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ขอบคณุทีเ่ลอืก ViewSonic®

ในฐานะผูใ้หบ้รกิารโซลชูนัดา้นภาพชัน้น�าของโลก ViewSonic® ทุม่เทเพือ่สรา้ง
ววิฒันาการดา้นเทคโนโลย ีนวตักรรมใหม ่และความเรยีบงา่ยทีเ่กนิความคาดหวงัของ
โลก ที ่ViewSonic® เราเชือ่วา่ผลติภณัฑข์องเรามศีกัยภาพในการสรา้งผลกระทบเชงิ
บวกตอ่โลก และเรามัน่ใจวา่ผลติภณัฑ ์ViewSonic® ทีค่ณุเลอืกจะตอบสนองความ
ตอ้งการของคณุไดเ้ป็นอยา่งด ี

ขอขอบคณุทีเ่ลอืก ViewSonic® อกีครัง้!
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ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั
โปรดอา่น ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั ตอ่ไปนีก้อ่นทีค่ณุจะเริม่ใชอ้ปุกรณ์
• เกบ็คูม่อืผูใ้ชน้ีใ้นสถานทีป่ลอดภยัเพือ่ใชอ้า้งองิในอนาคต
• อา่นค�าเตอืนทัง้หมด และปฏิบิตัติามขัน้ตอนทัง้หมด
• อยา่ใชอ้ปุกรณใ์กลน้�้า เพือ่ลดความเสีย่งของเหตไุฟไหม ้หรอืไฟฟ้าชอ็ต อยา่ให ้

อปุกรณส์มัผัสกบัความชืน้
• หา้มแกะฝาดา้นหลงัออก จอแสดงผลนีป้ระกอบดว้ยชิน้สว่นทีม่แีรงดนัไฟฟ้าสงู 

หากสมัผัสถกูอาจเกดิการบาดเจ็บรนุแรง
• หลกีเลีย่งไมใ่หอ้ปุกรณส์มัผัสถกูแสงอาทติยโ์ดยตรง หรอืแหลง่ก�าเนดิความรอ้นอืน่ 

ๆ
• อยา่ตดิตัง้ใกลแ้หลง่ความรอ้นใดๆ เชน่ หมอ้น�้ารถยนต ์เครือ่งท�าความรอ้น เตาผงิ 

หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ (รวมทัง้แอมปลฟิาย) ทีอ่าจเพิม่อณุหภมูขิองอปุกรณไ์ปจนถงึ
ระดบัทีเ่ป็นอนัตราย

• ใชผ้า้แหง้ทีนุ่่ม เพือ่ท�าความสะอาดตวัเครือ่งภายนอก ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรด
ดสูว่น "การบ�ารงุรักษา" ในหนา้ หนา้ 126

• ในขณะทีย่า้ยอปุกรณ ์ระมดัระวงัอยา่ใหอ้ปุกรณห์ลน่พืน้ หรอืกระแทกกบัสิง่ตา่ง ๆ
• อยา่วางอปุกรณบ์นพืน้ผวิท�างานทีไ่มเ่รยีบ หรอืไมม่ัน่คง อปุกรณอ์าจหลน่ลงมา 

เป็นผลใหเ้กดิการบาดเจ็บ หรอือปุกรณเ์สยีหาย
• อยา่วางวตัถทุีห่นักไวบ้นอปุกรณ ์หรอืสายเคเบลิเชือ่มตอ่
• ถา้มคีวนั เสยีงทีผ่ดิปกต ิหรอืกลิน่แปลก ๆ ใหปิ้ดอปุกรณท์นัท ีและโทรตดิตอ่

ตวัแทนจ�าหน่าย หรอื ViewSonic® การใชอ้ปุกรณต์อ่ไปท�าใหเ้กดิอนัตราย
• อปุกรณน์ีค้อืจอภาพ ทีม่แีบคไลท ์LED ทีต่ัง้ใจไวใ้ชใ้นส�านักงานทัว่ไป
• อยา่พยายามหลกีเลีย่งวตัถปุระสงคเ์พือ่ความปลอดภยัของปลั�กทีม่ขีัว้หรอืการตอ่

สายดนิ ปลั�กทีม่ขีัว้จะมทีีเ่สยีบสองขา โดยดา้นหนึง่จะกวา้งกวา่อกีดา้นหนึง่ ปลั�ก
ชนดิทีม่สีายดนิ มทีีเ่สยีบสองขา และขาทีส่ามเป็นขาทีต่อ่ลงดนิ ขาทีก่วา้ง และขา
ทีส่ามมไีวเ้พือ่ความปลอดภยัของคณุ ถา้ปลั�กเสยีบไมพ่อดใีนเตา้เสยีบของคณุ ให ้
ใชอ้ะแดปเตอร ์และอยา่พยายามใชแ้รงดนัปลั�กเขา้ไปในเตา้เสยีบ

• ในขณะทีเ่ชือ่มตอ่กบัเตา้เสยีบไฟฟ้า อยา่น�าขาทีม่สีายดนิออก โปรดตรวจ
ดใูหแ้น่ใจวา่ขาทีม่สีายดนิไมถ่กูถอดออก

• ป้องกนัไมใ่หม้กีารเหยยีบ หรอืทบัสายไฟ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีป่ลั�ก และจดุซึง่
ออกจากอปุกรณ ์ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่เตา้เสยีบไฟฟ้าอยูใ่กลก้บัอปุกรณ ์เพือ่ให ้
สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย 
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• ใชเ้ฉพาะอปุกรณต์อ่พว่ง/อปุกรณเ์สรมิทีร่ะบโุดยผูผ้ลติเทา่นัน้
• เมือ่ใชร้ถเข็น ใหใ้ชค้วามระมดัระวงัในขณะทีเ่คลือ่นยา้ยรถเข็น/อปุกรณ ์

เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บจากการลม้คว�า่
• ถอดปลั�กสายไฟจากเตา้เสยีบ AC ถา้จะไมใ่ชผ้ลติภณัฑเ์ป็นระยะเวลานาน
• วางอปุกรณใ์นพืน้ทีท่ีม่กีารระบายอากาศด ีอยา่วางสิง่ของใด ๆ บนอปุกรณท์ีข่ดั

ขวางการระบายความรอ้น และควรหลกีเลีย่งการสมัผัสกบัแสงโดยตรง

• เมือ่ตอ้งซอ่มแซม ใหน้�าไปยงัชา่งบรกิารทีม่คีณุสมบตัทิกุครัง้ คณุจ�าเป็น
ตอ้งน�าเครือ่งไปซอ่ม เมือ่เครือ่งเกดิความเสยีหายในลกัษณะตา่ง ๆ เชน่:

 ͫ ถา้สายไฟ หรอืปลั�กเสยีหาย
 ͫ ถา้ของเหลวหกเขา้ไปใน หรอืวตัถหุลน่เขา้ไปในเครือ่ง
 ͫ ถา้เครือ่งสมัผัสถกูความชืน้
 ͫ ถา้เครือ่งท�างานไมป่กตหิรอืหลน่พืน้

(10 ซม.)
(4 นิว้)

(10 ซม.)
(4 นิว้)

(10 ซม.)
(4 นิว้)

(30.16 ซม.)
(11.875 นิว้)
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บทนำา
สิง่ต่า่งๆ ในกลอ่งบรรจุ

• สายเคเบลิ HDMI (3 ม.) • ทชัเพน x 2
• สายไฟ • คูม่อืเริม่ตน้ฉบบัยอ่
• รโีมทคอนโทรล • อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ RS-232
• แบตเตอรี ่AAA x 2 • ทีห่นบี x 5
• สายเคเบลิ USB (3 ม.) • สกร ูx 8
• แผน่ตดิเว็บแคม

1.5V

1.5V

ViewBoard IFP50 series
Commercial Touch Display
Quick Start Guide
Guía de inicio rápido
Guide rapide de début
Guia de inicio rapido

หมายเหต่:ุ  สายไฟและสายเคเบลิวดิโีอทีใ่หม้าในแพคเกจอาจแตกตา่งจากที่
แสดง ขึน้อยูก่บัประเทศทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์โปรดตดิตอ่รา้นคา้ในประเทศ
ของคณุส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

ขนสง่ผลติภณัฑต์ามภมูภิาค
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ขอ้มลูจำาเพาะชุดยดึผนงั (VESA)
หมายเหต่:ุ  โปรดปฏิบิตัติามขัน้ตอนในคูม่อืการตดิตัง้ชดุยดึผนัง เพือ่ตดิตัง้ชดุยดึ

ผนัง หรอืแผน่ยดึเคลือ่นที ่ถา้ตอ้งการตดิเขา้กบัวสัดอุาคารอืน่ โปรด
ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายทีใ่กลท้ีส่ดุ

B

A

D

C

รุน่ ขอ้มลูจำาเพาะ 
VESA (A x B) สกรมูาต่รฐาน (C x D) จำานวน

IFP5550-3/A/B - 55” 400 x 200 มม. M8 x 25 มม. 4
IFP6550-3/A/B - 65” 600 x 400 มม. M8 x 25 มม. 4
IFP7550-3/A/B - 75” 800 x 400 มม. M8 x 25 มม. 4
IFP8650-3/A/B - 86” 800 x 600 มม. M8 x 25 มม. 4

หมายเหต่:ุ  อยา่ใชส้กรทูีย่าวเกนิขนาดมาตรฐาน เนือ่งจากอาจท�าใหเ้กดิความเสยี
หายทีด่า้นในของจอแสดงผล
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สว่นต่า่ง ๆ ของผลติ่ภณัฑ์
แผงดา้นหนา้ | แผงควบคมุ | แผงดา้นหลงั

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1211 11
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หมายเลข รายการ คำาอธบิาย

1 ไฟแสดงสถานะการเปิด/ปิดเครือ่ง

2 ตวัรับรโีมทคอนโทรล

3
เปิด/ปิดอปุกรณ์
กดเพือ่เขา้สูโ่หมดการประหยดัพลงังาน
กดคา้งไวอ้ยา่งนอ้ยสอง (2) วนิาทเีพือ่เขา้สูโ่หมดสแตนดบ์าย

4 ไปที ่Home screen (หนา้จอหลกั)

5 กลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้

6 เขา้สูเ่มนู Settings (การตัง้คา่)

7 ลดระดบัเสยีง

8 เพิม่ระดบัเสยีง

9 USB 3.0. พอรต์ Smart USB ส�าหรับสญัญาณเขา้ PC, HDMI, 
VGA และ Android 

10 USB 2.0. พอรต์ Smart USB ส�าหรับสญัญาณเขา้ PC, HDMI, 
VGA และ Android 

11 ล�าโพง

12 ซบัวเูฟอร์
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แผง I/O

ดา้นขวาลา่ง

1 1 2 3 4 5

6

ขา้งหนา้ดา้นขวาลา่ง
7 8 9 10 11 12 13

ซา้ยลา่ง

14 15

หมายเหต่:ุ  
• TOUCH, HDMI และ VGA จัดกลุม่ตามส ีเชน่ TOUCH 1 ควรใชก้บั 

HDMI 1/2
• ส�าหรับ Android พอรต์ USB รองรับความเร็วในการถา่ยโอนไฟล ์2.0 เทา่นัน้
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หมายเลข พอรต์่ คำาอธบิาย

1 HDMI OUT เชือ่มตอ่ไปยงัอปุกรณด์ว้ยฟังกช์นัสญัญาณขาเขา้ 
HDMI รองรับ 1080p และ 4K@60Hz

2 USB 3.0
เชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB ตา่ง ๆ เชน่ ฮ็ารด์ดสิก ์แป้น
พมิพ ์เมาส ์ฯลฯ ซึง่จะสลบัระหวา่ง PC และ Android 
โดยอตัโนมตัิ

3 TOUCH 1

• สญัญาณสมัผัสทีส่ง่ไปยงั PC ภายนอก
• สญัญาณเครอืขา่ยทีส่ง่ไปยงั PC ภายนอกเมือ่

เครือ่งเลน่ทีฝั่งอยูม่พีอรต์สญัญาณเขา้ LAN
• หลงัจากทีเ่ชือ่มตอ่ (กบั PC ภายนอก) แลว้ เสยีง

ของ PC ภายนอกสามารถถกูเลน่ผา่น ViewBoard 
ได ้และเสยีงของ PC ภายนอกสามารถถกูควบคมุ
ดว้ยปุ่ มเสยีงของ ViewBoard ได ้

• หลงัจากการเชือ่มตอ่ (เขา้กบั PC ภายนอก) เครือ่ง 
PC ภายนอกจะสามารถใชอ้ปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่กบั
พอรต์ USB 3.0 ไดโ้ดยตรง

4 HDMI IN 1/2 อนิพตุไฮ็เดฟฟินชินั; เชือ่มตอ่ไปยงั PC ทีม่ ีHDMI 
เอาตพ์ตุ, เซต็ท็อปบ็อกซ ์หรอือปุกรณว์ดิโีออืน่ ๆ

5 HDMI IN 3 (ดขูอ้มลูที ่HDMI IN 1/2)
6 TOUCH 2 (ดขูอ้มลูที ่TOUCH 1)

7 สล็อตโมดลู 
Wi-Fi สล็อตส�าหรับการเพิม่โมดลู Wi-Fi เป็นตวัเลอืกเสรมิ

8 VGA อนิพตุวดิโีอคอมพวิเตอรภ์ายนอก
9 AUDIO IN อนิพตุเสยีงคอมพวิเตอรภ์ายนอก

10 SPDIF เสยีงแบบหลายชอ่งผา่นสญัญาณออปตคิลั

11 RS-232 ซเีรยีลอนิเทอรเ์ฟซ ซึง่ใชส้�าหรับถา่ยโอนขอ้มลู
ระหวา่งอปุกรณต์า่ง ๆ รว่มกนั

12 AUDIO OUT เสยีงออกไปยงัล�าโพงภายนอก

13 LAN

RJ45 มาตรฐาน (10M/100M/1G ส�าหรับ PC; 
10M/100M ส�าหรับ Android) อนิเทอรเ์ฟซการเชือ่ม
ตอ่อนิเทอรเ์น็ต 

หมายเหต่:ุ  พอรต์เครอืขา่ยนีใ้ชส้�าหรับเครือ่งเลน่
ในตวั และสล็อตเขา้ PC

14 USB 2.0 เชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB ตา่ง ๆ เชน่ ฮ็ารด์ดสิก ์แป้น
พมิพ ์เมาส ์ฯลฯ [ 5V dc/0.5A ]

15 สวติช ์AC เปิด/ปิดแหลง่จา่ยไฟ AC 
“I” = เปิดเครือ่ง “O” = ปิดเครือ่ง

16 AC IN อนิพตุไฟ AC
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รโีมทคอนโทรล

F1

F4

F7

F10 F11 F12

F2

F5

F8

F3

F6

F9

ENTER

ALT+TAB ALT+F4

ASPECT MENU

SLEEP DISPLAY P.MODE FREEZE

INPUT

SPACE

BACK

EPG

FAV

CH.+
PGUP

PGDN
CH.-

VOL+

VOL -

D.USB D.SETUP

D.MENU

TABALT

D.TITLE

START

ESC/EXIT

DESKTOP

1

4

7

2

5

8

0-/--

3

6

9

21

3
4

8

6
5

7

9

10
14
13
17

19
20

24

27

11

15
12

16
18
22

21

23

25

26
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หมายเลข รายการ คำาอธบิาย
1 เปิด/ปิดเครือ่ง

2 ปิดเสยีง / เลกิปิดเสยีง

3 สลปี โหมดสลปี

4 จอแสดงผล ส�าหรับอปุกรณท์ีไ่มใ่ช ่Android หนา้จอจะแสดงขอ้มลู
แหลง่สญัญาณขาเขา้ปัจจบุนั

5 โหมด P หนา้จอวา่ง
6 หยดุภาพ หยดุภาพหนา้จอ
7 ปุ่ มป้อนตวัเลข

8 ALT+TAB
-/-- สล็อตเขา้คอมพวิเตอร ์ปุ่ ม space bar Alt+Tab

9 ALT+F4 สล็อตเขา้คอมพวิเตอร ์ปิดหนา้ตา่งโปรแกรม

10 อนิพตุ การเลอืกแหลง่สญัญาณเขา้
11 สดัสว่น กลบัไปยงัอนิเทอรเ์ฟซหลกัระบบสล็อตเขา้

12 เมนู ส�าหรับ Android ใหเ้ขา้ไปทีก่ารตัง้คา่ ส�าหรับแหลง่อืน่ 
ใหเ้ขา้ไปทีก่ารตัง้คา่เมนูสมัผัส

13 สแีดง / ALT จับภาพหนา้จอ
14 สเีขยีว / TAB ปุ่ ม [Tab] ของ PC
15 สเีหลอืง / เดสกท์อป สลบัไปยงัสล็อตเขา้ของเดสกท์อป PC 
16 สนี�้าเงนิ / ปุ่ ม [Backspace] ของ PC
17 เริม่ตน้ / D.MENU ปุ่ ม [Windows] ของ PC
18 / D.TITLE ปุ่ ม [Menu] ของ PC
19 / D.USB การตัง้คา่ซอฟตแ์วรก์ารเขยีน

20 คูม่อืโปรแกรม
อเิล็กทรอนกิส/์กลบั ปุ่ มยอ้นกลบั

21 p / q / t / u เลือ่นขึน้ ลง ซา้ย และขวา
22 ป้อน ยนืยนัการเลอืก/สถานะ
23 ESC / ออก / D.SETUP ปุ่ มทางลดัเพือ่ออกจากกลอ่งโตต้อบ

24 CH.+/PGUP/CH.-/
PGDN

CH+ : หนา้กอ่นหนา้ของ PC
CH- : หนา้ถดัไปของ PC

25 VOL+ / VOL- ปุ่ มเพิม่ / ลด
26 รายการโปรด / SPACE ปุ่ ม [Space] ของ PC
27 F1-F12 ปุ่ มฟังกช์นั F1 - F12 ของคอมพวิเตอรใ์นตวั

หมายเหต่:ุ  ปุ่ มฟังกช์นัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอรท์ัง้หมดใชไ้มไ่ดห้ากไมม่ี
คอมพวิเตอรส์ล็อตเขา้
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การใสแ่บต่เต่อรีร่โีมทคอนโทรล
ในการใสแ่บตเตอรีล่งในรโีมทคอนโทรล:
1. แกะฝาปิดทีด่า้นหลงัของรโีมทคอนโทรลออก
2. ใสแ่บตเตอรี ่“AAA” 2 กอ้น โดยใหแ้น่ใจวา่สญัลกัษณ ์“+” บนแบตเตอรีต่รงกบั 

“+” บนบรเิวณทีใ่สแ่บตเตอรี่
3. ใสฝ่าปิดกลบัคนื โดยจัดใหต้รงกบัสล็อตบนรโีมทคอนโทรล และกดสลกัใหเ้ขา้

ต�าแหน่ง

คำาเต่อืน:  มคีวามเสีย่งจากการระเบดิ ถา้ใสแ่บตเตอรีช่นดิทีไ่มถ่กูตอ้ง

หมายเหต่:ุ  
• แนะน�าวา่อยา่ใชแ้บตเตอรีห่ลายชนดิปะปนกนั
• ทิง้แบตเตอรีเ่กา่ในลกัษณะทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเสมอ ตดิตอ่หน่วยงาน

ของรัฐในทอ้งถิน่ของคณุส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกี�าจัดแบตเตอรี่
อยา่งปลอดภยั



18

ระยะการทำางานต่วัรบัสญัญาณรโีมทคอนโทรล
ระยะการท�างานของตวัรับสญัญาณรโีมทคอนโทรลแสดงอยูท่ีน่ี ่ระยะการท�างานที่
มปีระสทิธภิาพคอื 8 เมตร, 30° ทางซา้ยและขวา ดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่อีะไรขวางกัน้
สญัญาณของรโีมทคอนโทรลกบัตวัรับสญัญาณ

8m

30° 30°

F1

F4

F7

F10 F11 F12

F2

F5

F8

F3

F6

F9

ENTER

ALT+TAB ALT+F4

ASPECT MENU

SLEEP DISPLAY P.MODE FREEZE

INPUT

SPACE

BACK

EPG

FAV

CH.+
PGUP

PGDN
CH.-

VOL+

VOL -

D.USB D.SETUP

D.MENU

TABALT

D.TITLE

START

ESC/EXIT

DESKTOP

1

4

7

2

5

8

0-/--

3

6

9
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การใชเ้จสเจอร์
เจสเจอรส์มัผัส อนุญาตใหผู้ใ้ชใ้ชค้�าสัง่ทีก่�าหนดไวล้ว่งหนา้ โดยไมต่อ้งใชแ้ป้นพมิพ์
หรอืเมาส ์ดว้ยการใชเ้จสเจอรบ์น ViewBoard ผูใ้ชส้ามารถเลอืก/ยกเลกิการเลอืกออบ
เจ็กต,์ เปลีย่นต�าแหน่งของออบเจ็กต,์ เขา้ถงึการตัง้คา่, ลบหมกึดจิติอล และท�าสิง่อืน่
ไดอ้กีมากมาย

