
หมายเลขรุน่
TH-43LX630T TH-55LX630T
TH-43LX650T TH-55LX650T
TH-50LX630T TH-65LX650T
TH-50LX650T TH-75LX650T

คูม่อืการใชง้าน
แอลอดี ีทวีี

ภาษาไทย

ภาพทีแ่สดงในคูม่อืเลม่นีใ้ชเ้พือ่เป็นภาพประกอบเทา่นัน้
บางภาพแสดงไวเ้ป็นภาพตวัอยา่งและอาจแตกตา่งไปจาก
ผลติภณัฑจ์รงิ 
ภาพทีแ่สดงอาจแตกตา่งไปตามรุน่และประเทศตา่ง ๆ
ภาพประกอบในคูม่อืนีเ้ป็นรุน่ 43 นิว้ ยกเวน้ระบไุวเ้ป็นอยา่ง
อืน่

ขอขอบคณุส�าหรับการซือ้ผลติภณัฑ ์Panasonic นี้
โปรดอา่นคูม่อืแนะน�าการใชง้านอยา่งละเอยีดกอ่นใชเ้ครือ่งและ
โปรดเก็บรักษาเพือ่ใชอ้า้งองิในอนาคต

การเคลือ่นยา้ยทวีตีอ้งจัดใหต้ัง้ตรงไมก่ลบัหวักลบัทา้ย

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Defintion 
Multimedia Interface และ HDMI Logo เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอื
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ HDMI Licensing Administrator, 
Inc. ในสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ ๆ

Dolby, Dolby Audio, และสญัลกัษณ ์double-D เป็นเครือ่งหมายการคา้
ของ Dolby Laboratories Licensing Corporation
ผลติภายใตก้ารอนุญาตจาก Dolby Laboratories
ผลงานทีไ่มเ่ปิดเผยและเป็นความลบั
ลขิสทิธิ ์1992-2019 Dolby Laboratories
สงวนลขิสทิธิ์

รุน่ 50 นิว้

รุน่ 65 นิว้

รุน่ 75 นิว้

รุน่ 43 นิว้

รุน่ 55 นิว้
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อปุกรณน์ีเ้ป็นเครือ่งใชไ้ฟฟ้า Class II หรอืเครือ่งใช ้
ไฟฟ้าหุม้ฉนวนกนัความรอ้นสองชัน้ ซึง่ออกแบบขึน้
มาในลกัษณะทีไ่มจ่�าเป็นตอ้งเชือ่มตอ่สายดนิเพือ่
ความปลอดภยั

ค�าเตอืน: เพือ่ลดความเสีย่งจากไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

ค�าเตอืน

ความเสีย่งจากไฟฟ้าชอ็ต หา้มเปิด

- สญัลกัษณร์ปูฟ้าผา่ทีม่หีวัลกูศรภายในสามเหลีย่มดา้นเทา่
นีม้จีดุประสงคเ์พือ่เตอืนผูใ้ชใ้หท้ราบถงึ "แรงดนัไฟฟ้าที่
เป็นอนัตราย" ทีไ่มไ่ดถ้กูหุม้ฉนวนภายในตวัเครือ่ง ซึง่อาจ
มขีนาดเพยีงพอทีจ่ะท�าใหเ้กดิความเสีย่งจากไฟฟ้าชอ็ต

- ค�าเตอืน: เพือ่ลดความเสีย่งจากไฟฟ้าชอ็ต หา้มถอด
ฝาครอบ (หรอืฝาดา้นหลงั) เนือ่งจากไมม่ชี ิน้สว่นทีผู่ใ้ช ้
สามารถซอ่มบ�ารงุไดอ้ยูภ่ายใน โปรดปลอ่ยใหห้นา้ทีก่าร
ซอ่มบ�ารงุเป็นของบคุลากรทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม

- เครือ่งหมายอศัเจรยีภ์ายในรปูสามเหลีย่มดา้นเทา่มจีดุ
ประสงคเ์พือ่เตอืนผูใ้ชใ้หท้ราบถงึค�าแนะน�าดา้นการใชง้าน
และการบ�ารงุรักษาทีส่�าคญั ซึง่มอียูใ่นเอกสารทีม่าพรอ้ม
กบัตวัเครือ่ง

Panasonic ไมรั่บประกนัการท�างานและประสทิธภิาพของ
อปุกรณต์อ่พว่งทีผ่ลติโดยผูผ้ลติอืน่ ๆ และเราไมรั่บผดิชอบ
ตอ่ความรับผดิหรอืความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิจากการท�างาน
และ/หรอืใชง้านอปุกรณต์อ่พว่งของผูผ้ลติอืน่ ๆ ดงักลา่ว

ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัฟงักช์นัการออกอากาศภาคพืน้ดนิ 
แบบดจิติอล
● ฟังกช์นัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกอากาศแบบดจิติอลจะ

ท�างานในพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บบรกิารออกอากาศภาคพืน้ดนิ
แบบดจิติอล โปรดสอบถามเกีย่วกบัพืน้ทีใ่หบ้รกิารจาก
ตวัแทนจ�าหน่าย Panasonic ใกลบ้า้นทา่น

● ฟังกช์นัอาจไมส่ามารถใชง้านไดห้มดทกุฟังกช์นัทัง้นีข้ ึน้
อยูก่บัประเทศ พืน้ที ่สถานกีระจายเสยีงและผูใ้หบ้รกิาร 

● ทวีเีครือ่งนีม้คีวามสามารถสอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนด
เฉพาะการออกอากาศแบบดจิติอล อยา่งไรกต็าม เรา
ไมส่ามารถรับรองการใหบ้รกิารออกอากาศแบบดจิติอล
ในอนาคตได ้

แมว้า่จะไมม่กีารระบเุป็นพเิศษส�าหรับเครือ่งหมายการคา้ของบรษัิทหรอื
ผลติภณัฑ ์เครือ่งหมายการคา้เหลา่นีก้ไ็ดรั้บความเคารพอยา่งเต็มที่

1. ปลั๊ก/อปุกรณเ์ชือ่มตอ่เครือ่งใชไ้ฟฟ้าท�าหนา้ทีเ่ป็นอปุกรณต์ดัการ
เชือ่มตอ่ ซึง่อปุกรณต์ดัการเชือ่มตอ่ยงัสามารถท�างานไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว

2. แบตเตอรี ่(แบตเตอรีห่รอืชดุแบตเตอรี)่ จะตอ้งไมส่มัผัสกบัความ
รอ้นทีม่ากเกนิไป เชน่ แสงแดด ไฟ หรอืสิง่อืน่ ๆ ทีค่ลา้ยกนั

3. เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการบาดเจ็บ คณุตอ้งตดิตัง้อปุกรณน์ีก้บัพืน้/
ผนังอยา่งแน่นหนาตามค�าแนะน�าในการตดิตัง้
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ขอ้ควรระวงัเพือ่ความ
ปลอดภยั
เพือ่ชว่ยหลกีเลีย่งความเสีย่งจากไฟฟ้าชอ็ต ไฟไหม ้ความเสยี
หาย หรอืการบาดเจ็บ โปรดปฏบิตัติามค�าเตอืนและขอ้ควรระวงั
ตอ่ไปนี:้

 J เตา้เสยีบและสายไฟหลกั

ค�าเตอืน

ถา้ทา่นตรวจพบสิง่ผดิปกตใิด ๆ 
ให ้ถอดปลั๊กออกทนัที
● ประเภทของเตา้เสยีบอาจ 

เปลีย่นแปลงไปตามประเทศ
ตา่ง ๆ

● ทวีนีีอ้อกแบบมาเพือ่ใชก้บั AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
● เสยีบเตา้เสยีบลงในเตา้รับไฟฟ้าใหแ้น่น
● ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สามารถเขา้ถงึเตา้เสยีบไดง้า่ย 
● ถอดเตา้เสยีบออกเมือ่ท�าความสะอาดทวีี
● อยา่สมัผัสเตา้เสยีบดว้ยมอืทีเ่ปียก

● อยา่ท�าใหส้ายไฟหลกัเสยีหาย 
• อยา่วางวตัถหุนักบนสายไฟ

• อยา่วางสายไฟไวใ้กลก้บัวตัถุ
ทีม่อีณุหภมูสิงู

• อยา่ดงึทีส่ายไฟ จับบรเิวณ 
เตา้เสยีบเมือ่ตอ้งการถอด
ปลั๊กออก

• อยา่เคลือ่นยา้ยทวีใีนขณะที่
เสยีบเตา้เสยีบอยูก่บัเตา้รับ
ไฟฟ้า

• อยา่ท�าใหส้ายไฟเป็นเกลยีว อยา่งอสายไฟมากเกนิไป หรอื
ยดืสายไฟ

• อยา่ใชป้ลั๊กไฟหรอืเตา้รับไฟฟ้าทีช่�ารดุ
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทวีไีมท่บัสายไฟหลกั

● อยา่ใช ้สายไฟหลกัอืน่นอกเหนอืจากทีใ่หม้าพรอ้มทวีเีครือ่งนี้
 J โปรดระวงั

ค�าเตอืน

● หา้มถอดฝาครอบและหา้มดดัแปลงทวีดีว้ยตวัเอง 
เนือ่งจากสามารถเขา้ถงึชิน้สว่นทีม่กีระแสไฟฟ้าและ
เสีย่งตอ่การถกูไฟฟ้าชอ็ตได ้ไมม่ชี ิน้สว่นใดทีผู่ใ้ช ้
สามารถซอ่มบ�ารงุเองได ้

● หลกีเลีย่งไมใ่หท้วีสีมัผัสกบัฝน
หรอื ความชืน้ ทวีเีครือ่งนี ้ตอ้ง
ไมส่มัผัสกบัน�้าทีห่ยดลงมาหรอื 
กระเด็นใส ่และตอ้งไมว่างวตัถทุีม่ ี
ของเหลวบรรจอุยู ่เชน่ แจกนัไว ้
บน หรอืเหนอืทวีี

● อยา่สอดวตัถแุปลกปลอมไปใน
เครือ่งผา่นทางชอ่งระบายอากาศ

● อยา่ใช ้แทน่วาง / อปุกรณย์ดึทีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง อยา่ลมืขอ
ใหต้วัแทนจ�าหน่าย Panasonic ในพืน้ทีข่องคณุด�าเนนิการตดิ
ตัง้ตวัยดึแขวนผนังทีผ่า่นการรับรอง

● อยา่ใชแ้รงหรอืแรงกระแทกใด ๆ กบัแผงจอแสดงผล
● อยา่วางทวีบีนพืน้ทีล่าดเอยีงหรอื

ไม ่มัน่คง และตรวจสอบวา่ทวีไีม่
ไดว้าง ทีน่อกขอบของฐานวาง 

● ทวีเีครือ่งนีอ้อกแบบมาส�าหรับใช ้
งานบนโตะ๊

● อยา่ใหท้วีสีมัผัสกบัแสงอาทติย ์
โดยตรงหรอืแหลง่ความรอ้นอืน่ ๆ

เพือ่ป้องกนัไฟไหมล้าม 
ควรเก็บเทยีนไขหรอื 
เปลวไฟไวใ้หห้า่งจาก 
ผลติภณัฑน์ีต้ลอดเวลา

 J ชิน้สว่นทีเ่ป็นอนัตราย / วตัถขุนาดเล็ก
ค�าเตอืน

● ผลติภณัฑน์ีม้ชี ิน้สว่นทีอ่าจเป็นอนัตราย เชน่ ถงุพลาสตกิ ซึง่
เด็กเล็กสามารถสดูลมหายใจหรอืกลนืเขา้ไปโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 
เกบ็ชิน้สว่นเหลา่นีใ้หห้า่งจากมอืเด็ก

 J แทน่วาง
ค�าเตอืน

● อยา่ถอดประกอบหรอืแกไ้ขดดัแปลงแทน่วาง

ขอ้ควรระวงั

● อยา่ใช ้แทน่วางอืน่นอกเหนอืจากทีใ่หม้าพรอ้มทวีเีครือ่งนี้
● หา้มใช ้แทน่วางทีโ่คง้งอหรอืมสีภาพช�ารดุเสยีหาย หากเกดิ

เหตกุารณด์งักลา่ว ควรตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่าย Panasonic ใกล ้
บา้นทา่นทนัที

● ระหวา่งการตดิตัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดย้ดึสกรทูกุตวัอยา่ง 
มัน่คงและแน่นหนาดแีลว้

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทวีไีมไ่ดรั้บแรงกระแทกใด ๆ ระหวา่งการ 
ตดิตัง้แทน่รอง

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่เีด็กปีนขึน้บนแทน่วางทวีี
● ตดิตัง้หรอืถอดทวีอีอกจากแทน่วางโดยใช ้คนอยา่งนอ้ยสอง

คน
● ตดิตัง้หรอืถอดทวีอีอกตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว ้

 J การระบายอากาศ
ขอ้ควรระวงั

เวน้ทีว่า่งรอบ ๆ ตวัเครือ่งทวีใีหเ้พยีงพอเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิ 
ความรอ้นสงูเกนิไปซึง่อาจท�าใหช้ ิน้สว่นอเิล็กทรอนกิสบ์างชิน้ 
ท�างานขดัขอ้งกอ่นเวลา

ระยะหา่งนอ้ยทีส่ดุ (ซม.)

