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ขอบคุณที่เลือก ViewSonic®

ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านภาพชั้นนำาของโลก ViewSonic® ทุ่มเทเพื่อสร้าง
วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ และความเรียบง่ายที่เกินความคาดหวังของ
โลก ที่ ViewSonic® เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิง
บวกต่อโลก และเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ ViewSonic® ที่คุณเลือกจะตอบสนองความ
ต้องการของคุณได้เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณที่เลือก ViewSonic® อีกครั้ง!
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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
โปรดอา่น ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั ตอ่ไปนีก้อ่นทีค่ณุจะเริม่ใชอ้ปุกรณ์
• เกบ็คูม่อืผูใ้ชน้ีใ้นสถานทีป่ลอดภยั สำาหรับการอา้งองิในอนาคต
• อา่นคำาเตอืนทัง้หมด และปฏบิตัติามขัน้ตอนทัง้หมด
• อยา่ใชอ้ปุกรณใ์กลน้ำ้า เพือ่ลดความเสีย่งของเหตไุฟไหม ้หรอืไฟฟ้าชอ็ต อยา่ให ้

อปุกรณส์มัผัสกบัความชืน้
• หา้มแกะฝาดา้นหลงัออก จอแสดงผลนีป้ระกอบดว้ยชิน้สว่นทีม่แีรงดนัไฟฟ้าสงู อาจ

เกดิการบาดเจ็บรนุแรงหากคณุสมัผัสถกู
• หลกีเลีย่งไมใ่หอ้ปุกรณส์มัผัสถกูแสงอาทติยโ์ดยตรง หรอืแหลง่กำาเนดิความรอ้นอืน่ ๆ
• อยา่ตดิตัง้ใกลแ้หลง่ความรอ้นใดๆ เชน่ หมอ้นำ้ารถยนต ์เครือ่งทำาความรอ้น เตาผงิ 

หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ (รวมทัง้แอมปลฟิาย) ทีอ่าจเพิม่อณุหภมูขิองอปุกรณไ์ปจนถงึ
ระดบัทีเ่ป็นอนัตราย

• ใชผ้า้แหง้ทีนุ่่ม เพือ่ทำาความสะอาดตวัเครือ่งภายนอก สำาหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดู
สว่น "การบำารงุรักษา" ใน หนา้103

• ในขณะทีย่า้ยอปุกรณ ์ใชค้วามระมดัระวงัอยา่ใหอ้ปุกรณห์ลน่พืน้ หรอืกระแทกกบัสิง่
ตา่ง ๆ

• อยา่วางอปุกรณบ์นพืน้ผวิทำางานทีไ่มส่มำา่เสมอ หรอืไมม่ัน่คง อปุกรณอ์าจหลน่
ลงมา เป็นผลใหเ้กดิการบาดเจ็บ หรอือปุกรณเ์สยีหาย

• อยา่วางวตัถทุีห่นักไวบ้นอปุกรณ ์หรอืสายเคเบลิเชือ่มตอ่
• ถา้มคีวนั เสยีงทีผ่ดิปกต ิหรอืกลิน่แปลก ๆ ใหปิ้ดอปุกรณท์นัท ีและโทรตดิตอ่

ตวัแทนจำาหน่าย หรอื ViewSonic® การใชอ้ปุกรณต์อ่ไปทำาใหเ้กดิอนัตราย
• อปุกรณน์ีค้อืจอภาพ ทีม่แีบคไลท ์LED ทีต่ัง้ใจไวใ้ชใ้นสำานักงานทัว่ไป
• อยา่พยายามหลกีเลีย่งวตัถปุระสงคเ์พือ่ความปลอดภยัของปลั๊กทีม่ขีัว้หรอืการตอ่

สายดนิ ปลั๊กทีม่ขีัว้จะมทีีเ่สยีบสองขา โดยดา้นหนึง่จะกวา้งกวา่อกีดา้นหนึง่ ปลั๊ก
ชนดิทีม่สีายดนิ มทีีเ่สยีบสองขา และขาทีส่ามเป็นขาทีต่อ่ลงดนิ ขาทีก่วา้ง และขา
ทีส่ามมไีวเ้พือ่ความปลอดภยัของคณุ ถา้ปลั๊กเสยีบไมพ่อดใีนเตา้เสยีบของคณุ ให ้
ใชอ้ะแดปเตอร ์และอยา่พยายามใชแ้รงดนัปลั๊กเขา้ไปในเตา้เสยีบ

• ในขณะทีเ่ชือ่มตอ่กบัเตา้เสยีบไฟฟ้า อยา่นำาขาทีม่สีายดนิออก โปรดตรวจดใูห ้
แน่ใจวา่ขาทีม่สีายดนิ ไมม่กีารถอดออก

• ป้องกนัไมใ่หม้กีารเหยยีบ หรอืทบัสายไฟ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีป่ลั๊ก และจดุซึง่
ออกจากอปุกรณ ์ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่เตา้เสยีบไฟฟ้าอยูใ่กลก้บัอปุกรณ ์เพือ่ให ้
สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย 
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• ใชเ้ฉพาะอปุกรณต์อ่พว่ง/อปุกรณเ์สรมิทีร่ะบโุดยผูผ้ลติเทา่นัน้
• เมือ่ใชร้ถเข็น ใหใ้ชค้วามระมดัระวงัในขณะทีเ่คลือ่นยา้ยรถเข็น/อปุกรณ ์

เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บจากการลม้ควำา่ 
• ถอดปลั๊กสายไฟจากเตา้เสยีบ AC ถา้จะไมใ่ชผ้ลติภณัฑเ์ป็นระยะเวลานาน
• วางอปุกรณใ์นพืน้ทีท่ีม่กีารระบายอากาศด ีอยา่วางสิง่ของใด ๆ บนอปุกรณท์ีข่ดั

ขวางการระบายความรอ้น

• เมือ่ตอ้งซอ่มแซม ใหน้ำาไปยงัชา่งบรกิารทีม่คีณุสมบตัทิกุครัง้ คณุจำาเป็น
ตอ้งนำาเครือ่งไปซอ่ม เมือ่เครือ่งเกดิความเสยีหายในลกัษณะตา่ง ๆ เชน่:

 ͫ ถา้สายไฟ หรอืปลั๊กเสยีหาย
 ͫ ถา้ของเหลวหกเขา้ไปใน หรอืวตัถหุลน่เขา้ไปในเครือ่อง
 ͫ ถา้เครือ่งสมัผัสถกูความชืน้
 ͫ ถา้เครือ่งทำางานไมป่กต ิหรอืเครือ่งหลน่พืน้

(30.16 ซม.)

(10 ซม.)

(10 ซม.)

(10 ซม.)
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บทนำ�
สิ่งต่�งๆ ในกล่องบรรจุ

• สายเคเบิล HDMI • ทัชเพน x 2
• สายไฟ x 4 • สกรูยึดผนัง
• รีโมทคอนโทรล • คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
• แบตเตอรี่ AAA x 2 • แผ่นติดเว็บแคมพร้อมสกรู
• สายเคเบิล USB ทัช • ถาดวางปากกาและสกรู
• คำาแถลงเกี่ยวกับความสอดคล้อง

 

   

1.5V

1.5V

X 2

X 1 X 2

X 4

 ห�าย ตุุ :  สายไฟและสายเคเบลิวดิโีอทีใ่หม้าในแพคเกจอาจแตกตา่งจากที่
แสดง ขึน้อยูก่บัประเทศทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์โปรดตดิตอ่รา้นคา้ในประเทศ
ของคณุสำาหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
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ข้อหูลจำ�ยพ�ะชุดาึดผนัง (VESA)

 ห�าย ตุุ :  โปรดปฏบิตัติามขัน้ตอนในคูม่อืการตดิตัง้ชดุยดึผนัง เพือ่ตดิตัง้ชดุยดึ
ผนัง หรอืแผน่ยดึเคลือ่นที ่ถา้ตอ้งการตดิเขา้กบัวสัดอุาคารอืน่ โปรด
ตดิตอ่ตวัแทนจำาหน่ายทีใ่กลท้ีส่ดุ

รุ่น ข้อหูลจำ�ยพ�ะ VESA 
(A x B)

สกรูห�ตรฐ�น  
(C x D)

จำ�นวน

IFP6530 - 65” 600 x 400 มม. M8 x 20 มม. 4

IFP7530 - 75” 600 x 400 มม. M8 x 20 มม. 4

 ห�าย ตุุ :  อยา่ใชส้กรทูีย่าวเกนิขนาดมาตรฐาน เนือ่งจากอาจทำาใหเ้กดิความ
เสยีหายทีด่า้นในของจอแสดงผล
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ส่วนต่�ง ๆ ของผลิตภัณฑ์
แผงควบคุห

ร�าก�ร คำ�อธิบ�า

กลบัไปยงัหนา้จอโฮม

กลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้

เปิดใชง้านฟังกช์ัน่หยดุหนา้จอ

ลดระดบัเสยีง

เพิม่ระดบัเสยีง

เปิด/ปิดอปุกรณ์
แทปเพือ่เขา้สูโ่หมดการประหยดัพลงังาน
กดคา้งไวอ้ยา่งนอ้ยสอง (2) วนิาทเีพือ่ปิดเครือ่ง

ตวัรับรโีมทคอนโทรล

เซนเซอรแ์สงแวดลอ้ม
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แผง I/O

ซ้�า น้�

1 1 2 3

ซ้�าข้�ง

3 3 4 1 1 2 5 6

ซ้�าล่�ง

7
17 8        10 11  9
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 ห�ายลข พอร์ต คำ�อธิบ�า

1 USB 2.0

เชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB ตา่ง ๆ เชน่ ฮารด์ดสิก ์แป้น
พมิพ ์เมาส ์ฯลฯ

 ห�าย ตุุ :  พอรต์ USB ดา้นหลงั ใชส้ำาหรับ
เครือ่งเลน่ทีฝั่งในตวัเทา่นัน้

2 ทชั USB

• สญัญาณสมัผัสทีส่ง่ไปยงั PC ภายนอก
• สญัญาณเครอืขา่ยทีส่ง่ไปยงั PC ภายนอก
• หลงัจากทีเ่ชือ่มตอ่ (กบั PC ภายนอก) แลว้ 

เสยีงของ PC ภายนอกสามารถถกูเลน่ผา่น 
ViewBoard ได ้และเสยีงของ PC ภายนอก
สามารถถกูควบคมุดว้ยปุ่ มเสยีงของ ViewBoard 
ได ้

• หลงัจากทีเ่ชือ่มตอ่ (กบั PC ภายนอก) แลว้ 
อปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่เขา้กบัพอรต์ USB สามารถถกู
ใชโ้ดยตรงโดย PC ภายนอกได ้

3 HDMI IN อนิพตุไฮเดฟฟินชิัน่; เชือ่มตอ่ไปยงั PC ทีม่ ีHDMI 
เอาตพ์ตุ, เซต็ท็อปบ็อกซ ์หรอือปุกรณว์ดิโีออืน่ ๆ

4 DisplayPort เชือ่มตอ่ไปยงัอปุกรณด์ว้ยฟังกช์ัน่เอาตพ์ตุ 
DisplayPort

5 SPDIF เสยีงหลายแชนเนล ผา่นสญัญาณออปตคิลั
6 HDMI OUT สง่เนือ้หาออกไปยงัอปุกรณแ์สดงผลอืน่

7 LAN RJ45 มาตรฐาน (10M/100M) อนิเทอรเ์ฟซการ
เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

8 RS-232 ซเีรยีลอนิเทอรเ์ฟซ ใชส้ำาหรับถา่ยโอนขอ้มลูระหวา่ง
อปุกรณต์า่ง ๆ รว่มกนั

9 AUDIO OUT เสยีงออกไปยงัลำาโพงภายนอก

10 เสยีง PC อนิพตุเสยีงคอมพวิเตอรภ์ายนอก

11 VGA อนิพตุภาพคอมพวิเตอรภ์ายนอก
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รีโหทคอนโทรล

1
2        

4

6

7

9

11

14

16

17

19

3

5

8

10

12

13

15

18
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 ห�ายลข ร�าก�ร คำ�อธิบ�า

1 เปิด/ปิดเครือ่ง

2 P.MODE  
(โหมด P)

เมนูการปรับภาพสำาหรับ DP/HDMI/VGA

3 INPUT (อนิพตุ) การเลอืกแหลง่สญัญาณเขา้

4 S.MODE  
(โหมด S)

เมนูการปรับเสยีงสำาหรับ DP/HDMI/VGA

5 ปุ่ มป้อนตวัเลข

6 ASPECT 
(สดัสว่น)

ปรับอตัราสว่นภาพสำาหรับ DP/HDMI/VGA

7 SLEEP (สลปี) หนา้จอวา่ง กดอกีครัง้ เพือ่เรยีกหนา้จอกลบัมา

8 VOL+ / VOL- ปุ่ มเพิม่ / ลด

9
ความสวา่ง+
ความสวา่ง-

ความสวา่ง +/- 1

10 ปิดเสยีง / เลกิปิดเสยีง

11 MENU (เมนู) เมนู Setting (การตัง้คา่)

12 โฮม กลบัไปยงัหนา้จอโฮมของเครือ่งเลน่ทีฝั่งอยู่

13 p/t/u/q เลือ่นขึน้, ซา้ย, ขวา, ลง

14 ตกลง ยนืยนัการเลอืก

15 INFO (ขอ้มลู) ขอ้มลูแชนเนล

16 กลบั กลบัไปยงัหนา้กอ่นหนา้

17 ควบคมุมเีดยี

18 F1 จับภาพหนา้จอ1 
19 F2 หยดุหนา้จอ

 ห�าย ตุุ :  ปุ่ มฟังกช์ัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอรท์ัง้หมดใชไ้มไ่ดห้ากไมม่ี
คอมพวิเตอรใ์นตวั

1. ไฟลจ์ะถกูบนัทกึในเครือ่งเลน่ทีฝั่งอยูภ่ายใต:้ System\Picture\Screenshots เมือ่เชือ่มตอ่ USB เขา้กบัสล็อต
ดา้นหลงั ภาพจะบนัทกึไปยงั USB ดสิก์
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ก�รใสแ่บตยตอรีร่โีหทคอนโทรล

ในการใสแ่บตเตอรีล่งในรโีมทคอนโทรล:

1. แกะฝาปิดทีด่า้นหลงัของรโีมทคอนโทรลออก

2. ใสแ่บตเตอรี ่“AAA” 2 กอ้น โดยใหแ้น่ใจวา่สญัลกัษณ ์“+” บนแบตเตอรีต่รงกบั 
“+” บนบรเิวณทีใ่สแ่บตเตอรี่

3. ใสฝ่าปิดกลบัคนื โดยจัดใหต้รงกบัสล็อตบนรโีมทคอนโทรล และกดสลกัใหเ้ขา้
ตำาแหน่ง

คำ�ยตอืนุ: มคีวามเสีย่งจากการระเบดิ ถา้ใสแ่บตเตอรีช่นดิทีไ่มถ่กูตอ้ง

 ห�าย ตุุ : 
• แนะนำาวา่อยา่ใชแ้บตเตอรีห่ลายชนดิปะปนกนั
• ทิง้แบตเตอรีเ่กา่ในลกัษณะทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเสมอ ตดิตอ่หน่วยงาน

ของรัฐในทอ้งถิน่ของคณุ สำาหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีำาจัดแบตเตอรี่
อยา่งปลอดภยั 
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ระาะก�รทำ�ง�นตวัรบัสญัญ�ณรโีหทคอนโทรล

ระยะการทำางานของตวัรับสญัญาณรโีมทคอนโทรลแสดงอยูท่ีน่ี ่ระยะการทำางานทีม่ี
ประสทิธภิาพคอื 7 เมตร, 30° ทางซา้ยและขวา ใหแ้น่ใจวา่ไมม่อีะไรขวางกัน้สญัญาณ
ของรโีมทคอนโทรลกบัตวัรับสญัญาณ

