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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�

เพื่่�อหลก่ี่เล่�ยงไฟฟ้าชอ็ต ตว้เคร่�องและอป่กี่รณต์อ่พื่ว่งตอ้งตอ่กี่บ้สำายดนิอยา่งเหมาะสำม (สำายดนิ)

 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 5°C ~ 40°C
(ii) ความช่�นสำม้พ้ื่ที่ธ์เ์ป็น 10% ~ 85%

 ± 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�น และอาจ
เกี่ดิกี่ารละลาย ที่ำาใหเ้กี่ดิกี่ารไหม ้หรอ่ที่ำาใหไ้ฟตดิได ้

 � โปรดอยา่เปิด หรอ่ถึอดชิ�นสำว่นโปรเจคเตอร ์เน่�องจากี่อาจที่ำาใหไ้ฟฟ้าชอ็ต
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 � อยา่พื่ยายามซอ่มแซมเคร่�องดว้ยตว้เอง กี่ารเปิดหรอ่ถึอดฝาออกี่ อาจที่ำาใหค้ณ่สำม้ผ้่สำถึกูี่แรงดน้ไฟฟ้าที่่�เป็น
อน้ตราย หรอ่อน้ตรายอ่�นๆ โปรดโที่รตดิตอ่ Optoma กี่อ่นที่่�คณ่จะสำง่เคร่�องไปซอ่ม

 � ดทูี่่�ตว้เคร่�องโปรเจคเตอร ์สำำาหร้บเคร่�องหมายที่่�เกี่่�ยวขั้อ้งกี่บ้ความปลอดภัย้
 � เคร่�องควรไดร้้บกี่ารซอ่มแซมโดยชา่งบรกิี่ารที่่�เหมาะสำมเที่า่น้�น
 � ใชเ้ฉพื่าะอป่กี่รณต์อ่พื่ว่ง/อป่กี่รณเ์สำรมิที่่�ระบโ่ดยผู่ผ้่ลติเที่า่น้�น
 � อยา่มองเขั้า้ไปยง้เลนสำข์ั้องโปรเจคเตอรโ์ดยตรงในระหวา่งกี่ารใชง้าน แสำงที่่�สำวา่งอาจที่ำาใหต้าขั้องคณ่บาดเจ็บ
 � 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
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 � คำาแนะนำาเพื่ิ�มเตมิในกี่ารดแูลเด็กี่ ๆ หา้มจอ้งมอง และหา้มใชอ้ป่กี่รณช์ว่ยในกี่ารมอง
 � ใหม้ก่ี่ารควบคม่ดแูลเด็กี่ๆ และหา้มมใิหเ้ด็กี่จอ้งมองลำาแสำงจากี่โปรเจคเตอร ์ไมว่า่จะอยูใ่นระยะใด
 � ใหใ้ชค้วามระมด้ระวง้เม่�อใชร้โ่มที่คอนโที่รลในกี่ารเปิดเคร่�องโปรเจคเตอรข์ั้ณะอยูห่นา้เลนสำฉ์ายภัาพื่
 � ประกี่าศมใ่หเ้พื่่�อใหผู้่ใ้ชห้ลก่ี่เล่�ยงกี่ารใชอ้ป่กี่รณช์ว่ยในกี่ารมอง เชน่ กี่ลอ้งสำอ่งที่างไกี่ล หรอ่กี่ลอ้งโที่รที่ศ้นม์อง

เขั้า้ไปในลำาแสำง
 � 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 

หากี่ไมป่ฏิบิต้ติามกี่ารควบคม่ กี่ารปร้บ หรอ่กี่ระบวนกี่ารใชง้านอาจที่ำาใหเ้กี่ดิความเสำย่หาย เน่�องจากี่กี่ารสำม้ผ้่สำถึกูี่
กี่ารแผ่ร้่งสำเ่ลเซอร์

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

ข้�อมืล่เพิ่ื�อความืปลอดภัยั 3D
โปรดปฏิบิต้ติามคำาเตอ่นและขั้อ้ควรระวง้กี่อ่นที่่�คณ่หรอ่บต่รขั้องคณ่จะใชฟ้้งกี่ช์้�น 3D 
การแจ�งเตอืนำ
เด็กี่ๆ และวย้ร่น่อาจมค่วามไวตอ่ประเด็นดา้นสำข่ั้ภัาพื่เม่�อชมภัาพื่ 3D และควรไดร้้บกี่ารดแูลอยา่งใกี่ลช้ดิในขั้ณะที่่�ดภูัาพื่เหลา่น่�

คำาเตอืนำเก่�ยวกบััการช้กัเมืื�อถูก่แสง และความืเส่�ยงด�านำสขุ้ภัาพิ่อื�นำๆ
 � ผู่ช้มบางคนอาจมอ่ากี่ารลมชก้ี่ หรอ่สำมองขั้าดเลอ่ดเม่�อมองดภูัาพื่กี่ะพื่รบิและแสำงกี่ะพื่รบิที่่�มาจากี่ภัาพื่ขั้อง

โปรเจคเตอร ์หรอ่วดิโ่อเกี่มบางชนดิ ถึา้คณ่มอ่ากี่ารลมชก้ี่หรอ่เป็นโรคหลอดเลอ่ดสำมอง หรอ่มป่ระวต้วิา่มค่นใน
ครอบคร้วเป็น โปรดปรกึี่ษาผู่เ้ช่�ยวชาญที่างกี่ารแพื่ที่ยก์ี่อ่นที่่�จะใชฟ้้งกี่ช์้�น 3D

 � แมใ้นผู่ท้ี่่�ไม่ป่ระวต้สิำว่นตว้หรอ่สำมาชกิี่ในครอบคร้วที่่�มอ่ากี่ารลม้บา้หม ูหรอ่ชก้ี่ อาจมส่ำภัาพื่ที่่�ไมไ่ดว้นิจิฉ้ยวา่สำามารถึ
เป็นสำาเหตใ่หเ้กี่ดิอากี่ารลมชก้ี่เน่�องจากี่แสำงได ้

 � สำตรม่ค่รรภั ์ผู่ส้ำงูอาย ่ผู่ท้ี่่�เคยป่วยจากี่อากี่ารบาดเจ็บรน่แรง ผู่ท้ี่่�นอนหลบ้ไมเ่พื่ย่งพื่อ หรอ่อยูภ่ัายใตฤ้ที่ธ์ิ�
แอลกี่อฮอล ์ควรหลก่ี่เล่�ยงกี่ารใชฟ้้งกี่ช์้�น 3D ขั้องเคร่�อง

 � ถึา้คณ่มอ่ากี่ารใดๆ ตอ่ไปน่� ใหห้ยด่กี่ารชมภัาพื่ 3D ที่น้ที่ ่และปรกึี่ษาผู่เ้ช่�ยวชาญที่างกี่ารแพื่ที่ย:์ (1) กี่ารมองเห็น
เปล่�ยนแปลง (2) ปวดศร่ษะเล็กี่นอ้ย (3) วงิเวย่น (4) มก่ี่ารเคล่�อนไหวโดยไมไ่ดต้้ �งใจ เชน่ ตาหรอ่กี่ลา้มเน่�อ
กี่ระตก่ี่ (5) สำบ้สำน (6) คล่�นไสำ ้(7) สำญูเสำย่กี่ารร้บรู ้(8) ชก้ี่ (9) ตะครวิ และ/หรอ่ (10) เวย่นศร่ษะ เด็กี่และวย้ร่น่
อาจมอ่ากี่ารเหลา่น่�ไดง้า่ยกี่วา่ผู่ใ้หญ ่ผู่ป้กี่ครองควรตรวจดแูลลกูี่ๆ และถึามพื่วกี่เขั้าวา่มอ่ากี่ารเหลา่น่�หรอ่ไม่
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 � กี่ารชมภัาพื่ 3D อาจเป็นสำาเหตใ่หเ้กี่ดิกี่ารเมา ภัาพื่หลอน กี่ารหลงที่ศิ อากี่ารตาลา้ และมเ่สำถึย่รภัาพื่กี่ารที่รงตว้
ลดลงดว้ย แนะนำาใหผู้่ใ้ชห้ยด่พ้ื่กี่บอ่ยๆ เพื่่�อลดโอกี่าสำที่่�จะเกี่ดิผ่ลกี่ระที่บเหลา่น่� ถึา้ตาขั้องคณ่แสำดงสำญ้ญาณขั้อง
ความลา้ หรอ่มอ่ากี่ารตาแหง้ หรอ่ถึา้คณ่มอ่ากี่ารใดๆ ที่่�กี่ลา่วมาดา้นบน ใหห้ยด่ใชอ้ป่กี่รณน์่�ที่น้ที่ ่และอยา่ใชอ้ก่ี่
เป็นเวลาอยา่งนอ้ยสำามสำบินาที่ ่หลง้จากี่ที่่�อากี่ารเหลา่น่�หายแลว้

 � กี่ารชมภัาพื่ 3D ในขั้ณะที่่�น้�งใกี่ลห้นา้จอมากี่เกี่นิไปเป็นระยะเวลานาน อาจที่ำาใหส้ำายตาขั้องคณ่เสำย่หายได ้ระยะ
ที่างกี่ารชมที่่�เหมาะสำม ควรมร่ะยะอยา่งนอ้ยสำามเที่า่ขั้องความสำงูหนา้จอ แนะนำาใหต้าขั้องผู่ช้มอยูร่ะดบ้เดย่วกี่บ้
หนา้จอ

 � กี่ารชมภัาพื่ 3D ในขั้ณะที่่�สำวมแวน่ 3D ตอ่เน่�องเป็นระยะเวลานาน อาจที่ำาใหเ้กี่ดิอากี่ารปวดหว้หรอ่เกี่ดิความลา้ ถึา้
คณ่มอ่ากี่ารปวดหว้ ลา้หรอ่เวย่นหว้ ใหห้ยด่กี่ารชมภัาพื่ 3D และพ้ื่กี่ผ่อ่น

 � อยา่ใชแ้วน่ 3D สำำาหร้บวต้ถึป่ระสำงคอ์่�นๆ นอกี่เหนอ่จากี่กี่ารชมภัาพื่ 3D เที่า่น้�น
 � กี่ารสำวมแวน่ 3D สำำาหร้บวต้ถึป่ระสำงคอ์่�นๆ (สำวมเลน่ที่้�วไป เป็นแวน่กี่น้แดด แวน่ป้องกี่น้ เป็นตน้) อาจที่ำาใหเ้กี่ดิ

อน้ตรายที่างกี่ายภัาพื่ตอ่คณ่ และอาจที่ำาใหส้ำายตามป่ระสำทิี่ธ์ภิัาพื่ลดลง
 � กี่ารชมภัาพื่ 3D อาจที่ำาใหเ้กี่ดิกี่ารสำบ้สำนไดใ้นผู่ช้มบางราย ดง้น้�น อยา่วางโปรเจคเตอร ์3D ขั้องคณ่ใกี่ลบ้น้ได สำาย

เคเบลิ เฉลย่ง หรอ่วต้ถึอ่่�นๆ ที่่�สำามารถึที่ำาใหม้ก่ี่ารสำะดด่ ชน หก้ี่ หรอ่หลน่ลงไปได ้

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�ถูงึเครื�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
โลโกี่ ้MHL, Mobile High-Definition Link และ MHL เป็นเคร่�องหมายกี่ารคา้ หรอ่เคร่�องหมายกี่ารคา้จดที่ะเบย่นขั้อง MHL 
Licensing, LLC
ช่�อผ่ลติภัณ้ฑ์ท์ี่้ �งหมดที่่�ใชใ้นคูม่อ่น่�เป็นที่ร้พื่ยส์ำนิขั้องเจา้ขั้องที่่�เกี่่�ยวขั้อ้งและ
มก่ี่ารร้บที่ราบแลว้
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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�มืฉ่นำวนำหุ �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
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�องสำาหรบััประเทศกลุ�มื EU
 � ขั้อ้กี่ำาหนด EMC ที่่� 2014/30/EC (รวมที่้ �งกี่ารแกี่ไ้ขั้)
 � ขั้อ้กี่ำาหนดแรงดน้ไฟฟ้าตำ�า 2014/35/EC
 � 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
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 บัทนำำา

ขั้อบคณ่ที่่�ซ่�อโปรเจ็กี่เตอร ์Optoma 4K UHD สำำาหร้บรายกี่ารคณ่สำมบต้ทิี่่�สำมบรูณ ์โปรดเย่�ยมชมหนา้ผ่ลติภัณ้ฑ์บ์นเว็บไซตข์ั้องเรา 
ซึ�งคณ่จะพื่บกี่บ้ขั้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิและเอกี่สำารตา่ง ๆ เชน่ กี่ารต้ �งคา่กี่ารควบคม่ดว้ยเสำย่ง และคำาถึามที่่�มก่ี่ารถึามบอ่ย ๆ

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

 อปุกรณเ์สรมิืมืาตรฐานำ

รโ่มืทคอนำโทรล IR สายไฟโปรเจคเตอร์ เอกสาร

	ใบร้บประกี่้น*

		คู่ม่อผู่้ใช้สำำาหร้บกี่ารเริ่มต้น
อย่างรวดเร็ว

หมืายเหต:ุ  
 � รูปูแบบขั้องรโ่มที่คอนโที่รลอาจเปล่�ยนแปลงไปตามแตล่ะภัมูภิัาค
 � รโ่มที่ควบคม่มาพื่รอ้มแบตเตอร่�
 � *สำำาหร้บขั้อ้มลูเกี่่�ยวกี่บ้กี่ารร้บประกี่น้ โปรดเขั้า้ไปที่่� https://www.optoma.com/support/

download
 � สำำาหร้บกี่ารเขั้า้ถึงึขั้อ้มลูกี่ารต้ �งคา่ คูม่อ่ผู่ใ้ช ้ขั้อ้มลูกี่ารร้บประกี่น้ และกี่ารอป้เดตผ่ลติภัณ้ฑ์ ์โปรด

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

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

 ภัาพิ่รวมืข้องผู้ลติภัณัฑ์์

6

5 48 7

10

11

10

9

21 3

5

อย่างน้อย 
100 มม.

อย่างน้อย 
100 มม.

อย่างน้อย 
100 มม.

อย่างน้อย 
300 มม.

อย่างน้อย 
300 มม.

อย่างน้อย 100 มม.

หมืายเหต:ุ  
 � อยา่ปิดกี่้ �นชอ่งระบายอากี่าศเขั้า้และออกี่ขั้องโปรเจ็กี่เตอร์
 � เม่�อใชง้านโปรเจ็กี่เตอรใ์นพื่่�นที่่�ปิด ใหเ้วน้ที่่�วา่งไว ้30 ซม. ไวร้อบ ๆ ชอ่งระบายอากี่าศเขั้า้และออกี่

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

  การเช้ื�อมืต�อ

1 2 5 643

791011 8

เลข้ รายการ เลข้ รายการ

1. ขั้้ �วตอ่ HDMI 1  
(eARC/ARC ออกี่; โหมดลาเที่นซต่ำ�า)

7. พื่อรต์สำำาหร้บล็อกี่ KensingtonTM

2. ขั้้ �วตอ่ HDMI 2 
 (รปูแบบเสำย่ง eARC ผ่า่นขั้้ �วตอ่ HDMI-1)

8. ขั้้ �วตอ่เสำย่งออกี่

3.
ขั้้ �วตอ่ HDMI 3  
(รปูแบบเสำย่ง eARC ผ่า่นขั้้ �วตอ่ HDMI-1)

9. หว้ตอ่ S/PDIF
• เอาที่พ์ื่ต่อะนาล็อกี่: PCM 2 ชอ่งเที่า่น้�น
• เอาตพ์ื่ต่ดจิติอล: Dolby Digital 5.1 (AC3)

4. ขั้้ �วตอ่กี่ระแสำไฟขั้าออกี่ (5V 1.5A) (สำำาหร้บบรกิี่าร) 10. ขั้้ �วตอ่ RS-232

5. ที่รกิี่เกี่อร ์12V 
(เอาที่พ์ื่ต่ DC; โวลต:์ 12V, แอมป์: 0.5A สำงูสำด่)

11. ชอ่งเสำย่บเพื่าเวอร์

6. 3D ซงิค์
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บัทนำำา

 ปุ� มืกด

10

21 3 5 6

9 78

4

เลข้ รายการ เลข้ รายการ
1. LED แหลง่กี่ำาเนดิแสำง 6. LED อณ่หภัมูิ
2. เพื่าเวอร ์และ LED เพื่าเวอร์ 7. ซงิคใ์หม่
3. เมนู 8. ป่่ มเลอ่กี่ 4 ที่ศิที่าง
4. กี่ารแกี่ไ้ขั้คย่ส์ำโตน 9. แหลง่ที่่�มา
5. ใสำค่า่ 10. ขั้อ้มลู
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บัทนำำา

