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คู่มือผู้ใช้
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ขอบคุณที่เลือก ViewSonic®
ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านภาพชั้นนำ�ของโลก ViewSonic® ทุ่มเทเพื่อสร้าง
วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ และความเรียบง่ายที่เกินความคาดหวังของ
โลก ที่ ViewSonic® เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิง
บวกต่อโลก และเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ ViewSonic® ที่คุณเลือกจะตอบสนองความ
ต้องการของคุณได้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณที่เลือก ViewSonic® อีกครั้ง!
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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่าน ข้อควรระว ังเพือ
่ ความปลอดภ ัย ต่อไปนีก
้ อ
่ นทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ใชอุ้ ปกรณ์
• เก็บคูม
่ อ
ื ผู ้ใชนี้ ใ้ นสถานทีป
่ ลอดภัย ส�ำหรับการอ ้างอิงในอนาคต
• อ่านค�ำเตือนทัง้ หมด และปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนทัง้ หมด
ี่ งของเหตุไฟไหม ้ หรือไฟฟ้ าชอ
็ ต อย่าให ้
• อย่าใชอุ้ ปกรณ์ใกล ้น�้ ำ เพือ
่ ลดความเสย
ั ผัสกับความชน
ื้
อุปกรณ์สม
ิ้ สว่ นทีม
• ห ้ามแกะฝาด ้านหลังออก จอแสดงผลนีป
้ ระกอบด ้วยชน
่ แ
ี รงดันไฟฟ้ าสูง อาจ
ั ผัสถูก
เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหากคุณสม
ั ผัสถูกแสงอาทิตย์โดยตรง หรือแหล่งก�ำเนิดความร ้อนอืน
• หลีกเลีย
่ งไม่ให ้อุปกรณ์สม
่ ๆ
่ หม ้อน�้ ำรถยนต์ เครือ
• อย่าติดตัง้ ใกล ้แหล่งความร ้อนใดๆ เชน
่ งท�ำความร ้อน เตาผิง
หรืออุปกรณ์อน
ื่ ๆ (รวมทัง้ แอมปลิฟาย) ทีอ
่ าจเพิม
่ อุณหภูมข
ิ องอุปกรณ์ไปจนถึง
ระดับทีเ่ ป็ นอันตราย
• ใชผ้ ้าแห ้งทีน
่ ุ่ม เพือ
่ ท�ำความสะอาดตัวเครือ
่ งภายนอก ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดู
สว่ น "การบ�ำรุงรักษา" ใน หน ้า103
้
• ในขณะทีย
่ ้ายอุปกรณ์ ใชความระมั
ดระวังอย่าให ้อุปกรณ์หล่นพืน
้ หรือกระแทกกับสงิ่
ต่าง ๆ
• อย่าวางอุปกรณ์บนพืน
้ ผิวท�ำงานทีไ่ ม่สม�ำ่ เสมอ หรือไม่มน
ั่ คง อุปกรณ์อาจหล่น
ี หาย
ลงมา เป็ นผลให ้เกิดการบาดเจ็บ หรืออุปกรณ์เสย
ื่ มต่อ
• อย่าวางวัตถุทห
ี่ นักไว ้บนอุปกรณ์ หรือสายเคเบิลเชอ
ี งทีผ
• ถ ้ามีควัน เสย
่ ด
ิ ปกติ หรือกลิน
่ แปลก ๆ ให ้ปิ ดอุปกรณ์ทน
ั ที และโทรติดต่อ
®
่ ไปท�ำให ้เกิดอันตราย
ตัวแทนจ�ำหน่าย หรือ ViewSonic การใชอุ้ ปกรณ์ตอ
้ �ำนักงานทัว่ ไป
• อุปกรณ์นค
ี้ อ
ื จอภาพ ทีม
่ แ
ี บคไลท์ LED ทีต
่ งั ้ ใจไว ้ใชในส
• อย่าพยายามหลีกเลีย
่ งวัตถุประสงค์เพือ
่ ความปลอดภัยของปลั๊กทีม
่ ข
ี วั ้ หรือการต่อ
ี บสองขา โดยด ้านหนึง่ จะกว ้างกว่าอีกด ้านหนึง่ ปลั๊ก
สายดิน ปลั๊กทีม
่ ข
ี วั ้ จะมีทเี่ สย
ี บสองขา และขาทีส
ชนิดทีม
่ ส
ี ายดิน มีทเี่ สย
่ ามเป็ นขาทีต
่ อ
่ ลงดิน ขาทีก
่ ว ้าง และขา
ี บไม่พอดีในเต ้าเสย
ี บของคุณ ให ้
ทีส
่ ามมีไว ้เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณ ถ ้าปลั๊กเสย
้
้
ี บ
ใชอะแดปเตอร์
และอย่าพยายามใชแรงดั
นปลั๊กเข ้าไปในเต ้าเสย
ื่ มต่อกับเต ้าเสย
ี บไฟฟ้ า อย่าน�ำขาทีม
• ในขณะทีเ่ ชอ
่ ส
ี ายดินออก โปรดตรวจดูให ้
แน่ใจว่าขาทีม
่ ส
ี ายดิน ไม่มก
ี ารถอดออก
• ป้ องกันไม่ให ้มีการเหยียบ หรือทับสายไฟ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีป
่ ลั๊ก และจุดซงึ่
ี บไฟฟ้ าอยูใ่ กล ้กับอุปกรณ์ เพือ
ออกจากอุปกรณ์ ตรวจดูให ้แน่ใจว่าเต ้าเสย
่ ให ้
สามารถเข ้าถึงได ้ง่าย
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้
• ใชเฉพาะอุ
ปกรณ์ตอ
่ พ่วง/อุปกรณ์เสริมทีร่ ะบุโดยผู ้ผลิตเท่านัน
้
้
้
• เมือ
่ ใชรถเข็
น ให ้ใชความระมั
ดระวังในขณะทีเ่ คลือ
่ นย ้ายรถเข็น/อุปกรณ์
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการบาดเจ็บจากการล ้มคว�ำ่
ี บ AC ถ ้าจะไม่ใชผลิ
้ ตภัณฑ์เป็ นระยะเวลานาน
• ถอดปลั๊กสายไฟจากเต ้าเสย
• วางอุปกรณ์ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารระบายอากาศดี อย่าวางสงิ่ ของใด ๆ บนอุปกรณ์ทข
ี่ ด
ั
ขวางการระบายความร ้อน
(30.16 ซม.)

(10 ซม.)

(10 ซม.)

(10 ซม.)

่ มแซม ให ้น�ำไปยังชา่ งบริการทีม
• เมือ
่ ต ้องซอ
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตท
ิ ก
ุ ครัง้ คุณจ�ำเป็ น
่ ม เมือ
ี หายในลักษณะต่าง ๆ เชน
่ :
ต ้องน�ำเครือ
่ งไปซอ
่ เครือ
่ งเกิดความเสย
ี หาย
ͫͫ ถ ้าสายไฟ หรือปลั๊กเสย
ͫͫ ถ ้าของเหลวหกเข ้าไปใน หรือวัตถุหล่นเข ้าไปในเครือ
่ อง
ั ผัสถูกความชน
ื้
ͫͫ ถ ้าเครือ
่ งสม
ͫͫ ถ ้าเครือ
่ งท�ำงานไม่ปกติ หรือเครือ
่ งหล่นพืน
้
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บทนำ�
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ
•
•
•
•
•
•

สายเคเบิล HDMI
สายไฟ x 4
รีโมทคอนโทรล
แบตเตอรี่ AAA x 2
สายเคเบิล USB ทัช
คำ�แถลงเกี่ยวกับความสอดคล้อง

•
•
•
•
•

ทัชเพน x 2
สกรูยึดผนัง
คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
แผ่นติดเว็บแคมพร้อมสกรู
ถาดวางปากกาและสกรู

X2
X1

X2

1.5V

1.5V

X4

หมายเหตุ: สายไฟและสายเคเบิลวิดโี อทีใ่ ห ้มาในแพคเกจอาจแตกต่างจากที่
ื้ ผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อร ้านค ้าในประเทศ
แสดง ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเทศทีซ
่ อ
ของคุณส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม
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ข้อมูลจำ�เพาะชุดยึดผนัง (VESA)
หมายเหตุ: โปรดปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนในคูม
่ อ
ื การติดตัง้ ชุดยึดผนัง เพือ
่ ติดตัง้ ชุดยึด
ผนัง หรือแผ่นยึดเคลือ
่ นที่ ถ ้าต ้องการติดเข ้ากับวัสดุอาคารอืน
่ โปรด
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ

รุ่น

ข้อมูลจำ�เพาะ VESA
(A x B)

สกรูมาตรฐาน
(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

้ ทย
หมายเหตุ: อย่าใชสกรู
ี่ าวเกินขนาดมาตรฐาน เนือ
่ งจากอาจท�ำให ้เกิดความ
ี หายทีด
เสย
่ ้านในของจอแสดงผล
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ส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
แผงควบคุม

รายการ

คำ�อธิบาย
กลับไปยังหน ้าจอโฮม
กลับไปยังหน ้าจอก่อนหน ้า
้
ั่ หยุดหน ้าจอ
เปิ ดใชงานฟั
งก์ชน
ี ง
ลดระดับเสย
ี ง
เพิม
่ ระดับเสย
เปิ ด/ปิ ดอุปกรณ์
แทปเพือ
่ เข ้าสูโ่ หมดการประหยัดพลังงาน
กดค ้างไว ้อย่างน ้อยสอง (2) วินาทีเพือ
่ ปิ ดเครือ
่ ง
ตัวรับรีโมทคอนโทรล
เซนเซอร์แสงแวดล ้อม
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แผง I/O
ซ้ายหน้า

1

2

1

3

ซ้ายข้าง

3

3

4

1

1

2

6

5

ซ้ายล่าง

7

7

1

9

8

13

10

11

หมายเลข
1

พอร์ต
USB 2.0

คำ�อธิบาย
ื่ มต่ออุปกรณ์ USB ต่าง ๆ เชน
่ ฮาร์ดดิสก์ แป้ น
เชอ
พิมพ์ เมาส ์ ฯลฯ

หมายเหตุ: พอร์ต USB ด ้านหลัง ใชส้ �ำหรับ
เครือ
่ งเล่นทีฝ
่ ั งในตัวเท่านัน
้

2

ทัช USB

ั ญาณสม
ั ผัสทีส
• สญ
่ ง่ ไปยัง PC ภายนอก
ั ญาณเครือข่ายทีส
• สญ
่ ง่ ไปยัง PC ภายนอก
ื่ มต่อ (กับ PC ภายนอก) แล ้ว
• หลังจากทีเ่ ชอ
ี งของ PC ภายนอกสามารถถูกเล่นผ่าน
เสย
ี งของ PC ภายนอก
ViewBoard ได ้ และเสย
ี งของ ViewBoard
สามารถถูกควบคุมด ้วยปุ่ มเสย
ได ้
ื่ มต่อ (กับ PC ภายนอก) แล ้ว
• หลังจากทีเ่ ชอ
ื่ มต่อเข ้ากับพอร์ต USB สามารถถูก
อุปกรณ์ทเี่ ชอ
้
ใชโดยตรงโดย
PC ภายนอกได ้

3

HDMI IN

ั่ ; เชอ
ื่ มต่อไปยัง PC ทีม
อินพุตไฮเดฟฟิ นช
ิ น
่ ี HDMI
็ ท็อปบ็อกซ ์ หรืออุปกรณ์วด
เอาต์พต
ุ , เซต
ิ โี ออืน
่ ๆ

4

DisplayPort

5

SPDIF

6

HDMI OUT

7

LAN

8

RS-232

9

AUDIO OUT

10

ี ง PC
เสย

ี งคอมพิวเตอร์ภายนอก
อินพุตเสย

11

VGA

อินพุตภาพคอมพิวเตอร์ภายนอก

ื่ มต่อไปยังอุปกรณ์ด ้วยฟั งก์ชน
ั่ เอาต์พต
เชอ
ุ
DisplayPort

ี งหลายแชนเนล ผ่านสญ
ั ญาณออปติคล
เสย
ั
สง่ เนือ
้ หาออกไปยังอุปกรณ์แสดงผลอืน
่
RJ45 มาตรฐาน (10M/100M) อินเทอร์เฟซการ
ื่ มต่ออินเทอร์เน็ ต
เชอ
ซเี รียลอินเทอร์เฟซ ใชส้ �ำหรับถ่ายโอนข ้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ร่วมกัน
ี งออกไปยังล�ำโพงภายนอก
เสย
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รีโมทคอนโทรล

1

2
4

3

5

6
7
8

9

10
12

11

13

14

15

16

17
18

19

15

หมายเลข

รายการ

คำ�อธิบาย
เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง

1
2

P.MODE
(โหมด P)

เมนูการปรับภาพส�ำหรับ DP/HDMI/VGA

3

INPUT (อินพุต)

ั ญาณเข ้า
การเลือกแหล่งสญ

4

S.MODE
(โหมด S)

ี งส�ำหรับ DP/HDMI/VGA
เมนูการปรับเสย

5

ปุ่ มป้ อนตัวเลข

6

ASPECT
ั สว่ น)
(สด

ปรับอัตราสว่ นภาพส�ำหรับ DP/HDMI/VGA

7

SLEEP (สลีป)

หน ้าจอว่าง กดอีกครัง้ เพือ
่ เรียกหน ้าจอกลับมา

8

VOL+ / VOL-

ปุ่ มเพิม
่ / ลด

9

ความสว่าง+
ความสว่าง-

ความสว่าง +/- 1
ี ง / เลิกปิ ดเสย
ี ง
ปิ ดเสย

10
11

MENU (เมนู)

