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ขอบคุณุที่่�เลือืก ViewSonic®

ในฐานะผูใ้หบ้รกิารโซลชูนัด้า้นภาพชั �นนำาของโลก ViewSonic® ทุุ่ม่เทุ่เพื�อสรา้ง
วิวิิฒันาการด้า้นเทุ่คโนโลย ีนวิตักรรมใหม ่และควิามเรยีบงา่ยทุ่ี�เกนิควิามคาด้หวิงัของ
โลก ทุ่ี� ViewSonic® เราเชื�อวิา่ผลติภณัฑ์ข์องเรามศีักัยภาพในการสรา้งผลกระทุ่บเชงิ
บวิกตอ่โลก และเรามั�นใจวิา่ผลติภณัฑ์ ์ViewSonic® ทุ่ี�คณุเลอืกจะตอบสนองควิาม
ตอ้งการของคณุได้เ้ป็นอยา่งด้ ี

ขอขอบคณุทุ่ี�เลอืก ViewSonic® อกีครั �ง!
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ขอ้คุวรระวงัเพื่ื�อคุวามปลือดภัยั
โปรด้อา่นขอ้คุวรระวงัเพื่ื�อคุวามปลือดภัยัตอ่ไปนี�กอ่นทุ่ี�คณุจะเริ�มใชเ้ครื�อง
โปรเจคเตอร์
• เกบ็คูม่อืผูใ้ชน้ี�ในสถานทุ่ี�ปลอด้ภยัเพื�อใชอ้า้งองิในอนาคต
• อา่นคำาเตอืนทุ่ั �งหมด้ และปฏิบิตัติามขั �นตอนทุ่ั �งหมด้
• ใหเ้วิน้ระยะหา่งรอบ ๆ เครื�องโปรเจ็กเตอรไ์วิอ้ยา่งนอ้ย 20" (50 ซม.) เพื�อใหม้ั�นใจ

วิา่มกีารระบายอากาศัทุ่ี�เหมาะสม
• วิางเครื�องโปรเจคเตอรไ์วิใ้นทุ่ี�ทุ่ี�มกีารระบายอากาศัได้ด้้ ีอยา่วิางสิ�งของใด้ ๆ ทุ่ี�อาจ

กดี้ขวิางการระบายควิามรอ้นไวิบ้นเครื�องโปรเจคเตอร์
• อยา่วิางเครื�องโปรเจคเตอรไ์วิบ้นพื�นผวิิทุ่ี�ไมส่มำ�าเสมอหรอืไมม่ั�นคง เนื�องจากเครื�อง

โปรเจคเตอรอ์าจหลน่ลงมา เป็นผลใหเ้กดิ้การบาด้เจ็บ หรอือปุกรณเ์สยีหายได้ ้
• อยา่มองตรงเขา้ไปในเลนสข์องเครื�องโปรเจคเตอรใ์นขณะใชง้าน ลำาแสงทุ่ี�เขม้ขน้

อาจทุ่ำาลายด้วิงตาของคณุได้ ้
• เปิด้ฝาปิด้หรอืถอด้ฝาครอบเลนสท์ุ่กุครั �ง เมื�อเปิด้หลอด้ไฟเครื�องโปรเจคเตอร์
• อยา่นำาวิตัถใุด้ ๆ ปิด้กั �นเลนสฉ์ายภาพในขณะทุ่ี�เครื�องโปรเจคเตอรก์ำาลงัทุ่ำางาน 

เนื�องจากอาจทุ่ำาใหว้ิตัถรุอ้นและผดิ้รปูหรอืกระทุ่ั�งทุ่ำาใหเ้กดิ้เพลงิไหมไ้ด้ ้
• หลอด้ไฟจะมคีวิามรอ้นจัด้ระหวิา่งการใชง้าน ปลอ่ยใหเ้ครื�องโปรเจคเตอรเ์ย็นลง

ประมาณ 45 นาทุ่กีอ่นถอด้ชดุ้หลอด้ไฟออกเพื�อเปลี�ยน
• อยา่ใชห้ลอด้เกนิอายหุลอด้ทุ่ี�กำาหนด้ไวิ ้การใชห้ลอด้เกนิจากอายงุานอาจทุ่ำาให ้

หลอด้ไฟแตกได้ ้แมจ้ะเกดิ้ข้�นได้ย้ากอยา่งยิ�งกต็าม
• หา้มเปลี�ยนชดุ้หลอด้ไฟหรอืสว่ินประกอบอเิล็กทุ่รอนกิสใ์ด้ ๆ เวิน้เสยีแตว่ิา่จะถอด้

ปลั�กเครื�องโปรเจคเตอรอ์อกแลว้ิ
• อยา่พยายามถอด้แยกชิ�นสว่ินของเครื�องโปรเจคเตอร ์ภายในมแีรงด้นัไฟฟ้าสงูทุ่ี�

เป็นอนัตรายถง้ชวีิติได้ ้หากคณุสมัผัสกบัสว่ินทุ่ี�มไีฟฟ้าไหลเวิยีนอยู่
• ในขณะทุ่ี�ยา้ยเครื�องโปรเจคเตอร ์ใชค้วิามระมดั้ระวิงัอยา่ใหอ้ปุกรณห์ลน่พื�นหรอื

กระแทุ่กกบัสิ�งใด้ ๆ
• อยา่วิางวิตัถทุุ่ี�หนักไวิบ้นเครื�องโปรเจคเตอรห์รอืสายเคเบลิเชื�อมตอ่
• อยา่วิางเครื�องโปรเจคเตอรใ์นแนวิตั �ง การไมป่ฏิบิตัติามคำาแนะนำาอาจทุ่ำาใหเ้ครื�อง

โปรเจคเตอรห์ลน่ลงมา สง่ผลใหเ้กดิ้การบาด้เจ็บหรอือปุกรณเ์สยีหายได้ ้
• หลกีเลี�ยงไมใ่หเ้ครื�องโปรเจคเตอรส์มัผัสถกูแสงอาทุ่ติยห์รอืแหลง่กำาเนดิ้ควิามรอ้น

อื�น ๆ โด้ยตรง อยา่ตดิ้ตั �งเครื�องไวิใ้กลแ้หลง่ควิามรอ้นใด้ ๆ เชน่ หมอ้นำ�ารถยนต ์
เครื�องทุ่ำาควิามรอ้น เตาผงิ หรอือปุกรณอ์ื�นๆ (รวิมทุ่ั �งเครื�องแอมปลฟิาย) ทุ่ี�อาจ
ทุ่ำาใหอ้ณุหภมูขิองเครื�องโปรเจคเตอรส์งูข้�นจนถง้ระด้บัทุ่ี�เป็นอนัตรายได้ ้
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• อยา่วิางของเหลวิไวิใ้กลห้รอืบนเครื�องโปรเจคเตอร ์ของเหลวิทุ่ี�หกใสใ่นเครื�องอาจ
ทุ่ำาใหเ้ครื�องโปรเจคเตอรเ์สยีหายได้ ้หากเครื�องโปรเจคเตอรเ์ปียก ใหถ้อด้ปลั�กของ
เครื�องออกจากแหลง่จา่ยไฟแลว้ิโทุ่รตดิ้ตอ่ศันูยบ์รกิารในพื�นทุ่ี�ของคณุเพื�อรับบรกิาร
โปรเจคเตอร์

• เมื�อเครื�องโปรเจคเตอรท์ุ่ำางาน คณุอาจรูส้ก้ถง้ลมรอ้นและกลิ�นจากตะแกรงระบาย
อากาศัของเครื�องได้ ้ซ้�งถอืเป็นการทุ่ำางานตามปกต ิไมใ่ชข่อ้บกพรอ่งใด้ ๆ

• อยา่พยายามหลกีเลี�ยงวิตัถปุระสงคเ์พื�อควิามปลอด้ภยัของปลั�กทุ่ี�มขีั �วิหรอืการตอ่
สายด้นิ ปลั�กทุ่ี�มขีั �วิจะมทีุ่ี�เสยีบสองขา โด้ยด้า้นหน้�งจะกวิา้งกวิา่อกีด้า้นหน้�ง ปลั�ก
ชนดิ้ทุ่ี�มสีายด้นิ มทีุ่ี�เสยีบสองขา และขาทุ่ี�สามเป็นขาทุ่ี�ตอ่ลงด้นิ ขาทุ่ี�สามซ้�งเป็นขา
แบบกวิา้งมไีวิเ้พื�อควิามปลอด้ภยัของคณุ ถา้ปลั�กเสยีบไมพ่อด้ใีนเตา้เสยีบของคณุ 
ใหใ้ชอ้ะแด้ปเตอร ์และอยา่พยายามใชแ้รงด้นัปลั�กเขา้ไปในเตา้เสยีบ

• ในขณะทุ่ี�เชื�อมตอ่กบัเตา้เสยีบไฟฟ้า อยา่นำาขาทุ่ี�มสีายด้นิออก โปรด้ตรวิจด้ใูห ้
แน่ใจวิา่ขาทุ่ี�มสีายด้นิไมถ่กูถอด้ออก

• ป้องกนัไมใ่หม้กีารเหยยีบหรอืทุ่บัสายไฟ โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งทุ่ี�ปลั�กและจดุ้ทุ่ี�เด้นิ
สายออกมาจากเครื�องโปรเจคเตอร ์

• ในบางประเทุ่ศั แรงด้นัไฟฟ้าอาจไมเ่สถยีร เครื�องโปรเจคเตอรน์ี�ได้รั้บการออกแบบ
มาใหทุ้่ำางานอยา่งปลอด้ภยัทุ่ี�แรงด้นัไฟฟ้า AC ระหวิา่ง 100 ถง้ 240 โวิลต ์แต่
เครื�องอาจเสยีหายได้ห้ากเกดิ้การตดั้ไฟหรอืมไีฟฟ้ากระชากทุ่ี� ฑ์ 10 โวิลต ์ใน
พื�นทุ่ี�ทุ่ี�อาจมแีรงด้นัไฟฟ้าผันผวินหรอืถกูตดั้ไฟฟ้า ขอแนะนำาใหค้ณุเชื�อมตอ่เครื�อง
โปรเจคเตอรข์องคณุผา่นเครื�องควิบคมุแรงด้นัไฟฟ้า อปุกรณป้์องกนัไฟกระชาก 
หรอืแหลง่จา่ยไฟฟ้าสำารอง (UPS)

• ถา้มคีวินั เสยีงทุ่ี�ผดิ้ปกต ิหรอืกลิ�นแปลก ๆ ใหปิ้ด้เครื�องโปรเจคเตอรท์ุ่นัทุ่แีลว้ิโทุ่ร
ตดิ้ตอ่ตวัิแทุ่นจำาหน่ายหรอื ViewSonicฎ การใชเ้ครื�องโปรเจคเตอรต์อ่ไปอาจทุ่ำาให ้
เกดิ้อนัตรายได้ ้

• ใชเ้ฉพาะอปุกรณต์อ่พว่ิง/อปุกรณเ์สรมิทุ่ี�ผูผ้ลติกำาหนด้ไวิเ้ทุ่า่นั�น
• ถอด้ปลั�กสายไฟออกจากเตา้เสยีบ AC หากจะไมใ่ชเ้ครื�องโปรเจคเตอรเ์ป็นระยะ

เวิลานาน
• เมื�อตอ้งซอ่มแซม ใหน้ำาไปยงัชา่งบรกิารทุ่ี�มคีณุสมบตัทิุ่กุครั �ง

ขอ้คุวรระวงั:  เครื�องนี�อาจปลอ่ยรังสแีสงทุ่ี�อนัตรายได้ ้เชน่เด้ยีวิกบัแหลง่กำาเนดิ้แสง
ทุ่ี�สวิา่งจัด้อื�น ๆ คอื อยา่จอ้งมองไปทุ่ี�ลำาแสง RG2 IEC 62471-5: 
2015
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ขอ้คุวรระวงัดา้นคุวามปลือดภัยั - การ
ติดิยดึกบัเพื่ดาน
โปรด้อา่นขอ้คุวรระวงัดา้นคุวามปลือดภัยัตอ่ไปนี�กอ่นใชง้านโปรเจกเตอรข์องคณุ
ถา้คณุตอ้งการตดิ้ยด้้โปรเจกเตอรบ์นเพด้าน เราขอแนะนำาใหค้ณุใชช้ดุ้ตดิ้ยด้้กบัเพด้าน
สำาหรับโปรเจกเตอรท์ุ่ี�เหมาะสมและตรวิจสอบใหแ้น่ใจวิา่ได้ต้ดิ้ตั �งอยา่งแน่นหนาและ
ปลอด้ภยั
ถา้คณุใชช้ดุ้ตดิ้ยด้้กบัผนังสำาหรับโปรเจกเตอรท์ุ่ี�ไมเ่หมาะสม อาจมคีวิามเสี�ยงด้า้น
ควิามปลอด้ภยัทุ่ี�โปรเจกเตอรอ์าจหลน่ลงจากเพด้านเนื�องจากการตดิ้ยด้้ไมแ่น่นหนา
จากการใชเ้กจทุ่ี�ไมถ่กูตอ้งหรอืสกรทูุ่ี�มคีวิามยาวิไมเ่หมาะสม
คณุสามารถซื�อชดุ้ตดิ้ยด้้กบัผนังสำาหรับโปรเจกเตอรไ์ด้จ้ากแหลง่ทุ่ี�คณุได้จั้ด้ซื�อโปรเจ
กเตอร ์
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บที่นำา
สิ�งติา่งๆ ในกลือ่งบรรจุ

1 2 3 4 5 6 7

X series
Smart LED Projector

Quick Start Guide

クイックスタートガイド
Guide de démarrage rapide
Schnellstarthandbuch
Guía de inicio rápido
Guida introduttiva
Guia de Início Rápido
Príručka so stručným návodom
Vodnik za hitri začetek
Przewodnik Szybki start
короткий посібник користувача
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Snabbstartsguide
Vodič za brzo pokretanje
краткое руководство 
по началу работы
Ghid de pornire rapidă
Első lépések
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Pika-aloitusopas
Úvodní příručka
Vodič za brzi početak
Ръководство за бърз старт
Aan de slag
Panduan Mulai Cepat
Hướng dẫn Khởi động Nhanh
คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
دلیل البدء السریع

หมายเลืข คุำาอธิบิาย
1 โปรเจกเตอร ์X11-4K
2 คูม่อืเริ�มตน้ฉบบัยอ่
3 รโีมทุ่คอนโทุ่รล
4 แบตเตอรี�
5 สายไฟ
6 สายไฟ USB-C

หมายเหติุ:  สายไฟและสายเคเบิลวิิด้ีโอทุ่ี่ให้มาในแพคเกจอาจแตกต่างจากทุ่ี่
แสด้ง ข้้นอยู่กับประเทุ่ศัทุ่ี่ซื้อผลิตภัณฑ์์ โปรด้ติด้ต่อร้านค้าในประเทุ่ศั
ของคุณสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
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สว่นติา่ง ๆ ของผลืติิภัณัฑ์์
โปรเจคุเติอร์

1

2

3

4

5

-

+

4 6
7

8

9

8 8
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หมายเลืข คุำาอธิบิาย
1 เลนส/์ฝาครอบเลนสท์ุ่ี�ขบัด้ว้ิยมอเตอร์
2 กลอ้ง IR/โฟกสัอตัโนมตัิ
3 ลำาโพง
4 ปุ่ มเปิด้/ปิด้และการควิบคมุระด้บัเสยีง
5 มอืจับหุม้หนัง
6 ไฟแจง้สถานะการจา่ยไฟ
7 ไฟแจง้สถานะบลทูุ่ธู
8 รตูดิ้ยด้้กบัเพด้าน
9 ขาตั �งแบบปรับได้ ้
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พื่อรต์ิ I/O

AUDIO
OUT

S/PDIF AUDIO
IN

HDMI 1
HDCP2.2

HDMI 2
HDCP2.2

ARC

USB C MICRO SD LAN

USB 1 (2.0)
5V/1.5A

USB 2 (2.0)
5V/1.5A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

IR Sensor

พื่อรต์ิ คุำาอธิบิาย
1 ชอ่งเขา้สายไฟ AC ชอ่งเขา้สายไฟ AC
2 จอยคยี์ นำาทุ่างและเลอืกรายการเมนู
3 S/PDIF ชอ่งเสยีบเอาทุ่พ์ตุสญัญาณ S/PDIF
4 เสยีงออก (ชอ่งเสยีบ 3.5 มม.) ชอ่งเสยีบเอาทุ่พ์ตุสญัญาณเสยีง
5 เสยีงเขา้ (ชอ่งเสยีบ 3.5 มม.) ชอ่งเสยีบอนิพตุสญัญาณเสยีง
6 HDMI 1¹ พอรต์ HDMI²
7 HDMI 2¹ ³ พอรต์ HDMI²
8 USB-C⁴ ชอ่ง USB-C

9 MICRO SD ชอ่งใส ่microSD (SDXC สงูสดุ้ถง้ 256 GB - 
FAT32/NTFS)

10 LAN พอรต์ LAN RJ45

11 USB (5V/1.5A ออก) ชอ่ง USB 2.0 แบบ A (เครื�องอา่น USB - FAT32/
NTFS)

 ¹ รองรับ HDCP 2.2/HDMI 2.0.
 ²  ผู้ใช้ iPhone/iPad จะต้องซื้ออะแด้ปเตอร์เพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาควิามเข้ากันได้้ โปรด้ใช้อุปกรณ์เสริมทุ่ี่

ได้้รับอนุญาตของ Apple เทุ่่านั้น
 ³ รองรับ HDMI ARC
 ⁴ โปรด้ใช้สาย USB-C ทุ่ี่ให้มา และตรวิจสอบวิ่าอุปกรณ์ USB-C ของคุณสามารถรองรับการส่งสัญญาณวิิด้ีโอ

หมายเหติุ:  ถ้าระบบหยุด้ทุ่ำางาน คุณสามารถกด้ปุ่มรีเซ็ตทุ่ี่อยู่ด้้านล่างช่องใส่ 
microSD
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รโ่มที่คุอนโที่รลื
ปุ่ ม คุำาอธิบิาย

1 เพาเวิอร์ การเปิด้หรอืปิด้เครื�องโปรเจคเตอร์

2 แหลง่
สญัญาณ

แสด้งแถบการเลอืกแหลง่สญัญาณ
เขา้

3 โฟกสั
ปรับโฟกัสภาพโด้ยอัตโนมัติ 

กด้ปุ่มค้างไวิ้สาม (3) วิินาทุ่ีเพื่อปรับ
โฟกัสด้้วิยตัวิเอง

4 บลทูุ่ธู เรยีกใช ้Bluetooth (บลทูุ่ธู)

5 ตกลง ยนืยนัการเลอืก

6 ข้�น/ลง/
ซา้ย/ขวิา

pq
tu

นำาทุ่างและเลอืกรายการเมนูทุ่ี�
ตอ้งการและทุ่ำาการปรับ

7 การตั �งคา่ แสด้งเมนูการตั �งคา่

8 กลบั กลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้

9 โฮม เขา้ถง้หนา้จอหลกั

10 ระด้บัเสยีง เพิ�ม/ลด้ระด้บัเสยีง

11 ไปขา้งหนา้/
ถอยหลงั เลื�อนสื�อไปขา้งหนา้/ถอยหลงั

12 ปิด้เสยีง ปิด้เสยีง/เปิด้เสยีง

13 เลน่/หยดุ้
ชั�วิคราวิ เลน่/หยดุ้สื�อ

1
3

5

7

10
12

11

13

2
4

6

8
9
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รโ่มที่คุอนโที่รลื - ระยะที่ำางาน
เพื่อให้มั่นใจวิ่าฟังก์ชันต่าง ๆ ของรีโมทุ่คอนโทุ่รล
ทุ่ำางานได้้อย่างเหมาะสม โปรด้ปฏิิบัติตามขั้นตอน
ต่อไปนี้:

1. ผู้ใช้ต้องถือรีโมทุ่คอนโทุ่รลภายในมุม 30ฐ ทุ่ี่
ตั้งฉากกับเซ็นเซอร์รีโมทุ่คอนโทุ่รล IR ของ
โปรเจคเตอร์

2. ระยะห่างระหวิ่างรีโมทุ่ควิบคุมกับเซ็นเซอร์ไม่ควิร
เกิน 8 ม. (26 ฟุต)

หมายเหติุ:  โปรด้ดู้ภาพประกอบเพื่อ
ศั้กษาตำาแหน่งของเซ็นเซอร์
รีโมทุ่คอนโทุ่รลอินฟราเรด้ (IR)

