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 เกีย่วกบัจอภาพของคณุ

 การตดิตัง้จอแสดงผล

 การใชง้านจอแสดงผล

 คูม่อืผูใ้ช ้Dell Display Manager

 การแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้

 ภาคผนวก

 

หมายเหต ุขอ้สงัเกต และขอ้ควรระวงั

หมายเหต:ุ หมายเหต ุระบถุงึขอ้มลูทีส่สาคญัทีจ่ะชว่ยใหค้ณุใชง้านคอมพวิเตอรข์องคณุไดด้ขี ึน้

ขอ้ควรระวงั: ขอ้ควรระวงับง่ชีถ้งึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความเสยีหายกบัฮารด์แวรห์รอืเกดิการสญูเสยีขอ้มลูและบอกคณุถงึวธิกีารหลกีเลีย่งปญัหา

คคาเตอืน: คคาเตอืนบง่ชีถ้งึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิทรพัยส์นิชคารดุเสยีหาย การบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติ
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กลบัสูห่นา้สารบญั 

การตดิต ัง้มอนเิตอร ์
จอภาพ Dell™ UltraSharp U2913WM

คคาแนะนคาทีค่วรทราบ เกีย่วกบัการกคาหนดคา่ความละเอยีด ในการแสดงผลเป็น 2560 X 1080 (สงูสดุ)

เพือ่ประสทิธภิาพในการแสดงผลสงูสดุ ขณะใชร้ะบบปฏบิตักิาร Microsoft® Windows® ควรกกาหนดความละเอยีดในการแสดงผลเป็น 2560 X 1080 พกิเซล โดยทกาตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้:

ใน Windows Vista® หรอื Windows® 7 หรอื Windows® 8/Windows® 8.1:

1. สกาหรับ Windows® 8/Windows® 8.1 เทา่นัน้, เลอืกแผน่ เดสกท์อป เพือ่สลบัไปยงัเดสกท์อปแบบคลาสสกิ
2. คลกิขวาบนเดสกทอป และคลกิ ความละเอยีดหนาจอ
3. เลือ่นสไลเดอรบ์ารไ์ปทางขวา ดว้ยการกดปุ่ มเมา้สซ์า้ยคา้งไว ้แลว้ปรับความละเอยีดของหนา้จอเป็น 2560 X 1080

4. คลกิ OK

ใน Windows® 10:
1. คลกิขวาบนเดสกท์อป และคลกิ Display settings (การต ัง้คา่การแสดงผล)

2. คลกิ Advanced display settings.  
3. คลกิรายการของความละเอยีด และเลอืก 2560 X 1080

4. คลกิ Apply

ถา้ไมเ่ห็นความละเอยีดที ่2560 X 1080 เป็นตวัเลอืก ทา่นอาจตอ้งอพัเดทไดรเวอรก์ราฟิก โปรดเลอืกเงือ่นไขดา้นลา่ง ทีต่รงกบัระบบคอมพวิเตอรท์ีท่า่นใชอ้ยูม่ากทีส่ดุ แลว้ทกาตามขอ้แนะนกาทีร่ะบุ:

1: ถา้ทา่นมเีครือ่งคอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊ Dell™ หรอืโนต๊บุค๊ Dell™ ทีต่อ่อนิเตอรเ์น็ตอย

2: ถา้ทา่นมเีครือ่งคอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊ โนต๊บุค๊ หรอืกราฟิกการด์ ทีไ่มใ่ชข่อง Dell™

กลบัสูห่นา้สารบญั 



กลบัไปยงัหนา้สารบญั

เกีย่วกบัจอภาพของคณุ
คูม่อืผูใ้ชจ้อจอภาพ Dell™ UltraSharp U2913WM

อปุกรณใ์นกลอ่ง

คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์

ชิน้สว่นและปุ่ มควบคมุตา่งๆ

ขอ้มลูจจาเพาะของจอภาพ

ความสามารถดา้นพลกัแอนดเ์พลย์

อนิเตอรเ์ฟซบสัอนุกรมสากล (USB)
นโยบายพกิเซลและคณุสมบตัขิองจอภาพ LCD
คูม่อืการดแูลรักษา

อปุกรณใ์นกลอ่ง
จอภาพของคณุจัดสง่มาพรอ้มอปุกรณต์ามรายการดา้นลา่ง ดใูหแ้น่ใจวา่ไดรั้บอปุกรณค์รบทกุชิน้และ ตดิตอ่ Dell ถา้มอีปุกรณไ์มค่รบ

หมายเหต:ุ อปุกรณบ์างอยา่งอาจเป็นอปุกรณเ์สรมิ และอาจไมไ่ดใ้หม้าพรอ้มจอภาพ คณุสมบตัหิรอืสือ่ขอ้มลูบางอยา่งอาจไมม่มีาใหใ้นบางประเทศ

หมายเหต:ุ การ ตดิ ตัง้ ใด ยนื อืน่ ๆ, โปรด ด ูที ่คูม่อื การ ยนื ตาม ลจาดบั การ ตัง้ คา่ สจาหรับ คจา แนะนจา ใน การ ตดิ ตัง้.

จอภาพ



ขาตัง้

สายไฟ (แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)

สายเคเบลิดสิเพลยพ์อรต์ (มนิ ิDP เป็น DP)

สาย DVI-DL



 

สาย USB 3.0 อพัสตรมี (เปิดใชพ้อรต์ USB บนจอภาพ)

 

รัดสายเวลโคร

 

สือ่ขอ้มลู ไดรเวอรแ์ละเอกสาร
คูม่อืการตัง้คา่อยา่งรวดเร็ว
ขอ้มลูเกีย่วกบัความปลอดภยัและระเบยีบขอ้บงัคบั
รายงานการปรับเทยีบจากโรงงาน

คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์
จอภาพ UltraSharp U2913WM มกีารแสดงผลแบบครสิตลัเหลว (LCD) ชนดิทรานซสิเตอรฟิ์ลม์บาง (TFT) แบบแอ็คทฟีแมทรกิซ ์คณุสมบตัขิองจอภาพประกอบดว้ย:

■ จอแสดงผลขนาด 28.75 นิว้ (73.02 ซม.) (วดัตามเสน้ทแยงมมุ) ไวด ์ฟลุ HD ความละเอยีด 2560 x 1080 (อตัราสว่นภาพ 21:9) บวกการสนับสนุนการแสดงเต็มหนา้จอสจาหรับความละเอยีดทีต่จา่กวา่
■ มมุการรับชมแบบอลัตรา้ไวด ์เพือ่อนุญาตใหช้มจากตจาแหน่งน่ังหรอืยนืก็ได ้ หรอืในขณะทีเ่คลือ่นทีจ่ากดา้นหนึง่ไปยงัอกีดา้นหนึง่
■ ความสามารถในการปรับเอยีง, พลกิหมนุ, ยดืแนวตัง้ และหมนุ.
■ สนับสนุนดอูลั-ลงิค ์DVI-D(HDCP), ดสิเพลยพ์อรต์, มนิดิสิเพลยพ์อรต์, HDMI และ DP 1.2 , VGA และ USB3.0
■ สนับสนุนโหมดเลอืก ภาพซอ้นภาพ (PBP)
■ ขาตัง้แบบถอดไดแ้ละรสูจาหรับตดิตัง้ขนาด 100 มม. ตามมาตรฐานของ Video Electronics Standards Association (VESA™) เพือ่ความคลอ่งตวัในการตดิตัง้
■ ความสามารถดา้นพลกัและเพลยถ์า้ระบบของทา่นรองรับ
■ การปรับแตง่แบบแสดงผลบนหนา้จอ (OSD) เพือ่ความสะดวกในการตัง้คา่และปรับแตง่จอภาพใหเ้หมาะสม
■ สือ่ซอฟตแ์วรแ์ละการจัดทจาเอกสารประกอบดว้ยไฟลข์อ้มลู (Information File - INF), ไฟลก์ารจับคูส่ภีาพ (Image Color Matching File - ICM), แอปพลเิคชนัซอฟตแ์วรต์วัจัดการการแสดงผล Dell และขอ้มลูผลติภณัฑ ์
มาพรอ้มซอฟตแ์วร ์Dell Display Manager (อยูใ่นแผน่ CD ทีม่าพรอ้มกบัจอภาพ)
ุ ั ิ ้ ั ั ็ ้ จ

■ ชอ่งล็อกเครือ่งกนัหลน่
■ มรีะบบบรหิารตวัเครือ่ง
■ ความสามารถในการเปลีย่นจากอตัราสว่นภาพแบบไวดส์กรนีไปเป็นอตัราสว่นภาพมาตรฐาน ในขณะทีย่งัคงไวซ้ ึง่คณุภาพของภาพ

ิ

■ ลด BFR/PVC



■ แกว้ปลอดโลหะหนัก และปลอดสารปรอทสจาหรับแผงจอเทา่นัน้
■ ตวัวดัพลงังานแสดงระดบัพลงังานทีม่อนเิตอรก์จาลงัใชใ้นแบบของเวลาจรงิ
■ High Dynamic Contrast อตัราสว่น (2,000,000:1)
■ จอแสดงผลทีไ่ดรั้บการรับรอง TCO
■ เฉดส ีsRGB >99%
■ สนับสนุน DVI-D, ดสิเพลยพ์อรต์, มนิดิสิเพลยพ์อรต์, HDMI, DP1.1a, DP 1.2 MST (หรอืทีรู่จั้กในชือ่ DP เดซีเ่ชน) และ HBR2 (คา่เริม่ตน้ทีอ่อกมาจากโรงงานคอื DP1.1a ในการเปิดทจางาน MST และ HBR2, ใหด้ขูัน้ตอนในสว่น

 "การเชือ่มตอ่จอภาพสจาหรับฟังกช์ัน่ DP MST")

ชิน้สว่นและปุ่ มควบคมุตา่งๆ

มุมมองดา้นหนา้

มมุมองดา้นหนา้ ปุ่ มควบคมุบนแผงดา้นหนา้

ป้าย คคาอธบิาย

1 โหมดพรเีซต็(คา่เริม่ตน้, แตส่ามารถปรับคา่ได)้

2 ความสวา่ง/ความเขม้(คา่เริม่ตน้, แตส่ามารถปรับคา่ได)้

3 เมนู

4 ออก

5 ปุ่ มเพาเวอร ์(พรอ้ม LED เรอืงแสง)

มุมมองดา้นหลงั



มมุมองดา้นหลงั มมุมองดา้นหลงัพรอ้มขาต ัง้จอภาพ

ป้าย คคาอธบิาย การใชง้าน

1 รสูจาหรับตดิตัง้ตามมาตรฐาน VESA (100 มม. x 100 มม. -หลงัแผงตัง้ฐานทีต่ดิมากบัจอ) จอแสดงผลยดึผนังโดยใชช้ดุยดึผนังแบบ VESA (100 มม. x 100 มม.)