เมนู Setting (การตัง้ ค่า)

12

โฮม

กลับไปยังหน ้าจอโฮมของเครือ
่ งเล่นทีฝ
่ ั งอยู่

13

p/t/u/q

้
เลือ
่ นขึน
้ , ซาย,
ขวา, ลง

14

ตกลง

ยืนยันการเลือก

15

INFO (ข ้อมูล)

ข ้อมูลแชนเนล

16

กลับ

กลับไปยังหน ้าก่อนหน ้า

17

ควบคุมมีเดีย

18

F1

จับภาพหน ้าจอ1

19

F2

หยุดหน ้าจอ

ั่ ทีเ่ กีย
้ ได ้หากไม่ม ี
หมายเหตุ: ปุ่ มฟั งก์ชน
่ วข ้องกับคอมพิวเตอร์ทงั ้ หมดใชไม่
คอมพิวเตอร์ในตัว

ื่ มต่อ USB เข ้ากับสล็อต
1. ไฟล์จะถูกบันทึกในเครือ
่ งเล่นทีฝ
่ ั งอยูภ
่ ายใต ้: System\Picture\Screenshots เมือ
่ เชอ
ด ้านหลัง ภาพจะบันทึกไปยัง USB ดิสก์
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่ บตเตอรีร่ โี มทคอนโทรล
การใสแ
่ บตเตอรีล
ในการใสแ
่ งในรีโมทคอนโทรล:
1. แกะฝาปิ ดทีด
่ ้านหลังของรีโมทคอนโทรลออก
่ บตเตอรี่ “AAA” 2 ก ้อน โดยให ้แน่ใจว่าสญ
ั ลักษณ์ “+” บนแบตเตอรีต
2. ใสแ
่ รงกับ
่ บตเตอรี่
“+” บนบริเวณทีใ่ สแ
่ าปิ ดกลับคืน โดยจัดให ้ตรงกับสล็อตบนรีโมทคอนโทรล และกดสลักให ้เข ้า
3. ใสฝ
ต�ำแหน่ง

ี่ งจากการระเบิด ถ ้าใสแ
่ บตเตอรีช
 คำเตือน: มีความเสย
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง
หมายเหตุ:
้
• แนะน�ำว่าอย่าใชแบตเตอรี
ห
่ ลายชนิดปะปนกัน
• ทิง้ แบตเตอรีเ่ ก่าในลักษณะทีเ่ ป็ นมิตรกับสงิ่ แวดล ้อมเสมอ ติดต่อหน่วยงาน
ของรัฐในท ้องถิน
่ ของคุณ ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับวิธก
ี �ำจัดแบตเตอรี่
อย่างปลอดภัย

17

ั
ระยะการท�ำงานต ัวร ับสญญาณรี
โมทคอนโทรล
ั ญาณรีโมทคอนโทรลแสดงอยูท
ระยะการท�ำงานของตัวรับสญ
่ น
ี่ ี่ ระยะการท�ำงานทีม
่ ี
ิ ธิภาพคือ 7 เมตร, 30° ทางซายและขวา
้
ั ญาณ
ประสท
ให ้แน่ใจว่าไม่มอ
ี ะไรขวางกัน
้ สญ
ั ญาณ
ของรีโมทคอนโทรลกับตัวรับสญ

30°

7m

18

30°

การใชเ้ จสเจอร์
ั ผัส อนุญาตให ้ผู ้ใชใช
้ ค�ำส
้
้ นพิมพ์
เจสเจอร์สม
งั่ ทีก
่ �ำหนดไว ้ล่วงหน ้า โดยไม่ต ้องใชแป้
้
้
หรือเมาส ์ ด ้วยการใชเจสเจอร์
บน ViewBoard ผู ้ใชสามารถเลื
อก/ยกเลิกการเลือกออบ
เจ็กต์, เปลีย
่ นต�ำแหน่งของออบเจ็กต์, เข ้าุถงึ การตัง้ ค่า, ลบหมึกดิจต
ิ อล และท�ำสงิ่ อืน
่
ได ้อีกมากมาย
เลือก และยกเลิกการเลือกออบเจ็กต์
(การคลิก)
กดและปล่อย ViewBoard เพือ
่ เลือก/
ยกเลิกการเลือกตัวเลือก หรือออบเจ็กต์
์ ายแบบ
้
เหมือนกับการคลิกเมาสซ
มาตรฐานหนึง่ ครัง้

แสดงต ัวเลือกเมนู (การคลิกขวา)
ใชนิ้ ว้ กดค ้าง ViewBoard เหมือนกับการ
์ วาแบบมาตรฐานหนึง่ ครัง้
คลิกเมาสข

การด ับเบิลคลิก
กดและปล่อยอย่างรวดเร็วทีต
่ �ำแหน่ง
เดียวกันบน ViewBoard เหมือนกับการ
์ ายแบบมาตรฐานหนึ
้
ดับเบิลคลิกเมาสซ
ง่
ครัง้

2x
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การย้ายออบเจ็กต์
กดค ้างทีอ
่ อบเจ็กต์บน ViewBoard และ
ค่อย ๆ ใชนิ้ ว้ ลากไปยังต�ำแหน่งทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการ

การลบหมึกดิจต
ิ อล
ใชมื้ อทีแ
่ บ ฝ่ ามือ หรือก�ำปั น
้ บน
ViewBoard และเลือ
่ นมือของคุณไปบน
พืน
้ ทีซ
่ งึ่ คุณต ้องการลบ

้ ส�ำหร ับการตงค่
ปัดขึน
ั้ าทว่ ั ไป
ปั ดจากด ้านล่างของ ViewBoard ขึน
้ เพือ
่
เปิ ดการตัง้ ค่าทัว่ ไป ถ ้าต ้องการเรียนรู ้เพิม
่
เติม ดูหน ้า 36

20

ื่ มต่อต่าง ๆ
การเชอ

ั ัส
ื่ อมต่ออุปกรณ์ภายนอก และการเชอ
ื่ มต่อระบบสมผ
การเชหรือ
สายเคเบิล USB

สายเคเบิล DisplayPort

หรือ

คอมพิวเตอร์

สายเคเบิล USB

สายเคเบิล HDMI

ื่ มต่อ DisplayPort
การเชอ
ื่ มต่อผ่าน DisplayPort:
ในการเชอ
ื่ มต่อสายเคเบิล DisplayPort จากอุปกรณ์ภายนอกของคุณไปยังพอร์ต
1. เชอ
DisplayPort บน ViewBoard
ื่ มต่อสายเคเบิล USB ไปยังอุปกรณ์ภายนอก จากพอร์ต TOUCH ของ
2. เชอ
ViewBoard

ื่ มต่อ HDMI
การเชอ
ื่ มต่อผ่าน HDMI:
ในการเชอ
ื่ มต่อสายเคเบิล HDMI จากอุปกรณ์ภายนอกของคุณไปยังพอร์ต HDMI เข้า
1. เชอ
บน ViewBoard
ื่ มต่อสายเคเบิล USB ไปยังอุปกรณ์ภายนอก จากพอร์ต TOUCH ของ
2. เชอ
ViewBoard

ื่ มต่อ VGA
การเชอ
ื่ มต่อผ่าน VGA:
ในการเชอ
ื่ มต่อสายเคเบิล VGA จากอุปกรณ์ภายนอกของคุณไปยังพอร์ต VGA บน
1. เชอ
ViewBoard
ื่ มต่อสายเคเบิล USB ไปยังอุปกรณ์ภายนอก จากพอร์ต TOUCH ของ ViewBoard
2.เชอ
ี ง PC
ี ง เชอ
ื่ มต่อสายเคเบิลเสย
ี งจากอุปกรณ์ภายนอกไปยังพอร์ต เสย
3. ส�ำหรับเสย
ของ ViewBoard
หมายเหตุ: พอร์ต TOUCH ด ้านหน ้าถูกก�ำหนดให ้จับคูก
่ บ
ั HDMI 1; พอร์ต
TOUCH ด ้านหลังถูกก�ำหนดให ้จับคูก
่ บ
ั HDMI 2/3, DisplayPort
และ VGA
21
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การเชื่อมต่อ RS-232

สายซีเรียลพอร์ต

คอมพิวเตอร์

้
ื่ มต่อจอแสดงผลไปยัง
เมือ
่ คุณใชสายเคเบิ
ลพอร์ตอนุกรม RS-232 เพือ
่ เชอ
ั่ บางอย่างจากระยะไกลได ้ด ้วย PC
คอมพิวเตอร์ภายนอก คุณจะสามารถควบคุมฟั งก์ชน
ี ง, การเลือกอินพุต, ความสว่าง
ซงึ่ ประกอบด ้วยการเปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง, การปรับระดับเสย
และอืน
่ ๆ
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ื่ มต่อ USB และระบบเครือข่าย
การเชอ
ื่ มต่ออุปกรณ์ USB และอุปกรณ์ตอ
เหมือนกับ PC ทัว่ ไป การเชอ
่ พ่วงอืน
่ ๆ ไปยัง
ViewBoard นัน
้ ท�ำได ้ง่าย

สายเคเบิล USB
อุปกรณ์ USB

สายเคเบิลเครือข่าย

อุปกรณ์ตอ
่ พ่วง USB
ี บสายเคเบิลอุปกรณ์ USB ลงในพอร์ต USB
เสย
สายเคเบิลเครือข่าย และโมเด็ม
ี บสายเคเบิลเราเตอร์ลงในพอร์ต LAN
เสย
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อินเทอร์เน็ต

ื่ มต่อมีเดียเพลเยอร์
การเชอ

สายเคเบิล HDMI

ื่ มต่อไปยังมีเดียเพลเยอร์:
ในการเชอ
ื่ มต่อสายเคเบิล HDMI เข ้ากับพอร์ต HDMI (หรือเชอ
ื่ มต่อสายเคเบิล
1. เชอ
DisplayPort เข ้ากับพอร์ต DisplayPort) บน ViewBoard และอุปกรณ์ตอ
่ พ่วง
ี บสายไฟของ ViewBoard และเปิ ดสวิตชแ
์ หล่งจ่ายไฟ
2. เสย
3. กดปุ่ ม

Power (เพาเวอร)์ ทีด
่ ้านขวามือของ ViewBoard เพือ
่ เปิ ดหน ้าจอ

ั ญาณเข ้า
4. กดปุ่ ม INPUT (อินพุต) บนรีโมทคอนโทรล และสลับไปยังแหล่งสญ
“HDMI”
หมายเหตุ:
• ไม่สนับสนุน HDR ใน IFP30 ซรี ส
ี ์
• HDMI 1/2/3 สนับสนุนสูงสุด 3840 x 2160 @ 60Hz
• DisplayPort สนับสนุนสูงสุด 3840 x 2160 @ 60Hz
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ื่ มต่อ SPDIF
การเชอ

เปิดเครื่องแอมปลิฟายเออร์/อุปกรณ์สเตอริโอ

ื่ มต่อไปยังระบบเสย
ี งภายนอก:
ในการเชอ
ื่ มต่อสายเคเบิลออปติคล
1. เชอ
ั จากพอร์ต SPDIF ไปยังขัว้ ต่อออปติคล
ั ของระบบ
ี งของคุณ
เสย
ี บสายไฟของ ViewBoard และเปิ ดสวิตชแ
์ หล่งจ่ายไฟ
2. เสย
3. กดปุ่ ม

Power (เพาเวอร์) ทีด
่ ้านขวามือของ ViewBoard เพือ
่ เปิ ดหน ้าจอ
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ื่ มต่อเอาต์พต
การเชอ
ุ วิดโี อ

โปรเจคเตอร์

สายเคเบิลเสียง

สายเคเบิล HDMI

ั ญาณวิดโี อออกผ่านอุปกรณ์แสดงผล:
ในการสง่ สญ
ื่ มต่อปลายด ้านหนึง่ ของสายเคเบิล HDMI ไปยังพอร์ต HDMI IN ของอุปกรณ์
1. เชอ
แสดงผลของคุณ และปลายอีกด ้านหนึง่ ไปยังพอร์ต HDMI OUT ของ
ViewBoard
ั ญาณเสย
ี ง เชอ
ื่ มต่อปลายด ้านหนึง่ ของสายเคเบิลเสย
ี งไปยังพอร์ต
2. ส�ำหรับสญ
ี งออก (หรือ SPDIF) ของ ViewBoard และปลายอีกด ้านหนึง่ ไปยังล�ำโพง
เสย
ของคุณ
ี บสายไฟของ ViewBoard และเปิ ดสวิตชแ
์ หล่งจ่ายไฟ
3. เสย
4. กดปุ่ ม

Power (เพาเวอร์) ทีด
่ ้านขวามือของ ViewBoard เพือ
่ เปิ ดหน ้าจอ
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การใช้ ViewBoard
การเปิด/ปิดเครื่อง ViewBoard
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายไฟ เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า และสวิตช์เปิด
ปิดอยู่ในตำ�แหน่ง “เปิด”
LAN 2

