โทรทัศน
คูมืออางอิง

KDL-60W600B

สารบัญ

บทนํา
ขอบคุณที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑของ Sony กอนใชงานทีวี
กรุณาอานคูมือนีโ้ ดยละเอียด และเก็บรักษาคูมือนี้ไวอางอิงในอนาคต

หมายเหตุ
กอนใชงานทีวี โปรดอาน “ขอมูลความปลอดภัย” (หนา 2)
คูมอื การติดตั้งทีวีบนผนังไมไดจัดพิมพอยูในรูปเอกสารเพิ่มเติม
สามารถดูวิธีการติดตั้งอุปกรณดังกลาวไดในคูมือโทรทัศนเลมนี้
• ภาพถายและภาพประกอบที่ใชในคูมือเริ่มตนใชงานอยางรวดเร็วและคูมือนี้
ใชสําหรับอางอิงเทานั้น และอาจแตกตางไปจากที่ปรากฏในผลิตภัณฑจริง
•
•
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หมายเหตุสําหรับลูกคาในประเทศไทย
ปายแสดงหมายเลขรุนและอัตราจายไฟ
(ตามที่กฎขอบังคับดานความปลอดภัยกําหนด) และวันที่ผลิตอยูในตําแหนง
ดานหลังของเครื่อง

ตําแหนงของปายแสดงรายละเอียด
ปายแสดงหมายเลขรุนและอัตราจายไฟ (ตามทีก่ ฎขอบังคับดานความปลอดภัย
กําหนด) อยูในตําแหนงดานหลังของเครื่อง

ขอมูลความปลอดภัย
คําเตือน
ตองไมใหแบตเตอรี่โดนความรอนมากเกินไป เชน แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่น
ที่คลายกัน

การติดตั้ง/ตั้งคา
ติดตั้งและใชงานเครื่องทีวีตามวิธีการขางลางนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอการ
เกิดไฟไหม ไฟฟาดูด หรือความเสียหาย และ/หรือการไดรับบาดเจ็บ

การติดตั้ง
ควรติดตั้งเครื่องทีวีใกลเตาเสียบไฟ AC ที่เขาถึงไดงาย
ควรวางเครื่องทีวบี นพื้นที่มั่นคงไดระดับเพือ่ ปองกันไมใหเครื่องหลนลงมา
และเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอเครื่องทีวี
• การติดตั้งบนผนังตองกระทําโดยพนักงานบริการที่ผานการรับรองเทานัน
้
• เพื่อความปลอดภัยขอแนะนําใหทานใชอุปกรณเสริมของ Sony ซึ่งประกอบ
ดวย:
 อุปกรณยึดติดผนัง
SU-WL450
• เมื่อจะติดตั้งอุปกรณยึดติดผนังเขากับเครื่องทีวต
ี องใชสกรูที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณยึดติดผนัง สกรูที่ใหมานั้นถูกกําหนดไวดังที่แสดงในรูปเมื่อวัดจาก
ผิวดานหนาของอุปกรณยึดติดผนัง เสนผานศูนยกลางและความยาวของสกรู
จะแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนของอุปกรณยึดติดผนัง การใชสกรูอื่น
นอกเหนือจากที่ใหมาอาจทําใหภายในเครื่องทีวีชํารุดหรือทําใหทีวีหลนลงมา
เปนตน
•
•

8 มม. - 12 มม.
สกรู (ใหมาพรอมกับอุปกรณ
ยึดติดผนัง)
ชุดตะขอยึด
แปนยึดตะขอดานหลังเครื่องทีวี
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การขนยาย

สายไฟ AC

กอนทําการขนยายเครื่องทีวีใหถอดสายเชื่อมตอตางๆ ออกใหหมด
• การขนยายเครื่องทีวีขนาดใหญจะตองใชสองหรือสามคนชวยกัน
• ในการขนยายเครื่องทีวีดวยมือ ใหจับเครื่องทีวีตามที่แสดงในรูปดานลาง
อยาใหมีแรงกดบนแผง LCD และที่ขอบรอบๆ หนาจอ

ปฏิบัติตอสายไฟ AC และเตาเสียบตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด หรือความเสียหาย และ/หรือการไดรับ
บาดเจ็บ:
 เสียบปลั๊กลงในเตาเสียบไฟ AC จนสุด
 ใชงานเครื่องทีวีกับแหลงจายไฟ AC 110-240 V เทานั้น
 เพื่อความปลอดภัยของทานระหวางการเดินสายไฟ ดูใหแนใจวาไดถอดปลั๊ก
สายไฟ AC แลว และระมัดระวังอยาเหยียบบนสายไฟ
 ถอดสายไฟ AC ออกจากเตาเสียบไฟ AC กอนเริ่มงาน หรือเคลื่อนยาย
เครื่องทีวี
 วางสายไฟ AC ใหหางจากแหลงกําเนิดความรอน
 ถอดปลั๊กสายไฟ AC และทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ หากปลั๊กสายไฟ
มีฝุนปกคลุมและฝุนเหลานี้สะสมความชื้น ฉนวนของปลั๊กอาจจะเสื่อมสภาพ
และกอใหเกิดไฟไหมได

