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ขอบคู่ณุิที่ี�เลือืก ViewSonic®

ในฐานะผู้้ �ให �บรุ่กิารุ่โซลช้ันัด้ �านภาพชัั �นนำาของโลก ViewSonic® ทุ่่�มเทุ่เพ่�อสรุ่ �าง
วิวิิฒันาการุ่ด้ �านเทุ่คโนโลย ีนวิตักรุ่รุ่มใหม� และควิามเรุ่ยีบง�ายทุ่ี�เกนิควิามคาด้หวิงัของ
โลก ทุ่ี� ViewSonic® เรุ่าเชั่�อวิ�าผู้ลติภณัฑ์ข์องเรุ่ามศีักัยภาพในการุ่สรุ่ �างผู้ลกรุ่ะทุ่บเชังิ
บวิกต�อโลก และเรุ่ามั�นใจวิ�าผู้ลติภณัฑ์ ์ViewSonic® ทุ่ี�คณ่เลอ่กจะตอบสนองควิาม
ต �องการุ่ของคณ่ได้ �เป็็นอย�างด้ ี

ขอขอบคณ่ทุ่ี�เลอ่ก ViewSonic® อกีครัุ่ �ง!
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ขอ้คู่วรีรีะวงัเพื�อคู่วามปลือดภัยั์
โป็รุ่ด้อ�าน ขอ้คู่วรีรีะวงัเพื�อคู่วามปลือดภัยั์ ต�อไป็นี�ก�อนทุ่ี�คณ่จะเรุ่ิ�มใชั �อป่็กรุ่ณ์
• เกบ็ค้�มอ่ผู้้ �ใชั �นี�ในสถานทุ่ี�ป็ลอด้ภยัเพ่�อใชั �อ �างองิในอนาคต
• อ�านคำาเตอ่นทุ่ั �งหมด้ และป็ฏิบิตัติามขั �นตอนทุ่ั �งหมด้
• อย�าใชั �อป่็กรุ่ณใ์กล �นำ�า เพ่�อลด้ควิามเสี�ยงของเหตไ่ฟไหม � หรุ่อ่ไฟฟ�าชัอ็ต อย�าให �

อป่็กรุ่ณส์มัผัู้สกบัควิามชั่�น
• ห �ามแกะฝาด้ �านหลงัออก จอแสด้งผู้ลนี�ป็รุ่ะกอบด้ �วิยชัิ�นส�วินทุ่ี�มแีรุ่งด้นัไฟฟ�าสง้ 

หากสมัผัู้สถก้อาจเกดิ้การุ่บาด้เจ็บรุ่น่แรุ่ง
• หลกีเลี�ยงไม�ให �อป่็กรุ่ณส์มัผัู้สถก้แสงอาทุ่ติยโ์ด้ยตรุ่ง หรุ่อ่แหล�งกำาเนดิ้ควิามรุ่ �อน

อ่�น ๆ 
• อย�าตดิ้ตั �งใกล �แหล�งควิามรุ่ �อนใด้ๆ เชั�น หม �อนำ�ารุ่ถยนต ์เครุ่่�องทุ่ำาควิามรุ่ �อน เตาผู้งิ 

หรุ่อ่อป่็กรุ่ณอ์่�นๆ (รุ่วิมทุ่ั �งแอมป็ลฟิาย) ทุ่ี�อาจเพิ�มอณ่หภม้ขิองอป่็กรุ่ณไ์ป็จนถงึ
รุ่ะด้บัทุ่ี�เป็็นอนัตรุ่าย

• ใชั �ผู้ �าแห �งทุ่ี�น่�ม เพ่�อทุ่ำาควิามสะอาด้ตวัิเครุ่่�องภายนอก สำาหรัุ่บข �อมล้เพิ�มเตมิ โป็รุ่ด้
ด้ส้�วิน "การุ่บำารุ่ง่รัุ่กษา"

• ในขณะทุ่ี�ย �ายอป่็กรุ่ณ ์รุ่ะมดั้รุ่ะวิงัอย�าให �อป่็กรุ่ณห์ล�นพ่�น หรุ่อ่กรุ่ะแทุ่กกบัสิ�งต�าง ๆ
• อย�าวิางอป่็กรุ่ณบ์นพ่�นผู้วิิทุ่ำางานทุ่ี�ไม�เรุ่ยีบ หรุ่อ่ไม�มั�นคง อป่็กรุ่ณอ์าจหล�นลงมา 

เป็็นผู้ลให �เกดิ้การุ่บาด้เจ็บ หรุ่อ่อป่็กรุ่ณเ์สยีหาย
• อย�าวิางวิตัถทุ่่ี�หนักไวิ �บนอป่็กรุ่ณ ์หรุ่อ่สายเคเบลิเชั่�อมต�อ
• ถ �ามคีวินั เสยีงทุ่ี�ผู้ดิ้ป็กต ิหรุ่อ่กลิ�นแป็ลก ๆ ให �ปิ็ด้อป่็กรุ่ณท์ุ่นัทุ่ ีและโทุ่รุ่ตดิ้ต�อ

ตวัิแทุ่นจำาหน�าย หรุ่อ่ ViewSonic® การุ่ใชั �อป่็กรุ่ณต์�อไป็ทุ่ำาให �เกดิ้อนัตรุ่าย
• อป่็กรุ่ณน์ี�คอ่จอภาพ ทุ่ี�มแีบคไลทุ่ ์LED ทุ่ี�ตั �งใจไวิ �ใชั �ในสำานักงานทุ่ั�วิไป็
• อย�าพยายามหลกีเลี�ยงวิตัถป่็รุ่ะสงคเ์พ่�อควิามป็ลอด้ภยัของป็ลั�กทุ่ี�มขีั �วิหรุ่อ่การุ่ต�อ

สายด้นิ ป็ลั�กทุ่ี�มขีั �วิจะมทีุ่ี�เสยีบสองขา โด้ยด้ �านหนึ�งจะกวิ �างกวิ�าอกีด้ �านหนึ�ง ป็ลั�ก
ชันดิ้ทุ่ี�มสีายด้นิ มทีุ่ี�เสยีบสองขา และขาทุ่ี�สามเป็็นขาทุ่ี�ต�อลงด้นิ ขาทุ่ี�กวิ �าง และขา
ทุ่ี�สามมไีวิ �เพ่�อควิามป็ลอด้ภยัของคณ่ ถ �าป็ลั�กเสยีบไม�พอด้ใีนเต �าเสยีบของคณ่ ให �
ใชั �อะแด้ป็เตอรุ่ ์และอย�าพยายามใชั �แรุ่งด้นัป็ลั�กเข �าไป็ในเต �าเสยีบ

• ในขณะทุ่ี�เชั่�อมต�อกบัเต �าเสยีบไฟฟ�า อย�านำาขาทุ่ี�มสีายด้นิออก โป็รุ่ด้ตรุ่วิจด้ใ้ห �
แน�ใจวิ�าขาทุ่ี�มสีายด้นิไม�ถก้ถอด้ออก

• ป็�องกนัไม�ให �มกีารุ่เหยยีบ หรุ่อ่ทุ่บัสายไฟ โด้ยเฉพาะอย�างยิ�งทุ่ี�ป็ลั�ก และจด่้ซึ�ง
ออกจากอป่็กรุ่ณ ์ตรุ่วิจด้ใ้ห �แน�ใจวิ�าเต �าเสยีบไฟฟ�าอย้�ใกล �กบัอป่็กรุ่ณ ์เพ่�อให �
สามารุ่ถเข �าถงึได้ �ง�าย 

• ใชั �เฉพาะอป่็กรุ่ณต์�อพ�วิง/อป่็กรุ่ณเ์สรุ่มิทุ่ี�รุ่ะบโ่ด้ยผู้้ �ผู้ลติเทุ่�านั�น
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• เม่�อใชั �รุ่ถเข็น ให �ใชั �ควิามรุ่ะมดั้รุ่ะวิงัในขณะทุ่ี�เคล่�อนย �ายรุ่ถเข็น/อป่็กรุ่ณ ์
เพ่�อหลกีเลี�ยงการุ่บาด้เจ็บจากการุ่ล �มควิำ�า 

• ถอด้ป็ลั�กสายไฟจากเต �าเสยีบ AC ถ �าจะไม�ใชั �ผู้ลติภณัฑ์เ์ป็็นรุ่ะยะเวิลานาน
• วิางอป่็กรุ่ณใ์นพ่�นทุ่ี�ทุ่ี�มกีารุ่รุ่ะบายอากาศัด้ ีอย�าวิางสิ�งของใด้ ๆ บนอป่็กรุ่ณท์ุ่ี�ขดั้

ขวิางการุ่รุ่ะบายควิามรุ่ �อน และควิรุ่หลกีเลี�ยงการุ่สมัผัู้สกบัแสงโด้ยตรุ่ง
30.16 cm
(11.875 .)

10 cm
(4 .)

10 cm
(4 .)

10 cm
(4 .)
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• ขอ้คู่วรีรีะวงั: 
ถอด้ป็ลั�กอป่็กรุ่ณข์องคณ่ออกจากเต �ารัุ่บทุ่ี�ผู้นังทุ่นัทุ่ ีจากนั�นแจ �งขอการุ่บรุ่กิารุ่ไป็ทุ่ี�
ชั�างบรุ่กิารุ่ทุ่ี�มคีณ่สมบตัเิหมาะสมเม่�ออป่็กรุ่ณม์สีภาวิะต�อไป็นี�:

 ͫ เม่�อสายไฟหรุ่อ่ป็ลั�กเสยีหาย
 ͫ ถ �าของเหลวิหกเข �าภายในหรุ่อ่มวีิตัถห่ล�นเข �าไป็ในเครุ่่�อง
 ͫ ถ �าเครุ่่�องสมัผัู้สควิามชั่�น
 ͫ ถ �าเครุ่่�องทุ่ำางานไม�ป็กตหิรุ่อ่หล�นพ่�น

ห �ามวิางอป่็กรุ่ณไ์วิ �บนสถานทุ่ี�ทุ่ี�ไม�มั�นคง เน่�องจากอป่็กรุ่ณอ์าจตกหล�น แล �วิก�อให �
เกดิ้ควิามบาด้เจ็บสาหสัหรุ่อ่เสยีชัวีิติได้ � การุ่บาด้เจ็บจำานวินมาก โด้ยเฉพาะทุ่ี�เกดิ้ขึ�น
กบัเด็้ก สามารุ่ถหลกีเลี�ยงได้ �โด้ยใชั �มาตรุ่การุ่ป็�องกนัง�าย ๆ เชั�น:

 ͫ การุ่ใชั �ต้ �หรุ่อ่ขาตั �งทุ่ี�ผู้้ �ผู้ลติอป่็กรุ่ณแ์นะนำา
 ͫ ใชั �เฉพาะเฟอรุ่น์เิจอรุ่ท์ุ่ี�สามารุ่ถรุ่องรัุ่บอป่็กรุ่ณไ์ด้ �อย�างป็ลอด้ภยั
 ͫ ตรุ่วิจสอบให �มั�นใจวิ�าอป่็กรุ่ณไ์ม�ย่�นเกนิขอบของเฟอรุ่น์เิจอรุ่ท์ุ่ี�รุ่องรัุ่บ
 ͫ ไม�วิางอป่็กรุ่ณบ์นเฟอรุ่น์เิจอรุ่ท์ุ่รุ่งสง้ (เชั�น ต้ �หรุ่อ่ต้ �หนังสอ่) โด้ยไม�ได้ �ยดึ้ทุ่ั �ง
เฟอรุ่น์เิจอรุ่แ์ละอป่็กรุ่ณเ์ข �ากบัฐานรุ่องรัุ่บทุ่ี�เหมาะสม

 ͫ ไม�วิางอป่็กรุ่ณไ์วิ �บนผู้ �าหรุ่อ่วิสัด้อ่่�นทุ่ี�อาจคั�นอย้�รุ่ะหวิ�างอป่็กรุ่ณก์บัเฟอรุ่น์เิจอรุ่์
ทุ่ี�รุ่องรัุ่บ

 ͫ การุ่ให �ควิามรุ่้ �เด็้ก ๆ เกี�ยวิกบัอนัตรุ่ายจากการุ่ปี็นขึ�นไป็บนเฟอรุ่น์เิจอรุ่ ์เพ่�อเข �า
ถงึอป่็กรุ่ณห์รุ่อ่ส�วินควิบคม่ต�าง ๆ

หากคณ่จะทุ่ำาการุ่เกบ็รัุ่กษาและย �ายตำาแหน�งอป่็กรุ่ณเ์ด้มิ ควิรุ่ใชั �ข �อพจิารุ่ณาเด้ยีวิกนั
กบัคำาแนะนำาข �างต �น
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บที่น้ำา
ส์ิ�งต�างๆ ใน้กลื�องบรีรีจุ

• สาย HDMI (3 ม.) • ทุ่ชััเพน x 2
• สายไฟ • ค้�มอ่เรุ่ิ�มต �นฉบบัย�อ
• รุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล • อะแด้ป็เตอรุ่แ์ป็ลงไฟ RS-232
• แบตเตอรุ่ี� AAA x 2 • ทุ่ี�หนบี x 5
• สาย USB สำาหรัุ่บ Touch (10 ฟต่/

3 ม.)
• สาย USB แบบ C (5 ฟต่/1.5 ม.)

• แผู้�นตดิ้เว็ิบแคม • ยางลบ
• สกรุ่เ้ว็ิบแคม x 4 (M4x7 มม. x 2, 

M3x6 มม. x 2)
• สกรุ่ย้ดึ้ผู้นัง x 4 (M8x20 มม. x 4)

• คำาแถลงเกี�ยวิกบัควิามสอด้คล �อง

OK

Aspect

M4 X 2M3 X 2M8 X 4

ViewBoard IFP52 Series
Commercial Touch Display
Quick Start Guide

Package Contents 1

IFP6530/IFP7530/IFP8630Commercial Touch DisplayQuick Start Guide
1 Package Contents 

2
inch

600 x 400 mm600 x 400 mm

M8 x 20 mm 4M8 x 20 mm 4Pen Container

/IFP7530akschermndleidingFP7P7FP7P7P7P7P7P7P7P7FFFPPFPPFFFFFFFP7FP7FFP7P7PPFPFPFFFPPFPPFPFPFFFFFPFPFFFF1Inhoud v
     2 inch6060HoM8 x4M8 x4

X 2X 1X 2X 4

    

 

X 2
X 1 X 2

X 4

IFP6552-1A/IFP6552-1B/IFP6552-1BH/IFP6552-1AJ
IFP7552-1A/IFP7552-1B/IFP7552-1BH/IFP7552-1AJ
IFP8652-1A/IFP8652-1B/IFP8652-1BH/IFP8652-1AJ
Commercial Touch Display
Quick Start Guide

Package Contents 1

OK

Aspect

   
X 2 X 2X 4

OK

Aspect

M4 X 2M3 X 2M8 X 4

จัดส่งตามภูมิภาค

หมาย์เหตุ:  สายไฟและสายเคเบิลวิิด้ีโอทุ่ี�ให�มาในแพคเกจอาจแตกต�างจากทุ่ี�
แสด้ง ขึ�นอย้�กับป็รุ่ะเทุ่ศัทุ่ี�ซ่�อผู้ลิตภัณฑ์์ โป็รุ่ด้ติด้ต�อรุ่�านค�าในป็รุ่ะเทุ่ศั
ของค่ณสำาหรุ่ับข�อม้ลเพิ�มเติม
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ขอ้มล่ืจำาเพาะของชุิดย์ดึผัน้งั (VESA)
หมาย์เหต:ุ  โป็รุ่ด้ป็ฏิบิตัติามขั �นตอนในค้�มอ่การุ่ตดิ้ตั �งชัด่้ยดึ้ผู้นัง เพ่�อตดิ้ตั �งชัด่้ยดึ้

ผู้นัง หรุ่อ่แผู้�นยดึ้เคล่�อนทุ่ี� ถ �าต �องการุ่ตดิ้เข �ากบัวิสัด้อ่าคารุ่อ่�น โป็รุ่ด้
ตดิ้ต�อตวัิแทุ่นจำาหน�ายทุ่ี�ใกล �ทุ่ี�สด่้

C

B

รีุ�น้ ขอ้มล่ืจำาเพาะ 
VESA (A x B)

ส์กรีม่าตรีฐาน้ (C x D) จำาน้วน้

ซรีุ่สี ์IFP6552 600 x 400 มม. M8 x 20 มม. 4
ซรีุ่สี ์IFP7552 800 x 400 มม. M8 x 20 มม. 4
ซรีุ่สี ์IFP8652 800 x 600 มม. M8 x 20 มม. 4

หมาย์เหต:ุ  อย�าใชั �สกรุ่ทุ้่ี�ยาวิเกนิขนาด้มาตรุ่ฐาน เน่�องจากอาจทุ่ำาให �เกดิ้ควิามเสยี
หายทุ่ี�ด้ �านในของจอแสด้งผู้ล
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ส์�วน้ต�าง ๆ ของผัลืติภัณัิฑ์์
แผังดา้น้หน้า้

HDMI TOUCH USB 3.0 USB 3.0

แผังดา้น้หลืงั

I/O ด้าน้หน้้า แผังคู่วบคูุ่ม
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แผังคู่วบคู่มุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

หมาย์เลืข รีาย์การี คู่ำาอธิบิาย์

1 เซนเซอรุ่แ์สงแวิด้ล �อมสำาหรัุ่บการุ่ตรุ่วิจสอบสภาพแสงโด้ย
รุ่อบ

2 ตวัิรัุ่บรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล

3

• ไฟแสด้งสถานะการุ่เปิ็ด้/ปิ็ด้เครุ่่�อง
• กด้ป็่� มเพ่�อเปิ็ด้เครุ่่�อง
• กด้ป็่� มเพ่�อปิ็ด้/เปิ็ด้ไฟพ่�นหลงัของจอแสด้งผู้ลเทุ่�านั�น
• กด้ค �างเพ่�อปิ็ด้เครุ่่�องอป่็กรุ่ณ์

4 กลบัไป็ทุ่ี�อนิเทุ่อรุ่เ์ฟสหลกัของเครุ่่�องเล�น ViewBoard

5 กลบัไป็ทุ่ี�เครุ่่�องเล�น ViewBoard รุ่ะด้บัก�อนหน �า

6 ปิ็ด้/เปิ็ด้การุ่ใชั �งานหน �าจอสมัผัู้ส

7 หยด่้ภาพปั็จจบ่นับนหน �าจอ

8 ลด้รุ่ะด้บัเสยีง

9 เพิ�มรุ่ะด้บัเสยีง
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แผัง I/O

HDMI TOUCH USB 3.0 USB 3.0

HD
M

I 1
HD

M
I 2

TO
UC

H
US

B 
3.

0
US

B 
3.

0
US

B 
2.

0
DP

 IN

HD
M

I 1
HD

M
I 2

TO
UC

H
US

B 
3.

0
US

B 
3.

0
US

B 
2.

