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ความปลอดภัย

สัญลักษณ์รูปสายฟ้าที่มีลูกศรอยู่ภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีไว้เพื่อเตือนให้ผู้  
ใช้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์นี้มี "แรงดันไฟฟ้า ที่มีอันตราย" ซึ่งไม่มีฉนวนหุ้มอยู่ภายใน 
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมีขนาด เพียงพอที่จะทำาให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต 
ในบุคคลได้

เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีไว้เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทราบถึงขั้น 
ตอนการทำางาน และการบำารุงรักษา (ซ่อมแซม) ที่สำาคัญในคู่มือที่มาพร้อมกับ 
ผลิตภัณฑ์

โปรดปฏิบัติตามคำาเตือน ข้อควรระวัง และการบำารุง รักษาทั้งหมดที่แนะนำาในคู่มือผู้ใช้นี้

ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำาคัญ

 � ฟเซ็ตเพื่อยืดอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพของหลอดฉาย โปรดเปิดการใช้งานหลอดฉายไว้อย่างน้อย  
60 วินาที และหลีกเลี่ยงการปิดใช้งานแบบกระทันหัน

 � RG2

RG2 ห้ามจ้องเข้าไปในลำาแสง
ห้ามจ้องตรงไปยังลำาแสงเช่นเดียวกับแหล่งกำาเนิดแสงอื่น ๆ RG2 IEC 62471-5:2015

 � อย่าปิดกั้นช่องเปิดสำาหรับระบายอากาศใดๆ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำางานที่เหมาะสมของโปรเจคเตอร์ และเพื่อ 
ป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป แนะนำาให้ติดตั้งโปรเจคเตอร์ในตำาแหน่งที่ไม่มีการปิดกั้นการระบายอากาศ ตัวอย่าง 
เช่น อย่าวางโปรเจคเตอร์บนโต๊ะกาแฟที่มีของอยู่เต็ม โซฟา เตียง ฯลฯ อย่าวางโปรเจคเตอร์ในตู้ เช่น ตู้หนังสือ 
หรือตู้ที่มีอากาศไหลผ่านจำากัด

 � เพื่อลดความเสี่ยงของเหตุไฟไหม้ และ/หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้โปรเจคเตอร์ถูกฝนหรือความชื้น อย่าติดตั้งใกล้ 
แหล่งกำาเนิดความร้อน เช่น หม้อน้ำา เครื่องทำาความร้อน เตาผิง หรือ อุปกรณ์อื่นๆ เช่นแอมปลิฟายที่ปลดปล่อย
ความร้อนออกมา

 � อย่าให้วัตถุหรือของเหลวเข้าไปในเครื่องโปรเจคเตอร์ สิ่งเหล่านี้อาจสัมผัสถูกจุดที่มีแรงดันไฟฟ้าที่มีอันตราย และ
ลัดวงจรชิ้นส่วน ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

 � ใช้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
 ± ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด เย็นจัด หรือชื้น

(i) ให้แน่ใจว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมอยู่ระหว่าง 5°C ~ 40°C

(ii) ความชื้นสัมพัทธ์เป็น 10% ~ 85%

 ± ในบริเวณที่อาจสัมผัสกับฝุ่นและสิ่งสกปรกในปริมาณมาก

 ± ใกล้เครื่องใช้ใดๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กพลังงานสูง

 ± ถูกแสงแดดโดยตรง

 � อย่าใช้โปรเจคเตอร์ในบริเวณที่มีก๊าซที่ติดไฟได้หรือก๊าซที่สามารถระเบิดได้ หลอดไฟภายในโปรเจ็กเตอร์จะร้อน
มากในระหว่างการใช้งาน และก๊าซอาจติดไฟและเป็นผลให้เกิดไฟไหม้ได้

 � อย่าใช้เครื่อง ถ้าเครื่องเสียหายหรือผิดปกติ ความเสียหาย/ผิดปกติทางกายภาพมีลักษณะดังนี้ (แต่ไม่จำากัดอยู่
เพียง): 
 ± เครื่องตกพื้น

 ± สายเพาเวอร์ซัพพลาย หรือปลั๊กเสียหาย

 ± ของเหลวหกลงบนโปรเจคเตอร์

 ± โปรเจคเตอร์สัมผัสถูกฝนหรือความชื้น

 ± มีสิ่งของหล่นเข้าไปในโปรเจคเตอร์ หรือมีบางสิ่งภายในหลวม

 � อย่าวางโปรเจคเตอร์บนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง โปรเจคเตอร์อาจตกลงมา ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือโปรเจคเตอร์
อาจเสียหายได้
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 � อย่าบังแสงที่ออกมาจากเลนส์ของโปรเจคเตอร์ในระหว่างการใช้งาน แสงดังกล่าวจะทำาให้วัตถุนั้นร้อนขึ้นและอาจ
เกิดการละลาย ไหม้ หรือเกิดไฟไหม้ได้

 � โปรดอย่าเปิด หรือถอดชิ้นส่วนโปรเจคเตอร์ เนื่องจากอาจทำาให้ไฟฟ้าช็อต

 � อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวเอง การเปิดหรือถอดฝาออก อาจทำาให้คุณสัมผัสถูกแรงดันไฟฟ้าที่เป็น
อันตราย หรืออันตรายอื่นๆ โปรดโทรติดต่อ Optoma ก่อนที่คุณจะส่งเครื่องไปซ่อม

 � ดูที่ตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ สำาหรับเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

 � เครื่องควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่างบริการที่เหมาะสมเท่านั้น

 � ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น

 � อย่ามองเข้าไปยังเลนส์ของโปรเจคเตอร์โดยตรงในระหว่างการใช้งาน แสงที่สว่างอาจทำาให้ตาของคุณบาดเจ็บ

 � เมื่อทำาการเปลี่ยนหลอด โปรดปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อน ทำาตามคำาแนะนำาตามที่อธิบายไว้ในหน้า 45-46

 � โปรเจคเตอร์นี้จะตรวจสอบอายุของหลอดด้วยตัวเอง ต้องแน่ใจว่าได้ทำาการเปลี่ยนหลอดเมื่อมีข้อความเตือนแสดง

 � รีเซ็ตฟังก์ชั่น "ลบชั่วโมงหลอดภาพ" จากเมนูที่แสดงบนหน้าจอ "ตั้งค่า | การปรับค่าหลอด" หลังจากที่เปลี่ยน
โมดูลหลอดเรียบร้อยแล้ว

 � เมื่อปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ ให้แน่ใจว่ารอบการทำาความเย็นทำางานจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะถอดปลั๊กสายไฟออก 
ปล่อยให้โปรเจคเตอร์เย็นลง 90 วินาที

 � เมื่อใกล้สิ้นสุดอายุของหลอด ข้อความ "เกินอายุหลอด" จะแสดงบนหน้าจอ โปรดติดต่อตัวแทนจำาหน่ายหรือศูนย์
บริการในประเทศของคุณเพื่อเปลี่ยนหลอดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 � ปิดและถอดปลั๊กเพาเวอร์จากเต้าเสียบ AC ก่อนที่จะทำาความสะอาดผลิตภัณฑ์

 � ใช้ผ้านุ่มเปียกหมาดๆ ชุบน้ำายาทำาความสะอาดอย่างอ่อน เพื่อทำา ความสะอาดตัวเครื่อง อย่าใช้สารขัดทำาความ
สะอาด ขี้ผึ้ง หรือตัวทำาละลายเพื่อทำาความสะอาดเครื่อง

 � ถอดปลั๊กเพาเวอร์จากเต้าเสียบ AC ถ้าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะ เวลานาน

 มายเ ตุุ:  เมื่อสิ้นสุดอายุหลอด โปรเจคเตอร์จะไม่เปิดจนกระทั่งชุดหลอดได้รับการเปลี่ยน ในการเปลี่ยนหลอด ให้ทำาตามขั้น
ตอนที่ระบุไว้ภายใต้หมวด "การเปลี่ยนหลอดไฟ" ในหน้า 45-46

 � อย่าติดตั้งโปรเจคเตอร์ในบริเวณที่อาจมีการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก

 � อย่าสัมผัสเลนส์ด้วยมือเปล่า

 � ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลก่อนการจัดเก็บ แบตเตอรี่อาจเกิดการรั่วไหลได้ หากค้างอยู่ใน
รีโมทคอนโทรลเป็นระยะเวลานาน

 � อย่าใช้หรือเก็บโปรเจคเตอร์ในบริเวณที่มีควันจากน้ำามันหรือจากบุหรี่ เนื่องจากควันนั้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของการทำางานของโปรเจคเตอร์

 � โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งโปรเจคเตอร์ที่ถูกต้อง การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลกระทบต่อการทำางาน
ของโปรเจคเตอร์

 � ใช้สายไฟและหรือเครื่องป้องกันไฟกระชาก ไฟดับและไฟตกสามารถทำาให้เครื่องเสียได้
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ลิขสิทธ์
เอกสารเผยแพร่นี้ ซึ่งรวมถึงรูปภาพ ภาพประกอบ และซอฟต์แวร์ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ 
พร้อมทั้งได้รับการสงวนสิทธิทั้งหมด ห้ามผลิตคู่มือนี้ หรือสื่อต่างๆ ที่อยู่ในนี้ซ้ำาโดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้แต่ง

© ลิขสิทธิ์ 2017

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ผลิตไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันเนื้อหาในเอกสาร
นี้ และโดยเฉพาะขอปฏิเสธการรับประกันการจำาหน่ายสินค้าหรือความเหมาะสมสำาหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะโดยนัย ผู้ผลิตขอ
สงวนสิทธิในการทบทวนแก้ไขเอกสารเผยแพร่นี้ และทำาการเปลี่ยนแปลงในเวลาใดๆ ในส่วนของเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารนี้โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ใดทราบถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

การจดจำาได้ถึงเครื่อง มายการค้า
Kensington เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ของ ACCO Brand Corporation พร้อมด้วยการจดทะเบียนแล้ว และ
ที่ยังคงรอการจดทะเบียนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ HDMI Licensing LLC

DLP®, DLP Link และโลโก้ DLP เป็นเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียนไว้ของ Texas Instruments และ BrilliantColor™ เป็น
เครื่องหมายการค้าของ Texas Instruments

ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้ในคู่มือนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและมีการรับทราบแล้ว

โลโก้ ของ MHL, Mobile High-Definition Link และ MHL เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ MHL Licensing, LLC.

FCC
อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับขีดจำากัดสำาหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ข้อจำากัด
เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการติดตั้งสำาหรับที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้
สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้รับการติดตั้งและใช้อย่างสอดคล้องกับขั้นตอนที่ระบุ อาจก่อให้
เกิดอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ

อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่าจะไม่เกิดการรบกวนขึ้นในการติดตั้งนั้นๆ ถ้าอุปกรณ์นี้เป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อ
การรับคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยการดำาเนินการ
ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังนี้:

 � กำาหนดตำาแหน่งใหม่หรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ

 � เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ

 � เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณ

 � ปรึกษาตัวแทนจำาหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อสังเกตุ: สายเคเบิลที่มีฉนวน ุ้ม
การเชื่อมต่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ต้องทำาโดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อรักษาความสอดคล้องกับกฎข้อ
บังคับ FCC
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ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่าง ชัดแจ้งจากผู้ผลิต อาจทำาให้สิทธิ์ในการใช้คอมพิวเตอร์นี้ของ ผู้ใช้ 
ซึ่งได้รับจากคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ ถือเป็น โมฆะ

เงื่อนไขการทำางาน

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การทำางานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองอย่างดังนี้:

1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ

2. อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำางานที่ไม่พึงประสงค์

ข้อสังเกตุ: ผู้ใช้ในประเทศแคนาดา

อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ICES-003 ของ แคนาดา

Remarque  l’intention des utilisateurs canadiens

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

การประกาศความสอดคล้องสำา รับประเทศกลุ่ม EU

 � ข้อกำาหนด EMC ที่ 2014/30/EC (รวมทั้งการแก้ไข)

 � ข้อกำาหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำา 2014/35/EC

 � ข้อกำาหนด R & TTE ที่ 1999/5/EC (ถ้าผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชั่น RF)

WEEE
 

ขั้นตอนการทิ้งผลิตภัณฑ์

ห้ามทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ลงในถังขยะเมื่อเลิกใช้แล้ว เพื่อลดมลพิษที่จะเกิดให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อปกป้อง
สิ่งแวดล้อมของโลกอย่างเหมาะสมที่สุด โปรดนำาอุปกรณ์ไปรีไซเคิล
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บทนำา

สิ่งต่างๆ ในบรรจุภัณฑ์
เปิดกล่องและตรวจสอบด้วยความระมัดระวังเพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์มาตรฐานดังที่ระบุไว้ด้านล่าง บางรายการที่เป็น
อุปกรณ์เสริมอาจไม่มีให้มา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ข้อมูลจำาเพาะ และภูมิภาคที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบกับร้านที่คุณซื้อ อุปกรณ์บาง
รายการอาจจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค 

บัตรรับประกันมีเฉพาะในบางภูมิภาคที่กำาหนดไว้เท่านั้น โปรดติดต่อตัวแทนจำาหน่ายเพื่อข้อมูลในรายละเอียด

อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน

อุปกรณ์เสริม

 มายเ ตุุ: อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น ข้อมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ์และท้องที่

โปรเจคเตอร์ รีโมทคอนโทรล สายไฟ เอกสาร

	ใบรับประกัน*

	คู่มือการใช้งานขั้นพื้นฐาน

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

 มายเ ตุุ: 
 � รีโมทควบคุมมาพร้อมแบตเตอรี่
 � *สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันในยุโรป โปรดเข้าไปที่ www.optoma.com

สายเคเบิล HDMI ฝาปิดเลนส์ CD คู่มือการใช้

http://www.optoma.com


ไทย 9

บทนำา

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

21

6
7

8

9

9

5

3 4

4

11 11

10

อย่างน้อย 
100 มม.

อย่างน้อย 
100 มม.

อย่างน้อย 
100 มม.

อย่างน้อย 
300 มม.

อย่างน้อย 
300 มม.

อย่างน้อย 100 มม.