เลอืกและยกเลกิการเลอืกออบเจ็กต่ ์(การคลกิ)
กดและปลอ่ย ViewBoard เพือ่เลอืก/
ยกเลกิการเลอืกตวัเลอืกหรอืออบ
เจ็กต ์เหมอืนกบัการคลกิเมาสซ์า้ยแบบ
มาตรฐานหนึง่ครัง้

แสดงต่วัเลอืกเมน ู(การคลกิขวา)
ใชน้ิว้กดคา้ง ViewBoard เหมอืนกบัการ
คลกิเมาสข์วาแบบมาตรฐานหนึง่ครัง้

การดบัเบลิคลกิ
กดและปลอ่ยอยา่งรวดเร็วทีต่�าแหน่ง
เดยีวกนับน ViewBoard เหมอืนกบัการ
ดบัเบลิคลกิเมาสซ์า้ยแบบมาตรฐานหนึง่
ครัง้ 2x
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การยา้ยออบเจ็กต่์
กดคา้งทีอ่อบเจ็กตบ์น ViewBoard และ
คอ่ย ๆ ใชน้ิว้ลากไปยงัต�าแหน่งทีค่ณุ
ตอ้งการ

การลบหมกึดจิติ่อล
แบมอื หรอืท�าก�าปัน้บน ViewBoard 
และเลือ่นมอืของคณุไปบนพืน้ทีซ่ ึง่คณุ
ตอ้งการลบ

ปดัขึ�น สำาหรบัการต่ ั�งคา่ท ัว่ไป
ปัดจากดา้นลา่งของ ViewBoard ขึน้ เพือ่
เปิดการตัง้คา่ทัว่ไป ถา้ตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่
เตมิ ด ูหนา้ 40
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การเชือ่มต่อ่ต่า่ง ๆ
การเชือ่มต่อ่อปุกรณภ์ายนอก และการเชือ่มต่อ่ระบบสมัผสั

or

Computer

TOUCH

VGA

TOUCH

USB Cable

USB Cable

VGA Cable

HDMI Cable

HDMI IN

อปุกรณภ์ายนอกของคณุสามารถเชือ่มตอ่ไดด้ว้ยการก�าหนดคา่ตา่ง ๆ ตอ่ไปนี:้

การเชือ่มต่อ่ HDMI
ในการเชือ่มตอ่ผา่น HDMI:
1. เชือ่มตอ่สายเคเบลิ HDMI จากอปุกรณภ์ายนอกของคณุไปยงัพอรต์ HDMI เขา้ 

บน ViewBoard
2. เชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB ไปยงัอปุกรณภ์ายนอกจากพอรต์ TOUCH 1 ของ 

ViewBoard

การเชือ่มต่อ่ VGA
ในการเชือ่มตอ่ผา่น VGA:
1. เชือ่มตอ่สายเคเบลิ VGA จากอปุกรณภ์ายนอกของคณุไปยงัพอรต์ VGA บน 

ViewBoard
2. เชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB ไปยงัอปุกรณภ์ายนอกจากพอรต์ TOUCH 2 ของ 

ViewBoard

สายเคเบลิ USB

สายเคเบลิ VGA

สายเคเบลิ USB

สายเคเบลิ HDMI

คอมพวิเตอร์

HDMI เขา้หรอื

HDMI เขา้
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การเชือ่มต่อ่ RS-232

Computer

RS-232

Serial Port Cable

เมือ่คณุใชส้ายเคเบลิพอรต์อนุกรม RS-232 เพือ่เชือ่มตอ่จอแสดงผลไปยงั
คอมพวิเตอรภ์ายนอก คณุจะสามารถควบคมุฟังกช์นับางอยา่งจากระยะไกลไดด้ว้ย PC 
ซึง่ประกอบดว้ยการเปิด/ปิดเครือ่ง, การปรับระดบัเสยีง, การเลอืกอนิพตุ, ความสวา่ง 
และอืน่ ๆ

สายซเีรยีลพอรต์

คอมพวิเตอร์



23

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

อปุกรณต์อ่พว่ง USB
เสยีบสายเคเบลิอปุกรณ ์USB ลงในพอรต์ USB

USB Cable

USB Device

สายเคเบลิเครอืขา่ย และโมเด็ม
เสยีบสายเคเบลิเครอืขา่ยลงในพอรต์ LAN

Network Cable

InternetLAN

สายเคเบลิ USB

สายเคเบลิเครอืขา่ย

อปุกรณ ์USB

อนิเทอรเ์น็ต
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การเชือ่มต่อ่มเีดยีเพลเยอร์

DVD

HDMI IN

HDM
I

HDMI Cable

ในการเชือ่มตอ่ไปยงัมเีดยีเพลเยอร:์

1. เชือ่มตอ่สายเคเบลิ HDMI ไปยงัพอรต์ HDMI บน ViewBoard และอปุกรณต์อ่
พว่งของคณุ

2. เสยีบสายไฟของ ViewBoard และเปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟ
3. กดปุ่ ม  Power (เพาเวอร)์ ทีด่า้นขวามอืของ ViewBoard เพือ่เปิดหนา้จอ
4. กดปุ่ ม Input (อนิพตุ่) บนรโีมทคอนโทรล และสลบัไปยงัแหลง่สญัญาณเขา้ 

“HDMI” 

สายเคเบลิ HDMI

HDMI เขา้
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การเชือ่มต่อ่ SPDIF

Power amplifier / Stereo equipment

Optical Cable

SPDIF

ในการเชือ่มตอ่ไปยงัระบบเสยีงภายนอก:

1. เชือ่มตอ่สายเคเบลิออปตคิลัจากพอรต์ SPDIF ไปยงัขัว้ตอ่ออปตคิลัของระบบ
เสยีงของคณุ

2. เสยีบสายไฟของ ViewBoard และเปิดสวติชเ์ปิดปิดทีแ่ผงดา้นหลงั
3. กดปุ่ ม  Power (เพาเวอร)์ ทีด่า้นขวามอืของ ViewBoard เพือ่เปิดหนา้จอ

สายเคเบลิออปตคิอล

เครือ่งแอมปลฟิายเออร/์อปุกรณส์เตอรโิอ
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การเชือ่มต่อ่เอาต่พ์ตุ่วดิโีอ

HDMI Cable

HDMI OUT

Projector

ในการสง่สญัญาณวดิโีอออกผา่นอปุกรณแ์สดงผล:

1. เชือ่มตอ่ปลายดา้นหนึง่ของสายเคเบลิ HDMI ไปยงัพอรต์ HDMI เขา้ ของ
อปุกรณแ์สดงผลของคณุ และปลายอกีดา้นหนึง่ไปยงัพอรต์ HDMI ออก ของ 
ViewBoard

2. เสยีบสายไฟของ ViewBoard และเปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟ
3. กดปุ่ ม  Power (เพาเวอร)์ ทีด่า้นขวามอืของ ViewBoard เพือ่เปิดหนา้จอ

สายเคเบลิ HDMI

โปรเจคเตอร์

HDMI ออก
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การใช ้ViewBoard
การเปิด/ปิดเครือ่ง ViewBoard
1. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่เชือ่มตอ่สายไฟ เสยีบปลั�กเขา้กบัเตา้เสยีบไฟฟ้า และสวติชเ์ปิด

ปิดอยูใ่นต�าแหน่ง “เปิด”

2. กดปุ่ ม  Power (เพาเวอร)์ เพือ่เปิดเครือ่ง ViewBoard

3. หากตอ้งการปิดเครือ่ง ViewBoard ใหก้ดปุ่ ม  Power (เพาเวอร)์ คา้งไว ้

อนิพตุไฟ AC และสวติชอ์ยูท่ีส่ว่นลา่ง
ของเครือ่ง
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การต่ ั�งคา่เมือ่เปิดเครือ่งคร ั�งแรก
เมือ่คณุเปิดเครือ่ง ViewBoard ในครัง้แรก ตวัชว่ยสรา้ง การตัง้คา่ครัง้แรก จะเปิดขึน้

1. เลอืกภาษาของคณุ:

2. ตัง้คา่และตรวจสอบการเชือ่มตอ่ LAN:
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3. เลอืกเขตเวลาของคณุเพือ่ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา:

4. เลอืกโหมดระบบทีต่อ้งการเลอืกใช:้

5. ยอมรับหรอืปฏิเิสธเงือ่นไขการปกป้องความเป็นสว่นตวัและการคุม้ครองดา้นลขิสทิธิ�
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vLauncher - หนา้จอต่อ้นรบัทีส่ามารถปรบัแต่ง่ได้

ขอ้ความ vLauncher
ทัง้คำาบรรยายและคำาบรรยายแบบคำาแปลของ vLauncher สามารถปรับแตง่ไดโ้ดย
การแตะทีค่�าบรรยายดงักลา่ว
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นอกจากนี ้คณุยงัสามารถตัง้รหสัผา่นไดโ้ดยการแตะที ่Set Password (ต่ ั�งรหสั
ผา่น)

Applications (แอปพลเิคชนั)
สามารถคน้หาแอปพลเิคชนัทีต่ดิตัง้ไวท้ัง้หมดบนหนา้จอตอ้นรับได ้หากตอ้งการดู
แอปพลเิคชนัทัง้หมด ใหแ้ตะที ่ลกูศรชี�ลง
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หากตอ้งการซอ่นแอปพลเิคชนัดรอเออรท์ัง้หมด ใหแ้ตะที ่ลกูศรชี�ข ึ�น

หากตอ้งการเพิม่ทางลดัไปยงัแอปพลเิคชนั ใหแ้ตะไอคอนคา้งไวแ้ละลากขึน้

หากตอ้งการลบทางลดัของแอปพลเิคชนั ใหแ้ตะไอคอนคา้งไวแ้ละลากลง
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แถบเครือ่งมอื
ไอคอนทรกิเกอรแ์ถบเครือ่งมอือยูท่ีข่อบของลอนเชอร ์ViewBoard ซึง่ใหก้ารเขา้ถงึ
เครือ่งมอืของคณุ

ในการเรยีกใชเ้ครือ่งมอื:
1. แตะทีไ่อคอนทรกิเกอรแ์ถบเครือ่งมอื
2. แทปทีไ่อคอนเครือ่งมอืทีค่ณุตอ้งการ

หมายเหต่:ุ  การตัง้คา่แถบเครือ่งมอืเริม่ตน้สามารถด�าเนนิการไดส้�าหรับแหลง่
สญัญาณเขา้ทกุแบบ อยา่งไรกต็าม ผูใ้ชส้ามารถไปที:่ Settings 
(การต่ ั�งคา่) > Preference (การกำาหนดลกัษณะ) > Toolbar 
setting (การต่ ั�งคา่แถบเครือ่งมอื) เพือ่ปรับตวัเลอืก: (1) ใชไ้ด ้
ส�าหรับแหลง่สญัญาณเขา้ทัง้หมด (2) ปิดใชง้านแถบเครือ่งมอื
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ไอคอน คำาอธบิาย

กลบั

กลบัไปยงัหนา้จอการท�างานกอ่นหนา้
หมายเหต่:ุ  เฉพาะส�าหรับแหลง่สญัญาณเครือ่งเลน่ในตวั

โฮ็ม
กลบัไปยงั Home Screen (หนา้จอหลกั) ของเครือ่งเลน่ในตวั

ลา่สดุ
แสดงแอปพลเิคชนัในตวัทัง้หมดทีก่�าลงัใชอ้ยูใ่นขณะนี้

แอป
ดแูอปพลเิคชนัทีต่ดิตัง้ไวท้ัง้หมด

myViewBoard
เปิดซอฟตแ์วร ์myViewBoard

เครือ่งบนัทกึ
บนัทกึ ด ูและจัดเกบ็เนือ้หาบนหนา้จอ
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ไอคอน คำาอธบิาย

วาด

เรยีกใชป้ากกา ปากกาไฮ็ไลต ์ตวัเลอืกลบและบนัทกึ

ปากกา ปากกาไฮ็ไลต์ ยางลบ เลกิท�า

ท�าซ�้า ลบ บนัทกึ ออก

ปากกา
อธบิายโดยซอ้นแหลง่สญัญาณเขา้ใด ๆ ดว้ยหมกึสดี�า สขีาว สเีหลอืง 
สสีม้ สแีดง สชีมพ ูสเีขยีว หรอืสนี�้าเงนิ
หมายเหต่:ุ  การตัง้คา่ปากกาเริม่ตน้รองรับการเขยีนสงูสดุ 10 จดุ

ปากกาไฮ็ไลต์
ท�าเครือ่งหมายและไฮ็ไลตด์ว้ยหมกึสเีหลอืง สเีทา สทีอง สสีม้ สแีดง 
สชีมพ ูสเีขยีว หรอืสนี�้าเงนิ
หมายเหต่:ุ  การตัง้คา่ปากกาไฮ็ไลตเ์ริม่ตน้รองรับการท�า

เครือ่งหมายสงูสดุ 10 จดุ

ยางลบ
ลบหมกึดจิติอลบนหนา้จอตามทีผู่ใ้ชเ้ลอืก

เลกิท�า
ยกเลกิการกระท�ากอ่นหนา้

ท�าซ�้า
ท�าซ�้าการกระท�ากอ่นหนา้

ลบ
ลา้งหมกึดจิติอลทัง้หมดบนหนา้จอ

บนัทกึ
บนัทกึภาพหนา้จอและค�าอธบิายประกอบใด ๆ

ออก
ปิดเครือ่งมอืการวาด



3636

ไอคอน คำาอธบิาย

มอีกี

ดแูอปพลเิคชนัเพิม่เตมิภายในแถบเครือ่งมอื ViewBoard

หยดุหนา้จอ สป็อตไลท์ นาฬิกิาจับ
เวลา

ตวัตัง้
เวลา

แอร์
คลาส

ซอ่น/ยกเลกิ
การซอ่น จับภาพหนา้จอ

หยดุหนา้จอ
แปลงเนือ้หาทีแ่สดงอยูใ่นปัจจบุนัเป็นภาพนิง่ จากนัน้คณุสามารถซมู
เขา้ ซมูออก เปลีย่นกลบัไปเป็นการแสดงผลเต็มหนา้จอ และออกได ้

ซมูเขา้ ซมูออก เต็มหนา้จอ ออก

สป็อตไลท์
ไฮ็ไลตบ์รเิวณเนือ้หาทีเ่นน้ แตะไอคอน Setting (การตัง้คา่) เพือ่ปรับ
ขนาดของสป็อตไลท ์และเอฟเฟ็กตก์ารผสมอลัฟา
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ไอคอน คำาอธบิาย

มอีกี

นาฬิกิาจับเวลา
การแทป Start (เร ิม่) จะเริม่นาฬิกิาจับเวลา

คณุสามารถหยดุชัว่คราว ท�างานตอ่ แยก หรอืรเีซต็นาฬิกิาจับเวลาเมือ่
ใดกไ็ด ้

ตวัตัง้เวลา
เรยีกใชต้วัตัง้เวลานับถอยหลงั พรอ้มการตัง้คา่การปลกุทีส่ามารถเลอืก
ได ้แตะและปัดเพือ่ปรับคา่ตวัเลข จากนัน้คลกิ Start (เร ิม่)

คณุสามารถหยดุชัว่คราว ท�างานตอ่ หรอืรเีซต็ตวัตัง้เวลานับถอยหลงั
เมือ่ใดกไ็ด ้

   
ซอ่น/ยกเลกิการซอ่น
ซอ่นหรอืยกเลกิการซอ่นไอคอนทรกิเกอรแ์ถบเครือ่งมอื
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ไอคอน คำาอธบิาย

มอีกี

แอรค์ลาส
เครือ่งมอืการสอนแบบอนิเทอรแ์อกทฟี ส�าหรับใชใ้นหอ้งเรยีน

จับภาพหนา้จอ
ถา่ยภาพหนา้จอของหนา้จอปัจจบุนั

การตัง้คา่
เขา้ใชง้าน General Settings (การตัง้คา่ทัว่ไป)
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เมนทู ีแ่สดงบนหนา้จอ (OSD)
เขา้ใชง้าน General Settings (การตัง้คา่ทัว่ไป), Input Settings (การตัง้คา่อนิพตุ) 
และวดิเจ็ทตา่ง ๆ ผา่นเมนู OSD

ViewBoard มตีวัเลอืก 2 อยา่งส�าหรับการเปิดเมนู OSD:
ต่วัเลอืก 1

กดคา้งไวท้ีบ่รเิวณใดกไ็ดบ้นพืน้หลงัของ vLauncher

ต่วัเลอืก 2
กดปุ่ ม INPUT (อนิพตุ่) บนรโีมทคอนโทรล

F1

F4

F7

F10 F11 F12

F2

F5

F8

F3

F6

F9

ENTER

ALT+TAB ALT+F4

ASPECT MENU

SLEEP DISPLAY P.MODE FREEZE

INPUT

SPACE

BACK

EPG

FAV

CH.+
PGUP

PGDN
CH.-

VOL+

VOL -

D.USB D.SETUP

D.MENU

TABALT

D.TITLE

START

ESC/EXIT

DESKTOP

1

4

7

2

5

8

0-/--

3

6

9
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General Settings (การต่ ั�งคา่ท ัว่ไป)

  

ในการปรบัแบคไลท ์และเปิดใชง้าน/ปิดใชง้าน ป้องกนัการกะพรบิ:
1. กดปุ่ ม INPUT (อนิพตุ่) บนรโีมทคอนโทรลหรอืกดทีพ่ืน้หลงั vLauncher คา้งไว ้

และแตะที ่General (ท ัว่ไป) บนหนา้จอ (หากจ�าเป็น) เพือ่แสดงเมนู General 
Settings (การต่ ั�งคา่ท ัว่ไป)

2. ลากตวัเลือ่นความสวา่งโดยตรง เพือ่ปรับคา่แบคไลท ์และ/หรอืแตะไอคอน ON 
(เปิด) หรอื OFF (ปิด) เพือ่เปิดใชง้าน/ปิดใชง้านฟังกช์นั

3. กด EPG/BACK (คูม่อืโปรแกรมอเิล็กทรอนกิส/์กลบั) บนรโีมทคอนโทรลหรอื
แตะพืน้ทีว่า่งดา้นนอกของเมนูเพือ่ออก

ในการปรบัระดบัเสยีง:
1. กดปุ่ ม INPUT (อนิพตุ่) บนรโีมทคอนโทรลหรอืกดทีพ่ืน้หลงั vLauncher คา้งไว ้

และแตะที ่General (ท ัว่ไป) บนหนา้จอ (หากจ�าเป็น) เพือ่แสดงเมนู General 
Settings (การต่ ั�งคา่ท ัว่ไป)

2. ลากตวัเลือ่นระดบัเสยีงโดยตรงเพือ่ปรับคา่
3. กด (ปิดเสยีง) บนรโีมทคอนโทรล เพือ่เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านฟังกช์นัการปิด

เสยีง
4. กด EPG/BACK (คูม่อืโปรแกรมอเิล็กทรอนกิส/์กลบั) บนรโีมทคอนโทรลหรอื

แตะพืน้ทีว่า่งดา้นนอกของเมนูเพือ่ออก
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Input Settings (การต่ ั�งคา่อนิพตุ่)

ในการเลอืกแหลง่สญัญาณเขา้:
1. กดปุ่ ม INPUT (อนิพตุ่) บนรโีมทคอนโทรล กดปุ่ มการตัง้คา่  บนแผงดา้นหนา้ 

หรอืกดไอคอนการตัง้คา่  จากแถบเครือ่งมอืเพือ่แสดงเมนู Input Settings 
(การต่ ั�งคา่อนิพตุ่)

2. กด q/p/t/u เพือ่เลอืกแหลง่สญัญาณเขา้ทีค่ณุตอ้งการ
หมายเหต่:ุ  แหลง่สญัญาณ PC จะแสดงเฉพาะเมือ่มกีารเชือ่มตอ่สล็อตเขา้

คอมพวิเตอรเ์ทา่นัน้
3. กด ENTER (ป้อน) บนรโีมทคอนโทรล หรอืแตะแหลง่สญัญาณเขา้
4. กด EPG/BACK (คูม่อืโปรแกรมอเิล็กทรอนกิส/์กลบั) บนรโีมทคอนโทรลหรอื

แตะพืน้ทีว่า่งดา้นนอกของเมนูเพือ่ออก
หมายเหต่:ุ  หากตอ้งการปรับการตัง้คา่ของแหลง่สญัญาณเขา้ ใหแ้ตะทีไ่อคอนการ

ตัง้คา่ซึง่อยูถ่ดัจากแหลง่สญัญาณเขา้ทีไ่ฮ็ไลตไ์ว ้
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Widget (วดิเจ็ท)
หมายเหต่:ุ  สามารถใชง้านไดเ้ฉพาะแหลง่สญัญาณเครือ่งเลน่ในตวั

