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สารบัญ

บทนํา
ขอบคุณที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑของ Sony
กอนใชงานทีวี กรุณาอานคูมือนี้โดยละเอียดและเก็บรักษาคูมือนี้ไวอางอิง
ในอนาคต

หมายเหตุ

กอนใชงานทีวี โปรดอาน “ขอมูลความปลอดภัย” (หนา 2)
คําแนะนําเกี่ยวกับ “การติดตั้งทีวบี นผนัง” รวมอยูในคูมือการใชงานทีวีเลมนี้
• รูปภาพและภาพประกอบที่ใชในคูมือติดตั้งและคูมือเลมนี้ใชสําหรับอางอิงเทานั้น
และอาจแตกตางจากผลิตภัณฑจริง
•
•

ขอมูลความปลอดภัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
ขอควรระวัง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
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ตําแหนงของคูมือติดตั้ง
คูมือติดตั้งจะวางอยูดานบนของกันกระแทกภายในกลองทีวี

ชวยเหลือ/คูมือชวยเหลือ
คุณสมบัติชวยเหลือจะมีขอมูลเกี่ยวกับทีวมี ากมาย
ในการใชคุณสมบัติชวยเหลือ ใหกด HELP บนรีโมทคอนโทรล
ทานสามารถคนหาวิธีการใชงาน และการแกปญหาจากรายการ หรือ
จากการคนหาดวยคําสัง่ เสียงหรือการปอนขอความ เลือก [คูมือชวยเหลือ] ที่
ดานบนของเมนูชวยเหลือเพื่อดูคูมือ หากทานเชื่อมตอทีวกี ับ
อินเทอรเน็ต คุณสมบัติชวยเหลือและขอมูลจะไดรับการอัพเดท

ตําแหนงของปายแสดงรายละเอียด
ปายแสดงหมายเลขรุนและอัตราจายไฟอยูในตําแหนงดานหลังของเครื่อง
โดยจะเห็นเมื่อถอดฝาครอบตรงกลาง

หมายเหตุสําหรับลูกคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้เปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC

ขอมูลความปลอดภัย
คําเตือน
ตองไมใหแบตเตอรี่โดนความรอนมากเกินไป เชน แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่น
ที่คลายกัน
หามวางโทรทัศนไวบนตําแหนงที่ไมมีความมั่นคง โทรทัศนอาจหลนและทําให
เกิดการบาดเจ็บหรือถึงแกชวี ิตได การบาดเจ็บหลายๆ แบบ โดยเฉพาะในเด็ก
สามารถปองกันการบาดเจ็บตางๆ โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กได
โดยปฏิบัติตามขอควรระวังงายๆ เชน:
ใชชั้นวางหรือแปนรองที่แนะนําโดยผูผลิตทีวี
ใชเฟอรนิเจอรที่สามารถรองรับทีวีไดอยางปลอดภัยเทานั้น
ตรวจสอบทีวีเพื่อไมใหแขวนเกินออกมาจากขอบของเฟอรนิเจอรที่รองรับ
ไมวางทีวีไวบนเฟอรนิเจอรที่มีความสูง (เชน ตู หรือชั้นวางหนังสือ)
โดยไมไดยึดทั้งเฟอรนิเจอรและทีวีเขากับอุปกรณรองรับ
ไมวางโทรทัศนไวบนผาหรือวัสดุอื่นใดที่อาจวางอยูระหวางโทรทัศนกับ
เฟอรนิเจอรที่รองรับอยู
ใหความรูเด็กเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปนปายเฟอรนิเจอรเพื่อจับทีวี
หรืออุปกรณควบคุมทีวี
หากยังคงเก็บรักษาโทรทัศนที่มอี ยูเดิมและมีการยายตําแหนง ควรตระหนักถึง
ขอควรระวังดังกลาวขางตนเชนกัน

การติดตั้ง/ตั้งคา
ติดตั้งและใชงานเครื่องทีวีตามวิธีการขางลางนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอการ
เกิดไฟไหม ไฟฟาดูด หรือความเสียหาย และ/หรือการไดรับบาดเจ็บ

การติดตั้ง
•
•

ควรติดตั้งเครื่องทีวีใกลเตาเสียบไฟ AC (เตาเสียบหลัก) ที่เขาถึงไดงาย
ควรวางเครื่องทีวบี นพื้นที่มั่นคงไดระดับเพือ่ ปองกันไมใหเครื่องหลนลงมา
และเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอเครื่องทีวี
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•

การระบายอากาศ

•

•

ติดตั้งทีวใี นที่ที่ทีวจี ะไมถูกดึง, ถูกผลัก หรือถูกกระแทกจนตกหลน
การติดตั้งบนผนังตองกระทําโดยพนักงานบริการที่ผานการรับรองเทานัน้
• เพื่อความปลอดภัยขอแนะนําใหทานใชอุปกรณเสริมของ Sony ซึ่งประกอบ
ดวย:
อุปกรณยึดติดผนัง SU-WL500 (KD-75Z9D)
อุปกรณยึดติดผนัง SU-WL450 (KD-65Z9D)
• เมื่อจะติดตั้งอุปกรณยึดติดผนังเขากับเครื่องทีวีตองใชสกรูที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณยึดติดผนัง สกรูที่ใหมานั้นถูกกําหนดไวดังที่แสดงในรูปเมื่อวัดจาก
ผิวดานหนาของอุปกรณยึดติดผนัง เสนผานศูนยกลางและความยาวของสกรู
จะแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนของอุปกรณยึดติดผนัง
การใชสกรูอื่นนอกเหนือจากที่ใหมา อาจทําใหภายในเครื่องทีวีชํารุดหรือทําให
ทีวีหลนลงมา เปนตน

อยาปดชองระบายอากาศ หรือสอดวัตถุใดๆ เขาไปในตัวเครื่อง
จัดใหมีชองวางรอบๆ ตัวเครื่องทีวีดังแสดงขางลางนี้
• ขอแนะนําใหทานใชอุปกรณยึดติดผนังของ Sony เพื่อใหมีอากาศไหลเวียน
รอบตัวเครื่องอยางเพียงพอ
•

ติดตั้งบนผนัง
30 ซม.
10 ซม.

10 ซม.

10 ซม.
จัดใหมีชองวางรอบตัวเครื่องอยางนอยเทานี้

10 มม. - 12 มม.

ติดตั้งบนขาตั้ง
30 ซม.

สกรู (M6)

การขนยาย
กอนทําการขนยายเครื่องทีวีใหถอดสายเชื่อมตอตางๆ ออกใหหมด
• ตองใชคนขนยายทีวข
ี นาดใหญสองหรือสามคน
• ในการขนยายเครื่องทีวีดวยมือ ใหจับเครื่องทีวีตามที่แสดงในรูปดานลาง
อยาใหมีแรงกดบนแผง LCD และที่ขอบรอบๆ หนาจอ
•

10 ซม.