 รโ่มืทคอนำโทรล

16

17

18

19

20

21

22

24

23

25

26

28

27

3

2

4

5

6

7

8

12

13

14

9

10

1

11

15

เลข้ รายการ เลข้ รายการ
1. เปิดเคร่�อง 15. ผู่ใ้ช2้ (สำามารถึกี่ำาหนดได)้
2. ซงิคใ์หม่ 16. แหลง่ที่่�มา
3. แบคไลที่์ 17. สำด้สำว่นภัาพื่
4. แกี่ภ้ัาพื่บดิเบ่�ยว 18. ตว้ต้ �งเวลาสำลปิ
5. คอนที่ราสำต์ 19. เมนู 3D เปิด / ปิด
6. ความสำวา่ง 20. หลอดไฟ
7. CMS 21. HDR
8. ใสำค่า่ 22. โหมด
9. ป่่ มเลอ่กี่ 4 ที่ศิที่าง 23. เมนู
10. กี่ลบ้ 24. ระดบ้เสำย่ง +
11. ระดบ้เสำย่ง - 25. HDMI3
12. ซอ่น 26. HDMI2
13. HDMI1 27. ผู่ใ้ช4้ (สำามารถึกี่ำาหนดได)้
14. ผู่ใ้ช1้ (สำามารถึกี่ำาหนดได)้ 28. ผู่ใ้ช3้ (สำามารถึกี่ำาหนดได)้

หมืายเหต:ุ  
 � รูปูแบบขั้องรโ่มที่คอนโที่รลอาจเปล่�ยนแปลงไปตามแตล่ะภัมูภิัาค
 � คย่บ์างคย่อ์าจไมท่ี่ำางานสำำาหร้บร่น่ที่่�ไมร่องร้บคณ่ลก้ี่ษณะน่�
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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 45
 � หากี่ตอ้งกี่ารที่ราบขั้นาดหนา้จอที่่�เหมาะสำมสำำาหร้บระยะกี่ารวางที่่�กี่ำาหนด โปรดดตูารางระยะหา่งที่่�หนา้ 45

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

สำาคญั!  
อยา่ใชง้านโปรเจคเตอรด์ว้ยกี่ารวางแนวในลก้ี่ษณะอ่�นใดที่่�นอกี่เหนอ่ไปจากี่กี่ารตดิต้ �งบนโตะ๊ กี่ารตดิยดึกี่บ้ผ่น้ง หรอ่
กี่ารวางแนวอสิำระ 360° ตามรายกี่ารดา้นลา่ง โปรเจคเตอรค์วรอยูใ่นแนวนอน และตอ้งไมเ่อย่งไปขั้า้งหนา้/ขั้า้งหลง้ หรอ่
ซา้ย/ขั้วา กี่ารวางแนวในลก้ี่ษณะอ่�นจะที่ำาใหห้มดกี่ารร้บประกี่น้ และอาจที่ำาใหป้ระสำทิี่ธ์ภิัาพื่ดา้นอายก่ี่ารใชง้านขั้อง
โปรเจคเตอรส์ำ้ �นลง สำำาหร้บคำาแนะนำากี่ารตดิต้ �งที่่�ไมไ่ดม้าตรฐาน โปรดตดิตอ่ Optoma
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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

6

2

3

4

89

5

7

เลข้ รายการ เลข้ รายการ เลข้ รายการ
1. สำายเคเบลิ HDMI 4. แจ็ค 12V DC 7. สำาย S/PDIF ออกี่
2. ด็องเกี่ลิ HDMI 5. สำายเคเบลิ 3D Emitter 8. สำายเคเบลิ RS-232
3. สำายไฟ USB 6. สำายเคเบลิเสำย่งออกี่ 9. สำายเพื่าเวอร์

หมืายเหต:ุ   เพื่่�อใหม้้�นใจวา่จะไดภ้ัาพื่คณ่ภัาพื่ดท่ี่่�สำด่ และหลก่ี่เล่�ยงขั้อ้ผ่ดิพื่ลาดในกี่ารเช่�อมตอ่ เราแนะนำาใหใ้ชส้ำายเคเบลิ 
HDMI เกี่รดพื่รเ่ม่�ยม สำำาหร้บความยาวสำายเคเบลิที่่�ยาวกี่วา่ 20-25 ฟต่ เราแนะนำาใหใ้ชส้ำายเคเบลิแอกี่ที่ฟ่ไฟเบอร ์
HDMI
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การตดิต ั�ง

 การปรบััภัาพิ่ท่�ฉาย

ความืสง่ข้องภัาพิ่
โปรเจคเตอรม์ข่ั้าปร้บระดบ้ให ้สำำาหร้บปร้บความสำงูขั้องภัาพื่

1. คน้หาขั้าปร้บตำาแหน่งที่่�คณ่ตอ้งกี่ารปร้บ ที่่�ขั้า้งใตข้ั้อง โปรเจ็กี่เตอร์

2. หมน่ขั้าปร้บระดบ้ตามเข็ั้มหรอ่ที่วนเข็ั้มนาฬิกิี่าเพื่่�อปร้บโปรเจคเตอรใ์หส้ำงูขั้ึ�นหรอ่ตำ�าลง

ขั้าปร้บความเอ่ยง

แหวนปร้บความเอ่ยง

ซ่มืและโฟกสั
 � เพื่่�อปร้บขั้นาดภัาพื่ ใหห้มน่คน้บง้คบ้ซมูตามเข็ั้มนาฬิกิี่าหรอ่ที่วนเข็ั้มนาฬิกิี่าเพื่่�อเพื่ิ�มหรอ่ลดขั้นาดภัาพื่ที่่�ฉายออกี่

ไป
 �  เพื่่�อปร้บความคมชด้ ใหห้มน่วงแหวนปร้บความคมชด้ตามเข็ั้มนาฬิกิี่าหรอ่ที่วนเข็ั้มนาฬิกิี่าจนกี่ระที่้�งภัาพื่มค่วามคม

ชด้และอา่นงา่ย

ป่่มซูม

แหวนโฟกี่้สำ

หมืายเหต:ุ  โปรเจ็กี่เตอรจ์ะโฟกี่ส้ำที่่�ระยะที่าง 1.2 ม. ถึงึ 9.9 ม.
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การตดิต ั�ง

  การต ั�งค�ารโ่มืท
การตดิต ั�ง / การเปล่�ยนำแบัตเตอร่�
มแ่บตเตอร่�ขั้นาด AAA สำองกี่อ้นใหส้ำำาหร้บรโ่มที่คอนโที่รล

1. ถึอดฝาครอบแบตเตอร่�ดา้นหลง้ขั้องบนรโ่มที่คอนโที่รล
2. ใสำแ่บตเตอร่� AAA ในชอ่งใสำแ่บตเตอร่�ตามภัาพื่
3. ใสำฝ่าครอบดา้นหลง้กี่ลบ้บนรโ่มที่คอนโที่รล

หมืายเหต:ุ  เปล่�ยนแบตเตอร่�ชนดิเดย่วกี่น้หรอ่ชนดิที่่�เที่า่กี่น้เที่า่น้�น

ข้�อควรระวงั
กี่ารใชง้านแบตเตอร่�ที่่�ไมเ่หมาะสำมสำามารถึที่ำาใหเ้กี่ดิกี่ารร้�วไหลขั้องสำารเคมห่รอ่กี่ารระเบดิได ้ตอ้งแน่ใจวา่ไดป้ฏิบิต้ติามคำาแนะนำา
ดา้นลา่งน่�

 � อยา่ใชแ้บตเตอร่�หลายชนดิรวมกี่น้ แบตเตอร่�ชนดิตา่งกี่น้มล่ก้ี่ษณะที่่�แตกี่ตา่งกี่น้ออกี่ไป
 � อยา่ใชแ้บตเตอร่�เกี่า่และใหมผ่่สำมกี่น้ กี่ารใชแ้บตเตอร่�เกี่า่และใหมผ่่สำมกี่น้สำามารถึรน่อายข่ั้องแบตเตอร่�ใหมห่รอ่กี่อ่

ใหเ้กี่ดิกี่ารร้�วไหลขั้องสำารเคมใ่นแบตเตอร่�เกี่า่ 
 � ถึอดแบตเตอร่�ออกี่ที่น้ที่ท่ี่่�แบตเตอร่�หมด สำารเคมท่ี่่�ร้�วไหลจากี่แบตเตอร่�ซ ึ�งสำม้ผ้่สำกี่บ้ผ่วิหน้งสำามารถึที่ำาใหเ้กี่ดิผ่่�นคน้

ได ้หากี่คณ่พื่บกี่ารร้�วไหลขั้องสำารเคมใ่ดๆ ใหเ้ชด็ใหส้ำะอาดดว้ยผ่า้
 � แบตเตอร่�ที่่�ใหม้าพื่รอ้มกี่บ้ผ่ลติภัณ้ฑ์น์่�อาจจะมอ่ายก่ี่ารใชง้านที่่�สำ้ �นลงเน่�องจากี่สำภัาพื่กี่ารเกี่บ็ร้กี่ษา
 � ถึา้คณ่จะไมไ่ดใ้ชร้โ่มที่คอนโที่รลเป็นเวลานาน ใหถ้ึอดแบตเตอร่�ออกี่
 � เม่�อคณ่ที่ิ�งแบตเตอร่� คณ่ตอ้งปฏิบิต้ติามกี่ฎหมายในพื่่�นที่่�หรอ่ประเที่ศที่่�เกี่่�ยวขั้อ้ง
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การตดิต ั�ง

ระยะท่�ให�ผู้ลอย�างมืป่ระสทิธ์ภิัาพิ่
เซน็เซอรร์โ่มที่คอนโที่รลอนิฟราเรด (IR) อยูด่า้นบนขั้องโปรเจ็กี่เตอร ์ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่ รโ่มที่คอนโที่รลอยูภ่ัายในมม่ ±30° 
ต้ �งฉากี่กี่บ้เซน็เซอรร์โ่มที่คอนโที่รลอนิฟราเรดขั้องโปรเจ็กี่เตอรเ์พื่่�อกี่ารที่ำางานไดอ้ยา่งถึกูี่ตอ้ง ระยะหา่งระหวา่งรโ่มที่คอนโที่รล
และเซนเซอรไ์มค่วรเกี่นิกี่วา่ 6 เมตร (~19 ฟต่)
หมืายเหต:ุ   เม่�อช่�รโ่มที่คอนโที่รลตรง (มม่ 0 องศา) ไปยง้เซนเซอรร์โ่มที่คอนโที่รลอนิฟราเรด ระยะที่างระหวา่งรโ่มที่คอนโที่รล

กี่บ้เซนเซอรต์อ้งไมเ่กี่นิ 8 เมตร (~26 ฟต่)
 � ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่ส่ำ ิ�งกี่ด่ขั้วางใดๆ ระหวา่งรโ่มที่คอนโที่รลและเซน็เซอร ์IR บนโปรเจคเตอรซ์ ึ�งอาจขั้วางแสำง

อนิฟราเรด
 � ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่เคร่�องสำง่ IR ขั้องรโ่มที่คอนโที่รลไมโ่ดนแสำงอาที่ติยห์รอ่หลอดไฟฟลอูอเรสำเซนตโ์ดยตรง
 � โปรดใหร้โ่มที่คอนโที่รลอยูห่า่งจากี่หลอดไฟฟลอูอเรสำเซนตอ์ยา่งนอ้ย 2 เมตร ไมเ่ชน่น้�นรโ่มที่คอนโที่รลอาจ

ที่ำางานผ่ดิปกี่ติ
 � หากี่รโ่มที่คอนโที่รลอยูใ่กี่ลก้ี่บ้หลอดไฟฟลอูอเรสำเซนตแ์บบอนิเวอเตอร ์อาจใชก้ี่ารไมไ่ดใ้นบางคร้ �ง
 � หากี่รโ่มที่คอนโที่รลและโปรเจคเตอรอ์ยูใ่นระยะที่่�ใกี่ลเ้กี่นิไป รโ่มที่คอนโที่รลอาจใชก้ี่ารไมไ่ด ้
 � เม่�อคณ่เล็งไปที่่�หนา้จอ ระยะที่างที่่�ไดผ้่ลมร่ะยะนอ้ยกี่วา่ 7 ม. จากี่รโ่มที่คอนโที่รลไปถึงึหนา้จอ และสำะที่อ้นแสำง 

IR กี่ลบ้ไปยง้โปรเจคเตอร ์แตอ่ยา่งไรกี่ต็าม ระยะที่่�มป่ระสำทิี่ธ์ภิัาพื่อาจเปล่�ยนแปลงตามหนา้จอ

ประมาณ ±15°

ประมาณ ±15°
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การใช้�งานำโปรเจ็กเตอร์

  การเปิด / ปิดโปรเจคเตอร์

หร่อ

เปิดเครื�อง
1. เช่�อมตอ่สำายไฟและสำายสำญ้ญาณใหแ้น่น เม่�อเช่�อมตอ่แลว้ ไฟ LED เปิด/สำแตนดบ์ายจะเปล่�ยนเป็นสำเ่หลอ่ง
2. เปิดเคร่�องโปรเจคเตอรโ์ดยกี่ารกี่ดป่่ ม “ ” บนแผ่งป่่ มกี่ดขั้องโปรเจคเตอร ์หรอ่รโ่มที่คอนโที่รล
3. หนา้จอเริ�มตน้จะแสำดงประมาณ 10 วนิาที่ ่แลว้ LED เปิด/สำแตนดบ์ายจะกี่ะพื่รบิเป็นสำน่ำ�าเงนิ

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

การปิดเครื�อง
1. ปิดเคร่�องโปรเจ็กี่เตอรโ์ดยกี่ารกี่ดป่่ ม “ ” บนแผ่งป่่ มกี่ดขั้องโปรเจ็กี่เตอร ์หรอ่รโ่มที่คอนโที่รล
2. ขั้อ้ความดง้ตอ่ไปน่�จะปรากี่ฏิขั้ึ�น:

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

4. พ้ื่ดลมระบายความรอ้นยง้คงที่ำางานตอ่ประมาณ 10 วนิาที่ ่สำำาหร้บรอบกี่ารระบายความรอ้นและ LED เปิด/สำแตนด์
บาย จะกี่ะพื่รบิเป็นสำน่ำ�าเงนิ เม่�อไฟ LED เปิด/สำแตนดบ์ายตดิเป็นสำแ่ดงตอ่เน่�อง แสำดงวา่โปรเจคเตอรไ์ดเ้ขั้า้สำูโ่หมด
สำแตนดบ์ายแลว้ ถึา้คณ่ตอ้งกี่ารเปิดโปรเจคเตอรก์ี่ลบ้ขั้ึ�นมา คณ่ตอ้งรอจนกี่ระที่้�งโปรเจคเตอรเ์สำร็จสำิ�นกี่ระบวนกี่าร
ที่ำาใหเ้คร่�องเย็นลง และเขั้า้สำูโ่หมดสำแตนบายกี่อ่น เม่�อโปรเจคเตอรอ์ยูใ่นโหมดสำแตนบาย เพื่ย่งแคก่ี่ดป่่ ม “ ” อก่ี่
คร้ �งเพื่่�อเปิดโปรเจคเตอร์

5. ถึอดสำายไฟจากี่เตา้เสำย่บไฟและโปรเจคเตอร์

หมืายเหต:ุ  ไมแ่นะนำาใหเ้ปิดโปรเจ็กี่เตอรท์ี่น้ที่ห่ลง้จากี่ที่่�ที่ำากี่ารปิดเคร่�อง

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

หร่อ
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 เมืนำก่ารต ั�งค�าโปรเจ็กเตอร ์(OSD)
กี่ด “ ” บนรโ่มที่คอนโที่รล เลอ่กี่เมนู OSD “ ” เพื่่�อดขูั้อ้มลูขั้องโปรเจคเตอร ์หรอ่จ้ดกี่ารกี่ารต้ �งคา่ตา่งๆ ที่่�เกี่่�ยวขั้อ้งกี่บ้ภัาพื่, 
กี่ารแสำดงผ่ล, 3D, เสำย่ง และต้ �งคา่

การเคลื�อนำท่�ในำเมืนำท่ ั�วไป

เมนูหล้กี่

เมนูย่อย กี่ารต้้งค่า

คู่ม่อกี่ารนำาที่าง

1. ในขั้ณะที่่� OSD แสำดงอยู ่ใชป้่่ ม “ข้ึ�นำ“ และ “ลง” เพื่่�อเลอ่กี่รายกี่ารใดๆ ในเมนูหลก้ี่ ในขั้ณะที่่�ที่ำากี่ารเลอ่กี่บนหนา้
ใด ๆ กี่ด “ ” บนแป้นกี่ดหรอ่ “ ” บนรโ่มที่คอนโที่รลเพื่่�อเขั้า้ไปยง้เมนูยอ่ย

2. กี่ดป่่ ม “ซ�าย” และ “ข้วา” เพื่่�อเลอ่กี่รายกี่ารเมนูที่่�ตอ้งกี่าร จากี่น้�นกี่ด “ ” บนแป้นกี่ดหรอ่ “ ” บน
รโ่มที่คอนโที่รลเพื่่�อเปิดเมนูยอ่ย

3. กี่ดป่่ ม “ข้ึ�นำ” และ “ลง” เพื่่�อเลอ่กี่รายกี่ารที่่�ตอ้งกี่ารในเมนูยอ่ย
4. กี่ดป่่ ม “ ” บนแป้นกี่ดหรอ่ “ ” บนรโ่มที่คอนโที่รลเพื่่�อเปิดใชง้านหรอ่ปิดใชง้านกี่ารต้ �งคา่ หรอ่กี่ดป่่ ม “ซ�าย” 