0
DP

 IN

HDMIType-C TOUCH USB 3.0 USB 3.0

HDMI OUT LAN SPDIF VGA AUDIO IN EARPHONE RS-232

1

1

2

3

4

5

67 1 13

8 9 10 11 12 13 14
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หมาย์เลืข พอรีต์ คู่ำาอธิบิาย์

1 USB 3.0
เชั่�อมต�ออป่็กรุ่ณ ์USB ต�าง ๆ เชั�น ฮารุ่ด์้ด้สิก ์แป็�น
พมิพ ์เมาส ์ฯลฯ ซึ�งจะสลบัรุ่ะหวิ�าง PC และ 
ViewBoard โด้ยอตัโนมตัิ

2 USB 2.0 เชั่�อมต�ออป่็กรุ่ณ ์USB ต�าง ๆ เชั�น ฮารุ่ด์้ด้สิก ์แป็�น
พมิพ ์เมาส ์ฯลฯ [ 5V dc/0.5A ]

3 TOUCH 

• สญัญาณสมัผัู้สทุ่ี�ส�งไป็ยงั PC ภายนอก
• หลงัจากการุ่เชั่�อมต�อ (เข �ากบั PC ภายนอก) เครุ่่�อง 

PC ภายนอกจะสามารุ่ถใชั �อป่็กรุ่ณท์ุ่ี�เชั่�อมต�อกบั
พอรุ่ต์ USB 3.0 ได้ �โด้ยตรุ่ง

4 DisplayPort IN แหล�งสญัญาณขาเข �า DisplayPort; ใชั �เชั่�อมต�อกบั
เครุ่่�อง PC ด้ �วิยแหล�งสญัญาณขาออก DisplayPort

5 HDMI 1/2 อนิพต่ไฮเด้ฟฟินชิันั; เชั่�อมต�อไป็ยงั PC ทุ่ี�ม ีHDMI 
เอาตพ์ต่, เซต็ท็ุ่อป็บ็อกซ ์หรุ่อ่อป่็กรุ่ณว์ิดิ้โีออ่�น ๆ

6 HDMI (ด้ข้ �อมล้ทุ่ี� HDMI 1/2)

7 USB แบบ C แหล�งสญัญาณขาเข �า USB แบบ C; ใชั �เชั่�อมต�อกบั
เครุ่่�อง PC ด้ �วิยแหล�งสญัญาณขาออก USB แบบ C

8 HDMI OUT เชั่�อมต�อไป็ยงัอป่็กรุ่ณด์้ �วิยฟังกช์ันัสญัญาณขาเข �า 
HDMI รุ่องรัุ่บ 1080p และ 4K@60Hz

9 LAN

RJ45 มาตรุ่ฐาน (10M/100M/1000M) อนิเทุ่อรุ่เ์ฟ
ซการุ่เชั่�อมต�ออนิเทุ่อรุ่เ์น็ต 

หมาย์เหต:ุ  พอรุ่ต์เครุ่อ่ข�ายนี�ใชั �สำาหรัุ่บเครุ่่�องเล�น 
ViewBoard, สายแบบ C, และสล็อต
สญัญาณขาเข �าของ PC

10 SPDIF เสยีงแบบหลายชั�องผู้�านสญัญาณออป็ตคิลั
11 VGA อนิพต่วิดิ้โีอคอมพวิิเตอรุ่ภ์ายนอก
12 AUDIO IN อนิพต่เสยีงคอมพวิิเตอรุ่ภ์ายนอก
13 หฟั้ง เสยีงออกไป็ยงัลำาโพงภายนอก/ชัด่้หฟั้ง

14 RS-232 ซเีรุ่ยีลอนิเทุ่อรุ่เ์ฟซ ซึ�งใชั �สำาหรัุ่บถ�ายโอนข �อมล้
รุ่ะหวิ�างอป่็กรุ่ณต์�าง ๆ รุ่�วิมกนั
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รีโีมที่คู่อน้โที่รีลื
หมาย์เลืข คู่ำาอธิบิาย์

1 เปิ็ด้/ปิ็ด้เครุ่่�อง

OK

Aspect

1
2

3
4

5

6

7

8

9
10

11
12
13
14

15

16

17

2 จับภาพหน �าจอ
3 การุ่เขยีนเพ่�อเปิ็ด้เครุ่่�อง

4 กลบัไป็ทุ่ี�หน �าจอโฮมของเครุ่่�องเล�น 
ViewBoard

5 ย �อน/ถอยกลบัไป็ยงัหน �าก�อนหน �า
6 ป็่� มเพิ�ม/ลด้รุ่ะด้บัเสยีง
7 แป็�นตวัิเลข
8 ข �อมล้
9 การุ่เลอ่กแหล�งสญัญาณเข �า

10

ป็่� มควิบคม่ส่�อ:
• ส์แีดง: เล�น/หยด่้ชัั�วิครุ่าวิ
• ส์เีขยี์ว: หยด่้
• ส์เีหลือืง: เด้นิหน �า
• ส์ฟ้ี้า: เด้นิหน �า/ถอยหลงั

11 เมน้การุ่ตั �งค�า
12 ขึ�น/ลง/ขวิา/ซ �าย/OK
13 หยด่้หน �าจอ
14 ปิ็ด้เสยีง/เลกิปิ็ด้เสยีง
15 เพิ�ม/ลด้ควิามสวิ�าง
16 หน �าจอวิ�าง

17 ป็รัุ่บอตัรุ่าส�วินภาพ
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การีใส์�แบตเตอรีี�รีโีมที่คู่อน้โที่รีลื
ในการุ่ใส�แบตเตอรุ่ี�ลงในรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล:
1. แกะฝาปิ็ด้ทุ่ี�ด้ �านหลงัของรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ลออก
2. ใส�แบตเตอรุ่ี� “AAA” 2 ก �อน โด้ยให �แน�ใจวิ�าสญัลกัษณ ์“+” บนแบตเตอรุ่ี�ตรุ่งกบั “+” 

บนบรุ่เิวิณทุ่ี�ใส�แบตเตอรุ่ี�
3. ใส�ฝาปิ็ด้กลบัคน่ โด้ยจัด้ให �ตรุ่งกบัสล็อตบนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล และกด้สลกัให �เข �า

ตำาแหน�ง

คู่ำาเตอืน้:  มคีวิามเสี�ยงจากการุ่รุ่ะเบดิ้ ถ �าใส�แบตเตอรุ่ี�ชันดิ้ทุ่ี�ไม�ถก้ต �อง

หมาย์เหต:ุ  
• แนะนำาวิ�าอย�าใชั �แบตเตอรุ่ี�หลายชันดิ้ป็ะป็นกนั
• ทุ่ิ�งแบตเตอรุ่ี�เก�าในลกัษณะทุ่ี�เป็็นมติรุ่กบัสิ�งแวิด้ล �อมเสมอ ตดิ้ต�อหน�วิยงาน

ของรัุ่ฐในทุ่ �องถิ�นของคณ่สำาหรัุ่บข �อมล้เพิ�มเตมิเกี�ยวิกบัวิธิกีำาจัด้แบตเตอรุ่ี�
อย�างป็ลอด้ภยั 
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รีะย์ะการีที่ำางาน้ตวัรีบัส์ญัญาณิรีโีมที่คู่อน้โที่รีลื
รุ่ะยะการุ่ทุ่ำางานของตวัิรัุ่บสญัญาณรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ลแสด้งอย้�ทุ่ี�นี� รุ่ะยะการุ่ทุ่ำางานทุ่ี�
มปี็รุ่ะสทิุ่ธภิาพคอ่ 6 เมตรุ่, 30° ทุ่างซ �ายและขวิา ด้ใ้ห �แน�ใจวิ�าไม�มอีะไรุ่ขวิางกั �น
สญัญาณของรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ลกบัตวัิรัุ่บสญัญาณ

HDMI TOUCH USB 3.0 USB 3.0

6m

30° 30°

OK

Aspect
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การีใชิเ้จส์เจอรี์
เจสเจอรุ่ส์มัผัู้ส อน่ญาตให �ผู้้ �ใชั �ใชั �คำาสั�งทุ่ี�กำาหนด้ไวิ �ล�วิงหน �า โด้ยไม�ต �องใชั �แป็�นพมิพ์
หรุ่อ่เมาส ์ด้ �วิยการุ่ใชั �เจสเจอรุ่บ์น ViewBoard ผู้้ �ใชั �สามารุ่ถเลอ่ก/ยกเลกิการุ่เลอ่กออบ
เจ็กต,์ เป็ลี�ยนตำาแหน�งของออบเจ็กต,์ เข �าถงึการุ่ตั �งค�า, ลบหมกึด้จิติอล และทุ่ำาสิ�งอ่�น
ได้ �อกีมากมาย

เลือืกแลืะย์กเลืกิการีเลือืกออบเจ็กต ์(การีคู่ลืกิ)
กด้และป็ล�อย ViewBoard เพ่�อเลอ่ก/
ยกเลกิการุ่เลอ่กตวัิเลอ่กหรุ่อ่ออบ
เจ็กต ์เหมอ่นกบัการุ่คลกิเมาสซ์ �ายแบบ
มาตรุ่ฐานหนึ�งครัุ่ �ง

แส์ดงตวัเลือืกเมน้ ่(การีคู่ลืกิขวา)
ใชั �นิ�วิกด้ค �าง ViewBoard เหมอ่นกบัการุ่
คลกิเมาสข์วิาแบบมาตรุ่ฐานหนึ�งครัุ่ �ง

การีดบัเบลิืคู่ลืกิ
กด้และป็ล�อยอย�างรุ่วิด้เร็ุ่วิทุ่ี�ตำาแหน�ง
เด้ยีวิกนับน ViewBoard เหมอ่นกบัการุ่
ด้บัเบลิคลกิเมาสซ์ �ายแบบมาตรุ่ฐานหนึ�ง
ครัุ่ �ง 2x
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การีย์า้ย์ออบเจ็กต์
กด้ค �างทุ่ี�ออบเจ็กตบ์น ViewBoard และ
ค�อย ๆ ใชั �นิ�วิลากไป็ยงัตำาแหน�งทุ่ี�คณ่
ต �องการุ่

การีลืบหมกึดจิติอลื
แบมอ่ หรุ่อ่ทุ่ำากำาปั็�นบน ViewBoard 
และเล่�อนมอ่ของคณ่ไป็บนพ่�นทุ่ี�ซ ึ�งคณ่
ต �องการุ่ลบ
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การีเชิื�อมต�อต�าง ๆ
การีเชิื�อมต�ออปุกรีณิภ์ัาย์น้อก แลืะการีเชิื�อมต�อรีะบบส์มัผัสั์

คอมพิวเตอร์

สายเคเบิล USB

สายเคเบิล USB

สายเคเบิล VGA

สายเคเบิล HDMI

สายเคเบิล USB

สายแบบ C

สายเคเบิล DisplayPort
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อป่็กรุ่ณภ์ายนอกของคณ่สามารุ่ถเชั่�อมต�อได้ �ด้ �วิยการุ่กำาหนด้ค�าต�าง ๆ ต�อไป็นี�:
การีเชิื�อมต�อ USB แบบ C
ในการุ่เชั่�อมต�อผู้�าน USB แบบ C:
เชั่�อมต�อสาย USB แบบ C จากอป่็กรุ่ณภ์ายนอกของคณ่เข �าทุ่ี�พอรุ่ต์แบบ C บน 
ViewBoard

การีเชิื�อมต�อ DisplayPort
ในการุ่เชั่�อมต�อผู้�าน DisplayPort:
1. เชั่�อมต�อสายเคเบลิ DisplayPort จากอป่็กรุ่ณภ์ายนอกของคณ่ไป็ยงัพอรุ่ต์ 

DisplayPort บน ViewBoard
2. เชั่�อมต�อสายเคเบลิ USB ไป็ยงัอป่็กรุ่ณภ์ายนอก จากพอรุ่ต์ TOUCH ของ 

ViewBoard

การีเชิื�อมต�อ HDMI
ในการุ่เชั่�อมต�อผู้�าน HDMI:
1. เชั่�อมต�อสาย HDMI จากอป่็กรุ่ณภ์ายนอกของคณ่เข �าทุ่ี�พอรุ่ต์ HDMI บน 

ViewBoard
2. เชั่�อมต�อสายเคเบลิ USB ไป็ยงัอป่็กรุ่ณภ์ายนอก จากพอรุ่ต์ TOUCH ของ 

ViewBoard

การีเชิื�อมต�อ VGA
ในการุ่เชั่�อมต�อผู้�าน VGA:
1. เชั่�อมต�อสายเคเบลิ VGA จากอป่็กรุ่ณภ์ายนอกของคณ่ไป็ยงัพอรุ่ต์ VGA บน 

ViewBoard
2. เชั่�อมต�อสายเคเบลิ USB ไป็ยงัอป่็กรุ่ณภ์ายนอก จากพอรุ่ต์ TOUCH ของ 

ViewBoard
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การีเชิื�อมต�อ RS-232

RS-232

สายซีเรียลพอร์ต RS-322

คอมพิวเตอร์

เม่�อคณ่ใชั �สายเคเบลิพอรุ่ต์อน่กรุ่ม RS-232 เพ่�อเชั่�อมต�อจอแสด้งผู้ลไป็ยงั
คอมพวิิเตอรุ่ภ์ายนอก คณ่จะสามารุ่ถควิบคม่ฟังกช์ันับางอย�างจากรุ่ะยะไกลได้ �ด้ �วิย PC 
ซึ�งป็รุ่ะกอบด้ �วิยการุ่เปิ็ด้/ปิ็ด้เครุ่่�อง, การุ่ป็รัุ่บรุ่ะด้บัเสยีง, การุ่เลอ่กอนิพต่, ควิามสวิ�าง 
และอ่�น ๆ
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การีเชิื�อมต�อ USB แลืะรีะบบเคู่รีอืข�าย์
เหมอ่นกบั PC ทุ่ั�วิไป็ การุ่เชั่�อมต�ออป่็กรุ่ณ ์USB และอป่็กรุ่ณต์�อพ�วิงอ่�น ๆ ไป็ยงั 
ViewBoard นั�นทุ่ำาได้ �ง�าย

อป่็กรุ่ณต์�อพ�วิง USB
เสยีบสายเคเบลิอป่็กรุ่ณ ์USB ลงในพอรุ่ต์ USB

 USB

 USB

สายเคเบลิเครุ่อ่ข�าย และโมเด็้ม
เสยีบสายเคเบลิเครุ่อ่ข�ายลงในพอรุ่ต์ LAN

 / 

LAN
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การีเชิื�อมต�อมเีดยี์เพลืเย์อรี์

เครื่องเล่นสื่อ

HDMI

HDM
I

สายเคเบิล HDMI

ในการุ่เชั่�อมต�อไป็ยงัมเีด้ยีเพลเยอรุ่:์

1. เชั่�อมต�อสายเคเบลิ HDMI ไป็ยงัพอรุ่ต์ HDMI บน ViewBoard และอป่็กรุ่ณต์�อพ�วิง
ของคณ่

2. เสยีบสายไฟของ ViewBoard และเปิ็ด้สวิติชัแ์หล�งจ�ายไฟ
3. กด้ป็่� ม  เพาเวอรี ์ทุ่ี�ด้ �านขวิามอ่ของ ViewBoard เพ่�อเปิ็ด้หน �าจอ
4. กด้ป็่� ม INPUT (อนิ้พตุ) บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล และสลบัไป็ยงัแหล�งสญัญาณเข �า 

“HDMI” 
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การีเชิื�อมต�อ SPDIF

เครื่องแอมปลิฟายเออร์/อุปกรณ์สเตอริโอ

สายเคเบิลออปติคอล

SPDIF

ในการุ่เชั่�อมต�อไป็ยงัรุ่ะบบเสยีงภายนอก:

1. เชั่�อมต�อสายเคเบลิออป็ตคิลัจากพอรุ่ต์ SPDIF ไป็ยงัขั �วิต�อออป็ตคิลัของรุ่ะบบเสยีง
ของคณ่

2. เสยีบสายไฟของ ViewBoard และเปิ็ด้สวิติชัแ์หล�งจ�ายไฟ
3. กด้ป็่� ม  เพาเวอรี ์ทุ่ี�ด้ �านขวิามอ่ของ ViewBoard เพ่�อเปิ็ด้หน �าจอ
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การีเชิื�อมต�อเอาตพ์ตุวดิโีอ

สายเคเบิล HDMI

HDMI OUT

โปรเจคเตอร์

ในการุ่ส�งสญัญาณวิดิ้โีอออกผู้�านอป่็กรุ่ณแ์สด้งผู้ล:

1. เชั่�อมต�อป็ลายด้ �านหนึ�งของสายเคเบลิ HDMI ไป็ยงัพอรุ่ต์ HDMI IN ของอป่็กรุ่ณ์
แสด้งผู้ลของคณ่ และป็ลายอกีด้ �านหนึ�งไป็ยงัพอรุ่ต์ HDMI OUT ของ ViewBoard

2. เสยีบสายไฟของ ViewBoard และเปิ็ด้สวิติชัแ์หล�งจ�ายไฟ
3. กด้ป็่� ม  เพาเวอรี ์ทุ่ี�ด้ �านขวิามอ่ของ ViewBoard เพ่�อเปิ็ด้หน �าจอ
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การีใชิ ้ViewBoard
 การีเปิด/ปิดเคู่รีื�อง ViewBoard
1. ตรุ่วิจด้ใ้ห �แน�ใจวิ�าเชั่�อมต�อสายไฟ เสยีบป็ลั�กเข �ากบัเต �าเสยีบไฟฟ�า และสวิติชัเ์ปิ็ด้

ปิ็ด้อย้�ในตำาแหน�ง “เปิ็ด้”
หมาย์เหต:ุ  ซอ็กเกต็ AC IN และสวิติชั ์Power (เปิ็ด้ปิ็ด้เครุ่่�อง) อย้�ทุ่ี�ด้ �านหลงัเครุ่่�อง

IFF6552 IFF7552 & IFP8652

2. กด้ป็่� ม  เปิ็ด้ปิ็ด้เครุ่่�องเพ่�อเปิ็ด้ ViewBoard
3. หากต �องการุ่ปิ็ด้ ViewBoard ให �กด้ป็่� ม  เปิ็ด้ปิ็ด้เครุ่่�องค �างไวิ �
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การีต ั�งคู่�าเมื�อเปิดเคู่รีื�องคู่รี ั�งแรีก
เม่�อคณ่เปิ็ด้เครุ่่�อง ViewBoard ในครัุ่ �งแรุ่ก ตวัิชั�วิยสรุ่ �าง การุ่ตั �งค�าครัุ่ �งแรุ่ก จะเปิ็ด้ขึ�น

1. เลอ่กภาษาของคณ่:

2. ตั �งค�าและตรุ่วิจสอบการุ่เชั่�อมต�อ LAN:
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3. เลอ่กเขตเวิลาของคณ่เพ่�อตั �งค�าวินัทุ่ี�และเวิลา:

4. เลอ่กโหมด้รุ่ะบบทุ่ี�ต �องการุ่เลอ่กใชั �:

5. เลอ่กแผู้น Power Saving (การุ่ป็รุ่ะหยดั้พลงังาน):
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6. ยอมรัุ่บหรุ่อ่ป็ฏิเิสธเง่�อนไขด้ �านควิามเป็็นส�วินตวัิและการุ่ค่ �มครุ่องลขิสทิุ่ธิ�
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vLauncher - หน้า้จอตอ้น้รีบัที่ี�ส์ามารีถปรีบัแต�งได้

ขอ้คู่วาม vLauncher
ทุ่ั �งคู่ำาบรีรีย์าย์และคู่ำาบรีรีย์าย์แบบคู่ำาแปลืของ vLauncher สามารุ่ถป็รัุ่บแต�งได้ �โด้ย
การุ่แตะทุ่ี�คำาบรุ่รุ่ยายด้งักล�าวิ
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นอกจากนี� คณ่ยงัสามารุ่ถตั �งรุ่หสัผู้�านได้ �โด้ยการุ่แตะทุ่ี� Set Password (ต ั�งรีหสั์
ผั�าน้)

Applications (แอปพลืเิคู่ชินั้)
สามารุ่ถค �นหาแอป็พลเิคชันัทุ่ี�ตดิ้ตั �งไวิ �ทุ่ั �งหมด้บนหน �าจอต �อนรัุ่บได้ � หากต �องการุ่ด้้
แอป็พลเิคชันัทุ่ั �งหมด้ ให �แตะทุ่ี� ลืก่ศรีชิี�ลืง
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หากต �องการุ่ซ�อนแอป็พลเิคชันัด้รุ่อเออรุ่ท์ุ่ั �งหมด้ ให �แตะทุ่ี� ลืก่ศรีชิี�ข ึ�น้

หากต �องการุ่เพิ�มทุ่างลดั้ไป็ยงัแอป็พลเิคชันั ให �แตะไอคอนค �างไวิ �และลากขึ�น

หากต �องการุ่ลบทุ่างลดั้ของแอป็พลเิคชันั ให �แตะไอคอนค �างไวิ �และลากลง
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แถบเคู่รีื�องมอื
ไอคอนทุ่รุ่กิเกอรุ่แ์ถบเครุ่่�องมอ่อย้�ทุ่ี�ขอบของลอนเชัอรุ่ ์ViewBoard ซึ�งให �การุ่เข �าถงึ
เครุ่่�องมอ่ของคณ่

ในการุ่เรุ่ยีกใชั �เครุ่่�องมอ่:
1. แตะทุ่ี�ไอคอนทุ่รุ่กิเกอรุ่แ์ถบเครุ่่�องมอ่
2. แทุ่ป็ทุ่ี�ไอคอนเครุ่่�องมอ่ทุ่ี�คณ่ต �องการุ่

หมาย์เหต:ุ  การุ่ตั �งค�าแถบเครุ่่�องมอ่เรุ่ิ�มต �นสามารุ่ถด้ำาเนนิการุ่ได้ �สำาหรัุ่บแหล�ง
สญัญาณเข �าทุ่ก่แบบ อย�างไรุ่กต็าม ผู้้ �ใชั �สามารุ่ถไป็ทุ่ี�: Settings 
(การีต ั�งคู่�า) > Preference (การีกำาหน้ดลืกัษณิะ) > Toolbar 
setting (การีต ั�งคู่�าแถบเคู่รีื�องมอื) เพ่�อป็รัุ่บตวัิเลอ่ก: (1) ใชั �งาน
ได้ �กบัทุ่ก่แหล�งสญัญาณขาเข �า (2) ซ�อนแถบเครุ่่�องมอ่ของทุ่ก่แหล�ง
สญัญาณขาเข �า
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ไอคู่อน้ คู่ำาอธิบิาย์

กลบั

กลบัไป็ยงัหน �าจอการุ่ทุ่ำางานก�อนหน �า
หมาย์เหต:ุ  เฉพาะสำาหรัุ่บแหล�งสญัญาณเครุ่่�องเล�นในตวัิ

โฮม
กลบัไป็ยงั Home Screen (หน �าจอหลกั) ของเครุ่่�องเล�นในตวัิ

ล�าสด่้
แสด้งแอป็พลเิคชันัในตวัิทุ่ั �งหมด้ทุ่ี�กำาลงัใชั �อย้�ในขณะนี�

แอป็
ด้แ้อป็พลเิคชันัทุ่ี�ตดิ้ตั �งไวิ �ทุ่ั �งหมด้

Whiteboard
เปิ็ด้ซอฟตแ์วิรุ่ ์Whiteboard

เครุ่่�องบนัทุ่กึ
บนัทุ่กึ ด้ ้และจัด้เกบ็เน่�อหาบนหน �าจอ
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ไอคู่อน้ คู่ำาอธิบิาย์

วิาด้

เรุ่ยีกใชั �ป็ากกา ป็ากกาไฮไลต ์ตวัิเลอ่กลบและบนัทุ่กึ

ป็ากกา ป็ากกาไฮไลต์ ยางลบ เลกิทุ่ำา

ทุ่ำาซำ�า ลบ บนัทุ่กึ ออก

ป็ากกา
อธบิายโด้ยซ �อนแหล�งสญัญาณเข �าใด้ ๆ ด้ �วิยหมกึสดี้ำา สขีาวิ สี
เหลอ่ง สสี �ม สแีด้ง สชีัมพ ้สเีขยีวิ หรุ่อ่สนีำ�าเงนิ
หมาย์เหต:ุ  การุ่ตั �งค�าป็ากกาเรุ่ิ�มต �นรุ่องรัุ่บการุ่เขยีนสง้สด่้ 10 จด่้

ป็ากกาไฮไลต์
ทุ่ำาเครุ่่�องหมายและไฮไลตด์้ �วิยหมกึสเีหลอ่ง สเีทุ่า สทีุ่อง สสี �ม สี
แด้ง สชีัมพ ้สเีขยีวิ หรุ่อ่สนีำ�าเงนิ
หมาย์เหต:ุ  การุ่ตั �งค�าป็ากกาไฮไลตเ์รุ่ิ�มต �นรุ่องรัุ่บการุ่ทุ่ำา