หากต่อ้งการเพิม่วดิเจ็ทไปทีห่นา้จอต่อ้นรบั vLauncher:
1. ใหก้ดทีพ่ืน้หลงัของ vLancher คา้งไวผ้า่นระบบสมัผัสเพือ่เปิดเมนู OSD 

2. เลอืก Widget (วดิเจ็ท)
3. แตะวดิเจ็ททีต่อ้งการคา้งไว ้
4. ลากวดิเจ็ทไปบนพืน้หลงัของ vLauncher
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Settings (การต่ ั�งคา่) - แหลง่สญัญาณเขา้ HDMI และ 
VGA
กด MENU (เมน)ู บนรโีมทคอนโทรลหรอืเลอืกไอคอนการตัง้คา่ซึง่อยูถ่ดัจากแหลง่
สญัญาณเขา้ใน Input Settings (การต่ ั�งคา่อนิพตุ่) เพือ่เปิดเมนู Settings (การ
ต่ ั�งคา่) การตัง้คา่ประกอบดว้ย: Audio (เสยีง), Screen (หนา้จอ), Display 
(การแสดงผล) และ Adjust (ปรบั)

Audio Settings (การต่ ั�งคา่เสยีง)

1. กด q บนรโีมทคอนโทรล และเลอืกเมนู Audio (เสยีง)
2. กด q/p/t/u บนรโีมทคอนโทรล หรอืแตะตวัเลอืกโดยตรงเพือ่เลอืก
3. ปรับระดบัเสยีง, เบส, ทรเีบลิ และความสมดลุโดยตรง โดยการแตะและปรับแตล่ะ

คา่ หรอืปรับดว้ยรโีมทคอนโทรลโดยการกดปุ่ ม ENTER (ป้อน) เพือ่ปรับตวัเลอืก
4. แตะตวัเลือ่นปิดเสยีงโดยตรง เพือ่เปิดใชง้าน/ปิดใชง้านการปิดเสยีง หรอืกด 

(ปิดเสยีง) บนรโีมทคอนโทรล
5. กด EPG/BACK (คูม่อืโปรแกรมอเิล็กทรอนกิส/์กลบั) บนรโีมทคอนโทรลหรอื

แตะพืน้ทีว่า่งดา้นนอกของเมนูเพือ่ออก



4444

Screen Settings (การต่ ั�งคา่หนา้จอ)

1. กด q บนรโีมทคอนโทรล และเลอืกเมนู Screen (หนา้จอ)
2. กด q/p/t/u บนรโีมทคอนโทรล หรอืแตะตวัเลอืกโดยตรงเพือ่เลอืก
3. ปรับตามลกัษณะทีค่ณุชอบ โดยการแตะแตล่ะคา่โดยตรง หรอืปรับดว้ย

รโีมทคอนโทรลโดยการกด ENTER (ป้อน)
4. กด EPG/BACK (คูม่อืโปรแกรมอเิล็กทรอนกิส/์กลบั) บนรโีมทคอนโทรลหรอื

แตะพืน้ทีว่า่งดา้นนอกของเมนูเพือ่ออก

หมายเหต่:ุ  
• การป้องกนัภาพเบริน์อนิ (ภาพต่ดิคา้ง)

เพือ่ลดโอกาสทีห่นา้จอจะไหม ้เครือ่งนีบ้รรจเุทคโนโลยกีารป้องกนัภาพตดิคา้ง
เอาไว ้
ถา้คณุก�าหนดใหห้นา้จอแสดงภาพนิง่เป็นเวลานาน อปุกรณจ์ะเปิดใชง้านสกรนี
เซฟเวอร ์เพือ่ป้องกนัการเกดิภาพโกสตบ์นหนา้จอหรอืหนา้จอไหม ้
การป้องกนัภาพตดิคา้งจะเลือ่นภาพบนหนา้จอเล็กนอ้ย การตัง้คา่เวลาการป้องกนั
ภาพตดิคา้ง อนุญาตใหค้ณุตัง้โปรแกรมเวลาระหวา่งการเลือ่นภาพแตล่ะครัง้ใน
หน่วยนาที
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Display Settings (การต่ ั�งคา่การแสดงผล)

1. กด q บนรโีมทคอนโทรล และเลอืกเมนู Display (การแสดงผล)
2. กด q/p/t/u บนรโีมทคอนโทรล หรอืแตะตวัเลอืกโดยตรงเพือ่เลอืก
3. ปรับความสวา่ง, คอนทราสต,์ ฮ็วิ และความชดัโดยตรง โดยการแตะและปรับแตล่ะ

คา่ หรอืปรับดว้ยรโีมทคอนโทรลโดยการกดปุ่ ม ENTER (ป้อน) เพือ่ปรับตวัเลอืก
4. ลากตวัเลือ่นแสงสนี�้าเงนิโดยตรง เพือ่ปรับคา่แสงสนี�้าเงนิ

5. กด EPG/BACK (คูม่อืโปรแกรมอเิล็กทรอนกิส/์กลบั) บนรโีมทคอนโทรลหรอื
แตะพืน้ทีว่า่งดา้นนอกของเมนูเพือ่ออก
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Blue light Filter (ต่วักรองแสงสฟ้ีา) ต่ำา่และสขุภาพดวงต่า
ตวักรองแสงสฟ้ีาชว่ยปิดกัน้แสงสฟ้ีาพลงังานสงูเพือ่ประสบการณใ์นการรับชมทีส่บาย
ขึน้

หมายเหต่:ุ  เพือ่ปฏิบิตัติามการรับรองเกีย่วกบัแสงสฟ้ีาของ TÜV Rheinland ผูใ้ช ้
ตอ้งตัง้คา่หนา้จอดงัตอ่ไปนี:้ 

• Mode (โหมด): Standard (มาตรฐาน) (ความสวา่งและคอนทราสตค์อื 50)
• Color Temperature (อณุหภมูสิ)ี: Filter (ตวักรอง)
• Blue light Filter (ตวักรองแสงสฟ้ีา): 0 

Calculating Breaks (การคำานวณเวลาหยดุพกั)
เมือ่ดหูนา้จอเป็นเวลานาน ขอแนะน�าใหห้ยดุพักจากการรับชมบา้งเป็นระยะ ขอแนะน�า
ใหห้ยดุพักในระยะเวลาสัน้ ๆ อยา่งนอ้ย 10 นาท ีหลงัจากรับชมอยา่งตอ่เนือ่งนานหนึง่ 
(1) ชัว่โมง
โดยปกตกิารหยดุพักในระยะเวลาสัน้ ๆ บอ่ย ๆ นัน้มปีระโยชนม์ากกวา่การหยดุพักใน
ระยะเวลานานแตไ่มบ่อ่ย

ความเหนือ่ยลา้จากการเพง่มอง (กฎ 20-20-20)
หากตอ้งการลดความเสีย่งในการเกดิความเหนือ่ยลา้ของดวงตาเนือ่งจากการมองหนา้
จออยา่งตอ่เนือ่ง ใหม้องออกจากหนา้จออยา่งนอ้ยทกุ ๆ 20 นาทแีละจอ้งมองวตัถทุี่
อยูไ่กลออกไป (อยา่งนอ้ย 20 ฟตุ) เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 20 วนิาท ี

การมองวตั่ถทุ ีอ่ยูไ่กลออกไป
ในระหวา่งการหยดุพัก ผูใ้ชย้งัสามารถลดอาการเมือ่ยลา้ทางสายตาและอาการตาแหง้
ไดโ้ดยการมองวตัถทุีอ่ยูห่า่งไกลจากตนเองประมาณ 10-15 วนิาท ีจากนัน้จงึมองวตัถุ
ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ ประมาณ 10-15 วนิาท ีท�าเชน่นีซ้�้า 10 ครัง้ การบรหิารตานีช้ว่ยลดความ
เสีย่งของการ “ปิดกัน้” ความสามารถในการโฟกสัของดวงตา หลงัจากการท�างานกบั
คอมพวิเตอรเ์ป็นเวลานาน
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การบรหิารต่าและคอ
การบรหิารตา
การบรหิารตาชว่ยลดอาการเมือ่ยลา้ทางสายตาได ้กรอกตาชา้ ๆ ไปทางซา้ย ขวา ขึน้ 
และลง ท�าซ�้าเชน่นีห้ลาย ๆ ครัง้ตามทีต่อ้งการ

Exercises for the eyes

(1) Keep the body and the 
head upright. Move the 
eyes up to look at the 
ceiling, then turn down to 
look at the floor.

(3) Move the eyes to look 
at objects at the right 
upper direc�on and then 
right lower direc�on. 
Repeat for the le� upper 
and le� lower direc�ons.

(2) Move the eyes le� and 
right slowly to look at 
objects on the two sides.

การบรหิารคอ
นอกจากนี ้การบรหิารคอกช็ว่ยลดอาการเมือ่ยลา้ทางสายตาไดเ้ชน่กนั ปลอ่ยแขนของ
คณุสบาย ๆ และวางไวท้ีข่า้งล�าตวั โนม้ศรีษะไปขา้งหนา้เล็กนอ้ยเพือ่ยดืคอ แลว้หนั
ศรีษะของคณุไปทางขวาและซา้ย ท�าซ�้าเชน่นีห้ลาย ๆ ครัง้ตามทีต่อ้งการ
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Adjust Settings (ปรบัการต่ ั�งคา่) - (เฉพาะ VGA)

1. กด q บนรโีมทคอนโทรล และเลอืกเมนู Adjust (ปรบั)
2. กด q/p/t/u บนรโีมทคอนโทรล หรอืแตะตวัเลอืกโดยตรงเพือ่เลอืก
3. ปรับตามลกัษณะทีค่ณุชอบ โดยการแตะแตล่ะคา่โดยตรง หรอืปรับดว้ย

รโีมทคอนโทรลโดยการกด ENTER (ป้อน)
4. กด EPG/BACK (คูม่อืโปรแกรมอเิล็กทรอนกิส/์กลบั) บนรโีมทคอนโทรลหรอื

แตะพืน้ทีว่า่งดา้นนอกของเมนูเพือ่ออก
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Settings (การต่ ั�งคา่) -เครือ่งเลน่ในต่วั
เมือ่ ViewBoard อยูใ่นแหลง่สญัญาณเขา้ของเครือ่งเลน่ในตวั ใหก้ด MENU (เมน)ู 
บนรโีมทคอนโทรลหรอืแตะทีไ่อคอนการตัง้คา่ซึง่อยูถ่ดัจากแหลง่สญัญาณเขา้ใน 
Input Settings (การตัง้คา่อนิพตุ) ของเมนู On-Screen Display (OSD) (การแสดง
ผลบนหนา้จอ) เพือ่เปิดเมนู Settings (การต่ ั�งคา่)

Wireless & Network (ระบบไรส้ายและเครอืขา่ย)
ตรวจสอบสถานะการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยปัจจบุนั ตัง้คา่และจัดการ Wi-Fi, อเีธอรเ์น็ต, 
บลทูธู และ VPN และสรา้งฮ็็อตสป็อตไรส้ายขึน้มา

หมายเหต่:ุ  
• การตัง้คา่ Wi-Fi, ฮ็็อตสป็อตไรส้าย และบลทูธูจะปรากฏิขึน้เมือ่ LB-WIFI-001 

(ทางเลอืก) ไดรั้บการตดิตัง้ 
• อเีธอรเ์น็ตจะปิดใชง้านโดยอตัโนมตั ิเมือ่ Wi-Fi ถกูเปิดใชง้าน Wi-Fi จะปิด

ใชง้านโดยอตัโนมตั ิเมือ่อเีธอรเ์น็ตถกูเปิดใชง้าน Wi-Fi จะปิดใชง้าน เมือ่
ฮ็็อตสป็อตไรส้ายถกูเปิดใชง้าน 

• อปุกรณไ์มส่ามารถเชือ่มตอ่ไปยงัอนิเทอรเ์น็ตได ้เมือ่ฮ็็อตสป็อตไรส้ายถกูเปิด
ใชง้าน
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Wi-Fi
ตัง้คา่และจัดการจดุเชือ่มตอ่ไรส้าย
• แตะทีปุ่่ มสวติชเ์ปิดปิดเพือ่ On (เปิด) หรอื Off (ปิด) Wi-Fi

• เมือ่สลบัไปที ่On (เปิด) คณุจะสามารถ: Add a Network (เพิม่เครอืขา่ย) ด ู
Saved Networks (เครอืขา่ยทีบ่นัทกึไว)้ Refresh (รเีฟรช) รายการเครอื
ขา่ย หรอืดกูารตัง้คา่ Advanced (ข ั�นสงู) ได ้

• ในการตัง้คา่ Advanced (ข ั�นสงู) คณุสามารถสลบั Network notifications 
(การแจง้เต่อืนเครอืขา่ย) เป็น On (เปิด) หรอื Off (ปิด) และด ูNetwork 
card info (ขอ้มลูการด์เครอืขา่ย)
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Ethernet (อเีธอรเ์น็ต่)
ตัง้คา่เครอืขา่ยภายในและพร็อกซี่
• แตะเมนูแบบหลน่ลงเพือ่เชือ่มตอ่/ตดัการเชือ่มตอ่อเีธอรเ์น็ต

• คณุสามารถปรับการตัง้คา่ Local network (เครอืขา่ยภายใน) และ Proxy 
(พร็อกซี)่ ไดเ้ชน่กนั
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• แตะที ่Advanced (ข ั�นสงู) เพือ่ด ูNetwork card info (ขอ้มลูการด์เครอื
ขา่ย) และสลบั Network auto reconnect (เชือ่มต่อ่เครอืขา่ยอกีคร ั�งโดย
อตั่โนมตั่)ิ

Wireless Hotspot (ฮ็อต่สป็อต่ไรส้าย)
ตัง้คา่และแชรก์ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของฉันกบัอปุกรณอ์ืน่
• แตะทีปุ่่ มสวติชเ์ปิดปิดเพือ่สลบั Wireless hotspot (ฮ็อต่สป็อต่ไรส้าย) เป็น 

On (เปิด) หรอื Off (ปิด) Wi-Fi

• แตะที ่Set up (ต่ ั�งคา่) เพือ่ตัง้คา่ Network name (ชือ่เครอืขา่ย), Security 
(การรกัษาความปลอดภยั) และ Password (รหสัผา่น)



5353

VPN
ตัง้คา่และจัดการเครอืขา่ยสว่นตวัเสมอืน (VPN)

ในการสรา้งโปรไฟล ์VPN: 
1. ไปที:่ Settings (การต่ ั�งคา่) > Wireless & Network (ระบบไรส้ายและ

เครอืขา่ย) > VPN และแตะที ่Add VPN (เพิม่ VPN)

2. พมิพ ์Name (์ชือ่)
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3. เลอืก Type (ประเภท) VPN

4. เลอืกเพือ่เปิดใชง้าน/ปิดใชง้าน PPP encryption (MPPE) (การเขา้รหสั PPP 
(MPPE)) และ/หรอืแสดงต่วัเลอืกข ั�นสงู 



5555

Share (แชร)์
SAMBA
บรกิาร SAMBA ใหบ้รกิารการแชรไ์ฟลผ์า่น LAN เมือ่บรกิาร SAMBA ถกูเปิดใชง้าน ผู ้
ใชส้ามารถส�ารวจระบบไฟล ์ViewBoard ดว้ย PC หรอือปุกรณเ์คลือ่นทีไ่ด ้
1. ในการเรยีกใช ้ใหไ้ปที:่ Settings (การต่ ั�งคา่) > Share (แชร)์ > SAMBA

2. แตะปุ่ มสลบัเปิดปิดเพือ่เปิดใชง้านบรกิาร SAMBA จากนัน้ตัง้คา่รหสัผา่น ถา้จ�าเป็น

3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ViewBoard และอปุกรณไ์คลเอ็นตนั์น้เชือ่มตอ่เครอืขา่ย
เดยีวกนั

4. ล็อกอนิเขา้ยงั ViewBoard ดว้ยอปุกรณไ์คลเอ็นต ์ป้อน IP แอดเดรสของ 
ViewBoard
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5. พมิพช์ือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น จากนัน้เลอืก OK (ต่กลง) (หากจ�าเป็น)

6. หลงัจากทีล็่อกอนิส�าเร็จ ไฟล ์ViewBoard จะใชไ้ด ้
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Display (จอแสดงผล)
ปรับการตัง้คา่วอลลเ์ปเปอร,์ ธมี, ID การแสดงผล, การป้องกนั และ HDMI ออก
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Wallpaper (วอลลเ์ปเปอร)์
ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นวอลลเ์ปเปอรด์ว้ยภาพทีเ่ป็นคา่เริม่ตน้ (ทัง้ภาพนิง่และภาพ
เคลือ่นไหว) หรอื
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ใชภ้าพของตวัเองไดโ้ดยการแตะ My Photo (ภาพถา่ยของฉนั) และเลอืกไฟล์
ภาพ
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Protection (การป้องกนั)
สลบั HDCP & Copyright (HDCP และลขิสทิธิ�) เป็น On (เปิด)/Off (ปิด) และตัง้
คา่ Password for Screen Lock (รหสัผา่นสำาหรบัล็อคหนา้จอ)

• หากตอ้งการตัง้คา่รหสัผา่นส�าหรับล็อคหนา้จอ ใหแ้ตะที ่Set Password (ต่ ั�ง
รหสัผา่น) และระบรุหสัผา่นทีต่อ้งการ
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Preference (การกำาหนดลกัษณะ)
ดแูละปรับการตัง้คา่ Touch (การสมัผสั), Language (ภาษา), Keyboard & 
Input (แป้นพมิพแ์ละการป้อนขอ้มลู), Date & Time (วนัที ่& เวลา), Boot 
(การบตู่) และ Start up & Shut down (เร ิม่และปิดเครือ่ง)
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Touch (การสมัผสั)
ปรับ Touch Settings (การต่ ั�งคา่การสมัผสั) และสลบั Touch Sounds (เสยีง
การสมัผสั) และ Windows Ink เป็น On (เปิด)/Off (ปิด)

Language (ภาษา)
ปรับและเลอืกภาษาทีต่อ้งการจากภาษาทีม่อียู่
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Keyboard & Input Method (แป้นพมิพแ์ละวธิกีารป้อนขอ้มลู)
เปิดใชง้าน/ปิดใชง้านแป้นพมิพเ์สมอืนและ/หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารป้อนขอ้มลูเริม่ตน้

• แตะที ่Settings (การต่ ั�งคา่) เพือ่ปรับการตัง้คา่แป้นพมิพข์ัน้สงู
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Date & Time (วนัที ่& เวลา)
ตัง้เวลาระบบและรปูแบบ

รายการ คำาอธบิาย
Automatic Date & 
Time (วนัที ่& เวลา
อตั่โนมตั่)ิ

เมือ่เปิดใชง้าน, ViewBoard จะซงิโครไนซว์นัทีแ่ละเวลาผา่น
อนิเทอรเ์น็ตโดยอตัโนมตัิ

Time Zone  
(เขต่เวลา)

เลอืกเขตเวลาเหมาะสม

Time Format  
(รปูแบบเวลา)

เลอืกรปูแบบเวลาระหวา่ง 12 ชัว่โมงหรอื 24 ชัว่โมง เพยีงแคส่ลบั
ระหวา่งการเปิด/ปิดรปูแบบ 24 ชัว่โมง

Date Format  
(รปูแบบวนัที)่

เลอืกจากรปูแบบวนัทีท่ีใ่ชไ้ด ้



6565

Boot Mode (โหมดการบตู่)
ปรับโหมดการบตูตามทีต่อ้งการและตัง้/รเีซต็รหสัผา่น

รายการ คำาอธบิาย
Normal Mode (โหมดปกต่)ิ แอปทีใ่ชห้นา้จอในตวัรว่มกนัจะท�างานตามปกติ
Secured Mode  
(โหมดปลอดภยั)

แอปทีใ่ชห้นา้จอในตวัรว่มกนัจะถกูลบออก

Disable Embedded OS  
(ปิดใชง้าน OS ทีฝ่งัอยู)่

ระบบจะรบีตูใหม ่จากนัน้ OS ทีฝั่งอยูจ่ะไมป่รากฏิขึน้

ViewBoard Settings 
Access Password  
(รหสัผา่นการเขา้ใชง้านการ
ต่ ั�งคา่ ViewBoard)

สลบัเพือ่ล็อค/ปลดล็อคการตัง้คา่ ViewBoard

Password for Protection 
(รหสัผา่นสำาหรบัการป้องกนั)

ปรับเปลีย่นรหสัผา่นการเขา้ใชง้านโหมดการบตูและการตัง้คา่ 
ViewBoard
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รายการ คำาอธบิาย
Local File Protection 
Policy (นโยบายการป้องกนั
ไฟลภ์ายในเครือ่ง)

