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ความปลอดภยั

สญัลกัษณร์ปูสายฟ้าทีม่ลีกูศรอยูภ่ายในสามเหลีย่มดา้นเทา่ มไีวเ้พือ่เตอืนใหผู้ ้ใช ้
ทราบวา่ ผลติภณัฑน์ีม้ ี"แรงดนัไฟฟ้า ทีม่อีนัตราย" ซึง่ไมม่ฉีนวนหุม้อยูภ่ายใน
ผลติภณัฑ ์ซึง่อาจมขีนาด เพยีงพอทีจ่ะทำาใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะเกดิไฟฟ้าชอ็ตใน
บคุคลได ้

เครือ่งหมายตกใจภายในสามเหลีย่มดา้นเทา่ มไีวเ้พือ่เตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบถงึขัน้ 
ตอนการทำางาน และการบำารงุรักษา (ซอ่มแซม) ทีส่ำาคญัในคูม่อืทีม่าพรอ้มกบั 
ผลติภณัฑ์

โปรดปฏบิตัติามคำาเตอืน ขอ้ควรระวงั และการบำารงุ รักษาทัง้หมดทีแ่นะนำาในคูม่อืผูใ้ชน้ี้

เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่อพ่วงต้องต่อกับสายดินอย่างเหมาะสม (สายดิน)

ข ัน้ตอนเพือ่ความปลอดภยัทีส่ำาคญั

� ฟเซต็เพือ่ยดือายกุารใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพของหลอดฉาย โปรดเปิดการใชง้านหลอดฉายไวอ้ยา่งนอ้ย 60 
วนิาท ีและหลกีเลีย่งการปิดใชง้านแบบกระทนัหนั

� RG2

RG2 หา้มจอ้งเขา้ไปในลำาแสง
หา้มจอ้งตรงไปยงัลำาแสงเชน่เดยีวกบัแหลง่กำาเนดิแสงอืน่ ๆ RG2 IEC 62471-5:2015

� อยา่ปิดกัน้ชอ่งเปิดสำาหรับระบายอากาศใดๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจถงึการทำางานทีเ่หมาะสมของโปรเจคเตอร ์และเพือ่
ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งรอ้นเกนิไป แนะนำาใหต้ดิตัง้โปรเจคเตอรใ์นตำาแหน่งทีไ่มม่กีารปิดกัน้การระบายอากาศ ตวัอยา่ง
เชน่ อยา่วางโปรเจคเตอรบ์นโตะ๊กาแฟทีม่ขีองอยูเ่ต็ม โซฟา เตยีง ฯลฯ อยา่วางโปรเจคเตอรใ์นตู ้เชน่ ตูห้นังสอื 
หรอืตูท้ีม่อีากาศไหลผา่นจำากดั

� เพือ่ลดความเสีย่งของเหตไุฟไหม ้และ/หรอืไฟฟ้าชอ็ต อยา่ใหโ้ปรเจคเตอรถ์กูฝนหรอืความชืน้ อยา่ตดิตัง้ใกล ้
แหลง่กำาเนดิความรอ้น เชน่ หมอ้นำ้า เครือ่งทำาความรอ้น เตาผงิ หรอื อปุกรณอ์ืน่ๆ เชน่แอมปลฟิายทีป่ลดปลอ่ย
ความรอ้นออกมา

� อยา่ใหว้ตัถหุรอืของเหลวเขา้ไปในเครือ่งโปรเจคเตอร ์สิง่เหลา่นีอ้าจสมัผัสถกูจดุทีม่แีรงดนัไฟฟ้าทีม่อีนัตราย และ
ลดัวงจรชิน้สว่น ซึง่อาจเป็นผลใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

� ใชภ้ายใตเ้งือ่นไขตอ่ไปนี:้
± ในสภาพแวดลอ้มทีร่อ้นจัด เย็นจัด หรอืชืน้

(i) ใหแ้น่ใจวา่อณุหภมูสิภาพแวดลอ้มอยูร่ะหวา่ง 5°C ~ 40°C

(ii) ความชืน้สมัพัทธเ์ป็น 10% ~ 85%

± ในบรเิวณทีอ่าจสมัผัสกบัฝุ่ นและสิง่สกปรกในปรมิาณมาก

± ใกลเ้ครือ่งใชใ้ดๆ ทีส่รา้งสนามแมเ่หล็กพลงังานสงู

± ถกูแสงแดดโดยตรง

� อยา่ใชโ้ปรเจคเตอรใ์นบรเิวณทีม่กีา๊ซทีต่ดิไฟไดห้รอืกา๊ซทีส่ามารถระเบดิได ้หลอดไฟภายในโปรเจ็กเตอรจ์ะรอ้น
มากในระหวา่งการใชง้าน และกา๊ซอาจตดิไฟและเป็นผลใหเ้กดิไฟไหมไ้ด ้

� อยา่ใชเ้ครือ่ง ถา้เครือ่งเสยีหายหรอืผดิปกต ิความเสยีหาย/ผดิปกตทิางกายภาพมลีกัษณะดงันี ้(แตไ่มจ่ำากดัอยู่
เพยีง): 
± เครือ่งตกพืน้

± สายเพาเวอรซ์พัพลาย หรอืปลั๊กเสยีหาย
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± ของเหลวหกลงบนโปรเจคเตอร์

± โปรเจคเตอรส์มัผัสถกูฝนหรอืความชืน้

± มสีิง่ของหลน่เขา้ไปในโปรเจคเตอร ์หรอืมบีางสิง่ภายในหลวม

� อยา่วางโปรเจคเตอรบ์นพืน้ผวิทีไ่มม่ัน่คง โปรเจคเตอรอ์าจตกลงมา ซึง่สง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บ หรอืโปรเจคเตอร์
อาจเสยีหายได ้

� อยา่บงัแสงทีอ่อกมาจากเลนสข์องโปรเจคเตอรใ์นระหวา่งการใชง้าน แสงดงักลา่วจะทำาใหว้ตัถนัุน้รอ้นขึน้ และอาจ
เกดิการละลาย ทำาใหเ้กดิการไหม ้หรอืทำาใหไ้ฟตดิได ้

� โปรดอยา่เปิด หรอืถอดชิน้สว่นโปรเจคเตอร ์เนือ่งจากอาจทำาใหไ้ฟฟ้าชอ็ต

� อยา่พยายามซอ่มแซมเครือ่งดว้ยตวัเอง การเปิดหรอืถอดฝาออก อาจทำาใหค้ณุสมัผัสถกูแรงดนัไฟฟ้าทีเ่ป็น
อนัตราย หรอือนัตรายอืน่ๆ โปรดโทรตดิตอ่ Optoma กอ่นทีค่ณุจะสง่เครือ่งไปซอ่ม

� ดทูีต่วัเครือ่งโปรเจคเตอร ์สำาหรับเครือ่งหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั

� เครือ่งควรไดรั้บการซอ่มแซมโดยชา่งบรกิารทีเ่หมาะสมเทา่นัน้

� ใชเ้ฉพาะอปุกรณต์อ่พว่ง/อปุกรณเ์สรมิทีร่ะบโุดยผูผ้ลติเทา่นัน้

� อยา่มองเขา้ไปยงัเลนสข์องโปรเจคเตอรโ์ดยตรงในระหวา่งการใชง้าน แสงทีส่วา่งอาจทำาใหต้าของคณุบาดเจ็บ

� เมือ่ทำาการเปลีย่นหลอด โปรดปลอ่ยใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่น ทำาตามคำาแนะนำาตามทีอ่ธบิายไวใ้นหนา้ 40-41

� โปรเจคเตอรน์ีจ้ะตรวจสอบอายขุองหลอดดว้ยตวัเอง ตอ้งแน่ใจวา่ไดท้ำาการเปลีย่นหลอดเมือ่มขีอ้ความเตอืนแสดง

� รเีซต็เมนู "Lamp Reset (ลบชัว่โมงหลอดภาพ)" ฟังกช์ัน่จากเมนูทีแ่สดงบนหนา้
จอ"Lamp Settings (การปรับคา่หลอด)" หลงัจากทีเ่ปลีย่นหลอดเรยีบรอ้ยแลว้

� เมือ่ปิดเครือ่งโปรเจคเตอร ์ใหแ้น่ใจวา่รอบการทำาความเย็นทำางานจนเสร็จสมบรูณก์อ่นทีจ่ะถอดปลั๊กสายไฟออก 
ปลอ่ยใหโ้ปรเจคเตอรเ์ย็นลง 90 วนิาที

� เมือ่ใกลส้ ิน้สดุอายขุองหลอด ขอ้ความ "Lamp life exceeded. (เกนิอายหุลอด)" จะแสดงบนหนา้จอ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจำาหน่ายหรอืศนูยบ์รกิารในประเทศของคณุเพือ่เปลีย่นหลอดโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

� ปิดและถอดปลั๊กเพาเวอรจ์ากเตา้เสยีบ AC กอ่นทีจ่ะทำาความสะอาดผลติภณัฑ์

� ใชผ้า้นุ่มเปียกหมาดๆ ชบุนำ้ายาทำาความสะอาดอยา่งออ่น เพือ่ทำา ความสะอาดตวัเครือ่ง อยา่ใชส้ารขดัทำาความ
สะอาด ขีผ้ ึง้ หรอืตวัทำาละลายเพือ่ทำาความสะอาดเครือ่ง

� ถอดปลั๊กเพาเวอรจ์ากเตา้เสยีบ AC ถา้ไมไ่ดใ้ชผ้ลติภณัฑเ์ป็นระยะ เวลานาน
 มายเ ตุุ   เมือ่ส ิน้สดุอายหุลอด โปรเจคเตอรจ์ะไมเ่ปิดจนกระทัง่ชดุหลอดไดรั้บการเปลีย่น ในการเปลีย่นหลอด ใหท้ำา

ตามขัน้ตอนทีร่ะบไุวภ้ายใตห้มวด "การเปลีย่นหลอดไฟ" ในหนา้ 40-41

� อยา่ตดิตัง้โปรเจคเตอรใ์นบรเิวณทีอ่าจมกีารสัน่สะเทอืนหรอืแรงกระแทก

� อยา่สมัผัสเลนสด์ว้ยมอืเปลา่

� ถอดแบตเตอรีอ่อกจากรโีมทคอนโทรลกอ่นการจัดเกบ็ แบตเตอรีอ่าจเกดิการร่ัวไหลได ้หากคา้งอยูใ่น
รโีมทคอนโทรลเป็นระยะเวลานาน

� อยา่ใชห้รอืเกบ็โปรเจคเตอรใ์นบรเิวณทีม่คีวนัจากนำ้ามนัหรอืจากบหุรี ่เนือ่งจากควนันัน้อาจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพ
ของการทำางานของโปรเจคเตอร์

� โปรดปฏบิตัติามขัน้ตอนการตดิตัง้โปรเจคเตอรท์ีถ่กูตอ้ง การตดิตัง้ทีไ่มไ่ดม้าตรฐานอาจสง่ผลกระทบตอ่การทำางาน
ของโปรเจคเตอร์

� ใชส้ายไฟและหรอืเครือ่งป้องกนัไฟกระชาก ไฟดบัและไฟตกสามารถทำาใหเ้ครือ่งเสยีได ้

การทำาความสะอาดเลนส์

� กอ่นทีจ่ะทำาความสะอาดเลนส ์ใหแ้น่ใจวา่ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอร ์และถอดปลั๊กสายไฟออกเพือ่ปลอ่ยใหเ้ครือ่งเย็น
สนทิ

� ใชถ้งัอากาศอดัเพือ่กำาจัดฝุ่ น

� ใชผ้า้พเิศษสำาหรับทำาความสะอาดเลนส ์และคอ่ย ๆ เชด็เลนสเ์บา ๆ อยา่สมัผัสเลนสด์ว้ยนิว้ของคณุ

� อยา่ใชส้ารอลัคาไลน/์กรด หรอืตวัทำาละลายทีร่ะเหยงา่ย เชน่ แอลกอฮอล ์สำาหรับทำาความสะอาดเลนส ์การรับ
ประกนัไมคุ่ม้ครอง ในกรณีทีเ่ลนสเ์สยีหายเนือ่งจากกระบวนการทำาความสะอาด

การแจง้เตอืน: อยา่ใชส้เปรยท์ีป่ระกอบดว้ยกา๊ซไวไฟเพือ่กำาจัดฝุ่ น หรอืสิง่สกปรกออกจากเลนส ์การทำาเชน่นีอ้าจ
ทำาใหเ้กดิไฟไหม ้เนือ่งจากความรอ้นทีส่งูดา้นในโปรเจ็กเตอร์
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การแจง้เตอืน: อยา่ทำาความสะอาดเลนส ์ในขณะทีโ่ปรเจ็กเตอรก์ำาลงัอุน่ขึน้ เนือ่งจากการทำาเชน่นีอ้าจทำาใหฟิ้ลม์
ทีพ่ืน้ผวิของเลนสล์อกออกได ้

การแจง้เตอืน: อยา่เชด็ หรอืเคาะเลนสด์ว้ยวตัถทุีแ่ข็ง

ขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยั 3D
โปรดปฏบิตัติามคำาเตอืนและขอ้ควรระวงักอ่นทีค่ณุหรอืบตุรของคณุจะใชฟั้งกช์ัน่ 3D

การแจง้เตอืน

เด็กๆ และวยัรุน่อาจมคีวามไวตอ่ประเด็นดา้นสขุภาพเมือ่ชมภาพ 3D และควรไดรั้บการดแูลอยา่งใกลช้ดิในขณะทีด่ภูาพเหลา่นี้

คำาเตอืนเกีย่วกบัการชกัเมือ่ถกูแสง และความเสีย่งดา้นสขุภาพอืน่ๆ

� ผูช้มบางคนอาจมอีาการลมชกั หรอืสมองขาดเลอืดเมือ่มองดภูาพกะพรบิและแสงกะพรบิทีม่าจากภาพของ
โปรเจคเตอร ์หรอืวดิโีอเกมบางชนดิ ถา้คณุมอีาการลมชกัหรอืเป็นโรคหลอดเลอืดสมอง หรอืมปีระวตัวิา่มคีนใน
ครอบครัวเป็น โปรดปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทยก์อ่นทีจ่ะใชฟั้งกช์ัน่ 3D

� แมใ้นผูท้ีไ่ม่ปีระวตัสิว่นตวัหรอืสมาชกิในครอบครัวทีม่อีาการลม้บา้หม ูหรอืชกั อาจมสีภาพทีไ่มไ่ดว้นิจิฉัยวา่สามารถ
เป็นสาเหตใุหเ้กดิอาการลมชกัเนือ่งจากแสงได ้

� สตรมีคีรรภ ์ผูส้งูอาย ุผูท้ีเ่คยป่วยจากอาการบาดเจ็บรนุแรง ผูท้ีน่อนหลบัไมเ่พยีงพอ หรอือยูภ่ายใตฤ้ทธิ์
แอลกอฮอล ์ควรหลกีเลีย่งการใชฟั้งกช์ัน่ 3D ของเครือ่ง

� ถา้คณุมอีาการใดๆ ตอ่ไปนี ้ใหห้ยดุการชมภาพ 3D ทนัท ีและปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย:์ (1) การมองเห็น
เปลีย่นแปลง (2) ปวดศรีษะเล็กนอ้ย (3) วงิเวยีน (4) มกีารเคลือ่นไหวโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ เชน่ ตาหรอืกลา้มเนือ้กระตกุ 
(5) สบัสน (6) คลืน่ไส ้(7) สญูเสยีการรับรู ้(8) ชกั (9) ตะครวิ และ/หรอื (10) เวยีนศรีษะ เด็กและวยัรุน่อาจมี
อาการเหลา่นีไ้ดง้า่ยกวา่ผูใ้หญ ่ผูป้กครองควรตรวจดแูลลกูๆ และถามพวกเขาวา่มอีาการเหลา่นีห้รอืไม่

� การชมภาพ 3D อาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิการเมา ภาพหลอน การหลงทศิ อาการตาลา้ และมเีสถยีรภาพการทรงตวัลด
ลงดว้ย แนะนำาใหผู้ใ้ชห้ยดุพักบอ่ยๆ เพือ่ลดโอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบเหลา่นี ้ถา้ตาของคณุแสดงสญัญาณของ
ความลา้ หรอืมอีาการตาแหง้ หรอืถา้คณุมอีาการใดๆ ทีก่ลา่วมาดา้นบน ใหห้ยดุใชอ้ปุกรณน์ีท้นัท ีและอยา่ใชอ้กี
เป็นเวลาอยา่งนอ้ยสามสบินาท ีหลงัจากทีอ่าการเหลา่นีห้ายแลว้

� การชมภาพ 3D ในขณะทีน่ั่งใกลห้นา้จอมากเกนิไปเป็นระยะเวลานาน อาจทำาใหส้ายตาของคณุเสยีหายได ้ระยะ
ทางการชมทีเ่หมาะสม ควรมรีะยะอยา่งนอ้ยสามเทา่ของความสงูหนา้จอ แนะนำาใหต้าของผูช้มอยูร่ะดบัเดยีวกบั
หนา้จอ

� การชมภาพ 3D ในขณะทีส่วมแวน่ 3D ตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลานาน อาจทำาใหเ้กดิอาการปวดหวัหรอืเกดิความลา้ ถา้
คณุมอีาการปวดหวั ลา้หรอืเวยีนหวั ใหห้ยดุการชมภาพ 3D และพักผอ่น

� อยา่ใชแ้วน่ 3D สำาหรับวตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ นอกเหนอืจากการชมภาพ 3D เทา่นัน้

� การสวมแวน่ 3D สำาหรับวตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ (สวมเลน่ทัว่ไป เป็นแวน่กนัแดด แวน่ป้องกนั เป็นตน้) อาจทำาใหเ้กดิ
อนัตรายทางกายภาพตอ่คณุ และอาจทำาใหส้ายตามปีระสทิธภิาพลดลง