เครุ่่�องหมายสง้สด่้ 10 จด่้

ยางลบ
ลบหมกึด้จิติอลบนหน �าจอตามทุ่ี�ผู้้ �ใชั �เลอ่ก

เลกิทุ่ำา
ยกเลกิการุ่กรุ่ะทุ่ำาก�อนหน �า

ทุ่ำาซำ�า
ทุ่ำาซำ�าการุ่กรุ่ะทุ่ำาก�อนหน �า

ลบ
ล �างหมกึด้จิติอลทุ่ั �งหมด้บนหน �าจอ

บนัทุ่กึ
บนัทุ่กึภาพหน �าจอและคำาอธบิายป็รุ่ะกอบใด้ ๆ

ออก
ปิ็ด้เครุ่่�องมอ่การุ่วิาด้
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ไอคู่อน้ คู่ำาอธิบิาย์

มอีกี

ด้แ้อป็พลเิคชันัเพิ�มเตมิภายในแถบเครุ่่�องมอ่ ViewBoard

หยด่้หน �าจอ สป็็อตไลทุ่์ นาฬกิาจับเวิลา ตวัิตั �งเวิลา ซ�อน/ยกเลกิ
การุ่ซ�อน

จับภาพหน �าจอ

หยด่้หน �าจอ
แป็ลงเน่�อหาทุ่ี�แสด้งอย้�ในปั็จจบ่นัเป็็นภาพนิ�ง จากนั�นคณ่สามารุ่ถ
ซม้เข �า ซม้ออก เป็ลี�ยนกลบัไป็เป็็นการุ่แสด้งผู้ลเต็มหน �าจอ และ
ออกได้ �

ซม้เข �า ซม้ออก เต็มหน �าจอ ออก

สป็็อตไลทุ่์
ไฮไลตบ์รุ่เิวิณเน่�อหาทุ่ี�เน �น แตะไอคอน Setting (การุ่ตั �งค�า) เพ่�อ
ป็รัุ่บขนาด้ของสป็็อตไลทุ่ ์และเอฟเฟ็กตก์ารุ่ผู้สมอลัฟา
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ไอคู่อน้ คู่ำาอธิบิาย์

มอีกี

นาฬกิาจับเวิลา
การุ่แทุ่ป็ Start (เรี ิ�ม) จะเรุ่ิ�มนาฬกิาจับเวิลา

คณ่สามารุ่ถหยด่้ชัั�วิครุ่าวิ ทุ่ำางานต�อ แยก หรุ่อ่รุ่เีซต็นาฬกิาจับเวิลา
เม่�อใด้กไ็ด้ � 

ตวัิตั �งเวิลา
เรุ่ยีกใชั �ตวัิตั �งเวิลานับถอยหลงั พรุ่ �อมการุ่ตั �งค�าการุ่ป็ลก่ทุ่ี�สามารุ่ถ
เลอ่กได้ � แตะและปั็ด้เพ่�อป็รัุ่บค�าตวัิเลข จากนั�นคลกิ Start (เรี ิ�ม)

คณ่สามารุ่ถหยด่้ชัั�วิครุ่าวิ ทุ่ำางานต�อ หรุ่อ่รุ่เีซต็ตวัิตั �งเวิลานับถอย
หลงัเม่�อใด้กไ็ด้ �

   
ซ�อน/ยกเลกิการุ่ซ�อน
ซ�อนหรุ่อ่ยกเลกิการุ่ซ�อนไอคอนทุ่รุ่กิเกอรุ่แ์ถบเครุ่่�องมอ่
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ไอคู่อน้ คู่ำาอธิบิาย์

มอีกี

จับภาพหน �าจอ
ถ�ายภาพหน �าจอของหน �าจอปั็จจบ่นั

การุ่ตั �งค�า
เข �าใชั �งาน General Settings (การุ่ตั �งค�าทุ่ั�วิไป็)
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เมน้ท่ี่ ี�แส์ดงบน้หน้า้จอ (OSD)
เข �าใชั �งาน General Settings (การุ่ตั �งค�าทุ่ั�วิไป็), Input Settings (การุ่ตั �งค�าอนิพต่) 
และวิดิ้เจ็ทุ่ต�าง ๆ ผู้�านเมน้ OSD

ViewBoard มตีวัิเลอ่ก 2 อย�างสำาหรัุ่บการุ่เปิ็ด้เมน้ OSD:
ตวัเลือืก 1

กด้ค �างไวิ �ทุ่ี�บรุ่เิวิณใด้กไ็ด้ �บนพ่�นหลงัของ vLauncher

ตวัเลือืก 2
กด้ป็่� ม อนิ้พตุ บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล
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General Settings (การีต ั�งคู่�าที่ ั�วไป)

  

ใน้การีปรีบัแบคู่ไลืที่ ์แลืะเปิด/ปิดการีใชิง้าน้ Eye Care (การีถน้อมส์าย์ตา):
1. กด้ป็่� ม INPUT (อนิ้พตุ) บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ลหรุ่อ่กด้ทุ่ี�พ่�นหลงั vLauncher ค �างไวิ � 

และแตะทุ่ี� General (ที่ ั�วไป) บนหน �าจอ (หากจำาเป็็น) เพ่�อแสด้งเมน้ General 
Settings (การีต ั�งคู่�าที่ ั�วไป)

2. ลากตวัิเล่�อนควิามสวิ�างโด้ยตรุ่ง เพ่�อป็รัุ่บค�าแบคไลทุ่ ์และ/หรุ่อ่แตะไอคอน ON 
(เปิ็ด้) หรุ่อ่ OFF (ปิ็ด้) เพ่�อเปิ็ด้ใชั �งาน/ปิ็ด้ใชั �งานฟังกช์ันั

3. กด้   บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล หรุ่อ่แตะบรุ่เิวิณทุ่ี�วิ�างภายนอกเมน้เพ่�อออก

ใน้การีปรีบัรีะดบัเส์ยี์ง:
1. กด้ป็่� ม INPUT (อนิ้พตุ) บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ลหรุ่อ่กด้ทุ่ี�พ่�นหลงั vLauncher ค �างไวิ � 

และแตะทุ่ี� General (ที่ ั�วไป) บนหน �าจอ (หากจำาเป็็น) เพ่�อแสด้งเมน้ General 
Settings (การีต ั�งคู่�าที่ ั�วไป)

2. ลากตวัิเล่�อนรุ่ะด้บัเสยีงโด้ยตรุ่งเพ่�อป็รัุ่บค�า
3. กด้   บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล เพ่�อเปิ็ด้หรุ่อ่ปิ็ด้ใชั �งานฟังกช์ัั�นการุ่ปิ็ด้เสยีง
4. กด้   บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล หรุ่อ่แตะบรุ่เิวิณทุ่ี�วิ�างภายนอกเมน้เพ่�อออก
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Input Settings (การีต ั�งคู่�าอนิ้พตุ)

ใน้การีเลือืกแหลื�งส์ญัญาณิเขา้:
1. กด้ป็่� ม INPUT (อนิ้พตุ) บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล กด้ป็่� มการุ่ตั �งค�า  บนแผู้งด้ �านหน �า 

หรุ่อ่กด้ไอคอนการุ่ตั �งค�า   จากแถบเครุ่่�องมอ่เพ่�อแสด้งเมน้ Input Settings 
(การีต ั�งคู่�าอนิ้พตุ)

2. กด้ q/p/t/u เพ่�อเลอ่กแหล�งสญัญาณเข �าทุ่ี�คณ่ต �องการุ่
หมาย์เหต:ุ  แหล�งสญัญาณ PC จะแสด้งเฉพาะเม่�อมกีารุ่เชั่�อมต�อสล็อตเข �า

คอมพวิิเตอรุ่เ์ทุ่�านั�น
3. กด้   บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล หรุ่อ่แตะแหล�งสญัญาณเข �า
4. กด้   บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล หรุ่อ่แตะบรุ่เิวิณทุ่ี�วิ�างภายนอกเมน้เพ่�อออก

หมาย์เหต:ุ  หากต �องการุ่ป็รัุ่บการุ่ตั �งค�าของแหล�งสญัญาณเข �า ให �แตะทุ่ี�ไอคอนการุ่
ตั �งค�าซึ�งอย้�ถดั้จากแหล�งสญัญาณเข �าทุ่ี�ไฮไลตไ์วิ �
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Widget (วดิเจ็ที่)
หมาย์เหต:ุ  สามารุ่ถใชั �งานได้ �เฉพาะแหล�งสญัญาณเครุ่่�องเล�น ViewBoard

หากตอ้งการีเพิ�มวดิเจ็ที่ไปที่ี�หน้า้จอตอ้น้รีบั vLauncher:
1. ให �กด้ทุ่ี�พ่�นหลงัของ vLauncher ค �างไวิ �ผู้�านรุ่ะบบสมัผัู้สเพ่�อเปิ็ด้เมน้ OSD 

2. เลอ่ก Widget (วดิเจ็ที่)
3. แตะวิดิ้เจ็ทุ่ทุ่ี�ต �องการุ่ค �างไวิ �
4. ลากวิดิ้เจ็ทุ่ไป็บนพ่�นหลงัของ vLauncher
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Settings - HDMI & VGA Input Source (การีต ั�งคู่�า - 
แหลื�งส์ญัญาณิเขา้ HDMI แลืะ VGA)
กด้ MENU (เมน้)่ บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ลหรุ่อ่เลอ่กไอคอนการุ่ตั �งค�าซึ�งอย้�ถดั้จากแหล�ง
สญัญาณเข �าใน Input Settings (การีต ั�งคู่�าอนิ้พตุ) เพ่�อเปิ็ด้เมน้ Settings (การี
ต ั�งคู่�า) การุ่ตั �งค�าป็รุ่ะกอบด้ �วิย: Audio (เส์ยี์ง), Screen (หน้า้จอ), Display 
(การีแส์ดงผัลื) และ Adjust (ปรีบั)

Audio Settings (การีต ั�งคู่�าเส์ยี์ง)

1. กด้ q บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล และเลอ่กเมน้ Audio (เส์ยี์ง)
2. กด้ q/p/t/u บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล หรุ่อ่แตะตวัิเลอ่กโด้ยตรุ่งเพ่�อเลอ่ก
3. ป็รัุ่บรุ่ะด้บัเสยีง, เสยีงเบส, เสยีงแหลม และควิามสมด้ล่โด้ยตรุ่ง โด้ยการุ่แตะและ

ป็รัุ่บแต�ละค�า หรุ่อ่ป็รัุ่บด้ �วิยรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ลโด้ยการุ่กด้ป็่� ม   เพ่�อป็รัุ่บตวัิเลอ่ก
4. แตะตวัิเล่�อนปิ็ด้เสยีงโด้ยตรุ่ง เพ่�อเปิ็ด้ใชั �งาน/ปิ็ด้ใชั �งานการุ่ปิ็ด้เสยีง หรุ่อ่กด้   บน

รุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล
5. กด้   บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล หรุ่อ่แตะบรุ่เิวิณทุ่ี�วิ�างภายนอกเมน้เพ่�อออก
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Screen Settings (การีต ั�งคู่�าหน้า้จอ)

1. กด้ q บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล และเลอ่กเมน้ Screen (หน้า้จอ)
2. กด้ q/p/t/u บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล หรุ่อ่แตะตวัิเลอ่กโด้ยตรุ่งเพ่�อเลอ่ก
3. ป็รัุ่บตามลกัษณะทุ่ี�คณ่ชัอบ โด้ยการุ่แตะแต�ละค�าโด้ยตรุ่ง หรุ่อ่ป็รัุ่บด้ �วิย

รุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ลโด้ยการุ่กด้ 
4. กด้   บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล หรุ่อ่แตะบรุ่เิวิณทุ่ี�วิ�างภายนอกเมน้เพ่�อออก
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Display Settings (การีต ั�งคู่�าการีแส์ดงผัลื)

1. กด้ q บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล และเลอ่กเมน้ Display (การีแส์ดงผัลื)
2. กด้ q/p/t/u บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล หรุ่อ่แตะตวัิเลอ่กโด้ยตรุ่งเพ่�อเลอ่ก
3. ป็รัุ่บควิามสวิ�าง, คอนทุ่รุ่าสต,์ ฮวิิ และควิามชัดั้โด้ยตรุ่ง โด้ยการุ่แตะและป็รัุ่บแต�ละ

ค�า หรุ่อ่ป็รัุ่บด้ �วิยรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ลโด้ยการุ่กด้ป็่� ม   เพ่�อป็รัุ่บตวัิเลอ่ก 
4. ลากตวัิเล่�อนแสงสนีำ�าเงนิโด้ยตรุ่ง เพ่�อป็รัุ่บค�าแสงสนีำ�าเงนิ

5. กด้   บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล หรุ่อ่แตะบรุ่เิวิณทุ่ี�วิ�างภายนอกเมน้เพ่�อออก
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ตวักรีองแส์งส์ฟ้ี้าตำ�าแลืะส์ขุภัาพดวงตา
ตวัิกรุ่องแสงสฟี�าชั�วิยปิ็ด้กั �นแสงสฟี�าพลงังานสง้เพ่�อป็รุ่ะสบการุ่ณใ์นการุ่รัุ่บชัมทุ่ี�สบาย
ขึ�น

หมาย์เหต:ุ  เพ่�อป็ฏิบิตัติามการุ่รัุ่บรุ่องเกี�ยวิกบัแสงสฟี�าของ TÜV Rheinland ผู้้ �ใชั �
ต �องตั �งค�าหน �าจอด้งัต�อไป็นี�: 

• Mode (โหมด้): Standard (มาตรุ่ฐาน) (Brightness (ควิามสวิ�าง)
และ Contrast (คอนทุ่รุ่าส) ตค์อ่ 50)

• Color Temperature (อณ่หภม้สิ)ี: Filter (ตวัิกรุ่อง)
• Blue light Filter (ตวัิกรุ่องแสงสฟี�า): 0 

การีคู่ำาน้วณิเวลืาหย์ดุพกั
เม่�อด้ห้น �าจอเป็็นเวิลานาน ขอแนะนำาให �หยด่้พักจากการุ่รัุ่บชัมบ �างเป็็นรุ่ะยะ ขอแนะนำา
ให �หยด่้พักในรุ่ะยะเวิลาสั �น ๆ อย�างน �อย 10 นาทุ่ ีหลงัจากรัุ่บชัมอย�างต�อเน่�องนานหนึ�ง 
(1) ชัั�วิโมง
โด้ยป็กตกิารุ่หยด่้พักในรุ่ะยะเวิลาสั �น ๆ บ�อย ๆ นั�นมปี็รุ่ะโยชันม์ากกวิ�าการุ่หยด่้พักใน
รุ่ะยะเวิลานานแต�ไม�บ�อย

คู่วามเหน้ื�อย์ลืา้จากการีเพ�งมอง (กฎ 20-20-20)
หากต �องการุ่ลด้ควิามเสี�ยงในการุ่เกดิ้ควิามเหน่�อยล �าของด้วิงตาเน่�องจากการุ่มองหน �า
จออย�างต�อเน่�อง ให �มองออกจากหน �าจออย�างน �อยทุ่ก่ ๆ 20 นาทุ่แีละจ �องมองวิตัถทุ่่ี�
อย้�ไกลออกไป็ (อย�างน �อย 20 ฟต่) เป็็นเวิลาอย�างน �อย 20 วินิาทุ่ ี

การีมองวตัถทุี่ ี�อย์่�ไกลืออกไป
ในรุ่ะหวิ�างการุ่หยด่้พัก ผู้้ �ใชั �ยงัสามารุ่ถลด้อาการุ่เม่�อยล �าทุ่างสายตาและอาการุ่ตาแห �ง
ได้ �โด้ยการุ่มองวิตัถทุ่่ี�อย้�ห�างไกลจากตนเองป็รุ่ะมาณ 10-15 วินิาทุ่ ีจากนั�นจงึมองวิตัถ่
ทุ่ี�อย้�ใกล � ๆ ป็รุ่ะมาณ 10-15 วินิาทุ่ ีทุ่ำาเชั�นนี�ซำ�า 10 ครัุ่ �ง การุ่บรุ่หิารุ่ตานี�ชั�วิยลด้ควิาม
เสี�ยงทุ่ี�ควิามสามารุ่ถในการุ่โฟกสัของด้วิงตาจะเกดิ้การุ่ “ยดึ้” หลงัจากการุ่ทุ่ำางานกบั
คอมพวิิเตอรุ่เ์ป็็นเวิลานาน
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การีบรีหิารีตาแลืะคู่อ
การุ่บรุ่หิารุ่ตา
การุ่บรุ่หิารุ่ตาชั�วิยลด้อาการุ่เม่�อยล �าทุ่างสายตาได้ � กรุ่อกตาชั �า ๆ ไป็ทุ่างซ �าย ขวิา ขึ�น 
และลง ทุ่ำาซำ�าเชั�นนี�หลาย ๆ ครัุ่ �งตามทุ่ี�ต �องการุ่

(1) 
 

(3) (2) 
  

การุ่บรุ่หิารุ่คอ
นอกจากนี� การุ่บรุ่หิารุ่คอก็ชั�วิยลด้อาการุ่เม่�อยล �าทุ่างสายตาได้ �เชั�นกนั ป็ล�อยแขนของ
คณ่สบาย ๆ และวิางไวิ �ทุ่ี�ข �างลำาตวัิ โน �มศัรีุ่ษะไป็ข �างหน �าเล็กน �อยเพ่�อยด่้คอ แล �วิหนั
ศัรีุ่ษะของคณ่ไป็ทุ่างขวิาและซ �าย ทุ่ำาซำ�าเชั�นนี�หลาย ๆ ครัุ่ �งตามทุ่ี�ต �องการุ่
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Adjust Settings (ปรีบัการีต ั�งคู่�า) - เฉพาะ VGA

1. กด้ q บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล และเลอ่กเมน้ Adjust (ปรีบั)
2. กด้ q/p/t/u บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล หรุ่อ่แตะตวัิเลอ่กโด้ยตรุ่งเพ่�อเลอ่ก
3. ป็รัุ่บตามลกัษณะทุ่ี�คณ่ชัอบ โด้ยการุ่แตะแต�ละค�าโด้ยตรุ่ง หรุ่อ่ป็รัุ่บด้ �วิย

รุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ลโด้ยการุ่กด้ 
4. กด้   บนรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ล หรุ่อ่แตะบรุ่เิวิณทุ่ี�วิ�างภายนอกเมน้เพ่�อออก
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Settings (การีต ั�งคู่�า) - เคู่รีื�องเลื�น้ ViewBoard
เม่�อ ViewBoard อย้�ในแหล�งสญัญาณเข �าของเครุ่่�องเล�นในตวัิ ให �กด้  บน
รุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ลหรุ่อ่แตะทุ่ี�ไอคอนการุ่ตั �งค�าซึ�งอย้�ถดั้จากแหล�งสญัญาณขาเข �าใน 
Input Settings (การุ่ตั �งค�าแหล�งสญัญาณขาเข �า) ของเมน้ On-Screen Display 
(OSD) (การุ่แสด้งผู้ลบนหน �าจอ) เพ่�อเปิ็ด้เมน้ Settings (การีต ั�งคู่�า)

Wireless & Network (รีะบบไรีส้์าย์แลืะเคู่รีอืข�าย์)
ตรุ่วิจสอบสถานะการุ่เชั่�อมต�อเครุ่อ่ข�ายปั็จจบ่นั ตั �งค�าและจัด้การุ่ Wi-Fi, อเีธอรุ่เ์น็ต, 
บลทุ้่ธ้ และ VPN และสรุ่ �างฮ็อตสป็็อตไรุ่ �สายขึ�นมา

หมาย์เหต:ุ  
• การุ่ตั �งค�า Wi-Fi, ฮ็อตสป็็อตไรุ่ �สาย และบลทุ้่ธ้จะป็รุ่ากฏิขึ�นเม่�อ LB-

WIFI-001 (ทุ่างเลอ่ก) ได้ �รัุ่บการุ่ตดิ้ตั �ง 
• อเีธอรุ่เ์น็ตจะปิ็ด้ใชั �งานโด้ยอตัโนมตั ิเม่�อ Wi-Fi ถก้เปิ็ด้ใชั �งาน Wi-Fi จะปิ็ด้ใชั �

งานโด้ยอตัโนมตั ิเม่�ออเีธอรุ่เ์น็ตถก้เปิ็ด้ใชั �งาน 
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Wi-Fi
ตั �งค�าและจัด้การุ่จด่้เชั่�อมต�อไรุ่ �สาย
• แตะทุ่ี�ป็่� มสวิติชัเ์ปิ็ด้ปิ็ด้เพ่�อ On (เปิด)หรุ่อ่ Off (ปิด) Wi-Fi 

• เม่�อสลบัไป็ทุ่ี� On (เปิด) คณ่จะสามารุ่ถ: Add a Network (เพิ�มเคู่รีอืข�าย์) ด้ ้
Saved Networks (เคู่รีอืข�าย์ที่ี�บนั้ที่กึไว)้ Refresh (รีเีฟ้รีชิ) รุ่ายการุ่เครุ่อ่
ข�าย หรุ่อ่ด้ก้ารุ่ตั �งค�า Advanced (ข ั�น้ส์ง่) ได้ �

• ในการุ่ตั �งค�า Advanced (ข ั�น้ส์ง่) คณ่สามารุ่ถสลบั Network notifications 
(การีแจง้เตอืน้เคู่รีอืข�าย์) เป็็น On (เปิด) หรุ่อ่ Off (ปิด) และด้ ้Network 
card info (ขอ้มล่ืการีด์เคู่รีอืข�าย์)
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Ethernet (อเีธิอรีเ์น็้ต)
ตั �งค�าเครุ่อ่ข�ายภายในและพร็ุ่อกซี�
• แตะเมน้แบบหล�นลงเพ่�อเชั่�อมต�อ/ตดั้การุ่เชั่�อมต�ออเีธอรุ่เ์น็ต

