกด  
OPTIONS เลือก [เปลี่ยนวัน] แลวเลือกวันอ่ืน  

4. เลือก [บันทึก] 
หนาจอปอปอัพจะปรากฏข้ึน 
5. เลือกและเปลี่ยนรายละเอียดการบันทึกดวย ปุมตัวเลข และ 
ปุมนาวิเกต 
6. เลือก [ยืนยัน] จากน้ันกด OK 

เปลี่ยนการบันทึกท่ีตั้งเวลาไว 
1. กด  
2. เลือก [การบันทึก] จากน้ันกด OK 
รายการการบันทึกท่ีตั้งเวลาไวจะปรากฏข้ึน 
3. เลือกรายการบันทึก แลวเลือก [ปรับเวลา] 
4. เปลี่ยนเวลาในการบันทึกตามท่ีตองการ แลวเลือก [ยืนยัน] 
 

 

ยกเลิกการบันทึกท่ีตั้งเวลาไว 
1. กด  
2. เลือก [การบันทึก] จากน้ันกด OK 
รายการการบันทึกจะปรากฏข้ึน 

3. เลือกรายการบันทึก แลวเลือก [ลบออก] 
การบันทึกท่ีตั้งเวลาไวจะถูกยกเลิก 
 

ดูการบันทึก 

1. กด  
2. เลือก [การบันทึก] จากน้ันกด OK รายการการบันทึกจะ 
ปรากฏข้ึน 

3. เลือกการบันทึกจากรายการ แลวกด OK การบันทึกจะ 
เร่ิมเลน     
 

 

จัดเรียงการบันทึก 
1. กด  
2. เลือก [การบันทึก] จากน้ันกด OK รายการการบันทึกจะ 
ปรากฏข้ึน 

3. กด  OPTIONS 
4. เลือกวาตองการจัดเรียงตามช่ือ วันท่ี วันหมดอายุ หรือประเภท 
แลวกด OK 
 

 

หมายเหตุ: 

 หากผูออกอากาศจํากัดจํานวนวันท่ีจะสามารถดูการบันทึก
หลังจากโปรแกรมน้ันออกอากาศ รายการการบันทึกจะ 
แสดงจํานวนวันกอนท่ีการบันทึกจะหมดอายุ  

 หากการบันทึกหมดอายุแลว หรือหากผูออกอากาศจํากัด 
การเลน การบันทึกจะไมสามารถเลนได 

 หากผูออกอากาศปองกันไมใหมีการตั้งเวลาบันทึก 
หรือหากไมมีการบันทึกตามเวลาท่ีตั้งไว การบันทึกน้ันจะ 
ถูกกํากับดวย [ไมสําเร็จ] ในรายการท่ีบันทึก  

 

การลบเสยีงที่บันทึก 

คุณสามารถดูรายการบันทึกท้ังหมดและพ้ืนท่ีวางท่ีเหลืออยูใน 
ฮารดดิสก USB หากตองการเพ่ิมพ้ืนท่ีวางในดิสก ใหลบ 
รายการบันทึก 

1. กด   
2. เลือก [การบันทึก] จากน้ันกด OK รายการการบันทึกจะ 
ปรากฏข้ึน 
3. เลือกรายการบันทึก แลวเลือก [ลบออก]  
 

ใช Skype™ 

สิ่งที่คณุทําได 
 พูดคุยฟรีผาน Skype ทุกท่ีท่ัวโลก 

 โทรติดตอโทรศัพทพ้ืนฐานและโทรศัพทมือถือแบบไมแพง 
ตองสมัครสมาชิก Skype เย่ียมชม 
www.skype.com 

 เขารวมการประชุมสาย 

 สงและรับขอความเสียง 

 โอนสาย 

 จัดการสถานะออนไลนของคุณ, ขอความ 'สื่ออารมณ' 
และขอมูลโปรไฟล 

 

 

 
หมายเหตุ:  

 ไมสามารถใชการโทรฉุกเฉินดวย Skype  
Skype ไมใชอุปกรณทดแทนสําหรับโทรศัพทและไม 
สามารถใชในการโทรฉุกเฉินได 

 ทีวีรุนน้ีมี Skype ติดตั้งมาใหพรอมและสามารถใชงาน 
ไดทันที คุณจึงไมจําเปนตองติดตั้งหรือดาวนโหลดไฟลใดๆ 
เพ่ือใช Skype เพียงเช่ือมตอกลองวิดีโอทีวีของ Philips 
ก็สามารถใช Skype ไดทันที 
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สิ่งที่คณุตองมี 
 กลองวิดีโอทีวีของ Philips PTA317/00 

(จําหนายแยกตางหาก) พรอมไมโครโฟนในตัว ด ู
การเช่ือมตอทีวี > เช่ือมตออุปกรณอ่ืน > 
กลองสําหรับการสนทนาทางวิดีโอ (ในหนา 50) 

 การเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

 เครือขายภายในบานแบบมีสายและไรสาย ดู 
การเช่ือมตอทีวี > เช่ือมตอเครือขายและอินเตอรเน็ต 
(ในหนา 54) 

 บัญชี Skype คุณสามารถสรางบัญชี Skype 
บนทีวีหรือจากคอมพิวเตอรของคุณก็ได 

คําแนะนํา: หากคุณเช่ือมตอแปนพิมพ USB กับทีวี 
คุณจะสามารถปอนขอความจากแปนพิมพของคุณได 
สําหรับการเช่ือมตอแปนพิมพ ใหด ูการเช่ือมตอทีวี > 
เช่ือมตออุปกรณอ่ืน > แปนพิมพและเมาส (ในหนา 50) 

เร่ิม Skype 

ลงช่ือเขาใชบัญชีของคุณ 
1. กด  แลวเลือก [Skype] 
2. ปอน [ช่ือ Skype] และ [รหัสผาน] ของคุณ 
ในการปอนขอความ ใหเลือกแตละฟลดแลวกด OK เพ่ือเขาใช 
งานแปนพิมพบนหนาจอ 
3. เลือก [ลงช่ือเขาใช] จากน้ันกด OK 
เมนู Skype จะปรากฏข้ึน 

คําแนะนํา: หากคุณลืมรหัสผาน ใหเปด Skype 
ในคอมพิวเตอรของคุณ เย่ียมชม www.skype.com 
เพ่ือขอรหัสผานของคุณ  

สรางบัญชี 
หากคุณไมมีช่ือและรหัสผาน Skype คุณตองสรางบัญชีจาก 
ทีวีของคุณ 

1. เลือก  > [ไมมีช่ือ Skype ใชหรือไม] จากน้ันกด OK 
2. อานขอตกลงสิทธิ์การใชงานของผูใช Skype 
เงื่อนไขการใหบริการ และคําแถลงความเปนสวนตัว 
เม่ือดําเนินการเสร็จ ใหเลือก [ยอมรับ] แลวกด OK 

3. เม่ือมีขอความปรากฏ เพ่ิมขอมูลเกี่ยวกับช่ือของคุณ ช่ือ 
Skype รหัสผาน และท่ีอยูอีเมลของคุณ 
4. เม่ือดําเนินการเสร็จ ใหเลือก [สรางบัญชี] แลวกด OK 
บัญชีใหมของคุณไดรับการยอมรับและคุณลงช่ือเขาใชแลว 
หากมีขอความปรากฏ ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเปลี่ยน 
รายการตางๆ 
 

 

ลงช่ือออกจาก Skype 
ในเมนู Skype เลือก [ลงช่ือออก] แลวกด OK 
 

จัดการรายช่ือผูตดิตอ 

คุณสามารถเพ่ิมและดูผูตดิตอท่ีออนไลนหรือออฟไลนอยูได 
นอกจากน้ีคุณยังสามารถบล็อคหรือยกเลิกการบล็อคผูตดิตอบาง 
รายได 

เพ่ิมผูติดตอ 
1. ในเมนู Skype ใหเลือก [ผูติดตอ] แลวกด OK 
2. กด  OPTIONS แลวเลือก [เพ่ิมผูติดตอ Skype] 
หรือ [เพ่ิมผูติดตอ SkypeOut] 
3. กด OK เพ่ือแสดงแปนพิมพบนหนาจอ  

4. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือปอนรายละเอียด  
รายการ โปรไฟลจะปรากฏข้ึน   
5. เลือกรายช่ือผูติดตอ แลวกด OK 
คําขอจะถูกสงไปยังผูติดตอรายดังกลาว ช่ือผูติดตอจะแสดงเปน 
ออฟไลนจนกวาผูติดตอจะยอมบรับคําขอ 
 

 

ยอมรับคําขอติดตอ 
ผูใช Skype คนอ่ืนๆ สามารถเชิญใหคุณเขารวมในรายการ 
รายช่ือผูติดตอของตน คุณจะไดรับแจงคําขอน้ัน ซ่ึงคุณสามารถ 
ตอบรับหรือปฏิเสธได 

เปลี่ยนช่ือผูติดตอ 
1. ในเมนู Skype ใหเลือก [ผูติดตอ] แลวกด OK 
2. เลือกรายช่ือผูติดตอ แลวกด  OPTIONS 
3. เลือก [แกช่ือ] จากน้ันกด OK 
4. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือแกไขขอมูล 
 

 

บล็อคผูตดิตอ 
1. ในเมนู Skype ใหเลือก [ผูติดตอ] แลวกด OK 
2. เลือกรายช่ือผูติดตอ แลวกด  OPTIONS 
3. เลือก [บล็อก] จากน้ันกด OK เม่ือมีขอความปรากฏ เลือก 
[ใช] แลวกด OK 
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ยกเลิกการบล็อคผูตดิตอ 
1. ในเมนู Skype ใหเลือก [ตั้งคา] > [Blocked 
Contacts] 
2. เลือกผูติดตอท่ีถูกบลอ็ค แลวกด OK 
3. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือยกเลิกการบล็อคผูตดิตอคน 
น้ัน  
 

 

ขอมูลผูติดตอ 
หากตองการดูรายละเอียดของผูติดตอ ใหเลือกผูติดตอท่ีตองการ 
รายละเอียดของผูติดตอจะปรากฏตรงดานขวาของจอทีวี 

ประวัติการติดตอ 
หากตองการดูขอมูลการโทรออกกับผูติดตอคนหน่ึง ใหเลือก 
[History] 

ในการเปดหนาสนทนากอนหนา ใหเลือกการสนทนาท่ีตองการ 
แลวกด OK 

หมายเหตุ: เม่ือคุณลงช่ือเขาใชดวยบัญชี Skype อ่ืนบนทีวี 
เคร่ืองน้ี ประวัติของบัญชีกอนหนาจะถูกลบ 

สถานะออนไลน 
หากตองการดูวาผูติดตอออนไลนอยูหรือไม ใหดูไอคอนสถานะ 
ออนไลนหนารายช่ือ สถานะออนไลนของคุณจะแสดงในหนา 
รายช่ือผูติดตอของคุณเชนกัน  

ในการเปลี่ยนสถานะออนไลนของคุณ: 
1. ในเมนู Skype ใหเลือกช่ือ Skype ของคุณ แลวกด OK 
2. เลือก [สถานะออนไลน] จากน้ันกด OK 
3. เลือกสถานะ แลวกด OK 
 

โทรดวยเสียงและวิดีโอ 

โทรดวยเสียง 
คุณสามารถโทร Skype โดยไมใชวิดีโอ 
หมายเหตุ: 
ตรวจสอบวาเช่ือมตอกลองวิดีโอสําหรับการโทรดวยเสียงแลว 

1. ในเมนูหลักของ Skype ใหเลือก [ผูติดตอ] แลวกด OK 
2. เลือกรายช่ือผูติดตอ แลวกด OK 
3. เลือก [โทร] จากน้ันกด OK 

ตัวเลือกการโทรดวยเสียง 
ขณะอยูในสาย ใหกด  OPTIONS เพ่ือดูตัวเลือกเหลาน้ี:  

 [ปดเสียง]: ปดเสียงไมโครโฟน 

 [พักสาย]: พักสาย 

 [วางสาย]: วางสาย 

 [แปนกด]: เขาใชงานแปนกด 

 [Start My Video]: เร่ิมกลองวิดีโอ 
 

 

โทรดวยวิดีโอ 
เม่ือโทรดวยวิดีโอ คุณจะสามารถพูดคุยสดๆ แบบเห็นหนาจากทีวี 
ของคุณไดฟรี 

1. จากเมนู Skype เลือก [ผูติดตอ] แลวกด OK 
2. เลือกรายช่ือผูติดตอ แลวกด OK 
3. เลือก [สนทนาทางวิดีโอ]แลวกด OK 

มุมมองเต็มจอ 
หากผูติดตอของคุณมีกลองท่ีเช่ือมตอและรับสาย คุณสามารถ 
มองเห็นบุคคลน้ันบนทีวีของคุณในแบบเต็มจอ หากตองการดูวา 
ผูติดตอจะมองเห็นอะไรบาง ใหดูจอภาพในหนาจอขนาดเล็กบนทีวี 
ของคุณ  

1. ขณะอยูในสาย ใหกด  OPTIONS 
2. เลือก [Full view] จากน้ันกด OK 
 

 

ซูมและแพนวิดีโอของคุณ 
1. ใน [Full view] ใหเลือก[ซูม]+/- เพ่ือขยายหรือยอ 
ไอคอนซูมและแพนจะปรากฏท่ีดานบนของหนาจอวิดีโอ 
2. ใช ปุมนาวิเกต บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือแพนหรือเอียงกลอง 

ตัวเลือกการสนทนาทางวิดีโอ 
ขณะสนทนาทางวิดีโอ ใหกด  OPTIONS เพ่ือเขาใชงาน 
ตัวเลือกเหลาน้ี: 

 [Full view]: ดูผูติดตอของคุณในมุมมองเต็มจอ 

 [แปนกด]: เขาใชงานแปนกด 

 [พักสาย]: พักสาย มุมมองเต็มจอจะหยุด 

 [ปดเสียง]: ปดเสียงไมโครโฟน 

 [หยุดวิดีโอของฉัน]: หยุดการสงภาพวิดีโอไปยังหนาจอ 
ของผูติดตอ 

 

 

โทรออก 
ดวย Skype คุณสามารถโทรออกไปยังโทรศัพทพ้ืนฐานและ 
โทรศัพทมือถือได   
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หมายเหตุ: 
ไมสามารถใชการโทรฉุกเฉินดวย Skype  
Skype ไมใชอุปกรณทดแทนสําหรับโทรศัพทและไมสามารถใช 
ในการโทรฉุกเฉินได 

 
 

 

กอนท่ีจะสามารถโทรออก คุณตองซ้ือ Skype Credits 
หรือสมัครสมาชิก Skype บนคอมพิวเตอรของคุณ 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหดู การใชงานทีวีข้ันสูง > ใช Skype 
> การตั้งคา Skype (ในหนา 30) 

1. ในเมนู Skype ใหเลือก [โทรถึงโทรศัพท] แลวกด OK 
2. เลือก [แปนกด] เพ่ือเขาใชงานแปนกดบนหนาจอหรือปอน 
หมายเลขโทรศัพทดวยปุมตัวเลข 

3. เม่ือดําเนินการเสร็จ ใหเลือก [โทร] แลวกด OK เพ่ือเร่ิม 
การโทร 
4. เสริม: ในการปดเสียงไมโครโฟนขณะอยูในสาย ใหกด  
OPTIONS แลวเลือก [ปดเสียง] 
5. ในการยุติการสนทนาทางวิดีโอ ใหเลือก [วางสาย] แลวกด 
OK 
 

 

รับสาย 
หากคุณลงช่ือเขาใช Skype อยูจะมีการแจงใหคุณทราบ 
เม่ือสายเขาขณะดูทีวี 

1. ขอความจะปรากฏบนหนาจอพรอมกับช่ือผูโทร เลือก  > 
[ตอบ] จากน้ันกด OK 
ในการเปดใชงานวิดีโอ ใหเลือก [Answer with video] 
แลวกด OK 

2. ในการปฏิเสธสาย ใหเลือก [ปฏิเสธ] แลวกด OK 

หมายเหตุ: 
หากคุณรับสายขณะหยุดช่ัวคราวหรือการบันทึกโปรแกรมทีวีถูก 
หยุดช่ัวคราว หรือขณะดูภาพยนตรท่ีเชามา Skype จะขัด 
จังหวะกิจกรรมท่ีดําเนินอยู 

 โปรแกรมทีวีท่ีหยุดไวช่ัวคราวจะหยุดลง และขอมูลของ 
รายการท่ีจัดเก็บไวจะสูญหาย 

 การบันทึกโปรแกรมทีวีจะหยุดลง คุณจะตองเลือกใหทีวี 
ทําการบันทึกตออีกคร้ังหลังจากวางสาย 

 การเลนภาพยนตรท่ีเชามาจะหยุดลง 
ในการดูภาพยนตรท่ีเชามาตอ คุณจะตองกลับไปยังราน 
วิดีโอหรือบริการถายทอดสัญญาณ รานวิดีโอหรือบริการ 
บางแหงไมอนุญาตใหคุณเร่ิมชมภาพยนตรใหม 

 

จัดการระบบฝากขอความเสียง 

หากมีผูโทรหาคุณบน Skype และคุณออฟไลนอยู ผูโทรเขาจะ 
ฝากขอความเสียงไวในระบบฝากขอความเสียงของคุณใน 
Skype  

กอนท่ีคุณจะไดรับขอความเสียง คุณจะตองเปดใชงานระบบฝาก 
ขอความเสียงในบัญชี Skype ของคุณ ซ่ึงสามารถทําไดบน 
คอมพิวเตอรของคุณเทาน้ัน 

เลนขอความเสียง 
1. ในเมนู Skype ใหเลือก [History] แลวกด OK 
2. เลือก [ระบบฝากขอความเสียง] แลวกด OK 
3. เลือกขอความเสียง แลวกด OK เพ่ือเลนขอความเสียง 
 

 

ลบขอความเสียง 
1. เลือกขอความเสียงจากรายการแลวกด  OPTIONS 
2. เลือก [ลบขอความเสียง] แลวกดOK 
 

การตั้งคา Skype 

Skype Credit 
ดวย Skype Credit คุณสามารถโทรออกไปยังโทรศัพท 
พ้ืนฐานหรือโทรศัพทมือถือจากทีวีได ในการซ้ือ Skype 
Credit คุณจําเปนตองล็อกอินเขาสูบัญชี Skype ของคุณ 
บนคอมพิวเตอร มูลคา Skype Credit ท่ีคุณซ้ือจะปรากฏ 
บนทีวี เม่ือคุณล็อกอินเขาสูบัญชี Skype ของคุณ 

