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ขอบคุณที่เลือก ViewSonic®

ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านภาพชั้นน�าของโลก ViewSonic® ทุ่มเทเพื่อสร้าง 
วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ และความเรียบง่ายที่เกินความคาดหวังของ
โลก ที่ ViewSonic® เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิง
บวกต่อโลก และเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ ViewSonic® ที่คุณเลือกจะตอบสนองความ 
ต้องการของคุณได้เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณที่เลือก ViewSonic® อีกครั้ง!
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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่าน ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้อุปกรณ์

โปรเจคเตอร์
• เก็บคู่มือผู้ใช้นี้ในสถานที่ปลอดภัย ส�าหรับการอ้างอิงในอนาคต
• อ่านค�าเตือนทั้งหมด และปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมด
• ให้เว้นระยะห่างรอบ ๆ เครื่องโปรเจ็กเตอร์ไว้อย่างน้อย 20" (50 ซม.) เพื่อให ้

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม
• วางเครื่องโปรเจคเตอร์ไว้ในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี อย่าวางสิ่งของใด ๆ ที่อาจ

กีดขวางการระบายความร้อนไว้บนเครื่องโปรเจคเตอร์
• อย่าวางเครื่องโปรเจคเตอร์ไว้บนพื้นผิวที่ไม่สม�่าเสมอหรือไม่มั่นคง เนื่องจากเครื่อง

โปรเจคเตอร์อาจหล่นลงมา เป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออุปกรณ์เสียหายได้
• อย่าใช้เครื่องโปรเจคเตอร์หากเครื่องเอียงอยู่ในมุมที่มากกว่า 10ฐ ทางซ้ายหรือ

ขวา หรือในมุมที่มากกว่า 15ฐ ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
• อย่ามองตรงเข้าไปในเลนส์ของเครื่องโปรเจคเตอร์ในขณะใช้งาน ล�าแสงที่เข้มข้น 

อาจท�าลายดวงตาของคุณได้
• อย่าน�าวัตถุใด ๆ ปิดกั้นเลนส์ฉายภาพในขณะที่เครื่องโปรเจคเตอร์ก�าลังท�างาน  

เนื่องจากอาจท�าให้วัตถุร้อนและผิดรูปหรือกระทั่งท�าให้เกิดเพลิงไหม้ได้
• อย่าพยายามถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโปรเจคเตอร์ ภายในมีแรงดันไฟฟ้าสูงที่ 

เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หากคุณสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้าไหลเวียนอยู่
• ในขณะที่ย้ายเครื่องโปรเจคเตอร์ ใช้ความระมัดระวังอย่าให้อุปกรณ์หล่นพื้นหรือ 

กระแทกกับสิ่งใด ๆ
• อย่าวางวัตถุที่หนักไว้บนเครื่องโปรเจคเตอร์หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ
• อย่าวางเครื่องโปรเจคเตอร์ในแนวตั้ง การไม่ปฏิบัติตามค�าแนะน�าอาจท�าให้เครื่อง 

โปรเจคเตอร์หล่นลงมา ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
• หลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องโปรเจคเตอร์สัมผัสถูกแสงอาทิตย์หรือแหล่งก�าเนิดความ 

ร้อนอื่น ๆ โดยตรง อย่าติดตั้งเครื่องไว้ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่น หม้อน�้ารถยนต์ 
เครื่องท�าความร้อน เตาผิง หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมทั้งเครื่องแอมปลิฟาย) ที่อาจ 
ท�าให้อุณหภูมิของเครื่องโปรเจคเตอร์สูงขึ้นจนถึงระดับที่เป็นอันตรายได้

• อย่าวางของเหลวไว้ใกล้หรือบนเครื่องโปรเจคเตอร์ ของเหลวที่หกใส่ในเครื่องอาจ
ท�าให้เครื่องโปรเจคเตอร์เสียหายได้ หากเครื่องโปรเจคเตอร์เปียก ให้ถอดปลั๊กของ
เครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้วโทรติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณเพื่อรับบริการ
โปรเจคเตอร์

• เมื่อเครื่องโปรเจคเตอร์ท�างาน คุณอาจรู้สึกถึงลมร้อนและกลิ่นจากตะแกรงระบาย 
อากาศของเครื่องได้ ซึ่งถือเป็นการท�างานตามปกติ ไม่ใช่ข้อบกพร่องใด ๆ
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• อย่าพยายามหลีกเลี่ยงวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของปลั๊กที่มีขั้วหรือการต่อ 
สายดิน ปลั๊กที่มีขั้วจะมีที่เสียบสองขา โดยด้านหนึ่งจะกว้างกว่าอีกด้านหนึ่ง ปลั๊ก 
ชนิดที่มีสายดิน มีที่เสียบสองขา และขาที่สามเป็นขาที่ต่อลงดิน ขาที่สามซึ่งเป็นขา
แบบกว้างมีไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณ ถ้าปลั๊กเสียบไม่พอดีในเต้าเสียบของคุณ 
ให้ใช้อะแดปเตอร์ และอย่าพยายามใช้แรงดันปลั๊กเข้าไปในเต้าเสียบ

• ในขณะที่เชื่อมต่อกับเต้าเสียบไฟฟ้า อย่าน�าขาที่มีสายดินออก โปรดตรวจดูให้ 
แน่ใจว่าขาที่มีสายดิน ไม่มีการถอดออก

• ป้องกันไม่ให้มีการเหยียบหรือทับสายไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปลั๊กและจุดที่เดิน 
สายออกมาจากเครื่องโปรเจคเตอร์ 

• ในบางประเทศ แรงดันไฟฟ้าอาจไม่เสถียร เครื่องโปรเจคเตอร์นี้ได้รับการออกแบบ 
มาให้ท�างานอย่างปลอดภัยที่แรงดันไฟฟ้า AC ระหว่าง 100 ถึง 240 โวลต์  
แต่เครื่องอาจเสียหายได้หากเกิดการตัดไฟหรือมีไฟฟ้ากระชากที่ ฑ 10 โวลต์  
ในพื้นที่ที่อาจมีแรงดันไฟฟ้าผันผวนหรือถูกตัดไฟฟ้า ขอแนะน�าให้คุณเชื่อมต่อ 
เครื่องโปรเจคเตอร์ของคุณผ่านเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟ 
กระชาก หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้าส�ารอง (UPS)

• ถ้ามีควัน เสียงที่ผิดปกติ หรือกลิ่นแปลก ๆ ให้ปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ทันทีแล้วโทร 
ติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายหรือ ViewSonic® การใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ต่อไปอาจท�าให้
เกิดอันตรายได้

• ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตก�าหนดไว้เท่านั้น
• ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ AC หากจะไม่ใช้เครื่องโปรเจคเตอร์เป็นระยะ 

เวลานาน
• เมื่อต้องซ่อมแซม ให้น�าไปยังช่างบริการที่มีคุณสมบัติทุกครั้ง

ข้อควรระวังง  เครื่องนี้อาจปล่อยรังสีแสงที่อันตรายได้ เช่นเดียวกับแหล่งก�าเนิด 
แสงที่สว่างจัดอื่น ๆ คือ อย่าจ้องมองไปที่ล�าแสง RG2 IEC 62471-5: 
2015
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บทน�ำ
รำยละเอียดแพ็คเกจ

(ส�ำหรับ 
PX728-4K/PX748-4K)

 หำยเ หตุ:  สำยไฟและสำยเคเบิลวิดีโอที่ให้มำในแพ็คเกจอำจแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละ
ประเทศ โปรดติดต่อผู้ค้ำปลีกในพื้นที่ของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
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ภำพรวหของผลิหภัณฑ์
โปรเจคเหอร์

กำรควบคตหและฟังก์ชัน

EXIT
MENU

SOURCE

BLANK

MODE
COLOR

ไฟแสดงสถำนะ
เปิด/ปิด

ไฟแสดงสถำนะอุณหภูมิ

ไฟแสดงสถำนะแหล่งก�ำเนิดแสง

ตัวหมุนเพื่อ
ปรับโฟกัส

ตัวหมุนเพื่อ
ซูมภำพเลนส์ฉำยภำพ

ช่องระบำย
อำกำศ (น�ำ
อำกำศร้อน
ออก)

เซ็นเซอร์อินฟรำเรด
รีโมทคอนโทรล

ปต่ห ค�ำอธิบำย
[ ] พลังงำน ใช้สลับกำรท�ำงำนของเครื่องโปรเจคเตอร์ระหว่ำงโหมดสแตนด์

บำยและกำรเปิดเครื่อง
[ / / / ] ปุ่มแก้ไข
ภำพบิดเบี้ยว

ใช้แก้ไขภำพที่บิดเบี้ยวซึ่งเกิดขึ้นจำกมุมของกำรฉำยภำพด้วย
ตนเอง

[  /  / / ] 
ซ้ำย/ขวำ/ขึ้น/ลง

เลือกรำยกำรเมนูที่ต้องกำรและท�ำกำรปรับเปลี่ยนเมื่อเปิดใช้
งำนเมนูบนหน้ำจอ (OSD)

Menu/Exit เปิดหรือปิดเมนูบนหน้ำจอ (OSD)
Source แสดงผลแถบกำรเลือกแหล่งสัญญำณเข้ำ
Blank ซ่อนรูปภำพบนจอภำพ
Enter ใช้งำนรำยกำรเมนูบนหน้ำจอ (OSD) ที่เลือกเมื่อเปิดใช้งำนเมนู 

OSD
[ ] กำรปรับมุม แสดงเมนู ปรับมุม 
Color Mode แสดงแถบกำรเลือกโหมดสี
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พอร์หเชื่อหห่อ

PX701-4K /
PX701-4KE

PX728-4K /
PX748-4K

HDMI 1
HDCP2.2

HDMI 2
HDCP2.2 RS-232

AUDIO OUT
USB 5V/1.5A OUT

(Service)

HDMI 1
HDCP2.2

HDMI 2
HDCP2.2

RS-232 RJ45AUDIO OUT

USB-C
USB 5V/1.5A OUT

(Service)12V OUT

HDMI 1
HDCP2.2

HDMI 2
HDCP2.2

RS-232 AUDIO OUT
USB 5V/1.5A OUT

(Service)

3

2 3 4 5 6 7 8

2

1

5 1 7

ช่องเสียบสำยไฟ AC

รูส�ำหรับยึดติดกับ
เพดำน

สล็อตรักษำควำม
ปลอดภัย

สลักยึด

ขำปรับระดับ

พอร์ห ค�ำอธิบำย
[1] AUDIO OUT ซ็อกเก็ตสัญญำณเสียงออก
[2] HDMI 1 พอร์ต HDMI
[3] HDMI 2 พอร์ต HDMI
[4] USB-C พอร์ต USB-C
[5] RS-232 พอร์ตควบคุม RS-232
[6] 12V OUT ขั้วต่อสัญญำณออก 12V DC
[7] USB 5V/1.5A OUT (Service) พอร์ต USB Type A ส�ำหรับจ่ำยไฟ
[8] RJ-45 พอร์ต LAN
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รีโหทคอนโทรล

กำรควบคตหและฟังก์ชัน
PX701-4K / PX701-4KE

ปต่ห ค�ำอธิบำย
On/ Off สลับระหว่ำงโหมดสแตนด์

บำยและเปิดเครื่อง
COMP ไม่มีให้เลือก
VIDEO ไม่มีให้เลือก
HDMI เลือกแหล่งสัญญำณจำก

พอร์ต HDMI:1 หรือ 
HDMI:2 ส�ำหรับกำรแสดง
ผล กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อสลับ
ระหว่ำงสอง (2) พอร์ต

Auto Sync ใช้ก�ำหนดเวลำกำรแสดง
ภำพอย่ำงเหมำะสมโดย
อัตโนมัติ

Source แสดงผลแถบกำรเลือก
แหล่งสัญญำณ

[ / ]ปุ่ม
แก้ไขภำพบิด
เบี้ยว

ใช้แก้ไขภำพที่บิดเบี้ยวซึ่ง
เกิดขึ้นจำกมุมของกำรฉำย
ภำพด้วยตนเอง

Enter ใช้รำยกำรเมนู OSD ที่เลือก

ปต่ห ค�ำอธิบำย
 ซ้ำย/  ขวำ
ขึ้น/ ลง

เลือกรำยกำรบนเมนูที่
ต้องกำรแล้วท�ำกำรปรับค่ำ

Menu เปิด/ปิดเมนูบนหน้ำจอ 
(OSD) หรือกลับไปที่เมนู 
OSD ก่อนหน้ำ

(ข้อมูล) แสดงเมนู ข้อหูล:

Exit ออกและบันทึกกำรตั้งค่ำ
เมนู

Aspect แสดงแถบกำรเลือก
อัตรำส่วนภำพ

Freeze หยุดภำพที่ฉำยอยู่

Pattern แสดงแพทเทิร์นทดสอบที่
ฝังไว้

Blank ซ่อนรูปภำพบนจอภำพ

PgUp(หน้ำ
ขึ้น)/PgDn 
(หน้ำลง)

ใช้งำนโปรแกรมซอฟต์แวร์
กำรแสดงผลของคุณ
(บนพีซีที่เชื่อมต่ออยู่) ซึ่ง
ตอบสนองต่อ
ค�ำสั่งเลื่อนหน้ำขึ้น/หน้ำลง 
(เช่น Microsoft
PowerPoint)
 หำยเ หตุ:  ใช้ได้

เฉพำะเมื่อ
มีกำรเลือก
สัญญำณเข้ำ 
PC

Eco Mode เลือกโหมด Eco 

 (เพ่ิมระดับ
เสียง)

เพิ่มระดับของเสียง

 (ลดระดับ
เสียง)

ลดระดับของเสียง

 (ปิดเสียง) สลับกำรเปิดและปิดเสียง

ขยำยขนำดของภำพที่ฉำย

ลดขนำดของภำพที่ฉำย

Color Mode แสดงแถบกำรเลือกโหมดสี
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PX728-4K / PX748-4K

On Off

HDMI 1 HDMI 2COMP

Source

Pattern

Brightness Contrast

Aspect

Color
Temp

Eco
Mode

StandardGaming Sports

Movie User

Blank 3D

Auto
Sync

ID Set 1 2

3 4 5

6 7 8

ปต่ห ค�ำอธิบำย
On/ Off สลับระหว่ำงโหมดสแตนด์

บำยและเปิดเครื่อง
COMP ไม่มีให้เลือก
HDMI 1 เลือกแหล่งสัญญำณจำก

พอร์ต HDMI:1 ส�ำหรับกำร
แสดงผล

HDMI 2 เลือกแหล่งสัญญำณจำก
พอร์ต HDMI:2 ส�ำหรับกำร
แสดงผล

Auto Sync ใช้ก�ำหนดเวลำกำรแสดง
ภำพอย่ำงเหมำะสมโดย
อัตโนมัติ

Source แสดงผลแถบกำรเลือก
แหล่งสัญญำณ

[ / / / ]
ปุ่มแก้ไขภำพบิด
เบี้ยว

ใช้แก้ไขภำพที่บิดเบี้ยวซึ่ง
เกิดขึ้นจำกมุมของกำรฉำย
ภำพด้วยตนเอง

Enter ใช้รำยกำรเมนู OSD ที่เลือก
 (กำรปรับมุม) แสดงเมนู ปรับมุม 

ปต่ห ค�ำอธิบำย

 ซ้ำย/  ขวำ
ขึ้น/ ลง

เลือกรำยกำรบนเมนูที่
ต้องกำรแล้วท�ำกำรปรับค่ำ

Menu เปิด/ปิดเมนูบนหน้ำจอ 
(OSD) หรือกลับไปที่เมนู 
OSD ก่อนหน้ำ

(ข้อมูล) แสดงเมนู ข้อหูล:

Exit ออกและบันทึกกำรตั้งค่ำเมนู

Aspect แสดงแถบกำรเลือก
อัตรำส่วนภำพ

Pattern แสดงแพทเทิร์นทดสอบที่
ฝังไว้

Blank ซ่อนรูปภำพบนจอภำพ

3D แสดงเมนู 3D

 (เพ่ิมระดับ
เสียง)

เพิ่มระดับของเสียง

 (ลดระดับ
เสียง)

ลดระดับของเสียง

 (ปิดเสียง) สลับกำรเปิดและปิดเสียง

Brightness แสดงแถบปรับควำมสว่ำง

Contrast แสดงแถบกำรปรับควำมเข้ม

Color Temp แสดงแถบกำรเลือกอุ 
ณหภูมิสี

Gaming เลือกโหมด Gaming 

Standard เลือกโหมด หำหรฐำน 

Sports เลือกโหมด สปอร์ห 

Eco Mode เลือกโหมด Eco 

Movie เลือกโหมด  
ภำพยนหร์(Rec.:709) 

User เลือกโหมด ผู้ใช้:1 หรือ  
ผู้ใช้:2 
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ระยะ ่ำงที่ใช้งำนรีโหทคอนโทรลได้อย่ำงหีประสิทธิภำพ
เพื่อให้มั่นใจว่ำรีโมทคอนโทรลท�ำงำนได้อย่ำง
เหมำะสม ให้ท�ำตำมขั้นตอนด้ำนล่ำง:

1.:คุณจะต้องถือรีโมทคอนโทรลให้อยู่ภำยใน
มุม 30° ในแนวตั้งฉำกกับเซนเซอร์รับ
สัญญำณรีโมทคอนโทรลแบบอินฟรำเรดของ
โปรเจคเตอร์

2.:ระยะห่ำงระหว่ำงรีโมทคอนโทรลและเซนเซอร์
รับสัญญำณจะต้องไม่เกิน 8 เมตร (ประมำณ 
26 ฟุต)

 หำยเ หตุ:  ดูภำพประกอบส�ำหรับต�ำแหน่งของ
เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลอินฟรำเรด 
(IR)

 

ประมำณ 
30°

กำรเปลี่ยนแบหเหอรี่ของรีโหทคอนโทรล
1.:ถอดฝำปิดแบตเตอรี่ด้ำนหลังของรีโมทคอนโทรลออก ด้วยกำรกดที่ฝำและเลื่อนลง

