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ความปลอดภยั
สญัลกัษณร์ปูสายฟ้าทีม่ลีกูศรอยูภ่ายในสามเหลีย่มดา้นเทา่ มไีวเ้พือ่เตอืนใหผู้ ้ใชท้ราบวา่ ผลติภณัฑน์ีม้ ี
“แรงดนัไฟฟ้า ทีม่อีนัตราย” ซึง่ไมม่ฉีนวนหุม้อยูภ่ายในผลติภณัฑ ์ซึง่อาจมขีนาด เพยีงพอทีจ่ะทำใหเ้กดิความเสีย่
งทีจ่ะเกดิไฟฟ้าชอ็ตในบคุคลได ้

เครือ่งหมายตกใจภายในสามเหลีย่มดา้นเทา่ มไีวเ้พือ่เตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบถงึขัน้ ตอนการทำงาน และการบำรงุรักษา 
(ซอ่มแซม) ทีส่ำคญัในคูม่อืทีม่าพรอ้มกบั ผลติภณัฑ์

 คำเตอืน: เพือ่ลดความเสีย่งของเหตไุฟไหม ้หรอืไฟฟ้าชอ็ต อยา่ใหอ้ปุกรณส์มัผัสถกูฝน หรอืความชืน้ มแีรงดนัไฟฟ้าสงูทีม่อีั
นตรายอยูด่า้นในตวัเครือ่ง อยา่เปิดฝาตวัเครือ่ง นำไปซอ่มแซมโดยชา่งทีม่คีณุสมบตัเิทา่นัน้

ขอ้จำกดัการปลอ่ยพลงังานคลาส B
อปุกรณด์จิติอลคลาส B นี ้มคีณุสมบตัสิอดคลอ้งกบัความตอ้งการทัง้หมดของระเบยีบขอ้บงัคบัของอปุกรณท์ีท่ำใหเ้กดิการรบกวน
ของแคนาดา

ข ัน้ตอนเพือ่ความปลอดภยัทีส่ำคญั
  1. อยา่ปิดกัน้ชอ่งเปิดสำหรับระบายอากาศ เพือ่ใหม้ัน่ใจถงึการทำงานทีม่เีสถยีรภาพ ของโปรเจ็กเตอร ์และเพือ่ป้องกนัไมใ่ห ้

เครือ่งรอ้นเกนิไป แนะนำใหต้ดิตัง้โปรเจ็กเตอรใ์นสถานทีซ่ ึง่ไมม่กีารปิดกัน้เสน้ทางของการระบายอากาศ ตวัอยา่งเชน่ อย่
าวางโปรเจ็กเตอรไ์วบ้นโตะ๊กาแฟทีม่สี ิง่ของมากมาย, โซฟา, เตยีง, ฯลฯ อยา่วางโปรเจ็กเตอรไ์วใ้นสถานทีซ่ ึง่ถกูหอ้มลอ้ม 
เชน่ชัน้หนังสอื หรอืตู ้ซ ึง่จำกดั การไหลเวยีนของอากาศ

  2. อยา่ใชโ้ปรเจ็กเตอรใ์กลน้ำ้ หรอืความชืน้ เพือ่ลดความเสีย่งของเหตไุฟไหม ้และ/หรอืไฟฟ้าชอ็ต อยา่ใหโ้ปรเจ็กเตอรถ์กูฝน 
หรอืความชืน้

  3. อยา่ตดิตัง้ใกลแ้หลง่กำเนดิความรอ้น เชน่ หมอ้นำ้ เครือ่งทำความรอ้น เตาผงิ หรอื อปุกรณอ์ืน่ๆ เชน่แอมปลฟิายทีป่ลดปลอ่ย
ความรอ้นออกมา

  4. ทำความสะอาดดว้ยผา้แหง้เทา่นัน้
  5. ใชเ้ฉพาะอปุกรณต์อ่พว่ง/อปุกรณเ์สรมิทีร่ะบโุดยผูผ้ลติเทา่นัน้ 
  6. อยา่ใชเ้ครือ่ง ถา้เครือ่งเสยีหายหรอืผดิปกต ิความเสยีหาย 

ผดิปกตทิางกายภาพมลีกัษณะดงันี ้(แตไ่มจ่ำกดัอยูเ่พยีง):
 เครือ่งตกพืน้
 สายเพาเวอรซ์พัพลาย หรอืปลั๊กเสยีหาย
 ของเหลวหกลงบนโปรเจ็กเตอร์
 โปรเจ็กเตอรส์มัผัสถกูฝนหรอืความชืน้
 มสี ิง่ของหลน่เขา้ไปในโปรเจ็กเตอร ์หรอืมบีางสิง่ภายในหลวม
อยา่พยายามซอ่มแซมเครือ่งดว้ยตวัเอง การเปิดหรอืการถอดฝาครอบออก อาจ ทำใหค้ณุสมัผัสถกูแรงดนัไฟฟ้าสงู 
หรอือนัตรายอืน่ๆ 

  7. อยา่ใหว้ตัถหุรอืของเหลวเขา้ไปในโปรเจ็กเตอร ์สิง่เหลา่นีอ้าจสมัผัสถกูจดุทีม่แีรงดนัไฟฟ้าทีเ่ป็นอนัตราย หรอืลดัวงจรชิน้สว่น 
ซึง่เป็นสาเหตใุหเ้กดิไฟไหม ้หรอืไฟฟ้าชอ็ต

  8. ดทูีต่วัเครือ่งโปรเจ็กเตอร ์สำหรับเครือ่งหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั
  9. เครือ่งควรไดรั้บการซอ่มแซมโดยชา่งบรกิารทีเ่หมาะสมเทา่นัน้
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ขอ้ควรระวงั
 

โปรดปฏบิตัติามคำเตอืน ขอ้ควรระวงั และการบำรงุ รักษาทัง้หมดทีแ่นะนำในคูม่อืผูใ้ชน้ี้

▀■ คำเตอืน- อยา่มองเขา้ไปในเลนสข์องโปรเจ็กเตอรใ์นขณะทีแ่หลง่กำเนดิแสง ตดิอยู ่แสงทีส่วา่งมาก 
อาจทำใหต้าของคณุบาดเจ็บได ้

▀■ คำเตอืน - เพือ่ลดความเสีย่งของเหตไุฟไหม ้หรอืไฟฟ้าชอ็ต อยา่ให ้โปรเจ็กเตอรน์ีถ้กูฝน หรอืความชืน้

▀■ คำเตอืน - โปรดอยา่เปิด หรอืถอดชิน้สว่นโปรเจ็กเตอร ์เนือ่งจากอาจทำใหไ้ฟฟ้าชอ็ต

▀■ คำเตอืน - โปรดอยา่เปิด หรอืถอดชิน้สว่นโปรเจ็กเตอร ์เนือ่งจากอาจทำใหไ้ฟฟ้าชอ็ต

ตอ้งปฏบิตั:ิ
ปิดและถอดปลั๊กเพาเวอรจ์ากเตา้เส• ยีบ AC กอ่นทีจ่ะทำความสะอาดผลติภณัฑ์
ใช• ผ้า้นุ่มเปียกหมาดๆ ชบุนำ้ยาทำความสะอาดอยา่งออ่น เพือ่ทำ ความสะอาดตวัเครือ่ง
ถอดปลั๊กเพาเวอรจ์ากเตา้เส• ยีบ AC ถา้ไมไ่ดใ้ชผ้ลติภณัฑเ์ป็นระยะ เวลานาน

หา้ม:
ปิดกัน้สล็อตและช• อ่งเปิดตา่งๆ บนเครือ่งสำหรับการระบายอากาศ
ใช• ส้ารขดัทำความสะอาด ขีผ้ ึง้ หรอืตวัทำละลายเพือ่ทำความสะอาดเครือ่ง
ใช• ภ้ายใตเ้งือ่นไขตอ่ไปนี้
- ในสภาพแวดลอ้มทีร่อ้นจัด เย็นจัด หรอืชืน้

 ระดบันำ้ทะเลถงึ 6000 ฟตุ  
ความรอ้นสงูสดุ: สงูกวา่ 35 องศาเซลเซยีส  
ความเย็นสงูสดุ: ตำ่กวา่ 5 องศาเซลเซยีส

 สงูกวา่ระดบันำ้ทะเล 6000 ฟตุ  
ความรอ้นสงูสดุ: สงูกวา่ 30 องศาเซลเซยีส  
ความเย็นสงูสดุ: ตำ่กวา่ 5 องศาเซลเซยีส

 ความชืน้สงูสดุ: มากกวา่ 70% R.H. (ความชืน้สมัพัทธ)์
- ในบรเิวณทีอ่าจสมัผัสกบัฝุ่ นและสิง่สกปรกในปรมิาณมาก
- ใกลเ้ครือ่งใชใ้ดๆ ทีส่รา้งสนามแมเ่หล็กพลงังานสงู
- ถกูแสงแดดโดยตรง

ขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยัในการใช ้3มติ ิ
โปรดทำตามคำเตอืนและขอ้ควรระวงัทัง้หมดตามทีแ่นะนำกอ่นทีค่ณุหรอืเด็ก ๆ ของคณุจะใชฟั้งกช์นั 3มติ ิ

คำเตอืน
เด็กเล็กและเด็กวยัรุน่อาจจะไวตอ่ปัญหาทางดา้นสขุภาพซึง่เกีย่วขอ้งกบัการชมภาพ 3D และจะตอ้งใหค้ำแนะนำอยา่งใกลช้ดิในข
ณะทีช่มภาพสามมติิ
คำเตอืนสำหรบัผูท้ ีม่อีาการลมชกัจากแสงและความเสีย่งดา้นสขุภาพอืน่ๆ

- ผูช้มบางรายอาจจะเกดิโรคลมชกัหรอืหมดสตใินขณะชมภาพหรอืแสงทีม่กีารเคลือ่นไหวอยา่งรวดเร็วจากการฉายภาพของโ
ปรเจ็กเตอรห์รอืวดิโีอเกม ถา้หากคณุเคยมอีาการชกัหรอืครอบครัวของคณุมปีระวตักิารเป็นโรคลมชกัหรอืหมดสต ิโปรดปรกึ
ษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญกอ่นใชฟั้งกช์นั 3D

- ถงึแมว้า่คณุหรอืครอบครัวของคณุไมม่ปีระวตัโิรคลมชกัหรอืหมดสตแิละยงัไมเ่คยไดรั้บการวนิจิฉัยโรคกอ็าจจะเป็นสาเหตทุำ
ใหเ้กดิอาการลมชกัจากแสงได ้

- หญงิตัง้ครรภ,์ ผูส้งูอาย,ุ ผูท้ีท่านยาเพือ่รักษาโรคเป็นประจำ, ผูท้ีน่อนพักผอ่นไมเ่พยีงพอหรอืผูท้ีด่ ืม่แอลกอฮอลค์วรหลกีเลี่
ยงการใชฟั้งกช์นั 3D จากอปุกรณน์ี้

- ถา้คณุมอีาการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ใหห้ยดุชมภาพ 3D โดยทนัทแีละปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ: (1) ตาพรา่มวั (2) 
ปวดหวัเล็กนอ้ย (3) มนึศรีษะ (4) การเคลือ่นไหวโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ อยา่งเชน่ กลา้มเนือ้ดวงตากระตกุ (5) มนึงง (6) คลืน่ไส ้
(7) สญูเสยีการรับรู ้(8) อาการชกั (9) ปวดชอ่งทอ้ง และ/หรอื (10) งนุงงสบัสน เด็กเล็กและเด็กวยัรุน่น่าจะมอีาการเหลา่นี้
มากกวา่ผูใ้หญ ่ผูป้กครองควรตรวจดเูด็กๆ ของตนเองและสอบถามวา่พวกเขามอีาการเหลา่นีห้รอืไม่
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- ในขณะชมการฉายภาพ 3D อาจจะกอ่ใหเ้กดิภาวะป่วยจากการเคลือ่นไหว, การรับรูห้ลงัจากไดรั้บผลกระทบ, งนุงงสบัสน, ป
วดตาและการสญูเสยีการลกุยนือยา่งมัน่คง เราแนะนำวา่ผูใ้ชค้วรหยดุพักในการชมบอ่ยครัง้เพือ่ลดความน่าจะเป็นของอาการ
เหลา่นี ้ถา้หากดวงตาของคณุมอีาการบง่บอกถงึความเหนือ่ยลา้หรอืดวงตาแหง้หรอืถา้หากคณุมอีาการดงักลา่วขา้งตน้ หยดุ
การใชอ้ปุกรณน์ีท้นัทแีละไมค่วรใชอ้ปุกรณน์ีต้อ่โดยควรหยดุพักอยา่งนอ้ยสามสบินาทหีลงัจากอาการเหลา่นีบ้รรเทาลง

- ในขณะชมภาพ 3D โดยน่ังใกลก้บัหนา้จอมากเกนิไปเป็นเวลานานอาจจะทำใหก้ารมองเห็นของคณุเสยีหาย ระยะหา่งในการ
ชมทีเ่หมาะสมจะตอ้งมรีะยะหา่งอยา่งนอ้ยสามเทา่จากความสงูของฉาก เราแนะนำวา่ตรงนีค้อืระดบัของดวงตาของผูช้มในก
ารมองทีฉ่าก

- ในขณะชมภาพ 3D และสวมแวน่ตา 3D เป็นเวลานานอาจจะกอ่ใหเ้กดิอาการปวดหวัหรอืเหนือ่ยลา้ 
ถา้หากคณุมอีาการปวดหวั, เหนือ่ยลา้หรอืมนึศรีษะ หยดุการชมภาพ 3D และควรพักผอ่น

- หา้มใชแ้วน่ตา 3D สำหรับวตัถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนอืจากการชมภาพ 3D เทา่นัน้
- การสวมแวน่ตา 3D เพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ (เชน่ ใชเ้ป็นแวน่ตา, แวน่กนัแดด, แวน่ตานริภยั เป็นตน้) อาจจะเป็นอนัตรายทางด ้