AUDIO
OUT

S/PDIF AUDIO
IN

HDMI 1
HDCP2.2

HDMI 2
HDCP2.2

ARC

USB C MICRO SD LAN

USB 1 (2.0)
5V/1.5A

USB 2 (2.0)
5V/1.5A

Approx.  30°

Approx.  30°

ร่โมที่คุอนโที่รลื - การเปลื่่ยนแบติเติอร่่
1. ถอด้ฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากด้้านหลังของรีโมทุ่คอนโทุ่รลโด้ยการกด้ตัวิจับย้ด้

แล้วิเลื่อนลง
2. ถอด้แบตเตอรี่ทุ่ี่มีอยู่ (ถ้าจำาเป็น) แล้วิใส่แบตเตอรี่ AAA ลงไปสองก้อน

หมายเหติุ:  ตรวิจสอบวิ่าขั้วิของแบตเตอรี่ตรงตามเครื่องหมายทุ่ี่ระบุไวิ้
3. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่คืนทุ่ี่ โด้ยวิางให้ตรงกับฐานแล้วิด้ันกลับคืนสู่ตำาแหน่ง

หมายเหติุ:  
• หลกีเลี�ยงการวิางรโีมทุ่คอนโทุ่รลและแบตเตอรี�ไวิใ้นสภาพแวิด้ลอ้มทุ่ี�ควิาม

รอ้นหรอืมคีวิามชื�นสงู
• เปลี�ยนเฉพาะแบตเตอรี�ชนดิ้เด้ยีวิกนัหรอืเทุ่ยีบเทุ่า่กบัทุ่ี�ผูผ้ลติแบตเตอรี�

แนะนำาไวิเ้ทุ่า่นั�น
• หากแบตเตอรี�หมด้หรอืหากคณุจะไมใ่ชร้โีมทุ่คอนโทุ่รลเป็นเวิลานาน ใหถ้อด้

แบตเตอรี�ออกเพื�อหลกีเลี�ยงควิามเสยีหายทุ่ี�อาจเกดิ้ข้�นกบัรโีมทุ่คอนโทุ่รล
• ทุ่ิ�งแบตเตอรี�ทุ่ี�ใชแ้ลว้ิตามคำาแนะนำาของผูผ้ลติและขอ้กำาหนด้ด้า้นสภาพ

แวิด้ลอ้มในทุ่อ้งถิ�นสำาหรับภมูภิาคของคณุ

ประมาณ 30o

ประมาณ 30o
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การติั้งคุ่าคุรั้งแรก
สว่ินนี�ใหค้ำาแนะนำาการตั �งคา่เริ�มตน้เครื�องโปรเจคเตอรข์องคณุอยา่งละเอยีด้

 การเลือืกติำาแหนง่ที่่�ติ ั�ง - ที่ศิที่างการฉาย
ควิามชื�นชอบสว่ินบคุคลและรปูแบบหอ้งจะเป็นสิ�งทุ่ี�ใชก้ำาหนด้ตำาแหน่งการตดิ้ตั �ง โด้ย
ใหพ้จิารณาสิ�งตอ่ไปนี�:
• ขนาด้และตำาแหน่งของหนา้จอของคณุ
• ตำาแหน่งของเตา้เสยีบไฟทุ่ี�เหมาะสม
• ตำาแหน่งและระยะหา่งระหวิา่งเครื�องโปรเจคเตอรก์บัอปุกรณอ์ื�น ๆ
เครื�องโปรเจคเตอรไ์ด้รั้บการออกแบบมาใหต้ดิ้ตั �งในตำาแหน่งใด้ตำาแหน่งหน้�งตอ่ไปนี�:

ติำาแหนง่

โติะ๊ดา้นหนา้
วิางเครื�องโปรเจคเตอรไ์วิใ้กล ้
กบัพื�นตรงด้า้นหนา้จอ

เพื่ดานดา้นหนา้
แขวินเครื�องโปรเจคเตอรก์ลบั
หวัิจากเพด้านทุ่ี�ด้า้นหนา้จอ

โติะ๊ดา้นหลืงั¹
วิางเครื�องโปรเจคเตอรไ์วิใ้กล ้
กบัพื�นตรงด้า้นหลงัจอ

เพื่ดานดา้นหลืงั¹
แขวินเครื�องโปรเจคเตอรก์ลบั
หวัิจากเพด้านทุ่ี�ด้า้นหลงัจอ

 ¹ตอ้งใชจ้อฉายภาพด้า้นหลงั
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ขนาดภัาพื่ฉาย
• ภาพขนาด้ 16:9 บนจอ 16:9

หมายเหติุ:  (e) = จอ / (f) = ศัูนย์กลางของเลนส์
ภัาพื่ขนาด 16:9 บนจอ 16:9

(a) ขนาด
หนา้จอ

(b) ระยะฉายภัาพื่ (c) คุวามสงู
ของภัาพื่

คุวามกวา้ง
ของภัาพื่ข ั�นติำ�า สงูสดุ

นิ�วิ ซม. นิ�วิ ซม. นิ�วิ ซม. นิ�วิ ซม. นิ�วิ ซม.
30 76.2 19.7 50.1 19.7 50.1 14.7 37.4 26.15 66.4
40 101.6 26.7 67.8 26.7 67.8 19.6 49.8 34.86 88.6
50 127.0 33.7 85.6 33.7 85.6 24.5 62.3 43.58 110.7
60 152.4 40.7 103.3 40.7 103.3 29.4 74.7 52.29 132.8
70 177.8 47.6 121.0 47.6 121.0 34.3 87.2 61.01 155
80 203.2 54.6 138.7 54.6 138.7 39.2 99.6 69.73 177.1
90 228.6 61.6 156.4 61.6 156.4 44.1 112.1 78.44 199.2
100 254.0 68.5 174.1 68.5 174.1 49.0 124.5 87.16 221.4
110 279.4 75.5 191.8 75.5 191.8 53.9 137.0 95.87 243.5
120 304.8 82.5 209.5 82.5 209.5 58.8 149.4 104.59 265.7
130 330.2 89.5 227.2 89.5 227.2 63.7 161.9 113.3 287.8
140 355.6 96.4 244.9 96.4 244.9 68.6 174.3 122.02 309.9
150 381 103.4 262.7 103.4 262.7 73.5 186.8 130.74 332.1
160 406.4 110.4 280.4 110.4 280.4 78.4 199.2 139.45 354.2
200 508 138.3 351.2 138.3 351.2 98.1 249.1 174.32 442.8

หมายเหติุ:  ขอแนะนำาวิ่าถ้าคุณต้องการติด้ตั้งโปรเจกเตอร์อย่างถาวิร โปรด้ทุ่ด้สอบ
ขนาด้การฉายภาพและระยะห่างโด้ยใช้โปรเจกเตอร์ตอนเริ่มต้นก่อนทุ่ี่
จะติด้ตั้งอย่างถาวิร
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การแขวนเคุรื�องโปรเจคุเติอร์
หมายเหติุ:  หากคุณซื้ออุปกรณ์ย้ด้เครื่องของบริษัทุ่อื่น โปรด้ใช้ขนาด้สกรูทุ่ี่ถูกต้อง 

ขนาด้ของสกรูอาจแตกต่างกันไปตามควิามหนาของแผ่นย้ด้
1. เพื่อให้มั่นใจได้้วิ่าการติด้ตั้งมีควิามปลอด้ภัยสูงสุด้ โปรด้ใช้ตัวิย้ด้ผนังหรือเพด้าน

ของ ViewSonic®

2. ตรวิจสอบให้มั่นใจวิ่าสกรูทุ่ี่ใช้ย้ด้ตัวิย้ด้เข้ากับเครื่องโปรเจคเตอร์เป็นไปตามข้อ
กำาหนด้ต่อไปนี้:

• ชนดิ้สกร:ู M4 x 8
• ควิามยาวิสกรสูงูสดุ้: 8 mm

 ข้อคุวรระวัง!
• หลกีเลี�ยงการตดิ้ตั �งเครื�องโปรเจคเตอรใ์กลก้บัแหลง่ควิามรอ้น
• ใหเ้วิน้ระยะหา่งอยา่งนอ้ย 10 ซม. (3.9 นิ�วิ) ระหวิา่งเพด้านกบัด้า้นลา่งของ

เครื�องโปรเจคเตอร์
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การเชื�อมติอ่ติา่ง ๆ
สว่ินนี�จะแนะนำาวิธิกีารเชื�อมตอ่เครื�องโปรเจคเตอรก์บัอปุกรณอ์ื�นใหค้ณุทุ่ราบ

การเชื�อมติอ่พื่ลืงังาน
1. ตอ่สายไฟเขา้กบัชอ่งเสยีบ AC IN ทุ่ี�ด้า้นหลงัของเครื�องโปรเจกเตอร์
2. เสยีบสายไฟเขา้กบัเตา้เสยีบปลั�กไฟ

หมายเหติ:ุ  เมื�อตดิ้ตั �งเครื�องโปรเจคเตอร ์ใหต้ดิ้ตั �งอปุกรณต์ดั้การเชื�อมตอ่ด้ว้ิย
สายไฟแบบยด้้ตายในตำาแหน่งทุ่ี�เขา้ถง้ได้ง้า่ย หรอืเสยีบปลั�กไฟเขา้
กบัเตา้เสยีบทุ่ี�เขา้ถง้ได้ง้า่ยทุ่ี�ใกลก้บัตวัิเครื�อง หากเกดิ้ควิามผดิ้ปกติ
ระหวิา่งการใชง้านเครื�องโปรเจคเตอร ์ใหใ้ชอ้ปุกรณต์ดั้การเชื�อมตอ่
เพื�อปิด้แหลง่จา่ยไฟหรอืถอด้ปลั�กไฟออก
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การเชื�อมติอ่อปุกรณภ์ัายนอก
การเชื�อมติอ่ HDMI
เชื�อมตอ่ปลายสาย HDMI ด้า้นหน้�งเขา้กบัชอ่ง HDMI ของอปุกรณว์ิดิ้โีอของคณุ จาก
นั�นเชื�อมตอ่ปลายอกีด้า้นของสายเขา้กบัพอรต์ HDMI 1 หรอื HDMI 2 (ทุ่ั �งสอง
รองรับ HDCP 2.2/HDMI 2.0) ของโปรเจกเตอร์

 หมายเหติ:ุ ผูใ้ช ้iPhone/iPad จะตอ้งใชต้วัิแปลงเพิ�มเตมิ

HDMI 1
HDCP 2.2

HDMI 2
HDCP 2.2

ARC
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การเชื�อมติอ่ USB
การเชื�อมติอ่ USB แบบ C
เชื�อมตอ่ปลายด้า้นหน้�งของสาย USB Type-C เขา้กบัพอรต์ USB C บนอปุกรณข์อง
คณุ จากนั�นเชื�อมตอ่ปลายอกีด้า้นของสายเขา้กบัพอรต์ USB Type-C ของโปรเจก
เตอร์

หมายเหติ:ุ  ตรวิจสอบใหม้ั�นใจวิา่อปุกรณ ์USB แบบ C ของคณุรองรับการสง่
สญัญาณวิดิ้โีอ

การเชื�อมติอ่ USB แบบ A
ตอ่แป้นพมิพ ์เมาส ์ด้องเกลิ อปุกรณท์ุ่ี�เกบ็ขอ้มลู ฯลฯ เขา้กบัพอรต์ USB Type-A 
(USB 1 และ USB 2) ของโปรเจกเตอร์

USB 1 (2.0)
5V/1.5A

USB 2 (2.0)
5V/1.5A

USB-C
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การเชื�อมติอ่เสย่ง
คณุสามารถตอ่อปุกรณใ์หส้ญัญาณเสยีงภายนอกหลายหลายแบบผา่นพอรต์ Audio 
Out (เสย่งออก), Audio In (เสย่งเขา้) และ S/PDIF

หมายเหติ:ุ  พอรต์ HDMI 2 รองรับ ARC ซ้�งสามารถสง่สญัญาณเสยีงไปยงั
อปุกรณภ์ายนอกผา่นพอรต์ HDMI 2 (ARC)

AUDIO
OUT

AUDIO
IN

S / PDIF
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microSD
สำาหรับการแสด้งรปูถา่ย เพลง และภาพยนตร ์ใหเ้สยีบ microSD ลงในชอ่งเสยีบ 
MICRO SD

SD

MICRO SD
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 การเชื�อมติอ่บลืทูี่ธูิ
Bluetooth Speaker (ลืำาโพื่งบลืทูี่ธูิ)
เครื�องโปรเจคเตอรม์าพรอ้มคณุสมบตับิลทูุ่ธูทุ่ี�อนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ชื�อมตอ่อปุกรณแ์บบไร ้
สายเพื�อการเลน่เสยีงได้ ้

วิธิเีชื�อมตอ่และจับคูอ่ปุกรณข์องคณุ:
1. ไปทุ่ี�: Home (หนา้หลืกั) > Bluetooth (บลืทูี่ธูิ)
2. ใชปุ้่ มเลอืกทุ่ศิัทุ่าง ซ้า้ย และ ขวา บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพื�อเลอืก Bluetooth 

Speaker (ลืำาโพื่งบลืทูี่ธูิ) หรอื Bluetooth Pairing (การจบัคุูบ่ลืทูี่ธูิ) จากนั�น
กด้ OK (ติกลืง) บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล

3. เมื�อกลอ้งโตต้อบด้า้นลา่งปรากฎข้�น ใหเ้ลอืก Yes (ใช)่ แลว้ิกด้ OK (ติกลืง) บน
รโีมทุ่คอนโทุ่รลเพื�อเขา้สูโ่หมด้บลทูุ่ธู
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4. คณุจะได้ย้นิเสยีงเอฟเฟกตด์้ง้ข้�นเมื�อกำาลงัเขา้สูโ่หมด้การจับคู่
5. เมื�อการเชื�อมตอ่สำาเร็จ จะได้ย้นิเสยีงเอฟเฟกตอ์กีครั �งหน้�ง

หมายเหติ:ุ  
• เมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้วิ ถ้าเครื่องโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ของคุณถูกเปิด้

เรียบร้อยแล้วิ อุปกรณ์ทุ่ั้งสองจะเชื่อมต่อผ่านบลูทุู่ธโด้ยอัตโนมัติ
• ชื่อโปรเจกเตอร์จะมีการกำากับเป็น “X11-4K”
• ออกจากโมด้บลูทุู่ธโด้ยผ่านปุ่ม Power (เปิด/ปิด) และ Return (ย้อน

กลืับ) เทุ่่านั้น
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Bluetooth Out (ชอ่งบลืทูี่ธูิออก)
เชื�อมตอ่เครื�องโปรเจคเตอรเ์ขา้กบัหฟัูงหรอืลำาโพงภายนอกทุ่ี�รองรับบลทูุ่ธู

วิธิเีชื�อมตอ่และจับคูอ่ปุกรณข์องคณุ:
1. ไปทุ่ี�: Home (หนา้หลืกั) > Bluetooth (บลืทูี่ธูิ)
2. ใชปุ้่ มเลอืกทุ่ศิัทุ่าง ซ้า้ย และ ขวา บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพื�อเลอืก Bluetooth Out 

(ชอ่งบลืทูี่ธูิออก)

3. เครื�องโปรเจคเตอรจ์ะคน้หาอปุกรณบ์ลทูุ่ธูทุ่ี�อยูใ่กลเ้คยีง เลอืกอปุกรณข์องคณุจาก
รายการ แลว้ิกด้ OK (ติกลืง) บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล
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 การเชื�อมติอ่เคุรอืขา่ย
Wi-Fi Connection (การเชื�อมติอ่ Wi-Fi)
ด้ว้ิย Wi-Fi ในตวัิ คณุสามารถเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยอนิเทุ่อรเ์น็ตไรส้ายได้ ้
ในการเชื�อมตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi:
1. ไปทุ่ี�: Home (หนา้หลืกั) > Settings (การติ ั�งคุา่) > Network Setting 

(การติ ั�งคุา่เคุรอืขา่ย) > Wi-Fi
2. กด้ปุ่ ม ซ้า้ยหรอืขวาบนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพื�อ Enable (เปิดใชง้าน)

3. เครอืขา่ย Wi-Fi ทุ่ี�พรอ้มใชง้านจะปรากฏิข้�น เลอืกหน้�งในเครอืขา่ย Wi-Fi ทุ่ี�พรอ้ม
ใชง้าน
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4. หากคณุเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi ทุ่ี�มกีารรักษาปลอด้ภยั คณุจะตอ้งป้อนรหสัผา่น
เมื�อระบบสอบถาม
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Custom SSID (SSID แบบกำาหนดเอง)
1. ไปทุ่ี�: Home (หนา้หลืกั) > Settings (การติ ั�งคุา่) > Network Settings 

(การติ ั�งคุา่เคุรอืขา่ย) > Wi-Fi
2. กด้ปุ่ ม ซ้า้ย หรอื ขวา บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพื�อ Enable (เปิดใชง้าน)
3. จากรายการเครอืขา่ย Wi-Fi ทุ่ี�มใีหบ้รกิาร เลอืก Others (อื�น ๆ) แลว้ิกด้ OK 

(ติกลืง) บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล

4. ป้อน SSID แลว้ิเลอืกระด้บัควิามปลอด้ภยั
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5. ป้อนรหสัผา่นเมื�อระบบสอบถาม
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Wired LAN Connection (การเชื�อมติอ่ LAN แบบใชส้าย)
คณุสามารถเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยอนิเทุ่อรเ์น็ตแบบใชส้ายและปรับแตง่การเชื�อมตอ่ได้ ้
1. เสยีบสาย RJ45 ลงในพอรต์ LAN ของโปรเจกเตอร ์จากนั�นเสยีบปลายอกีด้า้นเขา้

กบัแหลง่กำาเนดิ้อนิเทุ่อรเ์น็ตแบบใชส้ายของคณุ

LAN LAN

2. ไปทุ่ี�: Home (หนา้หลืกั) > Setting (การติ ั�งคุา่) > Network Setting 
(การติ ั�งคุา่เคุรอืขา่ย) > Wired LAN (LAN แบบใชส้าย)

3. คณุสามารถกำาหนด้คา่ IP โด้ยอตัโนมตัหิรอืด้ว้ิยตวัิเอง การเลอืก Manual (ดว้ย
ติวัเอง) จะเขา้ไปทุ่ี� IP Address (ที่่�อยู ่IP), Subnet Mask (ซ้บัเน็ติมาสก)์, 
Default Gateway (เกติเวยเ์ร ิ�มติน้) และ DNS Server (เซ้ริฟ์เวอร ์DNS)
หมายเหติ:ุ  ขอแนะนำาใหร้ะบบเป็นผูก้ำาหนด้การตั �งคา่เครอืขา่ยโด้ยอตัโนมตั ิโด้ย

เลอืก Automatic (อตัิโนมตัิ)ิ ใน Configure IP (การกำาหนดคุา่ 
IP)
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 การลือกเลืย่นหนา้จอแบบไรส้าย
การ Screen Mirroring ใหก้ารเชื�อมตอ่ Wi-Fi 5GHz เพื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถลอกเลยีน
หนา้จออปุกรณส์ว่ินตวัิข้�นบนหนา้จอได้ ้

หมายเหติ:ุ  ตรวิจสอบวิา่อปุกรณข์องคณุเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยเด้ยีวิกนักบั
โปรเจคเตอร์

สำาหรบั iOS:
1. เขา้เมนูควิบคมุแบบหลน่ลง
2. เลอืกไอคอน “Screen Mirroring” (ลอกเลยีนหนา้จอ)
3. แลว้ิเลอืก “ViewSonic PJ-XXXX”

สำาหรบั Android:
1. ด้าวินโ์หลด้และตดิ้ตั �งแอปพลเิคชนั “Google Home” จากนั�นใหเ้ปิด้แอปข้�นมา
2. ด้ง้เพื�อรเีฟรชแอปและรอประมาณ 30 วินิาทุ่ี
3. คณุจะมองเห็น “ViewSonic PJ-XXXX” ใหเ้ลอืกรายการนี�

หมายเหติ:ุ  อปุกรณ ์Android บางรุน่รองรับการ “Casting” โด้ยตรง หากอปุกรณ์
ของคณุรองรับ ใหไ้ปทุ่ี�คณุสมบตั ิCasting แลว้ิเลอืก ViewSonic PJ-
XXXX” จากรายการอปุกรณท์ุ่ี�พรอ้มใชง้าน นอกจากนี�คณุยงัสามารถ
สแกนรหสั QR จากสว่ินคำาถามทุ่ี�พบบอ่ยและทุ่ำาตามขั �นตอนเพื�อแคสต์
อปุกรณ ์Android ของคณุโด้ยตรง
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การใชโ้ปรเจกเติอร์
การเร ิ�มติน้โปรเจกเติอร์
1. รวิจสอบวิ่าได้้เสียบสายไฟของโปรเจกเตอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าอย่างเหมาะสม
2. กด้ปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิด้เครื่องโปรเจกเตอร์ 

การเปิดใชง้านคุร ั�งแรก
ถา้คณุเปิด้ใชง้านเครื�องโปรเจกเตอรเ์ป็นครั �งแรก คณุจะตอ้งเลอืก Projection 
Orientation (การจัด้แนวิการฉายภาพ), Preferred Language (ภาษาทุ่ี�ตอ้งการ), 
Network Settings (การตั �งคา่เครอืขา่ย) และ Source Input (แหลง่สญัญาณเขา้) 
ทุ่ำาตามคำาแนะนำาบนหนา้จอโด้ยใชปุ้่ ม OK (ติกลืง) และ ขึ�น/ลืง/ซ้า้ย/ขวา บน
รโีมทุ่คอนโทุ่รล เมื�อ “หนา้จอเสร็จสิ�น” แสด้งข้�น บง่ชี�วิา่โปรเจกเตอรพ์รอ้มใชง้านแลว้ิ

Projection Orientation (การจัดแนวการฉายภัาพื่)
เลอืกการจัด้แนวิการฉายภาพทุ่ี�ตอ้งการ แลว้ิกด้ปุ่ ม OK (ติกลืง) เพื�อยนืยนัการเลอืก 
โปรด้ด้ขูอ้มลูเพิ�มเตมิทุ่ี� หนา้ 15
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Preferred Language (ภัาษาที่่่ติ้องการ)
เลอืกภาษาทุ่ี�ตอ้งการ แลว้ิกด้ปุ่ ม OK (ติกลืง) เพื�อยนืยนัการเลอืก

Network Settings (การติั้งคุ่าเคุรือข่าย)
เลอืกตวัิเลอืกหน้�งจากตวัิเลอืกทุ่ี�ใชไ้ด้ ้โปรด้ด้ขูอ้มลูเพิ�มเตมิทุ่ี� หนา้ 26
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Source Input (แหลื่งสัญญาณเข้า)
เขา้ถง้ด้ว่ินทุ่ี�เมนู Source Input (แหลืง่สญัญาณเขา้) โด้ยการกด้ปุ่ ม ลืง บน
รโีมทุ่คอนโทุ่รลเมื�ออยูทุ่่ี� หนา้จอหลืกั นอกจากนี�คณุสามารถกด้ปุ่ ม Source (แหลืง่
สญัญาณ) บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล

หมายเหติ:ุ  ถา้ Auto Focus (โฟกสัอตัิโนมตัิ)ิ เปิด้อยู ่คา่ Automatic Focus 
Adjustment (การปรบัโฟกสัอตัิโนมตัิ)ิ จะเรยีกใชง้านทุ่กุครั �งทุ่ี�
เปิด้โปรเจกเตอร์
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 การเลือืกแหลืง่สญัญาณเขา้
คณุสามารถเชื�อมตอ่โปรเจกเตอรเ์ขา้กบัหลายอปุกรณพ์รอ้มกนัได้ ้แตค่ณุสามารถ
แสด้งผลบนเต็มหนา้จอได้ห้นา้จอเด้ยีวิเทุ่า่นั�น

AUDIO
OUT

AUDIO
IN

S / PDIF

LAN

SD

MICRO SD

USB 1 (2.0)
5V/1.5A

USB 2 (2.0)
5V/1.5A

USB-C

HDMI 1
HDCP 2.2

HDMI 2
HDCP 2.2

ARC
USB-C

LAN

โปรเจกเตอรจ์ะคน้หาแหลง่สญัญาณเขา้โด้ยอตัโนมตั ิถา้เชื�อมตอ่กบัหลายแหลง่
สญัญาณ ใหก้ด้ปุ่ ม Source (แหลืง่สญัญาณ) บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพื�อเลอืกอนิพตุ
ทุ่ี�ตอ้งการ หรอืกด้ปุ่ ม ลืง เมื�ออยูทุ่่ี�หนา้จอหลืกั จนกวิา่รายการแหลง่สญัญาณจะ
แสด้งข้�น

หมายเหติ:ุ  ตรวิจสอบวิา่ได้เ้ปิด้แหลง่กำาเนดิ้ทุ่ี�เชื�อมตอ่แลว้ิ
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การปรบัรปูภัาพื่ที่่�ฉาย
การปรับคุวามสูงแลืะมุมการฉายของโปรเจกเติอร์
โปรเจกเตอรม์าพรอ้มกบัขาตั �งแบบปรับได้ห้น้�ง (1) ชดุ้ การปรับขาตั �งจะเปลี�ยนแปลง
ควิามสงูของเครื�องโปรเจกเตอรแ์ละมมุการฉายภาพแนวิตั �ง ปรับขาตั �งอยางระมดั้ระวิงั
เพื�อปรับตำาแหน่งของภาพทุ่ี�ฉายอยา่งเหมาะสม

100% offset 115% offset 130% offset

1

2

1

2

หมายเหติ:ุ  ถา้ไมไ่ด้ว้ิางโปรเจกเตอรบ์นพื�นราบหรอืฉากรับ และโปรเจกเตอรไ์ม่
ได้ต้ั �งฉากกบัพื�นหรอืฉากรับ ภาพทุ่ี�ฉายอาจเป็นรปูสี�เหลี�ยมคางหม ู
อยา่งไรกต็ามฟังกช์นั “Auto Vertical Keystone” (ปรับสี�เหลี�ยม
คางหมแูนวิตั �งอตัโนมตั)ิ จะแกไ้ขปัญหานี�โด้ยอตัโนมตัิ

ออฟเซ้็ติ 100% ออฟเซ้็ติ 130%ออฟเซ้็ติ 115%
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การปิดเคุรื�องโปรเจกเติอร์
1. กด้ปุ่ม Power (เปิด/ปิด) บนโปรเจกเตอร์หรือรีโมทุ่คอนโทุ่รลและข้อควิามต่อไป

นี้จะปรากฎข้้น

2. กด้ปุ่ม ขึ้น/ลืง บนรีโมทุ่คอนโทุ่รลเพื่อเลือก Turn Off (ปิด) และกด้ OK 
(ติกลืง) บนรีโมทุ่คอนโทุ่รล

3. ไฟ LED บอกสถานะจะติด้คงทุ่ี่สีแด้งเมื่อด้ับลง
หมายเหติ:ุ  เมื�อกด้ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด) บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล คณุสามารถเลอืก

ตวัิเลอืกสี�ตวัิเลอืก: Turn Off (ปิดเคุรื�อง), Restart (รส่ติารท์ี่), 
Bluetooth (บลืทูี่ธูิ) และ Turn light source Off (ปิดแหลืง่
กำาเนดิแสง)



38

แหลื่งกำาเนิดอินพืุ่ติ ถูกเลืือก - ที่ร่การแสดงผลืบนหน้าจอ (OSD)
หลงัจากทุ่ี�คณุเลอืกแหลง่กำาเนดิ้อนิพตุ คณุสามารถปรับเมนู Image Setting (การ
ติ ั�งคุา่ภัาพื่) และ Advanced (ข ั�นสงู)

เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ติวัเลือืกเมนู

Image Setting 
(การติ ั�งคุา่รปูภัาพื่)

Color Mode (โหมด้ส)ี

Brightest  
(ควิามสวิา่ง)
TV (ทุ่วีิ)ี
Movie (ภาพยนตร)์
Gaming  
(การเลน่เกม)
User (ผูใ้ช)้
TV-HDR (ทุ่วีิ-ีHDR)
Movie-HDR 
(ภาพยนตร-์HDR)

Brightness (ควิามสวิา่ง) (-/+, 0~100)
Contrast  
(ควิามเปรยีบตา่ง) (-/+, -50~50)

Color Temp (อณุหภมูสิ)ี

6500K
7500K
9300K

User (ผูใ้ช)้

Red Gain  
(ระด้บัสขีองสแีด้ง)

(-/+, 0~100)

Green Gain  
(ระด้บัสขีองสเีขยีวิ)

(-/+, 0~100)

Blue Gain  
(ระด้บัสขีอง
สนีำ�าเงนิ)

(-/+, 0~100)

Red Offset  
(ออฟเซตสแีด้ง)

(-/+, -50~50)

Green Offset 
(ออฟเซต็สเีขยีวิ)

(-/+, -50~50)

Blue Offset  
(ออฟเซตสนีำ�าเงนิ)

(-/+, -50~50)

Wall Color-Pink  
(สผีนัง – ชมพ)ู
Wall Color-Yellow 
(สผีนัง – เหลอืง)
Wall Color-Blue  
(สผีนัง – นำ�าเงนิ)

Saturation (ควิามอิ�มตวัิ) (-/+, 0~100)
Sharpness (ควิามคมชดั้) (-/+, 0~50)
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ติวัเลือืกเมนู

Image Setting 
(การติ ั�งคุา่รปูภัาพื่)

Gamma (แกมมา่)

1.8
2.0
2.2
2.35
2.5
sRGB
Cubic (ลกูบาศัก)์

Color Management  
(การจัด้การส)ี

Primary Color  
(สหีลกั)

Red (สแีด้ง)
Green (สเีขยีวิ)
Blue (สนีำ�าเงนิ)
Cyan (สฟ้ีา)
Magenta (สมีว่ิง)
Yellow (สเีหลอืง)

Hue (สสีนั) (-/+, -50~50)
Saturation  
(ควิามอิ�มตวัิ)

(-/+, 0~100)

Gain (ระด้บัส)ี (-/+, 0~100)
Light Source Level 
(ระด้บัแหลง่กำาเนดิ้แสง)

Full (เต็ม)
Eco (ประหยดั้)

Test Pattern  
(แพทุ่เทุ่ริน์ทุ่ด้สอบ) OK (ตกลง)

Reset Current Color 
Settings  
(รเีซต็การตั �งคา่สปัีจจบุนั)

OK (ตกลง)
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ติวัเลือืกเมนู

Advanced (ข ั�นสงู)

Aspect Ratio  
(อตัราสว่ินภาพ)

Auto (อตัโนมตั)ิ
4:3
16:9
Native (ภายใน)

HDR
Auto (อตัโนมตั)ิ
SDR

EOTF
Low (ตำ�า)
Mid (กลาง)
High (สงู)

Frame Interpolation 
(การแทุ่รกเฟรม)

Disable (ปิด้ใชง้าน)
Low (ตำ�า)
Mid (กลาง)
High (สงู)

HDMI Setting  
(การตั �งคา่ HDMI) Range (ชว่ิง)

Auto (อตัโนมตั)ิ
Full (เต็ม)
Limited (จำากดั้)

3D Settings  
(การตั �งคา่ 3D)

3D Format  
(รปูแบบ 3D)

Auto (อตัโนมตั)ิ
Disable  
(ปิด้ใชง้าน)
Frame Sequential 
(ลำาด้บัของเฟรม)
Frame Packing 
(การบบีอดั้เฟรม)
Top-Bottom  
(บน-ลา่ง)
Side-by-Side 
(เคยีงขา้งกนั)

3D Sync Invert 
(แปลงการซงิค ์3D)

Disable  
(ปิด้ใชง้าน)
Invert (แปลง)
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ติวัเลือืกเมนู

Advanced (ข ั�นสงู)

Audio Settings  
(การตั �งคา่เสยีง)

Audio Mode  
(โหมด้เสยีง)

Movie (ภาพยนตร)์
Music (เพลง)
User (ผูใ้ช)้

120Hz
500Hz
1500Hz
5000Hz
10000Hz
Audio Volume  
(ระด้บัเสยีง)

(-/+, 0~50)

Mute (ปิด้เสยีง)

Enable  
(เปิด้ใชง้าน)
Disable  
(ปิด้ใชง้าน)

Information (ขอ้มลู)

Source  
(แหลง่กำาเนดิ้)
Resolution  
(ควิามละเอยีด้)
3D Format  
(รปูแบบ 3D)
HDR
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Image Setting Menu (เมนกูารติ ั�งคุา่รปูภัาพื่)
เพื�อเขา้ถง้เมนู Image Setting (การติ ั�งคุา่รปูภัาพื่):
1. กด้ปุ่ม Setting (การติั้งคุ่า) บนรีโมทุ่คอนโทุ่รล

2. ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลืง เพื่อเลือกเมนู
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3. จากนั้นใช้ปุ่ ซ้้าย/ขวา เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยและ/หรือปรับค่า

4. กด้ปุ่ม Return (ย้อนกลืับ) เพื่อไปทุ่ี่เมนูก่อนหน้าหรือออก
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ติวัเลือืกเมนู คุำาอธิบิาย

Color Mode 
(โหมด้ส)ี

โปรเจกเตอรม์คีา่พรเีซต็กบัโหมด้ภาพทุ่ี�กำาหนด้คา่ลว่ิงหนา้
หลายโหมด้ ด้งันั�นคณุสามารถเลอืกหน้�งโหมด้ทุ่ี�เหมาะกบั
สภาพแวิด้ลอ้มการใชง้านและสญัญาณอนิพตุของคณุ
Brightest (คุวามสวา่ง)
เพิ�มควิามสวิา่งใหภ้าพทุ่ี�ฉาย โหมด้นี�เหมาะสำาหรับสภาพ
แวิด้ลอ้มทุ่ี�ตอ้งใชค้วิามสวิา่งสงูพเิศัษ เชน่ หอ้งมมีแีสง
สวิา่งด้ี
TV (ที่ว่)่
ปรับปรงุคณุภาพสำาหรับการด้กูฬีาในสภาพแวิด้ลอ้มทุ่ี�มแีสง
สวิา่งด้ี
Movie (ภัาพื่ยนติร)์
เหมาะสำาหรับภาพยนตรท์ุ่ี�เต็มไปด้ว้ิยสสีนั คลปิวิดิ้โีอจาก
กลอ้งด้จิทิุ่ลั หรอื DV ผา่นอนิพตุ PC เหมาะสำาหรับสภาพ
แวิด้ลอ้มทุ่ี�แสงนอ้ย
Gaming (การเลืน่เกม)
ออกแบบมาสำาหรับการเลน่วิดิ้โีอเกม
User (ผูใ้ช)้
เรยีกใชก้ารตั �งคา่ทุ่ี�ผูใ้ชป้รับแตง่
TV-HDR (ที่ว่-่HDR)
เปลี�ยนแปลงโหมด้ภาพ HDR เมื�อตรวิจพบแหลง่กำาเนดิ้
อนิพตุ HDR
Movie-HDR (ภัาพื่ยนติร-์HDR)
เปลี�ยนแปลงโหมด้ภาพ HDR เมื�อตรวิจพบแหลง่กำาเนดิ้
อนิพตุ HDR

Brightness  
(ควิามสวิา่ง)

ยิ�งคา่สงู ภาพจะยิ�งสวิา่ง หากลด้คา่จะทุ่ำาใหภ้าพมดื้ลง
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ติวัเลือืกเมนู คุำาอธิบิาย

Contrast (ควิาม
เปรยีบตา่ง)

ใชค้า่นี� �เพื�อตั �งคา่ระด้บัสขีาวิสงูสดุ้หลงัจากทุ่ี�คณุได้ป้รับคา่ 
Brightness (คุวามสวา่ง) กอ่นหนา้นี�ใหเ้หมาะกบัอนิพตุ
ทุ่ี�เลอืกและสภาพแวิด้ลอ้มการด้ขูองคณุ

Color Temp 
(อณุหภมูสิ)ี

เลอืกการตั �งคา่อณุหภมูสิี
• 6500K: รักษาระด้บัการใหส้ใีนสขีาวิ
• 7500K: คา่สงูข้�น อณุหภมูสิจีะเย็นลงนอ้ยกวิา่ 6500K
• 9300K: อณุหภมูสิสีงูสดุ้ ทุ่ำาใหภ้าพปรากฎเป็นสขีาวิอม

นำ�าเงนิมากทุ่ี�สดุ้
• User Color (สโีด้ยผูใ้ข)้: ปรับคา่สแีด้ง สเีขยีวิ และ

สนีำ�าเงนิตามทุ่ี�ตอ้งการ
• Wall Color-Pink (สผีนัง – ชมพ)ู
• Wall Color-Yellow (สผีนัง – เหลอืง)
• Wall Color-Blue (สผีนัง – นำ�าเงนิ)

Saturation  
(ควิามอิ�มตวัิ)

อา้งถง้ถง้ปรมิาณของสนัี�นในภาพวิดิ้โีอ คา่ทุ่ี�ตำ�าจะใหส้ทีุ่ี�มี
ควิามอิ�มตวัินอ้ย ในควิามเป็นจรงิ คา่ทุ่ี� “0” จะขจัด้สนัี�นออก
จากทุ่กุสว่ินของภาพ ถา้ควิามอิ�มตวัิมคีา่สงู สจีะมคีวิามเขม้
มากและไมส่มจรงิ

Sharpness  
(ควิามคมชดั้)

คา่ทุ่ี�สงูจะทุ่ำาใหภ้าพคมชดั้มากข้�น คา่ทุ่ี�ตำ�าจะใหภ้าพทุ่ี�ออ่น
นุ่ม

Gamma (แกมมา่) แสด้งถง้ควิามสมัพันธร์ะหวิา่งแหลง่กำาเนดิ้อนิพตุและควิาม
สวิา่งของภาพ
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ติวัเลือืกเมนู คุำาอธิบิาย

Color 
Management 
(การจัด้การส)ี

เฉพาะกบัหอ้งทุ่ี�ตดิ้ตั �งถาวิรทุ่ี�มกีารควิบคมุระด้บัแสง
สวิา่งเทุ่า่นั�น เชน่ หอ้งนอน หอ้งบรรยายการสอน หรอื
โรงภาพยนตรใ์นบา้น จะตอ้งพจิารณาเมนู Color 
Management (การจดัการส)่

Color Management (การจดัการส)่ ใหก้ารปรับ
ควิบคมุสทีุ่ี�ละเอยีด้เพื�อใหก้ารทุ่ำาซำ�าสทีุ่ี�แมน่ยำามากข้�นตาม
ทุ่ี�คณุตอ้งการ

ถา้คณุซื�อแผน่ด้สิด้ท์ุ่ด้สอบซ้�งมแีพทุ่เทุ่ริน์ทุ่ด้สอบสทีุ่ี�หลาก
หลายและสามารถใชเ้พื�อทุ่ด้สอบการแสด้งสบีนจอภาพ 
ทุ่วีิ ีโปรเจกเตอร ์ฯลฯ คณุสามารถฉายภาพใด้ๆ จากแผน่ด้ิ
สด้บ์นฉากและเขา้ไปทุ่ี�เมนู Color Management (การ
จดัการส)่ เพื�อทุ่ำาการปรับคา่ตา่งๆ ได้ ้

Light Source 
Level  
(ระด้บัแหลง่กำาเนดิ้
แสง)

เลอืกอตัราสิ�นเปลอืงพลงังานทุ่ี�เหมาะกบั LED

Test Pattern 
(แพทุ่เทุ่ริน์
ทุ่ด้สอบ)

ทุ่ด้สอบการแสด้งสขีองโปรเจกเตอร์

Reset Current 
Color Settings 
(รเีซต็การตั �งคา่สี
ปัจจบุนั)

ยอ้นกลบัการตั �งคา่สปัีจจบุนัไปทุ่ี�คา่เริ�มตน้

ส่ขาว

ส่แดง ส่เหลืือง ส่เข่ยว

ส่น้ำาเงิน

ส่ม่วง ส่ฟ้า
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Advanced Setting Menu (เมนกูารติ ั�งคุา่ข ั�นสงู)
เพื�อเขา้ถง้เมนู Advanced (ข ั�นสงู):
1. กด้ปุ่ม Setting (การติั้งคุ่า) บนรีโมทุ่คอนโทุ่รล

2. กด้ปุ่ม ขวา เพื่อเข้าถ้งเมนู Advanced (ขั้นสูง)
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3. ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลืง เพื่อเลือกเมนู

