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ความปลอดภยั

สญัลกัษณร์ปูสายฟ้าทีม่ลีกูศรอยูภ่ายในสามเหลีย่มดา้นเทา่ มไีวเ้พือ่เตอืนใหผู้ ้ 
ใชท้ราบวา่ ผลติภณัฑน์ีม้ ี"แรงดนัไฟฟ้า ทีม่อีนัตราย" ซึง่ไมม่ฉีนวนหุม้อยูภ่ายใน
ผลติภณัฑ ์ซึง่อาจมขีนาด เพยีงพอทีจ่ะท�าใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะเกดิไฟฟ้าชอ็ตใน
บคุคลได ้

เครือ่งหมายตกใจภายในสามเหลีย่มดา้นเทา่ มไีวเ้พือ่เตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบถงึขัน้ 
ตอนการท�างาน และการบ�ารงุรักษา (ซอ่มแซม) ทีส่�าคญัในคูม่อืทีม่าพรอ้มกบั 
ผลติภณัฑ์

โปรดปฏบิตัติามค�าเตอืน ขอ้ควรระวงั และการบ�ารงุ รักษาทัง้หมดทีแ่นะน�าในคูม่อืผูใ้ชน้ี้

เพือ่หลกีเลีย่งไฟฟ้าชอ็ต ตวัเครือ่งและอปุกรณต์อ่พว่งตอ้งตอ่กบัสายดนิอยา่งเหมาะสม (สายดนิ)

ข ัน้ตอนเพือ่ความปลอดภยัทีส่�าคญั

� RG2 หา้มจอ้งเขา้ไปในล�าแสง
หา้มจอ้งตรงไปยงัล�าแสงเชน่เดยีวกบัแหลง่ก�าเนดิแสงอืน่ ๆ RG2 IEC 62471-5:2015

� อยา่ปิดกัน้ชอ่งเปิดส�าหรับระบายอากาศใดๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจถงึการท�างานทีเ่หมาะสมของโปรเจคเตอร ์และเพือ่
ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งรอ้นเกนิไป แนะน�าใหต้ดิตัง้โปรเจคเตอรใ์นต�าแหน่งทีไ่มม่กีารปิดกัน้การระบายอากาศ ตวัอยา่ง
เชน่ อยา่วางโปรเจคเตอรบ์นโตะ๊กาแฟทีม่ขีองอยูเ่ต็ม โซฟา เตยีง ฯลฯ อยา่วางโปรเจคเตอรใ์นตู ้เชน่ ตูห้นังสอื 
หรอืตูท้ีม่อีากาศไหลผา่นจ�ากดั

� เพือ่ลดความเสีย่งของเหตไุฟไหม ้และ/หรอืไฟฟ้าชอ็ต อยา่ใหโ้ปรเจคเตอรถ์กูฝนหรอืความชืน้ อยา่ตดิตัง้ใกล ้
แหลง่ก�าเนดิความรอ้น เชน่ หมอ้น�้า เครือ่งท�าความรอ้น เตาผงิ หรอื อปุกรณอ์ืน่ๆ เชน่แอมปลฟิายทีป่ลดปลอ่ย
ความรอ้นออกมา

� อยา่ใหว้ตัถหุรอืของเหลวเขา้ไปในเครือ่งโปรเจคเตอร ์สิง่เหลา่นีอ้าจสมัผัสถกูจดุทีม่แีรงดนัไฟฟ้าทีม่อีนัตราย  
และลดัวงจรชิน้สว่น ซึง่อาจเป็นผลใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

� ใชภ้ายใตเ้งือ่นไขตอ่ไปนี:้
± ในสภาพแวดลอ้มทีร่อ้นจัด เย็นจัด หรอืชืน้

(i)  ใหแ้น่ใจวา่อณุหภมูสิภาพแวดลอ้มอยูร่ะหวา่ง 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)

(ii) ความชืน้สมัพัทธเ์ป็น 10% ~ 85%

± ในบรเิวณทีอ่าจสมัผัสกบัฝุ่ นและสิง่สกปรกในปรมิาณมาก

± ใกลเ้ครือ่งใชใ้ดๆ ทีส่รา้งสนามแมเ่หล็กพลงังานสงู

± ถกูแสงแดดโดยตรง
� อยา่ใชเ้ครือ่ง ถา้เครือ่งเสยีหายหรอืผดิปกต ิความเสยีหาย/ผดิปกตทิางกายภาพมลีกัษณะดงันี ้(แตไ่มจ่�ากดัอยู่

เพยีง): 
± เครือ่งตกพืน้

± สายเพาเวอรซ์พัพลาย หรอืปลั๊กเสยีหาย

± ของเหลวหกลงบนโปรเจคเตอร์

± โปรเจคเตอรส์มัผัสถกูฝนหรอืความชืน้

± มสีิง่ของหลน่เขา้ไปในโปรเจคเตอร ์หรอืมบีางสิง่ภายในหลวม

� อยา่วางโปรเจคเตอรบ์นพืน้ผวิทีไ่มม่ัน่คง โปรเจคเตอรอ์าจตกลงมา ซึง่สง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บ หรอืโปรเจคเตอร์
อาจเสยีหายได ้
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� อยา่บงัแสงทีอ่อกมาจากเลนสข์องโปรเจคเตอรใ์นระหวา่งการใชง้าน แสงดงักลา่วจะท�าใหว้ตัถนัุน้รอ้นขึน้ และอาจ
เกดิการละลาย ท�าใหเ้กดิการไหม ้หรอืท�าใหไ้ฟตดิได ้

� โปรดอยา่เปิด หรอืถอดชิน้สว่นโปรเจคเตอร ์เนือ่งจากอาจท�าใหไ้ฟฟ้าชอ็ต

� อยา่พยายามซอ่มแซมเครือ่งดว้ยตวัเอง การเปิดหรอืถอดฝาออก อาจท�าใหค้ณุสมัผัสถกูแรงดนัไฟฟ้าทีเ่ป็น
อนัตราย หรอือนัตรายอืน่ๆ โปรดโทรตดิตอ่ Optoma กอ่นทีค่ณุจะสง่เครือ่งไปซอ่ม

� ดทูีต่วัเครือ่งโปรเจคเตอร ์ส�าหรับเครือ่งหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั

� เครือ่งควรไดรั้บการซอ่มแซมโดยชา่งบรกิารทีเ่หมาะสมเทา่นัน้

� ใชเ้ฉพาะอปุกรณต์อ่พว่ง/อปุกรณเ์สรมิทีร่ะบโุดยผูผ้ลติเทา่นัน้

� อยา่มองเขา้ไปยงัเลนสข์องโปรเจคเตอรโ์ดยตรงในระหวา่งการใชง้าน แสงทีส่วา่งอาจท�าใหต้าของคณุบาดเจ็บ

� เมือ่ปิดเครือ่งโปรเจคเตอร ์ใหแ้น่ใจวา่รอบการท�าความเย็นท�างานจนเสร็จสมบรูณก์อ่นทีจ่ะถอดปลั๊กสายไฟออก 
ปลอ่ยใหโ้ปรเจคเตอรเ์ย็นลง 90 วนิาที

� ปิดและถอดปลั๊กเพาเวอรจ์ากเตา้เสยีบ AC กอ่นทีจ่ะท�าความสะอาดผลติภณัฑ์

� ใชผ้า้นุ่มเปียกหมาดๆ ชบุน�้ายาท�าความสะอาดอยา่งออ่น เพือ่ท�า ความสะอาดตวัเครือ่ง อยา่ใชส้ารขดัท�าความ
สะอาด ขีผ้ ึง้ หรอืตวัท�าละลายเพือ่ท�าความสะอาดเครือ่ง

� ถอดปลั๊กเพาเวอรจ์ากเตา้เสยีบ AC ถา้ไมไ่ดใ้ชผ้ลติภณัฑเ์ป็นระยะ เวลานาน

� อยา่ตดิตัง้โปรเจคเตอรใ์นบรเิวณทีอ่าจมกีารสัน่สะเทอืนหรอืแรงกระแทก

� อยา่สมัผัสเลนสด์ว้ยมอืเปลา่

� ถอดแบตเตอรีอ่อกจากรโีมทคอนโทรลกอ่นการจัดเกบ็ แบตเตอรีอ่าจเกดิการร่ัวไหลได ้หากคา้งอยูใ่น
รโีมทคอนโทรลเป็นระยะเวลานาน

� อยา่ใชห้รอืเกบ็โปรเจคเตอรใ์นบรเิวณทีม่คีวนัจากน�้ามนัหรอืจากบหุรี ่เนือ่งจากควนันัน้อาจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพ
ของการท�างานของโปรเจคเตอร์

� โปรดปฏบิตัติามขัน้ตอนการตดิตัง้โปรเจคเตอรท์ีถ่กูตอ้ง การตดิตัง้ทีไ่มไ่ดม้าตรฐานอาจสง่ผลกระทบตอ่การท�างาน
ของโปรเจคเตอร์

� ใชส้ายไฟและหรอืเครือ่งป้องกนัไฟกระชาก ไฟดบัและไฟตกสามารถท�าใหเ้ครือ่งเสยีได ้

การท�าความสะอาดเลนส์

� กอ่นทีจ่ะท�าความสะอาดเลนส ์ใหแ้น่ใจวา่ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอร ์และถอดปลั๊กสายไฟออกเพือ่ปลอ่ยใหเ้ครือ่งเย็น
สนทิ

� ใชถ้งัอากาศอดัเพือ่ก�าจัดฝุ่ น

� ใชผ้า้พเิศษส�าหรับท�าความสะอาดเลนส ์และคอ่ย ๆ เชด็เลนสเ์บา ๆ อยา่สมัผัสเลนสด์ว้ยนิว้ของคณุ

� อยา่ใชส้ารอลัคาไลน/์กรด หรอืตวัท�าละลายทีร่ะเหยงา่ย เชน่ แอลกอฮอล ์ส�าหรับท�าความสะอาดเลนส ์การรับ
ประกนัไมคุ่ม้ครอง ในกรณีทีเ่ลนสเ์สยีหายเนือ่งจากกระบวนการท�าความสะอาด

การแจง้เตอืน

� อยา่ใชส้เปรยท์ีป่ระกอบดว้ยกา๊ซไวไฟเพือ่ก�าจัดฝุ่ น หรอืสิง่สกปรกออกจากเลนส ์การท�าเชน่นีอ้าจท�าใหเ้กดิไฟ
ไหม ้เนือ่งจากความรอ้นทีส่งูดา้นในโปรเจ็กเตอร์

� อยา่ท�าความสะอาดเลนส ์ในขณะทีโ่ปรเจ็กเตอรก์�าลงัอุน่ขึน้ เนือ่งจากการท�าเชน่นีอ้าจท�าใหฟิ้ลม์ทีพ่ืน้ผวิของเลนส์
ลอกออกได ้

� อยา่เชด็ หรอืเคาะเลนสด์ว้ยวตัถทุีแ่ข็ง

ขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยัเกีย่วกบัเลเซอร์
� ผลติภณัฑน์ีถ้กูจ�าแนกประเภทเป็นผลติภณัฑ ์คลาส 2 ของ IEC 60825-1 : 2007 และสอดคลอ้งกบั 21 CFR 

1040.10 และ 1040.11 ยกเวน้การเบีย่งเบนตามประกาศเลเซอรห์มายเลข 50 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2007

� IEC 60825-1:2014: ผลติภณัฑเ์ลเซอร ์คลาส 1 - กลุม่ความเสีย่ง 2, หา้มจอ้งตรงไปยงัล�าแสง เชน่เดยีวกบัแหลง่
ก�าเนดิแสงอืน่ ๆ, RG2 IEC 62471-5:2015

� ฉลากอธบิาย แสดงขอ้มลูทัง้หมดของก�าลงัแสงเลเซอร:์
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� โปรเจ็กเตอรน์ีม้โีมดลูเลเซอร ์คลาส 4 ในตวั การถอดชิน้สว่น หรอืการดดัแปลงมอีนัตรายมาก และไมค่วรพยายาม
ด�าเนนิการโดยเด็ดขาด

� การด�าเนนิการ หรอืการปรับแตง่ใด ๆ ทีไ่มม่กีารระบไุวใ้นคูม่อืผูใ้ชน้ีเ้ป็นพเิศษ ท�าใหเ้กดิความเสีย่งจากการสมัผัส
ถกูการแผรั่งสเีลเซอรท์ีเ่ป็นอนัตราย

� หา้มเปิด หรอืถอดชิน้สว่นโปรเจ็กเตอร ์เนือ่งจากอาจท�าใหเ้กดิความเสยีหาย เนือ่งจากการสมัผัสถกูการแผรั่งสี
เลเซอร์

� อยา่มองเขา้ไปในล�าแสงในขณะทีโ่ปรเจ็กเตอรเ์ปิดเครือ่งอยู ่แสงทีส่วา่งมาก อาจท�าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ตา
อยา่งถาวร

� ในขณะทีเ่ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอร ์ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่ใีครทีอ่ยูภ่ายในระยะการฉายก�าลงัมองมาทีเ่ลนส์

� หากไมป่ฏบิตัติามการควบคมุ การปรับ หรอืกระบวนการใชง้านอาจท�าใหเ้กดิความเสยีหาย เนือ่งจากการสมัผัสถกู
การแผรั่งสเีลเซอร์

� มกีารใหค้�าแนะน�าทีเ่พยีงพอส�าหรับการประกอบ การใชง้าน และการบ�ารงุรักษา รวมถงึค�าเตอืนทีช่ดัเจนเกีย่วกบัขอ้
ควรระวงั เพือ่หลกีเลีย่งการสมัผัสถกูแสงเลเซอร ์และการแผรั่งสทีีอ่าจเกดิขึน้ไดซ้ ึง่เกนิกวา่ขอ้จ�ากดัการปลอ่ยที่
สามารถเขา้ถงึไดใ้นคลาส 2

ขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยั 3D
โปรดปฏบิตัติามค�าเตอืนและขอ้ควรระวงักอ่นทีค่ณุหรอืบตุรของคณุจะใชฟั้งกช์ัน่ 3D 

การแจง้เตอืน

เด็กๆ และวยัรุน่อาจมคีวามไวตอ่ประเด็นดา้นสขุภาพเมือ่ชมภาพ 3D และควรไดรั้บการดแูลอยา่งใกลช้ดิในขณะทีด่ภูาพเหลา่นี้

ค�าเตอืนเกีย่วกบัการชกัเมือ่ถกูแสง และความเสีย่งดา้นสขุภาพอืน่ๆ

� ผูช้มบางคนอาจมอีาการลมชกั หรอืสมองขาดเลอืดเมือ่มองดภูาพกะพรบิและแสงกะพรบิทีม่าจากภาพของ
โปรเจคเตอร ์หรอืวดิโีอเกมบางชนดิ ถา้คณุมอีาการลมชกัหรอืเป็นโรคหลอดเลอืดสมอง หรอืมปีระวตัวิา่มคีนใน
ครอบครัวเป็น โปรดปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทยก์อ่นทีจ่ะใชฟั้งกช์ัน่ 3D

� แมใ้นผูท้ีไ่ม่ปีระวตัสิว่นตวัหรอืสมาชกิในครอบครัวทีม่อีาการลม้บา้หม ูหรอืชกั อาจมสีภาพทีไ่มไ่ดว้นิจิฉัยวา่สามารถ
เป็นสาเหตใุหเ้กดิอาการลมชกัเนือ่งจากแสงได ้

� สตรมีคีรรภ ์ผูส้งูอาย ุผูท้ีเ่คยป่วยจากอาการบาดเจ็บรนุแรง ผูท้ีน่อนหลบัไมเ่พยีงพอ หรอือยูภ่ายใตฤ้ทธิ์
แอลกอฮอล ์ควรหลกีเลีย่งการใชฟั้งกช์ัน่ 3D ของเครือ่ง

� ถา้คณุมอีาการใดๆ ตอ่ไปนี ้ใหห้ยดุการชมภาพ 3D ทนัท ีและปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย:์ (1) การมองเห็น
เปลีย่นแปลง (2) ปวดศรีษะเล็กนอ้ย (3) วงิเวยีน (4) มกีารเคลือ่นไหวโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ เชน่ ตาหรอืกลา้มเนือ้กระตกุ 
(5) สบัสน (6) คลืน่ไส ้(7) สญูเสยีการรับรู ้(8) ชกั (9) ตะครวิ และ/หรอื (10) เวยีนศรีษะ เด็กและวยัรุน่อาจมี
อาการเหลา่นีไ้ดง้า่ยกวา่ผูใ้หญ ่ผูป้กครองควรตรวจดแูลลกูๆ และถามพวกเขาวา่มอีาการเหลา่นีห้รอืไม่

� การชมภาพ 3D อาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิการเมา ภาพหลอน การหลงทศิ อาการตาลา้ และมเีสถยีรภาพการทรงตวัลด
ลงดว้ย แนะน�าใหผู้ใ้ชห้ยดุพักบอ่ยๆ เพือ่ลดโอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบเหลา่นี ้ถา้ตาของคณุแสดงสญัญาณของ
ความลา้ หรอืมอีาการตาแหง้ หรอืถา้คณุมอีาการใดๆ ทีก่ลา่วมาดา้นบน ใหห้ยดุใชอ้ปุกรณน์ีท้นัท ีและอยา่ใชอ้กี
เป็นเวลาอยา่งนอ้ยสามสบินาท ีหลงัจากทีอ่าการเหลา่นีห้ายแลว้

� การชมภาพ 3D ในขณะทีน่ั่งใกลห้นา้จอมากเกนิไปเป็นระยะเวลานาน อาจท�าใหส้ายตาของคณุเสยีหายได ้ระยะ
ทางการชมทีเ่หมาะสม ควรมรีะยะอยา่งนอ้ยสามเทา่ของความสงูหนา้จอ แนะน�าใหต้าของผูช้มอยูร่ะดบัเดยีวกบั
หนา้จอ
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� การชมภาพ 3D ในขณะทีส่วมแวน่ 3D ตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลานาน อาจท�าใหเ้กดิอาการปวดหวัหรอืเกดิความลา้ ถา้
คณุมอีาการปวดหวั ลา้หรอืเวยีนหวั ใหห้ยดุการชมภาพ 3D และพักผอ่น

� อยา่ใชแ้วน่ 3D ส�าหรับวตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ นอกเหนอืจากการชมภาพ 3D เทา่นัน้

� การสวมแวน่ 3D ส�าหรับวตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ (สวมเลน่ทัว่ไป เป็นแวน่กนัแดด แวน่ป้องกนั เป็นตน้) อาจท�าใหเ้กดิ
อนัตรายทางกายภาพตอ่คณุ และอาจท�าใหส้ายตามปีระสทิธภิาพลดลง

� การชมภาพ 3D อาจท�าใหเ้กดิการสบัสนไดใ้นผูช้มบางราย ดงันัน้ อยา่วางโปรเจคเตอร ์3D ของคณุใกลบ้นัได สาย
เคเบลิ เฉลยีง หรอืวตัถอุืน่ๆ ทีส่ามารถท�าใหม้กีารสะดดุ ชน หกั หรอืหลน่ลงไปได ้

ลขิสทิธ์
เอกสารเผยแพรน่ี ้ซ ึง่รวมถงึรปูภาพ ภาพประกอบ และซอฟตแ์วรไ์ดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายลขิสทิธิร์ะหวา่งประเทศ 
พรอ้มทัง้ไดรั้บการสงวนสทิธทิัง้หมด หา้มผลติคูม่อืนี ้หรอืสือ่ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นนีซ้�้าโดยปราศจากการไดรั้บความยนิยอมเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจากผูแ้ตง่