 มายเ ตุุ: 

 � อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศเข้าและออกของโปรเจ็กเตอร์

 � เมื่อใช้งานโปรเจ็กเตอร์ในพื้นที่ปิด ให้เว้นที่ว่างไว้ 30 ซม. ไว้รอบ ๆ ช่องระบายอากาศเข้าและออก

เลข รายการ เลข รายการ
1� ฝาครอบด้านบน 7� ปุ่มซูม
2� แหวนโฟกัส 8� แป้นหมุนเลื่อนเลนส์
3� เลนส์ 9� เครื่องระบายอากาศ (ออก)
4� ตัวรับสัญญาณ IR 10� ปุ่มกด
5� อินพุต / เอาต์พุต 11� ฐานสำาหรับปรับเอียง
6� เครื่องระบายอากาศ (เข้า)
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การเชื่อมต่อ

2

13

1 6 743 5 9 10 118

12

เลข รายการ เลข รายการ
1� KensingtonTM พอร์ตสำาหรับล็อก 8� หัวต่อเสียงเข้า
2� ช่องเสียบเพาเวอร์ 9� ขั้วต่อออก 12V
3� ขั้วต่อ RJ-45 10� ยูเอสบี ประเภท A / หัวต่อสำาหรับซ่อมแซม
4� หัวต่อ RS232 11� หัวต่อ S/PDIF
5� ขั้วต่อ HDMI 1 12� USB ไฟฟ้าออก (5V 1.5A)
6� HDMI 2 (HDCP2.2) / หัวต่อ MHL (*) 13� ขั้วต่อเสียงออก
7� หัวต่อ VGA

 มายเ ตุุ: 

 � ยูเอสบี ประเภท A สนับสนุนเม้าส์ / สามารถใช้เพื่อการซ่อมแซม

 � เมาส์ระยะไกลต้องใช้รีโมทคอนโทรลพิเศษ

 � (*)หัวต่อเฉพาะ HDMI 2 (HDCP2.2) สนับสนุน 4K (Ultra HD) ที่ 60Hz อัตราการสร้างภาพใหม่
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ปุ่มกด

1 2

5 467

38

เลข รายการ เลข รายการ
1� เมนู 5� LED หลอดไฟ
2� ใส่ค่า 6� แหล่งสัญญาณ
3� ซิงค์ใหม่ 7� LED แสดง Power และ เปิด/สแตนด์บาย
4� LED อุณหภูมิ 8� ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง
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รีโมทคอนโทรล

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

3

2

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

22

24

25

27

26

9

10

เลข รายการ เลข รายการ
1� เปิดเครื่อง 15� ผู้ใช้ 3
2� ผู้ใช้ 2 16� คอนทราสต์
3� ผู้ใช้ 1 17� โหมดการแสดงภาพ
4� ความสว่าง 18� สัดส่วนภาพ
5� แก้ภาพบิดเบี้ยว (ไม่สนับสนุน) 19� เมนูสามมิติ เปิด / ปิด (ไม่สนับสนุน)
6� ซ่อน 20� ตั้งเวลาปิด
7� DB (Dynamic Black) 21� ระดับเสียง +
8� แหล่งสัญญาณ 22� ซิงค์ใหม่
9� ใส่ค่า 23� ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง
10� เมนู 24� ระดับเสียง -
11� HDMI1 25� HDMI2
12� VGA1 26� YPbPr (ไม่รองรับ)
13� VGA2 (ไม่รองรับ) 27� วิดีโอ (ไม่รองรับ)
14� Power Off

 มายเ ตุุ: คีย์บางคีย์อาจไม่ทำางานสำาหรับรุ่นที่ไม่รองรับคุณลักษณะนี้
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การติดตั้ง

การติดตั้งโปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์ของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตั้งได้สี่แบบ

รูปแบบห้องหรือความชอบส่วนบุคคลของคุณจะเป็นตัวกำาหนดสถานที่การติดตั้งที่คุณเลือก ใช้เวลาในการพิจารณาขนาดและ
ตำาแหน่งของหน้าจอ ตำาแหน่งของเต้าเสียบที่เหมาะสม เช่นเดียวกับสถานที่และระยะทางระหว่างโปรเจคเตอร์กับอุปกรณ์ที่เหลือ
ของคุณ

แบบติดตั้งบนโต๊ะด้าน น้า แบบแขวนเพดานด้าน น้า

แบบติดตั้งบนโต๊ะด้าน ลัง แบบแขวนเพดานด้าน ลัง

โปรดวางโปรเจ็กเตอร์ควรวางแบบแนวราบ และทำามุม 90 องศา / ตั้งฉากกับหน้าจอ

 � หากต้องการทราบระยะการวางที่เหมาะสมสำาหรับหน้าจอขนาดหนึ่ง ๆ โปรดดูตารางระยะห่างที่หน้า 50-51

 � หากต้องการทราบขนาดหน้าจอที่เหมาะสมสำาหรับระยะการวางที่กำาหนด โปรดดูตารางระยะห่างที่หน้า 50-51

 มายเ ตุุ:  ภาพที่ฉายออกมาจะมีขนาดเพิ่มขึ้นและระบบจะเพิ่มการชดเชยในแนวตั้งขึ้นตามสัดส่วนเมื่อวางโปรเจคเตอร์ไว้ไกล
จากหน้าจอ

สสคัญญ! 
ห้ามใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ในการวางแนวใดๆ นอกจากวางบนโต๊ะ หรือแขวนเพดาน โปรเจคเตอร์ควรอยู่ในแนวนอน และ
ต้องไม่เอียงไปข้างหน้า/ข้างหลัง หรือซ้าย/ขวา การวางแนวในลักษณะอื่นจะทำาให้หมดการรับประกัน และอาจทำาให้อายุ
การใช้งานของหลอดโปรเจคเตอร์หรือตัวเครื่องโปรเจคเตอร์สั้นลง สำาหรับคำาแนะนำาการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน โปรด
ติดต่อ Optoma
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การติดตั้ง

การเชื่อมต่อแ ล่งสัญญาณไปยังโปรเจคเตอร์

M
OLEX

M
OLEX

1

10

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

เลข รายการ เลข รายการ
1� สายเคเบิล HDMI 8� สาย S/PDIF ออก
2� สายเคเบิล HDMI / MHL 9� สายไฟ USB
3� สายเคเบิลคอมโพเนนต์ RCA 10� สายเคเบิลเสียงออก
4� สายเคเบิล VGA เข้า 11� ด็องเกิล HDMI
5� สายเคเบิลเสียงเข้า 12� สายเคเบิล RS232
6� แจ็ค 12V DC 13� สาย RJ-45
7� สายเคเบิล USB 14� สายเพาเวอร์
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การติดตั้ง

การปรับภาพที่ฉาย

ความสูงของภาพ
โปรเจคเตอร์มีขาปรับระดับให้ สำาหรับปรับความสูงของภาพ

1� ค้นหาขาปรับตำาแหน่งที่คุณต้องการปรับ ที่ข้างใต้ของ โปรเจ็กเตอร์

2� หมุนขาปรับระดับตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับโปรเจคเตอร์ให้สูงขึ้นหรือต่ำาลง

ขาปรับความเอียง

แหวนปรับความเอียง

ซูม ปรับตำาแ น่งเลนส์ และความคมชัด

 � เมื่อต้องการปรับขนาด และตำาแหน่งภาพ โปรดดำาเนินการดังต่อไปนี้: 
ก. กดบริเวณกลางฝาครอบด้านบนอย่างมั่นคงเพื่อปลดสลัก แล้วเปิดฝาครอบด้านบน

ปุ่มซูม

การปรับตำาแหน่งเลนส์

ข. เพื่อปรับขนาดภาพ ให้หมุนคันบังคับซูมตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มหรือลดขนาดภาพที่ฉาย
ออกไป

ค. เพื่อปรับตำาแหน่งภาพ ให้หมุนแป้นหมุนปรับตำาแหน่งเลนส์ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับตำาแหน่ง
ภาพที่ฉายออกไปในแนวตั้ง
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การติดตั้ง

 �  เพื่อปรับความคมชัด ให้หมุนวงแหวนปรับความคมชัดตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งภาพมีความคม
ชัดและอ่านง่าย

แหวนโฟกัส

 มายเ ตุุ:  โปรเจ็กเตอร์จะปรับความคมชัดได้ในระยะตั้งแต่ 1.3 ถึง 9.3 ม.

การติดตั้งรีโมท

การติดตั้ง / การเปลี่ยนแบตเตอรี่
มีแบตเตอรี่ขนาด AAA สองก้อนให้สำาหรับรีโมทคอนโทรล

1� ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลังของบนรีโมทคอนโทรล
2� ใส่แบตเตอรี่ AAA ในช่องใส่แบตเตอรี่ตามภาพ
3� ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับบนรีโมทคอนโทรล

 มายเ ตุุ:  เปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือชนิดที่เท่ากันเท่านั้น

ข้อควรระวัง

การใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่เหมาะสมสามารถทำาให้เกิดการรั่วไหลของสารเคมีหรือการระเบิดได้ ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำาแนะนำา
ด้านล่างนี้

 � อย่าใช้แบตเตอรี่หลายชนิดรวมกัน แบตเตอรี่ชนิดต่างกันมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

 � อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกัน การใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกันสามารถร่นอายุของแบตเตอรี่ใหม่หรือก่อ
ให้เกิดการรั่วไหลของสารเคมีในแบตเตอรี่เก่า 

 � ถอดแบตเตอรี่ออกทันทีที่แบตเตอรี่หมด สารเคมีที่รั่วไหลจากแบตเตอรี่ซึ่งสัมผัสกับผิวหนังสามารถทำาให้เกิดผื่นคัน
ได้ หากคุณพบการรั่วไหลของสารเคมีใดๆ ให้เช็ดให้สะอาดด้วยผ้า

 � แบตเตอรี่ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้อาจจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงเนื่องจากสภาพการเก็บรักษา

 � ถ้าคุณจะไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

 � เมื่อคุณทิ้งแบตเตอรี่ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่หรือประเทศที่เกี่ยวข้อง
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การติดตั้ง

ระยะที่ใ ้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
เซ็นเซอร์รับ Infra-Red (IR) จากรีโมทคอนโทรลติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าและด้านหลังของโปรเจ็กเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
รีโมทคอนโทรลอยู่ภายในมุม 30 องศาตั้งฉากกับเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดของโปรเจคเตอร์เพื่อการทำางานได้อย่างถูก
ต้อง ระยะห่างระหว่างรีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอร์ไม่ควรเกินกว่า 7 เมตร (~ 23 ฟุต)

 � ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ระหว่างรีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอร์ IR บนโปรเจคเตอร์ซึ่งอาจขวางแสง
อินฟราเรด

 � ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องส่ง IR ของรีโมทคอนโทรลไม่โดนแสงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์โดยตรง

 � โปรดเก็บตัวควบคุมระยะไกลให้ห่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้มากกว่า 2 ม. มิฉะนั้น ตัวควบคุมระยะไกลอาจจะ
ทำางานผิดปกติ

 � หากรีโมทคอนโทรลอยู่ใกล้กับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบอินเวอเตอร์ อาจใช้การไม่ได้ในบางครั้ง

 � หากรีโมทคอนโทรลและโปรเจคเตอร์อยู่ในระยะที่ใกล้เกินไป รีโมทคอนโทรลอาจใช้การไม่ได้

 � เมื่อคุณเล็งไปที่หน้าจอ ระยะทางที่ได้ผลมีระยะน้อยกว่า 5 ม. จากรีโมทคอนโทรลไปถึงหน้าจอ และสะท้อนแสง 
IR กลับไปยังโปรเจคเตอร์ แต่อย่างไรก็ตาม ระยะที่มีประสิทธิภาพอาจเปลี่ยนแปลงตามหน้าจอ
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HDMI1
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การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

การเปิด/ปิดโปรเจคเตอร์

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

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

หรือ

เปิดเครื่อง
1� เชื่อมต่อสายไฟและสายสัญญาณให้แน่น เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ไฟ LED เปิด/สแตนด์บายจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
2� เปิดใช้งานโปรเจ็กเตอร์โดยกด " " บนปุ่มหรือรีโมทคอนโทรล
3� หน้าจอเริ่มต้นจะแสดงประมาณ 10 วินาที แล้ว LED เปิด/สแตนด์บายจะกะพริบเป็นสีน้ำาเงิน

 มายเ ตุุ:   ครั้งแรกที่โปรเจ็กเตอร์ได้รับการเปิดใช้งาน คุณจะถูกขอให้เลือกภาษาที่ต้องการ ทิศทางการฉายภาพ และการตั้งค่า
อื่น ๆ

ปิดเครื่อง
1� ปิดโปรเจคเตอร์โดยการกด " " บนแผงปุ่มกดโปรเจคเตอร์หรือ " " บนรีโมทคอนโทรล
2� ข้อความดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

Power Off

ปิดเครื่อง?
กดปุ่มเพาเวอร์อีกครั้ง

3� กดปุ่ม " " หรือ " " อีกครั้งเพื่อยืนยัน ไม่เช่นนั้น ข้อความจะหายไปหลังจากผ่านไป 15 วินาที เมื่อคุณกดปุ่ม 
" " หรือ " " ครั้งที่สอง โปรเจคเตอร์จะปิดเครื่อง

4� พัดลมระบายความร้อนยังคงทำางานต่อประมาณ 10 วินาที สำาหรับรอบการระบายความร้อน และไฟ LED เปิด/
สแตนด์บายจะกะพริบเป็นสีเขียวหรือสีฟ้า เมื่อไฟ LED เปิด/สแตนด์บายติดเป็นสีแดงต่อเนื่อง แสดงว่าโปรเจคเตอร์
ได้เข้าสู่โหมดสแตนด์บายแล้ว ถ้าคุณต้องการเปิดโปรเจคเตอร์กลับขึ้นมา คุณต้องรอจนกระทั่งโปรเจคเตอร์เสร็จสิ้น
กระบวนการทำาให้เครื่องเย็นลง และเข้าสู่โหมดสแตนบายก่อน เมื่อโปรเจคเตอร์อยู่ในโหมดสแตนบาย เพียงแค่กด
ปุ่ม " " อีกครั้งเพื่อเปิดโปรเจคเตอร์

