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 ความืปลอดภัยั

สำญ้ลก้ี่ษณร์ปูสำายฟ้าที่่�มล่กูี่ศรอยูภ่ัายในสำามเหล่�ยมดา้นเที่า่ มไ่วเ้พื่่�อเตอ่นใหผู้่ ้ใช ้
ที่ราบวา่ ผ่ลติภัณ้ฑ์น์่�ม ่"แรงดน้ไฟฟ้า ที่่�มอ่น้ตราย" ซึ�งไมม่ฉ่นวนห่ม้อยูภ่ัายใน
ผ่ลติภัณ้ฑ์ ์ซึ�งอาจมข่ั้นาด เพื่ย่งพื่อที่่�จะที่ำาใหเ้กี่ดิความเสำ่�ยงที่่�จะเกี่ดิไฟฟ้าชอ็ต
ในบค่คลได ้

เคร่�องหมายตกี่ใจภัายในสำามเหล่�ยมดา้นเที่า่ มไ่วเ้พื่่�อเตอ่นใหผู้่ใ้ชท้ี่ราบถึงึขั้้ �น 
ตอนกี่ารที่ำางาน และกี่ารบำารง่ร้กี่ษา (ซอ่มแซม) ที่่�สำำาคญ้ในคูม่อ่ที่่�มาพื่รอ้มกี่บ้ 
ผ่ลติภัณ้ฑ์์

โปรดปฏิบิต้ติามคำาเตอ่น ขั้อ้ควรระวง้ และกี่ารบำารง่ ร้กี่ษาที่้ �งหมดที่่�แนะนำาในคูม่อ่ผู่ใ้ชน้่�

ข้ ั�นำตอนำเพิ่ื�อความืปลอดภัยัท่�สำาคญั
 � อยา่ปิดกี่้ �นชอ่งเปิดสำำาหร้บระบายอากี่าศใดๆ เพื่่�อใหม้้�นใจถึงึกี่ารที่ำางานที่่�เหมาะสำมขั้องโปรเจคเตอร ์และเพื่่�อ

ป้องกี่น้ไมใ่หเ้คร่�องรอ้นเกี่นิไป แนะนำาใหต้ดิต้ �งโปรเจคเตอรใ์นตำาแหน่งที่่�ไมม่ก่ี่ารปิดกี่้ �นกี่ารระบายอากี่าศ ตว้อยา่ง
เชน่ อยา่วางโปรเจคเตอรบ์นโตะ๊กี่าแฟที่่�มข่ั้องอยูเ่ต็ม โซฟา เตย่ง ฯลฯ อยา่วางโปรเจคเตอรใ์นตู ้เชน่ ตูห้น้งสำอ่ 
หรอ่ตูท้ี่่�มอ่ากี่าศไหลผ่า่นจำากี่ด้

 � เพื่่�อลดความเสำ่�ยงขั้องเหตไ่ฟไหม ้และ/หรอ่ไฟฟ้าชอ็ต อยา่ใหโ้ปรเจคเตอรถ์ึกูี่ฝนหรอ่ความช่�น อยา่ตดิต้ �งใกี่ล ้
แหลง่กี่ำาเนดิความรอ้น เชน่ หมอ้นำ�า เคร่�องที่ำาความรอ้น เตาผ่งิ หรอ่ อป่กี่รณอ์่�นๆ เชน่แอมปลฟิายที่่�ปลดปลอ่ย
ความรอ้นออกี่มา

 � อยา่ใหว้ต้ถึห่รอ่ขั้องเหลวเขั้า้ไปในเคร่�องโปรเจคเตอร ์สำิ�งเหลา่น่�อาจสำม้ผ้่สำถึกูี่จด่ที่่�มแ่รงดน้ไฟฟ้าที่่�มอ่น้ตราย และ
ลด้วงจรชิ�นสำว่น ซึ�งอาจเป็นผ่ลใหเ้กี่ดิไฟไหมห้รอ่ไฟฟ้าชอ็ต

 � ใชภ้ัายใตเ้ง่�อนไขั้ตอ่ไปน่�:
 ± ในสำภัาพื่แวดลอ้มที่่�รอ้นจ้ด เย็นจ้ด หรอ่ช่�น

                   (i) ใหแ้น่ใจวา่อณ่หภัมูสิำภัาพื่แวดลอ้มอยูร่ะหวา่ง 0°C ~ 40°C
                   (ii) ความช่�นสำม้พ้ื่ที่ธ์ส์ำงูสำด่ที่่� 80%

 ± ในบรเิวณที่่�อาจสำม้ผ้่สำกี่บ้ฝ่่ นและสำิ�งสำกี่ปรกี่ในปรมิาณมากี่
 ± ใกี่ลเ้คร่�องใชใ้ดๆ ที่่�สำรา้งสำนามแมเ่หล็กี่พื่ลง้งานสำงู
 ± ถึกูี่แสำงแดดโดยตรง

 � อยา่ใชเ้คร่�อง ถึา้เคร่�องเสำย่หายหรอ่ผ่ดิปกี่ต ิความเสำย่หาย/ผ่ดิปกี่ตทิี่างกี่ายภัาพื่มล่ก้ี่ษณะดง้น่� (แตไ่มจ่ำากี่ด้อยู่
เพื่ย่ง): 
 ± เคร่�องตกี่พื่่�น
 ± สำายเพื่าเวอรซ์พ้ื่พื่ลาย หรอ่ปล้�กี่เสำย่หาย
 ± ขั้องเหลวหกี่ลงบนโปรเจคเตอร์
 ± โปรเจคเตอรส์ำม้ผ้่สำถึกูี่ฝนหรอ่ความช่�น
 ± มส่ำิ�งขั้องหลน่เขั้า้ไปในโปรเจคเตอร ์หรอ่มบ่างสำิ�งภัายในหลวม

 � อยา่วางโปรเจคเตอรบ์นพื่่�นผ่วิที่่�ไมม่้�นคง โปรเจคเตอรอ์าจตกี่ลงมา ซึ�งสำง่ผ่ลใหเ้กี่ดิกี่ารบาดเจ็บ หรอ่โปรเจคเตอร์
อาจเสำย่หายได ้

 � อยา่บง้แสำงที่่�ออกี่มาจากี่เลนสำข์ั้องโปรเจคเตอรใ์นระหวา่งกี่ารใชง้าน แสำงดง้กี่ลา่วจะที่ำาใหว้ต้ถึน้่�นรอ้นขั้ึ�นและอาจ
เกี่ดิกี่ารละลาย ไหม ้หรอ่เกี่ดิไฟไหมไ้ด ้

 � โปรดอยา่เปิด หรอ่ถึอดชิ�นสำว่นโปรเจคเตอร ์เน่�องจากี่อาจที่ำาใหไ้ฟฟ้าชอ็ต
 � อยา่พื่ยายามซอ่มแซมเคร่�องดว้ยตว้เอง กี่ารเปิดหรอ่ถึอดฝาออกี่ อาจที่ำาใหค้ณ่สำม้ผ้่สำถึกูี่แรงดน้ไฟฟ้าที่่�เป็น

อน้ตราย หรอ่อน้ตรายอ่�นๆ โปรดโที่รตดิตอ่ Optoma กี่อ่นที่่�คณ่จะสำง่เคร่�องไปซอ่ม
 � ดทูี่่�ตว้เคร่�องโปรเจคเตอร ์สำำาหร้บเคร่�องหมายที่่�เกี่่�ยวขั้อ้งกี่บ้ความปลอดภัย้
 � เคร่�องควรไดร้้บกี่ารซอ่มแซมโดยชา่งบรกิี่ารที่่�ไดร้้บกี่ารแตง่ต้ �งเที่า่น้�น
 � ใชเ้ฉพื่าะอป่กี่รณต์อ่พื่ว่ง/อป่กี่รณเ์สำรมิที่่�ระบโ่ดยผู่ผ้่ลติเที่า่น้�น
 � อยา่มองเขั้า้ไปยง้เลนสำข์ั้องโปรเจคเตอรโ์ดยตรงในระหวา่งกี่ารใชง้าน แสำงที่่�สำวา่งอาจที่ำาใหต้าขั้องคณ่บาดเจ็บ
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 � โปรเจคเตอรน์่�จะตรวจสำอบอายข่ั้องแหลง่กี่ำาเนดิแสำงดว้ยตว้เอง
 � เม่�อปิดเคร่�องโปรเจคเตอร ์ใหแ้น่ใจวา่รอบกี่ารที่ำาความเย็นที่ำางานจนเสำร็จสำมบรูณก์ี่อ่นที่่�จะถึอดปล้�กี่สำายไฟออกี่ 

ปลอ่ยใหโ้ปรเจคเตอรเ์ย็นลง 90 วนิาที่่
 � ปิดและถึอดปล้�กี่เพื่าเวอรจ์ากี่เตา้เสำย่บ AC กี่อ่นที่่�จะที่ำาความสำะอาดผ่ลติภัณ้ฑ์์
 � ใชผ้่า้น่่มเป่ยกี่หมาดๆ ชบ่นำ�ายาที่ำาความสำะอาดอยา่งออ่น เพื่่�อที่ำา ความสำะอาดตว้เคร่�อง อยา่ใชส้ำารขั้ด้ที่ำาความ

สำะอาด ขั้่�ผ่ึ�ง หรอ่ตว้ที่ำาละลายเพื่่�อที่ำาความสำะอาดเคร่�อง
 � ถึอดปล้�กี่เพื่าเวอรจ์ากี่เตา้เสำย่บ AC ถึา้ไมไ่ดใ้ชผ้่ลติภัณ้ฑ์เ์ป็นระยะ เวลานาน
 � อยา่ตดิต้ �งโปรเจคเตอรใ์นบรเิวณที่่�อาจมก่ี่ารสำ้�นสำะเที่อ่นหรอ่แรงกี่ระแที่กี่
 � อยา่สำม้ผ้่สำเลนสำด์ว้ยมอ่เปลา่
 � ถึอดแบตเตอร่�ออกี่จากี่รโ่มที่คอนโที่รลกี่อ่นกี่ารจ้ดเกี่บ็ แบตเตอร่�อาจเกี่ดิกี่ารร้�วไหลได ้หากี่คา้งอยูใ่น

รโ่มที่คอนโที่รลเป็นระยะเวลานาน
 � อยา่ใชห้รอ่เกี่บ็โปรเจคเตอรใ์นบรเิวณที่่�มค่วน้จากี่นำ�ามน้หรอ่จากี่บห่ร่� เน่�องจากี่ควน้น้�นอาจสำง่ผ่ลกี่ระที่บตอ่คณ่ภัาพื่

ขั้องกี่ารที่ำางานขั้องโปรเจคเตอร์
 � โปรดปฏิบิต้ติามขั้้ �นตอนกี่ารตดิต้ �งโปรเจคเตอรท์ี่่�ถึกูี่ตอ้ง กี่ารตดิต้ �งที่่�ไมไ่ดม้าตรฐานอาจสำง่ผ่ลกี่ระที่บตอ่กี่ารที่ำางาน

ขั้องโปรเจคเตอร์
 � ใชส้ำายไฟและหรอ่เคร่�องป้องกี่น้ไฟกี่ระชากี่ ไฟดบ้และไฟตกี่สำามารถึที่ำาใหเ้คร่�องเสำย่ได ้

ข้�อมืล่เพิ่ื�อความืปลอดภัยัเก่�ยวกบััการแผู้�รงัสเ่ลเซอร์
 � ผ่ลติภัณ้ฑ์น์่�ถึกูี่จ้ดประเภัที่เป็นผ่ลติภัณ้ฑ์เ์ลเซอร ์คลาสำ 1 - กี่ล่ม่ความเสำ่�ยง 2 ขั้อง IEC60825-1:2014 และมค่วาม

สำอดคลอ้งกี่บ้ 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 เป็นกี่ล่ม่ความเสำ่�ยง 2, LIP (โปรเจคเตอรท์ี่่�สำอ่งสำวา่งดว้ยเลเซอร)์ 
ตามที่่�กี่ำาหนดใน IEC 62471:5:Ed.1.0 สำำาหร้บขั้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิ โปรดดปูระกี่าศเกี่่�ยวกี่บ้เลเซอร ์ฉบบ้ที่่� 57 ลงวน้ที่่� 8 
พื่ฤษภัาคม 2019

          

 � หา้มจอ้งตรงไปยง้ลำาแสำงเชน่เดย่วกี่บ้แหลง่กี่ำาเนดิแสำงอ่�น ๆ RG2 IEC 62471-5:2015
 � โปรเจคเตอรน์่�เป็นผ่ลติภัณ้ฑ์เ์ลเซอร ์คลาสำ 1 ขั้อง IEC/EN 60825-1:2014 และกี่ล่ม่ความเสำ่�ยง 2 ตามขั้อ้กี่ำาหนด 

IEC 62471-5:2015
 � กี่ารดแูลเด็กี่ ๆ หา้มจอ้งมอง และหา้มใชอ้ป่กี่รณช์ว่ยในกี่ารมอง!
 � ใหม้ก่ี่ารควบคม่ดแูลเด็กี่ๆ และหา้มมใิหเ้ด็กี่จอ้งมองลำาแสำงจากี่โปรเจคเตอร ์ไมว่า่จะอยูใ่นระยะใด
 � ใหใ้ชค้วามระมด้ระวง้เม่�อใชร้โ่มที่คอนโที่รลในกี่ารเปิดเคร่�องโปรเจคเตอรข์ั้ณะอยูห่นา้เลนสำฉ์ายภัาพื่
 � ประกี่าศมใ่หเ้พื่่�อใหผู้่ใ้ชห้ลก่ี่เล่�ยงกี่ารใชอ้ป่กี่รณช์ว่ยในกี่ารมอง เชน่ กี่ลอ้งสำอ่งที่างไกี่ล หรอ่กี่ลอ้งโที่รที่ศ้นม์อง

เขั้า้ไปในลำาแสำง
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 � ในขั้ณะที่่�เปิดเคร่�องโปรเจ็กี่เตอร ์ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่ใ่ครที่่�อยูภ่ัายในระยะกี่ารฉายกี่ำาลง้มองมาที่่�เลนสำ์
 � เกี่บ็สำิ�งขั้องตา่ง ๆ (แวน่ขั้ยาย ฯลฯ) ใหอ้ยูน่อกี่เสำน้ที่างแสำงขั้องโปรเจคเตอร ์เสำน้ที่างแสำงที่่�ถึกูี่ฉายจากี่เลนสำม์ค่วาม

เขั้ม้สำงู ดง้น้�นวต้ถึท่ี่่�ผ่ดิปกี่ตใิด ๆ ที่่�สำามารถึเปล่�ยนเสำน้ที่างแสำงที่่�ออกี่มาจากี่เลนสำ ์สำามารถึที่ำาใหเ้กี่ดิผ่ลลพ้ื่ธ์ท์ี่่�ไม่
สำามารถึคาดกี่ารณไ์ด ้เชน่ ไฟไหม ้หรอ่กี่ารบาดเจ็บที่่�ดวงตา

 � กี่ารดำาเนนิกี่าร หรอ่กี่ารปร้บแตง่ใด ๆ ที่่�ไมม่ก่ี่ารระบไ่วใ้นคูม่อ่ผู่ใ้ชน้่�เป็นพื่เิศษ ที่ำาใหเ้กี่ดิความเสำ่�ยงจากี่กี่ารสำม้ผ้่สำ
ถึกูี่กี่ารแผ่ร้่งสำเ่ลเซอรท์ี่่�เป็นอน้ตราย

 � หา้มเปิด หรอ่ถึอดชิ�นสำว่นโปรเจ็กี่เตอร ์เน่�องจากี่อาจที่ำาใหเ้กี่ดิความเสำย่หาย เน่�องจากี่กี่ารสำม้ผ้่สำถึกูี่กี่ารแผ่ร้่งสำ่
เลเซอร์

 � อยา่มองเขั้า้ไปในลำาแสำงในขั้ณะที่่�โปรเจ็กี่เตอรเ์ปิดเคร่�องอยู ่แสำงที่่�สำวา่งมากี่ อาจที่ำาใหเ้กี่ดิความเสำย่หายตอ่ตา
อยา่งถึาวร 

หากี่ไมป่ฏิบิต้ติามขั้้ �นตอนกี่ารควบคม่ กี่ารปร้บ หรอ่กี่ระบวนกี่ารใชง้านอาจที่ำาใหเ้กี่ดิความเสำย่หาย เน่�องจากี่กี่ารสำม้ผ้่สำถึกูี่
กี่ารแผ่ร้่งสำเ่ลเซอร์
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 ลขิ้สทิธ์์
เอกี่สำารเผ่ยแพื่รน่่� ซ ึ�งรวมถึงึรปูภัาพื่ ภัาพื่ประกี่อบ และซอฟตแ์วรไ์ดร้้บความค่ม้ครองภัายใตก้ี่ฎหมายลขิั้สำทิี่ธ์ิ�ระหวา่งประเที่ศ 
พื่รอ้มที่้ �งไดร้้บกี่ารสำงวนสำทิี่ธ์ทิี่้ �งหมด หา้มผ่ลติคูม่อ่น่� หรอ่สำ่�อตา่งๆ ที่่�อยูใ่นน่�ซำ�าโดยปราศจากี่กี่ารไดร้้บความยนิยอมเป็นลาย
ลก้ี่ษณอ์ก้ี่ษรจากี่ผู่แ้ตง่

 ลขิั้สำทิี่ธ์ิ� 2022

 ข้�อความืปฏิเิสธ์ความืรบััผู้ดิช้อบั
ขั้อ้มลูในเอกี่สำารน่�อาจมก่ี่ารเปล่�ยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ี่ราบลว่งหนา้ ผู่ผ้่ลติไมไ่ดเ้ป็นตว้แที่นหรอ่ร้บประกี่น้เน่�อหาในเอกี่สำาร
น่� และโดยเฉพื่าะขั้อปฏิเิสำธ์กี่ารร้บประกี่น้กี่ารจำาหน่ายสำนิคา้หรอ่ความเหมาะสำมสำำาหร้บวต้ถึป่ระสำงคใ์ดโดยเฉพื่าะโดยน้ย ผู่ผ้่ลติขั้อ
สำงวนสำทิี่ธ์ใินกี่ารที่บที่วนแกี่ไ้ขั้เอกี่สำารเผ่ยแพื่รน่่� และที่ำากี่ารเปล่�ยนแปลงในเวลาใดๆ ในสำว่นขั้องเน่�อหาที่่�อยูใ่นเอกี่สำารน่�โดยไม่
ตอ้งแจง้ใหผู้่ใ้ดที่ราบถึงึกี่ารแกี่ไ้ขั้หรอ่เปล่�ยนแปลง

 การจดจำาได�ถึงึเครื�องหมืายการค�า
Kensington เป็นเคร่�องหมายกี่ารคา้ที่่�จดที่ะเบย่นในสำหร้ฐฯ ขั้อง ACCO Brand Corporation พื่รอ้มดว้ยกี่ารจดที่ะเบย่นแลว้ และ
ที่่�ยง้คงรอกี่ารจดที่ะเบย่นในประเที่ศตา่งๆ ที่้�วโลกี่
HDMI, โลโกี่ ้HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเคร่�องหมายกี่ารคา้ หรอ่เคร่�องหมายกี่ารคา้จดที่ะเบย่น
ขั้อง HDMI Licensing LLC
DLP®, DLP Link และโลโกี่ ้DLP เป็นเคร่�องหมายกี่ารคา้จดที่ะเบย่นขั้อง Texas Instruments และ BrilliantColorTM เป็น
เคร่�องหมายกี่ารคา้ขั้อง Texas Instruments
ช่�อผ่ลติภัณ้ฑ์ท์ี่้ �งหมดที่่�ใชใ้นคูม่อ่น่�เป็นที่ร้พื่ยส์ำนิขั้องเจา้ขั้องที่่�เกี่่�ยวขั้อ้งและมก่ี่ารร้บที่ราบแลว้

FCC
อป่กี่รณน์่�ไดร้้บกี่ารที่ดสำอบ และพื่บวา่สำอดคลอ้งกี่บ้ขั้ด่จำากี่ด้สำำาหร้บอป่กี่รณด์จิติอลคลาสำ B สำว่นที่่� 15 ขั้องกี่ฎ FCC ขั้อ้จำากี่ด้
เหลา่น่�ไดร้้บกี่ารออกี่แบบมาเพื่่�อใหก้ี่ารป้องกี่น้ที่่�เหมาะสำมตอ่กี่ารรบกี่วนที่่�เป็นอน้ตรายตอ่กี่ารตดิต้ �งสำำาหร้บที่่�อยูอ่าศย้ อป่กี่รณน์่�
สำรา้ง ใช ้และสำามารถึแผ่พ่ื่ลง้งานความถึ่�คล่�นวทิี่ย ่และถึา้ไมไ่ดร้้บกี่ารตดิต้ �งและใชอ้ยา่งสำอดคลอ้งกี่บ้ขั้้ �นตอนที่่�ระบ ่อาจกี่อ่ให ้
เกี่ดิอน้ตรายตอ่กี่ารสำ่�อสำารที่างวทิี่ย่
อยา่งไรกี่ต็าม ไมร้่บประกี่น้วา่จะไมเ่กี่ดิกี่ารรบกี่วนขั้ึ�นในกี่ารตดิต้ �งน้�นๆ ถึา้อป่กี่รณน์่�เป็นสำาเหตใ่หเ้กี่ดิกี่ารรบกี่วนที่่�เป็นอน้ตรายตอ่
กี่ารร้บคล่�นวทิี่ยห่รอ่โที่รศพ้ื่ที่ ์ซึ�งสำามารถึระบไ่ดโ้ดยกี่ารปิดและเปิดอป่กี่รณ ์ผู่ใ้ชค้วรพื่ยายามแกี่ไ้ขั้กี่ารรบกี่วนโดยกี่ารดำาเนนิกี่าร
ดว้ยวธิ์ก่ี่ารอยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรอ่หลายอยา่งดง้น่�:

 � กี่ำาหนดตำาแหน่งใหมห่รอ่ยา้ยเสำาอากี่าศร้บสำญ้ญาณ
 � เพื่ิ�มระยะหา่งระหวา่งอป่กี่รณแ์ละเคร่�องร้บ
 � เช่�อมตอ่อป่กี่รณล์งในเตา้เสำย่บในวงจรที่่�แตกี่ตา่งจากี่ที่่�ใชเ้ช่�อมตอ่กี่บ้เคร่�องร้บสำญ้ญาณ
 � ปรกึี่ษาตว้แที่นจำาหน่าย หรอ่ชา่งเที่คนคิวทิี่ย/่โที่รที่ศ้นท์ี่่�มป่ระสำบกี่ารณเ์พื่่�อขั้อความชว่ยเหลอ่

ข้�อสงัเกต: สายเคเบัลิท่�มืฉ่นำวนำห้ �มื
กี่ารเช่�อมตอ่ที่้ �งหมดไปยง้อป่กี่รณค์อมพื่วิเตอรอ์่�น ตอ้งที่ำาโดยใชส้ำายเคเบลิที่่�มฉ่นวนห่ม้ เพื่่�อร้กี่ษาความสำอดคลอ้งกี่บ้กี่ฎขั้อ้
บง้คบ้ FCC

ข้�อควรระวงั
กี่ารเปล่�ยนแปลง หรอ่ดด้แปลงใดๆ ที่่�ไมไ่ดร้้บกี่ารร้บรองอยา่ง ชด้แจง้จากี่ผู่ผ้่ลติ อาจที่ำาใหส้ำทิี่ธ์ิ�ในกี่ารใชค้อมพื่วิเตอรน์่�ขั้อง ผู่ใ้ช ้
ซึ�งไดร้้บจากี่คณะกี่รรมกี่ารกี่ารสำ่�อสำารแหง่ชาต ิถึอ่เป็น โมฆะ
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เง ื�อนำไข้การทำางานำ
อป่กี่รณน์่�สำอดคลอ้งกี่บ้สำว่นที่่� 15 ขั้องกี่ฎ FCC กี่ารที่ำางานตอ้งเป็นไปตามเง่�อนไขั้สำองอยา่งดง้น่�:
1. อป่กี่รณน์่�ตอ้งไมก่ี่อ่ใหเ้กี่ดิกี่ารรบกี่วนที่่�เป็นอน้ตราย และ
2. อป่กี่รณน์่�ตอ้งที่นตอ่กี่ารรบกี่วนใดๆ ที่่�ไดร้้บ รวมที่้ �งกี่ารรบกี่วนที่่�อาจกี่อ่ใหเ้กี่ดิกี่ารที่ำางานที่่�ไมพ่ื่งึประสำงค์

