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ขอบคณุที่่�เลือืก ViewSonic®

ในฐานะผู้้ �ให �บรกิารโซลช้นัด้ �านภาพชั �นนำาของโลก ViewSonic® ทุุ่ม่เทุ่เพือ่สร �าง
วิวิิฒันาการด้ �านเทุ่คโนโลย ีนวิตักรรมใหม ่และควิามเรยีบงา่ยทุ่ีเ่กนิควิามคาด้หวิงัของ
โลก ทุ่ี ่ViewSonic® เราเชือ่วิา่ผู้ลติภณัฑ์ข์องเรามศีักัยภาพในการสร �างผู้ลกระทุ่บเชงิ
บวิกตอ่โลก และเรามัน่ใจวิา่ผู้ลติภณัฑ์ ์ViewSonic® ทุ่ีค่ณุเลอืกจะตอบสนองควิาม
ต �องการของคณุได้ �เป็็นอยา่งด้ ี

ขอขอบคณุทุ่ีเ่ลอืก ViewSonic® อกีครั �ง!
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ขอ้ควรระวงัเพื่ื�อความปลือดภัยั
โป็รด้อา่นขอ้ควรระวงัเพื่ื�อความปลือดภัยัตอ่ไป็นี�กอ่นทุ่ีค่ณุจะเริม่ใช �เครือ่ง
โป็รเจคเตอร์
• เกบ็ค้ม่อืผู้้ �ใช �นี�ในสถานทุ่ีป่็ลอด้ภยัเพือ่ใช �อ �างองิในอนาคต
• อา่นคำาเตอืนทุ่ั �งหมด้ และป็ฏิบิตัติามขั �นตอนทุ่ั �งหมด้
• ให �เวิ �นระยะหา่งรอบ ๆ เครือ่งโป็รเจ็กเตอรไ์วิ �อยา่งน �อย 20" (50 ซม.) เพือ่ให �มัน่ใจ

วิา่มกีารระบายอากาศัทุ่ีเ่หมาะสม
• วิางเครือ่งโป็รเจคเตอรไ์วิ �ในทุ่ีทุ่่ีม่กีารระบายอากาศัได้ �ด้ ีอยา่วิางสิง่ของใด้ ๆ ทุ่ีอ่าจ

กดี้ขวิางการระบายควิามร �อนไวิ �บนเครือ่งโป็รเจคเตอร์
• อยา่วิางเครือ่งโป็รเจคเตอรไ์วิ �บนพื�นผู้วิิทุ่ีไ่มส่มำา่เสมอหรอืไมม่ัน่คง เนือ่งจากเครือ่ง

โป็รเจคเตอรอ์าจหลน่ลงมา เป็็นผู้ลให �เกดิ้การบาด้เจ็บ หรอือปุ็กรณเ์สยีหายได้ �
• อยา่มองตรงเข �าไป็ในเลนสข์องเครือ่งโป็รเจคเตอรใ์นขณะใช �งาน ลำาแสงทุ่ีเ่ข �มข �น

อาจทุ่ำาลายด้วิงตาของคณุได้ �
• เปิ็ด้ฝาปิ็ด้หรอืถอด้ฝาครอบเลนสท์ุ่กุครั �ง เมือ่เปิ็ด้หลอด้ไฟเครือ่งโป็รเจคเตอร์
• อยา่นำาวิตัถใุด้ ๆ ปิ็ด้กั �นเลนสฉ์ายภาพในขณะทุ่ีเ่ครือ่งโป็รเจคเตอรก์ำาลงัทุ่ำางาน 

เนือ่งจากอาจทุ่ำาให �วิตัถรุ �อนและผู้ดิ้รป้็หรอืกระทุ่ัง่ทุ่ำาให �เกดิ้เพลงิไหม �ได้ �
• หลอด้ไฟจะมคีวิามร �อนจัด้ระหวิา่งการใช �งาน ป็ลอ่ยให �เครือ่งโป็รเจคเตอรเ์ย็นลง

ป็ระมาณ 45 นาทุ่กีอ่นถอด้ชดุ้หลอด้ไฟออกเพือ่เป็ลีย่น
• อยา่ใช �หลอด้เกนิอายหุลอด้ทุ่ีก่ำาหนด้ไวิ � การใช �หลอด้เกนิจากอายงุานอาจทุ่ำาให �

หลอด้ไฟแตกได้ � แม �จะเกดิ้ข้�นได้ �ยากอยา่งยิง่กต็าม
• ห �ามเป็ลีย่นชดุ้หลอด้ไฟหรอืสว่ินป็ระกอบอเิล็กทุ่รอนกิสใ์ด้ ๆ เวิ �นเสยีแตว่ิา่จะถอด้

ป็ลั�กเครือ่งโป็รเจคเตอรอ์อกแล �วิ
• อยา่พยายามถอด้แยกชิ�นสว่ินของเครือ่งโป็รเจคเตอร ์ภายในมแีรงด้นัไฟฟ�าสง้ทุ่ี่

เป็็นอนัตรายถง้ชวีิติได้ � หากคณุสมัผัู้สกบัสว่ินทุ่ีม่ไีฟฟ�าไหลเวิยีนอย้่
• ในขณะทุ่ีย่ �ายเครือ่งโป็รเจคเตอร ์ใช �ควิามระมดั้ระวิงัอยา่ให �อปุ็กรณห์ลน่พื�นหรอื

กระแทุ่กกบัสิง่ใด้ ๆ
• อยา่วิางวิตัถทุุ่ีห่นักไวิ �บนเครือ่งโป็รเจคเตอรห์รอืสายเคเบลิเชือ่มตอ่
• อยา่วิางเครือ่งโป็รเจคเตอรใ์นแนวิตั �ง การไมป่็ฏิบิตัติามคำาแนะนำาอาจทุ่ำาให �เครือ่ง

โป็รเจคเตอรห์ลน่ลงมา สง่ผู้ลให �เกดิ้การบาด้เจ็บหรอือปุ็กรณเ์สยีหายได้ �
• หลกีเลีย่งไมใ่ห �เครือ่งโป็รเจคเตอรส์มัผัู้สถก้แสงอาทุ่ติยห์รอืแหลง่กำาเนดิ้ควิามร �อน

อืน่ ๆ โด้ยตรง อยา่ตดิ้ตั �งเครือ่งไวิ �ใกล �แหลง่ควิามร �อนใด้ ๆ เชน่ หม �อนำ�ารถยนต ์
เครือ่งทุ่ำาควิามร �อน เตาผู้งิ หรอือปุ็กรณอ์ืน่ๆ (รวิมทุ่ั �งเครือ่งแอมป็ลฟิาย) ทุ่ีอ่าจ
ทุ่ำาให �อณุหภม้ขิองเครือ่งโป็รเจคเตอรส์ง้ข้�นจนถง้ระด้บัทุ่ีเ่ป็็นอนัตรายได้ �
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• อยา่วิางของเหลวิไวิ �ใกล �หรอืบนเครือ่งโป็รเจคเตอร ์ของเหลวิทุ่ีห่กใสใ่นเครือ่งอาจ
ทุ่ำาให �เครือ่งโป็รเจคเตอรเ์สยีหายได้ � หากเครือ่งโป็รเจคเตอรเ์ปี็ยก ให �ถอด้ป็ลั�กของ
เครือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟแล �วิโทุ่รตดิ้ตอ่ศัน้ยบ์รกิารในพื�นทุ่ีข่องคณุเพือ่รับบรกิาร
โป็รเจคเตอร์

• เมือ่เครือ่งโป็รเจคเตอรท์ุ่ำางาน คณุอาจร้ �สก้ถง้ลมร �อนและกลิน่จากตะแกรงระบาย
อากาศัของเครือ่งได้ � ซ้ง่ถอืเป็็นการทุ่ำางานตามป็กต ิไมใ่ชข่ �อบกพรอ่งใด้ ๆ

• อยา่พยายามหลกีเลีย่งวิตัถปุ็ระสงคเ์พือ่ควิามป็ลอด้ภยัของป็ลั�กทุ่ีม่ขีั �วิหรอืการตอ่
สายด้นิ ป็ลั�กทุ่ีม่ขีั �วิจะมทีุ่ีเ่สยีบสองขา โด้ยด้ �านหน้ง่จะกวิ �างกวิา่อกีด้ �านหน้ง่ ป็ลั�ก
ชนดิ้ทุ่ีม่สีายด้นิ มทีุ่ีเ่สยีบสองขา และขาทุ่ีส่ามเป็็นขาทุ่ีต่อ่ลงด้นิ ขาทุ่ีส่ามซ้ง่เป็็นขา
แบบกวิ �างมไีวิ �เพือ่ควิามป็ลอด้ภยัของคณุ ถ �าป็ลั�กเสยีบไมพ่อด้ใีนเต �าเสยีบของคณุ 
ให �ใช �อะแด้ป็เตอร ์และอยา่พยายามใช �แรงด้นัป็ลั�กเข �าไป็ในเต �าเสยีบ

• ในขณะทุ่ีเ่ชือ่มตอ่กบัเต �าเสยีบไฟฟ�า อยา่นำาขาทุ่ีม่สีายด้นิออก โป็รด้ตรวิจด้ใ้ห �
แน่ใจวิา่ขาทุ่ีม่สีายด้นิไมถ่ก้ถอด้ออก

• ป็�องกนัไมใ่ห �มกีารเหยยีบหรอืทุ่บัสายไฟ โด้ยเฉพาะอยา่งยิง่ทุ่ีป่็ลั�กและจดุ้ทุ่ีเ่ด้นิ
สายออกมาจากเครือ่งโป็รเจคเตอร ์

• ในบางป็ระเทุ่ศั แรงด้นัไฟฟ�าอาจไมเ่สถยีร เครือ่งโป็รเจคเตอรน์ี�ได้ �รับการออกแบบ
มาให �ทุ่ำางานอยา่งป็ลอด้ภยัทุ่ีแ่รงด้นัไฟฟ�า AC ระหวิา่ง 100 ถง้ 240 โวิลต ์แต่
เครือ่งอาจเสยีหายได้ �หากเกดิ้การตดั้ไฟหรอืมไีฟฟ�ากระชากทุ่ี ่ฑ์ 10 โวิลต ์ใน
พื�นทุ่ีทุ่่ีอ่าจมแีรงด้นัไฟฟ�าผัู้นผู้วินหรอืถก้ตดั้ไฟฟ�า ขอแนะนำาให �คณุเชือ่มตอ่เครือ่ง
โป็รเจคเตอรข์องคณุผู้า่นเครือ่งควิบคมุแรงด้นัไฟฟ�า อปุ็กรณป์็�องกนัไฟกระชาก 
หรอืแหลง่จา่ยไฟฟ�าสำารอง (UPS)

• ถ �ามคีวินั เสยีงทุ่ีผู่้ดิ้ป็กต ิหรอืกลิน่แป็ลก ๆ ให �ปิ็ด้เครือ่งโป็รเจคเตอรท์ุ่นัทุ่แีล �วิโทุ่ร
ตดิ้ตอ่ตวัิแทุ่นจำาหน่ายหรอื ViewSonicฎ การใช �เครือ่งโป็รเจคเตอรต์อ่ไป็อาจทุ่ำาให �
เกดิ้อนัตรายได้ �

• ใช �เฉพาะอปุ็กรณต์อ่พว่ิง/อปุ็กรณเ์สรมิทุ่ีผู่้้ �ผู้ลติกำาหนด้ไวิ �เทุ่า่นั�น
• ถอด้ป็ลั�กสายไฟออกจากเต �าเสยีบ AC หากจะไมใ่ช �เครือ่งโป็รเจคเตอรเ์ป็็นระยะ

เวิลานาน
• เมือ่ต �องซอ่มแซม ให �นำาไป็ยงัชา่งบรกิารทุ่ีม่คีณุสมบตัทิุ่กุครั �ง

ขอ้ควรระวงั:  เครือ่งนี�อาจป็ลอ่ยรังสแีสงทุ่ีอ่นัตรายได้ � เชน่เด้ยีวิกบัแหลง่กำาเนดิ้แสง
ทุ่ีส่วิา่งจัด้อืน่ ๆ คอื อยา่จ �องมองไป็ทุ่ีล่ำาแสง RG2 IEC 62471-5: 
2015
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ขอ้ควรระวงัดา้นความปลือดภัยั - 
การตดิยดึกบัเพื่ดาน

โป็รด้อา่นขอ้ควรระวงัดา้นความปลือดภัยัตอ่ไป็นี�กอ่นใช �งานโป็รเจกเตอรข์องคณุ
ถ �าคณุต �องการตดิ้ยด้้โป็รเจกเตอรบ์นเพด้าน เราขอแนะนำาให �คณุใช �ชดุ้ตดิ้ยด้้กบัเพด้าน
สำาหรับโป็รเจกเตอรท์ุ่ีเ่หมาะสมและตรวิจสอบให �แน่ใจวิา่ได้ �ตดิ้ตั �งอยา่งแน่นหนาและ
ป็ลอด้ภยั
ถ �าคณุใช �ชดุ้ตดิ้ยด้้กบัผู้นังสำาหรับโป็รเจกเตอรท์ุ่ีไ่มเ่หมาะสม อาจมคีวิามเสีย่งด้ �าน
ควิามป็ลอด้ภยัทุ่ีโ่ป็รเจกเตอรอ์าจหลน่ลงจากเพด้านเนือ่งจากการตดิ้ยด้้ไมแ่น่นหนา
จากการใช �เกจทุ่ีไ่มถ่ก้ต �องหรอืสกรทุ้่ีม่คีวิามยาวิไมเ่หมาะสม
คณุสามารถซื�อชดุ้ตดิ้ยด้้กบัผู้นังสำาหรับโป็รเจกเตอรไ์ด้ �จากแหลง่ทุ่ีค่ณุได้ �จัด้ซื�อโป็รเจ
กเตอร ์
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บที่น�า
รายลืะเอย่ดแพ็ื่คเกจ

หมายเหต:ุ   สายไฟและสายเคเบลิวิดิ้โีอทุ่ีใ่ห �มาในแพ็คเกจอาจแตกตา่งกนัไป็ตามแตล่ะ
ป็ระเทุ่ศั โป็รด้ตดิ้ตอ่ผู้้ �ค �าป็ลกีในพื�นทุ่ีข่องคณุสำาหรับข �อมล้เพิม่เตมิ
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ภัาพื่รวมของผลืติภัณัฑ์
โปรเจคเตอร์

MENU
EXIT

SOURCE COLOR
MODE?

ENTER

BLANK

X1

X2

ตวัิหมนุเพือ่ป็รับโฟกสั
ตวัิหมนุเพือ่ซม้ภาพ

เลนสฉ์ายภาพ

ชอ่งระบายอากาศั 
(นำาอากาศัร �อนออก)

เซน็เซอรอ์นิฟราเรด้รโีมทุ่คอนโทุ่รล

ไฟแสด้งสถานะ
เลือ่นเลนส ์(ข้�น/ลง)
*ฟังกช์ัน่เลือ่นเลนสม์เีฉพาะในรุน่ทุ่ีร่ะบเุทุ่า่นั�น 

ชอ่งระบายอากาศั 
(ชอ่งอากาศัเย็นเข �า) ชอ่งระบายอากาศั (ชอ่งอากาศัเย็นเข �า)

เลนสฉ์ายภาพ

การควบคมุแลืะฟงักช์นั

ปุ่ ม ค�าอธบิาย
[ ] พลงังาน ใช �สลบัการทุ่ำางานของเครือ่งโป็รเจคเตอรร์ะหวิา่งโหมด้สแตนด้บ์ายและ

การเปิ็ด้เครือ่ง
MENU • เปิ็ด้หรอืปิ็ด้เมน้บนหน �าจอ (OSD)

• กลบัไป็ทุ่ีเ่มน้ OSD กอ่นหน �า ออกและบนัทุ่ก้การตั �งคา่เมน้EXIT
[  /  /  / ] 
ซ �าย/ขวิา/ข้�น/ลง

เมื�อแหลืง่สญัญาณเขา้เป็น ระบบอจัฉรยิะ

เลือ่นผู้า่นรายการเมน้หรอืสลบัผู้า่นตวัิเลอืกทุ่ีม่ี
เมื�อแหลืง่สญัญาณเขา้ไมไ่ดเ้ป็น ระบบอจัฉรยิะ

• ใช �แก �ไขภาพทุ่ีบ่ดิ้เบี�ยวิซ้ง่เกดิ้ข้�นจากมมุของการฉายภาพด้ �วิยตนเอง
• เลอืกรายการเมน้ทุ่ีต่ �องการและทุ่ำาการป็รับเป็ลีย่นเมือ่เปิ็ด้ใช �งานเมน้

บนหน �าจอ (OSD)
SOURCE • แสด้งผู้ลแถบการเลอืกแหลง่สญัญาณเข �า

• แสด้งเมน้วิธิใีช �โด้ยการกด้ค �างนาน 3 วินิาทุ่ี
BLANK ซอ่นรป้็ภาพบนจอภาพ
ENTER เมื�อแหลืง่สญัญาณเขา้เป็น ระบบอจัฉรยิะ

ยนืยนัรายการเมน้ทุ่ีเ่ลอืก
เมื�อแหลืง่สญัญาณเขา้ไมไ่ดเ้ป็น ระบบอจัฉรยิะ

• แสด้งเมน้ ป็รับมมุ 
• ใช �งานรายการเมน้บนหน �าจอ (OSD) ทุ่ีเ่ลอืกเมือ่เปิ็ด้ใช �งานเมน้ OSD

COLOR MODE แสด้งแถบการเลอืกโหมด้สี
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พื่อรต์เชื�อมตอ่

RS232
HDMI 2

HDCP 2.2

USB C

HDMI 1
HDCP 2.2

AUDIO IN

AUDIO OUT

SERVICE USB A
5V/1A

2 31 4 5 6 7

ชอ่งเสยีบสายไฟ AC

รส้ำาหรับยด้้ตดิ้กบัเพด้าน

สลกัยด้้

ขาป็รับระด้บั

เซน็เซอรอ์นิฟราเรด้รโีมทุ่คอนโทุ่รล
ตวัิล็อคป็�องกนัขโมย Kensington
ป็ุ่ มรเีซต็สำาหรับระบบอจัฉรยิะ

พื่อรต์ ค�าอธบิาย
[1] AUDIO IN ซอ็กเกต็สญัญาณเสยีงเข �า
[2] AUDIO OUT ซอ็กเกต็สญัญาณเสยีงออก
[3] RS-232 พอรต์ควิบคมุ RS-232
[4] SERVICE สำาหรับเจ �าหน �าทุ่ีบ่รกิารเทุ่า่นั�น
[5] HDMI 1, HDMI 2 พอรต์ HDMI
[6] USB C พอรต์ USB Type-C
[7] USB A 5V/1A OUT พอรต์ USB Type A สำาหรับจา่ยไฟ
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รโ่มที่คอนโที่รลื

การควบคมุแลืะฟงักช์นั

เมื�อแหลืง่สญัญาณเขา้เป็น ระบบอจัฉรยิะ

ปุ่ ม ค�าอธบิาย
  พลงังาน สลบัระหวิา่งโหมด้สแตนด้์

บายและเปิ็ด้เครือ่ง
 ไมม่ใีห �เลอืก
 แสด้งผู้ลแถบการเลอืก

แหลง่สญัญาณ

 แสด้งเมน้ Bluetooth

  ซ �าย/  ขวิา
 ข้�น/ ลง

เลอืกรายการบนเมน้ทุ่ี่
ต �องการแล �วิทุ่ำาการป็รับคา่

OK ยนืยนัรายการเมน้ทุ่ีเ่ลอืก
 เปิ็ด้/ปิ็ด้เมน้บนหน �าจอ 

(OSD) หรอืกลบัไป็ทุ่ีเ่มน้ 
OSD กอ่นหน �า

ปุ่ ม ค�าอธบิาย
 กลบัไป็ทุ่ีเ่มน้กอ่นหน �า, เมน้

การตั �งคา่หลกั หรอืออกจาก
แอป็

 ไป็ยงัหน �าแรกของระบบ
อจัฉรยิะ

 เพิม่ระด้บัเสยีงโป็รเจคเตอร์

 ลด้ระด้บัเสยีงโป็รเจคเตอร์

 ปิ็ด้หรอืเปิ็ด้เสยีง
โป็รเจคเตอร์

 เลน่หรอืหยดุ้การเลน่ไฟล์
ชัว่ิคราวิ

 กรอไฟลไ์ป็ข �างหน �าอยา่ง
รวิด้เร็วิหรอืไป็ทุ่ีไ่ฟลถ์ดั้ไป็

 กรอไฟลก์ลบัหรอืไป็ทุ่ีไ่ฟล์
กอ่นหน �า

เมื�อแหลืง่สญัญาณเขา้ไมไ่ดเ้ป็น ระบบอจัฉรยิะ

ปุ่ ม ค�าอธบิาย
  พลงังาน สลบัระหวิา่งโหมด้สแตนด้์

บายและเปิ็ด้เครือ่ง

 ไมม่ใีห �เลอืก

 แสด้งผู้ลแถบการเลอืก
แหลง่สญัญาณ

 ไมม่ใีห �เลอืก

  ซ �าย/  ขวิา
 ข้�น/ ลง

• ใช �แก �ไขภาพทุ่ีบ่ดิ้เบี�ยวิ
ซ้ง่เกดิ้ข้�นจากมมุของ
การฉายภาพด้ �วิยตนเอง

• เลอืกรายการเมน้ทุ่ี่
ต �องการและทุ่ำาการป็รับ
เป็ลีย่นเมือ่เปิ็ด้ใช �งาน
เมน้บนหน �าจอ (OSD)

OK ยนืยนัรายการเมน้ทุ่ีเ่ลอืก

 เปิ็ด้/ปิ็ด้เมน้บนหน �าจอ 
(OSD) หรอืกลบัไป็ทุ่ีเ่มน้ 
OSD กอ่นหน �า
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ปุ่ ม ค�าอธบิาย
 ออกและบนัทุ่ก้การตั �งคา่

เมน้

 ไป็ยงัหน �าแรกของระบบ
อจัฉรยิะ

 เพิม่ระด้บัเสยีงโป็รเจคเตอร์

 ลด้ระด้บัเสยีงโป็รเจคเตอร์

 ปิ็ด้หรอืเปิ็ด้เสยีง
โป็รเจคเตอร์

 ไมม่ใีห �เลอืก

 
 

ระยะหา่งที่่�ใชง้านรโ่มที่คอนโที่รลืไดอ้ยา่งมป่ระสทิี่ธภิัาพื่
เพือ่ให �มัน่ใจวิา่รโีมทุ่คอนโทุ่รลทุ่ำางานได้ �อยา่งเหมาะสม ให �ทุ่ำาตามขั �นตอนด้ �านลา่ง:

1. คณุจะต �องถอืรโีมทุ่คอนโทุ่รลให �อย้ภ่ายในมมุ 30° ในแนวิตั �งฉากกบัเซนเซอรรั์บ
สญัญาณรโีมทุ่คอนโทุ่รลแบบอนิฟราเรด้ของโป็รเจคเตอร์

2. ระยะหา่งระหวิา่งรโีมทุ่คอนโทุ่รลและเซนเซอรรั์บสญัญาณจะต �องไมเ่กนิ 8 เมตร 
(ป็ระมาณ 26 ฟตุ)
หมายเหต:ุ   ด้ภ้าพป็ระกอบสำาหรับตำาแหน่งของเซน็เซอรร์โีมทุ่คอนโทุ่รลอนิฟราเรด้ 

(IR)

