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ขอบคณุที่ี�เลือืก ViewSonic®

ในฐานะผู้้ �ให �บรกิารโซลช้นัการแสดงผู้ลภาพระดบัแนวหน �าของโลก ViewSonic® มคีวามมุง่
มั่นที่ีจ่ะก �าวลำ�าเหนอืความคาดหวังของโลกในด �านววิัฒนาการเที่คโนโลยนีวัตกรรมและความ
เรยีบงา่ย ที่ี ่ViewSonic® เราเชือ่วา่ผู้ลติภณัฑ์ข์องเรามศีักัยภาพที่ีจ่ะสร �างผู้ลกระที่บเชงิบวก
ให �โลกและเรามัน่ใจวา่ผู้ลติภณัฑ์ ์ViewSonic® ที่ีค่ณุเลอืกจะให �คณุใช �งานได �เป็็นอยา่งด ี

ขอขอบคณุที่ีเ่ลอืกใช � ViewSonic®!
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ข�อควรี่รี่ะวังเพื�อความืปลือดภัย - 
ข�อมื่ลืที่ั�วไป
โป็รดอ่านข�อความต่อไป็นี� ข�อควรี่รี่ะวังด�านความืปลือดภัย ก่อนที่ี่คุณจะเริ่มใช�งาน
โป็รเจคเตอร์
• เก็บค้่มือนี�ไว�ในที่ี่ป็ลอดภัยเพื่อการอ�างอิงในภายหลัง
• อ่านคำาเตือนที่ั�งหมดและป็ฏิบัติตามคำาแนะนำาที่ั�งหมด
• เว�นระยะห่างอย่างน�อย 20" (50 ซม.) รอบโป็รเจคเตอร์ เพื่อให�แน่ใจว่ามีการระบาย

อากาศัที่ี่เหมาะสม
• วางเครื่องโป็รเจคเตอร์ในบริเวณที่ี่มีอากาศัถ่ายเที่ ห�ามวางสิ่งใดไว�บนโป็รเจคเตอร์

ที่ี่อาจขวางการระบายความร�อน
• ห�ามวางโป็รเจคเตอร์ลงบนพื�นผู้ิวที่ี่ไม่เรียบหรือไม่มั่นคง โป็รเจคเตอร์อาจตกลงมา

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

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

ที่ำาให�เกิดอันตรายกับดวงตาของคุณได�
• เป็ิดชัตเตอร์เลนส์ หรือถอดฝาครอบเลนส์ออกออกทีุ่กครั�งเมื่อหลอดไฟของ

โป็รเจคเตอร์เป็ิดที่ำางาน
• ห�ามนำาวัตถุใดๆ มาป็ิดเลนส์ฉายภาพในขณะที่ี่เครื่องกำาลังที่ำางาน เพราะอาจที่ำาให�

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

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

หลอดไฟแตกได�ในบางกรณี
• ห�ามเป็ลี่ยนส่วนป็ระกอบของหลอดไฟหรือชิ�นส่วนอิเล็กที่รอนิกส์อื่นๆ จนกว่าจะ

ถอดสายไฟออก
• ห�ามพยายามแยกชิ�นส่วนโป็รเจคเตอร์นี� ไฟฟ�าแรงดันส้งซึ่งอย้่ภายในอาจเป็็น

อันตรายถึงแก่ชีวิตหากคุณสัมผู้ัสกับชิ�นส่วนที่ี่นำาไฟฟ�า
• เมื่อเคลื่อนย�ายโป็รเจคเตอร์ ระวังอย่าที่ำาโป็รเจคเตอร์หล่นหรือชนกับวัตถุใด
• ห�ามวางของหนักที่ับบนโป็รเจคเตอร์หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ
• ห�ามตั�งโป็รเจคเตอร์ไว�ตามแนวตั�ง การกระที่ำาดังกล่าวอาจที่ำาให�โป็รเจคเตอร์ตกลง

มา ซึ่งอาจที่ำาให�เกิดการได�รับบาดเจ็บ หรืออาจที่ำาให�โป็รเจคเตอร์ที่ำางานผู้ิดป็กติ
ได�

• หลีกเลี่ยงการให�โป็รเจคเตอร์สัมผู้ัสกับแสงแดดหรือแหล่งความร�อนอื่นๆ โดยตรง 
ห�ามติดตั�งใกล�แหล่งความร�อน เช่นเครื่องระบายความร�อน, เครื่องมือที่ี่มีความร�อน
หรืออุป็กรณ์อื่น ๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ี่อาจเพิ่มอุณหภ้มิของโป็รเจคเตอร์ให�
อย้่ในระดับอันตราย
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• ห�ามวางของเหลวไว�ใกล�กับตัวเครื่องหรือบนตัวเครื่อง ของเหลวที่ี่หกใส่ตัวเครื่อง
อาจที่ำาให�เครื่องไม่ที่ำางาน หากโป็รเจคเตอร์เป็ียก ให�ถอดสายไฟออกจากเต�าเสียบ 
และติดต่อศั้นย์บริการในที่�องถิ่นของคุณเพื่อขอรับบริการซ่อมโป็รเจคเตอร์

• ในขณะที่ี่เครื่องกำาลังที่ำางาน คุณอาจร้�สึกได�ถึงลมร�อนและกลิ่นจากตะแกรงระบาย
อากาศั นี่เป็็นการที่ำางานป็กติและไม่ใช่ข�อบกพร่อง

• อย่าหลีกเลี่ยงข�อกำาหนดด�านความป็ลอดภัยในการใช�ขั�วป็ลั๊กและสายดิน ขั�วป็ลั๊ก
มีขาสองขา โดยขาหนึ่งกว�างกว่าอีกขาหนึ่ง ป็ลั๊กชนิดที่ี่ต่อลงดินได�มีขาป็ลั๊กสอง
ขาและมีขาที่ี่สามเป็็นขาสายดิน ขาที่ี่สามที่ี่กว�างนี�มีไว�เพื่อความป็ลอดภัยของคุณ 
หากป็ลั๊กไม่พอดีกับเต�ารับของคุณ ให�หาอะแดป็เตอร์มาใช�และอย่าพยายามฝืน
เสียบเข�ากับเต�ารับ

• เมื่อเชื่อมต่อกับเต�าเสียบไฟ ห�ามถอดขาสายดินออก โป็รดตรวจสอบให�แน่ใจว่าไม่
ได�ที่ำาการถอดสายดินออก

• ป็�องกันสายไฟไม่ให�ถ้กเหยียบหรือถ้กกด โดยเฉพาะที่ี่ป็ลั๊กและจุดที่ี่โผู้ล่ออกมา
จากโป็รเจคเตอร์ 

• ในบางป็ระเที่ศั แรงดันไฟฟ�าอาจไม่สม่ำาเสมอ โป็รเจคเตอร์เครื่องนี�ได�รับการ
ออกแบบให�ใช�งานกับแรงดันไฟฟ�า AC 100 ถึง 240 โวลต์ แต่อาจไม่ที่ำางานหาก
กระแสไฟฟ�าถ้กตัดหรือเกิดไฟกระชากระหว่าง ±10 โวลต์ ในพื�นที่ี่ที่ี่มีแรงดันไฟฟ�า
ไม่สม่ำาเสมอหรือกระแสไฟฟ�าอาจถ้กตัด ขอแนะนำาให�คุณเชื่อมต่อโป็รเจคเตอร์
ของคุณผู้่านเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ�า เครื่องป็�องกันไฟฟ�ากระชาก หรือ 
uninterruptable power supply (UPS)

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

• ใช�อุป็กรณ์ต่อพ่วง/อุป็กรณ์เสริมที่ี่ระบุโดยผู้้�ผู้ลิตเที่่านั�น
• ถอดสายไฟออกจากเต�าเสียบไฟฟ�า AC หากไม่มีการใช�งานโป็รเจคเตอร์เป็็นเวลา

นาน
• โป็รดขอรับบริการที่ั�งหมดจากพนักงานบริการที่ี่ผู้่านการรับรอง

ข�อควรี่รี่ะวัง:  รังสีที่ี่เป็็นอันตรายซึ่งมีการป็ล่อยออกมาจากผู้ลิตภัณฑ์์นี� เช่น ห�ามมอง
เข�าในแหล่งกำาเนิดแสงโดยตรง RG2 IEC 62471-5:2015
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ข�อควรี่รี่ะวงัเพื�อความืปลือดภยั - การี่
ตดิต ั�งบนเพดาน
โป็รดอ่านข�อความต่อไป็นี� ข�อควรี่รี่ะวังด�านความืปลือดภัย ก่อนที่ี่คุณจะเริ่มใช�งาน
โป็รเจคเตอร์

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

หากคุณใช�ชุดอุป็กรณ์การติดตั�งโป็รเจคเตอร์บนเพดานที่ี่ไม่เหมาะสม อาจมีความเสี่ยง
ที่ี่โป็รเจคเตอร์จะหล่นจากเพดานได�เนื่องจากการยึดติดที่ี่ไม่มั่นคง เนื่องจากสกร้ที่ี่มี
ขนาดหรือความยาวไม่พอดี

คุณสามารถซื�อชุดอุป็กรณ์การติดตั�งโป็รเจคเตอร์บนเพดานได�จากสถานที่ี่ที่ี่คุณซื�อ
โป็รเจคเตอร์ของคุณ เราขอแนะนำาให�คุณซื�อสายเคเบิลนิรภัยที่ี่ใช�กับตัวล็อค และยึด
สายเคเบิลดังกล่าวเข�ากับช่องตัวล็อคป็�องกันขโมยบนโป็รเจคเตอร์และที่ี่ฐานของขา
ยึดเพดาน ซึ่งจะเป็็นการดำาเนินการเสริม เพื่อเสริมการยึดเครื่องให�แน่นหนาขึ�นหากขา
ยึดเพดานเริ่มหลวม
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รี่ายลืะเอยีดแพ็คเกจ

โป็รเจคเตอร์ รโีมที่คอนโที่รล
และแบตเตอรี่

สายไฟ ค้ม่อืการเริม่ใช �งาน
อยา่งรวดเร็ว

หมืายเหต:ุ  สายไฟที่ีใ่ห �มาในแพ็คเกจอาจแตกตา่งกนัไป็ตามแตล่ะป็ระเที่ศั โป็รดตดิตอ่
ผู้้ �ค �าป็ลกีในพื�นที่ีข่องคณุสำาหรับข �อมล้เพิม่เตมิ

บที่นำา
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ภาพรี่วมืของผู้ลืติภณัฑ์
โปรี่เจคเตอรี่์

การี่ควบคมุืแลืะฟังักช์้นั

 

MENU
EXIT

SOURCE
?

ENTER

BLANK

COLOR
MODE

ไฟแสดงสถานะเปิ็ด/ปิ็ด
ไฟแสดงสถานะอณุหภม้ิ
ไฟแสดงสถานะแหลง่กำาเนดิแสง

เลนสฉ์ายภาพ
เซน็เซอรอ์นิฟราเรดรโีมที่คอนโที่รล

ป็ุ่ มเปิ็ด/ปิ็ด

เซน็เซอรอ์นิฟราเรด
รโีมที่คอนโที่รลตวัหมนุเพือ่

ป็รับโฟกสั
ตวัหมนุเพือ่

ซม้ภาพ

ปุ� มื คำาอธบิาย
[ ] พลงังาน ใช �สลบัการที่ำางานของเครือ่งโป็รเจคเตอรร์ะหวา่งโหมดสแตนด์

บายและการเปิ็ดเครือ่ง
[ / / / ] ป็ุ่ มแก �ไข
ภาพบดิเบี�ยว

ใช �แก �ไขภาพที่ีบ่ดิเบี�ยวซึง่เกดิขึ�นจากมมุของการฉายภาพด �วย
ตนเอง

[  /  / / ] 
ซ �าย/ขวา/ขึ�น/ลง

เลอืกรายการเมน้ที่ีต่ �องการและที่ำาการป็รับเป็ลีย่นเมือ่เปิ็ดใช �งาน
เมน้บนหน �าจอ (OSD)

Menu/Exit เปิ็ดหรอืปิ็ดเมน้บนหน �าจอ (OSD)
Source แสดงผู้ลแถบการเลอืกแหลง่สญัญาณเข �า

 (วธิิใีช �) แสดงเมน้วธิิใีช �
Blank ซอ่นรป้็ภาพบนจอภาพ
Enter ใช �งานรายการเมน้บนหน �าจอ (OSD) ที่ีเ่ลอืกเมือ่เปิ็ดใช �งานเมน้ 

OSD
] ป็รับมมุ แสดงเมน้ ป็รับมมุ เมือ่เมน้ OSD ไมถ่ก้เปิ็ดใช �

Color Mode แสดงแถบการเลอืกโหมดสี
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พอรี่ต์เช้ื�อมืต�อ

￼

LS610HDH

LS610WH
AUDIO OUT AUDIO IN RS232

AUDIO OUT AUDIO IN RS232

1 2 3 5 6 74

ชอ่งเสยีบสายไฟ AC

รส้ำาหรับยดึตดิกบั
เพดาน

สล็อตรักษาความ
ป็ลอดภยั

สลกัยดึ

ขาป็รับระดบั

พอรี่ต์ คำาอธบิาย
[1] CONTROL พอรต์ LAN
[2] AUDIO OUT ซอ็กเกต็สญัญาณเสยีงออก
[3] AUDIO IN ซอ็กเกต็สญัญาณเสยีงเข �า
[4] HDMI 1 พอรต์ HDMI
[5] HDMI 2 พอรต์ HDMI
[6] USB 5V/1.5A OUT (Service) พอรต์ USB Type A สำาหรับจา่ยไฟและบรกิาร
[7] RS232 พอรต์ควบคมุ RS232
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รี่โีมืที่คอนโที่รี่ลื

การี่ควบคมุืแลืะฟังักช์้นั

ปุ� มื คำาอธบิาย
On/ Off สลบัระหวา่งโหมดสแตนดบ์าย

และเปิ็ดเครือ่ง
COMP ไมม่ฟัีงกช์นั
HDMI 1 เลอืกแหลง่สญัญาณจาก

พอรต์ HDMI 1 สำาหรับการ
แสดงผู้ล 

HDMI 2 เลอืกแหลง่สญัญาณจาก
พอรต์ HDMI 2 สำาหรับการ
แสดงผู้ล 

Auto Sync ไมม่ฟัีงกช์นั
Source แสดงผู้ลแถบการเลอืกแหลง่

สญัญาณ
[ / / / ] 
ป็ุ่ มแก �ไขภาพบดิ
เบี�ยว

ใช �แก �ไขภาพที่ีบ่ดิเบี�ยวซึง่เกดิ
ขึ�นจากมมุของการฉายภาพ
ด �วยตนเอง

Enter ใช �รายการเมน้ OSD ที่ีเ่ลอืก

ปุ� มื คำาอธบิาย
 (ป็รับมมุ) แสดงเมน้ ป็รับมมุ เมือ่เมน้ 

OSD ไมถ่ก้เปิ็ดใช �
 ซ �าย/  ขวา
ขึ�น/ ลง

เลอืกรายการบนเมน้ที่ีต่ �องการ
แล �วที่ำาการป็รับคา่

Menu เปิ็ด/ปิ็ดเมน้บนหน �าจอ (OSD) 
หรอืกลบัไป็ที่ีเ่มน้ OSD กอ่น
หน �า

(เลเซอร)์ ป็ลอ่ยแสงเลเซอรพ์อยเตอร์
เพือ่วตัถปุ็ระสงคใ์นการนำาเสนอ

Exit ออกและบนัที่กึการตั �งคา่เมน้
Aspect แสดงแถบการเลอืกอตัราสว่น

ภาพ
Freeze หยดุภาพที่ีฉ่ายอย้่
Pattern แสดงรป้็แบบที่ดสอบที่ีฝั่งไว �
Blank ซอ่นรป้็ภาพบนจอภาพ
PgUp (หน �าขึ�น)/
PgDn (หน �าลง)

ใช �งานโป็รแกรมซอฟตแ์วร์
การแสดงผู้ลของคณุ (บนพซีี
ที่ีเ่ชือ่มตอ่อย้)่ ซึง่ตอบสนอง
ตอ่ คำาสัง่เลือ่นหน �าขึ�น/ลง 
(เชน่ Microsoft PowerPoint)
หมืายเหตุ:   ใช�ได�เฉพาะ

เมื่อมีการเลือก
สัญญาณเข�า
พีซี

 (ตวัตั �งเวลา
การนำาเสนอ)

แสดงเมน้  
ตวัต ั�งเวลืาการี่นำาเส์นอ 

Eco Mode เลอืกโหมด Eco 
 (เพิม่ระดบั

เสยีง)
เพิม่ระดบัของเสยีง

 (ลดระดบั
เสยีง)

ลดระดบัของเสยีง

 (ปิ็ดเสยีง) สลบัการเปิ็ดและปิ็ดเสยีง
Color Mode แสดงแถบการเลอืกโหมดสี

ขยายขนาดของภาพที่ีฉ่าย

ลดขนาดของภาพที่ีฉ่าย

(ข �อมล้) แสดงเมน้ ข�อมืล่ื 
Network แสดงเมน้  

การี่ต ั�งค�าควบคมุื LAN 
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รี่ะยะห�างที่ี�ใช้�งานรี่โีมืที่คอนโที่รี่ลืได�อย�างมืปีรี่ะส์ทิี่ธภิาพ
เพือ่ให �มัน่ใจวา่รโีมที่คอนโที่รลที่ำางานได �อยา่ง
เหมาะสม ให �ที่ำาตามขั �นตอนด �านลา่ง:

1. คณุจะต �องถอืรโีมที่คอนโที่รลให �อย้ภ่ายใน
มมุ 30° ในแนวตั �งฉากกบัเซนเซอรรั์บ
สญัญาณรโีมที่คอนโที่รลแบบอนิฟราเรดของ
โป็รเจคเตอร์

2. ระยะหา่งระหวา่งรโีมที่คอนโที่รลและเซนเซอร์
รับสญัญาณจะต �องไมเ่กนิ 8 เมตร (ป็ระมาณ 26 
ฟตุ)

หมืายเหต:ุ  ดภ้าพป็ระกอบสำาหรับตำาแหน่งของ
เซน็เซอรร์โีมที่คอนโที่รลอนิฟราเรด 
(IR)

 

ป็ระม
าณ 30°

ป็ระม
าณ 

30°

การี่เปลืี�ยนแบตเตอรี่ี�ของรี่โีมืที่คอนโที่รี่ลื
1. ถอดฝาปิ็ดแบตเตอรีด่ �านหลงัของรโีมที่คอนโที่รลออก ด �วยการกดที่ีฝ่าและเลือ่นลง
2. ถอดแบตเตอรีใ่ดๆ ที่ีม่อีอก (หากจำาเป็็น) และตดิตั �งแบตเตอรี ่AAA สองก �อน

