PJD5453s/PJD5483s
DLP Projector
คู่มือการใช้งาน

Model No. VS15084/VS15083

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำ�กับดูแล
คำ�ประกาศ FCC
อุปกรณ์เครื่องนี้สอดคล้องตาม Part 15 ของกฎ FCC การทำ�งานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2)
อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำ�ให้เกิดการ
ทำ�งานที่ไม่พึงประ สงค์
เครือ
่ งนีไ
้ ด้รบ
ั การทดสอบและพบว่าสอดคล้องตามค่าจำ�กัดของอุปกรณ์ดจ
ิ ต
ิ อลคลาส B ตาม Part
15 ของกฎ FCC ค่าจำ�กัดนีไ
้ ด้รบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ ให้การป้องกันอย่างเหมาะสมจากสัญญาณรบ
กวนทีเ่ ป็นอันตรายในทีอ
่ ยูอ
่ าศัย อุปกรณ์นส
้ี ร้าง ใช้
และแพร่สญ
ั ญาณคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ และหากไม่มก
ี ารติดตัง้ หรือใช้งานตามคำ�แนะนำ�ทีใ่ ห้ไว้
อาจทำ�ให้เกิดสัญญาณรบกวนทีเ่ ป็นอันตรายต่อการสือ
่
สารทางวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่รบ
ั ประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึน
้ ในสภาวะการติดตัง้ บาง
อย่าง หากอุปกรณ์นท
้ี �ำ ให้เกิดสัญญาณรบกวนทีเ่ ป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์
ซึง่
รับทราบได้จากการปิดและเปิดเครือ
่ ง ผูใ้ ช้ควรพยายามลดสัญญาณรบกวนนีด
้ ว้ ยวิธก
ี ารอย่างน้อย
หนึง่ วิธก
ี ารต่อไปนี:้
• เปลี่ยนตำ�แหน่งหรือเปลี่ยนทิศทางของเสาอากาศรับสัญญาณ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
•	ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบไฟที่ใช้วงจรไฟฟ้าแยกต่างหากจากวงจรไฟฟ้าที่เครื่องรับ
สัญญาณใช้
• ติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
คำ�เตือน: โปรดทราบว่าการดัดแปลงหรือแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุมัติโดยตรงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การกำ�กับดูแล อาจทำ�ให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของคุณเป็นโมฆะได้
สำ�หรับแคนาดา
• อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้สอดคล้องตาม Canadian ICES-003
•	Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
ความสอดคล้องตามข้อกำ�หนด CE สำ�หรับประเทศในยุโรป
่ ก้ไขโดย
อุปกรณ์นส
้ี อดคล้องตามข้อกำ�หนดของ EEC directive 2004/108/EC ตามทีแ
92/31/EEC และ 93/68/EEC Art.5 ในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับ “ความสอดคล้องในการใช้งาน
แม่เหล็กไฟฟ้า” และ 2006/95/EC ตามทีแ
่ ก้ไขโดย 93/68/EEC Art.13 ในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับ
“ความปลอดภัย”
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้สำ�หรับประเทศสมาชิกของ EU เท่านั้น
สัญลักษณ์ที่ปรากฏทางด้านขวาสอดคล้องตามข้อกำ�หนด Waste Electrical and
Electronic Equipment Directive 2002/96/EC (WEEE)
ซึ่งหมายความว่า ต้องไม่กำ�จัดอุปกรณ์นี้เป็นขยะที่ทิ้งตามบ้านทั่วไป
แต่ต้องปฏิบัติระบบ
จัดเก็บขยะพิเศษตามที่กฎหมายในท้องถิ่นกำ�หนด
และแบตเตอรี่เหรียญที่รวมอยู่ในอุปกรณ์แสดงสัญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb
หมายความว่าแบตเตอรี่มีโลหะหนักที่เป็นปรอทมากกว่า 0.0005% หรือ
แคดเมี่ยมมากกว่า 0.002% หรือตะกั่วมากกว่า 0.004%

i

คำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัยที่สำ�คัญ
1.

อ่านคำ�แนะนำ�เหล่านี้

2.

เก็บรักษาคำ�แนะนำ�เหล่านี้ไว้

3.

ใส่ใจต่อคำ�เตือนทั้งหมด

4.

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�ทั้งหมด

5.

ไม่ใช้อุปกรณ์นี้ใกล้น้ำ�

6. 	ทำ�ความสะอาดด้วยผ้านุ่ม แห้ง หากยังไม่สะอาด โปรดดู “การทำ�ความสะอาดจอแสดงผล”
ในคู่มือนี้สำ�หรับคำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
7.

อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศของอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ตามคำ�แนะนำ�จากผู้ผลิต

8. 	ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ใกล้กับแหล่งกำ�เนิดความร้อนอื่นใด เช่น หม้อน้ำ�เครื่องยนต์, เ
	ครื่องทำ�ความร้อน, เตา หรืออุปกรณ์อื่น (รวมถึงเครื่องขยายสัญญาณ) ที่ทำ�ให้เกิดความร้อน
9. 	ไม่ควรละเลยประเด็นความปลอดภัยเกี่ยวกับการเสียบปลั๊กไฟปกติหรือปลั๊กที่มีสายดิน ปลั๊ก
ไฟปกติจะมีสองขา โดยขาหนึ่งใหญ่กว่าอีกขาหนึ่ง ส่วนปลั๊กไฟที่มีสายดินจะมีสามขา
	โดยขาที่สามเป็นสายดิน ขาที่ใหญ่กว่าและขาที่เป็นสายดินจะช่วยเรื่องความปลอดภัยในการ
ใช้งานของคุณ หากปลั๊กไฟที่ให้ไม่เหมาะสมกับเต้าเสียบของคุณ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่
อเปลี่ยนใช้เต้าเสียบที่เหมาะสม
10. 	ระวังอย่าให้สายไฟขวางเกะกะทางเดินหรือสายไฟเบียดกันแน่นในบริเวณแคบโดยเฉพาะใ
นส่วนของตัวปลั๊กควรมีที่เก็บและจัดวางไว้สำ�หรับการใช้งานอย่างสะดวกเมื่อถอดออกจากตัว
เครื่อง เต้าเสียบไฟควรอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เพื่อให้เสียบหรือถอดปลั๊กได้อย่างสะดวก
11. 	ใช้แต่อุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมที่บริษัทผู้ผลิตกำ�หนดเท่านั้น
12. 	ใช้เฉพาะรถเข็น ขาตั้ง ฐานรอง แท่นยึด หรือโต๊ะวางตามที่บริษัทผู้ผลิตก
ำ�หนดเท่านั้น หรือเฉพาะที่จำ�หน่ายมาพร้อมเครื่องเท่านั้น
เมื่อใช้รถเข็นขณะเข็ นรถที่มีอุปกรณ์วางอยู่ ระวังอย่าให้มีการพลิกคว่ำ�
13. 	ถอดปลั๊กออกเมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน
14. 	เรียกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
ควรเรียกใช้บริการเมื่ออุปกรณ
์เสียหาย เช่น หากสายไฟหรือปลั๊กไฟชำ�รุด มีของเหลวหยดลงในอุปกรณ์ มีวัตถุตกเข้าไป
ในอุปกรณ์ อุปกรณ์โดนฝนหรือเปียกชื้น หรืออุปกรณ์ทำ�งานผิดปกติหรือหยุดทำ�งาน

ii

คำ�ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องตาม RoHS2
อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตโดยสอดคล้องตามบทบัญญัติ 2011/65/EU ของ European
Parliament and the Council ในเรื่องข้อจำ�กัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (บทบัญญัติ RoHS2) และถือว่าสอดคล้องตามค่าความเข้มข้นสูงสุดที่กำ�หนดโดย
European Technical Adaptation Committee (TAC) ตามตารางด้านล่าง:
ค่าความเข้มข้น
สูงสุดที่แนะนำ�

ค่าความเข้มข้นจริง

ตะกั่ว (Pb)

0.1%

< 0.1%

ปรอท (Hg)

0.1%

< 0.1%

แคดเมียม (Cd)

0.01%

< 0.01%

โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+)

0.1%

< 0.1%

โพลิโบรมิเนต ไบฟีนิล (PBB)

0.1%

< 0.1%

โพลิโบรมิเนต ไดฟีนิล อีเธอร์ (PBDE)

0.1%

< 0.1%

สาร

ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวถึงข้างต้นได้รับข้อยกเว้นภายใต้ภาคผนวกของข้อก
ำ�หนด RoHS2 ดังด้านล่างนี้ตัวอย่างของส่วนประกอบที่ยกเว้นมีดังนี้
1. ใ นภาคผนวกของระเบียบคำ�สั่ง RoHS2 ระบุปริมาณของปรอทในหลอดประหยัดไฟว่ามีไม่เกิน 5
มก.ต่อหลอด แต่ในหลอดประเภทอื่นๆ ไม่มีการระบุปริมาณอย่างเจาะจงไว้
2. ตะกั
 ่วที่ผสมในแก้วของหลอดภาพแบบ CRT, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, หลอดฟลูออเรสเซนต์
และชิ้นส่วนเซรามิกอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ประเภทเปียโซอิเล็กทริก)
3. ต
 ะกั่วในสารบัดกรีชนิดจุดหลอมเหลวสูง (เช่น ตะกั่วที่ใช้ในโลหะอัลลอยที่มีตะกั่วมากกว่า 85%
โดยน้ำ�หนัก)
ตะกั่วที่ใช้ในโลหะอัลลอยในเหล็กที่มีตะกั่วไม่เกิน 0.35% โดยน้ำ�หนัก อลูมิเนียมที่มีตะกั่วไม
่เกิน 0.4% โดยน้ำ�หนัก และทองแดงที่มีตะกั่วไม่เกิน 4% โดยน้ำ�หนัก
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ข้อมูลลิขสิทธิ์
ลิขสิทธ ิ์© ViewSonic® Corporation, 2013 สงวนลิขสิทธิ์
Macintosh และ Power Macintosh เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
ViewSonic, โลโก้รูปนกสามตัว, OnView, ViewMatch และ ViewMeter เป็นเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนของ ViewSonic Corporation
VESA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Video Electronics Standards Association DPMS และ
DDC เป็นเครื่องหมายการค้าของ VESA
PS/2, VGA และ XGA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท International Business
Machines
คำ�ประกาศเกี่ยวกับความรับผิดชอบ: ViewSonic Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทาง
เทคนิคหรือการตรวจแก้ข้อความหรือการละเลยไม่ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ในเอกสารนี้ ทั้งความเสียหาย
โดยอุบัติเหตุหรือที่เกิดขึ้นตามมา อันเนื่องจากการติดตั้ง การทำ�งาน หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์์นี้
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ViewSonic Corporation ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
ห้ามคัดลอก ทำ�ซ้ำ� หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในเอกสารนี้ ไม่ว่าด้วยวิธีใด ด้วยวัตถ
ุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ViewSonic Corporation

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ที่อาจมีในอนาคต และเพื่อขอรับข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์เพิ่ม
เติมในกรณีที่มีข้อมูลอยู่ กรุณาเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ViewSonic ในส่วนที่เป็นภูมิภาคของคุณ เพื่อ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณออนไลน์
นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์แบบฟอร์ลงทะเบียนผลิตภัณ์จาก ViewSonic CD ได้อีกด้วย เมื่อกรอก
ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย กรุณาส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์หรือทางโทรสารมาที่สำ�นักงาน ViewSonic ที่
เกี่ยวข้อง คุณสามารถใช้ไดเรกทอรี “:\CD\Registration” เพื่อหาแบบฟอร์มลงทะเบียน การลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้เราสามารถเตรียมการเพื่อให้บริการแก่คุณอย่างดีที่สุดในอนาคต
กรุณาพิมพ์คู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ แล้วกรอกข้อมูลในส่วน “สำ�หรับการบันทึกของคุณ” หมายเลขซีเรียลของจอ
LCD ของคุณจะอยู่ที่ด้านหลังจอ สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูส่วน “สนับสนุนลูกค้า” ในคู่มือฉบับนี้

สำ�หรับการบันทึกข้อมูลของคุณ
ชื่อผลิตภัณฑ์:

PJD5453s/PJD5483s
ViewSonic DLP Projector

รุ่น:

VS15084/VS15083

หมายเลขเอกสาร:

PJD5453s/PJD5483s_UG_THA Rev. 1A 01-14-13

หมายเลขซีเรียล:

_______________________________________

วันที่ซื้อ:
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หลอดในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยปรอท ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคุณและสิ่งแวดล้อม โปรดใช้ความ
ระมัดระวัง และทิ้งตามที่ระบุโดยกฎหมายท้องถิ่น รัฐ หรือประเทศของคุณ
ViewSonic คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ และมุ่งมั่นที่จะทำ�งาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด
ขอขอบคุณที่คุณมีส่วนในใช้คอมพิวเตอร์ที่ฉลาดขึ้น และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ถ้าต้องการ
เรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ ViewSonic
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
ยุโรป: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
ไต้หวัน: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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ประกาศเกีย่ วกับสายไฟ AC
สายไฟ AC ตองมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของประเทศที่คณ
ุ ใชโปรเจ็กเตอรนี้ โปรดยืนยันชนิดปลั๊ก AC ของคุณ
กับภาพดานลาง และตรวจดูใหแนใจวาไดใชสายไฟ AC ที่เหมาะสม ถาสายไฟ AC ที่ใหมาไมตรงกับชนิดเตาเสียบ AC
ของคุณ, โปรดติดตอตัวแทนขายของคุณ โปรเจ็กเตอรนี้มาพรอมกับปลั๊กสายไฟ AC ชนิดที่มีสายดิน ใหแนใจวาปลั๊ก
ของคุณเสียบลงในเตาเสียบไดพอดี อยาละเลยวัตถุประสงคดานความปลอดภัยของปลั๊กชนิดที่มสี ายดินนี้ แนะนําใหใช
อุปกรณแหลงกําเนิดสัญญาณวิดีโอที่ใชปลั๊กสายไฟ AC ชนิดที่มีสายดิน เพื่อปองกันสัญญาณรบกวนที่เกิดเนื่องจาก
ความแปรปรวนของแรงดันไฟฟา
ดิน

