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บทน�ำ

•

ขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Sony
ก่อนใช้งานทีวี กรุณาอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดและเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้อ้างอิงใน
อนาคต

ติดตั้งทีวีโดยไม่ให้ฐานรองแบบตั้งโต๊ะของทีวียื่นออกมาจากแท่นวางทีวี
(ไม่ได้ให้มา) หากฐานรองทีวีแบบตั้งโต๊ะยื่นออกมานอกแท่นวางทีวี อาจเป็น
สาเหตุให้ทีวีหล่น และท�ำให้บุคคลบาดเจ็บหรือทีวีเสียหายได้

หมายเหตุ

ก่อนใช้งานทีวี กรุณาอ่าน “ข้อมูลความปลอดภัย” (หน้า 3)
คู่มือ “การติดตั้งทีวีเข้ากับผนัง” ไม่ได้จัดพิมพ์อยู่ในรูปเอกสารเพิ่มเติม
สามารถดูวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวได้ในคู่มือโทรทัศน์เล่มนี้
• ภาพถ่ายและภาพประกอบที่ใช้ในค�ำแนะน�ำในการตั้งค่าและคู่มือนี้ใช้สำ� หรับ
อ้างอิงเท่านั้นและอาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริง
•
•

TH

ต�ำแหน่งของคู่มือการตั้งค่า



คู่มือการตั้งค่าจะวางไว้บนเบาะรองด้านในกล่องทีวี

ต�ำแหน่งของป้ายระบุข้อมูล

ป้ายแสดงหมายเลขรุ่นของทีวีและอัตราของแหล่งจ่ายไฟจะอยู่ที่ต�ำแหน่งด้าน
หลังของเครื่อง
ป้ายแสดงหมายเลขรุ่นของอะแดปเตอร์ AC และเลขล�ำดับจะอยู่ที่ด้านล่างของ
อะแดปเตอร์ AC

ข้อมูลความปลอดภัย
ค�ำเตือน

ต้องไม่ให้แบตเตอรี่โดนความร้อนมากเกินไปเช่นแสงแดดไฟหรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน
ห้ามวางโทรทัศน์ไว้บนต�ำแหน่งที่ไม่มีความมั่นคง โทรทัศน์อาจหล่นและท�ำให้
เกิดการบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ การบาดเจ็บหลายๆ แบบ โดยเฉพาะในเด็ก
สามารถป้องกันการบาดเจ็บต่างๆ โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กได้
โดยปฏิบัติตามข้อควรระวังง่ายๆ เช่น:
 ใช้ชั้นวางหรือแป้นรองที่แนะน�ำโดยผู้ผลิตทีวี
 ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับทีวีได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น
 ตรวจสอบทีวีเพื่อไม่ให้แขวนเกินออกมาจากขอบของเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
 ไม่วางทีวีไว้บนเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูง (เช่น ตู้ หรือชั้นวางหนังสือ) โดย
ไม่ได้ยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และทีวีเข้ากับอุปกรณ์รองรับ
 ไม่วางโทรทัศน์ไว้บนผ้าหรือวัสดุอื่นใดที่อาจวางอยู่ระหว่างโทรทัศน์กับ
เฟอร์นิเจอร์ที่รองรับอยู่
 ให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อ
จับทีวีหรืออุปกรณ์ควบคุมทีวี
หากยังคงเก็บรักษาโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิมและมีการย้ายต�ำแหน่ง ควรตระหนักถึงข้อ
ควรระวังดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน

การติดตั้งบนผนังต้องกระท�ำโดยพนักงานบริการที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
เพื่อความปลอดภัย ขอแนะน�ำให้ท่านใช้อุปกรณ์เสริมของ Sony ซึ่งประกอบ
ด้วย:
อุปกรณ์ยึดติดผนัง: SU-WL450
• เมื่อจะติดตั้งชุดตะขอยึดเข้ากับเครื่องทีวีต้องใช้สกรูที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
ยึดติดผนัง สกรูที่ให้มานั้นถูกก�ำหนดไว้ดังแสดงในรูปวัดจากผิวหน้าของ
ชุดตะขอยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
ของอุปกรณ์ยึดติดผนัง
การใช้สกรูอื่นนอกเหนือจากที่ให้มาอาจท�ำให้ภายในเครื่องทีวีช�ำรุดหรือท�ำให้
ทีวีหล่นลงมาได้เป็นต้น
•
•

8 มม. – 12 มม.
สกรู (M4)
ชุดตะขอยึด
แป้นยึดตะขอด้านหลังเครื่องทีวี

การขนย้าย

ก่อนท�ำการขนย้ายเครื่องทีวีให้ถอดสายเชื่อมต่อต่างๆ ออกให้หมด
การขนย้ายเครื่องทีวีขนาดใหญ่จะต้องใช้สองหรือสามคนช่วยกัน
• ในการขนย้ายเครื่องทีวีด้วยมือให้จับเครื่องทีวีดังแสดงข้างล่างนี้ อย่าให้มีแรง
กดบนแผง LCD และที่ขอบรอบๆ หน้าจอ
•
•

การติดตั้ง/ตั้งค่า

ติดตั้งและใช้งานเครื่องทีวีตามวิธีการข้างล่างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการ
เกิดไฟไหม้ไฟฟ้าดูดหรือความเสียหายและ/หรือการได้รับบาดเจ็บ

การติดตั้ง
•
•

ควรติดตั้งเครื่องทีวีไว้ใกล้ๆ เต้ารับ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย
ควรวางเครื่องทีวีไว้บนพื้นผิวที่มั่นคงได้ระดับเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องหล่นลง
มาและเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ขณะเคลื่อนย้ายเครื่องทีวีอย่าให้ตัวเครื่องถูกกระแทกหรือได้รับความสั่น
สะเทือนมากเกินไป
• เมื่อท�ำการเคลื่อนย้ายเครื่องทีวีเพื่อน�ำไปซ่อมแซมหรือย้ายบ้านให้บรรจุ
อุปกรณ์ลงในกล่องบรรจุภัณฑ์เดิม
•

3TH

การป้องกันการพลิกควํ่า

สายไฟ AC

8 มม. – 12 มม.

M4 สกรู (ไม่ให้มาด้วย)

สกรู (ไม่ให้มาด้วย)
เชือก (ไม่ให้มาด้วย)

การระบายอากาศ

อย่าใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในตัวเครื่องทีวี
จัดให้มีช่องว่างรอบๆ ตัวเครื่องทีวีดังแสดงข้างล่างนี้
• ควรใช้อุปกรณ์ยึดติดผนังของ Sony เพื่อให้มีอากาศไหลเวียนรอบตัวเครื่อง
อย่างเพียงพอ
•
•

ติดตั้งบนผนัง
30 ซม.
10 ซม.

10 ซม.

ปฏิบัติต่อสายไฟ AC และเต้ารับตามค�ำแนะน�ำต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อ
การเกิดไฟไหม้ไฟฟ้าดูดหรือความเสียหายและ/หรือการได้รับบาดเจ็บ:
 รูปร่างของปลั๊กไฟ AC ที่ให้มากับเครื่องทีวีจะแตกต่างกันออกไปตามท้องที่
โปรดเสียบสายไฟ AC ด้วยปลั๊กที่ให้มาเข้ากับเต้ารับ AC ที่เหมาะสม
 ใช้เฉพาะสายไฟ AC ของ Sony ที่ให้มาด้วยเท่านั้นอย่าใช้สายไฟยี่ห้ออื่น
 เสียบปลั๊กลงในเต้ารับ AC จนสุด
 ใช้งานเครื่องทีวีกับแหล่งจ่ายไฟ AC 100 V - 240 V เท่านั้น
 เพื่อความปลอดภัยของท่านระหว่างการเดินสายไฟดูให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟ
AC แล้วและระมัดระวังอย่าเหยียบบนสายไฟ
 ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC ก่อนเริ่มงานหรือเคลื่อนย้ายเครื่องทีวี
 วางสายไฟ AC ให้ห่างจากแหล่งก�ำเนิดความร้อน
 ถอดปลั๊กไฟ AC และท�ำความสะอาดตามปกติ หากมีฝุ่นปกคลุมปลั๊กและ
ฝุ่นเหล่านี้สะสมความชื้นฉนวนของปลั๊กอาจจะเสื่อมสภาพและก่อให้เกิดไฟ
ไหม้ได้

หมายเหตุ

อย่าใช้สายไฟ AC ที่ให้มากับอุปกรณ์อื่นๆ
อย่ากดงอหรือบิดสายไฟ AC มากเกินควร แกนน�ำไฟฟ้าภายในอาจจะเผยอ
ออกมาหรือขาดได้
• อย่าดัดแปลงสายไฟ AC
• อย่าวางวัตถุหนักใดๆทับบนสายไฟ AC
• อย่าดึงสายไฟ AC เมื่อต้องการถอดสายไฟ AC
• อย่าต่ออุปกรณ์จ�ำนวนมากเกินไปเข้ากับเต้ารับ AC ตัวเดียวกัน
• อย่าใช้เต้ารับ AC ที่เสียบได้ไม่แน่นพอ
•
•

ข้อสังเกตของอะแดปเตอร์ AC
10 ซม.
จัดให้มีช่องว่างรอบตัวเครื่องอย่างน้อยเท่านี้

ติดตั้งบนขาตั้ง
30 ซม.
10 ซม.

10 ซม.

6 ซม.

จัดให้มีช่องว่างรอบตัวเครื่องอย่างน้อยเท่านี้
•

เพื่อให้มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสมและป้องกันการสะสมของคราบ
สกปรกและฝุ่นละออง:
 อย่าวางเครื่องทีวีในแนวราบ ติดตั้งกลับหัว กลับหน้ากลับหลัง หรือ
เอียงข้าง
 อย่าวางเครื่องทีวีบนชั้นหิ้ง พรม เตียง หรือในตู้
 อย่าคลุมตัวเครื่องทีวีด้วยผ้าเช่นผ้าม่านหรือวัสดุจ�ำพวกหนังสือพิมพ์
เป็นต้น
 อย่าติดตั้งเครื่องทีวีดังแสดงข้างล่างนี้
การไหลเวียนอากาศถูกปิด

ค�ำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูดห้ามให้ทีวีสัมผัสกับฝนหรือ
ความชื้น
เพื่อป้องกันไฟไหม้หรืออันตรายจากไฟฟ้าดูดห้ามวางวัตถุใดๆที่มีของเหลวบรรจุ
อยู่เช่นแจกันบนตัวเครื่อง
อย่าติดตั้งทีวีในพื้นที่ที่จำ� กัดเช่นชั้นวางหนังสือหรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน
• โปรดให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเต้ารับ AC ใกล้กับตัวเครื่องและสามารถเสียบสาย
ไฟได้ง่าย
• ให้แน่ใจว่าใช้อะแดปเตอร์ AC และสายไฟ AC ที่ให้มา มิฉะนั้นอาจเป็นเหตุให้
เกิดการท�ำงานผิดปกติได้
• ต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบสายไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย
• อย่าม้วนสายไฟ AC เข้ากับตัวอะแดปเตอร์ AC ลวด
แกนในอาจขาดและ/หรืออาจเป็นเหตุให้ทีวีทำ� งาน
ผิดปกติได้
อย่าใช้มือสัมผัสอะแดปเตอร์ AC
หากสังเกตเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นกับอะแดปเตอร์ AC ให้ดึงอะแดปเตอร์
AC ออกจากเต้ารับ AC ทันที
• เครื่องทีวีจะยังคงไม่ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC จนกว่าจะดึงสายไฟทีวีออก
จากเต้ารับ AC แม้ว่าจะปิดเครื่องทีวีแล้วก็ตาม
• เนื่องจากอะแดปเตอร์ AC จะร้อนขึ้นเมื่อใช้งานเป็นเวลานานเมื่อมือไปสัมผัส
อาจรู้สึกร้อน
•
•

การใช้งานต้องห้าม
ฝาผนัง

ฝาผนัง

อย่าติดตั้ง/ใช้งานเครื่องทีวีในสถานที่ สิ่งแวดล้อม หรือสถานการณ์ ดังเช่นใน
รายการข้างล่างนี้ มิฉะนั้นเครื่องทีวีอาจจะเสีย และก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด
ความเสียหาย และ/หรือการบาดเจ็บได้

สถานที่:
•

4TH

กลางแจ้ง (แสงแดดส่องถึงโดยตรง) ริมทะเล บนเรือเดินสมุทรหรือเรืออื่นๆ
ภายในยานพาหนะ ในสถานพยาบาล สถานที่ไม่มั่นคง ใกล้นำ�้ ฝน ความชื้น
หรือฝุ่นควัน

สภาพแวดล้อม:

•

สถานที่ซึ่งร้อนชื้นหรือสกปรกมากที่ซึ่งแมลงต่างๆเข้าไปได้ที่ซึ่งได้รับแรงสั่น
สะเทือนใกล้วัตถุติดไฟ (เช่นเทียนไขอื่นๆ) เครื่องทีวีจะต้องไม่ถูกของเหลว
หยดหรือกระเซ็นใส่ และไม่วางวัตถุใดๆ ที่มีของเหลวบรรจุอยู่ เช่นแจกัน
บน ตัวเครื่องทีวี

สถานการณ์:

ใช้ขณะที่มือเปียก ขณะที่ตัวเครื่องถูกถอดออก หรือใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้
แนะน�ำจากผู้ผลิต ถอดสายทีวีออกจากเต้าเสียบไฟ AC และสายอากาศขณะ
ที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง
• ติดตั้งเครื่องทีวียื่นเลยไปในพื้นที่ว่าง อาจท�ำให้ได้
รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายจากบุคคลหรือ
วัตถุที่กระแทกเข้ากับเครื่องทีวี
•

