
LS920WU/LS921WU
โปรเจคเตอร์
คูม่อืผูใ้ช ้

หมายเลขรุน่ VS18318 / VS18319
ชือ่รุน่: LS920WU / LS921WU



ขอบคุณุที่่�เลือืก ViewSonic®

ในฐานะผูใ้หบ้รกิารโซลชู่น่ด้า้นภาพช่ �นนำาของโลก ViewSonic® ทุุ่ม่เทุ่เพือ่สรา้ง 
วิวิิฒ่นาการด้า้นเทุ่คโนโลย ีนวิต่กรรมใหม ่และควิามเรยีบงา่ยทุ่ีเ่กนิควิามคาด้หวิง่ของ
โลก ทุ่ี ่ViewSonic® เราเชือ่วิา่ผลติภณ่ฑ์ข์องเรามศีัก่ยภาพในการสรา้งผลกระทุ่บเชงิ
บวิกตอ่โลก และเราม่น่ใจวิา่ผลติภณ่ฑ์ ์ViewSonic® ทุ่ีค่ณุเลอืกจะตอบสนองควิาม 
ตอ้งการของคณุได้เ้ป็นอยา่งด้ ี

ขอขอบคณุทุ่ีเ่ลอืก ViewSonic® อกีคร่ �ง!
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ขอ้คุวรระวงัเพื�อคุวามปลือดภยั
โปรด้อา่น ขอ้คุวรระวงัเพื�อคุวามปลือดภยั ตอ่ไปนี�กอ่นทุ่ีค่ณุจะเริม่ใชอ้ปุกรณ์
โปรเจคุเตอร์
• เก็บคูม่อืผูใ้ชน้ี�ในสถานทุ่ีป่ลอด้ภย่ สำาหร่บการอา้งองิในอนาคต
• อา่นคำาเตอืนทุ่่ �งหมด้ และปฏบิต่ติามข่ �นตอนทุ่่ �งหมด้
• ใหเ้วิน้ระยะหา่งรอบ ๆ เครือ่งโปรเจ็กเตอรไ์วิอ้ยา่งนอ้ย 20" (50 ซม.) เพือ่ให ้

ม่น่ใจวิา่มกีารระบายอากาศัทุ่ีเ่หมาะสม
• วิางเครือ่งโปรเจคเตอรไ์วิใ้นทุ่ีทุ่่ีม่กีารระบายอากาศัได้ด้้ ีอยา่วิางสิง่ของใด้ ๆ ทุ่ีอ่าจ

กดี้ขวิางการระบายควิามรอ้นไวิบ้นเครือ่งโปรเจคเตอร์
• อยา่วิางเครือ่งโปรเจคเตอรไ์วิบ้นพื�นผวิิทุ่ีไ่มส่ม่ำาเสมอหรอืไมม่่น่คง เนือ่งจากเครือ่ง

โปรเจคเตอรอ์าจหลน่ลงมา เป็นผลใหเ้กดิ้การบาด้เจ็บ หรอือปุกรณเ์สยีหายได้ ้
• อยา่ใชเ้ครือ่งโปรเจคเตอรห์ากเครือ่งเอยีงอยูใ่นมมุทุ่ีม่ากกวิา่ 10ฐ ทุ่างซา้ยหรอืขวิา 

หรอืในมมุทุ่ีม่ากกวิา่ 15ฐ ไปขา้งหนา้หรอืขา้งหลง่
• อยา่มองตรงเขา้ไปในเลนสข์องเครือ่งโปรเจคเตอรใ์นขณะใชง้าน ลำาแสงทุ่ีเ่ขม้ขน้ 

อาจทุ่ำาลายด้วิงตาของคณุได้ ้
• อยา่นำาวิต่ถใุด้ ๆ ปิด้ก่ �นเลนสฉ์ายภาพในขณะทุ่ีเ่ครือ่งโปรเจคเตอรก์ำาลง่ทุ่ำางาน  

เนือ่งจากอาจทุ่ำาใหว้ิต่ถรุอ้นและผดิ้รปูหรอืกระทุ่่ง่ทุ่ำาใหเ้กดิ้เพลงิไหมไ้ด้ ้
• อยา่พยายามถอด้แยกชิ�นสว่ินของเครือ่งโปรเจคเตอร ์ภายในมแีรงด้น่ไฟฟ้าสงูทุ่ี ่

เป็นอน่ตรายถงึชวีิติได้ ้หากคณุสม่ผ่สกบ่สว่ินทุ่ีม่ไีฟฟ้าไหลเวิยีนอยู่
• ในขณะทุ่ีย่า้ยเครือ่งโปรเจคเตอร ์ใชค้วิามระมด่้ระวิง่อยา่ใหอ้ปุกรณห์ลน่พื�นหรอื 

กระแทุ่กกบ่สิง่ใด้ ๆ
• อยา่วิางวิต่ถทุุ่ีห่น่กไวิบ้นเครือ่งโปรเจคเตอรห์รอืสายเคเบลิเชือ่มตอ่
• อยา่วิางเครือ่งโปรเจคเตอรใ์นแนวิต่ �ง การไมป่ฏบิต่ติามคำาแนะนำาอาจทุ่ำาใหเ้ครือ่ง 

โปรเจคเตอรห์ลน่ลงมา สง่ผลใหเ้กดิ้การบาด้เจ็บหรอือปุกรณเ์สยีหายได้ ้
• หลกีเลีย่งไมใ่หเ้ครือ่งโปรเจคเตอรส์ม่ผ่สถกูแสงอาทุ่ติยห์รอืแหลง่กำาเนดิ้ควิาม 

รอ้นอืน่ ๆ โด้ยตรง อยา่ตดิ้ต่ �งเครือ่งไวิใ้กลแ้หลง่ควิามรอ้นใด้ ๆ เชน่ หมอ้น ้ำารถยนต ์
เครือ่งทุ่ำาควิามรอ้น เตาผงิ หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ (รวิมทุ่่ �งเครือ่งแอมปลฟิาย) ทุ่ีอ่าจ 
ทุ่ำาใหอ้ณุหภมูขิองเครือ่งโปรเจคเตอรส์งูขึ�นจนถงึระด้บ่ทุ่ีเ่ป็นอน่ตรายได้ ้

• อยา่วิางของเหลวิไวิใ้กลห้รอืบนเครือ่งโปรเจคเตอร ์ของเหลวิทุ่ีห่กใสใ่นเครือ่งอาจ
ทุ่ำาใหเ้ครือ่งโปรเจคเตอรเ์สยีหายได้ ้หากเครือ่งโปรเจคเตอรเ์ปียก ใหถ้อด้ปล่๊กของ
เครือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟแลว้ิโทุ่รตดิ้ตอ่ศันูยบ์รกิารในพื�นทุ่ีข่องคณุเพือ่ร่บบรกิาร
โปรเจคเตอร์

• เมือ่เครือ่งโปรเจคเตอรท์ุ่ำางาน คณุอาจรูส้กึถงึลมรอ้นและกลิน่จากตะแกรงระบาย 
อากาศัของเครือ่งได้ ้ซึง่ถอืเป็นการทุ่ำางานตามปกต ิไมใ่ชข่อ้บกพรอ่งใด้ ๆ



• อยา่พยายามหลกีเลีย่งวิต่ถปุระสงคเ์พือ่ควิามปลอด้ภย่ของปล่๊กทุ่ีม่ขี่ �วิหรอืการตอ่ 
สายด้นิ ปล่๊กทุ่ีม่ขี่ �วิจะมทีุ่ีเ่สยีบสองขา โด้ยด้า้นหนึง่จะกวิา้งกวิา่อกีด้า้นหนึง่ ปล่๊ก 
ชนดิ้ทุ่ีม่สีายด้นิ มทีุ่ีเ่สยีบสองขา และขาทุ่ีส่ามเป็นขาทุ่ีต่อ่ลงด้นิ ขาทุ่ีส่ามซึง่เป็นขา
แบบกวิา้งมไีวิเ้พือ่ควิามปลอด้ภย่ของคณุ ถา้ปล่๊กเสยีบไมพ่อด้ใีนเตา้เสยีบของคณุ 
ใหใ้ชอ้ะแด้ปเตอร ์และอยา่พยายามใชแ้รงด้น่ปล่๊กเขา้ไปในเตา้เสยีบ

• ในขณะทุ่ีเ่ชือ่มตอ่กบ่เตา้เสยีบไฟฟ้า อยา่นำาขาทุ่ีม่สีายด้นิออก โปรด้ตรวิจด้ใูห ้
แน่ใจวิา่ขาทุ่ีม่สีายด้นิ ไมม่กีารถอด้ออก

• ป้องกน่ไมใ่หม้กีารเหยยีบหรอืทุ่บ่สายไฟ โด้ยเฉพาะอยา่งยิง่ทุ่ีป่ล่๊กและจดุ้ทุ่ีเ่ด้นิ 
สายออกมาจากเครือ่งโปรเจคเตอร ์

• ในบางประเทุ่ศั แรงด้น่ไฟฟ้าอาจไมเ่สถยีร เครือ่งโปรเจคเตอรน์ี�ได้ร่้บการออกแบบ 
มาใหทุ้่ำางานอยา่งปลอด้ภย่ทุ่ีแ่รงด้น่ไฟฟ้า AC ระหวิา่ง 100 ถงึ 240 โวิลต ์ 
แตเ่ครือ่งอาจเสยีหายได้ห้ากเกดิ้การตด่้ไฟหรอืมไีฟฟ้ากระชากทุ่ี ่ฑ์ 10 โวิลต ์ 
ในพื�นทุ่ีทุ่่ีอ่าจมแีรงด้น่ไฟฟ้าผ่นผวินหรอืถกูตด่้ไฟฟ้า ขอแนะนำาใหค้ณุเชือ่มตอ่ 
เครือ่งโปรเจคเตอรข์องคณุผา่นเครือ่งควิบคมุแรงด้น่ไฟฟ้า อปุกรณป้์องกน่ไฟ 
กระชาก หรอืแหลง่จา่ยไฟฟ้าสำารอง (UPS)

• ถา้มคีวิน่ เสยีงทุ่ีผ่ดิ้ปกต ิหรอืกลิน่แปลก ๆ ใหปิ้ด้เครือ่งโปรเจคเตอรท์ุ่น่ทุ่แีลว้ิโทุ่ร 
ตดิ้ตอ่ตว่ิแทุ่นจำาหน่ายหรอื ViewSonic® การใชเ้ครือ่งโปรเจคเตอรต์อ่ไปอาจทุ่ำาให ้
เกดิ้อน่ตรายได้ ้

• ใชเ้ฉพาะอปุกรณต์อ่พว่ิง/อปุกรณเ์สรมิทุ่ีผู่ผ้ลติกำาหนด้ไวิเ้ทุ่า่น่�น
• ถอด้ปล่๊กสายไฟออกจากเตา้เสยีบ AC หากจะไมใ่ชเ้ครือ่งโปรเจคเตอรเ์ป็นระยะ 

เวิลานาน
• เมือ่ตอ้งซอ่มแซม ใหน้ำาไปยง่ชา่งบรกิารทุ่ีม่คีณุสมบต่ทิุ่กุคร่ �ง

ข้อคุวรระวัง:  เครื่องนี้อาจปล่อยร่งสีแสงทุ่ี่อ่นตรายได้้ เช่นเด้ียวิก่บแหล่งกำาเนิด้ 
แสงทุ่ี่สวิ่างจ่ด้อื่น ๆ คือ อย่าจ้องมองไปทุ่ี่ลำาแสง RG2 IEC 62471-5: 
2015
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บที่นำา
รายลืะเอย่ดแพ็คุเกจ

หมายเหต:ุ   สายไฟและสายเคเบลิวิดิ้โีอทุ่ีใ่หม้าในแพ็คเกจอาจแตกตา่งกน่ไปตามแตล่ะ
ประเทุ่ศั โปรด้ตดิ้ตอ่ผูค้า้ปลกีในพื�นทุ่ีข่องคณุสำาหร่บขอ้มลูเพิม่เตมิ
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ภาพรวมของผลืติภณัฑ์
โปรเจคุเตอร์

การคุวบคุมุแลืะฟงักช์นั

ตว่ิหมนุเพือ่
ปร่บโฟกส่
ตว่ิหมนุเพือ่
ซมูภาพ

MENU BLANKEXIT

ENTER

COLOR
MODE

ไฟแสด้งสถานะ
เปิด้/ปิด้ ไฟแสด้งสถานะ

อณุหภมูิ
ไฟแสด้งสถานะ
แหลง่กำาเนดิ้แสง

เลนสฉ์ายภาพ

เลือ่นเลนส ์
(ซา้ย/ขวิา)

เซน็เซอรอ์นิฟราเรด้
รโีมทุ่คอนโทุ่รล

เลือ่นเลนส ์
(ขึ�น/ลง)

ปุ่ มเปิด้/ปิด้/เซน็เซอร ์IR รโีมทุ่

ปุ่ ม คุำาอธบิาย
[ ] พลง่งาน ใชส้ลบ่การทุ่ำางานของเครือ่งโปรเจคเตอรร์ะหวิา่งโหมด้สแตนด้์

บายและการเปิด้เครือ่ง
[ / / / ]ปุ่ มแกไ้ข
ภาพบดิ้เบี�ยวิ

ใชแ้กไ้ขภาพทุ่ีบ่ดิ้เบี�ยวิซึง่เกดิ้ขึ�นจากมมุของการฉายภาพด้ว้ิย
ตนเอง

[  /  / / ] 
ซา้ย/ขวิา/ขึ�น/ลง

เลอืกรายการเมนูทุ่ีต่อ้งการและทุ่ำาการปร่บเปลีย่นเมือ่เปิด้ใชง้าน
เมนูบนหนา้จอ (OSD)

Menu/Exit เปิด้หรอืปิด้เมนูบนหนา้จอ (OSD)
Source แสด้งผลแถบการเลอืกแหลง่สญ่ญาณเขา้

 (วิธิใีช)้ แสด้งเมนูวิธิใีชด้้ว้ิยการกด้คา้งนาน 3 วินิาทุ่ี
Blank ซอ่นรปูภาพบนจอภาพ
Enter ใชง้านรายการเมนูบนหนา้จอ (OSD) ทุ่ีเ่ลอืกเมือ่เปิด้ใชง้านเมนู 

OSD
[ ] การปร่บมมุ แสด้งเมนู ปร่บมมุ เมือ่เมนู OSD ไมถ่กูเปิด้ใช ้
Color Mode แสด้งแถบการเลอืกโหมด้สี
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พอรต์เชื�อมตอ่

 

1 2 3 6 9 10 12 1374 8 15

16

14

115

ชอ่งเสยีบสายไฟ AC

รสูำาหร่บยดึ้ตดิ้กบ่เพด้าน

สล็อตร่กษา
ควิามปลอด้ภย่

สลก่ยดึ้

ขาปร่บระด้บ่

พอรต์ คุำาอธบิาย
[1] HDMI 1 พอรต์ HDMI
[2] HDMI 2 พอรต์ HDMI
[3] USB 5V/1.5A OUT (Service) พอรต์ USB Type A สำาหร่บจา่ยไฟและบรกิาร
[4] HDBase T พอรต์ HDBaseT
[5] VIDEO พอรต์ Composite video
[6] S-VIDEO พอรต์ S-Video
[7] AUDIO IN (R) ซอ็กเกต็สญ่ญาณเสยีงเขา้ (ขวิา)
[8] AUDIO IN (L) ซอ็กเกต็สญ่ญาณเสยีงเขา้ (ซา้ย)
[9] COMPUTER IN ซอ็กเกต็ร่บสญ่ญาณเขา้ RGB (PC)
[10] MONITOR OUT ซอ็กเกต็สญ่ญาณออก RGB (PC)
[11] RS-232 พอรต์ควิบคมุ RS-232
[12] RJ-45 พอรต์ LAN
[13] AUDIO IN ซอ็กเกต็สญ่ญาณเสยีงเขา้
[14] AUDIO OUT ซอ็กเกต็สญ่ญาณเสยีงออก
[15] 3D VESA พอรต์ 3D VESA
[16] 12V OUT ข่ �วิตอ่สญ่ญาณออก 12V DC
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รโ่มที่คุอนโที่รลื

การคุวบคุมุแลืะฟงักช์นั

ปุ่ ม คุำาอธบิาย
On/ Off สลบ่ระหวิา่งโหมด้สแตนด้บ์าย

และเปิด้เครือ่ง
COMP เลอืกแหลง่สญ่ญาณจาก

พอรต์ COMPUTER IN 
สำาหร่บการแสด้งผล

HDMI 1 เลอืกแหลง่สญ่ญาณจาก
พอรต์ HDMI 1 สำาหร่บการ
แสด้งผล 

HDMI 2 เลอืกแหลง่สญ่ญาณจาก
พอรต์ HDMI 2 สำาหร่บการ
แสด้งผล 

Auto Sync ใชก้ำาหนด้เวิลาการแสด้งภาพ
อยา่งเหมาะสมโด้ยอต่โนมต่ิ

Source แสด้งผลแถบการเลอืกแหลง่
สญ่ญาณ

[ / / / ]
ปุ่ มแกไ้ขภาพบดิ้
เบี�ยวิ

ใชแ้กไ้ขภาพทุ่ีบ่ดิ้เบี�ยวิซึง่เกดิ้
ขึ�นจากมมุของการฉายภาพ
ด้ว้ิยตนเอง

Enter ใชร้ายการเมนู OSD ทุ่ีเ่ลอืก
 (ปร่บมมุ) แสด้งเมนู ปร่บมมุ เมือ่เมนู 

OSD ไมถ่กูเปิด้ใช ้

ปุ่ ม คุำาอธบิาย
 ซา้ย/  ขวิา
ขึ�น/ ลง

เลอืกรายการบนเมนูทุ่ีต่อ้งการ
แลว้ิทุ่ำาการปร่บคา่

Menu เปิด้/ปิด้เมนูบนหนา้จอ (OSD) 
หรอืกลบ่ไปทุ่ีเ่มนู OSD กอ่น
หนา้

(เลเซอร)์ ปลอ่ยแสงเลเซอรพ์อยเตอร์
เพือ่วิต่ถปุระสงคใ์นการนำาเสนอ

Exit ออกและบน่ทุ่กึการต่ �งคา่เมนู
Aspect แสด้งแถบการเลอืกอต่ราสว่ิน

ภาพ
Freeze หยดุ้ภาพทุ่ีฉ่ายอยู่
Pattern แสด้งแพทุ่เทุ่ริน์ทุ่ด้สอบทุ่ีฝ่่ง

ไวิ ้
Blank ซอ่นรปูภาพบนจอภาพ
PgUp (หนา้ขึ�น)/
PgDn (หนา้ลง)

ใชง้านโปรแกรมซอฟตแ์วิร์
การแสด้งผลของคณุ (บนพซีี
ทุ่ีเ่ชือ่มตอ่อยู)่ ซึง่ตอบสนอง
ตอ่ คำาส่ง่เลือ่นหนา้ขึ�น/ลง 
(เชน่ Microsoft PowerPoint)
หมายเหต:ุ   ใชไ้ด้เ้ฉพาะ

เมือ่มกีารเลอืก
สญ่ญาณเขา้ 
PC

 (ตว่ิต่ �งเวิลา
การนำาเสนอ)

แสด้งเมนู  
ตวัต ั�งเวลืาการนำาเสนอ 

Eco Mode เลอืกโหมด้ Eco 

 (เพิม่ระด้บ่
เสยีง)

เพิม่ระด้บ่ของเสยีง

 (ลด้ระด้บ่
เสยีง)

ลด้ระด้บ่ของเสยีง

 (ปิด้เสยีง) สลบ่การเปิด้และปิด้เสยีง

Color Mode แสด้งแถบการเลอืกโหมด้สี
ขยายขนาด้ของภาพทุ่ีฉ่าย

ลด้ขนาด้ของภาพทุ่ีฉ่าย

(ขอ้มลู) แสด้งเมนู ขอ้มลูื 
Network แสด้งเมนู  

การต ั�งคุา่คุวบคุมุ LAN 
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ระยะหา่งที่่�ใชง้านรโ่มที่คุอนโที่รลืไดอ้ยา่งมป่ระสทิี่ธภิาพ
เพือ่ใหม้่น่ใจวิา่รโีมทุ่คอนโทุ่รลทุ่ำางานได้อ้ยา่ง
เหมาะสม ใหทุ้่ำาตามข่ �นตอนด้า้นลา่ง:

1. คณุจะตอ้งถอืรโีมทุ่คอนโทุ่รลใหอ้ยูภ่ายใน
มมุ 30° ในแนวิต่ �งฉากกบ่เซนเซอรร่์บ
สญ่ญาณรโีมทุ่คอนโทุ่รลแบบอนิฟราเรด้ของ
โปรเจคเตอร์

2. ระยะหา่งระหวิา่งรโีมทุ่คอนโทุ่รลและเซนเซอร์
ร่บสญ่ญาณจะตอ้งไมเ่กนิ 8 เมตร (ประมาณ 26 
ฟตุ)

หมายเหต:ุ   ด้ภูาพประกอบสำาหร่บตำาแหน่งของ
เซน็เซอรร์โีมทุ่คอนโทุ่รลอนิฟราเรด้ 
(IR)

 

ประมาณ 30°

การเปลื่�ยนแบตเตอร่�ของรโ่มที่คุอนโที่รลื
1. ถอด้ฝาปิด้แบตเตอรีด่้า้นหลง่ของรโีมทุ่คอนโทุ่รลออก ด้ว้ิยการกด้ทุ่ีฝ่าและเลือ่นลง
2. ถอด้แบตเตอรีใ่ด้ๆ ทุ่ีม่อีอก (หากจำาเป็น) และตดิ้ต่ �งแบตเตอรี ่AAA สองกอ้น

หมายเหต:ุ สง่เกตข่ �วิของแบตเตอรีต่ามทุ่ีร่ะบุ
3. ใสฝ่าครอบกลบ่เขา้ไปโด้ยใหฝ้าตรงกบ่ฐานแลว้ิกด้ฝาใหเ้ขา้ทุ่ี่

หมายเหต:ุ  
• หลกีเลีย่งการทุ่ิ�งรโีมทุ่คอนโทุ่รลและแบตเตอรีใ่นทุ่ีทุ่่ีม่คีวิามรอ้นสงูหรอืสภาพ

แวิด้ลอ้มทุ่ีช่ ื�น
• ใหใ้ชแ้บตเตอรีป่ระเภทุ่เด้ยีวิกน่หรอืประเภทุ่ทุ่ีใ่กลเ้คยีงกน่ทุ่ีแ่นะนำาโด้ยผูผ้ลติ

แบตเตอรีเ่ทุ่า่น่�น
• ทุ่ิ�งแบตเตอรีทุ่่ีใ่ชแ้ลว้ิตามคำาแนะนำาของผูผ้ลติแบตเตอรีแ่ละขอ้กำาหนด้ด้า้นสิง่

แวิด้ลอ้มในพื�นทุ่ีข่องคณุ
• หากแบตเตอรีห่มด้ หรอืหากคณุจะไมใ่ชร้โีมทุ่คอนโทุ่รลเป็นเวิลานาน ใหถ้อด้

แบตเตอรีอ่อกเพือ่ป้องกน่ไมใ่หร้โีมทุ่คอนโทุ่รลเสยีหาย
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ต ั�งคุา่เร ิ�มตน้
สว่ินนี�ใหค้ำาแนะนำาโด้ยละเอยีด้สำาหร่บการต่ �งคา่โปรเจคเตอรข์องคณุ

