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Thank you for choosing ViewSonic

With over 25 years as a world leading provider of visual solutions, ViewSonic is dedicated to 
exceeding the world’s expectations for technological evolution, innovation, and simplicity. At 
ViewSonic, we believe that our products have the potential to make a positive impact in the 
world, and we are confident that the ViewSonic product you have chosen will serve you well. 

Once again, thank you for choosing ViewSonic !
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ข้อมูลเกี่ยวกับการกำากับดูแล

คำาประกาศ FCC
อุปกรณ์เครื่องนี้สอดคล้องตำม Part 15 ของกฎ FCC กำรท�ำงำนของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประกำร 
ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญำณรบกวนที่เป็นอันตรำย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญำณ
รบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญำณรบกวนที่อำจท�ำให้เกิดกำรท�ำงำนที่ไม่พึงประ สงค์
เครื่องนี้ได้รับกำรทดสอบและพบว่ำสอดคล้องตำมค่ำจ�ำกัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลำส B ตำม Part 
15 ของกฎ FCC ค่ำจ�ำกัดนี้ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อให้กำรป้องกันอย่ำงเหมำะสมจำกสัญญำณรบ 
กวนที่เป็นอันตรำยในที่อยู่อำศัย อุปกรณ์นี้สร้ำง ใช้ และแพร่สัญญำณคลื่นควำมถี่วิทยุ และหำกไม่มี
กำรติดตั้งหรือใช้งำนตำมค�ำแนะน�ำที่ให้ไว้ อำจท�ำให้เกิดสัญญำณรบกวนที่เป็นอันตรำยต่อกำรสื่อ 
สำรทำงวิทยุได้ อย่ำงไรก็ตำม ไม่รับประกันว่ำสัญญำณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในสภำวะกำรติดตั้งบำง 
อย่ำง หำกอุปกรณ์นี้ท�ำให้เกิดสัญญำณรบกวนที่เป็นอันตรำยต่อกำรรับสัญญำณวิทยุหรือโทรทัศน์ 
ซึ่ง รับทรำบได้จำกกำรปิดและเปิดเครื่อง ผู้ใช้ควรพยำยำมลดสัญญำณรบกวนนี้ด้วยวิธีกำรอย่ำงน้อย 
หนึ่งวิธีกำรต่อไปนี้:

• เปลี่ยนต�ำแหน่งหรือเปลี่ยนทิศทำงของเสำอำกำศรับสัญญำณ

• เพิ่มระยะห่ำงระหว่ำงอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญำณ

•  ต่ออุปกรณ์เข้ำกับเต้ำเสียบไฟที่ใช้วงจรไฟฟำ้แยกต่ำงหำกจำกวงจรไฟฟำ้ที่เครื่องรับ สัญญำณใช้

• ติดต่อตัวแทนจ�ำหนำ่ยหรือชำ่งเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบกำรณ์เพื่อขอควำมช่วยเหลือ
คำาเตือน: โปรดทรำบว่ำกำรดัดแปลงหรือแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุมัติโดยตรงจำกฝำ่ยที่เกี่ยวข้องใน 
กำรก�ำกับดูแล อำจท�ำให้สิทธิ์ในกำรใช้งำนอุปกรณ์ของคุณเป็นโมฆะได้

สำาหรับแคนาดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ความสอดคล้องตามข้อกำาหนด CE สำาหรับประเทศใน
ยุโรป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตำมข้อก�ำหนดของ EEC directive 2004/108/EC ตำมที่แก้ไขโดย 92/31/
EEC และ 93/68/EEC Art.5 ในส่วนที่เกี่ยวกับ “ควำมสอดคล้องในกำรใช้งำน แม่เหล็กไฟฟำ้” 
และ 2006/95/EC ตำมที่แก้ไขโดย 93/68/EEC Art.13 ในส่วนที่เกี่ยวกับ “ควำมปลอดภัย”

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้สำาหรับประเทศสมาชิกของ EU เท่านั้น
สัญลักษณ์ที่ปรำกฏทำงด้ำนขวำสอดคล้องตำมข้อก�ำหนด Waste Electrical and Electronic 
Equipment Directive 2002/96/EC (WEEE)
ซึ่งหมำยควำมว่ำ ต้องไม่ก�ำจัดอุปกรณ์นี้เป็นขยะที่ทิ้งตำมบ้ำนทั่วไป แต่ต้องปฏิบัติระบบ 
จัดเก็บขยะพิเศษตำมที่กฎหมำยในท้องถิ่นก�ำหนด 
และแบตเตอรี่เหรียญที่รวมอยู่ในอุปกรณ์แสดงสัญลักษณ์ทำงเคมี Hg, Cd หรือ Pb 
หมำยควำมว่ำแบตเตอรี่มีโลหะหนักที่เป็นปรอทมำกกว่ำ 0.0005% หรือ
แคดเมี่ยมมำกกว่ำ 0.002% หรือตะกั่วมำกกว่ำ 0.004% 
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คำาประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องตาม RoHS2
อุปกรณ์นี้ได้รับกำรออกแบบและผลิตโดยสอดคล้องตำมบทบัญญัติ 2011/65/EU ของ European 
Parliament and the Council ในเรื่องข้อจ�ำกัดกำรใช้สำรที่เป็นอันตรำยบำงชนิดในอุปกรณ์ไฟฟำ้ 
และอิเล็กทรอนิกส์ (บทบัญญัติ RoHS2) และถือว่ำสอดคล้องตำมค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดที่ก�ำหนดโดย 
European Technical Adaptation Committee (TAC) ตำมตำรำงด้ำนล่ำง: 

สาร ค่าความเข้มข้น สูงสุดที่แนะนำา ค่าความเข้มข้นจริง

ตะกั่ว (Pb) 0.1% < 0.1%

ปรอท (Hg) 0.1% < 0.1%

แคดเมียม (Cd) 0.01% < 0.01%

โครเมียมเฮกซะวำเลนซ์ (Cr6+) 0.1% < 0.1%

โพลิโบรมิเนต ไบฟีนิล (PBB) 0.1% < 0.1%

โพลิโบรมิเนต ไดฟีนิล อีเธอร์ (PBDE) 0.1% < 0.1%

ส่วนประกอบบำงอย่ำงของผลิตภัณฑ์ตำมที่กล่ำวถึงข้ำงต้นได้รับข้อยกเว้นภำยใต้ภำคผนวกของข้อก
�ำหนด RoHS2 ดังด้ำนล่ำงนี้ตัวอย่ำงของส่วนประกอบที่ยกเว้นมีดังนี้
1. ปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบแคโทดเย็น (Cold Cathode Fluorescent Lamps: CCFL) และ

หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบอิเล็กโทรดภำยนอก (External Electrode Fluorescent Lamps: EEFL) 
ส�ำหรับกำรใช้งำนเฉพำะ จะมีปริมำณ (ต่อหลอด) ดังนี้:
(1) หลอดสั้น (ไม่เกิน 500 มม.): มีได้ไม่เกิน 3.5 มก.ต่อหลอด
(2) หลอดยำวปำนกลำง (เกิน 500 มม. แต่ไม่เกิน 1,500 มม.): มีได้ไม่เกิน 5 มก.ต่อหลอด 
(3) หลอดยำว (เกิน 1,500 มม.): มีได้ไม่เกิน 13 มก. ต่อหลอด

2. ตะกั่วในแก้วของหลอดรังสีแคโทด
3. ตะกั่วในแก้วของหลอดฟลูออเรสเซนต์มีปริมำณไม่เกิน 0.2% โดยน้�ำหนัก
4. ตะกั่วที่ใช้เป็นสำรอัลลอยในอะลูมิเนียมมีปริมำณไม่เกิน 0.4% โดยน้�ำหนัก 
5. ตะกั่วที่ใช้เป็นสำรอัลลอยในทองแดงมีปริมำณไม่เกิน 4% โดยน้�ำหนัก 
6. ตะกั่วในโลหะบัดกรีชนิดจุดหลอมเหลวสูง (เช่น ตะกั่วบัดกรีที่มีปริมำณตะกั่ว 85 % ขึ้นไปโดยน้�ำ

หนัก)
7. ชิ้นส่วนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีตะกั่วในแก้วหรือเซรำมิก หรือในสำรประกอบของแก้วหรือเซรำมิก 

แต่ไม่ใช่ในเซรำมิกไดอิเล็กตริกในตัวเก็บประจุ เช่น อุปกรณ์เพียโซอิเล็กทรอนิกส์



iv

คำาแนะนำาเพื่อความปลอดภัยที่สำาคัญ
1. อ่ำนค�ำแนะน�ำเหล่ำนี้

2. เก็บรักษำค�ำแนะน�ำเหล่ำนี้ไว้

3. ใส่ใจต่อค�ำเตือนทั้งหมด

4. ท�ำตำมค�ำแนะน�ำทั้งหมด

5. ไม่ใช้อุปกรณ์นี้ใกล้น้�ำ

6.  ท�ำควำมสะอำดด้วยผ้ำนุ่ม แห้ง หำกยังไม่สะอำด โปรดดู “กำรท�ำควำมสะอำดจอแสดงผล”  
ในคู่มือนี้ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

7.  อย่ำปิดกั้นช่องระบำยอำกำศของอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ตำมค�ำแนะน�ำจำกผู้ผลิต

8.  ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ใกล้กับแหล่งก�ำเนิดควำมร้อนอื่นใด เช่น หม้อน้�ำเครื่องยนต์, เ ครื่องท�ำควำมร้อน, 
เตำ หรืออุปกรณ์อื่น (รวมถึงเครื่องขยำยสัญญำณ) ที่ท�ำให้เกิดควำมร้อน

9.  ไม่ควรละเลยประเด็นควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรเสียบปลั๊กไฟปกติหรือปลั๊กที่มีสำยดิน ปลั๊ก 
ไฟปกติจะมีสองขำ โดยขำหนึ่งใหญ่กว่ำอีกขำหนึ่ง ส่วนปลั๊กไฟที่มีสำยดินจะมีสำมขำ โดยขำที่สำม
เป็นสำยดิน ขำที่ใหญ่กว่ำและขำที่เป็นสำยดินจะช่วยเรื่องควำมปลอดภัยในกำร ใช้งำนของคุณ หำก
ปลั๊กไฟที่ให้ไม่เหมำะสมกับเต้ำเสียบของคุณ โปรดติดต่อช่ำงไฟฟำ้เพื่ อเปลี่ยนใช้เตำ้เสียบที่เหมำะ
สม

10.  ระวังอยำ่ให้สำยไฟขวำงเกะกะทำงเดินหรือสำยไฟเบียดกันแน่นในบริเวณแคบโดยเฉพำะใ นส่วนของ
ตัวปลั๊กควรมีที่เก็บและจัดวำงไว้ส�ำหรับกำรใช้งำนอย่ำงสะดวกเมื่อถอดออกจำกตัว เครื่อง เตำ้เสียบ
ไฟควรอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เพื่อให้เสียบหรือถอดปลั๊กได้อย่ำงสะดวก

11.  ใช้แต่อุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมที่บริษัทผู้ผลิตก�ำหนดเท่ำนั้น