หมืายเหต:ุ สงัเกตขั �วของแบตเตอรีต่ามที่ีร่ะบุ
3. ใสฝ่าครอบกลบัเข �าไป็โดยให �ฝาตรงกบัฐานแล �วกดฝาให �เข �าที่ี่

หมืายเหต:ุ  
• หลกีเลีย่งการที่ิ�งรโีมที่คอนโที่รลและแบตเตอรีใ่นที่ีท่ี่ีม่คีวามร �อนสง้หรอืสภาพ

แวดล �อมที่ีช่ ื�น
• ให �ใช �แบตเตอรีป่็ระเภที่เดยีวกนัหรอืป็ระเภที่ที่ีใ่กล �เคยีงกนัที่ีแ่นะนำาโดยผู้้ �ผู้ลติ

แบตเตอรีเ่ที่า่นั�น
• ที่ิ�งแบตเตอรีท่ี่ีใ่ช �แล �วตามคำาแนะนำาของผู้้ �ผู้ลติแบตเตอรีแ่ละข �อกำาหนดด �านสิง่

แวดล �อมในพื�นที่ีข่องคณุ
• หากแบตเตอรีห่มด หรอืหากคณุจะไมใ่ช �รโีมที่คอนโที่รลเป็็นเวลานาน ให �ถอด

แบตเตอรีอ่อกเพือ่ป็�องกนัไมใ่ห �รโีมที่คอนโที่รลเสยีหาย
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ต ั�งค�าเรี่ ิ�มืต�น
สว่นนี�ให �คำาแนะนำาโดยละเอยีดสำาหรับการตั �งคา่โป็รเจคเตอรข์องคณุ

การี่เลือืกตำาแหน�ง
การกำาหนดลกัษณะสว่นบคุคลและรป้็แบบห �องจะเป็็นตวักำาหนดตำาแหน่งการตดิตั �ง 
พจิารณาสิง่ตอ่ไป็นี�:
• ขนาดและตำาแหน่งของหน �าจอของคณุ
• ตำาแหน่งของเต �าเสยีบไฟที่ีเ่หมาะสม
• ตำาแหน่งและระยะหา่งระหวา่งโป็รเจคเตอรแ์ละอปุ็กรณอ์ืน่

โป็รเจคเตอรน์ี�ได �รับการออกแบบมาสำาหรับการตดิตั �งในตำาแหน่งที่ีส่ามารถตดิตั �งได �ดงั
ตอ่ไป็นี�:

1. หน�า
โป็รเจคเตอรว์างอย้ใ่กล �กบัพื�นด �านหน �า
ของหน �าจอ

2. เพดานด�านหน�า
โป็รเจคเตอรว์างในตำาแหน่งกลบัหวัจาก
เพดานด �านหน �าของหน �าจอ

3. เพดานด�านหลืงั
โป็รเจคเตอรว์างในตำาแหน่งกลบัหวัจาก
เพดานด �านหลงัของหน �าจอ

หมืายเหต:ุ   ต �องใช �ฉากฉายภาพจาก
ที่างด �านหลงัชนดิพเิศัษ

4. หลืงั
โป็รเจคเตอรว์างอย้ใ่กล �กบัพื�นด �านหลงั
ของหน �าจอ

หมืายเหต:ุ   ต �องใช �ฉากฉายภาพจาก
ที่างด �านหลงัชนดิพเิศัษ
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ขนาดการี่ฉายภาพ
หมืายเหต:ุ   โป็รดด"้รายละเอยีดที่างด �านเที่คนคิ" ที่ีห่น �า 59 สำาหรับความละเอยีดการ

แสดงผู้ลเนที่ฟีของโป็รเจคเตอรน์ี�

LS610WH
• ภาพ 16:10 บนหน�าจอ 16:10

  
• ภาพ 16:10 บนหน�าจอ 4:3

  

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

หมืายเหต:ุ   (e) = หน �าจอ 
   (f) = ศัน้ยก์ลางของเลนส์

ภาพ 16:10 บนหน�าจอ 16:10

(a) ขนาดจอ (b) รี่ะยะห�างการี่ฉายภาพ (c) ความืส์ง่
ของภาพ

(d) รี่ะยะเยื�องใน
แนวต ั�ง

ตำ�าส์ดุ ส์ง่ส์ดุ ส์ง่ส์ดุ
นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม.
30 762 34.75 883 41.71 1059 15.90 404 -1.67 -42 
40 1016 46.34 1177 55.61 1412 21.20 538 -2.23 -57 
50 1270 57.92 1471 69.51 1766 26.50 673 -2.78 -71 
60 1524 69.51 1766 83.41 2119 31.80 808 -3.34 -85 
70 1778 81.09 2060 97.31 2472 37.10 942 -3.90 -99 
80 2032 92.68 2354 111.21 2825 42.40 1077 -4.45 -113 
90 2286 104.26 2648 125.12 3178 47.70 1212 -5.01 -127 
100 2540 115.85 2943 139.02 3531 53.00 1346 -5.56 -141 
120 3048 139.02 3531 166.82 4237 63.60 1615 -6.68 -170 
150 3810 173.77 4414 208.53 5297 79.50 2019 -8.35 -212 
200 5080 231.70 5885 278.03 7062 106.00 2692 -11.13 -283 
250 6350 289.62 7356 347.54 8828 132.50 3365 -13.91 -353 
300 7620 347.54 8828 417.05 10593 159.00 4039 -16.69 -424 



16

ภาพ 16:10 บนหน�าจอ 4:3

(a) ขนาดจอ (b) รี่ะยะห�างการี่ฉายภาพ (c) ความืส์ง่
ของภาพ

(d) รี่ะยะเยื�องใน
แนวต ั�ง

ตำ�าส์ดุ ส์ง่ส์ดุ ส์ง่ส์ดุ
นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม.
30 762 32.79 833 39.34 999 15.00 381 -1.58 -40 
40 1016 43.72 1110 52.46 1332 20.00 508 -2.10 -53 
50 1270 54.65 1388 65.57 1666 25.00 635 -2.63 -67 
60 1524 65.57 1666 78.69 1999 30.00 762 -3.15 -80 
70 1778 76.50 1943 91.80 2332 35.00 889 -3.68 -93 
80 2032 87.43 2221 104.92 2665 40.00 1016 -4.20 -107 
90 2286 98.36 2498 118.03 2998 45.00 1143 -4.73 -120 
100 2540 109.29 2776 131.15 3331 50.00 1270 -5.25 -133 
120 3048 131.15 3331 157.38 3997 60.00 1524 -6.30 -160 
150 3810 163.94 4164 196.72 4997 75.00 1905 -7.88 -200 
200 5080 218.58 5552 262.30 6662 100.00 2540 -10.50 -267 
250 6350 273.23 6940 327.87 8328 125.00 3175 -13.13 -333 
300 7620 327.87 8328 393.45 9994 150.00 3810 -15.75 -400 

หมืายเหต:ุ   ขอแนะนำาวา่หากคณุต �องการตดิตั �งโป็รเจคเตอรอ์ยา่งถาวร โป็รดที่ดสอบ
ขนาดและระยะที่างในการฉายภาพโดยใช �โป็รเจคเตอรจ์รงิในตำาแหน่งจรงิ
กอ่นที่ีค่ณุจะตดิตั �งอยา่งถาวร
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LS610HDH
• ภาพ 16:9 บนหน�าจอ 16:9

(a)

(d)

(c)

(b)

(e)
(f)

  

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

• ภาพ 16:9 บนหน�าจอ 4:3

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

  

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

หมืายเหต:ุ   (e) = หน �าจอ 
   (f) = ศัน้ยก์ลางของเลนส์

ภาพ 16:9 บนหน�าจอ 16:9

(a) ขนาดจอ (b) รี่ะยะห�างการี่ฉายภาพ (c) ความืส์ง่
ของภาพ

(d) รี่ะยะเยื�องใน
แนวต ั�ง

ตำ�าส์ดุ ส์ง่ส์ดุ ส์ง่ส์ดุ
นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม.
30 762 34.07 865 40.88 1038 14.71 374 -1.25 -32 
40 1016 45.42 1154 54.50 1384 19.61 498 -1.67 -42 
50 1270 56.78 1442 68.13 1731 24.51 623 -2.08 -53 
60 1524 68.13 1731 81.76 2077 29.42 747 -2.50 -64 
70 1778 79.49 2019 95.38 2423 34.32 872 -2.92 -74 
80 2032 90.84 2307 109.01 2769 39.22 996 -3.33 -85 
90 2286 102.20 2596 122.64 3115 44.12 1121 -3.75 -95 
100 2540 113.55 2884 136.26 3461 49.03 1245 -4.17 -106 
120 3048 136.26 3461 163.51 4153 58.83 1494 -5.00 -127 
150 3810 170.33 4326 204.39 5192 73.54 1868 -6.25 -159 
200 5080 227.10 5768 272.52 6922 98.05 2491 -8.33 -212 
250 6350 283.88 7211 340.65 8653 122.57 3113 -10.42 -265 
300 7620 340.65 8653 408.79 10383 147.08 3736 -12.50 -318 
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ภาพ 16:9 บนหน�าจอ 4:3

(a) ขนาดจอ (b) รี่ะยะห�างการี่ฉายภาพ (c) ความืส์ง่
ของภาพ

(d) รี่ะยะเยื�องใน
แนวต ั�ง

ตำ�าส์ดุ ส์ง่ส์ดุ ส์ง่ส์ดุ
นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม. นิ�ว มม.
30 762 31.27 794 37.52 953 13.50 343 -1.15 -29 
40 1016 41.69 1059 50.03 1271 18.00 457 -1.53 -39 
50 1270 52.11 1324 62.54 1588 22.50 572 -1.91 -49 
60 1524 62.54 1588 75.04 1906 27.00 686 -2.30 -58 
70 1778 72.96 1853 87.55 2224 31.50 800 -2.68 -68 
80 2032 83.38 2118 100.06 2541 36.00 914 -3.06 -78 
90 2286 93.80 2383 112.56 2859 40.50 1029 -3.44 -87 
100 2540 104.23 2647 125.07 3177 45.00 1143 -3.83 -97 
120 3048 125.07 3177 150.09 3812 54.00 1372 -4.59 -117 
150 3810 156.34 3971 187.61 4765 67.50 1715 -5.74 -146 
200 5080 208.45 5295 250.14 6354 90.00 2286 -7.65 -194 
250 6350 260.57 6618 312.68 7942 112.50 2858 -9.56 -243 
300 7620 312.68 7942 375.22 9530 135.00 3429 -11.48 -291 

หมืายเหต:ุ   ขอแนะนำาวา่หากคณุต �องการตดิตั �งโป็รเจคเตอรอ์ยา่งถาวร โป็รดที่ดสอบ
ขนาดและระยะที่างในการฉายภาพโดยใช �โป็รเจคเตอรจ์รงิในตำาแหน่งจรงิ
กอ่นที่ีค่ณุจะตดิตั �งอยา่งถาวร
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การี่ตดิต ั�งโปรี่เจคเตอรี่์
หมืายเหต:ุ   หากคณุซื�ออปุ็กรณย์ดึแบบอืน่ โป็รดใช �สกรท้ี่ีม่ขีนาดที่ีถ่ก้ต �อง ขนาดสกร้

อาจแตกตา่งกนัไป็ตามความหนาของแผู้น่ยดึ
1. เพือ่ความมัน่ใจในการตดิตั �งที่ีป่็ลอดภยัที่ีส่ดุ โป็รดใช �ตวัยดึผู้นังหรอืเพดานของ 

ViewSonic®

2. ตรวจสอบให �แน่ใจวา่สกรท้ี่ีใ่ช �ยดึกบัโป็รเจคเตอรเ์ป็็นไป็ตามข �อกำาหนดตอ่ไป็นี�:
• ป็ระเภที่สกร:้ M4
• ความยาวสกร:้ 12.8 มม. ~ 15.8 มม.

14
5.

6
17

6.
6

282.9
305.9

หมืายเหต:ุ  
• หลกีเลีย่งการตดิตั �งโป็รเจคเตอรใ์กล �กบัแหลง่ความร �อน
• รักษาระยะหา่งอยา่งน �อย 10 ซม. ระหวา่งเพดานและด �านลา่งของ

โป็รเจคเตอร์
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การี่ป� องกนัการี่ใช้�โดยไมื�ได�รี่บัอนญุาต
โป็รเจคเตอรน์ี�มคีณุสมบตักิารรักษาความป็ลอดภยัในตวัหลายป็ระการ เพือ่ป็�องกนัการ
โจรกรรม, การเข �าถงึหรอืการเป็ลีย่นแป็ลงการตั �งคา่โดยไมต่ั �งใจ

การี่ใช้�ส์ล็ือตรี่กัษาความืปลือดภยั
เพือ่ชว่ยป็�องกนัไมใ่ห �โป็รเจคเตอรถ์ก้ขโมย ให �ใช �อปุ็กรณล็์อคสล็อตรักษาความ
ป็ลอดภยัเพือ่รักษาความป็ลอดภยัโป็รเจคเตอรก์บัวตัถทุี่ีอ่ย้ค่งที่ี ่

ด �านลา่งเป็็นตวัอยา่งของการตดิตั �งอปุ็กรณล็์อคสล็อตรักษาความป็ลอดภยั:

หมืายเหต:ุ   สล็อตรักษาความป็ลอดภยันี�ยงัสามารถใช �เป็็นจดุยดึนริภยัได �หากตดิตั �ง
โป็รเจคเตอรก์บัเพดาน
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การี่ใช้�ฟังักช์้นัรี่หสั์ผู้�าน
เพือ่ชว่ยป็�องกนัการเข �าถงึหรอืใช �งานโดยไมไ่ด �รับอนุญาต โป็รเจคเตอรน์ี�มตีวัเลอืก
รักษาความป็ลอดภยัด �วยรหสัผู้า่น โดยสามารถตั �งรหสัผู้า่นได �ผู้า่นเมน้บนหน �าจอ 
(OSD)

หมืายเหต:ุ  ให �จดรหสัผู้า่นของคณุไว � และเกบ็ไว �ในที่ีป่็ลอดภยั

การี่ต ั�งรี่หสั์ผู้�าน

1. กด Menu เพือ่เปิ็ดเมน้ OSD และไป็ยงั: รี่ะบบ > ต ั�งค�าความืปลือดภยั และกด 
Enter

2. ไฮไลต ์Power on Lock (ล็ือคการี่
เปิดเครี่ื�อง) และเลอืก เปิด โดยการ
กด  /   

3. ตามภาพที่ีด่ �านขวา ป็ุ่ มลก้ศัร ( , , 
, ) แที่นคา่ตวัเลข 4 ตวั (1, 2, 3, 

4) ตามลำาดบั กดป็ุ่ มลก้ศัรเพือ่ตั �งคา่
รหสัผู้า่นหกหลกั

4. ยนืยนัรหสัผู้า่นใหมด่ �วยการป็�อนรหสัผู้า่นใหมนั่�นอกีครั �ง เมือ่ตั �งรหสัผู้า่นแล �ว เมน้ 
OSD จะกลบัส้ห่น �า ตั �งคา่ความป็ลอดภยั 

5. กด Exit เพือ่ออกจากเมน้ OSD นี�
หมืายเหต:ุ   เมือ่ตั �งคา่แล �วจะต �องป็�อนรหสัผู้า่นที่ีถ่ก้ต �องที่กุครั �งที่ีโ่ป็รเจคเตอรเ์ริม่

ที่ำางาน



22

การี่เปลืี�ยนรี่หสั์ผู้�าน

1. กด Menu เพือ่เปิ็ดเมน้ OSD และไป็ยงั: รี่ะบบ > ต ั�งค�าความืปลือดภยั >  
เปลืี�ยนรี่หสั์ผู้�าน 

2. กด Enter, ข �อความ "ป็�อนรหสัปั็จจบุนั" จะป็รากฏขึ�น
3. ป็�อนรหสัผู้า่นเดมิ

ͫ	 หากรหสัผู้า่นนี�ถก้ต �อง ข �อความ "ป็�อนรหสัใหม"่ จะป็รากฏขึ�น
ͫ	 หากรหสัผู้า่นไมถ่ก้ต �อง ข �อความแสดงรหสัผู้า่นผู้ดิจะป็รากฏเป็็นเวลา 5 วนิาที่ี

ตามด �วยข �อความ "ป็�อนรหสัปั็จจบุนั" คณุสามารถลองอกีครั �งหรอืกด Exit เพือ่
ยกเลกิ

4. ป็�อนรหสัผู้า่นใหม่
5. ยนืยนัรหสัผู้า่นใหมด่ �วยการป็�อนรหสัผู้า่นใหมนั่�นอกีครั �ง
6. เพือ่ที่ีจ่ะออกจากเมน้ OSD, กด Exit

หมืายเหต:ุ  ตวัเลขที่ีป่็�อนจะแสดงเป็็นเครือ่งหมายดอกจัน (*)

การี่ยกเลืกิฟังักช์้นัรี่หสั์ผู้�าน

1. กด Menu เพือ่เปิ็ดเมน้ OSD และไป็ยงั: รี่ะบบ > ต ั�งค�าความืปลือดภยั > 
Power on Lock (ล็ือคการี่เปิดเครี่ื�อง).