การเลือืกตำาแหนง่
การกำาหนด้ลก่ษณะสว่ินบคุคลและรปูแบบหอ้งจะเป็นตว่ิกำาหนด้ตำาแหน่งการตดิ้ต่ �ง 
พจิารณาสิง่ตอ่ไปนี�:
• ขนาด้และตำาแหน่งของหนา้จอของคณุ
• ตำาแหน่งของเตา้เสยีบไฟทุ่ีเ่หมาะสม
• ตำาแหน่งและระยะหา่งระหวิา่งโปรเจคเตอรแ์ละอปุกรณอ์ืน่

โปรเจคเตอรน์ี�ได้ร่้บการออกแบบมาสำาหร่บการตดิ้ต่ �งในตำาแหน่งทุ่ีส่ามารถตดิ้ต่ �งได้ด้้ง่
ตอ่ไปนี�:
1. พื�นดา้นหนา้
โปรเจคเตอร์วิางอยู่ใกล้ก่บพื้นด้้านหน้า
ของหน้าจอ

2. เพดานดา้นหนา้
โปรเจคเตอร์วิางในตำาแหน่งกล่บห่วิจาก
เพด้านด้้านหน้าของหน้าจอ

3. เพดานดา้นหลืงั
โปรเจคเตอร์วิางในตำาแหน่งกล่บห่วิจาก
เพด้านด้้านหล่งของหน้าจอ

หมายเหตุ:   ต้องใช้ฉากฉายภาพจาก
ทุ่างด้้านหล่งชนิด้พิเศัษ

4. พื�นดา้นหลืงั
โปรเจคเตอร์วิางอยู่ใกล้ก่บพื้นด้้านหล่ง
ของหน้าจอ

หมายเหตุ:   ต้องใช้ฉากฉายภาพจาก
ทุ่างด้้านหล่งชนิด้พิเศัษ
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ขนาดการฉายภาพ
หมายเหต:ุ   โปรด้ด้ ู"รายละเอยีด้ทุ่างด้า้นเทุ่คนคิ" ทุ่ีห่นา้ 62 าหร่บควิามละเอยีด้กา

แสด้งผลเนทุ่ฟีของโปรเจคเตอรน์ี�
• ภาพ 16:10 บนหนา้จอ 16:10

+

-

b

hg

a

+

-

• ภาพ 16:10 บนหนา้จอ 4:3

+

-

b

hg

a

+

-

หมายเหต:ุ  (e) = หนา้จอ / (f) = ศันูยก์ลางของเลนส์
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LS920WU

ภาพ 16:10 บนหนา้จอ 16:10

(a) ขนาด
จอ

(b) ระยะหา่งการฉาย
ภาพ

(c) คุวามสงู
ของภาพ

(d) ระยะเยื�องในแนวต ั�ง

ตำ�าสดุ สงูสดุ ตำ�าสดุ สงูสดุ
นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม.
30 762 34 876 55 1401 16 404 -8 -202 8 202
40 1016 46 1168 74 1869 21 538 -11 -269 11 269
50 1270 57 1460 92 2336 26 673 -13 -337 13 337
60 1524 69 1752 110 2803 32 808 -16 -404 16 404
70 1778 80 2044 129 3270 37 942 -19 -471 19 471
80 2032 92 2336 147 3737 42 1077 -21 -538 21 538
90 2286 103 2628 166 4204 48 1212 -24 -606 24 606
100 2540 115 2920 184 4671 53 1346 -26 -673 26 673
120 3048 138 3503 221 5606 64 1615 -32 -808 32 808
150 3810 172 4379 276 7007 79 2019 -40 -1010 40 1010
200 5080 230 5839 368 9343 106 2692 -53 -1346 53 1346
250 6350 287 7299 460 11678 132 3365 -66 -1683 66 1683
300 7620 345 8759 552 14014 159 4039 -79 -2019 79 2019

ภาพ 16:10 บนหนา้จอ 4:3

(a) ขนาด
จอ

(b) ระยะหา่งการฉาย
ภาพ

(c) คุวามสงู
ของภาพ

(d) ระยะเยื�องในแนวต ั�ง

ตำ�าสดุ สงูสดุ ตำ�าสดุ สงูสดุ
นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม.
30 762 65 1653 104 2644 30 762 -15 -381 15 381 
40 1016 76 1928 121 3085 35 889 -18 -445 18 445 
50 1270 87 2203 139 3525 40 1016 -20 -508 20 508 
60 1524 98 2479 156 3966 45 1143 -23 -572 23 572 
70 1778 108 2754 173 4407 50 1270 -25 -635 25 635 
80 2032 119 3030 191 4848 55 1397 -28 -699 28 699 
90 2286 130 3305 208 5288 60 1524 -30 -762 30 762 
100 2540 141 3581 226 5729 65 1651 -33 -826 33 826 
120 3048 152 3856 243 6170 70 1778 -35 -889 35 889 
150 3810 163 4131 260 6610 75 1905 -38 -953 38 953 
200 5080 173 4407 278 7051 80 2032 -40 -1016 40 1016 
250 6350 184 4682 295 7492 85 2159 -43 -1080 43 1080 
300 7620 195 4958 312 7932 90 2286 -45 -1143 45 1143 

หมายเหต:ุ   ตว่ิเลขเหลา่นี�อาจคลาด้เคลือ่นได้ ้3% อน่เนือ่งมาจากคา่ผ่นแปรตา่งๆ ของ
ชดุ้เลนส ์ขอแนะนำาใหทุ้่ด้สอบขนาด้และระยะทุ่างของการฉายภาพกอ่นการ
ตดิ้ต่ �งโปรเจคเตอรอ์ยา่งถาวิร
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LS921WU

ภาพ 16:10 บนหนา้จอ 16:10

(a) ขนาด
จอ

(b) ระยะหา่งการฉาย
ภาพ

(c) คุวามสงู
ของภาพ

(d) ระยะเยื�องในแนวต ั�ง

ตำ�าสดุ สงูสดุ ตำ�าสดุ สงูสดุ
นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม.
30 762 20 521 23 573 16 404 -8 -202 8 202
40 1016 27 694 30 764 21 538 -11 -269 11 269
50 1270 34 868 38 955 26 673 -13 -337 13 337
60 1524 41 1041 45 1146 32 808 -16 -404 16 404
70 1778 48 1215 53 1336 37 942 -19 -471 19 471
80 2032 55 1389 60 1527 42 1077 -21 -538 21 538
90 2286 61 1562 68 1718 48 1212 -24 -606 24 606
100 2540 68 1736 75 1909 53 1346 -26 -673 26 673
120 3048 82 2083 90 2291 64 1615 -32 -808 32 808
150 3810 102 2603 113 2864 79 2019 -40 -1010 40 1010
200 5080 137 3471 150 3818 106 2692 -53 -1346 53 1346
250 6350 171 4339 188 4773 132 3365 -66 -1683 66 1683
300 7620 205 5207 225 5728 159 4039 -79 -2019 79 2019

ภาพ 16:10 บนหนา้จอ 4:3

(a) ขนาด
จอ

(b) ระยะหา่งการฉาย
ภาพ

(c) คุวามสงู
ของภาพ

(d) ระยะเยื�องในแนวต ั�ง

ตำ�าสดุ สงูสดุ ตำ�าสดุ สงูสดุ
นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม.
30 762 39 982 43 1081 30 762 -15 -381 15.0 381 
40 1016 45 1146 50 1261 35 889 -18 -445 17.5 445 
50 1270 52 1310 57 1441 40 1016 -20 -508 20.0 508 
60 1524 58 1474 64 1621 45 1143 -23 -572 22.5 572 
70 1778 64 1637 71 1801 50 1270 -25 -635 25.0 635 
80 2032 71 1801 78 1981 55 1397 -28 -699 27.5 699 
90 2286 77 1965 85 2161 60 1524 -30 -762 30.0 762 
100 2540 84 2129 92 2341 65 1651 -33 -826 32.5 826 
120 3048 90 2292 99 2522 70 1778 -35 -889 35.0 889 
150 3810 97 2456 106 2702 75 1905 -38 -953 37.5 953 
200 5080 103 2620 113 2882 80 2032 -40 -1016 40.0 1016 
250 6350 110 2784 121 3062 85 2159 -43 -1080 42.5 1080 
300 7620 116 2947 128 3242 90 2286 -45 -1143 45.0 1143 

หมายเหต:ุ   ตว่ิเลขเหลา่นี�อาจคลาด้เคลือ่นได้ ้3% อน่เนือ่งมาจากคา่ผ่นแปรตา่งๆ ของ
ชดุ้เลนส ์ขอแนะนำาใหทุ้่ด้สอบขนาด้และระยะทุ่างของการฉายภาพกอ่นการ
ตดิ้ต่ �งโปรเจคเตอรอ์ยา่งถาวิร
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การตดิต ั�งโปรเจคุเตอร์
หมายเหต:ุ   หากคณุซื�ออปุกรณย์ดึ้แบบอืน่ โปรด้ใชส้กรทูุ่ีม่ขีนาด้ทุ่ีถ่กูตอ้ง ขนาด้สกรู

อาจแตกตา่งกน่ไปตามควิามหนาของแผน่ยดึ้
1. เพือ่ควิามม่น่ใจในการตดิ้ต่ �งทุ่ีป่ลอด้ภย่ทุ่ีส่ดุ้ โปรด้ใชต้ว่ิยดึ้ผน่งหรอืเพด้านของ 

ViewSonic®

2. ตรวิจสอบใหแ้น่ใจวิา่สกรทูุ่ีใ่ชย้ดึ้กบ่โปรเจคเตอรเ์ป็นไปตามขอ้กำาหนด้ตอ่ไปนี�:
• ประเภทุ่สกร:ู M4
• ควิามยาวิสกร:ู 12.8 มม. ~ 15.8 มม.

15
1

304

หมายเหต:ุ  
• หลกีเลีย่งการตดิ้ต่ �งโปรเจคเตอรใ์กลก้บ่แหลง่ควิามรอ้น
• ร่กษาระยะหา่งอยา่งนอ้ย 10 ซม. ระหวิา่งเพด้านและด้า้นลา่งของ

โปรเจคเตอร์
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การป้องกนัการใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต
โปรเจคเตอรน์ี�มคีณุสมบต่กิารร่กษาควิามปลอด้ภย่ในตว่ิหลายประการ เพือ่ป้องกน่การ
โจรกรรม, การเขา้ถงึหรอืการเปลีย่นแปลงการต่ �งคา่โด้ยไมต่่ �งใจ

การใชส้ล็ือตรกัษาคุวามปลือดภยั
เพือ่ชว่ิยป้องกน่ไมใ่หโ้ปรเจคเตอรถ์กูขโมย ใหใ้ชอ้ปุกรณล็์อคสล็อตร่กษาควิาม
ปลอด้ภย่เพือ่ร่กษาควิามปลอด้ภย่โปรเจคเตอรก์บ่วิต่ถทุุ่ีอ่ยูค่งทุ่ี ่

ด้า้นลา่งเป็นตว่ิอยา่งของการตดิ้ต่ �งอปุกรณล็์อคสล็อตร่กษาควิามปลอด้ภย่:

หมายเหต:ุ   สล็อตร่กษาควิามปลอด้ภย่นี�ยง่สามารถใชเ้ป็นจดุ้ยดึ้นริภย่ได้ห้ากตดิ้ต่ �ง
โปรเจคเตอรก์บ่เพด้าน
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การใชฟ้งักช์นัรหสัผา่น
เพือ่ชว่ิยป้องกน่การเขา้ถงึหรอืใชง้านโด้ยไมไ่ด้ร่้บอนุญาต โปรเจคเตอรน์ี�มตีว่ิเลอืก
ร่กษาควิามปลอด้ภย่ด้ว้ิยรหส่ผา่น โด้ยสามารถต่ �งรหส่ผา่นได้ผ้า่นเมนูบนหนา้จอ 
(OSD)

หมายเหต:ุ  ใหจ้ด้รหส่ผา่นของคณุไวิ ้และเก็บไวิใ้นทุ่ีป่ลอด้ภย่

การต ั�งรหสัผา่น

1. กด้ Menu เพือ่เปิด้เมนู OSD และไปยง่:  >  และกด้
Enter

2. ไฮไลต ์Power on Lock (ล็ือคุการ
เปิดเคุรื�อง) และเลอืก เปิด โด้ยการกด้ 
 /   

3. ตามภาพทุ่ีด่้า้นขวิา ปุ่ มลกูศัร ( , ,  
, ) แทุ่นคา่ตว่ิเลข 4 ตว่ิ (1, 2, 3, 4) 

ตามลำาด้บ่ กด้ปุ่ มลกูศัรเพือ่ต่ �งคา่รหส่
ผา่นหกหลก่

4. ยนืยน่รหส่ผา่นใหมด่้ว้ิยการป้อนรหส่ผา่นใหมน่่�นอกีคร่ �ง เมือ่ต่ �งรหส่ผา่นแลว้ิ เมนู 
OSD จะกลบ่สูห่นา้ ต่ �งคา่ควิามปลอด้ภย่ 

5. กด้ Exit เพือ่ออกจากเมนู OSD 
หมายเหต:ุ   เมือ่ต่ �งคา่แลว้ิจะตอ้งป้อนรหส่ผา่นทุ่ีถ่กูตอ้งทุ่กุคร่ �งทุ่ีโ่ปรเจคเตอรเ์ริม่

ทุ่ำางาน
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การเปลื่�ยนรหสัผา่น

1. กด้ Menu เพือ่เปิด้เมนู OSD และไปยง่:  >  >  
เปลื่�ยนรหสัผา่น 

2. กด้ Enter, ขอ้ควิาม "ป้อนรหส่ป่จจบุน่" จะปรากฏขึ�
3. ป้อนรหส่ผา่นเด้มิ

 ͫ หากรหส่ผา่นนี�ถกูตอ้ง ขอ้ควิาม "ป้อนรหส่ใหม"่ จะปรากฏขึ�น
 ͫ หากรหส่ผา่นไมถ่กูตอ้ง ขอ้ควิามแสด้งรหส่ผา่นผดิ้จะปรากฏเป็นเวิลา 5 วินิาทุ่ี
ตามด้ว้ิยขอ้ควิาม "ป้อนรหส่ป่จจบุน่" คณุสามารถลองอกีคร่ �งหรอืกด้ Exit เพือ่
ยกเลกิ

4. ป้อนรหส่ผา่นใหม่
5. ยนืยน่รหส่ผา่นใหมด่้ว้ิยการป้อนรหส่ผา่นใหมน่่�นอกีคร่ �ง
6. เพือ่ทุ่ีจ่ะออกจากเมนู OSD, กด้ Exit

หมายเหต:ุ  ตว่ิเลขทุ่ีป้่อนจะแสด้งเป็นเครือ่งหมายด้อกจ่น (*)

การยกเลืกิฟงักช์นัรหสัผา่น

1. กด้ Menu เพือ่เปิด้เมนู OSD และไปยง่:  >  >  
Power on Lock (ล็ือคุการเปิดเคุรื�อง)

2. กด้  /  เพือ่เลอืก ปิด
3. ขอ้ควิาม "ใสร่หส่ผา่น" จะปรากฏขึ�น ใหป้้อนรหส่ผา่นป่จจบุน่

 ͫ หากป้อนรหส่ผา่นถกูตอ้ง เมนู OSD จะกลบ่สูห่นา้จอรหส่ผา่น พรอ้มกบ่คำาวิา่ 
"ปิด" จะแสด้งขึ�นในแถวิ Power on Lock (ล็ือคุการเปิดเคุรื�อง)

 ͫ หากรหส่ผา่นไมถ่กูตอ้ง ขอ้ควิามแสด้งรหส่ผา่นผดิ้จะปรากฏเป็นเวิลา 5 วินิาทุ่ี
ตามด้ว้ิยขอ้ควิาม "ป้อนรหส่ป่จจบุน่" คณุสามารถลองอกีคร่ �งหรอืกด้ Exit เพือ่
ยกเลกิ

หมายเหต:ุ   โปรด้เกบ็รหส่ผา่นเกา่ไวิ ้เนือ่งจากคณุจะตอ้งใชร้หส่ผา่นนี�เพือ่เปิด้ใชง้าน
ฟ่งกช์น่รหส่ผา่น
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หากลืมืรหสัผา่น

หากฟ่งก์ช่นรห่สผ่านถูกเปิด้ใช้งาน คุณจะถูก
ถามรห่สผ่านหกหล่กในทุุ่กคร่้งทุ่ี่คุณเปิด้เครื่อง
โปรเจคเตอร์ หากคุณป้อนรห่สผิด้ ข้อควิาม
แสด้งรห่สผ่านผิด้ ตามภาพด้้านขวิาจะปรากฏ
ขึ้นนาน 5 วิินาทุ่ี ตามด้้วิยข้อควิาม "ใส่รห่ส
ผ่าน" 
คณุสามารถลองใหม ่หรอืหากคณุจำาไมไ่ด้ ้คณุสามารถใช ้"ข่ �นตอนการเรยีกคนืรหส่
ผา่น"

หมายเหต:ุ   หากคณุป้อนรหส่ผา่นผดิ้ 5 คร่ �งตดิ้ตอ่กน่ โปรเจคเตอรจ์ะปิด้เครือ่งเองโด้ย
อต่โนมต่ใินเวิลาไมน่าน

ข ั�นตอนการเรย่กคุนืรหสัผา่น

1. เมือ่ขอ้ควิาม "ใสร่หส่ป่จจบุน่" ปรากฏขึ�น ให ้
กด้ Auto Sync คา้งไวิเ้ป็นเวิลา 3 วินิาทุ่ ี
โปรเจคเตอรจ์ะแสด้งรหส่ตว่ิเลขบนหนา้จอ

2. เขยีนเลขด้ง่กลา่วิลงบนกระด้าษ จากน่�นปิด้
เครือ่งโปรเจคเตอรข์องคณุ

3. ตดิ้ตอ่ขอร่บควิามชว่ิยเหลอืจากศันูยบ์รกิาร
ในทุ่อ้งถิน่เพือ่ถอด้รหส่ คณุอาจตอ้งแสด้ง
เอกสารเกีย่วิกบ่การซื�อสนิคา้เพือ่พสิจูนว์ิา่
คณุเป็นผูม้สีทิุ่ธิใ์นการใชง้านโปรเจคเตอร์
เครือ่งนี�
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การล็ือคุปุ่ มคุวบคุมุ
ด้ว้ิยการล็อคแผงปุ่ มควิบคมุบนโปรเจคเตอรแ์ลว้ิ คณุจะสามารถป้องกน่การต่ �งคา่จะได้ ้
ร่บการเปลีย่นแปลงโด้ยมาได้ต้่ �งใจ (โด้ยเด็้กๆ เลน่เป็นตน้)

หมายเหต:ุ   เมือ่เปิด้ ล็ือคุปุ่ มที่่�แผงคุวบคุมุ จะไมม่ปีุ่ มควิบคมุใด้ๆ บนโปรเจคเตอ
ทุ่ำางานนอกจากปุ่ ม พลืงังาน

1. กด้ Menu เพือ่เปิด้เมนู OSD และไปยง่:  >
2. กด้ /  เพือ่เลอืก เปิด
3. เลอืก ใช่ และกด้  เพือ่ยนืย่
4. เพือ่ปลด้ล็อคแผงปุ่ ม กด้  บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลหรอืโปรเจคเตอรค์า้งไวิ ้3 วินิาทุ่ี

หมายเหต:ุ   คณุยง่สามารถใชร้โีมทุ่คอนโทุ่รลเพือ่เขา้สูเ่มนู ระบบ >  
ล็ือคุปุ่ มที่่�แผงคุวบคุมุ และเลอืก ปิด
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การที่ำาการเชื�อมตอ่
สว่ินนี�จะแนะนำาคณุเกีย่วิกบ่วิธิกีารเชือ่มตอ่โปรเจคเตอรก์บ่อปุกรณอ์ืน่ ๆ

การเชื�อมตอ่แหลืง่จา่ยไฟ
1. เชือ่มตอ่สายไฟเขา้กบ่แจ็ค AC IN ทุ่ีด่้า้นหลง่ของโปรเจคเตอร์
2. เสยีบปล่๊กไฟเขา้กบ่เตา้ร่บจา่ยไฟ

หมายเหต:ุ   เมือ่ตดิ้ต่ �งโปรเจคเตอร ์ใหน้ำาอปุกรณต์ด่้การเชือ่มตอ่ทุ่ีเ่ขา้ถงึได้ง้า่ยมาใช ้
กบ่สายไฟแบบคงทุ่ี ่หรอืเชือ่มตอ่ปล่๊กไฟเขา้กบ่เตา้เสยีบทุ่ีเ่ขา้ถงึได้ง้า่ย
ใกลต้ว่ิเครือ่ง หากมคีวิามผดิ้ปกตเิกดิ้ขึ�นระหวิา่งการใชง้านโปรเจคเตอร ์ให ้
ใชอ้ปุกรณต์ด่้การเชือ่มตอ่เพือ่ปิด้ไฟ หรอืถอด้ปล่๊กไฟออก
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เชื�อมตอ่กบัแหลืง่สญัญาณวดิโ่อ
การเชื�อมตอ่ HDMI
เชือ่มตอ่ปลายด้า้นหนึง่ของสายเคเบลิ HDMI เขา้กบ่พอรต์ HDMI ของอปุกรณว์ิดิ้โีอ
ของคณุ จากน่�นเชือ่มตอ่ปลายอกีด้า้นของสายเคเบลิเขา้กบ่พอรต์ HDMI 1 หรอื 
HDMI 2 ของโปรเจคเตอรข์องคณุ

การเชื�อมตอ่ S-Video
เชือ่มตอ่ปลายด้า้นหนึง่ของสายเคเบลิ S-Video เขา้กบ่พอรต์ S-Video ของอปุกรณ์
วิดิ้โีอของคณุ จากน่�นเชือ่มตอ่ปลายอกีด้า้นของสายเคเบลิเขา้กบ่พอรต์ S-VIDEO 
ของโปรเจคเตอรข์องคณุ

การเชื�อมตอ่ Composite Video
เชือ่มตอ่ปลายด้า้นหนึง่ของสายเคเบลิวิดิ้โีอเขา้กบ่พอรต์วิดิ้โีอของอปุกรณว์ิดิ้โีอ
ของคณุ จากน่�นเชือ่มตอ่ปลายอกีด้า้นของสายเคเบลิเขา้กบ่พอรต์ VIDEO ของ
โปรเจคเตอรข์องคณุ

การเชื�อมตอ่กบัแหลืง่สญัญาณคุอมพวิเตอร์
การเชื�อมตอ่ VGA
เชือ่มตอ่ปลายด้า้นหนึง่ของสายเคเบลิ VGA เขา้กบ่พอรต์ VGA ของคอมพวิิเตอรข์อง
คณุ จากน่�นเชือ่มตอ่ปลายอกีด้า้นของสายเคเบลิเขา้กบ่พอรต์ COMPUTER IN ของ
โปรเจคเตอรข์องคณุ

หมายเหต:ุ   โนต้บุ�กบางรุน่ไมม่กีารเปิด้พอรต์แสด้งผลภายนอกไวิโ้ด้ยอต่โนมต่เิมือ่เชือ่มตอ่
กบ่โปรเจคเตอร ์คณุอาจตอ้งปร่บการต่ �งคา่การฉายภาพของโนต้บุ�กของคณุ

การเชื�อมตอ่ VGA Out
หลง่เริม่การเชือ่มตอ่ VGA เชือ่มตอ่ปลายด้า้นหนึง่ของสายเคเบลิ VGA เขา้กบ่พอรต์ 
VGA ของจอภาพของคณุ จากน่�นเชือ่มตอ่ปลายอกีด้า้นของสายเคเบลิเขา้กบ่พอรต์ 
MONITOR OUT ของโปรเจคเตอรข์องคณุ

