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1 คำประกาศ

ลิขสิทธิ์

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V
สงวนลิขสิทธิ์

® Kensington และ Micro Saver เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนในสหรัฐฯ ของ ACCO World Corporation
ซึ่งมีการจดทะเบียนและอยูระหวางการขอจดทะเบียนใน

คุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑสามารถเปลี่ยนแปลงได
โดยไมตองแจงใหทราบ ลวงหนา เครื่องหมายการคา
เปนทรัพยสินของ Koninklijke Philips Electronics N.V
หรือเจาของรายนั้นๆ Philips ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน
ผลิตภัณฑเมื่อใด ก็ไดโดยไมมีพันธะในการปรับเปลี่ยน
การจัดสงลวงหนา
เนื้อหาในคูมือนี้มีความเหมาะสมพอสำหรับการใชระบบ
ตามวัตถุประสงคที่ กำหนด หากมีการใชผลิตภัณฑ โมดูล
หรือขั้นตอนใดๆ ของอุปกรณนั้นเพื่อ จุดประสงคอื่นใด
นอกเหนือจากที่ไดระบุไว ในเอกสารฉบับนี้ จะตองมีการ
ขอรับคำยืนยันวาผลิตภัณฑดังกลาวสามารถใชงานได
และเหมาะสมกับการนำไป ใชงานเพื่อจุดประสงคอื่นใด
นั้นกอน Philips ขอรับประกันวาเอกสารฉบับนี้ ไมไดละเมิด
สิทธิบัตรใดๆ ของสหรัฐอเมริกา และไมมีการรับประกัน
อื่นใดไมวา โดยชัดแจงหรือโดยปริยาย
Philips ไมมีสวนรับผิดชอบตอขอผิดพลาดใดๆ ในเนื้อหา
ของเอกสารนี้รวมทั้ง ปญหาใดๆ ก็ตามที่เปนผลของเนื้อหา
ในเอกสารนี้ ขอผิดพลาดที่ไดแจงตอ Philips จะไดรับการ
ปรับแกและเผยแพรในเว็บไซตฝายสนับสนุนของ Philips
โดยเร็วที่สุด

ลักษณะเฉพาะของจุดสี
ผลิตภัณฑ LCD นี้มีจุดสี (พิกเซล) จำนวนมาก แมจุดสี
99.999% หรือ มากกวานั้นของจุดสีทั้งหมดจะทำงานได
ตามปกติ จุดดำหรือจุดสวาง (แดง เขียว หรือน้ำเงิน)
อาจปรากฏขึ้นไดบนจอภาพ ซึ่งถือเปนคุณลักษณะ
โดยพื้นฐานของการแสดงผลประเภทดังกลาว (ตามมาตรฐาน
การผลิตทั่วไป) และไมถือวาเปนการทำงานผิดพลาด

การรับประกัน
ในผลิตภัณฑนี้ไมมีชิ้นสวนใดที่ผูใชสามารถซอมแซมไดดวย
ตนเอง โปรดอยา เปดหรือถอดฝาเพื่อทำการใดๆ ภายใน
ตัวผลิตภัณฑ ผูที่สามารถซอมแซมผลิตภัณฑนี้ได คือ
ศูนยบริการและศูนยรับซอมอยางเปนทางการของ Philips
เทานั้น หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว จะทำใหการ
รับประกัน ไมวาตามที่ไดระบุไวหรือโดยปริยาย สิ้นสุดลง
การกระทำใดๆ ที่ระบุไวอยางชัดแจงในคูมือนี้วาไมสามารถ
กระทำได ตลอดจน การแกไข หรือกระบวนการประกอบใดๆ
ที่ไมไดระบุไวในคูมือนี้วาเปนสิ่ง แนะนำใหกระทำหรือ
อนุญาตใหกระทำได จะทำใหการรับประกันสิ้นสุดลงทันที
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เครื่องหมายการคาอื่นทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียน
ถือเปนทรัพยสิน ของเจาของเครื่องหมายการคานั้นๆ

ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
สวนหนึ่งของซอฟตแวรนี้มีลิขสิทธิ์ © The FreeType
Project (www.freetype.org)

HDMI และโลโก HDMI และอินเตอรเฟซ High-Definition
Multimedia เปน เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ HDMI licensing LLC

•

ได Koninklijke Philips Electronics N.V. ไมขอ
รับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ หรือ
อันตรายจากการติดตั้งตัวยึดผนังที่ ไมถูกตอง

อานและทำความเขาใจคำแนะนำทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่มใช
ทีวี กรณีที่ ความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันจะไมมีผลใชงาน

ความปลอดภัย
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!
หามให TV โดนฝนหรือน้ำ หามวางภาชนะที่มี
ของเหลว เชน แจกัน ใกลกับ TV หากของเหลวนั้น
กระเด็นหรือหกใส TV ใหถอดปลั๊กออกจาก TV ทันที

•

ติดตอ Philips Consumer Care เพื่อตรวจสอบ TV
กอนเริ่มใช
หามวาง TV รีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่ ใกลกับ
เปลวไฟหรือแหลง กำเนิดความรอนใดๆ รวมถึง
แสงอาทิตยโดยตรง
ในการปองกันประกายไฟ ควรใหเทียนไขหรือเปลวไฟ
อื่นๆ อยูหางจาก TV รีโมทคอนโทรล และแบตเตอรี่
เสมอ

•

หามใสวัตถุใดๆ ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่
เปดไดอื่นๆ ใน TV

•

เมื่อ TV หมุน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไมตึง
สายไฟที่ตึง อาจทำใหการเชื่อมตอไมแนนและทำให
เกิดการโคงงอ
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!
• หามใหรีโมทคอนโทรลหรือแบตเตอรี่โดนฝน หรือน้ำ
หรือความรอนสูง

ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บของเด็ก!
ปฏิบัติตามขอควรระวังเพื่อปองกันไมให TV ลมลงและทำให
เด็กๆ ไดรับบาดเจ็บ
• หามวาง TV บนพื้นผิวที่มีผาคลุมหรือวัสดุอื่นๆ

•
•

•

55 ปอนด ควรมีผูยก สองคน
เมื่อตั้งทีวีบนพื้นโตะ ใหใชขาตั้งที่ใหมาเทานั้น
ยึดขาตั้งกับทีวีใหแนนหนา วางทีวีไวบนพื้นราบใน
ระนาบเดียวกัน เพื่อชวยรองรับ น้ำหนักของทีวีและ
ขาตั้ง

ที่สามารถดึงออกได
ตรวจดูใหแนใจวาไมมีชิ้นสวนของ TV ยื่นออกมาจาก
ขอบมุม
หามวาง TV บนเฟอรนิเจอรที่มีความสูงมาก (เชน
ชั้นหนังสือ) โดยไมมี การยึดทั้งเฟอรนิเจอรและ TV
เขากับกำแพงหรือสวนรองรับที่เหมาะสม

•

อธิบายใหเด็กๆ เขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อ
ปนขึ้นไปบน เฟอรนิเจอรเพื่อใหถึง TV
ความเสี่ยงของความรอนสูง!
• หามติดตั้ง TV ในพื้นที่ที่จำกัด และควรใหมีพื้นที่เหลือ
รอบทีวีอยางนอย 4 นิ้วหรือ 10 ซม. เพื่อใหทีวีระบาย
ความรอนจากตัวเครื่องได ตรวจดูให แนใจวาผามาน
หรือวัตถุอื่นๆ ไมบังชองระบายอากาศบนทีวี
ความเสี่ยงตอความเสียหายที่มีตอทีวี!
• กอนที่คุณจะเชื่อมตอทีวีกับเตาเสียบ ตรวจดูใหแนใจวา
แรงดันไฟฟา ตรงกับคาที่อยูบนดานหลังของทีวี
อยาเชื่อมตอทีวีกับเตาเสียบหากคาแรงดันไฟฟา
แตกตางกัน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ เพลิงไหม หรือความเสียหาย
ของสายไฟ!
• หามวางทีวีหรือวัตถุใดๆ บนสายไฟ
• เพื่อใหปลดการเชื่อมตอสายไฟของทีวีออกจาก
เตาเสียบไดงายขึ้น ตรวจดู ใหแนใจวาคุณเขาถึง

•

•

หลีกเลี่ยงการกระแทกที่ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่ชำรุดอาจ
กอใหเกิดประกาย ไฟได
ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่ทีวี!
• เมื่อตองการยกและเคลื่อนยายทีวีที่มีน้ำหนักเกิน

เมื่อตั้งทีวีบนผนัง ใหใชเฉพาะตัวยึดติดผนังที่สามารถ
รองรับน้ำหนัก ของทีวีได ติดตั้งตัวยึดเขากับผนัง
ซึ่งสามารถรองรับทั้งน้ำหนักของทีวีและ ตัวยึดผนัง

ภาษา ไทย

2 ขอสำคัญ

•

สายไฟไดทุกเมื่อ
เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก
อยาดึงที่สาย
ถอดสายทีวีออกจากเตาเสียบไฟและเสาอากาศ
กอนที่จะมีพายุฝนฟา คะนอง ขณะเกิดพายุ
ฝนฟาคะนอง อยาสัมผัสสวนหนึ่งสวนใดของทีวี

สายไฟ หรือสายของเสาอากาศ
ความเสี่ยงตออันตรายเกี่ยวกับการไดยิน!