และ “ข้วา” เพื่่�อปร้บคา่
5. เลอ่กี่รายกี่ารถึด้ไปที่่�จะปร้บในเมนูยอ่ย และแกี่ไ้ขั้คา่ตามที่่�อธ์บิายดา้นบน
6. ในกี่ารออกี่ กี่ด “ ” (ซำ�าๆ ถึา้จำาเป็น) เมนู OSD จะปิด และโปรเจคเตอรจ์ะบน้ที่กึี่กี่ารต้ �งคา่ใหมโ่ดยอต้โนมต้ิ
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ผู้งัเมืนำ ่OSD
หมืายเหต:ุ   รายกี่ารและคณ่สำมบต้ติา่ง ๆ บนผ้่งเมนู OSD แตกี่ตา่งกี่น้ในแตล่ะร่น่และที่อ้งที่่� Optoma สำงวนสำทิี่ธ์ิ�ที่่�จะเพื่ิ�มหรอ่ลบ

รายกี่ารตา่ง ๆ เพื่่�อปร้บปรง่สำมรรถึนะขั้องผ่ลติภัณ้ฑ์ไ์ดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ี่ราบ

เมืนำห่ลกั เมืนำย่�อย 1 เมืนำย่�อย 2 เมืนำย่�อย 3 เมืนำย่�อย 4 ค�า

Display 
(หนา้จอ)

Image 
Settings (ต้ �ง
คา่ภัาพื่)

Display Mode (โหมดกี่าร
แสำดงภัาพื่)

[ขั้อ้มลู] Mode (โหมด)

Cinema (ภัาพื่ยนตร)์
HDR
HLG
HDR SIM.
Game (เกี่มสำ)์
Reference (อา้งองิ)
Bright (สำวา่ง)
User (ผู่ใ้ช)้
3D

[วดิโ่อ] Mode (โหมด)

Cinema (ภัาพื่ยนตร)์
Film (ฟิลม์)
HDR
HLG
HDR SIM.
Game (เกี่มสำ)์
Reference (อา้งองิ)
Bright (สำวา่ง)
User (ผู่ใ้ช)้
3D
ISF Day
ISF Night
ISF 3D

Wall Color

Off (ปิด) (คา่เริ�มตน้)
Blackboard (กี่ระดานดำา)
Light Yellow
Light Green
Light Blue
Pink
Gray (เที่า)

Dynamic Range (ไดนา
มกิี่เรนจ)์

HDR/HLG
Off (ปิด)
Auto (อต้โนมต้)ิ [คา่เริ�มตน้]

HDR Picture Mode 
(โหมดภัาพื่ HDR)

Bright (สำวา่ง)
Standard (มาตรฐาน) [คา่เริ�มตน้]
Film (ฟิลม์)
Detail (รายละเอย่ด)

HLG Picture Mode 
(โหมดภัาพื่ HLG)

Bright (สำวา่ง)
Standard (มาตรฐาน) [คา่เริ�มตน้]
Film (ฟิลม์)
Detail (รายละเอย่ด)

HDR Brightness 0 ~ 10
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เมืนำห่ลกั เมืนำย่�อย 1 เมืนำย่�อย 2 เมืนำย่�อย 3 เมืนำย่�อย 4 ค�า

Display 
(หนา้จอ)

Image 
Settings (ต้ �ง
คา่ภัาพื่)

Brightness (ความสำวา่ง) -50 ~ 50
Contrast (คอนที่ราสำต)์ -50 ~ 50 
Sharpness (ความชด้) 1 ~ 15
Color (สำ)่ -50 ~ 50 
Tint -50 ~ 50 

Gamma

Film (ฟิลม์)
Video (วดิโ่อ)
Graphics (กี่ราฟฟิกี่)
Standard(2.2) 
(มาตรฐาน(2.2))
1.8
2.0
2.4

Color Settings (กี่ารต้ �ง
คา่สำ)่

BrilliantColor™ 1 ~ 10

Color Temp. 
(อณ่หภัมูสิำ)่

Warm (อ่น่)
Standard (มาตรฐาน)
Cool (เย็นสำข่ั้าว)
Cold (เย็น)

Color Matching 
(เที่ย่บสำ)่

Color (สำ)่

Red (แดง) [คา่เริ�มตน้]
Green (เขั้ย่ว)
Blue (นำ�าเงนิ)
Cyan (คราม)
Yellow (เหลอ่ง)
Magenta (มว่ง)
White (ขั้าว)(*)

Hue (โที่นสำ)่ / R(*) -50 ~ 50 [คา่เริ�มตน้:0]
Saturation (ความอิ�มขั้องสำ)่ 
/ G(*) -50 ~ 50 [คา่เริ�มตน้:0]

Gain (เกี่น) / B(*) -50 ~ 50 [คา่เริ�มตน้:0]

Reset (รเ่ซต็)
Cancel (ยกี่เลกิี่) [คา่เริ�มตน้]
Yes (ใช)่

Exit (ออกี่)

RGB Gain/Bias (RGB 
เกี่น/ไบแอสำ)

Red Gain (แดง (Gain)) -50 ~ 50
Green Gain (เขั้ย่ว (Gain)) -50 ~ 50
Blue Gain (นำ�าเงนิ (Gain)) -50 ~ 50
Red Bias (แดง (Bias)) -50 ~ 50
Green Bias (เขั้ย่ว (Bias)) -50 ~ 50
Blue Bias (นำ�าเงนิ (Bias)) -50 ~ 50

Reset (รเ่ซต็)
Cancel (ยกี่เลกิี่) [คา่เริ�มตน้]
Yes (ใช)่

Exit (ออกี่)

Color Space (ปรภิัมูสิำ)่

[ไมม่ส่ำญ้ญาณเขั้า้ HDMI]
Auto (อต้โนมต้)ิ [คา่เริ�มตน้]
RGB
YUV

[สำญ้ญาณเขั้า้ HDMI]

Auto (อต้โนมต้)ิ [คา่เริ�มตน้]
RGB (0-255)
RGB (16-235)
YUV
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เมืนำห่ลกั เมืนำย่�อย 1 เมืนำย่�อย 2 เมืนำย่�อย 3 เมืนำย่�อย 4 ค�า

Display 
(หนา้จอ)

Image 
Settings (ต้ �ง
คา่ภัาพื่)

Brightness Mode (โหมด
ความสำวา่ง)

DynamicBlack
Eco.
Constant Power (พื่ลง้งานคงที่่�)
Power (เพื่าเวอร)์ =100%/95%/
90%/85%/80%/75%/70%/65
%/60%/55%/50%
Constant Luminance (ความ
สำวา่งคงที่่�)  
Power (เพื่าเวอร)์ = 
85%/80%/75%/70%

Reset (รเ่ซต็)
Enhanced 
Gaming (เอน
ฮานซเ์กี่มมิ�ง)

Off (ปิด)

On (เปิด)

3D
3D Mode (โหมด 3 มติ)ิ

Off (ปิด) [คา่เริ�มตน้]
On (เปิด)

3D Sync Invert (3D ซงิค์
ยอ้นกี่ลบ้)

On (เปิด)
Off (ปิด) [คา่เริ�มตน้]

Aspect Ratio 
(สำด้สำว่นภัาพื่)

4:3
16:9
21:9
32:9
V-Stretch (ยด่ตามแนวต้ �ง) 
(ยกี่เวน้ร่น่ SVGA XGA)
Full screen (เต็มหนา้จอ)
Auto (อต้โนมต้)ิ

Zoom (ซมู) -5 ~ 25 [คา่เริ�มตน้:0]

Image Shift 
(กี่ารยา้ยภัาพื่)

H -100 ~ 100 [คา่เริ�มตน้:0]

V -100 ~ 100 [คา่เริ�มตน้:0]

Geometric 
Correction 
(กี่ารแกี่ไ้ขั้เชงิ
เรขั้าคณติ)

Four Corners (สำ่�มม่)
H Keystone (แกี่ภ้ัาพื่บดิ
เบ่�ยวแนวนอน) -30 ~ 30 [คา่เริ�มตน้:0]

V Keystone (V คย่ส์ำโตน) -30 ~ 30 [คา่เริ�มตน้:0]

Auto V Keystone (คย่ส์ำ
โตนแนวต้ �งอต้โนมต้)ิ

Off (ปิด)
On (เปิด) [คา่เริ�มตน้]

3x3 Warp (วารป์ 3x3)
Reset (รเ่ซต็)

Audio (เสำย่ง)

Audio Mode 
(โหมดเสำย่ง)

Speaker/ Audio Out (ลำาโพื่ง / 
เสำย่งออกี่) [คา่เริ�มตน้]
SPDIF/ eARC

Mute (ซอ่น)
Off (ปิด) [คา่เริ�มตน้]
On (เปิด)

Volume (ระดบ้
เสำย่ง) 0 ~ 10 [คา่เริ�มตน้:5]

Setup (ต้ �งคา่) Projection 
(กี่ารฉายภัาพื่)

ดา้นหนา้  [คา่เริ�มตน้]

ดา้นหลง้ 

บนเพื่ดาน 

บนดา้นหลง้ 
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เมืนำห่ลกั เมืนำย่�อย 1 เมืนำย่�อย 2 เมืนำย่�อย 3 เมืนำย่�อย 4 ค�า

Setup (ต้ �งคา่)

Power 
Settings (ต้ �ง
คา่กี่ารใชไ้ฟ)

Direct Power On (ระบบ
เปิดเคร่�องดว่น)

Off (ปิด) [คา่เริ�มตน้]
On (เปิด)

Signal Power On (เปิด
เคร่�องพื่รอ้มสำญ้ญาณภัาพื่)

Off (ปิด) [คา่เริ�มตน้]
On (เปิด)

Auto Power Off (min) 
(ปิดอต้โนมต้ ิ(นาที่)่)

0 ~ 180 (เพื่ิ�มขั้ึ�นคร้ �งละ 5 นาที่)่  
[คา่เริ�มตน้:20]

Sleep Timer (min) (ต้ �ง
เวลาปิด (นาที่)่)

0 ~ 990 (เพื่ิ�มขั้ึ�นคร้ �งละ 30 นาที่)่ 
[คา่เริ�มตน้:0]

Always on (เปิด
ตลอด)

No (ไมใ่ช)่ [คา่เริ�มตน้]
Yes (ใช)่

Power Mode (Standby) 
(โหมดเปิด/ปิด (สำแตนด์
บาย))

Active (เปิดใชง้าน)

Eco. [คา่เริ�มตน้]

USB Power (Standby) 
(กี่ารใชไ้ฟผ่า่น USB 
(สำแตนดบ์าย))

Off (ปิด) [คา่เริ�มตน้]

On (เปิด)

Security 
(ระบบป้องกี่น้)

Security (ระบบป้องกี่น้)
Off (ปิด)
On (เปิด)

Security Timer (ต้ �งเวลา
ป้องกี่น้)

Month (เดอ่น)
Day (วน้)
Hour (ช้�วโมง)

Change Password 
(เปล่�ยนรหส้ำผ่า่น) [คา่เริ�มตน้:1234]

HDMI Link 
Settings

HDMI Link
Off (ปิด) [คา่เริ�มตน้]
On (เปิด)

Inclusive of TV (TV ภัายใน)
No (ไมใ่ช)่ [คา่เริ�มตน้]
Yes (ใช)่

Power On Link
Mutual [คา่เริ�มตน้]
PJ --> Device (PJ --> อป่กี่รณ)์
Device --> PJ (อป่กี่รณ ์--> PJ)

Power Off Link
Off (ปิด) [คา่เริ�มตน้]
On (เปิด)

Test Pattern 
(รปูแบบกี่าร
ที่ดสำอบ)

Green Grid (ตารางสำเ่ขั้ย่ว)
Magenta Grid (ตารางสำแ่ดงมว่ง)
White Grid (ตารางสำข่ั้าว)
White (ขั้าว)
Off (ปิด)

Remote 
Settings (กี่าร
ต้ �งคา่รโ่มที่)

IR Function (กี่ารที่ำางาน
ขั้อง IR)

On (เปิด) [คา่เริ�มตน้]

Off (ปิด)

Projector ID 
(ID โปรเจ็กี่
เตอร)์

00 ~ 99

12V Trigger 
(ที่รกิี่เกี่อร ์
12V)

On (เปิด)

Off (ปิด) [คา่เริ�มตน้]
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เมืนำห่ลกั เมืนำย่�อย 1 เมืนำย่�อย 2 เมืนำย่�อย 3 เมืนำย่�อย 4 ค�า

Setup (ต้ �งคา่) Options (ตว้
เลอ่กี่)

Language (เลอ่กี่ภัาษา)

English [คา่เริ�มตน้]
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
繁體中文

簡体中文

日本語
한국어

Русский

Menu Settings (กี่ารต้ �ง
คา่เมนู)

Menu Location 
(ตำาแหน่งเมนู)

ดา้นบนซา้ย 

ดา้นบนขั้วา 

กี่ึ�งกี่ลาง  [คา่เริ�มตน้]

ดา้นลา่งซา้ย 

ดา้นลา่งขั้วา 

Menu Timer (ต้ �งเวลา
เมนู)

Off (ปิด)
5sec (5 วนิาที่)่
10sec (10 วนิาที่)่ [คา่เริ�มตน้]

Auto Source (แหลง่ที่่�มา
แบบอต้โนมต้)ิ

Off (ปิด) [คา่เริ�มตน้]
On (เปิด)

Input Source (แหลง่
สำญ้ญาณเขั้า้)

HDMI1
HDMI2
HDMI3

Input Name (ช่�ออนิพื่ท่ี่)

HDMI1 Default (คา่เริ�มตน้) [คา่เริ�มตน้] 
/ Custom (กี่ารกี่ำาหนดคา่เอง)

HDMI2 Default (คา่เริ�มตน้) [คา่เริ�มตน้] 
/ Custom (กี่ารกี่ำาหนดคา่เอง)

HDMI3 Default (คา่เริ�มตน้) [คา่เริ�มตน้] 
/ Custom (กี่ารกี่ำาหนดคา่เอง)

High Altitude (พื่่�นที่่�สำงู)
Off (ปิด) [คา่เริ�มตน้]

On (เปิด)

Display Mode Lock
Off (ปิด) [คา่เริ�มตน้]

On (เปิด)

Keypad Lock (ล็อคป่่ ม)
Off (ปิด) [คา่เริ�มตน้]

On (เปิด)

Information Hide (ซอ่น
ขั้อ้มลู)

Off (ปิด) [คา่เริ�มตน้]
On (เปิด)

Logo (โลโกี่)้
Default (คา่เริ�มตน้) [คา่เริ�มตน้]
Neutral (ปกี่ต)ิ
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การใช้�งานำโปรเจ็กเตอร์

เมืนำห่ลกั เมืนำย่�อย 1 เมืนำย่�อย 2 เมืนำย่�อย 3 เมืนำย่�อย 4 ค�า

Setup (ต้ �ง
คา่)

Options (ตว้
เลอ่กี่) Background Color (สำพ่ื่่�น)

None (ไมม่)่ [คา่เริ�มตน้สำำาหร้บ
วดิโ่อ/Pro-AV]
Blue (นำ�าเงนิ) [คา่เริ�มตน้สำำาหร้บ
ร่น่ขั้อ้มลู]
Red (แดง)
Green (เขั้ย่ว)
Gray (เที่า)

Reset (รเ่ซต็)

Reset OSD (รเ่ซต็ OSD)
Cancel (ยกี่เลกิี่) [คา่เริ�มตน้]
Yes (ใช)่

Reset to Default (รเ่ซต็
ไปเป็นคา่เริ�มตน้จากี่
โรงงาน)

Cancel (ยกี่เลกิี่) [คา่เริ�มตน้]

Yes (ใช)่

Info. (ขั้อ้มลู)

Regulatory
Serial 
Number 
(หมายเลขั้
ซเ่รย่ล)
Source (แหลง่
สำญ้ญาณ)
Resolution 
(ความ
ละเอย่ด)

00x00

Refresh Rate 
(อต้รากี่าร
รเ่ฟรช)

0.00Hz

Display Mode 
(โหมดกี่าร
แสำดงภัาพื่)
Projector ID 
(ID โปรเจ็กี่
เตอร)์

00~99

Brightness 
Mode (โหมด
ความสำวา่ง)
FW Version 
(เวอรช์้�น
เฟิรม์แวร)์

System (ระบบ)

MCU
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 เมืนำก่ารแสดงผู้ล

เมืนำก่ารต ั�งค�าภัาพิ่
Display Mode (โหมืดการแสดงภัาพิ่)
มโ่หมดกี่ารแสำดงผ่ลที่่�กี่ำาหนดไวล้ว่งหนา้หลายโหมด ที่่�คณ่สำามารถึเลอ่กี่ใชเ้พื่่�อใหเ้หมาะกี่บ้ความชอบในกี่ารร้บชมขั้องคณ่ แตล่ะ
โหมดไดร้้บกี่ารปร้บละเอย่ดโดยที่ม่สำท่ี่่�มค่วามเช่�ยวชาญขั้องเรา เพื่่�อใหแ้น่ใจถึงึประสำทิี่ธ์ภิัาพื่สำท่ี่่�เหนอ่กี่วา่สำำาหร้บเน่�อหาที่่�หลากี่
หลาย 