ลงช่ือเขาใชอัตโนมัติ 
1. ในเมนู Skype ใหเลือก [ตั้งคา] แลวกด OK 
2. เลือก [การตั้งคาท่ัวไป] > [ลงช่ือเขาใชเม่ือ Skype 
เร่ิมทํางาน] จากน้ันกด OK 

เปลี่ยนภาพโปรไฟลของคุณ 
1. ในเมนู Skype ใหเลือก ช่ือ Skype ของคุณ แลวกด OK 
2. เลือก [ภาพโปรไฟล] จากน้ันกด  
3. เลือกภาพ ใหเลือก[ใช] แลวกด OK 
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เปลี่ยนรหัสผาน Skype ของคุณ 
1. ในเมนู Skype ใหเลือก [ตั้งคา] แลวกด OK 
2. เลือก [เปลี่ยนรหัสผาน] จากน้ันกด  
3. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือปอนรหัสผานปจจุบันและรหัส 
ผานใหมของคุณ 
4. เม่ือดําเนินการเสร็จ ใหเลือก [ใช] แลวกด OK 
 

เลนเกม 

สิ่งที่คณุทําได 

บนทีวีเคร่ืองน้ี คุณสามารถเลนเกมสําหรับผูเลน 1 หรือ 2 คน 
ในแบบเต็มจอดวยการตั้งคาภาพท่ีเหมาะสมสําหรับเกมได 

สิ่งที่คณุตองมี 
 

 
 ตอเคร่ืองเลนเกมของคุณเขากับทีวีน้ี ด ูเช่ือมตอทีวี > 

เช่ือมตออุปกรณ > เคร่ืองเลนเกม  (ในหนา 46) 

 อุปกรณสําหรับผูเลนสองคน, PTA436 
(จําหนายแยกตางหาก) เพ่ือการเลนเกมแบบเต็มจอ 
สําหรับผูเลนสองคน โดยอุปกรณน้ีมาพรอมกับแวนตา 
เลนเกม 2 อัน  

 

เร่ิมเลนเกม 

1. กด  SOURCE 
2. เลือกเคร่ืองเลนเกม แลวกด OK 
3. หากตองการ ใสแผนเกมในเคร่ืองเลนเกม 
แลวเลือกเกมท่ีจะเลน 

4. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเร่ิมเลนเกม 

เร่ิมการเลนเกมแบบเตม็จอสําหรับผูเลนสองคน 

บางเกมอาจสามารถเลนพรอมกับหลายคนหรือเลนเกมแบบหนา 
จอแยกได เทคโนโลยี 3D ของทีวีเคร่ืองน้ีสามารถแสดง 
หนาจอแยกในมุมมองแบบเต็มจอ 2 มุมมองได 
ผูเลนแตละคนจะสามารถรับชมมุมมองท่ีแตกตางจากทีวีเคร่ือง 
เดียวกันดวยแวนตาเลนเกมสําหรับผูเลนสองคน 

1. กด  SOURCE    
2. เลือกเคร่ืองเลนเกม แลวกด OK  
3. โหลดแผนดิสกเกมบนเคร่ืองเลนเกม หากจําเปน 
4. บนเคร่ืองเลนเกม 
ใหเลือกเกมสําหรับผูเลนหลายคนหรือสองคน 
จากน้ันเลือกมุมมองแบบหนาจอแยก 
 

 

5. กด  OPTIONS ท่ีรีโมทคอนโทรลทีวี   
6. เลือก [ภาพและเสียง] > [Two-player gaming]  
7. เลือก [Top / bottom] หรือ [Side by side] 
แลวกด OK   

8. สวมแวนตาสําหรับผูเลนสองคน 
เพ่ือรับชมมุมมองหนาจอท่ีแตกตาง 
9. หากตองการออก ใหกด  สองคร้ัง 

คําแนะนํา: ในการดูเมนูหรือคะแนนของเกม ใหกด OK 
เพ่ือเปลี่ยนมุมมองการรับชม   

การตั้งคาเกม 

การตั้งคาภาพสําหรับเกม 
คุณสามารถปรับหนาจอทีวีสําหรับการเลนเกมโดยท่ีภาพไมหนวง 
ได 

1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [ภาพ] จากน้ันกด OK   
3. เลือก [เกมหรือคอมพิวเตอร] > [เกม] 
 

 

คาเสียงท่ีตั้งไวใหสําหรับเกม 
คุณสามารถปรับเอฟเฟกตเสียงสําหรับการเลนเกมได 
1. กด  OPTIONS 
2. เลือก [ภาพและเสียง] > [สไตลเสียง] > [เกม] จากน้ันกด 
OK   
ทีวีก็จะพรอมสําหรับการเลนเกม  

หมายเหตุ: เม่ือคุณเลนเกมเสร็จ 
ใหเปลี่ยนการตั้งคาเสียงกลับเปนแบบปกติ 

การดูเทเลเท็กซ 

เลือกเพจ 

ขณะคุณดูชองท่ีออกอากาศเทเลเท็กซ คุณสามารถดูเทเลเท็กซได 

1. เลือกชองท่ีออกอากาศเทเลเท็กซ แลวกด TEXT 
2. เลือกหนาดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี: 
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 ปอนเลขหนาดวย ปุมตัวเลข 

 กด CH + / CH - เพ่ือดูหนาถัดไปหรือกอนหนา 

 กด ปุมสี เพ่ือเลือกรายการท่ีมีรหัสสี 
 

ตัวเลือกเทเลเท็กซ 

1. เม่ือคุณดูเทเลเท็กซ ใหกด  OPTIONS 
2. เลือกตัวเลือก: 

 [หยุดหนาจอ] / [ยกเลิกการหยุดหนาจอ]: 
แชภาพหรือยกเลิกการแชภาพสําหรับหนาปจจุบัน 

 [สองจอ] / [เต็มจอ]: 
เปดหรือปดใชงานเทเลเท็กซบนหนาจอคู 
หนาจอคูจะแสดงท้ังชองปจจุบันและการออกอากาศ 
เทเลเท็กซในสองสวนของหนาจอทีวี 

 [ภาพรวม T.O.P.]: เทเลเท็กซแบบ Table Of 
Pages (T.O.P.) 
ชวยใหคุณสามารถขามจากเร่ืองหน่ึงไปยังอีกเร่ืองหน่ึงได 
โดยไมตองใชหมายเลขหนา 

 

 

 [ขยาย] / [มุมมองปกติ]: ขยายหนาท่ีดูอยู กด 
ปุมนาวิเกต เพ่ือเคล่ือนไหวไปมาบนหนาจอท่ีขยาย  

 [คอยๆ แสดง]: 
ซอนหรือแสดงขอมูลท่ีซอนไวในหนาเทเลเท็กซได เชน 
เฉลยคําตอบ หรือวิธีแกปริศนา 

 [วนหนายอย]: หากมีหนายอยๆ 
จะแสดงแตละหนาโดยอัตโนมัติ  

 [ภาษา]: สลับเปนกลุมภาษาอ่ืน 
เพ่ือใหแสดงชุดอักขระอ่ืนอยางถูกตอง 

 [เทเลเท็กซ 2.5]: 
ดูเทเลเท็กซท่ีมีสีสันมากข้ึนและกราฟกท่ีดีกวาเทเลเท็กซ 
ปกต ิหากเทเลเท็กซ 2.5 ไดรับการถายทอดโดยชอง 
เทเลเท็กซจะเปดตามคาดีฟอลต 

 

ภาษาเทเลเทก็ซ 

สําหรับชองทีวีดิจิตอลท่ีผูออกอากาศใหบริการภาษาเทเลเท็กซ 
ภาษาอ่ืน คุณสามารถเลือกภาษาหลักและภาษารองท่ีตองการได 

1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] 
3. เลือก [ภาษา] > [ขอความหลัก] หรือ [ขอความรอง] 
4. เลือกภาษา จากน้ันกด OK 
 

หนายอย 

หากหนาเทเลเท็กซมีหนายอยหลายหนา 
คุณสามารถดูหนายอยแตละหนาตามลําดับ โดยหนายอยตางๆ 
ท่ีมีจะปรากฏในแถบท่ีอยูถัดจากหมายเลขหนาหลัก 

กด  หรือ  เพ่ือเลือกหนายอยเหลาน้ัน 

คนหา 

คุณสามารถคนหาคําหรือหมายเลขท่ีมีในหนาเทเลเท็กซปจจุบันได 

1. เม่ือคุณดูเทเลเท็กซ ใหกด OK 
เพ่ือไฮไลตหมายเลขหรือคําแรก 
2. กด ปุมนาวิเกต เพ่ือขามไปท่ีคําหรือหมายเลขเพ่ือคนหา 

3. กด OK เพ่ือเร่ิมตนการคนหา 
4. ในการออกจากการคนหา กด  
จนกระท่ังไมมีคําหรือหมายเลขถูกไฮไลต 
 

เทเลเท็กซดิจติอล 

หากผูออกอากาศของชองทีวีดิจิตอลเสนอบริการขอความดิจิตอลห
รืออินเทอรแอคทีฟในตัว คุณสามารถดูเทเลเท็กซดิจิตอลได 
ชองตางๆ น้ี เชน BBC1 อาจมีเทเลเท็กซดิจิตอลท่ีมีคุณสมบัติ 
อินเทอรแอคทีฟเพ่ิมเติม 

หมายเหตุ: บริการขอความดิจิตอลจะถูกบล็อคเมือ่มีการถายทอด 
คําบรรยายและเปดใช ดู การเปลี่ยนการตั้งคาทีวี > 
การตั้งคาภาษา > คําบรรยายบนชองดิจิตอล (ในหนา 39) 

เม่ืออยูในเทเลเท็กซดิจิตอล: 

 กด ปุมนาวิเกต เพ่ือเลือกหรือไฮไลตรายการ 

 กด ปุมสี เพ่ือเลือกตัวเลือก จากน้ันกด OK 
เพ่ือยืนยันการเลือกหรือเปดใช 

 

ต้ังการล็อคและตัวต้ังเวลา 

นาฬิกา 

คุณสามารถแสดงนาฬิกาบนหนาจอทีวีได 
นาฬิกาแสดงเวลาท่ีไดรับการถายทอดโดยผูใหบริการทีวีของคุณ 

แสดงนาฬิกาของทีวี 
1. ขณะดูทีวี ใหกด  OPTIONS 
2. เลือก [สัญญาณนาฬิกา] จากน้ันกด OK   
นาฬิกาจะปรากฏอยูทางมุมขวาดานบนของหนาจอทีวี 
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เปลี่ยนโหมดนาฬิกา 
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดนาฬิกาเปนอัตโนมัติหรือดวยตนเองก็ได 
ตามคาเร่ิมตน จะตั้งเปนโหมดอัตโนมัติ โดยท่ีเวลาจะตรงกับ 
Coordinated Universal Time (UTC) 
หากทีวีของคุณไมสามารถรับการสง UTC ได 
ใหตั้งโหมดนาฬิกาเปน [ตั้งเอง] 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] 
3. เลือก [สัญญาณนาฬิกา] > [โหมดนาฬิกาอัตโนมัติ]   
4. เลือก [อัตโนมัติ], [ตั้งเอง] หรือ [ข้ึนอยูกับประเทศ] 
จากน้ันกด OK 
 

 

เปลี่ยนเขตเวลา 
ในประเทศท่ีมีขอมูลการปรับเปลี่ยนเวลา 
คุณสามารถเปลี่ยนเขตเวลาไดหากเลือก[โหมดนาฬิกาอัตโนมัติ] 
> [อัตโนมัติ] หรือ [ข้ึนอยูกับประเทศ]  

1. ในเมนู [สัญญาณนาฬิกา] ใหเลือก [เขตเวลา] 
2. เลือกเขตเวลาของคุณ แลวกด OK  
 

 

ตั้งคาการปรับเวลาตามฤดูกาล 
ในประเทศท่ีมีขอมูลการปรับเปลี่ยนเวลา 
คุณสามารถเปดหรือปดการปรับเวลาตามฤดูกาลไดหากเลือก 
[โหมดนาฬิกาอัตโนมัติ] > [อัตโนมัติ] หรือ [ข้ึนอยูกับประเทศ]  

1. ในเมนู [สัญญาณนาฬิกา] ใหเลือก [ปรับเวลาตามฤดูกาล] 
2. เลือก [เวลามาตรฐาน] หรือ [ปรับเวลาตามฤดูกาล] 
จากน้ันกด OK 
 

 

ตั้งนาฬิกาดวยตนเอง 
คุณสามารถตั้งวันท่ีและเวลาดวยตนเอง กอนเร่ิมตน 
ตั้งโหมดนาฬิกาเปน [ตั้งเอง] 

1. ในเมนู [สัญญาณนาฬิกา] ใหเลือก [วันท่ี] หรือ [เวลา] 
จากน้ันกด OK   
2. ตั้งเวลาหรือวันท่ีดวยปุมนาวิเกต  
3. เลือก [เสร็จ] จากน้ันกด OK 
 

ตั้งเวลาปด 

คุณสามารถเปลี่ยนทีวีเขาสูโหมดสแตนดบายเม่ือครบตามเวลาท่ี 
ระบุ ในระหวางการนับถอยหลังสูเวลาท่ีระบุ 
คุณสามารถปดทีวีกอนหรือรีเซ็ตตัวตั้งเวลาปดได 

1. กด  
2. กด [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] > 
[ตั้งเวลาปด] 
 

 

3. เลือกระยะเวลาท่ีจะตั้งเวลาปดเคร่ือง   
คุณสามารถตั้งเวลาปดเคร่ืองไดสูงสุด 180 นาที 
หากตองการยกเลิกการตั้งเวลาปด ใหตั้งเปนศูนยนาที 

4. กด OK เพ่ือเปดใชงานตัวตั้งเวลาปด 
เม่ือครบตามเวลาท่ีระบุ ทีวีจะเปลี่ยนสูโหมดสแตนดบาย 

ล็อคกันเปด 

ในการปองกันเด็กจากโปรแกรมทีวีท่ีไมเหมาะสม 
คุณสามารถล็อคทีวีหรือบล็อคโปรแกรมท่ีจํากัดอายุได 

ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสล็อคสําหรับการรับชมของเด็ก 
1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] > 
[ล็อคกันเปด] 

3. เลือก [ตั้งรหัส] หรือ [เปลี่ยนรหัส] 
4. ปอนรหัสพรอมปุมตัวเลข 

คําแนะนํา: หากคุณเปดชองจากรายการชองสัญญาณ 
เคร่ืองจะขอใหคุณปอนรหัสล็อค หากคุณลืมรหัสท่ีตั้งไว ใหปอน 
‘8888’ เพ่ือแทนท่ีรหัสเดิมท่ีมีอยู 

ล็อคหรือปลดล็อคชอง 
1. ในเมนูล็อคกันเปด ใหเลือก [การล็อคชอง] 
2. ปอนรหัสล็อคกันเปดดวยปุมตัวเลข 
3. เลือกชองท่ีจะล็อคหรือปลดล็อค 
รีสตารททีวีเพ่ือเปดใชงานการล็อค 

หมายเหตุ: 
หากคุณเขาชมชองดังกลาวจากรายการชองสัญญาณ 
เคร่ืองจะขอใหคุณปอนรหัสล็อค 
 

การจัดอันดับของผูปกครอง 

คุณสามารถตั้งคาทีวีใหแสดงเฉพาะโปรแกรมท่ีมีการจํากัดระดับ 
อายุต่ํากวาอายุลูกของคุณได 
การจํากัดน้ีใชเฉพาะกับชองดิจิตอลจากผูออกอากาศท่ีจํากัด 
โปรแกรมของพวกเขาตามระดับอายุ  

1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] 
3. เลือก [ล็อคกันเปด] > [รายการของผูใหญ] 
เคร่ืองจะขอใหคุณปอนรหัสล็อคกันเปด  
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4. ปอนรหัสล็อคกันเปดดวย ปุมตัวเลข 
5. เลือกระดับอายุ แลวกด OK 
ทุกโปรแกรมท่ีไมไดอยูในระดับอายุท่ีเลือกจะถูกบล็อค 

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรหัสล็อคกันเปด โปรดดูท่ี 
เพลิดเพลินกับทีวีของคุณไดมากข้ึน > ใชตัวตั้งเวลาและล็อค > 
ล็อคกันเปด (ในหนา 33) 
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4 เปลี่ยนการต้ังคาทีวี 

ภาพและเสียง 

ตัวชวยตั้งคา 

คุณสามารถเลือกการตั้งคาภาพและเสียงโดยใชความชวยเหลือ 
ของตัวชวยตั้งคา ซ่ึงจะแสดงผลกระทบจากการตั้งคาท่ีคุณเลือก 
ทันที 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาภาพและเสียงอยางรวดเร็ว] 
จากน้ันกด OK 
3. เลือก [ดําเนินการตอ] จากน้ันกด OK 
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอเพ่ือเลือกการตั้งคา 
ท่ีคุณตองการ 
 

การตั้งคาภาพเพ่ิมเติม 

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาในเมนูภาพ 

1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [ภาพ] จากน้ันกด OK 
3. เลือกการตั้งคาท่ีตองการเปลี่ยน จากน้ันกด OK 
 

 

 [สไตลภาพ]: เลือกการตัง้คาภาพท่ีกําหนดไวลวงหนา 

 [เรียกคืนสไตล]: เรียกคืนการตั้งคาภาพแบบกําหนดไว 
ลวงหนาท่ีเลือกไวลาสุด 

 [3D backlight contrast] / 
[ความเขมของแบ็คไลต]: ปรับความสวางของแสงพ้ืนหลัง 
หนาจอ 

 [สี]: ปรับความอ่ิมตัวของสี 

 [ความคมชัด]: ปรับความคมชัดของภาพ 

 [ลดจุดรบกวน]: เลือกระดับการลดจุดรบกวนสําหรับภาพ 

 [ลดความผดิเพ้ียนของ MPEG]: ปรับสัญญาณภาพ 
ดิจิตอลใหมีความไหลลื่นและไมพรามัว 

 

 

 [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]: 
ปรับจูนจุดสีตางๆ ใหตรงกับจุดสีรอบๆ 
เพ่ือใหภาพมีสีสันสดใสและมีความละเอียดสูง 
 - [ความคมชัดข้ันสูง]: เปดใชงานความคมชัดใน 
ระดับสูงข้ึน โดยเฉพาะเสนและเสนขอบในภาพ 
 - [ความเขมไดนามิก]: ปรับการแสดงรายละเอียด 
ในบริเวณท่ีมืด มีแสงปานกลาง และมีแสงสวางมากแบบ 
ไดนามิก 