•

หลีกเลี่ยงการใชหูฟงหรือเฮดโฟนในระดับเสียงที่สูง
หรือฟงตอเนื่องนานๆ

TH
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อุณหภูมิต่ำ
• หากมีการขนยายทีวี ในอุณหภูมิที่ต่ำกวา 5°C
ใหยกทีวีออกจาก บรรจุภัณฑ และรอจนกวาอุณหภูมิ
ของทีวีตรงกับอุณหภูมิหอง กอนการเชื่อมตอทีวี

การทิ้งผลิตภัณฑและแบตเตอรี่เกา
ของคุณ

เขากับเตาเสียบไฟ

•

การดูแลรักษาจอภาพ
•

หลีกเลี่ยงการเปดภาพนิ่งคางไว ภาพนิ่งคือภาพที่

ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มี
คุณภาพสูงในการผลิต และ สามารถนำไปรีไซเคิล
หรือนำกลับมาใชใหมได

เปดคางไวบนหนาจอ นานเกินไป ตัวอยางเชน:
เมนูบนหนาจอ แถบสีดำ และการแสดงเวลา หากคุณ
จำเปนตองเปดภาพคางไวบนหนาจอ ใหลดความเขม
และความ สวางของจอภาพลง เพื่อไมใหหนาจอเกิด

•
•

•
•

ความเสียหาย
ถอดปลั๊กออกจากทีวีกอนทำความสะอาด
ทำความสะอาดทีวีและกรอบดวยผานุม หามใชสาร
อื่นๆ เชน แอลกอฮอล น้ำยาทำความสะอาดใน
ครัวเรือนหรือน้ำยาเคมีกับทีวี
ความเสี่ยงตอความเสียหายที่มีตอหนาจอทีวี! หามสัมผัส
ดัน ถู หรือ กระแทกที่หนาจอดวยวัตถุใดๆ ก็ตาม
ในการหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนหรือสีซีดจาง ใหเช็ด

ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับ
อยู คือผลิตภัณฑที่อยูภายใตขอบังคับ European Directive
2002/96/EC โปรดศึกษาระเบียบการ ในทองถิ่นวาดวยการ
แยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
โปรดดำเนินการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้ง
ผลิตภัณฑเกาของคุณ พรอมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป
การทิ้งผลิตภัณฑที่เกาอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิด
ผลกระทบในทางลบ ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

หยดน้ำบนเครื่อง ออกโดยเร็วที่สุด

ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European Directive
2006/66/EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือน
ทั่วไปได
โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยก
แบตเตอรี่ เนื่องจากการทิ้ง อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมให
เกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

4

TH

3 ทีวีของคุณ

รีโมทคอนโทรล
1
2
3

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดี
ตอนรับสูผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชน

21

อยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียนทีวี
ของคุณที่ www.philips.com/welcome

4

20
19
18

ในบทนี้จะกลาวถึงการควบคุมและฟงกชันการใชงานโดยรวม
ของทีวี

5

17
6
7
8

ชุดควบคุมดานขางและ
สัญญาณไฟ

16

9
10

1

15

11

2

12

3

13

14

4

a
b

+/-: เพิ่มหรือลดระดับเสียง
(หนาหลัก): สลับเพื่อเปด/ปดเมนูหนาหลัก

c P/CH +/-: สลับไปยังชองถัดไปหรือกอนหนา
d

ภาษา ไทย

5

a

สลับทีวีเปนโหมดสแตนดบายหากทีวีเปดอยู
เปดทีวีหากทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย

(เปด/ปด): เปดหรือปดเครื่อง การปดเครื่อง
ไมสมบูรณ แมวาจะถอดปลั๊กแลวก็ตาม

e ไฟแสดงโหมดสแตนดบาย/ เซนเซอร
รีโมทคอนโทรล

(เปดสแตนดบาย)

b MENU
สลับเพื่อเปด/ปดเมนูหลัก

c

TELETEXT (ไมไดใช)
สลับเพื่อเปด/ปดเทเลเท็กซ

d

SOURCE
เลือกอุปกรณที่เชื่อมตอ
TH

5

e SLEEP

r DUAL

ตั้งคาการดีเลยหลังจากที่ทีวีสลับเปนโหมดสแตนดบาย

f

เปลี่ยนโหมดสเตอริโอและสเตอริโอ Nicam เปนโมโน
เลือกภาษาแรก (หนาจอ I) หรือภาษาที่สอง

OPTIONS
เขาถึงตัวเลือกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือการเลือกปจจุบัน

g OK

(หนาจอ II) ในโปรแกรมสองภาษา

s DEMO
สลับเพื่อเปด/ปดเมนูการสาธิต

ยืนยันรายการหรือการเลือก และแสดงตารางชอง

h

เมื่อรับชม TV

t

(ปุมนาวิเกต)
เลือกดูเมนูตางๆ

FORMAT
เลือกรูปแบบภาพ

u

INCR. SURR
เปดใชงาน Incredible Surround สำหรับแหลงที่มา

i

INFO
แสดงขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรม ถามี

j

(ปดเสียง)
ปดเสียงหรือคืนคาระดับเสียง

แบบสเตอริโอ เปดใชงานโหมด Spatial สำหรับ
แหลงที่มาแบบโมโน

k CH +/- (CHANNEL +/ -)
สลับไปยังชองถัดไปหรือกอนหนา เมื่อเปดใชเมนูทีวี
ฟงกชันนี้จะใช เพื่อเลื่อนหนาขึ้น/ลง

l 0-9 (ปุมตัวเลข)
เลือกชองหรือการตั้งคา

m

PICTURE (Smart picture)
เปดเมนูภาพ

n

SOUND (Smart Sound)
เปดเมนูเสียง

o

+/เพิ่มหรือลดระดับเสียง

p

BACK A/CH
กลับสูหนาจอกอนหนา
สลับระหวางชองปจจุบันและชองที่รับชมครั้งลาสุด

q

BROWSE
สลับระหวางตารางชองและรายการโปรแกรม

6

TH

การใชงานรีโมทคอนโทรล
ขณะใชรีโมทคอนโทรล ใหถือรีโมทคอนโทรลไวใกล TV แ
ละชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอรรีโมทคอนโทรล โปรดต
รวจสอบใหแนใจวาระยะระหวางรีโมทคอนโทรลและ TV
ไมมีเฟอรนิเจอร ผนัง หรือวัตถุอื่นกีดขวาง

~5m
~30˚

4 การใชงานทีวี
ในสวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใชงาน (ดู ‘การใชงานทีวี
ขั้นสูง’ ที่หนา 9) ทีวีโดยทั่วไป

การเปด/ปดทีวี หรือเขาสูโหมด
แสตนดบาย

การเปลี่ยนชอง
•

กด CH +/- ที่รีโมทคอนโทรลหรือ P/CH +/ที่ดานขางของทีวี

•
•
•

ปอนหมายเลขชองโดยใช ปุมตัวเลข
กด OK เพื่อใชตารางชอง
BACK A/CH บนรีโมทคอนโทรลเพื่อกลับ
กด
ไปยังชองกอนหนานี้
หมายเหตุ

• เมื่อคุณใชรายการโปรด คุณสามารถเลือกชองเหลานั้นได
ใน รายการ (ดู ‘เลือกรายการที่ชื่นชอบ’ ที่หนา 11) เทานั้น

การเปลี่ยนชองดวยตารางชอง

การเปดเครื่อง
• หากไฟแสดงโหมดสแตนดบายปดอยู กด (เปด/
ปด) ที่ดานขางของทีวี
• หากไฟแสดงโหมดสแตนดบายเปนสีแดง กด
(เปดสแตนดบาย) ที่รีโมทคอนโทรล
การสลับไปที่โหมดสแตนดบาย
• กด (เปดสแตนดบาย) บทรีโมทคอนโทรล

•

ไฟแสดงโหมดสแตนดบายเปลี่ยนเปนสีแดง
การปดเครื่อง
• กด (เปด/ปด) ที่ดานขางของทีวี

•

1

กด OK
» ตารางชองจะปรากฏขึ้น

2

กด

3

กด OK เพื่อเลือกชอง

ภาษา ไทย

ตารางชองชวยใหคุณสามารถดูชองที่มีอยูทั้งหมดในรูปแบบ
ตาราง

เพื่อเบราสดูตารางชอง

ไฟแสดงโหมดสแตนดบายดับ
เคล็ดลับ

•

แมวาทีวีของคุณจะใชปริมาณกระแสไฟนอยมากในโหมด
สแตนดบาย ก็ยังตองมี การใชพลังงาน เมื่อไมไดใชเครื่องเปนเวลา
นานๆ ใหถอดสายไฟที่ทีวีออกจาก เตาเสียบไฟ