10 ซม.

อุปกรณยึดติดผนัง
ฝาครอบดานหลังของทีวี

6 ซม.

จัดใหมีชองวางรอบตัวเครื่องอยางนอยเทานี้
•

เพือ่ ใหมีการระบายอากาศอยางเหมาะสม และปองกันการสะสมของ
คราบสกปรก และฝุนละออง:
อยาวางเครื่องทีวใี นแนวราบ ติดตั้งกลับหัวกลับหลัง หรือเอียงขาง
อยาวางเครื่องทีวบี นชั้นหิ้ง พรม เตียง หรือในตู
อยาคลุมตัวเครื่องทีวีดวยผา เชน ผามาน หรือวัสดุจําพวกหนังสือพิมพ
เปนตน
อยาติดตั้งเครื่องทีวีดังแสดงขางลางนี้
การไหลเวียนอากาศถูกปด

ฝาผนัง

ขณะเคลื่อนยายเครื่องทีวี อยาใหตัวเครื่องถูกกระแทกหรือไดรับความ
สั่นสะเทือนมากเกินไป
• เมื่อทําการเคลื่อนยายเครื่องทีวเี พื่อนําไปซอมแซมหรือยายบาน ใหบรรจุ
ในกลองและอุปกรณบรรจุดั้งเดิม
•

การปองกันไมใหสั่นคลอน

ฝาผนัง

สายไฟ AC

8 มม. - 12 มม.

สกรู M4 (ไมใหมาดวย)

เชือก (ไมใหมาดวย)

ปฏิบัติตอสายไฟ AC และเตาเสียบตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด หรือความเสียหาย และ/หรือการไดรับ
บาดเจ็บ:
รูปรางของปลั๊กไฟ AC ที่ใหมาดวยกับทีวี อาจแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับ
ภูมิภาค โปรดแนใจวาตอสายไฟ AC ที่ใหมาดวยกับปลั๊กที่เสียบเขากับ
เตาเสียบไฟ AC
ใชสายไฟ AC ที่ใหมาดวยของ Sony เทานั้น ไมควรใชสายไฟของยี่หออื่น
เสียบปลั๊กลงในเตาเสียบไฟ AC จนสุด
ใชงานทีวีบนกระแสไฟ 110 V - 240 V AC เทานั้น
เพื่อความปลอดภัยของทานระหวางการเดินสายไฟ ดูใหแนใจวาไดถอดปลั๊ก
สายไฟ AC แลว และระมัดระวังอยาเหยียบบนสายไฟ
ถอดสายไฟ AC ออกจากเตาเสียบไฟ AC กอนเริ่มงาน หรือเคลื่อนยาย
เครื่องทีวี
วางสายไฟ AC ใหหางจากแหลงกําเนิดความรอน
ถอดปลั๊กสายไฟ AC และทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ หากปลั๊กสายไฟ
มีฝุนปกคลุมและฝุนเหลานี้สะสมความชื้น ฉนวนของปลั๊กอาจจะเสื่อมสภาพ
และกอใหเกิดไฟไหมได

สกรู (ไมใหมาดวย)
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หมายเหตุ

อยาใชสายไฟ AC (สายหลัก) ที่ใหมากับอุปกรณอื่นๆ
• อยากด งอ หรือบิดสายไฟ AC มากเกินควร แกนนําไฟฟาภายในอาจจะเผยอ
ออกมาหรือขาดได
• อยาดัดแปลงสายไฟ AC
• อยาวางวัตถุหนักใดๆ ทับบนสายไฟ AC
• อยาดึงที่สายไฟ AC เมื่อตองการถอดสายไฟ AC
• อยาตออุปกรณจํานวนมากเกินไปเขากับเตาเสียบไฟ AC ตัวเดียวกัน
• อยาใชเตาเสียบไฟ AC ที่เสียบไดไมแนนพอ

•

•

การใชงานตองหาม
อยาติดตั้ง/ใชงานเครื่องทีวใี นสถานที่ สิ่งแวดลอม หรือสถานการณ ดังเชน
ในรายการขางลางนี้ มิฉะนัน้ เครื่องทีวีอาจจะเสีย และกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด
ความเสียหาย และ/หรือการบาดเจ็บได

สถานที:
•

กลางแจง (แสงแดดสองถึงโดยตรง) ริมทะเล บนเรือเดินสมุทรหรือเรืออื่นๆ
ภายในยานพาหนะ ในสถานพยาบาล สถานที่ไมมั่นคง ใกลน้ํา ฝน ความชื้น
หรือฝุนควัน

สภาพแวดลอม:
•

ในสถานที่ที่รอน ชื้น หรือมีฝุนมาก ที่ซึ่งแมลงเขาไปได ที่ที่ไดรับแรงสั่นสะเทือน
ใกลวัตถุที่สามารถติดไฟได (เทียนไข ฯลฯ) ทีวีตองไมถูกของเหลวหยดหรือ
กระเซ็นใส และไมวางวัตถุใดๆ ที่มีของเหลวบรรจุอยู เชน แจกัน ไวบนทีวี

สถานการณ:
อยาใชงานในขณะที่มือเปยก ขณะที่เปดฝาออก หรือใชรวมกับอุปกรณติดตั้ง
ที่ไมแนะนําโดยผูผลิต ถอดสายทีวอี อกจากเตาเสียบไฟ AC และสายอากาศ
ขณะที่มีพายุฝนฟาคะนอง
• ติดตั้งเครื่องทีวย
ี ื่นเลยไปในพื้นที่วาง
อาจทําใหไดรับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายจา
กบุคคลหรือวัตถุที่กระแทกเขากับเครื่องทีวี
•

วางเครื่องทีวีไวในบริเวณที่ชื้นหรือมีฝุนมาก
หรือในหองที่มีน้ํามันระเหยหรือไอน้ํา
(ใกลโตะทําอาหารหรือเครื่องทําความชื้น)
อาจทําใหเกิดไฟไหม
ไฟฟาดูดหรือรูปรางเครื่องทีวีบิดเบี้ยวได
• ติดตั้งเครื่องทีวใี นสถานที่ที่อาจมีอุณหภูมิสูงเกินไป เชน
แสงแดดสองถึงโดยตรง ใกลเครื่องนําความรอนหรือเครื่องระบายความรอน
เครื่องทีวีจะรอนมากเกินไปในสภาพดังกลาว
ซึ่งอาจทําใหกรอบจอเสียรูปทรงและ/หรือเครื่องทีวที ํางานผิดพลาดได
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ถาหากผิวของเครื่องทีวีแตก อยาสัมผัสตัวเครื่องจนกวาจะถอดปลั๊กสายไฟ AC
มิฉะนั้นอาจจะเกิดไฟฟาดูดได