• คณ่สามารุ่ถป็รัุ่บการุ่ตั �งค�า Local network (เคู่รีอืข�าย์ภัาย์ใน้) และ Proxy 
(พร็ีอกซีี�) ได้ �เชั�นกนั
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Wireless Hotspot (ฮ็็อตส์ป็อตไรีส้์าย์)
ตั �งค�าและแชัรุ่ก์ารุ่เชั่�อมต�ออนิเทุ่อรุ่เ์น็ตของฉันกบัอป่็กรุ่ณอ์่�น
• แตะทุ่ี�ป็่� มสวิติชัเ์ปิ็ด้ปิ็ด้เพ่�อสลบั Wireless hotspot (ฮ็็อตส์ป็อตไรีส้์าย์) เป็็น 

On (เปิด) หรุ่อ่ Off (ปิด) Wi-Fi

• แตะทุ่ี� Set up (ต ั�งคู่�า) เพ่�อตั �งค�า Network name (ชิื�อเคู่รีอืข�าย์), Security 
(การีรีกัษาคู่วามปลือดภัยั์) และ Password (รีหสั์ผั�าน้)
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VPN
ตั �งค�าและจัด้การุ่เครุ่อ่ข�ายส�วินตวัิเสมอ่น (VPN)

ในการุ่สรุ่ �างโป็รุ่ไฟล ์VPN: 
1. ไป็ทุ่ี�: Settings (การีต ั�งคู่�า) > Wireless & Network (รีะบบไรีส้์าย์แลืะ

เคู่รีอืข�าย์) > VPN และแตะทุ่ี� Add VPN (เพิ�ม VPN)

2. พมิพ ์Name (ชิื�อ)
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3. เลอ่ก Type (ปรีะเภัที่) VPN 

4. เลอ่กเพ่�อเปิ็ด้ใชั �งาน/ปิ็ด้ใชั �งาน PPP encryption (MPPE) (การีเขา้รีหสั์ PPP 
(MPPE)) และ/หรุ่อ่แสด้ง Advanced options (ตวัเลือืกข ั�น้ส์ง่)
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Share (แชิรี)์
SAMBA
บรุ่กิารุ่ SAMBA ให �บรุ่กิารุ่การุ่แชัรุ่ไ์ฟลผ์ู้�าน LAN เม่�อบรุ่กิารุ่ SAMBA ถก้เปิ็ด้ใชั �งาน ผู้้ �
ใชั �สามารุ่ถสำารุ่วิจรุ่ะบบไฟล ์ViewBoard ด้ �วิย PC หรุ่อ่อป่็กรุ่ณเ์คล่�อนทุ่ี�ได้ � 
1. ในการุ่เรุ่ยีกใชั � ให �ไป็ทุ่ี�: Settings (การีต ั�งคู่�า) > Share (แชิรี)์ > SAMBA

2. แตะป็่� มสลบัเปิ็ด้ปิ็ด้เพ่�อเปิ็ด้ใชั �งานบรุ่กิารุ่ SAMBA จากนั�นตั �งค�ารุ่หสัผู้�าน ถ �าจำาเป็็น

3. ตรุ่วิจสอบให �แน�ใจวิ�า ViewBoard และอป่็กรุ่ณไ์คลเอ็นตนั์�นเชั่�อมต�อเครุ่อ่ข�าย
เด้ยีวิกนั

4. ล็อกอนิเข �ายงั ViewBoard ด้ �วิยอป่็กรุ่ณไ์คลเอ็นต ์ป็�อน IP แอด้เด้รุ่สของ 
ViewBoard
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5. พมิพช์ั่�อผู้้ �ใชั �และรุ่หสัผู้�าน จากนั�นเลอ่ก OK (ตกลืง) (หากจำาเป็็น)

6. หลงัจากทุ่ี�ล็อกอนิสำาเร็ุ่จ ไฟล ์ViewBoard จะใชั �ได้ �
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Display (จอแส์ดงผัลื)
ป็รัุ่บการุ่ตั �งค�าวิอลลเ์ป็เป็อรุ่,์ ธมี, การุ่ป็�องกนั และสญัญาณ HDMI ขาออก
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Wallpaper (วอลืลืเ์ปเปอรี)์
ผู้้ �ใชั �สามารุ่ถเป็ลี�ยนวิอลลเ์ป็เป็อรุ่ด์้ �วิยภาพทุ่ี�เป็็นค�าเรุ่ิ�มต �น (ทุ่ั �งภาพนิ�งและภาพ
เคล่�อนไหวิ) หรุ่อ่สามารุ่ถใชั �ภาพของตนเองได้ �โด้ยการุ่แตะทุ่ี� My Photo (ภัาพถ�าย์
ของฉนั้) แล �วิเลอ่กไฟลภ์าพ
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Protection (การีป้องกนั้)
สลบั HDCP & Copyright (HDCP แลืะลืขิส์ทิี่ธิิ�) และเปิ็ด้/ปิ็ด้ Burn-in 
Protection Inverval (รีะย์ะเวลืาการีป้องกนั้การีเบริีน์้อนิ้) รุ่วิมถงึการุ่ตั �งค�า 
Password for Screen Lock (รีหสั์ผั�าน้ส์ำาหรีบัล็ือกหน้า้จอ)

หมาย์เหต:ุ  Burn-in Protection (การุ่ป็�องกนัการุ่เบริุ่น์อนิ) ชั�วิยให �ผู้้ �ใชั �สามารุ่ถตั �ง
เวิลารุ่ะหวิ�างการุ่ไล�รุ่ะด้บัภาพจากภาพทุ่ี�มด่้ไป็ภาพทุ่ี�สวิ�างในเวิลาเป็็น
นาทุ่ ีเพ่�อป็�องกนัหน �าจอเบริุ่น์อนิ

• หากต �องการุ่ตั �งค�ารุ่หสัผู้�านสำาหรัุ่บล็อคหน �าจอ ให �แตะทุ่ี� Set Password (ต ั�ง
รีหสั์ผั�าน้) และรุ่ะบรุ่่หสัผู้�านทุ่ี�ต �องการุ่
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HDMI Out (HDMI ออก)
ป็รัุ่บการุ่ตั �งค�าควิามละเอยีด้ HDMI ออก

ปิ็ด้/เปิ็ด้การุ่ใชั �งานลำาโพงของจอแสด้งผู้ลเม่�อเชั่�อมต�อผู้�าน HDMI Out

รีาย์การี คู่ำาอธิบิาย์

On (เปิด) รุ่ะบบจะปิ็ด้เสยีงของลำาโพง ViewBoard แล �วิส�งเสยีง 100% 
ผู้�าน HDMI Out

Off (ปิด) เป็อรุ่เ์ซน็ตร์ุ่ะด้บัเสยีงทุ่ี�ส�งผู้�าน HDMI Out จะเทุ่�ากนักบัของลำาโพง 
ViewBoard
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Preference (การีกำาหน้ดลืกัษณิะ)
ด้แ้ละป็รัุ่บการุ่ตั �งค�า Touch (ส์มัผัสั์), Language (ภัาษา), Keyboard & Input 
(แป้น้พมิพแ์ลืะการีป้อน้ขอ้มล่ื), Date & Time (วนั้ที่ี�แลืะเวลืา), Boot Mode 
(โหมดบ่�ต), Start up & Shut down (การีเปิดแลืะปิดเคู่รีื�อง), และ Toolbar 
(แถบเคู่รีื�องมอื)
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Touch (ส์มัผัสั์)
ป็รัุ่บ Touch Settings (การีต ั�งคู่�า Touch) และสลบัการุ่เปิ็ด้/ปิ็ด้ Touch Sounds 
(เส์ยี์งการีส์มัผัสั์)

Language (ภัาษา)
ป็รัุ่บและเลอ่กภาษาทุ่ี�ต �องการุ่จากภาษาทุ่ี�มอีย้�
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Keyboard & Input Method (แป้น้พมิพแ์ลืะวธิิกีารีป้อน้ขอ้มล่ื)
เปิ็ด้ใชั �งาน/ปิ็ด้ใชั �งานแป็�นพมิพเ์สมอ่นและ/หรุ่อ่เป็ลี�ยนแป็ลงวิธิกีารุ่ป็�อนข �อมล้เรุ่ิ�มต �น

• แตะทุ่ี� Settings (การีต ั�งคู่�า) เพ่�อป็รัุ่บการุ่ตั �งค�าแป็�นพมิพข์ั �นสง้
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Date & Time (วนั้ที่ี� & เวลืา)
ตั �งเวิลารุ่ะบบและรุ่ป้็แบบ

รีาย์การี คู่ำาอธิบิาย์
Automatic Date & Time 
(วนั้ที่ี� & เวลืาอตัโน้มตั)ิ

เม่�อเปิ็ด้ใชั �งาน, ViewBoard จะซงิโครุ่ไนซว์ินัทุ่ี�และเวิลาผู้�าน
อนิเทุ่อรุ่เ์น็ตโด้ยอตัโนมตั ิ

Time Zone (เขตเวลืา) เลอ่กเขตเวิลาเหมาะสม

Time Format (รีป่แบบเวลืา) เลอ่กรุ่ป้็แบบเวิลารุ่ะหวิ�าง 12 ชัั�วิโมงหรุ่อ่ 24 ชัั�วิโมง เพยีงแค�สลบั
รุ่ะหวิ�างการุ่เปิ็ด้/ปิ็ด้รุ่ป้็แบบ 24 ชัั�วิโมง

Date Format (รีป่แบบวนั้ที่ี�) เลอ่กจากรุ่ป้็แบบวินัทุ่ี�ทุ่ี�ใชั �ได้ �
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Boot Mode (โหมดการีบต่)
ป็รัุ่บโหมด้การุ่บต้ตามทุ่ี�ต �องการุ่และตั �ง/รุ่เีซต็รุ่หสัผู้�าน

รีาย์การี คู่ำาอธิบิาย์
Normal Mode (โหมดปกต)ิ แอป็ทุ่ี�ใชั �หน �าจอในตวัิรุ่�วิมกนัจะทุ่ำางานตามป็กติ
Secured Mode (โหมดปลือดภัยั์) แอป็ทุ่ี�ใชั �หน �าจอในตวัิรุ่�วิมกนัจะถก้ลบออก
Disable Embedded OS 
(ปิดใชิง้าน้ OS ที่ี�ฝังัอย์่�) รุ่ะบบจะรุ่บีต้ใหม� จากนั�น OS ทุ่ี�ฝังอย้�จะไม�ป็รุ่ากฏิขึ�น

ViewBoard Settings Access 
Password (รีหสั์ผั�าน้การีเขา้ใชิ้
งาน้การีต ั�งคู่�า ViewBoard)

สลบัเพ่�อล็อค/ป็ลด้ล็อคการุ่ตั �งค�า ViewBoard

Password for Protection  
(รีหสั์ผั�าน้ส์ำาหรีบัการีป้องกนั้)

ป็รัุ่บเป็ลี�ยนรุ่หสัผู้�านการุ่เข �าใชั �งานโหมด้การุ่บต้และการุ่ตั �งค�า 
ViewBoard

Local File Protection Policy 
(น้โย์บาย์การีป้องกนั้ไฟ้ลืภ์ัาย์ใน้
เคู่รีื�อง)

เลอ่กรุ่ะยะเวิลาในการุ่เกบ็รัุ่กษาไฟลเ์กบ็ข �อมล้ภายในเครุ่่�องใน
แอป็ Folder

Color Correction (การีปรีบัคู่�าส์)ี แก �ไขสบีนหน �าจอแสด้งผู้ล ViewBoard สำาหรัุ่บผู้้ �ใชั �ทุ่ี�มอีาการุ่
ตาบอด้สี

Reset ViewBoard  
(รีเีซ็ีต ViewBoard) รุ่เีซต็ ViewBoard เป็็นการุ่ตั �งค�าเรุ่ิ�มต �นจากโรุ่งงาน
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Startup & Shutdown (เรี ิ�มแลืะปิดเคู่รีื�อง)
ตั �งค�าการุ่ตั �งค�า Startup Input (อนิ้พตุเรี ิ�มตน้้), Standby Mode (โหมด
ส์แตน้ดบ์าย์), EnergyStar Mode (โหมดปรีะหย์ดัพลืงังาน้), Black 
Screen After Startup (หน้า้จอส์ดีำาหลืงัจากเรี ิ�มตน้้), ตวัิตั �งเวิลา Power off 
Reminder (ตวัแจง้เตอืน้การีปิดเคู่รีื�อง) และ Schedule (กำาหน้ดเวลืา)

รีาย์การี คู่ำาอธิบิาย์
Startup Input (อนิ้พตุเรี ิ�มตน้้) ป็รัุ่บการุ่ตั �งค�าอนิพต่เรุ่ิ�มต �น
Display Setting when No 
Signal (การีต ั�งคู่�าการีแส์ดงผัลื
เมื�อไม�มสี์ญัญาณิ)

เลอ่กวิ�าจอแสด้งผู้ลจะทุ่ำางานอย�างไรุ่เม่�อไม�มสีญัญาณจากแหล�ง
สญัญาณ HDMI, PC หรุ่อ่ VGA 

Standby Mode  
(โหมดส์แตน้ดบ์าย์)

ตดั้สนิใจวิ�าคณ่ต �องการุ่ให �เครุ่่�องด้ำาเนนิการุ่รุ่ป้็แบบใด้ เม่�อคณ่กด้
ป็่� ม Power (เปิด/ปิดเคู่รีื�อง) ในขณะทุ่ี� ViewBoard เป็็น On 
(เปิ็ด้)

EnergyStar Mode  
(โหมดปรีะหย์ดัพลืงังาน้)

เปิ็ด้ใชั �งานเพ่�อใชั � Sleep Mode (โหมด้สลปี็) โด้ยอตัโนมตัเิม่�อ
ไม�มกีารุ่ใชั �งานหน �าจอเป็็นเวิลาหนึ�งชัั�วิโมง

Black Screen After Startup 
(หน้า้จอส์ดีำาหลืงัจากเรี ิ�มตน้้)

เม่�อเปิ็ด้ใชั �งาน ViewBoard จะปิ็ด้แบคไลทุ่โ์ด้ยอตัโนมตัหิลงัจาก
การุ่บต้

Time Switch (ส์วติชิเ์วลืา)
Power Off Reminder  
(ตวัแจง้เตอืน้การีปิดเคู่รีื�อง)

เม่�อเปิ็ด้ใชั �งาน ViewBoard จะปิ็ด้เครุ่่�องโด้ยไม�มกีารุ่แจ �งเตอ่นใด้ 
ๆ หลงัจากถงึเวิลาปิ็ด้เครุ่่�องทุ่ี�กำาหนด้ไวิ �

Schedule (กำาหน้ดเวลืา) กำาหนด้เวิลาในการุ่บต้และปิ็ด้เครุ่่�อง
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Toolbar Setting (การีต ั�งคู่�าแถบเคู่รีื�องมอื)
ป็รัุ่บการุ่ตั �งค�าแถบเครุ่่�องมอ่ด้ �านข �าง
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Input Source (แหลื�งส์ญัญาณิเขา้)
ป็รัุ่บชั่�อและการุ่ตั �งค�าแหล�งสญัญาณเข �า รุ่วิมถงึการุ่ตั �งค�าแถบเครุ่่�องมอ่ด้ �านข �าง
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Rename Input Source (เปลืี�ย์น้ชิื�อแหลื�งส์ญัญาณิเขา้)
ตั �งค�าป็�ายกำากบัแหล�งสญัญาณเข �าแต�ละรุ่ายการุ่ซึ�งสามารุ่ถจด้จำาได้ �ง�ายขึ�นเม่�อแหล�ง
สญัญาณป็รุ่ากฏิขึ�นมา
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Source (แหลื�งส์ญัญาณิ)
สลบัใชั �งาน Wake up by active source (ป็ลก่เม่�อแหล�งสญัญาณทุ่ำางาน), Signal 
auto search (ค �นหาสญัญาณอตัโนมตั)ิ และ HDMI CEC แล �วิเลอ่ก Input port auto 
switch (สลบัพอรุ่ต์สญัญาณเข �าอตัโนมตั)ิ

รีาย์การี คู่ำาอธิบิาย์
Wake up by active source 
(ปลืกุเมื�อแหลื�งส์ญัญาณิที่ำางาน้)

หน �าจอนี�จะเปิ็ด้โด้ยอตัโนมตัหิลงัจากเสยีบสายเคเบลิ 
HDMI เม่�อปิ็ด้หน �าจอ

Signal Auto Search  
(คู่น้้หาส์ญัญาณิอตัโน้มตั)ิ

เม่�อเปิ็ด้ใชั �งาน ถ �าแหล�งสญัญาณปั็จจบ่นัไม�มสีญัญาณ, 
ViewBoard จะค �นหาแหล�งสญัญาณเข �าโด้ยอตัโนมตัิ

Input port auto switch  
(ส์ลืบัพอรีต์ส์ญัญาณิเขา้อตัโน้มตั)ิ

สญัญาณด้ั �งเด้มิจะเป็ลี�ยนเป็็นสายเคเบลิใหม�โด้ยอตัโนมตัหิลงั
จากเสยีบสายเคเบลิแล �วิ

Energy Saving  
(การีปรีะหย์ดัพลืงังาน้)

ตั �งเวิลาปิ็ด้เครุ่่�องหากรุ่ะบบตรุ่วิจไม�พบสญัญาณ

HDMI CEC เปิ็ด้ใชั �งาน/ปิ็ด้ใชั �งานฟังกช์ันั HDMI CEC
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App (แอป)
ผู้้ �ใชั �สามารุ่ถด้ข้ �อมล้แอป็และบงัคบัให �หยด่้, ถอนการุ่ตดิ้ตั �ง, ล �างข �อมล้, ล �างแคชั และ
ล �างค�าเรุ่ิ�มต �นได้ �

หมาย์เหต:ุ  
• ไม�สามารุ่ถถอนการุ่ตดิ้ตั �งแอป็ทุ่ี�โหลด้ไวิ �ล�วิงหน �าได้ �
• ไม�ใชั�ทุ่ก่แอป็ทุ่ี�สนับสน่นคณ่สมบตักิารุ่ล �างค�าเรุ่ิ�มต �น
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APP (แอป)
ด้แ้อป็พลเิคชันัใด้ ๆ ทุ่ี�กำาลงัทุ่ำางานอย้�หรุ่อ่ทุ่ี�ตดิ้ตั �งไวิ � แตะแอป็เพ่�อด้ข้ �อมล้เพิ�มเตมิ
โด้ยละเอยีด้และตวัิเลอ่กต�าง ๆ

• โด้ยการุ่แตะแอป็พลเิคชันัทุ่ี�กำาลงัทุ่ำางานอย้� คณ่สามารุ่ถด้ข้ �อมล้เพิ�มเตมิ หยด่้การุ่
ทุ่ำางาน หรุ่อ่รุ่ายงานแอป็พลเิคชันัได้ �
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• การุ่เลอ่ก All (ที่ ั�งหมด) หรุ่อ่ Download (ดาวน้โ์หลืด) จะแสด้งแอป็พลเิคชันั
ทุ่ี�ตดิ้ตั �งไวิ �ทุ่ั �งหมด้ออกมา

• การุ่แตะทุ่ี�แอป็พลเิคชันัใด้ ๆ จะแสด้งข �อมล้และตวัิเลอ่กเพิ�มเตมิ
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System (รีะบบ)
ด้แ้ละป็รัุ่บการุ่ตั �งค�า Storage (การีจดัเก็บขอ้มล่ื), Security (รีะบบรีกัษาคู่วาม
ปลือดภัยั์), System Update (การีอปัเดตรีะบบ) และ About device (เกี�ย์ว
กบัอปุกรีณิ)์
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Storage (ที่ี�เก็บขอ้มล่ื)
ผู้้ �ใชั �สามารุ่ถตรุ่วิจสอบสถานะของทุ่ี�เกบ็ข �อมล้ของ ViewBoard ได้ �

Clone to USB (โคู่ลืน้ไปย์งั USB)
คดั้ลอกการุ่ตั �งค�าไป็ยงัได้รุ่ฟ์ USB ภายนอก
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Display ID (ID จอแส์ดงผัลื)
กำาหนด้ตวัิเลขรุ่หสัเพ่�อการุ่ควิบคม่จอแสด้งผู้ลรุ่ะยะไกลโด้ย RS-232/LAN

• หากต �องการุ่กำาหนด้หรุ่อ่เป็ลี�ยน ID จอแสด้งผู้ล ให �แตะทุ่ี� Change 
(เปลืี�ย์น้แปลืง) และป็�อนตวัิเลข

หมาย์เหต:ุ  Display ID (ID จอแสด้งผู้ล) มไีวิ �สำาหรัุ่บผู้้ �ใชั � RS-232 โด้ยจะมชีั�วิง
ตวัิเลขทุ่ี� 01~99
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Security (รีะบบรีกัษาคู่วามปลือดภัยั์)
ทุ่บทุ่วินการุ่ตั �งค�า Certificate (ใบรีบัรีอง), Trusted Credential (ที่ี�เก็บขอ้มล่ื
รีบัรีองที่ี�เชิื�อถอืได)้ และ Unknown sources (การีตดิต ั�งจากแหลื�งที่ี�ไม�รี่จ้กั) 

• แตะทุ่ี� Install certificate from storage (ตดิต ั�งใบรีบัรีองจากที่ี�เก็บ
ขอ้มล่ื) เพ่�อเพิ�มใบรัุ่บรุ่องเพิ�มเตมิ
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• การุ่เลอ่ก Clear Credentials (ลืา้งขอ้มล่ืรีบัรีอง) จะลบข �อมล้รัุ่บรุ่องทุ่ี�ตดิ้ตั �งไวิ �
ด้ �วิยตนเองทุ่ั �งหมด้

หมาย์เหต:ุ  ข �อมล้ป็รุ่ะจำาตวัิทุ่ี�โหลด้ไวิ �ล�วิงหน �าไม�สามารุ่ถถก้ล �างได้ �
• ภายในเมน้ Trusted Credentials (ขอ้มล่ืรีบัรีองที่ี�เชิื�อถอืได)้ ให �ด้แ้ละแก �ไข