2. กด  /  เพือ่เลอืก ปิด
3. ข �อความ "ใสร่หสัผู้า่น" จะป็รากฏขึ�น ให �ป็�อนรหสัผู้า่นปั็จจบุนั

ͫ	 หากป็�อนรหสัผู้า่นถก้ต �อง เมน้ OSD จะกลบัส้ห่น �าจอรหสัผู้า่น พร �อมกบัคำาวา่ 
"ปิด" จะแสดงขึ�นในแถว Power on Lock (ล็ือคการี่เปิดเครี่ื�อง)

ͫ	 หากรหสัผู้า่นไมถ่ก้ต �อง ข �อความแสดงรหสัผู้า่นผู้ดิจะป็รากฏเป็็นเวลา 5 วนิาที่ี
ตามด �วยข �อความ "ป็�อนรหสัปั็จจบุนั" คณุสามารถลองอกีครั �งหรอืกด Exit เพือ่
ยกเลกิ

หมืายเหต:ุ   โป็รดเกบ็รหสัผู้า่นเกา่ไว � เนือ่งจากคณุจะต �องใช �รหสัผู้า่นนี�เพือ่เปิ็ดใช �งาน
ฟังกช์นัรหสัผู้า่น
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หากลืมืืรี่หสั์ผู้�าน

หากฟังกช์นัรหสัผู้า่นถก้เปิ็ดใช �งาน คณุจะถก้
ถามรหสัผู้า่นหกหลกัในที่กุครั �งที่ีค่ณุเปิ็ดเครือ่ง
โป็รเจคเตอร ์หากคณุป็�อนรหสัผู้ดิ ข �อความ
แสดงรหสัผู้า่นผู้ดิ ตามภาพด �านขวาจะป็รากฏ
ขึ�นนาน 5 วนิาที่ ีตามด �วยข �อความ "ใสร่หสั
ผู้า่น" 
คณุสามารถลองใหม ่หรอืหากคณุจำาไมไ่ด � คณุสามารถใช � "ขั �นตอนการเรยีกคนืรหสั
ผู้า่น"

หมืายเหต:ุ   หากคณุป็�อนรหสัผู้า่นผู้ดิ 5 ครั �งตดิตอ่กนั โป็รเจคเตอรจ์ะปิ็ดเครือ่งเองโดย
อตัโนมตัใินเวลาไมน่าน

ข ั�นตอนการี่เรี่ยีกคนืรี่หสั์ผู้�าน

1. เมือ่ข �อความ "ป็�อนรหสัปั็จจบุนั" ป็รากฏขึ�น 
ให �กด Auto Sync ค �างไว �เป็็นเวลา 3 วนิาที่ ี
โป็รเจคเตอรจ์ะแสดงรหสัตวัเลขบนหน �าจอ

2. เขยีนเลขดงักลา่วลงบนกระดาษ จากนั�นปิ็ด
เครือ่งโป็รเจคเตอรข์องคณุ

3. ตดิตอ่ขอรับความชว่ยเหลอืจากศัน้ยบ์รกิาร
ในที่ �องถิน่เพือ่ถอดรหสั คณุอาจต �องแสดง
เอกสารเกีย่วกบัการซื�อสนิค �าเพือ่พสิจ้นว์า่
คณุเป็็นผู้้ �มสีทิี่ธิิ�ในการใช �งานโป็รเจคเตอร์
เครือ่งนี�

การี่ล็ือคปุ� มืควบคมุื
ด �วยการล็อคแผู้งป็ุ่ มควบคมุบนโป็รเจคเตอรแ์ล �ว คณุจะสามารถป็�องกนัการตั �งคา่จะได �
รับการเป็ลีย่นแป็ลงโดยมาได �ตั �งใจ (โดยเด็กๆ เลน่เป็็นต �น)

หมืายเหต:ุ   เมือ่เปิ็ด ล็ือคปุ� มืที่ี�แผู้งควบคมุื จะไมม่ปี็ุ่ มควบคมุใดๆ บนโป็รเจคเตอร์
ที่ำางานนอกจากป็ุ่ ม พลืงังาน

1. กด Menu เพือ่เปิ็ดเมน้ OSD และไป็ยงั: รี่ะบบ > ล็ือคปุ� มืที่ี�แผู้งควบคมุื
2. กด /  เพือ่เลอืก เปิด
3. เลอืก ใช้� และกด Enter เพือ่ยนืยนั 
4. เพือ่ป็ลดล็อคแผู้งป็ุ่ ม กด  บนรโีมที่คอนโที่รลหรอืโป็รเจคเตอรค์ �างไว � 3 วนิาที่ี

หมืายเหต:ุ   คณุยงัสามารถใช �รโีมที่คอนโที่รลเพือ่เข �าส้เ่มน้ รี่ะบบ >  
ล็ือคปุ� มืที่ี�แผู้งควบคมุื เลอืก ปิด
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การี่ที่ำาการี่เช้ื�อมืต�อ
สว่นนี�จะแนะนำาคณุเกีย่วกบัวธิิกีารเชือ่มตอ่โป็รเจคเตอรก์บัอปุ็กรณอ์ืน่ ๆ

การี่เช้ื�อมืต�อแหลื�งจ�ายไฟั
1. เชือ่มตอ่สายไฟเข �ากบัแจ็ค AC IN ที่ีด่ �านหลงัของโป็รเจคเตอร์
2. เสยีบป็ลั�กไฟเข �ากบัเต �ารับจา่ยไฟ

หมืายเหต:ุ   เมือ่ตดิตั �งโป็รเจคเตอร ์ให �นำาอปุ็กรณต์ดัการเชือ่มตอ่ที่ีเ่ข �าถงึได �งา่ยมาใช �
กบัสายไฟแบบคงที่ี ่หรอืเชือ่มตอ่ป็ลั�กไฟเข �ากบัเต �าเสยีบที่ีเ่ข �าถงึได �งา่ย
ใกล �ตวัเครือ่ง หากมคีวามผู้ดิป็กตเิกดิขึ�นระหวา่งการใช �งานโป็รเจคเตอร ์ให �
ใช �อปุ็กรณต์ดัการเชือ่มตอ่เพือ่ปิ็ดไฟ หรอืถอดป็ลั�กไฟออก
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การี่เช้ื�อมืต�อกบัแหลื�งส์ญัญาณวดิโีอ/คอมืพวิเตอรี่์
การี่เช้ื�อมืต�อ HDMI
เชือ่มตอ่ป็ลายด �านหนึง่ของสายเคเบลิ HDMI เข �ากบัพอรต์ HDMI ของอปุ็กรณว์ดิโีอ
ของคณุ จากนั�นเชือ่มตอ่ป็ลายอกีด �านของสายเคเบลิเข �ากบัพอรต์ HDMI 1 หรอื 
HDMI 2 ของโป็รเจคเตอรข์องคณุ

การี่เช้ื�อมืต�อส์ญัญาณเส์ยีง
โป็รเจคเตอรน์ี�มกีารตดิตั �งลำาโพงอย้ ่อยา่งไรกต็ามคณุสามารถเชือ่มตอ่ลำาโพง
ภายนอกเข �ากบัพอรต์ AUDIO OUT ของโป็รเจคเตอร ์

หมืายเหต:ุ   สญัญาณเสยีงออกถก้ควบคมุโดยการตั �งคา่ รี่ะดบัเส์ยีง และ ปิดเส์ยีง ของ
โป็รเจคเตอร์

ภาพป็ระกอบการเชือ่มตอ่ด �านลา่งใช �เพือ่การอ �างองิเที่า่นั�น แจ็คเชือ่มตอ่ที่ีม่อีย้บ่น
โป็รเจคเตอรจ์ะแตกตา่งกนัไป็ในโป็รเจคเตอรแ์ตล่ะรุน่ สายเคเบลิบางป็ระเภที่อาจไม่
ได �มากบัโป็รเจคเตอรข์องคณุ มจีำาหน่ายตามร �านขายเครือ่งใช �ไฟฟ�าที่ัว่ไป็
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การี่ใช้�งาน
การี่เปิด/ปิดโปรี่เจคเตอรี่์
การี่เรี่ ิ�มืต�นใช้�งานโปรี่เจคเตอรี่์
1. กดป็ุ่ ม พลืงังาน เพือ่เปิ็ดโป็รเจคเตอร์
2. แหลง่กำาเนดิแสงจะสวา่งขึ�น และ "เส์ยีงเปิด/ปิดเครี่ื�อง" จะเลน่ขึ�น 
3. ไฟแสดงสถานะพลงังานจะตดิเป็็น สเีขยีว เมือ่เปิ็ดโป็รเจคเตอร์

หมืายเหต:ุ   เพือ่รักษาอายรุะยะเวลาการใช �งานแหลง่กำาเนดิแสง เมือ่คณุเปิ็ดเครือ่ง
โป็รเจคเตอร ์ให �รออยา่งน �อยห �า (5) นาที่กีอ่นปิ็ดเครือ่ง

4. เปิ็ดอปุ็กรณท์ี่ีเ่ชือ่มตอ่ที่ั �งหมดเชน่โน �ตบุก๊และโป็รเจคเตอรจ์ะเริม่ค �นหาแหลง่
สญัญาณเข �า
หมืายเหต:ุ   หากโป็รเจคเตอรต์รวจพบแหลง่สญัญาณเข �า ข �อมล้แหลง่สญัญาณจะ

ป็รากฏขึ�น หากไมพ่บแหลง่สญัญาณเข �า ข �อความ "ไมม่สีญัญาณ" จะ
ป็รากฏขึ�น

การี่เปิดใช้�งานครี่ ั�งแรี่ก
หากเปิ็ดใช �เครือ่งโป็รเจคเตอรเ์ป็็นครั �งแรก ให �เลอืกภาษา OSD โดยป็ฏบิตัติามคำา
แนะนำาบนหน �าจอ
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การี่ปิดเครี่ื�องโปรี่เจคเตอรี่์
1. กดป็ุ่ ม พลืงังาน หรอื ปิด และข �อความยนืยนัจะป็รากฏขึ�นเพือ่ให �คณุกดป็ุ่ ม 

พลืงังาน หรอื ปิด เป็็นครั �งที่ีส่อง นอกจากนี�คณุสามารถกดป็ุ่ มอืน่ๆ เพือ่ยกเลกิได �
หมืายเหต:ุ  หากคณุไมต่อบสนองภายในไมก่ีว่นิาที่ ีข �อความนั�นจะหายไป็

2. เมือ่กระบวนการระบายความร �อนเสร็จสิ�น "เส์ยีงเปิด/ปิดเครี่ื�อง" จะถก้เลน่ 
3. ถอดสายไฟออกจากเต �าเสยีบไฟฟ�าหากไมม่กีารใช �งานโป็รเจคเตอรเ์ป็็นเวลานาน
หมืายเหต:ุ   

• เพือ่เป็็นการรักษาแหลง่กำาเนดิแส เครือ่งโป็รเจคเตอรจ์ะไมต่อบสนองตอ่คำาสัง่ ใน
ระหวา่งการที่ำาให �เครือ่งเย็นลง

• ห �ามถอดสายไฟกอ่นที่ีโ่ป็รเจคเตอรจ์ะปิ็ดเครือ่งโดยสมบร้ณ์
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การี่เลือืกแหลื�งส์ญัญาณเข�า
โป็รเจคเตอรส์ามารถเชือ่มตอ่กบัอปุ็กรณห์ลายๆ ชิ�นในเวลาเดยีวกนัได � แตเ่ครือ่ง
สามารถแสดงภาพเต็มจอได �ครั �งละหนึง่สญัญาณเที่า่นั�น
สามารถเลอืก แหลื�งส์ญัญาณเข�า ด �วยตนเองได �ด �วยการกดป็ุ่ มเลอืกแหลง่สญัญาณ
ป็ุ่ มใดป็ุ่ มหนึง่บนรโีมที่คอนโที่รลหรอืโดยการเลือ่นแหลง่สญัญาณเข �าที่ีม่ใีห �เลอืก

ในการเลอืกแหลง่สญัญาณเข �าด �วยตนเองให �ที่ำาดงัตอ่ไป็นี�:

1. กด Source และเมน้การเลอืกแหลง่สญัญาณจะป็รากฏขึ�น
2. กด /  จนกวา่จะสามารถเลอืกสญัญาณที่ีค่ณุต �องการ และกด Enter
3. เมือ่ตรวจพบสญัญาณแล �ว ข �อมล้แหลง่ภาพที่ีเ่ลอืกจะแสดงที่ีม่มุของจอภาพสอง

สามวนิาที่ ี
หมืายเหต:ุ   หากมกีารเชือ่มตอ่อปุ็กรณห์ลายเครือ่งเข �ากบัโป็รเจคเตอร ์ให �ที่ำาซำ�าขั �นตอน 

1-2 เพือ่ค �นหาแหลง่สญัญาณอืน่
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การี่ปรี่บัภาพที่ี�ฉาย
การี่ปรี่บัความืส์ง่แลืะมืมุืการี่ฉายของโปรี่เจคเตอรี่์
โป็รเจคเตอรน์ี�มาพร �อมขาป็รับระดบัได �หนึง่ (1) ขา การป็รับขานี�จะเป็ลีย่นความสง้ของ
โป็รเจคเตอรแ์ละมมุการฉายในแนวตั �ง ป็รับขานี�อยา่งระมดัระวงั เพือ่ป็รับตำาแหน่งภาพ
ที่ีฉ่ายอยา่งละเอยีด

การี่ปรี่บัขนาดแลืะความืคมืช้ดัของภาพแบบลืะเอยีด
เพือ่ป็รับภาพที่ีฉ่ายให �ได �ขนาดที่ีค่ณุต �องการ ให �หมนุตวัหมนุป็รับการซม้

เพือ่ป็รับป็รงุความคมชดัของภาพให �หมนุตวัหมนุเพือ่ป็รับโฟกสั
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การี่ปรี่บัแก�ไขภาพบดิเบี�ยว
ภาพผู้ดิเพี�ยนคอื กรณีที่ีภ่าพซึง่ฉายจะกลายเป็็นรป้็สีเ่หลีย่มคางหมเ้นือ่งจากมมุการ
ฉาย
เพือ่ที่ำาการแก �ไข นอกเหนอืจากป็รับความสง้ของโป็รเจคเตอรแ์ล �ว คณุอาจ:
1. ใช �ป็ุ่ มแก �ไขภาพบดิเบี�ยวบนโป็รเจคเตอรห์รอืรโีมที่คอนโที่รลเพือ่แสดงหน �าแก �ไข

ภาพบดิเบี�ยว 
2. หลงัจากหน �าแก �ไขภาพบดิเบี�ยวป็รากฏขึ�น กด  เพือ่แก �ไขภาพบดิเบี�ยวที่ีด่ �านบน

ของภาพ กดป็ุ่ ม  เพือ่แก �ไขภาพบดิเบี�ยวที่ีด่ �านลา่งของภาพ กดป็ุ่ ม  เพือ่แก �ไข
ภาพบดิเบี�ยวที่ีด่ �านขวาของภาพ กดป็ุ่ ม  เพือ่แก �ไขภาพบดิเบี�ยวที่ีด่ �านซ �ายของ
ภาพ

MENU
EXIT

SOURCE
?

ENTER

BLANK

COLOR
MODE
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การี่ซี�อนภาพ
ในกรณีที่ีต่ �องดงึความสนใจของผู้้ �ฟังที่ั �งหมดมายงัผู้้ �นำาเสนอ คณุสามารถกด 
Blank บนโป็รเจคเตอรแ์ละรโีมที่คอนโที่รลเพือ่ซอ่นภาพบนหน �าจอ กดป็ุ่ มใดๆ บน
โป็รเจคเตอรห์รอืรโีมที่คอนโที่รลเพือ่แสดงภาพอกีครั �ง 

ข�อควรี่รี่ะวงั:   อยา่บงัเลนสฉ์ายภาพเนือ่งจากอาจที่ำาให �วตัถทุี่ีใ่ช �บงัเกดิความร �อนและ
เสยีหาย หรอืเกดิไฟไหม �ได �
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การี่ควบคมุืโปรี่เจคเตอรี่ผ์ู้�านส์ภาพแวดลื�อมื LAN
โป็รเจคเตอรน์ี�สนับสนุนซอฟตแ์วร ์Crestron® ด �วยการตั �งคา่ที่ีถ่ก้ต �องสำาหรับเมน้การ
ตั �งคา่การควบคมุ LAN คณุสามารถจัดการโป็รเจคเตอรจ์ากคอมพวิเตอรโ์ดยใช �เว็บเบ
ราวเ์ซอรเ์มือ่คอมพวิเตอรแ์ละโป็รเจคเตอรเ์ชือ่มตอ่อยา่งถก้ต �องกบัเครอืขา่ยที่ �องถิน่
เดยีวกนั

AUDIO OUT AUDIO IN RS232

การี่กำาหนดการี่ต ั�งค�าการี่ควบคมุื LAN
• หากคณุอย้ใ่นสภาพแวดล �อม DHCP:
1. ใช �สายเคเบลิ RJ45 และเชือ่มตอ่ป็ลายข �างหนึง่เข �ากบัแจ็คสญัญาณ RJ45 LAN 

ของโป็รเจคเตอรแ์ละป็ลายอกีข �างหนึง่เข �ากบัพอรต์ RJ45
2. เปิ็ดเมน้ OSD และไป็ยงัเมน้ ข ั�นส์ง่ > การี่ต ั�งค�าควบคมุื LAN กด Enter เพือ่

แสดงหน �า การี่ต ั�งค�าควบคมุื LAN หรอืคณุสามารถกด Network เพือ่เปิ็ดเมน้  
การี่ต ั�งค�าควบคมุื LAN โดยตรง

3. ไฮไลต ์การี่ต ั�งค�า LAN และกด  /  เพือ่เลอืก เปิดใช้� DHCP
4. กด  เพือ่ไฮไลต ์ปรี่ะยกุตใ์ช้� และกด Enter
5. โป็รดรอป็ระมาณ 15 - 20 วนิาที่ ีแล �วจงึเข �าส้ห่น �า การี่ต ั�งค�า LAN อกีครั �ง การตั �ง

คา่ IP Address โปรี่เจคเตอรี่,์ Subnet Mask, เกตเวยเ์บื�องต�น, เซีริี่ฟ์ัเวอรี่ ์
DNS จะถก้แสดง จดบนัที่กึที่ีอ่ย้ ่IP ที่ีแ่สดงในแถว IP Address โปรี่เจคเตอรี่ ์



33

หมืายเหต:ุ   
• หากวา่ IP Address โปรี่เจคเตอรี่ ์ยงัคงไมป่็รากฏ ให �ตดิตอ่ผู้้ �ดแ้ลระบบเครอืขา่ย

ของคณุ
• หากสายเคเบลิ RJ45 ไมไ่ด �รับการเชือ่มตอ่อยา่งถก้ต �อง การตั �งคา่ 

IP Address โปรี่เจคเตอรี่,์ Subnet Mask, เกตเวยเ์บื�องต�น และ  
เซีริี่ฟ์ัเวอรี่ ์DNS จะแสดงเป็็น 0.0.0.0 ตรวจสอบให �แน่ใจวา่เชือ่มตอ่สายเคเบลิ
อยา่งถก้ต �องแล �วและที่ำาตามขั �นตอนด �านบนอกีครั �ง

• หากคณุต �องการเชือ่มตอ่กบัโป็รเจคเตอรใ์นโหมดสแตนดบ์าย ให �ตั �งคา่  
ควบคมุื LAN ส์แตนดบ์าย เป็็น เปิด ในเมน้ ข ั�นส์ง่ > การี่ต ั�งค�าควบคมุื LAN

• หากคณุอย้ใ่นสภาพแวดล �อมที่ีไ่มใ่ช ่DHCP:
1. ที่ำาซำ�าขั �นตอนที่ี ่1-2 ด �านบน
2. ไฮไลต ์การี่ต ั�งค�า LAN และกด  /  เพือ่เลอืก IP แบบคงที่ี�
3. ตดิตอ่ผู้้ �ดแ้ลระบบของคณุเพือ่ขอข �อมล้เกีย่วกบัการตั �งคา่ 