5� ถอดสายไฟจากเต้าเสียบไฟและโปรเจคเตอร์

 มายเ ตุุ:  ไม่แนะนำาให้เปิดโปรเจ็กเตอร์ทันทีหลังจากที่ทำาการปิดเครื่อง
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การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

การเลือกแ ล่งสัญญาณเข้า
เปิดเครื่อง และเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณที่คุณต้องการให้แสดงบนหน้าจอ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่องเล่นวิดีโอ ฯลฯ 
โปรเจคเตอร์จะตรวจจับแหล่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ หากมีแหล่งสัญญาณเชื่อมต่อหลายแหล่ง ให้กดปุ่มแหล่งสัญญาณที่ปุ่มกด
บนโปรเจคเตอร์ หรือที่รีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกสัญญาณเข้าที่ต้องการ
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HDMI1
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Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

Source Re-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2 Video YPbPr

หรือ

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

Menu
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การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

เมนูนำาทางและคุณลักษณะพิเศษ
โปรเจคเตอร์มีเมนูที่แสดงบนหน้าจอหลายภาษา ที่อนุญาตให้คุณทำาการปรับภาพ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ โปรเจคเตอร์
จะตรวจพบสัญญาณโดยอัตโนมัติ

1� ในการเปิดเมนู OSD ให้กด  บนรีโมทคอนโทรล หรือแป้นพิมพ์ของโปรเจ็กเตอร์

2� ในขณะที่ OSD แสดงอยู่ ใช้ปุ่ม  เพื่อเลือกรายการใด ๆ ในเมนูหลัก ในขณะที่ทำาการเลือกบนหน้าใด ๆ กดปุ่ม 
 หรือปุ่ม เพื่อเข้าไปยังเมนูย่อย

3� ใช้ปุ่ม  เพื่อเลือกรายการที่ต้องการในเมนูย่อย จากนั้นกด  หรือ ปุ่ม  เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม ปรับการ
ตั้งค่าด้วยปุ่ม 

4� เลือกรายการถัดไปที่จะปรับในเมนูย่อย และปรับค่าตามที่อธิบายด้านบน

5� ให้กด  หรือ  เพื่อยืนยัน และหน้าจอจะกลับไปยังเมนูหลัก

6� ในการออก กด  หรือ  อีกครั้ง เมนู OSD จะปิด และโปรเจคเตอร์จะบันทึกการตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัติ

เมนูย่อย

เมนูหลัก

การตั้งค่า

คู่มือการนำาทาง

 น้าจอ

ตั้งค่าภาพ

สัดส่วนภาพ

มาสก์ขอบ

ซูมดิจิตอล

การย้ายภาพ

เลือก ออก ใส่ค่า
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การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

ผังเมนู น้าจอผู้ใช้

เมนู ลัก เมนูย่อย เมนูย่อย 2 เมนูย่อย 3 เมนูย่อย 4 ค่า

หน้าจอ ตั้งค่าภาพ

โหมดการแสดงภาพ

ภาพยนตร์

HDR

Vivid

เกมส์

อ้างอิง

สว่าง

ผู้ใช้

ISF Day

ISF Night

Wall Color

ปิด [ค่าเริ่มต้น]

กระดานดำา

Light Yellow

Light Green

Light Blue

Pink

เทา

ไดนามิกเรนจ์

HDR

ปิด

SDR->HDR

อัตโนมัติ [ค่าเริ่มต้น]

HDR Effect

สว่าง

มาตรฐาน [ค่าเริ่มต้น]

ฟิล์ม

รายละเอียด

ความสว่าง -50 ~ 50

คอนทราสต์ -50 ~ 50

ความชัด 1 ~ 15

สี -50 ~ 50

Tint -50 ~ 50

Gamma

ฟิล์ม

วิดีโอ

กราฟฟิก

มาตรฐาน(2.2)

1�8

2�0

2�4

การตั้งค่าสี BrilliantColor™ 1 ~ 10
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การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

เมนู ลัก เมนูย่อย เมนูย่อย 2 เมนูย่อย 3 เมนูย่อย 4 ค่า

หน้าจอ ตั้งค่าภาพ การตั้งค่าสี

อุณหภูมิสี

D55

D65

D75

D83

D93

Native

Color Gamut

Native

HDTV

การนำาเสนอ

ภาพยนตร์

เกมส์

CMS

สี

R [ค่าเริ่มต้น]

G

B

C

Y

M

W

x Offset -50 ~ 50 [ค่าเริ่มต้น: 0]

y Offset -50 ~ 50 [ค่าเริ่มต้น: 0]

ความสว่าง -50 ~ 50 [ค่าเริ่มต้น: 0]

รีเซ็ต
ยกเลิก [ค่าเริ่มต้น]

ใช่

ออก

RGB เกน/ไบแอส

แดง (Gain) -50 ~ 50

เขียว (Gain) -50 ~ 50

น้ำาเงิน (Gain) -50 ~ 50

แดง (Bias) -50 ~ 50

เขียว (Bias) -50 ~ 50

น้ำาเงิน (Bias) -50 ~ 50

รีเซ็ต
ยกเลิก [ค่าเริ่มต้น]

ใช่

ออก

ปริภูมิสี  
[ไม่มีสัญญาณเข้า 
HDMI]

อัตโนมัติ [ค่าเริ่มต้น]

RGB

YUV

ปริภูมิสี  
[สัญญาณเข้า 
HDMI]

อัตโนมัติ [ค่าเริ่มต้น]

RGB (0-255)

RGB (16-235)

YUV
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การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

เมนู ลัก เมนูย่อย เมนูย่อย 2 เมนูย่อย 3 เมนูย่อย 4 ค่า

หน้าจอ

ตั้งค่าภาพ

สัญญาณ 
[RGB/คอมโพเนนต์ 
อินพุท]

อัตโนมัติ
ปิด

เปิด [ค่าเริ่มต้น]

ความถี่ -50 ~ 50 (ขึ้นกับสัญญาณ)  
[ค่าเริ่มต้น: 0]

เฟส 0~31 (ขึ้นกับสัญญาณ) [ค่าเริ่มต้น:0]

การจัดวางแนวนอน -50 ~ 50 (ขึ้นกับสัญญาณ)  
[ค่าเริ่มต้น: 0]

การจัดวางแนวตั้ง -50 ~ 50 (ขึ้นกับสัญญาณ)  
[ค่าเริ่มต้น: 0]

ออก

UltraDetail

ปิด

1

2

3

DynamicBlack
ปิด

เปิด [ค่าเริ่มต้น, โหมดของหลอดภาพ = 
Dynamic (30%~100%)]

โหมดความสว่าง
สว่าง

Eco.

PureEngine 
[มีใช้งานเฉพาะใน
บางรุ่นเท่านั้น]

PureContrast
ปิด

เปิด

PureColor

ปิด

1

2

3

4

5

PureMotion

ปิด

1

2

3

PureMotion Demo

ปิด[ค่าเริ่มต้น]

H Split

V Split

รีเซ็ต

สัดส่วนภาพ

4:3

16:9

LBX [ยกเว้นรุ่น SVGA XGA]

ซุปเปอร์ไวด์ [วิดีโอ]

Native

อัตโนมัติ

มาสก์ขอบ 0 ~ 10 [ค่าเริ่มต้น: 0]

ซูมดิจิตอล -5 ~ 25 [ค่าเริ่มต้น: 0]

การย้ายภาพ H -100 ~ 100 [ค่าเริ่มต้น: 0]

V -100 ~ 100 [ค่าเริ่มต้น: 0]
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การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

เมนู ลัก เมนูย่อย เมนูย่อย 2 เมนูย่อย 3 เมนูย่อย 4 ค่า

เสียง

ลำาโพงภายใน

อัตโนมัติ [ค่าเริ่มต้น]

ปิด

เปิด

ซ่อน
ปิด [ค่าเริ่มต้น]

เปิด

ระดับเสียง 0 ~ 10 [ค่าเริ่มต้น: 5]

ตั้งค่า

การฉายภาพ

ด้านหน้า  [ค่าเริ่มต้น]

Rear 

บนเพดาน 

หลังบน 

การปรับค่าหลอด

เตือนอายุหลอด
ปิด

เปิด [ค่าเริ่มต้น]

ลบชัว่โมงหลอดภาพ
ยกเลิก [ค่าเริ่มต้น]

ใช่

ตั้งค่าแผ่นกรอง

ชั่วโมงการใช้แผ่น
กรอง (อ่านอย่างเดียว)

ติดตั้งแผ่นกรอง
สำารอง

ใช่

ไม่ใช่

การเตือนแผ่นกรอง

ปิด

300 ชม

500 ชม [ค่าเริ่มต้น]

800 ชม

1000 ชม

เริ่มนับเวลาแผ่น
กรองใหม่

ยกเลิก [ค่าเริ่มต้น]

ใช่

ตั้งค่าการใช้ไฟ

ระบบเปิดเครื่องด่วน
ปิด [ค่าเริ่มต้น]

เปิด

ปิดอัตโนมัติ (นาที) 0 ~ 180 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 5 นาที)  
[ค่าเริ่มต้น: 0]

ตั้งเวลาปิด (นาที)

0 ~ 990 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 30 นาที)  
[ค่าเริ่มต้น: 0]

Always on
ไม่ใช่[ค่าเริ่มต้น]

ใช่

โหมดพลังงาน
(สแตนด์บาย)

แอกทีฟ

Eco. [ค่าเริ่มต้น]

ระบบป้องกัน

ระบบป้องกัน
ปิด

เปิด

ตั้งเวลาป้องกัน

เดือน

วัน

ชั่วโมง

เปลี่ยนรหัสผ่าน
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การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

เมนู ลัก เมนูย่อย เมนูย่อย 2 เมนูย่อย 3 เมนูย่อย 4 ค่า

ตั้งค่า

รูปแบบการทดสอบ

ตารางสีเขียว

ตารางสีแดงม่วง

ตารางสีขาว

ขาว

ปิด

การตั้งค่ารีโมท

[ขึ้นอยู่กับรีโมท]

การทำางานของ IR

เปิด

ด้านหน้า

Rear

ปิด

ผู้ใช้1

รูปแบบการทดสอบ

แลน

CMS

อุณหภูมิสี

Gamma

แหล่งที่มาอัตโนมัติ

การฉายภาพ

การปรับค่าหลอด

ซูม

MHL

ไดนามิกเรนจ์ [ค่าเริ่มต้น]

DynamicBlack

PureEngine

ผู้ใช้2

รูปแบบการทดสอบ

แลน

CMS

อุณหภูมิสี

Gamma

แหล่งที่มาอัตโนมัติ

การฉายภาพ

การปรับค่าหลอด

ซูม

MHL [ค่าเริ่มต้น]

ไดนามิกเรนจ์

DynamicBlack

PureEngine

ผู้ใช้3

รูปแบบการทดสอบ

แลน

CMS

อุณหภูมิสี

Gamma

แหล่งที่มาอัตโนมัติ

การฉายภาพ

การปรับค่าหลอด

ซูม
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การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

เมนู ลัก เมนูย่อย เมนูย่อย 2 เมนูย่อย 3 เมนูย่อย 4 ค่า

ตั้งค่า

การตั้งค่ารีโมท

[ขึ้นอยู่กับรีโมท]
ผู้ใช้ 3

MHL

ไดนามิกเรนจ์

DynamicBlack [ค่าเริ่มต้น]

PureEngine

ID โปรเจ็กเตอร์ 00 ~ 99

ทริกเกอร์ 12V ทริกเกอร์ 12V
เปิด

ปิด

ตัวเลือก

เลือกภาษา

English [ค่าเริ่มต้น]

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

繁體中文

简体中文

日本語
한국어

Русский

การตั้งค่าเมนู

ตำาแหน่งเมนู

ซ้ายบน 

ขวาบน 

กึ่งกลาง  [ค่าเริ่มต้น]

ซ้ายล่าง 

ขวาล่าง 

ตั้งเวลาเมนู

ปิด

5 วินาที

10 วินาที [ค่าเริ่มต้น]

แหล่งที่มาอัตโนมัติ
ปิด [ค่าเริ่มต้น]

เปิด

แหล่งสัญญาณเข้า

HDMI1

HDMI2/MHL

VGA

พื้นที่สูง
ปิด [ค่าเริ่มต้น]

เปิด

Display Mode Lock
ปิด [ค่าเริ่มต้น]

เปิด

ล็อคปุ่ม
ปิด [ค่าเริ่มต้น]

เปิด

ซ่อนข้อมูล
ปิด [ค่าเริ่มต้น]

เปิด

โลโก้
ค่าเริ่มต้น [ค่าเริ่มต้น]

ปกติ
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การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

เมนู ลัก เมนูย่อย เมนูย่อย 2 เมนูย่อย 3 เมนูย่อย 4 ค่า

ตั้งค่า

ตัวเลือก

สีพื้น

ไม่มี [ค่าเริ่มต้น]

น้ำาเงิน

แดง

เขียว

เทา

การตั้งค่า HDMI 2
EDID 1 [ค่าเริ่มต้น]

EDID 2

HDMI 1 EQ 1 ~ 7 [ค่าเริ่มต้น: 4]

HDMI 2 EQ 1 ~ 7 [ค่าเริ่มต้น: 4]

รีเซ็ต

Reset OSD
ยกเลิก [ค่าเริ่มต้น]

ใช่

Reset to Default
ยกเลิก [ค่าเริ่มต้น]

ใช่

เครือข่าย

แลน

สถานะเครือข่าย (อ่านอย่างเดียว)

หมายเลข MAC (อ่านอย่างเดียว)

DHCP
ปิด[ค่าเริ่มต้น]

เปิด

IP แอดเดรส 192.168.0.100 [ค่าเริ่มต้น]

ซับเน็ต มาสก์ 255.255.255.0 [ค่าเริ่มต้น]

เกตเวย์ 192.168.0.254 [ค่าเริ่มต้น]

DNS 192.168.0.51 [ค่าเริ่มต้น]

รีเซ็ต

ควบคุม

Crestron
ปิด
เปิด [ค่าเริ่มต้น]
 มายเ ตุุ: พอร์ท 41794

Extron
ปิด
เปิด [ค่าเริ่มต้น]
 มายเ ตุุ: พอร์ท 2023

PJ Link
ปิด
เปิด [ค่าเริ่มต้น]
 มายเ ตุุ: พอร์ท 4352

AMX Device 
Discovery

ปิด
เปิด [ค่าเริ่มต้น]
 มายเ ตุุ: พอร์ท 9131

Telnet
ปิด

เปิด [ค่าเริ่มต้น]
 มายเ ตุุ: พอร์ท 23

HTTP
ปิด
เปิด [ค่าเริ่มต้น]
 มายเ ตุุ: พอร์ท 80
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การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

