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ความปลอดภยั

สญัลกัษณร์ปูสายฟ้าทีม่ลีกูศรอยูภ่ายในสามเหลีย่มดา้นเทา่ มไีวเ้พือ่เตอืนใหผู้ ้ใช ้
ทราบวา่ ผลติภณัฑน์ีม้ ี"แรงดนัไฟฟ้า ทีม่อีนัตราย" ซึง่ไมม่ฉีนวนหุม้อยูภ่ายใน
ผลติภณัฑ ์ซึง่อาจมขีนาด เพยีงพอทีจ่ะท�าใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะเกดิไฟฟ้าชอ็ต
ในบคุคลได ้

เครือ่งหมายตกใจภายในสามเหลีย่มดา้นเทา่ มไีวเ้พือ่เตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบถงึขัน้ 
ตอนการท�างาน และการบ�ารงุรักษา (ซอ่มแซม) ทีส่�าคญัในคูม่อืทีม่าพรอ้มกบั 
ผลติภณัฑ์

โปรดปฏบิตัติามค�าเตอืน ขอ้ควรระวงั และการบ�ารงุ รักษาทัง้หมดทีแ่นะน�าในคูม่อืผูใ้ชน้ี้

ข ัน้ตอนเพือ่ความปลอดภยัทีส่�าคญั
 � อยา่ปิดกัน้ชอ่งเปิดส�าหรับระบายอากาศใดๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจถงึการท�างานทีเ่หมาะสมของโปรเจคเตอร ์และเพือ่

ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งรอ้นเกนิไป แนะน�าใหต้ดิตัง้โปรเจคเตอรใ์นต�าแหน่งทีไ่มม่กีารปิดกัน้การระบายอากาศ ตวัอยา่ง
เชน่ อยา่วางโปรเจคเตอรบ์นโตะ๊กาแฟทีม่ขีองอยูเ่ต็ม โซฟา เตยีง ฯลฯ อยา่วางโปรเจคเตอรใ์นตู ้เชน่ ตูห้นังสอื 
หรอืตูท้ีม่อีากาศไหลผา่นจ�ากดั

 � เพือ่ลดความเสีย่งของเหตไุฟไหม ้และ/หรอืไฟฟ้าชอ็ต อยา่ใหโ้ปรเจคเตอรถ์กูฝนหรอืความชืน้ อยา่ตดิตัง้ใกล ้
แหลง่ก�าเนดิความรอ้น เชน่ หมอ้น�้า เครือ่งท�าความรอ้น เตาผงิ หรอื อปุกรณอ์ืน่ๆ เชน่แอมปลฟิายทีป่ลดปลอ่ย
ความรอ้นออกมา

 � อยา่ใหว้ตัถหุรอืของเหลวเขา้ไปในเครือ่งโปรเจคเตอร ์สิง่เหลา่นีอ้าจสมัผัสถกูจดุทีม่แีรงดนัไฟฟ้าทีม่อีนัตราย และ
ลดัวงจรชิน้สว่น ซึง่อาจเป็นผลใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

 � ใชภ้ายใตเ้งือ่นไขตอ่ไปนี:้
 ± ในสภาพแวดลอ้มทีร่อ้นจัด เย็นจัด หรอืชืน้

                   (i) ใหแ้น่ใจวา่อณุหภมูสิภาพแวดลอ้มอยูร่ะหวา่ง 0°C ~ 40°C
                   (ii) ความชืน้สมัพัทธเ์ป็น 10% ~ 85%

 ± ในบรเิวณทีอ่าจสมัผัสกบัฝุ่ นและสิง่สกปรกในปรมิาณมาก
 ± ใกลเ้ครือ่งใชใ้ดๆ ทีส่รา้งสนามแมเ่หล็กพลงังานสงู
 ± ถกูแสงแดดโดยตรง

 � อยา่ใชเ้ครือ่ง ถา้เครือ่งเสยีหายหรอืผดิปกต ิความเสยีหาย/ผดิปกตทิางกายภาพมลีกัษณะดงันี ้(แตไ่มจ่�ากดัอยู่
เพยีง): 
 ± เครือ่งตกพืน้
 ± สายเพาเวอรซ์พัพลาย หรอืปลั๊กเสยีหาย
 ± ของเหลวหกลงบนโปรเจคเตอร์
 ± โปรเจคเตอรส์มัผัสถกูฝนหรอืความชืน้
 ± มสีิง่ของหลน่เขา้ไปในโปรเจคเตอร ์หรอืมบีางสิง่ภายในหลวม

 � อยา่วางโปรเจคเตอรบ์นพืน้ผวิทีไ่มม่ัน่คง โปรเจคเตอรอ์าจตกลงมา ซึง่สง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บ หรอืโปรเจคเตอร์
อาจเสยีหายได ้

 � อยา่บงัแสงทีอ่อกมาจากเลนสข์องโปรเจคเตอรใ์นระหวา่งการใชง้าน แสงดงักลา่วจะท�าใหว้ตัถนัุน้รอ้นขึน้และอาจ
เกดิการละลาย ไหม ้หรอืเกดิไฟไหมไ้ด ้

 � โปรดอยา่เปิด หรอืถอดชิน้สว่นโปรเจคเตอร ์เนือ่งจากอาจท�าใหไ้ฟฟ้าชอ็ต
 � อยา่พยายามซอ่มแซมเครือ่งดว้ยตวัเอง การเปิดหรอืถอดฝาออก อาจท�าใหค้ณุสมัผัสถกูแรงดนัไฟฟ้าทีเ่ป็น

อนัตราย หรอือนัตรายอืน่ๆ โปรดโทรตดิตอ่ Optoma กอ่นทีค่ณุจะสง่เครือ่งไปซอ่ม
 � ดทูีต่วัเครือ่งโปรเจคเตอร ์ส�าหรับเครือ่งหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั
 � เครือ่งควรไดรั้บการซอ่มแซมโดยชา่งบรกิารทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เทา่นัน้
 � ใชเ้ฉพาะอปุกรณต์อ่พว่ง/อปุกรณเ์สรมิทีร่ะบโุดยผูผ้ลติเทา่นัน้
 � อยา่มองเขา้ไปยงัเลนสข์องโปรเจคเตอรโ์ดยตรงในระหวา่งการใชง้าน แสงทีส่วา่งอาจท�าใหต้าของคณุบาดเจ็บ
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 � โปรเจคเตอรน์ีจ้ะตรวจสอบอายขุองแหลง่ก�าเนดิแสงดว้ยตวัเอง
 � เมือ่ปิดเครือ่งโปรเจคเตอร ์ใหแ้น่ใจวา่รอบการท�าความเย็นท�างานจนเสร็จสมบรูณก์อ่นทีจ่ะถอดปลั๊กสายไฟออก 

ปลอ่ยใหโ้ปรเจคเตอรเ์ย็นลง 90 วนิาที
 � ปิดและถอดปลั๊กเพาเวอรจ์ากเตา้เสยีบ AC กอ่นทีจ่ะท�าความสะอาดผลติภณัฑ์
 � ใชผ้า้นุ่มเปียกหมาดๆ ชบุน�้ายาท�าความสะอาดอยา่งออ่น เพือ่ท�า ความสะอาดตวัเครือ่ง อยา่ใชส้ารขดัท�าความ

สะอาด ขีผ้ ึง้ หรอืตวัท�าละลายเพือ่ท�าความสะอาดเครือ่ง
 � ถอดปลั๊กเพาเวอรจ์ากเตา้เสยีบ AC ถา้ไมไ่ดใ้ชผ้ลติภณัฑเ์ป็นระยะ เวลานาน
 � อยา่ตดิตัง้โปรเจคเตอรใ์นบรเิวณทีอ่าจมกีารสัน่สะเทอืนหรอืแรงกระแทก
 � อยา่สมัผัสเลนสด์ว้ยมอืเปลา่
 � ถอดแบตเตอรีอ่อกจากรโีมทคอนโทรลกอ่นการจัดเกบ็ แบตเตอรีอ่าจเกดิการร่ัวไหลได ้หากคา้งอยูใ่น

รโีมทคอนโทรลเป็นระยะเวลานาน
 � อยา่ใชห้รอืเกบ็โปรเจคเตอรใ์นบรเิวณทีม่คีวนัจากน�้ามนัหรอืจากบหุรี ่เนือ่งจากควนันัน้อาจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพ

ของการท�างานของโปรเจคเตอร์
 � โปรดปฏบิตัติามขัน้ตอนการตดิตัง้โปรเจคเตอรท์ีถ่กูตอ้ง การตดิตัง้ทีไ่มไ่ดม้าตรฐานอาจสง่ผลกระทบตอ่การท�างาน

ของโปรเจคเตอร์
 � ใชส้ายไฟและหรอืเครือ่งป้องกนัไฟกระชาก ไฟดบัและไฟตกสามารถท�าใหเ้ครือ่งเสยีได ้

ขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยัเกีย่วกบัการแผร่งัสเีลเซอร์
 � ผลติภณัฑน์ีถ้กูจัดประเภทเป็นผลติภณัฑเ์ลเซอร ์คลาส 1 - กลุม่ความเสีย่ง 2 ของ IEC60825-1:2014 และมคีวาม

สอดคลอ้งกบั 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 เป็นกลุม่ความเสีย่ง 2, LIP (โปรเจคเตอรท์ีส่อ่งสวา่งดว้ยเลเซอร)์ 
ตามทีก่�าหนดใน IEC 62471:5:Ed.1.0 ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดปูระกาศเกีย่วกบัเลเซอร ์ฉบบัที ่57 ลงวนัที ่8 
พฤษภาคม 2019

          

 � หา้มจอ้งตรงไปยงัล�าแสงเชน่เดยีวกบัแหลง่ก�าเนดิแสงอืน่ ๆ RG2 IEC 62471-5:2015
 � โปรเจคเตอรน์ีเ้ป็นผลติภณัฑเ์ลเซอร ์คลาส 1 ของ IEC/EN 60825-1:2014 และกลุม่ความเสีย่ง 2 ตามขอ้ก�าหนด 

IEC 62471-5:2015
 � ค�าแนะน�าเพิม่เตมิในการดแูลเด็ก ๆ หา้มจอ้งมอง และหา้มใชอ้ปุกรณช์ว่ยในการมอง
 � ใหม้กีารควบคมุดแูลเด็กๆ และหา้มมใิหเ้ด็กจอ้งมองล�าแสงจากโปรเจคเตอร ์ไมว่า่จะอยูใ่นระยะใด
 � ใหใ้ชค้วามระมดัระวงัเมือ่ใชร้โีมทคอนโทรลในการเปิดเครือ่งโปรเจคเตอรข์ณะอยูห่นา้เลนสฉ์ายภาพ
 � ประกาศมใีหเ้พือ่ใหผู้ใ้ชห้ลกีเลีย่งการใชอ้ปุกรณช์ว่ยในการมอง เชน่ กลอ้งสอ่งทางไกล หรอืกลอ้งโทรทศันม์อง

เขา้ไปในล�าแสง
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 � ในขณะทีเ่ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอร ์ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่ใีครทีอ่ยูภ่ายในระยะการฉายก�าลงัมองมาทีเ่ลนส์
 � เก็บสิง่ของตา่ง ๆ (แวน่ขยาย ฯลฯ) ใหอ้ยูน่อกเสน้ทางแสงของโปรเจคเตอร ์เสน้ทางแสงทีถ่กูฉายจากเลนสม์คีวาม

เขม้สงู ดงันัน้วตัถทุีผ่ดิปกตใิด ๆ ทีส่ามารถเปลีย่นเสน้ทางแสงทีอ่อกมาจากเลนส ์สามารถท�าใหเ้กดิผลลพัธท์ีไ่ม่
สามารถคาดการณไ์ด ้เชน่ ไฟไหม ้หรอืการบาดเจ็บทีด่วงตา

 � การด�าเนนิการ หรอืการปรับแตง่ใด ๆ ทีไ่มม่กีารระบไุวใ้นคูม่อืผูใ้ชน้ีเ้ป็นพเิศษ ท�าใหเ้กดิความเสีย่งจากการสมัผัส
ถกูการแผรั่งสเีลเซอรท์ีเ่ป็นอนัตราย

 � หา้มเปิด หรอืถอดชิน้สว่นโปรเจ็กเตอร ์เนือ่งจากอาจท�าใหเ้กดิความเสยีหาย เนือ่งจากการสมัผัสถกูการแผรั่งสี
เลเซอร์

 � อยา่มองเขา้ไปในล�าแสงในขณะทีโ่ปรเจ็กเตอรเ์ปิดเครือ่งอยู ่แสงทีส่วา่งมาก อาจท�าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ตา
อยา่งถาวร 

หากไมป่ฏบิตัติามขัน้ตอนการควบคมุ การปรับ หรอืกระบวนการใชง้านอาจท�าใหเ้กดิความเสยีหาย เนือ่งจากการสมัผัสถกู
การแผรั่งสเีลเซอร์

การท�าความสะอาดเลนส์
 � กอ่นทีจ่ะท�าความสะอาดเลนส ์ใหแ้น่ใจวา่ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอร ์และถอดปลั๊กสายไฟออกเพือ่ปลอ่ยใหเ้ครือ่งเย็น

สนทิ
 � ใชถ้งัอากาศอดัเพือ่ก�าจัดฝุ่ น
 � ใชผ้า้พเิศษส�าหรับท�าความสะอาดเลนส ์และคอ่ย ๆ เชด็เลนสเ์บา ๆ อยา่สมัผัสเลนสด์ว้ยนิว้ของคณุ
 � อยา่ใชส้ารอลัคาไลน/์กรด หรอืตวัท�าละลายทีร่ะเหยงา่ย เชน่ แอลกอฮอล ์ส�าหรับท�าความสะอาดเลนส ์การรับ

ประกนัไมคุ่ม้ครอง ในกรณีทีเ่ลนสเ์สยีหายเนือ่งจากกระบวนการท�าความสะอาด

การแจง้เตอืน: อยา่ใชส้เปรยท์ีป่ระกอบดว้ยกา๊ซไวไฟเพือ่ก�าจัดฝุ่ น หรอืสิง่สกปรกออกจากเลนส ์การท�าเชน่นีอ้าจ
ท�าใหเ้กดิไฟไหม ้เนือ่งจากความรอ้นทีส่งูดา้นในโปรเจ็กเตอร์

การแจง้เตอืน: อยา่ท�าความสะอาดเลนส ์ในขณะทีโ่ปรเจ็กเตอรก์�าลงัอุน่ขึน้ เนือ่งจากการท�าเชน่นีอ้าจท�าใหฟิ้ลม์
ทีพ่ืน้ผวิของเลนสล์อกออกได ้

การแจง้เตอืน: อยา่เชด็ หรอืเคาะเลนสด์ว้ยวตัถทุีแ่ข็ง

ขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยั 3D
โปรดปฏบิตัติามค�าเตอืนและขอ้ควรระวงักอ่นทีค่ณุหรอืบตุรของคณุจะใชฟั้งกช์ัน่ 3D 
การแจง้เตอืน
เด็กๆ และวยัรุน่อาจมคีวามไวตอ่ประเด็นดา้นสขุภาพเมือ่ชมภาพ 3D และควรไดรั้บการดแูลอยา่งใกลช้ดิในขณะทีด่ภูาพเหลา่นี้

ค�าเตอืนเกีย่วกบัการชกัเมือ่ถกูแสง และความเสีย่งดา้นสขุภาพอืน่ๆ
 � ผูช้มบางคนอาจมอีาการลมชกั หรอืสมองขาดเลอืดเมือ่มองดภูาพกะพรบิและแสงกะพรบิทีม่าจากภาพของ

โปรเจคเตอร ์หรอืวดิโีอเกมบางชนดิ ถา้คณุมอีาการลมชกัหรอืเป็นโรคหลอดเลอืดสมอง หรอืมปีระวตัวิา่มคีนใน
ครอบครัวเป็น โปรดปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทยก์อ่นทีจ่ะใชฟั้งกช์ัน่ 3D

 � แมใ้นผูท้ีไ่ม่ปีระวตัสิว่นตวัหรอืสมาชกิในครอบครัวทีม่อีาการลม้บา้หม ูหรอืชกั อาจมสีภาพทีไ่มไ่ดว้นิจิฉัยวา่สามารถ
เป็นสาเหตใุหเ้กดิอาการลมชกัเนือ่งจากแสงได ้

 � สตรมีคีรรภ ์ผูส้งูอาย ุผูท้ีเ่คยป่วยจากอาการบาดเจ็บรนุแรง ผูท้ีน่อนหลบัไมเ่พยีงพอ หรอือยูภ่ายใตฤ้ทธิ์
แอลกอฮอล ์ควรหลกีเลีย่งการใชฟั้งกช์ัน่ 3D ของเครือ่ง

 � ถา้คณุมอีาการใดๆ ตอ่ไปนี ้ใหห้ยดุการชมภาพ 3D ทนัท ีและปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย:์ (1) การมองเห็น
เปลีย่นแปลง (2) ปวดศรีษะเล็กนอ้ย (3) วงิเวยีน (4) มกีารเคลือ่นไหวโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ เชน่ ตาหรอืกลา้มเนือ้กระตกุ 
(5) สบัสน (6) คลืน่ไส ้(7) สญูเสยีการรับรู ้(8) ชกั (9) ตะครวิ และ/หรอื (10) เวยีนศรีษะ เด็กและวยัรุน่อาจมี
อาการเหลา่นีไ้ดง้า่ยกวา่ผูใ้หญ ่ผูป้กครองควรตรวจดแูลลกูๆ และถามพวกเขาวา่มอีาการเหลา่นีห้รอืไม่

 � การชมภาพ 3D อาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิการเมา ภาพหลอน การหลงทศิ อาการตาลา้ และมเีสถยีรภาพการทรงตวั
ลดลงดว้ย แนะน�าใหผู้ใ้ชห้ยดุพักบอ่ยๆ เพือ่ลดโอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบเหลา่นี ้ถา้ตาของคณุแสดงสญัญาณของ
ความลา้ หรอืมอีาการตาแหง้ หรอืถา้คณุมอีาการใดๆ ทีก่ลา่วมาดา้นบน ใหห้ยดุใชอ้ปุกรณน์ีท้นัท ีและอยา่ใชอ้กี
เป็นเวลาอยา่งนอ้ยสามสบินาท ีหลงัจากทีอ่าการเหลา่นีห้ายแลว้
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 � การชมภาพ 3D ในขณะทีน่ั่งใกลห้นา้จอมากเกนิไปเป็นระยะเวลานาน อาจท�าใหส้ายตาของคณุเสยีหายได ้ระยะ
ทางการชมทีเ่หมาะสม ควรมรีะยะอยา่งนอ้ยสามเทา่ของความสงูหนา้จอ แนะน�าใหต้าของผูช้มอยูร่ะดบัเดยีวกบั
หนา้จอ

 � การชมภาพ 3D ในขณะทีส่วมแวน่ 3D ตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลานาน อาจท�าใหเ้กดิอาการปวดหวัหรอืเกดิความลา้ ถา้
คณุมอีาการปวดหวั ลา้หรอืเวยีนหวั ใหห้ยดุการชมภาพ 3D และพักผอ่น

 � อยา่ใชแ้วน่ 3D ส�าหรับวตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ นอกเหนอืจากการชมภาพ 3D เทา่นัน้
 � การสวมแวน่ 3D ส�าหรับวตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ (สวมเลน่ทัว่ไป เป็นแวน่กนัแดด แวน่ป้องกนั เป็นตน้) อาจท�าใหเ้กดิ

อนัตรายทางกายภาพตอ่คณุ และอาจท�าใหส้ายตามปีระสทิธภิาพลดลง
 � การชมภาพ 3D อาจท�าใหเ้กดิการสบัสนไดใ้นผูช้มบางราย ดงันัน้ อยา่วางโปรเจคเตอร ์3D ของคณุใกลบ้นัได สาย

เคเบลิ เฉลยีง หรอืวตัถอุืน่ๆ ทีส่ามารถท�าใหม้กีารสะดดุ ชน หกั หรอืหลน่ลงไปได ้

ลขิสทิธ์
เอกสารเผยแพรน่ี ้ซ ึง่รวมถงึรปูภาพ ภาพประกอบ และซอฟตแ์วรไ์ดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายลขิสทิธิร์ะหวา่งประเทศ 
พรอ้มทัง้ไดรั้บการสงวนสทิธทิัง้หมด หา้มผลติคูม่อืนี ้หรอืสือ่ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นนีซ้�้าโดยปราศจากการไดรั้บความยนิยอมเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจากผูแ้ตง่

 ลขิสทิธิ ์2022

ขอ้ความปฏเิสธความรบัผดิชอบ
ขอ้มลูในเอกสารนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ผูผ้ลติไมไ่ดเ้ป็นตวัแทนหรอืรับประกนัเนือ้หาในเอกสาร
นี ้และโดยเฉพาะขอปฏเิสธการรับประกนัการจ�าหน่ายสนิคา้หรอืความเหมาะสมส�าหรับวตัถปุระสงคใ์ดโดยเฉพาะโดยนัย ผูผ้ลติขอ
สงวนสทิธใินการทบทวนแกไ้ขเอกสารเผยแพรน่ี ้และท�าการเปลีย่นแปลงในเวลาใดๆ ในสว่นของเนือ้หาทีอ่ยูใ่นเอกสารนีโ้ดยไม่
ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ดทราบถงึการแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลง

การจดจ�าไดถ้งึเครือ่งหมายการคา้
Kensington เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนในสหรัฐฯ ของ ACCO Brand Corporation พรอ้มดว้ยการจดทะเบยีนแลว้ และ
ทีย่งัคงรอการจดทะเบยีนในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก
HDMI, โลโก ้HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครือ่งหมายการคา้ หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีน
ของ HDMI Licensing LLC
DLP®, DLP Link และโลโก ้DLP เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Texas Instruments และ BrilliantColorTM เป็น
เครือ่งหมายการคา้ของ Texas Instruments
ชือ่ผลติภณัฑท์ัง้หมดทีใ่ชใ้นคูม่อืนีเ้ป็นทรัพยส์นิของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้งและมกีารรับทราบแลว้

FCC
อปุกรณน์ีไ้ดรั้บการทดสอบ และพบวา่สอดคลอ้งกบัขดีจ�ากดัส�าหรับอปุกรณด์จิติอลคลาส B สว่นที ่15 ของกฎ FCC ขอ้จ�ากดั
เหลา่นีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหก้ารป้องกนัทีเ่หมาะสมตอ่การรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การตดิตัง้ส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยั อปุกรณน์ี้
สรา้ง ใช ้และสามารถแผพ่ลงังานความถีค่ลืน่วทิย ุและถา้ไมไ่ดรั้บการตดิตัง้และใชอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัขัน้ตอนทีร่ะบ ุอาจกอ่ให ้
เกดิอนัตรายตอ่การสือ่สารทางวทิยุ
อยา่งไรกต็าม ไมรั่บประกนัวา่จะไมเ่กดิการรบกวนขึน้ในการตดิตัง้นัน้ๆ ถา้อปุกรณน์ีเ้ป็นสาเหตใุหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่
การรับคลืน่วทิยหุรอืโทรศพัท ์ซึง่สามารถระบไุดโ้ดยการปิดและเปิดอปุกรณ ์ผูใ้ชค้วรพยายามแกไ้ขการรบกวนโดยการด�าเนนิการ
ดว้ยวธิกีารอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืหลายอยา่งดงันี:้

 � ก�าหนดต�าแหน่งใหมห่รอืยา้ยเสาอากาศรับสญัญาณ
 � เพิม่ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณแ์ละเครือ่งรับ
 � เชือ่มตอ่อปุกรณล์งในเตา้เสยีบในวงจรทีแ่ตกตา่งจากทีใ่ชเ้ชือ่มตอ่กบัเครือ่งรับสญัญาณ
 � ปรกึษาตวัแทนจ�าหน่าย หรอืชา่งเทคนคิวทิย/ุโทรทศันท์ีม่ปีระสบการณเ์พือ่ขอความชว่ยเหลอื
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ขอ้สงัเกต: สายเคเบลิทีม่ฉีนวนหุม้
การเชือ่มตอ่ทัง้หมดไปยงัอปุกรณค์อมพวิเตอรอ์ืน่ ตอ้งท�าโดยใชส้ายเคเบลิทีม่ฉีนวนหุม้ เพือ่รักษาความสอดคลอ้งกบักฎขอ้
บงัคบั FCC

ขอ้ควรระวงั
การเปลีย่นแปลง หรอืดดัแปลงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอยา่ง ชดัแจง้จากผูผ้ลติ อาจท�าใหส้ทิธิใ์นการใชค้อมพวิเตอรน์ีข้อง ผูใ้ช ้
ซึง่ไดรั้บจากคณะกรรมการการสือ่สารแหง่ชาต ิถอืเป็น โมฆะ
เง ือ่นไขการท�างาน
อปุกรณน์ีส้อดคลอ้งกบัสว่นที ่15 ของกฎ FCC การท�างานตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขสองอยา่งดงันี:้
1. อปุกรณน์ีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย และ
2. อปุกรณน์ีต้อ้งทนตอ่การรบกวนใดๆ ทีไ่ดรั้บ รวมทัง้การรบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการท�างานทีไ่มพ่งึประสงค์

ขอ้สงัเกต: ผูใ้ชใ้นประเทศแคนาดา
อปุกรณด์จิติอลคลาส B นี ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ICES-003 ของ แคนาดา
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

การประกาศความสอดคลอ้งส�าหรบัประเทศกลุม่ EU
 � ขอ้ก�าหนด EMC ที ่2014/30/EU (รวมทัง้การแกไ้ข)
 � ขอ้ก�าหนดแรงดนัไฟฟ้าต�า่ 2014/35/EU
 � RED 2014/53/EU (ถา้ผลติภณัฑม์ฟัีงกช์ัน่ RF)

WEEE
 

ข ัน้ตอนการทิง้ผลติภณัฑ์
หา้มทิง้อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสน์ีล้งในถงัขยะเมือ่เลกิใชแ้ลว้ เพือ่ลดมลพษิทีจ่ะเกดิใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ และเพือ่
ปกป้องสิง่แวดลอ้มของโลกอยา่งเหมาะสมทีส่ดุ โปรดน�าอปุกรณไ์ปรไีซเคลิ

เพือ่หลกีเลีย่งไฟฟ้าชอ็ต ตวัเครือ่งและอปุกรณต์อ่พว่งตอ้งตอ่กบัสายดนิอยา่งเหมาะสม (สายดนิ)
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บทน�า

ขอบคณุทีซ่ ือ้โปรเจ็กเตอรเ์ลเซอร ์Optoma ส�าหรับรายการคณุสมบตัทิีส่มบรูณ ์โปรดเยีย่มชมหนา้ผลติภณัฑบ์นเว็บไซตข์องเรา 
ซึง่คณุจะพบกบัขอ้มลูเพิม่เตมิและเอกสารตา่ง ๆ เชน่ ค�าถามทีม่กีารถามบอ่ย ๆ

สิง่ตา่งๆ ในบรรจภุณัฑ์
เปิดกลอ่งและตรวจสอบดว้ยความระมดัระวงัเพือ่ตรวจสอบวา่คณุไดรั้บอปุกรณม์าตรฐานดงัทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง บางรายการทีเ่ป็น
อปุกรณเ์สรมิอาจไมม่ใีหม้า ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัรุน่ ขอ้มลูจ�าเพาะ และภมูภิาคทีค่ณุซือ้ โปรดตรวจสอบกบัรา้นทีค่ณุซือ้ อปุกรณบ์าง
รายการอาจจะแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค 
บตัรรับประกนัมเีฉพาะในบางภมูภิาคทีก่�าหนดไวเ้ทา่นัน้ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายเพือ่ขอ้มลูในรายละเอยีด

อปุกรณเ์สรมิมาตรฐาน

โปรเจคเตอร์ รโีมทคอนโทรล สายไฟ เอกสาร

	ใบรับประกัน*

		คู่มือผู้ใช้ส�าหรับการเริ่มต้น
อย่างรวดเร็ว

หมายเหต:ุ  
 � รโีมทควบคมุมาพรอ้มแบตเตอรี่
 � *ส�าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการรับประกนั โปรดเขา้ไปที ่www.optoma.com
 � อปุกรณเ์สรมิแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัรุน่ ขอ้มลูจ�าเพาะผลติภณัฑแ์ละทอ้งที ่อปุกรณเ์สรมิซือ้เพิม่บางอยา่ง อาจมี

จ�าหน่ายเฉพาะในบางภมูภิาค โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา เพือ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัอปุกรณเ์สรมิทีใ่หม้า

Enter

http://www.optoma.com
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บทน�า

ภาพรวมของผลติภณัฑ์
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หมายเหต:ุ  

 � อยา่ปิดกัน้ชอ่งระบายอากาศเขา้และออกของโปรเจ็กเตอร์
 � เมือ่ใชง้านโปรเจ็กเตอรใ์นพืน้ทีปิ่ด ใหเ้วน้ทีว่า่งไว ้30 ซม. ไวร้อบ ๆ ชอ่งระบายอากาศเขา้และออก

เลข รายการ เลข รายการ
1. ตวัรับ IR 7. เครือ่งระบายอากาศ (ออก)
2. ปุ่ มกด 8. พอรต์ล็อค Kensington™
3. แป้นหมนุเลือ่นเลนส์ 9. ขาปรับความเอยีง
4. แหวนโฟกสั 10. อนิพตุ / เอาตพ์ตุ
5. เครือ่งระบายอากาศ (เขา้) 11. ชอ่งเสยีบเพาเวอร์
6. ปุ่ มซมู 12. เลนส์



ไทย 11

บทน�า

การเชือ่มตอ่

10

6
1

11141718

13

92 3 5
4

7 8

12151616

เลข รายการ เลข รายการ
1. ขัว้ตอ่ HDMI 2 10. พอรต์ส�าหรับล็อก KensingtonTM

2. ขัว้ตอ่ไมโคร USB 11. ขัว้ตอ่ออก 12V
3. ขัว้ตอ่ HDMI 1 12. ขัว้ตอ่ MIC เขา้
4. ขัว้ตอ่ไฟ USB ออก (5V 1.5A) 13. ขัว้ตอ่เสยีงออก
5. ขัว้ตอ่วดิโีอ 14. ขัว้ตอ่ VGA ออก
6. ขัว้ตอ่ VGA เขา้ 15. ขัว้ตอ่ RS-232

7. ขัว้ตอ่เสยีงเขา้ 1 16.
พอรต์ USB  
(ดองเกลิ WiFi (5V/0.9A)/ เครือ่งเลน่
สือ่)

8. ขัว้ตอ่เสยีงเขา้ 2 17. ขัว้ตอ่ RJ-45
9. ขัว้ตอ่ 3D ซงิค์ 18. ชอ่งเสยีบเพาเวอร์
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บทน�า

ปุ่ มกด

10

21 3 5 6

9 78

4

เลข รายการ เลข รายการ
1. LED หลอดไฟ 6. LED อณุหภมูิ
2. เพาเวอร ์และ LED เพาเวอร์ 7. ซงิคใ์หม่
3. เมนู 8. ปุ่ มเลอืก 4 ทศิทาง
4. การแกไ้ขคยีส์โตน 9. แหลง่ทีม่า
5. ใสค่า่ 10. ขอ้มลู
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บทน�า

รโีมทคอนโทรล

Enter
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เลข รายการ เลข รายการ
1. เปิด/ปิดเครือ่ง 7. แหลง่ทีม่า
2. Home (หนา้หลกั) 8. กลบั
3. ปุ่ มเลอืก 4 ทศิทาง 9. ใสค่า่
4. ซอ่น 10. โหมดการแสดงภาพ
5. ระดบัเสยีง - 11. เมนู แอป
6. เมนู 12. ระดบัเสยีง +

หมายเหต:ุ  

 � คยีบ์างคยีอ์าจไมท่�างานส�าหรับรุน่ทีไ่มร่องรับคณุลกัษณะนี้
 � กอ่นการใชง้านรโีมทคอนโทรลครัง้แรก แกะเทปกนัฉนวนแบบโปรง่แสงออก ดหูนา้ 18ส�าหรับการตดิตัง้แบตเตอรี่

3VOLTS

CR2032
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การตดิต ัง้

การตดิต ัง้โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอรข์องคณุไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ตดิตัง้ไดส้ีแ่บบ
รปูแบบหอ้งหรอืความชอบสว่นบคุคลของคณุจะเป็นตวัก�าหนดสถานทีก่ารตดิตัง้ทีค่ณุเลอืก ใชเ้วลาในการพจิารณาขนาดและ
ต�าแหน่งของหนา้จอ ต�าแหน่งของเตา้เสยีบทีเ่หมาะสม เชน่เดยีวกบัสถานทีแ่ละระยะทางระหวา่งโปรเจคเตอรก์บัอปุกรณท์ีเ่หลอื
ของคณุ

แบบตดิต ัง้บนโตะ๊ดา้นหนา้ แบบแขวนเพดานดา้นหนา้

แบบตดิต ัง้บนโตะ๊ดา้นหลงั แบบแขวนเพดานดา้นหลงั

โปรดวางโปรเจ็กเตอรค์วรวางแบบแนวราบ และท�ามมุ 90 องศา / ตัง้ฉากกบัหนา้จอ

 � วธิกีารตรวจสอบสถานทีว่างโปรเจ็กเตอรส์�าหรับขนาดหนา้จอทีใ่ห ้โปรดดรูะยะหา่งของโตะ๊ในหนา้ 73
 � วธิกีารตรวจสอบขนาดหนา้จอส�าหรับระยะทางทีใ่ห ้โปรดดรูะยะหา่งของโตะ๊ในหนา้ 73

หมายเหต:ุ   ภาพทีฉ่ายออกมาจะมขีนาดเพิม่ขึน้และระบบจะเพิม่การชดเชยในแนวตัง้ขึน้ตามสดัสว่นเมือ่วางโปรเจคเตอรไ์วไ้กล
จากหนา้จอ
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การตดิต ัง้

ประกาศเกีย่วกบัการตดิต ัง้โปรเจคเตอร์

 � การท�างานดว้ยการวางแนวอสิระ 360°

 � เหลอืชอ่งวา่งไวร้อบ ๆ ชอ่งระบายอากาศอยา่งนอ้ย 30 ซม.

ขัน้ต�า่ 100 มม.  
(3.94 นิว้)

ขัน้ต�า่ 300 มม. 
(11.81 นิว้)

ขัน้ต�า่ 300 มม. 
(11.81 นิว้)

ขัน้ต�า่ 100 มม.  
(3.94 นิว้)

ขัน้ต�า่ 100 มม.  
(3.94 นิว้)

ขัน้ต�า่ 100 มม. 
(3.94 นิว้)

 � ใหแ้น่ใจวา่ชอ่งดดูอากาศเขา้จะไมด่ดูอากาศรอ้นจากชอ่งระบายอากาศกลบัเขา้ไปใชใ้หม่
 � ในขณะทีใ่ชโ้ปรเจคเตอรใ์นพืน้ทีปิ่ด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อณุหภมูอิากาศโดยรอบภายในตู ้ไมเ่กนิอณุหภมูกิาร

ท�างานขณะทีโ่ปรเจคเตอรก์�าลงัท�างานอยู ่และชอ่งดดูอากาศเขา้และชอ่งระบายอากาศไมม่อีะไรกดีขวาง
 � ตูท้ัง้หมดควรผา่นการประเมนิความรอ้นทีไ่ดรั้บการรับรอง เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่โปรเจคเตอรจ์ะไมด่ดูอากาศรอ้นกลบั

เขา้ไปใชใ้หม ่เนือ่งจากอาจท�าใหอ้ปุกรณปิ์ดเครือ่งเอง แมว้า่อณุหภมูภิายในตูจ้ะอยูใ่นชว่งอณุหภมูกิารท�างานที่
ยอมรับได ้
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การตดิต ัง้

การเชือ่มตอ่แหลง่สญัญาณไปยงัโปรเจคเตอร์
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1617
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เลข รายการ เลข รายการ
1. สายเคเบลิ HDMI 10. แจ็ค 12V DC
2. ด็องเกลิ HDMI 11. สายเคเบลิเสยีงออก
3. สายไฟ USB 12. สายไมโครโฟน
4. สายวดิโีอ 13. สายเคเบลิ VGA ออก
5. สายเคเบลิเสยีงเขา้ 14. สายเคเบลิ RS232
6. สายเคเบลิ VGA เขา้ 15. USB ดสิกไ์ดรฟ์ / ดองเกลิ WiFi
7. สายเคเบลิคอมโพเนนต ์RCA 16. สายเคเบลิ RJ-45
8. สายเคเบลิเสยีงเขา้ 17. สายเคเบลิ USB
9. สายเคเบลิ 3D Emitter 18. สายเพาเวอร์

หมายเหต:ุ   เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะไดภ้าพคณุภาพดทีีส่ดุ และหลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่ เราแนะน�าใหใ้ชส้ายเคเบลิ 
HDMI ความเร็วสงู หรอืไดรั้บการรับรองระดบัพรเีมีย่ม ทีย่าวสงูสดุไมเ่กนิ 5 เมตร
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การตดิต ัง้

การปรบัภาพทีฉ่าย
ความสงูของภาพ
โปรเจคเตอรม์ขีาปรับระดบัให ้ส�าหรับปรับความสงูของภาพ

1. คน้หาขาปรับต�าแหน่งทีค่ณุตอ้งการปรับ ทีข่า้งใตข้อง โปรเจ็กเตอร์

2. หมนุขาปรับระดบัตามเข็มหรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ปรับโปรเจคเตอรใ์หส้งูขึน้หรอืต�า่ลง

ขาปรับความเอียง

แหวนปรับความเอียง

ซูม ปรบัต�าแหนง่เลนส ์และความคมชดั
 � เพือ่ปรับขนาดภาพ ใหห้มนุปุ่ มซมูตามเข็มหรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่เพิม่หรอืลดขนาดภาพทีฉ่าย
 � เพือ่ปรับต�าแหน่งภาพ ใหห้มนุแป้นหมนุปรับต�าแหน่งเลนสต์ามเข็มนาฬกิาหรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ปรับต�าแหน่ง

ภาพทีฉ่ายออกไปในแนวตัง้
 � เพือ่ปรับความคมชดั ใหห้มนุวงแหวนปรับความคมชดัตามเข็มนาฬกิาหรอืทวนเข็มนาฬกิาจนกระทัง่ภาพมคีวามคม

ชดัและอา่นงา่ย

ปุ่มซูม

แป้นหมุนเลื่อนเลนส์

แหวนโฟกัส

หมายเหต:ุ  โปรเจคเตอรจ์ะโฟกสัทีร่ะยะทาง 1.2 ม. ถงึ 8.1 ม.
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การตดิต ัง้

การต ัง้คา่รโีมท

การตดิตัง้ / การเปลีย่นแบตเตอรี่
1. ใชเ้หรยีญเพือ่หมนุฝาแบตเตอรีท่วนเข็มนาฬกิา จนกระทัง่ฝาเปิดออก
2. ใสแ่บตเตอรเีขา้ไปในชอ่งใสแ่บตเตอรี

ถอดแบตเตอรเีกา่ออก และใสแ่บตเตอรใีหม ่(CR2032) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ดา้นทีม่เีครือ่งหมาย “+” หงายขึน้
3. ใสฝ่าครอบกลบั จากนัน้ใชเ้หรยีญเพือ่หมนุฝาแบตเตอรีต่ามเข็มนาฬกิา เพือ่ล็อคฝาใหเ้ขา้ต�าแหน่ง

3VOLTS

CR2032

3VOLTS

CR2032

ขอ้ควรระวงั:
เพือ่ใหม้ัน่ใจในการใชง้านทีป่ลอดภยั กรณุาท�าตามขอ้ควรระวงัตอ่ไปนี:้

 � ใชแ้บตเตอรปีระเภท CR2032
 � หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัน�้าหรอืของเหลว
 � อยา่ใหร้โีมทคอนโทรลสมัผัสกบัความชืน้หรอืน�้า
 � อยา่ท�าใหร้โีมทคอนโทรลรว่งหลน่
 � หากแบตเตอรมีกีารร่ัวไหลในรโีมทคอนโทรล เชด็ท�าความสะอาดดว้ยความระมดัระวงัและใสแ่บตเตอรใีหม่
 � เสีย่งทีจ่ะระเบดิถา้ใชแ้บตเตอรปีระเภททีไ่มถ่กูตอ้ง
 � การก�าจัดแบตเตอรทีีใ่ชแ้ลว้ตามค�าแนะน�า

การแจง้เตอืน: หา้มกลนืแบตเตอรี ่มอีนัตรายจากการไหมข้องสารเคมี
 � ผลติภณัฑน์ีป้ระกอบดว้ยแบตเตอรีเ่หรยีญ / กระดมุ ถา้มกีารกลนืแบตเตอรีเ่หรยีญ / กระดมุเขา้ไป 

สามารถท�าใหเ้กดิการไหมภ้ายในอยา่งรนุแรงในเวลาเพยีง 2 ชัว่โมง และสามารถท�าใหเ้สยีชวีติได ้

การแจง้เตอืน: เกบ็แบตเตอรีใ่หมแ่ละแบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้ใหห้า่งจากเด็ก ๆ
 � ถา้ชอ่งใสแ่บตเตอรีปิ่ดไมส่นทิ ใหห้ยดุใชผ้ลติภณัฑแ์ละเกบ็ใหห้า่งจากเด็ก ถา้คณุคดิวา่แบตเตอรี่

อาจถกูกลนืเขา้ไป หรอืถกูสอดเขา้ไปในสว่นหนึง่สว่นใดของรา่งกาย ใหไ้ปพบแพทยท์นัที
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การตดิต ัง้