10

10

10 10

● อยา่ปิดกัน้ชอ่งระบายอากาศดว้ย
สิง่ตา่ง ๆ เชน่ หนังสอืพมิพ ์ผา้ปู
โตะ๊ และผา้มา่น

● ไมว่า่จะใช ้แทน่วางหรอืไมก่็ตาม 
ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชอ่ง 
ระบายอากาศทีอ่ยูด่า้นลา่งของ
ทวีไีมถ่กูปิดกัน้และเวน้ทีว่า่งเพยีงพอเพือ่ใหส้ามารถระบาย
อากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม
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 J ระบบ LAN ไรส้ายในตวัเครือ่ง

ขอ้ควรระวงั

● อยา่ใช ้LAN ไรส้ายในตวัเครือ่งเพือ่เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
ไรส้าย (SSID*) ทีค่ณุไมม่สีทิธิใ์นการใชง้าน เครอืขา่ย
ดงักลา่วอาจปรากฏขึน้ไดใ้นฐานะผลลพัธข์องการคน้หา 
อยา่งไรกต็าม การใชง้านเครอืขา่ยเหลา่นีอ้าจถอืเป็นการ
เขา้ถงึทีผ่ดิกฎหมายได ้
*  SSID เป็นชือ่ทีใ่ชร้ะบเุครอืขา่ยไรส้ายทีเ่ฉพาะเจาะจง

ส�าหรับการรับสง่สญัญาณ
● อยา่ให ้LAN ไรส้ายในตวัเครือ่งอยูภ่ายใตอ้ณุหภมูสิงู 

สมัผัสกบัแสงแดดหรอืความชืน้โดยตรง
● ขอ้มลูทีส่ง่และรับผา่นคลืน่วทิยอุาจถกูดกัจับและเฝ้าตรวจ

สอบได ้
● LAN ไรส้ายในตวัเครือ่งใชค้ลืน่ความถี ่2.4 GHz และ 5 

GHz เพือ่หลกีเลีย่งการท�างานทีผ่ดิปกตหิรอืการตอบ
สนองทีล่า่ชา้เนือ่งจากการรบกวนของคลืน่วทิยใุนระหวา่ง
ทีใ่ชง้าน LAN ไรส้ายในตวัเครือ่ง โปรดวางทวีใีหห้า่งจาก
อปุกรณอ์ืน่ ๆ ทีใ่ชส้ญัญาณ 2.4 GHz และ 5 GHz เชน่ 
อปุกรณ ์LAN ไรส้ายอืน่ ๆ, เตาไมโครเวฟ, และโทรศพัท์
มอืถอื

● เมือ่เกดิปัญหาเนือ่งจากไฟฟ้าสถติ ฯลฯ ทวีอีาจหยดุ
ท�างานเพือ่ป้องกนัตวัเอง ในกรณีนี ้ใหก้ดสวติชเ์ปิด/ปิด
ไฟหลกัเพือ่ปิดทวี ีจากนัน้เปิดใหมอ่กีครัง้

 J เทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth®

ขอ้ควรระวงั

● ทวีใีชย้า่นความถีว่ทิย ุISM 2.4 GHz (Bluetooth®) เพือ่
หลกีเลีย่งการท�างานทีผ่ดิปกตหิรอืการตอบสนองทีล่า่ชา้
เนือ่งจากการรบกวนของคลืน่วทิย ุโปรดวางทวีใีหห้า่ง
จากอปุกรณอ์ืน่ ๆ เชน่ อปุกรณ ์LAN ไรส้ายอืน่ ๆ, เตา
ไมโครเวฟ, โทรศพัทม์อืถอื, และอปุกรณท์ีใ่ชส้ญัญาณ 
2.4 GHz

 J การเคลือ่นยา้ยเครือ่งทวี ี

ขอ้ควรระวงั

กอ่นยา้ยทวี ีควรถอดสายไฟทัง้หมดออกกอ่น

● ยา้ยทวีโีดยใช ้คนอยา่งนอ้ย
สองคน ควรพยงุทวีดีงัภาพเพือ่
หลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิการบาดเจ็บ
หากทวีคีว�า่หรอืหลน่

 J เมือ่ไมไ่ดใ้ชท้วีเีป็นเวลานาน

ขอ้ควรระวงั

ทวีเีครือ่งนีจ้ะยงัคงใชก้�าลงัไฟปรมิาณเล็กนอ้ยแมใ้นขณะที่
ปิด หากเตา้เสยีบยงัคงเสยีบอยูก่บัเตา้รับทีม่ไีฟฟ้า
● ใหถ้อดเตา้เสยีบออกจากเตา้รับบนผนังเมือ่ไมใ่ชง้านทวีี

เป็น ระยะเวลานาน

 J สภาวะการใชง้าน

ขอ้ควรระวงั

● เครือ่งใชไ้ฟฟ้านีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใชง้านในภมูิ
อากาศแบบรอ้นชืน้

 J แบตเตอรีร่โีมทคอนโทรล

ขอ้ควรระวงั

● การใสแ่บตเตอรีไ่มถ่กูตอ้งอาจเป็นเหตใุหแ้บตเตอรีร่ั่ว เป็น
สนมิ และระเบดิได ้

● เปลีย่นดว้ยชนดิเดยีวกนัหรอืเทา่เทยีมกนัเทา่นัน้ 
● อยา่ใชแ้บตเตอรีเ่กา่และใหมผ่สมกนั
● อยา่ใชแ้บตเตอรีต่า่งชนดิกนั (เชน่ แบตเตอรีอ่ลัคาไลนก์บั 

แบตเตอรีแ่มงกานสี)
● อยา่ใช ้แบตเตอรีท่ีส่ามารถชารจ์ใหมไ่ด ้(Ni-Cd เป็นตน้) 
● อยา่เผาหรอืท�าใหแ้บตเตอรีแ่ตก
● อยา่ปลอ่ยใหแ้บตเตอรีไ่ดรั้บความรอ้นเกนิปกต ิเชน่ จาก 

แสงแดด เปลวไฟ หรอือืน่ ๆ คลา้ยกนันี้
● ทิง้แบตเตอรีใ่หถ้กูวธิ ี

การตดิต ัง้ทวี ี
อปุกรณเ์สรมิทีใ่หม้า

อปุกรณท์ีม่ากบัเครือ่งอาจไมไ่ดเ้กบ็ไวด้ว้ยกนัทัง้หมด โปรด 
ระวงัอยา่ทิง้อปุกรณด์งักลา่วโดยไมต่ัง้ใจ 

คูม่อืการใชง้าน
รโีมทคอนโทรล
• RC700P

แบตเตอรี ่(AAA) × 2
 (p. 5)

สายไฟหลกั
 (p. 8)

อะแดปเตอร ์Mini Jack
● อะแดปเตอร ์AV

แทน่วาง

รุน่ 43 นิว้

● สกรเูพือ่ประกอบ

 
(ST4 × 20) × 4

● ฐาน

รุน่ 50 นิว้

● สกรเูพือ่ประกอบ

 
(ST5 x 25) × 4

● ฐาน

รุน่ 55 นิว้

● สกรเูพือ่ประกอบ

 
(ST5 x 25) × 4

● ฐาน
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รุน่ 65 นิว้

● สกรเูพือ่ประกอบ

 
(M5 × 25) × 4

● ฐาน

รุน่ 75 นิว้

● สกรเูพือ่ประกอบ

 
(M6 × 35) × 4

● ฐาน

หมายเหตุ

ภาพทีแ่สดงอาจแตกตา่งไปตามรุน่และประเทศตา่ง ๆ

การจดัเตรยีม
น�าแทน่และทวีอีอกจากกลอ่งบรรจภุณัฑ ์และวางทวีไีวบ้น
โตะ๊ท�างานโดยวางแผงหนา้จอลงบนผา้ทีส่ะอาดและนุ่ม 
(ผา้หม่ ฯลฯ) 

● ใชโ้ตะ๊ทีแ่บนและมัน่คงซึง่มขีนาดใหญก่วา่ทวีี
● หา้มจับสว่นของแผงหนา้จอ
● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดข้ดีขว่นหรอืสรา้งความเสยีหาย

ใหท้วีี

การตดิต ัง้แทน่วาง

1 ประกอบแทน่วาง

การถอดแทน่วางออกจากทวีี
ตรวจสอบวา่ถอดแทน่วางดว้ยวธิกีารตอ่ไปนีเ้มือ่ใชต้วัยดึ
แขวนผนังหรอืหบีหอ่ทวีใีหม่

1 วางทวีไีวบ้นแผน่โฟมหรอืผา้นุม่หนาๆ บนโตะ๊

2 ถอดสกรปูระกอบ  ออกจากทวีี

ใสแ่บตเตอรีข่องรโีมท

กดฝาครอบลง

สงัเกตขัว้วา่ถกูตอ้ง 
(+ หรอื -)

การตดิต ัง้ทวีเีขา้ผนงั (ทางเลอืก)
โปรดตดิตอ่ตวัแทน Panasonic ใกลบ้า้นเพือ่ซือ้ตวัยดึแขวน
ผนังตามทีแ่นะน�า

b
a

ดา้นหลงัของทวีี (มมุมองจากดา้นขา้ง)

สกรเูพือ่การตดิตัง้ทวีไีวก้บัตวัยดึแขวน
ผนัง (ไมม่มีาให)้

ความลกึของ
สกรู

 J รสู�าหรบัตดิต ัง้ตวัยดึแขวนผนงั

รุน่ a b

43 นิว้ 300 มม. 300 มม.

50 นิว้ 300 มม. 300 มม.

55 นิว้ 300 มม. 300 มม.

65 นิว้ 400 มม. 300 มม.

75 นิว้ 400 มม. 300 มม.

 J ขอ้มลูจ�าเพาะของสกรู

รุน่ ชนดิ
ความลกึของสกรู

ต�า่สดุ สงูสดุ

43 นิว้ M6 12 มม. 15 มม.

50 นิว้ M6 12 มม. 15 มม.

55 นิว้ M6 12 มม. 15 มม.

65 นิว้ M6 12 มม. 15 มม.