วางเครื่องทีวีไว้ในบริเวณที่ชื้นหรือมีฝุ่นมาก
หรือในห้องที่มีนำ�้ มันระเหยหรือไอน�้ำ(ใกล้โต๊ะ
ท�ำอาหารหรือเครื่องท�ำความชื้น) อาจท�ำให้เกิด
ไฟไหม้ ไฟฟ้าดูดหรือรูปร่างเครื่องทีวีบิดเบี้ยวได้

•

ติดตั้งเครื่องทีวีในสถานที่ที่อาจมีอุณหภูมิสูง
เกินไป เช่น แสงแดดส่องถึงโดยตรง ใกล้เครื่องน�ำความร้อนหรือเครื่องระบาย
ความร้อน เครื่องทีวีจะร้อนมากเกินไปในสภาพดังกล่าว ซึ่งอาจท�ำให้กรอบจอ
เสียรูปทรงและ/หรือเครื่องทีวีทำ� งานผิดพลาดได้

ปิดสวิตช์เครื่องทีวีและถอดปลั๊กไฟ AC ออกทันทีที่เกิดปัญหาเหล่านี้
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายของท่านหรือศูนย์บริการ Sony เพื่อรับการตรวจซ่อมโดย
ช่างบริการที่ได้รับการรับรอง

เมื่อ:





สายไฟ AC เสียหาย
เต้ารับ AC เสียบได้ไม่พอดี
เครื่องทีวีเสียหายจากการตกกระแทกหรือถูกสิ่งของปาเข้าใส่
มีของเหลวหรือของแข็งเข้าไปในตัวเครื่องผ่านทางช่องเปิด

เกี่ยวกับอุณหภูมิของ LCD TV

ในกรณีที่เปิด LCD TV ติดต่อกันเป็นเวลานานบริเวณรอบหน้าจอจะร้อน ท่านอาจ
รู้สึกร้อนเมื่อใช้มือสัมผัสบริเวณนั้น

ข้อควรระวัง
การรับชมทีวี

รับชมทีวีในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอเนื่องจากการชมทีวีในสถานที่มืดหรือเป็น
ระยะเวลานานจะท�ำให้ดวงตาล้า
• เมื่อใช้หูฟังให้ปรับระดับเสียงไม่ให้มีเสียงดังเกินไปเนื่องจากอาจจะท�ำให้
ประสาทรับฟังเสียได้
•

หน้าจอ LCD

ถึงแม้ว่าหน้าจอ LCD จะถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นย�ำสูงและมี
จุดภาพที่ใช้งานได้ 99.99 % หรือมากกว่าหน้าจอ LCD อาจจะยังคงมีจุดที่
มืดหรือติดสว่าง (สีแดงน�ำ้ เงินหรือเขียว) ตลอดเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติทาง
โครงสร้างของจอ LCD และไม่ถือว่าเป็นอาการเสีย
• อย่ากดหรือขัดถูบนแผ่นกรองด้านหน้าหรือวางวัตถุใดๆบนตัวเครื่องทีวี ภาพ
อาจจะไม่สม�่ำเสมอหรือหน้าจอ LCD อาจจะเสียหายได้
• ถ้าหากใช้งานเครื่องทีวีนี้ในสถานที่เย็นอาจจะปรากฏมีรอยเปื้อนในภาพ หรือ
ภาพอาจจะมืดอาการนี้ไม่ได้แสดงว่าเครื่องเสีย แต่อาการเหล่านี้จะหายไป
เองเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
• เมื่อแสดงภาพนิ่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจจะปรากฏเงาภาพได้ ซึ่งอาจ
จะหายไปเองเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่ง
• หน้าจอและตัวเครื่องจะอุ่นขึ้นขณะใช้งานเครื่องทีวีนี้ แต่ไม่ได้แสดงว่าเครื่อง
เสีย
• หน้าจอ LCD จะประกอบด้วยของเหลวที่มีลักษณะใสในปริมาณเล็กน้อย
ปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือข้อบังคับในท้องถิ่นของท่านส�ำหรับการก�ำจัดสารเหล่านี้
•

•

ถ้าวางเครื่องทีวีไว้ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของที่อาบ
น�ำ้ สาธารณะหรือบ่อน�ำ้ พุร้อน ก�ำมะถันที่ลอยอยู่ใน
อากาศ ฯลฯ อาจท�ำให้เครื่องทีวีเสียหายได้

เพื่อคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด ไม่ควรให้แสงไฟหรือ
แสงแดดส่องไปที่หน้าจอโดยตรง
• หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายเครื่องทีวีจากพื้นที่เย็นไปยังพื้นที่อบอุ่น การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิห้องในทันทีอาจท�ำให้เกิดหยดน�ำ้ หรือความชื้นจากการ
ควบแน่นขึ้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เครื่องทีวีแสดงภาพที่ไม่ดีพอ และ/หรือสีที่
ไม่ดีพอ หากเกิดกรณีนี้ขึ้นควรปล่อยให้ความชื้นระเหยออกไปจนหมดก่อน
เปิดเครื่องทีวี
•

ชิ้นส่วนที่แตก:

อย่าขว้างสิ่งของใดๆ เข้าใส่ตัวเครื่องทีวี กระจกหน้าจออาจจะแตกจากแรง
กระแทก และท�ำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
• ถ้าหากผิวของเครื่องทีวีแตกอย่าสัมผัสตัวเครื่องจนกว่าจะถอดปลั๊กไฟ AC
มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าดูดได้
•

เมื่อไม่ใช้งาน

หากท่านไม่ได้ใช้งานเครื่องทีวีเป็นเวลานานหลายวันควรถอดปลั๊กไฟ AC
ออกเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสิ่งแวดล้อม
• เนื่องจากเครื่องทีวียังไม่ถูกตัดออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หลังปิดสวิตช์เครื่อง
ทีวีให้ดึงปลั๊กออกจากเต้ารับ AC เพื่อตัดการเชื่อมต่อเครื่องทีวีออกอย่าง
เด็ดขาด
• บางฟังก์ชันของทีวีอาจจะท�ำงานได้เมื่อเครื่องทีวีอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
เท่านั้น
•

ส�ำหรับเด็ก
•
•

อย่าให้เด็กปีนขึ้นบนตัวเครื่องทีวี
เก็บอุปกรณ์เสริมที่มีขนาดเล็กให้ห่างจากเด็กเพื่อไม่ให้เด็กกลืนเข้าไปโดยรู้
เท่าไม่ถึงการณ์

การดูแลและท�ำความสะอาดผิวหน้าจอ/ตัวเครื่อง
ของเครื่องทีวี

ก่อนท�ำความสะอาดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟ AC ของเครื่องทีวีออกจาก
เต้ารับ AC แล้ว
เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุหรือของสารเคลือบผิวหน้าจอให้ปฏิบัติตาม
ข้อควรระวังต่อไปนี้
• เช็ดฝุ่นละอองออกจากผิวหน้าจอ/ตัวเครื่องด้วยผ้านุ่ม ถ้าหากฝุ่นติดแน่นให้
เช็ดโดยใช้ผ้านุ่มชุบสารละลายผงซักฟอกที่เป็นกลางเจือจางเล็กน้อย
• ห้ามฉีดน�้ำหรือใช้ผงซักฟอกกับเครื่องทีวีโดยตรง
เพราะน�้ำอาจหยดลงไปที่ด้านล่างของหน้าจอหรือชิ้น
ส่วนภายนอกและเข้าไปในเครื่องทีวีอาจท�ำให้เครื่อง
ทีวีเสียได้
อย่าใช้แผ่นขัดสารท�ำความสะอาดกรด/ด่างผงขัดหรือสารละลายระเหย ชนิด
ใดๆ เช่นแอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์หรือยาฆ่าแมลงการใช้สารเหล่านี้ หรือ
การปล่อยให้เครื่องสัมผัสกับยางหรือพลาสติกไวนิลเป็นระยะเวลานานอาจจะ
ท�ำให้ผิวหน้าจอหรือตัวเครื่องเสียหายได้
• ขณะท�ำการปรับต�ำแหน่งมุมของเครื่องทีวีให้เลื่อนตัวเครื่องช้าๆ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เครื่องทีวีเลื่อนหรือตกจากขาตั้ง
•

5TH

TH



•

ถ้าหากเกิดปัญหาต่อไปนี้ขึ้น...

อุปกรณ์เสริม

จัดให้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอยู่ห่าง
จากเครื่องทีวี มิฉะนั้นภาพอาจจะผิดรูปและ/หรือมีเสียงรบกวนได้

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานรีโมทคอนโทรล

ตรวจดูขั้วแบตเตอรี่ให้ถูกต้องขณะใส่แบตเตอรี่
อย่าใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดหรือแบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกัน
• ก�ำจัดแบตเตอรี่โดยใช้วิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บางท้องที่อาจก�ำหนด
กฎควบคุมการทิ้งแบตเตอรี่ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ในท้องที่ของท่าน
• โปรดใช้งานรีโมทด้วยความทะนุถนอม อย่าท�ำตกหรือเหยียบทับหรือท�ำของ
เหลวใดๆ ตกใส่
• อย่าวางรีโมทในที่ใกล้แหล่งก�ำเนิดความร้อนสถานที่ที่ถูกแสงแดดส่องถึง
โดยตรงหรือในห้องที่ชื้น
•
•

6TH

 +/–/

ส่วนต่างๆ และการใช้งาน

•

ทีวี

•

/

(ระดับเสียง / เลือกรายการ)

เพิ่ม/ลดระดับเสียงหรือเลือกช่องสัญญาณถัด
ไป (+) หรือก่อนหน้า (–) โดยการกดปุ่ม CH/INPUT
เมื่อหน้าต่างแจ้งเตือนเพิ่ม/ลด CH ปรากฏขึ้นมา
เลื่อนแหล่งสัญญาณขาเข้าที่เลือกไว้ขึ้น/ลงโดย
การกดปุ่ม CH/INPUT เมื่อเมนูการเลือกสัญญาณ
ขาเข้าปรากฏขึ้นมา

 (เซ็นเซอร์/ตัวแสดงผล LED)
•

•

1
•
•
•

3
2

ส่วนต่างๆ และการใช้งาน

•

TH

รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
ห้ามวางสิ่งของไว้ด้านบนเซ็นเซอร์
การกระท�ำเช่นนั้นอาจส่งผลต่อการท�ำงาน
ไฟจะสว่างเป็นสีเหลืองเมื่อตั้ง [เวลาปิด] หรือ
[ตั้งเวลาเปิด] ไว้ (หน้า 19) หรือทีวีอยู่ในโหมด
กรอบรูปภาพ (หน้า 11)
ไฟจะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อตั้งค่า [ประหยัด
พลังงาน] เป็น [ปิดภาพ] (หน้า 21)
ไฟจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียวเมื่อเปิดทีวี
ไฟจะไม่สว่างเมื่อทีวีอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
ไฟจะกะพริบเมื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ
•

ต้องแน่ใจว่าได้ปิดทีวีเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟ AC ออก

ข้อแนะน�ำ
•

ปุ่ม  + มีจุดนูนที่สัมผัสได้ ใช้ส�ำหรับอ้างอิงเมื่อใช้งานทีวี

4

 /

(เปิด/ปิดการท�ำงาน)

เปิดทีวีหรือเปลี่ยนเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน
หมายเหตุ
•



หากต้องการตัดไฟจากทีวีให้ดึงปลั๊กออกจากเต้ารับ AC

CH/INPUT

สลับระหว่างหน้าจอเพิ่ม/ลด CH และหน้าจอการเลือก
สัญญาณเข้า

7TH

ล�ำโพง:
เลือก [ล�ำโพงทีวี] หรือ [เครื่องเสียง] เพื่อให้สัญญาณเสียง
ของทีวีออกจากล�ำโพงทีวีหรืออุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อ
ไว้

รีโมทคอนโทรล

รูปทรงของรีโมทคอนโทรล ต�ำแหน่ง ความพร้อมในการท�ำงาน
และฟังก์ชั่นของปุ่มรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นทีวี

จัดการทีวี:
ให้ใช้เมนู [จัดการทีวี] เพื่อใช้งานทีวีจากเมนู [โฮม (เมนู)]
หรือ [ตัวเลือก]
กลับไปสู่ทีวี:
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกลับไปยังโปรแกรมทีวี


DIGITAL/ANALOG

สลับเป็นสัญญาณขาเข้าแบบดิจิตอลหรืออนาล็อก


ปุ่มตัวเลข
•

•

เลือกช่องให้ป้อนตัวเลขถัดไปอย่างรวดเร็ว
สัญญาณส�ำหรับช่องสัญญาณตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ให้
ป้อนตัวเลขถัดไปอย่างรวดเร็ว
ในโหมดข้อความให้ใส่ตัวเลขหน้า 3 หลักเพื่อ
เลือกหน้าที่ต้องการ

  (ข้อความ)

ในโหมดข้อความ จะแสดงการออกอากาศข้อความ
ทุกครั้งที่ท่านกด  หน้าจอแสดงผลจะวนเปลี่ยนไปดังนี้:
ข้อความ  ข้อความอยู่เหนือภาพจากทีวี (โหมดผสม) 
ไม่มีข้อความ (ออกจากการให้บริการข้อความ)



ปุ่มสี

แสดงค�ำแนะน�ำการใช้งาน (เมื่อสามารถใช้งานปุ่มสีได้)

GUIDE (EPG)