านรา่งกายและอาจจะทำใหค้วามสามารถในการมองเห็นของคณุลดลง
- การชมภาพ 3D อาจจะเป็นสาเหตใุหเ้กดิความงนุงงสบัสนสำหรับผูช้มบางราย ดว้ยเหตนุี ้หา้มวางโปรเจกเตอร ์3D 

ไวใ้กลบ้รเิวณบนัได, ตู,้ ระเบยีงหรอืใกลว้ตัถอุืน่ๆ ทีอ่าจจะทำใหส้ะดดุ, ชน, ชนลม้, ไดรั้บบาดเจ็บหรอืตกลงจากทีส่งู

ลขิสทิธิ์
เอกสารฉบบันี ้ประกอบไปดว้ยรปูภาพ, ภาพตวัอยา่งและซอฟทแ์วรท์ัง้หมดไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายลขิสทิธิร์ะหวา่งประเ
ทศ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ัง้หมด ไมว่า่คูม่อืฉบบันีห้รอืเนือ้หาตา่งๆ ทีร่วมอยูใ่นคูม่อืฉบบันีไ้มส่ามารถทำซำ้โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็
นลายลกัษณอ์กัษรจากผูเ้ขยีน

© ลขิสทิธิ ์2015

ขอ้ความปฏเิสธความรบัผดิชอบ
ขอ้มลูในเอกสารฉบบันีอ้าจจะมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ผูผ้ลติจะไมรั่บผดิชอบและรับประกนัเกีย่วกบัเนือ้หาใ
นเอกสารฉบบันีแ้ละปฏเิสธความรับผดิชอบเป็นพเิศษในการรับประกนัทีบ่ง่บอกโดยนัยตามวตัถปุระสงคเ์พือ่ใชใ้นการคา้หรอืเหมาะ
สมสำหรับวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ ผูผ้ลติขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเอกสารฉบบันีแ้ละเปลีย่นแปลงเนือ้หาแตล่ะครัง้ในเอกสารฉ
บบันีโ้ดยผูผ้ลติไมจ่ำเป็นตอ้งแจง้ใหบ้คุคลตา่งๆ ทราบถงึการแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลง

การรบัรูใ้นเครือ่งหมายการคา้
Kensington คอืเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนในประเทศสหรัฐอเมรกิาของบรษัิท ACCO Brand Corporation พรอ้มไ
ดรั้บใบจดทะเบยีนและใบคำรอ้งทีส่ง่ไปยงัประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก

HDMI, โลโก ้HDMI Logo และ High-Definition Multimedia Interface คอืเครือ่งหมายการคา้หรอืลงทะเบยีนโดยใบอนุญาต 
HDMI จาก LLC ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและในประเทศอืน่ๆ

IBM คอืเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนของบรษัิท International Business Machines 
จำกดั Microsoft, PowerPoint และ Windows คอืเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนของบรษัิท 
Microsoft 

Adobe และ Acrobat คอืเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนของบรษัิท Adobe Systems 
Incorporated 

DLP, DLP Link และโลโก ้DLP คอืเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนของ Texas Instruments และ BrilliantColorTM 
คอืเครือ่งหมายการคา้ของบรษัิท Texas Instruments

ชือ่สนิคา้อืน่ๆ ทีใ่ชใ้นคูม่อืการใชง้านฉบบันีค้อืทรัพยส์นิของเจา้ของชือ่สนิคา้นัน้ๆ และเป็นสิง่ทีไ่ดรั้บการยอมรับ

ประกาศเกีย่วกบัระเบยีบ & ความปลอดภยั
ภาคผนวกนี ้แสดงประกาศทัว่ไปของโปรเจ็กเตอรข์องคณุ

ประกาศ FCC 
อปุกรณน์ีไ้ดรั้บการทดสอบ และพบวา่สอดคลอ้งกบัขอ้จำกดัสำหรับ อปุกรณด์จิติอลคลาส B ซึง่ตรงกบัสว่นที ่15 ของกฎขอ้บงัคบั 
FCC ข ้อจำกดัเหลา่นีไ้ดรั้บการออกแบบ เพือ่ใหก้ารป้องกนัทีส่มเหตสุมผลตอ่ การรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายในการตดิตัง้บรเิวณทีพั่
กอาศยั อปุกรณน์ี ้สรา้ง ใช ้และสามารถแผรั่งสพีลงังานความถีว่ทิย ุและถา้ไมไ่ดต้ดิตัง้ และใชต้ามทีร่ะบใุนขัน้ตอนการใชง้าน 
อาจกอ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็น อนัตรายตอ่การสือ่สารทางวทิยุ
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อยา่งไรกต็าม ไมม่กีารรับประกนัวา่ การรบกวนจะไมเ่กดิขึน้ในการตดิ ตัง้แบบพเิศษ ถา้อปุกรณเ์ป็นสาเหตใุหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็น
อนัตราย ตอ่การรับคลืน่วทิย ุและโทรทศัน ์ซึง่สามารถระบไุดโ้ดยการปิดและ เปิดอปุกรณ ์ผูใ้ชค้วรพยายามแกไ้ขการรบกวนโดยใ
ชว้ธิกีารหนึง่หรอื หลายวธิกีารตอ่ไปนีร้ว่มกนั: 

• ปรับทศิทาง หรอืเปลีย่นตำแหน่งเสาอากาศรับสญัญาณ 
• เพิม่ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณแ์ละเครือ่งรับ 
• เชือ่มตอ่อปุกรณล์งในเตา้เสยีบในวงจรทีแ่ตกตา่งจากทีใ่ชเ้ชือ่มตอ่กบัเครือ่งรับสญัญาณ 
• ปรกึษาตวัแทนจำหน่าย หรอืชา่งเทคนคิวทิย/ุโทรทศันท์ีม่ ีประสบการณเ์พือ่ขอความชว่ยเหลอื

ประกาศ: สายทีม่ฉีนวนหุม้ 
การเชือ่มตอ่ทัง้หมดไปยงัอปุกรณค์อมพวิเตอรอ์ืน่ ตอ้งทำโดยใช ้สายเคเบลิทีม่ฉีนวนหุม้ เพือ่รักษาความสอดคลอ้งกบักฎขอ้
บงัคบั FCC 

ขอ้ควรระวงั 
การเปลีย่นแปลง หรอืดดัแปลงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอยา่ง ชดัแจง้จากผูผ้ลติ อาจทำใหส้ทิธิใ์นการใชค้อมพวิเตอรน์ีข้อง 
ผูใ้ช ้ซึง่ไดรั้บจากคณะกรรมการการสือ่สารแหง่ชาต ิถอืเป็น โมฆะ 

เง ือ่นไขการทำงาน 

อปุกรณน์ีส้อดคลอ้งกบัสว่นที ่15 ของกฎขอ้บงัคบั FCC การทำงาน เป็นไปตามเงือ่นไขสองขอ้ตอ่ไปนี:้

1. อปุกรณน์ีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย และ
2. อปุกรณน์ีต้อ้งสามารถทนตอ่การรบกวนใดๆ ทีไ่ดรั้บ รวมทัง้ การรบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทำงานทีไ่มพ่งึประสงค2์ 

ประกาศ: ผูใ้ชใ้นประเทศแคนาดา 

อปุกรณด์จิติอลคลาส B นี ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ICES-003 ของ แคนาดา 

Remarque à l’intention des utilisateurs canadiens 

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 

การประกาศความสอดคลอ้งสำหรบัประเทศ กลุม่ EU 

• ขอ้กำหนด EMC ที ่2004/108/EEC (รวมทัง้การแกไ้ข) 
• ขอ้กำหนดแรงดนัไฟฟ้าตำ่ 2006/95/EC 
• ขอ้กำหนด R & TTE ที ่1999/5/EC (ถา้ผลติภณัฑม์ฟัีงกช์ัน่ RF)

ข ัน้ตอนการทิง้ผลติภณัฑ
อยา่ทิง้อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสน์ีล้งในถงัขยะ ธรรมดา เพือ่เป็นก
ารลดมลพษิใหเ้กดิขึน้นอ้ยทีส่ดุ และป้องกนัสิง่แวดลอ้มของโลก 
โปรดนำอปุกรณน์ี ้ไปรไีซเคลิ
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หมายเหตเุพือ่ความปลอดภยั

COMPLIES WITH
21 CFR 1040.10 AND
1040.11 EXCEPT FOR
DEVIATIONS PURSUANT
TO LASER NOTICE No. 50,
DATED JUNE 24, 2007.
IEC/EN 60825-1:2007

LASER RADIATION  DO NOT STARE INTO BEAM  CLASS 2 LASER PRODUCT
WAVE LENGTH: 450-460 nm / MAX OUTPUT: 15.9 mW / PULSE DURATION: 1.25 ms
IEC 60825-1:2014 CLASS 1 LASER PRODUCT / RISK GROUP 2
Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
Do not stare into the beam, May be harmful to the eyes.

คำเตอืน
- สนิคา้นีไ้ดรั้บการแบง่แยกประเภทตาม Class 2 ของมาตรฐาน IEC 60825-1:2007 และยังสอดคลอ้งกบั 21 CFR 1040.10 

และ 1040.11 ยกเวน้สำหรับการเบีย่งเบนนอกเสน้ทางของเลเซอร ์หมายเลขแจง้เตอืน 50, ลงวนัที ่24 มถินุายน 2007 
มาตรฐาน IEC 60825-1:2014: สนิคา้เลเซอร ์คลาส 1 - ความเสีย่งกลุม่ที ่2 

- ป้ายคำอธบิายจะแสดงขอ้มลูทัง้หมดของพลงังานเลเซอร์

- โปรเจก๊เตอรเ์ครือ่งนีป้ระกอบไปดว้ยโมดลูเลเซอรค์ลาส 4 การถอดประกอบและการปรับเปลีย่นเป็นสิง่ทีเ่ป็นอนัตรายและหา้มก
ระทำการดงักลา่ว.

- การใชง้านหรอืการปรับเปลีย่นทีไ่มไ่ดร้ะบเุอาไวใ้นคูม่อืการใชง้านของผูใ้ชอ้าจจะกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งของการแพรก่ระจายของ
รังสเีลเซอรท์ีเ่ป็นอนัตราย

- หา้มแกะหรอืถอดประกอบเครือ่งโปรเจ็กเตอรซ์ ึง่ตรงนีอ้าจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายจากการแพรก่ระจายของรังสเีลเซอร์

- หา้มจอ้งไปทีล่ำแสงในขณะทีโ่ปรเจก๊เตอรเ์ปิดเครือ่งอยู ่แสงสวา่งอาจจะทำใหด้วงตาไดรั้บความเสยีหายอยา่งถาวร

- ในขณะเปิดเครือ่งโปรเจก๊เตอร ์ตรวจสอบจนมัน่ใจวา่ไมม่ใีครอยูใ่นขอบเขตการยงิแสงและมองตรงมาทีเ่ลนส์

- การไมป่ฏบิตัติามการควบคมุ, การปรับเปลีย่นหรอืขัน้ตอนการใชง้านอาจจะทำใหเ้กดิความเสยีหายจากการแพรก่ระจายของรังสี
เลเซอร์

- ศกึษาอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัการประกอบ, การใชง้านและการบำรงุรักษารวมถงึรับทราบถงึคำเตอืนเกีย่วกบัการระมดัระวงัไวล้ว่ง
หนา้เพือ่หลกีเลีย่งการแพรก่ระจายของเลเซอรแ์ละสงัสขีนานทีเ่กนิกวา่ขดีจำกดัการยงิแสงในสนิคา้คลาส 2

- โปรเจก๊เตอรเ์ครือ่งมคีอือปุกรณเ์ลเซอรค์ลาส 2 ซึง่ปฏบิตัติามมาตรฐาน IEC 60825-1:2007 และ CFR 1040.10 and 
1040.11

- สนิคา้เลเซอรค์ลาส 2, หา้มจอ้งไปทีล่ำแสงเลเซอร์

- โปรเจก๊เตอรเ์ครือ่งนีป้ระกอบไปดว้ยโมดลูเลเซอรค์ลาส 4 การถอดประกอบและการปรับเปลีย่นเป็นสิง่ทีเ่ป็นอนัตรายและหา้มก
ระทำการดงักลา่ว.

