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ขอบคณุที่่�เลือืก ViewSonic®

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โปรเจคเตอร์ M2W อะแดปเตอร์ DC สายไฟ

สาย USB แบบ C แบตเตอรี่ คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

รีโมทคอนโทรล กระเป๋าหิ้วแบบนุ่ม

หมายเหตุ:  สายไฟและสายเคเบิลวิิด้ีโอทุ่ี่ให�มาในแพคเกจอาจแตกต่างจากทุ่ี่ 
แสด้ง ขึ�นอย้่ก่บป็ระเทุ่ศัทุ่ี่ซ่�อผู้ลิตภ่ณฑ์์ โป็รด้ติด้ต่อร�านค�าในป็ระเทุ่ศั 
ของคุณสำาหร่บข�อม้ลเพิ่มเติม
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สว่นตา่ง ๆ ของผลืติภณัฑ์
โปรเจคเตอร์

5

1

2 3

4

หมายเลืข รายการ คำาอธบิาย
1 เลนส์ เลนสข์องเคร่�องโป็รเจคเตอร์
2 เซน็เซอรอ์นิฟราเรด้ เซน็เซอรอ์นิฟราเรด้
3 กล �องออโตโฟกส่ ป็ร่บโฟกส่โด้ยอต่โนมต่ิ
4 ลำาโพง harman/Kardon ลำาโพง harmon/kardon
5 ขาต่ �งแบบป็ร่บได้ � ขาต่ �งป็ร่บได้ �แบบไมม่ขี่ �น
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ชอ่งเชื�อมตอ่

1.5 A

1 5 6 8

7

2 3 4

หมายเลืข พอรต์ คำาอธบิาย
1 ป็ุ่ มเปิ็ด้ปิ็ด้ ป็ุ่ มเปิ็ด้/ปิ็ด้

2 หลอด้ไฟ LED แสด้งการ 
ทุ่ำางาน หลอด้ไฟ LED แสด้งการทุ่ำางาน

3 สญ่ญาณเสยีงออก  
(แจ็ก 3.5 มม.) ชั่อ่งตอ่สญ่ญาณเสยีงออกขนาด้ 3.5 มม.

4 HDMI¹ ชั่อ่ง HDMI2
5 USB-C³ ชั่อ่ง USB-C

6 USB A (5V/1.5A Out) ชั่อ่ง USB 2.0 แบบ A  
(เคร่�องอา่น USB - FAT32/NTFS)

7 MICRO SD ซอ็กเกต็ Micro SD  
(SDXC สง้สดุ้ 256 GB - FAT32/NTFS)

8 ชั่อ่ง DC IN ชั่อ่งเสยีบไฟเข �า
1 รองร่บ HDCP 1.4/HDMI 1.4
2 ผู้้ �ใชั่ � iPhone/iPad จะต �องซ่�อตว่ิแป็ลงเพิ�มเตมิ เพ่�อหลกีเลี�ยงป่็ญหาควิามเข �ากน่ได้ � โป็รด้ใชั่ �อปุ็กรณเ์สรมิทุ่ี�ได้ �ร่บ
อนุญาตของ Apple เทุ่า่น่�น

3 โป็รด้ใชั่ �สาย USB-C ทุ่ี�ให �มา และตรวิจสอบให �ม่�นใจวิา่อปุ็กรณ ์USB-C ของคณุสามารถรองร่บได้ �ทุ่่ �งการสง่ 
สญ่ญาณวิดิ้โีอและการชั่ารจ์
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รโ่มที่คอนโที่รลื

ปุ่ ม คำาอธบิาย

[1] เปิ็ด้ปิ็ด้ การเปิ็ด้หรอ่ปิ็ด้เคร่�องโป็รเจคเตอร์

[2] แหลง่สญ่ญาณ แสด้งแถบการเลอ่กแหลง่ 
สญ่ญาณเข �า

[3] โฟกส่

ป็ร่บโฟกส่ภาพโด้ยอต่โนมต่ิ
หากต �องการป็ร่บโฟกส่ด้ �วิยตนเอง 

ให �กด้ป็ุ่ ม Focus (โฟกสั) 
บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลค �างไวิ �สาม (3) 

วินิาทุ่ี

[4] Bluetooth เปิ็ด้การค �นหา Bluetooth

[5] ตกลง ยน่ยน่การเลอ่ก

[6]  ขึ�น/ลง/ซ �าย/ขวิา pq
tu

สำารวิจ เลอ่ก และป็ร่บเป็ลี�ยน 
รายการเมน้ทุ่ี�ต �องการ

[7] การต่ �งคา่ แสด้งเมน้ Setting (การต ัง้คา่)

[8] ย �อนกลบ่ กลบ่ไป็ยง่หน �าจอกอ่นหน �า

[9] หน �าหลก่ เข �าใชั่ �งานหน �า Home (หนา้หลืกั)

[10] ระด้บ่เสยีง เพิ�ม/ลด้ระด้บ่เสยีง

[11]  เด้นิหน �า/
ถอยหลง่ เล่�อนส่�อไป็ข �างหน �า/ถอยหลง่

[12] ปิ็ด้เสยีง ปิ็ด้เสยีง/เปิ็ด้เสยีง

[13] เลน่/หยดุ้ เลน่/หยดุ้ส่�อ

1
3

5

7

10
12

11

13

2
4

6

8
9
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รโ่มที่คอนโที่รลื - ระยะที่ำางาน
เพ่�อให �ม่�นใจวิา่ฟ่งกช์ั่น่ตา่ง ๆ ของรโีมทุ่คอนโทุ่รล 
ทุ่ำางานได้ �อยา่งเหมาะสม โป็รด้ป็ฏิบิต่ติามข่ �นตอน 
ตอ่ไป็นี�:

1. ผู้้ �ใชั่ �ต �องถอ่รโีมทุ่คอนโทุ่รลภายในมมุ 30° ทุ่ี�
ต่ �งฉากกบ่เซน็เซอรร์โีมทุ่คอนโทุ่รล IR ของ
โป็รเจคเตอร์

2. ระยะหา่งระหวิา่งรโีมทุ่ควิบคมุกบ่เซน็เซอรไ์ม ่
ควิรเกนิ 8 ม. (26 ฟตุ)

หมายเหตุ:  โป็รด้ด้้ภาพป็ระกอบเพ่่อศัึกษา 
ตำาแหน่งของเซ็นเซอร์ 
รีโมทุ่คอนโทุ่รลอินฟราเรด้ (IR)

รโ่มที่คอนโที่รลื - การเปลื่�ยนแบตเตอร่�
1. ถอด้ฝาครอบแบตเตอรี�ออกทุ่างด้ �านลา่งของรโีมทุ่คอนโทุ่รลด้ �วิยการกด้ตรงทุ่ี�จ่บ 

แล �วิเล่�อนออกมา
2. ถอด้แบตเตอรี�ทุ่ี�มอีย้ ่(ถ �าจำาเป็็น) แล �วิใสแ่บตเตอรี� AAA ลงไป็สองก �อน

หมายเหต:ุ  ตรวิจสอบวิา่ข่ �วิของแบตเตอรี�ตรงตามเคร่�องหมายทุ่ี�ระบไุวิ �
3. ใสฝ่าครอบแบตเตอรี�คน่ทุ่ี� โด้ยวิางให �ตรงกบ่ฐานแล �วิด้น่กลบ่คน่ส้ต่ำาแหน่ง

หมายเหต:ุ  
• หลกีเลี�ยงการวิางรโีมทุ่คอนโทุ่รลและแบตเตอรี�ไวิ �ในสภาพแวิด้ล �อมทุ่ี�ควิาม 

ร �อนหรอ่มคีวิามชั่่�นสง้
• เป็ลี�ยนเฉพาะแบตเตอรี�ชั่นดิ้เด้ยีวิกน่หรอ่เทุ่ยีบเทุ่า่กบ่ทุ่ี�ผู้้ �ผู้ลติแบตเตอรี� 

แนะนำาไวิ �เทุ่า่น่�น
• หากแบตเตอรี�หมด้หรอ่หากคณุจะไมใ่ชั่ �รโีมทุ่คอนโทุ่รลเป็็นเวิลานาน ให �ถอด้

แบตเตอรี�ออกเพ่�อหลกีเลี�ยงควิามเสยีหายทุ่ี�อาจเกดิ้ขึ�นกบ่รโีมทุ่คอนโทุ่รล
• ทุ่ิ�งแบตเตอรี�ทุ่ี�ใชั่ �แล �วิตามคำาแนะนำาของผู้้ �ผู้ลติและข �อกำาหนด้ด้ �านสภาพ 

แวิด้ล �อมในทุ่ �องถิ�นสำาหร่บภม้ภิาคของคณุ

ประมาณ 30°
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การต ัง้คา่คร ัง้แรก
สว่ินนี�ให �คำาแนะนำาการต่ �งคา่เริ�มต �นเคร่�องโป็รเจคเตอรข์องคณุอยา่งละเอยีด้

การเลือืกตำาแหนง่ที่่�ต ัง้ - ที่ศิที่างการฉาย
ควิามชั่่�นชั่อบสว่ินบคุคลและรป้็แบบห �องจะเป็็นสิ�งทุ่ี�ใชั่ �กำาหนด้ตำาแหน่งการตดิ้ต่ �ง 
โด้ยให �พจิารณาสิ�งตอ่ไป็นี�:
• ขนาด้และตำาแหน่งของหน �าจอของคณุ
• ตำาแหน่งของเต �าเสยีบไฟทุ่ี�เหมาะสม
• ตำาแหน่งและระยะหา่งระหวิา่งเคร่�องโป็รเจคเตอรก์บ่อปุ็กรณอ์่�น ๆ
เคร่�องโป็รเจคเตอรไ์ด้ �ร่บการออกแบบมาให �ตดิ้ต่ �งในตำาแหน่งใด้ตำาแหน่งหนึ�งตอ่ไป็นี�:

ตำาแหนง่

โตะ๊ดา้นหนา้
วิางเคร่�องโป็รเจคเตอรไ์วิ �ใกล �ก่
บพ่�นตรงด้ �านหน �าจอ

เพดานดา้นหนา้
แขวินเคร่�องโป็รเจคเตอรก์ลบ่ห่
วิจากเพด้านทุ่ี�ด้ �านหน �าจอ

โตะ๊ดา้นหลืงั¹
วิางเคร่�องโป็รเจคเตอรไ์วิ �ใกล �ก่
บพ่�นตรงด้ �านหลง่จอ

เพดานดา้นหลืงั¹
แขวินเคร่�องโป็รเจคเตอรก์ลบ่ห่
วิจากเพด้านทุ่ี�ด้ �านหลง่จอ

 ¹ ต �องใชั่ �จอฉายภาพด้ �านหลง่
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ขนาดภาพฉาย
• ภาพขนาด้ 16: 9 บนจอ 16: 9

หมายเหต:ุ  (e) = จอ / (f) = ศัน้ยก์ลางของเลนส์
ภาพขนาด 16: 9 บนจอ 16: 9

(a) ขนาดหนา้
จอ

(b) ระยะฉายภาพ (c) ความสงู
ของภาพต่ำาสดุ สงูสดุ

นิ�วิ ซม. นิ�วิ ม. นิ�วิ ซม. นิ�วิ มม.
30 76.2 30.5 77.5 30.5 77.5 15.9 40.4

40 101.6 40.7 103.4 40.7 103.4 21.2 53.8

50 127 50.9 129.2 50.9 129.2 26.5 67.3

60 152.4 61.1 155.1 61.1 155.1 31.8 80.8

70 177.8 71.2 180.9 71.2 180.9 37.1 94.2

80 203.2 81.4 206.8 81.4 206.8 42.4 107.7

90 228.6 91.6 232.6 91.6 232.6 47.7 121.2

100 254 101.8 258.5 101.8 258.5 53.0 134.6

110  279.4 111.9 284.3 111.9 284.3 58.3 148.1

120 304.8 122.1 310.2 122.1 310.2 63.6 161.5

130 330.2 132.3 336.0 132.3 336 68.9 175

140 355.6 142.5 361.8 142.5 361.8 74.2 188.5

150 381 152.6 387.7 152.6 387.7 79.5 201.9

หมายเหตุ:  ต่วิเลขเหล่านี�มีควิามคลาด้เคล่่อนได้� 3% เน่่องจากองค์ป็ระกอบด้�าน 
แสงต่าง ๆ ขอแนะนำาให�ทุ่ำาการทุ่ด้สอบขนาด้และระยะทุ่างของการฉาย
ภาพก่อนการติด้ต่�งเคร่่องโป็รเจคเตอร์อย่างถาวิร
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การแขวนเครื�องโปรเจคเตอร์
หมายเหต:ุ  หากคณุซ่�ออปุ็กรณย์ดึ้เคร่�องของบรษ่ิทุ่อ่�น โป็รด้ใชั่ �ขนาด้สกรทุ้่ี�ถก้ต �อง 

ขนาด้ของสกรอ้าจแตกตา่งกน่ไป็ตามควิามหนาของแผู้น่ยดึ้
1. เพ่�อให �ม่�นใจได้ �วิา่การตดิ้ต่ �งมคีวิามป็ลอด้ภย่สง้สดุ้ โป็รด้ใชั่ �ตว่ิยดึ้ผู้น่งหรอ่เพด้าน 

ของ ViewSonic®

2. ตรวิจสอบให �ม่�นใจวิา่สกรทุ้่ี�ใชั่ �ยดึ้ตว่ิยดึ้เข �ากบ่เคร่�องโป็รเจคเตอรเ์ป็็นไป็ตามข �อ 
กำาหนด้ตอ่ไป็นี�:

• ชั่นดิ้สกร:้ M4 x 8
• ควิามยาวิสกรส้ง้สดุ้: 8 mm

3. ในการเข �าถงึจดุ้ยดึ้เพด้าน ให �ถอด้แผู้น่รองสาม (3) ชั่ิ�นทุ่ี�ด้ �านลา่งของเคร่�องโป็รเจ 
คเตอรอ์อกกอ่น

ขอ้ควรระวงั:  
• หลกีเลี�ยงการตดิ้ต่ �งเคร่�องโป็รเจคเตอรใ์กล �กบ่แหลง่ควิามร �อน
• ให �เวิ �นระยะหา่งอยา่งน �อย 10 ซม. (3.9 นิ�วิ) ระหวิา่งเพด้านกบ่ด้ �านลา่งของ 

เคร่�องโป็รเจคเตอร์
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การเชื�อมตอ่ตา่ง ๆ
สว่ินนี�จะแนะนำาวิธิกีารเชั่่�อมตอ่เคร่�องโป็รเจคเตอรก์บ่อปุ็กรณอ์่�นให �คณุทุ่ราบ

การเชื�อมตอ่พลืงังาน
ชอ่งเสย่บ DC (เตา้เสย่บไฟฟ้า)
1. เสยีบสายไฟเข �ากบ่อะแด้ป็เตอรไ์ฟฟ�า
2. เสยีบอะแด้ป็เตอรไ์ฟฟ�าเข �ากบ่แจ็ก DC IN ทุ่ี�ด้ �านหลง่ของเคร่�องโป็รเจคเตอร์
3. เสยีบป็ล่๊กไฟเข �ากบ่เต �าเสยีบไฟฟ�า

1

23

หมายเหตุ:  เม่่อติด้ต่�งเคร่่องโป็รเจคเตอร์ ให�ติด้ต่�งอุป็กรณ์ต่ด้การเชั่่่อมต่อด้�วิยสาย
ไฟแบบยึด้ตายในตำาแหน่งทุ่ี่เข�าถึงได้�ง่าย หร่อเสียบป็ล่๊กไฟเข�าก่บ 
เต�าเสียบทุ่ี่เข�าถึงได้�ง่ายทุ่ี่ใกล�ก่บต่วิเคร่่อง หากเกิด้ควิามผู้ิด้ป็กติ 
ระหวิ่างการใชั่�งานเคร่่องโป็รเจคเตอร์ ให�ใชั่�อุป็กรณ์ต่ด้การเชั่่่อมต่อ 
เพ่่อป็ิด้แหล่งจ่ายไฟหร่อถอด้ป็ล่๊กไฟออก
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เพาเบอรแ์บงก ์USB-C
1. เชั่่�อมตอ่ป็ลายด้ �านหนึ�งของสายเคเบลิ USB แบบ C เข �ากบ่ชั่อ่ง USB-C ของเคร่�อง 

โป็รเจคเตอร์
2. เชั่่�อมตอ่ป็ลายอกีด้ �านหนึ�งของสาย USB แบบ C เข �ากบ่เพาเบอรแ์บงก์

1

2

หมายเหต:ุ  เพาเบอรแ์บงกค์วิรจา่ยไฟ 45W (15V/3A) เป็็นอยา่งน �อย และรองร่บ 
เอาตพ์ตุโป็รโตคอล Power Delivery (PD)
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การเชื�อมตอ่อปุกรณภ์ายนอก
การเชื�อมตอ่ HDMI
เชั่่�อมตอ่ป็ลายสาย HDMI ด้ �านหนึ�งเข �ากบ่ชั่อ่ง HDMI ของอปุ็กรณว์ิดิ้โีอของคณุ 
จากน่�น เชั่่�อมตอ่ป็ลายสายอกีด้ �านหนึ�งเข �ากบ่ชั่อ่ง HDMI (ชั่อ่งนี�รองร่บ HDCP 1.4/
HDMI 1.4) ของเคร่�องโป็รเจคเตอรข์องคณุ

หมายเหต:ุ  ผู้้ �ใชั่ � iPhone/iPad จะต �องใชั่ �ตว่ิแป็ลงเพิ�มเตมิ

1.5 A
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การเชื�อมตอ่ USB

1.5 A

การเชื�อมตอ่ USB-C
เชั่่�อมตอ่ป็ลายสาย USB แบบ C ด้ �านหนึ�งเข �ากบ่ชั่อ่ง USB-C ของอปุ็กรณข์องคณุ จาก
น่�นเชั่่�อมตอ่ป็ลายสายอกีด้ �านเข �ากบ่ชั่อ่ง USB-C ของเคร่�องโป็รเจคเตอรข์องคณุ