แสดง Digital EPG (ค�ำแนะน�ำช่องรายการอิเล็กทรอนิกส์)
(หน้า 11)
 ////


/ (เลือกสัญญาณขาเข้า / ช่องใส่
ข้อความ)
•
•



แสดงและเลือกแหล่งสัญญาณขาเข้า
ในโหมดข้อความล็อกหน้าปัจจุบัน

จัดการเครื่องมือ:
ให้ใช้ [จัดการเครื่องมือ] เพื่อใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถ
รองรับ BRAVIA Sync Control ได้ เลือกตัวเลือกจาก [โฮม
(เมนู)], [ตัวเลือก], [รายละเอียด] และ [ปิดเครื่อง] เพื่อใช้
งานอุปกรณ์
8TH

เลือกหรือปรับรายการ
ยืนยันรายการที่เลือก

•
•

กลับสู่หน้าจอแสดงเมนูก่อนหน้านี้
หยุดเล่นขณะที่กำ� ลังเล่นไฟล์ภาพถ่าย/เพลง/
วิดีโอ

RETURN



SYNC MENU

กดเพื่อแสดงเมนู BRAVIA Sync แล้วจึงเลือกอุปกรณ์
HDMI ที่เชื่อมต่อแล้วจาก [การเลือกอุปกรณ์]
ตัวเลือกต่อไปนี้จะสามารถเลือกได้จากเมนู BRAVIA
Sync



(เลือกรายการ / ตกลง)

•
•

HOME

แสดงหรือยกเลิกเมนู
  +/– (ระดับเสียง)

ปรับระดับเสียง

 //////
•
•

ใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถรองรับ BRAVIA Sync
ที่เชื่อมต่ออยู่
สามารถใช้งานปุ่มดังกล่าวในการเล่นสื่อ USB
ได้เช่นกัน

 / (ทีวีพร้อมใช้งาน)

เปิดทีวีหรือเปลี่ยนเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน

(โหมดจอภาพ)



TH



ส่วนต่างๆ และการใช้งาน

ปรับการแสดงผลหน้าจอ เพื่อเลือกโหมดจอภาพที่ต้องการ
(หน้า 10)

AUDIO

เลือกเสียงของแหล่งสัญญาณเสียงหลายภาษาหรือเสียง 2
มิติ ส�ำหรับรายการที่ก�ำลังรับชมอยู่ในปัจจุบัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับแหล่งสัญญาณของรายการ)

(ค�ำบรรยาย)



เปลี่ยนการตั้งค่าค�ำบรรยาย (หน้า 17)

•

•



/

(ข้อมูล / แสดงข้อความ)

แสดงข้อมูล กดหนึ่งครั้งเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
โปรแกรม/สัญญาณขาเข้าที่ท่านก�ำลังรับชมอยู่
กดอีกครั้งเพื่อลบออกจากหน้าจอ
ในโหมดข้อความจะแสดงข้อมูลที่ซ่อนเอาไว้ (เช่น
ค�ำตอบของค�ำถาม)

OPTIONS

แสดงรายการที่อยู่ในเมนูทางลัดไปยังเมนูการตั้งค่า
ต่างๆ
ตัวเลือกในรายการจะแตกต่างกันไปตามสัญญาณขาเข้า
ปัจจุบันและเนื้อหา

(ข้าม)



กลับไปที่ช่องรายการหรือสัญญาณขาเข้าก่อนหน้านี้ที่รับ
ชมไปเมื่อ 15 วินาทีที่แล้ว


PROG +/–/
•
•

/

เลือกช่องรายการถัดไป (+) หรือก่อนหน้า (–)
ในโหมดข้อความจะเป็นการเลือกหน้าถัดไป ( )
หรือหน้าก่อนหน้า ( )

  (ปิดเสียง)

ปิดเสียง กดอีกครั้งเพื่อให้เสียงกลับมา

ข้อแนะน�ำ
•

ปุ่มหมายเลข 5, , PROG + และ AUDIO มีจุดนูนที่สัมผัสได้ ให้
ใช้จุดสัมผัสดังกล่าวในการอ้างอิงการใช้งานทีวี

9TH

การรับชมทีวี

การเปลี่ยนโหมดจอภาพ

1

กด / บนทีวีหรือรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดทีวี

2

กด DIGITAL/ANALOG เพื่อสลับระหว่างโหมด
ดิจิตอลและอนาล็อก

3

กดปุ่มหมายเลขหรือ PROG +/– เพื่อเลือกช่อง
สัญญาณทีวี

4

การเปลี่ยนรูปแบบการรับชม

1

กด

ซ�ำ้ ๆ กันเพื่อเลือกโหมดจอภาพ

[ขยายภาพ]*

[ปกติ]

[เต็มจอ]

[ขยาย]*

กด  +/– เพื่อปรับระดับเสียง
[14:9]*

* บางส่วนของภาพด้านบนและด้านล่างอาจถูกตัดออก

ส�ำหรับสัญญาณขาเข้า PC HDMI
(การบันทึกเวลา PC)
[ปกติ]

[เต็มจอ 1]

[เต็มจอ 2]

การตั้งค่า เลือกฉาก

10TH

1

กด OPTIONS

2

กด / และ เพื่อเลือก [เลือกฉาก]
เมื่อเลือกตัวเลือกฉากที่ต้องการแล้ว คุณภาพเสียง
และภาพที่เหมาะส�ำหรับฉากที่เลือกไว้จะถูกตั้งค่า
ให้โดยอัตโนมัติ ตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกจะแตก
ต่างกันไป ตัวเลือกที่ไม่สามารถเลือกได้จะเป็นสีเทา

ข้อแนะน�ำ

การแนะน�ำโฮมเมนู

•

กดปุ่มสีน�้ำเงินเพื่อแก้ไขรายการโปรดปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่อยู่
ด้านล่างหน้าจอ ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่ด้านล่างของหน้าจอ

ปุ่ม HOME ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงการตั้งค่าทีวีและ
คุณสมบัติต่างๆได้

Digital EPG

1

1

กด HOME

กด

GUIDE ในโหมดดิจิตอล

TH

2

กด / เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกด

รายการโปรแกรมดิจิตอล
1

กด HOME ในโหมดดิจิตอล

2

กด /และ เพื่อเลือก [รายการโปรแกรม
ดิจิตอล]

3

กด /// จากนั้นกด เพื่อเลือก
โปรแกรม

การใช้งานรายการโปรด
คุณสมบัติรายการโปรดช่วยให้ท่านสามารถก�ำหนดโปรแกรมที่
ท่านโปรดปรานได้สูงสุดถึง 4 รายการ ขณะที่ก�ำลังรับชมทีวี ให้
กด เพื่อสร้างหรือแสดงรายการโปรด

���������������

2

กด /// จากนั้นกด เพื่อเลือก
โปรแกรม

แอพพลิเคชั่น
การใช้งานทีวีเช่นเป็นโหมดกรอบรูป
โหมดกรอบรูปจะแสดงนาฬิกาและปฏิทินพร้อมกับการแสดง
ภาพถ่ายและการฟังเพลงหรือสถานีวิทยุคลื่น FM

HOME  [แอพพลิเคชั่น]  [โหมดกรอบรูปภาพ]

การเปิดโหมดกรอบรูปในขณะที่เล่นสื่อจาก
USB

1

กด OPTIONS ในขณะที่เล่นไฟล์ภาพถ่ายหรือ
เพลง

2

กด / และ เพื่อเลือก [โหมดกรอบรูปภาพ]
เพื่อเข้าใช้งานกรอบรูป

11TH

การเลือกโหมดแสดงภาพ

การเปลี่ยนการตั้งค่าสถานีวิทยุ

ท่านสามารถเปลี่ยนการแสดงผลของโหมดกรอบรูปได้โดยการ
เลือก [โหมดแสดงภาพ] ใน [การตั้งค่ากรอบรูป] (หน้า 18)

1

กด OPTIONS ในโหมดสถานีวิทยุคลื่น FM

2

กด / และ เพื่อเลือก [ตั้งค่าสถานี FM]

ท่านสามารถเลือกโหมดแสดงนาฬิกาได้ 3 แบบโดยการเลือก
[แสดงนาฬิกา] ใน [การตั้งค่ากรอบรูป] (หน้า 18)

3

กด / จากนั้นกด เพื่อเลือกสถานีวิทยุ
คลื่นที่ท่านต้องการจะเปลี่ยน

หมายเหตุ

4

กด / จากนั้นกด เพื่อเปลี่ยนความถี่ FM
จากนั้นแก้ไขชื่อสถานีวิทยุคลื่น FM

การเลือกโหมดแสดงนาฬิกา

•

ทีวีเครื่องนี้ไม่มีแบตเตอรี่ส�ำรองพลังงานไว้สำ� หรับนาฬิกาดังนั้น
หากไฟฟ้าดับหรือหากท่านถอดปลั๊กไฟออก จะเป็นการตั้งวันที่และ
เวลาใหม่โดยอัตโนมัติ

•

ระยะเวลา
เพื่อการประหยัดพลังงาน ทีวีจะแสดงภาพอย่างต่อเนื่องในโหมด
กรอบรูปภาพได้นานถึง 24 ชั่วโมงจากนั้นทีวีจะปิดโดยอัตโนมัติ
หลังจากที่เครื่องปิดโดยอัตโนมัติ ห้ามใช้งานโหมดกรอบรูปภาพ
อย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อหลีกเลี่ยงอาการจอภาพไหม้
ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของ [ระยะเวลา] ได้ใน [การตั้งค่า
กรอบรูป] (หน้า 18)
เพื่อหลีกเลี่ยงอาการจอภาพไหม้ต�ำแหน่งของภาพถ่าย นาฬิกา
และปฏิทินจะสลับที่ทุกๆ 1 ชั่วโมง

การรับฟังสถานีวิทยุคลื่น FM
HOME  [แอพพลิเคชั่น]  [สถานีคลื่น FM]
หมายเหตุ
•

กด PROG +/– เพื่อเลือกสถานีวิทยุคลื่น FM กด
เพื่อ ออกจากโหมดสถานีวิทยุคลื่น FM

•

หากสถานีมีเสียงรบกวนสามารถปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นได้
โดยกด /
เมื่อรายการ FM สเตอริโอมีเสียงรบกวนคงที่ให้กด AUDIO จนกว่า
[โมโน] จะปรากฏขึ้นมา เอฟเฟคท์สเตอริโอจะหายไปแต่เสียง
รบกวนก็จะลดลง

สื่อ
เล่นภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอผ่าน USB
คุณสามารถเปิดดูไฟล์ภาพ/เพลง/วิดีโอในกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ของโซนี่/กล้องบันทึกวิดีโอ/สมาร์ทโฟน (ขึ้นอยู่กับรุ่น)* ผ่านสาย
USB หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ที่โทรทัศน์ของคุณ

1

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่สนับสนุนเข้ากับทีวี

2

กด HOME

3

กด / และ เพื่อเลือก [สื่อ]

4

กด / และ เพื่อเลือก [ภาพถ่าย], [เพลง]
หรือ [วิดีโอ]

5

กด /// จากนั้นกด เพื่อเลือกไฟล์หรือ
โฟลเดอร์

* อุปกรณ์จะต้องอยู่ในโหมด Media Transfer (MTP)
RETURN

การตั้งค่าสถานีวิทยุ
เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นสถานีวิทยุคลื่น FM เป็นครั้งแรกให้กด
HOME และเลือก [ตั้งค่า]  [ตั้งค่าระบบ]  [ปรับช่องทีวี] 
[ตั้งสถานีคลื่น FM]  [ปรับช่องอัตโนมัติ]

12TH

หมายเหตุ

ตัวเลือกการเล่น

รูปแบบวิดีโอ USB

กดปุ่มสีแดงที่แถบภาพย่อ/รายการเพื่อแสดงรายการค่าการเปิด
เล่นผ่าน USB

•

Codec วิดีโอ:
Codec เสียง:

การปรับคุณภาพของภาพและเสียงจากสื่อ
USB
กด OPTIONS ขณะที่มีการเล่นสื่อ จากนั้นเลือก
[การปรับภาพ] หรือ [การปรับเสียง]
หมายเหตุ
•

กด /// จากนั้นกด

เพื่อเลือกและปรับรายการ

•

•

การเล่นภาพแบบสไลด์โชว์ (ภาพถ่าย)
กดปุ่มสีเขียวที่แถบภาพย่อ/รายการเพื่อเริ่ม
สไลด์โชว์
เพื่อตั้งค่า [เอฟเฟกต์ของสไลด์โชว์] และ
[ความเร็วสไลด์โชว์] ให้กด OPTIONS 
[ตัวเลือกการเล่น]
หากต้องการหยุดสไลด์โชว์ให้กด
RETURN

หมายเหตุ
•

•

•
•
•

•
•

ขณะที่ทีวีก�ำลังเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ USB ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:
 ห้ามปิดเครื่องทีวี
 ห้ามถอดสาย USB
 อย่าน�ำอุปกรณ์ USB ออก
ข้อมูลบนอุปกรณ์ USB อาจเสียหายได้
Sony ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียข้อมูลที่บันทึก
ลงบนสื่อใดๆ อันเนื่องมาจากการท�ำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อหรือเครืองทีวี
ระบบไฟล์บนอุปกรณ์ USB จะรองรับ FAT16 , FAT32 และ NTFS
ในบางกรณีอาจแสดงชื่อไฟล์และชื่อโฟลเดอร์ไม่ถูกต้อง
เมื่อเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล Sony ให้ตั้งค่าโหมดการ
เชื่อมต่อ USB ของกล้องถ่ายรูปเป็นอัตโนมัติหรือการจัดเก็บข้อมูล
จ�ำนวนมาก ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการเชื่อมต่อ USB
ดูได้จากคู่มือที่ให้มากับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
ใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ขนาดใหญ่
หากไฟล์ที่เลือกมีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์จะไม่สามารถเล่น
ไฟล์ดังกล่าวได้

