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ขอบคณุที่่�เลือืก ViewSonic®

ในฐานะผู้้ �ให �บรกิารโซลช้ั่่�นด้ �านภาพชั่่ �นนำาของโลก ViewSonic® ทุุ่ม่เทุ่เพ่�อสร �าง 
วิวิิฒ่นาการด้ �านเทุ่คโนโลย ีนวิต่กรรมใหม ่และควิามเรยีบงา่ยทุ่ี�เกนิควิามคาด้หวิง่ของ
โลก ทุ่ี� ViewSonic® เราเชั่่�อวิา่ผู้ลติภณ่ฑ์ข์องเรามศีัก่ยภาพในการสร �างผู้ลกระทุ่บเชั่งิ
บวิกตอ่โลก และเราม่�นใจวิา่ผู้ลติภณ่ฑ์ ์ViewSonic® ทุ่ี�คณุเลอ่กจะตอบสนองควิาม 
ต �องการของคณุได้ �เป็็นอยา่งด้ ี

ขอขอบคณุทุ่ี�เลอ่ก ViewSonic® อกีคร่ �ง!
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ขอ้ควรระวงัเพื�อความปลือดภยั
โป็รด้อา่น ขอ้ควรระวงัเพื�อความปลือดภยั ตอ่ไป็นี�กอ่นทุ่ี�คณุจะเริ�มใชั่ �อปุ็กรณ์
โปรเจคเตอร์
• เกบ็ค้ม่อ่ผู้้ �ใชั่ �นี�ในสถานทุ่ี�ป็ลอด้ภย่ สำาหร่บการอ �างองิในอนาคต
• อา่นคำาเตอ่นทุ่่ �งหมด้ และป็ฏิบิต่ติามข่ �นตอนทุ่่ �งหมด้
• ให �เวิ �นระยะหา่งรอบ ๆ เคร่�องโป็รเจ็กเตอรไ์วิ �อยา่งน �อย 20" (50 ซม.) เพ่�อให � 

ม่�นใจวิา่มกีารระบายอากาศัทุ่ี�เหมาะสม
• วิางเคร่�องโป็รเจคเตอรไ์วิ �ในทุ่ี�ทุ่ี�มกีารระบายอากาศัได้ �ด้ ีอยา่วิางสิ�งของใด้ ๆ ทุ่ี�อาจ

กดี้ขวิางการระบายควิามร �อนไวิ �บนเคร่�องโป็รเจคเตอร์
• อยา่วิางเคร่�องโป็รเจคเตอรไ์วิ �บนพ่�นผู้วิิทุ่ี�ไมส่มำ�าเสมอหรอ่ไมม่่�นคง เน่�องจากเคร่�อง

โป็รเจคเตอรอ์าจหลน่ลงมา เป็็นผู้ลให �เกดิ้การบาด้เจ็บ หรอ่อปุ็กรณเ์สยีหายได้ �
• อยา่ใชั่ �เคร่�องโป็รเจคเตอรห์ากเคร่�องเอยีงอย้ใ่นมมุทุ่ี�มากกวิา่ 10ฐ 

ทุ่างซ �ายหรอ่ขวิา หรอ่ในมมุทุ่ี�มากกวิา่ 15ฐ ไป็ข �างหน �าหรอ่ข �างหลง่
• อยา่มองตรงเข �าไป็ในเลนสข์องเคร่�องโป็รเจคเตอรใ์นขณะใชั่ �งาน ลำาแสงทุ่ี�เข �มข �น 

อาจทุ่ำาลายด้วิงตาของคณุได้ �
• อยา่นำาวิต่ถใุด้ ๆ ปิ็ด้ก่ �นเลนสฉ์ายภาพในขณะทุ่ี�เคร่�องโป็รเจคเตอรก์ำาลง่ทุ่ำางาน  

เน่�องจากอาจทุ่ำาให �วิต่ถรุ �อนและผู้ดิ้รป้็หรอ่กระทุ่่�งทุ่ำาให �เกดิ้เพลงิไหม �ได้ �
• อยา่พยายามถอด้แยกชั่ิ�นสว่ินของเคร่�องโป็รเจคเตอร ์ภายในมแีรงด้น่ไฟฟ�าสง้ทุ่ี� 

เป็็นอน่ตรายถงึชั่วีิติได้ � หากคณุสม่ผู่้สกบ่สว่ินทุ่ี�มไีฟฟ�าไหลเวิยีนอย้่
• ในขณะทุ่ี�ย �ายเคร่�องโป็รเจคเตอร ์ใชั่ �ควิามระมด่้ระวิง่อยา่ให �อปุ็กรณห์ลน่พ่�นหรอ่ 

กระแทุ่กกบ่สิ�งใด้ ๆ
• อยา่วิางวิต่ถทุุ่ี�หน่กไวิ �บนเคร่�องโป็รเจคเตอรห์รอ่สายเคเบลิเชั่่�อมตอ่
• อยา่วิางเคร่�องโป็รเจคเตอรใ์นแนวิต่ �ง การไมป่็ฏิบิต่ติามคำาแนะนำาอาจทุ่ำาให �เคร่�อง 

โป็รเจคเตอรห์ลน่ลงมา สง่ผู้ลให �เกดิ้การบาด้เจ็บหรอ่อปุ็กรณเ์สยีหายได้ �
• หลกีเลี�ยงไมใ่ห �เคร่�องโป็รเจคเตอรส์ม่ผู่้สถก้แสงอาทุ่ติยห์รอ่แหลง่กำาเนดิ้ควิาม 

ร �อนอ่�น ๆ โด้ยตรง อยา่ตดิ้ต่ �งเคร่�องไวิ �ใกล �แหลง่ควิามร �อนใด้ ๆ เชั่น่ หม �อนำ�ารถยนต ์
เคร่�องทุ่ำาควิามร �อน เตาผู้งิ หรอ่อปุ็กรณอ์่�นๆ (รวิมทุ่่ �งเคร่�องแอมป็ลฟิาย) ทุ่ี�อาจ 
ทุ่ำาให �อณุหภม้ขิองเคร่�องโป็รเจคเตอรส์ง้ขึ�นจนถงึระด้บ่ทุ่ี�เป็็นอน่ตรายได้ �

• อยา่วิางของเหลวิไวิ �ใกล �หรอ่บนเคร่�องโป็รเจคเตอร ์ของเหลวิทุ่ี�หกใสใ่นเคร่�องอาจ
ทุ่ำาให �เคร่�องโป็รเจคเตอรเ์สยีหายได้ � หากเคร่�องโป็รเจคเตอรเ์ปี็ยก ให �ถอด้ป็ล่๊กของ
เคร่�องออกจากแหลง่จา่ยไฟแล �วิโทุ่รตดิ้ตอ่ศัน้ยบ์รกิารในพ่�นทุ่ี�ของคณุเพ่�อร่บบรกิาร
โป็รเจคเตอร์

• เม่�อเคร่�องโป็รเจคเตอรท์ุ่ำางาน คณุอาจร้ �สกึถงึลมร �อนและกลิ�นจากตะแกรงระบาย 
อากาศัของเคร่�องได้ � ซึ�งถอ่เป็็นการทุ่ำางานตามป็กต ิไมใ่ชั่ข่ �อบกพรอ่งใด้ ๆ
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• อยา่พยายามหลกีเลี�ยงวิต่ถปุ็ระสงคเ์พ่�อควิามป็ลอด้ภย่ของป็ล่๊กทุ่ี�มขี่ �วิหรอ่การตอ่ 
สายด้นิ ป็ล่๊กทุ่ี�มขี่ �วิจะมทีุ่ี�เสยีบสองขา โด้ยด้ �านหนึ�งจะกวิ �างกวิา่อกีด้ �านหนึ�ง ป็ล่๊ก 
ชั่นดิ้ทุ่ี�มสีายด้นิ มทีุ่ี�เสยีบสองขา และขาทุ่ี�สามเป็็นขาทุ่ี�ตอ่ลงด้นิ ขาทุ่ี�สามซึ�งเป็็นขา
แบบกวิ �างมไีวิ �เพ่�อควิามป็ลอด้ภย่ของคณุ ถ �าป็ล่๊กเสยีบไมพ่อด้ใีนเต �าเสยีบของคณุ 
ให �ใชั่ �อะแด้ป็เตอร ์และอยา่พยายามใชั่ �แรงด้น่ป็ล่๊กเข �าไป็ในเต �าเสยีบ

• ในขณะทุ่ี�เชั่่�อมตอ่กบ่เต �าเสยีบไฟฟ�า อยา่นำาขาทุ่ี�มสีายด้นิออก โป็รด้ตรวิจด้ใ้ห � 
แน่ใจวิา่ขาทุ่ี�มสีายด้นิ ไมม่กีารถอด้ออก

• ป็�องกน่ไมใ่ห �มกีารเหยยีบหรอ่ทุ่บ่สายไฟ โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งทุ่ี�ป็ล่๊กและจดุ้ทุ่ี�เด้นิ 
สายออกมาจากเคร่�องโป็รเจคเตอร ์

• ในบางป็ระเทุ่ศั แรงด้น่ไฟฟ�าอาจไมเ่สถยีร เคร่�องโป็รเจคเตอรน์ี�ได้ �ร่บการออกแบบ 
มาให �ทุ่ำางานอยา่งป็ลอด้ภย่ทุ่ี�แรงด้น่ไฟฟ�า AC ระหวิา่ง 100 ถงึ 240 โวิลต ์ 
แตเ่คร่�องอาจเสยีหายได้ �หากเกดิ้การตด่้ไฟหรอ่มไีฟฟ�ากระชั่ากทุ่ี� ฑ์ 10 โวิลต ์ 
ในพ่�นทุ่ี�ทุ่ี�อาจมแีรงด้น่ไฟฟ�าผู่้นผู้วินหรอ่ถก้ตด่้ไฟฟ�า ขอแนะนำาให �คณุเชั่่�อมตอ่ 
เคร่�องโป็รเจคเตอรข์องคณุผู้า่นเคร่�องควิบคมุแรงด้น่ไฟฟ�า อปุ็กรณป์็�องกน่ไฟ 
กระชั่าก หรอ่แหลง่จา่ยไฟฟ�าสำารอง (UPS)

• ถ �ามคีวิน่ เสยีงทุ่ี�ผู้ดิ้ป็กต ิหรอ่กลิ�นแป็ลก ๆ ให �ปิ็ด้เคร่�องโป็รเจคเตอรท์ุ่น่ทุ่แีล �วิโทุ่ร 
ตดิ้ตอ่ตว่ิแทุ่นจำาหน่ายหรอ่ ViewSonic® การใชั่ �เคร่�องโป็รเจคเตอรต์อ่ไป็อาจทุ่ำาให �
เกดิ้อน่ตรายได้ �

• ใชั่ �เฉพาะอปุ็กรณต์อ่พว่ิง/อปุ็กรณเ์สรมิทุ่ี�ผู้้ �ผู้ลติกำาหนด้ไวิ �เทุ่า่น่�น
• ถอด้ป็ล่๊กสายไฟออกจากเต �าเสยีบ AC หากจะไมใ่ชั่ �เคร่�องโป็รเจคเตอรเ์ป็็นระยะ 

เวิลานาน
• เม่�อต �องซอ่มแซม ให �นำาไป็ยง่ชั่า่งบรกิารทุ่ี�มคีณุสมบต่ทิุ่กุคร่ �ง

ข้อควรระวัง:  เคร่่องนี�อาจป็ล่อยร่งสีแสงทุ่ี่อ่นตรายได้� เชั่่นเด้ียวิก่บแหล่งกำาเนิด้ 
แสงทุ่ี่สวิ่างจ่ด้อ่่น ๆ ค่อ อย่าจ�องมองไป็ทุ่ี่ลำาแสง RG2 IEC 62471-5: 
2015



5

สารบญั
ข้อควรระวังเพื่อความปลือดภัย .............................3
บที่นำา ...............................................................8

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ .............................................................................8
ส่วินต่าง ๆ ของผู้ลิตภ่ณฑ์์ ........................................................................9

โป็รเจคเตอร์ ...........................................................................................9
ชั่่องเชั่่่อมต่อ .........................................................................................10
รีโมทุ่คอนโทุ่รล .....................................................................................11

การตั้งค่าครั้งแรก ............................................ 13
การเล่อกตำาแหน่งทุ่ี่ต่�ง - ทุ่ิศัทุ่างการฉาย ...................................................13
ขนาด้ภาพฉาย .....................................................................................14
การแขวินเคร่่องโป็รเจคเตอร์ ...................................................................15

การเชื่อมต่อต่าง ๆ ........................................... 16
การเชั่่่อมต่อพล่งงาน .............................................................................16

ชั่่องเสียบ DC (เต�าเสียบไฟฟ�า) ................................................................16
เพาเบอร์แบงก์ USB-C ............................................................................17

การเชั่่่อมต่ออุป็กรณ์ภายนอก ...................................................................18
การเชั่่่อมต่อ HDMI ................................................................................18
การเชั่่่อมต่อ USB ..................................................................................19
การ Screen Mirroring (ลอกเลียนหน�าจอ) แบบไร�สาย .................................20

การเชั่่่อมต่อเสียง ..................................................................................21
Bluetooth Speaker (ลำาโพงบล้ทุ่้ธ) ..........................................................21
Bluetooth Out (ชั่่องบล้ทุ่้ธออก) ..............................................................23

การเชั่่่อมต่อเคร่อข่าย ............................................................................24
การเชั่่่อมต่อ Wi-Fi .................................................................................24
SSID แบบกำาหนด้เอง .............................................................................26



6

การใช้งานเครื่องโปรเจคเตอร ์........................... 27
การเริ่มใชั่�งานเคร่่องโป็รเจคเตอร์ .............................................................27
การเป็ิด้ใชั่�งานคร่�งแรก ...........................................................................27

Auto Focus (โฟก่สอ่ตโนม่ติ) ..................................................................27
Projection Orientation (ทุ่ิศัทุ่างการฉาย) ..................................................28
Preferred Language (ภาษาทุ่ี่ต�องการ) .....................................................28
Network Settings (การต่�งค่าเคร่อข่าย) .....................................................29
Source Input (แหล่งส่ญญาณขาเข�า) .......................................................29

การเล่อกแหล่งส่ญญาณขาเข�า ................................................................30
การป็ร่บภาพทุ่ี่ฉาย ................................................................................31

การป็ร่บควิามส้งและมุมการฉายภาพของเคร่่องโป็รเจคเตอร์ ............................31
การป็ิด้เคร่่องโป็รเจคเตอร์ .......................................................................32

รายละเอียด้การแสด้งผู้ลบนหน�าจอ (On-Screen Display (OSD)) ของแหล่ง
ส่ญญาณขาเข�าทุ่ี่เล่อกไวิ� (Input Source Selected) .....................................33

การใช้งานโปรเจคเตอร ์.................................... 45
Home Screen (หน�าจอหล่ก) ..................................................................45
รายละเอียด้การแสด้งผู้ลบนหน�าจอ (On-Screen Display (OSD)) ของหน�าจอหล่ก 
(Home Screen) ..................................................................................46
การใชั่�งานเมน้ ......................................................................................50

File Management (การจ่ด้การไฟล์) .........................................................50
Apps Center (ศั้นย์รวิมแอป็) ...................................................................55
App Store ...........................................................................................56
Bluetooth (บล้ทุ่้ธ) ................................................................................58
Setting (การต่�งค่า) ...............................................................................59
Screen Mirroring (การลอกเลียนหน�าจอ) ..................................................77



7

ภาคผนวก ...................................................... 80
ข�อม้ลจำาเพาะ ......................................................................................80

ขนาด้ของเคร่่องโป็รเจคเตอร์ ...................................................................81
ตารางการป็ร่บ ......................................................................................81

การป็ร่บวิิด้ีโอ HDMI ..............................................................................81
HDMI PC ............................................................................................82
การป็ร่บการเชั่่่อมต่อ USB-C .....................................................................84

การแก�ป็่ญหา .......................................................................................85
หลอด้ไฟ LED แสด้งการทุ่ำางาน ................................................................86

การบำารุงร่กษา .....................................................................................87
ข�อควิรระวิ่งทุ่่่วิไป็ ...................................................................................87
การทุ่ำาควิามสะอาด้เลนส์ .........................................................................87
การทุ่ำาควิามสะอาด้ต่วิเคร่่อง ....................................................................87
การเก็บร่กษาเคร่่องโป็รเจคเตอร์ ...............................................................87

ระเบ่ยบข้อบังคับ แลืะข้อมูลืการบริการ ............... 88
ข�อม้ลเกี่ยวิก่บควิามสอด้คล�อง .................................................................88

ถ�อยแถลงควิามสอด้คล�องของ FCC ...........................................................88
ป็ระกาศัแจ�งเกี่ยวิก่บการร่บส่มผู้่สการแผู้่ร่งสีของ FCC ....................................89
ข�อควิามแสด้งการแจ�งเต่อน IC .................................................................89
ข�อควิามแสด้งรห่สป็ระเทุ่ศั .......................................................................89
ป็ระกาศัแจ�งเกี่ยวิก่บการร่บส่มผู้่สการแผู้่ร่งสีของ IC ......................................90
ควิามสอด้คล�องก่บ CE สำาหร่บป็ระเทุ่ศัในสหภาพยุโรป็ ..................................90
ป็ระกาศัควิามสอด้คล�องก่บ RoHS2 ...........................................................91
ข�อจำาก่ด้เกี่ยวิก่บสารอ่นตรายของอินเด้ีย .....................................................92
การทุ่ิ�งผู้ลิตภ่ณฑ์์เม่่อสิ�นสุด้อายุผู้ลิตภ่ณฑ์์ ...................................................92

ข�อม้ลเกี่ยวิก่บลิขสิทุ่ธิ์ ............................................................................93
บริการล้กค�า .........................................................................................94
การร่บป็ระก่นแบบจำาก่ด้ ..........................................................................95



8

บทนำ�
สิง่ต�่งๆ ในกลอ่งบรรจุ

โปรเจคเตอร์ M2e อะแดปเตอร์ DC สายไฟ

สาย USB แบบ C แบตเตอรี่ คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

รีโมทคอนโทรล กระเป๋าหิ้วแบบนุ่ม

หม�ยเหตุ:  สายไฟและสายเคเบิลวิดีโอที่ให้มาในแพคเกจอาจแตกต่างจากที่ 
แสดง ขึ้นอยู่กับประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อร้านค้าในประเทศ 
ของคุณสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
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สว่นต�่ง ๆ ของผลติภณัฑ์
โปรเจคเตอร์

1 5

6

2 3 4

ร�ยก�ร คำ�อธบิ�ย
[1] เลนส์ เลนสข์องเครือ่งโปรเจคเตอร์
[2] เซน็เซอรอ์นิฟราเรด เซน็เซอรอ์นิฟราเรด
[3] กลอ้งออโตโฟกสั ปรับโฟกสัโดยอตัโนมตัิ
[4] เซน็เซอรอ์อโตโฟกสั ปรับโฟกสัโดยอตัโนมตัิ
[5] ลำาโพง harman/Kardon ลำาโพง harmon/kardon
[6] ขาตัง้แบบปรับได ้ ขาตัง้ปรับไดแ้บบไมม่ขีัน้
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ชอ่งเชือ่มตอ่

1 5 6 8 9

7

2 3 4

พอรต์ คำ�อธบิ�ย
[1] ปุ่ มเปิดปิด ปุ่ มเปิด/ปิด
[2]  หลอดไฟ LED แสดงการ 

ทำางาน หลอดไฟ LED แสดงการทำางาน

[3]  สญัญาณเสยีงออก  
(แจ็ก 3.5 มม.) ชอ่งตอ่สญัญาณเสยีงออกขนาด 3.5 มม.