 - [ไดนามิกแบ็คไลท]: เลือกระดับแสงพ้ืนหลังเพ่ือ 
ปรับการใชพลังงานและความเขมภาพแบบไดนามิก 
 - [ปรับปรุงส]ี: เพ่ิมความสดและรายละเอียดของ 
สีสันแบบไดนามิก 
 

 

 [ข้ันสูง]: เขาใชงานการตั้งคาข้ันสูง เชน แกมมา 
การตั้งคาโทนสี และการตั้งคาความเขมภาพของวิดีโอ 
 - [แกมมา]: ปรับคาแบบ Non-linear 
สําหรับความสวางและความเขมภาพ 
 - [สีผิว]: เปลี่ยนสมดุลส ี

 - [กําหนดโทนสีผิวเอง]: กําหนดคาสมดุลสีเอง 
ใชไดเฉพาะถา [สีผิว] > [กําหนดเอง] ถูกเลือกไว   
 - [3D video contrast] / 
[ความเขมวิดีโอ]: ปรับความเขมภาพของวิดีโอ 
 - [ความสวางภาพ]: ปรับความสวางของหนาจอ 
 - [โทนสี]: ชดเชยความผันแปรของสีในการสง 
สัญญาณ NTSC 
 

 

 [เกมหรือคอมพิวเตอร]: เม่ือดูภาพจากเคร่ืองเลนเกม 
ท่ีเช่ือมตออยู ใหเลือก[เกม] เพ่ือใชการตั้งคาสําหรับเกม 
เม่ือเช่ือมตอคอมพิวเตอรผาน HDMI ใหเลือก 
[คอมพิวเตอร] ตรวจดูวาไดเลือก [รูปแบบและขอบ] > 
[รูปแบบภาพ] > [ไมปรับอัตราสวน] เพ่ือใหเห็น 
รายละเอียดมากท่ีสุด 

 [รูปแบบและขอบ]: เขาใชงานการตั้งคาข้ันสูงเพ่ือควบคุม 
รูปแบบการแสดงผลของภาพ 
 - [รูปแบบภาพ]: เปลี่ยนรูปแบบภาพ 
 - [ขอบหนาจอ]: เปลี่ยนขนาดภาพ 
 - [การเลื่อนภาพ]: ยายตําแหนงภาพ หากทําได 

 

การตั้งคาเสยีงเพ่ิมเติม 

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาในเมนูเสียง 
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1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [เสียง] จากน้ันกด OK. 
3. เลือกการตั้งคาท่ีตองการเปลี่ยน จากน้ันกด OK 
 

 

 [สไตลเสียง]: เรียกใชการตั้งคาเสียงท่ีกําหนดไวลวงหนา 

 [เรียกคืนสไตล]: เรียกคืนการตั้งคาเสียงท่ีเลือกไวลาสุด 

 [เบส]: ปรับระดับเสียงเบสของลําโพงและหูฟง 

 [เสียงแหลม]: ปรับระดับเสียงแหลมของลําโพงและหูฟง 

 [โหมดเสียงรอบทิศทาง]: เลือกโหมดเสียงรอบทิศทางเพ่ือ 
ยกระดับระบบเสียงใหดียิง่ข้ึน 

 [Incredible Surround 3D อัตโนมัติ]: 
เลือกโหมดเสียงรอบทิศทางเพ่ือยกระดับระบบเสียงใน 
โหมด 3D ใหดียิ่งข้ึน สาํหรับบางรุน 

 [เสียงของหูฟง]: ปรับระดับเสียงหูฟง 
 

 

 [ข้ันสูง]: เขาใชงานการตั้งคาข้ันสูงเพ่ือยกระดับระบบ 
เสียงใหดียิ่งข้ึน 
 - [ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ]: เปดใชระบบลด 
การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงแบบฉับพลัน ตัวอยางเชน 
เม่ือเปลี่ยนชอง 
 - [ลําโพงทีวี]: เลือกลําโพงท่ีตองการเพ่ือสตรีม 
เสียงจากทีวี ดู การเช่ือมตอทีวี > ตั้งคาอุปกรณ 
EasyLink > เลือกเอาตพุตลําโพง (ในหนา 53) 

 - [Clear Sound]: ยกระดับคุณภาพ เสียง 
 - [รูปแบบสัญญาณเสียงออก]: เลือกประเภท 
เอาตพุตเสียงท่ีสงผานข้ัวตอเอาตพุตเสียงดิจิตอล เลือกระหวาง 
[มัลติแชนเนล] และ [สเตอริโอ] 
 

 

 - [ปรับระดับเสียงออก]: ตั้งระดับเอาตพุตสําหรับ 
เสียงสเตอริโอ เลือก [ลด] หากตองการใหสูญเสียความเขมหรือ 
ความแรงของสัญญาณในระดับหน่ึง เลือก[เพ่ิม] เพ่ือไมใหมีการ 
สูญเสียความเขมหรือความแรงของสัญญาณ 
 - [HDMI 1 - ARC]: เปดใชงานเอาตพุต 
เสียงจากอุปกรณท่ีรองรับ ARC ท่ีเช่ือมตอกับข้ัวตอ  
HDMI 1 

 - [สัญญาณเสียงขาออกชา]: ปรับภาพบนทีวีให 
ตรงกับเสียงจากระบบโฮมเธียเตอรท่ีเช่ือมตอโดยอัตโนมัติ 
คุณไมจําเปนตองใชการตั้งคาน้ีเม่ือเช่ือมตอทีวีเขากับระบบโฮมเธีย
เตอรของ Philips   
 - [เสียงชดเชย]: ปรับคาสําหรับการหนวงเอาตพุต 
เสียง ใชไดถา [สัญญาณเสียงขาออกชา] เปดอยู 
 

รูปแบบเสียง 

ชองดิจิตอล 
หากผูออกอากาศชองทีวีดิจิตอลสงสัญญาณเสียงมาหลายรูปแบบ 
คุณสามารถเลือกรูปแบบเสียงได 

1. กด  
2. กด [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] > [ภาษา] > 
[รูปแบบเสียงท่ีเลือกใช]. 
3. เลือกตัวเลือก แลวกด OK 

 [มาตรฐาน]: รับรูปแบบเสียงมาตรฐาน (MPEG) 

 [ข้ันสูง]: รับรูปแบบเสียงข้ันสูง หากมี (AAC, Dolby 
Digital หรือ Dolby Digital Plus) 

 

 

หากผูออกอากาศชองทีวีอะนาล็อกสงสัญญาณเสียงสเตอริโอ 
มาหลายรูปแบบ คุณสามารถเลือกรูปแบบเสียงได 

1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] > 
[โมโน/สเตอริโอ] 
3. เลือกการตั้งคา แลวกด OK 
 

รีเซ็ตภาพและเสียง 

คุณสามารถเรียกคืนการตั้งคาภาพและเสียงเริ่มตนได 
ขณะท่ีการตั้งคาการติดตัง้ชองยังคงเหมือนเดิม 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  
2. เลือก[เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] > 
[คาจากโรงงาน] จากน้ันกด OK 
3. เลือก [ตกลง] จากน้ันกด OK 

การตั้งคาท้ังหมดของทีวี (ยกเวนการตั้งคาชอง) 
ถูกรีเซ็ตเปนการตั้งคาเร่ิมตนจากโรงงาน  

ชองสัญญาณ 

การตั้งชองโดยอัตโนมัต ิ

เม่ือเปดทีวีเปนคร้ังแรก ระบบจะติดตั้งชองแบบเต็มรูปแบบ  

ในการเปลี่ยนภาษา ประเทศ และการติดตั้งชองทีวีท่ีมีท้ังหมดใหม 
คุณสามารถรันการติดตั้งแบบเต็มรูปแบบน้ีอีกคร้ัง 
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เร่ิมตนการติดตั้ง 
หมายเหตุ: หากมีขอความปรากฏใหคุณปอนรหัส ใหปอน 
'8888' 
1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [คนหาชอง] > [ตั้งชองใหม] จากน้ันกด 
OK 
3. เลือกประเทศ แลวกด OK 

4. เลือกเครือขาย แลวกด OK 

 [เสาอากาศ (DVB-T)]: เขาชมรายการท่ีสงสัญญาณ 
ฟรีทางเสาอากาศ 

 [เคเบิล (DVB-C)]: เขาชมรายการท่ีสงสัญญาณ 
ทางเคเบิล  

 

 

5. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเลือกตัวเลือกอ่ืนๆ ถามี  
เมนูเร่ิมตนสําหรับการคนหาชองจะปรากฏข้ึน  
6. เลือก [เร่ิม] จากน้ันกด OK 
7. เม่ือเสร็จสิ้นการคนหาชองแลว เลือก [เสร็จสิ้น] แลวกด OK  

เคล็ดลับ: กด  LIST เพ่ือดูรายการชอง 

หมายเหตุ: เม่ือพบชองทีวีดิจิตอล 
รายการชองท่ีติดตั้งอาจแสดงหมายเลขชองท่ีวาง 
คุณสามารถเปลี่ยนช่ือหรือเรียงลําดับชองเหลาน้ีใหม 
 

ติดตั้งชองอะนาล็อก 

คุณสามารถคนหาและจัดเก็บชองทีวีอะนาล็อกไดทีละชอง 

ข้ันตอนท่ี 1: เลือกระบบของคุณ 
หมายเหตุ: ขามข้ันตอนน้ีหากการตั้งคาระบบของคณุถูกตอง 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] > 
[การติดตั้งชอง] 
3. เลือก [อะนาล็อก: การติดตั้งดวยตนเอง]> [ระบบ] 
จากน้ันกด OK 
4. เลือกระบบสําหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ แลวกด OK 
 

 

ข้ันตอนท่ี 2: คนหาและบันทึกชองทีวีใหม 
1. ขณะดูทีวี ใหกด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] > 
[การติดตั้งชอง] 
3. เลือก [อะนาล็อก: การติดตั้งดวยตนเอง]> [คนหาชอง] 
จากน้ันกด OK 

4. คนหาชอง: 

 หากคุณรูความถี่ชอง ใหปอนความถ่ีน้ันดวย ปุมนาวิเกต 
หรือ ปุมตัวเลข 

 หากคุณไมรูความถี่ชอง 
ใหคนหาความถ่ีถัดไปท่ีมีสัญญาณแรง เลือก  > [คนหา] 
จากน้ันกด OK 

 

 

5. หลังจากท่ีพบชองท่ีถูกตองแลว ใหเลือก [เสร็จ] แลวกด OK 
6. เลือก [บันทึกเปนชองใหม] แลวกด OK 
เพ่ือจัดเก็บชองทีวีใหม 

หมายเหตุ: หากการรับสัญญาณไมดี 
ใหจัดวางตําแหนงเสาอากาศ และทําซํ้าข้ันตอนดังกลาว 

ติดตั้งชองดจิิตอล 

หากคุณไมรูความถี่ชองท่ีคุณตองการติดตั้ง 
คุณสามารถคนหาและจัดเก็บชองดิจิตอลไดทีละชอง 
เพ่ือผลลัพธท่ีดีท่ีสุด โปรดติดตอผูใหบริการ 

1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] > 
[การติดตั้งชอง] 

3. เลือก [ดิจิตอล: ทดสอบการรับ] > [คนหาชอง] จากน้ันกด 
OK 
4. กดปุมตัวเลข เพ่ือปอนความถี่ชอง 
5. เลือก [คนหา] แลวกด OK 
6. เม่ือพบชองแลว เลือก [บันทึก] จากน้ันกด OK 
 

คนหาคลื่นชองอะนาลอ็ก 

หากการรับสัญญาณชองทีวีอะนาล็อกไมชัดเจน 
คุณสามารถปรับชองทีวีอยางละเอียดได 
1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] > 
[การติดตั้งชอง] 
3. เลือก [อะนาล็อก: การติดตั้งดวยตนเอง]> 
[ปรับอยางละเอียด] จากน้ันกด OK 
4. กด  หรือ  เพ่ือปรับชองอยางละเอียด 

5. เม่ือคุณเลือกความถ่ีชองท่ีถูกตองแลว ใหเลือก [เสร็จ] 
จากน้ันกด OK 
6. เลือกตัวเลือก แลวกด OK 

 [บันทึกชองปจจุบัน]: จัดเก็บชองน้ีใตหมายเลขชอง 
ปจจุบัน 

 [บันทึกเปนชองใหม]: จัดเก็บชองน้ีใตหมายเลขชองใหม 
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อัปเดตรายการชอง 

เม่ือเปดทีวีเปนคร้ังแรก ระบบจะติดตั้งชองแบบเต็มรูปแบบ 
ตามคาเร่ิมตน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกับรายการชองสัญญาณ 
เหลาน้ี ทีวีจะอัปเดตการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันโดยอัตโนมัติ 
คุณยังสามารถปดการอัปเดตชองอัตโนมัติหรือการอัปเดตชองดวย
ตนเองไดเชนกัน 

หมายเหตุ: หากมีขอความปรากฏใหคุณปอนรหัส ใหปอน 
'8888' 

การอัปเดตอัตโนมัติ 
ในการเพ่ิมหรือลบชองดิจิตอลโดยอัตโนมัต ิ
ใหปลอยทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย 
ทีวีจะอัปเดตชองและจัดเก็บชองใหมทุกวัน 
ชองท่ีวางจะถูกลบออกจากรายการชอง 
 

 

ปดขอความแสดงการอัปเดตชอง  
หากระบบดําเนินการอัปเดตชอง ขอความจะปรากฏท่ีหนาเร่ิมตน 
คุณสามารถปดขอความน้ีได 
1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] 
3. เลือก [การติดตั้งชอง] > [ขอความอัปเดตชอง] 
4. เลือก [ปด] จากน้ันกด OK 

ปดการอัปเดตอัตโนมัต ิ
ในเมนู [การติดตั้งชอง] เลือก [อัปเดตชองอัตโนมัติ] > [ปด] 
 

 

อัปเดตชองดวยตนเอง 
1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [คนหาชอง] > [อัปเดตชอง] จากน้ันกด 
OK 
3. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ืออัปเดตชอง 
 

คัดลอกชอง 

โปรดทราบ: คุณสมบัติน้ีมีไวสําหรับตัวแทนจําหนายและฝาย 
บริการเทาน้ัน 

คุณสามารถคัดลอกรายการชองจากทีวี Philips 
เคร่ืองหน่ึงไปยังอีกเคร่ืองหน่ึงไดผานอุปกรณเก็บขอมูล USB 
คุณไมจําเปนตองคนหาชองหรือติดตั้งชองอีกคร้ังในทีวีเคร่ืองท่ีสอง 
ไฟลรายการชองมีขนาดเล็กพอท่ีจะบันทึกลงในอุปกรณเก็บขอมูล 
USB รุนใดก็ได 

สิ่งท่ีคุณตองมี 
ทีวีของ Philips 2 เคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติเหลาน้ี: 

 การตั้งคาประเทศเหมือนกัน 

 ชวงปเดียวกัน 

 ประเภท DVB เหมือนกัน 
ซ่ึงสังเกตไดจากตัวอักษรตัวทาย (H, K, T, D/00) 
ในช่ือรุน 

 ประเภทฮารดแวรเหมือนกัน 
ซ่ึงสังเกตไดจากสติ๊กเกอรท่ีดานหลังของทีวี เชน: 
TPM10.1E LA 

 เวอรชันซอฟตแวรท่ีใชรวมกันได 

หมายเหตุ: หากมีขอความปรากฏใหคุณปอนรหัส ใหปอน 
'8888' 

ข้ันตอนท่ี 1: ตรวจสอบการตั้งคาประเทศ 
1. เปดทีวีเคร่ืองแรก 
(ท่ีมีชองท่ีคณุตองการคัดลอกไปยังทีวีเคร่ืองท่ีสอง) 
2. กด  
3. เลือก [เซ็ตอัพ] > [คนหาชอง] > [ตั้งชองใหม] จากน้ันกด 
OK  
เมนูประเทศจะปรากฏข้ึน  

4. จดการตั้งคาปจจุบันไว 
5. กด  
6. กด [ยกเลิก] เพ่ือออก 
 

 

ข้ันตอนท่ี 2: คัดลอกรายการชองไปยัง USB 
1. เช่ือมตออุปกรณเก็บขอมูล USB กับทีวีเคร่ืองแรก 
(ซ่ึงติดตั้งชองไวแลว) 
2. กด  
3. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] 

4. เลือก [การติดตั้งชอง] > [คัดลอกรายการชอง] > 
[คัดลอกไปยัง USB] จากน้ันกด OK 
รายการชองจะถูกคัดลอกลงในอุปกรณเก็บขอมูล USB 
5. ถอดอุปกรณเก็บขอมูล USB ออก 
 

 

ข้ันตอนท่ี 3: คัดลอกชองไปยังทีวีท่ีไมไดตั้งชองสัญญาณไว 
1. เปดทีวีเคร่ืองท่ีสองท่ีคุณตองการคัดลอกรายการชองมาไว   
เร่ิมการติดตั้ง 
2. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอและเลือกประเทศเดียวกับทีวีท่ีมี 
รายการชองท่ีคุณตองการคัดลอก   
3. ขามการคนหาชอง 
4. ตออุปกรณเก็บขอมูล USB 
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5. กด  
6. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] 
7. เลือก [การติดตั้งชอง] > [คัดลอกรายการชอง] > 
[คัดลอกไปยังทีวี] แลวกด OK 
รายการชองจะถูกคัดลอกลงในทีวี 
8. ถอดอุปกรณเก็บขอมูล USB ออก 
 

 

ข้ันตอนท่ี 3: 
คัดลอกชองไปยังทีวีท่ีมีการตั้งชองสัญญาณไวลวงหนา 
1. เปดทีวีเคร่ืองท่ีสองท่ีคุณตองการคัดลอกรายการชองมาไว 
2. กด  
3. เลือก [เซ็ตอัพ] > [คนหาชอง] > [ตั้งชองใหม] จากน้ันกด 
OK   
เมนูประเทศจะปรากฏข้ึน 

4. ตรวจสอบวาการตั้งคาประเทศเหมือนกับทีวีเคร่ืองแรก 
5. กด  
6. กด [ยกเลิก] เพ่ือออก 
 

 

7. หากการตั้งคาประเทศไมตรงกัน 
ใหติดตั้งทีวีเคร่ืองท่ีสองอีกคร้ังเพ่ือใหตรงกับการตั้งคาของทีวีเคร่ือง
แรก ดู เปลี่ยนการตั้งคาทีวี > รีเซ็ตท้ังหมด  (ในหนา 42) 
8. เช่ือมตออุปกรณเก็บขอมูล USB กับทีวีเคร่ืองท่ีสอง 