เลอืกระยะเวลาในการเก็บรักษาไฟลเ์กบ็ขอ้มลูภายในเครือ่งในแอป 
Folder

Reset ViewBoard  
(รเีซ็ต่ ViewBoard) รเีซต็ ViewBoard เป็นการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงาน

Startup & Shutdown (เร ิม่และปิดเครือ่ง)
ตัง้คา่การตัง้คา่ Startup Input (อนิพตุ่เร ิม่ต่น้), Standby Mode (โหมด
สแต่นดบ์าย), EnergyStar Mode (โหมดประหยดัพลงังาน), Black 
Screen After Startup (หนา้จอสดีำาหลงัจากเร ิม่ต่น้), ตวัตัง้เวลา Power off 
Reminder (ต่วัแจง้เต่อืนการปิดเครือ่ง) และ Schedule (กำาหนดเวลา)
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รายการ คำาอธบิาย
Startup Input 
(อนิพตุ่เร ิม่ต่น้)

ปรับการตัง้คา่อนิพตุเริม่ตน้

Standby Mode 
(โหมดสแต่นดบ์าย)

ตดัสนิใจวา่คณุตอ้งการใหเ้ครือ่งด�าเนนิการรปูแบบใด เมือ่คณุกดปุ่ ม 
Power (เปิด/ปิดเครือ่ง) ในขณะที ่ViewBoard เป็น On (เปิด)

EnergyStar Mode 
(โหมดประหยดั
พลงังาน)

เปิดใชง้านเพือ่ใช ้Sleep Mode (โหมดสลปี) โดยอตัโนมตัเิมือ่ไมม่กีาร
ใชง้านหนา้จอเป็นเวลาหนึง่ชัว่โมง

Black Screen After 
Startup (หนา้จอสดีำา
หลงัจากเร ิม่ต่น้)

เมือ่เปิดใชง้าน ViewBoard จะปิดแบคไลทโ์ดยอตัโนมตัหิลงัจากการบตู

Time Switch  
(สวติ่ชเ์วลา)
Power Off 
Reminder (ต่วัแจง้
เต่อืนการปิดเครือ่ง)

เมือ่เปิดใชง้าน ViewBoard จะปิดเครือ่งโดยไมม่กีารแจง้เตอืนใด ๆ หลงั
จากถงึเวลาปิดเครือ่งทีก่�าหนดไว ้

Schedule  
(กำาหนดเวลา)

ก�าหนดเวลาในการบตูและปิดเครือ่ง

Toolbar Setting (การต่ ั�งคา่แถบเครือ่งมอื)
ปรับการตัง้คา่แถบเครือ่งมอืดา้นขา้ง
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Input Source (แหลง่สญัญาณเขา้)
ปรับชือ่และการตัง้คา่แหลง่สญัญาณเขา้ รวมถงึการตัง้คา่แถบเครือ่งมอืดา้นขา้ง

68
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Rename Input Source (เปลีย่นชือ่แหลง่สญัญาณเขา้)
ตัง้คา่ป้ายก�ากบัแหลง่สญัญาณเขา้แตล่ะรายการซึง่สามารถจดจ�าไดง้า่ยขึน้เมือ่แหลง่
สญัญาณปรากฏิขึน้มา



7070

Source (แหลง่สญัญาณ)
สลบัใชง้าน Wake up by active source (ปลกุเมือ่แหลง่สญัญาณท�างาน), Signal 
auto search (คน้หาสญัญาณอตัโนมตั)ิ และ HDMI CEC แลว้เลอืก Input port auto 
switch (สลบัพอรต์สญัญาณเขา้อตัโนมตั)ิ

รายการ คำาอธบิาย
Wake up by active 
source (ปลกุเมือ่แหลง่
สญัญาณทำางาน)

หนา้จอนีจ้ะเปิดโดยอตัโนมตัหิลงัจากเสยีบสายเคเบลิ HDMI 
เมือ่ปิดหนา้จอ

Signal Auto Search 
(คน้หาสญัญาณอตั่โนมตั่)ิ

เมือ่เปิดใชง้าน ถา้แหลง่สญัญาณปัจจบุนัไมม่สีญัญาณ, ViewBoard 
จะคน้หาแหลง่สญัญาณเขา้โดยอตัโนมตัิ

Input port auto switch 
(สลบัพอรต์่สญัญาณเขา้
อตั่โนมตั่)ิ

สญัญาณดัง้เดมิจะเปลีย่นเป็นสายเคเบลิใหมโ่ดยอตัโนมตัหิลงัจาก
เสยีบสายเคเบลิแลว้

Energy Saving  
(การประหยดัพลงังาน)

ตัง้เวลาปิดเครือ่งหากระบบตรวจไมพ่บสญัญาณ

HDMI CEC เปิดใชง้าน/ปิดใชง้านฟังกช์นั HDMI CEC
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App (แอป)
ผูใ้ชส้ามารถดขูอ้มลูแอปและบงัคบัใหห้ยดุ, ถอนการตดิตัง้, ยา้ยไปทีเ่กบ็ขอ้มลู USB, 
ลา้งขอ้มลู, ลา้งแคช และลา้งคา่เริม่ตน้ได ้

หมายเหต่:ุ  
• ไมส่ามารถถอนการตดิตัง้แอปทีโ่หลดไวล้ว่งหนา้ได ้
• ไมใ่ชท่กุแอปทีส่นับสนุนคณุสมบตักิารยา้ยไปยงัทีเ่กบ็ขอ้มลู USB 
• ไมใ่ชท่กุแอปทีส่นับสนุนคณุสมบตักิารลา้งคา่เริม่ตน้



7272

APP (แอป)
ดแูอปพลเิคชนัใด ๆ ทีก่�าลงัท�างานอยูห่รอืทีต่ดิตัง้ไว ้แตะแอปเพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ
โดยละเอยีดและตวัเลอืกตา่ง ๆ

• โดยการแตะแอปพลเิคชนัทีก่�าลงัท�างานอยู ่คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิ หยดุการ
ท�างาน หรอืรายงานแอปพลเิคชนัได ้
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• การเลอืก All (ท ั�งหมด), Download (ดาวนโ์หลด) หรอื USB storage 
(อปุกรณจ์ดัเก็บขอ้มลู USB) จะระบรุายการแอปพลเิคชนัทีต่ดิตัง้ไวท้ัง้หมด

• การแตะทีแ่อปพลเิคชนัใด ๆ จะแสดงขอ้มลูและตวัเลอืกเพิม่เตมิ
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System (ระบบ)
ดแูละปรับการตัง้คา่ Storage (การจดัเก็บขอ้มลู), Security (ระบบรกัษาความ
ปลอดภยั), System Update (การอปัเดต่ระบบ) และ About device (เกีย่ว
กบัอปุกรณ)์
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Clone to USB (โคลนไปยงั USB)
คดัลอกการตัง้คา่ไปยงัไดรฟ์ USB ภายนอก
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Display ID (ID จอแสดงผล)
ก�าหนดตวัเลขรหสัเพือ่การควบคมุจอแสดงผลระยะไกลโดย RS-232/LAN

• หากตอ้งการก�าหนดหรอืเปลีย่น ID จอแสดงผล ใหแ้ตะที ่Change 
(เปลีย่นแปลง) และป้อนตวัเลข

หมายเหต่:ุ  ID จอแสดงผลใชส้�าหรับผูใ้ช ้RS-232 และชว่งตวัเลขคอื 01~99
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Security (ระบบรกัษาความปลอดภยั)
ทบทวนการตัง้คา่ Certificate (ใบรบัรอง), ทีเ่กบ็ Trusted Credential (ขอ้มลู
รบัรองทีเ่ชือ่ถอืได)้ และ การตดิตัง้จาก Unknown sources (แหลง่ทีไ่มรู่จ้กั)

• แตะที ่Install certificate from storage (ต่ดิต่ ั�งใบรบัรองจากทีเ่ก็บ
ขอ้มลู) เพือ่เพิม่ใบรับรองเพิม่เตมิ
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• การเลอืก Clear Credentials (ลา้งขอ้มลูรบัรอง) จะลบขอ้มลูรับรองทีต่ดิตัง้ไว ้
ดว้ยตนเองทัง้หมด

หมายเหต่:ุ  ขอ้มลูประจ�าตวัทีโ่หลดไวล้ว่งหนา้ไมส่ามารถถกูลา้งได ้
• ภายในเมนู Trusted Credentials (ขอ้มลูรบัรองทีเ่ชือ่ถอืได)้ ใหด้แูละแกไ้ข

ขอ้มลูรับรอง CA ทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละทีต่ดิตัง้ไวท้ัง้หมด
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• การแตะทีข่อ้มลูรับรองจะแสดงขอ้มลูเพิม่เตมิอยา่งละเอยีด

• อนุญาตใหต้ดิตัง้แอปพลเิคชนัจากแหลง่ทีไ่มรู่จั้กโดยการเลอืกกลอ่งทีด่า้นลา่ง 
Unknown source security (การรกัษาความปลอดภยัแหลง่ทีไ่มรู่จ้กั)

หมายเหต่:ุ  แอปจากแหลง่ทีไ่มรู่จั้กอาจไมส่ามารถท�างานรว่มกนัไดห้รอืท�างาน
อยา่งไมถ่กูตอ้ง
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System Update (อปัเดต่ระบบ)
ViewBoard จะคน้หาการอปัเดตซอฟตแ์วรโ์ดยอตัโนมตั ิเมือ่ใดกต็ามทีเ่ชือ่มตอ่เขา้
กบัอนิเทอรเ์น็ต (OTA) เพยีงคลกิเดยีว ผูใ้ชส้ามารถอปัเดตเวอรช์นัของซอฟตแ์วร ์
ViewBoard ได ้

รายการ คำาอธบิาย

Auto Update  
(อปัเดต่อตั่โนมตั่)ิ

เมือ่ปิดจอแสดงผล ระบบจะตรวจสอบเวอรช์นัใหมโ่ดยอตัโนมตั ิ
หากพบเวอรช์นัใหม ่ระบบจะอปัเดตโดยอตัโนมตั ิหลงัจาก
อปัเดตเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะปิด

Schedule  
(กำาหนดเวลา)

ก�าหนดเวลาในการอปัเดต

Manual Update 
(อปัเดต่ดว้ยต่นเอง)

อปัเดตซอฟตแ์วรด์ว้ยตนเอง
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About Device (เกีย่วกบัอปุกรณ)์
แสดงขอ้มลูเครือ่งเลน่ในตวั Legal information (ขอ้มลูทางกฎหมาย) และ 
Asset Tagging (การต่ดิต่ามทรพัยส์นิ)

• โดยการเลอืก Edit (แกไ้ข) ผูใ้ชส้ามารถปรับขอ้มลูทรัพยส์นิได ้

• แตะที ่Legal information (ขอ้มลูทางกฎหมาย) เพือ่ตรวจสอบใบอนุญาต
โอเพน่ซอรส์
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แอปพลเิคชนัในเครือ่ง และการต่ ั�งคา่
แอป Digital Whiteboard ในเครือ่ง
ViewSonic ใหแ้อปดจิติอลไวทบ์อรด์ในตวัทีช่ ือ่วา่ myViewBoard อยูภ่ายใน 
ViewBoard

myViewBoard
แถบไอคอนกึง่โปรง่ใส

ยา้ยไปยงัแถบไอคอนกึง่โปรง่ใส
สลบัระหวา่งการน�าเสนอ และโหมดการเตรยีมตา่ง ๆ
วางจากคลปิบอรด์ลงบนแคนวาส
คลกิเพือ่เปิดเว็บเบราวเ์ซอร์
ไปยงัแคนวาสกอ่นหนา้ 1. ไฟล ์myViewBoard ใหม่

2. เปิดไฟล์
3. บนัทกึไฟล์

ไปยงัแคนวาสถดัไป

เพิม่แคนวาสใหม่

แถบเครือ่งมอื

จับภาพเต็มหนา้จอ

ปุ่ มเลือ่นแถบเครือ่งมอื เลอืกและกดคา้ง เพือ่เลือ่นแถบเครือ่งมอืไปทางดา้นซา้ย ดา้น
ขวา หรอืดา้นลา่งของหนา้จอ

ปุ่ มไฟล์

1. ไฟล ์myViewBoard ใหม่
2. เปิดไฟล์
3. บนัทกึไฟล์

4. บนัทกึเป็นไฟล์
5. สง่ออก
6. อเีมล

น�าเขา้ทรัพยากร (ภาพ, วดิโีอ, เสยีง, ฯลฯ) ไปยงัไวทบ์อรด์

ปุ่ มแคนวาสแบบไมส่ิน้สดุ เลอืก –ใชส้องมอืเพือ่ซมูเขา้/ออก บนหนา้จอทีก่�าลงัท�างานอยู่

ปุ่ มการเลอืก เลอืกออบเจ็กต,์ ขอ้ความ และภาพ เพือ่ใชเ้ครือ่งมอือืน่ ๆ

ปุ่ มปากกา เครือ่งมอืการเขยีน, การเปลีย่นส,ี ความโปรง่ใส, ความหนา, ฯลฯ

ยางลบเพือ่ลบออบเจ็กต ์หรอืลา้งหนา้

ปุ่ มรปูรา่ง/เสน้ สรา้งรปูรา่ง, เลอืกสรีปูรา่ง, แทรกลกูศร

กลอ่งขอ้ความ สรา้งกลอ่งขอ้ความ
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ปุ่ มเลกิท�า เลกิท�าการกระท�ากอ่นหนา้

ปุ่ มท�าซ�้า ท�าซ�้าการกระท�ากอ่นหนา้

ปุ่ มสลบัหนา้ เลอืกหนา้, เรยีงหนา้, ลบหนา้

แสดงหรอืซอ่นขอ้มลูโฮ็สตปั์จจบุนั

เมนูการจัดการพืน้หลงัไวทบ์อรด์
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ViewBoard Cast
เมือ่ท�างานกบัซอฟตแ์วร ์ViewBoard® Cast, แอป vCastReceiver จะอนุญาตให ้
ViewBoard® รับหนา้จอโนต้บุค๊ vCastSender (Windows/Mac/Chrome) และหนา้
จอ, ภาพถา่ย, วดิโีอ, ค�าอธบิาย และกลอ้งของโทรศพัทม์อืถอื (iOS/Android) ของผู ้
ใชไ้ด ้

ขอ้มลูเครอืขา่ย
• ซอฟตแ์วร ์ViewBoard® Cast, โนต้บุค๊ และอปุกรณม์อืถอื สามารถเชือ่มตอ่เขา้กบั

ทัง้ซบัเน็ตเดยีวกนั และขา้มเครอืขา่ยซบัเน็ตได ้
• อปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่จะแสดงขึน้ภายใต ้“รายการอปุกรณ”์ บนการเชือ่มตอ่ซบัเน็ต

เดยีวกนั
• ถา้อปุกรณไ์มแ่สดงขึน้ภายใต ้“รายการอปุกรณ”์ ผูใ้ชจ้�าเป็นตอ้งป้อนรหสั PIN บน

หนา้จอเขา้ไป

ViewBoard Cast เป็นการสือ่สารขอ้มลูแบบเพยีรท์เูพยีรไ์รส้าย ดงันัน้จงึจ�าเป็นตอ้งใช ้
การตัง้คา่พอรต์ดา้นลา่ง:
พอรต์่:
• CP: 56789, 25123, 8121 และ 8000
• UDP: 48689 และ 25123
การเปิดใชง้านพอรต์่ และ DNS:
• พอรต์: 8001
• DNS: h1.ee-share.com
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ผูส้ง่แคสต่จ์ากอปุกรณท์ีใ่ช ้Windows, Macbook, และอปุกรณ ์
Chrome

อปุกรณ ์Mac, Windows, Chrome:
1. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่อปุกรณข์องคณุเชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ยเดยีวกบั ViewBoard
2. เยีย่มชมแอดเดรสทีแ่สดงบน ViewBoard เพือ่ดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั
3. เปิดแอปพลเิคชนั และคลกิไอคอนเชือ่มตอ่ซึง่อยูถ่ดัจากชือ่อปุกรณ์

หมายเหต่:ุ  ถา้อปุกรณไ์มไ่ดอ้ยูใ่นรายการ คลกิ Connect with PIN-Code (
เชือ่มต่อ่ดว้ยรหสัพนิ) และป้อนรหสัพนิทีแ่สดงบน ViewBoard
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ผูส้ง่แคสต่จ์ากอปุกรณเ์คลือ่นที:่ อปุกรณท์ีใ่ช ้iOS (iPhone, iPad) และ
โทรศพัท/์แท็บเล็ต่ทีใ่ช ้Android OS 

Android/iOS:
1. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่อปุกรณข์องคณุเชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ยเดยีวกบั ViewBoard
2. สแกน QR โคด้ทีแ่สดงบน ViewBoard เพือ่ดาวนโ์หลดจากเซริฟ์เวอรโ์ดยตรง หรอื

ดาวนโ์หลดจาก Google Play Store หรอื Apple Store
3. เปิดแอปพลเิคชนั และเลอืกชือ่อปุกรณท์ีถ่กูตอ้ง และป้อนพนิเพือ่เชือ่มตอ่ นอกจาก

นี ้คณุยงัสามารถป้อนรหสัพนิทีแ่สดงบน ViewBoard เพือ่เชือ่มตอ่ไดด้ว้ย

Apple AirPlay®:
1. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่อปุกรณข์องคณุเชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ยเดยีวกบั ViewBoard
2. เปิด AirPlay โดยตรง และเลอืกชือ่อปุกรณเ์พือ่เชือ่มตอ่ 
3. ระบบจะสรา้ง “รหสัผา่น AirPlay” บนหนา้จอส�าหรับการเชือ่มตอ่
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แคสต่อ์อกจากอปุกรณม์อืถอืทีร่องรบัการใสค่ำาอธบิาย

รายการ คำาอธบิาย

สลบั คลกิเพือ่ซอ่นหรอืแสดงแถบเครือ่งมอื

โฮม คลกิเพือ่กลบัไปยงัอนิเทอรเ์ฟซ Home (หนา้หลกั)

กลบั คลกิเพือ่กลบัไปยงัอนิเทอรเ์ฟซการท�างานกอ่นหนา้

โฟลเดอร์ คลกิเพือ่ดหูรอืเปิดไฟลภ์ายในของอปุกรณม์อืถอื

การแชร์
หนา้จอ

คลกิเพือ่แชรห์นา้จอ
(สนับสนุน Android 5.0 ขึน้ไป)

สมัผสั คลกิเพือ่เปลีย่นไปยงัโหมดสมัผัส

ปากกา คลกิเพือ่สรา้งค�าอธบิายประกอบ และเปลีย่นสหีรอืความหนา

ลา้ง คลกิเพือ่ลบทกุอยา่งบนหนา้จอ

กลอ้ง คลกิเพือ่ใชก้ลอ้งและสง่ภาพไปยงั ViewBoard
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ต่วับนัทกึหนา้จอ
บนัทกึทกุอยา่งทีแ่สดงบนหนา้จอในรปูแบบวดิโีอ

วธิกีารเปิดแอปพลเิคชนั Screen Recorder (ตวับนัทกึหนา้จอ):
1. เลอืกไอคอน Screen Recorder (ตวับนัทกึหนา้จอ) จากแอปพลเิคชนัดรอเออร์
2. แตะทีไ่อคอนบนัทกึ  และเลอืกการก�าหนดคา่การบนัทกึทีต่อ้งการ จากนัน้ให ้

แตะทีเ่ครือ่งหมายถกู

3. เลอืก Start Now (เริม่ตอนนี)้ แลว้การนับถอยหลงัสาม (3) วนิาทจีะเริม่ตน้ การ
บนัทกึหนา้จอจะเริม่ตน้ทนัทหีลงัจากการนับถอยหลงั

4. หลงัจากทีห่ยดุการบนัทกึแลว้ คณุสามารถดตูวัอยา่งวดิโีอ บนัทกึหรอืลบวดิโีอได ้
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แอรค์ลาส
แสดงค�าถามของแบบทดสอบบน ViewBoard และเปิดใหผู้ใ้ชม้อืถอืมากถงึ 30 คน
สง่ค�าตอบจากระยะไกล ไมว่า่จะเป็นค�าถามทางเลอืกเดยีว หรอืหลายทางเลอืก 
ViewBoard จะบนัทกึผลลพัธข์องแตล่ะอปุกรณท์ีใ่ช ้

ขอ้มลูเครอืขา่ย
• PC (Windows/Mac/Chromebook) และอปุกรณแ์ท็บเล็ต/โทรศพัทม์อืถอื (iOS/

Android) รวมทัง้ ViewBoard จ�าเป็นตอ้งเชือ่มโยงกบัซบัเน็ตเครอืขา่ย LAN 
เดยีวกนั

• พอรต์: TCP 8080
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ในการเรยีกใชแ้อรค์ลาส:
1. แตะไอคอนเรยีกแถบเครือ่งมอื และเลอืกไอคอนเครือ่งมอืเพิม่เตมิ จากนัน้เลอืก