ดิน

สําหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

สําหรับออสเตรเลีย และ จีนแผนดินใหญ

ดิน

ดิน

สําหรับทวีปยุโรป

สําหรับสหราชอาณาจักร
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บทนํา
คุณสมบัติตางๆ ของเครื่องโปรเจ็กเตอร
โปรเจ็กเตอรมรี ะบบฉายภาพผานเลนสสมรรถนะสูง และมีการออกแบบที่ใชงาย เพื่อใหเสถียรภาพสูง และใชงานไดงาย
โปรเจ็กเตอรมีคณ
ุ สมบัติตอไปนี้:
• เทคโนโลยี DLP® ชิปเดี่ยว 0.55" ของ Texas Instruments
• XGA (1024 x 768 พิกเซล)
• ใชงานไดกับคอมพิวเตอร Macintosh®
• ใชไดกับระบบ NTSC, PAL, SECAM และ HDTV
• เทอรมนิ ัล D-Sub 15 พิน สําหรับการเชือ่ มตอกับวิดีโอแบบอนาล็อก
• การแสดงผลบนหนาจอหลายภาษา ใชงานงาย
• การแกไขภาพบิดเบี้ยวอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
• ขั้วตอ RS-232 สําหรับการควบคุมผานพอรตอนุกรม
• การสิ้นเปลืองพลังงานนอยกวา 0.5 W ในโหมดสแตนดบาย
• มีตัวตั้งเวลาการนําเสนอเพื่อชวยควบคุมเวลาในระหวางทําการนําเสนอ
• สนับสนุน 3D DLP link
• ฟงกชนั่ ตัวตั้งเวลา Eco ไดนามิก ชวยลดการสิ้นเปลืองพลังงานของหลอดลงสูงถึง 70% เมื่อเครื่องตรวจไมพบ
สัญญาณอินพุตในชวงเวลาที่กําหนด
• ฟงกชนั่ D.Eco ลดการสิ้นเปลืองพลังงานของหลอดโดยตรงสูงถึง 70%
• ฟงกชนั่ ปดเครื่องดวนที่สามารถเลือกได
• การเปลี่ยนโหมดการทํางานระหวางโหมดการทํางานปกติและโหมดประหยัดพลังงานเพื่อประหยัดการใชพลังงาน
หมายเหตุ
• ขอมูลในคูมือฉบับนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
• ไมอนุญาตใหทําซ้ํา ถายโอน หรือทําสําเนาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารนี้ ถาไมไดรับความยินยอมอยาง
ชัดแจงเปนลายลักษณอักษร
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รายการตางๆ ในกลองบรรจุ
เมื่อคุณแกะกลองโปรเจ็กเตอร ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีรายการตางๆ เหลานี้ครบถวน:

โปรเจ็กเตอร

สายไฟ AC

รีโมทคอนโทรล (IR) &
แบตเตอรี่ (AAA *2 กอน)

สายเคเบิล VGA
(D-SUB เปน D-SUB)

แผน ViewSonic ซิดีตัวชวยสราง

คูม ือเริ่มตนฉบับยอ

หมายเหตุ
• ติดตอตัวแทนจําหนายของคุณทันทีถามีรายการใดๆ หายไป, มีลกั ษณะเสียหาย หรือถาเครื่องไมทํางาน
• เพื่อการปองกันผลิตภัณฑสูงสุด โปรดเก็บกลองบรรจุผลิตภัณฑและวัสดุบรรจุหีบหอดั้งเดิมเอาไว และบรรจุ
ผลิตภัณฑของคุณใหเหมือนกับที่บรรจุมาจากโรงงาน ในกรณีที่คุณจําเปนตองขนสงผลิตภัณฑ
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สวนตางๆ ของโปรเจ็กเตอร
มุมมองดานหนา
8

9

1

1.
3.
5.
7.
9.

2

3

4

เซนเซอรรีโมทคอนโทรล IR ดานหนา
เลนสฉายภาพ
แถบปองกัน
รูระบายอากาศ
ฝาปดหลอด

2.
4.
6.
8.

3

5 6 7

ขายกระดับ
แหวนโฟกัส
ลําโพง
แผงควบคุม

มุมมองดานหลัง

2

1

2

1

3

PJD5453s

3

PJD5483s

1. ซ็อกเก็ตเสียบไฟ AC
3. ล็อค Kensington

2. พอรตสําหรับเชื่อมตอ

มุมมองดานลาง
32
1

สกรูยึดบนเพดาน:

40

M4 x 8 (สูงสุด L = 8 มม.)

2

หนวย: มม.
150
1. แถบปองกัน

2. รูยึดเพดาน

หมายเหตุ
• โปรเจ็กเตอรนี้สามารถใชกบั ที่ยึดเพดานได ที่ยึดเพดานไมรวมอยูในชุด
• ติดตอตัวแทนจําหนายของคุณสําหรับขอมูลในการยึดโปรเจ็กเตอรบนเพดาน

4

การใชผลิตภัณฑ
แผงควบคุม

2

3

4

T

O

E

P

M

P

1

W
E
ENTER

7

SOURCE

LA

M

P

R

8

MENU
EXIT

5

6

2

1. TEMP (ไฟแสดงสถานะ LED อุณหภูมิ)
ดู "ขอความแสดงสถานะ LED"
2. ปุม ปรับภาพบิดเบี้ยว/ลูกศร ( /ขึ้น, /ลง)
แกไขภาพที่บิดเบี้ยวแบบแมนนวล ซึ่งเปนผลจากการฉายในลักษณะที่ทํามุม
3. POWER
เปดหรือปดโปรเจ็กเตอร
4. เพาเวอร (ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร)
ดู "ขอความแสดงสถานะ LED"
5. ENTER/ลูกศร ( /ขวา)
ใชแสดงรายการเมนูบนหนาจอ (OSD) ที่เลือก
เมื่อเมนูที่แสดงบนหนาจอ (OSD) เปดทํางาน, ปุม #2 #5 และ #7 จะถูกใชเปนลูกศรบังคับทิศทางเพื่อเลือก
รายการเมนูที่ตองการ และเพื่อทําการปรับคาตางๆ
6. MENU/EXIT
แสดงหรือออกจากเมนูที่แสดงบนหนาจอ
7. SOURCE/ลูกศร ( /ซาย)
แสดงแถบการเลือกสัญญาณ
8. LAMP (ไฟแสดงสถานะ LED หลอด)
ดู "ขอความแสดงสถานะ LED"
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พอรตสําหรับเชื่อมตอ

11

1 2

3

10 9

8

5

4

6

7

1. AUDIO IN 1
เชื่อมตอเอาตพุตเสียงจากคอมพิวเตอรเขา1 เขากับแจ็คนี้
2. S-VIDEO
เชื่อมตอเอาตพุตเอส-วิดีโอจากอุปกรณวิดีโอเขากับแจ็คนี้
3. COMPUTER IN 1
เชื่อมตอสัญญาณภาพเขา (อนาล็อก RGB หรือคอมโพเนนต) เขากับแจ็คนี้
4. COMPUTER OUT
เชื่อมตอไปยังจอแสดงผลคอมพิวเตอร เปนตน
5. HDMI
เชื่อมตอเอาตพุต HDMI จากอุปกรณวิดีโอเขากับแจ็คนี้
(ฟงกชั่นนี้ใชไดสําหรับ PJD5483s)
6. RS-232
ในขณะที่ใชโปรเจ็กเตอรผานคอมพิวเตอร ใหเชื่อมตอพอรตนี้เขากับพอรต RS-232C ของคอมพิวเตอรควบคุม
7. USB TYPE B
ขั้วตอนี้ใชสําหรับการอัปเดตเฟรมแวร และสนับสนุนการทํางานของเมาส
8. COMPUTER IN 2
เชื่อมตอสัญญาณภาพเขา (อนาล็อก RGB หรือคอมโพเนนต) เขากับแจ็คนี้
9. VIDEO
เชื่อมตอเอาตพุตคอมโพสิตวิดีโอจากอุปกรณวิดีโอเขากับแจ็คนี้
10. AUDIO OUT
เชื่อมตอไปยังลําโพง หรืออุปกรณอินพุตเสียงอื่น
11. AUDIO IN 2
เชื่อมตอเอาตพุตเสียงจากคอมพิวเตอรเขา2 หรือวิดีโอเขากับแจ็คนี้
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รีโมทคอนโทรล
15
16
17
18
19
20

3
4
5
4
6
7
8
9

21
22
23
24
25
26
27
28
29

10
11
12
13
14

1. Power
เปดหรือปดโปรเจ็กเตอร
2. VGA1
แสดงสัญญาณ คอมพิวเตอรเขา 1
3. Source
แสดงแถบการเลือกสัญญาณ
4. ปุม ปรับภาพบิดเบี้ยว/ลูกศร ( /ขึ้น, /ลง)
แกไขภาพที่บิดเบี้ยวแบบแมนนวล ซึ่งเปนผลจากการฉายในลักษณะที่ทํามุม
5.
ซาย
เมื่อมีการใชงานเมนู OSD ปุม #4, #5, และ #20 จะทําหนาที่เปนตัวกําหนดทิศทาง เพื่อเลือกรายการเมนูที่
ตองการและเพื่อปรับคาตางๆ
6. My Button
ปุม ที่สามารถกําหนดโดยผูใชสําหรับฟงกชนั่ ที่กําหนดเอง
7. Menu
แสดงเมนูที่แสดงบนหนาจอ
8.
เมาสขวา
ทํางานเหมือนปุมขวาของเมาส เมือ่ โหมดเมาสเปดทํางาน
9.
เมาสซาย
ทํางานเหมือนปุมซายของเมาส เมื่อโหมดเมาสเปดทํางาน
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10. Mouse
สลับระหวางโหมดปกติและโหมดเมาส
11. Lock
เปดทํางานการล็อคแผงกด
12. Pattern
แสดงรูปแบบทดสอบที่มาพรอมกับเครื่อง
13. Blank
ซอนภาพบนหนาจอ
14. D.Eco
ลดการสิ้นเปลืองพลังงานของหลอดสูงถึง 70%
หมายเหตุ: ใชเวลาพอสมควรในการเริ่มฟงกชั่นนี้ ใหแนใจวาเปดเครื่องโปรเจ็กเตอรไวมากกวา 4 นาทีแลว
15. Auto Sync
หาไทมมิ่งภาพที่ดีที่สุดสําหรับภาพที่แสดงโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: สลับสัญญาณอินพุตไปยังคอมโพสิต/เอส-วิดีโอ/HDMI ตามลําดับ
HDMI เฉพาะสําหรับ PJD5483s
16. Video
สลับสัญญาณอินพุตไปยังคอมโพสิต/เอส-วิดีโอ/HDMI ตามลําดับ
17. VGA2
แสดงสัญญาณ คอมพิวเตอรเขา 2
18. Color Mode
เลือกโหมดการตั้งคาภาพ
19. Enter
ยืนยันสิ่งที่เลือก
20. ขวา
เมื่อมีการใชงานเมนู OSD ปุม #4, #5, และ #20 จะทําหนาที่เปนตัวกําหนดทิศทาง เพื่อเลือกรายการเมนูที่
ตองการและเพื่อปรับคาตางๆ
21. Exit
กลับไปยังเมนู OSD กอนหนา
22. เลื่อนหนาขึ้น
ใชฟงกชั่นเลื่อนหนาขึ้นเมือ่ โหมดเมาสเปดทํางาน
23. เลื่อนหนาลง
ดําเนินการเลื่อนหนาลง เมือ่ โหมดเมาสเปดทํางาน
24. Magnify
ขยายขนาดภาพที่ฉาย
25. Volume
ปรับระดับเสียง
26. Freeze
หยุดภาพที่ฉาย
27. ปดเสียง
สลับระหวางการเปดและปดเสียงโปรเจ็กเตอร
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28. Aspect
เลือกอัตราสวนภาพที่แสดง
29. Timer
เปดทํางานเมนู OSD ของตัวตั้งเวลาการนําเสนอ

การใชรีโมทคอนโทรลเปนเมาส
ความสามารถในการสั่งการคอมพิวเตอรของคุณดวยรีโมทคอนโทรล ใหความคลองตัวกับคุณเพิ่มขึ้นในขณะที่นําเสนอ
งาน
1. เชื่อมตอโปรเจ็กเตอรเขากับ PC หรือโนตบุคของคุณดวยสายเคเบิล USB กอนที่จะใชรีโมทคอนโทรลแทนเมาส
ของคอมพิวเตอรของคุณ สําหรับรายละเอียด ใหดู "การเชือ่ มตอคอมพิวเตอร" ในหผศ 13
2. ตั้งคาสัญญาณเขาเปน COMPUTER IN 1 หรือ COMPUTER IN 2
3. กด Mouse บนรีโมทคอนโทรล เพื่อสลับจากโหมดปกติไปเปนโหมดเมาส ไอคอนที่ปรากฏบนหนาจอ เปนการระบุ
ถึงการเปดทํางานของโหมดเมาส
4. ดําเนินการควบคุมดวยเมาสบนรีโมทคอนโทรลของคุณตามความตองการ
• เพื่อที่จะเลื่อนเคอรเซอรบนหนาจอ, กด / / /
• ในการคลิกซาย, กด
• ในการคลิกขวา, กด
• ในการใชงานโปรแกรมซอฟตแวรการแสดงผลของคุณ (บน PC ที่เชื่อมตออยู) ซึ่งตอบสนองตอคําสั่ง เลื่อน
หนาขึน้ /ลง (เชน Microsoft PowerPoint), กด เลื่อนหนาขึ้น/เลือ่ นหนาลง
• ในการกลับไปยังโหมดปกติ, กด Mouse อีกครั้ง

9

การติดตัง้ แบตเตอรี่
1. เปดฝาปดแบตเตอรี่ในทิศทางที่แสดง

2. ติดตั้งแบตเตอรี่ตามที่ระบุในภาพดานในชองใส

3. ปดฝาปดแบตเตอรี่ลงในตําแหนง

ขอควรระวัง
•
•
•

ถาใสแบตเตอรี่ชนิดที่ไมถูกตอง อาจมีความเสี่ยงจากการระเบิดได
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามขัน้ ตอนที่ระบุไว
ตรวจดูใหแนใจวาปลายดานบวกและลบถูกจัดเรียงอยางถูกตองในขณะที่ใสแบตเตอรี่