2 ฉลากแสดงความสอดคลอ้งกบัระเบยีบตา่งๆ แสดงการไดรั้บการรับรองตามระเบยีบตา่งๆ

3 ปุ่ มถอดขาตัง้ คลายขาตัง้จากจอแสดงผล

4 ชอ่งล็อกเครือ่งกนัหลน่ ยดึจอภาพดว้ยสายเคเบลิล็อคเพือ่ความปลอดภยั

5 ฉลากป้ายบรกิาร ดทูีฉ่ลากนีห้ากคณุตอ้งการตดิตอ่ Dell สจาหรับดา้นความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ

6 ป้ายหมายเลขผลติภณัฑบ์ารโ์คด้ อา้งถงึป้ายนีถ้า้คณุจจาเป็นตอ้งตดิตอ่กบัเดลลส์จาหรับการสนับสนุนดา้นเทคนคิ

7 ชอ่งสจาหรับตดิตัง้ Dell Soundbar ตดิตัง้อปุกรณเ์สรมิ Dell Soundbar

8 พอรต์ปลายทาง USB เชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB ของคณุ

9 ชอ่งจัดเก็บสายไฟ จัดเก็บสายไฟเขา้ที ่โดยเก็บเขา้ชอ่ง

มุมมองดา้นขา้ง



 มมุมองดา้นซา้ย   มมุมองดา้นขวา

มุมมองดา้นล่าง

มมุมองดา้นลา่ง มมุมองดา้นลา่งพรอ้มขาต ัง้จอแสดงผล

ป้าย คคาอธบิาย การใชง้าน

1 ขัว้ตอ่สายไฟกระแสสลบั เชือ่มตอ่สายเพาเวอร์

2 ขัว้ตอ่เพาเวอร ์DC สจาหรับซาวนดบ์ารข์องเดลล์ เชือ่มตอ่สายเคเบลิเพาเวอรส์จาหรับซาวนดบ์าร์ (อปุกรณซ์ือ้เพิม่)

3 ขัว้ตอ่ VGA เชือ่มตอ่สายเคเบลิ VGA ของคอมพวิเตอร์

4 ขัว้ตอ่ DP (เขา้) เชือ่มตอ่สายเคเบลิ DP ของคอมพวิเตอร์

5 ขัว้ตอ่มนิดิสิเพลยพ์อรต์ (เขา้) เชือ่มตอ่สายเคเบลิ DP ของคอมพวิเตอร์



6 ขัว้ตอ่ DVI เชือ่มตอ่สายเคเบลิ DVI (ลงิคค์ู)่ ของคอมพวิเตอร์

7 ขัว้ตอ่ HDMI เชือ่มตอ่ไปยงัอปุกรณท์ีม่าเอาตพ์ตุ HDMI (หรอืเทยีบเทา่) เชน่ PC, โนต้บุค๊, เครือ่งเ่ลน่ DVD หรอืเซต็อพับ็อกซ์

8 ขัว้ตอ่ DP (ออก) เอาตพ์ตุดสิเพลยพ์อรต์ สจาหรับจอภาพทีม่คีวามสามารถ MST (การขนสง่มลัตสิตรมี) จอภาพ DP 1.1 สามารถเชือ่มตอ่เป็น
จอภาพสดุทา้ยใน MST เชน่เทา่นัน้ ในการเปิดทจางาน MST, ใหด้ขูัน้ตอนในสว่น "การเชือ่มตอ่จอภาพสจาหรับฟังกช์ัน่ DP MST"

9 ตวัเชือ่มตอ่ Audio สจาหรับเอาตพ์ตุแชนเนลเสยีง HDMI 1.4 หรอืแชนเนลเสยีงดสิเพลยพ์อรต์ 1.2
เชือ่มตอ่ชอ่งเสยีงออกกบัข ้ว้ตอ่สดีจา ใชข้ัว้ตอ่นีส้จาหรับการเชือ่มตอ่กบัชอ่งเสยีง 2.0*

10 พอรต์ตน้ทาง USB เชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB ทีม่าพรอ้มกบัจอแสดงผลของคณุเขา้กบัจอแสดงผลและคอมพวิเตอร ์หลงัจากทีเ่ชือ่มตอ่สายเคเบลินี้
แลว้ คณุสามารถใชข้ัว้ตอ่ USB ทีด่า้นขา้งและดา้นลา่งของจอแสดงผลได ้

11 พอรต์ปลายทาง USB เชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB ของคณุ คณุสามารถใชข้ัว้ตอ่นีไ้ดเ้ฉพาะหลงัจากทีค่ณุเชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB อพัสตรมีจาก
คอมพวิเตอรไ์ปยงัจอภาพเทา่นัน้

12 ยนื ล็อค คณุสมบตัิ เพือ่ล็อคขาตัง้เขา้กบัจอมอนเิตอรโ์ดยใชส้กร ูM3 x 6 มม. (ไมม่สีกรใูห)้

* ไมส่นับสนุนการใชห้ฟัูงสจาหรับขัว้ตอ่สายสญัญาณเสยีงออก

 

ขอ้มลูจคาเพาะของจอภาพ

ขอ้มูลจคาเพาะของจอแบน

ชนดิหนา้จอ  แอกทฟี แมทรกิซ ์- TFT LCD

ชนดิหนา้จอ การสลบัในระนาบ (IPS) AH

ขนาดภาพทีส่ามารถรับชมได ้
แทยงมมุ
แนวนอน
แนวตัง้

 
73.02 ซม. (28.75 นิว้)
 672.77 มม. (26.49 นิว้)
 283.82 มม. (11.17 นิว้)

ขนาดพกิเซล 0.09 (H) x 0.26 (V) มม.

มมุในการมอง 178° (แนวตัง้) ทัว่ไป, 178° (แนวนอน) ทัว่ไป

ความสวา่งเอาตพ์ตุ 300 cd/m²(ทัว่ไป), 50 cd/m² (ขัน้ตจา่)

อตัราสว่นความคมชดั 1000 ตอ่ 1 (ทัว่ไป), 2000000 ตอ่ 1 (เปิดคอนทราสตแ์บบ
ไดนามกิ)

การเคลอืบหนา้จอ  ป้องกนัแสงสะทอ้นดว้ยการเคลอืบชนดิแข็ง 3H

ไฟพืน้หลงั ระบบเอ็ดจไ์ลท ์LED

อายแุบคไลท์  30K ชัว่โมง

เวลาตอบสนอง ทัว่ไป 8 ms (เทากบัเทา)

ความลกึสี 16.7 ลา้นสี

ชว่งสี sRGB >99%

*[U2913WM] ชว่งส ี(ทัว่ไป) เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ CIE1976 (82%) และ CIE1931 (72%)

คำ�เตือน: คว�มดันเสียงส่วนเกินจ�กหูฟังส�ม�รถ
ทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่ก�รได้ยินหรือสูญเสียก�ร
ได้ยินได้



ขอ้มูลจคาเพาะความละเอยีด

ชว่งสแกนแนวนอน 30 kHz ถงึ 94 kHz (อตัโนมตั)ิ

ชว่งสแกนแนวตัง้ 56 Hz ถงึ 86 Hz (อตัโนมตั)ิ

ความละเอยีดทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้สงูทีส่ดุ 2560 x 1080 ที ่60 Hz

โหมดวดิโีอทีร่องรบั

ความสามารถในการแสดงผลวดิโีอ 480p, 576p, 720p, 1080p,
 480i, 576i, 1080i

โหมดการแสดงผลทีต่ ัง้ไวล่้วงหนา้

โหมดการแสดงผล ความถีแ่นวนอน (kHz) ความถีแ่นวต ัง้ (Hz) นาฬกิาพกิเซล (MHz)ข ัว้การซงิค ์(แนวนอน/แนวต ัง้)
 VESA, 720 x 400 31.5 70.0 28.3 -/+
 VESA, 640 x 480 31.5 60.0 25.2 -/-
 VESA, 640 x 480 37.5 75.0 31.5 -/-
 VESA, 800 x 600 37.9 60.0 40.0 +/+
 VESA, 800 x 600 46.9 75.0 49.5 +/+
 VESA, 1024 x 768 48.4 60.0 65.0 -/-
 VESA, 1024 x 768 60.0 75.0 78.8 +/+
 VESA, 1152 x 864 67.5 75.0 108.0 +/+
 VESA, 1280 x
 1024  64.0  60.0 108.0  +/+

 VESA, 1280 x
 1024  80.0  75.0 135.0  +/+

VESA, 1680 x 1050 75.0  60.0  148.5 +/+
VESA, 1920 x 1080 67.5  60.0  148.5 +/+
VESA, 1920 x 1080 55.6  49.9  141.5 +/+
 VESA, 2560 x
 1080  66.7  60.0  185.6 +/+

ขอ้มูลจคาเพาะระบบไฟฟ้า

สญัญาณภาพเขา้
อนาล็อก RGB, 0.7 โวลต ์+/-5%, ขัว้บวกทีอ่มิพแิดนซเ์ขา้ 75 โอหม์
ดจิติอล DVI-D TMDS, 600mV สจาหรับสายทีแ่ตกตา่งกนัแตล่ะสาย, ขัว้บวกทีอ่มิพแิดนซเ์ขา้ 50 โอหม์
สนับสนุนสญัญาณเขา้ DP1.2/HDMI1.4

การซงิโครไนซส์ญัญาณเขา้ แยกการซงิโครไนซแ์นวนอน และแนวตัง้, ระดบั TTL ไมม่ขีัว้, SOG (คอมโพสติ SYNC บนสเีขยีว)
แรงดนัไฟฟ้า AC เขา้ / ความถี ่/ กระแส 100 VAC ถงึ 240 VAC / 50 Hz หรอื 60 Hz + 3 Hz / 1.5 A (สงูสดุ)

กระแสตอ่เนือ่ง 120 โวลต:์ 30 แอมป์ (สงูสดุ)
 240 โวลต:์ 60 แอมป์ (สงูสดุ)



คุณลกัษณะทางกายภาพ

ชนดิข ัว้ตอ่ D-subminiature 15 ขา, ขัว้ตอ่สนีจ้าเงนิ; DVI-DL, ขัว้ตอ่สขีาว; DP(พอรต์จอแสดงผล)(เขา้)/DP(ออก)/mDP/HDMI ตวัเชือ่มตอ่สดีจา

ชนดิสายสญัญาณ

ดจิติอล: ถอดได,้ DVI-D, ขาแบบแข็ง, ไมไ่ดต้อ่กบัจอแสดงผลในขณะทีส่ง่มอบ

อนาล็อก: ถอดได,้ D-sub, 15 ขา

DisplayPort: ถอดได,้ DisplayPort, ขาแบบแข็ง

มนิ ิDP เป็น DP: ถอดได,้ DisplayPort, ขาแบบแข็ง, ไมไ่ดต้อ่กบัจอแสดงผลในขณะทีส่ง่มอบ

อนิเตอรเ์ฟซไฮเดฟฟินชิัน่ มลัตมิเีดยี: ถอดได,้ HDMI, 19 ขาทีถ่อดได ้
ขนาด (พรอ้มขาต ัง้)

ความสงู (ยดืเต็มท) 478.0 มม. (19.17 นิว้)

ความสงู (หดสัน้สดุ) 358.7 มม. (14.12 นิว้)

ความกวา้ง 699.8 มม. (27.55 นิว้)

ความลกึ 194.2 มม. (7.65 นิว้)

ขนาด (ไมม่ขีาต ัง้)

ความสงู 317.0 มม. (12.48 นิว้)

ความกวา้ง 699.8 มม. (27.55 นิว้)

ความลกึ 61.2 มม. (2.41 นิว้)

ขนาดขาต ัง้

ความสงู (ยดืเต็มท) 401.2 มม. (15.80 นิว้)

ความสงู (หดสัน้สดุ) 358.1 มม. (14.10 นิว้)

ความกวา้ง 288.0 มม. (11.34 นิว้)