การเชื�อมตอ่สญัญาณเสย่ง
โปรเจคเตอรน์ี�มกีารตดิ้ต่ �งลำาโพงอยู ่อยา่งไรกต็ามคณุสามารถเชือ่มตอ่ลำาโพง
ภายนอกเขา้กบ่พอรต์ AUDIO OUT ของโปรเจคเตอร ์

หมายเหต:ุ   สญ่ญาณเสยีงออกถกูควิบคมุโด้ยการต่ �งคา่ ระดบัเสย่ง และ ปิดเสย่ง ของ
โปรเจคเตอร์

การเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์HDBaseT
HDBaseT เป็นเทุ่คโนโลยใีนการสง่สญ่ญาณภาพผา่นสายเคเบลิ LAN เชือ่มตอ่สาย
เคเบลิ Cat5e/Cat6 จาก HDBaseT TX Box สำาหร่บสญ่ญาณ HDBaseT ทุ่ีไ่ด้ร่้บ 

สญ่ญาณวิดิ้โีอ - เชือ่มตอ่เขา้กบ่อปุกรณเ์อาทุ่พ์ทุุ่ HDBaseT (เชน่แหลง่สญ่ญาณทุ่วีิี
ควิามละเอยีด้สงู, เครือ่งเลน่ Blu-ray....เป็นตน้) 
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ฟ่งกช์น่ RS-232: เมือ่โปรเจคเตอรเ์ชือ่มตอ่กบ่ HDBaseT โด้ยการสือ่สาร RS-232 
โปรเจคเตอรส์ามารถได้ร่้บการควิบคมุได้ด้้ว้ิยคำาส่ง่ RS-232 จากคอมพวิิเตอร ์สำาหร่บ
รายละเอยีด้ของคำาส่ง่ RS-232 โปรด้ด้ตูารางคำาส่ง่การสือ่สาร RS-232 

แนวิทุ่างการใชง้าน HDBaseT ทุ่ีด่้ทีุ่ีส่ดุ้: 
1. หากมขีอ้สงสย่ ใหใ้ช ้Cat6 ทุ่ีม่ฉีนวินหุม้พรอ้มปล่๊กทุ่ีม่ชีลิด้์
2. ใชส้ายด้นิทุ่ีเ่หมาะสม 
3. แยกสายเคเบลิ HDBaseT cat จากสญ่ญาณประเภทุ่อืน่

ภาพประกอบการเชือ่มตอ่ด้า้นลา่งใชเ้พือ่การอา้งองิเทุ่า่น่�น แจ็คเชือ่มตอ่ทุ่ีม่อียูบ่น
โปรเจคเตอรจ์ะแตกตา่งกน่ไปในโปรเจคเตอรแ์ตล่ะรุน่ สายเคเบลิบางประเภทุ่อาจไม่
ได้ม้ากบ่โปรเจคเตอรข์องคณุ มจีำาหน่ายตามรา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทุ่่ว่ิไป
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การใชง้าน
การเปิด/ปิดโปรเจคุเตอร์
การเร ิ�มตน้ใชง้านโปรเจคุเตอร์
1. กด้ปุ่ ม พลืงังาน เพือ่เปิด้โปรเจคเตอ
2. แหลง่กำาเนดิ้แสงจะสวิา่งขึ�น และ "เสย่งเปิด/ปิดเคุรื�อง" จะเลน่ขึ�น
3. ไฟแสด้งสถานะพลง่งานจะตดิ้เป็น สเีขยีวิ เมือ่เปิด้โปรเจคเตอร์

หมายเหต:ุ    เพือ่ร่กษาอายรุะยะเวิลาการใชง้านแหลง่กำาเนดิ้แสง เมือ่คณุเปิด้เครือ่ง
โปรเจคเตอร ์ใหร้ออยา่งนอ้ยหา้ (5) นาทุ่กีอ่นปิด้เครือ่ง

4. เปิด้อปุกรณท์ุ่ีเ่ชือ่มตอ่ทุ่่ �งหมด้เชน่โนต้บุ�กและโปรเจคเตอรจ์ะเริม่คน้หาแหลง่
สญ่ญาณเขา้
หมายเหต:ุ    หากโปรเจคเตอรต์รวิจพบแหลง่สญ่ญาณเขา้ ขอ้มลูแหลง่สญ่ญาณจะ

ปรากฏขึ�น หากไมพ่บแหลง่สญ่ญาณเขา้ ขอ้ควิาม "ไมม่สีญ่ญาณ" จะ
ปรากฏขึ�น

การเปิดใชง้านคุร ั�งแรก
หากเปิด้ใชเ้ครือ่งโปรเจคเตอรเ์ป็นคร่ �งแรก ใหเ้ลอืกภาษา OSD โด้ยปฏบิต่ติามคำา
แนะนำาบนหนา้จอ
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การปิดเคุรื�องโปรเจคุเตอร์
1. กด้ปุ่ ม พลืงังาน หรอื Of  และขอ้ควิามยนืยน่จะปรากฏขึ�นเพือ่ใหค้ณุกด้ปุ่ ม

พลืงังาน หรอื Of เป็นคร่ �งทุ่ีส่อง นอกจากนี�คณุสามารถกด้ปุ่ มอืน่ๆ เพือ่ยกเลกิได้ ้
หมายเหต:ุ   หากคณุไมต่อบสนองภายในไมก่ีว่ินิาทุ่ ีขอ้ควิามน่�นจะหายไป

2. เมือ่กระบวินการระบายควิามรอ้นเสร็จสิ�น "เสย่งเปิด/ปิดเคุรื�อง" จะถกูเลน่
3. ถอด้สายไฟออกจากเตา้เสยีบไฟฟ้าหากไมม่กีารใชง้านโปรเจคเตอรเ์ป็นเวิลานาน
หมายเหต:ุ    

• เพือ่เป็นการร่กษาแหลง่กำาเนดิ้แส เครือ่งโปรเจคเตอรจ์ะไมต่อบสนองตอ่คำาส่ง่ ใน
ระหวิา่งการทุ่ำาใหเ้ครือ่งเย็นลง

• หา้มถอด้สายไฟกอ่นทุ่ีโ่ปรเจคเตอรจ์ะปิด้เครือ่งโด้ยสมบรูณ์
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การเลือืกแหลืง่สญัญาณเขา้
โปรเจคเตอรส์ามารถเชือ่มตอ่กบ่อปุกรณห์ลายๆ ชิ�นในเวิลาเด้ยีวิกน่ได้ ้แตเ่ครือ่ง
สามารถแสด้งภาพเต็มจอได้ค้ร่ �งละหนึง่สญ่ญาณเทุ่า่น่�น

หากคณุตอ้งการใหโ้ปรเจคเตอรค์น้หาแหลง่สญ่ญาณเขา้โด้ยอต่โนมต่ ิตรวิจสอบให ้
แน่ใจวิา่ฟ่งกช์น่ คุน้หาดว่นอตัโนมตั ิในเมนู ระบบ เป็น เปิด

สามารถเลอืก แหลืง่สญัญาณเขา้ ด้ว้ิยตนเองได้ด้้ว้ิยการกด้ปุ่ มเลอืกแหลง่สญ่ญาณ
ปุ่ มใด้ปุ่ มหนึง่บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลหรอืโด้ยการเลือ่นแหลง่สญ่ญาณเขา้ทุ่ีม่ใีหเ้ลอืก

ในการเลอืกแหลง่สญ่ญาณเขา้ด้ว้ิยตนเองใหทุ้่ำาด้ง่ตอ่ไปนี�:

1. กด้ Source และเมนูการเลอืกแหลง่สญ่ญาณจะปรากฏขึ�
2. กด้ /  จนกวิา่จะสามารถเลอืกสญ่ญาณทุ่ีค่ณุตอ้งการ และกด้ Enter
3. เมือ่ตรวิจพบสญ่ญาณแลว้ิ ขอ้มลูแหลง่ภาพทุ่ีเ่ลอืกจะแสด้งทุ่ีม่มุของจอภาพสอง

สามวินิาทุ่ ี
หมายเหต:ุ    หากมกีารเชือ่มตอ่อปุกรณห์ลายเครือ่งเขา้กบ่โปรเจคเตอร ์ใหทุ้่ำาซำ�าข่ �น

ตอน 1-2 เพือ่คน้หาแหลง่สญ่ญาณอืน่
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การปรบัภาพที่่�ฉาย
การปรบัคุวามสงูแลืะมมุการฉายของโปรเจคุเตอร์
โปรเจคเตอรน์ี�มาพรอ้มขาปร่บระด้บ่ได้ห้นึง่ (1) ขา การปร่บขานี�จะเปลีย่นควิามสงูของ
โปรเจคเตอรแ์ละมมุการฉายในแนวิต่ �ง ปร่บขานี�อยา่งระมด่้ระวิง่ เพือ่ปร่บตำาแหน่งภาพ
ทุ่ีฉ่ายอยา่งละเอยีด้
การปรบัภาพอตัโนมตั ิ
บางคร่ �ง คณุอาจตอ้งการปร่บคณุภาพของภาพใหเ้หมาะสม เพือ่ทุ่ำาการปร่บ กด้ Auto 
Sync บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล ภายในหา้ (5) วินิาทุ่ ีฟ่งกช์น่การปร่บคา่โด้ยอต่โนมต่แิบบ
อจ่ฉรยิะในตว่ิเครือ่งจะปร่บคา่ควิามถีแ่ละนาฬกิาอกีคร่ �ง เพือ่ใหร้ปูภาพมคีณุภาพทุ่ีด่้ี
ทุ่ีส่ดุ้

เมือ่เสร็จสิ�นแลว้ิ ขอ้มลูแหลง่สญ่ญาณป่จจบุน่จะปรากฏขึ�นทุ่ีม่มุซา้ยบนเป็นเวิลาสาม 
(3) วินิาทุ่ ี

หมายเหต:ุ    ฟ่งกช์น่นี�จะมใีหเ้ลอืกเมือ่เลอืกสญ่ญาณ PC D-Sub (RGB/COMPUTER 
IN แอนะล็อก) แลว้ิเทุ่า่น่�น

การปรบัขนาดแลืะคุวามคุมชดัของภาพแบบลืะเอย่ด
เพือ่ปร่บภาพทุ่ีฉ่ายใหไ้ด้ข้นาด้ทุ่ีค่ณุตอ้งการ ใหห้มนุตว่ิหมนุปร่บการซมู

เพือ่ปร่บปรงุควิามคมชด่้ของภาพใหห้มนุตว่ิหมนุเพือ่ปร่บโฟกส่



30

การปรบัแกไ้ขภาพบดิเบ่�ยว
ภาพผดิ้เพี�ยนคอื กรณีทุ่ีภ่าพซึง่ฉายจะกลายเป็นรปูสีเ่หลีย่มคางหมเูนือ่งจากมมุการ
ฉาย
เพือ่ทุ่ำาการแกไ้ข นอกเหนอืจากปร่บควิามสงูของโปรเจคเตอรแ์ลว้ิ คณุอาจ:
1. ใชปุ้่ มแกไ้ขภาพบดิ้เบี�ยวิบนโปรเจคเตอรห์รอืรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพือ่แสด้งหนา้แกไ้ข

ภาพบดิ้เบี�ยวิ 
2. หลง่จากหนา้แกไ้ขภาพบดิ้เบี�ยวิปรากฏขึ�น กด้  เพือ่แกไ้ขภาพบดิ้เบี�ยวิทุ่ีด่้า้นบน

ของภาพ กด้ปุ่ ม  เพือ่แกไ้ขภาพบดิ้เบี�ยวิทุ่ีด่้า้นลา่งของภาพ กด้ปุ่ ม  เพือ่แกไ้ข
ภาพบดิ้เบี�ยวิทุ่ีด่้า้นขวิาของภาพ กด้ปุ่ ม  เพือ่แกไ้ขภาพบดิ้เบี�ยวิทุ่ีด่้า้นซา้ยของ
ภาพ

MENU BLANKEXIT

ENTER

COLOR
MODE
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สามารถคุวบคุมุคุวามสงูของภาพที่่�ฉาย
ด้ว้ิยการใชล้กูบดิ้เลือ่นเลนสบ์นโปรเจคเตอร ์, คณุสามารถปร่บเลือ่นเลนสแ์นวิต่ �งได้ ้
+/- 50% หรอืเลือ่นเลนสแ์นวินอนได้ ้+/-50% ซึง่ใหค้วิามสะด้วิกโด้ยการไมต่อ้ง
เลือ่นตว่ิเครือ่งหรอืด้ำาเนนิการใด้ๆ กบ่โปรเจคเตอร ์นีเ่ป็นสิง่สำาคญ่ โด้ยเฉพาะเมือ่
โปรเจคเตอรถ์กูยดึ้อยูบ่นเพด้าน

การซอ่นภาพ
ในกรณีทุ่ีต่อ้งด้งึควิามสนใจของผูฟ่้งทุ่่ �งหมด้มายง่ผูน้ำาเสนอ คณุสามารถกด้ 
Blank บนโปรเจคเตอรแ์ละรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพือ่ซอ่นภาพบนหนา้จอ กด้ปุ่ มใด้ๆ บน
โปรเจคเตอรห์รอืรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพือ่แสด้งภาพอกีคร่ �ง 

ขอ้คุวรระวงั:   อยา่บง่เลนสฉ์ายภาพเนือ่งจากอาจทุ่ำาใหว้ิต่ถทุุ่ีใ่ชบ้ง่เกดิ้ควิามรอ้นและ
เสยีหาย หรอืเกดิ้ไฟไหมไ้ด้ ้
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การคุวบคุมุโปรเจคุเตอรผ์า่นสภาพแวดลือ้ม LAN
โปรเจคเตอรน์ี�สน่บสนุนซอฟตแ์วิร ์Crestron® ด้ว้ิยการต่ �งคา่ทุ่ีถ่กูตอ้งสำาหร่บเมนูการ
ต่ �งคา่การควิบคมุ LAN คณุสามารถจ่ด้การโปรเจคเตอรจ์ากคอมพวิิเตอรโ์ด้ยใชเ้ว็ิบเบ
ราวิเ์ซอรเ์มือ่คอมพวิิเตอรแ์ละโปรเจคเตอรเ์ชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้งกบ่เครอืขา่ยทุ่อ้งถิน่
เด้ยีวิกน่

การกำาหนดการต ั�งคุา่การคุวบคุมุ LAN
• หากคณุอยูใ่นสภาพแวิด้ลอ้ม DHCP:
1. ใชส้ายเคเบลิ RJ45 และเชือ่มตอ่ปลายขา้งหนึง่เขา้กบ่แจ็คสญ่ญาณ RJ45 LAN 

ของโปรเจคเตอรแ์ละปลายอกีขา้งหนึง่เขา้กบ่พอรต์ RJ45
2. เปิด้เมนู OSD และไปยง่เมนู ข ั�นสงู  กด้  เพื่

แสด้งหนา้ การต ั�งคุา่คุวบคุมุ LAN หรอืคณุสามารถกด้ Network เพือ่เปิด้เมนู 
การต ั�งคุา่คุวบคุมุ LAN โด้ยตรง

3. ไฮไลทุ่ ์การต ั�งคุา่ LAN และกด้  /  เพือ่เลอืก
4. กด้  เพือ่ไฮไลทุ่ ์ประยกุตใ์ช ้และกด้
5. โปรด้รอประมาณ 15 - 20 วินิาทุ่ ีแลว้ิจงึเขา้สูห่นา้ การต ั�งคุา่ LAN อกีคร่ �ง การต่ �

คา่ IP Address โปรเจคุเตอร,์ Subnet Mask, เกตเวยเ์บื�องตน้,  
เซริฟ์เวอร ์DNS จะปรากฏขึ�น จด้บน่ทุ่กึทุ่ีอ่ยู ่IP ทุ่ีแ่สด้งในแถวิ  
IP Address โปรเจคุเตอร ์
หมายเหต:ุ    

• หากวิา่ IP Address โปรเจคุเตอร ์ยง่คงไมป่รากฏ ใหต้ดิ้ตอ่ผูด้้แูลระบบเครอืขา่
ของคณุ

• หากสายเคเบลิ RJ45 ไมไ่ด้ร่้บการเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง การต่ �งคา่ 
IP Address โปรเจคุเตอร,์ Subnet Mask, เกตเวยเ์บื�องตน้ และ  
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เซริฟ์เวอร ์DNS จะแสด้งเป็น 0.0.0.0 ตรวิจสอบใหแ้น่ใจวิา่เชือ่มตอ่สายเคเบลิ
อยา่งถกูตอ้งแลว้ิและทุ่ำาตามข่ �นตอนด้า้นบนอกีคร่ �ง

• หากคณุตอ้งการเชือ่มตอ่กบ่โปรเจคเตอรใ์นโหมด้สแตนด้บ์าย ใหต้่ �งคา่  
คุวบคุมุ LAN สแตนดบ์าย เป็น เปิด ในเมนู ข ั�นสงู > การต ั�งคุา่คุวบคุมุ LAN 

• หากคณุอยูใ่นสภาพแวิด้ลอ้มทุ่ีไ่มใ่ช ่DHCP:
1. ทุ่ำาซำ�าข่ �นตอนทุ่ี ่1-2 ด้า้นบน
2. ไฮไลทุ่ ์การต ั�งคุา่ LAN และกด้  /  เพือ่เลอืก
3. ตดิ้ตอ่ผูด้้แูลระบบของคณุเพือ่ขอขอ้มลูเกีย่วิกบ่การต่ �งคา่ 

IP Address โปรเจคุเตอร,์ Subnet Mask, เกตเวยเ์บื�องตน้, เซริฟ์เวอร ์DNS 
4. กด้เพือ่เลอืกรายการทุ่ีค่ณุตอ้งการแกไ้ขและกด้ Enter
5. กด้  /  เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรแ์ละกด้ /  เพือ่ป้อนคา่
6. เพือ่บน่ทุ่กึการต่ �งคา่ กด้ Enter หากคณุไมต่อ้งการบน่ทุ่กึการต่ �งคา่ กด้
7. กด้  เพือ่ไฮไลทุ่ ์ประยกุตใ์ช ้และกด้

หมายเหต:ุ    
• หากสายเคเบลิ RJ45 ไมไ่ด้ร่้บการเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง การต่ �งคา่ 

IP Address โปรเจคุเตอร,์ Subnet Mask, เกตเวยเ์บื�องตน้, เซริฟ์เวอร ์DNS 
จะแสด้งเป็น 0.0.0.0 ตรวิจสอบใหแ้น่ใจวิา่เชือ่มตอ่สายเคเบลิอยา่งถกูตอ้งแลว้ิและ
ทุ่ำาตามข่ �นตอนด้า้นบนอกีคร่ �ง

• หากคณุตอ้งการเชือ่มตอ่กบ่โปรเจคเตอรใ์นโหมด้สแตนด้บ์าย ตอ้งแน่ใจวิา่คณุได้ ้
เลอืก IP แบบคุงที่่� และได้ร่้บ IP Address โปรเจคุเตอร,์ Subnet Mask,  
เกตเวยเ์บื�องตน้ และ เซริฟ์เวอร ์DNS ขอ้มลูเมือ่เปิด้โปรเจคเตอร์
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ฟงักช์นัเมนู
สว่ินนี�จะแนะนำาเมนูการแสด้งผลบนหนา้จอ (OSD) และตว่ิเลอืกตา่ง ๆ

การใชง้านเมน ูOn-Screen Display (OSD) โดยที่ ั�วไป
หมายเหต:ุ   ภาพหนา้จอ OSD ในคูม่อืนี�ใชส้ำาหร่บการอา้งองิเทุ่า่น่�น และอาจแตกตา่ง

จากการด้ไีซนจ์รงิ การต่ �งคา่ OSD ตอ่ไปนี�บางอยา่งอาจไมม่ใีหเ้ลอืก โปรด้
อา้งองิ OSD จรงิของโปรเจคเตอรข์องคณุ

เครือ่งโปรเจคเตอรม์เีมนูบนหนา้จอ (OSD) ทุ่ีป่ร่บแตง่ได้อ้ยา่งหลากหลาย เมนูนี�
สามารถเขา้ถงึได้โ้ด้ยการกด้ Menu บนโปรเจคเตอรห์รอืรโีมทุ่คอนโทุ่รล

1. กด้  /  เพือ่เลอืกเมนูหลก่ จากน่�นกด้ Enter หรอืใช ้  เพือ่เขา้ถงึรายกา
เมนูยอ่ย

2. กด้ /  เพือ่เลอืกตว่ิเลอืกเมนู จากน่�นกด้ Enter เพือ่แสด้งเมนูยอ่ยหรอืกด้  
 /  เพือ่ปร่บ/เลอืกการต่ �งคา่
หมายเหต:ุ   ตว่ิเลอืกเมนูยอ่ยบางตว่ิอาจมเีมนูยอ่ยอืน่อกี ในการเขา้สูเ่มนูยอ่ยใหก้ด้  

Enter ใช ้ /  หรอื  /  เพือ่ปร่บ/เลอืกการต่ �งคา่
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ตน้ไมเ้มน ูOn-Screen Display (OSD)
เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู
แสดงผลื อต่ราสว่ินภาพ อต่โนมต่ิ

4:3
16:9
16:10
2.35:1
Native

แกไ้ขภาพบดิ้เบี�ยวิ แนวิต่ �ง -40~40
ควิามถี่ -40~40

ปร่บมมุ ขวิาบน 45°/90°
ซา้ยบน 45°/90°
ขวิาลา่ง 45°/90°
ซา้ยลา่ง 45°/90°

ตำาแหน่ง X: -5 ~ 5, Y: -5 ~ 5
เฟส 0~31
ขนาด้ภาพแนวินอน -15~15
ซมู 0.8X ~2.0X
เลือ่นเลนสด์้จิติอล แนวิต่ �ง -50~50

ควิามถี่ -50~50
สแกนภาพ ปิด้/1/2/3/4/5

ภาพ โหมด้สี สวิา่งทุ่ีส่ดุ้
Presentation
มาตรฐาน
Photo
ภาพยนตร์
ผูใ้ช ้1
ผูใ้ช ้2

ควิามสวิา่ง 0~100
ควิามเขม้ -50~50



36

เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู
ภาพ อณุหภมูสิี 9300K/7500K/6500K

เกนสแีด้ง 0~100
เกนสเีขยีวิ 0~100
เกนสนีำ�าเงนิ 0~100
ออฟเซต็สแีด้ง -50~+50
ออฟเซต็สเีขยีวิ -50~+50
ออฟเซต็สนีำ�าเงนิ -50~+50

ข่ �นสงู สี -50~50
สอีอ่น -50~50
ควิามคมชด่้ 0~31
แกรมมา่ 1.8/2.0/2.2/2.35/

2.5/Cubic/sRGB
Brilliantcolor ปิด้/1/2/3/4/ 

5/6/7/8/9/10
Noise Reduction 0~31
การจ่ด้การสี แมส่ี

สี
ควิามอิม่ตว่ิของสี
อต่ราขยาย

รเีซต็การต่ �งคา่สี รเีซต็
ยกเลกิ
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู
การจดัการพลืงังาน เปิด้เครือ่งอต่โนมต่ิ สญ่ญาณ ไมใ่ช/้VGA/HDMI/ 

ทุ่่ �งหมด้
CEC ไมใ่ช/้เปิด้ใช ้
เปิด้เครือ่งโด้ยตรง ไมใ่ช/้เปิด้ใช ้

พลง่งานสมารท์ุ่ ปิด้เครือ่งอต่โนมต่ิ ไมใ่ช/้10 นาทุ่/ี 
20 นาทุ่/ี30 นาทุ่ี

ต่ �งเวิลาปิด้เครือ่ง ไมใ่ช/้30 นาทุ่/ี1 ชม/ 
2 ชม./3 ชม./4 ชม./ 
8 ชม./12 ชม.