เมื่อไมใชงาน
หากทานไมไดใชงานเครื่องทีวีเปนเวลานานหลายวัน ควรถอดปลั๊กไฟ AC ออก
เพื่อความปลอดภัยและเพื่อสิ่งแวดลอม
• เนื่องจากเครื่องทีวียังไมถูกตัดออกจากแหลงจายไฟ AC หลังปดสวิตชเครื่องทีวี
ใหดึงปลั๊กออกจากเตาเสียบไฟ AC เพือ่ ตัดการเชื่อมตอเครื่องทีวีออก
อยางเด็ดขาด
• อยางไรก็ตามบางฟงกชันของทีวีอาจจะทํางานไดเมื่อเครื่องทีวีอยูในโหมด
พรอมใชงานเทานั้น
•

สําหรับเด็ก
•
•

อยาใหเด็กปนขึ้นบนตัวเครื่องทีวี
เก็บอุปกรณเสริมที่มีขนาดเล็กใหหางจากเด็ก เพื่อไมใหเด็กกลืนเขาไปโดย
รูเทาไมถึงการณ

ถาหากเกิดปญหาตอไปนี้ขึ้น...
ปด สวิตชเครื่องทีวี และถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกทันทีที่เกิดปญหาเหลานี้
ติดตอตัวแทนจําหนายของทานหรือศูนยบริการ Sony เพื่อรับการตรวจซอม
โดยชางบริการที่ไดรับการรับรอง

เมื่อ:

สายไฟ AC เสียหาย
เตาเสียบไฟ AC เสียบไดไมพอดี
เครื่องทีวีเสียหายจากการตกกระแทก หรือถูกสิ่งของปาเขาใส
มีของเหลวหรือของแข็งเขาไปในตัวเครื่องผานทางชองเปด

เกี่ยวกับอุณหภูมิของจอภาพ LCD
ในกรณีที่เปดจอภาพ LCD ติดตอกันเปนเวลานาน บริเวณรอบหนาจอจะรอน
ทานอาจรูสึกรอนเมื่อใชมือสัมผัสบริเวณนั้น

ขอควรระวัง

•

การรับชมทีวี
รับชมทีวใี นที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ เนื่องจากการชมทีวีในสถานที่มืด หรือเปน
ระยะเวลานานจะทําใหดวงตาลา
• เมื่อใชหูฟง ใหปรับระดับเสียงไมใหมีเสียงดังเกินไป เนื่องจากอาจจะทําให
ประสาทรับฟงเสียได
•

(เฉพาะรุนที่สามารถใชงาน 3D)
ผูชมบางทานอาจรูสกึ ไมสะดวกสบาย (เชน ปวดตา ลา หรือ วิงเวียน) ใน
ระหวางรับชมภาพวิดีโอแบบ 3 มิติ หรือเลนเกมที่สรางภาพแบบ 3 มิติ ในกรณี
นี้ขอแนะนําใหทานผูชมพักสายตาสักครู ในระหวางรับชมภาพวิดีโอแบบ 3 มิติ
หรือเลนเกมที่สรางภาพแบบ 3 มิติ ความยาวและความถี่ของการพักสายตาใน
ระหวางรับชมจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับแตละบุคคล ทานตองเปนผูตัดสินใจถึง
เรื่องดังกลาวดวยตนเอง หากวาทานรูสึกไมสะดวกสบายขึ้นมา ควรหยุดการ
รับชมภาพวิดีโอแบบ 3 มิติ หรือหยุดเลนที่สรางภาพแบบ 3 มิติ จนกวาจะรูสึก
ดีขึ้น; ปรึกษาแพทยหากมีความจําเปน อีกทั้งทานควรศึกษาขอมูลลาสุดจาก
(i) คูมอื การใชงานของอุปกรณอื่นๆ หรือสื่อบันทึกอื่นๆ ที่ใชรวมกับทีวีนี้ และ
(ii) เว็บไซตของเรา (http://www.sony-asia.com/ support) การมองเห็นของ
เด็กเล็ก (โดยเฉพาะกลุมที่อายุตํ่ากวา 6 ขวบ) ยังคงอยูในชวงกําลังพัฒนา ควร
ปรึกษาแพทย (เชน กุมารแพทย หรือ จักษุแพทย) กอนอนุญาตใหเด็กเล็กชม
ภาพวิดีโอแบบ 3 มิติ หรือเลนเกมที่สรางภาพแบบ 3 มิติ ผูปกครองควรควบคุม
ดูแลบุตรหลานเพื่อใหมั่นใจวาพวกเขาจะปฏิบัติตามคําแนะนําดั งกลาว
• หามใช, จัดเก็บ, วางกระจก 3 มิติ หรือแบตเตอรี่ใกลกับไฟหรือในสถานที่ที่มี
อุณหภูมิสูงเชนในแสงแดดโดยตรงหรือในรถยนตที่แสงแดดกระทบ
•

•

ถาวางเครื่องทีวีไวในหองเปลี่ยนเสื้อผาของที่อาบ
น้ําสาธารณะหรือบอน้ําพุรอน กํามะถันที่ลอยอยูใน
อากาศ ฯลฯ อาจทําใหเครื่องทีวีเสียหายได

เพื่อคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด ไมควรใหแสงไฟหรือแสงแดดสองไปที่หนาจอ
โดยตรง
• หลีกเลี่ยงการเคลื่อนยายเครื่องทีวีจากพื้นที่เย็นไปยังพื้นที่อบอุน การเปลี่ยน
แปลงอุณหภูมิหองในทันทีอาจทําใหเกิดหยดน้ําหรือความชื้นจากการควบแนน
ขึ้นซึ่งอาจเปนเหตุใหเครื่องทีวีแสดงภาพที่ไมดีพอ และ/หรือสีที่ไมดีพอ
หากเกิดกรณีนี้ขึ้นควรปลอยใหความชืน้ ระเหยออกไปจนหมดกอนเปดเครื่องทีวี
•

ชิ้นสวนแตก:
•

อยาขวางสิ่งของใดๆ เขาใสตัวเครื่องทีวี กระจกหนาจออาจจะแตกจากแรง
กระแทก และทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัส
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หนาจอ LCD
ถึงแมวาหนาจอ LCD จะถูกผลิตดวยเทคโนโลยีที่มีความแมนยําสูง และมี
จุดภาพที่ใชงานได 99.99% หรือมากกวา หนาจอ LCD อาจจะยังคงมีจุดที่มืด
หรือติดสวาง (สีแดง น้ําเงิน หรือเขียว) ตลอดเวลา ซึ่งเปนคุณสมบัติทาง
โครงสรางของจอ LCD และไมถือวาเปนอาการเสีย
• อยากดหรือขัดถูบนแผนกรองดานหนาหรือวางวัตถุใดๆ บนตัวเครื่องทีวี
ภาพอาจจะไมสม่ําเสมอ หรือหนาจอ LCD อาจจะเสียหายได
• ถาหากใชงานเครื่องทีวน
ี ี้ในสถานที่เย็น อาจจะปรากฏมีรอยเปอนในภาพ
หรือภาพอาจจะมืด อาการนี้ไมไดแสดงวาเครื่องเสีย อาการเหลานี้จะหายไปเอง
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
• เมื่อแสดงภาพนิง่ ตอเนื่องเปนระยะเวลานาน อาจจะปรากฏเงาภาพได ซึง่ อาจจะ
หายไปเองเมื่อเวลาผานไปสักครูหนึ่ง
• หนาจอและตัวเครื่องจะอุนขึ้นขณะใชงานเครื่องทีวีนี้ ไมไดแสดงวาเครื่องเสีย
• หนาจอ LCD จะประกอบดวยของเหลวที่มีลักษณะใสในปริมาณเล็กนอย
ปฏิบัติตามคําสั่ง หรือขอบังคับในทองถิ่นของทาน สําหรับการกําจัดสารเหลานี้
•