ข้�อสงัเกต: ผู้่ �ใช้�ในำประเทศแคนำาดา
อป่กี่รณด์จิติอลคลาสำ B น่� สำอดคลอ้งกี่บ้มาตรฐาน ICES-003 ขั้อง แคนาดา
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

 การประกาศความืสอดคล�องสำาหรบััประเทศกล้�มื EU
 � ขั้อ้กี่ำาหนด EMC ที่่� 2014/30/EU (รวมที่้ �งกี่ารแกี่ไ้ขั้)
 � ขั้อ้กี่ำาหนดแรงดน้ไฟฟ้าตำ�า 2014/35/EU
 � RED 2014/53/EU (ถึา้ผ่ลติภัณ้ฑ์ม์ฟ้่งกี่ช์้�น RF)

WEEE
 

ข้ ั�นำตอนำการทิ�งผู้ลติภัณัฑ์์
หา้มที่ิ�งอป่กี่รณอ์เิล็กี่ที่รอนกิี่สำน์่�ลงในถึง้ขั้ยะเม่�อเลกิี่ใชแ้ลว้ เพื่่�อลดมลพื่ษิที่่�จะเกี่ดิใหเ้หลอ่นอ้ยที่่�สำด่ และเพื่่�อ
ปกี่ป้องสำิ�งแวดลอ้มขั้องโลกี่อยา่งเหมาะสำมที่่�สำด่ โปรดนำาอป่กี่รณไ์ปรไ่ซเคลิ

การทำาความืสะอาดเลนำส์
 � กี่อ่นที่่�จะที่ำาความสำะอาดเลนสำ ์ใหแ้น่ใจวา่ปิดเคร่�องโปรเจ็กี่เตอร ์และถึอดปล้�กี่สำายไฟออกี่เพื่่�อปลอ่ยใหเ้คร่�องเย็น

สำนทิี่
 � ใชถ้ึง้อากี่าศอด้เพื่่�อกี่ำาจ้ดฝ่่ น
 � ใชผ้่า้พื่เิศษสำำาหร้บที่ำาความสำะอาดเลนสำ ์และคอ่ย ๆ เชด็เลนสำเ์บา ๆ อยา่สำม้ผ้่สำเลนสำด์ว้ยนิ�วขั้องคณ่
 � อยา่ใชส้ำารอล้คาไลน/์กี่รด หรอ่ตว้ที่ำาละลายที่่�ระเหยงา่ย เชน่ แอลกี่อฮอล ์สำำาหร้บที่ำาความสำะอาดเลนสำ ์กี่ารร้บ

ประกี่น้ไมค่่ม้ครอง ในกี่รณ่ที่่�เลนสำเ์สำย่หายเน่�องจากี่กี่ระบวนกี่ารที่ำาความสำะอาด

กี่ารแจง้เตอ่น: อยา่ใชส้ำเปรยท์ี่่�ประกี่อบดว้ยกี่า๊ซไวไฟเพื่่�อกี่ำาจ้ดฝ่่ น หรอ่สำิ�งสำกี่ปรกี่ออกี่จากี่เลนสำ ์กี่ารที่ำาเชน่น่�อาจ
ที่ำาใหเ้กี่ดิไฟไหม ้เน่�องจากี่ความรอ้นที่่�สำงูดา้นในโปรเจ็กี่เตอร์

กี่ารแจง้เตอ่น: อยา่ที่ำาความสำะอาดเลนสำ ์ในขั้ณะที่่�โปรเจ็กี่เตอรก์ี่ำาลง้อ่น่ขั้ึ�น เน่�องจากี่กี่ารที่ำาเชน่น่�อาจที่ำาใหฟิ้ลม์
ที่่�พื่่�นผ่วิขั้องเลนสำล์อกี่ออกี่ได ้

กี่ารแจง้เตอ่น: อยา่เชด็ หรอ่เคาะเลนสำด์ว้ยวต้ถึท่ี่่�แข็ั้ง

เพื่่�อหลก่ี่เล่�ยงไฟฟ้าชอ็ต ตว้เคร่�องและอป่กี่รณต์อ่พื่ว่งตอ้งตอ่กี่บ้สำายดนิอยา่งเหมาะสำม (สำายดนิ)
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 บัทนำำา

ขั้อบคณ่ที่่�ซ่�อโปรเจ็กี่เตอรเ์ลเซอร ์Optoma สำำาหร้บรายกี่ารคณ่สำมบต้ทิี่่�สำมบรูณ ์โปรดเย่�ยมชมหนา้ผ่ลติภัณ้ฑ์บ์นเว็บไซตข์ั้องเรา 
ซึ�งคณ่จะพื่บกี่บ้ขั้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิและเอกี่สำารตา่ง ๆ เชน่ คำาถึามที่่�มก่ี่ารถึามบอ่ย ๆ

 ส ิ�งต�างๆ ในำบัรรจภ้ัณัฑ์์
เปิดกี่ลอ่งและตรวจสำอบดว้ยความระมด้ระวง้เพื่่�อตรวจสำอบวา่คณ่ไดร้้บอป่กี่รณม์าตรฐานดง้ที่่�ระบไ่วด้า้นลา่ง บางรายกี่ารที่่�เป็น
อป่กี่รณเ์สำรมิอาจไมม่ใ่หม้า ที่้ �งน่�ขั้ ึ�นอยูก่ี่บ้ร่น่ ขั้อ้มลูจำาเพื่าะ และภัมูภิัาคที่่�คณ่ซ่�อ โปรดตรวจสำอบกี่บ้รา้นที่่�คณ่ซ่�อ อป่กี่รณบ์าง
รายกี่ารอาจจะแตกี่ตา่งกี่น้ไปตามภัมูภิัาค 
บต้รร้บประกี่น้มเ่ฉพื่าะในบางภัมูภิัาคที่่�กี่ำาหนดไวเ้ที่า่น้�น โปรดตดิตอ่ตว้แที่นจำาหน่ายเพื่่�อขั้อ้มลูในรายละเอย่ด

 อป้กรณเ์สรมิืมืาตรฐานำ

โปรเจคเตอร์ รโ่มืทคอนำโทรล สายไฟ

เอกสาร

		คูม่อ่ผู่ใ้ชส้ำำาหร้บกี่ารเริ�มตน้
อยา่งรวดเร็ว

อะแดปเตอรเ์พิ่าเวอร์

หมืายเหต:้  
 �  สำำาหร้บกี่ารเขั้า้ถึงึขั้อ้มลูกี่ารต้ �งคา่ คูม่อ่ผู่ใ้ช ้ขั้อ้มลูกี่ารร้บประกี่น้ และกี่ารอป้เดตผ่ลติภัณ้ฑ์ ์โปรดสำแกี่น

รหส้ำ QR หรอ่เขั้า้ไปที่่� URL ตอ่ไปน่�:  
https://www.optoma.com/support/download

https://www.optoma.com/support/download
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บัทนำำา

 ภัาพิ่รวมืข้องผู้ลติภัณัฑ์์

ร้�นำ 1080p 1.3x/1080p 1.6x

3

888 11

4

79 710

2 51 6

ร้�นำ XGA/WXGA/1080p Short Throw/1080p Short Throw โดยไมื�มืเ่ครอืข้�าย

3

888 11 79 710

2 51 6

หมืายเหต:้  

 � อยา่ปิดกี่้ �นชอ่งระบายอากี่าศเขั้า้และออกี่ขั้องโปรเจ็กี่เตอร์
 � เม่�อใชง้านโปรเจ็กี่เตอรใ์นพื่่�นที่่�ปิด ใหเ้วน้ที่่�วา่งไว ้30 ซม. ไวร้อบ ๆ ชอ่งระบายอากี่าศเขั้า้และออกี่
 � ร่น่ 1080p Short Throw โดยไมม่เ่ครอ่ขั้า่ยไมร่องร้บขั้้ �วตอ่ LAN

เลข้ รายการ เลข้ รายการ
1. ตว้ร้บ IR 7. เคร่�องระบายอากี่าศ (เขั้า้)
2. ป่่ มกี่ด 8. ขั้าปร้บความเอย่ง
3. ป่่ มซมู 9. พื่อรต์ล็อค Kensington™
4. แหวนโฟกี่ส้ำ 10. อนิพื่ต่ / เอาตพ์ื่ต่
5. เคร่�องระบายอากี่าศ (ออกี่) 11. เลนสำ์
6. แจ็ค DC
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บัทนำำา

 การเช้ื�อมืต�อ

ร้�นำ 1080p 1.3x/1080p 1.6x

7

1 2 3 4 5 6

8

ร้�นำ XGA/WXGA/1080p Short Throw/1080p Short Throw โดยไมื�มืเ่ครอืข้�าย

7

1 2 3 4 5 6

8

เลข้ รายการ เลข้ รายการ
1. ขั้้ �วตอ่ HDMI 1 5. ขั้้ �วตอ่เสำย่งออกี่
2. ขั้้ �วตอ่ HDMI 2 6. แจ็ค DC
3. ขั้้ �วตอ่ RS-232 7. พื่อรต์สำำาหร้บล็อกี่ KensingtonTM

4. ขั้้ �วตอ่ไฟ USB ออกี่ (5V 1.5A) 8. ขั้้ �วตอ่ RJ-45*

หมืายเหต:้  
 � โหมดสำญ้ญาณที่่�สำน้บสำน่นแตกี่ตา่งกี่น้ในร่น่ตา่ง ๆ ในแตล่ะภัมูภิัาคที่่�วางจำาหน่าย
 � *ร่น่ 1080p Short Throw โดยไมม่เ่ครอ่ขั้า่ยไมร่องร้บฟ้งกี่ช์น้เครอ่ขั้า่ย
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บัทนำำา

 ป้� มืกด

6

9

2 3

4

5

910

11

12

8

7

1

เลข้ รายการ เลข้ รายการ
1. LED เพื่าเวอร์ 7. ตว้ร้บสำญ้ญาณ IR
2. LED หลอดไฟ 8. ใสำค่า่
3. LED อณ่หภัมูิ 9. กี่ารแกี่ไ้ขั้คย่ส์ำโตน
4. ขั้อ้มลู 10. เมนู
5. ซงิคใ์หม่ 11. แหลง่ที่่�มา
6. ป่่ มเลอ่กี่ 4 ที่ศิที่าง 12. เพื่าเวอร์
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บัทนำำา

รโ่มืทคอนำโทรล
1

2

10

3

5

7

9

6

8

11

12

14

15

13

4

เลข้ รายการ เลข้ รายการ
1. สำด้สำว่นภัาพื่ 9. คา้ง
2. เปิด/ปิดเคร่�อง 10. ซอ่นภัาพื่และเสำย่ง
3. โหมด 11. ระดบ้เสำย่ง +
4. ใสำค่า่ 12. เมนู
5. กี่ลบ้ 13. ป่่ มเลอ่กี่ 4 ที่ศิที่าง
6. ปิดเสำย่ง 14. เมนูกี่ารต้ �งคา่/ตดิต้ �ง
7. ระดบ้เสำย่ง - 15. แหลง่ที่่�มา
8. กี่ารแกี่ไ้ขั้คย่ส์ำโตน

หมืายเหต:้  

 � คย่บ์างคย่อ์าจไมท่ี่ำางานสำำาหร้บร่น่ที่่�ไมร่องร้บคณ่ลก้ี่ษณะน่�
 � กี่อ่นกี่ารใชง้านรโ่มที่คอนโที่รลคร้�งแรกี่ แกี่ะเที่ปกี่น้ฉนวนแบบโปรง่แสำงออกี่ ด ูหนา้ 19 สำำาหร้บกี่ารตดิต้ �งแบตเตอร่�
 � กี่ารรวมแบตเตอร่�สำำาหร้บรโ่มที่คอนโที่รลอาจแปรผ้่นโดยขั้ึ�นอยูก่ี่บ้ภัมูภิัาค

3VOLTS

CR2025
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 การตดิต ั�ง

 การตดิต ั�งโปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอรข์ั้องคณ่ไดร้้บกี่ารออกี่แบบมาเพื่่�อตดิต้ �งไดส้ำ่�แบบ
รปูแบบหอ้งหรอ่ความชอบสำว่นบค่คลขั้องคณ่จะเป็นตว้กี่ำาหนดสำถึานที่่�กี่ารตดิต้ �งที่่�คณ่เลอ่กี่ ใชเ้วลาในกี่ารพื่จิารณาขั้นาดและ
ตำาแหน่งขั้องหนา้จอ ตำาแหน่งขั้องเตา้เสำย่บที่่�เหมาะสำม เชน่เดย่วกี่บ้สำถึานที่่�และระยะที่างระหวา่งโปรเจคเตอรก์ี่บ้อป่กี่รณท์ี่่�เหลอ่
ขั้องคณ่

แบับัตดิต ั�งบันำโตะ๊ด�านำหนำ�า แบับัแข้วนำเพิ่ดานำด�านำหนำ�า

แบับัตดิต ั�งบันำโตะ๊ด�านำหลงั แบับัแข้วนำเพิ่ดานำด�านำหลงั

โปรดวางโปรเจ็กี่เตอรค์วรวางแบบแนวราบ และที่ำามม่ 90 องศา / ต้ �งฉากี่กี่บ้หนา้จอ

 � หากี่ตอ้งกี่ารที่ราบระยะกี่ารวางที่่�เหมาะสำมสำำาหร้บหนา้จอขั้นาดหนึ�ง ๆ โปรดดตูารางระยะหา่งที่่�หนา้ 59~62
 � หากี่ตอ้งกี่ารที่ราบขั้นาดหนา้จอที่่�เหมาะสำมสำำาหร้บระยะกี่ารวางที่่�กี่ำาหนด โปรดดตูารางระยะหา่งที่่�หนา้ 59~62

หมืายเหต:้   ภัาพื่ที่่�ฉายออกี่มาจะมข่ั้นาดเพื่ิ�มขั้ึ�นและระบบจะเพื่ิ�มกี่ารชดเชยในแนวต้ �งขั้ึ�นตามสำด้สำว่นเม่�อวางโปรเจคเตอรไ์วไ้กี่ล
จากี่หนา้จอ
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การตดิต ั�ง

ประกาศเก่�ยวกบััการตดิต ั�งโปรเจคเตอร์

 � กี่ารที่ำางานดว้ยกี่ารวางแนวอสิำระ 360°

 � เหลอ่ชอ่งวา่งไวร้อบ ๆ ชอ่งระบายอากี่าศอยา่งนอ้ย 30 ซม.

อยา่งนอ้ย 100 มม. 
(3.94 นิ�ว)

อยา่งนอ้ย 300 มม. 
(11.81 นิ�ว)

อยา่งนอ้ย 300 มม. 
(11.81 นิ�ว)

อยา่งนอ้ย 100 มม. 
(3.94 นิ�ว)

อยา่งนอ้ย 100 มม. 
(3.94 นิ�ว)

อยา่งนอ้ย 100 มม. 
(3.94 นิ�ว)

 � ใหแ้น่ใจวา่ชอ่งดดูอากี่าศเขั้า้จะไมด่ดูอากี่าศรอ้นจากี่ชอ่งระบายอากี่าศกี่ลบ้เขั้า้ไปใชใ้หม่
 � ในขั้ณะที่่�ใชโ้ปรเจคเตอรใ์นพื่่�นที่่�ปิด ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่อณ่หภัมูอิากี่าศโดยรอบภัายในตู ้ไมเ่กี่นิอณ่หภัมูกิี่าร

ที่ำางานขั้ณะที่่�โปรเจคเตอรก์ี่ำาลง้ที่ำางานอยู ่และชอ่งดดูอากี่าศเขั้า้และชอ่งระบายอากี่าศไมม่อ่ะไรกี่ด่ขั้วาง
 � ตูท้ี่้ �งหมดควรผ่า่นกี่ารประเมนิความรอ้นที่่�ไดร้้บกี่ารร้บรอง เพื่่�อใหม้้�นใจวา่โปรเจคเตอรจ์ะไมด่ดูอากี่าศรอ้นกี่ลบ้

เขั้า้ไปใชใ้หม ่เน่�องจากี่อาจที่ำาใหอ้ป่กี่รณปิ์ดเคร่�องเอง แมว้า่อณ่หภัมูภิัายในตูจ้ะอยูใ่นชว่งอณ่หภัมูกิี่ารที่ำางานที่่�
ยอมร้บได ้
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การตดิต ั�ง

 การเช้ื�อมืต�อแหล�งสญัญาณไปยงัโปรเจคเตอร์

1

2

3
4

5

6

7

8

เลข้ รายการ เลข้ รายการ
1. สำายเคเบลิ HDMI 5. อะแดปเตอรเ์พื่าเวอร์
2. ด็องเกี่ลิ HDMI 6. สำายไฟ
3. สำายไฟ USB 7. สำายเคเบลิ RS232
4. สำายเคเบลิเสำย่งออกี่ 8. สำายเคเบลิ RJ-45*

หมืายเหต:้  
 � เพื่่�อใหม้้�นใจวา่จะไดภ้ัาพื่คณ่ภัาพื่ดท่ี่่�สำด่ และหลก่ี่เล่�ยงขั้อ้ผ่ดิพื่ลาดในกี่ารเช่�อมตอ่ เราแนะนำาใหใ้ชส้ำายเคเบลิ 

HDMI ความเร็วสำงู หรอ่ไดร้้บกี่ารร้บรองระดบ้พื่รเ่ม่�ยม ที่่�ยาวสำงูสำด่ไมเ่กี่นิ 5 เมตร
 � *เฉพื่าะร่น่ XGA, WXGA, 1080P 1.3x, 1080P 1.6x, และ 1080P Short Throw เที่า่น้�นที่่�รองร้บฟ้งกี่ช์น้เครอ่ขั้า่ย
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การตดิต ั�ง

 การปรบััภัาพิ่ท่�ฉาย
ความืสง่ข้องภัาพิ่
โปรเจคเตอรม์ข่ั้าปร้บระดบ้ให ้สำำาหร้บปร้บความสำงูขั้องภัาพื่

1. คน้หาขั้าปร้บตำาแหน่งที่่�คณ่ตอ้งกี่ารปร้บ ที่่�ขั้า้งใตข้ั้อง โปรเจ็กี่เตอร์
2. หมน่ขั้าปร้บระดบ้ตามเข็ั้มหรอ่ที่วนเข็ั้มนาฬิกิี่าเพื่่�อปร้บโปรเจคเตอรใ์หส้ำงูขั้ึ�นหรอ่ตำ�าลง

ร่น่ 1080p 1.3x/1080p 1.6x:

ขั้าปร้บความเอย่ง

แหวนปร้บความเอย่ง

ร่น่ XGA/WXGA/1080p Short Throw/1080p Short Throw โดยไมม่เ่ครอ่ขั้า่ย:

ขั้าปร้บความเอย่ง

แหวนปร้บความเอย่ง
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การตดิต ั�ง

 ซ่มืและโฟกสั
 � เพื่่�อปร้บขั้นาดภัาพื่ ใหห้มน่ป่่ มซมูตามเข็ั้มหรอ่ที่วนเข็ั้มนาฬิกิี่าเพื่่�อเพื่ิ�มหรอ่ลดขั้นาดภัาพื่ที่่�ฉาย
 � เพื่่�อปร้บความคมชด้ ใหห้มน่วงแหวนปร้บความคมชด้ตามเข็ั้มนาฬิกิี่าหรอ่ที่วนเข็ั้มนาฬิกิี่าจนกี่ระที่้�งภัาพื่มค่วามคม

ชด้และอา่นงา่ย

ร่น่ 1080p 1.3x/1080p 1.6x:

ป่่ มซมู

แหวนโฟกี่ส้ำ

ร่น่ XGA/WXGA/1080p Short Throw/1080p Short Throw โดยไมม่เ่ครอ่ขั้า่ย:

แหวนโฟกี่ส้ำ
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การตดิต ั�ง

 การตดิต ั�งรโ่มืท
 การตดิต ั�ง / การเปล่�ยนำแบัตเตอร่�

1. กี่ดฝาครอบแบตเตอรใ่หแ้น่นๆ และเล่�อนออกี่

MnO2-LiCELL 3VOLTS JA
PA

NH

CR2025

2. ใสำแ่บตเตอรเ่ขั้า้ไปในชอ่งใสำแ่บตเตอร ่ถึอดแบตเตอรเ่กี่า่ออกี่ และใสำแ่บตเต
อรใ่หม ่(CR2025) ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่ดา้นที่่�มเ่คร่�องหมาย “+” หงายขั้ึ�น

3VOLTS

CR2025

3. ใสำฝ่าครอบกี่ลบ้

M
3VOLTS

CR2025

ข้�อควรระวงั: เพื่่�อใหม้้�นใจในกี่ารใชง้านที่่�ปลอดภัย้ กี่รณ่าที่ำาตามขั้อ้ควรระวง้ตอ่ไปน่�:

 � ใชแ้บตเตอรป่ระเภัที่ CR2025
 � หลก่ี่เล่�ยงกี่ารสำม้ผ้่สำกี่บ้นำ�าหรอ่ขั้องเหลว
 � อยา่ใหร้โ่มที่คอนโที่รลสำม้ผ้่สำกี่บ้ความช่�นหรอ่นำ�า
 � อยา่ที่ำาใหร้โ่มที่คอนโที่รลรว่งหลน่
 � หากี่แบตเตอรม่ก่ี่ารร้�วไหลในรโ่มที่คอนโที่รล เชด็ที่ำาความสำะอาดดว้ยความระมด้ระวง้และใสำแ่บตเตอรใ่หม่
 � เสำ่�ยงที่่�จะระเบดิถึา้ใชแ้บตเตอรป่ระเภัที่ที่่�ไมถ่ึกูี่ตอ้ง
 � กี่ารกี่ำาจ้ดแบตเตอรท่ี่่�ใชแ้ลว้ตามคำาแนะนำา

หมืายเหต:้   กี่ารรวมแบตเตอร่�สำำาหร้บรโ่มที่คอนโที่รลอาจแปรผ้่นโดยขั้ึ�นอยูก่ี่บ้ภัมูภิัาค
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การตดิต ั�ง

ระยะท่�ให�ผู้ลอย�างมืป่ระสทิธ์ภิัาพิ่
เซน็เซอรร์โ่มที่คอนโที่รลอนิฟราเรด (IR) อยูด่า้นบนและดา้นหนา้ขั้องโปรเจคเตอร ์ตรวจสำอบวา่ รโ่มที่คอนโที่รลอยูภ่ัายใน
มม่ 30 องศาต้ �งฉากี่กี่บ้เซน็เซอรร์โ่มที่คอนโที่รลอนิฟราเรดขั้องโปรเจคเตอรเ์พื่่�อกี่ารที่ำางานไดอ้ยา่งถึกูี่ตอ้ง ระยะหา่งระหวา่ง
รโ่มที่คอนโที่รลและเซน็เซอรไ์มค่วรเกี่นิกี่วา่ 6 เมตร (19.7 ฟต่)

 � ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่ส่ำ ิ�งกี่ด่ขั้วางใดๆ ระหวา่งรโ่มที่คอนโที่รลและเซน็เซอร ์IR บนโปรเจคเตอรซ์ ึ�งอาจขั้วางแสำง
อนิฟราเรด

 � ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่เคร่�องสำง่ IR ขั้องรโ่มที่คอนโที่รลไมโ่ดนแสำงอาที่ติยห์รอ่หลอดไฟฟลอูอเรสำเซนตโ์ดยตรง
 � โปรดร้กี่ษาระยะหา่งขั้องรโ่มที่คอนโที่รลใหห้า่งจากี่หลอดฟลอูอเรสำเซนตม์ากี่กี่วา่ 2 ม. ไมเ่ชน่น้�นรโ่มที่คอนโที่รล

อาจจะที่ำางานผ่ดิปกี่ติ
 � หากี่รโ่มที่คอนโที่รลอยูใ่กี่ลก้ี่บ้หลอดไฟฟลอูอเรสำเซนตแ์บบอนิเวอเตอร ์อาจใชก้ี่ารไมไ่ดใ้นบางคร้ �ง
 � หากี่รโ่มที่คอนโที่รลและโปรเจคเตอรอ์ยูใ่นระยะที่่�ใกี่ลก้ี่น้เกี่นิไป รโ่มที่คอนโที่รลอาจใชก้ี่ารไมไ่ด ้