© ลขิสทิธิ ์2019

ขอ้ความปฏเิสธความรบัผดิชอบ
ขอ้มลูในเอกสารนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ผูผ้ลติไมไ่ดเ้ป็นตวัแทนหรอืรับประกนัเนือ้หาในเอกสาร
นี ้และโดยเฉพาะขอปฏเิสธการรับประกนัการจ�าหน่ายสนิคา้หรอืความเหมาะสมส�าหรับวตัถปุระสงคใ์ดโดยเฉพาะโดยนัย ผูผ้ลติขอ
สงวนสทิธใินการทบทวนแกไ้ขเอกสารเผยแพรน่ี ้และท�าการเปลีย่นแปลงในเวลาใดๆ ในสว่นของเนือ้หาทีอ่ยูใ่นเอกสารนีโ้ดยไม่
ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ดทราบถงึการแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลง

การจดจ�าไดถ้งึเครือ่งหมายการคา้
Kensington เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนในสหรัฐฯ ของ ACCO Brand Corporation พรอ้มดว้ยการจดทะเบยีนแลว้ และ
ทีย่งัคงรอการจดทะเบยีนในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก

HDMI, โลโก ้HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครือ่งหมายการคา้ หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีน
ของ HDMI Licensing LLC

DLP®, DLP Link และโลโก ้DLP เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Texas Instruments และ BrilliantColorTM เป็น
เครือ่งหมายการคา้ของ Texas Instruments

ผลติภายใตก้ารไดรั้บอนุญาตจาก Dolby Laboratories
Dolby, Dolby Audio และสญัลกัษณ ์D คู ่เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Dolby Laboratories

Amazon, Alexa และโลโกท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Amazon.com, Inc. หรอืบรษัิทสาขา

ชือ่ผลติภณัฑท์ัง้หมดทีใ่ชใ้นคูม่อืนีเ้ป็นทรัพยส์นิของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้งและมกีารรับทราบแลว้

FCC
อปุกรณน์ีไ้ดรั้บการทดสอบ และพบวา่สอดคลอ้งกบัขดีจ�ากดัส�าหรับอปุกรณด์จิติอลคลาส B สว่นที ่15 ของกฎ FCC ขอ้จ�ากดั
เหลา่นีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหก้ารป้องกนัทีเ่หมาะสมตอ่การรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การตดิตัง้ส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยั อปุกรณน์ี้
สรา้ง ใช ้และสามารถแผพ่ลงังานความถีค่ลืน่วทิย ุและถา้ไมไ่ดรั้บการตดิตัง้และใชอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัขัน้ตอนทีร่ะบ ุอาจกอ่ให ้
เกดิอนัตรายตอ่การสือ่สารทางวทิยุ

อยา่งไรกต็าม ไมรั่บประกนัวา่จะไมเ่กดิการรบกวนขึน้ในการตดิตัง้นัน้ๆ ถา้อปุกรณน์ีเ้ป็นสาเหตใุหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่
การรับคลืน่วทิยหุรอืโทรศพัท ์ซึง่สามารถระบไุดโ้ดยการปิดและเปิดอปุกรณ ์ผูใ้ชค้วรพยายามแกไ้ขการรบกวนโดยการด�าเนนิการ
ดว้ยวธิกีารอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืหลายอยา่งดงันี:้

� ก�าหนดต�าแหน่งใหมห่รอืยา้ยเสาอากาศรับสญัญาณ

� เพิม่ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณแ์ละเครือ่งรับ

� เชือ่มตอ่อปุกรณล์งในเตา้เสยีบในวงจรทีแ่ตกตา่งจากทีใ่ชเ้ชือ่มตอ่กบัเครือ่งรับสญัญาณ

� ปรกึษาตวัแทนจ�าหน่าย หรอืชา่งเทคนคิวทิย/ุโทรทศันท์ีม่ปีระสบการณเ์พือ่ขอความชว่ยเหลอื
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ขอ้สงัเกต: สายเคเบลิทีม่ฉีนวนหุม้
การเชือ่มตอ่ทัง้หมดไปยงัอปุกรณค์อมพวิเตอรอ์ืน่ ตอ้งท�าโดยใชส้ายเคเบลิทีม่ฉีนวนหุม้ เพือ่รักษาความสอดคลอ้งกบักฎขอ้
บงัคบั FCC

ขอ้ควรระวงั

การเปลีย่นแปลง หรอืดดัแปลงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอยา่ง ชดัแจง้จากผูผ้ลติ อาจท�าใหส้ทิธิใ์นการใชค้อมพวิเตอรน์ีข้อง ผูใ้ช ้
ซึง่ไดรั้บจากคณะกรรมการการสือ่สารแหง่ชาต ิถอืเป็น โมฆะ

เง ือ่นไขการท�างาน

อปุกรณน์ีส้อดคลอ้งกบัสว่นที ่15 ของกฎ FCC การท�างานตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขสองอยา่งดงันี:้

1. อปุกรณน์ีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย และ

2. อปุกรณน์ีต้อ้งทนตอ่การรบกวนใดๆ ทีไ่ดรั้บ รวมทัง้การรบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการท�างานทีไ่มพ่งึประสงค์

ขอ้สงัเกต: 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.

การประกาศความสอดคลอ้งส�าหรบัประเทศกลุม่ EU
� ขอ้ก�าหนด EMC ที ่2014/30/EC (รวมทัง้การแกไ้ข)

� ขอ้ก�าหนดแรงดนัไฟฟ้าต�า่ 2014/35/EC

� ขอ้ก�าหนด R & TTE ที ่1999/5/EC (ถา้ผลติภณัฑม์ฟัีงกช์ัน่ RF)

WEEE
 

ข ัน้ตอนการทิง้ผลติภณัฑ์

หา้มทิง้อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสน์ีล้งในถงัขยะเมือ่เลกิใชแ้ลว้ เพือ่ลดมลพษิทีจ่ะเกดิใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ และเพือ่ปกป้อง
สิง่แวดลอ้มของโลกอยา่งเหมาะสมทีส่ดุ โปรดน�าอปุกรณไ์ปรไีซเคลิ
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บทน�า

สิง่ตา่งๆ ในบรรจภุณัฑ์
เปิดกลอ่งและตรวจสอบดว้ยความระมดัระวงัเพือ่ตรวจสอบวา่คณุไดรั้บอปุกรณม์าตรฐานดงัทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง บางรายการทีเ่ป็น
อปุกรณเ์สรมิอาจไมม่ใีหม้า ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัรุน่ ขอ้มลูจ�าเพาะ และภมูภิาคทีค่ณุซือ้ โปรดตรวจสอบกบัรา้นทีค่ณุซือ้ อปุกรณบ์าง
รายการอาจจะแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค 

บตัรรับประกนัมเีฉพาะในบางภมูภิาคทีก่�าหนดไวเ้ทา่นัน้ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายเพือ่ขอ้มลูในรายละเอยีด

อปุกรณเ์สรมิมาตรฐาน

โปรเจคเตอร์ รโีมทคอนโทรล

เอกสาร

	ใบรับประกนั (*2)

		คูม่อืผูใ้ชส้�าหรับการเริม่ตน้
อยา่งรวดเร็ว

สายไฟ AC

หมายเหตุ:  
� รูปูแบบของรโีมทคอนโทรลอาจเปลีย่นแปลงไปตามแตล่ะภมูภิาค
� (*1) ส�าหรับการชารจ์ไฟรโีมทคอนโทรล
� (*2) ส�าหรับขอ้มลูการรับประกนัในยโุรป โปรดไปทีเ่ว็บไซต ์www.optoma.com
� (*3) ใชบ้ตัรระยะหา่งทีใ่หม้า เพือ่หาระยะหา่งทีเ่หมาะสมจากพืน้ผวิการฉายของโปรเจ็กเตอร ์ส�าหรับรายละเอยีด

เพิม่เตมิ ใหด้ ูคูม่อืการตดิตัง้ SmartFIT

  โปรดสแกน QR โคด้ หรอืไปที ่URL ตอ่ไปนี:้ https://www.optoma.com/support/download

สายเคเบลิไมโคร USB (*1)

ลกูหนนุ บตัรระยะหา่ง (*3)

http://www.optoma.com
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บทน�า

ภาพรวมของผลติภณัฑ์

       

6

10

2 3

7

8

9

1

16
5

5

4

 

อยา่งนอ้ย 
500 มม.

 

อยา่งนอ้ย 
500 มม.

อยา่งนอ้ย 
500 มม.

หมายเหตุ:  
� อยา่ปิดกัน้ชอ่งระบายอากาศเขา้และออกของโปรเจ็กเตอร์
� เมือ่ใชง้านโปรเจ็กเตอรใ์นพืน้ทีปิ่ด ใหเ้วน้ทีว่า่งไวอ้ยา่งนอ้ย 50 ซม. (19 นิว้) รอบ ๆ ชอ่งระบายอากาศเขา้และ

ออก

ไมใ่ช่ รายการ ไมใ่ช่ รายการ
1. เครือ่งระบายอากาศ (ออก) 6. อนิพตุ / เอาตพ์ตุ

2. ไฟแสดงสถานะ LED 7. เครือ่งระบายอากาศ (เขา้)
3. ปุ่ มเพาเวอร์ 8. ชอ่งเสยีบเพาเวอร์
4. เลนส์ 9. พอรต์ล็อค Kensington™

5. ฐานส�าหรับปรับเอยีง 10. ตวัรับสญัญาณ IR
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บทน�า

การเชือ่มตอ่

        

1 3 5 7

2 4 6

891011

ไมใ่ช่ รายการ ไมใ่ช่ รายการ
1. พอรต์ USB 2.0 / เครือ่งเลน่มเีดยี USB 7. พอรต์ USB2.0 (บรกิารเทา่นัน้)
2. พอรต์ HDMI 1 (HDMI v2.0 (ARC)) 8. ชอ่งเสยีบเพาเวอร์
3. พอรต์ HDMI 2 (HDMI v2.0) 9. KensingtonTM พอรต์ส�าหรับล็อก
4. พอรต์ S/PDIF (เอาตพ์ตุดจิติอล) 10. พอรต์ HDMI 3 (HDMI v2.0)
5. พอรต์ RJ-45 11. พอรต์ USB2.0 (จา่ยไฟ 5V 1.5A)(*)
6. พอรต์เสยีงออก

หมายเหตุ:   (*) ไมแ่นะน�าส�าหรับการชารจ์โทรศพัทม์อืถอื

ไฟแสดงสถานะปุ่ มกดและ LED

      41 2 3

5

ไมใ่ช่ รายการ ไมใ่ช่ รายการ
1. LED หลอดไฟ 4. ปุ่ มเพาเวอร์
2. LED อณุหภมูิ 5. ไฟ LED แสดงพาวเวอร์
3. LED บลทูธู
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บทน�า

รโีมทคอนโทรล

         

8

9

71

2

4

3

5 6

10

11

ไมใ่ช่ รายการ ไมใ่ช่ รายการ
1. เปิดเครือ่ง / สแตนดบ์าย 3. กลบั

2.

ปุ่ มเลอืก 4 ทศิทาง:

 

ขึน้

ซา้ย ขวา

ลง

4. ระดบัเสยีง -
5. โหมดล�าโพง เปิด
6. ไฟแสดงสถานะ LED
7. เมนู โปรเจ็กเตอร ์/ เมนู ดว่น
8. ตกลง
9. โฮม / แอรเ์มาส ์เปิดใชง้าน / ปิดใชง้าน
10. การตัง้คา่แอป Android / โฟกสั
11. ระดบัเสยีง +

หมายเหตุ:  รโีมทคอนโทรลสนับสนุนทัง้การสง่สญัญาณอนิฟราเรด (IR) และบลทูธู สามารถท�างานเป็นแอรเ์มาสไ์ดด้ว้ย
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บทน�า

การจบัคูร่โีมทคอนโทรลบลทูธูกบัโปรเจคเตอร์

กดปุ่ ม “ ” และ “ ” พรอ้มกนัคา้งไวเ้ป็นเวลา 5 วนิาท ีอปุกรณก์�าลงัอยูใ่นโหมดการจับคู ่ถา้ LED สถานะบนรโีมทคอนโทร
ลบลทูธูกะพรบิเป็นสนี�้าเงนิ

5s

กระบวนการจับคูจ่ะใชเ้วลาประมาณ 20 วนิาท ีถา้การจับคูส่�าเร็จ LED สถานะบนรโีมทคอนโทรลบลทูธูจะตดิเป็นสนี�้าเงนิตอ่เนือ่ง
เมือ่ปุ่ มถกูกด หากไมส่�าเร็จ LED สถานะบนรโีมทคอนโทรลบลทูธูจะตดิเป็นสเีขยีวเมือ่ปุ่ มถกูกด

ถา้รโีมทคอนโทรลบลทูธูถกูปลอ่ยทิง้ไวโ้ดยไมไ่ดใ้ชง้านเป็นเวลา 10 นาท ีรโีมทจะเขา้สูโ่หมดสลปีโดยอตัโนมตั ิและบลทูธูจะถกู
ตดัการเชือ่มตอ่

หมายเหตุ:  
� รูปูแบบของรโีมทคอนโทรลอาจเปลีย่นแปลงไปตามแตล่ะภมูภิาค
� ปุ่ มบางปุ่ มอาจไมท่�างานส�าหรับรุน่ทีไ่มร่องรับคณุลกัษณะนี้
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การตดิต ัง้

การตดิต ัง้โปรเจคเตอร์
โปรเจ็กเตอรข์องคณุไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ตดิตัง้ไดส้องแบบ

รปูแบบหอ้งหรอืความชอบสว่นบคุคลของคณุจะเป็นตวัก�าหนดสถานทีก่ารตดิตัง้ทีค่ณุเลอืก ใชเ้วลาในการพจิารณาขนาดและ
ต�าแหน่งของหนา้จอ ต�าแหน่งของเตา้เสยีบทีเ่หมาะสม เชน่เดยีวกบัสถานทีแ่ละระยะทางระหวา่งโปรเจคเตอรก์บัอปุกรณท์ีเ่หลอื
ของคณุ

แบบตดิต ัง้บนโตะ๊ดา้นหนา้ แบบตดิต ัง้บนโตะ๊ดา้นหลงั

� วธิกีารตรวจสอบสถานทีว่างโปรเจ็กเตอรส์�าหรับขนาดหนา้จอทีใ่ห ้โปรดดรูะยะหา่งของโตะ๊ในหนา้ 55

� วธิกีารตรวจสอบขนาดหนา้จอส�าหรับระยะทางทีใ่ห ้โปรดดรูะยะหา่งของโตะ๊ในหนา้ 55

หมายเหตุ:  

� ภาพทีฉ่ายออกมาจะมขีนาดเพิม่ขึน้และระบบจะเพิม่การชดเชยในแนวตัง้ขึน้ตามสดัสว่นเมือ่วางโปรเจคเตอรไ์วไ้กล
จากหนา้จอ

� ออฟเซต็แนวตัง้อาจแตกตา่งกนัระหวา่งโปรเจ็กเตอรแ์ตล่ะเครือ่ง เนือ่งจากขอ้จ�ากดัของการผลติเลนส ์อาจมกีาร
ปรับแตง่เพิม่เตมิ เมือ่สลบัโปรเจ็กเตอร์

ส�าคญั!  
หา้มใชเ้ครือ่งโปรเจ็กเตอรใ์นการวางในลกัษณะใดๆ กต็าม นอกจากวางบนโตะ๊ โปรเจคเตอรค์วรอยูใ่นแนวนอน และตอ้ง
ไมเ่อยีงไปขา้งหนา้/ขา้งหลงั หรอืซา้ย/ขวา การวางแนวในลกัษณะอืน่จะท�าใหห้มดการรับประกนั และอาจท�าใหอ้ายกุาร
ใชง้านของโปรเจคเตอรส์ัน้ลง ส�าหรับค�าแนะน�าการตดิตัง้ทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน โปรดตดิตอ่ Optoma
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การตดิต ัง้

การเชือ่มตอ่แหลง่สญัญาณไปยงัโปรเจคเตอร์

 

1

2 54

7

6

3

8

9

10

11

ไมใ่ช่ รายการ ไมใ่ช่ รายการ ไมใ่ช่ รายการ
1. USB แฟลชไดรฟ์ 5. สายเคเบลิ USB (เฉพาะบรกิาร /  

อปัเกรด DDP FW เทา่นัน้)
9. สายเพาเวอร์

2. สายเคเบลิ HDMI 6. สายเคเบลิเสยีงออก 10. ด็องเกลิ HDMI
3. USB แฟลชไดรฟ์ 7. สายเคเบลิ RJ-45 (ส�าหรับอนิเทอรเ์น็ต) 11. สายไฟ USB
4. สายเคเบลิ HDMI 8. สาย S/PDIF ออก

หมายเหตุ:   คณุสามารถเชือ่มตอ่เมาสห์รอืแป้นพมิพ ์USB เขา้กบัพอรต์ USB ได ้
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การตดิต ัง้

การปรบัภาพทีฉ่าย

ความสงูของภาพ
โปรเจคเตอรม์ขีาปรับระดบัให ้ส�าหรับปรับความสงูของภาพ

1. คน้หาขาปรับต�าแหน่งทีค่ณุตอ้งการปรับ ทีข่า้งใตข้อง โปรเจ็กเตอร์

2. หมนุขาปรับระดบัตามเข็มหรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ปรับโปรเจคเตอรใ์หส้งูขึน้หรอืต�า่ลง

 

ขาปรับความเอยีง

แหวนปรับความเอยีง

หมายเหตุ:   ถา้คณุตอ้งการปรับโปรเจ็กเตอรใ์หไ้ดร้ะดบั ใหห้มนุขาทีป่รับได ้และตดิลกูหนุนเขา้กบัขาทัง้สองขา้ง จากนัน้หมนุ
ขาใหแ้น่น

    

ลกูหนุน

แหวนปรับความเอยีง

ลกูหนุน
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การตดิต ัง้

การต ัง้คา่รโีมท

การชารจ์รโีมทคอนโทรล
ในการชารจ์รโีมทคอนโทรล ใหเ้ชือ่มตอ่ปลายดา้นหนึง่ของสายเคเบลิไมโคร USB เขา้กบัพอรต์ USB ทีส่ว่นลา่งของรโีมทคอนโทรล 
และปลายอกีดา้นหนึง่เขา้กบัพอรต์ USB ของอปุกรณท์ีส่นับสนุนการชารจ์ ตวัอยา่งเชน่ ตอ่เขา้กบัพอรต์ USB 2.0 ทีด่า้นขา้งของโปร
เจ็กเตอร์

ขอ้ควรระวงั:

เพือ่ใหม้ัน่ใจในการใชง้านทีป่ลอดภยั กรณุาท�าตามขอ้ควรระวงัตอ่ไปนี:้

� หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัน�้าหรอืของเหลว

� อยา่ใหร้โีมทคอนโทรลสมัผัสกบัความชืน้หรอืน�้า

� อยา่ท�าใหร้โีมทคอนโทรลรว่งหลน่

หมายเหตุ:  

� เราแนะน�าไมใ่หใ้ชง้านรโีมทคอนโทรลในขณะทีก่�าลงัชารจ์
� รโีมทคอนโทรลจะเขา้สูโ่หมดสลปีหลงัจากทีไ่มม่กีจิกรรม 10 นาที
� ในการปลกุรโีมทคอนโทรล ใหก้ดทีปุ่่ มใด ๆ การกดปุ่ ม จะเป็นการปลกุรโีมทคอนโทรลขึน้มาใหท้�างานเทา่นัน้ แต่