� การชมภาพ 3D อาจทำาใหเ้กดิการสบัสนไดใ้นผูช้มบางราย ดงันัน้ อยา่วางโปรเจคเตอร ์3D ของคณุใกลบ้นัได สาย
เคเบลิ เฉลยีง หรอืวตัถอุืน่ๆ ทีส่ามารถทำาใหม้กีารสะดดุ ชน หกั หรอืหลน่ลงไปได ้

ลขิสทิธ์
เอกสารเผยแพรน่ี ้ซ ึง่รวมถงึรปูภาพ ภาพประกอบ และซอฟตแ์วรไ์ดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายลขิสทิธิร์ะหวา่งประเทศ 
พรอ้มทัง้ไดรั้บการสงวนสทิธทิัง้หมด หา้มผลติคูม่อืนี ้หรอืสือ่ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นนีซ้ำ้าโดยปราศจากการไดรั้บความยนิยอมเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจากผูแ้ตง่

© ลขิสทิธิ ์2019

ขอ้ความปฏเิสธความรบัผดิชอบ
ขอ้มลูในเอกสารนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ผูผ้ลติไมไ่ดเ้ป็นตวัแทนหรอืรับประกนัเนือ้หาในเอกสาร
นี ้และโดยเฉพาะขอปฏเิสธการรับประกนัการจำาหน่ายสนิคา้หรอืความเหมาะสมสำาหรับวตัถปุระสงคใ์ดโดยเฉพาะโดยนัย ผูผ้ลติขอ
สงวนสทิธใินการทบทวนแกไ้ขเอกสารเผยแพรน่ี ้และทำาการเปลีย่นแปลงในเวลาใดๆ ในสว่นของเนือ้หาทีอ่ยูใ่นเอกสารนีโ้ดยไม่
ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ดทราบถงึการแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลง
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การจดจำาไดถ้งึเครือ่ง มายการคา้
Kensington เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนในสหรัฐฯ ของ ACCO Brand Corporation พรอ้มดว้ยการจดทะเบยีนแลว้ และ
ทีย่งัคงรอการจดทะเบยีนในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก

HDMI, โลโก ้HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครือ่งหมายการคา้ หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีน
ของ HDMI Licensing LLC

DLP®, DLP Link และโลโก ้DLP เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Texas Instruments และ BrilliantColorTM เป็น
เครือ่งหมายการคา้ของ Texas Instruments

โลโก ้ของ MHL, Mobile High-Definition Link และ MHL เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ MHL Licensing, LLC

ชือ่ผลติภณัฑท์ัง้หมดทีใ่ชใ้นคูม่อืนีเ้ป็นทรัพยส์นิของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้งและมกีารรับทราบแลว้ 

FCC
อปุกรณน์ีไ้ดรั้บการทดสอบ และพบวา่สอดคลอ้งกบัขดีจำากดัสำาหรับอปุกรณด์จิติอลคลาส B สว่นที ่15 ของกฎ FCC ขอ้จำากดั
เหลา่นีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหก้ารป้องกนัทีเ่หมาะสมตอ่การรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การตดิตัง้สำาหรับทีอ่ยูอ่าศยั อปุกรณน์ี้
สรา้ง ใช ้และสามารถแผพ่ลงังานความถีค่ลืน่วทิย ุและถา้ไมไ่ดรั้บการตดิตัง้และใชอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัขัน้ตอนทีร่ะบ ุอาจกอ่ให ้
เกดิอนัตรายตอ่การสือ่สารทางวทิยุ

อยา่งไรกต็าม ไมรั่บประกนัวา่จะไมเ่กดิการรบกวนขึน้ในการตดิตัง้นัน้ๆ ถา้อปุกรณน์ีเ้ป็นสาเหตใุหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่
การรับคลืน่วทิยหุรอืโทรศพัท ์ซึง่สามารถระบไุดโ้ดยการปิดและเปิดอปุกรณ ์ผูใ้ชค้วรพยายามแกไ้ขการรบกวนโดยการดำาเนนิการ
ดว้ยวธิกีารอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืหลายอยา่งดงันี:้

� กำาหนดตำาแหน่งใหมห่รอืยา้ยเสาอากาศรับสญัญาณ

� เพิม่ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณแ์ละเครือ่งรับ

� เชือ่มตอ่อปุกรณล์งในเตา้เสยีบในวงจรทีแ่ตกตา่งจากทีใ่ชเ้ชือ่มตอ่กบัเครือ่งรับสญัญาณ

� ปรกึษาตวัแทนจำาหน่าย หรอืชา่งเทคนคิวทิย/ุโทรทศันท์ีม่ปีระสบการณเ์พือ่ขอความชว่ยเหลอื

ขอ้สงัเกตุ สายเคเบลิทีม่ฉีนวน ุม้
การเชือ่มตอ่ทัง้หมดไปยงัอปุกรณค์อมพวิเตอรอ์ืน่ ตอ้งทำาโดยใชส้ายเคเบลิทีม่ฉีนวนหุม้ เพือ่รักษาความสอดคลอ้งกบักฎขอ้
บงัคบั FCC

ขอ้ควรระวงั

การเปลีย่นแปลง หรอืดดัแปลงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอยา่ง ชดัแจง้จากผูผ้ลติ อาจทำาใหส้ทิธิใ์นการใชค้อมพวิเตอรน์ีข้อง ผูใ้ช ้
ซึง่ไดรั้บจากคณะกรรมการการสือ่สารแหง่ชาต ิถอืเป็น โมฆะ

เง ือ่นไขการทำางาน

อปุกรณน์ีส้อดคลอ้งกบัสว่นที ่15 ของกฎ FCC การทำางานตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขสองอยา่งดงันี:้

1� อปุกรณน์ีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย และ

2� อปุกรณน์ีต้อ้งทนตอ่การรบกวนใดๆ ทีไ่ดรั้บ รวมทัง้การรบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทำางานทีไ่มพ่งึประสงค์

ขอ้สงัเกตุ ผูใ้ชใ้นประเทศแคนาดา

อปุกรณด์จิติอลคลาส B นี ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ICES-003 ของ แคนาดา

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
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การประกาศความสอดคลอ้งสำา รบัประเทศกลุม่ EU

� ขอ้กำาหนด EMC ที ่2014/30/EC (รวมทัง้การแกไ้ข)

� ขอ้กำาหนดแรงดนัไฟฟ้าตำา่ 2014/35/EC

� RED 2014/53/EU (ถา้ผลติภณัฑม์ฟัีงกช์ัน่ RF)

WEEE
 

ข ัน้ตอนการทิง้ผลติภณัฑ์

หา้มทิง้อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสน์ีล้งในถงัขยะเมือ่เลกิใชแ้ลว้ เพือ่ลดมลพษิทีจ่ะเกดิใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ และเพือ่ปกป้อง
สิง่แวดลอ้มของโลกอยา่งเหมาะสมทีส่ดุ โปรดนำาอปุกรณไ์ปรไีซเคลิ
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บทนำา

สิง่ตา่งๆ ในบรรจภุณัฑ์
เปิดกลอ่งและตรวจสอบดว้ยความระมดัระวงัเพือ่ตรวจสอบวา่คณุไดรั้บอปุกรณม์าตรฐานดงัทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง บางรายการทีเ่ป็น
อปุกรณเ์สรมิอาจไมม่ใีหม้า ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัรุน่ ขอ้มลูจำาเพาะ และภมูภิาคทีค่ณุซือ้ โปรดตรวจสอบกบัรา้นทีค่ณุซือ้ อปุกรณบ์าง
รายการอาจจะแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค

บตัรรับประกนัมเีฉพาะในบางภมูภิาคทีก่ำาหนดไวเ้ทา่นัน้ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจำาหน่ายเพือ่ขอ้มลูในรายละเอยีด

อปุกรณเ์สรมิมาตรฐาน

อปุกรณเ์สรมิ

 มายเ ตุุ  อปุกรณเ์สรมิเพิม่เตมิแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัรุน่ ขอ้มลูจำาเพาะผลติภณัฑแ์ละทอ้งที่

รโีมทคอนโทรล สายไฟโปรเจคเตอร์ เอกสาร

	ใบรับประกนั*

	คูม่อืการใชง้านขัน้พืน้ฐาน

 มายเ ตุุ  

� รูปูแบบของรโีมทคอนโทรลอาจเปลีย่นแปลงไปตามแตล่ะภมูภิาค
� รโีมทคอนโทรลมาพรอ้มแบตเตอรี่
� *สำาหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการรับประกนัในยโุรป โปรดเขา้ไปที ่www.optoma.com

ฝาปิดเลนส์

ON OFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

Source Re-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2 Video YPbPr

http://www.optoma.com
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บทนำา

ภาพรวมของผลติภณัฑ์

   

21

12

13 9

4 6 75

11 10

8

9

3

 

อยา่งนอ้ย 
100 มม.

 

อยา่งนอ้ย 
100 มม.

อยา่งนอ้ย 
100 มม.

 

อยา่งนอ้ย 
300 มม.

อยา่งนอ้ย 
300 มม.

 

อยา่งนอ้ย 100 มม.

 มายเ ตุุ  

� อยา่ปิดกัน้ชอ่งระบายอากาศเขา้และออกของโปรเจ็กเตอร์
� เมือ่ใชง้านโปรเจ็กเตอรใ์นพืน้ทีปิ่ด ใหเ้วน้ทีว่า่งไว ้30 ซม. ไวร้อบ ๆ ชอ่งระบายอากาศเขา้และออก

เลข รายการ เลข รายการ
1� ฝาครอบหลอดไฟ 8� เครือ่งระบายอากาศ (ออก)
2� แหวนโฟกสั 9� ขาปรับความเอยีง
3. ตวัรับสญัญาณ IR (ดา้นหนา้และดา้นบน) 10� แถบป้องกนั
4� เครือ่งระบายอากาศ (เขา้) 11� พอรต์ล็อค Kensington™
5� ปุ่ มกด 12� อนิพตุ / เอาตพ์ตุ
6� แป้นหมนุเลือ่นเลนส์ 13. เลนส์
7� ปุ่ มซมู
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บทนำา

การเชือ่มตอ่

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

111213

เลข รายการ เลข รายการ
1� ขัว้ตอ่ USB (บรกิารเทา่นัน้) 8� ขัว้ตอ่ออก 12V
2� ขัว้ตอ่ RS-232 9� ขัว้ตอ่เสยีงเขา้
3. ขัว้ตอ่ VGA เขา้ 10� ขัว้ตอ่เสยีงออก
4� ขัว้ตอ่ HDMI 2.0 11� แถบป้องกนั
5� ขัว้ตอ่ HDMI 1.4 12� KensingtonTM พอรต์สำาหรับล็อก

6� ขัว้ตอ่ไฟ USB ออก (5V 1.5A) 
Connector 13. ชอ่งเสยีบเพาเวอร์

7� หวัตอ่ S/PDIF
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ปุ่ มกด

          

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

เลข รายการ เลข รายการ
1� LED เปิด/สแตนดบ์าย 7� ตวัรับสญัญาณ IR
2� LED หลอดไฟ 8� ปุ่ มเลอืก 4 ทศิทาง
3. LED อณุหภมูิ 9� เมนู
4� Information (ขอ้มลู) 10� Source (แหลง่สญัญาณ)
5� ใสค่า่ 11� Power (เพาเวอร)์
6� ซงิคใ์หม่ 12� การแกไ้ขคยีส์โตน
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รโีมทคอนโทรล

 

ON OFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

Source Re-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2 Video YPbPr

1

2

4

5

6

7

8

13

14

15

16

20

21

23

24

27

9

22

17

18

19

3

10

11

12

25

26

เลข รายการ เลข รายการ
1� เปิดเครือ่ง 15� ผูใ้ช ้3
2� ผูใ้ช ้2 16� Contrast (คอนทราสต)์
3. ผูใ้ช ้1 17� Display Mode (โหมดการแสดงภาพ)
4� Brightness (ความสวา่ง) 18� Aspect Ratio (สดัสว่นภาพ)
5� แกภ้าพบดิเบีย้ว 19� โหมด 3 มติิ
6� Mute (ซอ่น) 20� Sleep Timer (ตัง้เวลาปิด)
7� DB (Dynamic Black) 21� ระดบัเสยีง +
8� Source (แหลง่สญัญาณ) 22� ซงิคใ์หม่
9� ใสค่า่ 23. ปุ่ มเลอืก 4 ทศิทาง
10� เมนู 24� ระดบัเสยีง -
11� HDMI1 (HDMI 1.4) 25� HDMI2 (HDMI 2.0)
12� VGA1 26� YPbPr (ไมร่องรับ)
13. VGA2 (ไมร่องรับ) 27� วดิโีอ (ไมร่องรับ)
14� ปิดเครือ่ง

 มายเ ตุุ  คยีบ์างคยีอ์าจไมท่ำางานสำาหรับรุน่ทีไ่มร่องรับคณุลกัษณะนี้
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การตดิต ัง้

การตดิต ัง้โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอรข์องคณุไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ตดิตัง้ไดส้ีแ่บบ

รปูแบบหอ้งหรอืความชอบสว่นบคุคลของคณุจะเป็นตวักำาหนดสถานทีก่ารตดิตัง้ทีค่ณุเลอืก ใชเ้วลาในการพจิารณาขนาดและ
ตำาแหน่งของหนา้จอ ตำาแหน่งของเตา้เสยีบทีเ่หมาะสม เชน่เดยีวกบัสถานทีแ่ละระยะทางระหวา่งโปรเจคเตอรก์บัอปุกรณท์ีเ่หลอื
ของคณุ

แบบตดิต ัง้บนโตะ๊ดา้น นา้ แบบแขวนเพดานดา้น นา้

แบบตดิต ัง้บนโตะ๊ดา้น ลงั แบบแขวนเพดานดา้น ลงั

โปรดวางโปรเจ็กเตอรค์วรวางแบบแนวราบ และทำามมุ 90 องศา / ตัง้ฉากกบัหนา้จอ

� วธิกีารตรวจสอบสถานทีว่างโปรเจ็กเตอรส์ำาหรับขนาดหนา้จอทีใ่ห ้โปรดดรูะยะหา่งของโตะ๊ในหนา้ 47�

� วธิกีารตรวจสอบขนาดหนา้จอสำาหรับระยะทางทีใ่ห ้โปรดดรูะยะหา่งของโตะ๊ในหนา้ 47�

 มายเ ตุุ   ภาพทีฉ่ายออกมาจะมขีนาดเพิม่ขึน้และระบบจะเพิม่การชดเชยในแนวตัง้ขึน้ตามสดัสว่นเมือ่วางโปรเจคเตอรไ์วไ้กล
จากหนา้จอ

สำาคญั!  
หา้มใชเ้ครือ่งโปรเจคเตอรใ์นการวางแนวใดๆ นอกจากวางบนโตะ๊ หรอืแขวนเพดาน โปรเจคเตอรค์วรอยูใ่นแนวนอน และ
ตอ้งไมเ่อยีงไปขา้งหนา้/ขา้งหลงั หรอืซา้ย/ขวา การวางแนวในลกัษณะอืน่จะทำาใหห้มดการรับประกนั และอาจทำาใหอ้ายุ
การใชง้านของหลอดโปรเจคเตอรห์รอืตวัเครือ่งโปรเจคเตอรส์ัน้ลง สำาหรับคำาแนะนำาการตดิตัง้ทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน โปรด
ตดิตอ่ Optoma
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การตดิต ัง้

การเชือ่มตอ่แ ลง่สญัญาณไปยงัโปรเจคเตอร์

MOLEX

MOLEX

1

8

2
3

4

5

6

10

11

12

7

913

เลข รายการ เลข รายการ เลข รายการ
1� สายเคเบลิ USB 6� สายไฟ USB 11� สายเคเบลิ HDMI
2� สายเคเบลิ RS-232 7� แจ็ค 12V DC 12� สายเคเบลิ MHL
3. สายเคเบลิคอมโพเนนต ์RCA 8� สายเคเบลิเสยีงเขา้ 13. สายเพาเวอร์
4� สายเคเบลิ VGA เขา้ 9� สายเคเบลิเสยีงออก
5� ด็องเกลิ HDMI 10� สาย S/PDIF ออก

 มายเ ตุุ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ภาพคุณภาพดีที่สุด และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ เราแนะนำาให้ใช้สายเคเบิล 
HDMI ความเร็วสูง หรือได้รับการรับรองระดับพรีเมี่ยม ที่ยาวสูงสุดไม่เกิน 5 เมตร
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การตดิต ัง้

การปรบัภาพทีฉ่าย

ความสงูของภาพ
โปรเจคเตอรม์ขีาปรับระดบัให ้สำาหรับปรับความสงูของภาพ

1� คน้หาขาปรับตำาแหน่งทีค่ณุตอ้งการปรับ ทีข่า้งใตข้อง โปรเจ็กเตอร์

2� หมนุขาปรับระดบัตามเข็มหรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ปรับโปรเจคเตอรใ์หส้งูขึน้หรอืตำา่ลง

 

ขาปรับความเอียง

แหวนปรับความเอียง

ซูม ปรบัตำาแ นง่เลนส ์และความคมชดั

� เมือ่ตอ้งการปรับขนาด และตำาแหน่งภาพ โปรดดำาเนนิการดงัตอ่ไปนี:้
a. เพือ่ปรับขนาดภาพ ใหห้มนุคนับงัคบัซมูตามเข็มนาฬกิาหรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่เพิม่หรอืลดขนาดภาพทีฉ่าย

ออกไป

b. เพือ่ปรับตำาแหน่งภาพ ใหห้มนุแป้นหมนุปรับตำาแหน่งเลนสต์ามเข็มนาฬกิาหรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ปรับตำาแหน่ง
ภาพทีฉ่ายออกไปในแนวตัง้