USB C

USB A
5V/1A
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การเปลื่�ยนแบตเตอร่�ของรโ่มที่คอนโที่รลื
1. ถอด้ฝาปิ็ด้แบตเตอรีด่้ �านหลงัของรโีมทุ่คอนโทุ่รลออก ด้ �วิยการกด้ทุ่ีฝ่าและเลือ่นลง
2. ถอด้แบตเตอรีใ่ด้ๆ ทุ่ีม่อีอก (หากจำาเป็็น) และตดิ้ตั �งแบตเตอรี ่AAA สองก �อน

หมายเหต:ุ  สงัเกตขั �วิของแบตเตอรีต่ามทุ่ีร่ะบุ
3. ใสฝ่าครอบกลบัเข �าไป็โด้ยให �ฝาตรงกบัฐานแล �วิกด้ฝาให �เข �าทุ่ี่

หมายเหต:ุ  
• หลกีเลีย่งการทุ่ิ�งรโีมทุ่คอนโทุ่รลและแบตเตอรีใ่นทุ่ีทุ่่ีม่คีวิามร �อนสง้หรอืสภาพ

แวิด้ล �อมทุ่ีช่ ื�น
• ให �ใช �แบตเตอรีป่็ระเภทุ่เด้ยีวิกนัหรอืป็ระเภทุ่ทุ่ีใ่กล �เคยีงกนัทุ่ีแ่นะนำาโด้ยผู้้ �ผู้ลติ

แบตเตอรีเ่ทุ่า่นั�น
• ทุ่ิ�งแบตเตอรีทุ่่ีใ่ช �แล �วิตามคำาแนะนำาของผู้้ �ผู้ลติแบตเตอรีแ่ละข �อกำาหนด้ด้ �านสิง่

แวิด้ล �อมในพื�นทุ่ีข่องคณุ
• หากแบตเตอรีห่มด้ หรอืหากคณุจะไมใ่ช �รโีมทุ่คอนโทุ่รลเป็็นเวิลานาน ให �ถอด้

แบตเตอรีอ่อกเพือ่ป็�องกนัไมใ่ห �รโีมทุ่คอนโทุ่รลเสยีหาย
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ต ัง้คา่เร ิ�มตน้
สว่ินนี�ให �คำาแนะนำาโด้ยละเอยีด้สำาหรับการตั �งคา่โป็รเจคเตอรข์องคณุ

การเลือืกต�าแหนง่
การกำาหนด้ลกัษณะสว่ินบคุคลและรป้็แบบห �องจะเป็็นตวัิกำาหนด้ตำาแหน่งการตดิ้ตั �ง 
พจิารณาสิง่ตอ่ไป็นี�:
• ขนาด้และตำาแหน่งของหน �าจอของคณุ
• ตำาแหน่งของเต �าเสยีบไฟทุ่ีเ่หมาะสม
• ตำาแหน่งและระยะหา่งระหวิา่งโป็รเจคเตอรแ์ละอปุ็กรณอ์ืน่

โป็รเจคเตอรน์ี�ได้ �รับการออกแบบมาสำาหรับการตดิ้ตั �งในตำาแหน่งทุ่ีส่ามารถตดิ้ตั �งได้ �ด้งั
ตอ่ไป็นี�:

1. พื่ืน้ดา้นหนา้
โป็รเจคเตอรว์ิางอย้ใ่กล �กบัพื�นด้ �านหน �า
ของหน �าจอ

2. เพื่ดานดา้นหนา้
โป็รเจคเตอรว์ิางในตำาแหน่งกลบัหวัิจาก
เพด้านด้ �านหน �าของหน �าจอ

3. เพื่ดานดา้นหลืงั
โป็รเจคเตอรว์ิางในตำาแหน่งกลบัหวัิจาก
เพด้านด้ �านหลงัของหน �าจอ

หมายเหต:ุ   ต �องใช �ฉากฉายภาพจากทุ่าง
ด้ �านหลงัชนดิ้พเิศัษ

4. พื่ืน้ดา้นหลืงั
โป็รเจคเตอรว์ิางอย้ใ่กล �กบัพื�นด้ �านหลงั
ของหน �าจอ

หมายเหต:ุ   ต �องใช �ฉากฉายภาพจากทุ่าง
ด้ �านหลงัชนดิ้พเิศัษ
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ขนาดการฉายภัาพื่
หมายเหต:ุ   โป็รด้ด้ ้"รายละเอยีด้ทุ่างด้ �านเทุ่คนคิ" ทุ่ีห่น �า 70 สำาหรับควิามละเอยีด้การ

แสด้งผู้ลเนทุ่ฟีของโป็รเจคเตอรน์ี�
• ภัาพื่ 16:9 บนหนา้จอ 16:9

เลือ่นเลนส ์
(ข้�น/ลง)   

เลือ่นเลนส ์
(ข้�น/ลง)

• ภัาพื่ 16:9 บนหนา้จอ 4:3

เลือ่นเลนส ์
(ข้�น/ลง)   

(a)

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

เลือ่นเลนส ์
(ข้�น/ลง)

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

• ภัาพื่ 16:9 บนหนา้จอ 16:9
X1

(a)  
ขนาดจอ

(b) ระยะหา่งการฉายภัาพื่ (c) ความสงู
ของภัาพื่

(d) ระยะเยือ้งในแนวต ัง้
ต��าสดุ สงูสดุ ต��าสดุ สงูสดุ

นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม.
30 762 30 767 39 998 15 374 1 37 4.4 112
60 1524 60 1535 79 1995 29 747 3 75 8.8 224
70 1778 70 1791 92 2328 34 872 3 87 10.3 262
80 2032 81 2046 105 2660 39 996 4 100 11.8 299
90 2286 91 2302 118 2993 44 1121 4 112 13.2 336
100 2540 101 2558 131 3325 49 1245 5 125 14.7 374
110 2794 111 2814 144 3658 54 1370 5 137 16.2 411
120 3048 121 3069 157 3990 59 1494 6 149 17.6 448
130 3302 131 3325 170 4323 64 1619 6 162 19.1 486
140 3556 141 3581 183 4655 69 1743 7 174 20.6 523
150 3810 151 3837 196 4988 74 1868 7 187 22.1 560
200 5080 201 5116 262 6651 98 2491 10 249 29.4 747
250 6350 252 6395 327 8313 123 3113 12 311 36.8 934
300 7620 302 7674 393 9976 147 3736 15 374 44.1 1121
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X2
(a)  

ขนาดจอ
(b) ระยะหา่งการฉายภัาพื่ (c) ความสงู

ของภัาพื่
(d) ระยะเยือ้งในแนวต ัง้

ต��าสดุ สงูสดุ ต��าสดุ สงูสดุ
นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม.
30 762 18 455 21 546 15 374 1 19 0.7 19
60 1524 36 909 43 1091 29 747 1 37 1.5 37
70 1778 42 1061 50 1273 34 872 2 44 1.7 44
80 2032 48 1213 57 1455 39 996 2 50 2.0 50
90 2286 54 1364 64 1637 44 1121 2 56 2.2 56
100 2540 60 1516 72 1819 49 1245 2 62 2.5 62
110 2794 66 1667 79 2001 54 1370 3 68 2.7 68
120 3048 72 1819 86 2183 59 1494 3 75 2.9 75
130 3302 78 1971 93 2365 64 1619 3 81 3.2 81
140 3556 84 2122 100 2547 69 1743 3 87 3.4 87
150 3810 90 2274 107 2728 74 1868 4 93 3.7 93
200 5080 119 3032 143 3638 98 2491 5 125 4.9 125
250 6350 149 3789 179 4547 123 3113 6 156 6.1 156
300 7620 179 4547 215 5457 147 3736 7 187 7.4 187

• ภัาพื่ 16:9 บนหนา้จอ 4:3
X1

(a)  
ขนาดจอ

(b) ระยะหา่งการฉายภัาพื่ (c) ความสงู
ของภัาพื่

(d) ระยะเยือ้งในแนวต ัง้
ต��าสดุ สงูสดุ ต��าสดุ สงูสดุ

นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม.
30 762 28 704 36 916 14 343 1 34 1 34 
60 1524 55 1409 72 1831 27 686 3 69 3 69 
70 1778 65 1643 84 2137 32 800 3 80 3 80 
80 2032 74 1878 96 2442 36 914 4 91 4 91 
90 2286 83 2113 108 2747 41 1029 4 103 4 103 
100 2540 92 2348 120 3052 45 1143 5 114 5 114 
110 2794 102 2583 132 3357 50 1257 5 126 5 126 
120 3048 111 2817 144 3663 54 1372 5 137 5 137 
130 3302 120 3052 156 3968 59 1486 6 149 6 149 
140 3556 129 3287 168 4273 63 1600 6 160 6 160 
150 3810 139 3522 180 4578 68 1715 7 171 7 171 
200 5080 185 4696 240 6104 90 2286 9 229 9 229 
250 6350 231 5870 300 7630 113 2858 11 286 11 286 
300 7620 277 7044 360 9157 135 3429 14 343 14 343 
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X2
(a)  

ขนาดจอ
(b) ระยะหา่งการฉายภัาพื่ (c) ความสงู

ของภัาพื่
(d) ระยะเยือ้งในแนวต ัง้

ต��าสดุ สงูสดุ ต��าสดุ สงูสดุ
นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม. นิ�วิ มม.
30 762 16 417 20 501 14 343 1 17 1 17 
60 1524 33 835 39 1002 27 686 1 34 1 34 
70 1778 38 974 46 1169 32 800 2 40 2 40 
80 2032 44 1113 53 1336 36 914 2 46 2 46 
90 2286 49 1252 59 1503 41 1029 2 51 2 51 
100 2540 55 1391 66 1670 45 1143 2 57 2 57 
110 2794 60 1530 72 1837 50 1257 2 63 2 63 
120 3048 66 1670 79 2003 54 1372 3 69 3 69 
130 3302 71 1809 85 2170 59 1486 3 74 3 74 
140 3556 77 1948 92 2337 63 1600 3 80 3 80 
150 3810 82 2087 99 2504 68 1715 3 86 3 86 
200 5080 110 2783 131 3339 90 2286 5 114 5 114 
250 6350 137 3478 164 4174 113 2858 6 143 6 143 
300 7620 164 4174 197 5009 135 3429 7 171 7 171 

หมายเหต:ุ   ขอแนะนำาวิา่หากคณุต �องการตดิ้ตั �งโป็รเจคเตอรอ์ยา่งถาวิร โป็รด้ทุ่ด้สอบ
ขนาด้และระยะทุ่างในการฉายภาพโด้ยใช �โป็รเจคเตอรจ์รงิในตำาแหน่งจรงิ
กอ่นทุ่ีค่ณุจะตดิ้ตั �งอยา่งถาวิร
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การตดิต ัง้โปรเจคเตอร์
หมายเหต:ุ   หากคณุซื�ออปุ็กรณย์ด้้แบบอืน่ โป็รด้ใช �สกรทุ้่ีม่ขีนาด้ทุ่ีถ่ก้ต �อง ขนาด้สกร้

อาจแตกตา่งกนัไป็ตามควิามหนาของแผู้น่ยด้้
1. เพือ่ควิามมัน่ใจในการตดิ้ตั �งทุ่ีป่็ลอด้ภยัทุ่ีส่ดุ้ โป็รด้ใช �ตวัิยด้้ผู้นังหรอืเพด้านของ 

ViewSonic®

2. ตรวิจสอบให �แน่ใจวิา่สกรทุ้่ีใ่ช �ยด้้กบัโป็รเจคเตอรเ์ป็็นไป็ตามข �อกำาหนด้ตอ่ไป็นี�:
• ป็ระเภทุ่สกร:้ M4 x 8
• ควิามยาวิสกรส้ง้สดุ้: 8 มม.

98.09 162.09

138

267.46หมายเหต:ุ  
• หลกีเลีย่งการตดิ้ตั �งโป็รเจคเตอรใ์กล �กบัแหลง่ควิามร �อน
• รักษาระยะหา่งอยา่งน �อย 10 ซม. ระหวิา่งเพด้านและด้ �านลา่งของโป็รเจคเตอร์
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การป้องกนัการใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต
โป็รเจคเตอรน์ี�มคีณุสมบตักิารรักษาควิามป็ลอด้ภยัในตวัิหลายป็ระการ เพือ่ป็�องกนัการ
โจรกรรม, การเข �าถง้หรอืการเป็ลีย่นแป็ลงการตั �งคา่โด้ยไมต่ั �งใจ

การใชส้ล็ือตรกัษาความปลือดภัยั
เพือ่ชว่ิยป็�องกนัไมใ่ห �โป็รเจคเตอรถ์ก้ขโมย ให �ใช �อปุ็กรณล็์อคสล็อตรักษาควิาม
ป็ลอด้ภยัเพือ่รักษาควิามป็ลอด้ภยัโป็รเจคเตอรก์บัวิตัถทุุ่ีอ่ย้ค่งทุ่ี ่

ด้ �านลา่งเป็็นตวัิอยา่งของการตดิ้ตั �งอปุ็กรณล็์อคสล็อตรักษาควิามป็ลอด้ภยั:

หมายเหต:ุ   สล็อตรักษาควิามป็ลอด้ภยันี�ยงัสามารถใช �เป็็นจดุ้ยด้้นริภยัได้ �หากตดิ้ตั �ง
โป็รเจคเตอรก์บัเพด้าน
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การใชฟ้งักช์นัรหสัผา่น
เพือ่ชว่ิยป็�องกนัการเข �าถง้หรอืใช �งานโด้ยไมไ่ด้ �รับอนุญาต โป็รเจคเตอรน์ี�มตีวัิเลอืก
รักษาควิามป็ลอด้ภยัด้ �วิยรหสัผู้า่น โด้ยสามารถตั �งรหสัผู้า่นได้ �ผู้า่นเมน้บนหน �าจอ 
(OSD)

หมายเหต:ุ   ให �จด้รหสัผู้า่นของคณุไวิ � และเกบ็ไวิ �ในทุ่ีป่็ลอด้ภยั
การต ัง้รหสัผา่น
1. กด้ MENU หรอื  เพือ่เปิ็ด้เมน้ OSD และไป็ยงั: ระบบ > ต ัง้คา่ความปลือดภัยั 

และกด้ ENTER/OK
2. ไฮไลต ์ 

Power on Lock (ล็ือคการเปิดเครื�อง) 
และเลอืก เปิด โด้ยการกด้  / 

3. ตามภาพทุ่ีด่้ �านขวิา ป็ุ่ มลก้ศัร ( ,  ,  
, ) แทุ่นคา่ตวัิเลข 4 ตวัิ (1, 2, 3, 4) 

ตามลำาด้บั กด้ป็ุ่ มลก้ศัรเพือ่ตั �งคา่รหสั
ผู้า่นหกหลกั

4. ยนืยนัรหสัผู้า่นใหมด่้ �วิยการป็�อนรหสัผู้า่นใหมนั่�นอกีครั �ง เมือ่ตั �งรหสัผู้า่นแล �วิ เมน้ 
OSD จะกลบัส้ห่น �า ต ัง้คา่ความปลือดภัยั 

5. กด้ EXIT หรอื  เพือ่ออกจากเมน้ OSD
หมายเหต:ุ   เมือ่ตั �งคา่แล �วิจะต �องป็�อนรหสัผู้า่นทุ่ีถ่ก้ต �องทุ่กุครั �งทุ่ีโ่ป็รเจคเตอรเ์ริม่ทุ่ำางาน
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การเปลื่�ยนรหสัผา่น
1. กด้ MENU หรอื  เพือ่เปิ็ด้เมน้ OSD และไป็ยงั: ระบบ >  

ต ัง้คา่ความปลือดภัยั > เปลื่�ยนรหสัผา่น 
2. กด้ ENTER/OK, ข �อควิาม "ป็�อนรหสัปั็จจบุนั" จะป็รากฏิข้�น
3. ป็�อนรหสัผู้า่นเด้มิ

 ͫ หากรหสัผู้า่นนี�ถก้ต �อง ข �อควิาม "ป็�อนรหสัใหม"่ จะป็รากฏิข้�น
 ͫ หากรหสัผู้า่นไมถ่ก้ต �อง ข �อควิามแสด้งรหสัผู้า่นผู้ดิ้จะป็รากฏิเป็็นเวิลา  
5 วินิาทุ่ตีามด้ �วิยข �อควิาม "ป็�อนรหสัปั็จจบุนั" คณุสามารถลองอกีครั �งหรอืกด้  
EXIT หรอื  เพือ่ยกเลกิ

4. ป็�อนรหสัผู้า่นใหม่
5. ยนืยนัรหสัผู้า่นใหมด่้ �วิยการป็�อนรหสัผู้า่นใหมนั่�นอกีครั �ง
6. เพือ่ทุ่ีจ่ะออกจากเมน้ OSD, กด้ EXIT หรอื 

หมายเหต:ุ   ตวัิเลขทุ่ีป่็�อนจะแสด้งเป็็นเครือ่งหมายด้อกจัน (*)
การยกเลืกิฟงักช์นัรหสัผา่น
1. กด้ MENU หรอื  เพือ่เปิ็ด้เมน้ OSD และไป็ยงั: ระบบ >  

ต ัง้คา่ความปลือดภัยั > Power on Lock (ล็ือคการเปิดเครื�อง)
2. กด้  /  เพือ่เลอืก ปิด
3. ข �อควิาม "ใสร่หสัผู้า่น" จะป็รากฏิข้�น ให �ป็�อนรหสัผู้า่นปั็จจบุนั

 ͫ หากป็�อนรหสัผู้า่นถก้ต �อง เมน้ OSD จะกลบัส้ห่น �าจอรหสัผู้า่น พร �อมกบัคำาวิา่ 
"ปิด" จะแสด้งข้�นในแถวิ Power on Lock (ล็ือคการเปิดเครื�อง)

 ͫ หากรหสัผู้า่นไมถ่ก้ต �อง ข �อควิามแสด้งรหสัผู้า่นผู้ดิ้จะป็รากฏิเป็็นเวิลา  
5 วินิาทุ่ตีามด้ �วิยข �อควิาม "ป็�อนรหสัปั็จจบุนั" คณุสามารถลองอกีครั �งหรอืกด้  
EXIT หรอื  เพือ่ยกเลกิ

หมายเหต:ุ   โป็รด้เกบ็รหสัผู้า่นเกา่ไวิ � เนือ่งจากคณุจะต �องใช �รหสัผู้า่นนี�เพือ่เปิ็ด้ใช �งาน
ฟังกช์นัรหสัผู้า่น
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หากลืมืรหสัผา่น
หากฟังกช์นัรหสัผู้า่นถก้เปิ็ด้ใช �งาน คณุจะถก้
ถามรหสัผู้า่นหกหลกัในทุ่กุครั �งทุ่ีค่ณุเปิ็ด้เครือ่ง
โป็รเจคเตอร ์หากคณุป็�อนรหสัผู้ดิ้ ข �อควิาม
แสด้งรหสัผู้า่นผู้ดิ้ ตามภาพด้ �านขวิาจะป็รากฏิข้�น
นาน 5 วินิาทุ่ ีตามด้ �วิยข �อควิาม "ใสร่หสัผู้า่น" 
คณุสามารถลองใหม ่หรอืหากคณุจำาไมไ่ด้ � คณุสามารถใช � "ขั �นตอนการเรยีกคนืรหสั
ผู้า่น"

หมายเหต:ุ   หากคณุป็�อนรหสัผู้า่นผู้ดิ้ 5 ครั �งตดิ้ตอ่กนั โป็รเจคเตอรจ์ะปิ็ด้เครือ่งเองโด้ย
อตัโนมตัใินเวิลาไมน่าน

ข ัน้ตอนการเรย่กคนืรหสัผา่น
1. เมือ่ข �อควิาม "ป็�อนรหสัปั็จจบุนั" ป็รากฏิข้�น 

ให �กด้ ENTER/OK ค �างไวิ �เป็็นเวิลา 3 วินิาทุ่ ี
โป็รเจคเตอรจ์ะแสด้งรหสัตวัิเลขบนหน �าจอ

2. เขยีนเลขด้งักลา่วิลงบนกระด้าษ จากนั�นปิ็ด้
เครือ่งโป็รเจคเตอรข์องคณุ

3. ตดิ้ตอ่ขอรับควิามชว่ิยเหลอืจากศัน้ยบ์รกิาร
ในทุ่ �องถิน่เพือ่ถอด้รหสั คณุอาจต �องแสด้ง
เอกสารเกีย่วิกบัการซื�อสนิค �าเพือ่พสิจ้นว์ิา่คณุ
เป็็นผู้้ �มสีทิุ่ธิ�ในการใช �งานโป็รเจคเตอรเ์ครือ่งนี�
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การล็ือคปุ่ มควบคมุ
ด้ �วิยการล็อคแผู้งป็ุ่ มควิบคมุบนโป็รเจคเตอรแ์ล �วิ คณุจะสามารถป็�องกนัการตั �งคา่จะได้ �
รับการเป็ลีย่นแป็ลงโด้ยมาได้ �ตั �งใจ (โด้ยเด็้กๆ เลน่เป็็นต �น)

หมายเหต:ุ   เมือ่เปิ็ด้ ล็ือคปุ่ มที่่�แผงควบคมุ จะไมม่ปี็ุ่ มควิบคมุใด้ๆ บนโป็รเจคเตอร์
ทุ่ำางานนอกจากป็ุ่ ม พื่ลืงังาน

1. กด้ MENU หรอื  เพือ่เปิ็ด้เมน้ OSD และไป็ยงั: ระบบ > ล็ือคปุ่ มที่่�แผงควบคมุ
2. กด้ /  เพือ่เลอืก เปิด
3. เลอืก ใช ่และกด้ ENTER/OK เพือ่ยนืยนั 
4. เพือ่ป็ลด้ล็อคแผู้งป็ุ่ ม กด้  บนรโีมทุ่คอนโทุ่รลหรอืโป็รเจคเตอรค์ �างไวิ � 3 วินิาทุ่ี

หมายเหต:ุ   คณุยงัสามารถใช �รโีมทุ่คอนโทุ่รลเพือ่เข �าส้เ่มน้ ระบบ >  
ล็ือคปุ่ มที่่�แผงควบคมุ และเลอืก ปิด
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การที่�าการเชื�อมตอ่
สว่ินนี�จะแนะนำาคณุเกีย่วิกบัวิธิกีารเชือ่มตอ่โป็รเจคเตอรก์บัอปุ็กรณอ์ืน่ ๆ

การเชื�อมตอ่แหลืง่จา่ยไฟ
1. เชือ่มตอ่สายไฟเข �ากบัแจ็ค AC IN ทุ่ีด่้ �านหลงัของโป็รเจคเตอร์
2. เสยีบป็ลั�กไฟเข �ากบัเต �ารับจา่ยไฟ

หมายเหต:ุ   เมือ่ตดิ้ตั �งโป็รเจคเตอร ์ให �นำาอปุ็กรณต์ดั้การเชือ่มตอ่ทุ่ีเ่ข �าถง้ได้ �งา่ยมาใช �
กบัสายไฟแบบคงทุ่ี ่หรอืเชือ่มตอ่ป็ลั�กไฟเข �ากบัเต �าเสยีบทุ่ีเ่ข �าถง้ได้ �งา่ย
ใกล �ตวัิเครือ่ง หากมคีวิามผู้ดิ้ป็กตเิกดิ้ข้�นระหวิา่งการใช �งานโป็รเจคเตอร ์ 
ให �ใช �อปุ็กรณต์ดั้การเชือ่มตอ่เพือ่ปิ็ด้ไฟ หรอืถอด้ป็ลั�กไฟออก
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การเชื�อมตอ่กบัแหลืง่สญัญาณวดิโ่อ/คอมพื่วิเตอร์
การเชื�อมตอ่ HDMI
เชือ่มตอ่ป็ลายด้ �านหน้ง่ของสายเคเบลิ HDMI เข �ากบัพอรต์ HDMI ของอปุ็กรณว์ิดิ้โีอ/
คอมพวิิเตอรข์องคณุ จากนั�นเชือ่มตอ่ป็ลายอกีด้ �านของสายเคเบลิเข �ากบัพอรต์ HDMI 
ของโป็รเจคเตอรข์องคณุ

