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ข้อมูลเกี่ยวกับการกำากับดูแล
คำาประกาศ FCC
อุปกรณ์เครื่องนี้สอดคล้องตาม Part 15 ของกฎ FCC การทำางานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 
2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) 
อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำาให้เกิด
การทำางานที่ไม่พึงประ สงค์
เคร่ืองน้ีได้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องตามค่าจำากัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ตาม Part 
15 ของกฎ FCC ค่าจำากัดน้ีได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้การป้องกันอย่างเหมาะสมจากสัญญาณรบ 
กวนท่ีเป็นอันตรายในท่ีอยู่อาศัย อุปกรณ์น้ีสร้าง ใช้ 
และแพร่สัญญาณคล่ืนความถ่ีวิทยุ และหากไม่มีการติดต้ังหรือใช้งานตามคำาแนะนำาท่ีให้ไว้ 
อาจทำาให้เกิดสัญญาณรบกวนท่ีเป็นอันตรายต่อการส่ือ 
สารทางวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดข้ึนในสภาวะการติดต้ังบาง 
อย่าง หากอุปกรณ์น้ีทำาให้เกิดสัญญาณรบกวนท่ีเป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ 
ซ่ึง 
รับทราบได้จากการปิดและเปิดเคร่ือง ผู้ใช้ควรพยายามลดสัญญาณรบกวนน้ีด้วยวิธีการอย่างน้อย 
หน่ึงวิธีการต่อไปน้ี:
    • เปลี่ยนตำาแหน่งหรือเปลี่ยนทิศทางของเสาอากาศรับสัญญาณ
    • เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
    •  ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบไฟที่ใช้วงจรไฟฟ้าแยกต่างหากจากวงจรไฟฟ้าที่เครื่องรับ 

สัญญาณใช้
    • ติดต่อตัวแทนจำาหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/
โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
คำาเตือน: โปรดทราบว่าการดัดแปลงหรือแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุมัติโดยตรงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน 
การกำากับดูแล อาจทำาให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของคุณเป็นโมฆะได้

สำาหรับแคนาดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ความสอดคล้องตามข้อกำาหนด CE สำาหรับประเทศในยุโรป
อุปกรณ์น้ีสอดคล้องตามข้อกำาหนดของ EEC directive 2004/108/EC ตามท่ีแก้ไขโดย 
92/31/EEC และ 93/68/EEC Art.5 ในส่วนท่ีเก่ียวกับ “ความสอดคล้องในการใช้งาน 
แม่เหล็กไฟฟ้า” และ 2006/95/EC ตามท่ีแก้ไขโดย 93/68/EEC Art.13 
ในส่วนท่ีเก่ียวกับ “ความปลอดภัย”

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้สำาหรับประเทศสมาชิกของ EU เท่านั้น
สัญลักษณ์ที่ปรากฏทางด้านขวาสอดคล้องตามข้อกำาหนด Waste Electrical and 
Electronic Equipment Directive 2002/96/EC (WEEE)
ซึ่งหมายความว่า ต้องไม่กำาจัดอุปกรณ์นี้เป็นขยะที่ทิ้งตามบ้านทั่วไป 
แต่ต้องปฏิบัติระบบ 
จัดเก็บขยะพิเศษตามที่กฎหมายในท้องถิ่นกำาหนด 

และแบตเตอรี่เหรียญที่รวมอยู่ในอุปกรณ์แสดงสัญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb 
หมายความว่าแบตเตอรี่มีโลหะหนักที่เป็นปรอทมากกว่า 0.0005% หรือ
แคดเมี่ยมมากกว่า 0.002% หรือตะกั่วมากกว่า 0.004% 
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คำาแนะนำาเพื่อความปลอดภัยที่สำาคัญ
1.  อ่านคำาแนะนำาเหล่านี้
2.  เก็บรักษาคำาแนะนำาเหล่านี้ไว้
3.  ใส่ใจต่อคำาเตือนทั้งหมด
4.  ทำาตามคำาแนะนำาทั้งหมด
5.  ไม่ใช้อุปกรณ์นี้ใกล้น้ำา
6.   ทำาความสะอาดด้วยผ้านุ่ม แห้ง หากยังไม่สะอาด โปรดดู “การทำาความสะอาดจอแสดงผล”  

ในคู่มือนี้สำาหรับคำาแนะนำาเพิ่มเติม
7.   อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศของอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ตามคำาแนะนำาจากผู้ผลิต
8.   ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ใกล้กับแหล่งกำาเนิดความร้อนอื่นใด เช่น หม้อน้ำาเครื่องยนต์, เ
  ครื่องทำาความร้อน, เตา หรืออุปกรณ์อื่น (รวมถึงเครื่องขยายสัญญาณ) ที่ทำาให้เกิดความร้อน
9.   ไม่ควรละเลยประเด็นความปลอดภัยเกี่ยวกับการเสียบปลั๊กไฟปกติหรือปลั๊กที่มีสายดิน ปลั๊ก 

ไฟปกติจะมีสองขา โดยขาหนึ่งใหญ่กว่าอีกขาหนึ่ง ส่วนปลั๊กไฟที่มีสายดินจะมีสามขา
  โดยขาที่สามเป็นสายดิน ขาที่ใหญ่กว่าและขาที่เป็นสายดินจะช่วยเรื่องความปลอดภัยในการ
 ใช้งานของคุณ หากปลั๊กไฟที่ให้ไม่เหมาะสมกับเต้าเสียบของคุณ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่
 อเปลี่ยนใช้เต้าเสียบที่เหมาะสม
10.   ระวังอย่าให้สายไฟขวางเกะกะทางเดินหรือสายไฟเบียดกันแน่นในบริเวณแคบโดยเฉพาะใ
 นส่วนของตัวปลั๊กควรมีที่เก็บและจัดวางไว้สำาหรับการใช้งานอย่างสะดวกเมื่อถอดออกจากตัว 
 เครื่อง เต้าเสียบไฟควรอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เพื่อให้เสียบหรือถอดปลั๊กได้อย่างสะดวก
11.   ใช้แต่อุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมที่บริษัทผู้ผลิตกำาหนดเท่านั้น
12.   ใช้เฉพาะรถเข็น ขาตั้ง ฐานรอง แท่นยึด หรือโต๊ะวางตามที่บริษัทผู้ผลิตก
 ำาหนดเท่านั้น หรือเฉพาะที่จำาหน่ายมาพร้อมเครื่องเท่านั้น 
 เมื่อใช้รถเข็นขณะเข็ นรถที่มีอุปกรณ์วางอยู่ ระวังอย่าให้มีการพลิกคว่ำา
13.   ถอดปลั๊กออกเมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน
14.   เรียกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเท่านั้น 

ควรเรียกใช้บริการเมื่ออุปกรณ 
์เสียหาย เช่น หากสายไฟหรือปลั๊กไฟชำารุด มีของเหลวหยดลงในอุปกรณ์ มีวัตถุตกเข้าไป 
ในอุปกรณ์ อุปกรณ์โดนฝนหรือเปียกชื้น หรืออุปกรณ์ทำางานผิดปกติหรือหยุดทำางาน
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คำาประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องตาม RoHS2
อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตโดยสอดคล้องตามบทบัญญัติ 2011/65/EU ของ European 
Parliament and the Council ในเรื่องข้อจำากัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ (บทบัญญัติ RoHS2) และถือว่าสอดคล้องตามค่าความเข้มข้นสูงสุดที่กำาหนดโดย 
European Technical Adaptation Committee (TAC) ตามตารางด้านล่าง: 

สาร
ค่าความเข้มข้น 
สูงสุดที่แนะนำา

ค่าความเข้มข้นจริง

ตะกั่ว (Pb) 0.1% < 0.1%

ปรอท (Hg) 0.1% < 0.1%

แคดเมียม (Cd) 0.01% < 0.01%

โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) 0.1% < 0.1%

โพลิโบรมิเนต ไบฟีนิล (PBB) 0.1% < 0.1%

โพลิโบรมิเนต ไดฟีนิล อีเธอร์ (PBDE) 0.1% < 0.1%

ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวถึงข้างต้นได้รับข้อยกเว้นภายใต้ภาคผนวกของข้อก
ำาหนด RoHS2 ดังด้านล่างนี้ตัวอย่างของส่วนประกอบที่ยกเว้นมีดังนี้
1. ปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบแคโทดเย็น (Cold Cathode Fluorescent Lamps: CCFL) 

และหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบอิเล็กโทรดภายนอก (External Electrode Fluorescent Lamps: 
EEFL) สำาหรับการใช้งานเฉพาะ จะมีปริมาณ (ต่อหลอด) ดังนี้:
(1) หลอดสั้น (ไม่เกิน 500 มม.): มีได้ไม่เกิน 3.5 มก.ต่อหลอด
(2) หลอดยาวปานกลาง (เกิน 500 มม. แต่ไม่เกิน 1,500 มม.): มีได้ไม่เกิน 5 มก.ต่อหลอด 
(3) หลอดยาว (เกิน 1,500 มม.): มีได้ไม่เกิน 13 มก. ต่อหลอด

2. ตะกั่วในแก้วของหลอดรังสีแคโทด
3. ตะกั่วในแก้วของหลอดฟลูออเรสเซนต์มีปริมาณไม่เกิน 0.2% โดยน้ำาหนัก
4. ตะกั่วที่ใช้เป็นสารอัลลอยในอะลูมิเนียมมีปริมาณไม่เกิน 0.4% โดยน้ำาหนัก 
5. ตะกั่วที่ใช้เป็นสารอัลลอยในทองแดงมีปริมาณไม่เกิน 4% โดยน้ำาหนัก 
6. ตะกั่วในโลหะบัดกรีชนิดจุดหลอมเหลวสูง (เช่น ตะกั่วบัดกรีที่มีปริมาณตะกั่ว 85 % ขึ้นไปโดยน้ำา

หนัก)
7. ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีตะกั่วในแก้วหรือเซรามิก หรือในสารประกอบของแก้วหรือเซรา

มิก แต่ไม่ใช่ในเซรามิกไดอิเล็กตริกในตัวเก็บประจุ เช่น อุปกรณ์เพียโซอิเล็กทรอนิกส์
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ข้อมูลลิขสิทธิ์
ลิขสิทธ ิ์© ViewSonic® Corporation, 2013 สงวนลิขสิทธิ์
Macintosh และ Power Macintosh เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
ViewSonic, โลโก้รูปนกสามตัว, OnView, ViewMatch และ ViewMeter เป็นเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนของ ViewSonic Corporation
VESA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Video Electronics Standards Association DPMS และ 
DDC เป็นเครื่องหมายการค้าของ VESA
PS/2, VGA และ XGA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท International Business 
Machines
คำาประกาศเกี่ยวกับความรับผิดชอบ: ViewSonic Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทาง 
เทคนิคหรือการตรวจแก้ข้อความหรือการละเลยไม่ปฏิบัติตามคำาแนะนำาในเอกสารนี้ ทั้งความเสียหาย
โดยอุบัติเหตุหรือที่เกิดขึ้นตามมา อันเนื่องจากการติดตั้ง การทำางาน หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์์นี้
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ViewSonic Corporation ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง 
ให้ทราบล่วงหน้า
ห้ามคัดลอก ทำาซ้ำา หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในเอกสารนี้ ไม่ว่าด้วยวิธีใด ด้วยวัตถ 
ุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ViewSonic Corporation

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ที่อาจมีในอนาคต และเพื่อขอรับข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์เพิ่ม
เติมในกรณีที่มีข้อมูลอยู่ กรุณาเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ViewSonic ในส่วนที่เป็นภูมิภาคของคุณ เพื่อ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณออนไลน์
นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์แบบฟอร์ลงทะเบียนผลิตภัณ์จาก ViewSonic CD ได้อีกด้วย เมื่อกรอก
ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย กรุณาส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์หรือทางโทรสารมาที่สำานักงาน ViewSonic ที่
เกี่ยวข้อง คุณสามารถใช้ไดเรกทอรี “:\CD\Registration” เพื่อหาแบบฟอร์มลงทะเบียน การลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้เราสามารถเตรียมการเพื่อให้บริการแก่คุณอย่างดีที่สุดในอนาคต
กรุณาพิมพ์คู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ แล้วกรอกข้อมูลในส่วน “สำาหรับการบันทึกของคุณ” หมายเลขซีเรียลของจอ 
LCD ของคุณจะอยู่ที่ด้านหลังจอ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูส่วน “สนับสนุนลูกค้า” ในคู่มือฉบับนี้

สำาหรับการบันทึกข้อมูลของคุณ
ชื่อผลิตภัณฑ์: Pro8520HD

ViewSonic DLP Projector
รุ่น: VS14804
หมายเลขเอกสาร: Pro8520HD_UG_THA Rev. 1B 05-15-13
หมายเลขซีเรียล: ________________________________
วันที่ซื้อ: ________________________________

การทิ้งผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
หลอดในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยปรอท ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคุณและสิ่งแวดล้อม โปรดใช้ความ
ระมัดระวัง และทิ้งตามที่ระบุโดยกฎหมายท้องถิ่น รัฐ หรือประเทศของคุณ
ViewSonic คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ และมุ่งมั่นที่จะทำางาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด 
ขอขอบคุณที่คุณมีส่วนในใช้คอมพิวเตอร์ที่ฉลาดขึ้น และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ถ้าต้องการ
เรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ ViewSonic
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา: 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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บทนํา

คณุสมบัติโปรเจ็กเตอร
โปรเจ็กเตอรมีระบบฉายภาพผานเลนสสมรรถนะสูง และมีการออกแบบที่ใชงาย เพื่อใหเสถียรภาพสูง และใช
งานไดงาย

โปรเจ็กเตอรมีคณุสมบัติตอไปน้ี:

• เทคโนโลยี DLP® ชิปเดี่ยว 0.65" ของ Texas Instruments 

• 1080p (1920 x 1080 พิกเซล)

• ใชงานไดกับคอมพิวเตอร Macintosh®

• ใชไดกับระบบ NTSC, PAL, SECAM และ HDTV

• เทอรมินัล D-Sub 15 พิน สําหรับการเชื่อมตอกบัวิดีโอแบบอนาล็อก

• การแสดงผลบนหนาจอหลายภาษา ใชงานงาย

• การแกไขภาพบิดเบ้ียวอิเลก็ทรอนิกสข้ันสูง

• ข้ัวตอ RS-232 สําหรับการควบคุมผานพอรตอนุกรม

• ความสามารถในการใชงานผานพอรต HDMI

• ใชงานไดกับ PJLinkTM

• การตั้งคา LAN อนุญาตใหสามารถจัดการสถานะของโปรเจ็กเตอรจากคอมพิวเตอรที่อยูหางไกลได

• การแสดงผลผาน LAN 4-1 (PC/ NB สูงสุด 4 เครื่องตอโปรเจ็กเตอร 1 เครื่อง)

• การแสดงผลผาน LAN 1-M (PC/ NB 1 เครื่องสามารถแสดงไปยังโปรเจ็กเตอรไดมากที่สุด 8 เครื่องในเวลาเดียวกัน)

• การแสดงผลผาน USB สนับสนุนการเชือ่มตอคอมพิวเตอรผานสายเคเบิล USB ชนิดมินิ-B เปนชนิด A 

• สนับสนุน USB แฟลชไดรฟ สําหรับการนําเสนอ JPEG 

• การสิ้นเปลอืงพลงังานนอยกวา 0.5 W ในโหมดสแตนดบาย

หมายเหตุ

• ขอมูล ในคูมือฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ

• ไมอนุญาตใหทําซ้ํา ถายโอน หรือทําสําเนาสวนหนึ่งสวนใดหรอืทัง้หมดของเอกสารนี้ ถาไมได
รับความยินยอมอยางชัดแจงเปนลายลักษณอักษร
 1



รายการตางๆ ในกลองบรรจุ
เม่ือคุณแกะกลองโปรเจ็กเตอร ตรวจดูใหแนใจวาคณุมีรายการตางๆ เหลานี้ครบถวน:

อุปกรณเสริมซื้อเพิ่ม

หมายเหตุ

• ติดตอตัวแทนจําหนายของคุณทันทีถามีรายการใดๆ หายไป, มีลักษณะเสียหาย หรือถาเครือ่ง
ไมทํางาน

• เก็บกลองและวัสดุบรรจหุีบหอไว ส่ิงเหลานี้ทําใหเคลื่อนยายสะดวกถาคุณจําเปนตองเคลื่อนยาย
เครื่อง เพ่ือการปองกันสูงสุด ใหบรรจุเครือ่งของคุณกลับลงในกลองในลักษณะเดียวกับที่มาจาก
โรงงาน

โปรเจ็กเตอรพรอมฝาปดเลนส สายไฟ AC รีโมทคอนโทรล (IR) & แบตเตอร่ี

สายเคเบิล VGA (D-SUB 
เปน D-SUB)

สายเคเบิล HDMI
แผน ViewSonic DVD 

Wizard
คูมือเร่ิมตน
ฉบับยอ

ฝาปดตัวกรอง สายเคเบิล RS232 อะแดปเตอรแปลง RGB เปน
คอมโพเนนต

กระเปาใสโปรเจ็กเตอร

HDMI1 HDMI2 Compo

PCVideo

Swap

Default

Auto
Enter

View
S

onic
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สวนตางๆ ของโปรเจ็กเตอร

มุมมองดานหนา

1. ฝาปดเลนส 2. ปุมยกระดับ

3. ขายกระดบั 4. สายรอยฝาปดเลนส

5. เลนสฉายภาพ 6. เซนเซอรรีโมทคอนโทรล IR ดานหนา

7. รรูะบายอากาศ (เขา) 8. ฝาปดตวักรอง

9. ลําโพง 10. แหวนโฟกสั

11. แหวนซมู 12. แผงควบคมุ

13. ฝาปดหลอด

6 85

12 11 10 9

4321

13

7
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มุมมองดานหลัง 

มุมมองดานลาง

หมายเหตุ

• โปรเจ็กเตอรนี้สามารถใชกับที่ยึดเพดานได ทียึ่ดเพดานไมรวมอยูในชุด

• ติดตอตัวแทนจําหนายของคุณสําหรบัขอมูลในการยึดโปรเจ็กเตอรบนเพดาน

1. พอรตสําหรับเชื่อมตอ 2. ซ็อกเก็ตเสียบไฟ AC

3. ล็อค Kensington 4. เซนเซอรรีโมทคอนโทรล IR ดานหลงั

5. ลําโพง 6. รรูะบายอากาศ (ออก)