7m

30° 30°
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ก�รใชย้จสยจอร์
เจสเจอรส์มัผัส อนุญาตใหผู้ใ้ชใ้ชค้ำาสัง่ทีก่ำาหนดไวล้ว่งหนา้ โดยไมต่อ้งใชแ้ป้นพมิพ์
หรอืเมาส ์ดว้ยการใชเ้จสเจอรบ์น ViewBoard ผูใ้ชส้ามารถเลอืก/ยกเลกิการเลอืกออบ
เจ็กต,์ เปลีย่นตำาแหน่งของออบเจ็กต,์ เขา้ถุงึการตัง้คา่, ลบหมกึดจิติอล และทำาสิง่อืน่
ไดอ้กีมากมาย

ยลอืก และากยลกิก�รยลอืกออบยจ็กต ์ 
(ก�รคลกิ)
กดและปลอ่ย ViewBoard เพือ่เลอืก/
ยกเลกิการเลอืกตวัเลอืก หรอืออบเจ็กต ์
เหมอืนกบัการคลกิเมาสซ์า้ยแบบ
มาตรฐานหนึง่ครัง้

แสดงตวัยลอืกยหน ู(ก�รคลกิขว�)
ใชน้ิว้กดคา้ง ViewBoard เหมอืนกบัการ
คลกิเมาสข์วาแบบมาตรฐานหนึง่ครัง้

ก�รดบัยบลิคลกิ
กดและปลอ่ยอยา่งรวดเร็วทีต่ำาแหน่ง
เดยีวกนับน ViewBoard เหมอืนกบัการ
ดบัเบลิคลกิเมาสซ์า้ยแบบมาตรฐานหนึง่
ครัง้ 2x
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ก�รา�้าออบยจ็กต์
กดคา้งทีอ่อบเจ็กตบ์น ViewBoard และ
คอ่ย ๆ ใชน้ิว้ลากไปยงัตำาแหน่งทีค่ณุ
ตอ้งการ

ก�รลบ หกึดจิติอล
ใชม้อืทีแ่บ ฝ่ามอื หรอืกำาปัน้บน 
ViewBoard และเลือ่นมอืของคณุไปบน
พืน้ทีซ่ ึง่คณุตอ้งการลบ

ปดัขึน้ สำ� รบัก�รต ัง้ค�่ท ัว่ไป
ปัดจากดา้นลา่งของ ViewBoard ขึน้ เพือ่
เปิดการตัง้คา่ทัว่ไป ถา้ตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่
เตมิ ดหูนา้ 36
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การเชือ่มตอ่ตา่ง ๆ
การเชือ่มตอ่อปุกรณภ์ายนอก และการเชือ่มตอ่ระบบสมัผสัหรือ

สายเคเบิล USB

สายเคเบิล DisplayPort

สายเคเบิล USB

สายเคเบิล HDMI

คอมพิวเตอร์หรือ

การเชือ่มตอ่ DisplayPort
ในการเชือ่มตอ่ผา่น DisplayPort:

1. เชือ่มตอ่สายเคเบลิ DisplayPort จากอปุกรณภ์ายนอกของคณุไปยงัพอรต์ 
DisplayPort บน ViewBoard

2. เชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB ไปยงัอปุกรณภ์ายนอก จากพอรต์ TOUCH ของ 
ViewBoard

การเชือ่มตอ่ HDMI

ในการเชือ่มตอ่ผา่น HDMI:

1. เชือ่มตอ่สายเคเบลิ HDMI จากอปุกรณภ์ายนอกของคณุไปยงัพอรต์ HDMI เขา้ 
บน ViewBoard

2. เชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB ไปยงัอปุกรณภ์ายนอก จากพอรต์ TOUCH ของ 
ViewBoard

การเชือ่มตอ่ VGA

ในการเชือ่มตอ่ผา่น VGA:

1. เชือ่มตอ่สายเคเบลิ VGA จากอปุกรณภ์ายนอกของคณุไปยงัพอรต์ VGA บน 
ViewBoard

2. เชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB ไปยงัอปุกรณภ์ายนอก จากพอรต์ TOUCH ของ ViewBoard

3. ส�าหรับเสยีง เชือ่มตอ่สายเคเบลิเสยีงจากอปุกรณภ์ายนอกไปยงัพอรต์ เสยีง PC 
ของ ViewBoard

 มายเ ตุุ :  พอรต์ TOUCH ดา้นหนา้ถกูก�าหนดใหจั้บคูก่บั HDMI 1; พอรต์ 
TOUCH ดา้นหลงัถกูก�าหนดใหจั้บคูก่บั HDMI 2/3, DisplayPort 
และ VGA
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การเชื่อมต่อ RS-232

สายซีเรียลพอร์ต

คอมพิวเตอร์

เมือ่คณุใชส้ายเคเบลิพอรต์อนุกรม RS-232 เพือ่เชือ่มตอ่จอแสดงผลไปยงั
คอมพวิเตอรภ์ายนอก คณุจะสามารถควบคมุฟังกช์ัน่บางอยา่งจากระยะไกลไดด้ว้ย PC 
ซึง่ประกอบดว้ยการเปิด/ปิดเครือ่ง, การปรับระดบัเสยีง, การเลอืกอนิพตุ, ความสวา่ง 
และอืน่ ๆ
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การเชือ่มตอ่ USB และระบบเครอืขา่ย

เหมอืนกบั PC ทัว่ไป การเชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB และอปุกรณต์อ่พว่งอืน่ ๆ ไปยงั 
ViewBoard นัน้ท�าไดง้า่ย

สายเคเบิล USB

อุปกรณ์ USB

สายเคเบิลเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

อปุกรณต์อ่พว่ง USB
เสยีบสายเคเบลิอปุกรณ ์USB ลงในพอรต์ USB

สายเคเบลิเครอืขา่ย และโมเด็ม
เสยีบสายเคเบลิเราเตอรล์งในพอรต์ LAN 
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การเชือ่มตอ่มเีดยีเพลเยอร์

สายเคเบิล HDMI

ในการเชือ่มตอ่ไปยงัมเีดยีเพลเยอร:์

1. เชือ่มตอ่สายเคเบลิ HDMI เขา้กบัพอรต์ HDMI (หรอืเชือ่มตอ่สายเคเบลิ 
DisplayPort เขา้กบัพอรต์ DisplayPort) บน ViewBoard และอปุกรณต์อ่พว่ง

2. เสยีบสายไฟของ ViewBoard และเปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟ

3. กดปุ่ ม  Power (เพาเวอร) ์ทีด่า้นขวามอืของ ViewBoard เพือ่เปิดหนา้จอ

4. กดปุ่ ม INPUT (อนิพตุ) บนรโีมทคอนโทรล และสลบัไปยงัแหลง่สญัญาณเขา้ 
“HDMI” 

 มายเ ตุุ : 
• ไมส่นับสนุน HDR ใน IFP30 ซรีสี์
• HDMI 1/2/3 สนับสนุนสงูสดุ 3840 x 2160 @ 60Hz
• DisplayPort สนับสนุนสงูสดุ 3840 x 2160 @ 60Hz
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การเชือ่มตอ่ SPDIF

ในการเชือ่มตอ่ไปยงัระบบเสยีงภายนอก:

1. เชือ่มตอ่สายเคเบลิออปตคิลัจากพอรต์ SPDIF ไปยงัขัว้ตอ่ออปตคิลัของระบบ
เสยีงของคณุ

2. เสยีบสายไฟของ ViewBoard และเปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟ

3. กดปุ่ ม  Power (เพาเวอร)์ ทีด่า้นขวามอืของ ViewBoard เพือ่เปิดหนา้จอ

เปิดเครื่องแอมปลิฟายเออร์/อุปกรณ์สเตอริโอ
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การเชือ่มตอ่เอาตพ์ตุวดิโีอ

โปรเจคเตอร์

สายเคเบิล HDMIสายเคเบิลเสียง

ในการสง่สญัญาณวดิโีอออกผา่นอปุกรณแ์สดงผล:

1. เชือ่มตอ่ปลายดา้นหนึง่ของสายเคเบลิ HDMI ไปยงัพอรต์ HDMI IN ของอปุกรณ์
แสดงผลของคณุ และปลายอกีดา้นหนึง่ไปยงัพอรต์ HDMI OUT ของ 
ViewBoard

2. ส�าหรับสญัญาณเสยีง เชือ่มตอ่ปลายดา้นหนึง่ของสายเคเบลิเสยีงไปยงัพอรต์ 
เสยีงออก (หรอื SPDIF) ของ ViewBoard และปลายอกีดา้นหนึง่ไปยงัล�าโพง
ของคณุ

3. เสยีบสายไฟของ ViewBoard และเปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟ

4. กดปุ่ ม  Power (เพาเวอร)์ ทีด่า้นขวามอืของ ViewBoard เพือ่เปิดหนา้จอ
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การใช้ ViewBoard
การเปิด/ปิดเครื่อง ViewBoard

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายไฟ เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า และสวิตช์เปิด
ปิดอยู่ในตำาแหน่ง “เปิด”

LAN 2RS232AUDIO OUTPC AUDIOVGA

2. กดปุ่ม  Power (เพาเวอร) ์เพื่อเปิดเครื่อง ViewBoard

3. ในการปิดเครื่อง ViewBoard กดปุ่ม  Power (เพาเวอร) ์บนอุปกรณ์ค้างไว้ หรือ
กดปุ่ม  Power (เพาเวอร) ์บนรีโมทคอนโทรล

สวิตช์เพาเวอร์ อยู่ที่ด้านล่างของ
เครื่อง

อินพุตไฟ AC อยู่ที่ด้านขวาของ
เครื่อง
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การต ัง้คา่เมือ่เปิดเครือ่งคร ัง้แรก
เมือ่คณุเปิดเครือ่ง ViewBoard ในครัง้แรก ตวัชว่ยสรา้ง การตัง้คา่ครัง้แรก จะเปิดขึน้

1. เลอืกภาษาของคณุ:

2. ตัง้คา่และตรวจสอบการเชือ่มตอ่ LAN: DHCP ใชส้ำาหรับการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
ธรรมดา สแตตกิ IP ใชส้ำาหรับสภาพแวดลอ้มเครอืขา่ยทีเ่ฉพาะเจาะจง
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3. เลอืกเขตเวลาของคณุ เพือ่ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา:

4. เลอืกโหมดระบบทีต่อ้งการเลอืกใช:้

 มาาเ ตตุ : สำาหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดหูนา้ 72

5. เลอืกโหมด vLauncher ทีต่อ้งการใช:้
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vLauncher -  น้าจอต้อนรับที่สามารถปรับแต่งได้

ไอคอน คำาอธิบาา

แอปพลเิคชัน่คำาอธบิายประกอบ myViewBoard

แอปพลเิคชัน่การแชรห์นา้จอไรส้าย vCastReceiver

สลบัไปยงัแหลง่สญัญาณสล็อตเขา้ PC

เปิดเว็บเบราวเ์ซอร์

รายการแอปพลเิคชัน่

 มาาเ ตตุ :  ViewBoard มธีมีพืน้หลงั 2 แบบ น่ันคอื Corporate (บรษัิท) และ 
Education (การศกึษา) 
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ปรับแต่งแอปพลิเคชั่นที่เป็นค่าเริ่มต้น (vLauncher)
ในการเพิม่หรอืปรับแตง่แอปพลเิคชัน่ทีเ่ป็นคา่เริม่ตน้ของคณุบนหนา้จอตอ้นรับของ 
vLauncher:

1. เลือกไอคอนรายการแอปพลิเคชั่น ( ) เพ่ือดูแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้ของคุณ

2. แทปค้างที่ไอคอนแอปพลิเคชั่นที่ต้องการ และลากไปยังหน้าลอนเชอร์

3. แอปพลเิคชัน่ทีเ่ลอืกจะปรากฏบนหนา้จอตอ้นรับของลอนเชอรโ์ดยปรากฏเป็นทาง
ลดั
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แถบเครื่องมือ

ในการเรียกใช้เครื่องมือ:
1. แทปไอคอนทริกเกอร์แถบเครื่องมือ
2. แทปที่ไอคอนเครื่องมือที่คุณต้องการ

 มาาเ ตตุ :  การตัง้คา่แถบเครือ่งมอืเริม่ตน้ ใชไ้ดส้ำาหรับแหลง่สญัญาณเขา้ทกุ
แบบ อยา่งไรกต็าม ผูใ้ชส้ามารถปรับตวัเลอืกได:้ (1) ใชไ้ดส้ำาหรับ
แหลง่สญัญาณเขา้ทัง้หมด (2) เครือ่งเลน่ทีฝั่งในเครือ่งเทา่นัน้ (3) 
ใชไ้ดส้ำาหรับแหลง่สญัญาณเขา้ทัง้หมด ยกเวน้ PC และ (4) ปิดใช ้
งานแถบเครือ่งมอื สำาหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดหูนา้ 64

ไอคอนทริกเกอร์แถบเครื่องมือ อยู่ที่ขอบของลอนเชอร์ 
ViewBoard ซึ่งให้การเข้าถึงยังเครื่องมือของคุณ
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ไอคอน คำาอธิบาา

กลับไปยังหน้าก่อนหน้า

กลับไปยังหน้าจอโฮม

แสดงเมนู General Settings (การตั้งค่าทั่วไป)

เปิดซอฟต์แวร์ myViewBoard

เปิดตัวจัดการไฟล์ เพื่อจัดการไฟล์และที่เก็บข้อมูล

เรียกดูไฟล์ เรียงตามเอกสาร

เรียงตามรูปภาพ เรียงตามวิดีโอ

เข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เข้าถึงที่เก็บข้อมูล USB

ออก

ออก เลือกไฟล์

สร้างโฟลเดอร์ คัดลอกไฟล์

วางไฟล์ ตัดไฟล์

ลบไฟล์ เปลี่ยนชื่อไฟล์
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ไอคอน คำาอธิบาา

เรียกใช้ตัวเลือก ปากกา, ตัวไฮไลต์, ล้างหมึกดิจิตอล และบันทึก

 ปากกาดิจิตอล
อธิบายโดยซ้อนแหล่งสัญญาณเข้าใด ๆ ด้วยหมึกสีเหลือง, สีแดง, 
สีดำา, สีน้ำาเงิน หรือสีเขียว

 ตัวไฮไลต์ดิจิตอล
ทำาเครื่องหมาย และไฮไลต์ด้วย:สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง, สีน้ำาเงิน 
และสีเขียว

 แปรง
ล้างหมึกดิจิตอลทั้งหมดบนหน้าจอ

 บันทึกเป็น
บันทึกภาพ/บันทึกย่อบนหน้าจอ

 ปิด
ปิดเครื่องมือคำาอธิบายประกอบ
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ไอคอน คำาอธิบาา

ดูแอปพลิเคชั่นมากขึ้นภายในแถบเครื่องมือ ViewBoard

จับภาพ
ถ่ายภาพหน้าจอของทั้งหน้าจอและบันทึก

สนิป
เลือกบริเวณที่เฉพาะเจาะจงเพื่อถ่ายภาพหน้าจอและบันทึก

แว่นขยาย
ซูมเข้าและออกบนภาพหน้าจอที่จับภาพไว้

สป็อตไลท์
ไฮไลต์บริเวณเนื้อหาที่เน้น แทปไอคอนการตั้งค่า เพื่อปรับขนาด
ของสป็อตไลท์ และเอฟเฟ็กต์การผสมอัลฟา
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เมนูที่แสดงบน น้าจอ (OSD) ของ ViewBoard
ViewBoard มีตัวเลือก 3 อย่างสำาหรับการเปิดเมนู OSD:

ตัวเลือก 1 - เจสเจอร์
ปัดขึ้นจากส่วนล่างของหน้าจอ

ตัวเลือก 2 - รีโมท
กดปุ่ม INPUT (อินพตต) บนรีโมทคอนโทรล

ตัวเลือก 3 - แถบเครื่องมือ
เลือกไอคอนจากแถบเครื่องมือ
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General Setting (การตั้งค่าทั่วไป)