ไอคอน แอรค์ลาส
2. เลอืก “Enter the class (เขา้ชัน้เรยีน)”

3. เลอืกจากฟังกช์นัอนิเทอรแ์อกทฟีทีใ่ชไ้ดท้ีส่ว่นลา่งของหนา้จอ

รายการ คำาอธบิาย

ผูโ้หวต่ ค�าถามทางเลอืกเดยีว หรอืหลายทางเลอืก

ผูต้่ดัสนิ ค�าถามถกู/ผดิ

ผูต้่อบ แขง่กนัตอบค�าถามกอ่น

ผูเ้ลอืก เลอืกผูเ้ขา้รว่มแบบสุม่ 

การจดั
กลุม่ ก�าหนดผูเ้ขา้รว่มไปยงักลุม่

ขอ้ความ อนุญาต/ปฏิเิสธผูเ้ขา้รว่มใหส้ง่ขอ้ความไปที ่ViewBoard 
โดยตรง

ผูจ้ดัการ เพิม่ผูเ้ขา้รว่ม

ออก ออกจากแอรค์ลาส 
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ผูโ้หวต่
1. เลอืกไอคอน Single choice (ทางเลอืกเดยีว) หรอื Multiple choice (หลาย

ทางเลอืก) เพือ่เลอืกประเภทค�าตอบทีต่อ้งการ ้

2. แตะ BEGIN VOTING (เร ิม่การโหวต่) เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มเริม่ตน้

3. หลงัจากทีผู่เ้ขา้รว่มท�าเสร็จและกด OK (ต่กลง), ViewBoard จะแสดงชือ่ของ
ผูเ้ขา้รว่มบนหนา้จอ

4. แตะ FINISH VOTING (เสร็จสิ�นการโหวต่) เพือ่ปิดแบบทดสอบ

5. จากนัน้ “สถติคิ�าตอบ” ของผูเ้ขา้รว่มจะแสดงขึน้



92

6. เลอืกค�าตอบทีถ่กูตอ้ง เพือ่แสดงอตัราการตอบถกู

7. คลกิไอคอน Explain (อธบิาย) ( ) เพือ่วเิคราะหห์วัขอ้เพิม่เตมิ
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ผูต้่ดัสนิ
1. แตะ BEGIN VOTING(เร ิม่การโหวต่) เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มเริม่ตน้แบบสอบถามแบบ

ถกู/ผดิ

2. หลงัจากทีผู่เ้ขา้รว่มท�าเสร็จและกด OK (ต่กลง), ViewBoard จะแสดงชือ่ของ
ผูเ้ขา้รว่มบนหนา้จอ

3. แตะ FINISH VOTING (เสร็จสิ�นการโหวต่) เพือ่ปิดแบบทดสอบ

4. จากนัน้ “สถติคิ�าตอบ” ของผูเ้ขา้รว่มจะแสดงขึน้

5. เลอืกค�าตอบทีถ่กูตอ้ง เพือ่แสดงอตัราการตอบถกู



94

6. คลกิไอคอน Explain (อธบิาย) ( ) เพือ่วเิคราะหห์วัขอ้เพิม่เตมิ

ผูต้่อบ
ผูเ้ขา้รว่มแขง่กนัเลอืกค�าตอบทีถ่กูตอ้ง และแตะ OK (ต่กลง) เพือ่สง่ค�าตอบ
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ผูเ้ลอืก
1. เลอืกไอคอน “Selector (ผูเ้ลอืก)”
2. ตัง้คา่จ�านวนของผูเ้ขา้รว่มทีจ่ะถกูเลอืก

หมายเหต่:ุ  จ�านวนของผูเ้ขา้รว่มทีส่ามารถถกูเลอืกได ้จะขึน้อยูก่บัจ�านวนรวมของ
ผูเ้ขา้รว่ม 

3. แตะ START (เร ิม่) เพือ่เริม่การเลอืกแบบสุม่

4. จากนัน้ชือ่ของผูเ้ขา้รว่มทีถ่กูเลอืกจะแสดงขึน้

การจดักลุม่
เลอืกไอคอนนีเ้พือ่จัดผูเ้ขา้รว่มไปยงักลุม่
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ขอ้ความ
ในการอนุญาตสง่ขอ้ความ:
1. แตะไอคอน “Message (ขอ้ความ)” เพือ่เปิดใชง้านฟังกช์นั
2. ผูเ้ขา้รว่มเลอืก “Message (ขอ้ความ)” เพือ่เปลีย่นอนิเทอรเ์ฟซขอ้ความ

                   
3. ผูเ้ขา้รว่มพมิพข์อ้ความของตวัเองเขา้ไป จากนัน้เลอืก SEND (สง่)

4. ขอ้ความจะเลือ่นบรเิวณดา้นบนของ ViewBoard

ผูจ้ดัการ
เลอืกไอคอนนี ้เพือ่อนุญาตใหผู้เ้ขา้รว่มเขา้มาในชัน้เรยีนมากขึน้

ออก
เลอืกเพือ่ออกจากอนิเทอรเ์ฟซแอรค์ลาส
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แอปพลเิคชนัทีเ่ป็นคา่เร ิม่ต่น้อืน่
vSweeper
ลา้งขอ้มลูทีไ่มจ่�าเป็นและไฟลท์ีไ่มต่อ้งการ

นอกจากนี ้ยงัสามารถปรับแตง่การตัง้คา่ขัน้สงูตามความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดด้ว้ย
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ล็อคหนา้จอ
ตัง้คา่รหสัผา่นการล็อคหนา้จอและเปิดใชง้านการล็อคหนา้จอ

หมายเหต่:ุ  หากผูใ้ชล้มืรหสัผา่น ใหใ้ชร้โีมทคอนโทรลและกด INPUT-0-2-1-4 
เพือ่กูค้นืรหสัผา่นกลบัเป็นคา่เริม่ตน้

ในการตัง้คา่รหสัผา่นการล็อคหนา้จอ:
1. ไปที:่ Settings (การต่ ั�งคา่) > Personal (สว่นต่วั) > Password for 

screen lock (รหสัผา่นสำาหรบัล็อคหนา้จอ) หรอืเลอืกไอคอนในรายการ
แอปพลเิคชนั
หมายเหต่:ุ  ถา้คณุเลอืกไอคอนล็อคหนา้จอและไมไ่ดต้ัง้คา่รหสัผา่น การแจง้เตอืน

ดา้นลา่งจะปรากฏิขึน้:

2. เลอืก Set Password (ต่ ั�งรหสัผา่น) และป้อนรหสัผา่นใหมส่ี ่(4) หลกั จากนัน้
เลอืก OK (ต่กลง)

3. ตอนนี ้เมือ่เลอืกไอคอนล็อคหนา้จอ หนา้จอกจ็ะถกูล็อค



9999

Chromium
เว็บเบราวเ์ซอรส์�าหรับทอ่งอนิเทอรเ์น็ต

WPS Office
สรา้ง, แกไ้ข และดเูอกสาร, บนัทกึยอ่, การน�าเสนอ และสเปรดชตี
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Folders (โฟลเดอร)์

1. การแสดงอปุกรณเ์ก็บขอ้มลู
เลอืกอปุกรณเ์กบ็ขอ้มู�ลทีเ่หมาะสม
2. ไอคอน

รายการ คำาอธบิาย

 ออก คลกิเพือ่ออก

เ รยีง คลกิเพือ่เรยีงไฟล์

 ภาพตวัอยา่ง คลกิเพือ่แสดงไฟลด์ว้ยโหมดภาพตวัอยา่ง

 รายการ คลกิเพือ่แสดงไฟลด์ว้ยโหมดรายการ

 เลอืก คลกิเพือ่เลอืกไฟล์

 เพิม่โฟลเดอร์ คลกิเพือ่เพิม่โฟลเดอร์

 คดัลอก คลกิเพือ่คดัลอกไฟล์

 วาง คลกิเพือ่วางไฟล์

 ตดั คลกิเพือ่ตดัไฟล์

 ลบ คลกิเพือ่ลบไฟล์

 เปลีย่นชือ่ คลกิเพือ่เปลีย่นชือ่ไฟล์

 มอีกี คลกิเพือ่แสดงฟังกช์นัเพิม่เตมิ
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3. เมนปูระเภทไฟล์
รายการ คำาอธบิาย

ทัง้หมด ทกุชนดิ

เอกสาร ไฟล ์OFFICE

บนัทกึ ภาพทีเ่กบ็โดย myViewBoard, แถบเครือ่งมอืดา้นขา้ง 
และปุ่ มจับภาพหนา้จอบนรโีมทคอนโทรล

รปูภาพ ไฟลภ์าพ

มเีดยี ไฟลเ์สยีงและไฟลว์ดิโีอ

4. ขอ้มลูไฟล์
พรวีวิภาพ, แสดงชือ่, ขนาด, ความละเอยีด และวนัทีส่รา้งของภาพ
5. บรเิวณการแสดงผลหลกั
แสดงไฟลข์องประเภททีเ่กีย่วขอ้ง
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Miracast
Miracast อนุญาตการแชรม์ลัตมิเีดยีและหนา้จอของอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูแ่บบไรส้าย

หมายเหต่:ุ  อาจมปัีญหาบางประการเกีย่วกบัความเขา้กนัไดข้องไดรเวอรฮ์็ารด์แวร์
และระบบปฏิบิตักิาร (OS) ของผูส้ง่
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โปรโต่คอล RS-232
เอกสารนี ้อธบิายขอ้มลูจ�าเพาะระบบเชือ่มตอ่ของฮ็ารด์แวร ์และโปรโตคอลซอฟตแ์วร์
ของการสือ่สารอนิเทอรเ์ฟซ RS-232 ระหวา่ง ViewSonic LFD และ PC หรอืหน่วย
ควบคมุอืน่ ๆ ดว้ยโปรโตคอล RS-232
โปรโตคอลประกอบดว้ยสว่นค�าสัง่ 3 สว่น:
• ฟังกช์นั Set
• ฟังกช์นั Get
• โหมดรโีมทคอนโทรลพาสทรู

หมายเหต่:ุ  ดา้นลา่ง “PC” เป็นตวัแทนของหน่วยควบคมุทัง้หมดทีส่ามารถสง่หรอื
รับค�าสัง่โปรโตคอล RS-232 ได ้

คำาอธบิาย
ขอ้มลูจำาเพาะฮารด์แวร ์RS-232
พอรต์การสือ่สาร ViewSonic LFD ทีด่า้นหลงั:
1. ชนดิขัว้ตอ่: ตวัผู ้DSUB 9 พนิ (หรอืขัว้ตอ่บารเ์รล 3.5 มม.)
2. ใชส้ายเคเบลิครอสโอเวอร ์(นัลโมเด็ม) ส�าหรับการเชือ่มตอ่
3. การก�าหนดขา:

ตวัเมยี DSUB 9 พนิ

ตวัผู ้DSUB 9-พนิ

พนิ # สญัญาณ หมายเหต่ ุ
1 NC 
2 RXD อนิพตุไปจอแสดงผล
3 TXD เอาตพ์ตุจากจอแสดงผล
4 NC 
5 GND 
6 NC 
7 NC 
8 NC 

9 NC ใหพ้ลงังาน +5V/2A ส�าหรับด็องเกลิ
ทีเ่ฉพาะเจาะจงภายนอก *3.0

กรอบ GND 

ขัว้ตอ่บารเ์รล 3.5 มม. 
(ทางเลอืกส�าหรับพืน้ทีท่ี่

จ�ากดั)

รายการ สญัญาณ หมายเหต่ ุ
สว่นปลาย TXD เอาตพ์ตุจากจอแสดงผล

แหวน RXD อนิพตุไปจอแสดงผล

ปลอก GND
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ขอ้มลูจำาเพาะฮารด์แวร ์LAN
พอรต์การสือ่สาร ViewSonic LFD ทีด่า้นหลงั:
1. ชนดิขัว้ตอ่: 8P8C RJ45
2. การก�าหนดขา:

พนิ # สญัญาณ หมายเหต่ ุ
1 TX+ เอาตพ์ตุจากจอแสดงผล
2 TX- เอาตพ์ตุจากจอแสดงผล
3 RX+ อนิพตุไปจอแสดงผล
4 BI_D3+ ส�าหรับกรณี 1G
5 BI_D3- ส�าหรับกรณี 1G
6 RX- อนิพตุไปจอแสดงผล
7 BI_D4+ ส�าหรับกรณี 1G
8 BI_D4- ส�าหรับกรณี 1G

กรอบ GND  

การต่ ั�งคา่การสือ่สาร RS232
- เลอืกอตัราบอด: 9600bps (คงที)่
- บติขอ้มลู: 8 บติ (คงที)่
- แพรติี:้ ไมม่ ี(คงที)่
- บติหยดุ: 1 (คงที)่

การต่ ั�งคา่การสือ่สาร LAN
- ประเภท: อเีธอรเ์น็ต
- โปรโตคอล: TCP/IP
- พอรต์: 5000 (คงที)่
- ครอสซบัเน็ต: No (ยกเลกิ)
- ขอ้มลูประจ�าตวัการล็อกออน: No (ยกเลกิ)

อา้งองิขอ้ความคำาส ัง่
PC สง่ไปยงั LFD แพคเกต็ค�าสัง่ตามดว้ย “CR” ทกุครัง้ที ่PC สง่ค�าสัง่ควบคมุไปยงั
จอแสดงผล, จอแสดงผลจะตอบโตด้งันี:้
1. ถา้ไดรั้บขอ้ความถกูตอ้ง จอแสดงผลจะสง่ “+” (02Bh) ตามดว้ย “CR” (00Dh)
2. ถา้ไดรั้บขอ้ความไมถ่กูตอ้ง จอแสดงผลจะสง่ “-” (02Dh) ตามดว้ย “CR” (00Dh)
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โปรโต่คอล
รายการฟงักช์นั Set
PC สามารถควบคมุจอแสดงผลส�าหรับการกระท�าทีเ่ฉพาะเจาะจง ค�าสัง่ฟังกช์นั Set 
อนุญาตใหค้ณุควบคมุพฤตกิรรมจอแสดงผลทีส่ถานทีท่ีอ่ยูห่า่งไกลผา่นพอรต์ RS-232 
รปูแบบแพคเกต็ฟังกช์นั Set ประกอบดว้ย 9 ไบต์
คำาอธบิายฟงักช์นั Set:

ความยาว: ไบตร์วมของขอ้ความ ไมร่วม “CR”

LFD ID หมายเลขส�าหรับจอแสดงผลแตล่ะจอ (01~98; คา่เริม่ตน้คอื 01)
ID “99” หมายถงึการใชค้�าสัง่ set ส�าหรับจอแสดงผลทีเ่ชือ่มตอ่อยู่
ทัง้หมด ภายใตส้ถานการณด์งักลา่ว เฉพาะจอแสดงผล ID#1 เทา่นัน้
ตอ้งตอบกลบั
LFD ID สามารถถกูตัง้คา่ผา่นเมนู OSD ส�าหรับจอแสดงผลแตล่ะจอได ้

ชนดิคำาส ัง่ ระบชุนดิค�าสัง่ 
“s” (0x73h): ค�าสัง่ Set
“+” (0x2Bh): ตอบกลบัค�าสัง่ทีถ่กูตอ้ง
“-” (0x2Dh): ตอบกลบัค�าสัง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง

คำาส ัง่: รหสัค�าสัง่ฟังกช์นั: รหสั ASCII หนึง่ไบต์

คา่[1~3]: ASCII สามไบตท์ีก่�าหนดคา่

CR 0x0D

รปูแบบฟงักช์นั Set
สง่: (ชนดิคำาส ัง่=“s”)

ชือ่ ความยาว ID ชนดิคำาส ัง่ คำาส ัง่ Value1 Value2 Value3 CR
จ�านวนไบต ์ 1 ไบต์ 2 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต ์
ล�าดบัไบต์ 1 2~3 4 5 6 7 8 9

ต่อบกลบั: (ชนดิคำาส ัง่=“+” หรอื “-”)
ชือ่ ความยาว ID ชนดิคำาส ัง่ CR 

จ�านวนไบต ์ 1 ไบต์ 2 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์
ล�าดบัไบต์ 1 2~3 4 5

หมายเหต่:ุ  เมือ่ PC ใชค้�าสัง่กบัจอแสดงผลทัง้หมด (ID=99) เฉพาะชดุ #1 
จ�าเป็นตอ้งตอบกลบัดว้ยชือ่ของ ID=1
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ต่วัอยา่งที ่1: ต่ ั�งคา่ความสวา่งเป็น 76 สำาหรบัจอแสดงผล (#02) และคำาส ัง่นี�
ถกูต่อ้ง
สง่ (รปูแบบฐานสบิหก)

ชือ่ ความยาว ID ชนดิคำาส ัง่ คำาส ัง่ Value1 Value2 Value3 CR 

Hex 0x38 0x30 
0x32 0x73 0x24 0x30 0x37 0x36 0x0D

ต่อบกลบั (รปูแบบฐานสบิหก)
ชือ่ ความยาว ID ชนดิคำาส ัง่ CR 

Hex 0x34 0x30 
0x32 0x2B 0x0D

ต่วัอยา่งที ่2: ต่ ั�งคา่ความสวา่งเป็น 75 สำาหรบัจอแสดงผล (#02) และคำาส ัง่นี�
ไมถ่กูต่อ้ง
สง่ (รปูแบบฐานสบิหก)

ชือ่ ความยาว ID ชนดิคำาส ัง่ คำาส ัง่ Value1 Value2 Value3 CR 
Hex 0x38 0x30 

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

ต่อบกลบั (รปูแบบฐานสบิหก)
ชือ่ ความยาว ID ชนดิคำาส ัง่ CR 

Hex 0x34 0x30 
0x32 0x2D 0x0D
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ต่ารางฟงักช์นั Set
A. ฟงักช์นัพื�นฐาน

ฟงักช์นั 
Set 

ความ
ยาว

ID คำาส ัง่ คำาส ัง่ ชว่งคา่ ความคดิเห็น

ชนดิ (ASCII) รหสั 
(ASCII) 

รหสั (ฐาน
สบิหก)

(3 ASCII ไบต)์

เปิด/ปิดเครือ่ง 
(สแตนดบ์าย)

8 s ! 21 000: STBY
001: เปิด

1. การเปิดเครือ่งผา่นการ
ควบคมุ LAN อาจท�างาน

เฉพาะภายใตโ้หมดที่
เฉพาะเจาะจงเทา่นัน้ 

ส�าหรับรายละเอยีด ด ูUG 
ของจอแสดงผล *3.1.1

2. “WOL โดย MAC 
แอดเดรส” อาจใชไ้ดเ้ป็น

ทางเลอืก*3.2.1
เลอืกสญัญาณเขา้ 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: สล็อตเขา้ PC 
(OPS/SDM)/HDBT

008: หน่วยความจ�า
ภายใน

009: DP

00A: ฝัง/หลกั 
(Android)

1. ไมจ่�าเป็นส�าหรับ USB
2. ส�าหรับกรณีทีม่แีหลง่
สญัญาณเหมอืนกนัสอง
แหลง่ขึน้ไป สญัญาณ

ดจิติอลที ่2 จะถกูใชเ้พือ่
ระบสุว่นขยาย

3. HEX ของ 00A คอื 30 
30 41

ความสวา่ง 8 s $ 24 000 ~ 100
900: ลดความสวา่ง 

(-1)
901: เพิม่ความสวา่ง 

(+1)
*3.1.1

แบคไลท*์3.2.0 8 A B 42 000 ~ 100 1. ส�าหรับแพลตฟอรม์ 
Android ซึง่โหมดหลกัถกู
ควบคมุดว้ยแบคไลท ์และ
แหลง่สญัญาณอืน่ ๆ ถกู
ควบคมุดว้ยความสวา่ง
2. ไดรั้บจากการปรับ

เทยีบสี
*3.2.0

ล็อคปุ่ มเพาเวอร์ 8 s 4 34 000: ปลดล็อค
001: ล็อค 

*ส�าหรับรายละเอยีดดู
หมายเหตุ

ระดบัเสยีง 8 s 5 35 000 ~ 100 
900: ระดบัเสยีง 

ลด(-1)
901: เพิม่ระดบั

เสยีง(+1)
ปิดเสยีง 8 s 6 36 000: ปิด

001: เปิด (ปิดเสยีง)
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ล็อคปุ่ ม 8 s 8 38 000: ปลดล็อค
001: ล็อค

*ส�าหรับรายละเอยีดดู
หมายเหตุ

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

*ส�าหรับรายละเอยีดดู
หมายเหตุ

หมายเลข *3.1.1 8 s @ 40 000~009

ปุ่ มกด *3.1.1 8 s A 41 000: ขึน้
001: ลง

002: ซา้ย
003: ขวา
004: ป้อน

005: อนิพตุ
006: เมนู/ (ออก)