TH

7

การดูอุปกรณที่เชื่อมตออยู
หมายเหตุ

• เปดอุปกรณกอนเลือกอุปกรณนั้นเปนแหลงที่มาบนทีวี

ใชปุมแหลงที่มา

1

กด
SOURCE
» รายการแหลงที่มาจะปรากฏขึ้น

2

กด

3

กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
» ทีวีจะสลับไปยังอุปกรณที่เลือก

เพื่อเลือกอุปกรณ

ปรับระดับเสียงทีวี

การเพิ่มหรือลดระดับเสียง
• กด +/การปดหรือเปดเสียง
• กด เพื่อปดเสียง
• กด
อีกครั้งเพื่อเปดเสียง

8
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5 การใชงานทีวี
ขั้นสูง

ลบอุปกรณออกจากเมนูหลัก
หากอุปกรณไมไดตอกับทีวี ใหลบออกจากเมนูหลัก

การเขาสูเมนูของทีวี
เมนูชวยใหคุณตั้งชอง เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง
และเขาสูคุณสมบัติอื่นๆ
1

1

กด MENU

2

กด

3

กด OPTIONS
» รายการ [ถอดอุปกรณ] จะปรากฏขึ้น

4

กด OK แลวเลือก [ลบออก] เพื่อลบอุปกรณ
» อุปกรณที่เลือกถูกลบจากเมนูหลัก

กด MENU
» หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

เพื่อเลือกอุปกรณที่จะลบ

เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง
รับชมรายการทีวี

เพิ่มอุปกรณ์

เซ็ตอัพ

เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียงใหเหมาะกับความตองการคุณ
คุณสามารถใช การตั้งคาที่กำหนดไวลวงหนาหรือเปลี่ยน
การตั้งคาเอง

การใช Smart picture
กด

•
•
•

เพื่อเลือกและเลื่อนดูเมนูตอไปนี้
[รับชมรายการทีวี]: สลับกลับไปที่แหลงที่มา
เสาอากาศ หากเลือกแหลงที่มาอื่นไว
[เพิ่มอุปกรณ]: เพิ่มอุปกรณใหมในเมนูหนาหลัก
[เซ็ตอัพ]: เขาสูเมนูตางๆ เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา
ภาพ เสียง และการตั้งคาอื่นๆ

การใช Smart picture เพื่อใชการตั้งคาภาพที่กำหนด
ลวงหนา

1

กด
PICTURE
» เมนู [Smart picture] ปรากฏขึ้น

2

กด

เพื่อเลือกจากการตั้งคา Smart picture

3

กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

ตอไปนี้:
•
[สวนบุคคล]: แสดงการตั้งคาภาพที่กำหนดเอง

4

กด MENU เพื่อออก

•

เคล็ดลับ

•

•

หลังจากเลือก [เพิ่มอุปกรณ] ใหทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

•

เพื่อเลือกอุปกรณและขั้วตอที่ถูกตอง

•
•

[สดใส]: ใชการตั้งคาแบบสมบูรณและแบบ
ไดนามิก
[มาตรฐาน]: ปรับการตั้งคาภาพที่เหมาะกับ
สภาพแวดลอม และประเภทวิดีโอมากที่สุด
[ภาพยนต]: ใชการตั้งคาที่เหมาะกับการดู
ภาพยนตร
[เกม]: ใชการตั้งคาที่เหมาะกับการเลนเกม
[ประหยัดพลังงาน]: ใชการตั้งคาที่ใชพลังงาน
ต่ำ

3

กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
» การตั้งคา Smart picture ที่เลือกไวจะมีผลใชงาน

TH
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ภาษา ไทย

2

ปรับการตั้งคาภาพดวยตนเอง

ขอมูลสรุปของรูปแบบภาพ

1

กด MENU

การตั้งคาภาพตอไปนี้สามารถกำหนดคาได

2

กด
เพื่อเลือก [เซ็ตอัพ] > [ภาพ]
» เมนู [ภาพ] ปรากฏขึ้น

3

กด
เพื่อเลือกจากการตั้งคาตอไปนี้และ
ปรับแตง:

•

[Smart picture]: เขาสูการตั้งคา Smart picture
ที่กำหนดไว
[แบลคไลท]: ปรับคาแบ็คไลต

•
•
•
•
•
•
•
•

[ความเขมภาพ]: ปรับความเขมของความสวาง คงคาสี
ที่เขมไว โดยไมเปลี่ยนแปลง
[ความสวางภาพ]: ปรับความเขมและรายละเอียด
ของสวนที่เขม

•

• ขึ้นอยกับรูปแบบของแหลงที่มาของภาพ การตั้งคาภาพ
บางอยางอาจไมมีใหเลือก

[ขยายพิเศษ]: (ไมมีในโหมด HD
และ PC) ลบแถบสีดำที่ดานขางของ
การแพรภาพ 4:3 มีการผิดเพี้ยน
เล็กนอยมาก
[4:3]: แสดงรูปแบบ 4:3 คลาสสิก

[สี]: ปรับความอิ่มตัวของสี
[ความคมชัด]: ปรับความคมชัดของภาพ
[ลดจุดรบกวน]: กรองและลดความเบลอในภาพ
[อุณหภูมิสี]: ใหสีโทนสม ([สีอุน]) หรือโทนน้ำเงิน
([สีเย็น]) ในภาพมากขึ้น
[Dig.CrystalClear]: ปรับคุณภาพภาพภาพใหมีความ
เปรียบตาง สี และความคมชัดที่ดีที่สุด
• [ความเขมไดนามิก]: เพิ่มความเขมของภาพ

•

•
•
•

หมายเหตุ

[ไดนามิกแบ็คไลท]: ปรับความสวางของ
แบ็คไลตทีวีเพื่อให เหมาะกับสภาพแสง
• [ปรับปรุงสี]: ทำใหสีสดใสและปรับรายละเอียด
สี คุณสามารถสลับเปดหรือปดคุณสมบัตินี้ได
[โหมดพีซี]: ปรับความตั้งคาภาพเมื่อตอพีซีกับทีวี
[รูปแบบภาพ]: เปลี่ยนรูปแบบภาพ

[ขยายคำบรรยาย]: แสดงภาพ 4:3
บนหนาจอเต็ม พรอมคำบรรยาย
โดยสวนบนของภาพจะถูกตัดออก
[ขยายภาพ 14:9]: (ไมมีในโหมด HD
และ PC) สเกลรูปแบบ 4:3 ถึง 14:9

[ขยายภาพ 16:9]: (ไมมีในโหมด HD
และ PC) สเกลรูปแบบ 4:3 ถึง 16:9

[เลื่อนภาพแนวนอน]: ปรับแนวนอนของภาพสำหรับ
อินพุต PC-VGA หรือ HD
[เลื่อนภาพแนวตั้ง]: ปรับแนวตั้งของภาพสำหรับ

[จอกวาง]: สเกลรูปแบบ 4:3 ถึง 16:9

อินพุต PC-VGA หรือ HD

[ไมปรับอัตราสวน]: สำหรับโหมด HD
และ PC เทานั้น และในโมเดลที่เลือกเทานั้น
ใหความคมชัดสูงสุด อาจมีการผิดเพี้ยนบาง

การเปลี่ยนรูปแบบภาพ
1

กด
FORMAT
» แถบรูปแบบภาพปรากฏขึ้น

2

กด
เพื่อเลือกรูปแบบภาพ
» รูปแบบภาพที่เลือกถูกเปดใชงาน

3

กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

10
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เนื่องจากระบบของการกระจายสัญญาณ
ตั้งความละเอียด PC ของคุณเปนโหมด
จอกวาง เพื่อผลลัพธสูงสุด

ใช Smart sound
ใช Smart sound เพื่อใชการตั้งคาเสียงที่กำหนดลวงหนา

1

กด SOUND
» เมนู [Smart sound] ปรากฏขึ้น

2

กด

•
•
•
•
3

เพื่อเลือกการตั้งคา Smart sound
[มาตรฐาน]: ปรับการตั้งคาเสียงที่เหมาะกับ
สภาพแวดลอมและประเภทเสียงมากที่สุด
[ขาว]: ใชการตั้งคาเสียงที่เหมาะกับเสียง
ที่พูด เชน ขาว
[ภาพยนต]: ใชการตั้งคาที่เหมาะกับการ
ดูภาพยนตร
[สวนบุคคล]: ใชการตั้งคาที่กำหนดในเมนูเสียง

กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
» การตั้งคา Smart sound ที่เลือกไวจะมีผลใชงาน

สรางและใชรายการชอง
ที่ชื่นชอบ
คุณสามารถสรางรายการชองทีวีที่ชื่นชอบของคุณเพื่อใหคุณ
สามารถคนหา ชองเหลานั้นไดงาย

เลือกรายการที่ชื่นชอบ
1

เมื่อรับชม TV กด OK เพื่อแสดงตารางชอง

2

กด OPTIONS
» เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ

3

กด
เพื่อเลือก [เลือกรายการ] แลวกด OK
เพื่อเขารายการเมนูที่เลือก
» เมนูตัวเลือกรายการชองจะปรากฏขึ้น