หมายเหต:ุ  
• ตรวิจสอบให �ม่�นใจวิา่อปุ็กรณ ์USB แบบ C ของคณุรองร่บการสง่สญ่ญาณ 

วิดิ้โีอ
• M2W ยง่สามารถใชั่ �เพาเวิอรแ์บงกท์ุ่ี�เชั่่�อมตอ่ USB-C เพ่�อเปิ็ด้เคร่�องได้ � 

อยา่งไรกต็ามระด้บ่ ระด้บ่ควิามสวิา่งจะถก้จำากด่้อย้ทุ่่ี� 60% ของระด้บ่สงูสดุ

การเชื�อมตอ่ USB แบบ A
เชั่่�อมตอ่ป็ลายสาย USB แบบ A ด้ �านหนึ�งเข �ากบ่ชั่อ่ง USB-A ของอปุ็กรณข์องคณุ  
(ถ �าม)ี จากน่�นเชั่่�อมตอ่ป็ลายสายอกีด้ �านเข �ากบ่ชั่อ่ง USB-A ของเคร่�องโป็รเจคเตอร ์
ของคณุ 

และคณุยง่สามารถเชั่่�อมตอ่แป็�นพมิพ ์เมาส ์ด้องเกลิ อปุ็กรณจ่์ด้เกบ็ข �อมล้ ฯลฯ 
เข �ากบ่ชั่อ่ง USB-A ของโป็รเจคเตอรไ์ด้ �ด้ �วิย หากคณุต �องการเรยีนร้ �เพิ�มเตมิเกี�ยวิกบ่ 
การจ่ด้การอปุ็กรณจ่์ด้เกบ็ข �อมล้ เชั่น่ แฟลชั่ได้รฟ์ USB, เน่�อหาตา่ง ๆ โป็รด้ไป็ทุ่ี� 
หน �า 50
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การ Screen Mirroring (ลือกเลืย่นหนา้จอ) แบบไรส้าย
การ Screen Mirroring ให �การเชั่่�อมตอ่ Wi-Fi 5GHz เพ่�อให �ผู้้ �ใชั่ �สามารถลอกเลยีน 
หน �าจออปุ็กรณส์ว่ินตว่ิขึ�นบนหน �าจอได้ � 

หมายเหต:ุ  ตรวิจสอบวิา่อปุ็กรณข์องคณุเชั่่�อมตอ่กบ่เครอ่ขา่ยเด้ยีวิกน่กบ่ 
โป็รเจคเตอร์

สำาหรบั iOS:
1. เข �าเมน้ควิบคมุแบบหลน่ลง
2. เลอ่กไอคอน “Screen Mirroring” (ลอกเลยีนหน �าจอ)
3. แล �วิเลอ่ก “ViewSonic PJ-XXXX”

สำาหรบั Android:
1. ด้าวินโ์หลด้และตดิ้ต่ �งแอป็พลเิคชั่น่ “Google Home” จากน่�นให �เปิ็ด้แอป็ขึ�นมา
2. ด้งึเพ่�อรเีฟรชั่แอป็และรอป็ระมาณ 30 วินิาทุ่ี
3. คณุจะมองเห็น “ViewSonic PJ-XXXX” ให �เลอ่กรายการนี�

หมายเหต:ุ  อปุ็กรณ ์Android บางรุน่รองร่บการ “Casting” โด้ยตรง หากอปุ็กรณ ์
ของคณุรองร่บ ให �ไป็ทุ่ี�คณุสมบต่ ิCasting แล �วิเลอ่ก “ViewSonic  
PJ-XXXX” จากรายการอปุ็กรณท์ุ่ี�พร �อมใชั่ �งาน นอกจากนี�คณุยง่สามารถ 
สแกนรหส่ QR จากสว่ินคำาถามทุ่ี�พบบอ่ยและทุ่ำาตามข่ �นตอนเพ่�อแคสต์
อปุ็กรณ ์Android ของคณุโด้ยตรง
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การเชื�อมตอ่เสย่ง
Bluetooth Speaker (ลืำาโพงบลืทูี่ธู)
เคร่�องโป็รเจคเตอรม์าพร �อมคณุสมบต่บิลทุ้่ธ้ทุ่ี�อนุญาตให �ผู้้ �ใชั่ �เชั่่�อมตอ่อปุ็กรณแ์บบไร � 
สายเพ่�อการเลน่เสยีงได้ �

วิธิเีชั่่�อมตอ่และจ่บค้อ่ปุ็กรณข์องคณุ:
1. ไป็ทุ่ี�: Home (หนา้หลืกั) > Bluetooth (บลืทูี่ธู)
2. ใชั่ �ป็ุ่ มเลอ่กทุ่ศิัทุ่าง ซา้ย และ ขวา บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพ่�อเลอ่ก Bluetooth 

Speaker (ลืำาโพงบลืทูี่ธู) หรอ่ Bluetooth Pairing (การจบัคูบ่ลืทูี่ธู) 
จากน่�นกด้ ตกลืง บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล

3. เม่�อกล �องโต �ตอบด้ �านลา่งป็รากฎขึ�น ให �เลอ่ก Yes (ใช)่ แล �วิกด้ ตกลืง  
บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพ่�อเข �าส้โ่หมด้บลทุ้่ธ้
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4. คณุจะได้ �ยนิเสยีงเอฟเฟกตด์้งึขึ�นเม่�อกำาลง่เข �าส้โ่หมด้การจ่บค้่
5. เม่�อการเชั่่�อมตอ่สำาเร็จ จะได้ �ยนิเสยีงเอฟเฟกตอ์กีคร่ �งหนึ�ง

หมายเหต:ุ  
• เม่�อจ่บค้เ่รยีบร �อยแล �วิ ถ �าเคร่�องโป็รเจคเตอรแ์ละอปุ็กรณข์องคณุถก้เปิ็ด้ 

เรยีบร �อยแล �วิ อปุ็กรณท์ุ่่ �งสองจะเชั่่�อมตอ่ผู้า่นบลทุ้่ธ้โด้ยอต่โนมต่ิ
• ชั่่�อของเคร่�องโป็รเจคเตอรจ์ะมปี็�ายชั่่�อเป็็น “M2W”
• มเีพยีงป็ุ่ มเปิ็ด้ปิ็ด้เคร่�องและป็ุ่ มย �อนกลบ่เทุ่า่น่�นทุ่ี�สามารถใชั่ �เพ่�อออกจาก 

โหมด้บลทุ้่ธ้ได้ �
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Bluetooth Out (ชอ่งบลืทูี่ธูออก)
เชั่่�อมตอ่เคร่�องโป็รเจคเตอรเ์ข �ากบ่หฟ่้งหรอ่ลำาโพงภายนอกทุ่ี�รองร่บบลทุ้่ธ้

วิธิเีชั่่�อมตอ่และจ่บค้อ่ปุ็กรณข์องคณุ:
1. ไป็ทุ่ี�: Home (หนา้หลืกั) > Bluetooth (บลืทูี่ธู)
2. ใชั่ �ป็ุ่ มเลอ่กทุ่ศิัทุ่าง ซา้ย และ ขวา บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพ่�อเลอ่ก Bluetooth Out 

(ชอ่งบลืทูี่ธูออก)

3. เคร่�องโป็รเจคเตอรจ์ะค �นหาอปุ็กรณบ์ลทุ้่ธ้ทุ่ี�อย้ใ่กล �เคยีง 
เลอ่กอปุ็กรณข์องคณุจากรายการ แล �วิกด้ ตกลืง บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล
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การเชื�อมตอ่เครอืขา่ย
การเชื�อมตอ่ Wi-Fi
ในการเชั่่�อมตอ่เครอ่ขา่ย Wi-Fi:
1. ไป็ทุ่ี�: Home (หนา้แรก)> Setting (การต ัง้คา่)> Network Settings 

(การต ัง้คา่เครอืขา่ย)> Wi-Fi
2. กด้ป็ุ่ ม ซา้ยหรอ่ขวาบนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพ่�อ Enable (เปิดใชง้าน)

3. เครอ่ขา่ย Wi-Fi ทุ่ี�พร �อมใชั่ �งานจะป็รากฏิขึ�น เลอ่กหนึ�งในเครอ่ขา่ย Wi-Fi 
ทุ่ี�พร �อมใชั่ �งาน
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4. หากคณุเชั่่�อมตอ่กบ่เครอ่ขา่ย Wi-Fi ทุ่ี�มกีารร่กษาป็ลอด้ภย่ คณุจะต �องป็�อนรหส่ผู้า่น
เม่�อระบบสอบถาม
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SSID แบบกำาหนดเอง
1. ไป็ทุ่ี�: Home (หนา้แรก)> Setting (การต ัง้คา่)> Network Settings 

(การต ัง้คา่เครอืขา่ย)> Wi-Fi
2. กด้ป็ุ่ ม ซา้ยหรอ่ขวาบนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพ่�อเปิดใชง้าน
3. จากรายการเครอ่ขา่ย Wi-Fi ทุ่ี�มใีห �บรกิาร เลอ่ก Others (อื�น ๆ) แล �วิกด้ ตกลืง 

บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล

4. ป็�อน SSID แล �วิเลอ่กระด้บ่ควิามป็ลอด้ภย่

5. ป็�อนรหส่ผู้า่นเม่�อระบบสอบถาม
หมายเหต:ุ  ขอแนะนำาให �ระบบเป็็นผู้้ �กำาหนด้การต่ �งคา่เครอ่ขา่ยโด้ยอต่โน

มต่ ิโด้ยเลอ่ก Automatic (อตัโนมตั)ิ ใน Configure IP 
(การกำาหนดคา่ IP)
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การใชง้านเครื�องโปรเจคเตอร์
การเร ิ�มใชง้านเครื�องโปรเจคเตอร์
1. ตรวิจสอบให �ม่�นใจวิา่สายไฟของเคร่�องโป็รเจคเตอรเ์สยีบเข �ากบ่เต �าเสยีบไฟอยา่ง

เหมาะสม
2. หลง่จากเสยีบป็ล่๊กอะแด้ป็เตอร ์DC แล �วิ เคร่�องโป็รเจคเตอรจ์ะเปิ็ด้เองโด้ยอต่โนมต่ิ

หมายเหตุ:  ไฟ LED แสด้งสถานะจะแสด้งเป็็นสีเขียวิในระหวิ่างการเริ่มต�น

การเปิดใชง้านคร ัง้แรก
หากเปิ็ด้ใชั่ �งานเคร่�องโป็รเจคเตอรเ์ป็็นคร่ �งแรก คณุจะต �องเลอ่ก Projection 
Orientation (แนวิการฉายภาพ), Preferred Language (ภาษาทุ่ี�ต �องการ), Network 
Settings (การต่ �งคา่เครอ่ขา่ย) และ Source Input (แหลง่สญ่ญาณขาเข �า) 
ป็ฏิบิต่ติามคำาแนะนำาบนหน �าจอโด้ยใชั่ �ป็ุ่ ม ตกลืง และป็ุ่ ม ขึน้/ลืง/ซา้ย/ขวา บน
รโีมทุ่คอนโทุ่รล เม่�อหน �าจอ Finish (เสร็จสิ�น) ป็รากฏิขึ�นแสด้งวิา่เคร่�อง 
โป็รเจคเตอรพ์ร �อมใชั่ �งานแล �วิ
Auto Focus (โฟกสัอตัโนมตั)ิ
การป็ร่บโฟกส่อต่โนมต่จิะทุ่ำางานในการเปิ็ด้ใชั่ �งานคร่ �งแรก

หมายเหตุ:  คุณสามารถใชั่�ป็ุ่ม ซ้าย/ขวา เพ่่อป็ร่บโฟก่สการฉายแบบแมนนวิลได้�
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Projection Orientation (ที่ศิที่างการฉาย)
เลอ่กแนวิการฉายภาพทุ่ี�ต �องการแล �วิกด้ ตกลืง เพ่�อยน่ยน่การเลอ่ก สำาหร่บข �อมล้ 
เพิ�มเตมิ ด้ ้หน �า 13

Preferred Language (ภาษาที่่�ตอ้งการ)
เลอ่กภาษาทุ่ี�ต �องการแล �วิกด้ ตกลืง เพ่�อยน่ยน่การเลอ่ก
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Network Settings (การต ัง้คา่เครอืขา่ย)
เลอ่กตว่ิเลอ่กทุ่ี�พร �อมใชั่ �งานหนึ�งตว่ิเลอ่ก สำาหร่บข �อมล้เพิ�มเตมิ ด้ ้หน �า 24

Source Input (แหลืง่สญัญาณขาเขา้)
เข �าส้เ่มน้ Source Input (แหลืง่สญัญาณขาเขา้) อยา่งรวิด้เร็วิ โด้ยการกด้ป็ุ่ ม ลืง 
บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเม่�ออย้ทุ่่ี� Home Screen (หนา้จอหลืกั) และคณุสามารถกด้ป็ุ่ ม 
แหลืง่สญัญาณ บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลได้ �ด้ �วิย สำาหร่บข �อมล้เพิ�มเตมิ ด้ ้หน �า 30
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การเลือืกแหลืง่สญัญาณขาเขา้
เคร่�องโป็รเจคเตอรส์ามารถเชั่่�อมตอ่กบ่อปุ็กรณห์ลายเคร่�องในเวิลาเด้ยีวิกน่ได้ � 
อยา่งไรกต็าม จะสามารถแสด้งผู้ลได้ �เพยีงคร่ �งละหนึ�งหน �าจอเทุ่า่น่�น

1.5 A

เคร่�องโป็รเจคเตอรจ์ะค �นหาแหลง่สญ่ญาณขาเข �าโด้ยอต่โนมต่ ิหากเชั่่�อมตอ่แหลง่ 
สญ่ญาณหลายแหลง่ ให �กด้ป็ุ่ ม แหลืง่สญัญาณ บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพ่�อเลอ่ก 
สญ่ญาณขาเข �าทุ่ี�ต �องการ หรอ่กด้ป็ุ่ ม ลืง เม่�ออย้ทุ่่ี� Home Screen (หนา้จอหลืกั) 
จนกวิา่รายชั่่�อแหลง่ข �อมล้จะป็รากฏิขึ�น

หมายเหต:ุ  ตรวิจสอบให �ม่�นใจวิา่แหลง่ทุ่ี�เชั่่�อมตอ่น่�นเปิ็ด้อย้่
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การปรบัภาพที่่�ฉาย
การปรบัความสงูแลืะมมุการฉายภาพของเครื�องโปรเจคเตอร์
เคร่�องโป็รเจคเตอรม์าพร �อมกบ่ขาต่ �งแบบป็ร่บได้ �หนึ�ง (1) ขา การป็ร่บขาต่ �งจะเป็ลี�ยน 
ควิามสง้และมมุการฉายในแนวิต่ �งของเคร่�องโป็รเจคเตอร ์คอ่ย ๆ ป็ร่บขาต่ �งอยา่ง 
ระมด่้ระวิง่เพ่�อป็ร่บตำาแหน่งภาพทุ่ี�ฉายอยา่งละเอยีด้

หมายเหต:ุ  หากไมไ่ด้ �วิางเคร่�องโป็รเจคเตอรไ์วิ �บนพ่�นผู้วิิเรยีบ หรอ่หน �าจอและ 
เคร่�องโป็รเจคเตอรไ์มไ่ด้ �ต่ �งฉากตอ่กน่ ภาพทุ่ี�ฉายออกมาอาจกลาย 
เป็็นรป้็สี�เหลี�ยมคางหมไ้ด้ � กระน่�นกต็าม ฟ่งกช์ั่น่ “Auto Keystone  
(การป็ร่บสี�เหลี�ยมคางหมอ้ต่โนมต่)ิ” จะแก �ไขป่็ญหานี�ให �โด้ยอต่โนมต่ิ
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การปิดเครื�องโปรเจคเตอร์
1. กด้ป็ุ่ ม เพาเวอร ์บนเคร่�องโป็รเจคเตอรห์รอ่รโีมทุ่คอนโทุ่รล จากน่�นข �อควิามตอ่ไป็นี�

จะป็รากฏิขึ�น:

2. กด้ป็ุ่ ม ขึน้/ลืง บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพ่�อเลอ่ก Turn Off (ปิด) แล �วิกด้ ตกลืง 
บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล

3. ไฟ LED แสด้งสถานะจะเป็ลี�ยนเป็็นสแีด้งค �างเม่�อปิ็ด้เคร่�อง
หมายเหต:ุ  เม่�อกด้ป็ุ่ ม เพาเวอร ์บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล คณุสามารถเลอ่กหนึ�งตว่ิเลอ่

กได้ �จากสามตว่ิเลอ่ก: Turn Off (ปิ็ด้), Restart (รสีตารท์ุ่) และ Turn 
light source Off (ปิ็ด้แหลง่กำาเนดิ้แสง)
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Image Setting Menu (เมนกูารต ัง้คา่ภาพ)
หลง่จากเลอ่กแหลง่สญ่ญาณขาเข �าแล �วิ คณุสามารถป็ร่บเมน้ Image Setting 
(การต ัง้คา่ภาพ) ได้ �
วิธิเีข �าใชั่ �งานเมน้ Image Setting (การต ัง้คา่ภาพ):
1. กด้ การต ัง้คา่ บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล

2. ใชั่ �ป็ุ่ ม ขึน้/ลืง เพ่�อเลอ่กเมน้
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3. จากน่�นใชั่ �ป็ุ่ ม ซา้ย/ขวา เพ่�อเข �าส้เ่มน้ยอ่ยและ/หรอ่ป็ร่บการต่ �งคา่