ประมาณ ± 15°

ประมาณ ± 15°
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การใช้�งานำโปรเจ็กเตอร์

 การเปิด / ปิดโปรเจคเตอร์

หรอ่

เปิดเครื�อง
1. เช่�อมตอ่สำายไฟและสำายสำญ้ญาณใหแ้น่น เม่�อเช่�อมตอ่แลว้, LED เพื่าเวอรจ์ะเปล่�ยนเป็นสำแ่ดง
2. เปิดโปรเจคเตอรโ์ดยกี่ารกี่ดป่่ ม “ ” บนแผ่งป่่ มกี่ดขั้องโปรเจคเตอร ์หรอ่ป่่ ม  บนรโ่มที่คอนโที่รล
3. หนา้จอเริ�มตน้จะแสำดงประมาณ 10 วนิาที่ ่แลว้ LED เพื่าเวอรจ์ะกี่ะพื่รบิเป็นสำเ่ขั้ย่วหรอ่สำน่ำ�าเงนิ

หมืายเหต:้  คร้�งแรกี่ที่่�โปรเจ็กี่เตอรไ์ดร้้บกี่ารเปิดใชง้าน คณ่จะถึกูี่ขั้อใหเ้ลอ่กี่ภัาษาที่่�ตอ้งกี่าร ตำาแหน่งกี่ารฉายภัาพื่ภัาพื่ และกี่าร
ต้ �งคา่อ่�น ๆ

การปิดเครื�อง
1. ปิดโปรเจคเตอรโ์ดยกี่ารกี่ดป่่ ม  บนแผ่งป่่ มกี่ดขั้องโปรเจคเตอรห์รอ่ป่่ ม  บนรโ่มที่คอนโที่รล
2. ขั้อ้ความดง้ตอ่ไปน่�จะปรากี่ฏิขั้ึ�น:

ปิดเคร่�อง

กี่ดป่่ มเพื่าเวอรอ์ก่ี่คร้ �ง

3. กี่ดป่่ ม /  อก่ี่คร้ �งเพื่่�อยน่ยน้ ไมเ่ชน่น้�นขั้อ้ความจะหายไปหลง้จากี่ 15 วนิาที่ผ่่า่นไป  
เม่�อคณ่กี่ดป่่ ม /  คร้ �งที่่�สำอง โปรเจคเตอรจ์ะปิดเคร่�อง

4. พ้ื่ดลมระบายความรอ้นยง้คงที่ำางานตอ่ประมาณ 10 วนิาที่ ่สำำาหร้บรอบกี่ารระบายความรอ้นและ LED เพื่าเวอร ์จะ
กี่ะพื่รบิเป็นสำเ่ขั้ย่วหรอ่สำน่ำ�าเงนิ เม่�อ LED เพื่าเวอรเ์ปล่�ยนเป็นสำแ่ดงหยด่นิ�ง แสำดงวา่โปรเจคเตอรไ์ดเ้ขั้า้สำูโ่หมด
สำแตนดบ์ายแลว้ ถึา้คณ่ตอ้งกี่ารเปิดโปรเจคเตอรก์ี่ลบ้ขั้ึ�นมา คณ่ตอ้งรอจนกี่ระที่้�งโปรเจคเตอรเ์สำร็จสำิ�นกี่ระบวนกี่าร
ที่ำาใหเ้คร่�องเย็นลง และเขั้า้สำูโ่หมดสำแตนบายกี่อ่น เม่�อโปรเจคเตอรอ์ยูใ่นโหมดสำแตนดบ์าย เพื่ย่งแคก่ี่ดป่่ ม /  
อก่ี่คร้ �งเพื่่�อเปิดโปรเจคเตอร์

5. ถึอดสำายไฟจากี่เตา้เสำย่บไฟและโปรเจคเตอร์
หมืายเหต:้   ไมแ่นะนำาใหเ้ปิดโปรเจคเตอรท์ี่น้ที่ห่ลง้จากี่ที่่�ที่ำากี่ารปิดเคร่�อง
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การตดิต ั�ง

 การเลอืกแหล�งสญัญาณเข้�า
เปิดเคร่�อง และเช่�อมตอ่แหลง่สำญ้ญาณที่่�คณ่ตอ้งกี่ารใหแ้สำดงบนหนา้จอ เชน่ คอมพื่วิเตอร ์โนต้บ่ค๊ เคร่�องเลน่วดิโ่อ ฯลฯ 
โปรเจคเตอรจ์ะตรวจจ้บแหลง่สำญ้ญาณโดยอต้โนมต้ ิหากี่มแ่หลง่สำญ้ญาณเช่�อมตอ่หลายแหลง่ ใหก้ี่ดป่่ ม  ที่่�ป่่ มกี่ดบน
โปรเจคเตอร ์หรอ่ที่่�รโ่มที่คอนโที่รลเพื่่�อเลอ่กี่สำญ้ญาณเขั้า้ที่่�ตอ้งกี่าร

หรอ่
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การตดิต ั�ง

เมืนำน่ำำาทางและคณ้ลกัษณะพิ่เิศษ
โปรเจคเตอรม์เ่มนูที่่�แสำดงบนหนา้จอหลายภัาษา ที่่�อน่ญาตใหค้ณ่ที่ำากี่ารปร้บภัาพื่ และเปล่�ยนแปลงกี่ารต้ �งคา่ตา่งๆ โปรเจคเตอร์
จะตรวจพื่บสำญ้ญาณโดยอต้โนมต้ิ

1. ในกี่ารเปิดเมนู OSD ใหก้ี่ดป่่ ม  บนป่่ มกี่ดขั้องโปรเจคเตอรห์รอ่รโ่มที่คอนโที่รล

2. ในขั้ณะที่่� OSD แสำดงอยู ่ใชป้่่ ม  /  เพื่่�อเลอ่กี่รายกี่ารใด ๆ ในเมนูหลก้ี่ ในขั้ณะที่่�ที่ำากี่ารเลอ่กี่บนหนา้ใด ๆ กี่ด
ป่่ ม   บนป่่ มกี่ดขั้องโปรเจคเตอรห์รอ่รโ่มที่คอนโที่รล เพื่่�อเขั้า้ไปยง้เมนูยอ่ย

3. ใชป้่่ ม /  เพื่่�อเลอ่กี่รายกี่ารที่่�ตอ้งกี่ารในเมนูยอ่ย จากี่น้�นกี่ดป่่ ม  เพื่่�อดกูี่ารต้ �งคา่เพื่ิ�มเตมิ ปร้บกี่ารต้ �งคา่โดยใช ้
ป่่ ม / / /

4. เลอ่กี่รายกี่ารถึด้ไปที่่�จะปร้บในเมนูยอ่ย และปร้บคา่ตามที่่�อธ์บิายดา้นบน

5. กี่ดป่่ ม  เพื่่�อยน่ยน้ และหนา้จอจะกี่ลบ้ไปยง้เมนูหลก้ี่

6. ในกี่ารออกี่ กี่ดป่่ ม  อก่ี่คร้ �ง เมนู OSD จะปิด และโปรเจคเตอรจ์ะบน้ที่กึี่กี่ารต้ �งคา่ใหมโ่ดยอต้โนมต้ิ

เมนูยอ่ย กี่ารต้ �งคา่

ภัาพิ่

โหมดภัาพื่
Dynamic Range
ความสำวา่ง
คอนที่ราสำต์
ความชด้
Gamma
กี่ารต้ �งคา่สำ่
Wall Color
สำามมติิ
รเ่ซต็

สำวา่ง

ปิด

เมนูหลก้ี่
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การตดิต ั�ง

 ผู้งัเมืนำ ่OSD
หมืายเหต:้   รายกี่ารและคณ่สำมบต้ติา่ง ๆ บนผ้่งเมนู OSD แตกี่ตา่งกี่น้ในแตล่ะร่น่และที่อ้งที่่� Optoma สำงวนสำทิี่ธ์ิ�ที่่�จะเพื่ิ�มหรอ่ลบ

รายกี่ารตา่ง ๆ เพื่่�อปร้บปรง่สำมรรถึนะขั้องผ่ลติภัณ้ฑ์ไ์ดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ี่ราบ

เมืนำห่ลกั เมืนำย่�อย เมืนำย่�อย 2 เมืนำย่�อย 3 เมืนำย่�อย 4 ค�า

ภัาพื่

โหมดภัาพื่

สำดใสำ
HDR [สำำาหร้บร่น่ HDMI 2.0]
HLG [สำำาหร้บร่น่ HDMI 2.0]
ภัาพื่ยนตร์
เกี่มสำ์
กี่ฬ่ิา
อา้งองิ
สำวา่ง
DICOM SIM.
สำามมติิ

Dynamic Range  
[สำำาหร้บร่น่ HDMI 2.0] HDR / HLG

อต้โนมต้ิ
ปิด

ความสำวา่ง -50 ~ 50
คอนที่ราสำต์ -50 ~ 50
ความชด้ 1 ~ 15

Gamma

ฟิลม์
กี่ราฟฟิกี่
1.8
2.0
2.2
2.4
EOTF-ซอ่น
3D-ซอ่น

กี่ารต้ �งคา่สำ่

สำ่ -50 ~ 50
Tint -50 ~ 50
BrilliantColor™ 1 ~ 10

อณ่หภัมูสิำ่

อ่น่
มาตรฐาน
เย็นสำข่ั้าว
เย็น

CMS

สำ่ ขั้าว / แดง / เขั้ย่ว / นำ�าเงนิ / คราม / 
มว่ง / เหลอ่ง

โที่นสำ่ -50 ~ 50
ความอิ�มขั้องสำ่ -50 ~ 50
คา่ (ความสำวา่ง) -50 ~ 50

รเ่ซต็
ไมใ่ช่
ใช่

ปรภิัมูสิำ่ อนิพื่ต่ HDMI: อต้โนมต้ ิ/ RGB (0-255) 
/ RGB (16-235) / YUV
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การตดิต ั�ง

เมืนำห่ลกั เมืนำย่�อย เมืนำย่�อย 2 เมืนำย่�อย 3 เมืนำย่�อย 4 ค�า

ภัาพื่

Wall Color

ปิด
กี่ระดานดำา
Light Yellow
Light Green
Light Blue
Pink
เที่า

สำามมติิ

โหมด 3 มติิ
ปิด
เปิด

ซงิค ์3D ประเภัที่
DLP-Link
3D ซงิค์

กี่ารแปลง 3D-2D
สำามมติิ
ซา้ย
ขั้วา

3D รปูแบบ

อต้โนมต้ิ
เคย่งขั้า้งกี่น้ (SBS)
สำงูสำด่และตำ�าสำด่
กี่รอบลำาดบ้
กี่ารรวบเฟรม

3D ซงิค ์แบบยอ้นกี่ลบ้
ปิด
เปิด

รเ่ซต็
ไมใ่ช่
ใช่

รเ่ซต็

หนา้จอ

ตำาแหน่งกี่ารฉายภัาพื่

ดา้นหนา้
Rear
บนเพื่ดาน
หลง้บน

โหมดแหลง่กี่ำาเนดิแสำง

อโ่ค
เพื่าเวอร ์=100% / 95% / 90% / 
85% / 80% / 75% / 70% / 65% / 
60% / 55% / 50%
(100%~20%)- ล็อครหส้ำผ่า่น

DynamicBlack
ปิด
เปิด

โหมดเกี่มมิ�ง
ปิด
เปิด

ชนดิหนา้จอ
4:3
16:9
16:10

สำด้สำว่นภัาพื่

4:3 [ชนดิหนา้จอ: 4:3]
16:9 [ชนดิหนา้จอ: 16:9]
16:10 [ชนดิหนา้จอ: 16:10]
Native
อต้โนมต้ิ

กี่ารแกี่ไ้ขั้เชงิเรขั้าคณติ V คย่ส์ำโตน -15 ~ 15
[-30 ~ 30, สำำาหร้บร่น่ 1080p]
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การตดิต ั�ง

เมืนำห่ลกั เมืนำย่�อย เมืนำย่�อย 2 เมืนำย่�อย 3 เมืนำย่�อย 4 ค�า

หนา้จอ

กี่ารแกี่ไ้ขั้เชงิเรขั้าคณติ
แกี่ภ้ัาพื่บดิเบ่�ยวแนวนอน -15 ~ 15

[-30 ~ 30, สำำาหร้บร่น่ 1080p]
กี่ารปร้บสำ่�มม่
รเ่ซต็

ซมูดจิติอล ซมู -5 ~ 25

กี่ารยา้ยภัาพื่
H -100 ~ 100

V -100 ~ 100

รเ่ซต็
รเ่ซต็

ต้ �งคา่

รปูแบบกี่ารที่ดสำอบ

ตารางสำเ่ขั้ย่ว
ตารางสำแ่ดงมว่ง
ตารางสำข่ั้าว
ขั้าว
ปิด

เลอ่กี่ภัาษา
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การตดิต ั�ง

เมืนำห่ลกั เมืนำย่�อย เมืนำย่�อย 2 เมืนำย่�อย 3 เมืนำย่�อย 4 ค�า

ต้ �งคา่

เลอ่กี่ภัาษา

กี่ารต้ �งคา่เมนู
ต้ �งเวลาเมนู

ปิด
5s
10s
20 วนิาที่่
30s

ซอ่นขั้อ้มลู
ปิด 
เปิด

พื่่�นที่่�สำงู
ปิด
เปิด

ต้ �งคา่แผ่น่กี่รอง

ช้�วโมงกี่ารใชแ้ผ่น่กี่รอง (อา่นอยา่งเดย่ว)

ตดิต้ �งแผ่น่กี่รองสำำารอง
ไมใ่ช่
ใช่

กี่ารเตอ่นแผ่น่กี่รอง

ปิด
300 ชม.
500 ชม.
800 ชม.
1000 ชม.

เริ�มน้บเวลาแผ่น่กี่รองใหม่
ไมใ่ช่
ใช่

ต้ �งคา่กี่ารใชไ้ฟ

ระบบเปิดเคร่�องดว่น
ปิด 
เปิด

เปิดเคร่�องพื่รอ้มสำญ้ญาณ
ภัาพื่

ปิด 
เปิด

ปิดอต้โนมต้ ิ(นาที่)่ 0 ~ 180 (เพื่ิ�มขั้ึ�นคร้ �งละ 1 นาที่)่
ต้ �งเวลาปิด (นาที่)่ 0 ~ 990 (เพื่ิ�มขั้ึ�นคร้ �งละ 30 นาที่)่

โหมดพื่ลง้งาน(สำแตนด์
บาย)

หมืายเหต:้  โหมดพื่ลง้งาน(สำแตนด์
บาย) ใชง้านไดเ้ฉพื่าะในร่น่ที่่�รองร้บ
ฟ้งกี่ช์น้เครอ่ขั้า่ยเที่า่น้�น

ความปลอดภัย้

ความปลอดภัย้
ปิด 
เปิด

ต้ �งเวลาป้องกี่น้
เดอ่น
วน้
ช้�วโมง

เปล่�ยนรหส้ำผ่า่น

กี่ารต้ �งคา่ป่่ มกี่ด ล็อคป่่ ม
ปิด 
เปิด

หนา้จอเริ�มตน้ โลโกี่ ้
คา่เริ�มตน้
ปกี่ติ
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การตดิต ั�ง

เมืนำห่ลกั เมืนำย่�อย เมืนำย่�อย 2 เมืนำย่�อย 3 เมืนำย่�อย 4 ค�า

ต้ �งคา่

สำพ่ื่่�น

ไมม่่
นำ�าเงนิ
แดง
เขั้ย่ว
เที่า
โลโกี่ ้

รเ่ซต็อป่กี่รณ์
รเ่ซต็ OSD

ไมใ่ช่
ใช่

รเ่ซต็กี่ารต้ �งคา่ที่้ �งหมด
ไมใ่ช่
ใช่

อนิพื่ต่

แหลง่อต้โนมต้ิ
ปิด
เปิด

กี่ารสำลบ้อนิพื่ต่อต้โนมต้ิ
ปิด
เปิด

กี่ารต้ �งคา่ HDMI CEC

กี่ารเช่�อมโยง HDMI
ปิด
เปิด

TV ภัายใน
ไมใ่ช่
ใช่

Power On Link
Mutual
โปรเจคเตอร ์--> อป่กี่รณ์
อป่กี่รณ ์--> โปรเจคเตอร์

Power Of Link
ปิด
เปิด

รเ่ซต็
ไมใ่ช่
ใช่

เสำย่ง

ระดบ้เสำย่ง 0 ~ 100

ปิดเสำย่ง
ปิด
เปิด

รเ่ซต็

ควบคม่

ID อป่กี่รณ์ 0~99

กี่ารต้ �งคา่รโ่มที่ กี่ารที่ำางานขั้อง IR
เปิด
ปิด

กี่ารต้ �งคา่ป่่ มกี่ด ล็อคป่่ ม
ปิด
เปิด

แลน

สำถึานะเครอ่ขั้า่ย (อา่นอยา่งเดย่ว)
หมายเลขั้ MAC (อา่นอยา่งเดย่ว)
DHCP ปิด / เปิด
หมายเลขั้ IP 192.168.0.100
ซบ้เน็ต มาสำกี่์ 255.255.255.0
เกี่ตเวย์ 192.168.0.254
DNS 192.168.0.51
รเ่ซต็
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การตดิต ั�ง

เมืนำห่ลกั เมืนำย่�อย เมืนำย่�อย 2 เมืนำย่�อย 3 เมืนำย่�อย 4 ค�า

ควบคม่
ควบคม่

Cresron  
(พื่อรต์ 41794)

ปิด
เปิด

Extron  
(พื่อรต์ 2023)

ปิด
เปิด

PJ Link  
(พื่อรต์ 4352)

ปิด
เปิด

คน้หาอป่กี่รณ ์AMX  
(พื่อรต์ 9131)

ปิด
เปิด

Telnet (พื่อรต์ 23)
ปิด
เปิด

HTTP (พื่อรต์ 80)
ปิด
เปิด

รเ่ซต็

ขั้อ้มลู

Regulatory
Serial Number
แหลง่ที่่�มา
ขั้อ้มลูสำ่
ช้�วโมงแหลง่กี่ำาเนดิแสำง
โหมดภัาพื่
ID อป่กี่รณ์
ช้�วโมงกี่ารใชแ้ผ่น่กี่รอง
หมืายเหต:้  ตว้กี่รองฝ่่ นที่่�เป็นอป่กี่รณซ์่�อเพื่ิ�มอาจแตกี่ตา่งกี่น้ในแตล่ะภัมูภิัาค โปรดสำอบถึามกี่บ้ตว้แที่นในประเที่ศขั้องคณ่
โหมดแหลง่กี่ำาเนดิแสำง

เวอรช์้�นเฟิรม์แวร์
DDP
MCU
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เมืนำภ่ัาพิ่

เมืนำภ่ัาพิ่ โหมืดภัาพิ่
มโ่หมดกี่ารแสำดงผ่ลที่่�กี่ำาหนดไวล้ว่งหนา้หลายโหมด ที่่�คณ่สำามารถึเลอ่กี่ใชเ้พื่่�อใหเ้หมาะกี่บ้ความชอบในกี่ารร้บชมขั้องคณ่ แตล่ะ
โหมดไดร้้บกี่ารปร้บละเอย่ดโดยที่ม่สำท่ี่่�มค่วามเช่�ยวชาญขั้องเรา เพื่่�อใหแ้น่ใจถึงึประสำทิี่ธ์ภิัาพื่สำท่ี่่�เหนอ่กี่วา่สำำาหร้บเน่�อหาที่่�หลากี่
หลาย

 � สดใส: ในโหมดน่� ความอิ�มตว้ขั้องสำแ่ละความสำวา่งจะสำมดล่กี่น้เป็นอยา่งด ่เลอ่กี่โหมดน่�สำำาหร้บกี่ารเลน่เกี่ม
 � HDR / HLG: ถึอดรหส้ำ และแสำดงเน่�อหา HDR (High Dynamic Range) / HLG (Hybrid Log Gamma) เพื่่�อให ้

ไดภ้ัาพื่สำด่ำาที่่�ลกึี่ที่่�สำด่, สำข่ั้าวที่่�สำวา่งที่่�สำด่ และสำแ่นวภัาพื่ยนตรท์ี่่�สำดใสำ โดยใช ้REC.2020 Color Gamut โหมดน่�
จะเปิดใชง้านโดยอต้โนมต้ ิถึา้ HDR/HLG ถึกูี่ต้ �งคา่เป็น อต้โนมต้ ิ(และเน่�อหา HDR/HLG ถึกูี่สำง่ไปยง้โปรเจ็กี่เตอร ์
– บลเูรย ์UHD 4K, เกี่มสำ ์HDR/HLG 1080p/UHD 4K, กี่ารสำตรม่วดิโ่อ UHD 4K) ในขั้ณะที่่�โหมด HDR/HLG แอกี่
ที่ฟ่, โหมดกี่ารแสำดงผ่ลอ่�น ๆ (ภัาพื่ยนตร,์ อา้งองิ, ฯลฯ) ไมส่ำามารถึถึกูี่เลอ่กี่ได ้เน่�องจากี่ HDR/HLG ใหส้ำท่ี่่�มค่วาม
แมน่ยำาสำงู เกี่นิสำมรรถึนะดา้นสำข่ั้องโหมดกี่ารแสำดงผ่ลอ่�น ๆ
หมืายเหต:้   ตว้เลอ่กี่น่�สำามารถึใชไ้ดส้ำำาหร้บร่น่ 1080p เที่า่น้�น

 � ภัาพิ่ยนำตร:์ ใหค้วามสำมดล่ที่่�ดท่ี่่�สำด่ขั้องรายละเอย่ดและสำส่ำำาหร้บกี่ารร้บชมภัาพื่ยนตร์
 � เกมืส:์ ปร้บโปรเจ็กี่เตอรข์ั้องคณ่ใหด้ท่ี่่�สำด่ สำำาหร้บคอนที่ราสำตท์ี่่�มากี่ที่่�สำด่ และสำท่ี่่�สำดใสำ อน่ญาตใหค้ณ่เห็นราย

ละเอย่ดในบรเิวณที่่�มด่ในขั้ณะที่่�เลน่วดิโ่อเกี่มอยา่งชด้เจน
 � กฬ่า: ปร้บโปรเจ็กี่เตอรข์ั้องคณ่ใหด้ท่ี่่�สำด่ สำำาหร้บกี่ารชมรายกี่ารกี่ฬ่ิา หรอ่กี่ารเลน่เกี่มเกี่่�ยวกี่บ้กี่ฬ่ิา
 � อ�างองิ: โหมดน่�สำรา้งสำข่ั้ึ�นใหมใ่หใ้กี่ลเ้คย่งกี่บ้ลก้ี่ษณะที่่�ผู่ก้ี่ำากี่บ้ภัาพื่ยนตรต์้ �งใจใหเ้ป็นมากี่ที่่�สำด่เที่า่ที่่�จะเป็นไปได ้

กี่ารต้ �งคา่สำ,่ อณ่หภัมูสิำ,่ ความสำวา่ง, คอนที่ราสำต ์และแกี่มมา่ ถึกูี่กี่ำาหนดคา่ที่้ �งหมดไปยง้กี่ามต่สำ ่Rec.709 เลอ่กี่
โหมดน่� สำำาหร้บกี่ารสำรา้งสำท่ี่่�มค่วามแมน่ยำาที่่�สำด่เม่�อชมภัาพื่ยนตร์

 � สว�าง: โหมดน่�เหมาะสำำาหร้บสำภัาพื่แวดลอ้มซึ�งจำาเป็นตอ้งใชค้วามสำวา่งสำงูมากี่ เชน่ กี่ารใชโ้ปรเจ็กี่เตอรใ์นหอ้งที่่�
เปิดไฟสำวา่ง

 � DICOM SIM.: โหมดน่�ถึกูี่สำรา้งขั้ึ�นสำำาหร้บกี่ารดภูัาพื่โที่นสำเ่ที่า เหมาะสำำาหร้บกี่ารดเูอ็กี่ซเรย ์และภัาพื่สำแกี่น
ระหวา่งกี่ารฝึกี่อบรมที่างกี่ารแพื่ที่ย*์
หมืายเหต:้   *โปรเจ็กี่เตอรน์่�ไมเ่หมาะสำำาหร้บใชใ้นกี่ารวนิจิฉ้ยที่างกี่ารแพื่ที่ย์