� เพือ่ปรับความคมชดั ใหห้มนุวงแหวนปรับความคมชดัตามเข็มนาฬกิาหรอืทวนเข็มนาฬกิาจนกระทัง่ภาพมคีวามคม
ชดัและอา่นงา่ย

   

การปรับตำาแหน่งเลนส์

ปุ่ มซมู

แหวนโฟกสั

 มายเ ตุุ  โปรเจคเตอรจ์ะโฟกสัทีร่ะยะทาง 1.2 ม. ถงึ 8.1 ม.
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การตดิต ัง้

การต ัง้คา่รโีมท

การตดิต ัง้ / การเปลีย่นแบตเตอรี่
มแีบตเตอรีข่นาด AAA สองกอ้นใหส้ำาหรับรโีมทคอนโทรล

1� ถอดฝาครอบแบตเตอรีด่า้นหลงัของบนรโีมทคอนโทรล
2� ใสแ่บตเตอรี ่AAA ในชอ่งใสแ่บตเตอรีต่ามภาพ
3. ใสฝ่าครอบดา้นหลงักลบับนรโีมทคอนโทรล

 

 มายเ ตุุ  เปลีย่นแบตเตอรีช่นดิเดยีวกนัหรอืชนดิทีเ่ทา่กนัเทา่นัน้

ขอ้ควรระวงั

การใชง้านแบตเตอรีท่ีไ่มเ่หมาะสมสามารถทำาใหเ้กดิการร่ัวไหลของสารเคมหีรอืการระเบดิได ้ตอ้งแน่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามคำาแนะนำา
ดา้นลา่งนี้

� อยา่ใชแ้บตเตอรีห่ลายชนดิรวมกนั แบตเตอรีช่นดิตา่งกนัมลีกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัออกไป

� อยา่ใชแ้บตเตอรีเ่กา่และใหมผ่สมกนั การใชแ้บตเตอรีเ่กา่และใหมผ่สมกนัสามารถรน่อายขุองแบตเตอรีใ่หมห่รอืกอ่
ใหเ้กดิการร่ัวไหลของสารเคมใีนแบตเตอรีเ่กา่

� ถอดแบตเตอรีอ่อกทนัททีีแ่บตเตอรีห่มด สารเคมทีีร่ั่วไหลจากแบตเตอรีซ่ ึง่สมัผัสกบัผวิหนังสามารถทำาใหเ้กดิผืน่คนั
ได ้หากคณุพบการร่ัวไหลของสารเคมใีดๆ ใหเ้ชด็ใหส้ะอาดดว้ยผา้

� แบตเตอรีท่ีใ่หม้าพรอ้มกบัผลติภณัฑน์ีอ้าจจะมอีายกุารใชง้านทีส่ัน้ลงเนือ่งจากสภาพการเกบ็รักษา

� ถา้คณุจะไมไ่ดใ้ชร้โีมทคอนโทรลเป็นเวลานาน ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อก

� เมือ่คณุทิง้แบตเตอรี ่คณุตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายในพืน้ทีห่รอืประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
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ระยะทีใ่ ผ้ลอยา่งมปีระสทิธภิาพ
เซน็เซอรร์โีมทคอนโทรลอนิฟราเรด (IR) อยูด่า้นบนของโปรเจ็กเตอร ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ รโีมทคอนโทรลอยูภ่ายในมมุ ±30° 
ตัง้ฉากกบัเซน็เซอรร์โีมทคอนโทรลอนิฟราเรดของโปรเจ็กเตอรเ์พือ่การทำางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ระยะหา่งระหวา่งรโีมทคอนโทรล
และเซนเซอรไ์มค่วรเกนิกวา่ 7 เมตร (~ 22 ฟตุ)

 มายเ ตุุ   เมือ่ชีร้โีมทคอนโทรลตรง (มมุ 0 องศา) ไปยงัเซนเซอรร์โีมทคอนโทรลอนิฟราเรด ระยะทางระหวา่งรโีมทคอนโทรล
กบัเซนเซอรต์อ้งไมเ่กนิ 10 เมตร (~ 32 ฟตุ)

� ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่สี ิง่กดีขวางใดๆ ระหวา่งรโีมทคอนโทรลและเซน็เซอร ์IR บนโปรเจคเตอรซ์ ึง่อาจขวางแสง
อนิฟราเรด

� ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งสง่ IR ของรโีมทคอนโทรลไมโ่ดนแสงอาทติยห์รอืหลอดไฟฟลอูอเรสเซนตโ์ดยตรง
� โปรดเก็บตวัควบคมุระยะไกลใหห้า่งจากหลอดฟลอูอเรสเซนตใ์หม้ากกวา่ 2 ม. มฉิะนัน้ ตวัควบคมุระยะไกลอาจจะ

ทำางานผดิปกติ
� หากรโีมทคอนโทรลอยูใ่กลก้บัหลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบอนิเวอเตอร ์อาจใชก้ารไมไ่ดใ้นบางครัง้
� หากรโีมทคอนโทรลและโปรเจคเตอรอ์ยูใ่นระยะทีใ่กลเ้กนิไป รโีมทคอนโทรลอาจใชก้ารไมไ่ด ้
� เมือ่คณุเล็งไปทีห่นา้จอ ระยะทางทีไ่ดผ้ลมรีะยะนอ้ยกวา่ 7 ม. จากรโีมทคอนโทรลไปถงึหนา้จอ และสะทอ้นแสง 

IR กลบัไปยงัโปรเจคเตอร ์แตอ่ยา่งไรกต็าม ระยะทีม่ปีระสทิธภิาพอาจเปลีย่นแปลงตามหนา้จอ
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การเปิด/ปิดโปรเจคเตอร์
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หรือ
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เปิดเครือ่ง
1� เชือ่มตอ่สายไฟและสายสญัญาณใหแ้น่น เมือ่เชือ่มตอ่แลว้ ไฟ LED เปิด/สแตนดบ์ายจะเปลีย่นเป็นสเีหลอืง

2� เปิดเครือ่งโปรเจคเตอรโ์ดยการกดปุ่ ม “ ” บนแผงปุ่ มกดของโปรเจคเตอร ์หรอืรโีมทคอนโทรล
3. หนา้จอเริม่ตน้จะแสดงประมาณ 10 วนิาท ีแลว้ LED เปิด/สแตนดบ์ายจะกะพรบิเป็นสนีำ้าเงนิ

 มายเ ตุุ   ครัง้แรกทีโ่ปรเจ็กเตอรไ์ดรั้บการเปิดใชง้าน คณุจะถกูขอใหเ้ลอืกภาษาทีต่อ้งการ ทศิทางการฉายภาพ และการตัง้คา่
อืน่ ๆ
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ปิดเครือ่ง
1� ปิดโปรเจคเตอรโ์ดยการกดปุ่ ม “ ” บนแผงปุ่ มกดของโปรเจคเตอรห์รอืปุ่ ม “ ” บนรโีมทคอนโทรล
2� ขอ้ความดงัตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้:

 
3. กดปุ่ ม “ ”/“ ” อกีครัง้เพือ่ยนืยนั ไมเ่ชน่นัน้ขอ้ความจะหายไปหลงัจาก 15 วนิาทผีา่นไป เมือ่คณุกดปุ่ ม “ ”/ 

“ ” ครัง้ทีส่อง โปรเจคเตอรจ์ะปิดเครือ่ง
4� พัดลมระบายความรอ้นยงัคงทำางานตอ่ประมาณ 10 วนิาท ีสำาหรับรอบการระบายความรอ้นและ LED เปิด/สแตนด์

บาย จะกะพรบิเป็นสนีำ้าเงนิ เมือ่ไฟ LED เปิด/สแตนดบ์ายตดิเป็นสแีดงตอ่เนือ่ง แสดงวา่โปรเจคเตอรไ์ดเ้ขา้สูโ่หมด
สแตนดบ์ายแลว้ ถา้คณุตอ้งการเปิดโปรเจคเตอรก์ลบัขึน้มา คณุตอ้งรอจนกระทัง่โปรเจคเตอรเ์สร็จสิน้กระบวนการ
ทำาใหเ้ครือ่งเย็นลง และเขา้สูโ่หมดสแตนบายกอ่น เมือ่โปรเจคเตอรอ์ยูใ่นโหมดสแตนบาย เพยีงแคก่ดปุ่ ม “ ” อกี
ครัง้เพือ่เปิดโปรเจคเตอร์

5� ถอดสายไฟจากเตา้เสยีบไฟและโปรเจคเตอร์

 มายเ ตุุ  ไมแ่นะนำาใหเ้ปิดโปรเจ็กเตอรท์นัทหีลงัจากทีท่ำาการปิดเครือ่ง
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การเลอืกแ ลง่สญัญาณเขา้
เปิดเครือ่ง และเชือ่มตอ่แหลง่สญัญาณทีค่ณุตอ้งการใหแ้สดงบนหนา้จอ เชน่ คอมพวิเตอร ์โนต้บุค๊ เครือ่งเลน่วดิโีอ ฯลฯ 
โปรเจคเตอรจ์ะตรวจจับแหลง่สญัญาณโดยอตัโนมตั ิหากมแีหลง่สญัญาณเชือ่มตอ่หลายแหลง่ ใหก้ดปุ่ ม “ ” บนแผงปุ่ มกดของ
โปรเจคเตอร ์หรอืปุ่ ม แ ลง่สญัญาณ ทีร่โีมทคอนโทรลเพือ่เลอืกสญัญาณเขา้ทีต่อ้งการ
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เมนนูำาทางและคณุลกัษณะพเิศษ
โปรเจคเตอรม์เีมนูทีแ่สดงบนหนา้จอหลายภาษา ทีอ่นุญาตใหค้ณุทำาการปรับภาพ และเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ตา่งๆ โปรเจคเตอร์
จะตรวจพบสญัญาณโดยอตัโนมตัิ

1� ในการเปิดเมนู OSD ใหก้ด  บนรโีมทคอนโทรล หรอืแผงปุ่ มกดของโปรเจคเตอร์

2� ในขณะที ่OSD แสดงอยู ่ใชปุ้่ ม pq เพือ่เลอืกรายการใด ๆ ในเมนูหลกั ในขณะทีท่ำาการเลอืกบนหนา้ใด ๆ กดปุ่ ม 
 บนรโีมทคอนโทรล หรอืแผงปุ่ มกดของโปรเจคเตอร ์เพือ่เขา้ไปยงัเมนูยอ่ย

3. ใชปุ้่ ม pq เพือ่เลอืกรายการทีต่อ้งการในเมนูยอ่ย จากนัน้กด  เพือ่ดกูารตัง้คา่เพิม่เตมิ ปรับการตัง้คา่ดว้ยปุ่ ม 
tu

4� เลอืกรายการถดัไปทีจ่ะปรับในเมนูยอ่ย และปรับคา่ตามทีอ่ธบิายดา้นบน

5� กด  เพือ่ยนืยนั และหนา้จอจะกลบัไปยงัเมนูหลกั

6� ในการออก กด  อกีครัง้ เมนู OSD จะปิด และโปรเจคเตอรจ์ะบนัทกึการตัง้คา่ใหมโ่ดยอตัโนมตัิ

 

เมนูยอ่ย

เมนูหลกั

การตัง้คา่

คูม่อืการนำาทาง
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ผงัเมน ูนา้จอผูใ้ช้

เมน ูลกั เมนยูอ่ย เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 เมนยูอ่ย 4 คา่

Display  
(หนา้จอ)

Image Settings  
(ตัง้คา่ภาพ)

Display Mode  
(โหมดการแสดงภาพ)

Cinema (ภาพยนตร)์
HDR
HLG
HDR SIM.
Game (เกมส)์
Reference (อา้งองิ)
Bright (สวา่ง)
User (ผูใ้ช)้
3D (สามมติ)ิ
ISF Day
ISF Night
ISF 3D

Wall Color (สขีองผนัง)

Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]
Blackboard (กระดานดำา)
Light Yellow (เหลอืงออ่น)
Light Green (เขยีวออ่น)
Light Blue (ฟ้าออ่น)
Pink (ชมพ)ู
Gray (เทา)

Dynamic Range  
(ไดนามกิเรนจ)์

HDR/HLG
Off (ปิด)
Auto (อตัโนมตั)ิ [คา่เริม่ตน้]

HDR Picture Mode 
(โหมดภาพ HDR)

Bright (สวา่ง)
Standard (มาตรฐาน) [คา่เริม่ตน้]
Film (ฟิลม์)
Detail (รายละเอยีด)

HLG Picture Mode 
(โหมดภาพ HLG)

Bright (สวา่ง)
Standard (มาตรฐาน) [คา่เริม่ตน้]
Film (ฟิลม์)
Detail (รายละเอยีด)

HDR Demo Mode 
(โหมดสาธติ HDR)

Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]
On (เปิด)

Brightness  
(ความสวา่ง) -50 ~ 50

Contrast  
(คอนทราสต)์ -50 ~ 50

Sharpness (ความชดั) 1 ~ 15
Color (ส)ี -50 ~ 50
Tint (สอีอ่น) -50 ~ 50

Gamma (แกมมา่)

Film (ฟิลม์)
Video (วดิโีอ)
Graphics (กราฟฟิก)
Standard(2.2) (มาตรฐาน(2.2))
1�8
2�0
2�4
3D (สามมติ)ิ
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เมน ูลกั เมนยูอ่ย เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 เมนยูอ่ย 4 คา่

Display  
(หนา้จอ)

Image Settings  
(ตัง้คา่ภาพ)

Color Settings  
(การตัง้คา่ส)ี

BrilliantColor™ 1 ~ 10

Color Temp. 
(อณุหภมูสิ)ี

D55
D65
D75
D83
D93
Native

Color Gamut  
(ชก้ามตุส)ี

Native
HDTV
Presentation (การนำาเสนอ)
Cinema (ภาพยนตร)์
Game (เกมส)์

CMS

Color (ส)ี

R [คา่เริม่ตน้]
G
B
C
Y
M
W

x offset (x ออฟเซต็) -50 ~ 50 [คา่เริม่ตน้: 0]
y offset (y ออฟเซต็) -50 ~ 50 [คา่เริม่ตน้: 0]
Brightness  
(ความสวา่ง) -50 ~ 50 [คา่เริม่ตน้: 0]

Reset (รเีซต็)
Cancel (ยกเลกิ) [คา่เริม่ตน้]
Yes (ใช)่

Exit (ออก)

RGB Gain/Bias  
(RGB เกน/ไบแอส)

Red Gain  
(แดง (Gain)) -100 ~ 100 

Green Gain  
(เขยีว (Gain)) -100 ~ 100 

Blue Gain  
(นำ้าเงนิ (Gain)) -100 ~ 100 

Red Bias (แดง (Bias)) 0 ~ 100
Green Bias  
(เขยีว (Bias)) 0 ~ 100

Blue Bias  
(นำ้าเงนิ (Bias)) 0 ~ 100

Reset (รเีซต็)
Cancel (ยกเลกิ) [คา่เริม่ตน้]
Yes (ใช)่

Exit (ออก)

Color Space (ปรภิมูสิ)ี  
[ไมม่สีญัญาณเขา้ 
HDMI]

Auto (อตัโนมตั)ิ [คา่เริม่ตน้]
RGB
YUV

Color Space (ปรภิมูสิ)ี  
[อนิพตุ HDMI]

Auto (อตัโนมตั)ิ
RGB(0~255)
RGB(16~235)

YUV

Signal (สญัญาณ)

Automatic (อตัโนมตั)ิ
Off (ปิด)
On (เปิด) [คา่เริม่ตน้]

Frequency (ความถี)่ -50 ~ 50 (ขึน้กบัสญัญาณ)  
[คา่เริม่ตน้: 0]

Phase (เฟส) 0 ~ 31 (ขึน้กบัสญัญาณ)  
[คา่เริม่ตน้: 0]

H. Position  
(การจัดวางแนวนอน)

-50 ~ 50 (ขึน้กบัสญัญาณ)  
[คา่เริม่ตน้: 0]



ไทย 25

การใชง้านโปรเจ็กเตอร์

เมน ูลกั เมนยูอ่ย เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 เมนยูอ่ย 4 คา่

Display  
(หนา้จอ)

Image Settings  
(ตัง้คา่ภาพ)

Signal (สญัญาณ)
V. Position  
(การจัดวางแนวตัง้)

-50 ~ 50 (ขึน้กบัสญัญาณ)  
[คา่เริม่ตน้: 0]

Exit (ออก)

UltraDetail

Off (ปิด)
1
2
3

Dynamic Black  
(การปรับความมดืแบบ
ไดนามกิ)

Off (ปิด)

On (เปิด)

Brightness Mode 
(โหมดความสวา่ง)

Bright (สวา่ง)
Eco (อโีค)

Reset (รเีซต็)

Enhanced Gaming 
(เอนฮานซเ์กมมิง่)

Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]
On (เปิด)

3D (สามมติ)ิ

3D -> 2D
3D (สามมติ)ิ [คา่เริม่ตน้]
L
R

3D Format  
(3D รปูแบบ)

Auto (อตัโนมตั)ิ [คา่เริม่ตน้]
SBS
Top and Bottom (สงูสดุและตำา่สดุ)
Frame Sequential (กรอบลำาดบั)
Frame Packing (เฟรมแพคกิง้)

3D Mode (โหมด 3 มติ)ิ
Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]
On (เปิด)

3D Sync Invert  
(3D ซงิคย์อ้นกลบั)

Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]
On (เปิด)

Aspect Ratio 
(สดัสว่นภาพ)

4:3
16:9
LBX
Superwide (ซปุเปอรไ์วด)์
Native
Auto (อตัโนมตั)ิ

Edge Mask  
(มาสกข์อบ) 0 ~ 10 [คา่เริม่ตน้: 0]

Digital Zoom  
(ซมูดจิติอล) -5 ~ 25 [คา่เริม่ตน้: 0]