ไมไ่ดด้�าเนนิการฟังกช์ัน่ของปุ่ มทีก่ด ในการด�าเนนิการฟังกช์ัน่ของปุ่ มนัน้ ใหก้ดทีปุ่่ มอกีครัง้

เกีย่วกบัแอรเ์มาส์

� ในการเปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านแอรเ์มาส ์กด “ ” คา้งไว ้

หมายเหตุ:   ฟังกช์ัน่แอรเ์มาสจ์ะปิดใชง้านโดยอตัโนมตั ิเมือ่รโีมทคอนโทรลอยูใ่นโหมดสลปี หรอืเมือ่คณุกดปุ่ ม 
“ขึน้”, “ลง”, “ซา้ย” หรอื “ขวา”

� ชารจ์รโีมทคอนโทรล เมือ่ระดบัพลงังานของแบตเตอรีล่ดลงต�า่กวา่ 20% และไฟแสดงสถานะ LED เริม่กะพรบิเป็น
สแีดง

� ในขณะทีช่ารจ์ ไฟแสดงสถานะ LED จะตดิเป็นสแีดงตอ่เนือ่ง เมือ่การชารจ์สมบรูณ ์ไฟแสดงสถานะ LED จะตดิเป็น
สเีขยีวตอ่เนือ่ง

หมายเหตุ:   แบตเตอรีจ่ะชารจ์เต็มในเวลาประมาณ 1.5 ชัว่โมง ความจขุองแบตเตอรีค่อื 250mAh (0.925Wh)
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การใชง้านโปรเจ็กเตอร์

การเปิด/ปิดโปรเจคเตอร์

เปิดเครือ่ง
1. เชือ่มตอ่ปลายดา้นหนึง่ของสายไฟ AC เขา้กบัซอ็กเกต็ไฟฟ้าบนโปรเจ็กเตอร ์และปลายอกีดา้นหนึง่เขา้กบั

เตา้เสยีบไฟฟ้า เมือ่เชือ่มตอ่แลว้, LED เพาเวอรจ์ะเปลีย่นเป็นสแีดง

2. เปิดโปรเจ็กเตอรโ์ดยการกด “ ” ทีด่า้นบนของโปรเจ็กเตอร ์หรอืบนรโีมทคอนโทรล

   

หรอื

ระหวา่งการเปิดเครือ่ง LED เพาเวอรจ์ะกะพรบิเป็นสขีาว และระหวา่งการท�างานปกต ิLED เพาเวอรจ์ะตดิเป็นสขีาว
ตอ่เนือ่ง

หมายเหตุ:   ถา้โหมดพลงังาน (สแตนดบ์าย) ถกูตัง้คา่เป็น “Eco.” โปรเจ็กเตอรจ์ะเปิดเครือ่งโดยใชส้ญัญาณอนิฟราเรดจาก
รโีมทคอนโทรล ถา้โหมดพลงังาน (สแตนดบ์าย) ถกูตัง้คา่เป็น “SmartHome (สมารต์โฮม)” โปรเจ็กเตอรจ์ะเปิด
เครือ่งโดยใชส้ญัญาณบลทูธูจากรโีมทคอนโทรล



ไทย 19

การใชง้านโปรเจ็กเตอร์

ระยะทีใ่หผ้ลอยา่งมปีระสทิธภิาพ
เซน็เซอรร์โีมทคอนโทรลอนิฟราเรด (IR) อยูท่ีด่า้นหนา้ของโปรเจ็กเตอร ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ รโีมทคอนโทรลอยูภ่ายในมมุ 
±15° ตัง้ฉากกบัเซน็เซอรร์โีมทคอนโทรลอนิฟราเรดของโปรเจ็กเตอรเ์พือ่การท�างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ระยะหา่งระหวา่ง
รโีมทคอนโทรลและเซนเซอรไ์มค่วรเกนิกวา่ 7 เมตร (~ 22 ฟตุ)
นอกจากนี ้คณุสามารถใชร้โีมทคอนโทรลโดยการชีไ้ปทีภ่าพทีฉ่ายไดด้ว้ย

หมายเหตุ:   เมือ่ชีร้โีมทคอนโทรลตรง (มมุ 0 องศา) ไปยงัเซนเซอรร์โีมทคอนโทรลอนิฟราเรด ระยะทางระหวา่ง
รโีมทคอนโทรลกบัเซนเซอรต์อ้งไมเ่กนิ 10 เมตร (~ 32 ฟตุ)

� ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่สี ิง่กดีขวางใดๆ ระหวา่งรโีมทคอนโทรลและเซน็เซอร ์IR บนโปรเจคเตอรซ์ ึง่อาจขวางแสง
อนิฟราเรด

� ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งสง่ IR ของรโีมทคอนโทรลไมโ่ดนแสงอาทติยห์รอืหลอดไฟฟลอูอเรสเซนตโ์ดยตรง
� โปรดเก็บตวัควบคมุระยะไกลใหห้า่งจากหลอดฟลอูอเรสเซนตใ์หม้ากกวา่ 2 ม. มฉิะนัน้ ตวัควบคมุระยะไกลอาจจะ

ท�างานผดิปกติ
� หากรโีมทคอนโทรลอยูใ่กลก้บัหลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบอนิเวอเตอร ์อาจใชก้ารไมไ่ดใ้นบางครัง้
� หากรโีมทคอนโทรลและโปรเจคเตอรอ์ยูใ่นระยะทีใ่กลเ้กนิไป รโีมทคอนโทรลอาจใชก้ารไมไ่ด ้
� ส�าหรับการจับคูบ่ลทูธู หลงัจากทีเ่ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอร ์ใหแ้น่ใจวา่เล็งรโีมทคอนโทรลไปยงับรเิวณทีท่�า

เครือ่งหมายไวด้ว้ยวงกลมสแีดงทีแ่สดงในภาพดา้นลา่ง
� ถา้โหมดพลงังานสแตนดบ์ายถกูตัง้คา่เป็น “Eco” หลงัจากทีเ่ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอร ์ใหแ้น่ใจวา่เล็งรโีมทคอนโทรล

ไปยงัตวัรับสญัญาณ IR โดยตรง

 

ประมาณ ±15° 
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ครัง้แรกทีโ่ปรเจ็กเตอรเ์ปิดเครือ่งขึน้มา คณุจะถกูขอใหท้�าการตัง้คา่เริม่ตน้ ซึง่ประกอบดว้ยการเลอืกทศิทางการฉายภาพ ภาษาที่
ตอ้งการใช ้การก�าหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ย และอืน่ ๆ ทนัททีีห่นา้จอ Setup Complete! (ต ัง้คา่สมบรูณ!์) ปรากฏขึน้ หมาย
ถงึโปรเจ็กเตอรพ์รอ้มทีจ่ะใชง้านแลว้

[หนา้จอการฉาย] [หนา้จอภาษา]

[หนา้จอการจับคูร่โีมท] [หนา้จอการจับคูร่โีมท (ตอ่)]

[หนา้จอเครอืขา่ย] [หนา้จอวนัทีแ่ละเวลา]

[หนา้จอการควบคมุ] [หนา้จอ Optoma Connect]
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การปิดเครือ่ง
1. ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอรโ์ดยการกดปุ่ ม “ ” ทีส่ว่นบนของโปรเจ็กเตอร ์หรอืบนรโีมทคอนโทรล ขอ้ความดงัตอ่ไปนี้

จะปรากฏขึน้:

2. พัดลมระบายความรอ้นจะยงัคงท�างานตอ่ประมาณ 10 วนิาท ีส�าหรับรอบการระบายความรอ้นและ LED เพาเวอรจ์ะ
กะพรบิเป็นสขีาว เมือ่ไฟ LED เปลีย่นเป็นสแีดง แสดงวา่โปรเจ็กเตอรไ์ดเ้ขา้สูโ่หมดสแตนดบ์ายแลว้ ถา้คณุตอ้งการ
เปิดโปรเจคเตอรก์ลบัขึน้มา คณุตอ้งรอจนกระทัง่โปรเจคเตอรเ์สร็จสิน้กระบวนการท�าใหเ้ครือ่งเย็นลง และเขา้สู่
โหมดสแตนบายกอ่น เมือ่โปรเจ็กเตอรอ์ยูใ่นโหมดสแตนบาย เพยีงแคก่ดปุ่ ม “ ” ทีส่ว่นบนของโปรเจ็กเตอร ์หรอื
บนรโีมทคอนโทรลอกีครัง้เพือ่เปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอร์

3. ถอดสายเพาเวอรจ์ากเตา้เสยีบไฟฟ้าและโปรเจคเตอร์

หมายเหตุ:  
� ไมแ่นะน�าใหเ้ปิดโปรเจ็กเตอรท์นัทหีลงัจากทีท่�าการปิดเครือ่ง
� ตามคา่เริม่ตน้ โปรเจ็กเตอรจ์ะปิดเครือ่งโดยอตัโนมตัหิลงัจากทีไ่มม่กีจิกรรมใด ๆ 20 นาท ีคณุสามารถปรับเปลีย่น

ความยาวเวลาทีไ่มม่กีจิกรรมไดใ้นเมนู “Auto Power off (min.) (ปิดอตัโนมตั ิ(นาท)ี)” ใน “System (ระบบ) 
Settings (การตัง้คา่)  Power (เพาเวอร)์” ถา้คณุตอ้งการใหโ้ปรเจ็กเตอรเ์ขา้สูโ่หมดสลปีแทน ใหปิ้ดใชง้านการ
ปิดเครือ่งอตัโนมตั ิและตัง้คา่ชว่งเวลาสลปีใน “System (ระบบ) Settings (การตัง้คา่)  (Power (เพาเวอร ์  
Sleep Timer (ตัง้เวลาปิด) (นาท)ี”

� ในการปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอรท์นัท ีกดปุ่ ม “ ” สองครัง้ทีส่ว่นบนของโปรเจ็กเตอร ์หรอืบนรโีมทคอนโทรล
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การใชโ้ปรเจคเตอรเ์ป็นล�าโพงไรส้าย
ดว้ยโมดลูบลทูธูในตวั คณุสามารถฟังเพลงแบบไรส้ายจากโทรศพัท ์แท็บเล็ต PC หรอือปุกรณท์ีม่คีณุสมบตับิลทูธูอืน่ ๆ ของคณุ
ได ้

RX

หมายเหตุ:   จ�าเป็นตอ้งจับคูโ่ปรเจ็กเตอร ์และอปุกรณบ์ลทูธูเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ หลงัจากทีจั่บคูแ่ลว้ โปรเจ็กเตอรจ์ะเชือ่มตอ่อุ
ปกรณบ์ลทูธูโดยอตัโนมตั ิทกุครัง้ทีเ่ปิดเครือ่ง ถา้อปุกรณบ์ลทูธูไมไ่ดเ้ปิดเครือ่ง โปรเจ็กเตอรจ์ะไมเ่ชือ่มตอ่ไปยงั
อปุกรณ์

การจบัคูอ่ปุกรณบ์ลทูธูกบัโปรเจคเตอร์
1. ตัง้คา่โหมดสแตนดบ์ายของโปรเจ็กเตอรเ์ป็น “Smart Home (สมารต์โฮม)” “System (ระบบ)การตัง้คา่  

Power (เพาเวอร)์ในเมนู  Power Mode (Standby) (โหมดพลงังาน(สแตนดบ์าย))”
2. กดปุ่ ม “ “ สัน้ ๆ บนรโีมทคอนโทรล เพือ่สลบัโปรเจ็กเตอรไ์ปเป็นโหมดล�าโพง

 

3. ในขณะทีก่�าลงัจับคูอ่ปุกรณบ์ลทูธูของคณุกบัโปรเจ็กเตอร ์ไฟแสดงสถานะ LED บลทูธูบนโปรเจ็กเตอรจ์ะกะพรบิ
เป็นสขีาว

4. บนอปุกรณบ์ลทูธู แทป Settings (การต ัง้คา่) และเปิดใชง้านฟังกช์ัน่บลทูธู จากนัน้คน้หาโปรเจคเตอร์

 

5. แทปทีช่ ือ่โปรเจ็กเตอร ์และเริม่การจับคู่

6. หลงัจากทีจั่บคูส่�าเร็จ โปรเจ็กเตอรจ์ะแสดงไฟสขีาวทีต่ดิตอ่เนือ่ง

7. บนอปุกรณบ์ลทูธูของคณุ เลือ่นและเลอืกเพลงทีจ่ะเลน่
คณุสามารถใชปุ้่ ม “ ” และปุ่ ม “ ” บนรโีมทคอนโทรล เพือ่ปรับระดบัเสยีงได ้

หมายเหตุ:  
� โปรเจ็กเตอรส์ามารถเกบ็ขอ้มลูการจับคูข่องอปุกรณไ์ดถ้งึ 10 ชิน้ อยา่งไรกต็าม ในขณะหนึง่ ๆ สามารถเชือ่มตอ่อุ

ปกรณบ์ลทูธูไดเ้พยีงชิน้เดยีวเทา่นัน้
� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณบ์ลทูธูและโปรเจคเตอรน์อ้ยกวา่ 10 เมตร
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สว่นตา่ง ๆ ของหนา้จอหลกั
หนา้จอหลกัจะแสดงขึน้ทกุครัง้ทีค่ณุเริม่โปรเจ็กเตอร ์โดยประกอบดว้ยวนัทีแ่ละเวลา, สถานะระบบ, ไอคอนตา่ง ๆ เพือ่เขา้ถงึเมนู 
OSD, เมนูการตัง้คา่โปรเจ็กเตอร,์ แอป, แหลง่สญัญาณเขา้ และอืน่ ๆ

ในการเคลือ่นทีใ่นหนา้จอหลกั เพยีงใชปุ้่ มตา่ง ๆ บนรโีมทคอนโทรล 
คณุสามารถกลบัไปยงัหนา้จอหลกัเมือ่ใดกไ็ดโ้ดยการกดปุ่ ม “ ” บนรโีมทคอนโทรล โดยไมต่อ้งค�านงึถงึต�าแหน่งของระบบ
ตดิตอ่ผูใ้ชใ้นขณะนัน้

 

วนัทีแ่ละเวลาระบบ

ทางลดั

แถบสถานะ

เมนู OSD

การตัง้คา่ระบบ

แหลง่
สญัญาณเขา้

แอป

หมายเหตุ:   เมนูหรอืรายการทีเ่ลอืกจะถกูไฮไลตเ์ป็นสสีม้ ตวัอยา่งเชน่ “แอป” บนภาพดา้นบน

วนัทีแ่ละเวลาระบบ
วนัทีแ่ละเวลาจะแสดงบนหนา้จอหลกัถา้โปรเจ็กเตอรเ์ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย การตัง้คา่เริม่ตน้คอื 10:00 น., 2019/01/01 สว่น AM/
PM จะปรากฏเฉพาะเมือ่รปูแบบ 24 ชัว่โมงถกูปิด

ในการปรับเปลีย่นพารามเิตอรว์นัทีแ่ละเวลา เลอืกฟิลดท์ีต่อ้งการแกไ้ขบนหนา้จอ หนา้การตัง้คา่ Date and Time (วนัทีแ่ละเวลา) 
จะเปิดขึน้โดยอตัโนมตั ิจากนัน้ท�าการแกไ้ข
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เมนกูารต ัง้คา่โปรเจ็กเตอร ์(OSD)
กด “ ” บนรโีมทคอนโทรล หรอืบนหนา้จอหลกั, เลอืกเมนู OSD “ ” เพือ่ดขูอ้มลูของโปรเจ็กเตอร ์หรอืจัดการการตัง้คา่ตา่ง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพ, การแสดงผล, 3D, เสยีง และตัง้คา่

การเคลือ่นทีใ่นเมนทู ัว่ไป

   

เมนูหลัก

เมนูย่อย

การตั้งค่า

1. ในขณะที ่OSD แสดงอยู ่ใชปุ้่ มขึน้และลง เพือ่เลอืกรายการใดๆ ในเมนูหลกั ในขณะทีท่�าการเลอืกบนหนา้ใด ๆ กด 
“OK (ตกลง)” เพือ่เขา้สูเ่มนูยอ่ย

2. กดปุ่ ม “ซา้ย” และ “ขวา” เพือ่เลอืกรายการเมนูทีต่อ้งการ จากนัน้กด “OK (ตกลง)” เพือ่เปิดเมนูยอ่ย
3. กดปุ่ ม “ขึน้” และ “ลง” เพือ่เลอืกรายการทีต่อ้งการในเมนูยอ่ย
4. กดปุ่ ม “OK (ตกลง)” เพือ่เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านการตัง้คา่ หรอืกดปุ่ ม “ซา้ย” และ “ขวา” เพือ่ปรับคา่
5. เลอืกรายการถดัไปทีจ่ะปรับในเมนูยอ่ย และแกไ้ขคา่ตามทีอ่ธบิายดา้นบน

6. ในการออก กด “ ” (ซ�้า ๆ ถา้จ�าเป็น) เมนู OSD จะปิด และโปรเจคเตอรจ์ะบนัทกึการตัง้คา่ใหมโ่ดยอตัโนมตัิ
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ผงัเมนหูนา้จอผูใ้ช้

หมายเหตุ:   เมนู OSD จะปรากฏในภาษาเดยีวกบัภาษาของระบบ ถา้จ�าเป็น ใหเ้ปลีย่นภาษาในเมนู System Settings (การตัง้
คา่ระบบ)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คา่

Image Settings  
(ตัง้คา่ภาพ)

Display Mode  
(โหมดการแสดงภาพ)

Cinema (ภาพยนตร)์

HDR

HLG

HDR SIM.