•

ขณะเคลื่อนยายเครื่องทีวี อยาใหตัวเครื่องถูกกระแทกหรือไดรับความ
สั่นสะเทือนมากเกินไป
• เมื่อทําการเคลื่อนยายเครื่องทีวเี พื่อนําไปซอมแซมหรือยายบานใหบรรจุ
ในกลองและอุปกรณบรรจุดั้งเดิม
•

การระบายอากาศ
อยาปดชองระบายอากาศ หรือสอดวัตถุใดๆ เขาไปในตัวเครื่อง
จัดใหมีชองวางรอบๆ ตัวเครื่องทีวีดังแสดงขางลางนี้
• ขอแนะนําใหทานใชอุปกรณยึดติดผนังของ Sony เพื่อใหมีอากาศไหลเวียน
รอบตัวเครื่องอยางเพียงพอ
•
•

ติดตั้งบนผนัง
30 ซม.
10 ซม.

10 ซม.

หมายเหตุ
อยากด งอ หรือบิดสายไฟ AC มากเกินควร แกนนําไฟฟาภายในอาจจะเผยอ
ออกมาหรือขาดได
• อยาดัดแปลงสายไฟ AC
• อยาวางวัตถุหนักใดๆ ทับบนสายไฟ AC
• อยาดึงที่สายไฟ AC เมื่อตองการถอดสายไฟ AC
• อยาตออุปกรณจํานวนมากเกินไปเขากับเตาเสียบไฟ AC ตัวเดียวกัน
• อยาใชเตาเสียบไฟ AC ที่เสียบไดไมแนนพอ
•

การใชงานตองหาม
อยาติดตั้ง/ใชงานเครื่องทีวีในสถานที่ สิง่ แวดลอม หรือสถานการณ ดังเชน
ในรายการขางลางนี้ มิฉะนั้นเครื่องทีวีอาจจะเสีย และกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด
ความเสียหาย และ/หรือการบาดเจ็บได

สถานที่:
10 ซม.
จัดใหมีชองวางรอบตัวเครื่องอยางนอยเทานี้

ติดตั้งบนขาตั้ง
30 ซม.
10 ซม.

10 ซม.

กลางแจง (แสงแดดสองถึงโดยตรง) ริมทะเล บนเรือเดินสมุทรหรือเรืออื่นๆ
ภายในยานพาหนะ ในสถานพยาบาล สถานทีไ่ มมั่นคง ใกลน้ํา ฝน ความชื้น
หรือฝุนควัน
• ถาวางเครื่องทีวีไวในหองเปลี่ยนเสื้อผาของที่อาบน้ํา
สาธารณะหรือบอน้ําพุรอน กํามะถันทีล่ อยอยูใน
อากาศ ฯลฯ อาจทําใหเครื่องทีวีเสียหายได
•

6 ซม.
เพือ่ คุณภาพของภาพทีด่ ีทสี่ ุด ไมควรใหแสงไฟหรือแสงแดดสองไปที่หนาจอ
โดยตรง
• หลีกเลี่ยงการเคลื่อนยายเครื่องทีวจี ากพื้นที่เย็นไปยังพื้นที่อบอุนการเปลี่ยน
แปลงอุณหภูมิหองในทันทีอาจทําใหเกิดหยดน้ําหรือความชื้นจากการควบแนน
ขึ้นซึ่งอาจเปนเหตุใหเครื่องทีวีแสดงภาพที่ไมดีพอ และ/หรือสีที่ไมดีพอ
หากเกิดกรณีนี้ขึ้นควรปลอยใหความชื้นระเหยออกไปจนหมดกอนเปดเครื่องทีวี
•

•

จัดใหมีชองวางรอบตัวเครื่องอยางนอยเทานี้
เพื่อใหมีการระบายอากาศอยางเหมาะสม และปองกันการสะสมของคราบ
สกปรก และฝุนละออง:
 อยาวางเครื่องทีวีในแนวราบ ติดตั้งกลับหัวกลับหลัง หรือเอียงขาง
 อยาวางเครื่องทีวีบนชั้นหิ้ง พรม เตียง หรือในตู
 อยาคลุมตัวเครื่องทีวีดวยผา เชน ผามาน หรือวัสดุจําพวกหนังสือพิมพ
เปนตน
 อยาติดตั้งเครื่องทีวีดังแสดงขางลางนี้
การไหลเวียนอากาศถูกปด

ฝาผนัง

ฝาผนัง

สิ่งแวดลอม:
 สถานที่ซึ่งรอน ชื้น หรือสกปรกมาก ทีซ่ ึ่งแมลงตางๆ เขาไปได ที่ซึ่งไดรับ