RS232

AUDIO OUT PC AUDIO

VGA

สวิตช์เพาเวอร์ อยู่ที่ด้านล่างของ
เครื่อง

อินพุตไฟ AC อยู่ที่ด้านขวาของ
เครื่อง

2. กดปุ่ม

Power (เพาเวอร)์ เพื่อเปิดเครื่อง ViewBoard

3. ในการปิดเครื่อง ViewBoard กดปุ่ม Power (เพาเวอร)์ บนอุปกรณ์ค้างไว้ หรือ
กดปุ่ม Power (เพาเวอร)์ บนรีโมทคอนโทรล
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การตงค่
ั้ าเมือ
่ เปิ ดเครือ
่ งครงแรก
ั้
เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ ง ViewBoard ในครัง้ แรก ตัวชว่ ยสร ้าง การตัง้ ค่าครัง้ แรก จะเปิ ดขึน
้
1. เลือกภาษาของคุณ:

ื่ มต่อ LAN: DHCP ใชส้ �ำหรับการเชอ
ื่ มต่อเครือข่าย
2. ตัง้ ค่าและตรวจสอบการเชอ
ธรรมดา สแตติก IP ใชส้ �ำหรับสภาพแวดล ้อมเครือข่ายทีเ่ ฉพาะเจาะจง
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3. เลือกเขตเวลาของคุณ เพือ
่ ตัง้ ค่าวันทีแ
่ ละเวลา:

4. เลือกโหมดระบบทีต
่ ้องการเลือกใช:้

หมายเหตุ:ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ดูหน ้า 72
5. เลือกโหมด vLauncher ทีต
่ ้องการใช:้
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vLauncher - หน้าจอต้อนรับที่สามารถปรับแต่งได้

ไอคอน

คำ�อธิบาย
ั่ ค�ำอธิบายประกอบ myViewBoard
แอปพลิเคชน
ั่ การแชร์หน ้าจอไร ้สาย vCastReceiver
แอปพลิเคชน
ั ญาณสล็อตเข ้า PC
สลับไปยังแหล่งสญ

เปิ ดเว็บเบราว์เซอร์

ั่
รายการแอปพลิเคชน

หมายเหตุ: ViewBoard มีธม
ี พืน
้ หลัง 2 แบบ นั่นคือ Corporate (บริษัท) และ
ึ ษา)
Education (การศก
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ปรับแต่งแอปพลิเคชั่นที่เป็นค่าเริ่มต้น (vLauncher)
ั่ ทีเ่ ป็ นค่าเริม
ในการเพิม
่ หรือปรับแต่งแอปพลิเคชน
่ ต ้นของคุณบนหน ้าจอต ้อนรับของ
vLauncher:
1. เลือกไอคอนรายการแอปพลิเคชั่น (

) เพื่อดูแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้ของคุณ

2. แทปค้างที่ไอคอนแอปพลิเคชั่นที่ต้องการ และลากไปยังหน้าลอนเชอร์

ั่ ทีเ่ ลือกจะปรากฏบนหน ้าจอต ้อนรับของลอนเชอร์โดยปรากฏเป็ นทาง
3. แอปพลิเคชน
ลัด
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แถบเครื่องมือ

ไอคอนทริกเกอร์แถบเครื่องมือ อยู่ที่ขอบของลอนเชอร์
ViewBoard ซึ่งให้การเข้าถึงยังเครื่องมือของคุณ
ในการเรียกใช้เครื่องมือ:
1. แทปไอคอนทริกเกอร์แถบเครื่องมือ
2. แทปที่ไอคอนเครื่องมือที่คุณต้องการ

้ ้ส�ำหรับแหล่งสญ
ั ญาณเข ้าทุก
หมายเหตุ: การตัง้ ค่าแถบเครือ
่ งมือเริม
่ ต ้น ใชได
้
้ ้ส�ำหรับ
แบบ อย่างไรก็ตาม ผู ้ใชสามารถปรั
บตัวเลือกได ้: (1) ใชได
ั ญาณเข ้าทัง้ หมด (2) เครือ
แหล่งสญ
่ งเล่นทีฝ
่ ั งในเครือ
่ งเท่านัน
้ (3)
้ ้ส�ำหรับแหล่งสญ
ั ญาณเข ้าทัง้ หมด ยกเว ้น PC และ (4) ปิ ดใช ้
ใชได
งานแถบเครือ
่ งมือ ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ดูหน ้า 64
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คำ�อธิบาย

ไอคอน
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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คำ�อธิบาย

ไอคอน

เรียกใช้ตัวเลือก ปากกา, ตัวไฮไลต์, ล้างหมึกดิจิตอล และบันทึก

ปากกาดิจิตอล
อธิบายโดยซ้อนแหล่งสัญญาณเข้าใด ๆ ด้วยหมึกสีเหลือง, สีแดง,
สีดำ�, สีน้ำ�เงิน หรือสีเขียว

ตัวไฮไลต์ดิจิตอล
ทำ�เครื่องหมาย และไฮไลต์ด้วย:สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง, สีน้ำ�เงิน
และสีเขียว

แปรง
ล้างหมึกดิจิตอลทั้งหมดบนหน้าจอ

บันทึกเป็น
บันทึกภาพ/บันทึกย่อบนหน้าจอ
ปิด
ปิดเครื่องมือคำ�อธิบายประกอบ
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คำ�อธิบาย

ไอคอน

ดูแอปพลิเคชั่นมากขึ้นภายในแถบเครื่องมือ ViewBoard

จับภาพ
ถ่ายภาพหน้าจอของทั้งหน้าจอและบันทึก

สนิป
เลือกบริเวณที่เฉพาะเจาะจงเพื่อถ่ายภาพหน้าจอและบันทึก

แว่นขยาย
ซูมเข้าและออกบนภาพหน้าจอที่จับภาพไว้

สป็อตไลท์
ไฮไลต์บริเวณเนื้อหาที่เน้น แทปไอคอนการตั้งค่า เพื่อปรับขนาด
ของสป็อตไลท์ และเอฟเฟ็กต์การผสมอัลฟา
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เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) ของ ViewBoard
ViewBoard มีตัวเลือก 3 อย่างสำ�หรับการเปิดเมนู OSD:
ตัวเลือก 1 - เจสเจอร์
ปัดขึ้นจากส่วนล่างของหน้าจอ

ตัวเลือก 2 - รีโมท
กดปุ่ม INPUT (อินพุต) บนรีโมทคอนโทรล

ตัวเลือก 3 - แถบเครื่องมือ
เลือกไอคอนจากแถบเครื่องมือ
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General Setting (การตั้งค่าทั่วไป)

ในการเลือกแหล่งสัญญาณเข้า:
1. กด INPUT (อินพุต) 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
หมายเหตุ: แหล่งสัญญาณ PC จะแสดงเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมต่อสล็อตเข้า
คอมพิวเตอร์เท่านั้น

ในการปรับแบคไลท์ และเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานคุณสมบัติ ป้องกันการกะพริบ:
1. กด INPUT (อินพุต) 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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ในการปรับระดับเสียง:
1. กด INPUT (อินพุต) บนรีโมทคอนโทรล ใช้เจสเตอร์ หรือใช้แถบเครื่องมือ เพื่อ
แสดงเมนู General Setting (การตั้งค่าทั่วไป)
2. ลากตัวเลื่อนระดับเสียงโดยตรงเพื่อปรับค่า
(ปิดเสียง) บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานฟังก์ชั่นการ
3. กด
ปิดเสียง
4. กด BACK (กลับ) บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะบริเวณที่ว่างภายนอกเมนูเพื่อออก
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Detailed Settings (การตั้งค่าอย่างละเอียด)
กด MENU (เมน)ู บนรีโมทคอนโทรล หรือเลือกไอคอน
บนเมนู General
Setting (การตั้งค่าทั่วไป) เพื่อเปิดเมนู Detailed Settings (การตั้งค่าอย่าง
ละเอียด) การตั้งค่าอย่างละเอียดประกอบด้วย: Audio (เสียง), Screen (หน้าจอ),
Display (การแสดงผล) และ Adjust (ปรับ)
หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะเมื่อไม่ได้เปิดเครื่องเล่นที่ฝังในเครื่องเท่านั้น

Audio (เสียง)

1. กด u บนรีโมทคอนโทรล และเลือกเมนู Audio (เสียง)
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
(ปิดเสียง) บนรีโมทคอนโทรล
6. กด BACK (กลับ) บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะบริเวณที่ว่างภายนอกเมนูเพื่อออก
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Screen (หน้าจอ)

1. กด u บนรีโมทคอนโทรล และเลือกเมนู Screen (หน้าจอ)
2. กด q/p/t/u บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะตัวเลือกโดยตรงเพื่อเลือก
3. ปรับตามลักษณะที่คุณชอบ โดยการแตะแต่ละค่าโดยตรง หรือปรับด้วย
รีโมทคอนโทรลโดยการกด ENTER (ป้อน)
4. กด BACK (กลับ) บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะบริเวณที่ว่างภายนอกเมนูเพื่อออก
หมายเหตุ:
• การป้องกันภาพเบิร์นอิน (ภาพติดค้าง)
เพื่อลดโอกาสที่หน้าจอจะไหม้ เครื่องนี้บรรจุเทคโนโลยีการป้องกันภาพติดค้าง
เอาไว้
ถ้าคุณกำ�หนดให้หน้าจอแสดงภาพนิ่งเป็นเวลานาน อุปกรณ์จะเปิดใช้งานสกรีน
เซฟเวอร์ เพื่อป้องกันการเกิดภาพโกสต์บนหน้าจอหรือหน้าจอไหม้
การป้องกันภาพติดค้างจะเลื่อนภาพบนหน้าจอเล็กน้อย การตั้งค่าเวลาการป้องกัน
ภาพติดค้างอนุญาตให้คุณตั้งโปรแกรมเวลาระหว่างการเลื่อนภาพแต่ละครั้งใน
หน่วยนาที สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม 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. ลากตัวเลื่อนแสงสีน้ำ�เงินโดยตรง เพื่อปรับค่าแสงสีน้ำ�เงิน

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. ปรับตำ�แหน่งแนวนอน, ตำ�แหน่งแนวตั้ง, นาฬิกา หรือเฟสโดยตรง โดยการแตะ
และปรับแต่ละค่า หรือปรับด้วยรีโมทคอนโทรลโดยการกด ENTER (ป้อน) และใช้
t/u เพื่อปรับตัวเลือก
4. แตะปุ่ม AUTO (อัตโนมัติ) โดยตรง เพื่อปรับค่าโดยอัตโนมัติ
5. กด BACK (กลับ) บนรีโมทคอนโทรล หรือแตะบริเวณที่ว่างภายนอกเมนูเพื่อออก
หมายเหตุ: 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 (ไร้สาย & เครือข่าย)
ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย, Wi-Fi ปัจจุบัน และสร้างฮ็อตสป็อตไร้สายขึ้น
มา

หมายเหตุ:
• การตัง้ ค่า Wi-Fi และฮ็อตสป็ อตไร ้สายจะปรากฏขึน
้ เมือ
่ มีการติดตัง้ อะแดป
้
เตอร์ไร ้สายทีใ่ ชงานด
้วยกันได ้
้
้
• อีเธอร์เน็ ตจะปิ ดใชงานโดยอั
ตโนมัตเมือ
่ Wi-Fi ถูกเปิ ดใชงาน
Wi-Fi จะปิ ดใช ้
้
้
งานโดยอัตโนมัตเมือ
่ อีเธอร์เน็ ตถูกเปิ ดใชงาน
Wi-Fi จะปิ ดใชงานเมื
อ
่
้
ฮ็อตสป็ อตไร ้สายถูกเปิ ดใชงาน
ื่ มต่อไปยังอินเทอร์เน็ ตได ้ เมือ
• อุปกรณ์ไม่สามารถเชอ
่ ฮ็อตสป็ อตไร ้สายถูกเปิ ด
้
ใชงาน
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Wi-Fi
แทป On (เปิด) เพื่อสลับระหว่างการเปิด หรือปิด Wi-Fi

แทปไอคอนการตัง้ ค่าเพือ
่ : เพิม
่ เครือข่าย, ดูเครือข่ายทีบ
่ น
ั ทึกไว ้, รีเฟรชรายการเครือ
ข่าย หรือดูการตัง้ ค่าขัน
้ สูง

ในการตัง้ ค่าขัน
้ สูง คุณสามารถตัง้ ค่าการตัง้ ค่า พร็อกซ ี่ และ IP ได ้
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Ethernet (อีเธอร์เน็ต)
ื่ มต่อ) เพือ
แทป Connect (เชอ
่ สลับระหว่างการเปิ ดหรือปิ ดอีเธอร์เน็ ต

คุณสามารถปรับการตัง้ ค่าสแตติก IP และพร็อกซไี่ ด ้ด ้วย
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Wi-Fi Hotspot (Wi-Fi ฮ็อตสป็อต)
แทป Portable Wi-Fi hotspot (Wi-Fi ฮ็อตสป็อตพกพา) เพือ
่ เปิ ดหรือปิ ด

ื่ เครือข่าย,
แทป Set up Wi-Fi hotspot (ตงค่
ั้ า Wi-Fi ฮ็อตสป็อต) เพือ
่ ตัง้ ค่าชอ
ระบบรักษาความปลอดภัย และรหัสผ่าน
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Share (แชร์)
Miracast อนุญาตการแชร์มัลติมีเดียและหน้าจอของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่แบบไร้สาย
ในการเรียกใช้ ให้ไปที่: Settings (การตั้งค่า) > Share (แชร์) > Miracast
(Miracast)
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Device (อุปกรณ์)
ปรับการตั้งค่า Theme (ธีม), Display (การแสดงผล), Storage (ที่เก็บข้อมูล),
Sound (เสียง) และการตั้งค่าอื่น ๆ

Theme (ธีม)
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนธีมลอนเชอร์หลักของตัวเองสำ�หรับเครื่องเล่นที่ฝังอยู่ได้