1

กด MENU

2

กด
เพื่อเลือก [เซ็ตอัพ] > [เสียง]
» เมนู [เสียง] ปรากฏขึ้น

3

กด

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

เพื่อเลือกและปรับแตง
[Smart sound]: เขาสูการตั้งคา Smart
sound ที่กำหนดไว
[เบส]: ปรับระดับเสียงเบส
[เสียงแหลม]: ปรับระดับเสียงแหลม
[ระดับเสียง]: ปรับระดับเสียง
[ปรับเสียงซายขวา]: ปรับความสมดุล
ของลำโพงดานขวา และซาย
[Dual I-II]: เลือกภาษาของเสียง หากเปนการ
กระจายสัญญาณ แบบเสียงคู (ใชไดเฉพาะกับ
ระบบเสียง NICAM เทานั้น)
[โมโน/สเตอริโอ]: เลือกโมโนหรือสเตอริโอ
หากมีการถายทอด สัญญาณแบบสเตอริโอ
ใหใชได
[ลำโพงทีวี]: ตั้งลำโพงทีวีเปนเปดหรือปด
หรือเสียงเอาตพุต ไปยังอุปกรณ EasyLink
[EasyLink] ตองเปดใชในเมนู [กำหนดคา]
[เสียงรอบทิศทาง]: เปดใชเสียง Spatial
[เสียงอัตโนมัติ]: ลดการเปลี่ยนระดับเสียง
อัตโนมัติ เชน เมื่อเปลี่ยนชอง
[ชดเชยระดับเสียง]: ชดเชยความแตกตางของ
ระดับเสียง ระหวางชองสัญญาณหรืออุปกรณที่
เชื่อมตอดวย สลับไปยังอุปกรณที่เชื่อมตอไว
กอนที่คุณจะเปลี่ยนระดับเสียง Delta

4

เลือก > [ชองโปรด] จากนั้นกด OK
» เฉพาะชองในรายการที่ชื่นชอบจะปรากฎ
ในตารางชอง
หมายเหตุ

• ตารางชองที่ชื่นชอบจะวางจนกวาคุณจะเพิ่มชองในรายการ
ที่ชื่นชอบ

เพิ่มชองในรายการที่ชื่นชอบ
1

เมื่อดูทีวี กด OK
» ตารางชองจะปรากฏขึ้น

2

กด

3

กด
OPTIONS
» เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ

4

เลือก > [ตั้งเปนชองโปรด] จากนั้นกด OK

ภาษา ไทย

ปรับการตั้งคาเสียงดวยตนเอง

เพื่อเลือกชองที่จะเพิ่มในรายการโปรด

» ชองจะถูกเพิ่มในรายการที่ชื่นชอบ
หมายเหตุ

• ชองที่ชื่นชอบทั้งหมดจะกำกับดวยเครื่องหมายดอกจันใน
ตารางชอง

TH
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ลบชองออกจากรายการที่ชื่นชอบ
1

ใชตัวตั้งเวลา

เมื่อดูทีวี กด OK
» ตารางชองจะปรากฏขึ้น

2

กด

3

กด

4

เลือก > [ลบออกจากชองโปรด] จากนั้นกด OK
» ชองจะถูกลบ

คุณสามารถตั้งตัวตั้งเวลาเพื่อสลับทีวีไปยังโหมดสแตนดบาย
ตามเวลาที่ระบุ

เพื่อเลือกชองที่จะลบ
เคล็ดลับ

OPTIONS

•

ตั้งนาฬิกาของทีวีกอนใชตัวตั้งเวลา

การปดทีวีใหอยูในโหมดสแตนดบาย

ใชนาฬิกาของทีวี
คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่หนาจอทีวีได (RF เทานั้น)

โดยอัตโนมัติ (ตั้งเวลาปด)
ตัวตั้งเวลาปดจะปดทีวีของคุณใหอยูในโหมดสแตนดบายหลัง
จากครบเวลาที่ตั้งไว

ตั้งนาฬิกาของ TV

เคล็ดลับ

•

1

กด MENU

2

เลือก [เซ็ตอัพ] > [คุณสมบัติ] > [นาฬิกา]
» เมนู [นาฬิกา] ปรากฏขึ้น

3

เลือก

4

เลือก [เสร็จ] และกด OK เพื่อยืนยัน

5

กด MENU เพื่อออก

หรือ ปุมตัวเลข เพื่อปอนเวลา

เครื่องกำลังนับถอยหลัง ได

1

กด MENU

2

กด
เพื่อเลือก [เซ็ตอัพ] > [คุณสมบัติ] >
[ตั้งเวลาปด]
» เมนู [ตั้งเวลาปด] ปรากฏขึ้น

3

กด
เพื่อตั้งเวลาปด
» ตัวตั้งเวลาปดตั้งไดสูงสุด 180 นาที โดยเพิ่มทีละ
หานาที หากตั้งเปนศูนยนาที ตัวตั้งเวลาปดจะหยุด
ทำงาน

4

กด OK เพื่อเปดตัวตั้งเวลาปด
» ทีวีจะสลับไปยังโหมดสแตนดบายหลังจาก
เวลาที่ระบุ

แสดงนาฬิกาของทีวี
1

เมื่อดูทีวี กด OPTIONS
» ตัวเลือกทีวีจะปรากฏ

2

เลือก [นาฬิกา]

3

กด OK
หมายเหตุ

• ในการเลิกใชนาฬิกา ใหทำตามขั้นตอนขางตนซ

12
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คุณสามารถปดทีวีของคุณกอนถึงเวลา หรือตั้งเวลาปดใหมขณะที่

การเปดทีวีโดยอัตโนมัติ (ตั้งเวลาเปด)

การล็อคหรือปลดล็อคทีวี

คุณสามารถเปดทีวีจากจากโหมดสแตนดบายในชองที่กำหนด
ไวตามเวลาที่ตั้งไว

ล็อคทีวีเพื่อไมใหใชงานกับทุกชองสัญญาณ รวมทั้งอุปกรณ
ที่เชื่อมตอ

1

กด MENU

1

กด MENU

2

กด
เพื่อเลือก [เซ็ตอัพ] > [คุณสมบัติ] >
[ตัวตั้งเวลาเปด]

2

กด
เพื่อเลือก [เซ็ตอัพ] > [คุณสมบัติ] >
[ล็อคทีวี]

3

กด

เพื่อเขาสูเมนู [ตัวตั้งเวลาเปด]

•
•
•

[เปดใชงาน]: เลือกความถี่ของการเปดทีวี
[เวลา]: ตั้งเวลาที่จะเปดทีวี

4

[หมายเลขชอง]: เลือกชอง

กด MENU เพื่อออก

» เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส PIN

3

ปอนรหัส PIN ของคุณดวย ปุมตัวเลข
» เมนู [ล็อคทีวี] ปรากฏขึ้น

4

กด

5

กด OK เพื่อยืนยัน
» ชองและอุปกรณที่เชื่อมตออยูทั้งหมดจะถูกล็อค

เคล็ดลับ

•

หรือปลดล็อค

เลือก [ตัวตั้งเวลาเปด] > [เปดใชงาน] > [ปด] เพื่อปด
การใชคุณสมบัติ

เพื่อเลือก [ล็อค] หรือ [ปลดล็อค]

6

กด MENU เพื่อออก
หมายเหตุ

คุณสามารถปองกันไมใหบุตรหลานของคุณดูบางรายการ
หรือบางชองได โดยการล็อคการควบคุมทีวี

TV ของคุณ

ล็อคหรือปลดล็อคชองตั้งแตหนึ่งชอง
ขึ้นไป

ตั้งหรือเปลี่ยนรหัส PIN ของคุณ

1

เมื่อรับชม TV กด OK เพื่อแสดงตารางชอง

1

กด MENU

2

กด

2

กด
เพื่อเลือก [เซ็ตอัพ] > [คุณสมบัติ] >
[ตั้งรหัส] / [เปลี่ยนรหัส]
» เมนู [ตั้งรหัส] / [เปลี่ยนรหัส] จะะปรากฏ

3

กด

4

กด

3

ปอนรหัสของคุณโดยใช ปุมตัวเลข
» ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อสรางหรือ

•

OPTIONS
เพื่อเลือก [ล็อคชอง] หรือ [ปลดล็อคชอง]

จากนั้นกด OK
» เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส PIN

5

ปอนรหัสของคุณและกด OK
» หากชองล็อคอยู ไอคอนล็อคจะแสดงขึ้น

6

ทำขั้นตอนนี้ซ้ำหากตองการล็อคหรือปลดล็อคชองอื่นๆ
เพิ่มเติม

เปลี่ยนรหัส PIN ของคุณ
เคล็ดลับ

เพื่อเลือกชองที่ตองการล็อคหรือปลดล็อค

หากคุณลืมรหัสที่ตั้งไว ใหปอน ‘8888’ เพื่อแทนที่รหัสเดิมที่มีอย

หมายเหตุ

• ป ด ท ีว ีและเป ด อ กี คร ั ้ งเพ ื อ่ ให ก ารเปล ี ย่ นแปล
งม ผ
ี ล

• หากค ณ
ุ เล ือกช อ งท ี ล
่ อ็ คไว 
เคร ื อ
่ งจะขอให ค ณ
ุ ป อนรห สั PIN
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13

