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ขอบคุณที่่�เลืือก ViewSonic®

ในฐานะผู้้�ให�บริการโซล้ชันการแสดงผู้ลภาพระดับแนวหน�าของโลก ViewSonic® มีความมุ่ง
มั่นท่ีี่จะก�าวลำ�าเหนือความคาดหวังของโลกในด�านวิวัฒนาการเที่คโนโลยีนวัตกรรมและความ
เรียบง่าย ที่ี่ ViewSonic® เราเชื่อว่าผู้ลิตภัณฑ์์ของเรามีศัักยภาพที่ี่จะสร�างผู้ลกระที่บเชิงบวก
ให�โลกและเรามั่นใจว่าผู้ลิตภัณฑ์์ ViewSonic® ที่ี่คุณเลือกจะให�คุณใช�งานได�เป็็นอย่างดี 

ขอขอบคุณที่ี่เลือกใช� ViewSonic®!



ข้อควรระวังเพื่ื�อความปลือดภััย - 
ข้อมูลืที่ั�วไป
โป็รดอ่านข�อความต่อไป็นี� ข้อควรระวังด้านความปลือดภััย ก่อนที่ี่คุณจะเริ่มใช�งาน
โป็รเจคเตอร์
• เก็บค้่มือนี�ไว�ในที่ี่ป็ลอดภัยเพื่อการอ�างอิงในภายหลัง
• อ่านคำาเตือนที่ั�งหมดและป็ฏิิบัติตามคำาแนะนำาที่ั�งหมด
• เว�นระยะห่างอย่างน�อย 20" (50 ซม.) รอบโป็รเจคเตอร์ เพื่อให�แน่ใจว่ามีการระบาย

อากาศัที่ี่เหมาะสม
• วางเครื่องโป็รเจคเตอร์ในบริเวณที่ี่มีอากาศัถ่่ายเที่ ห�ามวางสิ่งใดไว�บนโป็รเจคเตอร์

ที่ี่อาจขวางการระบายความร�อน
• ห�ามวางโป็รเจคเตอร์ลงบนพื�นผู้ิวที่ี่ไม่เรียบหรือไม่มั่นคง โป็รเจคเตอร์อาจตกลงมา

ซ่่งอาจที่ำาให�เกิดการบาดเจ็บหรืออาจที่ำาให�โป็รเจคเตอร์ที่ำางานผู้ิดป็กติได�
• ห�ามใช�โป็รเจคเตอร์นี�หากโป็รเจคเตอร์เอียงด�านซ�ายหรือขวามากกว่า 10 องศัา 

หรือที่ำามุมเอียงจากด�านหน�าไป็ที่างด�านหลังมากกว่า 15 องศัา
• ห�ามมองไป็ที่ี่เลนส์ของโป็รเจคเตอร์โดยตรงขณะใช�งาน แสงจากตัวเครื่องอาจ

ที่ำาให�เกิดอันตรายกับดวงตาของคุณได�
• เป็ิดชัตเตอร์เลนส์ หรือถ่อดฝาครอบเลนส์ออกออกทีุ่กครั�งเมื่อหลอดไฟของ

โป็รเจคเตอร์เป็ิดที่ำางาน
• ห�ามนำาวัตถุ่ใดๆ มาป็ิดเลนส์ฉายภาพในขณะที่ี่เครื่องกำาลังที่ำางาน เพราะอาจที่ำาให�

วัตถุ่เกิดความร�อนและเสียหาย หรือเกิดไฟไหม�ได�
• หลอดไฟอาจมีความร�อนส้งขณะใช�งาน คุณควรรอป็ระมาณ 45 นาที่ีให�เครื่อง

โป็รเจคเตอร์เย็นลงก่อนนำาส่วนป็ระกอบของหลอดไฟออกเพื่อเป็ลี่ยนใหม่
• ห�ามใช�งานหลอดไฟเกินอายุการใช�งาน การใช�หลอดไฟเกินอายุใช�งานอาจที่ำาให�

หลอดไฟแตกได�ในบางกรณี
• ห�ามเป็ลี่ยนส่วนป็ระกอบของหลอดไฟหรือชิ�นส่วนอิเล็กที่รอนิกส์อื่นๆ จนกว่าจะ

ถ่อดสายไฟออก
• ห�ามพยายามแยกชิ�นส่วนโป็รเจคเตอร์นี� ไฟฟ้าแรงดันส้งซ่่งอย้่ภายในอาจเป็็น

อันตรายถ่่งแก่ชีวิตหากคุณสัมผู้ัสกับชิ�นส่วนที่ี่นำาไฟฟ้า
• เมื่อเคลื่อนย�ายโป็รเจคเตอร์ ระวังอย่าที่ำาโป็รเจคเตอร์หล่นหรือชนกับวัตถุ่ใด
• ห�ามวางของหนักที่ับบนโป็รเจคเตอร์หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ
• ห�ามตั�งโป็รเจคเตอร์ไว�ตามแนวตั�ง การกระที่ำาดังกล่าวอาจที่ำาให�โป็รเจคเตอร์ตกลง

มา ซ่่งอาจที่ำาให�เกิดการได�รับบาดเจ็บ หรืออาจที่ำาให�โป็รเจคเตอร์ที่ำางานผู้ิดป็กติ
ได�

• หลีกเลี่ยงการให�โป็รเจคเตอร์สัมผู้ัสกับแสงแดดหรือแหล่งความร�อนอื่นๆ โดยตรง 
ห�ามติดตั�งใกล�แหล่งความร�อน เช่นเครื่องระบายความร�อน, เครื่องมือที่ี่มีความร�อน
หรืออุป็กรณ์อื่น ๆ (รวมถ่่งเครื่องขยายเสียง) ที่ี่อาจเพิ่มอุณหภ้มิของโป็รเจคเตอร์ให�
อย้่ในระดับอันตราย

• ห�ามวางของเหลวไว�ใกล�กับตัวเครื่องหรือบนตัวเครื่อง ของเหลวที่ี่หกใส่ตัวเครื่อง
อาจที่ำาให�เครื่องไม่ที่ำางาน หากโป็รเจคเตอร์เป็ียก ให�ถ่อดสายไฟออกจากเต�าเสียบ 



และติดต่อศั้นย์บริการในที่�องถ่ิ่นของคุณเพื่อขอรับบริการซ่อมโป็รเจคเตอร์
• ในขณะที่ี่เครื่องกำาลังที่ำางาน คุณอาจร้�ส่กได�ถ่่งลมร�อนและกลิ่นจากตะแกรงระบาย

อากาศั นี่เป็็นการที่ำางานป็กติและไม่ใช่ข�อบกพร่อง
• อย่าหลีกเลี่ยงข�อกำาหนดด�านความป็ลอดภัยในการใช�ขั�วป็ลั�กและสายดิน ขั�วป็ลั�ก

มีขาสองขา โดยขาหน่่งกว�างกว่าอีกขาหน่่ง ป็ลั�กชนิดที่ี่ต่อลงดินได�มีขาป็ลั�กสอง
ขาและมีขาที่ี่สามเป็็นขาสายดิน ขาที่ี่สามที่ี่กว�างนี�มีไว�เพื่อความป็ลอดภัยของคุณ 
หากป็ลั�กไม่พอดีกับเต�ารับของคุณ ให�หาอะแดป็เตอร์มาใช�และอย่าพยายามฝืน
เสียบเข�ากับเต�ารับ

• เมื่อเชื่อมต่อกับเต�าเสียบไฟ ห�ามถ่อดขาสายดินออก โป็รดตรวจสอบให�แน่ใจว่าไม่
ได�ที่ำาการถ่อดสายดินออก

• ป็้องกันสายไฟไม่ให�ถ่้กเหยียบหรือถ่้กกด โดยเฉพาะที่ี่ป็ลั�กและจุดที่ี่โผู้ล่ออกมา
จากโป็รเจคเตอร์ 

• ในบางป็ระเที่ศั แรงดันไฟฟ้าอาจไม่สมำ่าเสมอ โป็รเจคเตอร์เครื่องนี�ได�รับการ
ออกแบบให�ใช�งานกับแรงดันไฟฟ้า AC 100 ถ่่ง 240 โวลต์ แต่อาจไม่ที่ำางานหาก
กระแสไฟฟ้าถ่้กตัดหรือเกิดไฟกระชากระหว่าง ±10 โวลต์ ในพื�นที่ี่ที่ี่มีแรงดันไฟฟ้า
ไม่สมำ่าเสมอหรือกระแสไฟฟ้าอาจถ่้กตัด ขอแนะนำาให�คุณเชื่อมต่อโป็รเจคเตอร์
ของคุณผู้่านเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า เครื่องป็้องกันไฟฟ้ากระชาก หรือ 
uninterruptable power supply (UPS)

• หากมีควัน, เสียงผู้ิดป็กติหรือมีกลิ่นแป็ลกๆ ให�ป็ิดโป็รเจคเตอร์ที่ันที่ีแล�วโที่รติดต่อ
ตัวแที่นจำาหน่ายของคุณหรือติดต่อ ViewSonic® การใช�โป็รเจคเตอร์ต่อไป็เป็็นสิ่งที่ี่
อันตราย

• ใช�อุป็กรณ์ต่อพ่วง/อุป็กรณ์เสริมที่ี่ระบุโดยผู้้�ผู้ลิตเที่่านั�น
• ถ่อดสายไฟออกจากเต�าเสียบไฟฟ้า AC หากไม่มีการใช�งานโป็รเจคเตอร์เป็็นเวลา

นาน
• โป็รดขอรับบริการที่ั�งหมดจากพนักงานบริการที่ี่ผู้่านการรับรอง

ข้อควรระวัง:  รังสีที่ี่เป็็นอันตรายซ่่งมีการป็ล่อยออกมาจากผู้ลิตภัณฑ์์นี� เช่น ห�ามมอง
เข�าในแหล่งกำาเนิดแสงโดยตรง RG2 IEC 62471-5:2015



ข้อควรระวังเพื่ื�อความปลือดภััย - การ
ติดตั�งบนเพื่ดาน
โป็รดอ่านข�อความต่อไป็นี� ข้อควรระวังด้านความปลือดภััย ก่อนที่ี่คุณจะเริ่มใช�งาน
โป็รเจคเตอร์

หากคุณต�องการติดตั�งโป็รเจคเตอร์ของคุณบนเพดาน โป็รดใช�อุป็กรณ์การติดตั�ง
โป็รเจคเตอร์บนเพดานที่ี่เหมาะสมเพื่อให�ติดตั�งเครื่องได�อย่างแน่นหนาและป็ลอดภัย

หากคุณใช�ชุดอุป็กรณ์การติดตั�งโป็รเจคเตอร์บนเพดานที่ี่ไม่เหมาะสม อาจมีความเสี่ยง
ที่ี่โป็รเจคเตอร์จะหล่นจากเพดานได�เนื่องจากการย่ดติดที่ี่ไม่มั่นคง เนื่องจากสกร้ที่ี่มี
ขนาดหรือความยาวไม่พอดี

คุณสามารถ่ซื�อชุดอุป็กรณ์การติดตั�งโป็รเจคเตอร์บนเพดานได�จากสถ่านที่ี่ที่ี่คุณซื�อ
โป็รเจคเตอร์ของคุณ เราขอแนะนำาให�คุณซื�อสายเคเบิลนิรภัยที่ี่ใช�กับตัวล็อค และย่ด
สายเคเบิลดังกล่าวเข�ากับช่องตัวล็อคป็้องกันขโมยบนโป็รเจคเตอร์และที่ี่ฐานของขา
ย่ดเพดาน ซ่่งจะเป็็นการดำาเนินการเสริม เพื่อเสริมการย่ดเครื่องให�แน่นหนาข่�นหากขา
ย่ดเพดานเริ่มหลวม
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บทนำำ�
ร�ยละเอีียดแพ็็คเกจ

LS510W / LS510WH / 
LS510WH-2

LS560W / LS560WH / 
LS560HDH

(LS510W/LS560W เท่านั้น)

หม�ยเหตุ:   สายไฟและสายเคเบิิลวิิดีีโอที�ให้้มาในแพ็็คเกจอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละ
ประเทศ โปรดีติดีต่อผู้ค้าปลีกในพ็ื้นที�ของคุณส�าห้รับิข้อมูลเพ็ิ�มเติม
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ภ�พ็รวมขอีงผลิตภัณฑ์
โปรเจคเตอีร์

ก�รควบคุมและฟังก์ชันำ

LS510W / LS510WH / LS510WH-2LS560W / LS560WH / LS560HDH

ENTER

ไฟแสดีงสถานะเปิดี/ปิดี
ไฟแสดีงสถานะอุณห้ภูมิ
ไฟแสดีงสถานะแห้ล่ง
ก�าเนิดีแสง

ตัวิห้มุนเพ็ื�อ
ปรับิโฟกัส
ตัวิห้มุนเพ็ื�อ
ซูมภาพ็

เลนส์ฉายภาพ็

ช่องระบิายอากาศ 
(น�าอากาศร้อน
ออก)

เซ็นเซอร์อินฟราเรดี
รีโมทคอนโทรล

ไฟแสดีงสถานะเปิดี/ปิดี
ไฟแสดีงสถานะอุณห้ภูมิ
ไฟแสดีงสถานะแห้ล่ง
ก�าเนิดีแสง

เซ็นเซอร์อินฟราเรดี
รีโมทคอนโทรล

ตัวิห้มุนเพ็ื�อปรับิ
โฟกัส

ช่องระบิายอากาศ 
(น�าอากาศร้อนออก)

เลนส์ฉายภาพ็

ปุ่ม คำ�อีธิบ�ย

[ ] พ็ลังงาน ใช้สลับิการท�างานของเครื�องโปรเจคเตอร์ระห้วิ่างโห้มดีสแตนดี์
บิายและการเปิดีเครื�อง

[  /  /  /  ]  
ปุ่มแก้ไขภาพ็บิิดีเบิี้ยวิ

ใช้แก้ไขภาพ็ที�บิิดีเบิี้ยวิซึ�งเกิดีขึ้นจากมุมของการฉายภาพ็ดี้วิย
ตนเอง

[  /  ]  
ปุ่มปรับิระดีับิเสียง

ลดี/เพ็ิ�มระดีับิของเสียง

[  /  / / ] 
ซ้าย/ขวิา/ขึ้น/ลง

เลือกรายการเมนูที�ต้องการและท�าการปรับิเปลี�ยนเมื�อเปิดีใช้งาน
เมนูบินห้น้าจอ (OSD)

Menu • เปิดีห้รือปิดีเมนูบินห้น้าจอ (OSD)
• กลับิไปที�เมนู OSD ก่อนห้น้า ออกและบิันทึกการตั้งค่าเมนูExit

Source • แสดีงผลแถบิการเลือกแห้ล่งสัญญาณเข้า
• แสดีงเมนูวิิธีีใช้โดียการกดีค้างนาน 3 วิินาที

Blank ซ่อนรูปภาพ็บินจอภาพ็
Enter ใช้งานรายการเมนูบินห้น้าจอ (OSD) ที�เลือกเมื�อเปิดีใช้งานเมนู 

OSD
[ ] การปรับิมุม แสดีงเมนู ปรับิมุม 
Color Mode แสดีงแถบิการเลือกโห้มดีสี
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พ็อีร์ตเชื่อีมต่อี

AUDIO IN

AUDIO OUT

RS232HDMI USB 5V/2A
(SERVICE)

AUDIO IN

AUDIO OUT

MONITOR OUTCOMPUTER IN

RS232HDMI USB 5V/2A
(SERVICE)

LS510WH-2

LS560HDH

LS510WH

LS510W

LS560WH

LS560W

2 31 5 108

2 3 41 5 108

2 31 5 6 7 108

2 31 5 6 7 9

2 31 5 108 9

2 31 5 108 9

108

ช่องเสียบิสายไฟ AC

รูส�าห้รับิยึดีติดีกับิเพ็ดีาน สลักยึดี

ขาปรับิระดีับิโมดีูลการยึดีแบิบิโต้ตอบิ
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พ็อีร์ต คำ�อีธิบ�ย
[1] AUDIO IN ซ็อกเก็ตสัญญาณเสียงเข้า
[2] AUDIO OUT ซ็อกเก็ตสัญญาณเสียงออก
[3] HDMI; HDMI 2 พ็อร์ต HDMI
[4] HDMI 1 พ็อร์ต HDMI
[5] USB 5V/2A (SERVICE) พ็อร์ต USB Type A ส�าห้รับิจ่ายไฟ
[6] COMPUTER IN ซ็อกเก็ตสัญญาณเข้า RGB (PC)/Component video 

(YPbPr/YCbCr)
[7] MONITOR OUT ซ็อกเก็ตสัญญาณออก RGB
[8] RS232 พ็อร์ตควิบิคุม RS232
[9] RJ-45 พ็อร์ต LAN

[10] ตัวิล็อคป้องกันขโมย Kensington
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รีโมทคอีนำโทรล

ก�รควบคุมและฟังก์ชันำ

ปุ่ม คำ�อีธิบ�ย

On/ Off สลับิระห้วิ่างโห้มดีสแตนดี์
บิายและเปิดีเครื�อง

COMP เลือกแห้ล่งสัญญาณจาก
พ็อร์ต COMPUTER IN 
ส�าห้รับิการแสดีงผล 
หม�ยเหตุ:   มีให้้เลือก

เฉพ็าะส�าห้รับิ 
LS510W/ 
LS560W

ปุ่ม คำ�อีธิบ�ย
VIDEO ไม่มีให้้เลือก

HDMI เลือกแห้ล่งสัญญาณจาก
พ็อร์ต HDMI เพ็ื�อแสดีง
ผล กดีปุ่มนี้อีกครั้งเพ็ื�อสลับิ
ระห้วิ่างสอง (2) พ็อร์ต ห้ากมี
ให้้เลือก

Auto Sync ใช้ก�าห้นดีเวิลาการแสดีงภาพ็
อย่างเห้มาะสมโดียอัตโนมัติ

Source • แสดีงผลแถบิการเลือก
แห้ล่งสัญญาณ

• แสดีงเมนูวิธีใช้โดียการ
กดีค้างนาน 3 วิินาที

[ / ] 
ปุ่มแก้ไขภาพ็
บิิดีเบิี้ยวิ

ใช้แก้ไขภาพ็ที�บิิดีเบิี้ยวิซึ�ง
เกิดีขึ้นจากมุมของการฉาย
ภาพ็ดี้วิยตนเอง

Enter ใช้รายการเมนู OSD ที�เลือก

 ซ้าย/  ขวิา
ขึ้น/ ลง

เลือกรายการบินเมนูที�
ต้องการแล้วิท�าการปรับิค่า

Menu เปิดี/ปิดีเมนูบินห้น้าจอ 
(OSD) ห้รือกลับิไปที�เมนู 
OSD ก่อนห้น้า

(ข้อมูล)

• แสดีงเมนู ข้อีมูล 
• แสดีงเมนูวิธีใช้โดียการ

กดีค้างนาน 3 วิินาที

Exit ออกและบิันทึกการตั้งค่าเมนู

Aspect แสดีงแถบิการเลือกอัตราส่วิน
ภาพ็

Freeze ห้ยุดีภาพ็ที�ฉายอยู่

Pattern แสดีงรูปแบิบิทดีสอบิที�ฝังไวิ้

Blank ซ่อนรูปภาพ็บินจอภาพ็

หม�ยเหตุ:   ฟังก์ชันปรับิมุม (P35) และแก้ไขภาพ็บิิดีเบิี้ยวิแนวินอน (P34) มีเฉพ็าะใน 
LS560W/LS560WH/LS560HDH เท่านั้น
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ปุ่ม คำ�อีธิบ�ย
PgUp  
(ห้น้าขึ้น)/
PgDn  
(ห้น้าลง)

ใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวิร์
การแสดีงผลของคุณ (บินพ็ีซี
ที�เชื�อมต่ออยู่) ซึ�งตอบิสนอง
ต่อ ค�าสั�งเลื�อนห้น้าขึ้น/ 
ห้น้าลง (เช่น Microsoft 
PowerPoint)
หม�ยเหตุ:   ใช้ไดี้เฉพ็าะ

เมื�อมีการเลือก
สัญญาณเข้า
พ็ีซี

Eco Mode เลือกโห้มดี Eco 

 (เพิ็�มระดีับิ
เสียง)

เพ็ิ�มระดีับิของเสียง

 (ลดีระดีับิ
เสียง)

ลดีระดีับิของเสียง

 (ปิดีเสียง) สลับิการเปิดีและปิดีเสียง

ขยายขนาดีของภาพ็ที�ฉาย

ลดีขนาดีของภาพ็ที�ฉาย

Color Mode แสดีงแถบิการเลือกโห้มดีสี

ระยะห่�งที่ใช้ง�นำรีโมทคอีนำโทรลได้อีย่�งมีประสิทธิภ�พ็
เพ็ื�อให้้มั�นใจวิ่ารีโมทคอนโทรลท�างานไดี้อย่าง
เห้มาะสม ให้้ท�าตามขั้นตอนดี้านล่าง:

1. คุณจะต้องถือรีโมทคอนโทรลให้้อยู่ภายในมุม 
30° ในแนวิตั้งฉากกับิเซนเซอร์รับิสัญญาณ
รีโมทคอนโทรลแบิบิอินฟราเรดีของโปรเจคเตอร์

2. ระยะห้่างระห้วิ่างรีโมทคอนโทรลและเซนเซอร์
รับิสัญญาณจะต้องไม่เกิน 8 เมตร (ประมาณ  
26 ฟุต)

หม�ยเหตุ:   ดีูภาพ็ประกอบิส�าห้รับิต�าแห้น่งของ
เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดี 
(IR)

ประมาณ 30°
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ก�รเปลี่ยนำแบตเตอีรี่ขอีงรีโมทคอีนำโทรล
1. ถอดีฝาปิดีแบิตเตอรี�ดี้านห้ลังของรีโมทคอนโทรลออก ดี้วิยการกดีที�ฝาและเลื�อนลง

2. ถอดีแบิตเตอรี�ใดีๆ ที�มีออก (ห้ากจ�าเป็น) และติดีตั้งแบิตเตอรี� AAA สองก้อน

หม�ยเหตุ:  สังเกตขั้วิของแบิตเตอรี�ตามที�ระบิุ

3. ใส่ฝาครอบิกลับิเข้าไปโดียให้้ฝาตรงกับิฐานแล้วิกดีฝาให้้เข้าที�

หม�ยเหตุ:  
• ห้ลีกเลี�ยงการทิ้งรีโมทคอนโทรลและแบิตเตอรี�ในที�ที�มีควิามร้อนสูงห้รือสภาพ็