[4] HDMI¹ ชอ่ง HDMI2
[5] USB-C³ ชอ่ง USB-C
[6] เซน็เซอรอ์นิฟราเรด เซน็เซอรอ์นิฟราเรด
[7] MICRO SD ซอ็กเกต็ Micro SD (SDXC สงูสดุ 256 GB - 

FAT32/NTFS)
[8] USB A (5V/2A Out) ชอ่ง USB 2.0 แบบ A (เครือ่งอา่น USB - FAT32/

NTFS)
[9] ชอ่ง DC IN ชอ่งเสยีบไฟเขา้
1 รองรับ HDCP 1.4/HDMI 1.4
2 ผูใ้ช ้iPhone/iPad จะตอ้งซือ้ตวัแปลงเพิม่เตมิ เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาความเขา้กนัได ้โปรดใชอ้ปุกรณเ์สรมิทีไ่ดรั้บ
อนุญาตของ Apple เทา่นัน้

3 โปรดใชส้าย USB-C ทีใ่หม้า และตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่อปุกรณ ์USB-C ของคณุสามารถรองรับไดท้ัง้การสง่ 
สญัญาณวดิโีอและการชารจ์
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รโีมทคอนโทรล

ปุ่ ม คำ�อธบิ�ย

[1] เปิดปิด การเปิดหรอืปิดเครือ่งโปรเจคเตอร์

[2] แหลง่สญัญาณ แสดงแถบการเลอืกแหลง่ 
สญัญาณเขา้

[3] โฟกสั

ปรับโฟกสัภาพโดยอตัโนมตัิ
หากตอ้งการปรับโฟกสัดว้ยตนเอง 

ใหก้ดปุ่ ม Focus (โฟกสั) 
บนรโีมทคอนโทรลคา้งไวส้าม (3) 

วนิาที

[4] Bluetooth เปิดการคน้หา Bluetooth

[5] ตกลง ยนืยนัการเลอืก

[6]  ขึน้/ลง/ซา้ย/ขวา pq
tu

สำารวจ เลอืก และปรับเปลีย่น 
รายการเมนูทีต่อ้งการ

[7] การตัง้คา่ แสดงเมนู Setting (ก�รต ัง้ค�่)

[8] ยอ้นกลบั กลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้

[9] หนา้หลกั เขา้ใชง้านหนา้ Home (หน�้หลกั)

[10] ระดบัเสยีง เพิม่/ลดระดบัเสยีง

[11]  เดนิหนา้/
ถอยหลงั เลือ่นสือ่ไปขา้งหนา้/ถอยหลงั

[12] ปิดเสยีง ปิดเสยีง/เปิดเสยีง

[13] เลน่/หยดุ เลน่/หยดุสือ่

1
3

5

7

10
12

11

13

2
4

6

8
9
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รโีมทคอนโทรล - ระยะทำ�ง�น
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ฟังกช์นัตา่ง ๆ ของรโีมทคอนโทรล 
ทำางานไดอ้ยา่งเหมาะสม โปรดปฏบิตัติามขัน้ตอน 
ตอ่ไปนี:้

1. ผูใ้ชต้อ้งถอืรโีมทคอนโทรลภายในมมุ 30° ที่
ตัง้ฉากกบัเซน็เซอรร์โีมทคอนโทรล IR ของ
โปรเจคเตอร์

2. ระยะหา่งระหวา่งรโีมทควบคมุกบัเซน็เซอรไ์ม ่
ควรเกนิ 8 ม. (26 ฟตุ)

หม�ยเหตุ:  โปรดดูภาพประกอบเพื่อศึกษา 
ตำาแหน่งของเซ็นเซอร์ 
รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด (IR)

รโีมทคอนโทรล - ก�รเปลีย่นแบตเตอรี่
3. ถอดฝาครอบแบตเตอรีอ่อกทางดา้นลา่งของรโีมทคอนโทรลดว้ยการกดตรงทีจั่บ 

แลว้เลือ่นออกมา
4. ถอดแบตเตอรีท่ีม่อียู ่(ถา้จำาเป็น) แลว้ใสแ่บตเตอรี ่AAA ลงไปสองกอ้น

หม�ยเหต:ุ  ตรวจสอบวา่ขัว้ของแบตเตอรีต่รงตามเครือ่งหมายทีร่ะบไุว ้
5. ใสฝ่าครอบแบตเตอรีค่นืที ่โดยวางใหต้รงกบัฐานแลว้ดนักลบัคนืสูต่ำาแหน่ง

หม�ยเหต:ุ  
• หลกีเลีย่งการวางรโีมทคอนโทรลและแบตเตอรีไ่วใ้นสภาพแวดลอ้มทีค่วาม 

รอ้นหรอืมคีวามชืน้สงู
• เปลีย่นเฉพาะแบตเตอรีช่นดิเดยีวกนัหรอืเทยีบเทา่กบัทีผู่ผ้ลติแบตเตอรี ่

แนะนำาไวเ้ทา่นัน้
• หากแบตเตอรีห่มดหรอืหากคณุจะไมใ่ชร้โีมทคอนโทรลเป็นเวลานาน ใหถ้อด

แบตเตอรีอ่อกเพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัรโีมทคอนโทรล
• ทิง้แบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้ตามคำาแนะนำาของผูผ้ลติและขอ้กำาหนดดา้นสภาพ 

แวดลอ้มในทอ้งถิน่สำาหรับภมูภิาคของคณุ

ประมาณ 30°

ประมาณ 30°
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การต ัง้คา่คร ัง้แรก
สว่นนีใ้หค้ำ�แนะนำ�ก�รตัง้ค�่เริม่ตน้เครือ่งโปรเจคเตอรข์องคณุอย�่งละเอยีด

การเลอืกตำาแหนง่ทีต่ ัง้ - ทศิทางการฉาย
คว�มชืน่ชอบสว่นบคุคลและรปูแบบหอ้งจะเป็นสิง่ทีใ่ชก้ำ�หนดตำ�แหน่งก�รตดิตัง้ 
โดยใหพ้จิ�รณ�สิง่ตอ่ไปนี:้
• ขน�ดและตำ�แหน่งของหน�้จอของคณุ
• ตำ�แหน่งของเต�้เสยีบไฟทีเ่หม�ะสม
• ตำ�แหน่งและระยะห�่งระหว�่งเครือ่งโปรเจคเตอรก์บัอปุกรณอ์ืน่ ๆ
เครือ่งโปรเจคเตอรไ์ดรั้บก�รออกแบบม�ใหต้ดิตัง้ในตำ�แหน่งใดตำ�แหน่งหนึง่ตอ่ไปนี:้

ตำาแหนง่

โตะ๊ดา้นหนา้
ว�งเครือ่งโปรเจคเตอรไ์วใ้กลก้ั
บพืน้ตรงด�้นหน�้จอ

เพดานดา้นหนา้
แขวนเครือ่งโปรเจคเตอรก์ลบัหั
วจ�กเพด�นทีด่�้นหน�้จอ

โตะ๊ดา้นหลงั¹
ว�งเครือ่งโปรเจคเตอรไ์วใ้กลก้ั
บพืน้ตรงด�้นหลงัจอ

เพดานดา้นหลงั¹
แขวนเครือ่งโปรเจคเตอรก์ลบัหั
วจ�กเพด�นทีด่�้นหลงัจอ

 ¹ ตอ้งใชจ้อฉ�ยภ�พด�้นหลงั
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ขนาดภาพฉาย
• ภ�พขน�ด 16: 9 บนจอ 16: 9

หมายเหต:ุ  (e) = จอ / (f) = ศนูยก์ล�งของเลนส์
ภาพขนาด 16: 9 บนจอ 16: 9

(a) 
ขนาดหนา้จอ

(b) 
ระยะฉายภาพ

(c) 
ความสงูของภาพ ความกวา้งของภาพ

นิว้ ซม. นิว้ ม. นิว้ ซม. นิว้ มม.
30 76.2 31.64 0.80 14.71 37.36 26.15 664
40 101.6 42.18 1.07 19.61 49.81 34.86 886
50 127 52.73 1.34 24.51 62.26 43.58 1107
60 152.4 63.28 1.61 29.42 74.72 52.29 1328
70 177.8 73.82 1.88 34.32 87.17 61.01 1550
80 203.2 84.37 2.14 39.22 99.62 69.73 1771
90 228.6 94.91 2.41 44.12 112.07 78.44 1992
100 254 105.46 2.68 49.03 124.53 87.16 2214

หมายเหตุ:  ตัวเลขเหล่�นี้มีคว�มคล�ดเคลื่อนได้ 3% เนื่องจ�กองค์ประกอบด้�น 
แสงต่�ง ๆ ขอแนะนำ�ให้ทำ�ก�รทดสอบขน�ดและระยะท�งของก�รฉ�ย
ภ�พก่อนก�รติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์อย่�งถ�วร
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การแขวนเครือ่งโปรเจคเตอร์
หมายเหต:ุ  ห�กคณุซือ้อปุกรณย์ดึเครือ่งของบรษัิทอืน่ โปรดใชข้น�ดสกรทูีถ่กูตอ้ง 

ขน�ดของสกรอู�จแตกต�่งกนัไปต�มคว�มหน�ของแผน่ยดึ
1. เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้�่ก�รตดิตัง้มคีว�มปลอดภยัสงูสดุ โปรดใชต้วัยดึผนังหรอืเพด�น 

ของ ViewSonic®

2. ตรวจสอบใหม้ัน่ใจว�่สกรทูีใ่ชย้ดึตวัยดึเข�้กบัเครือ่งโปรเจคเตอรเ์ป็นไปต�มขอ้ 
กำ�หนดตอ่ไปนี:้

• ชนดิสกร:ู M4 x 8
• คว�มย�วสกรสูงูสดุ: 8 mm

3. ในก�รเข�้ถงึจดุยดึเพด�น ใหถ้อดแผน่รองส�ม (3) ชิน้ทีด่�้นล�่งของเครือ่งโปรเจ 
คเตอรอ์อกกอ่น

ขอ้ควรระวงั:  
• หลกีเลีย่งก�รตดิตัง้เครือ่งโปรเจคเตอรใ์กลก้บัแหลง่คว�มรอ้น
• ใหเ้วน้ระยะห�่งอย�่งนอ้ย 10 ซม. (3.9 นิว้) ระหว�่งเพด�นกบัด�้นล�่งของ 

เครือ่งโปรเจคเตอร์
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การเชือ่มตอ่ตา่ง ๆ
สว่นนีจ้ะแนะนำ�วธิกี�รเชือ่มตอ่เครือ่งโปรเจคเตอรก์บัอปุกรณอ์ืน่ใหค้ณุทร�บ

การเชือ่มตอ่พลงังาน
ชอ่งเสยีบ DC (เตา้เสยีบไฟฟ้า)
1. เสยีบส�ยไฟเข�้กบัอะแดปเตอรไ์ฟฟ้�
2. เสยีบอะแดปเตอรไ์ฟฟ้�เข�้กบัแจ็ก DC IN ทีด่�้นหลงัของเครือ่งโปรเจคเตอร์
3. เสยีบปลั๊กไฟเข�้กบัเต�้เสยีบไฟฟ้� เมือ่เชือ่มตอ่แลว้ เครือ่งโปรเจคเตอรจ์ะเปิดเอง 

โดยอตัโนมตัิ

1

23

หมายเหตุ:  เมื่อติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดก�รเชื่อมต่อด้วยส�ย
ไฟแบบยึดต�ยในตำ�แหน่งที่เข้�ถึงได้ง่�ย หรือเสียบปลั๊กไฟเข้�กับ 
เต้�เสียบที่เข้�ถึงได้ง่�ยที่ใกล้กับตัวเครื่อง ห�กเกิดคว�มผิดปกติ 
ระหว่�งก�รใช้ง�นเครื่องโปรเจคเตอร์ ให้ใช้อุปกรณ์ตัดก�รเชื่อมต่อ 
เพื่อปิดแหล่งจ่�ยไฟหรือถอดปลั๊กไฟออก
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เพาเบอรแ์บงก ์USB-C
1. เชือ่มตอ่ปล�ยด�้นหนึง่ของส�ยเคเบลิ USB แบบ C เข�้กบัชอ่ง USB-C ของเครือ่ง 

โปรเจคเตอร์
2. เชือ่มตอ่ปล�ยอกีด�้นหนึง่ของส�ย USB แบบ C เข�้กบัเพ�เบอรแ์บงก์

1

2

หมายเหต:ุ  เพ�เบอรแ์บงกค์วรจ�่ยไฟ 45W (15V/3A) เป็นอย�่งนอ้ย และรองรับ 
เอ�ตพ์ตุโปรโตคอล Power Delivery (PD)
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การเชือ่มตอ่อปุกรณภ์ายนอก
การเชือ่มตอ่ HDMI
เชือ่มตอ่ปล�ยส�ย HDMI ด�้นหนึง่เข�้กบัชอ่ง HDMI ของอปุกรณว์ดิโีอของคณุ 
จ�กนัน้ เชือ่มตอ่ปล�ยส�ยอกีด�้นหนึง่เข�้กบัชอ่ง HDMI (ชอ่งนีร้องรับ HDCP 1.4/
HDMI 1.4) ของเครือ่งโปรเจคเตอรข์องคณุ

หมายเหต:ุ  ผูใ้ช ้iPhone/iPad จะตอ้งใชต้วัแปลงเพิม่เตมิ
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การเชือ่มตอ่ USB

การเชือ่มตอ่ USB-C
เชือ่มตอ่ปล�ยส�ย USB แบบ C ด�้นหนึง่เข�้กบัชอ่ง USB-C ของอปุกรณข์องคณุ จ�ก
นัน้เชือ่มตอ่ปล�ยส�ยอกีด�้นเข�้กบัชอ่ง USB-C ของเครือ่งโปรเจคเตอรข์องคณุ

หมายเหต:ุ  
• ตรวจสอบใหม้ัน่ใจว�่อปุกรณ ์USB แบบ C ของคณุรองรับก�รสง่สญัญ�ณ 

วดิโีอ
• M2e ยงัส�ม�รถใชเ้พ�เวอรแ์บงกท์ีเ่ชือ่มตอ่ USB-C เพือ่เปิดเครือ่งได ้

อย�่งไรกต็�มระดบั ระดบัคว�มสว�่งจะถกูจำ�กดัอยูท่ี ่60% ของระดบัสงูสดุ

การเชือ่มตอ่ USB แบบ A
เชือ่มตอ่ปล�ยส�ย USB แบบ A ด�้นหนึง่เข�้กบัชอ่ง USB-A ของอปุกรณข์องคณุ  
(ถ�้ม)ี จ�กนัน้เชือ่มตอ่ปล�ยส�ยอกีด�้นเข�้กบัชอ่ง USB A ของเครือ่งโปรเจคเตอร ์
ของคณุ 

และคณุยงัส�ม�รถเชือ่มตอ่แป้นพมิพ ์เม�ส ์ดองเกลิ อปุกรณจั์ดเก็บขอ้มลู ฯลฯ 
เข�้กบัชอ่ง USB-A ของโปรเจคเตอรไ์ดด้ว้ย ห�กคณุตอ้งก�รเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั 
ก�รจัดก�รอปุกรณจั์ดเกบ็ขอ้มลู เชน่ แฟลชไดรฟ์ USB, เนือ้ห�ต�่ง ๆ โปรดไปที ่
หน�้ 50
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การ Screen Mirroring (ลอกเลยีนหนา้จอ) แบบไรส้าย
ก�ร Screen Mirroring ใหก้�รเชือ่มตอ่ Wi-Fi 5GHz เพือ่ใหผู้ใ้ชส้�ม�รถลอกเลยีน 
หน�้จออปุกรณส์ว่นตวัขึน้บนหน�้จอได ้

หมายเหต:ุ  ตรวจสอบว�่อปุกรณข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืข�่ยเดยีวกนักบั 
โปรเจคเตอร์

สำาหรบั iOS:
1. เข�้เมนูควบคมุแบบหลน่ลง
2. เลอืกไอคอน “Screen Mirroring” (ลอกเลยีนหน�้จอ)
3. แลว้เลอืก “ViewSonic PJ-XXXX”