Game (เกมส)์

Reference (อา้งองิ)

Bright (สวา่ง)

User (ผูใ้ช)้

3D (สามมติ)ิ

ISF Day

ISF Night

ISF HDR

ISF HLG

ISF 3D

Dynamic Range  
(ไดนามกิเรนจ)์

HDR/HLG
Auto (อตัโนมตั)ิ  
[คา่เริม่ตน้]
Off (ปิด)

HDR Picture Mode  
(โหมดภาพ HDR)

Bright (สวา่ง)

Standard (มาตรฐาน)

Film (ฟิลม์)

Detail (รายละเอยีด)

Brightness (ความสวา่ง) -50 ~ +50

Contrast (คอนทราสต)์ -50 ~ +50

Sharpness (ความชดั) 1 ~ 15

Color (ส)ี -50 ~ +50

Tint -50 ~ +50

Gamma

Film (ฟิลม์)

วดิโีอ

Graphics (กราฟฟิก)
Standard(2.2)  
(มาตรฐาน(2.2))
1.8

2.0

2.4

Color Settings (การตัง้คา่ส)ี

BrilliantColor™ 1 ~ 10

Color Temperature 
(อณุหภมูสิ)ี

Warm (อุน่)

Standard (มาตรฐาน)

Cool (เย็น)

Cold (เย็น)
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คา่

Image Settings (ตัง้คา่ภาพ)

Color Settings (การตัง้คา่ส)ี

Color Matching (เทยีบส)ี

Color (ส)ี

R [คา่เริม่ตน้]

G

B

C

Y

M

W

Hue (โทนส)ี -50 ~ +50 [คา่เริม่ตน้:0]

Saturation (ความอิม่ของส)ี -50 ~ +50 [คา่เริม่ตน้:0]

Gain (เกน) -50 ~ +50 [คา่เริม่ตน้:0]

Reset (รเีซต็)
Cancel (ยกเลกิ) [คา่เริม่
ตน้]
ใช่

Exit (ออก)

RGB Gain/Bias  
(RGB เกน/ไบแอส)

Red Gain (แดง (Gain)) -50 ~ +50

Green Gain (เขยีว (Gain)) -50 ~ +50

Blue Gain (น�้าเงนิ (Gain)) -50 ~ +50

Red Bias (แดง (Bias)) -50 ~ +50

Green Bias (เขยีว (Bias)) -50 ~ +50

Blue Bias (น�้าเงนิ (Bias)) -50 ~ +50

Reset (รเีซต็)
Cancel (ยกเลกิ) [คา่เริม่
ตน้]
ใช่

Exit (ออก)

Brightness Mode  
(โหมดความสวา่ง)

DynamicBlack 1

DynamicBlack 2

DynamicBlack 3

Power (เพาเวอร)์
(พลงังาน = 100%/ 95%/ 
90%/ 85%/ 80%/ 75%/ 
70%/ 65%/ 60%/ 55%/ 
50%)

PureMotion

Off (ปิด)

1

2

3

Reset (รเีซต็)
Cancel (ยกเลกิ)

Reset (รเีซต็)

Display (หนา้จอ) Geometric Correction

Warp Control  
(ควบคมุการวอรป์)

Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]

On (เปิด)

Warp Calibration  
(การปรับเทยีบการวอรป์)

กด “ขึน้”/ ”ลง”/ ”ซา้ย”/ 
“ขวา” เพือ่โฟกสัทีจ่ดุ และ
กด “OK (ตกลง)” เพือ่
เลอืกจดุ จากนัน้กด “ขึน้”/ 
”ลง”/ ”ซา้ย”/ “ขวา” เพือ่
เลือ่นต�าแหน่งของจดุทีเ่ลอืก 
[คา่เริม่ตน้: ซา้ยบน]
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คา่

Display (หนา้จอ)

Geometric Correction

Move Increment  
(การเพิม่การเคลือ่นที)่

0.5

1

4 [คา่เริม่ตน้]

16

32

64

Options (ตวัเลอืก)

Warp Sharpness  
(ความชดัการวอรป์) 0~9 [คา่เริม่ตน้: 9]

Warp Number  
(หมายเลขการวอรป์)

2x2

3x3 [คา่เริม่ตน้]

5x5

9x9

Warp Inner  
(การวอรป์ดา้นใน)

Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]

On (เปิด)

Cursor Color (สเีคอรเ์ซอร)์

Green (เขยีว) [คา่เริม่ตน้]

Magenta (มว่ง)

Red (แดง)

Cyan (คราม)

Grid Color (สกีรดิ)

Green (เขยีว) [คา่เริม่ตน้]

Magenta (มว่ง)

Red (แดง)

Cyan (คราม)

Reset (รเีซต็)

Aspect Ratio (สดัสว่นภาพ)

4:3

16:9

Auto (อตัโนมตั)ิ

EDID Reminder  
(ตวัเตอืน EDID)

On (เปิด) [คา่เริม่ตน้]

Off (ปิด)

HDMI 1 EDID
1.4

2.0 [คา่เริม่ตน้]

HDMI 2 EDID
1.4

2.0 [คา่เริม่ตน้]

HDMI 3 EDID
1.4

2.0 [คา่เริม่ตน้]

Menu Settings  
(การตัง้คา่เมนู)

Menu Location  
(ต�าแหน่งเมนู)

ซา้ยบน [คา่เริม่ตน้]

ขวาบน

กึง่กลาง

ซา้ยลา่ง

ขวาลา่ง

Menu Timer (ตัง้เวลาเมนู)

Off (ปิด)

5sec (5 วนิาท)ี

10sec (10 วนิาท)ี
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คา่

3D (สามมติ)ิ

3D Tech. (3D เทค.)
DLP-Link [คา่เริม่ตน้]

3D-Sync (3D ซงิค)์

3D Format (3D รปูแบบ)

Auto (อตัโนมตั)ิ  
[คา่เริม่ตน้]

SBS

Top and Bottom  
(สงูสดุและต�า่สดุ)
Frame Sequential  
(กรอบล�าดบั)
Frame Packing 

(เฟรมแพคกิง้)

3D Sync Invert  
(3D ซงิคย์อ้นกลบั)

On (เปิด)

Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]

Reset (รเีซต็)
Cancel (ยกเลกิ)

Reset (รเีซต็)

เสยีง

Internal Speaker  
(ล�าโพงภายใน)

Off (ปิด)

On (เปิด) [คา่เริม่ตน้]

Mute (ซอ่น)
Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]

On (เปิด)

Volume (ระดบัเสยีง) 0 ~ 100 [คา่เริม่ตน้: 25]

Digital Output  
(เอาตพ์ตุดจิติอล)

Bitstream (บติสตรมี)

PCM
Auto (อตัโนมตั)ิ  
[คา่เริม่ตน้]

Sound Effect  
(เสยีงเอฟเฟ็กต)์

Movie (ภาพยนตร)์

Music (เพลง)

Sport (กฬีา)

Game (เกมส)์

Night (กลางคนื)

Internal Speaker Delay 
(หน่วงล�าโพงภายใน) (ms)

-50 ~ +50 (เพิม่ขึน้ครัง้ละ 
10ms) [คา่เริม่ตน้:0]

Digital Output Delay 
(หน่วงเอาตพ์ตุดจิติอล) 
(ms)

-50 ~ +50 (เพิม่ขึน้ครัง้ละ 
10ms) [คา่เริม่ตน้:0]

Setup (ตัง้คา่)

โหมดการฉาย
ดา้นหนา้  [คา่เริม่ตน้]

ดา้นหลงั 

Test Pattern  
(รปูแบบการทดสอบ)

Green Grid (ตารางสเีขยีว)

Magenta Grid  
(ตารางสแีดงมว่ง)

White Grid (ตารางสขีาว)

White (ขาว)

Yellow Border  
(ขอบสเีหลอืง)

High Altitude (พืน้ทีส่งู)
Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]

On (เปิด)

Focus (โฟกสั) กด “ซา้ย” หรอื “ขวา”
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คา่

Information (ขอ้มลู)

Display (หนา้จอ)

Display Mode  
(โหมดการแสดงภาพ)
Brightness Mode  
(โหมดความสวา่ง)

Hardware (ฮารด์แวร)์

Power Mode (Standby) 
(โหมดพลงังาน (สแตนด์
บาย))

High Altitude (พืน้ทีส่งู)
On (เปิด)

Off (ปิด)

Projection Hours  
(ชัว่โมงการฉาย)

Input Source  
(แหลง่สญัญาณเขา้)

Source (แหลง่สญัญาณ)

Resolution (ความละเอยีด) 00x00

Refresh Rate  
(อตัราการรเีฟรช) 0.00Hz

Color Depth (ความลกึส)ี

Color Format (รปูแบบส)ี

About (เกีย่วกบั)

Regulatory

Serial Number  
(หมายเลขซเีรยีล)

FW Version  
(เวอรช์ัน่เฟิรม์แวร)์

System (ระบบ)

MCU

DDP

หมายเหตุ:   ฟังกช์ัน่แตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัขอ้ก�าหนดของรุน่
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เมนกูารต ัง้คา่ภาพ

Display Mode (โหมดการแสดงภาพ)

มกีารตัง้คา่จากโรงงานหลายอยา่งทีป่รับมาใหล้ว่งหนา้ส�าหรับภาพชนดิ ตา่งๆ 

 � Cinema (ภาพยนตร)์: ใหส้ทีีด่ทีีส่ดุในการรับชมภาพยนตร์

 � HDR: ถอดรหสัและแสดงเนือ้หา HDR (High Dynamic Range) ส�าหรับภาพทีม่สีดี�าลกึทีส่ดุ สขีาวสวา่งทีส่ดุ และ
สภีาพยนตรท์ีส่ดใส โดยใชก้ามตุส ีREC.2020 โหมดนีจ้ะเปิดใชง้านโดยอตัโนมตั ิถา้ HDR ถกูตัง้คา่เป็นเปิด (และ
เนือ้หา HDR ถกูสง่ไปยงัโปรเจ็กเตอร ์– บลเูรย ์UHD 4K, เกมส ์HDR UHD 1080p/4K, การสตรมีวดิโีอ UHD 4K) 
ในขณะทีโ่หมด HDR แอกทฟี, โหมดการแสดงผลอืน่ ๆ (ภาพยนตร,์ อา้งองิ, ฯลฯ) ไมส่ามารถถกูเลอืกได ้
เนือ่งจาก HDR ใหส้ทีีม่คีวามแมน่ย�าสงู เกนิสมรรถนะดา้นสขีองโหมดการแสดงผลอืน่ ๆ

 � HLG: ส�าหรับภาพยนตร ์HDR ทีม่เีนือ้หา Hybrid Log

 � HDR SIM.: เพิม่คณุภาพของเนือ้หาทีไ่มใ่ช ่HDR ดว้ยภาพแบบ HDR (High Dynamic Range) จ�าลอง เลอืก
โหมดนีเ้พือ่เพิม่แกมมา่, คอนทราสต ์และความอิม่ของสสี�าหรับเนือ้หาทีไ่มใ่ช ่HDR (720p และ 1080p บรอดคาส
ต/์เคเบลิ TV, 1080p บลเูรย,์ เกมทีไ่มใ่ช ่HDR, ฯลฯ) โหมดนีส้ามารถใชไ้ดเ้ฉพาะเนือ้หาทีไ่มใ่ช ่HDR เทา่นัน้

 � Game (เกมส)์: เลอืกโหมดนีเ้พือ่เพิม่ความสวา่ง และระดบัเวลาการตอบสนองเพือ่สนุกสนานกบัวดิโีอเกม

 � Reference (อา้งองิ): โหมดนีม้ไีวส้�าหรับสรา้งภาพใหใ้กลเ้คยีงกบัลกัษณะทีผู่ก้�ากบัภาพยนตรต์ัง้ใจใหเ้ป็นมาก
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้การตัง้คา่ส,ี อณุหภมูสิ,ี ความสวา่ง, คอนทราสต ์และแกมมา่ ถกูก�าหนดคา่ทัง้หมดไปยงั
ระดบัอา้งองิมาตรฐาน เลอืกโหมดนีเ้พือ่ดวูดิโีอ

 � Bright (สวา่ง): ความสวา่งสงูสดุส�าหรับสญัญาณเขา้จาก PC

 � User (ผูใ้ช)้: จ�าการตัง้คา่ของผูใ้ช ้

 � 3D (สามมติ)ิ: เพือ่สมัผัสประสบการณช์มภาพ 3D คณุจ�าเป็นตอ้งสวมแวน่ 3D ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ตดิตัง้เครือ่งเลน่
บลเูรย ์3D DVD อยู่

 � ISF Day: ปรับใหเ้หมาะส�าหรับภาพโดยใหโ้หมด ISF Day ถกูปรับเทยีบอยา่งสมบรูณ ์และมคีณุภาพของภาพทีส่งู

 � ISF Night: ปรับใหเ้หมาะส�าหรับภาพโดยใหโ้หมด ISF Night ถกูปรับเทยีบอยา่งสมบรูณ ์และมคีณุภาพของภาพทีส่งู

 � ISF HDR: ปรับใหเ้หมาะส�าหรับภาพดว้ยโหมด ISF HDR เพือ่การปรับเทยีบภาพไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบ และ
คณุภาพของภาพทีส่งู

 � ISF HLG: ปรับใหเ้หมาะส�าหรับภาพดว้ยโหมด ISF HLG เพือ่การปรับเทยีบภาพไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบ และ
คณุภาพของภาพทีส่งู

 � ISF 3D: ปรับภาพใหเ้หมาะสมทีส่ดุดว้ยโหมด ISF 3D เพือ่การปรับเทยีบภาพไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบ และคณุภาพ
ของภาพทีส่งู

หมายเหตุ:   ในการเขา้ใชง้านและปรับเทยีบของโหมดการด ูISF โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายประจ�าพืน้ทีข่องคณุ

Dynamic Range (ไดนามกิเรนจ)์

ก�าหนดคา่การตัง้คา่ HDR (High Dynamic Range) และเอฟเฟ็กตเ์มือ่แสดงวดิโีอจากเครือ่งเลน่บลเูรย ์4K HDR, เกมคอนโซล 
1080p HDR และ 4K HDR, สตรมีมิง่เซต็ท็อปบ็อกซ ์4K HDR และบรกิารสตรมีมิง่ 4K HDR

 HDR (High Dynamic Range)/HLG (Hybrid Log-Gamma)
 � Auto (อตัโนมตั)ิ: ตรวจจับสญัญาณ HDR/HLG โดยอตัโนมตัิ
 � Off (ปิด): ปิดการใชง้านกระบวนการ HDR/HLG เมือ่ตัง้คา่เป็น ปิด โปรเจ็กเตอรจ์ะไมถ่อดรหสัเนือ้หา HDR/HLG

 HDR Picture Mode (โหมดภาพ HDR)
 � Bright (สวา่ง): เลอืกโหมดนีเ้พือ่ท�าใหส้ทีีอ่ ิม่ตวัสวา่งขึน้
 � Standard (มาตรฐาน): เลอืกโหมดนีเ้พือ่ใหไ้ดส้ทีีด่เูป็นธรรมชาต ิโดยมโีทนสอีุน่และเย็นทีม่คีวามสมดลุ
 � Film (ฟิลม์): เลอืกโหมดนี ้เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีม่รีายละเอยีดและความชดัมากขึน้
 � Detail (รายละเอยีด): เลอืกโหมดนี ้เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีม่รีายละเอยีดและความชดัมากขึน้ในฉากทีม่ดื
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Brightness (ความสวา่ง)

ปรับความสวา่งของภาพ

Contrast (คอนทราสต)์

คอนทราสต ์ท�าหนา้ทีค่วบคมุระดบัความแตกตา่งระหวา่งสว่นทีส่วา่งทีส่ดุ และมดืทีส่ดุของภาพ

Sharpness (ความชดั)

ปรับความชดัของภาพ

Color (ส)ี

ปรับภาพวดิโีอจากสดี�าและขาว เพือ่ใหไ้ดส้ทีีอ่ ิม่ตวัอยา่งสมบรูณ์

Tint

ปรับความสมดลุของสแีดงและสเีขยีว

Gamma

ตัง้คา่ชนดิสว่นโคง้แกมมา่ หลงัจากทีต่ัง้คา่เริม่ตน้ และปรับละเอยีดเสร็จแลว้ ใชข้ัน้ตอน การปรับแกมมา่ เพือ่ปรับภาพเอาตพ์ตุ
ของคณุใหด้ทีีส่ดุ

 � Film (ฟิลม์): ส�าหรับระบบโฮมเธยีเตอร์

 � วดิโีอ: ส�าหรับสญัญาณวดิโีอ หรอื TV

 � Graphics (กราฟฟิก): ส�าหรับสญัญาณ PC / ภาพถา่ย

 � Standard(2.2) (มาตรฐาน(2.2)): ส�าหรับการตัง้คา่แบบมาตรฐาน

 � 1.8 / 2.0 / 2.4: ส�าหรับสญัญาณเฉพาะ PC / ภาพถา่ย

Color Settings (การต ัง้คา่ส)ี

ก�าหนดคา่การตัง้คา่สี

 � BrilliantColor™: รายการทีส่ามารถปรับไดน้ีจ้ะใชอ้ลักอรทิมึการประมวลผลสใีหมแ่ละการปรับปรงุเพือ่ใหค้วาม
สวา่งทีส่งูขึน้ ในขณะทีใ่หส้จีรงิทีส่ดใสมากขึน้ในรปูภาพ

 � Color Temperature (อณุหภมูสิ)ี: เลอืกอณุหภมูสิจีากWarm (อุน่), Standard (มาตรฐาน), Cool (เย็น) หรอื 
Cold (เย็น)

 � Color Matching (เทยีบส)ี: ปรับฮวิ ความอิม่ส ีและเกนส�าหรับ R (สแีดง), G (สเีขยีว), B (สนี�้าเงนิ), C (สคีราม), 
Y (สเีหลอืง), M (สมีว่ง) หรอื W (สขีาว)

หมายเหตุ:   เลอืก “Reset (รเีซต็)” เพือ่รเีซต็การเทยีบส ีและ/หรอืเลอืก “Exit (ออก)” เพือ่ออกจากเมนู Color 
Matching (เทยีบส)ี

 � RGB Gain/Bias (RGB เกน/ไบแอส): การตัง้คา่นีใ้หค้ณุปรับแตง่ความสวา่ง (เกน) และคอนทราสต ์(ไบแอส) 
ของภาพ

หมายเหตุ:   เลอืก “Reset (รเีซต็)” เพือ่รเีซต็การตัง้คา่ RGB เกน/ไบแอส และ/หรอืเลอืก “Exit (ออก)” เพือ่ออก
จากเมนู RGB เกน/ไบแอส

Brightness Mode (โหมดความสวา่ง)

เลอืกการตัง้คา่โหมดความสวา่ง

PureMotion

เลอืกการตัง้คา่ PureMotion เพือ่ท�าใหว้ดิโีอถา่ยที ่24fps เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีไ่หลลืน่ขึน้ และชดเชยการเบลอจากความเคลือ่นไหว 
ในการปิดใชง้าน PureMotion เลอืก “Off (ปิด)”

Reset (รเีซ็ต)

เปลีย่นการตัง้คา่ภาพกลบัไปเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงาน
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เมนกูารแสดงผล
Aspect Ratio (สดัสว่นภาพ)

เลอืกอตัราสว่นภาพของภาพทีแ่สดง

 � 4:3: รปูแบบนีใ้ชส้�าหรับแหลง่อนิพตุขนาด 4:3

 � 16:9: รปูแบบนีใ้ชส้�าหรับแหลง่อนิพตุขนาด 16:9 เชน่ HDTV และ DVD เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพส�าหรับการชมภาพ
บน TV แบบ Wide Screen

 � Auto (อตัโนมตั)ิ: เลอืกรปูแบบการแสดงทีเ่หมาะสมโดยอตัโนมตัิ

ตารางปรบัขนาด 4K UHD:

16 : 9 หนา้จอ 480i/p 576i/p 720p 1080i/p 2160p

4x3 ปรับไปเป็น 2880 x 2160

16x9 ปรับไปเป็น 3840 x 2160

Auto (อตัโนมตั)ิ - หากแหลง่สญัญาณเป็น 4:3 ชนดิหนา้จอจะถกูปรับขนาดเป็น 2880 x 2160

- หากแหลง่สญัญาณเป็น 16:9 ชนดิหนา้จอจะถกูปรับขนาดเป็น 3840 x 2160

- หากแหลง่สญัญาณเป็น 15:9 ชนดิหนา้จอจะถกูปรับขนาดเป็น 3600 x 2160

- หากแหลง่สญัญาณเป็น 16:10 ชนดิหนา้จอจะถกูปรับขนาดเป็น 3456 x 2160

กฎการ mapping อตัโนมตั:ิ

ความละเอยีดอนิพตุ อตัโนมตั/ิปรบัขนาด
ความละเอยีดแนวนอน ความละเอยีดแนวต ัง้ 3840 2160

4:3

640 480 2880 2160
800 600 2880 2160
1024 768 2880 2160
1280 1024 2880 2160
1400 1050 2880 2160
1600 1200 2880 2160

ไวดแ์ลปท็อป
1280 720 3840 2160
1280 768 3600 2160
1280 800 3456 2160

ความละเอยีดอนิพตุ อตัโนมตั/ิปรบัขนาด
ความละเอยีดแนวนอน ความละเอยีดแนวต ัง้ 3840 2160