- การใชง้านหรอืการปรับเปลีย่นทีไ่มไ่ดร้ะบเุอาไวใ้นคูม่อืการใชง้านของผูใ้ชอ้าจจะกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งของการแพรก่ระจายของ
รังสเีลเซอรท์ีเ่ป็นอนัตราย

- หา้มแกะหรอืถอดประกอบเครือ่งโปรเจ็กเตอรซ์ ึง่ตรงนีอ้าจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายจากการแพรก่ระจายของรังสเีลเซอร์

- หา้มจอ้งไปทีล่ำแสงในขณะทีโ่ปรเจก๊เตอรเ์ปิดเครือ่งอยู ่แสงสวา่งอาจจะทำใหด้วงตาไดรั้บความเสยีหายอยา่งถาวร

- การไมป่ฏบิตัติามการควบคมุ, การปรับเปลีย่นหรอืขัน้ตอนการใชง้านอาจจะทำใหเ้กดิความเสยีหายจากการแพรก่ระจายของรังสี
เลเซอร์

- ศกึษาอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัการประกอบ, การใชง้านและการบำรงุรักษารวมถงึรับทราบถงึคำเตอืนเกีย่วกบัการระมดัระวงัไวล้ว่ง
หนา้เพือ่หลกีเลีย่งการแพรก่ระจายของเลเซอรแ์ละสงัสขีนานทีเ่กนิกวา่ขดีจำกดัการยงิแสงในสนิคา้คลาส 2



8 ไทย

บทนำ
สิง่ตา่งๆ ในบรรจภุณัฑ์
แกะหบีหอ่ และตรวจสอบสิง่ตา่งๆ ภายในกลอ่ง เพือ่ดใูห ้แน่ใจวา่ชิน้สว่นทัง้หมดทีแ่สดงดา้นลา่งอยูใ่นกลอ่ง ถา้มบีาง สิง่หายไป 
โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้ทีใ่กลท้ีส่ดุ

โปรเจกเตอร

AA AA

ถา่นไฟฉายขนาด AAA x 2 
กอ้น

		ซดีคีูม่อืการใชง้าน

	ใบรับประกนั*

	คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืผูใ้ช ้

สายไฟ สายเคเบลิ VGA ยาว รโีมทคอนโทรล

หมายเหต:ุ  * สำหรับขอ้มลูการรับประกนัสำหรับผูใ้ชง้านในแถบทวปียโุรป โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิที ่www.optomaeurope.com. 
เนือ่งจากการรับประกนัมกีารปรับใชแ้ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ, ในบางภมูภิาคอาจจะมอีปุกรณเ์สรมิทีแ่ตกตา่งกนั
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บทนำ
สว่นตา่งๆ ของผลติภณัฑ์

ตวัเครือ่งหลกั

ไม่ รายการ
1. แป้นพมิพ์
2. แหวนโฟกสั
3. เครือ่งระบายอากาศ (เขา้)
4. ตวัรับ IR
5. เครือ่งระบายอากาศ (ออก)
6. ลำโพง
7. ชอ่งเสยีบเพาเวอร์

ไม่ รายการ
8. ขัว้ต ่อนิพตุ/เอาตพ์ตุ
9. เลนส์
10. ปรับระดบัการเอยีงขาตัง้
11. ตวัล็อค Kensington 
12. ปรับตำแหน่งเลนส ์(แนวตัง้)
13. ปรับตำแหน่งเลนส ์(แนวนอน)
14. ตวัล็อกเลนส์

หมายเหต:ุ  อยา่ใหม้สี ิง่กดีขวางบรเิวณชอ่งลมนำเขา้และชอ่งระบายอากาศของเครือ่งโปรเจ็กเตอร์

6

4

9 2

5

12

3

1

13

14

8

6

7
11

10

3

3
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บทนำ
แผงควบคมุ

ไม่ รายการ
1. ไฟ LED แสดงสถานะเปิดใชง้าน/

สแตนดบ์าย
2. ป้อน
3. ไฟ LED อณุหภมูิ
4. LED หลอด
5. เมนู

ไม่ รายการ
6. สญัญาณ
7. ปุ่ มเลอืก 4 ทศิทาง
8. ปุ่ มเปิดเครือ่ง/สแตนบาย
9. ตวัรับ IR

3

6

9

8

7

21 4

5
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บทนำ
การเชือ่มตอ่

ไม่ รายการ
1. ขอ่งเสยีบไมโครโฟน
2. ชอ่งเสยีบ Audio In
3. ชอ่งเสยีบ VGA In/YPbPr 
4. ชอ่งเสยีบ Audio Out
5. ขัว้ตอ่ VGA Out
6. ขัว้ตอ่ HDMI 1
7. ขัว้ตอ่ HDMI 2/MHL
8. ขัว้ตอ่ RS232C
9. ชอ่งเสยีบ USB-B mini
10. ชอ่งเสยีบ USB กระแสไฟนำออก  

(5 V ---1.5 A)

ไม่ รายการ
11. ชอ่งเสยีบ HDBaseT (ในบางรุน่)
12. RJ45
13. ชอ่งเสยีบเพาเวอร์
14. ขัว้ตอ่เอาทซ์งิค ์3D (5 โวลต)์
15. ชอ่งเสยีบรโีมทแบบตอ่สาย
16. ชอ่งเสยีบตวัสง่กระแสไฟ 12 V
17. ตวัล็อค Kensington
F1 ขัว้ตอ่ HDMI 3/MHL
F2 พาวเวอร ์USB

F1 F2

8 5

4

14 15 16

17

13

12 11 10 9 7 6 3 2 1



12 ไทย

บทนำ
รโีมทคอนโทรล

2

3

4

9

11

12

10

13

14

15

171

18

19

20

21

22

5

6

7

8 23

24

26

28

16

27

25

ไม่ รายการ

1. เปิดเครือ่ง XX
การเปิดการใชง้านโปรเจคเตอร์

2. การแกไ้ขเรขาคณติ
เปิดเมนูการแกไ้ขเรขาคณติ

3. F1: รปูแบบการทดสอบ
แสดงรปูแบบการทดสอบ

4. โหมดการแสดงภาพ
เลอืกโหมดแสดง

5. ปุ่ มเลอืก 4 ทศิทาง
เลอืกตวัเลอืกหรอืทำการแกไ้ข

6. ขอ้มลู
แสดงขอ้มลูของโปรเจ็กเตอร์

7. F3: การจับคูส่ ี
เปิดเมนูการตัง้คา่การจับคูส่ ี

8. เลอืกแหลง่สญัญาณนำเขา้
เลอืกสญัญาณนำเขา้

9. เมนู
เปิดเมนู OSD วธิกีารปิดเมนู OSD กดปุ่ ม “Menu” 
อกีครัง้

10. ควบคมุระดบัเสยีง -/+
เพิม่/ลดระดบัเสยีง

11. คา้ง
เปลีย่นภาพทีฉ่ายอยู่

12. รปูแบบ
เลอืกรปูแบบโปรเจ็กเตอร์

13. VGA
สลบัไปยงัแหลง่สญัญาณ VGA

14. HDMI 1
สลบัไปยงัแหลง่สญัญาณ HDMI1

15. HDBaseT (ในบางรุน่)
สลบัไปยงัแหลง่สญัญาณ HDBaseT

16. สามมติิ
สลบัไปยงัแหลง่สญัญาณ 3D

17. ปิด
ปิดการใชง้านโปรเจคเตอร์

18. เมนู PIP/PBP
เปิดเมนู PIP/PBP

19. F2: การตัง้คา่ LAN
เปิดเมนูการตัง้คา่ LAN

หมายเหต:ุ บางปุ่ มอาจจะไมส่ามารถใชง้านไดใ้นบางรุน่ซึง่ไมร่องรับการทำงานเหลา่นี้
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การต ัง้คา่และการตดิต ัง้

ไม่ รายการ

20. ปิดเสยีง AV
ปิด/เปิดเสยีงและภาพชัว่ขณะ

21. ป้อน
ยนืยนัการเลอืกรายการของคณุ

22. เลเซอร์
ใชเ้ป็นตวัชีเ้ลเซอร์

23. ซงิคใ์หม่
ซงิโครไนซโ์ปรเจ็กเตอรไ์ปยงัสญัญาณเขา้โดยอตัโนมตั

24. ซมูดจิติอล -/+
ซมูเขา้/ออกของภาพทีฉ่ายอยู่

25. ID ของรโีมท/รโีมททัง้หมด
ตัง้ ID ของรโีมทคอนโทรล

26. HDMI 2
สลบัไปยงัแหลง่สญัญาณ HDMI 2

27. HDMI 3 (ดองเกลิ)
สลบัไปยงัแหลง่สญัญาณ HDMI 3 (ดองเกลิ)

28. แผงปุ่ มตวัเลข (0 ~ 9)
ใชปุ้่ มตวัเลข “0 ~ 9”
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การต ัง้คา่และการตดิต ัง้

กำลงัเชือ่มตอ่แหลง่สญัญาณเขา้กบัโปรเจ็กเตอร์
เชือ่มตอ่ไปยงัคอมพวิเตอร/์โนต้บุค๊

หมายเหต:ุ 
เนือ่งจากการใชง้านทีแ่ตก ตา่งกนัในแตล่ะ ประเทศ บางภมูภิาค อาจมอีปุกรณเ์สรมิที ่แตกตา่งกนั
(*) อปุกรณเ์สรมิซือ้เพิม่

ไม่ รายการ
1. สายเคเบลิ RS232
2. สายเคเบลิ VGA ยาว
3. สายเคเบลิ HDMI
4. สายเคเบลิ USB
5. สาย Audio In

ไม่ รายการ
6. สาย RJ45
7. สายไฟ
8. สาย VGA Out
9. สาย Audio Out
10. สายเคเบลิไมโครโฟน

MOLEX

E62405SP
R

5

9
10

1

เอาทพ์ตุระบบเสยีง

ไมโครโฟน

การแสดงหน ้
าจอภายนอก 

สวทิชเ์ราเตอร/์เครอืขา่ย
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การต ัง้คา่และการตดิต ัง้
เชือ่มตอ่ไปยงัแหลง่สญัญาณวดิโีอ

ไม่ รายการ
1. สายเคเบลิ HDMI
2. สาย Audio In
3. สายไฟ
4. สาย Audio Out

ไม่ รายการ
5. สายเคเบลิไมโครโฟน
6. สาย RJ-45 (สาย Cat5)
7. แจ็ค 12 V DC
8. สาย HDMI3/MHL

หมายเหต:ุ 
เนือ่งจากการใชง้านทีแ่ตก ตา่งกนัในแตล่ะ ประเทศ บางภมูภิาค อาจมอีปุกรณเ์สรมิที ่แตกตา่งกนั
(*) อปุกรณเ์สรมิซือ้เพิม่

21

4

E62405SP
R

3

5

6

7

เครือ่งเลน่ DVD, เซต็ท็อปบ็อกซ,์ 
เครือ่งรับ HDTV

ไมโครโฟน

เอาทพ์ตุระบบเสยีง
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การต ัง้คา่และการตดิต ัง้
การเปิด/ปิดเครือ่งโปรเจคเตอร์
การเปิดโปรเจ็กเตอร์
1. เชือ่มตอ่สายเพาเวอรแ์ละสายสญัญาณอยา่งแน่นหนา ในขณะทีเ่ชือ่มตอ่, LED เปิด/สแตนดบ์ายจะเปลีย่นเป็นสแีดง

2. เปิดหลอดไฟโดยกดปุ่ ม “ ” ไมว่า่ทีต่วัเครือ่งโปรเจ็กเตอรห์รอืทีร่โีมท ในตอนนี ้ไฟ LED แสดงสถานะสฟ้ีาของพาวเวอร/์
แสตนบายดจ์ะตดิ ①

หนา้จอเปิดเครือ่งจะแสดงขึน้มาประมาณ 6 วนิาที

3. เปิดเครือ่ง และเชือ่มตอ่แหลง่สญัญาณทีค่ณุตอ้งการแสดงบนหนา้จอ (คอมพวิเตอร,์ โนต้บุค๊, เครือ่งเลน่วดิโีอ, ฯลฯ) 
โปรเจ็กเตอรจ์ะตรวจจับ แหลง่สญัญาณโดยอตัโนมตัิ

คณุเช ` ือ่มตอ่แหลง่สญัญาณหลายตำแหน่งพรอ้มกนั กดปุ่ ม “INPUT” บนแผงควบคมุเพือ่สลบัเปลีย่นแหลง่สญัญาณนำเข ้
าตา่งๆ

หมายเหต:ุ  เมือ่โหมดพาวเวอรอ์ยูใ่นโหมดแสตนบายด ์(ใชพ้ลงังานตำ่กวา่ 0.5 วตัต)์ VGA เอาทพ์ตุ/รโีมทตอ่สาย/LAN จะปิดกา
รทำงานเมือ่โปรเจก๊เตอรเ์ขา้สูโ่หมดแสตนบายด ์ระบบเสยีงแบบวนรอบจะเปิดใชง้านในโหมดแสตนบายด ์ 
การควบคมุ HDBaseT จะปิดกาทำงานในโหมดแสตนบายด ์

หมายเหต:ุ เปิดโปรเจ็กเตอรก์อ่น จากนัน้เลอืกแหลง่สญัญาณ

เปิด/สแตนดบ์าย1
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การต ัง้คา่และการตดิต ัง้
การปิดโปรเจ็กเตอร์
1.  กดปุ่ ม “ ” บนรโีมทคอนโทรล หรอืบนแผงควบคมุ เพือ่ปิด โปรเจ็กเตอร ์ขอ้ความตอ่ไปนีจ้ะแสดงบนหนา้จอ 

  กดปุ่ ม “ ” อกีครัง้เพือ่ยนืยนั มเิชน่นัน้ขอ้ความจะหายไปหลงัจากผา่นไป 10 วนิาท ีเมือ่คณุกดปุ่ ม “ ” เป็นครัง้ทีส่อง พัดลม
ของระบบระบายความรอ้นจะเริม่ทำงานและโปรเจคเตอรจ์ะปิดการทำงาน

2. พัดลมทำความเย็นจะทำงานตอ่ไปเป็นเวลาประมาณ 4 วนิาท ีเพือ่ทำใหเ้ครือ่งเย็นลง และ LED เปิด/สแตนดบ์าย 
จะกะพรบิเป็นสแีดง เมือ่ไฟ LED เปิด/สแตนดบ์าย ตดิเป็นสแีดงตอ่เนือ่ง, โปรเจ็กเตอรไ์ดเ้ขา้สูโ่หมดสแตนดบ์าย

 ถา้คณุตอ้งการเปิดโปรเจ็ก เตอรใ์หม ่คณุตอ้งรอจนกระทัง่โปรเจ็กเตอรเ์สร็จสิน้กระบวนการทำความเย็น 
และเขา้สูโ่หมดสแตนดบ์าย แลว้ เมือ่อยูใ่นโหมดสแตนดบ์าย, เพยีงกดปุ่ ม “ ” เพือ่เริม่ โปรเจ็กเตอรใ์หม