สำาหรบั Android:
1. ด�วนโ์หลดและตดิตัง้แอปพลเิคชนั “Google Home” จ�กนัน้ใหเ้ปิดแอปขึน้ม�
2. ดงึเพือ่รเีฟรชแอปและรอประม�ณ 30 วนิ�ที
3. คณุจะมองเห็น “ViewSonic PJ-XXXX” ใหเ้ลอืกร�ยก�รนี้

หมายเหต:ุ  อปุกรณ ์Android บ�งรุน่รองรับก�ร “Casting” โดยตรง ห�กอปุกรณ ์
ของคณุรองรับ ใหไ้ปทีค่ณุสมบตั ิCasting แลว้เลอืก “ViewSonic  
PJ-XXXX” จ�กร�ยก�รอปุกรณท์ีพ่รอ้มใชง้�น นอกจ�กนีค้ณุยงัส�ม�รถ 
สแกนรหสั QR จ�กสว่นคำ�ถ�มทีพ่บบอ่ยและทำ�ต�มขัน้ตอนเพือ่แคสต์
อปุกรณ ์Android ของคณุโดยตรง



21

การเชือ่มตอ่เสยีง
Bluetooth Speaker (ลำาโพงบลทูธู)
เครือ่งโปรเจคเตอรม์�พรอ้มคณุสมบตับิลทูธูทีอ่นุญ�ตใหผู้ใ้ชเ้ชือ่มตอ่อปุกรณแ์บบไร ้
ส�ยเพือ่ก�รเลน่เสยีงได ้

วธิเีชือ่มตอ่และจับคูอ่ปุกรณข์องคณุ:
1. ไปที:่ Home (หนา้หลกั) > Bluetooth (บลทูธู)
2. ใชปุ้่ มเลอืกทศิท�ง ซา้ย และ ขวา บนรโีมทคอนโทรลเพือ่เลอืก Bluetooth 

Speaker (ลำาโพงบลทูธู) หรอื Bluetooth Pairing (การจบัคูบ่ลทูธู) 
จ�กนัน้กด ตกลง บนรโีมทคอนโทรล

3. เมือ่กลอ้งโตต้อบด�้นล�่งปร�กฎขึน้ ใหเ้ลอืก Yes (ใช)่ แลว้กด ตกลง  
บนรโีมทคอนโทรลเพือ่เข�้สูโ่หมดบลทูธู
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4. คณุจะไดย้นิเสยีงเอฟเฟกตด์งึขึน้เมือ่กำ�ลงัเข�้สูโ่หมดก�รจับคู่
5. เมือ่ก�รเชือ่มตอ่สำ�เร็จ จะไดย้นิเสยีงเอฟเฟกตอ์กีครัง้หนึง่

หมายเหต:ุ  
• เมือ่จับคูเ่รยีบรอ้ยแลว้ ถ�้เครือ่งโปรเจคเตอรแ์ละอปุกรณข์องคณุถกูเปิด 

เรยีบรอ้ยแลว้ อปุกรณท์ัง้สองจะเชือ่มตอ่ผ�่นบลทูธูโดยอตัโนมตัิ
• ชือ่ของเครือ่งโปรเจคเตอรจ์ะมป้ี�ยชือ่เป็น “M2e”
• มเีพยีงปุ่ มเปิดปิดเครือ่งและปุ่ มยอ้นกลบัเท�่นัน้ทีส่�ม�รถใชเ้พือ่ออกจ�ก 

โหมดบลทูธูได ้
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Bluetooth Out (ชอ่งบลทูธูออก)
เชือ่มตอ่เครือ่งโปรเจคเตอรเ์ข�้กบัหฟัูงหรอืลำ�โพงภ�ยนอกทีร่องรับบลทูธู

วธิเีชือ่มตอ่และจับคูอ่ปุกรณข์องคณุ:
1. ไปที:่ Home (หนา้หลกั) > Bluetooth (บลทูธู)
2. ใชปุ้่ มเลอืกทศิท�ง ซา้ย และ ขวา บนรโีมทคอนโทรลเพือ่เลอืก Bluetooth Out 

(ชอ่งบลทูธูออก)

3. เครือ่งโปรเจคเตอรจ์ะคน้ห�อปุกรณบ์ลทูธูทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง 
เลอืกอปุกรณข์องคณุจ�กร�ยก�ร แลว้กด ตกลง บนรโีมทคอนโทรล
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การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
การเชือ่มตอ่ Wi-Fi
ในก�รเชือ่มตอ่เครอืข�่ย Wi-Fi:
1. ไปที:่ Home (หนา้แรก)> Setting (การต ัง้คา่)> Network Settings 

(การต ัง้คา่เครอืขา่ย)> Wi-Fi
2. กดปุ่ ม ซา้ยหรอืขวาบนรโีมทคอนโทรลเพือ่ Enable (เปิดใชง้าน)

3. เครอืข�่ย Wi-Fi ทีพ่รอ้มใชง้�นจะปร�กฏขึน้ เลอืกหนึง่ในเครอืข�่ย Wi-Fi 
ทีพ่รอ้มใชง้�น
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4. ห�กคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืข�่ย Wi-Fi ทีม่กี�รรักษ�ปลอดภยั คณุจะตอ้งป้อนรหสัผ�่น
เมือ่ระบบสอบถ�ม
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SSID แบบกำาหนดเอง
1. ไปที:่ Home (หนา้แรก)> Setting (การต ัง้คา่)> Network Settings 

(การต ัง้คา่เครอืขา่ย)> Wi-Fi
2. กดปุ่ ม ซา้ยหรอืขวาบนรโีมทคอนโทรลเพือ่เปิดใชง้าน
3. จ�กร�ยก�รเครอืข�่ย Wi-Fi ทีม่ใีหบ้รกิ�ร เลอืก Others (อืน่ ๆ) แลว้กด ตกลง 

บนรโีมทคอนโทรล

4. ป้อน SSID แลว้เลอืกระดบัคว�มปลอดภยั

5. ป้อนรหสัผ�่นเมือ่ระบบสอบถ�ม
หมายเหต:ุ  ขอแนะนำ�ใหร้ะบบเป็นผูก้ำ�หนดก�รตัง้ค�่เครอืข�่ยโดยอตัโน

มตั ิโดยเลอืก Automatic (อตัโนมตั)ิ ใน Configure IP 
(การกำาหนดคา่ IP)
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การใชง้านเครือ่งโปรเจคเตอร์
การเร ิม่ใชง้านเครือ่งโปรเจคเตอร์
1. ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่สายไฟของเครือ่งโปรเจคเตอรเ์สยีบเขา้กบัเตา้เสยีบไฟอยา่ง

เหมาะสม
2. หลงัจากเสยีบปลั๊กอะแดปเตอร ์DC แลว้ เครือ่งโปรเจคเตอรจ์ะเปิดเองโดยอตัโนมตัิ
หมายเหตุ:  ไฟ LED แสดงสถานะจะแสดงเป็นสีเขียวในระหว่างการเริ่มต้น

การเปิดใชง้านคร ัง้แรก
หากเปิดใชง้านเครือ่งโปรเจคเตอรเ์ป็นครัง้แรก คณุจะตอ้งเลอืก Projection 
Orientation (แนวการฉายภาพ), Preferred Language (ภาษาทีต่อ้งการ), Network 
Settings (การตัง้คา่เครอืขา่ย) และ Source Input (แหลง่สญัญาณขาเขา้) 
ปฏบิตัติามคำาแนะนำาบนหนา้จอโดยใชปุ้่ ม ตกลง และปุ่ ม ขึน้/ลง/ซา้ย/ขวา 
บนรโีมทคอนโทรล เมือ่หนา้จอ Finish (เสร็จสิน้) ปรากฏขึน้แสดงวา่เครือ่ง 
โปรเจคเตอรพ์รอ้มใชง้านแลว้

Auto Focus (โฟกสัอตัโนมตั)ิ
การปรับโฟกสัอตัโนมตัจิะทำางานในการเปิดใชง้านครัง้แรก
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Projection Orientation (ทศิทางการฉาย)
เลอืกแนวการฉายภาพทีต่อ้งการแลว้กด ตกลง เพือ่ยนืยนัการเลอืก สำาหรับขอ้มลู 
เพิม่เตมิ ด ูหนา้ 13

Preferred Language (ภาษาทีต่อ้งการ)
เลอืกภาษาทีต่อ้งการแลว้กด ตกลง เพือ่ยนืยนัการเลอืก
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Network Settings (การต ัง้คา่เครอืขา่ย)
เลอืกตวัเลอืกทีพ่รอ้มใชง้านหนึง่ตวัเลอืก สำาหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 24

Source Input (แหลง่สญัญาณขาเขา้)
เขา้สูเ่มนู Source Input (แหลง่สญัญาณขาเขา้) อยา่งรวดเร็ว โดยการกดปุ่ ม ลง 
บนรโีมทคอนโทรลเมือ่อยูท่ี ่Home Screen (หนา้จอหลกั) และคณุสามารถกดปุ่ ม 
แหลง่สญัญาณ บนรโีมทคอนโทรลไดด้ว้ย สำาหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 30
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การเลอืกแหลง่สญัญาณขาเขา้
เครือ่งโปรเจคเตอรส์ามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณห์ลายเครือ่งในเวลาเดยีวกนัได ้
อยา่งไรกต็าม จะสามารถแสดงผลไดเ้พยีงครัง้ละหนึง่หนา้จอเทา่นัน้

เครือ่งโปรเจคเตอรจ์ะคน้หาแหลง่สญัญาณขาเขา้โดยอตัโนมตั ิหากเชือ่มตอ่แหลง่ 
สญัญาณหลายแหลง่ ใหก้ดปุ่ ม แหลง่สญัญาณ บนรโีมทคอนโทรลเพือ่เลอืก 
สญัญาณขาเขา้ทีต่อ้งการ หรอืกดปุ่ ม ลง เมือ่อยูท่ี ่Home Screen (หนา้จอหลกั) 
จนกวา่รายชือ่แหลง่ขอ้มลูจะปรากฏขึน้
หมายเหต:ุ  ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่แหลง่ทีเ่ชือ่มตอ่นัน้เปิดอยู่
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การปรบัภาพทีฉ่าย
การปรบัความสงูและมมุการฉายภาพของเครือ่งโปรเจคเตอร์
เครือ่งโปรเจคเตอรม์าพรอ้มกบัขาตัง้แบบปรับไดห้นึง่ (1) ขา การปรับขาตัง้จะเปลีย่น 
ความสงูและมมุการฉายในแนวตัง้ของเครือ่งโปรเจคเตอร ์คอ่ย ๆ ปรับขาตัง้อยา่ง 
ระมดัระวงัเพือ่ปรับตำาแหน่งภาพทีฉ่ายอยา่งละเอยีด

หมายเหต:ุ  หากไมไ่ดว้างเครือ่งโปรเจคเตอรไ์วบ้นพืน้ผวิเรยีบ หรอืหนา้จอและ 
เครือ่งโปรเจคเตอรไ์มไ่ดต้ัง้ฉากตอ่กนั ภาพทีฉ่ายออกมาอาจกลาย 
เป็นรปูสีเ่หลีย่มคางหมไูด ้กระนัน้กต็าม ฟังกช์นั “Auto Keystone  
(การปรับสีเ่หลีย่มคางหมอูตัโนมตั)ิ” จะแกไ้ขปัญหานีใ้หโ้ดยอตัโนมตัิ
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การปิดเครือ่งโปรเจคเตอร์
1. กดปุ่ ม เพาเวอร ์บนเครือ่งโปรเจคเตอรห์รอืรโีมทคอนโทรล จากนัน้ขอ้ความตอ่ไปนี้

จะปรากฏขึน้:

2. กดปุ่ ม ขึน้/ลง บนรโีมทคอนโทรลเพือ่เลอืก Turn Off (ปิด) แลว้กด ตกลง 
บนรโีมทคอนโทรล

3. ไฟ LED แสดงสถานะจะเปลีย่นเป็นสแีดงคา้งเมือ่ปิดเครือ่ง
หมายเหต:ุ  เมือ่กดปุ่ ม เพาเวอร ์บนรโีมทคอนโทรล คณุสามารถเลอืกหนึง่ตวัเลอื

กไดจ้ากสามตวัเลอืก: Turn Off (ปิด), Restart (รสีตารท์) และ Turn 
light source Off (ปิดแหลง่กำาเนดิแสง)
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รายละเอยีดการแสดงผลบนหนา้จอ (On-Screen Display (OSD)) 
ของแหลง่สญัญาณขาเขา้ทีเ่ลอืกไว ้(Input Source Selected)
หลงัจากเลอืกแหลง่สญัญาณขาเขา้แลว้ คณุสามารถปรับเมนู Image Setting 
(การต ัง้คา่ภาพ) และเมนู Advanced (ข ัน้สงู) ได ้
เมนหูลกั เมนยูอ่ย ตวัเลอืกเมนู
Image Setting  
(การต ัง้คา่ภาพ)

Color Mode (โหมดส)ี Brightest 
(สวา่งสงูสดุ)
TV
Movie (ภาพยนตร)์
Gaming (เกม)
User 1 (ผูใ้ชง้าน 1)
User 2 (ผูใ้ชง้าน 2)

Brightness 
(ความสวา่ง)

(-/+, 0~100)

Contrast 
(คอนทราสต)์

(-/+, 0~100)

Color Temp 
(อณุหภมูสิ)ี

6,500K
7,500K
9,300K
User (ผูใ้ชง้าน) Red Gain 

(เพิม่สแีดง)
(-/+, 0~199)

Green Gain 
(เพิม่สเีขยีว)

(-/+, 0~199)

Blue Gain 
(เพิม่สฟ้ีา)

(-/+, 0~199)

Red Offset 
(ชดเชยสแีดง)

(-/+, 0~199)

Green Offset 
(ชดเชยสเีขยีว)

(-/+, 0~199)

Blue Offset 
(ชดเชยสฟ้ีา)

(-/+, 0~199)

Tint (ส)ี (-/+, 0~100)
Saturation 
(ความอิม่ตวัส)ี

(-/+, 0~100)

Sharpness (ความชดั) (-/+, 0~60)
Gamma (แกมมา) 1.8

2.0
2.2
2.35
2.5
sRGB
Cubic
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เมนหูลกั เมนยูอ่ย ตวัเลอืกเมนู
Image 
Setting 
(การต ัง้คา่ 
ภาพ)

Color Management 
(การจัดการส)ี

Primary Color 
(สหีลกั)

Red (สแีดง)
Green (สเีขยีว)
Blue (สฟ้ีา)
Cyan (สฟ้ีา)
Magenta (สมีว่งแดง)
Yellow (สเีหลอืง)

Hue (ส)ี (-/+, 0~100)
Saturation 
(ความอิม่ตวัส)ี

(-/+, 0~30)

Gain (เกน) (-/+, 0~60)
Reset Current 
Color Settings 
(รเีซต็การตัง้คา่ส ี
ปัจจบุนั)

Reset (รเีซต็)
Cancel (ยกเลกิ)

Advanced 
(ข ัน้สงู)

Aspect Ratio 
(อตัราสว่นภาพ)

Auto (อตัโนมตั)ิ
4:3
16:9
16:10

Zoom OK (ตกลง) 0.8x~1.0x
Light Source Level 
(ระดบัแหลง่กำาเนดิ 
แสงสวา่ง)

Full (เต็มกำาลงั)
Eco 
(ประหยดัพลงังาน)

HDMI Setting 
(การตัง้คา่ HDMI)

Range (ชว่ง) Auto (อตัโนมตั)ิ
Full (เต็มกำาลงั)
Limited (จำากดั)
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เมนหูลกั เมนยูอ่ย ตวัเลอืกเมนู
Advanced 
(ข ัน้สงู)

3D Settings 
(การตัง้คา่ 3D)

3D Sync (ซงิก ์3D) Auto (อตัโนมตั)ิ
Disable (ปิดทำางาน)
Frame Sequential
Frame Packing
Top-Bottom
Side-by-Side

3D Sync Invert 
(สลบัการซงิก ์3D)

Disable (ปิดทำางาน)
Invert (สลบั)

harman/kardon Audio Mode 
(โหมดเสยีง)

Movie (ภาพยนตร)์
Music (เพลง)
User (ผูใ้ชง้าน)

100Hz
500Hz
1,500Hz
5,000Hz
10,000Hz
Audio Volume 
(ระดบัเสยีง)

(0~50)

Mute (ปิดเสยีง) Disable (ปิดทำางาน)
Enable (เปิดทำางาน)

Information (ขอ้มลู) Source 
(แหลง่สญัญาณ)
Resolution 
(ความละเอยีด)
3D Format  
(รปูแบบ 3D)
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Image Setting Menu (เมนกูารต ัง้คา่ภาพ)
หลงัจากเลอืกแหลง่สญัญาณขาเขา้แลว้ คณุสามารถปรับเมนู Image Setting 
(การต ัง้คา่ภาพ) ได ้
วธิเีขา้ใชง้านเมนู Image Setting (การต ัง้คา่ภาพ):
1. กด การต ัง้คา่ บนรโีมทคอนโทรล

2. ใชปุ้่ ม ขึน้/ลง เพือ่เลอืกเมนู



37

3. จากนัน้ใชปุ้่ ม ซา้ย/ขวา เพือ่เขา้สูเ่มนูยอ่ยและ/หรอืปรับการตัง้คา่

4. กดปุ่ ม ยอ้นกลบั เพือ่ไปทีเ่มนูกอ่นหนา้หรอืออก
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ตวัเลอืกเมนู คำาอธบิาย
Color Mode 
(โหมดส)ี