เมนู ลัก เมนูย่อย เมนูย่อย 2 เมนูย่อย 3 เมนูย่อย 4 ค่า

ข้อมูล

Regulatory

Serial Number

แหล่งสัญญาณ

ความละเอียด 00x00

อัตราการรีเฟรช 0.00Hz

โหมดการแสดงภาพ
โหมดพลังงาน
(สแตนด์บาย)

ชั่วโมงหลอด

สว่าง 0 hr

Eco. 0 hr

Dynamic 0 hr

ทั้งหมด

สถานะเครือข่าย

IP แอดเดรส

ID โปรเจ็กเตอร์ 00 ~ 99
ชั่วโมงการใช้แผ่น
กรอง

โหมดความสว่าง

เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์

ระบบ

แลน

MCU
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การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

เมนูการแสดงผล

แสดงเมนูตั้งค่าภาพ
โ มดการแสดงภาพ

มีการตั้งค่าจากโรงงานหลายอย่างที่ปรับมาให้ล่วงหน้าสำาหรับภาพชนิด ต่างๆ 

 � ภาพยนตร:์ ให้สีที่ดีที่สุดสำาหรับการชมภาพยนตร์

 � HDR: แสดงเนื้อหา HDR (High Dynamic Range) ตามที่ผู้กำากับตั้งใจให้เป็น

 � Vivid: ในโหมดนี้ ความอิ่มตัวของสีและความสว่างจะสมดุลกันเป็นอย่างดี เลือกโหมดนี้สำาหรับการเล่นเกม

 � เกมส:์ เลือกโหมดนี้พื่อเพิ่มความสว่างและระดับเวลาการตอบสนองเพื่อสนุกสนานกับวิดีโอเกม

 � อ้างอิง: โหมดนี้มีไว้สำาหรับทำาภาพขึ้นใหม่ให้ใกล้เคียงกับลักษณะที่ผู้กำากับภาพยนตร์ตั้งใจให้เป็นมากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ การตั้งค่าสี, อุณหภูมิสี, ความสว่าง, คอนทราสต์ และแกมม่า ถูกกำาหนดค่าทั้งหมดไปยังระดับอ้างอิง
มาตรฐาน เลือกโหมดนี้เพื่อดูวิดีโอ

 � สว่าง: ความสว่างสูงสุดสำาหรับสัญญาณเข้าจาก PC

 � ผู้ใช้: จำาการตั้งค่าของผู้ใช้

 � ISF Day: ปรับภาพให้เหมาะสมที่สุดด้วยโหมด ISF Day เพื่อการปรับเทียบภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบและคุณภาพ
ของภาพที่สูง

 � ISF Night: ปรับภาพให้เหมาะสมสำาหรับด้วยโหมด ISF กลางคืนที่ได้รับการปรับเทียบอย่างสมบูรณ์ และมี
คุณภาพของภาพที่สูง

 มายเ ตุุ:  ในการเข้าใช้งานและปรับค่าของโหมด ISF เวลากลางวันและมุมมองกลางคืน โปรดติดต่อตัวแทนจำาหน่ายประจำา
พื้นที่ของคุณ

Wall Color

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อรับภาพหน้าจอที่ที่เหมาะสมตามสีของผนัง เลือกระหว่าง ปิด, กระดานดำา, Light Yellow, Light Green, 
Light Blue, Pink, และ เทา

ไดนามิกเรนจ์

ตั้งค่า High Dynamic Range (HDR) และผลของมันเมื่อฉายวีดิโอจากเครื่องเล่น 4K Blu-ray และอุปกรณ์สตรีมมิ่ง

 HDR
 � ปิด: ปิดการใช้งานกระบวนการ HDR
 � SDR->HDR: เพิ่มการประมวลผล HDR ให้แก่สัญญาณ SDR คุณสามารถปรับระดับของการประมวลผล HDR จาก

เมนู HDR Effect
 � อัตโนมัต:ิ ตรวจจับสัญญาณ HDR โดยอัตโนมัติ

 HDR Effect
 � สว่าง: เลือกโหมดนี้เพื่อสีที่อิ่มตัวมากขึ้น
 � มาตรฐาน: เลือกโหมดนี้เพื่อภาพที่มองดูเป็นธรรมชาติ
 � ฟิล์ม: เลือกโหมดนี้เพื่อชมรายละเอียดมากขึ้น
 � รายละเอียด: เลือกโหมดนี้เพื่อชมรายละเอียดมากขึ้นในฉากที่มืด

ความสว่าง

ปรับความสว่างของภาพ

คอนทราสต์

คอนทราสต์ ทำาหน้าที่ควบคุมระดับความแตกต่างระหว่างส่วนที่สว่างที่สุด และมืดที่สุดของภาพ 

ความชัด

ปรับความชัดของภาพ
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สี

ปรับภาพวิดีโอจากสีดำาและขาว เพื่อให้ได้สีที่อิ่มตัวอย่างสมบูรณ์

Tint

ปรับความสมดุลของสีแดงและสีเขียว

Gamma

ตั้งค่าชนิดส่วนโค้งแกมม่า หลังจากที่ตั้งค่าเริ่มต้น และปรับละเอียดเสร็จแล้ว ใช้ขั้นตอน การปรับแกมม่า เพื่อปรับภาพเอาต์พุต
ของคุณให้ดีที่สุด

 � ฟิล์ม: สำาหรับระบบโฮมเธียเตอร์

 � วิดีโอ: สำาหรับสัญญาณวิดีโอ หรือ TV

 � กราฟฟิก: สำาหรับสัญญาณ PC / ภาพถ่าย

 � มาตรฐาน(2.2): สำาหรับการตั้งค่าแบบมาตรฐาน

 � 1.8 / 2.0 / 2.4: สำาหรับเฉพาะ PC / ภาพถ่าย

การตั้งค่าสี

กำาหนดค่าการตั้งค่าสี

 � BrilliantColor™: รายการที่สามารถปรับได้นี้จะใช้อัลกอริทึมการประมวลผลสีใหม่และการปรับปรุงเพื่อให้ความ
สว่างที่สูงขึ้น ในขณะที่ให้สีจริงที่สดใสมากขึ้นในรูปภาพ

 � อุณ ภูมิส:ี เลือกอุณหภูมิสีจาก D55, D65, D75, D83, D93, หรือ Native

 � Color Gamut: เลือก Color Gamut ที่เหมาะสมจาก Native, HDTV, การนำาเสนอ, ภาพยนตร์ หรือ Game

 � CMS (ระบบจัดการสี): เลือกสีที่ต้องการ (R/G/B/C/M/Y) เพื่อปรับค่าออฟเซ็ต x/y และความสว่าง
 ± สี: เลือกระหว่างสีแดง (R), สีเขียว (G), สีน้ำาเงิน (B), สีคราม (C), สีเหลือง (Y), สีม่วง (M) และสีขาว (W)

 ± x Offset: ปรับค่า x Offset ของสีที่เลือก

 ± y Offset: ปรับค่า y Offset ของสีที่เลือก

 ± ความสว่าง: ปรับค่าความสว่างของสีที่เลือก

 ± รีเซ็ต: กลับคืนสู่การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานสำาหรับการปรับสี

 ± ออก: ออกจากเมนู "CMS"

 � RGB เกน/ไบแอสุ: การตั้งค่านี้ให้คุณปรับแต่งความสว่าง (เกน) และคอนทราสต์ (ไปแอส) ของภาพ
 ± รีเซ็ต: กลับไปยังการตั้งค่าหลักจากโรงงานสำาหรับ RGB เกน/ไบแอส

 ± ออก: ออกจากเมนู "RGB เกน/ไบแอส"

 � ปริภูมิสี (ที่ไม่ใช่สัญญาณเข้า HDMI เท่านั้น): เลือกชนิดแมทริกซ์สีที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้: อัตโนมัติ, 
RGB หรือ YUV

 � ปริภูมิสี (สัญญาณเข้า HDMI เท่านั้น): เลือกชนิดแมทริกซ์สีที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้: อัตโนมัติ, 
RGB (0-255), RGB (16-235), และ YUV.

สัญญาณ

ปรับตัวเลือกสัญญาณ

 � อัตโนมัต:ิ กำาหนดค่าสัญญาณโดยอัตโนมัติ (รายการความถี่และเฟสจะเป็นสีเทาจาง) ถ้าอัตโนมัติถูกปิดทำางาน, 
รายการความถี่ และเฟสจะปรากฏขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ปรับค่าด้วยตัวเอง และทำาการบันทึกการตั้งค่า

 � ความถี:่ เปลี่ยนความถี่ข้อมูลการแสดงผล เพื่อให้ตรงกับความถี่ของกราฟฟิกการ์ดของคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้ฟัง
ก์ชั่นนี้เฉพาะเมื่อภาพปรากฏกะพริบในแนวตั้งเท่านั้น
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 � เฟส: ซิงโครไนซ์ไทม์มิ่งสัญญาณของการแสดงผลกับกราฟฟิกการ์ด ถ้าภาพดูเหมือนว่าจะไม่นิ่งหรือกะพริบ ให้ใช้
ฟังก์ชั่นนี้เพื่อแก้ไข

 � การจัดวางแนวนอน: ปรับตำาแหน่งแนวนอนของภาพ

 � การจัดวางแนวตั้ง: ปรับตำาแหน่งแนวตั้งของภาพ

 � ออก: ออกจากเมนู "สัญญาณ"

 มายเ ตุุ: เมนูนี้มีให้ใช้การได้เฉพาะเมื่อแหล่งสัญญาณเข้าเป็น RGB/คอมโพเนนต์ เท่านั้น

UltraDetail

ปรับขอบของภาพที่ฉายออกไปเพื่อให้สามารถมองเห็นรายละเอียดได้มากขึ้น

DynamicBlack

ใช้ปรับความสว่างของภาพแบบอัตโนมัติเพื่อให้ได้คอนทราสต์สูงสุด

โ มดความสว่าง

ปรับการตั้งค่าโหมดความสว่าง

 � สว่าง: เลือก "สว่าง" เพื่อเพิ่มความสว่าง

 � Eco.: เลือก "Eco." เพื่อหรี่หลอดไฟโปรเจคเตอร์ลง ซึ่งจะลดการสิ้นเปลืองพลังงาน และยืดอายุการใช้งานของ
หลอด

PureEngine

ปรับพารามิเตอร์ PureEngine

 � PureContrast: ใช้เพื่อปรับความสว่างของจอภาพในระหว่างฉากภาพยนตร์ที่ มืด / สว่าง เพื่อแสดงรายละเอียด
อย่างเหลือเชื่อโดยอัตโนมัติ

 � PureColor: ใช้เพื่อเพิ่มความสดใสของภาพมาก ๆ

 � PureMotion: ใช้เพื่อรักษาการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติของภาพที่แสดง

 � PureMotion Demo: คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณเห็นความแตกต่างด้านคุณภาพระหว่างภาพ raw ที่ยังไม่ได้ผ่าน
กระบวนการ กับภาพที่ผ่านกระบวนการ PureMotion แล้ว ใช้โหมดนี้เพื่อตรวจสอบการปรับที่คุณกระทำาต่อการตั้ง
ค่า PureMotion

 มายเ ตุุ: เมนูนี้มีให้สามารถใช้การได้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น

รีเซ็ต

กลับไปยังการตั้งค่าหลักจากโรงงานสำาหรับการตั้งค่าสี

แสดงเมนูอัตราส่วน

สัดส่วนภาพ

เลือกอัตราส่วนของภาพที่แสดงในระหว่างตัวเลือกต่อไปนี้:

 � 4ุ:3: รูปแบบนี้ใช้สำาหรับแหล่งอินพุตขนาด 4:3

 � 16ุ:9: รูปแบบนี้ใช้สำาหรับแหล่งอินพุตขนาด 16:9 เช่น HDTV และ DVD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำาหรับการชมภาพ
บน TV แบบ Wide Screen

 � LBX: รูปแบบนี้ใช้สำาหรับแหล่งอินพุต letterbox ที่ไม่ใช่ 16x9 และถ้าคุณใช้เลนส์ 16x9 ภายนอก เพื่อแสดงภาพ
ในอัตราส่วน 2.35:1 โดยใช้ความละเอียดสูงสุด

 � ซุปเปอร์ไวด:์ ใช้สัดส่วนภาพพิเศษ 2.0:1 นี้เพื่อแสดงสัดส่วนภาพของภาพยนตร์ทั้งในแบบ 16:9 และ 2.35:1 
โดยไม่ให้มีแถบสีดำาด้านบนและล่างของจอภาพ

 � Native: รูปแบบนี้จะแสดงภาพต้นฉบับโดยไม่มีการปรับระดับใด ๆ

 � อัตโนมัต:ิ มีการเลือกรูปแบบการแสดงที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
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 มายเ ตุุ: 

 � รายละเอียดเกี่ยวกับโหมด LBX:
 ± DVD รูปแบบเล็ตเตอร์บ็อกซ์บางเครื่อง ไม่ถูกขยายสำาหรับ TV 16x9 ในสถานการณ์นี้ ภาพจะดูไม่ถูกต้อง

เมื่อแสดงในโหมด 16:9 ในสถานการณ์นี้ โปรดลองใช้โหมด 4:3 เพื่อดู DVD ถ้าเนื้อหาไม่ได้เป็น 4:3, จะมี
แถบสีดำารอบๆ ภาพในการแสดงแบบ 16:9 สำาหรับเนื้อหาชนิดนี้ คุณสามารถใช้โหมด LBX เพื่อเติมภาพให้
เต็มหน้าจอบนการแสดงผล 16:9 