12.  ใช้เฉพำะรถเข็น ขำตั้ง ฐำนรอง แท่นยึด หรือโต๊ะวำงตำมที่บริษัทผู้ผลิตก 
�ำหนดเท่ำนั้น หรือเฉพำะที่จ�ำหน่ำยมำพร้อมเครื่องเทำ่นั้น เมื่อใช้รถเข็นขณะเข็ นรถที่มี
อุปกรณ์วำงอยู่ ระวังอย่ำให้มีกำรพลิกคว่�ำ

13.  ถอดปลั๊กออกเมื่อไม่ใช้งำนอุปกรณ์เป็นเวลำนำน

14.  เรียกใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรที่ได้รับกำรรับรองเทำ่นั้น ควรเรียกใช้บริกำรเมื่ออุปกรณ์เสียหำย เช่น 
หำกสำยไฟหรือปลั๊กไฟช�ำรุด มีของเหลวหยดลงในอุปกรณ์ มีวัตถุตกเขำ้ไป 
ในอุปกรณ์ อุปกรณ์โดนฝนหรือเปียกชื้น หรืออุปกรณ์ท�ำงำนผิดปกติหรือหยุดท�ำงำน
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ข้อมูลลิขสิทธิ์
ลิขสิทธ ิ์© ViewSonic Corporation, 2014 สงวนลิขสิทธิ์
Macintosh และ Power Macintosh เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ Apple Inc.
Microsoft, Windows และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ Microsoft 
Corporation ในสหรัฐอเมริกำและประเทศอื่นๆ
ViewSonic และ โลโก้รูปนกสำมตัว เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ ViewSonic Corporation
VESA เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ Video Electronics Standards Association DPMS และ 
DDC เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำของ VESA
PS/2, VGA และ XGA เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของบริษัท International Business Machines
ค�ำประกำศเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ: ViewSonic Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลำดทำง 
เทคนิคหรือกำรตรวจแก้ข้อควำมหรือกำรละเลยไม่ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำในเอกสำรนี้ ทั้งควำมเสียหำยโดย
อุบัติเหตุหรือที่เกิดขึ้นตำมมำ อันเนื่องจำกกำรติดตั้ง กำรท�ำงำน หรือกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์์นี้
เพื่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง ViewSonic Corporation 
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
ข้อมูลในเอกสำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง 
ให้ทรำบล่วงหน้ำ
ห้ำมคัดลอก ท�ำซ้�ำ หรือถ่ำยโอนข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในเอกสำรนี้ ไม่ว่ำด้วยวิธีใด ด้วยวัตถ 
ุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก ViewSonic Corporation
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การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนผลิตภัณฑ์ที่อำจมีในอนำคต 
และเพื่อขอรับข้อมูลดำ้นผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อมูลอยู่ กรุณำเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ViewSonic 
ในส่วนที่เป็นภูมิภำคของคุณ เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณออนไลน์
นอกจำกนี้ คุณยังสำมำรถพิมพ์แบบฟอร์ลงทะเบียนผลิตภัณ์จำก ViewSonic CD ได้อีกด้วย 
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย กรุณำส่งแบบฟอร์มทำงไปรษณีย์หรือทำงโทรสำรมำที่ส�ำนักงำน 
ViewSonic ที่เกี่ยวข้อง คุณสำมำรถใช้ไดเรกทอรี “:\CD\Registration” เพื่อหำแบบฟอร์มลงทะเบียน 
กำรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้เรำสำมำรถเตรียมกำรเพื่อให้บริกำรแก่คุณอยำ่งดีที่สุดในอนำคต
กรุณำพิมพ์คู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ แล้วกรอกข้อมูลในส่วน “ส�ำหรับกำรบันทึกของคุณ”
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำดูส่วน “สนับสนุนลูกค้ำ” ในคู่มือฉบับนี้

For Your Records
ชื่อผลิตภัณฑ์:

รุ่น:
หมายเลขเอกสาร:
หมายเลขซีเรียล:
วันที่ซื้อ:

PLED-W600/PLED-W800
ViewSonic LED Projector
VS15897/VS15898

PLED-W600/PLED-W800_UG_THA Rev. 1A 08-25-14
 
 

การทิ้งผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
หลอดในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยปรอท ซึ่งอำจเป็นอันตรำยต่อคุณและสิ่งแวดล้อม โปรดใช้ควำมระมัดระวัง 
และทิ้งตำมที่ระบุโดยกฎหมำยท้องถิ่น รัฐ หรือประเทศของคุณ
ViewSonic ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ และมุ่งมั่นที่จะท�ำงำน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มำกที่สุด 
ขอขอบคุณที่คุณมีส่วนในใช้คอมพิวเตอร์ที่ฉลำดขึ้น และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น 
ถ้ำต้องกำรเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ ViewSonic
สหรัฐอเมริกำและแคนำดำ: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
ยุโรป: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
ไต้หวัน: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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บทนำา
ภาพรวมของสนิคา้ท ัง้หมด
แกะและตรวจสอบจ�ำนวนของในกลอ่ง เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ชิน้สว่นทัง้หมดทีร่ะบไุวด้ำ้นลำ่งนีม้อียูใ่นกลอ่ง  
ถำ้มบีำงอยำ่งหำยไป กรณุำตดิตอ่ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ของเรำ

โปรเจคเตอร์ สำยไฟ AC อะแดปเตอร์ไฟ AC

สำยเคเบิล HDMI กระเป๋ำใสแ่บบนิม่ รโีมทคอนโทรล (พรอ้มแบตเตอรี)่

PC System Requirements
Intel® Pentium® processor 
o r  g rea ter  runn ing  on  
Windows® Platform, 4x 
CD-ROM drive; 64MB or 
more of available RAM; 
800x600 color display.

Mac® System Requirements
Mac OS version 10.x; 4x 
CD-ROM drive; 64MB or 
more of available RAM; 
800x600 color display.

Copyright © 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks, 
registered or otherwise, are the property of their respective companies. 
Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors 
or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages 
resulting from furnishing this meterial, or the performance or use of this product. 
In the interest of continuing product improvement, ViewSonic Corporation 
reserves the right to change product specifications without notice. Information in 
this CD-ROM may change without notice, No part of this CD-ROM may be 
copied, reproduced, or transmitted by any means, for any purpose without prior 
written permission of ViewSonic Corporation.
08/01/11 • PLED-W500_UG • Made in China 

PLED-W800 & W600 DLP Projector

User Guide and
Installation Software

คูม่อืกำรเริม่ใชง้ำนแบบดว่น ซดีรีอม (คูม่อืกำรใชง้ำน)

   เนือ่งจำกกำรใชง้ำนทีแ่ตกตำ่งกนัไปในแตล่ะประเทศ บำงภมูภิำคอำจมอีปุกรณเ์สรมิทีต่ำ่งกนั
   ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดท้ิง้แบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้ตำมกฎระเบยีบในประเทศ
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ภาพรวมของผลติภณัฑ์

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

SOURCEPOW
ER

PLED
-W

800

HDMI/MHL
COMPUTER

SD CARDAV INAUDIO
OUT USB HDMI/MHLSERVICE

PLED
-W

600

AUDIO
OUT

11 11

5 64

1210 1013 14 1415 1516

19

9

8

7

2

3

1

18 2120

17 17

1.  ล็อก Kensington
2.  ตวัหมนุโฟกสั
3. ปุ่ มซำ้ย / เสยีง - ( )
4. ปุ่ มเปิด/ปิด ( ) 
5. ปุ่ มเลือ่นลง / โหมดเสยีง ( )
6.  ปุ่ มแหลง่สญัญำณ (SOURCE)
7.  ปุ่ มขวำ / เสยีง + ( )
8. ปุ่ มเมนู (MENU) 
9.  ปุ่ มเลือ่นขึน้ / โหมดส ี( )
10. ตวัรับสญัญำณ IR
11. ขัว้ตอ่สญัญำณเสยีงออก

12. ขัว้ตอ่อนิพตุ A/V
13. ชอ่งเสยีบกำรด์ SD
14. ขัว้ตอ่ HDMI/MHL
15.  ขัว้ตอ่ USB
16. ขัว้ตอ่ COMPUTER
17. ล�ำโพง
18. Lens
19. ไฟ DC ขำเขำ้
20. ชอ่งใสส่กรสู�ำหรับขำตัง้แบบสำมขำ
21. ขำปรับระดบั
 

   รำยกำรที ่3,5, 7~9 ยังเป็นปุ่ มฟังกช์ัน่อกีดว้ย ฟังกช์ัน่แตกตำ่งกนัไปขึน้อยูก่บัโหมดปัจจบุนั

PLED-W600PLED-W800
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รีโมตคอนโทรล

1

3

6

10

12

8

13

16

21
23

26

30

29

17

20

7

5

2

4

11

9

14

15

18

19

22

24

25

27

28

31

1.  เปิด/ปิดเครือ่ง
2. My Button
3. HDMI*
4. Computer*
5.  Media/USB*
6.  ซงิคอ์ตัโนมตั*ิ
7. แหลง่สญัญำณ*
8. ขึน้ / คยีส์โตน
9. ป้อนคำ่
10. ซำ้ย
11. ขวำ
12. ลำ่ง / คยีส์โตน
13. เมนู
14. รปูแบบ
15. ออก
16. กรอกลบั*
17. กอ่นหนำ้*
18. ถดัไป*
19. ไปขำ้งหนำ้อยำ่งรวดเร็ว*
20. หยดุชัว่ครำว*
21. เลน่*
22. หยดุ*
23. Freeze (หยดุภำพ)
24. ระดบัเสยีง +
25. Keypad Lock (ล็อกปุ่ มกด)
26. Blank (หนำ้เปลำ่)
27. ระดบัเสยีง -
28. ขยำย +/-
29. โหมดสี
30. โหมดเสยีง
31. ปิดเสยีง
 

   ปุ่ มทีม่เีครือ่งหมำย "*" ใชง้ำนไดก้บัโปรเจคเตอร ์PLED-W800 เทำ่นัน้
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การตดิต ัง้
เปิด/ปิดเครือ่ง
1. เชือ่มตอ่สำยไฟเขำ้กบัแจ็คไฟ DC ขำเขำ้ของ 

โปรเจคเตอร์

2. เสยีบปลั๊กทีป่ลำยของสำยไฟเขำ้กบัเตำ้รับ ไฟ LED  
แสดงสถำนะเป็นสแีดงในโหมดสแตนดบ์ำย

3. กดปุ่ ม เปิด/ปิด ( ) เพือ่เปิดหรอืปิดโปรเจคเตอร ์ 
ไฟ LED แสดงสถำนะเป็นสเีขยึวเมือ่โปรเจคเตอร ์
เปิด 

การปรบัความสงูของภาพทีฉ่าย
โปรเจคเตอรม์ขีำปรับระดบัส�ำหรับกำรปรับควำมสงูของภำพทีฉ่ำย

ในกำรปรับควำมสงู:

หมนุขำปรับระดบั เพือ่ปรับต�ำแหน่งของภำพทีฉ่ำยใหเ้ป็นควำมสงูทีต่อ้งกำร

   ถำ้เปิดใชง้ำนคยีส์โตนออโต ้และไมม่กีำรเปลีย่นแปลงภำยใน 2-3 วนิำท ีโปรเจคเตอรจ์ะปรับกำรแสดงภำพผำ่นทำง 
ฟังกช์ัน่คยีส์โตนออโตโ้ดยอตัโนมตัิ
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การปรบัภาพทีฉ่าย
ขนาดของหนา้จอ