การดูแลและทําความสะอาดผิวหนาจอ/ตัวเครื่อง
ของเครื่องทีวี
กอนทําความสะอาด ตรวจดูใหแนใจวาไดถอดปลั๊กสายไฟ AC ของเครื่องทีวี
ออกจากเตาเสียบไฟ AC แลว
เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพของวัสดุหรือของสารเคลือบผิวหนาจอ ใหปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปนี้
• เช็ดฝุนละอองออกจากผิวหนาจอ/ตัวเครื่องดวยผานุม ถาหากฝุนติดแนน ใหเช็ด
โดยใชผานุมชุบสารละลายผงซักฟอกที่เปนกลางเจือจางเล็กนอย
• หามฉีดนํ้าหรือใชผงซักฟอกกับเครื่องทีวีโดยตรง
เพราะนํ้าอาจหยดลงไปที่ดานลางของหนาจอหรือชิ้น
สวนภายนอกและเขาไปในเครื่องทีวีอาจทําใหเครื่อง
ทีวีเสียได
อยาใชแผนขัด สารทําความสะอาดกรด/ดาง ผงขัด
หรือสารละลายระเหยชนิดใดๆ เชน แอลกอฮอล เบนซิน ทินเนอร
หรือยาฆาแมลง การใชสารเหลานี้ หรือการปลอยใหเครื่องสัมผัสกับยาง
หรือพลาสติกไวนิลเปนระยะเวลานาน อาจจะทําใหผิวหนาจอหรือตัวเครื่อง
เสียหายได
• อยาสัมผัสทีวีหากมือทาครีมบํารุงมือหรือครีมกันแดด
• หมั่นดูดฝุนที่ชองระบายอากาศเพื่อใหอากาศไหลเวียนไดอยางเหมาะสม
• ขณะทําการปรับตําแหนงมุมของเครื่องทีวีใหเลื่อนตัวเครื่องชาๆ เพือ
่ ปองกัน
ไมใหเครื่องทีวีเลื่อนหรือตกจากขาตั้ง
•

อุปกรณเสริม
จัดใหอุปกรณเสริมหรืออุปกรณใดๆ ที่ปลอยสนามแมเหล็กไฟฟาออกมาอยูหาง
จากเครื่องทีวี มิฉะนั้น ภาพอาจจะผิดรูปและ/หรือมีเสียงรบกวนได

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

ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชงานรีโมทคอนโทรล
ตรวจดูขั้วแบตเตอรี่ใหถูกตองขณะใสแบตเตอรี่
อยาใชแบตเตอรี่ตางชนิด หรือแบตเตอรี่เกาและใหมผสมกัน
• กําจัดแบตเตอรี่โดยใชวิธีการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บางทองที่อาจกําหนด
กฎควบคุมการทิ้งแบตเตอรี่ กรุณาปรึกษาเจาหนาที่ในทองที่ของทาน
• ใชงานรีโมทดวยความทะนุถนอม อยาทําตกหรือเหยียบทับ หรือทําของเหลว
ใดๆ หกรด
• อยาวางรีโมทในที่ใกลแหลงกําเนิดความรอน สถานที่ที่ถูกแสงแดดสองถึง
โดยตรง หรือในหองที่ชื้น
•
•
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สวนประกอบและอุปกรณควบคุม
อุปกรณควบคุมและไฟแสดง

2

1


เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล*1 / เซ็นเซอรแสง*1 / ไฟ
LED สองสวาง / สวนรับสงสัญญาณซิงค 3D*1*2
ไฟ LED สองสวางจะสวางขึ้นตามสถานะของทีวี
• สีขาว
เมื่อเปดทีวี/โหมดปดภาพ/อัพเดทซอฟทแวร ฯลฯ
• สีเขียว
เมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณมือถือในแบบไรสาย
2
• สีชมพู*
โหมดการบันทึก
• สีเหลือง
ตั้งเวลาไว

  (เปด/ปด) / + / –

เมื่อทีวีปดอยู
กด  เพื่อเปดเครื่อง
เมื่อทีวีเปดอยู
กด  คางไวเพื่อปดเครื่อง
กด  ซํ้าๆ เพื่อเปลี่ยนฟงกชันจากนั้นกดปุม + หรือ - เพื่อ:
• ปรับระดับเสียง
• เลือกชอง
• เลือกแหลงสัญญาณเขาของทีวี
*1 อยาวางวัตถุใดๆ ไวใกลเซ็นเซอร
*2 มีเฉพาะในบางภูมิภาค/ประเทศ/รุนทีวีเทานั้น
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การใชรีโมทคอนโทรล
คําอธิบายสวนประกอบของรีโมทคอนโทรล
รูปทรงของรีโมทคอนโทรล ตําแหนง ความพรอมใชงาน และฟงกชันของปุมบนรีโมทคอนโทรล อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค/ประเทศ/
รุนทีวี
ไมโครโฟน

ȩ

Ȫ

ȫ

Ȭ

ȭ

Ȯ

 /

(เลือกแหลงสัญญาณเขา/คางหนาตัวอักษร)

ในโหมดทีวี: แสดงผลและเลือกแหลงสัญญาณเขา
ในโหมดตัวอักษร: คางหนาปจจุบันไว

(ไมโครโฟน)
ใชฟงกชันเสียง (เชน คนหาเนื้อหาตางๆ ดวยเสียง)
 (พรอมใชงานทีวี)

เปดหรือปดทีวี (โหมดพรอมใชงาน)

DIGITAL/ANALOG
สลับระหวางโหมดดิจิตอลและอนาล็อก

SYNC MENU
แสดงเมนู BRAVIA Sync
(โหมดจอภาพ)
เปลี่ยนรูปแบบหนาจอ

EXIT
กลับไปที่หนาจอกอนหนาหรือออกจากเมนู เมื่อมีบริการ
แอพพลิเคชั่นแบบอินเตอรแอ็คทีฟ กดปุมนี้เพื่อออกจาก
บริการ
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ปุมตัวเลข

 (ปดเสียง)