เครือ่งโปรเจคเตอรม์โีหมดภาพทีก่ำาหนดไวล้ว่งหนา้หลาย 
โหมด เพือ่ใหค้ณุสามารถเลอืกโหมดทีเ่หมาะสมกบัสภาพ 
แวดลอ้มการทำางานและสญัญาณขาเขา้ของคณุ
Brightest (สวา่งสงูสดุ)
เพิม่ความสวา่งของภาพทีฉ่ายใหส้งูสดุ โหมดนีเ้หมาะ 
สำาหรับสภาพแวดลอ้มทีต่อ้งการความสวา่งสงูเป็นพเิศษ 
เชน่ หอ้งทีส่วา่งมาก
TV
เหมาะสมสำาหรับการรับชมกฬีาในสภาพแวดลอ้มทีม่แีสง 
สวา่งมาก
Gaming (เกม)
ออกแบบมาเพือ่ใชเ้ลน่วดิโีอเกม
Movie (ภาพยนตร)์
เหมาะสำาหรับภาพยนตรท์ีม่สีสีนัสดใส คลปิวดิโีอจากกลอ้ง 
ดจิทิลัหรอื DV ผา่นชอ่งสญัญาณ PC เหมาะสมทีส่ดุสำาหรับ 
สภาพแวดลอ้มทีม่แีสงนอ้ย
User 1/User 2 (ผูใ้ช ้1/ผูใ้ช ้2)
เรยีกคนืการตัง้คา่ทีผู่ใ้ชก้ำาหนดเอง
หมายเหต:ุ  รองรับสญัญาณขาเขา้แบบ HDMI/USB-C 

เทา่นัน้
Brightness 
(ความสวา่ง)

คา่ยิง่สงู ภาพกย็ิง่มคีวามสวา่งมากขึน้ คา่ทีน่อ้ยจะสง่ผล 
ใหภ้าพมดืลง

Contrast 
(คอนทราสต)์

ใชค้า่นีเ้พือ่ตัง้คา่ระดบัสขีาวสงูสดุหลงัจากทีค่ณุไดป้รับการ
ตัง้คา่ Brightness (ความสวา่ง) กอ่นหนา้นี ้เพือ่ให ้
เหมาะกบัสญัญาณขาเขา้ทีค่ณุเลอืกไวแ้ละสภาพแวดลอ้ม
การรับชม
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ตวัเลอืกเมนู คำาอธบิาย
Color Temp 
(อณุหภมูสิ)ี

เลอืกการตัง้คา่อณุหภมูสิี
• 6,500K: คงสขีาวปกตไิว ้
• 7,500K: อณุหภมูสิทีีส่งูขึน้และใหส้ทีีเ่ย็นกวา่ 6,500K
• 9,300K: อณุหภมูสิสีงูสดุ ซึง่ทำาใหภ้าพดเูป็นสฟ้ีาอมขา

วมากทีส่ดุ
• User Color (สผีูใ้ช)้: ปรับคา่สแีดง สเีขยีว และสฟ้ีาตาม 

ตอ้งการ
Tint (ส)ี คา่ยิง่สงู ภาพจะยิง่มสีเีขยีวมากขึน้ คา่ยิง่นอ้ย ภาพจะยิง่ 

มสีแีดงมากขึน้
Saturation 
(ความอิม่ตวัส)ี

หมายถงึความเขม้ขน้ของสใีนภาพวดิโีอ การตัง้คา่นอ้ยจะ 
ใหส้ทีีอ่ ิม่ตวันอ้ยลง ซึง่การตัง้คา่เป็น “0” จะเป็นการนำาส ี
นัน้ออกจากภาพไปทัง้หมด หากความอิม่ตวัสงูเกนิไป  
สนัีน้จะเดน่เกนิกวา่สอีืน่และไมส่มจรงิ

Sharpness 
(ความชดั)

คา่สงูจะใหภ้าพทีค่มชดักวา่ สว่นคา่นอ้ยจะใหภ้าพทีนุ่่มกวา่

Gamma (แกมมา) แสดงความสมัพันธร์ะหวา่งแหลง่สญัญาณขาเขา้กบัความ 
สวา่งของภาพ
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ตวัเลอืกเมนู คำาอธบิาย
Color 
Management 
(การจัดการส)ี

เฉพาะการตดิตัง้ถาวรทีม่กีารควบคมุระดบัแสงสวา่งเทา่นัน้ 
เชน่:คณุควรทำาการพจิารณาเรือ่ง Color Management 
(การจดัการส)ี ในหอ้งประชมุ หอ้งบรรยาย หรอืโรง 
ภาพยนตรภ์ายในบา้น

Color Management (การจดัการส)ี ชว่ยใหค้ณุปรับ 
การควบคมุสไีดอ้ยา่งละเอยีด เพือ่ใหไ้ดส้ทีีแ่มน่ยำายิง่ขึน้ 
เมือ่คณุตอ้งการ
หากคณุซือ้แผน่ทดสอบทีม่รีปูแบบการทดสอบสตีา่ง ๆ  
ซึง่สามารถนำามาใชใ้นการทดสอบการแสดงสบีนจอภาพ  
จอทวี ีเครือ่งโปรเจคเตอร ์ฯลฯ คณุสามารถฉายภาพจาก 
แผน่ดสิกนั์น้บนหนา้จอ แลว้เขา้สูเ่มนู Color 
Management (การจดัการส)ี เพือ่ทำาการปรับเปลีย่น 
ใหเ้หมาะสมได ้

Reset Current 
Color Settings 
(รเีซต็การตัง้คา่ส ี
ปัจจบุนั)

คนืคา้การตัง้คา่สปัีจจบุนัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

สขีาว

สแีดง สเีหลอืง สเีขยีว

สฟ้ีา

สมีว่งแดง สฟ้ีา
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Advanced Setting Menu (เมนกูารต ัง้คา่ข ัน้สงู)
หลงัจากเลอืกแหลง่สญัญาณขาเขา้ของคณุแลว้ คณุสามารถปรับเมนู Advanced 
(ข ัน้สงู) ได ้
วธิเีขา้ใชง้านเมนู Advanced (ข ัน้สงู):
1. กด การต ัง้คา่ บนรโีมทคอนโทรล

2. กดปุ่ ม ขวา เพือ่เขา้สูเ่มนู Advanced (ข ัน้สงู)
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3. ใชปุ้่ ม ขึน้/ลง เพือ่เลอืกเมนู

4. จากนัน้ใชปุ้่ ม ซา้ย/ขวา เพือ่เขา้สูเ่มนูยอ่ยและ/หรอืปรับการตัง้คา่
5. กดปุ่ ม ยอ้นกลบั เพือ่ไปทีเ่มนูกอ่นหนา้หรอืออก
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ตวัเลอืกเมนู คำาอธบิาย
Aspect Ratio 
(อตัราสว่นภาพ)

Aspect Ratio (อตัราสว่นภาพ) คอือตัราสว่นของความ 
กวา้งของภาพตอ่ความสงูของภาพ ดว้ยการใชก้ารประมวล 
สญัญาณดจิทิลัในอปุกรณแ์สดงผลแบบดจิทิลั เชน่ เครือ่ง 
โปรเจคเตอรน์ี ้ชว่ยใหค้ณุสามารถยดืและปรับขนาดภาพที ่
ฉายใหม้สีดัสว่นทีแ่ตกตา่งจากของสญัญาณขาเขา้ของภาพ 
ได ้
หมายเหต:ุ  รองรับสญัญาณขาเขา้แบบ HDMI/USB-C 

เทา่นัน้

Auto (อตัโนมตั)ิ
ปรับขนาดภาพใหเ้หมาะสมกบัความละเอยีดภาพดัง้เดมิของ 
เครือ่งโปรเจคเตอรต์ามความกวา้งในแนวนอน เหมาะสำาหรับ
สญัญาณภาพเขา้ทีไ่มใ่ชอ่ตัราสว่น 4:3 หรอื 16:9 และคณุต ้
องการใชป้ระโยชนจ์ากหนา้จอใหไ้ดม้ากทีส่ดุโดยไมต่อ้งการ
เปลีย่นอตัราสว่นภาพ
4:3
ปรับขนาดภาพเพือ่ใหแ้สดงทีก่ ึง่กลางหนา้จอดว้ยอตัราสว่น  
4:3 เหมาะทีส่ดุสำาหรับภาพขนาด 4:3 เชน่ หนา้จอ 
คอมพวิเตอร ์โทรทศันค์วามคมชดัมาตรฐาน และภาพยนตร ์
ดวีดีแีบบ 4:3 เนือ่งจากจะแสดงภาพโดยไมม่กีาร 
เปลีย่นแปลงภาพ
16:9
ปรับขนาดภาพเพือ่ใหแ้สดงทีก่ ึง่กลางหนา้จอดว้ยอตัราสว่น 
16:9 เหมาะทีส่ดุสำาหรับภาพทีม่ขีนาด 16:9 อยูแ่ลว้ เชน่ 
ทวีคีวามคมชดัสงู
16:10
ปรับขนาดภาพเพือ่ใหแ้สดงทีก่ ึง่กลางของหนา้จอดว้ย 
อตัราสว่น 16:10 เหมาะทีส่ดุสำาหรับภาพอยูใ่นอตัราสว่น 
16:10 อยูแ่ลว้

Zoom เปิดใชง้านฟังกช์นัซมู
Light Source 
Level  
(ระดบัแหลง่ 
กำาเนดิแสงสวา่ง)

เลอืกอตัราสิน้เปลอืงพลงังานทีเ่หมาะสมของไฟ LED
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ตวัเลอืกเมนู คำาอธบิาย
HDMI Settings 
(การตัง้คา่ 
HDMI)

Range (ชว่ง)
เลอืกชว่งสทีีเ่หมาะสมตามการตัง้คา่ชว่งสขีองอปุกรณ ์
เอาตพ์ตุทีเ่ชือ่มตอ่อยู่
• Full (เต็ม): ตัง้คา่ชว่งสตีัง้แต ่0~255
• Limited (จำากดั): ตัง้คา่ชว่งสตีัง้แต ่15~235
• Auto (อตัโนมตั)ิ: ตัง้คา่เครือ่งโปรเจคเตอรใ์หต้รวจจับ 

ชว่งของสญัญาณขาเขา้โดยอตัโนมตัิ
3D Settings 
(การตัง้คา่ 3D)

ชว่ยใหค้ณุเพลดิเพลนิกบัภาพยนตร ์วดิโีอ และการแขง่ขนั 
กฬีาแบบ 3D ไดอ้ยา่งสมจรงิยิง่ขึน้ ดว้ยการแสดงความลกึ 
ของภาพขณะสวมแวน่ตา 3 มติิ
3D Sync (ซงิก ์3D)
ปรับและเลอืกจาก: Auto (อตัโนมตั)ิ, Off (ปิด), Frame 
Sequential, Frame Packing, Top-Bottom, Side-by-Side
3D Sync Invert (สลบัการซงิก ์3D)
ชว่ยใหค้ณุสามารถทำาการแกไ้ขได ้หากความลกึของภาพ 
3D สลบัดา้น 

harman/kardon ปรับการตัง้คา่เสยีง
Information 
(ขอ้มลู)

แสดงแหลง่สญัญาณขาเขา้และความละเอยีด
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การใชง้านโปรเจคเตอร์
สว่นนีจ้ะแนะนำ�หน�้จอหลกัและเมนูของ Home Screen (หนา้จอหลกั)

Home Screen (หนา้จอหลกั)
Home Screen (หนา้จอหลกั) จะปร�กฏขึน้ทกุครัง้ทีค่ณุเปิดเครือ่งโปรเจคเตอร ์ 
ในก�รเลอืกร�ยก�รบน Home Screen (หนา้จอหลกั) เพยีงแคใ่ชปุ้่ มทศิท�งบน 
รโีมทคอนโทรล คณุส�ม�รถยอ้นกลบัไปที ่Home Screen (หนา้จอหลกั) 
ไดต้ลอดเวล�โดยกดปุ่ ม หนา้หลกั บนรโีมทคอนโทรล ไมว่�่คณุจะอยูท่ีห่น�้ใดกต็�ม

เมนู คำาอธบิาย
File Management 
(ก�รจัดก�รไฟล)์ มอีนิเทอรเ์ฟซผูใ้ชเ้พือ่จัดก�รไฟลแ์ละโฟลเดอรต์�่ง ๆ

Apps Center 
(ศนูยร์วมแอป) เข�้ใชง้�นและดแูอปพลเิคชนัทัง้หมดทีค่ณุตดิตัง้ไว ้

Bluetooth (บลทูธู) เลอืกโหมดบลทูธูทีเ่หม�ะสม

Setting (ก�รตัง้ค�่)

จัดก�รหมวดหมูต่�่ง ๆ เชน่: Network settings 
(ก�รตัง้ค�่เครอืข�่ย), Basic และ Advanced settings 

(ก�รตัง้ค�่พืน้ฐ�นและขัน้สงู), Date & Time 
(วนัทีแ่ละเวล�), Firmware update (อปัเดตเฟิรม์แวร)์, 

and System Information (ขอ้มลูระบบ)
Screen Mirroring 

(ก�รลอกเลยีนหน�้จอ)
ลอกเลยีนหน�้จออปุกรณส์ว่นบคุคลของคณุผ�่นเครือ่ง

โปรเจคเตอร์

Add App (เพิม่แอป) เลอืกแอปทีค่ณุชืน่ชอบแลว้เพิม่เข�้ไปใน Home 
Screen (หนา้จอหลกั)
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รายละเอยีดการแสดงผลบนหนา้จอ (On-Screen Display 
(OSD)) ของหนา้จอหลกั (Home Screen)
เมนหูลกั เมนยูอ่ย ตวัเลอืกเมนู
File 
Management 
(การจดัการ 
ไฟล)์
Apps Center 
(ศนูยร์วมแอป)
Bluetooth 
(บลทูธู)
Setting 
(การต ัง้คา่)

Network Settings 
(ก�รตัง้ค�่เครอื 
ข�่ย)

Wi-Fi Enable/Disable 
(เปิดใชง้�น/
ปิดใชง้�น)
SSID
Configure IP 
(กำ�หนดค�่ IP)
IP Address  
(ทีอ่ยู ่IP)
Subnet Mask
Default Gateway
DNS Server

Basic settings 
(ก�รตัง้ค�่พืน้ฐ�น)

Language (ภ�ษ�) English
French
German
Italian
Spanish
Russian
繁體中文
簡體中文
日本語

韓語
Swedish
Dutch
Turkish
Czech
Portuguese
Thai
Polish
Finnish
Arabic
Indonesian
Hindi
Vietnam
Greek
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เมนหูลกั เมนยูอ่ย ตวัเลอืกเมนู
Setting 
(การต ัง้คา่)

Basic settings 
(ก�รตัง้ค�่พืน้ฐ�น)

Projector Projection  
(ก�รฉ�ยภ�พของ 
เครือ่งโปรเจคเตอร)์

Front Table 
(โตะ๊ด�้นหน�้)
Front Ceiling 
(เพด�นด�้นหน�้)
Rear Table 
(โตะ๊ด�้นหลงั)
Rear Ceiling 
(เพด�นด�้นหลงั)

Keystone 
(ปรับภ�พสีเ่หลีย่ม 
ค�งหม)ู

Auto Keystone 
(ปรับภ�พสีเ่หลีย่ม 
ค�งหมอูตัโนมตั)ิ

Disable (ปิดทำ�ง�น)
Enable (เปิดทำ�ง�น)

V Keystone 
(ปรับภ�พสีเ่หลีย่ม 
ค�งหมแูนวตัง้)

(-/+, -40~40)

H Keystone 
(ปรับภ�พสีเ่หลีย่ม 
ค�งหมแูนวนอน)

(-/+, -40~40)

4 Corner 
Adjustment  
(ก�รปรับ 4 มมุ)

Disable (ปิดทำ�ง�น)
Enable (เปิดทำ�ง�น)

Zoom 0.8x~1.0x
Focus (โฟกสั) Manual Focus 

(ปรับโฟกสัดว้ย 
ตนเอง)
Auto Focus 
(โฟกสัอตัโนมตั)ิ

Disable (ปิดทำ�ง�น)
Enable (เปิดทำ�ง�น)

Date & Time  
(วนัทีแ่ละเวล�)

Automatic Date & 
Time (วนัที ่& 
เวล�อตัโนมตั)ิ

Disable (ปิดทำ�ง�น)
Enable (เปิดทำ�ง�น)

Date (วนัที)่
Time (เวล�)
Time Zone 
(เขตเวล�)
Time Format 
(รปูแบบเวล�)

12 Hours  
(12 ชัว่โมง)
24 Hours  
(24 ชัว่โมง)

Firmware Update 
(ก�รอปัเดตเฟิรม์แวร)์

Software Update 
Online (ก�รอปัเดต 
ซอฟตแ์วรอ์อนไลน)์
Software Update by 
USB (อปัเดต 
ซอฟตม์แวรด์ว้ย USB)
OTA Reminder 
(ก�รแจง้เตอืน OVA)

Enable (เปิดทำ�ง�น)
Disable (ปิดทำ�ง�น)

Software Version 
(รุน่ซอฟตแ์วร)์
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เมนหูลกั เมนยูอ่ย ตวัเลอืกเมนู
Setting 
(การต ัง้คา่)

Advanced Settings 
(ก�รตัง้ค�่ขัน้สงู)

Power On Source 
(แหลง่สญัญ�ณเมือ่ 
เปิดเครือ่ง)

Disable (ปิดทำ�ง�น)
HDMI
USB-C

Power On/Off Ring 
Tone (เสยีงเปิด/
ปิดเครือ่ง)

Disable (ปิดทำ�ง�น)
Enable (เปิดทำ�ง�น)

Auto Power On 
(เปิดเครือ่งอตัโนมตั)ิ

CEC Disable (ปิดทำ�ง�น)
Enable (เปิดทำ�ง�น)

Smart Energy 
(ก�รประหยดัพลงัง�น 
อจัฉรยิะ)