หนา้จอ 16:10 ระยะทางในการฉาย

(D) (A)
(นิ้ว) (เมตร) (นิ้ว) (เมตร)
24 0.61 28.5 0.72
32 0.81 38.0 0.96
40 1.02 47.5 1.21
48 1.22 57.0 1.45
56 1.42 66.5 1.69
64 1.63 76.0 1.93
72 1.83 85.5 2.17
80 2.03 95.0 2.41
100 2.54 118.7 3.02

ปรับโฟกสัจนกระทัง่ภำพชดัเจน
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เชือ่มตอ่สญัญาณขาเขา้ - HDMI/MHL หรอื 
COMPUTER
การเชือ่มตอ่ HDMI/MHL

เชือ่มตอ่กบัโนต้บุก๊/คอมพวิเตอร์ เชือ่มตอ่กบัอปุกรณม์อืถอื

การเชือ่มตอ่ COMPUTER (PLED-W800 เทา่น ัน้)

เชือ่มตอ่กบัโนต้บุก๊/คอมพวิเตอร์

1. เชือ่มตอ่อปุกรณ ์COMPUTER / HDMI โดยใชส้ำยเคเบลิทีเ่หมำะสม

2. หลงัจำกเปิดเครือ่งโปรเจคเตอรแ์ลว้ ใหก้ดปุ่ ม SOURCE บนแผงควบคมุหรอืปุ่ ม HDMI/ 
COMP. บนรโีมทคอนโทรล เพือ่เลอืกแหลง่สญัญำณเขำ้ทีเ่หมำะสม
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เชือ่มตอ่สญัญาณเขา้ - คอมโพสติ AV IN 
(PLED-W800 เทา่น ัน้)

TM

ส�ำหรับวดิโีอ 
และสญัญำณเสยีงเขำ้

เชือ่มตอ่กบัเครือ่งเลน่ดวีดีี เชือ่มตอ่กบั iPod Touch 5

1. เชือ่มตอ่แหลง่สญัญำณเขำ้ของ AV
2. หลงัจำกเปิดเครือ่งโปรเจคเตอร ์ใหก้ดปุ่ ม SOURCE บนรโีมทคอนโทรล เพือ่เลอืกแหลง่ 

สญัญำณเขำ้ทีเ่หมำะสม

   ชือ่แบรนดแ์ละชือ่ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทัง้หมดเป็นเครือ่งหมำยกำรคำ้หรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้จดทะเบยีนของบรษัิทนัน้ๆ
   ไมม่สีำยเคเบลิทีเ่ชือ่มตอ่กบัอปุกรณว์ดิโีอขำออกใหม้ำดว้ย โปรดตดิตอ่ผูจั้ดจ�ำหน่ำยอปุกรณ์
   iPod nano/iPod touch/iPhone/iPod classic (เวอรช์ัน่ 5 และทีใ่หมก่วำ่)
   ออกแบบมำส�ำหรับ iPod/iPhone/สมำรท์โฟน/PMP ทีม่ฟัีงกช์ัน่ TV ออก ไมแ่นะน�ำใหใ้ชง้ำนกบัอปุกรณท์ีม่แีรงดนั 

สญัญำณเสยีง > 0.3Vrms
   โหมดคอมโพสติรองรับแหลง่สญัญำณวดิโีอเขำ้เทำ่นัน้

   เพยีงแคด่งึกำรด์หน่วยควำมจ�ำออกจำกชอ่ง เพือ่ถอด SD กำรด์
   อยำ่ถอด SD กำรด์ในขณะทีโ่ปรเจคเตอรย์งัฉำยภำพจำกกำรด์อยู ่กำรท�ำเชน่นีอ้ำจท�ำใหส้ญูเสยีขอ้มลูหรอืสรำ้งควำม 

เสยีหำยแกก่ำรด์ได ้
   รองรับขนำดของ SD กำรด์ไดถ้งึ 32GB
   ไมไ่ดร้วม SD กำรด์อยูใ่นชดุ

*สำยเคเบลิ AV  
เป็นอปุกรณเ์สรมิเพิม่เตมิ

1 2 3 4

CVBS
GND

เสยีง (ขวำ)
เสยีง (ซำ้ย)

ขอ้มลูจำาเพาะของสายเคเบลิเสยีง/วดิโีอ

พิน สัญญาณ
1 CVBS

2 GND

3 เสียง (ขวำ)

4 เสยีง (ซำ้ย)

การใส ่SD Card (PLED-W800 เทา่น ัน้)
ใส ่SD กำรด์ลงในชอ่ง โดยคว�ำ่สว่นทีเ่ป็นสทีองลง

LOCK
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ใส ่USB แฟลชไดรฟ์ (PLED-W800 เทา่น ัน้)
เสยีบ USB แฟลชไดรฟ์ลงในชอ่งตอ่ USB ทีด่ำ้นหลงัของโปรเจคเตอร์

การตดิโปรเจคเตอร์
ขนัสกรขูำตัง้มำตรฐำนแบบสำมขำลงไปในชอ่งใสส่กรทูีโ่ปรเจคเตอร์

ชอ่งใสส่กรสู�ำหรับขำตัง้แบบสำมขำ

*ขำตัง้มำตรฐำนแบบสำมขำ

   ขำตัง้แบบสำมขำเป็นอปุกรณเ์สรมิเพิม่เตมิ

   รองรับ USB แฟลชไดรฟ์ทีม่รีปูแบบ FAT32 และ NTFS
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การใชเ้มนมูลัตมิเีดยี 
(PLED-W800 เทา่น ัน้)
วธิกีารใชเ้มนมูลัตมิเีดยี

การทำางานท ัว่ไป (เชน่ การใชร้โีมตคอนโทรล)
• ในกำรเขำ้สูเ่มนูหนำ้แรก ใหใ้ชปุ้่ ม SOURCE เพือ่เปลีย่นแหลง่สญัญำณจนกวำ่จะเขำ้ถงึ Media/USB
• ใช ้p/q เพือ่ไฮไลทต์วัเลอืกเมนูหลกัทีต่อ้งกำร และกด Enter/u เพือ่ยนืยนักำรเลอืก
• ในกำรเลน่ไฟลส์ือ่ ใหก้ด p/q เพือ่เลอืก [Multi-Media] และกด Enter/u เพือ่เขำ้สูโ่หมดแหลง่ 

สญัญำณขอ้มลู จำกนัน้กด p/q เพือ่เลอืกแหลง่สญัญำณทีต่อ้งกำรและกด Enter/u เพือ่เขำ้สูเ่มนู 
ยอ่ยมลัตมิเีดยี

• กำรใชง้ำนปุ่ มแตกตำ่งกนัไปขึน้อยูก่บัโหมดปัจจบุนั

กด p/q เพือ่เลอืกรำยกำรเมนูทีค่ณุตอ้งกำรเขำ้ถงึและ 
กด Enter/u เพือ่เขำ้สูห่นำ้จอเมนู

เมนหูนา้แรกรีโมตคอนโทรล

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

ปุ่ มซำ้ย

ปุ่ มขวำ /
ปุ่ มป้อนคำ่

ปุ่ มเลือ่นขึน้
ปุ่ มเมนู / ปุ่ มออก

แผงควบคุม

ปุ่ มเลือ่นลง

หมายเหตุ
กำรแนะน�ำปุ่ มจะปรำกฏขึน้ทีด่ำ้นลำ่งของหนำ้จอสว่นใหญ ่กำรแนะน�ำจะแตกตำ่งกนั 
ไปขึน้อยูก่บัโหมดปัจจบุนั กดปุ่ มทีเ่กีย่วขอ้งกนั เพือ่เลอืกตวัเลอืกหรอืกำรท�ำงำน

ปุ่ มซำ้ย

ปุ่ มขวำ

ปุ่ มเลือ่นขึน้
ปุ่ มป้อนคำ่

ปุ่ มเลือ่นลง

ปุ่ มเมนู ปุ่ มออก

การแนะนำาปุ่ ม
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เมนยูอ่ยมลัตมิเีดยี

เมนูวิดีโอเมนูรปูถำ่ย

เมนูเอกสำรเมนูเสียง

หนว่ยความจำาภายใน
หน่วยควำมจ�ำภำยในเป็นรปูแบบของกำรจัดเกบ็ขอ้มลูของคอมพวิเตอร์

การถา่ยโอนไฟล์
กำรถำ่ยโอนไฟลส์ำมำรถถำ่ยโอนขอ้มลูของคอมพวิเตอรข์องคณุไปยงัหน่วยควำมจ�ำภำยใน 
ของโปรเจคเตอรไ์ด ้โดยใชส้ำย USB แบบเดีย่ว (ชนดิ A ไปยงัชนดิ A) คอมพวิเตอรข์อง 
คณุจะตรวจหำ "หน่วยควำมจ�ำภำยใน" ของโปรเจคเตอรเ์ป็นอปุกรณจั์ดเกบ็ขอ้มลู

1. ในโหมดมลัตมิเีดยี เลอืก Smart Display (การแสดงผลแบบอจัฉรยิะ) > USB 
Display (การแสดงผลผา่น USB) ดทูี ่"กำรแสดงผลผำ่น USB" ในหนำ้ 27

2. กำรเชือ่มตอ่: ตอ่สำย USB เขำ้กบั USB ชนดิ A ของโปรเจคเตอรแ์ละ USB ชนดิ A ของ 
คอมพวิเตอร์

3. หลงัจำกทีค่อมพวิเตอรข์องคณุยอมรับหน่วยควำมจ�ำของโปรเจคเตอรแ์ลว้ คณุสำมำรถเลือ่น 
เมำสข์องคณุเพือ่เลอืกภำพยนตร/์เพลง/ไฟลข์องคณุไปยงัหน่วยควำมจ�ำของโปรเจคเตอร์
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การดรูปูถา่ย
ใหท้�ำดงัตอ่ไปนี ้เพือ่ดรูปูถำ่ยจำก USB แฟลชไดรฟ์หรอื SD กำรด์:

โหมดเต็มหนา้จอ

เขา้สูเ่มนหูนา้แรก

เลอืกไฟลร์ปูถา่ย

2. เลอืกแหลง่สญัญาณของขอ้มลู

เปลีย่นแหลง่สญัญำณ 
ของขอ้มลู

แสดงตวัอยา่งไฟล์

เลอืก [Photo (รปูถา่ย)]

t/u: เลอืกรำยกำรของปุ่ ม 
Enter: ยนืยนั

   หนำ้จอทีแ่สดงอำจแตกตำ่งกนัไปขึน้อยูก่บัแหลง่สญัญำณของขอ้มลูทีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ตอนกอ่นหนำ้
   นอกจำกนีค้ณุยงัสำมำรถกด u บนรโีมทคอนโทรล เพือ่เขำ้สูเ่มนูยอ่ยหรอืยนืยนักำรเลอืก

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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รายการเมนู รายละเอยีดและตวัเลอืกทีม่ ี
อัตรำส่วนกำร 

