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Thank you for choosing ViewSonic
With over 25 years as a world leading provider of visual solutions, ViewSonic is dedicated to
exceeding the world’s expectations for technological evolution, innovation, and simplicity. At
ViewSonic, we believe that our products have the potential to make a positive impact in the
world, and we are confident that the ViewSonic product you have chosen will serve you well.
Once again, thank you for choosing ViewSonic !
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ข้อมูลเกี่ยวกับการกำ�กับดูแล
คำ�ประกาศ FCC
อุปกรณ์เครื่องนี้สอดคล้องตาม Part 15 ของกฎ FCC การทำ�งานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ
ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณ
รบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำ�ให้เกิดการทำ�งานที่ไม่พึงประ สงค์
เครื่องนี้ได้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องตามค่าจำ�กัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ตาม Part
15 ของกฎ FCC ค่าจำ�กัดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันอย่างเหมาะสมจากสัญญาณรบ
กวนที่เป็นอันตรายในที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และแพร่สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ และหากไม่มี
การติดตั้งหรือใช้งานตามคำ�แนะนำ�ที่ให้ไว้ อาจทำ�ให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อ
สารทางวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในสภาวะการติดตั้งบาง
อย่าง หากอุปกรณ์นี้ทำ�ให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์
ซึ่ง รับทราบได้จากการปิดและเปิดเครื่อง ผู้ใช้ควรพยายามลดสัญญาณรบกวนนี้ด้วยวิธีการอย่างน้อย
หนึ่งวิธีการต่อไปนี้:
•

เปลี่ยนตำ�แหน่งหรือเปลี่ยนทิศทางของเสาอากาศรับสัญญาณ

•

เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ

•

ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบไฟที่ใช้วงจรไฟฟ้าแยกต่างหากจากวงจรไฟฟ้าที่เครื่องรับ สัญญาณใช้

• ติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
คำ�เตือน: โปรดทราบว่าการดัดแปลงหรือแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุมัติโดยตรงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การกำ�กับดูแล อาจทำ�ให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของคุณเป็นโมฆะได้

สำ�หรับแคนาดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ความสอดคล้องตามข้อกำ�หนด CE สำ�หรับประเทศใน
ยุโรป
อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำ�หนดของ EEC directive 2004/108/EC ตามที่แก้ไขโดย 92/31/
EEC และ 93/68/EEC Art.5 ในส่วนที่เกี่ยวกับ “ความสอดคล้องในการใช้งาน แม่เหล็กไฟฟ้า”
และ 2006/95/EC ตามที่แก้ไขโดย 93/68/EEC Art.13 ในส่วนที่เกี่ยวกับ “ความปลอดภัย”
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ส�
ำ 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%
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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:
สาร

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%

ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวถึงข้างต้นได้รับข้อยกเว้นภายใต้ภาคผนวกของข้อก
ำ�หนด RoHS2 ดังด้านล่างนี้ตัวอย่างของส่วนประกอบที่ยกเว้นมีดังนี้
1. ปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบแคโทดเย็น (Cold Cathode Fluorescent Lamps: CCFL) และ
หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบอิเล็กโทรดภายนอก (External Electrode Fluorescent Lamps: EEFL)
สำ�หรับการใช้งานเฉพาะ จะมีปริมาณ (ต่อหลอด) ดังนี้:
(1) หลอดสั้น (ไม่เกิน 500 มม.): มีได้ไม่เกิน 3.5 มก.ต่อหลอด
(2) หลอดยาวปานกลาง (เกิน 500 มม. แต่ไม่เกิน 1,500 มม.): มีได้ไม่เกิน 5 มก.ต่อหลอด
(3) หลอดยาว (เกิน 1,500 มม.): มีได้ไม่เกิน 13 มก. ต่อหลอด
2. ตะกั่วในแก้วของหลอดรังสีแคโทด
3. ตะกั่วในแก้วของหลอดฟลูออเรสเซนต์มีปริมาณไม่เกิน 0.2% โดยน้ำ�หนัก
4. ตะกั่วที่ใช้เป็นสารอัลลอยในอะลูมิเนียมมีปริมาณไม่เกิน 0.4% โดยน้ำ�หนัก
5. ตะกั่วที่ใช้เป็นสารอัลลอยในทองแดงมีปริมาณไม่เกิน 4% โดยน้ำ�หนัก
6. ตะกั่วในโลหะบัดกรีชนิดจุดหลอมเหลวสูง (เช่น ตะกั่วบัดกรีที่มีปริมาณตะกั่ว 85 % ขึ้นไปโดยน้ำ�
หนัก)
7. ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีตะกั่วในแก้วหรือเซรามิก หรือในสารประกอบของแก้วหรือเซรามิก
แต่ไม่ใช่ในเซรามิกไดอิเล็กตริกในตัวเก็บประจุ เช่น อุปกรณ์เพียโซอิเล็กทรอนิกส์
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คำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัยที่ส�
ำ คัญ
1. อ่านคำ�แนะนำ�เหล่านี้
2. เก็บรักษาคำ�แนะนำ�เหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจต่อคำ�เตือนทั้งหมด
4. ทำ�ตามคำ�แนะนำ�ทั้งหมด
5. ไม่ใช้อุปกรณ์นี้ใกล้นำ�้
6.	ทำ�ความสะอาดด้วยผ้านุ่ม แห้ง หากยังไม่สะอาด โปรดดู “การทำ�ความสะอาดจอแสดงผล”
ในคู่มือนี้สำ�หรับคำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
7. อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศของอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ตามคำ�แนะนำ�จากผู้ผลิต
8. ไ
 ม่ติดตั้งอุปกรณ์ใกล้กับแหล่งกำ�เนิดความร้อนอื่นใด เช่น หม้อน้ำ�เครื่องยนต์, เ ครื่องทำ�ความร้อน,
เตา หรืออุปกรณ์อื่น (รวมถึงเครื่องขยายสัญญาณ) ที่ทำ�ให้เกิดความร้อน
9. ไ
 ม่ควรละเลยประเด็นความปลอดภัยเกี่ยวกับการเสียบปลั๊กไฟปกติหรือปลั๊กที่มีสายดิน ปลั๊ก
ไฟปกติจะมีสองขา โดยขาหนึ่งใหญ่กว่าอีกขาหนึ่ง ส่วนปลั๊กไฟที่มีสายดินจะมีสามขา โดยขาที่สาม
เป็นสายดิน ขาที่ใหญ่กว่าและขาที่เป็นสายดินจะช่วยเรื่องความปลอดภัยในการ ใช้งานของคุณ หาก
ปลั๊กไฟที่ให้ไม่เหมาะสมกับเต้าเสียบของคุณ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่ อเปลี่ยนใช้เต้าเสียบที่เหมาะ
สม
10.	ระวังอย่าให้สายไฟขวางเกะกะทางเดินหรือสายไฟเบียดกันแน่นในบริเวณแคบโดยเฉพาะใ นส่วนของ
ตัวปลั๊กควรมีที่เก็บและจัดวางไว้สำ�หรับการใช้งานอย่างสะดวกเมื่อถอดออกจากตัว เครื่อง เต้าเสียบ
ไฟควรอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เพื่อให้เสียบหรือถอดปลั๊กได้อย่างสะดวก
11.	ใช้แต่อุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมที่บริษัทผู้ผลิตกำ�หนดเท่านั้น
12.	ใช้เฉพาะรถเข็น ขาตั้ง ฐานรอง แท่นยึด หรือโต๊ะวางตามที่บริษัทผู้ผลิตก
ำ�หนดเท่านั้น หรือเฉพาะที่จำ�หน่ายมาพร้อมเครื่องเท่านั้น เมื่อใช้รถเข็นขณะเข็ นรถที่มี
อุปกรณ์วางอยู่ ระวังอย่าให้มีการพลิกคว่ำ�
13.	ถอดปลั๊กออกเมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน
14.	เรียกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ควรเรียกใช้บริการเมื่ออุปกรณ์เสียหาย เช่น
หากสายไฟหรือปลั๊กไฟชำ�รุด มีของเหลวหยดลงในอุปกรณ์ มีวัตถุตกเข้าไป
ในอุปกรณ์ อุปกรณ์โดนฝนหรือเปียกชื้น หรืออุปกรณ์ทำ�งานผิดปกติหรือหยุดทำ�งาน
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ข้อมูลลิขสิทธิ์
ลิขสิทธ ิ์© ViewSonic Corporation, 2014 สงวนลิขสิทธิ์
Macintosh และ Power Macintosh เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc.
Microsoft, Windows และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
ViewSonic และ โลโก้รูปนกสามตัว เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 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 ทั้งความเสียหายโดย
อุบัติเหตุหรือที่เกิดขึ้นตามมา อันเนื่องจากการติดตั้ง การทำ�งาน หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์์นี้
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ViewSonic Corporation
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
ห้ามคัดลอก ทำ�ซ้ำ� หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในเอกสารนี้ ไม่ว่าด้วยวิธีใด ด้วยวัตถ
ุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ViewSonic Corporation
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การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ที่อาจมีในอนาคต
และเพื่อขอรับข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อมูลอยู่ กรุณาเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ViewSonic
ในส่วนที่เป็นภูมิภาคของคุณ เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณออนไลน์
นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์แบบฟอร์ลงทะเบียนผลิตภัณ์จาก ViewSonic CD ได้อีกด้วย
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย กรุณาส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์หรือทางโทรสารมาที่สำ�นักงาน
ViewSonic ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถใช้ไดเรกทอรี “:\CD\Registration” เพื่อหาแบบฟอร์มลงทะเบียน
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้เราสามารถเตรียมการเพื่อให้บริการแก่คุณอย่างดีที่สุดในอนาคต
กรุณาพิมพ์คู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ แล้วกรอกข้อมูลในส่วน “สำ�หรับการบันทึกของคุณ”
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูส่วน “สนับสนุนลูกค้า” ในคู่มือฉบับนี้