4. จากนั้นใช้ปุ่ ซ้้าย/ขวา เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยและ/หรือปรับค่า
5. กด้ปุ่ม Return (ย้อนกลืับ) เพื่อไปทุ่ี่เมนูก่อนหน้าหรือออก



49

ติวัเลือืกเมนู คุำาอธิบิาย

Aspect Ratio 
(อตัราสว่ินภาพ)

Aspect Ratio (อตัิราสว่นภัาพื่) เป็นอตัราสว่ินของ
ควิามกวิา้งของภาพกบัควิามสงูของภาพ ด้ว้ิยการมาถง้ของ
เทุ่คโนโลยกีารประมวิลผลสญัญาณด้จิทิุ่ลั ทุ่ำาใหอ้ปุกรณ์
แสด้งผลด้จิทิุ่ลัอยา่งเชน่ โปรเจกเตอรร์ุน่นี� จะสามารถยดื้และ
กำาหนด้ขนาด้เอาทุ่พ์ตุภาพแบบปรับได้ต้ามอตัราสว่ินภาพทุ่ี�
แตกตา่งกนัได้ม้ากกวิา่การจัด้การกบัสญัญาณอนิพตุของภาพ

หมายเหติ:ุ  รองรับเฉพาะอนิพตุสญัญาณ HDMI/USB-C
Auto (อตัิโนมตัิ)ิ
กำาหนด้ขนาด้ภาพตามสดั้สว่ินทุ่ี�ใหพ้อด้กีบัควิามละเอยีด้
ด้ั �งเด้มิของโปรเจกเตอรใ์นควิามกวิา้งแนวินอน คา่นี�เหมาะ
สำาหรับภาพขาเขา้ทุ่ี�มสีดั้สว่ินภาพไมใ่ช ่4:3 หรอื 16:9 
และคณุตอ้งการแสด้งภาพบนหนา้จอโด้ยไมเ่ปลี�ยนแปลง
อตัราสว่ินภาพ
4:3
กำาหนด้ขนาด้ภาพเพื�อใหแ้สด้งตรงกลางของหนา้จอด้ว้ิย
อตัราสว่ินภาพ 4:3 คา่นี�เหมาะสำาหรับภาพทุ่ี�มอีตัราสว่ิน 4:3 
เชน่ จอภาพคอมพวิิเตอร ์ทุ่วีิคีวิามละเอยีด้สงู และภาพยนตร์
จากแผน่ DVD ทุ่ี�มอีตัราสว่ินภาพ 4:3 เนื�องจากจะแสด้งผล
ภาพโด้ยไมเ่ปลี�ยนแปลงอตัราสว่ินภาพด้ั �งเด้มิ
16:9
กำาหนด้ขนาด้ภาพเพื�อใหแ้สด้งตรงกลางของหนา้จอด้ว้ิย
อตัราสว่ินภาพ 16:9 คา่นี�เหมาะสำาหรับภาพทุ่ี�มอีตัราสว่ินภาพ 
16:9 อยูแ่ลว้ิ เชน่ ทุ่วีิคีวิามละเอยีด้สงู
Native (ภัายใน)
ฉายภาพตามควิามละเอยีด้ด้ั �งเด้มิและปรับขนาด้ใหพ้อด้กีบั
พื�นทุ่ี�แสด้งผล สำาหรับสญัญาณอนิพตุทุ่ี�มคีวิามละเอยีด้ตำ�า 
ภาพทุ่ี�ฉายจะแสด้งในขนาด้ด้ั �งเด้มิ
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ติวัเลือืกเมนู คุำาอธิบิาย

HDR
โปรเจกเตอรร์องรับการฉายภาพ HDR โด้ยสามารถตรวิจ
จับชว่ิงได้นามกิของแหลง่กำาเนดิ้จากพอรต์ HDMI 1 และ 
HDMI 2  รวิมถง้ปรับปรงุคา่ใหเ้หมาะเพื�อสรา้งเนื�อหาซำ�า
ภายใตช้ว่ิงกวิา้งของเงื�อนไขทุ่างแสง

EOTF

ปรับระด้บัระด้บัควิามสวิา่งของภาพตามแหลง่กำาเนดิ้อนิพตุ 
นอกจากนี�คณุยงัสามารถเลอืกระด้บัควิามสวิา่งด้ว้ิยตวัิเองเพื�อ
แสด้งคณุภาพของภาพทุ่ี�ด้ขี ้�น 

หมายเหติ:ุ  ฟังกช์นันี�ไมส่ามารถใชไ้ด้เ้มื�อ SDR ถกูเลอืก
ในเมนู HDR

Frame 
Interpolation 
(การแทุ่รกเฟรม)

ปรับคณุภาพของภาพวิตัถเุคลื�อนทุ่ี�ด้ว้ิยควิามเร็วิสงูใหร้าบ
รื�น คา่นี�เหมาะโด้ยเฉพาะสำาหรับผูใ้ชทุ้่ี�ตอ้งการรับชมกจิกรรม
กฬีาทุ่ี�เคลื�อนไหวิรวิด้เร็วิ

HDMI Setting 
(การตั �งคา่ 
HDMI)

Range (ชว่ง)
เลอืกชว่ิงสทีุ่ี�เหมาะสมตามการตั �งคา่ชว่ิงสขีออปุกรณเ์อาทุ่พ์ตุ
ทุ่ี�เชื�อมตอ่
• Full (เต็ม): ตั �งคา่ชว่ิงสจีาก 0~255
• Limited (จำากดั้): ตั �งคา่ชว่ิงสจีาก 15~235
• Auto (อตัโนมตั)ิ: ตั �งคา่ใหโ้ปรเจกเตอรต์รวิจจับชว่ิงของ

สญัญาณอนิพตุโด้ยอตัโนมตัิ

3D Settings 
(การตั �งคา่ 3D)

อนุญาตใหค้ณุด้ไูฟลภ์าพยนตร ์วิดิ้โีอ และกฬีาแบบ 3D ใน
แบบสมจรงิมากข้�นโด้ยการแสด้งภาพทุ่ี�มมีติคิวิามลก้ในขณะ
สวิมแวิน่ตา 3D 
3D Format (รปูแบบ 3D)
ปรับและเลอืกจากตวัิเลอืก: Automatic (อตัโนมตั)ิ,  
Off (ปิด้), Frame Sequential (ลำาด้บัของเฟรม), Frame 
Packing (การบบีอดั้เฟรม), Top-Bottom (บน-ลา่ง),  
Side-by-Side (เคยีงขา้งกนั)
3D Sync Invert (แปลืงการซ้งิคุ ์3D)
อนุญาตใหป้รับแกเ้มื�อควิามลก้ของภาพ 3D ผกผัน 

Audio Settings 
(การตั �งคา่เสยีง) ปรับการตั �งคา่เสยีง

Information 
(ขอ้มลู)

แสด้งขอ้มลูแหลง่กำาเนดิ้อนิพตุ ควิามละเอยีด้ รปูแบบ 3D 
และขอ้มลู HDR
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การใชง้านโปรเจคุเติอร์
สว่ินนี�จะแนะนำาหนา้จอหลกัและเมนูของ เมนหูลืกั

หนา้จอหลืกั
หนา้จอหลืกั จะปรากฏิข้�นทุ่กุครั �งทุ่ี�คณุเปิด้เครื�องโปรเจคเตอร ์ในการเลอืกรายการ
บน หนา้จอหลืกั เพยีงแคใ่ชปุ้่ มทุ่ศิัทุ่างบนรโีมทุ่คอนโทุ่รล คณุสามารถยอ้นกลบัไปทุ่ี� 
หนา้จอหลืกั ได้ต้ลอด้เวิลาโด้ยกด้ปุ่ ม Home (โฮม) บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล ไมว่ิา่คณุ
จะอยูทุ่่ี�หนา้ใด้กต็าม

เมนู คุำาอธิบิาย
File Management  
(การจัด้การไฟล)์ มอีนิเทุ่อรเ์ฟซผูใ้ชเ้พื�อจัด้การไฟลแ์ละโฟลเด้อรต์า่ง ๆ

Apps Center (ศันูยร์วิมแอป) เขา้ใชง้านและด้แูอปพลเิคชนัทุ่ั �งหมด้ทุ่ี�คณุตดิ้ตั �งไวิ ้
Bluetooth (บลทูุ่ธู) เลอืกโหมด้บลทูุ่ธูทุ่ี�เหมาะสม

Setting (การตั �งคา่)

จัด้การหมวิด้หมูต่า่ง ๆ เชน่: Network settings (การตั �ง
คา่เครอืขา่ย), Basic และ Advanced settings (การตั �ง
คา่พื�นฐานและขั �นสงู), Date & Time (วินัทุ่ี�และเวิลา), 
Firmware update (อปัเด้ตเฟิรม์แวิร)์, และ System 

Information (ขอ้มลูระบบ)
Screen Mirroring  
(การลอกเลยีนหนา้จอ)

ลอกเลยีนหนา้จออปุกรณส์ว่ินบคุคลของคณุผา่นเครื�อง
โปรเจคเตอร์

Add App (เพิ�มแอป) เลอืกแอปทุ่ี�ตอ้งการ แลว้ิเพิ�มไปยงั หนา้จอหลืกั
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รายลืะเอย่ดการแสดงผลืบนหนา้จอ (On-Screen Display 
(OSD)) ของหนา้จอหลืกั 
เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ติวัเลือืกเมนู
File 
Management 
(การจดัการ
ไฟลื)์
Apps Center 
(ศนูยร์วมแอป)
Bluetooth 
(บลืทูี่ธูิ)

Settings  
(การติ ั�งคุา่)

Network 
Settings  
(การตั �งคา่เครอื
ขา่ย)

Wi-Fi

Disable (ปิด้ทุ่ำางาน)

Enable  
(เปิด้ทุ่ำางาน)

SSID:
Configure IP 
(กำาหนด้คา่ IP)
IP Address  
(ทุ่ี�อยู ่IP)
Subnet Mask
Default Gateway
DNS Server

Wired LAN  
(LAN แบบใช ้
สาย)

Configure IP 
(กำาหนด้คา่ IP)

Automatic 
(อตัโนมตั)ิ
Manual (ปรับด้ว้ิย
ตนเอง)

IP Address  
(ทุ่ี�อยู ่IP) xxx.xxx.xxx.xxx

Subnet Mask xxx.xxx.xxx.xxx
Default Gateway xxx.xxx.xxx.xxx
DNS Server xxx.xxx.xxx.xxx
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ติวัเลือืกเมนู

Settings  
(การติ ั�งคุา่)

Basic settings 
(การตั �งคา่พื�น
ฐาน)

Language 
(ภาษา)

English
French
German
Italian
Spanish
Russian
繁體中文
簡體中文
日本語

韓語
Swedish
Dutch
Turkish
Czech
Portuguese
Thai
Polish
Finnish
Arabic
Indonesian
Hindi
Vietnam
Greek
Hungarian

Projector 
Projection 
(การฉายภาพ
ของเครื�อง
โปรเจคเตอร)์

Front Table  
(โตะ๊ด้า้นหนา้)
Front Ceiling 
(เพด้านด้า้นหนา้)
Rear Table  
(โตะ๊ด้า้นหลงั)
Rear Ceiling 
(เพด้านด้า้นหลงั)

Keystone (ปรับ
ภาพสี�เหลี�ยม
คางหม)ู

Auto Keystone 
(ปรับภาพสี�เหลี�ยม
คางหมอูตัโนมตั)ิ

Disable (ปิด้ทุ่ำางาน)
Enable (เปิด้ทุ่ำางาน)

V Keystone  
(ปรับภาพสี�เหลี�ยม
คางหมแูนวิตั �ง)

(-/+, -40~40)

H Keystone  
(ปรับภาพสี�เหลี�ยม
คางหมแูนวินอน)

(-/+, -40~40)

4 Corner (4 มมุ) Disable (ปิด้ทุ่ำางาน)
Enable (เปิด้ทุ่ำางาน)



54

เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ติวัเลือืกเมนู

Settings  
(การติ ั�งคุา่)

Basic settings 
(การตั �งคา่พื�น
ฐาน)

Keystone (ปรับ
ภาพสี�เหลี�ยม
คางหม)ู

4 Corner 
Adjustment  
(การปรับ 4 มมุ)

OK (ตกลง)

Warping  
(การบดิ้เบี�ยวิ)

Warping  
(การบดิ้เบี�ยวิ)

Disable (ปิด้ทุ่ำางาน)
Enable (เปิด้ทุ่ำางาน)

Warping 
Adjustment (การ
ปรับภาพบดิ้เบี�ยวิ)

OK (ตกลง)

Zoom
0.8x
0.9x
1.0x

Focus (โฟกสั)

Manual 
 (ปรับด้ว้ิยตนเอง) OK (ตกลง)

Auto Focus  
(โฟกสัอตัโนมตั)ิ

Disable (ปิด้ทุ่ำางาน)
Enable (เปิด้ทุ่ำางาน)

Test Pattern 
(แพทุ่เทุ่ริน์
ทุ่ด้สอบ)

OK (ตกลง)

Date & Time 
(วินัทุ่ี� & เวิลา)

Automatic Date 
& Time (วินัทุ่ี� & 
เวิลาอตัโนมตั)ิ

Disable  
(ปิด้ทุ่ำางาน)
Enable 
 (เปิด้ทุ่ำางาน)

Date (วินัทุ่ี�)
Time (เวิลา)
Time Zone (เขต
เวิลา)

Time Format 
(รปูแบบเวิลา)

12 Hours  
(12 ชั�วิโมง)
24 Hours  
(24 ชั�วิโมง)

Firmware 
Upgrade  
(อปัเกรด้
เฟิรม์แวิร)์

Software 
Update Online 
(การอปัเด้ต
ซอฟตแ์วิร์
ออนไลน)์
Software 
Update by 
USB (อปัเด้ต
ซอฟตม์แวิรด์้ว้ิย 
USB)

OTA Reminder 
(การแจง้เตอืน 
OVA)

Disable  
(ปิด้ทุ่ำางาน)
Enable  
(เปิด้ทุ่ำางาน)

Software 
Version  
(รุน่ซอฟตแ์วิร)์
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ติวัเลือืกเมนู

Settings  
(การติ ั�งคุา่)

Advanced 
Settings  
(การตั �งคา่ขั �นสงู)

Power On 
Source  
(แหลง่สญัญาณ
เมื�อเปิด้เครื�อง)

Home (โฮม)
HDMI 1
HDMI 2
USB-C

Power On/Off 
Ring Tone  
(เสยีงเปิด้/ปิด้
เครื�อง)

Disable  
(ปิด้ทุ่ำางาน)
Enable  
(เปิด้ทุ่ำางาน)

Auto Power On  
(เปิด้เครื�อง
อตัโนมตั)ิ

CEC
Disable (ปิด้ทุ่ำางาน)
Enable (เปิด้ทุ่ำางาน)

Smart Energy 
(การประหยดั้
พลงังานอจัฉรยิะ)

Auto Power Off 
(ปิด้เครื�องอตัโนมตั)ิ

Disable (ปิด้ทุ่ำางาน)
10 minutes  
(10 นาทุ่)ี
20 minutes  
(20 นาทุ่)ี
30 minutes  
(30 นาทุ่)ี

Sleep Timer  
(นับเวิลาถอยหลงั)

ปิด้ทุ่ำางาน
30 minutes  
(30 นาทุ่)ี
1 Hours (1 ชั�วิโมง)
2 Hours (2 ชั�วิโมง)
3 Hours (3 ชั�วิโมง)
4 Hours (4 ชั�วิโมง)
8 Hours (8 ชั�วิโมง)
12 Hours  
(12 ชั�วิโมง)

Power Saving  
(การประหยดั้
พลงังาน)

Enable (เปิด้ทุ่ำางาน)
Disable (ปิด้ทุ่ำางาน)

Audio Settings 
(การตั �งคา่เสยีง)

Audio Mode 
(โหมด้เสยีง)

Movie (ภาพยนตร)์
Music (เพลง)
User (ผูใ้ชง้าน)

120Hz
500Hz
1,500Hz
5,000Hz
10,000Hz
Audio Volume 
(ระด้บัเสยีง) (-/+, 0~50)

Mute (ปิด้เสยีง) Disable (ปิด้ทุ่ำางาน)
Enable (เปิด้ทุ่ำางาน)
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ติวัเลือืกเมนู

Settings  
(การติ ั�งคุา่)

Advanced 
Settings  
(การตั �งคา่ขั �นสงู)

Light Source 
Level (ระด้บั
แหลง่กำาเนดิ้แสง
สวิา่ง)

Full (เต็มกำาลงั)
Eco (ประหยดั้
พลงังาน)

High Altitude 
Mode (โหมด้
ควิามสงูเหนอื
ระด้บันำ�าทุ่ะเล)

Disable (ปิด้
ทุ่ำางาน)
Enable (เปิด้
ทุ่ำางาน)

Reset Settings 
(รเีซต็การตั �งคา่)

OK (ตกลง)
Cancel (ยกเลกิ)

Reset To 
Factory Default 
(รเีซต็ไปยงัคา่เริ�ม
ตน้จากโรงงาน)

OK (ตกลง)

Cancel (ยกเลกิ)

Information 
(ขอ้มลู)

Light Source 
Level (ระด้บั
แหลง่กำาเนดิ้แสง
สวิา่ง)
System Version 
(เวิอรช์นัของ
ระบบ)
Memory 
Information 
(ขอ้มลูหน่วิย
ควิามจำา)
Network Mac 
Address  
(ทุ่ี�อยู ่Mac ของ
เครอืขา่ย)
Wi-Fi Mac 
Address
Serial Number 
(หมายเลขซเีรยีล)

Screen 
Mirroring 
(การลือกเลืย่น
หนา้จอ)
Add App 
(เพื่ิ�มแอป)
Add App 
(เพื่ิ�มแอป)
Add App 
(เพื่ิ�มแอป)
Add App 
(เพื่ิ�มแอป)
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การใชง้านเมนู
 File Management (การจดัการไฟลื)์
จัด้การไฟลแ์ละโฟลเด้อรต์า่ง ๆ ได้อ้ยา่งงา่ยด้าย
1. เลอืก: Home (หนา้หลืกั) > File Management (การจดัการไฟลื)์

2. เลอืกอปุกรณจ์ากรายการแหลง่สญัญาณ: USB, ทุ่ี�เกบ็ขอ้มลูภายใน, microSD 
ฯลฯ ใชปุ้่ มทุ่ศิัทุ่างเพื�อเลอืกไฟลท์ุ่ี�ตอ้งการ จากนั�นกด้ปุ่ ม OK (ติกลืง) บน
รโีมทุ่คอนโทุ่รลเพื�อเปิด้ไฟลท์ุ่ี�เลอืกไวิ ้

3. กด้ปุ่ ม Return (ยอ้นกลืบั) เพื�อไปทุ่ี�ระด้บักอ่นหนา้
หมายเหติ:ุ  คณุสามารถกด้ปุ่ ม Home (หนา้หลืกั) บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพื�อยอ้น

กลบัไปทุ่ี� หนา้จอหลืกั ได้ต้ลอด้เวิลา
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วธิิก่ารแกไ้ขไฟลื์
1. ในขณะทุ่ี�อยูใ่น File Management (การจดัการไฟลื)์ ใหก้ด้ปุ่ ม OK (ติกลืง) 

คา้งไวิส้าม (3) วินิาทุ่ ี
2. กลอ่งทุ่ำาเครื�องหมายจะปรากฏิข้�นมาขา้งหนา้ไฟลแ์ตล่ะไฟล ์ใชปุ้่ มทุ่ศิัทุ่างแลว้ิกด้

ปุ่ ม OK (ติกลืง) เพื�อเลอืกไฟลท์ุ่ี�ตอ้งการ

3. เมื�อกด้ปุ่ มขวา กลอ่ง Copy (คดั้ลอก), Paste (วิาง), Cut (ตดั้), Delete (ลบ), 
Select All (เลอืกทุ่ั �งหมด้) และ Return (ยอ้นกลบั) จะแสด้งข้�น

4. เลอืกการด้ำาเนนิการทุ่ี�คณุตอ้งการแลว้ิกด้ OK (ติกลืง) เพื�อด้ำาเนนิการ
5. หากคณุกำาลงัคดั้ลอกหรอืตดั้ คณุตอ้งเลอืกโฟลเด้อรป์ลายทุ่างของคณุเพื�อด้ำาเนนิ