ปดเสียง กดอีกครั้งเพื่อเปดเสียง

/ (ขอมูล/เปดตัวอักษร)
แสดงขอมูล

PROG +/–//
ในโหมดทีวี: เลือกชอง
ในโหมดตัวอักษร: เลือกหนาถัดไป () หรือหนาที่แลว
( )

 (ตัวอักษร)

แสดงขอมูลตัวอักษร




Google Play
เขาใชบริการออนไลน “Google Play”



AUDIO
เปลี่ยนภาษาของรายการที่กําลังรับชม

NETFLIX (มีเฉพาะในบางภูมิภาค/ประเทศ/
รุนทีวีเทานั้น)
เขาใชบริการออนไลน “NETFLIX”

ใชงานรายการสื่อบนทีวีและอุปกรณที่รองรับ BRAVIA Sync
ซึ่งเชื่อมตออยู

ปุมสี
ใชงานฟงกชันที่เกี่ยวของในขณะนั้น

เปดหรือปดคําบรรยาย (เมื่อมีคุณสมบัตินี้)

ACTION MENU
แสดงฟงกชันตางๆ
TV
• สลับไปยังชองทีวีหรือแหลงสัญญาณเขาจากแอพพลิเคชั่น
อื่น
• เปดทีวีเพื่อแสดงชองทีวีหรือแหลงสัญญาณเขา
GUIDE/
แสดงคําแนะนําโปรแกรมดิจิตอล

//////

(การตั้งคาคําบรรยาย)
HELP
แสดงเมนูชวยเหลือ สามารถเขาใชงานคูมือชวยเหลือไดจาก
ที่นี่
 REC

บันทึกรายการปจจุบันดวยฟงกชันบันทึก USB HDD

TITLE LIST
แสดงรายชื่อ

BACK
กลับไปที่หนาจอกอนหนา
HOME
แสดงเมนูทีวีโฮม
DISCOVER
แสดงแถบเนื้อหาเพื่อคนหาเนื้อหา
////

(เลือกรายการ/Enter)

  +/– (ระดับเสียง)

ปรับระดับเสียง

(ขาม)
ขามไปมาระหวางสองชองหรือแหลงสัญญาณเขา ทีวีจะสลับ
ระหวางชองหรือแหลงสัญญาณเขาปจจุบันกับชองหรือแหลง
สัญญาณเขาลาสุดที่เลือกไว
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แผนภาพการเชื่อมตอ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชือ่ มตอ โปรดอางอิงจากคูมือชวยเหลือ (หนา 2)
เครื่องเลน DVD ที่มีสัญญาณ
ออกคอมโพเนนต

หูฟง/ระบบ Home Audio/
Subwoofer
กลองถายภาพนิ่ง/
กลองวิดีโอชนิดพกพา/
สื่อบันทึกขอมูลประเภท
USB
*4

เครื่องเลนวิดีโอ/เครื่องเลนวิดีโอเกม/เครื่องเลน
DVD/กลองวิดีโอชนิดพกพา

*1

*2

อุปกรณ HDMI
เครื่องเลนวิดโี อ/
เครื่องเลนวิดโี อเกม/เครื่องเลน
DVD/กลองวิดีโอชนิดพกพา
ระบบ Home Audio
ที่มีสัญญาณเสียงออกออพติคัล
IR Blaster

*6

เราเตอร

อุปกรณ HDMI
ระบบ Home
Audio ที่มีอุปกรณ
ARC/HDMI
อุปกรณ HDMI

*1

*1

*1

สายสัญญาณ/
สายอากาศ
*3
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USB 1/2,
USB3 (HDD REC)*6
การตอกับอุปกรณ USB ที่มีขนาดใหญ อาจรบกวน
อุปกรณเครื่องอื่นที่เชื่อมตออยูใกลๆ
เมื่อจะตออุปกรณ USB ที่มีขนาดใหญ ใหตอกับชองตอ
USB 1

*1



AUDIO OUT*5
/
• หากตองการฟงเสียงของทีวีผานอุปกรณที่เชื่อมตออยู
ใหกด HOME เลือก [การตั้งคา]  [การปรับเสียง] 
[หูฟง/เสียงออก] จากนั้นเลือกรายการที่ตองการ

*2



HDMI IN 1/2/3/4
• หากจะตอระบบเสียงดิจิตอลที่สามารถใชกับเทคโนโลยี
Audio Return Channel (ARC) ได ใหใช HDMI IN 3
หากใชเทคโนโลยีนี้ไมได ตองตอกับ DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) เพิ่ม


•
•

สําหรับการตอคอมโพสิต
โปรดใชสายตออนาล็อกที่ใหมา*6

< 12 มม.
< 21 มม.

3.5 มม.
12 3 4
1: L
2: วิดีโอ
3: สายดิน
4: R

 / VIDEO IN 1
•

masterpage: Left

*3

< 14 มม.
*4 เมื่อจะตออุปกรณโมโน ใหตอกับชองตอเสียง L (MONO)
*5 รองรับชองตอแบบสเตอริโอขนาดเล็กชนิด 3 ขั้ว เทานั้น
*6 มีเฉพาะในบางภูมิภาค/ประเทศ/รุนทีวีเทานั้น

คุณภาพของภาพ
•
•

สายคอมโพสิต AV
สายอากาศ

•

สายคอมโพเนนต

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

•

สาย HDMI

วิดีโอความละเอียดสูง (HD) จะมีสัญญาณภาพในแบบ
ความละเอียดภาพแนวตั้งที่ 720 หรือ 1,080 เสน
(สําหรับความละเอียดภาพแนวตั้ง 4K: 2,160 เสน)
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การติดตั้งทีวบี นผนัง
คูมือการใชงานทีวีเลมนี้จะแสดงเฉพาะขั้นตอนการเตรียมพรอมการติดตั้งทีวีกอนติดตั้งเขากับผนัง
สําหรับลูกคา:
สําหรับการปองกันผลิตภัณฑและเพื่อความปลอดภัย Sony ขอแนะนําวาการติดตั้งทีวีของทานควรดําเนินการโดยตัวแทนจําหนาย
Sony และผูรับติดตั้งที่ไดรับการแตงตั้ง หามทําการติดตั้งดวยตนเอง
สําหรับตัวแทนจําหนาย Sony และผูรับติดตั้ง:
ควรใหความสําคัญกับความปลอดภัยมากที่สุดในระหวางการติดตั้ง, การบํารุงรักษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบผลิตภัณฑ
ตัวนี้
การติดตั้งผลิตภัณฑนี้จําเปนตองมีความชํานาญที่เพียงพอ โดยเฉพาะกับการตรวจสอบความแข็งแรงของผนังเพื่อรองรับน้ําหนักของทีวี
โปรดแนใจวาตัวแทนจําหนาย Sony และผูรับติดตั้งที่ไดรับการแตงตั้งสําหรับการติดตั้งผลิตภัณฑนี้สามารถไววางใจไดและใหความสําคัญกับ
ความปลอดภัยในระหวางการติดตั้งอยางเพียงพอ Sony จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทํางานผิดพลาด
หรือการติดตั้งที่ไมถูกตอง