ความลกึ 194.2 มม. (7.65 นิว้)

นคา้หนกั

นจ้าหนักรวมบรรจภุณัฑ์ 11.35 กก. (25.02 ปอนด ์)

นจ้าหนักรวมชดุขาตัง้และสายไฟ 8.34 กก. (18.39 ปอนด ์)

นจ้าหนักไมร่วมชดุขาตัง้
 (สจาหรับตดิผนังหรอืตดิ VESA - ไมใ่ช ้
สาย)

5.76 กก. (12.70 ปอนด ์)

นจ้าหนักของชดุขาตัง้  1.95 กก. (4.30 ปอนด ์)

กรอบเงาดา้นหนา้ สดีจามาตรฐาน Dell (การสะทอ้นตจา่ 17+/-3gu)

คุณลกัษณะดา้นสิง่แวดลอ้ม

อณุหภมู ิ  
ขณะทจางาน 0 ถงึ 40 องศาเซลเซยีส

ขณะไมท่จางาน ขณะเก็บรักษา: -20 ถงึ 60 องศาเซลเซยีส (-4 ถงึ 140 องศาฟาเรนไฮต)์
ขณะขนสง่: -20 ถงึ 60 องศาเซลเซยีส (-4 ถงึ 140 องศาฟาเรนไฮต)์

ความชืน้  
ขณะทจางาน 10% ถงึ 80% (ไมก่ลัน่ตวั)



ขณะไมท่จางาน ขณะเก็บรักษา: 5% to 90% (ไมก่ลัน่ตวั)
ขณะขนสง่: 5% ถงึ 90% (ไมก่ลัน่ตวั)

ระดบัความสงู  
ขณะทจางาน 5,000 ม. (16,400 ฟตุ) สงูสดุ
ขณะไมท่จางาน 10,668 ม. (35,000 ฟตุ) สงูสดุ

การกระจายความรอ้น 307.09 BTU/ชัว่โมง (สงูสดุ)
 109.19 BTU/ชัว่โมง (ทัว่ไป)

โหมดการจดัการพลงังาน

ถา้คณุมกีารด์แสดงผล หรอืซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้ในพซีทีีส่อดคลอ้งกบั DPM? ของ VESA จอแสดงผลสามารถลดการใชพ้ลงังานเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านโดยอตัโนมตั ิสถานะนีเ้รยีกวา่ โหมดประหยดัพลงังาน* ถา้คอมพวิเตอรต์รวจพบสญัญาณจากแป้น
พมิพ ์เมา้ส ์หรอือปุกรณน์จาเขา้ขอ้มลูอืน่ ๆจอภาพจะกลบัมาทจางานใหมโ่ดยอตัโนมตัิ ตารางตอ่ไปนีแ้สดงการใชพ้ลงังาน และสญัญาณของคณุสมบตักิารประหยดัพลงังานอตัโนมตันิี:้

โหมด VESA ซงิคแ์นวนอน ซงิคแ์นวต ัง้ วดิโีอ ไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่ง ความสิน้เปลอืงพลงังาน
การทจางานปกตทิจางาน ทจางาน ทจางานสขีาว 90 วตัต ์(สงูสดุ) ** 

 32 วตัต ์(ทัว่ไป)
โหมดไมท่จางานไมท่จางาน ไมท่จางาน วา่ง สขีาว (กะพรบิ) นอ้ยกวา่ 0.5 วตัต์
ปิด     -      -     - ปิด นอ้ยกวา่ 0.5 วตัต์

* การไมใ่หม้กีารสิน้เปลอืงพลงังานเลยในโหมด ปิด สามารถทจาไดโ้ดยการถอดสายไฟหลกัออกจากจอแสดงผลเทา่นัน้
 **การ ใช ้พลงังาน สงูสดุ คอื วดั ใน รัฐ ของ luminance max, Dell Soundbar และ USB ที ่ใช ้งาน อยู.่

การกคาหนดพนิ

ข ัว้ตอ่ VGA  ข ัว้ตอ่ DVI 



 

 จคานว
นพนิ

ข ัว้ตอ่ 15 พนิดา้นขา้งของจอภาพ (เคเบลิไมม่มีา
ให)้

 จคานว
นพนิ

ข ัว้ตอ่ 15 พนิดา้นขา้งของจอภาพ (เคเบลิไมม่มีา
ให)้

 1 วดิโีอ-แดง  9 คอมพวิเตอร ์5V/3.3V
 2 วดิโีอ-เขยีว  10 GND-ซงิค์
 3 วดิโีอ-นจ้าเงนิ  11 GND
 4 GND  12 ขอ้มลู DDC
 5 การทดสอบตวัเอง  13 H-ซงิค์
 6 GND-R  14 V-ซงิค์
 7 GND-G  15 นาฬกิา DDC
 8 GND-B   

 

จคานว
นพนิ

ข ัว้ตอ่ 24 พนิดา้นขา้งของ
จอภาพ

จคานว
นพนิ

ข ัว้ตอ่ 24 พนิดา้นขา้งของจอภาพ

1 TMDS RX2- 13 Floating
2 TMDS RX2+ 14 กจาลงัไฟ +5V/+3.3V
3 TMDS Ground 15 การทดสอบตวัเอง
4 Floating 16 ตรวจพบฮ็อตพลกั
5 Floating 17 TMDS RX0-
6 นาฬกิา DDC 18 TMDS RX0+
7 ขอ้มลู DDC 19 TMDS Ground
8 Floating 20 Floating
9 TMDS RX1- 21 Floating
10 TMDS RX1+ 22 TMDS Ground
11 TMDS Ground 23 นาฬกิา+ TMDS
12 Floating  24 นาฬกิา- TMDS

 

ข ัว้ตอ่ DP  ข ัว้ตอ่ HDMI

 

 จคานว
นพนิ

ข ัว้ตอ่ 20 พนิดา้นขา้งของจอภาพ  จคานว
นพนิ

ข ัว้ตอ่ 20 พนิดา้นขา้งของจอภาพ

 1 ML0(p)  11 GND
 2 GND  12 ML3(n)
 3 ML0(n)  13 GND
 4 ML1(p)  14  GND
 5 GND  15 AUX(p)
 6 ML1(n)  14 GND

 

จคานว
นพนิ

ข ัว้ตอ่ 19 พนิดา้นขา้งของจอภาพ (เคเบลิ
ไมม่มีาให)้

จคานว
นพนิ

ข ัว้ตอ่ 19 พนิดา้นขา้งของจอภาพ (เคเบลิ
ไมม่มีาให)้

1  T.M.D.S. Data 2- 11  T.M.D.S. Clock Shield
2  T.M.D.S. Data 2 Shield 12  T.M.D.S. Clock -
3  T.M.D.S. Data 2+ 13  CEC
4  T.M.D.S. Data 1+ 14  Reserved(N.C. on device)
5  T.M.D.S. Data 1 Shield 15  SCL
6  T.M.D.S. Data 1- 16  SDA



 7 ML2(p)  15 AUX(n)
 8 GND  HPD
 9 ML2(n)  15 DP_PWR Return
 10 ML3(p)  +3.3V DP_PWR

7  T.M.D.S. Data 0+ 17  DDC/CEC Ground
8  T.M.D.S. Data 0 Shield 18  +5V Power
9  T.M.D.S. Data 0- 19  Hot Plug Detect
10  T.M.D.S. Clock +   

ความสามารถดา้นพลกัแอนดเ์พลย์
คณุสามารถตดิตัง้จอแสดงผลในระบบทีเ่ป็นแบบพลกัแอนดเ์พลยไ์ด ้จอแสดงผลจะใหข้อ้มลูประจจาเครือ่งของจอแสดงผล (EDID) กบัระบบคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิโดยใชโ้ปรโตคอลแชนเนลขอ้มลูการแสดงผล (DDC) เพือ่ทีร่ะบบสามารถ
ตัง้คา่คอนฟิกตวัเองได ้และปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ของจอแสดงผลใหเ้หมาะสมทีส่ดุ การตดิตัง้จอภาพสว่นใหญเ่ป็นระบบอตัโนมตั ิคณุสามารถเลอืกตัง้คา่อืน่ๆ ไดถ้า้ตอ้งการ ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นการตัง้คา่จอภาพไดจ้าก การใช ้
งานจอภาพ

อนิเตอรเ์ฟซบสัอนกุรมสากล (USB)

ในสว่นนีจ้ะเป็นขอ้มลูเกีย่วกบัพอรต์ USB ทีม่ใีหท้างดา้นขา้งของจอภาพ

หมายเหต:ุ พอรต์ USB บนจอภาพนีส้อดคลอ้งกบั USB 3.0

ความเร็วในการถา่ยโอ
นายโอน

อตัราขอ้มลู  ความสิน้เปลอืงพลงังาน

ความเร็วสงู 5 Gbps  4.5 วตัต ์(สงูสดุ แตล่ะพอรต์)

ความเร็วสงู 480 Mbps 2.5 วตัต ์(สงูสดุ แตล่ะพอรต์)

ความเร็วเต็มที่ 12 Mbps 2.5 วตัต ์(สงูสดุ แตล่ะพอรต์)

ความเร็วตจา่ 1.5 Mbps 2.5 วตัต ์(สงูสดุ แตล่ะพอรต์)

ข ัว้ตอ่USBตน้ทาง  ข ัว้ตอ่USBปลายทาง

 

 จคานวนพนิ ชือ่สญัญาณ

1 VBUS

2 D-

3 D+

4 GND

5  StdB_SSTX-  

 จคานวนพนิ ชือ่สญัญาณ

1 VBUS

2  D-

3  D+

4 GND

5  StdA_SSRX-



6  StdB_SSTX+

7 GND_DRAIN

8  StdB_SSRX-

9  StdB_SSRX+

เชลล์ ชลีด์

6  StdA_SSRX+

7 GND_DRAIN

8  StdA_SSTX-

9  StdA_SSTX+

เชลล์ ชลีด์

พอรต์ USB

1 อพัสตรมี - ดา้นหลงั
4 ดาวนส์ตรมี - 2 ทีด่า้นหลงั 2 ทีด่า้นขา้ง

หมายเหต:ุ USB 3.0 จจาเป็นตอ้งใชง้านกบัคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถใช ้ USB 3.0 ได ้

หมายเหต:ุ อนิเตอรเ์ฟซ USB ของจอภาพทจางานเฉพาะเมือ่เปิดจอภาพ หรอืจอภาพอยูใ่นโหมดประหยดัพลงังานเทา่นัน้ ถา้ปิดจอภาพแลว้เปิดใหม ่อปุกรณต์อ่พว่งตา่งๆ ทีเ่ชือ่มตอ่ไวอ้าจตอ้งใชเ้วลาสองสามวนิาท ีเพือ่ใหท้จางาน
ไดต้ามปกติ

นโยบายพกิเซลและคณุสมบตัขิองจอภาพ LCD

ระหวา่งกระบวนการผลติจอภาพ LCD ไมใ่ชเ่รือ่งผดิปกตทิีจ่ะมหีนึง่หรอืหลายพกิเซลทีส่วา่งคงทีใ่นสถานะทีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลง ซึง่มองเห็นไดย้าก และไมม่ผีลกระทบใดๆ กบัคณุภาพของการแสดงผลหรอืความสามารถในการใชง้าน สจาหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุภาพและพกิเซลของจอภาพของเดลล ์ll ที:่ www.dell.com/support/monitors