For Your Records
ชื่อผลิตภัณฑ์:
รุ่น:
หมายเลขเอกสาร:
หมายเลขซีเรียล:
วันที่ซื้อ:

PLED-W600/PLED-W800
ViewSonic LED Projector
VS15897/VS15898
PLED-W600/PLED-W800_UG_THA Rev. 1A 08-25-14

การทิ้งผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
หลอดในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยปรอท ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคุณและสิ่งแวดล้อม โปรดใช้ความระมัดระวัง
และทิ้งตามที่ระบุโดยกฎหมายท้องถิ่น รัฐ หรือประเทศของคุณ
ViewSonic คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ และมุ่งมั่นที่จะทำ�งาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด
ขอขอบคุณที่คุณมีส่วนในใช้คอมพิวเตอร์ที่ฉลาดขึ้น และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 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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บทน�ำ
ิ ค้าทงหมด
ภาพรวมของสน
ั้
้ ส่วนทัง้ หมดทีร่ ะบุไว ้ด ้านล่างนีม
แกะและตรวจสอบจ�ำนวนของในกล่อง เพือ
่ ให ้แน่ใจว่าชิน
้ อ
ี ยูใ่ นกล่อง
ถ ้ามีบางอย่างหายไป กรุณาติดต่อฝ่ ายบริการลูกค ้าของเรา

โปรเจคเตอร์

สายไฟ AC

อะแดปเตอร์ไฟ AC

สายเคเบิล HDMI

กระเป๋ าใส่แบบนิม
่

รีโมทคอนโทรล (พร ้อมแบตเตอรี)่

User Guide and
Installation Software

PLED-W800 & W600 DLP Projector

PC System Requirements
Intel® Pentium® processor
or greater running on
Windows® Platform, 4x
CD-ROM drive; 64MB or
more of available RAM;
800x600 color display.
Mac® System Requirements
Mac OS version 10.x; 4x
CD-ROM drive; 64MB or
more of available RAM;
800x600 color display.

Copyright © 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks,
registered or otherwise, are the property of their respective companies.
Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors
or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages
resulting from furnishing this meterial, or the performance or use of this product.
In the interest of continuing product improvement, ViewSonic Corporation
reserves the right to change product specifications without notice. Information in
this CD-ROM may change without notice, No part of this CD-ROM may be
copied, reproduced, or transmitted by any means, for any purpose without prior
written permission of ViewSonic Corporation.
08/01/11 • PLED-W500_UG • Made in China

คูม
่ อ
ื การเริม
่ ใช ้งานแบบด่วน

ซีดรี อม (คูม
่ อ
ื การใช ้งาน)

เนือ
่ งจากการใช ้งานทีแ
่ ตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ บางภูมภ
ิ าคอาจมีอป
ุ กรณ์เสริมทีต
่ า่ งกัน
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ทิง้ แบตเตอรีท
่ ใี่ ช ้แล ้วตามกฎระเบียบในประเทศ
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ภาพรวมของผลิตภ ัณฑ์
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7
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EXIT
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U

R
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C
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AUDIO

19

4
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11 12

AUDIO AV IN
OUT

13

SD CARD

5

14

15

HDMI/MHL

USB

16

14

11

SERVICE

HDMI/MHL

AUDIO
OUT

PLED-W800

1.	ล็อก Kensington
2. ตัวหมุนโฟกัส
3. ปุ่ มซ ้าย / เสียง - ( )
4. ปุ่ มเปิ ด/ปิ ด ( )
5. ปุ่ มเลือ
่ นลง / โหมดเสียง ( )
ุ่
งสัญญาณ (SOURCE)
6.	ปมแหล่
ุ่
/ เสียง + ( )
7.	ปมขวา
8. ปุ่ มเมนู (MENU)
9.	ปมเลื
ุ่
อ
่ นขึน
้ / โหมดสี ( )
10. ตัวรับสัญญาณ IR
11. ขัว้ ต่อสัญญาณเสียงออก

10

PLED-W600

COMPUTER

15

PLED-W800

17

6

17

PLED-W600

12. ขัว้ ต่ออินพุต A/V
13. ช่องเสียบการ์ด SD
14. ขัว้ ต่อ HDMI/MHL
15. ข
 วั ้ ต่อ USB
16. ขัว้ ต่อ COMPUTER
17. ล�ำโพง
18. Lens
19. ไฟ DC ขาเข ้า
20. ช่องใส่สกรูส�ำหรับขาตัง้ แบบสามขา
21. ขาปรับระดับ

ั่ อีกด ้วย ฟั งก์ชน
ั่ แตกต่างกันไปขึน
รายการที่ 3,5, 7~9 ยังเป็ นปุ่ มฟั งก์ชน
้ อยูก
่ บ
ั โหมดปั จจุบน
ั
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รีโมตคอนโทรล

1

1.	เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง
2. My Button
3. HDMI*
4. Computer*
5.	Media/USB*
ั โนมัต*ิ
6.	ซงิ ค์อต
7. แหล่งสัญญาณ*
้ / คียส
์ โตน
8. ขึน
9. ป้ อนค่า
10. ซ ้าย
11. ขวา
12. ล่าง / คียส
์ โตน
13. เมนู
14. รูปแบบ
15. ออก
16. กรอกลับ*
17. ก่อนหน ้า*
18. ถัดไป*
19. ไปข ้างหน ้าอย่างรวดเร็ว*
20. หยุดชัว่ คราว*
21. เล่น*
22. หยุด*
23. Freeze (หยุดภาพ)
24. ระดับเสียง +
25. Keypad Lock (ล็อกปุ่ มกด)
26. Blank (หน ้าเปล่า)
27. ระดับเสียง 28. ขยาย +/29. โหมดสี
30. โหมดเสียง
31. ปิ ดเสียง

2
4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

16

18

17
20
21
23
26
29
30

19
22
24
25
27
28
31

ปุ่ มทีม
่ เี ครือ
่ งหมาย "*" ใช ้งานได ้กับโปรเจคเตอร์ PLED-W800 เท่านัน
้
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การติดตงั้
เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง
่ มต่อสายไฟเข ้ากับแจ็คไฟ DC ขาเข ้าของ
1. เชือ
โปรเจคเตอร์

2. เสียบปลั๊กทีป
่ ลายของสายไฟเข ้ากับเต ้ารับ ไฟ LED
แสดงสถานะเป็ นสีแดงในโหมดสแตนด์บาย

3. กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด ( ) เพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดโปรเจคเตอร์
ไฟ LED แสดงสถานะเป็ นสีเขึยวเมือ
่ โปรเจคเตอร์
เปิ ด

การปร ับความสูงของภาพทีฉ
่ าย
โปรเจคเตอร์มข
ี าปรับระดับส�ำหรับการปรับความสูงของภาพทีฉ
่ าย
ในการปรับความสูง:

หมุนขาปรับระดับ เพือ
่ ปรับต�ำแหน่งของภาพทีฉ
่ ายให ้เป็ นความสูงทีต
่ ้องการ

ถ ้าเปิ ดใช ้งานคียส
์ โตนออโต ้ และไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงภายใน 2-3 วินาที โปรเจคเตอร์จะปรับการแสดงภาพผ่านทาง
ั่ คียส
์ โตนออโต ้โดยอัตโนมัต ิ
ฟั งก์ชน
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การปร ับภาพทีฉ
่ าย
ขนาดของหน้าจอ
หน้าจอ 16:10
(D)
(นิ้ว)
(เมตร)
24
0.61
32
0.81
40
1.02
48
1.22
56
1.42
64
1.63
72
1.83
80
2.03
100
2.54

ระยะทางในการฉาย
(A)
(นิ้ว)
28.5
38.0
47.5
57.0
66.5
76.0
85.5
95.0
118.7

(เมตร)
0.72
0.96
1.21
1.45
1.69
1.93
2.17
2.41
3.02

ปรับโฟกัสจนกระทัง่ ภาพชัดเจน

13

ั
ื่ มต่อสญญาณขาเข้
เชอ
า - HDMI/MHL หรือ
COMPUTER
่ มต่อ HDMI/MHL
การเชือ

่ มต่อกับโน ้ตบุก
เชือ
๊ /คอมพิวเตอร์

่ มต่อกับอุปกรณ์มอ
เชือ
ื ถือ

่ มต่อ COMPUTER (PLED-W800 เท่านน)
การเชือ
ั้

่ มต่อกับโน ้ตบุก
เชือ
๊ /คอมพิวเตอร์

่ มต่ออุปกรณ์ COMPUTER / HDMI โดยใช ้สายเคเบิลทีเ่ หมาะสม
1. เชือ
2. หลังจากเปิ ดเครือ
่ งโปรเจคเตอร์แล ้ว ให ้กดปุ่ ม SOURCE บนแผงควบคุมหรือปุ่ ม HDMI/
COMP. บนรีโมทคอนโทรล เพือ
่ เลือกแหล่งสัญญาณเข ้าทีเ่ หมาะสม