หมายเหตุ: 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 (ภาพถ่ายของฉัน) และ
เลือกไฟล์ภาพ
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ENERGY STAR® mode (โหมด ENERGY STAR®)
ตามค่าเริ่มต้น โหมด ENERGY STAR เปิดอยู่

ในขณะที่เปิด โลโก้ ENERGY STAR® จะแสดงบนเมนู OSD

หมายเหตุ: เมื่อปรับแบคไลท์, เปิดใช้งานเซนเซอร์แสงแวดล้อม หรือปิด
คุณสมบัติ ENERGY STAR® จอแสดงผลอาจใช้พลังงานมากขึ้น
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HDMI EDID
เลือกระหว่าง EDID 1.4 หรือ 2.0 สำ�หรับข้อมูลการระบุจอแสดงผลแบบขยาย HDMI
ของคุณ
• EDID 1.4:สนับสนุนสูงสุด 3840 x 2160 @ 30Hz
• EDID 2.0:สนับสนุนสูงสุด 3840 x 2160 @ 60Hz

หมายเหตุ: HDMI ของโน้ตบุ๊คส่วนมาก สนับสนุนเพียง 3480 x 2160 @ 30Hz
เท่านั้น สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิคของ
กราฟฟิกการ์ด หรือโน้ตบุ๊ค
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HDMI OUT Resolution (การตั้งค่าความละเอียด HDMI ออก)
ผู้ใช้สามารถปรับความละเอียด HDMI ออกตามความชอบส่วนตัวได้

Auto Brightness (ความสว่างอัตโนมัต)ิ
เมื่อเปิดใช้งาน เซนเซอร์แสงแวดล้อมจะเปิดใช้งาน ViewBoard จะปรับแบคไลท์ของ
หน้าจอโดยอัตโนมัติ

เซนเซอร์แสงแวดล้อม
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Burn-in Protection Interval (ระยะเวลาการป้องกันการเบิร์นอิน)
การตั้งค่านี้อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเวลาระหว่างการเคลื่อนที่ของภาพ โดยมีหน่วย
เป็นนาที
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Storage (ที่เก็บข้อมูล)
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของที่เก็บข้อมูลของ ViewBoard ได้

Sound (เสียง)
ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานเสียงการสัมผัส และปรับการตั้งค่าเอาต์พุตต่าง ๆ ได้

หมายเหตุ: เชื่อมต่อจอแสดงผลและแอมปลิฟายเออร์ผ่านสายเคเบิล HDMI
สำ�หรับส่งสัญญาณเสียงออก เฉพาะ HDMI 3 เท่านั้นที่สนับสนุน
ARC
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Security (ระบบรักษาความปลอดภัย)
ดูการเก็บข้อมูลประจำ�ตัว และการติดตั้ง

Trusted Credentials (ข้อมูลประจำ�ตัวที่ไว้ใจ)
แสดงและแก้ไขใบรับรอง CA ที่ไว้ใจทั้งหมด ที่ได้่รับการติดตั้งบน ViewBoard

Clear Credentials (ล้างข้อมูลประจำ�ตัว)
ล้างข้อมูลประจำ�ตัวใด ๆ ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้

หมายเหตุ:ข ้อมูลประจ�ำตัวทีโ่ หลดไว ้ล่วงหน ้าไม่สามารถถูกล ้างได ้
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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 (การกำ�หนด
ลักษณะ), Appearance & Layout (รูปลักษณ์ & แบบ), Gesture Typing (การพิมพ์
ด้วยเจสเจอร์), Text Correction (การแก้ไขข้อความ) และ Advanced (ขั้นสูง)
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Preferences (การกำ�หนดลักษณะ)
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 (การพิมพ์ด้วยเจสเจอร)์
เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการพิมพ์ด้วยเจสเจอร์ และปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

Text Correction (การแก้ไขข้อความ)
้
้
เลือกพจนานุกรมทีค
่ ณ
ุ ต ้องการใช,้ บล็อกค�ำทีไ่ ม่เหมาะสม และเปิ ดใชงาน/ปิ
ดใชงาน
ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ
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Advanced (ขั้นสูง)
ปรับตัวเลือก และการกำ�หนดลักษณะเพิ่มเติม

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)
ั ญาณ
ตัง้ ค่าตัวเลือกการบูตจากโมดูล PC การตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นคือการบูต PC เมือ
่ แหล่งสญ
ถูกเปลีย
่ นเป็ น OPS
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Standby after Startup (สแตนด์บายหลังจากเริ่มต้น)
ViewBoard จะปิดแบคไลท์โดยอัตโนมัติหลังจากที่บูตขึ้นมาจากโหมดสแตนด์บาย ใน
การปลุกจอแสดงผล กดปุ่ม Power (เพาเวอร์)
Power On/Off Timer (ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง)
ตั้งเวลาเปิดเครื่อง และปิดเครื่องสำ�หรับ 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)
ั ญาณเป็ นเวลาทีเ่ ฉพาะเจาะจง ViewBoard จะปิ ดเครือ
เมือ
่ ไม่มส
ี ญ
่ งตามค่าเริม
่ ต ้น
เวลาถูกตัง้ ไว ้เป็ น 10 นาที
HDMI CEC
ั่ นีเ้ ปิ ดใชงาน
้
สนับสนุนโดยพอร์ต HDMI 3 เท่านัน
้ เมือ
่ ฟั งก์ชน
ViewBoard สามารถ
ถูกควบคุมการเปิ ด/ปิ ดได ้โดยอุปกรณ์ HDMI CEC
หมายเหตุ: “Player off then display off (เครือ
่ งเล่นปิ ด จากนัน
้ จอแสดงผล
ปิ ด)” และ “Display on then player on (จอแสดงผลเปิ ด จากนัน
้
เครือ
่ งเล่นเปิ ด)” ไม่ได ้เป็ นค�ำสงั่ CEC มาตรฐาน ViewBoard อาจใช ้
งานไม่ได ้กับเครือ
่ งเล่นทุกรุน
่
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Password for Screen Lock (รหัสผ่านสำ�หรับล็อคหน้าจอ)
ในการตั้งค่ารหัสผ่านการล็อคหน้าจอ:
1. เลือก SET (ตั้งค่า)

2. ป้อนรหัสผ่าน และเลือก OK (ตกลง)

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

หมายเหตุ: ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน โปรดติดต่อศูนย์บริการในประเทศของคุณ
หลังจากที่ตั้งรหัสผ่านแล้ว เมื่อเลือก “Screen Lock (ล็อคหน้าจอ)” จากเมนูแอปพลิ
เคชั่น หน้าจอล็อคจะเปิดทำ�งาน การป้อนรหัสผ่านจะปลดล็อคหน้าจอ

หมายเหตุ: ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ดูหน ้า 81
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Channel Setting (การตั้งค่าช่อง)
เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานสวิตช์นามแฝงอินพุต, เปิดเครื่องเมื่อแหล่งสัญญาณแอกทีฟ,
เปิดปิดเครื่องอัตโนมัติตามสัญญาณ และเปลี่ยนไปยังแหล่งสัญญาณใหม่โดยอัตโนมัติ
Input Channel Alias Switch (สวิตช์นามแฝงช่องอินพุต)
เมื่อเปิดใช้งาน ผู้ใช้สามารถแก้ไขนามแฝงที่ป้อน และเมื่อปุ่ม Display (การแสดง
ผล) ถูกกด ข้อมูลแหล่งสัญญาณ (อยู่ที่ด้านซ้ายบน) จะเปลี่ยนไปด้วย

Power On by Active Source (เปิดเครื่องเมื่อแหล่งสัญญาณแอกทีฟ)
ViewBoard จะตรวจจับสัญญาณแอกทีฟในโหมดสแตนด์บาย ถ้ามีสัญญาณเอาต์พุต,
ViewBoard จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: สนับสนุนเฉพาะ HDMI 3 และ VGA เท่านั้น
Signal Auto Search (ค้นหาสัญญาณอัตโนมัต)ิ
เมื่อเปิดใช้งาน, ถ้า ViewBoard สูญเสียสัญญาณอินพุตปัจจุบัน เครื่องจะค้นหา
สัญญาณอินพุตอื่นโดยอัตโนมัติ
Auto Switch to new Source (สลับไปยังสัญญาณใหม่โดยอัตโนมัติ)
เมื่อเปิดใช้งาน, ถ้า ViewBoard ตรวจพบสัญญาณเข้าใหม่ เครื่องจะสลับแหล่ง
สัญญาณเข้าโดยอัตโนมัติ
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่ งแถบเครือ
Side Tool Bar Channel (ชอ
่ งมือด้านข้าง)
้
ปรับความพร ้อมใชงานของแถบเครื
อ
่ งมือด ้านข ้าง ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ดหน ้า 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

หมายเหตุ: จำ�เป็นต้องมีการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต หรือ Wi-Fi
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Set Date (ตั้งวันท)ี่
ปรับค่า จากนั้นเลือก OK (ตกลง) เมื่อทำ�เสร็จ

Set Time (ตั้งเวลา)
ปรับค่า จากนั้นเลือก OK (ตกลง) เมื่อทำ�เสร็จ

หมายเหตุ: 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 (เกี่ยวกับอุปกรณ์)
แสดงข้อมูลเครื่องเล่นที่ฝังในเครื่อง, System Update (การอัปเดตระบบ), การตั้งค่า
ID จอแสดงผล และแท็กทรัพย์สิน

System Update (อัปเดตระบบ)
ViewBoard จะค้นหาการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่เชื่อมต่อเข้า
กับอินเทอร์เน็ต (OTA) เพียงคลิกเดียว ผู้ใช้สามารถอัปเดตเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์
ViewBoard ได้
บริการ OTA
ต้องการดูอัลแบนด์ไวร์เลสแอคเซสพอยต์ (5G)

เซิร์ฟเวอร์ ViewSonic OTA

หลังจากได้รับ OTA (ผ่านทางอากาศ)

หลังจากการดาวน์โหลด
อุปกรณ์จะอัปเกรดและบูตใหม่โดยอัตโนมัติ

อัปเดตระบบเพื่อดาวน์โหลดภาพใหม่
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Update by USB (อัปเดตด้วย 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. ดำ�เนินการอัปเดตระบบผ่าน USB: Settings (การตั้งค่า) > System (ระบบ)
> About Device (เกี่ยวกับอุปกรณ์) > System Update (อัปเดตระบบ) >
USB Update (อัปเดต USB)

4. ระหว่างกระบวนการอัปเดต อย่าปิดเครื่อง ViewBoard ViewBoard จะบูตใหม่โดย
อัตโนมัติ หลังจากที่กระบวนการอัปเดตสมบูรณ์
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ใช้จะถูกลบ เมื่ออัปเดตระบบด้วย USB ข้อมูลใน OPS/SDM
จะไม่ถูกลบ
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Legal Information (ข้อมูลด้านกฎหมาย)
ตรวจสอบใบอนุญาตโอเพ่นซอร์ส และ WebView ระบบ

Display ID (ID จอแสดงผล)
เปลี่ยน ID จอแสดงผล

หมายเหตุ: ID จอแสดงผลใชส้ �ำหรับผู ้ใช ้ RS-232 และการควบคุมผ่าน LAN
และชว่ งค่าคือ 01~98
Asset Tag (แท็กทรัพย์สิน)
ป้อนข้อมูลทรัพย์สิน

70

Advanced (ขั้นสูง)
ปรับโหมด, ดูข้อมูลแอปพลิเคชั่น, เปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าถึง หรือรีเซ็ตอุปกรณ์กลับ
เป็นค่าจากโรงงาน

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

2. หรือถ้ารหัสผ่านการเข้าถึงถูกตั้งค่าแล้ว คุณจำ�เป็นต้องป้อนรหัสเข้าไป

3. หลังจากที่รหัสผ่านการเข้าถึงถูกสร้างหรือป้อนเข้าไปแล้ว ก็จะสามารถปรับการตั้ง
ค่าต่าง ๆ ได้
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Mode (โหมด)
• Normal Mode (โหมดปกต)ิ: แอปที่ใช้หน้าจอในตัวร่วมกันจะรันตามปกติ
• Disable Embed OS (ปิดใช้งาน OS ที่ฝังอยู่): ระบบจะรีบูตใหม่โดยอัตโนมัติ
จากนั้น OS ที่ฝังอยู่จะไม่ปรากฏขึ้น

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

Password (รหัสผ่าน)
ปรับเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าไปยังการตั้งค่า Advanced (ขั้นสูง)
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Reset (รีเซ็ต)
ดำ�เนินการรีเซ็ตข้อมูลโรงงาน

หมายเหตุ: ข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่องทั้งหมดจะถูกลบ
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่ ั ในเครือ
แอปพลิเคชน
่ งและการตงค่
ั้ า
แอป Digital Whiteboard ในเครื่อง
ViewSonic ให้แอปดิจิตอลไวท์บอร์ดในตัวที่ชื่อว่า myViewBoard อยู่ภายใน ViewBoard

myViewBoard
แถบไอคอนกึ่งโปร่งใส
ย้ายไปยังแถบไอคอนกึ่งโปร่งใส
สลับระหว่างการนำ�เสนอ และโหมดการเตรียมต่าง ๆ
วางจากคลิปบอร์ดลงบนแคนวาส
คลิกเพื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์
ไปยังแคนวาสก่อนหน้า