คูม่อืการดแูลรกัษา

การทคาความสะอาดจอแสดงผลของคุณ

คคาเตอืน: อา่นและปฏบิตัติาม ข ัน้ตอนเพือ่ความปลอดภยั กอ่นทีจ่ะทคาความสะอาดจอภาพ 

คคาเตอืน: กอ่นทีจ่ะทคาความสะอาดจอภาพ ใหถ้อดปล ัก๊สายไฟจอภาพออกจากเตา้เสยีบไฟฟ้า

สจาหรับวธิทีีด่ทีีส่ดุขอใหป้ฏบิตัติามคจาแนะนจาในรายการดา้นลา่ง ขณะนจาเครือ่งออกจากบรรจภุณัฑ์ ทจาความสะอาด หรอืดแูลจอภาพ:

ในการทจาความสะอาดหนา้จอป้องกนัไฟฟ้าสถติ ใชผ้า้นุ่มทีส่ะอาดชบุนจ้าเปียกหมาด ๆถา้เป็นไปได ้ใชก้ระดาษทจาความสะอาดหนา้จอแบบพเิศษ หรอืนจ้ายาทจาความสะอาดทีเ่หมาะกบัสารเคลอืบหนา้จอป้องกนัไฟฟ้าสถติ อยา่ใชเ้บนซนิ ทนิเนอ
ร ์แอมโมเนยี นจ้ายาทจาความสะอาดทีม่ฤีทธิร์นุแรง หรอืเครือ่งเป่าอากาศ
ใชผ้า้ชบุนจ้าอุน่ทีเ่ปียกหมาด ๆเพือ่ทจาความสะอาดจอภาพ หลกีเลีย่งการใชผ้งซกัฟอก หรอืสารทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทีท่ ิง้คราบฟิลม์บางๆ ไวบ้นจอภาพ
ถา้คณุสงัเกตเห็นผงแป้งสขีาว เมือ่คณุแกะจอแสดงผลออกจากกลอ่ง ใหเ้ชด็ดว้ยผา้
ดแูลจอภาพดว้ยความระมดัระวงั เนือ่งจากจอภาพสเีขม้อาจเป็นรอยขดีขว่น และมรีอยครดูสขีาวไดม้ากกวา่จอภาพสอีอ่น ่อน
เพือ่ชว่ยใหภ้าพคงคณุภาพดทีีส่ดุบนจอภาพ ขอใหใ้ชโ้ปรแกรมรักษาหนา้จอทีเ่ปลีย่นภาพตลอด และปิดจอภาพเมือ่ไมใ่ชง้าน

กลบัไปยงัหนา้สารบญั

http://www.dell.com/support/monitors


กลบัไปยงัหนา้สารบญั

การตดิต ัง้จอแสดงผลของคณุ
คูม่อืผูใ้ชจ้อจอภาพ Dell™ UltraSharp U2913WM

  การตอ่ขาตัง้

  การเชือ่มตอ่จอแสดงผลของคณุ

  การจัดการกบัสายเคเบลิ

  การเชือ่มตอ่ซาวนดบ์าร ์AX510 / AX510PA (อปุกรณซ์ือ้เพิม่)

  การนนาขาตัง้ออก 

 อปุกรณย์ดึผนัง (อปุกรณซ์ือ้เพิม่)

การตอ่ขาต ัง้

หมายเหต:ุ ขาตัง้ไมไ่ดต้อ่อยู ่เมือ่สง่มอบจอภาพจากโรงงาน

หมายเหต:ุ การ ตดิ ตัง้ ใด ยนื อืน่ ๆ, โปรด ด ูที ่คูม่อื การ ยนื ตาม ลนาดบั การ ตัง้ คา่ สนาหรับ คนา แนะนนา ใน การ ตดิ ตัง้.

การตอ่ขาตัง้จอภาพ:

1. แกะวสัดคุลมุออก และวางจอภาพไวด้า้นบน

2. วางแนวรอ่งทีด่า้นหลงัของจอภาพ ใหต้รงกบัแถบทัง้สองทีส่ว่นบนของขาตัง้

3. กดขาตัง้จนกระทัง่ยดึเขา้กบัจอภาพ



การเชือ่มตอ่จอแสดงผลของคณุ

คคาเตอืน: กอ่นทีค่ณุจะเริม่กระบวนการใดๆ ในสว่นนี ้ใหป้ฏบิตัติาม ขัน้ตอนเพือ่ความปลอดภยั

การเชือ่มตอ่จอภาพกบัคอมพวิเตอร:์

1. ปิดคอมพวิเตอรข์องคณุ และดงึสายไฟออก

2. เชือ่มตอ่สายเคเบลิ DVI-D สขีาว (ดจิติอล) หรอื VGA สนีน้าเงนิ (อนาล็อก) หรอื DP(ดสิเพลยพ์อรต์)/mDP/HDMI สดีนา เขา้กบัพอรต์วดิโีอทีต่รงกนัทีด่า้นหลงัของคอมพวิเตอรข์องคณุ
อยา่ใชส้ายเคเบลิทัง้หมดบนคอมพวิเตอรเ์ครือ่งเดยีวกนั
ใชส้ายเคเบลิทัง้หมดเฉพาะเมือ่สายตา่งๆ เชือ่มตอ่ไปยงัคอมพวิเตอรค์นละเครือ่งทีม่รีะบบวดิโีอทีเ่หมาะสมเทา่นัน้

หมายเหต:ุ  อยา่เชือ่มตอ่ทัง้สายเคเบลิ VGA สนีน้าเงนิ, สายเคเบลิ DVI สขีาวและสายเคเบลิ DisplayPort/HDMI สดีนาเขา้กบัคอมพวิเตอรพ์รอ้มกนั จอภาพทกุเครือ่งสง่มอบโดยมสีายเคเบลิ VGA (สนีน้าเงนิ) ตอ่อยูู่่

หมายเหต:ุ  ถา้แท็บเล็ต หรอืเครือ่งเลน่ DVD/บลเูรยเ์ชือ่มตอ่อยู ่ความละเอยีดเอาตพ์ตุสงูสดุอาจถกูจนากดัอยูท่ี่ 1920 x 1080 ในกรณีนี ้โปรดสลบัการตัง้คา่วดิโีอของ OSD จอภาพไปทีก่ารตัง้คา่ 1:1 ถา้
ตอ้งการความละเอยีดของแท็บเล็ตดัง้เดมิ (ในกรณีนี ้อาจปรากฏแถบสดีนาทีด่า้นขา้งของหนา้จอ)

การเชือ่มต่อสาย DVI สขีาว

การเชือ่มต่อสาย VGA สนีคา้เงนิ (อุปกรณ์ซือ้เพิม่)



การเชือ่มต่อสายเคเบลิดสิเพลยพ์อรต์ (หรอืมนิ ิDP) สดีคา

การเชือ่มต่อสายเคเบลิ HDMI (อุปกรณ์ซือ้เพิม่)



การเชือ่มตอ่จอภาพสคาหรบัฟงักช์ ัน่ การขนสง่ DP มลัต-ิสตรมี (MST)

หมายเหต:ุ U2913WM สนับสนุนคณุสมบตั ิDP MST เพือ่ใหใชคณุสมบตันิีไ้ด กราฟฟกการดของ PC ของคณุตองไดรับการรับรองเปน DP1.2 พรอมตวัเลอืก MST

คา่เริม่ตน้ออกจากโรงงานใน U2913WM คอื DP1.1a
ในการเปิดทนางานการเชือ่มตอ่ MST โปรดใชเ้ฉพาะสายเคเบลิ DP ทีใ่หม้าในกลอ่ง (หรอืสายทีไ่ดรั้บการรับรอง DP1.2 อืน่) และเปลีย่นการตัง้คา่ DP เป็น DP1.2 โดยดนาเนนิการตามขัน้ตอนดา้นลา่ง:

A) จอภาพสามารถแสดงเนือ้หา
 1. ใชปุ้่ ม OSD เพือ่เคลือ่นทีไ่ปยงัการตัง้คา่อืน่



 2. ไปยงัการเลอืก ดสิเพลยพ์อรต์ 1.2
 3. เลอืก เปิดทนางาน หรอื ปิดทนางาน ตามความเหมาะสม
 4. ทนาตามขอ้ความบนหนา้จอ เพือ่ยนืยนัการเลอืก DP1.2 หรอื DP1.1a



B) จอภาพไมส่ามารถแสดงเนือ้หาใดๆ (หนา้จอวา่ง)
 1. กดปุ่ ม OSD เพือ่เรยีกเมนู OSD สญัญาณเขา้ ขึน้มา

 2. ใชปุ้่ ม  หรอื  เพือ่ไฮไลต ์"ดสิเพลยพ์อรต์" หรอื "มนิดิสิเพยลพ์อรต์"

3. กดปุ่ ม  คา้งไวป้ระมาณ 8 วนิาที
 4. ขอ้ความการกนาหนดคา่ดสิเพลยพ์อรต์จะปรากฏขึน้:



5. ใชปุ้่ ม  เพือ่เปิดทนางาน DP1.2 หรอืปุ่ ม  เพือ่ออก โดยไมท่นาการเปลีย่นแปลงใดๆ
ทนาซน้าขัน้ตอนดา้นบนเพือ่เปลีย่นการตัง้คา่กลบัเป็น DP 1.1a ถา้จนาเป็น

ขอ้ควรระวงั: ภาพกราฟิกใชเ้พือ่การแสดงภาพประกอบเทา่นัน้ ลกัษณะจรงิของคอมพวิเตอรอ์าจแตกตา่งไฟจากนี้

การเชือ่มต่อสาย USB

หลงัจากเสร็จสิน้การเชือ่มตอ่สาย DVI/VGA/DP แลว้ ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนดา้นลา่ง เพือ่เชือ่มตอ่สาย USB กบัคอมพวิเตอร ์และเสร็จสิน้ขัน้ตอนการตดิตัง้จอภาพของคณุ:

1. ตอ่สาย USB อพัสตรมี (สายทีใ่หม้าพรอ้มเครือ่ง) ทีพ่อรต์อพัสตรมีของจอภาพ กบัพอรต์ USB ทีเ่หมาะสม บนคอมพวิเตอร ์(ดรูายละเอยีดจากมมุมองดา้นลา่ง) และดวูา่สามารถเพิม่รปูจากการตอ่สาย USB ไดห้รอืไม ่ถา้รปูดยูุง่เหยงิ
เกนิไป คณุก็ถอดออกได ้

2. เชือ่มตอ่อปุกรณต์อ่พว่งผา่นสาย USB กบัพอรต์ USB ดาวนส์ตรมี (ดา้นขา้งหรอืดา้นลา่ง) บนจอภาพ (ดรูายละเอยีดจากมมุมอง ดา้นขา้ง หรอื ดา้นลา่ง)

3. เสยีบสายไฟของคอมพวิเตอรแ์ละจอแสดงผลของคณุ เขา้กบัเตา้เสยีบในบรเิวณใกลเ้คยีง

4. เปิดจอแสดงผลและคอมพวิเตอร์
ถา้จอแสดงผลแสดงภาพขึน้มา หมายความวา่การตดิตัง้นัน้สมบรูณ ์ถา้ไมม่ภีาพปรากฏบนจอ ใหอ้า่น การแกไ้ขปัญหา