SDTV
720 576 2700 2160
720 480 3240 2160

HDTV
1280 720 3840 2160
1920 1080 3840 2160
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Geometric Correction

ปรับการฉายภาพใหต้รงกบัพืน้ผวิการฉาย หรอืรปูรา่งทีเ่ฉพาะเจาะจง

 � Warp Control (ควบคมุการวอรป์): ตัง้คา่เป็น “On (เปิด)” เพือ่ใชก้ารตัง้คา่วอรป์ เพือ่ปรับแตง่ภาพทีฉ่าย หรอื
ตัง้คา่เป็น “Off (ปิด)” เพือ่ฉายภาพแบบเนทฟี

 � Warp Calibration (การปรบัเทยีบการวอรป์): กด “ขึน้”, “ลง”, “ซา้ย” หรอื “ขวา” เพือ่โฟกสัจดุ กด “OK 
(ตกลง)” เพือ่เลอืกจดุ จากนัน้กด “ขึน้”, “ลง”, “ซา้ย” หรอื “ขวา” เพือ่เลือ่นต�าแหน่งของจดุทีเ่ลอืก กด “ ” 
เพือ่กลบัไปยงัหนา้กอ่นหนา้

 � Move Increment (การเพิม่การเคลือ่นที)่: ตัง้คา่การเพิม่การเคลือ่นทีส่�าหรับการวอรป์

 � Options (ตวัเลอืก): ก�าหนดคา่การตัง้คา่การวอรป์เพิม่เตมิ เชน่ “Warp Number (หมายเลขการวอรป์)”, 
“Warp Inner (การวอรป์ดา้นใน)” และตัง้คา่สสี�าหรับเคอรเ์ซอร ์และส�าหรับกรดิ

 � Reset (รเีซ็ต): รเีซต็การตัง้คา่ทัง้หมดส�าหรับเมนู Geometric Correction กลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

EDID Reminder (ตวัเตอืน EDID)

เปิดใชง้าน เพือ่แสดงขอ้ความเตอืนเมือ่สญัญาณเขา้ถกูเปลีย่นเป็นสญัญาณ HDMI

HDMI 1 EDID / HDMI 2 EDID / HDMI 3 EDID

เลอืกชนดิ HDMI EDID ระหวา่ง 2.0 หรอื 1.4

� เลอืก HDMI 1.4 EDID เมือ่ใชแ้หลง่สญัญาณ 1080p (Xbox 360, กลอ่งเคเบลิ, กลอ่งดาวเทยีม, ฯลฯ) 

� เลอืก HDMI 2.0 EDID ส�าหรับแหลง่สญัญาณ 1080p HDR (เชน่ Xbox One S หรอื PS4) และแหลง่สญัญาณ 4K 
HDR (เครือ่งเลน่บลเูรย ์4K HDR, Roku Ultra 4K, SHIELD TV, Xbox One X และ PS4 Pro, ฯลฯ) 

หมายเหตุ:   การใช ้HDMI 2.0 EDID กบัแหลง่สญัญาณ HDMI 1.4 อาจเป็นผลใหส้ผีดิปกต ิและ/หรอืเกดิแถบสี
ได ้ถา้เกดิเหตกุารณเ์ชน่นีข้ ึน้ ใหเ้ปลีย่น EDID เป็น 2.0 ส�าหรับพอรต์ทีต่อ่กบัแหลง่สญัญาณ

Menu Settings (การต ัง้คา่เมน)ู

ตัง้คา่ต�าแหน่งเมนูบนหนา้จอและก�าหนดคา่การตัง้คา่ตวัตัง้เวลาของเมนู

 � Menu Location (ต�าแหนง่เมน)ู: เลอืกต�าแหน่งเมนูบนหนา้จอแสดงผล

 � Menu Timer (ต ัง้เวลาเมน)ู: ตัง้คา่ระยะเวลาทีเ่มนู OSD จะสามารถมองเห็นไดบ้นหนา้จอ

เมน ู3D (สามมติ)ิ
3D Tech. (3D เทค.)

ตัง้คา่พารามเิตอร ์3D tech. (3D เทค) เป็น “DLP-Link” หรอื “3D-Sync (3D ซงิค)์”

3D Format (3D รปูแบบ)

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เลอืกรปูแบบเนือ้หา 3D ทีเ่หมาะสม

 � Auto (อตัโนมตั)ิ: เมือ่ตรวจพบสญัญาณประจ�าตวั 3D รปูแบบ 3D จะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัิ

 � SBS: แสดงสญัญาณ 3D ในรปูแบบ “เคยีงขา้งกนั”

 � Top and Bottom (สงูสดุและต�า่สดุ): แสดงสญัญาณ๊ 3D ในรปูแบบ “Top and Bottom (สงูสดุและต�า่สดุ)”

 � Frame Se�uential (กรอบล�าดบั): แสดงสญัญาณ๊ 3D ในรปูแบบ “Frame Sequential (กรอบล�าดบั)” วธิกีาร
เขา้รหสัแบบเฟรมซเีควนเชยีล ใชก้นัอยา่งแหรห่ลายในเนือ้หา PC

 � Frame Packing (เฟรมแพคกิง้): แสดงสญัญาณ๊ 3D ในรปูแบบ “Frame Packing (เฟรมแพคกิง้)” วธิกีารเขา้
รหสัแบบเฟรมแพคกิง้ ใชก้บับลเูรย ์1080p เป็นหลกั

3D Sync Invert (3D ซงิคย์อ้นกลบั)

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เปิด/ปิดการใชง้านฟังกช์ัน่ 3D ซงิคย์อ้นกลบั

Reset (รเีซ็ต)

เปลีย่นการตัง้คา่ 3D กลบัไปเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงาน

หมายเหตุ:   ฟังกช์ัน่ 3D ใชไ้มไ่ดใ้นสถานการณต์อ่ไปนี:้ 4K, HDR, HLG, ไมม่สีญัญาณวดิโีอ
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เมนเูสยีง

Internal Speaker (ล�าโพงภายใน)

เลอืก "On (เปิด)" หรอื "Off (ปิด)" เพือ่เปิดหรอืปิดล�าโพงภายใน
Mute (ซอ่น)

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ปิดเสยีงชัว่คราว

 � On (เปิด): เลอืก "On (เปิด)" เพือ่เปิดการปิดเสยีง

 � Off (ปิด): เลอืก "Off (ปิด)" เพือ่ปิดการปิดเสยีง

หมายเหตุ:   ฟังกช์ัน่ “Mute (ซอ่น)" มผีลกบัทัง้ระดบัเสยีงภายในและล�าโพงภายนอก

Volume (ระดบัเสยีง)

ปรับระดบัเสยีง

หมายเหตุ:   ไมส่ามารถปรับระดบัเสยีงได ้ถา้เอาตพ์ตุเสยีงถกูสง่ผา่น HDMI ARC หรอื S/PDIF

Digital Output (เอาตพ์ตุดจิติอล)

เลอืกรปูแบบเอาตพ์ตุเสยีงดจิติอลระหวา่ง “Bitstream (บติสตรมี)”, “PCM” และ “Auto (อตัโนมตั)ิ”

Sound Effect (เสยีงเอฟเฟ็กต)์

เลอืกเอฟเฟ็กตเ์สยีงระหวา่ง “Movie (ภาพยนตร)์”, “Music (เพลง)”, “Sport (กฬีา)”, “Game (เกมส)์” และ “Night (กลางคนื)”

Internal Speaker Delay (หนว่งล�าโพงภายใน) (ms)

ตัง้คา่การหน่วงล�าโพงภายใน ในหน่วยมลิลวินิาที

Digital Output Delay (หนว่งเอาตพ์ตุดจิติอล) (ms)

ตัง้คา่การหน่วงเอาตพ์ตุดจิติอล ในหน่วยมลิลวินิาที

เมนตู ัง้คา่
โหมดการฉาย

เลอืกการฉายทีต่อ้งการระหวา่งดา้นหนา้ “ดา้นหนา้” และ “ดา้นหลงั” ด ูหนา้ 14

Test Pattern (รปูแบบการทดสอบ)

เลอืกรปูแบบการทดสอบจาก “Green Grid (ตารางสเีขยีว)”, “Magenta Grid (ตารางสแีดงมว่ง)”, “White Grid (ตารางสขีาว)”, 
“White (ขาว)” และ “Yellow Border (ขอบสเีหลอืง)”

กด “ ” เพือ่ออกจากเมนู Test Pattern (รปูแบบการทดสอบ)

High Altitude (พืน้ทีส่งู)

เมือ่ "On (เปิด)" ถกูเลอืก พัดลมจะหมนุเร็วขึน้ คณุสมบตันิีม้ปีระโยชนเ์มือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่รีะดบัสงู ซึง่มอีากาศเบาบาง

Focus (โฟกสั)

กดปุ่ ม “ซา้ย” หรอื “ขวา” บนรโีมทคอนโทรล เพือ่โฟกสัภาพทีฉ่าย
โฟกสั OSD

เมน ูInformation (ขอ้มลู)
ดขูอ้มลูโปรเจ็กเตอรท์ีแ่สดงไวด้า้นลา่ง:

� Display (หนา้จอ)

� Hardware (ฮารด์แวร)์

� Input Source (แหลง่สญัญาณเขา้)

� About (เกีย่วกบั)
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เมน ูSystem settings (การต ัง้คา่ระบบ)
บนเมนูหลกั เลอืกเมนู System settings (การตัง้คา่ระบบ) “ ” เพือ่ก�าหนดคา่การตัง้คา่ระบบตา่ง ๆ

การเคลือ่นทีใ่นเมนทู ัว่ไป

  

เมนูหลกั

การตัง้คา่

เมนูยอ่ย

1. ในขณะทีเ่มนู System settings (การตัง้คา่ระบบ) แสดงอยู ่ใชปุ้่ มขึน้และลง เพือ่เลอืกรายการใดๆ ในเมนูหลกั  
ในขณะทีท่�าการเลอืกบนหนา้ใด ๆ กด “OK (ตกลง)” หรอืปุ่ ม “ขวา” บนรโีมทคอนโทรล เพือ่เขา้ไปยงัเมนูยอ่ย

2. กดปุ่ ม “ซา้ย” และ “ขวา” เพือ่เลอืกรายการเมนูทีต่อ้งการ จากนัน้กด “OK (ตกลง)” เพือ่เปิดเมนูยอ่ย
3. กดปุ่ ม “ขึน้” และ “ลง” เพือ่เลอืกรายการทีต่อ้งการในเมนูยอ่ย
4. กด “OK (ตกลง)” หรอืปุ่ ม “ขวา” เพือ่เขา้ไปยงัการตัง้คา่ของรายการเมนูยอ่ยทีเ่ลอืก
5. กดปุ่ ม “ขึน้”, “ลง”, “ซา้ย” หรอื “ขวา” เพือ่เลอืกการตัง้คา่ หรอืกดปุ่ ม “ซา้ย” และ “ขวา” เพือ่ปรับคา่ (ถา้จ�าเป็น)
6. กด “OK (ตกลง)” เพือ่ยนืยนัการตัง้คา่
7. เลอืกรายการถดัไปทีจ่ะปรับในเมนูยอ่ย และแกไ้ขคา่ตามทีอ่ธบิายดา้นบน

8. ในการออก กด “ ” (ซ�้า ๆ ถา้จ�าเป็น) เมนู Settings (การตัง้คา่) จะปิด และโปรเจ็กเตอรจ์ะบนัทกึการตัง้คา่ใหม่
โดยอตัโนมตัิ
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แผนผงัเมน ูSystem settings (การต ัง้คา่ระบบ)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คา่

Personalize 
(ปรับแตง่)

Wallpaper (วอลลเ์ปเปอร)์ สไตล ์Optoma…

Home Shortcut  
(ทางลดัไปหนา้หลกั)

ทางลดั 1 APP/ แหลง่สญัญาณเขา้
ทางลดั 2 APP/ แหลง่สญัญาณเขา้
ทางลดั 3 APP/ แหลง่สญัญาณเขา้
ทางลดั 4 APP/ แหลง่สญัญาณเขา้
ทางลดั 5 APP/ แหลง่สญัญาณเขา้
ทางลดั 6 APP/ แหลง่สญัญาณเขา้

Input Source  
(แหลง่สญัญาณเขา้)

HDMI/USB ดสิก์

Notification (การแจง้เตอืน)
Source Auto-change (เปลีย่นแหลง่
สญัญาณอตัโนมตั)ิ [คา่เริม่ตน้]
None (ไมม่)ี

Input Name  
(ก�าหนดชือ่สญัญาณภาพ)

HDMI1

HDMI2

HDMI3

Network  
(เครอืขา่ย) Wireless (ไรส้าย)

Wi-Fi
Off (ปิด)
On (เปิด) [คา่เริม่ตน้]

Avaliable Networks  
(เครอืขา่ยทีใ่ชไ้ด)้  
(เมือ่ WiFi เปิด)

Enter password for  
(ป้อนรหสัผา่นส�าหรับ)  
[ชือ่ Wi-Fi]
(เมือ่ป้อนรหสัผา่น)

[กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้]
- ชือ่: Enter password for (ป้อนรหสัผา่น

ส�าหรับ) [ชือ่ Wi-Fi]
- ชือ่ยอ่ย: Password (รหสัผา่น)
- อนิพตุ: (ขอ้ความอนิพตุ)
- กลอ่งกาเครือ่งหมาย: Show password 

(แสดงรหสัผา่น)
- ปุ่ ม: “Cancel (ยกเลกิ)”/ “ตกลง”

Internet Connection  
(การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต)
IP Address (IP แอดเดรส)
MAC Address  
(หมายเลข MAC)
Signal Strength  
(ความแรงสญัญาณ)

Proxy Settings  
(การตัง้คา่พร็อกซี)่

None (ไมม่)ี
Manual (แมนนวล)
[กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้]
ชือ่: Enter a valid hostname.  
(ป้อนชือ่โฮสตท์ีถ่กูตอ้ง)
ชือ่ยอ่ย: Proxy hostname (ชือ่โฮสตพ์ร็อกซี)่
ค�าแนะน�าอนิพตุ: proxy.example@com
ปุ่ ม: “Cancel (ยกเลกิ)”/ “ตกลง”

IP Settings (การตัง้คา่ IP)

DHCP
Static (สแตตกิ)
[กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้]
ชือ่: Enter a valid IP address.  
(ป้อน IP แอดเดรสทีถ่กูตอ้ง)
ชือ่ยอ่ย: IP Address (IP แอดเดรส)
ค�าแนะน�าอนิพตุ: 192.168.1.128
ปุ่ ม: “Cancel (ยกเลกิ)”/ “ตกลง”

Cancel (ยกเลกิ)

Forget (ลมื)

[กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้]
ค�าแนะน�า: [ชือ่ Wi-Fi]
ชือ่: Forget network (ลมืเครอืขา่ย)
เนือ้หา: Your device will no longer join 
this Wi-Fi network. (อปุกรณข์องคณุจะไม่
ใชง้านกบัเครอืขา่ย Wi-Fi นีอ้กี)
ปุ่ ม: “Cancel (ยกเลกิ)”/ “ตกลง”
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คา่

Network  
(เครอืขา่ย)

Wireless (ไรส้าย) Other Options  
(ตวัเลอืกอืน่ ๆ)

Connect via WPS  
(เชือ่มตอ่ผา่น WPS)
Connect via WPS (Enter 
PIN) (เชือ่มตอ่ผา่น WPS 
(ป้อนพนิ))

Add New Network  
(เพิม่เครอืขา่ยใหม)่

[กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้]
ชือ่: Enter name of Wi-Fi network  
(ป้อนชือ่ของเครอืขา่ย Wi-Fi)
อนิพตุ: (ขอ้ความอนิพตุ)
ปุ่ ม: “Cancel (ยกเลกิ)”/ “ตกลง”
[กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้]
เนือ้หา: Type of security (ชนดิของระบบ
ป้องกนั)
ปุ่ ม: None (ไมม่)ี, WEP, WPA/WPA2 PSK, 
802.1xEAP

Portable Hotspot 
(ฮ็อตสป็อตพกพา)

Portable Wi-Fi 
Hotspot (Wi-Fi 
ฮ็อตสป็อตพก
พา)

Off (ปิด)

On (เปิด)

Network 
name  
(ชือ่เครอืขา่ย)

[กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้]
ชือ่: Rename network 
(เปลีย่นชือ่เครอืขา่ย)
อนิพตุ: (ขอ้ความอนิพตุ)
ปุ่ ม: “Cancel (ยกเลกิ)”/ 
”ตกลง”

Security  
(ระบบป้องกนั)

[กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้]
ชือ่: Type of security 
(ชนดิของระบบป้องกนั)
ปุ่ ม: None (ไมม่)ี, WPA2 PSK

Password 
(รหสัผา่น)

[กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้]
ชือ่: Change password 
(เปลีย่นรหสัผา่น)
อนิพตุ: (ขอ้ความอนิพตุ)
ค�าอธบิาย: The password 
must have at least 8 
characters. (รหสัผา่นตอ้ง
มตีวัอกัษรอยา่งนอ้ย 8 ตวั)
กลอ่งกาเครือ่งหมาย: Show password (แสดงรหสัผา่น)
ปุ่ ม: “Cancel (ยกเลกิ)”/ 
”ตกลง”

Ethernet (Android)

Status (สถานะ) (อา่นอยา่งเดยีว)

MAC Address  
(หมายเลข MAC) (อา่นอยา่งเดยีว)

Proxy Settings  
(การตัง้คา่พร็อกซี)่

None (ไมม่)ี

Manual (แมนนวล)

Proxy hostname (ชือ่โฮสตพ์ร็อกซี)่

พอรต์

ขา้มโดเมนพร็อกซี่

IP Settings (การตัง้คา่ IP)

DHCP

Static (สแตตกิ)

IP Address (IP แอดเดรส)

Gateway (เกตเวย)์

Network Prefix Length  
(ความยาวอกัษรน�าหนา้เครอืขา่ย)
DNS 1

DNS 2

Reset (รเีซต็)
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คา่

Bluetooth  
(บลทูธู)

Bluetooth (บลทูธู)
On (เปิด) [คา่เริม่ตน้]
Off (ปิด)

Device Name  
(ชือ่อปุกรณ)์
(เมือ่ BT เปิด)

เปลีย่นชือ่อปุกรณ์

[กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้]
ชือ่: เปลีย่นชือ่อปุกรณ์
อนิพตุ: (ขอ้ความอนิพตุ)
ปุ่ ม: “Cancel (ยกเลกิ)”/”ตกลง”
[คา่เริม่ตน้: Optoma-UHD]

Bluetooth  
(บลทูธู)

Scan again  
(สแกนอกีครัง้)
(เมือ่ BT เปิด)

Paired Devices 
(อปุกรณท์ีจั่บคู)่
(เมือ่ BT เปิด)

Device Name  
(ชือ่อปุกรณ)์

[กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้]
ชือ่: Rename paired device  
(เปลีย่นชือ่อปุกรณท์ีจั่บคู)่
อนิพตุ: (ขอ้ความอนิพตุ)
ปุ่ ม: “Cancel (ยกเลกิ)”/”ตกลง”

(การตัง้คา่ทีป่รับแตง่เอง)
Cancel (ยกเลกิ)

Forget (ลมื)

[กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้]
ค�าแนะน�า: [ชือ่บลทูธู]
ชือ่: Forget device (ลมือปุกรณ)์
ปุ่ ม: “Cancel (ยกเลกิ)”/”ตกลง”