การใหเ้สร็จสิ�น
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วธิิใ่ชปุ้่ มติา่ง ๆ บนแถบคุวบคุมุ
ปุ่ มบนแถบควิบคมุจะปรากฏิข้�นบนหนา้จอเมื�อเลอืกเลน่ไฟลว์ิดิ้โีอ เพลง หรอืรปูภาพ

รปูภัาพื่ วดิโ่อ เพื่ลืง

กลบั กลบั กลบั

ลน่ ยอ้นกลบั เลน่

ถดั้ไป เลน่ หยดุ้ชั�วิคราวิ

ซมูเขา้ หยดุ้ชั�วิคราวิ ถดั้ไป

ซมูออก เด้นิหนา้เร็วิ สลบั

หมนุซา้ย ถดั้ไป เลน่ซำ�าทุ่ั �งหมด้

หมนุขวิา เลน่ซำ�าหน้�งรายการ

รายการสื�อ

ขอ้มลู

เคุล็ืดลืบัในการใชง้าน USB
เมื�อใช ้USB สำาหรับการอา่นและ/หรอืทุ่ี�เกบ็ขอ้มลู พง้ระลก้ถง้สิ�งตอ่ไปนี�:

1. อปุกรณจั์ด้เกบ็ขอ้มลู USB บางชนดิ้อาจไมส่ามารถใชง้านได้ ้
2. หากคณุใชส้ายตอ่ USB เครื�องอาจไมพ่บอปุกรณ ์USB นั�นได้ ้
3. ใหใ้ชเ้ฉพาะอปุกรณจั์ด้เกบ็ขอ้มลู USB ทุ่ี�ฟอรแ์มตด้ว้ิยระบบไฟล ์Windows 

FAT32 หรอื NTFS เทุ่า่นั�น
4. ไฟลข์นาด้ใหญจ่ะตอ้งใชเ้วิลาในการโหลด้เพิ�ม
5. ขอ้มลูในอปุกรณจั์ด้เกบ็ขอ้มลู USB อาจเสยีหายหรอืสญูหายได้ ้ใหส้ำารองไฟล์

สำาคญัไวิเ้สมอ
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รปูแบบไฟลืท์ี่่�รองรบั
รปูแบบไฟล ์Office ทุ่ี�รองรับ:

ฟงักช์นัการดู
เอกสาร

รายการ ติวัช่�วดั
doc/docx สามารถเปิด้และอา่นเอกสาร doc/docx ได้ ้
xls/xlsx สามารถเปิด้และอา่นเอกสาร xls/xlsx ได้ ้
ppt/pptx สามารถเปิด้และอา่นเอกสาร ppt/pptxx ได้ ้
Pdf สามารถเปิด้และอา่นเอกสารในรปูแบบ pdf ได้ ้

รองรบัภัาษา
ของอนิเที่
อรเ์ฟซ้

รองรับภาษาของ
อนิเทุ่อรเ์ฟซ 44 
ภาษา

องักฤษ, จนีตวัิยอ่, จนี (TW), จนี (HK),  
สเปน (LA), ฝรั�งเศัส (EU), PT (EU), PT (BR), 
เยอรมนั, รัสเซยี, อติาล,ี สวิเีด้น, สเปน (EU), 
เกาหล,ี อาหรับ, ฟารซ์,ี เซอรเ์บยี, บอสเนยี,  
มาซโิด้เนยี, บลัแกเรยี, ยเูครน, กรกี, นอรเ์วิย,์ 
เด้นมารก์, เชก็, ฮงัการ,ี สโลวิะเกยี, โปแลนด้,์ 
โรมาเนยี, ฟินแลนด้,์ เอสโตเนยี, ลตัเวิยี, 
ลธิวัิเนยี, องักฤษแบบบรติชิ, สโลวิเีนยี, 
โครเอเชยี, ตรุก,ี เวิยีด้นาม, อนิโด้นเีซยีบาฮาซา, 
ภาษาด้ตัช,์ มาเลเซยี, ไทุ่ย, ฮนิด้,ี ฮบิร,ู พมา่, 
คาตาลนั

 
รปูแบบมลัตมิเีด้ยีทุ่ี�รองรับ:

นามสกลุื Codec

.avi Video H.264, H.265
Audio MP3

.mp4

.m4v

.mov
Video H.264, H.265/MPEG 4

.mkv Video H.264, H.265

.ts

.trp

.tp

.mts

.m2ts

Video H.264, H.265, MPEG2

Audio MP3

.vob
Video MPEG1, MPEG2
Audio DVD-LPCM

.mpg Video MPEG1
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 รปูแบบภาพถา่ยทุ่ี�สนับสนุน:
รปูแบบ ประเภัที่ คุวามลืะเอย่ดสงูสดุ

.jpg/.jpeg

JPEG แบบ 
Progressive 7680 x 4320

JPEG แบบ 
Baseline 7680 x 4320

.bmp 9600 x 6400

.png 7680 x 4320

รปูแบบอปุกรณก์ารเชื�อมตอ่ภายนอกทุ่ี�รองรับ:

อปุกรณ์ ขนาดที่่�รองรบั 
(ขนาดสงูสดุ) รปูแบบ NTFS รปูแบบ 

FAT32 exFAT

อา่น เขยีน อา่น เขยีน อา่น เขยีน
เมมโมร่�สติ ิ�ก
แบบ 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

 หมายเหติ:ุ
• เฉพาะเครื�องมอืฟอรแ์มตใน Windows 10 เทุ่า่นั�นทุ่ี�รองรับการฟอรแ์มตแบบ 

FAT32 ได้ส้งูสดุ้ถง้ 32 GB
• เฉพาะการอปัเกรด้เฟิรม์แวิรท์ุ่ี�รองรับการฟอรแ์มตแบบ FAT32



62

Apps Center (ศนูยร์วมแอป)
ด้ ูเรยีกใช ้และถอด้ถอนการตดิ้ตั �งแอป
1. ในการด้แูอปของคณุ เลอืก: Home (หนา้หลืกั) > Apps Center (ศนูยร์วม

แอป)

2. ใชปุ้่ มทุ่ศิัทุ่างเพื�อสำารวิจแอปทุ่ี�ตอ้งการ จากนั�นกด้ปุ่ ม OK (ติกลืง) บน
รโีมทุ่คอนโทุ่รลเพื�อเขา้ใชง้านแอป

หมายเหติ:ุ  คณุสามารถกด้ปุ่ ม Home (หนา้หลืกั) บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพื�อยอ้น
กลบัไปทุ่ี� หนา้จอหลืกั ได้ต้ลอด้เวิลา
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ViewSonic App Store
ใชปุ้่ มทุ่ศิัทุ่างเพื�อสำารวิจเมนู เมื�อคณุพบแอปทุ่ี�ตอ้งการแลว้ิ ใหก้ด้ปุ่ ม OK (ติกลืง) 
บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพื�อตดิ้ตั �งแอป

หมายเหติ:ุ  
• ผูใ้ชส้ามารถตดิ้ตั �งแอปของบรษัิทุ่ภายนอกผา่นไฟล ์.apk ได้ใ้น File 

Management (การจดัการไฟลื)์ แตแ่อปของบรษัิทุ่ภายนอกอาจมปัีญหา
เรื�องควิามเขา้กนัได้ไ้ด้ ้

• แอปไมทุ่่ี�ไมถ่กูโหลด้ลว่ิงหนา้โด้ย ViewSonic อาจไมร่องรับหรอืไมส่ามารถ
ทุ่ำางานรว่ิมกนัได้ ้

• แอปบางรายการตอ้งใชแ้ป้นพมิพแ์ละเมาส์
• แอปบางรายการอาจกำาหนด้ใชพ้รอ้มใชง้านเฉพาะภมูภิาค
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ในการถอดถอนการติดิติ ั�งแอป
1. เปิด้ Apps Center (ศนูยร์วมแอป) โด้ยการเลอืก: Home (หนา้หลืกั) > 

Apps Center (ศนูยร์วมแอป)
2. ใชปุ้่ มทุ่ศิัทุ่างเพื�อสำารวิจแอปทุ่ี�ตอ้งการ
3. กด้ปุ่ ม OK (ติกลืง) บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลคา้งไวิส้าม (3) วินิาทุ่ ีกลอ่งขอ้ควิามนี�จะ

แสด้งข้�นมา:

4. เลอืก OK (ติกลืง) เพื�อถอด้ถอนการตดิ้ตั �งแอป
หมายเหติ:ุ  คณุสามารถกด้ปุ่ ม Home (หนา้หลืกั) บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพื�อยอ้น

กลบัไปทุ่ี� หนา้จอหลืกั ได้ต้ลอด้เวิลา
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Bluetooth (บลืทูี่ธูิ)
เครื�องโปรเจคเตอรม์าพรอ้มคณุสมบตับิลทูุ่ธูทุ่ี�อนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ชื�อมตอ่อปุกรณแ์บบไร ้
สายเพื�อการเลน่เสยีงได้ ้สำาหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด้ ูหนา้ 23
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Setting (การติ ั�งคุา่)
ใน Setting (การติ ั�งคุา่) คณุสามารถปรับ Network (การตั �งคา่เครอืขา่ย), Basic 
และ Advanced settings (การตั �งคา่พื�นฐานและขั �นสงู), Date & Time (วินัทุ่ี�และ
เวิลา), Firmware update (อปัเด้ตเฟิรม์แวิร)์ และด้ ูInformation (ขอ้มลู) ได้ ้

Network Settings (การติ ั�งคุา่เคุรอืขา่ย)
1. เลอืก: Home (หนา้แรก) > Setting (การติ ั�งคุา่) > Network Settings 

(การติ ั�งคุา่เคุรอืขา่ย)



67

2. เลอืกตวัิเลอืกหน้�งจากตวัิเลอืกทุ่ี�ใชไ้ด้:้ Wi-Fi หรอื LAN แบบใชส้าย

3. ในการจัด้ตั �งการเชื�อมตอ่แบบไรส้ายหรอื LAN แบบใชส้าย ใหด้้ทูุ่ี� “การเชื�อมตอ่
เครอืขา่ย” ในหนา้ 26
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Basic settings (การติ ั�งคุา่พื่ื�นฐาน)
1. เลอืก: Home (หนา้แรก) > Setting (การติ ั�งคุา่) > Basic Settings (การ

ติ ั�งคุา่พื่ื�นฐาน)

2. ใชปุ้่ ม ขึ�น และ ลืง เพื�อเลอืกตวัิเลอืกทุ่ี�ตอ้งการแลว้ิกด้ OK (ติกลืง) จากนั�นใชปุ้่ ม 
ซ้า้ย และ ขวา เพื�อทุ่ำาการปรับแตง่หรอืเลอืก

3. หากตอ้งการไปทุ่ี�เมนูกอ่นหนา้ ใหก้ด้ปุ่ ม Return (ยอ้นกลืบั)
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เมนู คุำาอธิบิาย
Language (ภาษา) เลอืกภาษาทุ่ี�คณุตอ้งการ
Projector Position 
(ตำาแหน่งเครื�อง
โปรเจคเตอร)์

เลอืกตำาแหน่งการฉายทุ่ี�ตอ้งการ

Keystone  
(ปรับภาพสี�เหลี�ยม
คางหม)ู

ปรับควิามผดิ้เพี�ยนของภาพหนา้จอสี�เหลี�ยมคางหมู
Auto Keystone (ปรับภาพสี�เหลี�ยมคางหมอูตัโนมตั)ิ
ใหภ้าพหนา้จอแบบสี�เหลี�ยมโด้ยปรับคา่ภาพสี�เหลี�ยม
คางหมโูด้ยอตัโนมตั ิเมื�อภาพหนา้จอเป็นสี�เหลี�ยมคางหมู
เนื�องจากการเอยีงเครื�องโปรเจคเตอร์
Enable (เปิดใชง้าน): ปรับคา่ภาพสี�เหลี�ยมคางหมโูด้ย
อตัโนมตัิ
Disable (ปิดใชง้าน): ปรับคา่ภาพสี�เหลี�ยมคางหมดู้ว้ิย
ตนเอง
Horizontal Keystone (การปรับสี�เหลี�ยมคางหมแูนวินอน)
คณุสามารถปรับสี�เหลี�ยมคางหมแูนวินอนได้ด้้ว้ิยตนเอง
Vertical Keystone (การปรับสี�เหลี�ยมคางหมแูนวิตั �ง)
คณุสามารถปรับสี�เหลี�ยมคางหมแูนวิตั �งได้ด้้ว้ิยตนเอง
4 Corner Adjustment (การปรับ 4 มมุ)
ปรับมมุแตล่ะมมุเพื�อควิามยดื้หยุน่ในการฉายภาพสงูสดุ้

Warping  
(การบดิ้เบี�ยวิ) การปรับรปูภาพสำาหรับพื�นผวิิทุ่ี�โคง้

Zoom ปรับการตั �งคา่การซมูด้จิทิุ่ลั

Focus (โฟกสั)

ปรับโฟกสัของภาพหนา้จอ
ใชปุ้่ ม Directional (ที่ศิที่าง)บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพื�อ
ปรับโฟกสั

หมายเหติ:ุ  ถา้เมนู Auto Focus (โฟกสัอตัิโนมตัิ)ิ 
ถกูเปิด้ใชง้าน โปรเจกเตอรจ์ะโฟกสัภาพ
บนหนา้จอโด้ยอตัโนมตัเิมื�อเปิด้เครื�องหรอื
เมื�อปรับตำาแหน่งหรอืมมุ  

Test Pattern 
(แพทุ่เทุ่ริน์ทุ่ด้สอบ)

ทุ่ด้สอบการนำาเสนอสขีองโปรเจกเตอรแ์ละ/หรอืปรับ
โฟกสัของรปูภาพทุ่ี�ฉาย
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วนัที่่� & เวลืา
ปรับรปูแบบ Date (วินัทุ่ี�), Time (เวิลา) Time Zone (เขตเวิลา) และ Time Format 
(รปูแบบเวิลา)

หมายเหติ:ุ  เวิลาจะปรากฏิข้�นทุ่ี�มมุขวิาบนหลงัจากทุ่ี�เชื�อมตอ่กบัอนิเทุ่อรเ์น็ตแลว้ิ
1. เลอืก: Home (หนา้หลืกั) > Setting (การติ ั�งคุา่) > Date & Time (วนัที่่�

แลืะเวลืา)

2. ใชปุ้่ ม ขึ�น และ ลืง เพื�อเลอืกตวัิเลอืกทุ่ี�ตอ้งการแลว้ิกด้ OK (ติกลืง) จากนั�นใชปุ้่ ม 
ซ้า้ย และ ขวา เพื�อทุ่ำาการปรับแตง่หรอืเลอืก
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เมนู คุำาอธิบิาย

Automatic Date & Time  
(วินัทุ่ี� & เวิลาอตัโนมตั)ิ

ผูใ้ชส้ามารถซงิโครไนซว์ินัทุ่ี�และเวิลาได้โ้ด้ย
อตัโนมตัหิลงัจากเชื�อมตอ่กบัอนิเทุ่อรเ์น็ตแลว้ิ
Enable (เปิดที่ำางาน)
เปิด้การซงิโครไนซ์
Disable (ปิดที่ำางาน)
ปิด้การซงิโครไนซ์

Date (วินัทุ่ี�) ปรับวินัทุ่ี�โด้ยอตัโนมตัเิมื�อเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย
Time (เวิลา) ปรับเวิลาโด้ยอตัโนมตัเิมื�อเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ย
Time Zone (เขตเวิลา) เลอืกตำาแหน่งทุ่ี�คณุตอ้งการ

Time Format  
(รปูแบบเวิลา)

เลอืกรปูแบบการแสด้งเวิลาตา่ง ๆ
12 Hours (12 ช ั�วโมง)
นาฬกิาแบบ 12 ชั�วิโมง
24 Hours (24 ช ั�วโมง)
นาฬกิาแบบ 24 ชั�วิโมง
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Firmware Upgrade (อปัเกรดเฟิรม์แวร)์
ผูใ้ชส้ามารถอปัเด้ตเฟิรม์แวิรโ์ด้ยผา่นอนิเทุ่อรเ์น็ตหรอื USB แลว้ิตรวิจสอบหมายเลข
เวิอรช์นั

หมายเหติ:ุ  อยา่ถอด้สายไฟ, USB หรอืตดั้การเชื�อมตอ่อนิเอทุ่รเ์น็ตในระหวิา่ง
กระบวินการอปัเกรด้

1. กอ่นเขา้สูเ่มนู Firmware Upgrade (อปัเกรดเฟิรม์แวร)์ โปรด้ตรวิจสอบให ้
มั�นใจวิา่เครื�องโปรเจคเตอรเ์ชื�อมตอ่กบัอนิเทุ่อรเ์น็ตแลว้ิ

2. เพื�อเขา้สูเ่มนู ใหเ้ลอืก: Home (หนา้หลืกั) > Setting (การติ ั�งคุา่) > 
Firmware Upgrade (อปัเกรดเฟิรม์แวร)์

Firmware Update Online (การอปัเดติเฟิรม์แวรอ์อนไลืน)์
1. ไปทุ่ี�: Home (หนา้หลืกั)> Setting (การติ ั�งคุา่)> Firmware Upgrade (อปั

เกรดเฟิรม์แวร)์> Software Update Online (อปัเดติซ้อฟติแ์วรอ์อนไลืน)์
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2. เลอืก Enter โด้ยการกด้ OK (ติกลืง) บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล
3. ระบบจะตรวิจสอบเว็ิบไซตข์อง ViewSonic (ผา่นทุ่าง OTA) และแสด้งขอ้ควิาม

โตต้อบด้า้นลา่งนี� หากมเีฟิรม์แวิรใ์หมใ่หบ้รกิาร

4. หลงัจากเลอืก Yes (ติกลืง) แลว้ิ แถบควิามคบืหนา้จะปรากฏิข้�นเมื�อเริ�ม
กระบวินการอพัเด้ต

5. หลงัจากถง้ 100% โปรเจกเตอรจ์ะรสีตารท์ุ่และหนา้จอจะเป็นสดี้ำาสองสามนาทุ่ ี
กระบวินการทุ่ั �งหมด้จะใชเ้วิลาประมาณ 10 นาทุ่ี

6. หลงัจากอปัเด้ตเฟิรม์แวิรแ์ลว้ิ จะใชเ้วิลาสกัสองสามนาทุ่เีพื�อรสีตารท์ุ่เครื�อง
โปรเจคเตอร์
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การอปัเดติเฟิรม์แวรโ์ดย USB ดว้ยรปูแบบ FAT32
หมายเหติ:ุ  รปูแบบ NTFS อา่นอยา่งเด้ยีวิ

1. ด้าวินโ์หลด้เวิอรช์นัลา่สดุ้จากเว็ิบไซต ์ViewSonic แลว้ิคดั้ลอกไฟลไ์ปยงัอปุกรณ ์
USB

2. เสยีบ USB เขา้กบัเครื�องโปรเจคเตอร ์จากนั�นไปทุ่ี�: Home (หนา้หลืกั)> 
Setting (การติ ั�งคุา่)> Firmware Upgrade (อปัเกรดเฟิรม์แวร)์> 
Software Update By USB (อปัเดติซ้อฟติม์แวรด์ว้ย USB)

3. เลอืก Enter โด้ยการกด้ OK (ติกลืง) บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล
4. ระบบจะตรวิจหารุน่ของเฟิรม์แวิร ์แลว้ิแสด้งขอ้ควิามโตต้อบขา้งตน้ข้�นมา
5. หลงัจากเลอืก Yes (ติกลืง) แลว้ิ แถบควิามคบืหนา้จะปรากฏิข้�นเมื�อเริ�ม

กระบวินการอพัเด้ต 
6. หลงัจากถง้ 100% โปรเจกเตอรจ์ะรสีตารท์ุ่และหนา้จอจะเป็นสดี้ำาสองสามนาทุ่ ี

กระบวินการทุ่ั �งหมด้จะใชเ้วิลาประมาณ 10 นาทุ่ี
7. หลงัจากอปัเด้ตเฟิรม์แวิรแ์ลว้ิ จะใชเ้วิลาสกัสองสามนาทุ่เีพื�อรสีตารท์ุ่เครื�อง

โปรเจคเตอร์
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Advanced Settings (การติ ั�งคุา่ข ั�นสงู)
1. เลอืก: Home (หนา้แรก) > Setting (การติ ั�งคุา่) > Advanced Settings 

(การติ ั�งคุา่ข ั�นสงู)

