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 TH 2 

1 ข้อควรระวัง 

2017© TP Vision Europe B.V. สงวนลขิสทิธ์ิ 

ข้อมลูจําเพาะของเคร่ือง 

อาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

เคร่ืองหมายการค้าเป็นทรัพย์สนิของ Koninklijke Philips N.V 

หรือเจ้าของแต่ละราย TP Vision Europe B.V. 

ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงผลิตภณัฑ์ในเวลาใดๆ 

ก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงวัสดกุ่อน 

วสัดใุนคู่มือนีใ้ช้สาํหรับการใช้งานระบบ 

หากมีการใช้งานผลติภณัฑ์ หรือโมดลู หรือกระบวนการต่างๆ 

นอกเหนือจากวตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ในคู่มือนี ้

ต้องได้รับการยืนยนัความถกูต้องและความเหมาะสมเสยีก่อน TP 

Vision Europe B.V. รับประกนัว่า 

วสัดใุนผลิตภณัฑ์ไม่มีการละเมิดสทิธิบตัรใดๆ 

ในสหรัฐไมม่ีการรับประกนัต่อโดยแจ้งชดัหรือโดยนยั 

TP Vision Europe B.V. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ 

ในเนือ้หาของเอกสาร หรือปัญหาใดๆ ท่ีมาจากเนือ้หาในเอกสารนี ้ 

ข้อผิดพลาดท่ีมีการรายงานไปยงั Philips 

จะได้รับการปรับแก้ไขและเผยแพร่บนเว็บไซต์สนับสนนุของ Philips 

โดยไม่ชกัช้า 
 

เงื่อนไขการรับประกัน 

 ความเสีย่งในการได้รับบาดเจ็บ 

ความเสยีหายต่อTVหรือความเป็นโมฆะของการรับประกนั ! 

ห้ามพยายามซอ่มTVด้วยตวัเอง 

 ใช้ 

TVและอปุกรณ์เสริมตามวตัถปุระสงค์การใช้งานของผู้ผลติเท่า

นัน้  

 สญัลกัษณ์ข้อควรระวงับริเวณด้านหลงัของ TV 

แสดงถึงความเสีย่งของการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบ 

TVให้ติดต่อศนูย์บริการลกูค้าสาํหรับการบริการและการซ่อมแซ

ม 

 
 

การดาํเนินการใดๆ ที่ต้องห้ามอย่างชัดแจ้งในคู่ มือนี ้

หรือการปรับเปล่ียนใดๆ 

และกระบวนการประกอบชิน้ส่วนที่คู่ มือนีไ้ม่แนะนําหรือไม่อนุ

ญาตให้กระทาํได้ส่งผลให้การรับประกันเป็นโมฆะ 
 

ลักษณะของพกิเซล 

ผลติภณัฑ์LCD/LEDนี ้มีพิกเซลสจีํานวนมาก ดงันัน้ 

จงึมีพิกเซลไม่ต่ํากว่า99.999% จงึอาจเกิดจดุดําหรืจดุสว่างของแสง 

(แดง เขียว หรือนํา้เงิน) 

ปรากฏขึน้บนหน้าจอน่ีคือคณุสมบติัทางโครงสร้างของทีวี 

(ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมทัว่ไป) 

และไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด 
 

ฟิวส์หลัก(/56) 

TVนีม้าพร้อมกบัปลัก๊เสยีบท่ีได้รับการรับรอง 

หากจําเป็นต้องเปลีย่นฟิวส์หลกัต้องใช้ฟิวส์ท่ีมีค่าเท่ากบัท่ีแสดงไว้บนปลัก๊เ

ท่านัน้ (เช่น 10A) 

1 ถอดฝาครอบฟิวส์ และนําฟิวส์ออกมา  

2 ฟิวส์ที่นํามาเปล่ียนต้องเป็นไปตาม BS 1363 

และมีเคร่ืองหมายรับรองจาก ASTAหากฟิวส์สูญหาย 

ให้ตดิต่อตวัแทนจาํหน่ายของคุณเพื่อสอบถามถึงชนิดที่

ถูกต้อง 

3 ปิดฝาครอบฟิวส์ 

 
ลิขสิทธ์ิ 

 
คําว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface 

และโลโก้ HDMI คือเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายการค้าจด 

ทะเบยีนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในสหรัฐอเมริกา 

และประเทศอื่น ๆ 
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2 สาํคัญ 

โปรดอ่านและทําความเข้าใจขัน้ตอนทัง้หมดก่อนใช้งาน TV ของคณุ 

การรับประกนันีไ้ม่ครอบคลมุถงึความเสยีหายอนัเน่ืองมากจากการไม่

ปฏิบติัตามขึน้ตอนต่างๆ นี ้ 

 

ความปลอดภัย 
ความเส่ียงการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิดเพลิงไหม้! 

 ห้ามให้TV สมัผสัถกูนํา้ฝนหรือนํา้ ห้ามวางภาชนะบรรจขุองเหลว 

เช่น แจกนั ไว้ใกล้กบัTV หากของเหลวหกใสT่Vให้ถอดปลัก๊ 

TVออกจากเต้ารับไฟทนัที 

และติดต่อศนูย์บริการลกูค้าของPhilipsเพื่อทําการตรวจสอบTVก่

อนการใช้งาน 

 ห้ามวาง TVรีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอร่ีใกล้เปลวไฟ 

หรือแหลง่กําเนิดความร้อนอื่นๆ ซึง่รวมถงึ 

ให้โดนแสงอาทิตย์โดยตรง  

เก็บเทียนไข หรือเปลวไฟอื่นๆ ให้ห่างจากTV รีโมทคอนโทรล 

และแบตเตอร่ีเสมอ เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเปลวไฟ  

 
 ห้ามเสยีบวตัถใุดๆ เข้าไปในช่องระบายอากาศหรือช่องเปิดใดๆ 

บน TV 

 เมื่อทีวีถกูหมนุต้องแน่ใจว่าจะไม่กระทําบนสายไฟจนตงึ 

ความตงึบนสายไฟอาจทําให้การเสยีบปลัก๊เกิดหลดุออกและทําให้

เกิดประกายไฟได้ 

 เพื่อยติุการเชื่อมต่อ TV 

กบัไฟหลกัให้ถอดปลัก๊ไฟออกเมือ่ทําการยติุการเชื่อมต่อ TV 

ให้จบัท่ีปลัก๊ห้ามดึงสายไฟเด็ดขาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 

คณุได้เสยีบปลัก๊ สายไฟ และเต้ารับจนสดุเสมอ 

ความเส่ียงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้! 

 ห้ามให้รีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอร่ีสมัผสัถกูนํา้ฝน นํา้ 

หรือความร้อนมากเกินไป 

 หลกีเลีย่งการใช้กําลงักบัปลัก๊ไฟ 

ปลัก๊ไฟท่ีหลวมอาจทําให้เกิดการโค้งงอหรือไฟไหม้ได้ 

ความเส่ียงต่อการบาดเจบ็หรือความเสียหายแก่ TV! 

 ในการยกและเคลือ่นย้าย TVท่ีมีนํา้หนกัมากกว่า 25 กก. หรือ 

55ปอนด์ต้องใช้คนยก 2 คน 

 เมื่อติดขาตัง้ TVให้ใช้ขาตัง้ท่ีมาพร้อมกบั TVเท่านัน้ 

ยดึขาตัง้เข้ากบั TV ให้แน่น วางTV 

บนพืน้ผิวท่ีเรียบในระดับท่ีสามารถรองรับนํา้หนกัของ TV 

พร้อมขาตัง้ได้ 

 เมื่อแขวนTV เข้ากบัผนัง 

ให้ใช้ขาแขวนผนงัท่ีสามารถรองรับนํา้หนกัของ TVได้ 

ยดึขาแขวนเข้ากับผนังท่ีสามารถรองรับนํา้หนกัของ TV 

พร้อมขาแขวนได้TP Vision Europe B.V. 

ไม่รับผิดชอบสาํหรับอบุติัเหต ุการบาดเจ็บ 

หรือความเสยีหายท่ีเกิดขึน้จากการติดตัง้ 

TVเข้ากบัขาแขวนผนงัท่ีไม่เหมาะสม 

 หากคณุต้องจดัเก็บ 

TVให้ถอดขาตัง้ออกจากTVห้ามวางTVหงายขึน้โดยท่ียงัไม่ได้ถอด

ขาตัง้ 

 ก่อนท่ีคณุจะเชื่อมต่อ TV เข้ากบัเต้าเสยีบไฟ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า 

แรงดนัไฟฟ้าตรงกบัค่าแรงดนัท่ีแสดงไว้บนหลงั TV ห้ามเชื่อมต่อ 

TV เข้ากบัเต้าเสยีบไฟท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนั 

 ชิน้สว่นของผลิตภณัฑ์นีอ้าจผลติมาจากแก้ว 

โปรดใช้ความระมดัระวงัในการใช้งานเพื่อหลกีเลีย่งการบาดเจ็บแ

ละความเสยีหาย 

ความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ได้กับเดก็! 

ปฏิบติัตามข้อควรระวงัเหลา่นีเ้พื่อป้องกนั TVล้มใส ่

และทําให้เกิดการบาดเจ็บแก่เด็ก 

 ห้ามวาง TV บนผ้าหรือวสัดอุื่นท่ีสามารถดงึออกได้ 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไมม่ีชิน้สว่นใดของ 

TVแขวนอยู่บนขอบของพืน้ผิว 

 ห้ามวาง TV บนเฟอร์นิเจอร์ทรงสงู (เช่น ตู้ใสห่นังสือ) 

โดยท่ีไม่มีการยดึเฟอร์นิเจอร์และ TVเข้ากบัผนัง 

หรือมีการรองรับท่ีเหมาะสม 

 สอนเด็กๆ เกี่ยวกบัอนัตรายของการปีนเฟอร์นิเจอร์เพื่อจบั TV 

ความเส่ียงในการกลืนแบตเตอร่ี! 