การประหยด่้พลง่งาน ไมใ่ช/้เปิด้ใช ้
การต่ �งคา่สแตนด้บ์าย ลปูทุ่ร ูVGA ปิด้/เปิด้

พาสทุ่รเูสยีง ปิด้/เปิด้
พลง่งาน USB A เปิด้

ปิด้
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู
ที่ ั�วไป ต่ �งคา่เสยีง ปิด้เสยีง ปิด้/เปิด้

ระด้บ่เสยีงสำาหร่บระบบเสยีง 0~20
เสยีงเปิด้/ปิด้เครือ่ง ปิด้/เปิด้

ตว่ิต่ �งเวิลาการนำาเสนอ ระยะเวิลาต่ �งต่ �งเวิลา 1~240 ม.
แสด้งตว่ิต่ �งเวิลา เสมอ/1 นาทุ่/ี2 นาทุ่/ี 

3 นาทุ่/ีไม่
ตำาแหน่งตว่ิต่ �งเวิลส ซา้ยบน/ซา้ยลา่ง/ 

ขวิาบน/ขวิาลา่ง
วิธิน่ีบของตว่ิต่ �งเวิลา ยอ้นกลบ่/เด้นิหนา้
เตอืนเสยีง ปิด้/เปิด้
เริม่การน่บ/ปิด้

รปูแบบ ปิด้
การด์้ทุ่ด้สอบ

ต่ �งเวิลาปิด้หนา้จอ ไมใ่ช/้5 นาทุ่/ี10 นาทุ่/ี15 นาทุ่/ี20 นาทุ่/ี25 นาทุ่/ี
30 นาทุ่ี

ขอ้ควิาม ปิด้
เปิด้

หนา้จอเริม่ตน้ ด้ำา
นำ�าเงนิ
ViewSonic

ข ั�นสงู การต่ �งคา่ 3D แวิน่ 3D DLP/3D VESA
รปูแบบ 3D อต่โนมต่ิ

ปิด้
ลำาด้บ่โครงภาพ
เฟรมแพ็คกิ�ง
จากด้า้นบนลงลา่ง
วิางด้า้นขา้ง

ซงิค ์3D กลบ่ด้า้น ไมใ่ช/้กลบ่ด้า้น
บน่ทุ่กึการต่ �งคา่ 3D ใช/่ไม่

การต่ �งคา่ HDMI ฟอรแ์มต HDMI อต่โนมต่/ิRGB/YUV
ชว่ิง HDMI อต่โนมต่/ิเพิม่คณุภาพ/ 

ปกติ
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู
ข ั�นสงู HDR/HLG HDR/HLG อต่โนมต่/ิSDR

EOTF ตำา่/ปานกลาง/สงู
3X Fast Input ไมไ่ด้ทุ้่ำางานอยู่

ใชง้านอยู่
การต่ �งคา่ควิบคมุ LAN การต่ �งคา่ LAN เปิด้ใช ้DHCP/ 

IP แบบคงทุ่ี่
IP Address โปรเจคเตอร์
Subnet Mask
เกตเวิยเ์บื�องตน้
เซริฟ์เวิอร ์DNS
ควิบคมุ LAN สแตนด้บ์าย ปิด้/เปิด้
ประยกุตใ์ช ้

การต่ �งคา่แหลง่แสง โหมด้แหลง่แสง ปกต/ิEco/
Dynamic Eco/ต่ �งเอง

พลง่งานแหลง่แสง 20%~100%
รเีซต็ช่ว่ิโมงใชง้านแหลง่แสง รเีซต็/ยกเลกิ
ขอ้มลูช่ว่ิโมงใชง้านแหลง่แสง เวิลาใชง้านแหลง่แสง

ปกติ
Eco
Dynamic Eco
ต่ �งเอง

คำาบรรยาย เปิด้คำาบรรยาย ปิด้/เปิด้
เวิอรช์่น่คำาบรรยาย CC1/CC2/CC3/CC4

รเีซต็การต่ �งคา่ รเีซต็
ยกเลกิ
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู
ระบบ ภาษา ตว่ิเลอืก OSD หลายภาษา

ตำาแหน่งโปรเจคเตอร์ พื�นด้า้นหนา้
พื�นด้า้นหลง่
เพด้านด้า้นหลง่
เพด้านด้า้นหนา้

ต่ �งคา่เมนู เวิลาแสด้งผลเมนู 5 วินิาทุ่/ี10 วินิาทุ่/ี 
15 วินิาทุ่/ี20 วินิาทุ่/ี 
25 วินิาทุ่/ี30 วินิาทุ่ี

ตำาแหน่งเมนู กึง่กลาง/ซา้ยบน/ 
ขวิาบน/ซา้ยลา่ง/ 
ขวิาลา่ง

โหมด้อล่ตจิดู้สงู ปิด้
เปิด้

คน้หาด้ว่ินอต่โนมต่ิ ปิด้
เปิด้

ต่ �งคา่ควิามปลอด้ภย่ เปลีย่นรหส่ผา่น
Power on Lock (ล็อค
การเปิด้เครือ่ง)

ปิด้/เปิด้

ล็อคปุ่ มทุ่ีแ่ผงควิบคมุ ปิด้
เปิด้

รหส่รโีมทุ่คอนโทุ่รล 1/2/3/4/5/6/7/8
วิธิกีารควิบคมุ RS-232

USB
HDBaseT  (เฉพาะสำาหร่บ 

LS920WU/LS921WU)
อต่ราการถา่ยโอนขอ้มลู 2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/

115200
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู
ขอ้มลูื แหลง่ภาพ

โหมด้สี
ควิามละเอยีด้
ระบบสี
ทุ่ีอ่ยู ่IP
MAC address
เฟิรม์แวิรเ์วิอรช์่น่
3X Fast Input
S/N
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เมนแูสดงผลื
1. กด้ปุ่ ม Menu เพือ่แสด้งเมนูบนหนา้จอ (OSD
2. กด้  /  เพือ่เลอืกเมนู แสดงผลื จากน่�นกด้  หรอืใช ้  เพือ่เขา้ถงึเมนู

แสดงผลื 

3. กด้ /  เพือ่เลอืกตว่ิเลอืกเมนู จากน่�นกด้ Enter เพือ่แสด้งเมนูยอ่ยหรอืกด้  
 /  เพือ่ปร่บ/เลอืกการต่ �งคา่
หมายเหต:ุ   ตว่ิเลอืกเมนูยอ่ยบางตว่ิอาจมเีมนูยอ่ยอืน่อกี ในการเขา้สูเ่มนูยอ่ยใหก้ด้  

Enter ใช ้ /  หรอื  /  เพือ่ปร่บ/เลอืกการต่ �งคา่
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ตวัเลือืกเมนู คุำาอธบิาย
อต่ราสว่ินภาพ อต่โนมต่ิ

ปร่บสด่้สว่ินขนาด้ของภาพใหเ้ทุ่า่กบ่ควิามละเอยีด้ปกตขิอง
โปรเจคเตอร ์ตามควิามกวิา้งแนวินอนของภาพ การต่ �งคา่นี�เหมาะ
กบ่ภาพทุ่ีร่่บเขา้มาซึง่ไมไ่ด้ม้อีต่ราสว่ิน 4:3 หรอื 16:9 และ
คณุตอ้งการใชป้ระโยชนส์งูสดุ้จากจอภาพโด้ยไมต่อ้งทุ่ำาการ
เปลีย่นแปลง อต่ราสว่ินภาพของภาพ
4:3
เป็นการปร่บขนาด้ภาพเพือ่ใหส้ามารถแสด้งกลางจอภาพใน
อต่ราสว่ินภาพ 4:3 การต่ �งคา่นี�เหมาะทุ่ีส่ดุ้สำาหร่บภาพ 4:3 
เชน่ จอภาพคอมพวิิเตอร ์ทุ่วีิชีนดิ้ควิามละเอยีด้มาตรฐาน และ
ภาพยนตร ์DVD ทุ่ีม่อีต่ราสว่ินภาพ 4:3 เนือ่งจากเครือ่งจะแสด้ง
โด้ยไมม่กีารเปลีย่นแปลงอต่ราสว่ินภาพ
16:9
เป็นการปร่บขนาด้ภาพเพือ่ใหส้ามารถแสด้งกลางจอภาพใน
อต่ราสว่ินภาพ 16:9 การต่ �งคา่นี�เหมาะทุ่ีส่ดุ้สำาหร่บภาพทุ่ีม่ี
อต่ราสว่ิน 16:9 อยูแ่ลว้ิ เชน่ โทุ่รทุ่ศ่ันค์วิามละเอยีด้สงู เนือ่งจาก
เครือ่งจะแสด้งโด้ยไมม่กีารเปลีย่นแปลงอต่ราสว่ินภาพ
16:10
เป็นการปร่บขนาด้ภาพเพือ่ใหส้ามารถแสด้งกลางจอภาพใน
อต่ราสว่ินภาพ 16:10 ซึง่เหมาะสมทุ่ีส่ดุ้สำาหร่บภาพในอต่ราสว่ิน 
16:10 แลว้ิ เนือ่งจากเป็นการแสด้งโด้ยไมม่กีารเปลีย่นแปลง
อต่ราสว่ินภาพ
2.35:1
เป็นการปร่บขนาด้ภาพเพือ่ใหส้ามารถแสด้งกลางจอภาพใน
อต่ราสว่ินภาพ 2.35:1 ซึง่เหมาะสมทุ่ีส่ดุ้สำาหร่บภาพในอต่ราสว่ิน 
2.35:1 แลว้ิ เนือ่งจากเป็นการแสด้งโด้ยไมม่กีารเปลีย่นแปลง
อต่ราสว่ินภาพ
Native
ฉายภาพตามควิามละเอยีด้ของตน้ฉบบ่และปร่บขนาด้ใหพ้อด้ี
กบ่ภายในพื�นทุ่ีก่ารแสด้งผล สำาหร่บสญ่ญาณขาเขา้พรอ้มควิาม
ละเอยีด้ทุ่ีต่ำา่กวิา่ จะมกีารแสด้งผลภาพทุ่ีฉ่ายในขนาด้ด้่ �งเด้มิ

แกไ้ขภาพบดิ้เบี�ยวิ ปร่บภาพผดิ้เพี�ยนในกรณีทุ่ีภ่าพซึง่ฉายจะกลายเป็นรปูสีเ่หลีย่ม
คางหมเูนือ่งจากมมุการฉาย

ปร่บมมุ ปร่บรปูรา่งและขนาด้ของภาพรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ไมเ่ทุ่า่กน่ทุ่กุด้า้น
ด้ว้ิยตนเอง
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ตวัเลือืกเมนู คุำาอธบิาย
ตำาแหน่ง ปร่บตำาแหน่งของภาพทุ่ีฉ่าย

หมายเหต:ุ  
• ฟ่งกช์น่นี�จะมใีหเ้ลอืกใชเ้มือ่เลอืกสญ่ญาณเขา้พซีเีทุ่า่น่�น
• ชว่ิงการปร่บอาจแตกตา่งกน่ภายใตไ้ทุ่มิง่ทุ่ีแ่ตกตา่งกน่

เฟส ปร่บแตง่เฟสนาฬกิาเพือ่ลด้การบดิ้เบี�ยวิของภาพ
หมายเหต:ุ   ฟ่งกช์น่นี�จะมใีหเ้ลอืกใชเ้มือ่เลอืกสญ่ญาณเขา้พซีี

เทุ่า่น่�น
ขนาด้ภาพแนวินอน ปร่บควิามกวิา้งของภาพในแนวินอน

หมายเหต:ุ   ฟ่งกช์น่นี�จะมใีหเ้ลอืกใชเ้มือ่เลอืกสญ่ญาณเขา้พซีี
เทุ่า่น่�น

ซมู ขยายภาพทุ่ีฉ่ายและใหค้ณุเลือ่นด้ภูาพได้ ้
เลือ่นเลนสด์้จิติอล คณุสามารถปร่บเลือ่นเลนสแ์นวิต่ �งได้ ้+/- 50% หรอืเลือ่นเลนส์

แนวินอนได้ ้+/-50% ซึง่ใหค้วิามสะด้วิกโด้ยการไมต่อ้งเลือ่นตว่ิ
เครือ่งหรอืด้ำาเนนิการใด้ๆ กบ่โปรเจคเตอร์

หมายเหต:ุ  ฟ่งกช์น่นี�จะใชไ้ด้เ้ฉพาะเมือ่ซมูภาพออกเทุ่า่น่�น
สแกนภาพ ปร่บอต่รา overscan จาก 0% เป็น 5%

หมายเหต:ุ   ฟ่งกช์น่นี�จะมใีหเ้ลอืกใชเ้มือ่เลอืกสญ่ญาณเขา้ 
Composite Video หรอื HDMI เทุ่า่น่�น
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เมนภูาพ
1. กด้ปุ่ ม Menu เพือ่แสด้งเมนูบนหนา้จอ (OSD
2. กด้  /  เพือ่เลอืกเมนู ภาพ จากน่�นกด้  หรอืใช ้  เพือ่เขา้ถงึเมนู

3. กด้ /  เพือ่เลอืกตว่ิเลอืกเมนู จากน่�นกด้ Enter เพือ่แสด้งเมนูยอ่ยหรอืกด้  
 /  เพือ่ปร่บ/เลอืกการต่ �งคา่
หมายเหต:ุ   ตว่ิเลอืกเมนูยอ่ยบางตว่ิอาจมเีมนูยอ่ยอืน่อกี ในการเขา้สูเ่มนูยอ่ยใหก้ด้  

Enter ใช ้ /  หรอื  /  เพือ่ปร่บ/เลอืกการต่ �งคา่
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ตวัเลือืกเมนู คุำาอธบิาย
โหมด้สี สวิา่งทุ่ีส่ดุ้

ปร่บควิามสวิา่งสงูสดุ้ใหก้บ่ภาพทุ่ีฉ่าย โหมด้นี�เหมาะสำาหร่บการ
ใชง้านในบรเิวิณทุ่ีต่อ้งการควิามสวิา่งมากเป็นพเิศัษ เชน่ การใช ้
โปรเจคเตอรใ์นหอ้งทุ่ีม่คีวิามสวิา่ง
Presentation
ออกแบบมาเพือ่การนำาเสนอภายใตส้ภาพแวิด้ลอ้มแสงกลางวิน่
เพือ่ใหเ้ขา้กบ่การแสด้งสขีองพซีแีละโนต้บุ�ก
มาตรฐาน
ออกแบบมาสำาหร่บสถานการณป์กตใินสภาพแวิด้ลอ้มแสงกลาง
วิน่
Photo
ออกแบบมาเพือ่การด้ภูาพถา่ย
ภาพยนตร์
สำาหร่บการเลน่ภาพยนตร,์ วิดิ้โีอคลปิจากกลอ้งด้จิติอลหรอื DV 
ผา่นสญ่ญาณเขา้ของ PC เพือ่การชมภาพในบรเิวิณทุ่ีม่ดื้ (แสง
นอ้ย)
ผูใ้ช ้1/ผูใ้ช ้2
ใชเ้รยีกคนืคา่ทุ่ีป่ร่บต่ �งไวิด้้ว้ิยตนเอง หลง่จาก ผูใ้ช ้1/ผูใ้ช ้2 ถกู
เลอืก เมนูยอ่ยบางเมนูภายใตเ้มนู ภาพ สามารถปร่บได้ ้ตาม
แหลง่สญ่ญาณเขา้ทุ่ีค่ณุเลอืก

ควิามสวิา่ง คา่ยิง่สงู ควิามสวิา่งของภาพจะเพิม่มากยิง่ขึ�น 
ปร่บตว่ิเลอืกนี�เพือ่ใหพ้ื�นทุ่ีส่ ี
ด้ำาของภาพ ปรากฏเป็นสดี้ำา
และรายละเอยีด้ในพื�นทุ่ีม่ดื้
จะมองเห็นได้ช้ด่้เจนขึ�น

ควิามเขม้ ใชต้ว่ิเลอืกนี�เพือ่ต่ �งคา่ระด้บ่สงูสดุ้ใหส้ขีาวิหลง่จากคณุ 
ปร่บการต่ �งคา่ คุวามสวา่ง
กอ่นหนา้นี�
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ตวัเลือืกเมนู คุำาอธบิาย
อณุหภมูสิี 9300K

ภาพจะออกเป็นสขีาวิโทุ่นนำ�าเงนิ
7500K
ภาพจะร่กษาลก่ษณะสขีาวิตามปกติ
6500K
ภาพจะออกเป็นสขีาวิโทุ่นแด้ง
เพือ่ต่ �งคา่อณุหภมูสิทีุ่ีก่ำาหนด้เอง คณุสามารถปร่บรายการตอ่ไปนี�
ได้:้
เกนสแีด้ง/เกนสเีขยีวิ/เกนสนีำ�าเงนิ
ปร่บระด้บ่ควิามเขม้ของสแีด้ง, สเีขยีวิและสนีำ�าเงนิ
ออฟเซต็สแีด้ง/ออฟเซต็สเีขยีวิ/ออฟเซต็สนีำ�าเงนิ
ปร่บระด้บ่ควิามสวิา่งของสแีด้ง, สเีขยีวิและสนีำ�าเงนิ

ข่ �นสงู สี
การต่ �งคา่ใหต้ำา่ลงจะทุ่ำาใหค้วิามอิม่ตว่ิของสลีด้นอ้ยลง หากการ
ต่ �งคา่นี�สงูเกนิไป สจีะด้เูขม้มากและอาจด้ไูมส่มจรงิ
สอีอ่น
คา่ทุ่ีส่งูกวิา่จะทุ่ำาใหร้ปูภาพมสีเีขยีวิมากขึ�น ในขณะทุ่ีค่า่ทุ่ีต่ำา่กวิา่
จะทุ่ำาใหร้ปูภาพมสีแีด้งมากขึ�น
ควิามคมชด่้
คา่ทุ่ีส่งูขึ�นจะทุ่ำาใหภ้าพคมขึ�น ในขณะทุ่ีค่า่ทุ่ีต่ำา่ลงจะทุ่ำาใหภ้าพดู้
ออ่นลง
แกรมมา่
แกมมาหมายถงึระด้บ่ควิามสวิา่งของระด้บ่สเีทุ่าของโปรเจคเตอร์
Brilliantcolor
คณุสมบต่นิี�ชว่ิยด้า้นอล่กอรธิึม่ของการประมวิลสแีละเพิม่ระด้บ่
ของระบบเพือ่ชว่ิยใหม้คีวิามสวิา่งทุ่ีส่งูขึ�นขณะเด้ยีวิกน่กช็ว่ิยให ้
สสีน่ของภาพทุ่ีฉ่ายด้สูมจรงิและมชีวีิติชวีิามากยิง่ขึ�น ซึง่จะชว่ิย
เพิม่ควิามสวิา่งได้ม้ากกวิา่ 50% สำาหร่บภาพทุ่ีม่โีทุ่นสกีลางๆ ซึง่
เป็นภาพทุ่่ว่ิไปของวิดิ้โีอและภาพธรรมชาต ิซึง่โปรเจคเตอรจ์ะ
ถา่ยทุ่อด้ภาพทุ่ีม่สีสีน่ทุ่ีส่มจรงิ หากคณุตอ้งการภาพทุ่ีม่คีณุภาพ 
ใหเ้ลอืกระด้บ่ทุ่ีเ่หมาะสมกบ่ควิามตอ้งการของคณุ
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ตวัเลือืกเมนู คุำาอธบิาย
ข่ �นสงู Noise Reduction

ฟ่งกช์น่นี�ลด้คลืน่ไฟฟ้ารบกวินทุ่ีเ่กดิ้จากตว่ิเลน่สือ่ทุ่ีแ่ตกตา่ง
กน่ ยิง่ต่ �งคา่นี�สงู จะยิง่ม ีNoise นอ้ยลง (ไมส่ามารถใชไ้ด้เ้มือ่
สญ่ญาณเขา้เป็น HDMI)
การจ่ด้การสี
การควิบคมุจ่ด้การส ีควิรนำามาพจิารณาใช ้ในการตดิ้ต่ �งถาวิร
ในสถานทุ่ีทุ่่ีม่รีะด้บ่แสงจำากด่้ เชน่ หอ้งประชมุบอรด์้, หอ้ง
เล็กเชอร ์หรอืหอ้งร่บชมภาพยนตร ์การควิบคมุจ่ด้การส ีชว่ิย
ปร่บการควิบคมุสอียา่งละเอยีด้เพือ่ใหเ้ครือ่งสามารถแสด้ง
สไีด้อ้ยา่งถกูตอ้ง เลอืก แมส่ ีกอ่นและปร่บชว่ิง/คา่ใน ส,ี ควิามอิม่ตว่ิของส ี
และ อต่ราขยาย

รเีซต็การต่ �งคา่สี ต่ �งคา่ป่จจบุน่ของภาพใหก้ลบ่มาใชค้า่ทุ่ีต่่ �งมาจากโรงงาน
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เมนกูารจดัการพลืงังาน
1. กด้ปุ่ ม Menu เพือ่แสด้งเมนูบนหนา้จอ (OSD
2. กด้  /  เพือ่เลอืกเมนู การจดัการพลืงังาน จากน่�นกด้  หรอืใช ้

เพือ่เขา้ถงึเมนู การจดัการพลืงังาน 

3. กด้ /  เพือ่เลอืกตว่ิเลอืกเมนู จากน่�นกด้ Enter เพือ่แสด้งเมนูยอ่ยหรอืกด้  
 /  เพือ่ปร่บ/เลอืกการต่ �งคา่
หมายเหต:ุ   ตว่ิเลอืกเมนูยอ่ยบางตว่ิอาจมเีมนูยอ่ยอืน่อกี ในการเขา้สูเ่มนูยอ่ยใหก้ด้  

Enter ใช ้ /  หรอื  /  เพือ่ปร่บ/เลอืกการต่ �งคา่
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ตวัเลือืกเมนู คุำาอธบิาย
เปิด้เครือ่งอต่โนมต่ิ สญ่ญาณ

การเลอืก VGA/HDMI อนุญาตใหโ้ปรเจคเตอรเ์ปิด้โด้ยอต่โนมต่ิ
เมือ่สญ่ญาณ VGA/HDMI ถกูป้อนผา่นสายเคเบลิ VGA/HDMI 
คณุยง่สามารถเลอืก ทุ่่ �งหมด้ และโปรเจคเตอรจ์ะเปิด้โด้ย
อต่โนมต่เิมือ่ได้ร่้บสญ่ญาณ VGA หรอื HDMI
CEC
โปรเจคเตอรน์ี�รองร่บฟ่งกช์น่ CEC (การควิบคมุอปุกรณ์
อเิล็กทุ่รอนกิส)์ สำาหร่บการเปิด้/ปิด้การทุ่ำางานในแบบซงิโครไนซ์
ผา่นการเชือ่มตอ่ HDMI กลา่วิคอื หากอปุกรณท์ุ่ีร่องร่บฟ่งกช์น่ 
CEC เชือ่มตอ่กบ่สญ่ญาณเขา้ HDMI ของโปรเจคเตอร ์เมือ่ปิด้
เครือ่งโปรเจคเตอรพ์ลง่งานทุ่ีจ่า่ยใหอ้ปุกรณท์ุ่ีเ่ชือ่มตอ่จะถกูปิด้
โด้ยอต่โนมต่ ิเมือ่มกีารเปิด้ใชอ้ปุกรณท์ุ่ีเ่ชือ่มตอ่ไวิ ้จะมกีารเปิด้
ใชง้านเครือ่งโปรเจคเตอรโ์ด้ยอต่โนมต่ดิ้ว้ิยเชน่กน่