ระยะทีใ่หผ้ลอยา่งมปีระสทิธภิาพ
เซน็เซอรร์โีมทคอนโทรลอนิฟราเรด (IR) อยูด่า้นบนและดา้นหนา้ของโปรเจคเตอร ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ รโีมทคอนโทรลอยู่
ภายในมมุ 30° (แนวนอน) หรอื 20° (แนวตัง้) ตัง้ฉากกบัเซนเซอรร์โีมทคอนโทรลอนิฟราเรดของโปรเจคเตอรเ์พือ่การท�างานได ้
อยา่งถกูตอ้ง ระยะหา่งระหวา่งรโีมทคอนโทรลและเซน็เซอรไ์มค่วรเกนิกวา่ 12 เมตร (39.4 ฟตุ)

 � ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่สี ิง่กดีขวางใดๆ ระหวา่งรโีมทคอนโทรลและเซน็เซอร ์IR บนโปรเจคเตอรซ์ ึง่อาจขวางแสง
อนิฟราเรด

 � ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งสง่ IR ของรโีมทคอนโทรลไมโ่ดนแสงอาทติยห์รอืหลอดไฟฟลอูอเรสเซนตโ์ดยตรง
 � โปรดรักษาระยะหา่งของรโีมทคอนโทรลใหห้า่งจากหลอดฟลอูอเรสเซนตม์ากกวา่ 2 ม. ไมเ่ชน่นัน้รโีมทคอนโทรล

อาจจะท�างานผดิปกติ
 � หากรโีมทคอนโทรลอยูใ่กลก้บัหลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบอนิเวอเตอร ์อาจใชก้ารไมไ่ดใ้นบางครัง้
 � หากรโีมทคอนโทรลและโปรเจคเตอรอ์ยูใ่นระยะทีใ่กลเ้กนิไป รโีมทคอนโทรลอาจใชก้ารไมไ่ด ้
 � เมือ่คณุเล็งไปทีห่นา้จอ ระยะทางทีไ่ดผ้ลมรีะยะนอ้ยกวา่ 5 ม. จากรโีมทคอนโทรลไปถงึหนา้จอ และสะทอ้นแสง 

IR กลบัไปยงัโปรเจคเตอร ์แตอ่ยา่งไรกต็าม ระยะทีม่ปีระสทิธภิาพอาจเปลีย่นแปลงตามหนา้จอ

Enter

Enter

ประมาณ ±15° (แนวนอน) 
หรอื ±10° (แนวตัง้)

ประมาณ ±15° (แนวนอน) 
หรอื ±10° (แนวตัง้)
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การตดิต ัง้

การต ัง้คา่เร ิม่ตน้

ครัง้แรกทีโ่ปรเจ็กเตอรเ์ปิดเครือ่งขึน้มา คณุจะถกูขอใหท้�าการตัง้คา่เริม่ตน้ ซึง่ประกอบดว้ยการเลอืกทศิทางการฉายภาพ ภาษาที่
ตอ้งการใช ้การก�าหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ย และอืน่ ๆ ทนัททีีห่นา้จอ ต ัง้คา่สมบรูณ!์ ปรากฏขึน้ หมายถงึโปรเจ็กเตอรพ์รอ้มที่
จะใชง้านแลว้

[ตัง้คา่การจัดแนวการฉายภาพ] [เลอืกภาษาของคณุ]

การปรับโฟกสั [การเลอืกโหมดเปิด/ปิด (สแตนดบ์าย)]

[การตดิตัง้ Wi-Fi ด็องเกลิ] [ตัง้คา่เครอืขา่ย]
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การตดิต ัง้

[ตัง้วนัทีแ่ละเวลา] [อา่นและยอมรับขอ้ก�าหนดและเงือ่นไขรวมถงึนโยบายของ 
Optoma]

[Optoma Management Suite]
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การใชง้านโปรเจ็กเตอร์

การเปิด / ปิดโปรเจคเตอร์

Enter

หรือ

เปิดเครือ่ง
1. เชือ่มตอ่สายไฟและสายสญัญาณใหแ้น่น เมือ่เชือ่มตอ่แลว้, LED เพาเวอรจ์ะเปลีย่นเป็นสแีดง
2. เปิดใชง้านโปรเจคเตอรโ์ดยการกดปุ่ ม  บนแผงปุ่ มกดของโปรเจคเตอรห์รอืรโีมทคอนโทรล
3. หนา้จอเริม่ตน้จะแสดงประมาณ 10 วนิาท ีแลว้ LED เพาเวอรจ์ะเริม่กะพรบิเป็นสนี�้าเงนิ

หมายเหต:ุ  ครัง้แรกทีโ่ปรเจ็กเตอรไ์ดรั้บการเปิดใชง้าน คณุจะถกูขอใหเ้ลอืกภาษาทีต่อ้งการ ต�าแหน่งการฉายภาพภาพ และการ
ตัง้คา่อืน่ ๆ

การปิดเครือ่ง
1. ปิดเครือ่งโปรเจ็กเตอรโ์ดยการกดปุ่ ม  บนแผงปุ่ มกดของโปรเจ็กเตอร ์หรอืรโีมทคอนโทรล
2. ขอ้ความดงัตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้:

ปิดเครือ่ง

กดปุ่ มเพาเวอรอ์กีครัง้

3. กดปุ่ ม  อกีครัง้เพือ่ยนืยนั ไมเ่ชน่นัน้ขอ้ความจะหายไปหลงัจาก 15 วนิาทผีา่นไป เมือ่คณุกดปุ่ ม  ครัง้ทีส่อง 
โปรเจคเตอรจ์ะปิดเครือ่ง

4. พัดลมระบายความรอ้นยงัคงท�างานตอ่ประมาณ 1 วนิาท ีส�าหรับรอบการระบายความรอ้นและ LED เพาเวอร ์จะ
กะพรบิเป็นสนี�้าเงนิ เมือ่ LED เพาเวอรเ์ปลีย่นเป็นสแีดงหยดุนิง่ แสดงวา่โปรเจคเตอรไ์ดเ้ขา้สูโ่หมดสแตนดบ์าย
แลว้ ถา้คณุตอ้งการเปิดโปรเจคเตอรก์ลบัขึน้มา คณุตอ้งรอจนกระทัง่โปรเจคเตอรเ์สร็จสิน้กระบวนการท�าใหเ้ครือ่ง
เย็นลง และเขา้สูโ่หมดสแตนบายกอ่น เมือ่โปรเจคเตอรอ์ยูใ่นโหมดสแตนดบ์าย เพยีงแคก่ดปุ่ ม  อกีครัง้เพือ่เปิด
โปรเจคเตอร์

5. ถอดสายไฟจากเตา้เสยีบไฟและโปรเจคเตอร์
หมายเหต:ุ  ไมแ่นะน�าใหเ้ปิดโปรเจ็กเตอรท์นัทหีลงัจากทีท่�าการปิดเครือ่ง
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การใชง้านโปรเจ็กเตอร์

การเลอืกแหลง่สญัญาณเขา้
เปิดเครือ่ง และเชือ่มตอ่แหลง่สญัญาณทีค่ณุตอ้งการใหแ้สดงบนหนา้จอ เชน่ คอมพวิเตอร ์โนต้บุค๊ เครือ่งเลน่วดิโีอ ฯลฯ 
โปรเจคเตอรจ์ะตรวจจับแหลง่สญัญาณโดยอตัโนมตั ิหากมแีหลง่สญัญาณเชือ่มตอ่หลายแหลง่ ใหก้ดปุ่ ม  ทีปุ่่ มกดบน
โปรเจคเตอร ์หรอืทีร่โีมทคอนโทรลเพือ่เลอืกสญัญาณเขา้ทีต่อ้งการ

Enter

หรือ
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การใชง้านโปรเจ็กเตอร์

สว่นตา่ง ๆ ของหนา้จอหลกั
หนา้จอหลกัจะแสดงขึน้ทกุครัง้ทีค่ณุเริม่โปรเจ็กเตอร ์โดยประกอบดว้ยวนัทีแ่ละเวลา, สถานะระบบ, ไอคอนตา่ง ๆ เพือ่เขา้ถงึเมนู 
OSD, เมนูการตัง้คา่โปรเจ็กเตอร,์ แอป, แหลง่สญัญาณเขา้ และอืน่ ๆ

ในการเคลือ่นทีใ่นหนา้จอหลกั เพยีงใชปุ้่ มตา่ง ๆ บนรโีมทคอนโทรล 
คณุสามารถกลบัไปยงัหนา้จอหลกัเมือ่ใดกไ็ดโ้ดยการกดปุ่ ม “ ” บนรโีมทคอนโทรล โดยไมต่อ้งค�านงึถงึต�าแหน่งของระบบ
ตดิตอ่ผูใ้ชใ้นขณะนัน้

วันที่และเวลาระบบ

ทางลัด

แถบสถานะ

เมนู OSD

การตั้งค่าระบบ

แหล่งสัญญาณเข้า

แอป

หมายเหต:ุ  เมนูหรอืรายการทีเ่ลอืกจะถกูไฮไลตเ์ป็นสสีม้ ตวัอยา่งเชน่ “แอป” บนภาพดา้นบน

วนัทีแ่ละเวลาระบบ
วนัทีแ่ละเวลาจะแสดงบนหนา้จอหลกัถา้โปรเจคเตอรเ์ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย การตัง้คา่เริม่ตน้คอื 10:00 น., 2019/01/01 สว่น AM/
PM จะปรากฏเฉพาะเมือ่รปูแบบ 24 ชัว่โมงถกูปิด

ในการปรับเปลีย่นพารามเิตอรว์นัทีแ่ละเวลา เลอืกฟิลดท์ีต่อ้งการแกไ้ขบนหนา้จอ หนา้การตัง้คา่ วนัทีแ่ละเวลา จะเปิดขึน้โดย
อตัโนมตั ิจากนัน้ท�าการแกไ้ข
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การใชง้านโปรเจ็กเตอร์

เมนกูารต ัง้คา่โปรเจ็กเตอร ์(OSD)
กด “ ” บนรโีมทคอนโทรล หรอืบนหนา้จอหลกั, เลอืกเมนู OSD “ ” เพือ่ดขูอ้มลูของโปรเจคเตอร ์หรอืจัดการการตัง้คา่ตา่งๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพ, การแสดงผล, 3D, เสยีง และตัง้คา่

การเคลือ่นทีใ่นเมนทู ัว่ไป

เมนูหลัก

เมนูย่อย การตั้งค่า

คู่มือการน�าทาง

หนา้จอ

ตัง้คา่ภาพ
เอนฮานซเ์กมมิง่
สามมติิ
สดัสว่นภาพ
มาสกข์อบ
ซมูดจิติอล
การยา้ยภาพ
การแกไ้ขเชงิเรขาคณติ

เลอืก ออก ใสค่า่

ปิด

1. ในขณะทีเ่มนู OSD แสดงอยู ่ใชปุ้่ มขึน้และลง เพือ่เลอืกรายการใดๆ ในเมนูหลกั ในขณะทีท่�าการเลอืกบนหนา้ใด ๆ 
กด “ตกลง” เพือ่เขา้สูเ่มนูยอ่ย

2. กดปุ่ ม “ซา้ย” และ “ขวา” เพือ่เลอืกรายการเมนูทีต่อ้งการ จากนัน้กด “ตกลง” เพือ่เปิดเมนูยอ่ย
3. กดปุ่ ม “ขึน้” และ “ลง” เพือ่เลอืกรายการทีต่อ้งการในเมนูยอ่ย
4. กดปุ่ ม “ตกลง” เพือ่เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านการตัง้คา่ หรอืกดปุ่ ม “ซา้ย” และ “ขวา” เพือ่ปรับคา่
5. เลอืกรายการถดัไปทีจ่ะปรับในเมนูยอ่ย และแกไ้ขคา่ตามทีอ่ธบิายดา้นบน
6. ในการออก กด “ ” (ซ�้าๆ ถา้จ�าเป็น) เมนู OSD จะปิด และโปรเจคเตอรจ์ะบนัทกึการตัง้คา่ใหมโ่ดยอตัโนมตัิ
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การใชง้านโปรเจ็กเตอร์

ผงัเมน ูOSD
หมายเหต:ุ   รายการและคณุสมบตัติา่ง ๆ บนผังเมนู OSD แตกตา่งกนัในแตล่ะรุน่และทอ้งที ่Optoma สงวนสทิธิท์ีจ่ะเพิม่หรอืลบ

รายการตา่ง ๆ เพือ่ปรับปรงุสมรรถนะของผลติภณัฑไ์ดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

เมนหูลกั เมนยูอ่ย เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 เมนยูอ่ย 4 คา่

หนา้จอ ตัง้คา่ภาพ

โหมดการแสดงภาพ

การน�าเสนอ
สวา่ง
HDR
HLG
ภาพยนตร์
เกมส์

sRGB
DICOM SIM.
ผูใ้ช ้

สามมติิ

Wall Color

ปิด [คา่เริม่ตน้]
กระดานด�า
Light Yellow
Light Green
Light Blue
Pink
เทา

Dynamic Range

HDR/HLG
ปิด
อตัโนมตั ิ[คา่เริม่ตน้]

โหมดภาพ HDR

สวา่ง
มาตรฐาน [คา่เริม่ตน้]
ฟิลม์
Detail

โหมดภาพ HLG

สวา่ง
มาตรฐาน [คา่เริม่ตน้]
ฟิลม์
Detail

ความสวา่ง -50 ~ 50
คอนทราสต์ -50 ~ 50

ความชดั 1 ~ 15

สี -50 ~ 50
Tint -50 ~ 50

Gamma

ฟิลม์
วดิโีอ
กราฟฟิก
มาตรฐาน(2.2)
1.8
2.0
2.4
2.6
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การใชง้านโปรเจ็กเตอร์

เมนหูลกั เมนยูอ่ย เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 เมนยูอ่ย 4 คา่

หนา้จอ ตัง้คา่ภาพ

การตัง้คา่สี

BrilliantColor™ 1 ~ 10

อณุหภมูสิี

อุน่
มาตรฐาน
เย็นสขีาว
เย็น

เทยีบสี

สี

แดง [คา่เริม่ตน้]
เขยีว
น�้าเงนิ
คราม
เหลอืง
มว่ง
ขาว(*)

โทนส ี/ R(*) -50 ~ 50 [คา่เริม่ตน้:0]
ความอิม่ของส ี/ G(*) -50 ~ 50 [คา่เริม่ตน้:0]
เกน / B(*) -50 ~ 50 [คา่เริม่ตน้:0]

รเีซต็
ยกเลกิ [คา่เริม่ตน้]
ใช่

ออก

RGB เกน/ไบแอส

เกนสแีดง -50 ~ 50
เกนสเีขยีว -50 ~ 50
เกนสฟ้ีา -50 ~ 50
ไบแอสสแีดง -50 ~ 50
ไบแอสสเีขยีว -50 ~ 50
น�้าเงนิ (Bias) -50 ~ 50

รเีซต็
ยกเลกิ [คา่เริม่ตน้]
ใช่

ออก

ปรภิมูสิ ี[ไมม่ี
สญัญาณเขา้ HDMI]

อตัโนมตั ิ[คา่เริม่ตน้]
RGB
YUV

ปรภิมูสิ ี[สญัญาณ
เขา้ HDMI]

อตัโนมตั ิ[คา่เริม่ตน้]
RGB (0-255)
RGB (16-235)
YUV

ระดบัสขีาว 0 ~ 31
ระดบัสดี�า -5 ~ 5

IRE
0
7.5

สญัญาณ

อตัโนมตัิ
ปิด
เปิด [คา่เริม่ตน้]

ความถี่ -10 ~ 10 (ขึน้กบัสญัญาณ) 
 [คา่เริม่ตน้:0]

เฟส 0~31 (ขึน้กบัสญัญาณ)  
[คา่เริม่ตน้:0]
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การใชง้านโปรเจ็กเตอร์

เมนหูลกั เมนยูอ่ย เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 เมนยูอ่ย 4 คา่

หนา้จอ

ตัง้คา่ภาพ

สญัญาณ
การจัดวางแนวนอน -5 ~ 5 (ขึน้กบัสญัญาณ)  

[คา่เริม่ตน้:0]

การจัดวางแนวตัง้ -5 ~ 5 (ขึน้กบัสญัญาณ)  
[คา่เริม่ตน้:0]

โหมดความสวา่ง

DynamicBlack
อโีค
พลงังานคงที่
(เพาเวอร ์= 100%/ 95%/ 90%/ 
85%/ 80%/ 75%/ 70%/ 65%/ 60%/ 
55%/ 50%)
ความสวา่งคงที่
(เพาเวอร ์=85%/80%/75%/70%)

รเีซต็
ยกเลกิ [คา่เริม่ตน้]
ใช่

เอนฮานซเ์กมมิง่
ปิด [คา่เริม่ตน้]
เปิด

สามมติิ

โหมด 3 มติิ
ปิด
เปิด [คา่เริม่ตน้]

3D Tech
DLP-Link [คา่เริม่ตน้]
3D ซงิค์

3D->2D
สามมติ ิ[คา่เริม่ตน้]
ซา้ย
ขวา

3D รปูแบบ

อตัโนมตั ิ[คา่เริม่ตน้]
SBS
สงูสดุและต�า่สดุ
กรอบล�าดบั

3D ซงิคย์อ้นกลบั
เปิด
ปิด [คา่เริม่ตน้]

รเีซต็
ยกเลกิ [คา่เริม่ตน้]
ตกลง

สดัสว่นภาพ

4:3
16:9
LBX
Native
อตัโนมตั ิ[คา่เริม่ตน้]

มาสกข์อบ 0 ~ 10 [คา่เริม่ตน้:0]
ซมูดจิติอล -5 ~ 25 [คา่เริม่ตน้:0]

การยา้ยภาพ
แนวนอน -100 ~ 100 [คา่เริม่ตน้:0]

แนวตัง้ -100 ~ 100 [คา่เริม่ตน้:0]

การแกไ้ขเชงิ
เรขาคณติ

สีม่มุ
แกภ้าพบดิเบีย้วแนว
นอน

LT:-30 ~ 30      St:-15~15  
[คา่เริม่ตน้:0]

V คยีส์โตน LT:-30 ~ 30      St:-15~15  
[คา่เริม่ตน้:0]

ออโตค้ยีส์โตน
ปิด
เปิด [คา่เริม่ตน้]
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เมนหูลกั เมนยูอ่ย เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 เมนยูอ่ย 4 คา่

หนา้จอ การแกไ้ขเชงิ
เรขาคณติ รเีซต็

ยกเลกิ [คา่เริม่ตน้]
ตกลง

เสยีง

ซอ่น
ปิด [คา่เริม่ตน้]
เปิด

ระดบัเสยีง 0 ~ 10 [คา่เริม่ตน้:5]

เสยีงเขา้

HDMI1

เสยีง 1
เสยีง 2
คา่เริม่ตน้ [คา่เริม่ตน้]
ไมค์

HDMI2

เสยีง 1
เสยีง 2
คา่เริม่ตน้ [คา่เริม่ตน้]
ไมค์

VGA
เสยีง 1 [คา่เริม่ตน้]
เสยีง 2
ไมค์

วดิโีอ
เสยีง 1
เสยีง 2 [คา่เริม่ตน้]
ไมค์

ตัง้คา่

การฉายภาพ

ดา้นหนา้  [คา่เริม่ตน้]

ดา้นหลงั 

บนเพดาน 

บนดา้นหลงั 

ตัง้คา่การใชไ้ฟ

ระบบเปิดเครือ่งดว่น
ปิด [คา่เริม่ตน้]
เปิด

เปิดเครือ่งพรอ้ม
สญัญาณภาพ

ปิด [คา่เริม่ตน้]
เปิด

ปิดอตัโนมตั ิ(นาท)ี 0 ~ 180 (เพิม่ขึน้ครัง้ละ 5 นาท)ี  
[คา่เริม่ตน้:20]

ตัง้เวลาปิด (นาท)ี

0 ~ 990 (เพิม่ขึน้ครัง้ละ 30 นาท)ี 
[คา่เริม่ตน้:0]

เปิดตลอด
ไมใ่ช ่[คา่เริม่ตน้]
ใช่

โหมดเปิด/ปิด 
(สแตนดบ์าย)

เปิดใชง้าน
อโีค [คา่เริม่ตน้]

การใชไ้ฟผา่น USB 
(สแตนดบ์าย)

ปิด [คา่เริม่ตน้]
เปิด

ระบบป้องกนั

ระบบป้องกนั
ปิด
เปิด

ตัง้เวลาป้องกนั
เดอืน
วนั
ชัว่โมง

เปลีย่นรหสัผา่น [คา่เริม่ตน้:1234]
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เมนหูลกั เมนยูอ่ย เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 เมนยูอ่ย 4 คา่