2.:ถอดแบตเตอรี่ใดๆ ที่มีออก (หำกจ�ำเป็น) และติดตั้งแบตเตอรี่ AAA สองก้อน

 หำยเ หตุ:สังเกตขั้วของแบตเตอรี่ตำมที่ระบุ

3.:ใส่ฝำครอบกลับเข้ำไปโดยให้ฝำตรงกับฐำนแล้วกดฝำให้เข้ำที่

 หำยเ หตุ: 
• หลีกเลี่ยงกำรทิ้งรีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ในที่ที่มีควำมร้อนสูงหรือสภำพ

แวดล้อมที่ชื้น
• ให้ใช้แบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือประเภทที่ใกล้เคียงกันที่แนะน�ำโดยผู้ผลิต

แบตเตอรี่เท่ำนั้น
• ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตำมค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตแบตเตอรี่และข้อก�ำหนดด้ำนสิ่ง

แวดล้อมในพื้นที่ของคุณ
• หำกแบตเตอรี่หมด หรือหำกคุณจะไม่ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลำนำน ให้ถอด

แบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันไม่ให้รีโมทคอนโทรลเสียหำย
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ตั้งค่าเริ่มต้น
ส่วนนี้ให้ค�ำแนะน�ำโดยละเอียดส�ำหรับกำรตั้งค่ำโปรเจคเตอร์ของคุณ

การเลือกต�าแหน่ง
กำรก�ำหนดลักษณะส่วนบุคคลและรูปแบบห้องจะเป็นตัวก�ำหนดต�ำแหน่งกำรติดตั้ง 
พิจำรณำสิ่งต่อไปนี้:

• ขนำดและต�ำแหน่งของหน้ำจอของคุณ
• ต�ำแหน่งของเต้ำเสียบไฟที่เหมำะสม
• ต�ำแหน่งและระยะห่ำงระหว่ำงโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์อื่น

โปรเจคเตอร์นี้ได้รับกำรออกแบบมำส�ำหรับกำรติดตั้งในต�ำแหน่งที่สำมำรถติดตั้งได้ดัง
ต่อไปนี้:

1. พื้นด้านหน้า
โปรเจคเตอร์วำงอยู่ใกล้กับพื้นด้ำนหน้ำ
ของหน้ำจอ

2. เพดานด้านหน้า
โปรเจคเตอร์วำงในต�ำแหน่งกลับหัวจำก
เพดำนด้ำนหน้ำของหน้ำจอ

3. เพดานด้านหลัง
โปรเจคเตอร์วำงในต�ำแหน่งกลับหัวจำก
เพดำนด้ำนหลังของหน้ำจอ

หมาาเหตตุ:  ต้องใช้ฉำกฉำยภำพจำก
ทำงด้ำนหลังชนิดพิเศษ

4. พื้นด้านหลัง
โปรเจคเตอร์วำงอยู่ใกล้กับพื้นด้ำนหลัง
ของหน้ำจอ

หมาาเหตตุ:  ต้องใช้ฉำกฉำยภำพจำก
ทำงด้ำนหลังชนิดพิเศษ
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ขนาดการฉาาภาพ
หมาาเหตตุ:  โปรดดู "รำยละเอียดทำงด้ำนเทคนิค" ที่หน้ำ 62 ส�ำหรับควำมละเอียดกำร

แสดงผลเนทีฟของโปรเจคเตอร์นี้
• ภาพ:16ุ9:บนหน้าจอ:16ุ9

(a)

(d)

(c)

(b)

(e)

(f)

  

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

• ภาพ:16ุ9:บนหน้าจอ:4ุ3

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

  

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

หมาาเหตตุ:  (e) = หน้ำจอ ; (f) = ศูนย์กลำงของเลนส์

PX701-4K

ภาพ:16ุ9:บนหน้าจอ:16ุ9

(a):ขนาด
จอ

(b):ระาะห่างการฉาาภาพ (c):ความสูง
ของภาพ

(d):ระาะเาื้องในแนวตั้ง
ต�่าสตด สูงสตด ต�่าสตด สูงสตด

นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม.
60 1524 78.6 1995.8 86.4 2195.4 29.4 747.2 2.9 74.7 2.9 74.7 
70 1778 91.7 2328.4 100.8 2561.3 34.3 871.7 3.4 87.2 3.4 87.2 
80 2032 104.8 2661.1 115.2 2927.2 39.2 996.2 3.9 99.6 3.9 99.6 
90 2286 117.9 2993.7 129.6 3293.1 44.1 1120.7 4.4 112.1 4.4 112.1 

100 2540 131.0 3326.3 144.1 3658.9 49.0 1245.3 4.9 124.5 4.9 124.5 
110 2794 144.1 3658.9 158.5 4024.8 53.9 1369.8 5.4 137.0 5.4 137.0 
120 3048 157.1 3991.6 172.9 4390.7 58.8 1494.3 5.9 149.4 5.9 149.4 
130 3302 170.2 4324.2 187.3 4756.6 63.7 1618.8 6.4 161.9 6.4 161.9 
140 3556 183.3 4656.8 201.7 5122.5 68.6 1743.4 6.9 174.3 6.9 174.3 
150 3810 196.4 4989.5 216.1 5488.4 73.5 1867.9 7.4 186.8 7.4 186.8 
160 4064 209.5 5322.1 230.5 5854.3 78.4 1992.4 7.8 199.2 7.8 199.2 
170 4318 222.6 5654.7 244.9 6220.2 83.3 2116.9 8.3 211.7 8.3 211.7 
180 4572 235.7 5987.4 259.3 6586.1 88.2 2241.5 8.8 224.1 8.8 224.1 
190 4826 248.8 6320.0 273.7 6952.0 93.1 2366.0 9.3 236.6 9.3 236.6 
200 5080 261.9 6652.6 288.1 7317.9 98.1 2490.5 9.8 249.1 9.8 249.1 
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ภาพ:16ุ9:บนหน้าจอ:4ุ3

(a):ขนาด
จอ

(b):ระาะห่างการฉาา
ภาพ

(c):ความสูง
ของภาพ

(d):ระาะเาื้องในแนวตั้ง

ต�่าสตด สูงสตด ต�่าสตด สูงสตด
นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม.
60 1524 72 1831.9 79 2015.1 27.0 685.8 2.7 68.6 2.7 68.6 
70 1778 84 2137.2 93 2350.9 31.5 800.1 3.2 80.0 3.2 80.0 
80 2032 96 2442.5 106 2686.8 36.0 914.4 3.6 91.4 3.6 91.4 
90 2286 108 2747.8 119 3022.6 40.5 1028.7 4.1 102.9 4.1 102.9 

100 2540 120 3053.2 132 3358.5 45.0 1143.0 4.5 114.3 4.5 114.3 
110 2794 132 3358.5 145 3694.3 49.5 1257.3 5.0 125.7 5.0 125.7 
120 3048 144 3663.8 159 4030.2 54.0 1371.6 5.4 137.2 5.4 137.2 
130 3302 156 3969.1 172 4366.0 58.5 1485.9 5.9 148.6 5.9 148.6 
140 3556 168 4274.4 185 4701.9 63.0 1600.2 6.3 160.0 6.3 160.0 
150 3810 180 4579.7 198 5037.7 67.5 1714.5 6.8 171.5 6.8 171.5 
160 4064 192 4885.0 212 5373.5 72.0 1828.8 7.2 182.9 7.2 182.9 
170 4318 204 5190.4 225 5709.4 76.5 1943.1 7.7 194.3 7.7 194.3 
180 4572 216 5495.7 238 6045.2 81.0 2057.4 8.1 205.7 8.1 205.7 
190 4826 228 5801.0 251 6381.1 85.5 2171.7 8.6 217.2 8.6 217.2 
200 5080 240 6106.3 264 6716.9 90.0 2286.0 9.0 228.6 9.0 228.6 

หมาาเหตตุ:  ตัวเลขเหล่ำนี้อำจคลำดเคลื่อนได้ 3% อันเนื่องมำจำกค่ำผันแปรต่ำงๆ ของ
ชุดเลนส์ ขอแนะน�ำให้ทดสอบขนำดและระยะทำงของกำรฉำยภำพก่อนกำร
ติดตั้งโปรเจคเตอร์อย่ำงถำวร

PX701-4KE/PX728-4K/PX748-4K

ภาพ:16ุ9:บนหน้าจอ:16ุ9

(a):ขนาด
จอ

(b):ระาะห่างการฉาา
ภาพ

(c):ความสูง
ของภาพ

(d):ระาะเาื้องในแนวตั้ง

ต�่าสตด สูงสตด ต�่าสตด สูงสตด
นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม.
60 1524 59 1496.8 77 1945.9 29 747 2.9 74.7 2.9 74.7 
70 1778 69 1746.3 89 2270.2 34 872 3.4 87.2 3.4 87.2 
80 2032 79 1995.8 102 2594.5 39 996 3.9 99.6 3.9 99.6 
90 2286 88 2245.3 115 2918.8 44 1121 4.4 112.1 4.4 112.1 

100 2540 98 2494.7 128 3243.2 49 1245 4.9 124.5 4.9 124.5 
110 2794 108 2744.2 140 3567.5 54 1370 5.4 137.0 5.4 137.0 
120 3048 118 2993.7 153 3891.8 59 1494 5.9 149.4 5.9 149.4 
130 3302 128 3243.2 166 4216.1 64 1619 6.4 161.9 6.4 161.9 
140 3556 138 3492.6 179 4540.4 69 1743 6.9 174.3 6.9 174.3 
150 3810 147 3742.1 192 4864.7 74 1868 7.4 186.8 7.4 186.8 
160 4064 157 3991.6 204 5189.1 78 1992 7.8 199.2 7.8 199.2 
170 4318 167 4241.1 217 5513.4 83 2117 8.3 211.7 8.3 211.7 
180 4572 177 4490.5 230 5837.7 88 2241 8.8 224.1 8.8 224.1 
190 4826 187 4740.0 243 6162.0 93 2366 9.3 236.6 9.3 236.6 
200 5080 196 4989.5 255 6486.3 98 2491 9.8 249.1 9.8 249.1 
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ภาพ:16ุ9:บนหน้าจอ:4ุ3

(a):ขนาด
จอ

(b):ระาะห่างการฉาา
ภาพ

(c):ความสูง
ของภาพ

(d):ระาะเาื้องในแนวตั้ง

ต�่าสตด สูงสตด ต�่าสตด สูงสตด
นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม.
60 1524 54 1373.9 70 1786.1 27 686 2.7 68.6 2.7 68.6 
70 1778 63 1602.9 82 2083.8 32 800 3.2 80.0 3.2 80.0 
80 2032 72 1831.9 94 2381.5 36 914 3.6 91.4 3.6 91.4 
90 2286 81 2060.9 105 2679.1 41 1029 4.1 102.9 4.1 102.9 

100 2540 90 2289.9 117 2976.8 45 1143 4.5 114.3 4.5 114.3 
110 2794 99 2518.9 129 3274.5 50 1257 5.0 125.7 5.0 125.7 
120 3048 108 2747.8 141 3572.2 54 1372 5.4 137.2 5.4 137.2 
130 3302 117 2976.8 152 3869.9 59 1486 5.9 148.6 5.9 148.6 
140 3556 126 3205.8 164 4167.6 63 1600 6.3 160.0 6.3 160.0 
150 3810 135 3434.8 176 4465.2 68 1715 6.8 171.5 6.8 171.5 
160 4064 144 3663.8 188 4762.9 72 1829 7.2 182.9 7.2 182.9 
170 4318 153 3892.8 199 5060.6 77 1943 7.7 194.3 7.7 194.3 
180 4572 162 4121.8 211 5358.3 81 2057 8.1 205.7 8.1 205.7 
190 4826 171 4350.7 223 5656.0 86 2172 8.6 217.2 8.6 217.2 
200 5080 180 4579.7 234 5953.6 90 2286 9.0 228.6 9.0 228.6 

หมาาเหตตุ:  ตัวเลขเหล่ำนี้อำจคลำดเคลื่อนได้ 3% อันเนื่องมำจำกค่ำผันแปรต่ำงๆ ของ
ชุดเลนส์ ขอแนะน�ำให้ทดสอบขนำดและระยะทำงของกำรฉำยภำพก่อนกำร
ติดตั้งโปรเจคเตอร์อย่ำงถำวร
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การติดตั้งโปรเจคเตอร์
หมาาเหตตุ:  หำกคุณซื้ออุปกรณ์ยึดแบบอื่น โปรดใช้สกรูที่มีขนำดที่ถูกต้อง ขนำดสกรู

อำจแตกต่ำงกันไปตำมควำมหนำของแผ่นยึด

1. เพื่อควำมมั่นใจในกำรติดตั้งที่ปลอดภัยที่สุด โปรดใช้ตัวยึดผนังหรือเพดำนของ 
ViewSonic®

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำสกรูที่ใช้ยึดกับโปรเจคเตอร์เป็นไปตำมข้อก�ำหนดต่อไปนี้:
• ประเภทสกรู: M4 x 8
• ควำมยำวสกรูสูงสุด: 8 มม.

65
.8

9 
   

65
.8

9 
   

113.54 60.01

หมาาเหตตุ: 
• หลีกเลี่ยงกำรติดตั้งโปรเจคเตอร์ใกล้กับแหล่งควำมร้อน
• รักษำระยะห่ำงอย่ำงน้อย 10 ซม. ระหว่ำงเพดำนและด้ำนล่ำงของ

โปรเจคเตอร์
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การป้องกันการใช้โดาไม่ได้รับอนตญาต
โปรเจคเตอร์นี้มีคุณสมบัติกำรรักษำควำมปลอดภัยในตัวหลำยประกำร เพื่อป้องกันกำร
โจรกรรม, กำรเข้ำถึงหรือกำรเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำโดยไม่ตั้งใจ

การใช้สล็อตรักษาความปลอดภัา
เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โปรเจคเตอร์ถูกขโมย ให้ใช้อุปกรณ์ล็อคสล็อตรักษำควำม
ปลอดภัยเพื่อรักษำควำมปลอดภัยโปรเจคเตอร์กับวัตถุที่อยู่คงที่ 

ด้ำนล่ำงเป็นตัวอย่ำงของกำรติดตั้งอุปกรณ์ล็อคสล็อตรักษำควำมปลอดภัย:

HDMI 1
HDCP2.2

HDMI 2
HDCP2.2 RS-232

AUDIO OUT
USB 5V/1.5A OUT

(Service)

หมาาเหตตุ:  สล็อตรักษำควำมปลอดภัยนี้ยังสำมำรถใช้เป็นจุดยึดนิรภัยได้หำกติดตั้ง
โปรเจคเตอร์กับเพดำน
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การใช้ฟังก์ชันรหัสผ่าน
เพื่อช่วยป้องกันกำรเข้ำถึงหรือใช้งำนโดยไม่ได้รับอนุญำต โปรเจคเตอร์นี้มีตัวเลือก
รักษำควำมปลอดภัยด้วยรหัสผ่ำน โดยสำมำรถตั้งรหัสผ่ำนได้ผ่ำนเมนูบนหน้ำจอ 
(OSD)
หมาาเหตตุ: ให้จดรหัสผ่ำนของคุณไว้ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

การตั้งรหัสผ่าน

1. กด Menu เพื่อเปิดเมนู OSD และไปยัง: ระบบ > ตั้งค่าความปลอดภัา และกด 
Enter

2. ไฮไลต์ Power:on:Lock:(ล็อค
การเปิดเครื่อง) และเลือก เปิด โดย
กำรกด  /   

3. ตำมภำพที่ด้ำนขวำ ปุ่มลูกศร ( ,  , 
, ) แทนค่ำตัวเลข 4 ตัว (1, 2, 3, 

4) ตำมล�ำดับ กดปุ่มลูกศรเพื่อตั้งค่ำ
รหัสผ่ำนหกหลัก

4. ยืนยันรหัสผ่ำนใหม่ด้วยกำรป้อนรหัสผ่ำนใหม่นั้นอีกครั้ง เมื่อตั้งรหัสผ่ำนแล้ว เมนู 
OSD จะกลับสู่หน้ำ ตั้งค่าความปลอดภัา 

5. กด Exit เพื่อออกจำกเมนู OSD นี้
หมาาเหตตุ:  เมื่อตั้งค่ำแล้วจะต้องป้อนรหัสผ่ำนที่ถูกต้องทุกครั้งที่โปรเจคเตอร์เริ่ม

ท�ำงำน
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การเปลี่านรหัสผ่าน

1. กด Menu เพื่อเปิดเมนู OSD และไปยัง: ระบบ > ตั้งค่าความปลอดภัา >  
เปลี่านรหัสผ่าน 

2. กด Enter, ข้อควำม "ป้อนรหัสปัจจุบัน" จะปรำกฏขึ้น
3. ป้อนรหัสผ่ำนเดิม

 ͫ หำกรหัสผ่ำนนี้ถูกต้อง ข้อควำม "ป้อนรหัสใหม่" จะปรำกฏขึ้น
 ͫ หำกรหัสผ่ำนไม่ถูกต้อง ข้อควำมแสดงรหัสผ่ำนผิดจะปรำกฏเป็นเวลำ 5 วินำที
ตำมด้วยข้อควำม "ป้อนรหัสปัจจุบัน" คุณสำมำรถลองอีกครั้งหรือกด Exit เพื่อ
ยกเลิก

4. ป้อนรหัสผ่ำนใหม่
5. ยืนยันรหัสผ่ำนใหม่ด้วยกำรป้อนรหัสผ่ำนใหม่นั้นอีกครั้ง
6.:เพื่อออกจำกเมนู OSD กด Exit
หมาาเหตตุ: ตัวเลขที่ป้อนจะแสดงเป็นเครื่องหมำยดอกจัน (*)

การากเลิกฟังก์ชันรหัสผ่าน

1. กด Menu เพื่อเปิดเมนู OSD และไปยัง: ระบบ > ตั้งค่าความปลอดภัา >  
Power:on:Lock:(ล็อคการเปิดเครื่อง)

2. กด  /  เพื่อเลือก ปิด
3. ข้อควำม "ใส่รหัสผ่ำน" จะปรำกฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่ำนปัจจุบัน

 ͫ หำกป้อนรหัสผ่ำนถูกต้อง เมนู OSD จะกลับสู่หน้ำจอรหัสผ่ำน พร้อมกับค�ำว่ำ 
"ปิด" จะแสดงขึ้นในแถว Power:on:Lock:(ล็อคการเปิดเครื่อง)