 � Cinema (ภัาพิ่ยนำตร)์/Film (ฟิลม์ื): ใหค้วามสำมดล่ที่่�ดท่ี่่�สำด่ขั้องรายละเอย่ดและสำส่ำำาหร้บกี่ารร้บชมภัาพื่ยนตร์
 � HDR: ใหส้ำท่ี่่�มค่วามแมน่ยำาสำงู เกี่นิประสำทิี่ธ์ภิัาพื่สำข่ั้องโหมดกี่ารแสำดงผ่ลอ่�น ๆ โหมดน่�ถึอดรหส้ำและแสำดงเน่�อหา 

HDR (High Dynamic Range) สำำาหร้บภัาพื่ที่่�มส่ำด่ำาลกึี่ที่่�สำด่ สำข่ั้าวสำวา่งที่่�สำด่ และสำภ่ัาพื่ยนตรท์ี่่�สำดใสำ โดยใชก้ี่า
มต่สำ ่REC.2020 
หมืายเหต:ุ   โหมดน่�จะเปิดใชง้านโดยอต้โนมต้ ิถึา้ HDR ถึกูี่ต้ �งคา่เป็น อต้โนมต้ ิ(และเน่�อหา HDR ถึกูี่สำง่ไปยง้โปร

เจ็กี่เตอร ์– บลเูรย ์UHD 4K, เกี่มสำ ์HDR 1080p/UHD 4K, กี่ารสำตรม่วดิโ่อ UHD 4K) ในขั้ณะที่่�โหมด 
HDR แอกี่ที่ฟ่ โหมดกี่ารแสำดงภัาพื่อ่�น ๆ ที่้ �งหมดจะเป็นสำเ่ที่าจาง

 � HLG: ใหส้ำท่ี่่�มค่วามแมน่ยำาสำงู เกี่นิประสำทิี่ธ์ภิัาพื่สำข่ั้องโหมดกี่ารแสำดงผ่ลอ่�น ๆ โหมดน่�ถึอดรหส้ำและแสำดงเน่�อหา 
Hybrid Log Gamma (HLG) สำำาหร้บภัาพื่ที่่�มส่ำด่ำาลกึี่ที่่�สำด่ สำข่ั้าวสำวา่งที่่�สำด่ และสำภ่ัาพื่ยนตรท์ี่่�สำดใสำ โดยใชก้ี่ามต่สำ ่
REC.2020 
หมืายเหต:ุ  

 � โหมดน่�จะเปิดใชง้านโดยอต้โนมต้ ิถึา้ HDR ถึกูี่ต้ �งคา่เป็น อต้โนมต้ ิ(และเน่�อหา HLG ถึกูี่สำง่ไปยง้โปรเจ็กี่
เตอร)์ ในขั้ณะที่่�โหมด HLG แอกี่ที่ฟ่ โหมดกี่ารแสำดงภัาพื่อ่�น ๆ ที่้ �งหมดจะเป็นสำเ่ที่าจาง

 � เฉพื่าะ HDMI1 และ HDMI2 สำน้บสำน่น HLG
 � HDR SIM.: เพื่ิ�มคณ่ภัาพื่ขั้องเน่�อหาที่่�ไมใ่ช ่HDR ดว้ยภัาพื่แบบ HDR (High Dynamic Range) จำาลอง เลอ่กี่

โหมดน่�เพื่่�อเพื่ิ�มแกี่มมา่, คอนที่ราสำต ์และความอิ�มขั้องสำส่ำำาหร้บเน่�อหาที่่�ไมใ่ช ่HDR (720p และ 1080p บรอดคาสำ
ต/์เคเบลิ TV, 1080p บลเูรย,์ เกี่มที่่�ไมใ่ช ่HDR, ฯลฯ)
หมืายเหต:ุ  โหมดน่�สำามารถึใชไ้ดเ้ฉพื่าะเน่�อหาที่่�ไมใ่ช ่HDR เที่า่น้�น

 � Game (เกมืส)์: ปร้บโปรเจ็กี่เตอรข์ั้องคณ่ใหด้ท่ี่่�สำด่ สำำาหร้บคอนที่ราสำตท์ี่่�มากี่ที่่�สำด่ และสำท่ี่่�สำดใสำ อน่ญาตใหค้ณ่
เห็นรายละเอย่ดในบรเิวณที่่�มด่ในขั้ณะที่่�เลน่วดิโ่อเกี่มอยา่งชด้เจน
หมืายเหต:ุ   โหมดกี่ารแสำดงภัาพื่น่�ไมส่ำามารถึใชใ้นขั้ณะที่่�ดเูน่�อหาวดิโ่อ HDR หรอ่เลน่เกี่ม HDR ได ้เพื่่�อเปิดใช ้

งานอนิพื่ต่แล็กี่ตำ�า โปรดม้�นใจวา่ PC หรอ่คอนโซลเช่�อมตอ่เขั้า้กี่บ้ HDMI1 และเปิดใชง้านโหมดเอน
ฮานซเ์กี่มมิ�ง

 � Reference (อ�างองิ): โหมดน่�สำรา้งสำภ่ัาพื่ขั้ึ�นใหมใ่หใ้กี่ลเ้คย่งกี่บ้ลก้ี่ษณะที่่�ผู่ก้ี่ำากี่บ้ภัาพื่ยนตรต์้ �งใจใหเ้ป็นมากี่
ที่่�สำด่เที่า่ที่่�จะเป็นไปได ้กี่ารต้ �งคา่สำ,่ อณ่หภัมูสิำ,่ ความสำวา่ง, คอนที่ราสำต ์และแกี่มมา่ ถึกูี่กี่ำาหนดคา่ที่้ �งหมดไปยง้กี่า
มต่สำ ่Rec.709 เลอ่กี่โหมดน่� สำำาหร้บกี่ารสำรา้งสำท่ี่่�มค่วามแมน่ยำาที่่�สำด่เม่�อชมภัาพื่ยนตร์

 � Bright (สว�าง): โหมดน่�เหมาะสำำาหร้บสำภัาพื่แวดลอ้มซึ�งจำาเป็นตอ้งใชค้วามสำวา่งสำงูมากี่ เชน่ กี่ารใชโ้ปรเจ็กี่เตอร์
ในหอ้งที่่�เปิดไฟสำวา่ง

 � User (ผู้่ �ใช้�): จดจำากี่ารต้ �งคา่ที่่�กี่ำาหนดโดยผู่ใ้ช,้ ปร้บแตง่กี่ารต้ �งคา่โหมดกี่ารแสำดงผ่ลขั้องคณ่เอง
 � 3D: กี่ารต้ �งคา่ที่่�ดท่ี่่�สำด่สำำาหร้บกี่ารชมเน่�อหา 3D

หมืายเหต:ุ   เพื่่�อสำม้ผ้่สำประสำบกี่ารณช์มภัาพื่ 3D คณ่จำาเป็นตอ้งสำวมแวน่ DLP Link 3D สำำาหร้บขั้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิ ใหดู้
สำว่น 3D

 � ISF Day: กี่ารต้ �งคา่ภัาพื่ที่่�มป่ร้บเที่ย่บแบบมอ่อาชพ่ื่ ที่่�ปร้บใหเ้หมาะสำำาหร้บกี่ารชมในเวลากี่ลางวน้
 � ISF Night: กี่ารต้ �งคา่ภัาพื่ที่่�มป่ร้บเที่ย่บแบบมอ่อาชพ่ื่ ที่่�ปร้บใหเ้หมาะสำำาหร้บกี่ารชมในเวลากี่ลางคน่
 � ISF 3D: กี่ารต้ �งคา่ภัาพื่ที่่�มป่ร้บเที่ย่บแบบมอ่อาชพ่ื่ ที่่�ปร้บใหเ้หมาะสำำาหร้บกี่ารชมเน่�อหา 3D

หมืายเหต:ุ  

 � โหมด ISF ใชไ้ดเ้ฉพื่าะในโหมดวดิโ่อเที่า่น้�น
 � ถึา้ HDR หรอ่ HLG ถึกูี่เปิดใชง้าน, ตว้เลอ่กี่ภัาพื่ยนตร ์เกี่ม กี่ารอา้งองิ และความสำวา่ง จะเป็นสำเ่ที่าจาง
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Wall Color
ออกี่แบบมาเพื่่�อปร้บสำข่ั้องภัาพื่ที่่�ฉาย ในขั้ณะที่่�ฉายลงบนผ่น้งโดยไมม่ห่นา้จอ แตล่ะโหมดไดร้้บกี่ารปร้บละเอย่ดโดยที่ม่สำท่ี่่�ม่
ความเช่�ยวชาญขั้องเรา เพื่่�อใหแ้น่ใจถึงึประสำทิี่ธ์ภิัาพื่สำท่ี่่�เหนอ่กี่วา่ มโ่หมดที่่�กี่ำาหนดไวล้ว่งหนา้หลายโหมด ที่่�คณ่สำามารถึเลอ่กี่ใช ้
เพื่่�อใหเ้หมาะกี่บ้สำข่ั้องผ่น้งขั้องคณ่ เลอ่กี่ระหวา่ง Off (ปิด), Blackboard (กี่ระดานดำา), Light Yellow, Light Green, Light Blue, 
Pink, และ Gray (เที่า)
หมืายเหต:ุ  สำำาหร้บกี่ารสำรา้งสำใ่หมท่ี่่�มค่วามเที่่�ยงตรง เราแนะนำาใหใ้ชห้นา้จอ

Dynamic Range (ไดนำามืกิเรนำจ)์
ต้ �งคา่ High Dynamic Range (HDR) และผ่ลขั้องม้นเม่�อฉายวด่โิอจากี่เคร่�องเลน่ 4K Blu-ray และอป่กี่รณส์ำตรม่มิ�ง

 HDR/HLG
 � Off (ปิด): ปิดกี่ารประมวลผ่ล HDR หรอ่ HLG เม่�อต้ �งคา่เป็น ปิด โปรเจ็กี่เตอรจ์ะไมถ่ึอดรหส้ำเน่�อหา HDR หรอ่ 

HLG
 � Auto (อตัโนำมืตั)ิ: ตรวจจ้บสำญ้ญาณ HDR โดยอต้โนมต้ิ

 HDR Picture Mode (โหมืดภัาพิ่ HDR)
 � Bright (สว�าง): เลอ่กี่โหมดน่�เพื่่�อที่ำาใหส้ำท่ี่่�อ ิ�มตว้สำวา่งขั้ึ�น
 � Standard (มืาตรฐานำ): เลอ่กี่โหมดน่�เพื่่�อใหไ้ดส้ำท่ี่่�ดเูป็นธ์รรมชาต ิโดยมโ่ที่นสำอ่่น่และเย็นที่่�มค่วามสำมดล่
 � Film (ฟิลม์ื): เลอ่กี่โหมดน่� เพื่่�อใหไ้ดภ้ัาพื่ที่่�มร่ายละเอย่ดและความชด้มากี่ขั้ึ�น
 � Detail (รายละเอย่ด): สำญ้ญาณมาจากี่กี่ารแปลง OETF เพื่่�อใหไ้ดก้ี่ารจ้บคูส่ำท่ี่่�ดท่ี่่�สำด่ และระดบ้รายละเอย่ดสำงูสำด่

 HLG Picture Mode (โหมืดภัาพิ่ HLG)
 � Bright (สว�าง): เลอ่กี่โหมดน่�เพื่่�อที่ำาใหส้ำท่ี่่�อ ิ�มตว้สำวา่งขั้ึ�น
 � Standard (มืาตรฐานำ): เลอ่กี่โหมดน่�เพื่่�อใหไ้ดส้ำท่ี่่�ดเูป็นธ์รรมชาต ิโดยมโ่ที่นสำอ่่น่และเย็นที่่�มค่วามสำมดล่
 � Film (ฟิลม์ื): เลอ่กี่โหมดน่� เพื่่�อใหไ้ดภ้ัาพื่ที่่�มร่ายละเอย่ดและความชด้มากี่ขั้ึ�น
 � Detail (รายละเอย่ด): สำญ้ญาณมาจากี่กี่ารแปลง OETF เพื่่�อใหไ้ดก้ี่ารจ้บคูส่ำท่ี่่�ดท่ี่่�สำด่ และระดบ้รายละเอย่ดสำงูสำด่

 HDR Brightness
 � ปร้บความสำวา่งขั้องเน่�อหา HDR ผ่ลกี่ระที่บขั้องกี่ารต้ �งคา่น่�แปรผ้่นตามเน่�อหา กี่ารปร้บบ่คา่ใหใ้กี่ลก้ี่บ้คา่สำงูสำด่หรอ่ที่่�

คา่สำงูสำด่อาจสำง่ผ่ลใหส้ำญูเสำย่รายละเอย่ดขั้องภัาพื่ (ขั้ึ�นอยูก่ี่บ้เน่�อหา)

Brightness (ความืสว�าง)
ปร้บความสำวา่งขั้องภัาพื่
Contrast (คอนำทราสต)์
คอนที่ราสำต ์ที่ำาหนา้ที่่�ควบคม่ระดบ้ความแตกี่ตา่งระหวา่งสำว่นที่่�สำวา่งที่่�สำด่ และมด่ที่่�สำด่ขั้องภัาพื่ 
Sharpness (ความืช้ดั)
ปร้บความชด้ขั้องภัาพื่
Color (ส)่
ปร้บภัาพื่วดิโ่อจากี่สำด่ำาและขั้าว เพื่่�อใหไ้ดส้ำท่ี่่�อ ิ�มตว้อยา่งสำมบรูณ์
Tint
ปร้บความสำมดล่ขั้องสำแ่ดงและสำเ่ขั้ย่ว
Gamma
ต้ �งคา่ชนดิสำว่นโคง้แกี่มมา่ หลง้จากี่ที่่�ต้ �งคา่เริ�มตน้ และปร้บละเอย่ดเสำร็จแลว้ ใชข้ั้้ �นตอน กี่ารปร้บแกี่มมา่ เพื่่�อปร้บภัาพื่เอาตพ์ื่ต่
ขั้องคณ่ใหด้ท่ี่่�สำด่

 � Film (ฟิลม์ื): สำำาหร้บระบบโฮมเธ์ย่เตอร์
 � Video (วดิโ่อ): สำำาหร้บสำญ้ญาณวดิโ่อ หรอ่ TV
 � Graphics (กราฟฟิก): สำำาหร้บสำญ้ญาณ PC / ภัาพื่ถึา่ย
 � Standard(2.2) (มืาตรฐานำ(2.2)): สำำาหร้บกี่ารต้ �งคา่แบบมาตรฐาน
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 � 1.8 / 2.0 / 2.4: สำำาหร้บเฉพื่าะ PC / ภัาพื่ถึา่ย นอกี่จากี่น่� 2.4 ยง้สำามารถึใชส้ำำาหร้บเน่�อหาวดิโ่อและเกี่ม เพื่่�อเปิด
ใชง้านคอนที่ราสำตท์ี่่�ลกึี่ขั้ึ�นดว้ย

หมืายเหต:ุ  ตว้เลอ่กี่เหลา่น่�ใชไ้ดเ้ฉพื่าะเม่�อฟ้งกี่ช์้�นโหมด 3 มติปิิดใชง้านเที่า่น้�น

Color Settings (การต ั�งค�าส)่
กี่ำาหนดคา่กี่ารต้ �งคา่สำ่

 � BrilliantColor™: รายกี่ารที่่�สำามารถึปร้บไดน้่�จะใชอ้ล้กี่อรทิี่มึกี่ารประมวลผ่ลสำใ่หมแ่ละกี่ารปร้บปรง่เพื่่�อใหค้วาม
สำวา่งที่่�สำงูขั้ึ�น ในขั้ณะที่่�ใหส้ำจ่รงิที่่�สำดใสำมากี่ขั้ึ�นในรปูภัาพื่

 � Color Temp. (อณุหภัม่ืสิ)่: เลอ่กี่อณ่หภัมูสิำจ่ากี่ Warm (อ่น่), Standard (มาตรฐาน), Cool (เย็นสำข่ั้าว) และ Cold (เย็น)
 � Color Matching (เทย่บัส)่: เลอ่กี่ตว้เลอ่กี่ตอ่ไปน่�:

 ± Color (สำ)่: ปร้บระดบ้สำแ่ดง (R), เขั้ย่ว (G), นำ�าเงนิ (B), คราม (C), เหลอ่ง (Y), มว่ง (M), และขั้าว (W) 
ขั้องภัาพื่

 ± Hue (โที่นสำ)่: ปร้บความสำมดล่ขั้องสำแ่ดงและสำเ่ขั้ย่ว
 ± Saturation (ความอิ�มขั้องสำ)่: ปร้บภัาพื่วดิโ่อจากี่สำด่ำาและขั้าว เพื่่�อใหไ้ดส้ำท่ี่่�อ ิ�มตว้อยา่งสำมบรูณ์
 ± Gain (เกี่น): ปร้บความสำวา่งขั้องภัาพื่
 ± Reset (รเ่ซต็): กี่ลบ้ไปยง้กี่ารต้ �งคา่หลก้ี่จากี่โรงงานสำำาหร้บกี่ารปร้บระดบ้สำ่
 ± Exit (ออกี่): ออกี่จากี่เมนู “Color Matching (เที่ย่บสำ)่”