1. ไฟล์ myViewBoard ใหม่
2. เปิดไฟล์
3. บันทึกไฟล์

ไปยังแคนวาสถัดไป
เพิ่มแคนวาสใหม่

แถบเครื่องมือ
จับภาพเต็มหน้าจอ
ปุ่มเลื่อนแถบเครื่อง เลือกและกดค้างเพื่อเลื่อนแถบเครื่องมือไปทางด้านซ้าย ด้านขวา
มือ
หรือด้านล่างของหน้าจอ
ปุ่มไฟล์

1. ไฟล์ myViewBoard ใหม่
2. เปิดไฟล์
3. บันทึกไฟล์

4. บันทึกเป็นไฟล์
5. ส่งออก
6. อีเมล

นำ�เข้าทรัพยากร (ภาพ, วิดีโอ, เสียง, ฯลฯ) ไปยังไวท์บอร์ด
ปุ่มแคนวาสแบบไม่
เลือก – ใช้สองมือเพื่อซูมเข้า/ออก บนหน้าจอที่กำ�ลังทำ�งานอยู่
สิ้นสุด
ปุ่มการเลือก

เลือกออบเจ็กต์, ข้อความ และภาพ เพื่อใช้เครื่องมืออื่น ๆ

ปุ่มปากกา

เครื่องมือการเขียน, การเปลี่ยนสี, ความโปร่งใส, ความหนา, ฯลฯ

ยางลบเพื่อลบออบเจ็กต์ หรือล้างหน้า
ปุ่มรูปร่าง/เส้น

สร้างรูปร่าง, เลือกสีรูปร่าง, แทรกลูกศร

กล่องข้อความ

สร้างกล่องข้อความ

74

ปุ่มเลิกทำ�

เลิกทำ�การกระทำ�ก่อนหน้า

ปุ่มทำ�ซ้ำ�

ทำ�ซ้ำ�การกระทำ�ก่อนหน้า

ปุ่มสลับหน้า

เลือกหน้า, เรียงหน้า, ลบหน้า

แสดงหรือซ่อนข้อมูลโฮสต์ปัจจุบัน
เมนูการจัดการพื้นหลังไวท์บอร์ด
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ViewBoard Cast
เมื่อทำ�งานกับซอฟต์แวร์ ViewBoard® Cast, แอป vCastReceiver จะอนุญาตให้
ViewBoard® รับหน้าจอโน้ตบุ๊ค vCastSender (Windows/Mac/Chrome) และหน้า
จอ, ภาพถ่าย, วิดีโอ, คำ�อธิบาย และกล้องของโทรศัพท์มือถือ (iOS/Android) ของผู้
ใช้ได้

แนะนำให้ใช้จุดเชื่อมต่อดูอัลแบนด์ (5G)

เชื่อมต่อไปยังไวร์เลสแอคเซสพอยต์
ในห้องผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายเดียวกัน (เครือข่ายแลน),
เลือกโหมด 5G เพื่อให้แคสต์ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด

ข้อมูลเครือข่าย
• ซอฟต์แวร์ ViewBoard® Cast, โน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์มือถือ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ
ทั้งซับเน็ตเดียวกัน และข้ามเครือข่ายซับเน็ตได้
• อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะแสดงขึ้นภายใต้ “รายการอุปกรณ์” บนการเชื่อมต่อซับเน็ต
เดียวกัน
• ถ้าอุปกรณ์ไม่แสดงขึ้นภายใต้ “รายการอุปกรณ์” ผู้ใช้จำ�เป็นต้องป้อนรหัส PIN บน
หน้าจอเข้าไป
ViewBoard Cast เป็นการสื่อสารข้อมูลแบบเพียร์ทูเพียร์ไร้สาย ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องใช้
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

หมายเหตุ: ถ้าอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในรายการ คลิก Connect with PIN-Code
(เชื่อมต่อด้วยรหัสพิน) 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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แคสต์ออกจากอุปกรณ์มือถือที่สนับสนุนการใส่คำ�อธิบาย

รายการ

คำ�อธิบาย
สลับ

คลิกเพื่อซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ

โฮม

คลิกเพื่อกลับไปยังอินเทอร์เฟซโฮม

กลับ

คลิกเพื่อกลับไปยังอินเทอร์เฟซการทำ�งานก่อนหน้า

โฟลเดอร์

คลิกเพื่อดูหรือเปิดไฟล์ภายในของอุปกรณ์มือถือ

การแชร์หน้า
จอ

คลิกเพื่อแชร์หน้าจอ
(สนับสนุน Android 5.0 ขึ้นไป)

สัมผัส

คลิกเพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดสัมผัส

ปากกา

คลิกเพื่อเขียนคำ�อธิบายในภาพ
คลิกเพื่อเปลี่ยนสีหรือความหนา

ล้าง

คลิกเพื่อล้างองค์ประกอบทั้งหมด

Camera
(กล้อง)

้ ้อง จากนัน
คลิกเพือ
่ ใชกล
้ สง่ ภาพไปยัง IFP50
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vSweeper
เลือกไอคอน

เพื่อล้างข้อมูลที่ไม่จำ�เป็น และไฟล์ที่ไม่ต้องการทิ้งไป

นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแต่งการตั้งค่าขั้นสูงตามความต้องการของผู้ใช้ได้ด้วย
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Screen Lock (ล็อคหน้าจอ)
เลือกไอคอน

เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านการล็อคหน้าจอ และเปิดใช้งานการล็อคหน้าจอ

หมายเหตุ: ถ้าผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน ให้ใช้รีโมทคอนโทรล และป้อน “ViewBoard”
เพื่อกู้คืนรหัสผ่านกลับเป็นค่าเริ่มต้น
ในการตั้งค่ารหัสผ่านการล็อคหน้าจอ:
1. ไปที่: Settings (การตั้งค่า) > Personal (ส่วนตัว) > Password for
screen lock (รหัสผ่านสำ�หรับล็อคหน้าจอ) หรือเลือกไอคอน
ในราย
การแอปพลิเคชั่น
หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกไอคอน
จะปรากฏขึ้น:

และไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่าน พร็อมต์ด้านล่าง

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

3. ตอนนี้ เมื่อเลือกไอคอน

หน้าจอก็จะถูกล็อค
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Chromium
เว็บเบราว์เซอร์สำ�หรับท่องอินเทอร์เน็ต

WPS Office
สร้าง, แก้ไข และดูเอกสาร, บันทึกย่อ, การนำ�เสนอ และสเปรดชีต
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Folders (โฟลเดอร์)
1

3

5

2

6
4

7

1. ตัวกรองประเภทไฟล์
2. ตำ�แหน่งที่เก็บข้อมูล
3. ไฟล์เบราเซอร์
4. หน้าถัดไป
ื่ รายการ
5. กดค ้างบนไฟล์หรือโฟลเดอร์เพือ
่ : คัดลอก, ลบ, ตัด หรือเปลีย
่ นชอ
6. เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่
7. ออกจากตัวจัดการไฟล์
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โปรโตคอล RS-232
เอกสารนี้อธิบายข้อมูลจำ�เพาะระบบเชื่อมต่อของฮาร์ดแวร์ และโปรโตคอลซอฟต์แวร์
ของการสื่อสารอินเทอร์เฟซ RS-232 ระหว่าง ViewSonic LFD และ PC หรือหน่วย
ควบคุมอื่น ๆ ด้วยโปรโตคอล RS-232
โปรโตคอลประกอบด้วยส่วนคำ�สั่ง 3 ส่วน:
• ฟังก์ชั่น Set
• ฟังก์ชั่น Get
• โหมดรีโมทคอนโทรลพาสทรู
หมายเหตุ: ด้านล่าง “PC” เป็นตัวแทนของหน่วยควบคุมทั้งหมดที่สามารถส่งหรือ
รับคำ�สั่งโปรโตคอล RS-232 ได้

คำ�อธิบาย
ข้อมูลจำ�เพาะฮาร์ดแวร์ RS-232
พอร์ตการสื่อสาร ViewSonic LFD ที่ด้านหลัง:
1.

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

2.

ใช้สายเคเบิลครอสโอเวอร์ (นัลโมเด็ม) สำ�หรับการเชื่อมต่อ

3.

การกำ�หนดขา:
ตัวเมีย DSUB 9 พิน

ตัวผู้ DSUB 9-พิน

พิน # สัญญาณ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NC
RXD
TXD
NC
GND
NC
NC
NC
NC

กรอบ

GND

หมายเหตุ
อินพุตไปจอแสดงผล
เอาต์พุตจากจอแสดงผล

ให้พลังงาน +5V/2A สำ�หรับ
ด็องเกิลที่เฉพาะเจาะจง
ภายนอก *3.0

ขั้วต่อบาร์เรล 3.5 มม. รายการ สัญญาณ
(ทางเลือกสำ�หรับพื้นที่ที่ ส่วนปลาย
TXD
จำ�กัด)
แหวน
RXD
ปลอก

GND
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หมายเหตุ
เอาต์พุตจากจอแสดงผล
อินพุตไปจอแสดงผล

ข้อมูลจำ�เพาะฮาร์ดแวร์ LAN
พอร์ตการสื่อสาร ViewSonic LFD ที่ด้านหลัง:
1. ชนิดขั้วต่อ: 8P8C RJ45
2. การกำ�หนดขา:
พิน # สัญญาณ
1
2
3
4
5
6
7
8
กรอบ

TX+
TXRX+
BI_D3+
BI_D3RXBI_D4+
BI_D4GND

หมายเหตุ
เอาต์พุตจากจอแสดงผล
เอาต์พุตจากจอแสดงผล
อินพุตไปจอแสดงผล
สำ�หรับกรณี 1G
สำ�หรับกรณี 1G
อินพุตไปจอแสดงผล
สำ�หรับกรณี 1G
สำ�หรับกรณี 1G

การตั้งค่าการสื่อสาร RS-232
-

เลือกอัตราบอด:
บิตข้อมูล:
แพริตี้:
บิตหยุด:

9600bps (คงที่)
8 บิต (คงที่)
ไม่มี (คงที่)
1 (คงที่)

การตั้งค่าการสื่อสาร LAN
-

ประเภท:
โปรโตคอล:
พอร์ต:
ครอสซับเน็ต:
ข้อมูลประจำ�ตัวการล็อกออน:

อีเธอร์เน็ต
TCP/IP
5000 (คงที่)
ไม่มี
ไม่มี

อ้างอิงข้อความคำ�สั่ง
PC ส่งไปยัง LFD แพคเก็ตคำ�สั่งตามด้วย “CR” ทุกครั้งที่ PC ส่งคำ�สั่งควบคุมไปยัง
จอแสดงผล, จอแสดงผลจะตอบโต้ดังนี้:
1. ถ้าได้รับข้อความถูกต้อง จอแสดงผลจะส่ง “+” (02Bh) ตามด้วย “CR” (00Dh)
2. ถ้าได้รับข้อความไม่ถูกต้อง จอแสดงผลจะส่ง “-” (02Dh) ตามด้วย “CR” (00Dh)
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โปรโตคอล
รายการฟังก์ชั่น Set
PC สามารถควบคุมจอแสดงผลสำ�หรับการกระทำ�ที่เฉพาะเจาะจง คำ�สั่งฟังก์ชั่น Set
อนุญาตให้คุณควบคุมพฤติกรรมจอแสดงผลที่สถานที่ที่อยู่ห่างไกล ผ่านพอร์ต
RS-232 รูปแบบแพคเก็ตฟังก์ชั่น Set ประกอบด้วย 9 ไบต์
คำ�อธิบายฟังก์ชั่น Set:
ความยาว:

ไบต์รวมของข้อความ ไม่รวม “CR”

LFD ID

หมายเลขสำ�หรับจอแสดงผลแต่ละจอ (01~98; ค่าเริ่มต้นคือ 01)
ID “99” หมายถึงการใช้คำ�สั่ง set สำ�หรับจอแสดงผลที่เชื่อมต่อ
อยู่ทั้งหมด ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เฉพาะจอแสดงผล ID#1
เท่านั้นต้องตอบกลับ
LFD ID สามารถถูกตั้งค่าผ่านเมนู OSD สำ�หรับจอแสดงผลแต่ละ
จอได้

ชนิดคำ�สั่ง

ระบุชนิดคำ�สั่ง
“s” (0x73h): คำ�สั่ง Set
“+” (0x2Bh): ตอบกลับคำ�สั่งที่ถูกต้อง
“-“ (0x2Dh): ตอบกลับคำ�สั่งที่ไม่ถูกต้อง

คำ�สั่ง:

รหัสคำ�สั่งฟังก์ชั่น: รหัส ASCII หนึ่งไบต์

ค่า[1~3]:

ASCII สามไบต์ที่กำ�หนดค่า

CR

0x0D

รูปแบบฟังก์ชั่น Set
ส่ง: (ชนิดคำ�สั่ง=“s”)
ชื่อ

ความยาว

ID

ชนิดคำ�สั่ง

คำ�สั่ง

Value1 Value2 Value3 CR

จำ�นวน
ไบต์
ลำ�ดับ
ไบต์

1 ไบต์

2 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1

2~3

4

5

6

7

8

9

ตอบกลับ: (ชนิดคำ�สั่ง=“+” หรือ “-”)
ชื่อ

ความยาว

ID

ชนิดคำ�สั่ง

CR

จำ�นวน
ไบต์
ลำ�ดับ
ไบต์

1 ไบต์

2 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1

2~3

4

5

หมายเหตุ: เมื่อ PC ใช้คำ�สั่งกับจอแสดงผลทั้งหมด (ID=99) เฉพาะชุด #1
จำ�เป็นต้องตอบกลับด้วยชื่อของ ID=1
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ตัวอย่างที่ 1: ตั้งค่าความสว่างเป็น 76 สำ�หรับจอแสดงผล (#02) และคำ�สั่งนี้
ถูกต้อง
ส่ง (รูปแบบฐานสิบหก)
ชื่อ

ความยาว

ID

ชนิดคำ�สั่ง

คำ�สั่ง

Hex

0x38

0x30
0x32

0x73

0x24

Value1 Value2 Value3 CR
0x30

0x37

0x36

0x0D

ตอบกลับ (รูปแบบฐานสิบหก)
ชื่อ

ความยาว

ID

ชนิดคำ�สั่ง

CR

Hex

0x34

0x30
0x32

0x2B

0x0D

ตัวอย่างที่ 2: ตั้งค่าความสว่างเป็น 75 สำ�หรับจอแสดงผล (#02) และคำ�สั่งนี้
ไม่ถูกต้อง
ส่ง (รูปแบบฐานสิบหก)
ชื่อ

ความยาว

ID

ชนิดคำ�สั่ง

คำ�สั่ง

Hex

0x38

0x30
0x32

0x73

0x24

Value1 Value2 Value3 CR
0x30

0x37

ตอบกลับ (รูปแบบฐานสิบหก)
ชื่อ

ความยาว

ID

ชนิดคำ�สั่ง

CR

Hex

0x34

0x30
0x32

0x2D

0x0D
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0x35

0x0D

ตารางฟังก์ชั่น Set
A. ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
ฟังก์ชั่น ความยาว ID
Set

คำ�สั่ง

คำ�สั่ง

ช่วงค่า

ชนิด (ASCII)

รหัส
รหัส (ฐาน
(ASCII)
สิบหก)

(3 ASCII ไบต์)

ความคิดเห็น

เปิด/ปิดเครื่อง
(สแตนด์บาย)

8

s

!