 � สามืมืติ:ิ กี่ารต้ �งคา่ที่่�ดท่ี่่�สำด่สำำาหร้บกี่ารชมเน่�อหา 3D
หมืายเหต:้   เพื่่�อสำม้ผ้่สำประสำบกี่ารณช์มภัาพื่ 3D คณ่จำาเป็นตอ้งสำวมแวน่ DLP Link 3D สำำาหร้บขั้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิ ใหดู้

สำว่น 3D

เมืนำภ่ัาพิ่ Dynamic Range
HDR / HLG
ต้ �งคา่ High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG) และผ่ลขั้องม้นเม่�อแสำดงวดิโ่อจากี่เคร่�องเลน่ 4K Blu-ray 
และอป่กี่รณส์ำตรม่มิ�ง

 � อตัโนำมืตั:ิ ตรวจจ้บสำญ้ญาณ HDR/HLG โดยอต้โนมต้ิ

 � ปิด: ปิดกี่ารใชง้านกี่ระบวนกี่าร HDR/HLG เม่�อต้ �งคา่เป็น ปิด โปรเจ็กี่เตอรจ์ะไมถ่ึอดรหส้ำเน่�อหา HDR/HLG
หมืายเหต:้  ตว้เลอ่กี่น่�สำามารถึใชไ้ดส้ำำาหร้บร่น่ 1080p เที่า่น้�น

เมืนำภ่ัาพิ่ ความืสว�าง
ปร้บความสำวา่งขั้องภัาพื่



ไทย 31

การตดิต ั�ง

เมืนำภ่ัาพิ่ คอนำทราสต์
คอนที่ราสำต ์ที่ำาหนา้ที่่�ควบคม่ระดบ้ความแตกี่ตา่งระหวา่งสำว่นที่่�สำวา่งที่่�สำด่ และมด่ที่่�สำด่ขั้องภัาพื่

เมืนำภ่ัาพิ่ ความืช้ดั
ปร้บความชด้ขั้องภัาพื่

เมืนำภ่ัาพิ่ แกมืมื�า
ต้ �งคา่ชนดิสำว่นโคง้แกี่มมา่ หลง้จากี่ที่่�ต้ �งคา่เริ�มตน้ และปร้บละเอย่ดเสำร็จแลว้ ใชข้ั้้ �นตอน กี่ารปร้บแกี่มมา่ เพื่่�อปร้บภัาพื่เอาตพ์ื่ต่
ขั้องคณ่ใหด้ท่ี่่�สำด่

 � ฟิลม์ื: สำำาหร้บระบบโฮมเธ์ย่เตอร์
 � กราฟฟิก: สำำาหร้บสำญ้ญาณ PC / ภัาพื่ถึา่ย
 � 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4: สำำาหร้บเฉพื่าะ PC / ภัาพื่ถึา่ย
 � EOTF-ซ�อนำ/3D-ซ�อนำ: ดท่ี่่�สำด่สำำาหร้บสำญ้ญาณ HDR

หมืายเหต:้  ตว้เลอ่กี่น่�สำามารถึใชไ้ดส้ำำาหร้บร่น่ 1080p เที่า่น้�น

เมืนำภ่ัาพิ่ การต ั�งค�าส่
ส่

ปร้บภัาพื่วดิโ่อจากี่สำด่ำาและขั้าว เพื่่�อใหไ้ดส้ำท่ี่่�อ ิ�มตว้อยา่งสำมบรูณ์
Tint
ปร้บความสำมดล่ขั้องสำแ่ดงและสำเ่ขั้ย่ว
BrilliantColor™
รายกี่ารที่่�สำามารถึปร้บไดน้่�จะใชอ้ล้กี่อรทิี่มึกี่ารประมวลผ่ลสำใ่หมแ่ละกี่ารปร้บปรง่เพื่่�อใหค้วามสำวา่งที่่�สำงูขั้ึ�น ในขั้ณะที่่�ใหส้ำจ่รงิที่่�
สำดใสำมากี่ขั้ึ�นในรปูภัาพื่
อณ้หภัม่ืสิ ่

เลอ่กี่อณ่หภัมูสิำจ่ากี่อบอ่น่ มาตรฐาน เย็น หรอ่เย็นจ้ด
CMS
เลอ่กี่ตว้เลอ่กี่ตอ่ไปน่�:

 � สำ:่ ปร้บระดบ้สำแ่ดง, เขั้ย่ว, นำ�าเงนิ, ฟ้า, เหลอ่ง, แดงมว่ง และขั้าวขั้องภัาพื่
 � โที่นสำ:่ ปร้บความสำมดล่ขั้องสำแ่ดงและสำเ่ขั้ย่ว
 � ความอิ�มขั้องสำ:่ ปร้บภัาพื่วดิโ่อจากี่สำด่ำาและขั้าว เพื่่�อใหไ้ดส้ำท่ี่่�อ ิ�มตว้อยา่งสำมบรูณ์
 � คา่ (ความสำวา่ง): ปร้บความสำวา่งขั้องสำท่ี่่�เลอ่กี่
 � รเ่ซต็: กี่ลบ้คน่สำูก่ี่ารต้ �งคา่เริ�มตน้จากี่โรงงานสำำาหร้บกี่ารปร้บสำ่

ปรภิัม่ืสิ ่

เลอ่กี่ชนดิแมที่รกิี่ซส์ำท่ี่่�เหมาะสำมจากี่รายกี่ารตอ่ไปน่�: อต้โนมต้,ิ RGB (0-255), RGB (16-235) และ YUV

เมืนำภ่ัาพิ่ สผู่้นำงั
ออกี่แบบมาเพื่่�อปร้บสำข่ั้องภัาพื่ที่่�ฉาย ในขั้ณะที่่�ฉายลงบนผ่น้งโดยไมม่ห่นา้จอ แตล่ะโหมดไดร้้บกี่ารปร้บละเอย่ดโดยที่ม่สำท่ี่่�ม่
ความเช่�ยวชาญขั้องเรา เพื่่�อใหแ้น่ใจถึงึประสำทิี่ธ์ภิัาพื่สำท่ี่่�เหนอ่กี่วา่
มโ่หมดที่่�กี่ำาหนดไวล้ว่งหนา้หลายโหมด ที่่�คณ่สำามารถึเลอ่กี่ใชเ้พื่่�อใหเ้หมาะกี่บ้สำข่ั้องผ่น้งขั้องคณ่ เลอ่กี่ระหวา่ง ปิด, กี่ระดานดำา, 
Light Yellow, Light Green, Light Blue, Pink, และ เที่า 
หมืายเหต:้   สำำาหร้บกี่ารสำรา้งสำใ่หมท่ี่่�มค่วามเที่่�ยงตรง เราแนะนำาใหใ้ชห้นา้จอ
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เมืนำภ่ัาพิ่ 3D
หมืายเหต:้  

 � โปรเจคเตอรน์่�เป็นโปรเจคเตอรท์ี่่�พื่รอ้มสำำาหร้บระบบ 3D ดว้ยโซลชู้�น DLP-Link 3D
 � โปรดม้�นใจวา่ใสำแ่วน่ 3D ขั้องคณ่สำำาหร้บเน่�อหา DLP-Link 3D กี่อ่นที่่�จะชมวดิโ่อ
 � โปรเจคเตอรน์่�สำน้บสำน่น 3D แบบเฟรมซเ่ควนเชย่ล (พื่ลกิี่หนา้) ผ่า่นพื่อรต์ HDMI1/HDMI2
 � เพื่่�อเปิดใชง้านโหมด 3D อต้ราเฟรมอนิพื่ต่ควรต้ �งคา่ที่่� 60Hz เที่า่น้�น ไมส่ำน้บสำน่นอต้ราเฟรมที่่�ตำ�ากี่วา่หรอ่สำงูกี่วา่น่�
 � เพื่่�อใหไ้ดส้ำมรรถึนะดท่ี่่�สำด่ แนะนำาใหใ้ชค้วามละเอย่ด 1920x1080 โปรดที่ราบวา่ไมส่ำน้บสำน่นความละเอย่ด 4K 

(3840x2160) ในโหมด 3D
โหมืด 3 มืติ ิ
ใชต้ว้เลอ่กี่น่�เพื่่�อปิดใชง้าน หรอ่เปิดใชง้านฟ้งกี่ช์น้ 3D

 � ปิด: เลอ่กี่ “ปิด” เพื่่�อปิดโหมด 3 มติิ
 � เปิด: เลอ่กี่ “เปิด” เพื่่�อเปิดโหมด 3D

ซงิค ์3D ประเภัท
ใชต้ว้เลอ่กี่น่�เพื่่�อเลอ่กี่เที่คโนโลย ่3D

 � DLP-Link: เลอ่กี่เพื่่�อใชก้ี่ารต้ �งคา่ที่่�เหมาะสำมสำำาหร้บแวน่ 3D แบบ DLP
 � 3D ซงิค:์ เลอ่กี่เพื่่�อใชก้ี่ารต้ �งคา่ที่่�เหมาะสำมสำำาหร้บแวน่ 3D แบบ IR, RF หรอ่โพื่ลาไรซ์

การแปลง 3D-2D
ใชต้ว้เลอ่กี่น่�เพื่่�อระบว่ธิ์ก่ี่ารใหเ้น่�อหา 3D ปรากี่ฏิขั้ึ�นบนหนา้จอ

 � สามืมืติ:ิ แสำดงสำญ้ญาณ 3D
 � ซ�าย: แสำดงกี่รอบซา้ยขั้องภัาพื่ 3D
 � ข้วา: แสำดงกี่รอบขั้วาขั้องภัาพื่ 3D

3D รป่แบับั
ใชต้ว้เลอ่กี่น่�เพื่่�อเลอ่กี่รปูแบบเน่�อหา 3D ที่่�เหมาะสำม

 � อตัโนำมืตั:ิ เม่�อตรวจพื่บสำญ้ญาณประจำาตว้ 3D รปูแบบ 3D จะถึกูี่เลอ่กี่โดยอต้โนมต้ิ
 � เคย่งข้�างกนัำ: แสำดงสำญ้ญาณ 3D ในรปูแบบ “เคย่งขั้า้งกี่น้”
 � สง่สด้และตำ�าสด้: แสำดงสำญ้ญาณ 3D ในรปูแบบ “สำงูสำด่และตำ�าสำด่”
 � กรอบัลำาดบัั: แสำดงสำญ้ญาณ 3D ในรปูแบบ “กี่รอบลำาดบ้”
 � การรวบัเฟรมื: แสำดงสำญ้ญาณ 3D ในรปูแบบ “กี่ารรวบเฟรม”

3D ซงิค ์แบับัย�อนำกลบัั
ใชต้ว้เลอ่กี่น่�เพื่่�อเปิด/ปิดกี่ารใชง้านฟ้งกี่ช์้�น 3D ซงิคย์อ้นกี่ลบ้

รเ่ซ็ต
กี่ลบ้ไปยง้กี่ารต้ �งคา่หลก้ี่จากี่โรงงานสำำาหร้บกี่ารต้ �งคา่ 3D

 � ไมื�ใช้�: เลอ่กี่เพื่่�อยกี่เลกิี่กี่ารรเ่ซต็
 � ใช้�: เลอ่กี่เพื่่�อคน่กี่ารต้ �งคา่เริ�มตน้จากี่โรงงานสำำาหร้บ 3D

เมืนำภ่ัาพิ่ รเ่ซ็ต
เปล่�ยนกี่ารต้ �งคา่ภัาพื่กี่ลบ้ไปเป็นกี่ารต้ �งคา่เริ�มตน้จากี่โรงงาน
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เมืนำก่ารแสดงผู้ล

เมืนำก่ารแสดงผู้ล ตำาแหนำ�งการฉายภัาพิ่
เลอ่กี่กี่ารฉายที่่�ตอ้งกี่ารระหวา่งดา้นหนา้ ดา้นหลง้ บนเพื่ดาน และดา้นหลง้บน

เมืนำก่ารแสดงผู้ล โหมืดแหล�งแสง
เลอ่กี่โหมดแหลง่แสำง ขั้ึ�นอยูก่ี่บ้ขั้อ้กี่ำาหนดในกี่ารตดิต้ �ง

เมืนำก่ารแสดงผู้ล Dynamic Black
ใชป้ร้บความสำวา่งขั้องภัาพื่แบบอต้โนมต้เิพื่่�อใหไ้ดส้ำมรรถึนะดา้นคอนที่ราสำตท์ี่่�เหมาะสำมที่่�สำด่

เมืนำก่ารแสดงผู้ล โหมืดเกมืมืิ�ง
เปิดใชง้านคณ่สำมบต้นิ่� เพื่่�อลดเวลาตอบสำนอง (อนิพื่ต่ลาเที่นซ)่ ระหวา่งกี่ารเลน่เกี่มใหเ้หลอ่ 8.6 มลิลวินิาที่ ่(1080p@120Hz) 
กี่ารต้ �งคา่ที่างเรขั้าคณติที่้ �งหมด (ตว้อยา่งเชน่: แกี่ไ้ขั้ภัาพื่บดิเบ่�ยว, กี่ารปร้บสำ่�มม่) จะถึกูี่ปิดใชง้านเม่�อโหมดเกี่มมิ�งเปิดใชง้าน 
ขั้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิแสำดงอยูด่า้นลา่ง

หมืายเหต:้  
 � มก่ี่ารอธ์บิายความลา่ชา้ขั้องอนิพื่ต่ตามสำญ้ญาณไวใ้นตารางตอ่ไปน่�:
 � คา่ในตารางสำามารถึแตกี่ตา่งจากี่น่�ไดเ้ล็กี่นอ้ย

ไทมืม์ื ิ�งแหล�ง
สญัญาณ โหมืดเกมืมืิ�ง ไทมืม์ื ิ�ง สญัญาณ

ออก
ความืละเอย่ดสญัญาณ

ออก อนิำพิ่ต้แล็ก

1080p60 เปิด 1080p60Hz 1080p 17 มลิลวินิาที่่
1080p120 เปิด 1080p120Hz 1080p 8.6 มลิลวินิาที่*่

4K60 เปิด 1080p60Hz 1080p 17 มลิลวินิาที่*่
1080p60 ปิด 1080p60Hz 1080p 33.8 มลิลวินิาที่่
1080p120 ปิด 1080p120Hz 1080p 17 มลิลวินิาที่*่

4K60 ปิด 1080p60Hz 1080p 33.7 มลิลวินิาที่*่

 � 1080p120 และ 4K60 สำน้บสำน่นเฉพื่าะร่น่ 1080p เที่า่น้�น
 � *รองร้บเฉพื่าะในร่น่ 1080p Short Throw โดยไมม่เ่ครอ่ขั้า่ย, ร่น่ 1080p 1.3x, 1080p Short Throw และร่น่ 

1080p 1.6x

เมืนำก่ารแสดงผู้ล ช้นำดิหนำ�าจอ
เลอ่กี่ชนดิหนา้จอจากี่ 4:3, 16:9 และ 16:10
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เมืนำก่ารแสดงผู้ล อตัราส�วนำภัาพิ่
เลอ่กี่อต้ราสำว่นขั้องภัาพื่ที่่�แสำดงในระหวา่งตว้เลอ่กี่ตอ่ไปน่�:

 � 4:3: รปูแบบน่�ใชส้ำำาหร้บแหลง่อนิพื่ต่ขั้นาด 4:3

 � 16:9: รปูแบบน่�ใชส้ำำาหร้บแหลง่อนิพื่ต่ขั้นาด 16:9 เชน่ HDTV และ DVD เพื่่�อเพื่ิ�มประสำทิี่ธ์ภิัาพื่สำำาหร้บกี่ารชมภัาพื่
บน TV แบบ Wide Screen

 � 16:10: รปูแบบน่�ใชส้ำำาหร้บแหลง่อนิพื่ต่ขั้นาด 16:10
 � Native: รปูแบบน่�จะแสำดงภัาพื่ตน้ฉบบ้โดยไมม่ก่ี่ารปร้บระดบ้ใด ๆ
 � อตัโนำมืตั:ิ มก่ี่ารเลอ่กี่รปูแบบกี่ารแสำดงที่่�เหมาะสำมโดยอต้โนมต้ิ

ตารางการสเกล XGA:

แหล�งท่�มืา
4x3 ปร้บขั้นาดเป็น 1024x768
16x9 ปร้บขั้นาดเป็น 1024x576

Native หากี่ไมม่ก่ี่ารปร้บขั้นาด ภัาพื่จะแสำดงความละเอย่ดโดยขั้ึ�นอยูก่ี่บ้แหลง่สำญ้ญาณที่่�นำาเขั้า้
อต้โนมต้ิ -  หากี่แหลง่ขั้อ้มลูมอ่ต้ราสำว่น 4:3 ชนดิหนา้จอจะถึกูี่ปร้บขั้นาดเป็น 1024x768

-  หากี่แหลง่ขั้อ้มลูมอ่ต้ราสำว่น 16:9 ชนดิหนา้จอจะถึกูี่ปร้บขั้นาดเป็น 1024x576
-  หากี่แหลง่ขั้อ้มลูมอ่ต้ราสำว่น 15:9 ชนดิหนา้จอจะถึกูี่ปร้บขั้นาดเป็น 1024x614
-  หากี่แหลง่ขั้อ้มลูมอ่ต้ราสำว่น 16:10 ชนดิหนา้จอจะถึกูี่ปร้บขั้นาดเป็น 1024x640

กฎการแมืป XGA อตัโนำมืตั:ิ

อตัโนำมืตั ิ
ความืละเอย่ดอนิำพิ่ต้ อตัโนำมืตั/ิปรบััข้นำาด

ความืละเอย่ดแนำวนำอนำ ความืละเอย่ดแนำวต ั�ง 1024 768

4:3

640 480 1024 768
800 600 1024 768
1024 768 1024 768
1600 1200 1024 768

ไวดแ์ลปท็ี่อป
1280 720 1024 576
1280 768 1024 614
1280 800 1024 640

SDTV
720 576 1024 576
720 480 1024 576

HDTV
1280 720 1024 576
1920 1080 1024 576
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ตารางปรบััระดบัั WXGA (ข้นำาดหนำ�าจอ 16x10):

หนำ�าจอ 16:10 PC
4x3 ปร้บขั้นาดเป็น 1066x800

16x10 ปร้บขั้นาดเป็น 1280x800
LBX ปร้บขั้นาดเป็น 1280x960 จากี่น้�นใชภ้ัาพื่ตรงกี่ลาง 1280x800 เพื่่�อแสำดงผ่ล

Native กี่ารกี่ำาหนด ศนูยก์ี่ลาง 1:1 1:1 กี่ารแมปหนา้
จอ 1280x800

1280x720 ที่่�จด่
กี่ึ�งกี่ลาง

กี่ารกี่ำาหนด 
ศนูยก์ี่ลาง 1:1

อต้โนมต้ิ -  สำญ้ญาณเขั้า้จะพื่อดก่ี่บ้พื่่�นที่่�กี่ารแสำดงผ่ล 1280x800 และร้กี่ษาอต้ราสำว่นภัาพื่ด้ �งเดมิได ้
-  หากี่แหลง่ขั้อ้มลูมอ่ต้ราสำว่น 4:3 ชนดิหนา้จอจะถึกูี่ปร้บขั้นาดเป็น 1066x800
-  หากี่แหลง่ขั้อ้มลูมอ่ต้ราสำว่น 16:9 ชนดิหนา้จอจะถึกูี่ปร้บขั้นาดเป็น 1280x720
-  หากี่แหลง่ขั้อ้มลูมอ่ต้ราสำว่น 15:9 ชนดิหนา้จอจะถึกูี่ปร้บขั้นาดเป็น 1280x768
-  หากี่แหลง่ขั้อ้มลูมอ่ต้ราสำว่น 16:10 ชนดิหนา้จอจะถึกูี่ปร้บขั้นาดเป็น 1280x800

กฎการแมืป WXGA อตัโนำมืตั ิ(ข้นำาดหนำ�าจอ 16x10):

อตัโนำมืตั ิ
ความืละเอย่ดอนิำพิ่ต้ อตัโนำมืตั/ิปรบััข้นำาด

ความืละเอย่ดแนำวนำอนำ ความืละเอย่ดแนำวต ั�ง 1280 800

4:3

640 480 1066 800
800 600 1066 800
1024 768 1066 800
1280 1024 1066 800
1400 1050 1066 800
1600 1200 1066 800

ไวดแ์ลปท็ี่อป
1280 720 1280 720
1280 768 1280 768
1280 800 1280 800

SDTV
720 576 1280 720
720 480 1280 720

HDTV
1280 720 1280 720
1920 1080 1280 720

ตารางการปรบััระดบัั WXGA (ข้นำาดหนำ�าจอ 16x9):

หนำ�าจอ 16:9 PC
4x3 ปร้บขั้นาดเป็น 960x720
16x9 ปร้บขั้นาดเป็น 1280x720
LBX ปร้บขั้นาดเป็น 1280x960 จากี่น้�นใชภ้ัาพื่ตรงกี่ลาง 1280x720 เพื่่�อแสำดงผ่ล

Native กี่ารกี่ำาหนด ศนูยก์ี่ลาง 1:1 1:1 กี่ารแมปหนา้
จอ 1280x720

1280x720 ที่่�จด่
กี่ึ�งกี่ลาง

1:1 กี่ารแมปที่่�จด่
กี่ึ�งกี่ลาง

อต้โนมต้ิ -  ถึา้รปูแบบอต้โนมต้ถิึกูี่เลอ่กี่ ชนดิหนา้จอจะกี่ลายเป็น 16:9 (1280x720) โดยอต้โนมต้ิ
-  หากี่แหลง่ขั้อ้มลูมอ่ต้ราสำว่น 4:3 ชนดิหนา้จอจะถึกูี่ปร้บขั้นาดเป็น 960x720
-  หากี่แหลง่ขั้อ้มลูมอ่ต้ราสำว่น 16:9 ชนดิหนา้จอจะถึกูี่ปร้บขั้นาดเป็น 1280x720
-  หากี่แหลง่ขั้อ้มลูมอ่ต้ราสำว่น 15:9 ชนดิหนา้จอจะถึกูี่ปร้บขั้นาดเป็น 1200x720
-  หากี่แหลง่ขั้อ้มลูมอ่ต้ราสำว่น 16:10 ชนดิหนา้จอจะถึกูี่ปร้บขั้นาดเป็น 1152x720
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กฎการแมืป WXGA อตัโนำมืตั ิ(ข้นำาดหนำ�าจอ 16x9):

อตัโนำมืตั ิ
ความืละเอย่ดอนิำพิ่ต้ อตัโนำมืตั/ิปรบััข้นำาด

ความืละเอย่ดแนำวนำอนำ ความืละเอย่ดแนำวต ั�ง 1280 720

4:3

640 480 960 720
800 600 960 720
1024 768 960 720
1280 1024 960 720
1400 1050 960 720
1600 1200 960 720

ไวดแ์ลปท็ี่อป
1280 720 1280 720
1280 768 1200 720
1280 800 1152 720

SDTV
720 576 1280 720
720 480 1280 720

HDTV
1280 720 1280 720
1920 1080 1280 720

ตารางสเกล 1080p:
หนำ�าจอ 16:9 PC

4x3 ปร้บขั้นาดเป็น 1440x1080
16x9 ปร้บขั้นาดเป็น 1920x1080
LBX ปร้บขั้นาดเป็น 1920x1440 จากี่น้�นใชภ้ัาพื่ตรงกี่ลาง 1920x1080 เพื่่�อแสำดงผ่ล

Native - กี่ารกี่ำาหนด ศนูยก์ี่ลาง 1:1
- หากี่ไมม่ก่ี่ารปร้บขั้นาด ภัาพื่จะแสำดงความละเอย่ดโดยขั้ึ�นอยูก่ี่บ้แหลง่สำญ้ญาณที่่�นำาเขั้า้

อต้โนมต้ิ -  ถึา้รปูแบบอต้โนมต้ถิึกูี่เลอ่กี่ ชนดิหนา้จอจะกี่ลายเป็น 16:9 (1920x1080) โดยอต้โนมต้ิ
-  หากี่แหลง่สำญ้ญาณเป็น 4:3 ชนดิหนา้จอจะถึกูี่ปร้บขั้นาดเป็น 1440x1080
-  หากี่แหลง่ขั้อ้มลูมอ่ต้ราสำว่น 16:9 ชนดิหนา้จอจะถึกูี่ปร้บขั้นาดเป็น 1920x1080
-  หากี่แหลง่สำญ้ญาณเป็น 16:10 ชนดิหนา้จอจะปร้บขั้นาดเป็น 1920x1200 และตด้บรเิวณ 1920x1080 