แวิดีล้อมที�ชื้น
• ให้้ใช้แบิตเตอรี�ประเภทเดีียวิกันห้รือประเภทที�ใกล้เคียงกันที�แนะน�าโดียผู้ผลิต

แบิตเตอรี�เท่านั้น
• ทิ้งแบิตเตอรี�ที�ใช้แล้วิตามค�าแนะน�าของผู้ผลิตแบิตเตอรี�และข้อก�าห้นดีดี้านสิ�ง

แวิดีล้อมในพ็ื้นที�ของคุณ
• ห้ากแบิตเตอรี�ห้มดี ห้รือห้ากคุณจะไม่ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวิลานาน ให้้ถอดี

แบิตเตอรี�ออกเพ็ื�อป้องกันไม่ให้้รีโมทคอนโทรลเสียห้าย
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ตั้้�งค่่าเริ่่�มตั้้น
ส่่วนน้�ให้้คำำ�แนะนำ�โดยละเอี้ยดส่ำ�ห้รัับก�รัตั้ั�งคำ่�โปรัเจคำเตั้อีรั์ขอีงคำุณ

การิ่เลือกตั้�าแหน่ง
ก�รักำ�ห้นดลักษณะส่่วนบุคำคำลและรัูปแบบห้้อีงจะเป็นตั้ัวกำ�ห้นดตั้ำ�แห้น่งก�รัตั้ิดตั้ั�ง 
พิจ�รัณ�ส่ิ่งตั้่อีไปน้�:
• ขน�ดและตั้ำ�แห้น่งขอีงห้น้�จอีขอีงคำุณ
• ตั้ำ�แห้น่งขอีงเตั้้�เส่้ยบไฟที่้่เห้ม�ะส่ม
• ตั้ำ�แห้น่งและรัะยะห้่�งรัะห้ว่�งโปรัเจคำเตั้อีรั์และอีุปกรัณ์อี่่น

โปรัเจคำเตั้อีรั์น้�ได้รัับก�รัอีอีกแบบม�ส่ำ�ห้รัับก�รัตั้ิดตั้ั�งในตั้ำ�แห้น่งที่้่ส่�ม�รัถตั้ิดตั้ั�งได้ดัง
ตั้่อีไปน้�:

1. พื�นด้านหน้า
โปรัเจคำเตั้อีรั์ว�งอียู่ใกล้กับพ่�นด้�นห้น้�
ขอีงห้น้�จอี

2. พื�นด้านหล้ง
โปรัเจคำเตั้อีรั์ว�งอียู่ใกล้กับพ่�นด้�นห้ลัง
ขอีงห้น้�จอี

หมายเหตัุ้:   ตั้้อีงใช้้ฉ�กฉ�ยภ�พจ�ก
ที่�งด้�นห้ลังช้นิดพิเศษ

3. เพดานด้านหล้ง
โปรัเจคำเตั้อีรั์ว�งในตั้ำ�แห้น่งกลับห้ัวจ�ก
เพด�นด้�นห้ลังขอีงห้น้�จอี

หมายเหตัุ้:   ตั้้อีงใช้้ฉ�กฉ�ยภ�พจ�ก
ที่�งด้�นห้ลังช้นิดพิเศษ

4. เพดานด้านหน้า
โปรัเจคำเตั้อีรั์ว�งในตั้ำ�แห้น่งกลับห้ัวจ�ก
เพด�นด้�นห้น้�ขอีงห้น้�จอี
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ขนาดการิ่ฉายภาพ
หมายเหตัุ้:   โปรัดดู "รั�ยละเอี้ยดที่�งด้�นเที่คำนิคำ" ที่้่ห้น้� 64 ส่ำ�ห้รัับคำว�มละเอี้ยดก�รั

แส่ดงผลเนที่้ฟขอีงโปรัเจคำเตั้อีรั์น้�
• ภาพ 16:10 บนหน้าจอ 16:10

  
• ภาพ 16:10 บนหน้าจอ 4:3

  

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

หมายเหตัุ้:    (e) = ห้น้�จอี 
   (f) = ศูนย์กล�งขอีงเลนส่์

ภาพ 16:10 บนหน้าจอ 16:10

LS510W/LS510WH/LS510WH-2

(a)  
ขนาดจอ

(b) ริ่ะยะห่างการิ่ฉายภาพ (c) ค่วามสูง
ของภาพ

(d) ริ่ะยะเยื�องในแนวตั้้�ง
ตั้��าสุด สูงสุด ตั้��าสุด สูงสุด

นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม.
30 762 39.37 1000 43.31 1100 15.90 404 0.00 0 0.00 0
60 1524 78.74 2000 86.61 2200 31.80 808 0.00 0 0.00 0
70 1778 91.86 2333 101.05 2567 37.10 942 0.00 0 0.00 0
80 2032 104.99 2667 115.49 2933 42.40 1077 0.00 0 0.00 0
90 2286 118.11 3000 129.92 3300 47.70 1212 0.00 0 0.00 0
100 2540 131.23 3333 144.36 3667 53.00 1346 0.00 0 0.00 0
110 2794 144.36 3667 158.79 4033 58.30 1481 0.00 0 0.00 0
120 3048 157.48 4000 173.23 4400 63.60 1615 0.00 0 0.00 0
130 3302 170.60 4333 187.66 4767 68.90 1750 0.00 0 0.00 0
140 3556 183.73 4667 202.10 5133 74.20 1885 0.00 0 0.00 0
150 3810 196.85 5000 216.54 5500 79.50 2019 0.00 0 0.00 0
200 5080 262.47 6667 288.71 7333 106.00 2692 0.00 0 0.00 0
250 6350 328.08 8333 360.89 9167 132.50 3365 0.00 0 0.00 0
300 7620 393.70 10000 433.07 11000 159.00 4039 0.00 0 0.00 0
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LS560W/LS560WH

(a)  
ขนาดจอ

(b) ริ่ะยะห่างการิ่ฉายภาพ (c) ค่วามสูง
ของภาพ

(d) ริ่ะยะเยื�องในแนวตั้้�ง
ตั้��าสุด สูงสุด ตั้��าสุด สูงสุด

นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม.
60 1524 24.84 631 24.84 631 31.80 808 3.18 81 3.18 81
70 1778 28.98 736 28.98 736 37.10 942 3.71 94 3.71 94
80 2032 33.13 841 33.13 841 42.40 1077 4.24 108 4.24 108
90 2286 37.27 947 37.27 947 47.70 1212 4.77 121 4.77 121
100 2540 41.41 1052 41.41 1052 53.00 1346 5.30 135 5.30 135
110 2794 45.55 1157 45.55 1157 58.30 1481 5.83 148 5.83 148
120 3048 49.69 1262 49.69 1262 63.60 1615 6.36 162 6.36 162
130 3302 53.83 1367 53.83 1367 68.90 1750 6.89 175 6.89 175
140 3556 57.97 1472 57.97 1472 74.20 1885 7.42 188 7.42 188
150 3810 62.11 1578 62.11 1578 79.50 2019 7.95 202 7.95 202
200 5080 82.81 2103 82.81 2103 106.00 2692 10.60 269 10.60 269
250 6350 103.52 2629 103.52 2629 132.50 3365 13.25 337 13.25 337
300 7620 124.22 3155 124.22 3155 159.00 4039 15.90 404 15.90 404

ภาพ 16:10 บนหน้าจอ 4:3

LS510W/LS510WH/LS510WH-2

(a)  
ขนาดจอ

(b) ริ่ะยะห่างการิ่ฉายภาพ (c) ค่วามสูง
ของภาพ

(d) ริ่ะยะเยื�องในแนวตั้้�ง
ตั้��าสุด สูงสุด ตั้��าสุด สูงสุด

นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม.
30 762 37.14 943 40.86 1038 15.00 381 0.00 0 0.00 0 
60 1524 74.28 1887 81.71 2075 30.00 762 0.00 0 0.00 0 
70 1778 86.66 2201 95.33 2421 35.00 889 0.00 0 0.00 0 
80 2032 99.04 2516 108.95 2767 40.00 1016 0.00 0 0.00 0 
90 2286 111.42 2830 122.57 3113 45.00 1143 0.00 0 0.00 0 
100 2540 123.81 3145 136.19 3459 50.00 1270 0.00 0 0.00 0 
110 2794 136.19 3459 149.80 3805 55.00 1397 0.00 0 0.00 0 
120 3048 148.57 3774 163.42 4151 60.00 1524 0.00 0 0.00 0 
130 3302 160.95 4088 177.04 4497 65.00 1651 0.00 0 0.00 0 
140 3556 173.33 4403 190.66 4843 70.00 1778 0.00 0 0.00 0 
150 3810 185.71 4717 204.28 5189 75.00 1905 0.00 0 0.00 0 
200 5080 247.61 6289 272.37 6918 100.00 2540 0.00 0 0.00 0 
250 6350 309.51 7862 340.47 8648 125.00 3175 0.00 0 0.00 0 
300 7620 371.42 9434 408.56 10377 150.00 3810 0.00 0 0.00 0 
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LS560W/LS560WH

(a)  
ขนาดจอ

(b) ริ่ะยะห่างการิ่ฉายภาพ (c) ค่วามสูง
ของภาพ

(d) ริ่ะยะเยื�องในแนวตั้้�ง
ตั้��าสุด สูงสุด ตั้��าสุด สูงสุด

นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม.
60 1524 23.44 595 23.44 595 30.00 762 3.00 76 3.00 76 
70 1778 27.34 695 27.34 695 35.00 889 3.50 89 3.50 89 
80 2032 31.25 794 31.25 794 40.00 1016 4.00 102 4.00 102 
90 2286 35.16 893 35.16 893 45.00 1143 4.50 114 4.50 114 
100 2540 39.06 992 39.06 992 50.00 1270 5.00 127 5.00 127 
110 2794 42.97 1091 42.97 1091 55.00 1397 5.50 140 5.50 140 
120 3048 46.88 1191 46.88 1191 60.00 1524 6.00 152 6.00 152 
130 3302 50.78 1290 50.78 1290 65.00 1651 6.50 165 6.50 165 
140 3556 54.69 1389 54.69 1389 70.00 1778 7.00 178 7.00 178 
150 3810 58.59 1488 58.59 1488 75.00 1905 7.50 191 7.50 191 
200 5080 78.13 1984 78.13 1984 100.00 2540 10.00 254 10.00 254 
250 6350 97.66 2480 97.66 2480 125.00 3175 12.50 318 12.50 318 
300 7620 117.19 2977 117.19 2977 150.00 3810 15.00 381 15.00 381 

หมายเหตัุ้:   ขอีแนะนำ�ว่�ห้�กคำุณตั้้อีงก�รัตั้ิดตั้ั�งโปรัเจคำเตั้อีรั์อีย่�งถ�วรั โปรัดที่ดส่อีบ
ขน�ดและรัะยะที่�งในก�รัฉ�ยภ�พโดยใช้้โปรัเจคำเตั้อีรั์จรัิงในตั้ำ�แห้น่งจรัิง
ก่อีนที่้่คำุณจะตั้ิดตั้ั�งอีย่�งถ�วรั

LS560HDH
• ภาพ 16:9 บนหน้าจอ 16:9

(a)

(d)

(c)

(b)

(e)
(f)

  

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

• ภาพ 16:9 บนหน้าจอ 4:3

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

  

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

หมายเหตัุ้:    (e) = ห้น้�จอี 
(f) = ศูนย์กล�งขอีงเลนส่์
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ภาพ 16:9 บนหน้าจอ 16:9

(a)  
ขนาดจอ

(b) ริ่ะยะห่างการิ่ฉายภาพ (c) ค่วามสูง
ของภาพ

(d) ริ่ะยะเยื�องในแนวตั้้�ง
ตั้��าสุด สูงสุด ตั้��าสุด สูงสุด

นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม.
30 762 12.16 309 12.16 309 14.71 374 2.35 60 2.35 60
60 1524 24.32 618 24.32 618 29.42 747 4.71 120 4.71 120
70 1778 28.37 721 28.37 721 34.32 872 5.49 139 5.49 139
80 2032 32.42 824 32.42 824 39.22 996 6.28 159 6.28 159
90 2286 36.48 927 36.48 927 44.12 1121 7.06 179 7.06 179
100 2540 40.53 1029 40.53 1029 49.03 1245 7.84 199 7.84 199
110 2794 44.58 1132 44.58 1132 53.93 1370 8.63 219 8.63 219
120 3048 48.64 1235 48.64 1235 58.83 1494 9.41 239 9.41 239
130 3302 52.69 1338 52.69 1338 63.73 1619 10.20 259 10.20 259
140 3556 56.74 1441 56.74 1441 68.64 1743 10.98 279 10.98 279
150 3810 60.80 1544 60.80 1544 73.54 1868 11.77 299 11.77 299
200 5080 81.06 2059 81.06 2059 98.05 2491 15.69 398 15.69 398
250 6350 101.33 2574 101.33 2574 122.57 3113 19.61 498 19.61 498
300 7620 121.59 3088 121.59 3088 147.08 3736 23.53 598 23.53 598

ภาพ 16:9 บนหน้าจอ 4:3

(a)  
ขนาดจอ

(b) ริ่ะยะห่างการิ่ฉายภาพ (c) ค่วามสูง
ของภาพ

(d) ริ่ะยะเยื�องในแนวตั้้�ง
ตั้��าสุด สูงสุด ตั้��าสุด สูงสุด

นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม.
30 762 11.16 283 11.16 283 13.50 343 2.16 55 2.16 55 
60 1524 22.32 567 22.32 567 27.00 686 4.32 110 4.32 110 
70 1778 26.04 661 26.04 661 31.50 800 5.04 128 5.04 128 
80 2032 29.76 756 29.76 756 36.00 914 5.76 146 5.76 146 
90 2286 33.48 850 33.48 850 40.50 1029 6.48 165 6.48 165 
100 2540 37.20 945 37.20 945 45.00 1143 7.20 183 7.20 183 
110 2794 40.92 1039 40.92 1039 49.50 1257 7.92 201 7.92 201 
120 3048 44.64 1134 44.64 1134 54.00 1372 8.64 219 8.64 219 
130 3302 48.36 1228 48.36 1228 58.50 1486 9.36 238 9.36 238 
140 3556 52.08 1323 52.08 1323 63.00 1600 10.08 256 10.08 256 
150 3810 55.80 1417 55.80 1417 67.50 1715 10.80 274 10.80 274 
200 5080 74.40 1890 74.40 1890 90.00 2286 14.40 366 14.40 366 
250 6350 93.01 2362 93.01 2362 112.50 2858 18.00 457 18.00 457 
300 7620 111.61 2835 111.61 2835 135.00 3429 21.60 549 21.60 549 

หมายเหตัุ้:   ขอีแนะนำ�ว่�ห้�กคำุณตั้้อีงก�รัตั้ิดตั้ั�งโปรัเจคำเตั้อีรั์อีย่�งถ�วรั โปรัดที่ดส่อีบ
ขน�ดและรัะยะที่�งในก�รัฉ�ยภ�พโดยใช้้โปรัเจคำเตั้อีรั์จรัิงในตั้ำ�แห้น่งจรัิง
ก่อีนที่้่คำุณจะตั้ิดตั้ั�งอีย่�งถ�วรั
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การิ่ตั้่ดตั้้�งโปริ่เจค่เตั้อริ่์
หมายเหตัุ้:   ห้�กคำุณซื้่�อีอีุปกรัณ์ยึดแบบอี่่น โปรัดใช้้ส่กรัูที่้่ม้ขน�ดที่้่ถูกตั้้อีง ขน�ดส่กรัู

อี�จแตั้กตั้่�งกันไปตั้�มคำว�มห้น�ขอีงแผ่นยึด

1. เพ่่อีคำว�มมั่นใจในก�รัตั้ิดตั้ั�งที่้่ปลอีดภัยที่้่สุ่ด โปรัดใช้้ตั้ัวยึดผนังห้รั่อีเพด�นขอีง 
ViewSonic®

2. ตั้รัวจส่อีบให้้แน่ใจว่�ส่กรัูที่้่ใช้้ยึดกับโปรัเจคำเตั้อีรั์เป็นไปตั้�มข้อีกำ�ห้นดตั้่อีไปน้�:
• ปรัะเภที่ส่กรัู: M4 x 8
• คำว�มย�วส่กรัูสู่งสุ่ด: 8 mm

61

199

61

199

LS510W / LS510WH / LS510WH-2

LS560W / LS560WH / LS560HDH

หมายเหตัุ้:  
• ห้ล้กเล้่ยงก�รัตั้ิดตั้ั�งโปรัเจคำเตั้อีรั์ใกล้กับแห้ล่งคำว�มรั้อีน
• รัักษ�รัะยะห้่�งอีย่�งน้อีย 10 ซื้ม. รัะห้ว่�งเพด�นและด้�นล่�งขอีง

โปรัเจคำเตั้อีรั์
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การิ่ป้องก้นการิ่ใช้โดยไม่ได้ริ่้บอนุญาตั้
โปรัเจคำเตั้อีรั์น้�ม้คำุณส่มบัตั้ิก�รัรัักษ�คำว�มปลอีดภัยในตั้ัวห้ล�ยปรัะก�รั เพ่่อีป้อีงกันก�รั
โจรักรัรัม, ก�รัเข้�ถึงห้รั่อีก�รัเปล้่ยนแปลงก�รัตั้ั�งคำ่�โดยไม่ตั้ั�งใจ

การิ่ใช้สล็อตั้ริ่้กษาค่วามปลอดภ้ย
เพ่่อีช้่วยป้อีงกันไม่ให้้โปรัเจคำเตั้อีรั์ถูกขโมย ให้้ใช้้อีุปกรัณ์ล็อีคำส่ล็อีตั้รัักษ�คำว�ม
ปลอีดภัยเพ่่อีรัักษ�คำว�มปลอีดภัยโปรัเจคำเตั้อีรั์กับวัตั้ถุที่้่อียู่คำงที่้่ 

ด้�นล่�งเป็นตั้ัวอีย่�งขอีงก�รัตั้ิดตั้ั�งอีุปกรัณ์ล็อีคำส่ล็อีตั้รัักษ�คำว�มปลอีดภัย:

หมายเหตัุ้:   ส่ล็อีตั้รัักษ�คำว�มปลอีดภัยน้�ยังส่�ม�รัถใช้้เป็นจุดยึดนิรัภัยได้ห้�กตั้ิดตั้ั�ง
โปรัเจคำเตั้อีรั์กับเพด�น
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การิ่ใช้ฟังก์ช้นริ่ห้สผ่าน
เพ่่อีช้่วยป้อีงกันก�รัเข้�ถึงห้รั่อีใช้้ง�นโดยไม่ได้รัับอีนุญ�ตั้ โปรัเจคำเตั้อีรั์น้�ม้ตั้ัวเล่อีก
รัักษ�คำว�มปลอีดภัยด้วยรัห้ัส่ผ่�น โดยส่�ม�รัถตั้ั�งรัห้ัส่ผ่�นได้ผ่�นเมนูบนห้น้�จอี 
(OSD)

หมายเหตัุ้:   ให้้จดรัห้ัส่ผ่�นขอีงคำุณไว้ และเก็บไว้ในที่้่ปลอีดภัย

การิ่ตั้้�งริ่ห้สผ่าน

1. กด Menu เพ่่อีเปิดเมนู OSD และไปยัง: ริ่ะบบ > ตั้้�งค่่าค่วามปลอดภ้ย และกด 
Enter

2. ไฮไลตั้์  
Power on Lock (ล็อค่การิ่เปิดเค่ริ่ื�อง) 
และเล่อีก เปิด โดยก�รักด  /   

3. ตั้�มภ�พที่้่ด้�นขว� ปุ�มลูกศรั ( ,  ,  
, ) แที่นคำ่�ตั้ัวเลข 4 ตั้ัว (1, 2, 3, 4) 

ตั้�มลำ�ดับ กดปุ�มลูกศรัเพ่่อีตั้ั�งคำ่�รัห้ัส่
ผ่�นห้กห้ลัก

4. ย่นยันรัห้ัส่ผ่�นให้ม่ด้วยก�รัป้อีนรัห้ัส่ผ่�นให้ม่นั�นอี้กคำรัั�ง เม่่อีตั้ั�งรัห้ัส่ผ่�นแล้ว เมนู 
OSD จะกลับสู่่ห้น้� ตั้้�งค่่าค่วามปลอดภ้ย 

5. กด Exit เพ่่อีอีอีกจ�กเมนู OSD น้�
หมายเหตัุ้:   เม่่อีตั้ั�งคำ่�แล้วจะตั้้อีงป้อีนรัห้ัส่ผ่�นที่้่ถูกตั้้อีงทีุ่กคำรัั�งที่้่โปรัเจคำเตั้อีรั์เรัิ่ม

ที่ำ�ง�น
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การิ่เปลี�ยนริ่ห้สผ่าน

1. กด Menu เพ่่อีเปิดเมนู OSD และไปยัง: ริ่ะบบ > ตั้้�งค่่าค่วามปลอดภ้ย >  
เปลี�ยนริ่ห้สผ่าน 

2. กด Enter, ข้อีคำว�ม "ป้อีนรัห้ัส่ปัจจุบัน" จะปรั�กฏขึ�น
3. ป้อีนรัห้ัส่ผ่�นเดิม

 ͫ ห้�กรัห้ัส่ผ่�นน้�ถูกตั้้อีง ข้อีคำว�ม "ป้อีนรัห้ัส่ให้ม่" จะปรั�กฏขึ�น
 ͫ ห้�กรัห้ัส่ผ่�นไม่ถูกตั้้อีง ข้อีคำว�มแส่ดงรัห้ัส่ผ่�นผิดจะปรั�กฏเป็นเวล� 5 วิน�ที่้
ตั้�มด้วยข้อีคำว�ม "ป้อีนรัห้ัส่ปัจจุบัน" คำุณส่�ม�รัถลอีงอี้กคำรัั�งห้รั่อีกด Exit เพ่่อี
ยกเลิก