แสดงผล 
เลอืกอตัรำสว่นของกำรแสดงผล
ตวัเลอืกทีม่:ี เต็มหนำ้จอ / ตน้ฉบบั

รปูแบบกำร 
น�ำเสนอภำพนิง่

เลอืกเอฟเฟ็กตข์องกำรเปลีย่นกำรน�ำเสนอภำพนิง่
ตวัเลอืกทีม่:ี แบบสุม่ / Ring Diffusion / Middle 
Enlarge / Expand Blink / Window Shades /  
Linear Interaction / Cross Interleaved / 
Banding Alternate / Rectangle Enlarge

ระยะเวลำกำร 
น�ำเสนอภำพนิง่

เลอืกชว่งเวลำระหวำ่งกำรแสดงภำพนิง่แตล่ะภำพ
ตวัเลอืกทีม่:ี 10 วนิำท ี/ 30 วนิำท ี/ 1 นำที

เขา้สูเ่มนหูนา้แรก

เลอืก [Settings (การต ัง้คา่)]

เขา้สูเ่มนกูารต ัง้คา่

ปรบัการต ัง้คา่

p/q: เลอืกรำยกำร
t/u: ปรับกำรตัง้คำ่

เลอืก [Photo (รปูถา่ย)]

การแสดงผลเต็มหนา้จอ
ถำ้เปิดใชง้ำนฟังกช์ัน่กำรน�ำเสนอภำพนิง่ ฟังกช์ัน่จะท�ำกำรเลน่รปูถำ่ยอยำ่งตอ่เนือ่งในชว่งเวลำทีก่�ำหนด

การต ัง้คา่รปูถา่ย

หมุน
ยอ่/ขยำย

เต็มหนำ้จอ
รปูถำ่ยกอ่นหนำ้

รูปถ่ำยถัดไป

กลบัสูก่ำร 
แสดงผลแบบ 
รปูขนำดยอ่

คณุสมบตัริปูภำพ
คัดลอก

ลบ
เริม่ตน้กำรน�ำเสนอภำพนิง่

   กำรแนะน�ำปุ่ มจะหำยไป เมือ่ไมไ่ดใ้ช ้
งำนปุ่ มกดเป็นเวลำ 3 วนิำท ีใหก้ดปุ่ ม 
ใดๆ กไ็ด ้เพือ่แสดงกำรแนะน�ำปุ่ ม

   ใหด้กูำรตัง้คำ่รปูถำ่ยทีด่ำ้นลำ่ง เพือ่ 
เปลีย่นกำรตัง้คำ่กำรน�ำเสนอภำพนิง่ 

   ใช ้t/u เพือ่น�ำทำงระหวำ่งตวัเลอืก 
ของปุ่ ม

   กด Enter เพือ่เลอืกรำยกำรเมนู
   กด Exit เพือ่กลบัสูม่มุมองรปูขนำดยอ่

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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การเลน่วดิโีอ
ใหท้�ำดงัตอ่ไปนี ้เพือ่เลน่วดิโีอจำก USB แฟลชไดรฟ์หรอื SD กำรด์:

โหมดการเลน่วดิโีอ

เขา้สูเ่มนหูนา้แรก

เลอืกไฟลว์ดิโีอ

เลอืก [Video (วดิโีอ)]

เลน่ไฟล์

2. เลอืกแหลง่สญัญาณของขอ้มลู

เปลีย่นแหลง่สญัญำณ 
ของขอ้มลู

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

   หนำ้จอทีแ่สดงอำจแตกตำ่งกนัไปขึน้อยูก่บัแหลง่สญัญำณของขอ้มลูทีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ตอนกอ่นหนำ้
   นอกจำกนีค้ณุยงัสำมำรถกด u บนรโีมทคอนโทรล เพือ่เขำ้สูเ่มนูยอ่ยหรอืยนืยนักำรเลอืก

p/q: เลอืกรำยกำร
t/u: ปรับกำรตัง้คำ่
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รายการเมนู รายละเอียดและตัวเลือกที่มี

อตัรำสว่นกำร 
แสดงผล

เลอืกอตัรำสว่นของภำพทีฉ่ำย
ตวัเลอืกทีม่:ี เลตเตอรบ์อ๊กซ ์(Letter Box) /  
ตดัภำพหนำ้จอ / เต็มหนำ้จอ / หนำ้จอดัง้เดมิ

โหมดกำร 
เลน่ซ�้ำ

ตัง้คำ่ตวัเลอืกโหมดกำรเลน่วดิโีอ
ตวัเลอืกทีม่:ี แบบเดีย่ว / แบบตำมล�ำดบั

เขา้สูเ่มนหูนา้แรก

เลอืก [Settings (การต ัง้คา่)]

เขา้สูเ่มนกูารต ัง้คา่

ปรบัการต ัง้คา่

เลือก [Video (วิดีโอ)]

โหมดการเลน่วดิโีอ

การต ัง้คา่วดิโีอ

เล่น ไปขำ้งหน้ำอย่ำงรวดเร็ว
หยดุชัว่ครำว/ด�ำเนนิกำรตอ่

กรอกลับ
เลน่ซ�้ำ

   กำรแนะน�ำปุ่ มจะหำยไป เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้ำนปุ่ มกดเป็นเวลำ 3 วนิำท ีใหก้ดปุ่ มใดๆ กไ็ด ้เพือ่แสดงกำรแนะน�ำปุ่ ม
   ระหวำ่งกำรเลน่วดิโีอ กด /  บนรโีมทคอนโทรลหรอื /  บนแผงควบคมุ เพือ่ปรับระดบัเสยีง
   กด Enter เพือ่เลอืกรำยกำรเมนู
   กด Exit เพือ่กลบัสูร่ำยกำรไฟลว์ดิโีอ

p/q: เลอืกรำยกำร
t/u: ปรับกำรตัง้คำ่

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT



23

การเลน่เพลง
ใหท้�ำดงัตอ่ไปนี ้เพือ่เลน่เพลงจำก USB แฟลชไดรฟ์หรอื SD กำรด์:

โหมดการเลน่เพลง

เขา้สูเ่มนหูนา้แรก

เลอืกไฟลเ์สยีง

เลือก [Audio (เสียง)]

เลน่ไฟล์

2. เลอืกแหลง่สญัญาณของขอ้มลู

เปลีย่นแหลง่สญัญำณ 
ของขอ้มลู

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

   หนำ้จอทีแ่สดงอำจแตกตำ่งกนัไปขึน้อยูก่บัแหลง่สญัญำณของขอ้มลูทีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ตอนกอ่นหนำ้
   นอกจำกนีค้ณุยงัสำมำรถกด u บนรโีมทคอนโทรล เพือ่เขำ้สูเ่มนูยอ่ยหรอืยนืยนักำรเลอืก

p/q: เลอืกรำยกำร
t/u: ปรับกำรตัง้คำ่
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รายการเมนู รายละเอยีดและตวัเลอืกทีม่ ี
โหมดกำร 
เลน่ซ�้ำ

ตัง้คำ่ตวัเลอืกโหมดกำรเลน่เพลง
ตวัเลอืกทีม่:ี แบบเดีย่ว / แบบตำมล�ำดบั

เขา้สูเ่มนหูนา้แรก

เลอืก [Settings (การต ัง้คา่)]

เขา้สูเ่มนกูารต ัง้คา่

ปรบัการต ัง้คา่

เลือก [Audio (เสียง)]

โหมดการเลน่เพลง

การต ัง้คา่เพลง

ไฟลเ์สยีงถดัไป
เลน่ซ�้ำ

ไปข้ำงหน้ำอย่ำงรวดเร็ว
หยุด

กรอกลับ
ไฟล์เสียงก่อนหน้ำ

หยดุชัว่ครำว
เล่น

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

   ในระหวำ่งกำรเลน่เพลง ใหก้ด /  บนรโีมทคอนโทรลหรอื /  บนแผงควบคมุ เพือ่ปรับระดบัเสยีง
   กด Exit เพือ่กลบัสูร่ำยกำรไฟลเ์พลง
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การดเูอกสาร
ใหท้�ำดงัตอ่ไปนี ้เพือ่ดเูอกสำรจำก USB แฟลชไดรฟ์หรอื SD กำรด์:

โหมดมุมมอง

เขา้สูเ่มนหูนา้แรก

เลอืกไฟล์

เลือก [Document (เอกสาร)]

ดไูฟล์

2. เลือกแหล่งสัญญาณของข้อมูล

เปลีย่นแหลง่สญัญำณ 
ของขอ้มลู

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

   หนำ้จอทีแ่สดงอำจแตกตำ่งกนัไปขึน้อยูก่บัแหลง่สญัญำณของขอ้มลูทีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ตอนกอ่นหนำ้
   นอกจำกนีค้ณุยงัสำมำรถกด u บนรโีมทคอนโทรล เพือ่เขำ้สูเ่มนูยอ่ยหรอืยนืยนักำรเลอืก
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มมุมองแบบเต็มหนา้จอ

เขา้สูเ่มนหูนา้แรก

เลอืก [Settings (การต ัง้คา่)]

เขา้สูเ่มนกูารต ัง้คา่/เลอืก [System (ระบบ)]

ปรบัการต ัง้คา่

รายการเมนู รายละเอยีดและตวัเลอืกทีม่ ี
เวอรช์ัน่ แสดงเวอรช์ัน่ของเฟิรม์แวร์

อัปเดต ชว่ยใหค้ณุสำมำรถอปัเดตเฟิรม์แวรข์อง 
โปรเจคเตอรโ์ดยใช ้USB แฟลชไดรฟ์

โหมดมุมมอง

ดกูารต ัง้คา่ของระบบ

เลือ่นหนำ้ขึน้

เลือ่นหนำ้ไปทำงซำ้ย

เลือ่นหนำ้ไปทำงขวำ

เลือ่นหนำ้ลง 

ซูมออก

ปิดเมนู

จัดใหพ้อดกีบัหนำ้จอ/ควำมสงู/ควำมกวำ้ง

ซูมเข้ำ

   กำรแนะน�ำปุ่ มจะหำยไป เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้ำนปุ่ มกดเป็นเวลำ 3 วนิำท ีใหก้ดปุ่ มใดๆ กไ็ด ้เพือ่แสดงกำรแนะน�ำปุ่ ม 
   ใช ้t/u เพือ่น�ำทำงระหวำ่งตวัเลอืกปุ่ ม
   กด Enter เพือ่เลอืกรำยกำรเมนู
   กด Exit เพือ่กลบัสูร่ำยกำรไฟลเ์อกสำร

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

p/q: เลอืกรำยกำร
t/u: ปรับกำรตัง้คำ่

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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การแสดงผลผา่น USB
ใหท้�ำดงัตอ่ไปนี ้เพือ่ฉำยหนำ้จอคอมพวิเตอรข์องคณุ:

เขา้สูเ่มนหูนา้แรก

เลอืก [Smart Display (การ 
แสดงผลแบบอจัฉรยิะ)]

เขา้สูเ่มนกูารแสดงผลแบบอจัฉรยิะ 
(Smart Display)

ดกูารแสดงผลทาง PC

เลอืก [USB Display (การ 
แสดงผลผา่น USB)]