14

ั
ื่ มต่อสญญาณเข้
ิ AV IN
เชอ
า - คอมโพสต
(PLED-W800 เท่านน)
ั้

*สายเคเบิล AV
เป็ นอุปกรณ์เสริมเพิม
่ เติม

ส�ำหรับวิดโี อ
และสัญญาณเสียงเข ้า

TM

่ มต่อกับเครือ
เชือ
่ งเล่นดีวด
ี ี

่ มต่อกับ iPod Touch 5
เชือ

่ มต่อแหล่งสัญญาณเข ้าของ AV
1. เชือ
2. หลังจากเปิ ดเครือ
่ งโปรเจคเตอร์ ให ้กดปุ่ ม SOURCE บนรีโมทคอนโทรล เพือ
่ เลือกแหล่ง
สัญญาณเข ้าทีเ่ หมาะสม
ข้อมูลจ�ำเพาะของสายเคเบิลเสียง/วิดโี อ
พิน

123 4

1
CVBS
GND
เสียง (ขวา)
เสียง (ซ ้าย)

สัญญาณ
CVBS

2

GND

3

เสียง (ขวา)

4

เสียง (ซ ้าย)

่ แบรนด์และชือ
่ ผลิตภัณฑ์อน
ชือ
ื่ ๆ ทัง้ หมดเป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าหรือเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของบริษัทนัน
้ ๆ
่ มต่อกับอุปกรณ์วด
ไม่มส
ี ายเคเบิลทีเ่ ชือ
ิ โี อขาออกให ้มาด ้วย โปรดติดต่อผู ้จัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ั่ 5 และทีใ่ หม่กว่า)
iPod nano/iPod touch/iPhone/iPod classic (เวอร์ชน
ั่ TV ออก ไม่แนะน� ำให ้ใช ้งานกับอุปกรณ์ทม
ออกแบบมาส�ำหรับ iPod/iPhone/สมาร์ทโฟน/PMP ทีม
่ ฟ
ี ั งก์ชน
ี่ แ
ี รงดัน
สัญญาณเสียง > 0.3Vrms
โหมดคอมโพสิตรองรับแหล่งสัญญาณวิดโี อเข ้าเท่านัน
้

การใส ่ SD Card (PLED-W800 เท่านน)
ั้
ใส่ SD การ์ดลงในช่อง โดยคว�ำ่ ส่วนทีเ่ ป็ นสีทองลง

CK

LO

เพียงแค่ดงึ การ์ดหน่วยความจ�ำออกจากช่อง เพือ
่ ถอด SD การ์ด
อย่าถอด SD การ์ดในขณะทีโ่ ปรเจคเตอร์ยงั ฉายภาพจากการ์ดอยู่ การท�ำเช่นนีอ
้ าจท�ำให ้สูญเสียข ้อมูลหรือสร ้างความ
เสียหายแก่การ์ดได ้
รองรับขนาดของ SD การ์ดได ้ถึง 32GB
ไม่ได ้รวม SD การ์ดอยูใ่ นชุด
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ใส ่ USB แฟลชไดรฟ์ (PLED-W800 เท่านน)
ั้
เสียบ USB แฟลชไดรฟ์ ลงในช่องต่อ USB ทีด
่ ้านหลังของโปรเจคเตอร์

รองรับ USB แฟลชไดรฟ์ ทีม
่ รี ป
ู แบบ FAT32 และ NTFS

การติดโปรเจคเตอร์
ขันสกรูขาตัง้ มาตรฐานแบบสามขาลงไปในช่องใส่สกรูทโี่ ปรเจคเตอร์

ช่องใส่สกรูส�ำหรับขาตัง้ แบบสามขา

*ขาตัง้ มาตรฐานแบบสามขา
ขาตัง้ แบบสามขาเป็ นอุปกรณ์เสริมเพิม
่ เติม
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การใชเ้ มนูม ัลติมเี ดีย
(PLED-W800 เท่านน)
ั้
วิธก
ี ารใชเ้ มนูม ัลติมเี ดีย
เมนูหน้าแรก

รีโมตคอนโทรล
ปุ่ มเลือ
่ นขึน
้
ปุ่ มป้ อนค่า

ปุ่ มขวา

ปุ่ มซ ้าย

ปุ่ มเลือ
่ นลง

ปุ่ มเมนู

กด p/q เพือ
่ เลือกรายการเมนูทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการเข ้าถึงและ
่ น ้าจอเมนู
่ เข ้าสูห
กด Enter/u เพือ

ปุ่ มออก

แผงควบคุม

หมายเหตุ
การแนะน� ำปุ่ มจะปรากฏขึน
้ ทีด
่ ้านล่างของหน ้าจอส่วนใหญ่ การแนะน� ำจะแตกต่างกัน
ั กดปุ่ มทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน เพือ
่ เลือกตัวเลือกหรือการท�ำงาน
ไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั โหมดปั จจุบน

ปุ่ มเลือ
่ นขึน
้
ปุ่ มเมนู / ปุ่ มออก
COLOR

MENU/
EXIT

ปุ่ มขวา /
ปุ่ มป้ อนค่า

AUDIO

ปุ่ มเลือ
่ นลง
ปุ่ มซ ้าย
การแนะน�ำปุ่ม

การท�ำงานทว่ ั ไป (เช่น การใชร้ โี มตคอนโทรล)
• ในการเข ้าสูเ่ มนูหน ้าแรก ให ้ใช ้ปุ่ ม SOURCE เพือ
่ เปลีย
่ นแหล่งสัญญาณจนกว่าจะเข ้าถึง Media/USB
• ใช ้ p/q เพือ
่ ไฮไลท์ตวั เลือกเมนูหลักทีต
่ ้องการ และกด Enter/u เพือ
่ ยืนยันการเลือก
ื่ ให ้กด p/q เพือ
• ในการเล่นไฟล์สอ
่ เลือก [Multi-Media] และกด Enter/u เพือ
่ เข ้าสูโ่ หมดแหล่ง
สัญญาณข ้อมูล จากนัน
้ กด p/q เพือ
่ เลือกแหล่งสัญญาณทีต
่ ้องการและกด Enter/u เพือ
่ เข ้าสูเ่ มนู
ย่อยมัลติมเี ดีย
• การใช ้งานปุ่ มแตกต่างกันไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั โหมดปั จจุบน
ั
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เมนูยอ
่ ยม ัลติมเี ดีย

เมนูรป
ู ถ่าย

เมนูวิดีโอ

เมนูเสียง

เมนูเอกสาร

หน่วยความจ�ำภายใน
หน่วยความจ�ำภายในเป็ นรูปแบบของการจัดเก็บข ้อมูลของคอมพิวเตอร์

การถ่ายโอนไฟล์
การถ่ายโอนไฟล์สามารถถ่ายโอนข ้อมูลของคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังหน่วยความจ�ำภายใน
ของโปรเจคเตอร์ได ้ โดยใช ้สาย USB แบบเดีย
่ ว (ชนิด A ไปยังชนิด A) คอมพิวเตอร์ของ
คุณจะตรวจหา "หน่วยความจ�ำภายใน" ของโปรเจคเตอร์เป็ นอุปกรณ์จัดเก็บข ้อมูล
1. ในโหมดมัลติมเี ดีย เลือก Smart Display (การแสดงผลแบบอ ัจฉริยะ) > USB
Display (การแสดงผลผ่าน USB) ดูท ี่ "การแสดงผลผ่าน USB" ในหน ้า 27
่ มต่อ: ต่อสาย USB เข ้ากับ USB ชนิด A ของโปรเจคเตอร์และ USB ชนิด A ของ
2. การเชือ
คอมพิวเตอร์
3. หลังจากทีค
่ อมพิวเตอร์ของคุณยอมรับหน่วยความจ�ำของโปรเจคเตอร์แล ้ว คุณสามารถเลือ
่ น
เมาส์ของคุณเพือ
่ เลือกภาพยนตร์/เพลง/ไฟล์ของคุณไปยังหน่วยความจ�ำของโปรเจคเตอร์
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การดูรป
ู ถ่าย
ให ้ท�ำดังต่อไปนี้ เพือ
่ ดูรป
ู ถ่ายจาก USB แฟลชไดรฟ์ หรือ SD การ์ด:

2. เลือกแหล่งส ัญญาณของข้อมูล
เข้าสูเ่ มนูหน้าแรก
เปลีย
่ นแหล่งสัญญาณ
ของข ้อมูล

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

เลือก [Photo (รูปถ่าย)]

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

เลือกไฟล์รป
ู ถ่าย

แสดงต ัวอย่างไฟล์
t/u:

เลือกรายการของปุ่ ม
Enter: ยืนยัน

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

โหมดเต็มหน้าจอ
COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

หน ้าจอทีแ
่ สดงอาจแตกต่างกันไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั แหล่งสัญญาณของข ้อมูลทีเ่ ลือกไว ้ในขัน
้ ตอนก่อนหน ้า
นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถกด u บนรีโมทคอนโทรล เพือ
่ เข ้าสูเ่ มนูยอ
่ ยหรือยืนยันการเลือก

19

การแสดงผลเต็มหน้าจอ
ั่ การน� ำเสนอภาพนิง่ ฟั งก์ชน
ั่ จะท�ำการเล่นรูปถ่ายอย่างต่อเนือ
ถ ้าเปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
่ งในช่วงเวลาทีก
่ �ำหนด
การแนะน� ำปุ่ มจะหายไป เมือ
่ ไม่ได ้ใช ้
งานปุ่ มกดเป็ นเวลา 3 วินาที ให ้กดปุ่ ม
ใดๆ ก็ได ้ เพือ
่ แสดงการแนะน� ำปุ่ ม
ให ้ดูการตัง้ ค่ารูปถ่ายทีด
่ ้านล่าง เพือ
่
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าการน� ำเสนอภาพนิง่
ใช ้ t/u เพือ
่ น� ำทางระหว่างตัวเลือก
ของปุ่ ม
กด Enter เพือ
่ เลือกรายการเมนู
่ ม
กด Exit เพือ
่ กลับสูม
ุ มองรูปขนาดย่อ