ใชอุปกรณยึดติดผนัง SU-WL500 (ไมใหมาดวย) (KD-75Z9D) หรือ SU-WL450 (ไมใหมาดวย) (KD-65Z9D)
ในการติดตั้งทีวีเขากับผนัง
เมือ่ ติดตั้งอุปกรณยึดติดผนัง ใหอางอิงคูมือการใชงานและคําแนะนําในการติดตั้งที่แนบมากับอุปกรณยึดติดผนัง
หมายเหตุ

• ควรจัดเก็บสกรูที่ถอดออกมาในที่ที่ปลอดภัย โดยจัดเก็บใหหางจากเด็ก

11TH

KD-75Z9D / 65Z9D
4-587-814-41(1)

C:\Sony TV\JC151070_4587814411_QX PA RG (TH)\Full set data\4587814411\040ADD.fm

1

masterpage: Left

ถอดฝาครอบตรงกลางและฝาครอบขั้วตอ

1
3

2

2

ถอดสกรูจากดานหลังของทีวี

1

2

2

2
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SU-WL500 (KD-75Z9D)

1

ติดตั้งชุดตะขอยึดโดยใชสกรูสี่ตัวที่ใหมากับอุปกรณยึดติดผนัง
หมายเหตุ

• หากใชไขควงไฟฟา ใหตั้งคาแรงทอรกไวที่ประมาณ 1.5 N·m {15 kgf·cm}
• ควรจัดเก็บชิ้นสวนที่ไมไดใชงานไวใ นที่ที่ปลอดภัย เพื่อการใชงานในคราวถัดไป เก็บคูมือเลมนี้ไวเพื่อการอางอิงในอนาคต

ชุดตะขอยึด
สกรู (+PSW 6 × 16)

2

ตรวจสอบใหแนใจวาผนังมีพื้นที่เพียงพอและสามารถรับน้ําหนักไดอยางนอยสี่เทาของน้ําหนักของทีวี
ใหอางอิงตารางตอไปนี้ สําหรับการติดตั้งทีวีบนผนัง ดูหนา 19-21 (ขอมูลจําเพาะ) สําหรับน้ําหนักของทีวี

จุดกึ่งกลางจอ
หนวย: มม.
ชื่อรุน
KD75Z9D

พิกัด
กลางหนาจอ

ขนาดหนาจอ

ความยาวสําหรับการยึด
มุม (0°)

1,684

973

198

691

138

หมายเหตุ

• ใชไดเฉพาะ 0° กับทีวีรุนนี
• ตัวเลขในตารางอาจแตกตางกันเล็กนอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการติดตั้ง
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ตอสายไฟที่จําเปนเขากับทีวี
หมายเหตุ

• ทานจะไมสามารถเขาถึงขั้วตอใดๆ ได หลังจากที่ติดตั้งทีวีเขากับผนังแลว

4

ถอดแปนรองแบบตั้งโตะออกจากทีวี

5

ติดตั้งทีวีบนผนัง
ชื่อรุน
KD-

ตําแหนงสกรู

ตําแหนงขอยึด

75Z9D

e, j

a

ตําแหนงสกรู

ตําแหนงขอยึด

เมื่อติดตั้งชุดตะขอยึดเขากับทีวี

เมื่อติดตัง้ ทีวีลงบนฐานยึดติดผนัง
a

ดูคําแนะนําสําหรับอุปกรณยึดติดผนังของทีวีรุนของทานเพื่อยึดติดบนกําแพง
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SU-WL450 (KD-65Z9D)

1

ตรวจสอบใหแนใจวาผนังมีพื้นที่เพียงพอและสามารถรับน้ําหนักไดอยางนอยสี่เทาของน้ําหนักของทีวี
ใหอา งอิงตารางตอไปนี้ สําหรับการติดตั้งทีวีบนผนัง ดูหนา 19-21 (ขอมูลจําเพาะ) สําหรับน้ําหนักของทีวี
การติดตั้งแบบ
มาตรฐาน

การติดตั้ง
แบบที่แคบ

จุดกึ่งกลางจอ
หนวย: มม.
ขนาดหนาจอ

พิกัดกลางหนาจอ

ความยาวสําหรับการยึด

ชื่อรุน
KD65Z9D

1,462

847

181

610

การติดตัง้ แบ
บมาตรฐาน

การติดตั้งแบบ
ที่แคบ

141

99

หมายเหตุ

• ตัวเลขในตารางอาจแตกตางกันเล็กนอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการติดตั้ง
• เมื่อติดตั้งทีวีของทานเขากับผนัง สวนบนของทีวีจะเอียงมาดานหนาเล็กนอย
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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) 
ตัวเวนระยะ (60 มม.) 

สายรัด 

สกรู (+PSW 6 x 50) 

การติดตั้งแบบที่แคบ
หมายเหตุ

• ทานจะไมสามารถใชขั้วบางตัวที่อยูดา นหลังทีวีไดเมื่อทําการติดตั้งดวยวิธีการนี้
ตอสายตออนาล็อก (มีใหตามประเทศ/ภูมิภาค/รุนทีวี) หากทานตองการใช
/

ชองตอ VIDEO IN 1
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พูลเลย 

ตัวเวนระยะ (20 มม.) 

สกรู (+PSW 6 x 20) 

สายรัด 

3

ตอสายไฟที่จําเปนเขากับทีวี
หมายเหตุ

• ทานจะไมสามารถเขาถึงขัว้ ตอใดๆ ได หลังจากที่ติดตั้งทีวีเขากับผนังแลว

4

ถอดแปนรองแบบตั้งโตะออกจากทีวี

5

ติดตั้งทีวีเขากับฐานรอง ใหอางอิงหัวขอ “5” ของคําแนะนําในการติดตั้งและ “การติดตั้งทีวีเขากับผนัง” ของคูมือการใชงาน
ที่แนบมาพรอมกับอุปกรณยึดติดผนัง
ชื่อรุน KD-

ตําแหนงยึดตะขอ

65Z9D

a

a
b
c
d

ดูคําแนะนําสําหรับอุปกรณยึดติดผนังของทีวีรุนของทานเพื่อยึดติดบนกําแพง
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การแกไขปญหา
เพื่อใหซอฟทแวรของทีวอี ัพเดทอยูเสมอ ทานตองดาวนโหลด
ขอมูลซอฟทแวรลาสุดผานทางระบบออกอากาศดิจิตอลหรือ
อินเตอรเน็ตเพื่ออัพเดทซอฟทแวร เลือก [อัพเดททันที] เพื่อเริ่ม
อัพเดทซอฟทแวร ไฟ LED จะสองสวางกะพริบเปนสีขาว ขณะที่
ซอฟทแวรกําลังอัพเดท
หนาจอตอไปนี้ซึ่งมีขอความ [Updating…] (กําลังอัพเดท…)
จะปรากฏขึ้นขณะที่ซอฟทแวรกําลังอัพเดท