แรงสั่นสะเทือน ใกลวตั ถุติดไฟ (เชน เทียนไข อื่นๆ) เครื่องทีวีจะตองไมถูก
ของเหลวหยดหรือกระเซ็นใส และไมวางวัตถุใดๆ ที่มีของเหลวบรรจุอยู เชน
แจกัน บนตัวเครื่องทีวี
 อยาวางเครื่องทีวีไวในบริเวณที่ชื้นหรือมี
ฝุนมาก หรือในหองทีม่ ีน้ํามันระเหยหรือไอน้ํา
(ใกลโตะทําอาหารหรือเครื่องทําความชื้น)
มิฉะนัน้ อาจทําใหเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด
หรือรูปรางเครื่องทีวีบิดเบี้ยวได

3TH
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 อยาติดตั้งเครื่องทีวีในสถานที่ที่อาจมีอุณหภูมิสูงเกินไป เชน แสงแดดสองถึง

โดยตรง ใกลเครื่องนําความรอนหรือเครื่องระบายความรอน เนื่องจาก
ในสภาพดังกลาวเครื่องทีวีจะรอนมากเกินไป ซึ่งอาจทําใหกรอบจอเสียรูปทรง
และ/หรือเครื่องทีวีทํางานผิดพลาดได

ขอควรระวัง
การรับชมทีวี
รับชมทีวใี นที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ เนื่องจากการชมทีวีในสถานทีม่ ืด หรือเปน
ระยะเวลานานจะทําใหดวงตาลา
• เมื่อใชหูฟง ใหปรับระดับเสียงไมใหมีเสียงดังเกินไป เนื่องจากอาจจะทําให
ประสาทรับฟงเสียได
•

สถานการณ:
อยาใชงานในขณะที่มือเปยก ขณะที่เปดฝาออก หรือใชรวมกับอุปกรณติดตั้ง
ที่ไมแนะนําโดยผูผลิต ถอดสายทีวีออกจากเตาเสียบไฟ AC และสายอากาศ
ขณะทีม่ ีพายุฝนฟาคะนอง
• อยาติดตั้งเครื่องทีวใี หยื่นเขาไปในพื้นที่วาง
มิฉะนั้น หากบุคคลหรือวัตถุกระแทกเขากับ
เครื่องทีวีอาจไดรับบาดเจ็บ หรือเกิดความ
เสียหายได
•

ชิ้นสวนแตก:
อยาขวางสิ่งของใดๆ เขาใสตัวเครื่องทีวี กระจกหนาจออาจจะแตกจากแรง
กระแทก และทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัส
• ถาหากผิวของเครื่องทีวีแตก อยาสัมผัสตัวเครื่องจนกวาจะถอดปลั๊กสายไฟ AC
มิฉะนั้นอาจจะเกิดไฟฟาดูดได
•

เมื่อไมใชงาน
หากทานไมไดใชงานเครื่องทีวีเปนเวลานานหลายวัน ควรถอดปลั๊กไฟ AC ออก
เพื่อความปลอดภัยและเพื่อสิ่งแวดลอม
• เนื่องจากเครื่องทีวียังไมถูกตัดออกจากแหลงจายไฟ AC หลังปดสวิตชเครื่องทีวี
ใหดึงปลั๊กออกจากเตาเสียบไฟ AC เพื่อตัดการเชื่อมตอเครื่องทีวีออก
อยางเด็ดขาด
• อยางไรก็ตามบางฟงกชันของทีวอ
ี าจจะทํางานไดเมื่อเครื่องทีวีอยูในโหมด
พรอมใชงานเทานัน้
•

สําหรับเด็ก
•
•

อยาใหเด็กปนขึ้นบนตัวเครื่องทีวี
เก็บอุปกรณเสริมที่มีขนาดเล็กใหหางจากเด็ก เพื่อไมใหเด็กกลืนเขาไปโดย
รูเทาไมถึงการณ

ถาหากเกิดปญหาตอไปนี้ขึ้น...

ปด สวิตชเครื่องทีวี และถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกทันทีที่เกิดปญหาเหลานี้
ติดตอตัวแทนจําหนายของทานหรือศูนยบริการ Sony เพื่อรับการตรวจซอม
โดยชางบริการทีไ่ ดรับการรับรอง

เมื่อ:
 สายไฟ AC เสียหาย
 เตาเสียบไฟ AC เสียบไดไมพอดี
 เครื่องทีวีเสียหายจากการตกกระแทก หรือถูกสิง่ ของปาเขาใส
 มีของเหลวหรือของแข็งเขาไปในตัวเครื่องผานทางชองเปด

เกี่ยวกับอุณหภูมิของจอภาพ LCD
ในกรณีที่เปดจอภาพ LCD ติดตอกันเปนเวลานาน บริเวณรอบหนาจอจะรอน
ทานอาจรูสึกรอนเมื่อใชมือสัมผัสบริเวณนั้น