21

000: STBY
001: เปิด

1. การเปิดเครื่องผ่าน
การควบคุม LAN อาจ
ทำ�งานเฉพาะภายใต้
โหมดที่เฉพาะเจาะจง
เท่านั้น สำ�หรับราย
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

1. ไม่จำ�เป็นสำ�หรับ USB
2. สำ�หรับกรณีที่มีแหล่ง
สัญญาณเหมือนกันสอง
แหล่งขึ้นไป สัญญาณ
ดิจิตอลที่ 2 จะถูกใช้เพื่อ
ระบุส่วนขยาย
3. HEX ของ 00A คือ
30 30 41

005: DVI
006: VGA1
016: VGA2
026: VGA3
007: สล็อตเข้า PC
(OPS/SDM)/HDBT
008: หน่วยความจำ�
ภายใน
009: DP
00A: ฝัง/หลัก
(Android)
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. สำ�หรับแพลตฟอร์ม
Android ซึ่งโหมดหลัก
ถูกควบคุมด้วยแบคไลท์
และแหล่งสัญญาณอื่น
ๆ ถูกควบคุมด้วยความ
สว่าง
2. ได้รับจากการปรับ
เทียบสี
*3.2.0

ล็อคปุ่มเพา
เวอร์

8

s

4

34

000: ปลดล็อค
001: ล็อค

Volume
(ระดับเสียง)

8

s

5

35

000 ~ 100
900: Volume
(ระดับเสียง)
ลด(-1)
901:เพิ่มระดับเสียง
(+1)
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*สำ�หรับรายละเอียดดู
หมายเหตุ

ปิดเสียง

8

s

6

36

000: ปิด
001: เปิด
(ปิดเสียง)

ล็อคปุ่ม

8

s

8

38

000: ปลดล็อค
001: ล็อค

*สำ�หรับรายละเอียดดู
หมายเหตุ

ล็อคเมนู

8

s

>

3E

000: ปลดล็อค
001: ล็อค

*สำ�หรับรายละเอียดดู
หมายเหตุ

8

s

@

40

000~009

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: ปิดทำ�งาน
001: เปิดทำ�งาน
002: พาสทรู

ปิดทำ�งาน: RCU จะไม่
มีฟังก์ชั่น
เปิดทำ�งาน: RCU
ควบคุมปกติ
พาสทรู: จอแสดงผล
จะผ่านรหัส RC ไปยัง
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน
พอร์ต RS-232 แต่ไม่
ตอบสนองต่อตัวเอง

กู้คืนค่าเริ่มต้น

8

s

~

7E

000

กู้คืนเป็นการตั้งค่าจาก
โรงงาน

หมายเลข
ปุ่มกด

*3.1.1

*3.1.1

หมายเหตุ:
1. พฤติกรรมที่โหมดล็อคต่าง ๆ
โหมดล็อค

พฤติกรรม

ล็อคปุ่ม

1. ล็อคทุกปุ่มบนแผงด้านหน้าและ RCU ยกเว้นปุ่ม “เพาเวอร์”
2. ทุกฟังก์ชั่น SET ควรทำ�งานได้่ผ่าน RS-232 แม้ฟังก์ชั่นที่ตรงกับฮ็อตคีย์
ใน RCU อย่าง ปิดเสียง... ฯลฯ
ล็อคเมนู
1. ล็อคปุ่ม “เมนู’ ของแผงด้านหน้าและ RCU
2. โหมดโรงงานและการต้อนรับไม่ควรถูกบล็อกสำ�หรับรุ่นที่ใช้ปุ่มผสมเมนู
เพื่อเข้าสู่โหมด 2 โหมดนี้ จะมีการระบุทางเลือกอื่นแยกต่างหาก ถ้ามี
ข้อจำ�กัดตามรุ่น
ล็อคปุ่มเพาเวอร์ 1. ล็อคปุ่ม “เพาเวอร์” ที่ด้านหน้าและ RCU
2. การเปิด/ปิด SET_POWER ควรทำ�งานได้ผ่าน RS-232 แต่ไม่ได้
หมายความว่า ล็อคปุ่มเพาเวอร์จะถูกปล่อยภายใต้กรณีนี้
3. ไม่สามารถปลดล็อคได้ด้วยการรีเซ็ตในการตั้งค่า OSD
4. จะเปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อมีไฟ AC ในโหมดล็อคปุ่มเพาเวอร์
5. ภายใต้ล็อคปุ่มเพาเวอร์ เครื่องจะไม่เข้าสู่การประหยัดพลังงานเมื่อไม่มี
สัญญาณ PC และไม่ปิดเครื่องเมื่อไม่มีสัญญาณวิดีโออื่น ๆ หลังจาก 15
นาที
รีโมทคอนโทรล ล็อคปุ่ม RCU แต่ยังคงให้ปุ่มบนแผงด้านหน้าสามารถทำ�งานได้
ปิดใช้งาน
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2. ปลุก-ผ่าน-LAN โดย MAC แอดเดรส เป็นทางเลือกสำ�หรับเปิดเครื่อง 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

รายการฟังก์ชั่น Get
PC สามารถซักถาม LFD สำ�หรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง รูปแบบแพคเก็ตฟังก์ชั่น Get
ประกอบด้วย 9 ไบต์ ซึ่งเหมือนกับโครงสร้างแพคเก็ตฟังก์ชั่น Set โปรดทราบว่าไบต์
“ค่า” จะเป็น = 000 เสมอ
คำ�อธิบายฟังก์ชั่น Get:
ความยาว:

ไบต์รวมของข้อความ ไม่รวม “CR”

TV/DS ID

หมายเลขสำ�หรับ TV/DS แต่ละเครื่อง (01~98; ค่าเริ่มต้นคือ 01)

ชนิดคำ�สั่ง

ระบุชนิดคำ�สั่ง
“g” (0x67h) : คำ�สั่ง Get
“r” (0x72h) : ตอบกลับคำ�สั่งที่ถูกต้อง
“-“ (0x2Dh) : ตอบกลับคำ�สั่งที่ไม่ถูกต้อง

คำ�สั่ง:

รหัสคำ�สั่งฟังก์ชั่น: รหัส ASCII หนึ่งไบต์

Value[1~3]:

ASCII สามไบต์ที่กำ�หนดค่า

CR

0x0D

รูปแบบฟังก์ชั่น Get
ส่ง: (ชนิดคำ�สั่ง=“g”)
ชื่อ

ความยาว

ID

ชนิดคำ�สั่ง

คำ�สั่ง

Value1 Value2 Value3 CR

จำ�นวน
ไบต์
ลำ�ดับ
ไบต์

1 ไบต์

2 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1

2~3

4

5

6

7

8

9

ตอบกลับ: (ชนิดคำ�สั่ง=“r” หรือ “-”)

ถ้าคำ�สั่งถูกต้อง, ชนิดคำ�สั่ง = “r”
ชื่อ

ความยาว

ID

ชนิดคำ�สั่ง

คำ�สั่ง

จำ�นวน
ไบต์
ลำ�ดับ
ไบต์

1 ไบต์

2 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1

2~3

4

5

6

7

8
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Value1 Value2 Value3 CR
1
ไบต์
9

ถ้าคำ�สั่งไม่ถูกต้อง, ชนิดคำ�สั่ง = “-”
ชื่อ

ความยาว

ID

ชนิดคำ�สั่ง

CR

จำ�นวน
ไบต์
ลำ�ดับ
ไบต์

1 ไบต์

2 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1

2~3

4

5

ตัวอย่างที่ 1: รับความสว่างจาก TV-05 และคำ�สั่งนี้ถูกต้อง ค่าความสว่างคือ
67
ส่ง (รูปแบบฐานสิบหก)
ชื่อ

ความยาว

ID

ชนิดคำ�สั่ง

Hex

0x38

0x30
0x35

0x67

คำ�สั่ง Value1 Value2 Value3
0x62

0x30

0x30

0x30

CR
0x0D

ตอบกลับ (รูปแบบฐานสิบหก)
ชื่อ

ความยาว

ID

ชนิดคำ�สั่ง

Hex

0x38

0x30
0x35

0x72

คำ�สั่ง Value1 Value2 Value3
0x62

0x30

0x36

0x37

CR
0x0D

ตัวอย่างที่ 2: รับสีจากจอแสดงผล (#05), แต่คำ�สั่งสีไม่ได้รับการสนับสนุน
โดยรุ่นนี้
ส่ง (รูปแบบฐานสิบหก)
ชื่อ

ความยาว

ID

ชนิดคำ�สั่ง

Hex

0x38

0x30
0x35

0x67

คำ�สั่ง Value1 Value2 Value3
0x26

0x30

0x30

ตอบกลับ (รูปแบบฐานสิบหก)
ชื่อ

ความยาว

ID

ชนิดคำ�สั่ง

CR

Hex

0x34

0x30
0x35

0x2D

0x0D
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0x30

CR
0x0D

ตารางฟังก์ชั่น Get
A. ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
ฟังก์ชั่น
Get

ความยาว ID

คำ�สั่ง

คำ�สั่ง

ช่วงการ
ตอบสนอง

ชนิด (ASCII)

รหัส
รหัส (ฐาน
(ASCII) สิบหก)

(3 ASCII ไบต์)

Get-Brightness

8

g

b

62

000 ~ 100

Get-Backlight*3.2.0

8

a

B

42

000 ~ 100

ความคิดเห็น

1. สำ�หรับแพลตฟอร์ม
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~

Get-Power status:
เปิด/ สแตนด์บาย

8

g

l

6C

001: เปิด
000: STBY

Get-Remote
control

S

g

n

6E

000: ปิดทำ�งาน
001: เปิดทำ�งาน
002: พาสทรู

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

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
เป็นจำ�นวนเต็ม 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

(สำ�หรับรุ่นที่มี LAN)
ตอบกลับในรูปแบบ 32
ไบต์ใหม่*3.2.0
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1.  หลักที่ 1 สำ�หรับการ
ตรวจจับสัญญาณ:
0 หมายถึง “ไม่มี
สัญญาณ”; 1 หมายถึง
“ตรวจจับสัญญาณได้”
2. หลักที่ 2 & 3: ดูตาราง
ฟังก์ชั่น Set

Get RCU mode status

คำ�สั่งนี้ใช้เพื่อทดสอบลิงค์
การสื่อสาร

Get-IP address

8

g

6

36

000

(สำ�หรับรุ่นที่มี LAN)
ตอบกลับในรูปแบบ 32
ไบต์ใหม่*3.2.0

Get-Serial number

8

g

7

37

000

ตอบกลับในรูปแบบ 32
ไบต์ใหม่ *3.2.0

Get-FW version

8

g

8

38

000

ตอบกลับในรูปแบบ 32
ไบต์ใหม่ *3.2.0

*3.2.0

*3.2.0

*3.2.0

หมายเหตุ:
1. ตัวอย่างรับชั่วโมงการทำ�งาน
สมมติว่าชั่วโมงการทำ�งานสะสมคือ 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. ตัวอย่างรับชื่ออุปกรณ์
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. ตัวอย่างรับ MAC แอดเดรส
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. ตัวอย่างรับ IP แอดเดรส
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. ตัวอย่างรับหมายเลขซีเรียล
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. ตัวอย่างรับเวอร์ชั่น 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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โหมดรีโมทคอนโทรลพาสทรู
เมื่อ PC ตั้งค่าจอแสดงผลเป็นโหมดรีโมทคอนโทรลพาสทรู, จอแสดงผลจะส่ง
แพคเก็ต 7 ไบต์ (ตามด้วย “CR”) ในการตอบสนองกับการเปิดใช้งานปุ่มบนหน่วย
รีโมทคอนโทรล (RCU) ในโหมดนี้ รีโมทคอนโทรลจะไม่มีผลใด ๆ กับการทำ�งานของ
จอแสดงผล ตัวอย่างเช่น: “ระดับเสียง+” จะไม่เปลี่ยนระดับเสียงของจอแสดงผล แต่
จะส่งรหัส “ระดับเสียง+” ไปยัง PC ผ่านพอร์ต RS-232 แทน
รูปแบบฟังก์ชั่น IR พาสทรู
ตอบกลับ: (ชนิดคำ�สั่ง=“p”)
ชื่อ