เมื่อไฟ LED สองสวางไมกระพริบ ใหตรวจสอบตามวิธีการ
ดานลางนี้
ทานสามารถอางอิงไดจากการแกไขปญหาในคูมือชวยเหลือ
หรือใชการวิเคราะหตัวเอง โดยเลือก [ชวยเหลือ] 
[การวิเคราะหตัวเอง] หากไมสามารถแกไขปญหาได ใหนําทีวี
ของทานเขารับการซอมแซมกับผูใหบริการที่ไดรับการรับรอง

ขอบกพรองและการแกไข
ไมมีภาพ (หนาจอมืด) และไมมีเสียง



Updating...
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ตรวจการเชื่อมตอสายอากาศ/สายสัญญาณ
ตอทีวีเขากับเตาเสียบไฟ AC และกด  บนเครื่องทีวีหรือรีโมท

ไมสามารถปรับจูนรายการออกอากาศบางรายการได


ตรวจการเชื่อมตอสายอากาศ/สายสัญญาณ

รีโมทคอนโทรลไมทํางาน


หามถอดสายไฟ AC ระหวางที่กําลังอัพเดทซอฟทแวร
หากทําเชนนั้น การอัพเดทซอฟทแวรอาจยังไมเสร็จสมบูรณ
และทําใหซอฟทแวรทํางานผิดพลาดได การอัพเดทซอฟทแวร
อาจใชเวลาถึง 30 นาที หากทานไมตองการอัพเดทซอฟทแวร
โดยอัตโนมัติ ใหกดปุม HOME และเลือก [ชวยเหลือ] 
[อัพเดทซอฟทแวรระบบ]  [โหลดซอฟทแวรอัตโนมัติ] 
[ปด]
เมื่อเสียบปลั๊กทีวี ทานจะไมสามารถเปดทีวีไดพักหนึ่งแมวา
จะกดปุมเปด/ปดที่รีโมทคอนโทรลหรือที่ทีวีก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจาก
การเริ่มตนระบบตองใชเวลา โปรดรอประมาณ 1 นาที แลวจึง
คอยเปดทีวี หากเปดทีวีโดยกดปุมเปด/ปดที่รโี มทคอนโทรลหรือ
ที่ทีวี จะตองใชเวลาสักครูเพื่อเปดไฟ LED สองสวาง และเพื่อให
รีโมทคอนโทรลทํางานได
เมื่อไฟ LED สองสวางกะพริบเปนสีแดง ใหนับจํานวนครั้ง
ของการกะพริบ (ชวงเวลาเทากับสามวินาที)
หากไฟ LED สองสวางกะพริบเปนสีแดง ใหรีเซ็ตทีวโี ดยการ
ถอดสายไฟ AC (สายหลัก) ประมาณ 2 นาที จากนั้นจึงเปดทีวี
หากไมสามารถแกไขปญหาได ใหติดตอตัวแทนจําหนาย
หรือศูนยบริการ Sony ของทาน พรอมแจงจํานวนครั้งที่ไฟ LED
สองสวางกะพริบเปนสีแดง (ชวงเวลาเทากับสามวินาที)
ปลดสายไฟ AC (สายหลัก) แลวแจงตัวแทนจําหนายหรือ
ศูนยบริการ Sony

เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลืมรหัส [ควบคุมระดับสิทธิการเลน (การออกอากาศ)]


ปอนรหัส PIN เปน 9999 อัพเดทรหัส PIN โดยเลือก [การตั้งคา]
 [ควบคุมระดับสิทธิการเลน (การออกอากาศ)] 
[เปลี่ยนรหัสผาน]

บริเวณรอบตัวเครื่องรอน


ในกรณีที่เปดเครื่องทีวีติดตอกันเปนเวลานาน บริเวณรอบ
ตัวเครื่องทีวีจะรอน
ทานอาจรูสึกรอนเมื่อใชมือสัมผัสบริเวณนั้น

เสียงหรือภาพไมขยับ หนาจอไมมีภาพ หรือทีวีไมตอบ
สนองตอปุมบนทีวีหรือปุมบนรีโมท


ตั้งทีวีใหมงายๆ โดยถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกประมาณ 2 นาที
แลวจึงเสียบปลั๊กสายไฟอีกครั้ง

ไมพบปุม , + และ – ที่เครื่องทีวี


ดูภาพประกอบดานลางสําหรับตําแหนงของปุมตางๆ ที่เครื่องทีวี
ดานหลังของทีวี
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ไฟ LED สองสวางติดสวางขึ้น


หากทานไมตองการเปดไฟ LED สองสวาง ทานสามารถปดได
กดปุม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งคา]  [ไฟ LED สองสวาง]
 [ปด].
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ขอมูลจําเพาะ
ระบบ
ระบบแผงหนาจอ
หนาจอ LCD (Liquid Crystal Display), ไฟจอภาพ LED

ระบบทีวี
ขึ้นอยูกับการเลือกประเทศ/พื้นที่ของทาน
อนาล็อก: B/G, I, D/K, M
ดิจิตอล: DVB-T/DVB-T2

ไมสามารถเชื่อมตอกับเราทเตอรไรสายไดโดยใช WPS
(Wi-Fi Protected Setup)


หากทานใชระบบความปลอดภัย WEP ใหเลือก [แบบงาย] 
[Wi-Fi]  [เชื่อมตอโดยคนหาในรายการ] จากนั้นเลือก
ชื่อเครือขาย (SSID) ที่ทานตองการเชื่อมตอ

ไมพบชื่อเครือขายที่ตองการอยูในการตั้งคาเครือขาย


เลือก [[ใสคาเอง]] และกด

เพื่อปอนชื่อเครือขาย

ระบบสี
PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43

ชองสัญญาณที่รับได
ขึ้นอยูกับการเลือกประเทศ/พื้นที่ของทาน
อนาล็อก: UHF/VHF/สายสัญญาณ
ดิจิตอล: UHF/VHF

เสียงออก
10 วัตต + 10 วัตต

เทคโนโลยีไรสาย
โพรโตคอล IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac อาจไมมีในบางประเทศ/ภูมิภาค)
Bluetooth เวอรชัน 4.1

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

/

VIDEO IN 1

ชองตอเขาวิดีโอ/เสียง (ชองตอขนาดเล็ก)

/

COMPONENT IN

YPBPR (วิดีโอคอมโพเนนต): 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 ทั่วไปที่มีชองสัญญาณ Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4 (รองรับความละเอียด 4K, ใชรว มกับ
HDCP 2.2 ได)
วิดีโอ (2D):
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1, *2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1,
3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30
Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),
720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
PC รูปแบบ
*1 3840 × 2160p จะปรากฏขึ้นเมื่อปอนสัญญาณเขา
4096 × 2160p
*2 HDMI IN 2 / 3 เทานั้น