ตัง้คา่

HDMI Link 
Settings

การเชือ่มโยง HDMI
ปิด [คา่เริม่ตน้]
เปิด

TV ภายใน
ไมใ่ช ่[คา่เริม่ตน้]
ใช่

Power On Link
Mutual [คา่เริม่ตน้]
PJ --> อปุกรณ์
อปุกรณ ์--> PJ

Power Of Link
ปิด [คา่เริม่ตน้]
เปิด

รปูแบบการทดสอบ

ตารางสเีขยีว
ตารางสแีดงมว่ง
ตารางสขีาว
ขาว
ปิด

ID โปรเจ็กเตอร์ 00 ~ 99

ทรกิเกอร ์12V
ปิด
เปิด

ตวัเลอืก เลอืกภาษา

 [คา่เริม่ตน้]
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เมนหูลกั เมนยูอ่ย เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 เมนยูอ่ย 4 คา่

ตัง้คา่ ตวัเลอืก

ค�าบรรยาย
CC1
CC2
ปิด [คา่เริม่ตน้]

การตัง้คา่เมนู

ต�าแหน่งเมนู

ซา้ยบน 

ขวาบน 

กึง่กลาง  [คา่เริม่ตน้]

ซา้ยลา่ง 

ขวาลา่ง 

ตัง้เวลาเมนู
ปิด
5 วนิาที
10 วนิาท ี[คา่เริม่ตน้]

แหลง่อตัโนมตัิ
ปิด [คา่เริม่ตน้]
เปิด

แหลง่สญัญาณเขา้

HDMI1
HDMI2
VGA
วดิโีอ
หนา้หลกั

ชือ่อนิพทุ

HDMI1
คา่เริม่ตน้ [คา่เริม่ตน้]
การก�าหนดคา่เอง

HDMI2
คา่เริม่ตน้ [คา่เริม่ตน้]
การก�าหนดคา่เอง

VGA
คา่เริม่ตน้ [คา่เริม่ตน้]
การก�าหนดคา่เอง

วดิโีอ
คา่เริม่ตน้ [คา่เริม่ตน้]
การก�าหนดคา่เอง

หนา้หลกั
คา่เริม่ตน้ [คา่เริม่ตน้]
การก�าหนดคา่เอง

พืน้ทีส่งู
ปิด [คา่เริม่ตน้]
เปิด

Display Mode Lock
ปิด [คา่เริม่ตน้]
เปิด

ล็อคปุ่ ม
ปิด [คา่เริม่ตน้]
เปิด

ซอ่นขอ้มลู
ปิด [คา่เริม่ตน้]
เปิด

โลโก ้
คา่เริม่ตน้ [คา่เริม่ตน้]
ปกติ
ผูใ้ช ้



ไทย32

การใชง้านโปรเจ็กเตอร์

เมนหูลกั เมนยูอ่ย เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 เมนยูอ่ย 4 คา่

ตัง้คา่

ตวัเลอืก สพีืน้

ไมม่ี
น�้าเงนิ [คา่เริม่ตน้]
แดง
เขยีว
เทา
โลโก ้

รเีซต็
รเีซต็ OSD

ยกเลกิ [คา่เริม่ตน้]
ตกลง

รเีซต็ไปเป็นคา่เริม่
ตน้จากโรงงาน

ยกเลกิ [คา่เริม่ตน้]
ตกลง

ขอ้มลู

Regulatory
Serial Number
แหลง่ทีม่า
ความละเอยีด 00x00
อตัราการรเีฟรช 0.00Hz
โหมดการแสดง
ภาพ
โหมดเปิด/ปิด 
(สแตนดบ์าย)
ชัว่โมงแหลง่ก�าเนดิ
แสง 0 ชม.

สถานะเครอืขา่ย
หมายเลข IP
ID โปรเจ็กเตอร์ 00~99

โหมดความสวา่ง

เวอรช์ัน่เฟิรม์แวร์
ระบบ
Android
MCU
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เมนกูารแสดงผล

เมนกูารต ัง้คา่ภาพ
โหมดการแสดงภาพ
มโีหมดการแสดงผลทีก่�าหนดไวล้ว่งหนา้หลายโหมด ทีค่ณุสามารถเลอืกใชเ้พือ่ใหเ้หมาะกบัความชอบในการรับชมของคณุ แตล่ะ
โหมดไดรั้บการปรับละเอยีดโดยทมีสทีีม่คีวามเชีย่วชาญของเรา เพือ่ใหแ้น่ใจถงึประสทิธภิาพสทีีเ่หนอืกวา่ส�าหรับเนือ้หาทีห่ลาก
หลาย

 � การน�าเสนอ: โหมดนีเ้หมาะส�าหรับความตอ้งการดา้นการน�าเสนอสว่นใหญ ่ส�าหรับสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิและ
การศกึษา

 � สวา่ง: โหมดนีเ้หมาะส�าหรับสภาพแวดลอ้มซึง่จ�าเป็นตอ้งใชค้วามสวา่งสงูมาก เชน่ การใชโ้ปรเจ็กเตอรใ์นหอ้งที่
เปิดไฟสวา่ง

 � HDR / HLG: ถอดรหสั และแสดงเนือ้หา HDR (High Dynamic Range) / HLG (Hybrid Log Gamma) เพือ่ให ้
ไดภ้าพสดี�าทีล่กึทีส่ดุ, สขีาวทีส่วา่งทีส่ดุ และสแีนวภาพยนตรท์ีส่ดใส โดยใช ้REC.2020 Color Gamut โหมดนี้
จะเปิดใชง้านโดยอตัโนมตั ิถา้ HDR/HLG ถกูตัง้คา่เป็น อตัโนมตั ิ(และเนือ้หา HDR/HLG ถกูสง่ไปยงัโปรเจ็กเตอร ์
– บลเูรย ์UHD 4K, เกมส ์HDR/HLG 1080p/UHD 4K, การสตรมีวดิโีอ UHD 4K) ในขณะทีโ่หมด HDR/HLG แอก
ทฟี, โหมดการแสดงผลอืน่ ๆ (ภาพยนตร,์ อา้งองิ, ฯลฯ) ไมส่ามารถถกูเลอืกได ้เนือ่งจาก HDR/HLG ใหส้ทีีม่คีวาม
แมน่ย�าสงู เกนิสมรรถนะดา้นสขีองโหมดการแสดงผลอืน่ ๆ

 � ภาพยนตร:์ ใหค้วามสมดลุทีด่ทีีส่ดุของรายละเอยีดและสสี�าหรับการรับชมภาพยนตร์
 � เกมส:์ ปรับโปรเจ็กเตอรข์องคณุใหด้ทีีส่ดุ ส�าหรับคอนทราสตท์ีม่ากทีส่ดุ และสทีีส่ดใส อนุญาตใหค้ณุเห็นราย

ละเอยีดในบรเิวณทีม่ดืในขณะทีเ่ลน่วดิโีอเกมอยา่งชดัเจน
 � sRGB: สทีีถ่กูตอ้งตามมาตรฐาน
 � DICOM SIM.: โหมดนีถ้กูสรา้งขึน้ส�าหรับการดภูาพโทนสเีทา เหมาะส�าหรับการดเูอ็กซเรย ์และภาพสแกน

ระหวา่งการฝึกอบรมทางการแพทย*์
หมายเหต:ุ  *โปรเจ็กเตอรน์ีไ้มเ่หมาะส�าหรับใชใ้นการวนิจิฉัยทางการแพทย์

 � ผูใ้ช:้  จดจ�าการตัง้คา่ทีก่�าหนดโดยผูใ้ช,้ ปรับแตง่การตัง้คา่โหมดการแสดงผลของคณุเอง
 � สามมติ:ิ การตัง้คา่ทีด่ทีีส่ดุส�าหรับการชมเนือ้หา 3D

หมายเหต:ุ   เพือ่สมัผัสประสบการณช์มภาพ 3D คณุจ�าเป็นตอ้งสวมแวน่ DLP Link 3D ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหดู้
สว่น 3D

Wall Color
ออกแบบมาเพือ่ปรับสขีองภาพทีฉ่าย ในขณะทีฉ่ายลงบนผนังโดยไมม่หีนา้จอ แตล่ะโหมดไดรั้บการปรับละเอยีดโดยทมีสทีีม่ี
ความเชีย่วชาญของเรา เพือ่ใหแ้น่ใจถงึประสทิธภิาพสทีีเ่หนอืกวา่
มโีหมดทีก่�าหนดไวล้ว่งหนา้หลายโหมด ทีค่ณุสามารถเลอืกใชเ้พือ่ใหเ้หมาะกบัสขีองผนังของคณุ เลอืกระหวา่ง ปิด, กระดานด�า, 
Light Yellow, Light Green, Light Blue, Pink, และ เทา 
หมายเหต:ุ  ส�าหรับการสรา้งสใีหมท่ีม่คีวามเทีย่งตรง เราแนะน�าใหใ้ชห้นา้จอ

Dynamic Range
ตัง้คา่ High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG) และผลของมนัเมือ่ฉายวดิโีอจากเครือ่งเลน่ 4K Blu-ray 
และอปุกรณส์ตรมีมิง่
หมายเหต:ุ  เฉพาะ HDMI เทา่นัน้ทีส่นับสนุนฟังกช์ัน่ Dynamic Range

 HDR / HLG
 � ปิด: ปิดการใชง้านกระบวนการ HDR/HLG เมือ่ตัง้คา่เป็น ปิด โปรเจ็กเตอรจ์ะไมถ่อดรหสัเนือ้หา HDR/HLG
 � อตัโนมตั:ิ ตรวจจับสญัญาณ HDR/HLG โดยอตัโนมตัิ

 โหมดภาพ HDR / โหมดภาพ HLG
 � สวา่ง: เลอืกโหมดนีเ้พือ่ท�าใหส้ทีีอ่ ิม่ตวัสวา่งขึน้
 � มาตรฐาน: เลอืกโหมดนีเ้พือ่ใหไ้ดส้ทีีด่เูป็นธรรมชาต ิโดยมโีทนสอีุน่และเย็นทีม่คีวามสมดลุ
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 � ฟิลม์: เลอืกโหมดนี ้เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีม่รีายละเอยีดและความชดัมากขึน้
 � Detail: สญัญาณมาจากการแปลง OETF เพือ่ใหไ้ดก้ารจับคูส่ทีีด่ทีีส่ดุ

ความสวา่ง
ปรับความสวา่งของภาพ
คอนทราสต์
คอนทราสต ์ท�าหนา้ทีค่วบคมุระดบัความแตกตา่งระหวา่งสว่นทีส่วา่งทีส่ดุ และมดืทีส่ดุของภาพ 
ความชดั
ปรับความชดัของภาพ
สี

ปรับภาพวดิโีอจากสดี�าและขาว เพือ่ใหไ้ดส้ทีีอ่ ิม่ตวัอยา่งสมบรูณ์
Tint
ปรับความสมดลุของสแีดงและสเีขยีว
Gamma
ตัง้คา่ชนดิสว่นโคง้แกมมา่ หลงัจากทีต่ัง้คา่เริม่ตน้ และปรับละเอยีดเสร็จแลว้ ใชข้ัน้ตอน การปรับแกมมา่ เพือ่ปรับภาพเอาตพ์ตุ
ของคณุใหด้ทีีส่ดุ

 � ฟิลม์: ส�าหรับระบบโฮมเธยีเตอร์
 � วดิโีอ: ส�าหรับสญัญาณวดิโีอ หรอื TV
 � กราฟฟิก: ส�าหรับสญัญาณ PC / ภาพถา่ย
 � มาตรฐาน(2.2): ส�าหรับการตัง้คา่แบบมาตรฐาน
 � 1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.6: ส�าหรับเฉพาะ PC / ภาพถา่ย

การต ัง้คา่สี

ก�าหนดคา่การตัง้คา่สี

 � BrilliantColor™: รายการทีส่ามารถปรับไดน้ีจ้ะใชอ้ลักอรทิมึการประมวลผลสใีหมแ่ละการปรับปรงุเพือ่ใหค้วาม
สวา่งทีส่งูขึน้ ในขณะทีใ่หส้จีรงิทีส่ดใสมากขึน้ในรปูภาพ

 � อณุหภมูสิ:ี เลอืกอณุหภมูสิจีาก อุน่, มาตรฐาน, เย็นสขีาว หรอื เย็น
 � เทยีบส:ี เลอืกตวัเลอืกตอ่ไปนี:้

 ± ส:ี ปรับระดบัสแีดง, เขยีว, ด�า, น�้าเงนิเขยีว, เหลอืง, แดงมว่ง และขาวของภาพ
 ± โทนส ี/R(แดง)*: ปรับความสมดลุของสแีดงและสเีขยีว

หมายเหต:ุ  *ถา้การตัง้คา่ ส ีถกูตัง้คา่เป็น ขาว คณุสามารถปรับการตัง้คา่สแีดง
 ± ความอิม่ของส ี/G(เขยีว)*: ปรับภาพวดิโีอจากสดี�าและขาว เพือ่ใหไ้ดส้ทีีอ่ ิม่ตวัอยา่งสมบรูณ์

หมายเหต:ุ  *ถา้การตัง้คา่ ส ีถกูตัง้คา่เป็น ขาว คณุสามารถปรับการตัง้คา่สเีขยีว
 ± เกน /B(น�้าเงนิ)*: ปรับความสวา่งของภาพ

หมายเหต:ุ  *ถา้การตัง้คา่ ส ีถกูตัง้คา่เป็น ขาว คณุสามารถปรับการตัง้คา่สนี�้าเงนิ
 ± รเีซต็: กลบัไปยงัการตัง้คา่หลกัจากโรงงานส�าหรับการปรับระดบัสี
 ± ออก: ออกจากเมนู “เทยีบส”ี

 � RGB เกน/ไบแอส: การตัง้คา่นีใ้หค้ณุปรับแตง่ความสวา่ง (เกน) และคอนทราสต ์(ไบแอส) ของภาพ
 ± รเีซต็: กลบัไปยงัการตัง้คา่หลกัจากโรงงานส�าหรับ RGB เกน/ไบแอส
 ± ออก: ออกจากเมนู “RGB เกน/ไบแอส”

 � ปรภิมูสิ ี(ทีไ่มใ่ชส่ญัญาณเขา้ HDMI เทา่น ัน้): เลอืกชนดิแมทรกิซส์ทีีเ่หมาะสมจากรายการตอ่ไปนี:้ อตัโนมตั,ิ 
RGB หรอื YUV

 � ปรภิมูสิ ี(สญัญาณเขา้ HDMI เทา่น ัน้): เลอืกชนดิแมทรกิซส์ทีีเ่หมาะสมจากรายการตอ่ไปนี:้ อตัโนมตั,ิ 
RGB (0-255), RGB (16-235) และ YUV
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 � ระดบัสขีาว: อนุญาตใหผู้ใ้ชป้รับระดบัสขีาว เมือ่ป้อนสญัญาณวดิโีอ
หมายเหต:ุ  ระดบัสขีาวสามารถปรับไดส้�าหรับแหลง่สญัญาณเขา้ Video/S-Video เทา่นัน้

 � ระดบัสดี�า: อนุญาตใหผู้ใ้ชป้รับระดบัสดี�า เมือ่ป้อนสญัญาณวดิโีอ
หมายเหต:ุ  ระดบัสดี�าสามารถปรับไดส้�าหรับแหลง่สญัญาณเขา้ Video/S-Video เทา่นัน้

 � IRE: อนุญาตใหผู้ใ้ชป้รับคา่ IRE เมือ่ป้อนสญัญาณวดิโีอ
หมายเหต:ุ  

 � IRE สามารถใชก้บัรปูแบบวดิโีอ NTSC เทา่นัน้
 � IRE สามารถปรับไดส้�าหรับแหลง่สญัญาณเขา้ Video/S-Video เทา่นัน้

สญัญาณ
ปรับตวัเลอืกสญัญาณ

 � อตัโนมตั:ิ ก�าหนดคา่สญัญาณโดยอตัโนมตั ิ(รายการความถีแ่ละเฟสจะเป็นสเีทาจาง) ถา้อตัโนมตัถิกูปิดท�างาน, 
รายการความถี ่และเฟสจะปรากฏขึน้เพือ่ใหผู้ใ้ชป้รับคา่ดว้ยตวัเอง และท�าการบนัทกึการตัง้คา่

 � ความถี:่ เปลีย่นความถีข่อ้มลูการแสดงผล เพือ่ใหต้รงกบัความถีข่องกราฟฟิกการด์ของคอมพวิเตอรข์องคณุ ใชฟั้ง
กช์ัน่นีเ้ฉพาะเมือ่ภาพปรากฏกะพรบิในแนวตัง้เทา่นัน้

 � เฟส: ซงิโครไนซไ์ทมม์ิง่สญัญาณของการแสดงผลกบักราฟฟิกการด์ ถา้ภาพดเูหมอืนวา่จะไมน่ิง่หรอืกะพรบิ ใหใ้ช ้
ฟังกช์ัน่นีเ้พือ่แกไ้ข

 � การจดัวางแนวนอน: ปรับต�าแหน่งแนวนอนของภาพ
 � การจดัวางแนวต ัง้: ปรับต�าแหน่งแนวตัง้ของภาพ

หมายเหต:ุ  เมนูนีม้ใีหใ้ชก้ารไดเ้ฉพาะเมือ่แหลง่สญัญาณเขา้เป็น RGB/คอมโพเนนต ์เทา่นัน้

โหมดความสวา่ง
ปรับการตัง้คา่โหมดความสวา่ง

 � DynamicBlack: ใชป้รับความสวา่งของภาพแบบอตัโนมตัเิพือ่ใหไ้ดส้มรรถนะดา้นคอนทราสตท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุ
 � อโีค: เลอืก “อโีค” เพือ่หรีเ่ลเซอรไ์ดโอดโปรเจคเตอรล์ง ซึง่จะลดการสิน้เปลอืงพลงังาน และยดือายกุารใชง้าน

ของเลเซอรไ์ดโอด
 � พลงังานคงที:่ เลอืกเปอรเ์ซน็ตพ์ลงังานส�าหรับโหมดความสวา่ง
 � ความสวา่งคงที:่ ความสวา่งคงที ่แปรผันตามความเขม้ของการสอ่งสวา่ง LD เพือ่ใหค้วามสวา่งมคีวามสม�า่เสมอ

เมือ่เวลาผา่นไป
รเีซ็ต
กลบัไปยงัการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงานส�าหรับการตัง้คา่สี
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เมน ูเกมข ัน้สงู
เอนฮานซเ์กมมิง่
เปิดใชง้านคณุสมบตันิี ้เพือ่ลดเวลาตอบสนอง (อนิพตุลาเทนซ)ี ระหวา่งการเลน่เกมใหเ้หลอื 8.2 มลิลวินิาท ี(1080p@120Hz) 
การตัง้คา่เรขาคณติ (ตวัอยา่ง: Keystone (คยีส์โตน), Four Corners (มมุสีม่มุ)) จะถกูปิดใชง้านเมือ่โหมดเอนฮานซเ์กมมิง่เปิด
ใชง้าน ดขูอ้มลูเพิม่เตมิดา้นลา่ง

หมายเหต:ุ  
 � มกีารอธบิายความลา่ชา้ของอนิพตุตามสญัญาณไวใ้นตารางตอ่ไปนี:้
 � คา่ในตารางสามารถแตกตา่งจากนีไ้ดเ้ล็กนอ้ย

ไทมม์ ิง่แหลง่
สญัญาณ
(HDMI1)

เอนฮานซเ์กมมิง่ สญัญาณออก ความละเอยีด
สญัญาณออก อนิพตุแล็ก

1080p60 เปิด 1080p60Hz 1080p 16.2 มลิลวินิาที
1080p120 เปิด 1080p120Hz 1080p 8.2 มลิลวินิาที

4K60 เปิด 1080p60Hz 1080p 16.8 มลิลวินิาที
1080p60 ปิด 1080p60Hz 1080p 49.5 มลิลวินิาที
1080p120 ปิด 1080p120Hz 1080p 24.8 มลิลวินิาที

4K60 ปิด 1080p60Hz 1080p 49.9 มลิลวินิาที

ไทมม์ ิง่แหลง่
สญัญาณ
(HDMI2)

เอนฮานซเ์กมมิง่ สญัญาณออก ความละเอยีด
สญัญาณออก อนิพตุแล็ก

1080p60 เปิด 1080p60Hz 1080p 16.2 มลิลวินิาที
1080p120 เปิด 1080p120Hz 1080p 8.2 มลิลวินิาที
1080p60 ปิด 1080p60Hz 1080p 49.5 มลิลวินิาที
1080p120 ปิด 1080p120Hz 1080p 24.8 มลิลวินิาที

 � โปรดทราบวา่ถา้โหมด “เอนฮานซเ์กมมิง่” เปิดใชง้าน ฟังกช์ัน่ สามมติ,ิ สดัสว่นภาพ, มาสกข์อบ, ซมูดจิติอล, 
การยา้ยภาพ และ การแกไ้ขเชงิเรขาคณติ จะถกูปิดใชง้านโดยอตัโนมตั ิฟังกช์นัและการตัง้คา่เหลา่นีจ้ะถกูกูค้นืเมือ่
ปิดใชง้าน “เอนฮานซเ์กมมิง่”
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เมน ู3D (สามมติ)ิ
หมายเหต:ุ  