007: ออก
รโีมท คอนโทรล 8 s B 42 000: ปิดท�างาน

001: เปิดท�างาน
002: พาสทรู

ปิดทำางาน: RCU จะไมม่ี
ฟังกช์นั

เปิดทำางาน: RCU ควบคมุ
ปกติ

พาสทร:ู จอแสดงผลจะ
ผา่นรหสั RC ไปยงัอปุกรณ์

ทีเ่ชือ่มตอ่ผา่นพอรต์  
RS-232 แตไ่มต่อบสนอง

ตอ่ตวัเอง
กูค้นืคา่เริม่ตน้ 8 s ~ 7E 000 กูค้นืเป็นการตัง้คา่จาก

โรงงาน

หมายเหต่:ุ  
1. พฤต่กิรรมทีโ่หมดล็อคต่า่ง ๆ

โหมดล็อค พฤต่กิรรม

ล็อคปุ่ ม
1. ล็อคทกุปุ่ มบนแผงดา้นหนา้และ RCU ยกเวน้ปุ่ ม “เพาเวอร”์
2. ทกุฟังกช์นั SET ควรท�างานได ้ผ่า่น RS-232 แมฟั้งกช์นัทีต่รงกบัฮ็็อตคยีใ์น 

RCU อยา่ง ปิดเสยีง... ฯลฯ

ล็อคเมนู
1. ล็อคปุ่ ม “เมนู” ของแผงดา้นหนา้ และ RCU
2. โหมดโรงงานและการตอ้นรับไมค่วรถกูบล็อกส�าหรับรุน่ทีใ่ชปุ้่ มผสมเมนู เพือ่

เขา้สูโ่หมด 2 โหมดนี ้จะมกีารระบทุางเลอืกอืน่แยกตา่งหากถา้มขีอ้จ�ากดั
ตามรุน่

ล็อคปุ่ มเพาเวอร์

1. ล็อคปุ่ ม “เพาเวอร”์ ทีด่า้นหนา้ และ RCU 
2. การเปิด/ปิด SET_POWER ควรท�างานไดผ้า่น RS-232 แตไ่มไ่ดห้มายความ

วา่ล็อคปุ่ มเพาเวอรจ์ะถกูปลอ่ยภายใตก้รณีนี้
3. ไมส่ามารถปลดล็อคไดด้ว้ยการรเีซต็ในการตัง้คา่ OSD
4. จะเปิดเครือ่งอตัโนมตัเิมือ่มไีฟ AC ในโหมดล็อคปุ่ มเพาเวอร์
5. ภายใตล็้อคปุ่ มเพาเวอร ์เครือ่งจะไมเ่ขา้สูก่ารประหยดัพลงังานเมือ่ไมม่ี

สญัญาณ PC และไมปิ่ดเครือ่งเมือ่ไมม่สีญัญาณวดิโีออืน่ ๆ หลงัจาก 15 นาที
รโีมทคอนโทรล
ปิดใชง้าน

ล็อคปุ่ ม RCU แตย่งัคงใหปุ้่ มบนแผงดา้นหนา้สามารถท�างานได ้

2. ปลกุ-ผา่น-LAN โดย MAC แอดเดรส เป็นทางเลอืกสำาหรบัเปิดเครือ่ง SET
(ความยาว=126 ไบต)์

6 ไบต่์ 6 ไบต่ ์(#1) 6 ไบต่ ์(#2) ... 6 ไบต่ ์(#16) 24 ไบต่์
0xFF FF ... FF MAC แอดเดรส MAC แอดเดรส … MAC แอดเดรส 0x00 00 … 00
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B. ฟงักช์นัทางเลอืก
ฟงักช์นั 

Set
ความ
ยาว

ID คำาส ัง่ คำาส ัง่ ชว่งคา่ ความคดิเห็น

ชนดิ (ASCII) รหสั 
(ASCII) 

รหสั  
(ฐานสบิหก)

(3 ASCII ไบต)์

คอนทราสต์ 8 s # 23 000 ~ 100 

ความชดั 8 s % 25 000 ~ 100 

สี 8 s & 26 000 ~ 100 

สี 8 s ‘ 27 000 ~ 100 

เปิด_ปิดแบคไลท์ 8 s ( 29 000: ปิด
001: เปิด

โหมดสี 8 s ) 29 000: ปกติ
001: อุน่
002: เย็น

003: สว่นตวั
เสยีงเซอรร์าวนด์ 8 s - 2D 000: ปิด

001: เปิด 
เบส 8 s . 2E 000 ~ 100

ทรเีบลิ 8 s / 2F 000 ~ 100

สมดลุ 8 s 0 30 000 ~ 100 050 คอืตรงกลาง
ขนาดภาพ 8 s 1 31 000: เต็ม (16:9)

001: ปกต ิ(4:3)
002: จรงิ (1:1)

*3.1.0

ภาษา OSD 8 s 2 32 000: English
001: ฝร่ังเศส
002: สเปน

สามารถขยายได ้
ส�าหรับภาษาทีร่องรับ

เพิม่เตมิตามรุน่
โหมด PIP 8 s 9 39 000: ปิด

001: PIP (POP)
002: PBP

PIP-เลอืกเสยีง 8 s : 3A 000: หลกั
001: รอง

ต�าแหน่ง PIP 8 s ; 3B 000: ขึน้
001: ลง

002: ซา้ย
003: ขวา

PIP-อนิพตุ 8 s 7 37 *2.9 000: 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: สล็อตเขา้ PC 
(OPS/SDM)/HDBT
008: หน่วยความจ�า

ภายใน
009: DP 

00A: ฝัง/หลกั 
(Android)

ชว่งคา่เหมอืนกบั 
SET-เลอืกอนิพตุ
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โหมดกระเบือ้ง 8 s P 50 000: ปิด
001: เปิด

(ส�าหรับวดิโีอวอลล)์

การชดเชยกระเบือ้ง 8 s Q 51 000: ปิด
001: เปิด

(ส�าหรับวดิโีอวอลล)์
การชดเชยความกวา้ง

ขอบจอ
กระเบือ้ง-H โดย

จอภาพ V
8 s R 52 01x~09x: H

0x1~0x9: V
(ส�าหรับวดิโีอวอลล)์

1. ดจิติอลที ่2 
ส�าหรับจอภาพ H
2. ดจิติอลที ่3 

ส�าหรับจอภาพ V
ต�าแหน่งกระเบือ้ง 8 s S 53 001~025 (ส�าหรับวดิโีอวอลล)์

คดัลอกหนา้จอของ 
Position# ไปยงั
จอแสดงผลทีร่ะบุ

วนัที:่ ปี 8 s V 56 Y17~Y99 ตวัเลข 2 หลกัสดุทา้ย
(20)17~(20)99

วนัที:่ เดอืน 8 s V 56 M01~M12 ตวัเลข 2 หลกั

วนัที:่ วนั 8 s V 56 D01~D31 ตวัเลข 2 หลกั

เวลา: ชัว่โมง 8 s W 57 H00~H23 รปูแบบ 24 ชม.  
2 หลกั

เวลา: นาที 8 s W 57 M00~M59 ตวัเลข 2 หลกั

เวลา: วนิาที 8 s W 57 S00~S59 ตวัเลข 2 หลกั

หมายเหต่:ุ  
1. คำาจำากดัความกระเบื�องของ จอภาพ H, จอภาพ V และต่ำาแหนง่

2. ต่วัอยา่ง การต่ ั�งวนัที่
วนัที:่ 2017-3/15
สง่:  0x 38 30 31 73 56 59 31 37 0D (“Y17”)
สง่:  0x 38 30 31 73 56 4D 30 33 0D (“M03”)
สง่:  0x 38 30 31 73 56 44 31 35 0D (“D15”)

3. ต่วัอยา่ง การต่ ั�งเวลา
เวลา: 16:27:59
สง่:  0x 38 30 31 73 57 48 31 36 0D (“H16”)
สง่:  0x 38 30 31 73 57 4D 32 37 0D (“M27”)
สง่:  0x 38 30 31 73 57 53 35 39 0D (“S59”)

ต�าแหน่ง

จอภาพ H

จอ
ภา

พ 
V
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รายการฟงักช์นั Get
PC สามารถซกัถาม LFD ส�าหรับขอ้มลูทีเ่ฉพาะเจาะจง รปูแบบแพคเก็ตฟังกช์นั Get 
ประกอบดว้ย 9 ไบต ์ซึง่เหมอืนกบัโครงสรา้งแพคเกต็ฟังกช์นั Set โปรดทราบวา่ไบต ์
“คา่” จะเป็น = 000 เสมอ
คำาอธบิายฟงักช์นั Get:

ความยาว: ไบตร์วมของขอ้ความ ไมร่วม “CR”

TV/DS ID หมายเลขส�าหรับ TV/DS แตล่ะเครือ่ง (01~98; คา่เริม่ตน้คอื 01)

ชนดิคำาส ัง่ ระบชุนดิค�าสัง่ 
“g” (0x67h) : ค�าสัง่ Get
“r” (0x72h) : ตอบกลบัค�าสัง่ทีถ่กูตอ้ง
“-” (0x2Dh) : ตอบกลบัค�าสัง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง

คำาส ัง่: รหสัค�าสัง่ฟังกช์นั: รหสั ASCII หนึง่ไบต์

คา่[1~3]: ASCII สามไบตท์ีก่�าหนดคา่

CR 0x0D

รปูแบบฟงักช์นั Get
สง่: (ชนดิคำาส ัง่=“g”)

ชือ่ ความยาว ID ชนดิคำาส ัง่ คำาส ัง่ Value1 Value2 Value3 CR
จ�านวนไบต ์ 1 ไบต ์ 2 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต ์
ล�าดบัไบต์ 1 2~3 4 5 6 7 8 9

ต่อบกลบั: (ชนดิคำาส ัง่=“r” หรอื “-”)
ถา้คำาส ัง่ถกูต่อ้ง, ชนดิคำาส ัง่ = “r”

ชือ่ ความยาว ID ชนดิคำาส ัง่ คำาส ัง่ Value1 Value2 Value3 CR
จ�านวนไบต ์ 1 ไบต ์ 2 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต ์
ล�าดบัไบต์ 1 2~3 4 5 6 7 8 9

ถา้คำาส ัง่ไมถ่กูต่อ้ง, ชนดิคำาส ัง่ = “-”
ชือ่ ความยาว ID ชนดิคำาส ัง่ CR

จ�านวนไบต ์ 1 ไบต์ 2 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์
ล�าดบัไบต์ 1 2~3 4 5
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ต่วัอยา่งที ่1: รบัความสวา่งจาก TV-05 และคำาส ัง่นี�ถกูต่อ้ง คา่ความสวา่งคอื 
67
สง่ (รปูแบบฐานสบิหก)

ชือ่ ความยาว ID ชนดิคำาส ัง่ คำาส ัง่ Value1 Value2 Value3 CR

Hex 0x38 0x30 
0x35 0x67 0x62 0x30 0x30 0x30 0x0D

ต่อบกลบั (รปูแบบฐานสบิหก)
ชือ่ ความยาว ID ชนดิคำาส ัง่ คำาส ัง่ Value1 Value2 Value3 CR

Hex 0x38 0x30 
0x35 0x72 0x62 0x30 0x36 0x37 0x0D

ต่วัอยา่งที ่2: รบัสจีากจอแสดงผล (#05), แต่ค่ำาส ัง่ ส ีไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุ
โดยรุน่นี�
สง่ (รปูแบบฐานสบิหก)

ชือ่ ความยาว ID ชนดิคำาส ัง่ คำาส ัง่ Value1 Value2 Value3 CR

Hex 0x38 0x30 
0x35 0x67 0x26 0x30 0x30 0x30 0x0D

ต่อบกลบั (รปูแบบฐานสบิหก)
ชือ่ ความยาว ID ชนดิคำาส ัง่ CR

Hex 0x34 0x30 
0x35 0x2D 0x0D



113

ต่ารางฟงักช์นั Get
A. ฟงักช์นัพื�นฐาน

ฟงักช์นั Get ความยาว ID คำาส ัง่ คำาส ัง่ ชว่งการ
ต่อบสนอง ความคดิเห็น

ชนดิ (ASCII) รหสั 
(ASCII)

รหสั  
(ฐานสบิหก)

(3 ASCII ไบต)์

Get-Brightness 8 g b 62 000 ~ 100 

Get-Backlight*3.2.0 8 a B 42 000 ~ 100 1. ส�าหรับแพลตฟอรม์ 
Android ซึง่โหมดหลกั
ถกูควบคมุดว้ยแบคไลท ์
และแหลง่สญัญาณอืน่ ๆ 
ถกูควบคมุดว้ยความสวา่ง 

2. ไดรั้บจากการปรับ
เทยีบสี

*3.2.0

Get-Volume 8 g f 66 000 ~ 100 
Get-Mute 8 g g 67 000: ปิด

001: เปิด (ปิดเสยีง)
Get-Input select 8 g j 6A 000~ 

100~
1. หลกัที ่1 ส�าหรับ

การตรวจจับสญัญาณ: 
0 หมายถงึ “ไมม่ี

สญัญาณ”; 1 หมายถงึ 
“ตรวจจับสญัญาณได”้

2. หลกัที ่2 & 3:  
ดตูารางฟังกช์นั Set

Get-Power status: 
เปิด/ สแตนดบ์าย

8 g l 6C 001: เปิด
000: STBY

Get-Remote control S g n 6E 000: ปิดท�างาน
001: เปิดท�างาน

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 ค�าสัง่นีใ้ชเ้พือ่ทดสอบ
ลงิคก์ารสือ่สาร

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

เซลเซยีส
-01~-99:

-1~-99 องศา
เซลเซยีส

Get-Operation 
time*3.2.0

8 g 1 31 000 1. ชัว่โมงสะสม
เป็นจ�านวนเต็ม 6 
หลกั (000,001~ 
999,999)*3.2.0

2. ไมส่ามารถรเีซต็ได ้
เมือ่อปัเดต FW และ
การตัง้คา่เริม่ตน้จาก

โรงงาน*3.2.2
3. ตอบกลบัในรปูแบบ 

32 ไบตใ์หม*่3.2.0

Get-Device name 8 g 4 34 000 ตอบกลบัในรปูแบบ 32 
ไบตใ์หม*่3.2.0
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Get-MAC address 8 g 5 35 000 (ส�าหรับรุน่ทีม่ ีLAN)
ตอบกลบัในรปูแบบ 32 

ไบตใ์หม*่3.2.0

Get-IP address *3.2.0 8 g 6 36 000 (ส�าหรับรุน่ทีม่ ีLAN)
ตอบกลบัในรปูแบบ 32 

ไบตใ์หม*่3.2.0
Get-Serial number 

*3.2.0
8 g 7 37 000 ตอบกลบัในรปูแบบ 32 

ไบตใ์หม ่*3.2.0
Get-FW version *3.2.0 8 g 8 38 000 ตอบกลบัในรปูแบบ 32 

ไบตใ์หม ่*3.2.0

หมายเหต่:ุ  
1. ต่วัอยา่ง รบัช ัว่โมงการทำางาน
สมมตวิา่ชัว่โมงการท�างานสะสมคอื 123,456 ชม.
สง่: 0x 38 30 31 67 31 30 30 30 0D (Get Operation hour)
ตอบกลบั: 0x 32 30 31 72 31 31 32 33 34 35 36 00 00 … 00 00 0D 

 

2. ต่วัอยา่ง รบัชือ่อปุกรณ์
สมมตวิา่ชือ่อปุกรณค์อื CDE-5500
สง่: 0x 38 30 31 67 34 30 30 30 0D (Get Device Name)
ตอบกลบั:  0x 32 30 31 72 34 43 44 45 2D 35 35 30 30 00 00 … 00 00 

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

00 0D
3. ต่วัอยา่ง รบั MAC แอดเดรส
สมมตวิา่ MAC แอดเดรส คอื 00:11:22:aa:bb:cc 
สง่: 0x 38 30 31 67 35 30 30 30 0D (Get MAC add)
ตอบกลบั:  0x 32 30 31 72 35 30 30 31 31 32 32 61 61 62 62 63 63 00 

00…00 00 0D
4. ต่วัอยา่ง รบั IP แอดเดรส
สมมตวิา่ IP แอดเดรส คอื 192.168.100.2
สง่: 0x 38 30 31 67 36 30 30 30 0D (Get IP address)
ตอบกลบั:  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. ต่วัอยา่ง รบัหมายเลขซเีรยีล
สมมตวิา่หมายเลขซเีรยีล คอื ABC180212345
สง่: 0x 38 30 31 67 37 30 30 30 0D (Get Serial number)
ตอบกลบั:  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. ต่วัอยา่ง รบัเวอรช์นั FW
สมมตวิา่เวอรช์นั FW คอื 3.02.001
สง่:  0x 38 30 31 67 38 30 30 30 0D (Get FW version)
ตอบกลบั: 0x 32 30 31 72 38 33 2E 30 32 2E 30 30 31 00 00…00 00 0D
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B. ฟงักช์นัทางเลอืก
ฟงักช์นั Get ความยาว ID คำาส ัง่ คำาส ัง่ ชว่งการต่อบ

สนอง
ความคดิเห็น

ชนดิ 
(ASCII)

รหสั 
(ASCII)

รหสั  
(ฐานสบิหก)

(3 ASCII ไบต)์

Get-Contrast 8 g a 61 000 ~ 100 

Get-Sharpness 8 g c 63 000 ~ 100 

Get-Color 8 g d 64 000 ~ 100 

Get-Tint 8 g e 65 000 ~ 100

Get-Backlight 
On_Off

8 g h 68 000: ปิด
001: เปิด

Get-PIP mode 8 g t 74 000: ปิด
001: PIP (POP)

002: PBP
Get-PIP input 8 g u 75 000 ~ ด ูSet-input select

Get-Tiling Mode 8 g v 76 000: ปิด
001: เปิด

(ส�าหรับวดิโีอวอลล)์

Get-Tiling 
Compensation

8 g w 77 000: ปิด
001: เปิด

(ส�าหรับวดิโีอวอลล)์
การชดเชยความกวา้ง

ขอบจอ

Get-Tiling H by V 
monitors

8 g x 78 01x~09x: จอภาพ H
0x1~0x9: จอภาพ V

(ส�าหรับวดิโีอวอลล)์
1. ดจิติอลที ่2 ส�าหรับ

จอภาพ H
2. ดจิติอลที ่3 ส�าหรับ

จอภาพ V
Get-Tiling position 8 g y 79 000: ปิด

001~025
(ส�าหรับวดิโีอวอลล)์
คดัลอกหนา้จอของ 

Position# ไปยงัจอแส
ดงผลทีร่ะบุ

Get-Date: ปี 8 g 2 32 Y00~Y00 ตวัเลข 2 หลกัสดุทา้ย
(20)17~(20)99

Get-Date: เดอืน 8 g 2 32 M00~M00 ตวัเลข 2 หลกั

Get-Date: วนั 8 g 2 32 D00~M00 ตวัเลข 2 หลกั

Get-Time: ชัว่โมง 8 g 3 33 H00~H00 รปูแบบ 24 ชม. ตวัเลข 
2 หลกั

Get-Time: นาที 8 g 3 33 M00~M00 ตวัเลข 2 หลกั

Get-Time: วนิาที 8 g 3 33 S00~S00 ตวัเลข 2 หลกั

หมายเหต่:ุ  
1. ต่วัอยา่ง การรบัวนัที่
สมมตวิา่วนัทีปั่จจบุนัของจอแสดงผล #01 เป็นวนัทีด่า้นลา่ง:
วนัที:่ 2017-3/15
สง่:  0x 38 30 31 67 32 59 30 30 0D (Get Date:Year)
ตอบกลบั:  0x 38 30 31 72 32 59 31 37 0D (“Y17”)
สง่: 0x 38 30 31 67 32 4D 30 30 0D (Get Date:Month)
ตอบกลบั: 0x 38 30 31 72 32 4D 30 33 0D (“M03”)
สง่: 0x 38 30 31 67 32 44 30 30 0D (Get Date:Day)
ตอบกลบั: 0x 38 30 31 72 32 44 31 35 0D (“D15”)
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2. ต่วัอยา่ง การรบัเวลา
สมมตวิา่เวลาปัจจบุนัของจอแสดงผล #01 เป็นเวลาดา้นลา่ง:
เวลา: 16:27:59
สง่: 0x 38 30 31 67 33 48 30 30 0D (Get Time:Hour)
ตอบกลบั: 0x 38 30 31 72 33 48 31 36 0D (“H16”)
สง่: 0x 38 30 31 67 33 4D 30 30 0D (Get Time:Min)
ตอบกลบั: 0x 38 30 31 72 33 4D 32 37 0D (“M27”)
สง่: 0x 38 30 31 67 33 53 30 30 0D (Get Time:Sec)
ตอบกลบั: 0x 38 30 31 72 33 53 35 39 0D (“S59”)