75 นิว้ M6 12 มม. 15 มม.
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• เมือ่ใชอ้ปุกรณเ์สรมิทางเลอืกเชน่ตวัยดึแขวนผนัง เป็นตน้ 
ควรอา่นและท�าตามคูม่อืการตดิตัง้และค�าแนะน�าการใช ้
เสมอ

• อยา่ตดิตัง้ทวีไีวใ้ตแ้สงไฟบนเพดานโดยตรง (เชน่ ส
ปอตไลทห์รอืแสงไฟฮาโลเจน) ซึง่มกักอ่ใหเ้กดิความรอ้น
สงู การท�าเชน่นีอ้าจท�าใหตู้พ้ลาสตกิเสยีรปูทรงหรอืเสยี
หายได ้

• ในขณะตดิตัง้ตวัยดึแขวนผนัง คณุตอ้งตรวจสอบวา่ตวัยดึ
แขวนผนังนีไ้มไ่ดต้อ่กราวดไ์ปทีห่มดุโลหะยดึผนัง ตรวจ
สอบวา่ไมม่สีายไฟ ทอ่รอ้ยสายไฟ เป็นตน้ อยูใ่นผนังกอ่น
เริม่ตดิตัง้ตวัยดึแขวนผนัง

• เพือ่ป้องกนัทวีตีกหลน่และการบาดเจ็บ ถอดทวีอีอกจาก
ตวัยดึแขวนผนังหากไมไ่ดใ้ชง้านอกีตอ่ไป

การเชือ่มตอ่เครือ่งทวี ี
• โปรดตรวจสอบวา่ไดถ้อดเตา้เสยีบ/จดุเชือ่มตอ่ไฟฟ้าออก 

แลว้ กอ่นทีจ่ะท�าการเชือ่มตอ่หรอืถอดสาย RF/AV ตา่ง ๆ 
เมือ่ตอ้งการถอดสายใด ๆ ใหถ้อดเตา้เสยีบออกจากเตา้รับ 
กอ่นเสมอ

• อปุกรณภ์ายนอกและสายสญัญาณมไีวเ้พือ่เป็นภาพ
ประกอบเทา่นัน้ และไมไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัเครือ่งทวีี

• ตรวจสอบชนดิของชอ่งตอ่และปลั๊กสายใหถ้กูตอ้งในขณะ
ท�าการเชือ่มตอ่

• เมือ่ใชส้าย HDMI ใหใ้ชช้นดิทีม่กีารหุม้สายแบบเต็ม
• วางทวีใีหห้า่งจากอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส ์(เครือ่งวดิโีอ 

ฯลฯ) หรอือปุกรณท์ีม่ตีวัรับสญัญาณอนิฟราเรด มฉิะนัน้ 
ภาพ / เสยีง อาจผดิเพีย้นหรอืการท�างานของอปุกรณอ์ืน่
อาจถกูรบกวน

• นอกจากนีค้วรอา่นคูม่อืของอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่ดว้ย

ชอ่งตอ่

ดา้นหลงัของทวีี

1 USB 2.0
2 USB 3.0
3 อเีธอรเ์น็ต
4 เสาอากาศ
5 สญัญาณเสยีงดจิทิลัดา้น

เอาทพ์ตุ
6 HDMI 1 (eARC)
7 HDMI 2
8 HDMI 3
9 หฟูงั
10 ชอ่งตอ่ AV เขา้

(eA
RC)

9

7

8
9

5

6

3

4

2

1

10

การเชือ่มตอ่

สายอากาศ

ANT

สายอากาศ

สายน�าสญัญาณ

● วางสายน�าสญัญาณ (สายอากาศ) ใหห้า่งจากสายไฟ
หลกั เพือ่หลกีเลีย่งและลดการรับสญัญาณรบกวนจากสาย
ไฟหลกั 

● ไมว่างสายน�าสญัญาณไวใ้ตท้วีี
● ตอ้งใช ้สายอากาศและสายเคเบลิทีถ่กูตอ้ง (75 Ω โคแอก 

เชยีล) ตลอดจนปลั๊กตอ่ทีถ่กูตอ้งเพือ่ใหไ้ดภ้าพและเสยีง
ทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ

● หากใชร้ะบบสายอากาศทัว่ไป ทา่นตอ้งตอ่สายและปลั๊กให ้
ถกู ตอ้งระหวา่งชอ่งตอ่สายอากาศทีผ่นังและทวีขีองทา่น

● ศนูยบ์รกิารโทรทศันห์รอืตวัแทนจ�าหน่ายใกลบ้า้นทา่น
สามารถแนะน�าระบบสายอากาศทีถ่กูตอ้งส�าหรับพืน้ทีข่อง
ทา่น รวมทัง้ อปุกรณเ์สรมิทีจ่�าเป็นตอ้งใช ้ดว้ย 

● งานตา่ง ๆ เกีย่วกบัการตดิตัง้สายอากาศ การปรับปรงุระบบ
ที ่มอียู ่หรอือปุกรณเ์สรมิทีจ่�าเป็น และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จะเป็นความรับผดิชอบของทา่นผูเ้ป็นลกูคา้

● ถา้วางเสาอากาศผดิสถานที ่อาจเกดิสญัญาณรบกวนได ้
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เครือ่งเลน่บลเูรย์
ทวีี

สาย HDMI

เครือ่งเลน่บลเูรย์

HDMI 1/2/3

อปุกรณ ์AV/เครือ่งเลน่เกม

 J การใชช้อ่งตอ่ HDMI
ทวีี

สาย HDMI
อปุกรณ์

HDMI 1/2/3

 J การใชช้อ่งตอ่ คอมโพเนนท์
ทวีี

สาย AV มนิิ

อปุกรณ์
ชอ่งตอ่ AV เขา้

เครือ่งบนัทกึ DVD/VCR
ทวีี

สาย HDMI

เครือ่งบนัทกึ  
DVD/VCR

HDMI 1/2/3

กลอ่งรบัสญัญาณ

ทวีี

สาย HDMI

จานดาวเทยีม

กลอ่งรบัสญัญาณ

HDMI 1/2/3

ระบบล�าโพง

ทวีี

สายออปตคิอล

เครือ่งขยายเสยีง
พรอ้มระบบล�าโพง

สญัญาณเสยีง
ดจิทิลัดา้น
เอาทพ์ตุ

● เพือ่เพลดิเพลนิกบัเสยีงจากอปุกรณภ์ายนอก โดยมเีสยีง
แบบหลายชอ่งสญัญาณ (เชน่ ดอลบี ้ดจิติอล 5.1ch) ให ้
เชือ่มตอ่อปุกรณเ์ขา้กบัเครือ่งขยายเสยีง ส�าหรับการเชือ่ม
ตอ่ โปรดอา่นคูม่อืของอปุกรณแ์ละเครือ่งขยายเสยีง

เครือ่งขยายสญัญาณ
ทวีี

สาย HDMI

เครือ่งขยายเสยีง
พรอ้มระบบล�าโพง

HDMI 1 
(eARC)

อปุกรณ์

● ใช ้HDMI1 เพือ่เชือ่มตอ่ทวีกีบัเครือ่งขยายสญัญาณทีม่ี
ฟังกช์นั eARC/ARC (ชอ่งสญัญาณเสยีงสองทศิทาง)
หากเชือ่มตอ่กบัเครือ่งขยายสญัญาณโดยไมม่ฟัีงกช์นั 
eARC/ARC ใหใ้ช ้DIGITAL AUDIO OUT
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การต ัง้คา่เร ิม่ตน้
เมือ่คณุเปิดทวีคีรัง้แรก จะมขีัน้ตอนตา่ง ๆ ปรากฏขึน้เพือ่
แนะน�าการตัง้คา่ทวีใีหก้บัคณุ
● ขัน้ตอนเหลา่นีจ้ะไมจ่�าเป็นหากตวัแทนของคณุตัง้คา่ให ้

แลว้

1  เสยีบเตา้เสยีบเขา้กบัเตา้รบัแลว้เปิดทวี ี
อาจใชเ้วลาสองสามวนิาทหีนา้จอจงึปรากฏขึน้

AC 100 - 240 V, 
50/60 Hz

Google - การต ัง้คา่เร ิม่ตน้
เมือ่คณุเปิดทวีเีป็นครัง้แรก จะมวีซิารด์แสดงขึน้เพือ่แนะน�าให ้
คณุด�าเนนิการตัง้คา่เริม่ตน้ตอ่ไปนีใ้หเ้สร็จสมบรูณ:์ 
ข ัน้ตอนที ่1: เลอืกภาษาของเมนตูามทีค่ณุตอ้งการ 
หมายเหต:ุ แนะน�าใหใ้ชภ้าษาองักฤษ (สหรัฐอเมรกิา)
ภาพประกอบในเอกสารนีจั้ดท�าขึน้เพือ่ใชอ้า้งองิเทา่นัน้

English(United States)

ข ัน้ตอนที ่2: (เฉพาะบางประเทศเทา่น ัน้) เลอืกวา่จะใช้
อปุกรณ ์Android เพือ่ต ัง้คา่ทวีหีรอืไม่

Tap PANASONIC TV(486)on the list

หมายเหต:ุ หากคณุไมต่อ้งการใชอ้ปุกรณ ์Android ของคณุ
เพือ่ตัง้คา่ทวี ีคณุจะขา้มไปยงัขัน้ตอนที ่3 หากคณุตอ้งการใช ้
อปุกรณ ์Android ของคณุในการตัง้คา่ทวี ีโปรดเปิดฟังกช์นั
บลทูธูของโทรศพัท ์Android ของคณุ จากนัน้คน้หาและ
เปิดแอปพลเิคชนั "Google" บนโทรศพัทข์องคณุ ท�าตามค�า
แนะน�าเพือ่ตัง้คา่อปุกรณ์

ข ัน้ตอนที ่3: เลอืกวา่จะเชือ่มตอ่ทวีขีองคณุกบัเครอืขา่ย 
Wi-Fi หรอืไม่

WIFI

หมายเหต:ุ หากคณุเชือ่มตอ่ทวีกีบัเครอืขา่ย WI-FI ทวีจีะ
ตรวจสอบการอปัเดต เชน่ การอปัเดตบรกิารของ Google 
และอืน่ ๆ จากนัน้เลอืกวา่จะลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีGoogle ของ
คณุหรอืไม่

ข ัน้ตอนที ่4: ลงชือ่เขา้ใชเ้พือ่รับแอปใหม,่ ค�าแนะน�า, 
ภาพยนตร,์ แอสซสิแทนต,์ และอืน่ๆ จาก Google

ข ัน้ตอนที ่5: อา่นเพือ่ยอมรับขอ้ก�าหนดในการใหบ้รกิารและ
นโยบายความเป็นสว่นตวัของ Google

Terms of Service

Accept
By continuing, you agree to the Google Terms of Service, the Google
Privacy Policy, and the Google Play Terms of Service.

This device may also receive and install updates and apps from Google,
your device's manufacturer, or your operator. Some of these apps may
offer optional in-app purchases. You can remove them or adjust their
permissions at any time from the device settings.

Google also collects and temporarily stores the voice and audio history
from microphone use to improve the product experience.