IP Address โปรี่เจคเตอรี่,์ Subnet Mask, เกตเวยเ์บื�องต�น, เซีริี่ฟ์ัเวอรี่ ์DNS 
4. กดเพือ่เลอืกรายการที่ีค่ณุต �องการแก �ไขและกด Enter
5. กด  /  เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรแ์ละกด /  เพือ่ป็�อนคา่
6. เพือ่บนัที่กึการตั �งคา่ กด Enter หากคณุไมต่ �องการบนัที่กึการตั �งคา่ กด Exit
7. กด  เพือ่ไฮไลต ์ปรี่ะยกุตใ์ช้� และกด Enter

หมืายเหต:ุ   
• หากสายเคเบลิ RJ45 ไมไ่ด �รับการเชือ่มตอ่อยา่งถก้ต �อง การตั �งคา่ 

IP Address โปรี่เจคเตอรี่,์ Subnet Mask, เกตเวยเ์บื�องต�น, เซีริี่ฟ์ัเวอรี่ ์DNS 
จะแสดงเป็็น 0.0.0.0 ตรวจสอบให �แน่ใจวา่เชือ่มตอ่สายเคเบลิอยา่งถก้ต �องแล �วและ
ที่ำาตามขั �นตอนด �านบนอกีครั �ง

• หากคณุต �องการเชือ่มตอ่กบัโป็รเจคเตอรใ์นโหมดสแตนดบ์าย ต �องแน่ใจวา่คณุได �
เลอืก IP แบบคงที่ี� และได �รับ IP Address โปรี่เจคเตอรี่,์ Subnet Mask,  
เกตเวยเ์บื�องต�น และ เซีริี่ฟ์ัเวอรี่ ์DNS ข �อมล้เมือ่เปิ็ดโป็รเจคเตอร์
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ฟังักช์้นัเมืน่
สว่นนี�จะแนะนำาเมน้การแสดงผู้ลบนหน �าจอ (OSD) และตวัเลอืกตา่ง ๆ

การี่ใช้�งานเมืน ่On-Screen Display (OSD) โดยที่ ั�วไป
หมืายเหต:ุ   ภาพหน �าจอ OSD ในค้ม่อืนี�ใช �สำาหรับการอ �างองิเที่า่นั�น และอาจแตกตา่ง

จากการดไีซนจ์รงิ การตั �งคา่ OSD ตอ่ไป็นี�บางอยา่งอาจไมม่ใีห �เลอืก โป็รด
อ �างองิ OSD จรงิของโป็รเจคเตอรข์องคณุ

เครือ่งโป็รเจคเตอรม์เีมน้บนหน �าจอ (OSD) ที่ีป่็รับแตง่ได �อยา่งหลากหลาย เมน้นี�
สามารถเข �าถงึได �โดยการกด Menu บนโป็รเจคเตอรห์รอืรโีมที่คอนโที่รล

1. กด  /  เพือ่เลอืกเมน้หลกั จากนั�นกด Enter หรอืใช � /  เพือ่เข �าถงึรายการ
เมน้ยอ่ย

2. กด /  เพือ่เลอืกตวัเลอืกเมน้ จากนั�นกด Enter เพือ่แสดงเมน้ยอ่ยหรอืกด  
 /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
หมืายเหต:ุ   ตวัเลอืกเมน้ยอ่ยบางตวัอาจมเีมน้ยอ่ยอืน่อกี ในการเข �าส้เ่มน้ยอ่ยให �กด  

Enter ใช � /  หรอื  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่



35

ต�นไมื�เมืน ่On-Screen Display (OSD)
เมืนห่ลืกั เมืนย่�อย ตวัเลือืกเมืน่
แส์ดงผู้ลื อตัราสว่นภาพ อตัโนมตัิ

4:3
16:9
16:10
Native

แก �ไขภาพบดิเบี�ยว แนวตั �ง -40~40
แนวนอน

ป็รับมมุ ขวาบน 45°/90°
ซ �ายบน
ขวาลา่ง
ซ �ายลา่ง

ซม้ 0.8X ~2.0X
สแกนภาพ ปิ็ด/1/2/3/4/5
3X Fast Input ไมไ่ด �ที่ำางานอย้่

ใช �งานอย้่
ภาพ โหมดสี สวา่งที่ีส่ดุ

Presentation
มาตรฐาน
Photo
ภาพยนตร์
ผู้้ �ใช �1
ผู้้ �ใช �2

ความสวา่ง 0~100
ความเข �ม -50~50
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เมืนห่ลืกั เมืนย่�อย ตวัเลือืกเมืน่
ภาพ อณุหภม้สิี 9300K/7500K/6500K

เกนสแีดง 0~100
เกนสเีขยีว 0~100
เกนสนีำ�าเงนิ 0~100
ออฟเซต็สแีดง -50~+50
ออฟเซต็สเีขยีว -50~+50
ออฟเซต็สนีำ�าเงนิ -50~+50

ขั �นสง้ สี -50~50
ความคมชดั 0~31
แกมมา่ 1.8/2.0/2.2/2.35/

2.5/Cubic/sRGB
การจัดการสี แมส่ี

สี

ความอิม่ตวัของสี
อตัราขยาย

รเีซต็การตั �งคา่สี รเีซต็
ยกเลกิ

 เปิ็ดเครือ่งอตัโนมตัิ สญัญาณ ไมใ่ช �/HDMI
CEC ไมใ่ช �/เปิ็ดใช �
เปิ็ดเครือ่งโดยตรง ไมใ่ช �/เปิ็ดใช �

พลงังานสมารท์ี่ ปิ็ดเครือ่งอตัโนมตัิ ไมใ่ช �/10 นาที่/ี 
20 นาที่/ี30 นาที่ี

ตั �งเวลาปิ็ดเครือ่ง ไมใ่ช �/30 นาที่/ี1 ชม/ 
2 ชม./3 ชม./4 ชม./ 
8 ชม./12 ชม.

การป็ระหยดัพลงังาน ไมใ่ช �/เปิ็ดใช �
การตั �งคา่สแตนดบ์าย พาสที่รเ้สยีง ปิ็ด/เปิ็ด
พลงังาน USB A เปิ็ด

ปิ็ด
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เมืนห่ลืกั เมืนย่�อย ตวัเลือืกเมืน่
ที่ ั�วไป ตั �งคา่เสยีง ปิ็ดเสยีง ปิ็ด/เปิ็ด

ระดบัเสยีงสำาหรับระบบเสยีง 0~20
เสยีงเปิ็ด/ปิ็ดเครือ่ง เปิ็ด/ปิ็ด

ตวัตั �งเวลาการนำาเสนอ ระยะเวลาตั �งตั �งเวลา 1~240 ม.
แสดงตวัตั �งเวลา เสมอ/1 นาที่/ี2 นาที่/ี 

3 นาที่/ีไม่
ตำาแหน่งตวัตั �งเวลส ซ �ายบน/ซ �ายลา่ง/ 

ขวาบน/ขวาลา่ง
วธิินัีบของตวัตั �งเวลา ย �อนกลบั/เดนิหน �า
เตอืนเสยีง เปิ็ด/ปิ็ด
เริม่การนับ/ปิ็ด

รป้็แบบ ปิ็ด
การด์ที่ดสอบ

ตั �งเวลาปิ็ดหน �าจอ ไมใ่ช �/5 นาที่/ี10 นาที่/ี15 นาที่/ี20 นาที่/ี25 นาที่/ี
30 นาที่ี

ข �อความ เปิ็ด
ปิ็ด

หน �าจอเริม่ต �น ดำา
นำ�าเงนิ
ViewSonic

ข ั�นส์ง่ HDR 
(เฉพาะสำาหรับ 
LS610HDH)

HDR อตัโนมตั/ิSDR
EOTF ตำา่/ป็านกลาง/สง้

การตั �งคา่3D รป้็แบบ 3D อตัโนมตัิ
ปิ็ด
ลำาดบัโครงภาพ
เฟรมแพ็คกิ�ง
จากด �านบนลงลา่ง
วางด �านข �าง

ซงิค ์3D กลบัด �าน ไมใ่ช �/กลบัด �าน
บนัที่กึการตั �งคา่ 3D ใช/่ไม่

การตั �งคา่ HDMI รป้็แบบ HDMI อตัโนมตั/ิRGB/YUV
ชว่ง HDMI อตัโนมตั/ิเพิม่คณุภาพ/ 

ป็กติ
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เมืนห่ลืกั เมืนย่�อย ตวัเลือืกเมืน่
ข ั�นส์ง่ การตั �งคา่ควบคมุ 

LAN
การตั �งคา่ LAN เปิ็ดใช � DHCP/ 

IP แบบคงที่ี่
IP Address โป็รเจคเตอร์
Subnet Mask
เกตเวยเ์บื�องต �น
เซริฟ์เวอร ์DNS
ควบคมุ LAN สแตนดบ์าย ปิ็ด/เปิ็ด
ป็ระยกุตใ์ช �

การตั �งคา่แหลง่แสง โหมดแหลง่แสง ป็กต/ิEco/ 
สดีำาไดนามกิ 1/ 
สดีำาไดนามกิ 2

รเีซต็ชัว่โมงแหลง่แสง รเีซต็/ยกเลกิ
ข �อมล้ชัว่โมงแหลง่แสง เวลาใช �งานแหลง่แสง

ป็กติ
Eco
สดีำาไดนามกิ 1
สดีำาไดนามกิ 2

รเีซต็การตั �งคา่ รเีซต็
ยกเลกิ
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เมืนห่ลืกั เมืนย่�อย ตวัเลือืกเมืน่
รี่ะบบ ภาษา ตวัเลอืก OSD หลายภาษา

ตำาแหน่งโป็รเจคเตอร์ พื�นด �านหน �า
พื�นด �านหลงั
เพดานด �านหลงั
เพดานด �านหน �า

ตั �งคา่เมน้ เวลาแสดงผู้ลเมน้ 5 วนิาที่/ี10 วนิาที่/ี 
15 วนิาที่/ี20 วนิาที่/ี 
25 วนิาที่/ี30 วนิาที่ี

ตำาแหน่งเมน้ กึง่กลาง/ซ �ายบน/ 
ขวาบน/ซ �ายลา่ง/ 
ขวาลา่ง

โหมดอลัตจิด้สง้ ปิ็ด
เปิ็ด

ตั �งคา่ความป็ลอดภยั เป็ลีย่นรหสัผู้า่น
Power on Lock (ล็อค
การเปิ็ดเครือ่ง)

ปิ็ด/เปิ็ด

ล็อคป็ุ่ มที่ีแ่ผู้งควบคมุ ปิ็ด
เปิ็ด

รหสัรโีมที่คอนโที่รล 1/2/3/4/5/6/7/8
วธิิกีารควบคมุ RS232

USB
อตัราการถา่ยโอนข �อมล้ 2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/

115200
ข�อมืล่ื แหลง่ภาพ

โหมดสี
ความละเอยีด
ระบบสี
ที่ีอ่ย้ ่IP
MAC Address
เฟิรม์แวรเ์วอรช์ัน่
3X Fast Input
S/N



40

เมืนแ่ส์ดงผู้ลื
1. กดป็ุ่ ม Menu เพือ่แสดงเมน้บนหน �าจอ (OSD)
2. กด  /  เพือ่เลอืกเมน้ แส์ดงผู้ลื จากนั�นกด Enter หรอืใช � /  เพือ่เข �าถงึเมน้ 

แส์ดงผู้ลื 

3. กด /  เพือ่เลอืกตวัเลอืกเมน้ จากนั�นกด Enter เพือ่แสดงเมน้ยอ่ยหรอืกด  
 /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
หมืายเหต:ุ   ตวัเลอืกเมน้ยอ่ยบางตวัอาจมเีมน้ยอ่ยอืน่อกี ในการเข �าส้เ่มน้ยอ่ยให �กด  

Enter ใช � /  หรอื  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
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ตวัเลือืกเมืน่ คำาอธบิาย
อตัราสว่นภาพ อตัโนมตัิ

ป็รับสดัสว่นขนาดของภาพให �เที่า่กบัความละเอยีดป็กตขิอง
โป็รเจคเตอร ์ตามความกว �างแนวนอนของภาพ การตั �งคา่นี�เหมาะ
กบัภาพที่ีรั่บเข �ามาซึง่ไมไ่ด �มอีตัราสว่น 4:3 หรอื 16:9 และ
คณุต �องการใช �ป็ระโยชนส์ง้สดุจากจอภาพโดยไมต่ �องที่ำาการ
เป็ลีย่นแป็ลง อตัราสว่นภาพของภาพ
4:3
เป็็นการป็รับขนาดภาพเพือ่ให �สามารถแสดงกลางจอภาพใน
อตัราสว่นภาพ 4:3 การตั �งคา่นี�เหมาะที่ีส่ดุสำาหรับภาพ 4:3 
เชน่ จอภาพคอมพวิเตอร ์ที่วีชีนดิความละเอยีดมาตรฐาน และ
ภาพยนตร ์DVD ที่ีม่อีตัราสว่นภาพ 4:3 เนือ่งจากเครือ่งจะแสดง
โดยไมม่กีารเป็ลีย่นแป็ลงอตัราสว่นภาพ
16:9
เป็็นการป็รับขนาดภาพเพือ่ให �สามารถแสดงกลางจอภาพใน
อตัราสว่นภาพ 16:9 การตั �งคา่นี�เหมาะที่ีส่ดุสำาหรับภาพที่ีม่ี
อตัราสว่น 16:9 อย้แ่ล �ว เชน่ โที่รที่ศัันค์วามละเอยีดสง้ เนือ่งจาก
เครือ่งจะแสดงโดยไมม่กีารเป็ลีย่นแป็ลงอตัราสว่นภาพ
16:10
เป็็นการป็รับขนาดภาพเพือ่ให �สามารถแสดงกลางจอภาพใน
อตัราสว่นภาพ 16:10 ซึง่เหมาะสมที่ีส่ดุสำาหรับภาพในอตัราสว่น 
16:10 แล �ว เนือ่งจากเป็็นการแสดงโดยไมม่กีารเป็ลีย่นแป็ลง
อตัราสว่นภาพ
Native
ฉายภาพตามความละเอยีดของต �นฉบบัและป็รับขนาดให �พอดี
กบัภายในพื�นที่ีก่ารแสดงผู้ล สำาหรับสญัญาณขาเข �าพร �อมความ
ละเอยีดที่ีต่ำา่กวา่ จะมกีารแสดงผู้ลภาพที่ีฉ่ายในขนาดดั �งเดมิ

แก �ไขภาพบดิเบี�ยว ป็รับภาพผู้ดิเพี�ยนในกรณีที่ีภ่าพซึง่ฉายจะกลายเป็็นรป้็สีเ่หลีย่ม
คางหมเ้นือ่งจากมมุการฉาย

ป็รับมมุ ป็รับรป้็รา่งและขนาดของภาพรป้็สีเ่หลีย่มผู้นืผู้ �าไมเ่ที่า่กนัที่กุด �าน
ด �วยตนเอง

ซม้ ขยายภาพที่ีฉ่ายและให �คณุเลือ่นดภ้าพได �
สแกนภาพ ป็รับอตัรา overscan จาก 0% เป็็น 5%

หมืายเหต:ุ   ฟังกช์นันี�จะมใีห �เลอืกใช �เมือ่เลอืกสญัญาณเข �า 
Composite Video หรอื HDMI เที่า่นั�น
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ตวัเลือืกเมืน่ คำาอธบิาย
3X Fast Input ฟังกช์นันี�เหมาะสำาหรับการลดอตัราเฟรม ให �เวลาการตอบสนอง

อยา่งรวดเร็วบนไที่มิง่แบบเนที่ฟี เมือ่เปิ็ดใช �งาน การตั �งคา่ตอ่ไป็
นี�จะกลบัไป็เป็็นคา่มาตรฐานจากโรงงาน: แก �ไขภาพบดิเบี�ยว, 
ป็รับมมุ, อตัราสว่นภาพ, สแกนภาพ, ซม้

หมืายเหต:ุ   ฟังกช์นันี�จะมใีห �เลอืกใช �เมือ่ไที่มิง่เนที่ฟีสญัญาณเข �า
ถก้เลอืก
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เมืนภ่าพ
1. กดป็ุ่ ม Menu เพือ่แสดงเมน้บนหน �าจอ (OSD)
2. กด  /  เพือ่เลอืกเมน้ ภาพ จากนั�นกด Enter หรอืใช � /  เพือ่เข �าถงึเมน้ ภาพ 

3. กด /  เพือ่เลอืกตวัเลอืกเมน้ จากนั�นกด Enter เพือ่แสดงเมน้ยอ่ยหรอืกด  
 /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
หมืายเหต:ุ   ตวัเลอืกเมน้ยอ่ยบางตวัอาจมเีมน้ยอ่ยอืน่อกี ในการเข �าส้เ่มน้ยอ่ยให �กด  

Enter ใช � /  หรอื  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
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ตวัเลือืกเมืน่ คำาอธบิาย
โหมดสี สวา่งที่ีส่ดุ

ป็รับความสวา่งสง้สดุให �กบัภาพที่ีฉ่าย โหมดนี�เหมาะสำาหรับการ
ใช �งานในบรเิวณที่ีต่ �องการความสวา่งมากเป็็นพเิศัษ เชน่ การใช �
โป็รเจคเตอรใ์นห �องที่ีม่คีวามสวา่ง
Presentation
ออกแบบมาเพือ่การนำาเสนอภายใต �สภาพแวดล �อมแสงกลางวนั
เพือ่ให �เข �ากบัการแสดงสขีองพซีแีละโน �ตบุก๊
มาตรฐาน
ออกแบบมาสำาหรับสถานการณป์็กตใินสภาพแวดล �อมแสงกลาง
วนั
Photo
ออกแบบมาเพือ่การดภ้าพถา่ย
ภาพยนตร์
สำาหรับการเลน่ภาพยนตร,์ วดิโีอคลปิ็จากกล �องดจิติอลหรอื DV 
ผู้า่นสญัญาณเข �าของ PC เพือ่การชมภาพในบรเิวณที่ีม่ดื (แสง
น �อย)
ผู้้ �ใช �1/ผู้้ �ใช �2
ใช �เรยีกคนืคา่ที่ีป่็รับตั �งไว �ด �วยตนเอง หลงัจาก ผู้้ �ใช �1/ผู้้ �ใช �2 ถก้
เลอืก เมน้ยอ่ยบางเมน้ภายใต �เมน้ ภาพ สามารถป็รับได � ตาม
แหลง่สญัญาณเข �าที่ีค่ณุเลอืก

ความสวา่ง คา่ยิง่สง้ ความสวา่งของภาพจะเพิม่มากยิง่ขึ�น 
ป็รากฏเป็็นสดีำาและราย
ละเอยีดในพื�นที่ีม่ดืจะมอง
เห็นได �ชดัเจนขึ�น 
 