หมายเหต:ุ  
• เพือ่ใหฟ่้งกช์น่ CEC ทุ่ำางานอยา่งถกูตอ้ง ตรวิจสอบใหแ้น่ใจ

วิา่อปุกรณเ์ชือ่มตอ่กบ่สญ่ญาณเขา้ HDMI ของโปรเจคเตอร์
อยา่งถกูตอ้งผา่นสาย HDMI และฟ่งกช์น่ CEC น่�นถกูเปิด้อยู่

• ฟ่งกช์น่ CEC อาจไมทุ่่ำางาน ทุ่่ �งนี�ข ึ�นอยูก่บ่อปุกรณท์ุ่ีเ่ชือ่ม
ตอ่

เปิด้เครือ่งโด้ยตรง
จะยอมใหโ้ปรเจคเตอรเ์ปิด้อต่โนมต่เิมือ่มกีระแสไฟผา่นทุ่างสาย
ไฟ

พลง่งานสมารท์ุ่ ปิด้เครือ่งอต่โนมต่ิ
วิธินีี�ชว่ิยใหโ้ปรเจคเตอรปิ์ด้อต่โนมต่หิลง่จากชว่ิงเวิลาทุ่ีก่ำาหนด้
เมือ่ไมม่กีารตรวิจพบแหลง่สญ่ญาณเขา้เพือ่ป้องกน่การสญูเสยี
อายแุหลง่กำาเนดิ้แสงโด้ยไมจ่ำาเป็น
ต่ �งเวิลาปิด้เครือ่ง
ชว่ิยใหส้ามารถปิด้โปรเจคเตอรโ์ด้ยอต่โนมต่ ิหลง่จากระยะเวิลา
หนึง่ตามทุ่ีก่ำาหนด้ไวิ ้เพือ่ป้องกน่การเสยีอายกุารใชง้านของ
แหลง่กำาเนดิ้แสงไปโด้ยไมจ่ำาเป็น
การประหยด่้พลง่งาน
ลด้การใชพ้ลง่งานหากไมพ่บแหลง่สญ่ญาณเขา้ เมือ่ 
เปิด้ใช ้ถกูเลอืก โปรเจคเตอรจ์ะเปลีย่นเป็นโหมด้ การประหยด่้พลง่งาน 
หลง่จากตรวิจไมพ่บสญ่ญาณเป็นเวิลาหา้ (5) นาทุ่ ีฟ่งกช์น่นี�จะ
ชว่ิยป้องกน่การสิ�นเปลอืงแหลง่กำาเนดิ้แสงโด้ยไมจ่ำาเป็นได้ ้



51

ตวัเลือืกเมนู คุำาอธบิาย
การต่ �งคา่สแตนด้บ์าย ฟ่งกช์น่ด้า้นลา่งมใีหใ้นโหมด้สแตนด้บ์าย (เสยีบเขา้ใชแ้ตไ่มไ่ด้ ้

เปิด้)
ลปูทุ่ร ูVGA
เมือ่เลอืก เปิด้, โปรเจคเตอรจ์ะสง่สญ่ญาณออกทุ่ีไ่ด้ร่้บจาก  
COMPUTER IN
พาสทุ่รเูสยีง
เมือ่เลอืก เปิด้, โปรเจคเตอรจ์ะสง่สญ่ญาณเสยีงออกเมือ่ซอ็กเกต็ 
AUDIO IN และ AUDIO OUT ได้ร่้บการเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้งกบ่
อปุกรณท์ุ่ีเ่หมาะสม

พลง่งาน USB A เมือ่ เปิด้, พอรต์ USB Type A สามารถจา่ยพลง่งานและ  
วิธิกีารควิบคมุ จะเปลีย่นเป็น RS-232 โด้ยอต่โนมต่ิ
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เมนทูี่ ั�วไป
1. กด้ปุ่ ม Menu เพือ่แสด้งเมนูบนหนา้จอ (OSD
2. กด้  /  เพือ่เลอืกเมนู ที่ ั�วไป จากน่�นกด้  หรอืใช ้  เพือ่เขา้ถงึเมนู

3. กด้ /  เพือ่เลอืกตว่ิเลอืกเมนู จากน่�นกด้ Enter เพือ่แสด้งเมนูยอ่ยหรอืกด้  
 /  เพือ่ปร่บ/เลอืกการต่ �งคา่
หมายเหต:ุ   ตว่ิเลอืกเมนูยอ่ยบางตว่ิอาจมเีมนูยอ่ยอืน่อกี ในการเขา้สูเ่มนูยอ่ยใหก้ด้  

Enter ใช ้ /  หรอื  /  เพือ่ปร่บ/เลอืกการต่ �งคา่
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ตวัเลือืกเมนู คุำาอธบิาย
ต่ �งคา่เสยีง ปิด้เสยีง

เลอืก เปิด้ เพือ่ปิด้ใชล้ำาโพงภายในโปรเจคเตอร ์หรอืระด้บ่เสยีง
เอาทุ่พ์ตุออกจากแจ�คเอาทุ่พ์ทุุ่เสยีงเป็นการช่ว่ิคราวิ
ระด้บ่เสยีงสำาหร่บระบบเสยีง
ปร่บระด้บ่เสยีงของลำาโพงภายในโปรเจคเตอร ์หรอืระด้บ่เสยีง
เอาทุ่พ์ตุออกจากแจ�คเอาทุ่พ์ทุุ่เสยีง
เสยีงเปิด้/ปิด้เครือ่ง
เปิด้/ปิด้เสยีงในระหวิา่งการเริม่ตน้และการปิด้

ตว่ิต่ �งเวิลาการนำาเสนอ ตว่ิต่ �งเวิลาการนำาเสนอสามารถแสด้งเวิลาการนำาเสนอบนหนา้จอ
เพือ่ใหค้ณุสามารถจ่ด้การเวิลาได้ด้้ขี ึ�นในขณะทุ่ีน่ำาเสนองาน
ระยะเวิลาต่ �งต่ �งเวิลา
ต่ �งชว่ิงเวิลา หากเปิด้ใชต้ว่ิจ่บเวิลาอยูแ่ลว้ิ ตว่ิจ่บเวิลาจะรสีตารท์ุ่
ทุ่กุคร่ �งทุ่ี ่ระยะเวิลาต่ �งต่ �งเวิลา ถกูรเีซต็
แสด้งตว่ิต่ �งเวิลา
ชว่ิยใหค้ณุตด่้สนิใจวิา่คณุตอ้งการใหต้ว่ิจ่บเวิลาปรากฏบนหนา้จอ
ในชว่ิงเวิลาหนึง่ตอ่ไปนี�หรอืไม:่

 ͫ เสมอ: แสด้งผลตว่ิจ่บเวิลาบนหนา้จอตลอด้ระยะเวิล
ทุ่ีทุ่่ำาการนำาเสนอ

 ͫ 1 นาทุ่ี : แสด้งผลตว่ิจ่บเวิลาบนหนา้จอใน
1/2/3 นาทุ่สีดุ้ทุ่า้ย

 ͫ ไม:่ ซอ่นตว่ิจ่บเวิลาตลอด้ชว่ิงเวิลาการนำาเสน
ตำาแหน่งตว่ิต่ �งเวิลส
ต่ �งคา่ตำาแหน่งตว่ิจ่บเวิลา
วิธิน่ีบของตว่ิต่ �งเวิลา
กำาหนด้ทุ่ศิัทุ่างการน่บทุ่ีค่ณุตอ้งการระหวิา่ง:

 ͫ ยอ้นกลบ่: ลด้ลงจากเวิลาทุ่ีต่่ �งไวิจ้นถงึ 
 ͫ เด้นิหนา้: เพิม่ขึ�นจาก 0 ถงึเวิลาทุ่ีต่่ �งไ

เตอืนเสยีง
ชว่ิยใหค้ณุตด่้สนิใจวิา่คณุตอ้งการเปิด้ใชง้านการเตอืนด้ว้ิยเสยีง
หรอืไม ่เมือ่เปิด้ใชง้านแลว้ิ คณุจะได้ย้นิเสยีงป๊ีบสองคร่ �งในชว่ิง 
30 วินิาทุ่สีดุ้ทุ่า้ยของการน่บถอยหลง่/เด้นิหนา้ และเสยีงบี๊พสาม
คร่�งเมือ่หมด้เวิลาของตว่ิต่ �งเวิลา
เริม่การน่บ/ปิด้
เลอืกเริม่การน่บเพือ่เปิด้ใชง้านตว่ิจ่บเวิลา เลอืกปิด้เพือ่ยกเลกิ

รปูแบบ ชว่ิยปร่บขนาด้และโฟกส่ของภาพและตรวิจสอบควิามผดิ้เพี�ยน
ของภาพทุ่ีฉ่าย
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ต่ �งเวิลาปิด้หนา้จอ อนุญาตใหโ้ปรเจคเตอรค์นืการแสด้งภาพโด้ยอต่โนมต่หิลง่จาก

ผา่นไประยะหนึง่เมือ่ไมม่กีารด้ำาเนนิการใด้ ๆ บนหนา้จอวิา่ง เพือ่
แสด้งหนา้จอวิา่ง กด้ Blank บนโปรเจคเตอรห์รอืรโีมทุ่คอนโทุ่ร

หมายเหต:ุ   อยา่บง่เลนสฉ์ายภาพเนือ่งจากอาจทุ่ำาใหว้ิต่ถทุุ่ีใ่ช ้
บง่เกดิ้ควิามรอ้นและเสยีหาย หรอืเกดิ้ไฟไหมไ้ด้ ้

ขอ้ควิาม ต่ �งคา่ขอ้ควิามเตอืนควิามจำา เชน่ขอ้ควิาม "วิา่ง", เปิด้หรอืปิด้
หนา้จอเริม่ตน้ เลอืกภาพโลโกทุ้่ีต่อ้งการใหแ้สด้งเมือ่เปิด้เครือ่งโปรเจคเตอรไ์ด้ ้
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เมนขู ั�นสงู
1. กด้ปุ่ ม Menu เพือ่แสด้งเมนูบนหนา้จอ (OSD
2. กด้  /  เพือ่เลอืกเมนู ข ั�นสงู จากน่�นกด้  หรอืใช ้  เพือ่เขา้ถงึเมนู

3. กด้ /  เพือ่เลอืกตว่ิเลอืกเมนู จากน่�นกด้ Enter เพือ่แสด้งเมนูยอ่ยหรอืกด้  
 /  เพือ่ปร่บ/เลอืกการต่ �งคา่
หมายเหต:ุ   ตว่ิเลอืกเมนูยอ่ยบางตว่ิอาจมเีมนูยอ่ยอืน่อกี ในการเขา้สูเ่มนูยอ่ยใหก้ด้ Enter

ใช ้ /  หรอื  /  เพือ่ปร่บ/เลอืกการต่ �งคา่
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การต่ �งคา่ 3D โปรเจคเตอรน์ี�ประกอบด้ว้ิยฟ่งกช์น่ 3D ซึง่ชว่ิยใหค้ณุเพลดิ้เพลนิ

ไปกบ่ภาพยนตร ์3D วิดิ้โีอ และโปรแกรมกฬีาได้ส้มจรงิยิง่ขึ�น
ผา่นการนำาเสนอด้ว้ิยควิามลกึของภาพ คณุตอ้งสวิมใสแ่วิน่ 3D 
เพือ่ด้ภูาพระบบ 3D
แวิน่ 3D
เลอืกประเภทุ่ของแวิน่ 3D ทุ่ีเ่หมาะสม
รปูแบบ 3D
การต่ �งคา่เริม่ตน้คอื อต่โนมต่ ิและโปรเจคเตอรจ์ะเลอืกรปู
แบบ 3D ทุ่ีเ่หมาะสมโด้ยอต่โนมต่เิมือ่ตรวิจหาเนื�อหา 3D หาก
โปรเจคเตอรไ์มส่ามารถจำาแนกรปูแบบ 3D ได้ ้เลอืกโหมด้ 3D
ซงิค ์3D กลบ่ด้า้น
เมือ่คณุพบการกลบ่กน่ของควิามลกึของภาพ ใหเ้ปิด้ใชง้าน
ฟ่งกช์น่นี�เพือ่แกไ้ขป่ญหา
บน่ทุ่กึการต่ �งคา่ 3D
บน่ทุ่กึการต่ �งคา่ 3D ป่จจบุน่ การต่ �งคา่ 3D จะถกูนำาไปใชโ้ด้ย
อต่โนมต่หิากเลอืกควิามละเอยีด้และแหลง่สญ่ญาณเขา้เด้ยีวิกน่

หมายเหต:ุ  เมือ่ฟ่งกช์น่ซงิค ์3D เปิด้อยู:่
• ระด้บ่ควิามสวิา่งสำาหร่บภาพทุ่ีฉ่ายจะลด้ลง
• โหมด้ส,ี , , แล ไมส่ามาร

ปร่บได้ ้
การต่ �งคา่ HDMI ฟอรแ์มต HDMI

เลอืกพื�นทุ่ีส่ทีุ่ีเ่หมาะสมตามการต่ �งคา่พื�นทุ่ีส่ขีองอปุกรณท์ุ่ีส่ง่
สญ่ญาณออกทุ่ีเ่ชือ่มตอ่อยู่

 ͫ อต่โนมต่:ิ ต่ �งโปรเจคเตอรใ์หต้รวิจจ่บการต่ �งคา่พื�นทุ่ีส่ขีอ
สญ่ญาณเขา้โด้ยอต่โนมต่ิ

 ͫ RGB: ต่ �งคา่ทุ่ีว่ิา่งสเีป็น RG
 ͫ YUV: ต่ �งคา่ทุ่ีว่ิา่งสเีป็น YU

ชว่ิง HDMI
เลอืกชว่ิงส ีHDMI ทุ่ีเ่หมาะสมตามการต่ �งคา่ชว่ิงสขีองอปุกรณท์ุ่ี่
สง่สญ่ญาณออกทุ่ีเ่ชือ่มตอ่อยู่

 ͫ อต่โนมต่:ิ ต่ �งคา่โปรเจคเตอรใ์หต้รวิจจ่บชว่ิง HDMI ขอ
สญ่ญาณเขา้โด้ยอต่โนมต่ิ

 ͫ เพิม่คณุภาพ: ต่ �งคา่ชว่ิงส ีHDMI เป็น 0 - 25
 ͫ ปกต:ิ ต่ �งคา่ชว่ิงส ีHDMI เป็น 16 - 23
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HDR HDR/HLG

โปรเจคเตอรส์น่บสนุนแหลง่สญ่ญาณภาพ HDR สามารถตรวิจจ่บ
ชว่ิงได้นามกิของแหลง่สญ่ญาณโด้ยอต่โนมต่แิละปร่บการต่ �งคา่
แกมมา่และสขีองภาพเพือ่ปร่บเนื�อหาใหเ้หมาะสมภายใตส้ภาพ
แสงทุ่ีห่ลากหลาย คณุยง่เลอืก SDR
EOTF
โปรเจคเตอรส์ามารถปร่บระด้บ่ควิามสวิา่งของภาพของคณุโด้ย
อต่โนมต่ติามแหลง่สญ่ญาณเขา้ โด้ยปกต ิแนะนำาใหใ้มชก้ารต่ �ง
คา่เริม่ตน้ "ปานกลาง" หากควิามสวิา่งของภาพทุ่ีฉ่ายมดื้ โปรด้ใช ้
"ตำา่" เมือ่ใหค้วิามสำาคญ่กบ่คณุสมบต่กิารไลเ่ฉด้ส ีโปรด้ใช ้"สงู"

3X Fast Input ฟ่งกช์น่นี�เหมาะสำาหร่บการลด้อต่ราเฟรม ใหเ้วิลาการตอบสนอง
อยา่งรวิด้เร็วิบนไทุ่มิง่แบบเนทุ่ฟี เมือ่เปิด้ใชง้าน การต่ �งคา่ตอ่ไปนี�
จะกลบ่ไปเป็นคา่มาตรฐานจากโรงงาน: อต่ราสว่ินภาพ, ตำาแหน่ง, 
ซมู, สแกนภาพ

หมายเหต:ุ   ฟ่งกช์น่นี�จะมใีหเ้ลอืกใชเ้มือ่ไทุ่มิง่เนทุ่ฟีสญ่ญาณเขา้
ถกูเลอืก

การต่ �งคา่ควิบคมุ LAN การต่ �งคา่ LAN
 ͫ เปิด้ใช ้DHCP: เลอืกตว่ิเลอืกนี�หากคณุอยูใ่นสภา
แวิด้ลอ้ม DHCP และการต่ �งคา่ IP Address โปรเจคเตอร,์ 
Subnet Mask, เกตเวิยเ์บื�องตน้, เซริฟ์เวิอร ์DNS จะถกูด้งึ
มาโด้ยอต่โนมต่ ิ

 ͫ IP แบบคงทุ่ี:่ เลอืกรายการนี�หากคณุอยูใ่นสภาพแวิด้ลอ้ม
ไมใ่ช ่DHCP และทุ่ำาการปร่บเปลีย่นการต่ �งคา่ด้า้นลา่ง

IP Address 
โปรเจคเตอร์ มใีหเ้ลอืกเฉพาะเมือ่ การต่ �งคา่ LAN ถกู

ต่ �งคา่เป็น IP แบบคงทุ่ี ่ใช ้  /  เพือ่
เลอืกคอลม่นแ์ละใช ้ /  เพือ่ปร่บคา่

Subnet Mask
เกตเวิยเ์บื�องตน้
เซริฟ์เวิอร ์DNS

ควิบคมุ LAN สแตนด้บ์าย
อนุญาตใหโ้ปรเจคเตอรใ์หก้ารทุ่ำางานของฟ่งกช์น่เครอืขา่ยใน
โหมด้สแตนด้บ์าย
ประยกุตใ์ช ้
เปิด้ใชง้านการต่ �งคา่
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การต่ �งคา่แหลง่แสง โหมด้แหลง่แสง

 ͫ ปกต:ิ ใหค้วิามสวิา่งของแหลง่กำาเนดิ้แสงเต็มรปูแบ
 ͫ Eco: ลด้การใชพ้ลง่งานของแหลง่กำาเนดิ้แสงลง 30% แล
ลด้ควิามสวิา่งลงเพือ่ลด้เสยีงรบกวินจากพ่ด้ลม

 ͫ Dynamic Eco: ลด้การใชพ้ลง่งานของแหง่กำาเนดิ้แสงล
สงูสดุ้ถงึ 60% ขึ�นอยูก่บ่ระด้บ่ควิามสวิา่งของเนื�อหา

 ͫ ต่ �งเอง: อนุญาตใหค้ณุปร่บพลง่ของแหลง่กำาเนดิ้แส
พลง่งานแหลง่แสง
มใีหเ้ลอืกเฉพาะเมือ่ โหมด้แหลง่แสง เป็น ต่ �งเอง
รเีซต็ช่ว่ิโมงใชง้านแหลง่แสง
รเีซต็ตว่ิต่ �งเวิลาแหลง่กำาเนดิ้แสงหลง่จากตดิ้ต่ �งแหลง่กำาเนดิ้แสง
ใหม ่สำาหร่บการเปลีย่นแหลง่กำาเนดิ้แสง โปรด้ตดิ้ตอ่เจา้หนา้ทุ่ี่
บรกิารทุ่ีไ่ด้ร่้บการร่บรอง
ขอ้มลูช่ว่ิโมงใชง้านแหลง่แสง

 ͫ เวิลาใชง้านแหลง่แสง: แสด้งจำานวินช่ว่ิโมงของการใ
แหลง่กำาเนดิ้แสง

คำาบรรยาย เปิด้คำาบรรยาย
เปิด้ใชง้านฟ่งกช์น่นี�เมือ่สญ่ญาณเขา้ทุ่ีเ่ลอืกมกีารปิด้คำาบรรยาย 

หมายเหต:ุ  
• คำาบรรยายภาพ: การแสด้งผลบนบทุ่สนทุ่นา, คำาบรรยายบน

หนา้จอและเอฟเฟกตเ์สยีงของรายการโทุ่รทุ่ศ่ันแ์ละวิดิ้โีอทุ่ี่
มคีำาบรรยายเสยีงภาพยนตร ์(โด้ยปกตจิะแสด้งเป็น "CC" ใน
ชือ่รายการ)

• ฟ่งกช์น่นี�มใีหเ้ลอืกเฉพาะเมือ่เลอืกสญ่ญาณเขา้วิดิ้โีอคอม
โพสติและรปูแบบของระบบคอื NTSC

เวิอรช์่น่คำาบรรยาย
เพือ่ด้คูำาบรรยายภาพ เลอืก CC1, CC2, CC3 หรอื CC4 (CC1 
แสด้งคำาบรรยายในภาษาหลก่ในพื�นทุ่ีข่องคณุ)

รเีซต็การต่ �งคา่ การต่ �งคา่ทุ่่ �งหมด้ใหก้ลบ่มาใชค้า่ทุ่ีต่่ �งมาจากโรงงาน เมือ่ใช ้
รเีซต็การต่ �งคา่, การต่ �งคา่เหลา่นี�จะยง่คงอยู:่ แกไ้ขภาพบดิ้เบี�ยวิ, 
ปร่บมมุ, ซมู, เลือ่นเลนสด์้จิติอล,พลง่งาน USB A, ภาษา, 
ตำาแหน่งโปรเจคเตอร,์ การต่ �งคา่ LAN, โหมด้อล่ตจิดู้สงู, 
ต่ �งคา่ควิามปลอด้ภย่, รหส่รโีมทุ่คอนโทุ่รล, วิธิกีารควิบคมุ, แวิน่ 3D 
และ อต่ราการถา่ยโอนขอ้มลู
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เมนรูะบบ
1. กด้ปุ่ ม Menu เพือ่แสด้งเมนูบนหนา้จอ (OSD
2. กด้  /  เพือ่เลอืกเมนู ระบบ จากน่�นกด้  หรอืใช ้  เพือ่เขา้ถงึเมนู

3. กด้ /  เพือ่เลอืกตว่ิเลอืกเมนู จากน่�นกด้ Enter เพือ่แสด้งเมนูยอ่ยหรอืกด้  
 /  เพือ่ปร่บ/เลอืกการต่ �งคา่
หมายเหต:ุ   ตว่ิเลอืกเมนูยอ่ยบางตว่ิอาจมเีมนูยอ่ยอืน่อกี ในการเขา้สูเ่มนูยอ่ยใหก้ด้  

Enter ใช ้ /  หรอื  /  เพือ่ปร่บ/เลอืกการต่ �งคา่
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ภาษา ต่ �งคา่ภาษาของเมนู On-Screen Display (OSD)
ตำาแหน่งโปรเจคเตอร์ เลอืกตำาแหน่งทุ่ีเ่หมาะสมสำาหร่บโปรเจคเตอร์
ต่ �งคา่เมนู เวิลาแสด้งผลเมนู

ต่ �งระยะเวิลาทุ่ีจ่ะใหค้งแสด้งเมนู OSD จะยง่คงเปิด้ใชง้านหลง่
จากคณุมกีารด้ำาเนนิการใด้ๆ คร่ �งสดุ้ทุ่า้ย
ตำาแหน่งเมนู
ต่ �งคา่ตำาแหน่งเมนู OSD

โหมด้อล่ตจิดู้สงู เราขอแนะนำาใหค้ณุใชโ้หมด้อล่ตจิดู้สงู เมือ่คณุอยูใ่นทุ่ีทุ่่ีม่รีะด้บ่
ควิามสงูจากระด้บ่นำ�าทุ่ะเลระหวิา่ง 1500 เมตร ถงึ 3000 เมตร 
หรอืมอีณุหภมูริะหวิา่ง 5°C–25°C