 ± ถ้าคุณใช้เลนส์อนามอร์ฟิกภายนอก โหมด LBX นี้ ยังอนุญาตให้คุณชมเนื้อหา 2.35:1 (รวมถึงสัญญาณจาก 
DVD อนามอร์ฟิกและภาพยนตร์ HDTV) ซึ่งสนับสนุนอัตราส่วนอนามอร์ฟิกไวด์ที่ขยายสำาหรับการแสดงผล 
16x9 ในภาพแบบไวด์ 2.35:1 ด้วย ในกรณีนี้ จะไม่มีแถบสีดำา พลังงานของหลอดและความละเอียดตาม
แนวตั้งจะถูกใช้อย่างเต็มที่

 � ในการใช้รูปแบบซุปเปอร์ไวด์ ทำาตามขั้นตอนต่อไปนี้:
a) ตั้งค่าอัตราส่วนหน้าจอเป็น 2.0:1

b) เลือกรูปแบบ “ซุปเปอร์ไวด์”

c) จัดภาพโปรเจ็กเตอร์บนหน้าจออย่างถูกต้อง

ตารางปรับขนาด 4K UHD:

16 ุ: 9  น้าจอ 480i/p 576i/p 720p 1080i/p 2160p

4x3 ปรับไปเป็น 2880 x 2160

16x9 ปรับไปเป็น 3840 x 2160

LBX เลือกภาพกลาง 3840 x 1620 แล้วปรับขนาดเป็น 3840 x 2160 เพื่อแสดง

Native การกำาหนด ศูนย์กลาง 1:1
ไม่มีการปรับขนาด; ความละเอียดที่แสดงขึ้นอยู่กับแหล่งสัญญาณเข้า

อัตโนมัติ -หากแหล่งสัญญาณเป็น 4:3 ชนิดหน้าจอจะถูกปรับขนาดเป็น 2880 x 2160

-หากแหล่งสัญญาณเป็น 16:9 ชนิดหน้าจอจะถูกปรับขนาดเป็น 3840 x 2160

-หากแหล่งสัญญาณเป็น 15:9 ชนิดหน้าจอจะถูกปรับขนาดเป็น 3600 x 2160

-หากแหล่งสัญญาณเป็น 16:10 ชนิดหน้าจอจะถูกปรับขนาดเป็น 3456 x 2160

กฎการ mapping อัตโนมัต:ิ

ความละเอียดอินพุต อัตโนมัติ/ปรับขนาด
ความละเอียดแนวนอน ความละเอียดแนวตั้ง 3840 2160

4ุ: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

ไวด์แลปท็อป

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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แสดงเมนูรูปแบบขอบ

มาสก์ขอบ

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อกำาจัดสัญญาณรบกวนในการเข้ารหัสวิดีโอที่ขอบของแหล่งสัญญาณวิดีโอ

แสดงเมนูซูมดิจิตอล

ซูมดิจิตอล

ใช้เพื่อลดหรือขยายภาพบนหน้าจอการฉายภาพ

แสดงเมนูการย้ายภาพ

การย้ายภาพ

ปรับตำาแหน่งภาพที่ฉายแนวนอน (H) หรือแนวตั้ง (V)

เมนูเสียง

เมนูเสียงจากลำาโพงภายใน

ลำาโพงภายใน

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดหรือปิดลำาโพงภายใน

 � อัตโนมัติุ: เลือก “อัตโนมัติ” เพื่อปิดลำาโพงภายในโดยอัตโนมัติเมื่อมีลำาโพงภายนอกเชื่อมต่ออยู่กับโปรเจ็กเตอร์

 � เปิดุ: เลือก “เปิด” เพื่อเปิดใช้งานลำาโพงภายใน

 � ปิดุ: เลือก “ปิด” เพื่อปิดใช้งานลำาโพงภายใน

เมนูปิดเสียง

ซ่อน

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดเสียงชั่วคราว

 � เปิดุ: เลือก “เปิด” เพื่อปิดเสียง

 � ปิดุ: เลือก “ปิด” เพื่อเปิดเสียง

 มายเ ตุุ: ฟังก์ชั่น "ซ่อน" มีผลกับทั้งระดับเสียงภายในและลำาโพงภายนอก

เมนูปรับระดับเสียง

ระดับเสียง

ปรับระดับเสียง
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เมนูต้ังค่า

ตั้งค่าเมนูการฉาย

การฉายภาพ

เลือกการฉายที่ต้องการระหว่างด้านหน้า ด้านหลัง บนเพดาน และด้านหลังบน

ตั้งค่าเมนูการตั้งค่า ลอดไฟ

เตือนอายุ ลอด

เลือกฟังก์ชั่นนี้เพื่อแสดง หรือซ่อนข้อความเตือน เมื่อข้อความเปลี่ยน หลอดแสดงขึ้น ข้อความจะปรากฏเป็นเวลา 30 ชั่วโมงก่อน
ถึงเวลาเปลี่ยนหลอดที่แนะนำา

ลบชั่วโมง ลอดภาพ

รีเซ็ตตัวนับชั่วโมงการใช้งานหลอด หลังจากการเปลี่ยนหลอด

ตั้งค่าเมนูการตั้งค่าแผ่นกรอง

ชั่วโมงการใช้แผ่นกรอง

แสดงเวลาตัวกรอง

ติดตั้งแผ่นกรองสำารอง

ตั้งการตั้งค่าข้อความเตือน

 � ใชุ่: แสดงข้อความเตือนหลังจากที่ใช้ไป 500 ชั่วโมง
 มายเ ตุุ:  "ชั่วโมงการใช้แผ่นกรอง / การเตือนแผ่นกรอง / เริ่มนับเวลาแผ่นกรองใหม่" จะแสดงเฉพาะเมื่อ 

"ติดตั้งแผ่นกรองสำารอง" เป็น "ใช่"
 � ไม่ใชุ่่: ปิดข้อความเตือน

การเตือนแผ่นกรอง

เลือกฟังก์ชั่นนี้เพื่อแสดง หรือซ่อนข้อความเตือน เมื่อข้อความการเปลี่ยนตัวกรองแสดงขึ้น ตัวเลือกที่ใช้ได้ประกอบด้วย 300 ชม, 
500 ชม, 800 ชม, และ 1000 ชม.

เริ่มนับเวลาแผ่นกรองใ ม่

รีเซ็ตตัวนับเวลาตัวกรองฝุ่น หลังจากที่เปลี่ยนหรือทำาความสะอาดตัวกรองฝุ่น

ตั้งค่าเมนูเปิดปิดเครื่อง

ระบบเปิดเครื่องด่วน

เลือก "เปิด"เพื่อเปิดใช้งานโหมดเปิดเครื่องด่วน โปรเจ็กเตอร์จะเปิดอัตโนมัติ เมื่อไฟ AC เข้า โดยไม่ต้องกดปุ่ม "เพาเวอร์" ที่ปุ่ม
กดบนโปรเจ็กเตอร์หรือบนรีโมทคอนโทรล

ปิดอัตโนมัติ (นาที)

ตั้งค่าช่วงเวลาการนับถอยหลัง ตัวตั้งเวลานับถอยหลังจะเริ่มขึ้น เมื่อไม่มีสัญญาณถูกส่งไปยังโปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์จะปิด
เครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อการนับถอยหลังเสร็จสิ้น (ในหน่วยนาที)

ตั้งเวลาปิด (นาที)

กำาหนดค่าตั้งเวลาปิด

 � ตั้งเวลาปิด (นาที)ุ: ตั้งค่าช่วงเวลาการนับถอยหลัง ตัวตั้งเวลานับถอยหลังจะเริ่มทำางาน โดยที่มีหรือไม่มีสัญญาณ
ส่งไปยังโปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อการนับถอยหลังเสร็จสิ้น (ในหน่วยนาที)
 มายเ ตุุ: ตัวตั้งเวลาปิดจะรีเซ็ตทุกครั้งเมื่อปิดโปรเจ็กเตอร์

 � Always onุ: ตรวจสอบเพื่อตั้งค่าเวลาปิดเป็นเปิดตลอด



ไทย 35

การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

โ มดพลังงาน(สแตนด์บาย)

ตั้งการตั้งค่าโหมดพลังงาน

 � แอกทีฟุ: เลือก "แอกทีฟ" เพื่อกลับไปสแตนด์บายปกติ

 � Eco.ุ: เลือก “Eco.” เพื่อประหยัดการสิ้นเปลืองพลังงาน < 0.5W

เมนูการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย

ระบบป้องกัน

เปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้เพื่อให้ระบบขอรหัสผ่านก่อนเริ่มการใช้งานโปรเจคเตอร์

 � เปิดุ: เลือก "เปิด" เพื่อใช้การตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อเปิดโปรเจคเตอร์

 � ปิดุ: เลือก "ปิด" เพื่อให้สามารถเปิดโปรเจคเตอร์ได้โดยไม่ต้องตรวจสอบรหัสผ่าน

ตั้งเวลาป้องกัน

สามารถเลือกฟังก์ชั่นเวลา (เดือน/วัน/ชั่วโมง) เพื่อตั้งค่าจำานวนชั่วโมงที่สามารถใช้โปรเจ็กเตอร์ เมื่อเวลานี้ผ่านไป คุณจะถูกขอ
ให้ใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง

เปลี่ยนร ัสผ่าน

ใช้เพื่อตั้งค่าหรือแก้ไขรหัสผ่่านที่แจ้งเตือนเมื่อเปิดโปรเจ็กเตอร์

ตั้งค่าเมนูรูปแบบการทดสอบ

รูปแบบการทดสอบ

เลือกรูปแบบการทดสอบจากตารางสีเขียว ตารางสีแดงม่วง ตารางสีขาว สีขาวหรือปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ (ปิด)

ตั้งค่าเมนูการตั้งค่ารีโมท

การทำางานของ IR

ตั้งการตั้งค่าการทำางานของ IR

 � เปิดุ: เลือก "เปิด" จะสามารถควบคุมโปรเจ็กเตอร์ได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลผ่านทางตัวรับ IR ที่ด้านบนและด้าน
หน้า

 � ด้าน น้าุ: เลือก "ด้านหน้า" จะสามารถควบคุมโปรเจ็กเตอร์ได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลผ่านทางตัวรับ IR ที่ด้านหน้า

 � Rearุ: เลือก "Rear" จะสามารถควบคุมโปรเจ็กเตอร์ได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลผ่านทางตัวรับ IR ที่ด้านหลัง

 � ปิดุ: เลือก “ปิด” สามารถใช้งานโปรเจ็กเตอโดยรีโมทคอนโทรลได้ คุณสามารถใช้ปุ่มกดได้ โดยเลือก "ปิด"

ผู้ใช้1/ ผู้ใช้2/ ผู้ใช้3

กำาหนดฟังก์ชันเริ่มต้นสำาหรับ ผู้ใช้1, ผู้ใช้2, หรือ ผู้ใช้3 ระหว่าง รูปแบบการทดสอบ, แลน, CMS, อุณหภูมิสี, Gamma, 
แหล่งที่มาอัตโนมัติ, การฉายภาพ, การปรับค่าหลอด, ซูม, MHL, ไดนามิกเรนจ์, DynamicBlack, หรือ PureEngine

ตั้งค่าเมนู ID โปรเจ็กเตอร์

ID โปรเจ็กเตอร์

ID คำาสั่งสามารถถูกตั้งค่าโดยเมนู (ช่วง 0-99) และอนุญาตให้ผู้ใช้ควบคุมโปรเจ็กเตอร์แต่ละตัวได้โดยคำาสั่ง RS232
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ตั้งค่าเมนูทริกเกอร์ 12V

ทริกเกอร์ 12V

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเปิดการใช้งานหรือปิดการใช้ทริกเกอร์

สำารอง
IR_IN และตรวจหา

GND

 � ปิด: เลือก "ปิด" เพื่อปิดใช้งานทริกเกอร์
 � เปิด: เลือก "เปิด" เพื่อเปิดใช้งานทริกเกอร์

ตั้งค่าเมนูตัวเลือก

เลือกภาษา

เลือกเมนูการแสดงผลบนหน้าจอแบบหลายภาษาระหว่าง อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน สแปนิช โปรตุเกสจีนดั้งเดิม จีน
แบบง่าย ญี่ปุ่น เกาหลี และ รัสเซีย

การตั้งค่าเมนู

ตั้งค่าตำาแหน่งเมนูบนหน้าจอและกำาหนดค่าการตั้งค่าตัวตั้งเวลาของเมนู

 � ตำาแ น่งเมน:ู เลือกตำาแหน่งเมนูบนหน้าจอแสดงผล

 � ตั้งเวลาเมน:ู เลือกระยะเวลาที่เมนู OSD จะสามารถมองเห็นได้บนหน้าจอ

แ ล่งที่มาอัตโนมัติ

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปล่อยให้โปรเจคเตอร์ค้นหาแหล่งสัญญาณขาเข้าที่สามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติ

แ ล่งสัญญาณเข้า

เลือกแหล่งสัญญาณเข้าระหว่าง HDMI1, HDMI2/MHL และ VGA

พื้นที่สูง

เมื่อ "เปิด" ถูกเลือก พัดลมจะหมุนเร็วขึ้น คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีระดับสูง ซึ่งมีอากาศเบาบาง

Display Mode Lock

เลือก "เปิด" หรือ "ปิด" เพื่อล็อคหรือปลดล็อคการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดแสดงผล

ล็อคปุ่ม

เมื่อฟังก์ชั่นล็อคปุ่มกดเป็น "เปิด" ปุ่มกดจะถูกล็อค อย่างไรก็ตามโปรเจคเตอร์ยังสามารถทำางานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล คุณ
สามารถใช้ปุ่มกดได้ใหม่ โดยเลือก "ปิด"

ซ่อนข้อมูล

เปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้เพื่อซ่อนข้อความข้อมูล

 � เปิดุ: เลือก "เปิด" เพื่อซ่อนข้อความข้อมูล

 � ปิดุ: เลือก "ปิด" เพื่อแสดงข้อความ "กำาลังค้นหา"

โลโก้

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นที่ต้องการ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลในครั้งถัดไปที่โปรเจคเตอร์เปิด

 � ค่าเริ่มต้นุ: หน้าจอเริ่มต้นมาตรฐาน

 � ปกติุ: โลโก้จะไม่แสดงบนหน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง
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สีพื้น

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแสดง สีน้ำาเงิน สีแดง สีเขียว สีเทา หรือ ไม่มี เมื่อไม่พบสัญญาณใด ๆ