การเชื�อมตอ่ USB C
เชือ่มตอ่ป็ลายด้ �านหน้ง่ของสายเคเบลิ USB C เข �ากบัพอรต์ USB C ของอปุ็กรณ์
วิดิ้โีอ/คอมพวิิเตอรข์องคณุ จากนั�นเชือ่มตอ่ป็ลายอกีด้ �านของสายเคเบลิเข �ากบัพอรต์ 
USB C ของโป็รเจคเตอรข์องคณุ

การเชื�อมตอ่สญัญาณเสย่ง
โป็รเจคเตอรน์ี�มกีารตดิ้ตั �งลำาโพงอย้ ่อยา่งไรกต็ามคณุสามารถเชือ่มตอ่ลำาโพง
ภายนอกเข �ากบัพอรต์ AUDIO OUT ของโป็รเจคเตอร ์

หมายเหต:ุ  
• สญัญาณเสยีงออกถก้ควิบคมุโด้ยรโีมทุ่คอนโทุ่รลและการตั �งคา่ ระดบัเสย่ง และ 

ปิดเสย่ง ของโป็รเจคเตอร์
• พอรต์ AUDIO IN ใช �งานได้ �เฉพาะเมือ่สญัญาณเข �าอย้ใ่นรป้็แบบ DVI-D
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ภาพป็ระกอบการเชือ่มตอ่ด้ �านลา่งใช �เพือ่การอ �างองิเทุ่า่นั�น แจ็คเชือ่มตอ่ทุ่ีม่อีย้บ่น
โป็รเจคเตอรจ์ะแตกตา่งกนัไป็ในโป็รเจคเตอรแ์ตล่ะรุน่ สายเคเบลิบางป็ระเภทุ่อาจไม่
ได้ �มากบัโป็รเจคเตอรข์องคณุ มจีำาหน่ายตามร �านขายเครือ่งใช �ไฟฟ�าทุ่ัว่ิไป็

RS232
HDMI 2

HDCP 2.2

USB C

HDMI 1
HDCP 2.2

AUDIO IN

AUDIO OUT

SERVICE USB A
5V/1A
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การใชง้าน
การเปิด/ปิดโปรเจคเตอร์
การเร ิ�มตน้ใชง้านโปรเจคเตอร์
1. กด้ป็ุ่ ม พื่ลืงังาน เพือ่เปิ็ด้โป็รเจคเตอร์
2. แหลง่กำาเนดิ้แสงจะสวิา่งข้�น และ "เสย่งเปิด/ปิดเครื�อง" จะเลน่ข้�น 
3. ไฟแสด้งสถานะพลงังานจะตดิ้เป็็น สเีขยีวิ เมือ่เปิ็ด้โป็รเจคเตอร์

หมายเหต:ุ   
• หากโป็รเจคเตอรย์งัร �อนอย้จ่ากการใช �กอ่นหน �านี� พัด้ลมระบายควิามร �อนจะทุ่ำางาน 

90 วินิาทุ่กีอ่นจะเปิ็ด้แหลง่กำาเนดิ้แสง
• เพือ่รักษาอายรุะยะเวิลาการใช �งานแหลง่กำาเนดิ้แสง เมือ่คณุเปิ็ด้เครือ่งโป็รเจคเตอร ์

ให �รออยา่งน �อยห �า (5) นาทุ่กีอ่นปิ็ด้เครือ่ง
4. เปิ็ด้อปุ็กรณท์ุ่ีเ่ชือ่มตอ่ทุ่ั �งหมด้เชน่โน �ตบุ�กและโป็รเจคเตอรจ์ะเริม่ค �นหาแหลง่

สญัญาณเข �า
หมายเหต:ุ   หากโป็รเจคเตอรต์รวิจพบแหลง่สญัญาณเข �า แถบการเลอืกแหลง่สญัญาณ

จะป็รากฏิข้�น หากไมพ่บแหลง่สญัญาณเข �า ข �อควิาม "ไมม่สีญัญาณ" จะ
ป็รากฏิข้�น

การเปิดใชง้านคร ัง้แรก
หากเปิ็ด้ใช �เครือ่งโป็รเจคเตอรเ์ป็็นครั �งแรก เลอืกตำาแหน่งโป็รเจคเตอร,์ การตั �งคา่ 
WiFi และเลอืกภาษา OSD โด้ยป็ฏิบิตัติามคำาแนะนำาบนหน �าจอ
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การปิดเครื�องโปรเจคเตอร์
1. กด้ป็ุ่ ม พื่ลืงังาน หรอื ปิด และข �อควิามยนืยนัจะป็รากฏิข้�นเพือ่ให �คณุกด้ป็ุ่ ม 

พื่ลืงังาน หรอื ปิด เป็็นครั �งทุ่ีส่อง นอกจากนี�คณุสามารถกด้ป็ุ่ มอืน่ๆ เพือ่ยกเลกิได้ �
หมายเหต:ุ   หากคณุไมต่อบสนองภายในไมก่ีว่ินิาทุ่ ีข �อควิามนั�นจะหายไป็

2. เมือ่กระบวินการระบายควิามร �อนเสร็จสิ�น "เสย่งเปิด/ปิดเครื�อง" จะถก้เลน่ 
3. ถอด้สายไฟออกจากเต �าเสยีบไฟฟ�าหากไมม่กีารใช �งานโป็รเจคเตอรเ์ป็็นเวิลานาน

หมายเหต:ุ   
• เพือ่เป็็นการรักษาแหลง่กำาเนดิ้แส เครือ่งโป็รเจคเตอรจ์ะไมต่อบสนองตอ่คำาสัง่ ใน

ระหวิา่งการทุ่ำาให �เครือ่งเย็นลง
• ห �ามถอด้สายไฟกอ่นทุ่ีโ่ป็รเจคเตอรจ์ะปิ็ด้เครือ่งโด้ยสมบร้ณ์
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การเลือืกแหลืง่สญัญาณเขา้
โป็รเจคเตอรส์ามารถเชือ่มตอ่กบัอปุ็กรณห์ลายๆ ชิ�นในเวิลาเด้ยีวิกนัได้ � แตเ่ครือ่ง
สามารถแสด้งภาพเต็มจอได้ �ครั �งละหน้ง่สญัญาณเทุ่า่นั�น

หากคณุต �องการให �โป็รเจคเตอรค์ �นหาแหลง่สญัญาณเข �าโด้ยอตัโนมตั ิตรวิจสอบให �
แน่ใจวิา่ฟังกช์นั คน้หาดว่นอตัโนมตั ิในเมน้ ระบบ เป็็น เปิด

หมายเหต:ุ   หากตรวิจไมพ่บแหลง่สญัญาณเข �า โป็รเจคเตอรจ์ะไป็ยงั ระบบอจัฉรยิะ.

ในการเลอืกแหลง่สญัญาณเข �าด้ �วิยตนเองให �ทุ่ำาด้งัตอ่ไป็นี�:

1. กด้ SOURCE หรอื  และเมน้การเลอืกแหลง่สญัญาณจะป็รากฏิข้�น
2. กด้ /  จนกวิา่จะสามารถเลอืกสญัญาณทุ่ีค่ณุต �องการ และกด้ ENTER/OK
3. เมือ่ตรวิจพบสญัญาณแล �วิ ข �อมล้แหลง่ภาพทุ่ีเ่ลอืกจะแสด้งทุ่ีม่มุของจอภาพสอง

สามวินิาทุ่ ี
หมายเหต:ุ   หากมกีารเชือ่มตอ่อปุ็กรณห์ลายเครือ่งเข �ากบัโป็รเจคเตอร ์ให �ทุ่ำาซำ�าขั �นตอน 

1-2 เพือ่ค �นหาแหลง่สญัญาณอืน่
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การปรบัภัาพื่ที่่�ฉาย
การปรบัความสงูแลืะมมุการฉายของโปรเจคเตอร์
โป็รเจคเตอรน์ี�มาพร �อมขาป็รับระด้บัได้ �หน้ง่ (1) ขา การป็รับขานี�จะเป็ลีย่นควิามสง้ของ
โป็รเจคเตอรแ์ละมมุการฉายในแนวิตั �ง ป็รับขานี�อยา่งระมดั้ระวิงั เพือ่ป็รับตำาแหน่งภาพ
ทุ่ีฉ่ายอยา่งละเอยีด้

การปรบัขนาดแลืะความคมชดัของภัาพื่แบบลืะเอย่ด
เพือ่ป็รับภาพทุ่ีฉ่ายให �ได้ �ขนาด้ทุ่ีค่ณุต �องการ ให �หมนุตวัิหมนุป็รับการซม้

เพือ่ป็รับป็รงุควิามคมชดั้ของภาพให �หมนุตวัิหมนุเพือ่ป็รับโฟกสั
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การปรบัแกไ้ขภัาพื่บดิเบ่ย้ว
ภาพผู้ดิ้เพี�ยนคอื กรณีทุ่ีภ่าพซ้ง่ฉายจะกลายเป็็นรป้็สีเ่หลีย่มคางหมเ้นือ่งจากมมุการ
ฉาย
เพือ่ทุ่ำาการแก �ไข นอกเหนอืจากป็รับควิามสง้ของโป็รเจคเตอรแ์ล �วิ คณุอาจ:
1. ใช �ป็ุ่ ม  ซ้า้ย/  ขวา/  ขึน้/  ลืง บนโป็รเจคเตอรห์รอืรโีมทุ่คอนโทุ่รลเพือ่

แสด้งหน �าหลกัสำาคญั (เมือ่แหลง่สญัญาณเข �าไมไ่ด้ �เป็็น ระบบอจัฉรยิะ)  
2. หลงัจากหน �าแก �ไขภาพบดิ้เบี�ยวิป็รากฏิข้�น กด้  ลืง เพือ่แก �ไขภาพบดิ้เบี�ยวิทุ่ีด่้ �าน

บนของภาพ กด้ป็ุ่ ม  ข ึน้ เพือ่แก �ไขภาพบดิ้เบี�ยวิทุ่ีด่้ �านลา่งของภาพ กด้ป็ุ่ ม  
เพือ่แก �ไขภาพบดิ้เบี�ยวิทุ่ีด่้ �านลา่งของภาพ กด้ป็ุ่ ม  ขวา เพือ่แก �ไขภาพบดิ้เบี�ยวิทุ่ี่
ด้ �านขวิาของภาพ กด้ป็ุ่ ม  ซ้า้ย เพือ่แก �ไขภาพบดิ้เบี�ยวิทุ่ีด่้ �านซ �ายของภาพ

 

MENU
EXIT

SOURCE COLOR
MODE?

ENTER

BLANK
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การปรบั 4 มมุ
คณุสามารถป็รับรป้็รา่งและขนาด้ของภาพรป้็สีเ่หลีย่มผู้นืผู้ �าไมเ่ทุ่า่กนัทุ่กุด้ �านด้ �วิย
ตนเอง
1. เพือ่แสด้งหน �า ปรบัมมุ คณุสามารถทุ่ำาสิง่ใด้

สิง่หน้ง่ตอ่ไป็นี�:
• กด้ ENTER/OK
• เปิ็ด้เมน้ OSD และไป็ยงัเมน้ แสดงผลื >  

ปรบัมมุ และกด้ Enter หน �า ปรบัมมุ จะ
ป็รากฏิข้�น  

ระบุมุมที่่่คุณเลืือก

2. ใช � / /  /  เพือ่เลอืกมมุทุ่ีค่ณุต �องการ
ป็รับและกด้ ENTER/OK

3. ใช �  /  เพือ่เลอืกวิธิกีารป็รับทุ่ีเ่หมาะกบัควิาม
ต �องการของคณุและกด้ ENTER/OK

4. ตามทุ่ีร่ะบบุนหน �าจอ ( /  สำาหรับการป็รับมมุ  
45 องศัาและ / /  /  สำาหรับการป็รับมมุ  
90 องศัา) กด้ / /  /  เพือ่ป็รับรป้็รา่งและขนาด้ 
คณุสามารถกด้ Exit หรอื  เพือ่กลบัไป็ยงัขั �นตอน
กอ่นหน �า กด้ ENTER/OK ค �าง 2 วินิาทุ่จีะเป็็นการ
รเีซต็การตั �งคา่ทุ่ีม่มุทุ่ีค่ณุเลอืก
หมายเหต:ุ   

• การป็รับแก �ไขภาพบดิ้เบี�ยวิจะเป็็นการรเีซต็การตั �งคา่ 
ปรบัมมุ 

• หลงัจากการตั �งคา่ ปรบัมมุ ได้ �รับการแก �ไขอตัราสว่ินภาพหรอืการกำาหนด้เวิลาบาง
อยา่งจะไมส่ามารถใช �ได้ � เมือ่เกดิ้เหตกุารณน์ี�ข ้�น ให �รเีซต็การตั �งคา่ทุ่ั �ง 4 มมุ

การซ้อ่นภัาพื่
ในกรณีทุ่ีต่ �องด้ง้ควิามสนใจของผู้้ �ฟังทุ่ั �งหมด้มายงัผู้้ �นำาเสนอ คณุสามารถกด้ 
BLANK บนโป็รเจคเตอรเ์พือ่ซอ่นภาพบนหน �าจอ กด้ป็ุ่ มใด้ๆ บนโป็รเจคเตอรห์รอื
รโีมทุ่คอนโทุ่รลเพือ่แสด้งภาพอกีครั �ง 

ขอ้ควรระวงั:   อยา่บงัเลนสฉ์ายภาพเนือ่งจากอาจทุ่ำาให �วิตัถทุุ่ีใ่ช �บงัเกดิ้ควิามร �อนและ
เสยีหาย หรอืเกดิ้ไฟไหม �ได้ �
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ฟงักช์นัเมนู
สว่ินนี�จะแนะนำาเมน้การแสด้งผู้ลบนหน �าจอ (OSD) และตวัิเลอืกตา่ง ๆ

การใชง้านเมน ูOn-Screen Display (OSD) โดยที่ ั�วไป
หมายเหต:ุ   ภาพหน �าจอ OSD ในค้ม่อืนี�ใช �สำาหรับการอ �างองิเทุ่า่นั�น และอาจแตกตา่ง

จากการด้ไีซนจ์รงิ การตั �งคา่ OSD ตอ่ไป็นี�บางอยา่งอาจไมม่ใีห �เลอืก โป็รด้
อ �างองิ OSD จรงิของโป็รเจคเตอรข์องคณุ

เครือ่งโป็รเจคเตอรม์เีมน้บนหน �าจอ (OSD) ทุ่ีป่็รับแตง่ได้ �อยา่งหลากหลาย เมน้นี�
สามารถเข �าถง้ได้ �โด้ยการกด้ MENU หรอื  บนโป็รเจคเตอรห์รอืรโีมทุ่คอนโทุ่รล

1. กด้  /  เพือ่เลอืกเมน้หลกั จากนั�นกด้ ENTER/OK หรอืใช � /  เพือ่เข �าถง้
รายการเมน้ยอ่ย

2. กด้ /  เพือ่เลอืกตวัิเลอืกเมน้ จากนั�นกด้ ENTER/OK เพือ่แสด้งเมน้ยอ่ยหรอื
กด้  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
หมายเหต:ุ   ตวัิเลอืกเมน้ยอ่ยบางตวัิอาจมเีมน้ยอ่ยอืน่อกี ในการเข �าส้เ่มน้ยอ่ยให �กด้  

ENTER/OK ใช � /  หรอื  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
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ตน้ไมเ้มน ูOn-Screen Display (OSD)
เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู
แสดงผลื อตัราสว่ินภาพ อตัโนมตัิ

4:3
16:9
16:10
2.35:1
Native

แก �ไขภาพบดิ้เบี�ยวิ ป็รับภาพเพี�ยน V อตัโนมตัิ ปิ็ด้/เปิ็ด้
แนวิตั �ง +40~-40
แนวินอน +40~-40

ป็รับมมุ ขวิาบน
ซ �ายบน
ขวิาลา่ง
ซ �ายลา่ง

ซม้ 0.8X ~2.0X 
สแกนภาพ ปิ็ด้/1/2/3/4/5
3X Fast Input ไมไ่ด้ �ทุ่ำางานอย้่

ใช �งานอย้่
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู
ภัาพื่ โหมด้สี สวิา่งทุ่ีส่ดุ้

TV
Gaming
ภาพยนตร์
ผู้้ �ใช � 1
ผู้้ �ใช � 2

ควิามสวิา่ง 0~100
ควิามเข �ม -50~50
อณุหภม้สิี 9300K/7500K/6500K

เกนสแีด้ง 0~100
เกนสเีขยีวิ 0~100
เกนสนีำ�าเงนิ 0~100
ออฟเซต็สแีด้ง -50~+50
ออฟเซต็สเีขยีวิ -50~+50
ออฟเซต็สนีำ�าเงนิ -50~+50

ขั �นสง้ สี -50~50
ควิามคมชดั้ 0~31
แกรมมา่ 1.8/2.0/2.2/2.35/ 

2.5/Cubic/sRGB
การจัด้การสี แมส่ี

สี
ควิามอิม่ตวัิของสี
อตัราขยาย

รเีซต็การตั �งคา่สี รเีซต็
ยกเลกิ
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู
 เปิ็ด้เครือ่งอตัโนมตัิ สญัญาณ ไมใ่ช �/HDMI

CEC ไมใ่ช �/เปิ็ด้ใช �
เปิ็ด้เครือ่งโด้ยตรง ไมใ่ช �/เปิ็ด้ใช �

พลงังานสมารท์ุ่ ปิ็ด้เครือ่งอตัโนมตัิ ไมใ่ช �/10 นาทุ่/ี 
20 นาทุ่/ี30 นาทุ่ี

ตั �งเวิลาปิ็ด้เครือ่ง ไมใ่ช �/30 นาทุ่/ี 
1 ชม/2 ชม./ 
3 ชม./4 ชม./ 
8 ชม./12 ชม.

การป็ระหยดั้พลงังาน ไมใ่ช �/เปิ็ด้ใช �
การตั �งคา่สแตนด้บ์าย พาสทุ่รเ้สยีง ปิ็ด้/เปิ็ด้

ที่ ั�วไป ตั �งคา่เสยีง โหมด้เสยีง เพลง/ป็ราศัรัย/ 
ภาพยนตร์

ปิ็ด้เสยีง ปิ็ด้/เปิ็ด้
ระด้บัเสยีงสำาหรับระบบเสยีง 0~20
เสยีงเปิ็ด้/ปิ็ด้เครือ่ง ปิ็ด้/เปิ็ด้

ตวัิตั �งเวิลาการนำาเสนอ ระยะเวิลาตั �งตั �งเวิลา 1~240 ม.
แสด้งตวัิตั �งเวิลา เสมอ/1 นาทุ่/ี 

2 นาทุ่/ี3 นาทุ่/ีไม่
ตำาแหน่งตวัิตั �งเวิลส ซ �ายบน/ซ �ายลา่ง/ 

ขวิาบน/ขวิาลา่ง
วิธินัีบของตวัิตั �งเวิลา ย �อนกลบั/เด้นิหน �า
เตอืนเสยีง ปิ็ด้/เปิ็ด้
เริม่การนับ/ปิ็ด้

รป้็แบบ ปิ็ด้
การด์้ทุ่ด้สอบ

ตั �งเวิลาปิ็ด้หน �าจอ ไมใ่ช �/5 นาทุ่/ี10 นาทุ่/ี15 นาทุ่/ี20 นาทุ่/ี 
25 นาทุ่/ี30 นาทุ่ี

ข �อควิาม ปิ็ด้
เปิ็ด้

หน �าจอเริม่ต �น ด้ำา
นำ�าเงนิ
ViewSonic
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู
ข ัน้สงู HDR HDR อตัโนมตั/ิSDR

EOTF ตำา่/ป็านกลาง/สง้
การตั �งคา่ 3D รป้็แบบ 3D อตัโนมตัิ

ปิ็ด้
ลำาด้บัโครงภาพ
เฟรมแพ็คกิ�ง
จากด้ �านบนลงลา่ง
วิางด้ �านข �าง

ซงิค ์3D กลบัด้ �าน ไมใ่ช �/กลบัด้ �าน
บนัทุ่ก้การตั �งคา่ 3D ใช/่ไม่

การตั �งคา่ HDMI ฟอรแ์มต HDMI อตัโนมตั/ิRGB/YUV
ชว่ิง HDMI อตัโนมตั/ิ 

เพิม่คณุภาพ/ 
ป็กติ

การตั �งคา่แหลง่แสง โหมด้แหลง่แสง ป็กต/ิEco/ 
สดี้ำาได้นามกิ 1/ 
สดี้ำาได้นามกิ 2/ 
ตั �งเอง

พลงังานแหลง่แสง 20%~100%
รเีซต็ชัว่ิโมงใช �งานแหลง่
แสง

รเีซต็/ยกเลกิ

ข �อมล้ชัว่ิโมงใช �งานแหลง่
แสง

เวิลาใช �งานแหลง่แสง
ป็กติ
Eco
สดี้ำาได้นามกิ 1
สดี้ำาได้นามกิ 2
ตั �งเอง

รสีตารท์ุ่ระบบอจัฉรยิะ รเีซต็
ยกเลกิ

รเีซต็การตั �งคา่ รเีซต็
ยกเลกิ
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เมนหูลืกั เมนยูอ่ย ตวัเลือืกเมนู
ระบบ ภาษา ตวัิเลอืก OSD หลายภาษา

ตำาแหน่งโป็รเจคเตอร์ พื�นด้ �านหน �า
พื�นด้ �านหลงั
เพด้านด้ �านหลงั
เพด้านด้ �านหน �า

ตั �งคา่เมน้ เวิลาแสด้งผู้ลเมน้ 5 วินิาทุ่/ี10 วินิาทุ่/ี
15 วินิาทุ่/ี20 วินิาทุ่/ี 
25 วินิาทุ่/ี30 วินิาทุ่ี

ตำาแหน่งเมน้ ก้ง่กลาง/ซ �ายบน/ 
ขวิาบน/ซ �ายลา่ง/ 
ขวิาลา่ง

โหมด้อลัตจิด้้สง้ ปิ็ด้
เปิ็ด้

ค �นหาด้ว่ินอตัโนมตัิ ปิ็ด้
เปิ็ด้

ตั �งคา่ควิามป็ลอด้ภยั เป็ลีย่นรหสัผู้า่น
Power on Lock  
(ล็อคการเปิ็ด้เครือ่ง)

ปิ็ด้/เปิ็ด้

ล็อคป็ุ่ มทุ่ีแ่ผู้งควิบคมุ ปิ็ด้
เปิ็ด้

วิธิกีารควิบคมุ RS-232
USB

อตัราการถา่ยโอน
ข �อมล้

2400/4800/9600/14400/19200/ 
38400/57600/115200

ขอ้มลูื แหลง่ภาพ
โหมด้สี
ควิามละเอยีด้
ระบบสี
เฟิรม์แวิรเ์วิอรช์ัน่
3X Fast Input
S/N
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เมนแูสดงผลื
1. กด้ป็ุ่ ม MENU หรอื  เพือ่แสด้งเมน้บนหน �าจอ (OSD)
2. กด้  /  เพือ่เลอืกเมน้ แสดงผลื จากนั�นกด้ ENTER/OK หรอืใช � /  เพือ่เข �า