9. กด  
10. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] 
11. เลือก [การติดตั้งชอง] > [คัดลอกรายการชอง] > 
[คัดลอกไปยังทีวี] แลวกด OK 
รายการชองจะถูกคัดลอกลงในทีวีเคร่ืองท่ีสอง 
12. ถอดอุปกรณเก็บขอมูล USB ออก 
 

การต้ังคาภาษา 

ภาษาเมนู 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  
2. กด [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] > 
[ภาษาของเมนู] 
3. เลือกภาษาเมนูจากรายการ จากน้ันกด OK 
 

ภาษาเสียงพากย 

หากชองทีวีออกอากาศภาษาเสียงพากยหลายภาษาหรือสองภาษา 
คุณสามารถเลือกภาษาเสียงพากยท่ีตองการได 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  OPTIONS 

2. สําหรับชองดิจิตอล เลือก[ภาษาสัญญาณเสียง] 
สําหรับชองอะนาล็อก เลือก[Dual I-II] กด OK 
เพ่ือยืนยันการเลือกของคุณ 
3. เลือกจากภาษาท่ีมี แลวกด OK 
 

 

คุณสามารถตั้งคาภาษาเสียงพากยท่ีตองการฟงภาษาท่ี 1 
และภาษาท่ี 2 ไดหากมี 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] > [ภาษา] 
3. เลือก [ภาษาของเสียงหลัก] หรือ [ภาษาของเสียงท่ีสอง] 
และเลือกจากภาษาท่ีมี 
4. กด OK เพ่ือยืนยัน 
 

คําบรรยายในชองอะนาล็อก 

1. ขณะท่ีคุณชมชองทีวีอะนาล็อก ใหกด TEXT 
2. ปอนหมายเลขหนาสามหลักของหนาคําบรรยาย ซ่ึงมักเปน 
'888' 
หากมี คําบรรยายจะเปดข้ึนมา 
 

คําบรรยายในชองดิจติอล 

1. ขณะท่ีคุณชมชองทีวีดิจิตอล ใหกด  OPTIONS 
2. เลือก [คําบรรยาย] จากน้ันกด OK 
3. เลือก [คําบรรยายปด], [คําบรรยายเปด] หรือ [อัตโนมัติ] 
จากน้ันกด OK 
 

ภาษาคําบรรยาย 

หากมี คุณสามารถเปลี่ยนภาษาคําบรรยายสําหรับชองดิจิตอลได 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  OPTIONS 
2. เลือก [ภาษาคําบรรยาย] แลวเลือกจากภาษาท่ีมีแลวกด 
OK 
ภาษาคําบรรยายของชองน้ันจะเปลี่ยนเปนภาษาท่ีตองการ 
 

 

คุณสามารถตั้งคาภาษาคาํบรรยายท่ีตองการใหแสดงภาษาท่ี 1 
และภาษาท่ี 2 ไดหากมี 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] > [ภาษา] 
3. เลือก [ภาษาของคําบรรยายหลัก] หรือ 
[ภาษาของคําบรรยายท่ีสอง] และเลือกจากภาษาท่ีมี 
4. กด OK เพ่ือยืนยัน 
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การต้ังคาการเขาใชทั่วไป 

เปด 

การถายทอดสัญญาณทีวีดิจิตอลบางประเภทมีคุณสมบัติเสียงและ
คําบรรยายพิเศษสําหรับผูมีระบบการไดยินบกพรองหรือสายตาผิด
ปกต ิคุณสามารถปดหรือเปดคุณสมบัติเหลาน้ี 

1. กด   
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] 
3. เลือก [การเขาถึงสากล]> [เปด] หรือ [ปด] จากน้ันกด 
OK 
 

ตั้งคาสัญญาณเสียงตอบรับ 

เม่ือคุณกดปุมบนรีโมทคอนโทรลหรือทีวี 
คุณสามารถตั้งคาใหทีวีเลนเสียงเตือนได 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  OPTIONS 
2. เลือก [การเขาถึงสากล] > [เสียงปุมกด] > [เปด] 
จากน้ันกด OK 
 

การเขาใชของผูที่มีระบบการไดยินบกพรอง 

ถาตองการตรวจสอบวามีภาษาเสียงพากยสําหรับผูท่ีมีระบบการได
ยินบกพรอง ใหกด  OPTIONS แลวเลือก 
[ภาษาสัญญาณเสียง] ภาษาท่ีรองรับเสียงพากยสําหรับผูท่ีมี 
ระบบการไดยินบกพรองจะแสดงดวยไอคอนรูปหู 

เปดเสียงและคําบรรยายสําหรับผูท่ีมีระบบการไดยินบกพรอง 
1. ขณะดูทีวี ใหกด  OPTIONS 
2. เลือก [การเขาถึงสากล] > [ผูบกพรองทางการไดยิน] 
3. เลือกการตั้งคา แลวกด OK 

 [ปด]: ปดคุณสมบัติสําหรับผูท่ีมีระบบการไดยินบกพรอง 

 [เปด]: 
เปดเสียงและคําบรรยายสําหรับผูท่ีมีระบบการไดยิน 
บกพรอง 

 

การเขาใชของผูมีสายตาผิดปกต ิ

ถาตองการตรวจสอบวามีภาษาเสียงพากยสําหรับผูมีสายตาผิด 
ปกต ิใหกด  OPTIONS แลวเลือก [ภาษาสัญญาณเสียง] 
ภาษาท่ีรองรับเสียงพากยสําหรับผูมีสายตาผิดปกตจิะแสดงดวย 
ไอคอนรูปตา 

เลือกลําโพงหรือหูฟง 
คุณสามารถเลือกท่ีฟงเสียงสําหรับผูมีสายตาผิดปกติผานทาง 
ลําโพงทีวี หูฟง หรือท้ังสองทาง 
1. ขณะดูทีวี ใหกด  OPTIONS 
2. เลือก [การเขาถึงสากล] > [ผูบกพรองทางสายตา] 
3. เลือกการตั้งคา แลวกด OK 
 

 

 [ลําโพง]: ฟงเสียงสําหรับผูมีสายตาผดิปกติจากลาํโพง 
เทาน้ัน 

 [หูฟง]: ฟงเสียงสําหรับผูมีสายตาผิดปกติจากหูฟงเทาน้ัน 

 [ลําโพง + หูฟง]: ฟงเสียงสําหรับผูมีสายตาผิดปกติจาก 
ลําโพงและหูฟง 

 [ปด]: ปดเสียงสําหรับผูมีสายตาผิดปกต ิ

หมายเหตุ: หากรีโมทคอนโทรล EasyLink เปดอยู 
คุณจะไมสามารถเลือกปุมสีเขียวได ในการปด EasyLink ใหดูท่ี 
การเช่ือมตอทีวี > ตั้งคาอุปกรณ EasyLink > สิ่งท่ีคุณตองมี 
(ในหนา 53) 

เปลี่ยนระดับเสียงสําหรับผูมีสายตาผิดปกต ิ
1. ขณะดูทีวี ใหกด  OPTIONS 
2. เลือก [การเขาถึงสากล] > [ระดับเสียงผสม] 

3. กด ปุมนาวิเกต เพ่ือเปลี่ยนระดับเสียง แลวกด OK 

เอฟเฟกตเสียง 
1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] 
3. เลือก [ภาษา] > [ผูบกพรองทางสายตา] > 
[เอฟเฟกตเสียง] 

4. เลือกการตั้งคา แลวกด OK 

 [เปด]: เปดใชเอฟเฟกตเสียงในเสียงสําหรับผูมีสายตา 
ผิดปกต ิ

 [ปด]: ปดใชเอฟเฟกตเสียงในเสียงสําหรับผูมีสายตา 
ผิดปกต ิ

 

 

ประเภทเสียงพูด 
1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] 
3. เลือก [ภาษา] > [ผูบกพรองทางสายตา] > [เสียงพูด] 

4. เลือกการตั้งคา แลวกด OK 

 [รายละเอียด]: ฟงการพูดแบบบรรยายในเสียงสําหรับผูมี 
สายตาผิดปกต ิ

 [บทบรรยาย]: ฟงคําบรรยายในเสียงสําหรับผูมีสายตา 
ผิดปกต ิ
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การต้ังคาอื่นๆ 

การสาธติของทีว ี

คุณสามารถชมการสาธิตเพ่ือเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณสมบัติของ
ทีวีเคร่ืองน้ีได 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [ดูการสาธิต] จากน้ันกด OK 
3. เลือกการสาธิต จากน้ันกด OK 
 

โหมดบาน 

การตั้งคาทีวีบางอยางอาจไมมีในโหมด รานคา  
ถาตองการตรวจสอบวาการตั้งคาทีวีท่ีใชน้ันถูกตอง 
ใหตั้งคาทีวีเปนโหมด บาน 

1. ขณะดูทีวี ใหกด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] จากน้ันกด OK 

3. เลือก [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] > [สถานท่ี] 
4. เลือก[บาน] หรือ [รานคา] แลวกด OK 
5. รีสตารททีวี  
 

อัปเดตซอฟตแวร 

ตรวจสอบเวอรชนั 

1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาซอฟตแวร] > 
[ซอฟตแวรปจจุบัน] จากน้ันกด OK 

เวอรชันปจจุบันของซอฟตแวรจะปรากฏข้ึน 

คําเตือน: 
อยาติดตั้งซอฟตแวรท่ีมีเวอรชันต่ํากวาเวอรชันปจจุบันท่ีติดตัง้ใน 
ผลิตภัณฑของคุณ TP Vision ไมขอรับผิดหรือรับผิดชอบตอ 
ปญหาท่ีเกิดจากการดาวนเกรดซอฟตแวร 
 

 

อัปเดตซอฟตแวรผานหน่ึงในวิธีการตอไปน้ี: 

 อัปเดตดวยอุปกรณเก็บขอมูล USB 

 อัปเดตจากการถายทอดสัญญาณดิจิตอล 

 อัปเดตจากอินเตอรเน็ต 
 

อัปเดตดวย USB 

สิ่งท่ีคุณตองมี 

 อุปกรณเก็บขอมูล USB ท่ีมีพ้ืนท่ีจัดเก็บอยางนอย 256 
เมกะไบต ถูกฟอรแมตเปน FAT หรือ DOS 
และปดใชงานการปองกันการเขียนแลว 

 สิทธิ์เขาสูคอมพิวเตอรท่ีมีตัวเช่ือมตอ USB 
และอินเตอรเน็ต 

 โปรแกรมบีบอัดขอมูลท่ีรองรับรูปแบบไฟล ZIP เชน 
WinZip® สําหรับ Microsoft® Windows® 
หรือ StuffIt® สําหรับ Macintosh® 

หมายเหตุ: หามใชฮารดไดรฟ USB 

ดาวนโหลดซอฟตแวรลาสุด 
1. ตอแฟลชไดรฟ USB เขากับคอมพิวเตอรของคุณ 
2. ในคอมพิวเตอร ใหเปดเบราเซอร เชน Internet 
Explorer® หรือ Safari® และเขาไปท่ี 
www.philips.com/support 

3. คนหาทีวี และหาซอฟตแวรและไดรเวอรท่ีมีใหดาวนโหลด 
สําหรับทีวีของคุณ ไฟลอัพเกรดซอฟตแวรจะอยูในรูปแบบไฟล 
ท่ีมีการบีบอัดขอมูล (*.zip)  
4. หากเวอรชันซอฟตแวรสูงกวาเวอรชันบนทีวี 
ใหคลิกลิงกอัพเกรดซอฟตแวร 
 

 

5. ยอมรับขอตกลงสิทธิ์การใชงาน และดาวนโฟลดไฟล ZIP 
มายังแฟลชไดรฟ USB 

หมายเหตุ: เบราเซอรอินเตอรเน็ตบางตัว เชน Mozilla® 
Firefox® หรือ Google® Chrome® 
อาจดาวนโหลดไฟล ZIP มายังคอมพิวเตอรของคุณโดยตรง 
หากเปนเชนน้ัน ใหคัดลอกไฟลมายังแฟลชไดรฟ USB ของคุณ 

6. สําหรับ Internet Explorer: ใชโปรแกรมบีบอัด 
ขอมูลเพ่ือแยก autorun.upg ออกจากไฟล ZIP 
ท่ีดาวนโหลดมา อยาคัดลอกหรือวางไฟลท่ีแยกออกมาไวใน 
โฟลเดอร 

6. สําหรับ Safari: เม่ือดาวนโหลดเสร็จสิ้น autorun.upg 
จะถูกแยกออกจากไฟล ZIP 
มาอยูในคอมพิวเตอรของคุณโดยอัตโนมัติ 
คัดลอกไฟลน้ันมายังแฟลชไดรฟ USB 
อยาคัดลอกหรือวางไฟลท่ีแยกออกมาไวในโฟลเดอร 
7. ตัดการเช่ือมตอแลวถอดแฟลชไดรฟ USB 
ออกจากคอมพิวเตอร 
 

 

อัพเกรดซอฟตแวรทีวี 

ขอควรระวัง: 
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 หามปดโทรทัศนหรือถอดแฟลชไดรฟ USB 
ในระหวางการอัพเกรดซอฟตแวร 

 หากเกิดกระแสไฟขัดของระหวางการอัพเกรด 
หามถอดแฟลชไดรฟ USB ออกจากทีวี 
ทีวีจะเร่ิมอัพเกรดตอทันทีท่ีกระแสไฟกลับมาใชไดตามปกติ 

 หากเกิดขอผิดพลาดระหวางการอัพเกรด 
ลองอัพเกรดใหมตั้งแตตน หากขอผิดพลาดยังเกิดข้ึนอีก 
โปรดติดตอศูนยดูแลลูกคาของ Philips 

 

 

1. ถอดอุปกรณ USB ท้ังหมด เชน อะแดปเตอร Wi-Fi 
จากทีวี แลวเปดทีวี 
2. ตอแฟลชไดรฟ USB เขากับทีวี 
การอัพเกรดซอฟตแวรจะเร่ิมตนโดยอัตโนมัติ 
การอัพเกรดจะเสร็จสิ้นเม่ือขอความแจงปรากฏบนหนาจอ 
3. กอนรีสตารททีวี ใหถอดแฟลชไดรฟ USB ออกจากทีวี 

4. กด  บนรีโมทคอนโทรล อยากด  เกิน 1 คร้ัง 
ทีวีจะปดและเปดใหมอีกคร้ัง การอัพเกรดเสร็จสิ้น 
5. เพ่ือปองกันการอัปเดตซอฟตแวรทีวีโดยไมตั้งใจ 
ใหตอแฟลชไดรฟ USB กับคอมพิวเตอรอีกคร้ังและลบไฟล 
autorun.upg 
 

อัปเดตจากการถายทอดสญัญาณดิจติอล 

ทีวีของคุณสามารถรับการอัปเดตซอฟตแวรผานการถายทอด 
สัญญาณดิจิตอลได หากมี เม่ือไดรับอัปเดตซอฟตแวรแลว 
จะมีขอความปรากฏใหคุณอัปเดตซอฟตแวรน้ัน 
เราขอแนะนําใหคุณอัปเดตซอฟตแวรเม่ือมีขอความปรากฏ  

ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ 

หากคุณไมไดอัปเดตซอฟตแวรทีวีเม่ือไดรับไฟลอัปเดต 
จะมีขอความแจงใหคุณบันทึกไฟลอัปเดตไว 
ในการอัปเดตซอฟตแวรในภายหลัง:  
1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาซอฟตแวร] > 
[อัปเดตภายใน] 
3. เลือกไฟลท่ีคุณดาวนโหลดมาและทําตามคําแนะนําบนหนาจอ 
เพ่ือทําการอัปเดตใหเสร็จสิ้น 
 

อัปเดตจากอินเตอรเนต็ 

คุณยังสามารถอัปเดตซอฟตแวรทีวีไดโดยตรงจากอินเตอรเน็ตโดย
การเช่ือมตอทีวีกับอินเตอรเน็ต ดู การเช่ือมตอทีวี > 
เช่ือมตอเครือขายและอินเตอรเน็ต (ในหนา 54) 

1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [อัปเดตซอฟตแวร] > 
[ทีวีท่ีมีอินเตอรเน็ต] จากน้ันกด OK   
3. ทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอเพ่ือเร่ิมอัปเดต 

เม่ือการอัปเดตเสร็จสิ้น ทีวีจะสลับเปนโหมดสแตนดบายและเปด 
อีกคร้ังโดยอัตโนมัติ รอใหทีวีเปดอีกคร้ัง อยาเปดทีวีเอง 

หมายเหตุ: 

 หากทีวีเช่ือมตออยูกับอินเตอรเน็ต ทีวีจะแสดงขอความวา 
มีซอฟตแวรใหมเม่ือเปดเคร่ือง 

 ในบางคร้ัง Philips อาจอัพเกรดซอฟตแวรใหกับทีวี 
ของคุณทางอินเตอรเน็ต ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือ 
อัพเกรดซอฟตแวรทีวี 

 

รีเซ็ตทั้งหมด 

คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งคาภาพและเสียงท้ังหมด 
และติดตั้งชองทีวีท้ังหมดบนทีวีของคุณใหม 

1. กด  
2. เลือก[เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] > 
[ตั้งทีวีใหม] จากน้ันกด OK 
3. ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ 
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5 การเช่ือมตอทีวี 

เก่ียวกับสาย 

คณุภาพสาย 

กอนท่ีคุณจะเช่ือมตออุปกรณกับทีวี ใหตรวจสอบวาอุปกรณมี 
ชองตอเหลืออยู เช่ือมตออุปกรณกับทีวีดวยการเช่ือมตอคุณภาพสูง 
ท่ีสุด ตัวเช่ือมตอคุณภาพดีจะถายทอดภาพและเสียงไดดียิ่งข้ึน 

การเช่ือมตอท่ีแสดงในคูมือผูใชน้ีเปนการแนะนําเทาน้ัน 
วิธีแกปญหาอ่ืนๆ ท่ีสามารถทําได ดูตัวอยางเพ่ิมเติมไดท่ี 
http://www.connectivityguide.philips.com 

คําแนะนํา: หากอุปกรณของคุณมีเพียงข้ัวตอแบบคอมโพสิตหรือ 
RCA ใหใชสายคอมโพสิต (CVBS) เพ่ือเช่ือมตออุปกรณ 
กับข้ัวตอ CVBS/Y ของทีวี 