5. ใชท้ีย่ดึสายบนขาตัง้จอภาพ เพือ่เก็บสายเคเบลิเขา้ที่

การจดัการกบัสายเคเบลิ
 



หลงัจากตอ่สายเคเบลิทีจ่นาเป็นทัง้หมดเขา้กบัจอแสดงผล และคอมพวิเตอรเ์รยีบรอ้ยแลว้ (สนาหรับการตอ่สายเคเบลิ ด ูการเชือ่มตอ่จอภาพของคณุ) ใหใ้ชช้อ่งเก็บสายเพือ่จัดสายเคเบลิทัง้หมดใหเ้รยีบรอ้ย ตามรปูดา้นบน

 การเชือ่มตอ่ซาวนดบ์าร ์AX510 / AX510PA (อปุกรณซ์ือ้เพิม่)

ขอ้ควรระวงั: อยา่ใชก้บัอปุกรณอ์ืน่ทีไ่มใ่ช ่Dell Soundbar

หมายเหต:ุ ขัว้ตอ่เพาเวอรข์องซาวนดบ์าร ์(เอาตพ์ตุ DC +12 V) ใชส้นาหรับซาวนดบ์ารข์อง Dell รุน่ AX510/AX510PA เทา่นัน้



1. จากดา้นหลงัของจอภาพ ใหท้นาการตอ่ Soundbar โดยวางใหช้อ่งทัง้สองตรงกบัแนวแถบดา้นลา่งหลงัจอภาพ

2. เลือ่น Soundbar ไปทางซา้ยจนกระทัง่ยดึลงในตนาแหน่ง

3. ตอ่ Soundbar กบัชอ่ง Audio Power DC-out (ดรูายละเอยีดจากมมุมองดา้นลา่ง)

4. เสยีบขัว้ตอ่สเตอรโิอขนาดจิว๋สเีขยีวออ่น จากดา้นหลงัของ Soundbar กบัขัว้สง่สญัญาณเสยีงออกจากคอมพวิเตอร์
สนาหรับ HDMI/DP, คณุสามารถเสยีบปลั๊กมนิสิเตอรโิอลงในพอรต์เอาตพ์ตุเสยีงของจอภาพ ถา้ไมม่เีสยีง ใหต้รวจสอบ PC ของคณุวา่เอาตพ์ตุเสยีง ถกูกนาหนดคา่เป็นเอาตพ์ตุ HMDI/DP หรอืไม่

การนคาขาต ัง้ออก 

หมายเหต:ุ เพือ่ป้องกนัรอยขดีขว่นบนหนา้จอ LCD ขณะถอดขาตัง้ออก  จะตอ้งดใูหแ้น่ใจวา่วางจอภาพไวบ้นพืน้ทีส่ะอาดดแีลว้

หมายเหต:ุ การ ตดิ ตัง้ ใด ยนื อืน่ ๆ, โปรด ด ูที ่คูม่อื การ ยนื ตาม ลนาดบั การ ตัง้ คา่ สนาหรับ คนา แนะนนา ใน การ ตดิ ตัง้.

การถอดขาตัง้ออก:

1. วางจอภาพบนพืน้ผวิทีเ่รยีบ

2. กกดปุ่ มปลดล็อกขาตัง้คา้งไว ้

3. ยกขาตัง้ออกจากจอภาพ

อปุกรณย์ดึผนงั (อปุกรณซ์ือ้เพิม่)



 ((ขนาดสกร:ู M4 x 10 มม.)

ใหด้ขูัน้ตอนทีม่าพรอ้มกบัชดุยดึฐาน VESA ทีใ่ชด้ว้ยกนัได ้

1. วางหนา้จอแสดงผลบนผา้หรอืเบาะทีนุ่่มบนโตะ๊ทีม่พีืน้ผวิเรยีบและมัน่คง
2. ถอดขาตัง้ออก
3. ใชไ้ขควงเพือ่ถอดสกร ู4 ตวัทีย่ดึฝาปิดพลาสตกิออก
4. ตดิแผน่โลหะยดึจากชดุตดิผนังเขา้กบั LCD
5. ยดึ LCD บนผนังโดยทนาตามขัน้ตอนทีม่าพรอ้มกบัชดุยดึฐาน

หมายเหต:ุ สนาหรับเฉพาะใชก้บัแผน่โลหะยดึผนังในรายการ UL ซึง่สามารถรับนน้าหนัก/โหลดตนา่สดุที่ 5.76 กก.

กลบัไปยงัหนา้สารบญั



กลบัไปยงัหนา้สารบญั

การใชง้านจอภาพ
คูม่อืผูใ้ชจ้อจอภาพ Dell™ UltraSharp U2913WM

  การใชปุ้่ มควบคมุบนแผงดา้นหนา้

  การใชเ้มนูแสดงผลบนหนา้จอ (OSD)

  การตัง้คา่ความละเอยีดทีเ่หมาะสมทีส่ดุ

  ใชก้บัซาวนดบ์ารข์อง Dell รุน่ AX510/AX510PA เทา่นัน้ (อปุกรณซ์ือ้เพิม่)

  การใชต้วัเอยีง เดอืย และสว่นตอ่แนวตัง้ง

การใชแ้ผงดา้นหนา้
ใชปุ้่ มควบคมุทีด่า้นหนา้ของจอภาพ เพือ่ปรับคณุลกัษณะของภาพทีแ่สดงอยูบ่นหนา้จอ ขณะทีใ่ชปุ้่ มเหลา่นีป้รับการควบคมุตา่งๆ OSD จะแสดงคา่เป็นตวัเลขของคณุลกัษณะนัน้ตามทีเ่ปลีย่นแปลง

ไอคอนทีแ่ผงดา้นหนา้ คคาอธบิาย
1

ปุ่ มทางลดั/ โหมดพรเีซ็ต

เลอืกทางลดันีเ้พือ่เลอืกจากรายการโหมดตัง้คา่สลีว่งหนา้

2

ปุ่ มทางลดั / ความสวา่ง/ความเขม้

ใชปุ้่ มนีเ้พือ่เขา้ไปยงัเมนู "ความสวา่ง/ความเขม้" โดยตรง หรอืเพือ่เพิม่คา่ของตวัเลอืกเมนูทีเ่ลอืก

3



 

เมนู

ใชปุ้่ ม เมนู เพือ่เปิดการแสดงผลบนหนา้จอ (OSD) และเลอืกเมนู OSD ด ูการเขา้ถงึระบบเมนู

4

 

ออก

ใชปุ้่ มนีเ้พือ่กลบัไปยงัเมนูหลกั หรอืออกจากเมนูหลกั OSD

5

เพาเวอร์
  (ทีม่ ีLED สอ่งแสง)

ใชปุ้่ มเพาเวอรเ์พือ่เปิดและปิดจอแสดงผล

ไฟ LED สขีาวบง่บอกวา่จอภาพเปิดอยูแ่ละททางานไดอ้ยา่งสมบรูณ์

ไฟ LED สขีาวกะพรบิบง่บอกวา่อยูใ่นโหมดประหยดัพลงังาน DPMS

การใชเ้มนทู ีแ่สดงบนหนา้จอ (OSD)
 

การเขา้ถงึระบบเมนู

หมายเหต:ุ ถา้คณุเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ จากนัน้ใชง้านอกีเมนูหนึง่ หรอืออกจากเมนู OSD, จอแสดงผลจะบนัทกึการเปลีย่นแปลงเหลา่นัน้โดยอตัโนมตั ินอกจากนีก้ารเปลีย่นแปลงยงัถกูบนัทกึ ถา้คณุเปลีย่นแปลง
การตัง้คา่ จากนัน้รอใหเ้มนู OSD หายไป

1. กดปุ่ ม  เพือ่เปิดเมนู OSD และแสดงเมนูหลกั



 

2. กดปุ่ ม  และ  เพือ่เลือ่นระหวา่งตวัเลอืกการตัง้คา่ ในขณะทีค่ณุยา้ยจากไอคอนหนึง่ไปยงัอกีไอคอนหนึง่ ชือ่ตวัเลอืกจะถกูเนน้ ดตูารางดา้นลา่งสทาหรับรายการอยา่งสมบรูณข์องตวัเลอืกทัง้หมดทีใ่ชไ้ดส้ทาหรับ
จอแสดงผล

3. กดปุ่ ม  หนึง่ครัง้เพือ่เปิดการททางานตวัเลอืกทีเ่นน้อยู่

4. กดปุ่ ม  และ  เพือ่เลอืกพารามเิตอรท์ีต่อ้งการ

5. กด  เพือ่เขา้สูแ่ถบเลือ่น จากนัน้ใชปุ้่ ม   และ  ตามทีม่กีารแสดงไวบ้นเมนู เพือ่ททาการเปลีย่นแปลงคา่ของคณุ

6. เลอืกตวัเลอืก  เพือ่กลบัไปยงัเมนูหลกั หรอืออกจากเมนู OSD

ไอคอน เมน ูและเมนยูอ่ย คคาอธบิาย

 

ความสวา่ง/ความ
เขม้

ใช ้เมนูนี้ เพือ่เปิดททางานการปรับความสวา่ง/ความเขม้



 

 
 ความสวา่ง ความสวา่ง ปรับความสวา่งของแสงไฟ

กดปุ่ ม  เพือ่เพิม่ความสวา่ง และกดปุ่ ม  เพือ่ลดความสวา่ง (ตทา่สดุ 0 ~ สงูสดุ 100)
  ความเขม้ ปรับความสวา่งกอ่น จากนัน้จงึปรับความเขม้ เฉพาะเมือ่จทาเป็นตอ้งปรับเทา่นัน้

 กดปุ่ ม  เพือ่เพิม่ความเขม้ และกดปุ่ ม  เพือ่ลดความเขม้ (ตทา่สดุ 0 ~ สงูสดุ 100) 
ฟังกช์ัน่ ความเขม้ จะปรับคา่ความแตกตา่งระหวา่งความมดืและความสวา่งบนหนา้จอของจอภาพ

 

 

ปรบัอตัโนมตั ิ แมว้า่คอมพวิเตอรข์องคณุจะรูจั้กจอแสดงผลเมือ่เปิดเครือ่งครัง้แรก แตค่ณุควรใชฟั้งกช์ัน่ การปรบัอตัโนมตั ิเพือ่ปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ของจอแสดงผลสทาหรับใชก้บัการตัง้คา่เฉพาะอยา่งของ
คณุใหเ้หมาะสมทีส่ดุ

การปรับอตัโนมตั ิใชส้ทาหรับตัง้คา่ใหจ้อแสดงผลปรับตวัเองเพือ่ใหใ้ชส้ญัญาณภาพทีเ่ขา้มา หลงัจากการใช ้การปรับอตัโนมตั ิคณุสามารถปรับจอแสดงผลไดโ้ดยใชต้วัควบคมุ นาฬกิาพกิเซล
 (หยาบ), เฟส (ละเอยีด) ภายใต ้การตัง้คา่ภาพ

 

 หมายเหต:ุ สว่นมากแลว้ ฟังกช์นั ปรับอตัโนมตั ิจะใหภ้าพทีด่ทีีส่ดุสทาหรับการตัง้คา่ของคณุ



หมายเหต:ุ ตวัเลอืก ปรบัอตัโนมตั ิใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คณุกทาลงัใชข้ัว้ตอ่อนาล็อก (VGA)