 ͫ หำกรหัสผ่ำนไม่ถูกต้อง ข้อควำมแสดงรหัสผ่ำนผิดจะปรำกฏเป็นเวลำ 5 วินำที
ตำมด้วยข้อควำม "ป้อนรหัสปัจจุบัน" คุณสำมำรถลองอีกครั้งหรือกด Exit เพื่อ
ยกเลิก

หมาาเหตตุ:  โปรดเก็บรหัสผ่ำนเก่ำไว้ เนื่องจำกคุณจะต้องใช้รหัสผ่ำนนี้เพื่อเปิดใช้งำน
ฟังก์ชันรหัสผ่ำน
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หากลืมรหัสผ่าน

หำกฟังก์ชันรหัสผ่ำนถูกเปิดใช้งำน คุณจะถูก
ถำมรหัสผ่ำนหกหลักในทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง
โปรเจคเตอร์ หำกคุณป้อนรหัสผิด ข้อควำม
แสดงรหัสผ่ำนผิด ตำมภำพด้ำนขวำจะปรำกฏ
ขึ้นนำน 5 วินำที ตำมด้วยข้อควำม "ใส่รหัส
ผ่ำน" 
คุณสำมำรถลองใหม่ หรือหำกคุณจ�ำไม่ได้ คุณสำมำรถใช้ "ขั้นตอนกำรเรียกคืนรหัส
ผ่ำน"
หมาาเหตตุ:  หำกคุณป้อนรหัสผ่ำนผิด 5 ครั้งติดต่อกัน โปรเจคเตอร์จะปิดเครื่องเองโดย

อัตโนมัติในเวลำไม่นำน

ขั้นตอนการเรีากคืนรหัสผ่าน

1. เมื่อข้อควำม "ใส่รหัสปัจจุบัน" ปรำกฏขึ้น ให้
กด Auto Sync ค้ำงไว้เป็นเวลำ 3 วินำที 
โปรเจคเตอร์จะแสดงรหัสตัวเลขบนหน้ำจอ

2. เขียนเลขดังกล่ำวลงบนกระดำษ จำกนั้นปิด
เครื่องโปรเจคเตอร์ของคุณ

3. ติดต่อขอรับควำมช่วยเหลือจำกศูนย์บริกำร
ในท้องถิ่นเพื่อถอดรหัส คุณอำจต้องแสดง
เอกสำรเกี่ยวกับกำรซื้อสินค้ำเพื่อพิสูจน์ว่ำ
คุณเป็นผู้มีสิทธิ์ในกำรใช้งำนโปรเจคเตอร์
เครื่องนี้
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การล็อคปต่มควบคตม
ด้วยกำรล็อคแผงปุ่มควบคุมบนโปรเจคเตอร์แล้ว คุณจะสำมำรถป้องกันกำรตั้งค่ำจะได้
รับกำรเปลี่ยนแปลงโดยมำได้ตั้งใจ (โดยเด็กๆ เล่นเป็นต้น)
หมาาเหตตุ:  เมื่อเปิด ล็อคปต่มที่แผงควบคตม จะไม่มีปุ่มควบคุมใดๆ บนโปรเจคเตอร์

ท�ำงำนนอกจำกปุ่ม พลังงาน

1. กด Menu เพื่อเปิดเมนู OSD และไปยัง: ระบบ > ล็อคปต่มที่แผงควบคตม
2. กด /  เพื่อเลือก เปิด
3. เลือก ใช่ และกด Enter เพื่อยืนยัน 
4. เพื่อปลดล็อคแผงปุ่ม กด  บนรีโมทคอนโทรลหรือโปรเจคเตอร์ค้ำงไว้ 3 วินำที
หมาาเหตตุ:  คุณยังสำมำรถใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเข้ำสู่เมนู ระบบ >  

ล็อคปต่มที่แผงควบคตม และเลือก ปิด
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การท�าการเชื่อมต่อ
ส่วนนี้จะแนะน�ำคุณเกี่ยวกับวิธีกำรเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ

การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
1. เชื่อมต่อสำยไฟเข้ำกับแจ็ค AC IN ที่ด้ำนหลังของโปรเจคเตอร์
2. เสียบปลั๊กไฟเข้ำกับเต้ำรับจ่ำยไฟ

HDMI 1HDCP2.2 HDMI 2HDCP2.2

หมายเหตตุ:  เมื่อติดตั้งโปรเจคเตอร์ ให้น�ำอุปกรณ์ตัดกำรเชื่อมต่อที่เข้ำถึงได้ง่ำยมำใช้
กับสำยไฟแบบคงที่ หรือเชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ำกับเต้ำเสียบที่เข้ำถึงได้ง่ำย
ใกล้ตัวเครื่อง หำกมีควำมผิดปกติเกิดขึ้นระหว่ำงกำรใช้งำนโปรเจคเตอร์ ให้
ใช้อุปกรณ์ตัดกำรเชื่อมต่อเพื่อปิดไฟ หรือถอดปลั๊กไฟออก
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การเชื่อมต่อกับแหล่งสัญญาณวิดีโอ/คอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อ:HDMI
เชื่อมต่อปลำยด้ำนหนึ่งของสำยเคเบิล HDMI เข้ำกับพอร์ต HDMI ของอุปกรณ์วิดีโอ
ของคุณ จำกนั้นเชื่อมต่อปลำยอีกด้ำนของสำยเคเบิลเข้ำกับพอร์ต HDMI:1 หรือ 
HDMI:2 ของโปรเจคเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อสัญญาณเสียง
โปรเจคเตอร์นี้มีกำรติดตั้งล�ำโพงอยู่ อย่ำงไรก็ตำมคุณสำมำรถเชื่อมต่อล�ำโพง
ภำยนอกเข้ำกับพอร์ต AUDIO:OUT ของโปรเจคเตอร์ 
หมายเหตตุ:  สัญญำณเสียงออกถูกควบคุมโดยกำรตั้งค่ำ ระดับเสียง และ ปิดเสียง ของ

โปรเจคเตอร์

ภำพประกอบกำรเชื่อมต่อด้ำนล่ำงใช้เพื่อกำรอ้ำงอิงเท่ำนั้น แจ็คเชื่อมต่อที่มีอยู่บน
โปรเจคเตอร์จะแตกต่ำงกันไปในโปรเจคเตอร์แต่ละรุ่น สำยเคเบิลบำงประเภทอำจไม่
ได้มำกับโปรเจคเตอร์ของคุณ มีจ�ำหน่ำยตำมร้ำนขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำทั่วไป

HDMI 1
HDCP2.2

HDMI 2
HDCP2.2

RS-232 AUDIO OUT
USB 5V/1.5A OUT

(Service)

PX701-4K / PX701-4KE
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PX728-4K / PX748-4K

HDMI 1
HDCP2.2

HDMI 2
HDCP2.2

RS-232 RJ45AUDIO OUT

USB-C
USB 5V/1.5A OUT

(Service)12V OUT
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การใช้งาน
การเปิด/ปิดโปรเจคเตอร์
การเริ่มต้นใช้งานโปรเจคเตอร์

1. กดปุ่ม พลังงาน เพื่อเปิดโปรเจคเตอร์

2. แหล่งก�ำเนิดแสงจะสว่ำงขึ้น และ "เสียงเปิด/ปิดเครื่อง" จะเล่นขึ้น 

3. ไฟแสดงสถำนะพลังงำนจะติดเป็น สีเขียว เมื่อเปิดโปรเจคเตอร์

 มายเ ตตุ::  
• หำกโปรเจคเตอร์ยังร้อนอยู่จำกกำรใช้ก่อนหน้ำนี้ พัดลมระบำยควำมร้อนจะท�ำงำน 

90 วินำทีก่อนจะเปิดแหล่งก�ำเนิดแสง
• เพื่อรักษำอำยุระยะเวลำกำรใช้งำนแหล่งก�ำเนิดแสง เมื่อคุณเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ 

ให้รออย่ำงน้อยห้ำ (5) นำทีก่อนปิดเครื่อง

4. เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดเช่นโน้ตบุ๊กและโปรเจคเตอร์จะเริ่มค้นหำแหล่ง
สัญญำณเข้ำ

 มายเ ตตุ::  หำกโปรเจคเตอร์ตรวจพบแหล่งสัญญำณเข้ำ แถบกำรเลือกแหล่งสัญญำณ
จะปรำกฏขึ้น หำกไม่พบแหล่งสัญญำณเข้ำ ข้อควำม "ไม่มีสัญญำณ" จะ
ปรำกฏขึ้น

การเปิดใช้งานครั้งแรก
หำกเปิดใช้เครื่องโปรเจคเตอร์เป็นครั้งแรก ให้เลือกภำษำ OSD โดยปฏิบัติตำมค�ำ
แนะน�ำบนหน้ำจอ
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การปิดเครื่องโปรเจคเตอร์

1. กดปุ่ม พลังงาน หรือ Off และข้อควำมยืนยันจะปรำกฏขึ้นเพื่อให้คุณกดปุ่ม 
พลังงาน หรือ Off เป็นครั้งที่สอง นอกจำกนี้คุณสำมำรถกดปุ่มอื่นๆ เพื่อยกเลิกได้
 มายเ ตตุ:: หำกคุณไม่ตอบสนองภำยในไม่กี่วินำที ข้อควำมนั้นจะหำยไป

2. เมื่อกระบวนกำรระบำยควำมร้อนเสร็จสิ้น "เสียงเปิด/ปิดเครื่อง" จะถูกเล่น 

3. ถอดสำยไฟออกจำกเต้ำเสียบไฟฟ้ำหำกไม่มีกำรใช้งำนโปรเจคเตอร์เป็นเวลำนำน

 มายเ ตตุ::  
• เพื่อเป็นกำรรักษำแหล่งก�ำเนิดแส เครื่องโปรเจคเตอร์จะไม่ตอบสนองต่อค�ำสั่ง ใน

ระหว่ำงกำรท�ำให้เครื่องเย็นลง
• ห้ำมถอดสำยไฟก่อนที่โปรเจคเตอร์จะปิดเครื่องโดยสมบูรณ์
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การเลือกแ ล่งสัญญาณเข้า
โปรเจคเตอร์สำมำรถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลำยๆ ชิ้นในเวลำเดียวกันได้ แต่เครื่อง
สำมำรถแสดงภำพเต็มจอได้ครั้งละหนึ่งสัญญำณเท่ำนั้น

หำกคุณต้องกำรให้โปรเจคเตอร์ค้นหำแหล่งสัญญำณเข้ำโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้
แน่ใจว่ำฟังก์ชัน ค้น าด่วนอัตโนมัต ิในเมนู ระบบ เป็น เปิด

สำมำรถเลือก แ ล่งสัญญาณเข้า ด้วยตนเองได้ด้วยกำรกดปุ่มเลือกแหล่งสัญญำณ
ปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนรีโมทคอนโทรลหรือโดยกำรเลื่อนแหล่งสัญญำณเข้ำที่มีให้เลือก

PX701-4K / PX701-4KEPX728-4K / PX748-4K

On Off

HDMI 1 HDMI 2COMP

SourceAuto
Sync

ในกำรเลือกแหล่งสัญญำณเข้ำด้วยตนเองให้ท�ำดังต่อไปนี้:

1. กด Source และเมนูกำรเลือกแหล่งสัญญำณจะปรำกฏขึ้น

2. กด /  จนกว่ำจะสำมำรถเลือกสัญญำณที่คุณต้องกำร และกด Enter
3. เมื่อตรวจพบสัญญำณแล้ว ข้อมูลแหล่งภำพที่เลือกจะแสดงที่มุมของจอภำพสอง

สำมวินำที 
 มายเ ตตุ::  หำกมีกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์หลำยเครื่องเข้ำกับโปรเจคเตอร์ ให้ท�ำซ�้ำขั้น

ตอน 1-2 เพื่อค้นหำแหล่งสัญญำณอื่น



30

การปรับภาพที่ฉาย
การปรับความสูงและมตมการฉายของโปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์นี้มำพร้อมขำปรับระดับได้หนึ่ง (1) ขำ กำรปรับขำนี้จะเปลี่ยนควำมสูงของ
โปรเจคเตอร์และมุมกำรฉำยในแนวตั้ง ปรับขำนี้อย่ำงระมัดระวัง เพื่อปรับต�ำแหน่งภำพ
ที่ฉำยอย่ำงละเอียด

การปรับภาพอัตโนมัติ
บำงครั้ง คุณอำจต้องกำรปรับคุณภำพของภำพให้เหมำะสม เพื่อท�ำกำรปรับ กด Auto 
Sync บนรีโมทคอนโทรล ภำยในห้ำ (5) วินำที ฟังก์ชันกำรปรับค่ำโดยอัตโนมัติแบบ
อัจฉริยะในตัวเครื่องจะปรับค่ำควำมถี่และนำฬิกำอีกครั้ง เพื่อให้รูปภำพมีคุณภำพที่ดี
ที่สุด

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลแหล่งสัญญำณปัจจุบันจะปรำกฏขึ้นที่มุมซ้ำยบนเป็นเวลำสำม 
(3) วินำที 
 มายเ ตตุ::  ฟังก์ชันนี้จะมีให้เลือกเมื่อเลือกสัญญำณ PC D-Sub (RGB/COMPUTER 

IN แอนะล็อก) แล้วเท่ำนั้น

การปรับขนาดและความคมชัดของภาพแบบละเอียด
เพื่อปรับภำพที่ฉำยให้ได้ขนำดที่คุณต้องกำร ให้หมุนตัวหมุนปรับกำรซูม

เพื่อปรับปรุงควำมคมชัดของภำพให้หมุนตัวหมุนเพื่อปรับโฟกัส



31

การปรับแก้ไขภาพบิดเบี้ยว
ภำพผิดเพี้ยนคือ กรณีที่ภำพซึ่งฉำยจะกลำยเป็นรูปสี่เหลี่ยมคำงหมูเนื่องจำกมุมกำร
ฉำย
เพื่อท�ำกำรแก้ไข นอกเหนือจำกปรับควำมสูงของโปรเจคเตอร์แล้ว คุณอำจ:
1. ใช้ปุ่มแก้ไขภำพบิดเบี้ยวบนโปรเจคเตอร์หรือรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงหน้ำแก้ไข

ภำพบิดเบี้ยว 

2. หลังจำกหน้ำแก้ไขภำพบิดเบี้ยวปรำกฏขึ้น กด  เพื่อแก้ไขภำพบิดเบี้ยวที่ด้ำน
บนของภำพ กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขภำพบิดเบี้ยวที่ด้ำนล่ำงของภำพ กดปุ่ม  เพื่อ
แก้ไขภำพบิดเบี้ยวที่ด้ำนล่ำงของภำพ กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขภำพบิดเบี้ยวที่ด้ำนขวำ
ของภำพ กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขภำพบิดเบี้ยวที่ด้ำนซ้ำยของภำพ

 

On Off

HDMI 1 HDMI 2COMP

Source

Pattern

Brightness Contrast

Aspect

Color
Temp

Eco
Mode

StandardGaming Sports

Movie User

Blank 3D

Auto
Sync

ID Set 1 2

3 4 5

6 7 8

EXIT
MENU

SOURCE

BLANK

MODE
COLOR

EXIT
MENU

SOURCE

BLANK

MODE
COLOR

PX701-4K / PX701-4KE

PX728-4K / PX748-4K
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การปรับ:4:มตม
คุณสำมำรถปรับรูปร่ำงและขนำดของภำพรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำไม่เท่ำกันทุกด้ำนด้วย
ตนเอง
1. เพื่อแสดงหน้ำ กำรปรับมุม คุณสำมำรถท�ำสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
• กด 
• เปิดเมนู OSD และไปยังเมนู แสดงผล >  
ปรับมตม และกด Enter หน้ำ ปรับมตม จะ
ปรำกฏขึ้น  

ระบตมตมที่คตณเลือก

2. ใช้ / / /  เพื่อเลือกมุมที่คุณต้องกำรปรับ
และกด Enter

3. ใช้ /  เพื่อเลือกวิธีกำรปรับที่เหมำะกับควำมต้องกำร
ของคุณและกด Enter

4. ตำมที่ระบุบนหน้ำจอ ( /  ส�ำหรับกำรปรับมุม 45 
องศำและ / /  /  ส�ำหรับกำรปรับมุม 90 องศำ) 
กด / /  /  เพื่อปรับรูปร่ำงและขนำด คุณ
สำมำรถกด Menu หรือ Exit เพื่อกลับไปยังขั้นตอน
ก่อนหน้ำ กด Enter ค้ำง 2 วินำทีจะเป็นกำรรีเซ็ต
กำรตั้งค่ำที่มุมที่คุณเลือก

 มายเ ตตุ::  
• กำรปรับแก้ไขภำพบิดเบี้ยวจะเป็นกำรรีเซ็ตกำรตั้งค่ำ 
ปรับมตม 

• หลังจำกกำรตั้งค่ำ ปรับมตม ได้รับกำรแก้ไขอัตรำส่วนภำพหรือกำรก�ำหนดเวลำบำง
อย่ำงจะไม่สำมำรถใช้ได้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์นี้ขึ้น ให้รีเซ็ตกำรตั้งค่ำทั้ง 4 มุม

การซ่อนภาพ
ในกรณีที่ต้องดึงควำมสนใจของผู้ฟังทั้งหมดมำยังผู้น�ำเสนอ คุณสำมำรถกด 
Blank บนโปรเจคเตอร์และรีโมทคอนโทรลเพื่อซ่อนภำพบนหน้ำจอ กดปุ่มใดๆ บน
โปรเจคเตอร์หรือรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงภำพอีกครั้ง 
ข้อควรระวังุ:  อย่ำบังเลนส์ฉำยภำพเนื่องจำกอำจท�ำให้วัตถุที่ใช้บังเกิดควำมร้อนและ

เสียหำย หรือเกิดไฟไหม้ได้



33

การควบคตมโปรเจคเตอร์ผ่านสภาพแวดล้อม:LAN
 มายเ ตตุ:: ฟังก์ชันนี้มีให้เลือกเฉพำะส�ำหรับ PX728-4K/PX748-4K