2. ใชปุ้่ ม ขึ�น และ ลืง เพื�อเลอืกตวัิเลอืกทุ่ี�ตอ้งการแลว้ิกด้ OK (ติกลืง) จากนั�นใชปุ้่ ม 
ซ้า้ย และ ขวา เพื�อทุ่ำาการปรับแตง่หรอืเลอืก

3. หากตอ้งการไปทุ่ี�เมนูกอ่นหนา้ ใหก้ด้ปุ่ ม Return (ยอ้นกลืบั)
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เมนู คุำาอธิบิาย
Power On Source 
(แหลง่สญัญาณเมื�อ
เปิด้เครื�อง)

อนุญาตใหผู้ใ้ชป้้อนแหลง่สญัญาณทุ่ี�ตอ้งการเมื�อเปิด้
เครื�องได้โ้ด้ยตรงหลงัจากเปิด้เครื�องโปรเจคเตอร์

Power On/Off Ring 
Tone  
(เสยีงเปิด้/ปิด้เครื�อง)

เปิด้หรอืปิด้การใชง้านเสยีงเมื�อเปิด้/ปิด้เครื�อง

Auto Power On (เปิด้
เครื�องอตัโนมตั)ิ

CEC
โปรเจกเตอรร์ุน่นี�รองรับฟังกช์นั CEC (Consumer 
Electronics Control) สำาหรับการด้ำาเนนิการเปิด้/ปิด้ทุ่ี�ซงิค์
ผา่นการเชื�อมตอ่ HDMI กลา่วิคอื หากเชื�อมตอ่อปุกรณท์ุ่ี�
รองรับฟังกช์นั CEC เขา้กบัชอ่ง HDMI ขาเขา้ของเครื�อง
โปรเจคเตอรไ์วิ ้เมื�อปิด้เครื�องโปรเจคเตอร ์พลงังานของ
อปุกรณท์ุ่ี�เชื�อมตอ่จะถกูปิด้ไปด้ว้ิยโด้ยอตัโนมตั ิเมื�อเปิด้
อปุกรณท์ุ่ี�เชื�อมตอ่อยู ่เครื�องโปรเจคเตอรก์จ็ะเปิด้โด้ย
อตัโนมตัดิ้ว้ิย

หมายเหติ:ุ  ตรวิจสอบใหม้ั�นใจวิา่ทุ่ั �งฟังกช์นั CEC ของ
เครื�องโปรเจคตอรแ์ละอปุกรณท์ุ่ี�เชื�อมตอ่
เปิด้อยู ่ถา้โปรเจกเตอรไ์มเ่ปิด้เครื�องโด้ย
อตัโนมตั ิใหปิ้ด้เครื�องกอ่นแลว้ิเปิด้ใหม่

Smart Energy  
(การประหยดั้พลงังาน
อจัฉรยิะ)

Auto Power Off (ปิดเคุรื�องอตัิโนมตัิ)ิ
เครื�องโปรเจคเตอรส์ามารถปิด้เองได้โ้ด้ยอตัโนมตัหิากไม่
พบแหลง่สญัญาณขาเขา้หลงัจากพน้ชว่ิงเวิลาทุ่ี�กำาหนด้ไวิ ้
Sleep Timer (นบัเวลืาถอยหลืงั)
ปิด้เครื�องโด้ยอตัโนมตัหิลงัจากชว่ิงเวิลาทุ่ี�กำาหนด้
Power Saving (การประหยดัพื่ลืงังาน)
ลด้การใชพ้ลงังานหากไมพ่บแหลง่สญัญาณขาเขา้เมื�อพน้
หา้ (5) นาทุ่ี
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เมนู คุำาอธิบิาย

Audio Settings  
(การตั �งคา่เสยีง)

Audio Mode (โหมดเสย่ง) 
• Movie (ภัาพื่ยนติร)์: โหมด้เสยีงตั �งตน้
• Music (เพื่ลืง): ปรับแตง่สำาหรับการเปิด้เลน่เพลง
• User (ผูใ้ชง้าน): ชว่ิยใหผู้ใ้ชง้านสามารถปรับอคีวิอ

ไลเซอรเ์สยีงได้เ้อง
หมายเหติ:ุ  ในโหมด้ Custom (กำาหนด้เอง) สามารถ

เลอืก 120Hz, 500Hz, 1500Hz, 5000Hz 
และ 10000Hz

Audio Volume (ระดบัเสย่ง)
ปรับระด้บัเสยีงจาก 0 ถง้ 50
Mute (ปิดเสย่ง)
ปิด้หรอืเปิด้เสยีง

Light Source Level 
(ระด้บัแหลง่กำาเนดิ้แสง
สวิา่ง)

เลอืกอตัราสิ�นเปลอืงพลงังานทุ่ี�เหมาะสมของไฟ LED
Full (เต็ิมกำาลืงั)
100%
Eco (ประหยดัพื่ลืงังาน)
70%
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เมนู คุำาอธิบิาย

High Altitude Mode 
(โหมด้ควิามสงูเหนอื
ระด้บันำ�าทุ่ะเล)

ขอแนะนำาใหค้ณุใช ้High Altitude Mode (โหมด้ควิามสงู
เหนอืระด้บันำ�าทุ่ะเล) เมื�อสภาพแวิด้ลอ้มของคณุอยูร่ะหวิา่ง 
1,500 เมตรถง้ 3,000 เมตรเหนอืระด้บันำ�าทุ่ะเลและมอีณุหภมูิ
อยูร่ะหวิา่ง 5°C-25°C 

หมายเหติ:ุ  หากคณุใชเ้ครื�องโปรเจคเตอรน์ี�ภายใต ้
สภาวิะทุ่ี�รนุแรงอื�น ๆ นอกเหนอืไปจาก
ทุ่ี�กลา่วิไวิข้า้งตน้ เครื�องอาจเกดิ้อาการ
ปิด้เครื�องอตัโนมตัไิด้ ้ซ้�งเป็นอาการทุ่ี�
ออกแบบมาเพื�อป้องกนัเครื�องโปรเจคเตอร์
ของคณุจากควิามรอ้นสงูเกนิไป ในกรณี
เชน่นี� คณุควิรสลบัไปใช ้High Altitude 
Mode (โหมด้ควิามสงูเหนอืระด้บันำ�า
ทุ่ะเล) เพื�อแกไ้ขอาการเหลา่นี� อยา่งไร
กต็าม การกระทุ่ำาเชน่นี�ไมไ่ด้เ้ป็นการระบวุิา่
โปรเจคเตอรเ์ครื�องนี�สามารถทุ่ำางานภายใต ้
สภาวิะทุ่ี�รนุแรงหรอืสดุ้ขั �วิได้ ้

Reset Settings  
(รเีซต็การตั �งคา่)

รเีซต็การตั �งคา่กลบัคนืเป็นคา่เริ�มตน้
หมายเหติ:ุ  Language (ภาษา), High Altitude Mode 

(โหมด้ในทุ่ี�สงู), Projector Position 
(ตำาแหน่งโปรเจกเตอร)์, Network 
Settings (การตั �งคา่เครอืขา่ย), แอปทุ่ี�
ตดิ้ตั �งทุ่ั �งหมด้ใน Apps Center (ศันูย์
แอป), Add App (เพิ�มแอป), Bluetooth 
(บลทูุ่ธู), Keystone (แกไ้ขภาพบดิ้เบี�ยวิ), 
Warping (การบดิ้เบี�ยวิ), 4 Corner 
Adjustment (การปรับ 4 มมุ) และ Light 
Source Hours (ชั�วิโมงแหลง่กำาเนดิ้แสง) 
จะไมม่กีารเปลี�ยนแปลง

Reset to Factory 
Default (รเีซต็เป็นคา่
เริ�มตน้จากโรงงาน)

Factory reset (รเีซต็เป็นคา่ตั �งตน้จากโรงงาน)
หมายเหติ:ุ  Light Source Hours (ชั�วิโมงใชง้านแหลง่

กำาเนดิ้แสง) จะไมเ่ปลี�ยนแปลง
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Information (ขอ้มลูื)
1. เลอืก: Home (หนา้หลืกั) > Setting (การติ ั�งคุา่) > Information (ขอ้มลูื)

2. ด้สูถานะและขอ้มลูของระบบ

หมายเหติ:ุ  คณุสามารถกด้ปุ่ ม Home (หนา้หลืกั) บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพื�อยอ้น
กลบัไปทุ่ี� หนา้จอหลืกั ได้ต้ลอด้เวิลา
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Screen Mirroring (การลือกเลืย่นหนา้จอ)
ลอกเลยีนหนา้จออปุกรณส์ว่ินบคุคลของคณุ วิธิกีารตั �งคา่การ Screen Mirroring (การ
ลอกเลยีนหนา้จอ) แบบไรส้าย โปรด้ด้ทูุ่ี� หนา้ 31

หมายเหติ:ุ  ตรวิจสอบวิา่อปุกรณข์องคณุเชื�อมตอ่กบัเครอืขา่ยเด้ยีวิกนักบั
โปรเจคเตอร์
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Adding Apps (การเพื่ิ�มแอป)
เพิ�มแอปทุ่ี�คณุชื�นชอบเขา้ไปใน หนา้จอหลืกั
1. จาก หนา้จอหลืกั ใหเ้ลอืก Add App (เพื่ิ�มแอป) แลว้ิกด้ OK (ติกลืง) บน

รโีมทุ่คอนโทุ่รล

2. ใชปุ้่ มทุ่ศิัทุ่างเพื�อเลอืกแอปทุ่ี�ตอ้งการ แลว้ิกด้ OK (ติกลืง)
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3. ในตอนนี� แอปทุ่ี�คณุชื�นชอบจะปรากฏิข้�นบน หนา้จอหลืกั

ลืบแอปออกจาก หนา้จอหลืกั
1. จาก หนา้จอหลืกั ใหเ้ลอืกแอปทุ่ี�คณุตอ้งการลบ จากนั�นกด้ OK (ติกลืง) คา้งไวิ ้

สาม (3) วินิาทุ่ี
2. ขอ้ควิาม “Do you want to Delete this application from My Favorites” (คณุ

ตอ้งการลบแอปพลเิคชนันี�ออกจากรายการทุ่ี�ฉันชื�นชอบหรอืไม)่ จะปรากฏิข้�น

3. เลอืก Yes (ใช)่ จากนั�นกด้ OK (ติกลืง) เพื�อลบแอป



83

ภัาคุผนวก
ขอ้มลูืจำาเพื่าะ

รายการ ประเภัที่ ขอ้มลูืจำาเพื่าะ

โปรเจคเตอร์

ประเภทุ่ 0.47” 4K-UHD, LED
ขนาด้ภาพฉาย 30”~200”
ระยะฉายภาพ 0.5-3.5 ม. (100”±3%@1.77 ม.)
เลนส์ F=1.8, f=8.5 มม.
ซมูออปตคิอล ยด้้ตาย
การซมูด้จิทิุ่ลั 0.8x~1.0x
ชนดิ้หลอด้ไฟ RGBB LED
อายกุารใชง้านของ
แหลง่กำาเนดิ้แสง 
(ปกต)ิ

สงูสดุ้ 30,000 ชั�วิโมง

การแสด้งสี 1.07 พันลา้นสี
ปรับภาพสี�เหลี�ยม
คางหมู -/+ 40 (แนวินอนและแนวิตั �ง)

ออฟเซต็การฉายภาพ 100% ±5%
สญัญาณเขา้ HDMI fh: 15K~135 kHz, fv:23~120 Hz,

ควิามละเอยีด้
ด้ั �งเด้มิ 3840 x 2160
รองรับ VGA (640x480) ถง้ 4K (3840 x 2160)

พื�นทุ่ี�จัด้เกบ็ขอ้มลู
ในตวัิเครื�อง

รวิมทุ่ั �งหมด้ 16 GB
ทุ่ี�พรอ้มใชง้าน 12 GB

อนิพตุ

เสยีงเขา้ (3.5 มม.) 1
เสยีงเขา้ (บลทูุ่ธู) 1 (BT 4.2)
HDMI 2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
การด์้ SD ไมโคร SD (รองรับได้ส้งูสดุ้ 256 GB, SDXC)
USB แบบ C 1 (5V/2A)
USB แบบ A 2 (เครื�องอา่น USB 2.0 x 2)
อนิพตุ RJ45 1 
อนิพตุ Wi-Fi 1 (5G)

เอาตพ์ตุ

สญัญาณเสยีงออก 
(3.5 มม.) 1

เสยีงออก (บลทูุ่ธู) 1 (BT 4.2)
S/PDIF 1
ลำาโพง ทุ่อ่ 8W x 2
ชอ่ง USB แบบ A 
(แหลง่จา่ยไฟ) 2 (USB 2.0, 5V/1.5A)
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รายการ ประเภัที่ ขอ้มลูืจำาเพื่าะ
อะแด้ปเตอร์
ไฟฟ้า¹ แรงด้นัไฟฟ้าขาเขา้ AC 100-240V, 50/60 Hz (สลบักระแสไฟ

อตัโนมตั)ิ
สภาพแวิด้ลอ้มใน
การทุ่ำางาน

อณุหภมูิ 0ฐC ถง้ 40ฐC (32ฐF ถง้ 104ฐF)
ควิามชื�น 0% ถง้ 90% (ไมก่ลั�นตวัิ)

ขนาด้ ตวัิเครื�อง
(ก x ส x ล)

261 x 271 x 146 มม. 
(10.28” x 10.67” x 5.75”)

นำ�าหนัก ตวัิเครื�อง 4.5 กก. (9.92 ปอนด้)์
โหมด้ประหยดั้
พลงังาน

เปิด้ 115W (ทุ่ั�วิไป)
ปิด้ < 0.5W (สแตนด้บ์าย)

¹โปรด้ใชอ้ะแด้ปเตอรไ์ฟฟ้าจาก ViewSonic® หรอืจากผูผ้ลติทุ่ี�ได้รั้บอนุญาตเทุ่า่นั�น
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ขนาดของเคุรื�องโปรเจคุเติอร์
261 มม. (ก) x 271 มม. (ส) x 146 มม. (ล)

14
6 m

m

271 mm

261 mm
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ติารางการปรบั
จงัหวะ PC HDMI 1/HDMI 2/USB-C

การปรบั คุวามลืะเอย่ด อตัิรารเ่ฟรช (Hz)
SDTV (480i) 720 x 480 60
SDTV (480p) 720 x 480 60
SDTV (576i) 720 x 576 50
SDTV (576p) 720 x 576 50
HDTV (720p) 1280 x 720 50 / 60

HDTV (1080P) 1920 x 1080 24 / 25 / 30 / 50 / 60
HDTV (1080i) 1920 x 1080 50 / 60
UHDTV (4K) 3840 x 2160 24 / 25 / 30 / 50 /60

VGA 640 x 480 59 / 67/ 72 / 75 / 85
720 x 400 720 x 400 70

SVGA 800 x 600 56 / 60 / 72 / 75 / 85
832x624 832 x 624 75

XGA 1024 x 768 60 / 70 / 75 / 85
1024x576 1024 x 576 60

XGA+ 1152 x 864 75
1152x870 1152 x 870 75

WXGA 1280 x 768 60 / 75 / 85
WXGA 1280 x 800 60 / 75 / 85
SVGA 1280 x 1024 60 / 75 / 85

1280 x 720 1280 x 720 120
1280 x 960 1280 x 960 60 / 85

HD 1360 x 768 60
WXGA+ 1440 x 900 60 / 75 / 85

1400X1050 1400 x 1050 60
1600x1200 1600 x 1200 60
WSXGA+ 1680 x 1050 60
WUXGA 1920 x 1200 60
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จงัหวะวดิโ่อ HDMI 1/HDMI 2/USB-C

สญัญาณ คุวามลืะเอย่ด อตัิราสว่นภัาพื่ อตัิรารเ่ฟรช 
(Hz)

VGA 640 x 480 04:03 60
SVGA 800 x 600 04:03 60
XGA 1024 x 768 04:03 60

WXGA
1280 x 768 15:09 60
1280 x 800 16:10 60
1360 x 768 16:09 60

Quad-VGA 1280 x 960 04:03 60
SXGA 1280 x 1024 05:04 60

SXGA+ 1400 x 1050 04:03 60
WXGA+ 1440 x 900 16:10 60

WSXGA+ 1680 x 1050 16:10 60
4K2K 3840 x 2160 16:09 24/25/30/50/60

HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:09 50 / 60
HDTV (1080i) 1920 x 1080 16:09 50 / 60
HDTV (720p) 1280 x 720 16:09 50 / 60
SDTV (480p) 720 x 480 4:3 / 16:9 60
SDTV (576p) 720 x 576 4:3 / 16:9 50
SDTV (480i) 720 x 480 4:3 / 16:9 60
SDTV (576i) 720 x 576 4:3 / 16:9 50
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คุวามถ่�การรองรบั 3D
HDMI 3D (BlueRay 3D พื่รอ้มเฟรมขอ้มลูื)

สญัญาณ คุวามลืะเอย่ด อตัิราสว่น
ภัาพื่

อตัิรารเ่ฟรช 
(Hz) รองรบั

Frame Packing
1080p 1920 x 1080 16:9 23.98/24 Yes (ตกลง)
720p 1280 x 720 16:9 50/59.94/60 Yes (ตกลง)

เคุย่งขา้งกนั
1080i 1920 x 1080 16:9 50/59.94/60 Yes (ตกลง)

บนแลืะลืา่ง
1080p 1920 x 1080 16:9 23.98/24 Yes (ตกลง)
720p 1280 x 720 16:9 50/59.94/60 Yes (ตกลง)

การติ ั�งคุา่ดว้ยติวัเอง 3D (HDMI/USB-C)

สญัญาณ คุวามลืะเอย่ด อตัิราสว่น
ภัาพื่

อตัิรารเ่ฟรช 
(Hz) รองรบั

SVGA 800 x 600 4:3 60* Yes (ตกลง)
XGA 1024 x 768 4:3 60* Yes (ตกลง)
HD 1280 x 720 16:9 60* Yes (ตกลง)

WXGA 1280 x 800 16:9 60* Yes (ตกลง)
HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:9 60 Yes (ตกลง)
หมายเหติ:ุ

*  สญัญาณ 60Hz รองรับสำาหรับการแสด้งผลแบบ Side by Side (เคยีงขา้งกนั), Top 
and Bottom (บนและลา่ง) และ Frame Sequential (ลำาด้บัของเฟรม)
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ติารางการคุวบคุมุดว้ยอนิฟราเรด
การที่ำางาน ที่่�อยู่ รหสั การสลืบั

ไบติ ์1 ไบติ ์2 ไบติ ์3 ไบติ ์4
ปุ่ มเปิด/ปิด 83 F4 17 E8

แหลืง่
สญัญาณ 83 F4 40 BF

บลืทูี่ธูิ 83 F4 A2 5D
ขึ�น 83 F4 0B F4
ลืง 83 F4 0C F3

ซ้า้ย 83 F4 0E F1
ขวา 83 F4 0F F0

ป้อน/ติกลืง 83 F4 15 EA
เมน/ูการติ ั�ง

คุา่ 83 F4 30 CF

ออก/ยอ้น
กลืบั 83 F4 28 D7

โฮม 83 F4 16 E9
เพื่ิ�มระดบั

เสย่ง 83 F4 82 7D

ลืดระดบัเสย่ง 83 F4 83 7C
กอ่นหนา้ 83 F4 A7 58

ถดัไป 83 F4 A8 57
โฟกสั 83 F4 92 6D

ปิดเสย่ง 83 F4 14 EB
เลืน่/หยดุ
ช ั�วคุราว 83 F4 1A E5
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การแกป้ญัหา
สว่ินนี�จะอธบิายปัญหาทุ่ั�วิไปซ้�งคณุอาจพบในขณะใชง้านเครื�องโปรเจคเตอร์

ปญัหา การแกไ้ขที่่�เป็นไปได้

โปรเจ็กเตอรไ์มเ่ปิด้

• ตรวิจสอบใหม้ั�นใจวิา่ได้เ้สยีบสายไฟเขา้กบัเครื�อง
โปรเจคเตอรแ์ละเตา้เสยีบไฟอยา่งเหมาะสมแลว้ิ

• หากกระบวินการระบายควิามรอ้นยงัไมเ่สร็จสิ�น 
โปรด้รอจนกวิา่จะเสร็จสิ�น จากนั�นใหล้องเปิด้เครื�อง
โปรเจคเตอรใ์หมอ่กีครั �ง