 เลอืกสญัญาณเขา้ ใชเ้มนู เลอืกสญัญาณเขา้ เพือ่เลอืกสญัญาณเขา้ระหวา่งสญัญาณวดิโีอทีแ่ตกตา่งกนัทีอ่าจเชือ่มตอ่อยูก่บัจอแสดงผลของคณุ

  VGA
 

เลอืก สญัญาณเขา้ VGA เมือ่คณุกทาลงัใชข้ัว้ตอ่อนาล็อก (VGA) กด  เพือ่เลอืกสญัญาณเขา้ VGA

  DVI-D เลอืก สญัญาณเขา้ DVI-D เมือ่คณุกทาลงัใชข้ัว้ตอ่ดจิติอล (DVI) กด  เพือ่เลอืกสญัญาณเขา้ DVI

DisplayPort เลอืก สญัญาณเขา้ Mini DisplayPort เมือ่คณุกทาลงัใชข้ัว้ตอ่ DisplayPort (DP) กด  เพือ่เลอืกสญัญาณเขา้ DisplayPort  

Mini
 DisplayPort

เลอืก สญัญาณเขา้ DisplayPort เมือ่คณุกทาลงัใชข้ัว้ตอ่ mini DisplayPort (DP) กด  เพือ่เลอืกสญัญาณเขา้ DisplayPort  

HDMI เลอืก สญัญาณเขา้ HDMI เมือ่คณุกทาลงัใชข้ัว้ตอ่ HDMI กด  เพือ่เลอืกสญัญาณเขา้ HDMI

 

การต ัง้คา่ส ี ใช ้การต ัง้คา่ส ีเพือ่ปรับโหมดการตัง้คา่ส ีและอณุหภมูสิี

มเีมนูยอ่ยของการตัง้คา่สทีีแ่ตกตา่งกนัสทาหรับอนิพตุ VGA/DVI-D/DisplayPort/HDMI



  รปูแบบสอีนิพตุ เลอืกตวัเลอืก RGB ถา้จอแสดงผลเชือ่มไปตอ่ไปยงัคอมพวิเตอรห์รอื DVD โดยใชส้ายเคเบลิ VGA หรอื DVI เลอืกตวัเลอืก YPbPr ถา้จอแสดงผลเชือ่มตอ่ไปยงั DVD ดว้ยสายเคเบลิ
แปลง YPbPr ไปเป็น VGA หรอืถา้การตัง้คา่เอาตพ์ตุสขีอง DVD ไมไ่ดต้ัง้เป็น RGB



 Gamma คณุสามารถเลอืก PC หรอื MAC ใหส้อดคลอ้งกบัสญัญาณอนิพตุ 



 
  โหมดพรเีซ็ต คณุสามารถเลอืก มาตรฐาน, มลัตมิเีดยี, ภาพยนตร,์ เกม, กระดาษ, อณุหภมูสิี, sRGB หรอื สทีีก่คาหนดเอง:



 



 

มาตรฐาน: โหลดการตัง้คา่สมีาตรฐานของจอแสดงผล นีเ่ป็นโหมดพรเีซต็เริม่ตน้
มลัตมิเีดยี: โหลดการตัง้คา่สทีีเ่หมาะสมทีส่ดุสทาหรับแอปพลเิคชัน่มลัตมิเีดยี
ภาพยนตร:์ โหลดการตัง้คา่สทีีเ่หมาะสมทีส่ดุสทาหรับภาพยนตร์
เกม: โหลดการตัง้คา่สทีีเ่หมาะสมทีส่ดุสทาหรับเกม แนะนทาใหผู้ใ้ชใ้ชโ้หมดเกมพรเีซต็ เพือ่เลน่เกมตลอดเวลา
กระดาษ: โหลดการตัง้คา่ความสวา่งและความชดัทีเ่หมาะสมสทาหรับการดขูอ้ความ ผสมผสานพืน้หลงัขอ้ความเพือ่จทาลองใหเ้หมอืนสกีระดาษ โดยไมส่ง่ผลกระทบกบัภาพสี
อณุหภมูสิี: หนา้จอจะดอูุน่ขึน้เมือ่ตัง้คา่โทนสแีดง/เหลอืงโดยตัง้คา่ตวัเลือ่นไวท้ี ่5,000K หรอืเย็นขึน้เมือ่ตัง้คา่โทนสนีท้าเงนิโดยตัง้คา่ตวัเลือ่นไวท้ี่ 10,000K





sRGB: โหมดเลยีนแบบ 72% ส ีNTSC
สทีีก่คาหนดเอง: อนุญาตใหค้ณุปรับการตัง้คา่สดีว้ยตวัเอง กดปุ่ มคา้งไว ้เพือ่ปรับคา่ส ี3 ส ี(R, G, B) และสรา้งโหมดสพีรเีซต็ของคณุเองขึน้มา

 ฮวิ คณุสมบตันิี ้สามารถเปลีย่นสขีองภาพวดิโีอไปเป็นสเีขยีวหรอืมว่ง ตวัเลอืกนีใ้ชส้ทาหรับปรับความสดของสทีีต่อ้งการ ใช ้หรอื เพือ่ปรับคา่ฮวิตัง้แต ่'0' ถงึ '100' 

กด  เพือ่เพิม่เฉดสเีขยีวของภาพวดิโีอ

กด  เพือ่เพิม่เฉดสมีว่งของภาพวดิโีอ

 หมายเหต:ุ การปรับฮวิ ใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมด ภาพยนตร ์และ เกม เทา่นัน้
 ความอิม่ตวั คณุสมบตันิี ้สามารถปรับความอิม่ตวัของสขีองภาพวดีโีอ ใช ้หรอื เพือ่ปรับคา่ความอิม่ตวัตัง้แต ่'0' ถงึ '100' 

กด  เพือ่เพิม่ลกัษณะโมโนโครมของภาพวดิโีอ

กด  เพือ่เพิม่ความมสีสีนัของภาพวดิโีอ

 หมายเหต:ุ การปรับความอิม่ของส ีใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมด ภาพยนตร ์และ เกม เทา่นัน้
  รเีซ็ตการต ัง้คา่ส ี รเีซต็การตัง้คา่สจีอแสดงผลของคณุ กลบัเป็นการตัง้คา่จากโรงงาน

การต ัง้คา่จอแสดง ใช ้การตัง้คา่การแสดงผล เพือ่ปรับภาพ



 

ผล

  
 อตัราสว่นภาพ ปรับอตัราสว่นภาพเป็น ไวด ์21:9, 16:9, เปลีย่นขนาดอตัโนมตั ิหรอื 1:1
 ตคาแหนง่แนวนอน

ใช ้

 
 หรอื  เพือ่ปรับภาพไปทางซา้ยหรอืขวา คา่ตทา่สดุคอื '0' (-) คา่สงูสดุคอื '100' (+)

 ตคาแหนง่แนวต ัง้

ใช ้

 
 หรอื  เพือ่ปรับภาพขึน้หรอืลง คา่ตทา่สดุคอื '0' (-) คา่สงูสดุคอื '100' (+)

 ความชดั
คณุสมบตันิีส้ามารถททาใหภ้าพดชูดัขึน้ หรอืซอฟตล์ง ใช ้  หรอื  เพือ่ปรับความชดัตัง้แต ่'0' ถงึ '100'

 การลดสญัญาณ
รบกวน

ปรับปรงุคณุภาพของภาพเคลือ่นไหวโดยการลดสญัญาณรบกวนทีข่อบของภาพ

หมายเหต:ุ การลดสญัญาณรบกวนใชไ้ดเ้ฉพาะสทาหรับโหมด เกม และภาพยนตรเ์ทา่นัน้

 นาฬกิาพกิเซล การปรับ เฟส และนาฬกิาพกิเซล ชว่ยใหค้ณุสามารถปรับจอแสดงผลของคณุไดใ้กลเ้คยีงกบัความตอ้งการของคณุมากยิง่ขึน้

ใช ้  หรอื  เพือ่ปรับ เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ
 เฟส ถา้คณุไดผ้ลลพัธท์ีไ่มพ่อใจเมือ่ใชก้ารปรับคา่ เฟส ใหใ้ชก้ารปรับคา่ นาฬกิาพกิเซล (หยาบ) จากนัน้ใหใ้ชเ้ฟส (ละเอยีด) อกีครัง้

 
หมายเหต:ุ นาฬกิพกิเซล และการปรับตทาแหน่งเฟส ใชไ้ดเ้ฉพาะสทาหรับอนิพตุ "VGA" เทา่นัน้



 ความเขม้แบบ
ไดนามกิ

ความเขม้แบบไดนามกิ ปรับอตัราความเขม้ไดถ้งึ 2000000:1 
กดปุ่ ม  เพือ่ เลอืกความเขม้แบบไดนามกิเป็น "เปิด" หรอื "ปิด"
หมายเหต:ุ ไดนามกิคอนทราสต ์ใหค้อนทราสตท์ีส่งูกวา่ ถา้คณุเลอืกโหมด เกม และโหมด ภาพยนตร์

 การชดเชยความ
สม่คาเสมอ
 (Uniformity
 Compensation)

เลอืกการตัง้คา่ความสวา่งหนา้จอ และการชดเชยความสมทา่เสมอของสี 
 Uniformity Compensation ปรับพืน้ทีต่า่งๆ บนหนา้จอโดยเทยีบกบัศนูยก์ลาง เพือ่ใหไ้ดค้วามสวา่งและสทีีส่มทา่เสมอกนัทัว่ทัง้หนา้จอ เพือ่ใหไ้ดส้มรรถนะหนา้จอดทีีส่ดุ ความสวา่งและ
คอนทราสตส์ทาหรับโหมดพรเีซต็บางโหมด (มาตรฐาน, อณุหภมูสิ)ี จะถกูปิดททางานเมือ่เปิดการชดเชยความสมทา่เสมอ เมือ่เปิดการชดเชยความสมทา่เสมอ จะไมส่ามารถเปิดโหมด Energy
 Smart ได ้
หมายเหต:ุ ผูใ้ชค้วรใชก้ารตัง้คา่ความสวา่งตามคา่เริม่ตน้เมือ่เปิดระบบการชดเชยความสมทา่เสมอ
               สทาหรับการตัง้คา่ระดบัความสวา่งอืน่ ๆประสทิธภิาพความสมทา่เสมออาจจะแตกตา่งจากขอ้มลูทีแ่สดงไวใ้นรายงานการตรวจเทยีบของโรงงาน

 สมารตวดิโีอเอน
ฮานซ
 (Smart Video
 Enhance )

กดปุ่ ม  เพือ่เลอืก Smart Video Enhance เป็น "ภาพยนตร"์ หรอื "ขัน้สงู" หรอื "ปิด"

Smart Video Enhance ตรวจจับวดิโีอ (การเคลือ่นไหว) ในหนา้ตา่งใดๆ บนหนา้จอโดยอตัโนมตั ิและเพิม่คณุภาพใหก้บัวดิโีอ เฉพาะหนา้ตา่งวดิโีอเทา่นัน้ทีม่กีารเพิม่คณุภาพ มกีารตัง้
คา่การเพิม่คณุภาพ 2 แบบใหเ้ลอืก:
ภาพยนตร ์- เหมาะสทาหรับภาพยนตร์ หรอืวดิโีอคลปิมลัตมิเีดยี
ขัน้สงู - การตัง้คา่ทีผู่ใ้ชส้ามารถปรับได ้

หมายเหต:ุ Smart Video Enhance (SVE) เพิม่คณุภาพหนึง่ในหนา้ตา่งวดิโีอ (โดยทัว่ไปคอืหนา้ตา่งทีใ่หญท่ีส่ดุ), ถา้หนา้ตา่งวดิโีอหลายหนา้ตา่งกทาลงัเปิดอยูบ่นหนา้จอ

หมายเหต:ุ Smart Video Enhance ใชไ้มไ่ดส้ทาหรับอนิพตุ "VGA" (อนาล็อก) และในโหมดเกมพรเีซต็

 ขอ้มลูการแสดงผล การตัง้คา่ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัจอภาพนี้
 รเีซ็ตการต ัง้คา่การ

แสดงผล
เลอืกตวัเลอืกนี ้เพือ่เรยีกคนืการตัง้คา่จอแสดงผลมาตรฐาน

การต ัง้คา่ PBP ฟังกช์ัน่นีเ้ปิดหนา้ตา่งแสดงภาพขึน้มาจากแหลง่อนิพทุอกีแหลง่หนึง่ ดงันัน้คณุจงึสามารถดภูาพ 2 ภาพจากแหลง่อนิพทุตา่งๆ กนัไดพ้รอ้มๆ กนั.