 � RGB Gain/Bias (RGB เกนำ/ไบัแอส): กี่ารต้ �งคา่น่�ใหค้ณ่ปร้บแตง่ความสำวา่ง (เกี่น) และคอนที่ราสำต ์(ไบแอสำ) 
ขั้องภัาพื่
 ± Reset (รเ่ซต็): กี่ลบ้ไปยง้กี่ารต้ �งคา่หลก้ี่จากี่โรงงานสำำาหร้บ RGB เกี่น/ไบแอสำ
 ± Exit (ออกี่): ออกี่จากี่เมนู “RGB Gain/Bias (RGB เกี่น/ไบแอสำ)”

 � Color Space (ปรภิัม่ืสิ)่ (HDMI1 เท�านำ ั�นำ): เลอ่กี่ชนดิแมที่รกิี่ซส์ำท่ี่่�เหมาะสำมจากี่รายกี่ารตอ่ไปน่�: 
Auto (อต้โนมต้)ิ, RGB (0-255), RGB (16-235) และ YUV

 � Color Space (ปรภิัม่ืสิ)่ (HDMI2/คอมืโพิ่เนำนำทเ์ท�านำ ั�นำ): เลอ่กี่ชนดิแมที่รกิี่ซส์ำท่ี่่�เหมาะสำมจากี่รายกี่ารตอ่ไป
น่�: Auto (อต้โนมต้)ิ, RGB (0-255), และ RGB (16-235)

หมืายเหต:ุ  ฟ้งกี่ช์้�น ปรภิัมูสิำ ่ไมไ่ดร้้บกี่ารสำน้บสำน่น ถึา้แหลง่สำญ้ญาณคอ่ HDMI3

Brightness Mode (โหมืดความืสว�าง)
เลอ่กี่เปอรเ์ซน็ตก์ี่ารใชพ้ื่ลง้งานสำำาหร้บโหมดความสำวา่งแบบแมนนวล และปร้บกี่ารต้ �งคา่โหมดความสำวา่ง

 � DynamicBlack: ใชป้ร้บความสำวา่งขั้องภัาพื่แบบอต้โนมต้เิพื่่�อใหไ้ดส้ำมรรถึนะดา้นคอนที่ราสำตท์ี่่�เหมาะสำมที่่�สำด่
 � Eco.: เลอ่กี่ “Eco.” เพื่่�อหร่�เลเซอรไ์ดโอดโปรเจคเตอรล์ง ซึ�งจะลดกี่ารสำิ�นเปลอ่งพื่ลง้งาน และยด่อายก่ี่ารใชง้าน

ขั้องเลเซอรไ์ดโอด
 � Constant Power (พิ่ลงังานำคงท่�): เลอ่กี่เปอรเ์ซน็ตพ์ื่ลง้งานสำำาหร้บโหมดความสำวา่ง
 � Constant Luminance (ความืสว�างคงท่�): ความสำวา่งคงที่่� แปรผ้่นตามความเขั้ม้ขั้องกี่ารสำอ่งสำวา่ง LD เพื่่�อให ้

ความสำวา่งมค่วามสำมำ�าเสำมอเม่�อเวลาผ่า่นไป
Reset (รเ่ซ็ต)
กี่ลบ้ไปยง้กี่ารต้ �งคา่เริ�มตน้จากี่โรงงานสำำาหร้บกี่ารต้ �งคา่สำ่
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เมืนำ ่เอนำฮานำซเ์กมืมืิ�ง
เปิดใชง้านคณ่สำมบต้นิ่� เพื่่�อลดเวลาตอบสำนอง (อนิพื่ต่ลาเที่นซ)่ ระหวา่งกี่ารเลน่เกี่มใหเ้หลอ่ 4 มลิลวินิาที่ ่สำำาหร้บพื่อรต์ HDMI 1 
กี่ารต้ �งคา่ที่างเรขั้าคณติที่้ �งหมด (ตว้อยา่งเชน่: แกี่ไ้ขั้ภัาพื่บดิเบ่�ยว, กี่ารบดิเบ่�ยว) จะถึกูี่ปิดใชง้านเม่�อโหมดเอนฮานซเ์กี่มมิ�งเปิด
ใชง้าน ขั้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิดา้นลา่ง
หมืายเหต:ุ  

 � รองร้บเฉพื่าะบนพื่อรต์ HDMI1
 � 4Ms รองร้บเฉพื่าะกี่บ้สำญ้ญาณ 1080p 240Hz เม่�อใช ้PC เกี่มมิ�งประสำทิี่ธ์ภิัาพื่สำงูที่่�มก่ี่ารด์จอที่่�เหมาะสำม
 � ตารางอนิพื่ต่แล็กี่ขั้องสำญ้ญาณดา้นลา่ง (คา่อาจแปรผ้่นไปเล็กี่นอ้ย): ไมร่องร้บสำญ้ญาณ 4K120Hz

ไทมืม์ื ิ�งแหล�ง
สญัญาณ

เอนำฮานำซเ์กมืมืิ�ง ไทมืม์ื ิ�งเอาทพ์ิ่ตุ ความืละเอย่ด
สญัญาณออก

อนิำพิ่ตุแล็ก

1080p60 เปิด 1080p240Hz 1080p 17 มลิลวินิาที่่
1080p120 เปิด 1080p240Hz 1080p 8.6 มลิลวินิาที่่
1080p240 เปิด 1080p240Hz 1080p 4 มลิลวินิาที่่

4K60 เปิด 4K60 4K 16.9 มลิลวินิาที่่
1080p60 ปิด 4K60 1080p 33.8 มลิลวินิาที่่
1080p120 ปิด 4K60 1080p 17 มลิลวินิาที่่
1080p240 ปิด 4K60 1080p 8.6 มลิลวินิาที่่

4K60 ปิด 4K60 4K 33.7 มลิลวินิาที่่

 � โปรดที่ราบวา่เม่�อเปิดใชง้านโหมด “Enhanced Gaming (เอนฮานซเ์กี่มมิ�ง)” ฟ้งกี่ช์น้– กี่ารเลน่ 3D, สำด้สำว่นภัาพื่, 
กี่ารซมู, กี่ารยา้ยภัาพื่ และกี่ารแกี่ไ้ขั้เชงิเรขั้าคณติ จะถึกูี่ปิดใชง้านโดยอต้โนมต้ ิฟ้งกี่ช์น้และกี่ารต้ �งคา่เหลา่น่�จะถึกูี่
กีู่ค้น่เม่�อปิดใชง้าน “โหมดเอนฮานซเ์กี่มมิ�ง”

 เมืนำ ่3D (สามืมืติ)ิ
3D Mode (โหมืด 3 มืติ)ิ
ใชต้ว้เลอ่กี่น่�เพื่่�อเปิด/ปิดกี่ารใชง้านฟ้งกี่ช์้�นโหมด 3 มติิ

3D Sync Invert (3D ซงิคย์ �อนำกลบัั)
ใชต้ว้เลอ่กี่น่�เพื่่�อเปิด/ปิดกี่ารใชง้านฟ้งกี่ช์้�น 3D ซงิคย์อ้นกี่ลบ้

เมืนำ ่สดัส�วนำภัาพิ่
เลอ่กี่อต้ราสำว่นขั้องภัาพื่ที่่�แสำดงในระหวา่งตว้เลอ่กี่ตอ่ไปน่�:

 � 4:3: รปูแบบน่�ใชส้ำำาหร้บแหลง่อนิพื่ต่ขั้นาด 4:3

 � 16:9/21:9/32:9: รปูแบบเหลา่น่�ใชส้ำำาหร้บแหลง่อนิพื่ต่ขั้นาด 16:9/21:9/32:9 เชน่ HDTV และ DVD เพื่่�อเพื่ิ�ม
ประสำทิี่ธ์ภิัาพื่สำำาหร้บกี่ารชมภัาพื่บน TV แบบ Wide Screen

 � V-Stretch (ยดืตามืแนำวต ั�ง): โหมดน่�ยด่ภัาพื่ 2.35:1 ตามแนวต้ �งเพื่่�อกี่ำาจ้ดแถึบสำด่ำาไมใ่หเ้ห็น
 � Full screen (เต็มืหนำ�าจอ): ใชส้ำด้สำว่นภัาพื่พื่เิศษ 2.0:1 น่�เพื่่�อแสำดงสำด้สำว่นภัาพื่ขั้องภัาพื่ยนตรท์ี่้ �งในแบบ 16:9 

และ 2.35:1 โดยไมใ่หม้แ่ถึบสำด่ำาดา้นบนและลา่งขั้องหนา้จอ
 � Auto (อตัโนำมืตั)ิ: มก่ี่ารเลอ่กี่รปูแบบกี่ารแสำดงที่่�เหมาะสำมโดยอต้โนมต้ิ

หมืายเหต:ุ  

 � รายละเอย่ดเกี่่�ยวกี่บ้โหมด ยด่ตามแนวต้ �ง:
 ± DVD รปูแบบเล็ตเตอรบ็์อกี่ซบ์างเคร่�อง ไมถ่ึกูี่ขั้ยายสำำาหร้บ TV 16x9 ในสำถึานกี่ารณน์่� ภัาพื่จะดไูมถ่ึกูี่ตอ้ง

เม่�อแสำดงในโหมด 16:9 ในสำถึานกี่ารณน์่� โปรดลองใชโ้หมด 4:3 เพื่่�อด ูDVD ถึา้เน่�อหาไมไ่ดเ้ป็น 4:3, จะ
มแ่ถึบสำด่ำารอบๆ ภัาพื่ในกี่ารแสำดงแบบ 16:9 สำำาหร้บเน่�อหาชนดิน่� คณ่สำามารถึใชโ้หมดยด่ตามแนวต้ �ง เพื่่�อ
เตมิภัาพื่ใหเ้ต็มหนา้จอบนกี่ารแสำดงผ่ล 16:9

 ± ถึา้คณ่ใชเ้ลนสำอ์นามอรฟิ์กี่ภัายนอกี่ โหมดยด่ตามแนวต้ �งน่� ยง้อน่ญาตใหค้ณ่ชมเน่�อหา 2.35:1 (รวมถึงึ
สำญ้ญาณจากี่ DVD อนามอรฟิ์กี่และภัาพื่ยนตร ์HDTV) ซึ�งสำน้บสำน่นอต้ราสำว่นอนามอรฟิ์กี่ไวดท์ี่่�ขั้ยายสำำาหร้บ
กี่ารแสำดงผ่ล 16x9 ในภัาพื่แบบไวด ์2.35:1 ดว้ย ในกี่รณ่น่� จะไมม่แ่ถึบสำด่ำา พื่ลง้งานแหลง่กี่ำาเนดิแสำง และ
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ความละเอย่ดแนวต้ �งถึกูี่ใชอ้ยา่งเต็มที่่�

 � ในกี่ารใชร้ปูแบบเต็มหนา้จอ ที่ำาตามขั้้ �นตอนตอ่ไปน่�:
a) ต้ �งคา่อต้ราสำว่นหนา้จอเป็น 2.0:1
b) เลอ่กี่รปูแบบ “Full screen (เต็มหนา้จอ)”
c) จ้ดภัาพื่โปรเจ็กี่เตอรบ์นหนา้จออยา่งถึกูี่ตอ้ง

ตารางปรบััข้นำาด 4K UHD:

หนำ�าจอ 16:9 480i/p 576i/p 720p 1080i/p 2160p

4x3 ปร้บไปเป็น 2880 x 2160

16x9 ปร้บไปเป็น 3840 x 2160

21x9 ปร้บไปเป็น 3840 x 1644

32x9 ปร้บไปเป็น 3840 x 1080

V-Stretch (ยด่ตาม
แนวต้ �ง)

เลอ่กี่ภัาพื่กี่ลาง 3840 x 1620 แลว้ปร้บขั้นาดเป็น 3840 x 2160 เพื่่�อแสำดง

Full screen (เต็ม
หนา้จอ)

เปล่�ยนขั้นาดเป็น 5068 x 2852 (ขั้ยาย 132%) จากี่น้�นร้บ ภัาพื่แบบกี่ึ�งกี่ลาง 3840 x 2160 มาแสำดง
หมืายเหต:ุ   ใชร้ปูแบบน่�เพื่่�อชมภัาพื่ขั้นาด 2.35:1 แบบไมม่ค่ำาบรรยายเพื่่�อใหแ้สำดงผ่ลแบบ UHD DMD 

ได ้100%

Auto (อต้โนมต้)ิ -ถึา้สำญ้ญาณเป็น 4:3 จะเปล่�ยนขั้นาดอต้โนมต้เิป็น 2880 x 2160
-ถึา้สำญ้ญาณเป็น 16:9 จะเปล่�ยนขั้นาดอต้โนมต้เิป็น 3840 x 2160
-ถึา้สำญ้ญาณเป็น 15:9 จะเปล่�ยนขั้นาดอต้โนมต้เิป็น 3600 x 2160
-ถึา้สำญ้ญาณเป็น 16:10 จะเปล่�ยนขั้นาดอต้โนมต้เิป็น 3456 x 2160

กฎการแมืปอตัโนำมืตั:ิ

ความืละเอย่ดอนิำพิ่ตุ อตัโนำมืตั/ิปรบััข้นำาด
ความืละเอย่ดแนำวนำอนำ ความืละเอย่ดแนำวต ั�ง 3840 2160

4:3

800 600 2880 2160
1024 768 2880 2160
1280 1024 2880 2160
1400 1050 2880 2160
1600 1200 2880 2160

ไวดแ์ลปท็ี่อป
1280 720 3840 2160
1280 768 3600 2160
1280 800 3456 2160

SDTV
720 576 2700 2160
720 480 3240 2160

HDTV
1280 720 3840 2160
1920 1080 3840 2160
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เมืนำ ่ซ่มื
ใชเ้พื่่�อลดหรอ่ขั้ยายภัาพื่บนหนา้จอกี่ารฉายภัาพื่

หมืายเหต:ุ  กี่ารต้ �งคา่ซมู ถึกูี่เกี่บ็ไวใ้นรอบพื่ลง้งานขั้องโปรเจ็กี่เตอร์

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

หมืายเหต:ุ  ขั้นาดภัาพื่จะลดลงเล็กี่นอ้ยเม่�อปร้บภัาพื่เพื่่�ยนตามแนวนอนและแนวต้ �ง

เมืนำ ่การแก�ไข้เช้งิเรข้าคณติ
 � Four Corners (ส่�มืมุื): กี่ารต้ �งคา่น่�อน่ญาตใหภ้ัาพื่ที่่�ฉายถึกูี่ปร้บจากี่แตล่ะมม่ เพื่่�อที่ำาใหภ้ัาพื่เป็นสำ่�เหล่�ยมมม่ฉากี่

เม่�อพื่่�นผ่วิกี่ารฉายไมไ่ดร้ะดบ้
หมืายเหต:ุ   ในขั้ณะที่่�ปร้บ เมนู สำ่�มม่, ซมู, สำด้สำว่นภัาพื่ และกี่ารยา้ยภัาพื่ จะถึกูี่ปิดใชง้าน ในกี่ารเปิดใชง้าน ซมู, 

สำด้สำว่นภัาพื่ และกี่ารยา้ยภัาพื่ ใหร้เ่ซต็กี่ารต้ �งคา่ สำ่�มม่ กี่ลบ้เป็นคา่เริ�มตน้จากี่โรงงาน

 � H Keystone (แก�ภัาพิ่บัดิเบั่�ยวแนำวนำอนำ): ปร้บความผ่ดิเพื่่�ยนขั้องภัาพื่ตามแนวนอนและที่ำาใหภ้ัาพื่เป็นสำ่�เหล่�ยม
มากี่ขั้ึ�น ใชค้ย่ส์ำโตนแนวนอนเพื่่�อแกี่ไ้ขั้รปูรา่งขั้องภัาพื่ที่่�บดิเบ่�ยว ซึ�งเสำน้ขั้อบดา้นซา้ยและดา้นขั้วาขั้องภัาพื่มค่วาม
ยาวไมเ่ที่า่กี่น้ ซึ�งมไ่วส้ำำาหร้บใชก้ี่บ้แอปพื่ลเิคช้�นบนแกี่นแนวนอน

 � V Keystone (V คย่ส์โตนำ): ปร้บความผ่ดิเพื่่�ยนขั้องภัาพื่ตามแนวต้ �งและที่ำาใหภ้ัาพื่เป็นสำ่�เหล่�ยมมากี่ขั้ึ�น ใชค้ย่ส์ำ
โตนแนวต้ �งเพื่่�อแกี่ไ้ขั้รปูรา่งขั้องภัาพื่ที่่�บดิเบ่�ยว ซึ�งดา้นบนและดา้นลา่งเอย่งไปที่างดา้นใดดา้นหนึ�ง ซึ�งมไ่วส้ำำาหร้บ
ใชก้ี่บ้แอปพื่ลเิคช้�นบนแกี่นแนวต้ �ง

 � Auto V Keystone (คย่ส์โตนำแนำวต ั�งอตัโนำมืตั)ิ: แกี่ไ้ขั้ขั้อ้ผ่ดิพื่ลาดขั้องคย่ส์ำโตนแนวต้ �งอต้โนมต้ิ
 � 3x3 Warp (วารป์ 3x3): ใชว้ารป์ 3x3 (จด่แกี่ไ้ขั้ 9 จด่) เพื่่�อปร้บภัาพื่ใหไ้ดแ้นวกี่บ้ขั้อบขั้องพื่่�นผ่วิกี่ารฉายภัาพื่ 