หมายเหตุ
•
•
•
•
•

เก็บแบตเตอรี่ ใหหางจากการเอื้อมถึงของเด็กๆ
นําแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล เมื่อไมไดใชเปนระยะเวลานาน
อยาชารจแบตเตอรี่ใหม หรือทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ หรือน้ํา
อยาทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวปะปนกับของเสียจากภายในบาน ทิ้ง แบตเตอรี่ที่ใชแลวตามระเบียบขอบังคับในประเทศ
ถาใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดได เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใชชนิดเดียวกับที่แนะนําโดย
ผูผลิตเทานั้น
• ไมควรวางแบตเตอรี่ใกลไฟหรือน้ํา, เก็บแบตเตอรี่ในสถานที่มดื , เย็น และแหง
• ถาสงสัยวาแบตเตอรี่รั่ว ใหเช็ดรอยรั่ว จากนั้นเปลี่ยนเปนแบตเตอรี่กอนใหม ถาสารละลายที่รั่วติดอยูกับตัวเครื่อง
หรือผา, ใหลางดวยน้ําทันที
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การทํางานของรีโมทคอนโทรล
ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอรรีโมทอินฟราเรด และกดปุม
• การใชงานโปรเจ็กเตอรจากดานหนา

15

15

5m

8m
7m

หมายเหตุ
• รีโมทคอนโทรลอาจไมทํางานเมื่อมีแสงอาทิตย หรือแสงที่มีความเขมอื่น เชน หลอดฟลูออเรสเซนตสองเขาไปที่
เซนเซอรรีโมท
• ใชงานรีโมทคอนโทรลจากตําแหนงที่มองเห็นเซนเซอรรีโมท
• อยาทํารีโมทคอนโทรลหลน หรือเขยาเลน
• เก็บรีโมทคอนโทรลใหหางจากสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิหรือความชื้นสูงมาก
• อยาใหน้ํากระเด็นถูกรีโมทคอนโทรล หรือวางวัตถุที่เปยกบนรีโมทคอนโทรล
• อยาถอดชิ้นสวนรีโมทคอนโทรล
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การเชื่อมตอ
ในขณะที่เชื่อมตอแหลงสัญญาณไปยังโปรเจ็กเตอร ใหแนใจวา:
1. ปดอุปกรณทั้งหมดกอนที่จะทําการเชือ่ มตอใดๆ
2. ใชสายเคเบิลสัญญาณที่ถูกตองสําหรับแหลงสัญญาณแตละแบบ
3. ใหแนใจวาสายเคเบิลเสียบอยูอยางแนนหนา

1
1

2

1

3

4

6

7

6

8

5

PJD5483s

PJD5453s

1.
3.
5.
7.

สายเคเบิลเสียง
สายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ
สายเคเบิล VGA (D-Sub) เปน HDTV (RCA)
สายเคเบิล USB

2.
4.
6.
8.

สายเคเบิล HDMI
สายเคเบิล S-Video
สายเคเบิล VGA (D-Sub เปน D-Sub)
สายเคเบิลแปลง VGA เปน DVI-A

สําคัญ
• ในการเชื่อมตอที่แสดงดานบน สายเคเบิลบางอยางอาจไมไดใหมาพรอมกับโปรเจ็กเตอร
(ดู "รายการตางๆ ในกลองบรรจุ" ในหผศ 2) สายเหลานีม้ ีจําหนายที่รานคาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
• ภาพการเชื่อมตอดานบนใชสําหรับการอางอิงเทานั้น แจ็คการเชื่อมตอดานหลังที่มีบนโปรเจ็กเตอรแตกตางกันใน
โปรเจ็กเตอรแตละรุน
• สําหรับวิธีการเชื่อมตออยางละเอียด ใหดูหนา 13-16
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การเชื่อมตอคอมพิวเตอรหรือจอภาพ
การเชื่อมตอคอมพิวเตอร
โปรเจ็กเตอรมีซ็อกเก็ตอินพุต VGA 2 อันที่อนุญาตใหคุณเชื่อมตอเขากับทั้งคอมพิวเตอร IBM® คอมแพทิเบิล และ
Macintosh® คุณจําเปนตองใชอะแดปเตอร Mac ถาคุณกําลังเชือ่ มตอ เขากับคอมพิวเตอร Macintosh รุนเกามากๆ
ในการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรเขากับโนตบุค หรือคอมพิวเตอรเดสกทอป:
1. ใชสายเคเบิล VGA ที่ใหมา เชื่อมตอปลายดานหนึ่งเขากับซ็อกเก็ตเอาตพุต D-Sub ของคอมพิวเตอร
2. เชื่อมตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิล VGA เขากับซ็อกเก็ตอินพุตสัญญาณ COMPUTER IN 1 หรือ
COMPUTER IN 2 บนโปรเจ็กเตอร
สําคัญ
• โนตบุค หลายรุนไมเปดพอรตวิดีโอภายนอกเองเมือ่ เชื่อมตอไปยังโปรเจ็กเตอร โดยปกติ ปุม คอมโบเชน FN + F3
หรือ CRT/LCD จะใชสําหรับเปด/ปดจอแสดงผลภายนอก คนหาปุม ฟงกชั่นที่มขี อความวา CRT/LCD หรือปุมฟงกชั่น
ที่มีสัญลักษณจอภาพบนโนตบุค กด FN และปุม ฟงกชั่นที่มขี อความพรอมกัน ดูเอกสารของโนตบุคของคุณ เพื่อหา
ปุมผสมของโนตบุคของคุณ

การเชื่อมตอจอภาพ
ถาคุณตองการดูการนําเสนอแบบระยะใกลบนจอภาพและบนหนาจอดวย คุณสามารถเชื่อมตอซ็อกเก็ตเอาตพุต
สัญญาณ COMPUTER OUT บนโปรเจ็กเตอรเขากับจอภาพภายนอกดวยสายเคเบิล VGA โดยทําตามขั้นตอนดานลาง:
ในการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรไปยังจอภาพ:
1. เชื่อมตอโปรเจ็กเตอรเขากับคอมพิวเตอรตามที่อธิบายใน "การเชื่อมตอคอมพิวเตอร" ในหผศ 13
2. ใชสายเคเบิล VGA ที่เหมาะสม (ใหมาเสนเดียว) และเชือ่ มตอปลายดานหนึ่งของสายเคเบิลเขากับซ็อกเก็ตอินพุต
D-Sub ของจอภาพวิดีโอ
3. หรือถาจอภาพของคุณมีซ็อกเก็ตอินพุต DVI, ใหใชสายเคเบิลแปลง VGA เปน DVI-A และเชือ่ มตอปลายดาน DVI
ของสายเคเบิลเขากับซ็อกเก็ตอินพุต DVI ของจอภาพวิดีโอ
4. เชื่อมตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิลเขากับซ็อกเก็ต COMPUTER OUT บนโปรเจ็กเตอร

13

การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอ
คุณสามารถเชือ่ มตอโปรเจ็กเตอรของคุณเขากับอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอหลายแบบ ที่มีซ็อกเก็ตเอาตพุต แบบใด
แบบหนึ่งตอไปนี้:
• HDMI
• คอมโพเนนตวิดีโอ
• เอส-วิดีโอ
• วิดีโอ (คอมโพสิต)
คุณจําเปนตองเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรเขากับอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอโดยใชวิธีการเชื่อมตอ ดานบนแบบใดแบบหนึ่ง
เทานั้น อยางไรก็ตาม การเชื่อมตอแตละแบบใหคณ
ุ ภาพวิดีโอที่แตกตางกัน สวนมาก วิธีที่คุณเลือกนั้นจะขึ้นอยูกับ
ขั้วตอที่มีบนทั้งโปรเจ็กเตอรและอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอ ดังที่อธิบายดานลาง:
ชื่อขั้วตอ
HDMI

ลักษณะขั้วตอ
HDMI

เอส-วิดีโอ

S-VIDEO

วิดีโอ

VIDEO

อางอิง
"การเชือ่ มตออุปกรณแหลง
สัญญาณ HDMI"
ในหผศ 14
"การเชือ่ มตออุปกรณแหลง
สัญญาณเอส-วิดีโอ"
ในหผศ 15
"การเชือ่ มตออุปกรณแหลง
สัญญาณคอมโพสิตวิดีโอ"
ในหผศ 16

คุณภาพของภาพ
ดีที่สุด
ดี
ปกติ

การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณ HDMI
ตรวจสอบอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอของคุณ เพื่อดูวาเครื่องมีซ็อกเก็ตเอาตพุต HDMI ที่ไมไดใชวางอยูหรือไม:
• ถามี คุณสามารถดําเนินการตอดวยกระบวนการนี้ได
• ถาไมมี คุณจําเปนตองประเมินวิธีที่คณ
ุ สามารถใชเพื่อเชื่อมตอไปยังอุปกรณใหม
ในการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรเขากับอุปกรณแหลงสัญญาณ HDMI:
1. ใชสายเคเบิล HDMI และเชื่อมตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเอาตพุต HDMI ของอุปกรณแหลงสัญญาณ HDMI
2. เชื่อมตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิล HDMI เขากับแจ็ค HDMI บนโปรเจ็กเตอร

14

การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณคอมโพเนนตวิดีโอ
ตรวจสอบอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอของคุณ เพื่อดูวาเครื่องมีซ็อกเก็ตเอาตพุตคอมโพเนนตวิดีโอที่ไมไดใชวางอยู
หรือไม:
• ถามี คุณสามารถดําเนินการตอดวยกระบวนการนี้ได
• ถาไมมี คุณจําเปนตองประเมินวิธีที่คณ
ุ สามารถใชเพื่อเชื่อมตอไปยังอุปกรณใหม
ในการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรเขากับอุปกรณแหลงสัญญาณคอมโพเนนตวิดีโอ:
1. ใชสายเคเบิล VGA (D-Sub) เปน HDTV (RCA) และเชือ่ มตอปลายที่มีขั้วตอชนิด RCA 3 อันเขากับซ็อกเก็ต
เอาตพุต คอมโพเนนตวิดีโอ ของอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอ จับคูส ีของปลั๊กเขากับสีของซ็อกเก็ต; สีเขียวไป
สีเขียว, สีน้ําเงินไปสีน้ําเงิน และสีแดงไปสีแดง
2. เชื่อมตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิล (ที่มีขั้วตอชนิด D-Sub) ไปยังซ็อกเก็ต COMPUTER IN 1 หรือ
COMPUTER IN 2 บนโปรเจ็กเตอร
สําคัญ
• ถาภาพวิดีโอที่เลือกไมแสดงหลังจากที่เปดโปรเจ็กเตอร และเลือกแหลงสัญญาณวิดีโอที่ถูกตองแลว ใหตรวจสอบวา
อุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอนั้นเปดอยู และทํางานอยางถูกตอง นอกจากนี้ ใหตรวจสอบวาสายเคเบิลสัญญาณนั้น
เชื่อมตออยางถูกตองดวย

การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณเอส-วิดีโอ
ตรวจสอบอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอของคุณ เพื่อดูวาเครื่องมีซ็อกเก็ตเอาตพุตเอส-วิดีโอที่ไมไดใชวางอยู หรือไม:
• ถามี คุณสามารถดําเนินการตอดวยกระบวนการนี้ได
• ถาไมมี คุณจําเปนตองประเมินวิธีที่คณ
ุ สามารถใชเพื่อเชื่อมตอไปยังอุปกรณใหม
ในการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรเขากับอุปกรณแหลงสัญญาณเอส-วิดีโอ:
1. ใชสายเคเบิลเอส-วิดีโอ และเชื่อมตอปลายดานหนึ่งเขากับซ็อกเก็ตเอาตพุตเอส-วิดีโอของอุปกรณแหลงสัญญาณ
วิดีโอ
2. เชื่อมตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิลเอส-วิดีโอเขากับซ็อกเก็ต S-VIDEO บนโปรเจ็กเตอร
สําคัญ
• ถาภาพวิดีโอที่เลือกไมแสดงหลังจากที่เปดโปรเจ็กเตอร และเลือกแหลงสัญญาณวิดีโอที่ถูกตองแลว ใหตรวจสอบวา
อุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอนั้นเปดอยู และทํางานอยางถูกตอง นอกจากนี้ ใหตรวจสอบวาสายเคเบิลสัญญาณนั้น
เชื่อมตออยางถูกตองดวย
• ถาคุณทําการเชื่อมตอคอมโพเนนตวดิ ีโอระหวางโปรเจ็กเตอรและอุปกรณแหลงสัญญาณเอส-วิดีโอนีโ้ ดยใชการ
เชื่อมตอคอมโพเนนตวิดีโอไวแลว คุณไมจําเปนตองเชื่อมตอโดยใชการเชื่อมตอเอส-วิดีโอไปยังอุปกรณนี้อีก
เนื่องจากเปนการเชื่อมตอรองที่ไมจําเปนซึ่งมีคุณภาพของภาพแยกวา สําหรับรายละเอียด ใหดู
"การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอ" ในหผศ 14
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การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณคอมโพสิตวิดีโอ
ตรวจสอบอุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอของคุณ เพื่อดูวาเครื่องมีซ็อกเก็ตเอาตพุตคอมโพสิตวิดีโอที่ไมไดใชวางอยู
หรือไม:
• ถามี คุณสามารถดําเนินการตอดวยกระบวนการนี้ได
• ถาไมมี คุณจําเปนตองประเมินวิธีที่คณ
ุ สามารถใชเพื่อเชื่อมตอไปยังอุปกรณใหม
ในการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรเขากับอุปกรณแหลงสัญญาณคอมโพสิตวิดีโอ:
1. ใชสายเคเบิลวิดีโอ และเชือ่ มตอปลายดานหนึ่งเขากับซ็อกเก็ตเอาตพุตคอมโพสิตวิดีโอของ อุปกรณแหลง
สัญญาณวิดีโอ
2. เชื่อมตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิลวิดีโอเขากับซ็อกเก็ต VIDEO บนโปรเจ็กเตอร
สําคัญ
• ถาภาพวิดีโอที่เลือกไมแสดงหลังจากที่เปดโปรเจ็กเตอร และเลือกแหลงสัญญาณวิดีโอที่ถูกตองแลว ใหตรวจสอบวา
อุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอนั้นเปดอยู และทํางานอยางถูกตอง นอกจากนี้ ใหตรวจสอบวาสายเคเบิลสัญญาณนั้น
เชื่อมตออยางถูกตองดวย
• คุณจําเปนตองเชื่อมตอเขากับอุปกรณนโี้ ดยใชการเชื่อมตอคอมโพสิตวิดีโอ เฉพาะเมื่อไมมอี ินพุตคอมโพเนนตวิดีโอ
และเอส-วิดีโอใหใช สําหรับรายละเอียด ใหดู "การเชื่อมตออุปกรณแหลงสัญญาณวิดีโอ" ในหผศ 14
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การทํางาน
การเปด/ปดโปรเจ็กเตอร
การเปดโปรเจ็กเตอร:
1. เชื่อมตอสายไฟ AC และสายสัญญาณอุปกรณตอพวงใหสมบูรณ
2. กด
เพื่อเปดโปรเจ็กเตอร
โปรเจ็กเตอรใชเวลาประมาณหนึ่งนาทีในการอุนเครื่อง
• หากโปรเจ็กเตอรยังรอนอยูจากการใชงานกอนหนานี้ พัดลมระบายความรอนจะทํางานประมาณ 60 วินาที
กอนจะเปดหลอดไฟ
3. เปดแหลงสัญญาณของคุณ (คอมพิวเตอร, โนตบุค, DVD, ฯลฯ)
• ถาคุณกําลังเชือ่ มตอแหลงสัญญาณหลายอยางเขากับโปรเจ็กเตอรพรอมกัน กด SOURCE บนโปรเจ็กเตอร
หรือ Source บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเลือกสัญญาณที่คุณตองการ หรือกดปุมสัญญาณที่คุณตองการบน
รีโมทคอนโทรล
• หากเครื่องโปรเจ็กเตอรไมพบสัญญาณที่ใชได ขอความ 'ไมมีสัญญาณ' จะปรากฏตอไป
• ใหแนใจวาฟงกชั่น แหลงสัญญาณอัตโนมัติ ในเมนู การตั้งคา เปน เปด ถาคุณตองการใหโปรเจ็กเตอร
คนหาสัญญาณโดยอัตโนมัติ
คําเตือน
• อยามองเขาไปในเลนสขณะที่หลอดไฟเปดอยู การทําเชนนี้สามารถทําความเสียหายใหดวงตาได
• จุดโฟกัสนีเ้ ปนที่รวมแสงทําใหมีอุณหภูมิสูง อยาวางวัตถุใดๆ ไวใกลๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหมที่อาจเกิด
ขึ้นได

