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1
โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ
โปรเจ็กเตอรของคุณมาพรอมกบัรายการท่ีแสดงดานลาง ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีรายการครบทุกอยาง 
และติดตอ DellTM ถามีรายการใดหายไป

รายการในกลองบรรจุ

สายเคเบิลเพาเวอร สายเคเบิล VGA ยาว 1.8 ม. (VGA เปน VGA)

กระเปาถือ รีโมทคอนโทรล

แผน CD คูมือผูใช & เอกสาร แบตเตอร่ี AAA (2)
6 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ



เก่ียวกับโปรเจ็กเตอรของคุณ 

 ขอควรระวัง: ข้ันตอนเพื่อความปลอดภัย

1 อยาใชโปรเจ็กเตอรใกลเครือ่งใชอ่ืนท่ีสรางความรอนปริมาณสงู
2 อยาใชโปรเจ็กเตอรในบริเวณท่ีมีปริมาณฝุนมากเกินไป ฝุนอาจทําใหระบบทํางานลมเหลว และ
โปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมัติ

3 ตรวจดูใหแนใจวาโปรเจ็กเตอรติดในบรเิวณท่ีมีการระบายอากาศเปนอยางดี
4 อยาขวางชองทางระบายอากาศ และชองเปดตางๆ บนโปรเจ็กเตอร
5 ตรวจดูใหแนใจวาโปรเจ็กเตอรทํางานระหวางชวงอุณหภมิูหอง (5ºC ถึง 35ºC)

1 แผงควบคุม

2 แท็บซูม

3 แหวนโฟกัส

4 เลนส

5 ปุมยกระดับเพื่อปรับความสงู

6 ตัวรับสัญญาณ IR

7 ฝาปดเลนส

8 รยูึดสําหรบัยึดเพดาน: รูสกร ูM3 ความลึก 6.5 มม. แรงบิดท่ีแนะนํา <8 kgf-cm

9 รยูึดสําหรบัขาตั้งแบบสามขา: น็อตใส 1/4"*20 UNC

10 ฝาปดหลอด

11 ลอปรับความเอียง

12 ขายกระดับ

มุมมองดานบน มุมมองดานลาง

8

9

10 12

11

1

2

3

4
57
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6 อยาพยายามสัมผัสชองระบายอากาศออก เนือ่งจากชองนีอ้าจรอนขึน้มากหลังจากท่ีเปด
โปรเจ็กเตอร หรอืทันทีหลังจากท่ีปดเครื่อง

7 อยามองเขาไปในเลนสในขณะที่โปรเจ็กเตอรเปดอยู เนื่องจากอาจทําใหตาของคณุบาดเจ็บได
8 อยาวางวัตถุใดๆ ใกล หรือวางไวขางหนาโปรเจ็กเตอร หรอืคลุมเลนสในขณะท่ีโปรเจ็กเตอรเปดอยู 
เนือ่งจากความรอนอาจทําใหวัตถุนัน้หลอมละลาย หรือไหมได

 หมายเหตุ: 

• อยาพยายามยึดโปรเจ็กเตอรบนเพดานดวยตัวคุณเอง ควรทําการติดตั้งโดยชางเทคนิคท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ

• ชุดยึดเพดานโปรเจ็กเตอรท่ีแนะนํา (หมายเลขผลิตภัณฑ: C3505) สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม ดู
เว็บไซตสนับสนนุของเดลลท่ี support.dell.com

• สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม ดู ขอมูลเพื่อความปลอดภัย ท่ีสงมอบมาพรอมกับโปรเจ็กเตอรของคุณ
8 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ



2
การเช่ือมตอโปรเจ็กเตอร

 ขอควรระวัง: กอนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในสวนน้ี ใหปฏิบัติตาม ข้ันตอนเพื่อ
ความปลอดภยั ตามที่อธบิายไวใน หนา 7

1 ขัว้ตอรีโมท USB 9 ขั้วตออินพุตเสียง-A

2 ขัว้ตอ HDMI 10 ขั้วตอไมโครโฟน

3
เอาตพุต VGA-A 

(มอนิเตอรลูป-ทรู)
11

ขั้วตอ RS232 

4 ขัว้ตออินพุต VGA-A (D-sub) 12 ขั้วตอ RJ45 

5 ขัว้ตออินพุต VGA-B (D-sub) 13 สล็อตสายเคเบลิเพื่อความปลอดภัย

6 ขัว้ตอเอส-วิดีโอ 14 ขั้วตอเอาตพุตเสยีง

7 ขัว้ตอคอมโพสิตวิดีโอ 15 ขั้วตออินพุตเสียง-B แชนเนลซาย

8 ขัว้ตออินพุตเสยีง-B แชนเนลขวา 16 ขั้วตอสายเพาเวอร

3 4 5 6 7 8

15 14

1 2

13

9 10 11 12

16
การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร 9



การเชือ่มตอไปยังคอมพิวเตอร

การเช่ือมตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล VGA

 หมายเหตุ: สายเคเบิล USB ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

 หมายเหตุ: ตองเชื่อมตอสายเคเบิล USB ถาคุณตองการใชคุณสมบตัิ เลื่อนหนาขึน้ และ 
เลื่อนหนาลง บนรีโมทคอนโทรล

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิล VGA เปน VGA 

3 สายเคเบิล USB-A เปน USB-B 

1

2
3

10 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร



การเช่ือมตอ มอนิเตอรลูป-ทรู โดยใชสายเคเบิล VGA

 หมายเหตุ: มีสายเคเบิล VGA เพียงเสนเดียวสงมอบมาพรอมกับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณ
สามารถซือ้สายเคเบิล VGA เพิม่เตมิบนเว็บไซตเดลลไดท่ี dell.com

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิล VGA เปน VGA 

1

2 2
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การเช่ือมตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล RS232

 หมายเหตุ: สายเคเบิล RS232 ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคณุ ปรึกษาชางติดตั้งมืออาชีพ
สําหรับสายเคเบิล และซอฟตแวรรีโมทคอนโทรล RS232

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิล RS232 

1

2

12 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร



การเชือ่มตอไปยังเครื่องเลน DVD 

การเช่ือมตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิลเอส-วิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบิลเอส-วิดีโอไมไดใหมากบัโปรเจ็กเตอรของคณุ คณุสามารถซือ้สายเคเบิล
เอส-วดีิโอท่ียาวขึน้ (50 ฟตุ/100 ฟตุ) บนเว็บไซตเดลลท่ี dell.com

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิลเอส-วดีิโอ

2

1
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การเช่ือมตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบิลคอมโพสติวิดีโอไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซื้อสาย
เคเบลิคอมโพสิตวดีิโอท่ียาวขึน้ (50 ฟตุ/100 ฟตุ) ไดบนเว็บไซตเดลลท่ี dell.com

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิลคอมโพสติวิดีโอ

2

1
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การเช่ือมตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิลคอมโพเนนตวิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวดีิโอไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณ
สามารถซือ้สายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอท่ียาวขึ้น (50 ฟตุ/100 ฟุต) ไดบนเว็บไซต
เดลลท่ี dell.com

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอ

2

1
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การเช่ือมตอเครื่องเลน DVD โดยใชสายเคเบิล HDMI 

 หมายเหตุ: สายเคเบิล HDMI ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบลิ HDMI 

2

1
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การเชือ่มตอเขากับระบบแลน

เพ่ือควบคุมโปรเจ็กเตอรที่เช่ือมตอไปยังเครือขายผานสายเคเบิล RJ45

 หมายเหตุ: สายเคเบิล RJ45 ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิล RJ45

2

1

ระบบแลน (LAN)
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การเช่ือมตอกับกลองควบคุม RS232 เชิงพาณิชย

 หมายเหตุ: สายเคเบิล RS232 ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคณุ ปรึกษาชางเทคนิค
มืออาชีพเพื่อหาสายเคเบลิ

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิล RS232 

3 กลองควบคุม RS232 เชิงพาณิชย

1

2

3
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3
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ
การเปดโปรเจ็กเตอร

 หมายเหตุ: เปดโปรเจ็กเตอรกอนท่ีคณุจะเปดแหลงกําเนิดสญัญาณ (คอมพิวเตอร, เครื่องเลน 
DVD, ฯลฯ) ไฟบนปุม เพาเวอร จะกะพริบเปนสีน้ําเงินจนกระท่ังถูกกด

1 แกะฝาปดเลนสออก 
2 เชื่อมตอสายเพาเวอร และสายเคเบลิสัญญาณท่ีเหมาะสม สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
โปรเจ็กเตอร, ใหดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 9 

3 กดปุม เพาเวอร (ดู "การใชแผงควบคมุ" ในหนา 23 เพื่อคนหาปุม เพาเวอร) 
4 เปดแหลงสัญญาณของคณุ (คอมพิวเตอร, เครื่องเลน DVD, ฯลฯ)
5 เชื่อมตอแหลงสัญญาณของคุณเขากับโปรเจ็กเตอรโดยใชสายเคเบิลท่ีเหมาะสม สําหรบัขั้นตอนใน
การเชื่อมตอแหลงสญัญาณเขากบัโปรเจ็กเตอร ดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 9

6 ตามคาเริม่ตน แหลงสัญญาณอินพุตของโปรเจ็กเตอรถูกตั้งคาเปน VGA-A  เปลี่ยนแหลงสัญญาณ
อินพตุของโปรเจ็กเตอร ถาจําเปน

7 ถาคุณมีแหลงสัญญาณหลายอยางเชื่อมตออยูกับโปรเจ็กเตอร, กดปุม สญัญาณ บนรโีมท
คอนโทรล หรือแผงควบคุม เพือ่เลือกแหลงสัญญาณท่ีตองการ ดู "การใชแผงควบคุม" ในหนา 23 
และ "การใชรีโมทคอนโทรล" ในหนา 26 เพือ่คนหาปุม สัญญาณ 

การปดโปรเจ็กเตอร
 ขอสังเกต: ถอดปลั๊กโปรเจ็กเตอรหลังจากท่ีปดเครื่องอยางเหมาะสม ตามท่ีอธิบายใน
กระบวนการตอไปนี้

1 กดปุม เพาเวอร 

 หมายเหตุ: ขอความ "Press Power Button to Turn off Projector (กดปุมเพาเวอรเพื่อ
ปดโปรเจก็เตอร)" จะปรากฏบนหนาจอ ขอความจะหายไปหลังจาก 5 วินาที หรอืคณุสามารถ
กดปุม เมนู เพื่อใหขอความหายไปก็ได 

2 กดปุม เพาเวอร อีกครั้ง พัดลมทําความเย็นจะทํางานตอไปเปนเวลา 120 วินาที
การใชโปรเจ็กเตอรของคณุ 19



3 ในการปดโปรเจ็กเตอรอยางรวดเร็ว ใหกดปุม เพาเวอร คางไวเปนเวลา 1 วินาที ในขณะที่พัดลม
ทําความเยน็ของโปรเจ็กเตอรยงัคงทํางานอยู

 หมายเหตุ: กอนท่ีคุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกครั้ง ใหรอ 60 วินาทีเพือ่ปลอยใหอุณหภูมิภายใน
คงท่ีกอน 

4 ถอดสายเพาเวอรจากเตาเสยีบไฟฟาและโปรเจ็กเตอร 

การปรับภาพที่ฉาย

การเพ่ิมความสูงโปรเจ็กเตอร
1 กดปุม ยกระดับ
2 ยกโปรเจ็กเตอรไปยังมุมการแสดงผลท่ีตองการ จากนัน้ปลอยปุม เพือ่ล็อคขาปรับระดับใหเขา
ตําแหนง

3 ใชลอปรับความเอียงเพื่อปรับมุมการแสดงผลอยางละเอียด

การลดความสูงโปรเจ็กเตอร
1 กดปุม ยกระดับ
2 ลดความสงูโปรเจ็กเตอรลง จากนั้นปลอยปุม เพื่อล็อคขาปรับระดับใหเขาตําแหนง

1 ปุมยกระดับ

2 ขายกระดับ (มุมการเอียง: 0 ถึง 8 องศา)

3 ลอปรับความเอียง

2

3 3

1
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การปรับซมูและโฟกัสของโปรเจ็กเตอร
 ขอควรระวัง: เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายที่จะเกิดกับโปรเจ็กเตอร ใหแนใจวาเลนสซูม 
และขาปรับระดับน้ันหดเขาไปจนสุด กอนที่จะยายโปรเจ็กเตอร หรือวางโปรเจก็เตอรไว
ในกระเปาใส

1 หมุนแท็บซูมเพือ่ซมูเขาและออก
2 หมุนแหวนโฟกัสจนกระท่ังภาพชัด โปรเจ็กเตอรโฟกัสไดท่ีระยะทางระหวาง 3.94 ฟุตถึง 32.81 ฟตุ 

(1.2 ม. ถึง 10 ม.)

1 แท็บซูม

2 แหวนโฟกัส

1

2

การใชโปรเจ็กเตอรของคณุ 21



การปรับขนาดภาพที่ฉาย
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การใชแผงควบคุม

หนาจอ 
(ทแยงมุม)

สงูสดุ 44"
(111.76 ซม.)

109"
(276.86 ซม.)

181"
(459.74 ซม.)

254"
(645.16 ซม.)

326"
(828.04 ซม.)

362"
(919.48 ซม.)

ต่ําสดุ 36.3"
(92.20 ซม.)

91"
(231.14 ซม.)

151"
(383.54 ซม.)

212"
(538.48 ซม.)

272"
(690.88 ซม.)

302"
(767.08 ซม.)

ขนาด
หนาจอ

สงูสดุ 
(กxส)

37.01" X 
23.23"

92.13" X 
57.48"

153.94" X 
96.06"

215.35" X 
134.65"

276.77" X 
172.83"

307.48" X 
192.13"

(94 ซม. X 59 
ซม.)

(234 ซม. X 
146 ซม.)

(391 ซม. X 
244 ซม.)

(547 ซม. X 
342 ซม.)

(703 ซม. X 
439 ซม.)

(781 ซม. X 
488 ซม.)

ต่ําสดุ 
(กxส)

30.71" X 
19.29"

76.77" X 
48.03"

128.35" X 
79.92"

179.53" X 
112.20"

230.71" X 
144.09"

256.30" X 
160.24"

(78 ซม. X 
49 ซม.)