 ผลติภณัฑ์/รีโมทคอนโทรลอาจมีสว่นประกอบของแบตเตอร่ีทรงก

ลม ซึง่สามารถกลนืเข้าร่างกายได้ 

เก็บแบตเตอร่ีให้พ้นจากมือเด็กเสมอ! 

ความเส่ียงจากความร้อนที่สูงเกินไป! 

 ห้ามติดตัง้ TVในพืน้ท่ีแคบ ต้องทิง้ระยะห่างอย่างน้อยประมาณ 4 

นิว้ หรือ 10ซม. รอบๆTVสาํหรับระบายอากาศ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผ้าม่าน หรือวตัถอุื่นๆ 

ไม่ปิดทบัช่องระบายอากาศของTV 

ความเส่ียงต่อการบาดเจบ็ ไฟไหม้ หรือสายไฟเสียหาย! 

 ห้ามวางTVหรือวตัถใุดๆ ทบัสายไฟ 

 ถอดปลัก๊ TVออกจากเต้าเสยีบไฟ 

และดงึเสาอากาศออกก่อนการเกิดพายฝุนฟ้าคะนอง 

ห้ามแตะสว่นใดๆ ของTVสายไฟ 

หรือสายอากาศในระหว่างเกิดพายฝุนฟ้าคะนอง. 



 

 TH 4 

ความเส่ียงต่อการเกิดความเสียหายทางการได้ยนิ! 

 หลกีเลีย่งการใช้หฟัูงท่ีเปิดเสยีงดังหรือเป็นระยะเวลานาน 

อุณหภมิูตํ่า 

 หาก TV 

ได้รับการขนสง่ในอณุหภมูิท่ีต่ํากว่า5°Cหรือ41°Fให้เปิดกลอ่ง 

TVออก 

และรอจนกว่าอณุหภมูิของTVเท่ากบัอณุหภมูิห้องก่อนเสยีบปลัก๊ 

Vเข้ากบัเต้าเสยีบไฟ 

 

การรักษาหน้าจอ 
 หลกีเลีย่งภาพน่ิงให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

ภาพน่ิงคือภาพท่ีปรากฏบนหน้าจอเป็นระยะเวลานาน ตวัอย่าง: 

เมนบูนหน้าจอ แถบสดํีาและการแสดงเวลา 

หากคณุต้องใช้ภาพน่ิงให้ลดค่าความแตกต่างแสงสว่างกบัความมื

ด 

และความสว่างของหน้าจอลงเพื่อป้องกนัความเสยีหายของหน้าจ

อ 

 ถอดปลัก๊ TV ก่อนทําความสะอาด 

 ทําความสะอาด 

TVและกรอบด้วยผ้านุ่มชบุนํา้หมาดๆห้ามใช้สารต่างๆ เช่น 

แอลกอฮอล์ เคมี หรือนํา้ยาทําความสะอาดบ้านกบั TV 

 ความเสีย่งต่อความเสยีหายต่อหน้าจอ TV!  

ห้ามแตะ หรือดนั ขดั หรือตีหน้าจอด้วยวตัถใุดๆ  

 ให้เช็ดหยดนํา้ทนัทีเพื่อหลกีเลีย่งการเปลีย่นรูปหรือสซีีดจาง 

 

การรีไซเคลิ 

 

ผลติภณัฑ์ของคณุได้รับการออกแบบและผลิตจากวสัดแุละสว่นประก

อบคณุภาพสงู ซึง่สามารถรีไซเคิลและนํากลบัมาใช้ใหม่ได้ 

 

เมื่อพบสญัลกัษณ์ถงัขยะขีดคร่อมบนผลติภณัฑ์ หมายความว่า 

ผลติภณัฑ์นีอ้ยู่ภายใต้European Directive 2002/96/ 

EC.โปรดเตือนตวัเองว่า 

ผลติภณัฑ์เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์จะได้ต้องรับการจดัเ

ก็บด้วยระบบจดัเก็บแยกต่างหากในท้องถิ่น 

โปรดดําเนินการตามระเบยีบในท้องท่ีของคณุ 

และห้ามทิง้ผลติภณัฑ์เก่าของคณุร่วมกบัขยะในครัวเรือนปกติของคุ

ณ 

การทิง้ผลติภณัฑ์เก่าของคณุอย่างถกูต้องช่วยป้องกนัผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมและสขุภาพ 

 

ผลติภณัฑ์ของคณุมีสว่นประกอบของแบตเตอร่ีท่ีอยู่ภายใต้ the 

European Directive 2006/66/EC 

ซึง่ไม่สามารถทิง้ร่วมกบัขยะในครัวเรือนปกติของคุณได้ 

โปรดระลกึถงึกฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการแยกเก็บแบตเตอร่ีของท้องถิ่นเสม

อ 

เน่ืองจากการทิง้อย่างถกูต้องช่วยป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมแล

ะสขุภาพ 

 

ระยะเวลาการใช้งานเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม 

 

โลโก้นีติ้ดอยู่บนตวัเคร่ืองของผลติภณัฑ์เพื่อระบวุ่าผลติภณัฑ์นีม้ีอายุ

การใช้งานเพื่อการปกป้องสิง่แวดล้อมเป็นระยะเวลา 10 ปี 

ระยะเวลาการใช้งานเพื่อการปกป้องสิง่แวดล้อมของผลิตภณัฑ์ท่ีผลติ

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์หมายถงึระยะเวลาท่ีสารห

รือองค์ประกอบท่ีเป็นพิษหรือเป็นอนัตรายซึง่อยู่ภายในผลติภณัฑ์จะไ

ม่ร่ัวไหลหรือเสยีโดยฉบัพลนั 

และผู้ ท่ีใช้งานผลติภณัฑ์ดงักลา่วจะไม่เป็นสาเหตใุห้เกิดมลพิษต่อสิง่

แวดล้อมหรือความเสยีหายท่ีร้ายแรงต่อมนษุย์หรือทรัพย์สนิ 

ในช่วงระยะเวลาการใช้งานเพื่อปกป้องสิง่แวดล้อมโปรดใช้ผลติภณัฑ์

นีต้ามคําแนะนําท่ีแสดงอยู่ในคู่มือการใช้งานฉบบันี ้

ระยะเวลาการใช้งานเพื่อปกป้องสิง่แวดล้อมนีไ้ม่รวมถงึชิน้สว่นสิน้เป

ลอืงต่างๆ: แบตเตอร่ี 

 
คาํแนะนําเก่ียวกับกฎระเบียบด้านการบริหารจัดกา
รการรีไซเคลิของเสียจากผลิตภัณฑ์อเิล็กทรอนิกส์แ
ละอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการดแูลและปกป้องโลกของเราด้วยวิธีการท่ีดียิ่งขึน้ 

โปรดปฏิบติัตามกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายท่ีมีผลบงัคับใช้

ว่าด้วยเร่ืองการบริหารจดัการการรีไซเคิลของเสยีจากผลติภณัฑ์อิเลก็

ทรอนิกส์และอปุกรณ์ไฟฟ้า 

เมื่อผู้ใช้ไม่ต้องการใช้งานผิตภณัฑ์นีแ้ล้วหรือเมื่อผลติภณัฑ์หมดอายกุ

ารใช้งานแล้ว 
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3 ภาพรวมของทวีี 

ขอแสดงความยินดีกับการซือ้และใช้ผลติภณัฑ์ของ Philips! 

เพื่อท่ีจะได้รับการสนบัสนนุอย่างเต็มท่ีจาก Philips 

โปรดลงทะเบยีนทีวีของคณุได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี:้ 

www.philips.com/welcome 

(ภาพเคร่ืองต่อไปนีใ้ช้สาํหรับอ้างอิงเท่านัน้ โปรดดูท่ีผลติภณัฑ์จริง)  

 

แผงควบคุม 

 

1. ไฟแสดงสถานะ/ท่ีรับสญัญาณรีโมท 

2. SOURCE: กดเพื่อแสดงรายชื่อแหลง่ท่ีมาต่างๆ 

3. CH+/CH-: เปลีย่นไปท่ีช่องก่อนหน้าหรือถดัไป 

4. VOL+/VOL-: เพิม่หรือลดระดบัเสยีง 

5. MENU: เปิดหรือปิดเมน ู

6. : การเปิดหรือปิดเคร่ือง 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลัก๊ไฟออกเพือ่ปิดเคร่ืองอย่างสม

บรูณ์ 

 

 

รีโมทคอนโทรล 

ด้านบน  

 

1.  สแตนด์บาย-เปิดเคร่ือง 

 เปลีย่นทีวีเป็นโหมดสแตนด์บายหากเปิดเคร่ืองอยู่ 

 ทําการเปิดทีวีหากอยู่ในสถานะสแตนด์บาย 

2. , , , , , , ปุ่มการเล่นมัลตมีิเดยี 

ควบคมุการเลน่มลัติมีเดีย:“ก่อนหน้า”, “เลน่”, “ถดัไป”, 

“กรอกลบั”, “หยดุชัว่คราว”, “กรอไปข้างหน้า”, และ “หยดุ” 

3. รายการการบันทกึ 

ดรูายการการบนัทกึ 

4.  