4. ป้อีนรัห้ัส่ผ่�นให้ม่
5. ย่นยันรัห้ัส่ผ่�นให้ม่ด้วยก�รัป้อีนรัห้ัส่ผ่�นให้ม่นั�นอี้กคำรัั�ง
6. เพ่่อีที่้่จะอีอีกจ�กเมนู OSD, กด Exit

หมายเหตัุ้:   ตั้ัวเลขที่้่ป้อีนจะแส่ดงเป็นเคำรั่่อีงห้ม�ยดอีกจัน (*)

การิ่ยกเล่กฟังก์ช้นริ่ห้สผ่าน

1. กด Menu เพ่่อีเปิดเมนู OSD และไปยัง: ริ่ะบบ > ตั้้�งค่่าค่วามปลอดภ้ย >  
Power on Lock (ล็อค่การิ่เปิดเค่ริ่ื�อง)

2. กด  /  เพ่่อีเล่อีก ปิด
3. ข้อีคำว�ม "ใส่่รัห้ัส่ผ่�น" จะปรั�กฏขึ�น ให้้ป้อีนรัห้ัส่ผ่�นปัจจุบัน

 ͫ ห้�กป้อีนรัห้ัส่ผ่�นถูกตั้้อีง เมนู OSD จะกลับสู่่ห้น้�จอีรัห้ัส่ผ่�น พรั้อีมกับคำำ�ว่� 
"ปิด" จะแส่ดงขึ�นในแถว Power on Lock (ล็อค่การิ่เปิดเค่ริ่ื�อง)

 ͫ ห้�กรัห้ัส่ผ่�นไม่ถูกตั้้อีง ข้อีคำว�มแส่ดงรัห้ัส่ผ่�นผิดจะปรั�กฏเป็นเวล� 5 วิน�ที่้
ตั้�มด้วยข้อีคำว�ม "ป้อีนรัห้ัส่ปัจจุบัน" คำุณส่�ม�รัถลอีงอี้กคำรัั�งห้รั่อีกด Exit เพ่่อี
ยกเลิก

หมายเหตัุ้:   โปรัดเก็บรัห้ัส่ผ่�นเก่�ไว้ เน่่อีงจ�กคำุณจะตั้้อีงใช้้รัห้ัส่ผ่�นน้�เพ่่อีเปิดใช้้ง�น
ฟังก์ช้ันรัห้ัส่ผ่�น
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หากลืมริ่ห้สผ่าน

ห้�กฟังก์ช้ันรัห้ัส่ผ่�นถูกเปิดใช้้ง�น คำุณจะถูก
ถ�มรัห้ัส่ผ่�นห้กห้ลักในทีุ่กคำรัั�งที่้่คำุณเปิดเคำรั่่อีง
โปรัเจคำเตั้อีรั์ ห้�กคำุณป้อีนรัห้ัส่ผิด ข้อีคำว�ม
แส่ดงรัห้ัส่ผ่�นผิด ตั้�มภ�พด้�นขว�จะปรั�กฏขึ�น
น�น 5 วิน�ที่้ ตั้�มด้วยข้อีคำว�ม "ใส่่รัห้ัส่ผ่�น" 
คำุณส่�ม�รัถลอีงให้ม่ ห้รั่อีห้�กคำุณจำ�ไม่ได้ คำุณส่�ม�รัถใช้้ "ขั�นตั้อีนก�รัเรั้ยกคำ่นรัห้ัส่
ผ่�น"

หมายเหตัุ้:   ห้�กคำุณป้อีนรัห้ัส่ผ่�นผิด 5 คำรัั�งตั้ิดตั้่อีกัน โปรัเจคำเตั้อีรั์จะปิดเคำรั่่อีงเอีงโดย
อีัตั้โนมัตั้ิในเวล�ไม่น�น

ข้�นตั้อนการิ่เริ่ียกค่ืนริ่ห้สผ่าน

1. เม่่อีข้อีคำว�ม "ป้อีนรัห้ัส่ปัจจุบัน" ปรั�กฏขึ�น 
ให้้กด Auto Sync คำ้�งไว้เป็นเวล� 3 วิน�ที่้ 
โปรัเจคำเตั้อีรั์จะแส่ดงรัห้ัส่ตั้ัวเลขบนห้น้�จอี

2. เข้ยนเลขดังกล่�วลงบนกรัะด�ษ จ�กนั�นปิด
เคำรั่่อีงโปรัเจคำเตั้อีรั์ขอีงคำุณ

3. ตั้ิดตั้่อีขอีรัับคำว�มช้่วยเห้ล่อีจ�กศูนย์บรัิก�รั
ในที่้อีงถิ่นเพ่่อีถอีดรัห้ัส่ คำุณอี�จตั้้อีงแส่ดง
เอีกส่�รัเก้่ยวกับก�รัซื้่�อีส่ินคำ้�เพ่่อีพิสู่จน์ว่�คำุณ
เป็นผู้ม้ส่ิที่ธิ์ในก�รัใช้้ง�นโปรัเจคำเตั้อีรั์เคำรั่่อีงน้�
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การิ่ล็อค่ปุ่มค่วบคุ่ม
ด้วยก�รัล็อีคำแผงปุ�มคำวบคำุมบนโปรัเจคำเตั้อีรั์แล้ว คำุณจะส่�ม�รัถป้อีงกันก�รัตั้ั�งคำ่�จะได้
รัับก�รัเปล้่ยนแปลงโดยม�ได้ตั้ั�งใจ (โดยเด็กๆ เล่นเป็นตั้้น)

หมายเหตัุ้:   เม่่อีเปิด ล็อค่ปุ่มที�แผงค่วบคุ่ม จะไม่ม้ปุ�มคำวบคำุมใดๆ บนโปรัเจคำเตั้อีรั์
ที่ำ�ง�นนอีกจ�กปุ�ม พล้งงาน

1. กด Menu เพ่่อีเปิดเมนู OSD และไปยัง: ริ่ะบบ > ล็อค่ปุ่มที�แผงค่วบคุ่ม
2. กด /  เพ่่อีเล่อีก เปิด
3. เล่อีก ใช่ และกด Enter เพ่่อีย่นยัน 
4. เพ่่อีปลดล็อีคำแผงปุ�ม กด  บนรั้โมที่คำอีนโที่รัลห้รั่อีโปรัเจคำเตั้อีรั์คำ้�งไว้ 3 วิน�ที่้

หมายเหตัุ้:   คำณุยงัส่�ม�รัถใช้้รัโ้มที่คำอีนโที่รัลเพ่อ่ีเข�้สู่่เมน ูริ่ะบบ > ลอ็ค่ปุม่ที�แผงค่วบคุ่ม 
และเล่อีก ปิด
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การทำำาการเชื่่�อมต่่อ
ส่่วนน้�จะแนะนำ�คุุณเกี่้�ยวกี่ับวิธี้กี่�รเชื่่�อมต่่อโปรเจคุเต่อร์กี่ับอุปกี่รณ์อ่�น ๆ

การเชื่่�อมต่่อแหล่งจ่ายไฟ
1. เชื่่�อมต่่อส่�ยไฟเข้้�กี่ับแจ็คุ AC IN ที่้�ด้้�นหลัังข้องโปรเจคุเต่อร์
2. เส่้ยบปลัั�กี่ไฟเข้้�กี่ับเต่้�รับจ่�ยไฟ

AUDIO IN

AUDIO OUT

HDMI

หมายเหตุ่:   เม่�อต่ิด้ต่ั�งโปรเจคุเต่อร์ ให้นำ�อุปกี่รณ์ต่ัด้กี่�รเชื่่�อมต่่อที่้�เข้้�ถึึงได้้ง่�ยม�ใชื่้
กี่ับส่�ยไฟแบบคุงที่้� หร่อเชื่่�อมต่่อปลัั�กี่ไฟเข้้�กี่ับเต่้�เส่้ยบที่้�เข้้�ถึึงได้้ง่�ย
ใกี่ลั้ต่ัวเคุร่�อง ห�กี่ม้คุว�มผิด้ปกี่ต่ิเกี่ิด้ข้ึ�นระหว่�งกี่�รใชื่้ง�นโปรเจคุเต่อร์ ให้
ใชื่้อุปกี่รณ์ต่ัด้กี่�รเชื่่�อมต่่อเพ่�อปิด้ไฟ หร่อถึอด้ปลัั�กี่ไฟออกี่
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การเชื่่�อมต่่อกับแหล่งสัญญาณคอมพิวเต่อร์
หมายเหตุ่:   ฟังกี่์ชื่ันน้�ม้ให้เลั่อกี่เฉพ�ะส่ำ�หรับ LS510W/LS560W

การเชื่่�อมต่่อ VGA
เชื่่�อมต่่อปลั�ยด้้�นหนึ�งข้องส่�ยเคุเบิลั VGA เข้้�กี่ับพอร์ต่ VGA ข้องคุอมพิวเต่อร์ข้อง
คุุณ จ�กี่นั�นเชื่่�อมต่่อปลั�ยอ้กี่ด้้�นข้องส่�ยเคุเบิลัเข้้�กี่ับพอร์ต่ COMPUTER IN ข้อง
โปรเจคุเต่อร์ข้องคุุณ

หมายเหตุ่:   โน้ต่บุ�กี่บ�งรุ่นไม่ม้กี่�รเปิด้พอร์ต่แส่ด้งผลัภ�ยนอกี่ไว้โด้ยอัต่โนมัต่ิเม่�อเชื่่�อม
ต่่อกี่ับโปรเจคุเต่อร์ คุุณอ�จต่้องปรับกี่�รต่ั�งคุ่�กี่�รฉ�ยภ�พข้องโน้ต่บุ�กี่ข้อง
คุุณ

การเชื่่�อมต่่อ VGA Out
หลัังเริ�มกี่�รเชื่่�อมต่่อ VGA เชื่่�อมต่่อปลั�ยด้้�นหนึ�งข้องส่�ยเคุเบิลั VGA เข้้�กี่ับพอร์ต่ 
VGA ข้องจอภ�พข้องคุุณ จ�กี่นั�นเชื่่�อมต่่อปลั�ยอ้กี่ด้้�นข้องส่�ยเคุเบิลัเข้้�กี่ับพอร์ต่ 
MONITOR OUT ข้องโปรเจคุเต่อร์ข้องคุุณ

การเชื่่�อมต่่อกับแหล่งสัญญาณวิดีโอ/คอมพิวเต่อร์
การเชื่่�อมต่่อ HDMI
เชื่่�อมต่่อปลั�ยด้้�นหนึ�งข้องส่�ยเคุเบิลั HDMI เข้้�กี่ับพอร์ต่ HDMI ข้องอุปกี่รณ์วิด้้โอ/
คุอมพิวเต่อร์ข้องคุุณ จ�กี่นั�นเชื่่�อมต่่อปลั�ยอ้กี่ด้้�นข้องส่�ยเคุเบิลัเข้้�กี่ับพอร์ต่ HDMI 
ข้องโปรเจคุเต่อร์ข้องคุุณ

การเชื่่�อมต่่อสัญญาณเสียง
โปรเจคุเต่อร์น้�ม้กี่�รต่ิด้ต่ั�งลัำ�โพงอยู่ อย่�งไรกี่็ต่�มคุุณส่�ม�รถึเชื่่�อมต่่อลัำ�โพง
ภ�ยนอกี่เข้้�กี่ับพอร์ต่ AUDIO OUT ข้องโปรเจคุเต่อร์ 

หมายเหตุ่:   ส่ัญญ�ณเส่้ยงออกี่ถึูกี่คุวบคุุมโด้ยกี่�รต่ั�งคุ่� ระดับเสียง แลัะ ปิิดเสียง ข้อง
โปรเจคุเต่อร์

หมายเหตุ่:   ส่ำ�หรับส่ัญญ�ณด้ิจิต่อลั DVI เป็น HDMI ห�กี่ส่ัญญ�ณ DVI ไม่ได้้
ม�ต่รฐ�น คุ่�แจ็คุ AUDIO IN อ�จไม่ที่ำ�ง�น

ภ�พประกี่อบกี่�รเชื่่�อมต่่อด้้�นลั่�งใชื่้เพ่�อกี่�รอ้�งอิงเที่่�นั�น แจ็คุเชื่่�อมต่่อที่้�ม้อยู่บน
โปรเจคุเต่อร์จะแต่กี่ต่่�งกี่ันไปในโปรเจคุเต่อร์แต่่ลัะรุ่น ส่�ยเคุเบิลับ�งประเภที่อ�จไม่
ได้้ม�กี่ับโปรเจคุเต่อร์ข้องคุุณ ม้จำ�หน่�ยต่�มร้�นข้�ยเคุร่�องใชื่้ไฟฟ้�ที่ั�วไป
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LS510WH-2

LS560HDH

LS510WH

LS510W

LS560WH

LS560W

AUDIO IN

AUDIO OUT

RS232HDMI USB 5V/2A
(SERVICE)

AUDIO IN

AUDIO OUT

MONITOR OUTCOMPUTER IN

RS232HDMI USB 5V/2A
(SERVICE)
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การใช้้งาน
การเปิิด/ปิิดโปิรเจคเตอร์
การเริ่มต้นใช้้งานโปิรเจคเตอร์

1. กดปุ่่�ม พลังงาน เพื่่�อเปุ่ิดโปุ่รเจคเตอร์

2. แหล่่งกำ�เนิิดแสงจะสว่่�งขึ้้�นิ แล่ะ "เสียงเปิิด/ปิิดเครื่อง" จะเล่่นิขึ้้�นิ 

3. ไฟแสดงสถ�นิะพื่ล่ังง�นิจะติดเปุ่็นิ สีเขึ้ียว่ เม่�อเปุ่ิดโปุ่รเจคเตอร์

หมายเหตุ:   
• ห�กโปุ่รเจคเตอร์ยังร้อนิอย่่จ�กก�รใช้้ก่อนิหนิ้�นิี� พื่ัดล่มระบ�ยคว่�มร้อนิจะทำำ�ง�นิ 

90 ว่ินิ�ทำีก่อนิจะเปุ่ิดแหล่่งกำ�เนิิดแสง
• เพื่่�อรักษ�อ�ย่ระยะเว่ล่�ก�รใช้้ง�นิแหล่่งกำ�เนิิดแสง เม่�อค่ณเปุ่ิดเคร่�องโปุ่รเจคเตอร์ 

ให้รออย่�งนิ้อยห้� (5) นิ�ทำีก่อนิปุ่ิดเคร่�อง

4. เปุ่ิดอ่ปุ่กรณ์ทำี�เช้่�อมต่อทำั�งหมดเช้่นิโนิ้ตบ่�กแล่ะโปุ่รเจคเตอร์จะเริ�มค้นิห�แหล่่ง
สัญญ�ณเขึ้้�

หมายเหตุ:   ห�กโปุ่รเจคเตอร์ตรว่จพื่บแหล่่งสัญญ�ณเขึ้้� แถบก�รเล่่อกแหล่่งสัญญ�ณ
จะปุ่ร�กฏขึ้้�นิ ห�กไม่พื่บแหล่่งสัญญ�ณเขึ้้� ขึ้้อคว่�ม "ไม่มีสัญญ�ณ" จะ
ปุ่ร�กฏขึ้้�นิ

การเปิิดใช้้งานครั้งแรก
ห�กเปุ่ิดใช้้เคร่�องโปุ่รเจคเตอร์เปุ่็นิครั�งแรก ให้เล่่อกภ�ษ� OSD โดยปุ่ฏิบัติต�มคำ�
แนิะนิำ�บนิหนิ้�จอ
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การปิิดเครื่องโปิรเจคเตอร์

1. กดปุ่่�ม พลังงาน หร่อ Off แล่ะขึ้้อคว่�มย่นิยันิจะปุ่ร�กฏขึ้้�นิเพื่่�อให้ค่ณกดปุ่่�ม 
พลังงาน หร่อ Off เปุ่็นิครั�งทำี�สอง นิอกจ�กนิี�ค่ณส�ม�รถกดปุ่่�มอ่�นิๆ เพื่่�อยกเล่ิกได้
หมายเหตุ:   ห�กค่ณไม่ตอบสนิองภ�ยในิไม่กี�ว่ินิ�ทำี ขึ้้อคว่�มนิั�นิจะห�ยไปุ่

2. เม่�อกระบว่นิก�รระบ�ยคว่�มร้อนิเสร็จสิ�นิ "เสียงเปิิด/ปิิดเครื่อง" จะถ่กเล่่นิ 

3. ถอดส�ยไฟออกจ�กเต้�เสียบไฟฟ้�ห�กไม่มีก�รใช้้ง�นิโปุ่รเจคเตอร์เปุ่็นิเว่ล่�นิ�นิ

หมายเหตุ:   
• เพื่่�อเปุ่็นิก�รรักษ�แหล่่งกำ�เนิิดแส เคร่�องโปุ่รเจคเตอร์จะไม่ตอบสนิองต่อคำ�สั�ง  

ในิระหว่่�งก�รทำำ�ให้เคร่�องเย็นิล่ง
• ห้�มถอดส�ยไฟก่อนิทำี�โปุ่รเจคเตอร์จะปุ่ิดเคร่�องโดยสมบ่รณ์
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การเลือกแหล่งสัญญาณเข้า
โปุ่รเจคเตอร์ส�ม�รถเช้่�อมต่อกับอ่ปุ่กรณ์หล่�ยๆ ช้ิ�นิในิเว่ล่�เดียว่กันิได้ แต่เคร่�อง
ส�ม�รถแสดงภ�พื่เต็มจอได้ครั�งล่ะหนิ้�งสัญญ�ณเทำ่�นิั�นิ

ห�กค่ณต้องก�รให้โปุ่รเจคเตอร์ค้นิห�แหล่่งสัญญ�ณเขึ้้�โดยอัตโนิมัติ ตรว่จสอบ
ให้แนิ่ใจว่่�ฟังก์ช้ันิ ค้นหาด่วนอัตโนมัต ิในิเมนิ่ ระบบ เปุ่็นิ เปิิด (เฉพื่�ะสำ�หรับ 
LS510W/LS560W/LS560HDH)

ส�ม�รถเล่่อก แหล่งสัญญาณเข้า ด้ว่ยตนิเองได้ด้ว่ยก�รกดปุ่่�มเล่่อกแหล่่งสัญญ�ณ
ปุ่่�มใดปุ่่�มหนิ้�งบนิรีโมทำคอนิโทำรล่หร่อโดยก�รเล่่�อนิแหล่่งสัญญ�ณเขึ้้�ทำี�มีให้เล่่อก

ในิก�รเล่่อกแหล่่งสัญญ�ณเขึ้้�ด้ว่ยตนิเองให้ทำำ�ดังต่อไปุ่นิี�:

1. กด Source แล่ะเมนิ่ก�รเล่่อกแหล่่งสัญญ�ณจะปุ่ร�กฏขึ้้�นิ

2. กด /  จนิกว่่�จะส�ม�รถเล่่อกสัญญ�ณทำี�ค่ณต้องก�ร แล่ะกด Enter
3. เม่�อตรว่จพื่บสัญญ�ณแล่้ว่ ขึ้้อม่ล่แหล่่งภ�พื่ทำี�เล่่อกจะแสดงทำี�ม่มขึ้องจอภ�พื่สอง

ส�มว่ินิ�ทำี 
หมายเหตุ:   ห�กมีก�รเช้่�อมต่ออ่ปุ่กรณ์หล่�ยเคร่�องเขึ้้�กับโปุ่รเจคเตอร์ ให้ทำำ�ซ้ำำ��ขึ้ั�นิตอนิ 

1-2 เพื่่�อค้นิห�แหล่่งสัญญ�ณอ่�นิ
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การปิรับภาพที่ฉาย
การปิรับความสูงและมุมการฉายของโปิรเจคเตอร์
โปุ่รเจคเตอร์นิี�ม�พื่ร้อมขึ้�ปุ่รับระดับได้หนิ้�ง (1) ขึ้� ก�รปุ่รับขึ้�นิี�จะเปุ่ล่ี�ยนิคว่�มส่งขึ้อง
โปุ่รเจคเตอร์แล่ะม่มก�รฉ�ยในิแนิว่ตั�ง ปุ่รับขึ้�นิี�อย่�งระมัดระว่ัง เพื่่�อปุ่รับตำ�แหนิ่งภ�พื่
ทำี�ฉ�ยอย่�งล่ะเอียด

การปิรับภาพอัตโนมัติ
บ�งครั�ง ค่ณอ�จต้องก�รปุ่รับค่ณภ�พื่ขึ้องภ�พื่ให้เหม�ะสม เพื่่�อทำำ�ก�รปุ่รับ กด Auto 
Sync บนิรีโมทำคอนิโทำรล่ ภ�ยในิห้� (5) ว่ินิ�ทำี ฟังก์ช้ันิก�รปุ่รับค่�โดยอัตโนิมัติแบบ
อัจฉริยะในิตัว่เคร่�องจะปุ่รับค่�คว่�มถี�แล่ะนิ�ฬิก�อีกครั�ง เพื่่�อให้ร่ปุ่ภ�พื่มีค่ณภ�พื่ทำี�ดี
ทำี�ส่ด

เม่�อเสร็จสิ�นิแล่้ว่ ขึ้้อม่ล่แหล่่งสัญญ�ณปุ่ัจจ่บันิจะปุ่ร�กฏขึ้้�นิทำี�ม่มซ้ำ้�ยบนิเปุ่็นิเว่ล่�ส�ม 
(3) ว่ินิ�ทำี 

หมายเหตุ:   ฟังก์ช้ันินิี�จะมีให้เล่่อกเม่�อเล่่อกสัญญ�ณ PC D-Sub (RGB/COMPUTER IN 
แอนิะล่็อก) แล่้ว่เทำ่�นิั�นิ

การปิรับขนาดและความคมช้ัดของภาพแบบละเอียด
เพื่่�อปุ่รับภ�พื่ทำี�ฉ�ยให้ได้ขึ้นิ�ดทำี�ค่ณต้องก�ร ให้หม่นิตัว่หม่นิปุ่รับก�รซ้ำ่ม