•

ASF (.wmv, .asf)
Codec วิดีโอ:
Codec เสียง:

WMV v9, Xvid, VC-1
MP3, WMA v8

Codec วิดีโอ:
Codec เสียง:

MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC,
MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC

MP4 (.mp4, .mov, .3gp)

MKV (.mkv)

Codec วิดีโอ:
Codec เสียง:

•

•

•

MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264,
Motion JPEG
PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC
(2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4
HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch),
Dolby Digital Plus (2ch), WMA v8, MP3

WebM (.webm)

WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8
PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4
HE-AAC (2ch), WMA v8, Dolby Digital
(2ch), Dolby Digital Plus (2ch), DTS,
DTS 2.0, VORBIS

Codec วิดีโอ:
Codec เสียง:

VP8
VORBIS

Codec วิดีโอ:
Codec เสียง:

MPEG1, MPEG2
MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital
(2ch), Dolby Digital Plus (2ch), DTS,
DTS 2.0

PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)

TS (.ts, .m2ts)
Codec วิดีโอ:
Codec เสียง:

MPEG2, H.264, VC-1
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC,
MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby
Digital (2ch), Dolby Digital Plus (2ch),
DTS, DTS 2.0

รูปแบบเพลง USB
•
•
•

LPCM (.wav)
MPEG1 3 ชั้นเสียง (.mp3)
WMA V8 (.wma)

รูปแบบภาพ USB
•

JPEG (.jpg, .jpeg)

หมายเหตุ
•

ไม่รับประกันการเล่นย้อนกลับส�ำหรับรูปแบบไฟล์ข้างต้น

13TH

TH

���������������

1

AVI (.avi)

แบบโรงภาพยนตร์

ตั้งค่า
ตั้งค่าระบบ
หมายเหตุ
•

ตัวเลือกที่สามารถปรับได้จะแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ตัวเลือกที่ไม่สามารถเลือกได้จะเป็นสีเทาหรือไม่แสดงให้เห็น

การปรับภาพ
โหมดภาพ

ก�ำหนดโหมดภาพ

ยกเลิก
รีเซ็ตการตั้งค่า [การปรับภาพ] ทั้งหมดยกเว้น [โหมด
ภาพ] และ [ปรับภาพอัจฉริยะพลัส] เป็นค่าตั้งจากโรงงาน

ไฟจอภาพ
ปรับความสว่างของไฟจอภาพ

ภาพ
เพิ่มหรือลดคอนทราสต์ของภาพ

สว่าง
เพิ่มความสว่างหรือความมืดของภาพ

สี
เพิ่มหรือลดความเข้มของสี

เฉดสี
เพิ่มหรือลดโทนสีเขียวและโทนสีแดง

คมชัด
เพิ่มความคมชัดหรือความนุ่มนวลของภาพ

โทนสี
ปรับความขาวของภาพ

ลดคลื่นรบกวน
ลดสัญญาณรบกวนภาพ (ภาพเป็นจุดขาว) ในสัญญาณ
ออกอากาศที่ไม่ชัดเจน

ลดการรบกวนแบบ MPEG
ลดสัญญาณรบกวนภาพในวิดีโอบีบอัดแบบ MPEG

14TH

ให้การเคลื่อนไหวของภาพที่ปรับปรุงแล้วเมื่อเล่น BD
(แผ่นบลูเรย์) แผ่นดีวีดีหรือภาพจากเครื่องเล่นวิดีโอที่มา
จากภาพยนตร์ เลือก [อัตโนมัติ] เพื่อแสดงเนื้อหาแบบ
ภาพยนตร์อีกครั้ง
หมายเหตุ
•

หากภาพมีสัญญาณผิดปกติหรือมีสัญญาณรบกวนมาก
เกินไป [แบบโรงภาพยนตร์] จะถูกปิดโดยอัตโนมัติแม้ว่า
จะเลือก [อัตโนมัติ] แล้วก็ตาม

ตั้งค่าแบบแอดวานซ์
ตั้งค่า [การปรับภาพ] โดยละเอียด

ยกเลิก: รีเซ็ตการตั้งค่าแบบแอดวานซ์ทั้งหมดเป็น
ค่าที่ตั้งจากโรงงาน
Adv. Contrast Enhancer: ปรับตั้งค่า [ไฟจอภาพ]
และ [ภาพ] ให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติส�ำหรับ
ฉากที่มืด
โทนสีดำ� : ปรับพื้นที่สีด�ำของภาพเพื่อเพิ่มความ
ชัดเจนของคอนทราสต์
ค่าแกมม่า: ปรับความสม�่ำเสมอระหว่างพื้นที่สว่าง
และพื้นที่มืดของภาพ
สีขาว: เน้นสีขาว
สีสดใส: ท�ำให้สีเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
LED Motion Mode: ลดความไม่คมชัดในภาพยนตร์
โดยการควบคุมแหล่งไฟจอภาพ LED แต่ความ
สว่างจะลดลง

ตั้งค่าปรับภาพอัจฉริยะ-พลัส
ปรับภาพอัจฉริยะพลัส: ปรับคุณภาพของภาพตาม
ค่า ช่องรายการหรือสัญญาณวิดีโอที่ต้องการ
แสดงระดับสัญญาณ: เมื่อเลือก [เปิด] แถบระดับ
สัญญาณจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเลือกช่องสัญญาณ
อนาล็อกหรือสัญญาณเข้าวิดีโอ
ภาพดีที่สุด: ท่านจะสามารถปรับภาพได้ตามการตั้ง
ค่าที่ท่านต้องการ

การปรับเสียง
โหมดเสียง
เลือกเนื้อหาตามความเพลิดเพลินที่ท่านต้องการ

ยกเลิก
รีเซ็ตการตั้งค่า [อีควอไลเซอร์], [เน้นเสียงชัดเจน],
[ปรับความดังอัตโนมัติ], [เสมอกัน] และ [ออฟเซ็ทระ
ดับเสียง]

อีควอไลเซอร์
ปรับการตั้งค่าความถี่เสียง
ท�ำให้เสียงพูดชัดมากขึ้น

ปรับความดังอัตโนมัติ
ลดความแตกต่างของระดับเสียงระหว่างรายการและ
โฆษณาทั้งหมดให้เหลือน้อยที่สุด

เสมอกัน
เน้นสมดุลของล�ำโพงซ้ายและขวา

ออฟเซ็ทระดับเสียง
ปรับระดับเสียงของสัญญาณขาเข้าปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับสัญญาณขาเข้าอื่นๆ

เสียงคู่ขนาน
ตั้งค่าเสียงจากล�ำโพงเป็น [โมโน], [สเตอริโอ], [ภาษา
หลัก] หรือ [ภาษารอง]
หมายเหตุ
•
•

•
•

หากสัญญาณอ่อนมากเสียงจะกลายเป็นเสียงเดียวโดย
อัตโนมัติ
หากเสียงสเตอริโอมีสัญญาณรบกวนเมื่อรับรายการ
NICAM ให้เลือก [โมโน] เสียงจะกลายเป็นเสียงเดียวแต่จะ
ลดสัญญาณรบกวนลง
การตั้งค่า [เสียงคู่ขนาน] จะได้รับการจดจ�ำไว้ในแต่ละ
ต�ำแหน่งรายการ
ท่านสามารถรับฟังเสียงออกอากาศในระบบสเตอริโอได้
เมื่อเลือก [โมโน] ไว้

ข้อแนะน�ำ
•

หากท่านเลือกอุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่ออยู่กับทีวีให้ตั้งค่า
[เสียงคู่ขนาน] เป็น [สเตอริโอ], [ภาษาหลัก] หรือ [ภาษา
รอง]

ช่วงเต็มระดับ: ชดเชยความแตกต่างในระดับเสียง
ระหว่างช่องสัญญาณทแตกต่าง
หมายเหตุ
•

เอฟเฟคท์อาจไม่ส่งผลใดๆหรือให้ผลที่ต่างกันทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับโปรแกรมโดยทไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่า [ช่วงเต็ม
ระดับ]

ระดับเสียง HE-AAC: ปรับระดับเสียง HE-AAC
ระดับเสียง MPEG: ปรับระดับเสียง MPEG

จอภาพ
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เน้นเสียงชัดเจน

ตั้งค่าแบบแอดวานซ์

ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดจอภาพ ดูหน้า 10

เลือกจอกว้างอัตโนมัติ
ปรับโหมดจอกว้างอัตโนมัติตามสัญญาณขาเข้าจากอุปกรณ์
ต่อพ่วง

ก�ำหนดภาพระบบ 4:3
ตั้งค่าดั้งเดิมของ [โหมดจอภาพ] ไว้ส�ำหรับสัญญาณขา
เข้า 4:3

บริเวณแสดงภาพอัตโนมัติ

เลือก [เปิด] เพื่อปรับบริเวณหน้าจอโดยอัตโนมัติโดย
ยึดจากเนื้อหาเป็นหลักหรือ [ปิด] เพื่อเลือกจากตัวเลือก
[บริเวณแสดงภาพ]

บริเวณแสดงภาพ
ปรับพื้นที่แสดงภาพของภาพ

เลื่อนภาพแนวนอน
ปรับต�ำแหน่งภาพตามแนวนอน

เลื่อนภาพแนวตั้ง
ปรับต�ำแหน่งภาพตามแนวตั้ง

ตั้งค่าส�ำหรับ PC
ปรับขนาดภาพ ให้ดูที่ 10
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ปรับช่องทีวี
ตั้งค่าระบบอนาล็อก
ปรับช่องอัตโนมัติแบบอนาล็อก: ปรับจูนช่อง
สัญญาณอนาล็อกที่ใช้งานได้ทั้งหมด โดยทั่วไป
ท่านไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการขั้นตอนนี้ทุกครั้ง
เนื่องจากช่องสัญญาณจะได้รับการปรับจูนเมื่อติด
ตั้งทีวีเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามตัวเลือกนี้ช่วยให้
ท่านสามารถท�ำขั้นตอดังกล่าวซ�้ำได้อีก (เช่น เพื่อ
การปรับจูนทีวีหลังจากการย้ายที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ
ค้นหาช่องสัญญาณใหม่ๆที่ผู้ออกอากาศปล่อย
สัญญาณ)
ตั้งค่าปรับแบบเลือกเอง: ก่อนการเลือก [ช่อง]/
[AFT]/[ตัวกรองเสียง]/[ข้าม]/[ระบบสี] ให้กด
PROG +/– เพื่อเลือกหมายเลขโปรแกรมที่มีช่อง
สัญญาณ ท่านไม่สามารถเลือกหมายเลขรายการที่
ตั้งค่าเป็น [ข้าม:] ได้ (หน้า 16).
ช่อง/ระบบทีวี:
ตั้งช่องโปรแกรมรายการล่วงหน้าด้วยตนเอง
ช่อง:
เลือกหมายเลขช่องสัญญาณ
AFT:
ท่านจะสามารถปรับจูนช่องสัญญาณที่เลือกไว้ได้ด้วย
ตนเอง เมื่อเลือก [เปิด] การปรับจูนอย่างละเอียดจะ
ท�ำงานโดยอัตโนมัติ
ตัวกรองเสียง:
ปรับปรุงเสียงของแต่ละช่องสัญญาณเมื่อเกิดอาการ
เสียงเพี้ยนในการออกอากาศแบบโมโนของระบบทีวี
[B/G], [I], [D/K] และ [M]
หมายเหตุ
•

ท่านจะไม่สามารถรับเสียงสเตอริโอหรือเสียง 2 มิติได้เมื่อ
เลือก [น้อย]/[มาก] ไว้

ข้าม:
ข้ามช่องสัญญาณที่ไม่ใช้งาน
ระบบสี:
เลือกระบบสี ตามช่องสัญญาณ
ระดับสัญญาณ:
แสดงระดับสัญญาณของโปรแกรมที่กำ� ลังรับชมอยู่
ในขณะนั้น

เรียงล�ำดับช่อง: เปลี่ยนล�ำดับการบันทึกช่อง
สัญญาณบนทีวี
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ตั้งค่าดิจิตอล
ดิจิตอลจูนนิ่ง:

ปรับช่องอัตโนมัติแบบดิจิตอล
ปรับจูนช่องสัญญาณดิจิตอลที่ใช้งานได้ ตัวเลือกนี้
ช่วยให้ท่านสามารถปรับจูนทีวีซ�้ำได้หลังจากการย้าย
ที่อยู่อาศัยหรือเพื่อค้นหาช่องสัญญาณใหม่ๆ ที่ผู้ออก
อากาศปล่อยสัญญาณ
ช่วงการปรับช่องอัตโนมัติ
[ปกติ]: ค้นหาช่องสัญญาณที่สามารถรับชมได้ภายใน
พื้นที่/ประเทศของท่าน
[เต็ม]: ค้นหาช่องสัญญาณที่สามารถรับชมได้โดยไม่
ค�ำนึงถึงพื้นที่/ประเทศของท่าน
หมายเหตุ
•

ท่านสามารถใช้ [ปรับช่องอัตโนมัติแบบดิจิตอล] ได้หลัง
จากการย้ายเข้าที่พักอาศัยแห่งใหม่การเปลี่ยนผู้ให้
บริการหรือเพื่อค้นหาช่องสัญญาณที่เพิ่งปล่อยสัญญาณ