ปุ่ มฟังก์ชนัการบนัทกึ PVR 
 

ตรงกลาง 

 

5. เคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือทางลดัใช้เพื่อกําหนดไอเท็มท่ีเกี่ยวข้องของเคร่ือง 

6.  SOURCE 

เลอืกแหลง่อินพทุของทีวี 
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7. ▲/▼// 

ปุ่ มนําทาง: 

คณุสามารถเลอืกไอเท็มในรายการฟังก์ชนัการตัง้ค่า 

8.  ข้อมูล 

ดขู้อมลูของโปรแกรมและกลบัไปท่ีช่องก่อนหน้าหรือออกจากเ

มนปัูจจบุนั 

9.  ย้อนกลับ 

กลบัไปท่ีช่องก่อนหน้าหรือออกจากเมนปัูจจบุนั 

10. สมาร์ททวีี 

เข้าสูห่น้าอินเตอร์เฟซหลกัของสมาร์ททีวี 

11.  ตัง้ค่า 

เปิดหรือปิดเมนกูารตัง้ค่า 

12. ตกลง 

 ยืนยนัการดําเนินงาน 

 ในโหมดทีวี กดปุ่ มนีเ้พื่อแสดงรายการช่อง 

13.  ทางเลือก 

 แสดงฟังก์ชนัเมน ู

 เข้าถงึตวัเลอืกท่ีเกี่ยวข้องกบักิจกรรมหรือการเลอืกปัจ

จบุนั 

 

ด้านล่าง  

 

14. CH+/CH- 

เปลีย่นไปยังช่องก่อนหน้าหรือถดัไป 

15. +/- 

เพิ่มหรือลดระดบัเสยีง 

16. เสียง 

ฟังก์ชนั Nicam 

17. SUBTITLE 

แสดงข้อความคําบรรยายใต้ภาพเมื่อชอ่งปัจจบุนัมีตวัเลอืกคํา

บรรยาย 

18. ปุ่มตวัเลข 0~9 

เลอืกช่องหรือใสห่มายเลขช่อง 

19.  TV GUIDE 

คําแนะนําของโปรแกรม 

20.   ปิดเสียง 

ปิดเสยีงหรือเปิดเสยีง 

21. AD 

เปิด/ปิดเสยีงโฆษณา 

22. FAV 

แสดงรายการท่ีชื่นชอบ 

23.  ทวีี 

เปลีย่นไปยังฟังก์ชนัทีวี 

 

การใช้งานรีโมทคอนโทรล 

เมื่อใช้รีโมทคอนโทรล 

ให้ถือไว้ให้ใกล้กบัทีวีและชีไ้ปท่ีเซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นทางการใช้งานของรีโมทคอนโทรลและทีวีไม่

ถกูกีดขวางด้วยเฟอร์นิเจอร์ ผนงัหรือวตัถอุื่น ๆ 
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4 ใช้ทวีีของคุณ 

เปิดหรือปิดทีวหีรือเปลี่ยนเป็น 

สแตนด์บาย 

 

 

 

เปิดทวี ี

 หากไฟแสดงสถานะดบัอยู่ 

ให้เสยีบสายไฟของทีวีเข้ากับเต้าเสยีบ 

กดปุ่ มเปิด-ปิดทีวีไปท่ีสถานะเปิดดังแสดงในภาพประกอบ 

 หากไฟแสดงสถานะเปิดอยู่ โปรด 

กดปุ่ ม  (Standby-On) บนรีโมทคอนโทรลหรือ  ปุ่ มท่ีทีวี 

เปลีย่นทีวีเป็นโหมดสแตนด์บายหากเปิดเคร่ืองอยู่ 

 กดปุ่ ม  (Standby-On) บนรีโมทคอนโทรล  

ไฟแสดงสถานะ "สแตนด์บาย" จะถกูเปิด 

ปิดทวี ี

 กกดท่ีปุ่ ม เปิด-ปิด บนตวัเคร่ืองเพื่อปิด  

ไฟแสดงสถานะ "สแตนด์บาย" จะถกูปิด 

 

 เกร็ดความรู้ 

 แม้ว่าทีวีจะใช้พลงังานเพียงเลก็น้อยเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บ

าย แต่ยงัคงมีการใช้พลงังานอยู่ 

ถอดสายไฟของทีวีออกจากเต้าเสยีบเมื่อไม่ใช้ทีวีเป็นระยะเว

ลานาน 

 

ดูเนือ้หาบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ 

 หมายเหตุ 

 เปิดสวิตช์ท่ีตวัอปุกรณ์ก่อนเลอืกเป็นแหล่งภายนอก 
 

 

ใช้ปุ่ม Source 

 

1. กดปุ่ ม SOURCE  

จะปรากฏรายการแหลง่ท่ีมา 

2. กดปุ่ ม ▲/▼เพื่อเลอืกอปุกรณ์ 

3. กดปุ่ ม OK  

ทีวีจะเปลีย่นไปยงัอปุกรณ์ท่ีได้เลอืก 
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เปลี่ยนช่อง 

 

 

เปล่ียนช่องโดยไม่ใช้รายการช่อง: 

 กดปุ่ ม CH+/CH- บนทีวีหรือท่ีรีโมทคอนโทรล 

 ป้อนหมายเลขช่องโดยใช้ปุ่ มตวัเลขบนรีโมทคอนโทรล 

 กดปุ่ ม  (Back) 

บนรีโมทคอนโทรลเพื่อย้อนกลบัไปยงัช่องก่อนหน้า 
 

เปล่ียนช่องโดยใช้รายการช่อง: 

คณุสามารถใช้รายการชอ่งเพื่อดชู่องท่ีใช้ได้ทัง้หมด 

1. กดปุ่ ม OK  

เพื่อดชู่องท่ีได้เลอืก 

2. กดปุ่ ม ▲/▼ เพื่อเลอืกชอ่ง 

3. กดปุ่ ม OK เพื่อดชู่องท่ีได้เลอืก 

4. กดปุ่ ม  กดอีกครัง้เพื่อเปิดเสยีง 

 

 

 

 

 

ปรับระดับเสียงทวี ี

 

 

เพิ่มหรือลดระดบัเสยีง 

 กดปุ่ ม VOL+/VOL- บนทีวีหรือปุ่ ม +/- บนรีโมทคอนโทรล 
 

ปิดเสยีงหรือเปิดเสยีง 

 กดปุ่   มเพื่อปิดเสยีง 

 กดปุ่ ม  อีกครัง้เพื่อเปิดเสยีง 
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5 ใช้ฟังก์ชันเพิ่มเตมิ 

เข้าไปที่เมนูทวี ี

รายการฟังก์ชัน่ช่วยในการกําหนดชอ่ง เปลีย่นภาพ 

และตัง้ค่าเสยีงและฟังก์ชัน่อื่น ๆ 

1. กดปุ่ ม   

เปิดเมนกูารตัง้ค่า  

 

2. กดปุ่ ม ▲/▼ เพื่อเลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ต่อไปนี;้ 

จากนัน้กด OK 

 Picture: ใช้ตวัเลอืกการตัง้ค่ารูปภาพท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้า 

 Sound: ใช้ตวัเลอืกการตัง้ค่าเสยีงท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้า 

 ECO Settings: 

ตัง้ค่ารายการแสดงผลของแสงพืน้หลงัหน้าจอ 

 TV Settings: ตัง้ค่ารายการฟังก์ชัน่ทีวี. 

 Language: ตัง้ค่าภาษาเมน ูแป้นพิมพ์และวิธีป้อนข้อมลู 

 Connection: 

ตัง้ค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสายและการเชื่อมต่อเครือ

ข่ายไร้สาย 

 Channels: ตัง้ค่าการค้นหาช่อง 

 Parental control: 

ฟังก์ชัน่นีช้่วยให้ผู้ปกครองสามารถตัง้ค่าช่องท่ีใช้ได้สาํหรับเ

ด็กท่ีมีกลุม่อายตุ่างกนัได้ 

 หมายเหตุ  

 การตัง้ค่าจะแตกต่างกันไปตามแหล่งอินพทุ 

เปลี่ยนภาษา 

คณุสามารถเปลีย่นภาษาของเมน ู
1. กดปุ่ ม  เพื่อเลอืก Language>Menu language; 

จากนัน้กดปุ่ ม  

2. เลอืกภาษาท่ีต้องการแล้วกดปุ่ ม OK 

 

เปลี่ยนการตัง้ค่าภาพ 

คณุสามารถเปลีย่นการตัง้ค่าภาพตามการตัง้ค่าท่ีคุณต้องการโดยใช้ก

ารตัง้ค่าท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้าหรือแก้ไขการตัง้ค่าด้วยตนเอง 

การตัง้ค่าภาพแบบรวดเร็ว 

คณุสามารถตัง้ค่าภาพได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ฟังก์ชัน่นี ้

1. กดปุ่ ม  เพื่อเลอืก Picture; จากนัน้กดปุ่ ม OK 

2. เลอืกการตัง้ค่าท่ีคณุต้องการตามคําแนะนําบนหน้าจอ 

 

รูปแบบภาพ 

ใช้การตัง้ค่ารูปแบบภาพท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้า 

1. กดปุ่ ม   เพื่อเลอืกรูปแบบภาพ 

2. เลอืกการตัง้ค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนีจ้ากนัน้กดปุ่ ม OK 

 Vivid: 

ใช้การตัง้ค่าสแีบบไดนามิกท่ีเหมาะสาํหรับการดใูนช่วงเวลา

กลางวนั 

 Standard: 

ปรับการตัง้ค่าภาพให้เหมาะกบัสภาพแวดล้อมและประเภท

ของวิดีโอสว่นใหญ่ 

 Natural: ตัง้โหมดธรรมชาติ 

 Personal: ใช้การตัง้ค่าภาพท่ีกําหนดเอง 

 

ปรับการตัง้ค่าภาพด้วยตนเอง 

1. กดปุ่ ม  กดเพื่อเลอืกภาพ; จากนัน้กดปุ่ ม OK 

2. เลอืกการตัง้ค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนีจ้ากนัน้กดปุ่ ม OK 

 Contrast: 

ปรับความแตกต่างและเพิ่มความแตกต่างของความเข้มแสง

ระหว่างสว่นท่ีสว่างและสว่นมืด 

 Brightness: 

ปรับความเข้มของแสงและความละเอียดของบริเวณท่ีแข็ง 

 Saturation: ปรับความอิ่มตวัของสี 

 Sharpness: ปรับความละเอียดภาพ 

 Color temperature: ปรับอณุหภมูิสขีองภาพโดยรวม 

 Advanced: 

 Noise reduction: กรองและลดจดุรบกวนในภาพ 

 Auto adjustment: ปรับภาพท่ีแสดงจาก PC 

โดยอตัโนมติั 
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 Picture shift: ตัง้ค่าภาพท่ีแสดงจาก PC ของคณุ เช่น 