(หนา้จอ) หรอ่เพื่่�อขั้จ้ดกี่ารบดิเบอ่นขั้องภัาพื่ (ที่่�เกี่ดิจากี่พื่่�นผ่วิไมส่ำมำ�าเสำม)

 � Reset (รเ่ซ็ต): เปล่�ยนกี่ารเช่�อมตอ่ที่างเรขั้าคณติกี่ลบ้ไปเป็นกี่ารต้ �งคา่เริ�มตน้จากี่โรงงาน

หมืายเหต:ุ   เม่�อใชโ้หมดเอนฮานซเ์กี่มมิ�ง, 4 มม่, คย่ส์ำโตนแนวนอน, คย่ส์ำโตนแนวต้ �ง, และวารป์ 3x3 จะถึกูี่ปิดใชง้าน เน่�องจากี่
กี่ารต้ �งคา่เหลา่น่�สำง่ผ่ลตอ่อนิพื่ต่แล็กี่ ถึา้คณ่วางแผ่นที่่�จะใชโ้หมดเอนฮานซเ์กี่มมิ�งสำำาหร้บอนิพื่ต่แล็กี่ตอ่ เราแนะนำา
ใหต้้ �งคา่โปรเจ็กี่เตอรโ์ดยไมใ่ช ้4 มม่, คย่ส์ำโตนแนวนอน, คย่ส์ำโตนแนวต้ �ง, และวารป์ 3x3
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เมืนำเ่สย่ง
Audio Mode (โหมืดเสย่ง)
เลอ่กี่โหมดเสำย่งที่่�เหมาะสำม
หมืายเหต:ุ  

 � โหมดเสำย่งที่่�เลอ่กี่จะใชก้ี่บ้แหลง่สำญ้ญาณที่้ �งหมด:
 � โปรเจคเตอรต์รวจจ้บโหมด ลำาโพื่ง / เสำย่งออกี่ โดยอต้โนมต้ิ
 � ฟ้งกี่ช์้�น eARC ไดร้้บกี่ารสำน้บสำน่นที่้ �งสำองแหลง่สำญ้ญาณ HDMI1
 � ถึา้รปูแบบเสำย่งอนิพื่ต่ป้จจบ่น้ไมไ่ดเ้ป็น PCM ระบบจะซงิคใ์หม ่หลง้จากี่ที่่�โหมดเสำย่งมก่ี่ารเปล่�ยนแปลงบนอป่กี่รณ์

แหลง่กี่ำาเนดิ
 � ถึา้อป่กี่รณเ์อาตพ์ื่ต่เสำย่งไมส่ำน้บสำน่นรปูแบบเสำย่งแหลง่สำญ้ญาณเขั้า้ เอาตพ์ื่ต่เสำย่งจะผ่ดิปกี่ติ

Mute (ซ�อนำ)
ใชต้ว้เลอ่กี่น่�เพื่่�อปิดเสำย่งช้�วคราว

 � Off (ปิด): เลอ่กี่ “Off (ปิด)” เพื่่�อปิดกี่ารปิดเสำย่ง
 � On (เปิด): เลอ่กี่ “On (เปิด)” เพื่่�อปิดเสำย่ง

หมืายเหต:ุ  ฟ้งกี่ช์้�น ปิดเสำย่ง มผ่่ลกี่บ้ที่้ �งระดบ้เสำย่งภัายในและลำาโพื่งภัายนอกี่

Volume (ระดบััเสย่ง)
ปร้บระดบ้เสำย่ง
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เมืนำต่ ั�งค�า
Projection (การฉายภัาพิ่)
เลอ่กี่กี่ารฉายที่่�ตอ้งกี่ารระหวา่งดา้นหนา้ ดา้นหลง้ บนเพื่ดาน และดา้นหลง้บน
Power Settings (ต ั�งค�าการใช้�ไฟ)
กี่ำาหนดคา่กี่ารต้ �งคา่พื่ลง้งาน

 � Direct Power On (ระบับัเปิดเครื�องด�วนำ): เลอ่กี่ “On (เปิด)” เพื่่�อเปิดใชง้านโหมดเปิดเคร่�องดว่น โปรเจ็กี่
เตอรจ์ะเปิดอต้โนมต้ ิเม่�อไฟ AC เขั้า้ โดยไมต่อ้งกี่ดป่่ ม "เพื่าเวอร"์ ที่่�ป่่ มกี่ดบนโปรเจ็กี่เตอรห์รอ่บนรโ่มที่คอนโที่รล

 � Signal Power On (เปิดเครื�องพิ่ร�อมืสญัญาณภัาพิ่): เลอ่กี่ “On (เปิด)” เพื่่�อเปิดใชง้านโหมดสำญ้ญาณเปิด
เคร่�อง โปรเจ็กี่เตอรจ์ะเปิดอต้โนมต้ ิเม่�อระบบตรวจพื่บสำญ้ญาณ โดยไมต่อ้งกี่ดป่่ ม "เพื่าเวอร"์ ที่่�ป่่ มกี่ดบนโปรเจ็กี่
เตอรห์รอ่บนรโ่มที่คอนโที่รล
หมืายเหต:ุ  

 � ฟ้งกี่ช์้�นน่�ใชไ้ดก้ี่บ้แหลง่สำญ้ญาณ VGA และ HDMI
 � เปิดเคร่�องโดยสำญ้ญาณ สำามารถึใชไ้ดก้ี่บ้พื่อรต์ HDMI คร้ �งละหนึ�งพื่อรต์เที่า่น้�น เปิดเคร่�องโดยสำญ้ญาณ จะ

ไมท่ี่ำางานถึา้มอ่ป่กี่รณส์ำญ้ญาณมากี่กี่วา่หนึ�งอยา่งเช่�อมตอ่อยูก่ี่บ้โปรเจ็กี่เตอร ์ถึา้มก่ี่ารใชอ้ป่กี่รณส์ำญ้ญาณ
มากี่กี่วา่หนึ�งอยา่งกี่บ้เปิดเคร่�องโดยสำญ้ญาณ โปรดใชส้ำวติช ์HDMI

 � Auto Power Off (min) (ปิดอตัโนำมืตั ิ(นำาท)่): ต้ �งคา่ชว่งเวลากี่ารน้บถึอยหลง้ ตว้ต้ �งเวลาน้บถึอยหลง้จะเริ�ม
ขั้ึ�น เม่�อไมม่ส่ำญ้ญาณถึกูี่สำง่ไปยง้โปรเจคเตอร ์โปรเจคเตอรจ์ะปิดเคร่�องโดยอต้โนมต้ ิเม่�อกี่ารน้บถึอยหลง้เสำร็จสำิ�น 
(ในหน่วยนาที่)่

 � Sleep Timer (min) (ต ั�งเวลาปิด (นำาท)่): กี่ำาหนดคา่ต้ �งเวลาสำลป่
 � Sleep Timer (min) (ต้ �งเวลาปิด (นาที่)่): ต้ �งคา่ชว่งเวลากี่ารน้บถึอยหลง้ ตว้ต้ �งเวลาน้บถึอยหลง้จะเริ�ม

ที่ำางาน โดยที่่�มห่รอ่ไมม่ส่ำญ้ญาณสำง่ไปยง้โปรเจคเตอร ์โปรเจคเตอรจ์ะปิดเคร่�องโดยอต้โนมต้ ิเม่�อกี่ารน้บ
ถึอยหลง้เสำร็จสำิ�น (ในหน่วยนาที่)่

หมืายเหต:ุ  ตว้ต้ �งเวลาปิดจะรเ่ซต็ที่ก่ี่คร้ �งเม่�อปิดโปรเจ็กี่เตอร์
 � Always on (เปิดตลอด): ตรวจสำอบเพื่่�อต้ �งคา่เวลาปิดเป็นเปิดตลอด

 � Power Mode (Standby) (โหมืดเปิด/ปิด (สแตนำดบ์ัาย)): ต้ �งกี่ารต้ �งคา่โหมดพื่ลง้งาน
 � Active (เปิดใชง้าน): เลอ่กี่ “Active (เปิดใชง้าน)” เพื่่�อกี่ลบ้ไปสำแตนดบ์ายปกี่ติ
 � Eco.: เลอ่กี่ “Eco.” เพื่่�อประหยด้กี่ารสำิ�นเปลอ่งพื่ลง้งาน < 0.5W

 � USB Power (Standby) (การใช้�ไฟผู้�านำ USB (สแตนำดบ์ัาย)): เปิดใชง้านหรอ่ปิดใชง้านฟ้งกี่ช์้�น กี่ารใชไ้ฟ
ผ่า่น USB เม่�อโปรเจคเตอรอ์ยูใ่นโหมดสำแตนดบ์าย

Security (ระบับัป� องกนัำ)
กี่ำาหนดคา่กี่ารต้ �งคา่ความปลอดภัย้

 � Security (ระบับัป� องกนัำ): เปิดกี่ารใชง้านฟ้งกี่ช์้�นน่�เพื่่�อใหร้ะบบขั้อรหส้ำผ่า่นกี่อ่นเริ�มกี่ารใชง้านโปรเจคเตอร์
 � Off (ปิด): เลอ่กี่ “Off (ปิด)” เพื่่�อใหส้ำามารถึเปิดโปรเจคเตอรไ์ดโ้ดยไมต่อ้งตรวจสำอบรหส้ำผ่า่น
 � On (เปิด): เลอ่กี่ “On (เปิด)” เพื่่�อใชก้ี่ารตรวจสำอบความปลอดภัย้เม่�อเปิดโปรเจคเตอร์

หมืายเหต:ุ  รหส้ำผ่า่นเริ�มตน้คอ่ 1234 
 � Security Timer (ต ั�งเวลาป� องกนัำ): สำามารถึเลอ่กี่ฟ้งกี่ช์้�นเวลา (Month (เดอ่น)/Day (วน้)/Hour (ช้�วโมง)) 

เพื่่�อต้ �งคา่จำานวนช้�วโมงที่่�สำามารถึใชโ้ปรเจคเตอรไ์ด ้เม่�อเวลาน่�ผ่า่นไป คณ่จะถึกูี่ขั้อใหใ้สำร่หส้ำผ่า่นขั้องคณ่อก่ี่คร้ �ง
 � Change Password (เปล่�ยนำรหสัผู้�านำ): ใชเ้พื่่�อต้ �งคา่หรอ่แกี่ไ้ขั้รหส้ำผ่า่นที่่�แจง้เตอ่นเม่�อเปิดโปรเจคเตอร์
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HDMI Link Settings
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

 � HDMI Link: เปิดที่ำางาน/ปิดที่ำางานฟ้งกี่ช์้�น HDMI Link
 � Inclusive of TV (TV ภัายในำ): ถึา้กี่ารต้ �งคา่ถึกูี่ต้ �งคา่เป็น “Yes (ใช)่” ตว้เลอ่กี่ลงิคก์ี่ารเปิดเคร่�อง และปิดเคร่�อง

กี่จ็ะใชไ้ด ้
 � Power On Link: เปิด CEC ตามคำาสำ้�ง

 � Mutual: ที่้ �งโปรเจคเตอรแ์ละอป่กี่รณ ์CEC จะเปิดพื่รอ้มกี่น้
 � PJ --> Device (PJ --> อป่กี่รณ)์: อป่กี่รณ ์CEC จะเปิดหลง้จากี่ที่่�โปรเจคเตอรเ์ปิดแลว้เที่า่น้�น
 � Device --> PJ (อป่กี่รณ ์--> PJ): โปรเจคเตอรจ์ะเปิดหลง้จากี่ที่่�อป่กี่รณ ์CEC เปิดแลว้เที่า่น้�น

 � Power Off Link: เปิดใชง้านฟ้งกี่ช์้�นน่�เพื่่�อที่่�ที่้ �ง HDMI Link และโปรเจ็กี่เตอรจ์ะปิดพื่รอ้มกี่น้โดยอต้โนมต้ิ

Test Pattern (รป่แบับัการทดสอบั)
เลอ่กี่รปูแบบกี่ารที่ดสำอบจากี่ Green Grid (ตารางสำเ่ขั้ย่ว), Magenta Grid (ตารางสำแ่ดงมว่ง), White Grid (ตารางสำข่ั้าว), White (ขั้าว) 
หรอ่ปิดใชง้านฟ้งกี่ช์้�นน่� (Off (ปิด))
Remote Settings (การต ั�งค�ารโ่มืท)

 � IR Function (การทำางานำข้อง IR): ต้ �งกี่ารต้ �งคา่กี่ารที่ำางานขั้อง IR
 � On (เปิด): เลอ่กี่ “On (เปิด)” จะสำามารถึควบคม่โปรเจคเตอรไ์ดโ้ดยใชร้โ่มที่คอนโที่รลผ่า่นที่างตว้ร้บ IR 

ที่่�ดา้นบนและดา้นหนา้
 � Off (ปิด): เลอ่กี่ “Off (ปิด)” ที่ำาใหไ้มส่ำามารถึใชง้านโปรเจคเตอรโ์ดยรโ่มที่คอนโที่รลได ้โดยกี่ารเลอ่กี่ 

“Off (ปิด)” คณ่จะสำามารถึใชป้่่ มกี่ดได ้

Projector ID (ID โปรเจ็กเตอร)์
ID คำาสำ้�งสำามารถึถึกูี่ต้ �งคา่โดยเมนู (ชว่ง 0-99) และอน่ญาตใหผู้่ใ้ชค้วบคม่โปรเจ็กี่เตอรแ์ตล่ะตว้ไดโ้ดยคำาสำ้�ง RS232

12V Trigger (ทรกิเกอร ์12V)
ใชฟ้้งกี่ช์น้น่�เพื่่�อเปิดกี่ารใชง้าน หรอ่ปิดกี่ารใชท้ี่รกิี่เกี่อร์

หมืายเหต:ุ  แจ็คมนิ ิ3.5 มม. ที่่�ใหเ้อาตพ์ื่ต่ 12V 500mA (สำงูสำด่) สำำาหร้บควบคม่ระบบรเ่ลย์

+12V

GND

 � On (เปิด): เลอ่กี่ “On (เปิด)” เพื่่�อเปิดใชง้านที่รกิี่เกี่อร์
 � Off (ปิด): เลอ่กี่ “Off (ปิด)” เพื่่�อปิดใชง้านที่รกิี่เกี่อร์
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Options (ตวัเลอืก)
กี่ำาหนดคา่ตว้เลอ่กี่ขั้องโปรเจคเตอร์

 � Language (เลอืกภัาษา): เลอ่กี่เมนูกี่ารแสำดงผ่ลบนหนา้จอแบบหลายภัาษาระหวา่ง อง้กี่ฤษ เยอรมน้ ฝร้�งเศสำ 
อติาเลย่น สำแปนชิ โปรตเ่กี่สำ จน่ด้ �งเดมิ จน่แบบงา่ย ญ่�ป่่ น เกี่าหล ่และ ร้สำเซย่

 � Menu Settings (การต ั�งค�าเมืนำ)่: ต้ �งคา่ตำาแหน่งเมนูบนหนา้จอและกี่ำาหนดคา่กี่ารต้ �งคา่ตว้ต้ �งเวลาขั้องเมนู
 � Menu Location (ตำาแหน่งเมนู): เลอ่กี่ตำาแหน่งเมนูบนหนา้จอแสำดงผ่ล
 � Menu Timer (ต้ �งเวลาเมนู): เลอ่กี่ระยะเวลาที่่�เมนู OSD จะสำามารถึมองเห็นไดบ้นหนา้จอ

 � Auto Source (แหล�งท่�มืาแบับัอตัโนำมืตั)ิ: เลอ่กี่ตว้เลอ่กี่น่�เพื่่�อปลอ่ยใหโ้ปรเจคเตอรค์น้หาแหลง่สำญ้ญาณขั้าเขั้า้
ที่่�สำามารถึใชง้านไดโ้ดยอต้โนมต้ิ

 � Input Source (แหล�งสญัญาณเข้�า): เลอ่กี่แหลง่สำญ้ญาณขั้าเขั้า้ระหวา่ง HDMI1, HDMI2 และ HDMI3
 � Input Name (ช้ื�ออนิำพิ่ทุ): ใชเ้พื่่�อเปล่�ยนช่�อฟ้งกี่ช์้�นสำญ้ญาณเขั้า้เพื่่�อกี่ารบง่ช่�ที่่�งา่ยขั้ึ�น ตว้เลอ่กี่ที่่�ใชไ้ดป้ระกี่อบ

ดว้ย HDMI1, HDMI2 และ HDMI3
 � High Altitude (พิ่ื�นำท่�สง่): เม่�อ “On (เปิด)” ถึกูี่เลอ่กี่ พ้ื่ดลมจะหมน่เร็วขั้ึ�น คณ่สำมบต้นิ่�มป่ระโยชนเ์ม่�ออยูใ่นพื่่�นที่่�

ที่่�มร่ะดบ้สำงู ซึ�งมอ่ากี่าศเบาบาง
 � Display Mode Lock: เลอ่กี่ “On (เปิด)” หรอ่ “Off (ปิด)” เพื่่�อล็อคหรอ่ปลดล็อคกี่ารปร้บเปล่�ยนกี่ารต้ �งคา่โหมด

แสำดงผ่ล
 � Keypad Lock (ล็อคปุ� มื): เม่�อฟ้งกี่ช์้�นล็อคป่่ มกี่ดเป็น “On (เปิด)” ป่่ มกี่ดจะถึกูี่ล็อค อยา่งไรกี่ต็ามโปรเจคเตอร์