(195 ซม. X 
122 ซม.)

(326 ซม. X 
203 ซม.)

(456 ซม. X 
285 ซม.)

(586 cซม. X 
366 ซม.)

(651 ซม. X 
407 ซม.)

Hd

สงูสดุ 25.98"
(66 ซม.)

64.96"
(165 ซม.)

107.87"
(274 ซม.)

151.18"
(384 ซม.)

194.49"
(494 ซม.)

216.14"
(549 ซม.)

ต่ําสดุ 21.65"
(55 ซม.)

53.94"
(137 ซม.)

90.16"
(229 ซม.)

125.98"
(320 ซม.)

162.20"
(412 ซม.)

179.92"
(457 ซม.)

ระยะทาง 3.94' (1.2ม.) 9.8' (3.0ม.) 16.4' (5.0ม.) 23.0' (7.0ม.) 29.5' (9.0ม.) 32.81' 
(10.0ม.)

* กราฟนี้ใชสําหรบัใชในการอางอิงเทานั้น

1 3

5

2

7

10

9

4

8

6
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1

ไฟเตอืนหลอด ถาไฟแสดงสถานะหลอดสเีหลืองตดิ หรือกะพริบ อาจเกิด
ปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• หลอดถึงจุดสิ้นสุดอายกุารใชงานแลว
• ไมไดติดตั้งโมดูลหลอดอยางเหมาะสม
• หลอดทํางานลมเหลว
• ลอสลีมเหลว

ดูหัวขอ "การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคณุ" ในหนา 61 
และ "สัญญาณแนะนํา" ในหนา 65 สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ

2

ไฟเตอืนอุณหภูมิ ถาไฟแสดงสถานะอุณหภูมิสีเหลืองติด หรือกะพรบิ อาจเกิด
ปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• อุณหภูมิภายในของโปรเจ็กเตอรสงูเกินไป
• ลอสลีมเหลว

ดูหัวขอ "การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคณุ" ในหนา 61 
และ "สัญญาณแนะนํา" ในหนา 65 สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ

3
เพาเวอร เปดหรอืปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ ดูหัวขอ

"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 19 และ "การปดโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 19

4

ขึน้  /การปรบัแกภาพ
บดิเบีย้ว

กดเพือ่เคลื่อนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพท่ีเกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)

5

ขวา  / ปรับอัตโนมัติ กดเพือ่เคลื่อนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

กดเพือ่ซงิโครไนซโปรเจ็กเตอรเขากับแหลงสญัญาณอินพุต

 หมายเหตุ: ปรบัอตัโนมัติ ไมทํางานถาเมนูท่ีแสดง
บนหนาจอ (OSD) แสดงอยู

6 ตวัรับสญัญาณ IR เล็งรีโมทคอนโทรลเขาหาตัวรับสัญญาณ IR และกดปุม

7

ลง  / การปรบัแกภาพ
บดิเบีย้ว

กดเพือ่เคลื่อนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพท่ีเกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)
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8
เมน ู กดเพือ่เปดทํางาน OSD ใชปุมบังคับทิศทาง และปุม เมนู 

เพือ่เคลื่อนท่ีภายใน OSD

9

ซาย  / สญัญาณ กดเพือ่เคลื่อนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

กดเพือ่สลับระหวางสญัญาณ อนาล็อก RGB, คอมโพสิต, 
คอมโพเนนต (YPbPr ผาน VGA), HDMI และเอส-วิดีโอ เม่ือ
มีแหลงสัญญาณหลายอยางเชื่อมตออยูกับโปรเจ็กเตอร

10 ปอน กดเพือ่ยนืยันรายการท่ีเลือก
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การใชรีโมทคอนโทรล

1 เพาเวอร 
เปดหรือปดโปรเจ็กเตอร สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม ดูหัวขอ
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 19 และ "การปดโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 19

2 ปอน กดเพื่อยืนยนัการเลือก

3 ขวา กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ (OSD)

4 ลง กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ (OSD)

5 อัตราสวนภาพ กดเพื่อเปล่ียนอัตราสวนภาพของภาพท่ีแสดง

6 ปดเสียง กดเพื่อปดเสียง หรือเลิกปดเสียงลําโพงโปรเจ็กเตอร
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7 โหมดวิดีโอ

โปรเจ็กเตอรมีการกําหนดคาลวงหนาท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรบัการ
แสดงผลขอมูล (สไลดการนําเสนอ) หรอืวดีิโอ (ภาพยนตร, เกม, 
ฯลฯ)

กดปุม โหมดวิดีโอ เพือ่สลับระหวาง โหมดการนําเสนอ, โหมด
สวาง, โหมดภาพยนตร, sRGB หรอื โหมดกําหนดเอง

การกดปุม โหมดวิดีโอ ครั้งแรก จะแสดงโหมดที่แสดงอยูใน
ปจจุบัน การกดปุม โหมดวิดีโอ อีกครัง้ จะสลับระหวางโหมด
ตางๆ

8 เมาสขึ้น 
กดเพื่อเลื่อนไปยังหนากอนหนา

 หมายเหตุ: สายเคเบิล USB ตองเชื่อมตออยู ถาคณุ
ตองการใชคุณสมบัติ เลื่อนหนาขึ้น

9 เมาสลง 
กดเพื่อเลื่อนไปยังหนาถัดไป

 หมายเหตุ: สายเคเบิล USB ตองเชื่อมตออยู ถาคณุ
ตองการใชคุณสมบัติ เลื่อนหนาลง

10 คาง กดเพื่อหยุดภาพบนหนาจอชั่วคราว

11 หนาจอวางเปลา กดเพื่อซอน/เลิกซอนภาพ

12 ขอมูล กดเพื่อใหขอมูลความละเอียดปกติของโปรเจ็กเตอร

13 เอส-วิดีโอ กดเพื่อเลือกสัญญาณเอส-วดีิโอ

14 ขึ้น กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ (OSD)

15 ซาย กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ (OSD)

16 เมนู กดเพื่อเปดทํางาน OSD

17 เพิ่มระดับเสียง กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง

18
สัญญาณ กดเพื่อสลับระหวางสัญญาณ อนาล็อก RGB, คอมโพสติ, 

คอมโพเนนต (YPbPr, ผาน VGA), HDMI และเอส-วดีิโอ

19 ลดระดับเสียง กดเพื่อลดระดับเสียง

20
การปรบัแกภาพบิดเบี้ยว 
+

กดเพื่อปรับความผิดเพีย้นของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)

21
การปรบัแกภาพบิดเบี้ยว 
-

กดเพื่อปรับความผิดเพีย้นของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)
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22
ปรับอัตโนมัติ กดเพื่อซิงโครไนซโปรเจ็กเตอรกับแหลงสัญญาณอินพตุ ปรบั

อัตโนมัติไมทํางานถา OSD แสดงอยู

23 ซูม + กดเพื่อเพิ่มขนาดภาพ

24 ซูม - กดเพื่อลดขนาดภาพ

25 VGA กดเพื่อเลือกสัญญาณ VGA

26 วิดีโอ กดเพื่อเลือกสัญญาณคอมโพสิตวิดีโอ
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การติดต้ังแบตเตอรี่รโีมทคอนโทรล
 หมายเหตุ: นําแบตเตอรีอ่อกจากรีโมทคอนโทรลเมื่อไมไดใช

1 กดแท็บ เพื่อยกฝาปดชองใสแบตเตอรี่

2 ตรวจสอบสัญลักษณระบุขั้ว (+/-) บนแบตเตอรี่ 

3 ใสแบตเตอรี่ โดยใสขั้วใหถูกตองตามสัญลักษณในชองใสแบตเตอรี่ 

 หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการใชแบตเตอรี่ท่ีมีชนิดแตกตางกันผสมกัน 
หรอืใชแบตเตอรีใ่หมและเกาดวยกัน

4 ใสฝาปดแบตเตอรีก่ลับคืน

1

2

3

4
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ระยะการทํางานดวยรโีมทคอนโทรล 

 หมายเหตุ: ระยะการทํางานท่ีแทจริงอาจแตกตางจากแผนภูมิเล็กนอย นอกจากนี ้แบตเตอรี่
ท่ีออนจะทําใหรโีมทคอนโทรลสั่งการโปรเจ็กเตอรไดอยางไมเหมาะสม

Operating range
Angle ±30° 

Distance 7m/22.97feet

Dista
nce

Angle

Angle

D
is

ta
nc

e



การใชเมนูที่แสดงบนหนาจอ
• โปรเจ็กเตอรมีเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ (OSD) หลายภาษาท่ีสามารถแสดงไดโดยมีหรือไมมีสญัญาณ

อินพตุ 
• ในการเคล่ือนท่ีผานแท็บตางๆ ในเมนูหลัก, กดปุม  หรือ  บนแผงควบคุมโปรเจ็กเตอรของ

คุณ หรอืรโีมทคอนโทรล
• ในการเลือกเมนูยอย, กดปุม  บนแผงควบคุมโปรเจ็กเตอร หรือกดปุม Enter บนรโีมท

คอนโทรล
• ในการเลือกตัวเลือก, กดปุม  หรอื  บนแผงควบคมุโปรเจ็กเตอรของคุณ หรอืรโีมท

คอนโทรล สีจะเปลี่ยนเปนสีน้ําเงินเขม เม่ือรายการถูกเลือก สีจะเปลี่ยนเปนสนี้ําเงินเขม
• ใชปุม  หรือ  บนแผงควบคมุหรือรีโมทคอนโทรลเพื่อปรับการตั้งคา
• ในการกลับไปยังเมนูหลัก, ไปท่ีแท็บ กลับ และกดปุม  บนแผงควบคุม หรอืกด Enter บนรีโมท

คอนโทรล 
• ในการออกจาก OSD, ไปท่ีแท็บ EXIT (ออก) และกดปุม  หรอืกดปุม เมน ูโดยตรงบนแผง

ควบคุม หรือกด Enter บนรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: เนื่องจากปุม Enter อยูท่ีเดียวกบัปุม  บนรโีมทคอนโทรล, ขณะนีจึ้งไมมีการ
ทําเครื่องหมาย  บนรีโมท

เมนูหลัก

AUTO-ADJUST (ปรับอัตโนมัติ)
Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ) จะปรับ ความถี่ และ แทร็กก้ิง ของโปรเจ็กเตอรในโหมด PC โดย
อัตโนมัต ิในขณะที่ Auto Adjustment (ปรับอัตโนมัติ) กําลังทํางาน ขอความตอไปนี้จะปรากฏบน
หนาจอ:
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INPUT SELECT (เลือกสัญญาณเขา)
เมนู Input Select (เลือกสัญญาณเขา) อนุญาตใหคุณเลือกแหลงสัญญาณเขาของโปรเจ็กเตอรของคุณ

Auto Source (สัญญาณอตัโนมัติ)—
เลือก Off (ปด) (คาเริม่ตน) เพื่อล็อค
สัญญาณเขาปจจุบัน ถาคณุกดปุม 
สัญญาณ ในขณะท่ีโหมด สัญญาณ 
อัตโนมัติ ถูกตั้งคาเปน ปด, คุณ
สามารถเลือกสัญญาณเขาดวยตัวเอง
ได เลือก On (เปด) เพื่อตรวจจับ
สัญญาณเขาท่ีมีโดยอัตโนมัติ ถาคณุ
กดปุม สัญญาณ เม่ือโปรเจ็กเตอร
เปดอยู โปรเจ็กเตอรจะคนหาสัญญาณ
เขาท่ีใชไดถัดไปโดยอัตโนมัติ

VGA-A—กด  บนแผงควบคมุ หรือกดปุม Enter บนรีโมทคอนโทรล เพื่อตรวจจับ
สญัญาณ VGA-A 
VGA-B—กด  บนแผงควบคมุ หรือกดปุม Enter บนรีโมทคอนโทรล เพื่อตรวจจับ
สญัญาณ VGA-B
S-VIDEO (เอส-วิดีโอ)—กด  บนแผงควบคมุ หรือกดปุม Enter บนรีโมทคอนโทรล เพื่อตรวจจับ
สญัญาณเอส-วิดีโอ
COMPOSITE VIDEO (คอมโพสิตวิดีโอ)—กด  บนแผงควบคุม หรือกดปุม Enter บนรีโมท
คอนโทรล เพื่อตรวจจับสัญญาณคอมโพสิตวิดีโอ
HDMI—กด  บนแผงควบคุม หรือกดปุม Enter บนรีโมทคอนโทรล เพือ่ตรวจจับสัญญาณ 
HDMI
ADVANCED (ข้ันสูง)—กด  บนแผงควบคุม หรือกดปุม Enter บนรโีมทคอนโทรล เพื่อเปดทํางาน 
Input Select Advanced (เลือกสัญญาณเขาข้ันสูง) 

INPUT SELECT ADVANCED (เลือกสัญญาณเขาขั้นสูง)
เมนู Input Select Advanced (เลือกสญัญาณเขาขัน้สูง) อนุญาตใหคณุเปดทํางานหรือปดทํางานแหลง
สญัญาณเขาได

VGA-A—ใช  และ  เพือ่เปดทํางานหรือปดทํางานอินพุต VGA-A 
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VGA-B—ใช  และ  เพือ่เปดทํางานหรือปดทํางานอินพุต VGA-B 
เอส-วิดีโอ—ใช  และ  เพื่อเปดทํางานหรือปดทํางานอินพตุเอส-วิดีโอ 
คอมโพสิตวิดีโอ—ใช  และ  เพือ่เปดทํางานหรอืปดทํางานอินพตุคอมโพสิตวิดีโอ 
HDMI—ใช  และ  เพื่อเปดทํางานหรือปดทํางานอินพุต HDMI  

 หมายเหตุ: คุณไมสามารถปดทํางานแหลงสัญญาณเขาปจจุบันได ในขณะใดๆ ตองมีแหลง
สญัญาณเขาอยางนอยท่ีสุด 2 แหลงเปดทํางานอยู

PICTURE (รูปภาพ) (ในโหมด PC)
ดวยการใชเมนู Picture (รปูภาพ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู Picture (รปูภาพ) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