ในการเลือกแ ล่งสัญญาณเข้าุ
1. กด INPUT (อินพตต) บนรีโมทคอนโทรล ใช้เจสเตอร์ หรือใช้แถบเครื่องมือ เพื่อ

แสดงเมนู General Setting (การตั้งค่าทั่วไป)
2. กด q/p/t/u เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่คุณต้องการ

3. กด ENTER บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะแหล่งสัญญาณเข้า

4. กด BACK (กลับ) บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะบริเวณที่ว่างภายนอกเมนูเพื่อออก
 มาาเ ตตุ แหล่งสัญญาณ PC จะแสดงเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมต่อสล็อตเข้า

คอมพิวเตอร์เท่านั้น

ในการปรับแบคไลท์ และเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานคตณสมบัติ ป้องกันการกะพริบุ
1. กด INPUT (อินพตต) บนรีโมทคอนโทรล ใช้เจสเตอร์ หรือใช้แถบเครื่องมือ เพื่อ

แสดงเมนู General Setting (การตั้งค่าทั่วไป)
2. ลากตัวเลื่อนความสว่างโดยตรง เพื่อปรับค่าแบคไลท์ และ/หรือแตะไอคอน Flicker 

Free (ป้องกันการกะพริบ) เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชั่น

3. กด BACK (กลับ) บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะบริเวณที่ว่างภายนอกเมนูเพื่อออก
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ในการปรับระดับเสีางุ
1. กด INPUT (อินพตต) บนรีโมทคอนโทรล ใช้เจสเตอร์ หรือใช้แถบเครื่องมือ เพื่อ

แสดงเมนู General Setting (การตั้งค่าทั่วไป)
2. ลากตัวเลื่อนระดับเสียงโดยตรงเพื่อปรับค่า

3. กด  (ปิดเสีาง) บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานฟังก์ชั่นการ
ปิดเสียง

4. กด BACK (กลับ) บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะบริเวณที่ว่างภายนอกเมนูเพื่อออก
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Detailed Settings (การตั้งค่าอา่างละเอีาด)
กด MENU (เมน)ู บนรีโมทคอนโทรล หรือเลือกไอคอน  บนเมนู General 
Setting (การตั้งค่าทั่วไป) เพื่อเปิดเมนู Detailed Settings (การตั้งค่าอย่าง
ละเอียด) การตั้งค่าอย่างละเอียดประกอบด้วย: Audio (เสีาง), Screen ( น้าจอ), 
Display (การแสดงผล) และ Adjust (ปรับ)
 มาาเ ตตุ  ใช้ได้เฉพาะเมื่อไม่ได้เปิดเครื่องเล่นที่ฝังในเครื่องเท่านั้น

Audio (เสีาง)

1. กด u  บนรีโมทคอนโทรล และเลือกเมนู Audio (เสีาง)
2. กด q/p/t/u บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะตัวเลือกโดยตรงเพื่อเลือก

3. ปรับระดับเสียง, เบส, ทรีเบิล และความสมดุลโดยตรง โดยการแตะและปรับแต่ละ
ค่า หรือปรับด้วยรีโมทคอนโทรลโดยการกด ENTER (ป้อน) และใช้ t/u เพื่อ
ปรับตัวเลือก

4. นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกหนึ่งในโปรไฟล์เสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้: Standard 
(มาตรฐาน), Meeting (การประชุม) หรือ Class (ห้องเรียน)

5. แตะตัวเลื่อนปิดเสียงโดยตรง เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการปิดเสียง หรือกด  
(ปิดเสีาง) บนรีโมทคอนโทรล

6. กด BACK (กลับ) บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะบริเวณที่ว่างภายนอกเมนูเพื่อออก
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Screen ( น้าจอ)

1. กด u บนรีโมทคอนโทรล และเลือกเมนู Screen ( น้าจอ)
2. กด q/p/t/u บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะตัวเลือกโดยตรงเพื่อเลือก

3. ปรับตามลักษณะที่คุณชอบ โดยการแตะแต่ละค่าโดยตรง หรือปรับด้วย
รีโมทคอนโทรลโดยการกด ENTER (ป้อน)

4. กด BACK (กลับ) บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะบริเวณที่ว่างภายนอกเมนูเพื่อออก

 มาาเ ตตุ 
• การป้องกันภาพเบิร์นอิน (ภาพติดค้าง)

เพื่อลดโอกาสที่หน้าจอจะไหม้ เครื่องนี้บรรจุเทคโนโลยีการป้องกันภาพติดค้าง
เอาไว้ 

ถ้าคุณกำาหนดให้หน้าจอแสดงภาพนิ่งเป็นเวลานาน อุปกรณ์จะเปิดใช้งานสกรีน
เซฟเวอร์ เพื่อป้องกันการเกิดภาพโกสต์บนหน้าจอหรือหน้าจอไหม้ 

การป้องกันภาพติดค้างจะเลื่อนภาพบนหน้าจอเล็กน้อย การตั้งค่าเวลาการป้องกัน
ภาพติดค้างอนุญาตให้คุณตั้งโปรแกรมเวลาระหว่างการเลื่อนภาพแต่ละครั้งใน
หน่วยนาที สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหน้า 53
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Display (จอแสดงผล)

1. กด u บนรีโมทคอนโทรล และเลือกเมนู Display (การแสดงผล)
2. กด q/p/t/u บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะตัวเลือกโดยตรงเพื่อเลือก

3. ปรับความสว่าง และคอนทราสต์โดยตรง โดยการแตะและปรับแต่ละค่า หรือปรับ
ด้วยรีโมทคอนโทรลโดยการกด ENTER (ป้อน) และใช้ t/u เพื่อปรับตัวเลือก

4. นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกหนึ่งในโปรไฟล์การแสดงผลที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้:

5. ลากตัวเลื่อนแสงสีน้ำาเงินโดยตรง เพื่อปรับค่าแสงสีน้ำาเงิน

6. กด BACK (กลับ) บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะบริเวณที่ว่างภายนอกเมนูเพื่อออก
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Adjust (ปรับ)

1. กด u บนรีโมทคอนโทรล และเลือกเมนู Adjust (ปรับ)
2. กด q/p/t/u บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะตัวเลือกโดยตรงเพื่อเลือก

3. ปรับตำาแหน่งแนวนอน, ตำาแหน่งแนวตั้ง, นาฬิกา หรือเฟสโดยตรง โดยการแตะ
และปรับแต่ละค่า หรือปรับด้วยรีโมทคอนโทรลโดยการกด ENTER (ป้อน) และใช้ 
t/u เพื่อปรับตัวเลือก

4. แตะปุ่ม AUTO (อัตโนมัติ) โดยตรง เพื่อปรับค่าโดยอัตโนมัติ

5. กด BACK (กลับ) บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะบริเวณที่ว่างภายนอกเมนูเพื่อออก

 มาาเ ตตุ  การตั้งค่าเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อแหล่งสัญญาณเข้าเป็น VGA เท่านั้น
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Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)
เมื่อ ViewBoard ใช้แหล่งสัญญาณเครื่องเล่นที่ฝังในเครื่อง, แทปไอคอน  ในเมนู
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) หรือกด MENU (เมนู) บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเข้าสู่
เมนู Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

Wireless & Networks (ไร้สาา & เครือข่าา)
ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย, Wi-Fi ปัจจุบัน และสร้างฮ็อตสป็อตไร้สายขึ้น
มา

 มาาเ ตตุ 
• การตัง้คา่ Wi-Fi และฮ็อตสป็อตไรส้ายจะปรากฏขึน้ เมือ่มกีารตดิตัง้อะแดป

เตอรไ์รส้ายทีใ่ชง้านดว้ยกนัได ้
• อเีธอรเ์น็ตจะปิดใชง้านโดยอตัโนมตัเมือ่ Wi-Fi ถกูเปิดใชง้าน Wi-Fi จะปิดใช ้

งานโดยอตัโนมตัเมือ่อเีธอรเ์น็ตถกูเปิดใชง้าน Wi-Fi จะปิดใชง้านเมือ่
ฮ็อตสป็อตไรส้ายถกูเปิดใชง้าน 

• อปุกรณไ์มส่ามารถเชือ่มตอ่ไปยงัอนิเทอรเ์น็ตได ้เมือ่ฮ็อตสป็อตไรส้ายถกูเปิด
ใชง้าน
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Wi-Fi

แทป On (เปิด) เพื่อสลับระหว่างการเปิด หรือปิด Wi-Fi 

แทปไอคอนการตัง้คา่เพือ่: เพิม่เครอืขา่ย, ดเูครอืขา่ยทีบ่นัทกึไว,้ รเีฟรชรายการเครอื
ขา่ย หรอืดกูารตัง้คา่ขัน้สงู

ในการตัง้คา่ขัน้สงู คณุสามารถตัง้คา่การตัง้คา่ พร็อกซี ่และ IP ได ้
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Ethernet (อีเธอร์เน็ต)

แทป Connect (เชือ่มตอ่) เพือ่สลบัระหวา่งการเปิดหรอืปิดอเีธอรเ์น็ต

คณุสามารถปรับการตัง้คา่สแตตกิ IP และพร็อกซีไ่ดด้ว้ย
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Wi-Fi Hotspot (Wi-Fi ฮ็อตสป็อต) 

แทป Portable Wi-Fi hotspot (Wi-Fi ฮ็อตสป็อตพกพา) เพือ่เปิดหรอืปิด

แทป Set up Wi-Fi hotspot (ต ัง้คา่ Wi-Fi ฮ็อตสป็อต) เพือ่ตัง้คา่ชือ่เครอืขา่ย, 
ระบบรักษาความปลอดภยั และรหสัผา่น
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Share (แชร์)
Miracast อนุญาตการแชร์มัลติมีเดียและหน้าจอของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่แบบไร้สาย 
ในการเรียกใช้ ให้ไปที่: Settings (การตั้งค่า) > Share (แชร์) > Miracast 
(Miracast)
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Device (อตปกรณ์)
ปรับการตั้งค่า Theme (ธีม), Display (การแสดงผล), Storage (ที่เก็บข้อมูล),  
Sound (เสียง) และการตั้งค่าอื่น ๆ

Theme (ธีม)
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนธีมลอนเชอร์หลักของตัวเองสำาหรับเครื่องเล่นที่ฝังอยู่ได้

 มาาเ ตตุ  vLauncher ไม่สามารถถูกลบได้

Display (จอแสดงผล)
ปรับวอลล์เปเปอร์, โหมด ENERGY STAR®, HDMI EDID, ความละเอียด HDMI ออก, 
ความสว่างอัตโนมัติ และระยะเวลาการป้องกันการเบิร์นอิน
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Wallpaper (วอลล์เปเปอร)์
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงวอลล์เปเปอร์ด้วยภาพที่เป็นค่าเริ่มต้น หรือ

 

สามารถใช้ภาพของตัวเองได้โดยการแทป My photos (ภาพถ่าาของฉัน) และ
เลือกไฟล์ภาพ
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ENERGY STAR® mode (โ มด ENERGY STAR®)
ตามค่าเริ่มต้น โหมด ENERGY STAR เปิดอยู่ 

 

ในขณะที่เปิด โลโก้ ENERGY STAR® จะแสดงบนเมนู OSD

 มาาเ ตตุ  เมื่อปรับแบคไลท์, เปิดใช้งานเซนเซอร์แสงแวดล้อม หรือปิด
คุณสมบัติ ENERGY STAR® จอแสดงผลอาจใช้พลังงานมากขึ้น
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HDMI EDID
เลือกระหว่าง EDID 1.4 หรือ 2.0 สำาหรับข้อมูลการระบุจอแสดงผลแบบขยาย HDMI 
ของคุณ

• EDID 1.4:สนับสนุนสูงสุด 3840 x 2160 @ 30Hz
• EDID 2.0:สนับสนุนสูงสุด 3840 x 2160 @ 60Hz

 มาาเ ตตุ  HDMI ของโน้ตบุ๊คส่วนมาก สนับสนุนเพียง 3480 x 2160 @ 30Hz 
เท่านั้น สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลจำาเพาะด้านเทคนิคของ
กราฟฟิกการ์ด หรือโน้ตบุ๊ค 
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HDMI OUT Resolution (การตั้งค่าความละเอีาด HDMI ออก)
ผู้ใช้สามารถปรับความละเอียด HDMI ออกตามความชอบส่วนตัวได้

Auto Brightness (ความสว่างอัตโนมัต)ิ
เมื่อเปิดใช้งาน เซนเซอร์แสงแวดล้อมจะเปิดใช้งาน ViewBoard จะปรับแบคไลท์ของ
หน้าจอโดยอัตโนมัติ

เซนเซอรแ์สงแวดลอ้ม
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Burn-in Protection Interval (ระาะเวลาการป้องกันการเบิร์นอิน)
การตั้งค่านี้อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเวลาระหว่างการเคลื่อนที่ของภาพ โดยมีหน่วย
เป็นนาที
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Storage (ที่เก็บข้อมูล)
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของที่เก็บข้อมูลของ ViewBoard ได้

Sound (เสีาง)
ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานเสียงการสัมผัส และปรับการตั้งค่าเอาต์พุตต่าง ๆ ได้

 มาาเ ตตุ  เชื่อมต่อจอแสดงผลและแอมปลิฟายเออร์ผ่านสายเคเบิล HDMI 
สำาหรับส่งสัญญาณเสียงออก เฉพาะ HDMI 3 เท่านั้นที่สนับสนุน 
ARC



5555

Security (ระบบรักษาความปลอดภัา)
ดูการเก็บข้อมูลประจำาตัว และการติดตั้ง

Trusted Credentials (ข้อมูลประจำาตัวที่ไว้ใจ)
แสดงและแก้ไขใบรับรอง CA ที่ไว้ใจทั้งหมด ที่ได้่รับการติดตั้งบน ViewBoard

Clear Credentials (ล้างข้อมูลประจำาตัว)
ล้างข้อมูลประจำาตัวใด ๆ ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้

 มาาเ ตตุ : ขอ้มลูประจำาตวัทีโ่หลดไวล้ว่งหนา้ไมส่ามารถถกูลา้งได ้
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Languages & Input (ภาษา & การป้อน)
ปรับภาษา และวิธีการป้อนข้อมูลของเครื่องเล่นในตัว

Keyboard and Input Method (แป้นพิมพ์ และวิธีการป้อน)
เลือกแป้นพิมพ์และวิธีการป้อนที่ต้องการใช้

Android Keyboard (แป้นพิมพ์ Android)
ดูและปรับการตั้งค่าการป้อน: Languages (ภาษา), Preferences (การกำาหนด
ลักษณะ), Appearance & Layout (รูปลักษณ์ & แบบ), Gesture Typing (การพิมพ์
ด้วยเจสเจอร์), Text Correction (การแก้ไขข้อความ) และ Advanced (ขั้นสูง)
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Preferences (การกำา นดลักษณะ)
ปรับ:auto-capitalization (การพิมพ์ตัวใหญ่โดยอัตโนมัติ), double-space period 
(ระยะเวลาใส่ช่องว่างคู่) และ sound on keypress (เสียงในการกดปุ่ม)

Appearance and Layout (รูปลักษณ์ & แบบ)
ปรับแง่ theme (ธีม), input style (สไตล์การป้อน) และ enable/disable split 
keyboard (เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานแป้นพิมพ์แยก)

Gesture Typing (การพิมพ์ด้วาเจสเจอร)์
เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการพิมพ์ด้วยเจสเจอร์ และปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

Text Correction (การแก้ไขข้อความ)
เลอืกพจนานุกรมทีค่ณุตอ้งการใช,้ บล็อกคำาทีไ่มเ่หมาะสม และเปิดใชง้าน/ปิดใชง้าน
ขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ
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Advanced (ขั้นสูง)
ปรับตัวเลือก และการกำาหนดลักษณะเพิ่มเติม