ภาษา ไทย

การใชการล็อคทีวี

• หากคุณเลือก [ล็อค] คุณตองปอนรหัสของคุณทุกครั้งที่เปด

การดูรูปภาพและเลนเพลง
จากอุปกรณจัดเก็บ USB
ใชตัวเชื่อมตอ USB เพื่อดูรูปภาพหรือฟงเพลงที่เก็บไวใน
อุปกรณจัดเก็บ USB

ดูรูปภาพ
1

ในเบราเซอร USB กด

2

กด

3

กด OK เพื่อดูภาพเต็มหนาจอ

เพื่อเขาสูโฟลเดอร [ภาพ]

เพื่อเลือกภาพหรืออัลบั้มภาพ

เคล็ดลับ
หมายเหตุ

•

เมื่ออยในโหมดเต็มหนาจอ กด

เพื่อเลื่อนดูภาพ

• ทีวีของคุณรองรับเฉพาะแฟลชไดรฟ USB ในรูปแบบ
FAT/FAT32 เทานั้น และไมรองรับอุปกรณประเภทอื่นๆ
ที่สามารถเชื่อมตอกับพอรต USB ได ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัด
เฉพาะอุปกรณตอไปนี้ ไดแก อุปกรณเก็บขอมูลแบบพกพา
เชน ฮารดไดรฟภายนอกและฮารดไดรฟขนาดเล็ก เครื่องเลน
MP3 กลองดิจิตอล โทรศัพท เครื่องเลนวิดีโอแบบพกพา หรือ

ดูภาพสไลดของภาพถาย
1

เมื่อภาพเต็มหนาจอปรากฏ กด OK
» ภาพสไลดเริ่มตนจากภาพที่เลือก

2

กดปุมตอไปนี้เพื่อควบคุมภาพสไลด
• OK เพื่อหยุดภาพสไลดชั่วคราว

เครื่องเลนมัลติมีเดียแบบพกพา เปนตน

•

ตออุปกรณจัดเก็บ USB และเขาสู
เบราเซอรเนื้อหา

•

เพื่อยอนกลับหรือไปขางหนา เพื่อไปยัง
ภาพถัดไป
BACK เพื่อหยุดภาพสไลด

1

เปดทีวี

2

เชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ USB กับทีวี

เปลี่ยนการตั้งคาภาพสไลด

3

กด MENU
» เมนูหลักปรากฏขึ้น

1

เมื่อดูภาพสไลด กด OPTIONS
» เมนูตัวเลือกภาพสไลดจะปรากฏ

4

กด

2

5

กด OK เพื่อยืนยัน

กด
เพื่อเลือกจากการตั้งคาตอไปนี้และ
ปรับแตง:

เพื่อเลือก [เบราส USB]

» เบราเซอรเนื้อหา USB ปรากฏขึ้น

•
•
•
•
•

เคล็ดลับ

•

กด

BROWSE เพื่อสลับระหวางภาพขนาดเล็กและการดูไฟล

3

14
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[เลนสไลด] / [หยุดสไลด]: เริ่มหรือหยุด
ภาพสไลด
[การเปลี่ยนสไลด]: แสดงรายการการเปลี่ยน
[ความถี่ของสไลด]: ตั้งเวลาที่จะแสดงภาพ
[หมุนภาพ]: หมุนภาพ
[แสดงขอมูล]: แสดงชื่อภาพ วันที่ ขนาด
และภาพถัดไป ในภาพสไลด

กด OK เพื่อยืนยันการเปลี่ยนการตั้งคา

ฟงเพลง

ปลดการเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ USB

1

ในเบราเซอร USB เลือก [เพลง] และกด

2

กด

3

กด OK เพื่อเลนเพลงที่เลือก

เพื่อเขาสู

เพื่อเลือกเพลงหรืออัลบั้มเพลง

ปุม

ฟงกชัน

OK

หยุดชั่วคราว กลับไปเลนตอ
หรือหยุดการเลน

ขอควรระวัง

• ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่มีตออุปกรณ
จัดเก็บ USB

1

กด

2

รอหาวินาที แลวปลดการเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ USB

BACK เพื่อออกจากเบราเซอร USB

ไปยังเพลงกอนหนาหรือถัดไป

/

อัพเดตซอฟตแวรทีวี
การตั้งคาเพลง
เมื่อฟงเพลง กด OPTIONS เพื่อเขาสูการตั้งคาเพลง
ตอไปนี้
• [เริ่มเลน] / [หยุดเลน]: เริ่มหรือหยุดเพลง
• [โหมดเลน]:
• [เลนหนึ่งรอบ]: ปดการใชการเลนเพลงซ้ำ
และเลนเพลง ครั้งเดียว
• [ซ้ำ]: เลนเพลงซ้ำ
• [เลนสุม]: เลนเพลงแบบสุม
• [แสดงขอมูล]: แสดงชื่อไฟล
• [ลำโพงทีวี]: ตั้งลำโพงทีวีเปนเปดหรือปด

ดูภาพสไลดพรอมเพลง

Philips มุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องและเรา
ขอแนะนำใหคุณ อัพเดตซอฟตแวรทีวี เมื่อมีใหบริการ
โดยตรวจสอบไดที่ www.philips.com/support

ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวรในปจจุบัน
1

กด MENU

2

เลือก [เซ็ตอัพ] > [อัปเดตซอฟตแวร] >
[ซอฟตแวรปจจุบัน]
» ทีวีจะแสดงขอมูลซอฟตแวรปจจุบัน

ดาวนโหลดซอฟตแวร
1

ใน PC ของคุณ ใหเปดเว็บเบราเซอรและไปที่
www.philips.com/support

2

ดาวนโหลดไฟลอัปเกรดของซอฟตแวรลาสุดไปยัง

1

เลือกอัลบั้มเพลง

2

กด OK

3

กด

4

เลือกอัลบั้มภาพ

3

คลายการบีบอัดไฟล ZIP

5

กด OK เพื่อดูภาพ

4

คัดลอกไฟล autorun.upg ไปที่ไดเรกทอรีรากของ

6

กด OK อีกครั้งเพื่อเริ่มภาพสไลด

BACK เพื่อกลับไปที่เบราเซอรเนื้อหา USB

ภาษา ไทย

คุณสามารถดูภาพสไลดไปพรอมกับเพลงประกอบ

PC ของคุณ

อุปกรณ USB

TH
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การอัปเดตโดยใชอุปกรณ USB

เริ่มตนการสาธิตทีวี

ตออุปกรณ USB เขากับพอรต USB ที่ดานขางของทีวี

1

ถาหนาจออัปเดตซอฟตแวรไมปรากฏโดยอัตโนมัติ
เลือก [เซ็ตอัพ] > [อัปเดตซอฟตแวร] >
[อัปเดตภายใน]

2

กด OK เพื่ออัปเดตซอฟตแวรดวยตนเอง

3

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอเพื่ออัพเดต
จนเสร็จสมบูรณ

คุณสามารถใชการสาธิตเพื่อใหเขาใจถึงคุณสมบัติตางๆ
ของทีวี การสาธิต บางอยางอาจไมมีในบางรุน การสาธิตที่
ใชไดจะแสดงอยูในรายการเมนู

1

กด DEMO บนรีโมทคอนโทรล

2

กด

3

กด

เพื่อเลือกการสาธิตและกด OK เพื่อดู
BACK เพื่อออก

หมายเหตุ

• ทีวีจะเปดเครื่องใหมหลังจากอัปเดตซอฟตเสร็จสมบูรณแลว

เปลี่ยนการกำหนดคาทีวี

รีเซ็ตทีวีกลับไปใชการตั้งคา
ของโรงงาน
คุณสามารถเรียกคืนการตั้งคาภาพและเสียงที่เปนดีฟอลต
ของทีวี การตั้งคาชอง จะยังคงเหมือนเดิม

1

กด MENU

ใชการกำหนดคาปรับแตงการตั้งคาทีวีของคุณ

2

เลือก [เซ็ตอัพ] > [ติดตั้ง] > [คาจากโรงงาน]

1

กด MENU

3

กด

2

เลือก [เซ็ตอัพ] > [ติดตั้ง] > [กำหนดคา]

4

เลือก [รีเซ็ต] เพื่อเริ่มการรีเซ็ต

5

กด OK

6

กด MENU เพื่อออก

•
•
•

•
•

[สถานที่]: ปรับการตั้งคาทีวีสำหรับที่ตั้งของคุณ
เชน ที่บาน หรือรานคา ใหเหมาะสมที่สุด
[แถบระดับเสียง]: แสดงแถบระดับเสียงเมื่อคุณ
ปรับระดับเสียง
[EasyLink]: เปดใช one-touch play และ
one-touch standby ระหวางอุปกรณที่รองรับ
EasyLink
[Pixel Plus Link]: แทนที่การตั้งคาของอุปกรณ
ที่เชื่อมตอ และใชการตั้งคาของทีวี
[E-sticker]: สำหรับโหมดรานคาเทานั้น
ตั้งตำแหนงของ e-sticker

3

กด MENU เพื่อออก
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เพื่อเขาสู [คาจากโรงงาน]