1. รูที่ยึดเพดาน (M4*8) 2. ขาปรับความเอียง

3. แถบปองกนั

1 32 4 65

3

2

1
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การใชผลติภัณฑ
แผงควบคมุ

1. เพาเวอร (ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร)
ดู "ขอความไฟแสดงสถานะ LED"

2. TEMP (ไฟแสดงสถานะ LED อุณหภมิู)
ดู "ขอความไฟแสดงสถานะ LED"

3. LAMP (ไฟแสดงสถานะ LED หลอด)
ดู "ขอความไฟแสดงสถานะ LED"

4. ปุมปรับภาพบิดเบีย้ว/ลูกศร ( /ขึ้น, /ลง)
แกไขภาพที่บิดเบ้ียวแบบแมนนวล ซ่ึงเปนผลจากการฉายในลกัษณะทีท่ํามุม

5. ปุมควบคุม 4 ทิศทาง
ใชปุมควบคมุ 4 ทิศทางเพื่อเลือกรายการ หรือปรับแตงส่ิงที่คุณเลอืก

6. ENTER
เขาสูเมนูยอย และยืนยนัรายการที่คุณเลือกในเมนู

7. SOURCE
แสดงแถบการเลอืกสัญญาณ

8. MENU/EXIT
แสดงหรือออกจากเมนูที่แสดงบนหนาจอ

9. เพาเวอร
เปดหรือปดโปรเจ็กเตอร

10. ปุมขวา/แผงกด
เปดทํางานการล็อคแผงกด

1 3 

4 

6 

7 

5 

4 

2 

8

9 

10
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พอรตสําหรับเชื่อมตอ

1. RS-232
ในขณะที่ใชโปรเจ็กเตอรผานคอมพวิเตอร ใหเชื่อมตอพอรตน้ีเขากับพอรต RS-232C ของคอมพิวเตอร ควบคุม

2. จอภาพออก
เชื่อมตอไปยงัจอแสดงผลคอมพิวเตอร เปนตน

3. คอมโพเนนต (Y Cb/Pb Cr/Pr)
เชื่อมตอเอาตพุต Y Cb/Pb Cr/Pr จากอุปกรณวิดีโอเขากับแจ็คน้ี

4. เอส-วิดีโอ
เชื่อมตอเอาตพุตเอส-วิดีโอจากอุปกรณวิดีโอเขากับแจ็คน้ี

5. USB B
การแสดงผลผาน USB สนับสนุนการเชื่อมตอคอมพิวเตอรผานสายเคเบิล USB ชนิดมินิ-B เปนชนิด A 

6. USB A
ข้ัวตอน้ีสนับสนุนเฟรมแวรอัปเดต, การแสดงผลผาน USB แฟลชไดรฟ และด็องเกิลไรสายสําหรับการแสดงผลผาน USB

7. LAN
สําหรับการแสดงผลผาน LAN/การควบคุมผานเครือขายและเว็บเบราเซอร

8. HDMI 1
เชื่อมตอเอาตพุต HDMI จากอุปกรณวิดีโอเขากับแจ็คน้ี

9. HDMI 2
เชื่อมตอเอาตพุต HDMI จากอุปกรณวิดีโอเขากับแจ็คน้ี

10. DC 12V ออก
12V DC ออก

11. MIC เขา
แจ็คไมโครโฟนอนิพุต

12. เสียงออก
เชื่อมตอไปยงัลําโพง หรืออุปกรณอินพุตเสียงอื่น

13. เสียง 2
เชื่อมตอเอาตพุตเสียงจากอุปกรณวิดีโอหรือคอมพิวเตอรเขากับแจ็คน้ี

14. เสียง 1
เชื่อมตอเอาตพุตเสียงจากอุปกรณวิดีโอหรือคอมพิวเตอรเขากับแจ็คน้ี

15. เสียง 3 (L/R)
เชื่อมตอเอาตพุตเสียงจากอุปกรณวิดีโอเขากับแจ็คน้ี

5 81 2 3 4 6 7

16 1011121314151718
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16. วดีิโอ
เชื่อมตอเอาตพุตคอมโพสิตวิดีโอจากอุปกรณวิดีโอเขากับแจ็คน้ี

17. คอมพิวเตอรเขา 2
เชื่อมตอสัญญาณภาพเขา (อนาล็อก RGB หรือคอมโพเนนต) เขากับแจ็คน้ี

18. คอมพิวเตอรเขา 1
เชื่อมตอสัญญาณภาพเขา (อนาล็อก RGB หรือคอมโพเนนต) เขากับแจ็คน้ี
 7



รีโมทคอนโทรล

1. เพาเวอร
เปดหรือปดโปรเจ็กเตอร

2. HDMI 1
แสดงHDMI 1คอมสัญญาณ

3. วดีิโอ
สลับสัญญาณอินพุตไปยังคอมโพสิต/เอส-วิดีโอ ตามลําดับ

4. ขึน้/ระดับเสียง +, ลง/ระดับเสียง -
เม่ือไมไดเปดทํางานเมนูที่แสดงบนหนาจอ (OSD) ใชปรับระดับเสียงของโปรเจ็กเตอร

5. ซาย/ปดเสียง
เม่ือไมไดเปดทํางานเมนูที่แสดงบนหนาจอ (OSD) ปุมน้ีใชเปนฟงกชั่นปดเสียง

6. เมนู
แสดงเมนูที่แสดงบนหนาจอ

7. ผูใช 1
เรียกคืนการตั้งคาที่กําหนดเองตามการตั้งคา ที่ใชไดในปจจุบัน

8. สัญญาณ
แสดงแถบการเลอืกสัญญาณ

9. แกมมา
เปลี่ยนการตั้งคาแกมมา

10. รูปแบบ
แสดงรูปแบบทดสอบที่มาพรอมกับเครื่อง

11. โหมดสี
เปลี่ยนการตั้งคาโหมดภาพตามลําดับ

12. วาง

HDMI1 HDMI2 Compo

PCVideo

Swap

Default

Auto
Enter

3
4

4
6

5

7
8

10

12

9

11

13
14
15

17

18

19
20
21
22
23
24
25

16
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ตัดหนาจอชัว่คราว กดอีกครั้ง เพื่อยกเลิก ฟงกชั่นหนาจอวาง

13. แสง
เปดทํางานฟงกชั่นแบคไลทของปุมบนรีโมท คอนโทรล

14. คอมโพ
แสดงสัญญาณคอมโพเนนตวิดีโอ (YPbPr/YCbCr) 

15. HDMI 2
แสดงHDMI 21คอมสัญญาณ

16. PC
สลับสัญญาณอินพุตไปยังคอมพิวเตอรเขา 1/คอมพิวเตอรเขา 2 ตามลําดับ

17. อัตโนมัติ/ปอน
รีซิงโครไนซโปรเจ็กเตอรไปยงัสัญญาณอินพุต จากคอมพิวเตอร ฟงกชัน่น้ีใชไดสําหรับโหมด คอมพิวเตอรเทานั้น

ยนืยันส่ิงที่เลอืก

18. ขวา/ ล็อค
เม่ือเมนูที่แสดงบนหนาจอ (OSD) เปดทํางาน, ปุม #4, #5 และ #18 จะถูกใชเปนปุมบังคับทิศทาง เพื่อเลือกรายการเมนูที่ตองการ 
และทําการปรับคาตางๆ

เปดทํางานการล็อคแผงกด

19. ESC
ออกจากหนาหรือรายการปจจุบัน หรือเพื่อปด OSD

20. ผูใช 2
เรียกคืนการตั้งคาที่กําหนดเองตามการตั้งคา ที่ใชไดในปจจุบัน

21. PIP/POP
สลับหนาจอไปเปน PIP/POP ตามลําดับ

22. สลับ
สลับสัญญาณอินพุตไปเปนภาพ PIP หรือ POP

23. อัตราสวน
เลือกอัตราสวนภาพที่แสดง

24. RGBCMY
เปลี่ยน RGBCMY แตละสี (การตั้งคาสีของผูใช)

25. คาเร่ิมตน
เรียกคืนการตั้งคากลบัเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
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การติดตั้งแบตเตอรี่
1. เปดฝาปดแบตเตอรี่ในทิศทางที่แสดง

2. ติดตั้งแบตเตอรี่ตามท่ีระบุโดยแผนผังดานใน
ชองใส

3. ปดฝาปดแบตเตอรี่ลงในตําแหนง

ขอควรระวัง

• ถาใสแบตเตอรีช่นิดที่ไมถูกตอง อาจมีความเสี่ยงจากการระเบิดได

• ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามขั้นตอนที่ระบุไว

• ตรวจดูใหแนใจวาปลายดานบวกและลบถูกจัดเรียงอยางถูกตองในขณะที่ใสแบตเตอรี่

หมายเหต

• เก็บแบตเตอรี่ ใหหางจากการเอื้อมถึงของเด็กๆ มีอันตรายถึงชีวิต หากกลืนแบตเตอรีเ่ขาไปโดย อุบัติเหตุ

• นําแบตเตอรีอ่อกจากรโีมทคอนโทรล เม่ือไมไดใชเปนระยะเวลานาน

• อยาทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวปะปนกับของเสียจากภายในบาน ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามระเบียบ ขอบังคับในประเทศ

• ถาใสแบตเตอรีอ่ยางไมถูกตอง อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดได เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดดวย แบตเตอรี่ใหม

• ไมควรวางแบตเตอรี่ใกลไฟหรือน้ํา, เก็บแบตเตอรี่ในสถานที่มืด, เย็น และแหง

• ถาสงสัยวาแบตเตอรี่รั่ว ใหเช็ดรอยรั่ว จากนั้นเปลี่ยนเปนแบตเตอรี่กอนใหม ถาสารละลายที่รั่ว ติดอยูกับตัวเครื่องหรอืผา, 
ใหลางดวยน้ําทันท
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การทํางานของรีโมทคอนโทรล
ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอรรีโมทอินฟราเรด และกดปุม

• การใชงานโปรเจ็กเตอรจากดานหนา

• การใชงานโปรเจ็กเตอรจากดานหลัง

หมายเหต

• อยาชี้เลเซอรไปที่ตาของผูคนโดยตรง (โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กเล็ก) มีอันตรายจากการ บาดเจ็บที่ตา

• รีโมทคอนโทรลอาจไมทํางานเมื่อมีแสงอาทิตย หรอืแสงที่มีความเขมอื่น เชน หลอด ฟลูออเรสเซนตสองเขาไปที่เซนเซอรรีโมท

• ใชงานรีโมทคอนโทรลจากตําแหนงที่มองเห็นเซนเซอรรีโมท

• อยาทํารโีมทคอนโทรลหลน หรอืเขยาเลน

• เก็บรีโมทคอนโทรลใหหางจากสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิหรือความชื้นสูงมาก

• อยาใหน้ํากระเด็นถูกรโีมทคอนโทรล หรือวางวัตถุที่เปยกบนรีโมทคอนโทรล

• อยาถอดชิ้นสวนรีโมทคอนโทรล

7m

5m
15 15 5m

9m
5m

HDM
I1

HDM
I2

Com
po

PC

Video

Swap

Default

AutoEnter

15 15
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การเชื่อมตอ
ในขณะที่เชื่อมตอแหลงสัญญาณไปยงัโปรเจ็กเตอร ใหแนใจวา:
1. ปดอุปกรณทั้งหมดกอนที่จะทําการเชื่อมตอใดๆ

2. ใชสายเคเบิลสัญญาณที่ถูกตองสําหรับแหลงสัญญาณแตละแบบ

3. ใหแนใจวาสายเคเบิลเสียบอยูอยางแนนหนา

สําคัญ

• ในการเชื่อมตอที่แสดงเหนือ สายเคเบิลบางอยางอาจไมไดใหมาพรอมกับโปรเจ็กเตอร (ดู "รายการตางๆ ในกลองบรรจุ" ในหนา 2) 
สายเหลานี้มีจําหนายที่รานคาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

• ภาพการเชื่อมตอเหนือใชสําหรับการอางอิงเทานั้น แจ็คการเช่ือมตอดานหลังทีมี่บน
โปรเจ็กเตอรแตกตางกันในโปรเจ็กเตอรแตละรุน

• สําหรับวิธีการเชื่อมตออยางละเอียด ใหดูหนา 13-16

1. สายเคเบิล VGA (D-Sub เปน D-Sub) 2. สายเคเบิล VGA เปน DVI-A

3. สายเคเบิล USB (ชนิดมินิ-B เปนชนิด A) 4. สายเคเบิล VGA (D-Sub) เปน HDTV (RCA) 

5. สายเคเบิลคอมโพเนนตวดิีโอ 6. สายเคเบิลเสียง L/R 

7. สายเคเบิลเอส-วิดีโอ 8. สายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ

9. สายเคเบิลเสียง 10. สายเคเบิล HDMI

11. สายเคเบิลแจ็คไมโครโฟนมินิ 3.5 12. USB แฟลชไดรฟ
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การเชื่อมตอคอมพิวเตอรหรือจอภาพ

การเชื่อมตอคอมพิวเตอร

โปรเจ็กเตอรมีซ็อกเก็ตอินพุต VGA 2 อันที่อนุญาตใหคุณเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร IBM® คอมแพทิเบิล 
และ Macintosh® คุณจําเปนตองใชอะแดปเตอร Mac ถาคุณกําลังเชื่อมตอ เขากับคอมพิวเตอร Macintosh 
รุนเกามากๆ

ในการเชื่อมตอโปรเจก็เตอรเขากับโนตบุค หรือคอมพิวเตอรเดสกทอป:

1. ใชสายเคเบิล VGA ที่ใหมา เชือ่มตอปลายดานหน่ึงเขากับซ็อกเก็ตเอาตพุต D-Sub ของคอมพิวเตอร

2. เชื่อมตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิล VGA เขากับซ็อกเก็ตอินพุตสัญญาณ คอมพิวเตอรเขา 1 
หรือ คอมพิวเตอรเขา 2 บนโปรเจ็กเตอร

3. หากคุณตองการที่จะใชจอแสดงผลแบบ USB ใชสาย USB และเชื่อมตอปลายประเภท A กับพอรต USB 
ของเครื่องคอมพิวเตอรและปลายอีกดานไปที่ชองเสียบ USB B ที่โปรเจ็กเตอร

สําคัญ

• โนตบุคหลายรุนไมเปดพอรตวิดีโอภายนอกเองเม่ือเชื่อมตอไปยังโปรเจ็กเตอร โดยปกติ ปุม
คอมโบ เชน FN + F3 หรือ CRT/LCD จะใชสําหรับเปด/ปดจอแสดงผลภายนอก คนหาปุม
ฟงกช่ันที่มีขอความวา CRT/LCD หรือปุมฟงกช่ันที่มีสัญลักษณจอภาพบนโนตบุค กด FN 
และปุมฟงกช่ันที่มีขอความพรอมกัน ดูเอกสารของโนตบุคของคุณ เพ่ือหาปุมผสมของโนตบุค
ของคุณ

การเชื่อมตอจอภาพ

ถาคุณตองการดูการนําเสนอแบบระยะใกลบนจอภาพและบนหนาจอดวย คุณสามารถเชือ่มตอซ็อกเก็ต
เอาตพุตสัญญาณ จอภาพออก บนโปรเจ็กเตอรเขากับจอภาพภายนอกดวยสายเคเบิล VGA โดยทําตาม
ข้ันตอนดานลาง:

ในการเชื่อมตอโปรเจก็เตอรไปยังจอภาพ:

1. เชื่อมตอโปรเจ็กเตอรเขากับคอมพิวเตอรตามที่อธิบายใน "การเชื่อมตอคอมพิวเตอร" ในหนา 13

2. ใชสายเคเบิล VGA ที่เหมาะสม (ใหมาเสนเดียว) และเชื่อมตอปลายดานหนึ่งของสายเคเบิลเขากับ
ซ็อกเก็ตอินพุต D-Sub ของจอภาพวิดีโอ

หรือถาจอภาพของคุณมีซ็อกเก็ตอินพุต DVI, ใหใชสายเคเบิลแปลง VGA เปน DVI-A และเชื่อมตอ
ปลายดาน DVI ของสายเคเบิลเขากับซ็อกเก็ตอินพุต DVI ของจอภาพวิดีโอ

3. เชื่อมตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิลเขากับซ็อกเก็ต จอภาพออก บนโปรเจ็กเตอร

สําคัญ

• เอาตพุต จอภาพออก ทํางานเฉพาะเมื่อตอ คอมพิวเตอรเขา 1 หรือ คอมพิวเตอรเขา 2 เขา
กับโปรเจ็กเตอรเทานั้น
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การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอ
คุณสามารถเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรของคุณเขากับอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอหลายแบบ ที่มีซ็อกเก็ตเอาตพุต 
แบบใดแบบหนึ่งตอไปน้ี:

• คอมโพเนนตวิดีโอ

• เอส-วิดีโอ

• วิดีโอ (คอมโพสิต)

