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เขยีว	หรอืน�้าเงนิ)	อาจปรากฏขึ้นได้บนจอภาพ	ซึ่งถอื
เป็นคณุลกัษณะโดยพื้นฐานของจอแสดงผลประเภท
ดงักล่าว	(ตามมาตรฐานการผลติทั่วไป)	และไม่ถอืว่า
เป็นการท�างานผดิพลาด

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

BS	1362	และมเีครื่องหมายรบัรองของ	ASTA	
หากฟิวส์สญูหาย	ให้ตดิต่อตวัแทนจ�าหน่ายของ
คณุเพื่อตรวจสอบประเภทที่ถูกต้อง

3 ประกอบที่ครอบฟิวส์กลบัเข้าไป
ลขิสทิธิ์

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

 

HDMI	และโลโก้	HDMI	และอนิเตอร์เฟซ	High-
Definition	Multimedia	เป็นเครื่องหมายการค้าหรอื
เครื่องหมายการค้าจดทะเบยีนของ	HDMI	licensing	
LLC	ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศอื่นๆ
เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งที่จดทะเบยีนและไม่ได้	
จดทะเบยีน	ถอืเป็นทรพัย์สนิของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้านั้นๆ

ผลติภณัฑ์นี้ผลติขึ้นภายใต้ลขิสทิธิ์จาก	Dolby	
Laboratories	Dolby	และสญัลกัษณ์	double	-	D	
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบยีนของ	Dolby	
Laboratories
MHL
MHL,	Mobile	High-Definition	Link	และโลโก้	
MHL	เป็นเครื่องหมายการค้าหรอืเครื่องหมายการค้า
จดทะเบยีนของ	MHL,	LLC

1	 ข้อควรระวงั
2015©	TP	Vision	Europe	B.V.	สงวนลขิสทิธิ์	ข้อมลู
จ�าเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า	เครื่องหมายการค้าถอืเป็นทรพัย์สนิของ	Koninklijke	
Philips	N.V	หรอืของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ	
TP	Vision	Europe	B.V.	สงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ผลติภณัฑ์ได้ตลอดเวลา	โดยไม่มข้ีอผกูมดัในการปรบั
เปลี่ยนวสัดสุิ้นเปลอืงก่อนหน้าตามความเหมาะสม
เนื้อหาในคู่มือนี้มคีวามเหมาะสมพอส�าหรบัการ
ใช้ระบบตามวตัถปุระสงค์ที่ก�าหนด	หากมกีารใช้	
ผลติภณัฑ์	โมดลู	หรอืขั้นตอนใดๆ	ของอปุกรณ์นั้นเพื่อ
จุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร
ฉบบันี้	จะต้องมกีารขอรบัค�ายนืยนัว่า	ผลติภณัฑ์ดงั
กล่าวสามารถใช้งานได้	และเหมาะสมกบัการน�าไปใช้
งานเพื่อจดุประสงค์อื่นใดนั้นก่อน	TP	Vision	Europe	
B.V.	ขอรบัประกนัว่า	เอกสารฉบบันี้ไม่ได้ละเมดิสทิธิ
บตัรใดๆ	ของสหรฐัอเมรกิา	และไม่มกีารรบัประกนัอื่น
ใดไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรอืโดยนยั
TP	Vision	Europe	B.V.	ไม่มสี่วนรบัผิดชอบต่อข้อ	
ผดิพลาดใดๆ	ในเนื้อหาของเอกสารนี้	รวมทั้งปัญหาใดๆ	
กต็ามที่เป็นผลของเนื้อหาในเอกสารนี้	ข้อผดิพลาดที่
ได้แจ้งต่อ	Philips	จะได้รบัการปรบัแก้และเผยแพร่ใน
เวบ็ไซต์ฝ่ายสนบัสนนุของ	Philips	โดยเรว็ที่สดุ
ข้อก�าหนดของการรบัประกนั
•	 ความเสี่ยงในการบาดเจบ็	ความเสยีหายต่อทวีี		

หรอืการรบัประกนัเป็นโมฆะ!	อย่าพยายาม
ซ่อมแซมทวีดี้วยตวัเอง

•	 ใช้ทวีแีละอปุกรณ์เสรมิตามวตัถปุระสงค์ที่ผู้ผลติ
ก�าหนดเท่านั้น

•	 เครื่องหมายข้อควรระวงัที่พมิพ์อยู่ด้านหลงัของ
ทวี	ีแสดงว่าอาจมคีวามเสี่ยงต่อการถกูไฟดดู	อย่า
ถอดฝาครอบทวีี	ตดิต่อฝ่ายบรกิารลกูค้า	Philips	
ทกุครั้งเพื่อขอรบับรกิารหรอืการซ่อมแซม

•	 การกระท�าใดๆ	ที่ระบไุว้อย่างชดัแจ้งในคูม่อืนี้ว่าไม่
สามารถกระท�าได้	ตลอดจนการปรบัเปลี่ยนแก้ไข	
หรอืกระบวนการประกอบใดๆ	ที่ไม่ได้ระบไุว้ใน
คูม่อืนี้ว่าเป็นสิ่งแนะน�าให้กระท�า	หรอือนญุาตให้
กระท�าได้	จะท�าให้การรบัประกนัเป็นโมฆะทนัที

ลกัษณะเฉพาะของจดุสี
ผลติภณัฑ์	LCD/LED	นี้มจีดุสี	(พกิเซล)	เป็นจ�านวน
มาก	แม้จดุสี	99.999%	หรอืมากกว่านั้นของจดุสี
ทั้งหมดจะท�างานได้ตามปกต	ิจดุด�าหรอืจดุสว่าง	(แดง	
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ความเสี่ยงของการบาดเจบ็หรอืความเสยีหายที่ทวี!ี
•	 เมื่อต้องการยกและเคลื่อนย้ายทวีทีี่มนี�้าหนกัเกนิ	

25	กโิลกรมัหรอื	55	ปอนด์	ต้องมผีู้ยกสองคน
•	 เมื่อตั้งทวีบีนพื้นโต๊ะ	ให้ใช้ขาตั้งที่ให้มาเท่านั้น	

ยดึขาตั้งกบัทวีใีห้แน่นหนา	วางทวีไีว้บนพื้นราบ
ในระนาบเดยีวกนั	เพื่อช่วยรองรบัน�้าหนกัของทวีี
และขาตั้ง

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

•	 หากคณุจ�าเป็นต้องจดัเกบ็ทวีี	ให้ถอดขาตั้งออก
จากทวี	ีอย่าวางทวีนีอนขณะที่ยงัมขีาตั้งอยู่

•	 ก่อนที่คณุจะเชื่อมต่อทวีกีบัเต้าเสยีบ	ตรวจดใูห้
แน่ใจว่าแรงดนัไฟฟ้าตรงกบัค่าที่อยู่บนด้านหลงั
ของทวี	ีอย่าเชื่อมต่อทวีกีบัเต้าเสยีบ	หากค่าแรง
ดนัไฟฟ้าแตกต่างกนั

•	 ส่วนประกอบบางอย่างของผลติภณัฑ์นี้อาจท�า
จากกระจก	โปรดใช้งานอย่างระมดัระวงัเพื่อหลกี
เลี่ยงการบาดเจบ็และความเสยีหาย

ความเสี่ยงต่อการบาดเจบ็ของเดก็!
ปฏบิตัติามข้อควรระวงัเพื่อป้องกนัไม่ให้ทวีลี้มลง	และ
ท�าให้เดก็ๆ	ได้รบับาดเจบ็:
•	 ห้ามวางทวีบีนพื้นผวิที่มผี้าคลมุหรอืวสัดอุื่นๆ		

ที่สามารถดงึออกได้
•	 ตรวจดใูห้แน่ใจว่าไม่มชีิ้นส่วนของทวียีื่นออกมา

จากขอบมมุ
•	 ห้ามวางทวีบีนเฟอร์นเิจอร์ที่มคีวามสงูมาก	(เช่น	

ชั้นหนงัสอื)	โดยไม่มกีารยดึทั้งเฟอร์นเิจอร์และ
ทวีเีข้ากบัก�าแพงหรอืส่วนรองรบัที่เหมาะสม

•	 อธบิายให้เดก็ๆ	เข้าใจเกี่ยวกบัอนัตรายที่เกดิขึ้น
เมื่อปีนขึ้นไปบนเฟอร์นเิจอร์เพื่อให้ถงึทวีี

ความเสี่ยงในการกลนืกนิแบตเตอรี่!
•	 ผลติภณัฑ์/รโีมทคอนโทรลอาจใช้แบตเตอรี่แบบ

เหรยีญซึ่งสามารถกลนืเข้าปากได้	โปรดเกบ็
แบตเตอรี่ให้พ้นมอืเดก็ตลอดเวลา!

ความเสี่ยงของความร้อนสงู!
•	 ห้ามตดิตั้งทวีใีนพื้นที่ที่จ�ากดั	และควรให้มพีื้นที่

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

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

ความปลอดภยั
ความเสี่ยงของการเกดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม้!
•	 ห้ามให้ทวีโีดนฝนหรอืน�้า	ห้ามวางภาชนะที่มี

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

•	 ห้ามวางทวีี	รโีมทคอนโทรล	หรอืแบตเตอรี่		
ใกล้กบัเปลวไฟหรอืแหล่งก�าเนดิความร้อนใดๆ	
รวมถงึแสงอาทติย์โดยตรง
ในการป้องกนัประกายไฟ	ควรให้เทยีนไข	หรอื
เปลวไฟอื่นๆ	อยู่ห่างจากทวีี	รโีมทคอนโทรล	
และแบตเตอรี่เสมอ

 

•	 ห้ามใส่วตัถใุดๆ	ลงในช่องระบายความร้อน	หรอื
ช่องที่เปิดได้อื่นๆ	ในทวีี

•	 เมื่อมกีารหมนุทวีตี้องแน่ใจว่าสายไฟไม่ตงึ		
หากสายไฟตงึ	อาจท�าให้สายไฟหลดุจาก	
ตวัเครื่อง	และท�าให้เกดิประกายไฟ

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

ความเสี่ยงของการเกดิไฟฟ้าลดัวงจร	หรอื 
เพลงิไหม้!
•	 ห้ามให้รโีมทคอนโทรลหรอืแบตเตอรี่	โดนฝน	