6 การตั้งชองทีวี
ครั้งแรกที่คุณตั้งคาทีวีของคุณ คุณจะตองเลือกภาษาของเมนู
และตั้งทีวีและ ชองวิทยุดิจิตอล (หากมี) บทนี้จะให

ขั้นตอนที่ 2 คนหาและบันทึกชองทีวี
ใหม
1

กด MENU

2

กด
เพื่อเลือก [เซ็ตอัพ] > [ติดตั้ง] >
[ตั้งชองสัญญาณ] > [ตั้งชองดวยตัวเอง]

คำแนะนำวิธีการติดตั้งใหมและปรับชอง อยางละเอียด

» เมนู [ตั้งชองดวยตัวเอง] ปรากฏขึ้น

การตั้งชองทีวีโดยอัตโนมัติ
ในหัวขอนี้จะอธิบายวิธีการคนหาและบันทึกชองทีวี
โดยอัตโนมัติ

1

กด MENU

2

เลือก [เซ็ตอัพ] > [ติดตั้ง] > [ตั้งชองสัญญาณ] >
[ตัวชวยตั้งชอง]

3

กด OK

4

ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อตั้งชอง

การตั้งชองทีวีแบบธรรมดา

3

กด
เพื่อเลือก [คนหา] แลวกด
เมนูที่เลือก

4

กด ปุมตัวเลข ปอนความถี่ที่เปนตัวเลขสามหลัก
ดวยตนเอง

5

กด OK เพื่อเริ่มตนการคนหา
» ถาชองไมสามารถใชงานไดดวยความถี่ที่เลือก

เพื่อเขารายการ

ระบบจะคนหาชอง ที่ใชได

6

กด

7

กด
เพื่อเลือก [บันทึกชองใหม] เพื่อจัดเก็บ
ชองใหมในหมายเลข ชองใหม

8

กด

9

เลือก [ตกลง] แลวกด OK เพื่อเก็บชองใหม

BACK เมื่อพบชองใหม

เพื่อเขาสู [บันทึกชองใหม]

10 กด MENU เพื่อออก

ขั้นตอนที่ 1 เลือกระบบของคุณ
หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 3 การปรับชองอะนาล็อก
อยางละเอียด
1

กด MENU

2

กด

กด MENU

2

กด

3

เพื่อเลือก [เซ็ตอัพ] > [ติดตั้ง] >

[ตั้งชองสัญญาณ] > [ตั้งชองดวยตัวเอง]
» เมนู [ตั้งชองดวยตัวเอง] ปรากฏขึ้น

• ขามขั้นตอนนี้หากการตั้งคาระบบของคุณถูกตอง

1

3

กด

เพื่อเลือก [ปรับอยางละเอียด] แลวกด

เพื่อเขารายการเมนูที่เลือก

เพื่อเลือก[เซ็ตอัพ] > [ติดตั้ง] >

[ตั้งชองสัญญาณ] > [ตั้งชองดวยตัวเอง]
» เมนู [ตั้งชองดวยตัวเอง] ปรากฏขึ้น

4

กด

5

กด OK เพื่อยืนยัน

กด
เพื่อเลือก [ระบบสี] แลวกด
รายการเมนูที่เลือก

6

กด

เพื่อเขา

ภาษา ไทย

ในหัวขอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการคนหาและบันทึกชองทีวี
แบบอะนาล็อก ดวยตัวเอง

เพื่อปรับความถี่

เพื่อเลือก [บันทึกชองนี้] เพื่อเก็บ

หมายเลขชอง

4

เลือกระบบของคุณ แลวกด OK เพื่อยืนยัน

7

กด

5

ทำขั้นตอนกอนหนานี้ซ้ำสำหรับ [ระบบเสียง]

8

เลือก [ตกลง] แลวกด OK เพื่อเก็บชองปจจุบัน

6

กด MENU เพื่อออก

9

กด MENU เพื่อออก

เพื่อเขาสู [บันทึกชองนี้]

TH
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ขามชอง

จัดเรียงชองใหม

1

เมื่อดูทีวี สลับไปที่ชองที่คุณตองการขาม

2

กด MENU

3

กด
เพื่อเลือก [เซ็ตอัพ] > [ติดตั้ง] >
[ตั้งชองสัญญาณ] > [ตั้งชองดวยตัวเอง]
» เมนู [ตั้งชองดวยตัวเอง] ปรากฏขึ้น

4
5

หลังจากที่คุณตั้งชอง คุณสามารถจัดลำดับการแสดงได

กด
เพื่อเลือก [ขามชอง] แลวกด
เพื่อเขารายการเมนูที่เลือก
กด
เพื่อนเลือก [ขาม] > [ใช] แลวกด OK
เพื่อขามชองปจจุบัน
» ชองที่เลือกจะถูกขามเมื่อคุณกด CH +/บนรีโมทคอนโทรลหรือ ดูตารางชอง

6

เมื่อรับชม TV กด OK เพื่อแสดงตารางชอง

2

กด
OPTIONS
» เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ

3

กด

4

เลือกชองที่จะจัดเรียงใหม แลวกด OK
» ชองที่เลือกจะถูกไฮไลต

5

กด
เพื่อยายชองที่ไฮไลตไปยังตำแหนงที่
ตองการ แลวกด OK

6

กด
OPTIONS
» [เรียงเสร็จแลว] จะปรากฏบนหนาจอ

7

กด OK เพื่อยืนยัน

8

กด

ทำขั้นตอนกอนหนานี้เพื่อขามชองอื่นๆ
เคล็ดลับ

• ใช ปุมตัวเลข บนรีโมทคอนโทรลเพื่อดูชองที่ขามไป
• ในการดูชองที่ขามไป ใหทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-5 และเลือก [ไม]
เพื่อเรียกคืน

เปลี่ยนชื่อชอง
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อชองได ชื่อจะปรากฏเมื่อคุณเลือกชอง

1

เมื่อรับชม TV กด OK เพื่อแสดงตารางชอง

2

เลือกชองที่คุณจะเปลี่ยนชื่อ

3

กด
OPTIONS
» เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ

4

กด

เพื่อเลือก [เปลี่ยนชื่อชอง] จากนั้นกด OK

» ชองปอนตัวอักษรจะปรากฏขึ้น

5

กด

6

กด OK เพื่อยืนยันตัวอักษรแตละตัว

7

เลือก [เสร็จ] แลวกด OK เพื่อเสร็จสิ้นการเปลี่ยน

เพื่อเลือกตัวอักษร

ชื่อชอง
เคล็ดลับ

• สามารถตั้งชื่ออุปกรณไดสูงสุดหกตัวอักษร
• กด [Aa] เพื่อสลับระหวางอักษรตัวพิมพใหญและอักษร
ตัวพิมพเล็ก

18
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TH

เพื่อเลือก [เรียงลำดับใหม] จากนั้นกด OK

BACK เพื่อออกจากตารางชอง

7

การเชื่อมตออุปกรณ

สวนนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมตออุปกรณกับชองเสียบแบบ
ตางๆ และตัวอยางที่ ใหมาพรอมกับคูมือการใชงานฉบับยอ

a TV ANTENNA
อินพุตเสียงจากเสาอากาศ สายเคเบิล หรือดาวเทียม

TV ANTENNA

ขอควรระวัง

• ควรถอดสายไฟหล กั ออกกอนตออ ปุ กรณต า งๆ

หมายเหตุ

• คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณของคุณเขากับทีวีดวยวิธีตางๆ
ทั้งนี้ขึ้นอยกับอุปกรณและ ความตองการของคุณ

b AUDIO OUT
เอาตพุตเสียงอะนาล็อกที่สงไปยังชุดโฮมเธียเตอร
และระบบเสียงดิจิตอล อื่นๆ
AUDIO
OUT

AUDIO
IN

c CVI 1/CVI 2 (Y Pb Pr และ AUDIO L/R)
เสียงอะนาล็อกและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณอะนาล็อก
หรือดิจิตอล เชน เครื่องเลนดีวีดี หรือคอนโซลเกม
ภาษา ไทย

ชองเสียบดานหลัง

TH
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d PC IN (VGA/PC และ AUDIO IN)

ชองเสียบดานขาง

อินพุตเสียงและวิดีโอจากคอมพิวเตอร

PC AUDIO IN

VGA

VGA/PC

e HDMI 1 / HDMI 2
ระบบเสียงดิจิตอบและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณดิจิตอล
ที่มีความละเอียด สูง เชน เครื่องเลน Blu-ray

a AUDIO L/R
อินพุตเสียงจากอุปกรณอะนาล็อกที่เชื่อมตอกับ
VIDEO
การเชื่อมตอผาน DVI หรือ VGA ตองใชสายเคเบิล
สัญญาณเสียงเพิ่มเติม

f SERV. U
สำหรับใชโดยเจาหนาที่ที่ใหบริการเทานั้น

20
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b VIDEO
อินพุตวิดีโอ Composite จากอุปกรณอะนาล็อก

เชื่อมตอคอมพิวเตอร

เชน VCR
กอนที่คุณจะเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับทีวี
• ตั้งอัตรารีเฟรชของจอภาพของคอมพิวเตอรเปน 60Hz