ข �อมล้รัุ่บรุ่อง CA ทุ่ี�เชั่�อถอ่ได้ �และทุ่ี�ตดิ้ตั �งไวิ �ทุ่ั �งหมด้
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• การุ่แตะทุ่ี�ข �อมล้รัุ่บรุ่องจะแสด้งข �อมล้เพิ�มเตมิอย�างละเอยีด้

• อน่ญาตให �ตดิ้ตั �งแอป็พลเิคชันัจากแหล�งทุ่ี�ไม�รุ่้ �จักโด้ยการุ่เลอ่กกล�องทุ่ี�ด้ �านล�าง 
Unknown source security (การีรีกัษาคู่วามปลือดภัยั์แหลื�งที่ี�ไม�รี่จ้กั)

หมาย์เหต:ุ  แอป็จากแหล�งทุ่ี�ไม�รุ่้ �จักอาจไม�สามารุ่ถทุ่ำางานรุ่�วิมกนัได้ �หรุ่อ่ทุ่ำางาน
อย�างไม�ถก้ต �อง

Privacy and Copyright Protection (คู่วามเป็น้ส์�วน้ตวัแลืะการีคูุ่ม้คู่รีอง
ลืขิส์ทิี่ธิิ�)
ยนิยอม/ไม�ยนิยอมให � ViewBoard เกบ็รุ่วิบรุ่วิมข �อมล้พฤตกิรุ่รุ่มของผู้้ �ใชั �
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System Update (อปัเดตรีะบบ)
ViewBoard จะค �นหาการุ่อปั็เด้ตซอฟตแ์วิรุ่โ์ด้ยอตัโนมตั ิเม่�อใด้กต็ามทุ่ี�เชั่�อมต�อเข �า
กบัอนิเทุ่อรุ่เ์น็ต (OTA) เพยีงคลกิเด้ยีวิ ผู้้ �ใชั �สามารุ่ถอปั็เด้ตเวิอรุ่ช์ันัของซอฟตแ์วิรุ่ ์
ViewBoard ได้ �

รีาย์การี คู่ำาอธิบิาย์

Auto Update  
(อปัเดตอตัโน้มตั)ิ

เม่�อปิ็ด้จอแสด้งผู้ล รุ่ะบบจะตรุ่วิจสอบเวิอรุ่ช์ันัใหม�โด้ย
อตัโนมตั ิหากพบเวิอรุ่ช์ันัใหม� รุ่ะบบจะอปั็เด้ตโด้ยอตัโนมตั ิ
หลงัจากอปั็เด้ตเสร็ุ่จเรุ่ยีบรุ่ �อยแล �วิ รุ่ะบบจะปิ็ด้

Schedule (กำาหน้ดเวลืา) กำาหนด้เวิลาในการุ่อปั็เด้ต

Manual Update  
(อปัเดตดว้ย์ตน้เอง)

อปั็เด้ตซอฟตแ์วิรุ่ด์้ �วิยตนเอง

Check Update  
(ตรีวจส์อบการีอปัเดต)

ตรุ่วิจสอบการุ่อปั็เด้ตทุ่ี�พรุ่ �อมให �บรุ่กิารุ่

Local Update  
(การีอปัเดตใน้ตวัเคู่รีื�อง)

อปั็เด้ตรุ่ะบบจากอป่็กรุ่ณ ์USB ภายนอก
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About Device (เกี�ย์วกบัอปุกรีณิ)์
แสด้งข �อมล้เครุ่่�องเล�นในตวัิ Legal information (ขอ้มล่ืที่างกฎหมาย์) และ 
Asset Tagging (การีตดิตามที่รีพัย์ส์์นิ้)

• โด้ยการุ่เลอ่ก Edit (แกไ้ข) ผู้้ �ใชั �สามารุ่ถป็รัุ่บข �อมล้ทุ่รัุ่พยส์นิได้ �

• แตะทุ่ี� Legal information (ขอ้มล่ืที่างกฎหมาย์) เพ่�อตรุ่วิจสอบใบอน่ญาต
โอเพ�นซอรุ่ส์
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แอปพลืเิคู่ชินั้ใน้เคู่รีื�อง แลืะการีต ั�งคู่�า
แอปไวที่บ์อรีด์ดจิทิี่ลัืใน้ตวัเคู่รีื�อง
ViewSonic มแีอป็ไวิทุ่บ์อรุ่ด์้ด้จิทิุ่ลัในตวัิเครุ่่�องทุ่ี�ชั่�อวิ�า Whiteboard ให �อย้�ใน 
ViewBoard

Whiteboard
แถบไอคู่อน้กึ�งโปรี�งใส์

ย�ายไป็ยังแถบไอคอนกึ�งโป็รุ่�งใส
สลับรุ่ะหวิ�างการุ่นำาเสนอ และโหมด้การุ่เตรุ่ียมต�าง ๆ
วิางจากคลิป็บอรุ่์ด้ลงบนแคนวิาส
คลิกเพ่�อเป็ิด้เวิ็บเบรุ่าวิ์เซอรุ่์
ไป็ยังแคนวิาสก�อนหน�า 1. ไฟล์ Whiteboard ใหม�

2. เป็ิด้ไฟล์
3. บันทุ่ึกไฟล์

ไป็ยังแคนวิาสถัด้ไป็
เพิ�มแคนวิาสใหม�

แถบเคู่รีื�องมอื

จับภาพเต็มหน�าจอ

ป็่�มเล่�อนแถบเครุ่่�องม่อ เล่อกและกด้ค�าง เพ่�อเล่�อนแถบเครุ่่�องม่อไป็ทุ่างด้�านซ�าย ด้�านขวิา 
หรุ่่อด้�านล�างของหน�าจอ

ป็่�มไฟล์

  
1. ไฟล์ Whiteboard ใหม�
2. เป็ิด้ไฟล์
3. บันทุ่ึกไฟล์

4. บันทุ่ึกเป็็นไฟล์
5. ส�งออก

นำาเข�าทุ่รุ่ัพยากรุ่ (ภาพ, วิิด้ีโอ, เสียง, ฯลฯ) ไป็ยังไวิทุ่์บอรุ่์ด้

ป็่�มแคนวิาสแบบไม�สิ�นส่ด้ เล่อก –ใชั�สองม่อเพ่�อซ้มเข�า/ออก บนหน�าจอทุ่ี�กำาลังทุ่ำางานอย้�

ป็่�มการุ่เล่อก เล่อกออบเจ็กต์, ข�อควิาม และภาพ เพ่�อใชั�เครุ่่�องม่ออ่�น ๆ

ป็่�มป็ากกา เครุ่่�องม่อการุ่เขียน, การุ่เป็ลี�ยนสี, ควิามโป็รุ่�งใส, ควิามหนา, ฯลฯ

ยางลบเพ่�อลบออบเจ็กต์ หรุ่่อล�างหน�า

ป็่�มรุ่้ป็รุ่�าง/เส�น สรุ่�างรุ่้ป็รุ่�าง, เล่อกสีรุ่้ป็รุ่�าง, แทุ่รุ่กล้กศัรุ่

กล�องข�อควิาม สรุ่�างกล�องข�อควิาม

ป็่�มเลิกทุ่ำา เลิกทุ่ำาการุ่กรุ่ะทุ่ำาก�อนหน�า
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ป็่�มทุ่ำาซ�ำา ทุ่ำาซ�ำาการุ่กรุ่ะทุ่ำาก�อนหน�า

ป็่�มสลับหน�า เล่อกหน�า, เรุ่ียงหน�า, ลบหน�า

แสด้งหรุ่่อซ�อนข�อม้ลโฮสต์ป็ัจจ่บัน

เมน้การุ่จัด้การุ่พ่�นหลังไวิทุ่์บอรุ่์ด้
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ViewBoard Cast
เม่�อทุ่ำางานกบัซอฟตแ์วิรุ่ ์ViewBoard® Cast, แอป็ vCastReceiver จะอน่ญาตให � 
ViewBoard® รัุ่บหน �าจอโน �ตบ่�ค vCastSender (Windows/Mac/Chrome) และหน �า
จอ, ภาพถ�าย, วิดิ้โีอ, คำาอธบิาย และกล �องของโทุ่รุ่ศัพัทุ่ม์อ่ถอ่ (iOS/Android) ของผู้้ �
ใชั �ได้ �

ขอ้มล่ืเคู่รีอืข�าย์
• ซอฟตแ์วิรุ่ ์ViewBoard® Cast, โน �ตบ่�ค และอป่็กรุ่ณม์อ่ถอ่ สามารุ่ถเชั่�อมต�อเข �ากบั

ทุ่ั �งซบัเน็ตเด้ยีวิกนั และข �ามเครุ่อ่ข�ายซบัเน็ตได้ �
• อป่็กรุ่ณท์ุ่ี�เชั่�อมต�อจะแสด้งขึ�นภายใต � “รุ่ายการุ่อป่็กรุ่ณ”์ บนการุ่เชั่�อมต�อซบัเน็ต

เด้ยีวิกนั
• ถ �าอป่็กรุ่ณไ์ม�แสด้งขึ�นภายใต � “รุ่ายการุ่อป่็กรุ่ณ”์ ผู้้ �ใชั �จำาเป็็นต �องป็�อนรุ่หสั PIN บน

หน �าจอเข �าไป็

ViewBoard Cast เป็็นการุ่ส่�อสารุ่ข �อมล้แบบเพยีรุ่ท์ุ่เ้พยีรุ่ไ์รุ่ �สาย ด้งันั�นจงึจำาเป็็นต �องใชั �
การุ่ตั �งค�าพอรุ่ต์ด้ �านล�าง:
พอรีต์:
• CP: 56789, 25123, 8121 และ 8000
• UDP: 48689 และ 25123
การีเปิดใชิง้าน้พอรีต์ แลืะ DNS:
• พอรุ่ต์: 8001
• DNS: h1.ee-share.com
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ผั่ส้์�งแคู่ส์ตจ์ากอปุกรีณิท์ี่ี�ใชิ ้Windows, Macbook, แลืะ Chrome

อปุกรีณิ ์Mac, Windows, Chrome:
1. ตรุ่วิจด้ใ้ห �แน�ใจวิ�าอป่็กรุ่ณข์องคณ่เชั่�อมต�ออย้�กบัเครุ่อ่ข�ายเด้ยีวิกบั ViewBoard
2. เยี�ยมชัมแอด้เด้รุ่สทุ่ี�แสด้งบน ViewBoard เพ่�อด้าวินโ์หลด้แอป็พลเิคชันั
3. เปิ็ด้แอป็พลเิคชันั แล �วิป็�อน PIN Code (รุ่หสั PIN) หรุ่อ่คลกิ Device List (รุ่ายการุ่

อป่็กรุ่ณ)์ จากนั�นคลกิไอคอนเชั่�อมต�อทุ่ี�อย้�ถดั้จาก Device Name (ชั่�ออป่็กรุ่ณ)์
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ผั่ส้์�งแคู่ส์ตจ์ากอปุกรีณิเ์คู่ลืื�อน้ที่ี�: อปุกรีณิท์ี่ี�ใชิ ้iOS (iPhone, iPad) แลืะ
โที่รีศพัที่/์แท็ี่บเล็ืตที่ี�ใชิ ้Android OS 

Android/iOS:
1. ตรุ่วิจด้ใ้ห �แน�ใจวิ�าอป่็กรุ่ณข์องคณ่เชั่�อมต�ออย้�กบัเครุ่อ่ข�ายเด้ยีวิกบั ViewBoard
2. สแกน QR โค �ด้ทุ่ี�แสด้งบน ViewBoard เพ่�อด้าวินโ์หลด้จากเซริุ่ฟ์เวิอรุ่โ์ด้ยตรุ่ง หรุ่อ่

ด้าวินโ์หลด้จาก Google Play Store หรุ่อ่ Apple Store
3. เปิ็ด้แอป็พลเิคชันั และเลอ่กชั่�ออป่็กรุ่ณท์ุ่ี�ถก้ต �อง และป็�อนพนิเพ่�อเชั่�อมต�อ นอกจาก

นี� คณ่ยงัสามารุ่ถป็�อนรุ่หสัพนิทุ่ี�แสด้งบน ViewBoard เพ่�อเชั่�อมต�อได้ �ด้ �วิย

Apple AirPlay®:
1. ตรุ่วิจด้ใ้ห �แน�ใจวิ�าอป่็กรุ่ณข์องคณ่เชั่�อมต�ออย้�กบัเครุ่อ่ข�ายเด้ยีวิกบั ViewBoard
2. เปิ็ด้ AirPlay โด้ยตรุ่ง และเลอ่กชั่�ออป่็กรุ่ณเ์พ่�อเชั่�อมต�อ 
3. รุ่ะบบจะสรุ่ �าง “รุ่หสัผู้�าน AirPlay” บนหน �าจอสำาหรัุ่บการุ่เชั่�อมต�อ
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Screen Recorder (ตวับนั้ที่กึหน้า้จอ)
บนัทุ่กึทุ่ก่อย�างทุ่ี�แสด้งบนหน �าจอในรุ่ป้็แบบวิดิ้โีอ

วิธิกีารุ่เปิ็ด้แอป็พลเิคชันั Screen Recorder (ตวัิบนัทุ่กึหน �าจอ):
1. เลอ่กไอคอน Screen Recorder (ตวัิบนัทุ่กึหน �าจอ) จากแอป็พลเิคชันัด้รุ่อเออรุ่์
2. แตะทุ่ี�ไอคอนบนัทุ่กึ     และเลอ่กการุ่กำาหนด้ค�าการุ่บนัทุ่กึทุ่ี�ต �องการุ่ จากนั�นให �

แตะทุ่ี�เครุ่่�องหมายถก้

3. เลอ่ก Start Now (เรุ่ิ�มตอนนี�) แล �วิการุ่นับถอยหลงัสาม (3) วินิาทุ่จีะเรุ่ิ�มต �น การุ่
บนัทุ่กึหน �าจอจะเรุ่ิ�มต �นทุ่นัทุ่หีลงัจากการุ่นับถอยหลงั

4. หลงัจากทุ่ี�หยด่้การุ่บนัทุ่กึแล �วิ คณ่สามารุ่ถด้ต้วัิอย�างวิดิ้โีอ บนัทุ่กึหรุ่อ่ลบวิดิ้โีอได้ �
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แอปพลืเิคู่ชินั้ที่ี�เป็น้คู่�าเรี ิ�มตน้้อื�น้
vSweeper
ล �างข �อมล้ทุ่ี�ไม�จำาเป็็นและไฟลท์ุ่ี�ไม�ต �องการุ่

นอกจากนี� ยงัสามารุ่ถป็รัุ่บแต�งการุ่ตั �งค�าขั �นสง้ตามควิามต �องการุ่ของผู้้ �ใชั �ได้ �ด้ �วิย
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Screen Lock (ล็ือคู่หน้า้จอ)
ตั �งค�ารุ่หสัผู้�านการุ่ล็อคหน �าจอและเปิ็ด้ใชั �งานการุ่ล็อคหน �าจอ

หมาย์เหตุ:  หากผู้้�ใชั�ล่มรุ่หัสผู้�าน ให�ใชั�รุ่ีโมทุ่คอนโทุ่รุ่ลและกด้ INPUT-0-2-1-4 เพ่�อ
ก้�ค่นรุ่หัสผู้�านกลับเป็็นค�าเรุ่ิ�มต�น

ในการุ่ตั �งค�ารุ่หสัผู้�านการุ่ล็อคหน �าจอ:
1. ไป็ทุ่ี�: Settings (การีต ั�งคู่�า) > Protection (การีป้องกนั้) > Password for 

screen lock (รีหสั์ผั�าน้ส์ำาหรีบัล็ือกหน้า้จอ) หรุ่อ่เลอ่กไอคอน Screen Lock 
(ล็อกหน �าจอ) ในรุ่ายการุ่แอป็พลเิคชันั
หมาย์เหต:ุ  ถ �าคณ่เลอ่กไอคอนล็อคหน �าจอและไม�ได้ �ตั �งค�ารุ่หสัผู้�าน การุ่แจ �งเตอ่น

ด้ �านล�างจะป็รุ่ากฏิขึ�น:

2. เลอ่ก Set Password (ต ั�งรีหสั์ผั�าน้) และป็�อนรุ่หสัผู้�านใหม�สี� (4) หลกั จากนั�น
เลอ่ก OK (ตกลืง)

3. ตอนนี� เม่�อเลอ่กไอคอนล็อคหน �าจอ หน �าจอกจ็ะถก้ล็อค
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Chromium
เว็ิบเบรุ่าวิเ์ซอรุ่ส์ำาหรัุ่บทุ่�องอนิเทุ่อรุ่เ์น็ต
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 Folders (โฟ้ลืเดอรี)์

1. การีแส์ดงอปุกรีณิเ์ก็บขอ้มล่ื
เลอ่กอป่็กรุ่ณเ์กบ็ข �อม้ำลทุ่ี�เหมาะสม
2. ไอคู่อน้

รีาย์การี คู่ำาอธิบิาย์
ออก คลิกเพ่�อออก

ภาพตัวิอย�าง คลิกเพ่�อแสด้งไฟล์ด้�วิยโหมด้ภาพตัวิอย�าง

รุ่ายการุ่ คลิกเพ่�อแสด้งไฟล์ด้�วิยโหมด้รุ่ายการุ่

เล่อก คลิกเพ่�อเล่อกไฟล์

เพิ�มโฟลเด้อรุ่์ คลิกเพ่�อเพิ�มโฟลเด้อรุ่์

คัด้ลอก คลิกเพ่�อคัด้ลอกไฟล์

วิาง คลิกเพ่�อวิางไฟล์

ตัด้ คลิกเพ่�อตัด้ไฟล์

ลบ คลิกเพ่�อลบไฟล์

เป็ลี�ยนชั่�อ คลิกเพ่�อเป็ลี�ยนชั่�อไฟล์

ยกเลิก คลิกเพ่�อยกเลิก
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3. เมน้ป่รีะเภัที่ไฟ้ลื์
รีาย์การี คู่ำาอธิบิาย์

Whiteboard ไฟล์ Whiteboard แบบโต�ตอบ

เอกสารุ่ ไฟล์ Office

รุ่้ป็ภาพ ไฟล์ภาพ

วิิด้ีโอ ไฟล์วิิด้ีโอ

เสียง ไฟล์เสียง

รุ่ายการุ่บันทุ่ึก ไฟล์บีบอัด้

Apk ไฟล์ Apk



96

โปรีโตคู่อลื RS-232
เอกสารุ่นี� อธบิายข �อมล้จำาเพาะรุ่ะบบเชั่�อมต�อของฮารุ่ด์้แวิรุ่ ์และโป็รุ่โตคอลซอฟตแ์วิรุ่์
ของการุ่ส่�อสารุ่อนิเทุ่อรุ่เ์ฟซ RS-232 รุ่ะหวิ�าง ViewSonic LFD กบั PC หรุ่อ่หน�วิย
ควิบคม่อ่�น ๆ ด้ �วิยโป็รุ่โตคอล RS-232
โป็รุ่โตคอลป็รุ่ะกอบด้ �วิยส�วินคำาสั�ง 3 ส�วิน:
• ฟังกช์ันั Set
• ฟังกช์ันั Get
• โหมด้รุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ลพาสทุ่รุ่้

หมาย์เหตุ:  ด้�านล�าง “PC” เป็็นตัวิแทุ่นของหน�วิยควิบค่มทุ่ั�งหมด้ทุ่ี�สามารุ่ถส�งหรุ่่อ
รุ่ับคำาสั�งโป็รุ่โตคอล RS-232 ได้�

คู่ำาอธิบิาย์
ขอ้มล่ืจำาเพาะฮ็ารีด์แวรี ์RS-232
พอรุ่ต์การุ่ส่�อสารุ่ ViewSonic LFD ทุ่ี�ด้ �านหลงั:
1. ชันดิ้ขั �วิต�อ: DSUB 9 พนิตวัิผู้้ � (ตวัิเมยีหรุ่อ่ขั �วิต�อบารุ่เ์รุ่ล 3.5 มม.)
2. ใชั �สายเคเบลิครุ่อสโอเวิอรุ่ ์(นัลโมเด็้ม) สำาหรัุ่บการุ่เชั่�อมต�อ
3. การุ่กำาหนด้ขา:

DSUB 9 พนิตวัิผู้้ � 
(แนะนำา)

ตวัิเมยี DSUB 9 พนิ

พนิ้ # ส์ญัญาณิ หมาย์เหต ุ
1 NC  
2 RXD อนิพต่ไป็จอแสด้งผู้ล
3 TXD เอาตพ์ต่จากจอแสด้งผู้ล
4 NC 
5 GND 
6 NC 
7 NC 
8 NC 
9 NC

กรุ่อบ GND 

ขั �วิต�อบารุ่เ์รุ่ล 3.5 มม. 
(ทุ่างเลอ่กสำาหรัุ่บพ่�นทุ่ี�ทุ่ี�

จำากดั้)

รีาย์การี ส์ญัญาณิ หมาย์เหต ุ
ส�วินป็ลาย TXD เอาตพ์ต่จากจอแสด้งผู้ล

แหวิน RXD อนิพต่ไป็จอแสด้งผู้ล

ป็ลอก GND
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ขอ้มล่ืจำาเพาะฮ็ารีด์แวรี ์LAN
พอรุ่ต์การุ่ส่�อสารุ่ ViewSonic LFD ทุ่ี�ด้ �านหลงั:
1. ชันดิ้ขั �วิต�อ: 8P8C RJ45
2. การุ่กำาหนด้ขา:

พนิ้ # ส์ญัญาณิ หมาย์เหต ุ
1 TX+ เอาตพ์ต่จากจอแสด้งผู้ล
2 TX- เอาตพ์ต่จากจอแสด้งผู้ล
3 RX+ อนิพต่ไป็จอแสด้งผู้ล
4 BI_D3+ สำาหรัุ่บกรุ่ณี 1G
5 BI_D3- สำาหรัุ่บกรุ่ณี 1G
6 RX- อนิพต่ไป็จอแสด้งผู้ล
7 BI_D4+ สำาหรัุ่บกรุ่ณี 1G
8 BI_D4- สำาหรัุ่บกรุ่ณี 1G

กรุ่อบ GND  

การีต ั�งคู่�าการีส์ื�อส์ารี RS-232
- เลอ่กอตัรุ่าบอด้: 9600bps (คงทุ่ี�) 
- บติข �อมล้: 8 บติ (คงทุ่ี�) 
- แพรุ่ติี�: ไม�ม ี(คงทุ่ี�) 
- บติหยด่้: 1 (คงทุ่ี�)

การีต ั�งคู่�าการีส์ื�อส์ารี LAN
- ป็รุ่ะเภทุ่: Ethernet (อเีธอรุ่เ์น็ต)
- โป็รุ่โตคอล: TCP/IP  
- พอรุ่ต์: 5000 (คงทุ่ี�)
- พอรุ่ต์ WOL: 9 (ยดึ้ตาย) สำาหรัุ่บ UDP *3.2.0

- ครุ่อสซบัเน็ต: ยกเลกิ
- ข �อมล้ป็รุ่ะจำาตวัิการุ่ล็อกออน: ยกเลกิ

อา้งองิขอ้คู่วามคู่ำาส์ ั�ง
PC ส�งไป็ยงั LFD แพคเกต็คำาสั�งตามด้ �วิย “CR” ทุ่ก่ครัุ่ �งทุ่ี� PC ส�งคำาสั�งควิบคม่ไป็ยงั
จอแสด้งผู้ล, จอแสด้งผู้ลจะตอบโต �ด้งันี�:
1. ถ �าได้ �รัุ่บข �อควิามถก้ต �อง จอแสด้งผู้ลจะส�ง “+” (02Bh) ตามด้ �วิย “CR” (00Dh)
2. ถ �าได้ �รัุ่บข �อควิามไม�ถก้ต �อง จอแสด้งผู้ลจะส�ง “-” (02Dh) ตามด้ �วิย “CR” (00Dh)
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โปรีโตคู่อลื
รีาย์การีฟ้งักช์ินั้ Set
PC สามารุ่ถควิบคม่จอแสด้งผู้ลสำาหรัุ่บการุ่กรุ่ะทุ่ำาทุ่ี�เฉพาะเจาะจง คำาสั�งฟังกช์ัั�น Set 
อน่ญาตให �คณ่ควิบคม่พฤตกิรุ่รุ่มจอแสด้งผู้ลทุ่ี�สถานทุ่ี�ทุ่ี�อย้�ห�างไกลผู้�านพอรุ่ต์ RS-232 
รุ่ป้็แบบแพคเกต็ฟังกช์ันั Set ป็รุ่ะกอบด้ �วิย 9 ไบต ์
คู่ำาอธิบิาย์ฟ้งักช์ินั้ Set:

คู่วามย์าว: ไบตร์ุ่วิมของข �อควิาม ไม�รุ่วิม “CR”

LFD ID หมายเลขสำาหรัุ่บจอแสด้งผู้ลแต�ละจอ (01~98; ค�าเรุ่ิ�มต �นคอ่ 01)
ID “99” หมายถงึการุ่ใชั �คำาสั�ง set สำาหรัุ่บจอแสด้งผู้ลทุ่ี�เชั่�อมต�อ
อย้�ทุ่ั �งหมด้ ภายใต �สถานการุ่ณด์้งักล�าวิ เฉพาะจอแสด้งผู้ล ID#1 
เทุ่�านั�นต �องตอบกลบั
LFD ID สามารุ่ถถก้ตั �งค�าผู้�านเมน้ OSD สำาหรัุ่บจอแสด้งผู้ลแต�ละ
จอได้ �

ชิน้ดิคู่ำาส์ ั�ง รุ่ะบช่ันดิ้คำาสั�ง 
“s” (0x73h): คำาสั�ง Set
“+” (0x2Bh): ตอบกลบัคำาสั�งทุ่ี�ถก้ต �อง
“-” (0x2Dh): ตอบกลบัคำาสั�งทุ่ี�ไม�ถก้ต �อง

คู่ำาส์ ั�ง: รุ่หสัคำาสั�งฟังกช์ันั: รุ่หสั ASCII หนึ�งไบต์

คู่�า[1~3]: ASCII สามไบตท์ุ่ี�กำาหนด้ค�า

CR 0x0D

รีป่แบบฟ้งักช์ินั้ Set
ส์�ง: (ชิน้ดิคู่ำาส์ ั�ง=“s”)

ชิื�อ คู่วามย์าว ID ชิน้ดิคู่ำาส์ ั�ง คู่ำาส์ ั�ง Value1 Value2 Value3 CR
จำานวิน
ไบต ์ 1 ไบต ์ 2 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต ์ 1 ไบต ์ 1 ไบต ์ 1 ไบต ์ 1 ไบต ์

ลำาด้บั
ไบต์ 1 2~3 4 5 6 7 8 9

ตอบกลืบั: (ชิน้ดิคู่ำาส์ ั�ง=“+” หรีอื “-”)
ชิื�อ คู่วามย์าว ID ชิน้ดิคู่ำาส์ ั�ง CR 

จำานวิน
ไบต ์ 1 ไบต ์ 2 ไบต์ 1 ไบต์ 1 ไบต ์

ลำาด้บั
ไบต์ 1 2~3 4 5

หมาย์เหต:ุ  เม่�อ PC ใชั �คำาสั�งกบัจอแสด้งผู้ลทุ่ั �งหมด้ (ID=99) เฉพาะชัด่้ #1 
จำาเป็็นต �องตอบกลบัด้ �วิยชั่�อของ ID=1
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ตวัอย์�างที่ี� 1: ต ั�งคู่�าคู่วามส์ว�างเป็น้ 76 ส์ำาหรีบัจอแส์ดงผัลื (#02) แลืะคู่ำาส์ ั�งน้ี�
ถก่ตอ้ง
ส์�ง (รีป่แบบฐาน้ส์บิหก)

ชิื�อ คู่วามย์าว ID ชิน้ดิคู่ำาส์ ั�ง คู่ำาส์ ั�ง Value1 Value2 Value3 CR 

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

ตอบกลืบั (รีป่แบบฐาน้ส์บิหก)
ชิื�อ คู่วามย์าว ID ชิน้ดิคู่ำาส์ ั�ง CR 

Hex 0x34 0x30 
0x32 0x2B 0x0D

ตวัอย์�างที่ี� 2: ต ั�งคู่�าคู่วามส์ว�างเป็น้ 75 ส์ำาหรีบัจอแส์ดงผัลื (#02) แลืะคู่ำาส์ ั�งน้ี�
ไม�ถก่ตอ้ง
ส์�ง (รีป่แบบฐาน้ส์บิหก)

ชิื�อ คู่วามย์าว ID ชิน้ดิคู่ำาส์ ั�ง คู่ำาส์ ั�ง Value1 Value2 Value3 CR 

Hex 0x38 0x30 
0x32 0x73 0x24 0x30 0x37 0x35 0x0D

ตอบกลืบั (รีป่แบบฐาน้ส์บิหก)
ชิื�อ คู่วามย์าว ID ชิน้ดิคู่ำาส์ ั�ง CR 

Hex 0x34 0x30 
0x32 0x2D 0x0D
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ตารีางฟ้งักช์ินั้ Set
A. ฟ้งักช์ินั้พื�น้ฐาน้

ฟ้งักช์ินั้ Set คู่วาม
ย์าว ID คู่ำาส์ ั�ง คู่ำาส์ ั�ง ชิ�วงคู่�า คู่วามคู่ดิเห็น้

ชันิด้ (ASCII) รุ่หัส 
(ASCII) 

รุ่หัส  
(ฐานสิบหก) (3 ASCII ไบต์)

เป็ิด้*3.2.1/ป็ิด้เครุ่่�อง 
(สแตนด้์บาย) 8 S ! 21 000: STBY

001: เป็ิด้

1. การุ่เป็ิด้เครุ่่�องผู้�าน
การุ่ควิบค่ม LAN อาจ
ทุ่ำางานเฉพาะภายใต�
โหมด้ทุ่ี�เฉพาะเจาะจง
เทุ่�านั�น สำาหรุ่ับรุ่าย
ละเอียด้ ด้้ UG ของ
จอแสด้งผู้ล *3.1.1
2. ค่ณสามารุ่ถ

ใชั� “WOL by MAC 
address” อเป็็นทุ่าง

เล่อกได้�*3.2.1

เล่อกสัญญาณเข�า 8 s “ 22

004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI

006: VGA

007: สล็อตสัญญาณ
ขาเข�าของ PC

009: DP
019: แบบ C  

*3.2.4

00A: ฝัง/หลัก 
(Android)

1. ไม�จำาเป็็นสำาหรุ่ับ 
USB

2. สำาหรุ่ับกรุ่ณีทุ่ี�มีแหล�ง
สัญญาณเหม่อนกันสอง
แหล�งขึ�นไป็ สัญญาณ
ด้ิจิตอลทุ่ี� 2 จะถ้กใชั�
เพ่�อรุ่ะบ่ส�วินขยาย

3. HEX ของ 00A ค่อ 
30 30 41

ควิามสวิ�าง 8 s $ 24

000 ~ 100
900: ลด้ควิามสวิ�าง 

(-1)
901: เพิ�มควิามสวิ�าง 

(+1)
*3.1.1 

แบคไลทุ่์*3.2.0 8 A B 42 000 ~ 100

1. สำาหรุ่ับแพลตฟอรุ่์ม 
Android ซึ�งโหมด้หลัก
ถ้กควิบค่มด้�วิยแบคไลทุ่์ 
และแหล�งสัญญาณอ่�น 
ๆ ถ้กควิบค่มด้�วิยควิาม

สวิ�าง 
2. ได้�รุ่ับจากการุ่ป็รุ่ับ

เทุ่ียบสี
*3.2.0

ล็อคป็่�มเพาเวิอรุ่์ 8 s 4 34 000: ป็ลด้ล็อค
001: ล็อค 

*สำาหรุ่ับรุ่ายละเอียด้ด้้
หมายเหต่

รุ่ะด้ับเสียง 8 s 5 35

000 ~ 100 
900: รุ่ะด้ับเสียงลด้ 

(-1)
901: เพิ�มรุ่ะด้ับเสียง 

(+1) 

ป็ิด้เสียง 8 s 6 36 000: ป็ิด้
001: เป็ิด้ (ป็ิด้เสียง)

ล็อคป็่�ม 8 s 8 38 000: ป็ลด้ล็อค
001: ล็อค

*สำาหรุ่ับรุ่ายละเอียด้ด้้
หมายเหต่

ล็อคเมน้ 8 s > 3E 000: ป็ลด้ล็อค
001: ล็อค

*สำาหรุ่ับรุ่ายละเอียด้ด้้
หมายเหต่
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ฟ้งักช์ินั้ Set คู่วาม
ย์าว ID คู่ำาส์ ั�ง คู่ำาส์ ั�ง ชิ�วงคู่�า คู่วามคู่ดิเห็น้

หมายเลข *3.1.1 8 s @ 40 000~009

ป็่�มกด้ *3.1.1 8 s A 41

000: ขึ�น
001: ลง

002: ซ�าย
003: ขวิา
004: ป็�อน

005: อินพ่ต
006: เมน้/(ออก)

007: ออก

รุ่ีโมทุ่ คอนโทุ่รุ่ล 8 s B 42
000: ป็ิด้ทุ่ำางาน
001: เป็ิด้ทุ่ำางาน

002: พาสทุ่รุ่้

ปิดที่ำางาน้: RCU จะ
ไม�มีฟังก์ชััน

เปิดใชิ้งาน้: RCU 
ควิบค่มป็กติ

พาส์ที่รี่: จอแสด้งผู้ล
จะผู้�านรุ่หัส RC ไป็ยัง
อ่ป็กรุ่ณ์ทุ่ี�เชั่�อมต�อผู้�าน
พอรุ่์ต RS-232 แต�ไม�
ตอบสนองต�อตัวิเอง

ก้�ค่นค�าเรุ่ิ�มต�น 8 s ~ 7E 000 ก้�ค่นเป็็นการุ่ตั�งค�าจาก
โรุ่งงาน
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B. ฟ้งักช์ิ ั�น้ที่างเลือืก

ฟ้งักช์ินั้ Set คู่วาม
ย์าว ID คู่ำาส์ ั�ง คู่ำาส์ ั�ง ชิ�วงคู่�า คู่วามคู่ดิเห็น้

ชันิด้ (ASCII) รุ่หัส 
(ASCII) 

รุ่หัส  
(ฐานสิบหก) (3 ASCII ไบต์)

คอนทุ่รุ่าสต์ 8 s # 23 000 ~ 100 

ควิามชััด้ 8 s % 25 000 ~ 100 

สี 8 s & 26 000 ~ 100 

สี 8 s ‘ 27 000 ~ 100 

เป็ิด้หรุ่่อป็ิด้แบคไลทุ่์ 
*3.2.3

8 s ( 29 000: ป็ิด้
001: เป็ิด้

โหมด้สี 8 s ) 29
000: ป็กติ
001: อ่�น
002: เย็น

003: ส�วินตัวิ
เป็ิด้หรุ่่อป็ิด้การุ่หย่ด้

ภาพ *3.2.5
8 s * 2A 000: ป็ิด้

001: เป็ิด้
เบส 8 s . 2E 000 ~ 100

ทุ่รุ่ีเบิล 8 s / 2F 000 ~ 100

สมด้่ล 8 s 0 30 000 ~ 100 050 ค่อตรุ่งกลาง

ขนาด้ภาพ 8 s 1 31
000: เต็ม (16:9)
001: ป็กติ (4:3)
002: จรุ่ิง (1:1)

*3.1.0

ภาษา OSD 8 s 2 32
000: อังกฤษ
001: ฝรุ่ั�งเศัส
002: สเป็น

สามารุ่ถขยายได้�
สำาหรุ่ับภาษาทุ่ี�รุ่องรุ่ับ

เพิ�มเติมตามรุ่่�น

วิันทุ่ี�: ป็ี 8 s V 56 Y17~Y99 ตัวิเลข 2 หลักส่ด้ทุ่�าย
(20)17~(20)99

วิันทุ่ี�: เด้่อน 8 s V 56 M01~M12 ตัวิเลข 2 หลัก

วิันทุ่ี�: วิัน 8 s V 56 D01~D31 ตัวิเลข 2 หลัก

เวิลา: ชัั�วิโมง 8 s W 57 H00~H23 รุ่้ป็แบบ 24 ชัม.  
2 หลัก

เวิลา: นาทุ่ี 8 s W 57 M00~M59 ตัวิเลข 2 หลัก

เวิลา: วิินาทุ่ี 8 s W 57 S00~S59 ตัวิเลข 2 หลัก

ป็่�มใชั�งานด้�วินแบบ
ป็รุ่ับเอง *3.2.6

8 s X 58
001~999

001: แอป็ Open 
MVBA *3.2.6
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ภัาคู่ผัน้วก
ขอ้มล่ืจำาเพาะ

รีาย์การี ปรีะเภัที่ ขอ้มล่ืจำาเพาะ

รุ่่�น หมายเลข IFP6552-1A
IFP6552-1B

IFP7552-1A
IFP7552-1B

IFP8652-1A
IFP8652-1B

P/N. VS18373 VS18374 VS18375
ขนาด้หน �าจอ 65.5” 75.5” 85.6”

สญัญาณเข �า

3 x HDMI
1 x VGA

1 x DisplayPort
1 x USB แบบ C
1 x Audio In

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

สญัญาณออก
1 x HDMI
1 x หฟั้ง

1 x SPDIF
2 x USB แบบ B

เอาตพ์ต่ลำาโพง 15W x 2, ซบัวิฟ้เฟอรุ่ ์15W x 1
RS-232 การุ่ส่�อสารุ่ RS-232
เพาเวิอรุ่์ แรุ่งด้นัไฟฟ�า 100V-240V AC 50/60Hz

สภาพแวิด้ล �อม
ในการุ่ทุ่ำางาน

อณ่หภม้ิ 32° F ถงึ 104° F (0° C ถงึ 40° C)
ควิามชั่�น 20%~80% ไม�กลั�นตวัิ

รุ่ะด้บัควิามสง้ < 3,000 m

สภาพแวิด้ล �อม
ในการุ่เกบ็รัุ่กษา

อณ่หภม้ิ 14° F ถงึ 140° F (-10° C ถงึ 60° C)
ควิามชั่�น 10%~80% ไม�กลั�นตวัิ

รุ่ะด้บัควิามสง้ < 3,000 m

ขนาด้

ตวัิเครุ่่�อง  
ก x ส x ล (มม.)

1509.1 x 955.4 x 
119.1

1720.1 x 1069.6 
x 118.4

1966.4 x 1204.4 
x 118.4

ตวัิเครุ่่�อง  
ก x ส x ล (นิ�วิ)

59.41 x 37.61 x 
4.69

67.72 x 42.11 x 
4.66

77.42 x 47.42 x 
4.66

นำ�าหนัก ตวัิเครุ่่�อง (กก.) 43.9 56.8 71
นำ�าหนัก (ป็อนด้)์ 96.78 125.22 156.53

การุ่สิ�นเป็ลอ่ง
พลงังาน

เปิ็ด้ 190W (ทุ่ั�วิไป็) 227W (ทุ่ั�วิไป็) 332W (ทุ่ั�วิไป็)
ปิ็ด้ <0.5W <0.5W <0.5W

หมาย์เหต:ุ  ข �อมล้จำาเพาะผู้ลติภณัฑ์อ์าจเป็ลี�ยนแป็ลงได้ �โด้ยไม�ต �องแจ �งให �ทุ่รุ่าบ
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โหมดการีแส์ดงผัลื
โหมด VGA

คู่วามลืะเอยี์ด อตัรีารีเีฟ้รีชิ (@)
640 x 480 60Hz, 72Hz, 75Hz
720 x 400 85Hz
800 x 600 56Hz, 60Hz, 72Hz, 75Hz 
832 x 624 75Hz
1024 x 768 60Hz, 70Hz, 75Hz
1280 x 1024 60Hz, 75Hz
1600 x 1200 60Hz
1920 x 1080 60Hz
1920 x 1200 60Hz

โหมด HDMI/DisplayPort/แบบ C
คู่วามลืะเอยี์ด อตัรีารีเีฟ้รีชิ (@)

640 x 480 60Hz, 72Hz, 75Hz
720 x 400 85Hz
800 x 600 56Hz, 60Hz, 72Hz, 75Hz 
832 x 624 75Hz
1024 x 768 60Hz, 70Hz, 75Hz
1280 x 1024 60Hz, 75Hz
1600 x 1200 60Hz
1920 x 1080 60Hz
1920 x 1200 60Hz
3840 x 2160 25, 30, 50, 60Hz
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การีแกป้ญัหา
ส�วินนี�อธบิายปั็ญหาทุ่ั�วิไป็ซึ�งคณ่อาจพบในขณะทุ่ี�ใชั � ViewBoard

ปญัหา การีแกไ้ขที่ี�เป็น้ไปได้

รุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ลไม�
ทุ่ำางาน

1. ตรุ่วิจสอบวิ�ามอีะไรุ่ขวิางกั �นตวัิรัุ่บสญัญาณ
รุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ลของจอแสด้งผู้ลหรุ่อ่ไม�

2. ตรุ่วิจสอบวิ�าตดิ้ตั �งแบตเตอรุ่ี�ในรุ่โีมทุ่คอนโทุ่รุ่ลถก้ต �อง
หรุ่อ่ไม�

3. ตรุ่วิจสอบวิ�าจำาเป็็นต �องเป็ลี�ยนแบตเตอรุ่ี�หรุ่อ่ไม�

เครุ่่�องปิ็ด้เองโด้ยไม�ได้ �
คาด้หมาย

1. ตรุ่วิจสอบวิ�าเปิ็ด้ใชั �งานโหมด้สลปี็อย้�หรุ่อ่ไม�
2. ตรุ่วิจสอบวิ�าในพ่�นทุ่ี�ของคณ่มไีฟด้บัหรุ่อ่ไม�
3. เปิ็ด้เครุ่่�องจอแสด้งผู้ล และด้ว้ิ�าปั็ญหาเกี�ยวิข �องกบั

สญัญาณและรุ่ะบบควิบคม่หรุ่อ่ไม�

โหมด PC
ปญัหา การีแกไ้ขที่ี�เป็น้ไปได้

ไม�มสีญัญาณ PC

1. ตรุ่วิจสอบการุ่ตั �งค�าจอแสด้งผู้ล
2. ตรุ่วิจสอบควิามละเอยีด้จอแสด้งผู้ล
3. ป็รัุ่บการุ่ตั �งค�า Hs &Vs (การุ่ซงิโครุ่ไนซ)์ โด้ยใชั �เมน้ 

OSD

พ่�นหลงัมรีุ่ิ�วิ
1. เลอ่กป็รัุ่บอตัโนมตัิ
2. ป็รัุ่บนาฬกิาและเฟส

สผีู้ดิ้เพี�ยน
1. ตรุ่วิจสอบการุ่เชั่�อมต�อ VGA
2. ป็รัุ่บการุ่ตั �งค�าส,ี ควิามสวิ�าง และคอนทุ่รุ่าสต์

รุ่ป้็แบบทุ่ี�ไม�สนับสน่น
1. เลอ่กป็รัุ่บอตัโนมตัิ
2. ป็รัุ่บนาฬกิาและเฟส
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ฟ้งักช์ินั้ส์มัผัสั์
ปญัหา การีแกไ้ขที่ี�เป็น้ไปได้