ความเข �ม ใช �รายการนี�เพือ่กำาหนดระดบัสขีาวสง้สดุหลงัจากที่ีค่ณุได �
ป็รับการตั �งคา่ ความืส์ว�าง 
กอ่นหน �านี�
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ตวัเลือืกเมืน่ คำาอธบิาย
อณุหภม้สิี 9300K

ภาพจะออกเป็็นสขีาวโที่นนำ�าเงนิ
7500K
ภาพจะรักษาลกัษณะสขีาวตามป็กติ
6500K
ภาพจะออกเป็็นสขีาวโที่นแดง

เพือ่ตั �งคา่อณุหภม้สิทีี่ีก่ำาหนดเอง คณุสามารถป็รับรายการตอ่ไป็นี�
ได �:
เกนสแีดง/เกนสเีขยีว/เกนสนีำ�าเงนิ
ป็รับระดบัความเข �มของสแีดง, สเีขยีวและสนีำ�าเงนิ
ออฟเซต็สแีดง/ออฟเซต็สเีขยีว/ออฟเซต็สนีำ�าเงนิ
ป็รับระดบัความสวา่งของสแีดง, สเีขยีวและสนีำ�าเงนิ

ขั �นสง้ สี
การตั �งคา่ให �ตำา่ลงจะที่ำาให �ความอิม่ตวัของสลีดน �อยลง หากการ
ตั �งคา่นี�สง้เกนิไป็ สจีะดเ้ข �มมากและอาจดไ้มส่มจรงิ
ความคมชดั
คา่ที่ีส่ง้ขึ�นจะที่ำาให �ภาพคมขึ�น ในขณะที่ีค่า่ที่ีต่ำา่ลงจะที่ำาให �ภาพด้
ออ่นลง
แกมมา่
แกมมาหมายถงึระดบัความสวา่งของระดบัสเีที่าของโป็รเจคเตอร์
การจัดการสี
การควบคมุจัดการส ีควรนำามาพจิารณาใช � ในการตดิตั �งถาวร
ในสถานที่ีท่ี่ีม่รีะดบัแสงจำากดั เชน่ ห �องป็ระชมุบอรด์, ห �อง
เล็กเชอร ์หรอืห �องรับชมภาพยนตร ์การควบคมุจัดการส ีชว่ย
ป็รับการควบคมุสอียา่งละเอยีดเพือ่ให �เครือ่งสามารถแสดง
สไีด �อยา่งถก้ต �อง เลอืก แมส่ ีกอ่นและป็รับชว่ง/คา่ใน ส,ี ความอิม่ตวัของส ี
และ อตัราขยาย

รเีซต็การตั �งคา่สี ตั �งคา่ปั็จจบุนัของภาพให �กลบัมาใช �คา่ที่ีต่ั �งมาจากโรงงาน
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เมืนก่ารี่จดัการี่พลืงังาน
1. กดป็ุ่ ม Menu เพือ่แสดงเมน้บนหน �าจอ (OSD)
2. กด  /  เพือ่เลอืกเมน้ การี่จดัการี่พลืงังาน จากนั�นกด Enter หรอืใช � /  

เพือ่เข �าถงึเมน้ การี่จดัการี่พลืงังาน 

3. กด /  เพือ่เลอืกตวัเลอืกเมน้ จากนั�นกด Enter เพือ่แสดงเมน้ยอ่ยหรอืกด  
 /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
หมืายเหต:ุ   ตวัเลอืกเมน้ยอ่ยบางตวัอาจมเีมน้ยอ่ยอืน่อกี ในการเข �าส้เ่มน้ยอ่ยให �กด  

Enter ใช � /  หรอื  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
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ตวัเลือืกเมืน่ คำาอธบิาย
เปิ็ดเครือ่งอตัโนมตัิ สญัญาณ

การเลอืก HDMI จะอนุญาตให �โป็รเจคเตอรเ์ปิ็ดโดยอตัโนมตัเิมือ่
สญัญาณ HDMI ถก้ป็�อนผู้า่นสายเคเบลิ HDMI
CEC
โป็รเจคเตอรน์ี�รองรับฟังกช์นั CEC (การควบคมุอปุ็กรณ์
อเิล็กที่รอนกิส)์ สำาหรับการเปิ็ด/ปิ็ดการที่ำางานในแบบซงิโครไนซ์
ผู้า่นการเชือ่มตอ่ HDMI กลา่วคอื หากอปุ็กรณท์ี่ีร่องรับฟังกช์นั 
CEC เชือ่มตอ่กบัสญัญาณเข �า HDMI ของโป็รเจคเตอร ์เมือ่ปิ็ด
เครือ่งโป็รเจคเตอรพ์ลงังานที่ีจ่า่ยให �อปุ็กรณท์ี่ีเ่ชือ่มตอ่จะถก้ปิ็ด
โดยอตัโนมตั ิเมือ่มกีารเปิ็ดใช �อปุ็กรณท์ี่ีเ่ชือ่มตอ่ไว � จะมกีารเปิ็ด
ใช �งานเครือ่งโป็รเจคเตอรโ์ดยอตัโนมตัดิ �วยเชน่กนั

หมืายเหต:ุ  
• เพือ่ให �ฟังกช์นั CEC ที่ำางานอยา่งถก้ต �อง ตรวจสอบให �แน่ใจ

วา่อปุ็กรณเ์ชือ่มตอ่กบัสญัญาณเข �า HDMI ของโป็รเจคเตอร์
อยา่งถก้ต �องผู้า่นสาย HDMI และฟังกช์นั CEC นั�นถก้เปิ็ดอย้่

• ฟังกช์นั CEC อาจไมท่ี่ำางาน ที่ั �งนี�ข ึ�นอย้ก่บัอปุ็กรณท์ี่ีเ่ชือ่ม
ตอ่

เปิ็ดเครือ่งโดยตรง
จะยอมให �โป็รเจคเตอรเ์ปิ็ดอตัโนมตัเิมือ่มกีระแสไฟผู้า่นที่างสาย
ไฟ

พลงังานสมารท์ี่ ปิ็ดเครือ่งอตัโนมตัิ
วธิินีี�ชว่ยให �โป็รเจคเตอรปิ์็ดอตัโนมตัหิลงัจากชว่งเวลาที่ีก่ำาหนด
เมือ่ไมม่กีารตรวจพบแหลง่สญัญาณเข �าเพือ่ป็�องกนัการสญ้เสยี
อายแุหลง่กำาเนดิแสงโดยไมจ่ำาเป็็น
ตั �งเวลาปิ็ดเครือ่ง
ชว่ยให �สามารถปิ็ดโป็รเจคเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิหลงัจากระยะเวลา
หนึง่ตามที่ีก่ำาหนดไว � เพือ่ป็�องกนัการเสยีอายกุารใช �งานของ
แหลง่กำาเนดิแสงไป็โดยไมจ่ำาเป็็น
การป็ระหยดัพลงังาน
ลดการใช �พลงังานหากไมพ่บแหลง่สญัญาณเข �า เมือ่ เปิ็ดใช � ถก้เลอืก
 โป็รเจคเตอรจ์ะเป็ลีย่นเป็็นโหมด ป็ระหยดัมาก หลงัจากตรวจไมพ่บสญัญาณ
เป็็นเวลาห �า (5) นาที่ ีฟังกช์นันี�จะชว่ยป็�องกนัการสิ�นเป็ลอืง
แหลง่กำาเนดิแสงโดยไมจ่ำาเป็็นได �

การตั �งคา่สแตนดบ์าย ฟังกช์นัด �านลา่งมใีห �ในโหมดสแตนดบ์าย (เสยีบเข �าใช �แตไ่มไ่ด �
เปิ็ด)
พาสที่รเ้สยีง
เมือ่เลอืก เปิ็ด, โป็รเจคเตอรจ์ะสง่สญัญาณเสยีงออกเมือ่ซอ็กเกต็ 
AUDIO IN และ AUDIO OUT ได �รับการเชือ่มตอ่อยา่งถก้ต �องกบั
อปุ็กรณท์ี่ีเ่หมาะสม
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ตวัเลือืกเมืน่ คำาอธบิาย
พลงังาน USB A เมือ่ เปิ็ด, พอรต์ USB Type A สามารถจา่ยพลงังานและ  

วธิิกีารควบคมุ จะเป็ลีย่นเป็็น RS232 โดยอตัโนมตัิ
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เมืนท่ี่ ั�วไป
1. กดป็ุ่ ม Menu เพือ่แสดงเมน้บนหน �าจอ (OSD)
2. กด  /  เพือ่เลอืกเมน้ ที่ ั�วไป จากนั�นกด Enter หรอืใช � /  เพือ่เข �าถงึเมน้ ที่ ั�วไป 

3. กด /  เพือ่เลอืกตวัเลอืกเมน้ จากนั�นกด Enter เพือ่แสดงเมน้ยอ่ยหรอืกด  
 /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
หมืายเหต:ุ   ตวัเลอืกเมน้ยอ่ยบางตวัอาจมเีมน้ยอ่ยอืน่อกี ในการเข �าส้เ่มน้ยอ่ยให �กด  

Enter ใช � /  หรอื  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
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ตัวเลืือกเมืน่ คำาอธิบาย
ตั �งคา่เสยีง ปิ็ดเสยีง

เลอืก เปิ็ด เพือ่ปิ็ดใช �ลำาโพงภายในโป็รเจคเตอร ์หรอืระดบัเสยีง
เอาที่พ์ตุออกจากแจ๊คเอาที่พ์ทุี่เสยีงเป็็นการชัว่คราว
ระดบัเสยีงสำาหรับระบบเสยีง
ป็รับระดบัเสยีงของลำาโพงภายในโป็รเจคเตอร ์หรอืระดบัเสยีง
เอาที่พ์ตุออกจากแจ๊คเอาที่พ์ทุี่เสยีง
เสยีงเปิ็ด/ปิ็ดเครือ่ง
เปิ็ด/ปิ็ดเสยีงในระหวา่งการเริม่ต �นและการปิ็ด

ตวัตั �งเวลาการนำาเสนอ ตวัตั �งเวลาการนำาเสนอสามารถแสดงเวลาการนำาเสนอบนหน �าจอ
เพือ่ให �คณุสามารถจัดการเวลาได �ดขี ึ�นในขณะที่ีน่ำาเสนองาน
ระยะเวลาตั �งตั �งเวลา
ตั �งชว่งเวลา หากเปิ็ดใช �ตวัจับเวลาอย้แ่ล �ว ตวัจับเวลาจะรสีตารท์ี่
ที่กุครั �งที่ี ่ระยะเวลาตั �งตั �งเวลา ถก้รเีซต็
แสดงตวัตั �งเวลา
ชว่ยให �คณุตดัสนิใจวา่คณุต �องการให �ตวัจับเวลาป็รากฏบนหน �าจอ
ในชว่งเวลาหนึง่ตอ่ไป็นี�หรอืไม:่

 ͫ เสมอ: แสดงผู้ลตัวจับเวลาบนหน�าจอตลอดระยะเวลา
ที่ี่ที่ำาการนำาเสนอ

 ͫ 1 นาที่ี/2 นาที่ี/3 นาที่ี: แสดงผู้ลตัวจับเวลาบนหน�าจอใน 
1/2/3 นาที่ีสุดที่�าย

 ͫ ไม่: ซ่อนตัวจับเวลาตลอดช่วงเวลาการนำาเสนอ
ตำาแหน่งตวัตั �งเวลส
ตั �งคา่ตำาแหน่งตวัจับเวลา
วธิินัีบของตวัตั �งเวลา
กำาหนดที่ศิัที่างการนับที่ีค่ณุต �องการระหวา่ง:

 ͫ ย�อนกลับ: ลดลงจากเวลาที่ี่ตั�งไว�จนถึง 0
 ͫ เดินหน�า: เพิ่มขึ�นจาก 0 ถึงเวลาที่ี่ตั�งไว�

เตอืนเสยีง
ชว่ยให �คณุตดัสนิใจวา่คณุต �องการเปิ็ดใช �งานการเตอืนด �วยเสยีง
หรอืไม ่เมือ่เปิ็ดใช �งานแล �ว คณุจะได �ยนิเสยีงปี็� บสองครั �งในชว่ง 
30 วนิาที่สีดุที่ �ายของการนับถอยหลงั/เดนิหน �า และเสยีงบี�พสาม
ครั �งเมือ่หมดเวลาของตวัตั �งเวลา
เริม่การนับ/ปิ็ด
เลอืกเริม่การนับเพือ่เปิ็ดใช �งานตวัจับเวลา เลอืกปิ็ดเพือ่ยกเลกิ
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ตัวเลืือกเมืน่ คำาอธิบาย
รป้็แบบ ชว่ยป็รับขนาดและโฟกสัของภาพและตรวจสอบความผู้ดิเพี�ยน

ของภาพที่ีฉ่าย
ตั �งเวลาปิ็ดหน �าจอ อนุญาตให �โป็รเจคเตอรค์นืการแสดงภาพโดยอตัโนมตัหิลงั

จากผู้า่นไป็ระยะหนึง่เมือ่ไมม่กีารดำาเนนิการใด ๆ บนหน �าจอ
วา่ง เพือ่แสดงหน �าจอวา่ง กด Blank บนโป็รเจคเตอรห์รอื
รโีมที่คอนโที่รล

หมืายเหต:ุ   อยา่บงัเลนสฉ์ายภาพเนือ่งจากอาจที่ำาให �วตัถทุี่ีใ่ช �
บงัเกดิความร �อนและเสยีหาย หรอืเกดิไฟไหม �ได �

ข �อความ ตั �งคา่ข �อความเตอืนความจำา เชน่ข �อความ "วา่ง", เปิ็ดหรอืปิ็ด
หน �าจอเริม่ต �น เลอืกภาพโลโก �ที่ีต่ �องการให �แสดงเมือ่เปิ็ดเครือ่งโป็รเจคเตอรไ์ด �
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เมืนข่ ั�นส์ง่
1. กดป็ุ่ ม Menu เพือ่แสดงเมน้บนหน �าจอ (OSD)
2. กด  /  เพือ่เลอืกเมน้ ข ั�นส์ง่ จากนั�นกด Enter หรอืใช � /  เพือ่เข �าถงึเมน้ ข ั�นส์ง่ 

3. กด /  เพือ่เลอืกตวัเลอืกเมน้ จากนั�นกด Enter เพือ่แสดงเมน้ยอ่ยหรอืกด  
 /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
หมืายเหต:ุ   ตวัเลอืกเมน้ยอ่ยบางตวัอาจมเีมน้ยอ่ยอืน่อกี ในการเข �าส้เ่มน้ยอ่ยให �กด  

Enter ใช � /  หรอื  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
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ตวัเลือืกเมืน่ คำาอธบิาย
HDR

(เฉพาะสำาหรับ 
LS610HDH)

HDR
โป็รเจคเตอรส์นับสนุนแหลง่สญัญาณภาพ HDR/HLG สามารถ
ตรวจจับชว่งไดนามกิของแหลง่สญัญาณโดยอตัโนมตัแิละป็รับ
การตั �งคา่แกมมา่และสขีองภาพเพือ่ป็รับเนื�อหาให �เหมาะสมภาย
ใต �สภาพแสงที่ีห่ลากหลาย คณุยงัเลอืก SDR
EOTF
โป็รเจคเตอรส์ามารถป็รับระดบัความสวา่งของภาพของคณุโดย
อตัโนมตัติามแหลง่สญัญาณเข �า โดยป็กต ิแนะนำาให �ใมช �การตั �ง
คา่เริม่ต �น "ป็านกลาง" หากความสวา่งของภาพที่ีฉ่ายมดื โป็รดใช � 
"ตำา่" เมือ่ให �ความสำาคญักบัคณุสมบตักิารไลเ่ฉดส ีโป็รดใช � "สง้"

การตั �งคา่3D โป็รเจคเตอรน์ี�ป็ระกอบด �วยฟังกช์นั 3D ซึง่ชว่ยให �คณุเพลดิเพลนิ
ไป็กบัภาพยนตร ์3D วดิโีอ และโป็รแกรมกฬีาได �สมจรงิยิง่ขึ�น
ผู้า่นการนำาเสนอด �วยความลกึของภาพ คณุต �องสวมใสแ่วน่ 3D 
เพือ่ดภ้าพระบบ 3D
รป้็แบบ 3D
การตั �งคา่เริม่ต �นคอื อตัโนมตั ิและโป็รเจคเตอรจ์ะเลอืกรป้็
แบบ 3D ที่ีเ่หมาะสมโดยอตัโนมตัเิมือ่ตรวจหาเนื�อหา 3D หาก
โป็รเจคเตอรไ์มส่ามารถจำาแนกรป้็แบบ 3D ได � เลอืกโหมด 3D
ซงิค ์3D กลบัด �าน
เมือ่คณุพบการกลบักนัของความลกึของภาพ ให �เปิ็ดใช �งาน
ฟังกช์นันี�เพือ่แก �ไขปั็ญหา
บนัที่กึการตั �งคา่ 3D
บนัที่กึการตั �งคา่ 3D ปั็จจบุนั การตั �งคา่ 3D จะถก้นำาไป็ใช �โดย
อตัโนมตัหิากเลอืกความละเอยีดและแหลง่สญัญาณเข �าเดยีวกนั

หมืายเหต:ุ  เมือ่ฟังกช์นัซงิค ์3D เปิ็ดอย้:่
• ระดบัความสวา่งสำาหรับภาพที่ีฉ่ายจะลดลง
• โหมดส,ี โหมดแหลง่แสง, ซม้, และสแกนภาพไมส่ามารถ

ป็รับได �
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ตวัเลือืกเมืน่ คำาอธบิาย
การตั �งคา่ HDMI รป้็แบบ HDMI

เลอืกพื�นที่ีส่ทีี่ีเ่หมาะสมตามการตั �งคา่พื�นที่ีส่ขีองอปุ็กรณท์ี่ีส่ง่
สญัญาณออกที่ีเ่ชือ่มตอ่อย้่

 ͫ อตัโนมตั:ิ ตั �งโป็รเจคเตอรใ์ห �ตรวจจับการตั �งคา่พื�นที่ีส่ขีอง
สญัญาณเข �าโดยอตัโนมตัิ

 ͫ RGB: ตั �งคา่ที่ีว่า่งสเีป็็น RGB
 ͫ YUV: ตั �งคา่ที่ีว่า่งสเีป็็น YUV

ชว่ง HDMI
เลอืกชว่งส ีHDMI ที่ีเ่หมาะสมตามการตั �งคา่ชว่งสขีองอปุ็กรณท์ี่ี่
สง่สญัญาณออกที่ีเ่ชือ่มตอ่อย้่

 ͫ อตัโนมตั:ิ ตั �งคา่โป็รเจคเตอรใ์ห �ตรวจจับชว่ง HDMI ของ
สญัญาณเข �าโดยอตัโนมตัิ