 � โปรเจคเตอรน์ีเ้ป็นโปรเจคเตอรท์ีพ่รอ้มส�าหรับระบบ 3D ดว้ยโซลชูัน่ DLP-Link 3D
 � โปรดมัน่ใจวา่ใสแ่วน่ 3D ของคณุส�าหรับ DLP-Link 3D กอ่นทีจ่ะชมวดิโีอ
 � โปรเจคเตอรน์ีส้นับสนุน 3D แบบเฟรมซเีควนเชยีล (พลกิหนา้) ผา่นพอรต์ HDMI1/HDMI2/VGA
 � เพือ่เปิดใชง้านโหมด 3D อตัราเฟรมอนิพตุควรตัง้คา่ที ่60Hz เทา่นัน้ ไมส่นับสนุนอตัราเฟรมทีต่�า่กวา่หรอืสงูกวา่นี้
 � เพือ่ใหไ้ดส้มรรถนะดทีีส่ดุ แนะน�าใหใ้ชค้วามละเอยีด 1920x1080 โปรดทราบวา่ไมส่นับสนุนความละเอยีด 4K 

(3840x2160) ในโหมด 3D

โหมด 3 มติ ิ
ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ปิดใชง้าน หรอืเปิดใชง้านฟังกช์นั 3D

 � ปิด: เลอืก “ปิด” เพือ่ปิดโหมด 3 มติิ
 � เปิด: เลอืก “เปิด” เพือ่เปิดโหมด 3D

3D Tech
ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เลอืกเทคโนโลย ี3D

 � DLP-Link: เลอืกเพือ่ใชก้ารตัง้คา่ทีเ่หมาะสมส�าหรับแวน่ 3D แบบ DLP
 � 3D ซงิค:์ เลอืกเพือ่ใชก้ารตัง้คา่ทีเ่หมาะสมส�าหรับแวน่ 3D แบบ IR, RF หรอืโพลาไรซ์

3D->2D
ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ระบวุธิกีารใหเ้นือ้หา 3D ปรากฏขึน้บนหนา้จอ

 � สามมติ:ิ แสดงสญัญาณ 3D
 � ซา้ย (ซา้ย): แสดงกรอบซา้ยของภาพ 3D
 � ขวา (ขวา): แสดงกรอบขวาของภาพ 3D

3D รปูแบบ
ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เลอืกรปูแบบเนือ้หา 3D ทีเ่หมาะสม

 � อตัโนมตั:ิ เมือ่ตรวจพบสญัญาณประจ�าตวั 3D รปูแบบ 3D จะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัิ
 � SBS: แสดงสญัญาณ 3D ในรปูแบบ "เคยีงขา้งกนั"
 � สงูสดุและต�า่สดุ: แสดงสญัญาณ 3D ในรปูแบบ “สงูสดุและต�า่สดุ”
 � กรอบล�าดบั: แสดงสญัญาณ 3D ในรปูแบบ “กรอบล�าดบั”

3D ซงิคย์อ้นกลบั
ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เปิด/ปิดการใชง้านฟังกช์ัน่ 3D ซงิคย์อ้นกลบั

รเีซ็ต
ยอ้นกลบัการตัง้คา่ 3D ไปทีค่า่เริม่ตน้จากโรงงาน

 � ยกเลกิ: เลอืกเพือ่ยกเลกิการรเีซต็
 � ตกลง: เลอืกเพือ่ยอ้นกลบัการตัง้คา่ 3D ไปทีค่า่เริม่ตน้จากโรงงาน
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เมน ูสดัสว่นภาพ
สดัสว่นภาพ
เลอืกอตัราสว่นของภาพทีแ่สดงในระหวา่งตวัเลอืกตอ่ไปนี:้

 � 4:3: รปูแบบนีใ้ชส้�าหรับแหลง่อนิพตุขนาด 4:3

 � 16:9: รปูแบบนีใ้ชส้�าหรับแหลง่อนิพตุขนาด 16:9 เชน่ HDTV และ DVD เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพส�าหรับการชมภาพ
บน TV แบบ Wide Screen

 � LBX: รปูแบบนีใ้ชส้�าหรับแหลง่อนิพตุ letterbox ทีไ่มใ่ช ่16x9 และถา้คณุใชเ้ลนส ์16x9 ภายนอก เพือ่แสดงภาพ
ในอตัราสว่น 2.35:1 โดยใชค้วามละเอยีดสงูสดุ

 � Native: รปูแบบนีจ้ะแสดงภาพตน้ฉบบัโดยไมม่กีารปรับระดบัใด ๆ
 � อตัโนมตั:ิ มกีารเลอืกรปูแบบการแสดงทีเ่หมาะสมโดยอตัโนมตัิ

หมายเหต:ุ  รายละเอยีดเกีย่วกบัโหมด LBX:
 � DVD รปูแบบเล็ตเตอรบ็์อกซบ์างเครือ่ง ไมถ่กูขยายส�าหรับ TV 16x9 ในสถานการณน์ี ้ภาพจะดไูมถ่กูตอ้งเมือ่แสดง

ในโหมด 16:9 ในสถานการณน์ี ้โปรดลองใชโ้หมด 4:3 เพือ่ด ูDVD ถา้เนือ้หาไมไ่ดเ้ป็น 4:3, จะมแีถบสดี�ารอบๆ 
ภาพในการแสดงแบบ 16:9 ส�าหรับเนือ้หาชนดินี ้คณุสามารถใชโ้หมด LBX เพือ่เตมิภาพใหเ้ต็มหนา้จอบนการ
แสดงผล 16:9 

 � ถา้คณุใชเ้ลนสอ์นามอรฟิ์กภายนอก โหมด LBX นี ้ยงัอนุญาตใหค้ณุชมเนือ้หา 2.35:1 (รวมถงึสญัญาณจาก DVD อ
นามอรฟิ์กและภาพยนตร ์HDTV) ซึง่สนับสนุนอตัราสว่นอนามอรฟิ์กไวดท์ีข่ยายส�าหรับการแสดงผล 16x9 ในภาพ
แบบไวด ์2.35:1 ดว้ย ในกรณีนี ้จะไมม่แีถบสดี�า พลงังานแหลง่ก�าเนดิแสง และความละเอยีดแนวตัง้ถกูใชอ้ยา่ง
เต็มที่

ตารางสเกล 1080p:

หนา้จอ 16:9 480i/p 576i/p 1080i/p 720p PC
4x3 ปรับขนาดเป็น 1440x1080
16x9 ปรับขนาดเป็น 1920x1080

Native - การก�าหนด ศนูยก์ลาง 1:1
- หากไมม่กีารปรับขนาด ภาพจะแสดงความละเอยีดโดยขึน้อยูก่บัแหลง่สญัญาณทีน่�าเขา้

กฎการแมป 1080p อตัโนมตั:ิ

อตัโนมตั ิ
ความละเอยีดอนิพตุ อตัโนมตั/ิปรบัขนาด

ความละเอยีดแนวนอน ความละเอยีดแนวต ัง้ 1920 1080

4:3

640 480 1440 1080
800 600 1440 1080
1024 768 1440 1080
1280 1024 1440 1080
1400 1050 1440 1080
1600 1200 1440 1080

ไวดแ์ลปท็อป
1280 720 1920 1080
1280 768 1800 1080
1280 800 1728 1080

SDTV
720 576 1350 1080
720 480 1620 1080

HDTV
1280 720 1920 1080
1920 1080 1920 1080
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เมน ูมาสกข์อบ
มาสกข์อบ
ใชฟั้งกช์ัน่นีเ้พือ่ก�าจัดสญัญาณรบกวนในการเขา้รหสัวดิโีอทีข่อบของแหลง่สญัญาณวดิโีอ

เมน ูซูมดจิติอล
ซูมดจิติอล
ใชเ้พือ่ลดหรอืขยายภาพบนหนา้จอการฉายภาพ ซมูดจิติอล ไมเ่หมอืนกบัซมูออปตคิลั และคณุภาพของภาพผลลพัธจ์ะลดลง 
หมายเหต:ุ  การตัง้คา่ซมู ถกูเกบ็ไวใ้นรอบพลงังานของโปรเจ็กเตอร ์

เมน ูการยา้ยภาพ
การยา้ยภาพ
ปรับต�าแหน่งภาพทีฉ่ายแนวนอน (H) หรอืแนวตัง้ (V)

เมนกูารแกไ้ขเชงิเรขาคณติ
สีม่มุ
การตัง้คา่นีอ้นุญาตใหภ้าพทีฉ่ายถกูปรับจากแตล่ะมมุ เพือ่ท�าใหภ้าพเป็นสีเ่หลีย่มมมุฉากเมือ่พืน้ผวิการฉายไมไ่ดร้ะดบั

หมายเหต:ุ   ในขณะทีป่รับ สีม่มุ, เมนู ซมูดจิติอล, สดัสว่นภาพ และ การยา้ยภาพ จะถกูปิดใชง้าน ในการเปิดใชง้าน ซมูดจิติอล, 
สดัสว่นภาพ และ การยา้ยภาพ, ใหร้เีซต็การตัง้คา่ สีม่มุ กลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

แกภ้าพบดิเบีย้วแนวนอน
ปรับความผดิเพีย้นของภาพตามแนวนอนและท�าใหภ้าพเป็นสีเ่หลีย่มมากขึน้ ใชค้ยีส์โตนแนวนอนเพือ่แกไ้ขรปูรา่งของภาพทีบ่ดิ
เบีย้ว ซึง่เสน้ขอบดา้นซา้ยและดา้นขวาของภาพมคีวามยาวไมเ่ทา่กนั ซึง่มไีวส้�าหรับใชก้บัแอปพลเิคชัน่บนแกนแนวนอน
V คยีส์โตน
ปรับความผดิเพีย้นของภาพตามแนวตัง้และท�าใหภ้าพเป็นสีเ่หลีย่มมากขึน้ ใชค้ยีส์โตนแนวตัง้เพือ่แกไ้ขรปูรา่งของภาพทีบ่ดิเบีย้ว 
ซึง่ดา้นบนและดา้นลา่งเอยีงไปทางดา้นใดดา้นหนึง่ ซึง่มไีวส้�าหรับใชก้บัแอปพลเิคชัน่บนแกนแนวตัง้
ออโตค้ยีส์โตน
แกภ้าพบดิเบีย้วทางดจิติอล เพือ่ใหภ้าพทีฉ่ายพอดบีนพืน้ทีซ่ ึง่คณุก�าลงัฉายภาพ
หมายเหต:ุ  

 � ขนาดภาพจะลดลงเล็กนอ้ยเมือ่ปรับภาพเพีย้นตามแนวนอนและแนวตัง้
 � เมือ่ใช ้ออโตค้ยีส์โตน ฟังกช์ัน่ Four Corner Adjustment จะถกูปิดใชง้าน

รเีซ็ต
ยอ้นกลบัการแกไ้ขเชงิเรขาคณติกลบัไปเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงาน

 � ยกเลกิ: เลอืกเพือ่ยกเลกิการรเีซต็
 � ตกลง: เลอืกเพือ่คนืคา่เป็นการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงานส�าหรับการแกไ้ขเชงิเรขาคณติ
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เมนเูสยีง

เมนปิูดเสยีง
ซอ่น
ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ปิดเสยีงชัว่คราว

 � เปิด: เลอืก “เปิด” เพือ่ปิดเสยีง
 � ปิด: เลอืก “ปิด” เพือ่ปิดการปิดเสยีง

หมายเหต:ุ  ฟังกช์ัน่ “ซอ่น” มผีลกบัทัง้ระดบัเสยีงภายในและล�าโพงภายนอก

เมนรูะดบัเสยีง
ระดบัเสยีง
ปรับระดบัเสยีง

เมนเูสยีงเขา้
เสยีงเขา้
เลอืกพอรต์เสยีงเขา้ ส�าหรับแหลง่สญัญาณวดิโีอดงันี:้

 � HDMI1: เสยีง 1, เสยีง 2, คา่เริม่ตน้ หรอื ไมค์
 � HDMI2: เสยีง 1, เสยีง 2, คา่เริม่ตน้ หรอื ไมค์
 � VGA: เสยีง 1, เสยีง 2 หรอื ไมค์
 � วดิโีอ: เสยีง 1, เสยีง 2 หรอื ไมค์
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เมนตู ัง้คา่

เมนกูารฉายภาพ
การฉายภาพ
เลอืกการฉายทีต่อ้งการระหวา่งดา้นหนา้ ดา้นหลงั บนเพดาน และดา้นหลงับน

เมน ูต ัง้คา่การใชไ้ฟ
ระบบเปิดเครือ่งดว่น
เลอืก “เปิด” เพือ่เปิดใชง้านโหมดเปิดเครือ่งดว่น โปรเจ็กเตอรจ์ะเปิดอตัโนมตั ิเมือ่ไฟ AC เขา้ โดยไมต่อ้งกดปุ่ ม "เพาเวอร"์ ทีปุ่่ ม
กดบนโปรเจ็กเตอรห์รอืบนรโีมทคอนโทรล

เปิดเครือ่งพรอ้มสญัญาณภาพ
เลอืก “เปิด” เพือ่เปิดใชง้านโหมดสญัญาณเปิดเครือ่ง โปรเจ็กเตอรจ์ะเปิดอตัโนมตั ิเมือ่ระบบตรวจพบสญัญาณ โดยไมต่อ้งกดปุ่ ม 
"เพาเวอร"์ ทีปุ่่ มกดบนโปรเจ็กเตอรห์รอืบนรโีมทคอนโทรล
หมายเหต:ุ  

 � หากตวัเลอืก “เปิดเครือ่งพรอ้มสญัญาณภาพ” ถกู “เปิด” การสิน้เปลอืงพลงังานของโปรเจคเตอรใ์นโหมดสแตน
บายดจ์ะมากกวา่ 3W

 � ฟังกช์ัน่นีใ้ชไ้ดก้บัแหลง่สญัญาณ VGA และ HDMI

ปิดอตัโนมตั ิ(นาท)ี
ตัง้คา่ชว่งเวลาการนับถอยหลงั ตวัตัง้เวลานับถอยหลงัจะเริม่ขึน้ เมือ่ไมม่สีญัญาณถกูสง่ไปยงัโปรเจคเตอร ์โปรเจคเตอรจ์ะปิด
เครือ่งโดยอตัโนมตั ิเมือ่การนับถอยหลงัเสร็จสิน้ (ในหน่วยนาท)ี

ต ัง้เวลาปิด (นาท)ี
ก�าหนดคา่ตัง้เวลาปิด

 � ต ัง้เวลาปิด (นาท)ี: ตัง้คา่ชว่งเวลาการนับถอยหลงั ตวัตัง้เวลานับถอยหลงัจะเริม่ท�างาน โดยทีม่หีรอืไมม่สีญัญาณ
สง่ไปยงัโปรเจคเตอร ์โปรเจคเตอรจ์ะปิดเครือ่งโดยอตัโนมตั ิเมือ่การนับถอยหลงัเสร็จสิน้ (ในหน่วยนาท)ี
หมายเหต:ุ  ตวัตัง้เวลาปิดจะรเีซต็ทกุครัง้เมือ่ปิดโปรเจ็กเตอร์

 � เปิดตลอด: ตรวจสอบเพือ่ตัง้คา่ตวัตัง้เวลาปิดเป็น เปิดตลอด

โหมดเปิด/ปิด (สแตนดบ์าย)
ตัง้การตัง้คา่โหมดพลงังาน

 � เปิดใชง้าน: เลอืก "เปิดใชง้าน" เพือ่กลบัไปสแตนดบ์ายปกติ
 � อโีค: เลอืก "อโีค" เพือ่ประหยดัการสิน้เปลอืงพลงังาน < 0.5W

การใชไ้ฟผา่น USB (สแตนดบ์าย)
เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านฟังกช์ัน่ การใชไ้ฟผา่น USB เมือ่โปรเจคเตอรอ์ยูใ่นโหมดสแตนดบ์าย
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เมน ูระบบป้องกนั
ระบบป้องกนั
เปิดการใชง้านฟังกช์ัน่นีเ้พือ่ใหร้ะบบขอรหสัผา่นกอ่นเริม่การใชง้านโปรเจคเตอร์

 � เปิด: เลอืก “เปิด” เพือ่ใชก้ารตรวจสอบดา้นความปลอดภยั เมือ่เปิดโปรเจ็กเตอร์
 � ปิด: เลอืก “ปิด” เพือ่ใหส้ามารถเปิดโปรเจ็กเตอรไ์ดโ้ดยไมต่อ้งตรวจสอบรหสัผา่น

หมายเหต:ุ  รหสัผา่นเริม่ตน้คอื 1234 

ต ัง้เวลาป้องกนั
สามารถเลอืกฟังกช์ัน่เวลา (เดอืน/วนั/ชัว่โมง) เพือ่ตัง้คา่จ�านวนชัว่โมงทีส่ามารถใชโ้ปรเจ็กเตอร ์เมือ่เวลานีผ้า่นไป คณุจะถกูขอ
ใหใ้สร่หสัผา่นของคณุอกีครัง้
เปลีย่นรหสัผา่น
ใชเ้พือ่ตัง้คา่หรอืแกไ้ขรหสัผ่า่นทีแ่จง้เตอืนเมือ่เปิดโปรเจ็กเตอร์

เมนกูารต ัง้คา่ HDMI Link
หมายเหต:ุ   เมือ่คณุเชือ่มตอ่อปุกรณท์ีเ่ขา้กนักบั HDMI CEC เขา้กบัโปรเจHdเตอรด์ว้ยสายเคเบลิ HDMI คณุสามารถควบคมุ

อปุกรณเ์หลา่นัน้โดยเปิดเครือ่ง หรอืปิดเครือ่งพรอ้มกนั โดยใชค้ณุสมบตักิารควบคมุ HDMI Link บน OSD ของโปร
เจ็กเตอร ์ซึง่จะชว่ยใหอ้ปุกรณห์นึง่เครือ่งหรอืหลายเครือ่งในกลุม่สามารถเปิดหรอืปิดผา่นคณุลกัษณะ HDMI Link 
ไดใ้นการก�าหนดคา่ทัว่ไป เครือ่งเลน่ DVD ของคณุอาจเชือ่มตอ่กบัโปรเจคเตอรผ์า่นเครือ่งขยายเสยีงหรอืระบบโฮม
เธยีเตอร์

HDMI

แอมปลฟิาย
HDMI

เครือ่งเลน่ DVD

การเชือ่มโยง HDMI
เปิดท�างาน/ปิดท�างานฟังกช์ัน่ HDMI Link

TV ภายใน
ถา้การตัง้คา่ถกูตัง้คา่เป็น “ใช”่ ตวัเลอืกลงิคก์ารเปิดเครือ่ง และปิดเครือ่งกจ็ะใชไ้ด ้

Power On Link
เปิด CEC ตามค�าสัง่

 � Mutual: ทัง้โปรเจ็กเตอรแ์ละอปุกรณ ์CEC จะเปิดเครือ่งพรอ้มกนั
 � PJ --> อปุกรณ:์ อปุกรณ ์CEC จะเปิดเครือ่งเฉพาะหลงัจากทีโ่ปรเจ็กเตอรเ์ปิดเครือ่งเทา่นัน้
 � อปุกรณ ์--> PJ: โปรเจ็กเตอรจ์ะเปิดเครือ่งเฉพาะหลงัจากทีอ่ปุกรณ ์CEC เปิดเครือ่งเทา่นัน้

Power Of Link
เปิดใชง้านฟังกช์ัน่นีเ้พือ่ทีท่ัง้ HDMI Link และโปรเจ็กเตอรจ์ะปิดพรอ้มกนัโดยอตัโนมตัิ
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เมน ูรปูแบบการทดสอบ
รปูแบบการทดสอบ
เลอืกรปูแบบการทดสอบจากตารางสเีขยีว ตารางสแีดงมว่ง ตารางสขีาว สขีาวหรอืปิดใชง้านฟังกช์ัน่นี ้(ปิด)

เมน ูID โปรเจ็กเตอร์
ID โปรเจ็กเตอร์
ID ค�าสัง่สามารถถกูตัง้คา่โดยเมนู (ชว่ง 0-99) และอนุญาตใหผู้ใ้ชค้วบคมุโปรเจ็กเตอรแ์ตล่ะตวัไดโ้ดยค�าสัง่ RS232
หมายเหต:ุ  ส�าหรับรายการทีส่มบรูณข์องค�าสัง่ RS232 โปรดดคููม่อืผูใ้ช ้RS232 บนเว็บไซตข์องเรา

เมน ูทรกิเกอร ์12V
ทรกิเกอร ์12V
ใชฟั้งกช์นันีเ้พือ่เปิดการใชง้าน หรอืปิดการใชท้รกิเกอร์

หมายเหต:ุ  แจ็คมนิ ิ3.5 มม. ทีใ่หเ้อาตพ์ตุ 12V 500mA (สงูสดุ) ส�าหรับควบคมุระบบรเีลย์

+12V
GND

 � เปิด: เลอืก “เปิด” เพือ่เปิดใชง้านทรกิเกอร์
 � ปิด: เลอืก “ปิด” เพือ่ปิดใชง้านทรกิเกอร์