Image Shift  
(การยา้ยภาพ)

H -100 ~ 100 [คา่เริม่ตน้: 0]

V -100 ~ 100 [คา่เริม่ตน้: 0]

Keystone  
(แกภ้าพบดิเบีย้ว) -40 ~ 40 [คา่เริม่ตน้: 0]

Audio (เสยีง)

Internal Speaker 
(ลำาโพงภายใน)

Off (ปิด)
On (เปิด) [คา่เริม่ตน้]

Mute (ซอ่น)
Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]
On (เปิด)

Volume (ระดบัเสยีง) 0 ~ 10 [คา่เริม่ตน้: 5]
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เมน ูลกั เมนยูอ่ย เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 เมนยูอ่ย 4 คา่

Setup (ตัง้คา่)

Projection  
(การฉายภาพ)

ดา้นหนา้  [คา่เริม่ตน้]

ดา้นหลงั 

บนเพดาน 

หลงับน 

Lamp Settings  
(การปรับคา่หลอด)

Lamp Reminder 
(เตอืนอายหุลอด)

Off (ปิด)
On (เปิด) [คา่เริม่ตน้]

Lamp Reset  
(ลบชัว่โมงหลอดภาพ)

Cancel (ยกเลกิ) [คา่เริม่ตน้]
Yes (ใช)่

Filter Settings  
(ตัง้คา่แผน่กรอง)

Filter Usage Hours 
(ชัว่โมงการใชแ้ผน่
กรอง)

(อา่นอยา่งเดยีว)

Optional Filter 
Installed (ตดิตัง้แผน่
กรองสำารอง)

Yes (ใช)่

No (ไมใ่ช)่

Filter Reminder  
(การเตอืนแผน่กรอง)

Off (ปิด)
300hr (300 ชม)
500hr (500 ชม) [คา่เริม่ตน้]
800hr (800 ชม)
1000hr (1000 ชม)

Filter Reset (เริม่นับ
เวลาแผน่กรองใหม)่

Cancel (ยกเลกิ) [คา่เริม่ตน้]
Yes (ใช)่

Power Settings  
(ตัง้คา่การใชไ้ฟ)

Direct Power On 
(ะบบเปิดเครือ่งดว่น)

Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]
On (เปิด)

Auto Power Off 
(min) (ปิดอตัโนมตั ิ
(นาท)ี)

0 ~ 180 (เพิม่ขึน้ครัง้ละ 5 นาท)ี 
[คา่เริม่ตน้: 20]

Sleep Timer (min) 
(ตัง้เวลาปิด (นาท)ี)

0 ~ 990 (เพิม่ขึน้ครัง้ละ 30 นาท)ี 
[คา่เริม่ตน้: 0]

Always on (เปิดตลอด)
No (ไมใ่ช)่ [คา่เริม่ตน้]
Yes (ใช)่

Security (ระบบป้องกนั)

Security  
(ระบบป้องกนั)

Off (ปิด)
On (เปิด)

Security Timer  
(ตัง้เวลาป้องกนั)

Month (เดอืน)
Day (วนั)
Hour (ชัว่โมง)

Change Password 
(เปลีย่นรหสัผา่น)

Test Pattern  
(รปูแบบการทดสอบ)

Green Grid (ตารางสเีขยีว)
Magenta Grid (ตารางสแีดงมว่ง)
White Grid (ตารางสขีาว)
White (ขาว)
Off (ปิด)

Remote Settings 
(การตัง้คา่รโีมท)
[ขึน้อยูก่บัรโีมท]

IR Function  
(การทำางานของ IR)

On (เปิด)
Front (ดา้นหนา้)
Back (กลบั)
Off (ปิด)
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เมน ูลกั เมนยูอ่ย เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 เมนยูอ่ย 4 คา่

Setup (ตัง้คา่)

Remote Settings 
(การตัง้คา่รโีมท)
[ขึน้อยูก่บัรโีมท]

User1 (ผูใ้ช1้)

Test Pattern (รปูแบบการทดสอบ)
CMS
Color Temp. (อณุหภมูสิ)ี
Gamma (แกมมา่)
Auto Source (แหลง่อตัโนมตั)ิ
Projection (การฉายภาพ)
Lamp Settings (การปรับคา่หลอด)
Digital Zoom (ซมูดจิติอล)
MHL
Dynamic Range (ไดนามกิเรนจ)์ 
[คา่เริม่ตน้]
Dynamic Black (การปรับความมดื
แบบไดนามกิ)

User2 (ผูใ้ช2้)

Test Pattern (รปูแบบการทดสอบ)
CMS
Color Temp. (อณุหภมูสิ)ี
Gamma (แกมมา่)
Auto Source (แหลง่อตัโนมตั)ิ
Projection (การฉายภาพ)
Lamp Settings (การปรับคา่หลอด)
Digital Zoom (ซมูดจิติอล)
MHL [คา่เริม่ตน้]
Dynamic Range (ไดนามกิเรนจ)์
Dynamic Black (การปรับความมดื
แบบไดนามกิ)

User3 (ผูใ้ช3้)

Test Pattern (รปูแบบการทดสอบ)
CMS
Color Temp. (อณุหภมูสิ)ี
Gamma (แกมมา่)
Auto Source (แหลง่อตัโนมตั)ิ
Projection (การฉายภาพ)
Lamp Settings (การปรับคา่หลอด)
Digital Zoom (ซมูดจิติอล)
MHL
Dynamic Range (ไดนามกิเรนจ)์
Dynamic Black (การปรับความมดื
แบบไดนามกิ) [คา่เริม่ตน้]

Projector ID  
(ID โปรเจ็กเตอร)์ 00 ~ 99

12V Trigger  
(ทรกิเกอร ์12V)

12V Trigger  
(ทรกิเกอร ์12V)

On (เปิด)
Off (ปิด)

Options (ตวัเลอืก) Language (เลอืกภาษา)

English [คา่เริม่ตน้]
เยอรมนั
ฝร่ังเศส
อติาลี
สเปน
โปรตเุกส
简体中文
日本語
한국어
รัสเซยี
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เมน ูลกั เมนยูอ่ย เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 เมนยูอ่ย 4 คา่

Setup (ตัง้คา่)

Options (ตวัเลอืก)

Menu Settings  
(การตัง้คา่เมนู)

Menu Location 
(ตำาแหน่งเมนู)

ดา้นบนซา้ย 

ดา้นบนขวา 

กึง่กลาง  [คา่เริม่ตน้]

ดา้นลา่งซา้ย 

ดา้นลา่งขวา 

Menu Timer  
(ตัง้เวลาเมนู)

Off (ปิด)
5sec (5 วนิาท)ี
10sec (10 วนิาท)ี [คา่เริม่ตน้]

Auto Source  
(แหลง่อตัโนมตั)ิ

Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]
On (เปิด)

Input Source  
(แหลง่สญัญาณเขา้)

HDMI 1.4
HDMI 2.0
VGA

High Altitude  
(พืน้ทีส่งู)

Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]
On (เปิด)

Display Mode Lock
Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]
On (เปิด)

Keypad Lock  
(ล็อคปุ่ ม)

Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]
On (เปิด)

Information Hide 
(ซอ่นขอ้มลู)

Off (ปิด) [คา่เริม่ตน้]
On (เปิด)

Logo (โลโก)้
Default (คา่เริม่ตน้) [คา่เริม่ตน้]
Neutral (ปกต)ิ

Background Color 
(สพีืน้)

None (ไมม่)ี [คา่เริม่ตน้]
Blue (นำ้าเงนิ)
Red (แดง)
Green (เขยีว)
Gray (เทา)

HDMI 1.4 EQ 1 ~ 7 [คา่เริม่ตน้: 4]
HDMI 2.0 EQ 1 ~ 7 [คา่เริม่ตน้: 4]

Reset (รเีซต็)

Reset OSD  
(รเีซต็ OSD)

Cancel (ยกเลกิ) [คา่เริม่ตน้]
Yes (ใช)่

Reset to Default 
(รเีซต็เป็นคา่เริม่ตน้)

Cancel (ยกเลกิ) [คา่เริม่ตน้]
Yes (ใช)่
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เมน ูลกั เมนยูอ่ย เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 เมนยูอ่ย 4 คา่

Info. (ขอ้มลู)

Regulatory  
(การควบคมุ)
Serial Number 
(หมายเลขซเีรยีล)
Source  
(แหลง่สญัญาณ)
Resolution  
(ความละเอยีด) 00x00

Refresh Rate  
(อตัราการรเีฟรช) 0�00Hz

Display Mode  
(โหมดการแสดงภาพ)
Light Source Hours 
(ชัว่โมงแหลง่กำาเนดิ
แสง)
Projector ID  
(ID โปรเจ็กเตอร)์ 00 ~ 99

Color Depth  
(ความลกึส)ี
Color Format  
(รปูแบบส)ี
Filter Usage Hours 
(ชัว่โมงการใชแ้ผน่
กรอง)
Brightness Mode 
(โหมดความสวา่ง)

FW Version  
(เวอรช์ัน่เฟิรม์แวร)์

System (ระบบ)
MCU
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เมนกูารแสดงผล

เมนกูารต ัง้คา่ภาพ

Display Mode (โ มดการแสดงภาพ)

มกีารตัง้คา่จากโรงงานหลายอยา่งทีป่รับมาใหล้ว่งหนา้สำาหรับภาพชนดิ ตา่งๆ

 � Cinema (ภาพยนตร)์: ใหส้ทีีด่ทีีส่ดุในการรับชมภาพยนตร์

 � HDR: ถอดรหสัและแสดงเนือ้หา HDR (High Dynamic Range) สำาหรับภาพทีม่สีดีำาลกึทีส่ดุ สขีาวสวา่งทีส่ดุ และ
สภีาพยนตรท์ีส่ดใส โดยใชก้ามตุส ีREC.2020 โหมดนีจ้ะเปิดใชง้านโดยอตัโนมตั ิถา้ HDR ถกูตัง้คา่เป็นเปิด (และ
เนือ้หา HDR ถกูสง่ไปยงัโปรเจ็กเตอร ์– บลเูรย ์UHD 4K, เกมส ์HDR UHD 1080p/4K, การสตรมีวดิโีอ UHD 4K) 
ในขณะทีโ่หมด HDR แอกทฟี, โหมดการแสดงผลอืน่ ๆ (ภาพยนตร,์ อา้งองิ, ฯลฯ) ไมส่ามารถถกูเลอืกได ้
เนือ่งจาก HDR ใหส้ทีีม่คีวามแมน่ยำาสงู เกนิสมรรถนะดา้นสขีองโหมดการแสดงผลอืน่ ๆ

 � HLG: สำาหรับภาพยนตร ์HDR ทีม่เีนือ้หา Hybrid Log

 � HDR SIM.: เพิม่คณุภาพของเนือ้หาทีไ่มใ่ช ่HDR ดว้ยภาพแบบ HDR (High Dynamic Range) จำาลอง เลอืก
โหมดนีเ้พือ่เพิม่แกมมา่, คอนทราสต ์และความอิม่ของสสีำาหรับเนือ้หาทีไ่มใ่ช ่HDR (720p และ 1080p บรอดคาส
ต/์เคเบลิ TV, 1080p บลเูรย,์ เกมทีไ่มใ่ช ่HDR, ฯลฯ) โหมดนีส้ามารถใชไ้ดเ้ฉพาะเนือ้หาทีไ่มใ่ช ่HDR เทา่นัน้

 � Game (เกมส)์: เลอืกโหมดนีเ้พือ่เพิม่ความสวา่ง และระดบัเวลาการตอบสนองเพือ่สนุกสนานกบัวดิโีอเกม

 � Reference (อา้งองิ): โหมดนีม้ไีวส้ำาหรับสรา้งภาพใหใ้กลเ้คยีงกบัลกัษณะทีผู่ก้ำากบัภาพยนตรต์ัง้ใจใหเ้ป็นมาก
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้การตัง้คา่ส,ี อณุหภมูสิ,ี ความสวา่ง, คอนทราสต ์และแกมมา่ ถกูกำาหนดคา่ทัง้หมดไปยงั
ระดบัอา้งองิมาตรฐาน เลอืกโหมดนีเ้พือ่ดวูดิโีอ

 � Bright (สวา่ง): ความสวา่งสงูสดุสำาหรับสญัญาณเขา้จาก PC

 � ผูใ้ชุ้ : จำาการตัง้คา่ของผูใ้ช ้

 � 3D (สามมติ)ิ: เพือ่สมัผัสประสบการณช์มภาพ 3D คณุจำาเป็นตอ้งสวมแวน่ 3D ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ PC/อปุกรณ์
พกพาของคณุมกีราฟฟิกการด์ควอดบฟัเฟอรท์ีส่ง่เอาตพ์ตุสญัญาณ 120 Hz และมเีครือ่งเลน่ 3D ตดิตัง้อยู่

 � ISF Day: ปรับใหเ้หมาะสำาหรับภาพโดยใหโ้หมด ISF Day ถกูปรับเทยีบอยา่งสมบรูณ ์และมคีณุภาพของภาพที่
สงู

 � ISF Night: ปรับใหเ้หมาะสำาหรับภาพโดยใหโ้หมด ISF Night ถกูปรับเทยีบอยา่งสมบรูณ ์และมคีณุภาพของภาพ
ทีส่งู

 � ISF 3D: ปรับภาพใหเ้หมาะสมทีส่ดุดว้ยโหมด ISF 3D เพือ่การปรับเทยีบภาพไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบ และคณุภาพ
ของภาพทีส่งู

 มายเ ตุุ   ในการเขา้ใชง้านและปรับคา่ของโหมด ISF เวลากลางวนัและมมุมองกลางคนื โปรดตดิตอ่ตวัแทนจำาหน่ายประจำา
พืน้ทีข่องคณุ

Wall Color (สขีองผนงั)

ใชฟั้งกช์ัน่นีเ้พือ่รับภาพหนา้จอทีท่ีเ่หมาะสมตามสขีองผนัง เลอืกระหวา่ง Off (ปิด), Blackboard (กระดานดำา), 
Light Yellow (เหลอืงออ่น), Light Green (เขยีวออ่น), Light Blue (ฟ้าออ่น), Pink (ชมพ)ู, และ Gray (เทา)

Dynamic Range (ไดนามกิเรนจ)์

ตัง้คา่ High Dynamic Range (HDR) และผลของมนัเมือ่ฉายวดีโิอจากเครือ่งเลน่ 4K Blu-ray และอปุกรณส์ตรมีมิง่

 มายเ ตุุ  HDMI 1.4 และ VGA ไมส่นับสนุน Dynamic Range

 HDR/HLG
 � Off (ปิด): ปิดการใชง้านกระบวนการ HDR/HLG เมือ่ตัง้คา่เป็น ปิด โปรเจ็กเตอรจ์ะไมถ่อดรหสัเนือ้หา HDR/HLG

 � Auto (อตัโนมตั)ิ: ตรวจจับสญัญาณ HDR โดยอตัโนมตัิ

 HDR Picture Mode (โ มดภาพ HDR)
 � Bright (สวา่ง)ุ เลอืกโหมดนีเ้พือ่ทำาใหส้ทีีอ่ ิม่ตวัสวา่งขึน้

 � Standard (มาตรฐาน)ุ เลอืกโหมดนีเ้พือ่ใหไ้ดส้ทีีด่เูป็นธรรมชาต ิโดยมโีทนสอีุน่และเย็นทีม่คีวามสมดลุ
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 � Film (ฟิลม์)ุ เลอืกโหมดนี ้เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีม่รีายละเอยีดและความชดัมากขึน้

 � Detail (รายละเอยีด)ุ สญัญาณมาจากการแปลง OETF เพือ่ใหไ้ดก้ารจับคูส่ทีีด่ทีีส่ดุ

 HLG Picture Mode (โ มดภาพ HLG)
 � Bright (สวา่ง)ุ เลอืกโหมดนีเ้พือ่ทำาใหส้ทีีอ่ ิม่ตวัสวา่งขึน้

 � Standard (มาตรฐาน)ุ เลอืกโหมดนีเ้พือ่ใหไ้ดส้ทีีด่เูป็นธรรมชาต ิโดยมโีทนสอีุน่และเย็นทีม่คีวามสมดลุ

 � Film (ฟิลม์)ุ เลอืกโหมดนี ้เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีม่รีายละเอยีดและความชดัมากขึน้

 � Detail (รายละเอยีด)ุ สญัญาณมาจากการแปลง OETF เพือ่ใหไ้ดก้ารจับคูส่ทีีด่ทีีส่ดุ

 HDR Demo Mode (โ มดสาธติ HDR)
� คณุสมบตันิีช้ว่ยใหค้ณุเห็นความแตกตา่งดา้นคณุภาพระหวา่งภาพ raw ทีย่งัไมไ่ดผ้า่นกระบวนการ กบัภาพทีผ่า่น

กระบวนการดว้ย HDR แลว้ 

Brightness (ความสวา่ง)

ปรับความสวา่งของภาพ

Contrast (คอนทราสต)์

คอนทราสต ์ทำาหนา้ทีค่วบคมุระดบัความแตกตา่งระหวา่งสว่นทีส่วา่งทีส่ดุ และมดืทีส่ดุของภาพ 

Sharpness (ความชดั)

ปรับความชดัของภาพ

Color (ส)ี

ปรับภาพวดิโีอจากสดีำาและขาว เพือ่ใหไ้ดส้ทีีอ่ ิม่ตวัอยา่งสมบรูณ์

Tint (สอีอ่น)

ปรับความสมดลุของสแีดงและสเีขยีว

Gamma (แกมมา่)

ตัง้คา่ชนดิสว่นโคง้แกมมา่ หลงัจากทีต่ัง้คา่เริม่ตน้ และปรับละเอยีดเสร็จแลว้ ใชข้ัน้ตอน การปรับแกมมา่ เพือ่ปรับภาพเอาตพ์ตุ
ของคณุใหด้ทีีส่ดุ