โปรเจคเตอร์นี้สนับสนุนซอฟต์แวร์ Crestron® ด้วยกำรตั้งค่ำที่ถูกต้องส�ำหรับเมนูกำร
ตั้งค่ำกำรควบคุม LAN คุณสำมำรถจัดกำรโปรเจคเตอร์จำกคอมพิวเตอร์โดยใช้เว็บเบ
รำว์เซอร์เมื่อคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์เชื่อมต่ออย่ำงถูกต้องกับเครือข่ำยท้องถิ่น
เดียวกัน

HDMI 1
HDCP2.2

HDMI 2
HDCP2.2

RS-232 RJ45AUDIO OUT

USB-C
USB 5V/1.5A OUT

(Service)12V OUT

การก�า นดการตั้งค่าการควบคตม:LAN
• หำกคุณอยู่ในสภำพแวดล้อม DHCP:

1. ใช้สำยเคเบิล RJ45 และเชื่อมต่อปลำยข้ำงหนึ่งเข้ำกับแจ็คสัญญำณ RJ45 LAN 
ของโปรเจคเตอร์และปลำยอีกข้ำงหนึ่งเข้ำกับพอร์ต RJ45

2. เปิดเมนู OSD และไปยังเมนู ขั้นสูง > การตั้งค่าควบคตม:LAN กด Enter เพื่อ
แสดงหน้ำ การตั้งค่าควบคตม:LAN หรือหำกมีให้เลือก คุณสำมำรถกด Network 
เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่าควบคตม:LAN โดยตรง

3. ไฮไลท์ การตั้งค่า:LAN และกด :/:  เพื่อเลือก เปิดใช้:DHCP
4. กด  เพื่อไฮไลท์ ประยตกต์ใช้ และกด Enter
5. โปรดรอประมำณ 15 - 20 วินำที แล้วจึงเข้ำสู่หน้ำ การตั้งค่า:LAN อีกครั้ง กำรตั้ง

ค่ำ IP:Address:โปรเจคเตอร,์ Subnet:Mask, เกตเวย์เบื้องต้น,  
เซิร์ฟเวอร์:DNS จะปรำกฏขึ้น จดบันทึกที่อยู่ IP ที่แสดงในแถว  
IP:Address:โปรเจคเตอร ์

 มายเ ตตุ::  
• หำกว่ำ IP:Address:โปรเจคเตอร ์ยังคงไม่ปรำกฏ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ำย

ของคุณ
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• หำกสำยเคเบิล RJ45 ไม่ได้รับกำรเชื่อมต่ออย่ำงถูกต้อง กำรตั้งค่ำ 
IP:Address:โปรเจคเตอร,์ Subnet:Mask, เกตเวย์เบื้องต้น และ  
เซิร์ฟเวอร์:DNS จะแสดงเป็น 0.0.0.0 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเชื่อมต่อสำยเคเบิล
อย่ำงถูกต้องแล้วและท�ำตำมขั้นตอนด้ำนบนอีกครั้ง

• หำกคุณต้องกำรเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ในโหมดสแตนด์บำย ให้ตั้งค่ำ  
ควบคตม:LAN:สแตนด์บาย เป็น เปิด ในเมนู ขั้นสูง > การตั้งค่าควบคตม:LAN 

• หำกคุณอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ไม่ใช่ DHCP:

1. ท�ำซ�้ำขั้นตอนที่ 1-2 ด้ำนบน

2. ไฮไลท์ การตั้งค่า:LAN และกด :/:  เพื่อเลือก IP:แบบคงที่
3. ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกำรตั้งค่ำ 
IP:Address:โปรเจคเตอร,์ Subnet:Mask, เกตเวย์เบื้องต้น, เซิร์ฟเวอร์:DNS 

4. กดเพื่อเลือกรำยกำรที่คุณต้องกำรแก้ไขและกด Enter
5. กด :/:  เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์และกด /  เพื่อป้อนค่ำ

6. เพื่อบันทึกกำรตั้งค่ำ กด Enter หำกคุณไม่ต้องกำรบันทึกกำรตั้งค่ำ กด Exit
7. กด  เพื่อไฮไลท์ ประยตกต์ใช้ และกด Enter

 มายเ ตตุ::  
• หำกสำยเคเบิล RJ45 ไม่ได้รับกำรเชื่อมต่ออย่ำงถูกต้อง กำรตั้งค่ำ 
IP:Address:โปรเจคเตอร,์ Subnet:Mask, เกตเวย์เบื้องต้น, เซิร์ฟเวอร์:DNS 
จะแสดงเป็น 0.0.0.0 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเชื่อมต่อสำยเคเบิลอย่ำงถูกต้องแล้วและ
ท�ำตำมขั้นตอนด้ำนบนอีกครั้ง

• หำกคุณต้องกำรเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ในโหมดสแตนด์บำย ต้องแน่ใจว่ำคุณได้
เลือก IP:แบบคงที่ และได้รับ IP:Address:โปรเจคเตอร,์ Subnet:Mask,  
เกตเวย์เบื้องต้น และ เซิร์ฟเวอร์:DNS ข้อมูลเมื่อเปิดโปรเจคเตอร์
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ฟังก์ชันเมนู
ส่วนนี้จะแนะน�ำเมนูกำรแสดงผลบนหน้ำจอ (OSD) และตัวเลือกต่ำง ๆ

การใช้งานเมนู On-Screen Display (OSD) โดยทั่วไป
 มายเ หตุ   ภำพหน้ำจอ OSD ในคู่มือนี้ใช้ส�ำหรับกำรอ้ำงอิงเท่ำนั้น และอำจแตกต่ำง

จำกกำรดีไซน์จริง กำรตั้งค่ำ OSD ต่อไปนี้บำงอย่ำงอำจไม่มีให้เลือก โปรด
อ้ำงอิง OSD จริงของโปรเจคเตอร์ของคุณ

เครื่องโปรเจคเตอร์มีเมนูบนหน้ำจอ (OSD) ที่ปรับแต่งได้อย่ำงหลำกหลำย เมนูนี้
สำมำรถเข้ำถึงได้โดยกำรกด Menu บนโปรเจคเตอร์หรือรีโมทคอนโทรล

1. กด  /   เพื่อเลือกเมนูหลัก จำกนั้นกด Enter หรือใช้ /  เพื่อเข้ำถึงรำยกำร
เมนูย่อย

2. กด /  เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู จำกนั้นกด Enter เพื่อแสดงเมนูย่อยหรือกด  
 /  เพื่อปรับ/เลือกกำรตั้งค่ำ
 มายเ หตุ   ตัวเลือกเมนูย่อยบำงตัวอำจมีเมนูย่อยอื่นอีก ในกำรเข้ำสู่เมนูย่อยให้กด  

Enter ใช้ /  หรือ  /  เพื่อปรับ/เลือกกำรตั้งค่ำ
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ห้นไม้เมนู On-Screen Display (OSD)
เมนู ลัก เมนูย่อย หัวเลือกเมนู
แสดงผล อัตรำส่วนภำพ อัตโนมัติ

4:3
16:9
16:10
Native

แก้ไขภำพบิดเบี้ยว ปรบัภำพเพีย้น V อตัโนมตัิ ปิด/เปิด
แนวตั้ง -40~40
แนวนอน -40~40
กำรหมุน -40~40

ปรับมุม ขวำบน 45°/90°
ซ้ำยบน 45°/90°
ขวำล่ำง 45°/90°
ซ้ำยล่ำง 45°/90°

กำรวำร์ป เปิดใช้ ปิด/เปิด
วิธีกำรควบคุม OSD

RS232
ปรับกำรวำร์ป
รีเซ็ต

ซูม 0.8X ~2.0X
เลื่อนเลนส์ดิจิตอล แนวตั้ง -50~50

แนวนอน -50~50
สแกนภำพ ปิด/1/2/3/4/5
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เมนู ลัก เมนูย่อย หัวเลือกเมนู
ภาพ โหมดสี สว่ำงที่สุด

สปอร์ต
มำตรฐำน
Gaming
Movie
ISF Day (เฉพำะส�ำหรับ 

PX728-4K)ISF Night
ผู้ใช้ 1
ผู้ใช้ 2

ควำมสว่ำง 0~100
ควำมเข้ม -50~50
อุณหภูมิสี 9500K/8500K/7500K/6500K/5500K

เกนสีแดง 0~100
เกนสีเขียว 0~100
เกนสีน�้ำเงิน 0~100
ออฟเซ็ตสีแดง -50~+50

ออฟเซ็ตสีเขียว -50~+50
ออฟเซ็ตสีน�้ำเงิน -50~+50

ขั้นสูง สี -50~50
ควำมคมชัด 0~31
แกรมม่ำ 1.8/2.0/2.2/2.35/

2.5/Cubic/sRGB
Brilliantcolor ปิด/1/2/3/4/5/6/7/ 

8/9/10
กำรจัดกำรสี แม่สี

สี
ควำมอิ่มตัวของสี
อัตรำขยำย
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เมนู ลัก เมนูย่อย หัวเลือกเมนู
ภาพ โหมดเงียบ เปิด

ปิด
รีเซ็ตกำรตั้งค่ำสี รีเซ็ต

ยกเลิก
โหมด ISF (เฉพำะ
ส�ำหรับ PX728-4K)

(ป้องกันด้วยรหัสผ่ำน) 

 เปิดเครื่องอัตโนมัติ สัญญำณ ไม่ใช้/HDMI
CEC ไม่ใช้/เปิดใช้
เปิดเครื่องโดยตรง ไม่ใช้/เปิดใช้

พลังงำนสมำร์ท ปิดเครื่องอัตโนมัติ ไม่ใช้/10 นำที/ 
20 นำที/30 นำที

ตั้งเวลำปิดเครื่อง ไม่ใช้/30 นำที/1 ชม/ 
2 ชม./3 ชม./4 ชม./ 
8 ชม./12 ชม.

กำรประหยัดพลังงำน ไม่ใช้/เปิดใช้
พลังงำน USB A เปิด

ปิด
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เมนู ลัก เมนูย่อย หัวเลือกเมนู
ทั่วไป ตั้งค่ำเสียง ปิดเสียง ปิด/เปิด

ระดบัเสยีงส�ำหรบัระบบเสยีง 0~20
เสียงเปิด/ปิดเครื่อง ปิด/เปิด

ตวัตัง้เวลำกำรน�ำเสนอ ระยะเวลำตั้งตั้งเวลำ 1~240 ม.
แสดงตัวตั้งเวลำ เสมอ/1 นำที/2 นำที/ 

3 นำที/ไม่
ต�ำแหน่งตัวตั้งเวลส ซ้ำยบน/ซ้ำยล่ำง/ 

ขวำบน/ขวำล่ำง
วิธีนับของตัวตั้งเวลำ ย้อนกลับ/เดินหน้ำ
เตือนเสียง ปิด/เปิด
เริ่มกำรนับ/ปิด

รูปแบบ ปิด
กำร์ดทดสอบ

ตั้งเวลำปิดหน้ำจอ ไม่ใช้/5 นำที/10 นำที/15 นำที/20 นำที/25 นำที/
30 นำที

ข้อควำม ปิด
เปิด

หน้ำจอเริ่มต้น ด�ำ
น�้ำเงิน
ViewSonic
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เมนู ลัก เมนูย่อย หัวเลือกเมนู
ขั้นสูง กำรตั้งค่ำ 3D โหมด 3D อัตโนมัติ

ล�ำดับโครงภำพ
ปิด

ซิงค์ 3D กลับด้ำน ไม่ใช้/กลับด้ำน
กำรตั้งค่ำ HDMI ฟอร์แมต HDMI อัตโนมัติ/RGB/YUV

ช่วง HDMI อัตโนมัติ/ 
เพิ่มคุณภำพ/ปกติ

กำรตัง้ค่ำควบคมุ LAN 
(เฉพำะส�ำหรับ 
PX728-4K/ 
PX748-4K)

กำรตั้งค่ำ LAN เปิดใช้ DHCP/ 
IP แบบคงที่

IP Address โปรเจคเตอร์
Subnet Mask
เกตเวย์เบื้องต้น
เซิร์ฟเวอร์ DNS
ควบคุม LAN สแตนด์บำย ปิด/เปิด
ประยุกต์ใช้

HDR HDR/HLG อัตโนมัติ/SDR
EOTF ต�่ำ/ปำนกลำง/สูง

Ultra Fast Input ไม่ได้ท�ำงำนอยู่
ใช้งำนอยู่

กำรตั้งค่ำแหล่งแสง โหมดแหล่งแสง ปกติ/Eco/ 
Dynamic Eco/ 
ประหยัดมำก+

รีเซ็ตชั่วโมงใช้งำนแหล่ง
แสง
ข้อมูลชั่วโมงใช้งำน
แหล่งแสง

เวลำใช้งำนแหล่งแสง
ปกติ
Eco
Dynamic Eco
ประหยัดมำก+
เท่ำกบัชัว่โมงแหล่งแสง

รีเซ็ตกำรตั้งค่ำ รีเซ็ต
ยกเลิก
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เมนู ลัก เมนูย่อย หัวเลือกเมนู
ระบบ ภำษำ ตัวเลือก OSD หลำยภำษำ

ต�ำแหน่งโปรเจคเตอร์ พื้นด้ำนหน้ำ
พื้นด้ำนหลัง
เพดำนด้ำนหลัง
เพดำนด้ำนหน้ำ

ตั้งค่ำเมนู เวลำแสดงผลเมนู 5 วินำที/10 วินำที/ 
15 วินำที/20 วินำที/ 
25 วินำที/30 วินำที

ต�ำแหน่งเมนู กึ่งกลำง/ซ้ำยบน/ 
ขวำบน/ซ้ำยล่ำง/ 
ขวำล่ำง

โหมดอัลติจูดสูง ปิด
เปิด

ค้นหำด่วนอัตโนมัติ ปิด
เปิด

ตั้งค่ำควำมปลอดภัย เปลี่ยนรหัสผ่ำน
Power on Lock (ล็อค
กำรเปิดเครื่อง)

ปิด/เปิด

ล็อคปุ่มที่แผงควบคุม ปิด
เปิด

รหัสรีโมทคอนโทรล 1/2/3/4/5/6/7/8
วิธีกำรควบคุม RS-232

USB
อตัรำกำรถ่ำยโอนข้อมลู 2400/4800/9600/14400/19200/38400/ 

57600/115200
ข้อมูล แหล่งภำพ

โหมดสี
ควำมละเอียด
ระบบสี
ที่อยู่ IP (เฉพำะส�ำหรับ PX728-4K/PX748-4K)
MAC Address
เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น
Ultra Fast Input
S/N
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เมนูแสดงผล
1. กดปุ่ม Menu เพื่อแสดงเมนูบนหน้ำจอ (OSD)
2. กด  /  เพื่อเลือกเมนู แสดงผล จำกนั้นกด Enter หรือใช้ /  เพื่อเข้ำถึงเมนู 
แสดงผล 

3. กด /  เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู จำกนั้นกด Enter เพื่อแสดงเมนูย่อยหรือกด  
 /  เพื่อปรับ/เลือกกำรตั้งค่ำ
 มายเ หตุ   ตัวเลือกเมนูย่อยบำงตัวอำจมีเมนูย่อยอื่นอีก ในกำรเข้ำสู่เมนูย่อยให้กด  

Enter ใช้ /  หรือ  /  เพื่อปรับ/เลือกกำรตั้งค่ำ
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หัวเลือกเมนู ค�าอธิบาย
อัตรำส่วนภำพ อัตโนมัติ

ปรับสัดส่วนขนำดของภำพให้เท่ำกับควำมละเอียดปกติของ
โปรเจคเตอร์ ตำมควำมกว้ำงแนวนอนของภำพ กำรตั้งค่ำนี้เหมำะ
กับภำพที่รับเข้ำมำซึ่งไม่ได้มีอัตรำส่วน 4:3 หรือ 16:9 และ
คุณต้องกำรใช้ประโยชน์สูงสุดจำกจอภำพโดยไม่ต้องท�ำกำร
เปลี่ยนแปลง อัตรำส่วนภำพของภำพ
4:3
เป็นกำรปรับขนำดภำพเพื่อให้สำมำรถแสดงกลำงจอภำพใน
อัตรำส่วนภำพ 4:3 กำรตั้งค่ำนี้เหมำะที่สุดส�ำหรับภำพ 4:3 
เช่น จอภำพคอมพิวเตอร์ ทีวีชนิดควำมละเอียดมำตรฐำน และ
ภำพยนตร์ DVD ที่มีอัตรำส่วนภำพ 4:3 เนื่องจำกเครื่องจะแสดง
โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนภำพ
16:9
เป็นกำรปรับขนำดภำพเพื่อให้สำมำรถแสดงกลำงจอภำพใน
อัตรำส่วนภำพ 16:9 กำรตั้งค่ำนี้เหมำะที่สุดส�ำหรับภำพที่มี
อัตรำส่วน 16:9 อยู่แล้ว เช่น โทรทัศน์ควำมละเอียดสูง เนื่องจำก
เครื่องจะแสดงโดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนภำพ
16:10
เป็นกำรปรับขนำดภำพเพื่อให้สำมำรถแสดงกลำงจอภำพใน
อัตรำส่วนภำพ 16:10 ซึ่งเหมำะสมที่สุดส�ำหรับภำพในอัตรำส่วน 
16:10 แล้ว เนื่องจำกเป็นกำรแสดงโดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำส่วนภำพ
Native
ฉำยภำพตำมควำมละเอียดของต้นฉบับและปรับขนำดให้พอดี
กับภำยในพื้นที่กำรแสดงผล ส�ำหรับสัญญำณขำเข้ำพร้อมควำม
ละเอียดที่ต�่ำกว่ำ จะมีกำรแสดงผลภำพที่ฉำยในขนำดดั้งเดิม

แก้ไขภำพบิดเบี้ยว ปรับภำพผิดเพี้ยนในกรณีที่ภำพซึ่งฉำยจะกลำยเป็นรูปสี่เหลี่ยม
คำงหมูเนื่องจำกมุมกำรฉำย

ปรับมุม ปรับรูปร่ำงและขนำดของภำพรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำไม่เท่ำกันทุกด้ำน
ด้วยตนเอง
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หัวเลือกเมนู ค�าอธิบาย
กำรวำร์ป ฟังก์ชันนี้เพื่อก�ำหนดค่ำควำมผิดเพี้ยนทำงเรขำคณิตของภำพ