คุณจําเปนตองเช่ือมตอโปรเจ็กเตอรเขากับอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอโดยใชวิธกีารเชื่อมตอ ดานบนแบบใด
แบบหน่ึงเทานั้น อยางไรก็ตาม การเชื่อมตอแตละแบบใหคณุภาพวิดีโอที่แตกตางกัน สวนมาก วิธีที่คุณเลือก
น้ันจะข้ึนอยูกับข้ัวตอที่มีบนทั้ง โปรเจ็กเตอรและอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอ ดังที่อธิบายดานลาง:

คุณภาพวดีิโอดีท่ีสุด

วิธกีารเชื่อมตอวิดีโอที่ดีที่สุดทีใ่ชไดคือ คอมโพเนนตวิดีโอ (อยาสับสนกับคอมโพสิตวิดีโอ) โดยปกติดิจิตอล TV 
จูนเนอร และเคร่ืองเลน DVD ใหสัญญาณออกเปนคอมโพเนนตวิดีโอ ดังน้ันถามีข้ัวตอน้ีบนอุปกรณของคณุ ก็
ควรใชเปนวิธีการเชื่อมตอที่ดีกวา (คอมโพสิต) วิดีโอ

ดู "การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณคอมโพเนนตวิดีโอ" ในหนา 15 สําหรับวิธกีารเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรเขา
กับอุปกรณคอมโพเนนตวิดีโอ

คุณภาพวดีิโอดีกวา

วิธกีารเชื่อมตอเอส-วดิีโอ ใหคณุภาพอนาล็อกวิดีโอที่ดีกวาคอมโพสิตวิดีโอมาตรฐาน ถาคุณมีทัง้ข้ัวตอเอาตพุต
คอมโพสิตวิดีโอ และเอส-วิดีโอบนอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอของคณุ คุณควรเลือกใชตัวเลอืก เอส-วิดีโอ

ดู "การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณเอส-วิดีโอ" ในหนา 15 สําหรับวิธกีารเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรเขากับ
อุปกรณเอสวดิีโอ

คุณภาพวดีิโอแยท่ีสุด

คอมโพสิตวิดีโอ เปนสัญญาณอนาลอ็กวิดีโอ และจะใหผลลพัธในระดับที่ยอมรับได แตดอยกวาผลลัพธที่มี
คุณภาพจากโปรเจ็กเตอรของคุณ น่ีเปนคุณภาพวิดีโอที่แยที่สุดของวิธีการเชื่อมตอที่อธบิายที่น่ี

ดู "การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณคอมโพสิตวิดีโอ" ในหนา 16 สําหรับวิธีการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรเขา
กับอุปกรณคอมโพสิตวิดีโอ
 14



การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณคอมโพเนนตวิดีโอ

ตรวจสอบอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอของคณุ เพื่อดูวาเครื่องมีซ็อกเก็ตเอาตพุตคอมโพเนนตวิดีโอที่ไมไดใช
วางอยูหรือไม:

• ถามี คณุสามารถดําเนินการตอดวยกระบวนการนี้ได

• ถาไมมี คุณจําเปนตองประเมินวิธทีี่คุณสามารถใชเพื่อเชื่อมตอไปยงัอุปกรณใหม

ในการเชื่อมตอโปรเจก็เตอรเขากับอุปกรณแหลงสัญญาณคอมโพเนนตวิดีโอ:

1. ใชสายเคเบิล VGA (D-Sub) เปน HDTV (RCA), สายเคเบิลคอมโพเนนตวิดีโอ หรืออะแดปเตอรแปลง
คอมโพเนนตวิดีโอเปน VGA (D-Sub) และเชือ่มตอปลายที่มีข้ัวตอชนิด RCA 3 อันเขากับซ็อกเก็ต
เอาตพุตคอมโพเนนตวิดีโอของอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอ จับคูสีของปลัก๊เขากับสีของซ็อกเก็ต; 
สีเขียวไปสีเขียว, สีนํ้าเงินไปสีนํ้าเงิน และสีแดงไปสีแดง

2. ถาคุณกําลงัใชสายเคเบิล VGA (D-Sub) เปน HDTV (RCA) และอะแดปเตอรแปลงคอมโพเนนตวิดีโอ
เปน VGA (D-Sub), ใหเชื่อมตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิล (ที่มีข้ัวตอชนิด D-Sub) เขากับ
ซ็อกเก็ต คอมพิวเตอรเขา 1 หรือ คอมพิวเตอรเขา 2 บนโปรเจ็กเตอร ถาคณุกําลงัใชสายเคเบิล
คอมโพเนนตวิดีโอ, ใหเชื่อมตอปลายอีกดานหนึ่งของข้ัวตอชนิด RCA 3 อันเขากับซ็อกเก็ต Y Cb/Pb 
Cr/Pr บนโปรเจ็กเตอร

สําคัญ

• ถาภาพวิดีโอที่เลือกไมแสดงหลังจากที่เปดโปรเจ็กเตอร และเลือกแหลงสัญญาณวิดีโอที่ถูกตอง
แลว ใหตรวจสอบวาอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอนั้นเปดอยู และทํางานอยางถูกตอง นอกจากนี้ 
ใหตรวจสอบวาสายเคเบิลสัญญาณน้ันเช่ือมตออยางถูกตองดวย

• อะแดปเตอรแปลง RGB เปนคอมโพเนนต (ViewSonic P/N: J2552-0212-00)

การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณเอส-วิดีโอ

ตรวจสอบอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอของคณุ เพื่อดูวาเครื่องมีซ็อกเก็ตเอาตพุตเอส-วิดีโอที่ไมไดใชวางอยู 
หรือไม:

• ถามี คณุสามารถดําเนินการตอดวยกระบวนการนี้ได

• ถาไมมี คุณจําเปนตองประเมินวิธทีี่คุณสามารถใชเพื่อเชื่อมตอไปยงัอุปกรณใหม

ในการเชื่อมตอโปรเจก็เตอรเขากับอุปกรณแหลงสัญญาณเอส-วิดีโอ:
1. ใชสายเคเบิลเอส-วิดีโอ และเชื่อมตอปลายดานหนึ่งเขากับซ็อกเก็ตเอาตพุตเอส-วดิีโอของอุปกรณแหลง

สัญญาณวิดีโอ

2. เชื่อมตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิลเอส-วิดีโอเขากับซ็อกเก็ต เอส-วิดีโอ บนโปรเจ็กเตอร

สําคัญ

• ถาภาพวิดีโอที่เลือกไมแสดงหลังจากที่เปดโปรเจ็กเตอร และเลือกแหลงสัญญาณวิดีโอที่ถูกตอง
แลว ใหตรวจสอบวาอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอนั้นเปดอยู และทํางานอยางถูกตอง นอกจากนี้ 
ใหตรวจสอบวาสายเคเบิลสัญญาณน้ันเช่ือมตออยางถูกตองดวย

• ถาคุณทําการเชื่อมตอคอมโพเนนตวิดีโอระหวางโปรเจ็กเตอรและอุปกรณแหลงสัญญาณเอส-วิดีโอ
นี้โดยใชการเชื่อมตอคอมโพเนนตวิดีโอไวแลว คุณไมจําเปนตองเชื่อมตอโดยใชการเชื่อมตอเอส-
วิดีโอไปยังอุปกรณนี้อีก เนื่องจากเปนการเชื่อมตอรองที่ไมจําเปนซึง่มีคุณภาพของภาพแยกวา 
สําหรับรายละเอียด ใหดู "การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอ" ในหนา 14 
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การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณคอมโพสติวิดีโอ

ตรวจสอบอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอของคณุ เพื่อดูวาเครื่องมีซ็อกเก็ตเอาตพุตคอมโพสิตวิดีโอที่ไมไดใช
วางอยูหรือไม:

• ถามี คณุสามารถดําเนินการตอดวยกระบวนการนี้ได

• ถาไมมี คุณจําเปนตองประเมินวิธทีี่คุณสามารถใชเพื่อเชื่อมตอไปยงัอุปกรณใหม

ในการเชื่อมตอโปรเจก็เตอรเขากับอุปกรณแหลงสัญญาณคอมโพสิตวิดีโอ:

1. ใชสายเคเบิลวิดีโอ และเชื่อมตอปลายดานหน่ึงเขากับซ็อกเก็ตเอาตพุตคอมโพสิตวิดีโอของอุปกรณ
แหลงสัญญาณวิดีโอ

2. เชื่อมตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิลวิดีโอเขากับซ็อกเก็ต วิดีโอ บนโปรเจ็กเตอร

สําคัญ

• ถาภาพวิดีโอที่เลือกไมแสดงหลังจากที่เปดโปรเจ็กเตอร และเลือกแหลงสัญญาณวิดีโอที่ถูกตอง
แลว ใหตรวจสอบวาอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอนั้นเปดอยู และทํางานอยางถูกตอง นอกจากนี้ 
ใหตรวจสอบวาสายเคเบิลสัญญาณน้ันเช่ือมตออยางถูกตองดวย

• คุณจําเปนตองเชื่อมตอเขากับอุปกรณนี้โดยใชการเช่ือมตอคอมโพสิตวิดีโอ เฉพาะเมื่อ
ไมมีอินพุตคอมโพเนนตวิดีโอ และเอส-วิดีโอใหใช สําหรับรายละเอียด ใหดูหัวขอ
"การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอ" ในหนา 14

เกี่ยวกับอินพตุไมโครโฟน

• ถาคุณตองการใชไมโครโฟน ใหเชื่อมตอไมโครโฟนสายเคเบิลแจ็คมินิ 3.5 เขากับโปรเจ็กเตอร
• คุณสามารถใชไมโครโฟนไรสายไดทราบที่โมดูลไรสายเสียบอยูกับแจ็คอินพุตไมโครโฟนของโปรเจ็กเตอร 

และทํางานไดดีกับอุปกรณที่เชือ่มตออยู เพื่อใหม่ันใจ
ถึงการใชงานของไมโครโฟนไรสายอยางมีคุณภาพ 
แนะนําใหวาไมโครโฟนของคุณควรมีคณุสมบัติสอดคลองกับขอกําหนดที่แสดงในตารางดานลาง

สัญญาณ พารามิเตอร ตํ่าสุด ชนิด สูงสุด
ไมโครโฟน หลกัการทรานสดิวเซอร ไดนามิก

อิมพีแดนซ 300 1K โอหม
การตอบสนองความถี่ 600 16K Hz
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การทํางาน

การเปด/ปดโปรเจ็กเตอร

การเปดโปรเจ็กเตอร:

1. ถอดฝาปดเลนสโปรเจ็กเตอรออก

2. เชื่อมตอสายไฟ AC และสายสัญญาณอุปกรณตอพวงใหสมบูรณ

3. กด  เพื่อเปดโปรเจ็กเตอร
โปรเจ็กเตอรใชเวลาประมาณหนึ่งนาทีในการอุนเคร่ือง 

4. เปดแหลงสัญญาณของคุณ (คอมพิวเตอร, โนตบุค, DVD, ฯลฯ) โปรเจ็กเตอรจะตรวจจับแหลงสัญญาณ
ของคุณโดยอัตโนมัติ

• ถาคุณกําลังเชื่อมตอแหลงสัญญาณหลายอยางเขากับโปรเจ็กเตอรพรอมกัน กด สัญญาณ บน
โปรเจ็กเตอร เพื่อเลือกสัญญาณที่คุณตองการหรือกดปุมสัญญาณที่คณุตองการบนรีโมทคอนโทรล 

คําเตือน

• แรกสุดถอดฝาปดเลนสกอนที่จะเปดเครื่อง

• อยามองเขาไปในเลนสขณะที่หลอดไฟเปดอยู การทําเชนนี้สามารถทําความเสียหายใหดวงตาได

• จุดโฟกัสนี้เปนที่รวมแสงทําใหมีอุณหภูมิสูง อยาวางวัตถุใดๆ ไวใกลๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายจาก
ไฟไหมที่อาจเกิดขึ้นได

การปดโปรเจ็กเตอร:

1. กด  เพื่อปดหลอดโปรเจ็กเตอร คณุจะเห็นขอความ "ปดเครื่อง?" ปรากฏบน
หนาจอ 

2. กด  อีกครั้งเพื่อยนืยัน

• เม่ือ LED เพาเวอรเร่ิมกะพริบ หมายความวาโปรเจ็กเตอรไดเขาสูโหมดสแตนดบายแลว

3. ถอดสายเพาเวอร AC จากเตาเสียบไฟฟาและโปรเจ็กเตอร

4. อยาเปดโปรเจ็กเตอรทันทีหลงัจากที่ปดเครื่อง
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การปรับความสูงโปรเจ็กเตอร

โปรเจ็กเตอรมีขาปรับระดับให เพื่อปรับความสูงของภาพ

ในการยกหรือลดระดับภาพ:

1. ในการยกหรือลดระดับภาพ ใหกดปุมขาปรับระดับ และปรับใหดานหนาของโปรเจ็กเตอรสูงข้ึนหรือต่ําลง 
ปลอยปุมเพื่อล็อคการปรับ

2. ในการปรับระดับภาพบนหนาจอ ใหหมุนขาปรับความเอียง เพื่อปรับความสูงของภาพอยางละเอียด

หมายเหต

• เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายตอโปรเจ็กเตอร ใหแนใจวาขาปรับระดับ และขาปรับความเอียง หดเขาไปจนสุด 
กอนที่จะวางโปรเจ็กเตอรในกระเปาถือ

การปรับการซูมและโฟกัสของโปรเจ็กเตอร

1. โฟกัสภาพโดยการหมุนแหวนโฟกัส แนะนําใหใชภาพนิ่งสําหรับการโฟกัส

2. ปรับขนาดภาพโดยการเลือ่นแหวนซูม 

ปุ่มยกระดับ

ขายกระดับ

ขาปรับความเอียง

แหวนโฟกัส

แหวนซูม
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การปรับขนาดของภาพทีฉ่าย
ดูภาพและตารางดานลาง เพื่อหาขนาดของหนาจอ และระยะทางในการฉาย

หมายเหต

• วางตําแหนงโปรเจ็กเตอรในตําแหนงแนวนอน ตําแหนงอื่นๆ สามารถทําใหเกิดความรอนสะสม 
และทําความเสียหายใหกับโปรเจ็กเตอร

• เวนระยะหางอยางนอย 30 ซม. ระหวางดานตางๆ ของโปรเจ็กเตอร

• อยาใชโปรเจ็กเตอรในสภาพแวดลอมที่มีควันมาก อนุภาคในควันอาจกอตัวขึ้นในชิ้นสวนที่มี
ความสําคัญ และทําใหโปรเจ็กเตอรเสียหาย หรอืมีสมรรถนะลดลง

• ปรึกษาตัวแทนจําหนายของคุณสําหรบัการติดตั้งแบบพิเศษ เชน การแขวนบนเพดาน

มีคาเผื่อ 3% ในตัวเลขเหลานี้ เนื่องจากความแปรปรวนขององคประกอบออปติคัล 
แนะนําวาถาคุณต้ังใจจะติดต้ังโปรเจ็กเตอรถาวร คุณควรทดสอบขนาดและระยะทาง การฉายจริง 
โดยใชโปรเจก็เตอรจริงในสถานที่ติดต้ัง กอนท่ีคุณจะติดต้ังเคร่ืองเปนการถาวร 
เพ่ือใหพอดีสําหรับคุณลักษณะดานออปติคัลของโปรเจ็กเตอร การทําเชนนี้ จะชวยใหคุณหาตําแหนงท่ียึดท่ีแนนอน 
เพ่ือใหติดต้ังในตําแหนงท่ีเหมาะสมที่สุด

ขนาดหนาจอ
ทแยงมุม

[นิ้ว (ซม.)]

หนาจอ 16 : 9
ระยะทางการฉาย [นิ้ว (ม.)]

ความสูงภาพ [นิ้ว 
(ซม.)]