่ าร
กลับสูก
แสดงผลแบบ
รูปขนาดย่อ

หมุน
ย่อ/ขยาย
เต็มหน ้าจอ
รูปถ่ายก่อนหน ้า
รูปถ่ายถัดไป

คุณสมบัตริ ป
ู ภาพ
คัดลอก
ลบ
เริม
่ ต ้นการน� ำเสนอภาพนิง่

การตงค่
ั้ ารูปถ่าย
เข้าสูเ่ มนูหน้าแรก

เลือก [Photo (รูปถ่าย)]

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

เลือก [Settings (การตงค่
ั้ า)]

ปร ับการตงค่
ั้ า

p/q: เลือกรายการ
COLOR

t/u: ปรับการตัง้ ค่า

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

รายการเมนู

MENU/
EXIT

อัตราส่วนการ
แสดงผล

AUDIO

เข้าสูเ่ มนูการตงค่
ั้ า

รูปแบบการ
น� ำเสนอภาพนิง่
COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

ระยะเวลาการ
น� ำเสนอภาพนิง่
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รายละเอียดและต ัวเลือกทีม
่ ี
เลือกอัตราส่วนของการแสดงผล
ตัวเลือกทีม
่ :ี เต็มหน ้าจอ / ต ้นฉบับ
เลือกเอฟเฟ็ กต์ของการเปลีย
่ นการน� ำเสนอภาพนิง่
่ / Ring Diffusion / Middle
ตัวเลือกทีม
่ :ี แบบสุม
Enlarge / Expand Blink / Window Shades /
Linear Interaction / Cross Interleaved /
Banding Alternate / Rectangle Enlarge
เลือกช่วงเวลาระหว่างการแสดงภาพนิง่ แต่ละภาพ
ตัวเลือกทีม
่ :ี 10 วินาที / 30 วินาที / 1 นาที

การเล่นวิดโี อ
ให ้ท�ำดังต่อไปนี้ เพือ
่ เล่นวิดโี อจาก USB แฟลชไดรฟ์ หรือ SD การ์ด:

2. เลือกแหล่งส ัญญาณของข้อมูล
เข้าสูเ่ มนูหน้าแรก
เปลีย
่ นแหล่งสัญญาณ
ของข ้อมูล

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

เลือก [Video (วิดโี อ)]

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

เลือกไฟล์วด
ิ โี อ
COLOR

MENU/
EXIT

เล่นไฟล์

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

โหมดการเล่นวิดโี อ

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

หน ้าจอทีแ
่ สดงอาจแตกต่างกันไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั แหล่งสัญญาณของข ้อมูลทีเ่ ลือกไว ้ในขัน
้ ตอนก่อนหน ้า
นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถกด u บนรีโมทคอนโทรล เพือ
่ เข ้าสูเ่ มนูยอ
่ ยหรือยืนยันการเลือก
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โหมดการเล่นวิดโี อ
การแนะน� ำปุ่ มจะหายไป เมือ
่ ไม่ได ้ใช ้งานปุ่ มกดเป็ นเวลา 3 วินาที ให ้กดปุ่ มใดๆ ก็ได ้ เพือ
่ แสดงการแนะน� ำปุ่ ม
ระหว่างการเล่นวิดโี อ กด / บนรีโมทคอนโทรลหรือ / บนแผงควบคุม เพือ
่ ปรับระดับเสียง
กด Enter เพือ
่ เลือกรายการเมนู
กด Exit เพือ
่ กลับสูร่ ายการไฟล์วด
ิ โี อ

เล่น
หยุดชัว่ คราว/ด�ำเนินการต่อ
กรอกลับ

ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
เล่นซ�้ำ

การตงค่
ั้ าวิดโี อ
เข้าสูเ่ มนูหน้าแรก

เลือก [Video (วิดีโอ)]

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

เลือก [Settings (การตงค่
ั้ า)]

ปร ับการตงค่
ั้ า

p/q: เลือกรายการ
COLOR

t/u: ปรับการตัง้ ค่า

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

รายการเมนู

AUDIO

รายละเอียดและตัวเลือกที่มี

เลือกอัตราส่วนของภาพทีฉ
่ าย
อัตราส่วนการ
ตัวเลือกทีม
่ :ี เลตเตอร์บอ
๊ กซ์ (Letter Box) /
แสดงผล
ตัดภาพหน ้าจอ / เต็มหน ้าจอ / หน ้าจอดัง้ เดิม
ตัง้ ค่าตัวเลือกโหมดการเล่นวิดโี อ
โหมดการ
เล่นซ�้ำ
ตัวเลือกทีม
่ :ี แบบเดีย
่ ว / แบบตามล�ำดับ

ั้ า
เข้าสูเ่ มนูการตงค่

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO
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การเล่นเพลง
ให ้ท�ำดังต่อไปนี้ เพือ
่ เล่นเพลงจาก USB แฟลชไดรฟ์ หรือ SD การ์ด:

2. เลือกแหล่งส ัญญาณของข้อมูล
เข้าสูเ่ มนูหน้าแรก
เปลีย
่ นแหล่งสัญญาณ
ของข ้อมูล

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

เลือก [Audio (เสียง)]

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

เลือกไฟล์เสียง
COLOR

MENU/
EXIT

เล่นไฟล์

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

โหมดการเล่นเพลง

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

หน ้าจอทีแ
่ สดงอาจแตกต่างกันไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั แหล่งสัญญาณของข ้อมูลทีเ่ ลือกไว ้ในขัน
้ ตอนก่อนหน ้า
นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถกด u บนรีโมทคอนโทรล เพือ
่ เข ้าสูเ่ มนูยอ
่ ยหรือยืนยันการเลือก
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โหมดการเล่นเพลง
ในระหว่างการเล่นเพลง ให ้กด / บนรีโมทคอนโทรลหรือ
กด Exit เพือ
่ กลับสูร่ ายการไฟล์เพลง

/

บนแผงควบคุม เพือ
่ ปรับระดับเสียง

เล่น
หยุดชัว่ คราว
กรอกลับ
ไฟล์เสียงก่อนหน้า

หยุด
ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
ไฟล์เสียงถัดไป
เล่นซ�้ำ

การตงค่
ั้ าเพลง
เข้าสูเ่ มนูหน้าแรก

เลือก [Audio (เสียง)]

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

เลือก [Settings (การตงค่
ั้ า)]

ปร ับการตงค่
ั้ า

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

รายการเมนู

AUDIO

โหมดการ
เล่นซ�้ำ

ั้ า
เข้าสูเ่ มนูการตงค่

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO
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รายละเอียดและต ัวเลือกทีม
่ ี
ตัง้ ค่าตัวเลือกโหมดการเล่นเพลง
ตัวเลือกทีม
่ :ี แบบเดีย
่ ว / แบบตามล�ำดับ

การดูเอกสาร
ให ้ท�ำดังต่อไปนี้ เพือ
่ ดูเอกสารจาก USB แฟลชไดรฟ์ หรือ SD การ์ด:

2. เลือกแหล่งสัญญาณของข้อมูล
เข้าสูเ่ มนูหน้าแรก
เปลีย
่ นแหล่งสัญญาณ
ของข ้อมูล

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

เลือก [Document (เอกสาร)]

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

เลือกไฟล์
COLOR

MENU/
EXIT

ดูไฟล์

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

โหมดมุมมอง

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

หน ้าจอทีแ
่ สดงอาจแตกต่างกันไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั แหล่งสัญญาณของข ้อมูลทีเ่ ลือกไว ้ในขัน
้ ตอนก่อนหน ้า
นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถกด u บนรีโมทคอนโทรล เพือ
่ เข ้าสูเ่ มนูยอ
่ ยหรือยืนยันการเลือก
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โหมดมุมมอง
การแนะน� ำปุ่ มจะหายไป เมือ
่ ไม่ได ้ใช ้งานปุ่ มกดเป็ นเวลา 3 วินาที ให ้กดปุ่ มใดๆ ก็ได ้ เพือ
่ แสดงการแนะน� ำปุ่ ม
ใช ้ t/u เพือ
่ น� ำทางระหว่างตัวเลือกปุ่ ม
กด Enter เพือ
่ เลือกรายการเมนู
กด Exit เพือ
่ กลับสูร่ ายการไฟล์เอกสาร

มุมมองแบบเต็มหน้าจอ

เลือ
่ นหน ้าขึน
้

ซูมออก

เลือ
่ นหน ้าไปทางซ ้าย

ปิดเมนู

เลือ
่ นหน ้าไปทางขวา

จัดให ้พอดีกบ
ั หน ้าจอ/ความสูง/ความกว ้าง

เลือ
่ นหน ้าลง

ซูมเข้า

ดูการตงค่
ั้ าของระบบ
เข้าสูเ่ มนูหน้าแรก

ั้ า/เลือก [System (ระบบ)]
เข้าสูเ่ มนูการตงค่

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

เลือก [Settings (การตงค่
ั้ า)]

ปร ับการตงค่
ั้ า

p/q: เลือกรายการ
COLOR

MENU/
EXIT

COLOR

t/u: ปรับการตัง้ ค่า

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

รายการเมนู
รายละเอียดและต ัวเลือกทีม
่ ี
ั่
ั่ ของเฟิ รม
เวอร์ชน
แสดงเวอร์ชน
์ แวร์
ช่วยให ้คุณสามารถอัปเดตเฟิ รม
์ แวร์ของ
อัปเดต
โปรเจคเตอร์โดยใช ้ USB แฟลชไดรฟ์
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การแสดงผลผ่าน USB
ให ้ท�ำดังต่อไปนี้ เพือ
่ ฉายหน ้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ:
ั่ การแสดงผลผ่าน USB เป็ นครัง้ แรก ให ้ติดตัง้ ซอฟต์แวร์
เมือ
่ ใช ้ฟั งก์ชน
และเริม
่ ใช ้งาน:
ส�ำหรับระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows: vPresenter_USB_Win.exe
ส�ำหรับระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Macintosh: vPresenter_USB_Mac-AndDriver-Installer