• หากวิธิกีารด้า้นบนไมไ่ด้ผ้ล โปรด้ลองใชเ้ตา้รับไฟฟ้า
อื�น หรอืลงอปุกรณไ์ฟฟ้าอื�นด้ว้ิยเตา้รับไฟฟ้าเด้ยีวิกนั

ไมม่ภีาพ

• ตรวิจสอบใหม้ั�นใจวิา่เชื�อมตอ่สายวิดิ้โีอไวิอ้ยา่งถกู
ตอ้งและเปิด้แหลง่สญัญาณวิดิ้โีอไวิแ้ลว้ิ

• หากไมไ่ด้เ้ลอืกแหลง่สญัญาณเขา้เป็นแบบอตัโนมตั ิ
ใหเ้ลอืกแหลง่สญัญาณทุ่ี�ถกูตอ้งโด้ยการใชปุ้่ ม 
Source (แหลง่สญัญาณ) บนเครื�องโปรเจคเตอรห์รอื
บนรโีมทุ่คอนโทุ่รล

ภาพเบลอ

• การปรับวิงแหวินปรับโฟกสัจะชว่ิยใหเ้ลนสฉ์ายภาพ
สามารถจับโฟกสัได้อ้ยา่งถกูตอ้ง

• ตรวิจสอบใหม้ั�นใจวิา่เครื�องโปรเจคเตอรแ์ละหนา้จอ
อยูใ่นแนวิทุ่ี�ถกูตอ้ง หากจำาเป็น ใหป้รับควิามสงู มมุ 
และทุ่ศิัทุ่างการฉายของเครื�องโปรเจคเตอร ์

รโีมทุ่คอนโทุ่รลไม่
ทุ่ำางาน

• ตรวิจสอบใหม้ั�นใจวิา่ไมม่สี ิ�งใด้กดี้ขวิางระหวิา่ง
รโีมทุ่คอนโทุ่รลกบัเครื�องโปรเจคเตอร ์และอยูห่า่ง
กนัไมเ่กนิ 8 เมตร (26 ฟตุ)

• แบตเตอรี�อาจหมด้ โปรด้ตรวิจสอบและเปลี�ยน
แบตเตอรี�หากจำาเป็น
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หลือดไฟ LED แสดงการที่ำางาน
สไ่ฟ สถานะแลืะคุำาอธิบิาย

เพื่าเวอร์
สแีด้ง ปิด้ โหมด้สแตนด้บ์าย

สเีขยีวิ ปิด้ เปิด้เครื�อง

สเีขยีวิ ปิด้ ทุ่ำางานตามปกติ
บลืทูี่ธูิ

สเีขยีวิ ไฟสฟ้ีากระพรบิ กำาลงัรอการจับคู่

สเีขยีวิ สฟ้ีา ลำาโพงบลทูุ่ธู
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 การบำารงุรกัษา
ขอ้คุวรระวงัที่ ั�วไป
• ตรวิจสอบใหม้ั�นใจวิา่ได้ปิ้ด้เครื�องโปรเจคเตอรแ์ละถอด้สายเคเบลิออกจากเตา้เสยีบ

ไฟฟ้าแลว้ิ
• อยา่ถอด้ชิ�นสว่ินใด้ ๆ ออกจากเครื�องโปรเจคเตอร ์ตดิ้ตอ่ ViewSonic® หรอืผูข้าย

เมื�อตอ้งการเปลี�ยนชิ�นสว่ินของเครื�องโปรเจคเตอร์
• อยา่พน่สเปรย ์หรอืเทุ่ของเหลวิใด้ ๆ ลงบนตวัิเครื�องโด้ยตรง
• ถอืเครื�องโปรเจคเตอรด์้ว้ิยควิามระมดั้ระวิงั เนื�องจากหากมรีอยขดี้ขว่ิน เครื�อง

โปรเจคเตอรส์เีขม้อาจแสด้งรอยใหเ้ห็นได้ช้ดั้เจนกวิา่เครื�องทุ่ี�มสีอีอ่น

การที่ำาคุวามสะอาดเลืนส์
• ใชก้ระป๋องอดั้อากาศัเพื�อกำาจัด้ฝุ่ น
• หากเลนสย์งัคงไมส่ะอาด้ ใหใ้ชก้ระด้าษทุ่ำาควิามสะอาด้เลนสห์รอืใชผ้า้นุ่มชบุนำ�ายา

ทุ่ำาควิามสะอาด้เลนสแ์ลว้ิเชด็้ทุ่ี�ผวิิเลนสเ์บา ๆ
 ขอ้คุวรระวงั: หา้มขดั้ถเูลนสด์้ว้ิยวิสัด้ทุุ่ี�มฤีทุ่ธิ�กดั้กรอ่น

การที่ำาคุวามสะอาดติวัเคุรื�อง
• ใชผ้า้แหง้ทุ่ี�นุ่มและไมม่ขียุเพื�อกำาจัด้สิ�งสกปรกหรอืฝุ่ น
• ถา้ตวัิเครื�องยงัคงไมส่ะอาด้ ใหใ้ชส้ารซกัฟอกทุ่ี�ไมม่แีอมโมเนยี ไมม่แีอลกอฮอล ์

ไมม่ฤีทุ่ธิ�กดั้กรอ่นปรมิาณเล็กนอ้ย หยด้ลงบนผา้นุ่มทุ่ี�สะอาด้ ปราศัจากขน จากนั�น
เชด็้พื�นผวิิ
ขอ้คุวรระวงั:  หา้มใชแ้ว็ิกซ ์แอลกอฮอล ์เบนซนี ทุ่นิเนอร ์หรอืสารเคมอีื�น ๆ

การเก็บรกัษาเคุรื�องโปรเจคุเติอร์
หากคณุประสงคจ์ะเกบ็เครื�องโปรเจคเตอรไ์วิเ้ป็นเวิลานาน:
• ตรวิจสอบใหม้ั�นใจวิา่อณุหภมูแิละควิามชื�นของพื�นทุ่ี�จัด้เกบ็อยูใ่นชว่ิงทุ่ี�แนะนำา
• ยดื้ขาตั �งทุ่กุขาออกมาใหส้ดุ้ 
• ถอด้แบตเตอรี�ออกจากรโีมทุ่คอนโทุ่รล
• บรรจเุครื�องโปรเจคเตอรล์งในบรรจภุณัฑ์ด์้ั �งเด้มิหรอืเทุ่ยีบเทุ่า่

ประกาศคุวามไมร่บัผดิชอบ
• ViewSonic® ไมแ่นะนำาใหใ้ชน้ำ�ายาทุ่ำาควิามสะอาด้ทุ่ี�มสีว่ินผสมของแอมโมเนยีหรอื

แอลกอฮอลก์บัเลนสห์รอืตวัิเครื�อง มรีายงานวิา่นำ�ายาทุ่ำาควิามสะอาด้เคมบีางชนดิ้
ทุ่ำาใหเ้ลนสแ์ละ/หรอืตวัิเครื�องของเครื�องโปรเจคเตอรเ์สยีหาย

• ViewSonic® จะไมรั่บผดิ้ชอบตอ่ควิามเสยีหาย ทุ่ี�เกดิ้จากการใชน้ำ�ายาทุ่ำาควิาม
สะอาด้ทุ่ี�มสีว่ินผสมของแอมโมเนยีหรอืแอลกอฮอล์
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ระเบย่บขอ้บงัคุบั แลืะขอ้มลูืการบรกิาร
ขอ้มลูืเก่�ยวกบัคุวามสอดคุลือ้ง
สว่ินนี�อธบิายถง้ขอ้กำาหนด้และถอ้ยแถลงทุ่ั �งหมด้เกี�ยวิกบัระเบยีบขอ้บงัคบั การใชง้าน
ทุ่ี�ได้รั้บการยนืยนัจะอา้งองิถง้ฉลากป้ายชื�อและเครื�องหมายทุ่ี�เกี�ยวิขอ้งบนตวัิเครื�อง

ถอ้ยแถลืงคุวามสอดคุลือ้งของ FCC
อปุกรณน์ี�มคีณุสมบตัติรงตามกฎขอ้บงัคบั FCC สว่ินทุ่ี� 15 การทุ่ำางานตอ้งเป็นไปตาม
เงื�อนไขสองขอ้ตอ่ไปนี�: (1) อปุกรณน์ี�ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิ้การรบกวินทุ่ี�เป็นอนัตราย และ 
(2) อปุกรณน์ี�ตอ้งทุ่นตอ่การรบกวินทุ่ี�ได้รั้บ รวิมทุ่ั �งการรบกวินทุ่ี�อาจกอ่ใหเ้กดิ้การ
ทุ่ำางานทุ่ี�ไมพ่ง้ประสงค ์อปุกรณน์ี�ได้รั้บการทุ่ด้สอบ และพบวิา่สอด้คลอ้งกบัขอ้จำากดั้
ของอปุกรณด์้จิติอลคลาส B  ซ้�งเป็นไปตามสว่ินทุ่ี� 15 ของกฎขอ้บงัคบั FCC
ขอ้จำากดั้เหลา่นี�ได้รั้บการออกแบบเพื�อใหก้ารป้องกนัทุ่ี�เหมาะสมตอ่การรบกวินทุ่ี�เป็น
อนัตรายในการตดิ้ตั �งบรเิวิณทุ่ี�พักอาศัยั อปุกรณน์ี�สรา้ง ใช ้และสามารถแผพ่ลงังาน
ควิามถี�คลื�นวิทิุ่ย ุและถา้ไมไ่ด้ต้ดิ้ตั �งและใชอ้ยา่งเหมาะสมตามทุ่ี�ระบใุนขั �นตอนการใช ้
งาน อาจกอ่ใหเ้กดิ้การรบกวินทุ่ี�เป็นอนัตรายตอ่การสื�อสาร อยา่งไรกต็าม ไมอ่าจรับ
ประกนัได้ว้ิา่จะไมม่กีารรบกวินเกดิ้ข้�นจากการตดิ้ตั �งอปุกรณน์ี� ถา้อปุกรณเ์ป็นสาเหตใุห ้
เกดิ้การรบกวินทุ่ี�เป็นอนัตรายตอ่การรับคลื�นวิทิุ่ย ุและโทุ่รทุ่ศััน ์ซ้�งสามารถระบไุด้โ้ด้ย
การปิด้และเปิด้อปุกรณ ์ผูใ้ชค้วิรพยายามแกไ้ขการรบกวินโด้ยใชว้ิธิกีารหน้�งหรอืหลาย
วิธิกีารตอ่ไปนี�รว่ิมกนั:
• ปรับทุ่ศิัทุ่างหรอืเปลี�ยนสถานทุ่ี�ของเสาอากาศัรับสญัญาณ
• เพิ�มระยะหา่งระหวิา่งอปุกรณแ์ละเครื�องรับสญัญาณ
• เชื�อมตอ่อปุกรณล์งในเตา้เสยีบในวิงจรทุ่ี�แตกตา่งจากทุ่ี�ใชเ้สยีบเครื�องรับอยู่
• ปรก้ษาตวัิแทุ่นจำาหน่าย หรอืชา่งเทุ่คนคิวิทิุ่ย/ุโทุ่รทุ่ศัันท์ุ่ี�มปีระสบการณเ์พื�อขอ

ควิามชว่ิยเหลอื
คุำาเติอืน: คณุตอ้งระมดั้ระวิงัวิา่ การเปลี�ยนแปลงหรอืด้ดั้แปลงทุ่ี�ไมไ่ด้รั้บการเห็นชอบ
โด้ยองคก์รทุ่ี�มหีนา้ทุ่ี�รับผดิ้ชอบเรื�องควิามสอด้คลอ้ง จะทุ่ำาใหส้ทิุ่ธิ�ในการใชอ้ปุกรณ์
ของผูใ้ชส้ ิ�นสดุ้
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ประกาศแจง้เก่�ยวกบัการรบัสมัผสัการแผร่งัสข่อง FCC
อปุกรณน์ี�สอด้คลอ้งตามขดี้จำากดั้การรับสมัผัสการแผรั่งสขีอง FCC ทุ่ี�กำาหนด้ไวิส้ำาหรับ
สภาพแวิด้ลอ้มทุ่ี�ไมค่วิบคมุ ผูใ้ชต้อ้งปฏิบิตัติามคำาแนะนำาการใชง้านเฉพาะเพื�อให ้
สอด้คลอ้งกบัการได้รั้บ RF ในระด้บัทุ่ี�น่าพอใจ
จะตอ้งไมจั่ด้วิางหรอืใชง้านเครื�องสง่สญัญาณรว่ิมกบัเสาอากาศัหรอืเครื�องสง่สญัญาณ
อื�น ๆ จะตอ้งตดิ้ตั �งและใชง้านอปุกรณน์ี�โด้ยใหม้รีะยะหา่งขั �นตำ�า 20 เซน็ตเิมตรระหวิา่ง
อปุกรณแ์ผรั่งสแีละรา่งกายของคณุ
คูม่อืผูใ้ชห้รอืคูม่อืการใชง้านสำาหรับอปุกรณแ์ผรั่งสโีด้ยตั �งใจหรอืไมต่ั �งใจจะตอ้งเตอืน
ผูใ้ชว้ิา่การเปลี�ยนแปลงหรอืด้ดั้แปลงทุ่ี�ไมไ่ด้รั้บการเห็นชอบจากฝ่ายทุ่ี�รับผดิ้ชอบเรื�อง
การปฏิบิตัติามกฎระเบยีบอาจทุ่ำาใหส้ทิุ่ธิ�ในการใชง้านอปุกรณข์องผูใ้ชห้มด้ไป

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

ขอ้คุวามแสดงการแจง้เติอืน IC
อปุกรณน์ี�เป็นไปมาตรฐาน RSS ของหน่วิยงานอตุสาหกรรมแหง่ประเทุ่ศัแคนาด้าวิา่
ด้ว้ิยการยกเวิน้ใบอนุญาต การทุ่ำางานตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขสองขอ้ตอ่ไปนี�: (1) 
อปุกรณน์ี�ไมไ่ด้ก้อ่ใหเ้กดิ้การรบกวินสญัญาณ และ (2) อปุกรณน์ี�จะตอ้งยอมรับตอ่การ
รบกวินสญัญาณใด้ๆ รวิมถง้การรบกวินสญัญาณทุ่ี�อาจกอ่ใหเ้กดิ้การทุ่ำางานทุ่ี�ไมค่าด้
หวิงัของอปุกรณ์

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.

ขอ้คุวามแสดงรหสัประเที่ศ
สำาหรับผลติภณัฑ์ท์ุ่ี�มจีำาหน่ายในตลาด้ของประเทุ่ศัสหรัฐอเมรกิา/แคนาด้า จะสามารถ
ใชง้านได้เ้ฉพาะชอ่ง 1~11 จะไมส่ามารถทุ่ำาการเลอืกชอ่งนอกจากนี�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
อปุกรณน์ี�สอด้คลอ้งตามขดี้จำากดั้การรับสมัผัสการแผรั่งสขีอง IC RSS-102 ทุ่ี�กำาหนด้
ไวิส้ำาหรับสภาพแวิด้ลอ้มทุ่ี�ไมค่วิบคมุ จะตอ้งตดิ้ตั �งและใชง้านอปุกรณน์ี�โด้ยใหม้รีะยะ
หา่งขั �นตำ�า 20 ซม. ระหวิา่งอปุกรณแ์ผรั่งสแีละรา่งกายของคณุ อปุกรณท์ุ่ี�ใชช้ว่ิงควิามถี� 
5150-5825 Mhz จะใชส้ำาหรับการใชง้านในตวัิอาคารเพื�อลด้โอกาสทุ่ี�จะเกดิ้การ
รบกวินทุ่ี�เป็นอนัตรายตอ่ระบบด้าวิเทุ่ยีมโทุ่รศัพัทุ่ม์อืถอืทุ่ี�ใชช้อ่งสญัญาณรว่ิมกนั
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 เฉพาะสำาหรับการใชง้านในตวัิอาคาร
เทุ่า่นั�นเพื�อลด้ควิามเป็นไปได้ข้องการรบกวินสญัญาณทุ่ี�อนัตรารายตอ่ระบบด้าวิเทุ่ยีม
มอืถอืแบบชอ่งรว่ิม
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.

คุวามสอดคุลือ้งกบั CE สำาหรบัประเที่ศในสหภัาพื่ยโุรป
อปุกรณน์ี�สอด้คลอ้งกบัขอ้กำาหนด้ EMC ทุ่ี� 2014/30/EU และขอ้กำาหนด้
ไฟฟ้าแรงด้นัตำ�า 2014/35/EU ขอ้กำาหนด้การออกแบบเพื�อประหยดั้พลงังาน 
2009/125/EC และขอ้กำาหนด้อปุกรณป์ลอ่ยคลื�นวิทิุ่ย ุ2014/53/EU

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

กำาลงัเอาทุ่พ์ทุุ่สงูสดุ้ : ตำ�ากวิา่ 20dBm

ขอ้มลูืติอ่ไปน่�ใชเ้ฉพื่าะสำาหรบัประเที่ศสมาชกิ EU เที่า่น ั�น:
เครื�องหมายทุ่ี�แสด้งทุ่างด้า้นขวิา หมายถง้การด้ำาเนนิการทุ่ี�สอด้คลอ้งกบัขอ้
กำาหนด้ของเสยีจากอปุกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทุ่รอนกิส ์2012/19/EU (WEEE) 
เครื�องหมายระบวุิา่ หา้มทุ่ิ�งอปุกรณป์ะปนเป็นขยะชมุชนทุ่ี�ไมไ่ด้ค้ดั้แยก แต่
ตอ้งใชร้ะบบคนืและการเกบ็รวิบรวิมทุ่ี�สอด้คลอ้งกบักฎหมายทุ่อ้งถิ�น
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ประกาศคุวามสอดคุลือ้งกบั RoHS2
ผลติภณัฑ์น์ี�ได้รั้บการออกแบบ และผลติอยา่งสอด้คลอ้งกบัขอ้กำาหนด้ 2011/65/
EU ของรัฐสภาและสภายโุรป วิา่ด้ว้ิยการจำากดั้การใชส้ารอนัตรายบางชนดิ้ในอปุกรณ์
ไฟฟ้าและอเิล็กทุ่รอนกิส ์(ขอ้กำาหนด้ RoHS2) และลงควิามเห็นวิา่สอด้คลอ้งกบัคา่
ควิามเขม้ขน้สงูสดุ้ ทุ่ี�ออกโด้ยคณะกรรมการการปรับตวัิทุ่างเทุ่คนคิแหง่ยโุรป (TAC) 
ด้งัทุ่ี�แสด้งด้า้นลา่ง:

สาร คุวามเขม้ขน้สงูที่่�สดุ
ที่่�เสนอ คุวามเขม้ขน้จรงิ

ตะกั�วิ (Pb) 0.1% < 0.1%
ปรอทุ่ (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 บทูุ่ลิ พาทุ่าเลต (BBP) 0.1% < 0.1%
ได้บวิิทุ่ลิ พาทุ่าเลต (DBP) 0.1% < 0.1%
ได้ไอโซบวิิทุ่ลิ พาทุ่าเลต (DIBP) 0.1% < 0.1%

สว่นประกอบบางอยา่งของผลืติิภัณัฑ์ด์งัที่่�ระบขุา้งติน้ ไดร้บัการยกเวน้ภัายใติ้
ภัาคุผนวก III ของขอ้กำาหนด RoHS2 ดงัที่่�ระบไุวด้า้นลืา่ง ติวัอยา่งของสว่น
ประกอบที่่�ไดร้บัการยกเวน้คุอื:
• ปรอทุ่ในหลอด้ฟลอูอเรสเซนตอ์อนแคโทุ่ด้เย็นและหลอด้ฟลอูอเรสเซนตท์ุ่ี�มอีเิล็ก

โตรด้ภายนอก (CCFL และ EEFL) เพื�อการใชง้านในวิตัถปุระสงคเ์ฉพาะทุ่ี�ไมเ่กนิ 
(ตอ่หลอด้): 

� ควิามยาวิสั �น (500 มม.): สงูสดุ้ 3.5 มก. ตอ่หลอด้ 
� ควิามยาวิปานกลาง (> 500 มม. และ 1,500 มม.): สงูสดุ้ 5 มก. ตอ่หลอด้ 
� ควิามยาวิมาก (> 1,500 มม.): สงูสดุ้ 13 มก. ตอ่หลอด้