หรอืน�้า	หรอืความร้อนสงู
•	 หลกีเลี่ยงการกระแทกที่ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟที่หลวม

อาจก่อให้เกดิประกายไฟได้
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•	 ของหน้าจอ	รวมทั้งตลอดเส้นขอบของภาพ		
หลกีเลี่ยงการใช้โหมดนี้เป็นเวลานาน

•	 การแสดงภาพนิ่งจากวดิโีอเกมหรอืคอมพวิเตอร์
เป็นเวลานาน	อาจส่งผลให้ภาพหลงัเอยีงและ	
เกดิภาพเงาสะท้อนซึ่งเกดิจากความร้อนจาก	
หน้าจอ	ลดความสว่างและความเข้มของจอภาพ
ตามความเหมาะสม	เมื่อใช้ทวีใีนลกัษณะนี้

ภาพเงาสะท้อน	ภาพหลงัเอยีง	และรอยอื่นๆ	ที่ปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอทวีี	ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตดุ้านบนยงั	
ไม่ได้รวมไว้ในการรบัประกนั

การรไีซเคลิ

 

ผลติภณัฑ์ของคณุใช้วสัดแุละส่วนประกอบที่มี
คณุภาพสงูในการผลติ	และสามารถน�าไปรไีซเคลิ	
หรอืน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้

 

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

 

ผลติภณัฑ์ของคณุมแีบตเตอรี่ภายใต้ข้อก�าหนดของ
สหภาพยโุรป	2006/66/EC	ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกบั
ขยะทั่วไปจากครวัเรอืนได้
โปรดศกึษาเกี่ยวกบักฎระเบยีบในท้องถิ่นในการแยก
แบตเตอรี่	เนื่องจากการทิ้งอย่างถกูวธิจีะช่วยป้องกนั	
ไม่ให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สขุภาพได้

ความเสี่ยงต่อการบาดเจบ็	เพลงิไหม้	หรอื 
ความเสยีหายของสายไฟ!
•	 ห้ามวางทวีหีรอืวตัถใุดๆ	บนสายไฟ
•	 ถอดสายทวีอีอกจากเต้าเสยีบไฟและเสาอากาศ	

ก่อนที่จะมพีายฝุนฟ้าคะนอง	ขณะเกดิพายฝุน
ฟ้าคะนอง	อย่าสมัผสัส่วนหนึ่งส่วนใดของทวีี	
สายไฟ	หรอืสายของเสาอากาศ

ความเสี่ยงต่ออนัตรายเกี่ยวกบัการได้ยนิ!
•	 หลกีเลี่ยงการใช้หฟูังหรอืเฮดโฟนในระดบัเสยีงที่

สงูหรอืฟังต่อเนื่องนานๆ
อณุหภมูติ�่า
•	 หากมกีารขนย้ายทวีใีนอณุหภมูทิี่ต�่ากว่า	5°C	

หรอื	41°F	ให้ยกทวีอีอกจากบรรจภุณัฑ์	และ		
รอจนกว่าอณุหภมูขิองทวีจีะเท่ากบัอณุหภมูหิ้อง	
ก่อนที่จะเชื่อมต่อทวีเีข้ากบัเต้าเสยีบ

การดแูลรกัษาจอภาพ
•	 หลกีเลี่ยงการเปิดภาพนิ่งค้างไว้	ภาพนิ่ง	คอืภาพ

ที่เปิดค้างไว้บนหน้าจอนานเกนิไป	ตวัอย่าง:	เมนู
บนหน้าจอ	แถบสดี�า	และการแสดงเวลา	หากคณุ
จ�าเป็นต้องเปิดภาพค้างไว้บนหน้าจอ	ให้ลดความ
เข้มและความสว่างของจอภาพลง	เพื่อไม่ให้	
หน้าจอเกดิความเสยีหาย

•	 ถอดปลั๊กออกจากทวีกี่อนท�าความสะอาด
•	 ท�าความสะอาดทวีแีละกรอบด้วยผ้านุ่ม	ห้ามใช้

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

•	 ความเสี่ยงต่อความเสยีหายที่มตี่อหน้าจอทวี!ี	ห้าม
สมัผสั	ดนั	ถู	หรอืกระแทกที่หน้าจอด้วยวตัถใุดๆ	
กต็าม

•	 ในการหลกีเลี่ยงความผดิเพี้ยนหรอืสซีดีจาง	ให้
เชด็หยดน�้าบนเครื่องออกโดยเรว็ที่สดุ

หมายเหตุ

ภาพนิ่งอาจส่งผลให้หน้าจอทวีเีสยีหายอย่างถาวร
•	 ห้ามแสดงภาพนิ่งบนหน้าจอ	LCD	เป็นเวลา

มากกว่าสองชั่วโมง	เนื่องจากอาจส่งผลให้เกดิ	
เงาสะท้อนขึ้นในภาพได้	เพื่อเป็นการป้องกนั		
ให้ลดความสว่างของและความเข้มจอภาพ

•	 การดโูปรแกรมในรปูแบบ	4:3	เป็นระยะเวลา
นานอาจท�าให้เกดิรอยที่แตกต่างกนับนขอบ	
ด้านซ้ายและขวา
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รโีมทคอนโทรล

SETUP

SOURCES EXIT

LISTBACK

FORMAT

OPTIONSINFO

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

4

1314

15

16

17

18

19

21

22

20

a  (สแตนด์บาย)
เปิดหรอืสแตนด์บายทวีี

b ปุ่มเล่น
ควบคมุวดิโีอ	เพลง	หรอืข้อความ

c  FORMAT
เปลี่ยนรปูแบบภาพ

d  (หน้าหลกั)
เข้าใช้หรอืออกจากเมนหูลกัและย้อนกลบัไปที่
เมนกู่อนหน้า

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

แผงควบคมุ

1 2

3

4
5

a	 ระดบัเสยีง-: เมื่อไม่มเีมนปูุ่ม	ฟังก์ชนัลดระดบั
เสยีงจะพร้อมใช้งาน

b	 ระดบัเสยีง+:	เมื่อไม่มเีมนปูุ่ม	ฟังก์ชนัเพิ่มระดบั
เสยีงจะพร้อมใช้งาน

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

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

e	 แหล่งสญัญาณ/ตกลง:	ในโหมดสแตนด์บาย	
ปุ่ม	แหล่งสญัญาณ/ตกลง	จะใช้เป็นปุ่มเปิด/ปิด	
กดปุ่มนี้เพื่อท�าการบู๊ต		
หลงัจากการบู๊ต	ปุ่มแหล่งสญัญาณ/ตกลง		
จะถกูใช้เพื่อเปิดฟังก์ชนัเมนแูป้นพมิพ์	
หมายเหต:ุ	ในโหมด	USB	หรอืเมื่อเปิดเมนแูป้น
พมิพ์	ปุ่มแหล่งสญัญาณ/ตกลงจะไม่มฟีังก์ชนั
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การใช้งานรโีมทคอนโทรล
ขณะใช้รโีมทคอนโทรล	ให้ถอืรโีมทคอนโทรลไว้ใกล้
ทวี	ีและชี้ไปที่เซนเซอร์รโีมทคอนโทรล	โปรดตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าไม่มเีฟอร์นเิจอร์	ผนงั	หรอืวตัถอุื่น
กดีขวางเส้นทางระหว่างรโีมทคอนโทรลและทวีี

e  EXIT
สลบัไปยงัทวีี

f  OPTIONS
เข้าใช้ตวัเลอืกช่องในโหมดทวีี

g (ปุ่มนาวเิกต)
นาวเิกตเมนตู่างๆ	แล้วเลอืกรายการ

h ตกลง
ยนืยนัรายการหรอืการเลอืก

i  LIST
เข้าใช้หรอืออกจากรายการช่องทวีี

j CH	+/-	(ช่อง	+/-)
เปลี่ยนช่อง;	เลื่อนขึ้น/ลงผ่านตวัเลอืกต่างๆ	ใน
โหมด	USB

k  (ปิดเสยีง)
ปิดเสยีงหรอืเรยีกคนืเสยีง

l 0-9	(ปุ่มตวัเลข)
เลอืกช่อง

m TEXT
เปิดหรอืปิดเทเลเทก็ซ์

n SUBTITLE
เลอืกค�าบรรยายหรอืแทรก็เสยีง

o +/	-	(ระดบัเสยีง)
ปรบัระดบัเสยีง

p  (ย้อนกลบั)
ย้อนกลบัไปที่เมนกู่อนหน้าหรอืออกจากฟังก์ชนั	
แล้วสลบัไปที่ช่องก่อนหน้าหรอืแหล่งสญัญาณ

q  INFO
แสดงข้อมลูเกี่ยวกบักจิกรรมปัจจบุนั

r ปุ่มสี
เลอืกงานหรอืตวัเลอืก

s SOURCE
เลอืกอปุกรณ์ที่เชื่อมต่อ

t   SETUP
เข้าสู่เมนกูารตั้งค่าทวีี

u   TV	GUIDE
เข้าถงึหรอืออกจากทวีไีกด์

v   สแีดง
ปุ่มสแีดงไม่มฟีังก์ชั่น
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การเปลี่ยนช่อง

1 2

3

4
5

 

• กด	CH	+/-	บนรโีมทคอนโทรลหรอืส่วนขวาล่าง
ของทวีี

• ป้อนหมายเลขช่องโดยใช้ปุ่มตวัเลขบน
รโีมทคอนโทรล

• กด	 	บนรโีมทคอนโทรลเพื่อกลบัไปยงัช่อง
ก่อนหน้านี้

ดชู่องที่ตั้งไว้
คณุสามารถดชู่องที่มทีั้งหมดบนรายชื่อช่อง

LIST

  

1	 กด	 	LIST
	» 	 รายชื่อช่องจะปรากฏขึ้น

2	 กด	 	เพื่อเลอืกช่องและเรยีกดรูายชื่อช่อง
3	 กด	OK เพื่อดชู่องที่เลอืก

4	 การใช้งานทวีี
ในส่วนนี้จะอธบิายเกี่ยวกบัวธิกีารใช้งานทวีโีดยทั่วไป

การเปิดหรอืปิดทวีี

 