ปรับรายการโปรแกรม
ลบช่องรายการดิจิตอลที่ไม่ต้องการที่บันทึกไว้ใน
ทีวีออกและเปลี่ยนล�ำดับของช่องสัญญาณดิจิตอลที่
บันทึกไว้ในทีวี
ปรับตั้งช่องดิจิตอลเอง
ปรับจูนช่องสัญญาณดิจิตอลด้วยตนเอง

ตั้งค่าค�ำบรรยาย:

ตั้งค่าค�ำบรรยาย
เมื่อเลือก [ส�ำหรับผู้มีปัญหาในการได้ยิน] ทัศนูปกรณ์
บางประเภทอาจแสดงขึ้นมาพร้อมกับค�ำบรรยาย
(หากช่องสัญญาณทีวีออกอากาศข้อมูลดังกล่าว)
ภาษาโปรด หลัก
เลือกภาษาโปรดที่ต้องการให้แสดงเป็นค�ำบรรยาย
ภาษาโปรด รอง
เลือกภาษาโปรดรองที่ต้องการให้แสดงเป็นค�ำ
บรรยาย

ตั้งค่าค�ำแนะน�ำ:

ภาษาโปรด
เลือกภาษาที่ต้องการใช้ส�ำหรับแสดงข้อมูลเหตุการณ์
ต่างๆ บางช่องอาจออกอากาศได้หลายภาษาส�ำหรับ
แสดงข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ
อัปเดต ค�ำแนะน�ำ ในสแตนด์บาย
ทีวีได้รับข้อมูล EPG ระหว่างโหมดพร้อมใช้งาน

การตั้งค่าเทคนิค:

ตั้งค่าระบบเสียง:

ชนิดระบบเสียง (ค�ำอธิบายด้วยเสียง)
ปกติ
ให้ชนิดเสียงปกติ
ค�ำอธิบายด้วยเสียง
ให้ค�ำอธิบายด้วยเสียง (การบรรยาย) เกี่ยวกับ
ข้อมูลภาพหากช่องสัญญาณทีวีออกอากาศข้อมูล
ดังกล่าว
ส�ำหรับผู้มีปัญหาในการได้ยิน
เปลี่ยนเป็นการออกอากาศส�ำหรับผู้บกพร่อง
ทางการได้ยินเมื่อเลือก [ส�ำหรับผู้มีปัญหาในการ
ได้ยิน]
ค�ำบรรยายค�ำพูด
สลับเป็นออกอากาศเสียงบรรยายแบบพูดหาก
ช่องสัญญาณทีวีออกอากาศข้อมูลดังกล่าว
ภาษาโปรด หลัก
เลือกภาษาโปรดที่ต้องการใช้กับช่องโปรแกรม บาง
ช่องอาจออกอากาศได้หลายภาษาต่อหนึ่งช่อง
โปรแกรม
ภาษาโปรด รอง
เลือกภาษาโปรดรองที่ต้องการใช้กับช่องโปรแกรม
ช่องสัญญาณดิจิตอล บางช่องอาจออกอากาศได้
หลายภาษาต่อหนึ่งช่องโปรแกรม
ระดับการผสม
ปรับระดับสัญญาณขาออกของเสียงหลักของทีวีและ
ค�ำอธิบายด้วยเสียง
ข้อแนะน�ำ
•

ตัวเลือกนี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [ค�ำอธิบายด้วย
เสียง] ใน [ชนิดระบบเสียง (ค�ำอธิบายด้วยเสียง)]

ตั้งสถานีคลื่น FM

ตั้งค่าสถานีวิทยุคลื่น FM ซึ่งสามารถรับสัญญาณได้ใน
พื้นที่ของท่านสูงสุดถึง 30 สถานี

ปรับช่องอัตโนมัติ: ท่านจะสามารถปรับจูนและ
บันทึกช่องสัญญาณทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ
ตั้งค่าสถานี FM: ท่านจะสามารถปรับจูนและบันทึก
แต่ละช่องสัญญาณที่สามารถรับชมได้ทีละช่อง
หมายเหตุ
•

เพื่อให้คุณสมบัตินี้ใช้งานได้ ให้เข้าไปยังโหมดสถานีคลื่น
FM โดยใช้โฮม (เมนู) (หน้า 12) จากนั้นตั้งค่าสถานีคลื่น
FM ที่ต้องการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้น

ควบคุมระดับสิทธิการเล่น
รหัสผ่าน
ตั้งค่ารหัสผ่าน ใช้ 0-9 บนรีโมทคอนโทรลเพื่อป้อนรหัส
ผ่านตัวเลข 4 หลัก

เปลี่ยนรหัสผ่าน
เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

ระดับจ�ำกัดการเล่น
ยกเว้นรุ่นส�ำหรับประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
สิงคโปร์ และแอฟริกาใต้:

ตั้งค่าการจ�ำกัดอายุเพื่อการรับชม หากต้องการรับชม
โปรแกรมที่จัดระดับไว้ส�ำหรับอายุที่มากกว่าอายุที่
ท่านระบุ จะต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้อง

17TH
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อัพเดทการบริการอัตโนมัติ
เปิดทีวีเพื่อตรวจสอบและบันทึกบริการดิจิตอลตัว
ใหม่ที่สามารถใช้งานได้
การเปลี่ยนบริการ
เลือก [เปิด] เพื่อเปลี่ยนช่องสัญญาณเมื่อผู้ออกอากาศ
เปลี่ยนการส่งผ่านสัญญาณของช่องโปรแกรมส�ำหรับ
การรับชมไปยังช่องสัญญาณอื่นๆ

รุ่นส�ำหรับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์:

ตั้งค่าระดับควบคุมระดับสิทธิการเล่น จะสามารถรับ
ชมรายการที่เกินระดับที่ตั้งค่าไว้ได้หลังจากป้อนรหัส
ผ่านที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น

รุ่นส�ำหรับประเทศออสเตรเลีย:
บล็อคทั้งหมด: ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อรับชมทุก
รายการ
G และเหนือกว่า: เพื่อล็อก “ทั่วไป” และช่อง
โปรแกรมที่เหนือกว่า
PG และเหนือกว่า: เพื่อล็อก “ค�ำแนะน�ำสิทธิ
การเล่น” และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า
M และเหนือกว่า: เพื่อล็อก “ผู้ใหญ่” และช่อง
โปรแกรมที่เหนือกว่า
MA และเหนือกว่า: เพื่อล็อก “ผู้สูงวัย” และช่อง
โปรแกรมที่เหนือกว่า
AV และเหนือกว่า: เพื่อล็อก “ผู้ใหญ่ / ความ
รุนแรง” และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า
R และเหนือกว่า: เพื่อล็อก “จ�ำกัด” และช่อง
โปรแกรมที่เหนือกว่า
ไม่บล็อค: ไม่ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อรับชมรายการ
รุ่นส�ำหรับประเทศนิวซีแลนด์:
บล็อคทั้งหมด: ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อรับชมทุก
รายการ
G และเหนือกว่า: เพื่อล็อก “ทั่วไป” และช่อง
โปรแกรมที่เหนือกว่า
PGR และเหนือกว่า: เพื่อล็อก “ค�ำแนะน�ำ
สิทธิการเล่นที่รับรอง” และช่องโปรแกรมที่เหนือ
กว่า
AO และเหนือกว่า: เพื่อล็อก “เฉพาะผู้ใหญ่” และ
ช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า
ไม่บล็อค: ไม่ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อรับชมรายการ
รุ่นของประเทศสิงคโปร์:
G: เพื่อล็อก “ทั่วไป” และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า
PG: เพื่อล็อก “ค�ำแนะน�ำจากผู้ปกครอง” และช่อง
โปรแกรมที่เหนือกว่า
PG13: เพื่อล็อก “ต�ำ่ กว่า 13 ปี ควรได้รับค�ำ
แนะน�ำ” และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า
NC16: เพื่อล็อก “ไม่เหมาะกับเด็กที่อายุต�่ำกว่า 16
ปี” และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า
M18: เพื่อล็อก “ผู้ที่มีอายุ 18” และช่องโปรแกรม
ที่เหนือกว่า
R21: เพื่อล็อก “เฉพาะอายุ 21 ปีขึ้นไป” และช่อง
โปรแกรมที่เหนือกว่า
ไม่บล็อค: ไม่ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อรับชมรายการ
18TH

รุ่นส�ำหรับประเทศแอฟริกาใต้:
PG10: เพื่อล็อก “ต�่ำกว่า 10 ปี ควรได้รับค�ำ
แนะน�ำ” และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า
10: ตั้งค่าการจ�ำกัดระดับสิทธิการเล่นส�ำหรับเด็ก
อายุไม่เกิน 10 ปี
PG13: เพื่อล็อก “ต�่ำกว่า 13 ปี ควรได้รับค�ำ
แนะน�ำ” และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า
13: ตั้งค่าการจ�ำกัดระดับสิทธิการเล่นส�ำหรับเด็ก
อายุไม่เกิน 13 ปี
16: ตั้งค่าการจ�ำกัดระดับสิทธิการเล่นส�ำหรับเด็ก
อายุไม่เกิน 16 ปี
18: ตั้งค่าการจ�ำกัดระดับสิทธิการเล่นส�ำหรับเด็ก
อายุไม่เกิน 80 ปี
R18: เพื่อล็อก “เฉพาะอายุ 18 ปีขึ้นไป” และช่อง
โปรแกรมที่เหนือกว่า
ไม่บล็อค: ไม่ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อรับชมรายการ

ล็อคช่องดิจิตอล
ล็อกการรับชมช่องสัญญาณดิจิตอล หากต้องการรับชม
ช่องสัญญาณที่ถูกล็อกไว้ให้เลือก [ปลดล็อก]

ล็อกช่องต่อเข้า
ล็อกสัญญาณขาเข้าภายนอกจาก การรับชมสัญญาณเข้า
ที่ถูกล็อกไว้ ให้เลือก [ปลดล็อก]
หมายเหตุ
•

การใส่รหัสผ่านช่องสัญญาณหรือสัญญาณขาเข้าภายนอก
ที่บล็อคไว้จะยกเลิกการท�ำงานของฟังก์ชั่น [ควบคุมระดับ
สิทธิการเล่น] ชั่วคราวระดับสิทธิการเล่น ให้ปิดและเปิด
ทีวี การเปิดใช้งานการตั้งค่า [ควบคุมระดับสิทธิการเล่น]
ให้ปิดและเปิดทีวี

ข้อแนะน�ำ
•

หากท�ำรหัสผ่านหาย ดูหน้า 30

ตั้งค่ารายการ
การตั้งค่ากรอบรูป
โหมดแสดงภาพ: ท่านสามารถเลือกโหมดแสดงภาพ
ได้ ดูที่หน้า 11
แสดงนาฬิกา: ท่านสามารถเลือกรูปแบบการแสดง
ของนาฬิกา
หมายเหตุ
•

ตัวเลือกนี้จะใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [โหมดแสดงภาพ] เป็น
[ภาพและนาฬิกา] หรือ [นาฬิกาแบบเต็มหน้าจอ]

แอพพลิเคชั่นเสียง: ตั้งค่า [สถานีคลื่น FM], [เพลง]
หรือ [ปิด] เป็นแอพพลิเคชั่นเสียง
การเลือกภาพ: เลือกภาพ
การเลือกเพลง: เลือกเพลง
การตั้งค่าสไลด์โชว์: เลือกจากโหมดการแสดงสไลด์
โชว์หรือดูทีละภาพ
การตั้งค่าการเล่นเพลง: เลือกจากการฟังแทร็กทั้ง
หมดหรือแทร็กเพลงเดียว
ระยะเวลา: เลือกช่วงเวลา หลังจากนั้นทีวีจะเปลี่ยน
เป็นโหมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
วันแรกของสัปดาห์: ตั้งค่า [วันอาทิตย์] หรือ [วัน
จันทร์] เป็นวันแรกของสัปดาห์ตามปฏิทิน

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องต่อ USB ให้เลือก
[เปิด] เพื่อดูภาพขนาดเล็กของภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอที่
เล่นไปล่าสุดโดยอัตโนมัติ

นาฬิกา/ตั้งเวลา
ตั้งเวลาและนาฬิกา

เวลาปิด: ตั้งค่าเวลาเป็นนาทีที่ต้องการให้ทีวีท�ำงาน
ก่อนจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
ตั้งเวลาเปิด: เปิดทีวีจากโหมดพร้อมใช้งานเมื่อถึง
เวลาที่ท่านตั้งไว้และปรับจูนไปยังช่องสัญญาณ
หรือสัญญาณขาเข้าที่ท่านต้องการก่อนตั้งค่า
ฟังก์ชั่นนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ตั้งค่าเวลา
ปัจจุบันไว้ถูกต้องแล้ว
ตั้งเวลา: ก�ำหนดวันที่และเวลาปัจจุบัน

อัตโนมัติ/ปรับตั้งเอง
เลือก [ปรับตั้งเอง] เพื่อตั้งค่าเวลาในปัจจุบันด้วย
ตนเอง
เขตเวลาอัตโนมัติ
ตั้งค่าเพื่อเลือกหรือไม่เลือกเขตเวลาที่อาศัยอยู่โดย
อัตโนมัติ
เปิด: สลับระหว่างเวลาในฤดูร้อนและเวลาในฤดู
หนาวตามปฏิทินโดยอัตโนมัติ
ปิด: เวลาจะแสดงตามความแตกต่างของเวลาที่ตั้งค่า
จาก [ออฟเซ็ทเวลา]
ประหยัดเวลาอัตโนมัติตอนกลางวัน
ตั้งค่าเพื่อสลับหรือไม่สลับระหว่างเวลาในฤดูร้อนและ
เวลาในฤดูหนาวโดยอัตโนมัติ