(เมือ่ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่
อปุกรณ)์

[กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้]
เนือ้หา: Device is not available right 
now. (ขณะนีอ้ปุกรณใ์ชไ้มไ่ด)้
ปุ่ ม: “Cancel (ยกเลกิ)”/ “ตกลง”/ 
“Forget (ลมื)”

Available Devices 
(อปุกรณท์ีใ่ชไ้ด)้
(เมือ่ BT เปิด)

System (ระบบ)

Language (เลอืกภาษา)

English [คา่เริม่ตน้]
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Русский
繁體中文

简体中文

日本語
한국어

Keyboard (แป้นพมิพ)์

Date and Time  
(วนัทีแ่ละเวลา)

Select time zone  
(เลอืกเขตเวลา)

-12:00,  -11:00, -10:00, -09:30, -09:00, 
-08:00, -07:00, -06:00, -05:00, -04:00, 
-03:30, -03:00, -02:00, -01:00, 00:00, 
+01:00, +02:00, +03:00, +03:30, 
+04:00, +04:30, +05:00, +05:30, 
+05:45, +06:00, +06:30, +07:00, 
+08:00, +08:30, +8:45, +09:00, 
+09:30, +10:00, +10:30, +11:00, 
+12:00, +12:45, +13:00, +14:00

Daylight Saving Time 
(เวลาออมแสง)

On (เปิด)
Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]

Use 24-hour format  
(ใชร้ปูแบบ 24 ชัว่โมง)

On (เปิด)
Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]

System Update  
(อปัเดตระบบ)
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คา่

System (ระบบ)

Internal Storage  
(ทีเ่กบ็ขอ้มลูภายใน)

Reset (รเีซต็)

[กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้]
เนือ้หา: Would you like to reset all 
settings or reset to default? (คณุตอ้งการ
รเีซต็การตัง้คา่ทัง้หมด หรอืรเีซต็กลบัเป็นคา่
เริม่ตน้หรอืไม?่)All the settings/data will 
be erased (การตัง้คา่/ขอ้มลูทัง้หมดจะถกู
ลบ).
ปุ่ ม: “Cancel (ยกเลกิ)”/ “Reset all 
settings (รเีซ็ตการต ัง้คา่ท ัง้หมด)” / 
“Reset to Default”

Legal (กฎหมาย)

Terms and Conditions 
of Use (ขอ้ตกลงและ
เงือ่นไขในการใช)้
Privacy Policy  
(นโยบายความเป็นสว่นตวั)
Cookies Policy  
(นโยบายเกีย่วกบัคกุกี)้

Power  
(เพาเวอร)์

Direct Power On  
(ะบบเปิดเครือ่งดว่น)

Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]

On (เปิด)

Auto Power off (min.) 
(ปิดอตัโนมตั ิ(นาท)ี)

0 ~ 180 (เพิม่ขึน้ครัง้ละ 5 นาท)ี  
[คา่เริม่ตน้: 20]

Sleep Timer  
(ตัง้เวลาปิด) (นาท)ี

Off (ปิด) ~ 990 (เพิม่ขึน้ครัง้ละ 30 นาท)ี 
[คา่เริม่ตน้: Off (ปิด)]

Power Mode 
(Standby) (โหมด
พลงังาน (สแตนดบ์าย))

Smart Home (สมารต์โฮม)

Eco. [คา่เริม่ตน้]

Control 
(ควบคมุ)

LAN Control  
(ควบคมุผา่น LAN) IoT

Off (ปิด)

On (เปิด) [คา่เริม่ตน้]

HDMI Link Settings

Power On Link
Off (ปิด)

On (เปิด) [คา่เริม่ตน้]

Power Off Link
Off (ปิด)

On (เปิด) [คา่เริม่ตน้]

หมายเหตุ:   ฟังกช์ัน่แตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัขอ้ก�าหนดของรุน่
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เมน ูPersonalize (ปรบัแตง่)

Home Shortcuts (ทางลดัไปหนา้หลกั)

ทบทวนทางลดับนหนา้จอหลกัของแอปทีเ่ปิดอยูท่ัง้หมดในแหลง่สญัญาณเขา้แตล่ะอยา่ง รายการไมส่ามารถซ�้าได ้ยกเวน้ส�าหรับ
ตวัเลอืก “อตัโนมตั”ิ ซึง่หมายถงึการทีร่ะบบจะจ�าแอปลา่สดุทีถ่กูเปิดขึน้มาไดส้งูสดุ 6 แอป จากนัน้จะแทนทีท่างลดัแอป เพือ่ให ้
แอปลา่สดุกลายเป็นแอปแรกในรายการแอป ในขณะทีแ่อปอืน่ ๆ ในรายการจะถกูเลือ่นไปทลีะหนึง่ต�าแหน่ง

HDMI/USB ดสิก์

ก�าหนดวา่ระบบจะด�าเนนิการอยา่งไรเมือ่เชือ่มตอ่แหลง่สญัญาณเขา้อยา่งใดอยา่งหนึง่ (HDMI/USB แฟลชไดรฟ์) ไปยงั
โปรเจคเตอร์

 � Notifcation (การแจง้เตอืน): เลอืก “Notification (การแจง้เตอืน)” เพือ่แสดงขอ้ความการยนืยนัการสลบั
สญัญาณเขา้ เมือ่ตรวจพบสญัญาณเขา้

 � Source Auto-change (เปลีย่นแหลง่สญัญาณอตัโนมตั)ิ: เลอืก 
“Source Auto-change (เปลีย่นแหลง่สญัญาณอตัโนมตั)ิ” เพือ่สลบัไปยงัแหลง่สญัญาณเขา้ทีต่รวจพบในปัจจบุนั
โดยอตัโนมตัิ

 � None (ไมม่)ี: เลอืก “None (ไมม่)ี” เพือ่สลบัแหลง่สญัญาณเขา้ดว้ยตวัเอง

หมายเหตุ:   นอกจากนี ้HDMI ARC ยงัถอืวา่เป็นแหลง่สญัญาณเขา้อยา่งหนึง่ดว้ย ถา้คณุตอ้งการปิดใชง้านการ
เปลีย่นสญัญาณโดยอตัโนมตั ิใหต้ัง้คา่ตวัเลอืก HDMI/USB ดสิก ์เป็น “None (ไมม่)ี”

Input Name (ก�าหนดชือ่สญัญาณภาพ)

เปลีย่นชือ่แหลง่สญัญาณเขา้ ถา้จ�าเป็น
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เมนเูครอืขา่ย

Wireless (ไรส้าย)

ก�าหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยไรส้าย

 � Wi-Fi: ตัง้คา่ตวัเลอืก Wi-Fi เป็น “On (เปิด)” เพือ่เปิดใชง้านคณุสมบตัเิครอืขา่ยไรส้าย

 � Available Network SSID (SSID เครอืขา่ยทีใ่ชไ้ด)้: เลอืกจดุเขา้ถงึไรส้ายทีต่อ้งการ และป้อน หรอืก�าหนด
คา่พารามเิตอรก์ารเชือ่มตอ่ทีจ่�าเป็น (ถา้จ�าเป็น) ตวัอยา่งเชน่ รหสัผา่น, การตัง้คา่พร็อกซี ่และ IP แอดเดรส 
ส�าหรับขอ้มลู คณุสามารถดคูวามแรงสญัญาณได ้

เลอืก “Cancel (ยกเลกิ)” เพือ่กลบัไปยงัเมนู Network (เครอืขา่ย) โดยไมบ่นัทกึการตัง้คา่ เลอืก “Forget (ลมื)” 
เพือ่ลบโปรไฟลเ์ครอืขา่ยไรส้าย

หมายเหตุ:   เมือ่ใดกต็ามทีค่ณุจ�าเป็นตอ้งป้อนสญัลกัษณ ์ระบบจะแสดงแป้นพมิพบ์นหนา้จอขึน้มาโดยอตัโนมตัิ

 � Other Options (ตวัเลอืกอืน่ ๆ): ก�าหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยไรส้ายขัน้สงู เชน่ 
“Connect via WPS (เชือ่มตอ่ผา่น WPS)”, “Connect via WPS (Enter PIN) (เชือ่มตอ่ผา่น WPS (ป้อนพนิ))”, 
“Add New Network (เพิม่เครอืขา่ยใหม)่” (ป้อนชือ่เครอืขา่ยดว้ยตวัเอง) และ 
“Portable Hotspot (ฮ็อตสป็อตพกพา)” (ก�าหนดคา่โปรเจ็กเตอรใ์หท้�าหนา้ทีเ่ป็นจดุเขา้ถงึไรส้าย ส�าหรับอปุกรณ์
อืน่ ๆ)
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Ethernet (Android)

ก�าหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบมสีาย

หมายเหตุ:  ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คณุเชือ่มตอ่โปรเจ็กเตอรเ์ขา้กบัเครอืขา่ยแลน (LAN) แลว้ โปรดด ูหนา้ 15

 � Status (สถานะ): แสดงสถานะการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (อา่นไดอ้ยา่งเดยีว)

 � MAC Address (หมายเลข MAC): แสดง MAC แอดเดรส (อา่นไดอ้ยา่งเดยีว)

 � Proxy Settings (การต ัง้คา่พร็อกซี)่: ใหช้ือ่โฮสตพ์ร็อกซี,่ พอรต์การเชือ่มตอ่ และขอ้มลูขา้มโดเมนพร็อกซี่
ดว้ยตวัเอง เมือ่รอ้งขอ

 � IP Settings (การต ัง้คา่ IP): เปิดใชง้าน DHCP ถา้คณุตอ้งการใหโ้ปรเจ็กเตอรรั์บ IP แอดเดรส และ
พารามเิตอรก์ารเชือ่มตอ่อืน่ ๆ โดยอตัโนมตัจิากเครอืขา่ยของคณุ ปิดใชง้าน DHCP ถา้คณุตอ้งการก�าหนด IP 
แอดเดรส, เกตเวย,์ ความยาวอกัษรน�าหนา้เครอืขา่ย และพารามเิตอร ์DNS ดว้ยตวัเอง

 � Reset (รเีซ็ต): กลบัไปยงัการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงานส�าหรับการตัง้คา่เครอืขา่ย

เมน ูBluetooth (บลทูธู)

Bluetooth (บลทูธู)

ตัง้คา่ตวัเลอืกบลทูธูเป็น “On (เปิด)” เพือ่เปิดใชง้านคณุสมบตับิลทูธู

Device Name (ชือ่อปุกรณ)์

ดหูรอืแกไ้ขชือ่โปรเจ็กเตอร์

หมายเหตุ:   เมือ่ใดกต็ามทีค่ณุจ�าเป็นตอ้งป้อนสญัลกัษณ ์ระบบจะแสดงแป้นพมิพบ์นหนา้จอขึน้มาโดยอตัโนมตัิ

Scan again (สแกนอกีคร ัง้)

คน้หาอปุกรณบ์ลทูธูทีใ่ชไ้ด ้

Paired Devices (อปุกรณท์ีจ่บัคู)่

ดแูละจัดการอปุกรณท์ีจั่บคูไ่ว ้

Available Devices (อปุกรณท์ีใ่ชไ้ด)้

ดอูปุกรณบ์ลทูธูทีใ่ชไ้ดท้ัง้หมด
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เมน ูSystem (ระบบ)

Language (เลอืกภาษา)

เลอืกภาษาระบบทีค่ณุตอ้งการใชร้ะหวา่ง องักฤษ เยอรมนั ฝร่ังเศส อติาเลยีน สแปนชิ โปรตเุกส รัสเซยี จนีดัง้เดมิ จนีแบบงา่ย 
ญีปุ่่ น และเกาหลี

Keyboard (แป้นพมิพ)์

เลอืกภาษาของแป้นพมิพ์

Date and Time (วนัทีแ่ละเวลา)

ก�าหนดคา่วนัทีแ่ละเวลาระบบ

 � Select time zone (เลอืกเขตเวลา): เลอืกเขตเวลาในต�าแหน่งของคณุ

 � Use 24-hour format (ใชร้ปูแบบ 24 ช ัว่โมง): ตัง้คา่เป็น “On (เปิด)” เพือ่แสดงเวลาในรปูแบบ 24 ชัว่โมง 
ตัง้คา่เป็น “Off (ปิด)” เพือ่แสดงเวลาในรปูแบบ 12 ชัว่โมง (AM/PM)

 � เลอืกรปูแบบวนัที:่ เลอืกรปูแบบวนัทีท่ีค่ณุตอ้งการ

System Update (อปัเดตระบบ)

ระบบจะมองหาอปัเดตโดยอตัโนมตั ิทกุครัง้ทีโ่ปรเจ็กเตอรเ์ชือ่มตอ่เขา้กบัอนิเทอรเ์น็ต (OTA)

Internal Storage (ทีเ่ก็บขอ้มลูภายใน)

ดกูารใชท้ีเ่กบ็ขอ้มลูภายใน
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Legal (กฎหมาย)

ดเูอกสารดา้นกฎหมาย ซึง่ประกอบดว้ย “Terms and Conditions of Use (ขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการใช)้”, 
“Privacy Policy (นโยบายความเป็นสว่นตวั)” และ “Cookies Policy (นโยบายเกีย่วกบัคกุกี)้”

หมายเหตุ:   คณุสามารถดเูอกสารดา้นกฎหมายออนไลนไ์ดด้ว้ย โปรดไปทีเ่ว็บแอดเดรสตอ่ไปนี:้

� Terms and Conditions of Use (ขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการใช)้:  
https://www.optoma.com/terms-conditions/

� Cookies Policy (นโยบายเกีย่วกบัคกุกี)้: https://www.optoma.com/cookies-policy/
� Privacy Policy (นโยบายความเป็นสว่นตวั): https://www.optoma.com/software-privacy-policy/

Reset (รเีซ็ต)

รเีซต็การตัง้คา่ทัง้หมดรวมทัง้ขอ้มลู (“Reset all settings (รเีซต็การตัง้คา่ทัง้หมด)”) หรอืรเีซต็การตัง้คา่ไปเป็นคา่เริม่ตน้จาก
โรงงานเทา่นัน้ (“Reset to Default”) เลอืก “Cancel (ยกเลกิ)” เพือ่ออกจากเมนู และเกบ็การก�าหนดคา่ปัจจบุนัไว ้

หมายเหตุ:   หลงัจากทีค่ณุเลอืก “Reset to Default” โปรเจ็กเตอรจ์ะปิดเครือ่งโดยอตัโนมตั ิในการเริม่กระบวนการกูค้นื  
ใหเ้ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอร์

เมน ูPower (พลงังาน)

Direct Power On (ะบบเปิดเครือ่งดว่น)

เลอืก "On (เปิด)"เพือ่เปิดใชง้านโหมดเปิดเครือ่งดว่น โปรเจ็กเตอรจ์ะเปิดเครือ่งอตัโนมตั ิเมือ่มกีารจา่ยไฟ AC เขา้มา  
โดยไมต่อ้งกดปุ่ ม "เพาเวอร"์ ทีปุ่่ มกดบนโปรเจ็กเตอรห์รอืบนรโีมทคอนโทรล

Auto Power off (min.) (ปิดอตัโนมตั ิ(นาท)ี)

ตัง้คา่ชว่งเวลาการนับถอยหลงั ตวัตัง้เวลานับถอยหลงัจะเริม่ขึน้ เมือ่ไมม่สีญัญาณถกูสง่ไปยงัโปรเจคเตอร ์โปรเจคเตอรจ์ะปิด
เครือ่งโดยอตัโนมตั ิเมือ่การนับถอยหลงัเสร็จสิน้ (ในหน่วยนาท)ี

หมายเหตุ:   “ฟังกช์ัน่ Auto Power off (min.) (ปิดอตัโนมตั ิ(นาท)ี)” ใชไ้มไ่ด ้ถา้โปรเจ็กเตอรอ์ยูใ่นโหมดโฮม

Sleep Timer (ต ัง้เวลาปิด) (นาท)ี

ตัง้คา่ชว่งเวลาการนับถอยหลงั ตวัตัง้เวลานับถอยหลงัจะเริม่ท�างาน โดยทีม่หีรอืไมม่สีญัญาณสง่ไปยงัโปรเจคเตอร ์โปรเจคเตอร์
จะปิดเครือ่งโดยอตัโนมตั ิเมือ่การนับถอยหลงัเสร็จสิน้ (ในหน่วยนาท)ี

Power Mode (Standby) (โหมดพลงังาน(สแตนดบ์าย))

ก�าหนดคา่การตัง้คา่โหมดพลงังานในสถานะสแตนดบ์าย

 � Smart Home (สมารต์โฮม): เลอืก “Smart Home (สมารต์โฮม)” เพือ่กลบัไปสแตนดบ์ายตามปกต ิ(LAN เปิด, 
Wi-Fi เปิด)

 � Eco.: เลอืก “Eco.” เพือ่ประหยดัการสิน้เปลอืงพลงังาน < 0.5W

โหมดพลงังาน Eco. (<0.5W) Smart Home (สมารต์โฮม) (<8W)

IoT เปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอร ์(Alexa, Google Assistant, IFTTT) ไมม่ี ใช่

สลบัไปยงัโหมดล�าโพงบลทูธู ไมม่ี ใช่

เปิดเครือ่งผา่นโหมดบลทูธูคอนโทรลเลอร์ เปิดเครือ่งผา่น IR ใช่

การก�าหนดเวลา InfoWall เพือ่เปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอร์ ไมม่ี ใช่

https://www.optoma.com/terms-conditions/
https://www.optoma.com/cookies-policy/
https://www.optoma.com/software-privacy-policy/
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เมน ูControl (ควบคมุ)

LAN Control (ควบคมุผา่น LAN)

 � IoT: ตัง้คา่เป็น “Off (ปิด)” เพือ่ปิดตวัควบคมุทัง้หมดผา่น “IoT” รวมทัง้ “InfoWall”

HDMI Link Settings

ก�าหนดคา่การตัง้คา่ HDMI link

 � Power On Link: เปิดใชง้านฟังกช์ัน่นีเ้พือ่ทีท่ัง้ HDMI Link และโปรเจ็กเตอรจ์ะเปิดพรอ้มกนัโดยอตัโนมตัิ
 � Power Off Link: เปิดใชง้านฟังกช์ัน่นีเ้พือ่ทีท่ัง้ HDMI Link และโปรเจ็กเตอรจ์ะปิดพรอ้มกนัโดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ:  

� ฟังกช์ัน่ HDMI link ไดรั้บการสนับสนุนเฉพาะเมือ่แหลง่สญัญาณเชือ่มตอ่กบัพอรต์ HDMI1 หรอื HDMI2 เทา่นัน้
� โปรเจ็กเตอรส์ามารถถกูควบคมุดว้ยอปุกรณอ์ืน่ ๆ ได ้แตไ่มส่ามารถใชเ้พือ่ควบคมุอปุกรณอ์ืน่ ๆ ได ้
� ถา้อปุกรณเ์สยีงดาวนส์ตรมีของคณุ (AVR, ซาวนดบ์าร)์ สนับสนุน HDMI ARC, คณุสามารถใชพ้อรต์ HDMI ARC 

เพือ่สง่เอาตพ์ตุเสยีงดจิติอลได ้

 

HDMI

แอมปลฟิาย HDMI
เครือ่งเล่น DVD

การเลอืกแหลง่สญัญาณเขา้
คณุสามารถเลอืกแหลง่สญัญาณเขา้ใด ๆ ไดโ้ดยตรงบนหนา้จอหลกั โดยใชท้างลดัอนิพตุ