 � Film (ฟิลม์): สำาหรับระบบโฮมเธยีเตอร์

 � Video (วดิโีอ): สำาหรับสญัญาณวดิโีอ หรอื TV

 � Graphics (กราฟฟิก): สำาหรับสญัญาณ PC / ภาพถา่ย

 � Standard(2.2) (มาตรฐาน(2.2)): สำาหรับการตัง้คา่แบบมาตรฐาน

 � 1.8 / 2.0 / 2.4: สำาหรับสญัญาณเฉพาะ PC / ภาพถา่ย

 � 3D (สามมติ)ิ: เพือ่สมัผัสประสบการณช์มภาพ 3D คณุจำาเป็นตอ้งสวมแวน่ 3D ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ PC/อปุกรณ์
พกพาของคณุมกีราฟฟิกการด์ควอดบฟัเฟอรท์ีส่ง่เอาตพ์ตุสญัญาณ 120 Hz และมเีครือ่งเลน่ 3D ตดิตัง้อยู่

 มายเ ตุุ   ตวัเลอืกเหลา่นีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่ฟังกช์ัน่โหมด 3 มติปิิดใชง้านเทา่นัน้ ในโหมด 3 มติ ิผูใ้ชส้ามารถเลอืกไดเ้ฉพาะ 3D (สามมติ)ิ 
สำาหรับการตัง้คา่แกมมา่เทา่นัน้

Color Settings (การต ัง้คา่ส)ี

กำาหนดคา่การตัง้คา่สี

 � BrilliantColor™: รายการทีส่ามารถปรับไดน้ีจ้ะใชอ้ลักอรทิมึการประมวลผลสใีหมแ่ละการปรับปรงุเพือ่ใหค้วาม
สวา่งทีส่งูขึน้ ในขณะทีใ่หส้จีรงิทีส่ดใสมากขึน้ในรปูภาพ

 � Color Temp. (อณุ ภมูสิ)ี: เลอืกอณุหภมูสิจีาก D55, D65, D75, D83, D93 หรอื Native�

 � Color Gamut (ชก้ามตุส)ี: เลอืก Color Gamut ทีเ่หมาะสมจาก Native, HDTV, Presentation (การนำาเสนอ), 
Cinema (ภาพยนตร)์, หรอื Game (เกมส)์
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 � CMS (ระบบจดัการส)ี: เลอืกสทีีต่อ้งการ (R/G/B/C/M/Y) เพือ่ปรับคา่ออฟเซต็ x/y และความสวา่ง
± Color (ส)ี: เลอืกระหวา่งสแีดง (R), สเีขยีว (G), สนีำ้าเงนิ (B), สคีราม (C), สเีหลอืง (Y), สมีว่ง (M) และสี

ขาว (W)

± x offset (x ออฟเซต็): ปรับคา่ x Offset ของสทีีเ่ลอืก

± y offset (y ออฟเซต็): ปรับคา่ y Offset ของสทีีเ่ลอืก

± Brightness (ความสวา่ง): ปรับคา่ความสวา่งของสทีีเ่ลอืก

± Reset (รเีซต็): กลบัคนืสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงานสำาหรับการปรับสี

± Exit (ออก):ออกจากเมนู "CMS"

 � RGB Gain/Bias (RGB เกน/ไบแอส)ุ การตัง้คา่นีใ้หค้ณุปรับแตง่ความสวา่ง (เกน) และคอนทราสต ์(ไบแอส) 
ของภาพ
± Reset (รเีซต็): กลบัไปยงัการตัง้คา่หลกัจากโรงงานสำาหรับ RGB เกน/ไบแอส

± Exit (ออก):ออกจากเมนู "RGB Gain/Bias (RGB เกน/ไบแอส)"

 � Color Space (ปรภิมูสิ)ี(ทีไ่มใ่ชส่ญัญาณเขา้ HDMI เทา่น ัน้): เลอืกชนดิแมทรกิซส์ทีีเ่หมาะสมจากรายการ
ตอ่ไปนี:้ Auto (อตัโนมตั)ิ, RGB, หรอื YUV

 � Color Space (ปริภูมิสี) (อินพุต HDMI เท่านั้น)ุ เลือกชนิดแมทริกซ์สีที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้: 
อัตโนมัติ, RGB(0-255), RGB(16-235) และ YUV

Signal (สญัญาณ)

ปรับตวัเลอืกสญัญาณ

 � Automatic (อตัโนมตั)ิ: กำาหนดคา่สญัญาณโดยอตัโนมตั ิ(รายการความถีแ่ละเฟสจะเป็นสเีทาจาง) ถา้อตัโนมตัิ
ถกูปิดทำางาน, รายการความถี ่และเฟสจะปรากฏขึน้เพือ่ใหผู้ใ้ชป้รับคา่ดว้ยตวัเอง และทำาการบนัทกึการตัง้คา่

 � Frequency (ความถี)่: เปลีย่นความถีข่อ้มลูการแสดงผล เพือ่ใหต้รงกบัความถีข่องกราฟฟิกการด์ของ
คอมพวิเตอรข์องคณุ ใชฟั้งกช์ัน่นีเ้ฉพาะเมือ่ภาพปรากฏกะพรบิในแนวตัง้เทา่นัน้

 � Phase (เฟส): ซงิโครไนซไ์ทมม์ิง่สญัญาณของการแสดงผลกบักราฟฟิกการด์ ถา้ภาพดเูหมอืนวา่จะไมน่ิง่หรอื
กะพรบิ ใหใ้ชฟั้งกช์ัน่นีเ้พือ่แกไ้ข

 � H. Position (การจดัวางแนวนอน): ปรับตำาแหน่งแนวนอนของภาพ

 � V. Position (การจดัวางแนวต ัง้): ปรับตำาแหน่งแนวตัง้ของภาพ

 � Exit (ออก): ออกจากเมนู "Signal (สญัญาณ)"

 มายเ ตุุ  เมนูนีม้ใีหใ้ชก้ารไดเ้ฉพาะเมือ่แหลง่สญัญาณเขา้เป็น RGB/คอมโพเนนต ์เทา่นัน้

UltraDetail

ปรับขอบของภาพทีฉ่ายออกไปเพือ่ใหส้ามารถมองเห็นรายละเอยีดไดม้ากขึน้

Dynamic Black (การปรบัความมดืแบบไดนามกิ)

ใชป้รับความสวา่งของภาพแบบอตัโนมตัเิพือ่ใหไ้ดค้อนทราสตส์งูสดุ

Brightness Mode (โ มดความสวา่ง)

ปรับการตัง้คา่โหมดความสวา่ง

 � Bright (สวา่ง): เลอืก “Bright (สวา่ง)” เพือ่เพิม่ความสวา่ง

 � Eco (อโีค): เลอืก “Eco (อโีค)” เพือ่หรีห่ลอดไฟโปรเจ็กเตอรล์ง ซึง่จะลดการสิน้เปลอืงพลงังาน และยดือายกุาร
ใชง้านของหลอด

Reset (รเีซ็ต)

กลบัไปยงัการตัง้คา่หลกัจากโรงงานสำาหรับการตัง้คา่สี

เมน ูเกมข ัน้สงู
เปิดใชง้านคณุสมบตันิี ้เพือ่ลดเวลาตอบสนอง (อนิพตุลาเทนซ)ี ระหวา่งการเลน่เกมใหเ้หลอื 15.7ms*
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 มายเ ตุุ  

 � *เฉพาะสำาหรับสัญญาณ 1080p 240Hz เท่านั้น

 � มีการอธิบายความล่าช้าของอินพุตตามสัญญาณไว้ในตารางต่อไปนี้:

 � ค่าในตารางสามารถแตกต่างจากนี้ได้เล็กน้อย

4K 60Hz 1440P 60Hz 1080P 60Hz 1080P 120Hz 1080P 240Hz

25.8ms 25.8ms 23.8ms 18.2ms 15.7ms

เมน ูสามมติ ิ
3D Mode (โ มด 3 มติ)ิ

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เปิด/ปิดการใชง้านฟังกช์ัน่โหมด 3 มติิ

3D Sync Invert (3D ซงิคย์อ้นกลบั)

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เปิด/ปิดการใชง้านฟังกช์ัน่ 3D ซงิคย์อ้นกลบั

3D Format (3D รปูแบบ)

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เลอืกรปูแบบเนือ้หา 3D ทีเ่หมาะสม

 � Auto (อตัโนมตั)ิ: เมือ่ตรวจพบสญัญาณประจำาตวั 3D รปูแบบ 3D จะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัิ

 � SBS: แสดงสญัญาณ 3D ในรปูแบบ “เคยีงขา้งกนั”

 � Top and Bottom (สงูสดุและตำา่สดุ): แสดงสญัญาณ๊ 3D ในรปูแบบ “Top and Bottom (สงูสดุและตำา่สดุ)”

 � Frame Sequential (กรอบลำาดบั): แสดงสญัญาณ๊ 3D ในรปูแบบ “Frame Sequential (กรอบลำาดบั)”

 � Frame Packing (เฟรมแพคกิง้): แสดงสญัญาณ๊ 3D ในรปูแบบ “Frame Packing (เฟรมแพคกิง้)”

3D -> 2D

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ระบวุธิกีารใหเ้นือ้หา 3D ปรากฏขึน้บนหนา้จอ

 � 3D (สามมติ)ิ: แสดงสญัญาณ 3D

 � L (ซา้ย): แสดงกรอบซา้ยของภาพ 3D

 � R (ขวา): แสดงกรอบขวาของภาพ 3D

เมน ูสดัสว่นภาพ
เลอืกอตัราสว่นของภาพทีแ่สดงในระหวา่งตวัเลอืกตอ่ไปนี:้

 � 4ุ3: รปูแบบนีใ้ชส้ำาหรับแหลง่อนิพตุขนาด 4:3

 � 16ุ9: รปูแบบนีใ้ชส้ำาหรับแหลง่อนิพตุขนาด 16:9 เชน่ HDTV และ DVD เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพสำาหรับการชมภาพ
บน TV แบบ Wide Screen

 � LBX: รปูแบบนีใ้ชส้ำาหรับแหลง่อนิพตุ letterbox ทีไ่มใ่ช ่16x9 และถา้คณุใชเ้ลนส ์16x9 ภายนอก เพือ่แสดงภาพ
ในอตัราสว่น 2.35:1 โดยใชค้วามละเอยีดสงูสดุ

 � Superwide (ซุปเปอรไ์วด)์: ใชส้ดัสว่นภาพพเิศษ 2.0:1 นีเ้พือ่แสดงสดัสว่นภาพของภาพยนตรท์ัง้ในแบบ 16:9 
และ 2.35:1 โดยไมใ่หม้แีถบสดีำาดา้นบนและลา่งของจอภาพ

 � Native: รปูแบบนีจ้ะแสดงภาพตน้ฉบบัโดยไมม่กีารปรับระดบัใด ๆ

 � Auto (อตัโนมตั)ิ: เลอืกรปูแบบการแสดงทีเ่หมาะสมโดยอตัโนมตัิ
 มายเ ตุุ  
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� รายละเอยีดเกีย่วกบัโหมด LBX:
± DVD รปูแบบเล็ตเตอรบ็์อกซบ์างเครือ่ง ไมถ่กูขยายสำาหรับ TV 16x9 ในสถานการณน์ี ้ภาพจะดไูมถ่กูตอ้ง

เมือ่แสดงในโหมด 16:9 ในสถานการณน์ี ้โปรดลองใชโ้หมด 4:3 เพือ่ด ูDVD ถา้เนือ้หาไมไ่ดเ้ป็น 4:3, จะมี
แถบสดีำารอบๆ ภาพในการแสดงแบบ 16:9 สำาหรับเนือ้หาชนดินี ้คณุสามารถใชโ้หมด LBX เพือ่เตมิภาพให ้
เต็มหนา้จอบนการแสดงผล 16:9 

± ถา้คณุใชเ้ลนสอ์นามอรฟิ์กภายนอก โหมด LBX นี ้ยงัอนุญาตใหค้ณุชมเนือ้หา 2.35:1 (รวมถงึสญัญาณจาก 
DVD อนามอรฟิ์กและภาพยนตร ์HDTV) ซึง่สนับสนุนอตัราสว่นอนามอรฟิ์กไวดท์ีข่ยายสำาหรับการแสดงผล 
16x9 ในภาพแบบไวด ์2.35:1 ดว้ย ในกรณีนี ้จะไมม่แีถบสดีำา พลงังานของหลอดและความละเอยีดตาม
แนวตัง้จะถกูใชอ้ยา่งเต็มที่

� ในการใชร้ปูแบบซปุเปอรไ์วด ์ทำาตามขัน้ตอนตอ่ไปนี:้
a) ตัง้คา่อตัราสว่นหนา้จอเป็น 2.0:1

b) เลอืกรปูแบบ “Superwide (ซปุเปอรไ์วด)์”

c) จัดภาพโปรเจ็กเตอรบ์นหนา้จออยา่งถกูตอ้ง

ตารางปรบัขนาด 4K UHD:

 นา้จอ 16ุ9 480i/p 576i/p 720p 1080i/p 2160p

4x3 ปรับไปเป็น 2880 x 2160

16x9 ปรับไปเป็น 3840 x 2160

LBX เลอืกภาพกลาง 3840 x 1620 แลว้ปรับขนาดเป็น 3840 x 2160 เพือ่แสดง

Native การกำาหนด ศนูยก์ลาง 1:1
ไมม่กีารปรับขนาด; ความละเอยีดทีแ่สดงขึน้อยูก่บัแหลง่สญัญาณเขา้

Auto (อตัโนมตั)ิ - หากแหลง่สญัญาณเป็น 4:3 ชนดิหนา้จอจะถกูปรับขนาดเป็น 2880 x 2160

- หากแหลง่สญัญาณเป็น 16:9 ชนดิหนา้จอจะถกูปรับขนาดเป็น 3840 x 2160

- หากแหลง่สญัญาณเป็น 15:9 ชนดิหนา้จอจะถกูปรับขนาดเป็น 3600 x 2160

- หากแหลง่สญัญาณเป็น 16:10 ชนดิหนา้จอจะถกูปรับขนาดเป็น 3456 x 2160

กฎการ mapping อตัโนมตั:ิ

ความละเอยีดอนิพตุ อตัโนมตั/ิปรบัขนาด
ความละเอยีดแนวนอน ความละเอยีดแนวต ัง้ 3840 2160

4:3

640 480 2880 2160
800 600 2880 2160
1024 768 2880 2160
1280 1024 2880 2160
1400 1050 2880 2160
1600 1200 2880 2160

ไวดแ์ลปท็อป
1280 720 3840 2160
1280 768 3600 2160
1280 800 3456 2160

SDTV
720 576 2700 2160
720 480 3240 2160

HDTV
1280 720 3840 2160
1920 1080 3840 2160
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เมน ูมาสกข์อบ 
ใชฟั้งกช์ัน่นีเ้พือ่กำาจัดสญัญาณรบกวนในการเขา้รหสัวดิโีอทีข่อบของแหลง่สญัญาณวดิโีอ

เมน ูซูมดจิติอล
ใชเ้พือ่ลดหรอืขยายภาพบนหนา้จอการฉายภาพ

เมน ูการยา้ยภาพ
ปรับตำาแหน่งภาพทีฉ่ายแนวนอน (H) หรอืแนวตัง้ (V)

 มายเ ตุุ  ขนาดภาพจะลดลงเล็กนอ้ยเมือ่ปรับภาพเพีย้นตามแนวนอนและแนวตัง้

เมน ูแกภ้าพบดิเบีย้ว
กดเพือ่ปรับความบดิเบีย้วของภาพทีเ่กดิจากการเอยีงโปรเจ็กเตอร์

เมนเูสยีง
Internal Speaker (ลำาโพงภายใน)

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เปิดหรอืปิดลำาโพงภายใน

 � Off (ปิด)ุ เลอืก “Off (ปิด)” เพือ่ปิดใชง้านลำาโพงภายใน

 � On (เปิด)ุ เลอืก “On (เปิด)” เพือ่ปิดใชง้านลำาโพงภายใน
Mute (ซอ่น)

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ปิดเสยีงชัว่คราว

 � Off (ปิด)ุ เลอืก "Off (ปิด)" เพือ่ปิดการปิดเสยีง

 � On (เปิด)ุ เลอืก "On (เปิด)" เพือ่เปิดการปิดเสยีง

 มายเ ตุุ  “ฟังกช์ัน่ Mute (ซอ่น)" มผีลกบัทัง้ระดบัเสยีงภายในและลำาโพงภายนอก

Volume (ระดบัเสยีง)

ปรับระดบัเสยีง

เมนตู ัง้คา่
Projection (การฉายภาพ)

เลอืกการฉายทีต่อ้งการระหวา่งดา้นหนา้ ดา้นหลงั บนเพดาน และดา้นหลงับน

เมน ูการต ัง้คา่ ลอด
Lamp Reminder (เตอืนอาย ุลอด)

เลอืกฟังกช์ัน่นีเ้พือ่แสดง หรอืซอ่นขอ้ความเตอืน เมือ่ขอ้ความเปลีย่น หลอดแสดงขึน้ ขอ้ความจะปรากฏเป็นเวลา 30 ชัว่โมงกอ่น
ถงึเวลาเปลีย่นหลอดทีแ่นะนำา

Lamp Reset (ลบช ัว่โมง ลอดภาพ)

รเีซต็ตวันับชัว่โมงการใชง้านหลอด หลงัจากการเปลีย่นหลอด

เมน ูต ัง้คา่แผน่กรอง
Filter Usage Hours (ช ัว่โมงการใชแ้ผน่กรอง)

แสดงเวลาตวักรอง

Optional Filter Installed (ตดิต ัง้แผน่กรองสำารอง)
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ตัง้การตัง้คา่ขอ้ความเตอืน