การเปิดเครื่อง

• เสยีบปลั๊กไฟ
	» ถ้าตวัแสดงสถานะสแตนด์บายเป็นสแีดง,	

กด	 (สแตนด์บาย-เปิด)	บนรโีมทคอนโทรล	

การสลบัไปที่โหมดสแตนด์บาย
• กด	 (สแตนด์บาย-เปิด)	บนรโีมทคอนโทรล

	» ไฟแสดงโหมดสแตนด์บายเปลี่ยนเป็นสแีดง

เคลด็ลบั

• แม้ว่าทวีขีองคณุจะใช้ปรมิาณกระแสไฟน้อยมากในโหมด	
สแตนด์บาย	แต่กย็งัต้องมกีารใช้พลงังาน	เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็น
เวลานานๆ	ให้ถอดสายไฟที่ทวีอีอกจากเต้าเสยีบไฟ

ตวัแสดงสถานะสแตนด์บาย
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การปรบัระดบัเสยีงทวีี

1 2

3

4
5

 

การเพิ่มหรอืลดระดบัเสยีง
• กด	VOL	+/-ที่ส่วนขวาล่างของทวีี	หรอืปุ่ม

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

4	 กด	 	เพื่อสลบัไปที่หรอืกลบัไปที่ช่องที่ดกู่อน
หน้านี้

การดอูปุกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

หมายเหตุ

• เปิดอปุกรณ์ก่อนเลอืกอปุกรณ์นั้นเป็นแหล่งสญัญาณภายนอก

ใช้ปุ่ม	Source

SOURCES

1 กด 	SOURCE
	» รายการแหล่งสญัญาณจะปรากฏขึ้น

2	 กด	 	เพื่อเลอืกอปุกรณ์
3	 กด	ตกลง	เพื่อเลอืก

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

•	 [มาตรฐาน]:	การตั้งค่าภาพมาตรฐาน		
แนะน�าให้ใช ้ส�าหรับการใช้งานเพื่อ
ความบนัเทงิภายในบ้าน

•	 [ECO]:	ลดความเข้มของแบค็ไลท์เพื่อลด
การสิ้นเปลอืงพลงังาน

•	 [สดใส]:	เพิ่มคอนทราสต์และความคมชดั
ของภาพ

•	 [ภาพยนตร์]:	ใช้การตั้งค่าส�าหรบัการชม
ภาพยนตร์	ซึ่งเหมาะสมที่สดุส�าหรบั	
สภาพแวดล้อมแบบโรงภาพยนตร์

•	 [ส่วนตวั]:	ผู้ใช้สามารถก�าหนดการตั้งค่า	
ที่ต้องการได้ที่นี่

•	 [ความสว่าง]:	ปรบัความเข้มและรายละเอยีดใน
ส่วนที่มดื	(ค่าที่ปรบัไว้จะสามารถบนัทกึเป็นการ
ตั้งค่าส่วนตวัเท่านั้น)

•	 [คอนทราสต์]:	ปรบัความเข้มและรายละเอยีดใน
ส่วนที่สว่างโดยส่วนที่มดืจะไม่มกีารเปลี่ยนแปลง	
(ค่าที่ปรบัไว้จะสามารถบนัทกึเป็นการตั้งค่าส่วน
ตวัเท่านั้น)

•	 [ส]ี:	ปรบัความอิ่มตวัของสี	(ค่าที่ปรบัไว้จะ
สามารถบนัทกึเป็นการตั้งค่าส่วนตวัเท่านั้น)

•	 [โทนส]ี:	ปรบัระดบัของสเีขยีว	(ตวัเลอืกนี้จะ
ปรากฏเมื่อใช้มาตรฐาน	NTSC)

•	 [ความชดั]:	ปรบัความคมชดัของภาพ	(ค่าที่ปรบั
ไว้จะสามารถบนัทกึเป็นการตั้งค่าส่วนตวัเท่านั้น)

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

ขาวเองได้ในโหมดPC
•	 [สโีทนอุ่น]:	โทนสขีาวอมแดง

•	 [การควบคมุขั้นสงู]:
•	 [ลดสญัญาณรบกวน]:	กรองและขจดั

สญัญาณรบกวนภายในภาพ
•	 [แบค็ไลท์]:	ปรบัความสว่างของหน้าจอ		

(เมื่อตั้งความสว่างของแบค็ไลท์เป็นค่าต�่า		
คณุอาจเหน็หน้าจอกะพรบิเป็นสขีาวชั่วขณะ	
เมื่อเปิดเครื่อง		ซึ่งเป็นการท�างานปกต	ิเมื่อเปิด	
[ไดนามกิแบค็ไลท์]	ฟังก์ชนันี้จะถกูซ่อน)

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

5	 การใช้งาน	TV	
ในด้านอื่นๆ

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

	» แสดงหน้าจอเมนู

TV TV Guide Source
Setup

USB

2 เลอืก	[ตั้งค่า]
3 กด	 	เลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึ่ง	

ต่อไปนี้:
•	 [ภาพ]	/	[เสยีง]	/	[TV]	(พร้อมใช้ในโหมด	

TV	เท่านั้น)	/	[การตั้งค่า]	/	[ควบคมุการ
รบัชม]	/	[ตั้งค่า	VGA]	(พร้อมใช้ในโหมด	
PC	เท่านั้น)	/	[EasyLink]

4 กด	OK	เพื่อเลอืก.
5 กด	Home	เพื่อย้อนกลบั.

การเปลี่ยนการตั้งค่าภาพและ
เสยีง
เปลี่ยนการตั้งค่าภาพและเสยีงให้เหมาะกบัความ
ต้องการของคณุ		คณุสามารถเลอืกใช้ค่าที่ตั้งไว้	
ล่วงหน้าหรอืจะเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ	เองกไ็ด้

การปรบัการตั้งค่าภาพ

1 กด	 	(หน้าหลกั)	จากนั้นเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อน
เมนตูั้งค่า	และเลอืก	[ภาพ]

	» แสดงเมนู	[ภาพ]

	 ดทูวี	ี ทวีไีกด์	 แหล่งสญัญาณ USBตั้งค่า
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•	 [เสยีงล่าช้า]:	เอาต์พตุเสยีงล่าช้า
•	 [AVL]:	เปิดการรบัระดบัเสยีงอตัโนมตัิ

การปรบัการตั้งค่า

1	 กด	 	(หน้าหลกั)	จากนั้นเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อน
เมนตูั้งค่า	และเลอืก	[การตั้งค่า]

	» แสดงเมน[ูตั้งค่า]

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

16:9,	4:3,	ซมู1	และ	ซมู2	แหล่งสญัญาณ	
HDMI	ใช้รปูแบบ	16:9,	4:3,	จดุต่อจดุ,	ซมู1	
และ	ซมู2	ส่วนแหล่งสญัญาณ	VGA	บน	PC	
ใช้รปูแบบ	16:9,	4:3	และ	จดุต่อจดุ

•	 [ตั้งเวลาปิดเมน]ู:	ตั้งระยะเวลาที่จะให้	
เมนแูสดง

•	 [ความโปร่งใสเมน]ู:	ตั้งระดบัความโปร่งใส
ของเมนู

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

•	 [ปิดอตัโนมตั]ิ:	ตั้งระยะเวลาที่	TV	ไม่มกีาร
ใช้งานก่อนจะปิดไปโดยอตัโนมตัิ

•	 [ตั้งเวลาปิด]:	ตั้งระยะเวลาที่	TV	จะไม่มี
การใช้งานก่อนที่จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย	
โดยอตัโนมตัิ		ปรบัค่าเวลาโดยใช้ปุ่มปิด	
บนรโีมทคอนโทรล		ตวัเลอืก:ปิด/
10/20/30/60/90/120/180	นาที		
(ไม่ใช้งานในโหมด	PC)

•	 [สถานะเมื่อเปิด]:	ตั้งสถานะของ	TV		
เมื่อเชื่อมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟ

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

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

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

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

(ไม่รวมการตั้งค่ารหสัผ่านและข้อมลูช่อง)

•	 [ไดนามกิแบค็ไลท์]:	ระดบัของคอนท
ราสต์จะเปลี่ยนไปตามความสว่างของภาพ

หมายเหตุ

•	 ตวัเลอืกอาจแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งสญัญาณ

การปรบัการตั้งค่าเสยีง

1  (หน้าหลกั)	จากนั้นเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อนเมนู
ตั้งค่า	และเลอืก	[เสยีง]

	» แสดงเมน	ู[เสยีง]

2 กด เลอืกและปรบัการตั้งค่า:
•	 [Smart	sound]:

•	 [มาตรฐาน]:	ให้เสยีงที่สมดลุและ
ชดัเจนในช่วงเสยีงแหลม	เสยีงกลาง	
และเสยีงทุ้ม

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

•	 [ภาพยนตร์]:	เพิ่มคณุภาพเสยีงของ
ภาพยนตร์เพื่อเพลดิเพลนิกบัเอฟเฟกต์
เหมอืนในโรงภาพยนตร์เมื่อคณุอยูบ้่าน

•	 [เสยีงพดู]:	ขยายเสยีงในช่วงแถบ
ความถี่ของเสยีงพดู	เหมาะส�าหรบัการ
รบัชมรายการข่าวหรอืศลิปกรรม

•	 [แบน]:	เพิ่มความราบรื่นของเอาต์พตุ
เสยีงเพื่อให้ได้เสยีงนุ่มนวลกว่า

•	 [ส่วนตวั]:	ให้ฟังก์ชนัที่ผู้ใช้สามารถ
ปรบัแต่งพารามเิตอร์ทางเสยีงทั้งหมด
ให้เหมาะสมส�าหรบัประสบการณ์	
การรบัชมที่ดทีี่สดุ

•	 [สมดลุ]:	ปรบัสมดลุของล�าโพงด้านซ้าย
และขวา

•	 [เสยีงทุ้ม]:	ปรบัระดบัเสยีงทุ้ม	(ค่าที่ปรบั
ไว้จะสามารถบนัทกึเป็นการตั้งค่าส่วนตวั
เท่านั้น)

•	 [เสยีงแหลม]:	ปรบัระดบัเสยีงแหลม	(ค่าที่
ปรบัไว้จะสามารถบนัทกึเป็นการตั้งค่าส่วน
ตวัเท่านั้น)

•	 [เสยีงรอบทศิทาง]:	เปิดใช้การให้เสยีง	
รอบทศิทาง:	เปิดหรอืปิด
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ไท
ย