ตําแหน่งแนวนอน ตําแหน่งแนวตัง้ นาฬิกาและมมุมอง 

 

เปล่ียนรูปแบบรูปภาพ 

กดปุ่ ม  เพื่อเลอืก Picture>Picture Format; จากนัน้กดปุ่ ม  

 

รูปแบบรูปภาพ 

คณุสามารถเลอืกจากรูปแบบรูปภาพต่อไปนี ้

 หมายเหตุ 

 การตัง้ค่าภาพบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้กบับางแหล่ง 

 

 

ขยายคําบรรยาย: 

(รูปแบบนีใ้ช้ไม่ได้กบัโหมด HD 

และโหมด PC) 

แสดงคําบรรยายอย่างสมบรูณ์เ

มื่อมีการเลน่จากแหลง่วิดีโอพร้อ

มคําบรรยาย 

แต่สว่นหนึ่งของภาพด้านบนจะถู

กตดัออก 

 

4:3:  

แสดงภาพในฟอร์แมตภาพ 4:3 

แบบดัง้เดิม 

 

ขยายภาพยนต์ 16:9: 

(รูปแบบนีไ้ม่สามารถใช้ได้กบัโห

มด PC) 

รูปแบบภาพจะถกูปรับจาก 4:3 

เป็น 16:9 

 

แสดงภาพแบบจอกว้าง:  

รูปแบบภาพจะถกูปรับจาก 4:3 

เป็น 16:9 

 

อตัโนมติั:  

ปรับภาพให้มีสดัสว่นท่ีเหมาะสม

โดยอตัโนมติั 

 

 

เปลี่ยนการตัง้ค่าเสียง 

คณุสามารถเปลีย่นการตัง้ค่าเสยีงตามการตัง้ค่าท่ีคุณต้องการโดยใช้

การตัง้ค่าท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้าหรือแก้ไขการตัง้ค่าด้วยตนเอง 

 

การตัง้ค่าเสียงแบบรวดเร็ว  

คณุสามารถตัง้ค่าเสยีงได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การตัง้ค่าเสยีงท่ีกําหนดไ

ว้ลว่งหน้าในรูปแบบเสยีง 

1. กดปุ่ ม  กดเพื่อเลอืก Sound; จากนัน้กดปุ่ ม OK 

2. เลอืกการตัง้ค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนีจ้ากนัน้กดปุ่ ม OK 

 โหมดเสยีง: 

 Standard: 

สามารถใช้ได้กบัสถานการณ์และแหลง่เสยีงสว่นใหญ่ 

 News: สามารถใช้ได้กบัการพดู (เช่น ข่าว) 

 Cinema: 

สามารถใช้ได้กบัการตัง้ค่าเสยีงสาํหรับภาพยนตร์ 

 Personal: ใช้การตัง้ค่าเสยีงท่ีกําหนดเอง 

 

ปรับการตัง้ค่าเสียงด้วยตนเอง  

1. กดปุ่ ม  เพื่อเลอืก Sound; จากนัน้กดปุ่ ม OK 

2. เลอืกการตัง้ค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนีจ้ากนัน้กดปุ่ ม OK 

 เบส, ช่วงกลางต่ํา, ช่วงกลาง, ทรีเบลิ, ทรีเบลิสงู 
สามารถปรับได้ตามท่ีคณุต้องการ 

 Balance: ปรับความสมดลุของลาํโพงซ้ายและขวา 

 Surround: เปิดหรือปิดฟังก์ชนัเสยีงรอบทิศทาง 

 Advanced: เลอืกโหมด PCM/RAW ของ SPDIF 

 Hearing impaired: 

เปิดหรือปิดฟังก์ชัน่การได้ยินบกพร่อง 

 AD switch: เปิดหรือปิดสวิตช์ AD 

 

การใช้งานอีพีจ ี

EPG คือคู่มือโปรแกรมอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีให้ในช่องดิจิตอล ด้วย EPG 

คณุสามารถ: 

 ดรูายการโปรแกรมดิจิตอลท่ีออกอากาศอยู่ในปัจจบุนั 

 ดขู้อมลูปัจจบุนัท่ีถกูสง่มา 

 ตัง้ค่าการแจ้งเตือนของโปรแกรม 

 

เปิด EPG (คู่มือโปรแกรม) 
กดปุ่ ม TV GUIDE บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงรายการโปรแกรม 

หมายเหตุ 

 ไม่สามารถเปิด EPG ได้โดยตรงในโหมดทีวีท่ีไม่ใช่ดิจิตอล 

 

 กดปุ่ มสเีขียว  
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ในคู่มือโปรแกรมเพือ่เตือนหรือยกเลกิโปรแกรมท่ีจะเลน่ภายใน

หนึง่สปัดาห์ 

 กดปุ่ มสแีดง  

เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชนัการบนัทกึตามกําหนดเวลา: 

มีให้เลอืกทัง้แบบอตัโนมติัหรือแมนนวล 

คณุสามารถตัง้เวลาและโหมดการบนัทกึได้ตามต้องการ 

 กดปุ่ มสเีหลอืง  

เพื่อแสดงข้อมลูของโปรแกรมในวนัท่ีแตกต่างกนั 

 กดปุ่ มสนํีา้เงิน  เพื่อแสดงคําแนะนําช่วยเหลอื 
 

เมนูการบนัทกึ 

 หมายเหตุ 

 ตรวจสอบว่าอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู USB 

ได้มีการเชือ่มต่ออย่างดี 

 เมื่อเปิดใช้งานการควบคมุสาํหรับผู้ปกครอง 

การบนัทกึท่ีกําหนดเวลาไว้อาจจะไม่สามารถทํางานได้อย่างเห

มาะสม. 

 

การบันทกึโปรแกรม 

ในโหมดดิจิตอลทีวี กด  

ปุ่ มเพื่อแสดงเมนเูคร่ืองบนัทกึบนหน้าจอและเร่ิมต้นการบนัทกึโปรแก

รม กด / ปุ่ มเพื่อเลอืกเมนกูารทํางานและกดปุ่ ม OK เพื่อยืนยนั 

ระหว่างการบนัทกึ คณุสามารถกดปุ่ ม เช่น /  /  

เพื่อดําเนินการการใช้งานทางลดั 

 

ใช้ Philips EasyLink 

ด้วย Philips EasyLink 

คณุสามารถสัง่งานอปุกรณ์ท่ีได้เชื่อมต่อผ่านรีโมทคอนโทรลของทีวีได้ 

EasyLink ใช้ HDMI CEC (Consumer Electronics Control) 

เพื่อสือ่สารกบัอปุกรณ์ท่ีเชือ่มต่อ อปุกรณ์จะต้องสนบัสนนุ HDMI 

CEC และต้องถกูเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อด้วย HDMI 

ในการเปิดใช้งาน Philips EasyLink คณุจะต้อง: 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอปุกรณ์สามารถทํางานได้ตามปกติ 

 เปลีย่นไปท่ี EasyLink 

 หมายเหตุ  

 อปุกรณ์ท่ีรองรับ EasyLink 

ต้องได้รับการเปิดเคร่ืองและเลอืกเป็นแหลง่ท่ีมา 

 Philips 

ไม่รับประกนัความสามารถในการทํางานร่วมกนัได้กบัอปุกร

ณ์ HDMI-CEC ทัง้หมด 100% 

เปิดหรือปิด EasyLink 

 หมายเหตุ 

 อย่าเปิดใช้งาน Philips EasyLink 

หากคณุไม่ได้ตัง้ใจใช้งานจริง ๆ 

1. กด  ปุ่ ม 

2. เลอืก TV Settings > EasyLink > EasyLink 

3. เลอืก OFF หรือ ON จากนัน้กดปุ่ ม OK 

 

ตัง้เอาท์พุทสัญญาณเสียง HDMI 

1. กด  ปุ่ ม 

2. เลอืก TV Settings > EasyLink > HDMI – 

Audio Output 

3. เลอืก OFF หรือ ON จากนัน้กดปุ่ ม OK 

 

ใช้ EDID 

1. กด  ปุ่ ม 

2. เลอืก TV Settings > EDID Version จากนัน้กดปุ่ ม OK 

เพื่อเข้าไป 

3. เลอืกเวอร์ชนัท่ีคณุต้องการจากนัน้กดปุ่ ม OK เพือ่ยนืยนั 

 เกร็ดความรู้ 

 EDID 

คือโครงสร้างข้อมลูท่ีมีให้ผ่านการแสดงผลดิจิตอลเพื่ออธิบาย

ความสามารถของแหลง่สญัญาณวิดีโอ 

สามารถทําการตัง้ค่านีไ้ด้ภายใต้แหล่งสญัญาณ HDMI 

เท่านัน้ 

 HDMI EDID1.4 รองรับการแสดงผลได้ถงึ 3840x2160 30Hz 

 HDMI EDID2.0 รองรับการแสดงผลได้ถงึ 3840x2160 

50Hz/60Hz เช่น เคร่ืองเลน่บลเูรย์แบบ 4K 

 

ใช้ตัวตัง้เวลา 

คณุสามารถใช้ Timer เพื่อเปลีย่นทีวีให้ 

สแตนด์บายได้หลงัจากเวลาท่ีกําหนด 
 

ใช้ตัวตัง้เวลาพกัหน้าจอ 

ตัง้เวลาท่ีทีวีจะเปลีย่นเป็นโหมดสแตนด์บาย 

 เกร็ดความรู้ 

 คณุสามารถปิดทีวีหรือรีเซ็ตตวัตัง้เวลาพกัหน้าจอได้ก่อนท่ีตวั

ตัง้เวลาจะไปถงึศนูย์ 

 

1. กด  ปุ่ มจากนัน้เลอืก TV Settings > Sleep Timer  
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เวลาพกัหน้าจอจะแสดงบนหน้าจอ 