 � Yes (ใช)ุ่ แสดงขอ้ความเตอืนหลงัจากทีใ่ชไ้ป 500 ชัว่โมง
 มายเ ตุุ   “Filter Usage Hours (ชัว่โมงการใชแ้ผน่กรอง) / Filter Reminder (การเตอืนแผน่กรอง) / 

Filter Reset (เริม่นับเวลาแผน่กรองใหม)่” จะแสดงเฉพาะเมือ่ 
“Optional Filter Installed (ตดิตัง้แผน่กรองสำารอง)” เป็น “Yes (ใช)่”

 � No (ไมใ่ช)ุ่ ปิดขอ้ความเตอืน

Filter Reminder (การเตอืนแผน่กรอง)

เลอืกฟังกช์ัน่นีเ้พือ่แสดง หรอืซอ่นขอ้ความเตอืน เมือ่ขอ้ความการเปลีย่นตวักรองแสดงขึน้ ตวัเลอืกทีใ่ชไ้ดป้ระกอบดว้ย 
300hr (300 ชม), 500hr (500 ชม), 800hr (800 ชม), และ 1000hr (1000 ชม)

Filter Reset (เร ิม่นบัเวลาแผน่กรองใ ม)่

รเีซต็ตวันับเวลาตวักรองฝุ่ น หลงัจากทีเ่ปลีย่นหรอืทำาความสะอาดตวักรองฝุ่ น

เมน ูต ัง้คา่การใชไ้ฟ
Direct Power On (ะบบเปิดเครือ่งดว่น)

เลอืก "On (เปิด)"เพือ่เปิดใชง้านโหมดเปิดเครือ่งดว่น โปรเจ็กเตอรจ์ะเปิดอตัโนมตั ิเมือ่ไฟ AC เขา้ โดยไมต่อ้งกดปุ่ ม "เพาเวอร"์ 
ทีปุ่่ มกดบนโปรเจ็กเตอรห์รอืบนรโีมทคอนโทรล

Auto Power Off (min) (ปิดอตัโนมตั ิ(นาท)ี)

ตัง้คา่ชว่งเวลาการนับถอยหลงั ตวัตัง้เวลานับถอยหลงัจะเริม่ขึน้ เมือ่ไมม่สีญัญาณถกูสง่ไปยงัโปรเจคเตอร ์โปรเจคเตอรจ์ะปิด
เครือ่งโดยอตัโนมตั ิเมือ่การนับถอยหลงัเสร็จสิน้ (ในหน่วยนาท)ี

Sleep Timer (min) (ต ัง้เวลาปิด (นาท)ี)

กำาหนดคา่ตัง้เวลาปิด

 � Sleep Timer (min) (ต ัง้เวลาปิด (นาท)ี)ุ ตัง้คา่ชว่งเวลาการนับถอยหลงั ตวัตัง้เวลานับถอยหลงัจะเริม่ทำางาน 
โดยทีม่หีรอืไมม่สีญัญาณสง่ไปยงัโปรเจคเตอร ์โปรเจคเตอรจ์ะปิดเครือ่งโดยอตัโนมตั ิเมือ่การนับถอยหลงัเสร็จสิน้ 
(ในหน่วยนาท)ี
 มายเ ตุุ  ตวัตัง้เวลาปิดจะรเีซต็ทกุครัง้เมือ่ปิดโปรเจ็กเตอร์

 � Always on (เปิดตลอด)ุ ตรวจสอบเพือ่ตัง้คา่เวลาปิดเป็นเปิดตลอด

เมน ูระบบป้องกนั 
Security (ระบบป้องกนั)

เปิดการใชง้านฟังกช์ัน่นีเ้พือ่ใหร้ะบบขอรหสัผา่นกอ่นเริม่การใชง้านโปรเจคเตอร์

 � Off (ปิด)ุ เลอืก “Off (ปิด)” เพือ่ใหส้ามารถเปิดโปรเจ็กเตอรไ์ดโ้ดยไมต่อ้งตรวจสอบรหสัผา่น
 � On (เปิด)ุ เลอืก “On (เปิด)” เพือ่ใชก้ารตรวจสอบดา้นความปลอดภยั เมือ่เปิดโปรเจ็กเตอร์

Security Timer (ต ัง้เวลาป้องกนั)

สามารถเลอืกฟังกช์ัน่เวลา (Month (เดอืน)/Day (วนั)/Hour (ชัว่โมง)) เพือ่ตัง้คา่จำานวนชัว่โมงทีส่ามารถใชโ้ปรเจ็กเตอร ์เมือ่
เวลานีผ้า่นไป คณุจะถกูขอใหใ้สร่หสัผา่นของคณุอกีครัง้

Change Password (เปลีย่นร สัผา่น)

ใชเ้พือ่ตัง้คา่หรอืแกไ้ขรหสัผ่า่นทีแ่จง้เตอืนเมือ่เปิดโปรเจ็กเตอร์

เมน ูรปูแบบการทดสอบ
เลอืกรปูแบบการทดสอบจากตารางสเีขยีว ตารางสแีดงมว่ง ตารางสขีาว สขีาวหรอืปิดใชง้านฟังกช์ัน่นี ้(ปิด)

เมน ูการต ัง้คา่รโีมท
IR Function (การทำางานของ IR)

ตัง้การตัง้คา่การทำางานของ IR
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การใชง้านโปรเจ็กเตอร์

 � On (เปิด)ุ เลอืก “On (เปิด)”, โปรเจ็กเตอรส์ามารถถกูสัง่การโดยรโีมทคอนโทรลจากตวัรับสญัญาณ IR ดา้นหนา้
หรอืดา้นบน

 � Front (ดา้น นา้)ุ เลอืก “Front (ดา้นหนา้)”, โปรเจ็กเตอรส์ามารถถกูสัง่การโดยรโีมทคอนโทรลจากตวัรับ
สญัญาณ IR ดา้นหนา้

 � Top (ดา้นบน)ุ เลอืก “Top (ดา้นบน):” สามารถสัง่การโปรเจคเตอรไ์ดด้ว้ยรโีมทคอนโทรลจากตวัรับสญัญาณ IR 
ดา้นบน

 � Off (ปิด)ุ เลอืก “Off (ปิด)” สามารถใชง้านโปรเจ็กเตอโดยรโีมทคอนโทรลได ้คณุสามารถใชปุ้่ มกดได ้โดยเลอืก 
"Off (ปิด)"

User1 (ผูใ้ช1้)/ User2 (ผูใ้ช2้)/ User3 (ผูใ้ช3้)

กำาหนดฟังกช์นัเริม่ตน้สำาหรับ User1 (ผูใ้ช1้), User2 (ผูใ้ช2้) หรอื User3 (ผูใ้ช3้) ระหวา่ง Test Pattern (รปูแบบการทดสอบ), 
CMS, Color Temp. (อณุหภมูสิ)ี, Gamma, Auto Source (แหลง่อตัโนมตั)ิ, Projection (การฉายภาพ), 
Lamp Settings (การปรับคา่หลอด), Digital Zoom (ซมูดจิติอล), MHL, Dynamic Range (ไดนามกิเรนจ)์,หรอื  
Dynamic Black (การปรับความมดืแบบไดนามกิ)

เมน ูID โปรเจ็กเตอร์
ID คำาสัง่สามารถถกูตัง้คา่โดยเมนู (ชว่ง 0-99) และอนุญาตใหผู้ใ้ชค้วบคมุโปรเจ็กเตอรแ์ตล่ะตวัไดโ้ดยคำาสัง่ RS232

เมน ูทรกิเกอร ์12V
ใชฟั้งกช์ัน่นีเ้พือ่เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชท้รกิเกอร์

 มายเ ตุุ แจ็คมินิ 3.5 มม. ที่ให้เอาต์พุต 12V 500mA (สูงสุด) สำาหรับควบคุมระบบรีเลย์

 

+12V

GND

 � On (เปิด): เลอืก “On (เปิด)” เพือ่เปิดใชง้านทรกิเกอร์

 � Off (ปิด): เลอืก “Off (ปิด)” เพือ่เปิดใชง้านทรกิเกอร์

เมนตูวัเลอืก
Language (เลอืกภาษา)

เลอืกเมนูการแสดงผลบนหนา้จอแบบหลายภาษาระหวา่ง องักฤษ เยอรมนั ฝร่ังเศส อติาเลยีน สแปนชิ โปรตเุกส จนีแบบงา่ย 
ญีปุ่่ น เกาหล ีและ รัสเซยี

Menu Settings (การต ัง้คา่เมน)ู

ตัง้คา่ตำาแหน่งเมนูบนหนา้จอและกำาหนดคา่การตัง้คา่ตวัตัง้เวลาของเมนู

 � Menu Location (ตำาแ นง่เมน)ู: เลอืกตำาแหน่งเมนูบนหนา้จอแสดงผล

 � Menu Timer (ต ัง้เวลาเมน)ู: ตัง้คา่ระยะเวลาทีเ่มนู OSD จะสามารถมองเห็นไดบ้นหนา้จอ

Auto Source (แ ลง่อตัโนมตั)ิ

เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ปลอ่ยใหโ้ปรเจคเตอรค์น้หาแหลง่สญัญาณขาเขา้ทีส่ามารถใชง้านไดโ้ดยอตัโนมตัิ

Input Source (แ ลง่สญัญาณเขา้)

เลอืกแหลง่สญัญาณเขา้ระหวา่ง HDMI 1.4, HDMI 2.0 และ VGA

High Altitude (พืน้ทีส่งู)

เมือ่ "On (เปิด)" ถกูเลอืก พัดลมจะหมนุเร็วขึน้ คณุสมบตันิีม้ปีระโยชนเ์มือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่รีะดบัสงู ซึง่มอีากาศเบาบาง

Display Mode Lock

เลอืก "On (เปิด)" หรอื "Off (ปิด)" เพือ่ล็อคหรอืปลดล็อคการปรับเปลีย่นการตัง้คา่โหมดแสดงผล
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Keypad Lock (ล็อคปุ่ ม)

เมือ่ฟังกช์ัน่ล็อคปุ่ มกดเป็น "On (เปิด)" ปุ่ มกดจะถกูล็อค อยา่งไรกต็ามโปรเจคเตอรย์งัสามารถทำางานไดด้ว้ยรโีมทคอนโทรล คณุ
สามารถใชปุ้่ มกดไดใ้หม ่โดยเลอืก "Off (ปิด)"

Information Hide (ซอ่นขอ้มลู)

เปิดการใชง้านฟังกช์ัน่นีเ้พือ่ซอ่นขอ้ความขอ้มลู

 � Off (ปิด)ุ เลอืก “Off (ปิด)” เพือ่แสดงขอ้ความ “กำาลงัคน้หา”

 � On (เปิด)ุ เลอืก “On (เปิด)” เพือ่ซอ่นขอ้ความขอ้มลู
Logo (โลโก)้

ใชฟั้งกช์ัน่นีเ้พือ่ตัง้คา่หนา้จอเริม่ตน้ทีต่อ้งการ หากมกีารเปลีย่นแปลง จะมผีลในครัง้ถดัไปทีโ่ปรเจคเตอรเ์ปิด

 � Default (คา่เร ิม่ตน้)ุ หนา้จอเริม่ตน้มาตรฐาน

 � Neutral (ปกต)ิุ โลโกจ้ะไมแ่สดงบนหนา้จอเมือ่เปิดเครือ่ง

Background Color (สพีืน้)

ใชฟั้งกช์นันีเ้พือ่แสดง สนีำ้าเงนิ สแีดง สเีขยีว สเีทา หรอื ไมม่ ีเมือ่ไมพ่บสญัญาณใด ๆ

HDMI 1.4 EQ

ตัง้คา่ EQ ของพอรต์ HDMI สำาหรับ HDMI1.4

HDMI 2.0 EQ

ตัง้คา่ EQ ของพอรต์ HDMI สำาหรับ HDMI 2.0

 มายเ ตุุ  
� HDMI EQ วเิคราะหข์อ้มลูสญัญาณและขจัดความผดิเพีย้นเนือ่งจากการสญูเสยีสญัญาณเมือ่ใชส้ายเคเบลิ HDMI 

ทีย่าว HDMI รซีฟีเวอร ์ยงัมวีงจรการปรับไทมม์ิง่ทีช่ว่ยลดการเหลือ่มลำ้าทางเวลา ชว่ยกูค้นืสญัญาณ HDMI ไปสู่
ระดบัการรับสง่สญัญาณทีด่ทีีส่ดุ

� 3840x2160@60Hz แนะนำาใหใ้ชส้ายเคเบลิ HDMI ทีย่าวไมเ่กนิ 5 เมตร/16 ฟตุ ถา้สายเคเบลิ HDMI ยาวกวา่ 5 
เมตร/16 ฟตุ เราแนะนำาใหใ้ชส้ายเคเบลิแอกทฟีไฟเบอร ์HDMI หรอืบสูเตอร/์รพีตีเตอรส์ญัญาณ

� 3840x2160@30Hz/25Hz/24Hz แนะนำาใหใ้ชส้ายเคเบลิ HDMI ทีย่าวไมเ่กนิ 15 เมตร/ 50 ฟตุ ถา้สายเคเบลิ 
HDMI มคีวามยาวไมเ่กนิ 15 เมตร/50 ฟตุ สายเคเบลิทองแดงสว่นใหญอ่ยูใ่นระดบัทีย่อมรับได ้ถา้สายเคเบลิยาว
เกนิ 15 เมตร/50 ฟตุ หรอืมปัีญหาในการซงิคส์ญัญาณ เราแนะนำาใหใ้ชส้ายเคเบลิแอกทฟีไฟเบอร ์HDMI หรอืบสู
เตอร/์รพีตีเตอรส์ญัญาณ

� เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะไดภ้าพคณุภาพดทีีส่ดุ และหลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่ เราแนะนำาใหใ้ชส้ายเคเบลิ 
HDMI ความเร็วสงู หรอืไดรั้บการรับรองระดบัพรเีมีย่ม ทีย่าวสงูสดุไมเ่กนิ 5 เมตร

เมน ูรเีซ็ต
Reset OSD (รเีซ็ต OSD)

กลบัไปสูก่ารตัง้คา่จากโรงงานสำาหรับการตัง้คา่เมนู OSD

Reset to Default (รเีซ็ตเป็นคา่เร ิม่ตน้)

เปลีย่นการตัง้คา่ทัง้หมดกลบัไปเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงาน
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เมนขูอ้มลู
ดขูอ้มลูโปรเจ็กเตอรท์ีแ่สดงไวด้า้นลา่ง:

� Regulatory (การควบคมุ)

� Serial Number (หมายเลขซเีรยีล)

� Source (แหลง่สญัญาณ)

� Resolution (ความละเอยีด)

� Refresh Rate (อตัราการรเีฟรช)

� Display Mode (โหมดการแสดงภาพ)

� Light Source Hours (ชัว่โมงแหลง่กำาเนดิแสง)

� Projector ID (ID โปรเจ็กเตอร)์

� Color Depth (ความลกึส)ี

� Color Format (รปูแบบส)ี

� Filter Usage Hours (ชัว่โมงการใชแ้ผน่กรอง)

� Brightness Mode (โหมดความสวา่ง)

� FW Version (เวอรช์ัน่เฟิรม์แวร)์
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การบำารงุรกัษา

การเปลีย่น ลอด (ชา่งซอ่มบำารงุเทา่น ัน้)
โปรเจ็กเตอรจ์ะตรวจจับอายกุารใชง้านของหลอดโดยอตัโนมตั ิและเมือ่หลอดหมดอาย ุขอ้ความเตอืนจะปรากฏบนหนา้จอ

เมือ่คณุเห็นขอ้ความนีป้รากฏขึน้ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจำาหน่ายหรอืศนูยบ์รกิารในประเทศของคณุเพือ่เปลีย่นหลอดโดยเร็วทีส่ดุเทา่
ทีจ่ะเป็นไปได ้กอ่นทีจ่ะเปลีย่นหลอด ใหแ้น่ใจวา่ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอร ์ถอดปลั๊กสายไฟ และใหม้ัน่ใจวา่โปรเจ็กเตอรเ์ย็นลงอยา่ง
นอ้ย 30 นาท ีและหลอดเย็นสนทิ

การแจง้เตอืน: หากตดิตัง้บนเพดาน โปรดใชค้วามระมดัระวงัเมือ่เปิดแผงสำาหรับเปลีย่นหลอด แนะนำาวา่ใหส้วม
แวน่ตาเพือ่ความปลอดภยัถา้จะเปลีย่นหลอดเมือ่ตดิตัง้บนเพดาน ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเพือ่ป้องกนัไมใ่หช้ ิน้สว่นที่
หลวมหลน่ออกมาจากโปรเจคเตอร์

การแจง้เตอืน: ฝาครอบหลอดรอ้น! ปลอ่ยใหเ้ย็นลงกอ่นทีจ่ะเปลีย่นหลอด!