Terms of Service

Privacy Policy

Play Terms of Service
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กา
รต

ัง้ค
า่เ

ริม่
ตน้

การต ัง้คา่เร ิม่ตน้
การตัง้คา่เริม่ตน้เกีย่วขอ้งกบัการเลอืกการตัง้คา่ทัง้หมดที่
จ�าเป็นเพือ่ใหส้ามารถคน้หาและจัดเกบ็ชอ่งสญัญาณแอนะ
ล็อกทัง้หมดทีค่ณุสามารถรับได ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรทศันแ์ละปฏบิตัติาม 
โปรแกรมชว่ยจะเปิดขึน้ ซึง่จะแนะน�าคณุตลอดขัน้ตอนการ
ตัง้คา่เริม่ตน้ 

ครัง้แรกทีค่ณุเปิดการตัง้คา่ โปรแกรมชว่ยการตัง้คา่เริม่ตน้จะ
เปิดขึน้ ซึง่จะแนะน�าคณุตลอดขัน้ตอนการตัง้คา่เริม่ตน้

ข ัน้ตอนที ่1: สภาพแวดลอ้ม
กด ▲/▼ เพือ่เลอืกสภาพแวดลอ้มของคณุ จากนัน้กด OK 
เพือ่เขา้สูข่ัน้ตอนตอ่ไป 
โหมดบา้น: คณุจะสามารถดกูารตัง้คา่มาตรฐานส�าหรับโหมด
ภาพและเสยีงได ้
โหมดรา้นคา้: คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัการตัง้คา่ขัน้สงู
ส�าหรับโหมดภาพและเสยีง
หมายเหต:ุ การต ัง้คา่โหมดภาพจะไมส่ามารถเขา้ถงึได้
เมือ่คณุเลอืกโหมดรา้นคา้ 

ข ัน้ตอนที ่2: คณุอยูท่ ีไ่หน?
กด ▲/▼ เพือ่เลอืกประเทศ/ภมูภิาคของคณุ กด OK เพือ่
ยนืยนัและไปยงัขัน้ตอนตอ่ไป 

ข ัน้ตอนที ่3: ขอ้ก�าหนดและเงือ่นไข
ใช ้▲/▼ เพือ่อา่นขอ้ก�าหนดและเงือ่นไข จากนัน้กด OK 
เพือ่ยนืยนัและไปยงัขัน้ตอนตอ่ไป

ข ัน้ตอนที ่4: การตดิต ัง้ชอ่ง
จากนัน้ใชปุ้่ ม ▲/▼ เพือ่เลอืกโหมด: เสาอากาศ, สายเคเบลิ 
ฯลฯ ประเภท: ดจิทิลั แอนะล็อก และทัง้หมด จากนัน้กด OK 
เพือ่ยนืยนัและไปยงัขัน้ตอนตอ่ไป

ข ัน้ตอนที ่5: กรณุาตรวจสอบการต ัง้คา่ 
เมือ่การตัง้คา่ทัง้หมดเสร็จสิน้ อนิเตอรเ์ฟซ [กรณุาตรวจสอบ
การตัง้คา่] จะปรากฏขึน้บนหนา้จอ และกด OK เพือ่สิน้สดุ
การตัง้คา่เริม่ตน้ คณุยงัสามารถยอ้นกลบัไปทีข่ัน้ตอนเดมิและ
ท�าการเปลีย่นแปลงโดยใชปุ้่ ม  

ข ัน้ตอนที ่1:

Environment Home

ShopPlease choose your Environment

ข ัน้ตอนที ่2:

Where are you?
We will provide you with the local time,climate
and more information.

Country/Region

TAJIKISTAN

TURKEY

TURKMENISTAN

UNITED ARAB EMIRATES

THAILAND

ข ัน้ตอนที ่3:
Terms & Conditions
Please read the terms & conditions and agree.

  Terms and Conditions
  Terms and Conditions 
  The contents and services (collectively the 
“Licensed Application”) made available to you
through this TV set (this “Device”) are licensed, not
sold,  to you for use only under these terms and
conditions. The providers of the Lisensed Application
(each an “Application Provider”) reserve all rights not
expressly granted to you.
  1.Scope of License
   The license granted to you for a Licensed
Application by the relevant Application Provider
is limited to a non-transferable license to use the 
Licensed Application on the Device that you own or

Next

ข ัน้ตอนที ่4:

Channel installation
Tuner mode

ANTENNA

Type

Digital

Scan Skip

ข ัน้ตอนที ่5:

Country/Region

Environment Home

Please verify settings in system settings.
Please check settings

Start now

THAILAND

ขณะนีต้ ัง้คา่เสร็จแลว้ ทวีขีองคณุพรอ้มใชเ้พือ่การรบัชมแลว้

หมายเหตุ

 ● หากการรับสญัญาณลม้เหลว ใหต้รวจสอบการเชือ่มตอ่สายน�าสญัญาณจากนัน้ท�าตามค�าแนะน�าบนหนา้จอ
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การใชง้านเครือ่งทวี ี
การใชง้านรโีมทคอนโทรล

ฟงักช์นัการควบคมุระยะไกล
ฟังกช์นัสว่นใหญส่�าหรับทวีขีองคณุมอียูใ่นเมนูทีป่รากฏบนหนา้จอ คณุสามารถใช ้
รโีมทคอนโทรลทีใ่หม้าพรอ้มกบัชดุทวีขีองคณุเพือ่เลือ่นดเูมนูตา่ง ๆ และก�าหนดการตัง้คา่
ทัว่ไปไดท้ัง้หมด

POWER (ปุ่ มเปิด/ปิด) เปิดหรอืปิดทวีี

PICTURE เพือ่เขา้สูโ่หมดรปูภาพ

OFF TIMER เพือ่เขา้สูต่วัตัง้เวลาปิดเครือ่ง

INPUT เพือ่เขา้สูอ่นิเทอรเ์ฟซการเลอืกแหลง่สญัญาณ
ไปทีห่นา้แรกของ NETFLIX

ไปทีห่นา้แรกของ YouTube

ไปทีห่นา้แรกของ prime video

ไปทีห่นา้แรกของ AUDIO LINK
ไปทีห่นา้แรกของ Google Play

เพือ่เลอืกแอป
ปุ่ มสี ใชง้านไดห้ลากหลายโดยเป็นไปตามคูม่อืการใชง้านทีแ่สดงบนหนา้จอ
เมนู เพือ่เปิดเมนูการตัง้คา่

ไปทีห่นา้แรกของ smart TV

กดเพือ่แสดงคูม่อืโปรแกรมแบบอเิล็กทรอนกิส์

แสดงขอ้มลู

EXIT เพือ่ออกจากโปรแกรม

OK ยนืยนัการเลอืกของคณุ

(ปุ่ มทศิทางขึน้ ลง ซา้ย และขวา) ไฮไลทร์ายการตา่ง ๆ ในระบบเมนูและ
ปรับสว่นควบคมุเมนู

BACK ออกจากเมนูและกลบัไปทีเ่มนูกอ่นหนา้
OPTION แสดงเมนูตวัเลอืกของฟังกช์นัทีเ่ลอืก

FAV เพือ่เขา้สูร่ายการชอ่ง
(ไมโครโฟน)
(ใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเป็นปกตเิทา่นัน้)

เพือ่เปิดแอป ยา้ยแอปหรอืลบแอปออกจากรายการโปรด

เพือ่ถอยกลบัอยา่งรวดเร็ว
เพือ่เลน่
เพือ่กรอไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็ว

เพือ่จบโปรแกรมทีก่�าลงัใชอ้ยู่

เพือ่หยดุชัว่คราว

เริม่การบนัทกึ

+  - เพิม่หรอืลดระดบัเสยีง

MUTE เพือ่ปิดเสยีงและเปิดเสยีง

TEXT เพือ่แสดงขอ้ความ

กา
รใ

ช
ง้า

นเ
คร

ือ่ง
ท

วีี
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ือ่ง
ท

วีี

STTL เพือ่แสดงค�าบรรยาย

เลือ่นชอ่งขึน้/ลง

0~9 เลอืกหมายเลขคยีด์จิทิลั
มเีดยีเพลเยอร์ เพือ่เขา้สูโ่ปรแกรมเลน่สือ่

AD ค�าอธบิายเสยีง

วธิจีบัคูร่โีมทคอนโทรลกบัทวี ี
นีค่อืรโีมทคอนโทรลบลทูธู และกอ่นใชง้าน โปรดจับคูก่บัทวีกีอ่น ขัน้ตอนตอ่ไป
นีใ้ชส้�าหรับการอา้งองิของคณุ:

ข ัน้ตอนที ่1: กดปุ่ ม  เพือ่เขา้สูห่นา้แรก

ข ัน้ตอนที ่2: กดปุ่ ม  เพือ่เขา้สู ่"การจับคู ่RC"
ข ัน้ตอนที ่3: ท�าตาม "หนา้เคล็ดลบัการตัง้คา่" กด OK และ  พรอ้มกนั
ข ัน้ตอนที ่4: หนา้จอจะแสดงค�าวา่ "การจับคู.่..", เมือ่จับคูเ่สร็จแลว้ หนา้จอจะ
แสดงค�าวา่ “ความส�าเร็จ!”
หมายเหต:ุ หากคณุรอนานกวา่ 2 นาทแีละไมส่ามารถจับคูไ่ด ้โปรดท�าซ�้าขัน้
ตอนขา้งตน้เพือ่จับคูอ่กีครัง้
หากคณุตอ้งการยกเลกิการจับคูร่โีมทบลทูธู ใหท้�าตามขัน้ตอนดงันี:้
ข ัน้ตอนที ่1: กดปุ่ ม  เพือ่เขา้สูห่นา้แรก
ข ัน้ตอนที ่2: กด ▲/▼/◄/► เพือ่เลอืก  จากนัน้กด OK เพือ่เขา้
ข ัน้ตอนที ่3: กด ▼ เพือ่เลอืก "รโีมทและอปุกรณเ์สรมิ" จากนัน้เลอืกชือ่รโีมท
บลทูธูเพือ่เขา้สูข่ัน้ตอนตอ่ไป
ข ัน้ตอนที ่4: กดยกเลกิจับคู ่แลว้เลอืกปุ่ ม OK

 J เมือ่รโีมทคอนโทรลไมต่อบสนอง
1. กดปุ่ มดงัทีแ่สดงดา้นลา่งคา้งไว ้3 วนิาทเีพือ่รเีซต็รโีมทคอนโทรล

2. เล็งรับสญัญาณรโีมทคอนโทรลและเลกิจับคูโ่ดยท�าตามเมนูดา้นลา่ง หนา้
หลกั > การตัง้คา่ > รโีมทและอปุกรณเ์สรมิ > RCU03 > เลกิจับคู่
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การใชง้านสว่นควบคมุทวี ี

2 3

1ไฟแสดงสถานะบนทวีี

รุน่ 43/50/55/65 นิว้

1 เปิดเครือ่ง/ปิดเครือ่ง
● เมือ่ทวีปิีดอยู ่กดปุ่ มนีส้ัน้ ๆ เพือ่เปิดเครือ่ง
● เมือ่ทวีเีปิดอยู ่กดปุ่ มนีส้ัน้ ๆ ปุ่ มเสมอืนจะปรากฏดงัรปู

ดา้นลา่ง

● เมือ่ปุ่ มเสมอืนปรากฏขึน้ ใหก้ดปุ่ มสัน้ ๆ เพือ่สลบัฟังกช์นั
ของปุ่ ม

● เมือ่ปุ่ มเสมอืนปรากฏขึน้ ใหก้ดปุ่ มนานเพยีงพอ (นานกวา่ 
1 วนิาท)ี เพือ่ใชฟั้งกช์นัดงัตอ่ไปนี้

เปิด/ปิดเครือ่ง
ในการปิดเครือ่งอยา่งสมบรูณ ์คณุตอ้งดงึปลั๊กไฟออก
จากเตา้รับ
ชอ่งถดัไป

ชอ่งกอ่นหนา้

เพิม่ระดบัเสยีง

ลดระดบัเสยีง
แหลง่สญัญาณอนิพตุ
กดคา้งทีต่วัเลอืกแหลง่สญัญาณอนิพตุ ปลอ่ยเมือ่
เคอรเ์ซอรข์า้มไปยงัแหลง่สญัญาณทีต่อ้งการ