ถง้เมน้ แสดงผลื 

3. กด้ /  เพือ่เลอืกตวัิเลอืกเมน้ จากนั�นกด้ ENTER/OK เพือ่แสด้งเมน้ยอ่ยหรอื
กด้  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
หมายเหต:ุ   ตวัิเลอืกเมน้ยอ่ยบางตวัิอาจมเีมน้ยอ่ยอืน่อกี ในการเข �าส้เ่มน้ยอ่ยให �กด้  

ENTER/OK ใช � /  หรอื  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
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ตวัเลือืกเมนู ค�าอธบิาย
อตัราสว่ินภาพ อตัโนมตัิ

ป็รับสดั้สว่ินขนาด้ของภาพให �เทุ่า่กบัควิามละเอยีด้ป็กตขิอง
โป็รเจคเตอร ์ตามควิามกวิ �างแนวินอนของภาพ การตั �งคา่นี�เหมาะ
กบัภาพทุ่ีรั่บเข �ามาซ้ง่ไมไ่ด้ �มอีตัราสว่ิน 4:3 หรอื 16:9 และ
คณุต �องการใช �ป็ระโยชนส์ง้สดุ้จากจอภาพโด้ยไมต่ �องทุ่ำาการ
เป็ลีย่นแป็ลง อตัราสว่ินภาพของภาพ
4:3
เป็็นการป็รับขนาด้ภาพเพือ่ให �สามารถแสด้งกลางจอภาพใน
อตัราสว่ินภาพ 4:3 การตั �งคา่นี�เหมาะทุ่ีส่ดุ้สำาหรับภาพ 4:3 
เชน่ จอภาพคอมพวิิเตอร ์ทุ่วีิชีนดิ้ควิามละเอยีด้มาตรฐาน และ
ภาพยนตร ์DVD ทุ่ีม่อีตัราสว่ินภาพ 4:3 เนือ่งจากเครือ่งจะแสด้ง
โด้ยไมม่กีารเป็ลีย่นแป็ลงอตัราสว่ินภาพ
16:9
เป็็นการป็รับขนาด้ภาพเพือ่ให �สามารถแสด้งกลางจอภาพใน
อตัราสว่ินภาพ 16:9 การตั �งคา่นี�เหมาะทุ่ีส่ดุ้สำาหรับภาพทุ่ีม่ี
อตัราสว่ิน 16:9 อย้แ่ล �วิ เชน่ โทุ่รทุ่ศัันค์วิามละเอยีด้สง้ เนือ่งจาก
เครือ่งจะแสด้งโด้ยไมม่กีารเป็ลีย่นแป็ลงอตัราสว่ินภาพ
16:10
เป็็นการป็รับขนาด้ภาพเพือ่ให �สามารถแสด้งกลางจอภาพใน
อตัราสว่ินภาพ 16:10 ซ้ง่เหมาะสมทุ่ีส่ดุ้สำาหรับภาพในอตัราสว่ิน 
16:10 แล �วิ เนือ่งจากเป็็นการแสด้งโด้ยไมม่กีารเป็ลีย่นแป็ลง
อตัราสว่ินภาพ
2.35:1
เป็็นการป็รับขนาด้ภาพเพือ่ให �สามารถแสด้งกลางจอภาพใน
อตัราสว่ินภาพ 2.35:1 โด้ยไมม่กีารเป็ลีย่นอตัราสว่ินภาพ
Native
ฉายภาพตามควิามละเอยีด้ของต �นฉบบัและป็รับขนาด้ให �พอด้ี
กบัภายในพื�นทุ่ีก่ารแสด้งผู้ล สำาหรับสญัญาณขาเข �าพร �อมควิาม
ละเอยีด้ทุ่ีต่ำา่กวิา่ จะมกีารแสด้งผู้ลภาพทุ่ีฉ่ายในขนาด้ด้ั �งเด้มิ

แก �ไขภาพบดิ้เบี�ยวิ ป็รับภาพผู้ดิ้เพี�ยนในกรณีทุ่ีภ่าพซ้ง่ฉายจะกลายเป็็นรป้็สีเ่หลีย่ม
คางหมเ้นือ่งจากมมุการฉาย

ป็รับมมุ ป็รับรป้็รา่งและขนาด้ของภาพรป้็สีเ่หลีย่มผู้นืผู้ �าไมเ่ทุ่า่กนัทุ่กุด้ �าน
ด้ �วิยตนเอง

ซม้ ขยายภาพทุ่ีฉ่ายและให �คณุเลือ่นด้ภ้าพได้ �
สแกนภาพ ป็รับอตัรา overscan จาก 0 ถง้ 5
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ตวัเลือืกเมนู ค�าอธบิาย
3X Fast Input ฟังกช์นันี�เหมาะสำาหรับการลด้อตัราเฟรม ให �เวิลาการตอบ

สนองอยา่งรวิด้เร็วิบนไทุ่มิง่แบบเนทุ่ฟี เมือ่เปิ็ด้ใช �งาน (หาก
ใช �ได้ �) การตั �งคา่ตอ่ไป็นี�จะกลบัไป็เป็็นคา่มาตรฐานจากโรงงาน: 
อตัราสว่ินภาพ, ซม้, สแกนภาพ

หมายเหต:ุ   ฟังกช์นันี�จะมใีห �เลอืกใช �เมือ่ไทุ่มิง่เนทุ่ฟีสญัญาณเข �า
ถก้เลอืก
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เมนภูัาพื่
1. กด้ป็ุ่ ม MENU หรอื  เพือ่แสด้งเมน้บนหน �าจอ (OSD)
2. กด้  /  เพือ่เลอืกเมน้ ภัาพื่ จากนั�นกด้ ENTER/OK หรอืใช � /  เพือ่เข �าถง้

เมน้ ภัาพื่ 

3. กด้ /  เพือ่เลอืกตวัิเลอืกเมน้ จากนั�นกด้ ENTER/OK เพือ่แสด้งเมน้ยอ่ยหรอื
กด้  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
หมายเหต:ุ   ตวัิเลอืกเมน้ยอ่ยบางตวัิอาจมเีมน้ยอ่ยอืน่อกี ในการเข �าส้เ่มน้ยอ่ยให �กด้  

ENTER/OK ใช � /  หรอื  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่



40

ตวัเลือืกเมนู ค�าอธบิาย
โหมด้สี สวิา่งทุ่ีส่ดุ้

ป็รับควิามสวิา่งสง้สดุ้ให �กบัภาพทุ่ีฉ่าย โหมด้นี�เหมาะสำาหรับการ
ใช �งานในบรเิวิณทุ่ีต่ �องการควิามสวิา่งมากเป็็นพเิศัษ เชน่ การใช �
โป็รเจคเตอรใ์นห �องทุ่ีม่คีวิามสวิา่ง
TV
ป็รับแตง่มาสำาหรับการรับชมในสภาพแวิด้ล �อมทุ่ีม่แีสงเหมาะสม
Gaming
เหมาะสำาหรับการเลน่วิดิ้โีอเกมในห �องน่ังเลน่ทุ่ีส่วิา่ง
ภาพยนตร์
สำาหรับการเลน่ภาพยนตร,์ วิดิ้โีอคลปิ็จากกล �องด้จิติอลหรอื DV 
ผู้า่นสญัญาณเข �าของ PC เพือ่การชมภาพในบรเิวิณทุ่ีม่ดื้ (แสง
น �อย)
ผู้้ �ใช � 1/ผู้้ �ใช � 2
ใช �เรยีกคนืคา่ทุ่ีป่็รับตั �งไวิ �ด้ �วิยตนเอง หลงัจาก ผู้้ �ใช � 1/ผู้้ �ใช � 2 ถก้
เลอืก เมน้ยอ่ยบางเมน้ภายใต �เมน้ ภัาพื่ สามารถป็รับได้ � ตาม
แหลง่สญัญาณเข �าทุ่ีค่ณุเลอืก

ควิามสวิา่ง คา่ยิง่สง้ ควิามสวิา่งของภาพจะเพิม่มากยิง่ข้�น ป็รับตวัิเลอืกนี�เพือ่
ให �พื�นทุ่ีส่ดี้ำาของภาพป็รากฏิ
เป็็นสดี้ำาและรายละเอยีด้ใน
พื�นทุ่ีม่ดื้จะมองเห็นได้ �ชดั้เจน
ข้�น

ควิามเข �ม ใช �ตวัิเลอืกนี�เพือ่ตั �งคา่ระด้บัสง้สดุ้ให �สขีาวิหลงัจากคณุป็รับการตั �ง
คา่ ความสวา่ง กอ่นหน �านี�

อณุหภม้สิี มกีารตั �งคา่อณุหภม้สิทีุ่ีต่ั �งไวิ �ลว่ิงหน �าหลายแบบ (9300K, 7500K, 
6500K) ให �เลอืก การตั �งคา่ทุ่ีม่ใีห �เลอืกอาจแตกตา่งกนัไป็ตาม
ควิามชอบสว่ินบคุคล

เพือ่ตั �งคา่อณุหภม้สิทีุ่ีก่ำาหนด้เอง คณุสามารถป็รับรายการตอ่ไป็นี�
ได้ �:
เกนสแีด้ง/เกนสเีขยีวิ/เกนสนีำ�าเงนิ
ป็รับระด้บัควิามเข �มของสแีด้ง, สเีขยีวิและสนีำ�าเงนิ
ออฟเซต็สแีด้ง/ออฟเซต็สเีขยีวิ/ออฟเซต็สนีำ�าเงนิ
ป็รับระด้บัควิามสวิา่งของสแีด้ง, สเีขยีวิและสนีำ�าเงนิ
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ตวัเลือืกเมนู ค�าอธบิาย
ขั �นสง้ สี

การตั �งคา่ให �ตำา่ลงจะทุ่ำาให �ควิามอิม่ตวัิของสลีด้น �อยลง หากการ
ตั �งคา่นี�สง้เกนิไป็ สจีะด้เ้ข �มมากและอาจด้ไ้มส่มจรงิ
ควิามคมชดั้
คา่ทุ่ีส่ง้ข้�นจะทุ่ำาให �ภาพคมข้�น ในขณะทุ่ีค่า่ทุ่ีต่ำา่ลงจะทุ่ำาให �ภาพด้้
ออ่นลง
แกรมมา่
แกมมาหมายถง้ระด้บัควิามสวิา่งของระด้บัสเีทุ่าของโป็รเจคเตอร์
การจัด้การสี
การควิบคมุจัด้การส ีควิรนำามาพจิารณาใช � ในการตดิ้ตั �งถาวิรใน
สถานทุ่ีทุ่่ีม่รีะด้บัแสงจำากดั้ เชน่ ห �องป็ระชมุบอรด์้, ห �องเล็กเชอร ์ 
หรอืห �องรับชมภาพยนตร ์การควิบคมุจัด้การส ีชว่ิยป็รับการ
ควิบคมุสอียา่งละเอยีด้เพือ่ให �เครือ่งสามารถแสด้งสไีด้ �อยา่งถก้
ต �อง เลอืก แมส่ ีกอ่นและป็รับชว่ิง/คา่ใน ส,ี  
ควิามอิม่ตวัิของส ีและ อตัราขยาย

รเีซต็การตั �งคา่สี ตั �งคา่ปั็จจบุนัของภาพให �กลบัมาใช �คา่ทุ่ีต่ั �งมาจากโรงงาน
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เมนกูารจดัการพื่ลืงังาน
1. กด้ป็ุ่ ม MENU หรอื  เพือ่แสด้งเมน้บนหน �าจอ (OSD)
2. กด้  /  เพือ่เลอืกเมน้ การจดัการพื่ลืงังาน จากนั�นกด้ ENTER/OK หรอืใช �  

/  เพือ่เข �าถง้เมน้ การจดัการพื่ลืงังาน 

3. กด้ /  เพือ่เลอืกตวัิเลอืกเมน้ จากนั�นกด้ ENTER/OK เพือ่แสด้งเมน้ยอ่ยหรอื
กด้  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
หมายเหต:ุ   ตวัิเลอืกเมน้ยอ่ยบางตวัิอาจมเีมน้ยอ่ยอืน่อกี ในการเข �าส้เ่มน้ยอ่ยให �กด้  

ENTER/OK ใช � /  หรอื  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
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ตวัเลือืกเมนู ค�าอธบิาย
เปิ็ด้เครือ่งอตัโนมตัิ สญัญาณ

การเลอืก HDMI อนุญาตให �โป็รเจคเตอรเ์ปิ็ด้โด้ยอตัโนมตัเิมือ่
สญัญาณ HDMI/USB C ถก้ป็�อนผู้า่นสายเคเบลิ HDMI/USB C
CEC
โป็รเจคเตอรน์ี�รองรับฟังกช์นั CEC (การควิบคมุอปุ็กรณ์
อเิล็กทุ่รอนกิส)์ สำาหรับการเปิ็ด้/ปิ็ด้การทุ่ำางานในแบบซงิโครไนซ์
ผู้า่นการเชือ่มตอ่ HDMI กลา่วิคอื หากอปุ็กรณท์ุ่ีร่องรับฟังกช์นั 
CEC เชือ่มตอ่กบัสญัญาณเข �า HDMI ของโป็รเจคเตอร ์เมือ่ปิ็ด้
เครือ่งโป็รเจคเตอรพ์ลงังานทุ่ีจ่า่ยให �อปุ็กรณท์ุ่ีเ่ชือ่มตอ่จะถก้ปิ็ด้
โด้ยอตัโนมตั ิเมือ่มกีารเปิ็ด้ใช �อปุ็กรณท์ุ่ีเ่ชือ่มตอ่ไวิ � จะมกีารเปิ็ด้
ใช �งานเครือ่งโป็รเจคเตอรโ์ด้ยอตัโนมตัดิ้ �วิยเชน่กนั

หมายเหต:ุ  
• เพือ่ให �ฟังกช์นั CEC ทุ่ำางานอยา่งถก้ต �อง ตรวิจสอบให �แน่ใจ

วิา่อปุ็กรณเ์ชือ่มตอ่กบัสญัญาณเข �า HDMI ของโป็รเจคเตอร์
อยา่งถก้ต �องผู้า่นสาย HDMI และฟังกช์นั CEC นั�นถก้เปิ็ด้อย้่

• ฟังกช์นั CEC อาจไมทุ่่ำางาน ทุ่ั �งนี�ข ้�นอย้ก่บัอปุ็กรณท์ุ่ีเ่ชือ่ม
ตอ่

เปิ็ด้เครือ่งโด้ยตรง
จะยอมให �โป็รเจคเตอรเ์ปิ็ด้อตัโนมตัเิมือ่มกีระแสไฟผู้า่นทุ่างสาย
ไฟ

พลงังานสมารท์ุ่ ปิ็ด้เครือ่งอตัโนมตัิ
วิธินีี�ชว่ิยให �โป็รเจคเตอรปิ์็ด้อตัโนมตัหิลงัจากชว่ิงเวิลาทุ่ีก่ำาหนด้
เมือ่ไมม่กีารตรวิจพบแหลง่สญัญาณเข �าเพือ่ป็�องกนัการสญ้เสยี
อายแุหลง่กำาเนดิ้แสงโด้ยไมจ่ำาเป็็น
ตั �งเวิลาปิ็ด้เครือ่ง
ชว่ิยให �สามารถปิ็ด้โป็รเจคเตอรโ์ด้ยอตัโนมตั ิหลงัจากระยะเวิลา
หน้ง่ตามทุ่ีก่ำาหนด้ไวิ � เพือ่ป็�องกนัการเสยีอายกุารใช �งานของ
แหลง่กำาเนดิ้แสงไป็โด้ยไมจ่ำาเป็็น
การป็ระหยดั้พลงังาน
ลด้การใช �พลงังานหากไมพ่บแหลง่สญัญาณเข �า เมือ่ เปิ็ด้ใช � ถก้
เลอืก โหมด้แหลง่กำาเนดิ้แสงโป็รเจคเตอรจ์ะเป็ลีย่นเป็็นโหมด้ Eco 
หลงัจากไมพ่บสญัญาณเป็็นเวิลาห �า (5) นาทุ่ ีฟังกช์นันี�จะชว่ิย
ป็�องกนัการสิ�นเป็ลอืงแหลง่กำาเนดิ้แสงโด้ยไมจ่ำาเป็็นได้ �
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ตวัเลือืกเมนู ค�าอธบิาย
การตั �งคา่สแตนด้บ์าย ฟังกช์นัด้ �านลา่งมใีห �ในโหมด้สแตนด้บ์าย (เสยีบเข �าใช �แตไ่มไ่ด้ �

เปิ็ด้)
พาสทุ่รเ้สยีง
เมือ่เลอืก เปิ็ด้, โป็รเจคเตอรจ์ะสง่สญัญาณเสยีงออกเมือ่ซอ็กเกต็ 
AUDIO IN และ AUDIO OUT ได้ �รับการเชือ่มตอ่อยา่งถก้ต �องกบั
อปุ็กรณท์ุ่ีเ่หมาะสม
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เมนทูี่ ั�วไป
1. กด้ป็ุ่ ม MENU หรอื  เพือ่แสด้งเมน้บนหน �าจอ (OSD)
2. กด้  /  เพือ่เลอืกเมน้ ที่ ั�วไป จากนั�นกด้ ENTER/OK หรอืใช � /  เพือ่เข �าถง้

เมน้ ที่ ั�วไป 

3. กด้ /  เพือ่เลอืกตวัิเลอืกเมน้ จากนั�นกด้ ENTER/OK เพือ่แสด้งเมน้ยอ่ยหรอื
กด้  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
หมายเหต:ุ   ตวัิเลอืกเมน้ยอ่ยบางตวัิอาจมเีมน้ยอ่ยอืน่อกี ในการเข �าส้เ่มน้ยอ่ยให �กด้  

ENTER/OK ใช � /  หรอื  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
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ตวัเลือืกเมนู ค�าอธบิาย
ตั �งคา่เสยีง โหมด้เสยีง

เลอืกโหมด้เสยีงลว่ิงหน �าเพือ่ให �เหมาะกบัเนื�อหาเสยีงของคณุ
ปิ็ด้เสยีง
เลอืก เปิ็ด้ เพือ่ปิ็ด้ใช �ลำาโพงภายในโป็รเจคเตอร ์หรอืระด้บัเสยีง
เอาทุ่พ์ตุออกจากแจ�คเอาทุ่พ์ทุุ่เสยีงเป็็นการชัว่ิคราวิ
ระด้บัเสยีงสำาหรับระบบเสยีง
ป็รับระด้บัเสยีงของลำาโพงภายในโป็รเจคเตอร ์หรอืระด้บัเสยีง
เอาทุ่พ์ตุออกจากแจ�คเอาทุ่พ์ทุุ่เสยีง
เสยีงเปิ็ด้/ปิ็ด้เครือ่ง
เปิ็ด้/ปิ็ด้เสยีงในระหวิา่งการเริม่ต �นและการปิ็ด้

ตวัิตั �งเวิลาการนำาเสนอ ตวัิตั �งเวิลาการนำาเสนอสามารถแสด้งเวิลาการนำาเสนอบนหน �าจอ
เพือ่ให �คณุสามารถจัด้การเวิลาได้ �ด้ขี ้�นในขณะทุ่ีน่ำาเสนองาน
ระยะเวิลาตั �งตั �งเวิลา
ตั �งชว่ิงเวิลา หากเปิ็ด้ใช �ตวัิจับเวิลาอย้แ่ล �วิ ตวัิจับเวิลาจะรสีตารท์ุ่
ทุ่กุครั �งทุ่ี ่ระยะเวิลาตั �งตั �งเวิลา ถก้รเีซต็
แสด้งตวัิตั �งเวิลา
ชว่ิยให �คณุตดั้สนิใจวิา่คณุต �องการให �ตวัิจับเวิลาป็รากฏิบนหน �าจอ
ในชว่ิงเวิลาหน้ง่ตอ่ไป็นี�หรอืไม:่

 ͫ เสมอ: แสด้งผู้ลตวัิจับเวิลาบนหน �าจอตลอด้ระยะเวิลา
ทุ่ีทุ่่ำาการนำาเสนอ

 ͫ 1 นาทุ่/ี2 นาทุ่/ี3 นาทุ่:ี แสด้งผู้ลตวัิจับเวิลาบนหน �า
จอใน 1/2/3 นาทุ่สีดุ้ทุ่ �าย

 ͫ ไม:่ ซอ่นตวัิจับเวิลาตลอด้ชว่ิงเวิลาการนำาเสนอ
ตำาแหน่งตวัิตั �งเวิลส
ตั �งคา่ตำาแหน่งตวัิจับเวิลา
วิธินัีบของตวัิตั �งเวิลา
กำาหนด้ทุ่ศิัทุ่างการนับทุ่ีค่ณุต �องการระหวิา่ง:

 ͫ ย �อนกลบั: ลด้ลงจากเวิลาทุ่ีต่ั �งไวิ �จนถง้ 0
 ͫ เด้นิหน �า: เพิม่ข้�นจาก 0 ถง้เวิลาทุ่ีต่ั �งไวิ �

เตอืนเสยีง
ชว่ิยให �คณุตดั้สนิใจวิา่คณุต �องการเปิ็ด้ใช �งานการเตอืนด้ �วิยเสยีง
หรอืไม ่เมือ่เปิ็ด้ใช �งานแล �วิ คณุจะได้ �ยนิเสยีงปี็� บสองครั �งในชว่ิง 
30 วินิาทุ่สีดุ้ทุ่ �ายของการนับถอยหลงั/เด้นิหน �า และเสยีงบี�พสาม
ครั �งเมือ่หมด้เวิลาของตวัิตั �งเวิลา
เริม่การนับ/ปิ็ด้
เลอืกเริม่การนับเพือ่เปิ็ด้ใช �งานตวัิจับเวิลา เลอืกปิ็ด้เพือ่ยกเลกิ
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ตวัเลือืกเมนู ค�าอธบิาย
รป้็แบบ ชว่ิยป็รับขนาด้และโฟกสัของภาพและตรวิจสอบควิามผู้ดิ้เพี�ยน

ของภาพทุ่ีฉ่าย
ตั �งเวิลาปิ็ด้หน �าจอ อนุญาตให �โป็รเจคเตอรค์นืการแสด้งภาพโด้ยอตัโนมตัหิลงั

จากผู้า่นไป็ระยะหน้ง่เมือ่ไมม่กีารด้ำาเนนิการใด้ ๆ บนหน �าจอ
วิา่ง เพือ่แสด้งหน �าจอวิา่ง กด้ Blank บนโป็รเจคเตอรห์รอื
รโีมทุ่คอนโทุ่รล

หมายเหต:ุ   อยา่บงัเลนสฉ์ายภาพเนือ่งจากอาจทุ่ำาให �วิตัถทุุ่ีใ่ช �
บงัเกดิ้ควิามร �อนและเสยีหาย หรอืเกดิ้ไฟไหม �ได้ �

ข �อควิาม ตั �งคา่ข �อควิามเตอืนควิามจำา เปิ็ด้หรอืปิ็ด้
หน �าจอเริม่ต �น เลอืกภาพโลโก �ทุ่ีต่ �องการให �แสด้งเมือ่เปิ็ด้เครือ่งโป็รเจคเตอรไ์ด้ �
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เมนขู ัน้สงู
1. กด้ป็ุ่ ม MENU หรอื  เพือ่แสด้งเมน้บนหน �าจอ (OSD)
2. กด้  /  เพือ่เลอืกเมน้ ข ัน้สงู จากนั�นกด้ ENTER/OK หรอืใช � /  เพือ่เข �าถง้

เมน้ ข ัน้สงู 

3. กด้ /  เพือ่เลอืกตวัิเลอืกเมน้ จากนั�นกด้ ENTER/OK เพือ่แสด้งเมน้ยอ่ยหรอื
กด้  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
หมายเหต:ุ   ตวัิเลอืกเมน้ยอ่ยบางตวัิอาจมเีมน้ยอ่ยอืน่อกี ในการเข �าส้เ่มน้ยอ่ยให �กด้  

ENTER/OK ใช � /  หรอื  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
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ตวัเลือืกเมนู ค�าอธบิาย
HDR HDR

โป็รเจคเตอรส์นับสนุนแหลง่สญัญาณภาพ HDR สามารถตรวิจจับ
ชว่ิงได้นามกิของแหลง่สญัญาณโด้ยอตัโนมตัแิละป็รับการตั �งคา่
แกมมา่และสขีองภาพเพือ่ป็รับเนื�อหาให �เหมาะสมภายใต �สภาพ
แสงทุ่ีห่ลากหลาย คณุยงัเลอืก SDR
EOTF
โป็รเจคเตอรส์ามารถป็รับระด้บัควิามสวิา่งของภาพของคณุโด้ย
อตัโนมตัติามแหลง่สญัญาณเข �า โด้ยป็กต ิแนะนำาให �ใมช �การตั �ง
คา่เริม่ต �น "ป็านกลาง" หากควิามสวิา่งของภาพทุ่ีฉ่ายมดื้ โป็รด้ใช � 
"ตำา่" เมือ่ให �ควิามสำาคญักบัคณุสมบตักิารไลเ่ฉด้ส ีโป็รด้ใช � "สง้"

การตั �งคา่ 3D โป็รเจคเตอรน์ี�ป็ระกอบด้ �วิยฟังกช์นั 3D ซ้ง่ชว่ิยให �คณุเพลดิ้เพลนิ
ไป็กบัภาพยนตร ์3D วิดิ้โีอ และโป็รแกรมกฬีาได้ �สมจรงิยิง่ข้�น
ผู้า่นการนำาเสนอด้ �วิยควิามลก้ของภาพ คณุต �องสวิมใสแ่วิน่ 3D 
เพือ่ด้ภ้าพระบบ 3D
รป้็แบบ 3D
การตั �งคา่เริม่ต �นคอื อตัโนมตั ิและโป็รเจคเตอรจ์ะเลอืกรป้็
แบบ 3D ทุ่ีเ่หมาะสมโด้ยอตัโนมตัเิมือ่ตรวิจหาเนื�อหา 3D หาก
โป็รเจคเตอรไ์มส่ามารถจำาแนกรป้็แบบ 3D ได้ � เลอืกโหมด้ 3D
ซงิค ์3D กลบัด้ �าน
เมือ่คณุพบการกลบักนัของควิามลก้ของภาพ ให �เปิ็ด้ใช �งาน
ฟังกช์นันี�เพือ่แก �ไขปั็ญหา
บนัทุ่ก้การตั �งคา่ 3D
บนัทุ่ก้การตั �งคา่ 3D ปั็จจบุนั การตั �งคา่ 3D จะถก้นำาไป็ใช �โด้ย
อตัโนมตัหิากเลอืกควิามละเอยีด้และแหลง่สญัญาณเข �าเด้ยีวิกนั

หมายเหต:ุ   เมือ่ฟังกช์นัซงิค ์3D เปิ็ด้อย้:่
• ระด้บัควิามสวิา่งสำาหรับภาพทุ่ีฉ่ายจะลด้ลง
• โหมด้ส,ี โหมด้แหลง่แสง, ซม้, และสแกนภาพไมส่ามารถ

ป็รับได้ �
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ตวัเลือืกเมนู ค�าอธบิาย
การตั �งคา่ HDMI ฟอรแ์มต HDMI

เลอืกพื�นทุ่ีส่ทีุ่ีเ่หมาะสมตามการตั �งคา่พื�นทุ่ีส่ขีองอปุ็กรณท์ุ่ีส่ง่
สญัญาณออกทุ่ีเ่ชือ่มตอ่อย้่

 ͫ อตัโนมตั:ิ ตั �งโป็รเจคเตอรใ์ห �ตรวิจจับการตั �งคา่พื�นทุ่ี่
สขีองสญัญาณเข �าโด้ยอตัโนมตัิ

 ͫ RGB: ตั �งคา่ทุ่ีว่ิา่งสเีป็็น RGB
 ͫ YUV: ตั �งคา่ทุ่ีว่ิา่งสเีป็็น YUV

ชว่ิง HDMI
เลอืกชว่ิงส ีHDMI ทุ่ีเ่หมาะสมตามการตั �งคา่ชว่ิงสขีองอปุ็กรณท์ุ่ี่
สง่สญัญาณออกทุ่ีเ่ชือ่มตอ่อย้่

 ͫ อตัโนมตั:ิ ตั �งคา่โป็รเจคเตอรใ์ห �ตรวิจจับชว่ิง HDMI 
ของสญัญาณเข �าโด้ยอตัโนมตัิ

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

การตั �งคา่แหลง่แสง โหมด้แหลง่แสง
 ͫ ป็กต:ิ ให �ควิามสวิา่งของแหลง่กำาเนดิ้แสงเต็มรป้็แบบ
 ͫ Eco: ลด้การใช �พลงังานแหลง่กำาเนดิ้แสงลง 20% 
และลด้ควิามสวิา่งลงเพือ่ยดื้อายแุหลง่กำาเนดิ้แสง
และลด้เสยีงรบกวินจากพัด้ลม

 ͫ สดี้ำาได้นามกิ 1: ลด้การใช �พลงังานของแหง่กำาเนดิ้
แสงลงสง้สดุ้ถง้ 70% ข้�นอย้ก่บัระด้บัควิามสวิา่งของ
เนื�อหา

 ͫ สดี้ำาได้นามกิ 2: ลด้การใช �พลงังานของแหง่กำาเนดิ้
แสงลงสง้สดุ้ถง้ 50% ข้�นอย้ก่บัระด้บัควิามสวิา่งของ
เนื�อหา

 ͫ ตั �งเอง: อนุญาตให �คณุป็รับพลงัของแหลง่กำาเนดิ้แสง
พลงังานแหลง่แสง
มใีห �เลอืกเฉพาะเมือ่ โหมด้แหลง่แสง เป็็น ตั �งเอง
รเีซต็ชัว่ิโมงใช �งานแหลง่แสง
รเีซต็ตวัิตั �งเวิลาแหลง่กำาเนดิ้แสงหลงัจากตดิ้ตั �งแหลง่กำาเนดิ้แสง
ใหม ่สำาหรับการเป็ลีย่นแหลง่กำาเนดิ้แสง โป็รด้ตดิ้ตอ่เจ �าหน �าทุ่ี่
บรกิารทุ่ีไ่ด้ �รับการรับรอง
ข �อมล้ชัว่ิโมงใช �งานแหลง่แสง

 ͫ เวิลาใช �งานแหลง่แสง:  แสด้งจำานวินชัว่ิโมงของการ
ใช �แหลง่กำาเนดิ้แสง

รสีตารท์ุ่ระบบอจัฉรยิะ รสีตารท์ุ่ระบบอจัฉรยิะ ทุ่นัทุ่หีลงัจากการเลอืก รเีซต็ 
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ตวัเลือืกเมนู ค�าอธบิาย
รเีซต็การตั �งคา่ การตั �งคา่ทุ่ั �งหมด้ให �กลบัมาใช �คา่ทุ่ีต่ั �งมาจากโรงงาน เมือ่

ใช � รเีซต็การตั �งคา่, การตั �งคา่เหลา่นี�จะยงัคงอย้:่ ซม้, 
แก �ไขภาพบดิ้เบี�ยวิ, ภาษา, ตำาแหน่งโป็รเจคเตอร,์ 
โหมด้อลัตจิด้้สง้, ตั �งคา่ควิามป็ลอด้ภยั, วิธิกีารควิบคมุ, และ  
อตัราการถา่ยโอนข �อมล้
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เมนรูะบบ
1. กด้ป็ุ่ ม MENU หรอื  เพือ่แสด้งเมน้บนหน �าจอ (OSD)
2. กด้  /  เพือ่เลอืกเมน้ ระบบ จากนั�นกด้ ENTER/OK หรอืใช � /  เพือ่เข �าถง้

เมน้ ระบบ 

3. กด้ /  เพือ่เลอืกตวัิเลอืกเมน้ จากนั�นกด้ ENTER/OK เพือ่แสด้งเมน้ยอ่ยหรอื
กด้  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
หมายเหต:ุ   ตวัิเลอืกเมน้ยอ่ยบางตวัิอาจมเีมน้ยอ่ยอืน่อกี ในการเข �าส้เ่มน้ยอ่ยให �กด้  

ENTER/OK ใช � /  หรอื  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
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ตวัเลือืกเมนู ค�าอธบิาย
ภาษา ตั �งคา่ภาษาของเมน้ On-Screen Display (OSD)
ตำาแหน่งโป็รเจคเตอร์ เลอืกตำาแหน่งทุ่ีเ่หมาะสมสำาหรับโป็รเจคเตอร์
ตั �งคา่เมน้ เวิลาแสด้งผู้ลเมน้

ตั �งระยะเวิลาทุ่ีจ่ะให �คงแสด้งเมน้ OSD จะยงัคงเปิ็ด้ใช �งานหลงั
จากคณุมกีารด้ำาเนนิการใด้ๆ ครั �งสดุ้ทุ่ �าย
ตำาแหน่งเมน้
ตั �งคา่ตำาแหน่งเมน้ OSD

โหมด้อลัตจิด้้สง้ เราขอแนะนำาให �คณุใช �โหมด้อลัตจิด้้สง้ เมือ่คณุอย้ใ่นทุ่ีทุ่่ีม่รีะด้บั
ควิามสง้จากระด้บันำ�าทุ่ะเลระหวิา่ง 1500 เมตร ถง้ 3000 เมตร 
หรอืมอีณุหภม้ริะหวิา่ง 0°C-30°C

หมายเหต:ุ  
• อยา่ใช �โหมด้อลัตจิด้้สง้ หากสภาพแวิด้ล �อมของคณุอย้่

ระหวิา่ง 0 ถง้ 1499 เมตร และอณุหภม้อิย้ร่ะหวิา่ง 0°C ถง้ 
35°C หากใช �งานโป็รเจคเตอรจ์ะเย็นเกนิไป็

• การใช � "โหมด้อลัตจิด้้สง้" อาจทุ่ำาให �เกดิ้เสยีงด้งัข้�น
เนือ่งจากควิามเร็วิพัด้ลมจะเพิม่ข้�นเพือ่ป็รับป็รงุการระบาย
ควิามร �อนและป็ระสทิุ่ธภิาพการทุ่ำางาน

ค �นหาด้ว่ินอตัโนมตัิ ชว่ิยให �โป็รเจคเตอรส์ามารถค �นหาสญัญาณตา่งๆ โด้ยอตัโนมตัิ
ตั �งคา่ควิามป็ลอด้ภยั โป็รด้ด้ ้"การใช �ฟังกช์นัรหสัผู้า่น" ทุ่ีห่น �า 17
ล็อคป็ุ่ มทุ่ีแ่ผู้งควิบคมุ ล็อคป็ุ่ มควิบคมุบนโป็รเจคเตอร์
วิธิกีารควิบคมุ ชว่ิยให �คณุเลอืกพอรต์ควิบคมุทุ่ีต่ �องการ: ผู้า่นทุ่าง พอรต์  

RS-232 หรอืพอรต์ USB (Service) 
อตัราการถา่ยโอนข �อมล้ เลอืกอตัรารับสง่ทุ่ีต่รงกนักบัคอมพวิิเตอรข์องคณุ ซ้ง่ จะทุ่ำาให �

คณุเชือ่มตอ่กบัเครือ่งโป็รเจคเตอรโ์ด้ยใช �สาย RS-232 ทุ่ีเ่หมาะ
สมและควิบคมุโป็รเจคเตอรผ์ู้า่นคำาสัง่ RS-232



54

เมนขูอ้มลูื
1. กด้ป็ุ่ ม MENU หรอื  เพือ่แสด้งเมน้บนหน �าจอ (OSD)
2. กด้  /  เพือ่เลอืกเมน้ ขอ้มลูื แสด้งเนื�อหา

ตวัเลือืกเมนู ค�าอธบิาย
แหลง่ภาพ แสด้งแหลง่ของสญัญาณเข �าปั็จจบุนั
โหมด้สี แสด้งโหมด้ทุ่ีเ่ลอืกในเมน้ ภาพ
ควิามละเอยีด้ แสด้งควิามละเอยีด้เด้มิของสญัญาณเข �า
ระบบสี แสด้งรป้็แบบระบบของสญัญาณเข �า
เฟิรม์แวิรเ์วิอรช์ัน่ แสด้งเวิอรช์นัเฟิรม์แวิรปั์็จจบุนั
3X Fast Input แสด้งให �เห็นวิา่ฟังกช์นันี�เปิ็ด้ใช �งานอย้ห่รอืไม่
S/N แสด้งหมายเลขซเีรยีลของโป็รเจคเตอร์
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ระบบอจัฉรยิะ
สว่ินนี�จะเป็็นการแนะนำา ระบบอจัฉรยิะ

หนา้จอหลืกั
หมายเหต:ุ   ภาพหน �าจอในค้ม่อืนี�ใช �สำาหรับการอ �างองิเทุ่า่นั�น และอาจแตกตา่งจากการ

ด้ไีซนจ์รงิ การตั �งคา่ตอ่ไป็นี�บางอยา่งอาจไมม่ใีห �เลอืก โป็รด้อ �างองิด้ไีซน์
จรงิของโป็รเจคเตอรข์องคณุ

หน �าจอหลกัจะแสด้งข้�นเมือ่แหลง่สญัญาณเข �าเป็็น ระบบอจัฉรยิะ เพือ่นำาทุ่างหน �าจอ
หลกั ให �ใช �ป็ุ่ มทุ่ศิัทุ่าง คณุสามารถกลบัไป็ยงัหน �าจอหลกัได้ �ตลอด้เวิลาโด้ยกด้  บน
รโีมทุ่คอนโทุ่รล ไมว่ิา่คณุจะอย้ทุ่่ีห่น �าใด้

1. กด้  /  เพือ่เลอืกเมน้หลกั จากนั�นกด้ ENTER/OK หรอืใช � กด้  เพือ่เข �าถง้
รายการเมน้ยอ่ย

2. กด้ / /  /  เพือ่เลอืกตวัิเลอืกเมน้ จากนั�นกด้ ENTER/OK เพือ่แสด้งเมน้
ยอ่ยหรอืกด้  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
หมายเหต:ุ   ตวัิเลอืกเมน้ยอ่ยบางตวัิอาจมเีมน้ยอ่ยอืน่อกี ในการเข �าส้เ่มน้ยอ่ยให �กด้  

ENTER/OK ใช � /  หรอื  /  เพือ่ป็รับ/เลอืกการตั �งคา่
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การใชง้านเมนู

Player (เครื�องเลืน่)
โป็รเจคเตอรจ์ะสแกนไฟลว์ิดิ้โีอในอปุ็กรณเ์กบ็ข �อมล้ภายนอกโด้ยอตัโนมตั ิเมือ่คณุ
คลกิ Player (เครื�องเลืน่), วิดิ้โีอทุ่ีส่แกนแล �วิสามารถเลน่แบบวินซำ�าได้ � 
ฟังกช์ัน่บางอยา่งจะใช �งานได้ �เมือ่ Player (เครื�องเลืน่) ถก้ไฮไลต ์กด้  แล �วิใช �  
 /  เพือ่เลอืก

• Bluetooth
โป็รเจคเตอรน์ี�มาพร �อมกบั Bluetooth ทุ่ีอ่นุญาตให �ผู้้ �ใช �เชือ่มตอ่อปุ็กรณแ์บบไร �
สายสำาหรับการเลน่เสยีง

เพือ่เชือ่มตอ่และจับค้อ่ปุ็กรณข์องคณุ:
1. ไป็ยงั: หนา้จอหลืกั > Bluetooth
2. ใช �  /  เพือ่เลอืก Bluetooth Speaker (ลื�าโพื่ง Bluetooth) หรอื  

Bluetooth Pairing (การจบัคู ่Bluetooth) แล �วิกด้ ENTER/OK
3. กลอ่งโต �ตอบจะป็รากฏิข้�น เลอืก Connect (เชื�อมตอ่) แล �วิกด้ ENTER/OK 

เพือ่เข �าส้โ่หมด้ Bluetooth
4. จะได้ �ยนิเสยีงเอฟเฟกตเ์มือ่เข �าส้โ่หมด้จับค้่
5. เมือ่เชือ่มตอ่สำาเร็จ จะได้ �ยนิเสยีงเอฟเฟกตอ์ืน่

หมายเหต:ุ   ชือ่โป็รเจคเตอรจ์ะมปี็�ายกำากบัวิา่ "ViewSonic Projector" (โป็รเจคเตอร ์
ViewSonic) เมือ่จับค้แ่ล �วิ หากทุ่ั �งโป็รเจคเตอรแ์ละอปุ็กรณข์องคณุเปิ็ด้
อย้ ่อปุ็กรณท์ุ่ั �งค้จ่ะเชือ่มตอ่โด้ยอตัโนมตัผิู้า่น Bluetooth ในโหมด้  
Bluetooth Speaker (ลื�าโพื่ง Bluetooth) เมือ่เชือ่มตอ่แล �วิ โป็รด้
ทุ่ราบวิา่มเีพยีง  พลงังาน, Exit และป็ุ่ ม  ทุ่ีส่ามารถออกจากโหมด้ 
Bluetooth

6. โป็รเจคเตอรจ์ะค �นหาอปุ็กรณ ์Bluetooth ทุ่ีอ่ย้ใ่กล �เคยีง เลอืกอปุ็กรณข์องคณุ
จากรายการและกด้ ENTER/OK
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คณุยงัสามารถเชือ่มตอ่โป็รเจคเตอรก์บัหฟั้งหรอืลำาโพงภายนอกทุ่ีร่องรับ 
Bluetooth:
1. ไป็ยงั: หนา้จอหลืกั > Bluetooth
2. ใช �  /  เพือ่เลอืก Bluetooth Out (Bluetooth เอาที่)์ แล �วิกด้ ENTER/OK

หมายเหต:ุ   เมือ่จับค้แ่ล �วิ หากทุ่ั �งโป็รเจคเตอรแ์ละอปุ็กรณข์องคณุเปิ็ด้อย้ ่อปุ็กรณ์
ทุ่ั �งค้จ่ะเชือ่มตอ่โด้ยอตัโนมตัผิู้า่น Bluetooth

• Screen Mirroring (มเิรอรห์น �าจอ)
Screen Mirroring (มเิรอรห์น �าจอ) ชว่ิยมอบการเชือ่มตอ่ Wi-Fi 5GHz สำาหรับผู้้ �ใช �
เพือ่มเิรอรห์น �าจอบนอปุ็กรณส์ว่ินตวัิ

หมายเหต:ุ   ตรวิจสอบให �แน่ใจวิา่อปุ็กรณข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเด้ยีวิกนักบั
โป็รเจคเตอร์
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สำาหรับ iOS:
1. เข �าส้เ่มน้ควิบคมุแบบด้รอป็ด้าวิน์
2. เลอืกไอคอน "Screen Mirroring" (มเิรอรห์น �าจอ)
3. เลอืก "ViewSonic PJ-XXXX"
สำาหรับ Android:
1. ด้าวินโ์หลด้และตดิ้ตั �งแอป็พลเิคชนั "Google Home" แล �วิเปิ็ด้แอป็พลเิคชนันี�
2. ด้ง้เพือ่รเีฟรชแอป็และรอ 30 วินิาทุ่ี
3. "ViewSonic PJ-XXXX" จะป็รากฏิข้�น ให �เลอืกตวัิเลอืกนี�

หมายเหต:ุ   อปุ็กรณ ์Android บางรุน่รองรับ "การแคสต"์ โด้ยตรง หากอปุ็กรณข์อง
คณุรองรับเชน่นั�น ให �ไป็ทุ่ีค่ณุสมบตักิารแคสตแ์ล �วิเลอืก "ViewSonic 
PJ-XXX" จากรายการอปุ็กรณท์ุ่ีม่ใีห �เลอืก คณุยงัสามารถสแกนรหสั QR 
ของคำาถามทุ่ีพ่บบอ่ยและทุ่ำาตามขั �นตอนเพือ่สง่อปุ็กรณ ์Android ของ
คณุโด้ยตรง

• FileBrowser (ไฟลเ์บราเซอร)์
คณุสามารถเรยีกด้ไ้ฟลข์องคณุได้ �ทุ่ีน่ี่

• Source (แหลง่ภาพ)
แสด้งผู้ลแถบการเลอืกแหลง่สญัญาณเข �า คณุสามารถเป็ลีย่นแหลง่สญัญาณเข �า

My Apps (แอปของฉนั)
แสด้งแอป็โป็รด้ของคณุ 
วิธิลีบแอป็พลเิคชนัออกจากหน �า My Apps (แอปของฉนั):
1. หลงัจากเข �าส้ห่น �า My Apps (แอปของฉนั) แอป็พลเิคชนัโป็รด้ทุ่ั �งหมด้ของคณุ

จะป็รากฏิข้�น

2. กด้ค �างทุ่ีแ่อป็ทุ่ีเ่ลอืกเพือ่ลบออก
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3. เมือ่ถก้ลบออก กลอ่งโต �ตอบด้ �านลา่งจะป็รากฏิข้�น

 

Application (แอปพื่ลืเิคชนั)
เข �าถง้และด้แ้อป็พลเิคชนัทุ่ั �งหมด้ทุ่ีค่ณุตดิ้ตั �งไวิ � 
เพือ่เพิม่แอป็พลเิคชนัไป็ยงัหน �า My Apps (แอปของฉนั) หรอืถอนการตดิ้ตั �ง:
1. หลงัจากเข �าส้ห่น �า Application (แอปพื่ลืเิคชนั) แอป็พลเิคชนัทุ่ั �งหมด้ของคณุ

จะป็รากฏิข้�น

2. กด้ค �างทุ่ีแ่อป็ทุ่ีเ่ลอืกเพือ่เพิม่ไป็ยงัหน �า My Apps (แอปของฉนั) หรอืถอนการตดิ้
ตั �งแอป็นั�น
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3. เมือ่สำาเร็จ กลอ่งโต �ตอบด้ �านลา่งจะป็รากฏิข้�นและแอป็พลเิคชนันั�นจะถก้แสด้งด้ �วิย
เครือ่งหมายด้อกจัน

แอป็พลเิคชนัทุ่ีเ่พิม่ลงในหน �า My Apps (แอปของฉนั) จะแสด้งภายใต �หน �า  
My Apps (แอปของฉนั) จากหน �าหลกั
เพือ่ตดิ้ตั �งแอป็พลเิคชนั:
1. ไป็ยงั Application (แอปพื่ลืเิคชนั) > App Store จากหน �าหลกั
2. ใช �ป็ุ่ มทุ่ศิัทุ่างเพือ่นำาทุ่างตวัิเลอืกเมน้ เมือ่คณุพบแอป็พลเิคชนัทุ่ีต่ �องการแล �วิ ให �กด้ 