การแจง้เตอืน: เพือ่ลดความเสีย่งของการบาดเจ็บสว่นตวั อยา่ทำาชดุหลอดหลน่หรอืจับหลอดไฟ หลอดอาจแตกและ
ทำาใหเ้กดิการบาดเจ็บไดถ้า้ทำาหลน่
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การบำารุงรกัษา

การเปลีย่น ลอด (ตอ่)

3

2

1

6

4 5

ขัน้ตอน:

1� ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอรโ์ดยกดปุ่ ม “ ” บนแผงปุ่ มกดของโปรเจ็กเตอร ์หรอืปุ่ ม “ ” บนรโีมทคอนโทรล

2� ปลอ่ยใหโ้ปรเจคเตอรเ์ย็นลงอยา่งนอ้ย 30 นาที

3. ถอดสายเพาเวอรอ์อก

4� ไขสกรทูีย่ดึฝาปิดดา้นบนออก 1

5� ถอดฝาครอบหลอด 2

6� ไขสกรบูนชดุหลอดออก 3

7� ยกทีจั่บหลอดขึน้ 4

8� ถอดสายหลอดไฟออก 5

9� ถอดโมดลูหลอดไฟออกอยา่งระมดัระวงั 6

10� ในการใสช่ดุหลอดกลบัคนื ใหท้ำาขัน้ตอนกอ่นหนา้ในลำาดบัยอ้นกลบั

11� เปิดเครือ่งโปรเจคเตอรแ์ละรเีซต็ตวัจับเวลาหลอดไฟ

12� ลบชัว่โมงหลอดภาพ: (i) กด "เมนู"  (ii) เลอืก "Setup (ตัง้คา่)"  (iii) เลอืก 
"Lamp Settings (การปรับคา่หลอด)"  (iv) เลอืก "Lamp Reset (ลบชัว่โมงหลอดภาพ)"  (v) เลอืก 
"Yes (ใช)่"

 มายเ ตุุ  
� โปรเจ็กเตอรไ์มส่ามารถ เปิดเครือ่งได ้ถา้ไมใ่ส ่ฝาปิดหลอดกลบัเขา้ ไปในโปรเจ็กเตอร์
� อยา่สมัผัสบรเิวณกระจกของหลอดไฟ นำ้ามนัทามอืสามารถทำาใหห้ลอดไฟแตกได ้ใชผ้า้แหง้ในการทำาความสะอาด

ชดุหลอดถา้โดนโดยไมต่ัง้ใจ
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การบำารุงรกัษา

การตดิต ัง้และการทำาความสะอาดตวักรองฝุ่ น

การตดิต ัง้ตวักรองฝุ่ น

1

2

 มายเ ตุุ  
� ตวักรองฝุ่ นจำาเป็น/มใีหเ้ฉพาะในภมูภิาคทีไ่ดรั้บการคดัเลอืกแลว้วา่มฝีุ่ นมาก
� ไมจ่ำาเป็นตอ้งใชต้วักรองฝุ่ นในภมูภิาคอเมรกิาเหนอื

การทำาความสะอาดตวักรองฝุ่ น
เราแนะนำาใหท้ำาความสะอาดตวักรองฝุ่ นทกุสามเดอืน ทำาความสะอาดบอ่ยขึน้ถา้ใชโ้ปรเจคเตอรใ์นสภาพแวดลอ้มทีม่ฝีุ่ น

ขัน้ตอน:

1� ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอรโ์ดยกดปุ่ ม “ ” บนแผงปุ่ มกดของโปรเจ็กเตอร ์หรอืปุ่ ม “ ” บนรโีมทคอนโทรล

2� ถอดสายเพาเวอรอ์อก

3. ดงึกลอ่งฟิลเตอรก์รองฝุ่ นไปทางดา้นขา้ง แลว้ถอดออกจากดา้นขวาของโปรเจ็กเตอร ์1

4� ถอดฟิลเตอรก์รองอากาศอยา่งระมดัระวงั แลว้ทำาความสะอาดหรอืเปลีย่นแผน่กรองฝุ่ น 2

5� ในการตดิตัง้ตวักรองฝุ่ น ใหท้ำาขัน้ตอนกอ่นหนา้กลบักนั

1
2
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ความละเอยีดทีใ่ชง้านได้

ความเข้ากันได้ทางวิดีโอ

สัญญาณ ความละเอียด
SDTV 480i/p, 576i/p
HDTV 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 1080p (24/50/60Hz)
UHD 2160p (24/50/60Hz)

ไทม์มิ่งวิดีโออย่างละเอียด

สัญญาณ ความละเอียด อัตรารีเฟรช (Hz)  มายเ ตุ
SDTV (480i) 640 x 480 60

สำาหรับคอมโพเนนท์

SDTV (480p) 640 x 480 60

SDTV (576i) 720 x 576 50
SDTV (576p) 720 x 576 50
HDTV (720p) 1280 x 720 50/60
HDTV (1080i) 1920 x 1080 50/60
HDTV (1080p) 1920 x 1080 24/50/60
UHD (2160p) 3840 x 2160 24/50/60 สำาหรับ 4K UHD

ความเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ (PC)

สัญญาณ ความละเอียด
ความถี่ H อัตราการรีเฟรช
(KHz) (Hz) วิดีโอ ดิจิทัล อนาล็อก  มายเ ตุ

VGA

720 x 400 31.5 70  √ √  
720 x 400 37.9 85  √ √  
720 x 576  50  √ √  

640 x 480 31.5 60  √ √  
640 x 480  67  √ √  
640 x 480 37.9 72�8  √ √ 72Hz
640 x 480 37.5 75  √ √  
640 x 480 43.3 85  √ √  

SVGA 

800 x 600 35.2 56.3  √ √ 56Hz
800 x 600 37.9 60.3  √ √ 60Hz
800 x 600 46�9 75  √ √  
800 x 600 48�1 72�2  √ √ 72Hz
800 x 600 53.7 85�1  √ √ 85Hz
832 x 624  75  √ √  

XGA 

1024 x 768 48�4 60  √ √  
1024 x 768 56�5 70�1  √ √ 70Hz
1024 x 768 60 75  √ √  
1024 x 768 68�7 85  √ √  
1024 x 768  120  ไม่มี √  
1152 x 864  75  √ √  

HD720
1280 x 720  50  √ √  
1280 x 720  60  √ √  
1280 x 720 92�62 120  ไม่มี √  

WXGA
1280 x 768 47�4 60  √ √  
1280 x 768  75  √ √  
1280 x 768  85  √ √  

WXGA-800 1280 x 800  60  √ √  

SXGA
1280 x 1024 64 60  √ √  
1280 x 1024 80 75  √ √  
1280 x 1024 91�1 85  √ √  

SXGA+ 1400 x 1050  60  ไม่มี √  
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สัญญาณ ความละเอียด
ความถี่ H อัตราการรีเฟรช
(KHz) (Hz) วิดีโอ ดิจิทัล อนาล็อก  มายเ ตุ

UXGA 1600 x1200 75 60  √ √  

HD1080
1920 x 1080  24  √ √  
1920 x 1080  50  √ √  
1920 x 1080  60  √ √  

WUXGA(*1) 1920 x 1200  60  √ √  
HDTV 1920 x 1080i  50 ไม่มี √ √  

1920 x 1080i  60 ไม่มี √ √  
1920 x 1080p  24 ไม่มี √ √  
1920 x 1080p  50 ไม่มี √ √  
1920 x 1080p  60 ไม่มี √ √  
1280 x 720 45 60 √ ไม่มี ไม่มี  
1280 x 720p  50 ไม่มี √ √  
1280 x 720p  60 ไม่มี √ √  

SDTV 720 x 576 31.3 50 √ ไม่มี ไม่มี  
720 x 576i  50 ไม่มี √ √  
720 x 576p  50 ไม่มี √ √  
720 x 480 31.5 60 √ ไม่มี ไม่มี  
720 x 480i  60 ไม่มี √ √  
720 x 480p  60 ไม่มี √ √  

 มายเ ตุุ 

� “√” หมายถงึความละเอยีดทีส่นับสนุน, “N/A” หมายถงึความละเอยีดทีไ่มส่นับสนุน
� (*1) 1920 x 1200 @60Hz สนับสนุนเฉพาะ RB (Reduced Blanking)

ความเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ (Mac)

ความละเอียด
ความเข้ากันได้กับ 

Macbook
ความเข้ากันได้กับ 

Macbook Pro (Intel)
ความเข้ากันได้กับ 
Power Mac G5

ความเข้ากันได้กับ 
Power Mac G4

Hz ดิจิทัล อนาล็อก ดิจิทัล อนาล็อก ดิจิทัล อนาล็อก ดิจิทัล อนาล็อก
800 x 600 60 √ √ √ √ ไม่มี ไม่มี √ ไม่มี
800 x 600 72 √ √ √ √ ไม่มี √ √ √
800 x 600 75 √ √ √ √ ไม่มี √ √ √

800 x 600 85 √ √ ไม่มี √ ไม่มี √ √ √

1024 x 768 60 √ √ √ √ ไม่มี √ √ √

1024 x 768 70 √ √ √ √ ไม่มี √ √ √

1024 x 768 75 √ √ √ √ ไม่มี √ √ √

1024 x 768 85 √ √ √ √ ไม่มี √ √ √

1280 x 720 60 √ √ √ √ ไม่มี √ √ √

1280 x 768 60 √ √ √ √ ไม่มี ไม่มี ไม่มี √

1280 x 768 75 ไม่มี √ ไม่มี √ ไม่มี √ √ √

1280 x 768 85 ไม่มี √ ไม่มี √ ไม่มี ไม่มี ไม่มี √

1280 x 800 60 ไม่มี √ ไม่มี √ ไม่มี √ √ √

1280 x 1024 60 √ ไม่มี ไม่มี √ ไม่มี √ √ √

1280 x 1024 75 √ ไม่มี ไม่มี √ ไม่มี √ √ ไม่มี

1920 x 1080 60 √ ไม่มี ไม่มี √ ไม่มี √ √ √

1920 x 1200(*1) 60 √ ไม่มี ไม่มี √ ไม่มี √ √ √

3840 x 2160 60         

 มายเ ตุุ 

� “√” หมายถงึความละเอยีดทีส่นับสนุน, “N/A” หมายถงึความละเอยีดทีไ่มส่นับสนุน
� (*1) 1920 x 1200 @60Hz สนับสนุนเฉพาะ RB (Reduced Blanking)
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ความเข้ากันได้กับ HDMI

สัญญาณ ความละเอียด อัตรารีเฟรช (Hz)  มายเ ตุสำา รับ Mac
VGA 640 x 480 60 Mac 60/72/85
SVGA 800 x 600 6072/85/120 Mac 60/72/85
XGA 1024 x 768 60/70/75/85/120 Mac 60/70/75/85

SDTV (480i) 640 x 480 60  

SDTV (480p) 640 x 480 60  

SDTV (576i) 720 x 576 50  

SDTV (576p) 720 x 576 50  

HDTV (720p) 1280 x 720 50/60 Mac 60

WXGA
1280 x 768 60/75/85 Mac 75

1280 x 800 60/120 Mac 60

WXGA 1366 x 768 60  

WXGA+ 1440 x 900 60/120 (RB) Mac 60

SXGA 1280 x 1024 60/75/85 Mac 60/75

SXGA+ 1400 x 1050 60/85  

UXGA 1600 x 1200 60/65/70/75/85  

HDTV (1080i) 1920 x 1080 50/60  

HDTV (1080p) 1920 x 1080 24/30/50/60/120 Mac 60

WUXGA 1920 x 1200(*1) 60 Mac 60RB

WQHD 2560 x 1440 60RB  

UHD (2160p) 3840 x 2160 24/30/50/60 Mac 24/30

4096 x 2160 24/30/50/60 Mac 24

 มายเ ตุุ 

� “√” หมายถงึความละเอยีดทีส่นับสนุน, “N/A” หมายถงึความละเอยีดทีไ่มส่นับสนุน
� (*1) 1920 x 1200 @60Hz สนับสนุนเฉพาะ RB (Reduced Blanking)
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สนับสนุนไทม์มิ่ง 3D สำา รับ HDMI1.4a 3D
สำาหรับบลูเรย์ 3D

อัตราเฟรม 2D ที่สนับสนุน ไทม์มิ่ง รูปแบบ
59/60Hz ตัวเลือก: 1920 x 1080p @ 23.98 / 24Hz การรวบเฟรม

1280 x 720p @ 59.94 / 60Hz การรวบเฟรม
1920 x 1080i @ 59.94 / 60Hz เคียงข้างกัน (ครึ่ง)
1920 x 1080p @ 23.98 / 24Hz บนและล่าง
1280 x 720p @ 59.94 / 60Hz บนและล่าง

50Hz ตัวเลือก: 1920 x 1080p @ 23.98 / 24Hz การรวบเฟรม
1280 x 720p @ 50Hz การรวบเฟรม
1920 x 1080i @ 50Hz เคียงข้างกัน (ครึ่ง)
1920 x 1080p @ 23.98 / 24Hz บนและล่าง
1280 x 720p @ 50Hz บนและล่าง

ไทม์มิ่ง PC 3D

ไทม์มิ่ง รูปแบบ
HDMI: 1920 x 1080 @ 120Hz Frame Sequential (กรอบลำาดับ)

1280 x 800 @ 120Hz
1024 x 768 @ 120Hz
800 x 600 @ 120Hz
640 x 480 @ 120Hz

VGA 1280 x 800 @ 120Hz Frame Sequential (กรอบลำาดับ)
1024 x 768 @ 120Hz
800 x 600 @ 120Hz
640 x 480 @ 120Hz
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ขนาดภาพและระยะ า่งของโปรเจ็กเตอร์

ขนาดความยาวทแยง
มมุ (นิว้) ของ นา้จอ 

16ุ9

ขนาด นา้จอ W x H ระยะ า่งการฉาย (D)
ออฟเซ็ต (HD)

(ม.) (นิว้) (ม.) (ฟตุ)
ความ
กวา้ง ความสงู ความ

กวา้ง ความสงู ไวด์ เทเล ไวด์ เทเล (ม.) (นิว้)

30 0�66 0.37 25�97 14�61 - 1�05 - 3.44 0�02 0�84

40 0�89 0�50 34.86 19�61 1�07 1�41 3.51 4�62 0.03 1�08

60 1.33 0�75 52�29 29�42 1�61 2�11 5�27 6.93 0�04 1�56

70 1�55 0�87 61�01 34.32 1�88 2�46 6�15 8�08 0�05 1�92

80 1�77 1�00 69.73 39.22 2�14 2�82 7.03 9.23 0�05 2�16

90 1�99 1�12 78�44 44�12 2�41 3.17 7�91 10.39 0�06 2�40

100 2�21 1�25 87�16 49.03 2�68 3.52 8�78 11�54 0�07 2�64

120 2�66 1�49 104�59 58.83 3.21 4�22 10�54 13.85 0�08 3.24

150 3.32 1�87 130.74 73.54 4�02 5�28 13.18 17.31 0�10 4�08

180 3.98 2�24 156�88 88�25 4�82 6.34 15�81 20�78 0�12 4�80

200 4.43 2�49 174.32 98�05 5.36 7�04 17�57 23.08 0�14 5�40

250 5.53 3.11 217�89 122�57 6�70 8�80 21�96 28�85 0�17 6�72

300.6 6�65 3.74 262�00 147.37 8�05 - 26�40 - 0�21 8�16

มมุมองดา้นบน

ระยะหา่งการฉาย (D) 

ฉาก (W)

ฉาก

ฉาก
ความกวา้ง

ทแยง

ค
วา
ม
ส
งู

ฉาก (H)

ออฟเซต็ (Hd)

ระยะหา่งการฉาย (D) 

มมุมองดา้นขา้ง
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ขนาดของเครือ่งโปรเจ็กเตอรแ์ละการตดิต ัง้กบัเพดาน
1� เพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่โปรเจคเตอรข์องคณุ โปรดใชช้ดุยดึเพดาน Optoma
2� ถา้คณุตอ้งการใชช้ดุตดิตัง้บนเพดานของบรษัิทอืน่ โปรดตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สกรทูีใ่ชย้ดึกบัโปรเจคเตอร ์ตรงตาม

ขอ้มลูจำาเพาะตอ่ไปนี:้

� ชนดิสกร:ู M4 สำาหรับการยดึสองจดุ หรอื M6 สำาหรับการยดึจดุเดยีว
� ความยาวสกรตูำา่สดุ: 10mm

 

เลนส์

หน่วย: มม.
 มายเ ตุุ  โปรดทราบวา่ ความเสยีหายทีเ่กดิจากการตดิตัง้ทีไ่มถ่กูตอ้ง จะทำาใหก้ารรับประก ันใชไ้มไ่ด ้

  การแจง้เตอืน:

� ถา้คณุซือ้ชดุยดึเพดานจากบรษัิทอืน่ โปรดมัน่ใจวา่ใชข้นาดสกรทูีถ่กูตอ้ง ขนาดสกรจูะแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บั
ความหนาของแผน่โลหะยดึ

� ใหแ้น่ใจวา่ไดเ้วน้ชอ่งวา่งอยา่งนอ้ย 10 ซม. ระหวา่งเพดานและสว่นลา่งของโปรเจคเตอร์
� หลกีเลีย่งการตดิตัง้ โปรเจคเตอรใ์กลแ้หลง่กำาเนดิความรอ้น
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ร สัรโีมท IR

ON OFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

Source Re-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2 Video YPbPr

ปุ่ ม รปูแบบ 
NEC

ร สัลกูคา้ ร สัปุ่ ม
คำาอธบิาย

ไบต ์1 ไบต ์2 ไบต ์3 ไบต ์4

เปิดเครือ่ง รูปแบบ 1 32 CD 02 FD กดเพือ่เปิดโปรเจคเตอร์

ปิดเครือ่ง รูปแบบ 1 32 CD 2E D1 กดเพือ่ปิดโปรเจคเตอร์

ผูใ้ช1้ รูปแบบ 1 32 CD 36 C9
ปุ่ มทีผู่ใ้ชก้ำาหนดผูใ้ช2้ รูปแบบ 1 32 CD 65 9A

ผูใ้ช3้ รูปแบบ 1 32 CD 66 99
Brightness 
(ความสวา่ง) รูปแบบ 1 32 CD 41 BE ปรับความสวา่งของภาพ

Contrast 
(คอนทราสต)์ รูปแบบ 1 32 CD 42 BD ควบคมุระดบัความแตกตา่งระหวา่งสว่นที่

สวา่งทีส่ดุและมดืทีส่ดุของภาพ
โหมดการ
แสดงภาพ รูปแบบ 1 32 CD 05 FA เลอืกโหมดการแสดงผลสำาหรับการตัง้คา่ที่