Language (ภาษา)
เลือกจากภาษาที่ใช้ได้
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Boot Setting (การตั้งค่าการบูต)
ตงั้ Startup channel (ช่องเริ่มต้น), Built-in PC startup option (ตัวเลือกการเริ่ม PC 
ในตัว), Standby after Startup (สแตนด์บายหลังจากเริ่มต้น), Power On/Off timer 
(ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง) และ HDMI CEC

Startup Channel (ช่องเริ่มต้น)
ตั้งค่าช่องการบูตจากช่องที่ปิดเครื่องครั้งล่าสุด หรือแหล่งสัญญาณที่เฉพาะเจาะจง

Built-in PC startup option (ตัวเลือกการเริ่ม PC ในตัว)
ตัง้คา่ตวัเลอืกการบตูจากโมดลู PC การตัง้คา่เริม่ตน้คอืการบตู PC เมือ่แหลง่สญัญาณ
ถกูเปลีย่นเป็น OPS
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Standby after Startup (สแตนด์บาา ลังจากเริ่มต้น)
ViewBoard จะปิดแบคไลท์โดยอัตโนมัติหลังจากที่บูตขึ้นมาจากโหมดสแตนด์บาย ใน
การปลุกจอแสดงผล กดปุ่ม  Power (เพาเวอร์)

Power On/Off Timer (ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง)
ตั้งเวลาเปิดเครื่อง และปิดเครื่องสำาหรับ ViewBoard ในการตั้งค่า:

1. เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้โดยการเลือก “Power On/Off timer (ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิด
เครื่อง)”

2. จากนั้นเลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาปิดเครื่อง

3. หลังจากที่เลือกเวลาทั้งสองแล้ว คุณสมบัตินี้ก็จะพร้อมใช้งาน
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No Signal Power Off (ปิดเครื่องเมื่อไม่มีสัญญาณ)
เมือ่ไมม่สีญัญาณเป็นเวลาทีเ่ฉพาะเจาะจง ViewBoard จะปิดเครือ่งตามคา่เริม่ตน้ 
เวลาถกูตัง้ไวเ้ป็น 10 นาที

HDMI CEC
สนับสนุนโดยพอรต์ HDMI 3 เทา่นัน้ เมือ่ฟังกช์ัน่นีเ้ปิดใชง้าน ViewBoard สามารถ
ถกูควบคมุการเปิด/ปิดไดโ้ดยอปุกรณ ์HDMI CEC
 มาาเ ตตุ :  “Player off then display off (เครือ่งเลน่ปิด จากนัน้จอแสดงผล

ปิด)” และ “Display on then player on (จอแสดงผลเปิด จากนัน้
เครือ่งเลน่เปิด)” ไมไ่ดเ้ป็นคำาสัง่ CEC มาตรฐาน ViewBoard อาจใช ้
งานไมไ่ดก้บัเครือ่งเลน่ทกุรุน่
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Password for Screen Lock (ร ัสผ่านสำา รับล็อค น้าจอ)
ในการตั้งค่ารหัสผ่านการล็อคหน้าจอ: 

1. เลือก SET (ตั้งค่า) 

2. ป้อนรหัสผ่าน และเลือก OK (ตกลง)

3. ถ้ารหัสผ่านมีอยู่แล้ว คุณจะสามารถเลือกระหว่าง CHANGE (เปลี่านแปลง) และ 
CLEAR (ล้าง)

 มาาเ ตตุ  ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน โปรดติดต่อศูนย์บริการในประเทศของคุณ

หลังจากที่ตั้งรหัสผ่านแล้ว เมื่อเลือก “Screen Lock (ล็อคหน้าจอ)” จากเมนูแอปพลิ
เคชั่น หน้าจอล็อคจะเปิดทำางาน การป้อนรหัสผ่านจะปลดล็อคหน้าจอ

 
 มาาเ ตตุ :  สำาหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดหูนา้ 81
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Channel Setting (การตั้งค่าช่อง)
เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานสวิตช์นามแฝงอินพุต, เปิดเครื่องเมื่อแหล่งสัญญาณแอกทีฟ, 
เปิดปิดเครื่องอัตโนมัติตามสัญญาณ และเปลี่ยนไปยังแหล่งสัญญาณใหม่โดยอัตโนมัติ

Input Channel Alias Switch (สวิตช์นามแฝงช่องอินพตต)
เมื่อเปิดใช้งาน ผู้ใช้สามารถแก้ไขนามแฝงที่ป้อน และเมื่อปุ่ม Display (การแสดง
ผล) ถูกกด ข้อมูลแหล่งสัญญาณ (อยู่ที่ด้านซ้ายบน) จะเปลี่ยนไปด้วย

Power On by Active Source (เปิดเครื่องเมื่อแ ล่งสัญญาณแอกทีฟ)
ViewBoard จะตรวจจับสัญญาณแอกทีฟในโหมดสแตนด์บาย ถ้ามีสัญญาณเอาต์พุต, 
ViewBoard จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
 มาาเ ตตุ  สนับสนุนเฉพาะ HDMI 3 และ VGA เท่านั้น

Signal Auto Search (ค้น าสัญญาณอัตโนมัต)ิ
เมื่อเปิดใช้งาน, ถ้า ViewBoard สูญเสียสัญญาณอินพุตปัจจุบัน เครื่องจะค้นหา
สัญญาณอินพุตอื่นโดยอัตโนมัติ

Auto Switch to new Source (สลับไปาังสัญญาณใ ม่โดาอัตโนมัติ)
เมื่อเปิดใช้งาน, ถ้า ViewBoard ตรวจพบสัญญาณเข้าใหม่ เครื่องจะสลับแหล่ง
สัญญาณเข้าโดยอัตโนมัติ
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Side Tool Bar Channel (ชอ่งแถบเครือ่งมอืดา้นขา้ง)
ปรับความพรอ้มใชง้านของแถบเครือ่งมอืดา้นขา้ง สำาหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดหนา้ 32
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System (ระบบ)
ดูและปรับ Date & Time (วันที่ & เวลา), About Device (เกี่ยวกับอุปกรณ)์ และ 
Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

Date & Time (วันที่ & เวลา)
ตั้งเวลาระบบ และรูปแบบ

Automatic Date & Time (วันที่ & เวลาอัตโนมัต)ิ
เมื่อเปิดใช้งาน, ViewBoard จะซิงโครไนซ์วันที่และเวลาผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

 มาาเ ตตุ  จำาเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต หรือ Wi-Fi
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Set Date (ตั้งวันท)ี่
ปรับค่า จากนั้นเลือก OK (ตกลง) เมื่อทำาเสร็จ

Set Time (ตั้งเวลา)
ปรับค่า จากนั้นเลือก OK (ตกลง) เมื่อทำาเสร็จ

 มาาเ ตตุ ต้องปิดใช้งาน Automatic Date & Time (วันที่ & เวลาอัตโนมัติ) 
เพื่อปรับวันที่และเวลาด้วยตัวเอง
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Select Time Zone (เลือกเขตเวลา)
เลือกจากเขตเวลาที่มี

Select Time Format (เลือกรูปแบบเวลา)
เลือกรูปแบบเวลาระหว่าง 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง สลับระหว่างการเปิด/ปิดรูปแบบ 
24 ชั่วโมง

Choose Date Format (เลือกรูปแบบวันที่)
เลือกจากรูปแบบวันที่ที่ใช้ได้
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About Device (เกี่าวกับอตปกรณ์)
แสดงข้อมูลเครื่องเล่นที่ฝังในเครื่อง, System Update (การอัปเดตระบบ), การตั้งค่า 
ID จอแสดงผล และแท็กทรัพย์สิน

System Update (อัปเดตระบบ)
ViewBoard จะค้นหาการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่เชื่อมต่อเข้า
กับอินเทอร์เน็ต (OTA) เพียงคลิกเดียว ผู้ใช้สามารถอัปเดตเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ 
ViewBoard ได้

บริการ  OTA

ต้องการดูอัลแบนด์ไวร์เลสแอคเซสพอยต ์(5G)

เซิร์ฟเวอร์ ViewSonic OTA

หลังจากได้รับ OTA (ผ่านทางอากาศ)

อัปเดตระบบเพื่อดาวน์โหลดภาพใหม่

หลังจากการดาวน์โหลด 
อุปกรณ์จะอัปเกรดและบูตใหม่โดยอัตโนมัติ
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Update by USB (อัปเดตด้วา USB)
เมื่อมีไฟล์ BIN อัปเดตให้ใช้บนเว็บไซต์ ViewSonic ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและอัป
เดตระบบผ่าน USB ได้

ในการอัปเดตผ่าน USB:

1. ดาวน์โหลดแพคเกจอัปเกรด และอัปซิปไฟล์ คุณอาจได้รับไฟล์ที่ชื่อ 
“MstarUpgrade_848.bin”

2. คัดลอกไฟล์ไปยัง USB แบบ FAT32, จากนั้นเสียบ USB เข้ากับพอร์ต USB ด้าน
หลังของ ViewBoard 

3. ดำาเนินการอัปเดตระบบผ่าน USB: Settings (การตั้งค่า) > System (ระบบ) 
> About Device (เกี่าวกับอตปกรณ์) > System Update (อัปเดตระบบ) > 
USB Update (อัปเดต USB)

4. ระหว่างกระบวนการอัปเดต อย่าปิดเครื่อง ViewBoard ViewBoard จะบูตใหม่โดย
อัตโนมัติ หลังจากที่กระบวนการอัปเดตสมบูรณ์

 มาาเ ตตุ  ข้อมูลผู้ใช้จะถูกลบ เมื่ออัปเดตระบบด้วย USB ข้อมูลใน OPS/SDM 
จะไม่ถูกลบ
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Legal Information (ข้อมูลด้านกฎ มาา)
ตรวจสอบใบอนุญาตโอเพ่นซอร์ส และ WebView ระบบ

Display ID (ID จอแสดงผล)
เปลี่ยน ID จอแสดงผล

 มาาเ ตตุ :  ID จอแสดงผลใชส้ำาหรับผูใ้ช ้RS-232 และการควบคมุผา่น LAN  
และชว่งคา่คอื 01~98

Asset Tag (แท็กทรัพา์สิน)
ป้อนข้อมูลทรัพย์สิน
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Advanced (ขั้นสูง)
ปรับโหมด, ดูข้อมูลแอปพลิเคชั่น, เปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าถึง หรือรีเซ็ตอุปกรณ์กลับ
เป็นค่าจากโรงงาน

ในการดูการตั้งค่าขั้นสูง:

1. หลังจากที่เลือก Advanced (ขั้นสูง) ภายใต้ Settings (การตั้งค่า) ถ้ารหัส
ผ่านการเข้าถึงยังไม่ได้ถูกตั้งค่า จะต้องมีการตั้งรหัสผ่าน

2. หรือถ้ารหัสผ่านการเข้าถึงถูกตั้งค่าแล้ว คุณจำาเป็นต้องป้อนรหัสเข้าไป

3. หลังจากที่รหัสผ่านการเข้าถึงถูกสร้างหรือป้อนเข้าไปแล้ว ก็จะสามารถปรับการตั้ง
ค่าต่าง ๆ ได้
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Mode (โ มด)
• Normal Mode (โ มดปกต):ิ แอปที่ใช้หน้าจอในตัวร่วมกันจะรันตามปกติ
• Disable Embed OS (ปิดใช้งาน OS ที่ฝังอาู่): ระบบจะรีบูตใหม่โดยอัตโนมัติ 

จากนั้น OS ที่ฝังอยู่จะไม่ปรากฏขึ้น

App Info (ข้อมูลแอป)
ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลแอป, บังคับหยุด, และล้างข้อมูล, แคช และค่าเริ่มต้น

Password (ร ัสผ่าน)
ปรับเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าไปยังการตั้งค่า Advanced (ขั้นสูง)
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Reset (รีเซ็ต)
ดำาเนินการรีเซ็ตข้อมูลโรงงาน

 มาาเ ตตุ  ข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่องทั้งหมดจะถูกลบ
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แอปพลเิคช ัน่ในเครือ่งและการต ัง้คา่
แอป Digital Whiteboard ในเครื่อง
ViewSonic ให้แอปดิจิตอลไวท์บอร์ดในตัวที่ชื่อว่า myViewBoard อยู่ภายใน ViewBoard

myViewBoard

แถบไอคอนกึ่งโปร่งใส

ย้ายไปยังแถบไอคอนกึ่งโปร่งใส

สลับระหว่างการนำาเสนอ และโหมดการเตรียมต่าง ๆ

วางจากคลิปบอร์ดลงบนแคนวาส

คลิกเพื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์

ไปยังแคนวาสก่อนหน้า
1. ไฟล์ myViewBoard ใหม่
2. เปิดไฟล์
3. บันทึกไฟล์

ไปยังแคนวาสถัดไป

เพิ่มแคนวาสใหม่

แถบเครื่องมือ

จับภาพเต็มหน้าจอ

ปุ่มเลื่อนแถบเครื่อง
มือ

เลือกและกดค้างเพื่อเลื่อนแถบเครื่องมือไปทางด้านซ้าย ด้านขวา 
หรือด้านล่างของหน้าจอ

ปุ่มไฟล์

1. ไฟล์ myViewBoard ใหม่
2. เปิดไฟล์
3. บันทึกไฟล์

4. บันทึกเป็นไฟล์
5. ส่งออก
6. อีเมล

นำาเข้าทรัพยากร (ภาพ, วิดีโอ, เสียง, ฯลฯ) ไปยังไวท์บอร์ด

ปุ่มแคนวาสแบบไม่
สิ้นสุด เลือก – ใช้สองมือเพื่อซูมเข้า/ออก บนหน้าจอที่กำาลังทำางานอยู่

ปุ่มการเลือก เลือกออบเจ็กต์, ข้อความ และภาพ เพื่อใช้เครื่องมืออื่น ๆ

ปุ่มปากกา เครื่องมือการเขียน, การเปลี่ยนสี, ความโปร่งใส, ความหนา, ฯลฯ 

ยางลบเพื่อลบออบเจ็กต์ หรือล้างหน้า

ปุ่มรูปร่าง/เส้น สร้างรูปร่าง, เลือกสีรูปร่าง, แทรกลูกศร

กล่องข้อความ สร้างกล่องข้อความ
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ปุ่มเลิกทำา เลิกทำาการกระทำาก่อนหน้า

ปุ่มทำาซ้ำา ทำาซ้ำาการกระทำาก่อนหน้า

ปุ่มสลับหน้า เลือกหน้า, เรียงหน้า, ลบหน้า

แสดงหรือซ่อนข้อมูลโฮสต์ปัจจุบัน

เมนูการจัดการพื้นหลังไวท์บอร์ด
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ViewBoard Cast
เมื่อทำางานกับซอฟต์แวร์ ViewBoard® Cast, แอป vCastReceiver จะอนุญาตให้ 
ViewBoard® รับหน้าจอโน้ตบุ๊ค vCastSender (Windows/Mac/Chrome) และหน้า
จอ, ภาพถ่าย, วิดีโอ, คำาอธิบาย และกล้องของโทรศัพท์มือถือ (iOS/Android) ของผู้
ใช้ได้

แนะนำให้ใช้จุดเชื่อมต่อดูอัลแบนด์ (5G)

เชื่อมต่อไปยังไวร์เลสแอคเซสพอยต์
ในห้องผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายเดียวกัน (เครือข่ายแลน), 
เลือกโหมด 5G เพ่ือให้แคสต์ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด

ข้อมูลเครือข่าย
• ซอฟต์แวร์ ViewBoard® Cast, โน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์มือถือ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ

ทั้งซับเน็ตเดียวกัน และข้ามเครือข่ายซับเน็ตได้
• อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะแสดงขึ้นภายใต้ “รายการอุปกรณ์” บนการเชื่อมต่อซับเน็ต