4. กด้ป็ุ่ ม ยอ้นกลืบั เพ่�อไป็ทุ่ี�เมน้กอ่นหน �าหรอ่ออก
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ตวัเลือืกเมนู คำาอธบิาย
Color Mode 
(โหมด้ส)ี

เคร่�องโป็รเจคเตอรม์โีหมด้ภาพทุ่ี�กำาหนด้ไวิ �ลว่ิงหน �าหลาย 
โหมด้ เพ่�อให �คณุสามารถเลอ่กโหมด้ทุ่ี�เหมาะสมกบ่สภาพ 
แวิด้ล �อมการทุ่ำางานและสญ่ญาณขาเข �าของคณุ
Brightest (สวา่งสงูสดุ)
เพิ�มควิามสวิา่งของภาพทุ่ี�ฉายให �สง้สดุ้ โหมด้นี�เหมาะ 
สำาหร่บสภาพแวิด้ล �อมทุ่ี�ต �องการควิามสวิา่งสง้เป็็นพเิศัษ 
เชั่น่ ห �องทุ่ี�สวิา่งมาก
TV
เหมาะสมสำาหร่บการร่บชั่มกฬีาในสภาพแวิด้ล �อมทุ่ี�มแีสง 
สวิา่งมาก
Gaming (เกม)
ออกแบบมาเพ่�อใชั่ �เลน่วิดิ้โีอเกม
Movie (ภาพยนตร)์
เหมาะสำาหร่บภาพยนตรท์ุ่ี�มสีสีน่สด้ใส คลปิ็วิดิ้โีอจากกล �อง 
ด้จิทิุ่ล่หรอ่ DV ผู้า่นชั่อ่งสญ่ญาณ PC เหมาะสมทุ่ี�สดุ้สำาหร่บ 
สภาพแวิด้ล �อมทุ่ี�มแีสงน �อย
User 1/User 2 (ผูใ้ช ้1/ผูใ้ช ้2)
เรยีกคน่การต่ �งคา่ทุ่ี�ผู้้ �ใชั่ �กำาหนด้เอง

หมายเหต:ุ  รองร่บสญ่ญาณขาเข �าแบบ HDMI/USB-C 
เทุ่า่น่�น

Brightness 
(ควิามสวิา่ง)

คา่ยิ�งสง้ ภาพกย็ิ�งมคีวิามสวิา่งมากขึ�น คา่ทุ่ี�น �อยจะสง่ผู้ล 
ให �ภาพมด่้ลง

Contrast 
(คอนทุ่ราสต)์

ใชั่ �คา่นี�เพ่�อต่ �งคา่ระด้บ่สขีาวิสง้สดุ้หลง่จากทุ่ี�คณุได้ �ป็ร่บการ
ต่ �งคา่ Brightness (ความสวา่ง) กอ่นหน �านี� เพ่�อให � 
เหมาะกบ่สญ่ญาณขาเข �าทุ่ี�คณุเลอ่กไวิ �และสภาพแวิด้ล �อม
การร่บชั่ม
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ตวัเลือืกเมนู คำาอธบิาย
Color Temp 
(อณุหภม้สิ)ี

เลอ่กการต่ �งคา่อณุหภม้สิี
• 6,500K: คงสขีาวิป็กตไิวิ �
• 7,500K: อณุหภม้สิทีุ่ี�สง้ขึ�นและให �สทีุ่ี�เย็นกวิา่ 6,500K
• 9,300K: อณุหภม้สิสีง้สดุ้ ซึ�งทุ่ำาให �ภาพด้เ้ป็็นสฟี�าอมขา

วิมากทุ่ี�สดุ้
• User Color (สผีู้้ �ใชั่ �): ป็ร่บคา่สแีด้ง สเีขยีวิ และสฟี�าตาม 

ต �องการ
Tint (ส)ี คา่ยิ�งสง้ ภาพจะยิ�งมสีเีขยีวิมากขึ�น คา่ยิ�งน �อย ภาพจะยิ�ง 

มสีแีด้งมากขึ�น
Saturation 
(ควิามอิ�มตว่ิส)ี

หมายถงึควิามเข �มข �นของสใีนภาพวิดิ้โีอ การต่ �งคา่น �อยจะ 
ให �สทีุ่ี�อ ิ�มตว่ิน �อยลง ซึ�งการต่ �งคา่เป็็น “0” จะเป็็นการนำาส ี
น่�นออกจากภาพไป็ทุ่่ �งหมด้ หากควิามอิ�มตว่ิสง้เกนิไป็  
สน่ี�นจะเด้น่เกนิกวิา่สอี่�นและไมส่มจรงิ

Sharpness 
(ควิามชั่ด่้)

คา่สง้จะให �ภาพทุ่ี�คมชั่ด่้กวิา่ สว่ินคา่น �อยจะให �ภาพทุ่ี�นุ่มกวิา่

Gamma (แกมมา) แสด้งควิามสม่พ่นธร์ะหวิา่งแหลง่สญ่ญาณขาเข �ากบ่ควิาม 
สวิา่งของภาพ
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ตวัเลือืกเมนู คำาอธบิาย
Color 
Management 
(การจ่ด้การส)ี

เฉพาะการตดิ้ต่ �งถาวิรทุ่ี�มกีารควิบคมุระด้บ่แสงสวิา่งเทุ่า่น่�น 
เชั่น่:คณุควิรทุ่ำาการพจิารณาเร่�อง Color Management 
(การจดัการส)่ ในห �องป็ระชั่มุ ห �องบรรยาย หรอ่โรง 
ภาพยนตรภ์ายในบ �าน

Color Management (การจดัการส)่ ชั่ว่ิยให �คณุป็ร่บ 
การควิบคมุสไีด้ �อยา่งละเอยีด้ เพ่�อให �ได้ �สทีุ่ี�แมน่ยำายิ�งขึ�น 
เม่�อคณุต �องการ
หากคณุซ่�อแผู้น่ทุ่ด้สอบทุ่ี�มรีป้็แบบการทุ่ด้สอบสตีา่ง ๆ  
ซึ�งสามารถนำามาใชั่ �ในการทุ่ด้สอบการแสด้งสบีนจอภาพ  
จอทุ่วีิ ีเคร่�องโป็รเจคเตอร ์ฯลฯ คณุสามารถฉายภาพจาก 
แผู้น่ด้สิกน่์�นบนหน �าจอ แล �วิเข �าส้เ่มน้ Color 
Management (การจดัการส)่ เพ่�อทุ่ำาการป็ร่บเป็ลี�ยน 
ให �เหมาะสมได้ �

Reset Current 
Color Settings 
(รเีซต็การต่ �งคา่ส ี
ป่็จจบุน่)

คน่ค �าการต่ �งคา่สป่ี็จจบุน่เป็็นคา่เริ�มต �นจากโรงงาน

สข่าว

สแ่ดง สเ่หลือืง สเ่ขย่ว

สฟ้่า

สม่ว่งแดง สฟ้่า
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Advanced Setting Menu (เมนกูารต ัง้คา่ข ัน้สงู)
หลง่จากเลอ่กแหลง่สญ่ญาณขาเข �าของคณุแล �วิ คณุสามารถป็ร่บเมน้ Advanced 
(ข ัน้สงู) ได้ �
วิธิเีข �าใชั่ �งานเมน้ Advanced (ข ัน้สงู):
1. กด้ การต ัง้คา่ บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล

2. กด้ป็ุ่ ม ขวา เพ่�อเข �าส้เ่มน้ Advanced (ข ัน้สงู)
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3. ใชั่ �ป็ุ่ ม ขึน้/ลืง เพ่�อเลอ่กเมน้

4. จากน่�นใชั่ �ป็ุ่ ม ซา้ย/ขวา เพ่�อเข �าส้เ่มน้ยอ่ยและ/หรอ่ป็ร่บการต่ �งคา่
5. กด้ป็ุ่ ม ยอ้นกลืบั เพ่�อไป็ทุ่ี�เมน้กอ่นหน �าหรอ่ออก
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ตวัเลือืกเมนู คำาอธบิาย
Aspect Ratio 
(อต่ราสว่ินภาพ)

Aspect Ratio (อตัราสว่นภาพ) คอ่อต่ราสว่ินของควิาม 
กวิ �างของภาพตอ่ควิามสง้ของภาพ ด้ �วิยการใชั่ �การป็ระมวิล 
สญ่ญาณด้จิทิุ่ล่ในอปุ็กรณแ์สด้งผู้ลแบบด้จิทิุ่ล่ เชั่น่ เคร่�อง 
โป็รเจคเตอรน์ี� ชั่ว่ิยให �คณุสามารถยด่้และป็ร่บขนาด้ภาพทุ่ี� 
ฉายให �มสีด่้สว่ินทุ่ี�แตกตา่งจากของสญ่ญาณขาเข �าของภาพ 
ได้ �

หมายเหต:ุ  รองร่บสญ่ญาณขาเข �าแบบ HDMI/USB-C 
เทุ่า่น่�น

4:3
ป็ร่บขนาด้ภาพเพ่�อให �แสด้งทุ่ี�ก ึ�งกลางหน �าจอด้ �วิยอต่ราสว่ิน  
4:3 เหมาะทุ่ี�สดุ้สำาหร่บภาพขนาด้ 4:3 เชั่น่ หน �าจอ 
คอมพวิิเตอร ์โทุ่รทุ่ศ่ันค์วิามคมชั่ด่้มาตรฐาน และภาพยนตร ์
ด้วีิดี้แีบบ 4:3 เน่�องจากจะแสด้งภาพโด้ยไมม่กีาร 
เป็ลี�ยนแป็ลงภาพ
16:9
ป็ร่บขนาด้ภาพเพ่�อให �แสด้งทุ่ี�ก ึ�งกลางหน �าจอด้ �วิยอต่ราสว่ิน 
16:9 เหมาะทุ่ี�สดุ้สำาหร่บภาพทุ่ี�มขีนาด้ 16:9 อย้แ่ล �วิ เชั่น่ 
ทุ่วีิคีวิามคมชั่ด่้สง้
16:10
ป็ร่บขนาด้ภาพเพ่�อให �แสด้งทุ่ี�ก ึ�งกลางของหน �าจอด้ �วิย 
อต่ราสว่ิน 16:10 เหมาะทุ่ี�สดุ้สำาหร่บภาพอย้ใ่นอต่ราสว่ิน 
16:10 อย้แ่ล �วิ

Zoom เปิ็ด้ใชั่ �งานฟ่งกช์ั่น่ซม้
Light Source 
Level  
(ระด้บ่แหลง่ 
กำาเนดิ้แสงสวิา่ง)

เลอ่กอต่ราสิ�นเป็ลอ่งพลง่งานทุ่ี�เหมาะสมของไฟ LED

HDMI Settings 
(การต่ �งคา่ 
HDMI)

Range (ชว่ง)
เลอ่กชั่ว่ิงสทีุ่ี�เหมาะสมตามการต่ �งคา่ชั่ว่ิงสขีองอปุ็กรณ ์
เอาตพ์ตุทุ่ี�เชั่่�อมตอ่อย้่
• Full (เต็ม): ต่ �งคา่ชั่ว่ิงสตี่ �งแต ่0~255
• Limited (จำากด่้): ต่ �งคา่ชั่ว่ิงสตี่ �งแต ่15~235
• Auto (อต่โนมต่)ิ: ต่ �งคา่เคร่�องโป็รเจคเตอรใ์ห �ตรวิจจ่บ 

ชั่ว่ิงของสญ่ญาณขาเข �าโด้ยอต่โนมต่ิ
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ตวัเลือืกเมนู คำาอธบิาย
3D Settings 
(การต่ �งคา่ 3D)

ชั่ว่ิยให �คณุเพลดิ้เพลนิกบ่ภาพยนตร ์วิดิ้โีอ และการแขง่ขน่ 
กฬีาแบบ 3D ได้ �อยา่งสมจรงิยิ�งขึ�น ด้ �วิยการแสด้งควิามลกึ 
ของภาพขณะสวิมแวิน่ตา 3 มติิ
3D Sync (ซงิก ์3D)
ป็ร่บและเลอ่กจาก: Auto (อต่โนมต่)ิ, Off (ปิ็ด้), Frame 
Sequential, Frame Packing, Top-Bottom, Side-by-Side
3D Sync Invert (สลืบัการซงิก ์3D)
ชั่ว่ิยให �คณุสามารถทุ่ำาการแก �ไขได้ � หากควิามลกึของภาพ 
3D สลบ่ด้ �าน 

harman/kardon ป็ร่บการต่ �งคา่เสยีง
Information 
(ข �อมล้)

แสด้งแหลง่สญ่ญาณขาเข �าและควิามละเอยีด้
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รายลืะเอย่ดการแสดงผลืบนหนา้จอ (On-Screen Display (OSD)) ของ
แหลืง่สญัญาณขาเขา้ที่่�เลือืกไว ้(Input Source Selected)
หลง่จากเลอ่กแหลง่สญ่ญาณขาเข �าแล �วิ คณุสามารถป็ร่บเมน้ Image Setting (การ
ต ัง้คา่ภาพ) และเมน้ Advanced (ข ัน้สงู) ได้ �

เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู

Image Setting

Color Mode

Brightest
TV

Movie
Gaming
User 1
User 2

Brightness (-/+, 0~100)
Contrast (-/+, 0~100)

Color Temp

6500K
7500K
9300K

User

Red Gain (-/+, 0~199)
Green Gain (-/+, 0~199)
Blue Gain (-/+, 0~199)
Red Offset (-/+, 0~199)

Green Offset (-/+, 0~199)
Blue Offset (-/+, 0~199)

Tint (-/+, 0~100)
Saturation (-/+, 0~100)
Sharpness (-/+, 0~60)

Gamma

1.8
2.0
2.2

2.35
2.5

sRGB
Cubic
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู

Image Setting
Color Management

Primary Color

Red
Green
Blue
Cyan

Magenta
Yellow

Hue (-/+, 0~100)
Saturation (-/+, 0~30)

Gain (-/+, 0~60)

Reset Current Color 
Settings

Reset
Cancel

Advanced

Aspect Ratio
4:3

16:9
16:10

Zoom OK 0.8x~1.0x

Light Source Level
Full
Eco

HDMI Setting Range
Auto
Full

Limited
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู

Advanced

3D Settings
3D Sync

Auto
Disable

Frame Sequential
Frame Packing

Top-Bottom
Side-by-Side

3D Sync Invert
Disable
Invert

harman/kardon

Audio Mode
Movie
Music
User

100Hz (-/+, -10~5)
500Hz (-/+, -10~5)

1500Hz (-/+, -10~5)
5000Hz (-/+, -10~5)

10000Hz (-/+, -10~5)
Audio Volume (0~50)

Mute
Disable
Enable

Information
Source

Resolution
3D Format
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การใชง้านโปรเจคเตอร์
สว่ินนี�จะแนะนำาหน �าจอหลก่และเมน้ของ Home Screen (หนา้จอหลืกั)

Home Screen (หนา้จอหลืกั)
Home Screen (หนา้จอหลืกั) จะป็รากฏิขึ�นทุ่กุคร่ �งทุ่ี�คณุเปิ็ด้เคร่�องโป็รเจคเตอร ์ 
ในการเลอ่กรายการบน Home Screen (หนา้จอหลืกั) เพยีงแคใ่ชั่ �ป็ุ่ มทุ่ศิัทุ่างบน 
รโีมทุ่คอนโทุ่รล คณุสามารถย �อนกลบ่ไป็ทุ่ี� Home Screen (หนา้จอหลืกั) 
ได้ �ตลอด้เวิลาโด้ยกด้ป็ุ่ ม หนา้หลืกั บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล ไมว่ิา่คณุจะอย้ทุ่่ี�หน �าใด้กต็าม

เมนู คำาอธบิาย
File Management 
(การจ่ด้การไฟล)์ มอีนิเทุ่อรเ์ฟซผู้้ �ใชั่ �เพ่�อจ่ด้การไฟลแ์ละโฟลเด้อรต์า่ง ๆ

Apps Center 
(ศัน้ยร์วิมแอป็) เข �าใชั่ �งานและด้แ้อป็พลเิคชั่น่ทุ่่ �งหมด้ทุ่ี�คณุตดิ้ต่ �งไวิ �

Bluetooth (บลทุ้่ธ้) เลอ่กโหมด้บลทุ้่ธ้ทุ่ี�เหมาะสม

Setting (การต่ �งคา่)

จ่ด้การหมวิด้หม้ต่า่ง ๆ เชั่น่: Network settings 
(การต่ �งคา่เครอ่ขา่ย), Basic และ Advanced settings 

(การต่ �งคา่พ่�นฐานและข่ �นสง้), Date & Time 
(วิน่ทุ่ี�และเวิลา), Firmware update (อป่็เด้ตเฟิรม์แวิร)์, 

and System Information (ข �อมล้ระบบ)
Screen Mirroring 

(การลอกเลยีนหน �าจอ)
ลอกเลยีนหน �าจออปุ็กรณส์ว่ินบคุคลของคณุผู้า่นเคร่�อง

โป็รเจคเตอร์

Add App (เพิ�มแอป็) เลอ่กแอป็ทุ่ี�คณุชั่่�นชั่อบแล �วิเพิ�มเข �าไป็ใน Home 
Screen (หนา้จอหลืกั)
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การใชง้านเมนู
File Management (การจดัการไฟลื)์
จ่ด้การไฟลแ์ละโฟลเด้อรต์า่ง ๆ ได้ �อยา่งงา่ยด้าย
1. เลอ่ก: Home (หนา้หลืกั)> File Management (การจดัการไฟลื)์