ใช้	ตวัตั้งเวลา
คณุสามารถตั้งเวลาให้	TV	เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย	
หลงัจากระยะเวลาที่ตั้งไว้ได้

เคลด็ลบั

•	 หากคณุจะใช้การตั้งเวลา	โปรดตั้งเวลาปิดเสยีก่อน

การตั้งเวลาปิด

เคลด็ลบั

•	 คณุสามารถปิด	TV	หรอืรเีซต็การตั้งเวลาปิดก่อนที่	TV	จะปิดลงได้

1 กด	 	(หน้าหลกั)	จากนั้นเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อน
เมนกูารตั้งค่า	และเลอืก	[การตั้งค่า]

1 กด	 	เพื่อเลอืก	[ตั้งเวลาปิด]
2 กด	 	คณุจะสามารถเลอืกเวลาที่ต้องการให้	

TV	ปิดลงหลงัจากนี้
	» ระยะเวลาสงูสดุที่สามารถใช้ตั้งเวลาปิดได้

คอื	180	นาที

การลอ็คทวีี
การลอ็ครโีมทคอนโทรลของทวีจีะช่วยป้องกนัไม่ให้
เดก็ดบูางรายการหรอืบางช่องได้

การตั้งหรอืเปลี่ยนรหสัผ่าน

1	 กด		 	(หน้าหลกั)	จากนั้นเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อน
เมนตูั้งค่า	และเลอืก	[ควบคมุการรบัชม]

2	 เลอืก	[ใส่รหสัผ่าน]	หรอื	[เปลี่ยนรหสัผ่าน]
3	 ใช้ปุม่ตวัเลขบนรโีมทคอนโทรลในการใส่รหสัผ่าน
4	 สร้างหรอืเปลี่ยนรหสัผ่านโดยท�าตามค�าแนะน�า

บนหน้าจอ

การลอ็คช่อง	

1 กด	 	(หน้าหลกั)	จากนั้นเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อน
เมนตูั้งค่า	และเลอืก	[ควบคมุการรบัชม]

•	 [ตั้งทวีใีหม่]:	เรยีกคนืการตั้งค่าเริ่มต้น		
และกลบัไปที่เมนตูวัช่วยการตดิตั้ง

การเปลี่ยนรปูแบบภาพ

1 กด	 	(หน้าหลกั)	จากนั้นเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อน
เมนตูั้งค่า	และเลอืก	[การตั้งค่า]

2 กดเพื่อ	 เลอืก	[รปูแบบภาพ]
3 เลอืก	รปูแบบภาพ
4 กด	OK	เพื่อยนืยนั

รปูแบบภาพชนดิต่างๆ	โดยสงัเขป
การตั้งค่าภาพที่สามารถก�าหนดได้แสดงอยู่ด้านล่าง

หมายเหตุ

•	 การตั้งค่าภาพบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากมคีวามแตก
ต่างกนัระหว่างรปูแบบสญัญาณภาพชนดิต่างๆ

	 [16:9]:	เปลี่ยนอตัราส่วนมาตรฐาน
แบบดั้งเดมิเป็นรปูแบบจอกว้าง

	 [4:3]:	รปูแบบมาตรฐานดั้งเดมิ

	 [ซมู1]:	ขยายภาพในรปูแบบ	
จอกว้างออกตามแนวนอน			
เมื่อใช้รปูแบบนี้	ขอบทั้งสองด้าน
ของภาพจะถกูตดัออกไปบางส่วน	

	 [ซมู	2]:	ตั้งค่าอตัราส่วนมาตรฐาน
แบบดั้งเดมิเป็นรปูแบบจอกว้าง
(เฉพาะ	16:9,	4:3,	และ	จดุต่อจดุ	
เท่านั้นที่พร้อมใช้งานในโหมด	
PC)

	 [จดุต่อจดุ]:	ใช้ส�าหรบัการเชื่อม
ต่อ	HDMI	กบั	PC	จะแสดงภาพ
จาก	PC	ขึ้นเตม็หน้าจอเพื่อให้มี
การแสดงผลที่ดทีี่สดุ	
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การเล่นสื่อจากอปุกรณ์	USB
หากคณุมภีาพถ่าย	เพลง	หรอืวดิโีอเกบ็อยู่ในอปุกรณ์
เกบ็ข้อมลู	USB	คณุสามารถเล่นไฟล์เหล่านั้นบน	TV	
ของคณุได้

•	 อปุกรณ์เกบ็ข้อมลูที่สนบัสนนุ:	USB	(สนบัสนนุ
เฉพาะอปุกรณ์เกบ็ข้อมลู	USB	ชนดิ	FAT	หรอื	
FAT	32	เท่านั้น)

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

หมายเหตุ

•	 TP	Vision	ไม่อาจรบัผดิชอบได้หากอปุกรณ์เกบ็ข้อมลู	USB		
ของคณุไม่ได้รบัการสนบัสนนุ	หรอืหากข้อมลูในอปุกรณ์ได้รบั
ความเสยีหายหรอืสญูหายไป

การดภูาพถ่ายและเล่นไฟล์เสยีง	วดิโีอ	
และข้อความ

1 เปิด	TV
2 เชื่อมต่ออปุกรณ์เกบ็ข้อมลู	USB	เข้ากบัพอร์ต	

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

	» เบราว์เซอร์	USB	จะเปิดขึ้น

การดภูาพถ่าย

1 ในเบราว์เซอร์	USB	ให้เลอืก	[ภาพถ่าย]	และ
กด	OK

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

หรอืภาพถดัไป	

2 ใส่รหสัผ่านและเลอืก	[ลอ็คช่อง]
3 เลอืกช่อง		กด	OK	เพื่อลอ็คหรอืยกเลกิ	

การลอ็คช่อง
4 ท�าขั้นตอนนี้ซ�้าเพื่อลอ็คหรอืยกเลกิการลอ็คช่องอื่นๆ

•	 [ลอ็คช่อง]:	เมื่อช่องถกูลอ็ค:
•	 คณุต้องใส่รหสัผ่านสี่หลกัถ้าต้องการ

เข้าไปยงัเมนกูารลอ็คช่อง
•	 คณุต้องใส่รหสัผ่านสี่หลกัถ้าต้องการ	

ดชู่องที่ถกูลอ็ค
•	 คณุต้องใส่รหสัผ่านสี่หลกัถ้าต้องการ

เข้าไปยงัเมนคูวบคมุการรบัชม
•	 [ลบทั้งหมด]:	ฟังก์ชนันี้จะลบช่องและแหล่ง

สญัญาณที่ถกูลอ็คทั้งหมดที่คณุได้บนัทกึไว้
ก่อนหน้านี้
•	 ค่าเริ่มต้นของรหสัผ่านคอื	“0000”	ผูใ้ช้	

สามารถตั้งหรอืเปลี่ยนรหสัผ่านได้เอง

หมายเหตุ

•	 ถ้าคณุเลอืกช่องที่ถกูลอ็ค	คณุจะได้รบัการถามรหสัผ่าน

การตั้งค่า	VGA

1 กด	 	(หน้าหลกั)	จากนั้นเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อน
เมนตูั้งค่าและ	เลอืก	[การตั้งค่า	VGA]

	» เมน	ู[การตั้งค่า	VGA]	จะแสดงขึ้น

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

ละเอยีดตรงกบั	PC	โดยอตัโนมตัเิพื่อให้
โปรแกรมต่างๆ	แสดงเตม็หน้าจอ

•	 [ต�าแหน่งแนวนอน]:	ปรบัต�าแหน่งใน	
แนวนอน

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

VGA

เคลด็ลบั

•	 คณุจะเหน็เมนู	VGA	กต็่อเมื่อเชื่อมต่อกบั	PC	อยู่เท่านั้น
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3	 ใช้ปุ่มต่อไปนี้ในการควบคมุภาพยนตร์:
•	 หรอื :	เล่นหรอืหยดุชั่วคราว
•	 :	ค้นหาไปข้างหน้าหรอืย้อนกลบั

การดไูฟล์ตวัอกัษร

1	 ในเบราว์เซอร์	USB	ให้เลอืก	[ตวัอกัษร]		
แล้วกด	OK

2	 กด	OK	เพื่ออ่านไฟล์ตวัอกัษร
3	 ใช้ปุ่มต่อไปนี้ในการควบคมุการเล่นไฟล์ตวัอกัษร:

•	 หรอื :	เล่นหรอืหยดุชั่วคราว
•	 :	ค้นหาไปข้างหน้าหรอืย้อนกลบั

การถอดอปุกรณ์เกบ็ข้อมลู	USB

หมายเหตุ

•	 เพื่อเป็นการเลี่ยงไม่ให้อปุกรณ์เกบ็ข้อมลู	USB	เกดิความเสยีหาย	
กรณุาท�าตามขั้นตอนด้านล่าง

1 กด	 	ซ�้าๆ	เพื่อออกจาก	เบราว์เซอร์	USB
2 รอประมาณห้านาทกี่อนที่จะถอดอปุกรณ์เกบ็

ข้อมลู	USB	ออก

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

การเรยีกคนืการตั้งค่าจากโรงงาน
คณุสามารถเรยีกคนืการตั้งค่าภาพและเสยีงเริ่มต้นส�าหรบั	
TV	ของคณุ		ส่วนช่องที่บนัทกึไว้จะไม่มกีารเปลี่ยนแปลง
1 กด	 	(หน้าหลกั)	และเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อน

เมนตูั้งค่า
2 กด	 	เพื่อเลอืก	[การตั้งค่า]	>	[รเีซต็]
3 เลอืก	[ค่าเริ่มต้น]	แล้วกด	OK		ถ้าคณุต้องการ

ยกเลกิ	ให้เลอืก	[ยกเลกิ]	และกด	OK	

การเริ่มแสดงสไลด์

1 เลอืกภาพถ่ายหรอืโฟลเดอร์	แล้วกด	OK		
ภาพถ่ายจะถกูขยายจนเตม็หน้าจอ

	» สไลด์จะเริ่มเล่นจากภาพที่เลอืก

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

ภาพถดัไป	

การตั้งค่าการแสดงสไลด์
เมื่อคณุต้องการเริ่มเล่นการแสดงสไลด์	ให้กด	  
(หน้าหลกั)	และเลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึ่งต่อไปนี้	
แล้วกด	ตกลง
•	 [เล่นซ�้า]:	ตั้งโหมดการเล่น	
•	 [เล่นสุ่ม]:	เล่นสไลด์ตามล�าดบัหรอืแบบสุ่ม
•	 [ความเรว็]:	ตั้งระยะเวลาของสไลด์
•	 [การเปลี่ยนภาพสไลด์]:	ตั้งเอฟเฟกต์พเิศษที่