การตั้งค่า HDMI 2

การตั้งค่าหัวต่อ HDMI 2 แบบ HDCP2.2-compatible

 � EDID 1: สำาหรับสัญญาณอินพุท 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, หรือ 2160p

 � EDID 2: สำาหรับสัญญาณ non-interlaced เท่านั้น

HDMI 1 EQ

ตั้งค่า EQ สำาหรับ HDMI1

HDMI 2 EQ

ตั้งค่า EQ สำาหรับ HDMI2/MHL

ตั้งค่าเมนูรีเซ็ต OSD

Reset OSD

กลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงานสำาหรับการตั้งค่าเมนู OSD

Reset to Default

เปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

เมนูเครือข่าย

เมนูเครือข่าย LAN

สถานะเครือข่าย

แสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย (อ่านได้อย่างเดียว)

 มายเลข MAC

แสดง MAC แอดเดรส (อ่านได้อย่างเดียว)

DHCP

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชัน DHCP

 � เปิด: โปรเจ็กเตอร์จะรับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติจากเครือข่ายของคุณ 

 � ปิด: เพื่อกำาหนด IP ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์ และการกำาหนดค่า DNS ด้วยตัวเอง 

 มายเ ตุุ: การออกจาก OSD จะเป็นการใช้ค่าที่ป้อนโดยอัตโนมัติ

IP แอดเดรส

แสดง IP แอดเดรส

ซับเน็ต มาสก์

แสดงหมายเลขซับเน็ตมาสก์

เกตเวย์

แสดงเกตเวย์เริ่มต้นของเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่กับโปรเจ็กเตอร์

DNS

แสดงหมายเลข DNS
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วิธีใช้เว็บเบราเซอร์เพื่อควบคุมโปรเจ็กเตอร์ของคุณ
1� เปิดตัวเลือก “เปิด” DHCP บนโปรเจ็กเตอร์ เพื่ออนุญาตให้ DHCP เซิร์ฟเวอร์กำาหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ
2� เปิดเว็บเบราเซอร์ใน PC ของคุณ และพิมพ์ IP แอดเดรสของโปรเจ็กเตอร์ (“เครือข่าย > แลน > IP แอดเดรส”)
3� ป้อนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้น คลิก "เข้าสู่ระบบ"

หน้าจอเว็บการปรับตั้งค่าโปรเจคเตอร์จะปรากฏขึ้น
 มายเ ตุุ: 

 � ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นคือ “admin”

 � ขั้นตอนในส่วนนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7

การเชื่อมต่อโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ไปยังโปรเจ็กเตอร์*
1� ปิด “ปิด” ตัวเลือก DHCP บนโปรเจคเตอร์
2� กำาหดนค่า IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์ และ DNS บนโปรเจคเตอร์ (“เครือข่าย > แลน”)
3� เปิดหน้าเครือข่ายและศูนย์การแชร ์บน PC ของคุณ และกำาหนดค่าพารามิเตอร์เครือข่ายให้เหมือนกับที่คุณตั้งค่า

บนโปรเจ็กเตอร์บน PC ของคุณ คลิก "ตกลง" เพื่อบันทึกพารามิเตอร์

4� เปิดเว็บเบราเซอร์บน PC ของคุณ และพิมพ์ IP แอดเดรสลงในฟิลด์ URL ตามที่กำาหนดไว้ในขั้นที่ 3 จากนั้น กดปุ่ม 
"ใส่ค่า"

รีเซ็ต

รีเซ็ทค่าพารามิเตอร์ LAN ทั้งหมด

เมนูควบคุมเครือข่าย

Crestron

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเลือกฟังก์ชั่นเครือข่าย (พอร์ต: 41794). 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเข้าไปที่ http://www.crestron.com และ www.crestron.com/getroomview

Extron

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเลือกฟังก์ชั่นเครือข่าย (พอร์ต: 2023).

PJ Link

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเลือกฟังก์ชั่นเครือข่าย (พอร์ต: 4352).

AMX Device Discovery

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเลือกฟังก์ชั่นเครือข่าย (พอร์ต: 9131).

www.crestron.com/getroomview
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Telnet

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเลือกฟังก์ชั่นเครือข่าย (พอร์ต: 23).

HTTP

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเลือกฟังก์ชั่นเครือข่าย (พอร์ต: 80).

เมนูการตั้งค่าการควบคุมเครือข่าย
ฟังก์ชั่น LAN_RJ45

โปรเจคเตอร์มอบเครือข่ายที่หลากหลายและคุณสมบัติการจัดการระยะไกลเพื่อการใช้งานที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก ฟังก์ชั่น LAN/RJ45 
ของโปรเจคเตอร์ผ่านเครือข่าย เช่น การจัดการจากระยะไกล การตั้งค่าเปิด/ปิดเครื่อง ความสว่าง และคอนทราสต์ อีกทั้ง ข้อมูล
สถานะของโปรเจคเตอร์ เช่น: แหล่งสัญญาณวิดีโอ การปิดเสียง ฯลฯ

(Ethernet)

โปรเจคเตอร์

พร้อมฟังก์ชั่นการทำางาน LAN ของเครื่อง

โปรเจคเตอร์นี้สามารถควบคุมได้จาก PC (แล็บท็อป) หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านพอร์ต LAN / RJ45 และ ith Crestron / Extron / 
AMX (Device Discovery) / PJLink ที่เข้ากันได้

 � Crestron เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Crestron Electronics, Inc. แห่งสหรัฐ

 � Extron เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Extron Electronics, Inc. แห่งสหรัฐ

 � AMX เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ AMX LLC แห่งสหรัฐ

 � PJLink ยื่นคำาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและโลโก้ในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริการ และประเทศอื่นๆ โดย JBMIA
โปรเจคเตอร์นี้รองรับคำาสั่งของตัวควบคุมของ Crestron Electronics ที่กำาหนด และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 
RoomView®

http://www.crestron.com/

โปรเจคเตอร์นี้พร้อมที่จะรองรับอุปกรณ์ของ Extron

http://www.extron.com/

โปรเจคเตอร์นี้รองรับ AMX (Device Discovery)

http://www.amx.com/

โปรเจคเตอร์นี้รองรับคำาสั่งทั้งหมดของ PJLink คลาส1 (เวอร์ชั่น 1.00)

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

สำาหรับรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์ภายนอกที่สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ท LAN/RJ45 และรีโมทควบคุมการฉายภาพ 
เช่นเดียวกับการรองรับคำาสั่งสำาหรับอุปกรณ์ภายนอกเหล่านี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนบริการโดยตรง

http://www.crestron.com/
http://www.extron.com/
http://www.amx.com/
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

LAN RJ45

1� เชื่อมต่อ RJ45 ไปยังพอร์ท RJ45 บนโปรเจคเตอร์และ PC (แล็บท็อป)

2� บน PC (แล็บท็อป) ให้เลือก เริ่ม > แผงควบคุม > การเชื่อมต่อเครือข่าย

3� คลิกขวาที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น และเลือก คุณสมบัติ

4� ในหน้าต่าง คุณสมบัต ิให้เลือก แท็บทั่วไป และเลือก อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)
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การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

5� คลิก "คุณสมบัติ"

6� พิมพ์ IP แอดเดรส และซับเน็ตมาสก์ จากนั้น กด "ตกลง"

7� กดปุ่ม "เมนู" บนโปรเจคเตอร์
8� เปิดบนโปรเจคเตอร์ เครือข่าย > แลน
9� ป้อนพารามิเตอร์การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้:

 ± DHCP: ปิด

 ± IP แอดเดรส: 192.168.0.100

 ± ซับเน็ต มาสก์: 255.255.255.0

 ± เกตเวย์: 192.168.0.254

 ± DNS: 192.168.0.51

10� กด "ใส่ค่า" เพื่อยืนยันการตั้งค่า
11� เปิดเบราว์เซอร์เว็บ ตัวอย่างเช่น Microsoft Internet Explorer ที่มี Adobe Flash Player 9.0 หรือใหม่กว่าที่ติดตั้ง

มา
12� ในแถบที่อยู่ ให้ป้อน IP แอดเดรสของโปรเจคเตอร์: 192.168.0.100.

13� กด "ใส่ค่า"
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โปรเจคเตอร์นี้ตั้งค่าไว้สำาหรับการจัดการระยะไกล ฟังก์ชั่น LAN/RJ45 แสดงดังต่อไปนี้:

หน้าข้อมูล

หน้าหลัก

หน้าเครื่องมือ

ติดต่อแผนกช่วยเหลือทางด้าน IT
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การใช้งานโปรเจ็กเตอร์

RS232 โดยฟังก์ชั่น Telnet

มีวิธีทางเลือกในการควบคุมคำาสั่ง RS232 ในโปรเจคเตอร์ เรียกว่า "RS232 โดย TELNET" สำาหรับหน้าจอ LAN/RJ45

คู่มือการเริ่มต้นด่วนสำา รับ "RS232 โดย Telnet"

 � ตรวจสอบและรับ IP แอดเดรสบนหน้าจอผู้ใช้ของโปรเจคเตอร์

 � ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC/แล็บท็อปได้เข้าถึงหน้าเว็บของโปรเจคเตอร์

 � ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า “Windows Firewall” เป็นปิดการใช้งาน “TELNET” ในกรณีที่ฟังก์ชั่นตัวกรองโดย 
PC/แล็บท็อป

�

1� เลือก เริ่ม > โปรแกรม >เบ็ดเตล็ด > พร้อมท์คำาสั่ง

2� ป้อนรูปแบบคำาสั่งดังต่อไปนี้: 
 ± telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (กดปุ่ม "ใส่ค่า")

 ± (ttt.xxx.yyy.zzz: IP แอดเดรของโปรเจคเตอร์)

3� หากเชื่อมต่อกับ Telnet เรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้สามารถป้อนคำาสั่ง RS232 จากนั้น กดปุ่ม "ใส่ค่า" คำาสั่ง RS232 จะ
สามารถทำางานได้

ข้อมูลจำาเพาะสำา รับ "RS232 โดย TELNET":

1� Telnet: TCP.
2� พอร์ท Telnet: 23 (สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปติดต่อตัวแทนผู้ให้บริการหรือทีมงาน)
3� ยูทิลิตี้ Telnet: Windows "TELNET.exe" (โหมดเฝ้าคุม)
4� ยุติการเชื่อมต่อการควบคุม RS232 โดย Telnet ตามปกติ: ปิด
5� ยูทิลิตี้ Windows Telnet โดยตรงหลังจากเชื่อมต่อ TELNET เรียบร้อยแล้ว

 ± จำากัด 1 เครื่อง สำาหรับการควบคุม Telnet: มีพื้นที่น้อยกว่า 50 ไบต์สำาหรับเครือข่ายข้อมูลสำาหรับการขนส่ง
ต่อเนื่องสำาหรับโปรแกรมการควบคุม Telnet

 ± จำากัด 2 เครื่อง สำาหรับการควบคุม Telnet: มีพื้นที่น้อยกว่า 26 ไบต์สำาหรับเสร็จสิ้นหนึ่งคำาสั่ง RS232 
สำาหรับการควบคุม Telnet

 ± จำากัด 3 เครื่อง สำาหรับการควบคุม Telnet: ค่าหน่วงเวลาขั้นต่ำาสำาหรับคำาสั่ง RS232 ต่อไปต้องไม่เกิน 200 
(มิลลิวินาที)
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เมนูข้อมูล

เมนูข้อมูล
ดูข้อมูลโปรเจ็กเตอร์ที่แสดงไว้ด้านล่าง:

 � Regulatory

 � Serial Number

 � แหล่งสัญญาณ

 � ความละเอียด

 � อัตราการรีเฟรช

 � โหมดการแสดงภาพ

 � โหมดพลังงาน(สแตนด์บาย)

 � ชั่วโมงหลอด

 � สถานะเครือข่าย

 � IP แอดเดรส

 � ID โปรเจ็กเตอร์

 � ชั่วโมงการใช้แผ่นกรอง

 � โหมดความสว่าง

 � เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์
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การบำารุงรักษา

 การเปลี่ยน ลอด
โปรเจคเตอร์ตรวจจับอายุหลอดโดยอัตโนมัติ เมื่ออายุหลอดใกล้จะหมด ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

การแจ้งเตือน

เตือน ลอด
เกินอายุ ลอด

เมื่อคุณเห็นข้อความนี้ โปรดติดต่อตัวแทนจำาหน่ายหรือศูนย์บริการในประเทศของคุณเพื่อเปลี่ยนหลอดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได้ ต้องแน่ใจว่าโปรเจคเตอร์เย็นลงเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ

การแจ้งเตือน: หากติดตั้งบนเพดาน โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดแผงสำาหรับเปลี่ยนหลอด แนะนำาว่าให้สวมแว่นตา
เพื่อความปลอดภัยถ้าจะเปลี่ยนหลอดเมื่อติดตั้งบนเพดาน ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่หลวม
หล่นออกมาจากโปรเจคเตอร์

การแจ้งเตือน: ฝาครอบหลอดร้อน! ปล่อยให้เย็นลงก่อนที่จะเปลี่ยนหลอด!