3. ต่วัอยา่ง รบัเวอรช์นั RS232
สมมตวิา่เวอรช์นัคอื 3.0.1
สง่: 0x 38 30 31 67 36 30 30 30 0D (Get RS232 version)
ตอบกลบั: 0x 38 30 31 72 36 33 30 31 0D (“301”)
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C. ต่อบกลบัอตั่โนมตั่ ิ*3.2.1
จอแสดงผลจะสง่ขอ้มลู/สถานะทีอ่ปัเดตโดยอตัโนมตั ิโดยไมต่อ้งรับการสอบถามจาก
โฮ็สตเ์มือ่ใดกต็ามทีข่อ้มลู/สถานะตอ่ไปนีถ้กูเปลีย่นแปลงโดยผูใ้ชด้ว้ยวธิกีารตา่ง ๆ 
เชน่: อปุกรณร์โีมทคอนโทรล, ปุ่ มดา้นหนา้ หรอืทชัสกรนี
 

• ปุ่ มเปิด/ปิด
• เลอืกสญัญาณเขา้
• ความสวา่ง
• แสงดา้นหลงั
• ระดบัเสยีง
• ปิดเสยีง เปิด/ปิด
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โหมดรโีมทคอนโทรลพาสทรู
เมือ่ PC ตัง้คา่จอแสดงผลเป็นโหมดรโีมทคอนโทรลพาสทร,ู จอแสดงผลจะสง่
แพคเกต็ 7 ไบต ์(ตามดว้ย “CR”) ในการตอบสนองกบัการเปิดใชง้านปุ่ มบนหน่วย
รโีมทคอนโทรล (RCU) ในโหมดนี ้รโีมทคอนโทรลจะไมม่ผีลใด ๆ กบัการท�างานของ
จอแสดงผล ตวัอยา่งเชน่: “ระดบัเสยีง+” จะไมเ่ปลีย่นระดบัเสยีงของจอแสดงผล แต่
จะสง่รหสั “ระดบัเสยีง+” ไปยงั PC ผา่นพอรต์ RS-232 แทน
รปูแบบฟงักช์นั IR พาสทรู
ต่อบกลบั: (ชนดิคำาส ัง่=“p”)

ชือ่ ความยาว ID ชนดิคำาส ัง่ RCU รหสั1 
(MSB)

RCU รหสั2 
(LSB) CR

จ�านวนไบต ์ 1 ไบต ์ 2 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต์
ล�าดบัไบต์ 1 2~3 4 5 6 7

ต่วัอยา่งที ่1: รโีมทคอนโทรลพาสทร ูเมือ่ปุ่ ม “VOL+” ถกูกดสำาหรบัจอแส
ดงผล (#5)
สง่ (รปูแบบฐานสบิหก)

ชือ่ ความยาว ID ชนดิคำาส ัง่ RCU รหสั1 
(MSB)

RCU รหสั2 
(LSB) CR 

Hex 0x36 0x30 
0x35 0x70 0x31 0x30 0x0D

ปุ่ ม รหสั 
(HEX)

พื�นฐาน 
*3.1.1

ทางเลอืก 
*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

เรยีกคนื (ลา่สดุ) 0C V
ขอ้มลู (จอแสดงผล) 0D V

0E
อตัราสว่น (ซมู, ขนาด) 0F V

เพิม่ระดบัเสยีง (+) 10 V
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ลดระดบัเสยีง (-) 11 V
ปิดเสยีง 12 V

ชอ่ง/เลือ่นหนา้ขึน้ (+)/  
ความสวา่ง+

13 V

ชอ่ง/เลือ่นหนา้ลง (-)/  
ความสวา่ง-

14 V

เพาเวอร์ 15 V
แหลง่สญัญาณ (อนิพตุ) 16 V

17
18

สลปี 19 V
เมนู 1A V
ขึน้ 1B V
ลง 1C V

ซา้ย (-) 1D V
ขวา (+) 1E V

ตกลง (ป้อน, ตัง้คา่) 1F V
ออก 20 V

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

สแีดง ■ (F1) 2C
สเีขยีว ■ (F2) 2D

สเีหลอืง ■ (F3) 2E
สนี�้าเงนิ ■ (F4) 2F

หมายเหต่:ุ  
1. รหสั IR-พาส-ทรนูี ้แตกตา่งจากรหสั RCU คยี์
2. ล�าดบัการควบคมุพเิศษส�าหรับปุ่ มเพาเวอร ์ภายใตโ้หมด IR-พาสทรู
2-1.  เมือ่จอแสดงผล ปิด และไดรั้บรหสัเพาเวอร ์IR: จอแสดงผลจะเปิดตวัเองขึน้มา 

จากนัน้สง่ตอ่รหสัเพาเวอรไ์ปยงัโฮ็สตผ์า่น RS-232
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2-2.  เมือ่จอแสดงผล เปิด และไดรั้บรหสัเพาเวอร ์IR: จอแสดงผลจะสง่ตอ่รหสัเพา
เวอรไ์ปยงัโฮ็สตผ์า่น RS-232 จากนัน้ปิดตวัเองลง

2-3.  เมือ่เปิดใชง้าน SET-POWER LOCK จอแสดงผลจะไมต่อบสนองตอ่การกดปุ่ ม
เพาเวอร์

3.  รหสั VOLUME UP และ VOLUME DOWN จะสง่เอาตพ์ตุซ�้า ๆ เมือ่คณุกดปุ่ ม
คา้งไว ้
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ภาคผนวก
ขอ้มลูจำาเพาะ

รายการ ประเภท ขอ้มลูจำาเพาะ
รุน่ P/N IFP5550-3 

IFP5550-3A 
IFP5550-3B

IFP6550-3 
IFP6550-3A 
IFP6550-3B

IFP7550-3 
IFP7550-3A 
IFP7550-3B

IFP8650-3 
IFP8650-3A 
IFP8650-3B

NO. VS18105 VS18106 VS17117 VS17118
ขนาดหนา้จอ 54.5” 65.5” 74.5” 85.5”
สญัญาณเขา้ 3 x HDMI

1 x VGA
1 x Audio In

1 x LAN (RJ45)
4 x USB แบบ A (3.0)
3 x USB แบบ A (2.0)

สญัญาณออก 1 x HDMI
1 x Audio Out

1 x SPDIF
2 x USB แบบ B

เอาตพ์ตุ
ล�าโพง

10W x 2, ซบัวฟูเฟอร ์15W x 1

RS-232 การสือ่สาร RS-232
เพาเวอร์ แรงดนัไฟฟ้า 100V-240V AC 50/60Hz

สภาพแวดลอ้ม
ในการท�างาน

อณุหภมูิ 32° F ถงึ 104° F (0° C ถงึ 40° C)
ความชืน้ 10%~90% ไมก่ลัน่ตวั

ระดบัความสงู ≤ 2,000 ม.
สภาพแวดลอ้ม

ในการเกบ็
รักษา

อณุหภมูิ -4° F ถงึ 140° F (-20° C ถงึ 60° C)
ความชืน้ 10%~90% ไมก่ลัน่ตวั

ระดบัความสงู ≤ 2,000 ม.
ขนาด ตวัเครือ่ง (มม.) 1268 x 773 

x 85
1488 x 897 

x 90
1710 x 1020 

x 90
1958 x 1160 

x 90
น�้าหนัก ตวัเครือ่ง (กก.) 31 40 53 69.7

การสิน้เปลอืง
พลงังาน

เปิด 80W 108W 138W 162W
ปิด <0.5W <0.5W <0.5W <0.5W

หมายเหต่:ุ  ขอ้มลูจ�าเพาะผลติภณัฑอ์าจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
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โหมดการแสดงผล
โหมด VGA

ความละเอยีด อตั่รารเีฟรช (@)
640 x 480 60Hz, 72Hz, 75Hz
720 x 400 70Hz
800 x 600 56Hz, 60Hz, 72Hz, 75Hz 
832 x 624 75Hz
1024 x 768 60Hz, 70Hz, 75Hz
1152 x 864 60Hz, 75Hz
1152 x 870 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, 75Hz
1400 x 1050 60Hz, 75Hz
1600 x 1200 60Hz
1680 x 1050 60Hz 
1920 x 1080 60Hz
1920 x 1200 60Hz

โหมด HDMI
ความละเอยีด อตั่รารเีฟรช (@)

640 x 480 60Hz, 72Hz
720 x 400 70Hz
800 x 600 60Hz, 72Hz
1024 x 768 60Hz, 70Hz, 75Hz
1280 x 800 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 59Hz, 60Hz
576i 50Hz
720p 50Hz, 60Hz
576p 50Hz
1080i 50Hz, 60Hz
1080p 50Hz, 60Hz
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การแกป้ญัหา
สว่นนีอ้ธบิายปัญหาทัว่ไปซึง่คณุอาจพบในขณะทีใ่ช ้ViewBoard

ปญัหา การแกไ้ขทีเ่ป็นไปได้
รโีมทคอนโทรลไม่
ท�างาน

1. ตรวจสอบวา่มอีะไรขวางกัน้ตวัรับสญัญาณ
รโีมทคอนโทรลของจอแสดงผลหรอืไม่

2. ตรวจสอบวา่ตดิตัง้แบตเตอรีใ่นรโีมทคอนโทรลถกู
ตอ้งหรอืไม่

3. ตรวจสอบวา่จ�าเป็นตอ้งเปลีย่นแบตเตอรีห่รอืไม่
เครือ่งปิดเองโดยไมไ่ด ้
คาดหมาย

1. ตรวจสอบวา่เปิดใชง้านโหมดสลปีอยูห่รอืไม่
2. ตรวจสอบวา่ในพืน้ทีข่องคณุมไีฟดบัหรอืไม่
3. เปิดเครือ่งจอแสดงผล และดวูา่ปัญหาเกีย่วขอ้งกบั

สญัญาณและระบบควบคมุหรอืไม่

โหมด PC
ปญัหา การแกไ้ขทีเ่ป็นไปได้
ไมม่สีญัญาณ PC 1. ตรวจสอบการตัง้คา่จอแสดงผล

2. ตรวจสอบความละเอยีดจอแสดงผล
3. ปรับการตัง้คา่ Hs &Vs (การซงิโครไนซ)์ โดยใชเ้มนู 

OSD
พืน้หลงัมรีิว้ 1. เลอืกปรับอตัโนมตัิ

2. ปรับนาฬิกิาและเฟส
สผีดิเพีย้น 1. ตรวจสอบการเชือ่มตอ่ VGA

2. ปรับการตัง้คา่ส,ี ความสวา่ง และคอนทราสต์
รปูแบบทีไ่มส่นับสนุน 1. เลอืกปรับอตัโนมตัิ

2. ปรับนาฬิกิาและเฟส
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ฟงักช์นัสมัผสั
ปญัหา การแกไ้ขทีเ่ป็นไปได้
ฟังกช์นัสมัผัสไมท่�างาน 1. ตรวจสอบวา่ตดิตัง้ไดรเวอรอ์ยา่งถกูตอ้ง

2. ตดิตัง้ไดรเวอรซ์�้า
3. ตรวจสอบการตัง้คา่และจัดแนว
4. ตรวจสอบวา่ทชัเพ็นท�างานอยา่งเหมาะสมหรอืไม่

วดิโีอไมท่ำางานอยา่งเหมาะสม
ปญัหา การแกไ้ขทีเ่ป็นไปได้
ไมม่ภีาพ / ไมม่เีสยีง 1. ตรวจสอบสถานะการเปิดปิดเครือ่ง

2. ตรวจสอบสายสญัญาณ
3. ตรวจสอบวา่ PC ในตวัมกีารตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง

ภาพไมช่ดั หรอืตดัเขา้
ตดัออก

1. ตรวจสอบสายสญัญาณ
2. ตรวจสอบวา่อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสอ์ืน่รบกวน

สญัญาณหรอืไม่
ภาพคณุภาพแย่ 1. ปรับการตัง้คา่ส,ี ความสวา่ง และคอนทราสตใ์นเมนู

2. ตรวจสอบสายสญัญาณ

เสยีงไมท่ำางานอยา่งเหมาะสม
ปญัหา การแกไ้ขทีเ่ป็นไปได้
ไมม่เีสยีง 1. กดปุ่ ม ปิดเสยีง/เลกิปิดเสยีง

2. ปรับระดบัเสยีง
3. ตรวจสอบสายสญัญาณ

ล�าโพงออกขา้งเดยีว 1. ปรับสมดลุเสยีงในเมนู
2. ตรวจสอบการตัง้คา่แผงควบคมุเสยีงของคอมพวิเตอร์
3. ตรวจสอบสายสญัญาณ

หมายเหต่:ุ  SPDIF และ Audio Out ท�างานเฉพาะ
ชอ่งในเครือ่งเลน่ในตวั, HDMI และ 
DisplayPort (DP)
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การบำารงุรกัษา
ขอ้ควรระวงัท ัว่ไป
• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ปิดจอภาพ และถอดสายเคเบลิออกจากเตา้เสยีบไฟฟ้าแลว้
• อยา่พน่สเปรย ์หรอืเทของเหลวใด ๆ ลงบนหนา้จอหรอืตวัเครือ่งโดยตรง
• จับอปุกรณด์ว้ยความระมดัระวงั ถา้มรีอยขดีขว่น อปุกรณส์เีขม้อาจแสดงรอยใหเ้ห็น

ไดช้ดัเจนกวา่อปุกรณส์อีอ่น
• อยา่ใชร้ะบบตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลานาน

การทำาความสะอาดหนา้จอ
• เชด็หนา้จอดว้ยผา้นุ่มทีส่ะอาด ปราศจากขน การท�าเชน่นีจ้ะก�าจัดฝุ่ นและอนุภาคอืน่ 

ๆ ออกไป
• ถา้หนา้จอยงัคงไมส่ะอาด ใหใ้ชน้�้ายาท�าความสะอาดกระจกทีไ่มม่แีอมโมเนยี ไมม่ี

แอลกอฮ็อล ์หยดลงบนผา้นุ่มทีส่ะอาด ปราศจากขน จากนัน้เชด็หนา้จอ

การทำาความสะอาดต่วัเครือ่ง
• ใชผ้า้นุ่ม ทีแ่หง้
• ถา้ตวัเครือ่งยงัคงไมส่ะอาด ใหใ้ชส้ารซกัฟอกทีไ่มม่แีอมโมเนยี ไมม่แีอลกอฮ็อล ์

ไมม่ฤีทธิ�กดักรอ่นปรมิาณเล็กนอ้ย หยดลงบนผา้นุ่มทีส่ะอาด ปราศจากขน จากนัน้
เชด็พืน้ผวิ

ประกาศความไมร่บัผดิชอบ
• ViewSonic® ไมแ่นะน�าใหใ้ชน้�้ายาท�าความสะอาดทีม่สีว่นผสมของแอมโมเนยีหรอื

แอลกอฮ็อลบ์นหนา้จอแสดงผลหรอืตวัเครือ่ง มรีายงานวา่น�้ายาท�าความสะอาดเคมี
บางอยา่งท�าใหห้นา้จอ และ/หรอืตวัเครือ่งของอปุกรณเ์สยีหาย

• ViewSonic® จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย ทีเ่กดิจากการใชน้�้ายาท�าความ
สะอาดทีม่สีว่นผสมของแอมโมเนยีหรอืแอลกอฮ็อล์

หมายเหต่:ุ  ถา้การควบแน่นปรากฏิขึน้ระหวา่งกระจกกบัแผงหนา้จอ ใหเ้ปิดจอแส
ดงผลไว ้จนกระทัง่ความชืน้หายไป
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ระเบยีบขอ้บงัคบั และขอ้มลูการ
บรกิาร

ขอ้มลูเกีย่วกบัความสอดคลอ้ง
สว่นนีอ้ธบิายถงึขอ้ก�าหนดและถอ้ยแถลงทัง้หมดเกีย่วกบัระเบยีบขอ้บงัคบั การใชง้าน
ทีไ่ดรั้บการยนืยนัจะอา้งองิถงึฉลากป้ายชือ่และเครือ่งหมายทีเ่กีย่วขอ้งบนตวัเครือ่ง

ถอ้ยแถลงความสอดคลอ้งของ FCC
อปุกรณน์ีม้คีณุสมบตัติรงตามกฎขอ้บงัคบั FCC สว่นที ่15 การท�างานตอ้งเป็นไปตาม
เงือ่นไขสองขอ้ตอ่ไปนี:้ (1) อปุกรณน์ีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย และ 
(2) อปุกรณน์ีต้อ้งทนตอ่การรบกวนทีไ่ดรั้บ รวมทัง้การรบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการ
ท�างานทีไ่มพ่งึประสงค ์อปุกรณน์ีไ้ดรั้บการทดสอบ และพบวา่สอดคลอ้งกบัขอ้จ�ากดั
ของอปุกรณด์จิติอลคลาส B  ซึง่เป็นไปตามสว่นที ่15 ของกฎขอ้บงัคบั FCC
ขอ้จ�ากดัเหลา่นีไ้ดรั้บการออกแบบเพือ่ใหก้ารป้องกนัทีเ่หมาะสมตอ่การรบกวนทีเ่ป็น
อนัตรายในการตดิตัง้บรเิวณทีพั่กอาศยั อปุกรณน์ีส้รา้ง ใช ้และสามารถแผพ่ลงังาน
ความถีค่ลืน่วทิย ุและถา้ไมไ่ดต้ดิตัง้และใชอ้ยา่งเหมาะสมตามทีร่ะบใุนขัน้ตอนการใช ้
งาน อาจกอ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การสือ่สาร อยา่งไรกต็าม ไมอ่าจรับ
ประกนัไดว้า่จะไมม่กีารรบกวนเกดิขึน้จากการตดิตัง้อปุกรณน์ี ้ถา้อปุกรณเ์ป็นสาเหตใุห ้
เกดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การรับคลืน่วทิย ุและโทรทศัน ์ซึง่สามารถระบไุดโ้ดย
การปิดและเปิดอปุกรณ ์ผูใ้ชค้วรพยายามแกไ้ขการรบกวนโดยใชว้ธิกีารหนึง่หรอืหลาย
วธิกีารตอ่ไปนีร้ว่มกนั:

• ปรับทศิทางหรอืเปลีย่นสถานทีข่องเสาอากาศรับสญัญาณ
• เพิม่ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณแ์ละเครือ่งรับสญัญาณ
• เชือ่มตอ่อปุกรณล์งในเตา้เสยีบในวงจรทีแ่ตกตา่งจากทีใ่ชเ้สยีบเครือ่งรับอยู่
• ปรกึษาตวัแทนจ�าหน่าย หรอืชา่งเทคนคิวทิย/ุโทรทศันท์ีม่ปีระสบการณเ์พือ่ขอ

ความชว่ยเหลอื

คำาเต่อืน: คณุตอ้งระมดัระวงัวา่ การเปลีย่นแปลงหรอืดดัแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการเห็นชอบ
โดยองคก์รทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบเรือ่งความสอดคลอ้ง จะท�าใหส้ทิธิ�ในการใชอ้ปุกรณ์
ของผูใ้ชส้ ิน้สดุ

ถอ้ยแถลงอตุ่สาหกรรมแคนาดา
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

ความสอดคลอ้งกบั CE สำาหรบัประเทศในสหภาพยโุรป
อปุกรณน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนด EMC ที ่2014/30/EU และขอ้ก�าหนด
ไฟฟ้าแรงดนัต�า่ 2014/35/EU
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ขอ้มลูต่อ่ไปนี�ใชเ้ฉพาะสำาหรบัประเทศสมาชกิ EU เทา่น ั�น:
เครือ่งหมายทีแ่สดงทางดา้นขวา หมายถงึการด�าเนนิการทีส่อดคลอ้งกบัขอ้
ก�าหนดของเสยีจากอปุกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์2012/19/EU (WEEE) 
เครือ่งหมายระบวุา่ หา้มทิง้อปุกรณป์ะปนเป็นขยะชมุชนทีไ่มไ่ดค้ดัแยก แต่
ตอ้งใชร้ะบบคนืและการเกบ็รวบรวมทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่

ประกาศความสอดคลอ้งกบั RoHS2
ผลติภณัฑน์ีไ้ดรั้บการออกแบบ และผลติอยา่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนด 2011/65/
EU ของรัฐสภาและสภายโุรป วา่ดว้ยการจ�ากดัการใชส้ารอนัตรายบางชนดิในอปุกรณ์
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(ขอ้ก�าหนด RoHS2) และลงความเห็นวา่สอดคลอ้งกบัคา่
ความเขม้ขน้สงูสดุ ทีอ่อกโดยคณะกรรมการการปรับตวัทางเทคนคิแหง่ยโุรป (TAC) 
ดงัทีแ่สดงดา้นลา่ง:

สาร ความเขม้ขน้สงูทีส่ดุ
ทีเ่สนอ

ความเขม้ขน้จรงิ

ตะกัว่ (Pb) 0.1% < 0.1%
ปรอท (Hg) 0.1% < 0.1%
แคดเมยีม (Cd) 0.01% < 0.01%
เฮ็กซะวาเลนต ์โครเมยีม (Cr6⁺) 0.1% < 0.1%
โพลโีบรมเินตเต็ด ไบฟีนลิส ์(PBB) 0.1% < 0.1%
โพลโีบรมเินตเต็ด ไบฟีนลิ อเีธอร ์
(PBDE)

0.1% < 0.1%

บสิ (2-เอธลิเฮ็กซลิ) พาทาเลต 
(DEHP)

0.1% < 0.1%

บวิทลิ เบนซลิ พาทาเลต (BBP) 0.1% < 0.1%
ไดบวิทลิ พาทาเลต (DBP) 0.1% < 0.1%
ไดไอโซบวิทลิ พาทาเลต (DIBP) 0.1% < 0.1%

สว่นประกอบบางอยา่งของผลติ่ภณัฑด์งัทีร่ะบขุา้งต่น้ ไดร้บัการยกเวน้ภายใต่้
ภาคผนวก III ของขอ้กำาหนด RoHS2 ดงัทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง:
• คอปเปอร ์อลัลอย ทีป่ระกอบดว้ยตะกัว่สงูสดุ 4% ตามน�้าหนัก
• ตะกัว่ในโลหะบดักรชีนดิอณุหภมูหิลอมเหลวสงู (เชน่ อลัลอยผสมตะกัว่ทีม่ตีะกัว่ 

85% ตามน�้าหนักหรอืมากกวา่)
• สว่นประกอบไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสท์ีป่ระกอบดว้ยตะกัว่ในแกว้ หรอืเซรามกิ ที่

นอกเหนอืจากไดอเิล็กทรกิเซรามกิในตวัเกบ็ประจ ุเชน่ อปุกรณเ์พยีโซอเิล็กทรอนกิ 
หรอืในแกว้ หรอืสารประกอบเซรามกิแมทรกิซ ์

• ตะกัว่ในไดอเิล็กทรกิเซรามกิในตวัเกบ็ประจสุ�าหรับแรงดนัไฟฟ้าทีร่ะดบั 125V AC 
หรอื 250V DC หรอืสงูกวา่
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ถอ้ยแถลง ENERGY STAR®

ENERGY STAR® เป็นโครงการอาสาสมคัรของหน่วยงานป้องกนัสิง่แวดลอ้มของ
สหรัฐอเมรกิา ทีช่ว่ยใหธ้รุกจิและบคุคลทัว่ไปประหยดัเงนิ และปกป้องสภาพภมูอิากาศ
ของเราดว้ยประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานทีเ่หนอืกวา่ ผลติภณัฑท์ีม่คีณุสมบตั ิENERGY 
STAR® ป้องกนัการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก โดยมคีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขและขอ้
ก�าหนดในการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพทีเ่ขม้งวดทีก่�าหนดขึน้โดยหน่วยงาน
ป้องกนัสิง่แวดลอ้มของสหรัฐอเมรกิา
ในฐานะพันธมติร ENERGY STAR®, ViewSonic มุง่มัน่ทีจ่ะปฏิบิตัติามแนวทางของ 
ENERGY STAR® และตดิเครือ่งหมายผลติภณัฑท์กุรุน่ทีผ่า่นการรับรองดว้ยโลโก ้
ENERGY STAR®

โลโกต้อ่ไปนีป้รากฏิอยูบ่นผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บการรับรอง ENERGY STAR® ทกุรุน่:

หมายเหต่:ุ  คณุสมบตัดิา้นการจัดการพลงังาน ลดการสิน้เปลอืงพลงังานลงอยา่ง
มากขณะทีไ่มไ่ดใ้ชผ้ลติภณัฑ ์การจัดการพลงังานชว่ยใหอ้ปุกรณเ์ขา้
สูโ่หมด “สลปี” ซึง่ใชพ้ลงังานต�า่โดยอตัโนมตั ิหลงัจากไมม่กีจิกรรม
ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว ้และคณุสมบตักิารจัดการพลงังาน ยงัชว่ย
ใหเ้ครือ่งเขา้สูโ่หมดสลปีหรอืโหมดปิดเครือ่งภายใน 5 นาทหีลงั
จากทีต่ดัการเชือ่มตอ่จากโฮ็สตค์อมพวิเตอรด์ว้ย โปรดทราบวา่การ
เปลีย่นแปลงใด ๆ ในการตัง้คา่พลงังานจะท�าใหก้ารสิน้เปลอืงพลงังาน
เพิม่ขึน้

ขอ้จำากดัเกีย่วกบัสารอนัต่รายของอนิเดยี
ถอ้ยแถลงขอ้จ�ากดัเกีย่วกบัสารอนัตราย (อนิเดยี) ผลติภณัฑน์ีส้อดคลอ้งกบั “กฎ
ระเบยีบของเสยีอเิล็กทรอนกิสข์องอนิเดยี ปี 2011” และหา้มการใชต้ะกัว่, ปรอท, 
เฮ็กซะวาเลนตโ์ครเมยีม, โพลโีบรมเินตเต็ด ไบฟีนลิส ์หรอืโพลโีบรมเินตเต็ด ไบฟี
นลิ อเีธอร ์ทีค่วามเขม้ขน้เกนิ 0.1 % ตามน�้าหนัก และ 0.01 % ตามน�้าหนักส�าหรับ
แคดเมยีม ยกเวน้ส�าหรับการยกเวน้ทีแ่สดงในรายการ 2 ของกฎระเบยีบ
การทิ�งผลติ่ภณัฑเ์มือ่ส ิ�นสดุอายผุลติ่ภณัฑ์
ViewSonic® เคารพสิง่แวดลอ้ม และมุง่มัน่ทีจ่ะท�างานเพือ่อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม ขอ
ขอบคณุทีค่ณุมสีว่นในการใชค้อมพวิเตอรท์ีฉ่ลาดขึน้ และชว่ยอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มมาก
ขึน้ หากตอ้งการศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปทีเ่ว็บไซตข์อง ViewSonic®

สหรฐัอเมรกิา & แคนาดา:
https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program

ยโุรป:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
ไต่ห้วนั:
https://recycle.epa.gov.tw/

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
https://recycle.epa.gov.tw/
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Macintosh และ Power Macintosh เป็นเครือ่งหมายการค ้าจดทะเบยีนของ Apple 
Inc.

Microsoft, Windows และโลโก ้ Windows เป็นเครือ่งหมายการค ้าจดทะเบยีนของ 
Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ ๆ

ViewSonic®, โลโก ้นกสามตวั, OnView, ViewMatch และ ViewMeter เป็น
เครือ่งหมายการค ้าจดทะเบยีนของ ViewSonic® Corporation

VESA เป็นเครือ่งหมายการค ้าจดทะเบยีนของสมาคมมาตรฐานวดิโีออเิล็กทรอนกิส์ 
DPMS, DisplayPort และ DDC เป็นเครือ่งหมายการค ้าของ VESA

คำาปฏเิสธความรบัผดิชอบ: ViewSonic® Corporation จะไมรั่บผดิชอบตอ่ข ้อผดิ 
พลาดทางเทคนคิ หรอืทางบรรณาธกิาร หรอืการละเว ้นทีม่อียูใ่นทีน่ี;้ หรอืส�าหรับความ 
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ หรอืความเสยีหายทีต่ามมา ทีเ่ป็นผลจากการใช ้งาน หรอืสมรรถนะ 
ในการใช ้งานผลติภณัฑน์ี้

เพือ่ประโยชนใ์นการปรับปรงุผลติภณัฑอ์ยา่งตอ่เนือ่ง ViewSonic® Corporation ขอ 
สงวนสทิธิ�ในการเปลีย่นแปลงข ้อมลูจ�าเพาะของผลติภณัฑโ์ดยไมต่ ้องแจ ้งให ้ทราบ 
ข ้อมลูในเอกสารนีอ้าจเปลีย่นแปลงได ้โดยไมต่ ้องแจ ้งให ้ทราบ

ห ้ามคดัลอก ท�าซ�้า หรอืสง่ผา่นสว่นหนึง่สว่นใดของเอกสารนีด้ ้วยวธิกีารใด ๆ เพือ่
วตัถปุระสงคใ์ด ๆ โดยไมไ่ด ้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก ViewSonic® 
Corporation ก่อน

IFP50-3_UG_THA_1b_20220412
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บรกิารลกูคา้
ส�าหรับการสนับสนุนดา้นเทคนคิหรอืบรกิารผลติภณัฑ ์ใหด้ตูารางดา้นลา่งหรอืตดิตอ่
รา้นคา้ปลกีของคณุ

หมายเหต่:ุ  คณุจ�าเป็นตอ้งมหีมายเลขซเีรยีลของผลติภณัฑ์

ประเทศ/ภมูภิาค เว็บไซต่์ ประเทศ/ภมูภิาค เว็บไซต่์

เอเชยีแปซฟิิก & แอฟรกิา 
Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/

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

Hong Kong (English) www.viewsonic.com/hk-en/ India www.viewsonic.com/in/ 

Indonesia www.viewsonic.com/id/ Israel www.viewsonic.com/il/ 

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

Malaysia www.viewsonic.com/my/ Middle East www.viewsonic.com/me/

Myanmar www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/np/ 

New Zealand www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/pk/ 

Philippines www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/sg/ 

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

Việt Nam www.viewsonic.com/vn/ South Africa & 
Mauritius www.viewsonic.com/za/ 

Americas
United States www.viewsonic.com/us Canada www.viewsonic.com/us 

Latin America www.viewsonic.com/la

Europe 
Europe www.viewsonic.com/eu/ France www.viewsonic.com/fr/ 

Deutschland 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/ 

United Kingdom www.viewsonic.com/uk/
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การรบัประกนัแบบจำากดั
ViewSonic® สมารต์ไวทบ์อรด์

การรบัประกนัคุม้ครองอะไรบา้ง:
ViewSonic® รับประกนัวา่ผลติภณัฑข์องบรษัิทปราศจากขอ้บกพรอ่ง เนือ่งจากวตัถดุบิ
และฝีมอืแรงงานระหวา่งชว่งเวลารับประกนั หากผลติภณัฑพ์สิจูนไ์ดว้า่บกพรอ่ง
เนือ่งจากวตัถดุบิ หรอืฝีมอืแรงงานระหวา่งชว่งเวลารับประกนั ViewSonic® จะท�าการ
ซอ่ม หรอืเปลีย่นผลติภณัฑใ์หใ้หมด่ว้ยผลติภณัฑท์ีเ่หมอืนกนั เพือ่เป็นการแกปั้ญหา
ใหค้ณุ ตามดลุพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ผลติภณัฑห์รอืชิน้สว่นทีเ่ปลีย่นให ้
ใหมอ่าจประกอบดว้ยชิน้สว่นหรอืสว่นประกอบทีผ่ลติขึน้ใหม ่หรอืไดรั้บการซอ่มแซม
และประกอบกลบัเขา้ไปใหม ่ตวัเครือ่ง หรอืชิน้สว่น หรอืสว่นประกอบทีซ่อ่มแซมหรอื
เปลีย่นใหใ้หมจ่ะไดรั้บความคุม้ครองเป็นระยะเวลาทีเ่หลอืของการรับประกนัแบบ
จ�ากดัเดมิของลกูคา้ และชว่งเวลาการรับประกนัจะไมข่ยายออกไป ViewSonic® ไม่
รับประกนัซอฟตแ์วรข์องบคุคลทีส่าม ไมว่า่จะรวมอยูใ่นผลติภณัฑห์รอืตดิตัง้โดย
ลกูคา้ การตดิตัง้ช ิน้สว่นฮ็ารด์แวรห์รอืสว่นประกอบทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตใด ๆ (เชน่ หลอด
โปรเจคเตอร)์ (โปรดด:ู สว่น “อะไรทีก่ารรับประกนัไมร่วมและไมคุ่ม้ครอง”)

การรบัประกนัคุม้ครองใครบา้ง:
การรับประกนันีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกบัผูซ้ ือ้สนิคา้รายแรกเทา่นัน้

อะไรทีก่ารรบัประกนัไมร่วมและไมคุ่ม้ครอง:
• ผลติภณัฑใ์ด ๆ ทีห่มายเลขซเีรยีลถกูขดีฆ่า่ แกไ้ข หรอืลบออก 
• ความเสยีหาย การเสือ่มสภาพ หรอืความผดิปกตทิีเ่ป็นผลจาก:

 ͫ อบุตัเิหต ุการใชใ้นทางทีผ่ดิ การละเลย ไฟไหม ้ถกูน�้า ฟ้าผา่ หรอืภยัธรรมชาติ
อืน่ ๆ การดดัแปลงผลติภณัฑโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอืความลม้เหลวในการ
ปฏิบิตัติามขัน้ตอนตา่ง ๆ ทีม่าพรอ้มกบัผลติภณัฑ์

 ͫ การซอ่ม หรอืพยายามซอ่มแซมโดยบคุคลทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตจาก ViewSonic®

 ͫ ความเสยีหายตอ่ หรอืการสญูหายของโปรแกรม ขอ้มลู หรอืสือ่เกบ็ขอ้มู�ลที่
สามารถถอดเขา้ออกได ้

 ͫ การสกึกรอ่นและสกึหรอตามปกติ
 ͫ การถอดหรอืการตดิตัง้ผลติภณัฑ์

• การสญูหายของซอฟตแ์วรห์รอืขอ้มลู ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการซอ่ม หรอืการเปลีย่น
ผลติภณัฑใ์หใ้หม่

• ความเสยีหายของผลติภณัฑเ์นือ่งจากการขนสง่
• สาเหตภุายนอกทีส่ง่ผลกบัผลติภณัฑ ์เชน่ ความแปรปรวนของกระแสไฟฟ้า หรอืไฟ

ดบั
• การใชว้สัดสุ ิน้เปลอืงหรอือะไหลท่ีม่คีณุสมบตัไิมต่รงตามขอ้มลูจ�าเพาะของ 

ViewSonic
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• ความลม้เหลวของเจา้ของในการบ�ารงุรักษาผลติภณัฑเ์ป็นระยะ ตามทีร่ะบใุนคูม่อืผู ้
ใช ้

• สาเหตอุืน่ ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้บกพรอ่งของผลติภณัฑ์
• ความเสยีหายทีม่สีาเหตจุากการแสดงภาพนิง่ (ไมเ่คลือ่นที)่ บนหนา้จอตอ่เนือ่งเป็น

ระยะเวลานาน (หรอืทีเ่รยีกวา่ ภาพเบริน์อนิ)
• ซอฟตแ์วร ์- ซอฟตแ์วรข์องบคุคลทีส่ามทีใ่หม้าพรอ้มกบัผลติภณัฑ ์หรอืตดิตัง้โดย

ลกูคา้
• ฮ็ารด์แวร/์อปุกรณเ์สรมิ/ชิน้สว่น/สว่นประกอบ –การตดิตัง้ฮ็ารด์แวร ์อปุกรณเ์สรมิ 

ชิน้สว่นวสัดสุ ิน้เปลอืง หรอืสว่นประกอบใด ๆ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต (เชน่ หลอด
โปรเจคเตอร)์

• ความเสยีหายตอ่สารเคลอืบบนพืน้ผวิของจอแสดงผล ผา่นการท�าความสะอาดทีไ่ม่
เหมาะสม ตามทีอ่ธบิายไวใ้นคูม่อืผูใ้ชผ้ลติภณัฑ์

• คา่บรกิารในการถอด การตดิตัง้ และการตัง้คา่ รวมถงึการยดึผลติภณัฑบ์นผนัง

วธิขีอรบับรกิาร:
• ส�าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการรับบรกิารภายใตก้ารรับประกนั ใหต้ดิตอ่ฝ่ายสนับสนุน

ลกูคา้ของ ViewSonic® (โปรดดหูนา้ “บรกิารลกูคา้”) คณุจ�าเป็นตอ้งใหห้มายเลข
ซเีรยีลของผลติภณัฑข์องคณุ

• เพือ่รับบรกิารภายใตก้ารรับประกนั คณุจ�าเป็นตอ้งเตรยีม: (a) ใบเสร็จรับเงนิตน้ฉบบั
ทีม่กีารแสดงวนัที ่(b) ชือ่ของคณุ (c) ทีอ่ยูข่องคณุ (d) ค�าอธบิายของปัญหา และ 
(e) หมายเลขซเีรยีลของผลติภณัฑ์

• น�าหรอืสง่ผลติภณัฑโ์ดยบรรจใุนกลอ่งดัง้เดมิ ไปยงัศนูยบ์รกิาร ViewSonic® ทีไ่ด ้
รับการแตง่ตัง้ หรอื ViewSonic® โดยช�าระคา่ขนสง่ลว่งหนา้

• ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ หรอืชือ่ของศนูยบ์รกิาร ViewSonic® ทีใ่กลท้ีส่ดุ กรณุาตดิตอ่ 
ViewSonic®

ขอ้จำากดัของการรบัประกนัแบบเป็นนยั:
ไมม่กีารรับประกนั ทัง้แบบชดัแจง้หรอืเป็นนัย ซึง่ขยายความคุม้ครองเกนิจากทีม่กีาร
อธบิายไวใ้นทีน่ี ้ซ ึง่รวมถงึการรับประกนัแบบเป็นนัย ของความสามารถเชงิพาณชิย ์
และความเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคเ์ฉพาะส�าหรับการใชง้านใด ๆ
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แมแ่บบเงือ่นไขการรับประกนัสมารต์ไวทบ์อรด์ ในคูม่อืผูใ้ช ้
VSC_TEMP_2013 

การยกเวน้ของความเสยีหาย:
ความรับผดิชอบของ ViewSonic จ�ากดัอยูเ่พยีงคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมหรอืเปลีย่น
ผลติภณัฑเ์ทา่นัน้ ViewSonic® ไมรั่บผดิชอบตอ่:
• ความเสยีหายทีเ่กดิกบัทรัพยส์นิอืน่ ๆ ทีเ่กดิจากขอ้บกพรอ่งใด ๆ ในผลติภณัฑ ์

ความเสยีหายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความไมส่ะดวกสบาย การสญูเสยีการใชง้านของ
ผลติภณัฑ ์การเสยีเวลา การสญูเสยีผลก�าไร การสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ การ
สญูเสยีความปรารถนาด ีการรบกวนกบัความสมัพันธท์างธรุกจิหรอืการสญูเสยีเชงิ
พาณชิยอ์ืน่ ๆ แมว้า่บรษัิทจะไดรั้บการบอกกลา่วถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความ
เสยีหายดงักลา่วกต็าม

• ความเสยีหายอืน่ ๆ ไมว่า่จะเป็นอบุตัเิหต ุความเสยีหายทีต่ามมา หรอือืน่ ๆ
• การเรยีกรอ้งความเสยีหายตอ่ลกูคา้โดยบรษัิทอืน่ ๆ
• การซอ่ม หรอืพยายามซอ่มแซมโดยบคุคลทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตจาก ViewSonic®

ผลของกฎหมายของรฐั:
การรับประกนันีม้อบสทิธิ�ตามกฎหมายเฉพาะใหก้บัคณุ และคณุอาจมสีทิธิ�อืน่ ๆ อกี ซึง่
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะรัฐ บางรัฐไมอ่นุญาตใหม้ขีอ้จ�ากดัเกีย่วกบัการรับประกนัโดยนัย 
และ/หรอืไมอ่นุญาตใหม้กีารยกเวน้ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้โดยอบุตัเิหตหุรอืความเสยี
หายตอ่เนือ่ง ดงันัน้ขอ้จ�ากดัและการยกเวน้ดงักลา่วดา้นบนอาจไมม่ผีลกบัคณุ

การขายนอกประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา:
ส�าหรับขอ้มลูการรับประกนัและการบรกิารในผลติภณัฑ ์ViewSonic® ทีข่ายนอก
ประเทศสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา ใหต้ดิตอ่ ViewSonic® หรอืตวัแทนจ�าหน่าย 
ViewSonic® ในประเทศของคณุ 
ระยะเวลาการรับประกนัส�าหรับผลติภณัฑน์ีใ้นจนีแผน่ดนิใหญ ่(ไมร่วมฮ็อ่งกง มาเกา๊ 
และไตห้วนั) เป็นไปตามขอ้ก�าหนดและเงือ่นไขของใบรับประกนัการบ�ารงุรักษา 
ส�าหรับผูใ้ชใ้นยโุรปและรัสเซยี สามารถพบรายละเอยีดการรับประกนัอยา่งสมบรูณ์
ไดท้ี:่ http://www.viewsonic.com/eu/ ภายใต ้“การสนับสนุน/ขอ้มลูการรับประกนั”

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