Auto Power Off 
(ปิดเครือ่งอตัโนมตั)ิ

Disable (ปิดทำ�ง�น)
10 minutes  
(10 น�ท)ี
20 minutes  
(20 น�ท)ี
30 minutes  
(30 น�ท)ี

Sleep Timer 
(นับเวล�ถอยหลงั)

Disable (ปิดทำ�ง�น)
30 minutes  
(30 น�ท)ี
1 Hours (1 ชัว่โมง)
2 Hours (2 ชัว่โมง)
3 Hours (3 ชัว่โมง)
4 Hours (4 ชัว่โมง)
8 Hours (8 ชัว่โมง)
12 Hours  
(12 ชัว่โมง)

Power Saving 
(ก�รประหยดั 
พลงัง�น)

Disable (ปิดทำ�ง�น)
Enable (เปิดทำ�ง�น)

harman/kardon Audio Mode 
(โหมดเสยีง)

Movie (ภ�พยนตร)์
Music (เพลง)
User (ผูใ้ชง้�น)
100Hz
500Hz
1,500Hz
5,000Hz
10,000Hz

Audio Volume 
(ระดบัเสยีง)

(0~50)

Mute (ปิดเสยีง) Disable (ปิดทำ�ง�น)
Enable (เปิดทำ�ง�น)

Light Source Level 
(ระดบัแหลง่กำ�เนดิ 
แสงสว�่ง)

Full (เต็มกำ�ลงั)
Eco 
(ประหยดัพลงัง�น)
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เมนหูลกั เมนยูอ่ย ตวัเลอืกเมนู
Setting 
(การต ัง้คา่)

Advanced Settings 
(ก�รตัง้ค�่ขัน้สงู)

High Altitude Mode 
(โหมดคว�มสงูเหนอื 
ระดบัน ้ำ�ทะเล)

Disable (ปิดทำ�ง�น)
Enable (เปิดทำ�ง�น)

Reset Settings 
(รเีซต็ก�รตัง้ค�่)

Reset (รเีซต็)
Cancel (ยกเลกิ)

Reset to 
Factory Default 
(รเีซต็เป็นค�่เริม่ตน้ 
จ�กโรงง�น)

Reset (รเีซต็)
Cancel (ยกเลกิ)

Information (ขอ้มลู) Light Source Level 
(ระดบัแหลง่กำ�เนดิแสงสว�่ง)
System Version (เวอรช์นัของระบบ)
Memory Information (ขอ้มลูหน่วยคว�มจำ�)
Wi-Fi Mac Address
Serial Number (หม�ยเลขซเีรยีล)

Screen 
Mirroring 
(การลอกเลยีน 
หนา้จอ)
Add App 
(เพิม่แอป)
Add App 
(เพิม่แอป)
Add App 
(เพิม่แอป)
Add App 
(เพิม่แอป)
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การใชง้านเมนู
File Management (การจดัการไฟล)์
จัดก�รไฟลแ์ละโฟลเดอรต์�่ง ๆ ไดอ้ย�่งง�่ยด�ย
1. เลอืก: Home (หนา้หลกั)> File Management (การจดัการไฟล)์

2. เลอืกอปุกรณจ์�กร�ยก�รแหลง่สญัญ�ณ: USB, Local Storage (พืน้ทีจั่ดเก็บขอ้มลู
ในตวัเครือ่ง), MicroSD และอืน่ ๆ จ�กนัน้ใชปุ้่ มทศิท�งเพือ่เลอืกไฟลท์ีต่อ้งก�ร 
จ�กนัน้กดปุ่ ม ตกลง บนรโีมทคอนโทรลเพือ่เปิดไฟลท์ีเ่ลอืกไว ้

3. กดปุ่ ม ยอ้นกลบั เพือ่ไปทีร่ะดบักอ่นหน�้
หมายเหตุ:  คุณส�ม�รถกดปุ่ม หนา้หลกั บนรีโมทคอนโทรลเพื่อย้อนกลับไปที่ 

Home Screen (หน้าจอหลัก) ได้ตลอดเวล�
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วธิกีารแกไ้ขไฟล์
1. ในขณะทีอ่ยูใ่น File Management (การจดัการไฟล)์ ใหก้ดปุ่ ม ตกลง 

ค�้งไวส้�ม (3) วนิ�ท ี
2. กลอ่งทำ�เครือ่งหม�ยจะปร�กฏขึน้ม�ข�้งหน�้ไฟลแ์ตล่ะไฟล ์

ใชปุ้่ มทศิท�งแลว้กดปุ่ ม ตกลง เพือ่เลอืกไฟลท์ีต่อ้งก�ร

3. เมือ่กดปุ่ ม ขวา ฟังกช์นั Copy (คดัลอก, Paste (ว�ง), Cut (ตดั), Delete (ลบ), 
Select All (เลอืกทัง้หมด) และ Return (ยอ้นกลบั) จะพรอ้มใชง้�นได ้

4. เลอืกก�รดำ�เนนิก�รทีค่ณุตอ้งก�รแลว้กด ตกลง เพือ่ดำ�เนนิก�ร
5. ห�กคณุกำ�ลงัคดัลอกหรอืตดั คณุตอ้งเลอืกโฟลเดอรป์ล�ยท�งของคณุเพือ่ดำ�เนนิ

ก�รใหเ้สร็จสิน้
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วธิใีชปุ้่ มตา่ง ๆ บนแถบควบคมุ
ปุ่ มบนแถบควบคมุจะปร�กฏขึน้บนหน�้จอเมือ่เลอืกเลน่ไฟลว์ดิโีอ เพลง หรอืรปูภ�พ

รูปภาพ วิดีโอ เพลง

กลบั กลบั กลบั

เลน่ ยอ้นกลบั เลน่

ถดัไป เลน่ หยดุชัว่คร�ว

ซมูเข�้ หยดุชัว่คร�ว ถดัไป

ซมูออก เดนิหน�้เร็ว สลบั

หมนุซ�้ย ถดัไป เลน่ซ ้ำ� 
ทัง้หมด

หมนุขว� เลน่ซ ้ำ�หนึง่ 
ร�ยก�ร

ร�ยก�รสือ่

ขอ้มลู

เคล็ดลบัในการใชง้าน USB
เมือ่ใช ้USB สำ�หรับก�รอ�่นและ/หรอืทีเ่ก็บขอ้มลู พงึระลกึถงึสิง่ตอ่ไปนี:้

1. อปุกรณจั์ดเกบ็ขอ้มลู USB บ�งชนดิอ�จไมส่�ม�รถใชง้�นได ้
2. ห�กคณุใชส้�ยตอ่ USB เครือ่งอ�จไมพ่บอปุกรณ ์USB นัน้ได ้
3. ใหใ้ชเ้ฉพ�ะอปุกรณจั์ดเกบ็ขอ้มลู USB ทีฟ่อรแ์มตดว้ยระบบไฟล ์Windows 

FAT32 หรอื NTFS เท�่นัน้
4. ไฟลข์น�ดใหญจ่ะตอ้งใชเ้วล�ในก�รโหลดเพิม่
5. ขอ้มลูในอปุกรณจั์ดเกบ็ขอ้มลู USB อ�จเสยีห�ยหรอืสญูห�ยได ้

ใหส้ำ�รองไฟลส์ำ�คญัไวเ้สมอ 
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รปูแบบไฟลท์ีร่องรบั
รปูแบบไฟล ์Office ทีร่องรับ:

ฟงักช์นัการด ู
เอกสาร

รายการ ตวัชีว้ดั
doc/docx ส�ม�รถเปิดและอ�่นเอกส�ร doc/docx ได ้
xls/xlsx ส�ม�รถเปิดและอ�่นเอกส�ร xls/xlsx ได ้
ppt/pptx ส�ม�รถเปิดและอ�่นเอกส�ร ppt/pptxx ได ้
Pdf ส�ม�รถเปิดและอ�่นเอกส�รในรปูแบบ pdf ได ้

รองรบัภาษาของอนิเท 
อรเ์ฟซ

รองรับภ�ษ� 
ของอนิเท 
อรเ์ฟซ 44 ภ�ษ�

องักฤษ, จนีตวัยอ่, จนี (TW), จนี (HK), 
สเปน (LA), ฝร่ังเศส (EU), PT (EU), PT 
(BR), เยอรมนั, รัสเซยี, อติ�ล,ี สวเีดน, สเปน 
(EU), เก�หล,ี อ�หรับ, ฟ�รซ์,ี เซอรเ์บยี, 
บอสเนยี, ม�ซโิดเนยี, บลัแกเรยี, ยเูครน, กรกี, 
นอรเ์วย,์ เดนม�รก์, เชก็, ฮงัก�ร,ี สโลวะเกยี, 
โปแลนด,์ โรม�เนยี, ฟินแลนด,์ เอสโตเนยี, 
ลตัเวยี, ลธิวัเนยี, องักฤษแบบบรติชิ, 
สโลวเีนยี, โครเอเชยี, ตรุก,ี เวยีดน�ม, 
อนิโดนเีซยีบ�ฮ�ซ�, ภ�ษ�ดตัช,์ ม�เลเซยี, 
ไทย, ฮนิด,ี ฮบิร,ู พม�่, ค�ต�ลนั

 
รปูแบบมลัตมิเีดยีทีร่องรับ:

นามสกลุ ประเภท Codec
.xvid
.avi

วดิโีอ Xvid, H.264
เสยีง MP3

.mp4

.m4v

.mov
วดิโีอ H.264/MPEG 4

.mkv วดิโีอ H.264
.ts
.trp
.tp

.mts
.m2ts

วดิโีอ H.264, MPEG2

เสยีง MP3

.vob
วดิโีอ MPEG1, MPEG2
เสยีง DVD-LPCM

.mpg วดิโีอ MPEG1

หมายเหตุ:  ไม่รองรับรูปแบบเสียง AAC.
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รปูแบบอปุกรณก์�รเชือ่มตอ่ภ�ยนอกทีร่องรับ:

อปุกรณ์ ขนาดทีร่องรบั 
(ขนาดสงูสดุ)

รปูแบบ 
NTFS

รปูแบบ 
FAT32 exFAT

อ�่น เขยีน อ�่น เขยีน อ�่น เขยีน
เมมโมรีส่ติ๊กแบบ 

USB 256 GB V N/A V V N/A N/A

HDD แบบ USB 2 TB V N/A V V N/A N/A
ไมโคร SD 256 GB V N/A V V N/A N/A

หมายเหต:ุ   
• เฉพ�ะเครือ่งมอืฟอรแ์มตใน Windows 10 เท�่นัน้ทีร่องรับก�รฟอรแ์มตแบบ 

FAT32 ไดส้งูสดุถงึ 32 GB
• เฉพ�ะก�รอปัเกรดเฟิรม์แวรท์ีร่องรับก�รฟอรแ์มตแบบ FAT32 
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Apps Center (ศนูยร์วมแอป)
ด ูเรยีกใช ้และถอดถอนก�รตดิตัง้แอป
1. ในก�รดแูอปของคณุ เลอืก: Home (หนา้หลกั)> Apps Center 

(ศนูยร์วมแอป)

2. ใชปุ้่ มทศิท�งเพือ่สำ�รวจแอปทีต่อ้งก�ร จ�กนัน้กดปุ่ ม ตกลง บนรโีมทคอนโทรล
เพือ่เข�้ใชง้�นแอป

หมายเหต:ุ  คณุส�ม�รถกดปุ่ ม หนา้หลกั บนรโีมทคอนโทรลเพือ่ยอ้นกลบัไปที ่
Home Screen (หนา้จอหลกั) ไดต้ลอดเวล�
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App Store
โปรเจคเตอร์เครื่องนี้มีร้�นค้� App Store ติดตั้งไว้ให้ล่วงหน้�แล้ว ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ส�
ม�รด�วน์โหลดและติดตั้งแอปต่�ง ๆ ได้
3. เลือก: Home (หน้าหลัก) > Apps Center (ศูนย์รวมแอป) > App Store

4. ใช้ปุ่มทิศท�งเพื่อสำ�รวจเมนู เมื่อคุณพบแอปที่คุณต้องก�ร ให้กดปุ่ม OK (ตกลง) 
เพื่อติดตั้ง
หมายเหตุ:  

• ผู้ใช้ส�ม�รถติดตั้งแอปของบริษัทภ�ยนอกผ่�นไฟล์ .apk ได้ใน File 
Management (การจัดการไฟล์) แต่แอปของบริษัทภ�ยนอกอ�จมีปัญห�
เรื่องคว�มเข้�กันได้ได้

• แอปไม่ที่ไม่ถูกโหลดล่วงหน้�โดย ViewSonic อ�จไม่รองรับหรือไม่ส�ม�รถ
ทำ�ง�นร่วมกันได้

• แอปบ�งร�ยก�รอ�จจำ�เป็นต้องใช้แป้นพิมพ์หรือเม�ส์
• แอปบ�งร�ยก�รอ�จกำ�หนดใช้พร้อมใช้ง�นเฉพ�ะภูมิภ�ค
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ในการถอดถอนการตดิต ัง้แอป
1. เปิด Apps Center (ศนูยร์วมแอป) โดยก�รเลอืก: Home (หนา้หลกั)> Apps 

Center (ศนูยร์วมแอป)
2. ใชปุ้่ มทศิท�งเพือ่สำ�รวจแอปทีต่อ้งก�ร
3. กดปุ่ ม ตกลง บนรโีมทคอนโทรลค�้งไวส้�ม (3) วนิ�ท ีกลอ่งขอ้คว�มนีจ้ะแสดง 

ขึน้ม�:

4. เลอืก ตกลง เพือ่ถอดถอนก�รตดิตัง้แอป
หมายเหต:ุ  คณุส�ม�รถกดปุ่ ม หนา้หลกั บนรโีมทคอนโทรลเพือ่ยอ้นกลบัไปที ่

Home Screen (หนา้จอหลกั) ไดต้ลอดเวล�
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Bluetooth (บลทูธู)
เครือ่งโปรเจคเตอรม์�พรอ้มคณุสมบตับิลทูธูทีอ่นุญ�ตใหผู้ใ้ชเ้ชือ่มตอ่อปุกรณแ์บบไร ้
ส�ยเพือ่ก�รเลน่เสยีงได ้สำ�หรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหน�้ 21
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Setting (การต ัง้คา่)
ใน Setting (การต ัง้คา่) คณุส�ม�รถปรับ Network (ก�รตัง้ค�่เครอืข�่ย), 
Basic และ Advanced settings (ก�รตัง้ค�่พืน้ฐ�นและขัน้สงู), Date & Time 
(วนัทีแ่ละเวล�), Firmware update (อปัเดตเฟิรม์แวร)์ และด ูInformation (ขอ้มลู) 
ได ้

Network Settings (การต ัง้คา่เครอืขา่ย)
1. เลอืก: Home (หนา้แรก)> Setting (การต ัง้คา่)> Network Settings 

(การต ัง้คา่เครอืขา่ย)
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2. ดแูละปรับก�รตัง้ค�่ Wi-Fi และเครอืข�่ยของคณุ

3. ห�กตอ้งก�รตัง้ค�่ก�รเชือ่มตอ่ไรส้�ย โปรดดทูี ่"ก�รเชือ่มตอ่เครอืข�่ย" ในหน�้ 
24
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Basic settings (การต ัง้คา่พืน้ฐาน)
1. เลอืก: Home (หนา้แรก)> Setting (การต ัง้คา่)> Basic Settings 

(การต ัง้คา่พืน้ฐาน)

2. ใชปุ้่ ม ขึน้ และ ลง เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งก�รแลว้กด ตกลง หรอืใชปุ้่ มซา้ยและ
ขวาเพือ่ทำ�ก�รปรับหรอืเลอืก
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3. ห�กตอ้งก�รไปทีเ่มนูกอ่นหน�้ ใหก้ดปุ่ ม ยอ้นกลบั

เมนู คำาอธบิาย
Language (ภ�ษ�) เลอืกภ�ษ�ทีค่ณุตอ้งก�ร
Projector Position 
(ตำ�แหน่งเครือ่ง 
โปรเจคเตอร)์

เลอืกตำ�แหน่งก�รฉ�ยทีต่อ้งก�ร
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เมนู คำาอธบิาย
Keystone 
(ปรับภ�พสีเ่หลีย่ม 
ค�งหม)ู

ปรับคว�มผดิเพีย้นของภ�พหน�้จอสีเ่หลีย่มค�งหมู
Auto Keystone (ปรบัภาพสีเ่หลีย่มคางหม ู
อตัโนมตั)ิ
ใหภ้�พหน�้จอแบบสีเ่หลีย่มโดยปรับค�่ภ�พสีเ่หลีย่ม 
ค�งหมโูดยอตัโนมตั ิเมือ่ภ�พหน�้จอเป็นสีเ่หลีย่ม 
ค�งหมเูนือ่งจ�กก�รเอยีงเครือ่งโปรเจคเตอร์
• Enable (เปิดใชง้าน): ปรับค�่ภ�พสีเ่หลีย่ม 

ค�งหมโูดยอตัโนมตัิ
• Disable (ปิดใชง้าน): ปรับค�่ภ�พสีเ่หลีย่ม 

ค�งหมดูว้ยตนเอง
Horizontal Keystone (การปรบัสีเ่หลีย่มคางหม ู
แนวนอน)
คณุส�ม�รถปรับสีเ่หลีย่มค�งหมแูนวนอนไดด้ว้ยตนเอง
Vertical Keystone (การปรบัสีเ่หลีย่มคางหม ู
แนวต ัง้)
คณุส�ม�รถปรับสีเ่หลีย่มค�งหมแูนวตัง้ไดด้ว้ยตนเอง
4 Corner Adjustment (การปรบั 4 มมุ)
ปรับมมุแตล่ะมมุเพือ่คว�มยดืหยุน่ในก�รฉ�ยภ�พสงูสดุ
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เมนู คำาอธบิาย
Zoom เปิดใชง้�นฟังกช์นัซมู