เริ่มต้นอัตโนมัติ
เริ่มขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ช่วยให้ท่าน
สามารถปรับจูนทีวีซำ�้ ได้หลังจากการย้ายที่อยู่อาศัย
หรือเพื่อค้นหาช่องสัญญาณใหม่ๆ ที่ผู้ออกอากาศปล่อย
สัญญาณ

ภาษา / Language
เลือกภาษาที่จะแสดงในเมนู

โลโก้เริ่มต้น
เลือก [เปิด] เพื่อแสดงโลโก้เมื่อเปิดทีวี เลือก [เปิด] เพื่อ
โหลดซอฟท์แวร์โดยอัตโนมัติผ่านสัญญาณออกอากาศ
เลือก [ปิด] ปิดการท�ำงาน

ตัวแสดงการ LED
เลือก [เปิด] เพื่อเปิดไฟที่ตัวแสดงผล LED
เลือก [ปิด] ปิดการท�ำงาน

ตั้งค่า AV
ตั้งชื่อช่องวิดีโอ: ตั้งชื่อให้กับสัญญาณขาเข้าจาก
อุปกรณ์ภายนอก

ท�ำงาน: เลือก [อัตโนมัติ] เพื่อแสดงชื่อเมื่อเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เท่านั้นหรือ [ตลอดเวลา] เพื่อแสดงโดยไม่
ค�ำนึงถึงสถานะการเชื่อมต่อ
ตั้งชื่อช่องต่อเข้า: ใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งที่ตั้งค่าไว้ในการ
ตั้งชื่อให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เลือก[แก้ไข] เพื่อสร้าง
ช่องตั้งชื่อของท่านเอง

ระบบสี: เลือกระบบสี ตามสัญญาณวิดีโอคอมโพซิท
จากแหล่งสัญญาณเข้า

19TH
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เริ่ม USB อัตโนมัติ

วันที่
ตั้งค่าวันในปัจจุบัน
เวลา
ตั้งค่าเวลาในปัจจุบัน
ออฟเซ็ทเวลา
ช่วยให้สามารถเลือกเขตเวลาที่อาศัยอยู่ได้ด้วย
ตนเอง หากเวลาดังกล่าวไม่ตรงกับเขตเวลาที่ตั้ง
ค่าจากโรงงานซึ่งตั้งค่าไว้ส�ำหรับประเทศ/ภูมิภาค
ของท่าน

ช่องสัญญาณเข้า วีดีโอหรือคอมโพเนนต์: เลือก
[อัตโนมัติ] เพื่อการตรวจจับทีวีและการสลับ
ระหว่างช่องต่อวิดีโอคอมโพเนนต์
หรือช่อง
ต่อวิดีโอ
เมื่อช่องต่อวิดีโอคอมโพเนนต์
หรือช่องต่อวิดีโอ
เชื่อมต่ออยู่
หมายเหตุ
•

ท่านไม่สามารถใช้งานช่องต่อวิดีโอคอมโพเนนต์และช่อง
ต่อวิดีโอได้พร้อมกัน

ล�ำโพง: เลือกเสียงออกจากล�ำโพงทีวีหรืออุปกรณ์
เครื่องเสียงภายนอก
หูฟัง/เสียงออก: ตั้งค่าเสียงออกไปที่หูฟัง, ระบบ
เครื่องเสียงภายนอกหรือ Active Subwoofer ที่
เชื่อมต่อกับทีวี ตัดการเชื่อมต่อหูฟังออกจากทีวี
เมื่อท่านเลือก [เสียงออก] หรือ [Subwoofer]
เฮดโฟนเชื่อมต่อล�ำโพง: เปิด/ปิดใช้งานล�ำโพง
ภายในของทีวีเมื่อท่านเชื่อมต่อหูฟังกับทีวี
ระดับเสียงเฮดโฟน: ปรับระดับเสียงของหูฟัง
หมายเหตุ
•

ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [หูฟัง/เสียงออก]
เป็น [เสียงออก] หรือ [Subwoofer]

เสียงออก:
เปลี่ยนแปลง: เมื่อใช้งานระบบเครื่องเสียง
ภายนอก ระดับเสียงของเสียงออกจะสามารถ
ควบคุมได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี
คงที่: ก�ำหนดเสียงออกของทีวีไว้คงที่ ใช้เครื่อง
รับเสียงของตัวควบคุมระดับเสียงเพื่อปรับระดับ
เสียง (และการตั้งค่าเสียงอื่นๆ) ผ่านระบบเครื่อง
เสียงของท่าน
ข้อแนะน�ำ

ตัวเลือกนี้สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [หูฟัง/เสียง
ออก] เป็น [เสียงออก].
ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล: ตั้งค่า
สัญญาณเสียงที่ดังขึ้นมาจากการเชื่อมต่อผ่านสาย
สัญญาณออกเสียงดิจิตอล (ออพติคอล) หรือสาย
HDMI ตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ] เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่
สามารถรองรับ Dolby Digital หรือ DTS ตั้งค่าเป็น
[PCM] เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่สามารถรองรับ
Dolby Digital หรือ DTS
การติดตั้งทีวี: ปรับปรุงการตั้งค่าล�ำโพงเมื่อตั้งค่า
เป็น [แป้นรองทีวีแบบตั้งโต๊ะ] หรือ [ติดตั้งบนผนัง]
ตามการติดตั้งทีวีของท่าน
•

20TH

การตั้งค่า BRAVIA Sync

ช่วยให้ทีวีสามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ที่เข้ากันได้
กับการควบคุมส�ำหรับฟังก์ชั่น BRAVIA Sync และเชื่อม
ต่อกับพอร์ท HDMI ของทีวี พึงระลึกไว้ว่าต้องตั้งค่าการ
ติดต่อสื่อสารบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยเช่นกัน

ควบคุม BRAVIA Sync: ตั้งค่าระหว่างเชื่อมต่อหรือ
ไม่เชื่อมต่อการท�ำงานของทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อม
ต่ออยู่ที่สามารถรองรับ BRAVIA Sync Control
ได้ มื่อตั้งค่าเป็น [เปิด] จะสามารถใช้งานฟังก์ชั่น
ต่อไปนี้ได้ หากเชื่อมต่ออุปกรณ์เฉพาะของ Sony
ที่สามารถรองรับ BRAVIA Sync Control การตั้ง
ค่านี้จะถูกน�ำไปใช้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่โดย
อัตโนมัติ
ปิดเครื่องมือทั้งหมด: เมื่อตั้งค่าเป็น [เปิด] อุปกรณ์
ที่สามารถรองรับ BRAVIA Sync Control ที่เชื่อม
ต่ออยู่จะปิดท�ำงานเมื่อทีวีของท่านเข้าสู่โหมด
พร้อมใช้งาน
เปิดทีวีอัตโนมัติ: เมื่อตั้งค่าเป็น [เปิด] ทีวีจะเปิด
ท�ำงานเมื่อท่านเปิดอุปกรณ์ที่สามารถรองรับ
BRAVIA Sync Control ที่เชื่อมต่ออยู่
รายการอุปกรณ์ BRAVIA Sync: แสดงรายการ
ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซึ่งเข้ากันได้กับการควบคุม
ของ BRAVIA Sync เลือก [ท�ำงาน] เพื่อปรับปรุง
[รายการอุปกรณ์ BRAVIA Sync] ให้เป็นปัจจุบัน
ปุ่มจัดการเครื่องมือ: เลือกฟังก์ชั่นปุ่มของรีโมทของ
คอนโทรลทีวีเพื่อใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
ไม่มี
ยกเลิกการควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี
ปกติ
ส�ำหรับการใช้งานพื้นฐานเช่นปุ่มเลือกทิศทาง (ขึ้น,
ลง, ซ้าย หรือขวาเป็นต้น)
ปุ่มปรับช่อง
ส�ำหรบการใช้งานเบื้องต้นและการใช้งานปุ่มที่เกี่ยว
กับช่องสัญญาณ เช่น PROG +/– หรือ (0-9) เป็นต้น
จะเป็นประโยชน์ต่อท่านเมื่อควบคุมตัวปรับจูนหรือ
กล่องรับสัญญาณผ่านรีโมทคอนโทรล

ปุ่มรายการ
ส�ำหรับการใช้งานพื้นฐานและการใช้งานของปุ่ม
HOME/OPTIONS
จะเป็นประโยชน์ต่อท่านเมื่อเลือกเมนูของเครื่องเล่น
BD ผ่านรีโมทคอนโทรล
ปุ่มปรับช่องและรายการ
ส�ำหรับการใช้งานพื้นฐานและการใช้งานของปุ่มที่
เกียวกับช่องสัญญาณและปุ่ม HOME/OPTIONS
หมายเหตุ
•

อุปกรณ์บางตัวที่มี [ควบคุม BRAVIA Sync] จะไม่รองรับ
ฟังก์ชั่น [ปุ่มจัดการเครื่องมือ]

การสนับสนุนลูกค้า

ระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยกเลิก
ตั้งค่าการรีเซ็ตระบบเพื่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันใหม่เป็นค่า
เริ่มต้นจากโรงงาน

ประหยัดพลังงาน
ลดการสิ้นเปลืองพลังงานของทีวีโดยปรับไฟหน้าจอ
เมื่อท่านเลือก [ปิดภาพ] รูปภาพจะหายไป เสียงจะยังคง
อยู่เหมือนเดิม

ระบบปิดทีวีขณะไม่ใช้งาน

ปิดทีวีหลังจากไม่ได้ใช้งานในช่วงระยะการตั้งค่า

ชื่อรุ่น

แสดงชื่อรุ่นทีวีของท่าน

เวอร์ชั่นซอฟท์แวร์
แสดงเวอร์ชั่นซอฟท์แวร์ปัจจุบันของทีวีของท่าน

ดิจิตอล
เลือก [ข้อมูลระบบ] เพื่อแสดงข้อมูลช่องสัญญาณ

ช่องต่อเข้า

ดูตั้งชื่อช่องวิดีโอ: อนุญาตให้ท่านดูหรือจัดการกับทีวี และ
สัญญาณขาเข้าภายนอก

ตรวจสอบภาพ
ดูการทดสอบภาพ: ท่านจะสามารถตรวจสอบสภาพ ของ
ภาพได้บนจอแสดงผล

อัพเดทซอฟท์แวร์
เลือกเพื่อท�ำการอัพเดทระบบ

โหลดซอฟท์แวร์อัตโนมัติ
เลือก [เปิด] เพื่อโหลดซอฟท์แวร์โดยอัตโนมัติ เลือก [ปิด] เพื่อ
ปิดการท�ำงาน

ตั้งค่าจากโรงงาน

ตั้งค่าการตั้งค่าทั้งหมดใหม่เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน หลังจาก
ท�ำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วจะแสดงหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้น
หมายเหตุ
•

ห้ามปิดทีวีในช่วงเวลานี้ (ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที) หรือกดปุ่ม
ใดๆโดยเด็ดขาด

ข่าวสารผลิตภัณฑ์
แสดงข่าวสารผลิตภัณฑ์ของทีวี
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ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นทีวีของท่านซอฟท์แวร์และอื่นๆ
ส�ำหรับรายละเอียดให้ดูที่หน้า 21

การสนับสนุนลูกค้า

การรับชมภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

แผนผังการเชื่อมต่อ

ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆมากมายกับทีวีของท่าน
หมายเหตุ
•
•

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ขนาดใหญ่อาจรบกวนอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อและอยู่ใกล้กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีแต่ละรุ่น
ขณะเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ขนาดใหญ่ ให้ต่อกับช่องต่อ USB เพียง 1 ช่องเท่านั้น

KDL-32R324E

พาวเวอร์แบงค์

ระบบเครื่องเสียงในครัวเรือนที่มี
ARC/อุปกรณ์ HDMI
อุปกรณ์
HDMI

*
*

กล้องถ่ายภาพ
นิ่งดิจิตอล/
กล้องถ่ายวีดีโอ/
สื่อจัดเก็บ USB

*

VCR/อุปกรณ์วิดีโอเกมส์/เครื่องเล่น DVD/กล้องถ่ายวิดีโอ

< 12 มม.
< 21 มม.

หูฟัง/ชุดเครื่องเสียง
ในบ้าน/Subwoofer

22TH

อินพุทออพติคอลของระบบ
เครื่องเสียงในครัวเรือน

เครื่องเล่น DVD ที่มีสัญญาณออกคอมโพเนนท์

KDL-40R350E / 32R300E
อุปกรณ์
HDMI

ระบบเครื่องเสียงในครัวเรือนที่มี
ARC/อุปกรณ์ HDMI

*
*

กล้องถ่ายภาพ
นิ่งดิจิตอล/
กล้องถ่ายวีดีโอ/
สื่อจัดเก็บ USB

*

VCR/อุปกรณ์วิดีโอเกมส์/เครื่องเล่น DVD/กล้องถ่ายวิดีโอ

< 12 มม.
< 21 มม.