การแจ้งเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บส่วนตัว อย่าทำาชุดหลอดหล่นหรือจับหลอดไฟ หลอดอาจแตกและ
ทำาให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าทำาหล่น
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การเปลี่ยน ลอด (ต่อ)

34

7

82

5

1

6

ขั้นตอน:

1� ปิดการใช้งานโปรเจ็กเตอร์โดยกดปุ่ม " " บนโปรเจ็กเตอร์ หรือปุ่ม " " บนรีโมทคอนโทรล

2� ปล่อยให้โปรเจคเตอร์เย็นลงอย่างน้อย 30 นาที

3� ถอดสายเพาเวอร์ออก

4� กดบริเวณกลางฝาครอบด้านบนอย่างมั่นคงเพื่อปลดสลัก 1 

5� เปิดฝาครอบ 2

6� คลายสกรูว์ 2 ตัวบนฝาครอบหลอด 3

7� ถอดฝาครอบหลอด 4

8� คลายสกรูว์บนโมดูลหลอด 5

9� ยกที่จับหลอดขึ้น 6

10� ถอดสายหลอดไฟออก 7

11� ถอดโมดูลหลอดไฟออกอย่างระมัดระวัง 8

12� ในการใส่ชุดหลอดกลับคืน ให้ทำาขั้นตอนก่อนหน้าในลำาดับย้อนกลับ

13�  เปิดเครื่องโปรเจคเตอร์และรีเซ็ตตัวจับเวลาหลอดไฟ

14� ลบชั่วโมงหลอดภาพ: (i) กด "เมนู"  (ii) เลือก "ตั้งค่า"  (iii) เลือก "การปรับค่าหลอด"  (iv) เลือก 
"การปรับค่าหลอด"  (v) เลือก "ใช่"



ไทย 47
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 มายเ ตุุ: 
 � โปรเจ็กเตอร์ไม่สามารถ เปิดเครื่องได้ ถ้าไม่ใส่ ฝาปิดหลอดกลับเข้า ไปในโปรเจ็กเตอร์
 � อย่าสัมผัสบริเวณกระจกของหลอดไฟ น้ำามันทามือสามารถทำาให้หลอดไฟแตกได้ ใช้ผ้าแห้งในการทำาความสะอาด

ชุดหลอดถ้าโดนโดยไม่ตั้งใจ

การติดตั้งและการทำาความสะอาดตัวกรองฝุ่น

การติดตั้งตัวกรองฝุ่น

 มายเ ตุุ: ตัวกรองฝุ่นจำาเป็น/มีให้เฉพาะในภูมิภาคที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีฝุ่นมาก

การทำาความสะอาดตัวกรองฝุ่น
เราแนะนำาให้ทำาความสะอาดตัวกรองฝุ่นทุกสามเดือน ทำาความสะอาดบ่อยขึ้นถ้าใช้โปรเจคเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น

ขั้นตอน:

1� ปิดการจ่ายไฟไปยังโปรเจ็กเตอร์โดยกดปุ่ม " " บนแผงปุ่มกดของโปรเจ็กเตอร์หรือปุ่ม " " บนรีโมทคอนโทรล 

2� ถอดสายเพาเวอร์ออก

3� ดึงกล่องฟิลเตอร์กรองฝุ่นลงแล้วถอดออกจากด้านล่างของโปรเจ็กเตอร์ 1

4� ถอดฟิลเตอร์กรองอากาศอย่างระมัดระวัง แล้วทำาความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่น 2

5� ในการติดตั้งตัวกรองฝุ่น ให้ทำาขั้นตอนก่อนหน้ากลับกัน

1

2
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ข้อมูลเพิ่มเติม

ความละเอียดที่ใช้งานได้

ดิจิตอล (HDMI 1.4)
ความละเอียด Native: 1920 x 1080 @ 60Hz

เวลาที่ตั้งขึ้น เวลามาตรฐาน เวลาคำาอธิบายถึง โ มดวีดิโอที่สนับสนุน เวลาอย่างละเอียด
720 x 400 @ 70Hz 1280 x 720 @ 60Hz 1920 x 1080 @ 60Hz 

(ค่าเริ่มต้น)
720 x 480i @ 60Hz 16:9 1920 x 1080p @ 60Hz

640 x 480 @ 60Hz 1280 x 800 @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 4:3
640 x 480 @ 67Hz 1280 x 1024 @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 16:9
640 x 480 @ 72Hz 1920 x 1200 @ 60Hz 

(ลด)
720 x 576i @ 50Hz 16:9

640 x 480 @ 75Hz 1366 x 768 @ 60Hz 720 x 576p @ 50Hz 4:3
800 x 600 @ 56Hz 720 x 576p @ 50Hz 16:9
800 x 600 @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz 16:9
800 x 600 @ 72Hz 1280 x 720p @ 50Hz 16:9
800 x 600 @ 75Hz 1920 x 1080i @ 60Hz 16:9
832 x 624 @ 75Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 16:9
1024 x 768 @ 60Hz 1920 x 1080p @ 60Hz 16:9
1024 x 768 @ 70Hz 1920 x 1080p @ 50Hz 16:9
1024 x 768 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 24Hz 16:9
1280 x 1024 @ 75Hz 3840 x 2160 @ 24Hz
1152 x 870 @ 75Hz 3840 x 2160 @ 25Hz

3840 x 2160 @ 30Hz
4096 x 2160 @ 24Hz

ดิจิตอล (HDMI 2.0)
ความละเอียด Native: 1920 x 1080 @ 60Hz

B0/เวลาที่ตั้งขึ้น B0/เวลามาตรฐาน B1/โ มดวิดีโอ B1/เวลาอย่างละเอียด
720 x 400 @ 70Hz 1280 x 720 @ 60Hz 720 x 480i @ 60Hz 16:9 1920 x 1080p @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz 1280 x 800 @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 4:3
640 x 480 @ 67Hz 1280 x 1024 @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 16:9
640 x 480 @ 72Hz 1920 x 1200 @ 60Hz (ลด) 720 x 576i @ 50Hz 16:9
640 x 480 @ 75Hz 1366 x 768 @ 60Hz 720 x 576p @ 50Hz 4:3
800 x 600 @ 56Hz 720 x 576p @ 50Hz 16:9
800 x 600 @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz 16:9
800 x 600 @ 72Hz 1280 x 720p @ 50Hz 16:9
800 x 600 @ 75Hz 1920 x 1080i @ 60Hz 16:9
832 x 624 @ 75Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 16:9
1024 x 768 @ 60Hz 1920 x 1080p @ 60Hz 16:9
1024 x 768 @ 70Hz 1920 x 1080p @ 50Hz 16:9
1024 x 768 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 24Hz 16:9
1280 x 1024 @ 75Hz 3840 x 2160 @ 24Hz
1152 x 870 @ 75Hz 3840 x 2160 @ 25Hz

3840 x 2160 @ 30Hz
3840 x 2160 @ 50Hz
3840 x 2160 @ 60Hz
4096 x 2160 @ 24Hz
4096 x 2160 @ 25Hz
4096 x 2160 @ 30Hz
4096 x 2160 @ 50Hz
4096 x 2160 @ 60Hz

 มายเ ตุุ: สนับสนุน 1920 x 1080 @ 50Hz.
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อนาล็อก
ความละเอียด Native: 1920 x 1080 @ 60Hz

B0/เวลาที่ตั้งขึ้น B0/เวลามาตรฐาน B0/เวลาอย่างละเอียด B1/เวลาอย่างละเอียด
720 x 400 @ 70Hz 1280 x 720 @ 60Hz 1920 x 1080 @ 60Hz (ค่าเริ่มต้น) 1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz 1280 x 800 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz 1280 x 1024 @ 60Hz
640 x 480 @ 72Hz 1400 x 1050 @ 60Hz
640 x 480 @ 75Hz 1600 x 1200 @ 60Hz
800 x 600 @ 56Hz
800 x 600 @ 60Hz
800 x 600 @ 72Hz
800 x 600 @ 75Hz
832 x 624 @ 75Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1024 x 768 @ 70Hz
1024 x 768 @ 75Hz
1280 x 1024 @ 75Hz
1152 x 870 @ 75Hz

 มายเ ตุุ: สนับสนุน 1920 x 1080 @ 50Hz.
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ขนาดภาพและระยะ ่างของโปรเจ็กเตอร์
(ขนาดภาพและระยะเป็นเมตรและฟุต)

ขนาด
ความยาว
ทแยงมุม 
(นิ้ว) ของ
 น้าจอ 
16ุ:9

ขนาด น้าจอ W x H ระยะ ่างการฉาย (D) ออฟเซ็ตต่ำาสุด 
(Hd)

ออฟเซ็ตสูงสุด 
(Hd)(ม.) (ฟุต) (ม.) (ฟุต)

ความ
กว้าง ความสูง ความ

กว้าง ความสูง ไวด์ เทเล ไวด์ เทเล (ม.) (ฟุต) (ม.) (ฟุต)

30�00 0�66 0�37 2�18 1�23 0�92 1�47 3�02 4�82 0�00 0�00 0�06 0�18 
40�00 0�89 0�50 2�91 1�63 1�23 1�97 4�04 6�46 0�00 0�00 0�07 0�25 
60�00 1�33 0�75 4�36 2�45 1�85 2�95 6�07 9�68 0�00 0�00 0�11 0�37 
70�00 1�55 0�87 5�08 2�86 2�15 3�44 7�05 11�29 0�00 0�00 0�13 0�43 
80�00 1�77 1�00 5�81 3�27 2�46 3�93 8�07 12�89 0�00 0�00 0�15 0�49 
90�00 1�99 1�12 6�54 3�68 2�77 4�42 9�09 14�50 0�00 0�00 0�17 0�55 
100�00 2�21 1�25 7�26 4�09 3�08 4�91 10�10 16�11 0�00 0�00 0�19 0�61 
120�00 2�66 1�49 8�72 4�90 3�69 5�9 12�11 19�36 0�00 0�00 0�22 0�74 
150�00 3�32 1�87 10�89 6�13 4�62 7�37 15�16 24�18 0�00 0�00 0�28 0�92 
180�00 3�98 2�24 13�07 7�35 5�54 8�85 18�18 29�04 0�00 0�00 0�34 1�10 
250�00 5�53 3�11 18�16 10�21 7�69 12�29 25�23 40�32 0�00 0�00 0�47 1�53 
300�00 6�64 3�74 21�79 12�26 9�23 14�74 30�28 48�36 0�00 0�00 0�56 1�84 

(ขนาดภาพและระยะเป็นเมตรและนิ้ว)

ขนาด
ความยาว
ทแยงมุม 
(นิ้ว) ของ
 น้าจอ 
16ุ:9

ขนาด น้าจอ W x H ระยะ ่างการฉาย (D) ออฟเซ็ตต่ำาสุด 
(Hd)

ออฟเซ็ตสูงสุด 
(Hd)(ม.) (นิ้ว) (ม.) (นิ้ว)

ความ
กว้าง ความสูง ความ

กว้าง ความสูง ไวด์ เทเล ไวด์ เทเล (ม.) (นิ้ว) (ม.) (นิ้ว)

30�00 0�66 0�37 26�15 14�71 0�92 1�47 36�22 57�87 0�00 0�00 0�06 2�21 
40�00 0�89 0�50 34�86 19�61 1�23 1�97 48�43 77�56 0�00 0�00 0�07 2�94 
60�00 1�33 0�75 52�29 29�42 1�85 2�95 72�83 116�14 0�00 0�00 0�11 4�41 
70�00 1�55 0�87 61�01 34�32 2�15 3�44 84�65 135�43 0�00 0�00 0�13 5�15 
80�00 1�77 1�00 69�73 39�22 2�46 3�93 96�85 154�72 0�00 0�00 0�15 5�88 
90�00 1�99 1�12 78�44 44�12 2�77 4�42 109�06 174�02 0�00 0�00 0�17 6�62 
100�00 2�21 1�25 87�16 49�03 3�08 4�91 121�26 193�31 0�00 0�00 0�19 7�35 
120�00 2�66 1�49 104�59 58�83 3�69 5�9 145�28 232�28 0�00 0�00 0�22 8�82 
150�00 3�32 1�87 130�74 73�54 4�62 7�37 181�89 290�16 0�00 0�00 0�28 11�03 
180�00 3�98 2�24 156�88 88�25 5�54 8�85 218�11 348�43 0�00 0�00 0�34 13�24 
250�00 5�53 3�11 217�89 122�57 7�69 12�29 302�76 483�86 0�00 0�00 0�47 18�38 
300�00 6�64 3�74 261�47 147�08 9�23 14�74 363�39 580�31 0�00 0�00 0�56 22�06 
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ความกว้าง

ค
วา
ม
ส
ูง ทแยง

มุมมองด้านบน

มุมมองด้านข้าง

ระยะห่างการฉาย (D)

ระยะห่างการฉาย (D)

ฉาก

ฉาก

ฉาก (W)

ฉาก (H)

ออฟเซ็ต (Hd)
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ขนาดของเครื่องโปรเจคเตอร์และการติดตั้งกับเพดาน
1� เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโปรเจคเตอร์ของคุณ โปรดใช้ชุดยึดเพดาน Optoma
2� ถ้าคุณต้องการใช้ชุดยึดเพดานของบริษัทอื่น โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าสกรูที่ใช้ยึดกับโปรเจ็กเตอร์ มีคุณสมบัติตรง

ตามข้อกำาหนดต่อไปนี้:

 �  ชนิดสกรู: M6*4

 � ความยาวสกรูต่ำาสุด: 10mm

498.03
249.015

420.00

426.00

220.00

14
1.0

0

13
8.5

0

25
2.0

0

25
2.0

0

33
1.1

0

77
.88

63
.12

12
.00

เลนส์

 มายเ ตุุ:  โปรดทราบว่า ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง จะทำาให้การรับประกั นใช้ไม่ได้

 การแจ้งเตือน: 

 � ถ้าคุณซื้อชุดยึดเพดานจากบริษัทอื่น โปรดมั่นใจว่าใช้ขนาดสกรูที่ถูกต้อง ขนาดสกรูจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
ความหนาของแผ่นโลหะยึด

 � ให้แน่ใจว่าได้เว้นช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. ระหว่างเพดานและส่วนล่างของโปรเจคเตอร์

 � หลีกเลี่ยงการติดตั้ง โปรเจคเตอร์ใกล้แหล่งกำาเนิดความร้อน



ไทย 53

ข้อมูลเพิ่มเติม

ร ัสรีโมท 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

ปุ่ม
ร ัสที่กำา นดเอง ร ัสข้อมูล คำาอธิบายปุ่ม

การพิมพ์ คำาอธิบาย
ไบต์ 1 ไบต 2 ไบต 3

เปิดเครื่อง 32 CD 02 เปิด กดเพื่อเปิดโปรเจคเตอร์

ปิดเครื่อง 32 CD 2E ปิด กดเพื่อปิดโปรเจคเตอร์

ผู้ใช้ 1 32 CD 36 ผู้ใช้1
ปุ่มที่ผู้ใช้กำาหนด โปรดดูที่หน้า 35   เพื่อตั้งค่าผู้ใช้ 2 32 CD 65 ผู้ใช้2

ผู้ใช้ 3 32 CD 66 ผู้ใช้3

ความสว่าง 32 CD 41 ความสว่าง ปรับความสว่างของภาพ

คอนทราสต์ 32 CD 42 คอนทราสต์ ควบคุมระดับความแตกต่างระหว่างส่วนที่สว่างที่สุด
และมืดที่สุดของภาพ