OK เพือ่ป็�อนรายละเอยีด้และเลอืกป็ุ่ ม ตดิต ัง้ เพือ่ตดิ้ตั �ง
3. แถบควิามคบืหน �าจะแสด้งข้�นขณะด้าวินโ์หลด้
4. หลงัจากตดิ้ตั �งแอป็พลเิคชนัแล �วิ คณุสามารถเปิ็ด้, อปั็เกรด้หรอืถอนการตดิ้ตั �งแอป็

พลเิคชนัได้ �
หมายเหต:ุ  

• คณุสามารถตดิ้ตั �งแอป็พลเิคชนัจากผู้้ �ผู้ลติอืน่ได้ �ด้ �วิยไฟล ์.apk ในการจัด้การไฟล ์
อยา่งไรกต็าม แอป็พลเิคชนัของผู้้ �ผู้ลติอืน่บางตวัิอาจมปัี็ญหาควิามเข �ากนัได้ �

• แอป็พลเิคชนัทุ่ีไ่มไ่ด้ �โหลด้ไวิ �ลว่ิงหน �าอาจใช �งานรว่ิมกนัไมไ่ด้ �หรอืทุ่ำางานไมถ่ก้ต �อง
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• แอป็พลเิคชนับางตวัิ (รวิมถง้แอป็พลเิคชนัทุ่ีโ่หลด้ไวิ �ลว่ิงหน �าและตดิ้ตั �งด้ �วิยตนเอง) 
อาจต �องใช �คยีบ์อรด์้หรอืเมาสเ์พือ่ใช �งาน

• แอป็พลเิคชนับางตวัิอาจเป็็นเแอป็เฉพาะภม้ภิาค

Wallpaper (วอลืลืเ์ปเปอร)์
ใช �  /  เพือ่เลอืกวิอลเป็เป็อรแ์ล �วิกด้ ENTER/OK เพือ่ตั �งเป็็นวิอลลเ์ป็เป็อรบ์นหน �า
จอหลกั

ปุ่ มแถบควบคมุมเ่ดย่
ป็ุ่ มแถบควิบคมุมเีด้ยีจะป็รากฏิข้�นบนหน �าจอหากมกีารเลน่ไฟลว์ิดิ้โีอหรอืเพลง

วดิโ่อ ดนตร่
กลบั กอ่นหน �า

กรอกลบั เลน่
เลน่ หยดุ้ชัว่ิคราวิ

หยดุ้ชัว่ิคราวิ ถดั้ไป็
กรอไป็ข �างหน �า

ถดั้ไป็
กอ่นหน �า

3D
เพิม่เตมิ

หมายเหต:ุ   เมือ่ใช �อปุ็กรณเ์กบ็ข �อมล้ USB โป็รด้ทุ่ราบสิง่ตอ่ไป็นี�:
 ͫ อปุ็กรณเ์กบ็ข �อมล้ USB บางชนดิ้อาจไมส่ามารถเข �ากนัได้ �
 ͫ หากคณุใช �สายตอ่ USB ระบบอาจไมส่ามารถจำาแนกอปุ็กรณ ์USB นั�นได้ �
 ͫ คณุอาจป็ระสบปั็ญหาเวิลาโหลด้นานข้�นเมือ่ด้ำาเนนิการกบัไฟลข์นาด้
ใหญ่

 ͫ ข �อมล้ในอปุ็กรณเ์กบ็ข �อมล้ USB อาจเสยีหายหรอืสญ้หาย สำารองไฟล์
สำาคญัไวิ �กอ่น

รปูแบบไฟลืท์ี่่�สนบัสนนุ
รป้็แบบมลัตมิเีด้ยี 

สว่นขยาย ประเภัที่ ตวัแปลืงสญัญาณ
.xvid วิดิ้โีอ Xvid, H.264
.avi ออด้โิอ MP3

.mp4

.m4v

.mov
วิดิ้โีอ H.264/MPEG-4
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สว่นขยาย ประเภัที่ ตวัแปลืงสญัญาณ
.ts
.trp
.tp

.mts
.m2ts

วิดิ้โีอ H.264, MPEG-2

ออด้โิอ MP3

.vob ออด้โิอ MPEG-1, MPEG-2
วิดิ้โีอ DVD-LPCM

.mpg ออด้โิอ MPEG-1

รป้็แบบ Office 
รายการ ตวัช่ว้ดั

ฟังกช์ัน่การด้้
เอกสาร

doc/docx สามารถเปิ็ด้และอา่นเอกสารในรป้็แบบ doc/docx ได้ �
xls/xlsx สามารถเปิ็ด้และอา่นเอกสารในรป้็แบบ xls/xlsx ได้ �
ppt/pptx สามารถเปิ็ด้และอา่นเอกสารในรป้็แบบ ppt/pptx ได้ �

PDF สามารถเปิ็ด้และอา่นเอกสารในรป้็แบบ PDF ได้ �

รป้็แบบภาพถา่ย 
รปูแบบ ประเภัที่ ความคดิเห็น

.jpg/.jpeg โป็รเกรสซฟี JPEG ควิามละเอยีด้สง้สดุ้: 1024 x 768
JPEG พื�นฐาน ควิามละเอยีด้สง้สดุ้: 15360 x 8640

.bmp ควิามละเอยีด้สง้สดุ้: 9600 x 6400
.png/.gif ควิามละเอยีด้สง้สดุ้: 5120 x 2880

รป้็แบบอปุ็กรณเ์ชือ่มตอ่ภายนอกทุ่ีส่นับสนุน 

อปุกรณ์ รปูแบบ NTFS รปูแบบ FAT32 exFAT
อา่น เขย่น อา่น เขย่น อา่น เขย่น

หน่วิยควิามจำา USB
USB HDD - - - -

หมายเหต:ุ  
• เครือ่งมอืฟอรแ์มตในตวัิของ Windows 10 รองรับเฉพาะรป้็แบบ FAT32 สง้สดุ้ 32GB 
• สนับสนุนเฉพาะรป้็แบบ FAT32 สำาหรับการอปั็เกรด้เฟิรม์แวิร์

อปัเกรดเฟิรม์แวร ์
คณุสามารถอปั็เด้ตเฟิรม์แวิรอ์อนไลนห์รอืโด้ยใช �อปุ็กรณ ์USB และตรวิจสอบหมายเลข
เวิอรช์นั

หมายเหต:ุ   ห �ามถอด้สายไฟ, อปุ็กรณ ์USB หรอืตดั้การเชือ่มตอ่จากอนิเทุ่อรเ์น็ตระหวิา่ง
กระบวินการอปั็เกรด้

1. ตรวิจสอบให �แน่ใจวิา่โป็รเจคเตอรเ์ชือ่มตอ่กบัอนิเทุ่อรเ์น็ตอย้่
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2. ไป็ยงั Application (แอปพื่ลืเิคชนั) > UPDATE (อปัเดต) จากหน �าหลกั

อปัเดตเฟิรม์แวรอ์อนไลืน์
1. ไป็ยงั Application (แอปพื่ลืเิคชนั) > UPDATE (อปัเดต) > Online 

update (อปัเดตออนไลืน)์
หมายเหต:ุ   การด้าวินโ์หลด้อตัโนมตัจิะเปิ็ด้ใช �งานตามคา่เริม่ต �นสำาหรับการอปั็เกรด้

ออนไลน ์เมือ่เปิ็ด้ใช �งาน หากระบบตรวิจพบเวิอรช์นัทุ่ีใ่หมก่วิา่ ระบบจะ
ด้าวินโ์หลด้ซอฟตแ์วิรโ์ด้ยอตัโนมตัเิป็็นเบื�องหลงั

2. เลอืก Online update (อปัเดตออนไลืน)์ แล �วิกด้ ENTER/OK
3. ระบบจะตรวิจสอบเว็ิบไซต ์ViewSonic (OTA) และแสด้งข �อควิามโต �ตอบด้ �านลา่ง

หากมเีฟิรม์แวิรท์ุ่ีใ่หมก่วิา่

4. หลงัจากเลอืก Download (ดาวนโ์หลืด) แถบแสด้งควิามคบืหน �าจะป็รากฏิข้�น
เมือ่กระบวินการด้าวินโ์หลด้เริม่ต �นข้�น
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5. เมือ่ถง้ 100% ข �อควิามตอ่ไป็นี�จะป็รากฏิข้�น เลอืก Update Right Now (อปัเดต
เด่ย๋วน่)้

6. ข �อควิามโต �ตอบ Start OTA update (เร ิ�มการอปัเดต OTA) จะป็รากฏิข้�น 

7. เลอืก Update (อปัเดต) และโป็รเจคเตอรจ์ะรสีตารท์ุ่ หน �าจอจะเป็ลีย่นเป็็นสดี้ำาสกั
คร้ ่กระบวินการอปั็เด้ตใช �เวิลาป็ระมาณ 5 ถง้ 10 นาทุ่ ีเมือ่เสร็จแล �วิ จะใช �เวิลาสอง
สามนาทุ่ใีนการรสีตารท์ุ่โป็รเจคเตอร์
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อปัเดตเฟิรม์แวรผ์า่นอปุกรณ ์USB
1. ด้าวินโ์หลด้เฟิรม์แวิรเ์วิอรช์นัลา่สดุ้จากเว็ิบไซต ์ViewSonic และคดั้ลอกไฟลไ์ป็ยงั

อปุ็กรณ ์USB
2. เสยีบอปุ็กรณ ์USB เข �ากบัโป็รเจคเตอร์
3. ไป็ยงั Application (แอปพื่ลืเิคชนั) > UPDATE (อปัเดต) > UpdateLocale
4. คลกิ Select (เลอืก) แล �วิกด้ ENTER/OK

5. ระบบจะตรวิจหาเฟิรม์แวิรแ์ละแสด้งข �อมล้ตอ่ไป็นี� เลอืกไฟลเ์ฟิรม์แวิร์

6. เฟิรม์แวิรท์ุ่ีเ่ลอืกจะป็รากฏิข้�น คลกิ Update (อปัเดต)

7. ข �อควิามโต �ตอบ Local update (อปัเดตจากในระบบ) จะป็รากฏิข้�น เลอืก 
Update (อปัเดต) 



66

8. เลอืก Update (อปัเดต) และโป็รเจคเตอรจ์ะรสีตารท์ุ่ หน �าจอจะเป็ลีย่นเป็็นสดี้ำาสกั
คร้ ่กระบวินการอปั็เด้ตใช �เวิลาป็ระมาณ 5 ถง้ 10 นาทุ่ ีเมือ่เสร็จแล �วิ จะใช �เวิลาสอง
สามนาทุ่ใีนการรสีตารท์ุ่โป็รเจคเตอร์
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การต ัง้คา่ที่่�เก ่�ยวขอ้งกบัระบบ
มกีารตั �งคา่เพิม่เตมิในรายการด้ �านลา่งของหน �าจอหลกั

Settings (การต ัง้คา่)
หมายเหต:ุ   ฟังกช์ัน่บางอยา่งอาจไมไ่ด้ �รับการสนับสนุน การตั �งคา่เหลา่นี�จะเป็็นสเีทุ่า

และไมส่ามารถใช �งานได้ �
ตวัเลือืกเมนู ค�าอธบิาย
Network 
& internet 
(เครอืขา่ยและ
อนิเทุ่อรเ์น็ต)

Wi-Fi ตั �งคา่การตั �งคา่ Wifi และฮอตส
ป็อต APPortable hotspot (ฮอตสป็อตแบบพก

พา)
VPN
Private DNS (ไพรเวิทุ่ DNS)

Apps & notifications (แอป็และการแจ �งเตอืน) คณุสามารถเรยีกด้แ้อป็, ตั �ง
คา่การอนุญาตแอและการแจ �ง
เตอืน

Storage 
(พื�นทุ่ีเ่กบ็
ข �อมล้)

Device storage (อปุ็กรณเ์กบ็ข �อมล้) คณุสามารถตรวิจสอบสถานะ
การจัด้เกบ็ข �อมล้ได้ �ทุ่ีน่ี่

Security & 
location  
(การรักษา
ควิาม
ป็ลอด้ภยัและ
ตำาแหน่งทุ่ีต่ั �ง)

Device admin apps (แอป็ผู้้ �ด้แ้ล
อปุ็กรณ)์
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ตวัเลือืกเมนู ค�าอธบิาย
System 
(ระบบ)

About 
device 
(เกีย่วิกบั
อปุ็กรณ)์

IP address (ทุ่ีอ่ย้ ่IP) แสด้งทุ่ีอ่ย้ ่IP ของโป็รเจคเตอร์
ของคณุ

Wi-Fi MAC address 
(Wi-Fi MAC แอด้เด้รส)

แสด้ง MAC แอด้เด้รส ของ  
Wi-Fi

Bluetooth address 
(Bluetooth แอด้เด้รส)

แสด้ง Bluetooth แอด้เด้รส

Build number 
(หมายเลขรุน่)

แสด้งหมายเลขเวิอรช์ัน่ของ
ระบบ

Languages 
& input 
(ภาษาและ
การป็�อน
ข �อมล้)

Languages (ภาษา) คณุสามารถตั �งคา่ภาษาและวิธิี
การป็�อนข �อมล้ได้ �ทุ่ีน่ี่Virtual keyboard 

(คยีบ์อรด์้เสมอืน)
Physical keyboard 
(คยีบ์อรด์้กายภาพ)

Date & time  
(วินัทุ่ีแ่ละ
เวิลา)

Automatic date&time 
(ตั �งวินัทุ่ีแ่ละเวิลา
อตัโนมตั)ิ

โป็รเจคเตอรจ์ะซงิโครไนซก์บั
เซริฟ์เวิอรเ์วิลาทุ่างอนิเทุ่อรเ์น็ต
โด้ยอตัโนมตัิ

Set Date (ตั �งวินัทุ่ี)่ ใช �ได้ �เมือ่ปิ็ด้ใช �งาน Automatic 
date&time (ตั �งวินัทุ่ีแ่ละเวิลา
อตัโนมตั)ิ คณุสามารถตั �งวินัทุ่ี/่
เวิลา/เขตเวิลา

Set Time (ตั �งเวิลา)
Set time zone  
(ตั �งเขตเวิลา)
Automatic 24-hour 
format (รป้็แบบ 24 
ชัว่ิโมงอตัโนมตั)ิ

แสด้งเวิลาในรป้็แบบ 24 ชัว่ิโมง

Use 24-hour format 
(ใช �รป้็แบบ 24 ชัว่ิโมง)

ใช �ได้ �เมือ่ Automatic 24-hour 
format (รป้็แบบ 24 ชัว่ิโมง
อตัโนมตั)ิ ปิ็ด้ใช �งาน เมือ่ปิ็ด้ใช �
งาน โป็รเจคเตอรจ์ะแสด้งเวิลา
ในรป้็แบบ 12 ชัว่ิโมง

Reset 
options  
(ตวัิเลอืก
รเีซต็)

Reset Wi-Fi mobile 
&Buletooth (รเีซต็ Wi-Fi 
มอืถอืและ Buletooth)

คณุสามารถรเีซต็การตั �งคา่เครอื
ขา่ย, การกำาหนด้คา่ของแอป็ 
หรอืลบข �อมล้ทุ่ั �งหมด้ได้ �ทุ่ีน่ี่

Reset app preferences 
(รเีซต็การกำาหนด้คา่แอป็)
Erase all data  
(ลบข �อมล้ทุ่ั �งหมด้) 
(รเีซต็เป็็นคา่จากโรงงาน)

Update  
(อปั็เด้ต)

Online update  
(อปั็เด้ตออนไลน)์

ตรวิจสอบให �แน่ใจวิา่
โป็รเจคเตอรเ์ชือ่มตอ่กบั
อนิเทุ่อรเ์น็ตอย้ ่

UpdateLocale ด้าวินโ์หลด้ไฟลเ์ฟิรม์แวิรใ์หมใ่น
อปุ็กรณ ์USB และเชือ่มตอ่กบั
พอรต์ USB A
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Network (เครอืขา่ย)
ไป็ยงัหน �า Wi-Fi ใน Settings (การต ัง้คา่) โด้ยตรง

Storage cleaner (โปรแกรมลืา้งที่่�เก็บขอ้มลูื)
คลกิรายการนี�เพือ่ลบล็อกและไฟล ์apk ในทุ่ีจั่ด้เกบ็ในตวัิเครือ่งและคนืพื�นทุ่ีจั่ด้เกบ็ใน
เครือ่ง

Accelerator (ตวัเรง่ความเร็ว)
คลกิรายการนี�เพือ่ยตุกิระบวินการทุ่ีไ่มใ่ชข่องระบบ การด้ำาเนนิการนี�สามารถทุ่ำาได้ �เมือ่มี
แอป็จำานวินมากทุ่ีทุ่่ำางานอย้ใ่นเบื�องหลงัและควิามเร็วิในการตอบสนองของระบบช �า
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ภัาคผนวก
รายลืะเอย่ดที่างดา้นเที่คนคิ
รายการ หมวดหมู่ รายลืะเอย่ดที่างดา้นเที่คนคิ

X1 X2
โป็รเจคเตอร์ ป็ระเภทุ่ 0.65" LED

ขนาด้จอแสด้งผู้ล 30"~300"
อตัราฉาย 1.15~1.5 

(95"±3%@2.43 ม.)
0.69~0.83 
(95"±3%@1.44 ม.)

เลนส์ F = 2.59 – 2.87 F = 2.60 – 2.78
ออพตคิอลซม้ 1.3x 1.2x
ป็ระเภทุ่แหลง่
กำาเนดิ้แสง

RGB LED

ระบบแสด้งผู้ล 1-CHIP DMD
สญัญาณเข �า HDMI fh: 15K~129KHz, fv: 23~120Hz,

พกิเซลเรทุ่: 170MHz
ควิามละเอยีด้ เนทุ่ฟี 1920 x 1080
อะแด้ป็เตอร์
ไฟฟ�า1

แรงด้นัไฟฟ�าเข �า AC 100-240V, 50/60 Hz (สวิติชอ์ตัโนมตั)ิ

เงือ่นไขการ
ทุ่ำางาน

อณุหภม้ิ 0°C ถง้ 40°C (32°F ถง้ 104°F)
ควิามชื�น 0% ถง้ 90% (ไมม่กีารควิบแน่น)
อลัตจิด้้ 0 ถง้ 1499 ม. ทุ่ี ่0°C ถง้ 35°C

1500 ถง้ 3000 ม. ทุ่ี ่0°C ถง้ 30°C
สภาพการเกบ็
รักษา

อณุหภม้ิ -20°C ถง้ 60°C (ไมม่กีารควิบแน่น)
ควิามชื�น 0% ถง้ 90% (ไมม่กีารควิบแน่น)
อลัตจิด้้ 0 ถง้ 12200 ม. ทุ่ี ่30°C

ขนาด้ ขนาด้ทุ่างกายภาพ 
(กวิ �าง x สง้ x ลก้)

355 x 121 x 244 มม. 
(14" x 4.8" x 9.6")

355 x 121 x 251 มม. 
(14" x 4.8" x 9.9")

นำ�าหนัก กายภาพ 3.6 กก. (7.94 ป็อนด้)์ 
การใช �พลงังาน เปิ็ด้2 218 W (ป็กต)ิ

ปิ็ด้ < 0.5 W (สแตนด้บ์าย)
1 โป็รด้ใช �อะแด้ป็เตอรไ์ฟฟ�าจาก ViewSonic® หรอืแหลง่ทุ่ีไ่ด้ �รับอนุญาตเทุ่า่นั�น
2 เงือ่นไขการทุ่ด้สอบเป็็นไป็ตามมาตรฐาน EEI
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ขนาดโปรเจคเตอร์

MENU
EXIT

SOURCE COLOR
MODE?

ENTER

BLANK

MENU
EXIT

SOURCE COLOR
MODE?

ENTER

BLANK

X1

X2

244 
มม.

355 มม.

121 มม.

251 
มม.

ตารางไที่มม์ ิ�ง

HDMI / USB-C
สญัญาณ ความลืะเอย่ด (จดุ) อตัราสว่นภัาพื่ รเ่ฟรชเรที่ (Hz)

VGA 640 x 480 04:03 60/70/75/85/120
SVGA 800 x 600 04:03 60/70/75/85/120
XGA 1024 x 768 04:03 60/70/75/85/120

1152 x 864 04:03 75
WXGA 1280 x 768 15:09 60

1280 x 800 16:10 60/75/85
1360 x 768 16:09 60
1366 x 768 16:09 60

Quad-VGA 1280 x 960 04:03 60/85
SXGA 1280 x 1024 05:04 60/75/85

SXGA+ 1400 x 1050 04:03 60
WXGA+ 1440 x 900 16:10 60
WSXGA+ 1680 x 1050 16:10 60
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HDMI / USB-C
สญัญาณ ความลืะเอย่ด (จดุ) อตัราสว่นภัาพื่ รเ่ฟรชเรที่ (Hz)

UXGA 1600 x 1200 04:03 60
WUXGA 1920 x 1200 16:10 60
MAC 13" 640 x 480 04:03 67
MAC 16" 832 x 624 04:03 75
MAC 19" 1024 x 768 04:03 75
MAC 21" 1152 x 870 04:03 75

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

4k/24P 3840 x 2160 16:09 24
4k/25P 3840 x 2160 16:09 25
4k/30P 3840 x 2160 16:09 30
4k/50P 3840 x 2160 16:09 50
4k/60P 3840 x 2160 16:09 60

HDMI 3D
สญัญาณ ความลืะเอย่ด (จดุ) อตัราสว่นภัาพื่ รเ่ฟรชเรที่ (Hz)

ในรป้็แบบ เฟรมแพ็ื่คกิง้ 
1080p 1920 x 1080 16:09 23.98/24
720p 1280 x 720 16:09 50/59.94/60

ในรป้็แบบ วางดา้นขา้ง
1080i 1920 x 1080 16:09 50/59.94/60

ในรป้็แบบ จากดา้นบนลืงลืา่ง
1080p 1920 x 1080 16:09 23.98/24
720p 1280 x 720 16:09 50/59.94/60

3D (รวมในสญัญาณ HDMI)
สญัญาณ ความลืะเอย่ด (จดุ) อตัราสว่นภัาพื่ รเ่ฟรชเรที่ (Hz)
สญัญาณ  ควิามละเอยีด้ (จดุ้)  อตัราสว่ินภาพ รเีฟรชเรทุ่ (Hz)
SVGA 800 x 600 04:03 60* / 120**
XGA 1024 x 768 04:03 60* / 120**
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3D (รวมในสญัญาณ HDMI)
สญัญาณ ความลืะเอย่ด (จดุ) อตัราสว่นภัาพื่ รเ่ฟรชเรที่ (Hz)

HD 1280 x 720 16:09 60* / 120**
WXGA 1280 x 800 16:09 60* / 120**

HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:09 60
สำาหรับสญัญาณวิดิ้โีอ 

SDTV (480i)*** 720 x 480 4:3 / 16:9 60
หมายเหต:ุ   *รองรับสญัญาณ 60 Hz สำาหรับรป้็แบบ วิางด้ �านข �าง, จากด้ �านบนลงลา่ง, 

และ ลำาด้บัโครงภาพ
**รองรับสญัญาณ 120 Hz สำาหรับรป้็แบบ ลำาด้บัโครงภาพ เทุ่า่นั�น 
***รองรับสญัญาณวิดิ้โีอ (SDTV 480i) สำาหรับรป้็แบบ ลำาด้บัโครงภาพ 
เทุ่า่นั�น