เข้าสูเ่ มนูหน้าแรก

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

ต่อสาย USB

เข้าสูเ่ มนูการแสดงผลแบบอ ัจฉริยะ
(Smart Display)

เลือก [Smart Display (การ
แสดงผลแบบอ ัจฉริยะ)]

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

เลือก [USB Display (การ
แสดงผลผ่าน USB)]

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

่ น้าการแสดงผลผ่าน USB และด�ำเนินการ
เข้าสูห
ติดตงซอฟต์
ั้
แวร์การแสดงผลผ่าน USB
ดูการแสดงผลทาง PC

27

การแสดงผลผ่าน Wi-Fi
ั่ การแสดงผลผ่าน Wi-Fi เป็ นครัง้ แรก ให ้ดาวน์โหลด และติดตัง้ แอปพลิเคชัน
่
เมือ
่ ใช ้ฟั งก์ชน
vPresenter ในอุปกรณ์มอ
ื ถือของคุณ
่ vPresenter จาก Play Store, APP Store หรือเซิรฟ
ดาวน์โหลด และติดตัง้ แอปพลิเคชัน
์ เวอร์
PLED-W800

เสียบดองเกิล Wi-Fi

เลือก [Smart Display (การ
แสดงผลแบบอ ัจฉริยะ)]

เข้าสูเ่ มนูหน้าแรก

(ดองเกิล Wi-Fi เป็นอุปกรณ์เสริมเพิม
่ เติม)

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

เลือก [WiFi Display (การ
แสดงผลผ่าน WiFi)]

่ น้าการแสดงผลผ่าน WiFi
เข้าสูห

บนอุปกรณ์มอ
ื ถือของคุณ เปิ ดใช้
่ ั Wi-Fi จากนนเลื
งานฟังก์ชน
ั้
อก
่ ดองเกิลทีร่ ะบุไว้ในรายการการ
ชือ
่ มต่อเครือข่ายของ Wi-Fi
เชือ

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

เลือกไฟล์ทจ
ี่ ะฉาย

ป้อนรห ัสเข้าสูร่ ะบบตามที่
แสดงบนหน้าจอทีฉ
่ าย แตะ
OK (ตกลง) เพือ
่ ด�ำเนินการ
ต่อ
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่ั
เปิ ดใช้แอปพลิเคชน
่
“vPresenter” และเลือกชือ
ของโปรเจคเตอร์

ื่ มต่อแบบไร้สาย (ผ่านโหมด AP)
ก�ำหนดค่าการเชอ
่ มต่อของโหมด AP:
ให ้ท�ำดังต่อไปนี้ เพือ
่ เข ้าถึง SmartDisplay บนอุปกรณ์ของคุณผ่านการเชือ
เสียบดองเกิล Wi-Fi

เข้าสูเ่ มนูหน้าแรก

(ดองเกิล Wi-Fi เป็นอุปกรณ์เสริมเพิม
่ เติม)

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

เลือก [WiFi]

เลือก [Settings (การตงค่
ั้ า)]

เลือก [AP Mode (โหมด AP)]

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

่ น้าโหมด AP เลือก
เข้าสูห
[ON (เปิ ด)] เพือ
่ เปิ ดใช้งาน
่ั
ฟังก์ชน

ก�ำหนดค่าการตงค่
ั้ า จากนน
ั้
เลือก OK เพือ
่ บ ันทึกการตงค่
ั้ า

p/q/t/u: เลือกรายการ

Enter: ยืนยัน
COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO
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ื่ มต่อแบบไร้สาย (ผ่านโหมดไคลเอ็นต์)
ก�ำหนดค่าการเชอ
่ มต่อของโหมดไคลเอ็นต์:
ให ้ท�ำดังต่อไปนี้ เพือ
่ เข ้าถึง SmartDisplay บนอุปกรณ์ของคุณผ่านการเชือ
เสียบดองเกิล Wi-Fi

เข้าสูเ่ มนูหน้าแรก

(ดองเกิล Wi-Fi เป็นอุปกรณ์เสริมเพิม
่ เติม)

COLOR

MENU/
EXIT

เลือก [Client Mode (โหมด
ไคลเอนต์)]

AUDIO

เลือก [WiFi]

เลือก [Settings (การตงค่
ั้ า)]

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

่ น้าโหมด AP เลือก
เข้าสูห
[ON (เปิ ด)] เพือ
่ เปิ ดใช้งาน
่ั
ฟังก์ชน

ก�ำหนดค่าการตงค่
ั้ า จากนน
ั้
เลือก OK เพือ
่ บ ันทึกการตงค่
ั้ า

p/q/t/u: เลือกรายการ

Enter: ยืนยัน
COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

่ มต่อ ตรวจสอบให้
เลือกอุปกรณ์ทจ
ี่ ะเชือ
่ ั ฮอตสปอต
แน่ใจว่าได้เปิ ดใช้งานฟังก์ชน
ของอุปกรณ์มอ
ื ถือของคุณ

ใส่รห ัสผ่าน จากนนเลื
ั้
อก OK เพือ
่
บ ันทึกการตงค่
ั้ า

p/q/t/u: เลือกรายการ

Enter: ยืนยัน
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่ กระแสข้อมูลสอ
ื่
การสง
ั่ การส่งกระแสข ้อมูลสือ
่ เป็ นครัง้ แรก ดาวน์โหลด และติดตัง้ แอปพลิเคชัน
่
เมือ
่ ใช ้ฟั งก์ชน
BubbleUPnP (Play Store) หรือ iMediaShare (App Store) ลงในอุปกรณ์มอ
ื ถือของคุณ
เลือก [Smart Display (การ
แสดงผลแบบอ ัจฉริยะ)]

เข้าสูเ่ มนูหน้าแรก

เสียบดองเกิล Wi-Fi

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

เลือก [Media streaming (การส่ง
่ )]
กระแสข้อมูลสือ

่ น้าการส่งกระแสข้อมูลสือ
่
เข้าสูห

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

่ั
เปิ ดใช้แอปพลิเคชน
"BubbleUPnP/
iMediaShare" และ
่ DMR
เลือกชือ

ื่ ทีจ
เลือกไฟล์สอ
่ ะเล่น
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บนอุปกรณ์มอ
ื ถือของคุณ
่ ั Wi-Fi
เปิ ดใช้งานฟังก์ชน
่ ดองเกิลที่
จากนนเลื
ั้
อกชือ
่ มต่อ
ระบุไว้ในรายการการเชือ
เครือข่ายของ Wi-Fi

การสะท้อนภาพหน้าจอ
ั่ การสะท ้อนภาพหน ้าจอ คุณสามารถสะท ้อนภาพหน ้าจออุปกรณ์มอ
ด ้วยฟั งก์ชน
ื ถือทีเ่ ข ้ากันบนหน ้าจอ
ทีฉ
่ ายได ้แบบไร ้สาย
ั่ นีจ
ฟั งก์ชน
้ ะท�ำงานร่วมกับอุปกรณ์มอ
ื ถือทีเ่ ข ้ากันได ้ ซึง่ รองรับ Miracast, Media Output หรือตัวเลือกการสะท ้อน
ภาพหน ้าจอเท่านัน
้
่ มต่อจะแตกต่างกันออกไปขึน
การก�ำหนดค่าเกีย
่ วกับขัน
้ ตอนการเชือ
้ อยูก
่ บ
ั การออกแบบ UI ของอุปกรณ์มอ
ื ถือ
่ มต่อโทรศัพท์มอ
ท�ำตามค�ำแนะน� ำด ้านล่างนี้ เพือ
่ เชือ
ื ถือ LG Optimus G Pro ไปยังโปรเจคเตอร์ของคุณ

เลือก [Smart Display (การ
แสดงผลแบบอ ัจฉริยะ)]

เข้าสูเ่ มนูหน้าแรก

เสียบดองเกิล Wi-Fi

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

เลือก [Screen Mirroring
(การสะท้อนภาพหน้าจอ)]

่ น้าการสะท้อนภาพหน้าจอ
เข้าสูห

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

่ มต่อแล้ว หน้าจอ
เมือ
่ เชือ
ของอุปกรณ์มอ
ื ถือจะถูก
ฉายลงบนจอภาพ

่ั
เปิ ดใช้งานฟังก์ชน
"Miracast"

เลือกโปรเจคเตอร์ทจ
ี่ ะ
่ มต่อ
เชือ
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บนอุปกรณ์มอ
ื ถือ ให้ไปที่
Settings (การตงค่
ั้ า)>
Share & connect (ใช้รว่ มก ัน
่ มต่อ) ตรวจสอบให้แน่ใจ
& เชือ
่ ั Wi-Fi
ว่าได้เปิ ดใช้งานฟังก์ชน
ของอุปกรณ์มอ
ื ถือของคุณ

ั
ปร ับการตงค่
ั้ าเมนูส�ำหร ับแหล่งสญญาณเข้
าภายนอก
ั
การเลือกแหล่งสญญาณเข้
า
่ มต่อและเปิ ดอุปกรณ์ทเี่ ป็ นแหล่งสัญญาณวิดโี อแล ้ว ให ้กด
เมือ
่ เชือ
Source บนรีโมทคอนโทรลหรือ SOURCE บนแผงควบคุม เพือ
่
สลับแหล่งสัญญาณเข ้าโดยอัตโนมัต ิ
แหล่งส ัญญาณทีม
่ เี รียงตามล�ำด ับต่อไปนี:้