เขา้สูห่นา้การแสดงผลผา่น USB และดำาเนนิการ 
ตดิต ัง้ซอฟตแ์วรก์ารแสดงผลผา่น USB

ตอ่สาย USB

   เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่กำรแสดงผลผำ่น USB เป็นครัง้แรก ใหต้ดิตัง้ซอฟตแ์วร ์
และเริม่ใชง้ำน:

   ส�ำหรับระบบปฏบิตักิำร Windows: vPresenter_USB_Win.exe
   ส�ำหรับระบบปฏบิตักิำร Macintosh: vPresenter_USB_Mac-And-

Driver-Installer

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

รายการเมนู รายละเอยีดและตวัเลอืกทีม่ ี
เวอรช์ัน่ แสดงเวอรช์ัน่ของเฟิรม์แวร์

อัปเดต ชว่ยใหค้ณุสำมำรถอปัเดตเฟิรม์แวรข์อง 
โปรเจคเตอรโ์ดยใช ้USB แฟลชไดรฟ์

p/q: เลอืกรำยกำร
t/u: ปรับกำรตัง้คำ่
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เขา้สูเ่มนหูนา้แรก

เลอืก [WiFi Display (การ 
แสดงผลผา่น WiFi)]

เสยีบดองเกลิ Wi-Fi
(ดองเกลิ Wi-Fi เป็นอปุกรณเ์สรมิเพิม่เตมิ)

เลอืก [Smart Display (การ 
แสดงผลแบบอจัฉรยิะ)]

เขา้สูห่นา้การแสดงผลผา่น WiFi
บนอปุกรณม์อืถอืของคณุ เปิดใช ้
งานฟงักช์ ัน่ Wi-Fi จากน ัน้เลอืก 
ชือ่ดองเกลิทีร่ะบไุวใ้นรายการการ 
เชือ่มตอ่เครอืขา่ยของ Wi-Fi

การแสดงผลผา่น Wi-Fi 
เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่กำรแสดงผลผำ่น Wi-Fi เป็นครัง้แรก ใหด้ำวนโ์หลด และตดิตัง้แอปพลเิคชัน่  
vPresenter ในอปุกรณม์อืถอืของคณุ

เปิดใชแ้อปพลเิคช ัน่ 
“vPresenter” และเลอืกชือ่ 
ของโปรเจคเตอร์

ป้อนรหสัเขา้สูร่ะบบตามที ่
แสดงบนหนา้จอทีฉ่าย แตะ  
OK (ตกลง) เพือ่ดำาเนนิการ 
ตอ่เลอืกไฟลท์ีจ่ะฉาย

   ดำวนโ์หลด และตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ vPresenter จำก Play Store, APP Store หรอืเซริฟ์เวอร ์ 
PLED-W800

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT



29

กำาหนดคา่การเชือ่มตอ่แบบไรส้าย (ผา่นโหมด AP)
ใหท้�ำดงัตอ่ไปนี ้เพือ่เขำ้ถงึ SmartDisplay บนอปุกรณข์องคณุผำ่นกำรเชือ่มตอ่ของโหมด AP:

เลอืก [AP Mode (โหมด AP)]

เขา้สูเ่มนหูนา้แรก

เลอืก [Settings (การต ัง้คา่)] เลอืก [WiFi]

เขา้สูห่นา้โหมด AP เลอืก  
[ON (เปิด)] เพือ่เปิดใชง้าน 
ฟงักช์ ัน่

กำาหนดคา่การต ัง้คา่ จากน ัน้ 
เลอืก OK เพือ่บนัทกึการต ัง้คา่ 

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

เสยีบดองเกลิ Wi-Fi
(ดองเกลิ Wi-Fi เป็นอปุกรณเ์สรมิเพิม่เตมิ)

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

p/q/t/u: เลอืกรำยกำร
Enter: ยนืยนั

บนอปุกรณม์อืถอืของคณุ เปิดใช ้
งานฟงักช์ ัน่ Wi-Fi จากน ัน้เลอืก 
ชือ่ดองเกลิทีร่ะบไุวใ้นรายการการ 
เชือ่มตอ่เครอืขา่ยของ Wi-Fi
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กำาหนดคา่การเชือ่มตอ่แบบไรส้าย (ผา่นโหมดไคลเอ็นต)์
ใหท้�ำดงัตอ่ไปนี ้เพือ่เขำ้ถงึ SmartDisplay บนอปุกรณข์องคณุผำ่นกำรเชือ่มตอ่ของโหมดไคลเอ็นต:์

เลอืก [Client Mode (โหมด 
ไคลเอนต)์]

เขา้สูเ่มนหูนา้แรก

เลอืก [Settings (การต ัง้คา่)] เลือก [WiFi]

เขา้สูห่นา้โหมด AP เลอืก  
[ON (เปิด)] เพือ่เปิดใชง้าน 
ฟงักช์ ัน่

กำาหนดคา่การต ัง้คา่ จากน ัน้ 
เลอืก OK เพือ่บนัทกึการต ัง้คา่ 

เลอืกอปุกรณท์ีจ่ะเชือ่มตอ่ ตรวจสอบให ้
แนใ่จวา่ไดเ้ปิดใชง้านฟงักช์ ัน่ฮอตสปอต 
ของอปุกรณม์อืถอืของคณุ 

ใสร่หสัผา่น จากน ัน้เลอืก OK เพือ่ 
บนัทกึการต ัง้คา่ 

เสยีบดองเกลิ Wi-Fi
(ดองเกลิ Wi-Fi เป็นอปุกรณเ์สรมิเพิม่เตมิ)

p/q/t/u: เลอืกรำยกำร
Enter: ยนืยนั

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

p/q/t/u: เลอืกรำยกำร
Enter: ยนืยนั
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เขา้สูเ่มนหูนา้แรก

เลอืก [Media streaming (การสง่ 
กระแสขอ้มลูสือ่)]

เสียบดองเกิล Wi-Fi
เลอืก [Smart Display (การ 
แสดงผลแบบอจัฉรยิะ)]

เขา้สูห่นา้การสง่กระแสขอ้มลูสือ่
บนอปุกรณม์อืถอืของคณุ  
เปิดใชง้านฟงักช์ ัน่ Wi-Fi  
จากน ัน้เลอืกชือ่ดองเกลิที ่
ระบไุวใ้นรายการการเชือ่มตอ่ 
เครอืขา่ยของ Wi-Fi

การสง่กระแสขอ้มลูสือ่
เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่กำรสง่กระแสขอ้มลูสือ่เป็นครัง้แรก ดำวนโ์หลด และตดิตัง้แอปพลเิคชัน่  

BubbleUPnP (Play Store) หรอื iMediaShare (App Store) ลงในอปุกรณม์อืถอืของคณุ

เปิดใชแ้อปพลเิคช ัน่  
"BubbleUPnP/ 
iMediaShare" และ 
เลอืกชือ่ DMRเลอืกไฟลส์ือ่ทีจ่ะเลน่

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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เขา้สูเ่มนหูนา้แรก

เลอืก [Screen Mirroring  
(การสะทอ้นภาพหนา้จอ)]

เสียบดองเกิล Wi-Fi
เลอืก [Smart Display (การ 
แสดงผลแบบอจัฉรยิะ)]

เขา้สูห่นา้การสะทอ้นภาพหนา้จอ

บนอปุกรณม์อืถอื ใหไ้ปที ่ 
Settings (การต ัง้คา่)>  
Share & connect (ใชร้ว่มกนั  
& เชือ่มตอ่) ตรวจสอบใหแ้นใ่จ 
วา่ไดเ้ปิดใชง้านฟงักช์ ัน่ Wi-Fi  
ของอปุกรณม์อืถอืของคณุ 

การสะทอ้นภาพหนา้จอ
ดว้ยฟังกช์ัน่กำรสะทอ้นภำพหนำ้จอ คณุสำมำรถสะทอ้นภำพหนำ้จออปุกรณม์อืถอืทีเ่ขำ้กนับนหนำ้จอ 
ทีฉ่ำยไดแ้บบไรส้ำย

เปิดใชง้านฟงักช์ ัน่ 
"Miracast"

เลอืกโปรเจคเตอรท์ ีจ่ะ 
เชือ่มตอ่

เมือ่เชือ่มตอ่แลว้ หนา้จอ 
ของอปุกรณม์อืถอืจะถกู 
ฉายลงบนจอภาพ

   ฟังกช์ัน่นีจ้ะท�ำงำนรว่มกบัอปุกรณม์อืถอืทีเ่ขำ้กนัได ้ซึง่รองรับ Miracast, Media Output หรอืตวัเลอืกกำรสะทอ้น 
ภำพหนำ้จอเทำ่นัน้

   กำรก�ำหนดคำ่เกีย่วกบัขัน้ตอนกำรเชือ่มตอ่จะแตกตำ่งกนัออกไปขึน้อยูก่บักำรออกแบบ UI ของอปุกรณม์อืถอื  
ท�ำตำมค�ำแนะน�ำดำ้นลำ่งนี ้เพือ่เชือ่มตอ่โทรศพัทม์อืถอื LG Optimus G Pro ไปยงัโปรเจคเตอรข์องคณุ

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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การทำางานของเมนู

p
เลือกเมนูหลัก

u เขำ้สูเ่มนูยอ่ยปัจจบุนั

q เมนู ซ่อนเมนู OSD
การทำางานของเมนยูอ่ย

p เลือ่นขึน้ t
ปรับกำรตัง้คำ่

q เลือ่นลง u

กด Menu บนรโีมทคอนโทรลหรอื 
MENU บนแผงควบคมุ เพือ่เขำ้สูโ่หมด 
เมนู

เมือ่เชือ่มตอ่และเปิดอปุกรณท์ีเ่ป็นแหลง่สญัญำณวดิโีอแลว้ ใหก้ด  
Source บนรโีมทคอนโทรลหรอื SOURCE บนแผงควบคมุ เพือ่ 
สลบัแหลง่สญัญำณเขำ้โดยอตัโนมตัิ
แหลง่สญัญาณทีม่เีรยีงตามลำาดบัตอ่ไปนี:้
1. HDMI/MHL
2. วดิโีอ (PLED-W800 เทำ่นัน้)
3. COMPUTER (PLED-W800 เทำ่นัน้)
4. Media/USB (PLED-W800 เทำ่นัน้)

ปรบัการต ัง้คา่เมนสูำาหรบัแหลง่สญัญาณเขา้ภายนอก
การเลอืกแหลง่สญัญาณเขา้

เขา้สูโ่หมดเมนู

   แหลง่สญัญำณเขำ้ทีเ่ชือ่มตอ่ลำ่สดุจะก�ำหนดต�ำแหน่งเริม่ตน้สดุทำ้ย 
ในรำยกำร

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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เมนูการแสดงผล เมนูรูปภาพ

เมนกูารต ัง้คา่ เมนูตัวเลือก

รายการเมนู (PLED-W800)

เมนูการแสดงผล เมนูรูปภาพ

เมนกูารต ัง้คา่ เมนูตัวเลือก

รายการเมนู (PLED-W600)
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การใชเ้มนหูลกั
โปรดดทูีต่ำรำงดำ้นลำ่งนีส้�ำหรับรำยละเอยีดเกีย่วกบัรำยกำรเมนู