•

กด
FORMAT และเปลี่ยนรูปแบบภาพทีวีเปน
[ไมปรับอัตราสวน]
เชื่อมตอคอมพิวเตอรกับชองเสียบแบบใดแบบหนึ่ง:
หมายเหตุ

• การเชื่อมตอผาน DVI หรือ VGA ตองใชสายสัญญาณเสียง
เพิ่มเติม

c S-VIDEO

•

สายเคเบิล HDMI

•

สาย DVI-HDMI

S-Video (ดานขาง) ที่ใชกับขั้วตอ Audio L/R สำหรับ
กลองบันทึกวิดีโอ เครื่องเลนเกม และอื่นๆ เมื่อคุณใช
S-Video (ดานขาง) สำหรับสัญญาณ วิดีโอ หามใช
อินพุต Composite video (ดานขาง) สำหรับ
สัญญาณวิดีโอ

PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)

DVI

ภาษา ไทย

d USB
อินพุตขอมูลจากอุปกรณจัดเก็บ USB

TH
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•

สาย HDMI และอะแดปเตอร HDMI-DVI

การใชงาน Philips EasyLink
ทีวีของคุณรองรับ Philips EasyLink ซึ่งใชโปรโตคอล HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) อุปกรณที่รองรับ

PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)

EasyLink ที่เชื่อมตอผานขั้วตอ HDMI สามารถควบคุมโดย
รีโมทคอนโทรลเดียวได
หมายเหตุ
DVI

• อุปกรณที่รองรับ EasyLink ตองเปดอยและเลือกไว
เปนแหลงที่มา
• Philips ไมรับรองวาจะใชงานรวมกันได 100%
กับอุปกรณ HDMI CEC ทั้งหมด

•

สาย VGA

คุณสมบัติ EasyLink
PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)

VGA

VGA

One-touch play
เมื่อคุณเชื่อมตอทีวีกับอุปกรณที่รองรับคุณสมบัติ one-touch
play คุณสามารถ ควบคุมทีวีและอุปกรณของคุณไดโดยใช
รีโมทคอนโทรลเพียงตัวเดียว
One-touch standby
เมื่อคุณเชื่อมตอทีวีของคุณเขากับอุปกรณที่รองรับการ
สแตนดบาย คุณสามารถใช รีโมทคอนโทรลทีวีของคุณ
เพื่อใหทีวีของคุณและอุปกรณ HDMI ที่เชื่อมตออยูทั้งหมด
อยูในโหมดสแตนดบาย
การควบคุมเสียงของระบบ
เมื่อคุณเชื่อมตอทีวีของคุณกับอุปกรณที่รองรับ HDMI CEC
ทีวีของคุณสามารถ เปดโดยอัตโนมัติในการเลนเสียงจาก
อุปกรณที่เชื่อมตอ
ในการใช one-touch audio คุณตองแมปอินพุตเสียงจาก
อุปกรณที่เชื่อมตอ เขากับทีวีของคุณ คุณสามารถใชรีโมท
คอนโทรลจากอุปกรณที่เชื่อมตออยูเพื่อปรับระดับเสียง
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เปดหรือปดการใช EasyLink
หมายเหตุ

• หามเปดใช Philips EasyLink หากคุณไมไดตองการใชงาน

ใชตัวล็อค Kensington
ชองล็อค Kensington เพื่อความปลอดภัยจะอยูที่ดานหลัง
ของทีวี เพื่อปองกัน การโจรกรรม ใหทำการคลองตัวล็อค
Kensington ระหวางชองและวัตถุที่คงทน เชน โตะที่มี
น้ำหนักมาก

1

กด MENU

2

กด
เพื่อเลือก [เซ็ตอัพ] > [ติดตั้ง] >
[กำหนดคา] > [EasyLink]

3

เลือก [เปด] หรือ [ปด]

ใช one-touch play
1

หลังจากเปดใช EasyLink กดเลนที่อุปกรณของคุณ
» TV จะสลับไปที่แหลงที่มาที่ถูกตองโดยอัตโนมัติ

ใช one-touch standby
1

กด
(เป ด สแตนดบ าย) บนร โี มทคอนโทรลของ
ท ีว ีหร ืออ ป
ุ กรณ
» ทีวีและอุปกรณ HDMI ทั้งหมดที่เชื่อมตออยู
จะสลับไปที่โหมดสแตนดบาย

ตั้งลำโพงทีวีเปนโหมด EasyLink
เมื่อคุณเลนรายการที่มาจากโฮมเธียเตอรที่รองรับ EasyLink

1

กด MENU

2

กด

ภาษา ไทย

เสียงจากลำโพงทีวี จะปดโดยอัตโนมัติ

เพื่อเลือก [เซ็ตอัพ] > [เสียง] >

[ลำโพงทีวี] > [EasyLink ออโต]
» ลำโพงทีวีจะปดโโยอัตโนมัติ เมื่อมีการตรวจพบ
เนื้อหาจากระบบ Easylink compliant

3

เลือก [เซ็ตอัพ] > [เสียง] > [ลำโพงทีวี] > [เปด]
เพื่อปดใชงานการ ควบคุมเสียงของระบบและเปดการ
ใชลำโพงทีวี

TH
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8 ขอมูลผลิตภัณฑ
ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา สำหรับ รายละเอียดผลิตภัณฑ ใหไปที่
www.philips.com/support

มัลติมีเดีย
•
•

อุปกรณจัดเก็บที่รองรับ: USB (รองรับเฉพาะอุปกรณ
จัดเก็บ FAT 16 หรือ FAT 32 USB)
รูปแบบไฟลมัลติมีเดียที่สนับสนุน:
• ภาพ: JPEG

•

สัญญาณเสียง: MP3
หมายเหตุ

ความละเอียดในการแสดงผลที่รองรับ

• ชื่อไฟลมัลติมีเดียตองไมเกิน 128 ตัวอักษร
รูปแบบคอมพิวเตอร (HDMI)
• ความละเอียด - อัตรารีเฟรช:
• 640 x 480 - 60Hz
• 800 x 600 - 60Hz
• 1024 x 768 - 60Hz

•
•
•
•

1280 x 768 - 60Hz
1280 x 1024 - 60Hz
1360 x 768 - 60Hz
1920 x 1080 - 60Hz

รูปแบบคอมพิวเตอร (VGA)
• ความละเอียด - อัตรารีเฟรช:
• 640 x 480 - 60Hz

•
•
•
•
•

การปรับสัญญาณ/การรับ
สัญญาณ/การสงสัญญาณ
•
•
•

อินพุตเสาอากาศ: 75ohm coaxial (IEC75)
ระบบ TV: PAL
การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL

800 x 600 - 60Hz
1024 x 768 - 60Hz

รีโมทคอนโทรล

1280 x 768 - 60Hz
1280 x 1024 - 60Hz

•

แบตเตอรี่: ขนาด AAA 2 กอน (แบบ R03)

1360 x 768 - 60Hz

รูปแบบภาพ

•

ความละเอียด - อัตรารีเฟรช:
• 480i - 60Hz

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

เปด/ปด
•
•
•

ระบบไฟหลัก: 220-240 V ~, 50-60 Hz
ไฟสแตนดบาย: < 1 W
อุณหภูมิแวดลอม: 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส

การยึด TV ที่สนับสนุน

ขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑ

ในการยึด TV ใหสั่งซื้อตัวยึด TV ของ Philips หรือตัวยึด TV
ตามมาตรฐาน VESA เพื่อปองกันอันตรายตอสายเคเบิลและ

การออกแบบและขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดโดย ไมตองแจงใหทราบลวงหนา

คำเตือน

32PFL3605
• ไมรวมขาตั้งทีวี

•

• ทำตามคำแนะนำทั้งหมดที่ใหมาพรอมกับตัวยึด TV
Koninklijke Philips Electronics N.V. ไมขอรับผิดชอบ
ใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ หรืออันตรายจาก
การติดตั้ง ตัวยึด TV ที่ไมถูกตอง

ขนาดจอทีวี (นิ้ว) ระยะหางที่ใช
(มม.)
32
200 x 200
42
300 x 200
47
400 x 300

•
•

รวมขาตั้งทีวี

•
•

น็อตยึดที่ใช
4 x M6
4 x M6
4 x M8

ขนาด (กวางxสูงxลึก): 795.6 x 508.3 x 93
(มม.)
น้ำหนัก: 8.3 กก.
ขนาด (กวางxสูงxลึก): 795.6 x 556.2 x 221.5
(มม.)
น้ำหนัก: 9.9 กก.

42PFL3605
• ไมรวมขาตั้งทีวี
• ขนาด (กวางxสูงxลึก): 1018.5 x 635.7 x 83

•

(มม.)
• น้ำหนัก: 11.5 กก.
รวมขาตั้งทีวี

•

ขนาด (กวางxสูงxลึก): 1018.5 x 683.5 x
236.4 (มม.)
• น้ำหนัก: 13.5 กก.
47PFL3605
• ไมรวมขาตั้งทีวี
• ขนาด (กวางxสูงxลึก): 1129.8 x 700.7 x 83
(มม.)