3. ถอดสายเพาเวอรจ์ากเตา้เสยีบไฟฟ้าและโปรเจ็กเตอร์

ไฟแสดงสถานะการเตอืน

ขอ้ความสายไฟ LED
เมือ่ไฟแสดงสถานะการเตอืน (ดดูา้นลา่ง) ตดิ, โปรเจ็กเตอรจ์ะปิดเครือ่งโดยอตัโนมตั:ิ
 ไฟ LED แสดงสถานะที ่“LAMP” จะตดิสวา่งเป็นสแีดงและ/หรอื ถา้ไฟ LED แสดงสถานะของ “TEMP” ตดิสวา่งเป็นสแีดง
 ไฟ LED แสดงสถานะที ่“TEMPจะตดิสวา่งเป็นสแีดง ตรงนีบ้ง่บอกวา่โปรเจก๊เตอรม์คีวามรอ้นสงูเกนิไป 

ภายใตส้ภาพการใชง้านปกต ิโปรเจก๊เตอรค์วรเปิดใชง้านไดต้ามปกติ
 ไฟ LED แสดงสถานะที“่TEMP” กระพรบิเป็นสแีดง
ถอดปลั๊กสายเพาเวอรจ์ากโปรเจ็กเตอร,์ รอเป็นเวลา 30 วนิาท ีและ ลองอกีครัง้ ถา้ไฟแสดงสถานะการเตอืนตดิขึน้อกีครัง้ โปรดติ
ดตอ่ศนูยบ์รกิารทีใ่กลค้ณุทีส่ดุ เพือ่ขอความชว่ยเหลอื

ขอ้ความ
ไฟ LED แสดงพาวเวอร์ ไฟ LED อณุหภมูิ LED หลอด

 แดง นำ้เงนิ แดง แดง

สถานะแสตนบายด ์(LAN 
ปิดการใชง้าน)

เปิด

สถานะแสตนบายด ์(LAN 
เปิดการใชง้าน)

เปิด เปิด

เปิดเครือ่ง XX เปิด

ไฟเตอืนตดิสวา่ง กะพรบิ

ขอ้ผดิพลาด (Power Good NG) เปิด เปิด

ผดิพลาด (พัดลมไมท่ำงาน) กะพรบิ

ผดิพลาด (อณุหภมูเิกนิ) เปิด

ผดิพลาด (LDไมท่ำงาน) เปิด
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การต ัง้คา่และการตดิต ัง้

การปรบัภาพทีฉ่าย
การปรบัความสงูของโปรเจ็กเตอร 
โปรเจ็กเตอรม์ขีาปรับระดบัให ้สำหรับปรับความสงูของภาพ

1. คน้หาขาปรับตำแหน่งทีค่ณุตอ้งการปรับ ทีข่า้งใตข้อง โปรเจ็กเตอร ์

2. หมนุวงแหวนปรับตามเข็มนาฬกิาถา้ตอ้งการยกโปรเจ็กเตอรใ์หส้งูขึน้หรอืหมนุทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ลดระดบัของโปรเจ็กเตอร์
ลง ทำซำ้จนกวา่จะไดร้ะดบัทีต่อ้งการ

ขาปรับความเอยีง

แหวนปรับความเอยีง
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การต ัง้คา่และการตดิต ัง้

การปรบัขนาดของภาพทีฉ่าย (ทแยงมมุ)
ขนาดของภาพจากเครือ่งโปรเจคเตอรม์ขีนาดตัง้แต ่36 ถงึ 300 นิว้ (1.09 ~ 9.09 เมตร)

เปิดประตดูา้นขา้งของโปรเจ็กเตอร ์1. 
ปลดล็อกตวัล็อกเลนส2.  ์กอ่นทีจ่ะยกเลนส ์
หมนุลกูบดิปรับเลนส3. ต์ามแนวตัง้/แนวนอนเพือ่ยกเลนส ์
หมนุตวัล็อกเลนส4. ต์ามเข็มนาฬกิาเพือ่ล็อกเลนสใ์หอ้ยูก่บัที ่
(ลกูบดิยกเลนสจ์ะยงัสามารถหมนุไดอ้ยู)่
ปิดประตดูา้นหนา้ของโปรเจ็กเตอร์5. 

หมายเหตุ:  การหดเข้าออกของการยกเลนส์ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับมุมปกติ เมื่อเลนส์ได้รับการปรับตำแหน่งตรงกลางในแ
นวนอน เลนส์จะสามารถยกขึ้นตามแนวตั้งจนถึงจุดสูงสุด

Top Viewมมุมองดา้นบน

หนา้จอ

หนา้จอ

ฉาก (W)

ความกวา้ง

แหวนโฟกสั

ค
วา

ม
ส

งู

ฉาก (H)

จดุเริม่ตน้ (Hd)

มมุมองดา้นขา้ง

ระยะหา่งการฉายภาพ (D)

ระยะหา่งการฉายภาพ (D)

ประตูด้านหน้า

ปรับตำแหน่งเลนส์

ปรับตำแหน่งเลนส์ซมู

ความคมชดั

ตวัล็อกเลนส์

การซูมและโฟกสั
1. วธิกีารปรับขนาดภาพ หมนุลกูบดิซมูตามเข็มนาฬกิาหรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่เพิม่ขนาดของภาพทีฉ่ายออกไป
2. วธิกีารปรับโฟกสั หมนุลกูบดิโฟกสัตามเข็มนาฬกิาหรอืทวนเข็มนาฬกิาจนภาพคมชดัและอา่นไดอ้ยา่งงา่ยดาย 

เครือ่งโปรเจคเตอรจ์ะทำการโฟกสัในระยะหา่งจาก 4.27 จนถงึ 25.59 ฟตุ (1.3 ถงึ 7.8 เมตร)
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การต ัง้คา่และการตดิต ัง้

10%

20%

10%
  

(Hd)
(D)

 

ความกวา้ง

ตำแหน่งยกเลนส์

ความสงู

จดุกึง่กลาง 
ของเลนส์

การชดเชยภาพ 

ขนาดภาพ ขนาดหนา้จอ W x H ระยะหา่งการฉายภาพ (D) จดุเร ิม่ตน้ (Hd)

นิว้ เซนตเิมตร นิว้ เซนตเิมตร นิว้ เซนตเิมตร นิว้

 แหวนโฟกสั ความกวา้ง ความสงู ความกวา้ง ความสงู กวา้ง เทเล กวา้ง เทเล กวา้ง เทเล กวา้ง เทเล

WUXGA 16:10

36" 78.0 49.0 30.7 19.3 ไมม่ี 170.0 ไมม่ี 66.9 20.1 20.1 7.9 7.9 

100" 215.0 135.0 84.6 53.1 260.0 460.0 102.4 181.1 37.4 37.4 14.7 14.7 

150" 323.0 202.0 127.2 79.5 390.0 690.0 153.5 271.7 50.8 50.8 20.0 20.0 

200" 431.0 269.0 169.7 105.9 520.0 920.0 204.7 362.2 64.3 64.3 25.3 25.3 

250" 539.0 337.0 212.2 132.7 640.0 ไมม่ี 252.0 ไมม่ี 77.8 77.8 30.6 30.6 

300" 646.0 404.0 254.3 159.1 770.0 ไมม่ี 303.1 ไมม่ี 91.2 91.2 35.9 35.9 

 ตารางนีใ้ชส้ำหรับการอา้งองิเทา่นัน้
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การควบคมุของผูใ้ช้

การใชแ้ผงควบคมุ

ชือ่ คำอธบิาย

เพาเวอร ดสูว่น “การเปิด/ปิดโปรเจ็กเตอร”์ ในหนา้ 16 ~ 17

ป้อน ยนืยนัตวัเลอืกทีเ่ลอืก 

นำเขา้ เลอืกสญัญาณนำเขา้ 

เมนู 
เปิดเมนูทีแ่สดงบนหนา้จอ (OSD) ในการออกจากเมนู OSD, กด “เมนู” 
อกีครัง้

ปุ่ มเลอืก 4 ทศิทาง ใช ้▲▼◄► เพือ่เลอืกรายการ หรอืปรับแตง่สิง่ทีค่ณุเลอืก

LED หลอด 
ตรวจดไูฟ LED แสดงสถานะของสถานะแหลง่กำเนดิแสงสวา่งของโปรเ
จ็กเตอร์

ไฟ LED อณุหภมู ิ ตรวจดไูฟ LED แสดงสถานะของสถานะอณุหภมูขิองโปรเจก๊เตอร์

ไฟ LED 
แสดงสถานะเปิดใชง้าน/
สแตนดบ์าย 

ตรวจดไูฟ LED แสดงสถานะของสถานะพาวเวอรข์องโปรเจก๊เตอร์
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การควบคมุของผูใ้ช้

เมนทู ีแ่สดงบนหนา้จอ
โปรเจ็กเตอรม์เีมนูทีแ่สดงบนหนา้จอหลายภาษา ทีอ่นุญาตใหค้ณุ ทำการปรับภาพ และเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ตา่งๆ

วธิกีารใชง้าน
ในการเปิดเมนู OSD, กด “เมนู” บนรโีมทคอนโทรล หรอืปุ่ มกด โปรเจ็กเตอร์1. 

เมือ่ OSD แสดงขึน้, ใช2. ปุ้่ ม ▲▼ เพือ่เลอืกรายการใดๆ ในเมนูหลกั ใน ขณะทีท่ำการเลอืกบนหนา้ใดๆ กด ► หรอืปุ่ ม “ป้อน” 
เพือ่เขา้ไปยงัเมนู ยอ่ย

ใช3. ปุ้่ ม ▲▼ เพือ่เลอืกรายการทีต่อ้งการ และปรับการตัง้คา่โดยใช ้ปุ่ ม ◄►

เลอืกรายการถดัไปทีจ่ะปรับในเมนูยอ่ย และปรับคา่ตามทีอ่ธบิายดา้นบน4. 

กดปุ่ ม “Enter” เพือ่ยนืยนั5. 

ในการออก, กด “เมนู” อกีครัง้ เมนู OSD จะปิด และโปรเจ็กเตอรจ์ะบนัทกึการตัง้คา่ใหมโ่ดยอตัโนมตั6. 

เมนูหลกั

การตัง้คา่เมนูยอ่ย
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การควบคมุของผูใ้ช้
โครงสรา้ง
หมายเหต:ุ โปรดสงัเกตวา่ เมนูทีแ่สดงบนหนา้จอ (OSD) มคีวามหลากหลายซึง่สอดคลอ้งกบัประเภทของสญัญาณทีเ่ลอืกและรุ่
นโปรเจคเตอรท์ีค่ณุใชง้าน

เมนหูลกั เมนยูอ่ย การต ัง้คา่

รปูภาพ

โหมดสี
สวา่ง/นำเสนอ/ภาพยนตร/์sRGB/ผสม/DICOM SIM./ผูใ้ชง้าน 

(เปลีย่นโหมดสเีป็นผูใ้ชง้านถา้หากลกูคา้เปลีย่นการตัง้คา่)

สผีนัง ขาว/เหลอืงออ่น/ฟ้าออ่น/ชมพ/ูเขยีวเขม้

ความสวา่ง

คอนทราสต์

ความชดั

ความอิม่ของสี (สำหรับสญัญาณ VGA คอมโพเนนทเ์ทา่นัน้)

โทนสี (เฉพาะสญัญาณ VGA คอมโพเนนทเ์ทา่นัน้)

Gamma ภาพยนตร/์ กราฟิก /1.8/2.0/2.2/2.6/กระดานดำ/DICOM SIM

อณุหภมูสิี 5500K/6500K/7500K/8500K/9500K

การจับคูส่ ี
สขีาว/แดง/เขยีว/
ฟ้า/นำเงนิ/มว่ง/

เหลอืง
Hue/Saturation/Gain

DynamicBlack เปิด / ปิด

ปรภิมูสิี
ไมม่สีญัญาณนำเขา้ HDMI: Auto/RGB/YUV

สญัญาณนำเขา้ HDMI: Auto/RGB(0~255)/RGB(16~235)/YUV

หนา้จอ

อตัราสว่นภาพ อตัโนมตั/ิ4:3/16:9/16:10

เฟส

นาฬกิา

ตำแหน่งแนวนอน

ตำแหน่งแนวตัง้

ซมูดจิติอล

การฉายภาพ ดา้นหนา้ / ดา้นหนา้เพดาน / ดา้นหลงั / ดา้นหลงัเพดาน

การแกไ้ขเรขาคณติ

คยีส์โตนแนวตัง้

คยีส์โตนแนวนอน

4 มมุ เปิด/ปิด

ตารางสี มว่ง / เขยีว

รเีซต็ ใช ่/ ไมใ่ช่

การตัง้คา่ PIP-PBP

ฟังกช์นั PBP/PIP/ปิด

แหลง่สญัญาณหลกั VGA/HDMI-1/HDMI-2/ดองเกลิ/HDBaseT

แหลง่สญัญาณยอ่ย VGA/HDMI-1/HDMI-2/ดองเกลิ/HDBaseT

ตำแหน่ง บนซา้ย/บนขวา /ลา่งซา้ย/ลา่งขวา

ขนาด เล็ก/กลาง/ใหญ่

สลบัสญัญาณ
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การควบคมุของผูใ้ช้

เมนหูลกั เมนยูอ่ย การต ัง้คา่

การตัง้คา่

เลอืกภาษา

ภาษาองักฤษ/เยอรมนั/ฝร่ังเศส/อติาล/ีสเปน/โปแลนด/์สวเีดน/
เนเธอแลนด/์โปรตเุกส/ญีปุ่่ น/จนีดัง้เดมิ/จนีประยกุต/์เกาหล/ี
รัสเซยี/อราบคิ/นอรเ์วย/์ตรุก/ีเดนมารค์/ฟินแลนด/์กรก/ฮงัการ/ีเชค/
โรมาเนยี/ไทย/เปอรเ์ซยี/เวยีดนาม/อนิโดนเิชยี/สโลวาเกยี