2. เลอ่กอปุ็กรณจ์ากรายการแหลง่สญ่ญาณ: USB, Local Storage (พ่�นทุ่ี�จ่ด้เกบ็ข �อมล้
ในตว่ิเคร่�อง), MicroSD และอ่�น ๆ จากน่�นใชั่ �ป็ุ่ มทุ่ศิัทุ่างเพ่�อเลอ่กไฟลท์ุ่ี�ต �องการ 
จากน่�นกด้ป็ุ่ ม ตกลืง บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพ่�อเปิ็ด้ไฟลท์ุ่ี�เลอ่กไวิ �

3. กด้ป็ุ่ ม ยอ้นกลืบั เพ่�อไป็ทุ่ี�ระด้บ่กอ่นหน �า
หมายเหตุ:  คุณสามารถกด้ป็ุ่ม หนา้หลืกั บนรีโมทุ่คอนโทุ่รลเพ่่อย�อนกล่บไป็ทุ่ี่ 

Home Screen (หน้าจอหลืัก) ได้�ตลอด้เวิลา
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วธิก่ารแกไ้ขไฟลื์
1. ในขณะทุ่ี�อย้ใ่น File Management (การจดัการไฟลื)์ ให �กด้ป็ุ่ ม ตกลืง 

ค �างไวิ �สาม (3) วินิาทุ่ ี
2. กลอ่งทุ่ำาเคร่�องหมายจะป็รากฏิขึ�นมาข �างหน �าไฟลแ์ตล่ะไฟล ์

ใชั่ �ป็ุ่ มทุ่ศิัทุ่างแล �วิกด้ป็ุ่ ม ตกลืง เพ่�อเลอ่กไฟลท์ุ่ี�ต �องการ

3. เม่�อกด้ป็ุ่ ม ขวา ฟ่งกช์ั่น่ Copy (คด่้ลอก, Paste (วิาง), Cut (ตด่้), Delete (ลบ), 
Select All (เลอ่กทุ่่ �งหมด้) และ Return (ย �อนกลบ่) จะพร �อมใชั่ �งานได้ �

4. เลอ่กการด้ำาเนนิการทุ่ี�คณุต �องการแล �วิกด้ ตกลืง เพ่�อด้ำาเนนิการ
5. หากคณุกำาลง่คด่้ลอกหรอ่ตด่้ คณุต �องเลอ่กโฟลเด้อรป์็ลายทุ่างของคณุเพ่�อด้ำาเนนิ

การให �เสร็จสิ�น
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วธิใ่ชปุ้่ มตา่ง ๆ บนแถบควบคมุ
ป็ุ่ มบนแถบควิบคมุจะป็รากฏิขึ�นบนหน �าจอเม่�อเลอ่กเลน่ไฟลว์ิดิ้โีอ เพลง หรอ่รป้็ภาพ

รูปภาพ วิด่โอ เพลืง

กลบ่ กลบ่ กลบ่

เลน่ ย �อนกลบ่ เลน่

ถด่้ไป็ เลน่ หยดุ้ชั่่�วิคราวิ

ซม้เข �า หยดุ้ชั่่�วิคราวิ ถด่้ไป็

ซม้ออก เด้นิหน �าเร็วิ สลบ่

หมนุซ �าย ถด่้ไป็ เลน่ซ �ำา 
ทุ่่ �งหมด้

หมนุขวิา เลน่ซ �ำาหนึ�ง 
รายการ

รายการส่�อ

ข �อมล้

เคล็ืดลืบัในการใชง้าน USB
เม่�อใชั่ � USB สำาหร่บการอา่นและ/หรอ่ทุ่ี�เก็บข �อมล้ พงึระลกึถงึสิ�งตอ่ไป็นี�:

1. อปุ็กรณจ่์ด้เกบ็ข �อมล้ USB บางชั่นดิ้อาจไมส่ามารถใชั่ �งานได้ �
2. หากคณุใชั่ �สายตอ่ USB เคร่�องอาจไมพ่บอปุ็กรณ ์USB น่�นได้ �
3. ให �ใชั่ �เฉพาะอปุ็กรณจ่์ด้เกบ็ข �อมล้ USB ทุ่ี�ฟอรแ์มตด้ �วิยระบบไฟล ์Windows 

FAT32 หรอ่ NTFS เทุ่า่น่�น
4. ไฟลข์นาด้ใหญจ่ะต �องใชั่ �เวิลาในการโหลด้เพิ�ม
5. ข �อมล้ในอปุ็กรณจ่์ด้เกบ็ข �อมล้ USB อาจเสยีหายหรอ่สญ้หายได้ � 

ให �สำารองไฟลส์ำาคญ่ไวิ �เสมอ 
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รปูแบบไฟลืท์ี่่�รองรบั
รป้็แบบไฟล ์Office ทุ่ี�รองร่บ:

ฟงักช์นัการด ู
เอกสาร

รายการ ตวัช่ว้ดั
doc/docx สามารถเปิ็ด้และอา่นเอกสาร doc/docx ได้ �
xls/xlsx สามารถเปิ็ด้และอา่นเอกสาร xls/xlsx ได้ �
ppt/pptx สามารถเปิ็ด้และอา่นเอกสาร ppt/pptxx ได้ �
Pdf สามารถเปิ็ด้และอา่นเอกสารในรป้็แบบ pdf ได้ �

รองรบัภาษาของอนิเที่ 
อรเ์ฟซ

รองร่บภาษา 
ของอนิเทุ่ 
อรเ์ฟซ 44 ภาษา

อง่กฤษ, จนีตว่ิยอ่, จนี (TW), จนี (HK), 
สเป็น (LA), ฝร่�งเศัส (EU), PT (EU), PT 
(BR), เยอรมน่, ร่สเซยี, อติาล,ี สวิเีด้น, สเป็น 
(EU), เกาหล,ี อาหร่บ, ฟารซ์,ี เซอรเ์บยี, 
บอสเนยี, มาซโิด้เนยี, บล่แกเรยี, ยเ้ครน, กรกี, 
นอรเ์วิย,์ เด้นมารก์, เชั่ก็, ฮง่การ,ี สโลวิะเกยี, 
โป็แลนด้,์ โรมาเนยี, ฟินแลนด้,์ เอสโตเนยี, 
ลต่เวิยี, ลธิว่ิเนยี, อง่กฤษแบบบรติชิั่, 
สโลวิเีนยี, โครเอเชั่ยี, ตรุก,ี เวิยีด้นาม, 
อนิโด้นเีซยีบาฮาซา, ภาษาด้ต่ชั่,์ มาเลเซยี, 
ไทุ่ย, ฮนิด้,ี ฮบิร,้ พมา่, คาตาลน่

 
รป้็แบบมล่ตมิเีด้ยีทุ่ี�รองร่บ:

นามสกลุื ประเภที่ Codec
.xvid
.avi

วิดิ้โีอ Xvid, H.264
เสยีง MP3

.mp4

.m4v

.mov

วิดิ้โีอ H.264/MPEG 4

เสยีง AAC

.mkv วิดิ้โีอ H.264
.ts
.trp
.tp

.mts
.m2ts

วิดิ้โีอ H.264, MPEG2

เสยีง MP3/AAC

.vob
วิดิ้โีอ MPEG1, MPEG2
เสยีง DVD-LPCM

.mpg วิดิ้โีอ MPEG1
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รป้็แบบอปุ็กรณก์ารเชั่่�อมตอ่ภายนอกทุ่ี�รองร่บ:

อปุกรณ์ ขนาดที่่�รองรบั 
(ขนาดสงูสดุ)

รปูแบบ 
NTFS

รปูแบบ 
FAT32 exFAT

อา่น เขยีน อา่น เขยีน อา่น เขยีน
เมมโมรี�สติ๊กแบบ 

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

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

หมายเหต:ุ   
• เฉพาะเคร่�องมอ่ฟอรแ์มตใน Windows 10 เทุ่า่น่�นทุ่ี�รองร่บการฟอรแ์มตแบบ 

FAT32 ได้ �สง้สดุ้ถงึ 32 GB
• เฉพาะการอป่็เกรด้เฟิรม์แวิรท์ุ่ี�รองร่บการฟอรแ์มตแบบ FAT32 
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Apps Center (ศนูยร์วมแอป)
ด้ ้เรยีกใชั่ � และถอด้ถอนการตดิ้ต่ �งแอป็
1. ในการด้แ้อป็ของคณุ เลอ่ก: Home (หนา้หลืกั)> Apps Center 

(ศนูยร์วมแอป)

2. ใชั่ �ป็ุ่ มทุ่ศิัทุ่างเพ่�อสำารวิจแอป็ทุ่ี�ต �องการ จากน่�นกด้ป็ุ่ ม ตกลืง บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล
เพ่�อเข �าใชั่ �งานแอป็

หมายเหต:ุ  คณุสามารถกด้ป็ุ่ ม หนา้หลืกั บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพ่�อย �อนกลบ่ไป็ทุ่ี� 
Home Screen (หนา้จอหลืกั) ได้ �ตลอด้เวิลา
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App Store
โป็รเจคเตอร์เคร่่องนี�มีร�านค�า Aptoide ติด้ต่�งไวิ�ให�ล่วิงหน�าแล�วิ ซึ่งชั่่วิยให�ผู้้�ใชั่�สามาร
ด้าวิน์โหลด้และติด้ต่�งแอป็ต่าง ๆ ได้�
1. เล่อก: Home (หน้าหลืัก) > Apps Center (ศูนย์รวมแอป) > App Store

2. ใชั่�ป็ุ่มทุ่ิศัทุ่างเพ่่อสำารวิจเมน้ เม่่อคุณพบแอป็ทุ่ี่คุณต�องการ ให�กด้ป็ุ่ม OK (ตกลืง) 
เพ่่อติด้ต่�ง
หมายเหตุ:  

• ผู้้�ใชั่�สามารถติด้ต่�งแอป็ของบริษ่ทุ่ภายนอกผู้่านไฟล์ .apk ได้�ใน File 
Management (การจัดการไฟลื์) แต่แอป็ของบริษ่ทุ่ภายนอกอาจมีป็่ญหา
เร่่องควิามเข�าก่นได้�ได้�

• แอป็ไม่ทุ่ี่ไม่ถ้กโหลด้ล่วิงหน�าโด้ย ViewSonic อาจไม่รองร่บหร่อไม่สามารถ
ทุ่ำางานร่วิมก่นได้�

• แอป็บางรายการอาจจำาเป็็นต�องใชั่�แป็�นพิมพ์หร่อเมาส์
• แอป็บางรายการอาจกำาหนด้ใชั่�พร�อมใชั่�งานเฉพาะภ้มิภาค
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ในการถอดถอนการตดิต ัง้แอป
1. เปิ็ด้ Apps Center (ศนูยร์วมแอป) โด้ยการเลอ่ก: Home (หนา้หลืกั)> Apps 

Center (ศนูยร์วมแอป)
2. ใชั่ �ป็ุ่ มทุ่ศิัทุ่างเพ่�อสำารวิจแอป็ทุ่ี�ต �องการ
3. กด้ป็ุ่ ม ตกลืง บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลค �างไวิ �สาม (3) วินิาทุ่ ีกลอ่งข �อควิามนี�จะแสด้ง 

ขึ�นมา:

4. เลอ่ก ตกลืง เพ่�อถอด้ถอนการตดิ้ต่ �งแอป็
หมายเหต:ุ  คณุสามารถกด้ป็ุ่ ม หนา้หลืกั บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพ่�อย �อนกลบ่ไป็ทุ่ี� 

Home Screen (หนา้จอหลืกั) ได้ �ตลอด้เวิลา
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Bluetooth (บลืทูี่ธู)
เคร่�องโป็รเจคเตอรม์าพร �อมคณุสมบต่บิลทุ้่ธ้ทุ่ี�อนุญาตให �ผู้้ �ใชั่ �เชั่่�อมตอ่อปุ็กรณแ์บบไร � 
สายเพ่�อการเลน่เสยีงได้ � สำาหร่บข �อมล้เพิ�มเตมิ ด้ ้หน �า 21
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Setting (การต ัง้คา่)
ใน Setting (การต ัง้คา่) คณุสามารถป็ร่บ Network (การต่ �งคา่เครอ่ขา่ย), 
Basic และ Advanced settings (การต่ �งคา่พ่�นฐานและข่ �นสง้), Date & Time 
(วิน่ทุ่ี�และเวิลา), Firmware update (อป่็เด้ตเฟิรม์แวิร)์ และด้ ้Information (ข �อมล้) 
ได้ �

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

(การต ัง้คา่เครอืขา่ย)



56

2. ด้แ้ละป็ร่บการต่ �งคา่ Wi-Fi และเครอ่ขา่ยของคณุ

3. หากต �องการต่ �งคา่การเชั่่�อมตอ่ไร �สาย โป็รด้ด้ทุ้่ี� "การเชั่่�อมตอ่เครอ่ขา่ย" ในหน �า 
24
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Basic settings (การต ัง้คา่พืน้ฐาน)
1. เลอ่ก: Home (หนา้แรก)> Setting (การต ัง้คา่)> Basic Settings 

(การต ัง้คา่พืน้ฐาน)

2. ใชั่ �ป็ุ่ ม ขึน้ และ ลืง เพ่�อเลอ่กตว่ิเลอ่กทุ่ี�ต �องการแล �วิกด้ ตกลืง หรอ่ใชั่ �ป็ุ่ มซา้ยและ
ขวาเพ่�อทุ่ำาการป็ร่บหรอ่เลอ่ก
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3. หากต �องการไป็ทุ่ี�เมน้กอ่นหน �า ให �กด้ป็ุ่ ม ยอ้นกลืบั

เมนู คำาอธบิาย
Language (ภาษา) เลอ่กภาษาทุ่ี�คณุต �องการ
Projector Position 
(ตำาแหน่งเคร่�อง 
โป็รเจคเตอร)์

เลอ่กตำาแหน่งการฉายทุ่ี�ต �องการ
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เมนู คำาอธบิาย
Keystone 
(ป็ร่บภาพสี�เหลี�ยม 
คางหม)้

ป็ร่บควิามผู้ดิ้เพี�ยนของภาพหน �าจอสี�เหลี�ยมคางหม้
Auto Keystone (ปรบัภาพส่�เหลื่�ยมคางหม ู
อตัโนมตั)ิ
ให �ภาพหน �าจอแบบสี�เหลี�ยมโด้ยป็ร่บคา่ภาพสี�เหลี�ยม 
คางหมโ้ด้ยอต่โนมต่ ิเม่�อภาพหน �าจอเป็็นสี�เหลี�ยม 
คางหมเ้น่�องจากการเอยีงเคร่�องโป็รเจคเตอร์
• Enable (เปิดใชง้าน): ป็ร่บคา่ภาพสี�เหลี�ยม 

คางหมโ้ด้ยอต่โนมต่ิ
• Disable (ปิดใชง้าน): ป็ร่บคา่ภาพสี�เหลี�ยม 

คางหมด้้ �วิยตนเอง
Horizontal Keystone (การปรบัส่�เหลื่�ยมคางหม ู
แนวนอน)
คณุสามารถป็ร่บสี�เหลี�ยมคางหมแ้นวินอนได้ �ด้ �วิยตนเอง
Vertical Keystone (การปรบัส่�เหลื่�ยมคางหม ู
แนวต ัง้)
คณุสามารถป็ร่บสี�เหลี�ยมคางหมแ้นวิต่ �งได้ �ด้ �วิยตนเอง
4 Corner Adjustment (การปรบั 4 มมุ)
ป็ร่บมมุแตล่ะมมุเพ่�อควิามยด่้หยุน่ในการฉายภาพสง้สดุ้
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เมนู คำาอธบิาย
Zoom เปิ็ด้ใชั่ �งานฟ่งกช์ั่น่ซม้

Focus (โฟกส่) ป็ร่บโฟกส่ของภาพหน �าจอ
Manual Focus (ปรบัโฟกสัดว้ยตนเอง)
ป็ร่บโฟกส่ด้ �วิยป็ุ่ ม ซา้ย และ ขวา บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล



61

เมนู คำาอธบิาย
Focus (โฟกส่) Auto Focus (โฟกสัอตัโนมตั)ิ

เลอ่กจากตว่ิเลอ่กตอ่ไป็นี�:
• Enable (เปิดใชง้าน): การป็ร่บโฟกส่โด้ย 

อต่โนมต่ทิุ่น่ทุ่โีด้ยไมต่ �องใชั่ �รโีมทุ่คอนโทุ่รล
• Disable (ปิดใชง้าน): ป็ร่บโฟกส่ด้ �วิยตนเอง

หมายเหต:ุ  
• หากเปิ็ด้ใชั่ �งาน Auto Focus (โฟกสัอตัโนมตั)ิ 

ไวิ � เคร่�อง 
โป็รเจคเตอรจ์ะโฟกส่ภาพหน �าจอโด้ย 
อต่โนมต่เิม่�อเปิ็ด้เคร่�องหรอ่เม่�อมกีาร 
ป็ร่บตำาแหน่งหรอ่ป็ร่บมมุ

• ระบบโฟกส่อต่โนมต่จิะแมน่ยำาทุ่ี�สดุ้เม่�อขนาด้
หน �าจอทุ่ี�ฉายอย้ทุ่่ี� 50-75 นิ�วิ  สำาหร่บขนาด้หน �า
จออ่�น ๆ แนะนำาให �ใชั่ �ระบบโฟกส่อต่โนมต่ริว่ิม
กบ่การโฟกส่แบบแมนนวิล

• ในกรณีทุ่ี่ระบบ โฟกัสอัตโนมัติ ล�มเหลวิสอง
คร่�งติด้ก่น การป็ร่บ โฟกัสแบบแมนนวลื จะ
แสด้งขึ�นมาให�ใชั่�โด้ยอ่ตโนม่ติ
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Date & Time (วนัที่่�แลืะเวลืา)
ป็ร่บรป้็แบบ Date (วิน่ทุ่ี�), Time (เวิลา) Time Zone (เขตเวิลา) และ Time Format 
(รป้็แบบเวิลา)