1. HDMI/MHL
2. วิดโี อ (PLED-W800 เท่านัน
้ )
3. COMPUTER (PLED-W800 เท่านัน
้ )
4. Media/USB (PLED-W800 เท่านัน
้ )

่ มต่อล่าสุดจะก�ำหนดต�ำแหน่งเริม
แหล่งสัญญาณเข ้าทีเ่ ชือ
่ ต ้นสุดท ้าย
ในรายการ

เข้าสูโ่ หมดเมนู

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

กด Menu บนรีโมทคอนโทรลหรือ
MENU บนแผงควบคุม เพือ
่ เข ้าสูโ่ หมด
เมนู
การทำ�งานของเมนู

p
q

เลือกเมนูหลัก

u

เข ้าสูเ่ มนูยอ
่ ยปั จจุบน
ั

เมนู

ซ่อนเมนู OSD

t
u

ปรับการตัง้ ค่า

การท�ำงานของเมนูยอ
่ ย

p
q
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เลือ
่ นขึน
้
เลือ
่ นลง

รายการเมนู (PLED-W800)

เมนูการแสดงผล

เมนูรูปภาพ

เมนูการตงค่
ั้ า

เมนูตัวเลือก

รายการเมนู (PLED-W600)

เมนูการแสดงผล

เมนูรูปภาพ

เมนูการตงค่
ั้ า

เมนูตัวเลือก

34

การใชเ้ มนูหล ัก
โปรดดูทต
ี่ ารางด ้านล่างนีส
้ �ำหรับรายละเอียดเกีย
่ วกับรายการเมนู
ไม่มต
ี วั เลือกเมนูบางอย่างในโปรเจคเตอร์ PLED-W600

เมนู

การ
แสดงผล

รูปภาพ

ตัวเลือกเมนู

รายละเอียด

เลือกอัตราส่วนของการแสดงผล
อัตราส่วนภาพ
ตัวเลือกทีม
่ :ี อัตโนมัต ิ / 4:3 / 16:9 / 16:10
เปิ ดใช ้งานการแสดงผลโอเวอร์สแกน (เฉพาะสัญญาณเข ้าแบบ HDMI เท่านัน
้ )
โอเวอร์สแกน
ตัวเลือกทีม
่ :ี ไม่ม ี / มี
ขยายภาพทีฉ
่ ายแบบดิจต
ิ อล
ซูมดิจิตอล
ช่วงทีว่ า่ ง: 0 ~ 10
ซิงโครไนซ์การแสดงผลโดยอัตโนมัต ิ (เฉพาะสัญญาณเข ้าแบบ COMPUTER
ปรับภาพ
เท่านัน
้ )
อัตโนมัติ
ตัวเลือกทีม
่ :ี ไม่ม ี / มี
ปรับการตัง้ ค่าการแสดงผลทาง PC
ปรับเพือ
่ ลดสัญญาณรบกวนในแนวนอน
เฟส
ช่วงทีว่ า่ ง: 0 ~ 31
ปรับเพือ
่ ลดสัญญาณรบกวนในแนวตัง้
นาฬิกา
ช่วงทีว่ า่ ง: -5 ~ 5
ปรับภาพเอง
ตำ�แหน่งแน
ย ้ายต�ำแหน่งของหน ้าจอในแนวนอน
วนอน
ช่วงทีว่ า่ ง: -10 ~ 10
ย ้ายต�ำแหน่งของหน ้าจอในแนวตัง้
ตำ�แหน่งแนวตั้ง
ช่วงทีว่ า่ ง: -10 ~ 10
ออก
กลับไปทีเ่ มนูยอ
่ ยของการแสดงผล
ี ต
เลือกอุณหภูมส
ิ ท
ี่ งั ้ ไว ้
อุณหภูมิสี
ตัวเลือกทีม
่ :ี Warm / Normal / Cool
เพิม
่ ความสว่างโดยการเปลีย
่ นสี
Brilliant Color
ช่วงทีว่ า่ ง: 0~9
เลือกโหมดสีทต
ี่ งั ้ ไว ้
โหมดสี
ตัวเลือกทีม
่ :ี ความสว่าง / PC / ภาพยนตร์ / ไดนามิก / sRGB
ปรับความสว่างของภาพ
ความสว่าง
ช่วงทีว่ า่ ง 0 ~ 100
ปรับคอนทราสต์ของภาพ
คอนทราสต์
ช่วงทีว่ า่ ง: 0 ~ 100
ปรับความคมชัดหรือความนุ่มนวลของภาพ
ความคมชัด
ช่วงทีว่ า่ ง: 0 ~ 31
ปรับความเข ้มของสี (เฉพาะสัญญาณเข ้าแบบวิดโี อเท่านัน
้ )
ความอิม
่ ของสี
ช่วงทีว่ า่ ง: 0 ~ 100
ปรับความสมดุลของสีแดง สีเขียวและสีน�้ำเงินของภาพ (เฉพาะสัญญาณเข ้าแบบ
ความเอียง
วิดโี อเท่านัน
้ )
ช่วงทีว่ า่ ง: 0 ~ 100
ตัง้ การตัง้ ค่าขัน
้ สูงส�ำหรับภาพทีฉ
่ าย
ปรับ ความแตกต่างของแกมม่าสีระหว่างส่วนทีม
่ ด
ื และสว่าง
แกมม่า
ของสัญญาณเข ้า
ช่วงทีว่ า่ ง: 0 ~ 7
ปรับสีส�ำหรับภาพทีฉ
่ ายจากสัญญาณเข ้าแบบวิดโี อ
พื
น
้
ที
ส
่
ี
ขัน
้ สูง
ตัวเลือกทีม
่ :ี อัตโนมัต ิ / RGB / YUV
ั ญาณ
เลือกชนิดของรูปแบบทีจ
่ ะแสดงบนหน ้าจอ เมือ
่ ไม่มส
ี ญ
รูปแบบ
เข ้า
ตัวเลือกทีม
่ :ี ปิ ด / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
ออก
กลับไปทีเ่ มนูยอ
่ ยของรูปภาพ
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เมนู

ตัวเลือกเมนู

รายละเอียด

ต�ำแหน่ง
โปรเจคเตอร์

เลือกต�ำแหน่งโปรเจคเตอร์
ตัวเลือกทีม
่ :ี โต๊ะด ้านหน ้า / โต๊ะด ้านหลัง / เพดานด ้านหน ้า / เพดานด ้านหลัง
ตัง้ ค่าต�ำแหน่งการแสดงผลของเมนู OSD
ตำ�แหน่งเมนู
ตัวเลือกทีม
่ :ี กลาง / บนซ ้าย / บนขวา / ล่างซ ้าย / ล่างขวา
ปรับความบิดเบีย
้ วทีเ่ ป็ นรูปสีเ่ หลีย
่ มคางหมู (คียส
์ โตน) ของภาพทีฉ
่ ายโดย
คีย์สโตนออโต้ อัตโนมัต ิ
ตัวเลือกทีม
่ :ี ปิ ด / เปิ ด
การตงค่
ั้ า
ปรับความบิดเบีย
้ วทีเ่ ป็ นรูปสีเ่ หลีย
่ มคางหมู (คียส
์ โตน) ของภาพทีฉ
่ ายด ้วยตนเอง
คียส
์ โตน
ช่วงทีว่ า่ ง: -40 ~ 40
แมนนวล
ปรับระดับเสียงของล�ำโพงในตัว
ระดับเสียง
ช่วงทีว่ า่ ง: 0 ~ 10
ปิ ดเสียงชัว่ คราว
ปิดเสียง
ตัวเลือกทีม
่ :ี ปิ ด / เปิ ด
่ งั ้ ไว ้
เลือกโหมดเสียงทีต
โหมดเสียง
ตัวเลือกทีม
่ :ี ค่าเริม
่ ต ้น / ค�ำพูด / ความบันเทิง
ตัง้ ค่าภาษาทีแ
่ สดงบนหน ้าจอ
ภาษา
ตัวเลือกทีม
่ :ี ภาษาอาหรับ / ไทย / ตุรกี / จีนดัง้ เดิม / สวีเดน / รัสเซีย / เกาหลี
/ อิตาลี / ฝรั่งเศส / สเปน / อังกฤษ / เยอรมัน
ระบุคย
ี ล
์ ด
ั
My Button ตัวเลือกทีม
่ :ี ต�ำแหน่งการฉาย / ความสว่าง / คอนทราสต์ / อุณหภูมส
ิ ี/
ต�ำแหน่งเมนู / ข ้อมูล
ตรวจหาสัญญาณเข ้าโดยอัตโนมัต ิ เมือ
่ โปรเจคเตอร์เปิ ด
ค้นหาอัตโนมัติ
ตัวเลือกทีม
่ :ี ปิ ด / เปิ ด
ก�ำหนดค่าการตัง้ ค่าทัว่ ไปอืน
่ ๆ
ตัง้ ค่าความเร็วพัดลมตามความสูง
โหมดพัดลม
ตัวเลือกทีม
่ :ี อัตโนมัต ิ / พืน
้ ทีส
่ งู
ตัวเลือก
เปิ ดเครือ
่ งโปรเจคเตอร์โดยอัตโนมัต ิ เมือ
่ เปิ ดแหล่งจ่ายไฟ
เปิ ดเครือ
่ งโดยตรง
ตัวเลือกทีม
่ :ี ปิ ด / เปิ ด
ขัน
้ สูง
ตัง้ โปรเจคเตอร์ให ้ปิ ดโดยอัตโนมัต ิ เมือ
่ ทิง้ ไว ้ไม่ได ้ใช ้งานใน
เวลาทีก
่ �ำหนดไว ้
ปิ ดเครือ
่ งอัตโนมัต ิ
ตัวเลือกทีม
่ :ี ปิ ดการใช ้งาน / 5 นาที / 10 นาที / 15 นาที /
20 นาที / 25 นาที / 30 นาที
ออก
กลับไปทีเ่ มนูยอ
่ ยของตัวเลือก
รีเซ็ตการตัง้ ค่า รีเซ็ตการตัง้ ค่าทัง้ หมดเป็ นการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นจากโรงงาน
ตัวเลือกทีม
่ :ี ไม่ม ี / มี
ทัง้ หมด
ข้อมูล
แสดงข ้อมูลของโปรเจคเตอร์
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ภาคผนวก
ื่ ทีร่ องร ับ (PLED-W800 เท่านน)
รายการไฟล์สอ
ั้
ภาพ
รูปแบบภาพ