ยง้สำามารถึที่ำางานไดด้ว้ยรโ่มที่คอนโที่รล คณ่สำามารถึใชป้่่ มกี่ดไดใ้หม ่โดยเลอ่กี่ “Off (ปิด)”
 � Information Hide (ซ�อนำข้�อมืล่): เปิดกี่ารใชง้านฟ้งกี่ช์้�นน่�เพื่่�อซอ่นขั้อ้ความขั้อ้มลู

 � Off (ปิด): เลอ่กี่ “Off (ปิด)” เพื่่�อแสำดงขั้อ้ความ “searching (คน้หา)”
 � On (เปิด): เลอ่กี่ “On (เปิด)” เพื่่�อซอ่นขั้อ้ความขั้อ้มลู

 � Logo (โลโก�): ใชฟ้้งกี่ช์้�นน่�เพื่่�อต้ �งคา่หนา้จอเริ�มตน้ที่่�ตอ้งกี่าร หากี่มก่ี่ารเปล่�ยนแปลง จะมผ่่ลในคร้�งถึด้ไปที่่�
โปรเจคเตอรเ์ปิด

 � Default (ค�าเร ิ�มืต�นำ): หนา้จอเริ�มตน้มาตรฐาน
 � Neutral (ปกต)ิ: โลโกี่จ้ะไมแ่สำดงบนหนา้จอเม่�อเปิดเคร่�อง

 � Background Color (สพ่ิ่ื�นำ): ใชฟ้้งกี่ช์น้น่�เพื่่�อแสำดง สำน่ำ�าเงนิ สำแ่ดง สำเ่ขั้ย่ว สำเ่ที่า โลโกี่ ้หรอ่ ไมม่ ่เม่�อไมพ่ื่บ
สำญ้ญาณใด ๆ

Reset (รเ่ซ็ต)
รเ่ซต็โปรเจคเตอร์

 � Reset OSD (รเ่ซ็ต OSD): ยอ้นกี่ลบ้กี่ารต้ �งคา่เมนู OSD ไปที่่�คา่เริ�มตน้จากี่โรงงาน
 � Reset to Default (รเ่ซ็ตไปเป็นำค�าเร ิ�มืต�นำจากโรงงานำ): ยอ้นกี่ลบ้กี่ารต้ �งคา่ที่้ �งหมดไปที่่�คา่เริ�มตน้จากี่โรงงาน
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เมืนำข่้ �อมืล่
ดขูั้อ้มลูโปรเจ็กี่เตอรท์ี่่�แสำดงไวด้า้นลา่ง:

 � Regulatory
 � Serial Number (หมายเลขั้ซเ่รย่ล)
 � Source (แหลง่สำญ้ญาณ)
 � Resolution (ความละเอย่ด)
 � Refresh Rate (อต้รากี่ารรเ่ฟรช)
 � Display Mode (โหมดกี่ารแสำดงภัาพื่)
 � Projector ID (ID โปรเจ็กี่เตอร)์
 � Brightness Mode (โหมดความสำวา่ง)
 � FW Version (เวอรช์้�นเฟิรม์แวร)์
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 ความืละเอย่ดท่�ใช้�งานำได�

ความืเข้�ากนัำได�ทางวดิโ่อ

สญัญาณ ความืละเอย่ด
SDTV 480p
HDTV 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 1080p (24/50/60Hz)
UHD 2160p (24/50/60Hz)

ไที่มม์ิ�งวดิโ่อในรายละเอย่ด:
สญัญาณ ความืละเอย่ด อตัรารเ่ฟรช้ (Hz) หมืายเหตุ

SDTV(480p) 640 x 480 60

HDTV(720p) 1280 x 720 50/60

HDTV(1080I) 1920 x 1080 50/60

HDTV(1080p) 1920 x 1080 24/50/60

HDTV(1080p) 1920 x 1080 240
เฉพื่าะสำำาหร้บ HDMI1,HDMI2

WQHD(1440p) 2560 x 1440 120
UHD(2160p) 3840 x 2160 24/50/60 สำำาหร้บ 4K UHD

ความืเข้�ากนัำได�กบััคอมืพิ่วิเตอร์

มาตรฐาน VESA (สำญ้ญาณคอมพื่วเิตอร ์(ความเขั้า้กี่น้ไดก้ี่บ้อนาล็อกี่ RGB)):
สญัญาณ ความืละเอย่ด อตัรารเ่ฟรช้ (Hz) หมืายเหตสุำาหรบัั Mac

SVGA 800 x 600 56/60/72 Mac 60/72
XGA 1024 x 768 60/70/75 Mac 60/70/75

HDTV(720p) 1280 x 720 50/60 Mac 60
WXGA 1280 x 768 60/75 Mac 60/75
WXGA 1280 x 800 60 Mac 60
WXGA 1366 x 768 60 Mac 60

WXGA+ 1440 x 900 60 Mac 60
SXGA 1280 x 1024 60/75 Mac 60/75
UXGA 1600 x 1200 60

HDTV(1080p) 1920 x 1080 24/50/60 Mac 60
WUXGA 1920 x 1200 (*) 60 Mac 60

หมืายเหต:ุ  (*)1920 x 1200 @60Hz สำน้บสำน่นเฉพื่าะ RB (reduced blanking)
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ตารางไที่มม์ิ�งสำำาหร้บ PC:

สญัญาณ ความืละเอย่ด
ความืถู่� H อตัราการ

รเ่ฟรช้
(KHz) (Hz) วดิโ่อ ดจิทิลั หมืายเหตุ

SVGA 800 x 600 35.2 56.3 ไมม่่ √ 56Hz
SVGA 800 x 600 37.9 60.3 ไมม่่ √ 60Hz
SVGA 800 x 600 46.9 75 ไมม่่ √ ไมม่่
SVGA 800 x 600 48.1 72.2 ไมม่่ √ 72Hz
SVGA 800 x 600 53.7 85.1 ไมม่่ √ 85Hz
SVGA 832 x 624 ไมม่่ 75 ไมม่่ √ ไมม่่
XGA 1024 x 768 48.4 60 ไมม่่ √ ไมม่่
XGA 1024 x 768 56.5 70.1 ไมม่่ √ 70Hz
XGA 1024 x 768 60 75 ไมม่่ √ ไมม่่
XGA 1024 x 768 68.7 85 ไมม่่ √ ไมม่่
XGA 1024 x 768 ไมม่่ 120 ไมม่่ ไมม่่ ไมม่่
SXGA 1152 x 864 ไมม่่ 75 ไมม่่ √ ไมม่่
HD720 1280 x 720 ไมม่่ 50 ไมม่่ √ ไมม่่
HD720 1280 x 720 ไมม่่ 60 ไมม่่ √ ไมม่่
HD720 1280 x 720 92.62 120 ไมม่่ ไมม่่ ไมม่่
WXGA 1280 x 768 47.4 60 ไมม่่ √ ไมม่่
WXGA 1280 x 768 ไมม่่ 75 ไมม่่ √ ไมม่่
WXGA 1280 x 768 ไมม่่ 85 ไมม่่ √ ไมม่่

WXGA-800 1280 x 800 ไมม่่ 60 ไมม่่ √ ไมม่่
SXGA 1280 x 1024 64 60 ไมม่่ √ ไมม่่
SXGA 1280 x 1024 80 75 ไมม่่ √ ไมม่่
SXGA 1280 x 1024 91.1 85 ไมม่่ √ ไมม่่

SXGA+ 1400 x 1050 ไมม่่ 60 ไมม่่ ไมม่่ ไมม่่
UXGA 1600 x1200 75 60 ไมม่่ √ ไมม่่

HD1080 1920 x 1080 ไมม่่ 24 ไมม่่ √ ไมม่่
HD1080 1920 x 1080 ไมม่่ 50 ไมม่่ √ ไมม่่
HD1080 1920 x 1080 ไมม่่ 60 ไมม่่ √ ไมม่่
WUXGA 1920 x 1200 ไมม่่ 60 ไมม่่ √ RB
HDTV 1920 x 1080i ไมม่่ 50 √ √ ไมม่่
HDTV 1920 x 1080i ไมม่่ 60 √ √ ไมม่่
HDTV 1920 x 1080p ไมม่่ 24 √ √ ไมม่่
HDTV 1920 x 1080p ไมม่่ 50 √ √ ไมม่่
HDTV 1920 x 1080p ไมม่่ 60 √ √ ไมม่่
HDTV 1280 x 720 45 60 √ ไมม่่ ไมม่่
HDTV 1280 x 720p ไมม่่ 50 √ √ ไมม่่
HDTV 1280 x 720p ไมม่่ 60 √ √ ไมม่่
SDTV 720 x 480p ไมม่่ 60 ไมม่่ √ ไมม่่

หมืายเหต:ุ  “√“ หมายถึงึความละเอย่ดที่่�สำน้บสำน่น, “N/A” หมายถึงึความละเอย่ดที่่�ไมส่ำน้บสำน่น
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ความืเข้�ากนัำได�กบััคอมืพิ่วิเตอรส์ำาหรบัั MAC

ความืละเอย่ด Hz
ความืเข้�ากนัำได�กบัั 

Macbook
ความืเข้�ากนัำได�

กบัั Macbook Pro 
(Intel)

ความืเข้�ากนัำได�กบัั 
Power Mac G5

ความืเข้�ากนัำได�กบัั 
Power Mac G4

ดจิทิลั ดจิทิลั ดจิทิลั ดจิทิลั
800 x 600 60 √ √ ไมม่่ √
800 x 600 72 √ √ ไมม่่ √
800 x 600 75 √ √ ไมม่่ √
800 x 600 85 √ ไมม่่ ไมม่่ √
1024 x 768 60 √ √ ไมม่่ √
1024 x 768 70 √ √ ไมม่่ √
1024 x 768 75 √ √ ไมม่่ √
1024 x 768 85 √ √ ไมม่่ √
1280 x 720 60 √ √ ไมม่่ √
1280 x 768 60 √ √ ไมม่่ ไมม่่
1280 x 768 75 ไมม่่ ไมม่่ ไมม่่ √
1280 x 768 85 ไมม่่ ไมม่่ ไมม่่ ไมม่่
1280 x 800 60 ไมม่่ ไมม่่ ไมม่่ √
1280 x 1024 60 √ ไมม่่ ไมม่่ √
1280 x 1024 75 √ ไมม่่ ไมม่่ √
1920 x 1080 60 √ ไมม่่ ไมม่่ √

1920 x 1200 (*) 60 √ ไมม่่ ไมม่่ √
3840 x 2160 60 ไมม่่ ไมม่่ ไมม่่ ไมม่่

หมืายเหต:ุ  

 � (*) 1920 x 1200 @ 60Hz สำน้บสำน่นเฉพื่าะ RB (Reduced Blanking)
 � “√“ หมายถึงึความละเอย่ดที่่�สำน้บสำน่น, “N/A” หมายถึงึความละเอย่ดที่่�ไมส่ำน้บสำน่น

สญัญาณเข้�าสำาหรบัั HDMI

สญัญาณ ความืละเอย่ด อตัรารเ่ฟรช้ (Hz) หมืายเหตสุำาหรบัั Mac
SVGA 800 x 600 60/72/85/120 Mac 60/72/85
XGA 1024 x 768 60/70/75/85/120 Mac 60/70/75/85

SDTV(480P) 640 x 480 60
HDTV(720p) 1280 x 720 50/60 Mac 60

WXGA 1280 x 768 60/75/85 Mac 75
WXGA 1280 x 800 60/120 Mac 60

WXGA(*2) 1366 x 768 60
WXGA+ 1440 x 900 60/120(RB) Mac 60
SXGA 1280 x 1024 60/75/85 Mac 60/75

SXGA+ 1400 x 1050 60/85
UXGA 1600 x 1200 60/65/70/75/85

HDTV(1080I) 1920 x 1080 50/60
HDTV(1080p) 1920 x 1080 24/30/50/60/120 Mac 60
HDTV(1080p) 1920 x 1080 240(*3) Mac 60

WUXGA 1920 x 1200(*1) 60 Mac 60RB
WQHD 2560 x 1440 60RB/120

UHD(2160p) 3840 x 2160 24/30/50/60 Mac 24/30
UHD(2160p) 4096 x 2160 24/30/50/60 Mac 24
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หมืายเหต:ุ  

 � (*1) 1920 x 1200 @ 60Hz สำน้บสำน่นเฉพื่าะ RB (reduced blanking)
 � (*2) ไที่มม์ิ�งมาตรฐาน Windows 10
 � (*3) สำน้บสำน่นเฉพื่าะกี่บ้ HDMI1 และ HDMI2

ไทมืม์ื ิ�งรองรบัั 3D

ไทมืม์ื ิ�ง HDMI1.4a 3D สำาหรบัับัลเ่รย ์3D:

สญัญาณ ไทมืม์ื ิ�ง พิ่อรต์ท่�สนำบััสนำนุำ
720p (กี่ารรวบเฟรม) 1280 x 720 @ 50Hz HDMI1, HDMI2, HDMI3
720p (กี่ารรวบเฟรม) 1280 x 720 @ 60Hz HDMI1, HDMI2, HDMI3
1080p (กี่ารรวบเฟรม) 1920 x 1080 @ 23.98/24Hz HDMI1, HDMI2, HDMI3
720p (บนและลา่ง) 1280 x 720 @ 50Hz HDMI3
720p (บนและลา่ง) 1280 x 720 @ 60Hz HDMI3
1080p (บนและลา่ง) 1920 x 1080 @ 23.98/24Hz HDMI3

1080i(เคย่งขั้า้งกี่น้ (ครึ�ง)) 1920 x 1080 @ 50(25)Hz HDMI3
1080i(เคย่งขั้า้งกี่น้ (ครึ�ง)) 1920 x 1080 @ 60(30)Hz HDMI3

ไทมืม์ื ิ�ง PC 3D

สญัญาณ ไทมืม์ื ิ�ง พิ่อรต์ท่�สนำบััสนำนุำ
กี่รอบลำาดบ้ 800 x 600 @ 120Hz HDMI1, HDMI2, HDMI3
กี่รอบลำาดบ้ 1024 x 768 @ 120Hz HDMI1, HDMI2, HDMI3
กี่รอบลำาดบ้ 1280 x 800 @ 120Hz HDMI1, HDMI2, HDMI3
กี่รอบลำาดบ้ 1920 x 1080 @ 120Hz HDMI1, HDMI2, HDMI3

ตาราง EDID (Extended Display Identification Data)

สญัญาณดจิทิลั (HDMI 2.0)
ความละเอย่ด Native ดจิทิี่ล้: 3840 x 2160 @ 60Hz

B0/เวลาท่�ต ั�งข้ ึ�นำ B0/เวลามืาตรฐานำ B0/เวลามืาตรฐานำ B1/โหมืดวดิโ่อ B1/เวลาอย�างละเอย่ด
800 x 600 @ 56Hz 1280 x 720 @ 60Hz 3840 x 2160 @  

60Hz (คา่เริ�มตน้)
1920 x 1080p @ 120Hz 16:9 2560 x 1440 @ 120Hz

800 x 600 @ 72Hz 1280 x 800 @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 4:3 1920 x 1080 @ 240Hz

800 x 600 @ 75Hz 1280 x 1024 @ 60Hz 1920 x 1080i @ 60Hz 16:9

832 x 624 @ 75Hz 1920 x 1200 @ 60Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 16:9

1024 x 768 @ 60Hz 800 x 600 @ 120Hz 1920 x 1080p @ 60Hz 16:9

1024 x 768 @ 70Hz 1024 x 768 @ 120Hz 1920 x 1080p @ 50Hz 16:9

1024 x 768 @ 75Hz 1280 x 800 @ 120Hz 1920 x 1080p @ 24Hz 16:9

1280 x 1024 @ 75Hz 3840 x 2160 @ 24Hz 16:9

1152 x 870 @ 75Hz 3840 x 2160 @ 25Hz 16:9

3840 x 2160 @ 30Hz 16:9

3840 x 2160 @ 50Hz 16:9

3840 x 2160 @ 60Hz 16:9

4096 x 2160 @ 24Hz
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B0/เวลาท่�ต ั�งข้ ึ�นำ B0/เวลามืาตรฐานำ B0/เวลามืาตรฐานำ B1/โหมืดวดิโ่อ B1/เวลาอย�างละเอย่ด
4096 x 2160 @ 25Hz

4096 x 2160 @ 30Hz

4096 x 2160 @ 50Hz

4096 x 2160 @ 60Hz

720 x 480p @ 60Hz 16:9

1280 x 720p @ 60Hz 16:9

1280 x 720p @ 50Hz 16:9

720 x 576p @ 60Hz 16:9

หมืายเหต:ุ  

 � สำน้บสำน่น 1920 x 1080 @ 50Hz
 � 1920 x 1080 @ 240Hz รองร้บเฉพื่าะกี่บ้ HDMI1 และ HDMI2



ไทย 45

ข้�อมืล่เพิ่ิ�มืเตมิื

 ข้นำาดภัาพิ่และระยะห�างข้องโปรเจ็กเตอร์

ข้นำาด
ความืยาว

ทแยง
มืมุื (นำิ�ว) 
ข้องหนำ�า
จอ 16:9

ข้นำาดหนำ�าจอ W x H ระยะห�างการฉาย (D)
ออฟเซ็ต (Hd)