หนา้ตา่งดา้นขวา
 (เลอืกจากการป้อน

ขอ้มลู)

หนา้ตา่งดา้นซา้ย (เลอืกจาก PBP)

VGA DVI min-DP DP HDMI

VGA  √ √ √ √
DVI √  √ √ X

min-DP √ √  X √
DP √ √ X  √

 HDMI √ X √ √  
 
เมนยูอ่ย PBP เมือ่ PBP On



 เมนยูอ่ย PBP เมือ่ปิด PBP



 โหมด PBP เปิดหรอืปิด Picture by Picture (PBP)
เลอืกสญัญาณอนิพตุสทาหรับ ภาพซอ้นภาพ (PBP) (VGA/DVI/ดสิเพลยพ์อรต์/มนิดิสิเพลยพ์อรต์/HDMI)

 Contrast (ความ
คมชดัของ) 

ปรับระดบัความคมชดัของภาพในโหมด PBP  

การต ัง้คา่อืน่ๆ เลอืกตวัเลอืกนี ้เพือ่ปรับการตัง้คา่ของ OSD เชน่ ภาษาของ OSD, เวลาทีเ่มนูจะยงัคงอยูบ่นหนา้จอ เป็นตน้



 ภาษา  ตวัเลอืก ภาษา ใชเ้พือ่ตัง้คา่การแสดง OSD เป็นหนึง่ใน 8 ภาษาเหลา่นี ้(องักฤษ, สเปน, ฝร่ังเศส, เยอรมนั, โปรตเุกส บราซลิ, รัสเซยี, จนีแผน่ดนิใหญ ่หรอืญีปุ่่ น)
 ความโปรง่แสงของ

เมนู
 
 

เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่เปลีย่นความโปรง่แสงของเมนูโดยการกดปุ่ ม ครัง้ที ่  หรอื ครัง้ที ่  (ตทา่สดุ: 0 ~ สงูสดุ: 100).

 ตวัต ัง้เวลาเมนู เวลาแสดง OSD: ตัง้ระยะเวลาที ่OSD จะยงัคงแสดงอยูบ่นหนา้จอ หลงัจากทีค่ณุกดปุ่ มครัง้สดุทา้ย

ใช ้  หรอื  เพือ่ปรับสไลเดอรโ์ดยเพิม่ขึน้ทลีะ 1 วนิาท ีตัง้แต ่5 ถงึ 60 วนิาที
 ล็อคเมนู ควบคมุการเขา้ถงึของผูใ้ชใ้นการปรับคา่ตา่งๆ เมือ่เลอืก ล็อค เครือ่งจะไมอ่นุญาตใหผู้ใ้ชป้รับคา่ใดๆ ทกุปุ่ มจะถกูล็อค

 
หมายเหต:ุ เมือ่ OSD ถกูล็อค การกดปุ่ มเมนูจะนทาผูใ้ชไ้ปยงัเมนูการตัง้คา่ OSD โดยตรง โดยมตีวัเลอืก OSD ล็อค ถกูเลอืกอยู ่เลอืก "ปลดล็อก" เพือ่ปลดล็อค และอนุญาตใหผู้ใ้ช ้
สามารถเขา้ถงึการตัง้คา่ทีม่ทีัง้หมด

 เสยีงปุ่ ม จอภาพสง่เสยีงบี๊ปทกุครัง้ทีต่วัเลอืกใหมถ่กูเลอืกในเมนู ปุ่ มนีใ้ชเ้ปิดททางานหรอืปิดททางานเสยีง
 Display Rotate จอแสดงผลนีต้ดิตัง้เซนเซอรท์ศิทางมาในตวั การหมนุจอแสดงผลจากแนวนอนไป 180˚ (หรอืหมนุกลบั) จะทรกิเกอร ์OSD ใหห้มนุตามอยา่งเหมาะสม

  
หมายเหต:ุ Display Rotate ใชไ้มไ่ดเ้มือ่ PBP เปิดอยู่

 Energy Smart  เพือ่ on (เปิด) หรอื off (ปิด) การปรับคา่ความสวา่งไดนามกิส์
เมือ่ "เปิด" Energy Smart จะเป็นการเปิดใชง้านการหรีแ่บบไดนามกิ เมือ่เปิด Energy Smart หนา้จอจะใชพ้ลงังานโดยรวมนอ้ยกวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเมือ่ "ปิด"



หมายเหต:ุ ในโหมด Energy Smart แถบการใชพ้ลงังานจะเพิม่ขึน้เมือ่มกีารสง่ผา่นจากฉากทีส่วา่งไปยงัฉากทีม่ดืกวา่ แถบการใชพ้ลงังานจะเพิม่ขึน้เมือ่สง่ผา่นจากฉากทีม่ดืไปยงัฉากที่
สวา่งกวา่

 เสยีงประหยดั
พลงังาน

เพือ่ เปิด หรอื ปิด เสยีง ระหวา่งโหมดประหยดัพลงังาน

 DDC/CI  DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) อนุญาตใหค้ณุปรับคา่พารามเิตอรจ์อแสดงผลของคณุ (ความสวา่ง, ความสมดลุของส ีฯลฯ) ผา่นซอฟตแ์วรบ์น
คอมพวิเตอรข์องคณุ คณุสามารถปิดททางานคณุสมบตันิีโ้ดยการเลอืก "ปิดททางาน"
เปิดททางานคณุสมบตันิี้ เพือ่สมัผัสประสบการณก์ารใชง้านทีย่อดเยีย่มทีส่ดุ และใหไ้ดส้มรรถนะทีด่ทีีส่ดุจากจอแสดงผลของคณุ

 
 การปรบัสภาพ

 LCD
ชว่ยลดอาการภาพคา้งบนหนา้จอในกรณีทีเ่กดิเล็กนอ้ย ขึน้อยูก่บัระดบัของภาพทีค่า้งบนหนา้จอ โปรแกรมอาจใชเ้วลาในการรันพอสมควร คณุสามารถเปิดททางานคณุสมบตันิีโ้ดยการเลอืก
 "เปิดททางาน"



 
 DisplayPort

 1.2
กดปุ่ ม  เพือ่เปิดททางาน หรอืปิดททางาน ดสิเพลยพ์อรต์ 1.2
ในการใชค้ณุสมบตั ิDP MST (เดซี ่เชน) หรอื HBR2, ใหเ้ปิดททางาน DP1.2 
  
หมายเหต:ุ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่กราฟฟิกการด์ของคณุสามารถสนับสนุนคณุสมบตัเิหลา่นีก้อ่นทีจ่ะเลอืก DP1.2 การตัง้คา่ทีผ่ดิอาจสง่ผลใหเ้กดิอาการหนา้จอวา่ง

  การรเีซ็ตคา่จากโร
งงาน

รเีซต็การตัง้คา่ OSD ทัง้หมดเป็นคา่มาตรฐานจากโรงงาน

 

ปรบัแตง่เอง ผูใ้ชส้ามารถเลอืกจาก "โหมดพรเีซต็", "ความสวา่ง/ความเขม้", "ปรับอตัโนมตั"ิ, "เลอืกสญัญาณเขา้", "อตัราสว่นภาพ" และตัง้เป็นปุ่ มทางลดัได ้



ขอ้ความเตอืน OSD

เมือ่คณุสมบตั ิความเขม้แบบไดนามกิ เปิดททางาน (ในโหมดเหลา่นี:้ เกม, ภาพยนตร), การปรับความสวา่งแบบแมนนวลจะถกูปิดททางาน



เมือ่จอภาพไมร่องรับโหมดความละเอยีดบางโหมด คณุจะเห็นขอ้ความตอ่ไปนี:้

 
นีห่มายความวา่จอแสดงผลไมส่ามารถซงิโครไนซก์บัสญัญาณทีไ่ดรั้บจากคอมพวิเตอรไ์ด ้ด ูขอ้มลูจทาเพาะของจอแสดงผล สทาหรับชว่งความถีใ่นแนวนอนและแนวตัง้ทีจ่อแสดงผลนีส้ามารถใชไ้ด ้ โหมด
ทีแ่นะนทาคอื 2560 x 1080
 
คณุจะเห็นขอ้ความตอ่ไปนีก้อ่นปิดใชฟั้งกช์ัน่ DDC/CI



 
เมือ่จอภาพเขา้สูโ่หมดประหยดัพลงังาน จะมขีอ้ความตอ่ไปนีป้รากฏขึน้:

เปิดใชค้อมพวิเตอร ์และปลกุจอภาพ เพือ่ใหส้ามารถใชง้าน OSD ได ้
 
 ถา้คณุกดปุ่ มใดๆ นอกเหนอืจากปุ่ มเพาเวอร ์จะมขีอ้ความใดขอ้ความหนึง่ตอ่ไปนีป้รากฏขึน้ ตามสญัญาณเขา้ทีเ่ลอืก:
สญัญาณ VGA/DVI-D/DP/Mini Dp/HDMI ขาเขา้  

เมือ่การชดเชยความสมทา่เสมอถกูตัง้คา่เป็น “ปรับเทยีบ” หรอื “ผูใ้ช”้, การปรับความสวา่ง / คอนทราสตด์ว้ยตวัเองจะถกูปิดททางาน



หาก VGA หรอื DVI-D หรอื DP หรอื mdp หรอื HDMI input ถกูเลอืกและสายเคเบิล้เชือ่มตอ่ไมถ่กูเชือ่มตอ่ กลอ่งขอ้ความลอยจะปรากฎ
  

หรอื

  หรอื
  

หรอื

  หรอื



ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจาก การแกไ้ขปัญหา

การต ัง้คา่ความละเอยีดทีเ่หมาะสมทีส่ดุ
การตัง้คา่มอนเิตอรเ์ป็นความคมชดัสงูสดุ:

ใน Windows Vista® หรอื Windows® 7 หรอื Windows® 8/Windows® 8.1:

1. สทาหรับ Windows® 8/Windows® 8.1 เทา่นัน้, เลอืกแผน่ เดสกท์อป เพือ่สลบัไปยงัเดสกท์อปแบบคลาสสกิ
2. คลกิขวาบนเดสกทอป และคลกิ ความละเอยีดหนาจอ
3. เลือ่นสไลเดอรบ์ารไ์ปทางขวา ดว้ยการกดปุ่ มเมา้สซ์า้ยคา้งไว ้แลว้ปรับความละเอยีดของหนา้จอเป็น 2560 X 1080