โปรไฟล์

เบสไลน์
JPEG
โปรเกรสซีฟ

BMP

ไม่จำ�กัด

้ ทีส
พืน
่ ี

ข้อจ�ำก ัดของขนาด

YUV400
YUV420
YUV422
YUV440
YUV444
YUV400
YUV420
YUV422
YUV440
YUV444
ไม่จำ�กัด

8000*6000
8000*6000
8000*6000
8000*6000
8000*6000

ความกว้าง <= 8000 &
ความสูง <= 6000

8000*6000

ี ง
เสย
รูปแบบเสียง

่ ต ัวอย่าง (KHz)
อ ัตราการสุม

อัตราบิต (Kbps)

MP1/MP2/MP3
WMA
OGG
ADPCM-WAV
PCM-WAV
AAC

8-48
22-48
8-48
8-48
8-48
8-48

8-320
5-320
64-320
32-384
128-1536
8-256

ี ง
การบ ันทึกเสย
รูปแบบไฟล์

รูปแบบเสียง

.mp3

MPEG Layer-3

.wav

IMA-ADPCM

่ ต ัวอย่าง
อ ัตราการสุม
(KHz)
8-48
8
16
24
48
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อัตราบิต (Kbps)
64-256
32
64
192
384

วิดโี อ
นามสกุล
ของไฟล์

เสียง/
วิดีโอ

ตัวแปลงสัญญาณ
MJPEG
H.264/AVC

DivX4/5/6

XVID
วิดีโอ

WMV3
(WMV Ver9)

.avi
.divx
.mkv

MPEG2

MPEG4

VC-1

เสียง

AC3
DTS
MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III
(mp3)
PCM
ADPCM
AAC
MPEG2

.ts

วิดีโอ
H.264/AVC

.ts

เสียง

AC3
AAC
MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III
(mp3)
DTS
LPCM

โปรไฟล์/ ระด ับการ
สน ับสนุน
จนถึง 1080p 30fps
80Mbps

คำ�อธิบาย

รองรับกรอบอ ้างอิงน ้อยกว่า
จนถึง High Profile
6 กรอบ
ระดับ 1- 4.1
ระดับพรีฟิกซ์พารามิเตอร์ของ
(1080P 30fps 25Mbps)
CAVLC ควรจะ<=15
ไม่รองรับประเภทการสแกน:
จนถึงระดับ Advance
อินเทอร์เลซ
Simple profile
รองรับ GMC ทีน
่ ้อยกว่า
(1080P 30fps 30Mbps)
1 วาร์ปพอยท์ (Warppoint)
จนถึงระดับ Advance
Simple profile
(1080P 30fps 30Mbps)
จนถึงระดับ Main Profile
ระดับต�ำ่ , ปานกลาง
(1080P 30fps 25Mbps)
Main Profile, ระดับต�ำ่
ไม่รองรับ 1080i
และเมน
(1080P 30fps 30Mbps)
Advanced Simple
Profile (กรอบรูป)
ระดับ 0-5
(1080P 30fps 30Mbps)
Simple และ Main
ไม่รองรับ VC-1
Profile; ระดับต�ำ่ ,
Advance Profile
ปานกลาง, สูง
(1080P 30fps 25Mbps)
ไม่รองรับ AC3-HD
ไม่รองรับ DTS-HD

Main Profile, ระดับต�ำ่
และเมน
(1080P 30fps 30Mbps)

ไม่รองรับ 1080i

รองรับกรอบอ ้างอิงน ้อยกว่า
จนถึง High Profile
6 กรอบ
ระดับ 1- 4.1
(1080P 30fps 25Mbps) ระดับพรีฟิกซ์พารามิเตอร์ของ
CAVLC ควรจะ<=15
ไม่รองรับ AC3-HD
AAC-LC และ HE-AAC

ไม่รองรับ DTS-HD
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นามสกุล
ของไฟล์

เสียง/
วิดีโอ

ตัวแปลงสัญญาณ
MPEG1

วิดีโอ
MPEG2

.dat
.vob
.mpg
.mpeg
เสียง

MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III
(mp3)
AC3
DTS
LPCM
MPEG4

วิดีโอ
H.264/AVC

.mov
.mp4

เสียง

วิดีโอ
.rm
.rmvb

เสียง

AAC
AMR
PCM
ADPCM
RV3
RV4
Cook(RA6)
RAAC(RA9)
RACP(RA10)

วิดีโอ

WMV3
(WMV เวอร์ชั่น 9)

เสียง

WMA2
ั่ 9 &
(WMA เวอร์ชน
ั่ 9.1)
เวอร์ชน

.wmv

โปรไฟล์/ ระด ับการ
คำ�อธิบาย
สน ับสนุน
Main Profile, ระดับต�ำ่
ไม่รองรับภาพแบบ D-picture
และเมน
(1080P 30fps 30Mbps)
Main Profile, ระดับต�ำ่
ไม่รองรับ 1080i
และเมน
(1080P 30fps 30Mbps)

ไม่รองรับ AC3-HD
ไม่รองรับ DTS-HD
Advanced Simple
Profile (กรอบรูป)
ระดับ 0-5
(1080P 30fps 30Mbps)
รองรับกรอบอ ้างอิงน ้อยกว่า
จนถึง High Profile
6 กรอบ
ระดับ 1- 4.1
ระดับพรีฟิกซ์พารามิเตอร์ของ
(1080P 30fps 25Mbps)
CAVLC ควรจะ<=15

(1080P 30fps)
(1080P 30fps)

จนถึงระดับ Main
Profile;
ระดับต�ำ่ , ปานกลาง
(1080P 30fps 25Mbps)
ั่ 9
ไม่รองรับ WMA เวอร์ชน
Pro
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ค�ำบรรยาย
รูปแบบ

แบบอักษร

ขนาดของคำ�บรรยาย

SRT มาตรฐาน
SMI
SSA/ASS

UTF-8 / UTF-16

8บิต จนถึง 800*600

ไม่รองรับไฟล์คำ�บรรยายที่มีรหัสแบบผสม

โปรแกรม Picsel Office Viewer
รูปแบบไฟล์

Adobe PDF

MS Word

MS Excel

MS
PowerPoint

่ ั ทีร่ องร ับ
เวอร์ชน

ข้อจ�ำก ัดของหน้า/บรรท ัด

ข้อจ�ำก ัด
ของ
ขนาด

PDF 1.0
PDF 1.1
จนถึง 75
PDF 1.2
จนถึง 1,000 หน ้า (หนึง่ ไฟล์)
MB
PDF 1.3
PDF 1.4
British Word 95
่ งจาก office viewer
Word 97, 2000, 2002, เนือ
ไม่ได ้โหลดไฟล์ MS Word
2003
จนถึง
ทุกหน ้าในเวลาเดียวกัน จึง
100MB
ี ้อจ�ำกัดอย่างชัดเจน
Word 2007(.docx), ไม่มข
ของหน ้าและบรรทัด
2010(.docx)
British Excel 5, 95. แถวจำ�กัด: สูงสุด 595
Excel 97, 2000, 2002,
คอลัมน์จ�ำกัด: สูงสุด 256
2003
Excel 2007(.xlsx),
แผ่นงาน: สูงสุด 100
2010(.xlsx)
หมายเหตุ: ข ้อจ�ำกัดหนึง่ ใน
สามข ้อข ้างต ้นไม่สามารถ
Office XP Excel
ปรากฏบนไฟล์ excel หนึง่
ไฟล์พร ้อมกันได ้
British PowerPoint 97
PowerPoint 2000,
2002, 2003
PowerPoint 2007
(.pptx)
PowerPoint 2010
(.pptx)
จนถึง 1,000 หน ้า (หนึง่ ไฟล์)
Office XP PowerPoint
การน� ำเสนอ
PowerPoint- -2003
และก่อนหน ้า(.pps)
การน� ำเสนอ
PowerPoint- -2007
และ 2010(.ppsx)
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หมายเหตุ

ไม่รองรับ
ข ้อความตัวหนา
ของแบบอักษร
Simple Chinese

จนถึง
15MB

ไม่รองรับเอกสาร
ทีป
่ ้ องกันด ้วย
รหัสผ่าน

จนถึง
19MB

ไม่รองรับค�ำสัง่
การน� ำเสนอ
ภาพนิง่

ทีเ่ ก็บข้อมูล
ทีเ่ ก็บข้อมูล
หน่วยความจำ�
ภายใน
USB
SD การ์ด

ประเภทของอุปกรณ์
TLC/MLC/SLC
8/12/24/40/60 บิต ECC
NAND
USB แฟลช,USB-ฮาร์ดดิสก์
DHC,SDXC

ระบบของไฟล์
FAT16, FAT32
NTFS, ExFAT
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ระด ับของไฟล์และ
ไดเรกทอรี
รองรับสูงสุด 999 ไดเรก
ทอรีและสูงสุด 9,999 ไฟล์
รองรับไดเรกทอรีเกือบถึง
ระดับ 10

ข้อมูลจ�ำเพาะ
่ รุน
ชือ
่
ระบบการฉาย
ความละเอียด
คอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ด ้วยกันได ้

วิดีโอที่ใช้ด้วยกันได้

PLED-W600

PLED-W800

DLP®
WXGA (1280 x 800)
IBM PC และทีใ่ ช ้งานร่วมกันได ้, Apple Macintosh, iMac และ VESA
มาตรฐาน: SXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/
H/I/M/N), SECAM (B/D/G/ K/
K1/L), HDTV (480i, 576i, 480p,
576p, 720p, 1080i, 1080p)

อัตราส่วนภาพ

อัตโนมัติ, 4:3, 16:9, 16:10

สีทส
ี่ ามารถแสดงได ้
เลนส์สำ�หรับการฉาย

1.07 ล้านสี
F # 1.5, f = 13.92 มม.