Video Mode (โหมดวิดีโอ)—อนุญาตใหคณุปรับการแสดงภาพใหเหมาะสมท่ีสุด: Presentation 
(การนําเสนอ), Bright (สวาง), Movie (ภาพยนตร), sRGB (ใหการแสดงสีท่ีมีความเท่ียงตรงมาก
กวา) และ Custom (กําหนดเอง) (ตั้งคาตามความตองการของคณุ) ถาคุณปรบัการตั้งคาสําหรับ 
Brightness (ความสวาง), Contrast (คอนทราสต), Saturation (ความอิ่มของสี), Sharpness 
(ความชัด), Tint (โทนสี) และ Advanced (ข้ันสูง) โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนไปยงั Custom (กําหนด
เอง) โดยอัตโนมัติ

 หมายเหตุ: ถาคุณปรับการตัง้คาสําหรับ Brightness (ความสวาง), Contrast 
(คอนทราสต), Saturation (ความอิ่มของสี), Sharpness (ความชัด), Tint (โทนสี) และ 
Advanced (ข้ันสูง) โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนไปยัง Custom (กําหนดเอง) โดยอัตโนมัติ

Brightness (ความสวาง)—ใช  และ  เพือ่ปรบัความสวางของภาพ
Contrast (คอนทราสต)—ใช  และ  เพือ่ปรบัคอนทราสตของหนาจอ
Advanced (ข้ันสูง)—กด  บนแผงควบคุม หรือกดปุม Enter บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเปดทํางาน 
Picture Advance (รูปภาพข้ันสูง)  ดู "PICTURE ADVANCED (รปูภาพขั้นสูง)" ในหนา 35
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PICTURE (รูปภาพ) (ในโหมดวิดีโอ)
ดวยการใชเมนู Picture (รปูภาพ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู Picture (รปูภาพ) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

Video Mode (โหมดวิดีโอ)—อนุญาตใหคณุปรับการแสดงภาพใหเหมาะสมท่ีสุด: Presentation 
(การนําเสนอ), Bright (สวาง), Movie (ภาพยนตร), sRGB (ใหการนําเสนอสีท่ีมีความเที่ยงตรง
มากขึน้), และ Custom (กําหนดเอง) (ตั้งคาตามท่ีคุณตองการ) ถาคุณปรบัการตั้งคาสําหรับ 
Brightness (ความสวาง), Contrast (คอนทราสต), Saturation (ความอิม่ของสี), Sharpness 
(ความชัด), Tint (โทนสี) และ Advanced (ข้ันสูง) โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนไปยงั Custom (กําหนด
เอง) โดยอัตโนมัติ

 หมายเหตุ: ถาคุณปรับการตัง้คาสําหรับ Brightness (ความสวาง), Contrast 
(คอนทราสต), Saturation (ความอิ่มของสี), Sharpness (ความชัด), Tint (โทนสี) และ 
Advanced (ข้ันสูง), โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนไปยัง Custom (กําหนดเอง) โดยอัตโนมัติ

Brightness (ความสวาง)—ใช  และ  เพือ่ปรบัความสวางของภาพ
Contrast (คอนทราสต)—ใช  และ  เพือ่ปรบัคอนทราสตของหนาจอ
Saturation (ความอิม่ของสี)—อนญุาตใหคุณปรับแหลงสัญญาณวิดีโอจากสีดําและสีขาว เพื่อใหสีมี
ความอ่ิมอยางสมบูรณ กด  เพื่อลดปรมิาณของสีในภาพ และ  เพือ่เพิม่ปริมาณของสีในภาพ

Sharpness (ความชัด)—กด  เพือ่ลดความชดั และ   เพือ่เพิม่ความชดั
Tint (โทนสี)—กด  เพือ่เพิม่ปริมาณของสีเขยีวในภาพ และ  เพื่อเพิ่มปรมิาณของสีแดงในภาพ 
(ใชไดสําหรับ NTSC เทานัน้)

Advanced (ข้ันสูง)—กด  บนแผงควบคุม หรือกดปุม Enter บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเปดทํางาน 
Picture Advance (รูปภาพข้ันสูง)  ดู "PICTURE ADVANCED (รปูภาพขั้นสูง)" ดานลาง

 หมายเหตุ: Saturation (ความอิม่ของสี), Sharpness (ความชัด) และ Tint (โทนสี) ใชได
เฉพาะเมื่อแหลงสญัญาณเขามาจากคอมโพสติ หรอืเอส-วิดีโอเทานั้น
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PICTURE ADVANCED (รูปภาพขั้นสูง)
ดวยการใชเมนู Picture Advanced (รูปภาพขั้นสูง) คณุสามารถปรบัการตั้งคาการแสดงผลของ
โปรเจ็กเตอรของคุณได เมน ูPicture Advanced (รูปภาพขัน้สูง) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

White Intensity (ความเขมสีขาว)—ใช  และ   เพื่อปรับความเขมสีขาวของหนาจอ

Color Temp (อณุหภูมิสี)—อนุญาตใหคณุปรับอุณหภูมิสี หนาจอจะปรากฏเย็นขึ้นท่ีอุณหภมิูสสีูงขึ้น 
และอุนขึน้เมื่ออุณหภูมิสีต่ําลง เมื่อคุณปรับคาในเมนู Color Adjust (ปรับสี), โหมด Custom (กําหนด
เอง) จะเปดการทํางาน คาตางๆ จะถูกจัดเกบ็ในโหมด Custom (กําหนดเอง)
Custom Color Adjust (ปรับคาสีเอง)—ใชสําหรับปรับคาสแีดง สเีขียว และสีน้ําเงินดวยตัวเอง

Color Space (ปริภูมสิี)—อนญุาตใหคุณเลือกปรภิูมิสี โดยมีตัวเลือกคือ: RGB, YCbCr และ YPbPr

DISPLAY (หนาจอ) (ในโหมด PC)
ดวยการใชเมนู Display (หนาจอ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู Picture (รปูภาพ) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

Aspect Ratio (อัตราสวนภาพ)—อนญุาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ เพื่อปรับลักษณะท่ีภาพจะ
ปรากฏ
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•  Original (ด้ังเดิม) — เลือก Original (ด้ังเดิม) เพื่อรักษาอัตราสวนภาพของภาพที่ฉายใหเปน
ไปตามสัญญาณภาพอินพุต

•  4:3 — แหลงสัญญาณอินพุตถูกปรับขนาดใหพอดีหนาจอ และฉายภาพในอัตราสวน 4:3 
•  Wide (ไวด) — แหลงสัญญาณอินพุตถูกปรบัขนาดใหพอดีความกวางของหนาจอ เพื่อฉาย

ภาพแบบไวดสกรีน
Zoom (ซูม)—กด  บนแผงควบคุม หรือกดปุม Enter บนรโีมทคอนโทรล 
เพื่อเปดทํางานเมนู Zoom (ซมู)  

เลือกบริเวณที่ตองการซูม และกด  บนแผงควบคมุ หรือกดปุม Enter บน
รีโมทคอนโทรล เพื่อดูภาพท่ีซูม

ปรบัขนาดภาพโดยการกด  หรือ  และกด  บนแผง
ควบคุม หรอืกดปุม Enter บนรโีมทคอนโทรลเพื่อดู

Zoom Navigation (การเล่ือนซมู)—กด  บนแผงควบคมุ 
หรือกดปุม Enter บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเปดทํางานเมนู Zoom Navigation 
(การเล่ือนซูม) 

ใช     เพือ่เลื่อนหนาจอการฉายภาพ

Horizontal Position (ตําแหนงแนวนอน)—กด  เพื่อเลื่อนภาพไปทางซาย และ  เพือ่เลื่อน
ภาพไปทางขวา

Vertical Position (ตําแหนงแนวต้ัง)—กด  เพื่อเลื่อนภาพลง และ  เพื่อเลื่อนภาพขึน้

Frequency (ความถี่)—อนุญาตใหคณุเปลี่ยนความถี่นาฬิกาขอมูลการแสดงผล เพือ่ใหตรงกับ
ความถี่ของกราฟฟกการดของคอมพวิเตอรของคุณ ถาคุณเห็นคลื่นกะพริบในแนวตั้ง, ใชการควบคุม 
Frequency (ความถี่) เพื่อลดแถบรบกวนใหเหลือนอยท่ีสุด นีเ่ปนการปรบัอยางหยาบ 

Tracking (แทร็กก้ิง)—ซิงโครไนซเฟสของสัญญาณการแสดงผลกับกราฟฟกการด ถาคุณมีปญหา
ภาพไมนิง่ หรือภาพกะพริบ, ใช Tracking (แทร็กก้ิง) เพื่อทําการแกไข นีเ่ปนการปรบัอยางละเอียด
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DISPLAY (หนาจอ) (ในโหมดวิดีโอ)
ดวยการใชเมนู Display (หนาจอ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู Picture (รปูภาพ) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

Aspect Ratio (อัตราสวนภาพ)—อนญุาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ เพื่อปรับลักษณะท่ีภาพจะ
ปรากฏ

•  Original (ด้ังเดิม) — เลือก Original (ด้ังเดิม) เพือ่รกัษาอัตราสวนภาพของภาพท่ีฉายใหเปน
ไปตามสัญญาณภาพอินพุต

•  4:3 — แหลงสัญญาณอินพุตถูกปรบัขนาดใหพอดีหนาจอ และฉายภาพในอัตราสวน 4:3 
•  Wide (ไวด) — แหลงสัญญาณอินพุตถูกปรบัขนาดใหพอดีความกวางของหนาจอ เพื่อฉาย

ภาพแบบไวดสกรีน
Zoom (ซูม)—กด  บนแผงควบคุม หรือกดปุม Enter บนรโีมทคอนโทรล 
เพื่อเปดทํางานเมนู Zoom (ซมู)  

เลือกบริเวณที่ตองการซูม และกด  บนแผงควบคมุ หรือกดปุม Enter บน
รีโมทคอนโทรล เพื่อดูภาพท่ีซูม 

ปรับขนาดภาพโดยการกด  หรือ  และกด  บนแผง
ควบคุม หรอืกดปุม Enter บนรโีมทคอนโทรลเพื่อดู

Zoom Navigation (การเล่ือนซมู)—กด  บนแผงควบคุม หรอืกดปุม 
Enter บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเปดทํางานเมน ูZoom Navigation (การ
เล่ือนซูม) 

ใช     เพื่อเลื่อนหนาจอการฉายภาพ
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LAMP (หลอด)
ดวยการใชเมนู Lamp (หลอด) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู Lamp (หลอด) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

Lamp Mode (โหมดหลอด)—อนุญาตใหคุณเลือกระหวางโหมด Normal (ปกติ) และ ECO (อีโค) 

Normal Mode (โหมดปกติ) ใชระดับพลังงานเตม็ท่ี ECO Mode (โหมดอีโค) ทํางานท่ีระดับพลังงาน
ต่ํากวา ซึ่งชวยยืดอายกุารใชงานหลอดใหยาวนานขึ้น, การทํางานเงียบลง และใหเอาตพุตแสงท่ีจาง
ลงบนหนาจอ 

Lamp Hour (ชัว่โมงหลอด)—แสดงชั่วโมงการทํางานนบัตั้งแตรีเซ็ตตวัตั้งเวลาหลอดครั้งสุดทาย
Lamp Hour Reset (รีเซ็ตชั่วโมงหลอด)—เลือก Yes (ใช) เพือ่รเีซ็ตตัวตั้งเวลาหลอด

SET UP (ต้ังคา)
เมนู Set Up (ตั้งคา) อนุญาตใหคุณปรับการตั้งคาตางๆ สําหรับ Language (ภาษา), Projector Mode 
(โหมดโปรเจ็กเตอร), Keystone (การแกภาพบิดเบี้ยว), Standby VGA Output (เอาตพตุ VGA 
สแตนดบาย), 3D Display (การแสดงผล 3D) และ Network (เครือขาย)
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Language (ภาษา)—ใชสําหรับตั้งภาษาสําหรับ OSD กด  บนแผงควบคุม หรอืกดปุม Enter บน
รโีมทคอนโทรล เพื่อเปดทํางานเมนู Language (ภาษา) 

Projector Mode (โหมดโปรเจก็เตอร)—ใชสําหรับเลือกโหมดโปรเจ็กเตอร ขึ้นอยูกับลักษณะท่ี
โปรเจ็กเตอรถูกยึด
•  Front Projection-Desktop (การฉายดานหนา-ตั้งโตะ) — นีเ่ปนตัวเลือกมาตรฐาน

•  Front Projection-Ceiling Mount (การฉายดานหนา-ยดึเพดาน) — โปรเจ็กเตอรจะพลิกภาพ
กลับหวั สําหรับการฉายภาพท่ียึดบนเพดาน

•  Rear Projection-Desktop (การฉายดานหลัง-ตัง้โตะ) — โปรเจ็กเตอรจะกลับภาพ เพือ่ท่ีคณุ
สามารถฉายภาพจากดานหลังของหนาจอกึ่งทึบแสงได

•  Rear Projection-Ceiling Mount (การฉายดานหลัง-ยึดเพดาน) — โปรเจ็กเตอรจะกลับภาพ 
และพลิกภาพกลับหัว คุณสามารถฉายภาพจากดานหลังของหนาจอก่ึงทึบแสงดวยการฉายแบบ
ยึดเพดานได

Auto Keystone (แกภาพบิดเบ้ียวอัตโนมัติ)—เลือก On (เปด) เพื่อเปดทํางานการแกไขความผิด
เพีย้นของภาพแนวตั้งท่ีเกิดจากการเอียงโปรเจ็กเตอรโดยอัตโนมัติ
V. Keystone (แกภาพบิดเบ้ียวแนวต้ัง)—ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพในแนวตั้ง ซึ่งเกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร
Standby VGA Output (เอาตพุต VGA สแตนดบาย)—เลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) ฟงกชั่น
เอาตพุต VGA ท่ีสถานะสแตนดบายของโปรเจ็กเตอร คาเริ่มตนคือ Off (ปด)
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3D Display (การแสดงผล 3D)—เลือก On (เปด) เพื่อเริ่มฟงกชั่น 3D Display (การแสดงผล 3D) 
คาเริม่ตนคือ Off (ปด)