ตำแหน่งเมนู ซา้ยบน, ขวาลน, ตรงกลาง, ซา้ยลา่ง, ขวาลา่ง

สญัญาณนำออก VGA 
(แสตนบายด)์

ปิด / เปิด

LAN (แสตนบายด)์ ปิด / เปิด

รปูแบบการทดสอบ ไมม่ ี/ ตาราง / ขาว

ระบบเปิดเครือ่งดว่น เปิด/ปิด

ตัง้คา่เป็นคา่หลกั ใช ่/ ไมใ่ช่

ระดบัเสยีง

ลำโพง เปิด/ปิด

Audio Out เปิด/ปิด

ไมโครโฟน เปิด/ปิด

ซอ่น เปิด/ปิด

ระดบัเสยีง

ระดบัเสยีงไมโครโฟน

EQ
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การควบคมุของผูใ้ช้

เมนหูลกั เมนยูอ่ย การต ัง้คา่

ตวัเลอืก

โลโก ้ คา่หลกั/ผูใ้ชง้าน

จับหนา้จอ

เลอืกแหลง่สญัญ 
ณโดยอตัโนมตัิ

เปิด/ปิด

นำเขา้ VGA, HDMI-1, HDMI-2, Dongle, HDBaseT

ปิดอตัโนมตั ิ(นาท)ี

ตัง้เวลาปิด (นาท)ี

การตัง้คา่ SSI

จำนวนชัว่โมงการใชง้าน SSI (ปกต)ิ

จำนวนชัว่โมงการใชง้าน SSI (อโีค)

โหมดพลงังาน SSI ปกต,ิ อโีค

พืน้ทีส่งู เปิด/ปิด [คา่หลกั ปิด]

Optional Filter 
Settings

ตดิตัง้แผน่กรองสำรอง ใช ่/ ไมใ่ช่

Filter Usage Hours อา่นอยา่งเดยีว

Filter Reminder

ลบการแจง้เตอืน ใช ่/ ไมใ่ช่

ระบบป้องกนั

ระบบป้องกนั เปิด/ปิด

ตัง้เวลาป้องกนั เดอืน/วนั/ปี

เปลีย่นรหสัผา่น

การตัง้คา่รโีมท
การทำงานของ IR เปิด/ปิด

ชดุคำสัง่รโีมท 00 ~ 99

การควบคมุ 
HDBaseT

อตัโนมตัิ

HDBaseT

โมดลู PIP-PBP

เวอรช์ัน่

อคิวอไลเซอรข์อง HDMI

รเีซต็

อพัเกรด USB

ซอ่นขอ้มลู เปิด / ปิด

ขอ้มลู

ชือ่รุน่

SNID

แหลง่สญัญาณ (แหลง่สญัญาณหลกั / แหลง่สญัญาณรอง)

ความละเอยีดของแหลง่สญัญาณหลกั

ความละเอยีดของแหลง่สญัญาณรอง

เวอรช์ัน่ซอฟทแ์วร ์(DDP/MCU/LAN)

อตัราสว่นภาพ

ชัว่โมงของ SSI (ปกต/ิอโีค)

IP แอดเดรส

สถานะเครอืขา่ย

ชดุคำสัง่รโีมท

ชดุคำสัง่รโีมท (เปิดใชง้าน)
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การควบคมุของผูใ้ช้
เมนหูลกั เมนยูอ่ย การต ัง้คา่

3D

3D อตัโนมตั/ิเปิด

แปลง 3D เปิด/ปิด

3D รปูแบบ

Frame packing

Side-by-Side (Half)

ดา้นบนและดา้นลา่ง

การเรยีงเฟรม

ขอบเขตเรยีงลำดบั

1080p @ 24 96 Hz/144 Hz

เครอืขา่ย

สถานะ

DHCP client เปิด/ปิด

IP แอดเดรส

Subnet Mask

Gateway

DNS

รา้นคา้

เว็บไซต ์Mac

ชือ่กลุม่

ชือ่โปรเจคเตอร์

ตำแหน่ง

Contact



 ไทย 27

การควบคมุของผูใ้ช้

รปูภาพ

โหมดสี

ตรงนีม้กีารตัง้คา่จากโรงงานมากมายทีไ่ดรั้บการปรับสำหรับภาพประเภทตา่งๆ ใชปุ้่ ม ◄ หรอื ► เพือ่เลอืกตวัเลอืก

ความสวา่ง: สำหรับการปรับความสวา่งใหเ้หมาะสม• 
การนำเสนอ: สำหรับการนำเสนอในทีป่ระชมุ• 
ภาพยนตร:์ สำหรับการเลน่ภาพยนตร์• 
sRGB: สำหรับเกม• 
การผสมกนั: สำหรับการผสมการใช• ง้าน
DICOM Sim:• 
ผูใ้ช• ง้าน: การจดจำการตัง้คา่ของผูใ้ชง้าน

สผีนงั

ใชฟั้งกช์นันีเ้พือ่ปรับภาพบนฉากใหเ้หมาะสมตามผนังส ีคณุสามารถเลอืกสตีา่งๆ ตัง้แต ่“สขีาว”, “สเีหลอืงออ่น”, “สฟ้ีาออ่น”, 
“สชีมพ”ู และสเีขยีวเขม้

ความสวา่ง

ปรับความสวา่งของภาพ

กด • ◄ เพือ่ทำใหภ้าพมดืลง
กดปุ่ ม • ► เพือ่เพิม่ความสวา่งใหก้บัภาพ

คอนทราสต์

คอนทรสสควบคมุความแตกตา่งระหวา่งบรเิวณทีส่วา่งทีส่ดุและมดืทีส่ดุของภาพ การปรับคอนทราสจะเปลีย่นจำนวนสดีำและสขีา
วในภาพ

กด • ◄ เพือ่ลดคอนทราสต์
กด • ► เพือ่เพิม่คอนทราสต์

ความชดั

ปรับความชดัของภาพ

กด • ◄ เพือ่ลดความชดั
กด • ► เพือ่เพิม่ความชดั

หมายเหต:ุ ฟังกช์นั” ความคมชดั”, “ความอิม่ตวัของส”ี และ “Hue” รองรับการใชง้านภายใตโ้หมดวดิโีอเทา่นัน้
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ความอิม่ของสี

ปรับภาพวดิโีอจากสดีำและขาว เพือ่ใหไ้ดส้ทีีอ่ ิม่ตวัอยา่งสมบรูณ์

กด • ◄ เพือ่ลดปรมิาณความอิม่ของสใีนภาพ
กด • ► เพือ่เพิม่ปรมิาณความอิม่ของสใีนภาพ

โทนสี

ปรับความสมดลุของสแีดงและสเีขยีว

กด • ◄ เพือ่เพิม่ปรมิาณของสเีขยีวในภาพ
กด • ► เพือ่เพิม่ปรมิาณของสแีดงในภาพ

Gamma

ตรงนีช้ว่ยใหค้ณุปรับคา่ของแกมมาเพือ่ทำใหภ้าพมคีวามคมชดัมากขึน้สำหรับสญัญาณนำเขา้

อณุหภมูสิ ี

ตรงนีช้ว่ยใหค้ณุปรับอณุหภมูสิ ีอณุหภมูสิทีีส่งูกวา่ ภาพในฉากจะดเูย็นลง ดว้ยอณุหภมูทิีต่ำ่กวา่จะทำใหภ้าพออกมารอ้นกวา่

การจบัคูส่ ี

ใชก้ารตัง้คา่เหลา่นีส้ำหรับการปรับคา่สแีตล่ะสคีอื สแีดง, สเีขยีว, สนีำ้เงนิ, สนีำ้เงนิเขยีว, สมีว่งแดงและสเีหลอืงและสขีาว

DynamicBlack

ใชฟั้งกช์นันีเ้พือ่เพิม่อตัราคอนทราส

ปรภิมูสิ ี

เลอืกชนดิแมทรกิซส์ทีีเ่หมาะสม ระหวา่ง อตัโนมตั,ิ RGB (0 - 255), RGB (16 - 235) หรอื YUV 

หมายเหต:ุ “RGB (0 - 255)” และ “RGB (16 - 235)” รองรับเฉพาะแหลง่สญัญาณ HDMI เทา่นัน้
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หนา้จอ

อตัราสว่นภาพ
Auto: รักษาส• ดัสว่นขนาดความกวา้งและความสงูดัง้เดมิของภาพและขยายภาพใหม้ขีนาดเทา่กบัขนาดพกิเซลแนวตัง้แล
ะแนวนอน
4:3: ภาพขะไดรั้บการปรับขนาดใหเ้หมาะกบัหนา้จอและแสดงภาพในลกัษณะ 4:3• 
16:9: ภาพจะไดรั้บการปรับขนาดใหเ้หมาะกบัความกวา้งของหนา้จอและความสงูจะไดรั้บการปรับเพือ่แสดงภาพโดยใช• ส้ั
ดสว่น 16:9
16:10: ภาพจะไดรั้บการปรับขนาดใหเ้หมาะกบัความกวา้งของหนา้จอและความสงูไดรั้บการปรับเพือ่แสดงภาพโดยใช• ส้ดั
สว่น 16:10

เฟส

ซงิโครไนซเ์วลาสญัญาณของการแสดงผลกบักราฟฟิกการด์ ถา้ภาพด ูเหมอืนวา่จะไมน่ิง่ หรอืกะพรบิ ใหใ้ชฟั้งกช์ัน่นีเ้พือ่ทำการแ
กไ้ข

หมายเหต:ุ โปรดปรับตำแหน่งหมนุรอบ, ตำแหน่งแนวนอน, ตำแหน่งแนวตัง้ทีร่องรับกราฟิก VGA เทา่นัน้

นาฬกิา

ปรับเพือ่แสดงภาพทีเ่หมาะสมเมือ่ตรงนีเ้มือ่ภาพเกดิการกระพรบิในแนวตัง้

การจดัวางแนวนอน
กด • ◄ เพือ่เลือ่นภาพไปทางซา้ย
กด • ► เพือ่เลือ่นภาพไปทางขวา

การจดัวางแนวต ัง้
กด • ◄ เพือ่เลือ่นภาพลงดา้นลา่ง
กด • ► เพือ่เลือ่นภาพขึน้ดา้นบน

ซูมดจิติอล
กด • ◄ เพือ่ลดขนาดของภาพ
กด • ► เพือ่ขยายภาพบนหนา้จอการฉาย
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การฉายภาพ

ดา้นหนา้: ภาพจะไดรั้บการป้องกนัในการยดืบนหนา้จอ• 
เพดานดา้นหนา้: ตรงนีค้อืตเัลอืกหลกั เมือ่เลอืกใช• ต้วัเลอืกนี ้ภาพจะควำ่ลง
เมือ่เลอืก ภาพจะปรากฏกลบัดา้น• 
เมือ่เลอืก ภาพจะปรากฏกลบัดา้นในตำแหน่งทีพ่ลกิกลบัหวั• 

การแกไ้ขเรขาคณติ
แกภ้าพบดิเบีย้วแนวนอน • 
กด ◄ หรอื ► เพือ่ปรับความผดิเพีย้นของภาพแนวนอน ถา้ภาพดเูป็นรปู สีเ่หลีย่มคางหม ูตวัเลอืกนีส้ามารถชว่ยทำใหภ้า
พกลบัเป็นรปูสีเ่หลีย่ม ผนืผา้
V คยีส์โตน • 
กด ◄ หรอื ► เพือ่ปรับความผดิเพีย้นของภาพแนวตัง้ ถา้ภาพดเูป็นรปู สีเ่หลีย่มคางหม ูตวัเลอืกนีส้ามารถชว่ยทำใหภ้าพ
กลบัเป็นรปูสีเ่หลีย่ม ผนืผา้ 
4 มมุ ปรับพกิเซลของมมุทัง้ 4 มมุของภาพเพือ่ใหภ้าออกมาในลกัษณะส• ีเ่หลีย่มผนืผา้
ตารางส•  ีกำหนดฟังกช์นัการแกไ้ขมมุทัง้ 4 ของตารางสใีหถ้กูตอ้ง
รเีซ• ต็ 
ตัง้คยีส์โตน H/V, ตวัแปรมมุทัง้ 4 ดา้นจะกำหนดเป็นคา่หลกั 

การต ัง้คา่ PIP-PBP
ฟังกช์• นั: เพือ่เปิดหรอืปิดฟังกช์นั PIP/PBP
แหลง่ส• ญัญาณหลกั: เพือ่กำหนดแหลง่สญัญาณหลกัของ PIP/PBP
แหลง่ส• ญัญาณรอง: เพือ่กำหนดแหลง่สญัญาณรองของ PIP/PBP
ตำแหน่งทีต่ัง้: เพือ่กำหนดตำแหน่งทีต่ัง้ของแหลง่ส• ญัญาณรองของ PIP
ขนาด: เพือ่กำหนดขนาดของแหลง่ส• ญัญาณรองของ PIP
สลบั: เพือ่สลบัระหวา่งแหลง่ส• ญัญาณหลกั/รอง ของ PIP/PBP

การรวมกนัของแหลง่สญัญาณ/สญัญาณบางตวัอาจจะไมส่ามารถใชง้านรว่มกบัฟังกช์นั PIP/PBP โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิในตารางด ้
านลา่ง :

เมตรกิ HDMI-1 HDMI-2 ดองเกลิ HDBaseT VGA

HDMI-1 - V V - V

HDMI-2 V - - V V

ดองเกลิ V - - V V

HDBaseT - V V - V

VGA V V V V -

1.  เสน้กระพรบิอาจจะเกดิขึน้ถา้หากแบนวดิทข์องสญัญาณนำเขา้ทัง้สองมรีะดบัสงูเกนิไป โปรดลองลดความละเอยีด 