เพื่่�อแสำดงภัาพื่

กฎการแมืป 1080p อตัโนำมืตั:ิ

อตัโนำมืตั ิ
ความืละเอย่ดอนิำพิ่ต้ อตัโนำมืตั/ิปรบััข้นำาด

ความืละเอย่ดแนำวนำอนำ ความืละเอย่ดแนำวต ั�ง 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

ไวดแ์ลปท็ี่อป
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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เมืนำก่ารแสดงผู้ล การแก�ไข้เช้งิเรข้าคณติ
V คย่ส์โตนำ
ปร้บความผ่ดิเพื่่�ยนขั้องภัาพื่ตามแนวต้ �งและที่ำาใหภ้ัาพื่เป็นสำ่�เหล่�ยมมากี่ขั้ึ�น ใชค้ย่ส์ำโตนแนวต้ �งเพื่่�อแกี่ไ้ขั้รปูรา่งขั้องภัาพื่ที่่�บดิเบ่�ยว 
ซึ�งดา้นบนและดา้นลา่งเอย่งไปที่างดา้นใดดา้นหนึ�ง ซึ�งมไ่วส้ำำาหร้บใชก้ี่บ้แอปพื่ลเิคช้�นบนแกี่นแนวต้ �ง
แก�ภัาพิ่บัดิเบั่�ยวแนำวนำอนำ
ปร้บความผ่ดิเพื่่�ยนขั้องภัาพื่ตามแนวนอนและที่ำาใหภ้ัาพื่เป็นสำ่�เหล่�ยมมากี่ขั้ึ�น ใชค้ย่ส์ำโตนแนวนอนเพื่่�อแกี่ไ้ขั้รปูรา่งขั้องภัาพื่ที่่�บดิ
เบ่�ยว ซึ�งเสำน้ขั้อบดา้นซา้ยและดา้นขั้วาขั้องภัาพื่มค่วามยาวไมเ่ที่า่กี่น้ ซึ�งมไ่วส้ำำาหร้บใชก้ี่บ้แอปพื่ลเิคช้�นบนแกี่นแนวนอน
หมืายเหต:้   ฟ้งกี่ช์น้แกี่ภ้ัาพื่บดิเบ่�ยวแนวนอนไมร่องร้บในร่น่ XGA และ WXGA 
การปรบััส่�มืม้ื
กี่ารต้ �งคา่น่�อน่ญาตใหภ้ัาพื่ที่่�ฉายถึกูี่ปร้บจากี่แตล่ะมม่ เพื่่�อที่ำาใหภ้ัาพื่เป็นสำ่�เหล่�ยมมม่ฉากี่เม่�อพื่่�นผ่วิกี่ารฉายไมไ่ดร้ะดบ้
หมืายเหต:้   ฟ้งกี่ช์น้กี่ารปร้บมม่ไมร่องร้บในร่น่ XGA และ WXGA 
รเ่ซ็ต
เปล่�ยนกี่ารแกี่ไ้ขั้เชงิเรขั้าคณติกี่ลบ้ไปเป็นกี่ารต้ �งคา่เริ�มตน้จากี่โรงงาน

เมืนำก่ารแสดงผู้ล ซ่มืดจิติอล
ใชเ้พื่่�อลดหรอ่ขั้ยายภัาพื่บนหนา้จอกี่ารฉายภัาพื่ ซมูดจิติอล ไมเ่หมอ่นกี่บ้ซมูออปตคิล้ และคณ่ภัาพื่ขั้องภัาพื่ผ่ลลพ้ื่ธ์จ์ะลดลง
หมืายเหต:้  กี่ารต้ �งคา่ซมู ถึกูี่เกี่บ็ไวใ้นรอบพื่ลง้งานขั้องโปรเจ็กี่เตอร ์

เมืนำก่ารแสดงผู้ล การย�ายภัาพิ่
ปร้บตำาแหน่งภัาพื่ที่่�ฉายแนวนอน (H) หรอ่แนวต้ �ง (V)

เมืนำก่ารแสดงผู้ล รเ่ซ็ต
กี่ลบ้ไปยง้กี่ารต้ �งคา่เริ�มตน้จากี่โรงงานสำำาหร้บกี่ารต้ �งคา่กี่ารแสำดงผ่ล
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เมืนำต่ ั�งค�า

เมืนำต่ ั�งค�า รป่แบับัการทดสอบั
เลอ่กี่รปูแบบกี่ารที่ดสำอบจากี่ตารางสำเ่ขั้ย่ว ตารางสำแ่ดงมว่ง ตารางสำข่ั้าว สำข่ั้าวหรอ่ปิดใชง้านฟ้งกี่ช์้�นน่� (ปิด)

เมืนำต่ ั�งค�า ภัาษา
เลอ่กี่ภัาษาเมนู OSD ระหวา่ง ภัาษาอง้กี่ฤษ ภัาษาเยอรมน้ ภัาษาฝร้�งเศสำ ภัาษาอติาล ่ภัาษาสำเปน ภัาษาโปรตเ่กี่สำ ภัาษา
โปแลนด ์ภัาษาดช้ที่ ์ภัาษาสำวเ่ดน ภัาษานอรเ์วย,์ ภัาษาเดนมารก์ี่ ภัาษาฟินแลนด ์ภัาษากี่รก่ี่ ภัาษาจน่ตว้เต็ม ภัาษาจน่ตว้ยอ่ 
ภัาษาญ่�ป่่ น ภัาษาเกี่าหล ่ภัาษาร้สำเซย่ ภัาษาฮง้กี่าร ่ภัาษาเชคโกี่สำโลวาเกี่ย่ ภัาษาอาราบกิี่ ภัาษาไที่ย ภัาษาตร่กี่ ่ภัาษาเปอรเ์ซย่ 
ภัาษาเวย่ดนาม ภัาษาอนิโดนเ่ซย่ และภัาษาโรมาเนย่

เมืนำต่ ั�งค�า การต ั�งค�าเมืนำ่
ต ั�งเวลาเมืนำ่
เลอ่กี่ระยะเวลาที่่�เมนู OSD จะสำามารถึมองเห็นไดบ้นหนา้จอ

ซ�อนำข้�อมืล่
เปิดกี่ารใชง้านฟ้งกี่ช์้�นน่�เพื่่�อซอ่นขั้อ้ความขั้อ้มลู

เมืนำต่ ั�งค�า พิ่ื�นำท่�ระดบััสง่
เม่�อเลอ่กี่ “เปิด” พ้ื่ดลมจะหมน่เร็วขั้ึ�น คณ่สำมบต้นิ่�มป่ระโยชนเ์ม่�ออยูใ่นพื่่�นที่่�ที่่�มร่ะดบ้สำงู ซึ�งมอ่ากี่าศเบาบาง

ต ั�งค�าเมืนำก่ารต ั�งค�าแผู้�นำกรอง

ช้ ั�วโมืงการใช้�แผู้�นำกรอง
แสำดงเวลาตว้กี่รอง

ตดิต ั�งแผู้�นำกรองสำารอง
หมืายเหต:้   โปรดสำอบถึามกี่บ้ตว้แที่นในประเที่ศขั้องคณ่เกี่่�ยวกี่บ้ความพื่รอ้มจำาหน่ายขั้องแผ่น่กี่รองแสำงน่�
ต้ �งกี่ารต้ �งคา่ขั้อ้ความเตอ่น

 � ใช้�: แสำดงขั้อ้ความเตอ่นหลง้จากี่ที่่�ใชไ้ป 500 ช้�วโมง
หมืายเหต:้   “ช้�วโมงกี่ารใชแ้ผ่น่กี่รอง / กี่ารเตอ่นแผ่น่กี่รอง / เริ�มน้บเวลาแผ่น่กี่รองใหม”่ จะแสำดงเฉพื่าะเม่�อ 

“ตดิต้ �งแผ่น่กี่รองสำำารอง” เป็น “ใช”่
 � ไมื�ใช้�: ปิดขั้อ้ความเตอ่น

การเตอืนำแผู้�นำกรอง
เลอ่กี่ฟ้งกี่ช์้�นน่�เพื่่�อแสำดง หรอ่ซอ่นขั้อ้ความเตอ่น เม่�อขั้อ้ความกี่ารเปล่�ยนตว้กี่รองแสำดงขั้ึ�น ตว้เลอ่กี่ที่่�ใชง้านไดป้ระกี่อบดว้ย ปิด, 
300 ชม., 500 ชม., 800 ชม. และ 1000 ชม.
เร ิ�มืนำบััเวลาแผู้�นำกรองใหมื�
รเ่ซต็ตว้น้บเวลาตว้กี่รองฝ่่ น หลง้จากี่ที่่�เปล่�ยนหรอ่ที่ำาความสำะอาดตว้กี่รองฝ่่ น
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เมืนำต่ ั�งค�า การต ั�งค�าเปิดปิดเครื�อง
ระบับัเปิดเครื�องด�วนำ
เลอ่กี่ “เปิด” เพื่่�อเปิดใชง้านโหมดเปิดเคร่�องดว่น โปรเจ็กี่เตอรจ์ะเปิดอต้โนมต้ ิเม่�อไฟ AC เขั้า้ โดยไมต่อ้งกี่ดป่่ ม "เพื่าเวอร"์ ที่่�ป่่ ม
กี่ดบนโปรเจ็กี่เตอรห์รอ่บนรโ่มที่คอนโที่รล

เปิดเครื�องพิ่ร�อมืสญัญาณภัาพิ่
เลอ่กี่ “เปิด” เพื่่�อเปิดใชง้านโหมดสำญ้ญาณเปิดเคร่�อง โปรเจ็กี่เตอรจ์ะเปิดอต้โนมต้ ิเม่�อระบบตรวจพื่บสำญ้ญาณ โดยไมต่อ้งกี่ดป่่ ม 
"เพื่าเวอร"์ ที่่�ป่่ มกี่ดบนโปรเจ็กี่เตอรห์รอ่บนรโ่มที่คอนโที่รล
หมืายเหต:้  

 � หากี่ตว้เลอ่กี่ “เปิดเคร่�องพื่รอ้มสำญ้ญาณภัาพื่” ถึกูี่ “เปิด” กี่ารสำิ�นเปลอ่งพื่ลง้งานขั้องโปรเจคเตอรใ์นโหมดสำแตน
บายดจ์ะมากี่กี่วา่ 3W

 � ฟ้งกี่ช์้�นน่�ใชไ้ดก้ี่บ้แหลง่สำญ้ญาณ HDMI

ปิดอตัโนำมืตั ิ(นำาท)่
ต้ �งคา่ชว่งเวลากี่ารน้บถึอยหลง้ ตว้ต้ �งเวลาน้บถึอยหลง้จะเริ�มขั้ึ�น เม่�อไมม่ส่ำญ้ญาณถึกูี่สำง่ไปยง้โปรเจคเตอร ์โปรเจคเตอรจ์ะปิด
เคร่�องโดยอต้โนมต้ ิเม่�อกี่ารน้บถึอยหลง้เสำร็จสำิ�น (ในหน่วยนาที่)่

ต ั�งเวลาปิด (นำาท)่
ต้ �งคา่ชว่งเวลากี่ารน้บถึอยหลง้ ตว้ต้ �งเวลาน้บถึอยหลง้จะเริ�มที่ำางาน โดยที่่�มห่รอ่ไมม่ส่ำญ้ญาณสำง่ไปยง้โปรเจคเตอร ์โปรเจคเตอร์
จะปิดเคร่�องโดยอต้โนมต้ ิเม่�อกี่ารน้บถึอยหลง้เสำร็จสำิ�น (ในหน่วยนาที่)่
หมืายเหต:้   ตว้ต้ �งเวลาปิดจะรเ่ซต็ที่ก่ี่คร้ �งเม่�อปิดโปรเจ็กี่เตอร์

โหมืดพิ่ลงังานำ(สแตนำดบ์ัาย)
ต้ �งกี่ารต้ �งคา่โหมดพื่ลง้งาน

 � แอกทฟ่: เลอ่กี่ "แอกี่ที่ฟ่" เพื่่�อกี่ลบ้ไปสำแตนดบ์ายปกี่ติ
 � อโ่ค: เลอ่กี่ "อโ่ค" เพื่่�อประหยด้กี่ารสำิ�นเปลอ่งพื่ลง้งาน < 0.5W

หมืายเหต:้   โหมดพื่ลง้งาน(สำแตนดบ์าย) ใชง้านไดเ้ฉพื่าะในร่น่ที่่�รองร้บฟ้งกี่ช์น้เครอ่ขั้า่ยเที่า่น้�น เชน่ ร่น่ XGA, WXGA, 1080p 
1.3x, 1080p Short Throw และร่น่ 1080p 1.6x

เมืนำต่ ั�งค�า การรกัษาความืปลอดภัยั
ความืปลอดภัยั
เปิดกี่ารใชง้านฟ้งกี่ช์้�นน่�เพื่่�อใหร้ะบบขั้อรหส้ำผ่า่นกี่อ่นเริ�มกี่ารใชง้านโปรเจคเตอร์

 � เปิด: เลอ่กี่ “เปิด” เพื่่�อใชก้ี่ารตรวจสำอบดา้นความปลอดภัย้ เม่�อเปิดโปรเจ็กี่เตอร์
 � ปิด: เลอ่กี่ “ปิด” เพื่่�อใหส้ำามารถึเปิดโปรเจ็กี่เตอรไ์ดโ้ดยไมต่อ้งตรวจสำอบรหส้ำผ่า่น

หมืายเหต:้  รหส้ำผ่า่นเริ�มตน้คอ่ 1234 

ต ั�งเวลาป� องกนัำ
สำามารถึเลอ่กี่ฟ้งกี่ช์้�นเวลา (เดอ่น/วน้/ช้�วโมง) เพื่่�อต้ �งคา่จำานวนช้�วโมงที่่�สำามารถึใชโ้ปรเจคเตอรไ์ด ้เม่�อเวลาน่�ผ่า่นไป คณ่จะถึกูี่
ขั้อใหใ้สำร่หส้ำผ่า่นขั้องคณ่อก่ี่คร้ �ง
เปล่�ยนำรหสัผู้�านำ
ใชเ้พื่่�อต้ �งคา่หรอ่แกี่ไ้ขั้รหส้ำผ่่�านที่่�แจง้เตอ่นเม่�อเปิดโปรเจ็กี่เตอร์

เมืนำต่ ั�งค�า การต ั�งค�าป้� มืกด
ล็อคป้� มื
เม่�อฟ้งกี่ช์้�นล็อคป่่ มกี่ดเป็น “เปิด” ป่่ มกี่ดจะถึกูี่ล็อค อยา่งไรกี่ต็ามโปรเจคเตอรย์ง้สำามารถึที่ำางานไดด้ว้ยรโ่มที่คอนโที่รล คณ่
สำามารถึใชป้่่ มกี่ดไดใ้หม ่โดยเลอ่กี่ “ปิด”
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เมืนำต่ ั�งค�า โลโก�เร ิ�มืต�นำ
โลโก�
ใชฟ้้งกี่ช์้�นน่�เพื่่�อต้ �งคา่หนา้จอเริ�มตน้ที่่�ตอ้งกี่าร หากี่มก่ี่ารเปล่�ยนแปลง จะมผ่่ลในคร้�งถึด้ไปที่่�โปรเจคเตอรเ์ปิด

 � ค�าเร ิ�มืต�นำ: หนา้จอเริ�มตน้มาตรฐาน
 � ปกต:ิ โลโกี่จ้ะไมแ่สำดงบนหนา้จอเม่�อเปิดเคร่�อง

เมืนำต่ ั�งค�า สพ่ิ่ ื�นำหลงั
ใชฟ้้งกี่ช์้�นน่�เพื่่�อแสำดงหนา้จอสำน่ำ�าเงนิ, แดง, เขั้ย่ว, เที่า, ไมม่ส่ำ,่ หรอ่โลโกี่เ้ม่�อไมม่ส่ำญ้ญาณใดๆ
หมืายเหต:้   ถึา้สำพ่ื่่�นหลง้ถึกูี่ต้ �งคา่เป็น “ไมม่”่ สำพ่ื่่�นหลง้จะเป็นสำด่ำา

เมืนำต่ ั�งค�า รเ่ซ็ตอป้กรณ์
รเ่ซ็ต OSD
กี่ลบ้ไปสำูก่ี่ารต้ �งคา่จากี่โรงงานสำำาหร้บกี่ารต้ �งคา่เมนู OSD
รเ่ซ็ตการต ั�งค�าท ั�งหมืด
เปล่�ยนกี่ารต้ �งคา่ที่้ �งหมดกี่ลบ้ไปเป็นกี่ารต้ �งคา่เริ�มตน้จากี่โรงงาน
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เมืนำส่ญัญาณเข้�า

เมืนำส่ญัญาณเข้�า แหล�งสญัญาณอตัโนำมืตั ิ
เลอ่กี่ตว้เลอ่กี่น่�เพื่่�อปลอ่ยใหโ้ปรเจคเตอรค์น้หาแหลง่สำญ้ญาณขั้าเขั้า้ที่่�สำามารถึใชง้านไดโ้ดยอต้โนมต้ิ

เมืนำส่ญัญาณเข้�า สลบััอนิำพิ่ต้อตัโนำมืตั ิ
เม่�อตรวจพื่บสำญ้ญาณเขั้า้ HDMI โปรเจคเตอรจ์ะสำลบ้แหลง่สำญ้ญาณอนิพื่ต่โดยอต้โนมต้ิ

เมืนำส่ญัญาณเข้�า การต ั�งค�า HDMI CEC
หมืายเหต:้   เม่�อคณ่เช่�อมตอ่อป่กี่รณท์ี่่�เขั้า้กี่น้กี่บ้ HDMI CEC เขั้า้กี่บ้โปรเจคเตอรด์ว้ยสำายเคเบลิ HDMI คณ่สำามารถึควบคม่

อป่กี่รณเ์หลา่น้�นโดยเปิดเคร่�อง หรอ่ปิดเคร่�องพื่รอ้มกี่น้ โดยใชค้ณ่สำมบต้กิี่ารควบคม่ HDMI Link บน OSD ขั้อง
โปรเจคเตอร ์ซึ�งจะชว่ยใหอ้ป่กี่รณห์นึ�งเคร่�องหรอ่หลายเคร่�องในกี่ล่ม่สำามารถึเปิดหรอ่ปิดผ่า่นคณ่ลก้ี่ษณะ HDMI 
Link ไดใ้นกี่ารกี่ำาหนดคา่ที่้�วไป เคร่�องเลน่ DVD ขั้องคณ่อาจเช่�อมตอ่กี่บ้โปรเจคเตอรผ์่า่นเคร่�องขั้ยายเสำย่งหรอ่
ระบบโฮมเธ์ย่เตอร์

HDMI

แอมปลฟิาย
HDMI

เคร่�องเลน่ DVD

การเช้ื�อมืโยง HDMI
เปิดที่ำางาน/ปิดที่ำางานฟ้งกี่ช์้�น HDMI Link

TV ภัายในำ
ถึา้กี่ารต้ �งคา่ถึกูี่ต้ �งคา่เป็น “ใช”่ ตว้เลอ่กี่ลงิคก์ี่ารเปิดเคร่�อง และปิดเคร่�องกี่จ็ะใชไ้ด ้

Power On Link
เปิด CEC ตามคำาสำ้�ง

 � Mutual: ที่้ �งโปรเจ็กี่เตอรแ์ละอป่กี่รณ ์CEC จะเปิดเคร่�องพื่รอ้มกี่น้
 � โปรเจคเตอร ์--> อป้กรณ:์ อป่กี่รณ ์CEC จะเปิดเคร่�องเฉพื่าะหลง้จากี่ที่่�โปรเจ็กี่เตอรเ์ปิดเคร่�องเที่า่น้�น
 � อป้กรณ ์--> โปรเจคเตอร:์ โปรเจ็กี่เตอรจ์ะเปิดเคร่�องเฉพื่าะหลง้จากี่ที่่�อป่กี่รณ ์CEC เปิดเคร่�องเที่า่น้�น

Power Of Link
เปิดใชง้านฟ้งกี่ช์้�นน่�เพื่่�อที่่�ที่้ �ง HDMI Link และโปรเจ็กี่เตอรจ์ะปิดพื่รอ้มกี่น้โดยอต้โนมต้ิ

เมืนำส่ญัญาณเข้�า รเ่ซ็ต
กี่ลบ้ไปยง้กี่ารต้ �งคา่เริ�มตน้จากี่โรงงานสำำาหร้บกี่ารต้ �งคา่สำญ้ญาณเขั้า้
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เมืนำเ่สย่ง

เมืนำเ่สย่ง ปรบััระดบััเสย่ง
ปร้บระดบ้เสำย่ง

เมืนำเ่สย่ง ปิดเสย่ง
ใชต้ว้เลอ่กี่น่�เพื่่�อปิดเสำย่งช้�วคราว

 � เปิด: เลอ่กี่ “เปิด” เพื่่�อปิดเสำย่ง
 � ปิด: เลอ่กี่ “ปิด” เพื่่�อปิดกี่ารปิดเสำย่ง

หมืายเหต:้  ฟ้งกี่ช์้�น “ปิดเสำย่ง” มผ่่ลกี่บ้ที่้ �งระดบ้เสำย่งภัายในและลำาโพื่งภัายนอกี่

เมืนำเ่สย่ง รเ่ซ็ต
กี่ลบ้ไปยง้กี่ารต้ �งคา่เริ�มตน้จากี่โรงงานสำำาหร้บกี่ารต้ �งคา่เสำย่ง
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เมืนำค่วบัคม้ื

เมืนำค่วบัคม้ื ID อป้กรณ์
ID คำาสำ้�งสำามารถึถึกูี่ต้ �งคา่โดยเมนู (ชว่ง 0-99) และอน่ญาตใหผู้่ใ้ชค้วบคม่โปรเจ็กี่เตอรแ์ตล่ะตว้ไดโ้ดยคำาสำ้�ง RS232
หมืายเหต:้   สำำาหร้บรายกี่ารที่่�สำมบรูณข์ั้องคำาสำ้�ง RS232 โปรดดคููม่อ่ผู่ใ้ช ้RS232 บนเว็บไซตข์ั้องเรา

เมืนำค่วบัคม้ื การต ั�งค�ารโ่มืท
การทำางานำข้อง IR
ต้ �งกี่ารต้ �งคา่กี่ารที่ำางานขั้อง IR

 � เปิด: เลอ่กี่ “เปิด” โปรเจ็กี่เตอรส์ำามารถึถึกูี่สำ้�งกี่ารโดยรโ่มที่คอนโที่รลจากี่ตว้ร้บสำญ้ญาณ IR ดา้นบนหรอ่ดา้นหนา้
 � ปิด: เลอ่กี่ “ปิด” โปรเจ็กี่เตอรไ์มส่ำามารถึถึกูี่สำ้�งกี่ารโดยรโ่มที่คอนโที่รลได ้โดยกี่ารเลอ่กี่ “ปิด” คณ่จะสำามารถึใชป้่่ ม

กี่ดได ้

เมืนำค่วบัคม้ื การต ั�งค�าป้� มืกด
ล็อคป้� มื
เม่�อฟ้งกี่ช์้�นล็อคป่่ มกี่ดเป็น “เปิด” ป่่ มกี่ดจะถึกูี่ล็อค อยา่งไรกี่ต็ามโปรเจคเตอรย์ง้สำามารถึที่ำางานไดด้ว้ยรโ่มที่คอนโที่รล คณ่
สำามารถึใชป้่่ มกี่ดไดใ้หม ่โดยเลอ่กี่ “ปิด”

เมืนำค่วบัคม้ื LAN
กี่ำาหนดคา่กี่ารต้ �งคา่เครอ่ขั้า่ยขั้องโปรเจ็กี่เตอร์

สถึานำะเครอืข้�าย
แสำดงสำถึานะกี่ารเช่�อมตอ่เครอ่ขั้า่ย (อา่นอยา่งเดย่ว)

หมืายเลข้ MAC
แสำดง MAC แอดเดรสำ (อา่นอยา่งเดย่ว)

DHCP
เปิดใช ้DHCP เพื่่�อร้บที่่�อยู ่IP ซบ้เน็ตมาสำกี่ ์เกี่ตเวย ์และ DNS โดยอต้โนมต้ิ