ออฟเซ็ต
แนวตั้ง

 [นิ้ว (ซม.)]
(ซูมต่ําสุด) (ซูมสูงสุด)

30 (76) 35 (0.89) 55 (1.39) 14.7 (37) 5.0 (12.8)
40 (102) 48 (1.21) 74 (1.87) 19.6 (50) 6.7 (17.1)
50 (127) 60 (1.52) 93 (2.35) 24.5 (62) 8.4 (21.4)
60 (152) 72 (1.83) 111 (2.83) 29.4 (75) 10.1 (25.6)
80 (203) 97 (2.46) 149 (3.79) 39.2 (100) 13.5 (34.2)
100 (254) 122 (3.09) 187 (4.75) 49 (125) 16.8 (42.7)
120 (305) 146 (3.72) 224 (5.7) 58.8 (149) 20.2 (51.3)
150 (381) 183 (4.66) 281 (7.14) 73.5 (187) 25.2 (64.1)
200 (508) 246 (6.24) 376 (9.54) 98.1 (249) 33.6 (85.4)
220 (559) 270 (6.87) 413 (10.5) 107.9 (274) 37.0 (94.0)
250 (635) 307 (7.81) 470 (11.94) 122.6 (311) 42.0 (106.8)
300 (762) 369 (9.38) 564 (14.33) 147.1 (374) 50.5 (128.2)

ซูมสูงสุด ซูมตํ่าสุด

ระยะทางการฉาย

ศูนยกลางของเลนส

หนาจอ

ออฟเซ็ตแนวต้ัง
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การล็อคปุมควบคมุ
เม่ือปุมควบคุมบนโปรเจ็กเตอรถูกล็อค คณุสามารถปองกันการตั้งคาของโปรเจ็กเตอรไมใหถูกเปลีย่นโดยไมได
ตั้งใจ (ตัวอยางเชน โดยเด็กๆ) เม่ือ ล็อคปุมหีแผงควบคุม เปด, จะไมมีปุมควบคุมใดๆ บนโปรเจ็กเตอร
ทํางาน ยกเวนปุม  เพาเวอร

1. กดปุม  คางไวเปนเวลา 3
วินาทีบนโปรเจ็กเตอรหรือรีโมทคอนโทรล

ในการคลายลอ็คแผงปุม, กดปุม  บนโปรเจ็กเตอรคางไว
เปนเวลา 3 วินาที

สําคัญ

• ปุมบนรีโมทคอนโทรลยังคงทํางานเปนปกติเม่ือล็อคแผงปุมเปดทํางาน

• ถาคุณกดปุม  เพาเวอร เพ่ือปดโปรเจก็เตอรโดยไมปดทํางานการล็อคแผงปุม โปรเจ็กเตอร
จะยังคงอยูในสถานะล็อคในครั้งหนาที่คุณเปดเครื่องขึ้นมา

HDMI1 HDMI2 Compo

PCVideo

Swap

Default

Auto
Enter

o
er
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การทํางานของเมนู
โปรเจ็กเตอรมีเมนูที่แสดงบนหนาจอหลายภาษา ที่อนุญาตใหคุณทําการปรับภาพ และเปลีย่นแปลงการตั้งคา
ตางๆ ไดหลายอยาง

*4
*5
*6

0 -255

0 -255
0 -255

0 - 100

0 - 200

0 - 100

0 - 100
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ดำ, แดง, เขียว, น้ำเงิน, 
ฟ้า, เหลือง, ม่วง, ขาว

ใส่รหัสผ่าน

ลบรหัสผ่าน

รหัสผ่าน

ปิด, CC1, CC2, CC3, CC4, 
T1, T2, T3, T4

การตั้งค่า OSD

คำบรรยาย

รหัสผ่าน

หน้าจอว่าง

ตัวเลือก

OSD ไทม์เอาต์

ตำแหน่งเมนู

20 - 60
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90ความโปร่งแสง OSD

ซูม

DCR

รูปแบบทดสอบ

อื่นๆ

ฟังก์ชั่น*3

สลับ

ชนิดการแสดงผล ปิด, PIP, POP

ใช่, ไม่

 ใช่, ไม่

 ใช่, ไม่

-40 - +40

ข้อความสถานะ

โหมดสีเขียว
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*1 ชวงที่สามารถปรับได และการตั้งคาเริ่มตนแตกตางกันไปตามชนิดของสัญญาณ

*2 ฟงกชั่นน้ีใชไดเฉพาะเม่ือโปรเจ็กเตอรติดตั้งฝาปดตัวกรองที่เปนอุปกรณเสริมเทานั้น

*3 รายการฟงกชั่นที่สามารถเลอืกได ประกอบดวย โหมดสี, แกมมา, โอเวอรสแกน, ลดสัญญาณรบกวน, 
ปรับภาพบิดเบ้ียว และโหมดตัวกรอง

*4 ความอิ่มของสี ไดรับการสนับสนุนภายใตโหมด คอมโพเนนต, วิดีโอ และเอส-วิดีโอ

*5 ความชัด ไดรับการสนับสนุนภายใตโหมด HDMI, คอมโพเนนต, วิดีโอ และเอส-วิดีโอ

*6 โทนสี ไดรับการสนับสนุนภายใตโหมด คอมโพเนนต, วิดีโอ และเอส-วิดีโอ

ข้อมูล

ภาษา

ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ชั่วโมงหลอดเทียบเท่า

รีเซ็ตชั่วโมงหลอดเทียบเท่า

ชั่วโมงตัวกรอง*2
รีเซ็ตชั่วโมงตัวกรอง*2

แหล่งสัญญาณเข้า

ความละเอียด

ความถี่แนวนอน

ความถี่แนวตั้ง

 ใช่, ไม่

 ใช่, ไม่

 ใช่, ไม่

เครือข่าย LAN แบบมีสาย สถานะ ตัดการเชื่อมต่อ, เชื่อมต่อ

เปิด, ปิด

DNS

ประยุกต์ใช้

สถานะ

SSID
โหมดการเชื่อมต่อ

ตัดการเชื่อมต่อ, เชื่อมต่อLAN ไร้สาย

เริ่มเครือข่ายใหม่  ใช่, ไม่

เกตเวย์เบื้องต้น

DHCP
IP แอดเดรส

ซับเน็ต มาสก์

IP แอดเดรส

MAC แอดเดรส

AP, โครงข่าย
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วิธีการใชงาน

1. กด เมน ูบนโปรเจ็กเตอร หรือ เมนู บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเปดเมนู OSD

2. เม่ือ OSD แสดงขึ้น, ใช /   เพือ่เลือกคณุสมบัติใดๆ ในเมนูหลัก

3. หลังจากที่เลือกรายการเมนูหลักที่ตองการแลว, กด  เพื่อเลือกการตัง้คาคณุสมบัติ

4. ใช  /  เพื่อเลอืกรายการทีต่องการ และปรับการตั้งคาตางๆ ดวย /

5. กด เมน ูบนโปรเจ็กเตอร หรือ เมนู บนรีโมทคอนโทรล หนาจอจะกลับไปยังเมนูหลัก

6. ในการออกจาก OSD, กด เมน ูบนโปรเจ็กเตอร หรือ เมนู บนรีโมทคอนโทรล อีกครั้ง เมนู OSD จะปด 
และโปรเจ็กเตอรจะบันทึกการตั้งคาใหมโดยอัตโนมัติ

รูปภาพ

โหมดสีเขียว

มีการตั้งคาจากโรงงานหลายอยางที่ปรับมาใหลวงหนาสําหรับภาพชนิดตางๆ
• สวางที่สุด : สําหรับสภาพแวดลอมที่มีความสวางที่สุด
• มาตรฐาน : สําหรับคอมพิวเตอรหรือโนตบุค
• เธยีเตอร : สําหรับระบบโฮมเธยีเตอร
• หองมืด : สําหรับสภาพแวดลอมที่มืด
• ผูใช 1 : จําการตั้งคาที่กําหนดโดยผูใช 1
• ผูใช 2 : จําการตั้งคาที่กําหนดโดยผูใช 2
ความสวาง

ทําใหภาพสวางข้ึนหรือมืดลง

คอนทราสต

ตั้งความแตกตางระหวางบริเวณที่สวางและบริเวณที่มืด

การต้ังคาวดีิโอ

อนุญาตใหคุณเขาสูเมนู การตั้งคาวิดีโอ 

• ความอิ่มสี: ปรับภาพวิดีโอจากสีดําและขาว เพื่อใหไดสีที่อิ่มตัวอยางสมบูรณ
• ความชัด: ทําใหภาพชัดข้ึนหรือนุมลง
• โทนสี: เปลีย่นสีไปทางสีแดงหรือสีเขียว
การต้ังคาสี

ปรับอุณหภูมิสี ที่อุณหภูมิสีสูง หนาจอจะดูเยน็ข้ึน ที่อุณหภูมิสีต่ํา หนาจอจะดูอุนข้ึน ถาคุณเลือก "ผูใช", คุณ
สามารถเปลีย่นแปลงความเขมของสีทั้ง 3 สี (แดง, เขียว, นํ้าเงิน) เพื่อปรับแตงอุณหภูมิสีของผูใชได
สีผูใช

สีผูใชมีทั้งหมด 6 ชุด (RGBCMY) สําหรับใชในการปรับคา เม่ือคุณเลือกแตละสี คุณสามารถปรับชวง และความ
อิ่มของสีตามความชอบของคณุ
แกมมา

สงผลกระทบกับฉากที่มีสีดํา ดวยคาแกมมาเพิ่มข้ึน ฉากสีดําจะดูสวางข้ึน

วิดีโอ/เสียง

ความถี่

ปรับไทมม่ิงของโปรเจ็กเตอรใหสัมพันธกับคอมพิวเตอร
แทร็กกิ้ง

ปรับเฟสของโปรเจ็กเตอรใหสัมพันธกับคอมพิวเตอร
ตําแหนงแนวนอน

ปรับภาพไปทางซายหรือขวาภายในบริเวณการฉาย
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ตําแหนงแนวต้ัง

ปรับภาพข้ึนหรือลงภายในบริเวณการฉาย
โอเวอรสแกน

ลบสัญญาณรบกวนรอบภาพวิดีโอ
ลดสัญญาณรบกวน

ลดสัญญาณที่เปนคลื่น และ/หรือสัญญาณรบกวนในภาพ
ต้ังคาเสียง

อนุญาตใหคุณเขาสูเมนู การตั้งคาเสียง
• คอมพิวเตอร 1: เลือกอินพุตเสียงสําหรับสัญญาณ คอมพิวเตอรเขา 1

• เม่ือ เสียงเขา 1 เปด, เสียงเขา 2 และ เสียงเขา 3 จะปดโดยอัตโนมัติ
• คอมพิวเตอร 2: เลือกอินพุตเสียงสําหรับสัญญาณ คอมพิวเตอรเขา 2

• เม่ือ เสียงเขา 2 เปด, เสียงเขา 1 และ เสียงเขา 3 จะปดโดยอัตโนมัติ
• แหลงสัญญาณวิดีโอ: เลือกอินพตุเสียงสําหรับแหลงสัญญาณวิดีโอ

• เม่ือ เสียงเขา 3 เปด, เสียงเขา 1 และ เสียงเขา 2 จะปดโดยอัตโนมัติ
• HDMI 1: เลือกอินพุตเสียงสําหรับสัญญาณ HDMI 1

• เม่ือ HDMI 1 เปด, เสียงเขา 1, เสียงเขา 2 และ เสียงเขา 3 จะปดโดยอัตโนมัติ
• HDMI 2: เลือกอินพุตเสียงสําหรับสัญญาณ HDMI 2

• เม่ือ HDMI 2 เปด, เสียงเขา 1, เสียงเขา 2 และ เสียงเขา 3 จะปดโดยอัตโนมัติ
ระดับเสียงไมโครโฟน

ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน
ระดับเสียงลําโพง

ปรับระดับเสียงของโปรเจ็กเตอร
ปดเสียง

ตัดเสียงชั่วคราว

การตั้งคา

ปรับการบิดเบี้ยวอัตโนมติั

แกไขภาพที่บิดเบ้ียวซ่ึงเปนผลจากการฉายในลกัษณะที่ทํามุมโดยอัตโนมัติ
ปรับภาพบิดเบี้ยว

แกไขภาพที่บิดเบ้ียวแบบแมนนวล ซ่ึงเปนผลจากการฉายในลกัษณะที่ทํามุม
• ในขณะที่ทําการ ปรับภาพบิดเบ้ียว, ปรับการบิดเบ้ียวอัตโนมัติ จะถูกตั้งคาเปน "ปด" โดยอัตโนมัติ

อัตราสวนภาพ

เลอืกวิธีการที่ภาพจะแสดงบนหนาจอ:

• อัตโนมัติ:ปรับขนาดภาพอยางเปนสัดสวน เพื่อใหพอเหมาะกับความละเอียดดั้งเดิมของโปรเจ็กเตอร
ในความกวางแนวนอนหรือแนวตั้ง

• 4:3 : ปรับภาพเพื่อใหภาพแสดงที่กึ่งกลางของหนาจอดวยอัตราสวนภาพ 4:3

• 16:9 : ปรับภาพเพื่อใหภาพแสดงที่กึ่งกลางของหนาจอดวยอัตราสวนภาพ 16:9

• อนามอรฟก 1: ปรับภาพเพื่อใหภาพแสดงที่กึ่งกลางของหนาจอดวยอัตราสวนภาพ 1.85:1

• อนามอรฟก 2: ปรับภาพเพื่อใหภาพแสดงที่กึ่งกลางของหนาจอดวยอัตราสวนภาพ 2.35:1

การฉายภาพ

ปรับภาพเพื่อใหตรงกับการวางแนวของโปรเจ็กเตอร: วางตั้ง หรือวางกลับหวั, ที่ดานหนาหรือดานหลงัหนาจอ 
พลกิหรือกลับภาพอยางเหมาะสม

การประหยัดพลังงาน
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ถาตรวจไมพบสัญญาณอินพุต และไมมีการทํางานใดๆ ในชวงเวลาที่ระบุ โปรเจ็กเตอรจะปดโดยอัตโนมัติ

แหลงสัญญาณอัตโนมติั

สแกนแหลงสัญญาณเขาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ชนิดสัญญาณ

ระบุแหลงสัญญาณไปยังเทอรมินัล คอมพิวเตอรเขา 1/คอมพิวเตอรเขา 2 ที่คณุตองการฉาย

• อัตโนมัติ : ตรวจจับชนิดสัญญาณเขาจากเทอรมินัล คอมพิวเตอรเขา 1 และ คอมพิวเตอรเขา 2 โดย
อัตโนมัติ

• RGB : สําหรับสัญญาณ VGA

• YCbCr : สําหรับสัญญาณคอมโพเนนต

โหมด ECO

ใชฟงกชัน่น้ีเพือ่หร่ีแสงจากหลอดโปรเจ็กเตอรลง ซ่ึงจะลดการสิ้นเปลอืงพลงังานลง และเพิ่มอายุการใชงาน
หลอดใหนานขึ้น

• ฟงกชั่นน้ีจะใชไมไดเม่ือฟงกชั่น DCR เปดอยู

โหมดตัวกรอง

ใชฟงกชัน่น้ีเพือ่เปดทํางานโหมดตัวกรอง หลังจากทีโ่ปรเจ็กเตอรติดตั้งฝาปดตัวกรองซ่ึงเปนอุปกรณเสริมแลว

พ้ืนท่ีสูง

ใชฟงกชัน่น้ีเพือ่ใหพัดลมทํางานดวยความเร็วเต็มที่อยางตอเน่ือง เพื่อใหทําความเย็นโปรเจ็กเตอรไดอยาง
เหมาะสมในระดับพื้นที่ที่สูง

เปดเครื่องดวน

• เปด: โปรเจ็กเตอรจะเปดเครื่องใน 3 วินาที

• ปด: โปรเจ็กเตอรจะเปดเครื่องตามกระบวนการเปดเครื่องตามปกต

ปดเคร่ืองดวน

• เปด: โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยตรง โดยไมทํากระบวนการทําความเย็น

• ปด: โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยทําตามกระบวนการทําความเยน็ตามปกติ์

ทริกเกอร DC 12V

1. เม่ือโหมดสีเขียว ปด และโปรเจ็กเตอรอยูภายใตโหมดสแตนดบาย คุณสามารถเปดทํางาน หรือ 
ปดทํางานเพื่อทริกเกอรอุปกรณภายนอกได เชน หนาจอ ไฟฟา
2. เม่ือโหมดสีเขียว เปด และโปรเจ็กเตอรอยูภายใตโหมดสแตนดบาย DC 12V จะไมทริกเกอร หนาจอ ไมวาคุณจะตั้งคาเปน เปด หรือ ปด
3. เม่ือโปรเจ็กเตอรอยูภายใตโหมดการฉายปกติ DC 12V จะทริกเกอรหนาจอเสมอ  ไมวาคณุจะตั้งคาเปน เปด หรือ ปด

ตัวเลอืก

รหัสผาน

ตั้งคาหรือลบรหสัผาน เม่ือเพิ่มการทํางานของรหสัผาน การฉายภาพจะขอใหคุณปอนรหัสผานที่ตั้งไวลวงหนา 
เม่ือเปดเครื่องโปรเจ็กเตอร

หนาจอวาง

ทําใหหนาจอวางชั่วคราว และเลอืกสีของหนาจอเม่ือฟงกชั่นน้ีทํางาน

การต้ังคา OSD

อนุญาตใหคุณเขาสูเมนู การตั้งคา OSD

• ตําแหนงเมนู: เลอืกตําแหนงเมนูบนหนาจอแสดงผล

• OSD ไทมเอาต: ชวงการนับเวลาของเมนู OSD (ที่สถานะไมไดทํางาน มีหนวยเปนวินาที)

• ความโปรงแสง OSD: เลือกเพื่อเปลีย่นระดับความโปรงแสงของฉากหลัง OSD

คําบรรยาย
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เปดทํางานหรือปดทํางานคําบรรยาย โดยการเลอืก CC1 (คําบรรยาย1, ซ่ึงเปนชองที่ใชบอยที่สุด), CC2, CC3, 
CC4, T1, T2, T3, T4 หรือ ปด

อ่ืนๆ

อนุญาตใหคุณเขาสูเมนู อื่นๆ

• ขอความสถานะ: เปดทํางานหรือปดทํางานกลองขอความที่มุมขวาลางของหนาจอ

• ซูม: ซูมภาพเขาและออก

• DCR (อัตราคอนทราสตไดนามิก): การเปดทํางาน DCR จะเรงอัตราคอนทราสตมากขึ้น โดยทําให
ฉากที่เปนสีดํายิ่งมืดลง การปดทํางาน DCR จะทําใหกลับมาแสดงคอนทราสตตามปกติ DCR จะสง
ผลกระทบกับอายุการทํางานของหลอด และสมรรถนะเกี่ยวกบัสัญญาณรบกวนของระบบ

• รูปแบบทดสอบ: แสดงรูปแบบทดสอบที่มาพรอมกับเครื่อง

ฟงกชั่น

อนุญาตใหผูใชกําหนดปุมทางลัดบนรีโมทคอนโทรล และรายการฟงกชั่นที่เลือกในเมนู OSD

ชนิดการแสดงผล

อนุญาตใหผูใชเลือกหนาจอ PIP (ภาพในภาพ), หนาจอ POP (ภาพของภาพ) หรือปดทํางานฟงกชั่น PIP/POP