 หมายเหตุ: ในการเปดฟงกชั่น 3D Display (การแสดงผล 3D), ใหแนใจวาแวน 3D, เนือ้หา
วิดีโอ 3D และกราฟฟกการดเอาตพุต 60Hz/120Hz ท่ีสนับสนุนบน PC/NB พรอมแลว 

3D Sync Invert (3D ซิงคยอนกลับ)—ถาคณุเห็นภาพไมชัด หรือภาพซอนในขณะที่สวมแวน 3D 
DLP, คุณอาจจําเปนตองใชคําสั่ง 'Invert (ยอนกลับ)' เพ่ือใหลําดับของภาพซาย/ขวาพอดีท่ีสุด เพ่ือ
ใหไดภาพท่ีถูกตอง (สําหรับแวน 3D DLP)

Network (เครือขาย)—เลือก On (เปด) เพือ่เปดทํางานฟงกชั่น Network (เครือขาย) กด  บน
แผงควบคุม หรือกดปุม Enter บนรีโมทคอนโทรล เพื่อกําหนดการตัง้คา Network (เครือขาย)

NETWORK (เครือขาย)
เมนู Network (เครือขาย) อนุญาตใหคณุกําหนดคาการตั้งคาการเชื่อมตอเครือขาย

DHCP Address (DHCP แอดเดรส)—ถามี DHCP เซริฟเวอรในเครือขายซึ่งโปรเจ็กเตอรเชื่อมตออยู, 
IP แอดเดรสจะไดมาโดยอัตโนมัติเม่ือคณุตั้งคา DHCP เปน On (เปด) ถา DHCP เปน Off (ปด), ให
ตั้งคา IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซับเนต็ มาสก) และ Gateway (เกตเวย) ดวยตัวเอง 
ใช   เพื่อเลือกหมายเลขของ IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซบัเน็ต มาสก) และ 
Gateway (เกตเวย) พิมพตัวเลขและกด Enter เพื่อยืนยันแตละหมายเลข จากนัน้ใช   เพือ่ตั้ง
คารายการถัดไป

IP Address (IP แอดเดรส)—กําหนดคา IP แอดเดรสโดยอัตโนมัตหิรือดวยตัวเองใหกับโปรเจ็กเตอร
ท่ีเชื่อมตออยูกับเครือขาย
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Subnet Mask (ซับเน็ต มาสก)—กําหนดคา Subnet Mask (ซับเนต็ มาสก) ของการเชื่อมตอ
เครอืขาย

Gateway (เกตเวย)—ตรวจสอบเกตเวยแอดเดรสกับผูดูแลระบบเครือขาย/ระบบของคณุ ถาคุณ
กําหนดคานี้ดวยตัวเอง

DNS—ตรวจสอบ IP แอดเดรสของ DNS เซิรฟเวอรกับผูดูแลระบบเครือขาย/ระบบของคุณ ถาคุณ
กําหนดคานี้ดวยตัวเอง

Store (เก็บ)—กด  บนแผงควบคุม หรือกดปุม Enter บนรีโมทคอนโทรล เพื่อบันทึกการเปลี่ยน
แปลงท่ีทําในการตั้งคาเครอืขาย

Reset Network (รีเซต็เครือขาย)—เลือก Yes (ใช) เพื่อรีเซต็การกําหนดคาเครือขาย

INFORMATION (ขอมูล)
เมนู Information (ขอมูล) แสดงการตั้งคาของโปรเจ็กเตอรในปจจุบัน

OTHERS (อ่ืนๆ)
เมนู Others (อ่ืนๆ) อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ สําหรบั Menu (เมนู), Screen 
(หนาจอ), Audio (เสียง), Power (พลังงาน), Security (ระบบปองกัน) และ Closed Caption 
(คําบรรยาย) (สําหรับ NTSC เทานั้น) นอกจากนี้ คุณยังสามารถทํากระบวนการ Test Pattern 
(รปูแบบทดสอบ) และ Factory Reset (รเีซ็ตคาโรงงาน) ไดดวย
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Menu Settings (การต้ังคาเมนู)—เลือกและกด  บนแผงควบคมุ หรือกดปุม Enter บนรีโมท
คอนโทรล เพื่อเปดทํางานเมนู Menu Settings (การตั้งคาเมนู)  Menu Settings (การตัง้คาเมนู) 
ประกอบดวยตวัเลือกตอไปนี้:

Menu Position (ตําแหนงเมนู)—อนุญาตใหคุณเปล่ียนตําแหนงของเมน ูOSD บนหนาจอ

Menu Transparency (ความโปรงแสงของเมนู)—เลือกเพื่อเปล่ียนระดับความโปรงแสง
ของพื้นหลัง OSD

Menu Timeout (ไทมเอาตเมนู)—อนญุาตใหคุณปรับเวลาสําหรับไทมเอาตของ OSD ตาม
คาเริ่มตน OSD จะหายไปหลังจากท่ีไมมีกิจกรรมใดๆ 20 วินาที

Menu Lock (ล็อคเมนู)—เลือก On (เปด) เพือ่เปดทํางาน Menu Lock (ล็อคเมนู) และซอน
เมนู OSD เลือก OFF (ปด) เพือ่ปดทํางาน Menu Lock (ล็อคเมนู) ถาคุณตองการปดทํางาน
ฟงกชั่น Menu Lock (ล็อคเมน)ู และทําให OSD หายไป, กดปุม เมนู บนแผงควบคมุ หรือ
รีโมทคอนโทรลเปนเวลา 15 วินาที จากนั้นปดทํางานฟงกชั่น

Screen Settings (การต้ังคาหนาจอ)—เลือกและกด  บนแผงควบคุม หรอืกดปุม Enter บนรโีมท
คอนโทรล เพื่อเปดทํางาน Screen Settings (การตั้งคาหนาจอ)  เมนู Screen Settings (การตั้งคา
หนาจอ) ประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

Capture Screen (จบัภาพหนาจอ)—เลือกและกด  บนแผงควบคุม หรอืกดปุม Enter 
บนรีโมทคอนโทรลเพื่อจับภาพหนาจอ, ขอความตอไปนี้จะปรากฏบนหนาจอ

 หมายเหตุ: ในภาพจับภาพใหเต็มภาพ, ใหแนใจวาสญัญาณอินพุตท่ีเชื่อมตอเขากับ
โปรเจ็กเตอรมีความละเอียด 1024 x 768 
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Screen (หนาจอ)—เลือก Dell เพื่อใชโลโก Dell เปนวอลลเปเปอร เลือก Captured 
(ที่จบัไว) เพือ่ตัง้คาภาพท่ีจับไวเปนวอลลเปเปอร

Reset (รีเซ็ต)—เลือกและกด  บนแผงควบคุม หรือกดปุม Enter บนรีโมทคอนโทรล
เพื่อลบภาพท่ีจับไว และตั้งคากลับเปนการตั้งคามาตรฐาน

Audio Settings (การต้ังคาเสียง)—เลือกและกด  บนแผงควบคมุ หรือกดปุม Enter บนรีโมท
คอนโทรล เพื่อเปล่ียนการตั้งคาเสียง  เมนู Audio Settings (การตั้งคาเสยีง) ประกอบดวยตัวเลือก
ตอไปนี้:

Audio Input (เสียงเขา)—เลือกสญัญาณ Audio Input (เสียงเขา), ตัวเลือกตางๆ มีดังนี้: 
Audio-A (เสียง-A), Audio-B (เสยีง-B), HDMI (HDMI) และ Microphone (ไมโครโฟน)

Volume (ระดับเสียง)—กด  เพื่อลดระดับเสยีง และ  เพื่อเพิ่มระดับเสยีง

Speaker (ลําโพง)—เลือก On (เปด) เพือ่เปดทํางานลําโพง เลือก Off (ปด) เพื่อปด
ทํางานลําโพง

Mute (ปดเสยีง)—ใชเพื่อปดเสียงสําหรับสัญญาณเสียงเขาและเสียงออก

Power Settings (การต้ังคาพลังงาน)—เลือกและกด  บนแผงควบคุม หรือกดปุม Enter บน
รโีมทคอนโทรล เพื่อเปดทํางาน Power Settings (การตั้งคาพลังงาน)  เมนู Power Settings (การ
ตั้งคาพลังงาน) ประกอบดวยตวัเลือกตอไปนี้:

Power Saving (การประหยัดพลังงาน)—เลือก Off (ปด) เพื่อปดทํางานโหมด Power 
Saving (การประหยดัพลังงาน) ตามคาเริม่ตน โปรเจ็กเตอรถูกตั้งคาใหเขาสูโหมดการ
ประหยัดพลังงานหลังจากท่ีไมมีกิจกรรมเปนเวลา 120 นาที ขอความเตือนจะปรากฏบน
หนาจอ แสดงการนับถอยหลัง 60 วนิาทีกอนท่ีจะเปลี่ยนไปยังโหมดการประหยัดพลังงาน 
กดปุมใดๆ ระหวางชวงเวลาการนบัถอยหลัง เพื่อหยุดโหมดการประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้ คณุสามารถตั้งคาชวงการหนวงเวลาที่แตกตางออกไป เพื่อเขาสูโหมดการประหยัด
พลังงานไดดวย ชวงการหนวงเวลา คือเวลาท่ีคณุตองการใหโปรเจ็กเตอรรอโดยไมมีสัญญาณ
อินพุตใดๆ การประหยัดพลังงานสามารถตั้งคาเปน 30, 60, 90 หรือ 120 นาที 
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ถาเครื่องตรวจไมพบสัญญาณอินพุตระหวางชวงการหนวงเวลา โปรเจ็กเตอรจะปดหลอด 
และเขาสูโหมดการประหยัดพลังงาน ถาเครื่องตรวจพบสัญญาณอินพตุภายในชวงการหนวง
เวลา โปรเจ็กเตอรจะเปดโดยอัตโนมัติ ถาเครือ่งตรวจไมพบสัญญาณอินพุตภายใน 2 ชั่วโมง
ระหวางโหมดการประหยัดพลังงาน โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนจากโหมดการประหยดัพลังงาน 
ไปเปนโหมดปดเครื่อง ในการปดโปรเจ็กเตอร กดปุมเพาเวอร

Quick Shutdown (การปดเคร่ืองอยางเร็ว)—เลือก Yes (ใช) เพื่อปดโปรเจ็กเตอรดวยการ
กดปุม เพาเวอร เพียงครั้งเดียว ฟงกชั่นนีอ้นญุาตใหโปรเจ็กเตอรปดไดอยางรวดเรว็ ดวย
การเรงความเร็วพัดลมใหเร็วขึ้น คาดหมายไดวาจะมีเสยีงรบกวนที่สูงขึ้นเล็กนอยระหวางการ
ปดเครือ่งอยางเร็ว

 หมายเหตุ: กอนท่ีคณุจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกครั้ง ใหรอ 60 วนิาทีเพื่อปลอยใหอุณหภูมิภายใน
คงท่ีกอน โปรเจ็กเตอรจะใชเวลานานขึน้ในการเปดเครื่อง ถาคุณพยายามเปดเครือ่งทันที พดัลม
ทําความเยน็จะหมุนท่ีความเร็วเต็มท่ีเปนเวลาประมาณ 30 วินาที เพือ่ทําใหอุณหภูมิภายในคงที่

Security Settings (การต้ังคาระบบปองกัน)—เลือกและกด  บนแผงควบคมุ หรือกดปุม Enter 
บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเปดทํางานเมน ูSecurity Settings (การตั้งคาระบบปองกัน)  เมนู Security 
Settings (การตั้งคาระบบปองกัน) อนุญาตใหคุณเปดทํางาน และตั้งคาการปองกันดวยรหัสผาน

Password (รหัสผาน)—เม่ือ Password Protect (ปองกันดวยรหัสผาน) เปดทํางาน, หนาจอ 
Password Protect (ปองกันดวยรหสัผาน) ท่ีขอใหคุณปอนรหัสผาน จะแสดงขึ้นเมื่อเสียบ
ปลั๊กเพาเวอรเขากับเตาเสียบไฟฟา และเปดเครื่องโปรเจก็เตอรเปนครั้งแรก ตามคาเริ่มตน 
ฟงกชั่นนี้จะปดทํางาน คณุสามารถเปดทํางานคุณสมบัตินีโ้ดยการเลือก Enabled (เปด
ทํางาน) ถารหัสผานเคยถูกตั้งคามากอน แรกสุดใหปอนรหัสผานเขาไป จากนั้นเลือกฟงกชั่น 
คุณสมบัติระบบปองกันดวยรหัสผานนี้ จะถูกเปดทํางานในครัง้หนาท่ีคุณเปดเครือ่งโปรเจ็ก
เตอร ถาคุณเปดทํางานคุณสมบัตินี้ คุณจะถูกขอใหปอนรหัสผานของโปรเจ็กเตอรหลังจาก
ท่ีคุณเปดเครื่องโปรเจ็กเตอร:

1 การขอใหปอนรหสัผานครัง้แรก:
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a ไปที่เมนู Others (อ่ืนๆ), กด  บนแผงควบคุม หรือกดปุม Enter บนรีโมท
คอนโทรล จากน้ันเลือก Password (รหัสผาน) เพื่อ Enable (เปดทํางาน) 
การตั้งคารหสัผาน

b การเปดทํางานฟงกชั่น Password (รหัสผาน) จะแสดงหนาจอตัวอักษรข้ึนมา, ให
ปอนหมายเลข 4 หลักจากหนาจอ และกด  บนแผงควบคุม หรือกดปุม Enter 
บนรีโมทคอนโทรล

c เพื่อที่จะยนืยัน ใหปอนรหัสผานอีกคร้ัง 

d ถาการตรวจสอบรหสัผานสําเร็จ คุณสามารถเรียกใชฟงกชั่นและยูทิลิตีต้างๆ ของ
โปรเจ็กเตอรตอไปได

2 ถาคุณปอนรหัสผานไมถูกตอง คุณจะไดรับโอกาสอีก 2 คร้ัง หลังจากที่ปอนรหัส
ไมถูกตอง 3 คร้ัง โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ

 หมายเหตุ: ถาคุณลืมรหสัผาน ใหติดตอ DELLTM หรอืเจาหนาท่ีบรกิารท่ีมีคุณสมบัติ

3 ในการปดทํางานฟงกชั่นรหัสผาน, เลอืก Off (ปด) เพื่อปดทํางานฟงกชั่น
การใชโปรเจ็กเตอรของคณุ 45



4 ในการลบรหัสผาน, เลือก Delete (ลบ)

Change Password (เปล่ียนรหัสผาน)—ปอนรหัสผานเดิม จากนั้นปอนรหัสผานใหม และยืนยนัรหัส
ผานใหมอีกครัง้

Closed Caption (คําบรรยาย)—เลือก On (เปด) เพือ่เปดทํางานคําบรรยาย และเปดทํางานเมนู 
Closed Caption (คําบรรยาย) เลือกตวัเลือกคําบรรยายที่เหมาะสม: CC1, CC2, CC3 และ CC4
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 หมายเหตุ: ตัวเลือก Closed Caption (คําบรรยาย) ใชไดสําหรบั NTSC เทานั้น
Test Pattern (รูปแบบทดสอบ)—Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใชเพื่อทดสอบโฟกัสและความ
ละเอียด

คุณสามารถเปดทํางานหรือปดทํางาน Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) โดยการเลือก Off (ปด), 1 
หรอื 2 นอกจากนี ้คุณสามารถเรียก Test Pattern 1 (รูปแบบทดสอบ 1) โดยการกดปุม  และ 

 บนแผงควบคมุคางไวพรอมกันเปนเวลา 2 วินาที คุณสามารถเรียก Test Pattern 2 (รูปแบบ
ทดสอบ 2) โดยการกดปุม  และ  บนแผงควบคมุคางไวพรอมกันเปนเวลา 2 วินาที

Factory Reset (การรีเซต็คาจากโรงงาน)—เลือกและกด  บนแผงควบคมุ หรือกดปุม Enter 
บนรีโมทคอนโทรล เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมดกลับเปนคามาตรฐานจากโรงงาน ขอความเตือนดาน
ลางจะปรากฏขึ้น

รายการที่รีเซ็ต ประกอบดวยการตั้งคาแหลงสัญญาณคอมพวิเตอรและแหลงสัญญาณวดีิโอ 

รูปแบบทดสอบ 1:

รูปแบบทดสอบ 2:
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การจัดการโปรเจ็กเตอรจาก
โปรแกรมจัดการบนเว็บ

การกําหนดคาการตั้งคาเครือขาย 
ถาโปรเจ็กเตอรเชื่อมตอไปยังเครอืขาย, คุณสามารถเขาถึงโปรเจ็กเตอรโดยใชเว็บเบราเซอร โดยการ
กําหนดคาการตั้งคาเครือขาย (TCP/IP) เม่ือใชฟงกชั่นเครือขาย, IP แอดเดรสควรจะไมซ้ํากัน สําหรับ
การกําหนดคาการตัง้คาเครือขาย, ใหดู "Network (เครือขาย)" ในหนา 40

การเขาถึงโปรแกรมจัดการบนเว็บ 
ใช Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป หรือ Netscape Navigator 7.0 ขึน้ไป และปอน IP แอดเดรส ขณะนี้
คณุสามารถเขาถึงโปรแกรมจัดการบนเว็บ และจัดการโปรเจ็กเตอรจากสถานที่ซึ่งอยูหางไกลได
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การจัดการคุณสมบัติตางๆ

Home (หนาหลัก)

• เขาถึง Home (หนาหลัก) ของโปรแกรมจัดการบนเวบ็โดยการปอน IP แอดเดรสของ
โปรเจ็กเตอรท่ีเว็บเบราเซอร ดู "Network (เครือขาย)" ในหนา 40

• Language (ภาษา): ใชสําหรบัตั้งภาษาสําหรบัการจัดการบนเว็บ
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Network Settings (การตั้งคาเครือขาย)
ดูสวน OSD ใน หนา 40

• ตั้งคา Model Name (ชื่อรุน), Projector Name (ชื่อโปรเจ็กเตอร), Location (สถานที่) และ
ขอมูล Contact (ผูติดตอ) (แตละฟลดยาวไดถึง 21 ตัวอักษร) กด Save (บันทึก) เพือ่เก็บ
การตั้งคา

• เลือก DHCP (DHCP) เพือ่กําหนด IP แอดเดรสใหกบัโปรเจ็กเตอรจาก DHCP เซริฟเวอร
โดยอัตโนมัติ หรอื Manual (แมนนวล) เพื่อกําหนด IP แอดเดรสดวยตัวเอง
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การใชโปรเจ็กเตอรของคณุ 51

หนา Projector Status and Control (สถานะโปรเจ็กเตอรและการควบคุม)

• Projector Status (สถานะโปรเจ็กเตอร): มี 5 สถานะ: Lamp On (หลอดติด), Standby 
(สแตนดบาย), Power Saving (การประหยัดพลังงาน), Cooling (ทําใหเย็น) และ Warming up 
(อุนเครื่อง) คลิกปุม Refresh (รีเฟรช) เพื่อรีเฟรชสถานะ และการตั้งคาการควบคุม

• Power Saving (การประหยัดพลังงาน): การประหยัดพลังงานสามารถตั้งคาเปน Off (ปด), 
30, 60, 90 หรอื 120 นาที ใหดู หนา 43

• Alert Status (สถานะเตือน): มีการผิดพลาด 3 สถานะ: Lamp warning (เตือนหลอด), 
Low lamp life (อายุหลอดเหลือนอย) และ Temperature warning (เตอืนอุณหภูมิ) 
โปรเจ็กเตอรของคุณอาจล็อคในโหมดการปองกัน ถามีการเตือนใดๆ แสดงขึ้น 
ในการออกจากโหมดการปองกัน, คลิกปุม Clear (ลาง) เพือ่ลาง 
Alert Status (สถานะเตือน) กอนที่คณุจะสามารถเปดเครื่องโปรเจ็กเตอรได

• Projector Mode (โหมดโปรเจ็กเตอร): ใชสําหรบัเลือกโหมดโปรเจ็กเตอร ขึน้อยูกับลักษณะ
ที่โปรเจ็กเตอรถูกยึด มีโหมดการฉาย 4 แบบ: Front Projection-Desktop (การฉายดานหนา-
ตั้งโตะ), Front Projection-Ceiling Mount (การฉายดานหนา-ยึดเพดาน), Rear Projection-
Desktop (การฉายดานหลัง-ตั้งโตะ) และ Rear Projection-Ceiling Mount (การฉายดานหลัง-
ยดึเพดาน)

• Source Select (เลือกแหลงสัญญาณ): เมน ูSource Select (เลือกแหลงสญัญาณ) อนญุาต
ใหคุณเลือกแหลงสัญญาณเขาของโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถเลือก VGA-A, VGA-B, 
S-VIDEO, COMPOSITE VIDEO และ HDMI



• Video Mode (โหมดวิดีโอ): เลือกโหมดเพือ่ปรบัภาพท่ีแสดงใหเหมาะสมท่ีสดุตามลักษณะท่ี
โปรเจ็กเตอรถูกใช:

 - Presentation (การนําเสนอ): ดทีีสุ่ดสําหรบัสไลดการนําเสนอ

 - Bright (สวาง): ความสวางและคอนทราสตสูงสุด

 - Movie (ภาพยนตร): สําหรบัดภูาพยนตร & ภาพถาย

 - sRGB (sRGB): ใหการแสดงสีทีเ่ทีย่งตรงมากขึน้

 - Custom (กําหนดเอง): การต้ังคาทีผู่ใชเลอืกเอง

• Blank Screen (หนาจอวางเปลา): คณุสามารถเลือก On (เปด) หรอื Off (ปด)

• Aspect Ratio (อัตราสวนภาพ): อนุญาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ เพือ่ปรับลักษณะท่ีภาพ
จะปรากฏ

• Brightness (ความสวาง): เลือกคา เพ่ือปรับความสวางของภาพ

• Contrast (คอนทราสต): เลือกคา เพือ่ปรบัคอนทราสตของหนาจอ

• Audio Input (เสียงเขา): คุณสามารถเลือก Audio-A (เสียง-A), Audio-B (เสยีง-B), HDMI 
(HDMI) และ Microphone (ไมโครโฟน) เพือ่เปนแหลงสัญญาณเขา

• Volume (ระดับเสียง): คณุสามารถเลือกคา (0~20) สําหรับระดับเสียง

• Speaker (ลําโพง): คุณสามารถเลือก On (เปด) เพื่อเปดทํางานฟงกชั่นเสียง หรือเลือก Off 
(ปด) เพื่อปดทํางานฟงกชั่นเสียง
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E-mail Alert (เตือนอีเมล)

• E-mail Alert (เตือนอีเมล): คุณสามารถตั้งคาวาจะใหมีการแจงเตือนโดยทางอีเมล (เปด
ทํางาน) หรือไม (ปดทํางาน)

• To (ถึง)/CC (สําเนาถึง)/From (จาก): คุณสามารถปอนอีเมลแอดเดรสของผูสง (From (จาก)) 
และผูรับ (To (ถึง)/Cc (สําเนาถึง)) เพือ่รบัการแจงเตอืน เม่ือมีสิง่ปกติหรือการเตือนเกิดขึน้

• Alert Condition (เงื่อนไขการเตือน): คณุสามารถเลือกความผิดปกต ิหรือการเตือนท่ีจะให
มีการแจงโดยทางอีเมล เม่ือเง่ือนไขการเตือนเกิดขึน้ อีเมลจะถูกสงไปยงัผูรบั (To (ถึง)/Cc 
(สําเนาถึง))

• Out going SMTP server (SMTP เซริฟเวอรออก), User name (ชื่อผูใช) และ Password 
(รหัสผาน) ควรไดมาจากผูดูแลระบบเครือขายของคณุ หรือ MIS
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Password Setting (การตั้งคารหัสผาน)

ใช Password Setting (การตั้งคารหัสผาน) เพื่อตั้งคารหัสผานผูดูแลระบบเพือ่เขาถึง โปรแกรม
จดัการบนเว็บ ในขณะท่ีเปดทํางานรหัสผานเปนครั้งแรก ใหตั้งคารหัสผานกอนท่ีจะเปดการทํางาน 
เม่ือฟงกชั่นรหัสผานถูกเปดทํางาน, คณุจะจําเปนตองใชรหัสผานผูดูแลระบบสําหรบัการเขาถึง 
โปรแกรมจัดการบนเว็บ

• New Password (รหัสผานใหม): ปอนรหัสผานใหม

• Confirm Password (ยืนยันรหัสผาน): ปอนรหัสผานอีกครั้ง และสง

• Write Community (เขียนชุมชน): ตั้งระบบปองกันสําหรับ SNMP ปอนรหัสผาน และสง

 หมายเหตุ: ติดตอเดลล ถาคุณลืมรหัสผานผูดูแลระบบ
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หนา Login (เขาระบบ)

• Administrator Password (รหัสผานผูดูแลระบบ): ปอนรหัสผานผูดูแลระบบ และคลิก 
Login (เขาระบบ)
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Firmware Update (อัปเดตเฟรมแวร)

ใชหนา Firmware Update (อัปเดตเฟรมแวร) เพื่ออัปเดตเฟรมแวรของโปรเจ็กเตอร กด Update 
(อปัเดต) เพือ่เริม่

• โปรดรอจนกระทั่งการนบัถอยหลังถึง 0
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• รอเปนเวลา 3 วินาที และระบบจะไปยงัขั้นถัดไปโดยอัตโนมัติ

• เลือกไฟลท่ีจะอัปเกรด และคลิกท่ีปุม Upgrade (อัปเกรด)  ในขณะที่อยูระหวางกระบวนการ
อัปเกรด, ปุม Cancel (ยกเลิก) จะถูกปดทํางาน
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• โปรดรอจนกระทั่งการนบัถอยหลังถึง 0

• เม่ือการอัปเกรดสมบูรณ, โปรดคลิกท่ีปุม ReLogin (เขาระบบใหม) เพือ่กลับไปยงัหนาหลัก
ของโปรแกรมจัดการบนเว็บ
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เทคนิค:

ตองการเขาถึงโปรเจ็กเตอรจากระยะ
ไกลผานอินเตอรเน็ต การตั้งคาอะไรท่ีดี
กวาสําหรับเบราเซอร?

เพื่อใหไดการตั้งคาท่ีดีกวาสําหรับเบราเซอร โปรดปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดานลาง:

1 เปด Control Panel (แผงควบคุม)  Internet 
Options (ตัวเลือกอินเตอรเน็ต)  แท็บ General 
(ทั่วไป)  Temporary Internet Files (ไฟล
อินเตอรเน็ตชั่วคราว)  Settings (การต้ังคา)  
เลือก Every visit to the pages (การเยี่ยมชมหนา
ทุกครั้ง)

2 ไฟรวอลลหรือโปรแกรมปองกันไวรสับางอยาง อาจ
บล็อกแอปพลิเคชั่น HTTP  ถาเปนไปได ใหปด
ไฟรวอลลหรือโปรแกรมปองกันไวรสั

ตองการเขาถึงโปรเจ็กเตอรจากระยะ
ไกลผานอินเตอรเน็ต หมายเลขซ็อกเก็ต
พอรตอะไรท่ีฉันควรเปดไวในไฟรวอลล?

รายการตอไปนีค้ือ TCP/IP ซ็อกเก็ตพอรตซึ่งโปรเจ็กเตอร
ใช

ทําไมฉันไมสามารถเขาถึงโปรเจ็กเตอร
ผานอินเตอรเนต็ได?

1 ตรวจสอบวาคอมพวิเตอร/โนตบุคของคุณเชื่อมตออยู
กับอินเตอรเนต็

2 ตรวจสอบกับ MIS หรือผูดูแลระบบเครือขายของคณุ
วาคอมพิวเตอร/โนตบุคของคณุอยูในซบัเน็ตเดียวกัน
หรือไม

UDP/TCP หมายเลข
พอรต

คําอธิบาย

TCP 80 การกําหนดคาเว็บ (HTTP)

UDP/TCP 25 SMTP: ใชสําหรบัอีเมล
เราติ้งระหวางเมล
เซิรฟเวอร

UDP/TCP 161 SNMP: โปรโตคอลการ
จัดการเครือขายอยางงาย

UDP 9131 AMX: ใชสําหรบัการคนหา
AMX 
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ทําไมฉันไมสามารถเขาถึง SMTP 
เซริฟเวอรได?