LS510W /
LS510WH /
LS510WH-2

เพื่่�อปุ่รับปุ่ร่งคว่�มคมช้ัดขึ้องภ�พื่ให้หม่นิตัว่หม่นิเพื่่�อปุ่รับโฟกัส

LS560W /
LS560WH /
LS560HDH

LS510W /
LS510WH /
LS510WH-2
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การปิรับแก้ไขภาพบิดเบี้ยว
ภ�พื่ผิดเพื่ี�ยนิค่อ กรณีทำี�ภ�พื่ซ้ำ้�งฉ�ยจะกล่�ยเปุ่็นิร่ปุ่สี�เหล่ี�ยมค�งหม่เนิ่�องจ�กม่มก�ร
ฉ�ย
เพื่่�อทำำ�ก�รแก้ไขึ้ นิอกเหนิ่อจ�กปุ่รับคว่�มส่งขึ้องโปุ่รเจคเตอร์แล่้ว่ ค่ณอ�จ:
ดำ�เนิินิก�รแก้ไขึ้ภ�พื่บิดเบี�ยว่อตัโนิมตัโิดยเปิุ่ดใช้้ง�นิฟังก์ช้นัิ ปุ่รบัภ�พื่เพีื่�ยนิ V อตัโนิมตั ิ
(ใช้้ได้เฉพื่�ะสำ�หรับ LS560W/LS560WH/LS560HDH)
หร่อแก้ไขึ้ภ�พื่บิดเบี�ยว่ด้ว่ยตนิเองต�มขึ้ั�นิตอนิด้�นิล่่�ง:
1. ใช้้ปุ่่�มแก้ไขึ้ภ�พื่บิดเบี�ยว่บนิโปุ่รเจคเตอร์หร่อรีโมทำคอนิโทำรล่เพื่่�อแสดงหนิ้�แก้ไขึ้

ภ�พื่บิดเบี�ยว่ 

2. หล่ังจ�กหนิ้�แก้ไขึ้ภ�พื่บิดเบี�ยว่ปุ่ร�กฏขึ้้�นิ กด  เพื่่�อแก้ไขึ้ภ�พื่บิดเบี�ยว่ทำี�ด้�นิ
บนิขึ้องภ�พื่ กดปุ่่�ม  เพื่่�อแก้ไขึ้ภ�พื่บิดเบี�ยว่ทำี�ด้�นิล่่�งขึ้องภ�พื่ กดปุ่่�ม  เพื่่�อ
แก้ไขึ้ภ�พื่บิดเบี�ยว่ทำี�ด้�นิล่่�งขึ้องภ�พื่ กดปุ่่�ม  เพื่่�อแก้ไขึ้ภ�พื่บิดเบี�ยว่ทำี�ด้�นิขึ้ว่�
ขึ้องภ�พื่ กดปุ่่�ม  เพื่่�อแก้ไขึ้ภ�พื่บิดเบี�ยว่ทำี�ด้�นิซ้ำ้�ยขึ้องภ�พื่

 

ENTER

LS510W / LS510WH / LS510WH-2LS560W / LS560WH / LS560HDH
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การปิรับ 4 มุม

หมายเหตุ:   ฟังก์ช้ันินิี�มีให้เล่่อกเฉพื่�ะสำ�หรับ LS560W/LS560WH/LS560HDH
ค่ณส�ม�รถปุ่รับร่ปุ่ร่�งแล่ะขึ้นิ�ดขึ้องภ�พื่ร่ปุ่สี�เหล่ี�ยมผ่นิผ้�ไม่เทำ่�กันิทำ่กด้�นิด้ว่ย
ตนิเอง
1. เพื่่�อแสดงหนิ้� ก�รปุ่รับม่ม ค่ณส�ม�รถทำำ�สิ�ง

ใดสิ�งหนิ้�งต่อไปุ่นิี�:
• กด 
• เปุ่ิดเมนิ่ OSD แล่ะไปุ่ยังเมนิ่ แสดงผล >  

ปิรับมุม แล่ะกด Enter หนิ้� ปิรับมุม จะ
ปุ่ร�กฏขึ้้�นิ  

ระบุมุมที่คุณเลือก

2. ใช้้ / /  /  เพื่่�อเล่่อกม่มทำี�ค่ณต้องก�ร
ปุ่รับแล่ะกด Enter

3. ใช้้  /  เพื่่�อเล่่อกว่ิธีีก�รปุ่รับทำี�เหม�ะกับคว่�มต้อง 
ก�รขึ้องค่ณแล่ะกด Enter

4. ต�มทำี�ระบ่บนิหนิ้�จอ ( /  สำ�หรับก�รปุ่รับม่ม  
45 องศ�แล่ะ / /  /  สำ�หรับก�รปุ่รับม่ม  
90 องศ�) กด / /  /  เพื่่�อปุ่รับร่ปุ่ร่�งแล่ะขึ้นิ�ด 
ค่ณส�ม�รถกด Menu หร่อ Exit เพื่่�อกล่ับไปุ่ยังขึ้ั�นิ
ตอนิก่อนิหนิ้� กด Enter ค้�ง 2 ว่ินิ�ทำีจะเปุ่็นิก�รร ี
เซ้ำ็ตก�รตั�งค่�ทำี�ม่มทำี�ค่ณเล่่อก

หมายเหตุ:   
• ก�รปุ่รับแก้ไขึ้ภ�พื่บิดเบี�ยว่จะเปุ่็นิก�รรีเซ้ำ็ตก�รตั�งค่�  

ปิรับมุม 
• หล่ังจ�กก�รตั�งค่� ปิรับมุม ได้รับก�รแก้ไขึ้อัตร�ส่ว่นิภ�พื่หร่อก�รกำ�หนิดเว่ล่�บ�ง

อย่�งจะไม่ส�ม�รถใช้้ได้ เม่�อเกิดเหต่ก�รณ์นิี�ขึ้้�นิ ให้รีเซ้ำ็ตก�รตั�งค่�ทำั�ง 4 ม่ม

การซ่่อนภาพ
ในิกรณีทำี�ต้องด้งคว่�มสนิใจขึ้องผ่้ฟังทำั�งหมดม�ยังผ่้นิำ�เสนิอ ค่ณส�ม�รถกด Blank  
บนิโปุ่รเจคเตอร์แล่ะรีโมทำคอนิโทำรล่เพื่่�อซ้ำ่อนิภ�พื่บนิหนิ้�จอ กดปุ่่�มใดๆ บนิ
โปุ่รเจคเตอร์หร่อรีโมทำคอนิโทำรล่เพื่่�อแสดงภ�พื่อีกครั�ง 

ข้อควรระวัง:   อย่�บังเล่นิส์ฉ�ยภ�พื่เนิ่�องจ�กอ�จทำำ�ให้ว่ัตถ่ทำี�ใช้้บังเกิดคว่�มร้อนิแล่ะ
เสียห�ย หร่อเกิดไฟไหม้ได้
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การควบคุมโปิรเจคเตอร์ผ่านสภาพแวดล้อม LAN
หมายเหตุ:   ฟังก์ช้ันินิี�มีให้เล่่อกเฉพื่�ะสำ�หรับ LS560W/LS560WH/LS510WH-2

โปุ่รเจคเตอร์นิี�สนิับสนิ่นิซ้ำอฟต์แว่ร์ Crestron® ด้ว่ยก�รตั�งค่�ทำี�ถ่กต้องสำ�หรับเมนิ่ก�ร
ตั�งค่�ก�รคว่บค่ม LAN ค่ณส�ม�รถจัดก�รโปุ่รเจคเตอร์จ�กคอมพื่ิว่เตอร์โดยใช้้เว่็บเบ
ร�ว่์เซ้ำอร์เม่�อคอมพื่ิว่เตอร์แล่ะโปุ่รเจคเตอร์เช้่�อมต่ออย่�งถ่กต้องกับเคร่อขึ้่�ยทำ้องถิ�นิ
เดียว่กันิ

LS560WH

LS560W

LS510WH-2

การก�าหนดการตั้งค่าการควบคุม LAN
• ห�กค่ณอย่่ในิสภ�พื่แว่ดล่้อม DHCP:

1. ใช้้ส�ยเคเบิล่ RJ45 แล่ะเช้่�อมต่อปุ่ล่�ยขึ้้�งหนิ้�งเขึ้้�กับแจ็คสัญญ�ณ RJ45 LAN 
ขึ้องโปุ่รเจคเตอร์แล่ะปุ่ล่�ยอีกขึ้้�งหนิ้�งเขึ้้�กับพื่อร์ต RJ45

2. เปุ่ิดเมนิ่ OSD แล่ะไปุ่ยังเมนิ่ ขั้นสูง > การตั้งค่าควบคุม LAN กด Enter เพื่่�อ
แสดงหนิ้� การตั้งค่าควบคุม LAN หร่อค่ณส�ม�รถกด Network เพื่่�อเปุ่ิดเมนิ่ 
การตั้งค่าควบคุม LAN โดยตรง

3. ไฮไล่ต์ การตั้งค่า LAN แล่ะกด  /  เพื่่�อเล่่อก เปิิดใช้้ DHCP
4. กด  เพื่่�อไฮไล่ต์ ปิระยุกต์ใช้้ แล่ะกด Enter
5. โปุ่รดรอปุ่ระม�ณ 15 - 20 ว่ินิ�ทำี แล่้ว่จ้งเขึ้้�ส่่หนิ้� การตั้งค่า LAN อีกครั�ง  

ก�รตั�งค่� IP Address โปิรเจคเตอร,์ Subnet Mask, เกตเวย์เบื้องต้น,  
เซ่ิร์ฟเวอร์ DNS จะถ่กแสดง จดบันิทำ้กทำี�อย่่ IP ทำี�แสดงในิแถว่  
IP Address โปิรเจคเตอร ์
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หมายเหตุ:   
• ห�กว่่� IP Address โปิรเจคเตอร ์ยังคงไม่ปุ่ร�กฏ ให้ติดต่อผ่้ด่แล่ระบบเคร่อขึ้่�ย

ขึ้องค่ณ
• ห�กส�ยเคเบิล่ RJ45 ไม่ได้รับก�รเช้่�อมต่ออย่�งถ่กต้อง ก�รตั�งค่� 

IP Address โปิรเจคเตอร,์ Subnet Mask, เกตเวย์เบื้องต้น แล่ะ  
เซ่ิร์ฟเวอร์ DNS จะแสดงเปุ่็นิ 0.0.0.0 ตรว่จสอบให้แนิ่ใจว่่�เช้่�อมต่อส�ยเคเบิล่
อย่�งถ่กต้องแล่้ว่แล่ะทำำ�ต�มขึ้ั�นิตอนิด้�นิบนิอีกครั�ง

• ห�กค่ณต้องก�รเช้่�อมต่อกับโปุ่รเจคเตอร์ในิโหมดสแตนิด์บ�ย ให้ตั�งค่�  
ควบคุม LAN สแตนด์บาย เปุ่็นิ เปิิด ในิเมนิ่ ขั้นสูง > การตั้งค่าควบคุม LAN 

• ห�กค่ณอย่่ในิสภ�พื่แว่ดล่้อมทำี�ไม่ใช้่ DHCP:

1. ทำำ�ซ้ำำ��ขึ้ั�นิตอนิทำี� 1-2 ด้�นิบนิ

2. ไฮไล่ต์ การตั้งค่า LAN แล่ะกด  /  เพื่่�อเล่่อก IP แบบคงที่
3. ติดต่อผ่้ด่แล่ระบบขึ้องค่ณเพื่่�อขึ้อขึ้้อม่ล่เกี�ยว่กับก�รตั�งค่� 

IP Address โปิรเจคเตอร,์ Subnet Mask, เกตเวย์เบื้องต้น, เซ่ิร์ฟเวอร์ DNS 

4. กดเพื่่�อเล่่อกร�ยก�รทำี�ค่ณต้องก�รแก้ไขึ้แล่ะกด Enter
5. กด  /  เพื่่�อเล่่�อนิเคอร์เซ้ำอร์แล่ะกด /  เพื่่�อปุ่้อนิค่�

6. เพื่่�อบันิทำ้กก�รตั�งค่� กด Enter ห�กค่ณไม่ต้องก�รบันิทำ้กก�รตั�งค่� กด Exit
7. กด  เพื่่�อไฮไล่ต์ ปิระยุกต์ใช้้ แล่ะกด Enter

หมายเหตุ:   
• ห�กส�ยเคเบิล่ RJ45 ไม่ได้รับก�รเช้่�อมต่ออย่�งถ่กต้อง ก�รตั�งค่� 

IP Address โปิรเจคเตอร,์ Subnet Mask, เกตเวย์เบื้องต้น, เซ่ิร์ฟเวอร์ DNS 
จะแสดงเปุ่็นิ 0.0.0.0 ตรว่จสอบให้แนิ่ใจว่่�เช้่�อมต่อส�ยเคเบิล่อย่�งถ่กต้องแล่้ว่แล่ะ
ทำำ�ต�มขึ้ั�นิตอนิด้�นิบนิอีกครั�ง

• ห�กค่ณต้องก�รเช้่�อมต่อกับโปุ่รเจคเตอร์ในิโหมดสแตนิด์บ�ย ต้องแนิ่ใจว่่�ค่ณได้
เล่่อก IP แบบคงที่ แล่ะได้รับ IP Address โปิรเจคเตอร,์ Subnet Mask,  
เกตเวย์เบื้องต้น แล่ะ เซ่ิร์ฟเวอร์ DNS ขึ้้อม่ล่เม่�อเปุ่ิดโปุ่รเจคเตอร์
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ฟัังก์์ชัันเมนู
ส่่วนน้�จะแนะนำ�เมนูก�รแส่ดงผลบนหน้�จอ (OSD) และตััวเลือกตั่�ง ๆ

ก์ารใชั้งานเมนู On-Screen Display (OSD) โดยทั่วไป
หมายเหตุ:   ภ�พหน้�จอ OSD ในคูู่่มือน้�ใช้้ส่ำ�หรับก�รอ้�งอิงเท่่�นั�น และอ�จแตักตั่�ง

จ�กก�รด้ไซน์จริง ก�รตัั�งคู่่� OSD ตั่อไปน้�บ�งอย่�งอ�จไม่ม้ให้เลือก โปรด
อ้�งอิง OSD จริงของโปรเจคู่เตัอร์ของคูุ่ณ

เคู่รื่องโปรเจคู่เตัอร์ม้เมนูบนหน้�จอ (OSD) ท่้่ปรับแตั่งได้อย่�งหล�กหล�ย เมนูน้�
ส่�ม�รถเข้�ถึงได้โดยก�รกด Menu บนโปรเจคู่เตัอร์หรือร้โมท่คู่อนโท่รล

1. กด  /  เพื่อเลือกเมนูหลัก จ�กนั�นกด Enter หรือใช้้ /  เพื่อเข้�ถึงร�ยก�ร
เมนูย่อย

2. กด /  เพื่อเลือกตััวเลือกเมนู จ�กนั�นกด Enter เพื่อแส่ดงเมนูย่อยหรือกด  /  
เพื่อปรับ/เลือกก�รตัั�งคู่่�

หมายเหตุ:   ตััวเลือกเมนูย่อยบ�งตััวอ�จม้เมนูย่อยอื่นอ้ก ในก�รเข้�สู่่เมนูย่อยให้กด  
Enter ใช้้ /  หรือ  /  เพื่อปรับ/เลือกก�รตัั�งคู่่�
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ต้นไม้เมนู On-Screen Display (OSD)
เมนูหลัก์ เมนูย่อย ตัวเลือก์เมนู

แสดงผล อัตัร�ส่่วนภ�พ อัตัโนมัตัิ

4:3

16:9

16:10

Native

แก้ไขภ�พบิดเบ้�ยว ปรบัภ�พเพ้�ยน V อตััโนมตััิ ปิด/เปิด

แนวตัั�ง +40~-40

แนวนอน +40~-40

ปรับมุม ขว�บน

ซ้�ยบน

ขว�ล่�ง

ซ้�ยล่�ง

ตัำ�แหน่ง X: -5~5, Y: -5~5

เฟส่ 0~31

ขน�ดภ�พแนวนอน -15~15

ซูม 0.8X ~2.0X 

ส่แกนภ�พ ปิด/1/2/3/4/5

3X Fast Input ไม่ได้ท่ำ�ง�นอยู่

ใช้้ง�นอยู่
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เมนูหลัก์ เมนูย่อย ตัวเลือก์เมนู

ภาพ โหมดส่้ ส่ว่�งท่้่สุ่ด

Presentation

ม�ตัรฐ�น

Photo

ภ�พยนตัร์

ผู้ใช้้ 1

ผู้ใช้้ 2

คู่ว�มส่ว่�ง 0~100

คู่ว�มเข้ม -50~50

อุณหภูมิส่้ 9300K/7500K/6500K

เกนส่้แดง 0~100

เกนส่้เข้ยว 0~100

เกนส่้นำ��เงิน 0~100

ออฟเซ็ตัส่้แดง -50~+50

ออฟเซ็ตัส่้เข้ยว -50~+50

ออฟเซ็ตัส่้นำ��เงิน -50~+50

ขั�นสู่ง ส่้ -50~50

คู่ว�มคู่มช้ัด 0~31

แกรมม่� 1.8/2.0/2.2/2.35/
2.5/Cubic/sRGB

Noise Reduction 0~31

ก�รจัดก�รส่้ แม่ส่้

ส่้

คู่ว�มอิ่มตััวของส่้

อัตัร�ขย�ย

ร้เซ็ตัก�รตัั�งคู่่�ส่้ ร้เซ็ตั

ยกเลิก
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เมนูหลัก์ เมนูย่อย ตัวเลือก์เมนู

 เปิดเคู่รื่องอัตัโนมัตัิ ส่ัญญ�ณ ไม่ใช้้/VGA / 
HDMI/ท่ั�งหมด 

CEC ไม่ใช้้/เปิดใช้้

เปิดเคู่รื่องโดยตัรง ไม่ใช้้/เปิดใช้้

พลังง�นส่ม�ร์ท่ ปิดเคู่รื่องอัตัโนมัตัิ ไม่ใช้้/10 น�ท่้/ 
20 น�ท่้/30 น�ท่้

ตัั�งเวล�ปิดเคู่รื่อง ไม่ใช้้/30 น�ท่้/ 
1 ช้ม/2 ช้ม./ 
3 ช้ม./4 ช้ม./ 
8 ช้ม./12 ช้ม.

ก�รประหยัดพลังง�น ไม่ใช้้/เปิดใช้้

ก�รตัั�งคู่่�ส่แตันด์บ�ย ลูปท่รู VGA ปิด/เปิด

พ�ส่ท่รูเส่้ยง ปิด/เปิด

พลังง�น USB A เปิด

ปิด
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เมนูหลัก์ เมนูย่อย ตัวเลือก์เมนู

ทั่วไป ตัั�งคู่่�เส่้ยง ปิดเส่้ยง ปิด/เปิด

ระดับเส่้ยงส่ำ�หรับระบบ
เส่้ยง

0~20

เส่้ยงเปิด/ปิดเคู่รื่อง ปิด/เปิด

ตัวัตัั�งเวล�ก�รนำ�เส่นอ ระยะเวล�ตัั�งตัั�งเวล� 1~240 ม.

แส่ดงตััวตัั�งเวล� เส่มอ/1 น�ท่้/ 
2 น�ท่้/3 น�ท่้/ไม่

ตัำ�แหน่งตััวตัั�งเวลส่ ซ้�ยบน/ซ้�ยล่�ง/ 
ขว�บน/ขว�ล่�ง

วิธ้นับของตััวตัั�งเวล� ย้อนกลับ/เดินหน้�

เตัือนเส่้ยง ปิด/เปิด

เริ่มก�รนับ/ปิด

รูปแบบ ปิด

ก�ร์ดท่ดส่อบ

ตัั�งเวล�ปิดหน้�จอ ไม่ใช้้/5 น�ท่้/10 น�ท่้/15 น�ท่้/20 น�ท่้/ 
25 น�ท่้/30 น�ท่้

ข้อคู่ว�ม ปิด

เปิด

หน้�จอเริ่มตั้น ดำ�

นำ��เงิน

ViewSonic
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เมนูหลัก์ เมนูย่อย ตัวเลือก์เมนู

ขั้นสูง ก�รตัั�งคู่่� 3D รูปแบบ 3D อัตัโนมัตัิ

ปิด

ลำ�ดับโคู่รงภ�พ

เฟรมแพ็คู่กิ�ง

จ�กด้�นบนลงล่�ง

ว�งด้�นข้�ง

ซิงคู่์3Dกลับด้�น ไม่ใช้้/กลับด้�น

บันท่ึกก�รตัั�งคู่่� 3D ใช้่/ไม่

ก�รตัั�งคู่่� HDMI ฟอร์แมตั HDMI อัตัโนมัตัิ/RGB/YUV

ช้่วง HDMI อัตัโนมัตัิ/ 
เพิ่มคูุ่ณภ�พ/ปกตัิ

ก�รตัั�งคู่่�คู่วบคูุ่ม 
LAN 

ก�รตัั�งคู่่� LAN เปิดใช้้ DHCP/ 
IP แบบคู่งท่้่

IP Address โปรเจคู่เตัอร์

Subnet Mask

เกตัเวย์เบื�องตั้น

เซิร์ฟเวอร์ DNS

คู่วบคูุ่ม LAN ส่แตันด์บ�ย ปิด/เปิด

ประยุกตั์ใช้้

ก�รตัั�งคู่่�แหล่งแส่ง โหมดแหล่งแส่ง ปกตัิ/Eco/
ส่้ดำ�ไดน�มิก 1/ 
ส่้ดำ�ไดน�มิก 2

ร้เซ็ตัช้ั่วโมงใช้้ง�นแหล่ง
แส่ง

ร้เซ็ตั/ยกเลิก

ข้อมูลช้ั่วโมงใช้้ง�น
แหล่งแส่ง

เวล�ใช้้ง�นแหล่งแส่ง

ปกตัิ

Eco

ส่้ดำ�ไดน�มิก 1

ส่้ดำ�ไดน�มิก 2

ร้เซ็ตัก�รตัั�งคู่่� ร้เซ็ตั

ยกเลิก
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เมนูหลัก์ เมนูย่อย ตัวเลือก์เมนู

ระบบ ภ�ษ� ตััวเลือก OSD หล�ยภ�ษ�

ตัำ�แหน่งโปรเจคู่เตัอร์ พื�นด้�นหน้�

พื�นด้�นหลัง

เพด�นด้�นหลัง

เพด�นด้�นหน้�

ตัั�งคู่่�เมนู เวล�แส่ดงผลเมนู 5 วิน�ท่้/10 วิน�ท่้/
15 วิน�ท่้/20 วิน�ท่้/
25 วิน�ท่้/30 วิน�ท่้