(มื.) (นำิ�ว) (มื.) (ฟตุ)

ความื
กว�าง ความืสง่ ความื

กว�าง ความืสง่ ไวด์ เทเล ไวด์ เทเล (มื.) (ฟตุ)

30 0.66 0.37 26.15 14.71 - 1.1 - 43.4 0.02 0.06
50 1.11 0.62 43.58 24.51 1.7 1.8 65.4 72.3 0.03 0.10
60 1.33 0.75 52.29 29.42 2.0 2.2 78.4 86.8 0.04 0.12
75 1.66 0.93 65.37 36.77 2.5 2.8 98.1 108.5 0.05 0.15
90 1.99 1.12 78.44 44.12 3.0 3.3 117.7 130.2 0.06 0.18
100 2.21 1.25 87.16 49.03 3.3 3.7 130.7 144.7 0.06 0.20
120 2.66 1.49 104.59 58.83 4.0 4.4 156.9 173.6 0.07 0.25
150 3.32 1.87 130.74 73.54 5.0 5.5 196.1 217.0 0.09 0.31
180 3.98 2.24 156.88 88.25 6.0 6.6 235.3 260.4 0.11 0.37
210 4.65 2.62 183.03 102.95 7.0 7.7 274.5 303.8 0.13 0.43
300 6.64 3.74 261.47 147.08 10.0 - 392.2 - 0.19 0.61

หมืายเหต:ุ  คา่เหลา่น่�ไมใ่ชต่ว้เลขั้ที่่�แน่นอน และสำามารถึเปล่�ยนแปลงไดเ้ล็กี่นอ้ย

มม่มองดา้นบน

มม่มองดา้นขั้า้ง

ระยะหา่งกี่ารฉาย (D)

หนา้จอ (W)

ความืกว�าง

คว
ามื

สง่ ทแยง

หนา้จอ (H)

ออฟเซต็ (Hd)

ระยะหา่งกี่ารฉาย (D)

หนา้จอ

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

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

เลนสำ์

หน่วย: 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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รหสัรโ่มืทคอนำโทรล

ปุ� มื
รหสัท่�กำาหนำดเอง รหสัปุ� มื

คำาอธ์บิัาย
ไบัต ์1 ไบัต ์2 ไบัต ์3 ไบัต ์3

เปิดเคร่่อง กี่ดเพื่่่อเปิดโปรเจคเตอร์

แหล่งที่่่มา กี่ด "แหล่งสำ้ญญาณ" เพื่่่อเล่อกี่สำ้ญญาณเขั้้า

แบคไลที่์ ไม่มี สำล้บแบคไลที่์

ซิงค์ใหม่ ซงิโครไนซโ์ปรเจคเตอรไ์ปยง้สำญ้ญาณเขั้า้
โดยอต้โนมต้ิ

ต้วต้้งเวลาสำลิป ต้้งค่าช่วงเวลาต้วต้้งเวลาสำล่ป

แกี่้ภัาพื่บิดเบ่้ยว ปร้บความบิดเบ่้ยวขั้องภัาพื่ที่่่เกี่ิดจากี่กี่ารเอ่ยง
โปรเจคเตอร์

สำ้ดสำ่วนภัาพื่ กี่ดเพื่่่อเปล่่ยนอ้ตราสำ่วนภัาพื่ขั้องภัาพื่ที่่่แสำดง

สำามมิติ เล่อกี่โหมด 3D ที่่่ตรงกี่้บเน่้อหา 3D ขั้องค่ณ
ด้วยตนเอง

ความสำว่าง ปร้บความสำว่างขั้องภัาพื่
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ปุ� มื
รหสัท่�กำาหนำดเอง รหสัปุ� มื

คำาอธ์บิัาย
ไบัต ์1 ไบัต ์2 ไบัต ์3 ไบัต ์3

คอนที่ราสำต์ ควบค่มระด้บความแตกี่ต่างระหว่างสำ่วนที่่่สำว่าง
ที่่่สำ่ดและม่ดที่่่สำ่ดขั้องภัาพื่

หลอดไฟ เล่อกี่โหมดความสำว่าง

CMS เปิดระบบกี่ารจ้ดกี่ารสำ่ (CMS) ขั้อง Optoma 
(ไม่รองร้บ)

โหมด
เล่อกี่โหมดกี่ารแสำดงผ่ลสำำาหร้บกี่ารต้้งค่าที่่่
เหมาะสำมที่่่สำ่ดสำำาหร้บกี่ารใช้งานต่างๆ โปรดดู
หน้า 27

HDR กี่ำาหนดค่ากี่ารต้้งค่า (HDR)

ป่่มสำ่่ที่ิศที่าง เล่อกี่รายกี่าร หร่อที่ำากี่ารปร้บสำิ่งที่่่ค่ณเล่อกี่

ใสำ่ค่า ย่นย้นกี่ารเล่อกี่รายกี่ารขั้องค่ณ

กี่ล้บ เคล่่อนที่่่ไปย้งเมนูกี่่อนหน้า

เมนู แสำดงหร่อออกี่จากี่เมนูแสำดงบนหน้าจอขั้อง
โปรเจคเตอร์

ระด้บเสำ่ยง - ปร้บเพื่่่อลดเสำ่ยง

ซ่อน ปิดเสำ่ยง

ระด้บเสำ่ยง + ปร้บเพื่่่อเพื่ิ่มเสำ่ยง

HDMI1 เล่อกี่สำ้ญญาณเขั้้า HDMI1

HDMI2 เล่อกี่สำ้ญญาณเขั้้า HDMI2

HDMI3 เล่อกี่สำ้ญญาณเขั้้า HDMI3

ผู่้ใช้1 ต้้งเวลาสำล่ป

ผู่้ใช้2 CMS.

ผู่้ใช้3 ไม่ม่ฟ้งกี่์ช้่น

ผู่้ใช้4 ไม่ม่ฟ้งกี่์ช้่น
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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 ิ"ซอ่น" ไมไ่ดเ้ปิดอยู่

  ภัาพื่อยูน่อกี่โฟกี่ส้ำ

 � ปร้บแหวนโฟกี่ส้ำที่่�เลนสำข์ั้องโปรเจคเตอร ์โปรดดหูนา้ 17
 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้จอกี่ารฉายอยูร่ะหวา่งระยะที่างที่่�ตอ้งกี่ารจากี่โปรเจคเตอร ์ 

(โปรดดหูนา้ 45)

  ภัาพื่ถึกูี่ยด่ออกี่เม่�อแสำดงภัาพื่ยนตร ์DVD 16:9

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

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

  ภัาพื่เล็กี่เกี่นิไป หรอ่ใหญเ่กี่นิไป

 � ปร้บป่่ มซมูที่่�สำว่นบนขั้องโปรเจคเตอร์
 � เล่�อนเคร่�องโปรเจ็กี่เตอรใ์หใ้กี่ลห้รอ่หา่งจากี่จอภัาพื่
 � กี่ดป่่ ม "เมนู" บนแผ่งควบคม่โปรเจ็กี่เตอร,์ ไปที่่� "Display (หนา้จอ)-->Aspect Ratio (สำด้สำว่นภัาพื่)" ลองกี่ารต้ �ง

คา่ตา่ง ๆ

  ภัาพื่มด่า้นที่่�เอย่ง:

 � ถึา้เป็นไปได ้ที่ำากี่ารปร้บตำาแหน่งวางขั้องโปรเจคเตอรใ์หอ้ยูต่รงกี่ลางขั้องหนา้จอ และตำ�ากี่วา่สำว่นลา่งขั้องหนา้จอ

  ภัาพื่กี่ลบ้ดา้น

 � เลอ่กี่ "Setup (ต้ �งคา่)-->Projection (กี่ารฉายภัาพื่)" จากี่ OSD และปร้บที่ศิที่างกี่ารฉายภัาพื่

  ภัาพื่ซอ้นและเบลอ

 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ “Display Mode (โหมดกี่ารแสำดงภัาพื่)” ไมไ่ดเ้ป็น 3 มติ ิเพื่่�อหลก่ี่เล่�ยงไมใ่หภ้ัาพื่ 2 มติปิกี่ติ
ปรากี่ฏิเป็นภัาพื่ซอ้นที่่�เบลอ
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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° จากี่ดา้นบนหรอ่ดา้นหนา้ตว้ร้บสำญ้ญาณ 
IR บนโปรเจ็กี่เตอร์

 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่อ่ะไรขั้วางกี่้ �นระหวา่งรโ่มที่คอนโที่รลและโปรเจคเตอร ์ยา้ยไปในระยะ 6 ม. (~19 ฟต่) จากี่
โปรเจ็กี่เตอร์

 � ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ใสำแ่บตเตอร่�อยา่งถึกูี่ตอ้ง
 � เปล่�ยนแบตเตอร่�ถึา้แบตเตอร่�หมด

 ไฟแสดงสถูานำะการเตอืนำ
เม่�อไฟแสำดงสำถึานะกี่ารเตอ่น (ดดูา้นลา่ง) ตดิขั้ึ�น โปรเจคเตอรจ์ะปิดเคร่�องโดยอต้โนมต้:ิ

 � ไฟแสำดงสำถึานะ LED "แหลง่กี่ำาเนดิแสำง" จะตดิเป็นสำแ่ดง และถึา้เคร่�อง "เปิด/สำแตนดบ์าย" ไฟแสำดงสำถึานะจะ
กี่ะพื่รบิเป็นสำแ่ดง

 � LED แสำดงสำถึานะ "อณ่หภัมู"ิ ตดิเป็นสำแ่ดง และถึา้เคร่�อง "เปิด/สำแตนดบ์าย" ไฟแสำดงสำถึานะจะกี่ะพื่รบิเป็นสำแ่ดง 
น่�หมายความวา่ โปรเจคเตอรร์อ้นเกี่นิไป ภัายใตส้ำถึานกี่ารณป์กี่ต ิสำามารถึเปิดโปรเจคเตอรก์ี่ลบ้ขั้ึ�นมาใหมไ่ด ้

 � ไฟแสำดงสำถึานะ LED "อณ่หภัมู"ิ กี่ะพื่รบิเป็นสำแ่ดง และถึา้เคร่�อง "เปิด/สำแตนดบ์าย" ไฟแสำดงสำถึานะจะกี่ะพื่รบิเป็น
สำแ่ดง

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

ข้�อความื
LED เปิด/สแตนำดบ์ัาย LED อณุหภัม่ื ิ LED แหล�งกำาเนำดิแสง

(สแ่ดง) (นำำ �าเงนิำ) (สแ่ดง) (สแ่ดง)
สำถึานะสำแตนดบ์าย 
(ตอ่สำายเพื่าเวอร)์ ตดิตลอด

เปิดเคร่่อง (อ่่นเคร่่อง)
กี่ะพื่รบิ

(0.5 วนิาที่ ่ปิด / 0.5 
วนิาที่ ่เปิด)

เปิดเคร่่อง และแสำงแหล่งกี่ำาเนิด
แสำง ตดิตลอด

ปิด (ที่ำาให้เย็น) 

กี่ะพื่รบิ 
(0.5 วนิาที่ ่ปิด / 0.5 

วนิาที่ ่เปิด) กี่ลบ้ไปยง้ไฟ
สำแ่ดงที่่�ตดิตลอดเม่�อปิด

พ้ื่ดลมที่ำาความเย็น
ผ่ิดพื่ลาด (แหล่งกี่ำาเนิดแสำงล้ม
เหลว) กี่ะพื่รบิ ตดิตลอด

ผ่ิดพื่ลาด (พื่้ดลมไม่ที่ำางาน) กี่ะพื่รบิ กี่ะพื่รบิ
ผ่ิดพื่ลาด (อ่ณหภัูมิเกี่ิน) กี่ะพื่ริบ ตดิตลอด
สำถึานะสำแตนด์บาย 
(โหมดเผ่าไหม้) กี่ะพื่ริบ

เผ่าไหม้ (อ่่นเคร่่อง) กี่ะพื่ริบ
เผ่าไหม้ (ระบายความร้อน) กี่ะพื่ริบ

เผ่าไหม้ (แสำงแหล่งกี่ำาเนิดแสำง)
กี่ะพื่ริบ

(3 วินาที่่ เปิด / 1 วินาที่่ 
ปิด)

เผ่าไหม้ (แหล่งกี่ำาเนิดแสำงปิด)
กี่ะพื่ริบ

(เปิด 1 วินาที่่ / ปิด 3 
วินาที่่)

 � ปิดเคร่�อง:

 � เตอ่นอณ่หภัมู:ิ
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 � พ้ื่ดลมไมท่ี่ำางาน:

 � อยูน่อกี่ชว่งที่่�แสำดงภัาพื่:

 � คำาเตอ่นพื่ลง้งานตำ�า:
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ข้�อมืล่จำาเพิ่าะ
การมืองเห็นำ คำาอธ์บิัาย

เที่คโนโลย่ Texas Instrument DMD, 0.47 นิ�ว/1080p UHD HSSI DMD X1, S451
ความละเอย่ดสำญ้ญาณออกี่ 1920 x 1080 (ไมม่แ่อคชเูอเตอร)์

ความละเอย่ดสำญ้ญาณเขั้า้
สำงูสำด่

กี่ราฟฟิกี่สำงูสำด่ที่่� 2160p@60Hz
 � HDMI1 (2.0): 2160p@60Hz
 � HDMI2 (2.0): 2160p@60Hz
 � HDMI3 (2.0): 2160p@60Hz

แบนดว์ดิที่ส์ำงูสำด่:
 � HDMI 2.0: 600MHz
 � HDMI 1.4: 600MHz (RB)

เลนสำ์

 � อต้รากี่ารฉาย: 1.5~1.66 (ความคลาดเคล่�อน +/-3%)
 � F-สำต็อป: 1.98 (กี่วา้ง)~2.02 (ไกี่ล)
 � ความยาวโฟกี่ส้ำ: 15.84~17.44 มม.
 � อต้รากี่ารซมู: 1.1x

ออฟเซต็ 105% (ความคลาดเคล่�อน +/-5%)
ขั้นาดภัาพื่ 33”~300”, ดท่ี่่�สำด่กี่วา้ง 80”
ระยะที่างกี่ารฉาย 1.2 ม.~9.9 ม.

I/O

 � HDMI V2.0 / HDCP2.2 (x3)
 � USB2.0 (สำำาหร้บอป้เกี่รดเฟิรม์แวร)์
 � สำญ้ญาณเสำย่งออกี่ 3.5 มม.
 � RS-232 ตว้ผู่ ้(D-SUB 9 พื่นิ)
 � RJ-45 (IoT, สำน้บสำน่น IoT อนิเที่อรเ์น็ต และฟ้งกี่ช์้�น OTA)
 � S/PDIF (สำน้บสำน่น PCM 2-แชนเนล, ดอลบ่� ดจิติอล (5.1))
 � ที่รกิี่เกี่อร ์12V (แจ็ค 3.5 มม.)
 � 3D ซงิค์

สำ่ 1073.4 ลา้นสำ่

อต้รากี่ารสำแกี่น  � อต้รากี่ารสำแกี่นแนวราบ: 31.0~135.0 KHz
 � อต้รากี่ารสำแกี่นแนวต้ �ง: 24~120 Hz

ลำาโพื่ง ใช,่ 8W

กี่ารสำิ�นเปลอ่งพื่ลง้งาน

 � โหมดความสำวา่ง: 100%
 � ที่้�วไป 240W ±15% @ 110VAC BTU: 819
 � ที่้�วไป 230W ±15% @ 220VAC BTU: 785

 � โหมด ECO: 80%
 � ที่้�วไป 185W ±15% @ 110VAC BTU: 631
 � ที่้�วไป 175W ±15% @ 220VAC BTU: 597

ความตอ้งกี่ารใชพ้ื่ลง้งาน 100 - 240V ±10%, AC 50/60Hz
ไฟเขั้า้ 3.0A
กี่ารวางแนวกี่ารตดิต้ �ง ดา้นหนา้, ดา้นหลง้, เพื่ดาน-บน, ดา้นหลง้-บน

ขั้นาด (กี่ x ล x สำ)  � ไมร่วมขั้า: 337 x 265 x 108 มม. (13.26 x 10.43 x 4.25 นิ�ว)
 � พื่รอ้มขั้า: 337 x 265 x 119.3 มม. (13.26 x 10.43 x 4.69 นิ�ว)

นำ�าหน้กี่ 4.8 กี่กี่. (10.58 ปอนด)์
สำิ�งแวดลอ้ม ใชง้านในอณ่หภัมู ิ0~40°C, ความช่�น 80% (ไมค่วบแน่น)

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

สหรัฐอเมืริกา
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

ละตินำอเมืริกา
Optoma Technology, Inc.   888-289-6786
47697 Westinghouse Drive.   510-897-8601
Fremont, Ca 94539  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
หมายเลขั้โที่รศ้พื่ที่์ฝ่ายบริกี่าร :  service@tsc-europe.com
+44 (0)1923 691865

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

ฝรั�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

สแกนำดิเนำเว่ย
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

เกาหล่
https://www.optoma.com/kr/
 

ญ่�ปุ�นำ
https://www.optoma.com/jp/

ไต�หวันำ
https://www.optoma.com/tw/

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

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