19TH

KD-75Z9D / 65Z9D
4-587-814-41(1)

masterpage: Left

C:\Sony TV\JC151070_4587814411_QX PA RG (TH)\Full set data\4587814411\050TRO.fm

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: ชองสัญญาณเสียง PCM เชิงเสน ระบบ 5.1 แชลแนล:
32,44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 และ 192 kHz, 16, 20 และ 24 บิต,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus และ DTS
ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 3 เทานั้น)
(PCM เชิงเสนสองชองเสียง, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
DTS)

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
ชองตอออพติคอลดิจิตอล (PCM เชิงเสนสองชองเสียง, Dolby
Digital, DTS)

AUDIO OUT

/ (ชองตอแบบสเตอริโอขนาดเล็ก)

ขนาดหนาจอ (วัดแนวทแยงมุม) (ประมาณ)
KD-75Z9D: 75 นิ้ว / 189.3 ซม.
KD-65Z9D: 65 นิ้ว / 163.9 ซม.

ความละเอียดหนาจอ
3,840 จุดภาพ (แนวนอน) × 2,160 เสน (แนวตัง้ )

ความสิ้นเปลืองพลังงาน
ระบุไวที่ดานหลังของทีวี

อัตรากําลังขับ
USB 1/2: 5 V, 500 mA MAX
USB 3: 5 V, 900 mA MAX

ขนาด (ประมาณ) (กวาง × สูง × ลึก)
รวมแปนรองแบบตั้งโตะ
KD-75Z9D: 1,684 × 1,047 × 278 มม.
KD-65Z9D: 1,462 × 920 × 268 มม.

ไมรวมแปนรองแบบตั้งโตะ
KD-75Z9D: 1,684 × 973 × 78 มม.
KD-65Z9D: 1,462 × 847 × 78 มม.

หูฟง, สัญญาณเสียงออก, Subwoofer

1,

2,

3 (HDD REC)*

ชองตออุปกรณ USB (
อุปกรณ HDD USB 3 สําหรับ
ฟงกชัน REC)
ชองตอ USB 1 และ 2 รองรับ USB ความเร็วสูง (USB2.0)
ชองตอ USB 3 รองรับ USB ความเร็วสูงสุด (USB3.0)

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

IR BLASTER*
ชองตอสาย IR Blaster (ชองตอขนาดเล็ก)

อื่นๆ
อุปกรณเสริม
อุปกรณยึดติดผนัง: SU-WL500 (KD-75Z9D)
อุปกรณยึดติดผนัง: SU-WL450 (KD-65Z9D)
Subwoofer ไรสาย: SWF-BR100
ชุดกลองและไมโครโฟน: CMU-BR300
แวนตาสามมิติแบบแอคทีฟ: TDG-BT500A

อุณหภูมิใชงาน

น้ําหนัก (ประมาณ)
รวมแปนรองแบบตั้งโตะ
KD-75Z9D: 45.1 กก.
KD-65Z9D: 35.7 กก.

ไมรวมแปนรองแบบตั้งโตะ
KD-75Z9D: 41.3 กก.
KD-65Z9D: 32.0 กก.
* มีเฉพาะในบางภูมิภาค/ประเทศ/รุนทีวีเทานั้น
หมายเหตุ

• อุปกรณเสริมที่สามารถหาซื้อไดขึ้นอยูกับประเทศ/ภูมิภาค/รุนทีวี/
การมีสินคาในคลัง
• แบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

หมายเหตุเกี่ยวกับฟงกชันทีวีดิจิตอล
•

•

0 ºC – 40 ºC

พลังงานและอื่นๆ
ความตองการพลังงาน
110 V - 240 V AC, 50/60 Hz

•

ฟงกชันใดๆ ที่เกี่ยวของกับทีวีดิจิตอล (
)
จะทํางานเฉพาะในประเทศหรือพื้นที่ที่ออกอากาศสัญญา
ณภาคพื้นดินแบบดิจิตอล DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 และ
H.264/MPEG-4 AVC)
โปรดยืนยันกับผูใหบริการในพื้นที่ของทานวาทานสามารถ
รับสัญญาณ DVB-T/DVB-T2
นี้ไดในพื้นที่ที่ทานอาศัยอยูหรือไม
ระบบทีวีเครื่องนี้เปนไปตามขอจํากัด DVB-T/DVB-T2
แตไมขอรับประกันตอการรองรับการออกอากาศภาคพื้นดิ
นแบบดิจิตอล DVB-T/DVB-T2 ในอนาคต
ฟงกชันทีวีดิจิตอลบางฟงกชันอาจไมสามารถใชงานไดในบ
างประเทศ/พื้นที่

20TH

KD-75Z9D / 65Z9D
4-587-814-41(1)

C:\Sony TV\JC151070_4587814411_QX PA RG (TH)\Full set data\4587814411\050TRO.fm

masterpage: Right

ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

คําวา HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia
Interface และเครื่องหมายโลโก HDMI เปนเครื่องหมาย
การคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI
Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
ผลิตภายใตการอนุญาตจาก Dolby Laboratories
Dolby, Dolby Audio, และสัญลักษณรูปตัว D สองตัว
เปนเครื่องหมายการคาของ Dolby Laboratories
“BRAVIA” และ
เปนเครื่องหมายการคาของ
Sony Corporation
Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID,
Gracenote Video Explore, โลโก Gracenote และ
logotype และโลโก “Powered by Gracenote”
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคา
ของ Gracenote ในอเมริกาและ/หรือในประเทศอืน่ ๆ
Opera® Devices SDK from Opera Software ASA.
Copyright 1995-2015 Opera Software ASA. All rights
reserved.
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi Protected Setup
และโลโก Wi-Fi CERTIFIED เปนเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
สําหรับลิขสิทธิ์ของ DTS ดูไดที่ http://patents.dts.com
ผลิตภายใตใบอนุญาตจาก DTS Licensing Limited
DTS, สัญลักษณ และ DTS และสัญลักษณที่อยูดวยกัน
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน และ DTS Digital
Surround เปนเครื่องหมายการคาของ DTS, Inc. © DTS,
Inc. สงวนลิขสิทธิ์
QuickSet and the QuickSet logo are trademarks of
Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000-2015
สัญลักษณและเครื่องหมายคําวา Bluetooth® เปนของ
บริษัท Bluetooth SIG, Inc. Sony Corporation
นําสัญลักษณดังกลาวมาใชภายใตใบอนุญาตเครื่องหมาย
การคาและชื่อทางการคาอื่นเปนของเจาของดังกลาว
TUXERA เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Tuxera Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
โลโก SuperSpeed USB สามงามที่รับรองมาตรฐาน USBIF เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท USB
Implementers Forum, Inc.
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