74

การแกป้ญัหา
ปญัหาที่ ั�วไป
สว่ินนี�อธบิายถง้ปั็ญหาทุ่ัว่ิไป็ทุ่ีค่ณุอาจพบเมือ่ใช �งานโป็รเจคเตอรน์ี�

ปญัหา วธิก่ารแกไ้ขปญัหาที่่�เป็นไปได้
ไมส่ามารถเปิ็ด้เครือ่ง
โป็รเจคเตอรไ์ด้ �

• ตรวิจสอบให �แน่ใจวิา่ตอ่สายไฟเข �ากบัโป็รเจคเตอรแ์ละ
เต �าเสยีบไฟอยา่งถก้ต �อง

• หากกระบวินการระบายควิามร �อนไมเ่สร็จสิ�น โป็รด้รอ
จนกวิา่จะเสร็จสิ�นจากนั�นลองเปิ็ด้โป็รเจคเตอรอ์กีครั �ง

• หากวิธิกีารด้ �านบนใช �ไมไ่ด้ �ผู้ล ให �ลองใช �เต �ารับไฟฟ�าอืน่
หรอืลองใช �อปุ็กรณไ์ฟฟ�าอืน่กบัเต �ารับไฟฟ�าเด้ยีวิกนั

ไมม่ภีาพ • ตรวิจสอบให �แน่ใจวิา่เชือ่มตอ่สายเคเบลิแหลง่สญัญาณ
วิดิ้โีออยา่งถก้ต �องและแหลง่สญัญาณวิดิ้โีอถก้เปิ็ด้อย้่

• หากไมไ่ด้ �เลอืกแหลง่สญัญาณเข �าโด้ยอตัโนมตั ิให �
เลอืกแหลง่สญัญาณทุ่ีถ่ก้ต �องด้ �วิยป็ุ่ ม Source บน
โป็รเจคเตอรห์รอืรโีมทุ่คอนโทุ่รล

ภาพเบลอ • การป็รับ ตวัหมนุเพื่ื�อปรบัโฟกสั จะชว่ิยโฟกสัเลนสใ์ห �
ฉายภาพได้ �อยา่งถก้ต �อง

• ตรวิจสอบให �แน่ใจวิา่โป็รเจคเตอรแ์ละหน �าจออย้ใ่นแนวิทุ่ี่
ถก้ต �อง หากจำาเป็็นให �ป็รับควิามสง้ของโป็รเจคเตอรร์วิม
ถง้มมุและทุ่ศิัทุ่างการฉาย

รโีมทุ่คอนโทุ่รลไมทุ่่ำางาน • ตรวิจสอบให �แน่ใจวิา่ไมม่สี ิง่กดี้ขวิางระหวิา่ง
รโีมทุ่คอนโทุ่รลและโป็รเจคเตอร;์ และอย้ภ่ายในระยะ  
8 เมตร (26 ฟตุ) จากกนัและกนั

• แบตเตอรีอ่าจหมด้ โป็รด้ตรวิจสอบและเป็ลีย่นหาก
จำาเป็็น

ภาพไมป่็กติ • ตรวิจสอบให �แน่ใจวิา่เชือ่มตอ่สายเคเบลิแหลง่สญัญาณ
วิดิ้โีออยา่งถก้ต �องและแหลง่สญัญาณวิดิ้โีอถก้เปิ็ด้อย้่

• หากวิธิขี �างต �นใช �ไมไ่ด้ �ผู้ล ให �ตรวิจสอบชอ่งอากาศัเข �า
หรอืชอ่งอากาศัออกไมอ่ดุ้ตนั
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ไฟแสดงสถานะ LED
ไฟ สถานะแลืะค�าอธบิาย
ส �ม โหมด้สแตนด้บ์าย

เขยีวิ กะพรบิ ได้ �รับพลงังาน
เขยีวิ การทุ่ำางานป็กติ
แด้ง กำาลงัด้าวินโ์หลด้

ส �ม กะพรบิ ปิ็ด้การเบริน์อนิ
แด้ง กะพรบิหน้ง่ครั �งตอ่วินิาทุ่ี ข �อผู้ดิ้พลาด้ของพัด้ลม

แด้ง กะพรบิหน้ง่ครั �งตอ่ 3 วินิาทุ่ี ข �อผู้ดิ้พลาด้ด้ �านควิามร �อนและอณุหภม้ิ
เขยีวิและแด้ง กะพรบิสลบักนั ข �อผู้ดิ้พลาด้แหลง่กำาเนดิ้แสง
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การบ�ารงุรกัษา
ขอ้ควรระวงัที่ ั�วไป
• ตรวิจสอบให �แน่ใจวิา่โป็รเจคเตอรปิ์็ด้อย้แ่ละถอด้สายไฟออกจากเต �าเสยีบไฟแล �วิ
• ห �ามถอด้ชิ�นสว่ินใด้ๆ ออกจากโป็รเจคเตอร ์ตดิ้ตอ่ ViewSonic® หรอืผู้้ �ค �าป็ลกีเมือ่

ต �องการเป็ลีย่นสว่ินใด้สว่ินหน้ง่ของโป็รเจคเตอร์
• ห �ามฉีด้หรอืเทุ่ของเหลวิลงบนตวัิเครือ่งโด้ยตรง
• เคลือ่นย �ายโป็รเจคเตอรด์้ �วิยควิามระมดั้ระวิงั เนือ่งจากหากโป็รเจคเตอรม์สีเีข �ม อาจ

ทุ่ำาให �เกดิ้รอยได้ �ชดั้เจนงา่ยกวิา่โป็รเจคเตอรท์ุ่ีม่สีอีอ่นกวิา่
การที่�าความสะอาดเลืนส์
• ใช �สเป็รยท์ุ่ีอ่ดั้ลมเป่็าพน่ฝุ่ นออก
• หากเลนสย์งัคงไมส่ะอาด้ ให �ใช �กระด้าษเชด็้เลนส ์หรอืใช �นำ�ายาทุ่ำาควิามสะอาด้

เลนสห์ยด้ลงบนผู้ �านุ่มแล �วิเชด็้ผู้วิิเลนสเ์บาๆ
ขอ้ควรระวงั:   ห �ามใช �วิสัด้สุำาหรับขดั้พื�นผู้วิิขดั้ถบ้นผู้วิิเลนส์

ที่�าความสะอาดตวัเครื�อง
• ใช �ผู้ �าแห �งทุ่ีนุ่่มและไมม่ขียุเพือ่เชด็้สิง่สกป็รกหรอืฝุ่ น
• หากตวัิเครือ่งยงัไมส่ะอาด้ ให �ใช �ผู้งซกัฟอกทุ่ีไ่มม่สีว่ินผู้สมของแอมโมเนยี, ผู้ง

ซกัฟอกทุ่ีไ่มม่สีว่ินผู้สมของแอลกอฮอล,์ ผู้งซกัฟอกชนดิ้ออ่นใสผู่้ �าทุ่ีไ่มม่ขียุแล �วิ
เชด็้ให �สะอาด้
ขอ้ควรระวงั:   ห �ามใช �ครมี แอลกอฮอล ์เบนซนิ ทุ่นิเนอร ์หรอืนำ�ายาเคมสีำาหรับทุ่ำาควิาม

สะอาด้
การเก็บโปรเจคเตอร์
หากคณุต �องเกบ็โป็รเจคเตอรเ์ป็็นเวิลานานๆ โป็รด้:
• ตรวิจสอบวิา่อณุหภม้แิละควิามชื�นในบรเิวิณทุ่ีจั่ด้เกบ็อย้ภ่ายในชว่ิงทุ่ีก่ำาหนด้
• ด้ง้ขาตั �งป็รับมมุทุ่ั �งหมด้เข �า 
• นำาแบตเตอรีอ่อกจากรโีมทุ่คอนโทุ่รล
• จัด้เกบ็เครือ่งโป็รเจคเตอรล์งในกลอ่งบรรจภุณัฑ์ใ์สเ่ครือ่งเด้มิหรอืกลอ่งลกัษณะ

เด้ยีวิกนั
ค�าประกาศเก่�ยวกบัความรบัผดิชอบ
• ViewSonic® ไมแ่นะนำาให �ใช �นำ�ายาทุ่ำาควิามสะอาด้ทุ่ีม่สีว่ินผู้สมของแอมโมเนยี

หรอืแอลกอฮอลบ์นเลนสห์รอืตวัิเครือ่ง นำ�ายาทุ่ำาควิามสะอาด้เคมบีางตวัิ ได้ �รับการ
รายงานวิา่ทุ่ำาให �เลนสแ์ละ/หรอืตวัิเครือ่งของโป็รเจคเตอรเ์สยีหาย

• ViewSonic® จะไมรั่บผู้ดิ้ชอบตอ่ควิามเสยีหายทุ่ีเ่กดิ้จากการใช �นำ�ายาทุ่ำาควิาม
สะอาด้ทุ่ีม่สีว่ินผู้สมของแอมโมเนยีหรอืแอลกอฮอล์
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ขอ้มลูืแหลืง่ก�าเนดิแสง
สว่ินนี�จะชว่ิยให �เข �าใจด้ขี้�นเกีย่วิกบัแหลง่กำาเนดิ้แสงโป็รเจคเตอรข์องคณุ
ช ั�วโมงใชง้านแหลืง่ก�าเนดิแสง
เมือ่โป็รเจคเตอรก์ำาลงัทุ่ำางานอย้ ่ตวัิจับเวิลาภายในเครือ่งจะคำานวิณระยะเวิลาการใช �
แหลง่กำาเนดิ้แสง (เป็็นชัว่ิโมง) โด้ยอตัโนมตัิ

เพือ่ตรวิจด้ข้ �อมล้ชัว่ิโมงแหลง่แสง:
1. กด้ Menu เพือ่เปิ็ด้เมน้ OSD และไป็ยงั: ข ัน้สงู > การต ัง้คา่แหลืง่แสง >  

ขอ้มลูืช ั�วโมงใชง้านแหลืง่แสง
2. กด้ Enter และหน �า ขอ้มลูืช ั�วโมงใชง้านแหลืง่แสง จะป็รากฏิข้�น
3. กด้ Exit เพือ่ออกจากเมน้นี�
การยดือายแุหลืง่ก�าเนดิแสง
เพือ่ให �แหลง่กำาเนดิ้แสงนี�มอีายกุารใช �งานนานข้�น คณุสามารถทุ่ำาการตั �งคา่ด้งัตอ่ไป็นี�
บนเมน้ OSD
การต ัง้คา่โหมดแหลืง่ก�าเนดิแสง
การตั �งคา่โป็รเจคเตอรใ์นโหมด้อืน่ใด้นอกเหนอืจากโหมด้ ปกต ิลด้การเกดิ้เสยีง
รบกวินของระบบ, ลด้การใช �พลงังาน และยดื้อายกุารทุ่ำางานของแหลง่กำาเนดิ้แสง

โหมดแหลืง่แสง ค�าอธบิาย
ปกติ ให �ควิามสวิา่งของแหลง่กำาเนดิ้แสงเต็มรป้็แบบ
Eco ลด้การใช �พลงังานของแหลง่กำาเนดิ้แสงลง 20% และลด้ควิาม

สวิา่งและลด้เสยีงรบกวินจากพัด้ลม
สด่�าไดนามกิ 1 ลด้การใช �พลงังานของแหง่กำาเนดิ้แสงลงสง้สดุ้ถง้ 70% ข้�นอย้ก่บั

ระด้บัควิามสวิา่งของเนื�อหา
สด่�าไดนามกิ 2 ลด้การใช �พลงังานของแหง่กำาเนดิ้แสงลงสง้สดุ้ถง้ 50% ข้�นอย้ก่บั

ระด้บัควิามสวิา่งของเนื�อหา
ต ัง้เอง อนุญาตให �คณุป็รับพลงังานแหลง่กำาเนดิ้แสงเพือ่ยดื้อายแุหลง่

กำาเนดิ้แสงและลด้เสยีงรบกวินจากพัด้ลม

เพือ่ตั �งคา่โหมด้แหลง่กำาเนดิ้แสง เปิ็ด้เมน้ OSD และไป็ยงั: ข ัน้สงู >  
การต ัง้คา่แหลืง่แสง >  โหมดแหลืง่แสง และกด้  /  เพือ่เลอืกและกด้ Enter

การต ัง้คา่ปิดเครื�องอตัโนมตั ิ
วิธินีี�ชว่ิยให �โป็รเจคเตอรปิ์็ด้อัตโนมัตหิลังจากชว่ิงเวิลาทุ่ีก่ำาหนด้เมือ่ไม่มกีารตรวิจพบ
แหลง่สญัญาณเข �า
เปิ็ด้เมน้ OSD และไป็ยงั: การจดัการพื่ลืงังาน > พื่ลืงังานสมารท์ี่ >  
ปิดเครื�องอตัโนมตั ิและกด้  /  เพือ่ปิ็ด้หรอืป็รับเวิลา
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ระเบย่บขอ้บงัคบั แลืะขอ้มลูืการ
บรกิาร

ขอ้มลูืเก่�ยวกบัความสอดคลือ้ง
สว่ินนี�อธบิายถง้ข �อกำาหนด้และถ �อยแถลงทุ่ั �งหมด้เกีย่วิกบัระเบยีบข �อบงัคบั การใช �งาน
ทุ่ีไ่ด้ �รับการยนืยนัจะอ �างองิถง้ฉลากป็�ายชือ่และเครือ่งหมายทุ่ีเ่กีย่วิข �องบนตวัิเครือ่ง

ถอ้ยแถลืงความสอดคลือ้งของ FCC
อปุ็กรณน์ี�มคีณุสมบตัติรงตามกฎข �อบงัคบั FCC สว่ินทุ่ี ่15 การทุ่ำางานต �องเป็็นไป็ตาม
เงือ่นไขสองข �อตอ่ไป็นี�: (1) อปุ็กรณน์ี�ต �องไมก่อ่ให �เกดิ้การรบกวินทุ่ีเ่ป็็นอนัตราย และ 
(2) อปุ็กรณน์ี�ต �องทุ่นตอ่การรบกวินทุ่ีไ่ด้ �รับ รวิมทุ่ั �งการรบกวินทุ่ีอ่าจกอ่ให �เกดิ้การ
ทุ่ำางานทุ่ีไ่มพ่ง้ป็ระสงค ์อปุ็กรณน์ี�ได้ �รับการทุ่ด้สอบ และพบวิา่สอด้คล �องกบัข �อจำากดั้
ของอปุ็กรณด์้จิติอลคลาส B  ซ้ง่เป็็นไป็ตามสว่ินทุ่ี ่15 ของกฎข �อบงัคบั FCC
ข �อจำากดั้เหลา่นี�ได้ �รับการออกแบบเพือ่ให �การป็�องกนัทุ่ีเ่หมาะสมตอ่การรบกวินทุ่ีเ่ป็็น
อนัตรายในการตดิ้ตั �งบรเิวิณทุ่ีพั่กอาศัยั อปุ็กรณน์ี�สร �าง ใช � และสามารถแผู้พ่ลงังาน
ควิามถีค่ลืน่วิทิุ่ย ุและถ �าไมไ่ด้ �ตดิ้ตั �งและใช �อยา่งเหมาะสมตามทุ่ีร่ะบใุนขั �นตอนการใช �
งาน อาจกอ่ให �เกดิ้การรบกวินทุ่ีเ่ป็็นอนัตรายตอ่การสือ่สาร อยา่งไรกต็าม ไมอ่าจรับ
ป็ระกนัได้ �วิา่จะไมม่กีารรบกวินเกดิ้ข้�นจากการตดิ้ตั �งอปุ็กรณน์ี� ถ �าอปุ็กรณเ์ป็็นสาเหตใุห �
เกดิ้การรบกวินทุ่ีเ่ป็็นอนัตรายตอ่การรับคลืน่วิทิุ่ย ุและโทุ่รทุ่ศััน ์ซ้ง่สามารถระบไุด้ �โด้ย
การปิ็ด้และเปิ็ด้อปุ็กรณ ์ผู้้ �ใช �ควิรพยายามแก �ไขการรบกวินโด้ยใช �วิธิกีารหน้ง่หรอืหลาย
วิธิกีารตอ่ไป็นี�รว่ิมกนั:
• ป็รับทุ่ศิัทุ่างหรอืเป็ลีย่นสถานทุ่ีข่องเสาอากาศัรับสญัญาณ
• เพิม่ระยะหา่งระหวิา่งอปุ็กรณแ์ละเครือ่งรับสญัญาณ
• เชือ่มตอ่อปุ็กรณล์งในเต �าเสยีบในวิงจรทุ่ีแ่ตกตา่งจากทุ่ีใ่ช �เสยีบเครือ่งรับอย้่
• ป็รก้ษาตวัิแทุ่นจำาหน่าย หรอืชา่งเทุ่คนคิวิทิุ่ย/ุโทุ่รทุ่ศัันท์ุ่ีม่ปี็ระสบการณเ์พือ่ขอ

ควิามชว่ิยเหลอื
ค�าเตอืน: คณุต �องระมดั้ระวิงัวิา่ การเป็ลีย่นแป็ลงหรอืด้ดั้แป็ลงทุ่ีไ่มไ่ด้ �รับการเห็นชอบ
โด้ยองคก์รทุ่ีม่หีน �าทุ่ีรั่บผู้ดิ้ชอบเรือ่งควิามสอด้คล �อง จะทุ่ำาให �สทิุ่ธิ�ในการใช �อปุ็กรณ์
ของผู้้ �ใช �ส ิ�นสดุ้
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ประกาศแจง้เก่�ยวกบัการรบัสมัผสัการแผร่งัสข่อง FCC
อปุ็กรณน์ี�สอด้คล �องตามขดี้จำากดั้การรับสมัผัู้สการแผู้รั่งสขีอง FCC ทุ่ีก่ำาหนด้ไวิ �สำาหรับ
สภาพแวิด้ล �อมทุ่ีไ่มค่วิบคมุ ผู้้ �ใช �ต �องป็ฏิบิตัติามคำาแนะนำาการใช �งานเฉพาะเพือ่ให �
สอด้คล �องกบัการได้ �รับ RF ในระด้บัทุ่ีน่่าพอใจ
จะต �องไมจั่ด้วิางหรอืใช �งานเครือ่งสง่สญัญาณรว่ิมกบัเสาอากาศัหรอืเครือ่งสง่สญัญาณ
อืน่ ๆ จะต �องตดิ้ตั �งและใช �งานอปุ็กรณน์ี�โด้ยให �มรีะยะหา่งขั �นตำา่ 20 เซน็ตเิมตรระหวิา่ง
อปุ็กรณแ์ผู้รั่งสแีละรา่งกายของคณุ
ค้ม่อืผู้้ �ใช �หรอืค้ม่อืการใช �งานสำาหรับอปุ็กรณแ์ผู้รั่งสโีด้ยตั �งใจหรอืไมต่ั �งใจจะต �องเตอืน
ผู้้ �ใช �วิา่การเป็ลีย่นแป็ลงหรอืด้ดั้แป็ลงทุ่ีไ่มไ่ด้ �รับการเห็นชอบจากฝ่ายทุ่ีรั่บผู้ดิ้ชอบเรือ่ง
การป็ฏิบิตัติามกฎระเบยีบอาจทุ่ำาให �สทิุ่ธิ�ในการใช �งานอปุ็กรณข์องผู้้ �ใช �หมด้ไป็

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

ขอ้ความแสดงการแจง้เตอืน IC
อปุ็กรณน์ี�เป็็นไป็มาตรฐาน RSS ของหน่วิยงานอตุสาหกรรมแหง่ป็ระเทุ่ศัแคนาด้าวิา่
ด้ �วิยการยกเวิ �นใบอนุญาต การทุ่ำางานต �องเป็็นไป็ตามเงือ่นไขสองข �อตอ่ไป็นี�: (1) 
อปุ็กรณน์ี�ไมไ่ด้ �กอ่ให �เกดิ้การรบกวินสญัญาณ และ (2) อปุ็กรณน์ี�จะต �องยอมรับตอ่การ
รบกวินสญัญาณใด้ๆ รวิมถง้การรบกวินสญัญาณทุ่ีอ่าจกอ่ให �เกดิ้การทุ่ำางานทุ่ีไ่มค่าด้
หวิงัของอปุ็กรณ์

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

ขอ้ความแสดงรหสัประเที่ศ
สำาหรับผู้ลติภณัฑ์ท์ุ่ีม่จีำาหน่ายในตลาด้ของป็ระเทุ่ศัสหรัฐอเมรกิา/แคนาด้า จะสามารถ
ใช �งานได้ �เฉพาะชอ่ง 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
อปุ็กรณน์ี�สอด้คล �องตามขดี้จำากดั้การรับสมัผัู้สการแผู้รั่งสขีอง IC RSS-102 ทุ่ีก่ำาหนด้
ไวิ �สำาหรับสภาพแวิด้ล �อมทุ่ีไ่มค่วิบคมุ จะต �องตดิ้ตั �งและใช �งานอปุ็กรณน์ี�โด้ยให �มรีะยะ
หา่งขั �นตำา่ 20 ซม. ระหวิา่งอปุ็กรณแ์ผู้รั่งสแีละรา่งกายของคณุ อปุ็กรณท์ุ่ีใ่ช �ชว่ิงควิามถี ่
5150-5825 Mhz จะใช �สำาหรับการใช �งานในตวัิอาคารเพือ่ลด้โอกาสทุ่ีจ่ะเกดิ้การ
รบกวินทุ่ีเ่ป็็นอนัตรายตอ่ระบบด้าวิเทุ่ยีมโทุ่รศัพัทุ่ม์อืถอืทุ่ีใ่ช �ชอ่งสญัญาณรว่ิมกนั
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 เฉพาะสำาหรับการใช �งานในตวัิอาคาร
เทุ่า่นั�นเพือ่ลด้ควิามเป็็นไป็ได้ �ของการรบกวินสญัญาณทุ่ีอ่นัตรารายตอ่ระบบด้าวิเทุ่ยีม
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.