TH

อินพุทออพติคอลของระบบ
เครื่องเสียงในครัวเรือน

การรับชมภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

หูฟัง/ชุดเครื่องเสียง
ในบ้าน/Subwoofer

เครื่องเล่น DVD ที่มีสัญญาณออกคอมโพเนนท์

คุณภาพของรูปภาพ
• สายคอมโพสิต AV
• สายอากาศ (เสาอากาศ)

• สายคอมโพเนนท์

SD

วิดีโอความละเอียดภาพมาตรฐาน (SD) จะมีสัญญาณภาพในแบบความละเอียดภาพแนวตั้งที่ 480
(NTSC) เส้นหรือ 576 (PAL/SECAM) เส้น

• สาย HDMI

HD

วิดีโอความละเอียดสูง (HD) จะมีสัญญาณภาพในแบบความละเอียดภาพแนวตั้ง
ที่ 720 หรือ 1,080 เส้น
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การใช้งานอุปกรณ์เครื่องเสียงและ
วิดีโอ
1

เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

2

กด

3

กด / จากนั้น เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณขาเข้า
ที่ต้องการ

เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณขาเข้า

รายการที่เน้นไว้จะถูกเลือกเมื่อผ่านไป 5 วินาทีโดยไม่ต้อง
ด�ำเนินการใดๆ

หมายเหตุ

เมื่อเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงดิจิตอลที่ไม่สามารถรองรับเทคโนโลยี
Audio Return Channel (ARC) ได้โดยการใช้สาย HDMI ท่าน
จ�ำเป็นต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเสริมเข้ากับ
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)* เพื่อให้สัญญาณเสียงดิจิตอล
ดังขึ้น
• เมื่อเชื่อมต่อกับสาย HDMI โปรดแน่ใจว่าได้ใช้สาย HDMI แบบ
ความเร็วสูงที่มีโลโก้รูปสายเคเบิล (ขอแนะน�ำให้ใช้สายของ SONY)
• เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบโมโนให้เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง กับ
ช่องต่อ L (โมโน)
* เฉพาะบางภูมิภาค/ประเทศ/ทีวีแต่ละรุ่นเท่านั้น
•

การใช้งานอุปกรณ์ BRAVIA Sync

เมื่อเชื่อมต่อทีวีกับอุปกรณ์ที่สามารถรองรับ BRAVIA Sync ท่าน
จะสามารถควบคุมเครื่องร่วมกันได้
ควรด�ำเนินการตั้งค่าที่จ�ำเป็นไว้ล่วงหน้าด้วยการตั้งค่า การ
ควบคุม BRAVIA Sync จะต้องตั้งค่าที่ตัวทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อม
ต่ออยู่ ส�ำหรับการตั้งค่าทีวีให้ดูที่ [การตั้งค่า BRAVIA Sync]
(หน้า 20) ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
ส�ำหรับการตั้งค่าในส่วนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

24TH

ข้อมูลเพิ่มเติม

การติดตั้งทีวีเข้ากับผนัง
คู่มือการใช้งานของทีวีจะแสดงเฉพาะขั้นตอนเกี่ยวกับการเตรียมการติดตั้งทีวีก่อนที่จะท�ำการติดตั้งเข้ากับผนังเท่านั้น
ส�ำหรับลูกค้า:
เพื่อเหตุผลทางการป้องกันผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย Sony
แนะน�ำให้ด�ำเนินการติดตั้งทีวีของท่านโดยตัวแทนจ�ำหน่ายของ Sony หรือผู้รับเหมาที่ได้รับการอนุญาต อย่าพยายามติดตั้งด้วยตัวท่าน
เอง
ส�ำหรับตัวแทนจ�ำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้ง:
ใส่ใจระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษระหว่างท�ำการติดตั้งดูแลรักษาและตรวจสอบผลิตภัณฑ์นี้ตามระยะเวลา
การติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้จ�ำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ โดยเฉพาะกับการพิจารณาความแข็งแรงของผนังที่จะรองรับน�้ำ
หนักของทีวี ควรให้ตัวแทนจ�ำหน่ายหรือผู้ติดตั้งที่ได้รับอนุญาตจาก Sony ให้เป็นผู้ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับผนัง และใส่ใจในความ
ปลอดภัยระหว่างการติดตั้งอย่างเพียงพอ Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการท�ำงานผิดพลาด
หรือการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ให้ใช้ตัวยึดติดกับผนัง SU-WL450 (ไม่ให้มาด้วย) ในการติดตั้งทีวีเข้ากับผนัง
เมื่อติดตั้งตัวยึดติดกับผนังให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานและค�ำแนะน�ำในการติดตั้งที่แนบมากับตัวยึดติดกับผนัง
หมายเหตุ
•
•

TH

หากแป้นรองทีวีแบบตั้งโต๊ะยึดติดอยู่กับทีวีให้ถอดแป้นรองทีวีแบบตั้งโต๊ะออกก่อน ให้ดูค�ำแนะน�ำในการตั้งค่าและปฏิบัติตามขั้นตอนในแบบย้อน
กลับในการถอดแป้นรองแบบตั้งโต๊
ควรปูผ้านุ่มและหนาไว้บนพื้นราบเรียบที่เสมอกันแล้ววางทีวีโดยคว�่ำหน้าจอลงบนผ้าเมื่อยึดตะขอยึดหรือเมื่อถอดแป้นรองทีวีแบบตั้งโต๊ะออกจาก
ทีวี เพื่อป้องกันความเสียหายที่จอแสดงผล LCD

การปลดล็อกแป้นรองแบบตั้งโต๊ะออกจากทีวี

25TH

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังมีพื้นที่เพียงพอส�ำหรับทีวีและสามารถรองรับน�ำ้ หนักได้อย่างน้อย 4 เท่าของน�้ำ
หนักทีวี ให้อ้างอิงจากตารางเกี่ยวกับการติดตั้งทีวีเข้ากับผนังต่อไปนี้ ส�ำหรับน�้ำหนักของทีวี ให้ดูที่หน้า 31-32
(ข้อมูลจ�ำเพาะ)
การติดตั้ง้แบบ
มาตรฐาน

80
จุดตรงกลางของหน้าจอ
หน่วย: มม.
ขนาดจอแสดงผล

ขนาดตรงกลางของหน้าจอ

ความยาวส�ำหรับการยึดติด

ชื่อรุ่น
KDL40R350E
32R324E
32R300E
หมายเหตุ
•
•

26TH

การติดตั้ง้แบบ
มาตรฐาน
924

550

84

201

127

735

443

30

201

125

ตัวเลขในตารางนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง
เมื่อติดตั้งทีวีของท่านเข้ากับผนังด้านบนของทีวีจะเอียงมาข้างหน้าเล็กน้อย

2

ถอดสกรูออกจากด้านหลังของทีวี โปรดแน่ใจว่าได้เก็บสกรูที่ถอดออกไว้ในที่ปลอดภัยโดยเก็บให้พ ้นมือเด็ก

ผ้านุ่ม

3

ติดตั้งส่วนยึดติดของอุปกรณ์ยึดติดผนัง ตรวจสอบชิ้นส่วนยึดติดโดยอ้างอิงจากหัวข้อ “1” ค�ำแนะน�ำในการติด
ตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง
หมายเหตุ
•
•

หากใช้ไขควงไฟฟ้า ให้ตั้งแรงบิดไว้ที่ประมาณ 1.5 N·m {15 kgf·cm}.
ควรจัดเก็บชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้งานไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อการใช้งานในอนาคต และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้อ้างอิงในอนาคต

TH

ข้อมูลเพิ่มเติม

การติดตั้ง้แบบมาตรฐาน
สกรู (+PSW 4 × 20) กับบุช 
แหวนรอง 
สกรู (+PSW 4 × 50) 

ปลอถ (M4) 
ปลอกรอง (60 มม.) 

สายรัด 

27TH

4

เชื่อมต่อสายที่จ�ำเป็นเข้ากับทีวี
หมายเหตุ
•

5

ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงขั้วต่างๆได้หลังจากที่ติดตั้งทีวีเข้ากับผนัง

ให้ติดตั้งทีวีเข้ากับฐานรอง โดยอ้างอิงจากหัวข้อ “5” ของค�ำแนะน�ำในการติดตั้งและ “การติดตั้งทีวีเข้ากับ
ผนัง” ของคู่มือการใช้งานที่แนบมากับอุปกรณ์ยึดติดผนัง
ชื่อรุ่น KDL40R350E
32R324E
32R300E

ต�ำแหน่งของตะขอ
d

ดูค�ำแนะน�ำส�ำหรับอุปกรณ์ยึดติดผนังของทีวีรุ่นของท่านเพื่อยึดติดบนก�ำแพง

28TH

a
b
c
d

สัญญาณรบกวนเสียงหรือภาพเมื่อรับชมช่องสัญญาณทีวี

การแก้ไขปัญหา
เมื่อไฟแสดงผล LED กะพริบเป็นสีแดงให้นับจ�ำนวนครั้งที่
กะพริบ (ที่ช่วงเวลา 3 วินาที)
หากไฟแสดงผล LED กะพริบเป็นสีแดงให้รีเซ็ตทีวีโดยการถอด
สายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากทีวีประมาณ 2 นาทีจากนั้นจึง
เปิดทีวีหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ติดต่อ
ตัวแทนหรือศูนย์บริการของ Sony และแจ้งจ�ำนวนครั้งที่ไฟแสดง
ผล LED กะพริบเป็นสีแดง (ที่ช่วงเวลา 3 วินาที) กด / บน
ทีวีเพื่อปิดเครื่องถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) และแจ้งให้ทาง
ตัวแทนหรือศูนย์บริการของ Sony ได้ทราบ
เมื่อไฟแสดงผล LED ไม่กะพริบให้ตรวจสอบรายการดัง
ต่อไปนี้
หากยังคงแก้ไขปัญหาไม่ได้นำ� ทีวีของท่านไปขอรับบริการจาก
ช่างซ่อมที่ได้รับการรับรอง

มีจุดด�ำมืดและ/หรือจุดสว่างเล็กๆปรากฏบนหน้าจอ




ตรวจการเชื่อมต่อสายอากาศ/สายสัญญาณ
เชื่อมต่อทีวีเข้ากับเต้ารับ AC (เต้ารับหลัก) และกด / บนทีวี
หรือรีโมทคอนโทรล

ภาพหายหรือไม่มีข้อมูลเมนูจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ
ช่องต่อสัญญาณวิดีโอขาเข้าปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
กด
เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่จากนั้นเลือก
สัญญาณขาเข้าที่ต้องการ
 ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เสริมและทีวี


ภาพซ้อนหรือเงาภาพ


ตรวจการเชื่อมต่อสายอากาศ (เสาอากาศ) /สายสัญญาณ
ต�ำแหน่งหรือทิศทาง

จุดขาวหรือสัญญาณรบกวนเท่านั้นที่ปรากฏบนหน้าจอ



ตรวจสอบว่าสายอากาศขาดหรือบิดงอหรือไม่
ตรวจสอบว่าสายอากาศหมดอายุการใช้งานหรือไม่ (อายุการใช้
งานปกติประมาณ 3 ถึง 5 ปีหากใช้งานใกล้ทะเลจะประมาณ
1 หรือ 2 ปี)

ภาพบิดเบี้ยว (มีแถบหรือเส้นเป็นจุด)
วางทีวีให้ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เกิดจากไฟฟ้าเช่น
รถยนต์รถจักรยานยนต์ไดร์เป่าผมหรืออุปกรณ์เสริม
 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมควรให้มีที่ว่างระหว่างอุปกรณ์เสริม
และทีวี
 ตรวจการเชื่อมต่อสายอากาศ/สายสัญญาณ
 ควรเก็บสายอากาศให้ห่างจากสายเชื่อมต่ออื่นๆ

ภาพของหน่วยแสดงผลประกอบด้วยพิกเซลจ�ำนวนมาก จุดสี
ด�ำและ/หรือจุดสว่างเล็กๆ (พิกเซล)บนหน้าจอไม่ได้แสดงถึง
ความผิดปกติ

เส้นขอบภาพบิดเบี้ยว


เปลี่ยนการตั้งค่าปัจจุบันของ [แบบโรงภาพยนตร์] เป็นการตั้ง
ค่าอื่นๆ (หน้า 14)

รายการที่รับชมไม่มีสี


เลือก [ยกเลิก] (หน้า 14)

ไม่มีสีหรือสีเพี้ยนเมื่อรับชมสัญญาณจากช่องต่อ Y, PB, PR
/
ของ


ภาพหาย (หน้าจอมืดสนิท) และไม่มีเสียง


ปรับ [AFT] (การปรับจูนอย่างละเอียดโดยอัตโนมัติ) เพื่อให้เกิด
การรับภาพที่ดีขึ้น ฟังก์ชั่นนี้ส�ำหรับช่องสัญญาณทีวีอนาล็อก
เท่านั้น

ตรวจสอบการเชื่อมต่อของช่องต่อ Y, PB, PR ของ
/
และตรวจสอบว่าเสียบช่องต่อแต่ละช่องที่เกี่ยวข้องไว้ว่าแน่น
ดีหรือไม่

ภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณ
 กด
เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่จากนั้นเลือก
สัญญาณขาเข้าที่ต้องการ
 เสียบการ์ดหน่วยความจ�ำหรืออุปกรณ์จัดเก็บอื่นๆในกล้องถ่าย
ภาพนิ่งดิจิตอลให้ถูกต้อง
 ใช้การ์ดหน่วยความจ�ำของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอลหรือ
อุปกรณ์จัดเก็บอื่นๆที่ฟอร์แมทแล้วตามคู่มือแนะน�ำการใช้งาน
ที่ให้มากับกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล
 ไม่รับประกันการท�ำงานของอุปกรณ์ USB ทั้งหมด นอกจากนี้
การท�ำงานอาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอุปกรณ์
USB และวิดีโอที่ก�ำลังเล่นอยู่



ไม่สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้บนเมนูหรือไม่
สามารถเปลี่ยนสัญญาณขาเข้าได้


ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณ

การปรับเสียง



ไม่มีเสียงแต่ภาพคมชัด
กด  +/– หรือ  ปิดเสียง
ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า [ล�ำโพง] ใน [ตั้งค่า AV] เป็น [ล�ำโพงทีวี]
(หน้า 20)
 ตรวจสอบว่าปลั๊กของหูฟังเชื่อมต่ออยู่กับทีวีหรือไม่