จะแสดงในระหว่างการเปลี่ยนภาพ	

การฟังเพลง

1 ในเบราว์เซอร์	USB	ให้เลอืก	[ดนตร]ี	และ	
กด	OK

2 เลอืกเพลงหรอือลับั้ม	แล้วกด	OK	เพื่อเริ่มเล่น

การตั้งค่าการเล่นเพลง

•	 :	เล่นหรอืหยดุชั่วคราว

•	 :	ก่อนหน้า/ถดัไป

•	 1 / :	วนหนึ่งรอบ/เล่นสุ่ม

•	 :	วนหนึ่งรอบ

การดวูดิโีอ

1	 ในเบราว์เซอร์	USB	ให้เลอืก	[ภาพยนตร์]		
แล้วกด	OK

2	 กด	OK	เพื่อเล่นวดิโีอ
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3 เลอืก	[เริ่มค้นหาความถี่/สิ้นสดุค้นหาความถี่	
(MHz)]	และใช้ปุ่มลกูศรเพื่อใส่ตวัเลขความถี่
ของช่องสามหลกั

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

การสลบัช่อง

1 กด	 	(หน้าหลกั)	และเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อน
เมนตูั้งค่า	

2 กด	 	เลอืก	[TV]	>	[ช่อง]	>		
[แก้ไขช่อง]	

	» เมน	ู[แก้ไขช่อง]	จะปรากฏขึ้น

3 กด  เลอืกช่องที่คณุต้องการสลบัแล้วกดปุ่ม
สแีดง

4 กด  เลอืกช่องที่คณุต้องการสลบัแล้วกดปุ่ม
สแีดงเพื่อยนืยนั

การเปลี่ยนชื่อช่อง
คณุสามารถเปลี่ยนชื่อช่อง		การเลอืกช่องจะแสดงชื่อ
ของช่องขึ้นมา
1 กด	 	(หน้าหลกั)	และเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อน

เมนตูั้งค่า
2 กด	 	เลอืก[TV]	>	[ช่อง]	>		

[แก้ไขช่อง]
	» 	เมน	ู[แก้ไขช่อง]	จะปรากฏขึ้น.

3 กด	 	เลอืกช่องที่คณุต้องการเปลี่ยนชื่อแล้ว
กดปุ่ม	OK

4 กด	 	เลอืกชื่อของช่องแล้วกดปุ่ม	OK		
เพื่อเข้าสู่หน้าจอส�าหรบัแก้ไข

5 กด	 	พมิพ์ชื่อใหม่
6 เลอืก	[ยนืยนั]	ตามด้วย	OK	เพื่อเปลี่ยนชื่อช่อง

เคลด็ลบั

•	 ชื่อช่องมคีวามยากได้สงูสดุ	6	ตวัอกัษร	

6	 การตั้งช่อง
ในบทนี้จะอธบิายวธิกีารตั้งช่องใหม่และการค้นหา
สญัญาณของช่อง

การตั้งช่องอตัโนมตัิ
ค้นหาและบนัทกึช่องแบบอตัโนมตัิ
1 กด	 	(หน้าหลกั)	และเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อน

เมนตูั้งค่า
2 กด	 	เลอืก	[TV]	>	[ช่อง]	>		

[สแกนช่อง]
3 กด	OK

	» TV	จะเริ่มท�าการค้นหาช่องโดยอตัโนมตัิ

การอพัเดตช่อง

1 กด	 	(หน้าหลกั)	และเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อน
เมนตูั้งค่า

2 กด	 	เลอืก	[TV]	>	[ช่อง]	>		
[อพัเดทสแกน]

3 กด	OK
	» TV	จะเริ่มท�าการอพัเดทช่อง

การตั้งช่องเอง
คณุสามารถค้นหาและบนัทกึช่อง	TV	อนาลอ็กเอง

การค้นหาและบนัทกึช่อง	TV	ใหม่

1 กด	 	(หน้าหลกั)	และเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อน
เมนตูั้งค่า

2 กด	 	เพื่อเลอืก	[TV]	>	[ช่อง]	>	
[ค้นหาคู่มอืการใช้งาน]	>	[Analog	 
Manual	Search]

	» แสดงเมน	ู[ค้นหาคู่มอืการใช้งาน]
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7	 การเชื่อมต่อของ	
TV

ในบทนี้จะอธบิายวธิกีารเชื่อมต่ออปุกรณ์เข้ากบั	
อนิเตอร์เฟซต่างๆ

หมายเหตุ

•	 คณุสามารถใช้การเชื่อมต่อหลายชนดิในการเชื่อมต่ออปุกรณ์
เข้ากบั	TV

การเชื่อมต่อด้านหลงั

a อนิพตุสญัญาณ	Component
อนิพตุภาพและเสยีงจากเครื่องเล่น	DVD	เครื่อง
เล่นเกม	และอปุกรณ์อนาลอ็กหรอืดจิติอลอื่นๆ

Y / AV Pb Pr L R
 

b อนิพตุ	AV

Video L R

Y / AV Pb Pr L R

c เสาอากาศ/เคเบลิ	TV
อนิพตุจากเสาอากาศ	เคเบลิ	หรอืสญัญาณดาวเทยีม

ANTENNA

d อนิพตุ	PC	(VGA	และเสยีง)

VGA AUDIO



16 ไทย

หมายเหตุ

•	 MHL	ไม่สามารถรองรบันอปุกรณ์มอืถอืทั้งหมดได้	100%

b USB
อนิพตุข้อมลูจากอปุกรณ์เกบ็ข้อมลู	USB

USB

 e SPDIF
ถ่ายทอดเสยีงไปที่สญัญาณเสยีงดจิติอล		
จากนั้นอปุกรณ์เสยีงที่เชื่อมต่อจะสามารถ	
เล่นเสยีงดจิติอลได้ 

SPDIF

f ชดุหฟูัง q
เอาต์พตุเสยีงแบบสเตอรโิอส�าหรบัหฟูัง

หมายเหตุ

•	 ล�าโพงของทวีี	จะปิดเสยีงอตัโนมตัเิมื่อเสยีบหฟูัง
•	 ช่องเสยีบแจค็หฟูังจะใช้เป็นเอาต์พตุเสยีงพลงัขบัต�่าเท่านั้น		

โปรดอย่าเชื่อมต่ออปุกรณ์พลงัชบัสงูที่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ	AC	
(เช่น	ล�าโพงพลงัขบัสงูที่ใช้แหล่งจ่ายไฟ	AC	เป็นต้น)	

การเชื่อมต่อด้านข้าง

a HDMI 1 (ARC) /HDMI 2 (MHL) /HDMI 3
อนิพตุภาพและเสยีงดจิติอลจากเครื่องเล่น		
Blu-ray	และอปุกรณ์ความละเอยีดสงูอื่นๆ
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การเชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอร์
ก่อนจะเชื่อมต่อคอมพวิเตอร์กบั	TV:
•	 ตั้งอตัราการรเีฟรชหน้าจอของคอมพวิเตอร์เป็น	

60Hz
•	 เลอืกความละเอยีดที่สนบัสนนุบนคอมพวิเตอร์
เชื่อต่อคอมพวิเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่ออย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อไปนี้:

หมายเหตุ

•	 ต้องใช้สายส�าหรบัสญัญาณเสยีงแยกต่างหากเมื่อเชื่อมต่อด้วย	
DVI	หรอื	VGA

•	 สาย	HDMI
1 ตั้งค่าความละเอยีดจอคอมพวิเตอร์เป็น	

480p/576p/720p/1080p
2 กด	 	(หน้าหลกั)	และเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อน

เมนตูั้งค่า
3 กด	 	เพื่อเลอืก	[การตั้งค่า]	>	(โหมด	

HDMI)	และตั้งค่าโหมดหน้าจอ	HDMI	เป็น	PC	
หรอืวดิโีอ	

4 ปรบัรปูแบบภาพเพื่อให้มกีารแสดงผลที่ดทีี่สดุ
•	 กด	 	(หน้าหลกั)	และเลอืก	ตั้งค่า		

เพื่อป้อนเมนตูั้งค่า	
•	 กด	 	เลอืก [การตั้งค่า] >		

[รปูแบบภาพ]
•	 เลอืกรปูแบบภาพ
•	 กด	ตกลง	เพื่อยนืยนั

•	 สาย	DVI-HDMI

 

AUDIO

•	 สาย	HDMI	และอะแดปเตอร์	HDMI-DVI

 

AUDIO

•	 สายเคเบลิ	VGA

 

VGA

VGAAUDIO
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วธิใีช้การเล่นด่วน

1 หลงัจากที่เปิด	EasyLink	แล้ว	ให้กดปุ่มเล่นบน
อปุกรณ์

	» TV	จะสลบัไปยงัแหล่งสญัญาณที่ถกูต้อง
โดยอตัโนมตัิ

วธิใีช้การสแตนด์บายด่วน

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

ทั้งหมดจะสลบัไปเป็นโหมดสแตนด์บาย	
โดยอตัโนมตัิ

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

หากคณุต้องการเปิดใช้งาน	Philips	EasyLink	คณุต้อง:
•	 เชื่อมต่ออปุกรณ์ที่เข้ากนัได้กบั	HDMI-CEC	

ตั้งแต่สองอปุกรณ์ขึ้นไปเข้าด้วยกนัโดยใช้การ
เชื่อมต่อ	HDMI

•	 ยนืยนัว่าอปุกรณ์ที่เข้ากนัได้กบั	HDMI-CEC	
แต่ละอปุกรณ์ท�างานเป็นปกติ

•	 สลบัไปใช้	EasyLink

หมายเหตุ

•	 อปุกรณ์ที่เข้ากนัได้กบั	EasyLink	ต้องเปิดอยู่และถกูเลอืกเป็น
แหล่งสญัญาณ

•	 Philips	ไม่รบัประกนัว่าอปุกรณ์	HDMI	CEC	ทกุอปุกรณ์จะ
ท�างานร่วมกนัได้สมบรูณ์	100%