ของโปรเจคเตอร์เมื่อภำพถูกฉำยลงบนหน้ำจอที่มีพื้นผิวไม่
สม�่ำเสมอเช่นทรงกระบอก, รูปทรงกลมเป็นต้น
เปิดใช้
แก้ไขภำพบิดเบ้ียว และ ปรบัมมุ จะไม่มใีห้เลอืกเมือ่เปิดใช้งำน กำรวำร์ป 
วิธีกำรควบคุม
อนุญำตให้คุณเลือกวิธีกำรควบคุมที่ต้องกำรส�ำหรับกำรปรับ
เปลี่ยนกำรวำร์ป
ปรับกำรวำร์ป
ฟังก์ชันนี้มีให้เลือกเมื่อ เปิด ถูกเลือกในเมนู กำรวำร์ป > เปิดใช้ 
และ OSD ถูกเลือกในเมนู กำรวำร์ป > วิธีกำรควบคุม 
1. ใช้ / /  /  เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดที่คุณต้องกำร

ปรับ
2. กด Enter เพื่อเข้ำสู่โหมดกำรปรับ
3. ใช้ / /  /  เพื่อเลื่อนจุดตำมพิกัด x และ y
4. กด Menu เพื่อออกจำกโหมดกำรปรับ
5. ท�ำซ�้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 เพื่อปิดจุดอื่นจนกว่ำคุณจะพอใจกับ

ภำพที่ฉำย
6. กด Menu/Exit เพื่อออกจำกฟังก์ชันนี้
รีเซ็ต
คืนค่ำกำรตั้งค่ำในเมนู กำรวำร์ป ไปเป็นค่ำที่ตั้งไว้จำกโรงงำน

ซูม ขยำยภำพที่ฉำยและให้คุณเลื่อนดูภำพได้
เลื่อนเลนส์ดิจิตอล กำรเลื่อนเลนส์ดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรจัดแนวภำพของ

โปรเจคเตอร์ให้ตรงกับหน้ำจอโปรเจคเตอร์อย่ำงเหมำะสมเมื่อ
ปรับกำรซูมแบบดิจิตอลน้อยกว่ำ 1.0 เท่ำ ท�ำให้ง่ำยต่อกำรติดตั้ง
หรือวำงต�ำแหน่งโปรเจคเตอร์อย่ำงถูกต้องเพื่อกำรติดตั้งที่เหมำะ
สมที่สุด โปรเจคเตอร์ที่มำพร้อมกำรเลื่อนเลนส์ดิจิตอลมีควำม
สำมำรถในกำรเลื่อนภำพที่ฉำยขึ้น, ลง, ซ้ำยและขวำเพื่อรองรับ
กำรจัดวำง/กำรติดตั้งที่ควำมสูงและควำมกว้ำงต่ำงๆ ได้อย่ำง
ง่ำยดำย
คุณสำมำรถปรับกำรเลื่อนเลนส์ในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ +/- 50 
พิกเซล

สแกนภำพ ปรับอัตรำ overscan จำก 0 ถึง 5
 มายเ หตุ   ฟังก์ชันนี้จะมีให้เลือกใช้เมื่อเลือกสัญญำณเข้ำ 

Composite Video หรือ HDMI เท่ำนั้น
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เมนูภาพ
1. กดปุ่ม Menu เพื่อแสดงเมนูบนหน้ำจอ (OSD)
2. กด  /  เพื่อเลือกเมนู ภาพ จำกนั้นกด Enter หรือใช้ /  เพื่อเข้ำถึงเมนู ภาพ 

3. กด /  เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู จำกนั้นกด Enter เพื่อแสดงเมนูย่อยหรือกด  
 /  เพื่อปรับ/เลือกกำรตั้งค่ำ
 มายเ หตุ   ตัวเลือกเมนูย่อยบำงตัวอำจมีเมนูย่อยอื่นอีก ในกำรเข้ำสู่เมนูย่อยให้กด  

Enter ใช้ /  หรือ  /  เพื่อปรับ/เลือกกำรตั้งค่ำ
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หัวเลือกเมนู ค�าอธิบาย
โหมดสี สว่ำงที่สุด

ปรับควำมสว่ำงสูงสุดให้กับภำพที่ฉำย โหมดนี้เหมำะส�ำหรับกำร
ใช้งำนในบริเวณที่ต้องกำรควำมสว่ำงมำกเป็นพิเศษ เช่น กำรใช้
โปรเจคเตอร์ในห้องที่มีควำมสว่ำง
สปอร์ต
ออกแบบมำส�ำหรับกำรรับชมในสภำพแวดล้อมที่มีแสงเหมำะสม
มำตรฐำน
ออกแบบมำส�ำหรับสถำนกำรณ์ปกติในสภำพแวดล้อมแสงกลำง
วัน
Gaming
เหมำะส�ำหรับกำรเล่นวิดีโอเกมในห้องนั่งเล่นที่สว่ำง
Movie
ส�ำหรับกำรเล่นภำพยนตร์, วิดีโอคลิปจำกกล้องดิจิตอลหรือ DV 
ผ่ำนสัญญำณเข้ำของ PC เพื่อกำรชมภำพในบริเวณที่มืด (แสง
ต�่ำ)
ISF Day/ISF Night
ใช้ได้เฉพำะเมื่อ โ มด ISF เป็นเปิด
ผู้ใช้ 1/ผู้ใช้ 2
ใช้เรียกคืนค่ำที่ปรับตั้งไว้ด้วยตนเอง หลังจำก ผู้ใช้ 1/ผู้ใช้ 2 ถูก
เลือก เมนูย่อยบำงเมนูภำยใต้เมนู ภาพ สำมำรถปรับได้ ตำม
แหล่งสัญญำณเข้ำที่คุณเลือก

ควำมสว่ำง ค่ำยิ่งสูง ควำมสว่ำงของภำพจะเพิ่มมำกยิ่งขึ้น 
ปรับตัวเลือกนี้เพื่อให้พื้นที่สี
ด�ำของภำพ ปรำกฏเป็นสีด�ำ
และรำยละเอียดในพื้นที่มืด
จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น

ควำมเข้ม ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่ำระดับสูงสุดให้สีขำวหลังจำกคุณ 
ปรับกำรตั้งค่ำ ความสว่าง 
ก่อนหน้ำนี้

อุณหภูมิสี มีกำรตั้งค่ำอุณหภูมิสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้ำหลำยแบบ (9500K, 8500K, 
7500K, 6500K, 5500K) ให้เลือก กำรตั้งค่ำที่มีให้เลือกอำจแตก
ต่ำงกันไปตำมควำมชอบส่วนบุคคล

เพื่อตั้งค่ำอุณหภูมิสีที่ก�ำหนดเอง คุณสำมำรถปรับรำยกำรต่อไปนี้
ได้:
เกนสีแดง/เกนสีเขียว/เกนสีน�้ำเงิน
ปรับระดับควำมเข้มของสีแดง, สีเขียวและสีน�้ำเงิน
ออฟเซ็ตสีแดง/ออฟเซ็ตสีเขียว/ออฟเซ็ตสีน�้ำเงิน
ปรับระดับควำมสว่ำงของสีแดง, สีเขียวและสีน�้ำเงิน
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หัวเลือกเมนู ค�าอธิบาย
ขั้นสูง สี

กำรตั้งค่ำให้ต�่ำลงจะท�ำให้ควำมอิ่มตัวของสีลดน้อยลง หำกกำร
ตั้งค่ำนี้สูงเกินไป สีจะดูเข้มมำกและอำจดูไม่สมจริง
ควำมคมชัด
ค่ำที่สูงขึ้นจะท�ำให้ภำพคมขึ้น ในขณะที่ค่ำที่ต�่ำลงจะท�ำให้ภำพดู
อ่อนลง
แกรมม่ำ
แกมมำหมำยถึงระดับควำมสว่ำงของระดับสีเทำของโปรเจคเตอร์
Brilliantcolor
คุณสมบัตินี้ช่วยด้ำนอัลกอริธึ่มของกำรประมวลสีและเพิ่มระดับ
ของระบบเพื่อช่วยให้มีควำมสว่ำงที่สูงขึ้นขณะเดียวกันก็ช่วยให้
สีสันของภำพที่ฉำยดูสมจริงและมีชีวิตชีวำมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วย
เพิ่มควำมสว่ำงได้มำกกว่ำ 50% ส�ำหรับภำพที่มีโทนสีกลำงๆ ซึ่ง
เป็นภำพทั่วไปของวิดีโอและภำพธรรมชำติ ซึ่งโปรเจคเตอร์จะ
ถ่ำยทอดภำพที่มีสีสันที่สมจริง หำกคุณต้องกำรภำพที่มีคุณภำพ 
ให้เลือกระดับที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของคุณ

ขั้นสูง Noise Reduction
ฟังก์ชันนี้ลดคลื่นไฟฟ้ำรบกวนที่เกิดจำกตัวเล่นสื่อที่แตกต่ำง
กัน ยิ่งตั้งค่ำนี้สูง จะยิ่งมี Noise น้อยลง (ไม่สำมำรถใช้ได้เมื่อ
สัญญำณเข้ำเป็น HDMI)
กำรจัดกำรสี
กำรควบคุมจัดกำรสี ควรน�ำมำพิจำรณำใช้ ในกำรติดตั้งถำวร
ในสถำนที่ที่มีระดับแสงจ�ำกัด เช่น ห้องประชุมบอร์ด, ห้อง
เล็กเชอร์ หรือห้องรับชมภำพยนตร์ กำรควบคุมจัดกำรสี ช่วย
ปรับกำรควบคุมสีอย่ำงละเอียดเพื่อให้เครื่องสำมำรถแสดง
สีได้อย่ำงถกูต้อง เลอืก แม่สี ก่อนและปรบัช่วง/ค่ำใน ส,ี ควำมอิม่ตวัของสี 
และ อัตรำขยำย

โหมดเงียบ ลดเสียงรบกวนอะคูสติก เหมำะส�ำหรับกำรรับชมภำพยนตร์ที่
ต้องกำรสภำพแวดล้อมที่เงียบเป็นพิเศษเพื่อที่คุณจะได้ไม่ถูก
รบกวนจำกเสียงรบกวนของโปรเจคเตอร์ เมื่อเลือกโหมดนี้ XPR 
จะปิด (ภำพที่ฉำยจะเปลี่ยนเป็นควำมละเอียด 1080p โดย
อัตโนมัติ)

รีเซ็ตกำรตั้งค่ำสี ตั้งค่ำปัจจุบันของภำพให้กลับมำใช้ค่ำที่ตั้งมำจำกโรงงำน
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หัวเลือกเมนู ค�าอธิบาย
โหมด ISF (เฉพำะ
ส�ำหรับ PX728-4K)

เมนูกำรปรับเทียบ ISF ได้รับกำรป้องกันด้วยรหัสผ่ำนและสำมำรถ
เข้ำถึงได้โดยผู้ปรับเทียบ ISF ที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น ISF (มูลนิธิ
วิทยำศำสตร์กำรถ่ำยภำพ) ได้พัฒนำมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ
ในอุตสำหกรรมเพื่อประสิทธิภำพวิดีโอที่ดีที่สุด และได้จัดท�ำ
โปรแกรมกำรฝึกอบรมส�ำหรับช่ำงเทคนิคและผู้ติดตั้งเพื่อใช้
มำตรฐำนเหล่ำนี้เพื่อให้ได้คุณภำพของภำพที่ดีที่สุดจำกอุปกรณ์
ที่ได้รับกำรรับรอง ISF ดังนั้น เรำขอแนะน�ำให้ท�ำกำรติดตั้งและ
ปรับเทียบโดยช่ำงเทคนิคกำรติดตั้งที่ได้รับกำรรับรองจำก ISF
 มายเ หตุ  

• รหัสผ่ำนเริ่มต้นคือ: , , , ,  , 
• ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปยัง www.imagingscience.

com หรือติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยหรือผู้ค้ำปลีกที่คุณซื้อ
โปรเจคเตอร์
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เมนูการจัดการพลังงาน
1. กดปุ่ม Menu เพื่อแสดงเมนูบนหน้ำจอ (OSD)
2. กด  /  เพื่อเลือกเมนู การจัดการพลังงาน จำกนั้นกด Enter หรือใช้ /  

เพื่อเข้ำถึงเมนู การจัดการพลังงาน 

3. กด /  เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู จำกนั้นกด Enter เพื่อแสดงเมนูย่อยหรือกด  / 
 เพื่อปรับ/เลือกกำรตั้งค่ำ
 มายเ หตุ   ตัวเลือกเมนูย่อยบำงตัวอำจมีเมนูย่อยอื่นอีก ในกำรเข้ำสู่เมนูย่อยให้กด  

Enter ใช้ /  หรือ  /  เพื่อปรับ/เลือกกำรตั้งค่ำ
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หัวเลือกเมนู ค�าอธิบาย
เปิดเครื่องอัตโนมัติ สัญญำณ

กำรเลือก VGA/HDMI อนุญำตให้โปรเจคเตอร์เปิดโดยอัตโนมัติ
เมื่อสัญญำณ VGA/HDMI ถูกป้อนผ่ำนสำยเคเบิล VGA/HDMI 
คุณยังสำมำรถเลือก ทั้งหมด และโปรเจคเตอร์จะเปิดโดย
อัตโนมัติเมื่อได้รับสัญญำณ VGA หรือ HDMI
CEC
โปรเจคเตอร์นี้รองรับฟังก์ชัน CEC (กำรควบคุมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์) ส�ำหรับกำรเปิด/ปิดกำรท�ำงำนในแบบซิงโครไนซ์
ผ่ำนกำรเชื่อมต่อ HDMI กล่ำวคือ หำกอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชัน 
CEC เชื่อมต่อกับสัญญำณเข้ำ HDMI ของโปรเจคเตอร์ เมื่อปิด
เครื่องโปรเจคเตอร์พลังงำนที่จ่ำยให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะถูกปิด
โดยอัตโนมัติ เมื่อมีกำรเปิดใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ จะมีกำรเปิด
ใช้งำนเครื่องโปรเจคเตอร์โดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน
 มายเ หตุ  

• เพื่อให้ฟังก์ชัน CEC ท�ำงำนอย่ำงถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่ำอุปกรณ์เชื่อมต่อกับสัญญำณเข้ำ HDMI ของโปรเจคเตอร์
อย่ำงถูกต้องผ่ำนสำย HDMI และฟังก์ชัน CEC นั้นถูกเปิดอยู่

• ฟังก์ชัน CEC อำจไม่ท�ำงำน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อม
ต่อ

เปิดเครื่องโดยตรง
จะยอมให้โปรเจคเตอร์เปิดอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไฟผ่ำนทำงสำย
ไฟ

พลังงำนสมำร์ท ปิดเครื่องอัตโนมัติ
วิธีนี้ช่วยให้โปรเจคเตอร์ปิดอัตโนมัติหลังจำกช่วงเวลำที่ก�ำหนด
เมื่อไม่มีกำรตรวจพบแหล่งสัญญำณเข้ำเพื่อป้องกันกำรสูญเสีย
อำยุแหล่งก�ำเนิดแสงโดยไม่จ�ำเป็น
ตั้งเวลำปิดเครื่อง
ช่วยให้สำมำรถปิดโปรเจคเตอร์โดยอัตโนมัติ หลังจำกระยะเวลำ
หนึ่งตำมที่ก�ำหนดไว้ เพื่อป้องกันกำรเสียอำยุกำรใช้งำนของ
แหล่งก�ำเนิดแสงไปโดยไม่จ�ำเป็น
กำรประหยัดพลังงำน
ลดกำรใช้พลังงำนหำกไม่พบแหล่งสัญญำณเข้ำ เมื่อ เปิดใช้ ถูก
เลือก โหมดแหล่งก�ำเนิดแสงโปรเจคเตอร์จะเปลี่ยนเป็นโหมด  
ประหยัดมำก+ หลังจำกไม่พบสัญญำณเป็นเวลำห้ำ (5) นำที 
ฟังก์ชันนี้จะช่วยป้องกันกำรสิ้นเปลืองแหล่งก�ำเนิดแสงโดยไม่
จ�ำเป็นได้

พลังงำน USB A เมื่อ เปิด, พอร์ต USB Type A สำมำรถจ่ำยพลังงำนและ  
วิธีกำรควบคุม จะเปลี่ยนเป็น RS-232 โดยอัตโนมัติ
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เมนูทั่วไป
1. กดปุ่ม Menu เพื่อแสดงเมนูบนหน้ำจอ (OSD)
2. กด  /  เพื่อเลือกเมนู ทั่วไป จำกนั้นกด Enter หรือใช้ /  เพื่อเข้ำถึงเมนู ทั่วไป 

3. กด /  เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู จำกนั้นกด Enter เพื่อแสดงเมนูย่อยหรือกด  / 
 เพื่อปรับ/เลือกกำรตั้งค่ำ
 มายเ หตุ   ตัวเลือกเมนูย่อยบำงตัวอำจมีเมนูย่อยอื่นอีก ในกำรเข้ำสู่เมนูย่อยให้กด  

Enter ใช้ /  หรือ  /  เพื่อปรับ/เลือกกำรตั้งค่ำ
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หัวเลือกเมนู ค�าอธิบาย
ตั้งค่ำเสียง ปิดเสียง

เลือก เปิด เพื่อปิดใช้ล�ำโพงภำยในโปรเจคเตอร์ หรือระดับเสียง
เอำท์พุตออกจำกแจ๊คเอำท์พุทเสียงเป็นกำรชั่วครำว
ระดับเสียงส�ำหรับระบบเสียง
ปรับระดับเสียงของล�ำโพงภำยในโปรเจคเตอร์ หรือระดับเสียง
เอำท์พุตออกจำกแจ๊คเอำท์พุทเสียง
เสียงเปิด/ปิดเครื่อง
เปิด/ปิดเสียงในระหว่ำงกำรเริ่มต้นและกำรปิด

ตัวตั้งเวลำกำรน�ำเสนอ ตัวตั้งเวลำกำรน�ำเสนอสำมำรถแสดงเวลำกำรน�ำเสนอบนหน้ำจอ
เพื่อให้คุณสำมำรถจัดกำรเวลำได้ดีขึ้นในขณะที่น�ำเสนองำน
ระยะเวลำตั้งตั้งเวลำ
ตั้งช่วงเวลำ หำกเปิดใช้ตัวจับเวลำอยู่แล้ว ตัวจับเวลำจะรีสตำร์ท
ทุกครั้งที่ ระยะเวลำตั้งตั้งเวลำ ถูกรีเซ็ต
แสดงตัวตั้งเวลำ
ช่วยให้คุณตัดสินใจว่ำคุณต้องกำรให้ตัวจับเวลำปรำกฏบนหน้ำจอ
ในช่วงเวลำหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่:

 ͫ เสมอ: แสดงผลตัวจับเวลำบนหน้ำจอตลอดระยะเวลำ
ที่ท�ำกำรน�ำเสนอ

 ͫ 1นำท/ี2นำที/3นำที: แสดงผลตัวจับเวลำบนหน้ำจอใน 
1/2/3 นำทีสุดท้ำย

 ͫ ไม่: ซ่อนตัวจับเวลำตลอดช่วงเวลำกำรน�ำเสนอ

ต�ำแหน่งตัวตั้งเวลส
ตั้งค่ำต�ำแหน่งตัวจับเวลำ
วิธีนับของตัวตั้งเวลำ
ก�ำหนดทิศทำงกำรนับที่คุณต้องกำรระหว่ำง:

 ͫ ย้อนกลับ: ลดลงจำกเวลำที่ตั้งไว้จนถึง 0
 ͫ เดินหน้ำ: เพิ่มขึ้นจำก 0 ถึงเวลำที่ตั้งไว้

เตือนเสียง
ช่วยให้คุณตัดสินใจว่ำคุณต้องกำรเปิดใช้งำนกำรเตือนด้วยเสียง
หรือไม่ เมื่อเปิดใช้งำนแล้ว คุณจะได้ยินเสียงปี๊บสองครั้งในช่วง 
30 วินำทีสุดท้ำยของกำรนับถอยหลัง/เดินหน้ำ และเสียงบี๊พสำม
ครั้งเมื่อหมดเวลำของตัวตั้งเวลำ
เริ่มกำรนับ/ปิด
เลือกเริ่มกำรนับเพื่อเปิดใช้งำนตัวจับเวลำ เลือกปิดเพื่อยกเลิก

รูปแบบ ช่วยปรับขนำดและโฟกัสของภำพและตรวจสอบควำมผิดเพี้ยน
ของภำพที่ฉำย
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หัวเลือกเมนู ค�าอธิบาย
ตั้งเวลำปิดหน้ำจอ อนุญำตให้โปรเจคเตอร์คืนกำรแสดงภำพโดยอัตโนมัติหลังจำก

ผ่ำนไประยะหนึ่งเมื่อไม่มีกำรด�ำเนินกำรใด ๆ บนหน้ำจอ
ว่ำง เพื่อแสดงหน้ำจอว่ำง กด Blank บนโปรเจคเตอร์หรือ
รีโมทคอนโทรล
 มายเ หตุ   อย่ำบังเลนส์ฉำยภำพเนื่องจำกอำจท�ำให้วัตถุที่ใช้

บังเกิดควำมร้อนและเสียหำย หรือเกิดไฟไหม้ได้
ข้อควำม ตั้งค่ำข้อควำมเตือนควำมจ�ำ เปิดหรือปิด
หน้ำจอเริ่มต้น เลือกภำพโลโก้ที่ต้องกำรให้แสดงเมื่อเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ได้
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เมนูขั้นสูง
1. กดปุ่ม Menu เพื่อแสดงเมนูบนหน้ำจอ (OSD)
2. กด  /  เพื่อเลือกเมนู ขั้นสูง จำกนั้นกด Enter หรือใช้ /  เพื่อเข้ำถึงเมนู ขั้นสูง 

3. กด /  เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู จำกนั้นกด Enter เพื่อแสดงเมนูย่อยหรือกด  / 
 เพื่อปรับ/เลือกกำรตั้งค่ำ
 มายเ หตุ   ตัวเลือกเมนูย่อยบำงตัวอำจมีเมนูย่อยอื่นอีก ในกำรเข้ำสู่เมนูย่อยให้กด  

Enter ใช้ /  หรือ  /  เพื่อปรับ/เลือกกำรตั้งค่ำ
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หัวเลือกเมนู ค�าอธิบาย
กำรตั้งค่ำ 3D โปรเจคเตอร์นี้ประกอบด้วยฟังก์ชัน 3D ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลิน

ไปกับภำพยนตร์ 3D วิดีโอ และโปรแกรมกีฬำได้สมจริงยิ่งขึ้น
ผ่ำนกำรน�ำเสนอด้วยควำมลึกของภำพ คุณต้องสวมใส่แว่น 3D 
เพื่อดูภำพระบบ 3D
โหมด 3D
กำรตั้งค่ำเริ่มต้นคือ อัตโนมัติ และโปรเจคเตอร์จะเลือกรูป
แบบ 3D ที่เหมำะสมโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจหำเนื้อหำ 3D หำก
โปรเจคเตอร์ไม่สำมำรถจ�ำแนกรูปแบบ 3D ได้ เลือกโหมด 3D
 มายเ หตุ  เมื่อฟังก์ชันซิงค์ 3D เปิดอยู่:

• ระดับควำมสว่ำงส�ำหรับภำพที่ฉำยจะลดลง
• โหมดสี, โหมดแหล่งแสง, ซูม, และสแกนภำพไม่สำมำรถ

ปรับได้ 

ซิงค์ 3D กลับด้ำน
เมื่อคุณพบกำรกลับกันของควำมลึกของภำพ ให้เปิดใช้งำน
ฟังก์ชันนี้เพื่อแก้ไขปัญหำ

กำรตั้งค่ำ HDMI ฟอร์แมต HDMI
เลือกพื้นที่สีที่เหมำะสมตำมกำรตั้งค่ำพื้นที่สีของอุปกรณ์ที่ส่ง
สัญญำณออกที่เชื่อมต่ออยู่

 ͫ อัตโนมัติ: ตั้งโปรเจคเตอร์ให้ตรวจจับกำรตั้งค่ำพื้นที่สีของ
สัญญำณเข้ำโดยอัตโนมัติ

 ͫ RGB: ตั้งค่ำที่ว่ำงสีเป็น RGB
 ͫ YUV: ตั้งค่ำที่ว่ำงสีเป็น YUV

ช่วง HDMI
เลือกช่วงสี HDMI ที่เหมำะสมตำมกำรตั้งค่ำช่วงสีของอุปกรณ์ที่
ส่งสัญญำณออกที่เชื่อมต่ออยู่

 ͫ อัตโนมัติ: ตั้งค่ำโปรเจคเตอร์ให้ตรวจจับช่วง HDMI ของ
สัญญำณเข้ำโดยอัตโนมัติ

 ͫ เพิ่มคุณภำพ: ตั้งค่ำช่วงสี HDMI เป็น 0 - 255
 ͫ ปกติ: ตั้งค่ำช่วงสี HDMI เป็น 16 - 235
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หัวเลือกเมนู ค�าอธิบาย
HDR HDR/HLG

โปรเจคเตอร์สนับสนุนแหล่งสัญญำณภำพ HDR/HLG สำมำรถ
ตรวจจับช่วงไดนำมิกของแหล่งสัญญำณโดยอัตโนมัติและปรับ
กำรตั้งค่ำแกมม่ำและสีของภำพเพื่อปรับเนื้อหำให้เหมำะสมภำย
ใต้สภำพแสงที่หลำกหลำย คุณยังเลือก SDR
EOTF
โปรเจคเตอร์สำมำรถปรับระดับควำมสว่ำงของภำพของคุณโดย
อัตโนมัติตำมแหล่งสัญญำณเข้ำ โดยปกติ แนะน�ำให้ใมช้กำรตั้ง
ค่ำเริ่มต้น "ปำนกลำง" หำกควำมสว่ำงของภำพที่ฉำยมืด โปรดใช้ 
"ต�่ำ" เมื่อให้ควำมส�ำคัญกับคุณสมบัติกำรไล่เฉดสี โปรดใช้ "สูง"

Ultra Fast Input Ultra Fast Input ฟังก์ชันouhช่วยให้คุณส่งค�ำสั่งได้เมื่อคุณ
ต้องกำรในทันที ท�ำให้คุณได้เปรียบในกำรแข่งขันเมื่อเล่น
เกมและช่วยยกระดับประสบกำรณ์กำรเล่นเกมโดยรวมของ
โปรเจคเตอร์
เมื่อเปิดใช้งำน กำรตั้งค่ำต่อไปนี้จะกลับไปเป็นค่ำมำตรฐำน
จำกโรงงำน: กำรวำร์ป, แก้ไขภำพบิดเบี้ยว, ปรับมุม, 
เลื่อนเลนส์ดิจิตอล, ซูม
 มายเ หตุ   ฟังก์ชันนี้จะมีให้เลือกใช้เมื่อไทมิ่งเนทีฟสัญญำณเข้ำ

ถูกเลือก
กำรตั้งค่ำควบคุม LAN  
(เฉพำะส�ำหรับ 
PX728-4K/PX748-4K)

กำรตั้งค่ำ LAN
 ͫ เปิดใช้ DHCPเลือกตัวเลือกนี้หำกคุณอยู่ในสภำพ
แวดล้อม DHCP และกำรตั้งค่ำ IP Address โปรเจคเตอร์, 
Subnet Mask, เกตเวย์เบื้องต้น, เซิร์ฟเวอร์ DNS จะถูกดึง
มำโดยอัตโนมัติ 

 ͫ IP แบบคงที่: เลือกรำยกำรนี้หำกคุณอยู่ในสภำพแวดล้อมที่
ไม่ใช่ DHCP และท�ำกำรปรับเปลี่ยนกำรตั้งค่ำด้ำนล่ำง

IP Address โปรเจคเตอร์ มีให้เลือกเฉพำะเมื่อ กำรตั้งค่ำ LAN 
ถูกตั้งค่ำเป็น IP แบบคงที่ ใช้  /  
เพื่อเลือกคอลัมน์และใช้ /  เพื่อ
ปรับค่ำ

Subnet Mask
เกตเวย์เบื้องต้น
เซิร์ฟเวอร์ DNS

ควบคุม LAN สแตนด์บำย
อนุญำตให้โปรเจคเตอร์ให้กำรท�ำงำนของฟังก์ชันเครือข่ำยใน
โหมดสแตนด์บำย
ประยุกต์ใช้
เปิดใช้งำนกำรตั้งค่ำ
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กำรตั้งค่ำแหล่งแสง โหมดแหล่งแสง

 ͫ ปกติ: ให้ควำมสว่ำงของแหล่งก�ำเนิดแสงเต็มรูปแบบ
 ͫ Eco: ลดกำรใช้พลังงำนแหล่งก�ำเนิดแสงลง 30% และ
ลดควำมสว่ำงลงเพื่อยืดอำยุแหล่งก�ำเนิดแสงและลดเสียง
รบกวนจำกพัดลม

 ͫ Dynamic Eco: ลดกำรใช้พลังงำนของแห่งก�ำเนิดแสงลง
สูงสุดถึง 65% ขึ้นอยู่กับระดับควำมสว่ำงของเนื้อหำ

 ͫ ประหยัดมำก+: ลดกำรใช้พลังงำนแหล่งก�ำเนิดแสงลง 
60% และลดควำมสว่ำงลงเพื่อยืดอำยุแหล่งก�ำเนิดแสงและ
ลดเสียงรบกวนจำกพัดลม

 มายเ หตุ   เพื่อควบคุมอุณหภูมิของแหล่งก�ำเนิดแสง โหมด Eco 
จะเปิดขึ้นเป็นเวลำ 10 นำทีในทุก ๆ 4 ชั่วโมงเมื่อ  
โหมดแหล่งแสง ถูกตั้งเป็น ประหยัดมำก+

 มายเ หตุ   โหมดสี และ รีเซ็ตกำรตั้งค่ำสี จะไม่มีให้เลือกเมื่อ  
โหมดแหล่งแสง ถูกตั้งเป็น ประหยัดมำก+

รีเซ็ตชั่วโมงใช้งำนแหล่งแสง
รีเซ็ตตัวตั้งเวลำแหล่งก�ำเนิดแสงหลังจำกติดตั้งแหล่งก�ำเนิดแสง
ใหม่ ส�ำหรับกำรเปลี่ยนแหล่งก�ำเนิดแสง โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่
บริกำรที่ได้รับกำรรับรอง
ข้อมูลชั่วโมงใช้งำนแหล่งแสง

 ͫ เวลำใช้งำนแหล่งแสง: แสดงจ�ำนวนชั่วโมงของกำรใช้
แหล่งก�ำเนิดแสง

 ͫ เท่ำกับชั่วโมงแหล่งแสง: แสดงอำยุแหล่งก�ำเนิดแสงโดย
รวม วิธีค�ำนวณระยะเวลำกำรใช้แหล่งก�ำเนิดแสงเทียบเท่ำ
สำมำรถแสดงได้ดังนี้:  
PX701-4K/PX701-4KE: 
รวม (เทียบเท่ำ) ชั่วโมงแหล่งก�ำเนิดแสงทั้งหมด = 3.34 
x (ชั่วโมงที่ใช้ในโหมด ปกติ) + 2 x (ชั่วโมงที่ใช้ในโหมด 
Eco) + 1.34 x (ชั่วโมงที่ใช้ในโหมด Dynamic Eco) + 1 
x (ชั่วโมงที่ใช้ในโหมด ประหยัดมำก+) 
PX728-4K/PX748-4K: 
รวม (เทียบเท่ำ) ชั่วโมงแหล่งก�ำเนิดแสงทั้งหมด = 5 x 
(ชั่วโมงที่ใช้ในโหมด ปกติ) + 2 x (ชั่วโมงที่ใช้ในโหมด 
Eco) + 2.5 x (ชั่วโมงที่ใช้ในโหมด Dynamic Eco) + 1 x 
(ชั่วโมงที่ใช้ในโหมด ประหยัดมำก+)
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รีเซ็ตกำรตั้งค่ำ กำรตั้งค่ำทั้งหมดให้กลับมำใช้ค่ำที่ตั้งมำจำกโรงงำน เมื่อ

ใช้ รีเซ็ตกำรตั้งค่ำ, กำรตั้งค่ำเหล่ำนี้จะยังคงอยู่: ซูม, 
แก้ไขภำพบิดเบี้ยว, ปรับมุม, ภำษำ, ต�ำแหน่งโปรเจคเตอร์, 
พลังงำน USB A, โหมดอัลติจูดสูง, ตั้งค่ำควำมปลอดภัย, 
รหัสรีโมทคอนโทรล, วิธีกำรควบคุม, อัตรำกำรถ่ำยโอนข้อมูล, 
กำรวำร์ป, เลื่อนเลนส์ดิจิตอล, HDR, และ กำรตั้งค่ำควบคุม LAN
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เมนูระบบ
1. กดปุ่ม Menu เพื่อแสดงเมนูบนหน้ำจอ (OSD)
2. กด  /  เพื่อเลือกเมนู ระบบ จำกนั้นกด Enter หรือใช้ /  เพื่อเข้ำถึงเมนู ระบบ 

3. กด /  เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู จำกนั้นกด Enter เพื่อแสดงเมนูย่อยหรือกด  / 
 เพื่อปรับ/เลือกกำรตั้งค่ำ
 มายเ หตุ   ตัวเลือกเมนูย่อยบำงตัวอำจมีเมนูย่อยอื่นอีก ในกำรเข้ำสู่เมนูย่อยให้กด  

Enter ใช้ /  หรือ  /  เพื่อปรับ/เลือกกำรตั้งค่ำ
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หัวเลือกเมนู ค�าอธิบาย
ภำษำ ตั้งค่ำภำษำของเมนู On-Screen Display (OSD)

ต�ำแหน่งโปรเจคเตอร์ เลือกต�ำแหน่งที่เหมำะสมส�ำหรับโปรเจคเตอร์

ตั้งค่ำเมนู เวลำแสดงผลเมนู
ตั้งระยะเวลำที่จะให้คงแสดงเมนู OSD จะยังคงเปิดใช้งำนหลัง
จำกคุณมีกำรด�ำเนินกำรใดๆ ครั้งสุดท้ำย
ต�ำแหน่งเมนู
ตั้งค่ำต�ำแหน่งเมนู OSD

โหมดอัลติจูดสูง เรำขอแนะน�ำให้คุณใช้โหมดอัลติจูดสูง เมื่อคุณอยู่ในที่ที่มีระดับ
ควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเลระหว่ำง 1500 เมตร ถึง 3000 เมตร 
หรือมีอุณหภูมิระหว่ำง 5°C–25°C
 มายเ หตุ  

• อย่ำใช้โหมดอัลติจูดสูง หำกสภำพแวดล้อมของคุณอยู่
ระหว่ำง 0 ถึง 1,499 เมตร และอุณหภูมิอยู่ระหว่ำง 5°C ถึง 
35°C หำกใช้งำนโปรเจคเตอร์จะเย็นเกินไป

• กำรใช้ "โหมดอัลติจูดสูง" อำจท�ำให้เกิดเสียงดังขึ้น
เนื่องจำกควำมเร็วพัดลมจะเพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงกำรระบำย
ควำมร้อนและประสิทธิภำพกำรท�ำงำน

ค้นหำด่วนอัตโนมัติ ช่วยให้โปรเจคเตอร์สำมำรถค้นหำสัญญำณต่ำงๆ โดยอัตโนมัติ

ตั้งค่ำควำมปลอดภัย โปรดดู "กำรใช้ฟังก์ชันรหัสผ่ำน" ที่หน้ำ 20

ล็อคปุ่มที่แผงควบคุม ล็อคปุ่มควบคุมบนโปรเจคเตอร์

รหัสรีโมทคอนโทรล ตั้งรหัสรีโมทคอนโทรลส�ำหรับโปรเจคเตอร์นี้ (ตั้งแต่ 1~8) เมื่อ 
โปรเจคเตอร์ที่อยู่ติดกันหลำยเครื่องท�ำงำนในเวลำเดียวกัน กำร
เปลี่ยนรหัสนี้ช่วยป้องกันสัญญำณรบกวนจำกรีโมทคอนโทรล
อื่นๆ ได้ หลังจำกตั้งค่ำ รหัสรีโมทคอนโทรล ให้เปลี่ยนไปใช้ ID 
เดียวกันให้กับรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมโปรเจคเตอร์นี้
เพื่อสลับรหัสส�ำหรับรีโมทคอนโทรล กด ID set และปุ่มตัวเลข
ที่ตรงกับรหัสรีโมทคอนโทรลด้วยกันเป็นเวลำ 5 วินำทีขึ้นไป 
รหัสตั้งต้นถูกตั้งเป็น 1 เมื่อเปลี่ยนรหัสเป็น 8 รีโมทคอนโทรลจะ
สำมำรถควบคุมโปรเจคเตอร์ทุกเครื่อง
 มายเ หตุ   หำกตั้งรหัสที่ต่ำงกันไว้บนโปรเจคเตอร์และ