Focus (โฟกสั) ปรับโฟกสัของภ�พหน�้จอ
Manual Focus (ปรบัโฟกสัดว้ยตนเอง)
ปรับโฟกสัดว้ยปุ่ ม ซา้ย และ ขวา บนรโีมทคอนโทรล
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เมนู คำาอธบิาย
Focus (โฟกสั) Auto Focus (โฟกสัอตัโนมตั)ิ

เลอืกจ�กตวัเลอืกตอ่ไปนี:้
• Enable (เปิดใชง้าน): ก�รปรับโฟกสัโดย 

อตัโนมตัทินัทโีดยไมต่อ้งใชร้โีมทคอนโทรล
• Disable (ปิดใชง้าน): ปรับโฟกสัดว้ยตนเอง

หมายเหต:ุ  
• ห�กเปิดใชง้�น Auto Focus (โฟกสัอตัโนมตั)ิ 

ไว ้เครือ่ง 
โปรเจคเตอรจ์ะโฟกสัภ�พหน�้จอโดย 
อตัโนมตัเิมือ่เปิดเครือ่งหรอืเมือ่มกี�ร 
ปรับตำ�แหน่งหรอืปรับมมุ

• ระบบโฟกสัอตัโนมตัจิะแมน่ยำ�ทีส่ดุเมือ่ขน�ด
หน�้จอทีฉ่�ยอยูท่ี ่50-75 นิว้  สำ�หรับขน�ดหน�้
จออืน่ ๆ แนะนำ�ใหใ้ชร้ะบบโฟกสัอตัโนมตัริว่ม
กบัก�รโฟกสัแบบแมนนวล

• ในกรณีที่ระบบ โฟกัสอัตโนมัติ ล้มเหลวสอง
ครั้งติดกัน ก�รปรับ โฟกัสแบบแมนนวล จะ
แสดงขึ้นม�ให้ใช้โดยอัตโนมัติ
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Date & Time (วนัทีแ่ละเวลา)
ปรับรปูแบบ Date (วนัที)่, Time (เวล�) Time Zone (เขตเวล�) และ Time Format 
(รปูแบบเวล�)

หมายเหต:ุ  เวล�จะปร�กฏขึน้ทีม่มุขว�บนหลงัจ�กทีเ่ชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตแลว้
1. เลอืก: Home (หนา้หลกั)> Setting (การต ัง้คา่)> Date & Time (วนัทีแ่ละ

เวลา)

2. ใชปุ้่ ม ขึน้ และ ลง เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งก�รแลว้กด ตกลง หรอืใชปุ้่ ม ซา้ยและ
ขวาเพือ่ทำ�ก�รปรับหรอืเลอืก
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เมนู คำาอธบิาย
Automatic Date & 
Time  
(วนัที ่& เวล�อตัโนมตั)ิ

ผูใ้ชส้�ม�รถซงิโครไนซว์นัทีแ่ละเวล�ไดโ้ดยอตัโนมตัิ
หลงัจ�กเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตแลว้
Enable (เปิดทำางาน)
เปิดก�รซงิโครไนซ์
Disable (ปิดทำางาน)
ปิดก�รซงิโครไนซ์

Time Zone (เขตเวล�) เลอืกตำ�แหน่งทีค่ณุตอ้งก�ร
Time Format 
(รปูแบบเวล�)

เลอืกรปูแบบก�รแสดงเวล�ต�่ง ๆ
12 Hours (12 ช ัว่โมง)
น�ฬกิ�แบบ 12 ชัว่โมง
24 Hours (24 ช ัว่โมง)
น�ฬกิ�แบบ 24 ชัว่โมง
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Firmware Upgrade (อปัเกรดเฟิรม์แวร)์
ผูใ้ชส้�ม�รถอปัเดตเฟิรม์แวรผ์�่นท�งออนไลนห์รอืผ�่น USB และตรวจสอบหม�ยเลข 
รุน่ของเฟิรม์แวรไ์ด ้

หมายเหต:ุ  อย�่ถอดส�ยไฟ, USB หรอืตดัก�รเชือ่มตอ่อนิเอทรเ์น็ตในระหว�่ง 
กระบวนก�รอปัเกรด

1. กอ่นเข�้สูเ่มนู Firmware Upgrade (อปัเกรดเฟิรม์แวร)์ โปรดตรวจสอบให ้
มัน่ใจว�่เครือ่งโปรเจคเตอรเ์ชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตแลว้

2. เพือ่เข�้สูเ่มนู ใหเ้ลอืก: Home (หนา้หลกั)> Setting (การต ัง้คา่)> 
Firmware Upgrade (อปัเกรดเฟิรม์แวร)์

Software Update Online (การอปัเดตซอฟตแ์วรอ์อนไลน)์
1. ไปที:่ Home (หนา้หลกั)> Setting (การต ัง้คา่)> Firmware Upgrade  

(อปัเกรดเฟิรม์แวร)์> Software Update Online (การอปัเดตซอฟตแ์วร 
์ออนไลน์)์
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2. เลอืก Enter โดยก�รกด ตกลง บนรโีมทคอนโทรล
3. ระบบจะตรวจสอบเว็บไซตข์อง ViewSonic (ผ�่นท�ง OTA) และแสดงขอ้คว�ม 

โตต้อบด�้นล�่งนี ้ห�กมเีฟิรม์แวรใ์หมใ่หบ้รกิ�ร

4. เมือ่เลอืก Yes (ตกลง) แลว้ แถบคว�มคบืหน�้จะปร�กฏขึน้เมือ่เริม่กระบวนก�ร 
อปัเดต 

UPGRADING SOFTWARE
PLEASE DO NOT TURN OFF

52%

5. หลงัจ�กทีถ่งึ 100% โปรเจ็กเตอรจ์ะเริม่ใหม ่และหน�้จอจะดบัไปเป็นเวล�สองส�ม
น�ท ีทัง้หมดจะใชเ้วล�ประม�ณ 10 น�ที

6. หลงัจ�กอปัเดตเฟิรม์แวรแ์ลว้ จะใชเ้วล�สกัสองส�มน�ทเีพือ่รสีต�รท์เครือ่ง 
โปรเจคเตอร์
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Firmware Update by USB (อปัเดตเฟิรม์แวรด์ว้ย USB)
1. ด�วนโ์หลดเวอรช์นัล�่สดุจ�กเว็บไซต ์ViewSonic แลว้คดัลอกไฟลไ์ปยงัอปุกรณ ์

USB 
2. เสยีบ USB เข�้กบัเครือ่งโปรเจคเตอร ์จ�กนัน้ไปที:่ Home (หนา้หลกั) > 

Setting (การต ัง้คา่) > Firmware Upgrade (อปัเกรดเฟิรม์แวร)์ > 
Software Update By USB (อปัเดตซอฟตม์แวรด์ว้ย USB)

3. เลอืก Enter โดยก�รกด ตกลง บนรโีมทคอนโทรล

4. ระบบจะตรวจห�รุน่ของเฟิรม์แวร ์แลว้แสดงขอ้คว�มโตต้อบข�้งตน้ขึน้ม�
5. เมือ่เลอืก Yes (ตกลง) แลว้ แถบคว�มคบืหน�้จะปร�กฏขึน้เมือ่เริม่กระบวนก�ร

อปัเดต
6. หลงัจ�กทีค่รบ 100% แลว้ เครือ่งโปรเจคเตอรจ์ะรสีต�รท์ตวัเอง 

กระบวนก�รทัง้หมดจะใชเ้วล�ประม�ณ 10 น�ที
7. หลงัจ�กอปัเดตเฟิรม์แวรแ์ลว้ จะใชเ้วล�สกัสองส�มน�ทเีพือ่รสีต�รท์เครือ่ง

โปรเจคเตอร์
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Advanced Settings (การต ัง้คา่ข ัน้สงู)
1. เลอืก: Home (หนา้แรก)> Setting (การต ัง้คา่)> Advanced Settings 

(การต ัง้คา่ข ัน้สงู)

2. ใชปุ้่ ม ขึน้ และ ลง เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งก�รแลว้กด ตกลง หรอืใชปุ้่ ม ซา้ยและ
ขวาเพือ่ทำ�ก�รปรับหรอืเลอืก
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3. ห�กตอ้งก�รไปทีเ่มนูกอ่นหน�้ ใหก้ดปุ่ ม ยอ้นกลบั

เมนู คำาอธบิาย
Power On Source 
(แหลง่สญัญ�ณเมือ่ 
เปิดเครือ่ง)

อนุญ�ตใหผู้ใ้ชป้้อนแหลง่สญัญ�ณทีต่อ้งก�รเมือ่เปิดเค
รือ่งไดโ้ดยตรงหลงัจ�กเปิดเครือ่งโปรเจคเตอร์

Power On/Off Ring 
Tone  
(เสยีงเปิด/ปิดเครือ่ง)

เปิดหรอืปิดก�รใชง้�นเสยีงเมือ่เปิด/ปิดเครือ่ง

Auto Power On 
(เปิดเครือ่งอตัโนมตั)ิ

CEC
โปรเจคเตอรเ์ครือ่งนีร้องรับฟังกช์นั CEC (Consumer  
Electronics Control หรอืก�รควบคมุระบบไฟฟ้�ของ 
ผูบ้รโิภค) ในก�รซงิกก์�รเปิด/ปิดเครือ่งผ�่นก�ร 
เชือ่มตอ่ HDMI
กล�่วคอื ห�กเชือ่มตอ่อปุกรณท์ีร่องรับฟังกช์นั CEC 
เข�้กบัชอ่ง HDMI ข�เข�้ของเครือ่งโปรเจคเตอรไ์ว ้
เมือ่ปิดเครือ่งโปรเจคเตอร ์พลงัง�นของอปุกรณท์ี ่
เชือ่มตอ่จะถกูปิดไปดว้ยโดยอตัโนมตั ิเมือ่เปิด 
อปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่อยู ่เครือ่งโปรเจคเตอรก์็จะเปิด 
โดยอตัโนมตัดิว้ย

หมายเหต:ุ  ตรวจสอบใหม้ัน่ใจว�่ทัง้ฟังกช์นั CEC 
ของเครือ่งโปรเจคตอรแ์ละอปุกรณท์ี ่
เชือ่มตอ่เปิดอยู่
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เมนู คำาอธบิาย
Smart Energy 
(ก�รประหยดัพลงัง�น 
อจัฉรยิะ)

Auto Power Off (ปิดเครือ่งอตัโนมตั)ิ 
เครือ่งโปรเจคเตอรส์�ม�รถปิดเองไดโ้ดยอตัโนมตั ิ
ห�กไมพ่บแหลง่สญัญ�ณข�เข�้หลงัจ�กพน้ชว่งเวล�ที่
กำ�หนดไว ้
Sleep Timer (นบัเวลาถอยหลงั)
ปิดเครือ่งโดยอตัโนมตัหิลงัจ�กชว่งเวล�ทีก่ำ�หนด
Power Saving (การประหยดัพลงังาน)
ลดก�รใชพ้ลงัง�นห�กไมพ่บแหลง่สญัญ�ณข�เข�้ 
เมือ่พน้ห�้ (5) น�ที

หมายเหต:ุ  ก�รใชพ้ลงัง�นของหลอด LED จะ
เปลีย่นเป็น 30% หลงัจ�กตรวจไมพ่บ
แหลง่สญัญ�ณข�เข�้หลงัจ�กห�้ (5) 
น�ที

harmon/kardon Audio Mode (โหมดเสยีง) 
• Movie (ภาพยนตร)์: โหมดเสยีงตัง้ตน้
• Music (เพลง): เหม�ะสำ�หรับก�รเลน่เพลง
• User (ผูใ้ชง้าน): ชว่ยใหผู้ใ้ชง้�นส�ม�รถปรับอคีว

อไลเซอรเ์สยีงไดเ้อง
หมายเหต:ุ  ในโหมด User คณุจะส�ม�รถเลอืก 

100Hz, 500Hz, 1,500Hz, 5,000Hz, 
and 10,000Hz ได ้

Audio Volume (ระดบัเสยีง)
ปรับระดบัเสยีงจ�ก 0 ถงึ 50
Mute (ปิดเสยีง)
ปิดหรอืเปิดเสยีง



74

เมนู คำาอธบิาย
Light Source Level 
(ระดบัแหลง่กำ�เนดิ 
แสงสว�่ง)

เลอืกอตัร�สิน้เปลอืงพลงัง�นทีเ่หม�ะสมของไฟ LED
Full (เต็มกำาลงั)
100%
Eco (ประหยดัพลงังาน)
70%

หมายเหต:ุ  ห�กใชเ้พ�เวอรแ์บงกท์ีเ่ชือ่มตอ่ผ�่น 
ส�ย USB-C เพือ่ช�รจ์ M2e แลว้  
Light Source Level (ระดบัแหลง่ 
กำ�เนดิแสงสว�่ง) จะทำ�ง�นแค ่Full 
(เต็มกำ�ลงั) (60%).

High Altitude Mode 
(โหมดคว�มสงูเหนอื 
ระดบัน ้ำ�ทะเล)

ขอแนะนำ�ใหค้ณุใช ้High Altitude Mode (โหมด 
คว�มสงูเหนอืระดบัน ้ำ�ทะเล) เมือ่สภ�พแวดลอ้มของคุ
ณอยูร่ะหว�่ง 1,500 เมตรถงึ 3,000 เมตรเหนอื 
ระดบัน ้ำ�ทะเลและมอีณุหภมูอิยูร่ะหว�่ง 5°C-25°C 

หมายเหต:ุ  ห�กคณุใชเ้ครือ่งโปรเจคเตอรน์ีภ้�ย 
ใตส้ภ�วะทีร่นุแรงอืน่ ๆ นอกเหนอืไป 
จ�กทีก่ล�่วไวข้�้งตน้ เครือ่งอ�จเกดิ 
อ�ก�รปิดเครือ่งอตัโนมตัไิด ้ซึง่เป็น 
อ�ก�รทีอ่อกแบบม�เพือ่ป้องกนั 
เครือ่งโปรเจคเตอรข์องคณุจ�กคว�ม 
รอ้นสงูเกนิไป ในกรณีเชน่นี ้คณุควร 
สลบัไปใช ้High Altitude Mode 
(โหมดคว�มสงูเหนอืระดบัน ้ำ�ทะเล) 
เพือ่แกไ้ขอ�ก�รเหล�่นี ้อย�่งไรกต็�ม 
ก�รกระทำ�เชน่นีไ้มไ่ดเ้ป็นก�รระบวุ�่ 
โปรเจคเตอรเ์ครือ่งนีส้�ม�รถทำ�ง�น 
ภ�ยใตส้ภ�วะทีร่นุแรงหรอืสดุขัว้ได ้
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เมนู คำาอธบิาย
Reset Settings 
(รเีซต็ก�รตัง้ค�่)

รเีซต็ก�รตัง้ค�่กลบัคนืเป็นค�่เริม่ตน้
หมายเหต:ุ  ภ�ษ�, โหมดคว�มสงูเหนอืระดบั 

น ้ำ�ทะเล, ตำ�แหน่งเครือ่ง 
โปรเจคเตอร,์ ก�รตัง้ค�่เครอืข�่ย, แอป
ทีต่ดิตัง้ใน Apps Center ทัง้หมด, เพิม่
แอป, บลทูธู, ซมู, ก�รปรับสีเ่หลีย่ม
ค�งหมแูนวนอน/แนวตัง้, ก�รปรับ 4 
มมุ และชัว่โมง 
ใชง้�นแหลง่กำ�เนดิแสงจะไม ่
เปลีย่นแปลง

Reset to Factory 
Default  
(รเีซต็เป็นค�่เริม่ตน้จ�ก 
โรงง�น)

Factory reset (รเีซต็เป็นค�่ตัง้ตน้จ�กโรงง�น)
หมายเหต:ุ  Light Source Hours (ชัว่โมงใชง้�น

แหลง่กำ�เนดิแสง) จะไมเ่ปลีย่นแปลง
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Information (ขอ้มลู)
1. เลอืก: Home (หนา้หลกั)> Setting (การต ัง้คา่)> Information (ขอ้มลู)

2. ดสูถ�นะและขอ้มลูของระบบ

หมายเหต:ุ  คณุส�ม�รถกดปุ่ ม หนา้หลกั บนรโีมทคอนโทรลเพือ่ยอ้นกลบัไปที ่
Home Screen (หนา้จอหลกั) ไดต้ลอดเวล�
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Screen Mirroring (การลอกเลยีนหนา้จอ)
ลอกเลยีนหน�้จออปุกรณส์ว่นบคุคลของคณุ วธิกี�รตัง้ค�่ก�ร Screen Mirroring 
แบบไรส้�ย โปรดดทูี ่"ก�ร Screen Mirroring (ลอกเลยีนหน�้จอ) แบบไรส้�ย" 
ในหน�้ 20

หมายเหต:ุ  ตรวจสอบว�่อปุกรณข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืข�่ยเดยีวกนักบั 
โปรเจคเตอร์
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การเพิม่แอป
เพิม่แอปทีค่ณุชืน่ชอบเข�้ไปใน Home Screen (หนา้จอหลกั)
1. จ�ก Home Screen (หนา้จอหลกั) ใหเ้ลอืก Add App (เพิม่แอป) แลว้กด 

ตกลง บนรโีมทคอนโทรล

2. ใชปุ้่ มทศิท�งเพือ่เลอืกแอปทีต่อ้งก�ร แลว้กด ตกลง



79

3. ในตอนนี ้แอปทีค่ณุชืน่ชอบจะปร�กฏขึน้บน Home Screen (หนา้จอหลกั)

ลบแอปออกจาก Home Screen (หนา้จอหลกั)
1. จ�ก Home Screen (หนา้จอหลกั) ใหเ้ลอืกแอปทีค่ณุตอ้งก�รลบ จ�กนัน้กด 

ตกลง ค�้งไวส้�ม (3) วนิ�ที
2. ขอ้คว�ม “Do you want to Delete this application from My Favorites?”  