2.  ฟรมมคีวามชดัเจนมากเกนิไปอาจจะเกดิขึน้จากความแตกตา่งของอตัราเฟรมระหวา่งภาพหลกัและภาพรอง โปรดลองปรับใหอ้ั
ตราเฟรมของสญัญาณนำเขา้แตล่ะตวัตรงกนั
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การต ัง้คา่

เลอืกภาษา
เลอืกเมนู OSD หลายภาษา กดปุ่ ม ◄ หรอื ► เพือ่เขา้สูเ่มนูยอ่ยและกดปุ่ ม ▲ หรอื ▼ เพือ่เลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการ กดปุ่ ม ► 
บนรโีมทคอนโทรลเพือ่ยนืยนัการเลอืกของคณุ

ตำแหนง่เมนู

เลอืกตำแหน่งเมนูบนหนา้จอแสดงผล

VGA OUT (แสตนบายด)์

เลอืก “เปิด” เพือ่เปิดใชก้ารเชือ่มตอ่ VGA OUT

LAN (แสตนบายด)์

เลอืก “เปิด” เพือ่เปิดใชก้ารเชือ่มตอ่ LAN เลอืก “ปิด” เพือ่ปิดการเชือ่มตอ่ LAN

รปูแบบการทดสอบ

แสดงรปูแบบการทดสอบ

ระบบเปิดเครือ่งดว่น

เลอืก “เปิด” เพือ่เปิดโหมดระบบเปิดเครือ่งดว่น โปรเจ็กเตอรจ์ะเปิดเครือ่ง โดยอตัโนมตั ิเมือ่มไีฟ AC เขา้โดยไมต่อ้งกดปุ่ ม  
บนแผงควบคมุของ โปรเจ็กเตอร ์หรอืบนรโีมทคอนโทรล

รเีซ็ต

เลอืก “ใช”่ เพือ่คนืคา่พารามเิตอรก์ารแสดงผลบนเมนูทัง้หมด กลบัเป็นการตัง้คา่มาตรฐานจากโรงงาน
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ระดบัเสยีง

ลำโพง
เลอืก “เปิด” เพือ่เปิดใช• ล้ำโพง
เลอืก “ปิด” เพือ่ปิดการใช• ล้ำโพง

Audio Out
เลอืก “เปิด” เพือ่เปิดใช• ฟั้งกช์นัสญัญาณนำออก
เลอืก “ปิด” เพือ่ปิดใช• ฟั้งกช์นัสญัญาณนำออก

ไมโครโฟน
เลอืก “เปิด” เพือ่เปิดใช• ไ้มโครโฟน
เลอืก “ปิด” เพือ่ปิดการใช• ไ้มโครโฟน

ซอ่น
เลอืก “เปิด” เพือ่ซ• อ่นเมนู
เลอืก “ปิด” เพือ่ปิดใช• ก้ารตดัเสยีง

ระดบัเสยีง
กด • ◄ เพือ่ลดระดบัเสยีง
กด • ► เพือ่เพิม่ระดบัเสยีง

ระดบัเสยีงไมโครโฟน
กดปุ่ ม • ◄ เพือ่ลดระดบัเสยีงของไมโครโฟน
กดปุ่ ม • ► เพือ่เพิม่ระดบัเสยีงของไมโครโฟน

EQ

ตัง้คา่อคิวอไลเซอรข์องเสยีง
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ตวัเลอืก

โลโก้

ใชฟั้งคช์นันีท้ำการกำหนดหนา้จอเมือ่เปิดเครือ่งโปรเจคเตอร ์ถา้มกีารเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลงนีจ้ะมผีลในการเปิดใชเ้ครือ่ง
โปรเจคเตอรใ์นครัง้ตอ่ไป

คา่เริม่ตน้: หนา้จอเริม่ตน้มาตรฐาน• 
ผูใ้ช• :้ ใชภ้าพทีจ่ำไวจ้ากฟังกช์ัน่ “จับหนา้จอ”

จบัหนา้จอ

กด ► เพือ่จับภาพของรปูภาพบนหนา้จอปัจจบุนั ทีแ่สดงอยูบ่นหนา้จอ

หมายเหต:ุ 
เพือ่ทำการจับภาพโลโก ้โปรดตรวจสอบจนมัน่ใจวา่ภาพบนหนา้จอมคีวามละเอยีดไมเ่กนิกวา่ความละเอยีดหลกัของโปรเ
จ็กเตอร์
“การจับภาพโลโก”้ ไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่ฟังกช์นั 3D เปิดใชง้าน
กอ่นเปิดใชฟั้งกช์นันี ้เราแนะนำวา่ “อตัราลกัษณะ” ควรกำหนดเป็น “Auto”

เลอืกแหลง่สญัญาณโดยอตัโนมตั ิ
เปิด: โปรเจ็กเตอรจ์ะคน้หาส• ญัญาณอืน่ ถา้สญัญาณเขา้ปัจจบุนัหายไป
ปิด: โปรเจ็กเตอรจ์ะคน้หาเฉพาะการเช• ือ่มตอ่อนิพตุปัจจบุนัเทา่นัน้

นำเขา้

กดปุ่ ม ► เพือ่เปิด/ปิดการใชแ้หลง่สญัญาณนำเขา้ โปรเจก๊เตอรจ์ะไมค่น้หาสญัญาณนำเขา้ทีไ่มไ่ดเ้ลอืกใช ้
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ปิดอตัโนมตั ิ(นาท)ี

ตัง้คา่ชว่งเวลาตวันับถอยหลงั ตวันับถอยหลงัจะเริม่นับ เมือ่ไมม่สีญัญาณ ถกูสง่มายงัโปรเจ็กเตอร ์โปรเจ็กเตอรจ์ะปิดเครือ่งโดยอั
ตโนมตัเิมือ่การนับ ถอยหลงัเสร็จสิน้ (ในหน่วยนาท)ี

ตวัจบัเวลากอ่นเขา้สูโ่หมดแสตนบายด์

ตัง้คา่เวลาตวันับถอยหลงั ตวันับถอยหลงัจะเริม่นับ โดยทีม่หีรอืไมม่ ีสญัญาณถกูสง่ไปยงัโปรเจ็กเตอร ์โปรเจ็กเตอรจ์ะปิดเครือ่งโ
ดยอตัโนมตั ิเมือ่การนับถอยหลงัเสร็จสิน้ (ในหน่วยนาท)ี

การต ัง้คา่ SSI
จำนวนช• ัว่โมงการใชง้าน SSI (ปกต)ิ 
แสดงระยะเวลาการทำงานของโปรเจ็กเตอรใ์นโหมดปกติ
จำนวนช• ัว่โมงการใชง้าน SSI (อโีค) 
แสดงระยะเวลาการทำงานของโปรเจ๊กเตอรใ์นโหมดอโีค
โหมดพาวเวอร ์SSI • 
ปกต:ิ โหมดปกต ิ
อโีค: ใชฟั้งกช์นันีเ้พือ่ลดความสวา่งของโปรเจก๊เตอร ์SSI ซึง่จะใชพ้ลงังานตำ่และยดือายกุารใชง้านของ SSI

พืน้ทีส่งู
เปิด: พัดลมภายในเครือ่งจะทำงานดว้ยความเร็วสงู เลอืกตวัเลอืกนีเ้มือ่ใช• โ้ปรเจ็กเตอรบ์นระดบัความสงูเกนิกวา่ 2500 
ฟตุ/ 762 เมตร หรอืสงูกวา่
ปิด: พัดลมภายในเครอืง่จะทำงานโดยอตัโนมตัดิว้ยความเร็วทีแ่ตกตา่งกนัตามอณุหภมูภิายในเครือ่ง• 

จำนวนช ัว่โมงทีเ่หลอืในการใชต้วักรอง (ช ัว่โมง)
ตวักรองทีไ่ดรั้บการตดิตัง้: ตวักรองไดรั้บการตดิตัง้หรอืไม ่• 
จำนวนช• ัว่โมงการใชต้วักรอง: จำนวนชัว่โมงทีใ่ชต้วักรอง 
จำนวนช• ัว่โมงทีเ่หลอืในการใชต้วักรอง (ชัว่โมง): กำหนดเวลาการแจง้เตอืนในการเปลีย่นตวักรอง 
ลบการแจง้เตอืน: เลอืก “Yes” เพือ่รเีซ• ท็ตวัจับเวลาการใชง้านของตวักรองฝุ่ นหลงัจากการเปลีย่นหรอืทำความสะอาดตวั
กรองฝุ่ น

ระบบป้องกนั
การรักษาความปลอดภยั: เลอืก “เปิด” เพือ่ใช• ก้ารตรวจสอบความถกูตอ้งในการรักษาความปลอดภยัเมือ่เปิดเครือ่งโปรเจ็
กเตอร ์เลอืก “ปิด” คณุสามารถสลบัเปลีย่นการใชโ้ปรเจ็กเตอรโ์ดยไมต่อ้งตรวจสอบความถกูตอ้งของรหสัผา่น
ตัง้เวลาป้องกนั • 
ใชฟั้งคช์นันีเ้พือ่กำหนดระยะเวลา (เดอืน/วนั/ชัว่โมง) ของเครือ่งโปรเจคเตอรส์ามารถใชง้าน นับตัง้แตเ่วลานับถอยหลงัจ
ากนัน้คณุจะถกูรอ้งขอใหท้ำการป้อนพาสเวริด์อกีครัง้
เปลีย่นรหสัผา่น• 
ครัง้แรก:

กด “1. ” เพือ่ตัง้รหสัผา่น
รหสัผา่นตอ้งม ี6 หลกั2. 
ใช3. ปุ้่ มตวัเลขบนรโีมท เพือ่ป้อนรหสัผา่นใหมข่องคณุ จากนัน้กดปุ่ ม “ ” เพือ่ยนืยนัรหสัผา่นของคณุ

เปลีย่นรหสัผา่น:
กด “1. ” เพือ่ป้อนรหสัผา่นเดมิ
ใช2. ปุ้่ มหมายเลขเพือ่ป้อนรหสัผา่นปัจจบุนั จากนัน้กด “ ” เพือ่ยนืยนั
ป้อนรหสัผา่นใหม ่(ความยาว 6 หลกั) โดยใช3. ปุ้่ มตวัเลขบนรโีมท จากนัน้กด “ ”เพือ่ยนืยนั
ป้อนรหสัผา่นใหมอ่กีครัง้ และกด “4. ” เพือ่ยนืยนั

ถา้ป้อนรหสัผา่นไมถ่กูตอ้ง 3 ครัง้ โปรเจ็กเตอรจ์ะปิดเครือ่งโดยอตัโนมตัิ• 
ถา้คณุลมืรหสัผา่น โปรดตดิตอ่ตวัแทนจำหน่ายเพือ่ขอความช• ว่ยเหลอื
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หมายเหต:ุ 

คา่มาตรฐาน ของรหสัผา่นคอื “000000” (ครัง้แรก) 
เก็บรักษารหสัผา่นไวใ้นแฟ้มของคณุอยูเ่สมอ ถา้ลมืรหสัผา่นหรอืรหสัผา่นสญูหาย โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารใกลบ้า้นคณุทีไ่
ดรั้บอนุญาตจากบรษัิท

การต ัง้คา่รโีมท

ฟังกช์ y นั IR: เมือ่ฟังกช์นันีต้ัง้คา่เป็น “ปิด” โปรเจก๊เตอรจ์ะไมส่ามารถใชง้านผา่นรโีมทคอนโทรล 

รหสัรโีมท: 00 ~ 99 รหสัหลกั (รหสัทีใ่ช y ท้ัว่ไป): 00

การควบคมุ HDBaseT

โปรเจก๊เตอรจ์ะตรวจหาสญัญาณจากการสง่สญัญาณของ HDBaseT โดยอตัโนมตั ิเลอืก “HDBaseT” 
เพือ่เปิดใชโ้หมดการจา่ยไฟตรง

โมดลู PIP-PBP
เวอรช์• นั: แสดงเวอยช์นัซอฟทแ์วรข์อง PIP-PBP
ตัง้คา่ใหม:่ ตัง้คา่ใหมข่อง PIP-PBP• 
อพัเกรด USB: อพัเกรดซอฟทแ์วรข์อง PIP-PBP• 
HDMI EQ: ตัง้คา่อคิวอไลเซอรข์องโมดลู PIP-PBP ของพอรท์ HDMI • 

ซอ่นขอ้มลู
เปิด: เลอืก “เปิด” เพือ่ซ• อ่นขอ้ความขอ้มลู
ปิด: เลอืก “ปิด” เพือ่แสดงขอ้ความ “ขอ้มลู”• 

ขอ้มลู

แสดงขอ้มลูโปรเจก๊เตอรเ์กีย่วกบัชือ่รุน่, SNID, แหลง่สญัญาณ, ความละเอยีด, เวอรช์นัของซอฟทแ์วร,์ อตัราสว่นลกัษณะ, IP 
Address และสถานะเครอืขา่ยบนฉาก
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3D

3D

Auto: เมือ่ตรวจพบสญัญาณการระบตุวัจับเวลา HDMI 1.4a 3D, ภาพ 3D จะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัิ

เลอืก “เปิด” เพือ่เปิดใช• ฟั้งกช์นั 3D
เลอืก "Auto" เพือ่ตรวจหาส• ญัญาณ 3D โดยอตัโนมตัิ

แปลง 3D

ถา้คณุเห็นภาพแยกกนัหรอืทบักนัในขณะทีส่วมแวน่ตา DLP 3D คณุอาจจะตอ้งเปิดใช ้“การสลบั” 
เพือ่จับคูก่ารเรยีงลำดบัภาพซา้ย/ขวาเพือ่รับชมภาพทีถ่กูตอ้ง

3D รปูแบบ

ใชก้ารทำงานนีเ้พือ่เลอืกตวัเลอืกรปูแบบ 3D : “ชดุเฟรม”, “ทลีะดา้น (ครึง่หนึง่)”.”บนและลา่ง”,”เฟรมเรยีงลำดบั” 