•
•

น้ำหนัก: 18 กก.
รวมขาตั้งทีวี
• ขนาด (กวางxสูงxลึก): 1129.8 x 749.6 x 270
(มม.)

•

น้ำหนัก: 20.5 กก.
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ภาษา ไทย

ตัวเชื่อมตอ ควรเวนชองวางอยางนอย 2.2 นิ้ว หรือ 5.5 ซม.
จากดานหลังของ TV

9 วิธีแกไขปญหา
ในหัวขอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับปญหาทั่วไปที่มักเกิดขึ้นรวมถึง
วิธีการแกไขปญหา เหลานั้น

ปญหาทั่วไปของทีวี
เปดทีวีแลวแตทีวีไมทำงาน:
•
ปลดสายไฟออกจากเตาเสียบ รอหนึ่งนาทีแลวจึงตอ
กลับเขาที่เดิม
•
ตรวจสอบสายไฟวาเชื่อมตออยางแนนหนาแลวหรือไม
รีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ:
•

ตรวจสอบวาใสแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลถูกตอง
ตามขั้ว +/- ของรีโมทคอนโทรลหรือไม
•
เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลหากแบตเตอรี่
ออนหรือหมด
•
ทำความสะอาดเลนสของตัวรับสงสัญญาณของทีวีและ
รีโมทคอนโทรล
ไฟแสตนดบายสีแดงที่ทีวีกระพริบ:
•
ปลดสายไฟออกจากเตาเสียบ รอจนกวาทีวีจะเย็นลง
กอนเชื่อมตอสายไฟ กลับเขาที่เดิม หากมีการกะพริบ
ใหติดตอ Philips Consumer Care
คุณลืมรหัสปลดล็อคของคุณสมบัติล็อคกันเปด
•
ปอน ‘8888’
เมนูของทีวีแสดงภาษาไมถูกตอง
•
เปลี่ยนเมนูทีวีเปนภาษาที่คุณตองการ
เมื่อเปด/ปด/ไปที่โหมดสแตนดบายของทีวี คุณจะ
ไดยินเสียงจากโครงเครื่องทีวี:
•

ไมจำเปนตองดำเนินการใดๆ เสียงดังกลาวเปนเสียง

ปกติของการขยาย หรือหดตัวของทีวีเมื่อเย็นตัวลง
และรอนขึ้น ซึ่งไมมีผลกระทบใดๆ ตอประสิทธิภาพ
การทำงาน
ไมสามารถเอาปาย ‘e-sticker’ ที่ปรากฏบนทีวีออก
•

ในการเอาโลโกหรือภาพออก ใหตั้งสถานที่ที่ใชงาน

ทีวีเปนบาน
1. กด MENU
2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [ติดตั้ง] > [กำหนดคา] >
[สถานที่]
3. เลือก [บาน] และกด OK
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ปญหาชองทีวี
ชองที่ติดตั้งไวลวงหนาไมปรากฏในรายการชอง:
•
ตรวจดูวาเลือกรายการชองที่ถูกตองไว

ปญหาเกี่ยวกับภาพ
เปดทีวี แตไมมีภาพ:
•
ตรวจสอบวาไดตอสายสัญญาณของเสาอากาศเขากับ
•

ทีวีถูกตองหรือไม
ตรวจสอบวาเลือกอุปกรณที่ถูกตองไวเปนแหลงที่มา

ของทีวี
มีเสียงแตไมมีภาพ:
•
ตรวจสอบวาไดตั้งคาภาพถูกตองหรือไม
สัญญาณภาพของทีวีที่ไดรับจากเสาอากาศไมดี:
•
ตรวจสอบวาไดตอสายสัญญาณของเสาอากาศเขากับ
ทีวีถูกตองหรือไม
•
ลำโพง อุปกรณเสียงที่ไมตอสายดิน ไฟนีออน
อาคารสูง และวัตถุ ขนาดใหญอื่นๆ จะมีผลตอคุณภาพ
การรับสัญญาณ หากเปนไปไดลองปรับคุณภาพการรับ
สัญญาณโดยเปลี่ยนทิศทางเสาอากาศ หรือยาย
อุปกรณใหอยูหางจากทีวี
•

หากสัญญาณภาพที่ไดรับจากชองใดชองหนึ่งไมชัด
ใหปรับจูนชองนั้น แบบละเอียด
สัญญาณภาพที่ไดรับจากอุปกรณที่เชื่อมตออยูไมดี:
•
ตรวจสอบวาเชื่อมตออุปกรณนั้นๆ ถูกตองหรือไม
•
ตรวจสอบวาไดตั้งคาภาพถูกตองหรือไม
ทีวีไมบันทึกคาของภาพที่ฉันตั้ง:
• ตรวจดูวาตำแหนงทีวีตั้งไวเปนการตั้งคาที่บาน โหมดนี้
ใหความยืดหยุน ในการเปลี่ยนและบันทึกการตั้งคา
ภาพที่แสดงไมเต็มจอ และมีขนาดใหญหรือเล็ก
เกินไป:
•
ลองใชรูปแบบภาพที่แตกตางกัน
ตำแหนงภาพไมถูกตอง
•

สัญญาณภาพจากอุปกรณบางอยางไมเหมาะกับ
หนาจอ ตรวจดูเอาตพุต สัญญาณของอุปกรณ

ปญหาเกี่ยวกับเสียง
มีภาพแตไมมีเสียง:
หมายเหตุ

• หากไมพบสัญญาณเสียง ทีวีจะปดเอาตพุตเสียงโดยอัตโนมัติ
ซึ่งไมไดหมายถึง การทำงานที่ผิดปกติ

•

อัตราการรีเฟรชที่รองรับ
ตั้งรูปแบบภาพทีวีเปนไมมีสเกล

ตรวจสอบวาไดตอสายทุกอยางถูกตองหรือไม
ตรวจดูวาตั้งระดับเสียงไวเปน 0

•
ตรวจดูวาไมไดปดเสียงไว
มีภาพ แตคุณภาพของเสียงไมดี:
•
ตรวจสอบวาไดตั้งคาเสียงถูกตองหรือไม
มีภาพ แตลำโพงมีเสียงออกเพียงดานเดียว:
•
ตรวจดูวาสมดุลเสียงตั้งเปนเซนเตอร

ปญหาการเชื่อมตอแบบ HDMI
พบปญหากับอุปกรณ HDMI:
•
โปรดทราบวาการรองรับ HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) นั้นจะดีเลยเวลาที่ทีวี
จะแสดงผลจากอุปกรณ HDMI
•
หากทีวีไมจดจำอุปกรณ HDMI และไมมีภาพปรากฏ
ลองสลับแหลงที่มา จากอุปกรณหนึ่งไปเปนอุปกรณ
อื่นๆ และกลับมาที่เดิมอีกครั้ง
•
หากเสียงผิดเพี้ยนเปนพักๆ ใหตรวจดูวาการตั้งคา
เอาตพุตจากอุปกรณ HDMI นั้นถูกตอง
•

คอมพิวเตอรแสดงผลบนทีวีไมคงที่:
•
ตรวจสอบวา PC ของคุณใชความละเอียดและ

หากคุณใชอะแดปเตอร HDMI-to-DVI หรือสาย
HDMI to DVI ตรวจดู วาสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติม
ถูกเชื่อมตอกับ AUDIO IN (mini-jack เทานั้น)

ติดตอเรา
หากคุณไมสามารถแกไขปญหาได โปรดอางอิงที่สวน FAQ
สำหรับทีวีนี้ที่ www.philips.com/support

หากยังไมสามารถแกไขปญหาไดอีก ใหติดตอ Philips
Consumer Care ในประเทศของคุณตามรายชื่อในคูมือ
ผูใชนี้
คำเตือน

• อยาพยายามซอมแซมทีวีดวยตัวเอง เนื่องจากอาจทำให
ไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือทำใหทีวีของคุณเสียหาย
จนไมสามารถซอมแซมได และทำใหการประกัน
สิ้นสุดลง

หมายเหตุ

• ควรจดรนทีวีและหมายเลขซีเรียลของคุณไวกอนที่คุณจะติดตอ
ภาษา ไทย

•
•

ปญหาในการเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอร

Philips หมายเลขเหลานี้ พิมพไวที่ดานหลังของทีวีและบน
บรรจุภัณฑ
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10 ดัชนี

ก
การเคลื่อนยาย
การกำหนดคา

E
EasyLink
one-touch play
one-touch standby
เปดการใช
การควบคุมเสียงของระบบ
ปดการใช
e-sticker

23
23
23
23
23
16

การควบคุม
การดูแล

5
4

การดูแลรักษาจอภาพ
การตั้งคา
เสียง

4

HDMI

27, 19

O
one-touch play
one-touch standby

23
23

P
PC
เชื่อมตอ
ความละเอียด
pixel plus link

27
24
16

S
Smart picture
Smart Sound

9
11

10
9, 11

การตั้งคาเริ่มตน
การตั้งคาเสียง

16

การตั้งคาภาพ
การตั้งชองทีวี
แบบธรรมดา
อัตโนมัติ
การปรับชองอยางละเอียด
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