2 ไฟ LED
● สแีดง: สะแตนดบ์าย
● สเีขยีว: เปิดเครือ่ง
3 ตวัรบัสญัญาณรโีมทคอนโทรล

6 7

1

3
2

4
5

รุน่ 75 นิว้

ไฟแสดงสถานะบนทวีี

1 เลือ่นชอ่งขึน้
เลือ่นเคอรเ์ซอรข์ ึน้

● ใชเ้ลอืกเมือ่อยูใ่นระบบเมนู
2 แสดง [เมน]ู/เลอืกแหลง่สญัญาณ/สวติชเ์ปิด/ปิด

ไฟหลกั
● เปิดทวีหีรอืสแตนดบ์าย
● เมือ่ทวีเีปิดอยู ่แลว้กดปุ่ มนี ้จะเป็นการเรยีกเมนูหลกัขึน้มา

หรอืใชย้นืยนัการเลอืกในเมนูยอ่ย
3 ลดระดบัเสยีง

เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปดา้นซา้ย
● เลอืกและ/หรอืปรับคา่เมือ่อยูใ่นระบบเมนู
4 เลือ่นชอ่งลง

เลือ่นเคอรเ์ซอรล์ง
● ใชเ้ลอืกเมือ่อยูใ่นระบบเมนู
5 เพิม่ระดบัเสยีง

เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปดา้นขวา
● เลอืกและ/หรอืปรับคา่เมือ่อยูใ่นระบบเมนู
6 ไฟ LED
● สแีดง: สะแตนดบ์าย

สเีขยีว: เปิดเครือ่ง
7 ตวัรบัสญัญาณรโีมทคอนโทรล

กา
รใ

ช
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วีี
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การรบัชมสญัญาณภายนอก
1 เชือ่มตอ่อปุกรณภ์ายนอก  (p� 6-7)
2 แสดงเมน ู[แหลง่สญัญาณอนิพตุ] จากน ัน้เลอืกแหลง่สญัญาณอนิพตุของอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่อยู่

 

ATV

CABLE

ANTENNA

AV

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

Android TV Home

กดปุ่ ม OK เพือ่เขา้ถงึ

ตกลง

เลอืก

หมายเหตุ

● หากอปุกรณภ์ายนอกมฟัีงกช์นัปรับคา่สดัสว่นจอภาพ ตัง้คา่
ไวท้ี ่“16:9”

การใชโ้ฮมเพจ - แอป
หมายเหต:ุ คูม่อืนีม้ไีวส้�าหรับการใชง้านทัว่ไป ตวัเลขและภาพประกอบตา่ง ๆ ในคูม่อืการใชง้านนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การอา้งองิ
เทา่นัน้ และอาจแตกตา่งจากรปูลกัษณท์ีแ่ทจ้รงิของผลติภณัฑ ์และส�าหรับบางรุน่ จะไมม่ตีวัเลอืกบางอยา่งใหเ้ลอืก
คณุสามารถเลอืกคณุสมบตัทิัง้หมดไดจ้ากหนา้แรก
กด  เพือ่แสดงหนา้แรก
กด ▲/▼/◄/► เพือ่เลอืกไอคอนจากรายการบนหนา้จอ
กด OK เพือ่เขา้สูแ่ตล่ะตวัเลอืก
หากตอ้งการออกจากแอป ใหก้ด  หรอื 

Google Assistant (กเูกลิแอสซสิแทนต)์: คลกิเพือ่โตต้อบกบักเูกลิแอสซสิแทนตข์องทวีี
การแจง้เตอืน: แจง้เตอืนขอ้มลูทีส่�าคญัของระบบ เชน่ พืน้ทีด่สิกเ์หลอืนอ้ย, ขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบับญัชหีรอืการลงชือ่เขา้ใช ้
Google, หรอื ปัญหาการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ฯลฯ
อนิพตุ: เลอืกแหลง่สญัญาณอนิพตุ
การต ัง้คา่: เขา้สูก่ารตัง้คา่ระบบ
แอป: แสดงรายการแอปพลเิคชนัโปรด หรอืเขา้สูศ่นูยแ์อปพลเิคชนั 
ปรบัแตง่ชอ่ง: เพิม่และลบชอ่งจากหนา้จอหลกัของคณุ

หมายเหต:ุ
1) ฟังกช์นัและเนือ้หาของ "หนา้แรก" อาจแตกตา่งกนัไปตามประเทศหรอืรุน่ตา่ง ๆ
2) กอ่นใชฟั้งกช์นัเครอืขา่ยในหนา้แรก เชน่ แอปพลเิคชนัเครอืขา่ย และอืน่ ๆ โปรดเชือ่มตอ่ทวีเีขา้กบัเครอืขา่ยกอ่น
3) ลขิสทิธิไ์อคอนเป็นของผูใ้หบ้รกิารแอปพลเิคชนั
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การใชฟ้งักช์นัเมนู
การใชเ้มนกูารเขา้ถงึแบบรวดเร็ว

หมายเหต:ุ ฟงักช์นับางอยา่งอาจไมพ่รอ้มใชง้านส�าหรบั
แหลง่สญัญาณบางประเภท และส�าหรบับางรุน่ จะไมม่ ี
ตวัเลอืกบางอยา่งใหเ้ลอืก
สว่นนีจ้ะส�ารวจเมนูและการตัง้คา่ทวีขีองคณุ แตล่ะเมนูจะ
มโีครงรา่งและรายละเอยีดทีจ่ะชว่ยใหค้ณุไดรั้บประโยชน์
สงูสดุจากทวีขีองคณุ ในการเขา้ถงึระบบเมนู ใหท้�าตามขัน้
ตอนดงันี:้
1� ในโหมดทวี ีใหก้ดเมนบูนรโีมทคอนโทรลเพือ่แสดง

รายการการเขา้ถงึแบบรวดเร็ว
2� กด ▲/▼ เพือ่เลอืกรายการทีต่อ้งการ จากนัน้กด OK เพือ่

เปิดเมนูยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
3� ในเมนยูอ่ย ใชปุ้่ ม ◄/► และ OK เพือ่ท�าการปรับ

เปลีย่น หรอืใช ้▲/▼ เพือ่เลอืกรายการ แลว้ใช ้OK เพือ่
เขา้และด�าเนนิการตามการแสดงผลบนหนา้จอหรอืค�า
แนะน�า 

4� กดปุ่ ม  เพือ่ยอ้นกลบัไปเมนูกอ่นหนา้

เมนู
ภาพ: เขา้เพือ่ปรับโหมดภาพหรอืการตัง้คา่ขัน้สงู 
เสยีง: เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ตัง้คา่การปรับเสยีง 
ชอ่ง: เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ปรับชอ่ง
ระบบ: เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ปรับการตัง้คา่

Picture

Sound

Channel

System

ภาพ
Picture Mode

Backlight

ECO Setting

Aspect Ratio

Advanced Settings

Normal

100

High

16:9

Picture

Sound

Channel

System

โหมดภาพ:  เพือ่เลอืกโหมด ปกต,ิ ไดนามกิ, ถา่ยท�า
ภาพยนต,์ กฬีา, เกม และ ก�าหนดเอง 

แบ็คไลท:์ เลอืกระดบั 0-100
การต ัง้คา่ ECO: เพือ่เลอืก ปิด, ต�า่ และสงู 
อตัราสว่นภาพ:
แสดงหนา้จอ [อตัราสว่นภาพ] ท�าตามคูม่อืการใชง้านเพือ่
เลอืกโหมด [16:9]/[4:3]/ อตัโนมตั/ิดัง้เดมิ
การต ัง้คา่ข ัน้สงู: 
อณุหภมูสิ:ี เพือ่เลอืก ปกต,ิ เย็น, อุน่
คอนทราสตแ์บบไดนามกิ: เลอืกเปิดหรอืปิด
โหมด HDMI PC/AV: วดิโีอ/PC/อตัโนมตัิ
โอเวอรส์แกน: เพือ่เลอืก เปิดหรอืปิด
การลดสญัญาณรบกวน: เพือ่เลอืก ปิด, ต�า่, กลาง, สงูและ
อตัโนมตัิ
รเีซต็รปูภาพ: เพือ่รเีซต็รปูภาพ 

เทคโนโลยกีารประมาณการภาพเคลือ่นไหวและการชดเชย
ภาพเคลือ่นไหว (MEMC): เพือ่เลอืก ปิด, ต�า่, กลาง, สงู
แกมมา: เลอืก 2.2 หรอื 2.4

เสยีง

Sound Mode

Surround Mode

Dolby Audio Processing

Night Mode

Sound Only

Output Device

Digital Output

Advanced Settings

Standard

TV speaker

PCM

OFF

OFF

OFF

Picture

Sound

Channel

System

โหมดเสยีง:  เพือ่เลอืกโหมด มาตรฐาน, เสยีงพดู, เพลง, 
สนามกฬีา และผูใ้ช ้

โหมดเซอรร์าวด:์  เลอืก ปิด/เสยีงบรสิทุธิแ์ละเสยีงเซ
อรร์าวด์

การประมวลผลสญัญาณเสยีงดอลบี:้ เลอืก ON 
หรอื OFF
โหมดกลางคนื: เลอืก ON หรอื OFF
เสยีงเทา่น ัน้:  เมือ่เลอืก และหนา้จอทวีจีะถกูปิดใน 9 วนิาที
อปุกรณเ์อาทพ์ตุ:  เพือ่เลอืกล�าโพงทวี,ี SPDIF/อปุกรณ์

แสง และ HDMI-ARC
ดจิทิลัเอาทพ์ตุ: เลอืก PCM/บายพาส/อตัโนมตัิ
การต ัง้คา่ข ัน้สงู:
1. การเพิม่ประสทิธภิาพการสนทนา DAC-4
2. ระดบัการเพิม่ประสทิธภิาพการสนทนา DAC-4
3. สมดลุ
4. ความลา่ชา้ของสญัญาณเสยีงดจิทิลั (ms)
5. ระดบัเสยีงดจิทิลั
6. eARC
7. การรเีซต็เสยีง

ชอ่ง

Channel Scan

Digital Channel Setup

EPG

Favorite

Channel Diagnostic

Channel Organizer

Picture

Sound

Channel

System

หมายเหต:ุ ฟังกช์นันีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะในโหมดทวีเีทา่นัน้

คน้หาชอ่ง:  ชว่ยใหค้ณุคน้หาชอ่งสญัญาณอนาล็อกและ
ดจิติอลทีม่อียูท่ัง้หมดได ้

การต ัง้คา่ชอ่งดจิทิลั:
เพือ่เลอืกตวัเลอืกส�าหรับปรับการตัง้คา่ค�าบรรยาย, การตัง้
คา่เทเลเท็กซ,์ การตัง้คา่เสยีง, LCN, การอปัเดตบรกิาร
อตัโนมตั,ิ การอปัเดตการสแกน (สแกนอตัโนมตั)ิ
EPG:
กด OK/► เพือ่เขา้สูเ่มนูค�าแนะน�าโปรแกรม

กา
รใ

ช
ฟ้

งัก
ช์

นัเ
มน

ู
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กา
รใ

ช
ฟ้

งัก
ช์

นัเ
มน

ู

รายการโปรด:
ตัง้คา่รายการชอ่งโปรด 
การวนิจิฉยัชอ่ง:
กด OK/► เพือ่แสดงขอ้มลูสญัญาณบางอยา่งบนชอ่งดจิทิลั
ปัจจบุนั เชน่ ความแรงของสญัญาณ ความถี ่ฯลฯ
ตวัจดัการชอ่ง:
ตวัเลอืกนีช้ว่ยใหค้ณุจัดระเบยีบชอ่งตา่ง ๆ ได ้