การเปิดหรอืปิด	EasyLink
เมื่ออปุกรณ์ที่เข้ากนัได้กบั	HDMI-CEC	ถกูเปิดใช้
งาน	TV	จะเปิดขึ้นโดยอตัโนมตัแิละสลบัไปยงัแหล่ง
สญัญาณที่ถกูต้องโดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ

•	 หากคณุไม่ต้องการใช้	Philips	EasyLink	กรณุาอย่าเปิดฟังก์ชนันี้

1 กด	 	(หน้าหลกั)	และเลอืก	ตั้งค่า	เพื่อป้อน
เมนตูั้งค่า		

2 กด	 	เลอืก	[EasyLink]
3 เลอืก	[ปิด]	หรอื	[เปิด]	แล้วกด OK
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พลงัขบัเสยีง
•	 32PHT5100:	8W	x	2
•	 40PFT5100:	8W	x	2
•	 50PFT5100:	8W	x	2
•	 55PFT5100:	8W	x	2

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

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

(IEC75)
•	 ระบบทวี:ี	NTSC,	SECAM,	PAL,	DVB-T/T2
•	 การเล่นวดิโีอ:	NTSC,	SECAM,	PAL

รโีมทคอนโทรล
•	 แบตเตอรี่:	AAA	2	ก้อน	(แบบ	R03)

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

32PHT5100:	65W
40PFT5100:	80W
50PFT5100:	120W
55PFT5100:	140W

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

ความละเอยีดในการแสดงผล
รปูแบบคอมพวิเตอร์
•	 ความละเอยีด	-	อตัรารเีฟรช:

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

(ไม่รองรบัทวีี	32	นิ้ว)	

รปูแบบภาพ
•	 ความละเอยีด	-	อตัรารเีฟรช:

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

มลัตมิเีดยี
•	 อปุกรณ์จดัเกบ็ที่รองรบั:	USB	(รองรบัเฉพาะ

อปุกรณ์จดัเกบ็	USB	FAT	หรอื	FAT	32)
•	 รปูแบบไฟล์มลัตมิเีดยีที่ใช้ร่วมกนัได้:

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

ค�าเตอืน

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

หมายเลขรุ่น
ระยะห่าง
ระหว่างพกิเซล
ที่ต้องการ	(มม.)

จ�าเป็นต้องมสีกรู
ส�าหรบัยดึตดิผนงั

32PHT5100 100	x	100
4	X	M	4
(ความยาวที่แนะน�า:		
14	มม.

40PFT5100 200	x	200
4	X	M	4
(ความยาวที่แนะน�า:		
16	มม.：

50PFT5100 400	x	200
4	X	M	6
(ความยาวที่แนะน�า:		
16	มม.：

55PFT5100 400	x	200
4	X	M	6
(ความยาวที่แนะน�า:		
20	มม.：
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ปัญหาเกี่ยวกบัภาพ
เปิดทวีี	แต่ไม่มภีาพ:
	• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายสญัญาณของเสาอากาศ

เข้ากบัทวีถีูกต้องหรอืไม่
	• ตรวจสอบว่าเลอืกอปุกรณ์ที่ถกูต้องไว้เป็นแหล่ง

สญัญาณของทวีี
มเีสยีงแต่ไม่มภีาพ:
	• ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าภาพถกูต้องหรอืไม่

สญัญาณภาพของทวีทีี่ได้รบัจากเสาอากาศไม่ด:ี
	• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายสญัญาณของเสาอากาศ

เข้ากบัทวีถีูกต้องหรอืไม่
	• ล�าโพง	อปุกรณ์เสยีงที่ไม่ต่อสายดนิ	ไฟนอีอน	

อาคารสงู	และวตัถขุนาดใหญ่อื่นๆ	จะมผีลต่อ
คณุภาพการรบัสญัญาณ	หากเป็นไปได้	ลองปรบั
คณุภาพการรบัสญัญาณโดยเปลี่ยนทศิทางเสา
อากาศ	หรอืย้ายอปุกรณ์เหล่านี้ให้อยู่ห่างจากทวีี

	• หากสญัญาณภาพที่ได้รบัจากช่องใดช่องหนึ่ง	
ไม่ชดั	โปรดลองปรบัจนูช่องนั้นแบบละเอยีด

สญัญาณภาพที่ได้รบัจากอปุกรณ์ที่เชื่อมต่ออยูไ่ม่ด:ี
	• ตรวจสอบว่าเชื่อมต่ออปุกรณ์นั้นๆ	ถกูต้องหรอืไม่
	• ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าภาพถกูต้องหรอืไม่

ทวีไีม่บนัทกึค่าของภาพที่ตั้งไว้:
	• ตรวจดวู่าต�าแหน่งทวีีตั้งไว้เป็นการตั้งค่าที่บ้าน	

โหมดนี้ให้ความยดืหยุ่นในการเปลี่ยนและบนัทกึ
การตั้งค่า

ภาพที่แสดงไม่เตม็จอ	และมขีนาดใหญ่หรอื 
เลก็เกนิไป:
	• ลองใช้รปูแบบภาพอย่างอื่น

ต�าแหน่งภาพไม่ถกูต้อง:
	• สญัญาณภาพจากอปุกรณ์บางอย่างอาจไม่พอดี

กบัหน้าจอ	โปรดตรวจดเูอาต์พตุสญัญาณของ
อปุกรณ์

ปัญหาเกี่ยวกบัเสยีง
มภีาพ	แต่คณุภาพของเสยีงไม่ด:ี

หมายเหตุ

•	 หากไม่พบสญัญาณเสยีง	ทวีจีะปิดเอาต์พตุเสยีงโดยอตัโนมตัิ		
ซึ่งไม่ได้หมายถงึการท�างานที่ผดิปกติ

9	 การแก้ไขปัญหา
ส่วนนี้จะกล่าวถงึปัญหาทั่วไปที่มกัเกดิขึ้นรวมถงึวธิกีาร
แก้ไขปัญหาเหล่านั้น

ปัญหาทั่วไป
เปิดทวีแีล้วแต่ทวีไีม่ท�างาน:
	• ปลดสายไฟออกจากเต้าเสยีบ	รอหนึ่งนาทแีล้วจงึ

ต่อกลบัเข้าที่เดมิ
	• ตรวจสอบสายไฟว่าเสยีบแน่นดแีล้วหรอืไม่

รโีมทคอนโทรลท�างานผดิปกต:ิ
	• ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่ของรโีมทคอนโทรลถกู

ต้องตามขั้ว	+/-	ของรโีมทคอนโทรลหรอืไม่
	• เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรโีมทคอนโทรล	หาก

แบตเตอรี่อ่อนหรอืหมด
	• ท�าความสะอาดเลนส์ของตวัรบัส่งสญัญาณของ

ทวีแีละรโีมทคอนโทรล
ไฟแสตนด์บายสแีดงที่ทวีกีะพรบิ:
	• ปลดสายไฟออกจากเต้าเสยีบ	รอให้ทวีเียน็ลง

ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายไฟกลบัเข้าที่เดมิ	หากไฟ
ยงักะพรบิอยู่	ให้ตดิต่อ	Philips	Customer	Care	
Centre

คณุลมืรหสัปลดลอ็คของคณุสมบตัลิอ็คทวีี
	• ป้อน	'3448'

เมนขูองทวีแีสดงภาษาไม่ถกูต้อง
	• เปลี่ยนเมนทูวีเีป็นภาษาที่คุณต้องการ

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

เสยีงปกตขิองการขยายหรอืหดตวัของทวีี	เมื่อ
เยน็ตวัลงและร้อนขึ้น	ซึ่งไม่มผีลกระทบใดๆ	ต่อ
ประสทิธภิาพการท�างานของทวี	ี

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

ค�าเตอืน
•	 อย่าพยายามซ่อมแซมทวีดี้วยตวัเอง	เนื่องจากอาจท�าให้ได้รบั	

บาดเจบ็รนุแรง	หรอืท�าให้ทวีขีองคณุเสยีหายจนไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้	หรอืท�าให้การประกนัเป็นโมฆะ

หมายเหตุ

•	 โปรดจดรุ่นและหมายเลขซเีรยีลของทวีไีว้ก่อนที่คณุจะตดิต่อ	
ศนูย์บรกิารลกูค้าของ	Philips	หมายเลขเหล่านี้พมิพ์ไว้ที่ด้านหลงั/
ด้านล่างของทวีแีละบนบรรจภุณัฑ์

ปัญหาเกี่ยวกบัเสยีง
มภีาพ	แต่คณุภาพของเสยีงไม่ด:ี

หมายเหตุ

•	 หากไม่พบสญัญาณเสยีง	ทวีจีะปิดเอาต์พตุเสยีงโดยอตัโนมตัิ		
ซึ่งไม่ได้หมายถงึการท�างานที่ผดิปกติ

	• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายทกุอย่างถกูต้องหรอืไม่
	• ตรวจดวู่าไม่ได้ตั้งระดบัเสยีงไว้ที่	0
	• ตรวจดวู่าไม่ได้ปิดเสยีงไว้
	• ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าเสยีงถกูต้องหรอืไม่

มภีาพ	แต่ล�าโพงมเีสยีงออกเพยีงด้านเดยีว:
	• ตรวจดวู่าสมดลุเสยีงตั้งเป็นตรงกลาง

ปัญหาการเชื่อมต่อแบบ	HDMI
พบปัญหากบัอปุกรณ์	HDMI:

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

	• หากทวีไีม่รู้จกัอปุกรณ์	HDMI	และไม่มภีาพ
ปรากฏ	โปรดลองสลบัแหล่งสญัญาณไปยงั
อปุกรณ์อื่น	และกลบัมาที่เดมิอกีครั้ง

	• หากเสยีงผดิเพี้ยนเป็นพกัๆ	โปรดตรวจดวู่าการตั้ง
ค่าเอาต์พตุจากอปุกรณ์	HDMI	นั้นถกูต้อง

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

ปัญหาในการเชื่อมต่อกบั
คอมพวิเตอร์
คอมพวิเตอร์แสดงผลบนทวีไีม่คงที่:
	• ตรวจสอบว่า	PC	ของคณุใช้ความละเอยีด	และ