เดียวกัน
• ถ้าอุปกรณ์ไม่แสดงขึ้นภายใต้ “รายการอุปกรณ์” ผู้ใช้จำาเป็นต้องป้อนรหัส PIN บน

หน้าจอเข้าไป

ViewBoard Cast เป็นการสื่อสารข้อมูลแบบเพียร์ทูเพียร์ไร้สาย ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องใช้
การตั้งค่าพอร์ตด้านล่าง:

พอร์ต:
• CP: 56789, 25123, 8121 และ 8000
• UDP: 48689 และ 25123

การเปิดใช้งานพอร์ตและ DNS:

• พอร์ต: 8001
• DNS:h1.ee-share.com
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ผู้่ส่งแคสต์จากอุปกรณ์ที่ใช้ Windows, Macbook, และอุปกรณ์ 
Chrome

อุปกรณ์ Mac, Windows, Chrome:
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับ ViewBoard

2. เยี่ยมชมแอดเดรสที่แสดงบน ViewBoard เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

3. เปิดแอปพลิเคชั่น และคลิกปุ่ม Connect (เชื่อมต่อ) ข้าง ๆ ชื่ออุปกรณ์

 มายเ ตุ:  ถ้าอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในรายการ คลิก Connect with PIN-Code 
(เชื่อมต่อด้วยร ัสพิน) และป้อนรหัสพินที่แสดงบน ViewBoard
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ผู้ส่งแคสต์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่:อุปกรณ์ที่ใช้ iOS (iPhone, iPad) และ
โทรศัพท์/แท็บเล็ตที่ใช้ Android OS 

Android:
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับ ViewBoard

2. สแกน QR โค้ดที่แสดงบน ViewBoard หรือป้อนเว็บแอดเดรสที่ให้มา เพื่อดาวน์
โหลดแอปพลิเคชั่น

3. เปิดแอปพลิเคชั่น และเลือกชื่ออุปกรณ์ที่ถูกต้อง และป้อนพินเพื่อเชื่อมต่อ 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนรหัสพินที่แสดงบน ViewBoard เพื่อเชื่อมต่อได้ด้วย

iOS:
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับ ViewBoard

2. เปิด AirPlay โดยตรง และเลือกชื่ออุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อ หรือ

3. สแกน QR โค้ดที่แสดงบน ViewBoard หรือป้อนเว็บแอดเดรสที่ให้มา เพื่อดาวน์
โหลดแอปพลิเคชั่น

4. เปิดแอปพลิเคชั่น และเลือกชื่ออุปกรณ์ที่ถูกต้อง และป้อนพินเพื่อเชื่อมต่อ 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนรหัสพินที่แสดงบน ViewBoard เพื่อเชื่อมต่อได้ด้วย
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แคสต์ออกจากอุปกรณ์มือถือที่สนับสนุนการใส่คำาอธิบาย

รายการ คำาอธิบาย

สลับ คลิกเพื่อซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ

โฮม คลิกเพื่อกลับไปยังอินเทอร์เฟซโฮม

กลับ คลิกเพื่อกลับไปยังอินเทอร์เฟซการทำางานก่อนหน้า

โฟลเดอร์ คลิกเพื่อดูหรือเปิดไฟล์ภายในของอุปกรณ์มือถือ

การแชร์หน้า
จอ

คลิกเพื่อแชร์หน้าจอ
(สนับสนุน Android 5.0 ขึ้นไป)

สัมผัส คลิกเพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดสัมผัส

ปากกา คลิกเพื่อเขียนคำาอธิบายในภาพ
คลิกเพื่อเปลี่ยนสีหรือความหนา

ล้าง คลิกเพื่อล้างองค์ประกอบทั้งหมด

Camera 
(กล้อง) คลกิเพือ่ใชก้ลอ้ง จากนัน้สง่ภาพไปยงั IFP50
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vSweeper
เลือกไอคอน  เพื่อล้างข้อมูลที่ไม่จำาเป็น และไฟล์ที่ไม่ต้องการทิ้งไป

นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแต่งการตั้งค่าขั้นสูงตามความต้องการของผู้ใช้ได้ด้วย
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Screen Lock (ล็อค น้าจอ)
เลือกไอคอน  เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านการล็อคหน้าจอ และเปิดใช้งานการล็อคหน้าจอ

 มายเ ตุ:  ถ้าผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน ให้ใช้รีโมทคอนโทรล และป้อน “ViewBoard” 
เพื่อกู้คืนรหัสผ่านกลับเป็นค่าเริ่มต้น

ในการตั้งค่ารหัสผ่านการล็อคหน้าจอ:

1. ไปที่: Settings (การตั้งค่า) > Personal (ส่วนตัว) > Password for 
screen lock (ร ัสผ่านสำา รับล็อค น้าจอ) หรือเลือกไอคอน  ในราย
การแอปพลิเคชั่น
 มายเ ตุ:  ถ้าคุณเลือกไอคอน  และไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่าน พร็อมต์ด้านล่าง

จะปรากฏขึ้น:

2. เลือก SET (ตั้งค่า) และป้อนรหัสผ่านใหม่สี่ (4) หลัก จากนั้นเลือก OK (ตกลง)

3. ตอนนี้ เมื่อเลือกไอคอน  หน้าจอก็จะถูกล็อค
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Chromium
เว็บเบราว์เซอร์สำาหรับท่องอินเทอร์เน็ต

WPS Office
สร้าง, แก้ไข และดูเอกสาร, บันทึกย่อ, การนำาเสนอ และสเปรดชีต
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Folders (โฟลเดอร์)

1. ตัวกรองประเภทไฟล์

2. ตำาแหน่งที่เก็บข้อมูล

3. ไฟล์เบราเซอร์

4. หน้าถัดไป

5. กดคา้งบนไฟลห์รอืโฟลเดอรเ์พือ่: คดัลอก, ลบ, ตดั หรอืเปลีย่นชือ่รายการ

6. เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่

7. ออกจากตัวจัดการไฟล์

1

2

3

4

5

6
7
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โปรโตคอล RS-232
เอกสารนี้อธิบายข้อมูลจำาเพาะระบบเชื่อมต่อของฮาร์ดแวร์ และโปรโตคอลซอฟต์แวร์
ของการสื่อสารอินเทอร์เฟซ RS-232 ระหว่าง ViewSonic LFD และ PC หรือหน่วย
ควบคุมอื่น ๆ ด้วยโปรโตคอล RS-232
โปรโตคอลประกอบด้วยส่วนคำาสั่ง 3 ส่วน:
• ฟังก์ชั่น Set
• ฟังก์ชั่น Get
• โหมดรีโมทคอนโทรลพาสทรู

 หมาย ตตุ:  ด้านล่าง “PC” เป็นตัวแทนของหน่วยควบคุมทั้งหมดที่สามารถส่งหรือ
รับคำาสั่งโปรโตคอล RS-232 ได้

คำมอธิบมา
ข้อหูลจำมยพมะฮมร์ดแวร์ RS-232
พอร์ตการสื่อสาร ViewSonic LFD ที่ด้านหลัง:

1. ชนิดขั้วต่อ: ตัวผู้ DSUB 9 พิน (หรือขั้วต่อบาร์เรล 3.5 มม.)

2. ใช้สายเคเบิลครอสโอเวอร์ (นัลโมเด็ม) สำาหรับการเชื่อมต่อ

3. การกำาหนดขา:

ตัวเมีย DSUB 9 พิน

ตัวผู้ DSUB 9-พิน

พิน # สัญญมณ  หมาย ตต 
1 NC  
2 RXD อินพุตไปจอแสดงผล
3 TXD เอาต์พุตจากจอแสดงผล
4 NC  
5 GND 
6 NC  
7 NC  
8 NC  
9 NC ให้พลังงาน +5V/2A สำาหรับ

ด็องเกิลที่เฉพาะเจาะจง
ภายนอก *3.0

กรอบ GND 

ขั้วต่อบาร์เรล 3.5 มม. 
(ทางเลือกสำาหรับพื้นที่ที่

จำากัด)

รมากมร สัญญมณ  หมาย ตต 
ส่วนปลาย TXD เอาต์พุตจากจอแสดงผล

แหวน RXD อินพุตไปจอแสดงผล
ปลอก GND
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ข้อหูลจำมยพมะฮมร์ดแวร์ LAN
พอร์ตการสื่อสาร ViewSonic LFD ที่ด้านหลัง:

1. ชนิดขั้วต่อ: 8P8C RJ45

2. การกำาหนดขา:

พิน # สัญญมณ  หมาย ตต 
1 TX+ เอาต์พุตจากจอแสดงผล
2 TX- เอาต์พุตจากจอแสดงผล
3 RX+ อินพุตไปจอแสดงผล
4 BI_D3+ สำาหรับกรณี 1G
5 BI_D3- สำาหรับกรณี 1G
6 RX- อินพุตไปจอแสดงผล
7 BI_D4+ สำาหรับกรณี 1G
8 BI_D4- สำาหรับกรณี 1G

กรอบ GND  

กมรตั้งค่มกมรสื่อสมร RS-232
- เลือกอัตราบอด: 9600bps (คงที่) 
- บิตข้อมูล: 8 บิต (คงที่) 
- แพริตี้: ไม่มี (คงที่) 
- บิตหยุด: 1 (คงที่)

กมรตั้งค่มกมรสื่อสมร LAN
- ประเภท: อีเธอร์เน็ต
- โปรโตคอล: TCP/IP  
- พอร์ต: 5000 (คงที่)
- ครอสซับเน็ต: ไม่มี 
- ข้อมูลประจำาตัวการล็อกออน: ไม่มี

อ้มงอิงข้อควมหคำมสั่ง
PC ส่งไปยัง LFD แพคเก็ตคำาสั่งตามด้วย “CR” ทุกครั้งที่ PC ส่งคำาสั่งควบคุมไปยัง
จอแสดงผล, จอแสดงผลจะตอบโต้ดังนี้:

1. ถ้าได้รับข้อความถูกต้อง จอแสดงผลจะส่ง “+” (02Bh) ตามด้วย “CR” (00Dh)

2. ถ้าได้รับข้อความไม่ถูกต้อง จอแสดงผลจะส่ง “-” (02Dh) ตามด้วย “CR” (00Dh)
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โปรโตคอล
รมากมรฟังก์ชั่น Set
PC สามารถควบคุมจอแสดงผลสำาหรับการกระทำาที่เฉพาะเจาะจง คำาสั่งฟังก์ชั่น Set 
อนุญาตให้คุณควบคุมพฤติกรรมจอแสดงผลที่สถานที่ที่อยู่ห่างไกล ผ่านพอร์ต  
RS-232 รูปแบบแพคเก็ตฟังก์ชั่น Set ประกอบด้วย 9 ไบต์ 
คำมอธิบมาฟังก์ชั่น Setุ:

ควมหามวุ: ไบต์รวมของข้อความ ไม่รวม “CR”

LFD ID หมายเลขสำาหรับจอแสดงผลแต่ละจอ (01~98; ค่าเริ่มต้นคือ 01)
ID “99” หมายถึงการใช้คำาสั่ง set สำาหรับจอแสดงผลที่เชื่อมต่อ
อยู่ทั้งหมด ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เฉพาะจอแสดงผล ID#1 
เท่านั้นต้องตอบกลับ
LFD ID สามารถถูกตั้งค่าผ่านเมนู OSD สำาหรับจอแสดงผลแต่ละ
จอได้

ชนิดคำมสั่ง ระบุชนิดคำาสั่ง 
“s” (0x73h): คำาสั่ง Set
“+” (0x2Bh): ตอบกลับคำาสั่งที่ถูกต้อง
“-“ (0x2Dh): ตอบกลับคำาสั่งที่ไม่ถูกต้อง

คำมสั่งุ: รหัสคำาสั่งฟังก์ชั่น: รหัส ASCII หนึ่งไบต์

ค่ม[1~3]ุ: ASCII สามไบต์ที่กำาหนดค่า

CR 0x0D

รูปแบบฟังก์ชั่น Set
ส่งุ: (ชนิดคำมสั่ง=“s”)

ชื่อ ควมหามว ID ชนิดคำมสั่ง คำมสั่ง Value1 Value2 Value3 CR
จำานวน
ไบต์ 

1 ไบต์ 2 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 

ลำาดับ
ไบต์

1 2~3 4 5 6 7 8 9

ตอบกลับุ: (ชนิดคำมสั่ง=“+”  รือ “-”)

ชื่อ ควมหามว ID ชนิดคำมสั่ง CR 
จำานวน
ไบต์ 

1 ไบต์ 2 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 

ลำาดับ
ไบต์

1 2~3 4 5

 หมาย ตตุ:  เมื่อ PC ใช้คำาสั่งกับจอแสดงผลทั้งหมด (ID=99) เฉพาะชุด #1 
จำาเป็นต้องตอบกลับด้วยชื่อของ ID=1
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ตัวอา่มงที่ 1ุ: ตั้งค่มควมหสว่มงยป็น 76 สำม รับจอแสดงผล (#02) และคำมสั่งนี้
ถูกต้อง
ส่ง (รูปแบบฐมนสิบ ก)

ชื่อ ควมหามว ID ชนิดคำมสั่ง คำมสั่ง Value1 Value2 Value3 CR 
Hex 0x38 0x30 

0x32
0x73 0x24 0x30 0x37 0x36 0x0D

ตอบกลับ (รูปแบบฐมนสิบ ก)

ชื่อ ควมหามว ID ชนิดคำมสั่ง CR 
Hex 0x34 0x30 

0x32
0x2B 0x0D

ตัวอา่มงที่ 2ุ: ตั้งค่มควมหสว่มงยป็น 75 สำม รับจอแสดงผล (#02) และคำมสั่งนี้
ไห่ถูกต้อง
ส่ง (รูปแบบฐมนสิบ ก)

ชื่อ ควมหามว ID ชนิดคำมสั่ง คำมสั่ง Value1 Value2 Value3 CR 
Hex 0x38 0x30 

0x32
0x73 0x24 0x30 0x37 0x35 0x0D

ตอบกลับ (รูปแบบฐมนสิบ ก)

ชื่อ ควมหามว ID ชนิดคำมสั่ง CR 
Hex 0x34 0x30 

0x32
0x2D 0x0D
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ตมรมงฟังก์ชั่น Set

A. ฟังก์ชั่นพื้นฐมน
ฟังก์ชั่น 
Set 

ควมหามว ID คำมสั่ง คำมสั่ง ช่วงค่ม ควมหคิดย ็น

ชนิด (ASCII) รหัส 
(ASCII) 

รหัส (ฐาน
สิบหก)

(3 ASCII ไบต์)

เปิด/ปิดเครื่อง 
(สแตนด์บาย)

8 s ! 21 000: STBY
001: เปิด

1. การเปิดเครื่องผ่าน
การควบคุม LAN อาจ
ทำางานเฉพาะภายใต้
โหมดที่เฉพาะเจาะจง
เท่านั้น สำาหรับราย
ละเอียด ดู UG ของ
จอแสดงผล *3.1.1
2. “WOL โดย MAC 
แอดเดรส” อาจใช้ได้
เป็นทางเลือก*3.2.1

เลือกสัญญาณ
เข้า

8 s “ 22 000: TV
001: AV

002: S-Video
003: YPbPr
004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI3
034: HDMI4

005: DVI
006: VGA1
016: VGA2
026: VGA3

007: สล็อตเข้า PC 
(OPS/SDM)/HDBT

008: หน่วยความจำา
ภายใน

009: DP 

00A: ฝัง/หลัก 
(Android)

1. ไม่จำาเป็นสำาหรับ USB
2. สำาหรับกรณีที่มีแหล่ง
สัญญาณเหมือนกันสอง
แหล่งขึ้นไป สัญญาณ