หมายเหต:ุ  เวิลาจะป็รากฏิขึ�นทุ่ี�มมุขวิาบนหลง่จากทุ่ี�เชั่่�อมตอ่กบ่อนิเทุ่อรเ์น็ตแล �วิ
1. เลอ่ก: Home (หนา้หลืกั)> Setting (การต ัง้คา่)> Date & Time (วนัที่่�แลืะ

เวลืา)

2. ใชั่ �ป็ุ่ ม ขึน้ และ ลืง เพ่�อเลอ่กตว่ิเลอ่กทุ่ี�ต �องการแล �วิกด้ ตกลืง หรอ่ใชั่ �ป็ุ่ ม ซา้ยและ
ขวาเพ่�อทุ่ำาการป็ร่บหรอ่เลอ่ก
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เมนู คำาอธบิาย
Automatic Date & 
Time  
(วิน่ทุ่ี� & เวิลาอต่โนมต่)ิ

ผู้้ �ใชั่ �สามารถซงิโครไนซว์ิน่ทุ่ี�และเวิลาได้ �โด้ยอต่โนมต่ิ
หลง่จากเชั่่�อมตอ่กบ่อนิเทุ่อรเ์น็ตแล �วิ
Enable (เปิดที่ำางาน)
เปิ็ด้การซงิโครไนซ์
Disable (ปิดที่ำางาน)
ปิ็ด้การซงิโครไนซ์

Time Zone (เขตเวิลา) เลอ่กตำาแหน่งทุ่ี�คณุต �องการ
Time Format 
(รป้็แบบเวิลา)

เลอ่กรป้็แบบการแสด้งเวิลาตา่ง ๆ
12 Hours (12 ช ั�วโมง)
นาฬกิาแบบ 12 ชั่่�วิโมง
24 Hours (24 ช ั�วโมง)
นาฬกิาแบบ 24 ชั่่�วิโมง
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Firmware Upgrade (อปัเกรดเฟิรม์แวร)์
ผู้้ �ใชั่ �สามารถอป่็เด้ตเฟิรม์แวิรผ์ู้า่นทุ่างออนไลนห์รอ่ผู้า่น USB และตรวิจสอบหมายเลข 
รุน่ของเฟิรม์แวิรไ์ด้ �

หมายเหต:ุ  อยา่ถอด้สายไฟ, USB หรอ่ตด่้การเชั่่�อมตอ่อนิเอทุ่รเ์น็ตในระหวิา่ง 
กระบวินการอป่็เกรด้

1. กอ่นเข �าส้เ่มน้ Firmware Upgrade (อปัเกรดเฟิรม์แวร)์ โป็รด้ตรวิจสอบให � 
ม่�นใจวิา่เคร่�องโป็รเจคเตอรเ์ชั่่�อมตอ่กบ่อนิเทุ่อรเ์น็ตแล �วิ

2. เพ่�อเข �าส้เ่มน้ ให �เลอ่ก: Home (หนา้หลืกั)> Setting (การต ัง้คา่)> 
Firmware Upgrade (อปัเกรดเฟิรม์แวร)์

Software Update Online (การอปัเดตซอฟตแ์วรอ์อนไลืน)์
1. ไป็ทุ่ี�: Home (หนา้หลืกั)> Setting (การต ัง้คา่)> Firmware Upgrade  

(อปัเกรดเฟิรม์แวร)์> Software Update Online (การอปัเดตซอฟตแ์วร 
์ออนไลืน์)์
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2. เลอ่ก Enter โด้ยการกด้ ตกลืง บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล
3. ระบบจะตรวิจสอบเว็ิบไซตข์อง ViewSonic (ผู้า่นทุ่าง OTA) และแสด้งข �อควิาม 

โต �ตอบด้ �านลา่งนี� หากมเีฟิรม์แวิรใ์หมใ่ห �บรกิาร

4. เม่�อเลอ่ก Yes (ตกลืง) แล �วิ แถบควิามคบ่หน �าจะป็รากฏิขึ�นเม่�อเริ�มกระบวินการ 
อป่็เด้ต 

UPGRADING SOFTWARE
PLEASE DO NOT TURN OFF

52%

5. หลง่จากทุ่ี�ถงึ 100% โป็รเจ็กเตอรจ์ะเริ�มใหม ่และหน �าจอจะด้บ่ไป็เป็็นเวิลาสองสาม
นาทุ่ ีทุ่่ �งหมด้จะใชั่ �เวิลาป็ระมาณ 10 นาทุ่ี

6. หลง่จากอป่็เด้ตเฟิรม์แวิรแ์ล �วิ จะใชั่ �เวิลาสก่สองสามนาทุ่เีพ่�อรสีตารท์ุ่เคร่�อง 
โป็รเจคเตอร์
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Firmware Update by USB (อปัเดตเฟิรม์แวรด์ว้ย USB)
1. ด้าวินโ์หลด้เวิอรช์ั่น่ลา่สดุ้จากเว็ิบไซต ์ViewSonic แล �วิคด่้ลอกไฟลไ์ป็ยง่อปุ็กรณ ์

USB 
2. เสยีบ USB เข �ากบ่เคร่�องโป็รเจคเตอร ์จากน่�นไป็ทุ่ี�: Home (หนา้หลืกั) > 

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

3. เลอ่ก Enter โด้ยการกด้ ตกลืง บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล

4. ระบบจะตรวิจหารุน่ของเฟิรม์แวิร ์แล �วิแสด้งข �อควิามโต �ตอบข �างต �นขึ�นมา
5. เม่�อเลอ่ก Yes (ตกลืง) แล �วิ แถบควิามคบ่หน �าจะป็รากฏิขึ�นเม่�อเริ�มกระบวินการ

อป่็เด้ต
6. หลง่จากทุ่ี�ครบ 100% แล �วิ เคร่�องโป็รเจคเตอรจ์ะรสีตารท์ุ่ตว่ิเอง 

กระบวินการทุ่่ �งหมด้จะใชั่ �เวิลาป็ระมาณ 10 นาทุ่ี
7. หลง่จากอป่็เด้ตเฟิรม์แวิรแ์ล �วิ จะใชั่ �เวิลาสก่สองสามนาทุ่เีพ่�อรสีตารท์ุ่เคร่�อง

โป็รเจคเตอร์
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Advanced Settings (การต ัง้คา่ข ัน้สงู)
1. เลอ่ก: Home (หนา้แรก)> Setting (การต ัง้คา่)> Advanced Settings 

(การต ัง้คา่ข ัน้สงู)

2. ใชั่ �ป็ุ่ ม ขึน้ และ ลืง เพ่�อเลอ่กตว่ิเลอ่กทุ่ี�ต �องการแล �วิกด้ ตกลืง หรอ่ใชั่ �ป็ุ่ ม ซา้ยและ
ขวาเพ่�อทุ่ำาการป็ร่บหรอ่เลอ่ก
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3. หากต �องการไป็ทุ่ี�เมน้กอ่นหน �า ให �กด้ป็ุ่ ม ยอ้นกลืบั

เมนู คำาอธบิาย
Power On Source 
(แหลง่สญ่ญาณเม่�อ 
เปิ็ด้เคร่�อง)

อนุญาตให �ผู้้ �ใชั่ �ป็�อนแหลง่สญ่ญาณทุ่ี�ต �องการเม่�อเปิ็ด้เค
ร่�องได้ �โด้ยตรงหลง่จากเปิ็ด้เคร่�องโป็รเจคเตอร์

Power On/Off Ring 
Tone  
(เสยีงเปิ็ด้/ปิ็ด้เคร่�อง)

เปิ็ด้หรอ่ปิ็ด้การใชั่ �งานเสยีงเม่�อเปิ็ด้/ปิ็ด้เคร่�อง

Auto Power On 
(เปิ็ด้เคร่�องอต่โนมต่)ิ

CEC
โป็รเจคเตอรเ์คร่�องนี�รองร่บฟ่งกช์ั่น่ CEC (Consumer  
Electronics Control หรอ่การควิบคมุระบบไฟฟ�าของ 
ผู้้ �บรโิภค) ในการซงิกก์ารเปิ็ด้/ปิ็ด้เคร่�องผู้า่นการ 
เชั่่�อมตอ่ HDMI
กลา่วิคอ่ หากเชั่่�อมตอ่อปุ็กรณท์ุ่ี�รองร่บฟ่งกช์ั่น่ CEC 
เข �ากบ่ชั่อ่ง HDMI ขาเข �าของเคร่�องโป็รเจคเตอรไ์วิ � 
เม่�อปิ็ด้เคร่�องโป็รเจคเตอร ์พลง่งานของอปุ็กรณท์ุ่ี� 
เชั่่�อมตอ่จะถก้ปิ็ด้ไป็ด้ �วิยโด้ยอต่โนมต่ ิเม่�อเปิ็ด้ 
อปุ็กรณท์ุ่ี�เชั่่�อมตอ่อย้ ่เคร่�องโป็รเจคเตอรก์จ็ะเปิ็ด้ 
โด้ยอต่โนมต่ดิ้ �วิย

หมายเหต:ุ  ตรวิจสอบให �ม่�นใจวิา่ทุ่่ �งฟ่งกช์ั่น่ CEC 
ของเคร่�องโป็รเจคตอรแ์ละอปุ็กรณท์ุ่ี� 
เชั่่�อมตอ่เปิ็ด้อย้่
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เมนู คำาอธบิาย
Smart Energy 
(การป็ระหยด่้พลง่งาน 
อจ่ฉรยิะ)

Auto Power Off (ปิดเครื�องอตัโนมตั)ิ 
เคร่�องโป็รเจคเตอรส์ามารถปิ็ด้เองได้ �โด้ยอต่โนมต่ ิ
หากไมพ่บแหลง่สญ่ญาณขาเข �าหลง่จากพ �นชั่ว่ิงเวิลาทุ่ี�
กำาหนด้ไวิ �
Sleep Timer (นบัเวลืาถอยหลืงั)
ปิ็ด้เคร่�องโด้ยอต่โนมต่หิลง่จากชั่ว่ิงเวิลาทุ่ี�กำาหนด้
Power Saving (การประหยดัพลืงังาน)
ลด้การใชั่ �พลง่งานหากไมพ่บแหลง่สญ่ญาณขาเข �า 
เม่�อพ �นห �า (5) นาทุ่ี

หมายเหต:ุ  การใชั่ �พลง่งานของหลอด้ LED จะ
เป็ลี�ยนเป็็น 30% หลง่จากตรวิจไมพ่บ
แหลง่สญ่ญาณขาเข �าหลง่จากห �า (5) 
นาทุ่ี

harmon/kardon Audio Mode (โหมดเสย่ง) 
• Movie (ภาพยนตร)์: โหมด้เสยีงต่ �งต �น
• Music (เพลืง): เหมาะสำาหร่บการเลน่เพลง
• User (ผูใ้ชง้าน): ชั่ว่ิยให �ผู้้ �ใชั่ �งานสามารถป็ร่บอคีวิ

อไลเซอรเ์สยีงได้ �เอง
หมายเหต:ุ  ในโหมด้ User คณุจะสามารถเลอ่ก 

100Hz, 500Hz, 1,500Hz, 5,000Hz, 
and 10,000Hz ได้ �

Audio Volume (ระดบัเสย่ง)
ป็ร่บระด้บ่เสยีงจาก 0 ถงึ 50
Mute (ปิดเสย่ง)
ปิ็ด้หรอ่เปิ็ด้เสยีง
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เมนู คำาอธบิาย
Light Source Level 
(ระด้บ่แหลง่กำาเนดิ้ 
แสงสวิา่ง)

เลอ่กอต่ราสิ�นเป็ลอ่งพลง่งานทุ่ี�เหมาะสมของไฟ LED
Full (เต็มกำาลืงั)
100%
Eco (ประหยดัพลืงังาน)
70%

หมายเหต:ุ  หากใชั่ �เพาเวิอรแ์บงกท์ุ่ี�เชั่่�อมตอ่ผู้า่น 
สาย USB-C เพ่�อชั่ารจ์ M2W แล �วิ  
Light Source Level (ระด้บ่แหลง่ 
กำาเนดิ้แสงสวิา่ง) จะทุ่ำางานแค ่Full 
(เต็มกำาลง่) (60%).

High Altitude Mode 
(โหมด้ควิามสง้เหนอ่ 
ระด้บ่น �ำาทุ่ะเล)

ขอแนะนำาให �คณุใชั่ � High Altitude Mode (โหมด้ 
ควิามสง้เหนอ่ระด้บ่น �ำาทุ่ะเล) เม่�อสภาพแวิด้ล �อมของคุ
ณอย้ร่ะหวิา่ง 1,500 เมตรถงึ 3,000 เมตรเหนอ่ 
ระด้บ่น �ำาทุ่ะเลและมอีณุหภม้อิย้ร่ะหวิา่ง 5°C-25°C 

หมายเหต:ุ  หากคณุใชั่ �เคร่�องโป็รเจคเตอรน์ี�ภาย 
ใต �สภาวิะทุ่ี�รนุแรงอ่�น ๆ นอกเหนอ่ไป็ 
จากทุ่ี�กลา่วิไวิ �ข �างต �น เคร่�องอาจเกดิ้ 
อาการปิ็ด้เคร่�องอต่โนมต่ไิด้ � ซึ�งเป็็น 
อาการทุ่ี�ออกแบบมาเพ่�อป็�องกน่ 
เคร่�องโป็รเจคเตอรข์องคณุจากควิาม 
ร �อนสง้เกนิไป็ ในกรณีเชั่น่นี� คณุควิร 
สลบ่ไป็ใชั่ � High Altitude Mode 
(โหมด้ควิามสง้เหนอ่ระด้บ่น �ำาทุ่ะเล) 
เพ่�อแก �ไขอาการเหลา่นี� อยา่งไรกต็าม 
การกระทุ่ำาเชั่น่นี�ไมไ่ด้ �เป็็นการระบวุิา่ 
โป็รเจคเตอรเ์คร่�องนี�สามารถทุ่ำางาน 
ภายใต �สภาวิะทุ่ี�รนุแรงหรอ่สดุ้ข่ �วิได้ �
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เมนู คำาอธบิาย
Reset Settings 
(รเีซต็การต่ �งคา่)

รเีซต็การต่ �งคา่กลบ่คน่เป็็นคา่เริ�มต �น
หมายเหต:ุ  ภาษา, โหมด้ควิามสง้เหนอ่ระด้บ่ 

น �ำาทุ่ะเล, ตำาแหน่งเคร่�อง 
โป็รเจคเตอร,์ การต่ �งคา่เครอ่ขา่ย, แอป็
ทุ่ี�ตดิ้ต่ �งใน Apps Center ทุ่่ �งหมด้, เพิ�ม
แอป็, บลทุ้่ธ้, ซม้, การป็ร่บสี�เหลี�ยม
คางหมแ้นวินอน/แนวิต่ �ง, การป็ร่บ 4 
มมุ และชั่่�วิโมง 
ใชั่ �งานแหลง่กำาเนดิ้แสงจะไม ่
เป็ลี�ยนแป็ลง

Reset to Factory 
Default  
(รเีซต็เป็็นคา่เริ�มต �นจาก 
โรงงาน)

Factory reset (รเีซต็เป็็นคา่ต่ �งต �นจากโรงงาน)
หมายเหต:ุ  Light Source Hours (ชั่่�วิโมงใชั่ �งาน

แหลง่กำาเนดิ้แสง) จะไมเ่ป็ลี�ยนแป็ลง
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Information (ขอ้มลูื)
1. เลอ่ก: Home (หนา้หลืกั)> Setting (การต ัง้คา่)> Information (ขอ้มลูื)

2. ด้ส้ถานะและข �อมล้ของระบบ

หมายเหต:ุ  คณุสามารถกด้ป็ุ่ ม หนา้หลืกั บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพ่�อย �อนกลบ่ไป็ทุ่ี� 
Home Screen (หนา้จอหลืกั) ได้ �ตลอด้เวิลา
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Screen Mirroring (การลือกเลืย่นหนา้จอ)
ลอกเลยีนหน �าจออปุ็กรณส์ว่ินบคุคลของคณุ วิธิกีารต่ �งคา่การ Screen Mirroring 
แบบไร �สาย โป็รด้ด้ทุ้่ี� "การ Screen Mirroring (ลอกเลยีนหน �าจอ) แบบไร �สาย" 
ในหน �า 20

หมายเหต:ุ  ตรวิจสอบวิา่อปุ็กรณข์องคณุเชั่่�อมตอ่กบ่เครอ่ขา่ยเด้ยีวิกน่กบ่ 
โป็รเจคเตอร์
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การเพิ�มแอป
เพิ�มแอป็ทุ่ี�คณุชั่่�นชั่อบเข �าไป็ใน Home Screen (หนา้จอหลืกั)
1. จาก Home Screen (หนา้จอหลืกั) ให �เลอ่ก Add App (เพิ�มแอป) แล �วิกด้ 

ตกลืง บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล

2. ใชั่ �ป็ุ่ มทุ่ศิัทุ่างเพ่�อเลอ่กแอป็ทุ่ี�ต �องการ แล �วิกด้ ตกลืง
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3. ในตอนนี� แอป็ทุ่ี�คณุชั่่�นชั่อบจะป็รากฏิขึ�นบน Home Screen (หนา้จอหลืกั)

ลืบแอปออกจาก Home Screen (หนา้จอหลืกั)
1. จาก Home Screen (หนา้จอหลืกั) ให �เลอ่กแอป็ทุ่ี�คณุต �องการลบ จากน่�นกด้ 

ตกลืง ค �างไวิ �สาม (3) วินิาทุ่ี
2. ข �อควิาม “Do you want to Delete this application from My Favorites?”  