หนาจอ LCD
ถึงแมวาหนาจอ LCD จะถูกผลิตดวยเทคโนโลยีที่มีความแมนยําสูง และมี
จุดภาพที่ใชงานได 99.99% หรือมากกวา หนาจอ LCD อาจจะยังคงมีจุดทีม่ ืด
หรือติดสวาง (สีแดง น้ําเงิน หรือเขียว) ตลอดเวลา ซึ่งเปนคุณสมบัติทาง
โครงสรางของจอ LCD และไมถือวาเปนอาการเสีย
• อยากดหรือขัดถูบนแผนกรองดานหนาหรือวางวัตถุใดๆ บนตัวเครื่องทีวี
ภาพอาจจะไมสม่ําเสมอ หรือหนาจอ LCD อาจจะเสียหายได
• ถาหากใชงานเครื่องทีวน
ี ี้ในสถานที่เย็น อาจจะปรากฏมีรอยเปอนในภาพ
หรือภาพอาจจะมืด อาการนี้ไมไดแสดงวาเครื่องเสีย อาการเหลานี้จะหายไปเอง
เมื่ออุณหภูมิสงู ขึ้น
• เมื่อแสดงภาพนิง่ ตอเนื่องเปนระยะเวลานาน อาจจะปรากฏเงาภาพได ซึง่ อาจจะ
หายไปเองเมือ่ เวลาผานไปสักครูหนึ่ง
• หนาจอและตัวเครื่องจะอุนขึ้นขณะใชงานเครื่องทีวีนี้ ไมไดแสดงวาเครื่องเสีย
• หนาจอ LCD จะประกอบดวยของเหลวทีม
่ ีลักษณะใสในปริมาณเล็กนอย
ปฏิบัติตามคําสั่ง หรือขอบังคับในทองถิ่นของทาน สําหรับการกําจัดสารเหลานี้
•

การดูแลและทําความสะอาดผิวหนาจอ/ตัวเครื่อง
ของเครื่องทีวี
กอนทําความสะอาด ตรวจดูใหแนใจวาไดถอดปลั๊กสายไฟ AC ของเครื่องทีวี
ออกจากเตาเสียบไฟ AC แลว
เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพของวัสดุหรือของสารเคลือบผิวหนาจอ ใหปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปนี้
• เช็ดฝุนละอองออกจากผิวหนาจอ/ตัวเครื่องดวยผานุม ถาหากฝุนติดแนน ใหเช็ด
โดยใชผานุมชุบสารละลายผงซักฟอกที่เปนกลางเจือจางเล็กนอย
• หามฉีดน้ําหรือใชผงซักฟอกกับเครื่องทีวีโดยตรง
เพราะน้ําอาจหยดลงไปที่ดานลางของหนาจอหรือ
ชิ้นสวนภายนอกและเขาไปในเครื่องทีวอี าจทําให
เครื่องทีวีเสียได
อยาใชแผนขัด สารทําความสะอาดกรด/ดางผงขัด หรือสารละลายระเหย
ชนิดใดๆ เชน แอลกอฮอล เบนซิน ทินเนอร หรือยาฆาแมลง การใชสารเหลานี้
หรือการปลอยใหเครื่องสัมผัสกับยางหรือพลาสติกไวนิลเปนระยะเวลานาน
อาจจะทําใหผิวหนาจอหรือตัวเครื่องเสียหายได
• หมั่นดูดฝุนทีช
่ องระบายอากาศเพื่อใหอากาศไหลเวียนไดอยางเหมาะสม
• ขณะทําการปรับตําแหนงมุมของเครื่องทีวีใหเลื่อนตัวเครื่องชาๆ เพื่อปองกัน
ไมใหเครื่องทีวีเลื่อนหรือตกจากขาตั้ง
•

อุปกรณเสริม
จัดใหอุปกรณเสริมหรืออุปกรณใดๆ ที่ปลอยสนามแมเหล็กไฟฟาออกมาอยูหาง
จากเครื่องทีวี มิฉะนั้น ภาพอาจจะผิดรูปและ/หรือมีเสียงรบกวนได

ฟงกชันไรสายของเครื่อง
อยาใชงานเครื่องนี้ใกลอุปกรณทางการแพทย (เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ
ฯลฯ) เพราะอาจสงผลใหเกิดความผิดปกติกับอุปกรณทางการแพทยได
• ถึงแมวาเครื่องนี้สามารถสง/รับสัญญาณที่ผานการเขารหัสได แตทานยังตอง
ระวังการลักลอบสกัดขอมูลโดยไมมีอํานาจดวย เราไมสามารถรับผิดชอบ
ตอปญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาได
•

4TH

ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชงานรีโมทคอนโทรล
ตรวจดูขั้วแบตเตอรี่ใหถูกตองขณะใสแบตเตอรี่
อยาใชแบตเตอรี่ตางชนิด หรือแบตเตอรี่เกาและใหมผสมกัน
• กําจัดแบตเตอรี่โดยใชวิธีการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บางทองที่อาจกําหนด
กฎควบคุมการทิ้งแบตเตอรี่ กรุณาปรึกษาเจาหนาที่ในทองทีข่ องทาน
• ใชงานรีโมทดวยความทะนุถนอม อยาทําตกหรือเหยียบทับ หรือทําของเหลว
ใดๆ หกรด
• อยาวางรีโมทในทีใ่ กลแหลงกําเนิดความรอน สถานที่ที่ถูกแสงแดดสองถึง
โดยตรง หรือในหองที่ชื้น
•
•

TH

5TH

เชื่อมตอกับสายคอมโพสิต AV

การเชื่อมตออุปกรณอื่นๆ
เชื่อมตอกับสาย HDMI

< 21 มม.
< 12 มม.