2. ตัง้ค่าตวัตัง้เวลาเป็นค่าระหว่าง 0 ถงึ 240 นาที 

การเพิ่มขึน้ของตวั Sleep Timer คือครัง้ละ 10 นาที หาก Sleep 

Timer อยู่ท่ี 0 ตวัตัง้เวลาจะปิดการทํางาน 

3. กดปุ่ ม OK เพื่อเปิด Timer 

ทีวีจะเปลีย่นเป็นโหมดสแตนด์บายเมื่อถงึเวลาท่ีกําหนดไว้ 

 

เปลี่ยนการตัง้ค่าทวีีที่ต้องการ 

1. กด  ปุ่ มเพื่อเลอืก TV Settings 

2. เลอืกอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนีจ้ากนัน้กดปุ่ ม OK 

 Picture and Sound Reset: 

เรียกคืนการตัง้ค่าภาพและเสยีงทัง้หมดเป็นค่าท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า 

 EasyLink: ตัง้ค่าฟังก์ชนัของ EasyLink 

 About the TV: แสดงข้อมลูท่ีเกี่ยวข้องกับทีวี 

 Key Beep: เปิดเสยีงปุ่ มกดของรีโมทคอนโทรล 

เมื่อคณุกดปุ่ มบนรีโมทคอนโทรล ทีวีจะทําเสยีงขึน้ 

 Sleep Timer: 

เปลีย่นทีวีเป็นโหมดพกัหน้าจอหลงัจากเวลาท่ีตัง้ไว้ 

 Reinstall TV: เรียกคืนค่าเร่ิมต้นของทีวี 

 Shop Mode: เลอืกเปิดหรือปิดโหมดร้านค้า 

 Time Zone: ตัง้ค่าโซนเวลาของทีวี 

 PVR File System: 

 Select disk: 

เลอืกโฟลเดอร์ท่ีคณุต้องการบนัทกึไฟล์การบนัทกึ 

 Format start: ฟอร์แมตอปุกรณ์USB ภายนอก 

 Speed check: 

ทดสอบความเร็วในการอ่าน/เขียนของอปุกรณ์ USB 

 Software update (OAD): เปิด/ปิดการอพัเดตซอฟต์แวร์ 

(OAD) 

 

การบูตเคร่ืองด่วน 

 กดปุ่ ม  เพื่อเลอืกการตัง้ค่าทีวี > การบตูเคร่ืองด่วน 

แล้วกดปุ่ ม OK เพื่อเข้าสูก่ารตัง้ค่า กดปุ่ ม ▲/▼ เพื่อเลอืก 

เปิด เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชนันี ้

การบตูเคร่ืองด่วน เปิด: 

ปรับปรุงลาํดบัขัน้ตอนการบตูเปิดเคร่ืองทีวี 

เพื่อลดเวลาในการรีบตูทีวี 

 กดปุ่ ม  เพื่อเลอืกการตัง้ค่าทีวี > การบตูเคร่ืองด่วน 

แล้วกดปุ่ ม OK เพื่อเข้าสูก่ารตัง้ค่า กดปุ่ ม ▲/▼ เพื่อเลอืก 

ปิด เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชนันี ้

 

อัปเดทซอฟท์แวร์ 

Philips คอยทําการปรับปรุงผลติภณัฑ์อยู่เสมอ 

เราขอแนะนําให้คณุอปัเดตซอฟต์แวร์ทีวีเมื่อมีการเปิดตวัเวอร์ชนัใหม่ 

 

ตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ปัจจุบัน 

กด  ปุ่ มเพื่อเลอืก TV Settings > About the TV > Current 

Software Info จากนัน้กดปุ่ ม OK  

ข้อมลูเวอร์ชัน่ของซอฟท์แวร์ปัจจบุนัจะแสดงขึน้ 
 

อัปเดทซอฟท์แวร์ 

คณุสามารถอพัเดตซอฟต์แวร์โดยใช้วิธีการต่อไปนี:้ 

 เชื่อมต่อเครือข่ายสาํหรับการอปัเดทอตัโนมติั 

กด  ปุ่ มเพื่อเลอืก TV Settings > About the TV > Auto 

Software Update จากนัน้กดปุ่ ม OK 

แล้วทําการอปัเดตซอฟท์แวร์ตามคําแนะนําบนหน้าจอ 

 อพัเดตซอฟท์แวร์โดยใช้อปุกรณ์เก็บข้อมลู USB 

1. กด  ปุ่ มเพื่อเลอืก TV Settings > About the TV > Manual 

Software Update จากนัน้กดปุ่ ม OK 

แล้วทําการอปัเดตซอฟท์แวร์ตามคําแนะนําบนหน้าจอ 

2. กด  ปุ่ มเพื่อเลอืก TV Settings > About the TV > Local 

Update จากนัน้กดปุ่ ม OK 

แล้วทําการอปัเดตซอฟท์แวร์ตามคําแนะนําบนหน้าจอ 

 หมายเหตุ 

 ถอดอปุกรณ์ USB 

ออกหลงัจากท่ีซอฟท์แวร์ได้ถกูอปัเดตเรียบร้อยแล้ว 

 สาํหรับการอพัเดตซอฟต์แวร์โปรดใช้อปุกรณ์ USB 

การใช้ฮาร์ดดิสก์อาจทําให้เกิดความล้มเหลวในการอปัเดตแล

ะมีการรีสตาร์ทเน่ืองจากแหลง่จ่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
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6 ศูนย์รวมส่ือ 

คณุสามารถเลน่ไฟล์ภาพ วิดีโอ เพลงและมลัติมีเดียอื่น ๆ ในอปุกรณ์ 

USB 

 

เล่นไฟล์มีเดียจากอุปกรณ์ USB 

ที่เชื่อมต่อกับทีว ี

 หมายเหตุ 

 อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูท่ีสนบัสนนุ: ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อ 

USB แล้ว 

1. เปิดทีวี 

2. เชื่อมต่ออปุกรณ์เก็บข้อมลู USB เข้ากบัพอร์ต USB 

ท่ีด้านข้างของทีวี 
3. กด  ปุ่ มเพื่อแสดงเมนแูหลง่ท่ีมา 

4. เลอืกดิสก์ USB จากนัน้กดปุ่ ม OK 

5. หากมีอุปกรณ์ USB หลายตวั ให้เลอืกอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู 

USB ท่ีต้องการจากนัน้กดปุ่ ม OK หน้าเบราเซอร์จะเปิดขึน้มา 
 

ดูรูปภาพ 

1. เลอืกโฟลเดอร์หรือรูปภาพในหน้าเบราเซอร์จากนัน้กดปุ่ ม OK 

2. เลอืกรูปภาพจากนัน้กดปุ่ ม OK 

ซูมภาพนีเ้ข้าไปเพื่อดแูบบเต็มหน้าจอ 

 

/: เลน่/หยดุภาพน่ิงชัว่คราว 

I / I: ดภูาพกอ่นหน้า/ถดัไป 

: กลบัไปท่ีหน้าเบราเซอร์ 

 

เปล่ียนการตัง้ค่าสไลด์โชว์ 

โปรดกด  ปุ่ มเมื่อทําการเลน่สไลด์ 

แสดงรายการตวัเลอืกสไลด์โชว์และเรียกดภูาพตามคําแนะนําบนหน้า

จอ 

 

 

ฟังเพลง 

เลอืกโฟลเดอร์หรือเพลงในหน้าเบราเซอร์จากนัน้กดปุ่ ม OK เพื่อเลน่ 

เปลีย่นการตัง้ค่าการเลน่เพลงตามคําแนะนําบนหน้าจอ 

 

/: เลน่/หยดุเพลงชัว่คราว 

 /: ไปข้างหน้า/ย้อนกลบัอย่างรวดเร็ว 

I / I: เลน่วิดีโอก่อนหน้า/ถดัไป 

: กลบัไปท่ีหน้าเบราเซอร์ 

: ตัง้โหมดการเลน่เพลง 

 

เล่นเพลงขณะดูสไลด์ 

คณุสามารถเลน่เพลงประกอบได้ขณะดสูไลด์ 

1. เลอืกอลับัม้เพลง 

2. กดปุ่ ม OK 
3. กด  ปุ่ มเพื่อย้อนกลบัไปยงัหน้าจอหลกัของหน้าเบราเซอร์ 

4. เลอืกรูปภาพ 

5. กดปุ่ ม OK เพื่อเลน่สไลด์ 
 

ดูวดีิโอ 

1. เลอืกโฟลเดอร์หรือวิดีโอในหน้าเบราเซอร์ 

2. กดปุ่ ม OK เพื่อเลน่วิดีโอ 

เปลีย่นการตัง้ค่าการเลน่วิดีโอตามคําแนะนําบนหน้าจอ 

 

/: เลน่/หยดุวิดีโอชัว่คราว 

 /: ไปข้างหน้า/ย้อนกลบัอย่างรวดเร็ว  

I / I: เลน่วิดีโอก่อนหน้า/ถดัไป 

: กลบัไปท่ีหน้าเบราเซอร์ 

: ตัง้ค่าตวัเลอืกการเลน่วิดีโอ 
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ถอดอุปกรณ์เกบ็ข้อมลู USB 

 หมายเหตุ 

 โปรดถอดอปุกรณ์เก็บข้อมลู USB 

ออกตามขัน้ตอนต่อไปนีเ้พื่อป้องกนัความเสยีหาย 

1. กด  

ปุ่ มเพื่อกลบัไปท่ีหรือออกจากหน้าจอหลกัของหน้าเบราเซอร์ 

2. รอประมาณ 5 วินาทีจากนัน้จงึค่อยถอดอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู 

USB ออก 

7 ตัง้ช่อง 

สาํหรับการติดตัง้ครัง้แรกระบบจะเตือนให้คณุเลอืกการเชื่อมต่อเครือ

ข่ายหรือการติดตัง้ช่องโทรทศัน์ 

ในสว่นนีจ้ะให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการติดตัง้ใหม่และการปรับช่องแบ

บละเอียด 

 

การค้นหาช่องแบบอตัโนมัต ิ

1. กด  ปุ่ ม 

2. เลอืก Channels > Channel Settings จากนัน้กดปุ่ ม OK 

3. กดปุ่ ม OK เพื่อเร่ิมค้นหาช่องอตัโนมติั 

 หมายเหตุ 

 ฟังก์ชัน่นีส้ามารถใช้ได้เฉพาะในโหมดทีวีเท่านัน้ 

 

การค้นหาช่องแบบแมนนวล 

ขัน้ตอนท่ี 1 เลือกระบบ 

1. กด  ปุ่ ม 

2. เลอืก Channels > Analog Channel Manual Installation. 