(คณุต �องการลบแอป็พลเิคชั่น่นี�ออกจากรายการทุ่ี�ฉ่นชั่่�นชั่อบหรอ่ไม)่ จะป็รากฏิขึ�น

3. เลอ่ก Yes (ใช)่ จากน่�นกด้ ตกลืง เพ่�อลบแอป็
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รายลืะเอย่ดการแสดงผลืบนหนา้จอ (On-Screen Display 
(OSD)) ของหนา้จอหลืกั (Home Screen)

เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู
File 

Management
Apps Center

Bluetooth

Setting

Network Settings Wi-Fi

Enable/Disable
SSID

Configure IP
IP Address

Subnet Mask
Default Gateway

DNS Server

Basic Settings Language

English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Русский

繁體中文

简体中文

日本語

한국어

Svenska
Nederlands

Türkçe
Čeština

Português

ไทุ่ย
Polski
Suomi
یبرع

Indonesia
हिन्दी

Tiếng Việt
Ελληνικά
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู

Setting

Basic Settings

Projector 
Projection

Front Table
Front Ceiling
Rear Table

Rear Ceiling

Keystone

Auto Keystone
Disable
Enable

V Keystone (-/+, -40~40)
H Keystone (-/+, -40~40)

4 Corner 
Adjustment

Disable
Enable

Zoom 0.8x~1.0x

Focus
Manual Focus

Auto Focus
Disable
Enable

Date & Time

Automatic Date & 
Time

Disable
Enable

Date
Time

Time Zone

Time Format
12 Hours
24 Hours

Firmware Update

Software Update 
Online

Software Update 
by USB

OTA Reminder
Enable
Disable

Software Version
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู

Setting Advanced 
Settings

Power On Source
Disable
HDMI
USB-C

Power On/Off 
Ring Tone

Disable
Enable

Auto Power On
Direct Power On

Disable
Enable

CEC
Disable
Enable

Smart Energy

Auto Power Off

Disable
10 minutes
20 minutes
30 minutes

Sleep Timer

Disable
30 minutes

1 hour
2 hours
3 hours
4 hours
8 hours

12 hours

Power Saving
Disable
Enable

harman/kardon

Audio Mode

Movie
Music
User

100Hz
500Hz

1500Hz
5000Hz

10000Hz
Audio Volume (0~50)

Mute
Disable
Enable

Light Source Level
Full

Eco
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู

Setting

Advanced 
Settings

High Altitude 
Mode

Disable
Enable

Reset Settings
Reset
Cancel

Reset to Factory 
Default

Reset
Cancel

Information

Light Source Hours
System Version

Memory Information
Wi-Fi Mac Address

Serial Number

Screen 
Mirroring
Add App
Add App
Add App
Add App
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ภาคผนวก
ขอ้มลูืจำาเพาะ

รายการ ประเภที่ ขอ้มลูืจำาเพาะ
โป็รเจคเตอร์ ป็ระเภทุ่ 0.45” WXGA, LED

ขนาด้ภาพฉาย 24”~150”
ระยะฉายภาพ 0.50-3.87 ม. (100”@2.58 ม.)
เลนส์ F=1.7, f=6.35 มม.
ซม้ออป็ตคิอล ยดึ้ตาย
ชั่นดิ้หลอด้ไฟ RGB LED
อายกุารใชั่ �งานของ 
แหลง่กำาเนดิ้แสง 
(ป็กต)ิ

สง้สดุ้ 30,000 ชั่่�วิโมง

การแสด้งสี 1.07 พ่นล �านสี
ป็ร่บภาพสี�เหลี�ยม 
คางหม้

แนวิต่ �ง: -/+ 40; แนวินอน: -/+ 40

สญ่ญาณเข �า HDMI fh: 30K~97kHz, fv: 24~85Hz,
ควิามละเอยีด้ ด้่ �งเด้มิ 1920 x 800

รองร่บ VGA (640 x 480) ถงึ Full HD (1920 x 1080)
พ่�นทุ่ี�จ่ด้เกบ็ข �อมล้ใ
นตว่ิเคร่�อง

รวิมทุ่่ �งหมด้ 16 GB
ทุ่ี�พร �อมใชั่ �งาน 10 GB

อนิพตุ HDMI 1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
การด์้ SD ไมโคร SD (รองร่บได้ �สง้สดุ้ 256 GB, SDXC)
USB แบบ C 1 (5V/0.5A)
USB แบบ A 1 เคร่�องอา่น USB 2.0
อนิพตุ Wi-Fi 1 (5G)

เอาตพ์ตุ สญ่ญาณเสยีงออก 
(3.5 มม.)

1

เอาตพ์ตุ Bluetooth 1 (BT 4.2/สญ่ญาณเสยีงออก)
ลำาโพง 3W Cube x 2 (เต็มชั่ว่ิง x 2)
ชั่อ่ง USB แบบ A 
(แหลง่จา่ยไฟ)

1 (USB 2.0, 5V/1.5A โด้ยใชั่ �รว่ิมกบ่เคร่�อง
อา่น)

อะแด้ป็เตอรไ์ฟฟ�า¹ แรงด้น่ไฟฟ�าขาเข �า DC IN 100-240V, 50/60 Hz 
(สลบ่กระแสไฟอต่โนมต่)ิ

สภาพแวิด้ล �อมใน 
การทุ่ำางาน

อณุหภม้ิ 0°C ถงึ 40°C (32°F ถงึ 104°F)
ควิามชั่่�น 0% ถงึ 90% (ไมก่ล่�นตว่ิ)

ขนาด้ ตว่ิเคร่�อง 
(ก x ส x ล)

225 x 225 x 57 มม. 
(8.9” x 8.9” x 2.2”)

น �ำาหน่ก ตว่ิเคร่�อง 1.35 กก. (2.98 ป็อนด้)์
การสิ�นเป็ลอ่ง 
พลง่งาน

เปิ็ด้ 71W (ป็กต)ิ
ปิ็ด้ < 0.5W (สแตนด้บ์าย)

¹ โป็รด้ใชั่ �อะแด้ป็เตอรไ์ฟฟ�าจาก ViewSonic® หรอ่จากผู้้ �ผู้ลติทุ่ี�ได้ �ร่บอนุญาตเทุ่า่น่�น
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ขนาดของเครื�องโปรเจคเตอร์
225 มม.(ก) x 225 มม.(ส) x 52 มม.(ล)

225

225 52

ตารางการปรบั
การปรบัวดิโ่อ HDMI

การปรบั ความ 
ลืะเอย่ด

ความถ่�แนว 
นอน (KHz)

ความถ่�แนวต ัง้ 
(Hz)

วามถ่�สญัญาณ 
นาฬกิา 

 (MHz)ค

480i 720(1440) x 
480 15.73 59.94 27

480p 720 x 480 31.47 59.94 27

576i 720(1440) x 
576 15.63 50 27

576p 720 x 576 31.25 50 27
720/50p 1280 x 720 37.5 50 74.25
720/60p 1280 x 720 45 60 74.25
1080/50i 1920 x 1080 28.13 50 74.25
1080/60i 1920 x 1080 33.75 60 74.25
1080/24P 1920 x 1080 27 24 74.25
1080/50P 1920 x 1080 56.25 50 148.5
1080/60P 1920 x 1080 67.5  60 148.5
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HDMI PC

ความลืะเอย่ด อตัรารเ่ฟรช 
(Hz)

ความถ่�แนวนอน 
(KHz)

ความถ่�สญัญาณ 
นาฬกิา (MHz)

640 x 480

59.94 31.469 25.175
72.809 37.861 31.5

75 37.5 31.5
85.008 43.269 36

720 x 400 70.087 31.469 28.3221

800 x 600

60.317 37.879 40
72.188 48.077 50

75 46.875 49.5
85.061 53.674 56.25
119.854 77.425 83

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

1024 x 768

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

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

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

1280 x 960
60 60 108

85.002 85.938 148.5

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

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

ความถ่�แนวนอน 
(KHz)

ความถ่�สญัญาณ 
นาฬกิา (MHz)

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

(VESA) 60 67.5 148.5

640 x 480 @ 
67Hz 66.667 35 30.24

832 x 624 @ 
75Hz 74.546 49.722 57.28

1024 x 768 @ 
75Hz 75.02 60.241 80

1152 x 870 @ 
75Hz 75.06 68.68 100
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การปรบัการเชื�อมตอ่ USB-C

ความลืะเอย่ด อตัรารเ่ฟรช 
(Hz)

ความถ่�แนวนอน 
(KHz)

ความถ่�สญัญาณ 
นาฬกิา (MHz)

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

720/50p 50 37.5 74.25
720/60p 60 45 74.25
1080/50i 50 28.13 74.25
1080/60i 60 33.75 74.25
1080/24p 24 27 74.25
1080/50p 50 56.25 148.5
1080/60p 60 67.5 148.5
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การแกป้ญัหา
สว่ินนี�จะอธบิายป่็ญหาทุ่่�วิไป็ซึ�งคณุอาจพบในขณะใชั่ �งานเคร่�องโป็รเจคเตอร์

ปญัหา การแกไ้ขที่่�เป็นไปได้
โป็รเจ็กเตอรไ์มเ่ปิ็ด้ • ตรวิจสอบให �ม่�นใจวิา่ได้ �เสยีบสายไฟเข �ากบ่เคร่�อง 

โป็รเจคเตอรแ์ละเต �าเสยีบไฟอยา่งเหมาะสมแล �วิ
• หากกระบวินการระบายควิามร �อนยง่ไมเ่สร็จสิ�น 

โป็รด้รอจนกวิา่จะเสร็จสิ�น จากน่�นให �ลองเปิ็ด้เคร่�อง 
โป็รเจคเตอรใ์หมอ่กีคร่ �ง

• หากวิธิกีารด้ �านบนไมไ่ด้ �ผู้ล โป็รด้ลองใชั่ �เต �าร่บ 
ไฟฟ�าอ่�น หรอ่ลงอปุ็กรณไ์ฟฟ�าอ่�นด้ �วิยเต �าร่บไฟฟ�า 
เด้ยีวิกน่

ไมม่ภีาพ • ตรวิจสอบให �ม่�นใจวิา่เชั่่�อมตอ่สายวิดิ้โีอไวิ �อยา่งถก้ 
ต �องและเปิ็ด้แหลง่สญ่ญาณวิดิ้โีอไวิ �แล �วิ

• หากไมไ่ด้ �เลอ่กแหลง่สญ่ญาณเข �าเป็็นแบบ 
อต่โนมต่ ิให �เลอ่กแหลง่สญ่ญาณทุ่ี�ถก้ต �องโด้ยการ 
ใชั่ �ป็ุ่ ม Source (แหลง่สญ่ญาณ) บนเคร่�อง 
โป็รเจคเตอรห์รอ่บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล

ภาพเบลอ • การป็ร่บโฟกส่ด้ �วิยรโีมทุ่คอนโทุ่รลจะชั่ว่ิยให �เลนส ์
ฉายภาพสามารถจ่บโฟกส่ได้ �อยา่งถก้ต �อง

• ตรวิจสอบให �ม่�นใจวิา่เคร่�องโป็รเจคเตอรแ์ละหน �าจอ
อย้ใ่นแนวิทุ่ี�ถก้ต �อง หากจำาเป็็น ให �ป็ร่บควิามสง้ มมุ 
และทุ่ศิัทุ่างการฉายของเคร่�องโป็รเจคเตอร ์

รโีมทุ่คอนโทุ่รลไม ่
ทุ่ำางาน

• ตรวิจสอบให �ม่�นใจวิา่ไมม่สี ิ�งใด้กดี้ขวิางระหวิา่ง 
รโีมทุ่คอนโทุ่รลกบ่เคร่�องโป็รเจคเตอร ์และอย้ ่
หา่งกน่ไมเ่กนิ 8 เมตร (26 ฟตุ)

• แบตเตอรี�อาจหมด้ โป็รด้ตรวิจสอบและเป็ลี�ยน 
แบตเตอรี�หากจำาเป็็น

หลือดไฟ LED แสดงการที่ำางาน
สไ่ฟ สถานะแลืะคำาอธบิาย

เพาเวอร์
สแีด้ง โหมด้สแตนด้บ์าย (5 วินิาทุ่)ี (<0.5W)

สเีขยีวิ เปิ็ด้เคร่�อง
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การบำารงุรกัษา
ขอ้ควรระวงัที่ ั�วไป
• ตรวิจสอบให �ม่�นใจวิา่ได้ �ปิ็ด้เคร่�องโป็รเจคเตอรแ์ละถอด้สายเคเบลิออกจากเต �าเสยีบ

ไฟฟ�าแล �วิ
• อยา่ถอด้ชั่ิ�นสว่ินใด้ ๆ ออกจากเคร่�องโป็รเจคเตอร ์ตดิ้ตอ่ ViewSonic® หรอ่ผู้้ �ขาย 

เม่�อต �องการเป็ลี�ยนชั่ิ�นสว่ินของเคร่�องโป็รเจคเตอร์
• อยา่พน่สเป็รย ์หรอ่เทุ่ของเหลวิใด้ ๆ ลงบนตว่ิเคร่�องโด้ยตรง
• ถอ่เคร่�องโป็รเจคเตอรด์้ �วิยควิามระมด่้ระวิง่ เน่�องจากหากมรีอยขดี้ขว่ิน เคร่�อง 

โป็รเจคเตอรส์เีข �มอาจแสด้งรอยให �เห็นได้ �ชั่ด่้เจนกวิา่เคร่�องทุ่ี�มสีอีอ่น

การที่ำาความสะอาดเลืนส์
• ใชั่ �กระป๋็องอด่้อากาศัเพ่�อกำาจ่ด้ฝุ่ น
• หากเลนสย์ง่คงไมส่ะอาด้ ให �ใชั่ �กระด้าษทุ่ำาควิามสะอาด้เลนสห์รอ่ใชั่ �ผู้ �านุ่มชั่บุน �ำายา

ทุ่ำาควิามสะอาด้เลนสแ์ล �วิเชั่ด็้ทุ่ี�ผู้วิิเลนสเ์บา ๆ
ขอ้ควรระวงั:  ห �ามขด่้ถเ้ลนสด์้ �วิยวิส่ด้ทุุ่ี�มฤีทุ่ธิก์ด่้กรอ่น

การที่ำาความสะอาดตวัเครื�อง
• ใชั่ �ผู้ �าแห �งทุ่ี�นุ่มและไมม่ขียุเพ่�อกำาจ่ด้สิ�งสกป็รกหรอ่ฝุ่ น
• ถ �าตว่ิเคร่�องยง่คงไมส่ะอาด้ ให �ใชั่ �สารซก่ฟอกทุ่ี�ไมม่แีอมโมเนยี ไม่มีแีอลกอฮอล ์

ไมม่ฤีทุ่ธิก์ด่้กรอ่นป็รมิาณเล็กน �อย หยด้ลงบนผู้ �านุ่มทุ่ี�สะอาด้ ป็ราศัจากขน จาก 
น่�นเชั่ด็้พ่�นผู้วิิ
ขอ้ควรระวงั:  ห �ามใชั่ �แว็ิกซ ์แอลกอฮอล ์เบนซนี ทุ่นิเนอร ์หรอ่สารเคมอี่�น ๆ

การเก็บรกัษาเครื�องโปรเจคเตอร์
หากคณุป็ระสงคจ์ะเก็บเคร่�องโป็รเจคเตอรไ์วิ �เป็็นเวิลานาน:
• ตรวิจสอบให �ม่�นใจวิา่อณุหภม้แิละควิามชั่่�นของพ่�นทุ่ี�จ่ด้เกบ็อย้ใ่นชั่ว่ิงทุ่ี�แนะนำา
• ยด่้ขาต่ �งทุ่กุขาออกมาให �สดุ้
• ถอด้แบตเตอรี�ออกจากรโีมทุ่คอนโทุ่รล
• บรรจเุคร่�องโป็รเจคเตอรล์งในบรรจภุณ่ฑ์ด์้่ �งเด้มิหรอ่เทุ่ยีบเทุ่า่

ประกาศความไมร่บัผดิชอบ
• ViewSonic® ไมแ่นะนำาให �ใชั่ �น �ำายาทุ่ำาควิามสะอาด้ทุ่ี�มสีว่ินผู้สมของแอมโมเนยีหรอ่

แอลกอฮอลก์บ่เลนสห์รอ่ตว่ิเคร่�อง มรีายงานวิา่น �ำายาทุ่ำาควิามสะอาด้เคมบีางชั่นดิ้ 
ทุ่ำาให �เลนสแ์ละ/หรอ่ตว่ิเคร่�องของเคร่�องโป็รเจคเตอรเ์สยีหาย

• ViewSonic® จะไมร่่บผู้ดิ้ชั่อบตอ่ควิามเสยีหาย ทุ่ี�เกดิ้จากการใชั่ �น �ำายาทุ่ำาควิาม 
สะอาด้ทุ่ี�มสีว่ินผู้สมของแอมโมเนยี หรอ่แอลกอฮอล์
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ระเบย่บขอ้บงัคบั แลืะขอ้มลูืการบรกิาร
ขอ้มลูืเก่�ยวกบัความสอดคลือ้ง
สว่ินนี�อธบิายถงึข �อกำาหนด้และถ �อยแถลงทุ่่ �งหมด้เกี�ยวิกบ่ระเบยีบข �อบง่คบ่ การใชั่ �งาน
ทุ่ี�ได้ �ร่บการยน่ยน่จะอ �างองิถงึฉลากป็�ายชั่่�อและเคร่�องหมายทุ่ี�เกี�ยวิข �องบนตว่ิเคร่�อง