ตอกับ HDMI OUT

เชื่อมตอกับสายคอมโพเนนต

ตอกับ AUDIO OUT

ตอกับ VIDEO OUT

ตอกับ COMPONENT
OUT (YPBPR)

คุณภาพของภาพ
•
•

สายคอมโพสิต AV
สายอากาศ

•

สายคอมโพเนนต

SD

วิดีโอความละเอียดมาตรฐาน (SD) จะมีสัญญาณภาพในแบบความละเอียด
ภาพแนวตั้งที่ 480 (NTSC) เสน หรือ 576 (PAL/SECAM) เสน

6TH

•

สาย HDMI

HD

วิดีโอความละเอียดสูง (HD) จะมีสัญญาณภาพ
ในแบบความละเอียดภาพแนวตั้งที่ 720 หรือ 1,080 เสน

การติดตั้งทีวบี นผนัง
คูมือการใชงานทีวีเลมนี้จะแสดงเฉพาะขั้นตอนการเตรียมพรอมการติดตั้งทีวีกอนติดตั้งเขากับผนัง
สําหรับลูกคา:
สําหรับการปองกันผลิตภัณฑและเพื่อความปลอดภัย Sony ขอแนะนําวาการติดตั้งทีวีของทานควรดําเนินการโดยตัวแทนจําหนาย
Sony และผูรับติดตั้งที่ไดรับการแตงตั้ง หามทำการติดตั้งดวยตนเอง
สําหรับตัวแทนจําหนาย Sony และผูรับติดตั้ง:
ควรใหความสําคัญกับความปลอดภัยมากที่สุดในระหวางการติดตั้ง, การบํารุงรักษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบผลิตภัณฑ
ตัวนี้
การติดตั้งผลิตภัณฑนี้จําเปนตองมีความชํานาญที่เพียงพอ โดยเฉพาะกับการตรวจสอบความแข็งแรงของผนังเพื่อรองรับน้ําหนักของทีวี
โปรดแนใจวาตัวแทนจําหนาย Sony และผูรับติดตั้งทีไ่ ดรับการแตงตั้งสําหรับการติดตั้งผลิตภัณฑนี้สามารถไววางใจไดและใหความสําคัญกับ
ความปลอดภัยในระหวางการติดตั้งอยางเพียงพอ Sony จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือการบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ จากการทํางานผิดพลาด
หรือการติดตั้งทีไ่ มถกู ตอง

ใหใชอุปกรณยึดติดผนัง SU-WL450 (ไมใหมาดวย) เพื่อติดตั้งทีวีเขากับผนัง เมื่อติดตั้งอุปกรณยึดติดผนัง ใหอางอิงคูมือ
การใชงานและคําแนะนําในการติดตั้งที่แนบมากับอุปกรณยึดติดผนัง
หมายเหตุ
•

1

ควรจัดเก็บสกรูที่ถอดออกมาในที่ที่ปลอดภัย โดยจัดเก็บใหหางจากเด็ก

ตรวจสอบใหแนใจวาผนังมีพื้นที่เพียงพอและสามารถรับน้ําหนักไดอยางนอยสี่เทาของน้ําหนักของทีวี ใหอางอิงตารางตอไปนี้
สําหรับการติดตั้งทีวีบนผนัง ดูหนา 11-13 (ขอมูลจําเพาะ) สําหรับน้ําหนักของทีวี
การติดตั้งแบบมาตรฐาน

การติดตั้งแบบทีแ่ คบ

80

จุดกึง่ กลางจอ
หนวย: มม.
พิกัด
กลางหนาจอ

ขนาดหนาจอ
ชื่อรุน
KDL-

60W600B

1,370

811

6

ความยาวสําหรับการยึด

423

การติดตัง้
แบบมาตรฐาน

การติดตั้ง
แบบทีแ่ คบ

146

104

หมายเหตุ
•
•

ตัวเลขในตารางอาจแตกตางกันเล็กนอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการติดตั้ง
เมื่อติดตั้งทีวีของทานเขากับผนัง สวนบนของทีวีจะเอียงมาดานหนาเล็กนอย

7TH

TH

2

ติดตั้งสวนยึดติดของอุปกรณยึดติดผนัง ตรวจสอบชิ้นสวนยึดติดโดยอางอิงจากหัวขอ “1” คําแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ
ยึดติดผนัง
หมายเหตุ
•
•