ระบบ

Picture

Sound

Channel

System

HDMI CEC Settings

HDMI Signal Format

Sleep Timer

Idle TV Standby

TV Placement

Environment

Shop Mode

Settingxs

Software Update

Off

Off

Desktop

Home

การต ัง้คา่ HDMI CEC:
สว่นควบคมุ CEC: เลอืกเปิดหรอืปิด
การปิดอปุกรณอ์ตัโนมตั:ิ เลอืกเปิดหรอืปิด
การเปิดทวีอีตัโนมตั:ิ เลอืกเปิดหรอืปิด
รายการอปุกรณ ์CEC: เปิดอปุกรณแ์ละเลอืก [เปิดใชง้าน] 
เพือ่เปิดใชง้านการควบคมุอปุกรณ ์HDMI
รปูแบบสญัญาณ HDMI:  
เพือ่เลอืก HDMI 1.4/HDMI 2.0
ตวัต ัง้เวลาปิดเครือ่ง: เพือ่เลอืก 15 นาท,ี 30 นาท,ี 
45 นาท,ี 60 นาท,ี 90 นาท,ี 120 นาทหีรอืปิดใชง้าน
การสแตนดบ์ายเพือ่พกัการท�างานของทวี:ี เพือ่
เลอืกตวัเลอืก หลงัจากไมม่กีารใชง้าน 1 ชัว่โมง, หลงัจาก
ไมม่กีารใชง้าน 2 ชัว่โมง, หลงัจากไมม่กีารใชง้าน 4 ชัว่โมง, 
หลงัจากไมม่กีารใชง้าน 24 ชัว่โมง หรอืปิด
การจดัวางทวี:ี เพือ่เลอืก การตดิตัง้บนโตะ๊และการตดิตัง้
บนผนัง สภาพแวดลอ้ม: เพือ่เลอืกหนา้แรกและรา้นคา้ 
โหมดรา้นคา้: เพือ่เลอืก E-Sticker
การต ัง้คา่:
1. ล็อค: คลกิและล็อคทวีี
2. ก�าลงัไฟฟ้า: เปิดหรอืปิด การปลกุบนเครอืขา่ย และการ

สแตนดบ์ายบนเครอืขา่ย หรอืปิด
3. พืน้ทีจั่ดเกบ็ขอ้มลูการบนัทกึ: วางอปุกรณจั์ดเกบ็ขอ้มลู

และบนัทกึการจัดเกบ็
4. ใบอนุญาต OSS: เนือ้หาเกีย่วกบัใบอนุญาต oss 
ปรบัปรงุซอฟตแ์วร:์  เพือ่เลอืก ปิด, หนึง่ครัง้, และเสมอ 

(ฟังกช์นันีม้ไีวส้�าหรับ OAD เทา่นัน้)

อนิพตุ
กด  แลว้กด ▲/▼ เพือ่เลอืกแหลง่สญัญาณทีค่ณุตอ้งการ 
จากนัน้กด OK เพือ่ยนืยนั

ATV

CABLE

ANTENNA

AV

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

Android TV Home

การต ัง้คา่ชอ่งสญัญาณ (ATV, เคเบลิและเสา
อากาศ)

การต ัง้คา่ชอ่งอนาล็อก: เลอืก ATV และป้อน:
- การปรับจนูชอ่งอนาล็อกแบบอตัโนมตั:ิ กด OK เพือ่เริม่

กระบวนการคน้หาอตัโนมตั ิอาจใชเ้วลาในการคน้หาไม่
กีน่าท ี

- การปรับจนูชอ่งอนาล็อกดว้ยตนเอง: กด OK เพือ่เขา้สูอ่นิ
เทอรเ์ฟซ

กด ▲/▼ เพือ่ตัง้โปรแกรม ระบบเสยีง หรอืรายการระบบส ี
จากนัน้ กด ▲/▼ เพือ่เลอืกความถี ่แลว้กด OK เพือ่คน้หา
ชอ่ง
- การตัง้คา่เทเลเท็กซ:์ กด OK จากนัน้ใช ้▲/▼ เพือ่เลอืก

เทเลเท็กซท์ีต่อ้งการ
การปรบัจนูสายเคเบลิแบบดจิทิลั เลอืกสายเคเบลิ
และเขา้:
การปรับจนูอตัโนมตั:ิ กด OK เพือ่เริม่กระบวนการคน้หา
อตัโนมตั ิอาจใชเ้วลาในการคน้หาไมก่ีน่าที
ในระหวา่งกระบวนการ คณุสามารถกด Back และเลอืก YES 
เพือ่ออกได ้
การปรับจนูดว้ยตนเอง: เลอืกหมายเลขชอ่งและเริม่การสแกน
LCN: เลอืก on หรอื off
การอปัเดตบรกิารอตัโนมตั:ิ เลอืก on หรอื off
การปรบัจนูเสาอากาศแบบดจิทิลั: เลอืกสายเคเบลิ
และเขา้:
สแกนอตัโนมตั:ิ กด OK เพือ่เริม่กระบวนการ
คน้หาอตัโนมตั ิอาจใชเ้วลาในการคน้หาไมก่ีน่าท ีในระหวา่ง
กระบวนการ คณุสามารถกด Back และเลอืก YES เพือ่ออกได ้
สแกนดว้ยตนเอง: เลอืกหมายเลขชอ่งและเริม่การสแกน
กดปุ่ ม เมนู จากนัน้เลอืก ชอ่ง และกด OK เพือ่เขา้สูก่ารตัง้คา่ 
ชอ่งดจิทิลั กด OK เพือ่เลอืก ตัง้คา่ค�าบรรยาย
การตัง้คา่ค�าบรรยาย:
(1)  การตัง้คา่ค�าบรรยาย: มตีวัเลอืก ปิด, พืน้ฐาน, ผูบ้กพรอ่ง

ทางการไดย้นิ
(2)  ภาษาหลกัทีต่อ้งการ:กด OK จากนัน้ใช ้▲/▼ เพือ่เลอืก

ภาษาหลกัทีต่อ้งการ
(3)  ภาษารองทีต่อ้งการ:กด OK จากนัน้ใช ้▲/▼ เพือ่เลอืก

ภาษารองทีต่อ้งการ
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กดปุ่ ม เมนู จากนัน้เลอืก ชอ่ง และกด OK เพือ่เขา้สูก่ารตัง้คา่ ชอ่งดจิทิลั กด OKเพือ่เลอืก การตัง้คา่เทเลเท็กซ์
การตัง้คา่เทเลเท็กซ:์ กด OK จากนัน้ใช ้▲/▼ เพือ่เลอืกเทเลเท็กซท์ีต่อ้งการหรอื ถอดรหสัภาษาเพจ
กดปุ่ ม เมนู จากนัน้เลอืก ชอ่ง และกด OK เพือ่เขา้สูก่ารตัง้คา่ ชอ่งดจิทิลั กด OKเพือ่เลอืก ตัง้คา่เสยีง
การตัง้คา่เสยีง: 
(1)  ค�าอธบิายเสยีง: มตีวัเลอืก Off และ On
(2)  ระดบัการผสมค�าอธบิายเสยีง: กด OK แลว้ใช ้◄/► เพือ่ก�าหนดระดบัการผสมค�าอธบิายเสยีง
(3)  ประเภทเสยีง: คณุสามารถตัง้คา่ประเภทเสยีงได ้
(4)  ภาษาหลกัทีต่อ้งการ:กด OK จากนัน้ใช ้▲/▼ เพือ่เลอืกภาษาหลกัทีต่อ้งการ
(5)  ภาษารองทีต่อ้งการ:กด OK จากนัน้ใช ้▲/▼ เพือ่เลอืกภาษารองทีต่อ้งการ 

LCN: เลอืก on หรอื off
การอปัเดตบรกิารอตัโนมตั:ิ เลอืก on หรอื off
อปัเดตการสแกน (สแกนอตัโนมตั)ิ: รวมปิดและเปิด
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การใชม้เีดยีเพลเยอร์
มเีดยีเพลเยอรช์ว่ยใหค้ณุเพลดิเพลนิกบัภาพถา่ย เพลง หรอื
วดิโีอทีบ่นัทกึไวบ้นหน่วยความจ�าแฟลช USB
● ภาพอาจแสดงขึน้บนทวีนีีอ้ยา่งไมถ่กูตอ้ง ขึน้อยูก่บักลอ้ง

ดจิติอลทีใ่ช ้
● การแสดงภาพอาจใชเ้วลาสกัครูห่ากมไีฟลแ์ละโฟลเดอร์

จ�านวนมากในหน่วยความจ�าแฟลช USB
● ไฟลท์ีเ่สือ่มสภาพบางสว่นอาจแสดงดว้ยความละเอยีด

ต�า่ลง
● ชือ่โฟลเดอรแ์ละไฟลอ์าจแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บักลอ้ง

ดจิติอลทีใ่ช ้

 

การเสยีบ/ถอดหนว่ยความจ�าแฟลช USB

5V

5V

ทวีี

500mA
สงูสดุ

900mA
สงูสดุ

● เสยีบหรอืถอดตรง 
ๆ จนสดุ

การเร ิม่ใชม้เีดยีเพลเยอร์

1 เสยีบหนว่ยความจ�าแฟลช USB

2 เลอืกโหมด

เลอืก
เขา้ถงึ

[เอกสาร]:  แสดงภาพขนาดยอ่ของเอกสารทัง้หมดใน
หน่วยความจ�าแฟลช USB

[รปูภาพ]:  แสดงภาพตวัอยา่งของรปูภาพทัง้หมดใน
หน่วยความจ�าแฟลช USB

[เพลง]:  แสดงตวัอยา่งโฟลเดอรเ์พลงในหน่วยความจ�า
แฟลช USB

[วดิโีอ]:  แสดงตวัอยา่งชือ่เรือ่งวดิโีอในหน่วยความจ�า
แฟลช USB

[ดสิก]์:  แสดงภาพขนาดยอ่ของเอกสารทัง้หมดในหน่วย
ความจ�าแฟลช USB

[เนือ้หาทีแ่สดง]

ท�าตามคูม่อืการใชง้านเพือ่เรยีกใชก้ารด�าเนนิการทีม่อียู่
เมือ่เคอรเ์ซอรอ์ยูบ่นไอคอน เคอรเ์ซอรจ์ะแสดงขอ้มลูของเนือ้
หาทีไ่ฮไลต์

Document Video Photo Music Disk

เอกสาร:
1. เลอืกไอคอนเอกสาร
2. กดปุ่ มทศิทางขึน้ ลง ซา้ย หรอืขวา เพือ่เลอืกไฟลท์ีค่ณุ

ตอ้งการ แลว้จงึกดที ่OK เพือ่เลน่
3. ใชปุ้่ ม OK เพือ่ดตูวัเลอืกเพิม่เตมิ: ZOOM+, ZOOM-
4. กดปุ่ ม Return บนรโีมทเพือ่หยดุเลน่

วดิโีอ:
1. เลอืกไอคอนวดิโีอ จากนัน้กดปุ่ ม OK เพือ่ดไูฟลภ์าพยนตร์
2. กดปุ่ มทศิทางขึน้ ลง ซา้ย หรอืขวา เพือ่เลอืกไฟลท์ีค่ณุ

ตอ้งการ แลว้จงึกดที ่OK เพือ่เลน่
3. ในขณะทีเ่ลน่วดิโีอ กดปุ่ ม OK บนรโีมทเพือ่แสดงแผง

ควบคมุการเลน่ ส�าหรับแผงควบคมุการเลน่ ใหก้ดปุ่ ม Ok 
บนรโีมทเพือ่เลน่และหยดุการเลน่ไฟลว์ดิโีอชัว่คราว กด
ปุ่ มซา้ยของรโีมทเพือ่กรอถอยหลงั กดปุ่ มขวาของรโีมท
เพือ่กรอไปขา้งหนา้