อตัราการรเีฟรชที่รองรบั
	• ตั้งรปูแบบภาพทวีเีป็นไม่มสีเกล
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ผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลกทรอนกิส์นี้มสี่วนประกอบของสารอนัตราย	คณุอาจใช้งานได้อย่างปลอดภยัระหว่างการ	
ใช้งานที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม	และโปรดส่งต่อไปยงัระบบรไีซเคลิหลงัใช้งานเกนิช่วงเวลาการใช้งานที่เป็นมติรกบั	
สิ่งแวดล้อม

ข้อก�าหนดที่แนะน�าของระเบยีบข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการรไีซเคลิ	ส�าหรบัอปุกรณ์
ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ที่เสยีแล้ว
เพื่อดแูลและปกป้องโลกให้ดยีิ่งขึ้น	โปรดปฏบิตัติามกฎหมายในประเทศเกี่ยวกบัการจดัการการรไีซเคลิอปุกรณ์ไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนกิส์ที่เสยีแล้ว	เมื่อผู้ใช้ไม่จ�าเป็นต้องใช้ผลติภณัฑ์นี้อกีต่อไป	หรอืเมื่อสิ้นสดุอายกุารใช้งานผลติภณัฑ์แล้ว
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10	การรบัประกนั

English
Warranty

Български
Гаранция

Čeština
Záruka

Dansk
Garanti

Deutsch
Garantie

Ελληνικά
Εγγύηση

Eesti
Garantii

Español
Garantía

Français
Garantie

Hrvatski
Jamstvo

Italiano
Garanzia

Indonesia
Jaminan

Κазакша
Қепілдік

Latviešu
Garantija

Lietuvių
Garantija

Magyar
Garancia

Nederlands
Garantie

Norsk
Garanti

Polski
Gwarancja

Português
Garantia

Română
Garanţie

Русский
Гарантия

Slovenščina
Garancija

Slovenský
Záruka

Srpski
Garancija

Suomi
Takuu

Svenska
Garanti

ไทย
การรับประกัน

Tiếng Việt
Bảo hành

Türkçe
Garanti

Українська
Гарантія

简体中文
保修

繁體中文
保養

العربية
الضمان

Malay 
Waranti

Brazilian 
Portuguese
Garantia
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English - Guarantee
Dear Customer,
Thank you for purchasing this Philips 
product. For the Philips warranty 
applicable to this product, we refer you 
to the Philips website www.philips.com/
guarantee. In the event you do not have 
an internet connection, please contact 
your local Philips Consumer Care Centre. 
Contact details are given in the Consumer 
Care Centres list hereafter.

Български - Гаранция
Уважаеми потребители,
Благодарим Ви за закупуването на 
този продукт на Philips. За информация 
относно гаранцията на Philips, която 
важи за продукта, посетете сайта 
на Philips на адрес www.philips.com/
guarantee. В случай че не разполагате 
с връзка с интернет, свържете се 
с местен център за обслужване 
на клиенти на Philips. Подробна 
информация за връзка е предоставена 
в списъка с центрове за обслужване на 
клиенти по-долу.

Čeština - Záruka
Vážený zákazníku,
děkujeme za koupi toho produktu Philips. 
Záruku společnosti Philips platnou pro 
tento produkt naleznete na stránkách 
společnosti Philips na adrese www.philips.
com/guarantee. Pokud nemáte k dispozici 
internetové připojení, obraťte se na místní 
středisko zákaznické podpory Philips. 
Kontaktní údaje jsou uvedeny v seznamu 
středisek zákaznické podpory níže.

Dansk - Garanti
Kære kunde.
Tak fordi du har købt dette Philips-
produkt. For at få mere at vide om den 
Philipsgaranti, som anvendes til dette 
produkt, beder vi dig se Philips websted 
www.philips.com/guarantee. I tilfælde 
af, at du ikke har en internetforbindelse, 
bedes du venligst kontakte dit lokale 
Philips forbrugerservicecenter. 
Kontaktdetaljer oplyses på listen over 
forbrugerservicesteder herunder.

Deutsch - Garantie
Sehr geehrter Kunde, wir beglückwünschen 
Sie zu Ihrer Entscheidung für dieses Produkt 
von Philips. Nähere Informationen zu der für 
dieses Produkt geltenden Philips Garantie 
 nden Sie im Internet unter www.philips.
com/guarantee. Die durch Philips gewährte 
Garantie beeinträchtigt in keiner Weise 
Ihre gesetzlichen Rechte. Sofern Sie keinen 
Zugang zum Internet haben, wenden Sie sich 
bitte an Ihr Philips Info-Center vor Ort. Die 
entsprechenden Kontaktdaten entnehmen 
Sie bitte der nachstehenden Liste.

Ελληνικά - Εγγύηση
Αγαπητέ πελάτη,  
Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό 
το προϊόν Philips. Για την εγγύηση 
Philips που καλύπτει το συγκεκριμένο 
προϊόν, ανατρέξτε στον ιστότοπο της 
Philips www.philips.com/guarantee. Αν 

δεν διαθέτετε σύνδεση διαδικτύου, 
επικοινωνήστε με το τοπικό Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips. 
Στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να 
βρείτε παρακάτω στον κατάλογο των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών.

Eesti - Garantii
Lugupeetud klient,
Täname, et ostsite Philipsi toote. Tootele 
kehtiva Philipsi garantii leiate Philipsi veebi-
saidilt www.philips.com/guarantee. Kui teil 
puudub Interneti-ühendus, võtke ühendust 
kohaliku Philipsi klienditeeninduskeskusega. 
Kontaktid leiate klienditeeninduskeskuste 
loendist.

Español - Garantía
Estimado cliente:
Le agradecemos la compra de este 
producto Philips. Para obtener detalles 
sobre la garantía Philips que se aplica a 
este producto, visite el sitio web de Phillips 
en www.philips.com/guarantee. Si no tiene 
conexión a Internet, póngase en contacto 
con el Centro de atención al cliente de 
Phillips local. Los datos de contacto se 
indican en la lista de centros de asistencia 
al cliente a continuación.

Français - Garantie
Cher client,
Merci d’avoir acheté ce produit Philips. 
Pour connaître les conditions de 
garantie Philips applicables à ce produit, 
reportez-vous à la page www.philips.
com/guarantee. Si vous ne possédez pas 
de connexion Internet, contactez votre 
Service Consommateurs Philips local. 
Vous trouverez les coordonnées de tous 
les Services Consommateurs dans la 
liste ci-après. Ces informations étaient 
correctes à la date d’impression. Pour 
des informations à jour, consultez la page 
www.philips.com/support.

Hrvatski - Jamstvo
Poštovani kupče, 
hvala vam što ste kupili ovaj Philipsov 
proizvod. Philipsovo jamstvo koje se 
odnosi na ovaj proizvod možete pronaći 
na Philipsovim internetskim stranicama 
www.philips.com/guarantee. Ako nemate 
pristup internetu, obratite se lokalnom 
Philipsovom Centru za korisnike. U 
nastavku se nalazi popis Centara za 
korisnike s podacima za kontakt.

Italiano - Garanzia
Gentile cliente,
grazie per aver acquistato questo 
prodotto Philips. Per informazioni sulla 
garanzia Philips applicabile a questo 
prodotto, è possibile fare riferimento 
al sito Web Philips www.philips.com/
guarantee. Nel caso non disponesse di una 
connessione Internet, contatti il centro per 
il servizio clienti Philips locale. È possibile 
trovare le informazioni di contatto 
nell’elenco dei centri per il servizio clienti 
riportato di seguito.

Indonesia - Jaminan
Pelanggan yang terhormat,
Terima kasih telah membeli produk Philips. 
Untuk mendapatkan jaminan produk 
ini, kunjungi situs Web Philips di www.
philips.com/guarantee. Jika Anda tidak 
memiliki sambungan Internet, hubungi 
Pusat Layanan Pelanggan Philips setempat. 
Rincian kontak tercantum dalam daftar 
Pusat Layanan Pelanggan.

Κазакша - Қепілдік
Құрметті, Тұтынушы
Мына Philips бұйымын сатып 
алғаныңызға алғысымызды білдіреміз. 
Бұл бұйымға қатысты Philips кепілдігін 
алу үшін Philips компаниясының 
www.philips.com/guarantee веб-
сайтын қараңыз. Интернетке қосыла 
алмаған жағдайда, жергілікті Philips 
тұтынушыларды қолдау орталығына 
хабарласыңыз. Байланыс мәліметтері 
осы құжаттың «Тұтынушыларды қолдау 
орталықтары» тізімінде берілген.

Latviešu - Garantija
Cien. klient!
Pateicamies, ka iegādājāties šo Philips 
produktu. Lai skatītu šī produkta Philips 
garantiju, apmeklējiet Philips vietni www.
philips.com/guarantee. Ja jums nav 
pieejams internets, lūdzu, sazinieties ar 
vietējo Philips klientu apkalpošanas centru. 
Kontaktinformācija ir pieejama tālāk 
norādītajā klientu apkalpošanas centru 
sarakstā.

Lietuvių - Garantija
Gerb. kliente,
dėkojame, kad įsigijote „Philips“ gaminį. 
Jei norite sužinoti, kokia garantija taikoma 
šiam gaminiui, apsilankykite „Philips“ 
svetainėje www.philips.com/guarantee. 
Jei neturite interneto ryšio, susisiekite 
su vietos „Philips“ klientų aptarnavimo 
centru. Kontaktinę informaciją rasite toliau 
pateiktame klientų aptarnavimo centrų 
sąraše.

Magyar - Garancia
Kedves Vásárlónk!
Köszönjük, hogy ezt a Philips terméket 
választotta. A Philips termékre vonatkozó 
garanciáról a Philips webhelyén 
tájékozódhat: www.philips.com/guarantee. 
Ha nem rendelkezik internetkapcsolattal, 
forduljon a Philips helyi ügyfélszolgálatához. 
A kapcsolattartási adatokat az 
ügyfélszolgálatok listája tartalmazza az 
alábbiakban.