หมืายเลข้ IP
กี่ำาหนดที่่�อยู ่IP ขั้องโปรเจคเตอร์

ซบััเน็ำต มืาสก์
กี่ำาหนดซบ้เน็ตมาสำกี่ข์ั้องโปรเจคเตอร์

เกตเวย์
กี่ำาหนดเกี่ตเวยข์ั้องโปรเจคเตอร์

DNS
กี่ำาหนด DNS ขั้องโปรเจคเตอร์
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 วธิ์ใ่ช้�เว็บัเบัราเซอรเ์พิ่ื�อควบัคม้ืโปรเจ็กเตอรข์้องคณ้
1. เปิดตว้เลอ่กี่ "เปิด" DHCP บนโปรเจ็กี่เตอร ์เพื่่�ออน่ญาตให ้DHCP เซริฟ์เวอรก์ี่ำาหนด IP แอดเดรสำโดยอต้โนมต้ิ
2. เปิดเว็บเบราเซอรใ์น PC ขั้องคณ่ และพื่มิพื่ ์IP แอดเดรสำขั้องโปรเจ็กี่เตอร ์(“ควบคม่ > แลน > หมายเลขั้ IP”)
3. ป้อนช่�อผู่ใ้ช ้และรหส้ำผ่า่น จากี่น้�น คลกิี่ "เขั้า้สำูร่ะบบ"

หนา้จอเว็บกี่ารปร้บต้ �งคา่โปรเจคเตอรจ์ะปรากี่ฏิขั้ึ�น
หมืายเหต:้  

 � ช่�อผู่ใ้ชแ้ละรหส้ำผ่า่นเริ�มตน้คอ่ “admin”
 � ขั้้ �นตอนในสำว่นน่�ใชร้ะบบปฏิบิต้กิี่าร Windows 10

การเช้ื�อมืต�อโดยตรงจากคอมืพิ่วิเตอรไ์ปยงัโปรเจ็กเตอร*์
1. ปิด “ปิด” ตว้เลอ่กี่ DHCP บนโปรเจคเตอร์
2. กี่ำาหดนคา่ IP แอดเดรสำ ซบ้เน็ตมาสำกี่ ์เกี่ตเวย ์และ DNS บนโปรเจคเตอร ์(“ควบคม่ > แลน”)
3. เปิดหนา้ เครอืข้�ายและอนิำเทอรเ์น็ำต บน PC ขั้องคณ่ และกี่ำาหนดคา่พื่ารามเิตอรเ์ครอ่ขั้า่ยใหเ้หมอ่นกี่บ้ที่่�คณ่ต้ �งคา่

บนโปรเจ็กี่เตอรบ์น PC ขั้องคณ่ คลกิี่ "ตกี่ลง" เพื่่�อบน้ที่กึี่พื่ารามเิตอร์

4. เปิดเว็บเบราเซอรบ์น PC ขั้องคณ่ และพื่มิพื่ ์IP แอดเดรสำลงในฟิลด ์URL ตามที่่�กี่ำาหนดไวใ้นขั้้ �นที่่� 3 จากี่น้�น กี่ดป่่ ม 
"ใสำค่า่"

รเ่ซ็ต
รเ่ซต็กี่ารต้ �งคา่เครอ่ขั้า่ยกี่ลบ้เป็นคา่เริ�มตน้จากี่โรงงาน
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เมืนำค่วบัคม้ื การควบัคม้ื
โปรเจคเตอรร์่น่น่�สำามารถึควบคม่จากี่ระยะไกี่ลโดยผ่า่นคอมพื่วิเตอรห์รอ่อป่กี่รณภ์ัายนอกี่อ่�นๆ ผ่า่นกี่ารเช่�อมตอ่ที่่�ใชส้ำาย ซึ�ง
อน่ญาตใหผู้่ใ้ชค้วบคม่โปรเจคเตอรห์นึ�งเคร่�องขั้ึ�นไปจากี่ศนูยค์วบคม่ระยะไกี่ล เชน่ กี่ารเปิดหรอ่ปิดโปรเจคเตอร ์และกี่ารปร้บ
ความสำวา่งหรอ่คอนที่ราสำตข์ั้องภัาพื่ 
ใชเ้มนูยอ่ยขั้องกี่ารควบคม่เพื่่�อเลอ่กี่อป่กี่รณค์วบคม่สำำาหร้บโปรเจคเตอร์
Cresron
ควบคม่โปรเจคเตอรด์ว้ยตว้ควบคม่ Creston และซอฟตแ์วรท์ี่่�เกี่่�ยวขั้อ้ง (พื่อรต์ 41794)
สำำาหร้บขั้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิ โปรดดขูั้อ้มลูที่่� http://www.crestron.com

Extron
ควบคม่โปรเจคเตอรด์ว้ยอป่กี่รณ ์Extron (พื่อรต์ 2023)
สำำาหร้บขั้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิ โปรดดขูั้อ้มลูที่่� http://www.extron.com.

PJ Link
ควบคม่โปรเจคเตอรด์ว้ยคำาสำ้�ง PJLink v2.0 (พื่อรต์: 4352)
สำำาหร้บขั้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิ โปรดดขูั้อ้มลูที่่� http://pjlink.jbmia.or.jp/english

ค�นำหาอป้กรณ ์AMX
ควบคม่โปรเจคเตอรด์ว้ยอป่กี่รณ ์AMX (พื่อรต์ 9131)
สำำาหร้บขั้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิ โปรดดขูั้อ้มลูที่่� http://www.amx.com

Telnet
ควบคม่โปรเจคเตอรโ์ดยใชค้ำาสำ้�ง RS232 ผ่า่นกี่ารเช่�อมตอ่ Telnet (พื่อรต์ 23)
สำำาหร้บขั้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิ โปรดดขูั้อ้มลูที่่� "RS232 โดยฟ้งกี่ช์้�น Telnet" ในหนา้ 53

HTTP
ควบคม่โปรเจคเตอรด์ว้ยเว็บเบราวเ์ซอร ์(พื่อรต์ 80)
สำำาหร้บขั้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิ โปรดดขูั้อ้มลูที่่� "วธิ์ใ่ชเ้ว็บเบราเซอรเ์พื่่�อควบคม่โปรเจ็กี่เตอรข์ั้องคณ่" ในหนา้ 44

หมืายเหต:้  
 � Crestron เป็นเคร่�องหมายกี่ารคา้จดที่ะเบย่นขั้อง Crestron Electronics, Inc. แหง่สำหร้ฐ
 � Extron เป็นเคร่�องหมายกี่ารคา้จดที่ะเบย่นขั้อง Extron Electronics, Inc. แหง่สำหร้ฐ
 � AMX เป็นเคร่�องหมายกี่ารคา้จดที่ะเบย่นขั้อง AMX LLC แหง่สำหร้ฐ
 � PJLink ย่�นคำาขั้อจดที่ะเบย่นเคร่�องหมายกี่ารคา้และโลโกี่ใ้นญ่�ป่่ น สำหร้ฐอเมรกิี่าร และประเที่ศอ่�นๆ โดย JBMIA
 � สำำาหร้บขั้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิเกี่่�ยวกี่บ้ชนดิขั้องอป่กี่รณภ์ัายนอกี่ที่่�สำามารถึเช่�อมตอ่กี่บ้พื่อรท์ี่ LAN/RJ45 และรโ่มที่ควบคม่

กี่ารฉายภัาพื่ เชน่เดย่วกี่บ้กี่ารรองร้บคำาสำ้�งสำำาหร้บอป่กี่รณภ์ัายนอกี่เหลา่น่� โปรดตดิตอ่ฝ่ายสำน้บสำน่นบรกิี่ารโดยตรง
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เมืนำก่ารต ั�งค�าการควบัคม้ืเครอืข้�าย
ฟงักช์้ ั�นำ LAN_RJ45
โปรเจคเตอรม์อบเครอ่ขั้า่ยที่่�หลากี่หลายและคณ่สำมบต้กิี่ารจ้ดกี่ารระยะไกี่ลเพื่่�อกี่ารใชง้านที่่�งา่ยและไมย่่ง่ยากี่ ฟ้งกี่ช์้�น LAN/RJ45 
ขั้องโปรเจคเตอรผ์่า่นเครอ่ขั้า่ย เชน่ กี่ารจ้ดกี่ารจากี่ระยะไกี่ล กี่ารเปิด/ปิด ความสำวา่ง และกี่ารต้ �งคา่คอนที่ราสำต ์อก่ี่ที่้ �ง คณ่
สำามารถึดขูั้อ้มลูสำถึานะขั้องโปรเจคเตอร ์เชน่ วดิโ่อ-แหลง่กี่ำาเนดิ เสำย่ง-ปิดเสำย่ง ฯลฯ

(Ethernet)

โปรเจคเตอร์

พิ่ร�อมืฟงักช์้ ั�นำการทำางานำ LAN ข้องเครื�อง
โปรเจคเตอรน์่�สำามารถึควบคม่ไดจ้ากี่ PC (แล็บท็ี่อป) หรอ่อป่กี่รณอ์่�นๆ ผ่า่นพื่อรต์ LAN / RJ45 และ ith Crestron / Extron / 
AMX (Device Discovery) / PJLink ที่่�เขั้า้กี่น้ได ้

 � Crestron เป็นเคร่�องหมายกี่ารคา้จดที่ะเบย่นขั้อง Crestron Electronics, Inc. แหง่สำหร้ฐ
 � Extron เป็นเคร่�องหมายกี่ารคา้จดที่ะเบย่นขั้อง Extron Electronics, Inc. แหง่สำหร้ฐ
 � AMX เป็นเคร่�องหมายกี่ารคา้จดที่ะเบย่นขั้อง AMX LLC แหง่สำหร้ฐ
 � PJLink ย่�นคำาขั้อจดที่ะเบย่นเคร่�องหมายกี่ารคา้และโลโกี่ใ้นญ่�ป่่ น สำหร้ฐอเมรกิี่าร และประเที่ศอ่�นๆ โดย JBMIA

โปรเจคเตอรน์่�รองร้บคำาสำ้�งขั้องตว้ควบคม่ขั้อง Crestron Electronics ที่่�กี่ำาหนด และซอฟตแ์วรท์ี่่�เกี่่�ยวขั้อ้ง ตว้อยา่งเชน่ 
RoomView

โปรเจคเตอรน์่�พื่รอ้มที่่�จะรองร้บอป่กี่รณข์ั้อง Extron

โปรเจคเตอรน์่�รองร้บ AMX (Device Discovery)

โปรเจคเตอรน์่�รองร้บคำาสำ้�งที่้ �งหมดขั้อง PJLink คลาสำ1 (เวอรช์้�น 1.00)

สำำาหร้บรายละเอย่ดขั้อ้มลูเกี่่�ยวกี่บ้ชนดิขั้องอป่กี่รณภ์ัายนอกี่ที่่�สำามารถึเช่�อมตอ่กี่บ้พื่อรท์ี่ LAN/RJ45 และรโ่มที่ควบคม่กี่ารฉายภัาพื่ 
เชน่เดย่วกี่บ้กี่ารรองร้บคำาสำ้�งสำำาหร้บอป่กี่รณภ์ัายนอกี่เหลา่น่� โปรดตดิตอ่ฝ่ายสำน้บสำน่นบรกิี่ารโดยตรง

http://www.crestron.com/
http://www.extron.com/
http://www.amx.com/
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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LAN RJ45
1. เช่�อมตอ่ RJ45 ไปยง้พื่อรท์ี่ RJ45 บนโปรเจคเตอรแ์ละ PC (แล็บท็ี่อป)

2. บน PC (แล็บท็ี่อป) ใหเ้ลอ่กี่ เร ิ�มื  > การต ั�งค�า  > เครอืข้�ายและอนิำเทอรเ์น็ำต

3. ในสำว่น อเ่ทอรเ์น็ำต เลอ่กี่ คณ้สมืบัตั ิ

4. ในสำว่น การต ั�งค�า IP เลอ่กี่ แก�ไข้
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5. พื่มิพื่ ์IP แอดเดรสำ และเกี่ตเวย ์จากี่น้�น เลอ่กี่ "บน้ที่กึี่"

6. กี่ดป่่ ม "เมนู" บนโปรเจคเตอร์
7. เปิดบนโปรเจคเตอร ์ควบัคม้ื > แลนำ
8. ป้อนพื่ารามเิตอรก์ี่ารเช่�อมตอ่ดง้ตอ่ไปน่�:

 ± DHCP: ปิด
 ± หมายเลขั้ IP: 192.168.0.100
 ± ซบ้เน็ต มาสำกี่:์ 255.255.255.0
 ± เกี่ตเวย:์ 192.168.0.254
 ± DNS: 192.168.0.51

9. กี่ด "ใสำค่า่" เพื่่�อยน่ยน้กี่ารต้ �งคา่
10. เปิดเบราวเ์ซอรเ์ว็บ ตว้อยา่งเชน่ Microsoft Edge หรอ่ Chrome ที่่�ม ่Adobe Flash Player 9.0 หรอ่ใหมก่ี่วา่ที่่�ตดิ

ต้ �งมา
11. ในแถึบที่่�อยู ่ใหป้้อน IP แอดเดรสำขั้องโปรเจคเตอร:์192.168.0.100

12. กี่ด "ใสำค่า่"
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โปรเจคเตอรน์ำ่�ต ั�งค�าไว�สำาหรบััการจดัการระยะไกล ฟงักช์้ ั�นำ LAN/RJ45 แสดงดงัต�อไปนำ่�:
เขั้า้สำูร่ะบบ
เม่�อคณ่เปิดหนา้เว็บเป็นคร้ �งแรกี่ คณ่จะเห็นหนา้จอในลก้ี่ษณะภัาพื่ดา้นลา่ง  
โปรดป้อนรหส้ำผ่า่นผู่ใ้ชท้ี่่�ถึกูี่ตอ้ง

เม่�อคณ่เปิดหนา้เว็บหลง้จากี่ป้อนรหส้ำผ่า่นที่่�ถึกูี่ตอ้ง คณ่จะเห็นหนา้จอในลก้ี่ษณะภัาพื่ดา้นลา่ง ป้อนรหส้ำผ่า่นในชอ่ง 
“รหส้ำผ่า่น”
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สำถึานะระบบ
สำถึานะป้จจบ่น้ขั้องโปรเจคเตอรจ์ะแสำดงขั้ึ�น คณ่สำามารถึตรวจสำอบช่�อร่น่ เวอรช์น้เฟิรม์แวร ์กี่ารกี่ำาหนดคา่ LAN 
ป้จจบ่น้ขั้องโปรเจคเตอร ์และเปล่�ยนภัาษาอนิเตอรเ์ฟซตามที่่�จำาเป็นได ้
ช่�อเวอรช์น้ที่่�แสำดงในหนา้เว็บในแผ่งภัาพื่อาจแตกี่ตา่งไปจากี่กี่ารแสำดงผ่ลจรงิ

ต้ �งคา่ที่้�วไป
ช่�อโปรเจคเตอรท์ี่่�ต้ �งช่�อไวท้ี่่�น่�จะใชใ้นกี่ารควบคม่ PJLink ดว้ย ช่�อโปรเจคเตอรต์อ้งใชต้ว้อก้ี่ษรรวมตว้เลขั้เที่า่น้�น 
จำานวนตว้อก้ี่ษรสำงูสำด่คอ่ 32 ตว้
คณ่สำามารถึใชเ้ฉพื่าะตว้อก้ี่ษรรวมตว้เลขั้ในรหส้ำผ่า่น จำานวนตว้อก้ี่ษรขั้้ �นตำ�าคอ่ 8 ตว้ ถึา้คณ่ป้อนตว้อก้ี่ษรที่่�ใชไ้มไ่ด ้
จะมข่ั้อ้ความเตอ่น “ตว้อก้ี่ษรไมถ่ึกูี่ตอ้ง” ปรากี่ฎขั้ึ�น
ถึา้ตว้อก้ี่ษรขั้องรหส้ำผ่า่นใหมแ่ละตว้อก้ี่ษรขั้องรหส้ำผ่า่นยน่ยน้ (ใหม)่ ไมต่รงกี่น้ จะมข่ั้อ้ความแจง้ขั้อ้ผ่ดิพื่ลาดแสำดง
ขั้ึ�น ในกี่รณ่น่� ใหป้้อนรหส้ำผ่า่นอก่ี่คร้ �ง
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กี่ารควบคม่โปรเจ็กี่เตอร์
คณ่สำามารถึควบคม่โปรเจคเตอรด์ว้ยรายกี่ารน่� รายกี่ารสำำาหร้บควบคม่จะอธ์บิายไวใ้นสำว่นน่�
ป่่ มควบคม่ เม่�อคณ่คลกิี่ป่่ ม ฟ้งกี่ช์น้ที่่�เกี่่�ยวขั้อ้งจะที่ำางาน

ต้ �งคา่เครอ่ขั้า่ย
ต้ �งคา่เครอ่ขั้า่ยสำำาหร้บโปรเจคเตอร์
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ต้ �งคา่แจง้เตอ่น
คณ่สำามารถึสำง่อเ่มลแจง้เตอ่นเม่�อเกี่ดิขั้อ้ผ่ดิพื่ลาดชึ�น คณ่สำามารถึที่ำากี่ารต้ �งคา่สำำาหร้บอเ่มลแจง้เตอ่นในสำว่นน่�
1. ประเภัที่กี่ารเตอ่น: ตรวจสำอบประเภัที่ขั้อ้ผ่ดิพื่ลาดที่่�คณ่ตอ้งกี่ารใหส้ำง่อเ่มลแจง้เตอ่น
2. กี่ารแจง้เตอ่นผ่า่นอเ่มล: ตรวจสำอบและที่ำากี่ารต้ �งคา่ดง้ตอ่ไปน่�:

- กี่ารต้ �งคา่ SMTP: ต้ �งคา่ตอ่ไปน่�:
a) เซริฟ์เวอร ์SMTP: ที่่�อยูเ่ซริฟ์เวอร ์(ช่�อเซริฟ์เวอร)์ (เซริฟ์เวอร ์SMTP)
b) จากี่: ที่่�อยูอ่เ่มลขั้องผู่ส้ำง่
c) ช่�อผู่ใ้ช:้ ช่�อผู่ใ้ชข้ั้องเซริฟ์เวอรอ์เ่มล
d) รหส้ำผ่า่น: รหส้ำผ่า่นขั้องงเซริฟ์เวอรอ์เ่มล

- กี่ารต้ �งคา่อเ่มล: ต้ �งคา่ตอ่ไปน่�:
a) หว้เร่�องอเ่มล
b) เน่�อหาอเ่มล
c) ถึงึ: ป้อนที่่�อยูอ่เ่มลขั้องผู่ส้ำง่

3. คลกิี่ “นำาไปใช”้ เพื่่�อกี่ำาหนดเป็นคา่ดง้กี่ลา่ว
4. ป้อนที่่�อยู ่IP ขั้องโปรเจคเตอรใ์นรปูแบบ *xxx.xxx.xxx.xxx
5. สำง่อเ่มลที่ดสำอบ

เม่�อคณ่คลกิี่ [สำง่อเ่มลที่ดสำอบ] อเ่มลที่ดสำอบจะถึกูี่สำง่ไป ขั้อ้ความจะเป็น “Email Test xxx.xxx.xxx.xxx *”
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 RS232 โดยฟงักช์้ ั�นำ Telnet
สำำาหร้บวธิ์ก่ี่ารควบคม่ที่างเลอ่กี่ โปรเจคเตอรร์่น่น่�มก่ี่ารควบคม่ดว้ยคำาสำ้�ง RS232 โดย TELNET สำำาหร้บอนิเตอรเ์ฟซ LAN / RJ45

ค่�มือืการเร ิ�มืต�นำด�วนำสำาหรบัั "RS232 โดย Telnet"

 � ตรวจสำอบและร้บ IP แอดเดรสำบนหนา้จอผู่ใ้ชข้ั้องโปรเจคเตอร์
 � ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่ PC/แล็บท็ี่อปไดเ้ขั้า้ถึงึหนา้เว็บขั้องโปรเจคเตอร์
 � ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้้ �งคา่ “Windows Firewall” เป็นปิดกี่ารใชง้าน “TELNET” ในกี่รณ่ที่่�ฟ้งกี่ช์้�นตว้กี่รองโดย 

PC/แล็บท็ี่อป
1. คลกิี่ที่่� ค�นำหา  แลว้ป้อน “cmd” เป็นคำาคน้หา กี่ดป่่ ม “ใสำค่า่”

2. เปิดแอป Command Prompt
3. ป้อนรปูแบบคำาสำ้�งดง้ตอ่ไปน่�: 

 ± telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (กี่ดป่่ ม "ใสำค่า่")
 ± (ttt.xxx.yyy.zzz:IP แอดเดรขั้องโปรเจคเตอร)์

4. ถึา้กี่ารเช่�อมตอ่ Telnet พื่รอ้มใชง้าน และผู่ใ้ชส้ำามารถึป้อนคำาสำ้�ง RS232 ใหก้ี่ดป่่ ม “ใสำค่า่” แลว้กี่ารเช่�อมตอ่ 
Telnet ควรพื่รอ้มใชง้านสำำาหร้บกี่ารควบคม่ดว้ยคำาสำ้�ง RS232

ข้�อมืล่จำาเพิ่าะสำาหรบัั "RS232 โดย TELNET":

1. Telnet: TCP.
2. พื่อรท์ี่ Telnet: 23 (สำำาหร้บรายละเอย่ดเพื่ิ�มเตมิ โปรดตดิตอ่ที่ม่ฝ่ายบรกิี่ารขั้อง Optoma)
3. ยทูี่ลิติ่� Telnet: Windows "TELNET.exe" (โหมดเฝ้าคม่)
4. เม่�อตอ้งกี่ารสำิ�นสำด่เซสำชน้ Telnet เพื่ย่งปิดแอป Command Prompt
5. ยทูี่ลิติ่� Windows Telnet โดยตรงหลง้จากี่เช่�อมตอ่ TELNET เรย่บรอ้ยแลว้

 ± จำากี่ด้ 1 เคร่�อง สำำาหร้บกี่ารควบคม่ Telnet: ตอ้งมพ่ื่่�นที่่�ไมเ่กี่นิ 50 ไบตส์ำำาหร้บเครอ่ขั้า่ยขั้อ้มลูสำำาหร้บกี่าร
ขั้นสำง่ตอ่เน่�องสำำาหร้บโปรแกี่รมกี่ารควบคม่ Telnet

 ± จำากี่ด้ 2 เคร่�อง สำำาหร้บกี่ารควบคม่ Telnet: ตอ้งมพ่ื่่�นที่่�ไมเ่กี่นิ 26 ไบตส์ำำาหร้บคำาสำ้�ง RS232 ตอ่เน่�องสำำาหร้บ
กี่ารควบคม่ Telnet

 ± จำากี่ด้ 3 เคร่�อง สำำาหร้บกี่ารควบคม่ Telnet: คา่หน่วงเวลาขั้้ �นตำ�าสำำาหร้บคำาสำ้�งถึด้ไปตอ้งไมเ่กี่นิ 200 (มลิลิ
วนิาที่)่

เมืนำค่วบัคม้ื รเ่ซ็ต
กี่ลบ้ไปยง้กี่ารต้ �งคา่เริ�มตน้จากี่โรงงานสำำาหร้บกี่ารต้ �งคา่กี่ารควบคม่
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เมืนำ ่ข้�อมืล่

เมืนำ ่ข้�อมืล่
ดขูั้อ้มลูโปรเจ็กี่เตอรท์ี่่�แสำดงไวด้า้นลา่ง:

 � Regulatory
 � Serial Number
 � แหลง่ที่่�มา
 � ขั้อ้มลูสำ่
 � ช้�วโมงแหลง่กี่ำาเนดิแสำง
 � โหมดภัาพื่
 � ID อป่กี่รณ์
 � ช้�วโมงกี่ารใชแ้ผ่น่กี่รอง
 � โหมดแหลง่กี่ำาเนดิแสำง
 � เวอรช์้�นเฟิรม์แวร์
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 ความืละเอย่ดท่�ใช้�งานำได�

สญัญาณเข้�าสำาหรบัั HDMI
สญัญาณ ความืละเอย่ด อตัราการรเ่ฟรช้ (Hz) หมืายเหตส้ำาหรบัั Mac