หมายเหตุ:   คณุสามารถปรับแตง่การตัง้คา่ทางลดัใน “System (ระบบ) เมนู Settings (การตัง้คา่) (Personalize (ปรับแตง่  
 Home Shortcuts (ทางลดัไปหนา้หลกั)” นอกจากนี ้คณุสามารถแกไ้ขล�าดบัของทางลดับนหนา้จอหลกัไดด้ว้ย
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ถา้มองไมเ่ห็นแหลง่สญัญาณเขา้ทีต่อ้งการบนหนา้จอหลกั เลอืก “ ” เพือ่ดตูวัเลอืกอนิพตุทัง้หมด จากนัน้เลอืกแหลง่สญัญาณ
เขา้ของคณุ หรอืเลอืก “HOME (หนา้หลกั)” เพือ่กลบัไปยงัหนา้จอหลกั

หมายเหตุ:   โปรเจ็กเตอรส์ามารถถกูตัง้คา่ใหแ้จง้ขอ้ความการยนืยนัการสลบัอนิพตุ เมือ่ตรวจพบแหลง่สญัญาณเขา้ และเปลีย่น
ไปยงัแหลง่สญัญาณเขา้ทีต่รวจพบในปัจจบุนัโดยอตัโนมตั ิหรอืท�าดว้ยตวัเองกไ็ด ้ด ูหนา้ 40 
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การเลอืกแอป
คณุสามารถเลอืกแอปใด ๆ ไดโ้ดยตรงบนหนา้จอหลกั โดยใชท้างลดัแอป

หมายเหตุ:   คณุสามารถปรับแตง่การตัง้คา่ทางลดัใน “System (ระบบ) เมนู Settings (การตัง้คา่) (Personalize (ปรับแตง่  
 Home Shortcut (ทางลดัไปหนา้หลกั)”

 

ถา้มองไมเ่ห็นแอปทีต่อ้งการบนหนา้จอหลกั เลอืก “ ” เพือ่ดแูอปทีต่ดิตัง้ไวท้ัง้หมด จากนัน้เลอืกแอปทีค่ณุตอ้งการ
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รปูแบบมลัตมิเีดยีทีส่นบัสนนุ
ถา้คณุตอ้งการเลน่ไฟลม์ลัตมิเีดยี ใหเ้ชือ่มตอ่ทีเ่ก็บขอ้มลู USB ทีม่เีนือ้หามลัตมิเีดยีเขา้กบัโปรเจ็กเตอร ์จากนัน้เปิดแอปเครือ่ง
เลน่มลัตมิเีดยี และเลอืกไฟลท์ีต่อ้งการจะเลน่ 

โปรเจ็กเตอรส์นับสนุนรปูแบบมลัตมิเีดยีตอ่ไปนี:้

หมวดหมูม่เีดยี ตวัถอดรหสั รปูแบบมลัตมิเีดยีทีส่นบัสนนุ

วดิโีอ

H.263

FLV
MP4
MOV
3GPP
3GP

AVI

MKV

H.264

FLV

MP4

MOV

3GPP

3GP

สตรมีการขนสง่ MPEG (.ts / .trp /.tp)

ASF

WMV

AVI

MKV

HEVC/H.265

MP4

MOV

3GPP

3GP

สตรมีการขนสง่ MPEG (.ts / .trp /.tp)

MKV

MPEG1/2

สตรมีโปรแกรม MPEG (.DAT /.VOB / .MPG / .MPEG)

สตรมีการขนสง่ MPEG (.ts / .trp /.tp)

MP4

3GP

AVI

MKV

MPEG4

MP4

MOV

3GP

AVI

MKV
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หมวดหมูม่เีดยี ตวัถอดรหสั รปูแบบมลัตมิเีดยีทีส่นบัสนนุ

วดิโีอ

DivX 3.11,

DivX 4.12,

DivX 5.x,

DivX 5,

XviD

DivX

MP4

AVI

MKV

MOV

JPEG เคลือ่นไหว

AVI

MP4

MOV

AVS

3GPP

3GP

MP4

MOV

สตรมีการขนสง่ MPEG (.ts / .trp /.tp)

AVS+

3GPP

3GP

MP4

MOV

สตรมีการขนสง่ MPEG (.ts / .trp /.tp)

VC1

สตรมีการขนสง่ MPEG (.ts / .trp /.tp)

WMV

MKV

เสยีง

MPEG1/2 เลเยอร ์1

MP3

AVI

MP4

MOV

M4A

สตรมีการขนสง่ MPEG (.ts / .trp /.tp)

สตรมีโปรแกรม MPEG (.DAT /.VOB / .MPG / .MPEG)

MPEG1/2 เลเยอร ์2

MP3

AVI

Matroska (MKV, MKA)

MP4

MOV

M4A

สตรมีการขนสง่ MPEG (.ts / .trp /.tp)

สตรมีโปรแกรม MPEG (.DAT /.VOB / .MPG / .MPEG)

MPEG1/2/2.5 เลเยอร ์
3

MP3

Matroska (MKV, MKA)

MP4

MPEG1/2/2.5 เลเยอร ์
3

MOV

M4A

สตรมีการขนสง่ MPEG (.ts / .trp /.tp)

สตรมีโปรแกรม MPEG (.DAT /.VOB / .MPG / .MPEG)
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หมวดหมูม่เีดยี ตวัถอดรหสั รปูแบบมลัตมิเีดยีทีส่นบัสนนุ

เสยีง

AC3

AC3

Matroska (MKV, MKA)

MOV

สตรมีการขนสง่ MPEG (.ts / .trp /.tp)

สตรมีโปรแกรม MPEG (.DAT /.VOB / .MPG / .MPEG)

EAC3
EAC3

MP4

AAC, HEAAC

AAC

MP4

MOV

M4A

สตรมีการขนสง่ MPEG (.ts / .trp /.tp)

สตรมีโปรแกรม MPEG (.DAT /.VOB / .MPG / .MPEG)

WMA

WMV

ASF

AVI

Matroska (MKV, MKA)

LPCM

WAV

AVI

Matroska (MKV, MKA)

MP4

MOV

M4A

สตรมีการขนสง่ MPEG (.ts / .trp /.tp)

สตรมีโปรแกรม MPEG (.DAT /.VOB / .MPG / .MPEG)

IMA-ADPCM

MS-ADPM

WAV

AVI

Matroska (MKV, MKA)

MP4

MOV

M4A

FLAC Matroska (MKV, MKA)

ภาพถา่ย BMP 15360 X 8640 (ขดีจ�ากดัของความละเอยีดสงูสดุ ขึน้อยูก่บัขนาด DRAM)

หมายเหตุ:  
� ไฟลม์ลัตมิเีดยี สามารถเลน่ไดโ้ดยใชแ้อปเครือ่งเลน่มเีดยี

� พอรต์ HDMI 1 (ARC) ทีด่า้นหลงัของโปรเจ็กเตอร ์สนับสนุนการสง่ผา่น Dolby ATMOS

รปูภาพ

ชนดิภาพ (นามสกลุ) ชนดิยอ่ย พกิเซลสงูสดุ

Jpeg / Jpg
พืน้ฐาน 8000 x 8000
โปรเกรสซฟี 6000 x 4000

PNG
นัน-อนิเทอรเ์ลซ 6000 x 4000
อนิเทอรเ์ลซ 6000 x 4000

BMP 6000 x 4000
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Doc

รปูแบบเอกสาร เวอรช์ ัน่และรปูแบบทีส่นบัสนนุ ขดีจ�ากดัหนา้/บรรทดั ขดีจ�ากดัขนาด

PDF PDF 1.0 ~ 1.7 ขึน้ไป สงูสดุ 1500 หนา้ (หนึง่ไฟล)์ สงูสดุ 100MB

Word

เอกสาร Kingsoft Writer (*.wps)

เนือ่งจากโปรเจ็กเตอร ์WPS ไม่
โหลดไฟล ์MS/Word ทัง้หมด
พรอ้มกนั จงึไมม่ขีอ้จ�ากดัที่
ชดัเจนเกีย่วกบัจ�านวนหนา้ และ
แถวของไฟล์

สงูสดุ 150MB

เอกสาร Kingsoft Writer (*.wpt)
เอกสาร Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (*.doc)
เทมเพลต Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (*.dot)

ไฟล ์RTF (*.rtf)
ไฟลข์อ้ความ (*.txt, *.log, *.lrc, *.c, *.cpp, *.h, *.asm, 
*.s, *.java, *.asp, *.prg, *.bat, *.bas, *.cmd)
ไฟลเ์ว็บเพจ (*.html, *.htm)

ไฟลเ์ว็บเพจเดีย่ว (*.mht, *.mhtml)

เอกสาร Microsoft Word 2007/2010 (*.docx)

เทมเพลต Microsoft Word 2007/2010 (*.dotx)
เอกสาร Microsoft Word 2007/2010 ทีเ่ปิดท�างานมาโคร
ไว ้(*.docm)
เอกสาร Microsoft Word 2007/2010 ทีเ่ปิดท�างานมาโคร
ไว ้(*.dotm)
ไฟล ์XML (*.xml)

ขอ้ความ OpenDocument

เอกสาร Works 6-9 (*.wtf)

Works 6.0&7.0 (*.wps)

Excel

ไฟลส์เปรดชตี Kingsoft (*.et)

ขดีจ�ากดัแถว: สงูสดุ 65,535 
ขดีจ�ากดัคอลมัน:์ สงูสดุ 256 
ชตี: สงูสดุ 200

สงูสดุ 30MB

เทมเพลตสเปรดชตี Kingsoft (*.ett)

Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 Workbook (*.xls)

เทมเพลต Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 (*.xlt)

ไฟลข์อ้ความ (*.csv)

เว็บเพจ (*.htm, *.html)

ไฟล ์XML (*.xml)

ไฟล ์Microsoft Excel 2007/2010 (*.xlsx, *.xlsm)

เทมเพลต Microsoft Excel 2007/2010 (*.xltx)

เวริก์บุค๊ไบนาร ีMicrosoft Excel 2007/2010 (*.xlsb)

PowerPoint

ไฟลก์ารน�าเสนอ Kingsoft (*.dps)

สงูสดุ 1500 หนา้ (หนึง่ไฟล)์ สงูสดุ 30MB

เทมเพลตการน�าเสนอ Kingsoft (*.dpt)
การน�าเสนอ Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003 
(*.ppt, *.pps)
เทมเพลตการน�าเสนอ Microsoft PowerPoint 97/2000/
XP/2003 (*.pot)
การน�าเสนอ Microsoft PowerPoint 2007/2010 (*.pptx, 
*.ppsx)
เทมเพลตการน�าเสนอ Microsoft PowerPoint 2007/2010 
(*.potx)

หมายเหตุ:  
� การถอดรหสัอาจใชเ้วลาพอสมควรส�าหรับไฟลข์นาดใหญท่ีม่เีนือ้หาซบัซอ้น

� ออบเจ็กตท์ีฝั่งในไฟลไ์มส่ามารถเปิดใชง้าน หรอืดไูด ้
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� ส�าหรับ Microsoft Word

 ± ไมส่นับสนุนการตัง้คา่ขัน้สงู เชน่ การตัง้คา่ดรออิง้พลกั-อนิ หรอืการตัง้คา่พืน้หลงัตาราง

 ± เนือ้หาทีอ่ยูน่อกขอบทีก่�าหนดใน Microsoft Word จะไมแ่สดง

 ± ไมส่นับสนุนขอ้ความตวัหนาในฟอนตจ์นีแบบงา่ย

� ส�าหรับ Microsoft PowerPoint

 ± ไมส่นับสนุนเอฟเฟ็กตส์ไลด์

 ± ไมม่กีารป้องกนัชตีทีม่กีารป้องกนัดว้ยรหสัผา่น

 ± ไมส่นับสนุนแอนนเิมชัน่ Powerpoint

� ส�าหรับ Microsoft Excel

 ± เวริก์ชตีจะแสดงทลีะแผน่เรยีงตามล�าดบั เมือ่เวริก์บุค๊มหีลายเวริก์ชตี

 ± โครงรา่งของหนา้และการเรยีงตวัเลขอาจเปลีย่นแปลงระหวา่งการถอดรหสั
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การดแูถบสถานะ
ตามคา่เริม่ตน้ แถบสถานะบนหนา้จอหลกัประกอบดว้ยไอคอนตา่ง ๆ ทีร่ะบถุงึสถานะการเชือ่มตอ่ของเครอืขา่ยแบบมสีาย, USB 
และเครอืขา่ยไรส้าย และสถานะแบตเตอรีท่ีเ่หลอืของรโีมทคอนโทรล (ถา้ม)ี คณุสามารถเลอืกไอคอนใด ๆ กไ็ดเ้พือ่เปิดเมนูที่
เชือ่มโยงอยู ่ยกเวน้ส�าหรับแบตเตอรีร่โีมท การเลอืกไอคอนสถานะแบบมสีายหรอืไรส้าย สง่ผลตอ่การเปิดเมนูการก�าหนดคา่เครอื
ขา่ย ในขณะทีเ่ลอืกไอคอนสถานะ USB สง่ผลตอ่การเปิดเบราวเ์ซอร ์และการแสดงเนือ้หาของอปุกรณ ์USB ทีเ่ชือ่มตอ่

     

สถานะเครอืขา่ยแบบมสีาย

สถานะการเชือ่มตอ่ USB

สถานะเครอืขา่ยไรส้าย

สถานะแบตเตอรีร่โีมทคอนโทรล

เกีย่วกบัเมน ูQuick (ดว่น)
ในเมนู Quick (ดว่น) คณุสามารถพบทางลดัไปยงัรายการเมนู OSD

ในการเขา้ถงึเมนู Quick (ดว่น) กดปุ่ ม “ ” บนรโีมทคอนโทรลคา้งไว ้
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ความละเอยีดทีใ่ชง้านได้

ดจิติอล (HDMI 1.4)

เวลาทีต่ ัง้ข ึน้ เวลามาตรฐาน เวลาค�าอธบิายถงึ โหมดวดีโิอทีส่นบัสนนุ เวลาอยา่งละเอยีด
720 x 400 @ 70Hz 1280 x 720 @ 60Hz 1920 x 1080 @ 60Hz 

(คา่เริม่ตน้)
720 x 480i @ 60Hz 16:9 1920 x 1080p @ 60Hz

640 x 480 @ 60Hz 1280 x 800 @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 4:3
640 x 480 @ 67Hz 1280 x 1024 @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 16:9
640 x 480 @ 72Hz 1920 x 1200 @ 60Hz (ลด) 720 x 576i @ 50Hz 16:9
640 x 480 @ 75Hz 1366 x 768 @ 60Hz 720 x 576p @ 50Hz 4:3
800 x 600 @ 56Hz 720 x 576p @ 50Hz 16:9
800 x 600 @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz 16:9
800 x 600 @ 72Hz 1280 x 720p @ 50Hz 16:9
800 x 600 @ 75Hz 1920 x 1080i @ 60Hz 16:9
832 x 624 @ 75Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 16:9
1024 x 768 @ 60Hz 1920 x 1080p @ 60Hz 16:9
1024 x 768 @ 70Hz 1920 x 1080p @ 50Hz 16:9
1024 x 768 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 24Hz 16:9
1280 x 1024 @ 75Hz 3840 x 2160 @ 24Hz
1152 x 870 @ 75Hz 3840 x 2160 @ 25Hz

3840 x 2160 @ 30Hz
4096 x 2160 @ 24Hz

ดจิติอล (HDMI 2.0)

B0/เวลาทีต่ ัง้ข ึน้ B0/เวลามาตรฐาน B1/โหมดวดิโีอ B1/เวลาอยา่งละเอยีด
720 x 400 @ 70Hz 1280 x 720 @ 60Hz 720 x 480i @ 60Hz 16:9 1920 x 1080p @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz 1280 x 800 @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 4:3
640 x 480 @ 67Hz 1280 x 1024 @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 16:9
640 x 480 @ 72Hz 1920 x 1200 @ 60Hz (ลด) 720 x 576i @ 50Hz 16:9
640 x 480 @ 75Hz 1366 x 768 @ 60Hz 720 x 576p @ 50Hz 4:3
800 x 600 @ 56Hz 720 x 576p @ 50Hz 16:9
800 x 600 @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz 16:9
800 x 600 @ 72Hz 1280 x 720p @ 50Hz 16:9
800 x 600 @ 75Hz 1920 x 1080i @ 60Hz 16:9
832 x 624 @ 75Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 16:9
1024 x 768 @ 60Hz 1920 x 1080p @ 60Hz 16:9
1024 x 768 @ 70Hz 1920 x 1080p @ 50Hz 16:9
1024 x 768 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 24Hz 16:9
1280 x 1024 @ 75Hz 3840 x 2160 @ 24Hz
1152 x 870 @ 75Hz 3840 x 2160 @ 25Hz

3840 x 2160 @ 30Hz
3840 x 2160 @ 50Hz
3840 x 2160 @ 60Hz
4096 x 2160 @ 24Hz
4096 x 2160 @ 25Hz
4096 x 2160 @ 30Hz
4096 x 2160 @ 50Hz
4096 x 2160 @ 60Hz

หมายเหตุ:   สนับสนุน 1920 x 1080 @ 50Hz.
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ขนาดภาพและระยะหา่งของโปรเจ็กเตอร์

ความกวา้งภาพ 
(มม.)

ความสงูภาพ 
(มม.)

ขนาดภาพ 
(นิว้)

L0  
(มม.)

A ออฟเซ็ต  
(มม.) 

(121.5%)

A ออฟเซ็ต (มม.) 
(คา่เร ิม่ตน้ = 

124%)

A ออฟเซ็ต  
(มม.) 

(130%)

Optoma 16:9 

TR = 0.254 
คา่เริม่ตน้ 
ออฟเซต็ 
124%

1771.0 996.3 80 143.7 297.1 322.0 381.8 
1881.7 1058.5 85 171.9 310.5 336.9 400.5 

1992.4 1120.8 90 200.0 323.9 351.9 419.1 

2103.1 1183.1 95 228.1 337.3 366.8 437.8 
2213.9 1245.4 100 256.2 350.7 381.8 456.5 
2324.5 1307.6 105 284.3 364.0 396.7 475.2 
2656.5 1494.4 120 368.7 404.2 441.6 531.2 

ตวัสะทอ้นไปยงัหนา้จอ 
(มม.)

ออฟเซ็ต 121.5% 
ความสงูภาพ (มม.)

ออฟเซ็ต 124% ความ
สงูภาพ (มม.)

ออฟเซ็ต 130% ความ
สงูภาพ (มม.)