29TH

TH

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพ



ไม่มีเสียงหรือมีเสียงสัญญาณรบกวน


ตรวจสอบว่าการระบบทีวีเหมาะสมหรือไม่ (หน้า 15)

ลืมรหัสผ่าน [ควบคุมระดับสิทธิการเล่น]



ช่องสัญญาณ
ไม่สามารถเลือกช่องสัญญาณที่ต้องการได้


สลับระหว่างโหมดดิจิตอลและอนาล็อกและเลือกช่องสัญญาณ
ดิจิตอล/อนาล็อกที่ต้องการ

บางช่องสัญญาณว่างเปล่า
ช่องสัญญาณนี้ส�ำหรับการให้บริการที่ผ่านการเข้ารหัส/การ
ลงชื่อเท่านั้น สมัครการให้บริการทีวีที่ต้องช�ำระเงิน
 ใช้ช่องสัญญาณส�ำหรับข้อมูลเท่านั้น (ไม่มีภาพหรือเสียง)
 ติดต่อขอรายละเอียดการส่งผ่านสัญญาณจากสถานีกระจาย
เสียง


ช่องสัญญาณดิจิตอลไม่ปรากฏขึ้น
ให้ติดต่อผู้ติดตั้งในพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่าในพื้นที่ของท่านมีการ
ถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอลหรือไม่
 ปรับเสาอากาศรับสัญญาณให้สูงขึ้น


ข้อมูลทั่วไป
ทีวีปิดเองโดยอัตโนมัติ (ทีวีเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน)
ตรวจสอบว่าเปิดใช้งาน [เวลาปิด] อยู่หรือไม่ (หน้า 19)
ตรวจสอบว่าเปิดใช้งาน [ระยะเวลา] ผ่าน [ตั้งเวลาเปิด]
(หน้า 19) หรือ [การตั้งค่ากรอบรูป] (หน้า 18) หรือไม่
 ตรวจสอบว่าเปิดใช้งาน [ระบบปิดทีวีขณะไม่ใช้งาน] อยู่หรือ
ไม่ (หน้า 21)



ไม่สามารถเลือกแหล่งสัญญาณขาเข้าบางสัญญาณได้


เลือก [ตั้งชื่อช่องวิดีโอ] และเลือก [ตลอดเวลา] ของแหล่ง
สัญญาณขาเข้า (หน้า 19)

รีโมทคอนโทรลไม่ท�ำงาน


เปลี่ยนแบตเตอรี่

อุปกรณ์ HDMI ไม่ปรากฏขึ้นบน [รายการอุปกรณ์ BRAVIA
Sync]


ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เข้ากันได้กับการควบคุมของ BRAVIA
Sync

ไม่สามารถเลือก [ปิด] ได้ใน [ควบคุม BRAVIA Sync]


หากท่านเชื่อมต่อเครื่องเสียงที่สามารถรองรับควบคุม BRAVIA
Sync ได้ท่านจะไม่สามารถเลือก [ปิด] ได้ในเมนูนี้ หากต้องการ
เปลี่ยนสัญญาณออกเสียงเป็นล�ำโพงทีวีให้เลือก [ล�ำโพงทีวี] ใน
เมนู [ล�ำโพง] (หน้า 20)

30TH

ป้อนรหัส PIN เป็น 9999
อัพเดตรหัส PIN โดยกด HOME แล้วเลือก [ตั้งค่า] t
[ตั้งค่าระบบ] t [ควบคุมระดับสิทธิการเล่น] t
[เปลี่ยนรหัสผ่าน]

โหมดหน้าจอร้านค้าหรือสัญลักษณ์รายการส่งเสริมต่างๆ
ปรากฏบนหน้าจอ


บนรีโมทคอนโทรลให้กด
RETURN จากนั้น HOME และ
เลือก [ตั้งค่า] t [ตั้งค่าระบบ] t [ตั้งค่ารายการ] t [เริ่มต้น
อัตโนมัติ] ควรเลือก [บ้าน] ใน [สถานที่ติดตั้ง]

* เมื่อเลือกสัญญาณขาเข้า HDMI ไทม์มิ่ง 1080p จะเหมือน
กันกับไทม์มิ่งวิดีโอและต่างจากไทม์มิ่ง PC

ข้อมูลจ�ำเพาะ
ระบบ

ระบบแผงหน้าจอ

หน้าจอ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว) ไฟจอภาพ LED

ระบบทีวี

ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่ของท่าน
อนาล็อก: B/G, I, D/K, M
ดิจิตอล: DVB-T/DVB-T2

ระบบสี/ระบบวิดีโอ

อนาล็อก: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
ดิจิตอล: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC
MP/HP@L4

ช่องสัญญาณที่รับได้

อนาล็อก: VHF/UHF/สายสัญญาณ ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/
พื้นที่ของท่าน
ดิจิตอล: VHF/UHF ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่ของท่าน

สัญญาญเสียงออก (ส�ำหรับการจ่ายไฟขนาด 19.5 V เท่านั้น)

ช่องต่อสัญญาณขาเข้า/ขาออก
สายอากาศ/สายสัญญาณ

ช่องต่อภายนอก 75 โอห์มส�ำหรับ VHF/UHF

COMPONENT IN /

VIDEO IN

COMPONENT IN
รูปแบบที่รองรับ: 1080p(50, 60 Hz), 1080i(50, 60 Hz),
720p(50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohms, 0.3 V negative sync
PB: 0.7 Vp-p, 75 ohms
PR: 0.7 Vp-p, 75 ohms
สัญญาณวิดีโอขาเข้า (ช่องต่อแบบ phono)

COMPONENT IN /

AUDIO IN

สัญญาณเสียงขาเข้า (ช่องต่อแบบ phono)

HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2

วิดีโอ HDMI: 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i(50,
60 Hz), 720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
สัญญาณขาเข้า PC: (แนวนอน × แนวตั้ง, ความถี่ในแนวนอน,
ความถี่ในแนวตั้ง)
ส�ำหรับ KDL-40R350E
640 x 480, 31.5 kHz, 60 Hz
800 x 600, 37.9 kHz, 60 Hz
1,024 x 768, 48.4 kHz, 60 Hz
1,280 x 768, 47.4 kHz, 60 Hz
1,280 x 768, 47.8 kHz, 60 Hz
1,360 x 768, 47.7 kHz, 60 Hz
1,280 x 1,024, 64 kHz, 60 Hz
*1,920 × 1,080, 67.5 kHz, 60 Hz

ARC (Audio Return Channel) (รุ่น HDMI IN 1 เท่านั้น)
PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

PCM เชิงเส้นสองช่องเสียง, Dolby Digital, DTS

AUDIO OUT/ (ช่องต่อแบบสเตอริโอขนาดเล็ก)

หูฟัง สัญญาณเสียงออก Subwoofer

TH

ช่องต่อ USB

ช่องต่อ DC IN 5 V (รุ่น KDL-32R324E เท่านั้น)
ช่องต่อ DC IN 19.5 V
(รุ่น KDL-40R350E / 32R300E
เท่านั้น)
ช่องต่อเข้าอะแดปเตอร์ AC

ช่องต่อ DC IN 12/19.5 V

(รุ่น KDL-32R324E เท่านั้น)

ช่องต่อเข้าอะแดปเตอร์ AC: 19.5 V
สัญญาณ DC ขาเข้า: 12 V

อื่นๆ

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

อุปกรณ์ยึดติดผนัง: SU-WL450

อุณหภูมิใช้งาน
0 ºC – 40 ºC

พลังงานและอื่นๆ
ความต้องการพลังงาน

19.5 V DC ที่มีอะแดปเตอร์ AC
อัตรา: สัญญาณเข้า 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz

ระดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน*1
KDL-40R350E: A+
KDL-32R324E: A+
KDL-32R300E: A+

ขนาดหน้าจอ (วัดแนวทแยงมุม) (ประมาณ)
KDL-40R350E: 40 นิ้ว / 101.6 ซม.
KDL-32R324E: 32 นิ้ว / 80.0 ซม.
KDL-32R300E: 32 นิ้ว / 80.0 ซม.
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5 วัตต์ + 5 วัตต์

ส�ำหรับ KDL-32R324E/ 32R300E
640 x 480, 31.5 kHz, 60 Hz
800 x 600, 37.9 kHz, 60 Hz
1,024 x 768, 48.4 kHz, 60 Hz
1,280 x 768, 47.4 kHz, 60 Hz
1,280 x 768, 47.8 kHz, 60 Hz
1,360 x 768, 47.7 kHz, 60 Hz
เสียง: PCM เชิงเส้นสองช่องเสียง: 32, 44.1 และ 48 kHz, 16, 20
และ 24 บิต, Dolby Digital

ความสิ้นเปลืองพลังงาน

KDL-40R350E: 51 วัตต์
KDL-32R324E: 45 วัตต์
KDL-32R300E: 39 วัตต์

ความสิ้นเปลืองพลังงาน*1
ในโหมด [ปกติ]
KDL-40R350E: 42 วัตต์
KDL-32R324E: 31 วัตต์
KDL-32R300E: 31 วัตต์
ในโหมด [ภาพคมเข้ม]
KDL-40R350E: 51 วัตต์
KDL-32R324E: 45 วัตต์
KDL-32R300E: 39 วัตต์

ความสิ้นเปลืองพลังงานต่อปีโดยเฉลี่ย*1*2

*1 ข้อมูลนี้ส�ำหรับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศอื่นซึ่งมีกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามกฎระเบียบการติดป้ายพลังงาน
*2 ความสิ้นเปลืองพลังงานต่อปี ขึ้นอยู่กับความสิ้นเปลืองไฟฟ้าของ
ทีวีที่ท�ำงาน 4 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 365 วัน ความสิ้นเปลือง
พลังงานที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการใช้งานทีวี
*3 สูงถึงไฟฟ้าในโหมดพร้อมใช้งานที่กำ� หนดไว้หลังทีวีเสร็จสิ้น
กระบวนการภายในที่จ�ำเป็นแล้ว

หมายเหตุ
•
•

หมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชั่นทีวีดิจิตอล
•

KDL-40R350E: 61 kWh
KDL-32R324E: 45 kWh
KDL-32R300E: 45 kWh

ความสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดพร้อมใช้งาน*1*3
KDL-40R350E: 0.40 วัตต์
KDL-32R324E: 0.50 วัตต์
KDL-32R300E: 0.40 วัตต์

ความละเอียดหน้าจอ

KDL-40R350E: 1,920 จุดภาพ (แนวนอน) x
1,080 เส้น (แนวตั้ง)
KDL-32R324E/ 32R300E: 1,366 จุดภาพ (แนวนอน) x
768 เส้น (แนวตั้ง)

•

•

•

ขนาด (ประมาณ) (กว้าง × สูง × ลึก)

•

USB
KDL-40R350E / 32R300E: 5V สูงสุด 500 mA
KDL-32R324E: 5 V, สูงสุด 1.5 A

KDL-40R350E: 924 × 569 × 180 มม.
KDL-32R324E: 735 × 461 × 169 มม.
KDL-32R300E: 735 × 461 × 168 มม.

ไม่รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ

KDL-40R350E: 924 × 550 × 65 มม.
KDL-32R324E/ 32R300E: 735 × 443 × 63 มม.

น�้ำหนัก (ประมาณ)

รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ

KDL-40R350E: 6.9 กก.
KDL-32R324E/ 32R300E: 4.8 กก.

ไม่รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ

KDL-40R350E: 6.5 กก.
KDL-32R324E/ 32R300E: 4.5 กก.
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ฟังก์ชั่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอล ( ) จะท�ำงาน
เฉพาะในประเทศหรือพื้นที่ที่ออกอากาศสัญญาณภาคพื้น
ดินแบบดิจิตอล DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 และ H.264/
MPEG-4 AVC) โปรดยืนยันกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของ
ท่านว่าท่านสามารถรับสัญญาณ DVB-T/DVB-T2 นี้ได้ใน
พื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่หรือไม่
ระบบทีวีเครื่องนี้เป็นไปตามข้อจ�ำกัด DVB-T/DVB-T2 แต่
ไม่ขอรับประกันต่อการรองรับการออกอากาศภาคพื้นดิน
แบบดิจิตอล DVB-T/DVB-T2 ในอนาคต
ฟังก์ชั่นทีวีดิจิตอลบางฟังก์ชั่นอาจไม่สามารถใช้งานได้ใน
บางประเทศ/พื้นที่

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

พิกัดขาออก

รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ

อุปกรณ์เสริมที่สามารถหาซื้อได้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค/รุ่นทีวี/
การมีสินค้าในคลัง
แบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

•
•
•

ค�ำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia
Interface และเครื่องหมายโลโก้ HDMI เป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ HDMI Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่นๆ
ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories
Dolby, Dolby Audio และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
“BRAVIA” และ
เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Sony Corporation
สัญลักษณ์ “Blu-ray Disc”, “Blu-ray” และ “Blu-ray Disc”
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association
ส�ำหรับลิขสิทธิ์ของ DTS ดูได้ที่ http://patents.dts.com
ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก DTS, Inc.
DTS, สัญลักษณ์ ตลอดจน DTS และสัญลักษณ์ซึ่งอยู่ด้วย
กันถือเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ
DTS 2.0+Digital Out เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS,
Inc. © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

•
•

•

TUXERA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Tuxera
Inc ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
Windows Media เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือ
เครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์นี้มีเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft ห้ามใช้หรือจัด
จ�ำหน่ายเทคโนโลยีนี้แยกต่างหากจากผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้
รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก Microsoft
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ข้อมูลเพิ่มเติม
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