 ͫ เพิม่คณุภาพ: ตั �งคา่ชว่งส ีHDMI เป็็น 0 - 255
 ͫ ป็กต:ิ ตั �งคา่ชว่งส ีHDMI เป็็น 16 - 235

การตั �งคา่ควบคมุ LAN การตั �งคา่ LAN
 ͫ เปิ็ดใช � DHCP: เลอืกตวัเลอืกนี�หากคณุอย้ใ่นสภาพ
แวดล �อม DHCP และการตั �งคา่ IP Address โป็รเจคเตอร,์ 
Subnet Mask, เกตเวยเ์บื�องต �น, เซริฟ์เวอร ์DNS จะถก้ดงึ
มาโดยอตัโนมตั ิ

 ͫ IP แบบคงที่ี:่ เลอืกรายการนี�หากคณุอย้ใ่นสภาพแวดล �อมที่ี่
ไมใ่ช ่DHCP และที่ำาการป็รับเป็ลีย่นการตั �งคา่ด �านลา่ง

IP Address โป็รเจคเตอร์ มใีห �เลอืกเฉพาะเมือ่ การตั �งคา่ LAN 
ถก้ตั �งคา่เป็็น IP แบบคงที่ี ่ใช �  /  
เพือ่เลอืกคอลมันแ์ละใช � /  เพือ่
ป็รับคา่

Subnet Mask
เกตเวยเ์บื�องต �น
เซริฟ์เวอร ์DNS

ควบคมุ LAN สแตนดบ์าย
อนุญาตให �โป็รเจคเตอรใ์ห �การที่ำางานของฟังกช์นัเครอืขา่ยใน
โหมดสแตนดบ์าย
ป็ระยกุตใ์ช �
เปิ็ดใช �งานการตั �งคา่
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ตวัเลือืกเมืน่ คำาอธบิาย
การตั �งคา่แหลง่แสง โหมดแหลง่แสง

 ͫ ป็กต:ิ ให �ความสวา่งของแหลง่กำาเนดิแสงเต็มรป้็แบบ
 ͫ Eco: ลดการใช �พลงังานของแหลง่กำาเนดิแสงลง 30% และ
ลดความสวา่งลงเพือ่ลดเสยีงรบกวนจากพัดลม

 ͫ สดีำาไดนามกิ 1: ลดการใช �พลงังานของแหง่กำาเนดิแสงลง
สง้สดุถงึ 70% ขึ�นอย้ก่บัระดบัความสวา่งของเนื�อหา

 ͫ สดีำาไดนามกิ 2: ลดการใช �พลงังานของแหง่กำาเนดิแสงลง
สง้สดุถงึ 50% ขึ�นอย้ก่บัระดบัความสวา่งของเนื�อหา

รเีซต็ชัว่โมงแหลง่แสง
รเีซต็ตวัตั �งเวลาแหลง่กำาเนดิแสงหลงัจากตดิตั �งแหลง่กำาเนดิแสง
ใหม ่สำาหรับการเป็ลีย่นแหลง่กำาเนดิแสง โป็รดตดิตอ่เจ �าหน �าที่ี่
บรกิารที่ีไ่ด �รับการรับรอง
ข �อมล้ชัว่โมงแหลง่แสง

 ͫ เวลาใช �งานแหลง่แสง: แสดงจำานวนชัว่โมงของการใช �
แหลง่กำาเนดิแสง

รเีซต็การตั �งคา่ การตั �งคา่ที่ั �งหมดให �กลบัมาใช �คา่ที่ีต่ั �งมาจากโรงงาน เมือ่
ใช � รเีซต็การตั �งคา่, การตั �งคา่เหลา่นี�จะยงัคงอย้:่ ภาษา, 
ตำาแหน่งโป็รเจคเตอร,์ โหมดอลัตจิด้สง้, ตั �งคา่ความป็ลอดภยั, 
รหสัรโีมที่คอนโที่รล, ซม้, แก �ไขภาพบดิเบี�ยว, วธิิกีารควบคมุ,  
พลงังาน USB A, ป็รับมมุ และ อตัราการถา่ยโอนข �อมล้ 
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เมืนร่ี่ะบบ
1. กดป็ุ่ ม Menu เพือ่แสดงเมน้บนหน �าจอ (OSD)
2. กด  /  เพือ่เลอืกเมน้ รี่ะบบ จากนั�นกด Enter หรอืใช � /  เพือ่เข �าถงึเมน้ รี่ะบบ 

3. กด /  เพือ่เลอืกตวัเลอืกเมน้ จากนั�นกด Enter เพือ่แสดงเมน้ยอ่ยหรอืกด  
 /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
หมืายเหต:ุ   ตวัเลอืกเมน้ยอ่ยบางตวัอาจมเีมน้ยอ่ยอืน่อกี ในการเข �าส้เ่มน้ยอ่ยให �กด  

Enter ใช � /  หรอื  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
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ตวัเลือืกเมืน่ คำาอธบิาย
ภาษา ตั �งคา่ภาษาของเมน้ On-Screen Display (OSD)
ตำาแหน่งโป็รเจคเตอร์ เลอืกตำาแหน่งที่ีเ่หมาะสมสำาหรับโป็รเจคเตอร์
ตั �งคา่เมน้ เวลาแสดงผู้ลเมน้

ตั �งระยะเวลาที่ีจ่ะให �คงแสดงเมน้ OSD จะยงัคงเปิ็ดใช �งานหลงั
จากคณุมกีารดำาเนนิการใดๆ ครั �งสดุที่ �าย
ตำาแหน่งเมน้
ตั �งคา่ตำาแหน่งเมน้ OSD

โหมดอลัตจิด้สง้ เราขอแนะนำาให �คณุใช �โหมดอลัตจิด้สง้ เมือ่คณุอย้ใ่นที่ีท่ี่ีม่รีะดบั
ความสง้จากระดบันำ�าที่ะเลระหวา่ง 1501 เมตร ถงึ 3000 เมตร 
หรอืมอีณุหภม้ริะหวา่ง 0°C-30°C

หมืายเหต:ุ  
• อยา่ใช �โหมดอลัตจิด้สง้ หากสภาพแวดล �อมของคณุอย้่

ระหวา่ง 0 ถงึ 1500 เมตร และอณุหภม้อิย้ร่ะหวา่ง 0°C ถงึ 
35°C หากใช �งานโป็รเจคเตอรจ์ะเย็นเกนิไป็

• การใช � "โหมดอลัตจิด้สง้" อาจที่ำาให �เกดิเสยีงดงัขึ�น
เนือ่งจากความเร็วพัดลมจะเพิม่ขึ�นเพือ่ป็รับป็รงุการระบาย
ความร �อนและป็ระสทิี่ธิภิาพการที่ำางาน

ตั �งคา่ความป็ลอดภยั โป็รดด ้"การใช �ฟังกช์นัรหสัผู้า่น" ที่ีห่น �า 21
ล็อคป็ุ่ มที่ีแ่ผู้งควบคมุ ล็อคป็ุ่ มควบคมุบนโป็รเจคเตอร์
รหสัรโีมที่คอนโที่รล ตั �งรหสัรโีมที่คอนโที่รลสำาหรับโป็รเจคเตอรน์ี� (ตั �งแต ่1~8) เมือ่ 

โป็รเจคเตอรท์ี่ีอ่ย้ต่ดิกนัหลายเครือ่งที่ำางานในเวลาเดยีวกนั การ
เป็ลีย่นรหสันี�ชว่ยป็�องกนัสญัญาณรบกวนจากรโีมที่คอนโที่รล
อืน่ๆ ได � หลงัจากตั �งคา่ รหสัรโีมที่คอนโที่รล ให �เป็ลีย่นไป็ใช � ID 
เดยีวกนัให �กบัรโีมที่คอนโที่รลเพือ่ควบคมุโป็รเจคเตอรน์ี�
เพือ่สลบัรหสัสำาหรับรโีมที่คอนโที่รล กด ID set และป็ุ่ มตวัเลข
ที่ีต่รงกบัรหสัรโีมที่คอนโที่รลด �วยกนัเป็็นเวลา 5 วนิาที่ขีึ�นไป็ รหสั
เริม่ต �นถก้ตั �งคา่เป็็น 1 เมือ่เป็ลีย่นรหสัเป็็น 8 รโีมที่คอนโที่รลจะ
สามารถควบคมุโป็รเจคเตอรท์ี่กุเครือ่ง

หมืายเหต:ุ   หากตั �งรหสัที่ีต่า่งกนัไว �บนโป็รเจคเตอรแ์ละ
รโีมที่คอนโที่รล จะไมม่กีารตอบสนองจากรโีมที่
ควบคมุ เมือ่เกดิเหตกุารณน์ี�เกดิขึ�น ข �อความจะป็รากฏ
ขึ�นเพือ่เตอืนให �คณุเป็ลีย่นรหสัสำาหรับรโีมที่คอนโที่รล 

วธิิกีารควบคมุ ชว่ยให �คณุเลอืกพอรต์ควบคมุที่ีต่ �องการ: ผู้า่นที่าง พอรต์ RS232 
หรอืพอรต์ USB เมือ่เลอืก USB, พลงังาน USB A จะถก้เป็ลีย่น
เป็็น ปิ็ด โดยอตัโนมตั ิ

อตัราการถา่ยโอนข �อมล้ เลอืกอตัรารับสง่ที่ีต่รงกนักบัคอมพวิเตอรข์องคณุ ซึง่ จะที่ำาให �
คณุเชือ่มตอ่กบัเครือ่งโป็รเจคเตอรโ์ดยใช �สาย RS232 ที่ีเ่หมาะ
สมและควบคมุโป็รเจคเตอรผ์ู้า่นคำาสัง่ RS232
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เมืนข่ �อมืล่ื
1. กดป็ุ่ ม Menu เพือ่แสดงเมน้บนหน �าจอ (OSD)
2. กด  /  เพือ่เลอืกเมน้ ข�อมืล่ื แสดงเนื�อหา

ตัวเลืือกเมืน่ คำาอธิบาย
แหลง่ภาพ แสดงแหลง่ของสญัญาณเข �าปั็จจบุนั
โหมดสี แสดงโหมดที่ีเ่ลอืกในเมน้ ภาพ
ความละเอยีด แสดงความละเอยีดเดมิของสญัญาณเข �า
ระบบสี แสดงรป้็แบบระบบของสญัญาณเข �า
ที่ีอ่ย้ ่IP แสดงที่ีอ่ย้ ่IP ของโป็รเจคเตอรข์องคณุ
MAC Address แสดงที่ีอ่ย้ ่MAC ของโป็รเจคเตอรข์องคณุ
เฟิรม์แวรเ์วอรช์ัน่ แสดงเวอรช์นัเฟิรม์แวรปั์็จจบุนั
3X Fast Input แสดงให �เห็นวา่ฟังกช์นันี�เปิ็ดใช �งานอย้ห่รอืไม่
S/N แสดงหมายเลขซเีรยีลของโป็รเจคเตอร์
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ภาคผู้นวก
 รี่ายลืะเอยีดที่างด�านเที่คนคิ
รี่ายการี่ หมืวดหมื่� LS610WH LS610HDH
โป็รเจคเตอร์ ป็ระเภที่ LED

ขนาดจอแสดง
ผู้ล

30" ~ 300"

อตัราฉาย 1.37~1.64 
(87"@2.56 ม.)

1.30~1.56 
(95"@2.74 ม.)

เลนส์ ออพตคิอลซม้ 1.2x
ป็ระเภที่แหลง่
กำาเนดิแสง

LED

ระบบแสดงผู้ล 1-CHIP DMD
สญัญาณเข �า HDMI fh: 15K~102KHz, fv: 23~120Hz, พกิเซลเรที่: 

170MHz
ความละเอยีด เนที่ฟี 1280 x 800 1920 x 1080
อะแดป็เตอร์
ไฟฟ�า1

แรงดนัไฟฟ�า
เข �า

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

เงือ่นไขการ
ที่ำางาน

อณุหภม้ิ 0°C ถงึ 40°C (32°F ถงึ 104°F)
ความชื�น 10% ถงึ 90% (ไมม่กีารควบแน่น)
อลัตจิด้ 0 ถงึ 1500 ม. ที่ี ่0°C ถงึ 35°C

1501 ถงึ 3000 ม. ที่ี ่0°C ถงึ 30°C
สภาพการเกบ็
รักษา

อณุหภม้ิ -20°C ถงึ 60°C (ไมม่กีารควบแน่น)
ความชื�น 10% ถงึ 90% (ไมม่กีารควบแน่น)
อลัตจิด้ 0 ถงึ 40000 ฟตุที่ีร่ะดบันำ�าที่ะเลที่ี ่-20°C ถงึ 

30°C
ขนาด ขนาดที่าง

กายภาพ  
(กว �าง x สง้ x 

ลกึ)

386 มม. x 276 มม. x 116 มม.
(15.2" x 10.9" x 4.6")

นำ�าหนัก กายภาพ 5±0.2 กก. (11 ป็อนด)์
โหมดป็ระหยดั
พลงังาน

เปิ็ด2 310W (ป็กต)ิ 330W (ป็กต)ิ
ปิ็ด < 0.5 W (สแตนดบ์าย)

1 โป็รดใช �อะแดป็เตอรไ์ฟฟ�าจาก ViewSonic® หรอืแหลง่ที่ีไ่ด �รับอนุญาตเที่า่นั�น
2 เงือ่นไขการที่ดสอบเป็็นไป็ตามมาตรฐาน EEI
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ขนาดโปรี่เจคเตอรี่์
386 มม. (กว �าง) x 276 มม. (สง้) x 116 มม. (ลกึ)

MENU
EXIT

SOURCE
?

ENTER

BLANK

COLOR
MODE

276 มม.

386 มม.

116 มม.

61 มม.76 มม.

ตารี่างไที่มืม์ื ิ�ง
HDMI (PC)

ส์ญัญาณ ความืลืะเอยีด 
(จดุ)

อตัรี่าส์�วนภาพ รี่เีฟัรี่ช้เรี่ที่ (Hz)

VGA 640 x 480 4:3 60/72/75/85
-- 720 x 400 -- 70

SVGA 800 x 600 4:3 60/72/75/85/120**
XGA 1024 x 768 4:3 60/70/75/85/120**
XGA 1152 x 864 4:3 75
HD 1280 x 720 16:9 60/120

WXGA 1280 x 768 15:9 60/60**
WXGA 1280 x 800 16:10 60/75/85/120**
WXGA 1366 x 768 16:9 59.7

Quad-VGA 1280 x 960 4:3 60/85
SXGA 1280 x 1024 5:4 60/75/85

SXGA+ 1400 x 1050 4:3 60
WXGA+ 1440 x 900 16:10 60**
UXGA 1600 x 1200 4:3 60

WSXGA+ 1680 x 1050 16:10 60**
VESA 1920 x 1080 16:9 60

WUXGA 1920 x 1200 16:10 60**
MAC 13" 640 x 480 4:3 67
MAC 16" 832 x 624 4:3 75
MAC 19" 1024 x 768 4:3 75
MAC 21" 1152 x 870 4:3 75

หมืายเหต:ุ  ** ลดความวา่ง
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HDMI (วดิโีอ)
ส์ญัญาณ ความืลืะเอยีด (จดุ) อตัรี่าส์�วนภาพ รี่เีฟัรี่ช้เรี่ที่ (Hz)

HDTV (4K*) 3840 x 2160 16:9 24 / 25 / 30 / 50 / 60
HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:9 24
HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:9 50 / 60
HDTV (1080i) 1920 x 1080 16:9 50 / 60
HDTV (720p) 1280 x 720 16:9 50 / 60
SDTV (480p) 720 x 480 4:3 / 16:9 60
SDTV (576p) 720 x 576 4:3 / 16:9 50
SDTV (480i) 720 x 480 4:3 / 16:9 60
SDTV (576i) 720 x 576 4:3 / 16:9 50
หมืายเหต:ุ  *สนับสนุนเฉพาะโดย LS610HDH

3D (รี่วมืในส์ญัญาณ HDMI)
ส์ญัญาณ ความืลืะเอยีด (จดุ) อตัรี่าส์�วนภาพ รี่เีฟัรี่ช้เรี่ที่ (Hz)

SVGA 800 x 600 4:3 60* / 120**
XGA 1024 x 768 4:3 60* / 120**
HD 1280 x 720 16:9 50* / 60* / 120**

WXGA 1280 x 800 16:9 60* / 120**
* สนับสนุนสญัญาณ 50Hz และ 60Hz สำาหรับรป้็แบบ วางด �านข �าง, จากด �านบนลง
ลา่ง และ ลำาดบัโครงภาพ
** สนับสนุนสญัญาณ 120Hz สำาหรับรป้็แบบลำาดบัโครงภาพเที่า่นั�น

HDMI 3D
ในรป้็แบบเฟรมแพ็คกิ�ง

สญัญาณ ความละเอยีด (จดุ) อตัราสว่นภาพ รเีฟรชเรที่ (Hz)
1080p 1920 x 1080 16:9 23.98/24
720p 1280 x 720 16:9 50/59.94/60

ในรป้็แบบวางด �านข �าง
สญัญาณ ความละเอยีด (จดุ) อตัราสว่นภาพ รเีฟรชเรที่ (Hz)
1080i 1920 x 1080 16:9 50/59.94/60
720p 1280 x 720 16:9 50/59.94/60

ในรป้็แบบบนลงลา่ง
1080i 1920 x 1080 16:9 23.98/24
720p 1280 x 720 16:9 50/59.94/60
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การี่แก�ปญัหา
ปญัหาที่ ั�วไป
สว่นนี�อธิบิายถงึปั็ญหาที่ัว่ไป็ที่ีค่ณุอาจพบเมือ่ใช �งานโป็รเจคเตอรน์ี�

ปญัหา วธิกีารี่แก�ไขปญัหาที่ี�เป็นไปได�
ไมส่ามารถเปิ็ดเครือ่งโป็รเจคเตอร์
ได �

• ตรวจสอบให �แน่ใจวา่ตอ่สายไฟเข �ากบัโป็รเจคเตอร์
และเต �าเสยีบไฟอยา่งถก้ต �อง

• หากกระบวนการระบายความร �อนไมเ่สร็จสิ�น โป็รดรอ
จนกวา่จะเสร็จสิ�นจากนั�นลองเปิ็ดโป็รเจคเตอรอ์กีครั �ง

• หากวธิิกีารด �านบนใช �ไมไ่ด �ผู้ล ให �ลองใช �เต �ารับไฟฟ�า
อืน่หรอืลองใช �อปุ็กรณไ์ฟฟ�าอืน่กบัเต �ารับไฟฟ�า
เดยีวกนั