หากใชไขควงไฟฟา ใหตั้งคาแรงทอรกไวที่ประมาณ 1.5 N•m {15 kgf•cm}
ควรจัดเก็บชิ้นสวนที่ไมไดใชงานไวในที่ที่ปลอดภัย เพื่อการใชงานในคราวถัดไป เก็บคูมือเลมนี้ไวเพื่อการอางอิงในอนาคต

การติดตั้งแบบมาตรฐาน

พูลเลย 
สกรู (+PSW 6 x 20) 
สกรู (+PSW 6 x 50) 
สายรัด 

ตัวเวนระยะ (60 mm) 

การติดตั้งแบบที่แคบ
หมายเหตุ
•

ทานจะไมสามารถใชขั้วบางตัวที่อยูดานหลังทีวีไดเมื่อทําการติดตั้งดวยวิธีการนี้

พูลเลย 
สกรู (+PSW 6 x 20) 
สกรู (+PSW 6 x 20) 
สายรัด 
8TH

ตัวเวนระยะ (20 mm) 

3

ตอสายไฟที่จําเปนเขากับทีวี
หมายเหตุ
•

4

ทานจะไมสามารถเขาถึงขัว้ ตอใดๆ ได หลังจากที่ติดตั้งทีวีเขากับผนังแลว

ถอดแปนรองแบบตั้งโตะออกจากทีวี

TH

5

ติดตั้งทีวีเขากับฐานรอง ใหอางอิงหัวขอ “5” ของคําแนะนําในการติดตั้งและ “การติดตั้งทีวีเขากับผนัง” ของคูม ือการใชงาน
ที่แนบมาพรอมกับอุปกรณยึดติดผนัง
ชื่อรุน KDL-

ตําแหนงยึดตะขอ

60W600B

b

a
b
c
d

ดูคําแนะนําสําหรับอุปกรณยึดติดผนังของทีวรี ุนของทานเพื่อยึดติดบนกําแพง

9TH

การแกไขปญหา
เมื่อไฟ LED สองสวางกะพริบเปนสีแดง ใหนับจํานวนครั้ง
ของการกะพริบ (ชวงเวลาเทากับสามวินาที)
หากไฟ LED สองสวางกะพริบเปนสีแดง ใหรีเซ็ตทีวีโดยการ
ถอดสายไฟ AC (สายหลัก) ออกจากทีวีประมาณ 2 นาที จากนั้น
จึงเปดทีวี
หากไมสามารถแกไขปญหาได ใหติดตอตัวแทนจําหนาย
หรือศูนยบริการ Sony ของทานพรอมแจงจํานวนครั้งที่ไฟ LED
สองสวางกะพริบเปนสีแดง (ชวงเวลาเทากับสามวินาที)
กด / บนเครื่องทีวีเพื่อปดเครื่อง ถอดสายไฟ AC (สายหลัก)
ออก และแจงตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการ Sony ของทาน
ใหทราบ
เมื่อไฟ LED สองสวางไมกระพริบ ใหตรวจสอบตามวิธีการ
ดานลางนี้
ทานสามารถอางอิงไดจาก [การแกไขปญหา] ใน i-Manual
หรือใชการวิเคราะหตวั เองโดยเลือก [ชวยเหลือ] 
[การสนับสนุนลูกคา]  [การวิเคราะหตัวเอง] หากไมสามารถ
แกไขปญหาได ใหนําทีวีของทานเขารับการซอมแซมกับ
ผูใ หบริการที่ไดรับการรับรอง

เสียงหรือภาพไมขยับ หนาจอไมมีภาพ หรือทีวไี มตอบ
สนองตอปุมบนทีวหี รือปุมบนรีโมท


ตั้งทีวีใหมงายๆ โดยถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกประมาณ 2 นาที
แลวจึงเสียบปลั๊กสายไฟอีกครั้ง

ไมพบปุม /, CH+/–,  +/–, ///, ,
HOME ที่เครื่องทีวี


และ

ดูภาพประกอบดานลางสําหรับตําแหนงของปุมตางๆ ทีเ่ ครื่องทีวี
ดานหลังของทีวี

ไฟ LED สองสวางติดสวางขึ้น


หากทานไมตองการเปดไฟ LED สองสวาง ทานสามารถปดได
กดปุม HOME จากนั้นเลือก
[ตั้งคา] t [ตั้งคาระบบ]
t [ตั้งคาทั่วไป] t [ไฟ LED สองสวาง] t [ปด] ทานยัง
สามารถกด OPTIONS จากนั้นเลือก [ไฟ LED สองสวาง] t
[ปด]

ขอบกพรองและการแกไข
ไมมีภาพ (หนาจอมืด) และไมมีเสียง



ตรวจการเชื่อมตอสายอากาศ/สายสัญญาณ
ตอทีวีเขากับเตาเสียบไฟ AC และกด / บนเครื่องทีวีหรือรีโมท