หมายเหต:ุ  
• อยา่ใชโ้หมด้อล่ตจิดู้สงู หากสภาพแวิด้ลอ้มของคณุอยู่

ระหวิา่ง 0 ถงึ 1499 เมตร และอณุหภมูอิยูร่ะหวิา่ง 5°C ถงึ 
35°C หากใชง้านโปรเจคเตอรจ์ะเย็นเกนิไป

• การใช ้"โหมด้อล่ตจิดู้สงู" อาจทุ่ำาใหเ้กดิ้เสยีงด้ง่ขึ�น
เนือ่งจากควิามเร็วิพ่ด้ลมจะเพิม่ขึ�นเพือ่ปร่บปรงุการระบาย
ควิามรอ้นและประสทิุ่ธภิาพการทุ่ำางาน

คน้หาด้ว่ินอต่โนมต่ิ ชว่ิยใหโ้ปรเจคเตอรส์ามารถคน้หาสญ่ญาณตา่งๆ โด้ยอต่โนมต่ิ
ต่ �งคา่ควิามปลอด้ภย่ โปรด้ด้ ู"การใชฟ่้งกช์น่รหส่ผา่น" ทุ่ีห่นา้ 19
ล็อคปุ่ มทุ่ีแ่ผงควิบคมุ ล็อคปุ่ มควิบคมุบนโปรเจคเตอร์
รหส่รโีมทุ่คอนโทุ่รล ต่ �งรหส่รโีมทุ่คอนโทุ่รลสำาหร่บโปรเจคเตอรน์ี� (ต่ �งแต ่1~8) เมือ่ 

โปรเจคเตอรท์ุ่ีอ่ยูต่ดิ้กน่หลายเครือ่งทุ่ำางานในเวิลาเด้ยีวิกน่ การ
เปลีย่นรหส่นี�ชว่ิยป้องกน่สญ่ญาณรบกวินจากรโีมทุ่คอนโทุ่รล
อืน่ๆ ได้ ้หลง่จากต่ �งคา่ รหส่รโีมทุ่คอนโทุ่รล ใหเ้ปลีย่นไปใช ้ID 
เด้ยีวิกน่ใหก้บ่รโีมทุ่คอนโทุ่รลเพือ่ควิบคมุโปรเจคเตอรน์ี�
เพือ่สลบ่รหส่สำาหร่บรโีมทุ่คอนโทุ่รล กด้ ID set และปุ่ มตว่ิเลข
ทุ่ีต่รงกบ่รหส่รโีมทุ่คอนโทุ่รลด้ว้ิยกน่เป็นเวิลา 5 วินิาทุ่ขีึ�นไป 
รหส่ต่ �งตน้ถกูต่ �งเป็น 1 เมือ่เปลีย่นรหส่เป็น 8 รโีมทุ่คอนโทุ่รลจะ
สามารถควิบคมุโปรเจคเตอรท์ุ่กุเครือ่ง

หมายเหต:ุ   หากต่ �งรหส่ทุ่ีต่า่งกน่ไวิบ้นโปรเจคเตอรแ์ละ
รโีมทุ่คอนโทุ่รล จะไมม่กีารตอบสนองจากรโีมทุ่
ควิบคมุ เมือ่เกดิ้เหตกุารณน์ี�เกดิ้ขึ�น ขอ้ควิามจะปรากฏ
ขึ�นเพือ่เตอืนใหค้ณุเปลีย่นรหส่สำาหร่บรโีมทุ่คอนโทุ่รล 

วิธิกีารควิบคมุ อนุญาตใหค้ณุเลอืกวิธิกีารควิบคมุพอรต์: ผา่น พอรต์ RS-232,  
พอรต์ USB หรอืพอรต์ HDBaseT เมือ่เลอืก USB, พลง่งาน USB A 
จะถกูเปลีย่นเป็น ปิด้ โด้ยอต่โนมต่ ิ

อต่ราการถา่ยโอนขอ้มลู เลอืกอต่ราร่บสง่ทุ่ีต่รงกน่กบ่คอมพวิิเตอรข์องคณุ ซึง่ จะทุ่ำาให ้
คณุเชือ่มตอ่กบ่เครือ่งโปรเจคเตอรโ์ด้ยใชส้าย RS-232 ทุ่ีเ่หมาะ
สมและควิบคมุโปรเจคเตอรผ์า่นคำาส่ง่ RS-232
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เมนขูอ้มลูื
1. กด้ปุ่ ม Menu เพือ่แสด้งเมนูบนหนา้จอ (OSD
2. กด้  /  เพือ่เลอืกเมนู ขอ้มลูื แสด้งเนื�อห

ตวัเลือืกเมนู คุำาอธบิาย
แหลง่ภาพ แสด้งแหลง่ของสญ่ญาณเขา้ป่จจบุน่

โหมด้สี แสด้งโหมด้ทุ่ีเ่ลอืกในเมนู ภาพ  
ควิามละเอยีด้ แสด้งควิามละเอยีด้เด้มิของสญ่ญาณเขา้

ระบบสี แสด้งรปูแบบระบบของสญ่ญาณเขา้
ทุ่ีอ่ยู ่IP แสด้งทุ่ีอ่ยู ่IP ของโปรเจคเตอรข์องคณุ

MAC address แสด้งทุ่ีอ่ยู ่MAC ของโปรเจคเตอรข์องคณุ
เฟิรม์แวิรเ์วิอรช์่น่ แสด้งเวิอรช์น่เฟิรม์แวิรป่์จจบุน่

3X Fast Input แสด้งใหเ้ห็นวิา่ฟ่งกช์น่นี�เปิด้ใชง้านอยูห่รอืไม่
S/N แสด้งหมายเลขซเีรยีลของโปรเจคเตอร์
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ภาคุผนวก
รายลืะเอย่ดที่างดา้นเที่คุนคิุ
รายการ หมวดหมู่ LS920WU LS921WU
โปรเจคเตอร์ ประเภทุ่ Laser

ขนาด้จอแส
ด้งผล

30" ~ 300"

อต่ราฉาย 1.36~2.18 
(87"±3%@2.54 ม.)

0.81~0.89 
(87"±3%@2.54 ม.)

เลนส์ ออพตคิอลซมู 1.6x±2% ออพตคิอลซมู 1.1x±2%
ประเภทุ่

แหลง่กำาเนดิ้
แสง

NUBM38 74W 455nm x 2

ระบบแสด้ง
ผล

1-CHIP DMD

สญ่ญาณเขา้ VGA fh: 15K~102KHz, fv: 48~120Hz, พกิเซลเรทุ่: 
170MHz

HDMI fh: 15K~102KHz, fv: 23~120Hz, พกิเซลเรทุ่: 
170MHz

ควิามละเอยีด้ เนทุ่ฟี 1920 x 1200
อะแด้ปเตอร์
ไฟฟ้า1

แรงด้น่ไฟฟ้า
เขา้

AC 100-240V, 50/60 Hz (สวิติชอ์ต่โนมต่)ิ

เงือ่นไขการ
ทุ่ำางาน

อณุหภมูิ 0°C ถงึ 40°C (32°F ถงึ 104°F)
ควิามชื�น 10% ถงึ 90% (ไมม่กีารควิบแน่น)
อล่ตจิดู้ 0 ถงึ 1499 ม. ทุ่ี ่0°C ถงึ 35°C

1500 ถงึ 3000 ม. ทุ่ี ่0°C ถงึ 25°C
สภาพการเกบ็
ร่กษา

อณุหภมูิ -20°C ถงึ 60°C (ไมม่กีารควิบแน่น)
ควิามชื�น 10% ถงึ 90% (ไมม่กีารควิบแน่น)
อล่ตจิดู้ 0 ถงึ 40,000 ฟตุทุ่ีร่ะด้บ่นำ�าทุ่ะเลทุ่ี ่30°C

ขนาด้ ขนาด้ทุ่าง
กายภาพ  

(กวิา้ง x สงู 
x ลกึ)

405 มม. x 305 มม. x 144 มม.
(15.9" x 12" x 5.7")

นำ�าหน่ก กายภาพ 6.4 กก.  
(นำ�าหน่กรวิม: 8.9 กก.)

6.4 กก.  
(นำ�าหน่กรวิม: 9.1 กก.)

โหมด้
ประหยด่้
พลง่งาน

เปิด้2 445W (ปกต)ิ
ปิด้ < 0.5W (สแตนด้บ์าย)

1 โปรด้ใชอ้ะแด้ปเตอรไ์ฟฟ้าจาก ViewSonic® หรอืแหลง่ทุ่ีไ่ด้ร่้บอนุญาตเทุ่า่น่�น
2 เงือ่นไขการทุ่ด้สอบเป็นไปตามมาตรฐาน EEI
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ขนาดโปรเจคุเตอร์
405 มม. (กวิา้ง) x 305 มม. (สงู) x 144 มม. (ลกึ)

 

305 มม. 

405 มม.

144 มม.

78.2 มม. 101.9 มม.

ตารางไที่มม์ ิ�ง
RGB อนาล็ือก

คุวามลืะเอย่ด โหมด รเ่ฟรช 
เรที่ (Hz)

คุวามถ่�แนว
นอน

(kHz)

สญัญาณ
นาฬกิา 
(MHz)

ซงิคุ ์3D
ลืำาดบัโคุรงภาพ จากด้านบน

ลืงลืา่ง
วางดา้นขา้ง

720 x 400 720 x 400_70 70.087 31.469 28.3221

640 x 480 VGA_60 59.94 31.469 25.175 ⌾ ⌾ ⌾

VGA_72 72.809 37.861 31.5

VGA_75 75 37.5 31.5

VGA_85 85.008 43.269 36

800 x 600 SVGA_60 60.317 37.879 40 ⌾ ⌾ ⌾

SVGA_72 72.188 48.077 50

SVGA_75 75 46.875 49.5

SVGA_85 85.061 53.674 56.25

SVGA_120 
(Reduce Blanking)

119.854 77.425 83 ⌾

1024 x 768 XGA_60 60.004 48.363 65 ⌾ ⌾ ⌾

XGA_70 70.069 56.476 75

XGA_75 75.029 60.023 78.75

XGA_85 84.997 68.667 94.5

XGA_120 (Reduce 
Blanking)

119.989 97.551 115.5 ⌾

1152 x 864 1152 x 864_75 75 67.5 108

1024 x 576 ไทุ่มิง่ NB 60 35.82 46.966

1024 x 600 ไทุ่มิง่ NB 64.995 41.467 51.419

1280 x 720 1280 x 720_60 60 45 74.25 ⌾ ⌾ ⌾
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คุวามลืะเอย่ด โหมด รเ่ฟรช 
เรที่ (Hz)

คุวามถ่�แนว
นอน

(kHz)

สญัญาณ
นาฬกิา 
(MHz)

ซงิคุ ์3D
ลืำาดบัโคุรงภาพ จากด้านบน

ลืงลืา่ง
วางดา้นขา้ง

1280 x 768 1280 x 768_60 59.87 47.776 79.5 ⌾ ⌾ ⌾

1280 x 800 WXGA_60 59.81 49.702 83.5 ⌾ ⌾ ⌾

WXGA_75 74.934 62.795 106.5

WXGA_85 84.88 71.554 122.5

WXGA_120 
(Reduce Blanking)

119.909 101.563 146.25 ⌾

1280 x 1024 SXGA_60 60.02 63.981 108 ⌾ ⌾

SXGA_75 75.025 79.976 135

SXGA_85 85.024 91.146 157.5

1280 x 960 1280 x 960_60 60 60 108 ⌾ ⌾

1280 x 960_85 85.002 85.938 148.5

1360 x 768 1360 x 768_60 60.015 47.712 85.5 ⌾ ⌾

1440 x 900 WXGA+_60 59.887 55.935 106.5 ⌾ ⌾

1400 x 1050 SXGA+_60 59.978 65.317 121.75 ⌾ ⌾

1600 x 1200 UXGA 60 75 162 ⌾ ⌾

1680 x 1050 1680 x 1050_60 59.954 65.29 146.25 ⌾ ⌾

640 x 480@67Hz MAC13 66.667 35 30.24

832 x 624@75Hz MAC16 74.546 49.722 57.28

1024 x 
768@75Hz

MAC19 74.93 60.241 80

1152 x 
870@75Hz

MAC21 75.06 68.68 100

1920 x 1080 
(VESA)

1920 x 1080_60 60 67.5 148.5

1920 x 1200 1920 x 1200_60 
(Reduce Blanking)

59.950 74.038 154.000 ⌾ ⌾
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HDMI (PC)
คุวามลืะเอย่ด โหมด รเ่ฟรช 

เรที่ (Hz)
คุวามถ่�แนว

นอน
(kHz)

สญัญาณ
นาฬกิา 
(MHz)

ซงิคุ ์3D
ลืำาดบัโคุรงภาพ จากด้านบน

ลืงลืา่ง
วางดา้นขา้ง

640 x 480 VGA_60 59.94 31.469 25.175 ⌾ ⌾ ⌾

VGA_72 72.809 37.861 31.5

VGA_75 75 37.5 31.5

VGA_85 85.008 43.269 36

720 x 400 720 x 400_70 70.087 31.469 28.3221

800 x 600 SVGA_60 60.317 37.879 40 ⌾ ⌾ ⌾

SVGA_72 72.188 48.077 50

SVGA_75 75 46.875 49.5

SVGA_85 85.061 53.674 56.25

SVGA_120 
(Reduce Blanking)

119.854 77.425 83 ⌾

1024 x 768 XGA_60 60.004 48.363 65 ⌾ ⌾ ⌾

XGA_70 70.069 56.476 75

XGA_75 75.029 60.023 78.75

XGA_85 84.997 68.667 94.5

XGA_120 (Reduce 
Blanking)

119.989 97.551 115.5 ⌾

1152 x 864 1152 x 864_75 75 67.5 108

1024 x 576 ไทุ่มิง่ NB 60 35.82 46.966

1024 x 600 ไทุ่มิง่ NB 64.995 41.467 51.419

1280 x 720 1280 x 720_60 60 45 74.25 ⌾ ⌾ ⌾

1280 x 768 1280 x 768_60 59.87 47.776 79.5 ⌾ ⌾ ⌾

1280 x 800 WXGA_60 59.81 49.702 83.5 ⌾ ⌾ ⌾

WXGA_75 74.934 62.795 106.5

WXGA_85 84.88 71.554 122.5

WXGA_120 
(Reduce Blanking)

119.909 101.563 146.25 ⌾

1280 x 1024 SXGA_60 60.02 63.981 108 ⌾ ⌾

SXGA_75 75.025 79.976 135

SXGA_85 85.024 91.146 157.5

1280 x 960 1280 x 960_60 60 60 108 ⌾ ⌾

1280 x 960_85 85.002 85.938 148.5

1360 x 768 1360 x 768_60 60.015 47.712 85.5 ⌾ ⌾

1440 x 900 WXGA+_60 59.887 55.935 106.5 ⌾ ⌾

1400 x 1050 SXGA+_60 59.978 65.317 121.75 ⌾ ⌾

1600 x 1200 UXGA 60 75 162 ⌾ ⌾
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คุวามลืะเอย่ด โหมด รเ่ฟรช 
เรที่ (Hz)

คุวามถ่�แนว
นอน

(kHz)

สญัญาณ
นาฬกิา 
(MHz)

ซงิคุ ์3D
ลืำาดบัโคุรงภาพ จากด้านบน

ลืงลืา่ง
วางดา้นขา้ง

1680 x 1050 1680 x 1050_60 59.954 65.29 146.25 ⌾ ⌾

640 x 480@67Hz MAC13 66.667 35 30.24

832 x 624@75Hz MAC16 74.546 49.722 57.28

1024 x 768@75Hz MAC19 74.93 60.241 80

1152 x 870@75Hz MAC21 75.06 68.68 100

1920 x 1080 
(VESA)

1920 x 1080_60 60 67.5 148.5

1920 x 1200 1920 x 1200_60 
(Reduce Blanking)

59.950 74.038 154.000 ⌾ ⌾

3840x2160 3840x2160_30 30 67.5 297

3840x2160 3840x2160_60 60 135 594

HDMI (วดิโ่อ)
โหมด
วดิโ่อ

คุวามลืะเอย่ด คุวามถ่�แนว
นอน

(KHz)

คุวามถ่�แนว
ต ั�ง

(Hz)

คุวามถ่�
สญัญาณ
นาฬกิาจดุ

(MHz)

ซงิคุ ์3D
ลืำาดบัโคุรงภาพ จากดา้นบนลืงลืา่ง วางดา้นขา้ง

480i 720(1440) x 
480

15.73 59.94 27 ⌾   

480p 720 x 480 31.47 59.94 27 ⌾ ⌾ ⌾

576i 720(1440) x 
576

15.63 50 27 ⌾

576p 720 x 576 31.25 50 27 ⌾ ⌾ ⌾

720/50p 1280 x 720 37.5 50 74.25 ⌾

720/60p 1280 x 720 45 60 74.25 ⌾

1080/50i 1920 x 1080 28.13 50 74.25 ⌾

1080/60i 1920 x 1080 33.75 60 74.25 ⌾

1080/24P 1920 x 1080 27 24 74.25

1080/50P 1920 x 1080 56.25 50 148.5 ⌾ ⌾

1080/60P 1920 x 1080 67.5  60 148.5 ⌾ ⌾

2160/24P 3840 x 2160 54 24 297

2160/25P 3840 x 2160 56.25 25 297

2160/30P 3840 x 2160 67.5 30 297

2160/50P 3840 x 2160 112.5 50 594

2160/60P 3840 x 2160 135  60 594

Video/S-Video
โหมดวดิโ่อ คุวามถ่�แนวนอน 

(KHz)
คุวามถ่�แนวต ั�ง

(Hz)
คุวามถ่�ยอ่ย

(MHz)
NTSC 15.73 60 3.58

PAL 15.63 50 4.43
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โหมดวดิโ่อ คุวามถ่�แนวนอน 
(KHz)

คุวามถ่�แนวต ั�ง
(Hz)

คุวามถ่�ยอ่ย
(MHz)

SECAM 15.63 50 4.25 หรอื 4.41

PAL-M 15.73 60 3.58

PAL-N 15.63 50 3.58

PAL-60 15.73 60 4.43

NTSC4.43 15.73 60 4.43
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Component video
โหมดวดิโ่อ คุวามลืะเอย่ด คุวามถ่�แนวนอน 

(KHz)
คุวามถ่�แนวต ั�ง

(Hz)
สญัญาณนาฬกิา 

(MHz)
ซงิคุ ์3D

ลืำาดบัโคุรงภาพ

480i 720 x 480 15.73 59.94 13.5 ⌾

480p 720 x 480 31.47 59.94 27 ⌾

576i 720 x 576 15.63 50 13.5 ⌾

576p 720 x 576 31.25 50 27 ⌾

720/50p 1280 x 720 37.5 50 74.25

720/60p 1280 x 720 45 60 74.25

1080/50i 1920 x 1080 28.13 50 74.25

1080/60i 1920 x 1080 33.75 60 74.25

1080/50P 1920 x 1080 56.25 50 148.5

1080/60P 1920 x 1080 67.5 60 148.5

HDBaseT
ประเภที่สาย

เคุเบลิื
ชว่งสายเคุเบลิื พกิเซลืเรที่ รปูแบบ HDMI ที่่�สนบัสนนุ

CAT 5E/CAT 6A 100m <=225MHz 640 x 480p/60Hz 4:3 24 บติ 30 บติ 36 บติ

720 x 480p/60Hz 4:3 24 บติ 30 บติ 36 บติ

720 x 480p/60Hz 16:9 24 บติ 30 บติ 36 บติ

720 x 576p/50Hz 4:3 24 บติ 30 บติ 36 บติ

1280 x 720p/50Hz 16:9 24 บติ 30 บติ 36 บติ

1280 x 720p/60Hz 16:9 24 บติ 30 บติ 36 บติ

1440 x 480i/60Hz 4:3 24 บติ 30 บติ 36 บติ

1440 x 576i/50Hz 4:3 24 บติ 30 บติ 36 บติ

1920 x 1080i/50Hz 16:9 24 บติ 30 บติ 36 บติ

1920 x 1080i/60Hz 16:9 24 บติ 30 บติ 36 บติ

1920 x 1080p/50Hz 16:9 24 บติ 30 บติ 36 บติ

1920 x 1080p/60Hz 16:9 24 บติ 30 บติ 36 บติ
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การแกป้ญัหา
ปญัหาที่ ั�วไป
สว่ินนี�อธบิายถงึป่ญหาทุ่่ว่ิไปทุ่ีค่ณุอาจพบเมือ่ใชง้านโปรเจคเตอรน์ี�

ปญัหา วธิก่ารแกไ้ขปญัหาที่่�เป็นไปได้
ไมส่ามารถเปิด้เครือ่งโปรเจคเตอร์
ได้ ้

• ตรวิจสอบใหแ้น่ใจวิา่ตอ่สายไฟเขา้กบ่โปรเจคเตอร์
และเตา้เสยีบไฟอยา่งถกูตอ้ง

• หากกระบวินการระบายควิามรอ้นไมเ่สร็จสิ�น โปรด้รอ
จนกวิา่จะเสร็จสิ�นจากน่�นลองเปิด้โปรเจคเตอรอ์กีคร่ �ง

• หากวิธิกีารด้า้นบนใชไ้มไ่ด้ผ้ล ใหล้องใชเ้ตา้ร่บไฟฟ้า
อืน่หรอืลองใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าอืน่กบ่เตา้ร่บไฟฟ้า
เด้ยีวิกน่

ไมม่ภีาพ • ตรวิจสอบใหแ้น่ใจวิา่เชือ่มตอ่สายเคเบลิแหลง่
สญ่ญาณวิดิ้โีออยา่งถกูตอ้งและแหลง่สญ่ญาณวิดิ้โีอ
ถกูเปิด้อยู่

• หากไมไ่ด้เ้ลอืกแหลง่สญ่ญาณเขา้โด้ยอต่โนมต่ ิให ้
เลอืกแหลง่สญ่ญาณทุ่ีถ่กูตอ้งด้ว้ิยปุ่ ม Source บน
โปรเจคเตอรห์รอืรโีมทุ่คอนโทุ่รล

ภาพเบลอ • การปร่บ ตวัหมนุเพื�อปรบัโฟกสั จะชว่ิยโฟกส่เลนส์
ใหฉ้ายภาพได้อ้ยา่งถกูตอ้ง

• ตรวิจสอบใหแ้น่ใจวิา่โปรเจคเตอรแ์ละหนา้จออยู่
ในแนวิทุ่ีถ่กูตอ้ง หากจำาเป็นใหป้ร่บควิามสงูของ
โปรเจคเตอรร์วิมถงึมมุและทุ่ศิัทุ่างการฉาย

รโีมทุ่คอนโทุ่รลไมทุ่่ำางาน • ตรวิจสอบใหแ้น่ใจวิา่ไมม่สี ิง่กดี้ขวิางระหวิา่ง
รโีมทุ่คอนโทุ่รลและโปรเจคเตอร;์ และอยูภ่ายในระยะ 
8 เมตร (26 ฟตุ) จากกน่และกน่

• แบตเตอรีอ่าจหมด้ โปรด้ตรวิจสอบและเปลีย่นหาก
จำาเป็น
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ไฟ แสดงสถานะ LED 
ไฟ สถานะแลืะคุำาอธบิาย