(คณุตอ้งก�รลบแอปพลเิคชนันีอ้อกจ�กร�ยก�รทีฉั่นชืน่ชอบหรอืไม)่ จะปร�กฏขึน้

3. เลอืก Yes (ใช)่ จ�กนัน้กด ตกลง เพือ่ลบแอป
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ภาคผนวก
ขอ้มลูจำาเพาะ

รายการ ประเภท ขอ้มลูจำาเพาะ
โปรเจคเตอร์ ประเภท 0.23” 1080p-Full HD, LED

ขนาดภาพฉาย 30”~100”
ระยะฉายภาพ 0.65-2.68 ม. (80”±3%@2.14 ม.)
เลนส์ F=1.7, f=6.35 มม.
ซมูออปตคิอล ยดึตาย
ชนดิหลอดไฟ RGBB LED
อายกุารใชง้านของ 
แหลง่กำาเนดิแสง 
(ปกต)ิ

สงูสดุ 30,000 ชัว่โมง

การแสดงสี 1.07 พันลา้นสี
ปรับภาพสีเ่หลีย่ม 
คางหมู

แนวตัง้: -/+ 40; แนวนอน: -/+ 40

สญัญาณเขา้ HDMI fh: 30K~97KHz, fv: 24~85Hz,
ความละเอยีด ดัง้เดมิ 1920 x 1080

รองรับ VGA (640 x 480) ถงึ Full HD (1920 x 1080)
พืน้ทีจั่ดเกบ็ขอ้มลูใ
นตวัเครือ่ง

รวมทัง้หมด 16 GB
ทีพ่รอ้มใชง้าน 10 GB

อนิพตุ HDMI 1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
การด์ SD ไมโคร SD (รองรับไดส้งูสดุ 256 GB, SDXC)
USB แบบ C 1 (5V/2A)
USB แบบ A 1 เครือ่งอา่น USB 2.0
อนิพตุ Wi-Fi 1 (5G และ 2.4G)

เอาตพ์ตุ สญัญาณเสยีงออก 
(3.5 มม.)

1

เอาตพ์ตุ Bluetooth 1 (BT 4.2/สญัญาณเสยีงออก)
ลำาโพง 3W Cube x 2
ชอ่ง USB แบบ A 
(แหลง่จา่ยไฟ)

1 (USB 2.0, 5V/2A โดยใชร้ว่มกบัเครือ่งอา่น)

อะแดปเตอรไ์ฟฟ้า¹ แรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ DC IN 100-240V, 50/60 Hz 
(สลบักระแสไฟอตัโนมตั)ิ

สภาพแวดลอ้มใน 
การทำางาน

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

ขนาด ตวัเครือ่ง 
(ก x ส x ล)

184 x 184 x 54 มม. 
(7.2” x 7.2” x 2.1”)

น ้ำาหนัก ตวัเครือ่ง 1.0 กก. (2.20 ปอนด)์
การสิน้เปลอืง 
พลงังาน

เปิด 54W (ปกต)ิ
ปิด < 0.5W (สแตนดบ์าย)

¹ โปรดใชอ้ะแดปเตอรไ์ฟฟ้าจาก ViewSonic® หรอืจากผูผ้ลติทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้
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ขนาดของเครือ่งโปรเจคเตอร์
184 มม.(ก) x 184 มม.(ส) x 54 มม.(ล)

184

184 54

ตารางการปรบั
การปรบัวดิโีอ HDMI

การปรบั ความ 
ละเอยีด

ความถีแ่นว 
นอน (KHz)

ความถีแ่นวต ัง้ 
(Hz)

วามถีส่ญัญาณ 
นาฬกิา 

 (MHz)ค

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
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HDMI PC

ความละเอยีด อตัรารเีฟรช 
(Hz)

ความถีแ่นวนอน 
(KHz)

ความถีส่ญัญาณ 
นาฬกิา (MHz)

640 x 480

59.94 31.469 25.175
72.809 37.861 31.5

75 37.5 31.5
85.008 43.269 36

720 x 400 70.087 31.469 28.3221

800 x 600

60.317 37.879 40
72.188 48.077 50

75 46.875 49.5
85.061 53.674 56.25
119.854 77.425 83

1024 x 576 60 35.82 46.966
1024 x 600 64.995 41.467 51.419

1024 x 768

60.004 48.363 65
70.069 56.476 75
75.029 60.023 78.75
84.997 68.667 94.5
119.989 97.441 115.5

1152 x 864 75 67.5 108
1280 x 720 60 45 74.25
1280 x 768 59.87 47.776 79.5

1280 x 800
59.81 49.702 83.5
74.934 62.795 106.5
84.88 71.554 122.5

1280 x 960
60 60 108

85.002 85.938 148.5

1280 x 1024
60.02 63.981 108
75.025 79.976 135
85.024 91.146 157.5

1360 x 768 60.015 47.712 85.5
1400 x 1050 59.978 65.317 121.75
1440 x 900 59.887 55.935 106.5
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ความละเอยีด อตัรารเีฟรช 
(Hz)

ความถีแ่นวนอน 
(KHz)

ความถีส่ญัญาณ 
นาฬกิา (MHz)

1600 x 1200 60 75 162
1680 x 1050 59.954 65.29 146.25
1920 x 1080 

(VESA) 60 67.5 148.5

640 x 480 @ 
67Hz 66.667 35 30.24

832 x 624 @ 
75Hz 74.546 49.722 57.28

1024 x 768 @ 
75Hz 75.02 60.241 80

1152 x 870 @ 
75Hz 75.06 68.68 100
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การปรบัการเชือ่มตอ่ USB-C

ความละเอยีด อตัรารเีฟรช 
(Hz)

ความถีแ่นวนอน 
(KHz)

ความถีส่ญัญาณ 
นาฬกิา (MHz)

480i 59.94 15.73 27
480p 59.94 31.47 27
576i 50 15.63 27
576p 50 31.25 27

720/50p 50 37.5 74.25
720/60p 60 45 74.25
1080/50i 50 28.13 74.25
1080/60i 60 33.75 74.25
1080/24p 24 27 74.25
1080/50p 50 56.25 148.5
1080/60p 60 67.5 148.5
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การแกป้ญัหา
สว่นนีจ้ะอธบิายปัญหาทัว่ไปซึง่คณุอาจพบในขณะใชง้านเครือ่งโปรเจคเตอร์

ปญัหา การแกไ้ขทีเ่ป็นไปได้
โปรเจ็กเตอรไ์มเ่ปิด • ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ไดเ้สยีบสายไฟเขา้กบัเครือ่ง 

โปรเจคเตอรแ์ละเตา้เสยีบไฟอยา่งเหมาะสมแลว้
• หากกระบวนการระบายความรอ้นยงัไมเ่สร็จสิน้ 

โปรดรอจนกวา่จะเสร็จสิน้ จากนัน้ใหล้องเปิดเครือ่ง 
โปรเจคเตอรใ์หมอ่กีครัง้

• หากวธิกีารดา้นบนไมไ่ดผ้ล โปรดลองใชเ้ตา้รับ 
ไฟฟ้าอืน่ หรอืลงอปุกรณไ์ฟฟ้าอืน่ดว้ยเตา้รับไฟฟ้า 
เดยีวกนั

ไมม่ภีาพ • ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่เชือ่มตอ่สายวดิโีอไวอ้ยา่งถกู 
ตอ้งและเปิดแหลง่สญัญาณวดิโีอไวแ้ลว้

• หากไมไ่ดเ้ลอืกแหลง่สญัญาณเขา้เป็นแบบ 
อตัโนมตั ิใหเ้ลอืกแหลง่สญัญาณทีถ่กูตอ้งโดยการ 
ใชปุ้่ ม Source (แหลง่สญัญาณ) บนเครือ่ง 
โปรเจคเตอรห์รอืบนรโีมทคอนโทรล

ภาพเบลอ • การปรับโฟกสัดว้ยรโีมทคอนโทรลจะชว่ยใหเ้ลนส ์
ฉายภาพสามารถจับโฟกสัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่เครือ่งโปรเจคเตอรแ์ละหนา้จอ
อยูใ่นแนวทีถ่กูตอ้ง หากจำาเป็น ใหป้รับความสงู มมุ 
และทศิทางการฉายของเครือ่งโปรเจคเตอร ์

รโีมทคอนโทรลไม ่
ทำางาน

• ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ไมม่สี ิง่ใดกดีขวางระหวา่ง 
รโีมทคอนโทรลกบัเครือ่งโปรเจคเตอร ์และอยู ่
หา่งกนัไมเ่กนิ 8 เมตร (26 ฟตุ)

• แบตเตอรีอ่าจหมด โปรดตรวจสอบและเปลีย่น 
แบตเตอรีห่ากจำาเป็น
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หลอดไฟ LED แสดงการทำางาน
สไีฟ สถานะและคำาอธบิาย

เพาเวอร์
สแีดง โหมดสแตนดบ์าย (5 วนิาท)ี (<0.5W)

สเีขยีว เปิดเครือ่ง
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การบำารงุรกัษา
ขอ้ควรระวงัท ัว่ไป
• ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ไดปิ้ดเครือ่งโปรเจคเตอรแ์ละถอดสายเคเบลิออกจากเตา้เสยีบ

ไฟฟ้าแลว้
• อยา่ถอดชิน้สว่นใด ๆ ออกจากเครือ่งโปรเจคเตอร ์ตดิตอ่ ViewSonic® หรอืผูข้าย 

เมือ่ตอ้งการเปลีย่นชิน้สว่นของเครือ่งโปรเจคเตอร์
• อยา่พน่สเปรย ์หรอืเทของเหลวใด ๆ ลงบนตวัเครือ่งโดยตรง
• ถอืเครือ่งโปรเจคเตอรด์ว้ยความระมดัระวงั เนือ่งจากหากมรีอยขดีขว่น เครือ่ง 

โปรเจคเตอรส์เีขม้อาจแสดงรอยใหเ้ห็นไดช้ดัเจนกวา่เครือ่งทีม่สีอีอ่น

การทำาความสะอาดเลนส์
• ใชก้ระป๋องอดัอากาศเพือ่กำาจัดฝุ่ น
• หากเลนสย์งัคงไมส่ะอาด ใหใ้ชก้ระดาษทำาความสะอาดเลนสห์รอืใชผ้า้นุ่มชบุน ้ำายา

ทำาความสะอาดเลนสแ์ลว้เชด็ทีผ่วิเลนสเ์บา ๆ
ขอ้ควรระวงั:  หา้มขดัถเูลนสด์ว้ยวสัดทุีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น

การทำาความสะอาดตวัเครือ่ง
• ใชผ้า้แหง้ทีนุ่่มและไมม่ขียุเพือ่กำาจัดสิง่สกปรกหรอืฝุ่ น
• ถา้ตวัเครือ่งยงัคงไมส่ะอาด ใหใ้ชส้ารซกัฟอกทีไ่มม่แีอมโมเนยี ไม่มีแีอลกอฮอล ์

ไมม่ฤีทธิก์ดักรอ่นปรมิาณเล็กนอ้ย หยดลงบนผา้นุ่มทีส่ะอาด ปราศจากขน จาก 
นัน้เชด็พืน้ผวิ
ขอ้ควรระวงั:  หา้มใชแ้ว็กซ ์แอลกอฮอล ์เบนซนี ทนิเนอร ์หรอืสารเคมอีืน่ ๆ

การเก็บรกัษาเครือ่งโปรเจคเตอร์
หากคณุประสงคจ์ะเก็บเครือ่งโปรเจคเตอรไ์วเ้ป็นเวลานาน:
• ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่อณุหภมูแิละความชืน้ของพืน้ทีจั่ดเกบ็อยูใ่นชว่งทีแ่นะนำา
• ยดืขาตัง้ทกุขาออกมาใหส้ดุ
• ถอดแบตเตอรีอ่อกจากรโีมทคอนโทรล
• บรรจเุครือ่งโปรเจคเตอรล์งในบรรจภุณัฑด์ัง้เดมิหรอืเทยีบเทา่

ประกาศความไมร่บัผดิชอบ
• ViewSonic® ไมแ่นะนำาใหใ้ชน้ ้ำายาทำาความสะอาดทีม่สีว่นผสมของแอมโมเนยีหรอื

แอลกอฮอลก์บัเลนสห์รอืตวัเครือ่ง มรีายงานวา่น ้ำายาทำาความสะอาดเคมบีางชนดิ 
ทำาใหเ้ลนสแ์ละ/หรอืตวัเครือ่งของเครือ่งโปรเจคเตอรเ์สยีหาย

• ViewSonic® จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย ทีเ่กดิจากการใชน้ ้ำายาทำาความ 
สะอาดทีม่สีว่นผสมของแอมโมเนยี หรอืแอลกอฮอล์
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ระเบียบข้อบังคับ 
และข้อมูลการบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ส่วนนี้อธิบายถึงข้อกำาหนดและถ้อยแถลงทั้งหมดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ การใช้งาน
ที่ได้รับการยืนยันจะอ้างอิงถึงฉลากป้ายชื่อและเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องบนตัวเครื่อง

ถ้อยแถลงความสอดคล้องของ FCC
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตรงตามกฎข้อบังคับ FCC ส่วนที่ 15 การทำางานต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ 
(2) อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการ
ทำางานที่ไม่พึงประสงค์ อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำากัด
ของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B  ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC
ข้อจำากัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็น
อันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงาน
ความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้
งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม ไม่อาจรับ
ประกันได้ว่าจะไม่มีการรบกวนเกิดขึ้นจากการติดตั้งอุปกรณ์นี้ ถ้าอุปกรณ์เป็นสาเหตุให้
เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดย
การปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีการหนึ่งหรือหลาย
วิธีการต่อไปนี้ร่วมกัน:

• ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่
• ปรึกษาตัวแทนจำาหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอ

ความช่วยเหลือ

จะต้องไม่จัดวางหรือใช้งานเสาอากาศที่ใช้สำาหรับเครื่องส่งสัญญาณนี้ร่วมกับเสา
อากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่น ๆ
อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการทดสอบและเป็นไปตามมาตรฐานการวัดและขั้นตอนที่ระบุไว้
ใน FCC CFR ไทล์ 47 ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย C

คำาเตือน: คุณต้องระมัดระวังว่า การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบ
โดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำาให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์
ของผู้ใช้สิ้นสุด
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ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการรับสัมผัสการแผ่รังสีของ FCC
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามขีดจำากัดการรับสัมผัสการแผ่รังสีของ FCC ที่กำาหนดไว้สำาหรับ
สภาพแวดล้อมที่ไม่ควบคุม ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามคำาแนะนำาการใช้งานเฉพาะเพื่อให้
สอดคล้องกับการได้รับ RF ในระดับที่น่าพอใจ
จะต้องไม่จัดวางหรือใช้งานเครื่องส่งสัญญาณร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณ
อื่น ๆ จะต้องติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้โดยให้มีระยะห่างขั้นต่ำา 20 เซ็นติเมตรระหว่าง
อุปกรณ์แผ่รังสีและร่างกายของคุณ
คู่มือผู้ใช้หรือคู่มือการใช้งานสำาหรับอุปกรณ์แผ่รังสีโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะต้องเตือน
ผู้ใช้ว่าการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบจากฝ่ายที่รับผิดชอบเรื่อง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจทำาให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้หมดไป

ข้อความแสดงการแจ้งเตือน IC
อุปกรณ์นี้เป็นไปมาตรฐาน RSS ของหน่วยงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศแคนาดาว่า
ด้วยการยกเว้นใบอนุญาต การทำางานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) 
อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวน รวมทั้ง
การรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำางานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์
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.

ข้อความแสดงรหัสประเทศ
สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีจำาหน่ายในตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา จะสามารถ
ใช้งานได้เฉพาะช่อง 1~11 จะไม่สามารถทำาการเลือกช่องนอกจากนี้ได้
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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ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการรับสัมผัสการแผ่รังสีของ IC
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามขีดจำากัดการรับสัมผัสการแผ่รังสีของ IC RSS-102 ที่กำาหนด
ไว้สำาหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ควบคุม จะต้องติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้โดยให้มีระยะ
ห่างขั้นต่ำา 20 ซม. ระหว่างอุปกรณ์แผ่รังสีและร่างกายของคุณ อุปกรณ์ที่ใช้ช่วงความถี่ 
5150-5825 Mhz จะใช้สำาหรับการใช้งานในตัวอาคารเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการ
รบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบดาวเทียมโทรศัพท์มือถือที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน
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.

ความสอดคล้องกับ CE สำาหรับประเทศในสหภาพยุโรป
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อกำาหนด EMC ที่ 2014/30/EU และข้อกำาหนด
ไฟฟ้าแรงดันต่ำา 2014/35/EU. และข้อกำาหนดอุปกรณ์คลื่นวิทยุ 2014/53/
EU.