1 ตรวจสอบกับ MIS หรือผูดูแลระบบเครือขายของ
คุณวาฟงกชั่น SMTP เซิรฟเวอรเปดอยูสําหรับ
โปรเจ็กเตอร และ IP ท่ีกําหนดใหกับโปรเจ็กเตอร
ไดรับอนุญาตใหเขาถึง SMTP หรือไม หมายเลข 
SMTP ซ็อกเก็ตพอรตของโปรเจ็กเตอรคอื 25, คานี้
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

2 ตรวจสอบวา SMTP เซิรฟเวอรออก, ชื่อผูใช และ
รหัสผาน มีการตั้งคาอยางถูกตอง

3 SMTP เซิรฟเวอรบางแหงจะตรวจสอบวาเมลแอดเดรส
ของ "จาก" สมัพันธกับ "ชื่อผูใช" และ "รหัสผาน" 
หรือไม ตัวอยางเชน คุณใช test@dell.com เปน
เมลแอดเดรสใน "จาก" คณุก็ควรใชขอมูลบัญชี 
test@dell.com สําหรับชื่อผูใชและรหสัผาน เพือ่เขา
ระบบไปยัง SMTP เซริฟเวอรดวย

ทําไมจึงไมไดรับอีเมลเตือนการทดสอบ 
แมวาโปรเจ็กเตอรระบุวาไดสงเมล
ทดสอบไปเรียบรอยแลว?

อาจเปนเนื่องจาก SMTP เซิรฟเวอรเขาใจวาเมลเตือนเปน
สแปมเมล หรือเนื่องจากขอจํากัดของ SMTP เซิรฟเวอร 
ตรวจสอบกับ MIS หรือผูดูแลระบบเครือขายของคณุ
สําหรบัการตั้งคาของ SMTP เซิรฟเวอร
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4
การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอร
ของคุณ
ถาคุณมีปญหากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ใหดูเทคนิคการแกไขปญหาตอไปนี้ ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ 
Dell™ ดู การติดตอ Dell™ ใน หนา 74

ปญหา ทางแกปญหาที่อาจชวยได

ไมมีภาพปรากฏบนหนาจอ • ตรวจดูใหแนใจวาถอดฝาเลนสออก และโปรเจ็กเตอร
เปดอยู 

• ตรวจดูใหแนใจวา เลือกอินพุต ถูกตั้งคาอยางถูกตอง
ในเมนู OSD

• ตรวจดูใหแนใจวาพอรตกราฟฟกภายนอกเปดทํางาน
อยู ถาคุณกําลังใชคอมพิวเตอรพกพา Dell™  กด 

 (Fn+F8) สําหรบัคอมพิวเตอรยีห่ออ่ืน ให
ดูเอกสารของคอมพิวเตอร สัญญาณเอาตพุตจาก
คอมพิวเตอรไมเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ถาเกิดเหตุการณเชนนี้ขึน้ ใหอัปเกรดไดรเวอรวิดีโอ
ของคอมพิวเตอร สําหรับคอมพวิเตอรเดลล, ใหดูที่ 
support.dell.com

• ตรวจดูใหแนใจวาสายเคเบลิทั งหมดเชื อมตออยางแนน
หนา ดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 9

• ตรวจดูใหแนใจวาขาตางๆ ของขั้วตอไมงอหรือหัก 
• ตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งหลอดอยางแนนหนา (ดู 

"การเปลี่ยนหลอด" ในหนา 67) 
• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ในเมนู Others 

(อื่นๆ)  ตรวจดูใหแนใจวาสขีองรูปแบบทดสอบนั้น
ถูกตอง 

แหลงสัญญาณอินพุตหายไป ไม
สามารถเปลี่ยนไปยงัแหลงสัญญาณ
อินพุตท่ีตองการได

ไปท่ี Advanced Enable/Disable Sources (เปดทํางาน
/ปดทํางานสญัญาณขัน้สูง), ตรวจดูใหแนใจวาแหลง
สัญญาณอินพตุท่ีตองการถูกตั้งคาเปน เปดทํางาน
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ภาพแสดงบางสวน ไหลเล่ือน หรือ
แสดงไมถูกตอง

1 กดปุม ปรับอัตโนมัติ บนรีโมทคอนโทรล หรือแผง
ควบคมุ

2 ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรพกพา Dell™ ใหตัง้ความ
ละเอียดของคอมพิวเตอรเปน XGA (1024 x 768): 
a คลกิขวาทีส่วนทีไ่มไดใชของเดสกทอป Microsoft® 

Windows®, คลกิ Properties (คณุสมบติั) จากน้ัน
เลอืกแทบ็ Settings (การต้ังคา)

b ตรวจสอบวาการตั้งคาเปน 1024 x 768 พิกเซล
สําหรบัพอรตจอภาพภายนอก

c กด  (Fn+F8) 
ถาคุณมีปญหาในการเปลี่ยนความละเอียด หรือจอภาพ
ของคุณคาง ใหเริ่มอุปกรณท้ังหมดและโปรเจ็กเตอรใหม
ถาคุณไมไดใชคอมพิวเตอรพกพา Dell ใหดูเอกสารของ
คอมพิวเตอรของคณุ สัญญาณเอาตพตุจากคอมพวิเตอร
อาจไมเปนไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรม ถาเกิดเหตุการณ
เชนน้ีข้ึน ใหอัปเกรดไดรเวอรวดิโีอของคอมพวิเตอร สําหรบั
คอมพวิเตอรเดลล, ใหดทูี ่support.dell.com

หนาจอไมแสดงการนําเสนอของคุณ ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรพกพา, กด  
(Fn+F8) 

ภาพไมนิ่ง หรอืกะพรบิ ปรับแทร็กกิ้งในเมนยูอย Display (หนาจอ) ของ OSD 
(ในโหมด PC เทานั้น) 

ภาพมีแถบกะพริบในแนวตั้ง ปรับความถี่ในเมนูยอย Display (หนาจอ) ของ OSD (ใน
โหมด PC เทานั้น) 

สีของภาพไมถูกตอง • ถาจอแสดงผลไดรบัสัญญาณเอาตพตุไมถูกตองจาก
กราฟฟกการด โปรดตั้งคาชนิดสัญญาณเปน RGB 
ในแท็บ Display (หนาจอ) ของ OSD

• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ในเมนู Others 
(อื่นๆ)   ตรวจดูใหแนใจวาสีของรูปแบบทดสอบนัน้
ถูกตอง 

ภาพไมไดโฟกัส 1 ปรับแหวนโฟกัสท่ีเลนสของโปรเจ็กเตอร
2 ตรวจดูใหแนใจวาหนาจอการฉายอยูภายในระยะทาง
ท่ีตองการจากโปรเจ็กเตอร 
(3.94 ฟุต [1.2 ม.] ถึง 32.81 ฟตุ [10 ม.])

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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ภาพถูกยืดในขณะที่แสดง DVD 16:9 โปรเจ็กเตอรจะตรวจจับรปูแบบสัญญาณอินพตุโดย
อัตโนมัติ เครื่องจะรักษาอัตราสวนภาพของภาพที่ฉาย
ตามรูปแบบสัญญาณอินพุตเปนการตั้งคาด้ังเดิม
ถาภาพยังคงถูกยดืออก ใหปรับอัตราสวนภาพในเมนู 
Set Up (ต้ังคา) ใน OSD

ภาพกลับดาน เลือก Set Up (ต้ังคา) จาก OSD และปรับโหมด
โปรเจ็กเตอร

หลอดไหม หรือสงเสียงดัง เมื่อหลอดถึงอายกุารใชงาน หลอดอาจไหม และอาจสง
เสียงดัง ถาเกิดเหตุการณเชนนีข้ึ้น โปรเจ็กเตอรจะไม
สามารถกลับมาเปดไดอีก ในการเปลี่ยนหลอด ดูหัวขอ
"การเปลี่ยนหลอด" ในหนา 67 

ไฟ หลอด ติดเปนสีเหลือง ถาไฟ หลอด ติดเปนสเีหลือง ใหเปลี่ยนหลอด 

ไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง ถาไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง, การเชื่อมตอโมดูล
หลอดอาจไมเหมาะสม โปรดตรวจสอบโมดูหลอด และ
ตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งอยางเหมาะสม
ถาไฟ หลอด และไฟ เพาเวอร กะพริบเปนสีเหลือง 
ระบบหลอดทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเครื่อง
โดยอัตโนมัติ 
ถาไฟ หลอด และ อณุหภูมิ กะพริบเปนสีเหลือง และ
ไฟ เพาเวอร ติดเปนสนี้ําเงิน หมายความวาลอสทํีางาน
ลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมัติ
ในการลางโหมดการปองกัน กดปุมเพาเวอรคางไวเปน
เวลา 10 วนิาที

ไฟ อณุหภูมิ ตดิเปนสีเหลือง โปรเจ็กเตอรรอนเกินไป จอแสดงผลจะปดเครื่องโดย
อัตโนมัติ เปดจอแสดงผลอีกครัง้หลังจากท่ีโปรเจ็กเตอร
เย็นลง ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ Dell

ไฟ อณุหภูมิ กะพรบิเปนสเีหลือง พัดลมโปรเจ็กเตอรทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะ
ปดเครื่องโดยอัตโนมัติ พยายามลางโหมดโปรเจ็กเตอร
โดยการกดปุม เพาเวอร คางไวเปนเวลา 10 วินาที โปรด
รอเปนเวลาประมาณ 5 นาที และลองเปดเครือ่งอีกครั้ง 
ถาปญหายังคงมีอยู, ติดตอ Dell

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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OSD ไมปรากฏบนหนาจอ ลองกดปุม เมน ูบนแผงควบคุมเปนเวลา 15 วินาทีเพื่อ
ปลดล็อค OSD ตรวจสอบวา Menu Lock (ล็อคเมนู) 
เปดอยู ใน หนา 42

รีโมทคอนโทรลทํางานไมราบรื่น 
หรือทํางานไดเพยีงภายในระยะท่ี
จํากัดเทานัน้

แบตเตอรี่อาจเหลือนอย ถาใช ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
ดวยแบตเตอรี่ AAA 2 กอน

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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สัญญาณแนะนํา
สถานะ

โปรเจ็กเตอร
คําอธิบาย ปุมควบคุม ไฟแสดงสถานะ

เพาเวอร เมนู อืน่ๆ อุณหภูมิ
(เหลือง)

หลอด 
(เหลือง)

โหมด
สแตนดบาย

โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดสแตนดบาย พรอมท่ี
จะเปดเคร่ือง

นํ้าเงิน
กะพริบ

ดับ ดับ ดับ ดับ

โหมดอุนเคร่ือง โปรเจ็กเตอรใชเวลาเลก็นอยในการอุนเคร่ือง
และเปดเคร่ืองข้ึนมา

นํ้าเงิน นํ้าเงิน นํ้าเงิน ดับ ดับ

หลอดติด โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดปกติ พรอมท่ีจะแสดง
ภาพ

 หมายเหตุ: ไมสามารถเขาถึงเมนู OSD ได

นํ้าเงิน นํ้าเงิน ดับ ดับ ดับ

โหมดทําความ
เย็น

โปรเจ็กเตอรกําลังทําใหเคร่ืองเย็นลงเพื่อปด
เคร่ือง

นํ้าเงิน ดับ ดับ ดับ ดับ

โหมดการ
ประหยัดพลงังาน

โหมดการประหยัดพลังงานเปดทํางาน 
โปรเจ็กเตอรจะเขาสูโหมดสแตนดบายโดย
อัตโนมัติ ถาเคร่ืองตรวจไมพบสัญญาณอินพุต
ใน 2 ช่ัวโมง

เหลือง
กะพริบ

ดับ ดับ ดับ ดับ

การทําใหเย็นลง
กอนโหมดการ
ประหยัดพลงังาน

โปรเจ็กเตอรใชเวลา 60 วนิาทีในการทําให
เคร่ืองเย็นลงกอนท่ีจะเขาสูโหมดการประหยัด
พลังงาน

เหลือง ดับ ดับ ดับ ดับ

โปรเจ็กเตอรรอน
เกินไป

ชองระบายอากาศอาจถูกบล็อก หรืออุณหภูมิ
สิ่งแวดลอมอาจอยูเหนือ 35ºC โปรเจ็กเตอรจะ
ปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ ตรวจดูใหแนใจวาชอง
ระบายอากาศไมถูกปดกั้น และอุณหภูมิสิ่ง
แวดลอมอยูภายในชวงท่ีทํางานได ถาปญหา
ยังคงมีอยู, ตดิตอเดลล

ดับ ดับ ดับ เหลือง ดับ

หลอดรอนเกินไป หลอดรอนเกินไป ชองระบายอากาศอาจถูก
ปดกั้น โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัต ิ
เปดจอแสดงผลอีกคร้ังหลังจากท่ีโปรเจ็กเตอร
เย็นลง ถาปญหายังคงมีอยู, ตดิตอเดลล

นํ้าเงิน ดับ ดับ เหลือง ดับ

หลอดรอนเกินไป หลอดรอนเกินไป ชองระบายอากาศอาจถูก
ปดกั้น โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัต ิ
เปดจอแสดงผลอีกคร้ังหลังจากท่ีโปรเจ็กเตอร
เย็นลง ถาปญหายังคงมีอยู, ตดิตอเดลล

เหลือง ดับ ดับ เหลือง ดับ

พัดลมเสีย พัดลมตวัใดตวัหน่ึงทํางานลมเหลว 
โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอตัโนมัติ 
ถาปญหายังคงมีอยู, ตดิตอเดลล

ดับ ดับ ดับ เหลือง
กะพริบ

ดับ

หลอดเสีย หลอดทํางานลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะปด
เคร่ืองโดยอตัโนมัต ิถอดปลั๊กสายเพาเวอร 
หลังจาก 3 นาที แลวจึงเปดจอแสดงผลอกี
คร้ัง ถาปญหาน้ียังคงมีอยู, ติดตอเดลล