Nederlands - Garantie
Beste klant, 
hartelijk bedankt voor uw aankoop van dit 
Philips-product. Voor informatie over de 
Philips-garantie die van toepassing is op 
dit product verwijzen wij u naar de Philips-
website www.philips.com/guarantee. Hebt 
u geen internetverbinding, dan kunt u 
contact opnemen met uw lokale Philips 
Consumer Care Centre. Contactgegevens 
vindt u in de lijst met Consumer Care 
Centres.
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Norsk - Garanti
Kjære kunde, 
takk for at du kjøpte dette Philips-
produktet. Se vårt webområde www.
philips.com/guarantee for garantien som 
gjelder for dette produktet. Hvis du ikke 
har tilgang til Internett, kan du kontakte 
ditt lokale Philips-brukerstøttesenter. Du 
 nner kontaktinformasjon i listen over 
brukerstøttesentre. 
Polski - Gwarancja
Szanowni Kliencie!
Dziękujemy za nabycie tego produktu 
Philips. Aby sprawdzić gwarancję Philips 
mającą zastosowanie do tego produktu 
należy przejść do witryny internetowej 
 rmy Philips pod adresem www.
philips.com/guarantee. W przypadku 
nieposiadania łącza internetowego należy 
skontaktować się z lokalnym Centrum 
Obsługi Klienta  rmy Philips. Informacje 
kontaktowe znajdują się na liście Centrów 
Obsługi Klienta.

Português - Garantia
Caro(a) Cliente,
Obrigado por adquirir este produto da 
Philips. Para obter a garantia da Philips 
aplicável a este produto, consulte o 
Web site da Philips www.philips.com/
guarantee. Caso não tenha uma ligação à 
Internet, contacte o Centro de Assistência 
ao Cliente da Philips local. Os detalhes 
de contacto são fornecidos na lista 
de Centros de Assistência ao Cliente 
indicados a seguir.

Română - Garanţie
Stimate client,
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat 
un produs Philips. Pentru garanţia Philips 
aplicabilă acestui produs, vă îndrumăm 
către site-ul Philips www.philips.com/
guarantee. În cazul în care nu dispuneţi 
de o conexiune la Internet, vă rugăm să 
contactaţi Centrul local Philips de asistenţă 
pentru consumatori. Datele de contact ale 
Centrelor de asistenţă pentru consumatori 
sunt disponibile în lista următoare.

Русский - Гарантия
Уважаемый потребитель!
Благодарим за покупку продукта Philips. 
Гарантия Philips для этого продукта 
опубликована на веб-сайте Philips: www.
philips.com/guarantee. Если подключения 
к Интернету нет, обратитесь в местный 
центр поддержки потребителей 
Philips. Контактные данные приведены 
ниже в списке центров поддержки 
потребителей.

Slovenščina - Garancija
Spoštovani kupec!
Zahvaljujemo se vam za nakup 
Philipsovega izdelka. Informacije o 
Philipsovem jamstvu, veljavnem za ta 
izdelek, najdete na spletnem mestu 
www.philips.com/guarantee. Če nimate 
internetne povezave, se obrnite na 
krajevni Philipsov center za pomoč 
strankam. Podatki za stik so navedeni v 

seznamu Philipsovih centrov za pomoč 
strankam v nadaljevanju.

Slovenský - Záruka
Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si kúpili produkt 
spoločnosti Philips. Ak si chcete pozrieť 
záručné podmienky vzťahujúce sa na 
tento produkt, odporúčame Vám navštíviť 
stránku www.philips.com/guarantee. V 
prípade, že nemáte prístup k internetu, 
obráťte sa na miestne centrum podpory 
zákazníkov spoločnosti Philips. Kontaktné 
informácie nájdete v ďalej uvedenom 
zozname centier starostlivosti o zákazníkov.

Srpski - Garancija
Poštovani kupče! 
Zahvaljujemo Vam na kupovini ovog 
Philipsovog proizvoda. Garanciju 
kompanije Philips koja se odnosi na ovaj 
proizvod možete pogledati na Philipsovoj 
Internet prezentaciji, na lokaciji www.
philips.com/guarantee. Ukoliko ne 
posedujete vezu sa Internetom, molimo 
Vas da se obratite najbližem centru 
kompanije Philips za brigu o potrošačima. 
Detaljni podaci o kontaktu dati su u spisku 
centara za brigu o potrošačima.

Suomi - Takuu
Hyvä asiakas
Kiitos, että ostit tämän Philips-tuotteen. 
Tuotetta koskevaan Philipsin takuuseen voit 
tutustua Philipsin sivustossa osoitteessa 
www.philips.com/guarantee. Jos sinulla ei 
ole Internet-yhteyttä, pyydämme sinua 
ottamaan yhteyttä Philipsin paikalliseen 
asiakaspalvelukeskukseen. Yhteystiedot ovat 
jäljempänä olevassa asiakaspalvelukeskusten 
luettelossa.

Svenska - Garanti
Bästa kund,
Tack för att du har köpt den här Philips-
produkten. Besök Philips webbplats www.
philips.com/gurantee för information 
om den garanti som gäller för den 
här produkten. Om du inte har någon 
internetuppkoppling kan du kontakta 
din närmaste Philips-kundtjänst. 
Kontaktinformation  nns i listan över 
kundtjänster nedan.

Türkçe - Garantisi
Değerli Müşterimiz,
Bu Philips ürününü satn aldğnz için 
teşekkür ederiz. Bu ürünün sahip olduğu 
Philips garantisi hakknda bilgi almak için 
www.philips.com/guarantee adresinden 
Philips web sitesini ziyaret etmenizi 
öneririz. Internet bağlantnz yoksa, lütfen 
yerel Philips Tüketici İlişkileri Merkezi ile 
iletişime geçin. İletişim bilgileri, Tüketici 
İlişkileri Merkezleri listesinde verilmiştir.

Українська - Гарантія
Шановний покупець,
дякуємо за придбання цього виробу 
Philips. Гарантію Philips для цього 
виробу можна знайти на веб-сайті 
Philips за адресою www.philips.com/

guarantee. Якщо доступ до Інтернет 
відсутній, зверніться до місцевого 
центру обслуговування споживачів 
Philips. Контактна інформація наведена 
далі у списку центрів обслуговування 
споживачів.

ไทย - การรับประกัน
เรียนลูกค้า
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ Philips 
สําหรับการรับประกันที่มีผลบังคับใช้กับ
ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของ Philips 
www.philips.com/guarantee  ในกรณีที่คุณ
ไม่มีอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 
Philips ประจําท้องถิ่นของคุณ รายละเอียดการ
ติดต่อจะแสดงอยู่ในรายชื่อศูนย์บริการลูกค้า
ต่อไปนี้

Tiếng Việt - Bảo hành
Kính gửi Quý khách hàng,
Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm Philips 
này. Để biết bảo hành của Philips có thể 
áp dụng cho sản phẩm này, chúng tôi xin 
giới thiệu trang web của Philips www.
philips.com/guarantee. Trong trường hợp 
quý vị không có kết nối internet, vui lòng 
liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách 
hàng của Philips tại địa phương. Chi tiết 
liên hệ được cung cấp trong danh sách 
Trung tâm Chăm sóc Khách hàng sau đây.

简体中文 - 保证
尊敬的客户：
感谢您购买此 Philips 产品。有关适
用于此产品的 Philips 保修信息，建
议您访问 Philips 网站：www.philips.
com/guarantee。如果您无法访问 
Internet，请联系您当地的 Philips 客
户服务中心。将来，我们会在客户服
务中心列表中提供详细联系信息。

繁體中文 - 保證
親愛的客戶，您好：
多謝您購買本飛利浦產品。有關適
用於本產品的飛利浦保養詳情，請
瀏覽飛利浦網站：www.philips.com/
guarantee。如您未能連線至互聯網，
請與您當地的飛利浦消費者保養中心
聯絡。聯絡詳情已詳列於之後的消費
者保養中心清單中。

العربية
الضمان

عزيزي العميل،
شكرا لكم على شراء هذا المنتج من Philips. لمعرفة 
شروط ضمان Philips الذي ينطبق على هذا المنتج، 

 .www.philips.com\guaranteeراجع موقع
في حال لم يكن لديك اتصاًال باإلنترنت، يرجى 

االتصال برقم مركز خدمة العمالء المحلي لشركة 
Philips. يمكن معرفة تفاصيل االتصال من قائمة 

مراكز خدمة العمالء فيما يلي.
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Pelanggan yang dihormati,
Terima kasih kerana membeli produk 
Philips. Bagi waranti Philips yang terpakai 
untuk produk ini, kami merujuk anda 
kepada laman web Philips 
www.philips.com/guarantee. Sekiranya 
anda tidak mempunyai sambungan 
Internet, sila hubungi Pusat Layanan 
Pelanggan Philips tempatan anda. Butiran 
kenalan diberikan dalam senarai Pusat 
Layanan Pelanggan selepas ini.

Caro cliente,
Obrigado por ter adquirido este 
produto Philips. Para obter a garantia 
Philips aplicável a este produto, consulte 
o site da Philips www.philips.com/guar-
antee. Caso você não tenha uma 
conexão de Internet, entre em contato 
com a Central de Atendimento ao 
Cliente Philips. Os detalhes de contato 
estão disponíveis na lista de Centrais de 
Atendimento ao Cliente a seguir.

Inggeris-Jaminan

Português do Brasil
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02 4916 273

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Republika Srbija
Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Mistni tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif ihres 
Anbieters)

2111983028

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España
Atencíon al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d’un appel local sauf 
surcoût éventuel selon 
opérateur réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
02 452 870 14
(Chiamata nazionale)

810 800 2000 00 04

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietĕiais tarifs)

Lietuva
Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietinais tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel national)/(Nation-
ale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(0,10€/min.)

Norge
Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
49 34 02 30 53 47
(0,145€/Min.)

8 10 (800) 2000 00 04

8 (800) 220 00 04

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,12€/min. – Móvel 
0,30€/min.)

România
Serviciul Clienţi
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/
Service Consommateurs/-
Servizio Consumatori
0848 000 291
(0,081 CHF/Min)

Slovenija
Skrb za potrošnike
01 888 83 12
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznícka podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

0-800-500-480

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina
Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
   0810 444 77 82

Brasil
Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
   29 38 02 45

Middle East and Africa
+971 4 2570007

Australia
1300 99 88 51

Hong Kong/香港
(852)26199639

Malaysia
1800 220 180

Philipines/Pilipinas 
(02) 8424970

Singapore/新加坡
65-62867333

Thailand/ ประเทศไทย 
02 640 3000

Korea/ 한국
0661-5003

Taiwan/台灣
0800 558 068

Vietnam/ Việt Nam
1800-1767

South Africa
03 5667 8250
(Mistni tarif)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)
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