รีโมทคอนโทรล จะไม่มีกำรตอบสนองจำกรีโมท
ควบคุม เมื่อเกิดเหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้น ข้อควำมจะปรำกฏ
ขึ้นเพื่อเตือนให้คุณเปลี่ยนรหัสส�ำหรับรีโมทคอนโทรล 

วิธีกำรควบคุม อนุญำตให้คุณเลือกวิธีกำรควบคุมพอร์ต: ผ่ำนพอร์ต RS-232 
หรือพอร์ต USB เมื่อเลือก USB, พลังงำน USB A จะถูกเปลี่ยน
เป็น ปิด โดยอัตโนมัติ 

อตัรำกำรถ่ำยโอนข้อมลู เลือกอัตรำรับส่งที่ตรงกันกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่ง จะท�ำให้
คุณเชื่อมต่อกับเครื่องโปรเจคเตอร์โดยใช้สำย RS-232 ที่เหมำะ
สมและควบคุมโปรเจคเตอร์ผ่ำนค�ำสั่ง RS-232
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เมนูข้อมูล
1. กดปุ่ม Menu เพื่อแสดงเมนูบนหน้ำจอ (OSD)
2. กด  /  เพื่อเลือกเมนู ข้อมูล แสดงเนื้อหำ

หัวเลือกเมนู ค�าอธิบาย
แหล่งภำพ แสดงแหล่งของสัญญำณเข้ำปัจจุบัน
โหมดสี แสดงโหมดที่เลือกในเมนู ภำพ
ควำมละเอียด แสดงควำมละเอียดเดิมของสัญญำณเข้ำ

ระบบสี แสดงรูปแบบระบบของสัญญำณเข้ำ
ที่อยู่ IP (เฉพำะส�ำหรับ 
PX728-4K/PX748-4K)

แสดงที่อยู่ IP ของโปรเจคเตอร์ของคุณ

MAC Address (เฉพำะส�ำหรับ 
PX728-4K/PX748-4K)

แสดงที่อยู่ MAC ของโปรเจคเตอร์ของคุณ

เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น แสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน
Ultra Fast Input แสดงให้เห็นว่ำฟังก์ชันนี้เปิดใช้งำนอยู่หรือไม่
S/N แสดงหมำยเลขซีเรียลของโปรเจคเตอร์
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ภาคผนวก
รายละเอียดทางด้านเทคนิค
รายการ หมวดหมู่ รายละเอียดทางด้านเทคนิค

PX701-4K PX701-4KE PX728-4K PX748-4K
โปรเจคเตอร์ ประเภท หลอด DLP

ขนาดจอแสดงผล 60"~200"
ความสว่าง 
(Lumens)

3,200 ANSI 2,000 
ANSI

4,000 
ANSI

อัตราฉาย 1.50~1.65 
(95"±3%@ 
3.16 ม.)

1.127~1.46 (95"±3%@2.37 ม.)

เลนส์ ออพติ
คอลซูม 
1.1x±2%

ออพติคอลซูม 1.3x±2%

ประเภทแหล่ง
ก�าเนิดแสง

UHP 203W E20.7i UHP 240W E20.7i

ระบบแสดงผล 1-CHIP DMD
สัญญาณเข้า HDMI fh: 15K~135KHz, fv: 24~240Hz,

พิกเซลเรท: 600MHz
ความ
ละเอียด

เนทีฟ 3840 x 2160

อะแดปเตอร์
ไฟฟ้า1

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

เงื่อนไขการ
ท�างาน

อุณหภูมิ 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)
ความชื้น 0% ถึง 90% (ไม่มีการควบแน่น)
อัลติจูด 0 ถึง 1499 ม. ที่ 5°C ถึง 35°C 

1500 ถึง 3000 ม. ที่ 5°C ถึง 25°C 
สภาพการ
เก็บรักษา

อุณหภูมิ -20°C ถึง 60°C (ไม่มีการควบแน่น)
ความชื้น 0% ถึง 90% (ไม่มีการควบแน่น)
อัลติจูด 0 ถึง 1,219 ม. ที่ -20°C ถึง 30°C

ขนาด ขนาดทาง
กายภาพ (กว้าง x 
สูง x ลึก)

312 x 108.37 x 221.8 มม. (12.3" x 4.3" x 8.7")

น�้าหนัก กายภาพ 2.8 กก. (6.17 ปอนด์)
การใช้
พลังงาน

ปกติ2 265W 310W
สแตนด์บาย < 0.5W

1 โปรดใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้าจาก ViewSonic® หรือแหล่งที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
2 เงื่อนไขการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน EEI
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ขนาดโปรเจคเตอร์
312 มม. (กว้าง) x 108 มม. (สูง) x 222 มม. (ลึก)

EXIT
MENU

SOURCE

BLANK

MODE
COLOR

222
มม.

312 มม.

108 มม.

62.72 มม. 91.81 มม.

ตารางไทม์มิ่ง
HDMI (PC)

ความละเอียด โหมด รีเฟรชเรท (Hz) ความถี่แนวนอน 
(kHz)

สัญญาณนาฬิกา 
(MHz)

ซิงค์ 3D

ล�าดั�โครงภา�

640 x 480 VGA_60 59.94 31.469 25.175

VGA_72 72.809 37.861 31.5

VGA_75 75 37.5 31.5

VGA_85 85.008 43.269 36

720 x 400 720 x 400_70 70.087 31.469 28.3221

800 x 600 SVGA_60 60.317 37.879 40

SVGA_72 72.188 48.077 50

SVGA_75 75 46.875 49.5

SVGA_85 85.061 53.674 56.25

SVGA_120 
(Reduce Blanking)

119.854 77.425 83

1024 x 768 XGA_60 60.004 48.363 65

XGA_70 70.069 56.476 75

XGA_75 75.029 60.023 78.75

XGA_85 84.997 68.667 94.5

XGA_120 (Reduce 
Blanking)

119.989 97.551 115.5

1152 x 864 1152 x 864_75 75 67.5 108

1280 x 720 1280 x 720_60 60 45 74.25

1280 x 768 1280 x 768_60 59.87 47.776 79.5
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ความละเอียด โหมด รีเฟรชเรท (Hz) ความถี่แนวนอน 
(kHz)

สัญญาณนาฬิกา 
(MHz)

ซิงค์ 3D

ล�าดั�โครงภา�

1280 x 800 WXGA_60 59.81 49.702 83.5

WXGA_75 74.934 62.795 106.5

WXGA_85 84.88 71.554 122.5

WXGA_120 
(Reduce Blanking)

119.909 101.563 146.25

1280 x 1024 SXGA_60 60.02 63.981 108

SXGA_75 75.025 79.976 135

SXGA_85 85.024 91.146 157.5

1280 x 960 1280 x 960_60 60 60 108

1280 x 960_85 85.002 85.938 148.5

1360 x 768 1360 x 768_60 60.015 47.712 85.5

1440 x 900 WXGA+_60 59.887 55.935 106.5

1400 x 1050 SXGA+_60 59.978 65.317 121.75

1600 x 1200 UXGA 60 75 162

1680 x 1050 1680 x 1050_60 59.954 65.29 146.25

640 x 480@67Hz MAC13 66.667 35 30.24

832 x 624@75Hz MAC16 74.546 49.722 57.28

1024 x 768@75Hz MAC19 75.02 60.241 80

1152 x 870@75Hz MAC21 75.06 68.68 100

1920 x 1080 
(VESA)

1920 x 1080_60 60 67.5 148.5

3840 x 2160 3840 x 2160_30 30 67.5 297

3840 x 2160 3840 x 2160_60 60 135 594

1920 x 1080 
(CVT-RB)

1920 x 1080_120 120 137.26 285.5

1920 x 1080 
(CVT-RB)

1920 x 1080_240* 240 291.587 606.5

หมายเหตตุ  *สนับสนุนเมื่อใช้งานกับการ์ดกราฟิก ATI RX5700 และ nVidia RTX2080
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HDMI (วิดีโอ)
โหมดวิดีโอ ความละเอียด ความถี่แนว

นอน (KHz)
ความถี่แนว

ตั้ง (Hz)
ความถี่

สัญญาณ
นาฬิกาจตด 

(MHz)

ซิงค์ 3D

ล�าดั�โครงภา� เฟรมแ�็คกิ้ง

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

2160/24P 3840 x 2160     54  24 297

2160/25P 3840 x 2160 56.25  25 297

2160/30P 3840 x 2160 67.5  30 297

2160/50P 3840 x 2160 112.5  50 594

2160/60P 3840 x 2160 135  60 594
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การแก้ปัญหา
ปัญหาทั่วไป
ส่วนนี้อธิบายถึงปัญหาทั่วไปที่คุณอาจพบเมื่อใช้งานโปรเจคเตอร์นี้

ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้
ไม่สามารถเปิดเครือ่งโปรเจคเตอร์
ได้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายไฟเข้ากับโปรเจคเตอร์
และเต้าเสียบไฟอย่างถูกต้อง

• หากกระบวนการระบายความร้อนไม่เสร็จสิ้น โปรดรอ
จนกว่าจะเสร็จสิ้นจากนั้นลองเปิดโปรเจคเตอร์อีกครั้ง

• หากวิธีการด้านบนใช้ไม่ได้ผล ให้ลองใช้เต้ารับไฟฟ้า
อื่นหรือลองใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นกับเต้ารับไฟฟ้า
เดียวกัน

ไม่มีภาพ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลแหล่ง
สัญญาณวิดีโออย่างถูกต้องและแหล่งสัญญาณวิดีโอ
ถูกเปิดอยู่

• หากไม่ได้เลือกแหล่งสัญญาณเข้าโดยอัตโนมัติ ให้
เลือกแหล่งสัญญาณที่ถูกต้องด้วยปุ่ม Source บน
โปรเจคเตอร์หรือรีโมทคอนโทรล

ภาพเบลอ • การปรับ ตัวหมตนเ�ื่อปรั�โฟกัส จะช่วยโฟกัสเลนส์
ให้ฉายภาพได้อย่างถูกต้อง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรเจคเตอร์และหน้าจออยู่
ในแนวที่ถูกต้อง หากจ�าเป็นให้ปรับความสูงของ
โปรเจคเตอร์รวมถึงมุมและทิศทางการฉาย

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

• แบตเตอรี่อาจหมด โปรดตรวจสอบและเปลี่ยนหาก
จ�าเป็น
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ไฟ แสดงสถานะ LED 
ไฟ สถานะและค�าอธิ�าย

�ลังงาน
เขียว 

กะพริบ
ปิด ปิด โหมดสแตนด์บาย

เขียว ปิด ปิด ได้รับพลังงาน
เขียว ปิด ปิด การท�างานปกติ
เขียว 

กะพริบ
ปิด ปิด การลดความร้อนเมื่อปิดเครื่องตามปกติ

แดง ปิด ปิด ก�าลังดาวน์โหลด
เขียว เขียว เขียว ปิดการเบิร์นอิน

แหล่งก�าเนิดแสง
เขียว 

กะพริบ
ปิด แดง ข้อผิดพลาดที่เกิดจากไฟของแหล่งสัญญาณที่ติดก่อน

ปิด ปิด แดง แหล่งส่องแสงสว่างเกิดข้อผิดพลาดในการท�างานปกติ
เขียว ปิด แดง วงล้อสีล้มเหลวในการเริ่มท�างาน

เครื่องท�าความร้อน/ความเย็น
ปิด แดง ปิด พัดลม 1 เกิดข้อผิดพลาด (ความเร็วพัดลมจริงอยู่นอกช่วง

ความเร็วที่ควรจะเป็น)
ปิด แดง แดง พัดลม 2 เกิดข้อผิดพลาด (ความเร็วพัดลมจริงอยู่นอกช่วง

ความเร็วที่ควรจะเป็น)
ปิด แดง เขียว พัดลม 3 เกิดข้อผิดพลาด (ความเร็วพัดลมจริงอยู่นอกช่วง

ความเร็วที่ควรจะเป็น)
ปิด แดง ส้ม พัดลม 4 เกิดข้อผิดพลาด (ความเร็วพัดลมจริงอยู่นอกช่วง

ความเร็วที่ควรจะเป็น)
แดง 

กะพริบ
แดง ปิด พัดลม 5 เกิดข้อผิดพลาด (ความเร็วพัดลมจริงอยู่นอกช่วง

ความเร็วที่ควรจะเป็น)
แดง 

กะพริบ
แดง 

กะพริบ
ปิด พัดลม 6 เกิดข้อผิดพลาด (ความเร็วพัดลมจริงอยู่นอกช่วง

ความเร็วที่ควรจะเป็น)
แดง แดง แดง เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน 1 เกิดข้อผิดพลาด (ไดโอดระยะ

ไกลมีสภาพวงจรเปิด)
แดง แดง เขียว เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน 2 เกิดข้อผิดพลาด (ไดโอดระยะ

ไกลมีสภาพวงจรเปิด)
เขียว แดง แดง เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน 1 เกิดข้อผิดพลาด (ไดโอดระยะ

ไกลมีสภาพลัดวงจร)
ปิด แดง เขียว เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน 2 เกิดข้อผิดพลาด (ไดโอดระยะ

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

ต้องการเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรเจคเตอร์
• ห้ามฉีดหรือเทของเหลวลงบนตัวเครื่องโดยตรง
• เคลื่อนย้ายโปรเจคเตอร์ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากหากโปรเจคเตอร์มีสีเข้ม อาจ

ท�าให้เกิดรอยได้ชัดเจนง่ายกว่าโปรเจคเตอร์ที่มีสีอ่อนกว่า
การท�าความสะอาดเลนส์
• ใช้สเปรย์ที่อัดลมเป่าพ่นฝุ่นออก
• หากเลนส์ยังคงไม่สะอาด ให้ใช้กระดาษเช็ดเลนส์ หรือใช้น�้ายาท�าความสะอาด

เลนส์หยดลงบนผ้านุ่มแล้วเช็ดผิวเลนส์เบาๆ

ข้อควรระวังุ  ห้ามใช้วัสดุส�าหรับขัดพื้นผิวขัดถูบนผิวเลนส์

ท�าความสะอาดตัวเครื่อง
• ใช้ผ้าแห้งที่นุ่มและไม่มีขุยเพื่อเช็ดสิ่งสกปรกหรือฝุ่น
• หากตัวเครื่องยังไม่สะอาด ให้ใช้ผงซักฟอกที่ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย, ผง

ซักฟอกที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์, ผงซักฟอกชนิดอ่อนใส่ผ้าที่ไม่มีขุยแล้ว
เช็ดให้สะอาด

ข้อควรระวังุ   ห้ามใช้ครีม แอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์ หรือน�้ายาเคมีส�าหรับท�าความ
สะอาด

การเก็�โปรเจคเตอร์
หากคุณต้องเก็บโปรเจคเตอร์เป็นเวลานานๆ โปรด:
• ตรวจสอบว่าอุณหภูมิและความชื้นในบริเวณที่จัดเก็บอยู่ภายในช่วงที่ก�าหนด
• ดึงขาตั้งปรับมุมทั้งหมดเข้า 
• น�าแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล
• จัดเก็บเครื่องโปรเจคเตอร์ลงในกล่องบรรจุภัณฑ์ใส่เครื่องเดิมหรือกล่องลักษณะ

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

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

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

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

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

การตั้งค่าโหมดแหล่งก�าเนิดแสง
การตั้งค่าโปรเจคเตอร์ในโหมด Eco, Dynamic Eco, หรือ ประหยัดมาก+ ลดการ
เกิดเสียงรบกวนของระบบ, ลดการใช้พลังงาน และยืดอายุการท�างานของแหล่งก�าเนิด
แสง

โหมดแหล่งแสง ค�าอธิ�าย
ปกติ ให้ความสว่างของแหล่งก�าเนิดแสงเต็มรูปแบบ
Eco ลดการใช้พลังงานของแหล่งก�าเนิดแสงลง 30% และลดความ

สว่างและลดเสียงรบกวนจากพัดลม
Dynamic Eco ลดการใช้พลังงานของแห่งก�าเนิดแสงลงสูงสุดถึง 65% ขึ้นอยู่กับ

ระดับความสว่างของเนื้อหา
ประหยัดมาก+ ลดการใช้พลังงานแหล่งก�าเนิดแสงลง 60% และลดความสว่างลง

เพื่อยืดอายุแหล่งก�าเนิดแสงและลดเสียงรบกวนจากพัดลม

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

การตั้งค่าปิดเครื่องอัตโนมัติ

วิธีน้ีช่วยให้โปรเจคเตอร์ปิดอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาท่ีก�าหนดเมื่อไม่มีการตรวจพบ
แหล่งสัญญาณเข้า

เปิดเมนู OSD และไปยัง: การจัดการ�ลังงาน > �ลังงานสมาร์ท >  
ปิดเครื่องอัตโนมัต ิและกด  /  เพื่อปิดหรือปรับเวลา
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เวลาในการเปลี่ยนแหล่งก�าเนิดแสง
เมื่อ ไฟแสดงสถานะแหล่งก�าเนิดแสง สว่างขึ้น โปรดติดตั้งแหล่งก�าเนิดแสงใหม่
หรือปรึกษาตัวแทนจ�าหน่ายของคุณ

ข้อควรระวังุ   การใช้แหล่งก�าเนิดแสงเก่าอาจท�าให้เครื่องท�างานผิดปกติและในบาง
กรณีแหล่งก�าเนิดแสงอาจระเบิดได้