ความสอดคลือ้งกบั CE ส�าหรบัประเที่ศในสหภัาพื่ยโุรป
อปุ็กรณน์ี�สอด้คล �องกบัข �อกำาหนด้ EMC ทุ่ี ่2014/30/EU และข �อกำาหนด้
ไฟฟ�าแรงด้นัตำา่ 2014/35/EU ข �อกำาหนด้การออกแบบเพือ่ป็ระหยดั้พลงังาน 
2009/125/EC และข �อกำาหนด้อปุ็กรณป์็ลอ่ยคลืน่วิทิุ่ย ุ2014/53/EU

ชว่ิงควิามถี:่ 2400-2483.5MHz, 5150-5250MHz

กำาลงัเอาทุ่พ์ทุุ่สง้สดุ้ : ตำา่กวิา่ 20dBm

ขอ้มลูืตอ่ไปน่ใ้ชเ้ฉพื่าะส�าหรบัประเที่ศสมาชกิ EU เที่า่น ัน้:
เครือ่งหมายทุ่ีแ่สด้งทุ่างด้ �านขวิา หมายถง้การด้ำาเนนิการทุ่ีส่อด้คล �องกบัข �อ
กำาหนด้ของเสยีจากอปุ็กรณไ์ฟฟ�าและอเิล็กทุ่รอนกิส ์2012/19/EU (WEEE) 
เครือ่งหมายระบวุิา่ ห �ามทุ่ิ�งอปุ็กรณป์็ะป็นเป็็นขยะชมุชนทุ่ีไ่มไ่ด้ �คดั้แยก แต่
ต �องใช �ระบบคนืและการเกบ็รวิบรวิมทุ่ีส่อด้คล �องกบักฎหมายทุ่ �องถิน่
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ประกาศความสอดคลือ้งกบั RoHS2
ผู้ลติภณัฑ์น์ี�ได้ �รับการออกแบบ และผู้ลติอยา่งสอด้คล �องกบัข �อกำาหนด้ 2011/65/
EU ของรัฐสภาและสภายโุรป็ วิา่ด้ �วิยการจำากดั้การใช �สารอนัตรายบางชนดิ้ในอปุ็กรณ์
ไฟฟ�าและอเิล็กทุ่รอนกิส ์(ข �อกำาหนด้ RoHS2) และลงควิามเห็นวิา่สอด้คล �องกบัคา่
ควิามเข �มข �นสง้สดุ้ ทุ่ีอ่อกโด้ยคณะกรรมการการป็รับตวัิทุ่างเทุ่คนคิแหง่ยโุรป็ (TAC) 
ด้งัทุ่ีแ่สด้งด้ �านลา่ง:

สาร ความเขม้ขน้สงูที่่�สดุ
ที่่�เสนอ ความเขม้ขน้จรงิ

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

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

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

สว่นประกอบบางอยา่งของผลืติภัณัฑด์งัที่่�ระบขุา้งตน้ ไดร้บัการยกเวน้ภัายใต้
ภัาคผนวก III ของขอ้ก�าหนด RoHS2 ดงัที่่�ระบไุวด้า้นลืา่ง ตวัอยา่งของสว่น
ประกอบที่่�ไดร้บัการยกเวน้คอื:
• ป็รอทุ่ในหลอด้ฟลอ้อเรสเซนตอ์อนแคโทุ่ด้เย็นและหลอด้ฟลอ้อเรสเซนตท์ุ่ีม่อีเิล็ก

โตรด้ภายนอก (CCFL และ EEFL) เพือ่การใช �งานในวิตัถปุ็ระสงคเ์ฉพาะทุ่ีไ่มเ่กนิ 
(ตอ่หลอด้): 

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

• ตะกัว่ิในหลอด้รังสแีคโทุ่ด้
• ตะกัว่ิในแก �วิของหลอด้ฟลอ้อเรสเซนตไ์มเ่กนิ 0.2% โด้ยนำ�าหนัก
• ตะกัว่ิอนัเป็็นองคป์็ระกอบผู้สมในอลม้เินยีมทุ่ีม่ตีะกัว่ิได้ �สง้สดุ้ 0.4% โด้ยนำ�าหนัก
• คอป็เป็อร ์อลัลอย ทุ่ีป่็ระกอบด้ �วิยตะกัว่ิสง้สดุ้ 4% ตามนำ�าหนัก
• ตะกัว่ิในโลหะบดั้กรชีนดิ้อณุหภม้หิลอมเหลวิสง้ (เชน่ อลัลอยผู้สมตะกัว่ิทุ่ีม่ตีะกัว่ิ 

85% ตามนำ�าหนักหรอืมากกวิา่)
• สว่ินป็ระกอบไฟฟ�าและอเิล็กทุ่รอนกิสท์ุ่ีป่็ระกอบด้ �วิยตะกัว่ิในแก �วิ หรอืเซรามกิ ทุ่ี่

นอกเหนอืจากได้อเิล็กทุ่รกิเซรามกิในตวัิเกบ็ป็ระจ ุเชน่ อปุ็กรณเ์พยีโซอเิล็กทุ่รอนกิ 
หรอืในแก �วิ หรอืสารป็ระกอบเซรามกิแมทุ่รกิซ ์
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ขอ้จ�ากดัเก่�ยวกบัสารอนัตรายของอนิเดย่
ถ �อยแถลงข �อจำากดั้เกีย่วิกบัสารอนัตราย (อนิเด้ยี) ผู้ลติภณัฑ์น์ี�สอด้คล �องกบั “กฎ
ระเบยีบของเสยีอเิล็กทุ่รอนกิสข์องอนิเด้ยี ปี็ 2011” และห �ามการใช �ตะกัว่ิ, ป็รอทุ่, 
เฮกซะวิาเลนตโ์ครเมยีม, โพลโีบรมเินตเต็ด้ ไบฟีนลิส ์หรอืโพลโีบรมเินตเต็ด้ ไบฟี
นลิ อเีธอร ์ทุ่ีค่วิามเข �มข �นเกนิ 0.1 % ตามนำ�าหนัก และ 0.01 % ตามนำ�าหนักสำาหรับ
แคด้เมยีม ยกเวิ �นสำาหรับการยกเวิ �นทุ่ีแ่สด้งในรายการ 2 ของกฎระเบยีบ

การที่ิง้ผลืติภัณัฑเ์มื�อส ิน้สดุอายผุลืติภัณัฑ์
ViewSonic® เคารพสิง่แวิด้ล �อม และมุง่มัน่ทุ่ีจ่ะทุ่ำางานเพือ่อนุรักษ์สิง่แวิด้ล �อม ขอ
ขอบคณุทุ่ีค่ณุมสีว่ินในการใช �คอมพวิิเตอรท์ุ่ีฉ่ลาด้ข้�น และชว่ิยอนุรักษ์สิง่แวิด้ล �อมมาก
ข้�น หากต �องการศัก้ษาข �อมล้เพิม่เตมิ
โป็รด้ไป็ทุ่ีเ่ว็ิบไซตข์อง ViewSonic®

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

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

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

Macintosh และ Power Macintosh เป็็นเครือ่งหมายการค �าจด้ทุ่ะเบยีนของ Apple 
Inc.

Microsoft, Windows และโลโก � Windows เป็็นเครือ่งหมายการค �าจด้ทุ่ะเบยีนของ 
Microsoft Corporation ในป็ระเทุ่ศัสหรัฐอเมรกิาและป็ระเทุ่ศัอืน่ ๆ

ViewSonic®, โลโก �นกสามตวัิ, OnView, ViewMatch และ ViewMeter เป็็น
เครือ่งหมายการค �าจด้ทุ่ะเบยีนของ ViewSonic® Corporation

VESA เป็็นเครือ่งหมายการค �าจด้ทุ่ะเบยีนของสมาคมมาตรฐานวิดิ้โีออเิล็กทุ่รอนกิส ์
DPMS, DisplayPort และ DDC เป็็นเครือ่งหมายการค �าของ VESA

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

ในฐานะพันธมติรของ ENERGY STAR® แล �วิ ViewSonic® Corporation ได้ �พจิารณา
แล �วิวิา่ผู้ลติภณัฑ์น์ี�เป็็นไป็ตามแนวิทุ่างของ ENERGY STAR® ในด้ �านป็ระสทิุ่ธภิาพการ
ใช �พลงังาน

ค�าปฏิเิสธความรบัผดิชอบ: ViewSonic® Corporation จะไมรั่บผู้ดิ้ชอบตอ่ข �อผู้ดิ้
พลาด้ทุ่างเทุ่คนคิ หรอืทุ่างบรรณาธกิาร หรอืการละเวิ �นทุ่ีม่อีย้ใ่นทุ่ีน่ี�; หรอืสำาหรับควิาม
เสยีหายทุ่ีเ่กดิ้ข้�น หรอืควิามเสยีหายทุ่ีต่ามมา ทุ่ีเ่ป็็นผู้ลจากการใช �งาน หรอืสมรรถนะ
ในการใช �งานผู้ลติภณัฑ์น์ี�

เพือ่ป็ระโยชนใ์นการป็รับป็รงุผู้ลติภณัฑ์อ์ยา่งตอ่เนือ่ง ViewSonic® Corporation ขอ
สงวินสทิุ่ธิ�ในการเป็ลีย่นแป็ลงข �อมล้จำาเพาะของผู้ลติภณัฑ์โ์ด้ยไมต่ �องแจ �งให �ทุ่ราบ 
ข �อมล้ในเอกสารนี�อาจเป็ลีย่นแป็ลงได้ �โด้ยไมต่ �องแจ �งให �ทุ่ราบ

ห �ามคดั้ลอก ทุ่ำาซำ�า หรอืสง่ผู้า่นสว่ินหน้ง่สว่ินใด้ของเอกสารนี�ด้ �วิยวิธิกีารใด้ ๆ เพือ่
วิตัถปุ็ระสงคใ์ด้ ๆ โด้ยไมไ่ด้ �รับอนุญาตเป็็นลายลกัษณอ์กัษรจาก ViewSonic® 
Corporation กอ่น

X1_X2_UG_THA_1a_20220331
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บรกิารลืกูคา้
สำาหรับการสนับสนุนด้ �านเทุ่คนคิหรอืบรกิารผู้ลติภณัฑ์ ์ให �ด้ต้ารางด้ �านลา่งหรอืตดิ้ตอ่
ร �านค �าป็ลกีของคณุ

 หมายเหต:ุ คณุจำาเป็็นต �องมหีมายเลขซเีรยีลของผู้ลติภณัฑ์์

ประเที่ศ/
ภัมูภิัาค เว็บไซ้ต์ ประเที่ศ/ภัมูภิัาค เว็บไซ้ต์

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/ ป็ระเทุ่ศัไทุ่ย www.viewsonic.com/th/ 

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

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

Latin America www.viewsonic.com/la

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

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

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

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

United Kingdom www.viewsonic.com/uk/



85

การรบัประกนัแบบจ�ากดั
เครือ่งโป็รเจคเตอร ์ViewSonic®

การรบัประกนัคุม้ครองอะไรบา้ง:
ViewSonic® รับป็ระกนัวิา่ผู้ลติภณัฑ์ข์องบรษัิทุ่ป็ราศัจากข �อบกพรอ่ง เนือ่งจากวิตัถดุ้บิ
และฝีมอืแรงงานภายใต �การใช �งานป็กต ิระหวิา่งชว่ิงเวิลารับป็ระกนั หากผู้ลติภณัฑ์์
พสิจ้นไ์ด้ �วิา่บกพรอ่งเนือ่งจากวิตัถดุ้บิหรอืฝีมอืแรงงานระหวิา่งชว่ิงเวิลารับป็ระกนั 
ViewSonic® จะทุ่ำาการซอ่มหรอืเป็ลีย่นผู้ลติภณัฑ์ใ์ห �ใหมด่้ �วิยผู้ลติภณัฑ์ท์ุ่ีเ่หมอืน
กนั ตามด้ลุพนิจิของบรษัิทุ่แตเ่พยีงผู้้ �เด้ยีวิ ผู้ลติภณัฑ์ห์รอืชิ�นสว่ินทุ่ีเ่ป็ลีย่นให �ใหม ่
อาจป็ระกอบด้ �วิยชิ�นสว่ินหรอืสว่ินป็ระกอบทุ่ีผู่้ลติข้�นใหม ่หรอืได้ �รัับการซอ่มแซมและ
ป็ระกอบกลบัเข �าไป็ใหม่

การรบัประกนัที่ ั�วไปแบบจ�ากดัเวลืาสาม (3) ป่:
โด้ยมชี ิ�นสว่ินทุ่ีรั่บป็ระกนัเพยีงหน้ง่ปี็ (1) ปี็สำาหรับด้งัทุ่ีก่ำาหนด้ไวิ �ด้ �านลา่ง สำาหรับ
อเมรกิาเหนอืและอเมรกิาใต �: รับป็ระกนัชิ�นสว่ินทุ่ั �งหมด้แตไ่มร่วิมหลอด้ไฟเป็็นเวิลา
สาม (3) ปี็, รับป็ระกนัคา่แรงงานเป็็นเวิลาสาม (3) ปี็, และรับป็ระกนัหลอด้เด้มิเป็็น
เวิลาหน้ง่ (1) ปี็โด้ยนับจากวินัทุ่ีผู่้้ �บรโิภครายแรกซื�อผู้ลติภณัฑ์์
ภม้ภิาคหรอืป็ระเทุ่ศัอืน่ ๆ : โป็รด้ตรวิจสอบข �อมล้การรับป็ระกนักบัตวัิแทุ่นจำาหน่ายหรอื
สำานักงาน ViewSonic® ในพื�นทุ่ีข่องคณุ

การรบัประกนัการใชง้านหนกัแบบจ�ากดัหนึ�ง (1) ป่:
สำาหรับในอเมรกิาเหนอืและอเมรกิาใต � ภายใต �การตั �งคา่แบบใช �งานหนัก ซ้ง่การใช �งาน
ของโป็รเจ็กเตอรนั์�นหมายรวิมถง้การใช �งานเครือ่งในแตล่ะวินัโด้ยเฉลีย่มากกวิา่สบิสี ่
(14) ชัว่ิโมง: รับป็ระกนัชิ�นสว่ินทุ่ั �งหมด้แตไ่มร่วิมหลอด้ไฟเป็็นเวิลาหน้ง่ (1) ปี็, รับ
ป็ระกนัคา่แรงงานเป็็นเวิลาหน้ง่ (1) ปี็, และรับป็ระกนัหลอด้เด้มิเป็็นเวิลาเก �าสบิ (90) 
วินั โด้ยนับจากวินัทุ่ีผู่้้ �บรโิภครายแรกซื�อผู้ลติภณัฑ์;์ ยโุรป็: รับป็ระกนัชิ�นสว่ินทุ่ั �งหมด้
แตไ่มร่วิมหลอด้ไฟเป็็นเวิลาหน้ง่ (1) ปี็, รับป็ระกนัคา่แรงงานเป็็นเวิลาหน้ง่ (1) ปี็, 
และรับป็ระกนัหลอด้เด้มิเป็็นเวิลาเก �าสบิ (90) วินั โด้ยนับจากวินัทุ่ีผู่้้ �บรโิภครายแรกซื�อ
ผู้ลติภณัฑ์ ์ภม้ภิาคหรอืป็ระเทุ่ศัอืน่ ๆ : โป็รด้ตรวิจสอบข �อมล้การรับป็ระกนักบัตวัิแทุ่น
จำาหน่ายหรอืสำานักงาน ViewSonic® ในพื�นทุ่ีข่องคณุ การรับป็ระกนัหลอด้ไฟเป็็นไป็
ตามข �อกำาหนด้และเงือ่นไข, การตรวิจสอบและการอนุมตั ิมผีู้ลบงัคบัใช �เฉพาะกบั
หลอด้ทุ่ีผู่้้ �ผู้ลติตดิ้ตั �งไวิ �เทุ่า่นั�น หลอด้ไฟทุ่ีเ่ป็็นอปุ็กรณเ์สรมิทุ่ั �งหมด้ซ้ง่ซื�อแยกตา่งหาก 
จะให �การรับป็ระกนัเป็็นเวิลา 90 วินั

การรบัประกนัคุม้ครองใครบา้ง:
การรับป็ระกนันี�ใช �ได้ �เฉพาะกบัผู้้ �ซื�อสนิค �ารายแรกเทุ่า่นั�น

สิ�งที่่�การรบัประกนัไมคุ่ม้ครอง:
1. ผู้ลติภณัฑ์ใ์ด้ ๆ ทุ่ีห่มายเลขซเีรยีลถก้ขดี้ฆ่า่ แก �ไข หรอืลบออก 
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2. ควิามเสยีหาย การเสือ่มสภาพ หรอืควิามผู้ดิ้ป็กตทิุ่ีเ่ป็็นผู้ลจาก:
ͫ อบุตัเิหต ุการใช �ในทุ่างทุ่ีผู่้ดิ้ การละเลย ไฟไหม � ถก้นำ�า ฟ�าผู้า่ หรอืภยัธรรมชาติ

อืน่ ๆ การด้ดั้แป็ลงผู้ลติภณัฑ์โ์ด้ยไมไ่ด้ �รับอนุญาต หรอืควิามล �มเหลวิในการ
ป็ฏิบิตัติามขั �นตอนตา่ง ๆ ทุ่ีม่าพร �อมกบัผู้ลติภณัฑ์์

ͫ การใช �งานนอกข �อกำาหนด้ของผู้ลติภณัฑ์์
ͫ การใช �งานผู้ลติภณัฑ์น์อกเหนอืจากการใช �งานตามป็กตหิรอืไมอ่ย้ภ่ายใต �

สภาวิะป็กติ
ͫ การซอ่ม หรอืพยายามซอ่มแซมโด้ยบคุคลทุ่ีไ่มไ่ด้ �รับอนุญาตจาก ViewSonic®

ͫ ควิามเสยีหายของผู้ลติภณัฑ์เ์นือ่งจากการขนสง่
ͫ การถอด้หรอืการตดิ้ตั �งผู้ลติภณัฑ์์
ͫ สาเหตภุายนอกทุ่ีส่ง่ผู้ลกบัผู้ลติภณัฑ์ ์เชน่ ควิามแป็รป็รวินของกระแสไฟฟ�า 

หรอืไฟด้บั
ͫ การใช �วิสัด้สุ ิ�นเป็ลอืงหรอือะไหลทุ่่ีม่คีณุสมบตัไิมต่รงตามข �อมล้จำาเพาะของ 

ViewSonic
ͫ การสก้กรอ่นและสก้หรอตามป็กติ
ͫ สาเหตอุืน่ ๆ ทุ่ีไ่มเ่กีย่วิข �องกบัข �อบกพรอ่งของผู้ลติภณัฑ์์

3. คา่ใช �จา่ยในบรกิารถอด้ ตดิ้ตั �ง และตั �งคา่

วธิข่อรบับรกิาร:
1. โป็รด้ตดิ้ตอ่ฝ่ายสนับสนุนลก้ค �าของ ViewSonic® เพือ่ขอข �อมล้เกีย่วิกบัการรับบรกิาร

ภายใต �การรับป็ระกนั (โป็รด้ด้ทุ้่ีห่น �า “การสนับสนุนลก้ค �า”) คณุจำาเป็็นต �องให �หมาย
เลขซเีรยีลของผู้ลติภณัฑ์ข์องคณุ

2. ในการรับบรกิารภายใต �การรับป็ระกนั คณุจะต �องแจ �ง: (a) ใบเสร็จรับเงนิต �นฉบบัทุ่ีม่ี
การแสด้งวินัทุ่ี ่(b) ชือ่ของคณุ (c) ทุ่ีอ่ย้ข่องคณุ (d) คำาอธบิายของปั็ญหา และ (e) 
หมายเลขซเีรยีลของผู้ลติภณัฑ์์

3. นำาหรอืสง่ผู้ลติภณัฑ์โ์ด้ยบรรจใุนกลอ่งด้ั �งเด้มิ ไป็ยงัศัน้ยบ์รกิาร ViewSonic® ทุ่ีไ่ด้ �
รับการแตง่ตั �ง หรอื ViewSonic® โด้ยชำาระคา่ขนสง่ลว่ิงหน �า

4. สำาหรับข �อมล้เพิม่เตมิ หรอืชือ่ของศัน้ยบ์รกิาร ViewSonic® ทุ่ีใ่กล �ทุ่ีส่ดุ้ กรณุาตดิ้ตอ่ 
ViewSonic®

ขอ้จ�ากดัของการรบัประกนัแบบเป็นนยั:
ไมม่กีารรับป็ระกนั ทุ่ั �งแบบชดั้แจ �งหรอืเป็็นนัย ซ้ง่ขยายควิามคุ �มครองเกนิจากทุ่ีม่กีาร
อธบิายไวิ �ในทุ่ีน่ี� ซ ้ง่รวิมถง้การรับป็ระกนัแบบเป็็นนัยของควิามสามารถเชงิพาณชิย ์และ
ควิามเหมาะสมกบัวิตัถปุ็ระสงคเ์ฉพาะสำาหรับการใช �งานใด้ ๆ
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การยกเวน้ของความเสย่หาย:
ควิามรับผู้ดิ้ชอบของ ViewSonic จำากดั้อย้เ่พยีงคา่ใช �จา่ยในการซอ่มแซม หรอืเป็ลีย่น
ผู้ลติภณัฑ์เ์ทุ่า่นั�น ViewSonic® ไมรั่บผู้ดิ้ชอบตอ่:
1. ควิามเสยีหายทุ่ีเ่กดิ้กบัทุ่รัพยส์นิอืน่ ๆ ทุ่ีเ่กดิ้จากข �อบกพรอ่งใด้ ๆ ในผู้ลติภณัฑ์ ์

ควิามเสยีหายทุ่ีเ่กีย่วิข �องกบัควิามไมส่ะด้วิกสบาย การสญ้เสยีการใช �งานของ
ผู้ลติภณัฑ์ ์การเสยีเวิลา การสญ้เสยีผู้ลกำาไร การสญ้เสยีโอกาสทุ่างธรุกจิ การ
สญ้เสยีควิามป็รารถนาด้ ีการรบกวินกบัควิามสมัพันธท์ุ่างธรุกจิหรอืการสญ้เสยีเชงิ
พาณชิยอ์ืน่ ๆ แม �วิา่บรษัิทุ่จะได้ �รับการบอกกลา่วิถง้ควิามเป็็นไป็ได้ �ทุ่ีจ่ะเกดิ้ควิาม
เสยีหายด้งักลา่วิกต็าม

2. ควิามเสยีหายอืน่ ๆ ไมว่ิา่จะเป็็นอบุตัเิหต ุควิามเสยีหายทุ่ีต่ามมา หรอือืน่ ๆ
3. การเรยีกร �องควิามเสยีหายตอ่ลก้ค �าโด้ยบรษัิทุ่อืน่ ๆ

ผลืของกฎหมายของรฐั:
การรับป็ระกนันี�ให �สทิุ่ธิ�ทุ่างกฎหมายทุ่ีเ่ฉพาะเจาะจงแกค่ณุ ซ้ง่คณุอาจมสีทิุ่ธิ�อืน่ทุ่ีแ่ตก
ตา่งไป็ได้ �ตามแตห่น่วิยงานทุ่ �องถิน่ องคก์รป็กครองสว่ินทุ่ �องถิน่บางแหง่ไมอ่นุญาตให �
มขี �อจำากดั้ในการรับป็ระกนัโด้ยนัย และ/หรอืไมอ่นุญาตให �ยกเวิ �นควิามเสยีหายทุ่ีเ่กดิ้
ข้�นโด้ยบงัเอญิหรอืเป็็นผู้ลสบืเนือ่งมา ด้งันั�น ข �อจำากดั้และการยกเวิ �นด้งักลา่วิข �างต �น
อาจไมม่ผีู้ลกบัคณุ

การขายนอกประเที่ศสหรฐัอเมรกิาแลืะแคนาดา:
สำาหรับข �อมล้การรับป็ระกนัและการบรกิารในผู้ลติภณัฑ์ ์ViewSonic® ทุ่ีข่ายนอก
ป็ระเทุ่ศัสหรัฐอเมรกิาและแคนาด้า ให �ตดิ้ตอ่ ViewSonic® หรอืตวัิแทุ่นจำาหน่าย 
ViewSonic® ในป็ระเทุ่ศัของคณุ 
ระยะเวิลาการรับป็ระกนัสำาหรับผู้ลติภณัฑ์น์ี�ในจนีแผู้น่ด้นิใหญ ่(ไมร่วิมฮอ่งกง มาเก�า 
และไต �หวินั) เป็็นไป็ตามข �อกำาหนด้และเงือ่นไขของใบรับป็ระกนัการบำารงุรักษา 
สำาหรับผู้้ �ใช �ในยโุรป็และรัสเซยี สามารถพบรายละเอยีด้การรับป็ระกนัอยา่งสมบร้ณ์
ได้ �ทุ่ี:่ http://www.viewsonic.com/eu/ ภายใต � “การสนับสนุน/ข �อมล้การรับป็ระกนั”

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 