ฟังกช์ันัสมัผัู้สไม�ทุ่ำางาน

1. ตรุ่วิจสอบวิ�าตดิ้ตั �งได้รุ่เวิอรุ่อ์ย�างถก้ต �อง
2. ตดิ้ตั �งได้รุ่เวิอรุ่ซ์ำ�า
3. ตรุ่วิจสอบการุ่ตั �งค�าและจัด้แนวิ
4. ตรุ่วิจสอบวิ�าทุ่ชััเพ็นทุ่ำางานอย�างเหมาะสมหรุ่อ่ไม�

วดิโีอไม�ที่ำางาน้อย์�างเหมาะส์ม
ปญัหา การีแกไ้ขที่ี�เป็น้ไปได้

ไม�มภีาพ/ไม�มเีสยีง
1. ตรุ่วิจสอบสถานะการุ่เปิ็ด้ปิ็ด้เครุ่่�อง
2. ตรุ่วิจสอบสายสญัญาณ
3. ตรุ่วิจสอบวิ�า PC ในตวัิมกีารุ่ตดิ้ตั �งอย�างถก้ต �อง

ภาพไม�ชัดั้ หรุ่อ่ตดั้เข �า
ตดั้ออก

1. ตรุ่วิจสอบสายสญัญาณ
2. ตรุ่วิจสอบวิ�าอป่็กรุ่ณอ์เิล็กทุ่รุ่อนกิสอ์่�นรุ่บกวินสญัญาณ

หรุ่อ่ไม�

ภาพคณ่ภาพแย�
1. ป็รัุ่บการุ่ตั �งค�าส,ี ควิามสวิ�าง และคอนทุ่รุ่าสตใ์นเมน้
2. ตรุ่วิจสอบสายสญัญาณ

เส์ยี์งไม�ที่ำางาน้อย์�างเหมาะส์ม
ปญัหา การีแกไ้ขที่ี�เป็น้ไปได้

ไม�มเีสยีง
1. กด้ป็่� ม ปิ็ด้เสยีง/เลกิปิ็ด้เสยีง
2. ป็รัุ่บรุ่ะด้บัเสยีง
3. ตรุ่วิจสอบสายสญัญาณ

ลำาโพงออกข �างเด้ยีวิ

1. ป็รัุ่บสมด้ล่เสยีงในเมน้
2. ตรุ่วิจสอบการุ่ตั �งค�าแผู้งควิบคม่เสยีงของคอมพวิิเตอรุ่์
3. ตรุ่วิจสอบสายสญัญาณ

หมาย์เหต:ุ  SPDIF และ Earphone (หฟั้ง) 
จะทุ่ำางานเฉพาะชั�องเครุ่่�องเล�น 
ViewBoard, HDMI, แบบ C และ 
DisplayPort (DP) เทุ่�านั�น
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 การีบำารีงุรีกัษา
ขอ้คู่วรีรีะวงัที่ ั�วไป
• ตรุ่วิจด้ใ้ห �แน�ใจวิ�าปิ็ด้จอภาพ และถอด้สายเคเบลิออกจากเต �าเสยีบไฟฟ�าแล �วิ
• อย�าพ�นสเป็รุ่ย ์หรุ่อ่เทุ่ของเหลวิใด้ ๆ ลงบนหน �าจอหรุ่อ่ตวัิเครุ่่�องโด้ยตรุ่ง
• จับอป่็กรุ่ณด์้ �วิยควิามรุ่ะมดั้รุ่ะวิงั ถ �ามรีุ่อยขดี้ข�วิน อป่็กรุ่ณส์เีข �มอาจแสด้งรุ่อยให �เห็น

ได้ �ชัดั้เจนกวิ�าอป่็กรุ่ณส์อี�อน
• อย�าใชั �รุ่ะบบต�อเน่�องเป็็นรุ่ะยะเวิลานาน

การีที่ำาคู่วามส์ะอาดหน้า้จอ
• เชัด็้หน �าจอด้ �วิยผู้ �าน่�มทุ่ี�สะอาด้ ป็รุ่าศัจากขน การุ่ทุ่ำาเชั�นนี�จะกำาจัด้ฝ่� นและอน่ภาคอ่�น 

ๆ ออกไป็
• ถ �าหน �าจอยงัคงไม�สะอาด้ ให �ใชั �นำ�ายาทุ่ำาควิามสะอาด้กรุ่ะจกทุ่ี�ไม�มแีอมโมเนยี ไม�มี

แอลกอฮอล ์หยด้ลงบนผู้ �าน่�มทุ่ี�สะอาด้ ป็รุ่าศัจากขน จากนั�นเชัด็้หน �าจอ

การีที่ำาคู่วามส์ะอาดตวัเคู่รีื�อง
• ใชั �ผู้ �าน่�ม ทุ่ี�แห �ง
• ถ �าตวัิเครุ่่�องยงัคงไม�สะอาด้ ให �ใชั �สารุ่ซกัฟอกทุ่ี�ไม�มแีอมโมเนยี ไม�มแีอลกอฮอล ์

ไม�มฤีทุ่ธิ�กดั้กรุ่�อนป็รุ่มิาณเล็กน �อย หยด้ลงบนผู้ �าน่�มทุ่ี�สะอาด้ ป็รุ่าศัจากขน จากนั�น
เชัด็้พ่�นผู้วิิ

ปรีะกาศคู่วามไม�รีบัผัดิชิอบ
• ViewSonic® ไม�แนะนำาให �ใชั �นำ�ายาทุ่ำาควิามสะอาด้ทุ่ี�มสี�วินผู้สมของแอมโมเนยีหรุ่อ่

แอลกอฮอลบ์นหน �าจอแสด้งผู้ลหรุ่อ่ตวัิเครุ่่�อง มรีุ่ายงานวิ�านำ�ายาทุ่ำาควิามสะอาด้เคมี
บางอย�างทุ่ำาให �หน �าจอ และ/หรุ่อ่ตวัิเครุ่่�องของอป่็กรุ่ณเ์สยีหาย

• ViewSonic® จะไม�รัุ่บผู้ดิ้ชัอบต�อควิามเสยีหาย ทุ่ี�เกดิ้จากการุ่ใชั �นำ�ายาทุ่ำาควิาม
สะอาด้ทุ่ี�มสี�วินผู้สมของแอมโมเนยีหรุ่อ่แอลกอฮอล์

หมาย์เหต:ุ  ถ �าการุ่ควิบแน�นป็รุ่ากฏิขึ�นรุ่ะหวิ�างกรุ่ะจกกบัแผู้งหน �าจอ ให �เปิ็ด้จอแส
ด้งผู้ลไวิ � จนกรุ่ะทุ่ั�งควิามชั่�นหายไป็
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รีะเบยี์บขอ้บงัคู่บั แลืะขอ้มล่ืการี
บรีกิารี

ขอ้มล่ืเกี�ย์วกบัคู่วามส์อดคู่ลือ้ง
ส�วินนี�อธบิายถงึข �อกำาหนด้และถ �อยแถลงทุ่ั �งหมด้เกี�ยวิกบัรุ่ะเบยีบข �อบงัคบั การุ่ใชั �งาน
ทุ่ี�ได้ �รัุ่บการุ่ยน่ยนัจะอ �างองิถงึฉลากป็�ายชั่�อและเครุ่่�องหมายทุ่ี�เกี�ยวิข �องบนตวัิเครุ่่�อง

ถอ้ย์แถลืงคู่วามส์อดคู่ลือ้งของ FCC
อป่็กรุ่ณน์ี�มคีณ่สมบตัติรุ่งตามกฎข �อบงัคบั FCC ส�วินทุ่ี� 15 การุ่ทุ่ำางานต �องเป็็นไป็ตาม
เง่�อนไขสองข �อต�อไป็นี�: (1) อป่็กรุ่ณน์ี�ต �องไม�ก�อให �เกดิ้การุ่รุ่บกวินทุ่ี�เป็็นอนัตรุ่าย และ 
(2) อป่็กรุ่ณน์ี�ต �องทุ่นต�อการุ่รุ่บกวินทุ่ี�ได้ �รัุ่บ รุ่วิมทุ่ั �งการุ่รุ่บกวินทุ่ี�อาจก�อให �เกดิ้การุ่
ทุ่ำางานทุ่ี�ไม�พงึป็รุ่ะสงค ์อป่็กรุ่ณน์ี�ได้ �รัุ่บการุ่ทุ่ด้สอบ และพบวิ�าสอด้คล �องกบัข �อจำากดั้
ของอป่็กรุ่ณด์้จิติอลคลาส B  ซึ�งเป็็นไป็ตามส�วินทุ่ี� 15 ของกฎข �อบงัคบั FCC
ข �อจำากดั้เหล�านี�ได้ �รัุ่บการุ่ออกแบบเพ่�อให �การุ่ป็�องกนัทุ่ี�เหมาะสมต�อการุ่รุ่บกวินทุ่ี�เป็็น
อนัตรุ่ายในการุ่ตดิ้ตั �งบรุ่เิวิณทุ่ี�พักอาศัยั อป่็กรุ่ณน์ี�สรุ่ �าง ใชั � และสามารุ่ถแผู้�พลงังาน
ควิามถี�คล่�นวิทิุ่ย ่และถ �าไม�ได้ �ตดิ้ตั �งและใชั �อย�างเหมาะสมตามทุ่ี�รุ่ะบใ่นขั �นตอนการุ่ใชั �
งาน อาจก�อให �เกดิ้การุ่รุ่บกวินทุ่ี�เป็็นอนัตรุ่ายต�อการุ่ส่�อสารุ่ อย�างไรุ่กต็าม ไม�อาจรัุ่บ
ป็รุ่ะกนัได้ �วิ�าจะไม�มกีารุ่รุ่บกวินเกดิ้ขึ�นจากการุ่ตดิ้ตั �งอป่็กรุ่ณน์ี� ถ �าอป่็กรุ่ณเ์ป็็นสาเหตใ่ห �
เกดิ้การุ่รุ่บกวินทุ่ี�เป็็นอนัตรุ่ายต�อการุ่รัุ่บคล่�นวิทิุ่ย ่และโทุ่รุ่ทุ่ศััน ์ซึ�งสามารุ่ถรุ่ะบไ่ด้ �โด้ย
การุ่ปิ็ด้และเปิ็ด้อป่็กรุ่ณ ์ผู้้ �ใชั �ควิรุ่พยายามแก �ไขการุ่รุ่บกวินโด้ยใชั �วิธิกีารุ่หนึ�งหรุ่อ่หลาย
วิธิกีารุ่ต�อไป็นี�รุ่�วิมกนั:

• ป็รัุ่บทุ่ศิัทุ่างหรุ่อ่เป็ลี�ยนสถานทุ่ี�ของเสาอากาศัรัุ่บสญัญาณ
• เพิ�มรุ่ะยะห�างรุ่ะหวิ�างอป่็กรุ่ณแ์ละเครุ่่�องรัุ่บสญัญาณ
• เชั่�อมต�ออป่็กรุ่ณล์งในเต �าเสยีบในวิงจรุ่ทุ่ี�แตกต�างจากทุ่ี�ใชั �เสยีบเครุ่่�องรัุ่บอย้�
• ป็รุ่กึษาตวัิแทุ่นจำาหน�าย หรุ่อ่ชั�างเทุ่คนคิวิทิุ่ย/่โทุ่รุ่ทุ่ศัันท์ุ่ี�มปี็รุ่ะสบการุ่ณเ์พ่�อขอ

ควิามชั�วิยเหลอ่

คู่ำาเตอืน้: คณ่ต �องรุ่ะมดั้รุ่ะวิงัวิ�า การุ่เป็ลี�ยนแป็ลงหรุ่อ่ด้ดั้แป็ลงทุ่ี�ไม�ได้ �รัุ่บการุ่เห็นชัอบ
โด้ยองคก์รุ่ทุ่ี�มหีน �าทุ่ี�รัุ่บผู้ดิ้ชัอบเรุ่่�องควิามสอด้คล �อง จะทุ่ำาให �สทิุ่ธิ�ในการุ่ใชั �อป่็กรุ่ณ์
ของผู้้ �ใชั �ส ิ�นสด่้

ถอ้ย์แถลืงอตุส์าหกรีรีมแคู่น้าดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

คู่วามส์อดคู่ลือ้งกบั CE ส์ำาหรีบัปรีะเที่ศใน้ส์หภัาพย์โุรีป
อป่็กรุ่ณน์ี�สอด้คล �องกบัข �อกำาหนด้ EMC ทุ่ี� 2014/30/EU และข �อกำาหนด้
ไฟฟ�าแรุ่งด้นัตำ�า 2014/35/EU
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ขอ้มล่ืต�อไปน้ี�ใชิเ้ฉพาะส์ำาหรีบัปรีะเที่ศส์มาชิกิ EU เที่�าน้ ั�น้:
เครุ่่�องหมายทุ่ี�แสด้งทุ่างด้ �านขวิา หมายถงึการุ่ด้ำาเนนิการุ่ทุ่ี�สอด้คล �องกบัข �อ
กำาหนด้ของเสยีจากอป่็กรุ่ณไ์ฟฟ�าและอเิล็กทุ่รุ่อนกิส ์2012/19/EU (WEEE) 
เครุ่่�องหมายรุ่ะบว่ิ�า ห �ามทุ่ิ�งอป่็กรุ่ณป์็ะป็นเป็็นขยะชัม่ชันทุ่ี�ไม�ได้ �คดั้แยก แต�
ต �องใชั �รุ่ะบบคน่และการุ่เกบ็รุ่วิบรุ่วิมทุ่ี�สอด้คล �องกบักฎหมายทุ่ �องถิ�น

ปรีะกาศคู่วามส์อดคู่ลือ้งกบั RoHS2
ผู้ลติภณัฑ์น์ี�ได้ �รัุ่บการุ่ออกแบบ และผู้ลติอย�างสอด้คล �องกบัข �อกำาหนด้ 2011/65/EU 
ของรัุ่ฐสภาและสภายโ่รุ่ป็ วิ�าด้ �วิยการุ่จำากดั้การุ่ใชั �สารุ่อนัตรุ่ายบางชันดิ้ในอป่็กรุ่ณ์
ไฟฟ�าและอเิล็กทุ่รุ่อนกิส ์(ข �อกำาหนด้ RoHS2) และลงควิามเห็นวิ�าสอด้คล �องกบัค�า
ควิามเข �มข �นสง้สด่้ ทุ่ี�ออกโด้ยคณะกรุ่รุ่มการุ่การุ่ป็รัุ่บตวัิทุ่างเทุ่คนคิแห�งยโ่รุ่ป็ (TAC) 
ด้งัทุ่ี�แสด้งด้ �านล�าง:

ส์ารี คู่วามเขม้ขน้้ส์ง่ที่ี�ส์ดุ
ที่ี�เส์น้อ คู่วามเขม้ขน้้จรีงิ

ตะกั�วิ (Pb) 0.1% < 0.1%
ป็รุ่อทุ่ (Hg) 0.1% < 0.1%
แคด้เมยีม (Cd) 0.01% < 0.01%
เฮกซะวิาเลนต ์โครุ่เมยีม (Cr6⁺) 0.1% < 0.1%
โพลโีบรุ่มเินตเต็ด้ ไบฟีนลิส ์(PBB) 0.1% < 0.1%
โพลโีบรุ่มเินตเต็ด้ ไบฟีนลิ อเีธอรุ่ ์
(PBDE) 0.1% < 0.1%

บสิ (2-เอธลิเฮกซลิ) พาทุ่าเลต 
(DEHP) 0.1% < 0.1%

บวิิทุ่ลิ เบนซลิ พาทุ่าเลต (BBP) 0.1% < 0.1%
ได้บวิิทุ่ลิ พาทุ่าเลต (DBP) 0.1% < 0.1%
ได้ไอโซบวิิทุ่ลิ พาทุ่าเลต (DIBP) 0.1% < 0.1%

ส์�วน้ปรีะกอบบางอย์�างของผัลืติภัณัิฑ์ด์งัที่ี�รีะบขุา้งตน้้ ไดร้ีบัการีย์กเวน้้ภัาย์ใต้
ภัาคู่ผัน้วก III ของขอ้กำาหน้ด RoHS2 ดงัที่ี�รีะบไุวด้า้น้ลื�าง:
• ตะกั�วิอนัเป็็นองคป์็รุ่ะกอบผู้สมในอลม้เินยีมทุ่ี�มตีะกั�วิได้ �สง้สด่้ 0.4% โด้ยนำ�าหนัก
• คอป็เป็อรุ่ ์อลัลอย ทุ่ี�ป็รุ่ะกอบด้ �วิยตะกั�วิสง้สด่้ 4% ตามนำ�าหนัก
• ตะกั�วิในโลหะบดั้กรุ่ชีันดิ้อณ่หภม้หิลอมเหลวิสง้ (เชั�น อลัลอยผู้สมตะกั�วิทุ่ี�มตีะกั�วิ 

85% ตามนำ�าหนักหรุ่อ่มากกวิ�า)
• ส�วินป็รุ่ะกอบไฟฟ�าและอเิล็กทุ่รุ่อนกิสท์ุ่ี�ป็รุ่ะกอบด้ �วิยตะกั�วิในแก �วิ หรุ่อ่เซรุ่ามกิ ทุ่ี�

นอกเหนอ่จากได้อเิล็กทุ่รุ่กิเซรุ่ามกิในตวัิเกบ็ป็รุ่ะจ ่เชั�น อป่็กรุ่ณเ์พยีโซอเิล็กทุ่รุ่อ
นกิ หรุ่อ่ในแก �วิ หรุ่อ่สารุ่ป็รุ่ะกอบเซรุ่ามกิแมทุ่รุ่กิซ์
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ถอ้ย์แถลืง ENERGY STAR®

ENERGY STAR® เป็็นโครุ่งการุ่อาสาสมคัรุ่ของหน�วิยงานป็�องกนัสิ�งแวิด้ล �อมของ
สหรัุ่ฐอเมรุ่กิา ทุ่ี�ชั�วิยให �ธรุ่่กจิและบค่คลทุ่ั�วิไป็ป็รุ่ะหยดั้เงนิ และป็กป็�องสภาพภม้อิากาศั
ของเรุ่าด้ �วิยป็รุ่ะสทิุ่ธภิาพการุ่ใชั �พลงังานทุ่ี�เหนอ่กวิ�า ผู้ลติภณัฑ์ท์ุ่ี�มคีณ่สมบตั ิENERGY 
STAR® ป็�องกนัการุ่ป็ล�อยก�าซเรุ่อ่นกรุ่ะจก โด้ยมคีณ่สมบตัติรุ่งตามเง่�อนไขและข �อ
กำาหนด้ในการุ่ใชั �พลงังานอย�างมปี็รุ่ะสทิุ่ธภิาพทุ่ี�เข �มงวิด้ทุ่ี�กำาหนด้ขึ�นโด้ยหน�วิยงาน
ป็�องกนัสิ�งแวิด้ล �อมของสหรัุ่ฐอเมรุ่กิา
ในฐานะพันธมติรุ่ ENERGY STAR®, ViewSonic ม่�งมั�นทุ่ี�จะป็ฏิบิตัติามแนวิทุ่างของ 
ENERGY STAR® และตดิ้เครุ่่�องหมายผู้ลติภณัฑ์ท์ุ่ก่รุ่่�นทุ่ี�ผู้�านการุ่รัุ่บรุ่องด้ �วิยโลโก � 
ENERGY STAR®

โลโก �ต�อไป็นี�ป็รุ่ากฏิอย้�บนผู้ลติภณัฑ์ท์ุ่ี�ได้ �รัุ่บการุ่รัุ่บรุ่อง ENERGY STAR® ทุ่ก่รุ่่�น:

หมาย์เหต:ุ  คณ่สมบตัดิ้ �านการุ่จัด้การุ่พลงังาน ลด้การุ่สิ�นเป็ลอ่งพลงังานลงอย�าง
มากขณะทุ่ี�ไม�ได้ �ใชั �ผู้ลติภณัฑ์ ์การุ่จัด้การุ่พลงังานชั�วิยให �อป่็กรุ่ณเ์ข �า
ส้�โหมด้ “สลปี็” ซึ�งใชั �พลงังานตำ�าโด้ยอตัโนมตั ิหลงัจากไม�มกีจิกรุ่รุ่ม
ตามรุ่ะยะเวิลาทุ่ี�กำาหนด้ไวิ � และคณ่สมบตักิารุ่จัด้การุ่พลงังาน ยงัชั�วิย
ให �เครุ่่�องเข �าส้�โหมด้สลปี็หรุ่อ่โหมด้ปิ็ด้เครุ่่�องภายใน 5 นาทุ่หีลงั
จากทุ่ี�ตดั้การุ่เชั่�อมต�อจากโฮสตค์อมพวิิเตอรุ่ด์้ �วิย โป็รุ่ด้ทุ่รุ่าบวิ�าการุ่
เป็ลี�ยนแป็ลงใด้ ๆ ในการุ่ตั �งค�าพลงังานจะทุ่ำาให �การุ่สิ�นเป็ลอ่งพลงังาน
เพิ�มขึ�น

ขอ้จำากดัเกี�ย์วกบัส์ารีอนั้ตรีาย์ของอนิ้เดยี์
ถ �อยแถลงข �อจำากดั้เกี�ยวิกบัสารุ่อนัตรุ่าย (อนิเด้ยี) ผู้ลติภณัฑ์น์ี�สอด้คล �องกบั “กฎ
รุ่ะเบยีบของเสยีอเิล็กทุ่รุ่อนกิสข์องอนิเด้ยี ปี็ 2011” และห �ามการุ่ใชั �ตะกั�วิ, ป็รุ่อทุ่, 
เฮกซะวิาเลนตโ์ครุ่เมยีม, โพลโีบรุ่มเินตเต็ด้ ไบฟีนลิส ์หรุ่อ่โพลโีบรุ่มเินตเต็ด้ ไบฟี
นลิ อเีธอรุ่ ์ทุ่ี�ควิามเข �มข �นเกนิ 0.1 % ตามนำ�าหนัก และ 0.01 % ตามนำ�าหนักสำาหรัุ่บ
แคด้เมยีม ยกเวิ �นสำาหรัุ่บการุ่ยกเวิ �นทุ่ี�แสด้งในรุ่ายการุ่ 2 ของกฎรุ่ะเบยีบ

การีที่ิ�งผัลืติภัณัิฑ์เ์มื�อส์ ิ�น้ส์ดุอาย์ผุัลืติภัณัิฑ์์
ViewSonic® เคารุ่พสิ�งแวิด้ล �อม และม่�งมั�นทุ่ี�จะทุ่ำางานเพ่�ออน่รัุ่กษ์สิ�งแวิด้ล �อม ขอ
ขอบคณ่ทุ่ี�คณ่มสี�วินในการุ่ใชั �คอมพวิิเตอรุ่ท์ุ่ี�ฉลาด้ขึ�น และชั�วิยอน่รัุ่กษ์สิ�งแวิด้ล �อมมาก
ขึ�น เพ่�อเรุ่ยีนรุ่้ �เพิ�มเตมิ โป็รุ่ด้เยี�ยมชัมเว็ิบไซต ์ViewSonic®

ส์หรีฐัอเมรีกิา & แคู่น้าดา:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
ย์โุรีป:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
ไตห้วนั้: 
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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ขอ้มล่ืเกี�ย์วกบัลืขิส์ทิี่ธิิ�
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2021 สงวินลขิสทิุ่ธิ�

Macintosh และ Power Macintosh เป็็นเครุ่่�องหมายการุ่ค �าจด้ทุ่ะเบยีนของ Apple 
Inc.