สลับ

อนุญาตใหผูใชสลบัสัญญาณอินพุตในภาพ PIP หรือ POP

โหมดสีเขียว

เปดทํางานฟงกชั่นน้ีเม่ือการสิ้นเปลืองพลังงานต่ํากวา 0.5W

เครือขาย

LAN แบบมสีาย

อนุญาตใหคุณกําหนดการตั้งคา LAN แบบมีสาย

• สถานะ: แสดงสถานะของโปรเจ็กเตอร
• DHCP: คํายอสําหรับ Dynamic Host Configuration Protocol ซ่ึงคือโปรโตคอลการกําหนดคาโฮสต

แบบไดนามิก โปรโตคอลนี้จะกําหนด IP แอดเดรสใหกับอุปกรณเครือขายโดยอัตโนมัติ
• เม่ือ “DHCP” ตั้งคาเปน “เปด”, เครื่องจะใชเวลาเลก็นอยในการรับ IP แอดเดรสจาก DHCP 

เซิรฟเวอร
• เม่ือ "DHCP" ตั้งคาเปน "ปด", น่ันหมายความวาผูใชจะตั้งคา IP แอดเดรสดวยตัวเอง

• IP แอดเดรส: แอดเดรสที่เปนตัวเลขเพ่ือระบุคอมพิวเตอรบนเครือขาย ฟงกชั่นน้ีสามารถใชไดเฉพาะ
เม่ือ DHCP ถูกตัง้คาเปน ปด เทานั้น
• IP แอดเดรสคอืตัวเลขที่ระบุโปรเจ็กเตอรน้ีบนเครือขาย คุณไมสามารถมีอุปกรณสองอยางที่มี 

IP แอดเดรสเดียวกันบนเครือขายเดียวกันได
• หามใช IP แอดเดรส “0.0.0.0”

• ซับเน็ต มาสก: คาตัวเลข เพื่อกําหนดจํานวนของบิตที่ใชสําหรับเน็ตเวิรกแอดเดรสของเครือขายที่
แบงออกมา (หรือซับเน็ต) ใน IP แอดเดรส ฟงกชั่นน้ีสามารถใชไดเฉพาะเม่ือ DHCP ถูกตัง้คาเปน 
ปด เทานั้น

• หามใชซับเน็ต มาสก “0.0.0.0”

• เกตเวย เร่ิมตน: เซิรฟเวอร (หรือเราเตอร) เพื่อส่ือสารระหวางเครือขาย (ซับเน็ต) ทีถู่กแบงโดยซับเน็ต 
มาสก ฟงกชั่นน้ีสามารถใชไดเฉพาะเม่ือ DHCP ถูกตัง้คาเปน ปด เทานั้น

• DNS: ตั้งคา DNS เซิรฟเวอร แอกเดรสเมื่อ DHCP ปดทํางาน

• ประยกุตใช: บันทึกและใชการตั้งคา LAN แบบมีสาย

LAN ไรสาย

อนุญาตใหคุณกําหนดการตั้งคา LAN แบบไรสาย

• สถานะ: แสดงสถานะของโปรเจ็กเตอร
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• SSID: แสดงขอมูล SSID ของโปรเจ็กเตอร

• โหมดการเชื่อมตอ: วิธีสําหรับการเชื่อมตอไปยงัเครือขายไรสายดวยอุปกรณที่มีคุณสมบัติ Wi-Fi

• IP แอดเดรส: แอดเดรสที่เปนตัวเลขเพ่ือระบุคอมพิวเตอรบนเครือขาย ฟงกชั่นน้ีสามารถใชไดเฉพาะ
เม่ือ DHCP ถูกตัง้คาเปน ปด เทานั้น

• IP แอดเดรสคอืตัวเลขที่ระบุโปรเจ็กเตอรน้ีบนเครือขาย คุณไมสามารถมีอปุกรณสองอยางที่มี 
IP แอดเดรสเดียวกันบนเครือขายเดียวกันได

• หามใช IP แอดเดรส “0.0.0.0”

แหลงสัญญาณเขา

เรียกคืนการตั้งคาเครือขายเพื่อเร่ิมตน

รหัสผานสําหรับผูดูแลเว็บและ vsPresenter จะถูกตั้งคาใหมเปนคาเริ่มตน”admin”

ขอมูล

แหลงสัญญาณเขา

แสดงแหลงสัญญาณเขาปจจุบัน

ความละเอียด

แสดงความละเอียดแหลงสัญญาณเขาปจจุบัน

ความถี่แนวนอน

แสดงความถี่แนวนอนของภาพปจจุบัน

ความถี่แนวต้ัง

แสดงความถี่แนวตั้งของภาพปจจุบัน

MAC แอดเดรส

คํายอสําหรับ Media Access Control Address (แอดเดรสควบคุมการเขาถึงมีเดีย) MAC แอดเดรส เปน
ตัวเลข ID ที่ไมซํ้ากันที่กําหนดใหกับอะแดปเตอรเครือขายแตละอัน

ชั่วโมงตัวกรอง

แสดงเวลาการทํางานที่ใชไปของตัวกรอง (เปนชั่วโมง)

• เม่ือ โหมดตัวกรอง เปด, ชั่วโมงตัวกรอง จะเปดโดยอตัโนมัติ

รีเซ็ตชั่วโมงตัวกรอง

รีเซ็ตชั่วโมงตัวกรองเปน 0 ชั่วโมง

ชั่วโมงหลอดเทียบเทา

แสดงเวลาการทํางานที่ใชไปของหลอด (เปนชั่วโมง)

รีเซ็ตชั่วโมงหลอดเทียบเทา

รีเซ็ตชั่วโมงหลอดเปน 0 ชั่วโมง

คาเร่ิมตนจากโรงงาน

เรียกคืนการตั้งคากลับเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

การตั้งคาเหลานี้จะยังคงอยู: MAC แอดเดรส, ภาษา, การฉายภาพ, พ้ืนที่สูง, โหมดตัวกรอง, รหัสผาน, ชั่วโมงหลอด, ชั่วโมงตัวกรอง, 
ปรับการบิดเบ้ียวอัตโนมัติ, ปรับภาพบิดเบ้ียว

ภาษา

เลอืกภาษาที่ใชในเมนูบนหนาจอ
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การควบคุมโปรเจ็กเตอรผานสภาพแวดลอมทีเ่ปนระบบ LAN
คุณสามารถจัดการและควบคมุโปรเจ็กเตอรจากคอมพิวเตอรระยะไกลตั้งแตหน่ึงเคร่ืองข้ึนไป เม่ือคอมพวิเตอร
เหลานั้นเชื่อมตออยางเหมาะสมกับเครือขายแลนเดียวกัน

การเชื่อมตอแบบมีสาย

ถาคุณอยูในสภาพแวดลอม DHCP:

1. ใชสายเคเบิล RJ45 และเชื่อมตอปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คอินพุต LAN RJ45 ของโปรเจ็กเตอร และ
ปลายอีกดานหน่ึงเขากบัพอรต RJ45 บนอีเธอรเน็ตหรือเราเตอรของคุณ

2. กด เมน/ูออก บนโปรเจ็กเตอร หรือ เมน ูบนรีโมทคอนโทรล จากนั้นกด /  จนกระทั่งเมนู 
เครือขาย ถูกไฮไลต

3. ไฮไลต LAN แบบมีสาย และกด ปอน บนโปรเจ็กเตอร หรือ ปอน บนรีโมทคอนโทรล

4. ใหแนใจวา สถานะ เปน เชื่อมตอ

5. กด  เพื่อไฮไลต DHCP และกด /  เพื่อเลอืก เปด

6. กด  เพื่อไฮไลต ประยุกตใช และกด ปอน บนโปรเจ็กเตอร หรือ ปอน บนรีโมทคอนโทรล

7. โปรดรอประมาณ 15 - 20 วินาที จากนั้นเขาสูหนา LAN แบบมีสาย อีกครั้ง การตั้งคา IP แอดเดรส, 
ซับเน็ต มาสก, เกตเวยเร่ิมตน และ DNS จะแสดงข้ึน จด IP แอดเดรสทีแ่สดงในแถว IP แอดเดรส 
เอาไว

สําคัญ

• ถา IP แอดเดรสของโปรเจ็กเตอรไมปรากฏขึ้น ใหติดตอผูดูแลระบบเครือขายของคุณ

• ถาไมไดเช่ือมตอสายเคเบิล RJ45 อยางเหมาะสม, การตั้งคา IP แอดเดรส, ซับเน็ต มาสก, เกตเวย
เริ่มตน และ DNS จะแสดงเปน 0.0.0.0 ใหแนใจวาสายเคเบิลตางๆ เช่ือมตออยางเหมาะสม และ
ดําเนินการตามกระบวนการดานบนอีกครัง้

• ถาคุณตองการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรในโหมดสแตนดบาย, ใหแนใจวาคุณไดเลือก RJ45 และขอรับ
ขอมูล IP แอดเดรส, ซับเน็ต มาสก, เกตเวยเริ่มตน และ DNS เม่ือโปรเจ็กเตอรเปดเครื่อง

ถาคุณอยูในสภาพแวดลอมที่ไมใช DHCP:

1. ทําข้ันตอนที่ 1-4 ดานบนซ้ํา

2. กด  เพื่อไฮไลต DHCP และกด /  เพื่อเลอืก ปด

3. ติดตอผูดูแลระบบ ITS ของคณุสําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการตั้งคา IP แอดเดรส, ซับเน็ต มาสก, เกตเวย
เร่ิมตน และ DNS

4. กด  เพื่อเลือกรายการที่คุณตองการแกไข และกด ปอน บนโปรเจ็กเตอร หรือ ปอน บนรีโมท
คอนโทรล

5. กด /  เพื่อเลื่อนเคอรเซอร และปอนคา

6. ในการบันทึกการตั้งคา, กด ปอน บนโปรเจ็กเตอร หรือ ปอน บนรีโมทคอนโทรล ถาคุณไมตองการ
บันทึกการตั้งคา, กด เมนู/ออก บนโปรเจ็กเตอร หรือ เมนู บนรีโมทคอนโทรล

อินเตอรเน็ต

IP เราเตอร
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7. กด  เพื่อไฮไลต ประยุกตใช และกด ปอน บนโปรเจ็กเตอร หรือ ปอน บนรีโมทคอนโทรล

สําคัญ

• ถาไมไดเช่ือมตอสายเคเบิล RJ45 อยางเหมาะสม, การตั้งคา IP แอดเดรส, ซับเน็ต มาสก, เกตเวย
เริ่มตน และ DNS จะแสดงเปน 0.0.0.0 ใหแนใจวาสายเคเบิลตางๆ เช่ือมตออยางเหมาะสม และ
ดําเนินการตามกระบวนการดานบนอีกครัง้

• ถาคุณตองการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรในโหมดสแตนดบาย, ใหแนใจวาคุณไดเลือก RJ45 และขอรับ
ขอมูล IP แอดเดรส, ซับเน็ต มาสก, เกตเวยเริ่มตน และ DNS เม่ือโปรเจ็กเตอรเปดเครื่อง

การเชื่อมตอไรสาย

ในการเชื่อมตอไปยังโปรเจ็กเตอรแบบไรสาย, คุณตองเสียบด็องเกิลไรสาย ViewSonic (อุปกรณซ้ือเพิ่ม) เขา
กับข้ัวตอ USB ชนิด A บนโปรเจ็กเตอร, จากนั้นจําเปนตองทําข้ันตอนการกําหนดคา OSD อีกสองสามอยาง

1. ตรวจดูใหแนใจวาโปรเจ็กเตอรเปดอยู

2. กด เมน/ูออก บนโปรเจ็กเตอร หรือ เมน ูบนรีโมทคอนโทรล จากนั้นกด /  จนกระทั่งเมนู 
เครือขาย ถูกไฮไลต

3. ไฮไลต LAN ไรสาย และกด ปอน บนโปรเจ็กเตอร หรือ ปอน บนรีโมทคอนโทรล

4. ใหแนใจวา สถานะ เปน เชื่อมตอ

5. ใหแนใจวาขอมูล SSID แสดงขึ้นมา

6. ในโหมด AP, คุณจําเปนตองใชยทูิลิตี้การเชื่อมตอไรสายของคอมพิวเตอรของคุณ เพื่อคนหา SSID ของโปรเจ็กเตอร  
และเชื่อมตอเขากับเครื่อง จากนั้น คุณสามารถคนหาโปรเจ็กเตอรดวย vsPresenter ในการใชโหมด  โครงขาย, 
คุณควรเชื่อมตอทั้งคอมพิวเตอรและโปรเจ็กเตอรของคุณเขากับ AP เราเตอรเดียวกัน และ ทําการเชื่อมตอดวย IP แอดเดรส

ด็องเกิลไรสาย ViewSonic 
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เกี่ยวกับโหมด AP และโหมดโครงขาย

ในโหมด AP, คุณจําเปนตองใชยทูิลิตี้การเชื่อมตอไรสายของคอมพิวเตอรของคุณ เพื่อคนหา SSID ของโปรเจ็กเตอร 
และเชื่อมตอเขากับโปรเจ็กเตอร จากนั้นคณุ สามารถคนหาโปรเจ็กเตอรดวย vsPresenter
ในโหมดโครงขาย คุณควรเชื่อมตอทั้งคอมพิวเตอรและโปรเจ็กเตอรเขากับ AP เราเตอรเดียวกัน และทําการเชื่อมตอกับ IP แอดเดรส
ไดอะแกรมตอไปน้ี อธิบายวิธีการเขาถึงอินเตอรเน็ตในโหมด AP และโหมดโครงขาย

สําคัญ

• ถาคุณตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ AP และโหมดโครงขาย, โปรดดูเอกสารผูใชสําหรับไวรเรส 
เราเตอร ซึ่งโดยปกติมีอยูที่รานคา 3C

(โหมด AP)

Internet

(โหมดโครงขาย)

Internet
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การควบคุมโปรเจ็กเตอรผานเว็บเบราเซอร
หลังจากที่คณุมี IP แอดเดรสที่ถูกตองสําหรับโปรเจ็กเตอร และโปรเจ็กเตอรเปดอยู หรืออยูในโหมด
สแตนดบายแลว, คุณสามารถใชคอมพิวเตอรเครื่องใดก็ไดที่อยูในเครือขายแลนเดียวกันเพื่อควบคุม
โปรเจ็กเตอรได

สําคัญ

• ถาคุณกําลังใช Microsoft Internet Explorer, ใหแนใจวาเปนเวอรช่ัน 7.0 หรือสูงกวา

• ภาพหนาจอในคูมือฉบับนี้ใชสําหรับการอางอิงเทานั้น และอาจแตกตางจากการออกแบบจริง

1. ปอนแอดเดรสของโปรเจ็กเตอรในแถบที่อยูของเบราเซอรของคุณ และกด Enter

2. หนาหลักของระบบควบคุมบนเว็บเพจ ViewSonic จะปรากฏขึ้น

3. ในการเปลี่ยนภาษาสําหรับเว็บเพจ, คลกิที่ลูกศรลง เพื่อแสดงรายการขึ้นมา และเลือกภาษาที่ตองการ

4. ในการดาวนโหลด vsPresenter, คลกิ Download (ดาวนโหลด) สําหรับรายละเอียด ใหดู "การแสดงภาพผาน vsPresenter" ในหนา 37

5. หนา Crestron (eControl) แสดงระบบติดตอผูใช Crestron eControl ใหดู "เกี่ยวกับ Crestron Control" ในหนา 33

6. เพื่อใหมีสิทธิ์ในการเขาถึงหนา ผูดูแลระบบ, คณุจําเปนตองปอนรหสัผาน รหสัผานเร่ิมตนคือ “admin”

• System Status (สถานะระบบ): แสดงขอมูลระบบ

• General Setup (การต้ังคาทั่วไป): อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัสผานสําหรับหนา ผูดูแลระบบ

• Picture Setup/Image Setup (การต้ังคารูปภาพ/การตั้งคาภาพ): ใหรายการเมนู OSD บางอยางสําหรับการปรับรูปภาพที่ฉาย

• Alert Setup/Mail Setup (การต้ังคาการเตอืน/การตั้งคา เมล): อนุญาตใหคุณตั้งคาเมลเซิรฟเวอร และสงขอความ 
ผิดพลาดระบบไปยงัผูดูแลระบบ ITS ของคณุ

• Network Setup (การต้ังคาเครือขาย): ใหการต้ังคาเครือขายแบบมีสายและแบบไรสาย

4

3

5
6
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• Presenter Setup (การตั้งคาผูนําเสนอ): อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัสผานผูดูแลระบบ และรหสัผานผูใชสําหรับการ ควบคุมผานเว็บ

• Reset to Default (รีเซ็ตเปนคาเริ่มตน): อนุญาตใหคุณกูคืนอุปกรณกลับเปนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน

เกี่ยวกับ Crestron Control
หนา Crestron (eControl) จะแสดงระบบติดตอผูใช Crestron eControl หนา eControl ใหปุมเสมือนที่
หลากหลาย เพื่อใชควบคุมโปรเจ็กเตอร หรือปรับรูปภาพที่ฉาย

i. ปุมเหลานี้ทําหนาที่เหมือนกับปุมบนเมนู OSD หรือรีโมทคอนโทรล
ii. ในการสลบัระหวางสัญญาณอินพุต, คลิกบนสัญญาณที่คุณตองการ
iii. ในการเปลี่ยนภาษาสําหรับหนา Crestron, คลิกที่ลกูศรลง เพื่อแสดงรายการขึ้นมา และเลอืก

ภาษาที่ตองการ

สําคัญ

• ปุม เมนู ยังสามารถใชเพ่ือกลับไปยังเมนู OSD กอนหนา, ออกจากเมนู และบันทึกการตั้งคาเมนู
ไดดวย