   ไมม่ตีวัเลอืกเมนูบำงอยำ่งในโปรเจคเตอร ์PLED-W600

เมนู ตัวเลือกเมนู รายละเอียด

การ 
แสดงผล

อัตรำส่วนภำพ เลอืกอตัรำสว่นของกำรแสดงผล
ตวัเลอืกทีม่:ี อตัโนมตั ิ/ 4:3 / 16:9 / 16:10

โอเวอร์สแกน เปิดใชง้ำนกำรแสดงผลโอเวอรส์แกน (เฉพำะสญัญำณเขำ้แบบ HDMI เทำ่นัน้)
ตวัเลอืกทีม่:ี ไมม่ ี/ มี

ซูมดิจิตอล ขยำยภำพทีฉ่ำยแบบดจิติอล
ชว่งทีว่ำ่ง: 0 ~ 10

ปรับภำพ 
อัตโนมัติ

ซงิโครไนซก์ำรแสดงผลโดยอตัโนมตั ิ(เฉพำะสญัญำณเขำ้แบบ COMPUTER 
เทำ่นัน้)
ตวัเลอืกทีม่:ี ไมม่ ี/ มี

ปรับภำพเอง

ปรับกำรตัง้คำ่กำรแสดงผลทำง PC

เฟส ปรับเพือ่ลดสญัญำณรบกวนในแนวนอน
ชว่งทีว่ำ่ง: 0 ~ 31

นำฬิกำ ปรับเพือ่ลดสญัญำณรบกวนในแนวตัง้
ชว่งทีว่ำ่ง: -5 ~ 5

ต�ำแหน่งแน 
วนอน

ยำ้ยต�ำแหน่งของหนำ้จอในแนวนอน
ชว่งทีว่ำ่ง: -10 ~ 10

ต�ำแหน่งแนวตั้ง ยำ้ยต�ำแหน่งของหนำ้จอในแนวตัง้
ชว่งทีว่ำ่ง: -10 ~ 10

ออก กลบัไปทีเ่มนูยอ่ยของกำรแสดงผล

อุณหภูมิสี เลอืกอณุหภมูสิทีีต่ัง้ไว ้
ตวัเลอืกทีม่:ี Warm / Normal / Cool

Brilliant Color เพิม่ควำมสวำ่งโดยกำรเปลีย่นสี
ชว่งทีว่ำ่ง: 0~9

รูปภาพ

โหมดสี เลอืกโหมดสทีีต่ัง้ไว ้
ตวัเลอืกทีม่:ี ควำมสวำ่ง / PC / ภำพยนตร ์/ ไดนำมกิ / sRGB

ควำมสว่ำง ปรับควำมสวำ่งของภำพ
ชว่งทีว่ำ่ง 0 ~ 100 

คอนทรำสต์ ปรับคอนทรำสตข์องภำพ
ชว่งทีว่ำ่ง: 0 ~ 100 

ควำมคมชัด ปรับควำมคมชดัหรอืควำมนุ่มนวลของภำพ
ชว่งทีว่ำ่ง: 0 ~ 31 

ควำมอิม่ของสี ปรับควำมเขม้ของส ี(เฉพำะสญัญำณเขำ้แบบวดิโีอเทำ่นัน้)
ชว่งทีว่ำ่ง: 0 ~ 100 

ควำมเอียง
ปรับควำมสมดลุของสแีดง สเีขยีวและสนี�้ำเงนิของภำพ (เฉพำะสญัญำณเขำ้แบบ 
วดิโีอเทำ่นัน้)
ชว่งทีว่ำ่ง: 0 ~ 100 

ขัน้สงู

ตัง้กำรตัง้คำ่ขัน้สงูส�ำหรับภำพทีฉ่ำย

แกมม่ำ
ปรับ ควำมแตกตำ่งของแกมมำ่สรีะหวำ่งสว่นทีม่ดืและสวำ่ง 
ของสญัญำณเขำ้
ชว่งทีว่ำ่ง: 0 ~ 7

พื้นที่สี ปรับสสี�ำหรับภำพทีฉ่ำยจำกสญัญำณเขำ้แบบวดิโีอ
ตวัเลอืกทีม่:ี อตัโนมตั ิ/ RGB / YUV

รูปแบบ
เลอืกชนดิของรปูแบบทีจ่ะแสดงบนหนำ้จอ เมือ่ไมม่สีญัญำณ 
เขำ้
ตวัเลอืกทีม่:ี ปิด / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

ออก กลบัไปทีเ่มนูยอ่ยของรปูภำพ
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เมนู ตัวเลือกเมนู รายละเอียด

การต ัง้คา่

ต�ำแหน่ง 
โปรเจคเตอร์

เลอืกต�ำแหน่งโปรเจคเตอร์
ตวัเลอืกทีม่:ี โตะ๊ดำ้นหนำ้ / โตะ๊ดำ้นหลงั / เพดำนดำ้นหนำ้ / เพดำนดำ้นหลงั

ต�ำแหน่งเมนู ตัง้คำ่ต�ำแหน่งกำรแสดงผลของเมนู OSD
ตวัเลอืกทีม่:ี กลำง / บนซำ้ย / บนขวำ / ลำ่งซำ้ย / ลำ่งขวำ

คีย์สโตนออโต้
ปรับควำมบดิเบีย้วทีเ่ป็นรปูสีเ่หลีย่มคำงหม ู(คยีส์โตน) ของภำพทีฉ่ำยโดย
อตัโนมตัิ
ตวัเลอืกทีม่:ี ปิด / เปิด

คยีส์โตน 
แมนนวล

ปรับควำมบดิเบีย้วทีเ่ป็นรปูสีเ่หลีย่มคำงหม ู(คยีส์โตน) ของภำพทีฉ่ำยดว้ยตนเอง
ชว่งทีว่ำ่ง: -40 ~ 40

ระดับเสียง ปรับระดบัเสยีงของล�ำโพงในตวั
ชว่งทีว่ำ่ง: 0 ~ 10 

ปิดเสียง ปิดเสยีงชัว่ครำว
ตวัเลอืกทีม่:ี ปิด / เปิด

โหมดเสียง เลอืกโหมดเสยีงทีต่ัง้ไว ้
ตวัเลอืกทีม่:ี คำ่เริม่ตน้ / ค�ำพดู / ควำมบนัเทงิ

ตัวเลือก

ภำษำ
ตัง้คำ่ภำษำทีแ่สดงบนหนำ้จอ
ตวัเลอืกทีม่:ี ภำษำอำหรับ / ไทย / ตรุก ี/ จนีดัง้เดมิ / สวเีดน / รัสเซยี / เกำหล ี
/ อติำล ี/ ฝร่ังเศส / สเปน / องักฤษ / เยอรมนั 

My Button
ระบคุยีล์ดั
ตวัเลอืกทีม่:ี ต�ำแหน่งกำรฉำย / ควำมสวำ่ง / คอนทรำสต ์/ อณุหภมูสิ ี/ 
ต�ำแหน่งเมนู / ขอ้มลู

ค้นหำอัตโนมัติ ตรวจหำสญัญำณเขำ้โดยอตัโนมตั ิเมือ่โปรเจคเตอรเ์ปิด
ตวัเลอืกทีม่:ี ปิด / เปิด

ขัน้สงู

ก�ำหนดคำ่กำรตัง้คำ่ทัว่ไปอืน่ๆ

โหมดพัดลม ตัง้คำ่ควำมเร็วพัดลมตำมควำมสงู
ตวัเลอืกทีม่:ี อตัโนมตั ิ/ พืน้ทีส่งู

เปิดเครือ่งโดยตรง เปิดเครือ่งโปรเจคเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิเมือ่เปิดแหลง่จำ่ยไฟ
ตวัเลอืกทีม่:ี ปิด / เปิด

ปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

ตัง้โปรเจคเตอรใ์หปิ้ดโดยอตัโนมตั ิเมือ่ทิง้ไวไ้มไ่ดใ้ชง้ำนใน 
เวลำทีก่�ำหนดไว ้
ตวัเลอืกทีม่:ี ปิดกำรใชง้ำน / 5 นำท ี/ 10 นำท ี/ 15 นำท ี/ 
20 นำท ี/ 25 นำท ี/ 30 นำที

ออก กลบัไปทีเ่มนูยอ่ยของตวัเลอืก
รเีซต็กำรตัง้คำ่ 

ทัง้หมด
รเีซต็กำรตัง้คำ่ทัง้หมดเป็นกำรตัง้คำ่เริม่ตน้จำกโรงงำน
ตวัเลอืกทีม่:ี ไมม่ ี/ มี

ข้อมูล แสดงขอ้มลูของโปรเจคเตอร์
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ภาคผนวก
รายการไฟลส์ือ่ทีร่องรบั (PLED-W800 เทา่น ัน้)
ภาพ

รูปแบบภาพ โปรไฟล์ พืน้ทีส่ ี ขอ้จำากดัของขนาด

JPEG

เบสไลน์

YUV400 8000*6000
YUV420 8000*6000
YUV422 8000*6000
YUV440 8000*6000
YUV444 8000*6000

โปรเกรสซีฟ

YUV400

ควำมกว้ำง <= 8000 & 
ควำมสูง <= 6000

YUV420
YUV422
YUV440
YUV444

BMP ไม่จ�ำกัด ไม่จ�ำกัด 8000*6000

เสยีง
รูปแบบเสียง อตัราการสุม่ตวัอยา่ง (KHz) อัตราบิต (Kbps)

MP1/MP2/MP3 8-48 8-320
WMA 22-48 5-320
OGG 8-48 64-320

ADPCM-WAV 8-48 32-384
PCM-WAV 8-48 128-1536

AAC 8-48 8-256

การบนัทกึเสยีง
รูปแบบไฟล์ รูปแบบเสียง อตัราการสุม่ตวัอยา่ง 

(KHz) อัตราบิต (Kbps)

.mp3 MPEG Layer-3 8-48 64-256

.wav IMA-ADPCM

8 32
16 64
24 192
48 384
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วดิโีอ
นามสกลุ
ของไฟล์

เสียง/
วิดีโอ ตัวแปลงสัญญาณ โปรไฟล/์ ระดบัการ

สนบัสนนุ คำาอธิบาย

.avi
.divx
.mkv

วิดีโอ

MJPEG จนถึง 1080p 30fps 
80Mbps

H.264/AVC
จนถงึ High Profile 

ระดบั 1- 4.1
(1080P 30fps 25Mbps)

รองรับกรอบอำ้งองินอ้ยกวำ่  
6 กรอบ

ระดบัพรฟิีกซพ์ำรำมเิตอรข์อง 
CAVLC ควรจะ<=15

DivX4/5/6
จนถงึระดบั Advance 

Simple profile
(1080P 30fps 30Mbps)

ไมร่องรับประเภทกำรสแกน:
อนิเทอรเ์ลซ

รองรับ GMC ทีน่อ้ยกวำ่
1 วำรป์พอยท ์(Warppoint)

XVID
จนถงึระดบั Advance 

Simple profile
(1080P 30fps 30Mbps)

WMV3 จนถึงระดับ Main Profile

(WMV Ver9) ระดบัต�ำ่, ปำนกลำง
(1080P 30fps 25Mbps)

MPEG2
Main Profile, ระดบัต�ำ่

และเมน
(1080P 30fps 30Mbps)

ไม่รองรับ 1080i

MPEG4

Advanced Simple 
Profile (กรอบรปู)  