ดิจิตอลที่ 2 จะถูกใช้เพื่อ
ระบุส่วนขยาย

3. HEX ของ 00A คือ 
30 30 41

Brightness 
(ความสว่าง) 

8 s $ 24 000 ~ 100
900: ลดความสว่าง 

(-1)
901: เพิ่มความ

สว่าง (+1)
*3.1.1 

แบคไลท์*3.2.0 8 A B 42 000 ~ 100 1. สำาหรับแพลตฟอร์ม 
Android ซึ่งโหมดหลัก
ถูกควบคุมด้วยแบคไลท์ 
และแหล่งสัญญาณอื่น 
ๆ ถูกควบคุมด้วยความ

สว่าง 
2. ได้รับจากการปรับ

เทียบสี
*3.2.0

ล็อคปุ่มเพา
เวอร์

8 s 4 34 000: ปลดล็อค
001: ล็อค 

*สำาหรับรายละเอียดดู
หมายเหตุ

Volume  
(ระดับเสียง) 

8 s 5 35 000 ~ 100 
900: Volume 
(ระดับเสียง)

ลด(-1)
901:เพิ่มระดับเสียง

(+1) 
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ปิดเสียง 8 s 6 36 000: ปิด
001: เปิด  
(ปิดเสียง)

ล็อคปุ่ม 8 s 8 38 000: ปลดล็อค
001: ล็อค

*สำาหรับรายละเอียดดู
หมายเหตุ

ล็อคเมนู 8 s > 3E 000: ปลดล็อค
001: ล็อค

*สำาหรับรายละเอียดดู
หมายเหตุ

หมายเลข *3.1.1 8 s @ 40 000~009

ปุ่มกด *3.1.1 8 s A 41 000: ขึ้น
001: ลง

002: ซ้าย
003: ขวา
004: ป้อน

005: อินพุต
006: เมนู/ (ออก)

007: ออก

รีโมท 
คอนโทรล

8 s B 42 000: ปิดทำางาน
001: เปิดทำางาน

002: พาสทรู

ปิดทำมงมน: RCU จะไม่
มีฟังก์ชั่น

ยปิดทำมงมน: RCU 
ควบคุมปกติ

พมสทรู: จอแสดงผล
จะผ่านรหัส RC ไปยัง
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน
พอร์ต RS-232 แต่ไม่
ตอบสนองต่อตัวเอง

กู้คืนค่าเริ่มต้น 8 s ~ 7E 000 กู้คืนเป็นการตั้งค่าจาก
โรงงาน

 หมาย ตตุ: 
1. พฤติกรรหที่โ หดล็อคต่มง ๆ

โ หดล็อค พฤติกรรห 
ล็อคปุ่ม 1. ล็อคทุกปุ่มบนแผงด้านหน้าและ RCU ยกเว้นปุ่ม “เพาเวอร์”

2. ทุกฟังก์ชั่น SET ควรทำางานได้่ผ่าน RS-232 แม้ฟังก์ชั่นที่ตรงกับฮ็อตคีย์
ใน RCU อย่าง ปิดเสียง... ฯลฯ

ล็อคเมนู 1. ล็อคปุ่ม “เมนู’ ของแผงด้านหน้าและ RCU
2. โหมดโรงงานและการต้อนรับไม่ควรถูกบล็อกสำาหรับรุ่นที่ใช้ปุ่มผสมเมนู 

เพื่อเข้าสู่โหมด 2 โหมดนี้ จะมีการระบุทางเลือกอื่นแยกต่างหาก ถ้ามี
ข้อจำากัดตามรุ่น

ล็อคปุ่มเพาเวอร์ 1. ล็อคปุ่ม “เพาเวอร์” ที่ด้านหน้าและ RCU 
2. การเปิด/ปิด SET_POWER ควรทำางานได้ผ่าน RS-232 แต่ไม่ได้

หมายความว่า ล็อคปุ่มเพาเวอร์จะถูกปล่อยภายใต้กรณีนี้
3. ไม่สามารถปลดล็อคได้ด้วยการรีเซ็ตในการตั้งค่า OSD
4. จะเปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อมีไฟ AC ในโหมดล็อคปุ่มเพาเวอร์
5. ภายใต้ล็อคปุ่มเพาเวอร์ เครื่องจะไม่เข้าสู่การประหยัดพลังงานเมื่อไม่มี

สัญญาณ PC และไม่ปิดเครื่องเมื่อไม่มีสัญญาณวิดีโออื่น ๆ หลังจาก 15 
นาที

รีโมทคอนโทรล
ปิดใช้งาน

ล็อคปุ่ม RCU แต่ยังคงให้ปุ่มบนแผงด้านหน้าสามารถทำางานได้
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2. ปลตก-ผ่มน-LAN โดา MAC แอดยดรส ยป็นทมงยลือกสำม รับยปิดยครื่อง SET 
(ความยาว=126 ไบต์)
6 ไบต์ 6 ไบต์ 

(#1)
6 ไบต์ 
(#2)

... 6 ไบต์ (#16) 24 ไบต์

0xFF FF ... 
FF

MAC 
แอดเดรส

MAC 
แอดเดรส

… MAC แอดเดรส 0x00 00 … 00

รมากมรฟังก์ชั่น Get
PC สามารถซักถาม LFD สำาหรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง รูปแบบแพคเก็ตฟังก์ชั่น Get 
ประกอบด้วย 9 ไบต์ ซึ่งเหมือนกับโครงสร้างแพคเก็ตฟังก์ชั่น Set โปรดทราบว่าไบต์ 
“ค่า” จะเป็น = 000 เสมอ

คำมอธิบมาฟังก์ชั่น Getุ:
ควมหามวุ: ไบต์รวมของข้อความ ไม่รวม “CR”

TV/DS ID หมายเลขสำาหรับ TV/DS แต่ละเครื่อง (01~98; ค่าเริ่มต้นคือ 01)

ชนิดคำมสั่ง ระบุชนิดคำาสั่ง 
“g” (0x67h) : คำาสั่ง Get
“r” (0x72h) : ตอบกลับคำาสั่งที่ถูกต้อง
“-“ (0x2Dh) : ตอบกลับคำาสั่งที่ไม่ถูกต้อง

คำมสั่งุ: รหัสคำาสั่งฟังก์ชั่น: รหัส ASCII หนึ่งไบต์

Value[1~3]ุ: ASCII สามไบต์ที่กำาหนดค่า

CR 0x0D

รูปแบบฟังก์ชั่น Get
ส่งุ: (ชนิดคำมสั่ง=“g”)
ชื่อ ควมหามว ID ชนิดคำมสั่ง คำมสั่ง Value1 Value2 Value3 CR

จำานวน
ไบต์ 

1 ไบต์ 2 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 

ลำาดับ
ไบต์

1 2~3 4 5 6 7 8 9

ตอบกลับุ: (ชนิดคำมสั่ง=“r”  รือ “-”)
ถ้มคำมสั่งถูกต้อง, ชนิดคำมสั่ง = “r”
ชื่อ ควมหามว ID ชนิดคำมสั่ง คำมสั่ง Value1 Value2 Value3 CR

จำานวน
ไบต์ 

1 ไบต์ 2 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 
ไบต์ 

ลำาดับ
ไบต์

1 2~3 4 5 6 7 8 9
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ถ้มคำมสั่งไห่ถูกต้อง, ชนิดคำมสั่ง = “-”

ชื่อ ควมหามว ID ชนิดคำมสั่ง CR 
จำานวน
ไบต์ 

1 ไบต์ 2 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 

ลำาดับ
ไบต์

1 2~3 4 5

ตัวอา่มงที่ 1ุ: รับควมหสว่มงจมก TV-05 และคำมสั่งนี้ถูกต้อง ค่มควมหสว่มงคือ 
67
ส่ง (รูปแบบฐมนสิบ ก)

ชื่อ ควมหามว ID ชนิดคำมสั่ง คำมสั่ง Value1 Value2 Value3 CR 
Hex 0x38 0x30 

0x35
0x67 0x62 0x30 0x30 0x30 0x0D

ตอบกลับ (รูปแบบฐมนสิบ ก)

ชื่อ ควมหามว ID ชนิดคำมสั่ง คำมสั่ง Value1 Value2 Value3 CR 
Hex 0x38 0x30 

0x35
0x72 0x62 0x30 0x36 0x37 0x0D

ตัวอา่มงที่ 2ุ: รับสีจมกจอแสดงผล (#05), แต่คำมสั่งสีไห่ได้รับกมรสนับสนตน
โดารต่นนี้
ส่ง (รูปแบบฐมนสิบ ก)

ชื่อ ควมหามว ID ชนิดคำมสั่ง คำมสั่ง Value1 Value2 Value3 CR 
Hex 0x38 0x30 

0x35
0x67 0x26 0x30 0x30 0x30 0x0D

ตอบกลับ (รูปแบบฐมนสิบ ก)

ชื่อ ควมหามว ID ชนิดคำมสั่ง CR 
Hex 0x34 0x30 

0x35
0x2D 0x0D
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ตมรมงฟังก์ชั่น Get

A. ฟังก์ชั่นพื้นฐมน

ฟังก์ชั่น 
Get 

ควมหามว ID คำมสั่ง คำมสั่ง ช่วงกมร
ตอบสนอง 

ควมหคิดย ็น

ชนิด (ASCII) รหัส 
(ASCII) 

รหัส (ฐาน
สิบหก)

(3 ASCII ไบต์)

Get-Brightness 8 g b 62 000 ~ 100 

Get-Backlight*3.2.0 8 a B 42 000 ~ 100 1. สำาหรับแพลตฟอร์ม 
Android ซึ่งโหมดหลักถูก
ควบคุมด้วยแบคไลท์ และ
แหล่งสัญญาณอื่น ๆ ถูก
ควบคุมด้วยความสว่าง 

2. ได้รับจากการปรับเทียบ

สี
*3.2.0

Get-Volume 8 g f 66 000 ~ 100 

Get-Mute 8 g g 67 000: ปิด
001: เปิด (ปิดเสียง)

Get-Input select 8 g j 6A 000~ 
100~

1.  หลักที่ 1 สำาหรับการ
ตรวจจับสัญญาณ: 
0 หมายถึง “ไม่มี

สัญญาณ”; 1 หมายถึง 
“ตรวจจับสัญญาณได้”

2.  หลักที่ 2 & 3: ดูตาราง
ฟังก์ชั่น Set

Get-Power status: 
เปิด/ สแตนด์บาย

8 g l 6C 001: เปิด
000: STBY

Get-Remote 
control 

S g n 6E 000: ปิดทำางาน
001: เปิดทำางาน

002: พาสทรู

Get RCU mode status

Get-Power lock 8 g o 6F 000: ปลดล็อค
001: ล็อค

Get-Button lock 8 g p 70 000: ปลดล็อค
001: ล็อค

Get-Menu lock 8 g l 6C 000: ปลดล็อค
001: ล็อค

Get-ACK 8 g z 7A 000 คำาสั่งนี้ใช้เพื่อทดสอบลิงค์
การสื่อสาร

Get-Thermal 8 g 0 30 000~100:
0~+100 องศา

เซลเซียส
-01~-99:

-1~-99 องศา
เซลเซียส

Get-Operation 
time*3.2.0

8 g 1 31 000 1. ชั่วโมงสะสม
เป็นจำานวนเต็ม 6 
หลัก (000,001~ 
999,999)*3.2.0

2. ไม่สามารถรีเซ็ตได้ เมื่อ
อัปเดต FW และการตั้งค่า
เริ่มต้นจากโรงงาน*3.2.2

3. ตอบกลับในรูปแบบ 32 
ไบต์ใหม่*3.2.0

Get-Device name 8 g 4 34 000 ตอบกลับในรูปแบบ 32 
ไบต์ใหม่*3.2.0

Get-MAC address 8 g 5 35 000 (สำาหรับรุ่นที่มี LAN)
ตอบกลับในรูปแบบ 32 

ไบต์ใหม่*3.2.0
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Get-IP address 
*3.2.0

8 g 6 36 000 (สำาหรับรุ่นที่มี LAN)
ตอบกลับในรูปแบบ 32 

ไบต์ใหม่*3.2.0

Get-Serial number 
*3.2.0

8 g 7 37 000 ตอบกลับในรูปแบบ 32 
ไบต์ใหม่ *3.2.0

Get-FW version 
*3.2.0

8 g 8 38 000 ตอบกลับในรูปแบบ 32 
ไบต์ใหม่ *3.2.0

 หมาย ตตุ: 
1. ตัวอา่มงรับชั่วโหงกมรทำมงมน
สมมติว่าชั่วโมงการทำางานสะสมคือ 123,456 ชม.
ส่ง:  0x 38 30 31 67 31 30 30 30 0D (Get Operation hour)
ตอบกลับ:  0x 32 30 31 72 31 31 32 33 34 35 36 00 00 … 00 00 0D 

 

2. ตัวอา่มงรับชื่ออตปกรณ์
สมมติว่าชื่ออุปกรณ์คือ CDE-5500
ส่ง:   0x 38 30 31 67 34 30 30 30 0D (Get Device Name)
ตอบกลับ:  0x 32 30 31 72 34 43 44 45 2D 35 35 30 30 00 00 … 00 00 0D

สมมติว่าชื่ออุปกรณ์คือ “NMP-302#1”
ส่ง:  0x 38 30 31 67 34 30 30 30 0D (Get Device Name)
ตอบกลับ:   0x 32 30 31 72 34 4E 4D 50 2D 33 30 32 23 31 00 00 …00 00 

0D

3. ตัวอา่มงรับ MAC แอดยดรส
สมมติว่า MAC แอดเดรสคือ 00:11:22:aa:bb:cc 
ส่ง:  0x 38 30 31 67 35 30 30 30 0D (Get MAC add)
ตอบกลับ:  0x 32 30 31 72 35 30 30 31 31 32 32 61 61 62 62 63 63 00 

00…00 00 0D

4. ตัวอา่มงรับ IP แอดยดรส
สมมติว่า IP แอดเดรสคือ 192.168.100.2
ส่ง:   0x 38 30 31 67 36 30 30 30 0D (Get IP address)
ตอบกลับ:  0x 32 30 31 72 36 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 30 30 2E 32 00 

00…00 00 0D

5. ตัวอา่มงรับ หมายลขซียรีาล
สมมติว่าหมายเลขซีเรียลคือ ABC180212345

ส่ง:  0x 38 30 31 67 37 30 30 30 0D (Get Serial number)
ตอบกลับ:  0x 32 30 31 72 37 41 42 43 31 38 30 32 31 32 33 34 35 00 

00…00 00 0D
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6. ตัวอา่มงรับยวอร์ชั่น FW
สมมติว่าเวอร์ชั่น FW คือ 3.02.001

ส่ง:  0x 38 30 31 67 38 30 30 30 0D (Get FW version)
ตอบกลับ: 0x 32 30 31 72 38 33 2E 30 32 2E 30 30 31 00 00…00 00 0D
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โ หดรีโหทคอนโทรลพมสทรู
เมื่อ PC ตั้งค่าจอแสดงผลเป็นโหมดรีโมทคอนโทรลพาสทรู, จอแสดงผลจะส่ง
แพคเก็ต 7 ไบต์ (ตามด้วย “CR”) ในการตอบสนองกับการเปิดใช้งานปุ่มบนหน่วย
รีโมทคอนโทรล (RCU) ในโหมดนี้ รีโมทคอนโทรลจะไม่มีผลใด ๆ กับการทำางานของ
จอแสดงผล ตัวอย่างเช่น: “ระดับเสียง+” จะไม่เปลี่ยนระดับเสียงของจอแสดงผล แต่
จะส่งรหัส  “ระดับเสียง+” ไปยัง PC ผ่านพอร์ต RS-232 แทน

รูปแบบฟังก์ชั่น IR พมสทรู
ตอบกลับุ: (ชนิดคำมสั่ง=“p”)

ชื่อ ควมหามว ID ชนิดคำมสั่ง RCU ร ัส1 
(MSB)