เมนตูวัเลอืก
เลอืกภาษา
ตัง้คา่ภาษาเมนู OSD ระหวา่ง ภาษาองักฤษ ภาษาเยอรมนั ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอติาล ีภาษาสเปน ภาษาโปรตเุกส ภาษา
โปแลนด ์ภาษาดชัท ์ภาษาสวเีดน ภาษานอรเ์วย,์ ภาษาเดนมารก์ ภาษาฟินแลนด ์ภาษากรกี ภาษาจนีตวัเต็ม ภาษาจนีตวัยอ่ 
ภาษาญีปุ่่ น ภาษาเกาหล ีภาษารัสเซยี ภาษาฮงัการ ีภาษาเชคโกสโลวาเกยี ภาษาอาราบกิ ภาษาไทย ภาษาตรุก ีภาษาเวยีดนาม 
ภาษาอนิโดนเีซยี ภาษาโรมนั ภาษาสโลวาเกยี
ค�าบรรยาย
ค�าบรรยาย เป็นเวอรช์ัน่ขอ้ความของเสยีงรายการ หรอืขอ้มลูอืน่ ๆ ทีแ่สดงบนหนา้จอ ถา้สญัญาณเขา้ประกอบดว้ยค�าบรรยาย คณุ
สามารถเปิดคณุสมบตันิี ้และชมผา่นชอ่งได ้ตวัเลอืกทีใ่ชไ้ดป้ระกอบดว้ย “ปิด”, “CC1”, และ “CC2”
การต ัง้คา่เมนู
ตัง้คา่ต�าแหน่งเมนูบนหนา้จอและก�าหนดคา่การตัง้คา่ตวัตัง้เวลาของเมนู

 � ต�าแหนง่เมน:ู เลอืกต�าแหน่งเมนูบนหนา้จอแสดงผล
 � ต ัง้เวลาเมน:ู เลอืกระยะเวลาทีเ่มนู OSD จะสามารถมองเห็นไดบ้นหนา้จอ

แหลง่อตัโนมตั ิ
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ปลอ่ยใหโ้ปรเจ็กเตอรค์น้หาแหลง่สญัญาณขาเขา้ทีส่ามารถใชง้านไดโ้ดยอตัโนมตัิ
แหลง่สญัญาณเขา้
เลอืกแหลง่สญัญาณขาเขา้ระหวา่ง HDMI1, HDMI2, VGA, วดิโีอ และ หนา้หลกั
ชือ่อนิพทุ
ใชเ้พือ่แกไ้ขชือ่ฟังกช์ัน่สญัญาณเขา้เพือ่การบง่ชีท้ีง่า่ยขึน้ ตวัเลอืกทีใ่ชไ้ดป้ระกอบดว้ย HDMI1, HDMI2, VGA, วดิโีอ และ หนา้หลกั
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พืน้ทีส่งู
เมือ่เลอืก “เปิด” พัดลมจะหมนุเร็วขึน้ คณุสมบตันิีม้ปีระโยชนเ์มือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่รีะดบัสงู ซึง่มอีากาศเบาบาง
Display Mode Lock
เลอืก “เปิด” หรอื “ปิด” เพือ่ล็อคหรอืปลดล็อคการปรับเปลีย่นการตัง้คา่โหมดแสดงผล
ล็อคปุ่ ม
เมือ่ฟังกช์ัน่ล็อคปุ่ มกดเป็น “เปิด” ปุ่ มกดจะถกูล็อค อยา่งไรกต็ามโปรเจคเตอรย์งัสามารถท�างานไดด้ว้ยรโีมทคอนโทรล คณุ
สามารถใชปุ้่ มกดไดใ้หม ่โดยเลอืก “ปิด”
ซอ่นขอ้มลู
เปิดการใชง้านฟังกช์ัน่นีเ้พือ่ซอ่นขอ้ความขอ้มลู

 � ปิด: เลอืก “ปิด” เพือ่แสดงขอ้ความ “คน้หา” 
 � เปิด: เลอืก “เปิด” เพือ่ซอ่นขอ้ความขอ้มลู

โลโก้
ใชฟั้งกช์ัน่นีเ้พือ่ตัง้คา่หนา้จอเริม่ตน้ทีต่อ้งการ หากมกีารเปลีย่นแปลง จะมผีลในครัง้ถดัไปทีโ่ปรเจคเตอรเ์ปิด

 � คา่เร ิม่ตน้: หนา้จอเริม่ตน้มาตรฐาน
 � ปกต:ิ โลโกจ้ะไมแ่สดงบนหนา้จอเมือ่เปิดเครือ่ง
 � ผูใ้ช:้ จ�าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งมอืจับภาพโลโก ้

หมายเหต:ุ  โปรดเยีย่มชมเว็บไซต ์เพือ่ดาวนโ์หลดเครือ่งมอืจับภาพโลโก ้ 
รปูแบบไฟลท์ีส่นับสนุน: png/bmp/jpg 

สพีืน้
ใชฟั้งกช์ัน่นีเ้พือ่แสดงหนา้จอสนี�้าเงนิ, แดง, เขยีว, เทา, ไมม่สี,ี หรอืโลโกเ้มือ่ไมม่สีญัญาณใดๆ
หมายเหต:ุ  ถา้สพีืน้หลงัถกูตัง้คา่เป็น “ไมม่”ี สพีืน้หลงัจะเป็นสดี�า

เมน ูรเีซ็ต OSD
รเีซ็ต OSD
ยอ้นกลบัการตัง้คา่เมนู OSD ไปทีค่า่เริม่ตน้จากโรงงาน
รเีซ็ตไปเป็นคา่เร ิม่ตน้จากโรงงาน
ยอ้นกลบัการตัง้คา่ทัง้หมด (รวมถงึการตัง้คา่ Android) ไปทีค่า่เริม่ตน้จากโรงงาน
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เมนขูอ้มลู
ดขูอ้มลูโปรเจ็กเตอรท์ีแ่สดงไวด้า้นลา่ง:

 � Regulatory
 � Serial Number
 � แหลง่ทีม่า
 � ความละเอยีด
 � อตัราการรเีฟรช
 � โหมดการแสดงภาพ
 � โหมดเปิด/ปิด (สแตนดบ์าย)
 � ชัว่โมงแหลง่ก�าเนดิแสง
 � สถานะเครอืขา่ย
 � หมายเลข IP
 � ID โปรเจ็กเตอร์
 � โหมดความสวา่ง
 � เวอรช์ัน่เฟิรม์แวร์
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เมน ูการต ัง้คา่ระบบ
บนเมนูหลกั เลอืกเมนู การตัง้คา่ระบบ “ ” เพือ่ก�าหนดคา่การตัง้คา่ระบบตา่งๆ

การเคลือ่นทีใ่นเมนทู ัว่ไป

เมนูหลัก

เมนูย่อย

1. ในขณะทีเ่มนู การตัง้คา่ระบบ แสดงอยู ่ใชปุ้่ มขึน้และลง เพือ่เลอืกรายการใดๆ ในเมนูหลกั ในขณะทีท่�าการเลอืกบน
หนา้ใด ๆ กด “ตกลง” หรอืปุ่ ม “ขวา” บนรโีมทคอนโทรล เพือ่เขา้ไปยงัเมนูยอ่ย

2. กดปุ่ ม “ซา้ย” และ “ขวา” เพือ่เลอืกรายการเมนูทีต่อ้งการ จากนัน้กด “ตกลง” เพือ่เปิดเมนูยอ่ย
3. กดปุ่ ม “ขึน้” และ “ลง” เพือ่เลอืกรายการทีต่อ้งการในเมนูยอ่ย
4. กด “ตกลง” หรอืปุ่ ม “ขวา” เพือ่เขา้ไปยงัการตัง้คา่ของรายการเมนูยอ่ยทีเ่ลอืก
5. กดปุ่ ม “ขึน้”, “ลง”, “ซา้ย” หรอื “ขวา” เพือ่เลอืกการตัง้คา่ หรอืกดปุ่ ม “ซา้ย” และ “ขวา” เพือ่ปรับคา่ (ถา้จ�าเป็น)
6. กด “ตกลง” เพือ่ยนืยนัการตัง้คา่
7. เลอืกรายการถดัไปทีจ่ะปรับในเมนูยอ่ย และแกไ้ขคา่ตามทีอ่ธบิายดา้นบน
8. ในการออก กด “ ” (ซ�้าๆ ถา้จ�าเป็น) เมนู การตัง้คา่ จะปิด และโปรเจ็กเตอรจ์ะบนัทกึการตัง้คา่ใหมโ่ดยอตัโนมตัิ
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แผนผงัเมน ูการต ัง้คา่ระบบ

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คา่

การปรับแตง่

วอลลเ์ปเปอร์ สไตล ์Optoma…

ทางลดัหนา้แรก

Shortcut1

Shortcut2

Shortcut3

Shortcut4

Shortcut5

Shortcut6

ระบบ

แอป

Optoma Management 
Suite

File Manager

Optoma Marketplace

Creative Cas Pro

Lightning

คยีบ์อรด์

คยีบ์อรด์ปัจจบุนั

การจัดการคยีบ์อรด์
ปิด

คยีบ์อรด์ Kika เปิด

วนัทีแ่ละเวลา

เขตเวลา

ใชร้ปูแบบ 24 ชัว่โมง
เปิด

ปิด [คา่เริม่ตน้]

อพัเดทระบบ

ทีเ่กบ็ขอ้มลูภายใน

Legal (กฎหมาย)

ควบคมุ

ไรส้าย

Wi-Fi
เปิด [คา่เริม่ตน้]

ปิด

SSID เครอืขา่ยทีใ่ชไ้ด ้
(เมือ่ WiFi เปิด)

เพิม่เครอืขา่ยใหม่

ฮ็อตสป็อตพกพา Wi-Fi ฮ็อตสป็อตพกพา

อเีธอรเ์น็ต

การตัง้คา่พร็อกซี่

การตัง้คา่ IP

รเีซต็

OMS

หมายเหต:ุ  ฟังกช์ัน่แตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัขอ้ก�าหนดของรุน่



ไทย48

การใชง้านโปรเจ็กเตอร์

เมน ูการปรบัแตง่

ทางลดัหนา้แรก
ทบทวนทางลดับนหนา้จอหลกัของแอปทีเ่ปิดอยูท่ัง้หมดในแหลง่สญัญาณเขา้แตล่ะอยา่ง รายการไมส่ามารถซ�้าได ้ยกเวน้ส�าหรับ
ตวัเลอืก “อตัโนมตั”ิ ซึง่หมายถงึการทีร่ะบบจะจ�าแอปลา่สดุทีถ่กูเปิดขึน้มาไดส้งูสดุ 6 แอป จากนัน้จะแทนทีท่างลดัแอป เพือ่ให ้
แอปลา่สดุกลายเป็นแอปแรกในรายการแอป ในขณะทีแ่อปอืน่ ๆ ในรายการจะถกูเลือ่นไปทลีะหนึง่ต�าแหน่ง
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เมน ูระบบ

แอป
เลอืกแอปตดิตัง้ส�าเร็จทีต่อ้งการซึง่คณุตอ้งการเปิดใช ้

คยีบ์อรด์
ก�าหนดคา่การตัง้คา่คยีบ์อรด์

 � คยีบ์อรด์ปจัจบุนั: บง่ชีค้ยีบ์อรด์เสมอืนปัจจบุนัทีใ่ชโ้ดยระบบ
 � การจดัการคยีบ์อรด์: เปิด/ปิดแอปวธิกีารป้อน ถา้แอปถกูเปิดใชง้าน แอปวธิกีารป้อนทีเ่ปิดไวจ้ะแสดงในรายการ

การเลอืก “คยีบ์อรด์ปจัจบุนั”
วนัทีแ่ละเวลา
ก�าหนดคา่วนัทีแ่ละเวลา

 � เขตเวลา: เลอืกเขตเวลาในต�าแหน่งของคณุ
 � ใชร้ปูแบบ 24 ช ัว่โมง: ตัง้คา่เป็น “เปิด” เพือ่แสดงเวลาในรปูแบบ 24 ชัว่โมง ตัง้คา่เป็น “ปิด” เพือ่แสดงเวลาใน

รปูแบบ 12 ชัว่โมง (AM/PM)

อพัเดทระบบ
ท�าตามค�าแนะน�าบนหนา้จอเพือ่อปัเดตเฟิรม์แวรโ์ปรเจคเตอร์

ทีเ่ก็บขอ้มลูภายใน
ดพูืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภายในคงเหลอื
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Legal (กฎหมาย)
ดเูอกสารดา้นกฎหมาย ซึง่ประกอบดว้ย “ขอ้บงัคบัและเงือ่นไขในการใช”้, “นโยบายความเป็นสว่นตวั” และ 
“นโยบายเกีย่วกบัคกุกี”้

หมายเหต:ุ  คณุสามารถดเูอกสารดา้นกฎหมายออนไลนไ์ดด้ว้ย โปรดไปทีเ่ว็บแอดเดรสตอ่ไปนี:้
 � ขอ้บงัคบัและเงือ่นไขในการใช:้ https://www.optoma.com/terms-conditions/
 � นโยบายเกีย่วกบัคกุกี:้ https://www.optoma.com/cookies-policy/
 � นโยบายความเป็นสว่นตวั: https://www.optoma.com/software-privacy-policy/
 � ใบอนุญาตโอเพน่ซอรส์
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เมนคูวบคมุ

ไรส้าย
ก�าหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยไรส้าย

 � Wi-Fi: ตัง้คา่ตวัเลอืก Wi-Fi เป็น “เปิด” เพือ่เปิดใชง้านคณุสมบตัเิครอืขา่ยไรส้าย
 � SSID เครอืขา่ยทีใ่ชไ้ด:้ เลอืกจดุเขา้ถงึไรส้ายทีต่อ้งการ และป้อน หรอืก�าหนดคา่พารามเิตอรก์ารเชือ่มตอ่ที่

จ�าเป็น (ถา้จ�าเป็น) ตวัอยา่งเชน่ รหสัผา่น, การตัง้คา่พร็อกซี ่และ IP แอดเดรส ส�าหรับขอ้มลู คณุสามารถดคูวาม
แรงสญัญาณได ้
เลอืก “ยกเลกิ” เพือ่กลบัไปยงัเมนูเครอืขา่ยโดยไมบ่นัทกึการตัง้คา่ เลอืก “Forget (ลมื)” เพือ่ลบโปรไฟลเ์ครอืขา่ย
ไรส้าย
หมายเหต:ุ  เมือ่ใดกต็ามทีค่ณุจ�าเป็นตอ้งป้อนสญัลกัษณ ์ระบบจะแสดงแป้นพมิพบ์นหนา้จอขึน้มาโดยอตัโนมตัิ

 � เพิม่เครอืขา่ยใหม:่ ป้อนชือ่เครอืขา่ยดว้ยตวัเอง
 � ฮ็อตสป็อตพกพา:  ก�าหนดคา่โปรเจคเตอรใ์หท้�าหนา้ทีเ่ป็นอปุกรณจ์ดุเขา้ถงึไรส้ายส�าหรับอปุกรณอ์ืน่

อเีธอรเ์น็ต
ก�าหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบมสีาย

หมายเหต:ุ  ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คณุเชือ่มตอ่โปรเจ็กเตอรเ์ขา้กบัเครอืขา่ยแลน (LAN) แลว้ โปรดด ูหนา้ 16
 � การต ัง้คา่พร็อกซี:่ ใหช้ือ่โฮสตพ์ร็อกซี,่ พอรต์การเชือ่มตอ่ และขอ้มลูขา้มโดเมนพร็อกซีด่ว้ยตวัเอง เมือ่รอ้งขอ
 � การต ัง้คา่ IP: เปิดใชง้าน DHCP ถา้คณุตอ้งการใหโ้ปรเจคเตอรรั์บ IP แอดเดรส และพารามเิตอรก์ารเชือ่มตอ่อืน่ 

ๆ โดยอตัโนมตัจิากเครอืขา่ยของคณุ ปิดใชง้าน DHCP ถา้คณุตอ้งการก�าหนด IP แอดเดรส, เกตเวย,์ ความยาว
อกัษรน�าหนา้เครอืขา่ย และพารามเิตอร ์DNS ดว้ยตวัเอง

 � รเีซ็ต: กลบัไปยงัการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงานส�าหรับการตัง้คา่เครอืขา่ย

OMS
ใชซ้อฟตแ์วรน์ีเ้พือ่จัดการอปุกรณข์องคณุจากระยะไกล รวมถงึการถา่ยทอดขอ้ความฉุกเฉนิ การเฝ้าตรวจสอบและการแจง้เตอืน
แบบเรยีลไทม ์และการก�าหนดเวลาเปิด/ปิดอปุกรณ์
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ฟงักช์นั LAN/RJ45
โปรเจคเตอรม์อบเครอืขา่ยทีห่ลากหลายและคณุสมบตักิารจัดการระยะไกลเพือ่การใชง้านทีง่า่ยและไมยุ่ง่ยาก LAN / RJ45 ใช ้
ฟังกช์นัเครอืขา่ยเพือ่ชว่ยจัดการจากระยะไกล: การตัง้คา่เปิด/ปิดเครือ่ง ความสวา่ง และคอนทราสต ์อกีทัง้คณุยงัสามารดขูอ้มลู
สถานะของโปรเจคเตอร ์เชน่: แหลง่สญัญาณวดิโีอ การปิดเสยีง ฯลฯ

(Ethernet)

โปรเจคเตอร์

พรอ้มฟงักช์ ัน่การท�างาน LAN ของเครือ่ง
โปรเจคเตอรน์ีส้ามารถควบคมุไดจ้าก PC (แล็บท็อป) หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ ผา่นพอรต์ LAN / RJ45 และ Crestron / Extron / AMX 
(Device Discovery) / PJLink ทีเ่ขา้กนัได ้

 � Crestron เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Crestron Electronics, Inc. แหง่สหรัฐ
 � Extron เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Extron Electronics, Inc. แหง่สหรัฐ
 � AMX เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ AMX LLC แหง่สหรัฐ
 � PJLink ยืน่ค�าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้และโลโกใ้นญีปุ่่ น สหรัฐอเมรกิาร และประเทศอืน่ๆ โดย JBMIA

โปรเจคเตอรน์ีร้องรับค�าสัง่ของตวัควบคมุของ Crestron Electronics ทีก่�าหนด และซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้ง ตวัอยา่งเชน่ 
RoomView®

โปรเจคเตอรน์ีพ้รอ้มทีจ่ะรองรับอปุกรณข์อง Extron

โปรเจคเตอรน์ีร้องรับ AMX (Device Discovery)

โปรเจคเตอรน์ีร้องรับค�าสัง่ทัง้หมดของ PJLink คลาส 2

ส�าหรับรายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบัชนดิของอปุกรณภ์ายนอกทีส่ามารถเชือ่มตอ่กบัพอรท์ LAN/RJ45 และรโีมทควบคมุการฉายภาพ 
เชน่เดยีวกบัการรองรับค�าสัง่ส�าหรับอปุกรณภ์ายนอกเหลา่นี ้โปรดตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนบรกิารโดยตรง

http://www.crestron.com/
http://www.extron.com/
http://www.amx.com/
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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อเีทอรเ์น็ต (การต ัง้คา่โปรเจคเตอร)์
1. การเปิดโปรเจคเตอร์
2. เชือ่มตอ่ RJ45 ไปยงัพอรท์ RJ45 บนโปรเจคเตอรแ์ละ PC (แล็บท็อป)

3. ท�าตามค�าแนะน�าบนหนา้จอเพือ่ก�าหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย  
(หนา้จอหลกัของโปรเจคเตอร ์> การต ัง้คา่ > การควบคมุ > อเีทอรเ์น็ต > การต ัง้คา่ IP > คงที)่

หมายเหต:ุ  หลงัจากเสร็จสิน้การก�าหนดคา่เครอืขา่ย สถานะจะแสดงเป็น “เชือ่มตอ่แลว้”
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การต ัง้คา่ PC
1. เชือ่มตอ่ RJ45 ไปยงัพอรท์ RJ45 บนโปรเจคเตอรแ์ละ PC (แล็บท็อป)

2. บน PC (แล็บท็อป) ใหเ้ลอืก เร ิม่ > แผงควบคมุ > การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

3. คลกิขวาที ่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยทอ้งถิน่ และเลอืก คณุสมบตั ิ

4. ในหนา้ตา่ง คณุสมบตั ิใหเ้ลอืก แท็บท ัว่ไป และเลอืก อนิเทอรเ์น็ตโพรโทคอล (TCP/IP)
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5. คลกิ "คณุสมบตั"ิ

6. พมิพ ์IP แอดเดรส และซบัเน็ตมาสก ์จากนัน้ กด "ตกลง"

7. เปิดเว็บเบราวเ์ซอร ์เชน่ Microsoft Edge หรอื Google Chrome
8. ในแถบทีอ่ยู ่ใหป้้อน IP แอดเดรสของโปรเจคเตอร:์ 192.168.1.128 : 8088
9. กด "ใสค่า่" 