ระดบั 0-5
(1080P 30fps 30Mbps)

VC-1

Simple และ Main 
Profile; ระดบัต�ำ่, 

ปำนกลำง, สงู
(1080P 30fps 25Mbps)

ไม่รองรับ VC-1
Advance Profile

เสียง

AC3 ไม่รองรับ AC3-HD
DTS ไม่รองรับ DTS-HD

MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III 

(mp3)
PCM

ADPCM
AAC

.ts วิดีโอ

MPEG2
Main Profile, ระดบัต�ำ่

และเมน
(1080P 30fps 30Mbps)

ไม่รองรับ 1080i

H.264/AVC
จนถึง High Profile 

ระดับ 1- 4.1
(1080P 30fps 25Mbps)

รองรับกรอบอำ้งองินอ้ยกวำ่  
6 กรอบ

ระดบัพรฟิีกซพ์ำรำมเิตอรข์อง 
CAVLC ควรจะ<=15

.ts เสียง

AC3 ไม่รองรับ AC3-HD
AAC AAC-LC และ HE-AAC

MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III 

(mp3)
DTS ไม่รองรับ DTS-HD

LPCM
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นามสกลุ
ของไฟล์

เสียง/
วิดีโอ ตัวแปลงสัญญาณ โปรไฟล/์ ระดบัการ

สนบัสนนุ คำาอธิบาย

.dat
.vob
.mpg
.mpeg

วิดีโอ

MPEG1
Main Profile, ระดบัต�ำ่

และเมน
(1080P 30fps 30Mbps)

ไม่รองรับภำพแบบ D-picture

MPEG2
Main Profile, ระดบัต�ำ่

และเมน
(1080P 30fps 30Mbps)

ไม่รองรับ 1080i

เสียง

MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III 

(mp3)
AC3 ไม่รองรับ AC3-HD
DTS ไม่รองรับ DTS-HD

LPCM

.mov

.mp4

วิดีโอ

MPEG4

Advanced Simple 
Profile (กรอบรปู)  

ระดบั 0-5
(1080P 30fps 30Mbps)

H.264/AVC
จนถงึ High Profile 

ระดบั 1- 4.1
(1080P 30fps 25Mbps)

รองรับกรอบอำ้งองินอ้ยกวำ่  
6 กรอบ

ระดบัพรฟิีกซพ์ำรำมเิตอรข์อง 
CAVLC ควรจะ<=15

เสียง

AAC
AMR
PCM

ADPCM

.rm
.rmvb

วิดีโอ
RV3 (1080P 30fps)
RV4 (1080P 30fps)

เสียง
Cook(RA6)
RAAC(RA9)
RACP(RA10)

.wmv

วิดีโอ WMV3
(WMV เวอร์ชั่น 9)

จนถงึระดบั Main 
Profile;

ระดบัต�ำ่, ปำนกลำง
(1080P 30fps 25Mbps)

เสียง
WMA2

(WMA เวอรช์ัน่ 9 & 
เวอรช์ัน่ 9.1)

ไมร่องรับ WMA เวอรช์ัน่ 9 
Pro
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คำาบรรยาย
รูปแบบ แบบอักษร ขนาดของคำาบรรยาย

SRT มำตรฐำน
UTF-8 / UTF-16 8บติ จนถงึ 800*600SMI

SSA/ASS

โปรแกรม Picsel Office Viewer

รปูแบบไฟล์ เวอรช์ ัน่ทีร่องรบั ขอ้จำากดัของหนา้/บรรทดั
ขอ้จำากดั

ของ
ขนาด

หมายเหตุ

Adobe PDF

PDF 1.0

จนถงึ 1,000 หนำ้ (หนึง่ไฟล)์
จนถึง 75 

MB

PDF 1.1
PDF 1.2
PDF 1.3
PDF 1.4

MS Word

British Word 95
เนือ่งจำก office viewer  
ไมไ่ดโ้หลดไฟล ์MS Word  
ทกุหนำ้ในเวลำเดยีวกนั จงึ 
ไมม่ขีอ้จ�ำกดัอยำ่งชดัเจน 
ของหนำ้และบรรทดั

จนถึง 
100MB

ไมร่องรับ 
ขอ้ควำมตวัหนำ 
ของแบบอกัษร  

Simple Chinese

Word 97, 2000, 2002, 
2003

Word 2007(.docx), 
2010(.docx)

MS Excel

British Excel 5, 95. แถวจ�ำกัด: สูงสุด 595

จนถึง 
15MB

ไมร่องรับเอกสำร 
ทีป้่องกนัดว้ย 

รหสัผำ่น

Excel 97, 2000, 2002, 
2003 คอลมันจ์�ำกดั: สงูสดุ 256

Excel 2007(.xlsx), 
2010(.xlsx) แผ่นงำน: สูงสุด 100

Office XP Excel

หมำยเหต:ุ ขอ้จ�ำกดัหนึง่ใน 
สำมขอ้ขำ้งตน้ไมส่ำมำรถ 
ปรำกฏบนไฟล ์excel หนึง่ 
ไฟลพ์รอ้มกนัได ้

MS 
PowerPoint

British PowerPoint 97

จนถงึ 1,000 หนำ้ (หนึง่ไฟล)์
จนถึง 
19MB

ไมร่องรับค�ำสัง่ 
กำรน�ำเสนอ 

ภำพนิง่

PowerPoint 2000, 
2002, 2003

PowerPoint 2007 
(.pptx)

PowerPoint 2010 
(.pptx)

Office XP PowerPoint
กำรน�ำเสนอ 

PowerPoint- -2003 
และกอ่นหนำ้(.pps)

กำรน�ำเสนอ 
PowerPoint- -2007 
และ 2010(.ppsx)

   ไม่รองรับไฟล์ค�ำบรรยำยที่มีรหัสแบบผสม
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ทีเ่ก็บขอ้มลู
ทีเ่ก็บขอ้มลู ประเภทของอปุกรณ์ ระบบของไฟล์ ระดบัของไฟลแ์ละ

ไดเรกทอรี

หน่วยควำมจ�ำ
ภำยใน

TLC/MLC/SLC 
8/12/24/40/60 บิต ECC 

NAND FAT16, FAT32
NTFS, ExFAT

รองรับสงูสดุ 999 ไดเรก 
ทอรแีละสงูสดุ 9,999 ไฟล ์
รองรับไดเรกทอรเีกอืบถงึ 
ระดบั 10

USB USB แฟลช,USB-ฮำร์ดดิสก์
SD กำร์ด DHC,SDXC
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ชือ่รุน่ PLED-W600 PLED-W800
ระบบกำรฉำย DLP®

ควำมละเอียด WXGA (1280 x 800)

คอมพวิเตอรท์ีใ่ชด้ว้ยกนัได ้ IBM PC และทีใ่ชง้ำนรว่มกนัได,้ Apple Macintosh, iMac และ VESA 
มำตรฐำน: SXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA

วิดีโอที่ใช้ด้วยกันได้ -

NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/
H/I/M/N), SECAM (B/D/G/ K/
K1/L), HDTV (480i, 576i, 480p, 
576p, 720p, 1080i, 1080p)

อัตรำส่วนภำพ อัตโนมัติ, 4:3, 16:9, 16:10

สทีีส่ำมำรถแสดงได ้ 1.07 ล้ำนสี
เลนส์ส�ำหรับกำรฉำย F # 1.5, f = 13.92 มม.

ขนำดหน้ำจอในกำรฉำย 30" - 80" ข้อควำม
30"~100" วิดีโอ

ระยะทำงในกำรฉำย 0.7 ม. – 3.0 ม.
อัตรำส่วนของระยะทำงจำก 
จอรับภำพถึงโปรเจคเตอร์  
(Throw ratio)

1.4

อัตรำกำรสแกนในแนวนอน 30 k - 100 kHz

อตัรำกำรรเีฟรชในแนวตัง้ 50 - 85 Hz
กำรแก้ไขคีย์สโตน +/- 40 องศำ

น�้ำหนัก 0.79 กก. (1.74 ปอนด์) 0.83 กก. (1.83 ปอนด์)

ขนำด (ก x ล x ส) 175 มม. (ก) x 138 มม. (ล) x 51.5 มม. (ส)
6.89” (ก) x 5.43” (ล) x 2.03” (ส)

อะแดปเตอร์จ่ำยไฟ
ไฟ AC ขำเขำ้ 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
ไฟ DC ขำออก: 19V, 3.42A ไฟ DC ขำออก: 19V, 4.74A

กำรสิน้เปลอืงพลงังำน
<65W <90W
สแตนด์บำย: <0.5W

อุณหภูมิกำรใช้งำน 5ºC ถึง 35ºC / 41ºF ถึง 95ºF

อปุกรณเ์ชือ่มตอ่ I/O

• ซอ็กเกต็ไฟ DC x 1
• USB A x 1 (ส�ำหรับกำรซอ่ม

บ�ำรงุเทำ่นัน้)
• HDMI/MHL x 1
• สญัญำณเสยีงออก x 1

• ซอ็กเกต็ไฟ DC x 1
• ตวัอำ่นกำรด์ SD x 1
• USB A x 1
• HDMI/MHL x 1
• Computer x 1
• A/V in x 1
• สญัญำณเสยีงออก x 1

อุปกรณ์เสริม

• สำยไฟ x1
• อะแดปเตอรจ์ำ่ยไฟ x1
• สำย HDMI x 1
• รโีมทคอนโทรล x 1
• แบตเตอรี ่AAA (ส�ำหรับรโีมทคอนโทรล) x 2
• กระเป๋ำใสแ่บบนิม่ x 1
• คูม่อืกำรใชง้ำน (CD) x 1
• กำรด์กำรเริม่ใชง้ำนแบบดว่น x 1

ขอ้มลูจำาเพาะ
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ถำ้คณุเจอปัญหำกบัโปรเจคเตอรข์องคณุ โปรดอำ้งองิถงึขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้หำกยงัมปัีญหำอยู ่ 
โปรดตดิตอ่รำ้นคำ้ปลกีหรอืศนูยบ์รกิำรในประเทศของคณุ

ปัญหำเกีย่วกบัภำพ
P ไมม่ภีำพปรำกฏบนหนำ้จอ 

•   ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ตอ่สำยไฟอยำ่งถกูตอ้งและแน่นหนำ
•   ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ขำของขัว้ตอ่ไมง่อหรอืหกั
•   ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่เปิดโปรเจคเตอรอ์ยู่

P ภำพอยูน่อกจดุโฟกสั
•   ปรับตวัหมนุโฟกสั
•   ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่หนำ้จอทีฉ่ำยอยูร่ะหวำ่งระยะทำงทีก่�ำหนด 0.72 ถงึ 3.02 เมตร 