HDMI 
การเช่ือมตอ HDMI มีคุณภาพของภาพและเสียงท่ีดีท่ีสุด 

 สาย HDMI หน่ึงสายมีท้ังสัญญาณวิดีโอและสัญญาณ 
เสียง เช่ือมตอ HDMI สําหรับสัญญาณทีวีความ 
ละเอียดสูง (HD) และเพ่ือเปด EasyLink 

 ชองตอ HDMI Audio Return Channel 
(ARC) ชวยใหทีวีสงสัญญาณ 
เอาตพุตเสียงไปยังอุปกรณท่ีรองรับ HDMI ARC ได 

 เช่ือมตอสาย HDMI สั้นกวา 5 เมตร/16.4 ฟุต  

HDMI

 
 

Y Pb Pr 
วิดีโอ Component (Y Pb Pr) ถายทอดสัญญาณ 
ภาพเทาน้ัน สําหรับสัญญาณเสียง ใหตอชอง Audio 
Left/Right ดวย 

 การเช่ือมตอ Y Pb Pr สามารถรับสัญญาณทีวี 
ความละเอียดสูง (HD) ได 

 ตอข้ัวสายใหตรงกับสีของชองตอ Y Pb Pr  

AUDIO L/R

YPbPr

 
 

เช่ือมตอเสาอากาศ 

เช่ือมตอเสาอากาศกับทีวี  

TV ANTENNA
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การเช่ือมตออุปกรณ 

เคร่ืองเลนดิสก Blu-ray หรือ DVD 

เช่ือมตอเคร่ืองเลนดิสกกับทีวีดวยสาย HDMI  

HDMI

 
 

 

เช่ือมตอเคร่ืองเลนดิสกกับทีวีดวยสายวิดีโอ Component (Y Pb Pr) และสาย Audio L/R  

AUDIO L/R

YPbPr

 
 

เคร่ืองรับสญัญาณของทีว ี

เช่ือมตอเคร่ืองรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลกับทีวีดวยสายตอเสาอากาศ 

TV ANTENNA

 



 
 
 
 
 

TH      45  
 

ภา
ษา
ไท
ย 

 

 

เช่ือมตอเคร่ืองรับสัญญาณทีวีระบบดาวเทียมหรือดิจิตอลกับทีวีดวยสาย HDMI 

HDMI

 
 

 

เช่ือมตอเคร่ืองรับสัญญาณทีวีดิจิตอลกับทีวีดวยสายวิดีโอ Component (Y Pb Pr) และสาย Audio L/R 

AUDIO L/R

YPbPr

 
 

เคร่ืองบันทึกวดิีโอ 

เช่ือมตอเคร่ืองบันทึกวิดีโอกับทีวีดวยสายตอเสาอากาศ 

REC

TV ANTENNA
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เช่ือมตอเคร่ืองบันทึกกับทีวีดวยสาย HDMI 

HDMI
ARC

REC

 
 

 

เช่ือมตอเคร่ืองบันทึกวิดีโอกับทีวีดวยสายวิดีโอ Component (Y Pb Pr) และสาย Audio L/R 

REC

AUDIO L/R

YPbPr

 
 

เคร่ืองเลนเกม 

เช่ือมตอเคร่ืองเลนเกมกับทีวีดวยสาย HDMI 

HDMI
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เช่ือมตอเคร่ืองเลนเกมกับทีวีดวยสายวิดีโอ Component (Y Pb Pr) และสาย Audio L/R 

AUDIO L/R

YPbPr
 

 

ระบบโฮมเธียเตอร 

เช่ือมตอระบบโฮมเธียเตอรท่ีรองรับ HDMI-ARC กับทีวีดวยสาย HDMI 

HDMI
ARC

 
 

 

เช่ือมตอระบบโฮมเธียเตอรกับทีวีดวยสาย HDMI และสายสัญญาณเสียงโคแอกเชียล 

HDMI Digital 
Audio Out
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เช่ือมตอระบบโฮมเธียเตอรกับทีวีดวยสายวิดีโอ Component (Y Pb Pr) และสาย Audio L/R 

AUDIO L/R

YPbPr
 

 

กลองดิจิตอล 

เช่ือมตอกลองดิจิตอลกับทีวีดวยสาย USB 

USB

 
 

กลองวดิีโอดิจติอล 

เช่ือมตอกลองวิดีโอดิจิตอลกับทีวีดวยสาย HDMI 

HDMI
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เช่ือมตอกลองวิดีโอดิจิตอลกับทีวีดวยสายวิดีโอ Component (Y Pb Pr) และสาย Audio L/R 

AUDIO L/R

YPbPr

 
 

เช่ือมตออุปกรณอื่น 

อ ุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB 
 

USB

 

เช่ือมตอฮารดไดรฟ USB กับทีวีดวยสาย USB 
 

USB

 
เช่ือมตอแฟลชไดรฟ USB กับทีวีดวยสาย USB 
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คอมพิวเตอร 

เช่ือมตอคอมพิวเตอรกับทีวีดวยสาย HDMI 

HDMI

 
 

 

เช่ือมตอคอมพิวเตอรกับทีวีดวยสาย DVI-HDMI และสายสัญญาณเสียง 

AUDIO IN
DVI/VGA

HDMI

 
 

กลองสําหรับการสนทนาทางวิดีโอ 

เช่ือมตอกลองวิดีโอสําหรับทีวี Philips - PTA317 (จําหนายแยกตางหาก) กับทีวีดวยสาย USB  

USB
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แปนพิมพและเมาส 

แปนพิมพ USB 
คุณสามารถเช่ือมตอแปนพิมพ USB เพ่ือปอนขอความ เชน 
ช่ือของอุปกรณในทีวี หรือขอความสําหรับแอป Smart TV 

เมาส USB 
คุณสามารถเช่ือมตอเมาส USB เพ่ือเลื่อนดูหนาตางๆ 
บนอินเตอรเน็ต และคลิกท่ีลิงกได  

หมายเหตุ: 

 หากคุณตองการชองเสียบ USB เพ่ิมเติม ใหใชฮับ 
USB 

 คุณยังสามารถเช่ือมตอเมาส USB กับแปนพิมพ USB 
ท่ีเช่ือมตออยูได 

 

เช่ือมตอแปนพิมพและเมาสกับทีวีดวยสาย USB 

USB

USB

 
 

เม่ือทีวีตรวจพบแปนพิมพ คุณสามารถเลือกรูปแบบแปนพิมพและ 
ทดสอบรูปแบบท่ีคุณเลือก หากคุณเลือกรูปแบบแปนพิมพซิริลลิก 
หรือกรีกเปนรูปแบบแรก คุณยังสามารถเพ่ิมแปนพิมพรองเปน 
รูปแบบภาษาละตินไดอีกดวย 

1. กด   
2. กด [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] > 
[USB keyboard settings]  
3. เปลี่ยนการตั้งคาแปนพิมพ  

ปุมทีวีบนแปนพิมพของคุณ 
ในการปอนขอความ ใหใชปุมตอไปน้ี: 

 Enter : ยืนยันการปอน 

 Backspace : ลบตัวอักษรท่ีอยูหนาเคอรเซอร 

 ปุมเมนู: เลื่อนดูภายในฟลดขอความ 

 Alt + Shift: เปลี่ยนรูปแบบแปนพิมพ 
หากตั้งคาแปนพิมพไวหลายรูปแบบ 

 

 

ปุม Smart TV บนแปนพิมพของคุณ 

 Enter : ยืนยันการปอน 

 Backspace : กลับไปหนาท่ีแลว 

 ปุมเมนู: เลื่อนดูฟลดตางๆ 

 Tab: ไปยังฟลดถัดไป 

 Tab และ Shift: ไปท่ีฟลดกอนหนา 

 Home: เลื่อนไปยังดานบนสุดของหนา 

 End: เลื่อนไปยังดานลางสุดของหนา 

 Page Up: กลับไปหนาท่ีแลว 

 Page Down: ไปยังหนาถัดไป 

 +/-: ซูมเขาหรือออก 

 *: ปรับความกวางใหพอดีกับหนา 
 

 

เม่ือทีวีตรวจพบเมาสแลว คุณสามารถตั้งความเร็วในการควบคุม 
ได 

1. กด   
2. กด [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] > 
[Pointer/mouse settings]  
3. เปลี่ยนการตั้งคาเมาส 

ในการใชเมาส USB กับทีวีของคุณ 

 OK: ปุมเมาสดานซาย (คลิกซาย) 

  (ดานหลัง) : ปุมเมาสดานขวา (คลิกขวา) 

 ลอเลื่อนเมาส: ใชเลื่อนเมาสข้ึนและลงภายในหนา 
อินเตอรเน็ต 

หมายเหตุ: เมาส USB ไมสามารถใชเลื่อนดูเมนูของทีวีได 
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การดูอุปกรณที่เช่ือมตออยู 

เลือกอุปกรณ 

คุณตองตออุปกรณกับทีวีกอนจึงจะสามารถรับชมรายการใน 
อุปกรณได ด ูการเช่ือมตอทีวี > เช่ือมตออุปกรณ (ในหนา 44) 

เลือกอุปกรณท่ีมี SOURCE 
1. กด  SOURCE บนรีโมทคอนโทรลหรือ INPUT 
บนทีวี 
2. เลือกอุปกรณ แลวกด OK 

เลือกอุปกรณจากเมนูหนาแรก 
1. กด  
2. เลือก [แหลงสัญญาณ] จากน้ันกด OK 
3. เลือกอุปกรณ แลวกด OK 
 

อัปเดตรายการแหลงสญัญาณ 

หากคุณเพ่ิมหรือลบอุปกรณ ใหอัปเดตรายการแหลงสัญญาณ 

1. กด  SOURCE 
2. กด  OPTIONS 
3. เลือก [สแกนการเช่ือมตอ] จากน้ันกด OK 
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ 
 

เปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณ 

เปลี่ยนประเภทอุปกรณ 
คุณสามารถเปลี่ยนประเภทอุปกรณเพ่ือเขาใชงานจากเมนูแหลง 
สัญญาณไดอยางงายดาย 

1. กด  SOURCE 
2. เลือกอุปกรณ แลวกด[ชนิดอุปกรณ] 
3. เลือกประเภทอุปกรณท่ีเหมาะสม แลวกด OK 
 

 

เปลี่ยนช่ืออุปกรณ 
คุณสามารถเปลี่ยนช่ืออุปกรณไดหลังจากท่ีเช่ือมตออุปกรณกับทีวี 

1. กด  SOURCE 
2. เลือกตัวเช่ือมตอแลวกด [แกช่ือ] 
3. ใชแปนกดบนหนาจอเพ่ือปอนช่ือใหม 
4. เม่ือดําเนินการเสร็จ เลือก [เสร็จ] แลวกด OK 
 

 

รีเซ็ตการตั้งคาอุปกรณ 
คุณสามารถรีเซ็ตประเภทและช่ืออุปกรณเปนการตั้งคาเร่ิมตน 

1. ในเมนู [แหลงสัญญาณ] เลือกอุปกรณแลวกด  
 OPTIONS 

2. เลือก [ช่ือและไอคอนดั้งเดิม] จากน้ันกด OK 
 

ต้ังคาอุปกรณ EasyLink 

สิ่งที่คณุทําได 

คุณสามารถใชประโยชนจากอุปกรณท่ีรองรับ HDMI-CEC 
ของคุณใหมากท่ีสุดดวยคุณสมบัติการควบคุมข้ันสูงของ Philips 
EasyLink เช่ือมตออุปกรณท่ีรองรับ  HDMI-CEC 
ผานสาย HDMI เขากับทีวีของคุณและควบคุมพรอม 
กันดวยรีโมทคอนโทรลของทีวี 

หมายเหตุ: บางแบรนดอาจอธิบายการทํางานของ HDMI-
CEC ตางกัน ตัวอยางเชน Anynet (Samsung), 
Aquos Link (Sharp) หรือ BRAVIA Sync (Sony) 
บางแบรนดอาจไมสามารถใชรวมกับ Philips EasyLink ได 
 

 

หลังจากท่ีคุณเปด Philips EasyLink คุณสามารถใช 
คุณสมบัติตอไปน้ี: 

One-touch play 
เม่ือคุณเลนอุปกรณท่ีรองรับ HDMI-CEC ทีวีจะเปดจาก 
โหมดสแตนดบาย และสลับไปยังแหลงท่ีถูกตอง 

One-touch standby 
เม่ือคุณกด  บนรีโมททีวี ทีวีและอุปกรณท่ีรองรับ HDMI-
CEC ท้ังหมดจะสลับเปนโหมดสแตนดบาย 

ปดอุปกรณท่ีไมใชงานอัตโนมัติ 
หากอุปกรณท่ีรองรับ HDMI-CEC ไมไดใชงานระยะหน่ึง 
อุปกรณน้ันจะเปลี่ยนเปนโหมดสแตนดบาย 
 

 

 EasyLink รีโมทคอนโทรล 
คุณสามารถควบคุมอุปกรณท่ีรองรับ HDMI-CEC 
หลายเคร่ืองพรอมกันไดดวยรีโมทคอนโทรลทีวีของคุณ 

การควบคุมเสียงของระบบ 
หากคุณเช่ือมตออุปกรณท่ีรองรับ HDMI-CEC 
ซ่ึงมีลําโพงดวย ผานชองเสียบ HDMI ARC 
คุณสามารถเลือกฟงเสียงทีวีจากลําโพงดังกลาวแทนลําโพงทีวีได 
 

 

การรักษาคุณภาพสัญญาณภาพ 
หากคุณภาพของภาพทีวีไดรับผลกระทบจากคุณสมบัติการ 
ประมวลผลภาพของอุปกรณอ่ืน คุณสามารถเปด Pixel Plus 
Link เพ่ือรักษาคุณภาพของสัญญาณภาพ 
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ขยายหนาจอสําหรับวิดีโอท่ีมีคําบรรยาย 
บางคําบรรยายของวิดีโออาจสรางแถบสําหรับคําบรรยายแยกตาง
หากท่ีดานลางวิดีโอ ซ่ึงเปนการจํากัดพ้ืนท่ีแสดงวิดีโอ 
คุณสามารถเปดการยายตําแหนงคําบรรยายอัตโนมัติไดเพ่ือขยาย
พ้ืนท่ีแสดงภาพ และแสดงคําบรรยายบนภาพแทน 
 

สิ่งที่คณุตองมี 
 เช่ือมตออุปกรณท่ีรองรับ HDMI-CEC กับทีวี 

คุณสามารถเช่ือมตออุปกรณ HDMI-CEC 
ไดมากกวาหน่ึงเคร่ือง ดู การเช่ือมตอทีวี > 
เช่ือมตออุปกรณ (ในหนา 44) 

 กําหนดคาอุปกรณท่ีรองรับ HDMI-CEC 
แตละเคร่ืองอยางถูกตอง 

 เปด EasyLink 

เปด EasyLink 
1. กด  
2. กด [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] > 
[EasyLink] 
3. เลือก [EasyLink]> [เปด] จากน้ันกด OK 
 

ควบคุมอุปกรณ 

หากคุณเช่ือมตออุปกรณ HDMI-CEC หลายเคร่ืองท่ีรองรับ 
การตั้งคาน้ี คุณสามารถควบคุมอุปกรณท้ังหมดดงักลาวผาน 
รีโมทคอนโทรลของทีวี 

หมายเหตุ: การตั้งคาน้ีเปนการตั้งคาข้ันสูง อุปกรณท่ีไมรองรับ 
การตั้งคาน้ีจะไมตอบสนองคําสั่งจากรีโมทคอนโทรลของทีวี 

1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] > 
[EasyLink] > [รีโมทคอนโทรล EasyLink] 
3. เลือก [เปด] หรือ [ปด] จากน้ันกด OK 
 

 

เคล็ดลับ: 

 ในการสลับกลับไปยังการควบคุมทีวี ใหกด  
จากน้ันเลือก [รับชมรายการทีวี] 

 หากตองการควบคุมอุปกรณอ่ืน ใหกด  
และเลือกอุปกรณจากเมนูหนาแรก 

 

 

ปุม EasyLink 
คุณสามารถควบคุมอุปกรณท่ีรองรับ HDMI-CEC 
ดวยปุมเหลาน้ีบนรีโมทคอนโทรลของทีวี 

 : เปดทีวีและอุปกรณท่ีเช่ือมตอหรือเปลี่ยนเปน 
สแตนดบาย 

 ปุมเลน: ควบคุมการเลนวิดีโอหรือเพลง 

 ปุมตัวเลข: เลือกเร่ือง ตอน หรือแทร็ค 

 OK: เร่ิม หยุดช่ัวคราว หรือเลนตอบนอุปกรณท่ีเช่ือมตอ 
เปดใชงานรายการท่ีเลือก หรือเขาใชเมนูอุปกรณ 

 : แสดงเมนูหนาแรกของทีวี 
 

 

ปดอุปกรณท่ีเช่ือมตออยู 
คุณยังสามารถตั้งคาทีวีใหปดอุปกรณท่ีรองรับ HDMI-CEC 
ท่ีเช่ือมตออยูไดหากไมอุปกรณน้ันไมใชแหลงสัญญาณท่ีใชอยู 
ทีวีจะเปลี่ยนอุปกรณท่ีเช่ือมตออยูเปนโหมดสแตนดบายหลังจาก 
ไมไดใชงานนาน 10 นาที 

1. กด  
2. กด [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] > 
[EasyLink] 
3. เลือก [ปดอุปกรณอัตโนมัติ]> [เปด] จากน้ันกด OK 
 

เลือกเอาตพุตลําโพง 

หากอุปกรณท่ีเช่ือมตอรองรับ HDMI Audio Return 
Channel (HDMI ARC) คุณสามารถตอสัญญาณ 
เสียงเอาตพุตของทีวีผานสาย HDMI ได ไมจําเปนตองมีสาย 
สัญญาณเสียงเพ่ิมเติม ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเช่ือมตออุปกรณ 
กับตัวเช่ือมตอ HDMI ARC ท่ีทีวีแลว ดู การเช่ือมตอทีวี > 
เก่ียวกับสาย > HDMI (ในหนา 43) 

เปด HDMI ARC 
1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [เสียง] > [ข้ันสูง] > 
[HDMI 1 - ARC] 
 

 

3. เลือกตัวเลือกตอไปน้ีหน่ึงตัวเลือก แลวกด OK 

 [เปด]: ฟงเสียงทีวีผานอุปกรณท่ีรองรับ HDMI-ARC 
ท่ีเช่ือมตออยู 

 [ปด]: ฟงเสียงทีวีผานลําโพงในทีวีหรือผานอุปกรณท่ีเช่ือม 
ตอผานข้ัวตอสัญญาณเสียงดิจิตอล 