ไมม่ภีาพ • ตรวจสอบให �แน่ใจวา่เชือ่มตอ่สายเคเบลิแหลง่
สญัญาณวดิโีออยา่งถก้ต �องและแหลง่สญัญาณวดิโีอ
ถก้เปิ็ดอย้่

• หากไมไ่ด �เลอืกแหลง่สญัญาณเข �าโดยอตัโนมตั ิให �
เลอืกแหลง่สญัญาณที่ีถ่ก้ต �องด �วยป็ุ่ ม Source บน
โป็รเจคเตอรห์รอืรโีมที่คอนโที่รล

ภาพเบลอ • การป็รับ ตวัหมืนุเพื�อปรี่บัโฟักสั์ จะชว่ยโฟกสัเลนส์
ให �ฉายภาพได �อยา่งถก้ต �อง

• ตรวจสอบให �แน่ใจวา่โป็รเจคเตอรแ์ละหน �าจออย้่
ในแนวที่ีถ่ก้ต �อง หากจำาเป็็นให �ป็รับความสง้ของ
โป็รเจคเตอรร์วมถงึมมุและที่ศิัที่างการฉาย

รโีมที่คอนโที่รลไมท่ี่ำางาน • ตรวจสอบให �แน่ใจวา่ไมม่สี ิง่กดีขวางระหวา่ง
รโีมที่คอนโที่รลและโป็รเจคเตอร;์ และอย้ภ่ายในระยะ 
8 เมตร (26 ฟตุ) จากกนัและกนั

• แบตเตอรีอ่าจหมด โป็รดตรวจสอบและเป็ลีย่นหาก
จำาเป็็น



63

ไฟั แส์ดงส์ถานะ LED 
ไฟั ส์ถานะแลืะคำาอธบิาย

พลืงังาน
เขยีว 

กะพรบิ
ปิ็ด ปิ็ด โหมดสแตนดบ์าย

เขยีว ปิ็ด ปิ็ด ได �รับพลงังาน
เขยีว ปิ็ด ปิ็ด การที่ำางานป็กติ
เขยีว 

กะพรบิ
ปิ็ด ปิ็ด การลดความร �อนเมือ่ปิ็ดเครือ่งตามป็กติ

แดง ปิ็ด ปิ็ด กำาลงัดาวนโ์หลด
เขยีว เขยีว เขยีว ปิ็ดการเบริน์อนิ

แหลื�งกำาเนดิแส์ง
เขยีว 

กะพรบิ
ปิ็ด แดง ข �อผู้ดิพลาดที่ีเ่กดิจากไฟของแหลง่สญัญาณที่ีต่ดิกอ่น

ปิ็ด ปิ็ด แดง แหลง่สอ่งแสงสวา่งเกดิข �อผู้ดิพลาดในการที่ำางานป็กติ
เขยีว ปิ็ด แดง วงล �อสลี �มเหลวในการเริม่ที่ำางาน

เครี่ื�องที่ำาความืรี่�อน/ความืเย็น
ปิ็ด แดง ปิ็ด พัดลม 1 เกดิข �อผู้ดิพลาด (ความเร็วพัดลมจรงิอย้น่อกชว่ง

ความเร็วที่ีค่วรจะเป็็น)
ปิ็ด แดง แดง พัดลม 2 เกดิข �อผู้ดิพลาด (ความเร็วพัดลมจรงิอย้น่อกชว่ง

ความเร็วที่ีค่วรจะเป็็น)
ปิ็ด แดง เขยีว พัดลม 3 เกดิข �อผู้ดิพลาด (ความเร็วพัดลมจรงิอย้น่อกชว่ง

ความเร็วที่ีค่วรจะเป็็น)
ปิ็ด แดง ส �ม พัดลม 4 เกดิข �อผู้ดิพลาด (ความเร็วพัดลมจรงิอย้น่อกชว่ง

ความเร็วที่ีค่วรจะเป็็น)
แดง 

กะพรบิ
แดง ปิ็ด พัดลม 5 เกดิข �อผู้ดิพลาด (ความเร็วพัดลมจรงิอย้น่อกชว่ง

ความเร็วที่ีค่วรจะเป็็น)
แดง 

กะพรบิ
แดง 

กะพรบิ
ปิ็ด พัดลม 6 เกดิข �อผู้ดิพลาด (ความเร็วพัดลมจรงิอย้น่อกชว่ง

ความเร็วที่ีค่วรจะเป็็น)
แดง แดง แดง เซน็เซอรต์รวจจับความร �อน 1 เกดิข �อผู้ดิพลาดแบบเปิ็ด (ได

โอดระยะไกลมสีภาพวงจรเปิ็ด)
แดง แดง เขยีว เซน็เซอรต์รวจจับความร �อน 2 เกดิข �อผู้ดิพลาดแบบเปิ็ด (ได

โอดระยะไกลมสีภาพวงจรเปิ็ด)
เขยีว แดง แดง เซน็เซอรต์รวจจับความร �อน 1 เกดิข �อผู้ดิพลาดแบบชอ็ต (ได

โอดระยะไกลมสีภาพลดัวงจร)
ปิ็ด แดง เขยีว เซน็เซอรต์รวจจับความร �อน 2 เกดิข �อผู้ดิพลาดแบบชอ็ต (ได

โอดระยะไกลมสีภาพลดัวงจร)
ส �ม แดง แดง อณุหภม้ ิ1 เกดิข �อผู้ดิพลาด (อณุหภม้เิกนิกำาหนด)
ส �ม แดง เขยีว อณุหภม้ ิ2 เกดิข �อผู้ดิพลาด (อณุหภม้เิกนิกำาหนด)
ปิ็ด เขยีว แดง การเชือ่มตอ่ IC พัดลม #1 I2C เกดิข �อผู้ดิพลาด
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ข�อมืล่ืแหลื�งกำาเนดิแส์ง
สว่นนี�จะชว่ยให �เข �าใจดขีึ�นเกีย่วกบัแหลง่กำาเนดิแสงโป็รเจคเตอรข์องคณุ
ช้ ั�วโมืงใช้�งานแหลื�งกำาเนดิแส์ง
เมือ่โป็รเจคเตอรก์ำาลงัที่ำางานอย้ ่ตวัจับเวลาภายในเครือ่งจะคำานวณระยะเวลาการใช �
แหลง่กำาเนดิแสง (เป็็นชัว่โมง) โดยอตัโนมตัิ

เพือ่ตรวจดข้ �อมล้ชัว่โมงแหลง่แสง:
1. กด Menu เพือ่เปิ็ดเมน้ OSD และไป็ยงั: ข ั�นส์ง่ > การี่ต ั�งค�าแหลื�งแส์ง >  

ข�อมืล่ืช้ ั�วโมืงแหลื�งแส์ง
2. กด Enter และหน �า ข�อมืล่ืช้ ั�วโมืงแหลื�งแส์ง จะป็รากฏขึ�น
3. กด Exit เพือ่ออกจากเมน้นี�
การี่ยดือายแุหลื�งกำาเนดิแส์ง
เพือ่ให �แหลง่กำาเนดิแสงนี�มอีายกุารใช �งานนานขึ�น คณุสามารถที่ำาการตั �งคา่ดงัตอ่ไป็นี�
บนเมน้ OSD
การี่ต ั�งค�าโหมืดแหลื�งแส์ง
การตั �งคา่โป็รเจคเตอรใ์นโหมด Eco, ส์ดีำาไดนามืกิ1, หรอื ส์ดีำาไดนามืกิ2 ลดการ
เกดิเสยีงรบกวนของระบบ, ลดการใช �พลงังาน และยดือายกุารที่ำางานของแหลง่กำาเนดิ
แสง

โหมืดแหลื�งแส์ง คำาอธบิาย
ปกติ ให �ความสวา่งของแหลง่กำาเนดิแสงเต็มรป้็แบบ
Eco ลดการใช �พลงังานของแหลง่กำาเนดิแสงลง 30% และลดความ

สวา่งและลดเสยีงรบกวนจากพัดลม
ส์ดีำาไดนามืกิ1 ลดการใช �พลงังานของแหง่กำาเนดิแสงลงสง้สดุถงึ 70% ขึ�นอย้ก่บั

ระดบัความสวา่งของเนื�อหา
ส์ดีำาไดนามืกิ2 ลดการใช �พลงังานของแหง่กำาเนดิแสงลงสง้สดุถงึ 50%  ขึ�นอย้ก่บั

ระดบัความสวา่งของเนื�อหา

เพือ่ตั �งคา่โหมดแหลง่แสง เปิ็ดเมน้ OSD และไป็ยงั: ข ั�นส์ง่ > การี่ต ั�งค�าแหลื�งแส์ง > 
โหมืดแหลื�งแส์ง และกด 	/	  เพือ่เลอืกและกด Enter

การี่ต ั�งค�าปิดเครี่ื�องอตัโนมืตั ิ
วธิินีี�ชว่ยให �โป็รเจคเตอรปิ์็ดอัตโนมัตหิลังจากชว่งเวลาที่ีก่ำาหนดเมือ่ไม่มกีารตรวจพบ
แหลง่สญัญาณเข �า
เปิ็ดเมน้ OSD และไป็ยงั: การี่จดัการี่พลืงังาน > พลืงังานส์มืารี่ท์ี่ >  
ปิดเครี่ื�องอตัโนมืตั ิและกด  /  เพือ่ปิ็ดหรอืป็รับเวลา
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ข�อมืล่ืเกี�ยวกบัข�อบงัคบัแลืะบรี่กิารี่
ข�อมืล่ืการี่ปฏิบิตัติามืข�อบงัคบั
สว่นนี�กลา่วถงึข �อกำาหนดและคำาแถลงที่ีเ่กีย่วข �องที่ั �งหมดที่ีเ่กีย่วข �องกบัข �อบงัคบั การ
ใช �งานที่ีเ่กีย่วข �องที่ีไ่ด �รับการยนืยนัจะอ �างองิถงึป็�ายชือ่แผู้น่ป็�ายและเครือ่งหมายที่ี่
เกีย่วข �องบนตวัเครือ่ง

คำาช้ี�แจงการี่ปฏิบิตัติามืข�อบงัคบัของ FCC
อปุ็กรณน์ี�สอดคล �องกบัสว่นที่ี ่15 ของกฎ FCC การใช �งานขึ�นอย้ก่บัเงือ่นไขสองข �อตอ่
ไป็นี�: (1) อปุ็กรณน์ี�ต �องไมก่อ่ให �เกดิสญัญาณรบกวนที่ีเ่ป็็นอนัตรายและ (2) อปุ็กรณ์
นี�ต �องรับสญัญาณรบกวนรวมถงึสญัญาณรบกวนที่ีอ่าจที่ำาให �เกดิการใช �งานที่ีไ่มพ่งึ
ป็ระสงค ์อปุ็กรณน์ี�ได �ถก้ที่ดสอบและพสิจ้นว์า่เป็็นไป็ตามข �อจำากดัของอปุ็กรณด์จิติอล
คลาส B ตามสว่นที่ี ่15 ของข �อบงัคบั FCC

ข �อจำากดัเหลา่นี�ได �ออกแบบมาเพือ่ให �เกดิมาตรการป็�องกนัที่ีด่ตีอ่ข �อรบกวนที่ีเ่ป็็น
อนัตรายใดๆสำาหรับการตดิตั �งไว �ใช �งานภายในที่ีพั่กอาศัยั อปุ็กรณน์ี�กอ่ให �เกดิ ใช � และ
สามารถแผู้พ่ลงังานคลืน่ความถีว่ทิี่ยไุด � และหากอปุ็กรณด์งักลา่วไมไ่ด �รับการตดิตั �ง
และใช �งานตามคำาแนะนำา อาจกอ่ให �เกดิคลืน่รบกวนที่ีเ่ป็็นอนัตรายตอ่การสือ่สารที่าง
คลืน่วทิี่ยไุด � อยา่งไรกต็าม ไมอ่าจรับป็ระกนัได �วา่จะไมม่คีลืน่รบกวนจากการตดิตั �ง
อปุ็กรณน์ี� หากอปุ็กรณน์ี�มคีลืน่รบกวนที่ีเ่ป็็นอนัตรายตอ่การรับสญัญาณคลืน่วทิี่ยหุรอื
โที่รที่ศัันจ์รงิ ซึง่สามารถตรวจสอบได �จากการเปิ็ด/ปิ็ดอปุ็กรณน์ี� ขอแนะนำาให �ผู้้ �ใช �
แก �ไขปั็ญหาดงักลา่วด �วยวธิิกีารใดวธิิกีารหนึง่ดงัตอ่ไป็นี�

• ป็รับที่ศิัที่างหรอืตำาแหน่งของเสาอากาศัรับสญัญาณ
• วางอปุ็กรณแ์ละเครือ่งรับให �มรีะยะหา่งจากกนัเพิม่มากขึ�น
• ตอ่อปุ็กรณเ์ข �ากบัเต �าเสยีบที่ีม่วีงจรแตกตา่งจากวงจรเต �าเสยีบของเครือ่งรับ
• ป็รกึษาตวัแที่นจำาหน่ายหรอืชา่งเที่คนคิด �านวทิี่ย/ุโที่รที่ศัันท์ี่ีม่ปี็ระสบการณเ์พือ่ขอ

ความชว่ยเหลอื

คำาเตอืน:   คณุควรระมดัระวงัวา่การเป็ลีย่นแป็ลงหรอืดดัแป็ลงที่ีไ่มไ่ด �รับการเห็น
ชอบโดยผู้้ �ที่ีม่หีน �าที่ีรั่บผู้ดิชอบเรือ่งการป็ฏบิตัติามข �อบงัคบัอาจที่ำาให �
สทิี่ธิิ�ในการใช �งานอปุ็กรณข์องคณุสิ�นสดุ

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

ความืส์อดคลื�อง CE ส์ำาหรี่บัปรี่ะเที่ศในยโุรี่ป
อปุ็กรณด์งักลา่วสอดคล �องกบั EMC Directive 2014/30/EU และ Low 
Voltage Directive 2014/35/EU. ข �อกำาหนดการออกแบบเพือ่ป็ระหยดั
พลงังาน 2009/125/EC 
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ข�อมืล่ืต�อไปนี�มืไีว �ส์ำาหรี่บัปรี่ะเที่ศส์มืาช้กิ EU: 
เครือ่งหมายที่ีแ่สดงที่างด �านขวาสอดคล �องกบัข �อบงัคบัเกีย่วกบัขยะ
อเิล็กที่รอนกิส ์และ Electronic Equipment Directive 2012/19/EU 
(WEEE) เครือ่งหมาย ระบขุ �อกำาหนดที่ีจ่ะไมท่ี่ิ�งอปุ็กรณด์งักลา่วเป็็น ขยะ
ที่ัว่ไป็ที่ีไ่มไ่ด �คดัแยก แตใ่ห �ใช �ระบบการสง่คนืและการเกบ็รวบรวม ตาม
กฎหมายที่ �องถิน่
ปรี่ะกาศการี่ปฏิบิตัติามืข�อบงัคบั RoHS2
ผู้ลติภณัฑ์น์ี�ได �รับการออกแบบและผู้ลติตาม Directive 2011/65/EU ของรัฐสภา
ยโุรป็และคณะมนตรวีา่ด �วยการจำากดัการใช �สารอนัตรายบางชนดิในอปุ็กรณไ์ฟฟ�าและ
อเิล็กที่รอนกิส ์(RoHS2 Directive) และถอืวา่สอดคล �องกบัคา่ความเข �มข �นสง้สดุที่ี่
ออกโดยคณะกรรมการการป็รับตวัที่างเที่คนคิยโุรป็ (TAC) ที่ีแ่สดงด �านลา่ง:

ส์ารี่ ความืเข�มืข�นส์ง่ส์ดุที่ี�
เส์นอ

ความืเข�มืข�น
จรี่งิ

แคดเมยีม (Cd) 0.01% < 0.01%
ตะกัว่ (Pb) 0.1% < 0.1%
ป็รอที่ (Hg) 0.1% < 0.1%
เฮกซะวาเลนตโ์ครเมยีม (Cr6+) 0.1% < 0.1%
โพลโิบรมเินตไบฟีนลิ (PBB) 0.1% < 0.1%
โพลโิบรมเินตไดฟีนลิเอสเที่อรส์ (PBDE) 0.1% < 0.1%
Bis (2-Ethylhexyl) พาที่าเลต (DEHP) 0.1% < 0.1%
เบนซลิบวิที่ลิพที่าเลต (BBP) 0.1% < 0.1%
ไดบวิที่ลิพาที่าเลต (DBP) 0.1% < 0.1%
ไดไอโซบวิที่ลิพาที่าเลต (DIBP) 0.1% < 0.1%
ส์�วนปรี่ะกอบบางอย�างของผู้ลืติภณัฑด์งักลื�าวข�างต�นได�รี่บัการี่ยกเว�นภายใต�
ภาคผู้นวก III ของ RoHS2 Directives ดงัที่ี�รี่ะบไุว�ด �านลื�าง:
• ป็รอที่ในหลอดนอีอนแคโที่ดเย็นและหลอดฟลอ้อเรสเซนตภ์ายนอก (CCFL และ 

EEFL) สำาหรับวตัถปุ็ระสงคพ์เิศัษไมเ่กนิ (ตอ่หลอด): 
 » ความยาวสั �น (500 มม.): สง้สดุ 3.5 มก. ตอ่หลอด 
 » ความยาวป็านกลาง (> 500 มม. และ 1,500 มม.): สง้สดุ 5 มก. ตอ่หลอด 
 » ความยาวยาว (> 1,500 มม.): สง้สดุ 13 มก. ตอ่หลอด

• ตะกัว่ในหลอดแสงแคโที่ด
• ตะกัว่ในแก �วของหลอดฟลอ้อเรสเซนตไ์มเ่กนิ 0.2% โดยนำ�าหนัก
• ตะกัว่เป็็นองคป์็ระกอบโลหะผู้สมในอลม้เินยีมที่ีม่ตีะกัว่สง้สดุถงึ 0.4% โดยนำ�าหนัก
• โลหะผู้สมที่องแดงที่ีม่ตีะกัว่สง้สดุถงึ 4% โดยนำ�าหนัก
• ตะกัว่ในตวับดักรทีี่ีม่อีณุหภม้หิลอมเหลวสง้ (เชน่โลหะผู้สมตะกัว่ที่ีป่็ระกอบด �วย

ตะกัว่ 85% โดยนำ�าหนักหรอืมากกวา่)
• สว่นป็ระกอบที่างไฟฟ�าและอเิล็กที่รอนกิสท์ี่ีม่สีารตะกัว่ในแก �วหรอืเซรามกินอก