(28.5 นิว้ ถงึ 118.7 นิว้) จำกโปรเจคเตอร์

P ภำพมขีนำดเล็กหรอืใหญเ่กนิไป 
•   เลือ่นโปรเจคเตอรใ์หใ้กลห้รอืหำ่งจำกจอภำพ

ปัญหำเกีย่วกบัเสยีง
P ไมม่เีสยีง

•   ในระหวำ่งกำรเลน่เพลง/วดิโีอ ใหก้ด /  บนรโีมทคอนโทรลหรอื /  บนแผง
ควบคมุ

การแกไ้ขปญัหา

   เมือ่อณุหภมูขิองโปรเจคเตอรถ์งึ 85°C โปรเจคเตอรจ์ะปิดเครือ่งโดยอตัโนมตั ิเนือ่งมำจำกกำรป้องกนัอณุหภมู ิ
ในตวั นีไ่มไ่ดเ้ป็นเรือ่งผดิปกต ิปลอ่ยใหโ้ปรเจคเตอรเ์ย็นลงกอ่นทีจ่ะเปิดเครือ่งอกีครัง้
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การบริการลูกค้า
ส�ำหรับบริกำรผลิตภัณฑ์หรือกำรสนับสนุนทำงเทคนิค โปรดดูตำรำงด้ำนล่ำงหรือติดต่อตัวแทน 
จ�ำหน่ำยของคุณ
หมายเหตุ : คุณจะต้องมีหมำยเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์

ประเทศ/พื้นที่ เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล

ประเทศไทย ap.viewsonic.com/
th/ +66-2-721-4812 (EDS) service@

sg.viewsonic.com
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การรับประกันอย่างจำากัด
โปรเจคเตอร์ VIEWSONIC®

สิ่งที่การรับประกันครอบคลุม: 
ViewSonic ขอรับประกันวำ่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทปรำศจำกข้อบกพร่องในดำ้น
วัสดุและฝีมือกำรผลิต ภำยใต้สภำวะกำรใช้งำนปกติ ตลอดระยะเวลำที่รับประกัน 
หำกพบว่ำผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องด้ำนวัสดุและฝีมือกำรผลิตในช่วงเวลำที่รับประกัน 
ViewSonic จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน 
โดยขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแทนอำจรวมถึง
ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ประกอบขึ้นใหม่หรือจัดให้ใหม่ 

การรับประกันทั่วไปแบบจำากัด 3 ปี
ภำยใต้กำรรับประกันแบบจ�ำกัด 1 ปี 
ที่มีรำยละเอียดเพิ่มเติมซึ่งระบุไว้ข้ำงล่ำงนี้ อเมริกำเหนือและอเมริกำใต้: 
รับประกัน 3 ปีส�ำหรับชิ้นส่วนทั้งหมด แต่ไม่รวมหลอดไฟ, 3 ปีส�ำหรับค่ำแรงงำน และ 1 
ปีส�ำหรับหลอดไฟเดิม นับตั้งแต่วันที่มีกำรซื้อขำยผลิตภัณฑ์นี้ครั้งแรก
ภูมิภำคหรือประเทศอื่นๆ: โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจ�ำหน่ำยในพื้นที่ของคุณหรือบริษัท 
ViewSonic ในพื้นที่นั้นส�ำหรับข้อมูลกำรรับประกัน

การรับประกันการใช้งานอย่างหนักแบบจำากัด 1 ปี:
ภำยใต้สภำวะกำรใช้งำนอย่ำงหนัก โดยมีกำรใช้งำนโปรเจ็กเตอร์โดยเฉลี่ยมำกกวำ่ 
14 ชั่วโมงต่อวัน อเมริกำเหนือและอเมริกำใต้: รับประกัน 1 ปีส�ำหรับชิ้นส่วนทั้งหมด 
แต่ไม่รวมหลอดไฟ, 1 ปีส�ำหรับค่ำแรงงำน และ 90 วันส�ำหรับหลอดไฟเดิม 
นับตั้งแต่วันที่มีกำรซื้อขำยผลิตภัณฑ์นี้ครั้งแรก 
ยุโรป: รับประกัน 1 ปีส�ำหรับชิ้นส่วนทั้งหมด แต่ไม่รวมหลอดไฟ, 1 ปีส�ำหรับค่ำแรงงำน และ 
90 วันส�ำหรับหลอดไฟเดิม นับตั้งแต่วันที่มีกำรซื้อขำยผลิตภัณฑ์นี้ครั้งแรก
ภูมิภำคหรือประเทศอื่นๆ: โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจ�ำหน่ำยในพื้นที่ของคุณหรือบริษัท  
ViewSonic ในพื้นที่นั้นส�ำหรับข้อมูลกำรรับประกัน
กำรรับประกันหลอดไฟขึ้นกับข้อก�ำหนดและเงื่อนไข กำรตรวจสอบ และกำรรับรอง 
ใช้กับหลอดไฟที่ติดตั้งมำจำกโรงงำนเทำ่นั้น
หลอดไฟเสริมทั้งหมดที่ซื้อแยกต่ำงหำกจะมีระยะเวลำรับประกัน 90 วัน

ผู้ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกัน: 
กำรรับประกันนี้ใช้ได้กับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์บุคคลแรกเทำ่นั้น

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง: 
1. ผลิตภัณฑ์ที่หมำยเลขซีเรียลถูกดึงออก แก้ไข หรือท�ำให้เลือน 
2.  กำรช�ำรุดเสียหำย กำรเสื่อมสภำพ ควำมขัดข้อง หรือกำรท�ำงำนผิดปกติอันเกิดจำก:

a. อุบัติเหตุ กำรใช้งำนผิดวิธี กำรใช้งำนไม่เหมำะสม กำรไม่ระมัดระวัง ไฟไหม้ โดนน้�ำ 
ฟ้ำแลบ หรือภัยธรรมชำติอื่นๆ กำรดูแลรักษำที่ไม่เหมำะสม กำรดัดแปลงผลิตภัณฑ์
โดยไม่ได้รับอนุญำต หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำที่ให้ไว้กับผลิตภัณฑ์

b. กำรใช้งำนนอกขอบเขตข้อมูลจ�ำเพำะของผลิตภัณฑ์
c.  กำรใช้งำนผลิตภัณฑ์นอกเหนือจำกกำรใช้งำนตำมปกติ หรือไม่ได้ใช้งำนผลิตภัณฑ์

ภำยใต้สภำวะกำรใช้งำนปกติ
d.  กำรซ่อมแซม หรือพยำยำมซ่อมแซมจำกบุคคลอ่ืนท่ีไม่ได้รับกำรรับรองจำก ViewSonic
e. ควำมเสียหำยของผลิตภัณฑ์เนื่องจำกกำรขนส่ง
f.  กำรเคลื่อนยำ้ยหรือกำรติดตั้งผลิตภัณฑ์
g.  สำเหตุภำยนอก เช่น กระแสไฟฟ้ำไม่คงที่หรือขัดข้อง
h.  กำรใช้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ไม่สอดคล้องตำมข้อก�ำหนดของ ViewSonic
i. กำรสึกหรอเสื่อมสภำพตำมปกติ 
j.  สำเหตุอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรช�ำรุดของผลิตภัณฑ์

3.  ค่ำบริกำรในกำรติดตั้ง ตั้งค่ำ หรือเคลื่อนย้ำย
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การขอรับบริการ: 
1. ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอรับบริกำรภำยใต้กำรรับประกัน โปรดติดต่อฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ

ของ ViewSonic (โปรดดูในหน้ำ “กำรบริกำรลูกค้ำ”) คุณจะต้องแจ้งหมำยเลข ซีเรียล
ของผลิตภัณฑ์ของคุณ

2.  ในกำรขอรับบริกำรตำมกำรรับประกัน คุณจะต้องแสดง (ก) หลักฐำนกำรซื้อต้นฉบับที่มีวัน
ที่ระบุไว้ (ข) ชื่อของคุณ (ค) ที่อยู่ของคุณ (ง) ค�ำอธิบำยถึงปัญหำ และ (จ) หมำยเลข
ซีเรียลของผลิตภัณฑ์

3.  น�ำส่งหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ในกล่องบรรจุดั้งเดิม (โดยจ่ำยค่ำขนส่งที่ต้นทำง) ไปยังศูนย์
บริกำรที่ได้รับกำรรับรองของ ViewSonic หรือที่ ViewSonic เอง 

4.  ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือชื่อของศูนย์บริกำร ViewSonic ใกล้บ้ำนคุณ โปรดติดต่อ 
ViewSonic 

ข้อจำากัดของการรับประกัน: 
ไม่มีกำรรับประกันใดๆ ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยนัย ซึ่งนอกเหนือจำกที่อธิบำยในที่นี้ 
รวมถึงโอกำสทำงกำรค้ำ หรือควำมเหมำะสมในกำรใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ 

กรณียกเว้นของความเสียหาย: 
ViewSonic จะรับผิดชอบเฉพำะมูลคำ่กำรซ่อมแซมหรือกำรเปลี่ยนชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ 
ViewSonic จะไม่รับผิดชอบต่อ: 
1. ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินอื่น ซึ่งเกิดจำกข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ควำมเสียหำยต่อ

ควำมไม่สะดวก  กำรสูญเสียกำรใช้ผลิตภัณฑ์ กำรสูญเสียเวลำ กำรสูญเสียก�ำไร กำรสูญ
เสียโอกำสทำงธุรกิจ กำรสูญเสียควำมนิยม ผลกระทบต่อควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หรือกำร
สูญเสียทำงกำรค้ำอื่นๆ แม้ว่ำ แม้วำ่จะได้รับแจ้งว่ำอำจเกิดควำมเสียหำยดังกลำ่ว เกิดขึ้น
ก็ตำม 

2. ควำมเสียหำยใดๆ ก็ตำม ไม่วำ่จะเป็นควำมเสียหำยโดยบังเอิญ ผลต่อเนื่อง หรืออื่นๆ 
3. กำรเรียกร้องที่บุคคลอื่นเรียกร้องจำกลูกค้ำ 

ผลจากกฎหมายในท้องถิ่น:
กำรรับประกันนี้ให้สิทธิ์ทำงกฎหมำยอย่ำงเฉพำะ แก่คุณ และคุณยังอำจ 
ได้รับสิทธิ์อื่นซึ่งแตกตำ่งกันตำมหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ทำงกฎหมำยในแต่ละพื้นที่ 
โดยกำรปกครองในบำงพื้นที่อำจไม่อนุญำตข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับกำรรับประกันโดยนัย และ/หรือไม่ 
อนุญำตกรณียกเว้นจำกกำรช�ำรุดเสียหำยที่เกิดจำกอุบัติเหตุหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อจ�ำ 
กัดและกรณียกเว้นข้ำงต้น จึงอำจไม่มีผลใช้กับคุณ 

การจำาหน่ายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: 
ส�ำหรับข้อมูลกำรรับประกันและบริกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ViewSonic ที่จ�ำหน่ำยนอกประเทศ
สหรัฐฯ และแคนำดำ โปรดติดต่อ ViewSonic หรือตัวแทนจ�ำหน่ำย ViewSonic ในประเทศ
ของคุณ 
ระยะเวลำรับประกันของผลิตภัณฑ์นี้ในจีน (ไม่รวมฮ่องกง มำเกำ๊ และไต้หวัน) ขึ้นกับข้อ
ก�ำหนดและเงื่อนไขในบัตรรับประกันกำรซ่อมบ�ำรุง
ส�ำหรับผู้ใช้ในยุโรปและรัสเซีย สำมำรถดูข้อมูลกำรรับประกันโดยละเอียดได้ที่  
www.viewsoniceurope.com ภำยใต้ Support/Warranty Information

Projector Warranty Term Template In UG 
VSC_TEMP_2005