หมายเหตุ: ตรวจสอบวาไดตั้งคา HDMI-CEC ท้ังหมด 
อยางเหมาะสมแลวในอุปกรณท่ีเช่ือมตออยู 

ตั้งคาลําโพงทีวี 
1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [เสียง] > [ข้ันสูง] > 
[ลําโพงทีวี] 
 

 

3. เลือกตัวเลือก แลวกด OK: 

 [ปด]: ปดลําโพงทีวี 



 
 

TH      54      
 

 [เปด]: เปดลําโพงทีวี 

 [EasyLink]: ปดลําโพงทีวีและสตรีมเสียงทีวีไปยัง 
อุปกรณเสียง HDMI-CEC ท่ีเช่ือมตอ 

 [เร่ิม EasyLink อัตโนมัติ]: เม่ือเช่ือมตออุปกรณเสียง 
HDMI-CEC ลําโพงทีวีจะปดและสตรีมเสียงทีวีไปยัง 
อุปกรณโดยอัตโนมัติ  

 

 

เปลี่ยนการสตรีมเสียงทีวี 
คุณสามารถสลับเสียงระหวางลําโพงทีวีกับแอมพลิไฟเออรท่ีเช่ือม 
ตออยูไดทุกเม่ือ  

1. กด  OPTIONS 
2. เลือก [ภาพและเสียง] > [ลําโพง] 

3. เลือกตัวเลือกตอไปน้ีหน่ึงตัวเลือก แลวกด OK 

 [ทีวี]: เปดการทํางานตามคาเร่ิมตน   
สตรีมสัญญาณเสียงทีวีผานทีวีและอุปกรณเสียง 
HDMI-CEC ท่ีเช่ือมตออยู จนกวาอุปกรณท่ีเช่ือม 
ตอจะสลับไปใชการควบคุมเสียงของระบบ หลังจากน้ัน 
สัญญาณเสียงทีวีจะไดรับการสตรีมผานอุปกรณท่ีเช่ือมตอ
อยู 

 

 

 [เคร่ืองขยายเสียง]: สตรีมสัญญาณเสียงผานอุปกรณ 
HDMI-CEC ท่ีเช่ือมตออยู หากอุปกรณไมเปดใช 
งานโหมดเสียงของระบบ เสียงจะไดรับการสตรีมจาก 
ลําโพงทีวีตอไป หากมีการเลือก [เร่ิม EasyLink 
อัตโนมัติ] ทีวีจะขอใหอุปกรณท่ีเช่ือมตอสลับไปท่ีโหมด 
เสียงของระบบ 

 

การรักษาคณุภาพสญัญาณภาพ 

หากคุณภาพสัญญาณภาพทีวีของคุณไดรับผลกระทบจากคุณ 
สมบัติการประมวลผลภาพของอุปกรณอ่ืน คุณสามารถเปด 
Pixel Plus Link 

เปด Pixel Plus Link 
1. กด  
2. กด [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] > 
[EasyLink] 
3. เลือก [Pixel Plus Link]> [เปด] จากน้ันกด OK 
 

การขยายจอแสดงวิดโีอ 

คำบรรยายบางรูปแบบอาจสรางแถบสําหรับคําบรรยายแยกไวตาง
หากท่ีดานลางภาพ ซ่ึงทําใหพ้ืนท่ีแสดงภาพมีจํากัด เพ่ือขยายพ้ืนท่ี 
แสดงวิดีโอ คุณสามารถเปดการยายคําบรรยายอัตโนมัติ 
คําบรรยายน้ันจะแสดงเหนือภาพวิดีโอ 

เปดการยายคําบรรยายอัตโนมัติ  
1. กด  
2. กด [เซ็ตอัพ] > [ตั้งคาทีวี] > [การตั้งคาท่ัวไป] > 
[EasyLink] 
3. เลือก [เลื่อนคําบรรยายอัตโนมัติ]> [เปด] จากน้ันกด OK 
 

เช่ือมตอเครือขายและอินเตอรเน็ต 

สิ่งที่คณุทําได 

ดูสื่อ 
หากคุณเช่ือมตอทีวีกับเครือขายภายในบาน คุณจะสามารถเลน 
รูปถาย รวมท้ังเลนเพลงและวิดีโอไดจากคอมพิวเตอรของคุณ ดู 
การใชงานทีวี > เลนไฟลมัลติมีเดีย (ในหนา 18) 

Smart TV 
หากคุณเช่ือมตอทีวีกับเครือขายภายในบานดวยการเช่ือมตอ 
อินเตอรเน็ต คุณจะสามารถเรียกดู Smart TV ได Smart 
TV มีบริการอินเตอรเน็ตและเว็บไซตท่ีปรับใหเหมาะสมกับทีวีของ 
คุณ คุณสามารถเลนเพลงและวิดีโอ ดูสาระบันเทิง เชาภาพยนตร 
ตางๆ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ด ูการใชงานทีวี > Smart TV 
(ในหนา 21) 
 

สิ่งที่คณุตองมี 

คําเตือน: ทีวีรุนน้ีสอดคลองตามขอกําหนด EMC เฉพาะเม่ือ 
คุณใชสายอีเธอรเน็ต Cat5 แบบมีฉนวนเทาน้ัน 

 เครือขายคอมพิวเตอรซ่ึงประกอบดวย: 
a) เราเตอรแบบ Universal plug-and-play 
(UPnP) และ  
b) คอมพิวเตอรท่ีใชหน่ึงในระบบปฏิบัติการตอไปน้ี: 
Microsoft Windows XP, Microsoft 
Windows Vista, Mac OSX หรือ Linux   

 

 

 ในการเช่ือมตอทีวีกับคอมพิวเตอร คุณจําเปนตองติดตั้ง 
และกําหนดคาเซิรฟเวอรสื่อบนคอมพิวเตอร ดู 
การใชงานทีวี > เลนไฟลมัลติมีเดีย (ในหนา 18) 

 ในการเช่ือมตอทีวีของคุณกับอินเตอรเน็ต คุณยังตองมีการ 
เช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงดวย 
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เชื่อมตอ 
 

TV

PC
Router

Internet

 
คุณสามารถเช่ือมตอทีวีเคร่ืองน้ีเขากับเครือขายภายในบานผาน 
การเช่ือมตอแบบใชสายหรือแบบไรสาย 

 สําหรับการเช่ือมตอแบบใชสาย ใหด ูการเช่ือมตอทีวี > 
เช่ือมตอเครือขายและอินเตอรเน็ต > การเช่ือมตอแบบใช 
สาย  (ในหนา 55) 

 

 

TV

PC
Router

Internet

 
 สําหรับการเช่ือมตอแบบไรสาย โปรดด ูการเช่ือมตอทีวี > 

เช่ือมตอกับเครือขายและอินเตอรเน็ต > ใช Wi-Fi ได 
(ในหนา 55) 

 

การเชื่อมตอแบบใชสาย 

1. เปดเราเตอรและเปดการตั้งคา DHCP 
2. เช่ือมตอเราเตอรกับทีวีโดยใชสายอีเธอรเน็ต 
3. กด  จากน้ันเลือก [เซ็ตอัพ] 
4. เลือก [เช่ือมตอกับเครือขาย] จากน้ันกด OK 

5. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือติดตั้งเครือขาย 
6. รอใหทีวีคนหาการเช่ือมตอเครือขาย 
7. หากระบบรองขอ ใหยอมรับขอตกลงสิทธิ์การใชงานของผูใช 
 

ใช Wi-Fi ได 

สวนน้ีมีไวเฉพาะทีวีท่ีใช Wi-Fi ไดเทาน้ัน   
คุณสามารถเช่ือมตอทีวีกับเครือขายภายในบานแบบไรสายได 

หมายเหตุ: 

 เครือขายไรสายทํางานในชวงความถ่ี 2.4 GHz 
เชนเดียวกับอุปกรณไฟฟาภายในบานอ่ืนๆ เชน 
โทรศัพทบานไรสาย เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ 
Bluetooth ซ่ึงอาจรบกวนสัญญาณ Wi-Fi ได 
ยายอุปกรณเหลาน้ีออกหางจากทีวี 

 

 

 เพ่ือประสิทธิภาพการเช่ือมตอ Wi-Fi ท่ีดีท่ีสุด จัดวางทีวี 
ใหอยูหางจากเราเตอรไรสายไมเกิน 10 ม. หลีกเลี่ยงสิ่ง 
กีดขวางตางๆ เชน การจัดวางเราเตอรและทีวีโดยมีผนัง 
คอนกรีตกั้นกลาง  

 คุณภาพในการรับสัญญาณข้ึนอยูกับท่ีตั้งของเราเตอร 
ไรสายและผูใหบริการอินเตอรเน็ตในพ้ืนท่ี 

 เม่ือตองการลดการรับสงขอมูลในเครือขาย ใหปดอุปกรณ 
เครือขายท่ีไมใชงานในเครือขายภายในบาน 

 เม่ือเลนวิดีโอผานเครือขายไรสายภายในบาน เราแนะนําให 
คุณใชเราเตอร IEEE 802.11 N ความเร็วในการ 
เช่ือมตออาจแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมการทํางาน 
ของเครือขายไรสายภายในบานของคุณ 

 

 

เร่ิมการตั้งคาไรสาย 
1. เปดเราเตอรเครือขายไรสายของคุณ 
2. กด  ท่ีรีโมทคอนโทรลทีวี   
3. เลือก [เซ็ตอัพ]> [เช่ือมตอกับเครือขาย] จากน้ันกด OK 
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ 

WPS - Wi-Fi Protected Setup 
1. หากเราเตอรของคุณรองรับ Wi-Fi Protected Setup 
(WPS) ใหกดปุม WPS บนเราเตอร   
2. หลังจากน้ัน 2 นาที เลือก [WPS] บนทีวี แลวกด OK    
ทีวีจะเช่ือมตอกับเครือขายของคุณ ข้ันตอนน้ีใชเวลาประมาณ 2 
นาที 
 

 

เราเตอรไรสายรุนใหมสวนใหญจะมีระบบ WPS และมีโลโก 
WSP ระบบ WPS ใชการเขารหัสความปลอดภัยแบบ 
WPS และไมสามารถใชรวมกับอุปกรณในเครือขายของคุณท่ีมี 
การเขารหัสความปลอดภัยแบบ WEP (Wired 
Equivalent Privacy)  

หา[สแกน] > [กําหนดเอง] 

สแกนหาเราเตอร 
หากคุณมีเราเตอรหลายเคร่ืองในเครือขายของคุณ คุณสามารถ 
เลือกเครือขายท่ีคุณตองการได   
1. ในการเลือกเราเตอรเครือขายท่ีตองการ ใหกด [สแกน] 
ในหนาแรกของการติดตั้ง เราเตอรท่ีมีระบบ WPS และมี 
สัญญาณแรงท่ีสุดจะปรากฏเปนรายการแรกบนหนาจอ 



 
 

TH      56      
 

2. เลือกเราเตอรท่ีตองการ แลวกด OK 

 หากคุณกําลังเช่ือมตอเราเตอร WPS ใหเลือก [WPS] 
ท่ีทีวี  

 หากคุณตองการตั้งรหัส PIN ในซอฟตแวรเราเตอรท่ีจะ 
เช่ือมตอ เลือก [WPS PIN] และจดรหัสไว  

 ในการปอนคียเขารหัสดวยตนเอง ใหเลือก [มาตรฐาน] 
และปอนคียเม่ือมีขอความปรากฏ 

 

 

ตั้งการเช่ือมตอท่ีปลอดภัยดวยการเขารหัส WPS 
1. เพ่ือสรางการเช่ือมตอท่ีปลอดภัยดวยรหัส PIN ใหเลือก 
[WPS PIN] แลวกด OK    
2. จดรหัส PIN 8 หลักท่ีปรากฏบนทีวี และปอนรหัสลงใน 
ซอฟตแวรของเราเตอรบน PC ของคุณ 
โปรดดูคูมือเราเตอรเก่ียวกับตําแหนงในการปอนรหัส PIN 

ตั้งการเช่ือมตอท่ีปลอดภัยดวยการเขารหัส WPA 
หากเราเตอรของคุณมีการเขารหัสความปลอดภัย WPA  
(Wi-Fi Protected Access) ใหปอนรหัสผานดวย 
รีโมทคอนโทรล  
1. หากตองการปอนคียเขารหัสดวยตนเอง ใหเลือก [มาตรฐาน] 
แลวกด OK   
2. ในการเขาใชงานแปนพิมพบนหนาจอ เลือกฟลดปอนขอความ 
แลวกด OK  
 

 

ตั้งการเช่ือมตอท่ีปลอดภัยดวยการเขารหัส WEP 
หากเราเตอรของคุณมีการเขารหัสความปลอดภัย WEP 
ทีวีจะขอใหคุณระบุคียเขารหัส WEP ซ่ึงเปนเลขฐานสิบหก   
1. คนหาคียเลขฐานสิบหกในซอฟตแวรเราเตอรบน PC 
และจดคียแรกท่ีปรากฏในรายการคีย WEP  

2. ปอนคียความปลอดภัยในทีวีดวยรีโมทคอนโทรลเพ่ือเช่ือมตอ 
กับเราเตอร   
3. หากระบบรองขอ ใหยอมรับขอตกลงสิทธิ์การใชงานของผูใช 
 
 

การตั้งคาเครือขาย 

ช่ือเครือขายทีวี 
หากคุณมีทีวีมากกวาหน่ึงเคร่ืองในเครือขายภายในบานของคุณ 
คุณสามารถเปลี่ยนช่ือทีวีน้ีเพ่ือระบุช่ือท่ีไมซํ้ากัน  

1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาเครือขาย] > 
[ช่ือเครือขายทีวี] จากน้ันกด OK 
3. ใชแปนพิมพบนหนาจอหรือรีโมทคอนโทรลเพ่ือปอนช่ือ 

 

 

เปด Miracast 
ทีวีรุนน้ีเปนทีวีท่ีผานการรับรอง Miracast หากตองการให 
แสดงภาพจากอุปกรณ Wi-Fi บนทีวีอยางราบร่ืน ใหเปด 
Miracast 

หมายเหตุ: Miracast ทํางานกับอุปกรณเคลื่อนท่ีบางรุน เทาน้ัน 

1. กด   
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาเครือขาย] > [Wi-Fi 
Miracast] 
3. เลือก [เปด]แลวกด OK เพ่ือเปดใชงาน Miracast 

คําแนะนํา: ในการลางประวัติของอุปกรณ Wi-Fi Miracast 
ท้ังหมด ใหเลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาเครือขาย] > 
[ลางอุปกรณ Wi-Fi Miracast]  

เปดใชการบันทึกรายการระยะไกล 
ทีวีรุนน้ีรองรับการบันทึกรายการระยะไกลแบบตั้งเวลาจากอุปกรณ 
Wi-Fi   
หมายเหตุ: หากคุณเปดใชการบันทึกรายการระยะไกล ทีวีจะใชไฟ 
มากข้ึนในโหมดสแตนดบาย 

1. กด  
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาเครือขาย] > [การบันทึก 
MyRemote] 
3. เลือก [เปด] จากน้ันกด OK 
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6 วิธีแกไขปญหา 

ปญหาทั่วไป 

เปดทีวีแลวแตทีวีไมทํางาน: 

 ปลดสายไฟออกจากเตาเสียบ รอหน่ึงนาทีแลวจึงตอกลับ 
เขาท่ีเดิม 

 ตรวจสอบสายไฟวาเช่ือมตออยางแนนหนาแลวหรือไม 

เม่ือเปด/ปด หรือไปท่ีโหมดสแตนดบายของทีวี คณุจะไดยินเสียง 
จากโครงเคร่ืองทีวี: 
ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ เสียงดังกลาวเปนเสียงปกติของการ 
ขยายหรือหดตัวของทีวีเม่ือเย็นตัวลงและรอนข้ึน ซ่ึงไมมีผลกระทบ 
ใดๆ ตอประสิทธิภาพการทํางาน 
 

 

ทีวีไมตอบสนองตอรีโมทคอนโทรลหรือการควบคุมของทีวีเม่ือเปด 
เคร่ือง: 
ทีวีจะใชเวลาสักครูในการเร่ิมทํางาน ระหวางน้ี ทีวีจะไมตอบสนอง 
ตอรีโมทคอนโทรลหรือการควบคุมของทีวี เร่ืองน้ีถือเปนเร่ืองปกติ 

หากทีวียังคงไมตอบสนองตอรีโมทคอนโทรล  ดูเซนเซอรรีโมท 
คอนโทรลผานกลองดิจิตอล หากคุณกดปุมใดๆ 
บนรีโมทคอนโทรล และเห็นสีแดงสวางท่ีเซนเซอร 
หมายความวารีโมทคอนโทรล ทํางานอยู แตอาจจําเปนตองให 
Philips Consumer Care ตรวจสอบทีวี 
วิธีการแกไขปญหาน้ีใชไมไดกับรีโมท 
คอนโทรลท่ีจับคูแบบไรสายกับทีวี 

เม่ือทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย หนาจอ Splash เร่ิมตนจะ 
แสดงข้ึน จากน้ันจะกลับสูโหมดสแตนดบาย: 
เร่ืองน้ีถือเปนเร่ืองปกติ เม่ือถอดและเช่ือมตอทีวีกับแหลงจายไฟอีก 
คร้ัง หนาจอเร่ิมตนจะปรากฏข้ึนในครั้งตอไปท่ีเปดเคร่ือง   
ในการเปดทีวีจากโหมดสแตนดบาย ใหกด  บนรีโมทคอนโทรล 
หรือกดปุมใดๆ บนทีวี  

ไฟแสตนดบายสีแดงท่ีทีวีกระพริบ: 
ปลดสายไฟออกจากเตาเสียบ รอจนกวาทีวีจะเย็นลงกอนเช่ือมตอ 
สายไฟกลับเขาท่ีเดิม หากมีการกะพริบ ใหติดตอ Philips 
Consumer Care 

 

 

เสียงทีวีเปนภาษาท่ีไมถูกตอง: 
หากคุณเลือกภาษาของเสียงผาน  OPTIONS 
ทีวีจะรีเซ็ตกลับเปนภาษาเร่ิมตนเม่ือคุณเปลี่ยนชองสัญญาณหรือ 
ปดทีวี  
ถาตองการใชภาษาน้ันตอไป ใหเปลี่ยนภาษาเสียงดวยการกด  
แลวเลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งคาชองสัญญาณ] > [ภาษา] 
> [ภาษาของเสียงหลัก] หรือ [ภาษาของเสียงท่ีสอง] 