เหนอืจากเซรามกิอเิล็กที่รกิในตวัเกบ็ป็ระจเุชน่อปุ็กรณเ์พยีซโซอ่เิล็กที่รอนกิสห์รอื
ในสารป็ระกอบแก �วหรอืเซรามกิเมที่รกิซ์
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ข�อจำากดัของอนิเดยีส์ำาหรี่บัวตัถอุนัตรี่าย
ป็ระกาศัการจำากดัวตัถอุนัตราย (อนิเดยี) ผู้ลติภณัฑ์น์ี�เป็็นไป็ตามข �อบงัคบั "India 
E-waste Rule 2011" และห �ามการใช �ตะกัว่, ป็รอที่, โครเมยีมเฮกซะวาเลนต,์ โพลโิบ
รมเินตไบฟีนลิหรอืโพลโิบรมเินตไดฟีนลิเอสเที่อรส์ในระดบัความเข �มข �นเกนิ 0.1% นำ�า
หนักและ 0.01% นำ�าหนักสำาหรับแคดเมยีม ยกเว �นสำาหรับข �อยกเว �นในกำาหนดรายการ 
2 ของกฎนี�

การี่กำาจดัผู้ลืติภณัฑเ์มืื�อส์ ิ�นส์ดุอายผุู้ลืติภณัฑ์
ViewSonic® เคารพตอ่สิง่แวดล �อมและมุง่มัน่ที่ีจ่ะสร �างการที่ำางานและการใช �ชวีติที่ีเ่ป็็น
มติรกบัสิง่แวดล �อม ขอบคณุที่ีเ่ป็็นสว่นหนึง่ของการใช �คอมพวิเตอรท์ี่ีช่าญฉลาดกวา่
และเป็็นมติรกบัสิง่แวดล �อมมากกวา่ โป็รดแวะชม เว็บไซต ์ViewSonic® เพือ่เรยีนร้ �เพิม่
เตมิ

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

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

http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
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ข�อมืล่ืลืขิส์ทิี่ธิ์
ลขิสทิี่ธิิ�© ViewSonic® Corporation, 2023 สงวนลขิสทิี่ธิิ�

Microsoft, Windows และโลโก � Windows เป็็นเครือ่งหมายการค �าจดที่ะเบยีนของ 
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมรกิาและป็ระเที่ศัอืน่ ๆ

ViewSonic® และโลโก �รป้็นกที่ั �งสามเป็็นเครือ่งหมายการค �าจดที่ะเบยีนของ 
ViewSonic® Corporation

VESA เป็็นเครือ่งหมายการค �าจดที่ะเบยีนของ Video Electronics Standards 
Association DPMS และ DDC เป็็นเครือ่งหมายการค �าของ VESA

คำาปรี่ะกาศเกี�ยวกบัความืรี่บัผู้ดิช้อบ: ViewSonic® Corporation จะไมรั่บผู้ดิชอบ
ตอ่ข �อผู้ดิพลาดที่างเที่คนคิหรอืการแก �ไขหรอืการละเว �นที่ีม่อีย้ใ่นที่ีน่ี�; หรอืสำาหรับ
ความเสยีหายที่ีเ่กดิขึ�นโดยบงัเอญิหรอืเป็็นผู้ลสบืเนือ่งมาจากการจัดหาวสัดนุี� หรอื
ป็ระสทิี่ธิภิาพการที่ำางานหรอืการใช �ผู้ลติภณัฑ์น์ี�

เพือ่ป็ระโยชนใ์นการป็รับป็รงุผู้ลติภณัฑ์อ์ยา่งตอ่เนือ่ง ViewSonic® Corporation ขอ
สงวนสทิี่ธิิ�ในการเป็ลีย่นแป็ลงรายละเอยีดผู้ลติภณัฑ์โ์ดยไมต่ �องแจ �งให �ที่ราบ ข �อมล้ใน
เอกสารนี�อาจเป็ลีย่นแป็ลงได �โดยไมต่ �องแจ �งให �ที่ราบลว่งหน �า

ห �ามคดัลอก, ที่ำาซำ�าหรอืสง่ข �อมล้สว่นใดสว่นหนึง่ของเอกสารนี�เพือ่วตัถปุ็ระสงคใ์ด ๆ 
โดยไมไ่ด �รับอนุญาตเป็็นลายลกัษณอ์กัษรจาก ViewSonic® Corporation 

LS610WH_LS610HDH_UG_THA_1a_20230111
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การี่บรี่กิารี่ลืก่ค�า
สำาหรับการสนับสนุนที่างเที่คนคิหรอืบรกิารผู้ลติภณัฑ์ ์ดต้ารางด �านลา่งหรอืตดิตอ่ผู้้ �ค �า
ป็ลกีของคณุ

หมืายเหต:ุ  คณุจะต �องมหีมายเลขซเีรยีลของผู้ลติภณัฑ์์

ปรี่ะเที่ศ/ 
ภม่ืภิาค เว็บไซีต์ ปรี่ะเที่ศ/ 

ภม่ืภิาค เว็บไซีต์

เอเช้ยีแปซีฟิิักแลืะแอฟัรี่กิา 
ออสเตรเลยี www.viewsonic.com/au/ บงัคลาเที่ศั www.viewsonic.com/bd/

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

ฮอ่งกง (องักฤษ) www.viewsonic.com/hk-en/	 อนิเดยี www.viewsonic.com/in/	

อนิโดนเีซยี www.viewsonic.com/id/	 อสิราเอล www.viewsonic.com/il/	

日本 (ญีป่็ุ่ น) www.viewsonic.com/jp/	 เกาหล ี www.viewsonic.com/kr/	

มาเลเซยี www.viewsonic.com/my/	 ตะวนัออกกลาง www.viewsonic.com/me/

เมยีนมา่ร ์ www.viewsonic.com/mm/	 เนป็าล	 www.viewsonic.com/np/	

นวิซแีลนด ์ www.viewsonic.com/nz/	 ป็ากสีถาน www.viewsonic.com/pk/	

ฟิลปิ็ปิ็นส ์ www.viewsonic.com/ph/	 สงิคโป็ร ์ www.viewsonic.com/sg/	

臺灣 (ไต �หวนั) www.viewsonic.com/tw/	 ป็ระเที่ศัไที่ย www.viewsonic.com/th/	

Việt Nam www.viewsonic.com/vn/	 แอฟรกิาใต �และ
มอรเิชยีส www.viewsonic.com/za/	

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

ลาตนิอเมรกิา www.viewsonic.com/la

ยโุรี่ป 
ยโุรป็ www.viewsonic.com/eu/	 ฝร่ังเศัส 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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การี่รี่บัปรี่ะกนัภายใต�ข�อจำากดั
โป็รเจคเตอร ์ViewSonic®

การี่รี่บัปรี่ะกนัครี่อบคลืมุือะไรี่บ�าง: 
ViewSonic รับป็ระกนัให �ผู้ลติภณัฑ์ว์า่ป็ราศัจากข �อบกพรอ่งด �านวสัดแุละการป็ระกอบ 
ภายใต �การใช �งานป็กตใินชว่งระยะเวลาการรับป็ระกนั หากผู้ลติภณัฑ์น์ี�ได �รับการพสิจ้น์
วา่บกพรอ่งในด �านวสัดหุรอืการผู้ลติในชว่งระยะเวลาการรับป็ระกนั ViewSonic จะ
ซอ่มแซมหรอืเป็ลีย่นผู้ลติภณัฑ์น์ี�ด �วยผู้ลติภณัฑ์ท์ี่ีค่ล �ายคลงึกนั ผู้ลติภณัฑ์ห์รอืชิ�นสว่น
ที่ีเ่ป็ลีย่นให �อาจรวมถงึชิ�นสว่นหรอืสว่นป็ระกอบที่ีผู่้ลติใหมห่รอืซอ่มแซมใหม ่

การี่รี่บัปรี่ะกนัที่ ั�วไปภายใต�ข�อจำากดัส์ามื (3) ปี 
เป็็นไป็ตามการรับป็ระกนัภายใต �ข �อจำากดัหนึง่ (1) ปี็ที่ีก่ำาหนดไว �ด �านลา่ง, 
อเมรกิาเหนอืและอเมรกิาใต �: รับป็ระกนัสาม (3) ปี็สำาหรับชิ�นสว่นที่ั �งหมดไมร่วมหลอด
ไฟ, สาม (3) ปี็สำาหรับแรงงาน, และหนึง่ (1) ปี็สำาหรับหลอดไฟเดมิจากวนัที่ีซ่ ื�อของผู้้ �
บรโิภคครั �งแรก
ภม้ภิาคหรอืป็ระเที่ศัอืน่ ๆ: โป็รดตรวจสอบกบัตวัแที่นจำาหน่ายในพื�นที่ีข่องคณุหรอื
สำานักงาน ViewSonic ในพื�นที่ีส่ำาหรับข �อมล้การรับป็ระกนั

การี่รี่บัปรี่ะกนัภายใต�เง ื�อนไขหนึ�ง (1) ปีส์ำาหรี่บัการี่ใช้�งานหนกั:
ภายใต �การการใช �งานหนัก ที่ีก่ารใช �งานโป็รเจคเตอรน์ี�รวมถงึการใช �งานเฉลีย่รายวนั
มากกวา่สบิสี ่(14) ชัว่โมง, อเมรกิาเหนอืและอเมรกิาใต � รับป็ระกนัหนึง่ (1) ปี็สำาหรับ
ชิ�นสว่นที่ั �งหมดไมร่วมหลอดไฟหนึง่ (1) ปี็สำาหรับคา่แรงและเก �าสบิ (90) วนัสำาหรับ
หลอดไฟเดมิจากวนัที่ีซ่ ื�อของผู้้ �บรโิภคครั �งแรก; ยโุรป็: รับป็ระกนัหนึง่ (1) ปี็สำาหรับ
ชิ�นสว่นที่ั �งหมดไมร่วมหลอดไฟหนึง่ (1) ปี็สำาหรับคา่แรงและเก �าสบิ (90) วนัสำาหรับ
หลอดไฟเดมิจากวนัที่ีซ่ ื�อของผู้้ �บรโิภคครั �งแรก 
ภม้ภิาคหรอืป็ระเที่ศัอืน่ ๆ: โป็รดตรวจสอบกบัตวัแที่นจำาหน่ายในพื�นที่ีข่องคณุหรอื
สำานักงาน ViewSonic ในพื�นที่ีส่ำาหรับข �อมล้การรับป็ระกนั
การรับป็ระกนัหลอดไฟขึ�นอย้ก่บัข �อกำาหนดและเงือ่นไขการตรวจสอบและการอนุมตั ิ
ใช �กบัหลอดไฟที่ีต่ดิตั �งจากผู้้ �ผู้ลติเที่า่นั�น หลอดไฟเสรมิที่ั �งหมดที่ีซ่ื�อแยกตา่งหากรับ
ป็ระกนัเป็็นเวลา 90 วนั

การี่รี่บัปรี่ะกนันี�ปกป� องใครี่บ�าง:
การรับป็ระกนันี�มผีู้ลเฉพาะผู้้ �ซื�อรายแรกเที่า่นั�น
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ส์ิ�งที่ี�การี่รี่บัปรี่ะกนันี�ไมื�ครี่อบคลืมุื:
1. ผู้ลติภณัฑ์ใ์ด ๆ ที่ีห่มายเลขซเีรยีลถก้ลบล �าง, แก �ไขหรอืนำาออก
2. ความเสยีหาย, การเสือ่มสภาพ, ความล �มเหลวหรอืความผู้ดิป็กตทิี่ีเ่กดิจาก:

a. อบุตัเิหต,ุ การละเมดิ, การใช �งานในที่างที่ีผู่้ดิ, การละเลย, ไฟไหม �, โดนนำ�า, ฟ�าผู้า่หรอื
เหตจุากธิรรมชาต,ิ การบำารงุรักษาที่ีไ่มเ่หมาะสม, การดดัแป็ลงผู้ลติภณัฑ์ท์ี่ีไ่มไ่ด �รับ
อนุญาต หรอืการไมไ่ด �ใช �งานตามคำาแนะนำาที่ีใ่ห �กบัผู้ลติภณัฑ์น์ี�

b. การใช �งานนอกเหนอืข �อกำาหนดของผู้ลติภณัฑ์์
c. การใช �งานผู้ลติภณัฑ์น์อกเหนอืจากการใช �งานตามป็กตหิรอืไมอ่ย้ใ่นสภาวะป็กติ
d. การซอ่มแซมหรอืความพยายามซอ่มแซมโดยผู้้ �ที่ีไ่มไ่ด �รับอนุญาตโดย ViewSonic
e. ความเสยีหายใด ๆ ของผู้ลติภณัฑ์เ์นือ่งจากการจัดสง่
f. การที่ิ�งหรอืการตดิตั �งผู้ลติภณัฑ์์
g. สาเหตจุากภายนอกของผู้ลติภณัฑ์ ์เชน่ความผัู้นผู้วนของพลงังานไฟฟ�าหรอืความล �ม

เหลวในการจา่ยพลงังานไฟฟ�า
h. การใช �วสัดสุ ิ�นเป็ลอืงหรอืชิ�นสว่นที่ีไ่มเ่ป็็นไป็ตามข �อกำาหนดของ ViewSonic
i. การสกึหรอตามป็กติ
j. สาเหตอุืน่ใดที่ีไ่มเ่กีย่วข �องกบัข �อบกพรอ่งของผู้ลติภณัฑ์์

3. การที่ิ�ง, การตดิตั �งและคา่ธิรรมเนยีมในการบรกิาร

วธิรีี่บับรี่กิารี่: 
1. สำาหรับข �อมล้เกีย่วกบัการรับบรกิารภายใต �การรับป็ระกนั โป็รดตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุน

ลก้ค �าของ ViewSonic (โป็รดดท้ี่ีห่น �า "การสนับสนุนลก้ค �า") คณุจะต �องระบหุมาย
เลขซเีรยีลของผู้ลติภณัฑ์ข์องคณุ

2. ในการขอรับบรกิารภายใต �การรับป็ระกนัคณุจะต �องให � (a) สลปิ็การขายตามวนัที่ี่
ดั �งเดมิ (b) ชือ่ของคณุ (c) ที่ีอ่ย้ข่องคณุ (d) คำาอธิบิายปั็ญหา และ (e) หมายเลข
ซเีรยีลของผู้ลติภณัฑ์์

3. นำาหรอืจัดสง่ผู้ลติภณัฑ์น์ี�โดยจา่ยคา่สง่ลว่งหน �าในบรรจภุณัฑ์ด์ั �งเดมิไป็ยงัศัน้ย์
บรกิาร ViewSonic ที่ีไ่ด �รับอนุญาต หรอืสง่ไป็ยงั ViewSonic 

4. สำาหรับข �อมล้เพิม่เตมิหรอืชือ่ของศัน้ยบ์รกิารของ ViewSonic ที่ีใ่กล �ที่ีส่ดุ โป็รด
ตดิตอ่ ViewSonic 

เง ื�อนไขการี่รี่บัปรี่ะกนัโดยนยั: 
ไมม่กีารรับป็ระกนั ไมว่า่จะโดยชดัแจ �งหรอืโดยนัย เกนิกวา่รายละเอยีดที่ีร่ะบไุว �ในที่ีน่ี� 
รวมถงึการรับป็ระกนัโดยนัยของความสามารถเชงิพาณชิยแ์ละความเหมาะสมสำาหรับ
วตัถปุ็ระสงคเ์ฉพาะ 
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การี่ยกเว�นความืเส์ยีหาย: 
ความรับผู้ดิชอบของ ViewSonic จำากดัเฉพาะคา่ใช �จา่ยในการซอ่มแซมหรอืเป็ลีย่น
ผู้ลติภณัฑ์ ์ViewSonic จะไมรั่บผู้ดิชอบตอ่: 
1. ความเสยีหายตอ่ที่รัพยส์นิอืน่ที่ีเ่กดิจากข �อบกพรอ่งในผู้ลติภณัฑ์,์ ความเสยีหายอนั

เกดิจากความไมส่ะดวก, การสญ้เสยีการใช �ผู้ลติภณัฑ์,์ การสญ้เสยีเวลา, การสญ้
เสยีกำาไร, การสญ้เสยีโอกาสที่างธิรุกจิ, การสญ้เสยีความนยิม, การรบกวนความ
สมัพันธิท์ี่างธิรุกจิหรอืการสญ้เสยีเชงิพาณชิยอ์ืน่ ๆ แม �วา่จะได �รับคำาแนะนำาถงึความ
เป็็นไป็ได �ของความเสยีหายดงักลา่วแล �ว 

2. ความเสยีหายอืน่ ๆ ไมว่า่จะโดยบงัเอญิหรอืความเสยีหายที่ีเ่ป็็นผู้ลสบืเนือ่ง 
3. การเรยีกร �องใด ๆ ตอ่ลก้ค �าโดยบคุคลอืน่ 

ผู้ลืของกฎหมืายที่�องถิ�น:
การรับป็ระกนันี�มอบสทิี่ธิิ�ตามกฎหมายเฉพาะให �กบัคณุ และคณุอาจมสีทิี่ธิิ�อืน่ ๆ อกี 
ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัไป็ในแตล่ะที่ �องถิน่ หน่วยงานป็กครองสว่นที่ �องถิน่บางแหง่ไม่
อนุญาตให �มขี �อจำากดัในการรับป็ระกนัโดยนัยและ/หรอืไมอ่นุญาตให �มกีารยกเว �นความ
เสยีหายที่ีเ่กดิขึ�นโดยบงัเอญิหรอืความเสยีหายที่ีเ่ป็็นผู้ลสบืเนือ่ง ดงันั�นข �อ จำากดัและ
การยกเว �นข �างต �นอาจไมม่ผีู้ลกบัคณุ 

การี่ขายนอกส์หรี่ฐัอเมืรี่กิาแลืะแคนาดา: 
สำาหรับข �อมล้การรับป็ระกนัและบรกิารเกีย่วกบัผู้ลติภณัฑ์ ์ViewSonic ที่ีข่ายนอก
สหรัฐอเมรกิาและแคนาดา โป็รดตดิตอ่ ViewSonic หรอืตวัแที่นจำาหน่าย ViewSonic 
ในพื�นที่ีข่องคณุ 

ระยะเวลาการรับป็ระกนัสำาหรับผู้ลติภณัฑ์น์ี�ในจนีแผู้น่ดนิใหญ ่(ยกเว �นฮอ่งกง, มาเกา๊
และไต �หวนั) เป็็นไป็ตามข �อกำาหนดและเงือ่นไขของใบรับป็ระกนัการบำารงุรักษา

สำาหรับผู้้ �ใช �ในยโุรป็และรัสเซยี สามารถดร้ายละเอยีดที่ั �งหมดของการรับป็ระกนัได �ที่ี ่
www.viewsoniceurope.com ภายใต �ข �อมล้สนับสนุน/การรับป็ระกนั

แมแ่บบเงือ่นไขการรับป็ระกนัโป็รเจคเตอรใ์น UG 
VSC_TEMP_2005
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