เหมาะสมทีส่ดุสำาหรับการใชง้านตา่งๆ
แกภ้าพบดิ
เบีย้ว รูปแบบ 1 32 CD 07 F8 กดเพือ่ปรับความบดิเบีย้วของภาพทีเ่กดิจาก

การเอยีงโปรเจ็กเตอร์
อตัราสว่น
ภาพ รูปแบบ 1 32 CD 64 9B กดเพือ่เปลีย่นอตัราสว่นภาพของภาพที่

แสดง

3D (สามมติ)ิ รูปแบบ 1 32 CD 89 76 กดเพือ่เปิด/ปิดการใชง้านฟังกช์ัน่โหมด 3 
มติิ
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ปุ่ ม รปูแบบ 
NEC

ร สัลกูคา้ ร สัปุ่ ม
คำาอธบิาย

ไบต ์1 ไบต ์2 ไบต ์3 ไบต ์4

Mute (ซอ่น) รูปแบบ 1 32 CD 52 AD ปิด / เปิดเสยีงชัว่คราว

DB 
(Dynamic 
Black)

รูปแบบ 1 32 CD 44 BB ปรับความสวา่งของภาพโดยอตัโนมตั ิเพือ่
ใหไ้ดส้มรรถนะคอนทราสตท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุ

ตวัตัง้เวลาปิด รูปแบบ 1 32 CD 63 9C ตัง้คา่ชว่งเวลาการนับถอยหลงั

ระดบัเสยีง + รูปแบบ 2 32 CD 11 EE ปรับเพือ่เพิม่เสยีง

▲ รูปแบบ 2 32 CD 11 EE
ใช ้▲, ◄, ►, or ▼ เพือ่เลอืกรายการ หรอื
ทำาการปรับสิง่ทีค่ณุเลอืก

◄ รูปแบบ 2 32 CD 10 EF
► รูปแบบ 2 32 CD 12 ED
▼ รูปแบบ 2 32 CD 14 EB

Source (แหลง่
สญัญาณ) รูปแบบ 2 32 CD 10 EF กด "แหลง่สญัญาณ" เพือ่เลอืกสญัญาณเขา้

ป้อนปุ่ ม รูปแบบ 1 32 CD 0F F0 ยนืยนัการเลอืกรายการของคณุ

ซงิคใ์หม่ รูปแบบ 2 32 CD 12 ED ซงิโครไนซโ์ปรเจคเตอรไ์ปยงัสญัญาณเขา้
โดยอตัโนมตัิ

ระดบัเสยีง - รูปแบบ 2 32 CD 14 EB ปรับเพือ่ลดเสยีง

เมนู รูปแบบ 1 32 CD 0E F1 แสดงหรอืออกจากเมนูแสดงบนหนา้จอของ
โปรเจคเตอร์

HDMI1 
(HDMI 1.4) รูปแบบ 1 32 CD 16 E9 กด “HDMI1” เพือ่เลอืกแหลง่สญัญาณจาก

หวัตอ่ HDMI 1
HDMI2 
(HDMI 2.0) รูปแบบ 1 32 CD 30 CF กด "HDMI2" เพือ่เลอืกแหลง่สญัญาณจาก

ขัว้ตอ่ HDMI 2

VGA1 รูปแบบ 1 32 CD 1B E4 กด “VGA1” เพือ่เลอืกแหลง่สญัญาณจาก
หวัตอ่ VGA

VGA2 รูปแบบ 1 32 CD 1E E1 ไมม่ฟัีงกช์ัน่

วดิโีอ รูปแบบ 1 32 CD 1C E3 ไมม่ฟัีงกช์ัน่

YPbPr รูปแบบ 1 32 CD 17 E8 ไมม่ฟัีงกช์ัน่
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การแกไ้ขปญั า
ถา้คณุมปัีญหากบัโปรเจคเตอรข์องคณุ โปรดดขูอ้มลูตอ่ไปนี ้ถา้ปัญหายงัคงมอียู ่โปรดตดิตอ่รา้นคา้ปลกี หรอืศนูยบ์รกิารใน
ประเทศของคณุ

ปญั าเกีย่วกบัภาพ

  ไมม่ภีาพปรากฏบนหนา้จอ

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สายเคเบลิ และการเชือ่มตอ่ทัง้หมดถกูตอ้ง และเชือ่มตอ่ ไวอ้ยา่งแน่นหนา ตามทีอ่ธบิายไวใ้น
สว่น "การตดิตัง้"

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ขาของขัว้ตอ่ไมง่อ หรอืหกั

� ตรวจสอบวา่ไดต้ดิตัง้หลอดไฟฉายภาพอยา่งมัน่คง โปรดดทูีห่มวด "การเปลีย่นหลอดไฟ" ทีห่นา้ 40-41

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คณุสมบตั ิ"ปิดเสยีง" ไมไ่ดเ้ปิดอยู่

  ภาพไมไ่ดโ้ฟกสั

� ปรับแหวนโฟกสัทีเ่ลนสข์องโปรเจคเตอร ์โปรดดหูนา้ 16

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้จอการฉายอยูร่ะหวา่งระยะทางทีต่อ้งการจากโปรเจคเตอร ์(โปรดดหูนา้ 47)

  ภาพถกูยดืออกเมือ่แสดงภาพยนตร ์DVD 16:9

� เมือ่คณุเลน่ DVD จอกวา้ง หรอื DVD 16:9 โปรเจคเตอรจ์ะแสดงภาพทีด่ทีีส่ดุในรปูแบบ 16: 9 ทีด่า้นของ
โปรเจคเตอร์

� ถา้คณุเลน่ภาพยนตร ์DVD รปูแบบ LBX โปรดเปลีย่นรปูแบบเป็น LBX ใน OSD ของโปรเจคเตอร์

� ถา้คณุเลน่ภาพยนตร ์DVD ทีม่รีปูแบบ 4:3 โปรดเปลีย่นรปูแบบเป็น 4:3 ใน OSD ของโปรเจคเตอร์

� โปรดตัง้คา่รปูแบบการแสดงผลเป็นชนดิอตัราสว่นภาพ 16:9 (กวา้ง) บนเครือ่งเลน่ DVD ของคณุ

  ภาพมขีนาดเล็กหรอืใหญเ่กนิไป

� ปรับปุ่ มซมูทีส่ว่นบนของโปรเจคเตอร์

� เลือ่นเครือ่งโปรเจ็กเตอรใ์หใ้กลห้รอืหา่งจากจอภาพ

� กดปุ่ ม "เมนู" บนแผงควบคมุโปรเจ็กเตอร,์ ไปที ่"Display (หนา้จอ)-->Aspect Ratio (สดัสว่นภาพ)" ลองการตัง้
คา่ตา่งๆ

  ภาพดา้นขา้งเอยีง:

� ถา้เป็นไปได ้ทำาการปรับตำาแหน่งวางของโปรเจคเตอรใ์หอ้ยูต่รงกลางของหนา้จอ และตำา่กวา่สว่นลา่งของหนา้จอ

  ภาพกลบัดา้น

� เลอืก "Setup (ตัง้คา่)-->Projection (การฉายภาพ)" จาก OSD และปรับทศิทางการฉายภาพ

  ภาพซอ้นและเบลอ

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ “Display Mode (โหมดการแสดงภาพ)” ไมไ่ดเ้ป็น 3 มติ ิเพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หภ้าพ 2 มติปิกติ
ปรากฏเป็นภาพซอ้นทีเ่บลอ
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ปญั าอืน่ๆ

  โปรเจคเตอรห์ยดุตอบสนองตอ่ปุ่ มควบคมุทัง้หมด

� ถา้เป็นไปได ้ใหปิ้ดโปรเจคเตอร ์จากนัน้ถอดสายเพาเวอร ์และรอเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 20 วนิาทกีอ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่
เพาเวอรอ์กีครัง้

  หลอดไหม ้หรอืสง่เสยีงดงั

� เมือ่ส ิน้สดุอายหุลอด หลอดจะไหมแ้ละอาจสง่เสยีงดงัเปาะ  หากเกดิเหตกุารณน์ี ้โปรเจคเตอรจ์ะไมเ่ปิดจนกวา่จะ
เปลีย่นชดุหลอด ในการเปลีย่นหลอด ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนทีร่ะบไุวภ้ายในหมวด "การเปลีย่นหลอดไฟ" หนา้ 40-41

ปญั าเกีย่วกบัรโีมทคอนโทรล

  ถา้รโีมทคอนโทรลไมท่ำางาน

� ตรวจสอบมมุการทำางานของรโีมทคอนโทรลใหอ้ยูภ่ายในขอบเขต ±15° จากตวัรับสญัญาณ IR บนโปรเจ็กเตอร์

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่อีะไรขวางกัน้ระหวา่งรโีมทคอนโทรลและโปรเจคเตอร ์ยา้ยไปในระยะ 7 ม. (~22 ฟตุ) จาก
โปรเจ็กเตอร์

� ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ใสแ่บตเตอรีอ่ยา่งถกูตอ้ง

� เปลีย่นแบตเตอรีถ่า้แบตเตอรีห่มด
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ไฟแสดงสถานะการเตอืน
เมือ่ไฟแสดงสถานะการเตอืน (ดดูา้นลา่ง) ตดิขึน้ โปรเจคเตอรจ์ะปิดเครือ่งโดยอตัโนมตั:ิ

� ไฟแสดงสถานะ LED "หลอดไฟ" จะตดิเป็นสแีดง และถา้เครือ่ง "เปิด/สแตนดบ์าย" ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิเป็น
สแีดง

� LED แสดงสถานะ "อณุหภมู"ิ ตดิเป็นสแีดง และถา้เครือ่ง "เปิด/สแตนดบ์าย" ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิเป็นสแีดง 
นีห่มายความวา่ โปรเจคเตอรร์อ้นเกนิไป ภายใตส้ถานการณป์กต ิสามารถเปิดโปรเจคเตอรก์ลบัขึน้มาใหมไ่ด ้

� ไฟแสดงสถานะ LED "อณุหภมู"ิ กะพรบิเป็นสแีดง และถา้เครือ่ง "เปิด/สแตนดบ์าย" ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิเป็น
สแีดง

ถอดปลั๊กสายไฟจากโปรเจคเตอร ์รอเป็นเวลา 30 วนิาท ีและลองอกีครัง้ ถา้ไฟแสดงสถานะการเตอืนตดิขึน้อกีครัง้ โปรดตดิตอ่
ศนูยบ์รกิารทีใ่กลท้ีส่ดุเพือ่ขอความชว่ยเหลอื

ขอ้ความแสงไฟ LED

ขอ้ความ
LED เปิด/สแตนดบ์าย LED อณุ ภมู ิ LED  ลอดไฟ

(สแีดง) (นำา้เงนิ) (สแีดง) (สแีดง)
สถานะสแตนดบ์าย 
(ตอ่สายเพาเวอร)์ ตดิตลอด

เปิดเครือ่ง (อุน่เครือ่ง) กะพรบิ
(0.5 วนิาท ีปิด / 0.5 วนิาท ีเปิด)

เปิดเครือ่ง และหลอดสวา่งขึน้ ตดิตลอด

ปิด (ทำาใหเ้ย็น) 

กะพรบิ 
(0.5 วนิาท ีปิด / 0.5 วนิาท ีเปิด) 

กลบัไปยงัไฟสแีดงทีต่ดิตลอดเมือ่ปิด
พัดลมทำาความเย็น

ผดิพลาด (หลอดเสยี) กะพรบิ ตดิตลอด
ผดิพลาด (พัดลมไมท่ำางาน) กะพรบิ กะพรบิ
ผดิพลาด (อณุหภมูเิกนิ) กะพรบิ ตดิตลอด
สถานะสแตนดบ์าย
(โหมดเผาไหม)้ กะพรบิ

เผาไหม ้(อุน่เครือ่ง) กะพรบิ
เผาไหม ้(ระบายความรอ้น) กะพรบิ

เผาไหม ้(ใชห้ลอด) กะพรบิ
(3 วนิาท ีเปิด / 1 วนิาท ีปิด)

เผาไหม ้(ไมใ่ชห้ลอด) กะพรบิ
(1 วนิาท ีเปิด / 3 วนิาท ีปิด)
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� ปิดเครือ่ง:

 
� เตอืนอณุหภมู:ิ

 
� เตอืนหลอด:

 

� พัดลมไมท่ำางาน:

 

FAN LOCKED (พัดลมล็อค)

� อยูน่อกชว่งทีแ่สดงภาพ:

 

� คำาเตอืนพลงังานตำา่:
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ขอ้มลูจำาเพาะ

การมองเ ็น คำาอธบิาย

ความละเอยีดสงูสดุ
- กราฟฟิกที ่2160p@60Hz
- ความละเอยีดสงูสดุ: HDMI 1.4: 1980 x 1200 @ 60Hz (RB)

HDMI 2.0: 2160p @ 60Hz
ความละเอยีดพืน้ฐาน (ไมม่แีอคชเูอเตอร)์ 1920 x 1080 
เลนส์ ซมูแบบเลอืกปรับ และโฟกสัแบบเลอืกปรับ
ขนาดภาพ (ทแยงมมุ) 34.1”~302.4”, ดทีีส่ดุ@ความกวา้ง
ระยะทางการฉาย 1.2 ~ 8.1 ม., ดทีีส่ดุ@1.61 ม.
คา่ความคลาดเคลือ่นออฟ
เซต็เลนส์ 105% ~ 115%, คลาดเคลือ่น +/-5%

ไฟฟ้า คำาอธิบาย

เขา้

- HDMI V1.4
- HDMI V2.0 / HDCP2.2 / MHL 2.1
- VGA IN
- Audio In 3.5 มม.
- USB-A (สำาหรับ 5V PWR 1.5A / อพัเกรดเฟิรม์แวร ์MStar)
- USB 2.0 (สำาหรับอพัเกรดเฟิรม์แวร)์
- RS232C male (9-pin d-sub)

ออก
- สญัญาณเสยีงออก 3.5 มม.
- SPDIF ออก (PCM สเตอรโิอ 2 แชนเนล)
- ทรกิเกอร ์12V (แจ็ค 3.5 มม.)

การทำาสำาเนาสี 1073.4 ลา้นสี

อตัราการสแกน
อตัราการสแกนแนวราบ: 31.0 ~ 135.0 KHz
อตัราการสแกนแนวตัง้: 24 ~ 120 Hz

ลำาโพงในตวั ลำาโพงในตวั 10W
ความตอ้งการใชพ้ลงังาน 100 - 240V ±10%, AC 50/60Hz
ไฟเขา้ 3.5A

เกี่ยวกับเครื่องกล คำาอธิบาย
การวางแนวการตดิตัง้ ดา้นหนา้, ดา้นหลงั, เพดาน - ดา้นหนา้, ดา้นหลงั - บน

ขนาด (ก x ล x ส)  
(ไมไ่ดใ้สเ่ลนส)์

- 315 x 270 x 125 มม. (ไมร่วมขาตัง้)
- 315 x 270 x 135 มม. (รวมขาตัง้)

นำ้าหนัก 3.9 ± 0.5 กก. 
เงือ่นไขเกีย่วกบัสภาพ
แวดลอ้ม ใชง้านในอณุหภมู ิ5 ~ 40°C , ความชืน้ 10% ถงึ 85% (ไมค่วบแน่น)

 มายเ ตุุ  ขอ้มลูจำาเพาะทัง้หมดอาจไดรั้บการเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
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ส รฐัอเมรกิา
47697 Westinghouse Drive,   888-289-6786
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

แคนาดา
47697 Westinghouse Drive,   888-289-6786
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

ละตนิอเมรกิา
47697 Westinghouse Drive,   888-289-6786
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

ยโุรป
Unit 1, Network 41, Bourne End Mills,
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom  +44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu   +44 (0) 1923 691 888
หมายเลขโทรศพัทฝ่์ายบรกิาร :   service@tsc-europe.com
+44 (0)1923 691865

Benelux BV
Randstad 22-123  +31 (0) 36 820 0252
1316 BW Almere  +31 (0) 36 548 9052
เนเธอรแ์ลนด ์
www.optoma.nl  

ฝร ัง่เศส 
Bâtiment E    +33 1 41 46 12 20
81-83 avenue Edouard Vaillant    +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt, France   savoptoma@optoma.fr

สเปน 
C/ José Hierro,36 Of. 1C    +34 91 499 06 06
28522 Rivas VaciaMadrid,  +34 91 670 08 32
สเปน  

เยอรมนั
Wiesenstrasse 21 W    +49 (0) 211 506 6670
D40549 Düsseldorf,    +49 (0) 211 506 66799
เยอรมนั    info@optoma.de

สแกนดเินเวยี
Lerpeveien 25    +47 32 98 89 90
3040 Drammen    +47 32 98 89 99 
นอรเ์วย ์   info@optoma.no 

ตู ้ป.ณ. 9515
3038 Drammen
นอรเ์วย์

เกา ลี
WOOMI TECH.CO.,LTD.  +82+2+34430004
ชัน้ 4 ตกึ Minu 33-14, Kangnam-Ku,  +82+2+34430005
โซล,135-815, ประเทศเกาหลี
korea.optoma.com

ญีปุ่่ น
東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス  info@os-worldwide.com
コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

ไต ้วนั
12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,   +886-2-8911-8600
Xindian Dist., New Taipei City 231,    +886-2-8911-6550
Taiwan, R.O.C.  services@optoma.com.tw
www.optoma.com.tw asia.optoma.com

ฮอ่งกง
Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,  +852-2396-8968
Cheung Sha Wan,   +852-2370-1222
Kowloon, Hong Kong  www.optoma.com.hk

จนี
5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,   +86-21-62947376
Changning District   +86-21-62947375
Shanghai, 200052, China www.optoma.com.cn

สำานกังานท ัว่โลกของ Optoma
สำาหรับการบรกิารและสนับสนุน โปรดตดิตอ่สำานักงานในประเทศของคณุ
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