4. ใชปุ้่ ม OPTION เพือ่ดตูวัเลอืกเพิม่เตมิ: มาตราสว่นรปูภาพ 
โหมดวนรอบ ค�าบรรยาย รหสัค�าบรรยาย แทร็กเสยีง 
ขอ้มลูและรายการวดิโีอ 

5. กดปุ่ ม Return บนรโีมทเพือ่หยดุเลน่และกด Return เพือ่
ออก

รปูภาพ:
1. เลอืกไอคอนวดิโีอ จากนัน้กดปุ่ ม OK เพือ่ดรูปูภาพ
2. กดปุ่ มทศิทางขึน้ ลง ซา้ย หรอืขวา เพือ่เลอืกไฟลภ์าพที่

คณุตอ้งการ แลว้จงึกดทีO่K เพือ่แสดงภาพ
3. ขณะแสดงภาพ ใหก้ด OK เพือ่แสดงคอนโซลการเลน่ 

ส�าหรับ กอ่นหนา้ และ ถดัไป ใหใ้ชปุ้่ มรโีมทซา้ยและขวา 
4. ใชปุ้่ ม OK เพือ่ดตูวัเลอืกเพิม่เตมิ: หมนุซา้ย, หมนุขวา, 

ZOOM+, ZOOM-, เลน่ดว้ยตนเอง/เลน่อตัโนมตั,ิ ขอ้มลู, 
โหมดการเลน่, ชว่งเวลาเลน่, BGM: on หรอื off

เพลง:
1. เลอืกไอคอนเพลง จากนัน้กดปุ่ ม OK เพือ่ฟังเพลง
2. กดปุ่ มทศิทางขึน้ ลง ซา้ย หรอืขวา เพือ่เลอืกไฟลท์ีค่ณุ

ตอ้งการ แลว้จงึกดที ่OK เพือ่เลน่
3. คอนโซลการเลน่จะประกอบดว้ย กอ่นหนา้, เลน่/หยดุ

ชัว่คราว, กรอถอยหลงั/กรอเดนิหนา้, ถดัไป
กดปุ่ ม ตวัเลอืก เพือ่ด ูเพลยล์สิต์

4. กดปุ่ ม Return บนรโีมทเพือ่หยดุเลน่

ดสิก:์
1. เลอืกไอคอนดสิก ์จากนัน้กดปุ่ ม OK เพือ่เลอืกโฟลเดอร์
2. กดปุ่ มทศิทางขึน้ ลง ซา้ย หรอืขวา เพือ่เลอืกไฟลท์ีค่ณุ

ตอ้งการ แลว้จงึกดที ่OK เพือ่เลน่
3. กดปุ่ ม Return บนรโีมทเพือ่หยดุเลน่
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ
ฟงักช์นัสะแตนดบ์ายอตัโนมตั ิ

ทวีนีีจ้ะเขา้สูโ่หมดสะแตนดบ์ายอตัโนมตัดิว้ยเงือ่นไขดงัตอ่
ไปนี:้
● ไมม่กีารรับสญัญาณเป็นเวลา 15 นาที
● [ตวัตัง้เวลาปิดเครือ่ง ] ถกูเปิดใชง้านในเมนู [ระบบ] 

(p.15) 

สญัญาณอนิพตุทีส่ามารถแสดงได้

ชือ่สญัญาณ HDMI
525 (480)/60i, 60p

625 (576)/50i, 50p

750 (720)/60p, 50p

1,125 (1,080)/60i, 50i

1,125 (1,080)/60p, 50p, 24p

2,250 (2,160)/60p, 50p, 24p

 ท�าเครือ่งหมาย: สญัญาณเขา้ทีใ่ชไ้ด ้
● สญัญาณอืน่นอกเหนอืจากดา้นบนอาจแสดงไดไ้มถ่กูตอ้ง
● สญัญาณดา้นบนถกูจัดรปูแบบใหมเ่พือ่ใหเ้หมาะกบัการชม

บนหนา้จอของคณุมากทีส่ดุ

การเชือ่มตอ่ HDMI
ทวีนีีใ้ชเ้ทคโนโลย ีHDMITM HDMI (high-definition 
multimedia interface) เป็นระบบเชือ่มตอ่อปุกรณ ์AV 
ดจิติอลระบบแรกของโลกทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการไมบ่บี
อดัขอ้มลู
ระบบ HDMI ชว่ยใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัภาพดจิติอลความ
คมชดัสงูและเสยีงคณุภาพสงูไดโ้ดยเชือ่มตอ่ทวีแีละอปุกรณ์
ตา่ง ๆ

 J คณุสมบตั ิHDMI ทีใ่ชง้านได้
● สญัญาณเสยีงเขา้:

2ch ลเินยีร ์PCM (สุม่ตวัอยา่งความถี ่- 48 kHz, 44.1 
kHz, 32 kHz)

● สญัญาณวดิโีอเขา้:
 “สญัญาณเขา้ทีส่ามารถแสดงผลได”้ (หนา้ . 18)

จับคูก่ารตัง้คา่เอาทพ์ทุของอปุกรณด์จิติอล 

หนว่ยความจ�าแฟลช USB
เพือ่ใชเ้ลน่บนมเีดยีเพลเยอร์
รปูแบบ: FAT32
สอดคลอ้ง:

พอรต์ USB2.0: รองรับมาตรฐาน USB1.1 หรอื USB2.0 
เทา่นัน้
พอรต์ USB3.0: รองรับมาตรฐาน USB1.1 หรอื USB2.0 
หรอื USB3.0 เทา่นัน้
ความจ ุUSB สงูสดุทีร่องรับคอื 1TB

หมายเหตุ

● ขอ้มลูทีแ่กไ้ขดว้ยพซีอีาจแสดงไมไ่ด ้
● อยา่ถอดอปุกรณใ์นขณะทีท่วีกี�าลงัเขา้ถงึขอ้มลู มฉิะนัน้ 

อาจท�าใหอ้ปุกรณห์รอืทวีเีสยีหายได ้
● อยา่สมัผัสเข็มทีส่ายสญัญาณของอปุกรณ์
● เสยีบอปุกรณใ์นทศิทางทีถ่กูตอ้ง มฉิะนัน้อาจท�าให ้

อปุกรณห์รอืทวีเีสยีหายได ้
● การกวนสญัญาณจากไฟฟ้า ไฟฟ้าสถติ หรอืการใชง้านผดิ

วธิอีาจท�าใหอ้ปุกรณห์รอืขอ้มลูเสยีหายได ้Panasonic ไม่
รับผดิตอ่การเสือ่มหรอืเสยีหายของขอ้มลูหรอือปุกรณ ์ใน
ขณะใชง้านกบัทวีี

● ขอแนะน�าใหเ้ชือ่มตอ่หน่วยความจ�าแฟลช USB ไปที่
พอรต์ USB ของทวีโีดยตรง

● อปุกรณ ์USB หรอืฮบั USB บางตวัอาจใชก้บัทวีนีีไ้มไ่ด ้
● คณุไมส่ามารถเชือ่มตอ่อปุกรณใ์ด ๆ โดยใชพ้อรต์ USB
● ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัอปุกรณ ์USB ไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี ้

(ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

รปูแบบไฟลท์ีร่องรบัโดยมเีดยีเพลเยอร์

 J ตวัถอดรหสัภาพ
JPEG; PNG; BMP; GIF

 J ตวัถอดรหสัวดิโีอ
MPEG1/2/4; H.264; H.265; AVI; WMV; VP8 ; 
M-JPEG

 J ตวัถอดรหสัเสยีง
PCM; LPCM; MPEG1/2/4; AAC; WMA; AC3; EAC3; 
FLAC

 J ค�าบรรยาย
- ไฟลว์ดิโีอและไฟลค์�าบรรยายอยูภ่ายในโฟลเดอร์
เดยีวกนั โดยชือ่ไฟลจ์ะเหมอืนกนัเพยีงแตน่ามสกลุไม่
เหมอืน

- หากมไีฟลค์�าบรรยายอยูภ่ายในโฟลเดอรเ์ดยีวกนั
มากกวา่หนึง่ไฟลเ์หลา่นีจ้ะแสดงตามล�าดบัความส�าคญั
ดงันี:้ “.srt”, “.sub”

หมายเหตุ

● แมว้า่จะตรงตามเงือ่นไขเหลา่นีบ้างไฟลอ์าจไมเ่ปิดขึน้อยู่
กบัวา่เขา้รหสัมาอยา่งไร

● อยา่ใชต้วัอกัขระแบบสองไบตห์รอืรหสัพเิศษอืน่ๆ กบั
ขอ้มลู

● อปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่อาจใชง้านกบัทวีนีีไ้มไ่ดห้ากไฟลห์รอื
โฟลเดอรถ์กูเปลีย่นชือ่

ขอ้
มลู
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การแกไ้ขปญัหา
กอ่นขอรับบรกิารหรอืความชว่ยเหลอื โปรดท�าตามค�าแนะน�า
ขัน้ตน้กอ่นเพือ่แกไ้ขปัญหา หากมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด
ปรากฏขึน้ ท�าตามค�าแนะน�านัน้
หากยงัแกไ้ขปัญหาไมไ่ดโ้ปรดตดิตอ่ตวัแทน Panasonic ใกล ้
บา้นเพือ่ขอความชว่ยเหลอื

หนา้จอ

จดุสแีดง, น�า้เงนิ, เขยีว หรอืด�าบนหนา้จอ
   นีค่อืลกัษณะของแผงครสิตลัเหลว แผงครสิตลัเหลวนี้
ผลติขึน้ดว้ยเทคโนโลยทีีม่คีวามแมน่ย�าสงูมาก ในบาง
ครัง้พกิเซลทีไ่มท่�างานบางจดุอาจปรากฏบนหนา้จอเป็น
จดุสแีดง, เขยีว, น�้าเงนิ หรอืด�า ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่
ประสทิธภิาพของทวี ีและไมไ่ดเ้ป็นปัญหาดา้นคณุภาพ

ภาพลม้ สญัญาณรบกวน
   ตัง้คา่ [การลดสญัญาณรบกวน] ในเมนู [ภาพ] เพือ่ก�าจัด
สญัญาณรบกวน (หนา้ 14)

   ตรวจสอบผลติภณัฑไ์ฟฟ้าใกลเ้คยีง (รถยนต,์ 
จักรยานยนต,์ หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต)์

ไมม่ภีาพปรากฏบนหนา้จอ
   ตรวจสอบการตัง้คา่ของ [ความเขม้] หรอื [ความสวา่ง] 
ในเมนู [ภาพ] (หนา้ 14)

   ตรวจสอบวา่ทวีอียูใ่นโหมด AV หากทวีอียูใ่นโหมด AV 
ใหต้รวจสอบวา่โหมดสญัญาณขาเขา้ทีเ่ลอืกตรงกบัขา
ออกของอปุกรณภ์ายนอก (หนา้ 13)

แสดงภาพผดิปกติ
   ปิดทวีโีดยใชส้วติชเ์ปิด/ปิดเครือ่งหลกั (หนา้ 12) จาก
นัน้จงึเปิดเครือ่งอกีครัง้

ภาพจากอปุกรณเ์ชือ่มตอ่ผา่น HDMI ผดิปกติ
   ตรวจสอบสาย HDMI วา่เชือ่มตอ่ถกูตอ้งหรอืไม ่
   ปิดทวีแีละอปุกรณ ์แลว้เปิดอกีครัง้
   ตรวจสอบสญัญาณเขา้จากอปุกรณ ์(หนา้. 18). 
   ใชอ้ปุกรณท์ีส่อดคลอ้งกบั EIA/CEA-861/861D

เสยีง

ไมม่เีสยีงออกมา
   ตรวจสอบการตัง้คา่การปิดเสยีง (หนา้ 14) และระดบั
เสยีง

ระดบัเสยีงต�า่หรอืผดิเพีย้น
   การรับสญัญาณเสยีงอาจมคีณุภาพต�า่

เสยีงเอาทพ์ทุผา่นการเชือ่มตอ่ HDMI ผดิปกติ
   ตัง้คา่เสยีงอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่เป็น “2ch L.PCM”

ท ัว่ไป

ทวีเีขา้สูโ่หมดสะแตนดบ์าย
   ทวีนีีม้ฟัีงกช์ัน่สแตนดบ์ายอตัโนมตั(ิหนา้ 18).