การปดโปรเจ็กเตอร:
1. กด
เพื่อปดหลอดโปรเจ็กเตอร คุณจะเห็นขอความ "ปดเครื่อง? กดเพาเวอรอีกครั้ง" ปรากฏบนหนาจอ
2. กด
อีกครั้งเพื่อยืนยัน
• เมื่อโหมดสีเขียวปด, LED เพาเวอรจะเริ่มกะพริบ และโปรเจ็กเตอรจะเขาสูโหมดสแตนดบาย
• เมื่อโหมดสีเขียวปด, LED เพาเวอรจะเริ่มกะพริบ และโปรเจ็กเตอรจะเขาสูโหมดสแตนดบาย
• ถาคุณตองการเปดโปรเจ็กเตอรใหม คุณตองรอจนกระทั่งโปรเจ็กเตอรเสร็จสิ้นกระบวนการทําความเย็น และ
เขาสูโหมดสแตนดบายแลว ทันทีที่อยูในโหมดสแตนดบาย, กด เพื่อเริ่มโปรเจ็กเตอรใหม
3. ถอดสายเพาเวอร AC จากเตาเสียบไฟฟาและโปรเจ็กเตอร
4. อยาเปดโปรเจ็กเตอรทันทีหลังจากที่ปดเครื่อง
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การปรับความสูงโปรเจ็กเตอร

ขายกระดับ
โปรเจ็กเตอรมีขาปรับระดับให เพื่อปรับความสูงของภาพ ในการยกภาพขึ้น หรือลดระดับภาพลง, ใหหมุนขาปรับระดับ
เพื่อปรับความสูงอยางละเอียด
หมายเหตุ
• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอโปรเจ็กเตอร ใหแนใจวาขาปรับระดับหดเขาไปจนสุด กอนที่จะวางโปรเจ็กเตอรใน
กระเปาถือ

การปรับโฟกัสโปรเจ็กเตอร

แหวนโฟกัส

ปรับความคมชัดของภาพโดยหมุนตัวปรับโฟกัส
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การปรับขนาดของภาพทีฉ่ าย
ดูภาพและตารางดานลาง เพื่อหาขนาดของหนาจอ และระยะทางในการฉาย
.
เสนทแยงมุมหนาจอ 4:3
หนาจอ
ศูนยกลางของเลนส

ออฟเซ็ตแนวตั้ง

หนาจอ
ขนาดเสนทแยงมุม
ความกวาง
[นิว้ (ซม.)]
[นิ้ว (ซม.)]
40 (102)
60 (152)
80 (203)
100 (254)
150 (381)
200 (508)
250 (635)
300 (762)

32 (81)
48 (122)
64 (163)
80 (203)
120 (305)
160 (406)
200 (508)
240 (610)

ระยะทางการฉาย

ระยะทางจากหนาจอ
[นิ้ว (ม.)]

ความสูง
[นิ้ว (ซม.)]

ออฟเซ็ตแนวตั้ง
[นิ้ว (ซม.)]

20.0 (0.5)
30.1 (0.8)
40.1 (1.0)
50.1 (1.3)
75.2 (1.9)
100.2 (2.5)
125.3 (3.2)
150.3 (3.8)

24 (61)
36 (91)
48 (122)
60 (152)
90 (229)
120 (305)
150 (381)
180 (457)

3.6 (9.1)
5.4 (13.7)
7.2 (18.3)
9.0 (22.9)
13.5 (34.3)
18.0 (45.7)
22.5 (57.2)
27.0 (68.6)

หมายเหตุ
• วางตําแหนงโปรเจ็กเตอรในตําแหนงแนวนอน ตําแหนงอื่นๆ สามารถทําใหเกิดความรอนสะสม และทําความเสียหาย
ใหกับโปรเจ็กเตอร
• เวนระยะหางอยางนอย 30 ซม. ระหวางดานตางๆ ของโปรเจ็กเตอร
• อยาใชโปรเจ็กเตอรในสภาพแวดลอมที่มีควันมาก อนุภาคในควันอาจกอตัวขึ้นในชิ้นสวนที่มีความสําคัญ และทําให
โปรเจ็กเตอรเสียหาย หรือมีสมรรถนะลดลง
• ตัวเลขเหลานี้อาจคลาดเคลื่อนได 10% อันเนื่องมาจากคาผันแปรตางๆ ของชุดเลนส ขอแนะนําวา ในกรณีที่คุณ
ตั้งใจจะติดตั้งโปรเจ็กเตอรอยางถาวร คุณควรตรวจสอบขนาดจริงของภาพที่ฉายและระยะฉายภาพจริงโดยให
โปรเจ็กเตอรอยูในตําแหนงที่แทจริง กอนที่จะติดตั้งอยางถาวร ทั้งนี้ เพื่อเปนการรองรับความคลาดเคลื่อนของ
คุณลักษณะชุดเลนสของโปรเจ็กเตอร วิธีการดังกลาวจะชวยใหคุณสามารถกําหนดตําแหนงการติดตั้งไดอยาง
ถูกตอง มีความเหมาะสมมากที่สุดสําหรับพื้นที่ติดตั้งของคุณ
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การล็อคปุม ควบคุม
เมื่อปุมควบคุมบนโปรเจ็กเตอรถูกล็อค คุณสามารถปองกันการตั้งคาของโปรเจ็กเตอรไมใหถูกเปลี่ยนโดยไมไดตั้งใจ
(ตัวอยางเชน โดยเด็กๆ) เมื่อ ล็อคปุม ที่แผงควบคุม เปด, จะไมมีปมุ ควบคุมใดๆ บนโปรเจ็กเตอรทํางาน ยกเวนปุม
Power
1. กด Lock บนรีโมทคอนโทรล
2. ขอความยืนยันจะแสดงขึ้น เลือก ใช เพื่อยืนยัน
ในการปลดล็อคปุมที่แผงควบคุม:
1. กด Lock บนรีโมทคอนโทรล หรือปุมกดบนโปรเจ็กเตอร
2. ขอความยืนยันจะแสดงขึ้น เลือก ใช เพื่อยืนยัน

สําคัญ
• ถัาคุณกดปุม
Power เพื่อปดโปรเจ็กเตอรโดยไมปดทํางานการล็อคแผงปุม โปรเจ็กเตอรจะยังคงอยูในสถานะ
ล็อคในครั้งหนาที่คุณเปดเครื่องขึน้ มา
• ปุมบนรีโมทคอนโทรลยังคงทํางานเปนปกติเมื่อล็อคแผงปุม เปดทํางาน
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การตั้งคาตัวตัง้ เวลาการนําเสนอ
ตัวตั้งเวลาการนําเสนอสามารถระบุเวลาการนําเสนอบนหนาจอ เพื่อชวยใหคณ
ุ จัดการเวลาไดดีขึ้นในขณะที่กําลังทํา
การนําเสนอ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี้ เพื่อใชฟงกชั่นนี้:
1. กดตัวตั้งเวลาบนรีโมทคอนโทรล เพื่อเขาไปยังเมนู ตัวตั้งเวลาการนําเสนอ หรือไปที่เมนู ตัวเลือก > ตัวตั้งเวลา
การนําเสนอ และกด เพื่อแสดงหนา ตัวตั้งเวลาการนําเสนอ
2. ไฮไลต รอบตัวตั้งเวลา และเลือกระยะเวลาของตัวตั้งเวลาโดยการกด /
3. กด เพื่อไฮไลต แสดงตัวตั้งเวลา และเลือกวาคุณตองการใหตัวตั้งเวลาแสดงขึ้นบนหนาจอหรือไม โดยการกด
/
การเลือก
เสมอ
1 นาที/2 นาที/3 นาที
ไม

คําอธิบาย
แสดงตัวตั้งเวลาบนหนาจอตลอดเวลาการนําเสนอ
แสดงตัวตั้งเวลาบนหนาจอใน 1/2/3 นาทีสุดทาย
ซอนตัวตั้งเวลาตลอดระยะเวลาการนําเสนอ

4. กด เพื่อไฮไลต ตําแหนงตัวตั้งเวลา และตั้งคาตําแหนงตัวตั้งเวลาโดยการกด /
ซายบน → ซายลาง → ขวาบน → ขวาลาง
5. กด เพื่อไฮไลต วิธีนับของตัวตั้งเวลา และเลือกทิศทางการนับที่คุณตองการโดยการกด
การเลือก
เดินหนา
ยอนกลับ

/

คําอธิบาย
เพิ่มจาก 0 ไปจนถึงเวลาที่ตั้งไว
ลดจากเวลาที่ตั้งไวไปจนถึง 0

6. ในการเปดทํางานตัวตั้งเวลาการนําเสนอ ใหกด / เพื่อไฮไลต เปด และออกจากเมนู คุณจะเห็นขอความ
แสดงบนหนาจอ
7. ในการยกเลิกตัวตั้งเวลา, ไปที่เมนู ตัวเลือก > ตัวตั้งเวลาการนําเสนอ และไฮไลต ปด
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การใชเมนู
โปรเจ็กเตอรมีเมนูที่แสดงบนหนาจอหลายภาษา ที่อนุญาตใหคณ
ุ ทําการปรับภาพ และเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ ได
หลายอยาง

วิธีการใชงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กด MENU/EXIT บนโปรเจ็กเตอร หรือ Menu บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเปดเมนู OSD
เมื่อ OSD แสดงขึ้น, ใช / เพื่อเลือกคุณสมบัติใดๆ ในเมนูหลัก
หลังจากที่เลือกรายการเมนูหลักที่ตองการ, กด เพื่อเขาสูเมนูยอยสําหรับการตั้งคาคุณสมบัติ
ใช / เพื่อเลือกรายการที่ตองการ และปรับการตั้งคาตางๆ ดวย /
กด MENU/EXIT บนโปรเจ็กเตอร หรือ Menu บนรีโมทคอนโทรล หนาจอจะกลับไปยังเมนูหลัก
กด MENU/EXIT สองครั้ง* บนโปรเจ็กเตอร หรือ Exit บนรีโมทคอนโทรล
เพื่อออกจากรายการและบันทึกการตั้งคา
*การกดครั้งแรกเปนการกลับคืนสูเมนูหลัก และการกดครั้งที่สองเปนการปดเมนู OSD
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โครงรางเมนู

เมนูหลัก

เมนูยอย
โหมดสีเขียว
โหมดอางอิง
ความสวาง
คอนทราสต
การตั้งคาสี

รูปภาพ

สีผใู ช
ความเขมสีขาว
แกมมา
อัตราสวนภาพ
โหมดไดนามิก
ปรับภาพบิดเบี้ยว
การตั้งคา 3D

วิดีโอ/เสียง

ความถี่
แทร็กกิ้ง
ตําแหนงแนวนอน
ตําแหนงแนวตั้ง
ซูม
การตั้งคาวิดีโอ
ตั้งคาเสียง

การตั้งคา
สวางที่สุด / PC / ภาพยนตร / ViewMatch / ผูใ ช 1 / ผูใ ช 2 / กระดานสีขาว
/ กระดานสีดํา / กระดานสีเขียว
สวางที่สุด / PC / ภาพยนตร / ViewMatch
0 - 100
0 - 100
อุณหภูมิสี
ผูใ ช / เย็น / ปกติ / รอน
เพิ่มโทนแดง
0 - 100
เพิ่มโทนเขียว
0 - 100
เพิ่มโทนน้ําเงิน
0 - 100
สี
แดง / เขียว / น้ําเงิน / ฟา / มวง / เหลือง
ความเขมจาง
-99 - +100
ความอิ่มสี
0 - 199
เพิ่ม
0 - 199
0 - 10
1-8
อัตโนมัติ / 4:3 / 16:9 / อนามอรฟก
เปด/ปด
-40 - +40
3D ซิงค
เปด / ปด
ฟอรแมต 3D
อัตโนมัติ / เฟรมซีเควนเชียล / เฟรมแพ็คกิ้ง /
บน-ลาง / วางดานขาง
3D กลับ
เปด / ปด
0 - 31
-5 - +5
-10 - +10
-10 - +3
0 - +5
ความชัด
0 - 31
โทนสี
0 - 100
ความอิ่มสี
0 - 100
ระดับเสียง
0 - 10
ปดเสียง
เปด / ปด
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การฉายภาพ