VGA   60
SVGA   60(*2)/72/85/120(*2)
XGA   48/50(*4)/60(*2)/70/75/85/120(*2)
SDTV(480I)   60
SDTV(480P)   60
SDTV(576I)   50
SDTV(576P)   50
WSVGA(1024x600)   60 (*3)
HDTV(720p)   50(*2)/60/120(*2)
WXGA   60/75/85
WXGA   60/50/48hz(*4)
WXGA(*5)   60
SXGA   60/75/85
SXGA 60
SXGA+   60
UXGA   60
HDTV(1080I)   50/60
HDTV(1080p)   24/30/50/60
WUXGA 1920 x 1200(*1) 60/50(*4)

หมืายเหต:้  

 � (*1) 1920 x 1200 @60hz สำน้บสำน่นเฉพื่าะ RB (reduced blanking)
 � (*2) ไที่มม์ิ�ง 3D สำำาหร้บโปรเจคเตอรท์ี่่�มร่ะบบ 3D (มาตรฐาน) และโปรเจคเตอร ์3D ขั้องจรงิ (อป่กี่รณซ์่�อเพื่ิ�ม)
 � (*3) โปรเจคเตอรย์ค่ใหม ่& ขั้อ้มลู ตอ้งมไ่ที่มม์ิ�งน่� ถึา้ม ่WSVGA, Proscene และ Home กี่จ็ะด่
 � (*4) โปรเจคเตอร ์Proscene และขั้อ้มลู >4,000L, ความละเอย่ดเนที่ฟ่ตอ้งสำน้บสำน่น @50Hz/48Hz
 � (*5) ไที่มม์ิ�งมาตรฐาน Windows 8
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ความืเข้�ากนัำได�ข้องวดิโ่อ 3D ข้องจรงิ

ความืละเอย่ด
อนิำพิ่ต้

อนิพื่ต่ HDMI 
1.4a 3D

เวลาอนิพื่ต่ 

1280 x 720P @ 50Hz บนและลา่ง
1280 x 720P @ 60Hz บนและลา่ง
1280 x 720P @ 50Hz กี่ารรวบเฟรม
1280 x 720P @ 60Hz กี่ารรวบเฟรม
1920 x 1080i @ 50Hz เคย่งขั้า้งกี่น้ (ครึ�ง)
1920 x 1080i @ 60Hz เคย่งขั้า้งกี่น้ (ครึ�ง)
1920 x 1080P @ 24Hz บนและลา่ง
1920 x 1080P @ 24Hz กี่ารรวบเฟรม
1920 x 1080i @ 50Hz

เคย่งขั้า้งกี่น้ (ครึ�ง) 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
1024 x 768 @ 120Hz

กี่รอบลำาดบ้ 3D รปูแบบ เป็นเฟรมภัาพื่อยา่งตอ่
เน่�อง1280x 720 @ 120Hz

หมืายเหต:้  

 � หากี่อนิพื่ต่ 3D เป็น 1080p@24hz DMD ควรจะเลน่ซำ�าดว้ยปรพ้ิื่นธ์ห์ลายช้ �นดว้ยโหมด 3D
 � 1080i@25Hz และ 720p@50Hz จะร้นที่่� 100Hz 3D ไที่มม์ิ�งอ่�นจะร้นที่่� 120Hz
 � 1080p@24Hz จะร้นที่่� 144Hz
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EDID (ดจิติอล)
XGA/WXGA

B0/เวลาท่�ต ั�งข้ ึ�นำ B0/เวลามืาตรฐานำ B0/เวลาอย�างละเอย่ด B1/โหมืดวดิโ่อ B1/เวลาอย�างละเอย่ด
640 x 480 @ 60Hz 1600 x 1200 @ 60Hz เวลาที่่�แที่จ้รงิ: 640 x 480p @ 60Hz XGA:
640 x 480 @ 67Hz 1440 x 900 @ 60Hz XGA:  

1024 x 768 @ 60Hz
720 (1440) x 480i @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz

640 x 480 @ 72Hz 1280 x 720 @ 60Hz WXGA:  
1280 x 800 @ 60Hz

720 (1440) x 576i @ 50Hz 1366 x 768 @ 60Hz

640 x 480 @ 75Hz 1280 x 800 @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 1920 x 1080p @ 50Hz

800 x 600 @ 56Hz 640 x 480 @ 120Hz 720 x 576p @ 50Hz 1920 x 1080p @ 60Hz

800 x 600 @ 60Hz 800 x 600 @ 120Hz 1280 x 720p @ 60Hz

800 x 600 @ 72Hz 1024 x 768 @ 120Hz 1280 x 720p @ 50Hz WXGA:

800 x 600 @ 75Hz 1280 x 720 @ 120Hz 1920 x 1080i @ 60Hz 1280 x 800p @ 120Hz

1024 x 768 @ 60Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 1366 x 768 @ 60Hz

1024 x 768 @ 70Hz 1920 x 1080p @ 60Hz 1920 x 1080p @ 50Hz

1024 x 768 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 50Hz 1920 x 1080p @ 60Hz

1280 x 1024 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 24Hz

1152 x 870 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 25Hz

1920 x 1080p @ 30Hz

1080p
B0/เวลาท่�ต ั�งข้ ึ�นำ B0/เวลามืาตรฐานำ B0/เวลาอย�างละเอย่ด B1/โหมืดวดิโ่อ B1/เวลาอย�างละเอย่ด

640 x 480 @ 60Hz 1280 x 1024 @ 60Hz เวลาที่่�แที่จ้รงิ: 720(1440) x 480i @ 60Hz 4:3 3840 x 2160p @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz 1400 x 1050 @ 60Hz 1920 x 1080p @ 60Hz 720(1440) x 576i @ 50Hz 4:3

640 x 480 @ 72Hz 1024 x 768 @ 120Hz 720 x 480p @ 60 Hz 4:3

640 x 480 @ 75Hz 1280 x 720 @ 60Hz 720 x 576p @ 50 Hz 4:3

800 x 600 @ 56Hz 1280 x 720 @ 120Hz 1280 x 720p @ 60 Hz 16:9

800 x 600 @ 60Hz 1280 x 800 @ 60Hz 1280 x 720p @ 50 Hz 16:9

800 x 600 @ 72Hz 1440 x 900 @ 60Hz 1920 x 1080i @ 60 Hz 16:9

800 x 600 @ 75Hz 1600 x 1200 @ 60Hz 640 x 480p @ 60 Hz 4:3

1024 x 768 @ 60Hz 1920 x 1080p @ 60 Hz 16:9

1024 x 768 @ 70Hz 1920 x 1080p @ 50 Hz 16:9

1024 x 768 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 24 Hz 16:9 

1280 x 1024 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 30 Hz 16:9

1152 x 870 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 120 Hz 16:9

3840 x 2160p @ 24 Hz 16:9

3840 x 2160p @ 25 Hz 16:9

3840 x 2160p @ 30 Hz 16:9

3840 x 2160p @ 50 Hz 16:9

3840 x 2160p @ 60 Hz 16:9

4096 x 2160p @ 24 Hz 
256:135
4096 x 2160p @ 25 Hz 
256:135
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1080p
B0/เวลาท่�ต ั�งข้ ึ�นำ B0/เวลามืาตรฐานำ B0/เวลาอย�างละเอย่ด B1/โหมืดวดิโ่อ B1/เวลาอย�างละเอย่ด

4096 x 2160p @ 30 Hz 
256:135
4096 x 2160p @ 50 Hz 
256:135
4096 x 2160p @ 60 Hz 
256:135
720 x 480p @ 60 Hz 16:9

720(1440) x 480i @ 60Hz 16:9

720 x 576p @ 50 Hz 16:9

2880 x 480i @ 60 Hz 16:9

1440 x 480p @ 60 Hz 16:9

2880 x 576i @ 50 Hz 16:9

1440 x 576p @ 50 Hz 16:9

720(1440) x 576i @ 50Hz 16:9
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  ข้นำาดภัาพิ่และระยะห�างข้องโปรเจ็กเตอร์
ร้�นำ XGA

 ข้นำาดความืยาวทแยง
มืม้ืข้องหนำ�าจอ (4:3) 

ข้นำาดหนำ�าจอ (ก x ส) ระยะห�างการฉาย (D)
ออฟเซ็ต (Hd)

(มื.) (นำิ�ว) (มื.) (ฟต้)
ความื
กว�าง ความืสง่ ความื

กว�าง ความืสง่ ไวด์ เทเล ไวด์ เทเล (มื.) (นำิ�ว)

25.4 0.52 0.39 20.32 15.24 1.00 1.11 3.28 3.64 0.06 2.36 
30 0.61 0.46 24.00 18.00 1.18 1.32 ไมม่่ 4.33 0.07 2.76 
40 0.81 0.61 32.00 24.00 1.58 1.76 5.18 5.77 0.09 3.54 
50 1.02 0.76 40.00 30.00 1.97 2.19 6.46 7.19 0.12 4.72 
60 1.22 0.91 48.00 36.00 2.37 2.63 7.78 8.63 0.14 5.51 
70 1.42 1.07 56.00 42.00 2.76 3.07 9.06 10.07 0.16 6.30 
80 1.63 1.22 64.00 48.00 3.15 3.51 10.33 11.52 0.18 7.09 
90 1.83 1.37 72.00 54.00 3.55 3.95 11.65 12.96 0.21 8.27 
100 2.03 1.52 80.00 60.00 3.94 4.39 12.93 14.40 0.23 9.06 
120 2.44 1.83 96.00 72.00 4.73 5.27 15.52 17.29 0.27 10.63 
150 3.05 2.29 120.00 90.00 5.91 6.58 19.39 21.59 0.34 13.39 
180 3.66 2.74 144.00 108.00 7.10 7.90 23.29 25.92 0.41 16.14 
200 4.06 3.05 160.00 120.00 7.88 8.78 25.85 28.81 0.46 18.11 
250 5.08 3.81 200.00 150.00 9.86 10.97 32.35 35.99 0.57 22.44 
300 6.10 4.57 240.00 180.00 11.83 ไมม่่ 38.81 ไมม่่ 0.69 27.17 

หมืายเหต:้  
 � อต้รากี่ารซมู: 1.1x
 � คา่กี่ารเล่�อนเลนสำแ์นวต้ �งจะขั้ึ�นอยูก่ี่บ้ศนูยข์ั้องเลนสำฉ์ายภัาพื่ ถึา้คำานวณองิตามศนูยข์ั้องเลนสำฉ์ายภัาพื่ คา่กี่ารเล่�อน

เลนสำแ์นวต้ �งที่้ �งหมดจะตอ้งเพื่ิ�มอก่ี่ 5.2 ซม. (2.05 นิ�ว)
ร้�นำ WXGA

 ข้นำาดความืยาว
ทแยงมืม้ืข้องหนำ�าจอ 

(16:10) 

ข้นำาดหนำ�าจอ (ก x ส) ระยะห�างการฉาย (D)
ออฟเซ็ต (Hd)

(มื.) (นำิ�ว) (มื.) (ฟต้)
ความื
กว�าง ความืสง่ ความื

กว�าง ความืสง่ ไวด์ เทเล ไวด์ เทเล (มื.) (นำิ�ว)

30 0.65 0.40 25.44 15.90 1.00 1.11 ไมม่่ 3.64 0.06 2.36 
40 0.86 0.54 33.92 21.20 1.33 1.48 4.36 4.86 0.08 3.15 
50 1.08 0.67 42.40 26.50 1.66 1.85 5.45 6.07 0.10 3.94 
60 1.29 0.81 50.88 31.80 2.00 2.22 6.56 7.28 0.12 4.72 
70 1.51 0.94 59.36 37.10 2.33 2.59 7.64 8.50 0.14 5.51 
80 1.72 1.08 67.84 42.40 2.66 2.96 8.73 9.71 0.16 6.30 
90 1.94 1.21 76.32 47.70 2.99 3.33 9.81 10.93 0.18 7.09 
100 2.15 1.35 84.80 53.00 3.33 3.70 10.93 12.14 0.20 7.87 
120 2.58 1.62 101.76 63.60 3.99 4.45 13.09 14.60 0.24 9.45 
150 3.23 2.02 127.20 79.50 4.99 5.56 16.37 18.24 0.30 11.81 
180 3.88 2.42 152.64 95.40 5.99 6.67 19.65 21.88 0.37 14.57 
200 4.31 2.69 169.60 106.00 6.65 7.41 21.82 24.31 0.41 16.14 
250 5.38 3.37 212.00 132.50 8.31 9.26 27.26 30.38 0.50 19.69 
300 6.46 4.04 254.40 159.00 9.98 ไมม่่ 32.74 ไมม่่ 0.60 23.62 

หมืายเหต:้  
 � อต้รากี่ารซมู: 1.1x
 � คา่กี่ารเล่�อนเลนสำแ์นวต้ �งจะขั้ึ�นอยูก่ี่บ้ศนูยข์ั้องเลนสำฉ์ายภัาพื่ ถึา้คำานวณองิตามศนูยข์ั้องเลนสำฉ์ายภัาพื่ คา่กี่ารเล่�อน

เลนสำแ์นวต้ �งที่้ �งหมดจะตอ้งเพื่ิ�มอก่ี่ 5.2 ซม. (2.05 นิ�ว)
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ร้�นำ 1080p Short Throw โดยไมื�มืเ่ครอืข้�าย

 ข้นำาดความืยาวทแยง
มืม้ืข้องหนำ�าจอ (16:9) 

ข้นำาดหนำ�าจอ (ก x ส) ระยะห�างการฉาย (D)
ออฟเซ็ต (Hd)

(มื.) (นำิ�ว) (มื.) (ฟต้)
ความื
กว�าง ความืสง่ ความื

กว�าง ความืสง่ ไวด์ เทเล ไวด์ เทเล (มื.) (นำิ�ว)

24.5 0.54 0.31 21.35 12.01 0.84 1.09 ไมม่่ 3.58 0.04 1.57 
30 0.66 0.37 26.15 14.71 1.03 1.34 ไมม่่ 4.40 0.06 2.36 
40 0.89 0.5 34.86 19.6 1.37 1.78 4.49 5.84 0.08 3.15 
50 1.11 0.62 43.58 24.5 1.72 2.23 5.64 7.32 0.10 3.94 
60 1.33 0.75 52.29 29.4 2.06 2.68 6.76 8.79 0.12 4.72 
70 1.55 0.87 61.01 34.3 2.40 3.12 7.87 10.24 0.14 5.51 
80 1.77 1 69.73 39.2 2.75 3.57 9.02 11.71 0.16 6.30 
90 1.99 1.12 78.44 44.1 3.09 4.01 10.14 13.16 0.18 7.09 
100 2.21 1.25 87.16 49 3.43 4.46 11.25 14.63 0.19 7.48 
120 2.66 1.49 104.59 58.8 4.12 5.35 13.52 17.55 0.24 9.45 
150 3.32 1.87 130.74 73.5 5.15 6.69 16.90 21.95 0.30 11.81 
180 3.98 2.24 156.88 88.2 6.18 8.03 20.28 26.35 0.36 14.17 
200 4.43 2.49 174.32 98.1 6.86 8.92 22.51 29.27 0.40 15.75 
250 5.53 3.11 217.89 122.6 8.58 11.15 28.15 36.58 0.50 19.69 
300 6.64 3.74 261.47 147.1 10.29 13.38 33.76 43.90 0.59 23.23 
306 6.77 3.81 266.70 150 10.50 ไมม่่ 34.45 ไมม่่ 0.61 24.02 

หมืายเหต:้  

 � อต้รากี่ารซมู: 1.3x
 � คา่กี่ารเล่�อนเลนสำแ์นวต้ �งจะขั้ึ�นอยูก่ี่บ้ศนูยข์ั้องเลนสำฉ์ายภัาพื่ ถึา้คำานวณองิตามศนูยข์ั้องเลนสำฉ์ายภัาพื่ คา่กี่ารเล่�อน

เลนสำแ์นวต้ �งที่้ �งหมดจะตอ้งเพื่ิ�มอก่ี่ 5.2 ซม. (2.05 นิ�ว)

ร้�นำ 1080p 1.3x

 ข้นำาดความืยาวทแยง
มืม้ืข้องหนำ�าจอ (16:9) 

ข้นำาดหนำ�าจอ (ก x ส) ระยะห�างการฉาย (D)
ออฟเซ็ต (Hd)

(มื.) (นำิ�ว) (มื.) (ฟต้)
ความื
กว�าง ความืสง่ ความื

กว�าง ความืสง่ ไวด์ เทเล ไวด์ เทเล (มื.) (นำิ�ว)

31 0.69 0.39 27.02 15.20 ไมม่่ 1.00 ไมม่่ 3.28 3.28 2.40
40 0.89 0.50 34.86 19.60 1.00 1.30 3.28 4.27 4.27 3.10
50 1.11 0.62 43.58 24.50 1.20 1.60 3.94 5.25 5.25 3.90
60 1.33 0.75 52.29 29.40 1.50 2.00 4.92 6.56 6.56 4.70
70 1.55 0.87 61.01 34.30 1.70 2.30 5.58 7.55 7.55 5.50
80 1.77 1.00 69.73 39.20 2.00 2.60 6.56 8.53 8.53 6.30
90 1.99 1.12 78.44 44.10 2.20 2.90 7.22 9.51 9.51 7.10
100 2.21 1.25 87.16 49.00 2.50 3.30 8.20 10.83 10.83 7.90
120 2.66 1.49 104.59 58.80 3.00 3.90 9.84 12.80 12.80 9.40
150 3.32 1.87 130.74 73.50 3.70 4.90 12.14 16.08 16.08 11.80
180 3.98 2.24 156.88 88.20 4.50 5.90 14.76 19.36 19.36 14.20
200 4.43 2.49 174.32 98.10 5.00 6.50 16.40 21.33 21.33 15.70
250 5.53 3.11 217.89 122.60 6.20 ไมม่่ 20.34 ไมม่่ ไมม่่ 19.70
322 7.13 4.01 280.65 157.90 8.00 ไมม่่ 26.25 ไมม่่ ไมม่่ 23.60

หมืายเหต:้  อต้รากี่ารซมู: 1.3x
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ร้�นำ 1080p Short Throw

 ข้นำาดความืยาวทแยง
มืม้ืข้องหนำ�าจอ (16:9) 

ข้นำาดหนำ�าจอ (ก x ส) ระยะห�างการฉาย (D)
ออฟเซ็ต (Hd)

(มื.) (นำิ�ว) (มื.) (ฟต้)
ความื
กว�าง ความืสง่ ความื

กว�าง ความืสง่ ไวด์ เทเล ไวด์ เทเล (มื.) (นำิ�ว)

36 0.80 0.45 31.38 17.65 0.40 0.40 ไมม่่ 1.31 0.07 2.76 
40 0.89 0.50 34.86 19.60 0.40 0.40 1.31 1.31 0.08 3.15 
50 1.11 0.62 43.58 24.50 0.50 0.50 1.64 1.64 0.10 3.94 
60 1.33 0.75 52.29 29.40 0.70 0.70 2.30 2.30 0.12 4.72 
70 1.55 0.87 61.01 34.30 0.80 0.80 2.62 2.62 0.14 5.51 
80 1.77 1.00 69.73 39.20 0.90 0.90 2.95 2.95 0.16 6.30 
90 1.99 1.12 78.44 44.10 1.00 1.00 3.28 3.28 0.18 7.09 
100 2.21 1.25 87.16 49.00 1.10 1.10 3.61 3.61 0.19 7.48 
120 2.66 1.49 104.59 58.80 1.30 1.30 4.27 4.27 0.24 9.45 
150 3.32 1.87 130.74 73.50 1.60 1.60 5.25 5.25 0.30 11.81 
180 3.98 2.24 156.88 88.20 2.00 2.00 6.56 6.56 0.36 14.17 
200 4.43 2.49 174.32 98.10 2.20 2.20 7.22 7.22 0.40 15.75 
250 5.53 3.11 217.89 122.60 2.70 2.70 8.86 8.86 0.50 19.69 
292 6.46 3.64 254.50 143.20 3.20 3.20 10.50 10.50 0.58 22.83 

หมืายเหต:้  
 � อต้รากี่ารซมู: 1.0x
 � คา่กี่ารเล่�อนเลนสำแ์นวต้ �งจะขั้ึ�นอยูก่ี่บ้ศนูยข์ั้องเลนสำฉ์ายภัาพื่ ถึา้คำานวณองิตามศนูยข์ั้องเลนสำฉ์ายภัาพื่ คา่กี่ารเล่�อน

เลนสำแ์นวต้ �งที่้ �งหมดจะตอ้งเพื่ิ�มอก่ี่ 5.2 ซม. (2.05 นิ�ว)

ร้�นำ 1080p 1.6x

 ข้นำาดความืยาวทแยง
มืม้ืข้องหนำ�าจอ (16:9) 

ข้นำาดหนำ�าจอ (ก x ส) ระยะห�างการฉาย (D)
ออฟเซ็ต (Hd)

(มื.) (นำิ�ว) (มื.) (ฟต้)
ความื
กว�าง ความืสง่ ความื

กว�าง ความืสง่ ไวด์ เทเล ไวด์ เทเล (มื.) (นำิ�ว)

20 0.44 0.25 17.43 9.81 ไมม่่ 1.00 ไมม่่ 3.28 0.04 1.57 
40 0.89 0.50 34.86 19.60 1.20 2.00 3.94 6.56 0.08 3.15 
50 1.11 0.62 43.58 24.50 1.50 2.50 4.92 8.20 0.10 3.94 
60 1.33 0.75 52.29 29.40 1.90 3.00 6.23 9.84 0.12 4.72 
70 1.55 0.87 61.01 34.30 2.20 3.50 7.22 11.48 0.14 5.51 
80 1.77 1.00 69.73 39.20 2.50 4.00 8.20 13.12 0.16 6.30 
90 1.99 1.12 78.44 44.10 2.80 4.50 9.19 14.76 0.18 7.09 
100 2.21 1.25 87.16 49.00 3.10 5.00 10.17 16.40 0.19 7.48 
120 2.66 1.49 104.59 58.80 3.70 6.00 12.14 19.69 0.24 9.45 
150 3.32 1.87 130.74 73.50 4.60 7.40 15.09 24.28 0.30 11.81 
180 3.98 2.24 156.88 88.20 5.60 8.90 18.37 29.20 0.36 14.17 
200 4.43 2.49 174.32 98.10 6.20 9.90 20.34 32.48 0.40 15.75 
250 5.53 3.11 217.89 122.60 7.70 ไมม่่ 25.26 ไมม่่ 0.50 19.69 
322 7.13 4.01 280.65 157.90 10.0 ไมม่่ 32.81 ไมม่่ 0.64 25.20 

หมืายเหต:้  
 � อต้รากี่ารซมู: 1.6x
 � คา่กี่ารเล่�อนเลนสำแ์นวต้ �งจะขั้ึ�นอยูก่ี่บ้ศนูยข์ั้องเลนสำฉ์ายภัาพื่ ถึา้คำานวณองิตามศนูยข์ั้องเลนสำฉ์ายภัาพื่ คา่กี่ารเล่�อน

เลนสำแ์นวต้ �งที่้ �งหมดจะตอ้งเพื่ิ�มอก่ี่ 5.2 ซม. (2.05 นิ�ว)
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มม่มองดา้นบน

หนา้จอ (W)

หนา้จอ (H)

ออฟเซต็ (Hd)

ความืกว�าง

ทแยง

คว
ามื

สง่

หนา้จอ

หนา้จอ

ระยะหา่งกี่ารฉาย (D)

ระยะหา่งกี่ารฉาย (D)

มม่มองดา้นขั้า้ง

 ระยะห�าง
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 ข้นำาดข้องเครื�องโปรเจคเตอรแ์ละการตดิต ั�งกบััเพิ่ดานำ
1. เพื่่�อป้องกี่น้ความเสำย่หายตอ่โปรเจคเตอรข์ั้องคณ่ โปรดใชช้ด่ยดึเพื่ดาน Optoma
2. ถึา้คณ่ตอ้งกี่ารใชช้ด่ตดิต้ �งบนเพื่ดานขั้องบรษ้ิที่อ่�น โปรดตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สำกี่รทูี่่�ใชย้ดึกี่บ้โปรเจคเตอรต์รงตาม

ขั้อ้มลูจำาเพื่าะตอ่ไปน่�:
 � ชนดิสำกี่ร:ู M4*10 มม.
 � ความยาวสำกี่รตูำ�าสำด่: 10 มม.

เลนสำ์

หน่วย: มม.

M4*10 มม.