โหมดการแสดงภาพ 32 CD 05 โหมด
เลือกโหมดการแสดงผลสำาหรับการตั้งค่าที่เหมาะสม

ที่สุดสำาหรับการใช้งานต่างๆ โปรดดูหน้า 29

แก้ภาพบิดเบี้ยว 32 CD 07 แก้ภาพบิดเบี้ยว ไม่มีฟังก์ชั่น

สัดส่วนภาพ 32 CD 64 สัดส่วนภาพ กดเพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนภาพของภาพที่แสดง

สามมิติ 32 CD 89 สามมิติ ไม่มีฟังก์ชั่น

ซ่อน 32 CD 52 ซ่อน ปิด / เปิดเสียงชั่วคราว
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ปุ่ม
ร ัสที่กำา นดเอง ร ัสข้อมูล คำาอธิบายปุ่ม

การพิมพ์ คำาอธิบาย
ไบต์ 1 ไบต 2 ไบต 3

DB 
(Dynamic Black) 32 CD 44 DB ปรับความสว่างของภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้

สมรรถนะคอนทราสต์ที่เหมาะสมที่สุด

ตั้งเวลาปิด 32 CD 63 ตั้งเวลาปิด ตั้งค่าช่วงเวลาการนับถอยหลัง

ระดับเสียง + 32 CD 09 ระดับเสียง + ปรับเพื่อเพิ่มเสียง

ปุ่มสี่ทิศทาง

32 CD 11 ▲
ใช้ ▲, ◄, ►, หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการ หรือปรับ
การตั้งค่า

32 CD 10 ◄
32 CD 12 ►
32 CD 14 ▼

แหล่งสัญญาณ 32 CD 18 แหล่งสัญญาณ กด "แหล่งสัญญาณ" เพื่อเลือกสัญญาณเข้า

ป้อนปุ่ม 32 CD 0F ยืนยันการเลือกรายการของคุณ

ซิงค์ใหม่ 32 CD 04 ซิงค์ใหม่ ซิงโครไนซ์โปรเจคเตอร์ไปยังสัญญาณเข้าโดย
อัตโนมัติ

ระดับเสียง - 32 CD 0C ระดับเสียง - ปรับเพื่อลดเสียง

เมนู 32 CD 0E เมนู แสดงหรือออกจากเมนูแสดงบนหน้าจอของ
โปรเจคเตอร์

HDMI 1 32 CD 16 HDMI1 กด “HDMI1” เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณจากหัวต่อ 
HDMI 1

HDMI 2 32 CD 30 HDMI2 กด "HDMI2" เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณจากขั้วต่อ 
HDMI 2

VGA 1 32 CD 1B VGA1 กด “VGA1” เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณจากหัวต่อ VGA

VGA 2 32 CD 1E VGA2 ไม่มีฟังก์ชั่น

Video 32 CD 1C Video ไม่มีฟังก์ชั่น

YPbPr 32 CD 17 YPbPr ไม่มีฟังก์ชั่น
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การแก้ไขปัญ า
ถ้าคุณมีปัญหากับโปรเจคเตอร์ของคุณ โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อร้านค้าปลีก หรือศูนย์บริการใน
ประเทศของคุณ

ปัญ าเกี่ยวกับภาพ

  ไม่มีภาพปรากฏบนหน้าจอ

 � ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิล และการเชื่อมต่อทั้งหมดถูกต้อง และเชื่อมต่อ ไว้อย่างแน่นหนา ตามที่อธิบายไว้ใน
ส่วน "การติดตั้ง"

 � ตรวจดูให้แน่ใจว่าขาของขั้วต่อไม่งอ หรือหัก

 � ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งหลอดไฟฉายภาพอย่างมั่นคง โปรดดูที่หมวด "การเปลี่ยนหลอดไฟ" ที่หน้า 45-46

 � ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ "ปิดเสียง" ไม่ได้เปิดอยู่

  ภาพไม่ได้โฟกัส

 � ปรับแหวนโฟกัสที่เลนส์ของโปรเจคเตอร์ โปรดดูหน้า 16

 � ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าจอการฉายอยู่ระหว่างระยะทางที่ต้องการจากโปรเจคเตอร์ (โปรดดูหน้า 50-51)

  ภาพถูกยืดออกเมื่อแสดงภาพยนตร์ DVD 16:9

 � เมื่อคุณเล่น DVD จอกว้าง หรือ DVD 16:9 โปรเจคเตอร์จะแสดงภาพที่ดีที่สุดในรูปแบบ 16:9 ที่ด้านของ
โปรเจคเตอร์

 � ถ้าคุณเล่นภาพยนตร์ DVD รูปแบบ LBX โปรดเปลี่ยนรูปแบบเป็น LBX ใน OSD ของโปรเจคเตอร์

 � ถ้าคุณเล่นภาพยนตร์ DVD ที่มีรูปแบบ 4:3 โปรดเปลี่ยนรูปแบบเป็น 4:3 ใน OSD ของโปรเจคเตอร์

 � โปรดตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลเป็นชนิดอัตราส่วนภาพ 16:9 (กว้าง) บนเครื่องเล่น DVD ของคุณ

  ภาพมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป

 � ปรับปุ่มซูมที่ส่วนบนของโปรเจคเตอร์

 � เลื่อนเครื่องโปรเจ็กเตอร์ให้ใกล้หรือห่างจากจอภาพ

 � กด "เมนู" บนแผงควบคุมของโปรเจ็กเตอร์เพื่อไปยัง "หน้าจอ-->;สัดส่วนภาพ" ลองการตั้งค่าต่างๆ

  ภาพด้านข้างเอียง:

 � ถ้าเป็นไปได้ ทำาการปรับตำาแหน่งวางของโปรเจคเตอร์ให้อยู่ตรงกลางของหน้าจอ และต่ำากว่าส่วนล่างของหน้าจอ

  ภาพกลับด้าน

 � เลือก "ตั้งค่า-->การฉายภาพ" จากการแสดงผลบนหน้าจอแล้วปรับทิศทางการฉายภาพ
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ปัญ าอื่นๆ

  โปรเจคเตอร์หยุดตอบสนองต่อปุ่มควบคุมทั้งหมด

 � ถ้าเป็นไปได้ ให้ปิดโปรเจคเตอร์ จากนั้นถอดสายเพาเวอร์ และรอเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อ
เพาเวอร์อีกครั้ง

  หลอดไหม้ หรือส่งเสียงดัง

 � เมื่อสิ้นสุดอายุหลอด หลอดจะไหม้และอาจส่งเสียงดังเปาะ หากเกิดเหตุการณ์นี้ โปรเจคเตอร์จะไม่เปิดจนกว่า
จะเปลี่ยนชุดหลอด ในการเปลี่ยนหลอด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ภายในหมวด "การเปลี่ยนหลอดไฟ" หน้า 
45-46

ปัญ าเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

  ถ้ารีโมทคอนโทรลไม่ทำางาน

 � ตรวจสอบมุมการทำางานของรีโมทคอนโทรลให้อยู่ภายในขอบเขต ±15° จากตัวรับสัญญาณ IR บนโปรเจ็กเตอร์

 � ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรขวางกั้นระหว่างรีโมทคอนโทรลและโปรเจคเตอร์ ย้ายไปในระยะ 7 ม. (23 ฟุต) จาก
โปรเจ็กเตอร์

 � ตรวจดูให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง

 � เปลี่ยนแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่หมด
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ไฟแสดงสถานะการเตือน
เมื่อไฟแสดงสถานะการเตือน (ดูด้านล่าง) ติดขึ้น โปรเจคเตอร์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ:

 � ไฟแสดงสถานะ LED "หลอด" จะติดเป็นสีแดง และถ้าเครื่อง "เปิด/สแตนด์บาย" ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสี
แดง

 � LED แสดงสถานะ "อุณหภูมิ" ติดเป็นสีแดง และถ้าเครื่อง "เปิด/สแตนด์บาย" ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดง 
นี่หมายความว่า โปรเจคเตอร์ร้อนเกินไป ภายใต้สถานการณ์ปกติ สามารถเปิดโปรเจคเตอร์กลับขึ้นมาใหม่ได้

 � ไฟแสดงสถานะ LED "อุณหภูมิ" กะพริบเป็นสีแดง และถ้าเครื่อง "เปิด/สแตนด์บาย" ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็น
สีแดง

ถอดปลั๊กสายไฟจากโปรเจคเตอร์ รอเป็นเวลา 30 วินาที และลองอีกครั้ง ถ้าไฟแสดงสถานะการเตือนติดขึ้นอีกครั้ง โปรดติดต่อ
ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อความแสงไฟ LED

ข้อความ
LED เปิดเครื่อง/สแตนด์บาย LED อุณหภูมิ LED หลอดไฟ

(สีแดง) (น้ำาเงิน) (สีแดง) (สีแดง)
สถานะสแตนด์บาย 
(ต่อสายเพาเวอร์) ติดตลอด

เปิดเครื่อง (อุ่นเครื่อง)
กะพริบ

(ปิด 0.5 วินาที / 
เปิด 0.5 วินาที)

เปิดเครื่อง และหลอดสว่างขึ้น ติดตลอด

ปิด (ทำาให้เย็น) 

กะพริบ 
(ปิด 0.5 วินาที / เปิดไฟ 
0.5 วินาที) กลับไปยังไฟ
สีแดงที่ติดตลอดเมื่อปิด

พัดลมทำาความเย็น
ผิดพลาด (หลอดเสีย) กะพริบ ติดตลอด
ผิดพลาด (พัดลมไม่ทำางาน) กะพริบ กะพริบ
ผิดพลาด (อุณหภูมิเกิน) กะพริบ ติดตลอด
สถานะสแตนด์บาย 
(โหมดเผาไหม้) กะพริบ

เผาไหม้ (อุ่นเครื่อง) กะพริบ
เผาไหม้ (ระบายความร้อน) กะพริบ

เผาไหม้ (ใช้หลอด)
กะพริบ

(3 วินาที เปิด / 
1 วินาที ปิด)

เผาไหม้ (ไม่ใช้หลอด)
กะพริบ

(1 วินาที เปิด / 
3 วินาที ปิด)

 � ปิดเครื่อง:

Power Off

ปิดเครื่อง?
กดปุ่มเพาเวอร์อีกครั้ง

 � เตือนหลอด:

การแจ้งเตือน

เตือน ลอด
เกินอายุ ลอด
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 � เตือนอุณหภูมิ:

การแจ้งเตือน

อุณ ภูมิสูงเกิน

โปรด: 
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องอากาศเข้าและออกไม่ถูกปิดกั้น
2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมอยู่ต่ำากว่า 45 องศาเซลเซียส
ถ้าตรวจสอบด้านบนแล้วยังคงมีปัญหาอยู่
โปรดติดต่อศูนย์บริการเพื่อซ่อมแซม

 � พัดลมไม่ทำางาน:

การแจ้งเตือน

พัดลมล็อค

โปรเจ็กเตอร์จะปิดโดยอัตโนมัติ
โปรดติดต่อศูนย์บริการเพื่อซ่อมแซม

 � อยู่นอกช่วงที่แสดงภาพ:

HDMI

นอกช่วง

 � คำาเตือนพลังงานต่ำา:

เวลาปิดเครื่องทำางาน

ตัวตั้งเวลาปิดเครื่องทำางาน
ปิดเครื่องใน วินาที

 � เตือนระบบตั้งเวลา:

การแจ้งเตือน

เตือนระบบตั้งเวลา
เวลาจะ มดภายใน วินาที
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ข้อมูลจำาเพาะ

การมองเ ็น คำาอธิบาย

ความละเอียดสูงสุด
- กราฟฟิกที่ 2160p@60Hz
- ความละเอียดสูงสุด: HDMI1 : 1920*1200@60Hz(RB)

HDMI2 : 2160p@60Hz
ความละเอียดพื้นฐาน (w/o actuator) 2716 x 1528
เลนส์ ซูมแบบเลือกปรับ และโฟกัสแบบเลือกปรับ
ขนาดภาพ (ทแยงมุม) 26.45"~302.2" ช่วงโฟกัสที่เหมาะสมกับขนาดภาพ 60" 
ระยะทางการฉาย ช่วงระยะโฟกัส 1.3 ~ 9.3 ม. สำาหรับขนาดภาพ 60"

ไฟฟ้า คำาอธิบาย

เข้า

- HDMI 1.4a
- VGA IN
- Audio In 3.5 มม.
- HDMI V2.0 HDCP2.2 / MHL 2.1 
- USB-A 
- USB2.0 USB-A for 5V PWR 1.5A
- RS232C male (9-pin D-SUB)
- RJ-45 (สนับสนุน web control)

ออก
- สัญญาณเสียงออก 3.5 มม.
- SPDIF ออก
- ทริกเกอร์ 12V (3.5 มม. jack)

ควบคุม USB ชนิด A สำาหรับเมาส์ / บริการ
การทำาสำาเนาสี 1073.4 ล้านสี

อัตราการสแกน
อัตราการสแกนแนวราบ: 15.375 ~ 91.146 KHz
อัตราการสแกนแนวตั้ง: 24 ~ 85 Hz (120Hz สำาหรับโปรเจ็กเตอร์ที่มีคุณสมบัติสามมิติ)

ลำาโพงในตัว ใช่, 4W
ความต้องการใช้พลังงาน 100 - 240V ±10%, AC 50/60Hz
ไฟเข้า 3.8A-1.0A

เกี่ยวกับเครื่องกล คำาอธิบาย
การวางแนวการติดตั้ง ด้านหน้า, ด้านหลัง, เพดาน - ด้านหน้า, ด้านหลัง - บน

ขนาด
- 498 มม. (W) x 331 มม. (D) x 141 มม. (H) (ปราศจากขาตั้ง)
- 498 มม. (W) x 331 มม. (D) x 153 มม. (H) (พร้อมขาตั้ง)

น้ำาหนัก 7�12 ± 0.5 กก. 
เงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ใช้งานในอุณหภูมิ 5 ~ 40°C , ความชื้น 10% ถึง 85% (ไม่ควบแน่น)

 มายเ ตุุ: ข้อมูลจำาเพาะทั้งหมดอาจได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
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สำานักงานทั่วโลกของ Optoma
สำาหรับการบริการและสนับสนุน โปรดติดต่อสำานักงานในประเทศของคุณ
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