ถอ้ยแถลืงความสอดคลือ้งของ FCC
อปุ็กรณน์ี�มคีณุสมบต่ติรงตามกฎข �อบง่คบ่ FCC สว่ินทุ่ี� 15 การทุ่ำางานต �องเป็็นไป็ตาม
เง่�อนไขสองข �อตอ่ไป็นี�: (1) อปุ็กรณน์ี�ต �องไมก่อ่ให �เกดิ้การรบกวินทุ่ี�เป็็นอน่ตราย และ 
(2) อปุ็กรณน์ี�ต �องทุ่นตอ่การรบกวินทุ่ี�ได้ �ร่บ รวิมทุ่่ �งการรบกวินทุ่ี�อาจกอ่ให �เกดิ้การ
ทุ่ำางานทุ่ี�ไมพ่งึป็ระสงค ์อปุ็กรณน์ี�ได้ �ร่บการทุ่ด้สอบ และพบวิา่สอด้คล �องกบ่ข �อจำากด่้
ของอปุ็กรณด์้จิติอลคลาส B  ซึ�งเป็็นไป็ตามสว่ินทุ่ี� 15 ของกฎข �อบง่คบ่ FCC
ข �อจำากด่้เหลา่นี�ได้ �ร่บการออกแบบเพ่�อให �การป็�องกน่ทุ่ี�เหมาะสมตอ่การรบกวินทุ่ี�เป็็น
อน่ตรายในการตดิ้ต่ �งบรเิวิณทุ่ี�พ่กอาศัย่ อปุ็กรณน์ี�สร �าง ใชั่ � และสามารถแผู้พ่ลง่งาน
ควิามถี�คล่�นวิทิุ่ย ุและถ �าไมไ่ด้ �ตดิ้ต่ �งและใชั่ �อยา่งเหมาะสมตามทุ่ี�ระบใุนข่ �นตอนการใชั่ �
งาน อาจกอ่ให �เกดิ้การรบกวินทุ่ี�เป็็นอน่ตรายตอ่การส่�อสาร อยา่งไรกต็าม ไมอ่าจร่บ
ป็ระกน่ได้ �วิา่จะไมม่กีารรบกวินเกดิ้ขึ�นจากการตดิ้ต่ �งอปุ็กรณน์ี� ถ �าอปุ็กรณเ์ป็็นสาเหตใุห �
เกดิ้การรบกวินทุ่ี�เป็็นอน่ตรายตอ่การร่บคล่�นวิทิุ่ย ุและโทุ่รทุ่ศ่ัน ์ซึ�งสามารถระบไุด้ �โด้ย
การปิ็ด้และเปิ็ด้อปุ็กรณ ์ผู้้ �ใชั่ �ควิรพยายามแก �ไขการรบกวินโด้ยใชั่ �วิธิกีารหนึ�งหรอ่หลาย
วิธิกีารตอ่ไป็นี�รว่ิมกน่:
• ป็ร่บทุ่ศิัทุ่างหรอ่เป็ลี�ยนสถานทุ่ี�ของเสาอากาศัร่บสญ่ญาณ
• เพิ�มระยะหา่งระหวิา่งอปุ็กรณแ์ละเคร่�องร่บสญ่ญาณ
• เชั่่�อมตอ่อปุ็กรณล์งในเต �าเสยีบในวิงจรทุ่ี�แตกตา่งจากทุ่ี�ใชั่ �เสยีบเคร่�องร่บอย้่
• ป็รกึษาตว่ิแทุ่นจำาหน่าย หรอ่ชั่า่งเทุ่คนคิวิทิุ่ย/ุโทุ่รทุ่ศ่ันท์ุ่ี�มปี็ระสบการณเ์พ่�อขอ

ควิามชั่ว่ิยเหลอ่
คำาเตอืน: คณุต �องระมด่้ระวิง่วิา่ การเป็ลี�ยนแป็ลงหรอ่ด้ด่้แป็ลงทุ่ี�ไมไ่ด้ �ร่บการเห็นชั่อบ
โด้ยองคก์รทุ่ี�มหีน �าทุ่ี�ร่บผู้ดิ้ชั่อบเร่�องควิามสอด้คล �อง จะทุ่ำาให �สทิุ่ธิใ์นการใชั่ �อปุ็กรณ์
ของผู้้ �ใชั่ �ส ิ�นสดุ้
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ประกาศแจง้เก่�ยวกบัการรบัสมัผสัการแผร่งัสข่อง FCC
อปุ็กรณน์ี�สอด้คล �องตามขดี้จำากด่้การร่บสม่ผู่้สการแผู้ร่่งสขีอง FCC ทุ่ี�กำาหนด้ไวิ �สำาหร่บ
สภาพแวิด้ล �อมทุ่ี�ไมค่วิบคมุ ผู้้ �ใชั่ �ต �องป็ฏิบิต่ติามคำาแนะนำาการใชั่ �งานเฉพาะเพ่�อให �
สอด้คล �องกบ่การได้ �ร่บ RF ในระด้บ่ทุ่ี�น่าพอใจ
จะต �องไมจ่่ด้วิางหรอ่ใชั่ �งานเคร่�องสง่สญ่ญาณรว่ิมกบ่เสาอากาศัหรอ่เคร่�องสง่สญ่ญาณ
อ่�น ๆ จะต �องตดิ้ต่ �งและใชั่ �งานอปุ็กรณน์ี�โด้ยให �มรีะยะหา่งข่ �นตำ�า 20 เซน็ตเิมตรระหวิา่ง
อปุ็กรณแ์ผู้ร่่งสแีละรา่งกายของคณุ
ค้ม่อ่ผู้้ �ใชั่ �หรอ่ค้ม่อ่การใชั่ �งานสำาหร่บอปุ็กรณแ์ผู้ร่่งสโีด้ยต่ �งใจหรอ่ไมต่่ �งใจจะต �องเตอ่น
ผู้้ �ใชั่ �วิา่การเป็ลี�ยนแป็ลงหรอ่ด้ด่้แป็ลงทุ่ี�ไมไ่ด้ �ร่บการเห็นชั่อบจากฝ่ายทุ่ี�ร่บผู้ดิ้ชั่อบเร่�อง
การป็ฏิบิต่ติามกฎระเบยีบอาจทุ่ำาให �สทิุ่ธิใ์นการใชั่ �งานอปุ็กรณข์องผู้้ �ใชั่ �หมด้ไป็

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

ขอ้ความแสดงการแจง้เตอืน IC
อปุ็กรณน์ี�เป็็นไป็มาตรฐาน RSS ของหน่วิยงานอตุสาหกรรมแหง่ป็ระเทุ่ศัแคนาด้าวิา่
ด้ �วิยการยกเวิ �นใบอนุญาต การทุ่ำางานต �องเป็็นไป็ตามเง่�อนไขสองข �อตอ่ไป็นี�: (1) 
อปุ็กรณน์ี�ไมไ่ด้ �กอ่ให �เกดิ้การรบกวินสญ่ญาณ และ (2) อปุ็กรณน์ี�จะต �องยอมร่บตอ่การ
รบกวินสญ่ญาณใด้ๆ รวิมถงึการรบกวินสญ่ญาณทุ่ี�อาจกอ่ให �เกดิ้การทุ่ำางานทุ่ี�ไมค่าด้
หวิง่ของอปุ็กรณ์

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

ขอ้ความแสดงรหสัประเที่ศ
สำาหร่บผู้ลติภณ่ฑ์ท์ุ่ี�มจีำาหน่ายในตลาด้ของป็ระเทุ่ศัสหร่ฐอเมรกิา/แคนาด้า จะสามารถ
ใชั่ �งานได้ �เฉพาะชั่อ่ง 1~11 จะไมส่ามารถทุ่ำาการเลอ่กชั่อ่งนอกจากนี�ได้ �
Pour les produits disponibles aux États-Unis/Canada du marché, seul le canal 
1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d’autres canaux n’est pas possible.
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ประกาศแจง้เก่�ยวกบัการรบัสมัผสัการแผร่งัสข่อง IC
อปุ็กรณน์ี�สอด้คล �องตามขดี้จำากด่้การร่บสม่ผู่้สการแผู้ร่่งสขีอง IC RSS-102 ทุ่ี�กำาหนด้
ไวิ �สำาหร่บสภาพแวิด้ล �อมทุ่ี�ไมค่วิบคมุ จะต �องตดิ้ต่ �งและใชั่ �งานอปุ็กรณน์ี�โด้ยให �มรีะยะ
หา่งข่ �นตำ�า 20 ซม. ระหวิา่งอปุ็กรณแ์ผู้ร่่งสแีละรา่งกายของคณุ อปุ็กรณท์ุ่ี�ใชั่ �ชั่ว่ิงควิามถี� 
5150-5825 Mhz จะใชั่ �สำาหร่บการใชั่ �งานในตว่ิอาคารเพ่�อลด้โอกาสทุ่ี�จะเกดิ้การ
รบกวินทุ่ี�เป็็นอน่ตรายตอ่ระบบด้าวิเทุ่ยีมโทุ่รศัพ่ทุ่ม์อ่ถอ่ทุ่ี�ใชั่ �ชั่อ่งสญ่ญาณรว่ิมกน่
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC 
établies pour un environnement non contrôlê. Cet équipement doit être installé 
et utilize avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement 
et votre corps. les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5825 MHz sont 
réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de 
brouillage.

การทุ่ำางานในยา่นควิามถี� 5150-5250 MHz เฉพาะสำาหร่บการใชั่ �งานในตว่ิอาคาร
เทุ่า่น่�นเพ่�อลด้ควิามเป็็นไป็ได้ �ของการรบกวินสญ่ญาณทุ่ี�อน่ตรารายตอ่ระบบด้าวิเทุ่ยีม
มอ่ถอ่แบบชั่อ่งรว่ิม
La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à 
l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage pré judiciable aux systèmes de 
satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

ความสอดคลือ้งกบั CE สำาหรบัประเที่ศในสหภาพยโุรป
อปุ็กรณน์ี�สอด้คล �องกบ่ข �อกำาหนด้ EMC ทุ่ี� 2014/30/EU และข �อกำาหนด้
ไฟฟ�าแรงด้น่ตำ�า 2014/35/EU ข �อกำาหนด้การออกแบบเพ่�อป็ระหยด่้พลง่งาน 
2009/125/EC และข �อกำาหนด้อปุ็กรณป์็ลอ่ยคล่�นวิทิุ่ย ุ2014/53/EU

ชั่ว่ิงควิามถี�: 2400-2483.5MHz, 5150-5250MHz

กำาลง่เอาทุ่พ์ทุุ่สง้สดุ้ : ตำ�ากวิา่ 20dBm

ขอ้มลูืตอ่ไปน่ใ้ชเ้ฉพาะสำาหรบัประเที่ศสมาชกิ EU เที่า่น ัน้:
เคร่�องหมายทุ่ี�แสด้งทุ่างด้ �านขวิา หมายถงึการด้ำาเนนิการทุ่ี�สอด้คล �องกบ่ข �อ
กำาหนด้ของเสยีจากอปุ็กรณไ์ฟฟ�าและอเิล็กทุ่รอนกิส ์2012/19/EU (WEEE) 
เคร่�องหมายระบวุิา่ ห �ามทุ่ิ�งอปุ็กรณป์็ะป็นเป็็นขยะชั่มุชั่นทุ่ี�ไมไ่ด้ �คด่้แยก แต่
ต �องใชั่ �ระบบคน่และการเกบ็รวิบรวิมทุ่ี�สอด้คล �องกบ่กฎหมายทุ่ �องถิ�น
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ประกาศความสอดคลือ้งกบั RoHS2
ผู้ลติภณ่ฑ์น์ี�ได้ �ร่บการออกแบบ และผู้ลติอยา่งสอด้คล �องกบ่ข �อกำาหนด้ 2011/65/
EU ของร่ฐสภาและสภายโุรป็ วิา่ด้ �วิยการจำากด่้การใชั่ �สารอน่ตรายบางชั่นดิ้ในอปุ็กรณ์
ไฟฟ�าและอเิล็กทุ่รอนกิส ์(ข �อกำาหนด้ RoHS2) และลงควิามเห็นวิา่สอด้คล �องกบ่คา่
ควิามเข �มข �นสง้สดุ้ ทุ่ี�ออกโด้ยคณะกรรมการการป็ร่บตว่ิทุ่างเทุ่คนคิแหง่ยโุรป็ (TAC) 
ด้ง่ทุ่ี�แสด้งด้ �านลา่ง:

สาร ความเขม้ขน้สงูที่่�สดุ
ที่่�เสนอ ความเขม้ขน้จรงิ

ตะก่�วิ (Pb) 0.1% < 0.1%
ป็รอทุ่ (Hg) 0.1% < 0.1%
แคด้เมยีม (Cd) 0.01% < 0.01%
เฮกซะวิาเลนต ์โครเมยีม (Cr6⁺) 0.1% < 0.1%
โพลโีบรมเินตเต็ด้ ไบฟีนลิส ์(PBB) 0.1% < 0.1%
โพลโีบรมเินตเต็ด้ ไบฟีนลิ อเีธอร ์
(PBDE) 0.1% < 0.1%

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

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

สว่นประกอบบางอยา่งของผลืติภณัฑด์งัที่่�ระบขุา้งตน้ ไดร้บัการยกเวน้ภายใต้
ภาคผนวก III ของขอ้กำาหนด RoHS2 ดงัที่่�ระบไุวด้า้นลืา่ง ตวัอยา่งของสว่น
ประกอบที่่�ไดร้บัการยกเวน้คอื:
• คอป็เป็อร ์อล่ลอย ทุ่ี�ป็ระกอบด้ �วิยตะก่�วิสง้สดุ้ 4% ตามนำ�าหน่ก
• ตะก่�วิในโลหะบด่้กรชีั่นดิ้อณุหภม้หิลอมเหลวิสง้ (เชั่น่ อล่ลอยผู้สมตะก่�วิทุ่ี�มตีะก่�วิ 

85% ตามนำ�าหน่กหรอ่มากกวิา่)
• สว่ินป็ระกอบไฟฟ�าและอเิล็กทุ่รอนกิสท์ุ่ี�ป็ระกอบด้ �วิยตะก่�วิในแก �วิ หรอ่เซรามกิ ทุ่ี�

นอกเหนอ่จากได้อเิล็กทุ่รกิเซรามกิในตว่ิเกบ็ป็ระจ ุเชั่น่ อปุ็กรณเ์พยีโซอเิล็กทุ่รอนกิ 
หรอ่ในแก �วิ หรอ่สารป็ระกอบเซรามกิแมทุ่รกิซ ์

• ตะก่�วิในได้อเิล็กตรกิเซรามกิในตว่ิเกบ็ป็ระจ ุสำาหร่บแรงด้น่ไฟฟ�า 125V AC หรอ่ 
250V DC หรอ่สง้กวิา่
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ขอ้จำากดัเก่�ยวกบัสารอนัตรายของอนิเดย่
ถ �อยแถลงข �อจำากด่้เกี�ยวิกบ่สารอน่ตราย (อนิเด้ยี) ผู้ลติภณ่ฑ์น์ี�สอด้คล �องกบ่ “กฎ
ระเบยีบของเสยีอเิล็กทุ่รอนกิสข์องอนิเด้ยี ปี็ 2011” และห �ามการใชั่ �ตะก่�วิ, ป็รอทุ่, 
เฮกซะวิาเลนตโ์ครเมยีม, โพลโีบรมเินตเต็ด้ ไบฟีนลิส ์หรอ่โพลโีบรมเินตเต็ด้ ไบฟี
นลิ อเีธอร ์ทุ่ี�ควิามเข �มข �นเกนิ 0.1 % ตามนำ�าหน่ก และ 0.01 % ตามนำ�าหน่กสำาหร่บ
แคด้เมยีม ยกเวิ �นสำาหร่บการยกเวิ �นทุ่ี�แสด้งในรายการ 2 ของกฎระเบยีบ

การที่ิง้ผลืติภณัฑเ์มื�อส ิน้สดุอายผุลืติภณัฑ์
ViewSonic® เคารพสิ�งแวิด้ล �อม และมุง่ม่�นทุ่ี�จะทุ่ำางานเพ่�ออนุร่กษ์สิ�งแวิด้ล �อม ขอ
ขอบคณุทุ่ี�คณุมสีว่ินในการใชั่ �คอมพวิิเตอรท์ุ่ี�ฉลาด้ขึ�น และชั่ว่ิยอนุร่กษ์สิ�งแวิด้ล �อมมาก
ขึ�น หากต �องการศักึษาข �อมล้เพิ�มเตมิ
โป็รด้ไป็ทุ่ี�เว็ิบไซตข์อง ViewSonic®

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

ยโุรป:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

ไตห้วนั: 
https://recycle.epa.gov.tw/

https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
https://recycle.epa.gov.tw/
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ขอ้มลูืเก่�ยวกบัลืขิสทิี่ธิ์
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2022 สงวินลขิสทิุ่ธิ์

Macintosh และ Power Macintosh เป็็นเคร่�องหมายการค �าจด้ทุ่ะเบยีนของ Apple 
Inc.