พลืงังาน
เขยีวิ 

กะพรบิ
ปิด้ ปิด้ โหมด้สแตนด้บ์าย

เขยีวิ ปิด้ ปิด้ ได้ร่้บพลง่งาน
เขยีวิ ปิด้ ปิด้ การทุ่ำางานปกติ
เขยีวิ 

กะพรบิ
ปิด้ ปิด้ การลด้ควิามรอ้นเมือ่ปิด้เครือ่งตามปกติ

แด้ง ปิด้ ปิด้ กำาลง่ด้าวินโ์หลด้
เขยีวิ เขยีวิ เขยีวิ ปิด้การเบริน์อนิ

แหลืง่กำาเนดิแสง
เขยีวิ 

กะพรบิ
ปิด้ แด้ง ขอ้ผดิ้พลาด้ทุ่ีเ่กดิ้จากไฟของแหลง่สญ่ญาณทุ่ีต่ดิ้กอ่น

ปิด้ ปิด้ แด้ง แหลง่สอ่งแสงสวิา่งเกดิ้ขอ้ผดิ้พลาด้ในการทุ่ำางานปกติ
เขยีวิ ปิด้ แด้ง วิงลอ้สลีม้เหลวิในการเริม่ทุ่ำางาน

เคุรื�องที่ำาคุวามรอ้น/คุวามเย็น
ปิด้ แด้ง ปิด้ พ่ด้ลม 1 เกดิ้ขอ้ผดิ้พลาด้ (ควิามเร็วิพ่ด้ลมจรงิอยูน่อกชว่ิง

ควิามเร็วิทุ่ีค่วิรจะเป็น)
ปิด้ แด้ง แด้ง พ่ด้ลม 2 เกดิ้ขอ้ผดิ้พลาด้ (ควิามเร็วิพ่ด้ลมจรงิอยูน่อกชว่ิง

ควิามเร็วิทุ่ีค่วิรจะเป็น)
ปิด้ แด้ง เขยีวิ พ่ด้ลม 3 เกดิ้ขอ้ผดิ้พลาด้ (ควิามเร็วิพ่ด้ลมจรงิอยูน่อกชว่ิง

ควิามเร็วิทุ่ีค่วิรจะเป็น)
ปิด้ แด้ง สม้ พ่ด้ลม 4 เกดิ้ขอ้ผดิ้พลาด้ (ควิามเร็วิพ่ด้ลมจรงิอยูน่อกชว่ิง

ควิามเร็วิทุ่ีค่วิรจะเป็น)
แด้ง 

กะพรบิ
แด้ง ปิด้ พ่ด้ลม 5 เกดิ้ขอ้ผดิ้พลาด้ (ควิามเร็วิพ่ด้ลมจรงิอยูน่อกชว่ิง

ควิามเร็วิทุ่ีค่วิรจะเป็น)
แด้ง 

กะพรบิ
แด้ง 

กะพรบิ
ปิด้ พ่ด้ลม 6 เกดิ้ขอ้ผดิ้พลาด้ (ควิามเร็วิพ่ด้ลมจรงิอยูน่อกชว่ิง

ควิามเร็วิทุ่ีค่วิรจะเป็น)
แด้ง แด้ง แด้ง เซน็เซอรต์รวิจจ่บควิามรอ้น 1 เกดิ้ขอ้ผดิ้พลาด้ (ได้โอด้ระยะ

ไกลมสีภาพวิงจรเปิด้)
แด้ง แด้ง เขยีวิ เซน็เซอรต์รวิจจ่บควิามรอ้น 2 เกดิ้ขอ้ผดิ้พลาด้ (ได้โอด้ระยะ

ไกลมสีภาพวิงจรเปิด้)
เขยีวิ แด้ง แด้ง เซน็เซอรต์รวิจจ่บควิามรอ้น 1 เกดิ้ขอ้ผดิ้พลาด้ (ได้โอด้ระยะ

ไกลมสีภาพลด่้วิงจร)
ปิด้ แด้ง เขยีวิ เซน็เซอรต์รวิจจ่บควิามรอ้น 2 เกดิ้ขอ้ผดิ้พลาด้ (ได้โอด้ระยะ

ไกลมสีภาพลด่้วิงจร)
สม้ แด้ง แด้ง อณุหภมู ิ1 เกดิ้ขอ้ผดิ้พลาด้ (อณุหภมูเิกนิกำาหนด้)
สม้ แด้ง เขยีวิ อณุหภมู ิ2 เกดิ้ขอ้ผดิ้พลาด้ (อณุหภมูเิกนิกำาหนด้)
ปิด้ เขยีวิ แด้ง การเชือ่มตอ่ IC พ่ด้ลม #1 I2C เกดิ้ขอ้ผดิ้พลาด้
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การบำารงุรกัษา
ขอ้คุวรระวงัที่ ั�วไป
• ตรวิจสอบใหแ้น่ใจวิา่โปรเจคเตอรปิ์ด้อยูแ่ละถอด้สายไฟออกจากเตา้เสยีบไฟแลว้ิ
• หา้มถอด้ชิ�นสว่ินใด้ๆ ออกจากโปรเจคเตอร ์ตดิ้ตอ่ ViewSonic® หรอืผูค้า้ปลกีเมือ่

ตอ้งการเปลีย่นสว่ินใด้สว่ินหนึง่ของโปรเจคเตอร์
• หา้มฉีด้หรอืเทุ่ของเหลวิลงบนตว่ิเครือ่งโด้ยตรง
• เคลือ่นยา้ยโปรเจคเตอรด์้ว้ิยควิามระมด่้ระวิง่ เนือ่งจากหากโปรเจคเตอรม์สีเีขม้ อาจ

ทุ่ำาใหเ้กดิ้รอยได้ช้ด่้เจนงา่ยกวิา่โปรเจคเตอรท์ุ่ีม่สีอีอ่นกวิา่
การที่ำาคุวามสะอาดเลืนส์
• ใชส้เปรยท์ุ่ีอ่ด่้ลมเป่าพน่ฝุ่ นออก
• หากเลนสย์ง่คงไมส่ะอาด้ ใหใ้ชก้ระด้าษเชด็้เลนส ์หรอืใชน้ำ�ายาทุ่ำาควิามสะอาด้

เลนสห์ยด้ลงบนผา้นุ่มแลว้ิเชด็้ผวิิเลนสเ์บาๆ
ขอ้คุวรระวงั:  หา้มใชว้ิส่ด้สุำาหร่บขด่้พื�นผวิิขด่้ถบูนผวิิเลนส์

ที่ำาคุวามสะอาดตวัเคุรื�อง
• ใชผ้า้แหง้ทุ่ีนุ่่มและไมม่ขียุเพือ่เชด็้สิง่สกปรกหรอืฝุ่ น
• หากตว่ิเครือ่งยง่ไมส่ะอาด้ ใหใ้ชผ้งซก่ฟอกทุ่ีไ่มม่สีว่ินผสมของแอมโมเนยี, ผง

ซก่ฟอกทุ่ีไ่มม่สีว่ินผสมของแอลกอฮอล,์ ผงซก่ฟอกชนดิ้ออ่นใสผ่า้ทุ่ีไ่มม่ขียุแลว้ิ
เชด็้ใหส้ะอาด้
ขอ้คุวรระวงั:   หา้มใชค้รมี แอลกอฮอล ์เบนซนิ ทุ่นิเนอร ์หรอืนำ�ายาเคมสีำาหร่บทุ่ำาควิาม

สะอาด้
การเก็บโปรเจคุเตอร์
หากคณุตอ้งเกบ็โปรเจคเตอรเ์ป็นเวิลานานๆ โปรด้:
• ตรวิจสอบวิา่อณุหภมูแิละควิามชื�นในบรเิวิณทุ่ีจ่่ด้เกบ็อยูภ่ายในชว่ิงทุ่ีก่ำาหนด้
• ด้งึขาต่ �งปร่บมมุทุ่่ �งหมด้เขา้ 
• นำาแบตเตอรีอ่อกจากรโีมทุ่คอนโทุ่รล
• จ่ด้เกบ็เครือ่งโปรเจคเตอรล์งในกลอ่งบรรจภุณ่ฑ์ใ์สเ่ครือ่งเด้มิหรอืกลอ่งลก่ษณะ

เด้ยีวิกน่
คุำาประกาศเก่�ยวกบัคุวามรบัผดิชอบ
• ViewSonic® ไมแ่นะนำาใหใ้ชน้ำ�ายาทุ่ำาควิามสะอาด้ทุ่ีม่สีว่ินผสมของแอมโมเนยี

หรอืแอลกอฮอลบ์นเลนสห์รอืตว่ิเครือ่ง นำ�ายาทุ่ำาควิามสะอาด้เคมบีางตว่ิ ได้ร่้บการ
รายงานวิา่ทุ่ำาใหเ้ลนสแ์ละ/หรอืตว่ิเครือ่งของโปรเจคเตอรเ์สยีหาย

• ViewSonic® จะไมร่่บผดิ้ชอบตอ่ควิามเสยีหายทุ่ีเ่กดิ้จากการใชน้ำ�ายาทุ่ำาควิาม
สะอาด้ทุ่ีม่สีว่ินผสมของแอมโมเนยีหรอืแอลกอฮอล์



72

ขอ้มลูืแหลืง่กำาเนดิแสง
สว่ินนี�จะชว่ิยใหเ้ขา้ใจด้ขีึ�นเกีย่วิกบ่แหลง่กำาเนดิ้แสงโปรเจคเตอรข์องคณุ
ช ั�วโมงใชง้านแหลืง่กำาเนดิแสง
เมือ่โปรเจคเตอรก์ำาลง่ทุ่ำางานอยู ่ตว่ิจ่บเวิลาภายในเครือ่งจะคำานวิณระยะเวิลาการใช ้
แหลง่กำาเนดิ้แสง (เป็นช่ว่ิโมง) โด้ยอต่โนมต่ิ

เพือ่ตรวิจด้ขูอ้มลูช่ว่ิโมงแหลง่แสง:
1. กด้ Menu เพือ่เปิด้เมนู OSD และไปยง่:  >  >  

ขอ้มลูืช ั�วโมงใชง้านแหลืง่แสง
2. กด้ Enter และหนา้  จะปรากฏขึ�
3. กด้ Exit เพือ่ออกจากเมนู
การยดือายแุหลืง่กำาเนดิแสง
เพือ่ใหแ้หลง่กำาเนดิ้แสงนี�มอีายกุารใชง้านนานขึ�น คณุสามารถทุ่ำาการต่ �งคา่ด้ง่ตอ่ไปนี�
บนเมนู OSD
การต ั�งคุา่โหมดแหลืง่กำาเนดิแสง
การต่ �งคา่โปรเจคเตอรใ์นโหมด้ Eco, Dynamic Eco, หรอื ประหยดัมาก+ ลด้การ
เกดิ้เสยีงรบกวินของระบบ, ลด้การใชพ้ลง่งาน และยดื้อายกุารทุ่ำางานของแหลง่กำาเนดิ้
แสง

โหมดแหลืง่
กำาเนดิแสง

คุำาอธบิาย

ปกติ ใหค้วิามสวิา่งของแหลง่กำาเนดิ้แสงเต็มรปูแบบ
Eco ลด้การใชพ้ลง่งานของแหลง่กำาเนดิ้แสงลง 30% และลด้ควิามสวิา่ง

และลด้เสยีงรบกวินจากพ่ด้ลม
Dynamic Eco ลด้การใชพ้ลง่งานของแหง่กำาเนดิ้แสงลงสงูสดุ้ถงึ 60% ขึ�นอยูก่บ่

ระด้บ่ควิามสวิา่งของเนื�อหา
ต ั�งเอง อนุญาตใหค้ณุปร่บพลง่งานแหลง่กำาเนดิ้แสงเพือ่ยดื้อายแุหลง่กำาเนดิ้

แสงและลด้เสยีงรบกวินจากพ่ด้ลม

เพือ่ต่ �งคา่โหมด้แหลง่กำาเนดิ้แสง เปิด้เมนู OSD และไปยง่: ข ั�นสงู > การต ั�งคุา่แหลืง่แสง > 
โหมดแหลืง่แสง และกด้  /  เพือ่เลอืกและกด้ Enter

การต ั�งคุา่ปิดเคุรื�องอตัโนมตั ิ
วิธินีี�ชว่ิยใหโ้ปรเจคเตอรปิ์ด้อ่ตโนม่ตหิล่งจากชว่ิงเวิลาทุ่ีก่ำาหนด้เมือ่ไม่มกีารตรวิจพบ
แหลง่สญ่ญาณเขา้
เปิด้เมนู OSD และไปยง่: การจดัการพลืงังาน > พลืงังานสมารท์ี่ >  
ปิดเคุรื�องอตัโนมตั ิและกด้  /  เพือ่ปิด้หรอืปร่บเวิลา
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ระเบ่ยบข้อบังคุับ 
แลืะข้อมูลืการบริการ

ข้อมูลืเก่่ยวกับคุวามสอดคุลื้อง
ส่วินนี้อธิบายถึงข้อกำาหนด้และถ้อยแถลงทุ่่้งหมด้เกี่ยวิก่บระเบียบข้อบ่งค่บ การใช้งาน
ทุ่ี่ได้้ร่บการยืนย่นจะอ้างอิงถึงฉลากป้ายชื่อและเครื่องหมายทุ่ี่เกี่ยวิข้องบนต่วิเครื่อง

ถ้อยแถลืงคุวามสอดคุลื้องของ FCC
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบ่ติตรงตามกฎข้อบ่งค่บ FCC ส่วินทุ่ี่ 15 การทุ่ำางานต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิด้การรบกวินทุ่ี่เป็นอ่นตราย และ 
(2) อุปกรณ์นี้ต้องทุ่นต่อการรบกวินทุ่ี่ได้้ร่บ รวิมทุ่่้งการรบกวินทุ่ี่อาจก่อให้เกิด้การ
ทุ่ำางานทุ่ี่ไม่พึงประสงค์ อุปกรณ์นี้ได้้ร่บการทุ่ด้สอบ และพบวิ่าสอด้คล้องก่บข้อจำาก่ด้
ของอุปกรณ์ด้ิจิตอลคลาส B  ซึ่งเป็นไปตามส่วินทุ่ี่ 15 ของกฎข้อบ่งค่บ FCC
ข้อจำาก่ด้เหล่านี้ได้้ร่บการออกแบบเพื่อให้การป้องก่นทุ่ี่เหมาะสมต่อการรบกวินทุ่ี่เป็น
อ่นตรายในการติด้ต่้งบริเวิณทุ่ี่พ่กอาศั่ย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พล่งงาน
ควิามถี่คลื่นวิิทุ่ยุ และถ้าไม่ได้้ติด้ต่้งและใช้อย่างเหมาะสมตามทุ่ี่ระบุในข่้นตอนการใช้
งาน อาจก่อให้เกิด้การรบกวินทุ่ี่เป็นอ่นตรายต่อการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม ไม่อาจร่บ
ประก่นได้้วิ่าจะไม่มีการรบกวินเกิด้ขึ้นจากการติด้ต่้งอุปกรณ์นี้ ถ้าอุปกรณ์เป็นสาเหตุให้
เกิด้การรบกวินทุ่ี่เป็นอ่นตรายต่อการร่บคลื่นวิิทุ่ยุ และโทุ่รทุ่่ศัน์ ซึ่งสามารถระบุได้้โด้ย
การปิด้และเปิด้อุปกรณ์ ผู้ใช้ควิรพยายามแก้ไขการรบกวินโด้ยใช้วิิธีการหนึ่งหรือหลาย
วิิธีการต่อไปนี้ร่วิมก่น:

• ปร่บทุ่ิศัทุ่างหรือเปลี่ยนสถานทุ่ี่ของเสาอากาศัร่บส่ญญาณ
• เพิ่มระยะห่างระหวิ่างอุปกรณ์และเครื่องร่บส่ญญาณ
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวิงจรทุ่ี่แตกต่างจากทุ่ี่ใช้เสียบเครื่องร่บอยู่
• ปรึกษาต่วิแทุ่นจำาหน่าย หรือช่างเทุ่คนิควิิทุ่ยุ/โทุ่รทุ่่ศัน์ทุ่ี่มีประสบการณ์เพื่อขอ

ควิามช่วิยเหลือ

จะต้องไม่จ่ด้วิางหรือใช้งานเสาอากาศัทุ่ี่ใช้สำาหร่บเครื่องส่งส่ญญาณนี้ร่วิมก่บเสา
อากาศัหรือเครื่องส่งส่ญญาณอื่น ๆ
อุปกรณ์ด้่งกล่าวิได้้ร่บการทุ่ด้สอบและเป็นไปตามมาตรฐานการวิ่ด้และข่้นตอนทุ่ี่ระบุไวิ้
ใน FCC CFR ไทุ่ล์ 47 ส่วินทุ่ี่ 15 ส่วินย่อย C

คุำาเตือน: คุณต้องระม่ด้ระวิ่งวิ่า การเปลี่ยนแปลงหรือด้่ด้แปลงทุ่ี่ไม่ได้้ร่บการเห็นชอบ
โด้ยองค์กรทุ่ี่มีหน้าทุ่ี่ร่บผิด้ชอบเรื่องควิามสอด้คล้อง จะทุ่ำาให้สิทุ่ธิ์ในการใช้อุปกรณ์
ของผู้ใช้สิ้นสุด้
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ประกาศแจ้งเก่่ยวกับการรับสัมผัสการแผ่รังส่ของ FCC
อุปกรณ์นี้สอด้คล้องตามขีด้จำาก่ด้การร่บส่มผ่สการแผ่ร่งสีของ FCC ทุ่ี่กำาหนด้ไวิ้สำาหร่บ
สภาพแวิด้ล้อมทุ่ี่ไม่ควิบคุม ผู้ใช้ต้องปฏิบ่ติตามคำาแนะนำาการใช้งานเฉพาะเพื่อให้
สอด้คล้องก่บการได้้ร่บ RF ในระด้่บทุ่ี่น่าพอใจ
จะต้องไม่จ่ด้วิางหรือใช้งานเครื่องส่งส่ญญาณร่วิมก่บเสาอากาศัหรือเครื่องส่งส่ญญาณ
อื่น ๆ จะต้องติด้ต่้งและใช้งานอุปกรณ์นี้โด้ยให้มีระยะห่างข่้นต่ำา 20 เซ็นติเมตรระหวิ่าง
อุปกรณ์แผ่ร่งสีและร่างกายของคุณ
คู่มือผู้ใช้หรือคู่มือการใช้งานสำาหร่บอุปกรณ์แผ่ร่งสีโด้ยต่้งใจหรือไม่ต่้งใจจะต้องเตือน
ผู้ใช้วิ่าการเปลี่ยนแปลงหรือด้่ด้แปลงทุ่ี่ไม่ได้้ร่บการเห็นชอบจากฝ่ายทุ่ี่ร่บผิด้ชอบเรื่อง
การปฏิบ่ติตามกฎระเบียบอาจทุ่ำาให้สิทุ่ธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้หมด้ไป

ข้อคุวามแสดงการแจ้งเตือน IC
อุปกรณ์นี้เป็นไปมาตรฐาน RSS ของหน่วิยงานอุตสาหกรรมแห่งประเทุ่ศัแคนาด้าวิ่า
ด้้วิยการยกเวิ้นใบอนุญาต การทุ่ำางานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) 
อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิด้การรบกวิน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องทุ่นต่อการรบกวิน รวิมทุ่่้ง
การรบกวินทุ่ี่อาจก่อให้เกิด้การทุ่ำางานทุ่ี่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
méme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

ข้อคุวามแสดงรหัสประเที่ศ
สำาหร่บผลิตภ่ณฑ์์ทุ่ี่มีจำาหน่ายในตลาด้ของประเทุ่ศัสหร่ฐอเมริกา/แคนาด้า จะสามารถ
ใช้งานได้้เฉพาะช่อง 1~11 จะไม่สามารถทุ่ำาการเลือกช่องนอกจากนี้ได้้
Pour les produits disponibles aux États-Unis/Canada du marché, seul le canal 
1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d’autres canaux n’est pas possible.
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ประกาศแจ้งเก่่ยวกับการรับสัมผัสการแผ่รังส่ของ IC
อุปกรณ์นี้สอด้คล้องตามขีด้จำาก่ด้การร่บส่มผ่สการแผ่ร่งสีของ IC RSS-102 ทุ่ี่กำาหนด้
ไวิ้สำาหร่บสภาพแวิด้ล้อมทุ่ี่ไม่ควิบคุม จะต้องติด้ต่้งและใช้งานอุปกรณ์นี้โด้ยให้มีระยะ
ห่างข่้นต่ำา 20 ซม. ระหวิ่างอุปกรณ์แผ่ร่งสีและร่างกายของคุณ อุปกรณ์ทุ่ี่ใช้ช่วิงควิามถี่ 
5150-5825 Mhz จะใช้สำาหร่บการใช้งานในต่วิอาคารเพื่อลด้โอกาสทุ่ี่จะเกิด้การ
รบกวินทุ่ี่เป็นอ่นตรายต่อระบบด้าวิเทุ่ียมโทุ่รศั่พทุ่์มือถือทุ่ี่ใช้ช่องส่ญญาณร่วิมก่น
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements 
IC établies pour un environnement non contrôlê. Cet équipement doit être 
installé et utilize avec un minimum de 20cm de distance entre la source de 
rayonnement et votre corps. les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-
5825 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin 
de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites 
mobiles utilisant les mêmes canaux.

คุวามสอดคุลื้องกับ CE สำาหรับประเที่ศในสหภาพยุโรป
อุปกรณ์นี้สอด้คล้องก่บข้อกำาหนด้ EMC ทุ่ี่ 2014/30/EU และข้อกำาหนด้
ไฟฟ้าแรงด้่นต่ำา 2014/35/EU. และข้อกำาหนด้อุปกรณ์คลื่นวิิทุ่ยุ 2014/53/
EU.