การตั้งคา

พื้นดานหนา / เพดานดานหนา / พื้นดานหลัง / เพดานดานหลัง
ตําแหนงเมนู
ซายบน / ขวาบน / กลาง / ซายลาง / ขวาลาง
การตั้งคาเมนู
เวลาแสดงเมนู
5 - 60 วินาที
ความโปรงแสง OSD
ปด - 90
รูปแบบ HDMI
อัตโนมัติ / RGB / YCbCr; YPbPr
ชวง HDMI
เพิ่มคุณภาพ / ปกติ
หนาจอวาง
ดํา / แดง / เขียว / น้ําเงิน / ฟา / เหลือง / มวง / ขาว
หนาจอเริ่มตน
ปอน
ViewSonic / น้ําเงิน / ดํา
ขอความ
เปด / ปด
แหลงสัญญาณอัตโนมัติ เปด / ปด
ปดเครื่องอัตโนมัติ
ปด ~ 30 นาที
ตั้งเวลาปดเครื่อง
ปด ~ 12 ชั่วโมง
โหมดสีเขียว
เปด / ปด
VGA ออกแอกทีฟ
เปด / ปด
การตั้งคาสแตนดบาย เสียงออกแอกทีฟ
เปด / ปด
ปดเครื่องดวน
เปด / ปด
เริ่มใหมแบบสมารต
เปด / ปด
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คําบรรยาย
รหัสผาน

ตัวเลือก

ปด / CC1~CC4 / T1~T2
เปลี่ยนรหัสผาน
ปอนรหัสผานใหม
รหัสผาน
ใช / ไม
ลบรหัสผาน
ปอนรหัสผานปจจุบัน

ลบรหัสผาน
ใช / ไม

ตัวตั้งเวลาการนําเสนอ เปด / ปด
รอบตัวตั้งเวลา
0 - 240 นาที
ตัวตั้งเวลาการนําเสนอ แสดงตัวตั้งเวลา
เสมอ / 1 นาที / 2 นาที / 3 นาที / ไม
ตําแหนงตัวตั้งเวลา
ซายบน / ซายลาง / ขวาบน / ขวาลาง
วิธีนับของตัวตั้งเวลา
ยอนกลับ / เดินหนา
พื้นที่สูง
เปด / ปด
ชัว่ โมงหลอด
รีเซ็ตชั่วโมงหลอด
ใช / ไม
การตั้งคาหลอด
โหมด ECO
เปด / ปด
ตัวตั้งเวลา ECO
ปด / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 นาที
ไดนามิก (RC)
ความสวาง / คอนทราสต / การตั้งคาสี / การฉายภาพ / ตําแหนงเมนู /
การตั้งคา 3D / โหมด Eco / โหมดไดนามิก / ความโปรงแสง OSD /
ปุมของฉัน
คําบรรยาย / ปดเครื่องอัตโนมัติ / ตั้งเวลาปดเครื่อง / แหลงสัญญาณ
อัตโนมัติ
รูปแบบ
ปด / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
คาเริ่มตนจากโรงงาน ใช / ไม

ภาษา

ขอมูล

ยืนยันรหัสผาน

แหลงสัญญาณเขา
ความละเอียด
ความถี่แนวนอน
ความถี่แนวตั้ง
ชั่วโมงหลอด

หมายเหตุ
• การตั้งคา HDMI ใชสําหรับ PJD5483s เทานัน้

25

รูปภาพ
โหมดสีีเขียว
มีการตั้งคาจากโรงงานหลายอยางที่ปรับมาใหลวงหนาสําหรับภาพชนิดตางๆ
• สวางที่สุด: ปรับความสวางสูงสุดใหกับภาพที่ฉาย โหมดนี้เหมาะสําหรับสภาพแวดลอมซึ่งจําเปนตองใชความสวาง
ที่สูงพิเศษ
• PC: ไดรับการออกแบบสําหรับการนําเสนอภายใตสภาพแวดลอมที่เปนแสงกลางวัน เพื่อใหเหมาะกับสีของ PC และ
โนตบุค
• ภาพยนตร: เหมาะสําหรับการเลนภาพยนตรที่มสี ีสันสดใส โหมดนี้เหมาะสําหรับการชมในสภาพแวดลอมที่มืด (มี
แสงนอย)
• ViewMatch: สลับระหวางสมรรถนะดานความสวางสูง หรือสมรรถนะดานสีที่ถูกตอง
• ผูใช 1:จําการตั้งคาที่กําหนดโดยผูใ ช 1
• ผูใช 2:จําการตั้งคาที่กําหนดโดยผูใ ช 2
• กระดานสีขาว:สําหรับชนิดหนาจอการฉายที่เปนสีขาว
• กระดานสีดํา:สําหรับชนิดหนาจอการฉายที่เปนสีดํา
• กระดานสีเขียว:สําหรับชนิดหนาจอการฉายที่เปนสีเขียว
โหมดอางอิง
เลือกโหมดภาพที่เหมาะกับความตองการของคุณที่สุด สําหรับคุณภาพของภาพ และทําการปรับภาพอยางละเอียด
ฟงกชนั่ นี้ใชไดเฉพาะเมือ่ ผูใช 1 หรือ ผูใ ช 2 ถูกเลือกอยู
• สวางที่สุด: ปรับความสวางสูงสุดใหกับภาพที่ฉาย โหมดนี้เหมาะสําหรับสภาพแวดลอมซึ่งจําเปนตองใชความสวาง
ที่สูงพิเศษ
• PC: ไดรับการออกแบบสําหรับการนําเสนอภายใตสภาพแวดลอมที่เปนแสงกลางวัน เพื่อใหเหมาะกับสีของ PC
และโนตบุค
• ภาพยนตร: เหมาะสําหรับการเลนภาพยนตรที่มสี ีสันสดใส โหมดนี้เหมาะสําหรับการชมในสภาพแวดลอมที่มืด (มี
แสงนอย)
• ViewMatch: สลับระหวางสมรรถนะดานความสวางสูง หรือสมรรถนะดานสีที่ถูกตอง
ความสวาง
ทําใหภาพสวางขึ้นหรือมืดลง
คอนทราสต
ตั้งความแตกตางระหวางบริเวณที่สวางและบริเวณที่มืด
การตั้งคาสี
ปรับอุณหภูมสิ ี ที่อุณหภูมสิ ีสูง หนาจอจะดูเย็นขึ้น ที่อุณหภูมิสีต่ํา หนาจอจะดูอุนขึ้น ถาคุณเลือก "ผูใ ช", คุณสามารถ
เปลี่ยนแปลงความเขมของสีทั้ง 3 สี (เพิ่มโทนแดง, เพิ่มโทนเขียว, เพิ่มโทนน้ําเงิน) เพื่อปรับแตงอุณหภูมิสีของผูใชได
สีผูใช
สีผูใชมที ั้งหมด 6 ชุด (RGBCMY) สําหรับใชในการปรับคา เมือ่ คุณเลือกแตละสี คุณสามารถปรับชวง ความเขมจาง
ความอิ่มสี และการเพิ่มไดตามความชอบของคุณ
ความเขมสีขาว
เพิ่มความสวางของบริเวณสีขาว
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แกมมา
สงผลกระทบกับฉากที่มีสีดํา ดวยคาแกมมาเพิ่มขึน้ ฉากสีดําจะดูสวางขึ้น
อัตราสวนภาพ
เลือกวิธีการที่ภาพจะแสดงบนหนาจอ:
• อัตโนมัติ: ปรับขนาดภาพตามสัดสวน เพื่อใหพอดีกับความละเอียดมาตรฐานของโปรเจ็กเตอรตามความกวางแนว
นอนหรือแนวตั้ง คุณตองการใชพื้นที่บนหนาจอใหมากที่สุด โดยไมทําใหอัตราสวนภาพของภาพตนฉบับเปลี่ยน
แปลงไป
• 4:3: ปรับภาพเพื่อใหภาพแสดงที่กึ่งกลางของหนาจอดวยอัตราสวนภาพ 4:3
• 16:9: ปรับภาพเพื่อใหภาพแสดงที่กึ่งกลางของหนาจอดวยอัตราสวนภาพ 16:9
• อนามอรฟก: ลดความผิดเพี้ยนของอัตราสวนภาพ โดยการรักษาอัตราสวนภาพใหใกลเคียงตนฉบับที่ศูนยกลาง
ของภาพ และกระจายความผิดเพี้ยนสวนใหญไปที่ขอบของภาพที่แสดง
โหมดไดนามิก
เลือก “เปด” เพื่อหรี่หลอดโปรเจ็กเตอร ซึ่งจะตรวจจับระดับความสวางของเนื้อหา และลดการสิ้นเปลืองพลังงานหลอด
โดยอัตโนมัติ (สูงถึง 70 เปอรเซ็นต) เปด "ปด" เพื่อปดโหมดไดนามิก
หมายเหตุ
• เมื่อโหมดไดนามิก "เปด", โหมด Eco จะเปนสีเทาจาง

ปรับภาพบิดเบี้ยว
แกไขภาพที่บิดเบี้ยวแบบแมนนวล ซึ่งเปนผลจากการฉายในลักษณะที่ทํามุม
กด ปุม ปรับภาพบิดเบี้ยว / บนโปรเจ็กเตอรหรือรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงหนาจอการแกไขภาพบิดเบี้ยว
กดปุม เพื่อแกไขภาพบิดเบี้ยวที่ดานบนของภาพ
กดปุม เพื่อแกไขภาพบิดเบี้ยวที่ดานลางของภาพ
การตั้งคา 3D
โปรเจ็กเตอรนี้มีฟงกชั่น 3D ซึ่งชวยใหคุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร วิดีโอ และรายการกีฬา 3D ในลักษณะที่
เหมือนจริงยิ่งขึ้น โดยการแสดงใหเห็นถึงความลึกของภาพ คุณจําเปนตองสวมแวน 3D เพื่อดูภาพ 3D
• 3D ซิงค: เมือ่ คุณพบวาความลึกของภาพกลับดาน ใหเปดทํางานฟงกชั่นนี้เพื่อแกไขปญหา
• ฟอรแมต 3D: ใชฟงกชั่นนี้เพื่อเลือกรูปแบบ 3D ที่เหมาะสม ถาโปรเจ็กเตอรไมสามารถรับรูรูปแบบ 3D ได
ถาสัญญาณ 3D มาจากอุปกรณที่มคี ุณสมบัติ HDMI 1.4a โปรเจ็กเตอรจะตรวจพบสัญญาณสําหรับขอมูล 3D ซิงค
และเมื่อตรวจพบ เครื่องจะฉายภาพในรูปแบบ 3D โดยอัตโนมัติ ในกรณีอื่นๆ คุณอาจจําเปนตองเลือกรูปแบบ 3D
ซิงคดวยตัวเอง เพื่อใหโปรเจ็กเตอรฉายภาพ 3D อยางถูกตอง
หมายเหตุ
• ฟอรแมต 3D จะใชไดเมื่อ 3D ซิงค เปน "เปด"
• การตั้งคาเริ่มตนคือ "อัตโนมัติ" เมือ่ แหลงสัญญาณเขาเปน HDMI
• การตั้งคาเริ่มตนคือ "วางดานขาง" เมื่อแหลงสัญญาณเขาเปนวิดีโอ หรือคอมพิวเตอร "อัตโนมัติ" จะใชไมได
• ระดับความสวางของภาพที่ฉายจะลดลง
• โหมดสีไมสามารถถูกปรับได
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• 3D กลับ
• เปด: กลับเนื้อหาในกรอบซายและขวา
• ปด: เนื้อหากรอบมาตรฐาน

วิดโี อ/เสียง
ความถี่
ปรับไทมมงิ่ ของโปรเจ็กเตอรใหสัมพันธกับคอมพิวเตอร
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้สนับสนุนเฉพาะภายใตโหมดคอมพิวเตอรเทานั้น

แทร็กกิง้
ปรับเฟสของโปรเจ็กเตอรใหสัมพันธกับคอมพิวเตอร
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้สนับสนุนเฉพาะภายใตโหมดคอมพิวเตอรเทานั้น

ตําแหนงแนวนอน
ปรับภาพไปทางซายหรือขวาภายในบริเวณการฉาย
ตําแหนงแนวตั้ง
ปรับภาพขึ้นหรือลงภายในบริเวณการฉาย
ซูม
การใชรีโมทคอนโทรล
1. กด ขยาย บนรีโมทคอนโทรล เพื่อแสดงแถบซูม
2. กด / เพื่อขยายภาพใหไดขนาดที่ตองการ
3. กด Enter บนรีโมทคอนโทรล เพื่อสลับไปยังโหมดการแพน และกดปุมลูกศรบังคับทิศทาง เพื่อเลื่อนภาพ แถบซูม
จําเปนตองแสดงขึน้ บนหนาจอ ถาคุณตองการสลับไปยังโหมดแพน
4. เพื่อลดขนาดของภาพ กด ขยาย และกด

ซ้ําๆ จนกระทั่งภาพกลับไปยังขนาดดั้งเดิม

การใชเมนู OSD
1. กด MENU/EXIT บนโปรเจ็กเตอร หรือ Menu บนรีโมทคอนโทรล จากนั้นกด
ถูกไฮไลต
2. กด เพื่อไฮไลต ซูม
3. ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2-4 ในสวน การใชรีโมทคอนโทรล ดานบน
การตั้งคาวิดีโอ
อนุญาตใหคุณเขาสูเมนู การตั้งคาวิดีโอ
• ความชัด: ทําใหภาพชัดขึ้นหรือนุมลง
• โทนสี: เปลี่ยนสีไปทางสีแดงหรือสีเขียว
• ความอิ่มสี: ปรับภาพวิดีโอจากสีดําและขาว เพื่อใหไดสีที่อิ่มตัวอยางสมบูรณ
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จนกระทั่งเมนู วิดีโอ/เสียง