Microsoft, Windows และโลโก � Windows เป็็นเครุ่่�องหมายการุ่ค �าจด้ทุ่ะเบยีนของ 
Microsoft Corporation ในป็รุ่ะเทุ่ศัสหรัุ่ฐอเมรุ่กิาและป็รุ่ะเทุ่ศัอ่�น ๆ

ViewSonic®, โลโก �นกสามตวัิ, OnView, ViewMatch และ ViewMeter เป็็น
เครุ่่�องหมายการุ่ค �าจด้ทุ่ะเบยีนของ ViewSonic® Corporation

VESA เป็็นเครุ่่�องหมายการุ่ค �าจด้ทุ่ะเบยีนของสมาคมมาตรุ่ฐานวิดิ้โีออเิล็กทุ่รุ่อนกิส ์
DPMS, DisplayPort และ DDC เป็็นเครุ่่�องหมายการุ่ค �าของ VESA

คู่ำาปฏิเิส์ธิคู่วามรีบัผัดิชิอบ: ViewSonic® Corporation จะไม�รัุ่บผู้ดิ้ชัอบต�อข �อผู้ดิ้
พลาด้ทุ่างเทุ่คนคิ หรุ่อ่ทุ่างบรุ่รุ่ณาธกิารุ่ หรุ่อ่การุ่ละเวิ �นทุ่ี�มอีย้�ในทุ่ี�นี�; หรุ่อ่สำาหรัุ่บควิาม
เสยีหายทุ่ี�เกดิ้ขึ�น หรุ่อ่ควิามเสยีหายทุ่ี�ตามมา ทุ่ี�เป็็นผู้ลจากการุ่ใชั �งาน หรุ่อ่สมรุ่รุ่ถนะ
ในการุ่ใชั �งานผู้ลติภณัฑ์น์ี�

เพ่�อป็รุ่ะโยชันใ์นการุ่ป็รัุ่บป็รุ่ง่ผู้ลติภณัฑ์อ์ย�างต�อเน่�อง ViewSonic® Corporation ขอ
สงวินสทิุ่ธิ�ในการุ่เป็ลี�ยนแป็ลงข �อมล้จำาเพาะของผู้ลติภณัฑ์โ์ด้ยไม�ต �องแจ �งให �ทุ่รุ่าบ 
ข �อมล้ในเอกสารุ่นี�อาจเป็ลี�ยนแป็ลงได้ �โด้ยไม�ต �องแจ �งให �ทุ่รุ่าบ

ห �ามคดั้ลอก ทุ่ำาซำ�า หรุ่อ่ส�งผู้�านส�วินหนึ�งส�วินใด้ของเอกสารุ่นี�ด้ �วิยวิธิกีารุ่ใด้ ๆ เพ่�อ
วิตัถป่็รุ่ะสงคใ์ด้ ๆ โด้ยไม�ได้ �รัุ่บอน่ญาตเป็็นลายลกัษณอ์กัษรุ่จาก ViewSonic® 
Corporation ก�อน

IFP52_UG_THA_1a_20210412
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บรีกิารีลืก่คู่า้
สำาหรัุ่บการุ่สนับสน่นด้ �านเทุ่คนคิหรุ่อ่บรุ่กิารุ่ผู้ลติภณัฑ์ ์ให �ด้ต้ารุ่างด้ �านล�างหรุ่อ่ตดิ้ต�อ
รุ่ �านค �าป็ลกีของคณ่

หมาย์เหต:ุ  คณ่จำาเป็็นต �องมหีมายเลขซเีรุ่ยีลของผู้ลติภณัฑ์์

ปรีะเที่ศ/ภัม่ภิัาคู่ เว็บไซีต์ ปรีะเที่ศ/ภัม่ภิัาคู่ เว็บไซีต์

เอเชิยี์แปซีฟิิ้ก & แอฟ้รีกิา 
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/ ป็รุ่ะเทุ่ศัไทุ่ย www.viewsonic.com/th/ 

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

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

Latin America www.viewsonic.com/la

ย์โุรีป
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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การีรีบัปรีะกนั้แบบจำากดั
ViewSonic® สมารุ่ต์ไวิทุ่บ์อรุ่ด์้

การีรีบัปรีะกนั้คูุ่ม้คู่รีองอะไรีบา้ง:
ViewSonic® รัุ่บป็รุ่ะกนัวิ�าผู้ลติภณัฑ์ข์องบรุ่ษัิทุ่ป็รุ่าศัจากข �อบกพรุ่�อง เน่�องจากวิตัถด่้บิ
และฝีมอ่แรุ่งงานรุ่ะหวิ�างชั�วิงเวิลารัุ่บป็รุ่ะกนั หากผู้ลติภณัฑ์พ์สิจ้นไ์ด้ �วิ�าบกพรุ่�อง
เน่�องจากวิตัถด่้บิ หรุ่อ่ฝีมอ่แรุ่งงานรุ่ะหวิ�างชั�วิงเวิลารัุ่บป็รุ่ะกนั ViewSonic® จะทุ่ำาการุ่
ซ�อม หรุ่อ่เป็ลี�ยนผู้ลติภณัฑ์ใ์ห �ใหม�ด้ �วิยผู้ลติภณัฑ์ท์ุ่ี�เหมอ่นกนั เพ่�อเป็็นการุ่แก �ปั็ญหา
ให �คณ่ ตามด้ล่พนิจิของบรุ่ษัิทุ่แต�เพยีงผู้้ �เด้ยีวิ ผู้ลติภณัฑ์ห์รุ่อ่ชัิ�นส�วินทุ่ี�เป็ลี�ยนให �
ใหม�อาจป็รุ่ะกอบด้ �วิยชัิ�นส�วินหรุ่อ่ส�วินป็รุ่ะกอบทุ่ี�ผู้ลติขึ�นใหม� หรุ่อ่ได้ �รัุ่บการุ่ซ�อมแซม
และป็รุ่ะกอบกลบัเข �าไป็ใหม� ตวัิเครุ่่�อง หรุ่อ่ชัิ�นส�วิน หรุ่อ่ส�วินป็รุ่ะกอบทุ่ี�ซ�อมแซม
หรุ่อ่เป็ลี�ยนให �ใหม�จะได้ �รัุ่บควิามค่ �มครุ่องเป็็นรุ่ะยะเวิลาทุ่ี�เหลอ่ของการุ่รัุ่บป็รุ่ะกนัแบบ
จำากดั้เด้มิของลก้ค �า และชั�วิงเวิลาการุ่รัุ่บป็รุ่ะกนัจะไม�ขยายออกไป็ ViewSonic® ไม�
รัุ่บป็รุ่ะกนัซอฟตแ์วิรุ่ข์องบค่คลทุ่ี�สาม ไม�วิ�าจะรุ่วิมอย้�ในผู้ลติภณัฑ์ห์รุ่อ่ตดิ้ตั �งโด้ย
ลก้ค �า การุ่ตดิ้ตั �งชั ิ�นส�วินฮารุ่ด์้แวิรุ่ห์รุ่อ่ส�วินป็รุ่ะกอบทุ่ี�ไม�ได้ �รัุ่บอน่ญาตใด้ ๆ (เชั�น หลอด้
โป็รุ่เจคเตอรุ่)์ (โป็รุ่ด้ด้:้ ส�วิน “อะไรุ่ทุ่ี�การุ่รัุ่บป็รุ่ะกนัไม�รุ่วิมและไม�ค่ �มครุ่อง”)

การีรีบัปรีะกนั้คูุ่ม้คู่รีองใคู่รีบา้ง:
การุ่รัุ่บป็รุ่ะกนันี�ใชั �ได้ �เฉพาะกบัผู้้ �ซ่�อสนิค �ารุ่ายแรุ่กเทุ่�านั�น

อะไรีที่ี�การีรีบัปรีะกนั้ไม�รีวมแลืะไม�คูุ่ม้คู่รีอง:
• ผู้ลติภณัฑ์ใ์ด้ ๆ ทุ่ี�หมายเลขซเีรุ่ยีลถก้ขดี้ฆ่�า แก �ไข หรุ่อ่ลบออก 
• ควิามเสยีหาย การุ่เส่�อมสภาพ หรุ่อ่ควิามผู้ดิ้ป็กตทิุ่ี�เป็็นผู้ลจาก:

 ͫ อบ่ตัเิหต ่การุ่ใชั �ในทุ่างทุ่ี�ผู้ดิ้ การุ่ละเลย ไฟไหม � ถก้นำ�า ฟ�าผู้�า หรุ่อ่ภยัธรุ่รุ่มชัาติ
อ่�น ๆ การุ่ด้ดั้แป็ลงผู้ลติภณัฑ์โ์ด้ยไม�ได้ �รัุ่บอน่ญาต หรุ่อ่ควิามล �มเหลวิในการุ่
ป็ฏิบิตัติามขั �นตอนต�าง ๆ ทุ่ี�มาพรุ่ �อมกบัผู้ลติภณัฑ์์

 ͫ การุ่ซ�อม หรุ่อ่พยายามซ�อมแซมโด้ยบค่คลทุ่ี�ไม�ได้ �รัุ่บอน่ญาตจาก ViewSonic®

 ͫ ควิามเสยีหายต�อ หรุ่อ่การุ่สญ้หายของโป็รุ่แกรุ่ม ข �อมล้ หรุ่อ่ส่�อเกบ็ข �อม้ำลทุ่ี�
สามารุ่ถถอด้เข �าออกได้ �

 ͫ การุ่สกึกรุ่�อนและสกึหรุ่อตามป็กติ
 ͫ การุ่ถอด้หรุ่อ่การุ่ตดิ้ตั �งผู้ลติภณัฑ์์

• การุ่สญ้หายของซอฟตแ์วิรุ่ห์รุ่อ่ข �อมล้ ทุ่ี�เกดิ้ขึ�นรุ่ะหวิ�างการุ่ซ�อม หรุ่อ่การุ่เป็ลี�ยน
ผู้ลติภณัฑ์ใ์ห �ใหม�

• ควิามเสยีหายของผู้ลติภณัฑ์เ์น่�องจากการุ่ขนส�ง
• สาเหตภ่ายนอกทุ่ี�ส�งผู้ลกบัผู้ลติภณัฑ์ ์เชั�น ควิามแป็รุ่ป็รุ่วินของกรุ่ะแสไฟฟ�า หรุ่อ่ไฟ

ด้บั
• การุ่ใชั �วิสัด้ส่ ิ�นเป็ลอ่งหรุ่อ่อะไหล�ทุ่ี�มคีณ่สมบตัไิม�ตรุ่งตามข �อมล้จำาเพาะของ 

ViewSonic
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• ควิามล �มเหลวิของเจ �าของในการุ่บำารุ่ง่รัุ่กษาผู้ลติภณัฑ์เ์ป็็นรุ่ะยะ ตามทุ่ี�รุ่ะบใ่นค้�มอ่ผู้้ �
ใชั �

• สาเหตอ่่�น ๆ ทุ่ี�ไม�เกี�ยวิข �องกบัข �อบกพรุ่�องของผู้ลติภณัฑ์์
• ควิามเสยีหายทุ่ี�มสีาเหตจ่ากการุ่แสด้งภาพนิ�ง (ไม�เคล่�อนทุ่ี�) บนหน �าจอต�อเน่�องเป็็น

รุ่ะยะเวิลานาน (หรุ่อ่ทุ่ี�เรุ่ยีกวิ�า ภาพเบริุ่น์อนิ)
• ซอฟตแ์วิรุ่ ์- ซอฟตแ์วิรุ่ข์องบค่คลทุ่ี�สามทุ่ี�ให �มาพรุ่ �อมกบัผู้ลติภณัฑ์ ์หรุ่อ่ตดิ้ตั �งโด้ย

ลก้ค �า
• ฮารุ่ด์้แวิรุ่/์อป่็กรุ่ณเ์สรุ่มิ/ชัิ�นส�วิน/ส�วินป็รุ่ะกอบ –การุ่ตดิ้ตั �งฮารุ่ด์้แวิรุ่ ์อป่็กรุ่ณเ์สรุ่มิ 

ชัิ�นส�วินวิสัด้ส่ ิ�นเป็ลอ่ง หรุ่อ่ส�วินป็รุ่ะกอบใด้ ๆ โด้ยไม�ได้ �รัุ่บอน่ญาต (เชั�น หลอด้
โป็รุ่เจคเตอรุ่)์

• ควิามเสยีหายต�อสารุ่เคลอ่บบนพ่�นผู้วิิของจอแสด้งผู้ล ผู้�านการุ่ทุ่ำาควิามสะอาด้ทุ่ี�ไม�
เหมาะสม ตามทุ่ี�อธบิายไวิ �ในค้�มอ่ผู้้ �ใชั �ผู้ลติภณัฑ์์

• ค�าบรุ่กิารุ่ในการุ่ถอด้ การุ่ตดิ้ตั �ง และการุ่ตั �งค�า รุ่วิมถงึการุ่ยดึ้ผู้ลติภณัฑ์บ์นผู้นัง

วธิิขีอรีบับรีกิารี:
• สำาหรัุ่บข �อมล้เกี�ยวิกบัการุ่รัุ่บบรุ่กิารุ่ภายใต �การุ่รัุ่บป็รุ่ะกนั ให �ตดิ้ต�อฝ� ายสนับสน่น

ลก้ค �าของ ViewSonic® (โป็รุ่ด้ด้ห้น �า “บรุ่กิารุ่ลก้ค �า”) คณ่จำาเป็็นต �องให �หมายเลข
ซเีรุ่ยีลของผู้ลติภณัฑ์ข์องคณ่

• เพ่�อรัุ่บบรุ่กิารุ่ภายใต �การุ่รัุ่บป็รุ่ะกนั คณ่จำาเป็็นต �องเตรุ่ยีม: (a) ใบเสร็ุ่จรัุ่บเงนิต �นฉบบั
ทุ่ี�มกีารุ่แสด้งวินัทุ่ี� (b) ชั่�อของคณ่ (c) ทุ่ี�อย้�ของคณ่ (d) คำาอธบิายของปั็ญหา และ 
(e) หมายเลขซเีรุ่ยีลของผู้ลติภณัฑ์์

• นำาหรุ่อ่ส�งผู้ลติภณัฑ์โ์ด้ยบรุ่รุ่จใ่นกล�องด้ั �งเด้มิ ไป็ยงัศัน้ยบ์รุ่กิารุ่ ViewSonic® ทุ่ี�ได้ �
รัุ่บการุ่แต�งตั �ง หรุ่อ่ ViewSonic® โด้ยชัำารุ่ะค�าขนส�งล�วิงหน �า

• สำาหรัุ่บข �อมล้เพิ�มเตมิ หรุ่อ่ชั่�อของศัน้ยบ์รุ่กิารุ่ ViewSonic® ทุ่ี�ใกล �ทุ่ี�สด่้ กรุ่ณ่าตดิ้ต�อ 
ViewSonic®

ขอ้จำากดัของการีรีบัปรีะกนั้แบบเป็น้น้ยั์:
ไม�มกีารุ่รัุ่บป็รุ่ะกนั ทุ่ั �งแบบชัดั้แจ �งหรุ่อ่เป็็นนัย ซึ�งขยายควิามค่ �มครุ่องเกนิจากทุ่ี�มกีารุ่
อธบิายไวิ �ในทุ่ี�นี� ซ ึ�งรุ่วิมถงึการุ่รัุ่บป็รุ่ะกนัแบบเป็็นนัยของควิามสามารุ่ถเชังิพาณชิัย ์และ
ควิามเหมาะสมกบัวิตัถป่็รุ่ะสงคเ์ฉพาะสำาหรัุ่บการุ่ใชั �งานใด้ ๆ
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แม�แบบเง่�อนไขการุ่รัุ่บป็รุ่ะกนัสมารุ่ต์ไวิทุ่บ์อรุ่ด์้ ในค้�มอ่ผู้้ �ใชั �
VSC_TEMP_2013 

การีย์กเวน้้ของคู่วามเส์ยี์หาย์:
ควิามรัุ่บผู้ดิ้ชัอบของ ViewSonic จำากดั้อย้�เพยีงค�าใชั �จ�ายในการุ่ซ�อมแซม หรุ่อ่เป็ลี�ยน
ผู้ลติภณัฑ์เ์ทุ่�านั�น ViewSonic® ไม�รัุ่บผู้ดิ้ชัอบต�อ:
• ควิามเสยีหายทุ่ี�เกดิ้กบัทุ่รัุ่พยส์นิอ่�น ๆ ทุ่ี�เกดิ้จากข �อบกพรุ่�องใด้ ๆ ในผู้ลติภณัฑ์ ์

ควิามเสยีหายทุ่ี�เกี�ยวิข �องกบัควิามไม�สะด้วิกสบาย การุ่สญ้เสยีการุ่ใชั �งานของ
ผู้ลติภณัฑ์ ์การุ่เสยีเวิลา การุ่สญ้เสยีผู้ลกำาไรุ่ การุ่สญ้เสยีโอกาสทุ่างธรุ่่กจิ การุ่
สญ้เสยีควิามป็รุ่ารุ่ถนาด้ ีการุ่รุ่บกวินกบัควิามสมัพันธท์ุ่างธรุ่่กจิหรุ่อ่การุ่สญ้เสยีเชังิ
พาณชิัยอ์่�น ๆ แม �วิ�าบรุ่ษัิทุ่จะได้ �รัุ่บการุ่บอกกล�าวิถงึควิามเป็็นไป็ได้ �ทุ่ี�จะเกดิ้ควิาม
เสยีหายด้งักล�าวิกต็าม

• ควิามเสยีหายอ่�น ๆ ไม�วิ�าจะเป็็นอบ่ตัเิหต ่ควิามเสยีหายทุ่ี�ตามมา หรุ่อ่อ่�น ๆ
• การุ่เรุ่ยีกรุ่ �องควิามเสยีหายต�อลก้ค �าโด้ยบรุ่ษัิทุ่อ่�น ๆ
• การุ่ซ�อม หรุ่อ่พยายามซ�อมแซมโด้ยบค่คลทุ่ี�ไม�ได้ �รัุ่บอน่ญาตจาก ViewSonic®

ผัลืของกฎหมาย์ของรีฐั:
การุ่รัุ่บป็รุ่ะกนันี�มอบสทิุ่ธิ�ตามกฎหมายเฉพาะให �กบัคณ่ และคณ่อาจมสีทิุ่ธิ�อ่�น ๆ อกี ซึ�ง
แตกต�างกนัไป็ในแต�ละรัุ่ฐ บางรัุ่ฐไม�อน่ญาตให �มขี �อจำากดั้เกี�ยวิกบัการุ่รัุ่บป็รุ่ะกนัโด้ยนัย 
และ/หรุ่อ่ไม�อน่ญาตให �มกีารุ่ยกเวิ �นควิามเสยีหายทุ่ี�เกดิ้ขึ�นโด้ยอบ่ตัเิหตห่รุ่อ่ควิามเสยี
หายต�อเน่�อง ด้งันั�นข �อจำากดั้และการุ่ยกเวิ �นด้งักล�าวิด้ �านบนอาจไม�มผีู้ลกบัคณ่

การีขาย์น้อกปรีะเที่ศส์หรีฐัอเมรีกิาแลืะแคู่น้าดา:
สำาหรัุ่บข �อมล้การุ่รัุ่บป็รุ่ะกนัและการุ่บรุ่กิารุ่ในผู้ลติภณัฑ์ ์ViewSonic® ทุ่ี�ขายนอก
ป็รุ่ะเทุ่ศัสหรัุ่ฐอเมรุ่กิาและแคนาด้า ให �ตดิ้ต�อ ViewSonic® หรุ่อ่ตวัิแทุ่นจำาหน�าย 
ViewSonic® ในป็รุ่ะเทุ่ศัของคณ่ 
รุ่ะยะเวิลาการุ่รัุ่บป็รุ่ะกนัสำาหรัุ่บผู้ลติภณัฑ์น์ี�ในจนีแผู้�นด้นิใหญ� (ไม�รุ่วิมฮ�องกง มาเก�า 
และไต �หวินั) เป็็นไป็ตามข �อกำาหนด้และเง่�อนไขของใบรัุ่บป็รุ่ะกนัการุ่บำารุ่ง่รัุ่กษา 
สำาหรัุ่บผู้้ �ใชั �ในยโ่รุ่ป็และรัุ่สเซยี สามารุ่ถพบรุ่ายละเอยีด้การุ่รัุ่บป็รุ่ะกนัอย�างสมบรุ้่ณ์
ได้ �ทุ่ี�: http://www.viewsonic.com/eu/ ภายใต � “การุ่สนับสน่น/ข �อมล้การุ่รัุ่บป็รุ่ะกนั”

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