ตัำ�แหน่งเมนู กึ่งกล�ง/ซ้�ยบน/ 
ขว�บน/ซ้�ยล่�ง/ 
ขว�ล่�ง

โหมดอัลตัิจูดสู่ง ปิด

เปิด

คู่้นห�ด่วนอัตัโนมัตัิ ปิด

เปิด

ตัั�งคู่่�คู่ว�มปลอดภัย เปล้่ยนรหัส่ผ่�น

Power on Lock  
(ล็อคู่ก�รเปิดเคู่รื่อง)

ปิด/เปิด

ล็อคู่ปุ่มท่้่แผงคู่วบคูุ่ม ปิด

เปิด

รหัส่ร้โมท่คู่อนโท่รล 1/2/3/4/5/6/7/8

วิธ้ก�รคู่วบคูุ่ม RS-232

USB

อัตัร�ก�รถ่�ยโอน
ข้อมูล

2400/4800/9600/14400/19200/ 
38400/57600/115200
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เมนูหลัก์ เมนูย่อย ตัวเลือก์เมนู

ข้อมูล แหล่งภ�พ

โหมดส่้

คู่ว�มละเอ้ยด

ระบบส่้

ท่้่อยู่ IP 

MAC Address 

เฟิร์มแวร์เวอร์ช้ั่น

3X Fast Input

S/N

หมายเหตุ:    ฟังก์ช้ันน้�ม้อยู่ใน LS560W/LS560WH/LS560HDH
 ฟังก์ช้ันน้�ม้อยู่ใน LS560W/LS560WH/LS510WH-2
 ฟังก์ช้ันน้�ม้อยู่ใน LS510W/LS560W
 ฟังก์ช้ันน้�ม้อยู่ใน LS510W/LS560W/LS560HDH
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เมนูแสดงผล
1. กดปุ่ม Menu เพื่อแส่ดงเมนูบนหน้�จอ (OSD)
2. กด  /  เพื่อเลือกเมนู แสดงผล จ�กนั�นกด Enter หรือใช้้ /  เพื่อเข้�ถึงเมนู 

แสดงผล 

3. กด /  เพื่อเลือกตััวเลือกเมนู จ�กนั�นกด Enter เพื่อแส่ดงเมนูย่อยหรือกด  /  
เพื่อปรับ/เลือกก�รตัั�งคู่่�

หมายเหตุ:   ตััวเลือกเมนูย่อยบ�งตััวอ�จม้เมนูย่อยอื่นอ้ก ในก�รเข้�สู่่เมนูย่อยให้กด  
Enter ใช้้ /  หรือ  /  เพื่อปรับ/เลือกก�รตัั�งคู่่�
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ตัวเลือก์เมนู ค�าอธิบาย

อัตัร�ส่่วนภ�พ อัตัโนมัตัิ
ปรับส่ัดส่่วนขน�ดของภ�พให้เท่่�กับคู่ว�มละเอ้ยดปกตัิของ
โปรเจคู่เตัอร์ ตั�มคู่ว�มกว้�งแนวนอนของภ�พ ก�รตัั�งคู่่�น้�เหม�ะ
กับภ�พท่้่รับเข้�ม�ซึ่งไม่ได้ม้อัตัร�ส่่วน 4:3 หรือ 16:9 และ
คูุ่ณตั้องก�รใช้้ประโยช้น์สู่งสุ่ดจ�กจอภ�พโดยไม่ตั้องท่ำ�ก�ร
เปล้่ยนแปลง อัตัร�ส่่วนภ�พของภ�พ
4:3
เป็นก�รปรับขน�ดภ�พเพื่อให้ส่�ม�รถแส่ดงกล�งจอภ�พใน
อัตัร�ส่่วนภ�พ 4:3 ก�รตัั�งคู่่�น้�เหม�ะท่้่สุ่ดส่ำ�หรับภ�พ 4:3 
เช้่น จอภ�พคู่อมพิวเตัอร์ ท่้ว้ช้นิดคู่ว�มละเอ้ยดม�ตัรฐ�น และ
ภ�พยนตัร์ DVD ท่้่ม้อัตัร�ส่่วนภ�พ 4:3 เนื่องจ�กเคู่รื่องจะแส่ดง
โดยไม่ม้ก�รเปล้่ยนแปลงอัตัร�ส่่วนภ�พ
16:9
เป็นก�รปรับขน�ดภ�พเพื่อให้ส่�ม�รถแส่ดงกล�งจอภ�พใน
อัตัร�ส่่วนภ�พ 16:9 ก�รตัั�งคู่่�น้�เหม�ะท่้่สุ่ดส่ำ�หรับภ�พท่้่ม้
อัตัร�ส่่วน 16:9 อยู่แล้ว เช้่น โท่รท่ัศน์คู่ว�มละเอ้ยดสู่ง เนื่องจ�ก
เคู่รื่องจะแส่ดงโดยไม่ม้ก�รเปล้่ยนแปลงอัตัร�ส่่วนภ�พ
16:10
เป็นก�รปรับขน�ดภ�พเพื่อให้ส่�ม�รถแส่ดงกล�งจอภ�พใน
อัตัร�ส่่วนภ�พ 16:10 ซึ่งเหม�ะส่มท่้่สุ่ดส่ำ�หรับภ�พในอัตัร�ส่่วน 
16:10 แล้ว เนื่องจ�กเป็นก�รแส่ดงโดยไม่ม้ก�รเปล้่ยนแปลง
อัตัร�ส่่วนภ�พ
Native
ฉ�ยภ�พตั�มคู่ว�มละเอ้ยดของตั้นฉบับและปรับขน�ดให้พอด้
กับภ�ยในพื�นท่้่ก�รแส่ดงผล ส่ำ�หรับส่ัญญ�ณข�เข้�พร้อมคู่ว�ม
ละเอ้ยดท่้่ตัำ่�กว่� จะม้ก�รแส่ดงผลภ�พท่้่ฉ�ยในขน�ดดั�งเดิม

แก้ไขภ�พบิดเบ้�ยว ปรับภ�พผิดเพ้�ยนในกรณ้ท่้่ภ�พซึ่งฉ�ยจะกล�ยเป็นรูปส่้่เหล้่ยม
คู่�งหมูเนื่องจ�กมุมก�รฉ�ย

ปรับมุม ปรับรูปร่�งและขน�ดของภ�พรูปส่้่เหล้่ยมผืนผ้�ไม่เท่่�กันทุ่กด้�น
ด้วยตันเอง

ตัำ�แหน่ง ปรับตัำ�แหน่งของภ�พท่้่ฉ�ย
หมายเหตุ:  

• ฟังก์ช้ันน้�จะม้ให้เลือกใช้้เมื่อเลือกส่ัญญ�ณเข้�พ้ซ้เท่่�นั�น
• ช้่วงก�รปรับอ�จแตักตั่�งกันภ�ยใตั้ไท่มิ่งท่้่แตักตั่�งกัน

เฟส่ ปรับแตั่งเฟส่น�ฬิก�เพื่อลดก�รบิดเบ้�ยวของภ�พ
หมายเหตุ:   ฟังก์ช้ันน้�จะม้ให้เลือกใช้้เมื่อเลือกส่ัญญ�ณเข้�พ้ซ้

เท่่�นั�น
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ตัวเลือก์เมนู ค�าอธิบาย

ขน�ดภ�พแนวนอน ปรับคู่ว�มกว้�งของภ�พในแนวนอน
หมายเหตุ:   ฟังก์ช้ันน้�จะม้ให้เลือกใช้้เมื่อเลือกส่ัญญ�ณเข้�พ้ซ้

เท่่�นั�น

ซูม ขย�ยภ�พท่้่ฉ�ยและให้คูุ่ณเลื่อนดูภ�พได้

ส่แกนภ�พ ปรับอัตัร� overscan จ�ก 0 ถึง 5
หมายเหตุ:   ฟังก์ช้ันน้�จะม้ให้เลือกใช้้เมื่อเลือกส่ัญญ�ณเข้� 

Composite Video หรือ HDMI เท่่�นั�น

3X Fast Input ฟังก์ช้ันน้�เหม�ะส่ำ�หรับก�รลดอัตัร�เฟรม ให้เวล�ก�รตัอบส่นอง
อย่�งรวดเร็วบนไท่มิ่งแบบเนท่้ฟ เมื่อเปิดใช้้ง�น ก�รตัั�งคู่่�ตั่อไป
น้�จะกลบัไปเป็นคู่่�ม�ตัรฐ�นจ�กโรงง�น: แก้ไขภ�พบิดเบ้�ยว, ปรบัมมุ 
(LS560W/LS560WH/LS560HDH เท่่�นั�น), อัตัร�ส่่วนภ�พ, 
ส่แกนภ�พ, ซูม, ตัำ�แหน่ง (LS510W/LS560W เท่่�นั�น)

หมายเหตุ:   ฟังก์ช้ันน้�จะม้ให้เลือกใช้้เมื่อไท่มิ่งเนท่้ฟส่ัญญ�ณเข้�
ถูกเลือก
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เมนูภาพ
1. กดปุ่ม Menu เพื่อแส่ดงเมนูบนหน้�จอ (OSD)
2. กด  /  เพื่อเลือกเมนู ภาพ จ�กนั�นกด Enter หรือใช้้ /  เพื่อเข้�ถึงเมนู ภาพ 

3. กด /  เพื่อเลือกตััวเลือกเมนู จ�กนั�นกด Enter เพื่อแส่ดงเมนูย่อยหรือกด  /  
เพื่อปรับ/เลือกก�รตัั�งคู่่�

หมายเหตุ:   ตััวเลือกเมนูย่อยบ�งตััวอ�จม้เมนูย่อยอื่นอ้ก ในก�รเข้�สู่่เมนูย่อยให้กด  
Enter ใช้้ /  หรือ  /  เพื่อปรับ/เลือกก�รตัั�งคู่่�
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ตัวเลือก์เมนู ค�าอธิบาย

โหมดส่้ ส่ว่�งท่้่สุ่ด
ปรับคู่ว�มส่ว่�งสู่งสุ่ดให้กับภ�พท่้่ฉ�ย โหมดน้�เหม�ะส่ำ�หรับก�ร
ใช้้ง�นในบริเวณท่้่ตั้องก�รคู่ว�มส่ว่�งม�กเป็นพิเศษ เช้่น ก�รใช้้
โปรเจคู่เตัอร์ในห้องท่้่ม้คู่ว�มส่ว่�ง
Presentation
ออกแบบม�เพื่อก�รนำ�เส่นอภ�ยใตั้ส่ภ�พแวดล้อมแส่งกล�งวัน
เพื่อให้เข้�กับก�รแส่ดงส่้ของพ้ซ้และโน้ตับุ๊ก
ม�ตัรฐ�น
ออกแบบม�ส่ำ�หรับส่ถ�นก�รณ์ปกตัิในส่ภ�พแวดล้อมแส่งกล�ง
วัน
Photo
ออกแบบม�เพื่อก�รดูภ�พถ่�ย
ภ�พยนตัร์
ส่ำ�หรับก�รเล่นภ�พยนตัร์, วิด้โอคู่ลิปจ�กกล้องดิจิตัอลหรือ DV 
ผ่�นส่ัญญ�ณเข้�ของ PC เพื่อก�รช้มภ�พในบริเวณท่้่มืด (แส่ง
น้อย)
ผู้ใช้้ 1/ผู้ใช้้ 2
ใช้้เร้ยกคู่ืนคู่่�ท่้่ปรับตัั�งไว้ด้วยตันเอง หลังจ�ก ผู้ใช้้ 1/ผู้ใช้้ 2  
ถูกเลือก เมนูย่อยบ�งเมนูภ�ยใตั้เมนู ภาพ ส่�ม�รถปรับได้ ตั�ม
แหล่งส่ัญญ�ณเข้�ท่้่คูุ่ณเลือก

คู่ว�มส่ว่�ง คู่่�ยิ่งสู่ง คู่ว�มส่ว่�งของภ�พจะเพิ่มม�กยิ่งขึ�น 
ปรับตััวเลือกน้�เพื่อให้พื�นท่้่ส่้
ดำ�ของภ�พ ปร�กฏเป็นส่้ดำ�
และร�ยละเอ้ยดในพื�นท่้่มืด
จะมองเห็นได้ช้ัดเจนขึ�น

คู่ว�มเข้ม ใช้้ตััวเลือกน้�เพื่อตัั�งคู่่�ระดับสู่งสุ่ดให้ส่้ข�วหลังจ�กคูุ่ณ  
ปรับก�รตัั�งคู่่� ความสว่าง 
ก่อนหน้�น้�

อุณหภูมิส่้ ม้ก�รตัั�งคู่่�อุณหภูมิส่้ท่้่ตัั�งไว้ล่วงหน้�หล�ยแบบ (9300K, 7500K, 
6500K) ให้เลือก ก�รตัั�งคู่่�ท่้่ม้ให้เลือกอ�จแตักตั่�งกันไปตั�ม
คู่ว�มช้อบส่่วนบุคู่คู่ล

เพื่อตัั�งคู่่�อุณหภูมิส่้ท่้่กำ�หนดเอง คูุ่ณส่�ม�รถปรับร�ยก�รตั่อไปน้�
ได้:
เกนส่้แดง/เกนส่้เข้ยว/เกนส่้นำ��เงิน
ปรับระดับคู่ว�มเข้มของส่้แดง, ส่้เข้ยวและส่้นำ��เงิน
ออฟเซ็ตัส่้แดง/ออฟเซ็ตัส่้เข้ยว/ออฟเซ็ตัส่้นำ��เงิน
ปรับระดับคู่ว�มส่ว่�งของส่้แดง, ส่้เข้ยวและส่้นำ��เงิน
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ตัวเลือก์เมนู ค�าอธิบาย

ขั�นสู่ง ส่้
ก�รตัั�งคู่่�ให้ตัำ่�ลงจะท่ำ�ให้คู่ว�มอิ่มตััวของส่้ลดน้อยลง ห�กก�ร
ตัั�งคู่่�น้�สู่งเกินไป ส่้จะดูเข้มม�กและอ�จดูไม่ส่มจริง
คู่ว�มคู่มช้ัด
คู่่�ท่้่สู่งขึ�นจะท่ำ�ให้ภ�พคู่มขึ�น ในขณะท่้่คู่่�ท่้่ตัำ่�ลงจะท่ำ�ให้ภ�พดู
อ่อนลง
แกรมม่�
แกมม�หม�ยถึงระดับคู่ว�มส่ว่�งของระดับส่้เท่�ของโปรเจคู่เตัอร์
Noise Reduction
ฟังก์ช้ันน้�ลดคู่ลื่นไฟฟ้�รบกวนท่้่เกิดจ�กตััวเล่นส่ื่อท่้่แตักตั่�ง
กัน ยิ่งตัั�งคู่่�น้�สู่ง จะยิ่งม้ Noise น้อยลง (ไม่ส่�ม�รถใช้้ได้เมื่อ
ส่ัญญ�ณเข้�เป็น HDMI)
ก�รจัดก�รส่้
ก�รคู่วบคูุ่มจัดก�รส่้ คู่วรนำ�ม�พิจ�รณ�ใช้้ ในก�รตัิดตัั�งถ�วร
ในส่ถ�นท่้่ท่้่ม้ระดับแส่งจำ�กัด เช้่น ห้องประชุ้มบอร์ด, ห้อง
เล็กเช้อร์ หรือห้องรับช้มภ�พยนตัร์ ก�รคู่วบคูุ่มจัดก�รส่้ ช้่วย
ปรับก�รคู่วบคูุ่มส่้อย่�งละเอ้ยดเพื่อให้เคู่รื่องส่�ม�รถแส่ดง
ส้่ได้อย่�งถกูต้ัอง เลอืก แม่ส้่ ก่อนและปรบัช่้วง/คู่่�ใน ส่,้ คู่ว�มอิม่ตััวของส้่ 
และ อัตัร�ขย�ย

ร้เซ็ตัก�รตัั�งคู่่�ส่้ ตัั�งคู่่�ปัจจุบันของภ�พให้กลับม�ใช้้คู่่�ท่้่ตัั�งม�จ�กโรงง�น
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เมนูก์ารจัดก์ารพลังงาน
1. กดปุ่ม Menu เพื่อแส่ดงเมนูบนหน้�จอ (OSD)
2. กด  /  เพื่อเลือกเมนู ก์ารจัดก์ารพลังงาน จ�กนั�นกด Enter หรือใช้้ /  

เพื่อเข้�ถึงเมนู ก์ารจัดก์ารพลังงาน 

3. กด /  เพื่อเลือกตััวเลือกเมนู จ�กนั�นกด Enter เพื่อแส่ดงเมนูย่อยหรือกด  /  
เพื่อปรับ/เลือกก�รตัั�งคู่่�

หมายเหตุ:   ตััวเลือกเมนูย่อยบ�งตััวอ�จม้เมนูย่อยอื่นอ้ก ในก�รเข้�สู่่เมนูย่อยให้กด  
Enter ใช้้ /  หรือ  /  เพื่อปรับ/เลือกก�รตัั�งคู่่�
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ตัวเลือก์เมนู ค�าอธิบาย

เปิดเคู่รื่องอัตัโนมัตัิ ส่ัญญ�ณ
ก�รเลือก VGA/HDMI อนุญ�ตัให้โปรเจคู่เตัอร์เปิดโดยอัตัโนมัตัิ
เมื่อส่ัญญ�ณ VGA/HDMI ถูกป้อนผ่�นส่�ยเคู่เบิล VGA/HDMI 
คูุ่ณยังส่�ม�รถเลือก ท่ั�งหมด และโปรเจคู่เตัอร์จะเปิดโดย
อัตัโนมัตัิเมื่อได้รับส่ัญญ�ณ VGA หรือ HDMI
CEC
โปรเจคู่เตัอร์น้�รองรับฟังก์ช้ัน CEC (ก�รคู่วบคูุ่มอุปกรณ์
อิเล็กท่รอนิกส่์) ส่ำ�หรับก�รเปิด/ปิดก�รท่ำ�ง�นในแบบซิงโคู่รไนซ์
ผ่�นก�รเช้ื่อมตั่อ HDMI กล่�วคู่ือ ห�กอุปกรณ์ท่้่รองรับฟังก์ช้ัน 
CEC เช้ื่อมตั่อกับส่ัญญ�ณเข้� HDMI ของโปรเจคู่เตัอร์ เมื่อปิด
เคู่รื่องโปรเจคู่เตัอร์พลังง�นท่้่จ่�ยให้อุปกรณ์ท่้่เช้ื่อมตั่อจะถูกปิด
โดยอัตัโนมัตัิ เมื่อม้ก�รเปิดใช้้อุปกรณ์ท่้่เช้ื่อมตั่อไว้ จะม้ก�รเปิด
ใช้้ง�นเคู่รื่องโปรเจคู่เตัอร์โดยอัตัโนมัตัิด้วยเช้่นกัน

หมายเหตุ:  
• เพื่อให้ฟังก์ช้ัน CEC ท่ำ�ง�นอย่�งถูกตั้อง ตัรวจส่อบให้แน่ใจ

ว่�อุปกรณ์เช้ื่อมตั่อกับส่ัญญ�ณเข้� HDMI ของโปรเจคู่เตัอร์
อย่�งถูกตั้องผ่�นส่�ย HDMI และฟังก์ช้ัน CEC นั�นถูกเปิดอยู่

• ฟังก์ช้ัน CEC อ�จไม่ท่ำ�ง�น ท่ั�งน้�ขึ�นอยู่กับอุปกรณ์ท่้่เช้ื่อม
ตั่อ

เปิดเคู่รื่องโดยตัรง
จะยอมให้โปรเจคู่เตัอร์เปิดอัตัโนมัตัิเมื่อม้กระแส่ไฟผ่�นท่�งส่�ย
ไฟ

พลังง�นส่ม�ร์ท่ ปิดเคู่รื่องอัตัโนมัตัิ
วิธ้น้�ช้่วยให้โปรเจคู่เตัอร์ปิดอัตัโนมัตัิหลังจ�กช้่วงเวล�ท่้่กำ�หนด
เมื่อไม่ม้ก�รตัรวจพบแหล่งส่ัญญ�ณเข้�เพื่อป้องกันก�รสู่ญเส่้ย
อ�ยุแหล่งกำ�เนิดแส่งโดยไม่จำ�เป็น
ตัั�งเวล�ปิดเคู่รื่อง
ช้่วยให้ส่�ม�รถปิดโปรเจคู่เตัอร์โดยอัตัโนมัตัิ หลังจ�กระยะเวล�
หนึ่งตั�มท่้่กำ�หนดไว้ เพื่อป้องกันก�รเส่้ยอ�ยุก�รใช้้ง�นของ
แหล่งกำ�เนิดแส่งไปโดยไม่จำ�เป็น
ก�รประหยัดพลังง�น
ลดก�รใช้้พลงัง�นห�กไมพ่บแหล่งส่ญัญ�ณเข�้ เมือ่ เปิดใช้ ้ถกูเลอืก 
โหมดแหลง่กำ�เนดิแส่งโปรเจคู่เตัอรจ์ะเปล้ย่นเปน็โหมด ประหยดัม�กลงัจ�ก
ไม่พบส่ัญญ�ณเป็นเวล�ห้� (5) น�ท่้ ฟังก์ช้ันน้�จะช้่วยป้องกัน
ก�รส่ิ�นเปลืองแหล่งกำ�เนิดแส่งโดยไม่จำ�เป็นได้
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ตัวเลือก์เมนู ค�าอธิบาย

ก�รตัั�งคู่่�ส่แตันด์บ�ย ฟังก์ช้ันด้�นล่�งม้ให้ในโหมดส่แตันด์บ�ย (เส่้ยบเข้�ใช้้แตั่ไม่ได้
เปิด)
ลูปท่รู VGA
เมื่อเลือก เปิด, โปรเจคู่เตัอร์จะส่่งส่ัญญ�ณออกท่้่ได้รับจ�ก  
COMPUTER IN
พ�ส่ท่รูเส่้ยง
เมื่อเลือก เปิด, โปรเจคู่เตัอร์จะส่่งส่ัญญ�ณเส่้ยงออกเมื่อซ็อกเก็ตั 
AUDIO IN และ AUDIO OUT ได้รับก�รเช้ื่อมตั่ออย่�งถูกตั้องกับ
อุปกรณ์ท่้่เหม�ะส่ม