ตั้งคาเสียง
อนุญาตใหคุณเขาสูเมนู การตั้งคาเสียง
• ระดับเสียง: ปรับระดับเสียงของโปรเจ็กเตอร
• ปดเสียง: สลับระหวางการเปดและปดเสียงโปรเจ็กเตอร

การตั้งคา
การฉายภาพ
ปรับภาพเพื่อใหตรงกับการวางแนวของโปรเจ็กเตอร: วางตั้ง หรือวางกลับหัว, ที่ดานหนาหรือดานหลังหนาจอ พลิก
หรือกลับภาพอยางเหมาะสม
การตั้งคาเมนู
อนุญาตใหคุณเขาสูเมนู การตั้งคาเมนู
• ตําแหนงเมนู: เลือกตําแหนงเมนูบนหนาจอแสดงผล
• เวลาแสดงเมนู: ชวงการนับเวลาของเมนู OSD (ที่สถานะไมไดทํางาน มีหนวยเปนวินาที)
• ความโปรงแสง OSD: เลือกเพื่อเปลี่ยนระดับความโปรงแสงของฉากหลัง OSD
รูปแบบ HDMI
เลือกรูปแบบ HDMI อยางเหมาะสมโดยอัตโนมัติหรือดวยตัวเอง
หมายเหตุ
• ฟงกชั่นนี้ใชไดเฉพาะเมื่อใชพอรตอินพุต HDMI อยูเทานั้น
• การตั้งคา HDMI ใชสําหรับ PJD5483s เทานัน้

ชวง HDMI
• เพิ่มคุณภาพ: ชวงสัญญาณเอาตพุต HDMI คือตั้งแต 0 - 255
• ปกติ: ชวงสัญญาณเอาตพุต HDMI คือตั้งแต 16 - 235
หมายเหตุ
• การตั้งคา HDMI ใชสําหรับ PJD5483s เทานัน้

หนาจอวาง
ในการเลือกสีหนาจอเมื่อฟงกชั่น หนาจอวาง ทํางาน
หนาจอเริ่มตน
คุณสามารถเลือกภาพโลโกที่ตองการใหแสดงเมือ่ เปดเครื่องโปรเจ็กเตอรได มีสามตัวเลือกใหเลือกใช: โลโก ViewSonic,
หนาจอสีดํา หรือ หนาจอสีน้ําเงิน
ขอความ
เปดทํางานหรือปดทํางานกลองขอความที่มุมขวาลางของหนาจอ
แหลงสัญญาณอัตโนมัติ
สแกนแหลงสัญญาณเขาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ถาฟงกชั่นในเมนู OSD เปน เปด
ฟงกชนั่ จะหยุดกระบวนการสแกนสัญญาณอัตโนมัติ และใชแหลงสัญญาณคงที่ที่คุณตองการ ถาคุณปด แหลงสัญญาณ
อัตโนมัติ
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ปดเครื่องอัตโนมัติ
จะยอมใหเครื่องโปรเจ็กเตอรปด เองโดยอัตโนมัติหลังจากเครื่องตรวจไมพบสัญญาณเขาเปนระยะเวลาหนึ่งตามที่
กําหนดไว
ตั้งเวลาปดเครื่อง
ไมวาโปรเจ็คเตอรจะตรวจพบสัญญาณหรือไม โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อการนับถอยหลังเสร็จสิ้น
การตั้งคาสแตนดบาย
• โหมดสีเขียว: เปดทํางานฟงกชั่นนี้เมื่อการสิ้นเปลืองพลังงานต่ํากวา 0.5W
หมายเหตุ
• เมื่อโหมดสีเขียวเปน "เปด", VGA ออกแอกทีฟ และ เสียงออกแอกทีฟ จะเปนสีเทาจาง

• VGA ออกแอกทีฟ: ตั้งคาวาจะใหฟงกชนั่ VGA ออก ทํางานเมื่อโปรเจ็กเตอรอยูในโหมดสแตนดบายหรือไม (ปด
เครื่อง แตเชื่อมตอเขากับไฟ AC)
• เสียงออกแอกทีฟ: ตั้งคาวาจะใหฟงกชนั่ เสียงออก ทํางานเมื่อโปรเจ็กเตอรอยูในโหมดสแตนดบายหรือไม (ปดเครื่อง
แตเชื่อมตอเขากับไฟ AC)
• ปดเครื่องดวน
• เปด: โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยตรง โดยไมดําเนินกระบวนการทําความเย็น
• ปด: โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่อง ตามดวยกระบวนการทําความเย็นตามปกติ
• เริ่มใหมแบบสมารต: การเลือก เปด จะใหคุณเริ่มโปรเจ็กเตอรใหมไดทันทีภายใน 3 นาทีหลังจากปดเครื่อง หลังจาก
3 นาที ถาโปรเจ็กเตอรไมถูกเปดขึ้นมาอีกครั้ง เครื่องจะเขาสูโหมดสแตนดบายโดยตรง

ตัวเลือก
คําบรรยาย
เปดทํางานหรือปดทํางานคําบรรยาย โดยการเลือก CC1 (คําบรรยาย1, ซึ่งเปนชองที่ใชบอยที่สุด), CC2, CC3, CC4,
T1, T2 หรือ ปด
รหัสผาน
ตั้งคา เปลี่ยน หรือลบรหัสผาน เมื่อเพิ่มการทํางานของรหัสผาน การฉายภาพจะขอใหคุณปอนรหัสผานที่ตั้งไวลวงหนา
เมื่อเปดเครื่องโปรเจ็กเตอร
ตัวตั้งเวลาการนําเสนอ
เตือนผูนําเสนอใหทําการนําเสนอใหเสร็จภายในกรอบเวลาที่แนนอน
พื้นที่สูง
ใชฟงกชั่นนี้เพื่อใหพัดลมทํางานดวยความเร็วเต็มที่อยางตอเนื่อง เพื่อใหทําความเย็นโปรเจ็กเตอรไดอยางเหมาะสม
ในระดับพื้นที่ที่สูง
การตั้งคาหลอด
อนุญาตใหคุณเขาสูเมนู การตั้งคาหลอด
• ชั่วโมงหลอด: แสดงเวลาการทํางานที่ใชไปของหลอด (เปนชั่วโมง)
• รีเซ็ตชั่วโมงหลอด: รีเซ็ตชั่วโมงหลอดเปน 0 ชัว่ โมง
• โหมด ECO: ใชฟงกชนั่ นี้เพื่อหรี่แสงจากหลอดโปรเจ็กเตอรลง ซึ่งจะลดการสิ้นเปลืองพลังงานลง และเพิ่มอายุการ
ใชงานหลอดใหนานขึ้น

30

• ตัวตั้งเวลา ECO ไดนามิก (RC): ตั้งคาตัวตั้งเวลาของฟงกชนั่ การทริกเกอร Eco ไดนามิก หลอดโปรเจ็กเตอรจะเริ่ม
จางลงเมื่อระยะตัวตั้งเวลาสิ้นสุด
ปุมของฉัน
อนุญาตใหผใู ชกําหนดปุมทางลัดบนรีโมทคอนโทรล และรายการฟงกชั่นที่เลือกในเมนู OSD
รูปแบบ
แสดงรูปแบบทดสอบที่มาพรอมกับเครื่อง
คาเริ่มตนจากโรงงาน
เรียกคืนการตั้งคากลับเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
หมายเหตุ
• การตั้งคาเหลานี้จะยังคงอยู: ปรับภาพบิดเบีย้ ว, รหัสผาน, การฉายภาพ, พื้นที่สูง, และภาษา

ภาษา
เลือกภาษาที่ใชในเมนูบนหนาจอ

ขอมูล
แหลงสัญญาณเขา
แสดงแหลงสัญญาณเขาปจจุบัน
ความละเอียด
แสดงความละเอียดแหลงสัญญาณเขาปจจุบัน
ความถี่แนวนอน
แสดงความถี่แนวนอนของภาพปจจุบัน
ความถี่แนวตั้ง
แสดงความถี่แนวตั้งของภาพปจจุบัน
ชั่วโมงหลอด
แสดงเวลาการทํางานที่ใชไปของหลอด (เปนชั่วโมง)
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การบํารุงรักษา
โปรเจ็กเตอรนี้ตองการการบํารุงรักษาที่เหมาะสม คุณควรเก็บเลนสใหสะอาด เนื่องจากฝุน สิ่งสกปรก หรือจุดจะฉาย
ลงบนหนาจอ และทําใหคุณภาพของภาพลดลง ถาจําเปนตองเปลี่ยนชิน้ สวนอื่นๆ ใหติดตอตัวแทนจําหนาย หรือ
ชางซอมที่มีความเชีย่ วชาญ ในขณะที่ทําความสะอาดชิ้นสวนใดๆ ของโปรเจ็กเตอร แรกสุดใหปด เครื่อง และถอดปลั๊ก
โปรเจ็กเตอรเสมอ
คําเตือน
• อยาเปดฝาปดใดๆ บนโปรเจ็กเตอร อันตรายจากแรงดันไฟฟาภายในโปรเจ็กเตอรอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บอยาง
รุนแรง อยาพยายามซอมแซมผลิตภัณฑนี้ดวยตัวเอง เมื่อตองซอมแซม ใหนําไปยังชางบริการที่มีคุณสมบัติทุกครั้ง

การทําความสะอาดเลนส
คอยๆ เช็ดเลนสดวยกระดาษทําความสะอาดเลนส อยาสัมผัสเลนสดวยมือของคุณ

การทําความสะอาดตัวเครื่องโปรเจ็กเตอร

คอยๆ เช็ดดวยผานุม ถาไมสามารถเช็ดสิ่งสกปรกหรือคราบไดงาย ใหใชผา นุมชุบน้ําหมาดๆ หรือน้ําที่ผสมผงซักฟอก
ที่มีฤทธิ์เปนกลาง และเช็ดใหแหงดวยผาแหงที่นุม
หมายเหตุ
• ปดโปรเจ็กเตอร และถอดสายไฟ AC จากเตาเสียบไฟฟาออกกอนที่จะเริ่มงานการบํารุงรักษา
• ตรวจดูใหแนใจวาเลนสเย็นลงแลวกอนที่จะทําความสะอาด
• อยาใชผงซักฟอก หรือน้ํายาเคมีนอกเหนือจากที่ระบุไวดานบน อยาใชเบนซิน หรือธินเนอร
• อยาใชสเปรยเคมี
• ใชผานุม หรือกระดาษเช็ดเลนสเทานั้น
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การเปลีย่ นหลอด
เมื่อใชโปรเจ็กเตอรไประยะเวลาหนึ่ง ความสวางของหลอดโปรเจ็กเตอรจะคอยๆ ลดลง และหลอดจะแตกไดงายขึ้น
เราแนะนําใหคุณเปลี่ยนหลอด ถาขอความเตือนแสดงขึ้นมา อยาพยายามเปลี่ยนหลอดดวยตัวเอง ติดตอชางบริการ
ที่มีความเชีย่ วชาญเพื่อใหเปลี่ยนหลอดใหกับคุณ
หมายเหตุ
• หลอดมีความรอนสูงมากหลังจากที่ปดเครื่องโปรเจ็กเตอร ถาคุณสัมผัสหลอด นิ้วของคุณอาจเปนแผลพองได เมือ่
คุณเปลี่ยนหลอด ใหรออยางนอย 45 นาทีเพื่อใหหลอดเย็นลง
• อยาสัมผัสบริเวณแกวของหลอดไมวาเวลาใดๆ หลอดอาจระเบิดได เนือ่ งจากการถือที่ไมเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการ
สัมผัสบริเวณแกวของหลอดดวย
• อายุการใชงานหลอดแตกตางกันในแตละหลอด และเปนไปตามสิ่งแวดลอมในการใชงาน ไมมีการรับประกันวา
แตละหลอดจะมีอายุการใชงานเทากัน บางหลอดอาจทํางานลมเหลว หรือมีอายุการใชงานสั้นกวาหลอดอื่นที่มี
ชนิดเดียวกัน
• หลอดอาจระเบิดเนื่องจากการสั่น การกระแทก หรือมีคุณภาพลดลงเมื่อใชงานเปนระยะเวลานาน โดยคุณภาพจะ
คอยๆ ลดลงจนใชการไมได ความเสี่ยงในการระเบิดอาจแตกตางกันตามสิ่งแวดลอม และเงื่อนไขตางๆ ในการใช
งานโปรเจ็กเตอรและหลอด
• สวมถุงมือปองกัน และแวนปองกันในขณะที่ซอมหลอดหรือนําหลอดออก
• การเปดปดเครื่องที่รวดเร็ว จะทําใหหลอดเสียหาย และหลอดมีอายุการใชงานสั้นลง รออยางนอย 5 นาทีกอนที่จะ
ปดโปรเจ็กเตอรหลังจากที่เปดเครื่องขึ้นมา
• อยาใชงานหลอดใกลกับกระดาษ ผา หรือวัสดุที่ติดไฟไดอื่นๆ หรือคลุมหลอดดวยวัสดุดังกลาว
• อยาใชงานหลอดในบรรยากาศที่ประกอบดวยสารที่ติดไฟได เชน ธินเนอร
• ระบายอากาศออกจากบริเวณหรือหองอยางทั่วถึง เมื่อใชงานหลอดในบรรยากาศที่มอี อกซิเจน (ในอากาศ) ถา
หายใจโอโซนเขาไป อาจทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส เวียนศีรษะ และอาการอื่นๆ
• ในหลอดมีปรอทที่เปนสารอนินทรีย ถาหลอดระเบิด ปรอทภายในหลอดจะเล็ดรอดออกมา ออกจากบริเวณทันที
ถาหลอดแตกในขณะที่กําลังทํางาน และระบายอากาศเปนเวลาอยางนอย 30 นาที เพื่อหลีกเลีย่ งการหายใจไอปรอท
เขาไป ไมเชนนัน้ อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูใช
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1. ปดโปรเจ็กเตอร
2. ถาติดตั้งโปรเจ็กเตอรในตัวยึดเพดาน ใหถอดออก
3. ถอดปลั๊กสายไฟออก
4. คลายสกรูที่ดานขางของฝาปดหลอด และแกะฝาปดออก
5. แกะสกรูออกจากโมดูลหลอด ยกที่จับขึ้น และยกออกจากโมดูล
6. ใสโมดูลหลอดใหมลงในโปรเจ็กเตอร และไขสกรูใหแนน
7. ใสฝาปดหลอดกลับคืน และไขสกรูใหแนน
8. เปดเครื่องโปรเจ็กเตอร ถาหลอดไมติดหลังจากชวงระยะเวลาอุนเครื่อง ใหลองติดตั้งหลอดใหม
9. รีเซ็ตชั่วโมงหลอด ใหดเู มนู “ตัวเลือก > การตั้งคาหลอด”