เหลือง
กะพริบ

ดับ ดับ ดับ เหลือง
กะพริบ

ลอสีเสีย ลอสไีมสามารถเร่ิมได โปรเจ็กเตอรทํางาน
ลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดย
อัตโนมัติ ถอดปลัก๊สายเพาเวอร หลงัจาก 3 
นาที แลวจึงเปดโปรเจ็กเตอรอีกคร้ัง ถาปญหา
น้ียังคงมีอยู, ติดตอเดลล

นํ้าเงิน ดับ ดับ เหลือง
กะพริบ

เหลือง
กะพริบ
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หลอดทํางาน
ลมเหลว

หลอดเสีย เปลีย่นหลอด ดับ ดับ ดับ ดับ เหลือง

ผิดพลาด - 
แหลงจายไฟ DC 
(+12V)

เพาเวอรซัพพลายถูกขัดจังหวะ โปรเจ็กเตอร
จะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กสายเพาเวอร 
หลังจาก 3 นาที แลวจึงเปดโปรเจ็กเตอรอกีคร้ัง 
ถาปญหาน้ียังคงมีอยู, ติดตอเดลล

เหลอืง
กะพริบ

ดับ ดับ เหลือง เหลือง

การเช่ือมตอ
โมดูลหลอด
ลมเหลว

การเช่ือมตอโมดูลหลอดอาจไมแนน ตรวจสอบ
โมดูลหลอด และตรวจดูใหแนใจวาติดตัง้อยาง
เหมาะสม ถาปญหายังคงมีอยู, ติดตอเดลล

ดับ ดับ ดับ ดับ เหลือง
กะพริบ
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การเปลี่ยนหลอด
 ขอควรระวัง: กอนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในสวนน้ี ใหปฏิบัติตาม ข้ันตอนเพื่อ
ความปลอดภยั ตามที่อธบิายไวใน หนา 7

เปลี่ยนหลอดเมื่อขอความวา "Lamp is approaching the end of its useful life in the operation. 
Replacement suggested! www.dell.com/lamps (หลอดใกลหมดอายุการใชงานที่ทํางานอยาง
มปีระสิทธิภาพแลว   แนะนําใหเปล่ียนหลอด! www.dell.com/lamps)" จะปรากฏบนหนาจอ 
ถาปญหานี้ยงัคงมีอยูหลังจากท่ีเปลี่ยนหลอด, ติดตอ Dell สําหรับขอมูลเพิม่เติม, ดู การตดิตอ Dell 
ในหนา 74

 ขอควรระวัง: ใชหลอดของแท เพื่อใหมั่นใจถึงสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและดีที่สุด
ของโปรเจ็กเตอรของคุณ

 ขอควรระวัง: ในขณะท่ีใช หลอดภาพจะรอนมาก อยาพยายามเหล่ียนหลอดจนกระท่ัง
ปลอยใหโปรเจ็กเตอรเย็นลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที

 ขอควรระวัง: อยาสัมผัสที่หลอด หรือสวนที่เปนแกวของหลอด ไมวาเวลาใดๆ หลอด
ภาพโปรเจ็กเตอรมีความเปราะบาง และอาจแตกละเอียดได หากสัมผัส ชิน้แกวที่แตก
ละเอียดมีความคม และสามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บได

 ขอควรระวัง: ถาหลอดแตกละเอียด ใหนําชิ้นแกวที่แตกออกจากโปรเจ็กเตอรทั้งหมด
และท้ิงหรอืนําไปรีไซเคิลตามกฎหมายทองถิ่น ในประเทศ หรือของรัฐ สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม ดู www.dell.com/hg

1 ปดโปรเจ็กเตอร และถอดปลั๊กสายไฟออก 
2 ปลอยใหโปรเจ็กเตอรเย็นลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที
3 ไขสกรู 2 ตวัท่ียึดฝาปดหลอดออก จากนั้นแกะฝา
ออก

4 ไขสกรู 2 ตวัท่ียึดหลอดออก 
5 ดึงหลอดขึ้นโดยจับท่ีท่ีจับโลหะ

 หมายเหตุ: Dell™ อาจระบใุหคุณสงคืนหลอด
ท่ีเปลี่ยนภายใตการรบัประกันไปยัง Dell™ ไม
เชนนั้น ใหติดตอหนวยงานทิ้งของเสยีในทองถิ่น
ของคุณ สําหรับท่ีอยูของไซตสําหรับท้ิงของเสีย
ท่ีใกลท่ีสุด

6 เปลี่ยนหลอดดวยหลอดใหม
7 ไขสกรู 2 ตวัท่ียึดหลอดใหแนน
8 ใสฝาปดหลอดกลับคนื และไขสกรู 2 ตัวใหแนน
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9 รเีซ็ตเวลาการใชงานหลอด โดยการเลือก "Yes (ใช)" สําหรับ Lamp Reset (รีเซต็หลอด) ในแท็บ 
Lamp (หลอด) ของ OSD (ดูเมน ูLamp (หลอด) ในหนา หนา 38) เม่ือเปล่ียนโมดูลหลอดใหม
เรยีบรอยแลว โปรเจ็กเตอรจะตรวจพบ และรีเซ็ตชั่วโมงหลอดโดยอัตโนมัติ

 ขอควรระวัง: การทิ้งหลอด (สําหรับสหรฐัเทาน้ัน)
 หลอดไฟภายในผลิตภัณฑ ประกอบดวยปรอท และตองนําไปรีไซเคิล หรือทิ้ง

ตามวิธีที่กําหนดโดยกฎหมายในทองถิ่น รัฐ หรือประเทศของคุณ  สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม ใหไปยัง WWW.DELL.COM/HG หรือติดตอพันธมิตรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ที่ WWW.EIAE.ORG  สําหรบัขอมลูการทิ้งหลอดโดยเฉพาะ ใหตรวจสอบท่ี 
WWW.LAMPRECYCLE.ORG
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ขอมูลจําเพาะ 69

5
ขอมูลจําเพาะ
คาแสง 0.65" WXGA S450 DMD, DarkChip™

ความสวาง 3500 ANSI ลูเมนส (สูงสุด)

อัตราคอนทราสต ท่ัวไป 2100:1 (เปดสมบูรณ/ปดสมบูรณ)
ความสมํ่าเสมอ ท่ัวไป 85% (มาตรฐานญี่ปุน - JBMA)

จํานวนพิกเซล 1280 x 800 (WXGA)

สีท่ีสามารถแสดงได 1.07 พันลานสี
ความเร็วลอสี 2X

เลนสสําหรับฉาย F-สต็อป: F/ 2.4~2.66
ความยาวโฟกัส, f=18.2~21.8 มม.
เลนสซมูแมนนวล 1.2X
อัตราขยาย =1.28~1.536 ไวดและเทเล

ขนาดหนาจอการฉาย 36.3-362 นิว้ (ทแยงมุม)

ระยะทางการฉาย 3.94~32.81 ฟุต (1.2 ม.~10 ม.)

ความเขากันไดทางวิดีโอ คอมโพสิตวิดีโอ / เอส-วิดีโอ: NTSC (J, M, 4.43), PAL (B, D, G, 
H, I, M, N, Nc, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
คอมโพเนนตวิดีโอผาน VGA & HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 
480i/p

เพาเวอรซพัพลาย สากล AC 100-240 50-60 Hz พรอมอินพุต PFC 

การสิ้นเปลืองพลังงาน โหมดปกติ: 287W ± 10% @ 110Vac (เครือขายเปด)
275W +/-10% @220Vac (เครอืขายเปด)

โหมดอีโค: 219W ฑ 10% @ 110Vac (เครือขายเปด)
212W +/-10% @220Vac  (เครือขายเปด)

โหมดการประหยัดพลังงาน: <15W (เครือขายเปด, ความเร็ว
พัดลมต่ําท่ีสุด)
โหมดสแตนดบาย: <1W (เครือขายปด & VGA_OUT ปด)



เสียง 1 ลําโพง x 8 วัตต RMS

ระดับเสียงรบกวน 35 dB(A) โหมดปกติ, 32 dB(A) โหมดอีโค

น้ําหนกั 5.2 ปอนด (2.36 กก.) 

ขนาด (ก x ส x ล) 11.68 x 3.46 x 7.96 +/- 0.04 นิ้ว (296.5 x 87.9 x 202 
+/- 1 มม.)

สภาพแวดลอม อุณหภูมิขณะทํางาน: 5oC - 35oC (41oF- 95oF)
ความชื้น: 80% สูงท่ีสดุ
อุณหภูมิขณะเกบ็รักษา: 0oC ถึง 60oC (32oF ถึง 140oF)
ความชื้น: 90% สูงท่ีสดุ
อุณหภูมิขณะขนสง: -20oC ถึง 60oC 
(-4oF ถึง 140oF)
ความชื้น: 90% สูงท่ีสดุ

ขั้วตอ I/O เพาเวอร: ซอ็กเก็ตเพาเวอร AC หนึ่งชอง (3 ขา - ทางเขา C14)

อินพุต VGA: ขัว้ตอ D-sub 15 พนิ 2 ชอง (น้ําเงิน), VGA-A & 
VGA-B, สําหรบัสัญญาณขาเขาอนาล็อก RGB/คอมโพเนนต

เอาตพตุ VGA: ขั้วตอ D-sub 15 พิน 1 ชอง (สีดํา) สําหรบั 
VGA-A ลูปทรู

อินพุตเอส-วิดีโอ: ขั้วตอเอส-วิดีโอ มิน-ิDIN 4 พิน มาตรฐาน
สําหรบัสัญญาณ Y/C

อินพุตคอมโพสิตวิดีโอ: แจ็ค RCA สเีหลืองหนึง่ชอง สําหรับ
สัญญาณ CVBS

อินพุต HDMI: ขั้วตอ HDMI หนึ่งชองสําหรับสนับสนนุ HDMI 1.3 
สอดคลองกบั HDCP 

อินพุตเสยีงอนาล็อก: แจ็คสเตอรโิอมินโิฟน 3.5 มม. หนึง่ชอง 
(สีน้ําเงิน) & ขัว้ตอ RCA หนึ่งคู (สีแดง/สีขาว)

3.46"(87.9mm)

11.68"(296.5mm)

7.9
6"

(20
2m

m)
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 หมายเหตุ: อายุหลอดสําหรับโปรเจ็กเตอรใดๆ เปนการวัดการลดลงของความสวางเทานั้น 
และไมไดเปนขอมูลจําเพาะสําหรับเวลาท่ีหลอดจะเสยี และไมสามารถสองสวางได อายุหลอด
ถูกกําหนดเปนเวลาที่ใชสําหรับหลอดมากกวา 50 เปอรเซ็นตของจํานวนหลอดตัวอยาง เพือ่
ใหมีความสวางลดลงโดยประมาณ 50 เปอรเซน็ตของคาลูเมนสท่ีแสดงไวสําหรับหลอดท่ีระบุ 
อายุหลอดท่ีแสดงไวไมไดเปนการรับประกันใดๆ ชวงอายุการทํางานท่ีแทจริงของหลอดโปร-
เจ็กเตอรจะแตกตางกันไปตามสภาพการทํางาน และรูปแบบการใชงาน การใชโปรเจ็กเตอร
ในเง่ือนไขท่ีสมบุกสมบนั เชน สภาพแวดลอมท่ีมีฝุนมาก, ภายใตอุณหภูมิสูง, การใชหลาย
ชั่วโมงตอวัน และการปดเครือ่งโดยทันทีทันใด มักเปนผลใหชวงอายุการทํางานของหลอดสั้น
ลงหรืออาจทําใหหลอดทํางานลมเหลวได

เอาตพตุเสียงท่ีเปลี่ยนแปลงได: แจ็คสเตอริโอมินิโฟน 3.5 มม. 
หนึ่งชอง (สเีขียว)

พอรต USB: USB สลาฟหนึ่งพอรต สําหรับการสนับสนนุรีโมท

พอรต RS232: ขัว้ตอมินิ-DIN 6-พิน สําหรบัการสือ่สาร RS232 

พอรต RJ45: ขั้วตอ RJ45 หนึง่ชอง สําหรับควบคมุโปรเจ็กเตอร
ผานเครือขาย

ไมโครโฟน: แจ็คสเตอริโอมินิโฟน 3.5 มม. หนึ่งชอง (สีชมพ)ู

หลอด หลอดที่ผูใชสามารถเปลี่ยนไดของ Philips 225 W (อายุการใช
งานนานถึง 4000 ชั่วโมงในโหมดอีโค)
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การกําหนดพิน RS232 

โปรโตคอล RS232 

• การตั้งคาการส่ือสาร

• ชนิดคําส่ัง

เพ่ือแสดงเมนู OSD ขึน้มา และปรับการตั้งคาตางๆ

• ไวยากรณคําส่ังควบคุม (จาก PC ไปยังโปรเจ็กเตอร)

[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND] 

• ตัวอยาง: คําส่ังเปดเครื่อง (แรกสุดสงไบตตํ่า)

--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01

• รายการคําส่ังควบคุม 

เพ่ือดูรหัส RS232 ลาสุด, ไปท่ีไซตสนับสนุนของเดลลท่ี: support.dell.com

การตั้งคาการเชือ่มตอ คา

อัตราบอด: 19200

บิตขอมูล: 8

แพริตี้ ไมมี

บิตหยุด 1
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โหมดความเขากันได (อนาล็อก/ดิจิตอล) 

ความละเอียด อัตรารีเฟรช (Hz) ความถี่ซิงคแนวนอน (KHz) นาฬิกาพิกเซล (MHz)