เมนูของทีวีหรือ Smart TV เปนภาษาไมถูกตอง: 
เปลี่ยนเมนูเปนภาษาท่ีคุณตองการ   
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดด ูเปลี่ยนการตั้งคาทีวี > 
การตั้งคาภาษา > ภาษาเมนู (ในหนา 39) 
 

 

คุณลืมรหัส 4 หลักเพ่ือปลดล็อคคุณสมบัติการบลอ็คชอง 
(ล็อคกันเปด): 
ปอน ‘8888’ 

คุณตองการอัพเกรดซอฟตแวรทีวี: 
เย่ียมชม www.philips.com/support 
และดาวนโหลดแพ็กเกจซอฟตแวรลาสุดสําหรับทีวีของคุณ 
คําแนะนําในการติดตั้งซอฟตแวรและบันทึกการรีลีสจะระบุวามี 
อัปเดตอะไรใหเลือกใชบางท่ีเว็บไซต 
คุณยังสามารถดูคําแนะนําฉบับเต็มเกี่ยวกับวิธีอัพเกรดซอฟตแวร 
ทีวีไดท่ี เปลี่ยนการตั้งคาทีวี > อัปเดตซอฟตแวร (ในหนา 41) 
 

ปญหาเก่ียวกับชอง 

คุณตองการติดตั้งชองทีวี: 
ดู เปลี่ยนการตั้งคาทีวี > การติดตั้งอัตโนมัติ (ในหนา 36) 
สําหรับคําแนะนําเก่ียวกับการติดตั้งชองอะนาล็อกหรือดิจิตอล 

ไมพบชองดิจิตอลระหวางการติดตั้ง: 

 ดูขอมูลจําเพาะดานเทคนิคเพ่ือใหแนใจวาทีวีของคุณ 
รองรับ DVB-T หรือ DVB-C ในประเทศของคุณ 

 ตรวจดูวาตอสายท้ังหมดอยางถูกตองหรือไม 
และเลือกเครือขายท่ีถูกตองหรือไม   

 

 

ชองท่ีติดตั้งไวลวงหนาไมปรากฏในรายการชอง: 
ตรวจดูวาเลือกรายการชองท่ีถูกตองไว 
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คุณตองการจัดเรียงหรือเรียงลําดับรายการชองใหม: 
หลังจากติดตั้งชองแลว ชองจะปรากฏในรายการชอง 
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการจัดการรายการชอง 
รวมถึงการจัดเรียงชองใหม ด ูการรับชมรายการทีวี > 
การจัดการรายการชองสัญญาณ (ในหนา 13) 
 

ปญหาเก่ียวกับภาพ 

ทีวีเปด แตไมมีภาพหรือภาพผิดเพ้ียน: 

 ตรวจสอบวาไดตอสายสญัญาณของเสาอากาศเขากับทีวี 
ถูกตองหรือไม 

 ตรวจสอบวาเลือกอุปกรณท่ีถูกตองเปนแหลงแสดงผลแลว 

 ตรวจสอบวาอุปกรณหรือแหลงสัญญาณภายนอกเช่ือมตอ
ถูกตองแลว 

มีเสียงแตไมมีภาพ: 
ตรวจสอบวาการตั้งคาภาพถูกตองแลว 
 

 

สัญญาณภาพของทีวีท่ีไดรับจากเสาอากาศไมดี: 

 ตรวจสอบวาไดตอสายสญัญาณของเสาอากาศเขากับทีวี 
ถูกตองหรือไม 

 ลําโพง อุปกรณเสียงท่ีไมตอสายดิน ไฟนีออน อาคารสูง 
และวัตถุขนาดใหญอ่ืนๆ จะมีผลตอคุณภาพการรับ 
สัญญาณ หากเปนไปได ลองปรับคุณภาพการรับสัญญาณ 
โดยเปลี่ยนทิศทางเสาอากาศ หรือยายอุปกรณใหอยูหาง 
จากทีวี 

 หากสัญญาณภาพท่ีไดรับจากชองใดชองหน่ึงไมชัด 
ใหปรับจูนชองน้ันแบบละเอียด 

 

 

สัญญาณภาพท่ีไดรับจากอุปกรณท่ีเช่ือมตออยูไมดี: 

 ตรวจสอบวาอุปกรณเช่ือมตอถูกตอง 

 ตรวจสอบวาการตั้งคาภาพถูกตองแลว  

ทีวีไมบันทึกคาของภาพท่ีฉันตั้ง: 
ตรวจสอบวาตั้งตําแหนงทีวีเปนโหมดบาน คุณสามารถเปลี่ยน 
แปลงและบันทึกการตั้งคาในโหมดน้ี 
 

 

ภาพท่ีแสดงไมเทากับจอ - มีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป: 
เปลี่ยนเปนรูปแบบภาพอ่ืน 

รูปแบบภาพไมเหมือนกันในแตละชอง: 
แทนท่ีจะเปนรูปแบบภาพ [ขยายอัตโนมัติ] ใหเลือกรูปแบบภาพ 
อ่ืน 

ตําแหนงภาพไมถูกตอง 
สัญญาณภาพจากอุปกรณบางอยางไมเหมาะกับหนาจอ ตรวจดู 
เอาตพุตสัญญาณของอุปกรณ 
 

 

แบนเนอร "e-sticker" ท่ีแสดงขอมูลปรากฏบนหนาจอทีวี: 
ทีวีอยูในโหมด [รานคา] ในการเอา e-sticker ออก ใหตั้ง 
ทีวีเปนโหมด [บาน] จากน้ันปดและเปดทีวีใหม ดู 
เปลี่ยนการตั้งคาทีวี > การตั้งคาอ่ืนๆ > โหมดบาน (ในหนา 
41) 

คอมพิวเตอรแสดงผลบนทีวีไมคงท่ี: 

 ตรวจสอบวา PC ของคุณใชความละเอียดและอัตราการ 
รีเฟรชท่ีรองรับ ด ูขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑ > 
ความละเอียดในการแสดงผล (ในหนา 61) 

 เปลี่ยนรูปแบบภาพทีวีเปน [ไมปรับอัตราสวน] 
 

ปญหาเก่ียวกับเสียง 

มีภาพแตไมมีเสียง: 
หากไมพบสัญญาณเสียง ทีวีจะปดเอาตพุตเสียงโดยอัตโนมัติ 
ซ่ึงไมไดหมายถึงการทํางานท่ีผิดปกต ิ

 ตรวจสอบวาเช่ือมตอสายท้ังหมดถูกตอง 

 ตรวจสอบวาระดับเสียงไมไดปดอยูหรือตั้งเปนศูนย  

 ตรวจสอบวาเลือกการตั้งคาลําโพงทีวีแลว  
กด  OPTIONS เลือก [ภาพและเสียง] > 
[ลําโพง] จากน้ันเลือก [ทีวี] 

 

 

 ตรวจสอบวาชองเอาตพุตสัญญาณเสียงของทีวีเช่ือมตออยู
กับชองอินพุตสัญญาณเสียงบนอุปกรณโฮมเธียเตอรท่ีเปด 
ใช HDMI-CEC หรือรองรับ EasyLink 
ควรไดยินเสียงจากลําโพงโฮมเธียเตอร 

 อุปกรณบางอยางอาจตองการใหคุณเปดใชงานสัญญาณ 
เสียงเอาตพุต HDMI ดวยตนเอง หากเปดใชงานเสียง 
HDMI แลว แตคุณยังไมไดยินเสียง ลองเปลี่ยนรูปแบบ 
เสียงดิจิตอลของอุปกรณเปน PCM (Pulse Code 
Modulation) ดูคําแนะนําในเอกสาร 
ประกอบท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณของคุณ 

 

 

มีภาพ แตคุณภาพของเสียงไมดี: 
ตรวจสอบวาการตั้งคาเสยีงถูกตองหรือไม 
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ปญหาการเช่ือมตอ 

พบปญหากับอุปกรณ HDMI: 

 โปรดทราบวาการรองรับ HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection) 
น้ันจะดีเลยเวลาท่ีทีวีจะแสดงผลจาก อุปกรณ HDMI 

 หากทีวีไมจดจําอุปกรณ HDMI และไมมีภาพปรากฏ 
ใหสลับแหลงสัญญาณจากอุปกรณหน่ึงไปเปนอุปกรณอ่ืนๆ 
และกลับมาท่ีเดิมอีกคร้ัง 

 หากเสียงผิดเพ้ียนเปนพักๆ ใหตรวจดูวาการตั้งคาเอาตพุต 
จากอุปกรณ HDMI น้ันถูกตอง 

 หากคุณใชอะแดปเตอร HDMI-to-DVI หรือสาย 
HDMI to DVI ตรวจดูวาสายสัญญาณเสียงเพ่ิม 
เติมถูกเช่ือมตอกับ AUDIO L/R หรือ AUDIO 
IN (mini-jack เทาน้ัน)  

 

 

คุณไมสามารถใชคุณสมบัต ิEasyLink: 
ตรวจสอบวาอุปกรณ HDMI ของคุณสามารถใชรวมกับ 
HDMI-CEC ไดหรือไม คุณสมบัต ิEasyLink 
ทํางานกับอุปกรณท่ีใชรวมกับ HDMI-CEC ไดเทาน้ัน 

หากอุปกรณเสียงท่ีรองรับ HDMI-CEC ไดรับการเช่ือมตอ 
กับทีวีและทีวีไมแสดงไอคอนปดเสียงหรือระดับเสียงเมื่อปด เพ่ิม 
หรือลดระดับเสียง 
เม่ืออุปกรณเสียง HDMI-CEC เช่ือมตออยู ลักษณะน้ีถือ 
เปนเร่ืองปกติ 
 

 

เน้ือหาของอุปกรณ USB ไมแสดง: 

 ตรวจดูวาอุปกรณเก็บขอมูล USB ตั้งไวเปน Mass 
Storage Class ดังท่ีอธิบายไวในเอกสารของ 
อุปกรณการจัดเก็บ 

 ตรวจดูวาอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ใชไดกับทีวี 

 ตรวจดูวาทีวีรองรับรูปแบบไฟลภาพและเสียงน้ันๆ 
 

 

ไฟลเสียงและภาพในอุปกรณเก็บขอมูล USB 
ของคุณไมเลนหรือแสดงเสียงหรือภาพไมตอเน่ือง: 
ประสิทธิภาพการถายโอนของอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB 
อาจจํากัดอัตราการถายโอนขอมูลไปยังทีวี ทําใหเลนไดไมด ี
 

ปญหาเครือขาย 

คุณตองการสรางการเช่ือมตอไรสายระหวางทีวีและเครือขายภาย 
ในบาน: 
ดูคําแนะนําเก่ียวกับวิธีเช่ือมตอทีวีเขากับเครือขายภายในบานแบบ
ไรสายท่ี การเช่ือมตอทีวี > เช่ือมตอเครือขายและอินเตอรเน็ต > 
ใช Wi-Fi ได (ในหนา 55) 

Smart TV ไมทํางาน 
ตรวจดูวาเราเตอรเช่ือมตอกับทีวีอยางถูกตอง และเราเตอรเช่ือมตอ 
กับอินเตอรเน็ตอยู หากเราเตอรของคุณมีการตั้งคาไฟรวอลลหรือ 
ความปลอดภัยไว ตรวจดวูาการตั้งคาน้ันยอมใหขอมูล Smart 
TV ผานได โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารประกอบของ 
เราเตอร 
 

 

การเขาใชงานอินเตอรเน็ตผาน Smart TV ชา: 

 ลองปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณระหวางเราเตอรและทีวี
หากคุณกําลังเขาใชงานอินเตอรเน็ตแบบไรสาย โปรดดูราย 
ละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารของประกอบเราเตอร 

 ใชการเช่ือมตอบรอดแบนดท่ีรวดเร็วทุกคร้ัง หากเปนไปได 

 อัปเดตทีวีของคุณดวยซอฟตแวรลาสุด เพ่ือใหม่ันใจวา 
สามารถเบราสไดดวยความเร็วสูงสุดเสมอ 

เครือขายของคุณชา: 

หากคุณกําลังเช่ือมตอพีซีแบบไรสาย ใหดูเอกสารประกอบของ 
เราเตอรเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณระหวางเราเตอรและทีวี 

เครือขายไรสายมีสัญญาณไมดีหรือไมมีสัญญาณ: 

 ตรวจสอบวาเครือขายไรสายไมถูกรบกวนโดยเตาไมโครเวฟ 
โทรศัพท DECT หรืออุปกรณ Wi-Fi อ่ืนๆ ท่ีอยูใกล 
เคียง 

 หากเครือขายไรสายไมทํางาน ใหลองการเช่ือมตอเครือขาย 
แบบใชสาย 

 ตรวจดูวาไฟรวอลลในเครือขายของคุณยอมใหเขาใชงานกา
รเช่ือมตอไรสายของทีวี 

 

ติดตอ Philips 

คําเตือน: อยาพยายามซอมแซมทีวีดวยตัวเอง เน่ืองจากอาจทําให 
ไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือทําใหทีวีของคุณเสียหายจนไมสามารถ 
ซอมแซมได และทําใหการประกันสิ้นสุดลง 
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หากไมสามารถแกไขปญหาได โปรดดูท่ีสวนคําถามท่ีพบบอย 
สําหรับทีวีน้ีท่ี  www.philips.com/support 
คุณยังสามารถพูดคุยและแบงปนความรูใหกับชุมชนผูใชงานทีวี 
ของ Philips ท่ี www.supportforum.philips.com 

หากคุณตองการพูดคุยหรือสงอีเมลไปท่ีตัวแทนของ Philips 
ติดตอศูนยดูแลลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ 
คุณสามารถคนหารายละเอียดติดตอในแผนแทรกท่ีใหมาพรอมกับ
ทีวีเคร่ืองน้ีหรือท่ี www.philips.com/support 

ควรจดรุนทีวีและหมายเลขซีเรียลของคุณไวกอนท่ีคุณจะติดตอ 
Philips หมายเลขเหลาน้ีพิมพไวท่ีดานหลังของทีวีและบน 
บรรจุภัณฑ 
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7 ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑ 

การใชไฟและการรับสัญญาณ 

ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา  

เปด/ปด 

 ระบบไฟหลัก: AC 220-240V (50-60Hz) 

 การใชพลังงานขณะสแตนดบาย: < 0.5 W 

 อุณหภูมิแวดลอม: 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส  

 สําหรับการสิ้นเปลืองพลังงาน โปรดดูท่ีขอมูลจําเพาะ 
ผลิตภัณฑท่ี www.philips.com/support 

คากําลังไฟฟาท่ีระบุบนเพลตแจงประเภทผลิตภัณฑคือคาการใชไฟ
สําหรับผลิตภัณฑน้ีระหวางการใชงานท่ัวไปในบาน (IEC 
62087 Ed.2) คากําลังไฟฟาสูงสุดท่ีระบุในวงเล็บจะถูกใช 
เพ่ือความปลอดภัยในดานไฟฟา (IEC 60065 Ed. 7.2) 

การรับสัญญาณ 

 อินพุตเสาอากาศ: โคแอกเชียล 75 โอหม (IEC75) 

 ระบบทีวี: DVB COFDM 2K/8 K 

 การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM* 

 ทีวีดิจิตอล: MPEG-4, DVB-T (ภาคพ้ืนดิน), 
DVB-C (เคเบิล) 

 คลื่นท่ีเคร่ืองรับวิทยุรับได: VHF, UHF, S-
Channel, Hyperband 

• มีเฉพาะบางรุนเทาน้ัน 
 

การแสดงผลและเสียง 

ภาพ / จอภาพ 

 ประเภทจอภาพ: LED backlight Full HD 

 ขนาดตามเสนทแยงมุม: 
 - 107 ซม. / 42 น้ิว 
 - 117 ซม. / 46 น้ิว 
 - 127 ซม. / 50 น้ิว 

 อัตราการจัดมุมมอง: 16:9 (จอกวาง) 

 ความละเอียดของหนาจอ: 1920 x 1080p 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus HD 

 Perfect Motion Rate (PMR):  
200 Hz 

 3D: 3D แบบงาย 

 Ambilight 
 

 

เสียง 

 กําลังเสียง (RMS): 20 W @ 10% THD 

 Clear Sound 
 โมโน / สเตอริโอ / รายการท่ีมีสัญญาณเสียงท่ีสอง 
 

ความละเอียดในการแสดงผล 

รูปแบบคอมพิวเตอร - HDMI  
(ความละเอียด - อัตรารีเฟรช) 

640 x 480 - 60 Hz 
800 x 600 - 60 Hz 
1024 x 768 - 60 Hz 
1280 X 720 - 60 Hz 
1280 x 768 - 60 Hz 
1280 x 1024 - 60 Hz 
1360 x 768 - 60 Hz 
 
สําหรับทีวี Full HD เทาน้ัน: 
1680 x 1050 - 60 Hz 
1920 x 1080 - 60 Hz 
 

 

รูปแบบภาพ 
(ความละเอียด - อัตรารีเฟรช) 

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

มัลติมีเดีย 

หมายเหตุ: ช่ือไฟลมัลติมีเดียตองไมเกิน 128 ตัวอักษร 
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การเช่ือมตอมัลติมีเดียท่ีรองรับ 

 USB: เช่ือมตอเฉพาะอุปกรณ USB ท่ีใชพลังงาน 
ไมเกิน 500mA 
  - NTFS, FAT 16 (อานอยางเดียว) 
  - FAT 32 

 อีเธอรเน็ต LAN RJ-45 

 

 

ไฟลภาพท่ีรองรับ 
 JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo 
 GIF (87a, 89a): *.gif 
 PNG: *.png 
 BMP: *.bmp, *.dib 
 JPS: *.jps 
 PNS: *.pns 
 BMS: *.bms 
 

รูปแบบเสียง/วิดีโอท่ีรองรับ 

File Extensions Container Maximum
resolution 

 Audio codec USB CE-
HTML HTML5 YouTube

.mpg
.mpeg
.vob  

PS

1920x1088

MPEG-1 (L1&L2),
MPEG-1,2,2.5 L3, 

AAC/HE-AAC (v1&v2),
DVD-PCM, Dolby Digital

Yes Yes Yes No

1920x1088 Yes Yes Yes No

1920x1088 Yes Yes Yes No

1920x1088 Yes Yes Yes No

.ts TS

1920x1088

MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC 

(v1&v2), Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus

Yes Yes Yes No

1920x1088 Yes Yes Yes No

1920x1088

Max. Bit Rate
(Mbps) 