หมายเหตุ
• ทิ้งหลอดที่ใชแลวตามระเบียบขอบังคับในประเทศ
• ใหแนใจวาไขสกรูตางๆ อยางแนนหนา สกรูที่ไขไมแนน อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุได
• เนื่องจากหลอดทําดวยแกว อยาทําหลอดตก และอยาทําใหแกวเปนรอย
• อยาใชหลอดเกาซ้ํา การทําเชนนี้อาจทําใหหลอดระเบิดได
• ใหแนใจวาปดโปรเจ็กเตอร และถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกกอนที่จะเปลี่ยนหลอด
• อยาใชโปรเจ็กเตอรในขณะที่ไมไดปดฝาหลอด
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ขอมูลจําเพาะ
ระบบการแสดงผล
ความละเอียด
F/No.
ความยาวโฟกัส
ขนาดหนาจอ
หลอด
ขั้วตออินพุต
ขั้วตอเอาตพุต
ขั้วตอควบคุม
ลําโพง
ระบบวิดีโอที่ใชรวมกันได

แผง DLP 0.55" เดี่ยว
XGA (1024 x 768 พิกเซล)
2.8
7.51 มม.
30” - 300”
PJD5453s: 190W
PJD5483s: 240W
D-Sub 15-พิน x 2, S-วิดีโอ x 1, วิดีโอ x 1, สัญญาณเสียงเขา (แจ็คมินิ
สเตอริโอ 3.5 มม.) x 2, HDMI x 1 (เฉพาะสําหรับ PJD5483s)
D-Sub 15 พิน x 1, เอาตพุตสัญญาณเสียง (แจ็คสเตอริโอมินิ 3.5 มม.) x 1
RS-232 x 1, USB ชนิด B x1 (สนับสนุนการอัพเกรดเฟรมแวร และการใช
รีโมทคอนโทรลเปนเมาส)
2 วัตต x 1
NTSC, NTSC 4.43
PAL, PAL-N, PAL M
SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), คอมโพสิต วิดีโอ

ความถี่การสแกน
ความถี่แนวนอน
ความถี่แนวตั้ง
สิ่งแวดลอม

31 - 100 KHz
24 - 120 Hz
ขณะทํางาน:
อุณหภูม:ิ 0° ถึง 40°C
ความชืน้ : 10%-80%
ขณะเก็บรักษา:
อุณหภูม:ิ -20°C ถึง 60°C
ความชืน้ : 30%-85%
ความตองการดานพลังงาน
PJD5453s: AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 2.6A
PJD5483s: AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 3.2A
การสิ้นเปลืองพลังงาน
PJD5453s: 255W (สูงสุด)
PJD5483s: 315W (สูงสุด)
ขนาด (ก x ล x ส)
294 x 237 x 118 มม.
น้ําหนัก
2.1 กก. (4.6 ปอนด)
หมายเหตุ: การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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ขนาด
294 มม. (ก) x 237 มม. (ล) x 118 มม. (ส)
294

73
237

72

118

การติดตัง้ โดยยึดบนเพดาน
32

สกรูยึดบนเพดาน:
M4 x 8 (สูงสุด L = 8 มม.)
40

หนวย: มม.

150
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ภาคผนวก
ขอความแสดงสถานะ LED
ชนิด LED
LED เพาเวอร
LED อุณหภูมิ
LED หลอด
LED เพาเวอร
LED อุณหภูมิ
LED หลอด
LED เพาเวอร
LED อุณหภูมิ
LED หลอด
LED เพาเวอร
LED อุณหภูมิ
LED หลอด
LED เพาเวอร
LED อุณหภูมิ
LED หลอด
LED เพาเวอร
LED อุณหภูมิ
LED หลอด
LED เพาเวอร
LED อุณหภูมิ
LED หลอด
LED เพาเวอร
LED อุณหภูมิ
LED หลอด

สี
น้ําเงิน
แดง
แดง
น้ําเงิน
แดง
แดง
น้ําเงิน
แดง
แดง
น้ําเงิน
แดง
แดง
น้ําเงิน
แดง
แดง
น้ําเงิน
แดง
แดง
น้ําเงิน
แดง
แดง
น้ําเงิน
แดง
แดง

สถานะ
ติดตลอด
ดับ
ดับ
กะพริบ
ดับ
ดับ
กะพริบ
ดับ
ดับ
ติดตลอด
ดับ
ดับ
ติดตลอด
ดับ
ดับ
ติดตลอด
กะพริบ
กะพริบ
ติดตลอด
ดับ
กะพริบ
กะพริบ
กะพริบ
ดับ

LED เพาเวอร
LED อุณหภูมิ
LED หลอด

น้ําเงิน
แดง
แดง

กะพริบ
ดับ
ติดตลอด

ความหมาย
โหมดสแตนดบายเมื่อโหมดสีเขียว เปด

โหมดสแตนดบายเมื่อโหมดสีเขียว ปด

กําลังเปดเครื่อง

การทํางานปกติ

กําลังปดเครื่อง

ถาระบบโปรเจ็กเตอรมีปญ
 หากับพัดลม โปรเจ็กเตอรจะปด
เครื่อง
หลอดหมดอายุการใชงาน และตองเปลี่ยนในไมชา หลอดจะ
ทํางานตอไป จนกระทั่งไมสามารถทํางานได เปลี่ยนหลอด
ถาหลอดดับ บัลลาสตจะเริ่มเสีย
1. อุณหภูมิสูงเกินไป หลอดจะปด พัดลมมอเตอรกําลังทํา
ใหหลอดเย็นลง
หรือ
2. กระบวนการทําใหเย็นไมสมบูรณหลังจากโปรเจ็กเตอร
ถูกปดเครื่อง และเริ่มใหมทันที
การทริกเกอรใหหลอดติดลมเหลว ถาอุณหภูมิสูงเกินไป
พัดลมจะทําใหหลอดเย็นลง
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โหมดทีใ่ ชรวมกันได
คอมพิวเตอร:
ความละเอียด
640 x 350

ซิงคแนวนอน [KHz]
37.9
24.6
31.5
37.9
37.5
43.3
61.9
31.5
37.9
31.0
35.2
37.9
48.1
46.9
53.7
76.3
48.4
56.5
60.0
68.7
97.6
67.5
47.8
60.0
85.9
64.0
65.3
75.0
65.3
35.0
49.7
68.7

640 x 480

720 x 400

800 x 600

1024 x 768
1152 x 864
1280 x 768
1280 x 960
1280 x 1024
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
640x480@67Hz
832x624@75Hz
1152x864@75Hz

ซิงคแนวตั้ง [Hz]
85.0
50.0
59.9
72.8
75.0
85.0
120.0
70.0
85.0
50.0
56.0
60.3
72.0
75.0
85.1
120.0
60.0
70.1
75.0
85.0
120.0
75.0
60.0
60.0
85.0
60.0
60.0
60.0
60,0
66.7
74.6
75.1

วิดีโอ:
การใชงานรวมกันได
480i
480p
576i
576p
720i
720p
1080i
1080i
1080p
1080p

ความละเอียด
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080

ซิงคแนวนอน [KHz]
15.8
31.5
15.8
31.3
37.5
45
33.8
28.1
67.5
56.3
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ซิงคแนวตั้ง [Hz]
60
60
50
50
50
60
60
50
60
50

การแกไขปญหา
ดูอาการและวิธีการแกไขที่แสดงดานลางกอนที่จะสงโปรเจ็กเตอรไปซอมแซม ถาปญหายังคงมีอยู ติดตอรานคา หรือ
ศูนยบริการในประเทศของคุณ โปรดดูสวน "ขอความแสดงสถานะ LED" ดวย

ปญหาในการเริม่ ตน
ถาไฟไมติด:
• ตรวจดูใหแนใจวาสายไฟเชือ่ มตอเขากับโปรเจ็กเตอรอยางเหมาะสม และปลายอีกดานหนึง่ เสียบเขากับเตาเสียบไฟฟา
ที่มีไฟ
• กดปุมเพาเวอรอีกครั้ง
• ถอดปลัก๊ สายไฟ และรอครูหนึง่ จากนัน้ เสียบปลัก๊ และกดปุม เพาเวอรอีกครั้ง

ปญหาเกี่ยวกับภาพ
ถาหนาจอแสดงวากําลังคนหาแหลงสัญญาณ:
• กด SOURCE บนโปรเจ็กเตอร หรือ Source บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเลือกแหลงสัญญาณเขาที่แอกทีฟ
• ใหแนใจวาแหลงสัญญาณภาพภายนอกเปดอยู และเชือ่ มตออยู
• สําหรับการเชื่อมตอคอมพิวเตอร ใหแนใจวาพอรตวิดีโอภายนอกของคอมพิวเตอรโนตบุค ของคุณเปดอยู ใหดูคูมอื ผูใช
คอมพิวเตอร
ถาภาพไมไดโฟกัส:
• ในขณะที่กําลังแสดงเมนูบนหนาจอ ใหปรับแหวนโฟกัส (ขนาดภาพควรไมเปลี่ยนแปลง ถาขนาดเปลี่ยนแปลง หมาย
ความวาคุณกําลังปรับซูม ไมใชโฟกัส)
• ตรวจสอบเลนสฉายภาพ เพื่อดูวาจําเปนตองทําความสะอาดหรือไม
• ถาภาพกะพริบหรือไมนิ่งในการเชื่อมตอคอมพิวเตอร:
• กด MENU/EXIT บนโปรเจ็กเตอรหรือ Menu บนรีโมทคอนโทรล, ไปที่ วิดีโอ/เสียง และปรับ ความถี่ หรือ แทร็กกิ้ง

ปญหาเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล
ถารีโมทคอนโทรลไมทํางาน:
• ใหแนใจวาไมมอี ะไรขวางกั้นเครื่องรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลที่ดานหนาของโปรเจ็กเตอร ใชรีโมทคอนโทรลภายใน
ชวงการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
• เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่หนาจอ หรือที่ดานหนาของโปรเจ็กเตอร
• ยายรีโมทคอนโทรล เพื่อใหอยูต รงกับดานหนาของโปรเจ็กเตอรมากขึน้ และไมหางไปทางดานขางมากเกินไป
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คําสัง่ และการกําหนดคา RS-232

D-Sub 9 พิน
1
1 CD
2
RXD
3
TXD
4
DTR
5
GND
6
DSR
7
RTS
8
CTS
9
RI

รายการสาย
C1
สี
C2
1
ดํา
1
2
น้ําตาล
3
3
แดง
2
4
สม
6
5
เหลือง
5
6
เขียว
4
7
น้ําเงิน
8
8
มวง
7
9
ขาว
9
SHELL
DW
SHELL

อัตราการถายโอนขอมูล
ความยาวขอมูล
ตรวจสอบแพริตี้
บิตหยุด
การควบคุมการไหล

19200 bps
8 บิต
ไมมี
1 บิต
ไมมี
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ฟงกชั่น
เพาเวอร

อินพุตสัญญาณ

ตําแหนงการฉาย

OSD

หลอด
พัดลม
ปรับภาพบิดเบี้ยว

อัตราสวนภาพ

วาง
หยุดหนาจอ

ระดับเสียง
แหลงสัญญาณ
อัตโนมัติ
ซิงคอัตโนมัติ
คาเริ่มตนจากโรงงาน
เวอรชั่นเฟรมแวร
สถานะระบบ

การกระทํา
เปดเครื่อง
ปดเครื่อง
คอมพิวเตอร 1
คอมพิวเตอร 2
เอส-วิดีโอ
วิดีโอ
HDMI
พื้นดานหนา
พื้นดานหลัง
เพดานดานหนา
เพดานดานหลัง
เมนู
ขึ้น
ลง
ซาย
ขวา
ECO เปด
ECO ปด
ชั่วโมงการใช
พื้นที่สูง เปด
พื้นที่สูง ปด
ปรับภาพบิดเบี้ยว ขึ้น
ปรับภาพบิดเบี้ยว ลง

รหัสควบคุม
BE,EF,10,05,00,C6,FF,11,11,01,00,01,00
BE,EF,03,06,00,DC,DB,69,00,00,00,00,00
BE,EF,03,19,00,19,29,01,47,02,CC,CC,00
BE,EF,03,19,1E,90,72,01,47,02,CC,CC,00
BE,EF,03,19,00,E8,69,01,47,02,CC,CC,00
BE,EF,03,19,00,78,A8,01,47,02,CC,CC,00
BE,EF,03,19,00,DA,2B,01,47,02,CC,CC,00
BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,00,00,00,00
BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,01,00,00,01
BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,02,00,00,02
BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,03,00,00,03
BE,EF,02,06,00,E9,D3,30,00,00,00,00,00
BE,EF,02,06,00,6D,D2,34,00,00,00,00,00
BE,EF,02,06,00,0B,D2,32,00,00,00,00,00
BE,EF,02,06,00,DA,D3,33,00,00,00,00,00
BE,EF,02,06,00,38,D2,31,00,00,00,00,00
BE,EF,03,06,00,EF,DB,6A,00,00,00,00,00
BE,EF,03,06,00,3E,DA,6B,00,00,00,00,00
BE,EF,03,06,00,BA,DB,6F,00,00,00,00,00
BE,EF,02,06,00,40,D3,80,00,00,00,00,01
BE,EF,02,06,00,40,D3,80,00,00,00,00,00
BE,EF,03,06,00,10,DB,65,00,00,00,00,00
BE,EF,03,06,00,23,DB,66,00,00,00,00,00
BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,01,00,00,01
BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,02,00,00,02
BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,02,00,00,04