3. เลอืกเพื่อเร่ิมการสแกนและการปรับช่องแบบละเอียด 

 หมายเหตุ 

 การปรับความถี่แบบละเอียดสามารถทําได้เฉพาะเมื่อแหลง่ท่ี

มาเป็น ATV 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 ค้นหาและจัดเก็บช่องใหม่ 

1. กด  ปุ่ ม 

2. เลอืก Channels > Analog Channel Manual Installation > 

Find Channel. 

 คณุสามารถป้อนความถี่ช่องได้โดยตรง 

 เลอืกไปท่ี Scan จากนัน้กดปุ่ ม OK เพื่อเร่ิมการสแกน 

3. เมื่อเสร็จสิน้การค้นหาให้เลอืก Save 

เพื่อออกจากอินเตอร์เฟซปัจจบุนั 

 บนัทกึช่องท่ีได้ค้นหา 

 

ขัน้ตอนที่ 3 การปรับ ATV แบบละเอียด 

1. กด  ปุ่ ม 

2. เลอืก Channels > Analog Channel Manual Installation  > 

Fine Tune. 

3. เลอืก Decrease หรือ Increase เพื่อปรับความถี่ 
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ค้นหาช่องดิจติอล 

1. กด  ปุ่ ม 

2. เลอืก Channels > Digital Channel Manual Installation  

จากนัน้กดปุ่ ม OK 

3. ป้อนความถี่ช่องโดยตรง 

4. เลอืก Scan จากนัน้กดปุ่ ม OK เพื่อเร่ิมการสแกน 

8 ตัง้ค่าเครือข่าย 

เปิดหรือปิดสมาร์ททวี ี

คณุสามารถตัง้ค่าเครือข่ายเพื่อเข้าถงึเครือข่ายท่ีแตกต่างกนัได้ 

1. เชื่อมต่อทีวีกบัอินเทอร์เน็ต 

หากไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายฟังก์ชนับางอย่างของสมาร์ททีวีจ

ะไม่สามารถทํางานได้ 

2. กดปุ่ ม SMART TV บนรีโมทคอนโทรล  

ภาพจะข้ามไปท่ี Smart TV โดยอตัโนมติั 

 

(ภาพและแอปพลเิคชนัท่ีใช้อยู่ในเอกสารนีใ้ช้สาํหรับอ้างอิงเท่านัน้!) 
 

แอปพลิเคชัน 

คณุสามารถรับแอปฮิตจาก App Store หรือจดัการแอปท่ีติดตัง้ได้ 

และสลบัไปมาได้อย่างรวดเร็วระหว่าง hot apps และ My Apps 

(แอพของฉนั) 

 

 หมายเหตุ 

 แอปบางอย่างสนบัสนนุการทํางานด้วยเมาส์เท่านัน้ 

 พืน้ท่ีหน่วยความจําจะไม่เท่ากบัพืน้ท่ีว่างท่ีใช้งานได้ 

 Philips ขอสงวนสทิธ์ิในการเพิ่มหรือลบแอปบางอย่าง 

 อย่าเปลีย่น ROM ของทีวีแบบสุม่ มิฉะนัน้ข้อบกพร่องใด ๆ 

ท่ีเกิดขึน้จะไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกนั 
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ประเภทเครือข่าย 

คณุสามารถเลอืกประเภทการตัง้ค่าเครือข่ายได้ 

 กดปุ่ ม  แล้วเลอืก Connection> Wired or Wi-Fi 

เมื่อต้องการดท่ีูอยู่ MAC กด  ปุ่ มแล้วเลอืก Connection > 

Wired or Wi-Fi > View Network Settings  

 

การติดตัง้สายสัญญาณ 

หากต้องการเชื่อมต่อทีวีเข้ากบัเครือข่ายพีซีหรืออินเทอร์เน็ตคณุจําเป็

นต้องติดตัง้เส้นทางในเครือข่ายพีซี ใช้สายเคเบลิเครือข่าย 

(สายเคเบลิอีเธอร์เน็ต) เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางไปยงัทีวี 

เชื่อมต่อเส้นทางไปยงัอินเตอร์เฟซเครือข่ายท่ีด้านลา่งของทีวีโดยใช้สา

ยเคเบลิเครือข่ายและเปิดเราเตอร์ 
 

การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายและการค้นหาโดยอัตโ

นมัติ 

1. กดปุ่ ม  แล้วทําการเลอืก Connection > Wired or Wi-Fi > 

Connect Network > Wired Network. 

2. เลอืก DHCP แล้วคลกิ Connect และกดปุ่ ม OK  

โปรโตคอลของเครือข่ายจะถกูตัง้ค่าโดยอตัโนมติั 
 

การตัง้ค่าเครือข่ายแบบใช้สาย - การอินพุตด้วยตนเอง 

1. กดปุ่ ม  แล้วทําการเลอืก Connection> Wired or Wi-Fi > 

Connect Network > Wired Network  

2. เลอืก static IP แล้วกด  

ปุ่ มและวางเคอร์เซอร์ลงในกลอ่งอินพตุ 

3. ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อป้อนท่ีอยู ่IP ซบัเน็ตมาสก์ เกตเวย์ DNS1 

และ DNS2 

4. เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้ ให้เลอืก OK จากนัน้กดปุ่ ม OK 

 

การติดตัง้เครือข่ายแบบไร้สาย 

1. กดปุ่ ม  แล้วทําการเลอืก Connection > Wired or Wi-Fi > 

Connect Network > Wireless Network. 

2. เลอืก ON 

หน้าจอจะแสดงค่าพารามิเตอร์เครือข่ายท่ีกําหนดไว้ในปัจจบุนั

และเครือข่ายไร้สายท่ีพร้อมใช้งาน 

3. เลอืก Connect WPS เปิดใช้งานฟังก์ชนั WPS 

ของเราเตอร์และกดปุ่ ม OK เพื่อเชือ่มต่อเครือข่าย WPS 

 

 

การแชร์หน้าจอ 

Multi-screen Interaction 

จะแสดงเนือ้หาท่ีอยู่บนหน้าจออปุกรณ์มอืถือขึน้บนหน้าจอทีวีและเล่

นเสยีงบนอปุกรณ์มือถือผ่านลาํโพงทีวีไปพร้อมกนั 

ใช้ปุ่ มปรับระดบัเสยีงบนรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคมุระดบัเสยีง 

 หมายเหตุ 

 ฟังก์ชัน่ Multi-screen Interaction 

อาจไม่สามารถทํางานร่วมกบัอปุกรณ์มือถอืบางรุ่นได้ 

 

สร้างการเช่ือมต่อ 

1. กดปุ่ ม  แล้วทําการเลอืก Connection > Wired or Wi-Fi > 

Screen Sharing. 

2. เลอืก ON หรือ OFF แล้วกดปุ่ ม OK เพื่อยืนยนั 

3. ใช้ฟังก์ชนัแสดงผล 

WLAN/แบบไร้สายบนอปุกรณ์มือถือเพือ่สง่คําขอเชื่อมต่อ 

เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วภาพบนอปุกรณ์มือถอืจะถกูสง่ไปยงัห

น้าจอทีวี 

 

โหมดยกเลิกการเชื่อมต่อ 

1. คณุสามารถยกเลกิการเชื่อมต่ออปุกรณ์มือถอืระหวา่งสง่ 

2. กดปุ่ ม  

บนรีโมทคอนโทรลเพื่อยกเลกิการเชื่อมต่อระหว่างการสง่ 

 หมายเหตุ 

 ฟังก์ชัน่ multi-screen interaction 

สามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อเปิด Wi-Fi 

ของทีวีและอปุกรณ์มือถือแล้ว 
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9 ข้อมูลผลติภัณฑ์ 
ข้อมลูผลติภณัฑ์อาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งห

น้า สาํหรับรายละเอียด โปรดเยี่ยมชมท่ี www.philips.com/support 

 

ความละเอียดของการแสดงผล 

รูปแบบคอมพิวเตอร์ 

 ความละเอียด – อตัราการรีเฟรช: 

 640 × 480 60Hz 

 800 × 600 60Hz 

 1024 × 768 60Hz 

 1360 × 768 60Hz 

 1920 × 1080 60Hz 

รูปแบบวิดีโอ HDMI 

 ความละเอียด – อตัราการรีเฟรช: 

 480i – 60Hz 

 480p – 60Hz 

 576i – 50Hz 

 576p – 50Hz 

 720p – 50Hz, 60Hz 

 1080i – 50Hz, 60Hz 

 1080p - 50Hz, 60Hz 

 2160p - 50Hz, 60Hz 

 

มัลติมีเดีย 

 อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูท่ีรองรับ: USB 

(รองรับอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู USB แบบ NTFS, FAT หรือ FAT 

32) 

 รูปแบบไฟล์มลัติมีเดียท่ีทํางานร่วมกนัได้: 

 รูปภาพ: JPEG 

 เสยีง: MP3 

 วิดีโอ: MPEG 2/MPEG 4, H.264(FHD), H.265  

 

พลังเสียง 

 43": 8W × 2 

 

ความละเอียดปกต ิ

 43" : 3840 × 2160 

 

จูนเนอร์ / เคร่ืองรับ / เคร่ืองส่ง 

 การนําเข้าข้อมลูทางสายอากาศ: 75 โอห์ม โคแอกเชียล 

(IEC75)  

 ระบบท่ีรองรับ: 

ATV: PAL, SECAM, I, D/K, B/G, L 

DTV: DVB-T/T2. 
 