ไมสามารถปรับจูนรายการออกอากาศบางรายการได


ตรวจสอบเสาอากาศ (สายอากาศ)

ไมสามารถเชื่อมตอกับเราทเตอรไรสายไดโดยใช WPS


รีโมทคอนโทรลไมทํางาน



เปลี่ยนแบตเตอรี่
ทีวีของทานอาจอยูใ นโหมด SYNC
กด SYNC MENU เลือก [จัดการทีวี] จากนั้น เลือก [โฮม (เมนู)]
หรือ [ตัวเลือก] เพื่อควบคุมการทํางานของทีวี

ลืมรหัส [ควบคุมระดับสิทธิการเลน]


ปอนรหัส PIN เปน 9999 (รหัส PIN 9999 ไดรับการยอมรับเสมอ)

บริเวณรอบตัวเครื่องรอน


ในกรณีที่เปดเครื่องทีวีติดตอกันเปนเวลานาน บริเวณรอบ
ตัวเครื่องทีวีจะรอน
ทานอาจรูสกึ รอนเมื่อใชมือสัมผัสบริเวณนั้น
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หากทานใชระบบความปลอดภัย WEP ใหเลือก [แบบงาย] t
[Wi-Fi] t [เชื่อมตอโดยคนหาในรายการ] จากนั้นเลือก
ชื่อเครือขาย (SSID) ทีท่ านตองการเชื่อมตอ

ไมพบชื่อเครือขายที่ตองการอยูในการตั้งคาเครือขาย


เลือก [[ใสคาเอง]] และกด

เพื่อปอนชื่อเครือขาย

ขอมูลจําเพาะ
ระบบ
ระบบแผงหนาจอ
หนาจอ LCD (Liquid Crystal Display), ไฟจอภาพ LED

ระบบทีวี
อนาล็อก: B/G, I, D/K, M, L
ดิจติ อล: DVB-T/DVB-T2

ระบบสี/ระบบวิดีโอ
อนาล็อก: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
ดิจติ อล: อางอิงจาก i-Manual

ชองสัญญาณที่รับได
อนาล็อก: UHF/VHF/สาย, ขึ้นอยูก ับการเลือกประเทศ/พื้นที่
ของทาน
ดิจติ อล: UHF/VHF, ขึ้นอยูก ับการเลือกประเทศ/พื้นทีข่ องทาน

เสียงออก
10 วัตต + 10 วัตต

เทคโนโลยีไรสาย
โพรโตคอล IEEE802.11a/b/g/n

ชองตอสัญญาณเขา/ออก
สายอากาศ/สายสัญญาณ
ชองตอภายนอก 75 โอหม สําหรับ VHF/UHF

/

VIDEO IN 1

ชองตอเขาวิดีโอ/เสียง (ชองตอแบบ phono)

/

COMPONENT IN

YPBPR (วิดโี อคอมโพเนนต): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50,
60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i
สัญญาณเสียงเขา (ชองตอแบบ phono)

VIDEO IN 2
สัญญาณเขาวิดีโอ (เข็มแบบ phono ทัว่ ไปที่มีชองสัญญาณ Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4
วิดีโอ (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p,
480i, PC รูปแบบ
วิดีโอ (3D):
การรวมเฟรมภาพ: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
ซาย-ขวา: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),
720p (50, 60 Hz)
บน-ลาง: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
เสียง: 5.1 PCM เชิงเสนชองเสียงเดียว: 32, 44.1 และ 48 kHz,
16, 20 และ 24 บิต, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 2 เทานั้น)

MHL (เหมือนกับ HDMI IN 1)
วิดโี อ (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),
720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
วิดโี อ (3D):
ซาย-ขวา: 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
บน-ลาง: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p
(50, 60 Hz)
เสียง: 5.1 PCM เชิงเสนชองเสียงเดียว: 32, 44.1 และ 48 kHz,
16, 20 และ 24 บิต, Dolby Digital

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

TH

ชองตอออพติคอลดิจิตอล (PCM เชิงเสนสองชองเสียง, Dolby
Digital)

HDMI 3 AUDIO IN
สัญญาณเสียงเขาอนาล็อก (ชองตอแบบสเตอริโอขนาดเล็ก)

AUDIO OUT/
สัญญาณเสียงออก (แจ็คขนาดเล็กของสเตอริโอ)
ชองตอหูฟง
(รองรับเสียงออกที่ Subwoofer)

1, 2 (ยกเวนรุนในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด)
ชองตอ USB

1 (HDD REC), 2 (เฉพาะรุนในประเทศออสเตรเลีย
และนิวซีแลนดเทานั้น)
ชองตอสําหรับอุปกรณ USB HDD ( 1 เทานั้น), ชองตอ USB

LAN
ขั้วตอ 10BASE-T/100BASE-TX (ความเร็วในการเชื่อมตอ
อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูก ับสภาวะการใชงานของระบบเครือขาย
ไมรับประกันอัตราและคุณภาพการสื่อสารขอมูลของ 10BASE-T/
100BASE-TX สําหรับเครื่องทีวีนี้)