การเปลี่ยนแหล่งก�าเนิดแสง
แนะน�าให้ปิดเครื่องและถอดสายไฟของโปรเจคเตอร์ออกจากเต้าเสียบไฟและติดต่อ
เจ้าหน้าที่บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแหล่งก�าเนิดแสง
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ระเบียบข้อบังคับ และข้อมูลการ
บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ส่วนนี้อธิบายถึงข้อก�าหนดและถ้อยแถลงทั้งหมดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ การใช้งาน
ที่ได้รับการยืนยันจะอ้างอิงถึงฉลากป้ายชื่อและเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องบนตัวเครื่อง

ถ้อยแถลงความสอดคล้องของ FCC
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตรงตามกฎข้อบังคับ FCC ส่วนที่ 15 การท�างานต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ 
(2) อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการ
ท�างานที่ไม่พึงประสงค์ อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจ�ากัด
ของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B  ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC

ข้อจ�ากัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็น
อันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงาน
ความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้
งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม ไม่อาจรับ
ประกันได้ว่าจะไม่มีการรบกวนเกิดขึ้นจากการติดตั้งอุปกรณ์นี้ ถ้าอุปกรณ์เป็นสาเหตุให้
เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดย
การปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีการหนึ่งหรือหลาย
วิธีการต่อไปนี้ร่วมกัน:

• ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่
• ปรึกษาตัวแทนจ�าหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอ

ความช่วยเหลือ

จะต้องไม่จัดวางหรือใช้งานเสาอากาศที่ใช้ส�าหรับเครื่องส่งสัญญาณนี้ร่วมกับเสา
อากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่น ๆ

อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการทดสอบและเป็นไปตามมาตรฐานการวัดและขั้นตอนที่ระบุไว้
ใน FCC CFR ไทล์ 47 ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย C

ค�าเตือน: คุณต้องระมัดระวังว่า การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบ
โดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะท�าให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์
ของผู้ใช้สิ้นสุด
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ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการรับสัมผัสการแผ่รังสีของ FCC
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามขีดจ�ากัดการรับสัมผัสการแผ่รังสีของ FCC ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับ
สภาพแวดล้อมที่ไม่ควบคุม ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าการใช้งานเฉพาะเพื่อให้
สอดคล้องกับการได้รับ RF ในระดับที่น่าพอใจ

จะต้องไม่จัดวางหรือใช้งานเครื่องส่งสัญญาณร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณ
อื่น ๆ จะต้องติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้โดยให้มีระยะห่างขั้นต�่า 20 เซ็นติเมตรระหว่าง
อุปกรณ์แผ่รังสีและร่างกายของคุณ

คู่มือผู้ใช้หรือคู่มือการใช้งานส�าหรับอุปกรณ์แผ่รังสีโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะต้องเตือน
ผู้ใช้ว่าการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบจากฝ่ายที่รับผิดชอบเรื่อง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจท�าให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้หมดไป

ข้อความแสดงการแจ้งเตือน IC
อุปกรณ์นี้เป็นไปมาตรฐาน RSS ของหน่วยงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศแคนาดาว่า
ด้วยการยกเว้นใบอนุญาต การท�างานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) 
อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวน รวมทั้ง
การรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการท�างานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์

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

ข้อความแสดงรหัสประเทศ
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีจ�าหน่ายในตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา จะสามารถ
ใช้งานได้เฉพาะช่อง 1~11 จะไม่สามารถท�าการเลือกช่องนอกจากนี้ได้
Pour les produits disponibles aux États-Unis/Canada du marché, seul le canal 
1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d’autres canaux n’est pas possible.
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ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการรับสัมผัสการแผ่รังสีของ IC
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามขีดจ�ากัดการรับสัมผัสการแผ่รังสีของ IC RSS-102 ที่ก�าหนด
ไว้ส�าหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ควบคุม จะต้องติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้โดยให้มีระยะ
ห่างขั้นต�่า 20 ซม. ระหว่างอุปกรณ์แผ่รังสีและร่างกายของคุณ อุปกรณ์ที่ใช้ช่วงความถี่ 
5150-5825 Mhz จะใช้ส�าหรับการใช้งานในตัวอาคารเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการ
รบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบดาวเทียมโทรศัพท์มือถือที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements 
IC établies pour un environnement non contrôlê. Cet équipement doit être 
installé et utilize avec un minimum de 20cm de distance entre la source de 
rayonnement et votre corps. les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-
5825 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin 
de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites 
mobiles utilisant les mêmes canaux.

ความสอดคล้องกับ CE ส�าหรับประเทศในสหภาพยุโรป
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อก�าหนด EMC ที่ 2014/30/EU และข้อก�าหนด
ไฟฟ้าแรงดันต่�า 2014/35/EU. และข้อก�าหนดอุปกรณ์คลื่นวิทยุ 2014/53/
EU.

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้เฉพาะส�าหรับประเทศสมาชิก EU เท่านั้น:
เครื่องหมายที่แสดงทางด้านขวา หมายถึงการด�าเนินการที่สอดคล้องกับข้อ
ก�าหนดของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2012/19/EU (WEEE) 
เครื่องหมายระบุว่า ห้ามทิ้งอุปกรณ์ปะปนเป็นขยะชุมชนที่ไม่ได้คัดแยก แต่
ต้องใช้ระบบคืนและการเก็บรวบรวมที่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น
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ประกาศความสอดคล้องกับ RoHS2
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบ และผลิตอย่างสอดคล้องกับข้อก�าหนด 2011/65/
EU ของรัฐสภาและสภายุโรป ว่าด้วยการจ�ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อก�าหนด RoHS2) และลงความเห็นว่าสอดคล้องกับค่า
ความเข้มข้นสูงสุด ที่ออกโดยคณะกรรมการการปรับตัวทางเทคนิคแห่งยุโรป (TAC) 
ดังที่แสดงด้านล่าง:

สาร ความเข้มข้นสูงที่สุด
ที่เสนอ ความเข้มข้นจริง

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

0.1% < 0.1%

บิส (2-เอธิลเฮกซิล) พาทาเลต 
(DEHP)

0.1% < 0.1%

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

ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์ดังที่ระบุข้างต้น ได้รับการยกเว้นภายใต้
ภาคผนวก III ของข้อก�าหนด RoHS2 ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง ตัวอย่างของส่วน
ประกอบที่ได้รับการยกเว้นคือ:
• ปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนต์ออนแคโทดเย็นและหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีอิเล็ก

โตรดภายนอก (CCFL และ EEFL) เพื่อการใช้งานในวัตถุประสงค์เฉพาะที่ไม่เกิน 
(ต่อหลอด): 

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

• ตะกั่วในหลอดรังสีแคโทด
• ตะกั่วในแก้วของหลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่เกิน 0.2% โดยน�้าหนัก
• ตะกั่วอันเป็นองค์ประกอบผสมในอลูมิเนียมที่มีตะกั่วได้สูงสุด 0.4% โดยน�้าหนัก
• คอปเปอร์ อัลลอย ที่ประกอบด้วยตะกั่วสูงสุด 4% ตามน�้าหนัก
• ตะกั่วในโลหะบัดกรีชนิดอุณหภูมิหลอมเหลวสูง (เช่น อัลลอยผสมตะกั่วที่มีตะกั่ว 

85% ตามน�้าหนักหรือมากกว่า)
• ส่วนประกอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยตะกั่วในแก้ว หรือเซรามิก ที่

นอกเหนือจากไดอิเล็กทริกเซรามิกในตัวเก็บประจุ เช่น อุปกรณ์เพียโซอิเล็กทรอนิก 
หรือในแก้ว หรือสารประกอบเซรามิกแมทริกซ์ 
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• แบตเตอรี่:
 ͫ คุณสามารถพบว่าแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงหรือต�่ามากได้ในระหว่างใช้งาน จัด
เก็บหรือขนย้าย; และสถานที่ที่มีความกดอากาศต�่าบนที่สูง

 ͫ การเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้ประเภทที่ไม่ถูกต้องสามารถท�าลายอุปกรณ์ป้องกัน
ได้ (ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางประเภท);

 ͫ การก�าจัดแบตเตอรี่ในกองไฟหรือเตาอบร้อน หรือท�าการบดหรือตัดแบตเตอรี่
ด้วยเครื่องจักรกล ซึ่งสามารถท�าให้เกิดการระเบิดได้;

 ͫ การวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมากซึ่งสามารถท�าให้
เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟได้;

 ͫ แบตเตอรี่ที่อยู่ในความดันอากาศต�่ามากซึ่งอาจท�าให้เกิดการระเบิดหรือการรั่ว
ไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟได้

ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับสารอันตรายของอินเดีย
ถ้อยแถลงข้อจ�ากัดเกี่ยวกับสารอันตราย (อินเดีย) ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับ “กฎ
ระเบียบของเสียอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดีย ปี 2011” และห้ามการใช้ตะกั่ว, ปรอท, 
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม, โพลีโบรมิเนตเต็ด ไบฟีนิลส์ หรือโพลีโบรมิเนตเต็ด ไบฟี
นิล อีเธอร์ ที่ความเข้มข้นเกิน 0.1 % ตามน�้าหนัก และ 0.01 % ตามน�้าหนักส�าหรับ
แคดเมียม ยกเว้นส�าหรับการยกเว้นที่แสดงในรายการ 2 ของกฎระเบียบ

การทิ้งผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์
ViewSonic® เคารพสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะท�างานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขอ
ขอบคุณที่คุณมีส่วนในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ฉลาดขึ้น และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ ViewSonic®

สหรัฐอเมริกา & แคนาดา:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

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

ไต้หวัน: 
https://recycle.epa.gov.tw/

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
https://recycle.epa.gov.tw/
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ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2021 สงวนลิขสิทธิ์

Macintosh และ Power Macintosh เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple 
Inc.

Microsoft, Windows และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

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

VESA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของสมาคมมาตรฐานวิดีโออิเล็กทรอนิกส์ 
DPMS, DisplayPort และ DDC เป็นเครื่องหมายการค้าของ VESA

ENERGY STAR® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ US Environmental 
Protection Agency (EPA)

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

ค�าปฏิเสธความรับผิดชอบ: ViewSonic® Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิด
พลาดทางเทคนิค หรือทางบรรณาธิการ หรือการละเว้นที่มีอยู่ในที่นี้; หรือส�าหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายที่ตามมา ที่เป็นผลจากการใช้งาน หรือสมรรถนะ
ในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ViewSonic® Corporation ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจ�าเพาะของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ห้ามคัดลอก ท�าซ�้า หรือส่งผ่านส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ViewSonic® 
Corporation ก่อน

PX701-4K_PX728-4K_PX748-4K_UG_THA_1a_20201209
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บริการลูกค้า
ส�าหรับการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือบริการผลิตภัณฑ์ ให้ดูตารางด้านล่างหรือติดต่อ
ร้านค้าปลีกของคุณ

หมายเหตุ:  คุณจ�าเป็นต้องมีหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์

ประเทศ/
ภูมิภาค เว็บไซต์ ประเทศ/ภูมิภาค เว็บไซต์

เอเชียแปซิฟิก & แอฟริกา 

Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

อเมริกา

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

Latin America www.viewsonic.com/la

ยุโรป 

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

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

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

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

United Kingdom www.viewsonic.com/uk/
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การรับประกันแบบจ�ากัด
เครื่องโปรเจคเตอร์ ViewSonicฎ

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

การรับประกันทั่วไปแบบจ�ากัดเวลาสาม (3) ปี:
โดยมีชิ้นส่วนที่รับประกันเพียงหนึ่งปี (1) ปีส�าหรับดังที่ก�าหนดไว้ด้านล่าง ส�าหรับ
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้: รับประกันชิ้นส่วนทั้งหมดแต่ไม่รวมหลอดไฟเป็นเวลา
สาม (3) ปี, รับประกันค่าแรงงานเป็นเวลาสาม (3) ปี, และรับประกันหลอดเดิมเป็น
เวลาหนึ่ง (1) ปีโดยนับจากวันที่ผู้บริโภครายแรกซื้อผลิตภัณฑ์
ภูมิภาคหรือประเทศอื่น ๆ : โปรดตรวจสอบข้อมูลการรับประกันกับตัวแทนจ�าหน่ายหรือ
ส�านักงาน ViewSonic® ในพื้นที่ของคุณ

การรับประกันการใช้งานหนักแบบจ�ากัดหนึ่ง (1) ปี:
ส�าหรับในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ภายใต้การตั้งค่าแบบใช้งานหนัก ซึ่งการใช้งาน
ของโปรเจ็กเตอร์นั้นหมายรวมถึงการใช้งานเครื่องในแต่ละวันโดยเฉลี่ยมากกว่าสิบ
สี่ (14) ชั่วโมง: รับประกันชิ้นส่วนทั้งหมดแต่ไม่รวมหลอดไฟเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี, รับ
ประกันค่าแรงงานเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี, และรับประกันหลอดเดิมเป็นเวลาเก้าสิบ (90) 
วัน โดยนับจากวันที่ผู้บริโภครายแรกซื้อผลิตภัณฑ์; ยุโรป: รับประกันชิ้นส่วนทั้งหมด
แต่ไม่รวมหลอดไฟเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี, รับประกันค่าแรงงานเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี, 
และรับประกันหลอดเดิมเป็นเวลาเก้าสิบ (90) วัน โดยนับจากวันที่ผู้บริโภครายแรกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ภูมิภาคหรือประเทศอื่น ๆ : โปรดตรวจสอบข้อมูลการรับประกันกับตัวแทน
จ�าหน่ายหรือส�านักงาน ViewSonic® ในพื้นที่ของคุณ การรับประกันหลอดไฟเป็นไป
ตามข้อก�าหนดและเงื่อนไข, การตรวจสอบและการอนุมัติ มีผลบังคับใช้เฉพาะกับ
หลอดที่ผู้ผลิตติดตั้งไว้เท่านั้น หลอดไฟที่เป็นอุปกรณ์เสริมทั้งหมดซึ่งซื้อแยกต่างหาก 
จะให้การรับประกันเป็นเวลา 90 วัน

การรับประกันคุ้มครองใครบ้าง:
การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อสินค้ารายแรกเท่านั้น

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

 ͫ การใช้งานนอกข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์
 ͫ การใช้งานผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการใช้งานตามปกติหรือไม่อยู่ภายใต้
สภาวะปกติ

 ͫ การซ่อม หรือพยายามซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ViewSonic®

 ͫ ความเสียหายของผลิตภัณฑ์เนื่องจากการขนส่ง
 ͫ การถอดหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์
 ͫ สาเหตุภายนอกที่ส่งผลกับผลิตภัณฑ์ เช่น ความแปรปรวนของกระแสไฟฟ้า 
หรือไฟดับ

 ͫ การใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรืออะไหล่ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อมูลจ�าเพาะของ 
ViewSonic

 ͫ การสึกกร่อนและสึกหรอตามปกติ
 ͫ สาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

3. ค่าใช้จ่ายในบริการถอด ติดตั้ง และตั้งค่า

วิธีขอรับบริการ:
1. โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ ViewSonic® เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการรับ

บริการภายใต้การรับประกัน (โปรดดูที่หน้า“ การสนับสนุนลูกค้า”) คุณจ�าเป็นต้องให้
หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ของคุณ

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

3. น�าหรือส่งผลิตภัณฑ์โดยบรรจุในกล่องดั้งเดิม ไปยังศูนย์บริการ ViewSonic® ที่ได้
รับการแต่งตั้ง หรือ ViewSonic® โดยช�าระค่าขนส่งล่วงหน้า

4. ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือชื่อของศูนย์บริการ ViewSonic® ที่ใกล้ที่สุด กรุณาติดต่อ 
ViewSonic®

ข้อจ�ากัดของการรับประกันแบบเป็นนัย:
ไม่มีการรับประกัน ทั้งแบบชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งขยายความคุ้มครองเกินจากที่มีการ
อธิบายไว้ในที่นี้ ซึ่งรวมถึงการรับประกันแบบเป็นนัยของความสามารถเชิงพาณิชย์ และ
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะส�าหรับการใช้งานใด ๆ
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การยกเว้นของความเสียหาย:
ความรับผิดชอบของ ViewSonic จ�ากัดอยู่เพียงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ViewSonic® ไม่รับผิดชอบต่อ:

1. ความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกิดจากข้อบกพร่องใด ๆ ในผลิตภัณฑ์ 
ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับความไม่สะดวกสบาย การสูญเสียการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ การเสียเวลา การสูญเสียผลก�าไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การ
สูญเสียความปรารถนาดี การรบกวนกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการสูญเสียเชิง
พาณิชย์อื่น ๆ แม้ว่าบริษัทจะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสีย
หายดังกล่าวก็ตาม

2. ความเสียหายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรืออื่น ๆ

3. การเรียกร้องความเสียหายต่อลูกค้าโดยบริษัทอื่น ๆ

ผลของกฎหมายของรัฐ:
การรับประกันนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ ซึ่งคุณอาจมีสิทธิ์อื่นที่แตก
ต่างไปได้ตามแต่หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่อนุญาตให้
มีข้อจ�ากัดในการรับประกันโดยนัย และ/หรือไม่อนุญาตให้ยกเว้นความเสียหายที่เกิด
ขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องมา ดังนั้น ข้อจ�ากัดและการยกเว้นดังกล่าวข้างต้น
อาจไม่มีผลกับคุณ

การขายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา:
ส�าหรับข้อมูลการรับประกันและการบริการในผลิตภัณฑ์ ViewSonic® ที่ขายนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ให้ติดต่อ ViewSonic® หรือตัวแทนจ�าหน่าย 
ViewSonic® ในประเทศของคุณ 

ระยะเวลาการรับประกันส�าหรับผลิตภัณฑ์นี้ในจีนแผ่นดินใหญ่ (ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า 
และไต้หวัน) เป็นไปตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขของใบรับประกันการบ�ารุงรักษา 

ส�าหรับผู้ใช้ในยุโรปและรัสเซีย สามารถพบรายละเอียดการรับประกันอย่างสมบูรณ์
ได้ที่: http://www.viewsonic.com/eu/ ภายใต้ “การสนับสนุน/ข้อมูลการรับประกัน”

Projector Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2005 

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


C0 M91 Y72 K24Process Color 

C0 M0 Y0 K100Process Color 

C0 M91 Y72 K24Process Color 

Pantone Black CSpot Color 

Pantone 187 CSpot Color 

Pantone Black CSpot Color 

Pantone 187 COr Spot Color 
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