• ตะกั�วิในหลอด้รังสแีคโทุ่ด้
• ตะกั�วิในแกว้ิของหลอด้ฟลอูอเรสเซนตไ์มเ่กนิ 0.2% โด้ยนำ�าหนัก
• ตะกั�วิอนัเป็นองคป์ระกอบผสมในอลมูเินยีมทุ่ี�มตีะกั�วิได้ส้งูสดุ้ 0.4% โด้ยนำ�าหนัก
• คอปเปอร ์อลัลอย ทุ่ี�ประกอบด้ว้ิยตะกั�วิสงูสดุ้ 4% ตามนำ�าหนัก
• ตะกั�วิในโลหะบดั้กรชีนดิ้อณุหภมูหิลอมเหลวิสงู (เชน่ อลัลอยผสมตะกั�วิทุ่ี�มตีะกั�วิ 

85% ตามนำ�าหนักหรอืมากกวิา่)
• สว่ินประกอบไฟฟ้าและอเิล็กทุ่รอนกิสท์ุ่ี�ประกอบด้ว้ิยตะกั�วิในแกว้ิ หรอืเซรามกิ ทุ่ี�

นอกเหนอืจากได้อเิล็กทุ่รกิเซรามกิในตวัิเกบ็ประจ ุเชน่ อปุกรณเ์พยีโซอเิล็กทุ่รอนกิ 
หรอืในแกว้ิ หรอืสารประกอบเซรามกิแมทุ่รกิซ ์
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ขอ้จำากดัเก่�ยวกบัสารอนัติรายของอนิเดย่
ถอ้ยแถลงขอ้จำากดั้เกี�ยวิกบัสารอนัตราย (อนิเด้ยี) ผลติภณัฑ์น์ี�สอด้คลอ้งกบั “กฎ
ระเบยีบของเสยีอเิล็กทุ่รอนกิสข์องอนิเด้ยี ปี 2011” และหา้มการใชต้ะกั�วิ, ปรอทุ่, 
เฮกซะวิาเลนตโ์ครเมยีม, โพลโีบรมเินตเต็ด้ ไบฟีนลิส ์หรอืโพลโีบรมเินตเต็ด้ ไบฟี
นลิ อเีธอร ์ทุ่ี�ควิามเขม้ขน้เกนิ 0.1 % ตามนำ�าหนัก และ 0.01 % ตามนำ�าหนักสำาหรับ
แคด้เมยีม ยกเวิน้สำาหรับการยกเวิน้ทุ่ี�แสด้งในรายการ 2 ของกฎระเบยีบ

การที่ิ�งผลืติิภัณัฑ์เ์มื�อส ิ�นสดุอายผุลืติิภัณัฑ์์
ViewSonic® เคารพสิ�งแวิด้ลอ้ม และมุง่มั�นทุ่ี�จะทุ่ำางานเพื�ออนุรักษ์สิ�งแวิด้ลอ้ม ขอ
ขอบคณุทุ่ี�คณุมสีว่ินในการใชค้อมพวิิเตอรท์ุ่ี�ฉลาด้ข้�น และชว่ิยอนุรักษ์สิ�งแวิด้ลอ้มมาก
ข้�น หากตอ้งการศัก้ษาขอ้มลูเพิ�มเตมิ
โปรด้ไปทุ่ี�เว็ิบไซตข์อง ViewSonic®

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

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

ไติห้วนั: 
https://recycle.epa.gov.tw/
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ขอ้มลูืเก่�ยวกบัลืขิสทิี่ธิิ�
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2022 สงวินลขิสทิุ่ธิ�

Macintosh และ Power Macintosh เป็นเครื�องหมายการคา้จด้ทุ่ะเบยีนของ Apple 
Inc.

Microsoft, Windows และโลโก ้Windows เป็นเครื�องหมายการคา้จด้ทุ่ะเบยีนของ 
Microsoft Corporation ในประเทุ่ศัสหรัฐอเมรกิาและประเทุ่ศัอื�น ๆ

ViewSonic®, โลโกน้กสามตวัิ, OnView, ViewMatch และ ViewMeter เป็น
เครื�องหมายการคา้จด้ทุ่ะเบยีนของ ViewSonic® Corporation

VESA เป็นเครื�องหมายการคา้จด้ทุ่ะเบยีนของสมาคมมาตรฐานวิดิ้โีออเิล็กทุ่รอนกิส ์
DPMS, DisplayPort และ DDC เป็นเครื�องหมายการคา้ของ VESA

ENERGY STAR® เป็นเครื�องหมายการคา้จด้ทุ่ะเบยีนของ US Environmental 
Protection Agency (EPA)

ในฐานะพันธมติรของ ENERGY STAR® แลว้ิ ViewSonic® Corporation ได้พ้จิารณา
แลว้ิวิา่ผลติภณัฑ์น์ี�เป็นไปตามแนวิทุ่างของ ENERGY STAR® ในด้า้นประสทิุ่ธภิาพการ
ใชพ้ลงังาน

คุำาปฏิเิสธิคุวามรบัผดิชอบ: ViewSonic® Corporation จะไมรั่บผดิ้ชอบตอ่ขอ้ผดิ้
พลาด้ทุ่างเทุ่คนคิ หรอืทุ่างบรรณาธกิาร หรอืการละเวิน้ทุ่ี�มอียูใ่นทุ่ี�นี�; หรอืสำาหรับควิาม
เสยีหายทุ่ี�เกดิ้ข้�น หรอืควิามเสยีหายทุ่ี�ตามมา ทุ่ี�เป็นผลจากการใชง้าน หรอืสมรรถนะ
ในการใชง้านผลติภณัฑ์น์ี�

เพื�อประโยชนใ์นการปรับปรงุผลติภณัฑ์อ์ยา่งตอ่เนื�อง ViewSonic® Corporation ขอ
สงวินสทิุ่ธิ�ในการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูจำาเพาะของผลติภณัฑ์โ์ด้ยไมต่อ้งแจง้ใหทุ้่ราบ 
ขอ้มลูในเอกสารนี�อาจเปลี�ยนแปลงได้โ้ด้ยไมต่อ้งแจง้ใหทุ้่ราบ

หา้มคดั้ลอก ทุ่ำาซำ�า หรอืสง่ผา่นสว่ินหน้�งสว่ินใด้ของเอกสารนี�ด้ว้ิยวิธิกีารใด้ ๆ เพื�อ
วิตัถปุระสงคใ์ด้ ๆ โด้ยไมไ่ด้รั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก ViewSonic® 
Corporation กอ่น

X11-4K_UG_THA_1a_20220406
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บรกิารลืกูคุา้
สำาหรับการสนับสนุนด้า้นเทุ่คนคิหรอืบรกิารผลติภณัฑ์ ์ใหด้้ตูารางด้า้นลา่งหรอืตดิ้ตอ่
รา้นคา้ปลกีของคณุ

 หมายเหติ:ุ คณุจำาเป็นตอ้งมหีมายเลขซเีรยีลของผลติภณัฑ์์

ประเที่ศ/
ภัมูภิัาคุ เว็บไซ้ติ์ ประเที่ศ/ภัมูภิัาคุ เว็บไซ้ติ์

เอเชย่แปซ้ฟิิก & 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/ ประเทุ่ศัไทุ่ย 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
เครื�องโปรเจคเตอร ์ViewSonic®

การรบัประกนัคุุม้คุรองอะไรบา้ง:
ViewSonic® รับประกนัวิา่ผลติภณัฑ์ข์องบรษัิทุ่ปราศัจากขอ้บกพรอ่ง เนื�องจากวิตัถดุ้บิ
และฝีมอืแรงงานภายใตก้ารใชง้านปกต ิระหวิา่งชว่ิงเวิลารับประกนั หากผลติภณัฑ์์
พสิจูนไ์ด้ว้ิา่บกพรอ่งเนื�องจากวิตัถดุ้บิหรอืฝีมอืแรงงานระหวิา่งชว่ิงเวิลารับประกนั 
ViewSonic® จะทุ่ำาการซอ่มหรอืเปลี�ยนผลติภณัฑ์ใ์หใ้หมด่้ว้ิยผลติภณัฑ์ท์ุ่ี�เหมอืน
กนั ตามด้ลุพนิจิของบรษัิทุ่แตเ่พยีงผูเ้ด้ยีวิ ผลติภณัฑ์ห์รอืชิ�นสว่ินทุ่ี�เปลี�ยนใหใ้หม ่
อาจประกอบด้ว้ิยชิ�นสว่ินหรอืสว่ินประกอบทุ่ี�ผลติข้�นใหม ่หรอืได้ ้รัับการซอ่มแซมและ
ประกอบกลบัเขา้ไปใหม่

การรบัประกนัที่ ั�วไปแบบจำากดัเวลืาสาม (3) ป่:
โด้ยมชี ิ�นสว่ินทุ่ี�รับประกนัเพยีงหน้�งปี (1) ปีสำาหรับด้งัทุ่ี�กำาหนด้ไวิด้้า้นลา่ง สำาหรับ
อเมรกิาเหนอืและอเมรกิาใต:้ รับประกนัชิ�นสว่ินทุ่ั �งหมด้แตไ่มร่วิมหลอด้ไฟเป็นเวิลา
สาม (3) ปี, รับประกนัคา่แรงงานเป็นเวิลาสาม (3) ปี, และรับประกนัหลอด้เด้มิเป็น
เวิลาหน้�ง (1) ปีโด้ยนับจากวินัทุ่ี�ผูบ้รโิภครายแรกซื�อผลติภณัฑ์์
ภมูภิาคหรอืประเทุ่ศัอื�น ๆ : โปรด้ตรวิจสอบขอ้มลูการรับประกนักบัตวัิแทุ่นจำาหน่ายหรอื
สำานักงาน ViewSonic® ในพื�นทุ่ี�ของคณุ

การรบัประกนัการใชง้านหนกัแบบจำากดัหนึ�ง (1) ป่:
สำาหรับในอเมรกิาเหนอืและอเมรกิาใต ้ภายใตก้ารตั �งคา่แบบใชง้านหนัก ซ้�งการใชง้าน
ของโปรเจ็กเตอรนั์�นหมายรวิมถง้การใชง้านเครื�องในแตล่ะวินัโด้ยเฉลี�ยมากกวิา่สบิสี� 
(14) ชั�วิโมง: รับประกนัชิ�นสว่ินทุ่ั �งหมด้แตไ่มร่วิมหลอด้ไฟเป็นเวิลาหน้�ง (1) ปี, รับ
ประกนัคา่แรงงานเป็นเวิลาหน้�ง (1) ปี, และรับประกนัหลอด้เด้มิเป็นเวิลาเกา้สบิ (90) 
วินั โด้ยนับจากวินัทุ่ี�ผูบ้รโิภครายแรกซื�อผลติภณัฑ์;์ ยโุรป: รับประกนัชิ�นสว่ินทุ่ั �งหมด้
แตไ่มร่วิมหลอด้ไฟเป็นเวิลาหน้�ง (1) ปี, รับประกนัคา่แรงงานเป็นเวิลาหน้�ง (1) ปี, 
และรับประกนัหลอด้เด้มิเป็นเวิลาเกา้สบิ (90) วินั โด้ยนับจากวินัทุ่ี�ผูบ้รโิภครายแรกซื�อ
ผลติภณัฑ์ ์ภมูภิาคหรอืประเทุ่ศัอื�น ๆ : โปรด้ตรวิจสอบขอ้มลูการรับประกนักบัตวัิแทุ่น
จำาหน่ายหรอืสำานักงาน ViewSonic® ในพื�นทุ่ี�ของคณุ การรับประกนัหลอด้ไฟเป็นไป
ตามขอ้กำาหนด้และเงื�อนไข, การตรวิจสอบและการอนุมตั ิมผีลบงัคบัใชเ้ฉพาะกบั
หลอด้ทุ่ี�ผูผ้ลติตดิ้ตั �งไวิเ้ทุ่า่นั�น หลอด้ไฟทุ่ี�เป็นอปุกรณเ์สรมิทุ่ั �งหมด้ซ้�งซื�อแยกตา่งหาก 
จะใหก้ารรับประกนัเป็นเวิลา 90 วินั

การรบัประกนัคุุม้คุรองใคุรบา้ง:
การรับประกนันี�ใชไ้ด้เ้ฉพาะกบัผูซ้ ื�อสนิคา้รายแรกเทุ่า่นั�น

สิ�งที่่�การรบัประกนัไมคุุ่ม้คุรอง:
1. ผลติภณัฑ์ใ์ด้ ๆ ทุ่ี�หมายเลขซเีรยีลถกูขดี้ฆ่า่ แกไ้ข หรอืลบออก 



101

2. ควิามเสยีหาย การเสื�อมสภาพ หรอืควิามผดิ้ปกตทิุ่ี�เป็นผลจาก:
� อบุตัเิหต ุการใชใ้นทุ่างทุ่ี�ผดิ้ การละเลย ไฟไหม ้ถกูนำ�า ฟ้าผา่ หรอืภยัธรรมชาติ

อื�น ๆ การด้ดั้แปลงผลติภณัฑ์โ์ด้ยไมไ่ด้รั้บอนุญาต หรอืควิามลม้เหลวิในการ
ปฏิบิตัติามขั �นตอนตา่ง ๆ ทุ่ี�มาพรอ้มกบัผลติภณัฑ์์

� การใชง้านนอกขอ้กำาหนด้ของผลติภณัฑ์์
� การใชง้านผลติภณัฑ์น์อกเหนอืจากการใชง้านตามปกตหิรอืไมอ่ยูภ่ายใต ้

สภาวิะปกติ
� การซอ่ม หรอืพยายามซอ่มแซมโด้ยบคุคลทุ่ี�ไมไ่ด้รั้บอนุญาตจาก ViewSonic®

� ควิามเสยีหายของผลติภณัฑ์เ์นื�องจากการขนสง่
� การถอด้หรอืการตดิ้ตั �งผลติภณัฑ์์
� สาเหตภุายนอกทุ่ี�สง่ผลกบัผลติภณัฑ์ ์เชน่ ควิามแปรปรวินของกระแสไฟฟ้า 

หรอืไฟด้บั
� การใชว้ิสัด้สุ ิ�นเปลอืงหรอือะไหลทุ่่ี�มคีณุสมบตัไิมต่รงตามขอ้มลูจำาเพาะของ 

ViewSonic
� การสก้กรอ่นและสก้หรอตามปกติ
� สาเหตอุื�น ๆ ทุ่ี�ไมเ่กี�ยวิขอ้งกบัขอ้บกพรอ่งของผลติภณัฑ์์

3. คา่ใชจ้า่ยในบรกิารถอด้ ตดิ้ตั �ง และตั �งคา่

วธิิข่อรบับรกิาร:
1. โปรด้ตดิ้ตอ่ฝ่ายสนับสนุนลกูคา้ของ ViewSonic® เพื�อขอขอ้มลูเกี�ยวิกบัการรับบรกิาร

ภายใตก้ารรับประกนั (โปรด้ด้ทูุ่ี�หนา้ “การสนับสนุนลกูคา้”) คณุจำาเป็นตอ้งใหห้มาย
เลขซเีรยีลของผลติภณัฑ์ข์องคณุ

2. ในการรับบรกิารภายใตก้ารรับประกนั คณุจะตอ้งแจง้: (a) ใบเสร็จรับเงนิตน้ฉบบัทุ่ี�มี
การแสด้งวินัทุ่ี� (b) ชื�อของคณุ (c) ทุ่ี�อยูข่องคณุ (d) คำาอธบิายของปัญหา และ (e) 
หมายเลขซเีรยีลของผลติภณัฑ์์

3. นำาหรอืสง่ผลติภณัฑ์โ์ด้ยบรรจใุนกลอ่งด้ั �งเด้มิ ไปยงัศันูยบ์รกิาร ViewSonic® ทุ่ี�ได้ ้
รับการแตง่ตั �ง หรอื ViewSonic® โด้ยชำาระคา่ขนสง่ลว่ิงหนา้

4. สำาหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ หรอืชื�อของศันูยบ์รกิาร ViewSonic® ทุ่ี�ใกลทุ้่ี�สดุ้ กรณุาตดิ้ตอ่ 
ViewSonic®

ขอ้จำากดัของการรบัประกนัแบบเป็นนยั:
ไมม่กีารรับประกนั ทุ่ั �งแบบชดั้แจง้หรอืเป็นนัย ซ้�งขยายควิามคุม้ครองเกนิจากทุ่ี�มกีาร
อธบิายไวิใ้นทุ่ี�นี� ซ ้�งรวิมถง้การรับประกนัแบบเป็นนัยของควิามสามารถเชงิพาณชิย ์และ
ควิามเหมาะสมกบัวิตัถปุระสงคเ์ฉพาะสำาหรับการใชง้านใด้ ๆ
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การยกเวน้ของคุวามเสย่หาย:
ควิามรับผดิ้ชอบของ ViewSonic จำากดั้อยูเ่พยีงคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซม หรอืเปลี�ยน
ผลติภณัฑ์เ์ทุ่า่นั�น ViewSonic® ไมรั่บผดิ้ชอบตอ่:
1. ควิามเสยีหายทุ่ี�เกดิ้กบัทุ่รัพยส์นิอื�น ๆ ทุ่ี�เกดิ้จากขอ้บกพรอ่งใด้ ๆ ในผลติภณัฑ์ ์

ควิามเสยีหายทุ่ี�เกี�ยวิขอ้งกบัควิามไมส่ะด้วิกสบาย การสญูเสยีการใชง้านของ
ผลติภณัฑ์ ์การเสยีเวิลา การสญูเสยีผลกำาไร การสญูเสยีโอกาสทุ่างธรุกจิ การ
สญูเสยีควิามปรารถนาด้ ีการรบกวินกบัควิามสมัพันธท์ุ่างธรุกจิหรอืการสญูเสยีเชงิ
พาณชิยอ์ื�น ๆ แมว้ิา่บรษัิทุ่จะได้รั้บการบอกกลา่วิถง้ควิามเป็นไปได้ทุ้่ี�จะเกดิ้ควิาม
เสยีหายด้งักลา่วิกต็าม

2. ควิามเสยีหายอื�น ๆ ไมว่ิา่จะเป็นอบุตัเิหต ุควิามเสยีหายทุ่ี�ตามมา หรอือื�น ๆ
3. การเรยีกรอ้งควิามเสยีหายตอ่ลกูคา้โด้ยบรษัิทุ่อื�น ๆ

ผลืของกฎหมายของรฐั:
การรับประกนันี�ใหส้ทิุ่ธิ�ทุ่างกฎหมายทุ่ี�เฉพาะเจาะจงแกค่ณุ ซ้�งคณุอาจมสีทิุ่ธิ�อื�นทุ่ี�แตก
ตา่งไปได้ต้ามแตห่น่วิยงานทุ่อ้งถิ�น องคก์รปกครองสว่ินทุ่อ้งถิ�นบางแหง่ไมอ่นุญาตให ้
มขีอ้จำากดั้ในการรับประกนัโด้ยนัย และ/หรอืไมอ่นุญาตใหย้กเวิน้ควิามเสยีหายทุ่ี�เกดิ้
ข้�นโด้ยบงัเอญิหรอืเป็นผลสบืเนื�องมา ด้งันั�น ขอ้จำากดั้และการยกเวิน้ด้งักลา่วิขา้งตน้
อาจไมม่ผีลกบัคณุ

การขายนอกประเที่ศสหรฐัอเมรกิาแลืะแคุนาดา:
สำาหรับขอ้มลูการรับประกนัและการบรกิารในผลติภณัฑ์ ์ViewSonic® ทุ่ี�ขายนอก
ประเทุ่ศัสหรัฐอเมรกิาและแคนาด้า ใหต้ดิ้ตอ่ ViewSonic® หรอืตวัิแทุ่นจำาหน่าย 
ViewSonic® ในประเทุ่ศัของคณุ 
ระยะเวิลาการรับประกนัสำาหรับผลติภณัฑ์น์ี�ในจนีแผน่ด้นิใหญ ่(ไมร่วิมฮอ่งกง มาเกา๊ 
และไตห้วินั) เป็นไปตามขอ้กำาหนด้และเงื�อนไขของใบรับประกนัการบำารงุรักษา 
สำาหรับผูใ้ชใ้นยโุรปและรัสเซยี สามารถพบรายละเอยีด้การรับประกนัอยา่งสมบรูณ์
ได้ทุ้่ี�: http://www.viewsonic.com/eu/ ภายใต ้“การสนับสนุน/ขอ้มลูการรับประกนั”

Projector Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2005 



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 