RCU ร ัส2 
(LSB)

CR

จำานวน
ไบต์ 

1 ไบต์ 2 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 

ลำาดับ
ไบต์

1 2~3 4 5 6 7

ตัวอา่มงที่ 1ุ: รีโหทคอนโทรลพมสทรู ยหื่อปต่ห “VOL+” ถูกกดสำม รับจอแสดง
ผล (#5)
ส่ง (รูปแบบฐมนสิบ ก)

ชื่อ ควมหามว ID ชนิดคำมสั่ง RCU ร ัส1 
(MSB)

RCU ร ัส2 
(LSB)

CR 

Hex 0x36 0x30 
0x35

0x70 0x31 0x30 0x0D

ปต่ห ร ัส 
(HEX)

พื้นฐมน 
*3.1.1

ทมง
ยลือก 
*3.1.1 

1 01 V
2 02 V
3 03 V
4 04 V
5 05 V
6 06 V
7 07 V
8 08 V
9 09 V
0 0A V
- 0B V

เรียกคืน (ล่าสุด) 0C V
ข้อมูล (จอแสดงผล) 0D V

0E
อัตราส่วน (ซูม, ขนาด) 0F V
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เพิ่มระดับเสียง (+) 10 V
ลดระดับเสียง (-) 11 V

ปิดเสียง 12 V
ช่อง/เลื่อนหน้าขึ้น (+)/ ความ

สว่าง+
13 V

ช่อง/เลื่อนหน้าลง (-)/ ความ
สว่าง-

14 V

เพาเวอร์ 15 V
แหล่งสัญญาณ (อินพุต) 16 V

17
18

สลีป 19 V
เมนู 1A V
ขึ้น  1B V
ลง  1C V

ซ้าย (-) 1D V
ขวา (+) 1E V

ตกลง (ป้อน, ตั้งค่า) 1F V
ออก 20 V

21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B

สีแดง ■ (F1) 2C
สีเขียว ■ (F2) 2D

 หมาย ตตุ: 
1. รหัส IR-พาส-ทรูนี้ แตกต่างจากรหัส RCU คีย์
2. ลำาดับการควบคุมพิเศษสำาหรับปุ่มเพาเวอร์ ภายใต้โหมด IR-พาสทรู
2-1.  เมื่อจอแสดงผลปิด และได้รับรหัสเพาเวอร์ IR: จอแสดงผลจะเปิดตัวเองขึ้นมา 

จากนั้นส่งต่อรหัสเพาเวอร์ไปยังโฮสต์ผ่าน RS-232
2-2.  เมื่อจอแสดงผลเปิด และได้รับรหัสเพาเวอร์ IR: จอแสดงผลจะส่งต่อรหัสเพา

เวอร์ไปยังโฮสต์ผ่าน RS-232 จากนั้นปิดตัวเองลง
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2-3.  เมื่อเปิดใช้งาน SET-POWER LOCK จอแสดงผลจะไม่ตอบสนองต่อการกดปุ่ม
เพาเวอร์

3.  รหัส VOLUME UP และ VOLUME DOWN จะส่งเอาต์พุตซ้ำา ๆ เมื่อคุณกดปุ่ม
ค้างไว้
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ภาคผนวก
ข้อมูลจำาเพาะ

รายการ ประเภท ข้อมูลจำาเพาะ
รุ่น IFP6530 IFP7530

ขนาดหน้าจอ 64.5” 74.5”
สัญญาณเข้า 1 x VGA

3 x HDMI 2.0 (4K@60Hz)
1 x DisplayPort 1.2

1 x เสียง PC
1 x RJ45

สัญญาณออก 1 x HDMI 2.0 (1920 x 1080/3840 x 2160)
1 x หูฟังออก
1 x SPDIF

เอาต์พุตลำาโพง 16W x 2
RS-232 การสื่อสาร RS-232
เพาเวอร์ แรงดันไฟฟ้า 100V-240V AC 50/60Hz

สภาพแวดล้อม
ในการทำางาน

อุณหภูมิ 32° F ถึง 104° F (0° C ถึง 40° C)
ความชื้น 20%~80% ไม่กลั่นตัว

ระดับความสูง ≤ 2,000 ม.
สภาพแวดล้อม
ในการเก็บรักษา

อุณหภูมิ -4° F ถึง 140° F (-20° C ถึง 60° C)
ความชื้น 10%~90% ไม่กลั่นตัว

ระดับความสูง ≤ 2,000 ม.
ขนาด ตัวเครื่อง (มม.) 1523.5 x 919.24 x 96.2 1753.1 x 1052.3 x 102.8

น้ำาหนัก ตัวเครื่อง (กก.) 44.2 61.25
การสิ้นเปลือง

พลังงาน
เปิด 129W 115W
ปิด <0.5W <0.5W

 มายเ หตุ: ข้อมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
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โ มดการแสดงผล
โ มด VGA

ความละเอียด อัหรารีเฟรช (@)
800 x 600 56Hz, 60Hz, 75Hz 
1024 x 768 60Hz
1152 x 864 75Hz
1280 x 768 60Hz, 75Hz
1280 x 960 60Hz
1280 x 1024 60Hz, 75Hz
1360 x 768 60Hz
1366 x 768 60Hz
1440 x 900 60Hz
1600 x 1200 60Hz
1680 x 1050 60Hz 
1920 x 1080 60Hz
1920 x 1200 60Hz

HDMI/OPS Mode

ความละเอียด อัหรารีเฟรช (@)
640 x 480 60Hz
800 x 600 60Hz
1024 x 768 60Hz
1280 x 720 60Hz
1280 x 960 60Hz
1280 x 1024 60Hz
1360 x 768 60Hz
1440 x 900 60Hz
1680 x 1050 60Hz
1920 x 1080 60Hz
3840 x 2160 30Hz, 60Hz

480i 60Hz
480p 60Hz
576i 50Hz
720p 50Hz, 60Hz
1080i 50Hz, 60Hz
1080p 50Hz, 60Hz
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DisplayPort (DP) Mode

ความละเอียด อัหรารีเฟรช (@)
640 x 480 60Hz
720 x 480 60Hz
800 x 600 60Hz
1024 x 768 60Hz, 70Hz, 75Hz
1280 x 800 60Hz
1360 x 768 60Hz
1440 x 900 60Hz
1680 x 1050 60Hz
1920 x 1080 60Hz
3840 x 2160 30Hz, 60Hz
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การแก้ปัญ า
ส่วนนี้อธิบายปัญหาทั่วไปซึ่งคุณอาจพบในขณะที่ใช้ ViewBoard

ปัญ า การแก้ไขที่เป็นไปได้

รีโมทคอนโทรลไม่
ทำางาน

1. ตรวจสอบว่ามีอะไรขวางกั้นตัวรับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรลของจอแสดงผลหรือไม่

2. ตรวจสอบว่าติดตั้งแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลถูกต้อง
หรือไม่

3. ตรวจสอบว่าจำาเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือไม่

เครื่องปิดเองโดยไม่ได้
คาดหมาย

1. ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานโหมดสลีปอยู่หรือไม่

2. ตรวจสอบว่าในพื้นที่ของคุณมีไฟดับหรือไม่

3. เปิดเครื่องจอแสดงผล และดูว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับ
สัญญาณและระบบควบคุมหรือไม่

โ มด PC

ปัญ า การแก้ไขที่เป็นไปได้

ไม่มีสัญญาณ PC 1. ตรวจสอบการตั้งค่าจอแสดงผล

2. ตรวจสอบความละเอียดจอแสดงผล

3. ปรับการตั้งค่า Hs &Vs (การซิงโครไนซ์) โดยใช้เมนู 
OSD

พื้นหลังมีริ้ว 1. เลือกปรับอัตโนมัติ

2. ปรับนาฬิกาและเฟส

สีผิดเพี้ยน 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ VGA

2. ปรับการตั้งค่าสี, ความสว่าง และคอนทราสต์

รูปแบบที่ไม่สนับสนุน 1. เลือกปรับอัตโนมัติ

2. ปรับนาฬิกาและเฟส
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ฟังก์ชั่นสัมผัส

ปัญ า การแก้ไขที่เป็นไปได้

ฟังก์ชั่นสัมผัสไม่ทำางาน 1. ตรวจสอบว่าติดตั้งไดรเวอร์อย่างถูกต้อง

2. ติดตั้งไดรเวอร์ซ้ำา

3. ตรวจสอบการตั้งค่าและจัดแนว

4. ตรวจสอบว่าทัชเพ็นทำางานอย่างเหมาะสมหรือไม่

วิดีโอไม่ทำางานอย่างเ มาะสม

ปัญ า การแก้ไขที่เป็นไปได้

ไม่มีภาพ / ไม่มีเสียง 1. ตรวจสอบสถานะการเปิดปิดเครื่อง

2. ตรวจสอบสายสัญญาณ

3. ตรวจสอบว่า PC ในตัวมีการติดตั้งอย่างถูกต้อง

ภาพไม่ชัด หรือตัดเข้า
ตัดออก

1. ตรวจสอบสายสัญญาณ

2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นรบกวนสัญญาณ
หรือไม่

ภาพคุณภาพแย่ 1. ปรับการตั้งค่าสี, ความสว่าง และคอนทราสต์ในเมนู

2. ตรวจสอบสายสัญญาณ

เสียงไม่ทำางานอย่างเ มาะสม

ปัญ า การแก้ไขที่เป็นไปได้

ไม่มีเสียง 1. กดปุ่มปิดเสียง/เลิกปิดเสียง

2. ปรับระดับเสียง

3. ตรวจสอบสายสัญญาณ

ลำาโพงออกข้างเดียว 1. ปรับสมดุลเสียงในเมนู

2. ตรวจสอบการตั้งค่าแผงควบคุมเสียงของคอมพิวเตอร์

3. ตรวจสอบสายสัญญาณ
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การบำารตงรักษา
ข้อควรระวังทั่วไป
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดจอภาพ และถอดสายเคเบิลออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าแล้ว
• อย่าพ่นสเปรย์ หรือเทของเหลวใด ๆ ลงบนหน้าจอหรือตัวเครื่องโดยตรง
• จับอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง ถ้ามีรอยขีดข่วน อุปกรณ์สีเข้มอาจแสดงรอยให้เห็น

ได้ชัดเจนกว่าอุปกรณ์สีอ่อน
• อย่าใช้ระบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

การทำาความสะอาด น้าจอ
• เช็ดหน้าจอด้วยผ้านุ่มที่สะอาด ปราศจากขน การทำาเช่นนี้จะกำาจัดฝุ่นและอนุภาคอื่น 

ๆ ออกไป
• ถ้าหน้าจอยังคงไม่สะอาด ให้ใช้น้ำายาทำาความสะอาดกระจกที่ไม่มีแอมโมเนีย ไม่ีมี

แอลกอฮอล์ หยดลงบนผ้านุ่มที่สะอาด ปราศจากขน จากนั้นเช็ดหน้าจอ

การทำาความสะอาดหัวเครื่อง
• ใช้ผ้านุ่มที่แห้ง
• ถ้าตัวเครื่องยังคงไม่สะอาด ให้ใช้สารซักฟอกที่ไม่มีแอมโมเนีย ไม่ีมีแอลกอฮอล์ 

ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนปริมาณเล็กน้อย หยดลงบนผ้านุ่มที่สะอาด ปราศจากขน จากนั้น
เช็ดพื้นผิว

ประกาศความไม่รับผิดชอบ
• ViewSonic® ไมแ่นะนำาใหใ้ชน้ำ้ายาทำาความสะอาดทีม่สีว่นผสมของแอมโมเนยีหรอื

แอลกอฮอลบ์นหนา้จอแสดงผลหรอืตวัเครือ่ง มรีายงานวา่นำ้ายาทำาความสะอาดเคมี
บางอยา่งทำาใหห้นา้จอ และ/หรอืตวัเครือ่งของอปุกรณเ์สยีหาย

• ViewSonic® จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิจากการใชน้ำ้ายาทำาความ
สะอาดทีม่สีว่นผสมของแอมโมเนยีหรอืแอลกอฮอล์

 มายเ หตุ:  ถ้าการควบแน่นปรากฏขึ้นระหว่างกระจกกับแผงหน้าจอ ให้เปิดจอแส
ดงผลไว้ จนกระทั่งความชื้นหายไป
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ระเบยีบขอ้บคับัและขอ้มลูการบรกิาร
ข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ส่วนนี้อธิบายถึงข้อกำาหนดและถ้อยแถลงทั้งหมดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ การใช้งาน
ที่ได้รับการยืนยันจะอ้างอิงถึงฉลากป้ายชื่อ และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องบนตัวเครื่อง

ความสอดคล้องกับ CE สำาหรับประเทศในสหภาพยุโรป
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อกำาหนด EMC ที่ 2014/30/EU และข้อกำาหนด
ไฟฟ้าแรงดันต่ำา 2014/35/EU

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้เฉพาะสำาหรับประเทศสมาชิก EU เท่านั้น:
เครื่องหมายที่แสดงทางด้านขวา หมายถึงการดำาเนินการที่สอดคล้องกับข้อ
กำาหนดของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2012/19/EU (WEEE) 
เครื่องหมายระบุว่า ห้ามทิ้งอุปกรณ์ปะปนเป็นขยะชุมชนที่ไม่ได้คัดแยก แต่
ต้องใช้ระบบคืนและการเก็บรวบรวมที่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น

ประกาศความสอดคล้องกับ RoHS2
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตอย่างสอดคล้องกับข้อกำาหนด 2011/65/EU 
 ของรัฐสภาและสภายุโรป ว่าด้วยการจำากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อกำาหนด RoHS2) และลงความเห็นว่าสอดคล้องกับค่า
ความเข้มข้นสูงสุด ที่ออกโดยคณะกรรมการการปรับตัวทางเทคนิคแห่งยุโรป (TAC) 
ดังที่แสดงด้านล่าง:

สาร ความเข้มข้นสูง
ที่สุดที่เสนอ

ความเข้มข้นจริง

ตะกั่ว (Pb) 0.1% < 0.1%
ปรอท (Hg) 0.1% < 0.1%
แคดเมียม (Cd) 0.01% < 0.01%
เฮกซะวาเลนต์ โครเมียม (Cr6+) 0.1% < 0.1%
โพลีโบรมิเนตเต็ด ไบฟีนิลส์ (PBB) 0.1% < 0.1%
โพลีโบรมิเนตเต็ด ไบฟีนิล อีเธอร์ (PBDE) 0.1% < 0.1%
บิส (2-เอธิลเฮกซิล) พาทาเลต (DEHP) 0.1% < 0.1%
บิวทิล เบนซิล พาทาเลต (BBP) 0.1% < 0.1%
ไดบิวทิล พาทาเลต (DBP) 0.1% < 0.1%
ไดไอโซบิวทิล พาทาเลต (DIBP) 0.1% < 0.1%
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ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์ดังที่ระบุข้างต้น ได้รับการยกเว้นภายใต้
ภาคผนวก III ของข้อกำาหนด RoHS2 ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง:
• คอปเปอรอ์ลั ลอยทีป่ระกอบดว้ยตะกัว่สงูสดุ 4% ตามนำ้าหนัก
• ตะกั่วในโลหะบัดกรีชนิดอุณหภูมิหลอมเหลวสูง (เช่น อัลลอยผสมตะกั่วที่มีตะกั่ว 

85% ตามน้ำาหนักหรือมากกว่า)
• สว่นประกอบไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสท์ีป่ระกอบดว้ยตะกัว่ในแกว้หรอืเซรามกิ ที่

นอกเหนอืจากไดอเิล็กทรกิเซรามกิในตวัเกบ็ประจ ุเชน่ อปุกรณเ์พยีโซอเิล็กทรอนกิ 
หรอืในแกว้ หรอืสารประกอบเซรามกิแมทรกิซ ์