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้เฉพาะสำาหรับประเทศสมาชิก EU เท่านั้น:
เครื่องหมายที่แสดงทางด้านขวา หมายถึงการดำาเนินการที่สอดคล้องกับข้อ
กำาหนดของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2012/19/EU (WEEE) 
เครื่องหมายระบุว่า ห้ามทิ้งอุปกรณ์ปะปนเป็นขยะชุมชนที่ไม่ได้คัดแยก แต่
ต้องใช้ระบบคืนและการเก็บรวบรวมที่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น
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ประกาศความสอดคล้องกับ RoHS2
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบ และผลิตอย่างสอดคล้องกับข้อกำาหนด 2011/65/
EU ของรัฐสภาและสภายุโรป ว่าด้วยการจำากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อกำาหนด RoHS2) และลงความเห็นว่าสอดคล้องกับค่า
ความเข้มข้นสูงสุด ที่ออกโดยคณะกรรมการการปรับตัวทางเทคนิคแห่งยุโรป (TAC) 
ดังที่แสดงด้านล่าง:

สาร ความเข้มข้นสูงที่สุด
ที่เสนอ ความเข้มข้นจริง

ตะกั่ว (Pb) 0.1% < 0.1%
ปรอท (Hg) 0.1% < 0.1%
แคดเมียม (Cd) 0.01% < 0.01%
เฮกซะวาเลนต์ โครเมียม (Cr6⁺) 0.1% < 0.1%
โพลีโบรมิเนตเต็ด ไบฟีนิลส์ (PBB) 0.1% < 0.1%
โพลีโบรมิเนตเต็ด ไบฟีนิล อีเธอร์ 
(PBDE)

0.1% < 0.1%

บิส (2-เอธิลเฮกซิล) พาทาเลต 
(DEHP)

0.1% < 0.1%

เบนซิล บูทิล พาทาเลต (BBP) 0.1% < 0.1%
ไดบิวทิล พาทาเลต (DBP) 0.1% < 0.1%
ไดไอโซบิวทิล พาทาเลต (DIBP) 0.1% < 0.1%

ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์ดังที่ระบุข้างต้น ได้รับการยกเว้นภายใต้
ภาคผนวก III ของข้อกำาหนด RoHS2 ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง ตัวอย่างของส่วน
ประกอบที่ได้รับการยกเว้นคือ:
• ปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนต์ออนแคโทดเย็นและหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีอิเล็ก

โตรดภายนอก (CCFL และ EEFL) เพื่อการใช้งานในวัตถุประสงค์เฉพาะที่ไม่เกิน 
(ต่อหลอด): 

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

• ตะกั่วในหลอดรังสีแคโทด
• ตะกั่วในแก้วของหลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่เกิน 0.2% โดยน้ำาหนัก
• ตะกั่วอันเป็นองค์ประกอบผสมในอลูมิเนียมที่มีตะกั่วได้สูงสุด 0.4% โดยน้ำาหนัก
• คอปเปอร์ อัลลอย ที่ประกอบด้วยตะกั่วสูงสุด 4% ตามน้ำาหนัก
• ตะกั่วในโลหะบัดกรีชนิดอุณหภูมิหลอมเหลวสูง (เช่น อัลลอยผสมตะกั่วที่มีตะกั่ว 

85% ตามน้ำาหนักหรือมากกว่า)
• ส่วนประกอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยตะกั่วในแก้ว หรือเซรามิก ที่

นอกเหนือจากไดอิเล็กทริกเซรามิกในตัวเก็บประจุ เช่น อุปกรณ์เพียโซอิเล็กทรอนิก 
หรือในแก้ว หรือสารประกอบเซรามิกแมทริกซ์ 
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• แบตเตอรี่:
 ͫ คุณสามารถพบว่าแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำามากได้ในระหว่างใช้งาน จัด
เก็บหรือขนย้าย; และสถานที่ที่มีความกดอากาศต่ำาบนที่สูง

 ͫ การเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้ประเภทที่ไม่ถูกต้องสามารถทำาลายอุปกรณ์ป้องกัน
ได้ (ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางประเภท);

 ͫ การกำาจัดแบตเตอรี่ในกองไฟหรือเตาอบร้อน หรือทำาการบดหรือตัดแบตเตอรี่
ด้วยเครื่องจักรกล ซึ่งสามารถทำาให้เกิดการระเบิดได้;

 ͫ การวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมากซึ่งสามารถทำาให้
เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟได้;

 ͫ แบตเตอรี่ที่อยู่ในความดันอากาศต่ำามากซึ่งอาจทำาให้เกิดการระเบิดหรือการรั่ว
ไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟได้

ข้อจำากัดเกี่ยวกับสารอันตรายของอินเดีย
ถ้อยแถลงข้อจำากัดเกี่ยวกับสารอันตราย (อินเดีย) ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับ “กฎ
ระเบียบของเสียอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดีย ปี 2011” และห้ามการใช้ตะกั่ว, ปรอท, 
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม, โพลีโบรมิเนตเต็ด ไบฟีนิลส์ หรือโพลีโบรมิเนตเต็ด ไบฟี
นิล อีเธอร์ ที่ความเข้มข้นเกิน 0.1 % ตามน้ำาหนัก และ 0.01 % ตามน้ำาหนักสำาหรับ
แคดเมียม ยกเว้นสำาหรับการยกเว้นที่แสดงในรายการ 2 ของกฎระเบียบ

การทิ้งผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์
ViewSonic® เคารพสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะทำางานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขอ
ขอบคุณที่คุณมีส่วนในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ฉลาดขึ้น และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ ViewSonic®

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

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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ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2021 สงวนลิขสิทธิ์

Macintosh และ Power Macintosh เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple 
Inc.

Microsoft, Windows และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

ViewSonic®, โลโก้นกสามตัว, OnView, ViewMatch และ ViewMeter เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ViewSonic® Corporation

VESA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของสมาคมมาตรฐานวิดีโออิเล็กทรอนิกส์ 
DPMS, DisplayPort และ DDC เป็นเครื่องหมายการค้าของ VESA

ENERGY STAR® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ US Environmental 
Protection Agency (EPA)

ในฐานะพันธมิตรของ ENERGY STAR® แล้ว ViewSonic® Corporation ได้พิจารณา
แล้วว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามแนวทางของ ENERGY STAR® ในด้านประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน

คำาปฏิเสธความรับผิดชอบ: ViewSonic® Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิด
พลาดทางเทคนิค หรือทางบรรณาธิการ หรือการละเว้นที่มีอยู่ในที่นี้; หรือสำาหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายที่ตามมา ที่เป็นผลจากการใช้งาน หรือสมรรถนะ
ในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ViewSonic® Corporation ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำาเพาะของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ห้ามคัดลอก ทำาซ้ำา หรือส่งผ่านส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ViewSonic® 
Corporation ก่อน

M2e_UG_THA_1d_20210422
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บริการลูกค้า
สำาหรับการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือบริการผลิตภัณฑ์ ให้ดูตารางด้านล่างหรือติดต่อ
ร้านค้าปลีกของคุณ

หมายเหตุ:  คุณจำาเป็นต้องมีหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์

ประเทศ/
ภูมิภาค เว็บไซต์ ประเทศ/ภูมิภาค เว็บไซต์

เอเชียแปซิฟิก & 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/ ประเทศไทย 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

การรับประกันคุ้มครองอะไรบ้าง:
ViewSonic® รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทปราศจากข้อบกพร่อง เนื่องจาก
วัตถุดิบและฝีมือแรงงานภายใต้การใช้งานปกติ ระหว่างช่วงเวลารับประกัน หาก
ผลิตภัณฑ์พิสูจน์ได้ว่าบกพร่องเนื่องจากวัตถุดิบหรือฝีมือแรงงานระหว่างช่วงเวลารับ
ประกัน ViewSonic® จะทำาการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่
เหมือนกัน ตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนให้
ใหม่ อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ผลิตขึ้นใหม่ หรือได้ัรับการซ่อมแซม
และประกอบกลับเข้าไปใหม่

การรับประกันทั่วไปแบบจำากัดเวลาสาม (3) ปี:
โดยมีชิ้นส่วนที่รับประกันเพียงหนึ่งปี (1) ปีสำาหรับดังที่กำาหนดไว้ด้านล่าง สำาหรับ
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้: รับประกันชิ้นส่วนทั้งหมดแต่ไม่รวมหลอดไฟเป็นเวลา
สาม (3) ปี, รับประกันค่าแรงงานเป็นเวลาสาม (3) ปี, และรับประกันหลอดเดิมเป็น
เวลาหนึ่ง (1) ปีโดยนับจากวันที่ผู้บริโภครายแรกซื้อผลิตภัณฑ์
ภูมิภาคหรือประเทศอื่น ๆ : โปรดตรวจสอบข้อมูลการรับประกันกับตัวแทนจำาหน่ายหรือ
สำานักงาน ViewSonic® ในพื้นที่ของคุณ

การรับประกันการใช้งานหนักแบบจำากัดหนึ่ง (1) ปี:
สำาหรับในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ภายใต้การตั้งค่าแบบใช้งานหนัก ซึ่งการใช้งาน
ของโปรเจ็กเตอร์นั้นหมายรวมถึงการใช้งานเครื่องในแต่ละวันโดยเฉลี่ยมากกว่าสิบ
สี่ (14) ชั่วโมง: รับประกันชิ้นส่วนทั้งหมดแต่ไม่รวมหลอดไฟเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี, รับ
ประกันค่าแรงงานเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี, และรับประกันหลอดเดิมเป็นเวลาเก้าสิบ (90) 
วัน โดยนับจากวันที่ผู้บริโภครายแรกซื้อผลิตภัณฑ์; ยุโรป: รับประกันชิ้นส่วนทั้งหมด
แต่ไม่รวมหลอดไฟเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี, รับประกันค่าแรงงานเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี, 
และรับประกันหลอดเดิมเป็นเวลาเก้าสิบ (90) วัน โดยนับจากวันที่ผู้บริโภครายแรกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ภูมิภาคหรือประเทศอื่น ๆ : โปรดตรวจสอบข้อมูลการรับประกันกับตัวแทน
จำาหน่ายหรือสำานักงาน ViewSonic® ในพื้นท่ีของคุณ การรับประกันหลอดไฟเป็นไป
ตามข้อกำาหนดและเงื่อนไข, การตรวจสอบและการอนุมัติ มีผลบังคับใช้เฉพาะกับ
หลอดที่ผู้ผลิตติดตั้งไว้เท่านั้น หลอดไฟที่เป็นอุปกรณ์เสริมทั้งหมดซึ่งซื้อแยกต่างหาก 
จะให้การรับประกันเป็นเวลา 90 วัน

การรับประกันคุ้มครองใครบ้าง:
การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อสินค้ารายแรกเท่านั้น

สิ่งที่การรับประกันไม่คุ้มครอง:
1. ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่หมายเลขซีเรียลถูกขีดฆ่า แก้ไข หรือลบออก 
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2. ความเสียหาย การเสื่อมสภาพ หรือความผิดปกติที่เป็นผลจาก:
 ͫ อุบัติเหตุ การใช้ในทางที่ผิด การละเลย ไฟไหม้ ถูกน้ำา ฟ้าผ่า หรือภัยธรรมชาติ
อื่น ๆ การดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความล้มเหลวในการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

 ͫ การใช้งานนอกข้อกำาหนดของผลิตภัณฑ์
 ͫ การใช้งานผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการใช้งานตามปกติหรือไม่อยู่ภายใต้
สภาวะปกติ

 ͫ การซ่อม หรือพยายามซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ViewSonic®

 ͫ ความเสียหายของผลิตภัณฑ์เนื่องจากการขนส่ง
 ͫ การถอดหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์
 ͫ สาเหตุภายนอกที่ส่งผลกับผลิตภัณฑ์ เช่น ความแปรปรวนของกระแสไฟฟ้า 
หรือไฟดับ

 ͫ การใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรืออะไหล่ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อมูลจำาเพาะของ 
ViewSonic

 ͫ การสึกกร่อนและสึกหรอตามปกติ
 ͫ สาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

3. ค่าใช้จ่ายในบริการถอด ติดตั้ง และตั้งค่า

วิธีขอรับบริการ:
1. โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ ViewSonic® เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการรับ

บริการภายใต้การรับประกัน (โปรดดูที่หน้า“ การสนับสนุนลูกค้า”) คุณจำาเป็นต้องให้
หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ของคุณ

2. ในการรับบริการภายใต้การรับประกัน คุณจะต้องแจ้ง: (a) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่มี
การแสดงวันที่ (b) ชื่อของคุณ (c) ที่อยู่ของคุณ (d) คำาอธิบายของปัญหา และ (e) 
หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์

3. นำาหรือส่งผลิตภัณฑ์โดยบรรจุในกล่องดั้งเดิม ไปยังศูนย์บริการ ViewSonic® ที่ได้
รับการแต่งตั้ง หรือ ViewSonic® โดยชำาระค่าขนส่งล่วงหน้า

4. สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือชื่อของศูนย์บริการ ViewSonic® ที่ใกล้ที่สุด กรุณาติดต่อ 
ViewSonic®

ข้อจำากัดของการรับประกันแบบเป็นนัย:
ไม่มีการรับประกัน ทั้งแบบชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งขยายความคุ้มครองเกินจากที่มีการ
อธิบายไว้ในที่นี้ ซึ่งรวมถึงการรับประกันแบบเป็นนัยของความสามารถเชิงพาณิชย์ และ
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะสำาหรับการใช้งานใด ๆ
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การยกเว้นของความเสียหาย:
ความรับผิดชอบของ ViewSonic จำากัดอยู่เพียงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ViewSonic® ไม่รับผิดชอบต่อ:
1. ความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกิดจากข้อบกพร่องใด ๆ ในผลิตภัณฑ์ 

ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับความไม่สะดวกสบาย การสูญเสียการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ การเสียเวลา การสูญเสียผลกำาไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การ
สูญเสียความปรารถนาดี การรบกวนกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการสูญเสียเชิง
พาณิชย์อื่น ๆ แม้ว่าบริษัทจะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสีย
หายดังกล่าวก็ตาม

2. ความเสียหายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรืออื่น ๆ
3. การเรียกร้องความเสียหายต่อลูกค้าโดยบริษัทอื่น ๆ

ผลของกฎหมายของรัฐ:
การรับประกันนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ ซึ่งคุณอาจมีสิทธิ์อื่นที่แตก
ต่างไปได้ตามแต่หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่อนุญาตให้
มีข้อจำากัดในการรับประกันโดยนัย และ/หรือไม่อนุญาตให้ยกเว้นความเสียหายที่เกิด
ขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องมา ดังนั้น ข้อจำากัดและการยกเว้นดังกล่าวข้างต้น
อาจไม่มีผลกับคุณ

การขายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา:
สำาหรับข้อมูลการรับประกันและการบริการในผลิตภัณฑ์ ViewSonic® ที่ขายนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ให้ติดต่อ ViewSonic® หรือตัวแทนจำาหน่าย 
ViewSonic® ในประเทศของคุณ 
ระยะเวลาการรับประกันสำาหรับผลิตภัณฑ์นี้ในจีนแผ่นดินใหญ่ (ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า 
และไต้หวัน) เป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของใบรับประกันการบำารุงรักษา 
สำาหรับผู้ใช้ในยุโรปและรัสเซีย สามารถพบรายละเอียดการรับประกันอย่างสมบูรณ์
ได้ที่: http://www.viewsonic.com/eu/ ภายใต้ “การสนับสนุน/ข้อมูลการรับประกัน”

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 


	ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
	บทนำ
	สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ
	ส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
	โปรเจคเตอร์
	ช่องเชื่อมต่อ
	รีโมทคอนโทรล


	การตั้งค่าครั้งแรก
	การเลือกตำแหน่งที่ตั้ง - ทิศทางการฉาย
	ขนาดภาพฉาย
	การแขวนเครื่องโปรเจคเตอร์

	การเชื่อมต่อต่าง ๆ
	การเชื่อมต่อพลังงาน
	ช่องเสียบ DC (เต้าเสียบไฟฟ้า)
	เพาเบอร์แบงก์ USB-C

	การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
	การเชื่อมต่อ HDMI
	การเชื่อมต่อ USB
	การ Screen Mirroring (ลอกเลียนหน้าจอ) แบบไร้สาย

	การเชื่อมต่อเสียง
	Bluetooth Speaker (ลำโพงบลูทูธ)
	Bluetooth Out (ช่องบลูทูธออก)

	การเชื่อมต่อเครือข่าย
	การเชื่อมต่อ Wi-Fi
	SSID แบบกำหนดเอง


	การใช้งานเครื่องโปรเจคเตอร์
	การเริ่มใช้งานเครื่องโปรเจคเตอร์
	การเปิดใช้งานครั้งแรก
	Auto Focus (โฟกัสอัตโนมัติ)
	Projection Orientation (ทิศทางการฉาย)
	Preferred Language (ภาษาที่ต้องการ)
	Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย)
	Source Input (แหล่งสัญญาณขาเข้า)

	การเลือกแหล่งสัญญาณขาเข้า
	การปรับภาพที่ฉาย
	การปรับความสูงและมุมการฉายภาพของเครื่องโปรเจคเตอร์

	การปิดเครื่องโปรเจคเตอร์
	รายละเอียดการแสดงผลบนหน้าจอ (On-Screen Display (OSD)) ของแหล่งสัญญาณขาเข้าที่เลือกไว้ (Input Source Selected)


	การใช้งานโปรเจคเตอร์
	Home Screen (หน้าจอหลัก)
	รายละเอียดการแสดงผลบนหน้าจอ (On-Screen Display (OSD)) ของหน้าจอหลัก (Home Screen)
	การใช้งานเมนู
	File Management (การจัดการไฟล์)
	Apps Center (ศูนย์รวมแอป)
	Aptoide
	Bluetooth (บลูทูธ)
	Setting (การตั้งค่า)
	Screen Mirroring (การลอกเลียนหน้าจอ)


	ภาคผนวก
	ข้อมูลจำเพาะ
	ขนาดของเครื่องโปรเจคเตอร์

	ตารางการปรับ
	การปรับวิดีโอ HDMI
	HDMI PC
	การปรับการเชื่อมต่อ USB-C

	การแก้ปัญหา
	หลอดไฟ LED แสดงการทำงาน

	การบำรุงรักษา
	ข้อควรระวังทั่วไป
	การทำความสะอาดเลนส์
	การทำความสะอาดตัวเครื่อง
	การเก็บรักษาเครื่องโปรเจคเตอร์


	ระเบียบข้อบังคับ และข้อมูลการบริการ
	ข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้อง
	ถ้อยแถลงความสอดคล้องของ FCC
	ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการรับสัมผัสการแผ่รังสีของ FCC
	ข้อความแสดงการแจ้งเตือน IC
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