1080p@24

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เลอืกอตัรารเีฟรส 96 หรอื 144 Hz เมือ่ใชแ้วน่ตา 3D ในชดุฟเรม 1080p@24
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LAN

สถานะ

แสดงสถานะการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

DHPC client

การตัง้คา่ DHCP

เปิด: เลอืก “เปิด” เพือ่ใหโ้ปรเจก๊เตอรรั์บ IP address จากเครอืขา่ยของคณุโดยอตัโนมตัิ• 
ปิด: เลอืก “ปิด” เพือ่กำหนด IP, Subnet Mask, Gateway และ DNS ดว้ยตวัเอง• 

IP แอดเดรส

แสดง IP แอดเดรส

Subnet Mask

แสดงหมายเลขซบัเน็ตมาสก์

Gateway

แสดงเกทเวยห์ลกัของเครอืขา่ยทีเ่ชือ่มตอ่กบัโปรเจ็กเตอร์

DNS

แสดงหมายเลข DNS

เว็บไซต ์Mac

แสดง MAC แอดเดรส

ชือ่กลุม่

แสดงชือ่กลุม่

ชือ่โปรเจคเตอร์

แสดงชือ่โปรเจ็กเตอร์

ตำแหนง่

แสดงตำแนหง่ทีต่ัง้ของโปรเจ็กเตอร์

Contact

แสดงขอ้มลูการตดิตอ่
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ปญัหาของโปรเจ็กเตอร์

  โปรเจ็กเตอรห์ยดุตอบสนองตอ่ปุ่ มควบคมุท ัง้หมด

ถา้เป็นไปได ้ใหปิ้ดโปรเจ็กเตอร ์จากนัน้ถอดสายเพาเวอร ์และรอเป็นเวลา อยา่งนอ้ย 60 วนิาทกีอ่นทีจ่ะเช ` ือ่มตอ่เพาเวอร์
อกีครัง้

ตรวจสอบวา่ “ล็อคปุ่ ม” ไมไ่ดเ้ปิดทำงาน โดยการลองควบคมุโปรเจ็กเตอรด์ว้ยรโีมทคอนโทรล `

  ถา้รโีมทคอนโทรลไมท่ำงาน

ตรวจสอบถา้มมุการทำงานของรโีมทคอนโทรลใหอ้ยูภ่ายในขอบเขต ±30° ทัง้แนวนอนและแนวตัง้บนตวัรับส ` ญัญาณ IR 
บนโปรเจ็กเตอร์

ตรวจสอบจนมัน่ใจวา่ไมม่สี ` ิง่กดีขวางระหวา่งรโีมทคอนโทรลและโปรเจ็กเตอรใ์นระยะหา่ง 12 เมตร (± 0 องศา) 
ของโปรเจ็กเตอร์

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ใส ` แ่บตเตอรีอ่ยา่งถกูตอ้ง

เปลีย่นแบตเตอรีถ่า้แบตเตอรีห่มด `

ตรวจสอบจนมัน่ใจวา่คณุไดต้ัง้คำส ` ัง่ IR ทีร่โีมทของคณุอยา่งถกูตอ้ง

  เมือ่เชือ่มตอ่โดยตรงจากคอมพวิเตอรไ์ปยงัโปรเจ็กเตอร์

ถา้คณุมปัีญหาดา้นการเช ` ือ่มตอ่เครอืขา่ยจากเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ปยงัโปรเจก๊เตอร ์โปรดดกูารตัง้คา่คอมพวิเตอรด์า้นลา่ง
นีห้รอืตดิตอ่ผูบ้รหิารระบบเว็บไซต์

ขัน้ตอนที ่1: คน้หา IP แอดเดรส (192.168.0.100) จากฟังกช์ัน่ LAN ของ โปรเจ็กเตอร์

ขัน้ตอนที ่2: เลอืก “ปรับใช”้ และกดปุ่ ม “Enter” หลงัจากการตัง้คา่ไดรั้บการบนัทกึ ออกจากเมนูทีแ่สดงบนหนา้จอโดยก
ดปุ่ ม “เมนู”

ขัน้ตอนที ่3: ในการเปิดการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย, คลกิ เร ิม่, คลกิ แผงควบคมุ, คลกิ การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย 
และอนิเตอรเ์น็ต, จากนัน้คลกิ การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย คลกิการเชือ่มตอ่ทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่คอนฟิก จากนัน้ 
ภายใต ้งานเครอืขา่ย  , คลกิ เปลีย่นการต ัง้คา่ของการเชือ่มตอ่นี้ 

ขัน้ตอนที ่4: บนแท็บ ท ัว่ไป, ภายใต ้การเชือ่มตอ่ นีใ้ชร้ายการตอ่ไปนี้, คลกิ อนิเตอร ์เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP), 
จากน ัน้ คลกิ “คณุสมบตั”ิ
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ขัน้ตอนที ่5: คลกิ ใช ้IP แอดเดรสตอ่ไปนี,้ และ พมิพข์อ้มลูดงัแสดงดา้นลา่ง:

1) IP แอดเดรส: 192.168.0.101
2) ซบัเน็ต มาสก:์ 255.255.255.0
3) เกตเวยม์าตรฐาน: 192.168.0.254

ขัน้ตอนที ่6: ในการเปิดตวัเลอืกอนิเตอรเ์น็ต, คลกิเว็บเบราเซอร ์IE, คลกิ แท็บ ตวัเลอืกอนิเตอรเ์น็ต และคลกิทีแ่ท็ป 
การเชือ่มตอ่ และคลกิ “การต ัง้คา่ LAN…”

ขัน้ตอนที ่7: ตวัเลอืกทัง้หมดในหนา้ตา่ง การตัง้คา่ Local Area Network (LAN) ตอ้งนำเครือ่งหมายตวัเลอืกออกทัง้
หมด และคลกิทีปุ่่ ม “OK” สองครัง้

ขัน้ตอนที ่8: เปิด IE และพมิพ ์IP แอดเดรส 192.168.0.100 ในชอ่ง URL จากนัน้ กดปุ่ ม “ป้อน”
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วิธีใช้เว็บเบราเซอร์เพื่อควบคุมโปรเจ็กเตอร์ของคุณ
1. เปิด DHCP เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ DHCP สามารถกำหนด IP โดยอัตโนมัติ, หรือป้อน IP ด้วยตัวเองตามข้อมูลเครือข่ายที่ต้องการ

2. จากนั้นเลือก เริ่มใช้ และกดปุ่ม “ ” เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งค่า
3. เปิดเว็บเบราเซอร์ของคุณและพิมพ์ IP Address จากหน้าจอ OSD LAN หลังจากนั้นเว็บเพจจะแสดงรายละเอียดตามที่แสดงด้า

นล่างนี้

หมายเหต:ุ เมื่อคุณใช้ใช้ที่อยู่ IP โปรเจคเตอร์คุณไม่สามารถจะไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังเซิร์ฟเวอร์บริการของคุณ

4. บนพื้นฐานของเครือข่ายเว็บเพจสำหรับตัวอักษรในการป้อนในแทป [เครื่องมือ] ขีดจำกัดสำหรับความยาวในการป้อนข้อมูลแส
ดงในรายการด้านล่าง (รวม “เว้นวรรค” และเครื่องหมายวรรคตอน):

ประเภท รายการ ความยาวในการป้อง 
(ตัวอักษร)

การควบคุมเครสตรอน
IP แอดเดรส 15
IP ID 2
พอร์ท 5

โปรเจคเตอร์
ชื่อโปรเจคเตอร์ 10
ตำแหน่ง 9
กำหนดให้ 9

การเชื่อมต่อเครือข่าย

DHCP (เปิดใช้งาน) (ไม่มี)
IP แอดเดรส 15
ซับเน็ต มาสก์ 15
เกทเวย์หลัก 15
DNS เซิร์ฟเวอร์ 15

พาสเวิร์ดผู้ใช้งาน
เปิดใช้งาน (ไม่มี)
พาสเวิร์ดใหม่ 15
ยืนยัน 15

พาสเวิร์ดผู้บริหาร
เปิดใช้งาน (ไม่มี)
พาสเวิร์ดใหม่ 15
ยืนยัน 15
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เครือ่งมอืควบคมุสำหรบัหอ้งควบคมุของเครสตรอน
หอ้งควบคมุของเครสตรอน มเีครือ่งกลางสำหรับการตรวจสอบมากกวา่250+ เครือ่งสำหรับการควบคมุระบบบนเครอืขา่ยอเีทอเน็ต
เดยีว (หรอือาจจะมจีำนวนมากกวา่ ขึน้อยูก่บัการรวมกนัของ IP ID และ IP แอดเดรส) หนา้จอของหอ้งควบคมุของเครสตรอนขอ
งโปรเจคเตอรแ์ตล่ะตวั, ประกอบไปดว้ย สถานะออนไลนข์องโปรเจคเตอร,์ พลงังานระบบ, อายกุารใชง้านของหลอดไฟ, การตัง้ค่
าเครอืขา่ยและการแสดงความผดิพลาดของฮารด์แวร,์ บวกกบัคณุสมบตัใินการปรับแตง่ซึง่ไดรั้บการกำหนดโดยผูบ้รหิารระบบ

ผูบ้รหิารระบบสามารถเพิม่, ลบ หรอืแกไ้ขขอ้มลูของหอ้ง, ขอ้มลูการตดิตอ่และเหตกุารณ ์ซึง่จะมกีารบนัทกึการเปลีย่นแปลงโดยอั
ตโนมตัโิดย ซอฟทแ์วรส์ำหรับผูใ้ชง้านทกุ ๆ คน (UI ในการใชง้านจะเหมอืนกบัรปูภาพดา้นลา่งนี)้
หมายเหต:ุ การรองรับฟังกช์นัของหอ้งควบคมุของเครสตรอนขึน้อยูก่บัรุน่ตา่งๆ

หนา้จอหลกั1. 

การแกไ้ขหอ้ง2. 

ในหนา้เพจ “การแกไ้ขหอ้ง” ป้อน IP Address (หรอืชือ่โฮส) ตามทีแ่สดงบนเมนู การแสดงบนหนา้จอ (OSD) 
ของโปรเจก๊เตอร ์และ “02” สำหรับ IPID, “41794” สำหรับพอรท์ควบคมุ Creston ทีไ่ดรั้บการจองไว ้

เกีย่วกบั Crestron RoomView™ การตัง้คา่และวธิกีารใชค้ำสัง่ โปรดเขา้ถงึเว็บไซตด์า้นลา่งนีเ้พือ่รับ RoomVIew™ คำแนะนำ
การใชง้านและขอ้มลูเพิม่เตมิ:  
http://www.crestron.com
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การแกไ้ขคณุลกัษณะ3. 

การแกไ้ขเหตกุารณ์4. 

สำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีเ่ว็บไซต์
http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview

เครอืขา่ยรองรบั Crestron (Room View), AMX (การคน้หาอปุกรณ)์, PJlink และการควบคมุ RS232
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 ข ัน้ตอนการทำความสะอาดตวักรองฝุ่ น
1. ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอร ์โดยการกดปุ่ ม “ ”
2. ถอดสายเพาเวอรอ์อก
3. ดงึตวักรองฝุ่ นออกตามภาพตวัอยา่งในตำแหน่งที ่①
4. คอ่ยๆ ดงึตวักรองฝุ่ นออก และทำความสะอาดตวักรองฝุ่ น ②
วธิกีารตดิต ัง้ ตวักรอง ใหป้ฏบิตัติามข ัน้ตอนทีก่ลา่วมาในทางกลบักนั
5. เปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอรแ์ละตัง้คา่ตวันับเวลาการใชง้านตวักรองฝุ่ นหลงัจากเปลีย่นแผน่ตวักร

องฝุ่ นใหม่

การตดิต ัง้และการทำความสะอาดตวักรองฝุ่ นเสรมิ
เราแนะนำวา่คณุควรทำความสะอาดตวักรองฝุ่ นทกุๆ การใชง้านครบ 500 ชัว่โมงหรอืบอ่ยกวา่ถา้หากคณุใชโ้ปรเจก๊เตอรใ์นบรเิวณ
ทีม่ฝีุ่ นมาก 

เมือ่ขอ้ความเตอืนแสดงขึน้มา ทำตามขัน้ตอนการทำความสะอาดตวักรองฝุ่ น

หมายเหต:ุ 
ตวักรองฝุ่ นทีเ่ป็นอปุกรณเ์สรมิสามารถถกูใชง้านเมือ่ตอ้งทำงานในบรเิวณทีม่ฝีุ่ นมาก
ถา้ตวักรองฝุ่ นไดรั้บการตดิตัง้ การบำรงุรักษาทีเ่หมาะสมชว่ยป้องกนัไมใ่หโ้ปรเจ็กเตอรเ์กดิความรอ้นมากเกนิไปและไมท่ำ
ใหโ้ปรเจ็กเตอรท์ำงานผดิปกติ
ตวักรองฝุ่ นนีเ้ป็นอปุกรณเ์สรมิ
อนิเตอรเ์ฟสเฉพาะถกูเลอืกตามขอ้กำหนดของประเภท

1

2

3
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โหมดทีใ่ชร้ว่มกนัได้
สญัญาณ VGA อนาล็อก

(1) สญัญาณ PC

โหมด ความละเอยีด ความถีแ่นวต ัง้ 
(เฮริต์)

ความถีแ่นวนอน 
(กโิลเฮริต์)

CLK พกิเซล 
[MHz] คำอธบิาย EDID

VGA 640 x 480 60 31.5 25.2 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 1

640 x 480 67 35.0 26.8 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 1

640 x 480 72 37.9 31.5 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 1

640 x 480 75 37.5 31.5 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 1

640 x 480 85 43.3 36.0

IBM 720 x 400 70 31.5 28.3 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 1