ความยาว

ID

ชนิดคำ�สั่ง

RCU รหัส1
(MSB)

RCU รหัส2
(LSB)

CR

จำ�นวน
ไบต์
ลำ�ดับ
ไบต์

1 ไบต์

2 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1 ไบต์

1

2~3

4

5

6

7

ตัวอย่างที่ 1: รีโมทคอนโทรลพาสทรู เมื่อปุ่ม “VOL+” ถูกกดสำ�หรับจอแสดง
ผล (#5)
ส่ง (รูปแบบฐานสิบหก)
ชื่อ

ความยาว

ID

ชนิดคำ�สั่ง

Hex

0x36

0x30
0x35

0x70

RCU รหัส1 RCU รหัส2
(MSB)
(LSB)
0x31

0x30

ปุ่ม

รหัส
(HEX)

พื้นฐาน
*3.1.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
เรียกคืน (ล่าสุด)
ข้อมูล (จอแสดงผล)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

อัตราส่วน (ซูม, ขนาด)
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CR
0x0D

ทาง
เลือก
*3.1.1

V
V
V
V

เพิ่มระดับเสียง (+)
ลดระดับเสียง (-)
ปิดเสียง
ช่อง/เลื่อนหน้าขึ้น (+)/ ความ
สว่าง+
ช่อง/เลื่อนหน้าลง (-)/ ความ
สว่างเพาเวอร์
แหล่งสัญญาณ (อินพุต)

10
11
12
13

V
V
V
V

14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D

สลีป
เมนู
ขึ้น
ลง
ซ้าย (-)
ขวา (+)
ตกลง (ป้อน, ตั้งค่า)
ออก

สีแดง ■ (F1)
สีเขียว ■ (F2)

V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

หมายเหตุ:
1. รหัส IR-พาส-ทรูนี้ แตกต่างจากรหัส RCU คีย์
2. ลำ�ดับการควบคุมพิเศษสำ�หรับปุ่มเพาเวอร์ 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 จะส่งเอาต์พุตซ้ำ� ๆ เมื่อคุณกดปุ่ม
ค้างไว้
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ภาคผนวก
ข้อมูลจำ�เพาะ
รายการ

ประเภท

รุ่น
ขนาดหน้าจอ
สัญญาณเข้า

IFP6530
64.5”

สัญญาณออก

เอาต์พุตลำ�โพง
RS-232
เพาเวอร์
สภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน
สภาพแวดล้อม
ในการเก็บรักษา
ขนาด
น้ำ�หนัก
การสิ้นเปลือง
พลังงาน

ข้อมูลจำ�เพาะ

แรงดันไฟฟ้า
อุณหภูมิ
ความชื้น
ระดับความสูง
อุณหภูมิ
ความชื้น
ระดับความสูง
ตัวเครื่อง (มม.)
ตัวเครื่อง (กก.)
เปิด
ปิด

IFP7530
74.5”

1 x VGA
3 x HDMI 2.0 (4K@60Hz)
1 x DisplayPort 1.2
1 x เสียง PC
1 x RJ45
1 x HDMI 2.0 (1920 x 1080/3840 x 2160)
1 x หูฟังออก
1 x SPDIF
16W x 2
การสื่อสาร RS-232
100V-240V AC 50/60Hz
32° F ถึง 104° F (0° C ถึง 40° C)
20%~80% ไม่กลั่นตัว
≤ 2,000 ม.
-4° F ถึง 140° F (-20° C ถึง 60° C)
10%~90% ไม่กลั่นตัว
≤ 2,000 ม.
1523.5 x 919.24 x 96.2 1753.1 x 1052.3 x 102.8
44.2
61.25
129W
115W
<0.5W
<0.5W

หมายเหตุ: ข้อมูลจำ�เพาะผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
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โหมดการแสดงผล
โหมด VGA
ความละเอียด

อัตรารีเฟรช (@)

800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 768
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200

56Hz, 60Hz, 75Hz
60Hz
75Hz
60Hz, 75Hz
60Hz
60Hz, 75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz

HDMI/OPS Mode
ความละเอียด

อัตรารีเฟรช (@)

640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1440 x 900
1680 x 1050
1920 x 1080
3840 x 2160
480i
480p
576i
720p
1080i
1080p

60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
30Hz, 60Hz
60Hz
60Hz
50Hz
50Hz, 60Hz
50Hz, 60Hz
50Hz, 60Hz
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DisplayPort (DP) Mode
ความละเอียด

อัตรารีเฟรช (@)

640 x 480
720 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1680 x 1050
1920 x 1080
3840 x 2160

60Hz
60Hz
60Hz
60Hz, 70Hz, 75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
30Hz, 60Hz
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การแก้ปัญหา
ส่วนนี้อธิบายปัญหาทั่วไปซึ่งคุณอาจพบในขณะที่ใช้ ViewBoard
ปัญหา

การแก้ไขที่เป็นไปได้

รีโมทคอนโทรลไม่
ทำ�งาน

1. ตรวจสอบว่ามีอะไรขวางกั้นตัวรับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรลของจอแสดงผลหรือไม่
2. ตรวจสอบว่าติดตั้งแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลถูกต้อง
หรือไม่
3. ตรวจสอบว่าจำ�เป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือไม่

เครื่องปิดเองโดยไม่ได้
คาดหมาย

1. ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานโหมดสลีปอยู่หรือไม่
2. ตรวจสอบว่าในพื้นที่ของคุณมีไฟดับหรือไม่
3. เปิดเครื่องจอแสดงผล และดูว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับ
สัญญาณและระบบควบคุมหรือไม่

โหมด PC
ปัญหา

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
ปัญหา

การแก้ไขที่เป็นไปได้

ฟังก์ชั่นสัมผัสไม่ทำ�งาน 1. ตรวจสอบว่าติดตั้งไดรเวอร์อย่างถูกต้อง
2. ติดตั้งไดรเวอร์ซ้ำ�
3. ตรวจสอบการตั้งค่าและจัดแนว
4. ตรวจสอบว่าทัชเพ็นทำ�งานอย่างเหมาะสมหรือไม่
วิดีโอไม่ทำ�งานอย่างเหมาะสม
ปัญหา

การแก้ไขที่เป็นไปได้

ไม่มีภาพ / ไม่มีเสียง

1. ตรวจสอบสถานะการเปิดปิดเครื่อง
2. ตรวจสอบสายสัญญาณ
3. ตรวจสอบว่า PC ในตัวมีการติดตั้งอย่างถูกต้อง

ภาพไม่ชัด หรือตัดเข้า
ตัดออก

1. ตรวจสอบสายสัญญาณ

ภาพคุณภาพแย่

1. ปรับการตั้งค่าสี, ความสว่าง และคอนทราสต์ในเมนู

2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นรบกวนสัญญาณ
หรือไม่
2. ตรวจสอบสายสัญญาณ

เสียงไม่ทำ�งานอย่างเหมาะสม
ปัญหา

การแก้ไขที่เป็นไปได้

ไม่มีเสียง

1. กดปุ่มปิดเสียง/เลิกปิดเสียง
2. ปรับระดับเสียง
3. ตรวจสอบสายสัญญาณ

ลำ�โพงออกข้างเดียว

1. ปรับสมดุลเสียงในเมนู
2. ตรวจสอบการตั้งค่าแผงควบคุมเสียงของคอมพิวเตอร์
3. ตรวจสอบสายสัญญาณ
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การบำ�รุงรักษา
ข้อควรระวังทั่วไป
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดจอภาพ และถอดสายเคเบิลออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าแล้ว
• อย่าพ่นสเปรย์ หรือเทของเหลวใด ๆ ลงบนหน้าจอหรือตัวเครื่องโดยตรง
• จับอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง ถ้ามีรอยขีดข่วน อุปกรณ์สีเข้มอาจแสดงรอยให้เห็น
ได้ชัดเจนกว่าอุปกรณ์สีอ่อน
• อย่าใช้ระบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

การทำ�ความสะอาดหน้าจอ
• เช็ดหน้าจอด้วยผ้านุ่มที่สะอาด ปราศจากขน การทำ�เช่นนี้จะกำ�จัดฝุ่นและอนุภาคอื่น
ๆ ออกไป
• ถ้าหน้าจอยังคงไม่สะอาด ให้ใช้น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดกระจกที่ไม่มีแอมโมเนีย ไม่ีมี
แอลกอฮอล์ หยดลงบนผ้านุ่มที่สะอาด ปราศจากขน จากนั้นเช็ดหน้าจอ

การทำ�ความสะอาดตัวเครื่อง
• ใช้ผ้านุ่มที่แห้ง
• ถ้าตัวเครื่องยังคงไม่สะอาด ให้ใช้สารซักฟอกที่ไม่มีแอมโมเนีย ไม่ีมีแอลกอฮอล์
ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนปริมาณเล็กน้อย หยดลงบนผ้านุ่มที่สะอาด ปราศจากขน จากนั้น
เช็ดพื้นผิว

ประกาศความไม่รับผิดชอบ
• ViewSonic® ไม่แนะน�ำให ้ใชน�้ ้ ำยาท�ำความสะอาดทีม
่ ส
ี ว่ นผสมของแอมโมเนียหรือ
แอลกอฮอล์บนหน ้าจอแสดงผลหรือตัวเครือ
่ ง มีรายงานว่าน�้ ำยาท�ำความสะอาดเคมี
ี หาย
บางอย่างท�ำให ้หน ้าจอ และ/หรือตัวเครือ
่ งของอุปกรณ์เสย
ี หายทีเ่ กิดจากการใชน�้ ้ ำยาท�ำความ
• ViewSonic® จะไม่รับผิดชอบต่อความเสย
สะอาดทีม
่ ส
ี ว่ นผสมของแอมโมเนียหรือแอลกอฮอล์
หมายเหตุ: ถ้าการควบแน่นปรากฏขึ้นระหว่างกระจกกับแผงหน้าจอ ให้เปิดจอแส
ดงผลไว้ จนกระทั่งความชื้นหายไป
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ระเบียบข้อบ ัค ับและข้อมูลการบริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ส่วนนี้อธิบายถึงข้อกำ�หนดและถ้อยแถลงทั้งหมดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ การใช้งาน
ที่ได้รับการยืนยันจะอ้างอิงถึงฉลากป้ายชื่อ และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องบนตัวเครื่อง

ความสอดคล้องกับ CE สำ�หรับประเทศในสหภาพยุโรป
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อกำ�หนด EMC ที่ 2014/30/EU และข้อกำ�หนด
ไฟฟ้าแรงดันต่ำ� 2014/35/EU
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้เฉพาะสำ�หรับประเทศสมาชิก EU เท่านั้น:
เครื่องหมายที่แสดงทางด้านขวา หมายถึงการดำ�เนินการที่สอดคล้องกับข้อ
กำ�หนดของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2012/19/EU (WEEE)
เครื่องหมายระบุว่า ห้ามทิ้งอุปกรณ์ปะปนเป็นขยะชุมชนที่ไม่ได้คัดแยก แต่
ต้องใช้ระบบคืนและการเก็บรวบรวมที่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น

ประกาศความสอดคล้องกับ RoHS2

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตอย่างสอดคล้องกับข้อกำ�หนด 2011/65/EU
ของรัฐสภาและสภายุโรป ว่าด้วยการจำ�กัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อกำ�หนด RoHS2) และลงความเห็นว่าสอดคล้องกับค่า
ความเข้มข้นสูงสุด ที่ออกโดยคณะกรรมการการปรับตัวทางเทคนิคแห่งยุโรป (TAC)
ดังที่แสดงด้านล่าง:
สาร

ความเข้มข้นสูง
ที่สุดที่เสนอ

ความเข้มข้นจริง

ตะกั่ว (Pb)

0.1%

< 0.1%

ปรอท (Hg)
แคดเมียม (Cd)
เฮกซะวาเลนต์ โครเมียม (Cr6+)
โพลีโบรมิเนตเต็ด ไบฟีนิลส์ (PBB)
โพลีโบรมิเนตเต็ด ไบฟีนิล อีเธอร์ (PBDE)
บิส (2-เอธิลเฮกซิล) พาทาเลต (DEHP)
บิวทิล เบนซิล พาทาเลต (BBP)
ไดบิวทิล พาทาเลต (DBP)
ไดไอโซบิวทิล พาทาเลต (DIBP)

0.1%
0.01%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%

< 0.1%
< 0.01%
< 0.1%
< 0.1%
< 0.1%
< 0.1%
< 0.1%
< 0.1%
< 0.1%
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ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์ดังที่ระบุข้างต้น ได้รับการยกเว้นภายใต้
ภาคผนวก III ของข้อกำ�หนด RoHS2 ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง:
• คอปเปอร์อล
ั ลอยทีป
่ ระกอบด ้วยตะกัว่ สูงสุด 4% ตามน�้ ำหนัก
• ตะกั่วในโลหะบัดกรีชนิดอุณหภูมิหลอมเหลวสูง (เช่น อัลลอยผสมตะกั่วที่มีตะกั่ว
85% ตามน้ำ�หนักหรือมากกว่า)
์ ป
• สว่ นประกอบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกสท
ี่ ระกอบด ้วยตะกัว่ ในแก ้วหรือเซรามิก ที่
่ อุปกรณ์เพียโซอิเล็กทรอนิก
นอกเหนือจากไดอิเล็กทริกเซรามิกในตัวเก็บประจุ เชน
หรือในแก ้ว หรือสารประกอบเซรามิกแมทริกซ ์
• ตะกัว่ ในไดอิเล็กทริกเซรามิกในตัวเก็บประจุ ส�ำหรับแรงดันไฟฟ้ าทีร่ ะดับ 125V AC
หรือ 250V DC หรือสูงกว่า