พลังง�น USB A เมื่อ เปิด, พอร์ตั USB Type A ส่�ม�รถจ่�ยพลังง�นและ  
วิธ้ก�รคู่วบคูุ่ม จะเปล้่ยนเป็น RS-232 โดยอัตัโนมัตัิ
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เมนูทั่วไป
1. กดปุ่ม Menu เพื่อแส่ดงเมนูบนหน้�จอ (OSD)
2. กด  /  เพื่อเลือกเมนู ทั่วไป จ�กนั�นกด Enter หรือใช้้ /  เพื่อเข้�ถึงเมนู ทั่วไป 

3. กด /  เพื่อเลือกตััวเลือกเมนู จ�กนั�นกด Enter เพื่อแส่ดงเมนูย่อยหรือกด  /  
เพื่อปรับ/เลือกก�รตัั�งคู่่�

หมายเหตุ:   ตััวเลือกเมนูย่อยบ�งตััวอ�จม้เมนูย่อยอื่นอ้ก ในก�รเข้�สู่่เมนูย่อยให้กด  
Enter ใช้้ /  หรือ  /  เพื่อปรับ/เลือกก�รตัั�งคู่่�
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ตัวเลือก์เมนู ค�าอธิบาย
ตัั�งคู่่�เส่้ยง ปิดเส่้ยง

เลือก เปิด เพื่อปิดใช้้ลำ�โพงภ�ยในโปรเจคู่เตัอร์ หรือระดับเส่้ยง
เอ�ท่์พุตัออกจ�กแจ๊คู่เอ�ท่์พุท่เส่้ยงเป็นก�รช้ั่วคู่ร�ว
ระดับเส่้ยงส่ำ�หรับระบบเส่้ยง
ปรับระดับเส่้ยงของลำ�โพงภ�ยในโปรเจคู่เตัอร์ หรือระดับเส่้ยง
เอ�ท่์พุตัออกจ�กแจ๊คู่เอ�ท่์พุท่เส่้ยง
เส่้ยงเปิด/ปิดเคู่รื่อง
เปิด/ปิดเส่้ยงในระหว่�งก�รเริ่มตั้นและก�รปิด

ตััวตัั�งเวล�ก�รนำ�เส่นอ ตััวตัั�งเวล�ก�รนำ�เส่นอส่�ม�รถแส่ดงเวล�ก�รนำ�เส่นอบนหน้�จอ
เพื่อให้คูุ่ณส่�ม�รถจัดก�รเวล�ได้ด้ขึ�นในขณะท่้่นำ�เส่นอง�น
ระยะเวล�ตัั�งตัั�งเวล�
ตัั�งช้่วงเวล� ห�กเปิดใช้้ตััวจับเวล�อยู่แล้ว ตััวจับเวล�จะร้ส่ตั�ร์ท่
ทุ่กคู่รั�งท่้่ ระยะเวล�ตัั�งตัั�งเวล� ถูกร้เซ็ตั
แส่ดงตััวตัั�งเวล�
ช้่วยให้คูุ่ณตััดส่ินใจว่�คูุ่ณตั้องก�รให้ตััวจับเวล�ปร�กฏบนหน้�จอ
ในช้่วงเวล�หนึ่งตั่อไปน้�หรือไม่:

 ͫ เส่มอ: แส่ดงผลตััวจับเวล�บนหน้�จอตัลอดระยะเวล�
ท่้่ท่ำ�ก�รนำ�เส่นอ

 ͫ 1 น�ท่/้2 น�ท่/้3 น�ท่:้ แส่ดงผลตััวจับเวล�บนหน้�จอใน 
1/2/3 น�ท่้สุ่ดท่้�ย

 ͫ ไม่: ซ่อนตััวจับเวล�ตัลอดช้่วงเวล�ก�รนำ�เส่นอ

ตัำ�แหน่งตััวตัั�งเวลส่
ตัั�งคู่่�ตัำ�แหน่งตััวจับเวล�
วิธ้นับของตััวตัั�งเวล�
กำ�หนดท่ิศท่�งก�รนับท่้่คูุ่ณตั้องก�รระหว่�ง:

 ͫ ย้อนกลับ: ลดลงจ�กเวล�ท่้่ตัั�งไว้จนถึง 0
 ͫ เดินหน้�: เพิ่มขึ�นจ�ก 0 ถึงเวล�ท่้่ตัั�งไว้

เตัือนเส่้ยง
ช้่วยให้คูุ่ณตััดส่ินใจว่�คูุ่ณตั้องก�รเปิดใช้้ง�นก�รเตัือนด้วยเส่้ยง
หรือไม่ เมื่อเปิดใช้้ง�นแล้ว คูุ่ณจะได้ยินเส่้ยงปี๊บส่องคู่รั�งในช้่วง 
30 วิน�ท่้สุ่ดท่้�ยของก�รนับถอยหลัง/เดินหน้� และเส่้ยงบ้๊พส่�ม
คู่รั�งเมื่อหมดเวล�ของตััวตัั�งเวล�
เริ่มก�รนับ/ปิด
เลือกเริ่มก�รนับเพื่อเปิดใช้้ง�นตััวจับเวล� เลือกปิดเพื่อยกเลิก

รูปแบบ ช้่วยปรับขน�ดและโฟกัส่ของภ�พและตัรวจส่อบคู่ว�มผิดเพ้�ยน
ของภ�พท่้่ฉ�ย
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ตัวเลือก์เมนู ค�าอธิบาย
ตัั�งเวล�ปิดหน้�จอ อนุญ�ตัให้โปรเจคู่เตัอร์คู่ืนก�รแส่ดงภ�พโดยอัตัโนมัตัิหลัง

จ�กผ่�นไประยะหนึ่งเมื่อไม่ม้ก�รดำ�เนินก�รใด ๆ บนหน้�จอ
ว่�ง เพื่อแส่ดงหน้�จอว่�ง กด Blank บนโปรเจคู่เตัอร์หรือ
ร้โมท่คู่อนโท่รล

หมายเหตุ:   อย่�บังเลนส่์ฉ�ยภ�พเนื่องจ�กอ�จท่ำ�ให้วัตัถุท่้่ใช้้
บังเกิดคู่ว�มร้อนและเส่้ยห�ย หรือเกิดไฟไหม้ได้

ข้อคู่ว�ม ตัั�งคู่่�ข้อคู่ว�มเตัือนคู่ว�มจำ� เปิดหรือปิด

หน้�จอเริ่มตั้น เลือกภ�พโลโก้ท่้่ตั้องก�รให้แส่ดงเมื่อเปิดเคู่รื่องโปรเจคู่เตัอร์ได้
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เมนูขั้นสูง
1. กดปุ่ม Menu เพื่อแส่ดงเมนูบนหน้�จอ (OSD)
2. กด  /  เพื่อเลือกเมนู ขั้นสูง จ�กนั�นกด Enter หรือใช้้ /  เพื่อเข้�ถึงเมนู ขั้นสูง 

3. กด /  เพื่อเลือกตััวเลือกเมนู จ�กนั�นกด Enter เพื่อแส่ดงเมนูย่อยหรือกด  /  
เพื่อปรับ/เลือกก�รตัั�งคู่่�

หมายเหตุ:   ตััวเลือกเมนูย่อยบ�งตััวอ�จม้เมนูย่อยอื่นอ้ก ในก�รเข้�สู่่เมนูย่อยให้กด  
Enter ใช้้ /  หรือ  /  เพื่อปรับ/เลือกก�รตัั�งคู่่�



59

ตัวเลือก์เมนู ค�าอธิบาย

ก�รตัั�งคู่่� 3D โปรเจคู่เตัอร์น้�ประกอบด้วยฟังก์ช้ัน 3D ซึ่งช้่วยให้คูุ่ณเพลิดเพลิน
ไปกับภ�พยนตัร์ 3D วิด้โอ และโปรแกรมก้ฬ�ได้ส่มจริงยิ่งขึ�น
ผ่�นก�รนำ�เส่นอด้วยคู่ว�มลึกของภ�พ คูุ่ณตั้องส่วมใส่่แว่น 3D 
เพื่อดูภ�พระบบ 3D
รูปแบบ 3D
ก�รตัั�งคู่่�เริ่มตั้นคู่ือ อัตัโนมัตัิ และโปรเจคู่เตัอร์จะเลือกรูป
แบบ 3D ท่้่เหม�ะส่มโดยอัตัโนมัตัิเมื่อตัรวจห�เนื�อห� 3D ห�ก
โปรเจคู่เตัอร์ไม่ส่�ม�รถจำ�แนกรูปแบบ 3D ได้ เลือกโหมด 3D
ซิงคู่์3Dกลับด้�น
เมื่อคูุ่ณพบก�รกลับกันของคู่ว�มลึกของภ�พ ให้เปิดใช้้ง�น
ฟังก์ช้ันน้�เพื่อแก้ไขปัญห�
บันท่ึกก�รตัั�งคู่่� 3D
บันท่ึกก�รตัั�งคู่่� 3D ปัจจุบัน ก�รตัั�งคู่่� 3D จะถูกนำ�ไปใช้้โดย
อัตัโนมัตัิห�กเลือกคู่ว�มละเอ้ยดและแหล่งส่ัญญ�ณเข้�เด้ยวกัน

หมายเหตุ:   เมื่อฟังก์ช้ันซิงคู่์ 3D เปิดอยู่:
• ระดับคู่ว�มส่ว่�งส่ำ�หรับภ�พท่้่ฉ�ยจะลดลง
• โหมดส่้, ซูม, และ ส่แกนภ�พ ไม่ส่�ม�รถปรับได้

ก�รตัั�งคู่่� HDMI ฟอร์แมตั HDMI
เลือกพื�นท่้่ส่้ท่้่เหม�ะส่มตั�มก�รตัั�งคู่่�พื�นท่้่ส่้ของอุปกรณ์ท่้่ส่่ง
ส่ัญญ�ณออกท่้่เช้ื่อมตั่ออยู่

 ͫ อัตัโนมัตัิ: ตัั�งโปรเจคู่เตัอร์ให้ตัรวจจับก�รตัั�งคู่่�พื�นท่้่ส่้ของ
ส่ัญญ�ณเข้�โดยอัตัโนมัตัิ

 ͫ RGB: ตัั�งคู่่�ท่้่ว่�งส่้เป็น RGB
 ͫ YUV: ตัั�งคู่่�ท่้่ว่�งส่้เป็น YUV

ช้่วง HDMI
เลือกช้่วงส่้ HDMI ท่้่เหม�ะส่มตั�มก�รตัั�งคู่่�ช้่วงส่้ของอุปกรณ์ท่้่
ส่่งส่ัญญ�ณออกท่้่เช้ื่อมตั่ออยู่

 ͫ อัตัโนมัตัิ: ตัั�งคู่่�โปรเจคู่เตัอร์ให้ตัรวจจับช้่วง HDMI ของ
ส่ัญญ�ณเข้�โดยอัตัโนมัตัิ

 ͫ เพิ่มคูุ่ณภ�พ: ตัั�งคู่่�ช้่วงส่้ HDMI เป็น 0 - 255
 ͫ ปกตัิ: ตัั�งคู่่�ช้่วงส่้ HDMI เป็น 16 - 235
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ก�รตัั�งคู่่�คู่วบคูุ่ม LAN ก�รตัั�งคู่่� LAN
 ͫ เปิดใช้้ DHCP: เลือกตััวเลือกน้�ห�กคูุ่ณอยู่ในส่ภ�พ
แวดล้อม DHCP และก�รตัั�งคู่่� IP Address โปรเจคู่เตัอร์, 
Subnet Mask, เกตัเวย์เบื�องตั้น, เซิร์ฟเวอร์ DNS จะถูกดึง
ม�โดยอัตัโนมัตัิ 

 ͫ IP แบบคู่งท่้่: เลือกร�ยก�รน้�ห�กคูุ่ณอยู่ในส่ภ�พแวดล้อมท่้่
ไม่ใช้่ DHCP และท่ำ�ก�รปรับเปล้่ยนก�รตัั�งคู่่�ด้�นล่�ง

IP Address โปรเจคู่เตัอร์
มใ้ห้เลอืกเฉพ�ะเมือ่ ก�รตัั�งคู่�่ LAN ถกูตัั�งคู่�่
เป็น IP แบบคู่งท่้่ ใช้้  /   เพือ่เลือกคู่อลมัน์
และใช้้ /  เพื่อปรับคู่่�

Subnet Mask
เกตัเวย์เบื�องตั้น
เซิร์ฟเวอร์ DNS

คู่วบคูุ่ม LAN ส่แตันด์บ�ย
อนุญ�ตัให้โปรเจคู่เตัอร์ให้ก�รท่ำ�ง�นของฟังก์ช้ันเคู่รือข่�ยใน
โหมดส่แตันด์บ�ย
ประยุกตั์ใช้้
เปิดใช้้ง�นก�รตัั�งคู่่�

ก�รตัั�งคู่่�แหล่งแส่ง โหมดแหล่งแส่ง
 ͫ ปกตัิ: ให้คู่ว�มส่ว่�งของแหล่งกำ�เนิดแส่งเตั็มรูปแบบ
 ͫ Eco: ลดก�รใช้้พลังง�นแหล่งกำ�เนิดแส่งลง 20% และ
ลดคู่ว�มส่ว่�งลงเพื่อยืดอ�ยุแหล่งกำ�เนิดแส่งและลดเส่้ยง
รบกวนจ�กพัดลม

 ͫ ส่้ดำ�ไดน�มิก 1: ลดก�รใช้้พลังง�นของแห่งกำ�เนิดแส่งลง
สู่งสุ่ดถึง 70% ขึ�นอยู่กับระดับคู่ว�มส่ว่�งของเนื�อห�

 ͫ ส่้ดำ�ไดน�มิก 2: ลดก�รใช้้พลังง�นของแห่งกำ�เนิดแส่งลง
สู่งสุ่ดถึง 50% ขึ�นอยู่กับระดับคู่ว�มส่ว่�งของเนื�อห�

ร้เซ็ตัช้ั่วโมงใช้้ง�นแหล่งแส่ง
ร้เซ็ตัตััวตัั�งเวล�แหล่งกำ�เนิดแส่งหลังจ�กตัิดตัั�งแหล่งกำ�เนิดแส่ง
ใหม่ ส่ำ�หรับก�รเปล้่ยนแหล่งกำ�เนิดแส่ง โปรดตัิดตั่อเจ้�หน้�ท่้่
บริก�รท่้่ได้รับก�รรับรอง
ข้อมูลช้ั่วโมงใช้้ง�นแหล่งแส่ง

 ͫ เวล�ใช้้ง�นแหล่งแส่ง: แส่ดงจำ�นวนช้ั่วโมงของก�รใช้้
แหล่งกำ�เนิดแส่ง
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ร้เซ็ตัก�รตัั�งคู่่� ก�รตัั�งคู่่�ท่ั�งหมดให้กลับม�ใช้้คู่่�ท่้่ตัั�งม�จ�กโรงง�น เมื่อ
ใช้้ ร้เซ็ตัก�รตัั�งคู่่�, ก�รตัั�งคู่่�เหล่�น้�จะยังคู่งอยู่: ซูม, 
แก้ไขภ�พบิดเบ้�ยว, ภ�ษ�, ตัำ�แหน่งโปรเจคู่เตัอร์, 
พลังง�น USB A, โหมดอัลตัิจูดสู่ง, ตัั�งคู่่�คู่ว�มปลอดภัย, 
รหัส่ร้โมท่คู่อนโท่รล, วิธ้ก�รคู่วบคูุ่ม, และ อัตัร�ก�รถ่�ยโอนข้อมูล

, ปรับมุม, ก�รตัั�งคู่่�คู่วบคูุ่ม LAN, ข้อมูลช้ั่วโมงใช้้ง�นแหล่งแส่ง

เมนูระบบ
1. กดปุ่ม Menu เพื่อแส่ดงเมนูบนหน้�จอ (OSD)
2. กด  /  เพื่อเลือกเมนู ระบบ จ�กนั�นกด Enter หรือใช้้ /  เพื่อเข้�ถึงเมนู ระบบ 

3. กด /  เพื่อเลือกตััวเลือกเมนู จ�กนั�นกด Enter เพื่อแส่ดงเมนูย่อยหรือกด  /  
เพื่อปรับ/เลือกก�รตัั�งคู่่�

หมายเหตุ:   ตััวเลือกเมนูย่อยบ�งตััวอ�จม้เมนูย่อยอื่นอ้ก ในก�รเข้�สู่่เมนูย่อยให้กด  
Enter ใช้้ /  หรือ  /  เพื่อปรับ/เลือกก�รตัั�งคู่่�
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ภ�ษ� ตัั�งคู่่�ภ�ษ�ของเมนู On-Screen Display (OSD)

ตัำ�แหน่งโปรเจคู่เตัอร์ เลือกตัำ�แหน่งท่้่เหม�ะส่มส่ำ�หรับโปรเจคู่เตัอร์

ตัั�งคู่่�เมนู เวล�แส่ดงผลเมนู
ตัั�งระยะเวล�ท่้่จะให้คู่งแส่ดงเมนู OSD จะยังคู่งเปิดใช้้ง�นหลัง
จ�กคูุ่ณม้ก�รดำ�เนินก�รใดๆ คู่รั�งสุ่ดท่้�ย
ตัำ�แหน่งเมนู
ตัั�งคู่่�ตัำ�แหน่งเมนู OSD

โหมดอัลตัิจูดสู่ง เร�ขอแนะนำ�ให้คูุ่ณใช้้โหมดอัลตัิจูดสู่ง เมื่อคูุ่ณอยู่ในท่้่ท่้่ม้ระดับ
คู่ว�มสู่งจ�กระดับนำ��ท่ะเลระหว่�ง 1500 เมตัร ถึง 3000 เมตัร 
หรือม้อุณหภูมิระหว่�ง 0°C-30°C

หมายเหตุ:  
• อย่�ใช้้โหมดอัลตัิจูดสู่ง ห�กส่ภ�พแวดล้อมของคูุ่ณอยู่

ระหว่�ง 0 ถึง 1499 เมตัร และอุณหภูมิอยู่ระหว่�ง 0°C ถึง 
35°C ห�กใช้้ง�นโปรเจคู่เตัอร์จะเย็นเกินไป

• ก�รใช้้ "โหมดอัลตัิจูดสู่ง" อ�จท่ำ�ให้เกิดเส่้ยงดังขึ�น
เนื่องจ�กคู่ว�มเร็วพัดลมจะเพิ่มขึ�นเพื่อปรับปรุงก�รระบ�ย
คู่ว�มร้อนและประส่ิท่ธิภ�พก�รท่ำ�ง�น

คู่้นห�ด่วนอัตัโนมัตัิ ช้่วยให้โปรเจคู่เตัอร์ส่�ม�รถคู่้นห�ส่ัญญ�ณตั่�งๆ โดยอัตัโนมัตัิ

ตัั�งคู่่�คู่ว�มปลอดภัย โปรดดู "ก�รใช้้ฟังก์ช้ันรหัส่ผ่�น" ท่้่หน้� 23

ล็อคู่ปุ่มท่้่แผงคู่วบคูุ่ม ล็อคู่ปุ่มคู่วบคูุ่มบนโปรเจคู่เตัอร์

รหัส่ร้โมท่คู่อนโท่รล ตัั�งรหัส่ร้โมท่คู่อนโท่รลส่ำ�หรับโปรเจคู่เตัอร์น้� (ตัั�งแตั่ 1 ~ 8) เมื่อ 
โปรเจคู่เตัอร์ท่้่อยู่ตัิดกันหล�ยเคู่รื่องท่ำ�ง�นในเวล�เด้ยวกัน ก�ร
เปล้่ยนรหัส่น้�ช้่วยป้องกันส่ัญญ�ณรบกวนจ�กร้โมท่คู่อนโท่รล
อื่นๆ ได้ หลังจ�กตัั�งคู่่� รหัส่ร้โมท่คู่อนโท่รล ให้เปล้่ยนไปใช้้ ID 
เด้ยวกันให้กับร้โมท่คู่อนโท่รลเพื่อคู่วบคูุ่มโปรเจคู่เตัอร์น้�
เพื่อส่ลับรหัส่ส่ำ�หรับร้โมท่คู่อนโท่รล กด ID set และปุ่มตััวเลข
ท่้่ตัรงกับรหัส่ร้โมท่คู่อนโท่รลด้วยกันเป็นเวล� 5 วิน�ท่้ขึ�นไป รหัส่
เริ่มตั้นถูกตัั�งคู่่�เป็น 1 เมื่อเปล้่ยนรหัส่เป็น 8 ร้โมท่คู่อนโท่รลจะ
ส่�ม�รถคู่วบคูุ่มโปรเจคู่เตัอร์ทุ่กเคู่รื่อง

หมายเหตุ:   ห�กตัั�งรหัส่ท่้่ตั่�งกันไว้บนโปรเจคู่เตัอร์และ
ร้โมท่คู่อนโท่รล จะไม่ม้ก�รตัอบส่นองจ�กร้โมท่
คู่วบคูุ่ม เมื่อเกิดเหตัุก�รณ์น้�เกิดขึ�น ข้อคู่ว�มจะปร�กฏ
ขึ�นเพื่อเตัือนให้คูุ่ณเปล้่ยนรหัส่ส่ำ�หรับร้โมท่คู่อนโท่รล 

วิธ้ก�รคู่วบคูุ่ม อนุญ�ตัให้คูุ่ณเลือกวิธ้ก�รคู่วบคูุ่มพอร์ตั: ผ่�นพอร์ตั RS-232 
หรือพอร์ตั USB เมื่อเลือก USB, พลังง�น USB A จะถูกเปล้่ยน
เป็น ปิด โดยอัตัโนมัตัิ 
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อตััร�ก�รถ่�ยโอนข้อมลู เลือกอัตัร�รับส่่งท่้่ตัรงกันกับคู่อมพิวเตัอร์ของคูุ่ณ ซึ่ง จะท่ำ�ให้
คูุ่ณเช้ื่อมตั่อกับเคู่รื่องโปรเจคู่เตัอร์โดยใช้้ส่�ย RS-232 ท่้่เหม�ะ
ส่มและคู่วบคูุ่มโปรเจคู่เตัอร์ผ่�นคู่ำ�ส่ั่ง RS-232

เมนูข้อมูล
1. กดปุ่ม Menu เพื่อแส่ดงเมนูบนหน้�จอ (OSD)
2. กด  /  เพื่อเลือกเมนู ข้อมูล แส่ดงเนื�อห�

ตัวเลือก์เมนู ค�าอธิบาย

แหล่งภ�พ แส่ดงแหล่งของส่ัญญ�ณเข้�ปัจจุบัน

โหมดส่้ แส่ดงโหมดท่้่เลือกในเมนู ภ�พ

คู่ว�มละเอ้ยด แส่ดงคู่ว�มละเอ้ยดเดิมของส่ัญญ�ณเข้�

ระบบส่้ แส่ดงรูปแบบระบบของส่ัญญ�ณเข้�

ท่้่อยู่ IP แส่ดงท่้่อยู่ IP ของโปรเจคู่เตัอร์ของคูุ่ณ

MAC Address แส่ดงท่้่อยู่ MAC ของโปรเจคู่เตัอร์ของคูุ่ณ

เฟิร์มแวร์เวอร์ช้ั่น แส่ดงเวอร์ช้ันเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

3X Fast Input แส่ดงให้เห็นว่�ฟังก์ช้ันน้�เปิดใช้้ง�นอยู่หรือไม่

S/N แส่ดงหม�ยเลขซ้เร้ยลของโปรเจคู่เตัอร์
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ภาคผนวก
 รายละเอีียดทางด้านเทคนิค
รายการ หมวดหมู่ รายละเอีียดทางด้านเทคนิค

LS510W/LS510WH/
LS510WH-2

LS560W/
LS560WH

LS560HDH

โปรเจคเตอร์ ประเภท 0.65" WXGA, LED 0.65" 1080P, 
LED

ขนาดจอแสดงผล 30"~300" 60"~300"
อัตราฉาย 1.55~1.7 (87"@2.9 ม.) 0.49 (87"@ 

0.915 ม.)
0.46 (95"@ 
0.967 ม.)