SVGA 800 x 600 56 35.1 36.0 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 1

800 x 600 60 37.9 40.0 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 1

800 x 600 72 48.1 50.0 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 2

800 x 600 75 46.9 49.5 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 2

800 x 600 85 53.7 56.3

Apple, Mac II 832 x 624 75 49.1 57.3 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 2

XGA 1024 x 768 60 48.4 65.0

WXGA: การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 2
XGA: การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด: 2 
และ รายละเอยีดตวับนัทกึเวลา/ตวัอธบิาย 
(เฉพาะที)่ บล็อก 1

1024 x 768 70 56.5 75.0 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 2

1024 x 768 75 60.0 78.8 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 2

1024 x 768 85 68.7 94.5

1024 x 768 120 99.0 137.8 ขอ้มลูจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน

Apple, Mac II 1152 x 870 75 68.7 100.0 การจับเวลาทีส่งวนไวข้องผูผ้ลติ

SXGA 1280 x 1024 60 64.0 108.0

1280 x 1024 72 77.0 133.0

1280 x 1024 75 80.0 135.0 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 2

QuadVGA 1280 x 960 60 60.0 101.3 ขอ้มลูจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน

1280 x 960 75 75.2 130.0

SXGA+ 1400 x 1050 60 65.3 121.8

UXGA 1600 x 1200 60 75.0 161.0 ขอ้มลูจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน

Full HD 1920 x 1080 60 67.5 148.5

WUXGA 1920 x 1200 60 74 154 พืน้ทีว่า่งทีล่ดลง

(2) ตวัจบัเวลาความกวา้งทีเ่พ ิม่ข ึน้

WXGA 1280 x 720 60 44.8 74.2 ขอ้มลูจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน

1280 x 800 60 49.6 83.5

WXGA: รายละเอยีดตวับนัทกึเวลา/
ตวัอธบิาย (เฉพาะที)่ บล็อก 1 
XGA: ขอ้มลูจำเพาะตวับนัทกึเวลามาตรฐา
น

1366 x 768 60 47.7 84.8

1440 x 900 60 59.9 106.5 ขอ้มลูจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน

WSXGA+ 1680 x 1050 60 65.3 146.3
WXGA: ขอ้มลูจำเพาะตวับนัทกึเวลามาตร
ฐาน
XGA: ไมม่ี

1920 x 720 60 44.35 92.25

(3) สญัญาณคอมโพเนนท์

480i 720 x 480  
(1440 x 480) 59.94 (29.97) 15.7 13.5
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576i 720 x 576 
(1440 x 576) 50 (25) 15.6 13.5

480p 720 x 480 59.94 31.5 27.0

576p 720 x 576 50 31.3 27.0

720p 1280 x 720 60 45.0 74.25

720p 1280 x 720 50 37.5 74.25

1080i 1920 x 1080 60 (30) 33.8 74.25

1080i 1920 x 1080 50 (25) 28.1 74.25

1080p 1920 x 1080 23.98/24 27.0 74.25

1080p 1920 x 1080 60 67.5 148.5

1080p 1920 x 1080 50 56.3 148.5

B. สญัญาณ HDMI

(1) สญัญาณ PC

โหมด ความละเอยีด ความถีแ่นวต ัง้ 
(เฮริต์)

ความถีแ่นวนอน 
(กโิลเฮริต์)

CLK พกิเซล 
[MHz] คำอธบิาย EDID

VGA 640 x 480 60 31.5 25.2 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 1

640 x 480 67 35.0 26.8 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 1

640 x 480 72 37.9 31.5 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 1

640 x 480 75 37.5 31.5 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 1

640 x 480 85 43.3 36.0

IBM 720 x 400 70 31.5 28.3 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 1

SVGA 800 x 600 56 35.1 36.0 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 1

800 x 600 60 37.9 40.0 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 1

800 x 600 72 48.1 50.0 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 2

800 x 600 75 46.9 49.5 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 2

800 x 600 85 53.7 56.3

Apple, Mac II 832 x 624 75 49.1 57.3 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 2

XGA 1024 x 768 60 48.4 65.0

WXGA: การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 2
XGA: การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด: 2 
และ รายละเอยีดตวับนัทกึเวลา/ตวัอธบิาย 
(เฉพาะที)่ บล็อก 1

1024 x 768 70 56.5 75.0 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 2

1024 x 768 75 60.0 78.8 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 2

1024 x 768 85 68.7 94.5

1024 x 768 120 99.0 137.8 ขอ้มลูจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน

Apple, Mac II 1152 x 870 75 68.7 100.0 การจับเวลาทีส่งวนไวข้องผูผ้ลติ

SXGA 1280 x 1024 60 64.0 108.0

1280 x 1024 72 77.0 133.0

1280 x 1024 75 80.0 135.0 การบนัทกึเวลาทีไ่ดรั้บการกำหนด 2

QuadVGA 1280 x 960 60 60.0 101.3 ขอ้มลูจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน

1280 x 960 75 75.2 130.0

SXGA+ 1400 x 1050 60 65.3 121.8

UXGA 1600 x1200 60 75.0 161.0 ขอ้มลูจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน

   Full HD 1920 x 1080 60 67.5 148.5

WUXGA 1920 x 1200 60 74 154 พืน้ทีว่า่งทีล่ดลง

(2) ตวัจบัเวลาความกวา้งทีเ่พ ิม่ข ึน้

WXGA 1280 x 720 60 44.8 74.2 ขอ้มลูจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน
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1280 x 800 60 49.6 83.5

WXGA: รายละเอยีดตวับนัทกึเวลา/
ตวัอธบิาย (เฉพาะที)่ บล็อก 1 
XGA: ขอ้มลูจำเพาะตวับนัทกึเวลามาตรฐา
น

1366 x 768 60 47.7 84.8

1440 x 900 60 59.9 106.5 ขอ้มลูจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน

WSXGA+ 1680 x 1050 60 65.3 146.3
WXGA: ขอ้มลูจำเพาะตวับนัทกึเวลามาตร
ฐาน
XGA: ไมม่ี

1920 x 720 60 44.35 92.25

(3) HDMI - สญัญาณวดิโีอ

640 x 480p 640 x 480 59.94/60 31.5 25.2 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 
EDID

480i 720 x 480  
(1440 x 480) 59.94 (29.97) 15.7 13.5 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 

EDID

576i 720 x 576  
(1440 x 576) 50 (25) 15.6 13.5 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 

EDID

480p 720 x 480 59.94 31.5 27.0 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 
EDID

576p 720 x 576 50 31.3 27.0 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 
EDID

720p 1280 x 720 60 45.0 74.25 ตวับอกวดิโีอสัน้ (เฉพาะที)่ 
ของตวับนัทกึเวลา CEA EDID

720p 1280 x 720 50 37.5 74.25 ตวับอกวดิโีอสัน้ (เฉพาะที)่ 
ของตวับนัทกึเวลา CEA EDID

1080i 1920 x 1080 60 (30) 33.8 74.25 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 
EDID

1080i 1920 x 1080 50 (25) 28.1 74.25 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 
EDID

1080p 1920 x 1080 23.98/24 27.0 74.25 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 
EDID 

1080p 1920 x 1080 60 67.5 148.5 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 
EDID

1080p 1920 x 1080 50 56.3 148.5 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 
EDID

(4) HDMI 1.4a ทีส่ำคญัสำหรบัตวับนัทกึเวลา 3D - สญัญาณวดิโีอ

Frame packing

720p 50 75 148.5 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 
EDID

720p 59.94/60 90 148.5 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 
EDID

1080p 23.98/24 54 148.5 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 
EDID

Top-and-Bottom

720p 50 37.5 74.25 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 
EDID

720p 59.94/60 45.0 74.25 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 
EDID

1080p 23.98/24 27.0 74.25 ตวับอกวดิโีอสัน้ของตวับนัทกึเวลา CEA 
EDID

(5) ขอบเขตความถีข่องสญัญาณนำเขา้  
อนาล็อก: fh = 15 kHz ~ 100 kHz, fv = 24 Hz ~ 120 Hz, อตัราพกิเซลสงูสดุ: 162.5 MHz
ดจิติอล (HDMI): fh = 15 kHz ~ 100 kHz, fv = 24 Hz ~ 120 Hz, อตัราพกิเซลสงูสดุ: 200 
MHz
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ตวัป้องกนัการตดิบนเพดาน

1. เพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่โปรเจ็กเตอรข์องคณุ โปรดใชช้ดุยดึ เพดาน Optoma
2. ถา้คณุตอ้งการใชช้ดุยดึเพดานของบรษัิทอืน่ โปรดตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สกรทูีใ่ชย้ดึกบัโปรเจ็กเตอร ์มคีณุสมบตัติรงตามขอ้กำหน

ดตอ่ไปนี:้
ชนดิสกร:ู M4*4• 
ความยาวสกรตูำ่สดุ: 14 มม• 

หมายเหต:ุ  โปรดทราบวา่ ความเสยีหายทีเ่กดิจากการตดิตัง้ทีไ่มถ่กูตอ้ง จะทำใหก้ารรับประก ันใชไ้มไ่ด ้

คำเตอืน: 
1. ถา้คณุซือ้ทีย่ดึเพดาน จากบรษัิทอืน่ ใหแ้น่ใจ วา่ใชข้นาดสกรทูีถ่กูตอ้ง ขนาดสกรจูะแตกตา่งกนั ไปตามความหนาของ 

แผน่สำหรับยดึ
2. ใหแ้น่ใจวา่ไดเ้วน้ชอ่งวา่งอยา่งนอ้ย 10 ซม. ระหวา่งเพดานและสว่นลา่งของโปรเจ็กเตอร์
3. หลกีเลีย่งการตดิตัง้ โปรเจ็กเตอรใ์กลแ้หลง่ กำเนดิความรอ้น 



48 ไทย

ภาคผนวก

สหรฐัอเมรกิา
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786
Fremont, CA 94538, USA   510-897-8601
www.optomausa.com services@optoma.com

แคนาดา
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786
Fremont, CA 94538, USA   510-897-8601
www.optomausa.com services@optoma.com

ละตนิอเมรกิา
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786
Fremont, CA 94538, USA   510-897-8601
www.optomausa.com services@optoma.com

ยโุรป
42 Caxton Way, The Watford Business Park 
Watford, Hertfordshire,  
WD18 8QZ, UK  +44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu   +44 (0) 1923 691 888
หมายเลขโทรศพัท service@tsc-europe.com
์ฝ่ายบรกิาร: +44 (0)1923 691865

Benelux BV
Randstad 22-123  +31 (0) 36 820 0252
1316 BW  Almere  +31 (0) 36 548 9052
The Netherlands 
www.optoma.nl  

ฝร ัง่เศส 
Bâtiment E    +33 1 41 46 12 20 
81-83 avenue Edouard Vaillant  +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt,
France  savoptoma@optoma.fr

สเปน 
C/ José Hierro,36 Of. 1C    +34 91 499 06 06 
28522 Rivas VaciaMadrid,  +34 91 670 08 32
Spain  

เยอรมนั
Wiesenstrasse 21 W    +49 (0) 211 506 6670
D40549 Düsseldorf,    +49 (0) 211 506 66799
Germany   info@optoma.de

สแกนดเินเวยี
Lerpeveien 25    +47 32 98 89 90
3040 Drammen    +47 32 98 89 99 
Norway   info@optoma.no 

PO.BOX 9515 
3038 Drammen
Norway

เกาหล
WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,   +82+2+34430004
seoul,135-815, KOREA  +82+2+34430005

ญีปุ่่ น
東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス info@os-worldwide.com
コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

ไตห้วนั
12F., No. 213,Sec. 3, Beixin Rd.,   +886-2-8911-8600
Xindian Dist., New Taipei City 231,    +886-2-8911-6550
Taiwan, R.O.C. services@optoma.com.tw
www.optoma.com.tw asia.optoma.com

ฮอ่งกง
Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,  +852-2396-8968
Cheung Sha Wan,   +852-2370-1222
Kowloon, Hong Kong  www.optoma.com.hk

จนี
5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,   +86-21-62947376
Changning District   +86-21-62947375
Shanghai, 200052, China www.optoma.com.cn

สำนกังานท ัว่โลกของ Optoma
สำหรับการบรกิารและสนับสนุน โปรดตดิตอ่สำนักงานในประเทศ ของคณุ



www.optoma.com


	ความปลอดภัย
	ประกาศเกี่ยวกับระเบียบ & ความปลอดภัย

	บทนำ
	สิ่งต่างๆ ในบรรจุภัณฑ์
	ส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
	ตัวเครื่องหลัก
	แผงควบคุม
	การเชื่อมต่อ
	รีโมทคอนโทรล


	การตั้งค่าและการติดตั้ง
	กำลังเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเข้ากับโปรเจ็กเตอร์
	การเปิด/ปิดเครื่องโปรเจคเตอร์
	ไฟแสดงสถานะการเตือน

	การปรับภาพที่ฉาย

	การควบคุมของผู้ใช้
	การใช้แผงควบคุม
	เมนูที่แสดงบนหน้าจอ
	วิธีการใช้งาน
	โครงสร้าง
	รูปภาพ
	หน้าจอ
	การตั้งค่า
	ระดับเสียง
	ตัวเลือก
	3D
	LAN


	ภาคผนวก
	ปัญหาของโปรเจ็กเตอร์
	วิธีใช้เว็บเบราเซอร์เพื่อควบคุมโปรเจ็กเตอร์ของคุณ

	เครื่องมือควบคุมสำหรับห้องควบคุมของเครสตรอน
	การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่นเสริม
	โหมดที่ใช้ร่วมกันได้
	ตัวป้องกันการติดบนเพดาน
	สำนักงานทั่วโลกของ Optoma