30

30

30

30

30

30

30

30

Yes Yes Yes No

Video codec

MPEG-1

MPEG-2

MPEG-4 ASP

H.264

MPEG-2

MPEG-4 ASP

H.264

MVC

1920x1080i @
field rate = 50,

60Hz

1920x1080p @
frame rate = 24, 

25, 30Hz

1280x720p @
frame rate = 50,

60Hz

Max. Frame Rate
(fps) 

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50p, 60p,
60i

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50p, 60p,
60i

- Yes

Media
server

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes Yes Yes No
Dolby Pulse

 
 

 

รูปแบบเสียง/วิดีโอท่ีรองรับ 

File Extensions Container Maximum
resolution 

Audio codec USB CE-
HTML HTML5 YouTube

.ts
.m2ts
.mts
.mt2

M2TS
TTS

Max. Bit Rate
(Mbps) Video codec Max. Frame Rate

(fps) 
Media
server

1920x1080i @
field rate = 50,

60Hz

1920x1080p @
frame rate = 24, 

25, 30Hz

1280x720p @
frame rate = 50,

60Hz

1920x1088 30

MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC

(v1&v2), Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus,

Dolby Pulse

Yes Yes No No No

1920x1088 30 Yes Yes No No No

1920x1088 30 Yes Yes No No No

30 Yes Yes No No No

.ts
.m2ts
.mts

AVCHD

1920x1088 30
MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC

(v1&v2), Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus,

Dolby Pulse

Yes Yes No No No

1920x1088 30 Yes Yes No No No

MPEG-2

MPEG-4 ASP

H.264

MVC

MPEG-2

MPEG-4 ASP

H.264 1920x1088

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50p, 60p,
60i

-

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50p, 60p,
60i

30 Yes Yes No No No  
 

 

รูปแบบเสียง/วิดีโอท่ีรองรับ 

File Extensions Container Maximum
resolution 

Audio codec USB CE-
HTML HTML5 YouTubeMax. Bit Rate

(Mbps) Video codec Max. Frame Rate
(fps) 

Media
server

.ts
.m2ts
.mts

AVCHD

1920x1080i @
field rate = 50,

60Hz
1920x1080p @
frame rate = 24, 

25, 30Hz
1280x720p @

frame rate = 50,
60Hz

MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC

(v1&v2), Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus,

Dolby Pulse

30 Yes Yes No No NoMVC -

1920x1080i @
field rate = 50,

60Hz
1920x1080p @
frame rate = 24, 

25, 30Hz
1280x720p @

frame rate = 50,
60Hz

 AAC/HE-AAC (v1&v2),
Dolby Digital, 

Dolby Digital Plus, 
WMA, WMA-PRO30 No No Yes Yes YesMVC -

.m4v M4V H.264 1920x1088 25p, 30p, 50p, 60p,
60i 30 AAC Yes Yes Yes Yes No

.ism/Manifest
.mpd frag MP4

H.264 1920x1088 25p, 30p, 50p, 60p,
60i 30 No No Yes Yes Yes
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รูปแบบเสียง/วิดีโอท่ีรองรับ 

File Extensions Container Maximum
resolution 

Audio codec USB CE-
HTML HTML5 YouTubeMax. Bit Rate

(Mbps) Video codec Max. Frame Rate
(fps) 

Media
server

1920x1080i @
field rate = 50,

60Hz
1920x1080p @
frame rate = 24, 

25, 30Hz
1280x720p @

frame rate = 50,
60Hz

 AAC/HE-AAC (v1&v2),
Dolby Digital, 

Dolby Digital Plus, 
WMA, WMA-PRO

.mp4 MP4

MPEG-4 ASP 1920x1088 30

H.264 1920x1088 30

MVC 30

WMV9/VC1 1920x1088 30

.mkv
.mk3d MKV

MPEG-4 ASP 1920x1088 30 MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC

(v1&v2), Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus,
WMA, WMA-PRO 

H.264 1920x1088

25p, 30p, 50i, 60i

-

30p, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

30

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

Yes

No

No

No

No

No  
 

 

รูปแบบเสียง/วิดีโอท่ีรองรับ 

File Extensions Container Maximum
resolution 

Audio codec USB CE-
HTML HTML5 YouTubeMax. Bit Rate

(Mbps) Video codec Max. Frame Rate
(fps) 

Media
server

Yes Yes Yes Yes No

Yes Yes Yes Yes No

Yes Yes Yes Yes No

Yes Yes No No No

Yes Yes No No No

Yes Yes Yes Yes No

No No No No Yes

Yes No No No No

Yes No No No No

.asf
.wmv

.avi
.xvid

.webm

.swf

.divx

ASF

AVI

WebM

SWF

DMF
(DIVX)

MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC
(v1&v2), Dolby Digital Plus,

Dolby Digital, WMA,
WMA-PRO

MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC
(v1&v2), Dolby Digital Plus,

Dolby Digital, WMA, 
WMA-PRO

Ogg Vorbis

-

MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC
(v1&v2), Dolby Digital Plus,

Dolby Digital, WMA,
WMA-PRO 

MPEG-2

MPEG-4 ASP

WMV9/VC1

MPEG-4 ASP

DivX 3.11

VP8

Contains FLV

MPEG-4 ASP

DivX 3.11

1920x1088

1920x1088

1920x1088

1920x1088

1920x1088

1920x1088

-

1920x1088

1920x1088

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

30p, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

30p, 60i

-

25p, 30p, 50i, 60i

30p, 60i

20

20

20

4

4

5

30

20

20
 

 

 

รูปแบบเสียง/วิดีโอท่ีรองรับ 

File Extensions Container Maximum
resolution 

Audio codec USB CE-
HTML HTML5 YouTubeMax. Bit Rate

(Mbps) Video codec Max. Frame Rate
(fps) 

Media
server

H.263 30 Yes Yes No No No

.mov
.qt QuickTime - - - 30 - Yes Yes No No No

1920 x 1088 30p

.3gp

.3g2 3GP AAC/HE-AAC (v1&v2),
AMR

Yes Yes No No NoMPEG-4 ASP

H.264

1920x1088

1920x1088

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50p, 60p,
60i

30

30 Yes Yes No No No

 
 

 

รูปแบบเสียงท่ีรองรับ 

File Extensions Container Maximum
resolution 

Audio codec USB CE-
HTML HTML5 YouTubeMax. Bit Rate

(Mbps) Video codec Frequency (kHz) Media
server

.mp3 MP3 - - 48 384 MPEG-1,2,2.5 L3 Yes Yes Yes Yes No

.wma
.asf

WMA
(V2 up
toV9.2)

WMA Pro

- - 48 192 WMA Yes Yes Yes Yes No

.wma - - 96 768 WMA, WMA Pro Yes Yes Yes Yes No

.lpcm (PC)
.pcm (PC) LPCM - - 192 768 LPCM No Yes No No No

.wav (PC) LPCM - - 192 768 LPCM Yes Yes No No No

.aif (mac)
.aiff (mac)

LPCM - - 192 768 LPCM Yes Yes No No No

.aac
.mp4
.m4a

AAC - - 48 1024 AAC, HE-AAC (v1&v2) Yes Yes Yes Yes No

.pls
.m3u Playlists - - - - - Yes Yes No No No

.m4a M4A - - Yes Yes Yes Yes NoAAC, HE-AAC (v1&v2)48 1024  
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รูปแบบเสียงท่ีรองรับ 

File Extensions Container Maximum
resolution 

Audio codec USB CE-
HTML HTML5 YouTubeMax. Bit Rate

(Mbps) Video codec Frequency (kHz) Media
server

.amr
AMR-NB
(Smart TV

only)
- - 8

16

12.8
6.6
8.85
12.65
14.25
15.85
18.25
19.85

AMR Yes Yes No No No

.ogg

.oga Ogg - - 48 498 Ogg Vorbis Yes Yes No No No  
 

 

รูปแบบคําบรรยายท่ีรองรับ 

Format File Extension USB Media Server CE-HTML HTML5 YouTube

SRT .srt Yes No No No No

MKV/SRT - Yes Yes No No No

SUB .sub Yes No No No No

TXT .txt Yes Yes No No No

Substation alpha V4 .ssa Yes Yes No No No

Advanced substation alpha
V4+ .ass Yes Yes No No No

DVB - Yes Yes No No No

SAMI .smi .sami Yes No Yes Yes No

XSUB, XSUB+ .avi
.divx

Yes No No No No

TTML .ttml No No Yes Yes No  
 

การเขารหัสตัวอักษร 

 Windows-1250 (CP-1250): 
ภาษาละตินท่ีใชยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (เช็ค 
ฮังการี โปแลนด สโลวัก สโลวีเนีย โครเอเชีย โรมาเนีย 
เซอรเบีย) 

 Windows-1251 (CP-1251): ตัวอักษรซีริลลิก 

 Windows-1252 (CP-1252): 
ภาษาละตินท่ีใชในยุโรปตะวันตก 

 Windows-1253 (CP-1253): ภาษากรีก 

 Windows-1254 (CP-1254): ภาษาตุรกี 

 UTF-8: การเขารหัสตัวอักษรแบบหลายไบตสําหรับ 
Unicode 

 

 

ซอฟตแวรเซิรฟเวอรสื่อตามมาตรฐาน DLNA ท่ีรองรับ 

 Windows Media Player (สําหรับ Microsoft 
Windows) 

 Twonky Media (สําหรับ Microsoft 
Windows, Mac OS X) 

 Sony Vaio Media Server (สําหรับ 
Microsoft Windows) 

 TVersity (สําหรับ Microsoft Windows) 

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

(สําหรับ Microsoft Windows XP) 

 Fuppes (Linux) 
 uShare (Linux) 
 

การเช่ือมตอ 

ดานหลังตัวเคร่ือง 

 HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return 
Channel 

 HDMI 2 
 AUDIO IN (DVI): แจ็คขนาดเล็ก 3.5 มม. 

สเตอริโอ 

 เครือขาย: อีเธอรเน็ต LAN RJ-45 

 SERV. U: พอรตซอมบํารุง 

 CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R: 
เสียงและวิดีโอแบบคอมโพสิต 

 เอาตพุตระบบเสียงดิจิตอล: โคแอกเชียล 

 เสาอากาศทีวี: โคแอกเชียล 75 โอหม (IEC) 
 

 

ดานขางตัวเคร่ือง 

 HDMI 
 USB 2 
 USB 1 
 หูฟง: mini-jack สเตอริโอ 3.5 มม. 
 

เวอรชันวิธีใช 

UMv 500813190510 - 20130510 
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8 ดัชนี 
3 

3D การเตอืนดานสุขภาพ - 4 

3D, 2D เปน 3D - 17 

3D, เปลี่ยนรูปแบบ - 17 

3D, การเร่ิมตนใชงาน - 17 

3D, ปด - 17 

A 

Ambilight, เปดสวติช - 18 

Ambilight, แสง Lounge - 18 

Ambilight, การตั้งคา - 18 

D 

DivX VOD - 21 

DLNA - 18 

E 

EasyLink, การควบคมุ - 54 

EasyLink, การควบคมุบนหนาจอ - 11 

EasyLink, รีโมทคอนโทรล - 54 

EasyLink, ลําโพงทีว ี- 54 

EPG - 15 

EPG, ผูออกอากาศ - 15 

EPG, อินเตอรเน็ต - 16 

H 

HDMI - 44 

HDMI ARC - 44 

L 

LED สแตนดบาย - 10 

P 

PC, ความละเอียดในการแสดงผล - 63 

Pixel Plus link - 55 

S 

Skype, การตั้งคา - 30 

Skype, รับสาย - 29 

Skype, ลงชื่อเขาใช - 28 

Skype, สนทนาทางเสียง - 29 

Skype, สนทนาทางวดิีโอ - 29 

Smart TV - 21 

Smart TV, แอป - 22 

U 

USB, เลนไฟล - 19 

Y 

YPbPr, วิดีโอ Component - 44 

เ 

เกม, ผูเลนสองคน - 31 

เครือขาย, ชื่อทีว ี- 57 

เคร่ืองเลนเกม, เชื่อมตอ - 47 

เคร่ืองเลนดิสก, เชื่อมตอ - 45 

เคร่ืองบันทึก, เชื่อมตอ - 46 

เคร่ืองรับสญัญาณทีว,ี เชื่อมตอ - 45 

เคร่ืองหมายการคาและลิขสิทธิ ์- 6 

เชื่อมตอ, เครือขายภายในบาน - 56 

เชื่อมตอ, เคร่ืองเลนเกม - 47 

เชื่อมตอ, เคร่ืองเลนดสิก - 45 

เชื่อมตอ, เคร่ืองบันทึก - 46 

เชื่อมตอ, เคร่ืองรับสญัญาณทีว ี- 45 
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เชื่อมตอ, เมาส - 52 

เชื่อมตอ, แปนพิมพ - 52 

เชื่อมตอ, กลองดิจติอล - 49 

เชื่อมตอ, กลองวิดโีอดจิิตอล - 49 

เชื่อมตอ, กลองสําหรับการสนทนาทางวิดีโอ - 51 

เชื่อมตอ, คอมพิวเตอร - 51 

เชื่อมตอ, ระบบโฮมเธียเตอร - 48 

เชื่อมตอ, อุปกรณ USB - 50 

เชื่อมตอ, ฮารดดิสกภายนอก - 50 

เซนเซอร - 10 

เทเลเท็กซ, ขอความดจิิตอล - 32 

เทเลเท็กซ, ภาษา - 32 

เทเลเท็กซ, หนายอย - 32 

เปลี่ยนชื่อ, อุปกรณทีเ่ชื่อมตอ - 53 

เปลี่ยนชื่อชอง - 13 

เพ่ือสิ่งแวดลอมที่ยั่งยนื - 7 

เมาส USB - 52 

เลน, ไฟล USB - 19 

เลน, ไฟลคอมพิวเตอร - 18 

แ 

แปนพิมพ USB - 52 

แวน 3D, การดูแลรักษา - 4 

แสง Lounge - 18 

แหลงสัญญาณ, เลือก - 14 

แอมพลิไฟเออร, เลือกเอาตพุต - 54 

โ 

โปรแกรมเซิรฟเวอรสื่อ - 18 

โหมด, บานหรือรานคา - 41 

โหมดบาน - 41 

โหมดรานคา - 41 

ใ 

ใช Wi-Fi ได, การตั้งคา - 56 

ก 

กลองดิจิตอล - 49 

กลองวดิีโอ Philip - 51 

กลองวดิีโอดิจติอล - 49 

กลองสําหรับการสนทนาทางวิดีโอ - 51 

การเขาใชทั่วไป, เปดใชงาน - 40 

การเขาใชทั่วไป, ผูมีสายตาผิดปกต ิ- 40 

การเขาใชทั่วไป, ระบบการไดยินบกพรอง - 40 

การเชา, วิดีโอทางออนไลน - 23 

การเชื่อมตอ - 66 

การเปดหรือปดทีว ี- 12 

การควบคุม - 10 

การควบคุมดวยสมารทโฟน - 11 

การควบคุมดานหลัง - 10 

การจัดอันดับของผูปกครอง - 34 

การดูแลรักษาจอภาพ - 4 

การตั้งคา, เกม - 31 

การตั้งคา, เครือขาย - 57 

การตั้งคา, เสียง - 35 

การตั้งคา, ภาพ - 35 

การตั้งคาเกม - 31 

การตั้งคาเครือขาย - 57 

การตั้งคาเสยีง - 35 

การตั้งคาการประหยดัพลังงาน - 7 
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การตั้งคาภาพ - 35 

การบันทึก, ลบ - 27 

การยายคําบรรยายอตัโนมัต ิ- 55 

การรับชมของผูที่มีระบบการไดยินบกพรอง - 40 

การรับชมของผูมีสายตาผิดปกต ิ- 40 

การสนับสนนุผลิตภัณฑ - 8 

ข 

ขอมูลจําเพาะในการแสดงผล - 63 

ขอมูลจําเพาะดานเสียง - 63 

ขอมูลจําเพาะดานพลังงาน - 63 

ค 

ความละเอียดในการแสดงผล - 63 

คอมพิวเตอร, เลนไฟล - 18 

คาทีต่ั้งไวแลว, ภาพและเสียง - 14 

คําบรรยาย, ภาษา - 40 

คูมือการเชื่อมตอ - 9 

คูมือทีว ี- 15 

คูมือทีว,ี ผูออกอากาศ - 15 

คูมือทีว,ี อินเตอรเน็ต - 16 

คูมือรายการทีว ี- 15 

คูมือรายการทีว,ี ผูออกอากาศ - 15 

คูมือรายการทีว,ี อินเตอรเนต็ - 16 

ฉ 

ฉลากประหยัดพลังงาน - 8 

ช 

ชอง - 13 

ชอง, เปลี่ยน - 13 

ชอง, เปลี่ยนชื่อ - 13 

ชอง, จัดเรียง - 13 

ชอง, ซอนหรือยกเลิกการซอน - 13 

ชอง, ติดตั้ง (อัตโนมัต)ิ - 37 

ชอง, โลโก - 13 

ซ 

ซอฟตแวร, ตรวจสอบเวอรชัน - 41 

ต 

ตัวลอ็ค Kensington - 5 

ติดตั้งชอง, อัตโนมัต ิ- 37 

ท 

ทีว,ี การควบคุม - 10 

น 

นาฬิกา - 33 

บ 

บันทึกทีว,ี กดปุมเดียว - 26 

ป 

ปดอัตโนมัต,ิ อุปกรณ - 54 

ภ 

ภาษา, เมน ู- 39 

ภาษา, คําบรรยาย - 40 

ภาษาเสียงพากย - 39 

ร 

ระดับเสียง - 12 

ระบบโฮมเธียเตอร, เชื่อมตอ - 48 
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รานวิดโีอ - 23 

รายการชองสัญญาณ - 13 

รีไซเคิล - 8 

รูปแบบภาพ - 15 

ล 

ล็อคทีว ี- 5 

ลําโพงทวี,ี ปดเสยีง - 12 

ว 

วิดีโอออนไลน, เชา - 23 

วิทยดุิจิตอล - 13 

วิธีใช, เวอรชนั - 67 

วิธีใช, บนหนาจอ - 8 

ส 

สแตนดบาย - 12 

สาธิต - 41 

อ 

อินเตอรเน็ต, Smart TV - 21 

อุปกรณ, ด ู- 53 

อุปกรณทีเ่ชื่อมตอ, เปลี่ยนชื่อ - 53 

ฮ 

ฮารดดสิกภายนอก - 50 
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