รีโมทคอนโทรล 

 แบตเตอร่ี: 2 × AAA 

 

แหล่งจ่ายไฟ 

 แหลง่จ่ายไฟหลกั: 

100-240V~, 50/60Hz 

 การบริโภคพลงังานเมื่อสแตนด์บาย: 

≤0.5W 

 อณุหภมูิแวดล้อม: 5-40°C  

 การบริโภคพลงังาน: 

 43" : 98W 

 

อุปกรณ์เสริมตดิ TV ที่รองรับ 

โปรดซือ้อปุกรณ์เสริมติด TV ของPhilips หรืออปุกรณ์เสริมติด TV 

ท่ีได้มาตรฐาน VESAเพือ่ใช้เป็นอปุกรณ์เสริมติดกบั 

TVตรวจสอบให้แน่แน่ใจว่า ได้เว้นระยะห่างระหว่างหลงั TVกบัผนัง 

อย่างน้อย 2.2 นิว้ หรือ 5.5 ซม. 

เพื่อป้องกนัความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้กบัสายหรือขัว้ต่อ  

 

 คําเตอืน 

 โปรดปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีมาพร้อมกบัอปุกรณ์เสริมติด 

TVTP Vision Europe B.V. ไม่รับผิดชอบต่ออบุติัเหต ุ

การบาดเจ็บ หรือความเสยีหายท่ีเกิดขึน้จากการติดตัง้ TV 

เข้ากบัอปุกรณ์เสริมท่ีไม่เหมาะสม 

 
หมายเลขรุ่

น 

ระยะห่างระหว่างพกิเซลที่ต้

องมี (มม.) 

สกรูตดิตัง้ที่

ต้องมี 

43" 400 × 200 4 × M6 

 
 

http://www.philips.com/
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10 การแก้ไขปัญหา 
สว่นนีค้ลอบคลมุถงึปัญหาทัว่ๆ ไป พร้อมกบัการแก้ปัญหานัน้ 
 

ปัญหาทั่วไป 

ไม่สามารถเปิด TVได้: 

 ให้ถอดปลัก๊ออกจากเต้าเสยีบไฟ 

รอประมาณหนึง่นาทีแล้วค่อยเสยีบปลัก๊ใหม่อีกครัง้ 

 ตรวจสอบว่า ได้เสยีบสายไฟแน่นแล้ว 

รีโมทคอนโทรลใช้งานไม่ค่อยได้: 

 ตรวจสอบว่าได้ใสแ่บตเตอร่ี +/- 

ลงในรีโมทคอนโทรลอย่างถกูต้อง  

 เปลีย่นแบตเตอร่ีรีโมทคอนโทรล หากแบตเตอร่ีอ่อน 

 ทําความสะอาดเซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรลและของ TV 

ภาษาเมนู TVไม่ถูกต้อง 

 เปลีย่นเมน ูTV เป็นภาษาท่ีคณุต้องการ 

เม่ือเปิด/ปิด TV 

หรือเม่ือสแตนด์บายคุณได้ยนิเสียงดงัแอ๊ดออกมาจากTV: 

 ไม่ต้องดําเนินการใดๆ 

เสยีงแอ๊ดท่ีได้ยินมาจากการขยายและหดตวัตามปกติของ TV 

เมื่อเย็นลงและร้อนขึน้ 

ซึง่ไม่สง่ผลกระทบต่อประสทิธิภาพการทํางานของ TV  
 

ปัญหาเกี่ยวกบัช่อง 

ไม่พบช่องที่ได้ตดิตัง้ไว้ก่อนหน้าในรายการช่อง: 

 ตรวจสอบว่า ได้เลอืกรายการช่องท่ีถกูต้องแล้ว 
 

ปัญหาเกี่ยวกบัภาพ 

TVเปิดอยู่แต่ไม่มีภาพ: 

 ตรวจสอบว่า ต่อเสาอากาศ TV ได้อย่างถกูต้อง 

 ตรวจสอบว่า ได้เลอืกอปุกรณ์ท่ีเป็นแหลง่สญัญาณ TV ถกูต้อง 

มีแต่เสียงไม่มีภาพ: 

 ตรวจสอบว่า ได้ตัง้ค่าการตัง้ค่าภาพอย่างถกูต้องแล้ว 

รับสัญญาณ TVได้แย่จากการเชื่อมต่อเสาอากาศ: 

 ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อเสาอากาศเข้ากบั TV อย่างถกูต้อง 

 ลาํโพง อปุกรณ์เสยีงท่ีเปิดเผยไฟนีออน อาคารสงู 

หรือวตัถท่ีุมีขนาดใหญ่อื่นๆ 

อาจสง่ผลต่อคณุภาพของเคร่ืองรับสญัญาณ 

ให้ลองปรับคณุภาพของเคร่ืองรับสญัญาณโดยการเปลีย่นทิศท

างของเสาอากาศ หรือเคลือ่นย้ายอปุกรณ์ต่างๆ ให้ห่างจาก TV 

หากทําได้ 

• หากรับสญัญาณได้ไม่ดีเฉพาะช่องหนึง่ โปรดปรับจูนช่องนัน้ 

คุณภาพของภาพไม่ดจีากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ: 

 ตรวจสอบว่า ได้เชื่อมต่ออปุกรณ์นัน้อย่างถกูต้อง 

 ตรวจสอบว่า ได้ตัง้ค่าการตัง้ค่าภาพอย่างถกูต้องแล้ว 

ภาพไม่พอดกัีบหน้าจอ ใหญ่เกินไป หรือเล็กเกินไป: 

 ลองใช้รูปแบบภาพต่างๆ 

ตาํแหน่งภาพไม่ถูกต้อง: 

 สญัญาณภาพจากอปุกรณ์อาจไม่พอดีกบัหน้าจอ 

โปรดตรวจสอบสญัญาณภาพออกจากอปุกรณ์ 
 

ปัญหาเกี่ยวกบัเสียง 

มีภาพแสดงอยู่แต่คณุภาพเสยีงแย่: 

 ตรวจสอบว่า ได้เชื่อมต่อสายเคเบลิทัง้หมดอย่างถกูต้อง 

 ตรวจสอบว่า ระดบัเสยีงไม่ได้ตัง้อยู่ท่ี 0 

 ตรวจสอบว่า ไมไ่ด้ปิดเสยีงอยู่ 

 ตรวจสอบว่า ตัง้ค่าการตัง้ค่าเสยีงได้อย่างถกูต้อง 

มีภาพกําลังแสดงอยู่แต่มีเสียงออกมาจากลําโพงข้างเดยีวเท่านั ้

น: 

 ตรวจสอบว่า ได้ตัง้ค่าสมดลุเสยีงไว้ตรงกลาง 
 

ปัญหาเกี่ยวกบัการเชื่อมต่อ HDMI 

มีปัญหากับอุปกรณ์HDMI: 

 โปรดทราบว่า การรองรับมาตรฐาน HDCP 

(การป้องกนัการสาํเนาข้อมลูดิจิตอลแบบแบนด์วิดธ์สงู หรือ 

High-bandwidth Digital Content Protection) 

สามารถหน่วงเวลาท่ีใช้ของ TV เพื่อแสดงเนือ้หาจากอปุกรณ์ 

HDMI 

 หาก TV ไม่รู้จกัอปุกรณ์ HDMI และไม่ภาพปรากฏขึน้ 

โปรดลองสลบัแหลง่สญัญาณไปยงัอปุกรณ์อื่นก่อนสลบักลบัมา

ยงัอปุกรณ์เดิมอีกครัง้ 

 หากมีอาการเสยีงขาดหายเป็นช่วงๆ โปรดตรวจสอบว่า 

ได้ตัง้ค่าสญัญาณออกจากอปุกรณ์ HDMI อย่างถกูต้อง 

 

ปัญหาเกี่ยวกบัการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 

ภาพจากคอมพวิเตอร์ที่แสดงบน TVไม่เสถียร: 

 ตรวจสอบว่า PC ใช้ความละเอียดและอตัรารีเฟรชท่ีรองรับ 

 ตัง้รูปแบบภาพของ TV เป็นแบบไม่ปรับสดัสว่น 

 

 



 

 TH 19 

ปัญหาเก่ียวกับการเช่ือมต่อเครือข่าย 

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต: 

 หากทีวีเชื่อมต่อกบัเราเตอร์ได้อย่างถกูต้อง 

โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์และอินเทอร์เน็ต. 

ความเร็วเครือข่ายตํ่า: 

 โปรดดท่ีูคู่มือการใช้งานของเราเตอร์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกบัปัจจยัต่า

ง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่ออตัราการถ่ายโอนข้อมลู 

และคณุภาพของสญัญาณ 

 คณุอาจจําเป็นต้องอพัเกรดความเร็วบรอดแบนด์ของคณุ 

 

ติดต่อเรา 

หากคณุไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคณุได้ 

โปรดดคํูาถามท่ีพบบอ่ยสาํหรับรุ่นนีไ้ด้ท่ี www.philips.com/support. 

หากปัญหายงัคงไม่ได้รับการแก้ไข โปรดติดต่อศนูย์บริการลกูค้า 

Philips ในท้องท่ีของคณุ 

 

 คําเตอืน 

 ห้ามพยายามซอ่มแซม TV ด้วยตวัเอง 

การทําเช่นนีอ้าจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

ความเสยีหายท่ีไม่สามารถแก้ไขได้กบั TV ของคณุ 

หรือทําให้การรับประกนัของคณุเป็นโมฆะ 

 

 หมายเหตุ 

 โปรดจดรุ่นและหมายเลขซีเรียล TV 

ของคณุท่ีพิมพ์อยู่ท่ีด้านหลงั/ด้านลา่งของ TV 

และบนกลอ่งก่อนติดต่อศนูย์บริการลกูค้า Philips 

 
 

 

 

 

11 โอเพ่นซอร์ส 

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 

โทรทศัน์นีม้ีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส TP Vision Europe B.V. 