อื่นๆ
อุปกรณเสริม
อุปกรณยึดติดผนัง: SU-WL450
ชุดกลองและไมโครโฟน: CMU-BR200/CMU-BR100
Subwoofer ไรสาย: SWF-BR100
สาย MHL: DLC-MB10/DLC-MB20/DLC-MC10/DLC-MC20/
DLC-MC30

อุณหภูมิใชงาน
0 ºC – 40 ºC

ความชื้นสัมพัทธการใชงาน
10 % – 80 % RH (ไมกลั่นตัวเปนหยดน้ํา)
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พลังงานและอื่นๆ

•

ความตองการพลังงาน

110 V – 240 V AC, 50/60 Hz

ขนาดหนาจอ (วัดแนวทแยงมุม) (ประมาณ)
60 นิ้ว / 152.5 ซม.

ความละเอียดหนาจอ

1,920 จุดภาพ (แนวนอน) × 1,080 เสน (แนวตั้ง)

ความสิ้นเปลืองพลังงาน

ระบุไวทดี่ านหลังของทีวี

•
•
•

ขนาด (ประมาณ) (กวาง × สูง × ลึก)
รวมแปนรองแบบตั้งโตะ

1,370 × 846 × 230 มม.

ไมรวมแปนรองแบบตัง้ โตะ
1,370 × 811 × 84 มม.

น้ําหนัก (ประมาณ)

•

รวมแปนรองแบบตั้งโตะ
20.5 กก.

ไมรวมแปนรองแบบตัง้ โตะ

19.9 กก.
หมายเหตุ
•
•
•

อุปกรณเสริมที่สามารถหาซื้อไดขนึ้ อยูกับประเทศ/ภูมิภาค/รุนทีวี/
การมีสินคาในคลัง
แบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา
ทีวีเครื่องนี้ไมสามารถทํางานรวมกับ MHL 2 ได

หมายเหตุเกี่ยวกับฟงกชั่นทีวีดิจิตอล
•

•

•

ฟงกชั่นใดๆ ที่เกี่ยวของกับทีวีดิจิตอล (
) จะทํางาน
เฉพาะในประเทศหรือพื้นที่ที่ออกอากาศสัญญาณ
ภาคพื้นดินแบบดิจิตอล DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 และ
H.264/MPEG-4 AVC) โปรดยืนยันกับผูใหบริการในพื้นที่
ของทานวาทานสามารถรับสัญญาณ DVB-T/DVB-T2 นี้
ไดในพื้นที่ที่ทานอาศัยอยูหรือไม
ระบบทีวีเครื่องนี้เปนไปตามขอจํากัด DVB/DVB-T2 แต
ไมขอรับประกันตอการรองรับการออกอากาศภาคพื้นดิน
แบบดิจติ อล DVB/DVB-T2 ในอนาคต
ฟงกชั่นทีวีดิจิตอลบางฟงกชั่นอาจไมสามารถใชงานไดใน
บางประเทศ/พื้นที่

ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา
•

•

คําวา HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia
Interface และเครื่องหมายโลโก HDMI เปนเครื่องหมาย
การคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI
Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ
DLNA®, เครื่องหมายโลโก DLNA และ DLNA
CERTIFIED® เปนเครื่องหมายการคา, เครื่องหมาย
การบริการ หรือเครื่องหมายรับรองของ Digital Living
Network Alliance
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•
•

•

•

•

ผลิตภายใตการอนุญาตจาก Dolby Laboratories
Dolby และสัญลักษณรูปตัว D สองตัวเปนเครื่องหมาย
การคาของ Dolby Laboratories
“BRAVIA” และ
เปนเครื่องหมายการคาของ
Sony Corporation
TrackID เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Sony Mobile Communications AB
Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID,
Gracenote Video Explore, Gracenote MusicID, โลโก
Gracenote และ logotype และโลโก “Powered by
Gracenote” เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
หรือเครื่องหมายการคาของ Gracenote ในอเมริกาและ/
หรือในประเทศอื่นๆ
Opera® Devices SDK from Opera Software ASA.
Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights
reserved.
Wi-Fi, Wi-Fi Direct และ Miracast เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
“Sony Entertainment Network logo” และ “Sony
Entertainment Network” เปนเครื่องหมายการคาของ
Sony Corporation
MHL, Mobile High-Definition Link และสัญลักษณ MHL
เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของ MHL, LLC
สําหรับลิขสิทธิ์ของ DTS ดูไดที่
http://patents.dts.com ผลิตภายใตใบอนุญาตจาก DTS
Licensing Limited DTS, สัญลักษณ และ DTS และ
สัญลักษณที่อยูดวยกัน เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
และ DTS Digital Surround เปนเครื่องหมายการคาของ
DTS, Inc. © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
Designed with UEI TechnologyTM Under License from
Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
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