โปรเจคเตอรน์ีต้ัง้คา่ไวส้�าหรับการจัดการระยะไกล ฟังกช์ัน่ LAN/RJ45 แสดงดงัตอ่ไปนี:้



ไทย56

การใชง้านโปรเจ็กเตอร์

เขา้สูร่ะบบและก�าหนดคา่การควบคมุเครอืขา่ย
1. เขา้สูร่ะบบของโปรเจคเตอรจ์ากเว็บเบราวเ์ซอร ์(เชน่ 192.168.1.128 : 8088 แลว้กดปุ่ ม “ใสค่า่”)

- ชือ่ผูใ้ช:้ admin
- รหสัผา่น: admin
หมายเหต:ุ  ตอ้งเปลีย่นรหสัผา่นหลงัจากเขา้สูร่ะบบครัง้แรก

2. คลกิ ท ัว่ไป จากนัน้ ใน การต ัง้คา่พาวเวอร ์ใหต้ัง้คา่ โหมดจา่ยไฟ เป็น ใชง้านอยู่
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3. คลกิ ต ัง้คา่เครอืขา่ย จากนัน้เปิดปุ่ มฟังกช์นัทีค่ณุตอ้งการใชง้าน

หมายเหต:ุ  

Crestron พอรต์: 41794
PJ-Link พอรต์: 4352
AMX พอรต์: 9131
Telnet พอรต์: 23
การควบคมุเว็บเพจ พอรต์: 8088
เว็บเซริฟ์เวอร ์Optoma พอรต์: 8080
แอป Creative Cast พอรต์: 80
Extron พอรต์: 2023
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Crestron
1. ในการตัง้คา่ “ตวัควบคมุ” ของโปรเจคเตอรห์รอืผา่นเว็บเพจ ตวัควบคมุ LAN ของเบราวเ์ซอร ์ใหส้ลบัฟังกช์นั 

Crestron ไปที ่เปิด
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2. สลบัไปทีห่นา้ “อปัโหลดใบรับรอง Crestron” เพือ่อปัโหลดใบรับรอง

3. เลอืกฟังกช์นัของ Crestron ทีต่อ้งการ แลว้ก�าหนดคา่ทีจ่�าเป็น
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การเลอืกแหลง่สญัญาณเขา้
คณุสามารถเลอืกแหลง่สญัญาณเขา้ใด ๆ ไดโ้ดยตรงบนหนา้จอหลกั โดยใชท้างลดัอนิพตุ

หมายเหต:ุ   คณุสามารถปรับแตง่การตัง้คา่ทางลดัในเมนู “การตัง้คา่ระบบ  ปรับแตง่ Hทางลดัหนา้หลกั”  นอกจากนี ้คณุ
สามารถแกไ้ขล�าดบัของทางลดับนหนา้จอหลกัไดด้ว้ย

ถา้มองไมเ่ห็นแหลง่สญัญาณเขา้ทีต่อ้งการบนหนา้จอหลกั เลอืก “ ” เพือ่ดตูวัเลอืกอนิพตุทัง้หมด จากนัน้เลอืกแหลง่สญัญาณ
เขา้ของคณุ หรอืเลอืก “หนา้หลกั” เพือ่กลบัไปยงัหนา้จอหลกั
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การเลอืกแอป
คณุสามารถเลอืกแอปใด ๆ ไดโ้ดยตรงบนหนา้จอหลกั โดยใชท้างลดัแอป

หมายเหต:ุ  คณุสามารถปรับแตง่การตัง้คา่ทางลดัในเมนู “การตัง้คา่ระบบ  ปรับแตง่ Hทางลดัหนา้หลกั” 

ถา้มองไมเ่ห็นแอปทีต่อ้งการบนหนา้จอหลกั เลอืก “ ” เพือ่ดแูอปทีต่ดิตัง้ไวท้ัง้หมด จากนัน้เลอืกแอปทีค่ณุตอ้งการ
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Creative Cast

เพือ่รับแอป คณุสามารถด�าเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
 � ถา้คณุก�าลงัใชอ้ปุกรณเ์คลือ่นที ่ใหส้แกน QR โคด้บนหนา้จอ
 � ถา้คณุก�าลงัใชค้อมพวิเตอร ์เพยีงไปทีล่งิค์

จากนัน้ตดิตัง้แอป Creative Cast ในคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุ
กอ่นทีจ่ะเริม่ตน้ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไดเ้ชือ่มตอ่คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุเขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกบัโปรเจ็คเตอร ์จาก
นัน้ปฏบิตัติามขัน้ตอนบนหนา้จอ เพือ่ใชง้านแอป

หมายเหต:ุ   ส�าหรับการเปิดใชง้านครัง้แรกของฟังกช์ัน่การมริเ์รอรห์นา้จอ iOS โปรดตรวจดใูหแ้น่ใจวา่โปรเจ็กเตอรเ์ชือ่มตอ่อยู่
กบัอนิเทอรเ์น็ต จากนัน้เรยีกใชแ้อป Creative Cast คณุจ�าเป็นตอ้งด�าเนนิการขัน้ตอนนีค้รัง้แรกเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ 
และหลงัจากทีส่รา้งการเชือ่มตอ่เริม่ตน้แลว้ กไ็มจ่�าเป็นตอ้งเปิดแอป Creative Cast ส�าหรับการใชง้านฟังกช์ัน่การมริ์
เรอรห์นา้จอ iOS ในอนาคตอกี
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Optoma Marketplace
ดว้ยแอป Optoma Marketplace คณุสามารถคน้หา และตดิตัง้แอปตา่ง ๆ ได ้

File Manager
ดว้ยแอป File Manager คณุสามารถจัดการไฟลท์ีเ่กบ็อยูใ่นทีเ่กบ็ขอ้มลูภายใน ทีเ่กบ็ขอ้มลูภายนอก และทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวด์
ได ้
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Optoma Management Suite (OMS)
ท�าตามค�าแนะน�าบนหนา้จอเพือ่ตัง้คา่และใชง้าน 



ไทย 65

การใชง้านโปรเจ็กเตอร์

รปูแบบมลัตมิเีดยีทีส่นบัสนนุ
ถา้คณุตอ้งการเลน่ไฟลม์ลัตมิเีดยี ใหเ้ชือ่มตอ่ทีเ่ก็บขอ้มลู USB ทีม่เีนือ้หามลัตมิเีดยีเขา้กบัโปรเจ็กเตอร ์จากนัน้เปิดแอปเครือ่ง
เลน่มลัตมิเีดยี และเลอืกไฟลท์ีต่อ้งการจะเลน่ 
โปรเจ็กเตอรส์นับสนุนรปูแบบมลัตมิเีดยีตอ่ไปนี:้
รปูแบบเสยีง
ตวัถอดรหสั รปูแบบทีร่องรบั
MPEG MP1, MP2, MP3
OGG OGG, OGA
FLAC FLACC
AAC AAC, M4A

รปูแบบวดิโีอ
ตวัถอดรหสั รปูแบบทีร่องรบั
MPEG-1/2 DAT, MPG, VOB, TS
H.264 / AVC AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV
JPEG เคลือ่นไหว AVI

รปูแบบรปูถา่ย
ตวัถอดรหสั รปูแบบทีร่องรบั
JPEG JPG, JPEG
BMP BMP
GIF GIF
PNG PNG
WEBP WEBP

โปรแกรมดเูอกสาร Office
รปูแบบเอกสาร เวอรช์ ัน่และรปูแบบทีส่นบัสนนุ
PDF PDF 1.7 และใหมก่วา่ (*.pdf)

โปรแกรมเขยีน 
(Word)

เอกสาร Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (*.doc)
เทมเพลต Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (*.dot)
เอกสาร Microsoft Word 2007/2010 (*.docx)
เทมเพลต Microsoft Word 2007/2010 (*.dotx)
ไฟลข์อ้ความ (*.txt, *.log)

สเปรดชตี 
(Excel)

เวริก์บุก๊ Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 (*.xls)
เวริก์บุก๊ Microsoft Excel 2007/2010 (*.xlsx)
ไฟลข์อ้ความ (*.csv)
เทมเพลต Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 (*.xlt)
เทมเพลต Microsoft Excel 2007/2010 (*.xltx)

งานน�าเสนอ 
(PowerPoint)

งานน�าเสนอ Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003 (*.ppt, *.pps)
งานน�าเสนอ Microsoft PowerPoint 2007/2010 (*.pptx, *.ppsx)
เทมเพลตงานน�าเสนอ Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003 (*.pot)
เทมเพลตงานน�าเสนอ Microsoft PowerPoint 2007/2010 (*.potx)

รปูแบบทีร่องรบั USB
FAT32
NTFS
exFAT
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การดแูถบสถานะ
ตามคา่เริม่ตน้ แถบสถานะบนหนา้จอหลกัประกอบดว้ยไอคอนตา่ง ๆ ทีร่ะบถุงึสถานะการเชือ่มตอ่ของเครอืขา่ยแบบมสีาย, USB 
และเครอืขา่ยไรส้าย คณุสามารถเลอืกไอคอนใด ๆ กไ็ดเ้พือ่เปิดเมนูทีเ่ชือ่มโยงอยู ่การเลอืกไอคอนสถานะแบบมสีายหรอืไร ้
สาย สง่ผลตอ่การเปิดเมนูการก�าหนดคา่เครอืขา่ย ในขณะทีเ่ลอืกไอคอนสถานะ USB สง่ผลตอ่การเปิดเบราวเ์ซอร ์และการแสดง
เนือ้หาของอปุกรณ ์USB ทีเ่ชือ่มตอ่

สถานะเครือข่ายแบบมีสาย

สถานะการเชื่อมต่อ USB

สถานะเครือข่ายไร้สาย

https://www.youtube.com/watch?v=lfBK5PCNnS8
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ความละเอยีดทีใ่ชง้านได้
NTSC NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz
PAL PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz 

SECAM SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4 MHz
SDTV 480i/p, 576i/p
HDTV 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080P(50/60Hz)

วดิโีอไทมม์ ิง่

สญัญาณ ความละเอยีด อตัราการรเีฟรช 
(Hz) หมายเหตุ

TV(NTSC) 720 X 480 60
ส�าหรับวดิโีอ Composite /S-วดิโีอ

TV(PAL,SECAM) 720 X 576 50
SDTV(480I) 720 X 480 60

ส�าหรับคอมโพเนนท์

SDTV(480P) 720 X 480 60
SDTV(576I) 720 X 576 50
SDTV(576P) 720 X 576 50
HDTV(720p) 1280 X 720 50/60
HDTV(1080I) 1920 X1080 50/60
HDTV(1080p) 1920 X1080 24/50/60

ความเขา้กนัไดข้องวดิโีอ 3D ของจรงิ

ความละเอยีด
อนิพตุ

อนิพตุ HDMI 
1.4a 3D

เวลาอนิพตุ 

1280 x 720P @ 50Hz บนและลา่ง
1280 x 720P @ 60Hz บนและลา่ง
1280 x 720P @ 50Hz การรวบเฟรม
1280 x 720P @ 60Hz การรวบเฟรม
1920 x 1080i @ 50Hz เคยีงขา้งกนั (ครึง่)
1920 x 1080i @ 60Hz เคยีงขา้งกนั (ครึง่)
1920 x 1080P @ 24Hz บนและลา่ง
1920 x 1080P @ 24Hz การรวบเฟรม

HDMI 1.3

1920 x 1080i @ 50Hz

เคยีงขา้งกนั (ครึง่) โหมด SBS เปิดอยู่

1920 x 1080i @ 60Hz
1280 x 720P @ 50Hz
1280 x 720P @ 60Hz
800 x 600 @ 60Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1280 x 800 @ 60Hz
1920 x 1080i @ 50Hz

บนและลา่ง โหมด TAB เปิดอยู่

1920 x 1080i @ 60Hz
1280 x 720P @ 50Hz
1280 x 720P @ 60Hz
800 x 600 @ 60Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1280 x 800 @ 60Hz
480i HQFS 3D รปูแบบ เป็นเฟรมภาพอยา่งตอ่

เนือ่ง

หมายเหต:ุ  
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 � หากอนิพตุ 3D เป็น 1080p@24hz DMD ควรจะเลน่ซ�า้ดว้ยปรพัินธหืลายชัน้ดว้ยโหมด 3D
 � สนับสนุนการเลน่ NVIDIA 3DTV หากไมม่คีา่ธรรมเนยีมสทิธบิตัรจาก Optoma
 � 1080i@25Hz และ 720p@50Hz จะรันที ่100Hz; 1080p@24Hz จะรันที ่144Hz; ไทมม์ิง่ 3D อืน่ ๆ จะรันที ่

120Hz

ความเขา้กนัไดก้บัคอมพวิเตอร์
สญัญาณคอมพวิเตอรม์าตรฐาน VESA (ความเขา้กนัไดก้บัอนาล็อก RGB)

สญัญาณ ความละเอยีด อตัราการรเีฟรช (Hz) หมายเหตุ
VGA 640 X 480 60/67/72/85 Mac 60/72/85
SVGA 800 X 600 56/60(*2)/72/85/120(*2) Mac 60/72/85

XGA 1024 X768 48/50(*4)/60(*2)/70/75/8
5/120(*2) Mac 60/70/75/85

HDTV(720P) 1280 X 720 50/60(*2)/120(*2) Mac 60

WXGA
1280 X768 60/75/85 Mac 60/75/85
1280 X800 48/50(*4)60 Mac 60

WXGA(*3) 1366 X768 60
SXGA 1280 X1024 60/75/85 Mac 60/75

SXGA+ 1400 X1050 60
UXGA 1600 X 1200 60

HDTV(1080p) 1920 X1080 24/50/60 Mac 60
WUXGA 1920 X1200(*1) 60/50hz(*4) Mac 60

หมายเหต:ุ  

 � (*1) 1920 x 1200 @60Hz สนับสนุนเฉพาะ RB (reduced blanking)
 � (*2) รองรับไทมม์ิง่ 3D ส�าหรับโปรเจคเตอรท์ีม่รีะบบ 3D (มาตรฐาน) และโปรเจคเตอร ์3D ของจรงิ (อปุกรณซ์ือ้

เพิม่)
 � (*3) ไทมม์ิง่มาตรฐาน Windows 8
 � (*4) โปรเจคเตอร ์Proscene และขอ้มลู >4,000L, ความละเอยีดเนทฟีตอ้งสนับสนุน @50Hz

สญัญาณเขา้ส�าหรบั HDMI/DVI-D 
สญัญาณ ความละเอยีด อตัราการรเีฟรช (Hz) หมายเหตุ

VGA 640 X 480 60 Mac 60/72/85
SVGA 800 X 600 60(*2)/72/85/120(*2) Mac 60/72/85

XGA 1024 X768 48/50(*4)/60(*2)/70/75/
85/120(*2) Mac 60/70/75/85

SDTV(480I) 720 X 480 60
SDTV(480P) 720 X 480 60
SDTV(576I) 720 X 576 50
SDTV(576P) 720 X 576 50

WSVGA(1024X600) 1024 X 600 60 (*3)
HDTV(720p) 1280 X 720 50(*2)/60/120(*2) Mac 60

WXGA
1280 X768 60/75/85 Mac 75
1280 X800 60/50/48hz(*4) Mac 60

WXGA(*5) 1366X768 60

SXGA
1280 X1024 60/75/85 Mac 60/75
1440 x 900 60

SXGA+ 1400 X1050 60
UXGA 1600 X 1200 60

HDTV(1080I) 1920 X1080 50/60
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สญัญาณ ความละเอยีด อตัราการรเีฟรช (Hz) หมายเหตุ
HDTV(1080p) 1920 X1080 24/30/50/60 Mac 60

WUXGA 1920 X1200(*1) 60/50(*4) Mac 60

หมายเหต:ุ  

 � (*1) 1920 x 1200 @60Hz สนับสนุนเฉพาะ RB (reduced blanking)
 � (*2) รองรับไทมม์ิง่ 3D ส�าหรับโปรเจคเตอรท์ีม่รีะบบ 3D (มาตรฐาน) และโปรเจคเตอร ์3D ของจรงิ (อปุกรณซ์ือ้

เพิม่)
 � (*3) โปรเจคเตอรย์คุใหม ่& ขอ้มลู ตอ้งมไีทมม์ิง่นี ้ถา้ม ีWSVGA, Proscene และ Home กจ็ะดี
 � (*4) โปรเจคเตอร ์Proscene และขอ้มลู >4,000L, ความละเอยีดเนทฟีตอ้งสนับสนุน @50Hz/48Hz
 � (*5) ไทมม์ิง่มาตรฐาน Windows 8

HDMI 1.4
B0/เวลาทีต่ ัง้ข ึน้

ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz] แนวนอน [Hz]
720x400 70.0 31.5 
640x480 60.0 31.5 
640x480 66.6(67) 34.9 
640x480 72.0 37.9 
640x480 75.0 37.5 
800x600 56.0 35.1 
800x600 60.0 37.9 
800x600 72.0 48.1 
800x600 75.0 46.9 
832x624 75.0 49.1 
1024x768 60.0 48.4 
1024x768 70.0 56.5 
1024x768 75.0 60.0 
1280x1024 75.0 80.0 
1152x870 75.0 68.7 

B0/เวลามาตรฐาน (1080P/WUXGA)
ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz] แนวนอน [Hz] สดัสว่นภาพ

1280x720 60.0 - 16:09
1280x800 60.0 - 16:10
1280x1024 60.0 - 05:04
640x480 120.0 - 04:03
800x600 120.0 - 04:03
1024x768 120.0 - 04:03
1280x800 120.0 - 16:10
1920x1200 60.00 - 16:10

B0/เวลาอยา่งละเอยีด (1080P)
ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz] แนวนอน [Hz]
1920x1080 60.0 37.9 

B1/โหมดวดิโีอ
VIC ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz]

1 640x480p 4:3 60.0 
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B1/โหมดวดิโีอ
VIC ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz]

2 720x480p 4:3 60.0 
3 720x480p 16:9 60.0 
4 1280x720p 16:9 60.0 
5 1920x1080i 16:9 60.0 
6 720(1440)x480i 4:3 60.0 
7 720(1440)x480i 16:9 60.0 
16 1920x1080p 16:9 60.0 
17 720x576p 4:3 50.0 
18 720x576p 16:9 50.0 
19 1280x720p 16:9 50.0 
20 1920x1080i 16:9 50.0 
21 720(1440)x576i 4:3 50.0 
22 720(1440)x576i 16:9 50.0 
31 1920x1080p 16:9 50.0 
32 1920x1080p 16:9 24.0 
34 1920x1080p 16:9 30.0 
93 3840 x 2160p 16:9 24.00 
94 3840 x 2160p 16:9 25.00 
95 3840 x 2160p 16:9 30.00 
98 4096 x 2160p 256:135 24.00 
99 4096 x 2160p 256:135 25.00 
100 4096 x 2160p 256:135 30.00 

B1/เวลาอยา่งละเอยีด
ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz]
1920 x 1080 60.00 
1366 x 768 60.00 
1920 x 1200 60.00 

HDMI 2.0
B0/เวลาทีต่ ัง้ข ึน้

ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz] แนวนอน [Hz]
720x400 70.0 31.5 
640x480 60.0 31.5 
640x480 66.6(67) 34.9 
640x480 72.0 37.9 
640x480 75.0 37.5 
800x600 56.0 35.1 
800x600 60.0 37.9 
800x600 72.0 48.1 
800x600 75.0 46.9 
832x624 75.0 49.1 
1024x768 60.0 48.4 
1024x768 70.0 56.5 
1024x768 75.0 60.0 
1280x1024 75.0 80.0 
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B0/เวลาทีต่ ัง้ข ึน้
ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz] แนวนอน [Hz]

1152x870 75.0 68.7 

B0/เวลามาตรฐาน (1080P)
ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz] แนวนอน [Hz] สดัสว่นภาพ

1280x720 60.0 - 16:09
1280x800 60.0 - 16:10
1280x1024 60.0 - 05:04
640x480 120.0 - 04:03
800x600 120.0 - 04:03
1024x768 120.0 - 04:03
1280x800 120.0 - 16:10
1920x1200 60.00 - 16:10

B0/เวลาอยา่งละเอยีด (1080P)
ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz] แนวนอน [Hz]
1920x1080 60.0 67.5 

B1/โหมดวดิโีอ
VIC ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz]

1 640x480p 4:3 60.0 
2 720x480p 4:3 60.0 
3 720x480p 16:9 60.0 
4 1280x720p 16:9 60.0 
5 1920x1080i 16:9 60.0 
6 720(1440)x480i 4:3 60.0 
7 720(1440)x480i 16:9 60.0 
16 1920x1080p 16:9 60.0 
17 720x576p 4:3 50.0 
18 720x576p 16:9 50.0 
19 1280x720p 16:9 50.0 
20 1920x1080i 16:9 50.0 
21 720(1440)x576i 4:3 50.0 
22 720(1440)x576i 16:9 50.0 
31 1920x1080p 16:9 50.0 
32 1920x1080p 16:9 24.0 
34 1920x1080p 16:9 30.0 
93 3840 x 2160p 16:9 24.00 
94 3840 x 2160p 16:9 25.00 
95 3840 x 2160p 16:9 30.00 
96 3840 x 2160p 16:9 50.00 
97 3840 x 2160p 16:9 60.00 
98 4096 x 2160p 256:135 24.00 
99 4096 x 2160p 256:135 25.00 
100 4096 x 2160p 256:135 30.00 
101 4096 x 2160p 256:135 50.00 
102 4096 x 2160p 256:135 60.00 
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B1/เวลาอยา่งละเอยีด
ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz]
1920 x 1080 60.00 
1366 x 768 60.00 