Microsoft, Windows และโลโก � Windows เป็็นเคร่�องหมายการค �าจด้ทุ่ะเบยีนของ 
Microsoft Corporation ในป็ระเทุ่ศัสหร่ฐอเมรกิาและป็ระเทุ่ศัอ่�น ๆ

ViewSonic®, โลโก �นกสามตว่ิ, OnView, ViewMatch และ ViewMeter เป็็น
เคร่�องหมายการค �าจด้ทุ่ะเบยีนของ ViewSonic® Corporation

VESA เป็็นเคร่�องหมายการค �าจด้ทุ่ะเบยีนของสมาคมมาตรฐานวิดิ้โีออเิล็กทุ่รอนกิส ์
DPMS, DisplayPort และ DDC เป็็นเคร่�องหมายการค �าของ VESA

ENERGY STAR® เป็็นเคร่�องหมายการค �าจด้ทุ่ะเบยีนของ US Environmental 
Protection Agency (EPA)

ในฐานะพ่นธมติรของ ENERGY STAR® แล �วิ ViewSonic® Corporation ได้ �พจิารณา
แล �วิวิา่ผู้ลติภณ่ฑ์น์ี�เป็็นไป็ตามแนวิทุ่างของ ENERGY STAR® ในด้ �านป็ระสทิุ่ธภิาพการ
ใชั่ �พลง่งาน

คำาปฏิเิสธความรบัผดิชอบ: ViewSonic® Corporation จะไมร่่บผู้ดิ้ชั่อบตอ่ข �อผู้ดิ้
พลาด้ทุ่างเทุ่คนคิ หรอ่ทุ่างบรรณาธกิาร หรอ่การละเวิ �นทุ่ี�มอีย้ใ่นทุ่ี�นี�; หรอ่สำาหร่บควิาม
เสยีหายทุ่ี�เกดิ้ขึ�น หรอ่ควิามเสยีหายทุ่ี�ตามมา ทุ่ี�เป็็นผู้ลจากการใชั่ �งาน หรอ่สมรรถนะ
ในการใชั่ �งานผู้ลติภณ่ฑ์น์ี�

เพ่�อป็ระโยชั่นใ์นการป็ร่บป็รงุผู้ลติภณ่ฑ์อ์ยา่งตอ่เน่�อง ViewSonic® Corporation ขอ
สงวินสทิุ่ธิใ์นการเป็ลี�ยนแป็ลงข �อมล้จำาเพาะของผู้ลติภณ่ฑ์โ์ด้ยไมต่ �องแจ �งให �ทุ่ราบ 
ข �อมล้ในเอกสารนี�อาจเป็ลี�ยนแป็ลงได้ �โด้ยไมต่ �องแจ �งให �ทุ่ราบ

ห �ามคด่้ลอก ทุ่ำาซำ�า หรอ่สง่ผู้า่นสว่ินหนึ�งสว่ินใด้ของเอกสารนี�ด้ �วิยวิธิกีารใด้ ๆ เพ่�อ
วิต่ถปุ็ระสงคใ์ด้ ๆ โด้ยไมไ่ด้ �ร่บอนุญาตเป็็นลายลก่ษณอ์ก่ษรจาก ViewSonic® 
Corporation กอ่น

M2W_UG_THA_1a_20220829
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บรกิารลืกูคา้
สำาหร่บการสน่บสนุนด้ �านเทุ่คนคิหรอ่บรกิารผู้ลติภณ่ฑ์ ์ให �ด้ต้ารางด้ �านลา่งหรอ่ตดิ้ตอ่
ร �านค �าป็ลกีของคณุ

 หมายเหต:ุ คณุจำาเป็็นต �องมหีมายเลขซเีรยีลของผู้ลติภณ่ฑ์์

ประเที่ศ/
ภมูภิาค เว็บไซต์ ประเที่ศ/ภมูภิาค เว็บไซต์

เอเชย่แปซฟิิก & แอฟรกิา 
Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latin America www.viewsonic.com/la

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

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

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

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

United Kingdom www.viewsonic.com/uk/
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การรบัประกนัแบบจำากดั
เคร่�องโป็รเจคเตอร ์ViewSonic®

การรบัประกนัคุม้ครองอะไรบา้ง:
ViewSonic® ร่บป็ระกน่วิา่ผู้ลติภณ่ฑ์ข์องบรษ่ิทุ่ป็ราศัจากข �อบกพรอ่ง เน่�องจากวิต่ถดุ้บิ
และฝีมอ่แรงงานภายใต �การใชั่ �งานป็กต ิระหวิา่งชั่ว่ิงเวิลาร่บป็ระกน่ หากผู้ลติภณ่ฑ์์
พสิจ้นไ์ด้ �วิา่บกพรอ่งเน่�องจากวิต่ถดุ้บิหรอ่ฝีมอ่แรงงานระหวิา่งชั่ว่ิงเวิลาร่บป็ระกน่ 
ViewSonic® จะทุ่ำาการซอ่มหรอ่เป็ลี�ยนผู้ลติภณ่ฑ์ใ์ห �ใหมด่้ �วิยผู้ลติภณ่ฑ์ท์ุ่ี�เหมอ่น
กน่ ตามด้ลุพนิจิของบรษ่ิทุ่แตเ่พยีงผู้้ �เด้ยีวิ ผู้ลติภณ่ฑ์ห์รอ่ชั่ิ�นสว่ินทุ่ี�เป็ลี�ยนให �ใหม ่
อาจป็ระกอบด้ �วิยชั่ิ�นสว่ินหรอ่สว่ินป็ระกอบทุ่ี�ผู้ลติขึ�นใหม ่หรอ่ได้ �ร่่บการซอ่มแซมและ
ป็ระกอบกลบ่เข �าไป็ใหม่

การรบัประกนัที่ ั�วไปแบบจำากดัเวลืาสาม (3) ป่:
โด้ยมชีั่ ิ�นสว่ินทุ่ี�ร่บป็ระกน่เพยีงหนึ�งปี็ (1) ปี็สำาหร่บด้ง่ทุ่ี�กำาหนด้ไวิ �ด้ �านลา่ง สำาหร่บ
อเมรกิาเหนอ่และอเมรกิาใต �: ร่บป็ระกน่ชั่ิ�นสว่ินทุ่่ �งหมด้แตไ่มร่วิมหลอด้ไฟเป็็นเวิลา
สาม (3) ปี็, ร่บป็ระกน่คา่แรงงานเป็็นเวิลาสาม (3) ปี็, และร่บป็ระกน่หลอด้เด้มิเป็็น
เวิลาหนึ�ง (1) ปี็โด้ยน่บจากวิน่ทุ่ี�ผู้้ �บรโิภครายแรกซ่�อผู้ลติภณ่ฑ์์
ภม้ภิาคหรอ่ป็ระเทุ่ศัอ่�น ๆ : โป็รด้ตรวิจสอบข �อมล้การร่บป็ระกน่กบ่ตว่ิแทุ่นจำาหน่ายหรอ่
สำาน่กงาน ViewSonic® ในพ่�นทุ่ี�ของคณุ

การรบัประกนัการใชง้านหนกัแบบจำากดัหนึ�ง (1) ป่:
สำาหร่บในอเมรกิาเหนอ่และอเมรกิาใต � ภายใต �การต่ �งคา่แบบใชั่ �งานหน่ก ซึ�งการใชั่ �งาน
ของโป็รเจ็กเตอรน่์�นหมายรวิมถงึการใชั่ �งานเคร่�องในแตล่ะวิน่โด้ยเฉลี�ยมากกวิา่สบิสี� 
(14) ชั่่�วิโมง: ร่บป็ระกน่ชั่ิ�นสว่ินทุ่่ �งหมด้แตไ่มร่วิมหลอด้ไฟเป็็นเวิลาหนึ�ง (1) ปี็, ร่บ
ป็ระกน่คา่แรงงานเป็็นเวิลาหนึ�ง (1) ปี็, และร่บป็ระกน่หลอด้เด้มิเป็็นเวิลาเก �าสบิ (90) 
วิน่ โด้ยน่บจากวิน่ทุ่ี�ผู้้ �บรโิภครายแรกซ่�อผู้ลติภณ่ฑ์;์ ยโุรป็: ร่บป็ระกน่ชั่ิ�นสว่ินทุ่่ �งหมด้
แตไ่มร่วิมหลอด้ไฟเป็็นเวิลาหนึ�ง (1) ปี็, ร่บป็ระกน่คา่แรงงานเป็็นเวิลาหนึ�ง (1) ปี็, 
และร่บป็ระกน่หลอด้เด้มิเป็็นเวิลาเก �าสบิ (90) วิน่ โด้ยน่บจากวิน่ทุ่ี�ผู้้ �บรโิภครายแรกซ่�อ
ผู้ลติภณ่ฑ์ ์ภม้ภิาคหรอ่ป็ระเทุ่ศัอ่�น ๆ : โป็รด้ตรวิจสอบข �อมล้การร่บป็ระกน่กบ่ตว่ิแทุ่น
จำาหน่ายหรอ่สำาน่กงาน ViewSonic® ในพ่�นทุ่ี�ของคณุ การร่บป็ระกน่หลอด้ไฟเป็็นไป็
ตามข �อกำาหนด้และเง่�อนไข, การตรวิจสอบและการอนุมต่ ิมผีู้ลบง่คบ่ใชั่ �เฉพาะกบ่
หลอด้ทุ่ี�ผู้้ �ผู้ลติตดิ้ต่ �งไวิ �เทุ่า่น่�น หลอด้ไฟทุ่ี�เป็็นอปุ็กรณเ์สรมิทุ่่ �งหมด้ซึ�งซ่�อแยกตา่งหาก 
จะให �การร่บป็ระกน่เป็็นเวิลา 90 วิน่

การรบัประกนัคุม้ครองใครบา้ง:
การร่บป็ระกน่นี�ใชั่ �ได้ �เฉพาะกบ่ผู้้ �ซ่�อสนิค �ารายแรกเทุ่า่น่�น

สิ�งที่่�การรบัประกนัไมคุ่ม้ครอง:
1. ผู้ลติภณ่ฑ์ใ์ด้ ๆ ทุ่ี�หมายเลขซเีรยีลถก้ขดี้ฆ่า่ แก �ไข หรอ่ลบออก 
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2. ควิามเสยีหาย การเส่�อมสภาพ หรอ่ควิามผู้ดิ้ป็กตทิุ่ี�เป็็นผู้ลจาก:
� อบุต่เิหต ุการใชั่ �ในทุ่างทุ่ี�ผู้ดิ้ การละเลย ไฟไหม � ถก้นำ�า ฟ�าผู้า่ หรอ่ภย่ธรรมชั่าติ

อ่�น ๆ การด้ด่้แป็ลงผู้ลติภณ่ฑ์โ์ด้ยไมไ่ด้ �ร่บอนุญาต หรอ่ควิามล �มเหลวิในการ
ป็ฏิบิต่ติามข่ �นตอนตา่ง ๆ ทุ่ี�มาพร �อมกบ่ผู้ลติภณ่ฑ์์

� การใชั่ �งานนอกข �อกำาหนด้ของผู้ลติภณ่ฑ์์
� การใชั่ �งานผู้ลติภณ่ฑ์น์อกเหนอ่จากการใชั่ �งานตามป็กตหิรอ่ไมอ่ย้ภ่ายใต �

สภาวิะป็กติ
� การซอ่ม หรอ่พยายามซอ่มแซมโด้ยบคุคลทุ่ี�ไมไ่ด้ �ร่บอนุญาตจาก ViewSonic®

� ควิามเสยีหายของผู้ลติภณ่ฑ์เ์น่�องจากการขนสง่
� การถอด้หรอ่การตดิ้ต่ �งผู้ลติภณ่ฑ์์
� สาเหตภุายนอกทุ่ี�สง่ผู้ลกบ่ผู้ลติภณ่ฑ์ ์เชั่น่ ควิามแป็รป็รวินของกระแสไฟฟ�า 

หรอ่ไฟด้บ่
� การใชั่ �วิส่ด้สุ ิ�นเป็ลอ่งหรอ่อะไหลทุ่่ี�มคีณุสมบต่ไิมต่รงตามข �อมล้จำาเพาะของ 

ViewSonic
� การสกึกรอ่นและสกึหรอตามป็กติ
� สาเหตอุ่�น ๆ ทุ่ี�ไมเ่กี�ยวิข �องกบ่ข �อบกพรอ่งของผู้ลติภณ่ฑ์์

3. คา่ใชั่ �จา่ยในบรกิารถอด้ ตดิ้ต่ �ง และต่ �งคา่

วธิข่อรบับรกิาร:
1. โป็รด้ตดิ้ตอ่ฝ่ายสน่บสนุนลก้ค �าของ ViewSonic® เพ่�อขอข �อมล้เกี�ยวิกบ่การร่บบรกิาร

ภายใต �การร่บป็ระกน่ (โป็รด้ด้ทุ้่ี�หน �า “การสน่บสนุนลก้ค �า”) คณุจำาเป็็นต �องให �หมาย
เลขซเีรยีลของผู้ลติภณ่ฑ์ข์องคณุ

2. ในการร่บบรกิารภายใต �การร่บป็ระกน่ คณุจะต �องแจ �ง: (a) ใบเสร็จร่บเงนิต �นฉบบ่ทุ่ี�มี
การแสด้งวิน่ทุ่ี� (b) ชั่่�อของคณุ (c) ทุ่ี�อย้ข่องคณุ (d) คำาอธบิายของป่็ญหา และ (e) 
หมายเลขซเีรยีลของผู้ลติภณ่ฑ์์

3. นำาหรอ่สง่ผู้ลติภณ่ฑ์โ์ด้ยบรรจใุนกลอ่งด้่ �งเด้มิ ไป็ยง่ศัน้ยบ์รกิาร ViewSonic® ทุ่ี�ได้ �
ร่บการแตง่ต่ �ง หรอ่ ViewSonic® โด้ยชั่ำาระคา่ขนสง่ลว่ิงหน �า

4. สำาหร่บข �อมล้เพิ�มเตมิ หรอ่ชั่่�อของศัน้ยบ์รกิาร ViewSonic® ทุ่ี�ใกล �ทุ่ี�สดุ้ กรณุาตดิ้ตอ่ 
ViewSonic®

ขอ้จำากดัของการรบัประกนัแบบเป็นนยั:
ไมม่กีารร่บป็ระกน่ ทุ่่ �งแบบชั่ด่้แจ �งหรอ่เป็็นน่ย ซึ�งขยายควิามคุ �มครองเกนิจากทุ่ี�มกีาร
อธบิายไวิ �ในทุ่ี�นี� ซ ึ�งรวิมถงึการร่บป็ระกน่แบบเป็็นน่ยของควิามสามารถเชั่งิพาณชิั่ย ์และ
ควิามเหมาะสมกบ่วิต่ถปุ็ระสงคเ์ฉพาะสำาหร่บการใชั่ �งานใด้ ๆ
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การยกเวน้ของความเสย่หาย:
ควิามร่บผู้ดิ้ชั่อบของ ViewSonic จำากด่้อย้เ่พยีงคา่ใชั่ �จา่ยในการซอ่มแซม หรอ่เป็ลี�ยน
ผู้ลติภณ่ฑ์เ์ทุ่า่น่�น ViewSonic® ไมร่่บผู้ดิ้ชั่อบตอ่:
1. ควิามเสยีหายทุ่ี�เกดิ้กบ่ทุ่ร่พยส์นิอ่�น ๆ ทุ่ี�เกดิ้จากข �อบกพรอ่งใด้ ๆ ในผู้ลติภณ่ฑ์ ์

ควิามเสยีหายทุ่ี�เกี�ยวิข �องกบ่ควิามไมส่ะด้วิกสบาย การสญ้เสยีการใชั่ �งานของ
ผู้ลติภณ่ฑ์ ์การเสยีเวิลา การสญ้เสยีผู้ลกำาไร การสญ้เสยีโอกาสทุ่างธรุกจิ การ
สญ้เสยีควิามป็รารถนาด้ ีการรบกวินกบ่ควิามสม่พ่นธท์ุ่างธรุกจิหรอ่การสญ้เสยีเชั่งิ
พาณชิั่ยอ์่�น ๆ แม �วิา่บรษ่ิทุ่จะได้ �ร่บการบอกกลา่วิถงึควิามเป็็นไป็ได้ �ทุ่ี�จะเกดิ้ควิาม
เสยีหายด้ง่กลา่วิกต็าม

2. ควิามเสยีหายอ่�น ๆ ไมว่ิา่จะเป็็นอบุต่เิหต ุควิามเสยีหายทุ่ี�ตามมา หรอ่อ่�น ๆ
3. การเรยีกร �องควิามเสยีหายตอ่ลก้ค �าโด้ยบรษ่ิทุ่อ่�น ๆ

ผลืของกฎหมายของรฐั:
การร่บป็ระกน่นี�ให �สทิุ่ธิท์ุ่างกฎหมายทุ่ี�เฉพาะเจาะจงแกค่ณุ ซึ�งคณุอาจมสีทิุ่ธิอ์ ่�นทุ่ี�แตก
ตา่งไป็ได้ �ตามแตห่น่วิยงานทุ่ �องถิ�น องคก์รป็กครองสว่ินทุ่ �องถิ�นบางแหง่ไมอ่นุญาตให �
มขี �อจำากด่้ในการร่บป็ระกน่โด้ยน่ย และ/หรอ่ไมอ่นุญาตให �ยกเวิ �นควิามเสยีหายทุ่ี�เกดิ้
ขึ�นโด้ยบง่เอญิหรอ่เป็็นผู้ลสบ่เน่�องมา ด้ง่น่�น ข �อจำากด่้และการยกเวิ �นด้ง่กลา่วิข �างต �น
อาจไมม่ผีู้ลกบ่คณุ

การขายนอกประเที่ศสหรฐัอเมรกิาแลืะแคนาดา:
สำาหร่บข �อมล้การร่บป็ระกน่และการบรกิารในผู้ลติภณ่ฑ์ ์ViewSonic® ทุ่ี�ขายนอก
ป็ระเทุ่ศัสหร่ฐอเมรกิาและแคนาด้า ให �ตดิ้ตอ่ ViewSonic® หรอ่ตว่ิแทุ่นจำาหน่าย 
ViewSonic® ในป็ระเทุ่ศัของคณุ 
ระยะเวิลาการร่บป็ระกน่สำาหร่บผู้ลติภณ่ฑ์น์ี�ในจนีแผู้น่ด้นิใหญ ่(ไมร่วิมฮอ่งกง มาเกา๊ 
และไต �หวิน่) เป็็นไป็ตามข �อกำาหนด้และเง่�อนไขของใบร่บป็ระกน่การบำารงุร่กษา 
สำาหร่บผู้้ �ใชั่ �ในยโุรป็และร่สเซยี สามารถพบรายละเอยีด้การร่บป็ระกน่อยา่งสมบร้ณ์
ได้ �ทุ่ี�: http://www.viewsonic.com/eu/ ภายใต � “การสน่บสนุน/ข �อมล้การร่บป็ระกน่”

Projector Warranty Term Template In UG
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