 640 x 350  70.087 31.469 25.175

 640 x 480  59.940 31.469 25.175

 640 x 480 p60 59.940 31.469 25.175

 720 x 480 p60 59.940 31.469 27.000

 720 x 576 p50 50.000 31.250 27.000

 720 x 400  70.087 31.469 28.322

 640 x 480  75.000 37.500 31.500

 848 x 480  60.000 31.020 33.750

 640 x 480  85.008 43.269 36.000

 800 x 600  60.317 37.879 40.000

 800 x 600  75.000 46.875 49.500

 800 x 600  85.061 53.674 56.250

 1024 x 768  60.004 48.363 65.000

 1280 x 720 p50 50.000 37.500 74.250

 1280 x 720 p60 60.000 45.000 74.250

 1920 x 1080 i50 50.000 28.125 74.250

 1920 x 1080 i60 60.000 33.750 74.250

 1280 x 720  59.855 44.772 74.500

 1024 x 768  75.029 60.023 78.750

 1280 x 800  59.810 49.702 83.500

 1366 x 768  59.790 47.712 85.500

 1360 x 768  60.015 47.712 85.500

 1024 x 768  84.997 68.677 94.500

 1440 x 900  59.887 55.935 106.500

 1152 x 864  75.000 67.500 108.000

1280 x 960  60.000 60.000 108.000

 1280 x 1024  60.020 63.981 108.000

 1152 x 864  85.000 77.095 119.651

 1400 x 1050  59.978 65.317 121.750

1280 x 800  84.880 71.554 122.500

 1280 x 1024  75.025 79.976 135.000

1440 x 900  74.984 70.635 136.750

 1680 x 1050  59.954 65.290 146.250

1280 x 960  85.002 85.938 148.500

 1920 x 1080  60.000 67.500 148.500

1400 x 1050  74.867 82.278 156.000

 1280 x 1024  85.024 91.146 157.000

1440 x 900  84.842 80.430 157.000

 1600 x 1200  60.000 75.000 162.000
ขอมูลจําเพาะ 73



74 การตดิตอเดลล

การติดตอเดลล
สําหรับลูกคาในประเทศสหรฐัอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355) 

 หมายเหตุ: ถาคุณไมมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตท่ีใชได คณุสามารถคนหาขอมูลผูติดตอได
จากใบสัง่ซื้อผลิตภัณฑ, สลิปท่ีมาพรอมผลิตภัณฑ, ใบสงของ หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑของ
เดลล 

Dell™ มีการสนับสนุนออนไลน และบริการทางโทรศัพท และตัวเลือกในการใหบริการหลายชองทาง 
การใหบริการขึ้นอยูกับประเทศและผลิตภัณฑ และบริการบางอยางอาจไมมีใหในพื้นท่ีของคณุ ในการ
ติดตอฝายขาย ฝายสนับสนุนดานเทคนคิ หรอืฝายบริการลูกคาของเดลล:

1 เยีย่มชมเว็บไซต support.dell.com

2 ตรวจสอบประเทศ หรือภูมิภาคในเมนูแบบดึงลง Choose A Country/Region 
(เลอืกประเทศ/ภมูิภาค) ที่สวนลางของหนา 

3 คลกิ Contact Us (ติดตอเรา) ที่ดานซายของหนา

4 เลอืกบริการหรือลิงคการสนับสนุนที่เหมาะสม ตามความตองการของคุณ

5 เลอืกวิธีการติดตอเดลลที่คุณสะดวก



ภาคผนวก: คําศพัท
ANSI Lumens —มาตรฐานสําหรบัการวัดความสวาง มาตรฐานนี้คํานวณโดยการแบงภาพหนึ่งตาราง
เมตรออกเปนสีเ่หลี่ยม 9 รูปเทากัน จากนั้นวดัการอานคาลักซ (หรือความสวาง) ท่ีศูนยกลางของ
สีเ่หลี่ยมแตละรูป และหาคาเฉล่ียของจุดท้ัง 9 จุดนี้
อตัราสวนภาพ —อัตราสวนภาพท่ีเปนท่ีนยิมมากท่ีสดุคือ 4:3 (4 คณู 3) รปูแบบการแสดงผลของ
โทรทัศนและคอมพิวเตอรสมัยแรกๆ มีอัตราสวนภาพเปน 4:3 ซึ่งหมายความวาความกวางของภาพ
เปน 4/3 เทาของความสูง

ความสวาง — ปริมาณของแสงที่ปลอยออกมาจากจอแสดงผล หรือจอฉายภาพ หรืออุปกรณการฉาย
ภาพ ความสวางของโปรเจ็กเตอรวัดโดยใชหนวย ANSI ลูเมนส

อณุหภูมิสี — ลักษณะสขีองแสงสีขาว อุณหภูมิสีท่ีต่ํา ใหแสงท่ีมีลักษณะอุนกวา (มีสีเหลือง/สีแดง
มากกวา) ในขณะที่อุณหภูมิสีท่ีสูง ใหแสงที่มีลักษณะเย็นกวา (ฟามากขึน้) หนวยมาตรฐานสําหรับ
อุณหภมิูสคีือ เคลวิน (K)

คอมโพเนนตวิดีโอ — วิธีในการสงผานวิดีโอคุณภาพในรูปแบบท่ีประกอบดวยสญัญาณแสง และ
สญัญาณสีท่ีแยกกันสองส ีและถูกกําหนดเปน Y'Pb'Pr' สําหรับสวนประกอบอนาล็อก และ Y'Cb'Cr' 
สําหรับสวนประกอบดิจิตอล คอมโนเนนตวิดีโอใชไดในเครือ่งเลน DVD 

คอมโพสิตวิดีโอ — สัญญาณวิดีโอท่ีประกอบดวยลูมา (ความสวาง), โครมา (ส)ี, เบริสต (การอางอิงสี) 
และซงิค (สัญญาณซิงโครไนซแนวนอนและแนวตั้ง) ไปเปนสญัญาณรูปคลื่นท่ีสงผานบนคูสายเสนเดียว 
มีรูปแบบ 3 ชนิดท่ีชื่อ NTSC, PAL และ SECAM

ความละเอยีดการบีบขนาด — ถาภาพอินพุตมีความละเอียดสูงกวาความละเอียดปกติของโปรเจ็ก
เตอร ภาพผลลัพธจะถูกปรบัขนาดใหพอดีกับความละเอียดปกติของโปรเจ็กเตอร ธรรมชาติของการ
บีบขนาดในอุปกรณดิจิตอล คอืจะมีเนือ้หาภาพบางสวนสญูหายไป

อตัราคอนทราสต — ชวงของคาท่ีสวางและมืดในภาพ หรืออัตราสวนระหวางคาสูงสุดและคาต่ําสดุ 
มีวิธี 2 วิธีท่ีใชโดยอุตสาหกรรมการฉายภาพเพือ่วัดอัตราสวน:

1 เปด/ปดสมบูรณ — วัดอัตราสวนของเอาตพตุแสงของภาพสีขาวท้ังหมด (เปดสมบูรณ) และ
เอาตพุตแสงของภาพสดํีาท้ังหมด (ปดสมบูรณ)  

2 ANSI — วัดรปูแบบของสี่เหลี่ยมสดํีาและขาวที่ปรากฏสลับกัน 16 อัน เอาตพุตแสงเฉลี่ยจาก
สีเ่หลี่ยมสีขาว จะถูกหารดวยเอาตพุตแสงเฉลี่ยของสี่เหลี่ยมสีดํา เพื่อหาคาอัตราคอนทราสต ANSI 

คอนทราสต เปด/ปดสมบูรณ จะเปนตัวเลขท่ีมากกวาคอนทราสต ANSI สําหรบัโปรเจ็กเตอรเดียวกัน
เสมอ
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dB — เดซเิบล — หนวยท่ีใชเพื่อแสดงความแตกตางสัมพัทธในแงของพลังงานหรือความเขม ซึ่งโดย
ปกตคิือระหวางสญัญาณเสียงหรือไฟฟา 2 แหลง หนวยนี้มีคาเทากับ 10 เทาของลอการิธึมท่ัวไปของ
อัตราสวนของ 2 ระดับ 

หนาจอทแยงมุม — วธีิในการวัดขนาดของหนาจอ หรือภาพท่ีฉาย โดยจะวัดจากมุมหนึ่งไปยังมุม
ดานตรงขาม ท่ีความสูง 9 ฟุต, กวาง 12 ฟุต, หนาจอมีเสนทแยงมุม 15 ฟตุ  เอกสารนี้สมมติวาขนาด
เสนทแยงมุมเปนคาสําหรับภาพคอมพิวเตอรท่ีมีอัตราสวนภาพ 4:3 แบบดั้งเดิมตามตวัอยางดานบน

DHCP — โปรโตคอลการกําหนดคาไดนามิกโฮสต — โปรโตคอลเครือขายท่ีทําใหเซริฟเวอรกําหนด 
TCP/IP แอดเดรสไปยังอุปกรณโดยอัตโนมัติ

DLP® — Digital Light Processing™ — เทคโนโลยจีอแสดงผลแบบสะทอนท่ีพัฒนาโดย Texas 
Instruments โดยใชกระจกเปลี่ยนทิศทางแสงขนาดเล็ก แสงท่ีเดินทางผานตัวกรองสจีะถูกสงไปยัง
กระจก DLP ซึง่จะจัดเรียงสี RGB ไปเปนภาพท่ีฉายลงบนหนาจอ หรือท่ีรูจักกันวาคือ DMD

DMD — อุปกรณกระจกไมโครดิจิตอล — DMD แตละอันประกอบดวยกระจกอลูมิเนยีมอัลลอยด
ขนาดจิ๋วสําหรบัเอียงหลายพันอัน ยึดติดอยูกับทอนโลหะท่ีซอนอยู

DNS — ระบบชื่อโดเมน — บริการอินเตอรเน็ตท่ีแปลชื่อโดเมนไปเปน IP แอดเดรส

ความยาวโฟกัส — ระยะทางจากพ้ืนผิวของเลนสไปยังจุดโฟกัส

ความถี ่— นีค่ืออัตราการซ้ําของสญัญาณไฟฟา มีหนวยเปนรอบตอวินาที วดัในหนวย Hz (เฮิรตซ)

HDCP — การปองกันเนื้อหาดิจิตอลแบนดวิดธสงู — ขอกําหนดท่ีพฒันาขึ้นโดย Intel™ Corporation 
เพือ่ปองกันเนือ้หาความบนัเทิงดิจิตอลผานระบบเชื่อมตอดิจิตอล เชน DVI และ HDMI

HDMI — อินเตอรเฟซมัลติมีเดียระดับไฮเดฟฟนิชั่น — HDMI สงท้ังสัญญาณวิดีโอระดับไฮเดฟฟนิชั่น
ท่ีไมมีการบีบขนาด พรอมท้ังเสียงดิจิตอล และขอมูลควบคุมอุปกรณผานขั้วตอเพยีงอันเดียว

Hz (เฮิรตซ) — หนวยของความถี่

การแกไขภาพบิดเบ้ียว — อุปกรณท่ีจะแกไขภาพท่ีมีการบิดเบีย้ว (โดยปกติมักเปนในลักษณะท่ีมี
ดานบนกวาง และดานลางแคบ) ของภาพท่ีฉายซึง่เกิดจากการฉายภาพดวยมุมหนาจอท่ีไมเหมาะสม

ระยะทางสูงสุด — ระยะทางจากหนาจอท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถฉายภาพที่มีเสถียรภาพ (สวางเพียง
พอ) ในหองท่ีมืดสนิท 

ขนาดภาพสูงสดุ — ภาพใหญท่ีสดุท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถฉายในหองท่ีมืด โดยปกติ ขนาดจะถูก
จํากัดโดยระยะโฟกัสของเลนส 

ระยะทางตํ่าสุด — ตําแหนงท่ีใกลท่ีสดุท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถโฟกัสภาพไปยังหนาจอ

NTSC — คณะกรรมการมาตรฐานโทรทัศนแหงชาติ มาตรฐานในทวีปอเมรกิาเหนือ สําหรับวิดีโอและ
การแพรภาพ ดวยรูปแบบท่ีมี 525 เสนท่ี 30 เฟรมตอวินาที

PAL — เสนสลับเฟส มาตรฐานการแพรภาพในทวีปยโุรป สําหรับวดีิโอและการแพรภาพ ดวยรูปแบบ
ท่ีมี 625 เสนท่ี 25 เฟรมตอวินาที
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กลับภาพ — คุณสมบตัิท่ีอนญุาตใหคุณพลิกภาพตามแนวนอน เม่ือใชในสภาพแวดลอมท่ีฉายไปขาง
หนาตามปกติ ขอความ กราฟฟก ฯลฯ จะยอนหลัง กลับภาพ ใชสําหรับการฉายภาพจากดานหลัง

RGB — แดง, เขียว, น้ําเงิน — โดยท่ัวไปจะใชเพือ่อธิบายจอภาพท่ีจําเปนตองใชสัญญาณที่แยกกนั
สําหรับสแีตละสีท้ัง 3 สีนี้

เอส-วิดีโอ — มาตรฐานการสงสัญญาณวิดีโอท่ีใชขั้วตอ มิน-ิDIN 4 พิน เพื่อสงขอมูลวิดีโอบนสาย
สญัญาณ 2 เสนท่ีเรียกวา ลูมิแนนซ (ความสวาง, Y) และโครมิแนนซ (สี, C) เอส-วิดีโอ ยังถูกเรยีก
อีกอยางหนึ่งวา Y/C

SECAM — มาตรฐานการแพรภาพสากลและประเทศฝรั่งเศส สําหรบัวิดีโอและการแพรภาพ มีความ
สมัพนัธอยางใกลชิดกับ PAL แตมีวิธีการสงขอมูลสท่ีีแตกตางกัน

SVGA — ซปุเปอร วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 800 x 600 พกิเซล

SXGA — ซุปเปอร เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1280 x 1024 พิกเซล

UXGA — อัลตรา เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1600 x 1200 พิกเซล

VGA — วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 640 x 480 พกิเซล

XGA — เอกซเท็นด วิดีโอ กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1024 x 768 พกิเซล

เลนสซมู — เลนสท่ีมีความยาวโฟกสัปรับเปลี่ยนได ซึ่งอนุญาตใหผูใชงานสามารถเลื่อนมุมมองเขา
หรอืออก ซึ่งทําใหไดภาพที่เล็กลงหรอืใหญขึ้น 

อตัราซูมเลนส — คอือัตราสวนระหวางภาพท่ีเล็กท่ีสุดและใหญท่ีสดุ ท่ีเลนสสามารถฉายภาพจาก
ระยะทางคงที่ได ตัวอยางเชน อัตราซูมเลนส 1.4:1 หมายความวาภาพ 10 ฟตุท่ีไมมีการซมู จะมีขนาด 
14 ฟุตเมื่อมีการซูมเต็มท่ี 
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