หมืายเหต:้  โปรดที่ราบวา่ ความเสำย่หายที่่�เกี่ดิจากี่กี่ารตดิต้ �งที่่�ไมถ่ึกูี่ตอ้ง จะที่ำาใหก้ี่ารร้บประกี่ ้นใชไ้มไ่ด ้

       กี่ารแจง้เตอ่น: 
 � ถึา้คณ่ซ่�อชด่ยดึเพื่ดานจากี่บรษ้ิที่อ่�น โปรดม้�นใจวา่ใชข้ั้นาดสำกี่รทูี่่�ถึกูี่ตอ้ง ขั้นาดสำกี่รจูะแตกี่ตา่งกี่น้ไป ขั้ึ�นอยูก่ี่บ้

ความหนาขั้องแผ่น่โลหะยดึ
 � ใหแ้น่ใจวา่ไดเ้วน้ชอ่งวา่งอยา่งนอ้ย 10 ซม. ระหวา่งเพื่ดานและสำว่นลา่งขั้องโปรเจคเตอร์
 � หลก่ี่เล่�ยงกี่ารตดิต้ �ง โปรเจคเตอรใ์กี่ลแ้หลง่กี่ำาเนดิความรอ้น
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สำำาหร้บกี่ารยดึเพื่ดาน คณ่ควรซ่�อที่่�ร้ดสำายเคเบลิที่่�มค่วามยาวมากี่กี่วา่ 250 มม. เพื่่�อยดึอะแดปเตอร ์AC ถึา้จำาเป็น
1. ตดิต้ �งที่่�ร้ดสำายเคเบลิเขั้า้กี่บ้รทูี่่�กี่ำาหนดที่่�สำว่นลา่งขั้องโปรเจคเตอร ์จากี่น้�นเสำย่บอะแดปเตอร ์AC เขั้า้กี่บ้สำล็อต

รสูำำาหร้บที่่�ยดึสำายเคเบลิ อะแดปเตอร์

2. ยดึอะแดปเตอร ์AC ดว้ยที่่�ร้ดสำายเคเบลิใหแ้น่น

ที่่�ยดึสำาย
เคเบลิ
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รหสัรโ่มืทคอนำโทรลอนิำฟาเรด

ป้� มื รป่แบับั 
NEC

รหสัลก่ค�า รหสัป้� มื คำาอธ์บิัายไบัต ์1 ไบัต ์2 ไบัต ์3 ไบัต ์4

เพื่าเวอร์ รปูแบบ 1 กี่ดเพื่่�อเปิด / ปิดโปรเจ็กี่เตอร์

สำด้สำว่นภัาพื่ รปูแบบ 1 กี่ดเพื่่่อเปล่่ยนอ้ตราสำ่วนภัาพื่ขั้อง 
ภัาพื่ที่่่แสำดง 

แหลง่ที่่�มา รปูแบบ 1 กี่ดเพื่่�อเลอ่กี่สำญ้ญาณเขั้า้

โหมด รปูแบบ 1 กี่ดเพื่่�อเปล่�ยนโหมดภัาพื่ขั้องภัาพื่ที่่�แสำดง

ป่่ มเลอ่กี่ 4 ที่ศิที่าง 
(ขั้ึ�น) รปูแบบ 2

กี่ด เพื่่่อเล่อกี่รายกี่าร 
หร่อที่ำากี่ารปร้บสำิ่งที่่่ค่ณเล่อกี่

ป่่ มเลอ่กี่ 4 ที่ศิที่าง 
(ซา้ย) รปูแบบ 2

ป่่ มเลอ่กี่ 4 ที่ศิที่าง 
(ขั้วา) รปูแบบ 2

ป่่ มเลอ่กี่ 4 ที่ศิที่าง 
(ลา่ง) รปูแบบ 2

ใสำค่า่ รปูแบบ 1 ยน่ยน้กี่ารเลอ่กี่รายกี่ารขั้องคณ่

เมนูกี่ารต้ �งคา่/ตดิ
ต้ �ง รปูแบบ 1 กี่ดเพื่่�อเขั้า้สำูเ่มนูต้ �งคา่

กี่ลบ้ รปูแบบ 1 กี่ดเพื่่�อกี่ลบ้ไปยง้เมนูกี่อ่นหนา้

เมนู รปูแบบ 1 กี่ดเพื่่�อแสำดงหรอ่ออกี่จากี่เมนูแสำดงบน
หนา้จอ

ระดบ้เสำย่ง - รปูแบบ 2 กี่ด เพื่่�อลดระดบ้เสำย่ง

ปิดเสำย่ง รปูแบบ 1 กี่ดเพื่่�อปิด / เปิดเสำย่งช้�วคราว

ระดบ้เสำย่ง + รปูแบบ 2 กี่ดเพื่่�อเพื่ิ�มระดบ้เสำย่ง
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ป้� มื รป่แบับั 
NEC

รหสัลก่ค�า รหสัป้� มื คำาอธ์บิัายไบัต ์1 ไบัต ์2 ไบัต ์3 ไบัต ์4

คา้ง รปูแบบ 1 กี่ดเพื่่�อหยด่ภัาพื่บนโปรเจ็กี่เตอร์

แกี่ภ้ัาพื่บดิเบ่�ยว รปูแบบ 1 กี่ดเพื่่�อปร้บความบดิเบ่�ยวขั้องภัาพื่ที่่�เกี่ดิ
จากี่กี่ารเอย่งโปรเจ็กี่เตอร์

ซอ่นภัาพื่และเสำย่ง รปูแบบ 1 กี่ดเพื่่�อซอ่น / แสำดงภัาพื่หนา้จอ และปิด 
/ เปิดเสำย่ง
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การแก�ไข้ปญัหา
ถึา้คณ่มป้่ญหากี่บ้โปรเจคเตอรข์ั้องคณ่ โปรดดขูั้อ้มลูตอ่ไปน่� ถึา้ป้ญหายง้คงมอ่ยู ่โปรดตดิตอ่รา้นคา้ปลก่ี่ หรอ่ศนูยบ์รกิี่ารใน
ประเที่ศขั้องคณ่

ปญัหาเก่�ยวกบััภัาพิ่

  ไมม่ภ่ัาพื่ปรากี่ฏิบนหนา้จอ

 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สำายเคเบลิ และกี่ารเช่�อมตอ่ที่้ �งหมดถึกูี่ตอ้ง และเช่�อมตอ่ ไวอ้ยา่งแน่นหนา ตามที่่�อธ์บิายไวใ้น
สำว่น "กี่ารตดิต้ �ง"

 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ขั้าขั้องขั้้ �วตอ่ไมง่อ หรอ่หก้ี่
 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คณ่สำมบต้ ิ"ปิดเสำย่ง" ไมไ่ดเ้ปิดอยู่

  ภัาพื่อยูน่อกี่โฟกี่ส้ำ

 � ใหห้มน่วงแหวนปร้บโฟกี่ส้ำตามเข็ั้มนาฬิกิี่าหรอ่ที่วนเข็ั้มนาฬิกิี่าจนกี่ระที่้�งภัาพื่มค่วามคมชด้และอา่นงา่ย  
(โปรดดหูนา้ 18)

 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้จอกี่ารฉายอยูร่ะหวา่งระยะที่างที่่�ตอ้งกี่ารจากี่โปรเจคเตอร ์ 
(โปรดดหูนา้ 59~62)

  ภัาพื่ถึกูี่ยด่ออกี่เม่�อแสำดงภัาพื่ยนตร ์DVD 16:9

 � เม่�อคณ่เลน่ DVD จอกี่วา้ง หรอ่ DVD 16:9, โปรเจ็กี่เตอรจ์ะแสำดงภัาพื่ที่่�ดท่ี่่�สำด่ในรปูแบบ 16:9 ที่่�ดา้นขั้องโปรเจ็กี่
เตอร์

 � ถึา้คณ่เลน่ภัาพื่ยนตร ์DVD รปูแบบ V-Stretch โปรดเปล่�ยนรปูแบบเป็น V-Stretch ใน OSD ขั้องโปรเจคเตอร์
 � ถึา้คณ่เลน่ภัาพื่ยนตร ์DVD ที่่�มร่ปูแบบ 4:3 โปรดเปล่�ยนรปูแบบเป็น 4:3 ใน OSD ขั้องโปรเจคเตอร์
 � โปรดต้ �งคา่รปูแบบกี่ารแสำดงผ่ลเป็นชนดิอต้ราสำว่นภัาพื่ 16:9 (กี่วา้ง) บนเคร่�องเลน่ DVD ขั้องคณ่

  ภัาพื่เล็กี่เกี่นิไป หรอ่ใหญเ่กี่นิไป

 � หมน่ป่่ มซมูตามเข็ั้มหรอ่ที่วนเข็ั้มนาฬิกิี่าเพื่่�อเพื่ิ�มหรอ่ลดขั้นาดภัาพื่ที่่�ฉาย (โปรดดหูนา้ 18)
 � เล่�อนเคร่�องโปรเจ็กี่เตอรใ์หใ้กี่ลห้รอ่หา่งจากี่จอภัาพื่
 � กี่ดป่่ ม "เมนู" บนแผ่งควบคม่โปรเจ็กี่เตอร,์ ไปที่่� "หนา้จอ → สำด้สำว่นภัาพื่" ลองกี่ารต้ �งคา่ตา่ง ๆ

  ภัาพื่มด่า้นที่่�เอย่ง:

 � ถึา้เป็นไปได ้ที่ำากี่ารปร้บตำาแหน่งวางขั้องโปรเจคเตอรใ์หอ้ยูต่รงกี่ลางขั้องหนา้จอ และตำ�ากี่วา่สำว่นลา่งขั้องหนา้จอ

  ภัาพื่กี่ลบ้ดา้น

 � เลอ่กี่ "หนา้จอ  ตำาแหน่งกี่ารฉายภัาพื่" จากี่ OSD และปร้บตำาแหน่งกี่ารฉายภัาพื่ภัาพื่
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ปญัหาอื�นำๆ

  โปรเจคเตอรห์ยด่ตอบสำนองตอ่ป่่ มควบคม่ที่้ �งหมด

 � ถึา้เป็นไปได ้ใหปิ้ดโปรเจคเตอร ์จากี่น้�นถึอดสำายเพื่าเวอร ์และรอเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 20 วนิาที่ก่ี่อ่นที่่�จะเช่�อมตอ่
เพื่าเวอรอ์ก่ี่คร้ �ง

ปญัหาเก่�ยวกบััรโ่มืทคอนำโทรล

  ถึา้รโ่มที่คอนโที่รลไมท่ี่ำางาน

 � ตรวจสำอบมม่กี่ารที่ำางานขั้องรโ่มที่คอนโที่รลใหอ้ยูภ่ัายในขั้อบเขั้ต ±15° จากี่ตว้ร้บสำญ้ญาณ IR บนโปรเจ็กี่เตอร์
 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่อ่ะไรขั้วางกี่้ �นระหวา่งรโ่มที่คอนโที่รลและโปรเจคเตอร ์ยา้ยไปในระยะ 6 ม. (19.7 ฟต่) จากี่

โปรเจคเตอร์
 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ใสำแ่บตเตอร่�อยา่งถึกูี่ตอ้ง
 � เปล่�ยนแบตเตอร่�ถึา้แบตเตอร่�หมด
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 ไฟแสดงสถึานำะการเตอืนำ
เม่�อไฟแสำดงสำถึานะกี่ารเตอ่น (ดดูา้นลา่ง) ตดิขั้ึ�น โปรเจคเตอรจ์ะปิดเคร่�องโดยอต้โนมต้:ิ

 � LED แสำดงสำถึานะ “หลอด” ตดิเป็นสำแ่ดง และ LED แสำดงสำถึานะ “เพื่าเวอร”์ กี่ะพื่รบิเป็นสำแ่ดง
 � LED แสำดงสำถึานะ “อณ่หภัมู”ิ ตดิเป็นสำแ่ดง และ LED แสำดงสำถึานะ “เพื่าเวอร”์ กี่ะพื่รบิเป็นสำแ่ดง น่�หมายความวา่ 

โปรเจคเตอรร์อ้นเกี่นิไป ภัายใตส้ำถึานกี่ารณป์กี่ต ิสำามารถึเปิดโปรเจคเตอรก์ี่ลบ้ขั้ึ�นมาใหมไ่ด ้
 � LED แสำดงสำถึานะ “อณ่หภัมู”ิ กี่ะพื่รบิเป็นสำแ่ดง และ LED แสำดงสำถึานะ “เพื่าเวอร”์ กี่ะพื่รบิเป็นสำแ่ดง

ถึอดปล้�กี่สำายไฟจากี่โปรเจ็กี่เตอร ์รอเป็นเวลา 30 วนิาที่ ่และลองอก่ี่คร้ �ง ถึา้ไฟแสำดงสำถึานะกี่ารเตอ่นตดิขั้ึ�นอก่ี่คร้ �ง โปรดตดิตอ่
ศนูยบ์รกิี่ารที่่�ใกี่ลท้ี่่�สำด่เพื่่�อขั้อความชว่ยเหลอ่

ข้�อความืแสงไฟ LED

ขั้อ้ความ
LED เพื่าเวอร์ LED อณ่หภัมูิ LED หลอดไฟ

(สำแ่ดง) (สำเ่ขั้ย่วหรอ่สำฟ้่า) (สำแ่ดง) (สำแ่ดง)
สำถึานะสำแตนดบ์าย 
(ตอ่สำายเพื่าเวอร)์ ตดิตลอด

เปิดเคร่�อง (อ่น่เคร่�อง)
กี่ะพื่รบิ

(0.5 วนิาที่ ่ปิด / 0.5 
วนิาที่ ่เปิด)

เปิดเคร่�อง และหลอดสำวา่งขั้ึ�น ตดิตลอด

ปิด (ที่ำาใหเ้ย็น) 

กี่ะพื่รบิ
(0.5 วนิาที่ ่ปิด / 0.5 

วนิาที่ ่เปิด) กี่ลบ้ไปยง้ไฟ
สำแ่ดงที่่�ตดิตลอดเม่�อปิด

พ้ื่ดลมที่ำาความเย็น
ผ่ดิพื่ลาด (หลอดเสำย่) กี่ะพื่รบิ ตดิตลอด
ผ่ดิพื่ลาด (พ้ื่ดลมไมท่ี่ำางาน) กี่ะพื่รบิ กี่ะพื่รบิ
ผ่ดิพื่ลาด (อณ่หภัมูเิกี่นิ) กี่ะพื่รบิ ตดิตลอด

 � ปิดเคร่�อง:
ปิดเคร่�อง

กี่ดป่่ มเพื่าเวอรอ์ก่ี่คร้ �ง

 � เตอ่นอณ่หภัมู:ิ

กี่ารแจง้เตอ่น

อณ้หภัม่ืสิง่เกนิำ

โปรด: 
1. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ชอ่งอากี่าศเขั้า้และออกี่ไมถ่ึกูี่ปิดกี่้ �น
2. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่อณ่หภัมูสิำ ิ�งแวดลอ้มอยูต่ำ�ากี่วา่ 45 องศาเซลเซย่สำ

ถึา้ตรวจสำอบดา้นบนแลว้ยง้คงมป้่ญหาอยู่

โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิี่ารเพื่่�อซอ่มแซม
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 ข้�อมืล่จำาเพิ่าะ
รายการ คำาอธ์บิัาย

เที่คโนโลย่
 � XGA: Texas Instrument DMD, 0.55" S450 DMD
 � WXGA: Texas Instrument DMD, 0.65" S450 DMD
 � 1080p: Texas Instrument DMD, 0.65" S600 DMD

ความละเอย่ดพื่่�นฐาน
 � XGA: 1024 x 768
 � WXGA: 1280 x 800
 � 1080p: 1920 x 1080

เลนสำ์

อต้รากี่ารฉาย

 � XGA: 0.617 @80”
 � WXGA: 0.521 @87.2”
 � 1080p: ร่น่ 0.496 @87.2” [1080p Short Throw โดยไมม่เ่ครอ่ขั้า่ย], 1.12~1.47 [ร่น่ 

1080p 1.3x], 0.496 @87.2” [ร่น่ 1080p Short Throw] และ 1.4~2.24 [ร่น่ 1080p 
1.6x]

F-สำต็อป

 � XGA: 2.7
 � WXGA: 2.8
 � 1080p: 2.8 [ร่น่ 1080p Short Throw โดยไมม่เ่ครอ่ขั้า่ยและร่น่ 1080p Short 

Throw], 2.43~2.78 [ร่น่ 1080p 1.3x] และ 2.5~3.26 [ร่น่ 1080p 1.6x]

ความยาว
โฟกี่ส้ำ

 � XGA: 7.15 มม. @80”
 � WXGA: 7.51 มม. @87.2”
 � 1080p: 7.51 มม. @87.2” [ร่น่ 1080p Short Throw โดยไมม่เ่ครอ่ขั้า่ยและร่น่ 1080p 

Short Throw], 16.90~21.61 มม. [ร่น่ 1080p 1.3x] และ 20.91~32.62 มม. [ร่น่ 
1080p 1.6x]

ชว่งกี่ารซมู
 � XGA/WXGA: 1.0x
 � 1080p: 1.0x [ร่น่ 1080p Short Throw โดยไมม่เ่ครอ่ขั้า่ยและร่น่ 1080p Short 

Throw], 1.3x [ร่น่ 1080p 1.3x] และ 1.6x [ร่น่ 1080p 1.6x]

ออฟเซต็

 � XGA: 115% @80", พื่กิี่ด้ความเผ่่�อ±5%
 � WXGA: 115% @87.2", พื่กิี่ด้ความเผ่่�อ±5%
 � 1080p: 116% @87.2", พื่กิี่ด้ความเผ่่�อ ±5% [ร่น่ 1080p Short Throw โดยไมม่เ่ครอ่

ขั้า่ย], 100%~116% @60”, พื่กิี่ด้ความเผ่่�อ ±5% [ร่น่ 1080p 1.3x], 115% @87.2”, 
พื่กิี่ด้ความเผ่่�อ ±5% [ร่น่ 1080p Short Throw] และ 100%~116% @60”, พื่กิี่ด้
ความเผ่่�อ ±5% [ร่น่ 1080p 1.6x]

ขั้นาดภัาพื่

 � XGA: ดท่ี่่�สำด่ที่่� 80” กี่วา้ง @1 ม.
 � WXGA: ดท่ี่่�สำด่ที่่� 87.2” กี่วา้ง @1 ม.
 � 1080p: ดท่ี่่�สำด่ที่่� 87.2” กี่วา้ง @0.9784m [ร่น่ 1080p Short Throw โดยไมม่เ่ครอ่ขั้า่ย

และร่น่ 1080p Short Throw], ดท่ี่่�สำด่ที่่� 59” กี่วา้ง @1.53 ม. [ร่น่ 1080p 1.3x] และด่
ที่่�สำด่ที่่� 60” กี่วา้ง @1.86m [ร่น่ 1080p 1.6x]

ระยะที่างกี่ารฉาย

 � XGA: 0.4 ม. ถึงึ 4 ม. กี่ารเคล่�อนที่่�ขั้องกี่ลไกี่, 0.75 ม. ถึงึ 1.33 ม. ชว่งออปตคิล้ที่่�
เหมาะสำมที่่�สำด่

 � WXGA: 0.4 ม. ถึงึ 3.2 ม. กี่ารเคล่�อนที่่�ขั้องกี่ลไกี่, 0.779 ม. ถึงึ 1.127 ม. ชว่ง
ออปตคิล้ที่่�เหมาะสำมที่่�สำด่

 � 1080p: 0.4 ม. ถึงึ 3.21 ม. กี่ารเคล่�อนที่่�ขั้องกี่ลไกี่, 0.779 ม. ถึงึ 1.127 ม. ชว่ง
ออปตคิล้ที่่�เหมาะสำมที่่�สำด่ [ร่น่ 1080p Short Throw โดยไมม่เ่ครอ่ขั้า่ยและร่น่ 1080p 
Short Throw], 1 ม. ถึงึ 8 ม. กี่ารเคล่�อนที่่�ขั้องกี่ลไกี่, 1.3 ม. ถึงึ 3 ม. ชว่งออปตคิล้ที่่�
เหมาะสำมที่่�สำด่ [ร่น่ 1080p 1.3x] และ 1 ม. ถึงึ 10 ม. กี่ารเคล่�อนที่่�ขั้องกี่ลไกี่, 1.4 ม. 
ถึงึ 4.5 ม. ชว่งออปตคิล้ที่่�เหมาะสำมที่่�สำด่ [ร่น่ 1080p 1.6x]
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รายการ คำาอธ์บิัาย

I/O

 � HDMI 1 (HDMI 1.4b [ร่น่ XGA/WXGA] / HDMI 2.0 [ร่น่ 1080p])
 � HDMI 2 (HDCP 2.0 [ร่น่ XGA/WXGA] / HDCP 2.2 [ร่น่ 1080p])
 � USB Type-A สำำาหร้บกี่ารอป้เกี่รดเฟิรม์แวร ์และ USB จา่ยไฟ 5V/1.5A
 � สำญ้ญาณเสำย่งออกี่ 3.5 มม.
 � RS232
 � LAN [ร่น่ XGA, WXGA, 1080p 1.3x, 1080p Short Throw, 1080p 1.6x เที่า่น้�น]

สำ่ 1073.4 ลา้นสำ่

อต้รากี่ารสำแกี่น
 � อต้รากี่ารสำแกี่นแนวราบ: 15KHz ~ 140KHz
 � อต้รากี่ารสำแกี่นแนวต้ �ง: 24Hz ~ 120Hz

ลำาโพื่ง 15W

กี่ารสำิ�นเปลอ่งพื่ลง้งาน

ร่น่ XGA, WXGA, and 1080p Short Throw โดยไมม่เ่ครอ่ขั้า่ย:
 � โหมด ECO: 100W (ท้ี่�วไป) @110VAC; 98W @220VAC
 � โหมดสำวา่ง: 140W (ที่้�วไป) @110VAC; 139W @220VAC

ร่น่ 1080p 1.3x, 1080p Short Throw และร่น่ 1080p 1.6x:
 � โหมด ECO: 121W (ท้ี่�วไป) @110VAC; 119W @220VAC
 � โหมดสำวา่ง: 176W (ที่้�วไป) @110VAC; 173W @220VAC

ไฟเขั้า้ DC 19V, 9.23A
กี่ารวางแนวกี่ารตดิต้ �ง ดา้นหนา้, ดา้นหลง้, เพื่ดาน, ดา้นหลง้ - บน

ขั้นาด (กี่ x ล x สำ)
 � ไมร่วมขั้า: 274 x 216 x 108.5 มม.
 � รวมขั้า: 274 x 216 x 114 มม.

นำ�าหน้กี่ 3.2 ±0.2 กี่กี่.
สำิ�งแวดลอ้ม ใชง้านในอณ่หภัมู ิ0~40°C, ความช่�น 80% (สำงูสำด่, ไมค่วบแน่น)

หมืายเหต:้  ขั้อ้มลูจำาเพื่าะที่้ �งหมดอาจไดร้้บกี่ารเปล่�ยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ี่ราบ
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 สำานำกังานำท ั�วโลกข้อง Optoma
สำำาหร้บกี่ารบรกิี่ารและสำน้บสำน่น โปรดตดิตอ่สำำาน้กี่งานในประเที่ศขั้องคณ่ 

สหรฐัอเมืรกิา
Optoma Technology, Inc.   888-289-6786
47697 Westinghouse Drive.   510-897-8601
Fremont, Ca 94539  services@optoma.com

แคนำาดา
Optoma Technology, Inc.   888-289-6786
47697 Westinghouse Drive.   510-897-8601
Fremont, Ca 94539  services@optoma.com

ละตนิำอเมืรกิา
Optoma Technology, Inc.   888-289-6786
47697 Westinghouse Drive.   510-897-8601
Fremont, Ca 94539  services@optoma.com

ยโ้รป
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
หมายเลขั้โที่รศพ้ื่ที่ฝ่์ายบรกิี่าร :    service@tsc-europe.com
+44 (0)1923 691865

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

ฝร ั�งเศส 
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

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

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

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

ตู ้ป.ณ. 9515 
3038 Drammen
Norway

เกาหล่
https://www.optoma.com/kr/

ญ่�ป้� นำ
https://www.optoma.com/jp/

ไต�หวนัำ
https://www.optoma.com/tw/

จน่ำ
Room 2001, 20F, Building 4,   +86-21-62947376
No.1398 Kaixuan Road,   +86-21-62947375
Changning District www.optoma.com.cn
Shanghai, 200052, China

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