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เชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนแรก คุณจะต้องเชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (WiFi) หรือแบบผ่านสาย คุณจะต้อง
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากต้องการทราบรายละเอียด กรุณาสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ ข้ามขั้นตอนนี้ไป ถ้าคุณได้เชื่อมต่อ
โทรทัศน์ของคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ตไว้อยู่แล้ว

คู่มือการตั้งค่า
Android TV™
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การเชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นและเกม และเพลิดเพลินกับบริการวิดีโอออนไลน์ได้ เช่นเดียวกับที่คุณ
ท�ำได้บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต คู่มือฉบับนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าโทรทัศน์ของคุณ
เพื่อใช้คุณลักษณะเหล่านี้

กดปุ่ม HOME บนรีโมท เพื่อแสดงเมนูโฮม
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เราเตอร์แบบไร้สายของคุณรองรับ WPS (WiFi Protected Setup) หรือไม่?

หากต้องการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการตั้งค่าเครือข่าย อย่างเช่นที่อยู่ MAC ให้เลือก [ช่วยเหลือ] ที่ด้านล่างของเมนูโฮม แล้วเลือก
[ดูสถานะเครือข่าย]

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (ผ่าน WiFi)

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบผ่านสาย LAN (เครือข่าย)

เลือกขั้นตอนการตั้งค่าที่เหมาะสมส�ำหรับเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ:





ใช่

ไม่ใช่ หรือไม่แน่ใจ

กดปุ่ม WPS เพื่อเชื่อมต่อ

เลือก SSID ด้วยตนเอง

 เลือก [เชื่อมต่อผ่าน WPS] จากหน้าจอ

 เลือก SSID ของเราเตอร์ของคุณจากหน้าจอ

SSID คือชื่อในการระบุเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ
คุณอาจสามารถดู SSID และรหัสผ่าน (คีย์ความปลอดภัย)
ได้จากป้ายที่ติดอยู่บนเราเตอร์ของคุณ หากต้องการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่คู่มือการใช้งานของเราเตอร์
ของคุณ

 กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ของคุณ

ต่อสาย LAN เข้ากับพอร์ต LAN ที่ด้านหลังของโทรทัศน์

โทรทัศน์ของคุณจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ ในเวลาประมาณ 30 วินาที
กรณีที่โทรทัศน์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

โทรทัศน์ของคุณอาจไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณ
เลือก [การตั้งค่าเครือข่าย] ที่ด้านล่างของเมนูโฮม เพื่อตั้งค่าเครือข่ายของคุณด้วยตนเอง

คุณไม่จ�ำเป็นต้องใช้คู่มือฉบับนี้ ถ้าคุณต้องการชมรายการโทรทัศน์ตามปรกติเท่านั้น
(รูปหน้าจอและรูปประกอบทั้งหมดแสดงเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเท่านั้น)

* โทรทัศน์บางรุ่นอาจไม่มีรีโมทคอนโทรลแบบปุ่มสัมผัส

(เก็บคู่มือนี้ไว้กับคู่มือการใช้งาน ส�ำหรับใช้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต)
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การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและเกม

 ป้อนรหัสผ่านของเราเตอร์ของคุณ

บนเมนูโฮม ให้ย้ายโฟกัสไปที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วเลือก [การตั้งค่าเครือข่าย] — [WiFi]
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2 การลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google™ ด้วยโทรทัศน์ของคุณ
ข้ามขั้นตอนนี้ไป หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ด้วยโทรทัศน์ของคุณแล้วในระหว่างการตั้งค่าเบื้องต้น
บัญชี Google ช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานบริการหลากหลายของ Google ได้
ถ้าคุณได้สร้างบัญชี Google โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนไว้อยู่แล้ว คุณสามารถใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อลงชื่อเข้าใช้ได้

3 การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและเกมจาก Google Play™ Store
1

เลือก [Google Play Store] ใน [แอพพลิเคชั่น] บนเมนูโฮม

หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จะปรากฎขึ้นมาด้วย เมื่อคุณเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตในระหว่างการตั้งค่าโทรทัศน์เบื้องต้น หรือเมื่อคุณเปิดใช้
แอพพลิเคชั่นบางตัว

การสร้างบัญชี Google

คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและเกมที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรทัศน์ของคุณเท่านั้น นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นและเกมเหล่านี้อาจแตกต่างจากแอพพลิเคชั่นและเกม
ส�ำหรับสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตของคุณ

1

การลงชื่อออก

คุณไม่สามารถใช้โทรทัศน์ของคุณเพื่อสร้างบัญชี Google ได้ คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างบัญชี Google
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คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและเกมจาก Google Play store ลงบนโทรทัศน์ได้เช่นเดียวที่คุณท�ำบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

การลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ด้วยโทรทัศน์ของคุณ

เลือก [Google Play Store] ใน [แอพพลิเคชั่น] ของ
เมนูโฮม

ข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นแบบช�ำระเงิน

ใน Google Play store มีทั้งแอพพลิเคชั่นฟรีและแอพพลิเคชั่นแบบช�ำระเงิน
หากคุณต้องการซื้อแอพพลิเคชั่นแบบช�ำระเงิน คุณต้องกรอกรหัสบัตร
ของขวัญ Google Play แบบเติมเงิน หรือข้อมูลบัตรเครดิต คุณสามารถซื้อ
บัตรของขวัญ Google Play ได้จากร้านค้าปลีกหลายแห่ง

เลือก [ส่วนตัว] ใน [การตั้งค่า] ของเมนูโฮม แล้วลบบัญชีของคุณออกจาก
โทรทัศน์

เข้าเว็บไซต์นี้ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน:
http://accounts.google.com/signup

การลบแอพพลิเคชั่น



2
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ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ เพื่อสร้างบัญชี Google

เชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตในระหว่างการตั้งค่าโทรทัศน์เบื้องต้น
บนหน้าจอ [ลงชื่อเข้าใช้ Google] ของการตั้งค่าโทรทัศน์เบื้องต้น ให้เลือก [ใช้โทรศัพท์หรือแล็ปท็อป]
ใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเพื่อเข้าเว็บไซต์ด้านล่างนี้ แล้วท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ เพื่อสร้างบัญชี Google
g.co/AndroidTV

การเชื่อมต่อและลงชื่อเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ Sony ท�ำให้คุณสามารถใช้บริการได้หลากหลาย อย่างเช่น บริการวิดีโอออนไลน์
และบริการเพลงออนไลน์
หากต้องการใช้บริการเหล่านี้ คุณต้องมีบัญชี SEN
โดยเรามีกำ� หนดการจะน�ำบริการเหล่านี้ออกให้ใช้งานได้หลังการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี พ.ศ. 2558 นี้

การลงชื่อเข้าใช้โทรทัศน์ ด้วยบัญชี SEN
ของคุณ

การสร้างบัญชี SEN
คุณไม่สามารถใช้โทรทัศน์ของคุณเพื่อสร้างบัญชี SEN ได้ คุณ
ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างบัญชีของคุณ
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เข้าเว็บไซต์นี้ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน:
https://account.sonyentertainmentnetwork.com
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หลังจากที่หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ปรากฏขึ้น ให้ทำ� ตาม
ค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ เพื่อลงชื่อเข้าใช้

ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ เพื่อสร้างบัญชี SEN

เลือกแอพพลิเคชั่นหรือเกมที่คุณต้องการดาวน์โหลด
แล้วติดตั้งแอพพลิเคชั่นนั้น
แอพพลิเคชั่นจะเริ่มการดาวน์โหลด
หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้บัญชี SEN จะปรากฎขึ้นมาด้วย เมื่อคุณเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตในระหว่างการตั้งค่าโทรทัศน์เบื้องต้น คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้
จากหน้าจอนี้ได้เช่นกัน

หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว แอพพลิเคชั่นจะติดตั้งโดย
อัตโนมัติ และไอคอนของแอพพลิเคชั่นนี้จะแสดงในเมนูโฮม
คุณจึงสามารถแตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดใช้ได้

หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ และกดปุ่ม HOME บนรีโมท
โทรทัศน์ของคุณ ระบบจะแสดงค�ำแนะน�ำส�ำหรับคุณ
บนเมนูโฮม

•
•
•
•

5

เลือกไอคอนบริการอินเทอร์เน็ตของ Sony บนเมนูโฮม

หลังจากที่หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ปรากฏขึ้น ให้ทำ� ตาม
ค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ เพื่อลงชื่อเข้าใช้

คุณสามารถสร้างบัญชี Google ในระหว่างการตั้งค่าโทรทัศน์เบื้องต้นได้ด้วย




เลือก [Google Play Store] ใน [แอพพลิเคชั่น] ของเมนูโฮม
เลือกแอพพลิเคชั่นที่จะลบ แล้วถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นนั้น

4 การใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตของ Sony
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Google, Google Play, Android TV และเครื่องหมายอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.
ฟังก์ชันหรือบริการบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ/ภูมิภาค
ทางบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคู่มือฉบับนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
เครื่องหมายที่ระบุข้อความ Wi-Fi Protected Setup เป็นเครื่องหมายการรับรองของ Wi-Fi Alliance.