รโีมทคอนโทรลไมท่�างานหรอืไมต่อ่เนือ่ง
   เปลีย่นแบตเตอรี ่(p. 5).
   ชีร้โีมทคอนโทรลตรงไปทีต่วัรับสญัญาณรโีมทคอนโทรล
ของทวี ี(ในระยะประมาณ 7 เมตรและท�ามมุ 30 องศา)

   วางทวีใีหห้า่งจากแสงแดด รวมถงึปิดบงัแสงจา้จาก
แสงแดดทีก่ระทบตวัรับสญัญาณรโีมทคอนโทรลของทวีี

ทวีเีกดิความรอ้นขึน้เป็นบางสว่น
   แมว้า่อณุหภมูทิีส่ว่นตา่ง ๆ ทีแ่ผงหนา้ บน และหลงัสงู
ขึน้ อณุหภมูทิีส่งูขึน้นีไ้มก่อ่ใหเ้กดิปัญหาใด ๆ ทางดา้น
ประสทิธภิาพหรอืคณุภาพ

จอทวีขียบัไดเ้ล็กนอ้ยเมือ่ดนัดว้ยนิว้
ไดย้นิเสยีงส ัน่รวั

   มคีวามยดืหยุน่อยูบ่า้งบรเิวณรอบ ๆ จอเพือ่ป้องกนัความ
เสยีหาย ซึง่ไมถ่อืวา่ท�างานผดิปกติ

มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดวา่ กระแสสงูเกนิ 
   อปุกรณ ์USB ทีเ่ชือ่มตอ่อาจกอ่ให ้เกดิขอ้ผดิพลาด
นี ้ถอดอปุกรณแ์ละปิดทวีดีว้ยสวติช ์เปิด/ปิด แลว้เปิด
อกีครัง้ 

   ตรวจสอบวา่ไมม่วีตัถแุปลกปลอมอยูใ่นพอรต์ USB

การบ�ารงุรกัษา
ขัน้แรก ถอดเตา้เสยีบออกจากเตา้รบั

การบ�ารงุรกัษา
● เชด็พืน้ผวิของแผงจอแสดงผล ตูแ้ละฐานเบา ๆ โดยใช ้

ผา้นุ่ม
● เชด็เตา้เสยีบดว้ยผา้แหง้เป็นประจ�าตามชว่งเวลา ความชืน้

และฝุ่ นผงอาจท�าใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ตได ้

ส�าหรบัคราบสกปรกทีข่จดัออกไดย้าก
ขัน้แรก เชด็ฝุ่ นออกจากพืน้ผวิ ใชผ้า้นุ่มชบุน�้าสะอาดหรอื
สาร ซกัฟอกเจอืจางทีม่ฤีทธิเ์ป็นกลางใหเ้ปียกหมาด ๆ (สาร
ซกัฟอก 1 สว่นตอ่น�้า 100 สว่น) จากนัน้ บดิผา้แลว้น�าไปเชด็
พืน้ผวิใหส้ะอาด สดุทา้ย ใหเ้ชด็รอยเปียกชืน้ออกใหห้มด

ขอ้ควรระวงั

● หา้มใชผ้า้แข็ง ๆ หรอืขดัถอูยา่งรนุแรง เนือ่งจากอาจท�าให ้
เกดิรอยขดีขว่นทีพ่ืน้ผวิได ้

● อยา่ใหพ้ืน้ผวิของจอทวีสีมัผัสน�้าหรอืสารซกัฟอก เพราะ
ของเหลวทีเ่ขา้ไปในตวัเครือ่งอาจท�าใหเ้ครือ่งเสยีหายได ้

● อยา่ใหพ้ืน้ผวิตา่ง ๆ โดนยากนัแมลง ตวัท�าละลาย ทนิเนอ
ร ์หรอืสารระเหยอืน่ ๆ เนือ่งจากอาจท�าใหค้ณุภาพของพืน้
ผวิ เสือ่มลง หรอืเป็นเหตใุหส้ลีอกได ้

● พืน้ผวิจอแสดงผลไดผ้า่นกรรมวธิกีารผลติชนดิพเิศษ จงึ
อาจเสยีหายไดโ้ดยงา่ย ระมดัระวงัอยา่เคาะหรอืขดีขว่นพืน้
ผวิดว้ยเล็บหรอืวตัถแุข็งอืน่ ๆ

● อยา่ใหต้วัเครือ่งและแทน่วางสมัผัสกบัยางหรอืวสัด ุPVC 
เป็นระยะเวลานาน เพราะอาจท�าใหค้ณุภาพของพืน้ผวิ
เสือ่มลงได ้

กา
รแ

กไ้
ขป

ญั
หา
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ขอ้มลูจ�าเพาะ
หมายเลขรุน่

รุน่ 43 นิว้
TH-43LX630T TH-43LX650T

รุน่ 50 นิว้
TH-50LX630T TH-50LX650T

รุน่ 55 นิว้
TH-55LX630T TH-55LX650T

รุน่ 65 นิว้
TH-65LX650T

รุน่ 75 นิว้
TH-75LX650T

แหลง่พลงังาน

AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
การใชพ้ลงังาน
(พกิดัก�าลงัไฟฟ้า/ก�าลงัไฟฟ้าสะแตนดบ์าย)

รุน่ 43 นิว้ รุน่ 65 นิว้
90 W / 0.5 W 170 W / 0.5 W

รุน่ 50 นิว้ รุน่ 75 นิว้
120 W / 0.5 W 240 W / 0.5 W

รุน่ 55 นิว้ 
140 W / 0.5 W

จอแสดงผล

แผงจอภาพ
แผง LCD (LED แบ็คไลท)์

ขนาดหนา้จอตามทีม่องเห็น (ทแยงมมุ)
รุน่ 43 นิว้: 108 ซม. 
รุน่ 50 นิว้: 126 ซม. 
รุน่ 55 นิว้: 139 ซม. 
รุน่ 65 นิว้: 164 ซม. 
รุน่ 75 นิว้: 189 ซม.

ความละเอยีดจอแสดงผล
รุน่ 43 นิว้: 3,840 (กวา้ง) x 2160 (สงู) 
รุน่ 50 นิว้: 3,840 (กวา้ง) x 2160 (สงู) 
รุน่ 55 นิว้: 3,840 (กวา้ง) x 2160 (สงู) 
รุน่ 65 นิว้: 3,840 (กวา้ง) x 2160 (สงู) 
รุน่ 75 นิว้: 3,840 (กวา้ง) x 2160 (สงู)

ขนาด (กวา้ง x สงู x ลกึ)

รุน่ 43 นิว้
965.5 x 616.0 x 216.4 มม. (พรอ้มขาตัง้)
965.5 x 566.1 x 91.5 มม. (TV เทา่นัน้)

รุน่ 50 นิว้
1120.2 x 707.8 x 247.9 มม (พรอ้มขาตัง้)
1120.2 x 651.9 x 90.9 มม (TV เทา่นัน้)

รุน่ 55 นิว้
1234.9 x 773.4 x 247.9 มม. (พรอ้มขาตัง้)
1234.9 x 717.7 x 90.9 มม. (TV เทา่นัน้)

รุน่ 65 นิว้
1460.1 x 903.0 x 290.7 มม (พรอ้มขาตัง้)
1460.1 x 844.4 x 84.7 มม (TV เทา่นัน้)

รุน่ 75 นิว้
1673.2 x 1035.1 x 352.4 มม (พรอ้มขาตัง้)
1673.2 x 967.8 x 74.3 มม. (TV เทา่นัน้)

น�า้หนกั

รุน่ 43 นิว้
7.2 กก. (พรอ้มขาตัง้)
7.0 กก. (TV เทา่นัน้)

รุน่ 50 นิว้
9.9 กก (พรอ้มขาตัง้)
9.6 กก. (TV เทา่นัน้)

รุน่ 55 นิว้
11.7 กก. (พรอ้มขาตัง้)
11.4 กก (TV เทา่นัน้)

รุน่ 65 นิว้
17.8 กก (พรอ้มขาตัง้)
17.3 กก (TV เทา่นัน้)

รุน่ 75 นิว้
29.0 กก. (พรอ้มขาตัง้)
28.0 กก (TV เทา่นัน้)

ชอ่งเชือ่มตอ่

ชอ่งตอ่ AV เขา้
มนิ,ิ 1.0 V[p-p] (75 Ω)

หฟูงั
มนิ,ิ 150mV rms ~ 250mV rms

HDMI 1/2/3 อนิพตุ
ชอ่งตอ่ ประเภท A

USB
ขัว้ตอ่ USB 2.0/3.0 TYPE A
USB2.0 DC 5V, สงูสดุ 500 mA
USB3.0 DC 5V, สงูสดุ 900 mA

ล�าโพงเอาทพ์ตุ

รุน่ 43/50/55/65/75 นิว้ 
สญัญาณเสยีงเอาทพ์ตุ

20 W (10 W+ 10W)

ขอ้
มลู

จ�า
เพ

าะ
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ขอ้
มลู

จ�า
เพ

าะ

ระบบรบัสญัญาณ/ชือ่แถบความถี่

9 ระบบ

ระบบ ฟงักช์ ัน่
1 PAL B, G
2 PAL I
3 PAL D, K การรับสญัญาณออกอากาศ
4 SECAM B, G
5 SECAM D, K
6 PAL เลน่จาก VCR พเิศษหรอื 

DVD
7 PAL 60 Hz/5.5 MHz จากเครือ่งเลน่พเิศษ
8 PAL 60 Hz/6.0 MHz เครือ่งเลน่ดสิกแ์บบพเิศษ
9 PAL 60 Hz/6.5 MHz VCR หรอื DVD

ชอ่งการรบัสญัญาณ (อนาล็อกทวี)ี

แถบความถี ่VHF 
2-12 (PAL/SECAM B, K1)
0-12 (PAL B AUST.)
1-9 (PAL B N.Z.)
1-12 (PAL/SECAM D)

แถบความถี ่UHF
21-69 (PAL G, H, I/SECAM G, K, K1)
28-69 (PAL B AUST.)
13-57 (PAL D, K)

สญัญาณเขา้จากสายอากาศ

VHF/UHF

สภาวะแวดลอ้มการใชง้าน

อณุหภมู ิ
0 °C - 45 °C

ความชืน้
20 % - 80 % RH (ไมก่ลัน่ตวัเป็นหยดน�้า)

หมายเหตุ

● การออกแบบและขอ้มลูจ�าเพาะอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดย
ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ น�้าหนักและขนาดทีแ่สดงนี้
เป็นคา่ประมาณ

ระบบ LAN ไรส้ายในตวัเครือ่ง

การปฏบิตัติามมาตรฐานและชว่งความถี่
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
2.4~2.5GHz และ 5.15~5.825GHz

การรกัษาความปลอดภยั
รองรับ WPA/WPA2

บลทูธูแบบในตวั

บลทูธู V5.0
2.4~2.485GHz
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ประเทศไทย
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