ถ้อยแถลง ENERGY STAR®
ENERGY STAR® เป็นโครงการอาสาสมัครของหน่วยงานป้องกันสิ่งแวดล้อมของ
สหรัฐอเมริกา ที่ช่วยให้ธุรกิจและบุคคลทั่วไปประหยัดเงิน และปกป้องสภาพภูมิอากาศ
ของเราด้วยประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหนือกว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ ENERGY
STAR® ป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและข้อ
กำ�หนดในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เข้มงวด ที่กำ�หนดขึ้นโดยหน่วยงาน
ป้องกันสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา
ในฐานะพันธมิตร ENERGY STAR®, ViewSonic มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางของ
ENERGY STAR® และติดเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้
ENERGY STAR®
โลโก้ต่อไปนี้ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ENERGY STAR® ทุกรุ่น:

ิ้ เปลืองพลังงานลงอย่าง
 หมายเหตุ:คุณสมบัตด
ิ ้านการจัดการพลังงานลดการสน
้ ตภัณฑ์ การจัดการพลังงานชว่ ยให ้อุปกรณ์เข ้าสู่
มากขณะทีไ่ ม่ได ้ใชผลิ
้ งงานต�ำ่ โดยอัตโนมัตห
โหมด “สลีป” ซงึ่ ใชพลั
ิ ลังจากไม่มก
ี จิ กรรมตามระยะ
เวลาทีก
่ �ำหนดไว ้ และคุณสมบัตก
ิ ารจัดการพลังงานยังชว่ ยให ้เครือ
่ งเข ้าสู่
ื่ มต่อ
โหมดสลีป หรือโหมดปิ ดเครือ
่ งภายใน 5 นาทีหลังจากทีต
่ ด
ั การเชอ
จากโฮสต์คอมพิวเตอร์ด ้วย โปรดทราบว่าการเปลีย
่ นแปลงใด ๆ ในการตัง้
ิ้ เปลืองพลังงานเพิม
ค่าพลังงาน จะท�ำให ้การสน
่ ขึน
้

ข้อจำ�กัดเกี่ยวกับสารอันตรายของอินเดีย
ถ้อยแถลงข้อจำ�กัดเกี่ยวกับสารอันตราย (อินเดีย) ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับ “กฎ
ระเบียบของเสียอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดีย ปี 2011” และห้ามการใช้ตะกั่ว, ปรอท,
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม, โพลีโบรมิเนตเต็ด ไบฟีนิลส์ หรือโพลีโบรมิเนตเต็ด ไบฟี
นิล อีเธอร์ ที่ความเข้มข้นเกิน 0.1 % ตามน้ำ�หนัก และ 0.01 % ตามน้ำ�หนักสำ�หรับ
แคดเมียม ยกเว้นสำ�หรับการยกเว้นที่แสดงในรายการ 2 ของกฎระเบียบ

105

การทิ้งผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์
ViewSonic® เคารพต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะทำ�งานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 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/
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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
คำ�ปฏิเสธความรับผิดชอบ: ViewSonic® Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิด
พลาดทางเทคนิค หรือทางบรรณาธิการ หรือการละเว้นที่มีอยู่ในที่นี้; หรือสำ�หรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายที่ตามมา ที่เป็นผลจากการใช้งาน หรือสมรรถนะ
ในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ViewSonic® Corporation ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำ�เพาะของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ห้ามคัดลอก ทำ�ซ้ำ� หรือส่งผ่านส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ViewSonic®
Corporation ก่อน
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บริการลูกค้า
สำ�หรับการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือบริการผลิตภัณฑ์ ให้ดูตารางด้านล่าง หรือติดต่อ
ร้านค้าปลีกของคุณ
 หมายเหตุ: คุณจำ�เป็นต้องมีหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์
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/

สหรัฐอเมริกา

www.viewsonic.com/us

แคนาดา

www.viewsonic.com/us

ละตินอเมริกา

www.viewsonic.com/la

อเมริกา

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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การรับประกันแบบจำ�กัด
ViewSonic® สมาร์ตไวท์บอร์ด
การรับประกันคุ้มครองอะไรบ้าง:
่ งจากวัตถุดบ
ิ
ViewSonic® รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทปราศจากข ้อบกพร่อง เนือ
และฝี มือแรงงานระหว่างชว่ งเวลารับประกัน หากผลิตภัณฑ์พส
ิ จ
ู น์ได ้ว่าบกพร่อง
เนือ
่ งจากวัตถุดบ
ิ หรือฝี มือแรงงานระหว่างชว่ งเวลารับประกัน ViewSonic® จะท�ำการ
่ ม หรือเปลีย
ซอ
่ นผลิตภัณฑ์ให ้ใหม่ด ้วยผลิตภัณฑ์ทเี่ หมือนกัน เพือ
่ เป็ นการแก ้ปั ญหา
ิ้ สว่ นทีเ่ ปลีย
ให ้คุณตามดุลพินจ
ิ ของบริษัทแต่เพียงผู ้เดียว ผลิตภัณฑ์หรือชน
่ นให ้ใหม่
ิ้ สว่ นหรือสว่ นประกอบทีผ
่ มแซมและ
อาจประกอบด ้วยชน
่ ลิตขึน
้ ใหม่ หรือไดรัั้ บการซอ
ิ้ สว่ น หรือสว่ นประกอบทีซ
่ มแซมหรือ
ประกอบกลับเข ้าไปใหม่ ตัวเครือ
่ ง หรือชน
่ อ
เปลีย
่ นให ้ใหม่จะได ้รับความคุ ้มครองเป็ นระยะเวลาทีเ่ หลือของการรับประกันแบบ
จ�ำกัดเดิมของลูกค ้า และชว่ งเวลาการรับประกันจะไม่ขยายออกไป ViewSonic® ไม่
รับประกันซอฟต์แวร์ของบุคคลทีส
่ าม ไม่วา่ จะรวมอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ หรือติดตัง้ โดย
ิ้ สว่ นฮาร์ดแวร์หรือสว่ นประกอบทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาตใด ๆ (เชน
่ หลอด
ลูกค ้า การติดตัง้ ชน
โปรเจคเตอร์) (โปรดดู: สว่ น “อะไรทีก
่ ารรับประกันไม่รวมและไม่คุ ้มครอง”)
การรับประกันคุ้มครองใครบ้าง:
การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อสินค้ารายแรกเท่านั้น
อะไรที่การรับประกันไม่รวมและไม่คุ้มครอง:
• ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่หมายเลขซีเรียลถูกขีดฆ่า แก้ไข หรือลบออก
• ความเสียหาย การเสื่อมสภาพ หรือความผิดปกติที่เป็นผลจาก:
้
ͫͫ อุบต
ั เิ หตุ การใชในทางที
ผ
่ ด
ิ การละเลย ไฟไหม ้ ถูกน�้ ำ ฟ้ าผ่า หรือภัยธรรมชา
ติอน
ื่ ๆ การดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได ้รับอนุญาต หรือความล ้มเหลวในการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนต่าง ๆ ทีม
่ าพร ้อมกับผลิตภัณฑ์
่ ม หรือพยายามซอ
่ มแซมโดยบุคคลทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาตจาก ViewSonic®
ͫͫ การซอ
ี หายต่อ หรือการสูญหายของโปรแกรม ข ้อมูล หรือสอ
ื่ เก็บข ้อมูํลที่
ͫͫ ความเสย
สามารถถอดเข ้าออกได ้
ึ กร่อนและสก
ึ หรอตามปกติ
ͫͫ การสก
ͫͫ การถอดหรือการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
• การสูญหายของซอฟต์แวร์หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อม หรือการเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ให้ใหม่
• ความเสียหายของผลิตภัณฑ์เนื่องจากการขนส่ง
• สาเหตุภายนอกที่ส่งผลกับผลิตภัณฑ์ เช่น ความแปรปรวนของกระแสไฟฟ้า หรือไฟ
ดับ

109

• การใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรืออะไหล่ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อมูลจำ�เพาะของ
ViewSonic
• ความล้มเหลวของเจ้าของในการบำ�รุงรักษาผลิตภัณฑ์เป็นระยะ 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 ผ่านการทำ�ความสะอาดที่ไม่
เหมาะสม ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
• ค่าบริการในการถอด การติดตั้ง และการตั้งค่า รวมถึงการยึดผลิตภัณฑ์บนผนัง
วิธีขอรับบริการ:
• สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการภายใต้การรับประกัน ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ลูกค้าของ ViewSonic® (โปรดดูหน้า “บริการลูกค้า”) คุณจำ�เป็นต้องให้หมายเลข
ซีเรียลของผลิตภัณฑ์ของคุณ
• เพื่อรับบริการภายใต้การรับประกัน คุณจำ�เป็นต้องเตรียม: (a) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
ที่มีการแสดงวันที่ (b) ชื่อของคุณ (c) ที่อยู่ของคุณ (d) คำ�อธิบายของปัญหา และ
(e) หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์
• นำ�หรือส่งผลิตภัณฑ์โดยบรรจุในกล่องดั้งเดิม ไปยังศูนย์บริการ ViewSonic® ที่ได้่
รับการแต่งตั้งหรือ ViewSonic® โดยชำ�ระค่าขนส่งล่วงหน้า
• สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือชื่อของศูนย์บริการ ViewSonic® ที่ใกล้ที่สุด กรุณาติดต่อ
ViewSonic®
ข้อจำ�กัดของการรับประกันแบบเป็นนัย:
ั แจ ้งหรือเป็ นนัย ซงึ่ ขยายความคุ ้มครองเกินจากทีม
ไม่มก
ี ารรับประกันทัง้ แบบชด
่ ก
ี าร
อธิบายไว ้ในทีน
่ ี้ ซงึ่ รวมถึงการรับประกันแบบเป็ นนัยของความสามารถเชงิ พาณิชย์ และ
้
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะส�ำหรับการใชงานใด
ๆ
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การยกเว้นของความเสียหาย:
ความรับผิดชอบของ ViewSonic จำ�กัดอยู่เพียงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ViewSonic® ไม่รับผิดชอบต่อ:
ี หายทีเ่ กิดกับทรัพย์สน
ิ อืน
• ความเสย
่ ๆ ทีเ่ กิดจากข ้อบกพร่องใด ๆ ในผลิตภัณฑ์
ี หายทีเ่ กีย
ี การใชงานของ
้
ความเสย
่ วข ้องกับความไม่สะดวกสบาย การสูญเสย
ี เวลา การสูญเสย
ี ผลก�ำไร การสูญเสย
ี โอกาสทางธุรกิจ การสูญ
ผลิตภัณฑ์ การเสย
ี ความปรารถนาดี การรบกวนกับความสม
ั พันธ์ทางธุรกิจ หรือการสูญเสย
ี เชงิ
เสย
พาณิชย์อน
ื่ ๆ แม ้ว่าบริษัทจะได ้รับการบอกกล่าวถึงความเป็ นไปได ้ทีจ
่ ะเกิดความ
ี หายดังกล่าวก็ตาม
เสย
ี หายอืน
ี หายทีต
• ความเสย
่ ๆ ไม่วา่ จะเป็ นอุบต
ั เิ หตุ ความเสย
่ ามมา หรืออืน
่ ๆ
ี หายต่อลูกค ้าโดยบริษัทอืน
• การเรียกร ้องความเสย
่ ๆ
่ มหรือพยายามซอ
่ มแซมโดยบุคคลทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาตจาก ViewSonic®
• การซอ
ผลของกฎหมายของรัฐ:
การรับประกันนี้มอบสิทธิ์ตามกฎหมายเฉพาะให้กับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ อีก ซึ่ง
แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ บางรัฐไม่อนุญาตให้มีข้อจำ�กัดเกี่ยวกับการรับประกันโดยนัย
และ/หรือไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือความเสีย
หายต่อเนื่อง ดังนั้นข้อจำ�กัดและการยกเว้นดังกล่าวด้านบนอาจไม่มีผลกับคุณ
การขายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา:
สำ�หรับข้อมูลการรับประกันและการบริการในผลิตภัณฑ์ ViewSonic® ที่ขายนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ให้ติดต่อ ViewSonic® หรือตัวแทนจำ�หน่าย
ViewSonic® ในประเทศของคุณ
ระยะเวลาการรับประกันสำ�หรับผลิตภัณฑ์นี้ในจีนแผ่นดินใหญ่ (ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า
และไต้หวัน) เป็นไปตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของใบรับประกันการบำ�รุงรักษา
สำ�หรับผู้ใช้ในยุโรปและรัสเซีย สามารถพบรายละเอียดการรับประกันอย่างสมบูรณ์
ได้ที่: http://www.viewsonic.com/eu/ ภายใต้ “การสนับสนุน/ข้อมูลการรับประกัน”
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Process Color

C0 M91 Y72 K24

Process Color

C0 M0 Y0 K100

Process Color

C0 M91 Y72 K24

Spot Color

Pantone Black C

Spot Color

Pantone 187 C