4:3
16:9

อนามอรฟก
อัตโนมัต
หนาจอวาง เปด
หนาจอวาง ปด
หยุดหนาจอ เปด
หยุดหนาจอ ปด
ระดับเสียง +
ระดับเสียง ปดเสียง เปด
ปดเสียง ปด
แหลงสัญญาณอัตโนมัติ เปด
แหลงสัญญาณอัตโนมัติ ปด

BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,02,00,00,00
BE,EF,02,06,00,DF,DF,66,00,01,00,00,01
BE,EF,02,06,00,DF,DF,66,00,02,00,00,02
BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,01,00,00,01
BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,02,00,00,02
BE,EF,02,06,00,F1,DE,68,00,00,00,00,00
BE,EF,02,06,00,20,DF,69,00,00,00,00,00
BE,EF,02,06,00,0E,DE,67,00,01,00,00,01
BE,EF,02,06,00,0E,DE,67,00,02,00,00,02
BE,EF,03,06,00,89,DB,6C,00,00,00,00,00
BE,EF,03,06,00,58,DA,6D,00,00,00,00,00
BE,EF,02,06,00,86,D1,2F,00,00,00,00,00
BE,EF,03,06,00,6B,DA,6E,00,00,00,00,00
BE,EF,03,06,00,D5,D9,70,00,00,00,00,00
BE,EF,03,06,00,04,D8,71,00,00,00,00,00
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3D ซิงค

โหมดสีเขียว

3D ซิงค เปด
3D ซิงค ปด
บน-ลาง
เฟรมซีเควนเชียล
เฟรมแพ็คกิ้ง
วางดานขาง
สวางที่สุด
PC
ภาพยนตร
ViewMatch
กระดานสีขาว
กระดานสีดํา
กระดานสีเขียว
ผูใช 1
ผูใช 2

BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,01,00,00,01
BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,00,00,00,00
BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,01,00,00,02
BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,01,00,00,03
BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,01,00,00,04
BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,01,00,00,05
BE,EF,03,06,00,38,5A,88,12,08,08,12,08
BE,EF,03,06,00,38,5A,88,10,00,00,10,00
BE,EF,03,06,00,38,5A,88,13,01,01,13,01
BE,EF,03,06,00,38,5A,88,14,02,02,14,02
BE,EF,03,06,00,38,5A,88,15,05,05,15,05
BE,EF,03,06,00,38,5A,88,16,06,06,16,06
BE,EF,03,06,00,38,5A,88,17,07,07,17,07
BE,EF,03,06,00,38,5A,88,18,03,03,18,03
BE,EF,03,06,00,38,5A,88,19,04,04,19,04
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,01,00,00,01
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,02,00,00,02
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,03,00,00,03
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,04,00,00,04
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,05,00,00,05
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,06,00,00,06
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,07,00,00,07
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,08,00,00,08
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,09,00,00,09
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0A,00,00,0A
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0B,00,00,0B
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0C,00,00,0C
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0D,00,00,0D
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0E,00,00,0E
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0F,00,00,0F
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,10,00,00,10
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,11,00,00,11
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,12,00,00,12
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,13,00,00,13
BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,14,00,00,14
BE,EF,02,06,00,22,55,76,00,00,00,00,01

English
Nederlands

Italiano

ภาษ
Deutsch
Svenska
Suomi
Polski
Indonesia

ขยาย
โหมดสีเขียว
โหมดไดนามิก
ปดเครื่องดวน

ขยาย เพิม่
ขยาย ลด
โหมดสีเขียว เปด
โหมดสีเขียว ปด
โหมดไดนามิก เปด
โหมดไดนามิก ปด
ปดเครื่องดวน_เปด
ปดเครื่องดวน_ปด

BE,EF,02,06,00,22,55,76,00,00,00,00,00
BE,EF,02,06,00,40,B5,86,00,00,00,00,01
BE,EF,02,06,00,40,B5,86,00,00,00,00,00
BE,EF,02,06,00,D3,D1,2A,00,00,00,00,01
BE,EF,03,06,00,EE,DA,6B,00,00,00,00,01
BE,EF,10,05,00,C6,FF,11,11,01,00,01,01
BE,EF,03,06,00,DC,DB,69,69,00,00,69,00
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ตารางควบคุม IR
รหัสระบบ: 83F4
รูปแบบ : NEC

17

08
45

41

52

40

10
0b

0e

15

0f

0c
56

30
36

43

28
06

37

05

31

18

82

8E

03

83

55

07

14

2B

27

13

คีย
เพาเวอร
ซิงคอัตโนมัติ
VGA1
VGA2
วิดีโอ
สัญญาณ
โหมดสี
ปอน
ขึ้น / ปุมปรับภาพบิดเบี้ยว +
ลง / ปุม ปรับภาพบิดเบี้ยว ซาย
ขวา
เมนู
ปุม ของฉัน (ฟงกชนั่ )
ออก
เมาส
เมาสซาย
เมาสขวา
เมาสเลื่อนหนาขึ้น
เมาสเลื่อนหนาลง
ล็อค (ปุม กด)
รูปแบบ
D.Eco
(ไดนามิก อีโค)
ขยาย +
หยุดภาพ
หนาจอวาง
ตัวตั้งเวลา (การนําเสนอ)
ระดับเสียง +
ระดับเสียง ปดเสียง
อัตราสวน

รูปแบบ
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC

ไบต1
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83

ไบต2
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4

ไบต3
17
08
41
45
52
40
10
15
0b
0c
0e
0f
30
56
28
31
36
37
06
05
8E
55

ไบต4
E8
f7
be
ba
ad
bf
ef
ea
f4
f3
f1
f0
CF
A9
D7
CE
C9
C8
F9
FA
71
AA

NEC

83

F4

2B

D4

NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC

83
83
83
83
83
83
83
83

F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4

18
03
07
27
82
83
14
13

e7
fc
f8
d8
7D
7C
eb
EC
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การบริการลูกค้า
สำ�หรับบริการผลิตภัณฑ์หรือการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดดูตารางด้านล่างหรือติดต่อตัวแทน
จำ�หน่ายของคุณ
หมายเหตุ : คุณจะต้องมีหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์
ประเทศ/พื้นที่

เว็บไซต์

ประเทศไทย

http://ap.viewsonic.com/th/

T=โทรศัพท์
F=แฟกซ์
65 6461 6044

45

อีเมล

service@sg.viewsonic.com

การรับประกันอย่างจำ�กัด
โปรเจคเตอร์ VIEWSONIC®

สิ่งที่การรับประกันครอบคลุม:
ViewSonic ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิต
ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ ตลอดระยะเวลาที่รับประกัน หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องด้าน
วัสดุและฝีมือการผลิตในช่วงเวลาที่รับประกัน ViewSonic จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน โดยขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแทนอาจรวมถึงชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ประกอบขึ้นใหม่หรือจัดให้ใหม่
การรับประกันทั่วไปแบบจำ�กัด 3 ปี
ภายใต้การรับประกันแบบจำ�กัด 1 ปี ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งระบุไว้ข้างล่างนี้
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้: รับประกัน 3 ปีสำ�หรับชิ้นส่วนทั้งหมด แต่ไม่รวมหลอดไฟ, 3
ปีสำ�หรับค่าแรงงาน และ 1 ปีสำ�หรับหลอดไฟเดิม นับตั้งแต่วันที่มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์นี้ครั้งแรก
ภูมิภาคหรือประเทศอื่นๆ: โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำ�หน่ายในพื้นที่ของคุณหรือบริษัท ViewSonic
ในพื้นที่นั้นสำ�หรับข้อมูลการรับประกัน
การรับประกันการใช้งานอย่างหนักแบบจำ�กัด 1 ปี:
ภายใต้สภาวะการใช้งานอย่างหนัก โดยมีการใช้งานโปรเจ็กเตอร์โดยเฉลี่ยมากกว่า 14
ชั่วโมงต่อวัน อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้: รับประกัน 1 ปีสำ�หรับชิ้นส่วนทั้งหมด แต่ไม่รวมหลอดไฟ, 1
ปีสำ�หรับค่าแรงงาน และ 90 วันสำ�หรับหลอดไฟเดิม นับตั้งแต่วันที่มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์นี้ครั้งแรก
ยุโรป: รับประกัน 1 ปีสำ�หรับชิ้นส่วนทั้งหมด แต่ไม่รวมหลอดไฟ, 1 ปีสำ�หรับค่าแรงงาน และ 90
วันสำ�หรับหลอดไฟเดิม นับตั้งแต่วันที่มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์นี้ครั้งแรก
ภูมิภาคหรือประเทศอื่นๆ: โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำ�หน่ายในพื้นที่ของคุณหรือบริษัท ViewSonic
ในพื้นที่นั้นสำ�หรับข้อมูลการรับประกัน
การรับประกันหลอดไฟขึ้นกับข้อกำ�หนดและเงื่อนไข การตรวจสอบ และการรับรอง
ใช้กับหลอดไฟที่ติดตั้งมาจากโรงงานเท่านั้น
หลอดไฟเสริมทั้งหมดที่ซื้อแยกต่างหากจะมีระยะเวลารับประกัน 90 วัน
ผู้ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกัน:
การรับประกันนี้ใช้ได้กับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์บุคคลแรกเท่านั้น
สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง:
1. ผลิตภัณฑ์ที่หมายเลขซีเรียลถูกดึงออก แก้ไข หรือทำ�ให้เลือน
2. การชำ�รุดเสียหาย การเสื่อมสภาพ ความขัดข้อง หรือการทำ�งานผิดปกติอันเกิดจาก:
a.	อุบัติเหตุ การใช้งานผิดวิธี การใช้งานไม่เหมาะสม การไม่ระมัดระวัง ไฟไหม้ โดนน้ำ� ฟ้าแลบ
หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ การดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม การดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือการไม่ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ที่ให้ไว้กับผลิตภัณฑ์
b. การใช้งานนอกขอบเขตข้อมูลจำ�เพาะของผลิตภัณฑ์
c.	การใช้งานผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการใช้งานตามปกติ
หรือไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
d.	การซ่อมแซม หรือพยายามซ่อมแซมจากบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับการรับรองจาก ViewSonic
e. ความเสียหายของผลิตภัณฑ์เนื่องจากการขนส่ง
f.	การเคลื่อนย้ายหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์
g. 	สาเหตุภายนอก เช่น กระแสไฟฟ้าไม่คงที่หรือขัดข้อง
h.	การใช้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำ�หนดของ ViewSonic
i. การสึกหรอเสื่อมสภาพตามปกติ
j.	สาเหตุอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชำ�รุดของผลิตภัณฑ์
3. 	ค่าบริการในการติดตั้ง ตั้งค่า หรือเคลื่อนย้าย
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การขอรับบริการ:
1. สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับบริการภายใต้การรับประกัน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ
ViewSonic (โปรดดูในหน้า “การบริการลูกค้า”) คุณจะต้องแจ้งหมายเลข
ซีเรียลของผลิตภัณฑ์ของคุณ
2. ในการขอรับบริการตามการรับประกัน คุณจะต้องแสดง (ก) หลักฐานการซื้อต้นฉบับที่มีวันที่ระบุไว้
(ข) ชื่อของคุณ (ค) ที่อยู่ของคุณ (ง) คำ�อธิบายถึงปัญหา และ (จ) หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์
3. นำ�ส่งหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ในกล่องบรรจุดั้งเดิม (โดยจ่ายค่าขนส่งที่ต้นทาง) ไปยัง
ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองของ ViewSonic หรือที่ ViewSonic เอง
4. สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือชื่อของศูนย์บริการ ViewSonic ใกล้บ้านคุณ โปรดติดต่อ ViewSonic
ข้อจำ�กัดของการรับประกัน:
ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย ซึ่งนอกเหนือจากที่อธิบายในที่นี้ รวมถึงโอกาส
ทางการค้า หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
กรณียกเว้นของความเสียหาย:
ViewSonic จะรับผิดชอบเฉพาะมูลค่าการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ViewSonic
จะไม่รับผิดชอบต่อ:
1. ความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่น ซึ่งเกิดจากข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
ความเสียหายต่อความไม่สะดวก การสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์ การสูญเสียเวลา การสูญเสียกำ�ไร
การ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียความนิยม ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการสูญเสียทางการค้าอื่นๆ แม้ว่า แม้ว่าจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าว
เกิดขึ้นก็ตาม
2. ความเสียหายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยบังเอิญ ผลต่อเนื่อง หรืออื่นๆ
3. การเรียกร้องที่บุคคลอื่นเรียกร้องจากลูกค้า
ผลจากกฎหมายในท้องถิ่น:
การรับประกันนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายอย่างเฉพาะ แก่คุณ
และคุณยังอาจ ได้รับสิทธิ์อื่นซึ่งแตกต่างกันตามหน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่ทางกฎหมายในแต่ละพื้นที่
โดยการปกครองในบางพื้นที่อาจไม่อนุญาตข้อจำ�กัดเกี่ยวกับการรับประกันโดยนัย และ/หรือไม่
อนุญาตกรณียกเว้นจากการชำ�รุดเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อจำ�
กัดและกรณียกเว้นข้างต้น จึงอาจไม่มีผลใช้กับคุณ
การจำ�หน่ายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา:
สำ�หรับข้อมูลการรับประกันและบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ViewSonic ที่จำ�หน่ายนอกประเทศสหรัฐฯ
และแคนาดา โปรดติดต่อ ViewSonic หรือตัวแทนจำ�หน่าย ViewSonic ในประเทศของคุณ
ระยะเวลารับประกันของผลิตภัณฑ์นี้ในจีน (ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน)
ขึ้นกับข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในบัตรรับประกันการซ่อมบำ�รุง
สำ�หรับผู้ใช้ในยุโรปและรัสเซีย สามารถดูข้อมูลการรับประกันโดยละเอียดได้ที่
www.viewsoniceurope.com ภายใต้ Support/Warranty Information

Projector Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2005
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