อนาล็อก
B0/เวลาทีต่ ัง้ข ึน้

ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz] แนวนอน [Hz]
720x400 70.0 31.5 
640x480 60.0 31.5 
640x480 66.6(67) 34.9 
640x480 72.0 37.9 
640x480 75.0 37.5 
800x600 56.0 35.1 
800x600 60.0 37.9 
800x600 72.0 48.1 
800x600 75.0 46.9 
832x624 75.0 49.1 
1024x768 60.0 48.4 
1024x768 70.0 56.5 
1024x768 75.0 60.0 
1280x1024 75.0 80.0 
1152x870 75.0 68.7 

B0/เวลามาตรฐาน
ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz] แนวนอน [Hz] สดัสว่นภาพ

800x600 120.0 - 04:03
1024x768 120.0 - 04:03
1280x800 60.0 - 16:10
1280x1024 60.0 - 05:04
1280x720 60.0 - 16:09
640x480 120.0 - 04:03

B0/เวลาอยา่งละเอยีด
ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz] แนวนอน [Hz]
1920x1080 60.0 67.5 

B1/เวลาอยา่งละเอยีด
ความละเอยีด แนวต ัง้ [Hz]

1366x768 60.0 
1280x800 120.0 
1920x1200 60.0 
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ขนาดภาพและระยะหา่งของโปรเจ็กเตอร์

 ขนาดความยาว
ทแยงมมุของ

หนา้จอ (16:9) 

ขนาดหนา้จอ (ก x ส) ระยะหา่งการฉาย (D)
ออฟเซ็ต (Hd) ออฟเซ็ต (Hd)

(ม.) (นิว้) (ม.) (ฟตุ)
ความ
กวา้ง ความสงู ความ

กวา้ง ความสงู ไวด์ เทเล ไวด์ เทเล (ม.) 
สงูสดุ

(นิว้) 
สงูสดุ

(ม.) ต�า่
สดุ

(นิว้) ต�า่
สดุ

20.2 0.45 0.25 17.61 9.9 ไมม่ี 1.0 ไมม่ี 3.28 0.04 1.57 0.00 0.00
40 0.89 0.5 34.86 19.6 1.2 2.0 3.94 6.56 0.08 3.15 0.00 0.00
50 1.11 0.62 43.58 24.5 1.6 2.5 5.25 8.20 0.10 3.94 0.00 0.00
60 1.33 0.75 52.29 29.4 1.9 3.0 6.23 9.84 0.12 4.72 0.00 0.00
70 1.55 0.87 61.01 34.3 2.2 3.5 7.22 11.48 0.14 5.51 0.00 0.00
80 1.77 1 69.73 39.2 2.5 4.0 8.20 13.12 0.16 6.30 0.00 0.00
90 1.99 1.12 78.44 44.1 2.8 4.5 9.19 14.76 0.18 7.09 0.00 0.00
100 2.21 1.25 87.16 49 3.1 5.0 10.17 16.40 0.19 7.48 0.00 0.00
120 2.66 1.49 104.59 58.8 3.7 6.0 12.14 19.69 0.24 9.45 0.00 0.00
150 3.32 1.87 130.74 73.5 4.7 7.4 15.42 24.28 0.30 11.81 0.00 0.00
180 3.98 2.24 156.88 88.2 5.6 8.9 18.37 29.20 0.36 14.17 0.00 0.00
200 4.43 2.49 174.32 98.1 6.2 9.9 20.34 32.48 0.40 15.75 0.00 0.00
250 5.53 3.11 217.89 122.6 7.8 ไมม่ี 25.59 ไมม่ี 0.50 19.69 0.00 0.00

320.4 7.09 3.99 279.25 157.1 10.0 ไมม่ี 32.81 ไมม่ี 0.64 25.20 0.00 0.00

หมายเหต:ุ  อตัราการซมู: 1.6x

มมุมองดา้นบน

หนา้จอ (W)

หนา้จอ (H)

ออฟเซต็ (Hd)

ความกวา้ง

ทแยง

คว
าม

สงูระยะหา่งการฉาย (D)

หนา้จอ

หนา้จอ

ระยะหา่งการฉาย (D)

มมุมองดา้นขา้ง
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ขนาดของเครือ่งโปรเจคเตอรแ์ละการตดิต ัง้กบัเพดาน
1. เพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่โปรเจคเตอรข์องคณุ โปรดใชช้ดุยดึเพดาน Optoma
2. ถา้คณุตอ้งการใชช้ดุตดิตัง้บนเพดานของบรษัิทอืน่ โปรดตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สกรทูีใ่ชย้ดึกบัโปรเจคเตอรต์รงตาม

ขอ้มลูจ�าเพาะตอ่ไปนี:้
 � ชนดิสกร:ู M4*0.7P*10 มม.
 � ความยาวสกรตู�า่สดุ: 10 มม.

หน่วย: มม.

เลนส์

หมายเหต:ุ  โปรดทราบวา่ ความเสยีหายทีเ่กดิจากการตดิตัง้ทีไ่มถ่กูตอ้ง จะท�าใหก้ารรับประก ันใชไ้มไ่ด ้

 การแจง้เตอืน: 
 � ถา้คณุซือ้ชดุยดึเพดานจากบรษัิทอืน่ โปรดมัน่ใจวา่ใชข้นาดสกรทูีถ่กูตอ้ง ขนาดสกรจูะแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บั

ความหนาของแผน่โลหะยดึ
 � ใหแ้น่ใจวา่ไดเ้วน้ชอ่งวา่งอยา่งนอ้ย 10 ซม. ระหวา่งเพดานและสว่นลา่งของโปรเจคเตอร์
 � หลกีเลีย่งการตดิตัง้ โปรเจคเตอรใ์กลแ้หลง่ก�าเนดิความรอ้น
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รหสัรโีมท IR

Enter

ปุ่ ม หมายเลข
ปุ่ ม MTX. รปูแบบ Data0 Data1 Data2 Data3 ค�าอธบิาย

เปิด/ปิดเครือ่ง ด ู"การเปิด / ปิดโปรเจคเตอร"์ ในหนา้ 22.

แหลง่ทีม่า กด  เพือ่เลอืกสญัญาณเขา้
หนา้หลกั กด  เพือ่กลบัไปยงัหนา้จอหลกั

เมนู
กด  เพือ่เปิดเมนูการแสดงบนหนา้จอ 
(OSD) เพือ่ทีจ่ะออกจาก OSD กด  อกี
ครัง้

กลบั กด  เพือ่กลบัไปยงัหนา้กอ่นหนา้
ขึน้

ใช ้     เพือ่เลอืกรายการ หรอื
ท�าการปรับสิง่ทีค่ณุเลอืก

ซา้ย
ขวา
ลง
ใสค่า่ ยนืยนัการเลอืกรายการของคณุ

ซอ่น กด  เพือ่เปิด/ปิดล�าโพงแบบบวิตอ์นิ
ของโปรเจ็กเตอร์

โหมดการแสดง
ภาพ

กด  เพือ่แสดงเมนูโหมดการแสดงภาพ 
เพือ่ออกจากเมนูโหมดการแสดงภาพ กด 

 อกีครัง้
เมนู แอป กด  เพือ่เปิดเมนูแอป
ระดบัเสยีง - กด  เพือ่ลดระดบัเสยีง
ระดบัเสยีง + กด  เพือ่เพิม่ระดบัเสยีง
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การแกไ้ขปญัหา
ถา้คณุมปัีญหากบัโปรเจคเตอรข์องคณุ โปรดดขูอ้มลูตอ่ไปนี ้ถา้ปัญหายงัคงมอียู ่โปรดตดิตอ่รา้นคา้ปลกี หรอืศนูยบ์รกิารใน
ประเทศของคณุ

ปญัหาเกีย่วกบัภาพ

  ไมม่ภีาพปรากฏบนหนา้จอ

 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สายเคเบลิ และการเชือ่มตอ่ทัง้หมดถกูตอ้ง และเชือ่มตอ่ ไวอ้ยา่งแน่นหนา ตามทีอ่ธบิายไวใ้น
สว่น "การตดิตัง้"

 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ขาของขัว้ตอ่ไมง่อ หรอืหกั
 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คณุสมบตั ิ"ซอ่น" ไมไ่ดเ้ปิดอยู่

  ภาพอยูน่อกโฟกสั

 � ใหห้มนุวงแหวนปรับโฟกสัตามเข็มนาฬกิาหรอืทวนเข็มนาฬกิาจนกระทัง่ภาพมคีวามคมชดัและอา่นงา่ย (โปรดดู
หนา้ 17)

 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้จอการฉายอยูร่ะหวา่งระยะทางทีต่อ้งการจากโปรเจคเตอร ์(โปรดดหูนา้ 73)

  ภาพถกูยดืออกเมือ่แสดงภาพยนตร ์DVD 16:9

 � เมือ่คณุเลน่ DVD จอกวา้ง หรอื DVD 16:9, โปรเจ็กเตอรจ์ะแสดงภาพทีด่ทีีส่ดุในรปูแบบ 16:9 ทีด่า้นของโปรเจ็ก
เตอร์

 � ถา้คณุเลน่ภาพยนตร ์DVD รปูแบบ V-Stretch โปรดเปลีย่นรปูแบบเป็น V-Stretch ใน OSD ของโปรเจคเตอร์
 � ถา้คณุเลน่ภาพยนตร ์DVD ทีม่รีปูแบบ 4:3 โปรดเปลีย่นรปูแบบเป็น 4:3 ใน OSD ของโปรเจคเตอร์
 � โปรดตัง้คา่รปูแบบการแสดงผลเป็นชนดิอตัราสว่นภาพ 16:9 (กวา้ง) บนเครือ่งเลน่ DVD ของคณุ

  ภาพเล็กเกนิไป หรอืใหญเ่กนิไป

 � หมนุปุ่ มซมูตามเข็มหรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่เพิม่หรอืลดขนาดภาพทีฉ่าย (โปรดดหูนา้ 17)
 � เลือ่นเครือ่งโปรเจ็กเตอรใ์หใ้กลห้รอืหา่งจากจอภาพ
 � กดปุ่ ม "เมนู" บนแผงควบคมุโปรเจ็กเตอร,์ ไปที ่"หนา้จอ → สดัสว่นภาพ" ลองการตัง้คา่ตา่ง ๆ

  ภาพมดีา้นทีเ่อยีง:

 � ถา้เป็นไปได ้ท�าการปรับต�าแหน่งวางของโปรเจคเตอรใ์หอ้ยูต่รงกลางของหนา้จอ และต�า่กวา่สว่นลา่งของหนา้จอ

  ภาพกลบัดา้น

 � เลอืก "ตัง้คา่ → การฉายภาพ" จาก OSD และปรับทศิทางการฉายภาพ
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ปญัหาอืน่ๆ

  โปรเจคเตอรห์ยดุตอบสนองตอ่ปุ่ มควบคมุทัง้หมด

 � ถา้เป็นไปได ้ใหปิ้ดโปรเจคเตอร ์จากนัน้ถอดสายเพาเวอร ์และรอเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 20 วนิาทกีอ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่
เพาเวอรอ์กีครัง้

ปญัหาเกีย่วกบัรโีมทคอนโทรล

  ถา้รโีมทคอนโทรลไมท่�างาน

 � ตรวจสอบมมุการท�างานของรโีมทคอนโทรลใหอ้ยูภ่ายในขอบเขต ±15° (แนวนอน) หรอื ±10° (แนวตัง้) ไปยงัตวั
รับสญัญาณ IR บนโปรเจ็กเตอร์

 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่อีะไรขวางกัน้ระหวา่งรโีมทคอนโทรลและโปรเจคเตอร ์ยา้ยไปในระยะ 12 ม. (39.4 ฟตุ) จาก
โปรเจคเตอร์

 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ใสแ่บตเตอรีอ่ยา่งถกูตอ้ง
 � เปลีย่นแบตเตอรีถ่า้แบตเตอรีห่มด
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ไฟแสดงสถานะการเตอืน
เมือ่ไฟแสดงสถานะการเตอืน (ดดูา้นลา่ง) ตดิขึน้ โปรเจคเตอรจ์ะปิดเครือ่งโดยอตัโนมตั:ิ

 � LED แสดงสถานะ “หลอด” ตดิเป็นสแีดง และ LED แสดงสถานะ “เพาเวอร”์ กะพรบิเป็นสแีดง
 � LED แสดงสถานะ “อณุหภมู”ิ ตดิเป็นสแีดง และ LED แสดงสถานะ “เพาเวอร”์ กะพรบิเป็นสแีดง นีห่มายความวา่ 

โปรเจคเตอรร์อ้นเกนิไป ภายใตส้ถานการณป์กต ิสามารถเปิดโปรเจคเตอรก์ลบัขึน้มาใหมไ่ด ้
 � LED แสดงสถานะ “อณุหภมู”ิ กะพรบิเป็นสแีดง และ LED แสดงสถานะ “เพาเวอร”์ กะพรบิเป็นสแีดง

ถอดปลั๊กสายไฟจากโปรเจ็กเตอร ์รอเป็นเวลา 30 วนิาท ีและลองอกีครัง้ ถา้ไฟแสดงสถานะการเตอืนตดิขึน้อกีครัง้ โปรดตดิตอ่
ศนูยบ์รกิารทีใ่กลท้ีส่ดุเพือ่ขอความชว่ยเหลอื

ขอ้ความแสงไฟ LED

ขอ้ความ
LED เพาเวอร์ LED อณุหภมู ิ LED หลอดไฟ

(สแีดง) (น�า้เงนิ) (สแีดง) (สแีดง)
สถานะสแตนดบ์าย 
(ตอ่สายเพาเวอร)์ ตดิตลอด

เปิดเครือ่ง (อุน่เครือ่ง)
กะพรบิ

(0.5 วนิาท ีปิด / 0.5 
วนิาท ีเปิด)

เปิดเครือ่ง และหลอดสวา่งขึน้ ตดิตลอด

ปิด (ท�าใหเ้ย็น) 

กะพรบิ 
(0.5 วนิาท ีปิด / 0.5 

วนิาท ีเปิด) กลบัไปยงัไฟ
สแีดงทีต่ดิตลอดเมือ่ปิด

พัดลมท�าความเย็น

การฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็ว (100 
วนิาท)ี

กะพรบิ
(0.25 วนิาท ีปิด / 0.25 

วนิาท ีเปิด)
ผดิพลาด (หลอดเสยี) กะพรบิ ตดิตลอด
ผดิพลาด (พัดลมไมท่�างาน) กะพรบิ กะพรบิ
ผดิพลาด (อณุหภมูเิกนิ) กะพรบิ ตดิตลอด

 � ปิดเครือ่ง:
ปิดเครือ่ง

กดปุ่ มเพาเวอรอ์กีครัง้

 � เตอืนอณุหภมู:ิ

การแจง้เตอืน

อณุหภมูสิงูเกนิ

โปรด: 
1. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ชอ่งอากาศเขา้และออกไมถ่กูปิดกัน้
2. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่อณุหภมูสิ ิง่แวดลอ้มอยูต่�า่กวา่ 45 องศาเซลเซยีส

ถา้ตรวจสอบดา้นบนแลว้ยงัคงมปัีญหาอยู่

โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารเพือ่ซอ่มแซม
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ขอ้มลูจ�าเพาะ
รายการ ค�าอธบิาย

เทคโนโลยี Texas Instrument DMD, 12 องศา 0.65”/1080p DMD X1, S600 (ประเภทบรรจภุณัฑ)์, 
Darkchip (DC) 3

ความละเอยีดพืน้ฐาน 1920x1080 

เลนส์

 � อตัราการฉาย: 1.4~2.24
 � F-สต็อป: 2.5~3.26
 � ความยาวโฟกสั: 20.911~32.62 มม.
 � ชว่งการซมู: 1.6x

ออฟเซต็ 100%~116% ±5%
ขนาดภาพ 20.2”~320.4” (ดทีีส่ดุที ่@60’’)
ระยะทางการฉาย 1 ม. ถงึ 10 ม. (ดทีีส่ดุที ่@1.87 ม.)

I/O

 � HDMI-1 V2.0 (HDCP2.2)
 � HDMI-2 V1.4 (HDCP1.4)
 � VGA เขา้
 � VGA ออก
 � วดิโีอ
 � USB ชนดิ-A ส�าหรับไฟ USB 5V/1.5A
 � ไมโคร USB (ส�าหรับบรกิาร)
 � เสยีงเขา้ 3.5 มม. (x2)
 � เสยีงออก 3.5 มม.
 � ไมคเ์ขา้
 � 12V ออก
 � 3D ซงิค์
 � RS232
 � RJ-45 (รองรับการควบคมุผา่นเว็บ)
 � USB Type-A รองรับการอปัเกรดเฟิรม์แวร ์RK3328 (USB 2.0 , 5V/0.9A)
 � USB Type-A รองรับดองเกลิ Wi-Fi ส�าหรับการเชือ่มตอ่ไรส้าย (USB 3.0, 5V/0.9A)

สี 1073.4 ลา้นสี

อตัราการสแกน
 � อตัราการสแกนแนวราบ: 15.375~91.146 KHz
 � อตัราการสแกนแนวตัง้: 50~85 Hz (120Hz ส�าหรับโปรเจคเตอร ์3D)

ล�าโพง 10W x2

การสิน้เปลอืงพลงังาน

 � ต�า่ทีส่ดุ (โหมด ECO):
 � 220W (ทัว่ไป), 235W (สงูสดุ)@110VAC
 � 197W (ทัว่ไป), 227W (สงูสดุ)@220VAC

 � สงูสดุ (โหมดสวา่ง):
 � 230W (ทัว่ไป), 292W (สงูสดุ)@110VAC
 � 245W (ทัว่ไป), 282W (สงูสดุ)@220VAC

ไฟเขา้ 3.2A
การวางแนวการตดิตัง้ ดา้นหนา้, ดา้นหลงั, เพดาน, ดา้นหลงั - บน

ขนาด (ก x ล x ส)
 � ไมร่วมขา: 337 x 265 x 108 มม. (13.27 x 10.43 x 4.25 นิว้)
 � รวมขา: 337 x 265 x 122.5 มม. (13.27 x 10.43 x 4.82 นิว้)

น�้าหนัก < 5.0 กก. (11.02 ปอนด)์
สิง่แวดลอ้ม ใชง้านในอณุหภมู ิ0~40°C, ความชืน้ 10% ถงึ 85% (ไมค่วบแน่น)

หมายเหต:ุ  ขอ้มลูจ�าเพาะทัง้หมดอาจไดรั้บการเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
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ส�านกังานท ัว่โลกของ Optoma
ส�าหรับการบรกิารและสนับสนุน โปรดตดิตอ่ส�านักงานในประเทศ
ของคณุ

สหรัฐอเมริกา
47697 Westinghouse Drive,   888-289-6786
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

แคนาดา
47697 Westinghouse Drive,   888-289-6786
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

ละตินอเมริกา
47697 Westinghouse Drive,   888-289-6786
Fremont, CA 94539, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

ยุโรป
Unit 1, Network 41, Bourne End Mills,
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom  +44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu   +44 (0) 1923 691 888
หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริการ :   service@tsc-europe.com
+44 (0)1923 691865

เบเนลักซ์
Randstad 22-123  +31 (0) 36 820 0252
1316 BW  Almere  +31 (0) 36 548 9052
เนเธอร์แลนด์ 
www.optoma.nl  

ฝรั่งเศส 
Bâtiment E    +33 1 41 46 12 20 
81-83 avenue Edouard Vaillant    +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt, France   savoptoma@optoma.fr

สเปน 
C/ José Hierro,36 Of. 1C    +34 91 499 06 06 
28522 Rivas VaciaMadrid,  +34 91 670 08 32
สเปน  

เยอรมนี
Am Nordpark 3    +49 (0) 2161 68643 0
41069 Mönchengladbach    +49 (0) 2161 68643 99
Germany    info@optoma.de

สแกนดิเนเวีย
Lerpeveien 25    +47 32 98 89 90
3040 Drammen    +47 32 98 89 99 
Norway    info@optoma.no 

ตู้ ป.ณ. 9515 
3038 Drammen
Norway

เกาหลี
https://www.optoma.com/kr/
 
ญี่ปุ่น
https://www.optoma.com/jp/

ไต้หวัน
https://www.optoma.com/tw/

จีน
5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,   +86-21-62947376
Changning District   +86-21-62947375
Shanghai, 200052, China www.optoma.com.cn

ออสเตรเลีย
https://www.optoma.com/au/
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