• ตะกัว่ในไดอเิล็กทรกิเซรามกิในตวัเกบ็ประจ ุสำาหรับแรงดนัไฟฟ้าทีร่ะดบั 125V AC 
หรอื 250V DC หรอืสงูกวา่

ถ้อยแถลง ENERGY STAR®

ENERGY STAR® เป็นโครงการอาสาสมัครของหน่วยงานป้องกันสิ่งแวดล้อมของ
สหรัฐอเมริกา ที่ช่วยให้ธุรกิจและบุคคลทั่วไปประหยัดเงิน และปกป้องสภาพภูมิอากาศ
ของเราด้วยประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหนือกว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ ENERGY 
STAR® ป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและข้อ
กำาหนดในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เข้มงวด ที่กำาหนดขึ้นโดยหน่วยงาน
ป้องกันสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา
ในฐานะพันธมิตร ENERGY STAR®, ViewSonic มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางของ 
ENERGY STAR® และติดเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้ 
ENERGY STAR®

โลโก้ต่อไปนี้ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ENERGY STAR® ทุกรุ่น:

หมายเหต:ุ: คณุสมบตัดิา้นการจัดการพลงังานลดการสิน้เปลอืงพลงังานลงอยา่ง
มากขณะทีไ่มไ่ดใ้ชผ้ลติภณัฑ ์การจัดการพลงังานชว่ยใหอ้ปุกรณเ์ขา้สู่
โหมด “สลปี” ซึง่ใชพ้ลงังานตำา่โดยอตัโนมตัหิลงัจากไมม่กีจิกรรมตามระยะ
เวลาทีก่ำาหนดไว ้และคณุสมบตักิารจัดการพลงังานยงัชว่ยใหเ้ครือ่งเขา้สู่
โหมดสลปี หรอืโหมดปิดเครือ่งภายใน 5 นาทหีลงัจากทีต่ดัการเชือ่มตอ่
จากโฮสตค์อมพวิเตอรด์ว้ย โปรดทราบวา่การเปลีย่นแปลงใด ๆ ในการตัง้
คา่พลงังาน จะทำาใหก้ารสิน้เปลอืงพลงังานเพิม่ขึน้

ข้อจำากัดเกี่ยวกับสารอันตรายของอินเดีย
ถ้อยแถลงข้อจำากัดเกี่ยวกับสารอันตราย (อินเดีย) ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับ “กฎ
ระเบียบของเสียอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดีย ปี 2011” และห้ามการใช้ตะกั่ว, ปรอท, 
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม, โพลีโบรมิเนตเต็ด ไบฟีนิลส์ หรือโพลีโบรมิเนตเต็ด ไบฟี
นิล อีเธอร์ ที่ความเข้มข้นเกิน 0.1 % ตามน้ำาหนัก และ 0.01 % ตามน้ำาหนักสำาหรับ
แคดเมียม ยกเว้นสำาหรับการยกเว้นที่แสดงในรายการ 2 ของกฎระเบียบ
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การทิ้งผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์
ViewSonic® เคารพต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะทำางานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขอ
ขอบคุณที่คุณมีส่วนในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ฉลาดขึ้น และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ ViewSonic®

สหรัฐอเมริกา & แคนาดา:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

ยุโรป:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

ไต้หวัน: 
https://recycle.epa.gov.tw/

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
https://recycle.epa.gov.tw/
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ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2019 สงวนลิขสิทธิ์

Macintosh และ Power Macintosh เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple 
Inc.

Microsoft, Windows และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ

โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้า
ของ HDMI licensing LLC.

ViewSonic®, โลโก้นกสามตัว, OnView, ViewMatch และ ViewMeter เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ViewSonic® Corporation

VESA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของสมาคมมาตรฐานวิดีโออิเล็กทรอนิกส์ 
DPMS, DisplayPort และ DDC เป็นเครื่องหมายการค้าของ VESA

คำาปฏิเสธความรับผิดชอบ: ViewSonic® Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิด
พลาดทางเทคนิค หรือทางบรรณาธิการ หรือการละเว้นที่มีอยู่ในที่นี้; หรือสำาหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายที่ตามมา ที่เป็นผลจากการใช้งาน หรือสมรรถนะ
ในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ViewSonic® Corporation ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำาเพาะของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ห้ามคัดลอก ทำาซ้ำา หรือส่งผ่านส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ViewSonic® 
Corporation ก่อน

IFP30_UG_THA_1a_20190722
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บริการลูกค้า
สำาหรับการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือบริการผลิตภัณฑ์ ให้ดูตารางด้านล่าง หรือติดต่อ
ร้านค้าปลีกของคุณ

หมายเหตุ: คุณจำาเป็นต้องมีหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์

ประเทศ/
ภูมิภาค เว็บไซต์ ประเทศ/ภูมิภาค เว็บไซต์

เอเชียแปซิฟิก & แอฟริกา 

ออสเตรเลีย www.viewsonic.com/au/ บังคลาเทศ www.viewsonic.com/bd/

中国 (China) www.viewsonic.com.cn 香港 (繁體中文) www.viewsonic.com/hk/

ฮ่องกง (อังกฤษ) www.viewsonic.com/hk-en/ อินเดีย www.viewsonic.com/in/ 

อินโดนีเซีย www.viewsonic.com/id/ อิสราเอล www.viewsonic.com/il/ 

日本 (Japan) www.viewsonic.com/jp/ เกาหลี www.viewsonic.com/kr/ 

มาเลเซีย www.viewsonic.com/my/ ตะวันออกกลาง www.viewsonic.com/me/

เมียนมาร์ www.viewsonic.com/mm/ เนปาล www.viewsonic.com/np/ 

นิวซีแลนด์ www.viewsonic.com/nz/ ปากีสถาน www.viewsonic.com/pk/ 

ฟิลิปปินส์ www.viewsonic.com/ph/ สิงคโปร์ www.viewsonic.com/sg/ 

臺灣 (Taiwan) www.viewsonic.com/tw/ ประเทศไทย www.viewsonic.com/th/ 

Việt Nam www.viewsonic.com/vn/ แอฟริกาใต้ & มอริเชียส www.viewsonic.com/za/ 

อเมริกา

สหรัฐอเมริกา www.viewsonic.com/us แคนาดา www.viewsonic.com/us 

ละตินอเมริกา www.viewsonic.com/la

ยุโรป 

ยุโรป www.viewsonic.com/eu/ ฝรั่งเศส www.viewsonic.com/fr/ 

เยอรมนี www.viewsonic.com/de/ Қазақстан www.viewsonic.com/kz/

Россия www.viewsonic.com/ru/ España www.viewsonic.com/es/

Türkiye www.viewsonic.com/tr/ Україна www.viewsonic.com/ua/ 

สหราชอาณาจักร www.viewsonic.com/uk/
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การรับประกันแบบจำากัด
ViewSonic® สมาร์ตไวท์บอร์ด

การรับประกันคุ้มครองอะไรบ้าง:
ViewSonic® รับประกนัวา่ผลติภณัฑข์องบรษัิทปราศจากขอ้บกพรอ่ง เนือ่งจากวตัถดุบิ
และฝีมอืแรงงานระหวา่งชว่งเวลารับประกนั หากผลติภณัฑพ์สิจูนไ์ดว้า่บกพรอ่ง
เนือ่งจากวตัถดุบิหรอืฝีมอืแรงงานระหวา่งชว่งเวลารับประกนั ViewSonic® จะทำาการ
ซอ่ม หรอืเปลีย่นผลติภณัฑใ์หใ้หมด่ว้ยผลติภณัฑท์ีเ่หมอืนกนั เพือ่เป็นการแกปั้ญหา
ใหค้ณุตามดลุพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ผลติภณัฑห์รอืชิน้สว่นทีเ่ปลีย่นใหใ้หม ่
อาจประกอบดว้ยชิน้สว่นหรอืสว่นประกอบทีผ่ลติขึน้ใหม ่หรอืได ้รัับการซอ่มแซมและ
ประกอบกลบัเขา้ไปใหม ่ตวัเครือ่ง หรอืชิน้สว่น หรอืสว่นประกอบทีซ่อ่มแซมหรอื
เปลีย่นใหใ้หมจ่ะไดรั้บความคุม้ครองเป็นระยะเวลาทีเ่หลอืของการรับประกนัแบบ
จำากดัเดมิของลกูคา้ และชว่งเวลาการรับประกนัจะไมข่ยายออกไป ViewSonic® ไม่
รับประกนัซอฟตแ์วรข์องบคุคลทีส่าม ไมว่า่จะรวมอยูใ่นผลติภณัฑ ์หรอืตดิตัง้โดย
ลกูคา้ การตดิตัง้ช ิน้สว่นฮารด์แวรห์รอืสว่นประกอบทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตใด ๆ (เชน่ หลอด
โปรเจคเตอร)์ (โปรดด:ู สว่น “อะไรทีก่ารรับประกนัไมร่วมและไมคุ่ม้ครอง”)

การรับประกันคุ้มครองใครบ้าง:
การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อสินค้ารายแรกเท่านั้น

อะไรที่การรับประกันไม่รวมและไม่คุ้มครอง:
• ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่หมายเลขซีเรียลถูกขีดฆ่า แก้ไข หรือลบออก 
• ความเสียหาย การเสื่อมสภาพ หรือความผิดปกติที่เป็นผลจาก:

 ͫ อบุตัเิหต ุการใชใ้นทางทีผ่ดิ การละเลย ไฟไหม ้ถกูนำ้า ฟ้าผา่ หรอืภยัธรรมชา 
ตอิืน่ ๆ การดดัแปลงผลติภณัฑโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอืความลม้เหลวในการ
ปฏบิตัติามขัน้ตอนตา่ง ๆ ทีม่าพรอ้มกบัผลติภณัฑ์

 ͫ การซอ่ม หรอืพยายามซอ่มแซมโดยบคุคลทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตจาก ViewSonic®

 ͫ ความเสยีหายตอ่ หรอืการสญูหายของโปรแกรม ขอ้มลู หรอืสือ่เกบ็ขอ้มูำลที่
สามารถถอดเขา้ออกได ้

 ͫ การสกึกรอ่นและสกึหรอตามปกติ
 ͫ การถอดหรอืการตดิตัง้ผลติภณัฑ์

• การสูญหายของซอฟต์แวร์หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อม หรือการเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ให้ใหม่

• ความเสียหายของผลิตภัณฑ์เนื่องจากการขนส่ง
• สาเหตุภายนอกที่ส่งผลกับผลิตภัณฑ์ เช่น ความแปรปรวนของกระแสไฟฟ้า หรือไฟ

ดับ
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• การใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรืออะไหล่ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อมูลจำาเพาะของ 
ViewSonic

• ความล้มเหลวของเจ้าของในการบำารุงรักษาผลิตภัณฑ์เป็นระยะ ตามที่ระบุในคู่มือผู้
ใช้

• สาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
• ความเสียหายที่มีสาเหตุจากการแสดงภาพนิ่ง (ไม่เคลื่อนที่) บนหน้าจอต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลานาน (หรือที่เรียกว่า ภาพเบิร์นอิน)
• ซอฟต์แวร์ - ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ หรือติดตั้งโดย

ลูกค้า
• ฮาร์ดแวร์/อุปกรณ์เสริม/ชิ้นส่วน/ส่วนประกอบ – การติดตั้งฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เสริม 

ชิ้นส่วนวัสดุสิ้นเปลือง หรือส่วนประกอบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต (เช่น หลอด
โปรเจคเตอร์)

• ความเสียหายต่อสารเคลือบบนพื้นผิวของจอแสดงผล ผ่านการทำาความสะอาดที่ไม่
เหมาะสม ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

• ค่าบริการในการถอด การติดตั้ง และการตั้งค่า รวมถึงการยึดผลิตภัณฑ์บนผนัง

วิธีขอรับบริการ:
• สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการภายใต้การรับประกัน ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ลูกค้าของ ViewSonic® (โปรดดูหน้า “บริการลูกค้า”) คุณจำาเป็นต้องให้หมายเลข
ซีเรียลของผลิตภัณฑ์ของคุณ

• เพื่อรับบริการภายใต้การรับประกัน คุณจำาเป็นต้องเตรียม: (a) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
ที่มีการแสดงวันที่ (b) ชื่อของคุณ (c) ที่อยู่ของคุณ (d) คำาอธิบายของปัญหา และ 
(e) หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์

• นำาหรือส่งผลิตภัณฑ์โดยบรรจุในกล่องดั้งเดิม ไปยังศูนย์บริการ ViewSonic® ที่ได้่
รับการแต่งตั้งหรือ ViewSonic® โดยชำาระค่าขนส่งล่วงหน้า

• สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือชื่อของศูนย์บริการ ViewSonic® ที่ใกล้ที่สุด กรุณาติดต่อ 
ViewSonic®

ข้อจำากัดของการรับประกันแบบเป็นนัย:
ไมม่กีารรับประกนัทัง้แบบชดัแจง้หรอืเป็นนัย ซึง่ขยายความคุม้ครองเกนิจากทีม่กีาร
อธบิายไวใ้นทีน่ี ้ซ ึง่รวมถงึการรับประกนัแบบเป็นนัยของความสามารถเชงิพาณชิย ์และ
ความเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคเ์ฉพาะสำาหรับการใชง้านใด ๆ
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การยกเว้นของความเสียหาย:
ความรับผิดชอบของ ViewSonic จำากัดอยู่เพียงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ViewSonic® ไม่รับผิดชอบต่อ:
• ความเสยีหายทีเ่กดิกบัทรัพยส์นิอืน่ ๆ ทีเ่กดิจากขอ้บกพรอ่งใด ๆ ในผลติภณัฑ ์

ความเสยีหายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความไมส่ะดวกสบาย การสญูเสยีการใชง้านของ
ผลติภณัฑ ์การเสยีเวลา การสญูเสยีผลกำาไร การสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ การสญู
เสยีความปรารถนาด ีการรบกวนกบัความสมัพันธท์างธรุกจิ หรอืการสญูเสยีเชงิ
พาณชิยอ์ืน่ ๆ แมว้า่บรษัิทจะไดรั้บการบอกกลา่วถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความ
เสยีหายดงักลา่วกต็าม

• ความเสยีหายอืน่ ๆ ไมว่า่จะเป็นอบุตัเิหต ุความเสยีหายทีต่ามมา หรอือืน่ ๆ 
• การเรยีกรอ้งความเสยีหายตอ่ลกูคา้โดยบรษัิทอืน่ ๆ
• การซอ่มหรอืพยายามซอ่มแซมโดยบคุคลทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตจาก ViewSonic®

ผลของกฎหมายของรัฐ:
การรับประกันนี้มอบสิทธิ์ตามกฎหมายเฉพาะให้กับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ อีก ซึ่ง
แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ บางรัฐไม่อนุญาตให้มีข้อจำากัดเกี่ยวกับการรับประกันโดยนัย 
และ/หรือไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือความเสีย
หายต่อเนื่อง ดังนั้นข้อจำากัดและการยกเว้นดังกล่าวด้านบนอาจไม่มีผลกับคุณ

การขายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา:
สำาหรับข้อมูลการรับประกันและการบริการในผลิตภัณฑ์ ViewSonic® ที่ขายนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ให้ติดต่อ ViewSonic® หรือตัวแทนจำาหน่าย 
ViewSonic® ในประเทศของคุณ 
ระยะเวลาการรับประกันสำาหรับผลิตภัณฑ์นี้ในจีนแผ่นดินใหญ่ (ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า 
และไต้หวัน) เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของใบรับประกันการบำารุงรักษา 
สำาหรับผู้ใช้ในยุโรปและรัสเซีย สามารถพบรายละเอียดการรับประกันอย่างสมบูรณ์
ได้ที่: http://www.viewsonic.com/eu/ ภายใต้ “การสนับสนุน/ข้อมูลการรับประกัน”

http://www.viewsonic.com/eu/
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