Optoma 16:9 

TR = 0.254 คา่เริม่ตน้ 
ออฟเซต็ 124%

449.8 1210.5 1235.4 1295.1 
478.0 1286.1 1312.6 1376.1 

506.1 1361.8 1389.8 1457.0 

534.2 1437.4 1467.0 1538.0 
562.3 1513.2 1544.3 1619.0 
590.4 1588.7 1621.4 1699.9 
674.8 1815.7 1853.0 1942.7 

กึง่กลางเลนส์

กระจกสะทอ้น

A (ออฟเซต็)
306.1 L0

82.9

ระนาบภาพ

ดา้นลา่งภาพ

 

หมายเหตุ:  

� ออฟเซต็แนวตัง้อาจแตกตา่งกนัระหวา่งโปรเจ็กเตอรแ์ตล่ะเครือ่ง เนือ่งจากขอ้จ�ากดัของการผลติเลนส ์อาจมกีาร
ปรับแตง่เพิม่เตมิ เมือ่สลบัโปรเจ็กเตอร์

� คา่เผือ่ออฟเซต็เทา่กบั 124% +6%/-2.5%
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รโีมทคอนโทรล

หมายเหตุ:  

� ฟังกช์ัน่ทีอ่ธบิายในตารางตอ่ไปนี ้ถกูด�าเนนิการหลงัจากทีก่ดปุ่ มทีเ่ฉพาะเจาะจงสัน้ ๆ บนรโีมทคอนโทรล ถา้ไมไ่ด ้
ระบแุตกตา่งจากนี้

� ถา้รโีมทคอนโทรลถกูจับคูส่�าเร็จ ชือ่ทีเ่ป็นคา่เริม่ตน้ของรโีมทคอนโทรลในเมนูอปุกรณบ์ลทูธูจะเป็น 
“OptomaRemote” 

ฟงักช์ ัน่

สญัญาณบลทูธู ค�าอธบิาย
หนา้

การใช้
ID การ

ใช้

สแตนดบ์าย โหมดการฉาย โหมดล�าโพง
รหสั 
HID

รหสั 
HID

เปิดเครือ่ง / 
สแตนดบ์าย

0x07 0x66 กด “ ” เพือ่เปิดโปรเจ็กเตอรใ์น
โหมดการฉาย
ดสูว่น "การเปิด / ปิดโปรเจคเตอร"์  
ในหนา้ 18-21

กด “ ” เพือ่แสดงเมนูการ
เลอืก เพือ่สลบัระหวา่ง
โหมดล�าโพงบลทูธู และ
โหมดสแตนดบ์าย
กดปุ่ ม “ ” สองครัง้ เพือ่
ออกจากโหมดสแตนดบ์าย

กด “ ” เพือ่เขา้สู่
โหมดสแตนดบ์าย
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ฟงักช์ ัน่

สญัญาณบลทูธู ค�าอธบิาย
หนา้

การใช้
ID การ

ใช้

สแตนดบ์าย โหมดการฉาย โหมดล�าโพง
รหสั 
HID

รหสั 
HID

โหมดล�าโพง 
เปิด

0x0C 0x49 กด “ ” เพือ่เปิดล�าโพงบลทูธู 
อาจใชเ้วลานานถงึ 3 นาทใีนการ
จับคูก่บัอปุกรณบ์ลทูธูโดยอตัโนมตั ิ
ถา้การจับคูไ่มส่�าเร็จ โปรเจ็กเตอร์
จะเขา้สูโ่หมดสแตนดบ์าย

หมายเหตุ:  
� สนับสนุนเฉพาะบนเพาเวอร์

สแตนดบ์ายเทา่นัน้: โหมด
สมารต์โฮม

� โปรเจ็กเตอรจ์ดจ�าอปุกรณบ์ลู
ทธูไดถ้งึ 10 อยา่ง

� เมือ่อปุกรณบ์ลทูธูจับคู่
เรยีบรอ้ยแลว้ คณุจะไดย้นิ
เสยีงโทน

กด “ ” เพือ่แสดงขอ้ความ
การยนืยนัการเปลีย่นไปยงั
โหมดล�าโพง

ไมม่ี

OSD โปรเจ็ก
เตอร ์/ เมนู 
ดว่น

0x07 0x76 ไมม่ี กด “ ” เพือ่เปิดเมนูการ
แสดงผลบนหนา้จอ (OSD)

หมายเหตุ:  กด “ ” คา้ง 
เพือ่เปิดเมนู Quick (ดว่น)

ไมม่ี

หมายเหตุ:   ส�าหรับเมนู Quick (ดว่น) รหสั HID หนา้การใชค้อื 0x0C, และรหสั HID ID การใชค้อื 0x76
ขึน้ 0x07 0x52 ไมม่ี กดปุ่ มเลอืก 4 ทศิทาง เพือ่

เลอืกรายการ หรอืปรับแตง่
สิง่ทีค่ณุเลอืก

ไมม่ี
ซา้ย 0x07 0x50
ขวา 0x07 0x4F
ลง 0x07 0x51

ตกลง 0x07 0x58 ไมม่ี กดปุ่ ม “OK (ตกลง)” เพือ่
ยนืยนัการเลอืกรายการของ
คณุ

ไมม่ี

กลบั 0x0C 0x224 ไมม่ี กดปุ่ ม “ ” เพือ่กลบัไปยงั
หนา้จอกอ่นหนา้

ไมม่ี

หนา้หลกั 0x0C 0x223 ไมม่ี กดปุ่ ม “ ” เพือ่กลบัไป
ยงัหนา้จอหลกั

หมายเหตุ:  กด “ ” 
คา้งไว ้เพือ่เปิดใชง้าน/ปิด
ใชง้านแอรเ์มาส์

ไมม่ี

หมายเหตุ:   การเปิดใชง้าน / ปิดใชง้านเคอรเ์ซอรแ์อรเ์มาส ์ท�าไดด้ว้ยรโีมทคอนโทรล, 0x0c 0x51 และ 
0x0C 0X53 เป็นการรับรูส้ถานะไปยงัโปรเจ็กเตอรเ์ทา่นัน้

ไมม่ี
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ฟงักช์ ัน่

สญัญาณบลทูธู ค�าอธบิาย
หนา้

การใช้
ID การ

ใช้

สแตนดบ์าย โหมดการฉาย โหมดล�าโพง
รหสั 
HID

รหสั 
HID

ตวัเลอืก 
Android / 
โฟกสั

0x07 0x73 กดปุ่ ม “ ” เพือ่เปิดตวัเลอืก 
แอปของบคุคลที ่3 > แอป หรอื
เลอืกไอคอนแอป เพือ่ท�าการถอน
การตดิตัง้/ตดิตัง้แอป

หมายเหตุ:  กดคา้ง “ ” เพือ่
ปรับโฟกสั

ไมม่ี ไมม่ี

หมายเหตุ:   ส�าหรับการปรับโฟกสั, รหสั HID หนา้การใช ้คอื 0x0C และรหสั HID ID การใชค้อื 0x52 ไมม่ี
ระดบัเสยีง - 0x0C 0xEA กดปุ่ ม “ ” เพือ่ลดระดบัเสยีง

หมายเหตุ:   กด “ ” ซ�า้ ๆ ถา้จ�าเป็น

ไมม่ี

ระดบัเสยีง + 0x0C 0xE9 กดปุ่ ม “ ” เพือ่เพิม่ระดบัเสยีง

หมายเหตุ:   กด “ ” ซ�า้ ๆ ถา้จ�าเป็น

ไมม่ี
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การแกไ้ขปญัหา
ถา้คณุมปัีญหากบัโปรเจคเตอรข์องคณุ โปรดดขูอ้มลูตอ่ไปนี ้ถา้ปัญหายงัคงมอียู ่โปรดตดิตอ่รา้นคา้ปลกี หรอืศนูยบ์รกิารใน
ประเทศของคณุ

ปญัหาเกีย่วกบัภาพ

  ไมม่ภีาพปรากฏบนหนา้จอ

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สายเคเบลิ และการเชือ่มตอ่ทัง้หมดถกูตอ้ง และเชือ่มตอ่ไวอ้ยา่งแน่นหนา ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 
หนา้ 15

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ขาของขัว้ตอ่ไมง่อ หรอืหกั

  ภาพไมไ่ดโ้ฟกสั

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้จอการฉายอยูร่ะหวา่งระยะทางทีต่อ้งการจากโปรเจคเตอร ์ดหูน<้?>า 55)

� ใชร้โีมทคอนโทรลเพือ่ปรับโฟกสั ด ูหนา้ 34

  ภาพถกูยดืออกเมือ่แสดงภาพยนตร ์DVD 16:9

� เมือ่คณุเลน่ DVD จอกวา้ง หรอื DVD 16:9 โปรเจคเตอรจ์ะแสดงภาพทีด่ทีีส่ดุในรปูแบบ 16: 9 ทีด่า้นของ
โปรเจคเตอร์

� ถา้คณุเลน่ภาพยนตร ์DVD ทีม่รีปูแบบ 4:3 โปรดเปลีย่นรปูแบบเป็น 4:3 ใน OSD ของโปรเจคเตอร์

� โปรดตัง้คา่รปูแบบการแสดงผลเป็นชนดิอตัราสว่นภาพ 16:9 (กวา้ง) บนเครือ่งเลน่ DVD ของคณุ

  ภาพมขีนาดเล็กหรอืใหญเ่กนิไป

� เลือ่นเครือ่งโปรเจ็กเตอรใ์หใ้กลห้รอืหา่งจากจอภาพ

� กด " " บนรโีมทคอนโทรล, ไปที ่“เมนู OSD  (Display (หนา้จอ  Aspect Ratio (สดัสว่นภาพ)” ลองการตัง้
คา่ตา่งๆ

� กด “ ” บนรโีมทคอนโทรล, ไปที ่“เมนู OSD  Geometric Correction  (Display (หนา้จอ  
Warp Calibration (การปรับเทยีบการวอรป์)” ลองการตัง้คา่ตา่งๆ

  ภาพดา้นขา้งเอยีง:

� ถา้เป็นไปได ้ท�าการปรับต�าแหน่งวางของโปรเจคเตอรใ์หอ้ยูต่รงกลางของหนา้จอ และต�า่กวา่สว่นลา่งของหนา้จอ

  ภาพกลบัดา้น

� เลอืก “เมนู OSD  (Setup (ตัง้คา่  โหมดการฉาย” และปรับทศิทางการฉาย

  ไมม่เีสยีง

� โปรดดรูปูแบบไฟลเ์สยีงทีส่นับสนุนในหนา้ หนา้ 48

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คณุสมบตั ิ"ปิดเสยีง" ไมไ่ดเ้ปิดอยู่

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คณุสมบตั ิ“ล�าโพงภายใน” เปิดอยู ่ด ูหนา้ 34
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  ไมม่เีสยีงจากแหลง่สญัญาณ HDMI ARC

� เลอืก “เมนู OSD  (Digital Output (เอาตพ์ตุดจิติอล  เสยีง  Bitstream (บติสตรมี)/ PCM/ 
Auto (อตัโนมตั)ิ” ลองการตัง้คา่ทีแ่ตกตา่ง

  ภาพ HDMI ผดิปกติ

� เลอืก “เมนู OSD  (Display (หนา้จอ  HDMI 1 EDID/ HDMI 2 EDID/ HDMI 3 EDID” เป็น “1.4” หรอื 
“2.2”

  ภาพซอ้นและเบลอ

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ “เมนู OSD  (3D (สามมติ ิ 3D Tech. (3D เทค.)” ไมไ่ดเ้ปิดอยู ่เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หภ้าพ  
2 มติปิกตปิรากฏเป็นภาพซอ้นทีเ่บลอ

  รปูแบบภาพสองภาพ, เคยีงขา้งกนั

� ตัง้คา่ “เมนู OSD  (3D (สามมติ ิ “3D Format (3D รปูแบบ)” เป็น “SBS”

ปญัหาอืน่ๆ

  โปรเจคเตอรห์ยดุตอบสนองตอ่ปุ่ มควบคมุทัง้หมด

� ถา้เป็นไปได ้ใหปิ้ดโปรเจคเตอร ์จากนัน้ถอดสายเพาเวอร ์และรอเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 20 วนิาทกีอ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่
เพาเวอรอ์กีครัง้

ปญัหาเกีย่วกบัรโีมทคอนโทรล

  ถา้รโีมทคอนโทรลไมท่�างาน

� ตรวจสอบมมุการท�างานของรโีมทคอนโทรลใหอ้ยูภ่ายในขอบเขต ±15° จากตวัรับสญัญาณ IR บนโปรเจ็กเตอร์

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่อีะไรขวางกัน้ระหวา่งรโีมทคอนโทรลและโปรเจคเตอร์

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ใชร้โีมทคอนโทรลเฉพาะทีด่า้นหนา้โปรเจ็กเตอรเ์ทา่นัน้

� ลองใชร้โีมทคอนโทรลโดยการชีไ้ปทีภ่าพทีฉ่าย

� ชารจ์แบตเตอรีถ่า้แบตเตอรีห่มด

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ รโีมทคอนโทรลถกูจับคูก่บัโปรเจ็กเตอรส์�าเร็จ หลงัจากทีก่ารเชือ่มตอ่ส�าเร็จ เมือ่ปุ่ มถกูกด LED 
แสดงสถานะบนรโีมทคอนโทรลจะตดิเป็นสนี�้าเงนิ
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ขอ้ความแสงไฟ LED

ขอ้ความ
ไฟ LED แสดงพาวเวอร์ LED บลทูธู LED อณุหภมู ิ LED หลอดไฟ

(สแีดง) (สขีาว) (สขีาว) (สแีดง) (สแีดง)
สแตนดบ์าย (Eco), 
บลทูธูไมไ่ดจั้บคู่ ตดิตลอด ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

สแตนดบ์าย (สมารต์
โฮม), บลทูธูไมไ่ดจั้บ
คู่

กะพรบิ (ปิด 0.5 วนิาท ี
/เปิด 2 วนิาท)ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

เปิดเครือ่ง (อุน่เครือ่ง) ไมม่ี
กะพรบิ 

(0.5 วนิาท ีปิด /  
0.5 วนิาท ีเปิด)

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

เปิดเครือ่ง  
(การท�างานมาตรฐาน) ไมม่ี ตดิตลอด ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

ปิด (ท�าใหเ้ย็น) ไมม่ี

กะพรบิ 
(0.5 วนิาท ีปิด /  

0.5 วนิาท ีเปิด) กลบัไป
เป็นไฟสแีดงทีต่ดิตลอด
เมือ่ปิดพัดลมท�าความ

เย็น

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

การจับคูบ่ลทูธู
(โหมดล�าโพงบลทูธู) ไมม่ี ไมม่ี

กะพรบิ 
(0.5 วนิาท ีปิด /  

0.5 วนิาท ีเปิด) กลบัไป
โหมดสแตนดบ์าย เมือ่

ไมไ่ดจั้บคูภ่ายใน 3 
นาที

ไมม่ี ไมม่ี

จับคูบ่ลทูธู  
(โหมดล�าโพงบลทูธู) ไมม่ี ไมม่ี ตดิตลอด ไมม่ี ไมม่ี

ผดิพลาด (หลอดเสยี) กะพรบิ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี นิง่
ผดิพลาด (พัดลมเสยี) กะพรบิ ไมม่ี ไมม่ี กะพรบิ ไมม่ี
ผดิพลาด  
(อณุหภมูเิกนิ) กะพรบิ ไมม่ี ไมม่ี ตดิตลอด ไมม่ี

สถานะสแตนดบ์าย
(โหมดเผาไหม)้ ไมม่ี กะพรบิ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

เบริน์อนิ (อุน่เครือ่ง) ไมม่ี กะพรบิ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี
เบริน์อนิ  
(ระบายความรอ้น) ไมม่ี กะพรบิ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

เบริน์อนิ (ใชห้ลอด) ไมม่ี กะพรบิ (เปิด 3 วนิาท ี/ 
ปิด 1 วนิาท)ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

เบริน์อนิ (ไมใ่ชห้ลอด) ไมม่ี กะพรบิ (เปิด 1 วนิาท ี/ 
ปิด 3 วนิาท)ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี
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� ปิดเครือ่ง:

� พัดลมไมท่�างาน:

� เตอืนอณุหภมู:ิ
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ขอ้มลูจ�าเพาะ
การมองเห็น ค�าอธบิาย

ความละเอยีดสงูสดุ

- กราฟฟิกที ่2160p@60Hz

- ความละเอยีดสงูสดุ: HDMI1 (2.0b): 2160p@60Hz

HDMI2 (2.0b): 2160p@60Hz

HDMI3 (2.0b): 2160p@60Hz
เลนส์ เลนสค์งที่
ขนาดภาพ (ทแยงมมุ) 85” ~ 105”

ระยะทางการฉาย
- 0.17 ม. ที ่85”

- 0.28ม. ที ่105”

ไฟฟ้า ค�าอธบิาย

เขา้

- HDMI V2.0 x3

หมายเหตุ:   พอรต์ HDMI 1 (ARC) สนับสนุน 2 แชนแนล PCM, Dolby Digital, Dolby Digital 
Plus, Dolby Digital Plus With Atmos

- USB2.0 ทีด่า้นหลงั

- USB2.0 ทีด่า้นหลงั (ส�าหรับบรกิารเทา่นัน้)

- USB2.0 ทีด่า้นขวา (สนับสนุนการจา่ยไฟ 5V 1.5A)

- RJ-45 (IoT, สนับสนุนอนิเทอรเ์น็ต และฟังกช์ัน่ OTA)

ออก
- สญัญาณออก (3.5 มม.)

- SPDIF ออก (2 แชนเนล PCM, Dolby Digital)

หน่วยความจ�า
- eMMC: 16GB (1x128Gb)

- DDR: สนับสนุนหน่วยความจ�าสงูถงึ 2GB, DDR848 ทีต่ดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ 1GB
การท�าส�าเนาสี 1073.4 ลา้นสี

อตัราการสแกน
- อตัราการสแกนในแนวนอน: 31 ~ 135KHz

- อตัราการสแกนในแนวตัง้: 24 ~ 120Hz
ล�าโพงในตวั ล�าโพง 19W 2x
ความตอ้งการใชพ้ลงังาน 100 - 240V ±10%, AC 50/60Hz

การสิน้เปลอืงพลงังาน

- โหมดสแตนดบ์าย: < 0.5W

- โหมดสแตนดบ์ายเครอืขา่ย (ไมร่วมพอรต์อเีธอรเ์น็ต): < 2W

- โหมดสแตนดบ์ายเครอืขา่ย (WLAN): < 8.0W

- โหมดสมารต์โฮม: (>0.5W; <8W)
ไฟเขา้ 4A

เกีย่วกบัเครือ่งกล ค�าอธบิาย
การวางแนวการตดิตัง้ ดา้นหนา้และดา้นหลงั

ขนาด  
(ก x ล x ส)

- 576 x 383 x 114.7 มม. (ไมร่วมขาตัง้)

- 576 x 383 x 129.7 มม. (รวมขาตัง้)
น�้าหนัก 11 kg 
เงือ่นไขเกีย่วกบัสภาพ
แวดลอ้ม ใชง้านในอณุหภมู ิ5 ~ 40°C , ความชืน้ 10% ถงึ 85% (ไมค่วบแน่น)

หมายเหตุ:   ขอ้มลูจ�าเพาะทัง้หมดอาจไดรั้บการเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ



ไทย64

ขอ้มูลเพิม่เตมิ

สหรฐัอเมรกิา
47697 Westinghouse Drive,   888-289-6786
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

แคนาดา
47697 Westinghouse Drive,   888-289-6786
Fremont, CA 94539, USA    510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

ละตนิอเมรกิา
47697 Westinghouse Drive,   888-289-6786
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

ยโุรป
Unit 1, Network 41, Bourne End Mills,
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom  +44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu   +44 (0) 1923 691 888
หมายเลขโทรศพัทฝ่์ายบรกิาร :   service@tsc-europe.com
+44 (0)1923 691865

Benelux BV
Randstad 22-123  +31 (0) 36 820 0252
1316 BW Almere  +31 (0) 36 548 9052
เนเธอรแ์ลนด ์
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
สเปน  

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

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

ตู ้ป.ณ. 9515 
3038 Drammen
นอรเ์วย์

เกาหลี
WOOMI TECH.CO.,LTD.                 +82+2+34430004   
ชัน้ 4 ตกึ Minu 33-14, Kangnam-Ku,  +82+2+34430005
โซล,135-815, ประเทศเกาหล ี
korea.optoma.com  

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

ส�านกังานท ัว่โลกของ Optoma
ส�าหรับการบรกิารและสนับสนุน โปรดตดิตอ่ส�านักงานในประเทศของคณุ
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