ข้อมูลืต่อไปน่้ใช้เฉพาะสำาหรับประเที่ศสมาชิก EU เที่่านั้น:
เครื่องหมายทุ่ี่แสด้งทุ่างด้้านขวิา หมายถึงการด้ำาเนินการทุ่ี่สอด้คล้องก่บข้อ
กำาหนด้ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทุ่รอนิกส์ 2012/19/EU (WEEE) 
เครื่องหมายระบุวิ่า ห้ามทุ่ิ้งอุปกรณ์ปะปนเป็นขยะชุมชนทุ่ี่ไม่ได้้ค่ด้แยก แต่
ต้องใช้ระบบคืนและการเก็บรวิบรวิมทุ่ี่สอด้คล้องก่บกฎหมายทุ่้องถิ่น
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ประกาศคุวามสอดคุลื้องกับ RoHS2
ผลิตภ่ณฑ์์นี้ได้้ร่บการออกแบบ และผลิตอย่างสอด้คล้องก่บข้อกำาหนด้ 2011/65/
EU ของร่ฐสภาและสภายุโรป วิ่าด้้วิยการจำาก่ด้การใช้สารอ่นตรายบางชนิด้ในอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทุ่รอนิกส์ (ข้อกำาหนด้ RoHS2) และลงควิามเห็นวิ่าสอด้คล้องก่บค่า
ควิามเข้มข้นสูงสุด้ ทุ่ี่ออกโด้ยคณะกรรมการการปร่บต่วิทุ่างเทุ่คนิคแห่งยุโรป (TAC) 
ด้่งทุ่ี่แสด้งด้้านล่าง:

สาร คุวามเข้มข้นสูงที่่่สุด
ที่่่เสนอ คุวามเข้มข้นจริง

ตะก่่วิ (Pb) 0.1% < 0.1%
ปรอทุ่ (Hg) 0.1% < 0.1%
แคด้เมียม (Cd) 0.01% < 0.01%
เฮกซะวิาเลนต์ โครเมียม (Cr6⁺) 0.1% < 0.1%
โพลีโบรมิเนตเต็ด้ ไบฟีนิลส์ (PBB) 0.1% < 0.1%
โพลีโบรมิเนตเต็ด้ ไบฟีนิล อีเธอร์ 
(PBDE)

0.1% < 0.1%

บิส (2-เอธิลเฮกซิล) พาทุ่าเลต 
(DEHP)

0.1% < 0.1%

เบนซิล บูทุ่ิล พาทุ่าเลต (BBP) 0.1% < 0.1%
ได้บิวิทุ่ิล พาทุ่าเลต (DBP) 0.1% < 0.1%
ได้ไอโซบิวิทุ่ิล พาทุ่าเลต (DIBP) 0.1% < 0.1%

ส่วนประกอบบางอย่างของผลืิตภัณฑ์ดังที่่่ระบุข้างต้น ได้รับการยกเว้นภายใต้
ภาคุผนวก III ของข้อกำาหนด RoHS2 ดังที่่่ระบุไว้ด้านลื่าง ตัวอย่างของส่วน
ประกอบที่่่ได้รับการยกเว้นคุือ:
• ปรอทุ่ในหลอด้ฟลูออเรสเซนต์ออนแคโทุ่ด้เย็นและหลอด้ฟลูออเรสเซนต์ทุ่ี่มีอิเล็ก

โตรด้ภายนอก (CCFL และ EEFL) เพื่อการใช้งานในวิ่ตถุประสงค์เฉพาะทุ่ี่ไม่เกิน 
(ต่อหลอด้): 

 ͫ ระยะห่างน้อย (500 มม.): สูงสุด้ 3.5 มก. ต่อหลอด้ 
 ͫ ระยะห่างปานกลาง (> 500 มม. ถึง 1,500 มม.): สูงสุด้ 5 มก. ต่อหลอด้
 ͫ ระยะห่างมาก (> 1,500 มม.): สูงสุด้ 13 มก. ต่อหลอด้

• ตะก่่วิในหลอด้ร่งสีแคโทุ่ด้
• ตะก่่วิในแก้วิของหลอด้ฟลูออเรสเซนต์ไม่เกิน 0.2% โด้ยน้ำาหน่ก
• ตะก่่วิอ่นเป็นองค์ประกอบผสมในอลูมิเนียมทุ่ี่มีตะก่่วิได้้สูงสุด้ 0.4% โด้ยน้ำาหน่ก
• คอปเปอร์ อ่ลลอย ทุ่ี่ประกอบด้้วิยตะก่่วิสูงสุด้ 4% ตามน้ำาหน่ก
• ตะก่่วิในโลหะบ่ด้กรีชนิด้อุณหภูมิหลอมเหลวิสูง (เช่น อ่ลลอยผสมตะก่่วิทุ่ี่มีตะก่่วิ 

85% ตามน้ำาหน่กหรือมากกวิ่า)
• ส่วินประกอบไฟฟ้าและอิเล็กทุ่รอนิกส์ทุ่ี่ประกอบด้้วิยตะก่่วิในแก้วิ หรือเซรามิก ทุ่ี่

นอกเหนือจากได้อิเล็กทุ่ริกเซรามิกในต่วิเก็บประจุ เช่น อุปกรณ์เพียโซอิเล็กทุ่รอนิก 
หรือในแก้วิ หรือสารประกอบเซรามิกแมทุ่ริกซ์ 



77

• แบตเตอรี่:
 ͫ คุณสามารถพบวิ่าแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำามากได้้ในระหวิ่างใช้งาน จ่ด้
เก็บหรือขนย้าย; และสถานทุ่ี่ทุ่ี่มีควิามกด้อากาศัต่ำาบนทุ่ี่สูง

 ͫ การเปลี่ยนแบตเตอรี่โด้ยใช้ประเภทุ่ทุ่ี่ไม่ถูกต้องสามารถทุ่ำาลายอุปกรณ์ป้องก่น
ได้้ (ยกต่วิอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางประเภทุ่);

 ͫ การกำาจ่ด้แบตเตอรี่ในกองไฟหรือเตาอบร้อน หรือทุ่ำาการบด้หรือต่ด้แบตเตอรี่
ด้้วิยเครื่องจ่กรกล ซึ่งสามารถทุ่ำาให้เกิด้การระเบิด้ได้้;

 ͫ การวิางแบตเตอรี่ทุ่ิ้งไวิ้ในสภาพแวิด้ล้อมทุ่ี่มีอุณหภูมิสูงมากซึ่งสามารถทุ่ำาให้
เกิด้การระเบิด้หรือการร่่วิไหลของของเหลวิหรือก�าซไวิไฟได้้;

 ͫ แบตเตอรี่ทุ่ี่อยู่ในควิามด้่นอากาศัต่ำามากซึ่งอาจทุ่ำาให้เกิด้การระเบิด้หรือการร่่วิ
ไหลของของเหลวิหรือก�าซไวิไฟได้้

ข้อจำากัดเก่่ยวกับสารอันตรายของอินเด่ย
ถ้อยแถลงข้อจำาก่ด้เกี่ยวิก่บสารอ่นตราย (อินเด้ีย) ผลิตภ่ณฑ์์นี้สอด้คล้องก่บ “กฎ
ระเบียบของเสียอิเล็กทุ่รอนิกส์ของอินเด้ีย ปี 2011” และห้ามการใช้ตะก่่วิ, ปรอทุ่, 
เฮกซะวิาเลนต์โครเมียม, โพลีโบรมิเนตเต็ด้ ไบฟีนิลส์ หรือโพลีโบรมิเนตเต็ด้ ไบฟี
นิล อีเธอร์ ทุ่ี่ควิามเข้มข้นเกิน 0.1 % ตามน้ำาหน่ก และ 0.01 % ตามน้ำาหน่กสำาหร่บ
แคด้เมียม ยกเวิ้นสำาหร่บการยกเวิ้นทุ่ี่แสด้งในรายการ 2 ของกฎระเบียบ

การที่ิ้งผลืิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดอายุผลืิตภัณฑ์
ViewSonic® เคารพสิ่งแวิด้ล้อม และมุ่งม่่นทุ่ี่จะทุ่ำางานเพื่ออนุร่กษ์สิ่งแวิด้ล้อม ขอ
ขอบคุณทุ่ี่คุณมีส่วินในการใช้คอมพิวิเตอร์ทุ่ี่ฉลาด้ขึ้น และช่วิยอนุร่กษ์สิ่งแวิด้ล้อมมาก
ขึ้น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม โปรด้เยี่ยมชมเวิ็บไซต์ ViewSonic®

สหรัฐอเมริกา & แคุนาดา:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
ยุโรป:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
ไต้หวัน: 
https://recycle.epa.gov.tw/

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
https://recycle.epa.gov.tw/
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ข้อมูลืเก่่ยวกับลืิขสิที่ธิ์
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2021 สงวินลิขสิทุ่ธิ์

Macintosh และ Power Macintosh เป็นเครื่องหมายการค้าจด้ทุ่ะเบียนของ Apple 
Inc.

Microsoft, Windows และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจด้ทุ่ะเบียนของ 
Microsoft Corporation ในประเทุ่ศัสหร่ฐอเมริกาและประเทุ่ศัอื่น ๆ

ViewSonic®, โลโก้นกสามต่วิ, OnView, ViewMatch และ ViewMeter เป็น
เครื่องหมายการค้าจด้ทุ่ะเบียนของ ViewSonic® Corporation

VESA เป็นเครื่องหมายการค้าจด้ทุ่ะเบียนของสมาคมมาตรฐานวิิด้ีโออิเล็กทุ่รอนิกส์ 
DPMS, DisplayPort และ DDC เป็นเครื่องหมายการค้าของ VESA

ENERGY STAR® เป็นเครื่องหมายการค้าจด้ทุ่ะเบียนของ US Environmental 
Protection Agency (EPA)

ในฐานะพ่นธมิตรของ ENERGY STAR® แล้วิ ViewSonic® Corporation ได้้พิจารณา
แล้วิวิ่าผลิตภ่ณฑ์์นี้เป็นไปตามแนวิทุ่างของ ENERGY STAR® ในด้้านประสิทุ่ธิภาพการ
ใช้พล่งงาน

คุำาปฏิเสธคุวามรับผิดชอบ: ViewSonic® Corporation จะไม่ร่บผิด้ชอบต่อข้อผิด้
พลาด้ทุ่างเทุ่คนิค หรือทุ่างบรรณาธิการ หรือการละเวิ้นทุ่ี่มีอยู่ในทุ่ี่นี้; หรือสำาหร่บควิาม
เสียหายทุ่ี่เกิด้ขึ้น หรือควิามเสียหายทุ่ี่ตามมา ทุ่ี่เป็นผลจากการใช้งาน หรือสมรรถนะ
ในการใช้งานผลิตภ่ณฑ์์นี้

เพื่อประโยชน์ในการปร่บปรุงผลิตภ่ณฑ์์อย่างต่อเนื่อง ViewSonic® Corporation ขอ
สงวินสิทุ่ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำาเพาะของผลิตภ่ณฑ์์โด้ยไม่ต้องแจ้งให้ทุ่ราบ 
ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้้โด้ยไม่ต้องแจ้งให้ทุ่ราบ

ห้ามค่ด้ลอก ทุ่ำาซ้ำา หรือส่งผ่านส่วินหนึ่งส่วินใด้ของเอกสารนี้ด้้วิยวิิธีการใด้ ๆ เพื่อ
วิ่ตถุประสงค์ใด้ ๆ โด้ยไม่ได้้ร่บอนุญาตเป็นลายล่กษณ์อ่กษรจาก ViewSonic® 
Corporation ก่อน

LS920WU_LS921WU_UG_THA_1a_20210115
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บริการลืูกคุ้า
สำาหร่บการสน่บสนุนด้้านเทุ่คนิคหรือบริการผลิตภ่ณฑ์์ ให้ดู้ตารางด้้านล่างหรือติด้ต่อ
ร้านค้าปลีกของคุณ

หมายเหตุ:  คุณจำาเป็นต้องมีหมายเลขซีเรียลของผลิตภ่ณฑ์์

ประเที่ศ/
ภูมิภาคุ เว็บไซต์ ประเที่ศ/ภูมิภาคุ เว็บไซต์

เอเช่ยแปซิฟิก & แอฟริกา 
Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latin America www.viewsonic.com/la

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

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

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

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

United Kingdom www.viewsonic.com/uk/
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การรับประกันแบบจำากัด
เครื่องโปรเจคเตอร์ ViewSonicฎ

การรับประกันคุุ้มคุรองอะไรบ้าง:
ViewSonic® ร่บประก่นวิ่าผลิตภ่ณฑ์์ของบริษ่ทุ่ปราศัจากข้อบกพร่อง เนื่องจาก
วิ่ตถุด้ิบและฝีมือแรงงานภายใต้การใช้งานปกติ ระหวิ่างช่วิงเวิลาร่บประก่น หาก
ผลิตภ่ณฑ์์พิสูจน์ได้้วิ่าบกพร่องเนื่องจากวิ่ตถุด้ิบหรือฝีมือแรงงานระหวิ่างช่วิงเวิลาร่บ
ประก่น ViewSonic® จะทุ่ำาการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภ่ณฑ์์ให้ใหม่ด้้วิยผลิตภ่ณฑ์์ทุ่ี่
เหมือนก่น ตามดุ้ลพินิจของบริษ่ทุ่แต่เพียงผู้เด้ียวิ ผลิตภ่ณฑ์์หรือชิ้นส่วินทุ่ี่เปลี่ยนให้
ใหม่ อาจประกอบด้้วิยชิ้นส่วินหรือส่วินประกอบทุ่ี่ผลิตขึ้นใหม่ หรือได้้่ร่บการซ่อมแซม
และประกอบกล่บเข้าไปใหม่

การรับประกันที่ั่วไปแบบจำากัดเวลืาสาม (3) ป่:
โด้ยมีชิ้นส่วินทุ่ี่ร่บประก่นเพียงหนึ่งปี (1) ปีสำาหร่บด้่งทุ่ี่กำาหนด้ไวิ้ด้้านล่าง สำาหร่บ
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้: ร่บประก่นชิ้นส่วินทุ่่้งหมด้แต่ไม่รวิมหลอด้ไฟเป็นเวิลา
สาม (3) ปี, ร่บประก่นค่าแรงงานเป็นเวิลาสาม (3) ปี, และร่บประก่นหลอด้เด้ิมเป็น
เวิลาหนึ่ง (1) ปีโด้ยน่บจากวิ่นทุ่ี่ผู้บริโภครายแรกซื้อผลิตภ่ณฑ์์
ภูมิภาคหรือประเทุ่ศัอื่น ๆ : โปรด้ตรวิจสอบข้อมูลการร่บประก่นก่บต่วิแทุ่นจำาหน่ายหรือ
สำาน่กงาน ViewSonic® ในพื้นทุ่ี่ของคุณ

การรับประกันการใช้งานหนักแบบจำากัดหนึ่ง (1) ป่:
สำาหร่บในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ภายใต้การต่้งค่าแบบใช้งานหน่ก ซึ่งการใช้งาน
ของโปรเจ็กเตอร์น่้นหมายรวิมถึงการใช้งานเครื่องในแต่ละวิ่นโด้ยเฉลี่ยมากกวิ่าสิบ
สี่ (14) ช่่วิโมง: ร่บประก่นชิ้นส่วินทุ่่้งหมด้แต่ไม่รวิมหลอด้ไฟเป็นเวิลาหนึ่ง (1) ปี, ร่บ
ประก่นค่าแรงงานเป็นเวิลาหนึ่ง (1) ปี, และร่บประก่นหลอด้เด้ิมเป็นเวิลาเก้าสิบ (90) 
วิ่น โด้ยน่บจากวิ่นทุ่ี่ผู้บริโภครายแรกซื้อผลิตภ่ณฑ์์; ยุโรป: ร่บประก่นชิ้นส่วินทุ่่้งหมด้
แต่ไม่รวิมหลอด้ไฟเป็นเวิลาหนึ่ง (1) ปี, ร่บประก่นค่าแรงงานเป็นเวิลาหนึ่ง (1) ปี, 
และร่บประก่นหลอด้เด้ิมเป็นเวิลาเก้าสิบ (90) วิ่น โด้ยน่บจากวิ่นทุ่ี่ผู้บริโภครายแรกซื้อ
ผลิตภ่ณฑ์์ ภูมิภาคหรือประเทุ่ศัอื่น ๆ : โปรด้ตรวิจสอบข้อมูลการร่บประก่นก่บต่วิแทุ่น
จำาหน่ายหรือสำาน่กงาน ViewSonic® ในพื้นท่ีุ่ของคุณ การร่บประก่นหลอด้ไฟเป็นไป
ตามข้อกำาหนด้และเงื่อนไข, การตรวิจสอบและการอนุม่ติ มีผลบ่งค่บใช้เฉพาะก่บ
หลอด้ทุ่ี่ผู้ผลิตติด้ต่้งไวิ้เทุ่่าน่้น หลอด้ไฟทุ่ี่เป็นอุปกรณ์เสริมทุ่่้งหมด้ซึ่งซื้อแยกต่างหาก 
จะให้การร่บประก่นเป็นเวิลา 90 วิ่น

การรับประกันคุุ้มคุรองใคุรบ้าง:
การร่บประก่นนี้ใช้ได้้เฉพาะก่บผู้ซื้อสินค้ารายแรกเทุ่่าน่้น

สิ่งที่่่การรับประกันไม่คุุ้มคุรอง:
1. ผลิตภ่ณฑ์์ใด้ ๆ ทุ่ี่หมายเลขซีเรียลถูกขีด้ฆ่า แก้ไข หรือลบออก 
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2. ควิามเสียหาย การเสื่อมสภาพ หรือควิามผิด้ปกติทุ่ี่เป็นผลจาก:
 ͫ อุบ่ติเหตุ การใช้ในทุ่างทุ่ี่ผิด้ การละเลย ไฟไหม้ ถูกน้ำา ฟ้าผ่า หรือภ่ยธรรมชาติ
อื่น ๆ การด้่ด้แปลงผลิตภ่ณฑ์์โด้ยไม่ได้้ร่บอนุญาต หรือควิามล้มเหลวิในการ
ปฏิบ่ติตามข่้นตอนต่าง ๆ ทุ่ี่มาพร้อมก่บผลิตภ่ณฑ์์

 ͫ การใช้งานนอกข้อกำาหนด้ของผลิตภ่ณฑ์์
 ͫ การใช้งานผลิตภ่ณฑ์์นอกเหนือจากการใช้งานตามปกติหรือไม่อยู่ภายใต้
สภาวิะปกติ

 ͫ การซ่อม หรือพยายามซ่อมแซมโด้ยบุคคลทุ่ี่ไม่ได้้ร่บอนุญาตจาก ViewSonic®

 ͫ ควิามเสียหายของผลิตภ่ณฑ์์เนื่องจากการขนส่ง
 ͫ การถอด้หรือการติด้ต่้งผลิตภ่ณฑ์์
 ͫ สาเหตุภายนอกทุ่ี่ส่งผลก่บผลิตภ่ณฑ์์ เช่น ควิามแปรปรวินของกระแสไฟฟ้า 
หรือไฟด้่บ

 ͫ การใช้วิ่สดุ้สิ้นเปลืองหรืออะไหล่ทุ่ี่มีคุณสมบ่ติไม่ตรงตามข้อมูลจำาเพาะของ 
ViewSonic

 ͫ การสึกกร่อนและสึกหรอตามปกติ
 ͫ สาเหตุอื่น ๆ ทุ่ี่ไม่เกี่ยวิข้องก่บข้อบกพร่องของผลิตภ่ณฑ์์

3. ค่าใช้จ่ายในบริการถอด้ ติด้ต่้ง และต่้งค่า

วิธ่ขอรับบริการ:
1. โปรด้ติด้ต่อฝ่ายสน่บสนุนลูกค้าของ ViewSonic® เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวิก่บการร่บ

บริการภายใต้การร่บประก่น (โปรด้ดู้ทุ่ี่หน้า“ การสน่บสนุนลูกค้า”) คุณจำาเป็นต้องให้
หมายเลขซีเรียลของผลิตภ่ณฑ์์ของคุณ

2. ในการร่บบริการภายใต้การร่บประก่น คุณจะต้องแจ้ง: (a) ใบเสร็จร่บเงินต้นฉบ่บทุ่ี่มี
การแสด้งวิ่นทุ่ี่ (b) ชื่อของคุณ (c) ทุ่ี่อยู่ของคุณ (d) คำาอธิบายของป่ญหา และ (e) 
หมายเลขซีเรียลของผลิตภ่ณฑ์์

3. นำาหรือส่งผลิตภ่ณฑ์์โด้ยบรรจุในกล่องด้่้งเด้ิม ไปย่งศัูนย์บริการ ViewSonic® ทุ่ี่ได้้
ร่บการแต่งต่้ง หรือ ViewSonic® โด้ยชำาระค่าขนส่งล่วิงหน้า

4. สำาหร่บข้อมูลเพิ่มเติม หรือชื่อของศัูนย์บริการ ViewSonic® ทุ่ี่ใกล้ทุ่ี่สุด้ กรุณาติด้ต่อ 
ViewSonic®

ข้อจำากัดของการรับประกันแบบเป็นนัย:
ไม่มีการร่บประก่น ทุ่่้งแบบช่ด้แจ้งหรือเป็นน่ย ซึ่งขยายควิามคุ้มครองเกินจากทุ่ี่มีการ
อธิบายไวิ้ในทุ่ี่นี้ ซึ่งรวิมถึงการร่บประก่นแบบเป็นน่ยของควิามสามารถเชิงพาณิชย์ และ
ควิามเหมาะสมก่บวิ่ตถุประสงค์เฉพาะสำาหร่บการใช้งานใด้ ๆ
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การยกเว้นของคุวามเส่ยหาย:
ควิามร่บผิด้ชอบของ ViewSonic จำาก่ด้อยู่เพียงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยน
ผลิตภ่ณฑ์์เทุ่่าน่้น ViewSonic® ไม่ร่บผิด้ชอบต่อ:
1. ควิามเสียหายทุ่ี่เกิด้ก่บทุ่ร่พย์สินอื่น ๆ ทุ่ี่เกิด้จากข้อบกพร่องใด้ ๆ ในผลิตภ่ณฑ์์ 

ควิามเสียหายทุ่ี่เกี่ยวิข้องก่บควิามไม่สะด้วิกสบาย การสูญเสียการใช้งานของ
ผลิตภ่ณฑ์์ การเสียเวิลา การสูญเสียผลกำาไร การสูญเสียโอกาสทุ่างธุรกิจ การ
สูญเสียควิามปรารถนาด้ี การรบกวินก่บควิามส่มพ่นธ์ทุ่างธุรกิจหรือการสูญเสียเชิง
พาณิชย์อื่น ๆ แม้วิ่าบริษ่ทุ่จะได้้ร่บการบอกกล่าวิถึงควิามเป็นไปได้้ทุ่ี่จะเกิด้ควิามเสีย
หายด้่งกล่าวิก็ตาม

2. ควิามเสียหายอื่น ๆ ไม่วิ่าจะเป็นอุบ่ติเหตุ ควิามเสียหายทุ่ี่ตามมา หรืออื่น ๆ
3. การเรียกร้องควิามเสียหายต่อลูกค้าโด้ยบริษ่ทุ่อื่น ๆ

ผลืของกฎหมายของรัฐ:
การร่บประก่นนี้ให้สิทุ่ธิ์ทุ่างกฎหมายทุ่ี่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ ซึ่งคุณอาจมีสิทุ่ธิ์อื่นทุ่ี่แตก
ต่างไปได้้ตามแต่หน่วิยงานทุ่้องถิ่น องค์กรปกครองส่วินทุ่้องถิ่นบางแห่งไม่อนุญาตให้
มีข้อจำาก่ด้ในการร่บประก่นโด้ยน่ย และ/หรือไม่อนุญาตให้ยกเวิ้นควิามเสียหายทุ่ี่เกิด้
ขึ้นโด้ยบ่งเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องมา ด้่งน่้น ข้อจำาก่ด้และการยกเวิ้นด้่งกล่าวิข้างต้น
อาจไม่มีผลก่บคุณ

การขายนอกประเที่ศสหรัฐอเมริกาแลืะแคุนาดา:
สำาหร่บข้อมูลการร่บประก่นและการบริการในผลิตภ่ณฑ์์ ViewSonic® ทุ่ี่ขายนอก
ประเทุ่ศัสหร่ฐอเมริกาและแคนาด้า ให้ติด้ต่อ ViewSonic® หรือต่วิแทุ่นจำาหน่าย 
ViewSonic® ในประเทุ่ศัของคุณ 
ระยะเวิลาการร่บประก่นสำาหร่บผลิตภ่ณฑ์์นี้ในจีนแผ่นด้ินใหญ่ (ไม่รวิมฮ่องกง มาเก�า 
และไต้หวิ่น) เป็นไปตามข้อกำาหนด้และเงื่อนไขของใบร่บประก่นการบำารุงร่กษา 
สำาหร่บผู้ใช้ในยุโรปและร่สเซีย สามารถพบรายละเอียด้การร่บประก่นอย่างสมบูรณ์
ได้้ทุ่ี่: http://www.viewsonic.com/eu/ ภายใต้ “การสน่บสนุน/ข้อมูลการร่บประก่น”

Projector Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2005 

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


C0 M91 Y72 K24Process Color 

C0 M0 Y0 K100Process Color 

C0 M91 Y72 K24Process Color 

Pantone Black CSpot Color 

Pantone 187 CSpot Color 

Pantone Black CSpot Color 

Pantone 187 COr Spot Color 
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