เลนส์ F = 2.56–2.68,  
f = 22–24.1 มม.

F = 2.6, f = 6.9 มม.

ออพติคอลซูม 1.1x ตายตัว
ประเภทแหล่ง
ก�าเนิดแสง

LED

ระบบแสดงผล 1-CHIP DMD
สัญญาณเข้า VGA (ส�าหรับ  

LS510W/LS560W 
เท่านั้น)

fh: 15K~129KHz, fv: 48~120Hz

HDMI fh: 15K~129KHz, fv: 23~120Hz

ความละเอยีด เนทีฟ 1280 x 800 1920 x 1080
อะแดปเตอร์
ไฟฟ้า

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

เงื่อนไขการ
ท�างาน

อุณหภูมิ 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)
ความชื้น 0% ถึง 90% (ไม่มีการควบแน่น)
อัลติจูด 0 ถึง 1499 ม. ที่ 0°C ถึง 35°C

1500 ถึง 3000 ม. ที่ 0°C ถึง 30°C

สภาพการ 
เก็บรักษา

อุณหภูมิ -20°C ถึง 60°C
ความชื้น 0% ถึง 90%
อัลติจูด 0 ถึง 12200 ม. ที่ 30°C

ขนาด ขนาดทางกายภาพ 
(กว้าง x สูง x ลึก)

293 x 115 x 221 มม. (11.5" x 4.5" x 8.7")

น�้าหนัก กายภาพ 2.65 กก. (5.84 ปอนด์) 2.85 กก. (6.28 ปอนด์)
การใช้
พลังงาน

เปิด1 240 W (ปกติ) 229 W (ปกติ) 245 W (ปกติ)
ปิด < 0.5 W (สแตนด์บาย)

1 เงื่อนไขการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน EEI
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ขนาดโปรเจคเตอีร์
293 มม. (กว้าง) x 115 มม. (สูง) x 221 มม. (ลึก)

LS510W / LS510WH / LS510WH-2

LS560W / LS560WH / LS560HDH

221
มม.

293 มม.

115 มม.

221
มม.

293 มม.

115 มม.
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ตารางไทม์มิ่ง
RGB อีนาล็อีก

ความละเอีียด โหมด รีเฟรช 
เรท 

(Hz)

ความถี่
แนวนอีน 
(kHz)

สัญญาณ
นาฬิกา 
(MHz)

ซิงค์ 3D

ล�าด�ัโครงภา� จากด้าน�นลงล่าง วางด้านข้าง

720 x 400 720 x 400_70 70.087 31.469 28.3221

640 x 480 VGA_60 59.94 31.469 25.175 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

VGA_72 72.809 37.861 31.5

VGA_75 75 37.5 31.5

VGA_85 85.008 43.269 36

800 x 600 SVGA_60 60.317 37.879 40 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

SVGA_72 72.188 48.077 50

SVGA_75 75 46.875 49.5

SVGA_85 85.061 53.674 56.25

SVGA_120 
(Reduce Blanking)

119.854 77.425 83 ได้รับการ
สนับสนุน

1024 x 768 XGA_60 60.004 48.363 65 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

XGA_70 70.069 56.476 75

XGA_75 75.029 60.023 78.75

XGA_85 84.997 68.667 94.5

XGA_120 (Reduce 
Blanking)

119.989 97.551 115.5 ได้รับการ
สนับสนุน

1152 x 864 1152 x 864_75 75 67.5 108

1024 x 576 ไทมิ่ง NB 60 35.82 46.966

1024 x 600 ไทมิ่ง NB 64.995 41.467 51.419

1280 x 720 1280 x 720_60 60 45 74.25 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1280 x 720_120 120 90 148.5 ได้รับการ
สนับสนุน

1280 x 768 1280 x 768_60 
(Reduce Blanking)

60 47.396 68.25 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1280 x 768_60 59.87 47.776 79.5 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1280 x 800 WXGA_60 59.81 49.702 83.5 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

WXGA_75 74.934 62.795 106.5

WXGA_85 84.88 71.554 122.5

WXGA_120 
(Reduce Blanking)

119.909 101.563 146.25 ได้รับการ
สนับสนุน

1280 x 1024 SXGA_60 60.02 63.981 108 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

SXGA_75 75.025 79.976 135

SXGA_85 85.024 91.146 157.5

1280 x 960 1280 x 960_60 60 60 108 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1280 x 960_85 85.002 85.938 148.5
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ความละเอีียด โหมด รีเฟรช 
เรท 

(Hz)

ความถี่
แนวนอีน 
(kHz)

สัญญาณ
นาฬิกา 
(MHz)

ซิงค์ 3D

ล�าด�ัโครงภา� จากด้าน�นลงล่าง วางด้านข้าง

1360 x 768 1360 x 768_60 60.015 47.712 85.5 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1366 x 768 1366 x 768_60 59.790 47.712 85.5 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1440 x 900 WXGA+_60 
(Reduce Blanking)

60 55.496 88.75 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

WXGA+_60 59.887 55.935 106.5 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1400 x 1050 SXGA+_60 59.978 65.317 121.75 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1600 x 1200 UXGA 60 75 162 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1680 x 1050 1680 x 1050_60 
(Reduce Blanking)

59.883 64.674 119 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1680 x 1050_60 59.954 65.29 146.25 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

640 x 480@67Hz MAC13 66.667 35 30.24

832 x 624@75Hz MAC16 74.546 49.722 57.28

1024 x 768@75Hz MAC19 74.93 60.241 80

1152 x 870@75Hz MAC21 75.06 68.68 100

1920 x 1080 
(VESA)

1920 x 1080_60 60 67.5 148.5 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1920 x 1200 1920 x 1200_60 
(Reduce Blanking)

59.950 74.038 154.000 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

HDMI (PC)
ความละเอีียด โหมด รีเฟรช 

เรท 
(Hz)

ความถี่
แนวนอีน 
(kHz)

สัญญาณ
นาฬิกา 
(MHz)

ซิงค์ 3D

ล�าด�ัโครงภา� จากด้าน�นลงล่าง วางด้านข้าง

640 x 480 VGA_60 59.94 31.469 25.175 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

VGA_72 72.809 37.861 31.5

VGA_75 75 37.5 31.5

VGA_85 85.008 43.269 36

720 x 400 720 x 400_70 70.087 31.469 28.3221

800 x 600 SVGA_60 60.317 37.879 40 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

SVGA_72 72.188 48.077 50

SVGA_75 75 46.875 49.5

SVGA_85 85.061 53.674 56.25

SVGA_120 
(Reduce Blanking)

119.854 77.425 83 ได้รับการ
สนับสนุน

1024 x 768 XGA_60 60.004 48.363 65 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

XGA_70 70.069 56.476 75

XGA_75 75.029 60.023 78.75

XGA_85 84.997 68.667 94.5

XGA_120 (Reduce 
Blanking)

119.989 97.551 115.5 ได้รับการ
สนับสนุน

1152 x 864 1152 x 864_75 75 67.5 108
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ความละเอีียด โหมด รีเฟรช 
เรท 

(Hz)

ความถี่
แนวนอีน 
(kHz)

สัญญาณ
นาฬิกา 
(MHz)

ซิงค์ 3D

ล�าด�ัโครงภา� จากด้าน�นลงล่าง วางด้านข้าง

1024 x 576 ไทมิ่ง NB 60 35.82 46.966

1024 x 600 ไทมิ่ง NB 64.995 41.467 51.419

1280 x 720 1280 x 720_60 60 45 74.25 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1280 x 720_120 120 90 148.5 ได้รับการ
สนับสนุน

1280 x 768 1280 x 768_60 
(Reduce Blanking)

60 47.396 68.25 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1280 x 768_60 59.87 47.776 79.5 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1280 x 800 WXGA_60 59.81 49.702 83.5 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

WXGA_75 74.934 62.795 106.5

WXGA_85 84.88 71.554 122.5

WXGA_120 
(Reduce Blanking)

119.909 101.563 146.25 ได้รับการ
สนับสนุน

1280 x 1024 SXGA_60 60.02 63.981 108 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

SXGA_75 75.025 79.976 135

SXGA_85 85.024 91.146 157.5

1280 x 960 1280 x 960_60 60 60 108 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1280 x 960_85 85.002 85.938 148.5

1360 x 768 1360 x 768_60 60.015 47.712 85.5 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1366 x 768 1366 x 768_60 59.79 47.712 85.5 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1440 x 900 WXGA+_60 
(Reduce Blanking)

60 55.496 88.75 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

WXGA+_60 59.887 55.935 106.5 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1400 x 1050 SXGA+_60 59.978 65.317 121.75 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1600 x 1200 UXGA 60 75 162 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1680 x 1050 1680 x 1050_60 
(Reduce Blanking)

59.883 64.674 119 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1680 x 1050_60 59.954 65.29 146.25 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1920 x 1200 1920 x 1200_60 
(Reduce Blanking)

59.95 74.038 154 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

640 x 480@67Hz MAC13 66.667 35 30.24

832 x 624@75Hz MAC16 74.546 49.722 57.28

1024 x 768@75Hz MAC19 74.93 60.241 80

1152 x 870@75Hz MAC21 75.06 68.68 100

1920 x 1080 
(VESA)

1920 x 1080_60 60 67.5 148.5 ได้รับการ
สนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน ได้รับการ
สนับสนุน
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HDMI (วิดีโอี)
โหมด
วิดีโอี

ความละเอีียด ความถี่
แนว
นอีน

(KHz)

ความถี่
แนวตั้ง
(Hz)

ความถี่
สัญญาณ
นาฬิกาจดุ

(MHz)

ซิงค์ 3D

ล�าดั�โครงภา� เฟรมแ�ค็กิง้ จากด้าน�นลงล่าง วางด้านข้าง

480i 720(1440) x 480 15.73 59.94 27 ไดร้ับการสนบัสนุน   

480p 720 x 480 31.47 59.94 27 ไดร้ับการสนบัสนุน ไดร้ับการสนบัสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

576i 720(1440) x 576 15.63 50 27 ไดร้ับการสนบัสนุน

576p 720 x 576 31.25 50 27 ไดร้ับการสนบัสนุน ไดร้ับการสนบัสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

720/50p 1280 x 720 37.5 50 74.25 ไดร้ับการสนบัสนุน ไดร้ับการสนบัสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

720/60p 1280 x 720 45 60 74.25 ไดร้ับการสนบัสนุน ไดร้ับการสนบัสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1080/50i 1920 x 1080 28.13 50 74.25 ไดร้ับการสนบัสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1080/60i 1920 x 1080 33.75 60 74.25 ไดร้ับการสนบัสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1080/24P 1920 x 1080 27 24 74.25

1080/50P 1920 x 1080 56.25 50 148.5 ไดร้ับการสนบัสนุน ไดร้ับการสนบัสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

1080/60P 1920 x 1080 67.5  60 148.5 ไดร้ับการสนบัสนุน ไดร้ับการสนบัสนุน ได้รับการ
สนับสนุน

Component video
โหมดวิดีโอี ความละเอีียด ความถี่แนวนอีน 

(KHz)
ความถี่แนวตั้ง

(Hz)
สัญญาณนาฬิกา 

(MHz)
ซิงค์ 3D

ล�าดั�โครงภา�
480i 720 x 480 15.73 59.94 13.5 ได้รับการสนับสนุน

480p 720 x 480 31.47 59.94 27 ได้รับการสนับสนุน

576i 720 x 576 15.63 50 13.5 ได้รับการสนับสนุน

576p 720 x 576 31.25 50 27 ได้รับการสนับสนุน

720/50p 1280 x 720 37.5 50 74.25

720/60p 1280 x 720 45 60 74.25

1080/50i 1920 x 1080 28.13 50 74.25

1080/60i 1920 x 1080 33.75 60 74.25

1080/50P 1920 x 1080 56.25 50 148.5

1080/60P 1920 x 1080 67.5 60 148.5



70

การแก้ปัญหา
ปัญหาทั่วไป
ส่วนนี้อธิบายถึงปัญหาทั่วไปที่คุณอาจพบเมื่อใช้งานโปรเจคเตอร์นี้

ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้
ไม่สามารถเปิดเครื่อง
โปรเจคเตอร์ได้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายไฟเข้ากับโปรเจคเตอร์และ
เต้าเสียบไฟอย่างถูกต้อง

• หากกระบวนการระบายความร้อนไม่เสร็จสิ้น โปรดรอ
จนกว่าจะเสร็จสิ้นจากนั้นลองเปิดโปรเจคเตอร์อีกครั้ง

• หากวิธีการด้านบนใช้ไม่ได้ผล ให้ลองใช้เต้ารับไฟฟ้าอื่น
หรือลองใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นกับเต้ารับไฟฟ้าเดียวกัน

ไม่มีภาพ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลแหล่งสัญญาณ
วิดีโออย่างถูกต้องและแหล่งสัญญาณวิดีโอถูกเปิดอยู่

• หากไม่ได้เลือกแหล่งสัญญาณเข้าโดยอัตโนมัติ ให้เลือก
แหล่งสัญญาณที่ถูกต้องด้วยปุ่ม Source บนโปรเจคเตอร์
หรือรีโมทคอนโทรล

ภาพเบลอ • การปรับ ตัวหมุนเ�่่อีปรั�โฟกัส จะช่วยโฟกัสเลนส์ให้
ฉายภาพได้อย่างถูกต้อง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรเจคเตอร์และหน้าจออยู่ในแนวที่
ถูกต้อง หากจ�าเป็นให้ปรับความสูงของโปรเจคเตอร์รวมถึง
มุมและทิศทางการฉาย

รีโมทคอนโทรลไม่ท�างาน • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่าง
รีโมทคอนโทรลและโปรเจคเตอร์; และอยู่ภายในระยะ 8 
เมตร (26 ฟุต) จากกันและกัน

• แบตเตอรี่อาจหมด โปรดตรวจสอบและเปลี่ยนหากจ�าเป็น

ภาพไม่ปกติ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลแหล่งสัญญาณ
วิดีโออย่างถูกต้องและแหล่งสัญญาณวิดีโอถูกเปิดอยู่

• หากวิธีข้างต้นใช้ไม่ได้ผล ให้ตรวจสอบช่องอากาศเข้า
หรือช่องอากาศออกไม่อุดตัน
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ไฟ แสดงสถานะ LED 
ไฟ สถานะและค�าอีธิ�าย

�ลังงาน
เขียว กะพริบ ปิด ปิด โหมดสแตนด์บาย

เขียว ปิด ปิด ได้รับพลังงาน
เขียว ปิด ปิด การท�างานปกติ

เขียว กะพริบ ปิด ปิด การลดความร้อนเมื่อปิดเครื่องตามปกติ
แดง ปิด ปิด ก�าลังดาวน์โหลด
เขียว เขียว เขียว ปิดการเบิร์นอิน

แหล่งก�าเนิดแสง
เขียว กะพริบ ปิด แดง ข้อผิดพลาดท่ีเกดิจากไฟของแหล่งสัญญาณท่ีตดิก่อน

ปิด ปิด แดง แหล่งส่องแสงสว่างเกดิข้อผิดพลาดในการท�างานปกติ
เขียว ปิด แดง วงล้อสีล้มเหลวในการเริ่มท�างาน

เคร่่อีงท�าความร้อีน/ความเย็น
ปิด แดง ปิด พัดลม 1 เกิดข้อผิดพลาด (ความเร็วพัดลมจริงอยู่

นอกช่วงความเร็วที่ควรจะเป็น)
ปิด แดง แดง พัดลม 2 เกิดข้อผิดพลาด (ความเร็วพัดลมจริงอยู่

นอกช่วงความเร็วที่ควรจะเป็น)
ปิด แดง เขียว พัดลม 3 เกิดข้อผิดพลาด (ความเร็วพัดลมจริงอยู่

นอกช่วงความเร็วที่ควรจะเป็น)
ปิด แดง ส้ม พัดลม 4 เกิดข้อผิดพลาด (ความเร็วพัดลมจริงอยู่

นอกช่วงความเร็วที่ควรจะเป็น)
แดง กะพริบ แดง ปิด พัดลม 5 เกิดข้อผิดพลาด (ความเร็วพัดลมจริงอยู่

นอกช่วงความเร็วที่ควรจะเป็น)
แดง กะพริบ แดง กะพริบ ปิด พัดลม 6 เกิดข้อผิดพลาด (ความเร็วพัดลมจริงอยู่

นอกช่วงความเร็วที่ควรจะเป็น)
แดง แดง แดง เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน 1 เกิดข้อผิดพลาด  

(ไดโอดระยะไกลมีสภาพวงจรเปิด)
แดง แดง เขียว เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน 2 เกิดข้อผิดพลาด  

(ไดโอดระยะไกลมีสภาพวงจรเปิด)
เขียว แดง แดง เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน 1 เกิดข้อผิดพลาด  

(ไดโอดระยะไกลมีสภาพลัดวงจร)
ปิด แดง เขียว เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน 2 เกิดข้อผิดพลาด  

(ไดโอดระยะไกลมีสภาพลัดวงจร)
ส้ม แดง แดง อุณหภูมิ 1 เกิดข้อผิดพลาด (อุณหภูมิเกินก�าหนด)
ส้ม แดง เขียว อุณหภูมิ 2 เกิดข้อผิดพลาด (อุณหภูมิเกินก�าหนด)
ปิด เขียว แดง การเชื่อมต่อ IC พัดลม #1 I2C เกิดข้อผิดพลาด
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การ��ารุงรักษา
ข้อีควรระวังทั่วไป
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรเจคเตอร์ปิดอยู่และถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟแล้ว
• ห้ามถอดชิ้นส่วนใดๆ ออกจากโปรเจคเตอร์ ติดต่อ ViewSonic® หรือผู้ค้าปลีกเมื่อ

ต้องการเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรเจคเตอร์
• ห้ามฉีดหรือเทของเหลวลงบนตัวเครื่องโดยตรง
• เคลื่อนย้ายโปรเจคเตอร์ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากหากโปรเจคเตอร์มีสีเข้ม อาจ

ท�าให้เกิดรอยได้ชัดเจนง่ายกว่าโปรเจคเตอร์ที่มีสีอ่อนกว่า
การท�าความสะอีาดเลนส์
• ใช้สเปรย์ที่อัดลมเป่าพ่นฝุุ่่นออก
• หากเลนส์ยังคงไม่สะอาด ให้ใช้กระดาษเช็ดเลนส์ หรือใช้น�้ายาท�าความสะอาด

เลนส์หยดลงบนผ้านุ่มแล้วเช็ดผิวเลนส์เบาๆ

ข้อีควรระวัง:   ห้ามใช้วัสดุส�าหรับขัดพื้นผิวขัดถูบนผิวเลนส์

ท�าความสะอีาดตัวเคร่่อีง
• ใช้ผ้าแห้งที่นุ่มและไม่มีขุยเพื่อเช็ดสิ่งสกปรกหรือฝุุ่่น
• หากตัวเครื่องยังไม่สะอาด ให้ใช้ผงซักฟอกที่ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย, ผง

ซักฟอกที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์, ผงซักฟอกชนิดอ่อนใส่ผ้าที่ไม่มีขุยแล้ว
เช็ดให้สะอาด

ข้อีควรระวัง:   ห้ามใช้ครีม แอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์ หรือน�้ายาเคมีส�าหรับท�าความ
สะอาด

การเก็�โปรเจคเตอีร์
หากคุณต้องเก็บโปรเจคเตอร์เป็นเวลานานๆ โปรด:
• ตรวจสอบว่าอุณหภูมิและความชื้นในบริเวณที่จัดเก็บอยู่ภายในช่วงที่ก�าหนด
• ดึงขาตั้งปรับมุมทั้งหมดเข้า 
• น�าแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล
• จัดเก็บเครื่องโปรเจคเตอร์ลงในกล่องบรรจุภัณฑ์์ใส่เครื่องเดิมหรือกล่องลักษณะ

เดียวกัน
ค�าประกาศเกี่ยวกั�ความรั�ผิดชอี�
• ViewSonic® ไม่แนะน�าให้ใช้น�้ายาท�าความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย

หรือแอลกอฮอล์บนเลนส์หรือตัวเครื่อง น�้ายาท�าความสะอาดเคมีบางตัว ได้รับการ
รายงานว่าท�าให้เลนส์และ/หรือตัวเครื่องของโปรเจคเตอร์เสียหาย