ขนาดหน้าจอในการฉาย

30" - 80" ข้อความ
30"~100" วิดีโอ

ระยะทางในการฉาย

0.7 ม. – 3.0 ม.

อัตราส่วนของระยะทางจาก
จอรับภาพถึงโปรเจคเตอร์
(Throw ratio)

1.4

อัตราการสแกนในแนวนอน

30 k - 100 kHz

อัตราการรีเฟรชในแนวตัง้
การแก้ไขคีย์สโตน

50 - 85 Hz
+/- 40 องศา

น�้ ำหนัก

0.79 กก. (1.74 ปอนด์)

ขนาด (ก x ล x ส)

175 มม. (ก) x 138 มม. (ล) x 51.5 มม. (ส)
6.89” (ก) x 5.43” (ล) x 2.03” (ส)

อะแดปเตอร์จา่ ยไฟ
้ เปลืองพลังงาน
การสิน
อุณหภูมิการใช้งาน

่ มต่อ I/O
อุปกรณ์เชือ

อุปกรณ์เสริม

0.83 กก. (1.83 ปอนด์)

ไฟ AC ขาเข้า 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
ไฟ DC ขาออก: 19V, 3.42A

ไฟ DC ขาออก: 19V, 4.74A

<65W

<90W

สแตนด์บาย: <0.5W
5ºC ถึง 35ºC / 41ºF ถึง 95ºF
• ซ็อกเก็ตไฟ DC x 1
• USB A x 1 (ส�ำหรับการซ่อม
บ�ำรุงเท่านัน
้ )
• HDMI/MHL x 1
• สัญญาณเสียงออก x 1

• ซ็อกเก็ตไฟ DC x 1
• ตัวอ่านการ์ด SD x 1
• USB A x 1
• HDMI/MHL x 1
• Computer x 1
• A/V in x 1
• สัญญาณเสียงออก x 1

• สายไฟ x1
• อะแดปเตอร์จา่ ยไฟ x1
• สาย HDMI x 1
• รีโมทคอนโทรล x 1
• แบตเตอรี่ AAA (ส�ำหรับรีโมทคอนโทรล) x 2
• กระเป๋ าใส่แบบนิม
่ x1
• คูม
่ อ
ื การใช ้งาน (CD) x 1
• การ์ดการเริม
่ ใช ้งานแบบด่วน x 1
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การแก้ไขปัญหา
ถ ้าคุณเจอปั ญหากับโปรเจคเตอร์ของคุณ โปรดอ ้างอิงถึงข ้อมูลดังต่อไปนี้ หากยังมีปัญหาอยู่
โปรดติดต่อร ้านค ้าปลีกหรือศูนย์บริการในประเทศของคุณ
ปั ญหาเกีย
่ วกับภาพ
P ไม่มภ
ี าพปรากฏบนหน ้าจอ
• ต
 รวจสอบให ้แน่ใจว่าต่อสายไฟอย่างถูกต ้องและแน่นหนา
• ต
 รวจสอบให ้แน่ใจว่าขาของขัว้ ต่อไม่งอหรือหัก
• ต
 รวจสอบให ้แน่ใจว่าเปิ ดโปรเจคเตอร์อยู่
P ภาพอยูน
่ อกจุดโฟกัส
• ป
 รับตัวหมุนโฟกัส
• ต
 รวจสอบให ้แน่ใจว่าหน ้าจอทีฉ
่ ายอยูร่ ะหว่างระยะทางทีก
่ �ำหนด 0.72 ถึง 3.02 เมตร
(28.5 นิว้ ถึง 118.7 นิว้ ) จากโปรเจคเตอร์
P ภาพมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป
• เลือ
่ นโปรเจคเตอร์ให ้ใกล ้หรือห่างจากจอภาพ
ปั ญหาเกีย
่ วกับเสียง
P ไม่มเี สียง
• ใ นระหว่างการเล่นเพลง/วิดโี อ ให ้กด
ควบคุม

/

บนรีโมทคอนโทรลหรือ / บนแผง

เมือ
่ อุณหภูมข
ิ องโปรเจคเตอร์ถงึ 85°C โปรเจคเตอร์จะปิ ดเครือ
่ งโดยอัตโนมัต ิ เนือ
่ งมาจากการป้ องกันอุณหภูม ิ
ในตัว นีไ่ ม่ได ้เป็ นเรือ
่ งผิดปกติ ปล่อยให ้โปรเจคเตอร์เย็นลงก่อนทีจ
่ ะเปิ ดเครือ
่ งอีกครัง้
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การบริการลูกค้า
สำ�หรับบริการผลิตภัณฑ์หรือการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดดูตารางด้านล่างหรือติดต่อตัวแทน
จำ�หน่ายของคุณ
หมายเหตุ : คุณจะต้องมีหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์
ประเทศ/พื้นที่

เว็บไซต์

โทรศัพท์

ประเทศไทย

ap.viewsonic.com/
+66-2-721-4812 (EDS)
th/
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อีเมล
service@
sg.viewsonic.com

การรับประกันอย่างจำ�กัด
โปรเจคเตอร์ VIEWSONIC®
สิ่งที่การรับประกันครอบคลุม:
ViewSonic ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทปราศจากข้อบกพร่องในด้าน
วัสดุและฝีมือการผลิต ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ ตลอดระยะเวลาที่รับประกัน
หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตในช่วงเวลาที่รับประกัน
ViewSonic จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน
โดยขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแทนอาจรวมถึง
ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ประกอบขึ้นใหม่หรือจัดให้ใหม่
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 การดัดแปลงผลิตภัณฑ์
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการไม่ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ที่ให้ไว้กับผลิตภัณฑ์
b. การใช้งานนอกขอบเขตข้อมูลจำ�เพาะของผลิตภัณฑ์
c. การใช้งานผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการใช้งานตามปกติ หรือไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์
ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
d. การซ่อมแซม หรือพยายามซ่อมแซมจากบุคคลอืน
่ ทีไ่ ม่ได้รบ
ั การรับรองจาก 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 โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ของ ViewSonic (โปรดดูในหน้า “การบริการลูกค้า”) คุณจะต้องแจ้งหมายเลข ซีเรียล
ของผลิตภัณฑ์ของคุณ
2. ในการขอรับบริการตามการรับประกัน คุณจะต้องแสดง (ก) หลักฐานการซื้อต้นฉบับที่มีวัน
ที่ระบุไว้ (ข) ชื่อของคุณ (ค) ที่อยู่ของคุณ (ง) คำ�อธิบายถึงปัญหา และ (จ) หมายเลข
ซีเรียลของผลิตภัณฑ์
3. นำ�ส่งหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ในกล่องบรรจุดั้งเดิม (โดยจ่ายค่าขนส่งที่ต้นทาง) ไปยังศูนย์
บริการที่ได้รับการรับรองของ ViewSonic หรือที่ ViewSonic เอง
4. สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือชื่อของศูนย์บริการ ViewSonic ใกล้บา้ นคุณ โปรดติดต่อ
ViewSonic
ข้อจำ�กัดของการรับประกัน:
ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยนัย ซึ่งนอกเหนือจากที่อธิบายในที่นี้
รวมถึงโอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
กรณียกเว้นของความเสียหาย:
ViewSonic จะรับผิดชอบเฉพาะมูลค่าการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
ViewSonic จะไม่รับผิดชอบต่อ:
1. ความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่น ซึ่งเกิดจากข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ความเสียหายต่อ
ความไม่สะดวก การสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์ การสูญเสียเวลา การสูญเสียกำ�ไร การสูญ
เสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียความนิยม ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการ
สูญเสียทางการค้าอื่นๆ แม้ว่า แม้วา่ จะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าว เกิดขึ้น
ก็ตาม
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�หน่ายนอกประเทศ
สหรัฐฯ และแคนาดา โปรดติดต่อ ViewSonic หรือตัวแทนจำ�หน่าย ViewSonic ในประเทศ
ของคุณ
ระยะเวลารับประกันของผลิตภัณฑ์นี้ในจีน (ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน) ขึ้นกับข้อ
กำ�หนดและเงื่อนไขในบัตรรับประกันการซ่อมบำ�รุง
สำ�หรับผู้ใช้ในยุโรปและรัสเซีย สามารถดูข้อมูลการรับประกันโดยละเอียดได้ที่
www.viewsoniceurope.com ภายใต้ Support/Warranty Information

Projector Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2005
46