• รายการแหลงสัญญาณจะแปรเปลี่ยนไปตามขัว้ตอที่มีบนโปรเจ็กเตอร

• เม่ือคุณใชแผงควบคุมโปรเจ็กเตอร หรอืรโีมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ของเมนู OSD, 
อาจใชเวลาครูหนึ่งกอนที่เว็บเบราเซอรจะซิงโครไนซการเปลี่ยนแปลงเหลานี้กับโปรเจ็กเตอร

iii

คุณสามารถกด 
/  เพ่ือแสดง

ปุมเพ่ิมเติมได

i

i
ii

i
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หนา เครื่องมือ อนุญาตใหคณุจัดการโปรเจ็กเตอร, กําหนดการตั้งคาการควบคมุ LAN และเขาถึงการใชงาน
เครือขายระยะไกลอยางปลอดภัยบนโปรเจ็กเตอรน้ี

iv. สวนน้ีใชเฉพาะกับ ระบบควบคมุ Crestron เทานั้น โปรดติดตอ Creston หรือดูคูมือผูใชสําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา

v. คลกิที่ลูกศรลง เพื่อแสดงรายการตางๆ ข้ึนมา และเลือกภาษาเริ่มตน
vi. คุณสามารถตั้งชื่อโปรเจ็กเตอร, เก็บประวัติตําแหนงของเครื่อง และบุคคลที่รับผิดชอบเครื่องได
vii. คุณสามารถปรับการตั้งคาการควบคุม LAN
viii. หลังจากที่ตั้งคาแลว, การเขาถึงการใชงานเครือขายระยะไกลบนโปรเจ็กเตอรน้ีจะไดรับการ

ปองกันดวยรหัสผาน
ix. หลังจากที่ตั้งคาแลว, การเขาถึงยังหนาเครื่องมือจะไดรับการปองกันดวยรหสัผาน

สําคัญ

• เพ่ือปองกันขอผิดพลาด, ใหปอนเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขบนหนาเครือ่งมือเทานั้น

• หลังจากที่ทําการปรับคาแลว, กดปุม สง และขอมูลจะถูกบันทึกสําหรับโปรเจ็กเตอร

• กด Exit (ออก) เพ่ือกลับไปยังหนาการใชงานเครือขายระยะไกล

iv vi

vii

viii

ix

x

v
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โปรดใสใจกับขอจํากัดของความยาวการปอนขอมูล (รวมชองวางและปุมเครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆ) ใน
รายการดานลาง:

หนาขอมูล แสดงขอมูลและสถานะของโปรเจ็กเตอรน้ี

หลังจากที่กดปุม “วิธีใช”, หนาตาง “Help Desk” จะปรากฏที่มุมขวาบนของหนาจอ คุณจะสามารถสงขอความไปยังผูดูแลระบบ/ผูใชซอฟตแวร RoomView 

ซ่ึงเชื่อมตออยูกับ เครือขายแลนเดียวกันได

สําคัญ

• โปรดสงขอความโดยใชเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลขเทานั้น

รายการประเภท ความยาวการปอน จํานวนตัวอักษรสูงสุด

การควบคุมผาน Crestron 
IP แอดเดรส 15

IP ID 2
พอรต 5

โปรเจ็กเตอร
ชื่อโปรเจ็กเตอร 10

สถานที่ 9
กําหนดไปยัง 9

การกําหนดคาเครือขาย

DHCP (เปดทํางาน) (N/A)
IP แอดเดรส 15
ซับเน็ต มาสก 15
เกตเวย เร่ิมตน 15
DNS เซิรฟเวอร 15

รหัสผานผูใช
เปดทํางาน (N/A)
รหัสผานใหม 20

ยืนยัน 2

รหัสผานผูดูแลระบบ
เปดทํางาน (N/A)
รหัสผานใหม 20

ยืนยัน 20

กด ออก เพื่อกลบั
ไปยังหนาการใชงาน
เครือขายระยะไกล
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview

**Crestron RoomView

บนหนา "แกไขหอง", ปอน IP แอดเดรส (หรือชื่อโฮสต) ตามท่ีแสดงบน เมนูที่แสดงบนหนาจอ (OSD) ของโปรเจ็กเตอร, และ "05" สําหรับ 
IPID, "41794" สําหรับ พอรตควบคุม Crestron ที่สงวนไว

เกี่ยวกับการตั้งคา มุมมองหอง Crestron และวิธีปอนคําสั่ง โปรดเขาไปยังเว็บไซต เพ่ือดูคูมือผูใช และขอมูลเพ่ิมเติม:
http://www.crestron.com/features/roomview_connected_embedded_projectors_devices/resources.asp
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การแสดงภาพผาน vsPresenter
การดาวนโหลดและการติดตั้ง vsPresenter
vsPresenter เปนแอปพลิเคชั่นที่รันบนโฮสต PC ซ่ึงชวยเช่ือมตอคอมพิวเตอรของคุณเขากับโปรเจ็กเตอร
เครือขายที่มี และถายโอนเนื้อหาบนเดสกทอปไปยังโปรเจ็กเตอรเครือขายผานการเชื่อมตอเครือขายทองถ่ิน

1. เขาสูหนาหลักของ การควบคุมเครือขาย สําหรับรายละเอียด ดูข้ันตอนที่ 1-2 ในหนา 32 

2. ดาวนโหลด vsPresenter

3. เม่ือการดาวนโหลดสมบูรณ, ติดตั้งซอฟตแวรลงในคอมพิวเตอรของคุณ โดยการคลกิที่ไฟล exe ทํา
ตามขั้นตอนบนหนาจอ เพื่อทําการติดตั้งใหสมบูรณ

4. เปด vsPresenter

การใช vsPresenter

1. หนาคนหา อนุญาตใหคุณคนหา และเชื่อมตอไปยังโปรเจ็กเตอร

i. ในการเชื่อมตอไปยังโปรเจ็กเตอร, ใหเลือก โดยตรง จากนั้นพิมพ IP แอดเดรสของโปรเจ็กเตอร 
และคลิก เชื่อมตอ

ii. ในการคนหาโปรเจ็กเตอร, เพียงคลิกที ่คนหา เพ่ือแสดงโปรเจ็กเตอรทั้งหมดบนเครอืขายแลน
เดียวกัน คลิกโปรเจ็กเตอรที่ตองการในรายการผลลัพธการคนหา, และคลิก เชือ่มตอ โดยตรง 
นอกจากนี ้คุณยังสามารถพิมพชือ่โปรเจ็กเตอรที่ตองการ และคลิก คนหา ก็ได

iii. คุณสามารถลิงคไปยังระบบควบคุมบนเว็บเพจ ViewSonic บน page 32

• ถาคุณเปนผูใชคร้ังแรก ใหเลือกการระบุตัวตนของคุณเปน ผูใชปกติ หรือ ผูดูแลระบบ ทั้งสองแบบไมตองใชรหัสผาน 
แตถาคุณเลือกเปนผูดูแลระบบ คุณตอง
มีสิทธิใ์นการตัง้รหัสผาน สําหรับเชื่อมตอไปยงัโปรเจ็กเตอร รหสัผานนั้นจะถูกเกบ็ไว 
และใชในคร้ังถัดไปที่คณุพยายามเชื่อมตอกับโปรเจ็กเตอรเครื่องเดิม

• ถามีคอมพิวเตอรหลายเครื่องเช่ือมตออยูกับโปรเจ็กเตอร คณุสามารถเลือกโซนการแสดงผล โดยการคลกิที่ 1, 2, 3, 4, L, R, 
ทั้งหมด หรือ เบ้ืองหลัง

2. ถาคุณตองการหยุดภาพที่ฉายบนหนาจอ กด  คุณจะไมเห็นการเคลื่อนไหวบนหนาจออีก จนกระทั่งกดปุม  

&

1

2

3

7

6

4 5
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3. คุณสามารถเลอืกโหมดจับภาพจากที่น่ี

i. ในการแสดงเต็มหนาจอ, คลิก เต็มหนาจอ
ii. ในการแสดงหนาจอบางสวน, คลิก ขนาดคงที่ ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสจะปรากฏบนหนาจอของคุณ คณุ

สามารถวางสี่เหลี่ยมน้ีไวในที่ซ่ึงคุณตองการฉาย 
iii. ถาคุณตองการเปลีย่นส่ีเหลีย่มจัตุรัส, คลิก ปรับเปลีย่นได

4. หนา การต้ังคาพื้นฐาน อนุญาตใหคุณกําหนดคา vsPresenter

i. ในการเปลี่ยนภาษาของระบบติดตอผูใช vsPresenter, คลกิที่ลูกศรลง เพื่อแสดงรายการขึ้นมา 
และเลือกภาษาที่ตองการ คลิก ใช

ii. ในการพิมพพิกเซลสําหรับขนาดขอบเขตของโหมดจับภาพที่มีขนาดคงที่
iii. คลกิกลอง ถาคณุเปดทํางานไดรเวอรมิรเรอรเม่ือเร่ิมตน ถามี
iv. ในการอนุญาตใหขอความแจงเตือนปรากฏข้ึน, คลกิ ใช  คลิก ใช
v. ขอมูลซอฟตแวรจะมีใหบนหนานี้
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5. หนา การต้ังคาข้ันสูง อนุญาตใหคุณกําหนดคา vsPresenter

vi. ในการปรับคุณภาพของภาพ, คลกิที่ลูกศรลง เพื่อแสดงรายการขึ้นมา และเลือกระดับคุณภาพ
ที่ตองการ ยิง่คุณเลอืกคุณภาพของภาพไวสูง ก็จําเปนตองมีความเร็วการถายโอนเครือขายที่สูงข้ึน เลือกรูปแบบการสุม YUV 
ระหวาง YUV444 และ YUV420 รูปแบบ YUV 444  ใหผลลพัธที่ดีกวาเม่ือเปรียบเทียบกับรูปแบบ YUV420 แตอาจมีการขนสง 
และความเร็วการเลนทีช่ากวา คลิก ใช หลังจากที่เลือกเสร็จ

vii. ในการปรับอัตราการจับภาพ, ใหเลื่อนแถบเลื่อน แบนดวิดธเครือขายอาจสงผลกระทบกับ
สมรรถนะการทํางาน

viii. การตั้งคาพอรตเครือขาย สําหรับชนิดคงที่ หรือแมนนวล
6. คุณสามารถจัดการโปรเจ็กเตอรที่เชื่อมตออยูที่แสดงภายใต การจัดการอุปกรณ

• ภายใตโหมดการประชุม:

1. เฉพาะผูดูแลระบบเทานั้นที่สามารถควบคุมส่ิงตางๆ ได

2. โปรเจ็กเตอรสามารถแสดงหนาจอคอมพวิเตอรไดสูงสุด 4 เครื่อง

• คุณสามารถตั้งชื่อของคอมพิวเตอรของคุณภายใต การจัดการ vsPresenter 
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• สําหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับไอคอนตางๆ โปรดดรูายการตอไปนี้

7. ตัดการเชื่อมตอ

เพื่อตัดการเชื่อมตอจากโปรเจ็กเตอร คลกิไอคอน ตัดการเชื่อมตอ

สําคัญ

• ใหแนใจวาปดโปรแกรมควบคุมเครือขายเสมือนอื่นๆ กอนที่จะใช vsPresenter

ไอคอน คําอธิบาย ไอคอน คําอธิบาย

คุณเปนผูใชปกติ และไมมีสิทธิ์ในการ
เปลีย่นแปลงรหสัผาน

ตัดการเชื่อมตอจากโปรเจ็กเตอร

คุณเปนผูดูแลระบบ และมีสิทธิ์ในการ
เปลีย่นแปลงรหสัผาน

เปดเว็บเพจของ การควบคุมเครือขาย

คุณเปนผูใชของโปรเจ็กเตอร มีผูใชของโปรเจ็กเตอรอีกคนหนึ่ง

คุณเปนผูดูแลระบบของโปรเจ็กเตอร คุณเปนผูใชปกติของโปรเจ็กเตอร

ตั้งคาโซนการแสดงผลสําหรับโปรเจ็กเตอร
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การแสดงภาพดวยอุปกรณเก็บขอมูล USB
โปรเจ็กเตอรมีแอพพลิเคชั่นในตัว ซ่ึงสามารถแสดงภาพที่บรรจุบนอุปกรณเก็บขอมูล USB ได ซ่ึงสามารถกําจัดความจําเปนในการใชแหลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร
โปรเจ็กเตอรสนับสนุนรูปแบบภาพตอไปน้ี:

• ไมสนับสนุนไฟลโปรเกรสซีฟ JPEG

• ไฟล JPEG บางไฟลอาจไมสามารถแสดงไดอยางชัดเจน

ในการแสดงภาพบนอุปกรณเก็บขอมูล USB:

1. เสียบอุปกรณเก็บขอมูล USB ลงในซ็อกเก็ต USB A

2. โปรเจ็กเตอรจะแสดงหนาจอหลกัโดยอัตโนมัติ หรือคณุสามารถเลือก USB A ดวยตัวเองจากแถบการเลอืกแหลงสัญญาณก็ได

3. กด ปอน บนโปรเจ็กเตอร หรือ ปอน บนรีโมทคอนโทรล เพื่อแสดงเนื้อหาของอุปกรณเกบ็ขอมูล USB ของคุณ

4. โฟลเดอรและไฟลที่สนับสนุน จะแสดงในโหมดธมับเนล

• ในการเลื่อนระหวางธัมบเนลตางๆ ใหใชปุมลูกศร 4 ทิศทาง

• ในการเปดโฟลเดอร/ไฟล, กด ปอน หรือ ปอน

• ในการกลบัไปยังหนาจอกอนหนา, เลือกธมับเนลที่มีเครื่องหมายลูกศรข้ึนที่มุมขวาบนของหนาจอ และกด ปอน หรือ ปอน

• ในการดูฟงกชั่นเพิ่มเติม กด เมน ูิ เพื่อเปดเมนู ในการออกจากเมนู กด ปอน หรือ ปอน อีกครั้ง

รูปแบบไฟล ขนาดพิกเซลสูงสุด
JPEG 8000 x 8000

GIF/TIFF/PNG/BMP 1280 x 800
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ในขณะที่กําลังดูธัมบเนล

• ถัดไป: เลือกโฟลเดอร/ภาพถัดไป

• กอนหนา: เลือกโฟลเดอร/ภาพกอนหนา

• ธัมบเนล/เต็มหนาจอ/สไลดโชว: แสดงภาพที่เลือกในโหมดธมับเนล/เต็มหนาจอ/สไลดโชว

• เรียงตามช่ือ/เรียงตามนามสกุล/เรียงตามขนาด/เรียงตามเวลา: ตั้งคาภาพที่จะแสดงโดยเรียงตามลําดับ ชื่อไฟล นามสกุล 
ขนาดไฟล หรือเวลา
ที่ภาพถูกถาย

• EXIF ปด/EXIF เปด: ตั้งคาวาจะแสดงภาพในรูปแบบ EXIF หรือไม

• ชื่อไฟล เปด/ชื่อไฟล ปด: ตั้งคาวาจะแสดงชื่อไฟลหรือไม 

ในขณะที่กําลังดูสไลดโชว

• หยุด: หยดุสไลดโชว

• ถัดไป: เลือกโฟลเดอร/ภาพถัดไป

• กอนหนา: เลือกโฟลเดอร/ภาพกอนหนา

• 3 ลาชา/4 ลาชา/5 ลาชา: ตั้งคาชวงเวลาระหวางการแสดงภาพ 2 ภาพ

• เลื่อนขวา/เลือ่นข้ึน/ขวาลง/สุม: ตั้งคาวิธีการที่สไลดโชวจะแสดง

• ซํ้า เปด/ปด: ตั้งคาวาจะเลนสไลดโชวซํ้าหรือไม

ในขณะที่กําลังดูภาพเต็มหนาจอ

• ธัมบเนล/เต็มหนาจอ/สไลดโชว: แสดงภาพที่เลือกในโหมดธมับเนล/เต็มหนาจอ/สไลดโชว
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• พอดีจอ/ขนาดจริง: ตั้งคาขนาดภาพที่จะแสดง

• แสดง EXIF ปด/แสดง EXIF เปด: ตั้งคาวาจะแสดงขอมูล EXIF หรือไม

• + 90 องศา: หมุมภาพตามเข็มนาฬิกา 90 องศา

• - 90 องศา: หมุมภาพทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา

• สนับสนุนส่ือเก็บขอมูล USB (คลาสที่เก็บขอมูลขนาดใหญ) ที่สอดคลองกับ USB 2.0 

• แนะนําใหใชอะแดปเตอรเพาเวอร AC กับฮารดดิสก USB

• แนะนําใหฟอรแมตฮารดดิสก USB ในรูปแบบตอไปน้ี: FAT12/FAT16/FAT32 (ไมสนับสนุนรูปแบบ NTFS)

• USB แฟลชไดรฟบางอยางอาจทํางานกับโปรเจ็กเตอรไมถูกตอง

• ไมสนับสนุน USB แฟลชไดรฟทีมี่ระบบปองกัน

• อยาเชื่อมตออุปกรณอื่นทีน่อกเหนือจากอุปกรณเก็บขอมูล USB และอุปกรณอื่นๆ สําหรับชารจแบตเตอรี่ผาน USB 
อาจทําใหอุปกรณเสียได

• โปรเจ็กเตอรเลนไฟลในโฟลเดอรไดสูงสุด 200 ไฟล

• ชื่อไฟลจะถูกแสดงในลําดับตอไปนี้: สัญลกัษณ ตัวเลข ตัวอักษร

• โปรเจ็กเตอรสามารถแสดงชื่อไฟลรวมนามสกุล โดยมีความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษร

• แอพพลเิคชั่นทํางานไดดีที่สุด ในการแสดงชื่อไฟลภาษาอังกฤษ ถาไฟลถูกตั้งชื่อในภาษาอื่นๆ ชื่อไฟลอาจไมแสดงอยางเหมาะสม 
แตเน้ือหายังคงสามารถถูก
แสดงได

• เครื่องสามารถรับรูโฟลเดอรตางๆ ในอุปกรณเก็บขอมูล USB ไดสูงสุด 3 ชั้น  ลําดับความสําคัญในการแสดงธมับเนลสําหรับไฟลภาพ 
มีดังน้ี:

• ในขณะที่เปลี่ยนหนา กําลังโหลด และกําลงัเลนไฟล เวลาการตอบสนองอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับเน้ือหาของภาพ

A

B

C

D

E

F

G

: ไดเรกทอรีปจจุบัน: A

: โฟลเดอร B
: โฟลเดอร D

: โฟลเดอร E

: โฟลเดอร G

: โฟลเดอร C

: โฟลเดอร F

ลําดับการแสดงไฟลในโฟลเดอร: 
A > B > C > D > E > F

โฟลเดอร G: ไมสามารถแสดงได 
เน่ืองจากอยูในชั้นที่ 4
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การบํารุงรักษา
โปรเจ็กเตอรน้ีตองการการบํารุงรักษาที่เหมาะสม คณุควรเก็บเลนสใหสะอาด เน่ืองจากฝุน ส่ิงสกปรก หรือจุด
จะฉายลงบนหนาจอ และทําใหคุณภาพของภาพลดลง ถาจําเปนตองเปลีย่นชิ้นสวนอื่นๆ ใหติดตอตัวแทน
จําหนาย หรือชางซอมที่มีความเชี่ยวชาญ ในขณะที่ทําความสะอาดชิ้นสวนใดๆ ของโปรเจ็กเตอร แรกสุดให
ปดเครื่อง และถอดปลัก๊โปรเจ็กเตอรเสมอ

คําเตือน

• อยาเปดฝาปดใดๆ บนโปรเจ็กเตอร อันตรายจากแรงดันไฟฟาภายในโปรเจ็กเตอรอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บอยางรุนแรง อยาพยายามซอมแซมผลิตภัณฑนี้ดวยตัวเอง เม่ือตองซอมแซม ใหนําไปยังชาง
บรกิารที่มีคุณสมบัติทุกครั้ง

การทําความสะอาดเลนส
คอยๆ เช็ดเลนสดวยกระดาษทําความสะอาดเลนส อยาสัมผัสเลนสดวยมือของคณุ

การทําความสะอาดตัวเครื่องโปรเจ็กเตอร
คอยๆ เช็ดดวยผานุม ถาไมสามารถเช็ดส่ิงสกปรกหรือคราบไดงาย ใหใชผานุมชุบนํ้าหมาดๆ หรือนํ้าทีผ่สม
ผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง และเช็ดใหแหงดวยผาแหงที่นุม

การทําความสะอาดฝาปดตัวกรอง
ฝาปดตวักรอง ซ่ึงอยูที่ดานขางของโปรเจ็กเตอร ควรไดรับการทําความสะอาดทุกๆ การใชงาน 100 ชั่วโมง 
ถาไมทําความสะอาดเปนระยะ ฝุนสามารถอุดตันที่ฝาปด และทําใหโปรเจ็กเตอรไมสามารถระบายอากาศอยาง
เหมาะสม ลักษณะเชนน้ีสามารถทําใหเครื่องรอนเกินไป และทําใหโปรเจ็กเตอรเสียหายได
ในการทําความสะอาดฝาปดตัวกรอง:

1. ปดเครื่องโปรเจ็กเตอร และถอดปลัก๊สายไฟ AC จาก
เตาเสียบที่ผนัง

2. แกะฝาปดตัวกรองออก ตามวิธีที่แสดงในภาพ

3. ทําความสะอาดฝาปดตัวกรอง

• ในการทําความสะอาดฝาปดตัวกรอง แนะนํา
ใหคุณใชเครื่องดูดฝุนขนาดเล็กที่ไดรับการ
ออกแบบมาสําหรับคอมพิวเตอร และอุปกรณ
สํานักงานอื่นๆ

• ถาฝาปดตัวกรองขาด ใหเปลี่ยนอนัใหม
4. เปลี่ยนฝาปดตัวกรอง

5. ใสฝาปดตัวกรอง

6. เสียบปลัก๊โปรเจ็กเตอร

หมายเหต

• ปดโปรเจ็กเตอร และถอดสายไฟ AC จากเตาเสียบไฟฟาออกกอนที่จะเริ่มงานการบํารุงรักษา

• ตรวจดูใหแนใจวาเลนสเย็นลงแลวกอนที่จะทําความสะอาด

• อยาใชผงซักฟอก หรือน้ํายาเคมีนอกเหนือจากที่ระบุไวดานบน อยาใชเบนซิน หรือธินเนอร

• อยาใชสเปรยเคมี

• ใชผานุม หรือกระดาษเช็ดเลนสเทานั้น
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การเปลี่ยนหลอด
เม่ือใชโปรเจ็กเตอรไประยะเวลาหน่ึง ความสวางของหลอดโปรเจ็กเตอรจะคอยๆ ลดลง และหลอดจะแตกได
งายข้ึน เราแนะนําใหคุณเปลีย่นหลอด ถาขอความเตือนแสดงขึ้นมา อยาพยายามเปลี่ยนหลอดดวยตัวเอง 
ติดตอชางบริการที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อใหเปลีย่นหลอดใหกับคุณ

หมายเลขชนิด: RLC-076

หมายเหต

• หลอดมีความรอนสูงมากหลังจากที่ปดเครื่องโปรเจ็กเตอร ถาคุณสัมผัสหลอด นิ้วของคุณอาจเปน
แผลพองได เม่ือคุณเปลี่ยนหลอด ใหรออยางนอย 45 นาทเีพ่ือใหหลอดเย็นลง

• อยาสัมผัสบริเวณแกวของหลอดไมวาเวลาใดๆ หลอดอาจระเบิดได เนื่องจากการถือที่ไมเหมาะ
สม ซึ่งรวมถึงการสัมผัสบริเวณแกวของหลอดดวย

• อายุการใชงานหลอดแตกตางกันในแตละหลอด และเปนไปตามสิ่งแวดลอมในการใชงาน ไมมี
การรับประกันวาแตละหลอดจะมีอายุการใชงานเทากัน บางหลอดอาจทํางานลมเหลว หรอืมีอายุ
การใชงานส้ันกวาหลอดอื่นที่มีชนิดเดียวกัน

• หลอดอาจระเบิดเนื่องจากการสั่น การกระแทก หรือมีคุณภาพลดลงเมื่อใชงานเปนระยะเวลา
นาน โดยคุณภาพจะคอยๆ ลดลงจนใชการไมได ความเสี่ยงในการระเบิดอาจแตกตางกันตาม
ส่ิงแวดลอม และเงื่อนไขตางๆ ในการใชงานโปรเจ็กเตอรและหลอด

• สวมถุงมือปองกัน และแวนปองกันในขณะที่ซอมหลอดหรอืนําหลอดออก

• การเปดปดเครื่องที่รวดเร็ว จะทําใหหลอดเสียหาย และหลอดมีอายุการใชงานส้ันลง รออยางนอย 
5 นาทีกอนที่จะปดโปรเจ็กเตอรหลังจากที่เปดเครื่องขึ้นมา

• อยาใชงานหลอดใกลกับกระดาษ ผา หรือวัสดุที่ติดไฟไดอื่นๆ หรือคลุมหลอดดวยวัสดุดังกลาว

• อยาใชงานหลอดในบรรยากาศที่ประกอบดวยสารที่ติดไฟได เชน ธินเนอร

• ระบายอากาศออกจากบริเวณหรือหองอยางทั่วถึง เม่ือใชงานหลอดในบรรยากาศที่มีออกซเิจน 
(ในอากาศ)  ถาหายใจโอโซนเขาไป อาจทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ คลืน่ไส เวียนศีรษะ และ
อาการอื่นๆ

• ในหลอดมีปรอทที่เปนสารอนินทรีย ถาหลอดระเบิด ปรอทภายในหลอดจะเล็ดรอดออกมา ออก
จากบริเวณทันที ถาหลอดแตกในขณะที่กําลังทํางาน และระบายอากาศเปนเวลาอยางนอย 30 
นาที เพ่ือหลีกเลี่ยงการหายใจไอปรอทเขาไป ไมเชนนั้น อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูใช
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1. ปดโปรเจ็กเตอร

2. ถาติดตั้งโปรเจ็กเตอรในตัวยึดเพดาน ใหถอดออก

3. ถอดปลัก๊สายไฟออก

4. คลายสกรูที่ดานขางของฝาปดหลอด และแกะฝาปดออก

5. แกะสกรูออกจากโมดูลหลอด ยกที่จับข้ึน และยกออกจากโมดูล

6. ใสโมดูลหลอดใหมลงในโปรเจ็กเตอร และไขสกรูใหแนน

7. ใสฝาปดหลอดกลับคืน และไขสกรูใหแนน

8. เปดเครื่องโปรเจ็กเตอร ถาหลอดไมติดหลงัจากชวงระยะเวลาอุนเคร่ือง ใหลองติดตั้งหลอดใหม

9. รีเซ็ตชั่วโมงหลอด ใหดูเมนู “ขอมูล”

หมายเหต

• ทิ้งหลอดที่ใชแลวตามระเบียบขอบังคับในประเทศ

• ใหแนใจวาไขสกรูตางๆ อยางแนนหนา สกรทูี่ไขไมแนน อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ หรือ อุบัติเหตุได

• เนื่องจากหลอดทําดวยแกว อยาทําหลอดตก และอยาทําใหแกวเปนรอย

• อยาใชหลอดเกาซ้ํา การทําเชนนี้อาจทําใหหลอดระเบิดได

• ใหแนใจวาปดโปรเจ็กเตอร และถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกกอนที่จะเปลี่ยนหลอด

• อยาใชโปรเจ็กเตอรในขณะที่ไมไดปดฝาหลอด
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ขอมูลจําเพาะ
ระบบการแสดงผล แผง DLP 0.65" เดี่ยว
ความละเอยีด 1080p (1920 x 1080 พิกเซล)
ซูม 1.5X
F/No. 2.41 - 2.97
ความยาวโฟกัส 20.72 - 31 มม.
ขนาดหนาจอ 30” - 300”
หลอด 350W

ขั้วตออินพุต

D-Sub 15-พิน x 2, เอส-วิดีโอ x 1, วิดีโอ x 1, อินพุตสัญญาณเสียง (แจ็คมินิ
สเตอริโอ 3.5 มม.) x 2, HDMI x 2, แจ็คคอมโพเนนต RCA x 1, แจ็คเสียง RCA 
(L/R) x 1, 3.5 มม. อนิพุตไมค x1, USB ชนิด A x1 (สนับสนุนเฟรมแวรอปัเดต, การแสดงผลผาน USB แฟลช ไดรฟ 
และด็องเกิลไรสายสําหรับการแสดงผลผาน USB), USB ชนิดมนิิ-B x1 (สนับสนุนการแสดงผลผาน USB)

ขั้วตอเอาตพุต D-Sub 15 พิน x 1, เอาตพุตสัญญาณเสียง (แจ็คมินิสเตอริโอ 3.5 มม.) x 1
ขั้วตอควบคุม RS-232 x 1, เอาตพุตทริกเกอร 12-Vdc x 1, RJ45 x 1
ลําโพง 10 วตัต x 2

ระบบวิดีโอท่ีใชรวมกันได
NTSC, NTSC 4.43
PAL, PAL-N, PAL M
SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), คอมโพสิตวดิีโอ

ความถี่การสแกน
ความถี่แนวนอน
ความถี่แนวตั้ง

31 - 100 KHz
50 - 85 Hz

สิ่งแวดลอม

ขณะทํางาน:
อุณหภูมิ: 0°C ถึง 40°C
ความชื้น: 10%-80%
ขณะเก็บรักษา:
อุณหภูมิ: -20°C ถึง 60°C
ความชื้น: 5%-85%

ความตองการดานพลังงาน AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 4.3A
การสิ้นเปลืองพลังงาน 450 W
ขนาด (ก x ล x ส) 335 x 267 x 132 มม.
นํ้าหนัก 3.86 กก. (8.5 ปอนด)
หมายเหตุ: การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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ขนาด
 335 มม. (ก) x 267 มม. (ล) x 132 มม. (ส)

การติดตั้งที่ยดึบนเพดาน

267

132

335

64.5

84.9

174

227

103

สกรูยึดบนเพดาน:
M4 x 8 (สูงสุด L = 8 มม.)

หนวย: มม.
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ภาคผนวก

ขอความแสดงสถานะ LED 
ชนิด LED สี สถานะ ความหมาย
LED เพาเวอร นํ้าเงนิ ตดิตลอด

โหมดสแตนดบายเมื่อโหมดสีเขียว เปดLED หลอด แดง ดับ
LED อุณหภูมิ แดง ดับ
LED เพาเวอร นํ้าเงนิ กะพริบ

โหมดสแตนดบายเมื่อโหมดสีเขียว ปดLED หลอด แดง ดับ
LED อุณหภูมิ แดง ดับ
LED เพาเวอร นํ้าเงนิ ตดิตลอด

กําลังเปดเคร่ืองLED หลอด แดง ดับ
LED อุณหภูมิ แดง ดับ
LED เพาเวอร นํ้าเงนิ ตดิตลอด

การทํางานปกติLED หลอด แดง ดับ
LED อุณหภูมิ แดง ดับ
LED เพาเวอร นํ้าเงนิ กะพริบ กําลังปดเครื่อง

(โปรเจ็กเตอรจําเปนตองทําใหเครื่องเย็นลงเปนเวลา LED หลอด แดง ดับ
LED อุณหภูมิ แดง ดับ
LED เพาเวอร นํ้าเงนิ ตดิตลอด โปรเจ็กเตอรมีปญหาบางอยางกับพัดลม ดังน้ัน

โปรเจ็กเตอรไมสามารถเร่ิมตนทํางานไดLED หลอด แดง ตดิตลอด
LED อุณหภูมิ แดง กะพริบ
LED เพาเวอร นํ้าเงนิ ตดิตลอด หลอดถึงอายุการใชงาน และตองเปล่ียนในไมชา หลอด

จะทํางานตอไป จนกระทั่งทํางานลมเหลว เปล่ียนหลอดLED หลอด แดง ตดิตลอด
LED อุณหภูมิ แดง ดับ
LED เพาเวอร นํ้าเงนิ ตดิตลอด อุณหภูมิสูงเกินไป หลอดจะปด พัดลมมอเตอร กําลัง

ทําใหหลอดเย็นลงLED หลอด แดง กะพริบ
LED อุณหภูมิ แดง ดับ
LED เพาเวอร นํ้าเงนิ ดับ การจุดใหหลอดติดลมเหลว ถาอุณหภูมิสูงเกินไป พัดลม

จะทําให หลอดเย็นลงLED หลอด แดง ตดิตลอด
LED อุณหภูมิ แดง ตดิตลอด
LED เพาเวอร นํ้าเงนิ กะพริบ โปรเจ็กเตอรจําเปนตองเย็นลงเปนเวลา 90 วนิาทีหลัง

จากที่ปดเคร่ือง ถาคณุพยายามเริ่มโปรเจ็กเตอรใหม LED หลอด แดง ดับ
LED อุณหภูมิ แดง ดับ
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โหมดที่ใชรวมกันได

คอมพิวเตอร:

วิดีโอ:  

การใชงานรวมกันได ความละเอียด ซงิคแนวนอน [KHz] ซิงคแนวตั้ง [Hz]

VGA 640 x 480

24.69 50
31.5 60
37.9 72
37.5 75
43.3 85

SVGA 800 x 600

30.99 50
35.2 56
37.9 60
48.1 72
46.9 75
53.7 85

XGA 1024 x 768

39.63 50
48.4 60
56.5 70
60 75

SXGA 1280 x 1024
64 60
80 75

UXGA 1600 x 1200 47.7 60
Mac 13 640 x 480 35 67
Mac 16 832 x 624 49.72 75
Mac 19 1024 x 768 60.24 75
1080i30 1920 x 1080 33.75 60
1080i25 1920 x 1080 28.13 50
480p 720 x 480 31.47 59.94
576p 720 x 576 31.25 50

720p60 1280 x 720 45 60
720p50 1280 x 720 37.5 50
1080p60 1920 x 1080 67.5 60
1080p50 1920 x 1080 56.25 50

ความเขากันได ความละเอียด ซิงคแนวนอน [KHz] ซิงคแนวตั้ง [Hz]
1080p 1920 x 1080 67.5 60
1080p 1920 x 1080 56.3 50
1080i 1920 x 1080 33.8 60
1080i 1920 x 1080 28.1 50
720p 1280 x 720 45 60
720p 1280 x 720 37.5 50
576p 720 x 576 31.3 50
576i 720 x 576 15.6 50
480p 720 x 480 31.5 60
480i 720 x 480 15.8 60
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การแกไขปญหา
ดูอาการและวิธีการแกไขที่แสดงดานลางกอนที่จะสงโปรเจ็กเตอรไปซอมแซม ถาปญหายังคงมีอยู ติดตอรานคา 
หรือศนูยบริการในประเทศของคุณ โปรดดูสวน "ขอความแสดงสถานะ LED" ดวย

ปญหาในการเริ่มตน

ถาไฟไมติด:

• ตรวจดูใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอเขากับโปรเจ็กเตอรอยางเหมาะสม และปลายอีกดานหน่ึงเสียบเขากับ
เตาเสียบไฟฟาที่มีไฟ