โดยนยันีเ้สนอให้จดัสง่ เมื่อมีการร้องขอ 

สาํเนาซอร์สโค้ดท่ีสมบรูณ์แบบสาํหรับชดุซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สท่ีมีลิ

ขสทิธ์ิท่ีใช้ในผลติภณัฑ์นีท่ี้มีการขอรับสทิธิดงักลา่วโดยใบอนญุาตท่ีเ

กี่ยวข้อง 

 

ข้อเสนอนีใ้ช้ได้ภายในสามปีหลงัจากการซือ้ผลติภณัฑ์ให้กบัทกุคนท่ีไ

ด้รับข้อมลูนี ้

เพื่อขอรับซอร์สโค้ด โปรดเขียนเป็นภาษาองักฤษ 

ไปท่ี 

 

open.source@tpvision.com 
 

ใบอนุญาตสัญญาของโอเพนซอร์ส 

การแจ้งให้ทราบและข้อความสทิธ์ิการใช้งานสาํหรับซอฟต์แวร์โอเพน

ซอร์สใด ๆ ท่ีใช้ใน Philips TV นี ้

 

เอกสารฉบบันีอ้ธิบายถึงการแจกจ่ายซอร์สโค้ดท่ีใช้ในทีวี Philips 

ซึง่อยู่ภายใต้ GNU General Public License (GPL) หรือ GNU 

Lesser General Public License (LGPL) 

หรือสญัญาอนญุาตโอเพนซอร์สอื่น ๆ 

คําแนะนําในการขอรับซอร์สโค้ดสาํหรับซอฟต์แวร์นีส้ามารถพบได้ใน

คู่มือผู้ใช้ 

 

PHILIPS ไมรั่บประกนัใด ๆ ทัง้สิน้ ไม่ว่าจะโดยชดัแจ้งหรือโดยนยั 

รวมถงึการรับประกนัความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสาํ

หรับวตัถปุระสงค์เฉพาะท่ีเกี่ยวกับ 

ซอฟท์แวร์นี ้Philips 

ไม่สนบัสนนุซอฟต์แวร์นีข้้อมลูก่อนหน้านีไ้ม่มีผลต่อการรับประกนัแล

ะสทิธิตามกฎหมายของคณุเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ Philips 

ท่ีคณุซือ้และใช้เฉพาะกบัซอร์สโค้ดท่ีมีให้สาํหรับคุณเท่านัน้ 

 

U-Boot - Universal Bootloader (2010 06) U-Boot, a boot loader 

for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and 

several other processors, which can be installed in a boot 

ROM and used to initialize and test the hardware or to 

download and run application code. 

Source: http://www.denx.de/wiki/U-Boot/ 

http://www.philips.com/support
mailto:open.source@tpvision.com
http://www.denx.de/wiki/U-Boot/
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udev – Userspace Device Management Daemon (164.0) This 

program creates the files for devices on a Linux system for 

easier management. udev is a program which dynamically 

creates and removes device nodes from /dev/. It responds to 

/sbin/hotplug device events and requires a 2.6 kernel. 

Source: https://launchpad.net/udev 

 

Util-Linux (2.22-rc2) 

Source: https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/ 

 

Linux Kernel (3.10) 

Real-Time Operating System 

Source: http://www.kernel.org/ 

 

BusyBox (1.16.1) 

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX 

utilities into a single small executable. It provides 

replacements for most of the utilities you usually find in GNU 

fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have 

fewer options than their full-featured GNU cousins; however, 

the options that are included provide the expected 

functionality and behave very much like their GNU 

counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment 

for any small or embedded system. 

Source: http://busybox.net/ 

 

Ext2 Filesystems Utilities (1.41.11) 

The Ext2 Filesystem Utilities (e2fsprogs) contain all of the 

standard utilities for creating, fixing,configuring, and 

debugging ext2 filesystems. 

Source: 

http://e2fsprogs.sourceforge.net/e2fsprogs-release.html#1.41.

12 

 

GDB - The GNU Project Debugger (6.8) 

GDB allows you to see what is going on "inside" another 

program while it executes - or what another program was 

doing at the moment it crashed. GDB can do four main kinds 

of things (plus other things in support of these) to help you 

catch bugs in the act: 

* Start your program, specifying anything that might affect its 

behavior. Make your program stop on specified conditions. * 

Examine what has happened, when your program has 

stopped. 

* Change things in your program, so you can experiment with 

correcting the effects of one bug and go on to learn about 

another. The program being deb 

Source: https://www.gnu.org/software/gdb/ 

 

genext2fs (1.4.1) 

it generates an ext2 filesystem as a normal (i.e. non-root) user. 

It doesn't require you to mount the image file to copy files on it. 

It doesn't even require you to be the superuser to make device 

nodes or set group/user ids. 

Source: http://genext2fs.sourceforge.net/ 

 

Iperf (2.0.5iPerf3 is a tool for active measurements of the 

maximum achievable bandwidth on IP networks. It supports 

tuning of various parameters related to timing, buffers and 

protocols (TCP, UDP, SCTP with IPv4 and IPv6). For each test 

it reports the bandwidth, loss, and 

other parameters. This is a new implementation that shares no 

code with the original iPerf and also is not backwards 

compatible. 

Source: http://iperf.fr/ 

 

libnl - Netlink Library (2.0) 

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to 

netlink protocol based Linux kernel interfaces. 

Netlink is a IPC mechanism primarly between the kernel and 

user space processes. It was designed to be a more flexible 

successor to ioctl to provide mainly networking 

related kernel configuration and monitoring interfaces. 

Source: http://www.infradead.org/~tgr/libnl/ 

 

Mem Tester (4.3.0) 

A userspace utility for testing the memory subsystem for faults. 

Source: http://pyropus.ca/software/memtester/ 

 

mtd-utils (1.5.0) 

We're working on a generic Linux subsystem for memory 

devices, especially Flash devices.The aim of the system is to 

make it simple to provide a driver for new hardware, by 

providing a generic interface between the hardware drivers 

and the upper layers of the system. 

Source: http://git.infradead.org/mtd-utils.git 

 

squashfs - a compressed fs for Linux (squashfs4.2) Squashfs 

https://launchpad.net/udev
http://www.kernel.org/
http://busybox.net/
http://e2fsprogs.sourceforge.net/e2fsprogsrelease.
https://www.gnu.org/software/gdb/
http://genext2fs.sourceforge.net/
http://iperf.fr/
http://pyropus.ca/software/memtester/
http://git.infradead.org/mtd-utils.git
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is a highly compressed read-only filesystem for Linux. 

Squashfs compresses both files, inodes and directories, and 

supports block sizes up to 1Mbytes for 

greater compression. It is implemented as a kernel module 

under VFS. 

Source: http://sourceforge.net/projects/squashfs/ 

 

Alsa Libraries (1.0.21) 

linux standard audio application libraries 

Source: http://www.alsa-project.org 

 

Alsa Utils (1.0.21) 

linux standard audio tool library 

Source: http://www.alsa-project.org 

 

Helix Realplay (1.0.5) 

The Helix Player is an open source media player for Linux, 

Solaris, and Symbian based on the Helix DNA Client media 

engine. More operating system versions are currently in 

development. 

Source: https://helixcommunity.org/ 

 

libjpeg (6b) 

1.HIGO dependent (jpeg decoder ) 

2.DirectFb dependent (jpeg decoding) 

Source: http://ijg.org/ 

 

libpng (1.4.0) 

1.DirectFb dependent (PNG decoder ) 

2.HiGO dependent (PNG decoding) 

Source: http://github.com/jongwook/libpng/ 

 

zlib (1.2.5) 

A data compression algorithm , the compiler toolset mtd time 

required to use the zlib library 

Source: http://www.zlib.net/ 

 

rp-pppoe (3.11) 

Internet Dependence 

Source: https://www.roaringpenguin.com/products/pppoe/ 

 

ISC DHCP (4.1.1-P1) 

Internet Dependence 

Source: https://www.isc.org/downloads/dhcp/ 

Ffmpeg (0.1) 

Development of media properties , the player must assembly 

Source: http://ffmpeg.org/ 

 

Android - kernel - common (3.4) 

Common Android Kernel Tree 

Source: https://android.googlesource.com/kernel/common/ 

 

Android (5.1.1_r1) 

Android Operating System 

Source: https://developer.android.com/index.html 

 

mali-400-kernel-drivers (master-20121127) 

mali-400 kernel drivers for external compilation for use with 

linux-sunxi kernel. 

Source: 

https://github.com/linux-sunxi/mali-400-kernel-drivers 

 

NFS- nfs-utils (1.1.2) 

File system dependency 

Source: http://sourceforge.net/projects/nfs/ 

 

coreutils (8.5) 

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text 

manipulation utilities of the GNU operating system. These are 

the core utilities which are expected to exist on every 

operating system. 

Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/ 

 

dosfstools (3.0.25) 

Source: http://daniel-baumann.ch/software/dosfstools/ 

 

Samba (3.5.11) 

Internet Dependence 

Source: https://www.samba.org/samba/ 

 

Arp Scan (1.8.4) 

Internet Dependence 

Source: http://www.nta-monitor.com/tool-sresources/ 

security-tools/arp-scan

http://sourceforge.net/projects/squashfs/
http://www.alsa-project.org/
https://helixcommunity.org/
http://ijg.org/
http://github.com/jongwook/libpng/
http://www.zlib.net/
https://www.roaringpenguin.com/products/pppoe/
https://www.isc.org/downloads/dhcp/
http://ffmpeg.org/
https://android.googlesource.com/kernel/common/
https://developer.android.com/index.html
https://github.com/linux-sunxi/mali-400-kernel-drivers
http://sourceforge.net/projects/nfs/
http://www.gnu.org/software/coreutils/
http://daniel-baumann.ch/software/dosfstools/
https://www.samba.org/samba/
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