• ViewSonic® จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้น�้ายาท�าความ
สะอาดที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียหรือแอลกอฮอล์
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ข้อีมูลแหล่งก�าเนิดแสง
ส่วนนี้จะช่วยให้เข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับแหล่งก�าเนิดแสงโปรเจคเตอร์ของคุณ
ชั่วโมงใช้งานแหล่งก�าเนิดแสง
เมื่อโปรเจคเตอร์ก�าลังท�างานอยู่ ตัวจับเวลาภายในเครื่องจะค�านวณระยะเวลาการใช้
แหล่งก�าเนิดแสง (เป็นชั่วโมง) โดยอัตโนมัติ

เพื่อตรวจดูข้อมูลชั่วโมงแหล่งแสง:
1. กด Menu เพื่อเปิดเมนู OSD และไปยัง: ขั้นสูง > การตั้งค่าแหล่งแสง >  

ข้อีมูลชั่วโมงใช้งานแหล่งแสง
2. กด Enter และหน้า ข้อีมูลชั่วโมงใช้งานแหล่งแสง จะปรากฏขึ้น
3. กด Exit เพื่อออกจากเมนูนี้
การย่ดอีายุแหล่งก�าเนิดแสง
เพื่อให้แหล่งก�าเนิดแสงนี้มีอายุการใช้งานนานขึ้น คุณสามารถท�าการตั้งค่าดังต่อไปนี้
บนเมนู OSD

การตั้งค่าโหมดแหล่งก�าเนิดแสง
การตั้งค่าโปรเจคเตอร์ในโหมดอื่นใดนอกเหนือจากโหมด ปกติ ลดการเกิดเสียง
รบกวนของระบบ, ลดการใช้พลังงาน และยืดอายุการท�างานของแหล่งก�าเนิดแสง

โหมดแหล่งแสง ค�าอีธิ�าย
ปกติ ให้ความสว่างของแหล่งก�าเนิดแสงเต็มรูปแบบ
Eco ลดการใช้พลังงานของแหล่งก�าเนิดแสงลง 20% และลดความ

สว่างและลดเสียงรบกวนจากพัดลม
สีด�าไดนามิก � ลดการใช้พลังงานของแห่งก�าเนิดแสงลงสูงสุดถึง 70% ขึ้นอยู่กับ

ระดับความสว่างของเนื้อหา
สีด�าไดนามิก � ลดการใช้พลังงานของแห่งก�าเนิดแสงลงสูงสุดถึง 50% ขึ้นอยู่กับ

ระดับความสว่างของเนื้อหา

เพื่อตั้งค่าโหมดแหล่งก�าเนิดแสง เปิดเมนู OSD และไปยัง: ขั้นสูง >  
การตั้งค่าแหล่งแสง > โหมดแหล่งแสง และกด  /  เพื่อเลือกและกด Enter

การตั้งค่าปิดเคร่่อีงอีัตโนมัติ

วิธีน้ีช่วยให้โปรเจคเตอร์ปิดอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาท่ีก�าหนดเมื่อไม่มีการตรวจพบ
แหล่งสัญญาณเข้า

เปิดเมนู OSD และไปยัง: การจัดการ�ลังงาน > �ลังงานสมาร์ท >  
ปิดเคร่่อีงอีัตโนมัต ิและกด  /  เพื่อปิดหรือปรับเวลา
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ข้้อมููลเกี่่�ยวกี่ับข้้อบังคัับและบริิกี่าริ
ข้้อมููลกี่าริปฏิิบัติิติามูข้้อบังคัับ
ส่วนนี้กล่าวถึงข้อก�าหนดและค�าแถลงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับ การ
ใช้งานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการยืนยันจะอ้างอิงถึงป้ายชื่อแผ่นป้ายและเครื่องหมายที่
เกี่ยวข้องบนตัวเครื่อง

คั�าช่้แจงกี่าริปฏิิบัติิติามูข้้อบังคัับข้อง FCC
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การใช้งานขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อต่อ
ไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายและ (2) อุปกรณ์
นี้ต้องรับสัญญาณรบกวนรวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจท�าให้เกิดการใช้งานที่ไม่พึง
ประสงค์ อุปกรณ์นี้ได้ถูกทดสอบและพิสูจน์ว่าเป็นไปตามข้อจ�ากัดของอุปกรณ์ดิจิตอล
คลาส B ตามส่วนที่ 15 ของข้อบังคับ FCC

ข้อจ�ากัดเหล่านี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดมาตรการป้องกันที่ดีต่อข้อรบกวนที่เป็น
อันตรายใดๆส�าหรับการติดตั้งไว้ใช้งานภายในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และ
สามารถแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุได้ และหากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้รับการติดตั้ง
และใช้งานตามค�าแนะน�า อาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทาง
คลื่นวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะไม่มีคลื่นรบกวนจากการติดตั้ง
อุปกรณ์นี้ หากอุปกรณ์นี้มีคลื่นรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณคลื่นวิทยุหรือ
โทรทัศน์จริง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการเปิด/ปิดอุปกรณ์นี้ ขอแนะน�าให้ผู้ใช้
แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

• ปรับทิศทางหรือต�าแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
• วางอุปกรณ์และเครื่องรับให้มีระยะห่างจากกันเพิ่มมากขึ้น
• ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบที่มีวงจรแตกต่างจากวงจรเต้าเสียบของเครื่องรับ
• ปรึกษาตัวแทนจ�าหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอ

ความช่วยเหลือ

คั�าเติือน:   คุณควรระมัดระวังว่าการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็น
ชอบโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการปฏิบัติตามข้อบังคับอาจท�าให้
สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของคุณสิ้นสุด

แถลงกี่าริณ์อุติสาหกี่ริริมูแคันาดา
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

คัวามูสอดคัล้อง CE ส�าหริับปริะเทศในยุโริป
อุปกรณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับ EMC Directive 2014/30/EU และ Low 
Voltage Directive 2014/35/EU. ข้อก�าหนดการออกแบบเพื่อประหยัด
พลังงาน 2009/125/EC 
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ข้้อมููลติ่อไปน่้มู่ไว้ส�าหริับปริะเทศสมูาชิกี่ EU: 
เครื่องหมายที่แสดงทางด้านขวาสอดคล้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และ Electronic Equipment Directive 2012/19/EU 
(WEEE) เครื่องหมาย ระบุข้อก�าหนดที่จะไม่ทิ้งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็น ขยะ
ทั่วไปที่ไม่ได้คัดแยก แต่ให้ใช้ระบบการส่งคืนและการเก็บรวบรวม ตาม
กฎหมายท้องถิ่น
ปริะกี่าศกี่าริปฏิิบัติิติามูข้้อบังคัับ RoHS2
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตตาม Directive 2011/65/EU ของรัฐสภา
ยุโรปและคณะมนตรีว่าด้วยการจ�ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (RoHS2 Directive) และถือว่าสอดคล้องกับค่าความเข้มข้นสูงสุดที่
ออกโดยคณะกรรมการการปรับตัวทางเทคนิคยุโรป (TAC) ที่แสดงด้านล่าง:

สาริ คัวามูเข้้มูข้้นสูงสุดท่�
เสนอ

คัวามูเข้้มูข้้น
จริิง

แคดเมียม (Cd) 0.01% < 0.01%
ตะกั่ว (Pb) 0.1% < 0.1%
ปรอท (Hg) 0.1% < 0.1%
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Cr6+) 0.1% < 0.1%
โพลิโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB) 0.1% < 0.1%
โพลิโบรมิเนตไดฟีนิลเอสเทอร์ส (PBDE) 0.1% < 0.1%
Bis (2-Ethylhexyl) พาทาเลต (DEHP) 0.1% < 0.1%
เบนซิลบิวทิลพทาเลต (BBP) 0.1% < 0.1%
ไดบิวทิลพาทาเลต (DBP) 0.1% < 0.1%
ไดไอโซบิวทิลพาทาเลต (DIBP) 0.1% < 0.1%
ส่วนปริะกี่อบบางอย่างข้องผลิติภัณฑ์ดังกี่ล่าวข้้างติ้นได้ริับกี่าริยกี่เว้นภายใติ้
ภาคัผนวกี่ III ข้อง RoHS2 Directives ดังท่�ริะบุไว้ด้านล่าง:
• ปรอทในหลอดนีออนแคโทดเย็นและหลอดฟลูออเรสเซนต์ภายนอก (CCFL และ 

EEFL) ส�าหรับวัตถุประสงค์พิเศษไม่เกิน (ต่อหลอด): 
 » ความยาวสั้น (500 มม.): สูงสุด 3.5 มก. ต่อหลอด 
 » ความยาวปานกลาง (> 500 มม. และ 1,500 มม.): สูงสุด 5 มก. ต่อหลอด 
 » ความยาวยาว (> 1,500 มม.): สูงสุด 13 มก. ต่อหลอด

• ตะกั่วในหลอดแสงแคโทด
• ตะกั่วในแก้วของหลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่เกิน 0.2% โดยน�้าหนัก
• ตะกั่วเป็นองค์ประกอบโลหะผสมในอลูมิเนียมที่มีตะกั่วสูงสุดถึง 0.4% โดยน�้าหนัก
• โลหะผสมทองแดงที่มีตะกั่วสูงสุดถึง 4% โดยน�้าหนัก
• ตะกั่วในตัวบัดกรีที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวสูง (เช่นโลหะผสมตะกั่วที่ประกอบด้วย

ตะกั่ว 85% โดยน�้าหนักหรือมากกว่า)
• ส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสารตะกั่วในแก้วหรือเซรามิกนอก

เหนือจากเซรามิกอิเล็กทริกในตัวเก็บประจุเช่นอุปกรณ์เพียซโซ่อิเล็กทรอนิกส์หรือ
ในสารประกอบแก้วหรือเซรามิกเมทริกซ์
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ข้้อจ�ากี่ัดข้องอินเด่ยส�าหริับวัติถุอันติริาย
ประกาศการจ�ากัดวัตถุอันตราย (อินเดีย) ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อบังคับ "India 
E-waste Rule 2011" และห้ามการใช้ตะกั่ว, ปรอท, โครเมียมเฮกซะวาเลนต์, โพลิโบ
รมิเนตไบฟีนิลหรือโพลิโบรมิเนตไดฟีนิลเอสเทอร์สในระดับความเข้มข้นเกิน 0.1% น�้า
หนักและ 0.01% น�้าหนักส�าหรับแคดเมียม ยกเว้นส�าหรับข้อยกเว้นในก�าหนดรายการ 
2 ของกฎนี้

กี่าริกี่�าจัดผลิติภัณฑ์เมูื�อสิ้นสุดอายุผลิติภัณฑ์
ViewSonic® เคารพต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นที่จะสร้างการท�างานและการใช้ชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้คอมพิวเตอร์ที่ชาญฉลาดกว่า
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า โปรดแวะชม เว็บไซต์ ViewSonic® เพื่อเรียนรู้เพิ่ม
เติม

สหริัฐอเมูริิกี่าและแคันาดา:
https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program

ยุโริป:
http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/

http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
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ข้้อมููลลิข้สิทธิ์
ลิขสิทธิ์© ViewSonic® Corporation, 2023 สงวนลิขสิทธิ์

Microsoft, Windows และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

ViewSonic® และโลโก้รูปนกทั้งสามเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
ViewSonic® Corporation

VESA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Video Electronics Standards 
Association DPMS และ DDC เป็นเครื่องหมายการค้าของ VESA

คั�าปริะกี่าศเกี่่�ยวกี่ับคัวามูริับผิดชอบ: ViewSonic® Corporation จะไม่รับผิดชอบ
ต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือการแก้ไขหรือการละเว้นที่มีอยู่ในที่นี้; หรือส�าหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดหาวัสดุนี้ หรือ
ประสิทธิภาพการท�างานหรือการใช้ผลิตภัณฑ์นี้

เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ViewSonic® Corporation ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ข้อมูลใน
เอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามคัดลอก, ท�าซ�้าหรือส่งข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ 
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ViewSonic® Corporation 

LS510W_LS510WH_LS510WH-2_LS560W_LS560WH_LS560HDH_UG_THA_1a_20221223
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กี่าริบริิกี่าริลูกี่คั้า
ส�าหรับการสนับสนุนทางเทคนิคหรือบริการผลิตภัณฑ์ ดูตารางด้านล่างหรือติดต่อผู้ค้า
ปลีกของคุณ

หมูายเหติุ:  คุณจะต้องมีหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์

ปริะเทศ/ 
ภูมูิภาคั เว็บไซติ์ ปริะเทศ/ 

ภูมูิภาคั เว็บไซติ์

เอเช่ยแปซิฟิกี่และแอฟริิกี่า 

ออสเตรเลีย www.viewsonic.com/au/ บังคลาเทศ www.viewsonic.com/bd/

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

ฮ่องกง (อังกฤษ) www.viewsonic.com/hk-en/ อินเดีย www.viewsonic.com/in/ 

อินโดนีเซีย www.viewsonic.com/id/ อิสราเอล www.viewsonic.com/il/ 

日本 (ญี่ปุ่น) www.viewsonic.com/jp/ เกาหลี www.viewsonic.com/kr/ 

มาเลเซีย www.viewsonic.com/my/ ตะวันออกกลาง www.viewsonic.com/me/

เมียนม่าร์ www.viewsonic.com/mm/ เนปาล www.viewsonic.com/np/ 

นิวซีแลนด์ www.viewsonic.com/nz/ ปากีสถาน www.viewsonic.com/pk/ 

ฟิลิปปินส์ www.viewsonic.com/ph/ สิงคโปร์ www.viewsonic.com/sg/ 

臺灣 (ไต้หวัน) www.viewsonic.com/tw/ ประเทศไทย www.viewsonic.com/th/ 

Việt Nam www.viewsonic.com/vn/ แอฟริกาใต้และ
มอริเชียส 

www.viewsonic.com/za/ 

อเมูริิกี่า

สหรัฐ www.viewsonic.com/us แคนาดา www.viewsonic.com/us 

ลาตินอเมริกา www.viewsonic.com/la

ยุโริป 

ยุโรป www.viewsonic.com/eu/ ฝรั่งเศส 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/ 

สหราชอาณาจักร www.viewsonic.com/uk/
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กี่าริริับปริะกี่ันภายใติ้ข้้อจ�ากี่ัด
โปรเจคเตอร์ ViewSonic®

กี่าริริับปริะกี่ันคัริอบคัลุมูอะไริบ้าง: 
ViewSonic รับประกันให้ผลิตภัณฑ์ว่าปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและการประกอบ 
ภายใต้การใช้งานปกติในช่วงระยะเวลาการรับประกัน หากผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการพิสูจน์
ว่าบกพร่องในด้านวัสดุหรือการผลิตในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ViewSonic จะ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นี้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน
ที่เปลี่ยนให้อาจรวมถึงชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ผลิตใหม่หรือซ่อมแซมใหม่ 

กี่าริริับปริะกี่ันทั�วไปภายใติ้ข้้อจ�ากี่ัดสามู (3) ปี 
เป็นไปตามการรับประกันภายใต้ข้อจ�ากัดหนึ่ง (1) ปีที่ก�าหนดไว้ด้านล่าง, 
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้: รับประกันสาม (3) ปีส�าหรับชิ้นส่วนทั้งหมดไม่รวมหลอด
ไฟ, สาม (3) ปีส�าหรับแรงงาน, และหนึ่ง (1) ปีส�าหรับหลอดไฟเดิมจากวันที่ซื้อของผู้
บริโภคครั้งแรก
ภูมิภาคหรือประเทศอื่น ๆ: โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจ�าหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือ
ส�านักงาน ViewSonic ในพื้นที่ส�าหรับข้อมูลการรับประกัน

กี่าริริับปริะกี่ันภายใติ้เงื�อนไข้หนึ�ง (1) ปีส�าหริับกี่าริใช้งานหนักี่:
ภายใต้การการใช้งานหนัก ที่การใช้งานโปรเจคเตอร์นี้รวมถึงการใช้งานเฉลี่ยรายวัน
มากกว่าสิบสี่ (14) ชั่วโมง, อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ รับประกันหนึ่ง (1) ปีส�าหรับ
ชิ้นส่วนทั้งหมดไม่รวมหลอดไฟหนึ่ง (1) ปีส�าหรับค่าแรงและเก้าสิบ (90) วันส�าหรับ
หลอดไฟเดิมจากวันที่ซื้อของผู้บริโภคครั้งแรก; ยุโรป: รับประกันหนึ่ง (1) ปีส�าหรับ
ชิ้นส่วนทั้งหมดไม่รวมหลอดไฟหนึ่ง (1) ปีส�าหรับค่าแรงและเก้าสิบ (90) วันส�าหรับ
หลอดไฟเดิมจากวันที่ซื้อของผู้บริโภคครั้งแรก 
ภูมิภาคหรือประเทศอื่น ๆ: โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจ�าหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือ
ส�านักงาน ViewSonic ในพื้นที่ส�าหรับข้อมูลการรับประกัน
การรับประกันหลอดไฟขึ้นอยู่กับข้อก�าหนดและเงื่อนไขการตรวจสอบและการอนุมัติ 
ใช้กับหลอดไฟที่ติดตั้งจากผู้ผลิตเท่านั้น หลอดไฟเสริมทั้งหมดที่ซื้อแยกต่างหากรับ
ประกันเป็นเวลา 90 วัน

กี่าริริับปริะกี่ันน่้ปกี่ป้องใคัริบ้าง:
การรับประกันนี้มีผลเฉพาะผู้ซื้อรายแรกเท่านั้น



80

สิ�งท่�กี่าริริับปริะกี่ันน่้ไมู่คัริอบคัลุมู:
1. ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่หมายเลขซีเรียลถูกลบล้าง, แก้ไขหรือน�าออก
2. ความเสียหาย, การเสื่อมสภาพ, ความล้มเหลวหรือความผิดปกติที่เกิดจาก:

a. อุบัติเหตุ, การละเมิด, การใช้งานในทางที่ผิด, การละเลย, ไฟไหม้, โดนน�้า, ฟ้าผ่าหรือ
เหตุจากธรรมชาติ, การบ�ารุงรักษาที่ไม่เหมาะสม, การดัดแปลงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต หรือการไม่ได้ใช้งานตามค�าแนะน�าที่ให้กับผลิตภัณฑ์นี้

b. การใช้งานนอกเหนือข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์
c. การใช้งานผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการใช้งานตามปกติหรือไม่อยู่ในสภาวะปกติ
d. การซ่อมแซมหรือความพยายามซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดย ViewSonic
e. ความเสียหายใด ๆ ของผลิตภัณฑ์เนื่องจากการจัดส่ง
f. การทิ้งหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์
g. สาเหตุจากภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่นความผันผวนของพลังงานไฟฟ้าหรือความล้ม

เหลวในการจ่ายพลังงานไฟฟ้า
h. การใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดของ ViewSonic
i. การสึกหรอตามปกติ
j. สาเหตุอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

3. การทิ้ง, การติดตั้งและค่าธรรมเนียมในการบริการ

วิธ่ริับบริิกี่าริ: 
1. ส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการภายใต้การรับประกัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ลูกค้าของ ViewSonic (โปรดดูที่หน้า "การสนับสนุนลูกค้า") คุณจะต้องระบุหมาย
เลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ของคุณ

2. ในการขอรับบริการภายใต้การรับประกันคุณจะต้องให้ (a) สลิปการขายตามวันที่
ดั้งเดิม (b) ชื่อของคุณ (c) ที่อยู่ของคุณ (d) ค�าอธิบายปัญหา และ (e) หมายเลข
ซีเรียลของผลิตภัณฑ์

3. น�าหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้โดยจ่ายค่าส่งล่วงหน้าในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมไปยังศูนย์
บริการ ViewSonic ที่ได้รับอนุญาต หรือส่งไปยัง ViewSonic 

4. ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือชื่อของศูนย์บริการของ ViewSonic ที่ใกล้ที่สุด โปรด
ติดต่อ ViewSonic 

เงื�อนไข้กี่าริริับปริะกี่ันโดยนัย: 
ไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกินกว่ารายละเอียดที่ระบุไว้ในที่นี้ 
รวมถึงการรับประกันโดยนัยของความสามารถเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมส�าหรับ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
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กี่าริยกี่เว้นคัวามูเส่ยหาย: 
ความรับผิดชอบของ ViewSonic จ�ากัดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ ViewSonic จะไม่รับผิดชอบต่อ: 
1. ความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นที่เกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์, ความเสียหายอัน

เกิดจากความไม่สะดวก, การสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์, การสูญเสียเวลา, การสูญ
เสียก�าไร, การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ, การสูญเสียความนิยม, การรบกวนความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการสูญเสียเชิงพาณิชย์อื่น ๆ แม้ว่าจะได้รับค�าแนะน�าถึงความ
เป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว 

2. ความเสียหายอื่น ๆ ไม่ว่าจะโดยบังเอิญหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง 
3. การเรียกร้องใด ๆ ต่อลูกค้าโดยบุคคลอื่น 

ผลข้องกี่ฎหมูายท้องถิ�น:
การรับประกันนี้มอบสิทธิ์ตามกฎหมายเฉพาะให้กับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ อีก 
ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่
อนุญาตให้มีข้อจ�ากัดในการรับประกันโดยนัยและ/หรือไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นความ
เสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อ จ�ากัดและ
การยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ 

กี่าริข้ายนอกี่สหริัฐอเมูริิกี่าและแคันาดา: 
ส�าหรับข้อมูลการรับประกันและบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ViewSonic ที่ขายนอก
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา โปรดติดต่อ ViewSonic หรือตัวแทนจ�าหน่าย ViewSonic 
ในพื้นที่ของคุณ 

ระยะเวลาการรับประกันส�าหรับผลิตภัณฑ์นี้ในจีนแผ่นดินใหญ่ (ยกเว้นฮ่องกง, มาเก๊า
และไต้หวัน) เป็นไปตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขของใบรับประกันการบ�ารุงรักษา

ส�าหรับผู้ใช้ในยุโรปและรัสเซีย สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของการรับประกันได้ที่ 
www.viewsoniceurope.com ภายใต้ข้อมูลสนับสนุน/การรับประกัน

แม่แบบเงื่อนไขการรับประกันโปรเจคเตอร์ใน UG 
VSC_TEMP_2005
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