• กดปุมเพาเวอรอีกครั้ง

• ถอดปลัก๊สายไฟ และรอครูหน่ึง จากนั้นเสียบปลัก๊ และกดปุมเพาเวอรอีกครั้ง

ปญหาเกี่ยวกับภาพ

ถาหนาจอแสดงวากําลังคนหาแหลงสัญญาณ:

• กด สัญญาณ บนโปรเจ็กเตอร เพื่อเลอืกแหลงสัญญาณอินพุตที่แอกทีฟ

• ใหแนใจวาแหลงสัญญาณภาพภายนอกเปดอยู และเชื่อมตออยู

• สําหรับการเชื่อมตอคอมพิวเตอร ใหแนใจวาพอรตวิดีโอภายนอกของคอมพิวเตอรโนตบุคของคณุเปด
อยู ใหดูคูมือผูใชคอมพิวเตอร

ถาภาพไมไดโฟกัส: 

• ตรวจดูใหแนใจวาฝาปดเลนสถอดออกแลว

• ในขณะที่กําลงัแสดงเมนูบนหนาจอ ใหปรับแหวนโฟกัส (ขนาดภาพควรไมเปลีย่นแปลง ถาขนาด
เปลี่ยนแปลง หมายความวาคุณกําลังปรับซูม ไมใชโฟกัส)

• ตรวจสอบเลนสฉายภาพ เพื่อดูวาจําเปนตองทําความสะอาดหรือไม

ถาภาพกะพริบหรือไมน่ิงในการเชื่อมตอคอมพิวเตอร:

• กด เมน ูบนโปรเจ็กเตอรหรือ เมนู บนรีโมทคอนโทรล, ไปที่ วิดีโอ/เสียง และปรับ ความถี ่หรือ
แทร็กกิ้ง

ปญหาเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

ถารีโมทคอนโทรลไมทํางาน:

• ใหแนใจวาไมมีอะไรขวางกั้นเคร่ืองรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลที่ดานหนาของโปรเจ็กเตอร ใชรีโมท
คอนโทรลภายในชวงการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

• เลง็รีโมทคอนโทรลไปที่หนาจอ หรือที่ดานหนาหรือดานหลงัของโปรเจ็กเตอร

• ยายรีโมทคอนโทรล เพื่อใหอยูตรงกับดานหนาหรือดานหลังของโปรเจ็กเตอรมากขึ้น และไมหางไปทาง
ดานขางมากเกินไป
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คําสั่งและการกําหนดคา RS-232 

 D-Sub 9 พิน
1 1 CD

2 RXD

3 TXD

4 DTR

5 GND

6 DSR

7 RTS

8 CTS

9 RI

อัตราบอด 19200 bps

ความยาวขอมูล 8 บิต

แพริตี้เช็ค ไมมี

บิตหยุด 1 บิต

โฟลวคอนโทรล ไมมี

เปดเครือ่ง / ปดเครื่อง
 เปดเคร่ือง BE,EF,10,05,00,C6,FF,11,11,01,00,01,00
 ปดเคร่ือง BE,EF,02,06,00,6D,D2,34,00,00,00,00,00

เลือกสัญญาณ
คอมพิวเตอร 1 BE,EF,02,06,00,BC,D3,35,00,00,00,00,00
คอมพิวเตอร 2 BE,EF,02,06,00,8F,D3,36,00,00,00,00,00
คอมโพเนนต BE,EF,02,06,00,5E,D2,37,00,00,00,00,00
คอมโพสิต BE,EF,02,06,00,A1,D2,38,00,00,00,00,00
เอส-วดิีโอ BE,EF,02,06,00,70,D3,39,00,00,00,00,00
HDMI 1 BE,EF,02,06,00,43,D3,3A,00,00,00,00,0
HDMI 2 BE,EF,02,06,00,92,D2,3B,00,00,00,00,00
USB A BE,EF,02,06,00,D2,A1,38,00,00,00,00,00

USB B BE,EF,02,06,00,D3,70,39,00,00,00,00,00

LAN BE,EF,02,06,00,DF,43,3A,00,00,00,00,00

ปุมดวน
เมนู BE,EF,02,06,00,C8,D7,01,00,00,00,00,00
ขึ้น BE,EF,02,06,00,FB,D7,02,00,00,00,00,0
ลง BE,EF,02,06,00,2A,D6,03,00,00,00,00,00
ซาย BE,EF,02,06,00,9D,D7,04,00,00,00,00,00
ขวา BE,EF,02,06,00,4C,D6,05,00,00,00,00,00
ปอน BE,EF,02,06,00,E6,D6,0F,00,00,00,00,00
ซิงคใหม BE,EF,02,06,00,F2,D5,1B,00,00,00,00,00
อัตราสวน BE,EF,02,06,00,C7,D2,3E,00,00,00,00,00
ปดเสียง BE,EF,02,06,00,16,D3,3F,00,00,00,00,0
หยดุหนาจอ BE,EF,02,06,00,D9,D8,40,00,00,00,00,00
หนาจอวาง BE,EF,02,06,00,08,D9,41,00,00,00,00,00
สัญญาณ BE,EF,02,06,00,7F,D6,06,00,00,00,00,00

ฟงกช่ันอื่น
DCR เปด BE,EF,02,06,00,EA,D8,43,00,00,00,00,00
DCR ปด BE,EF,02,06,00,5D,D9,44,00,00,00,00,00

รายการสาย
C1 สี C2
1 ดํา 1
2 นํ้าตาล 3
3 แดง 2
4 สม 6
5 เหลือง 5
6 เขียว 4
7 นํ้าเงิน 8
8 มวง 7
9 ขาว 9

SHELL DW SHELL
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ECO เปด BE,EF,02,06,00,8C,D8,45,00,00,00,00,0
ECO ปด BE,EF,02,06,00,BF,D8,46,00,00,00,00,00
เรงระดับเสียง BE,EF,02,06,00,6E,D9,47,00,00,00,00,00
ลดระดับเสียง BE,EF,02,06,00,91,D9,48,00,00,00,00,00
เพ่ิมการปรับภาพบิดเบี้ยว BE,EF,02,06,00,40,D8,49,00,00,00,00,00
ลดการปรับภาพบิดเบี้ยว BE,EF,02,06,00,73,D8,4A,00,00,00,00,00
รีเซ็ตไปเปนโรงงาน BE,EF,02,06,00,A2,D9,4B,00,00,00,00,00
รีเซ็ตชั่วโมงหลอด BE,EF,02,06,00,15,D8,4C,00,00,00,00,00
รีเซ็ตชั่วโมงตัวกรอง BE,EF,02,06,00,C4,D9,4D,00,00,00,00,00
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รหัสควบคมุ IR
รหัสระบบ: 83F4

รูปแบบ : NEC

 

HDMI1 HDMI2 Compo

PCVideo

Swap

Default

Auto
Enter

87

82

6D 6E 6F

67 08

8183

85

84 8D

02 01 62

04 09 0B

8E0603

058F63

08
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การบริการลูกค้า
สำ�หรับบริก�รผลิตภัณฑ์หรือก�รสนับสนุนท�งเทคนิค โปรดดูต�ร�งด้�นล่�งหรือติดต่อตัวแทน 
จำ�หน่�ยของคุณ

หมายเหตุ : คุณจะต้องมีหม�ยเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์

ประเทศ/พื้นที่ เว็บไซต์
T=โทรศัพท์

F=แฟกซ์
อีเมล

ประเทศไทย http://ap.viewsonic.com/th/ 65 6461 6044 service@sg.viewsonic.com
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การรับประกันอย่างจำากัด
โปรเจคเตอร์ VIEWSONIC® 

สิ่งที่การรับประกันครอบคลุม: 
ViewSonic ขอรับประกันว่�ผลิตภัณฑ์ของบริษัทปร�ศจ�กข้อบกพร่องในด้�นวัสดุและฝีมือก�รผลิต 
ภ�ยใต้สภ�วะก�รใช้ง�นปกติ ตลอดระยะเวล�ที่รับประกัน ห�กพบว่�ผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องด้�น 
วัสดุและฝีมือก�รผลิตในช่วงเวล�ที่รับประกัน ViewSonic จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ 
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน โดยขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว 
ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแทนอ�จรวมถึงชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ประกอบขึ้นใหม่หรือจัดให้ใหม่ 

การรับประกันทั่วไปแบบจำากัด 3 ปี
ภ�ยใต้ก�รรับประกันแบบจำ�กัด 1 ปี ที่มีร�ยละเอียดเพิ่มเติมซึ่งระบุไว้ข้�งล่�งนี้ 
อเมริก�เหนือและอเมริก�ใต้: รับประกัน 3 ปีสำ�หรับชิ้นส่วนทั้งหมด แต่ไม่รวมหลอดไฟ, 3 
ปีสำ�หรับค่�แรงง�น และ 1 ปีสำ�หรับหลอดไฟเดิม นับตั้งแต่วันที่มีก�รซื้อข�ยผลิตภัณฑ์นี้ครั้งแรก
ภูมิภ�คหรือประเทศอื่นๆ: โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำ�หน่�ยในพื้นที่ของคุณหรือบริษัท ViewSonic 
ในพื้นที่นั้นสำ�หรับข้อมูลก�รรับประกัน

การรับประกันการใช้งานอย่างหนักแบบจำากัด 1 ปี:
ภ�ยใต้สภ�วะก�รใช้ง�นอย่�งหนัก โดยมีก�รใช้ง�นโปรเจ็กเตอร์โดยเฉลี่ยม�กกว่� 14 
ชั่วโมงต่อวัน อเมริก�เหนือและอเมริก�ใต้: รับประกัน 1 ปีสำ�หรับชิ้นส่วนทั้งหมด แต่ไม่รวมหลอดไฟ, 1 
ปีสำ�หรับค่�แรงง�น และ 90 วันสำ�หรับหลอดไฟเดิม นับตั้งแต่วันที่มีก�รซื้อข�ยผลิตภัณฑ์นี้ครั้งแรก 
ยุโรป: รับประกัน 1 ปีสำ�หรับชิ้นส่วนทั้งหมด แต่ไม่รวมหลอดไฟ, 1 ปีสำ�หรับค่�แรงง�น และ 90 
วันสำ�หรับหลอดไฟเดิม นับตั้งแต่วันที่มีก�รซื้อข�ยผลิตภัณฑ์นี้ครั้งแรก
ภูมิภ�คหรือประเทศอื่นๆ: โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำ�หน่�ยในพื้นที่ของคุณหรือบริษัท ViewSonic 
ในพื้นที่นั้นสำ�หรับข้อมูลก�รรับประกัน
ก�รรับประกันหลอดไฟขึ้นกับข้อกำ�หนดและเงื่อนไข ก�รตรวจสอบ และก�รรับรอง 
ใช้กับหลอดไฟที่ติดตั้งม�จ�กโรงง�นเท่�นั้น
หลอดไฟเสริมทั้งหมดที่ซื้อแยกต่�งห�กจะมีระยะเวล�รับประกัน 90 วัน

ผู้ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกัน: 
ก�รรับประกันนี้ใช้ได้กับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์บุคคลแรกเท่�นั้น

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง: 
1.   ผลิตภัณฑ์ที่หม�ยเลขซีเรียลถูกดึงออก แก้ไข หรือทำ�ให้เลือน 
2.    ก�รชำ�รุดเสียห�ย ก�รเสื่อมสภ�พ คว�มขัดข้อง หรือก�รทำ�ง�นผิดปกติอันเกิดจ�ก:
 a.  อุบัติเหตุ ก�รใช้ง�นผิดวิธี ก�รใช้ง�นไม่เหม�ะสม ก�รไม่ระมัดระวัง ไฟไหม้ โดนน้ำ� ฟ้�แลบ 

หรือภัยธรรมช�ติอื่นๆ ก�รดูแลรักษ�ที่ไม่เหม�ะสม ก�รดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญ�ต 
หรือก�รไม่ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ที่ให้ไว้กับผลิตภัณฑ์

 b. ก�รใช้ง�นนอกขอบเขตข้อมูลจำ�เพ�ะของผลิตภัณฑ์
 c.  ก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์นอกเหนือจ�กก�รใช้ง�นต�มปกติ 

หรือไม่ได้ใช้ง�นผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้สภ�วะก�รใช้ง�นปกติ
 d.  ก�รซ่อมแซม หรือพย�ย�มซ่อมแซมจ�กบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับก�รรับรองจ�ก ViewSonic
 e.  คว�มเสียห�ยของผลิตภัณฑ์เนื่องจ�กก�รขนส่ง
 f.  ก�รเคลื่อนย้�ยหรือก�รติดตั้งผลิตภัณฑ์
 g.   ส�เหตุภ�ยนอก เช่น กระแสไฟฟ้�ไม่คงที่หรือขัดข้อง
 h.  ก�รใช้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ไม่สอดคล้องต�มข้อกำ�หนดของ ViewSonic
 i. ก�รสึกหรอเสื่อมสภ�พต�มปกติ 
 j.  ส�เหตุอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับก�รชำ�รุดของผลิตภัณฑ์
3.   ค่�บริก�รในก�รติดตั้ง ตั้งค่� หรือเคลื่อนย้�ย

56



การขอรับบริการ: 
1.   สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับก�รขอรับบริก�รภ�ยใต้ก�รรับประกัน โปรดติดต่อฝ่�ยบริก�รลูกค้�ของ 

ViewSonic (โปรดดูในหน้� “ก�รบริก�รลูกค้�”) คุณจะต้องแจ้งหม�ยเลข  
ซีเรียลของผลิตภัณฑ์ของคุณ

2.   ในก�รขอรับบริก�รต�มก�รรับประกัน คุณจะต้องแสดง (ก) หลักฐ�นก�รซื้อต้นฉบับที่มีวันที่ระบุไว้  
(ข) ชื่อของคุณ (ค) ที่อยู่ของคุณ (ง) คำ�อธิบ�ยถึงปัญห� และ (จ) หม�ยเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์

3.   นำ�ส่งหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ในกล่องบรรจุดั้งเดิม (โดยจ่�ยค่�ขนส่งที่ต้นท�ง) ไปยัง 
ศูนย์บริก�รที่ได้รับก�รรับรองของ ViewSonic หรือที่ ViewSonic เอง 

4.   สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือชื่อของศูนย์บริก�ร ViewSonic ใกล้บ้�นคุณ โปรดติดต่อ ViewSonic 

ข้อจำากัดของการรับประกัน: 
ไม่มีก�รรับประกันใดๆ ไม่ว่�โดยตรงหรือโดยนัย ซึ่งนอกเหนือจ�กที่อธิบ�ยในที่นี้ รวมถึงโอก�ส 
ท�งก�รค้� หรือคว�มเหม�ะสมในก�รใช้ง�นต�มวัตถุประสงค์ 

กรณียกเว้นของความเสียหาย: 
ViewSonic จะรับผิดชอบเฉพ�ะมูลค่�ก�รซ่อมแซมหรือก�รเปลี่ยนชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ViewSonic 
จะไม่รับผิดชอบต่อ: 
1.   คว�มเสียห�ยต่อทรัพย์สินอื่น ซึ่งเกิดจ�กข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ 

คว�มเสียห�ยต่อคว�มไม่สะดวก  ก�รสูญเสียก�รใช้ผลิตภัณฑ์ ก�รสูญเสียเวล� ก�รสูญเสียกำ�ไร 
ก�ร 
สูญเสียโอก�สท�งธุรกิจ ก�รสูญเสียคว�มนิยม ผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ  
หรือก�รสูญเสียท�งก�รค้�อื่นๆ แม้ว่� แม้ว่�จะได้รับแจ้งว่�อ�จเกิดคว�มเสียห�ยดังกล่�ว  
เกิดขึ้นก็ต�ม 

2.  คว�มเสียห�ยใดๆ ก็ต�ม ไม่ว่�จะเป็นคว�มเสียห�ยโดยบังเอิญ ผลต่อเนื่อง หรืออื่นๆ 
3.  ก�รเรียกร้องที่บุคคลอื่นเรียกร้องจ�กลูกค้� 

ผลจากกฎหมายในท้องถิ่น:
ก�รรับประกันนี้ให้สิทธิ์ท�งกฎหม�ยอย่�งเฉพ�ะ แก่คุณ 
และคุณยังอ�จ ได้รับสิทธิ์อื่นซึ่งแตกต่�งกันต�มหน่วยง�นที่มีอำ�น�จหน้�ที่ท�งกฎหม�ยในแต่ละพื้นที่ 
โดยก�รปกครองในบ�งพื้นที่อ�จไม่อนุญ�ตข้อจำ�กัดเกี่ยวกับก�รรับประกันโดยนัย และ/หรือไม่ 
อนุญ�ตกรณียกเว้นจ�กก�รชำ�รุดเสียห�ยที่เกิดจ�กอุบัติเหตุหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อจำ� 
กัดและกรณียกเว้นข้�งต้น จึงอ�จไม่มีผลใช้กับคุณ 

การจำาหน่ายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: 
สำ�หรับข้อมูลก�รรับประกันและบริก�รเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ViewSonic ที่จำ�หน่�ยนอกประเทศสหรัฐฯ 
และแคน�ด� โปรดติดต่อ ViewSonic หรือตัวแทนจำ�หน่�ย ViewSonic ในประเทศของคุณ 
ระยะเวล�รับประกันของผลิตภัณฑ์นี้ในจีน (ไม่รวมฮ่องกง ม�เก๊� และไต้หวัน) 
ขึ้นกับข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในบัตรรับประกันก�รซ่อมบำ�รุง
สำ�หรับผู้ใช้ในยุโรปและรัสเซีย ส�ม�รถดูข้อมูลก�รรับประกันโดยละเอียดได้ที่  
www.viewsoniceurope.com ภ�ยใต้ Support/Warranty Information

Projector Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2005
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