4. คลกิ OK

ใน Windows® 10:
1. คลกิขวาบนเดสกท์อป และคลกิ Display settings (การต ัง้คา่การแสดงผล)

2. คลกิ Advanced display settings.  
3. คลกิรายการของความละเอยีด และเลอืก 2560 X 1080

4. คลกิ Apply

ถา้คณุไมเ่ห็นตวัเลอืก 2560 x 1080 คณุอาจจทาเป็นตอ้งปรับปรงุไดรเวอรก์ราฟฟิกของคณุ  ททาตามหนึง่ในขัน้ตอนตอ่ไปนีใ้หเ้สร็จสมบรูณ์ ขึน้อยูก่บัคอมพวิเตอรข์องคณุ:

ถา้คณุมคีอมพวิเตอรเ์ดสกท็์อป หรอืคอมพวิเตอรพ์กพาของ Dell:

ไปยงั support.dell.com ป้อนแท็กบรกิารของคณุ และดาวนโ์หลดไดรเวอรก์ราฟฟิกลา่สดุสทาหรับกราฟฟิกการด์ของคณุ

ถา้คณุใชค้อมพวิเตอรท์ีไ่มใ่ชข่องเดลล ์(แบบพกพาหรอืเดสกท็์อป):

ไปยงัหนา้เว็บไซตส์นับสนุนสทาหรับคอมพวิเตอรข์องคณุ และดาวนโ์หลดไดรเวอรก์ราฟฟิกลา่สดุ
ไปยงัเว็บไซตก์ราฟฟิกการด์ของคณุ และดาวนโ์หลดไดรเวอรก์ราฟฟิกลา่สดุ

ใชก้บัซาวนดบ์ารข์อง Dell รุน่ AX510/AX510PA เทา่น ัน้ (อปุกรณซ์ือ้เพิม่)

Dell Soundbar เป็นระบบเสยีงสเตอรโิอสองแชนแนบ ทีป่รับใหส้ามารถตดิตัง้บนจอแสดงผลแบบแบนของ Dell ได ้Soundbar มปีุ่ มปรับระดบัเสยีงดว้ยการหมนุ และมปีุ่ มเปิด/ปิด เพือ่ปรับระดบัเสยีงโดยรวมของระบบ มี
ไฟ LED มสีนีท้าเงนิเพือ่แสดงสถานะของพลงังาน และมแีจ็คหฟัูงเสยีง 2 ตวั



1. ตอ่กลไก

2. ปุ่ มควบคมุเพาเวอร/์ระดบัเสยีง
3. ไฟแสดงเพาเวอร์

4. ขัว้ตอ่หฟัูง

การใชต้วัเอยีง เดอืย และสว่นตอ่แนวต ัง้
หมายเหต:ุ การ ตดิ ตัง้ ใด ยนื อืน่ ๆ, โปรด ด ูที ่คูม่อื การ ยนื ตาม ลทาดบั การ ตัง้ คา่ สทาหรับ คทา แนะนทา ใน การ ตดิ ตัง้.

 กม้เงย  สว่นตอ่แนวตัง้
ดว้ยการใชฐ้านในตวั คณุสามารถกม้เงยจอแสดงผลใหอ้ยูใ่นมมุการดทูีส่บายทีส่ดุได ้ หมายเหต:ุ ขาตัง้ยดืตามแนวตัง้ไดม้ากถงึ 130 มม. ภาพดา้นลา่งสาธติถงึวธิกีารยดืขาตัง้

ในแนวตัง้



หมายเหต:ุ ขาตัง้ไมไ่ดต้อ่อยู ่เมือ่สง่มอบจอภาพจากโรงงาน  

กลบัไปยงัหนา้สารบญั



กลบัไปยงัหนา้สารบญั

การแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้
คูม่อืผูใ้ชจ้อจอภาพ Dell™ UltraSharp U2913WM

  การทดสอบตวัเอง

  ระบบตรวจวเิคราะหท์ีต่ดิตัง้มาพรอ้มเครือ่ง

  ปัญหาทัว่ไป

  ปัญหาเฉพาะของผลติภณัฑ์

  ปัญหาเฉพาะเรือ่ง Universal Serial Bus

  ปัญหาเกีย่วกบั Dell Soundbar

คคาเตอืน: กอ่นทีค่ณุจะเริม่กระบวนการใดๆ ในสว่นนี ้ใหป้ฏบิตัติาม ขัน้ตอนเพือ่ความปลอดภยั

การทดสอบตวัเอง
จอแสดงผลของคณุมคีณุสมบตัใินการทดสอบตวัเอง ซึง่ชว่ยใหค้ณุตรวจสอบวา่จอแสดงผลททางานไดเ้หมาะสมหรอืไม่ ถา้จอแสดงผลและคอมพวิเตอรข์องคณุเชือ่มตอ่กนัอยา่งเหมาะสมแลว้ แตห่นา้จอยงัมดือยู ่ใหรั้นการทดสอบตวัเองของ
จอภาพ โดยการททาตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้:

1. ปิดเครือ่งทัง้คอมพวิเตอรแ์ละจอแสดงผลของคณุ

2. ดงึสายเคเบลิวดิโีอออกจากดา้นหลงัของคอมพวิเตอร ์เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดด้ทาเนนิการทดสอบตวัเองอยา่งเหมาะสม ใหถ้อดทัง้สายเคเบลิดจิติอล (ขัว้ตอ่สขีาว) และอนาล็อก (ขัว้ตอ่สนีท้าเงนิ) ออกจากดา้นหลงัของคอมพวิเตอร์

3. เปิดจอแสดงผล

กลอ่งโตต้อบจะปรากฏบนหนา้จอ (บนพืน้หลงัสดีทา) หากจอภาพไมส่ามารถตรวจพบสญัญาณวดิโีอและททางานอยา่งถกูตอ้ง ขณะทีอ่ยูใ่นโหมดทดสอบตวัเอง ไฟ LED จะยงัคงเป็นสขีาว นอกจากนี ้ขอ้ความโตต้อบแบบใดแบบหนึง่ทีแ่สดง
ดา้นลา่งจะคอ่ยๆ เลือ่นไปตามหนา้จอ ขึน้อยูก่บัอนิพตุทีเ่ลอืก

หรอื

หรอื     

หรอื



หรอื     

    

4. กลอ่งนีอ้าจปรากฏระหวา่งทีร่ะบบททางานตามปกตดิว้ย หากถอดสายวดิโีอออก หรอืสายวดิโีอเกดิชทารดุเสยีหาย

5. ปิดจอแสดงผลของคณุ และตอ่สายสญัญาณภาพใหม ่จากนัน้เปิดทัง้คอมพวิเตอรแ์ละจอแสดงผลของคณุ

ถา้หนา้จอภาพของคณุวา่ง หลงัจากทีค่ณุดทาเนนิการตามกระบวนการกอ่นหนา้นีแ้ลว้ ใหต้รวจสอบคอนโทรลเลอรก์ารแสดงผล และคอมพวิเตอรข์องคณุ เพราะจอแสดงผลของคณุททางานเป็นปกติ

ระบบตรวจวเิคราะหท์ ีต่ดิต ัง้มาพรอ้มเครือ่ง
จอภาพของคณุตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวเิคราะห ์เพือ่ชว่ยตรวจสอบวา่สิง่ผดิปกตทิีก่ทาลงัเกดิขึน้บนหนา้จอ เป็นปัญหาทีเ่กดิจากจอภาพ หรอืระบบคอมพวิเตอรแ์ละวดิโีอการด์ของคณุ

หมายเหต:ุ คณุสามารถรันระบบตรวจวเิคราะหน์ีไ้ด ้เมือ่ปลดสายสญัญาณภาพออก และจอภาพอยูใ่น โหมดการทดสอบตวัเอง เทา่นัน้



การรันระบบตรวจวเิคราะหท์ีต่ดิตัง้มากบัเครือ่ง:

1. ตรวจสอบวา่หนา้จอสะอาด (ไมม่ฝีุ่ นบนหนา้จอ)
2. ถอดสายสญัญาณภาพออกจากดา้นหลงัของคอมพวิเตอรห์รอืจอภาพ จอภาพจะเขา้สูโ่หมดการทดสอบตวัเอง
3. กดปุ่ ม ปุ่ ม 1 และ ปุ่ ม 4 บนแผงดา้นหนา้คา้งไวพ้รอ้มกนันาน 2 วนิาท ีหนา้จอสเีทาจะปรากฏขึน้
4. ตรวจสอบหนา้จอเพือ่หาสิง่ผดิปกตอิยา่งละเอยีด

5. กดปุ่ ม ปุ่ ม 4 บนแผงดา้นหนา้ อกีครัง้ สขีองหนา้จอจะเปลีย่นเป็นสแีดง
6. ตรวจสอบการแสดงผลเพือ่หาสิง่ผดิปกติ

7. ททาขัน้ตอนที่ 5 และ 6 ซท้าเพือ่ตรวจสอบจอแสดงผลในสเีทา, สแีดง, สเีขยีว, สนีท้าเงนิ, สดีทา, สขีาว และหนา้จอขอ้ความ

การทดสอบเสร็จสิน้เมือ่หนา้จอสขีาวปรากฏขึน้ ออกจากการททางานโดนกดปุ่ ม ปุ่ ม 4 ซท้าอกีครัง้ 

ถา้คณุตรวจไมพ่บสิง่ผดิปกตบินหนา้จอ ดว้ยการใชเ้ครือ่งมอืตรวจวเิคราะหท์ีต่ดิตัง้มาพรอ้มเครือ่ง แสดงวา่จอภาพททางานปกติ ตรวจสอบการด์วดิโีอ และคอมพวิเตอร์

ปญัหาท ัว่ไป
ตารางตอ่ไปนีบ้รรจขุอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัปัญหาของจอแสดงผลทีค่ณุอาจพบ และวธิทีีอ่าจแกไ้ขปัญหาได ้

อาการท ัว่ไป ปญัหาทีพ่บ วธิแีกป้ญัหาทีอ่าจชว่ยได้
ไมม่ภีาพ/ไฟ LED ดบั ไมม่ภีาพ ดใูหแ้น่ใจวา่ไดเ้ชือ่มตอ่สายวดิโีอกบัจอภาพและคอมพวิเตอรถ์กูตอ้ง และแน่นดแีลว้

ตรวจสอบวา่ขัว้จา่ยไฟททางานเป็นปกติ โดยใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าอืน่ทดสอบ
ดวูา่กดปุ่ มเพาเวอรส์ดุแลว้
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่เลอืกแหลง่สญัญาณเขา้ทีถ่กูตอ้งผา่นปุ่ ม เลอืกแหลง่สญัญาณเขา้

ไมม่ภีาพ/ไฟ LED ตดิ ไมม่ภีาพ หรอืจอแสดงผลไมส่วา่ง เพิม่ความสวา่ง & ความคมชดัผา่น OSD
ททาการตรวจสอบคณุสมบตักิารทดสอบตวัเองของจอแสดงผล
ตรวจสอบพนิในขัว้ตอ่สายวดิโีอวา่หกัหรอืงอหรอืไม่
รันระบบตรวจวเิคราะหท์ีต่ดิตัง้มากบัเครือ่ง
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่เลอืกแหลง่สญัญาณเขา้ทีถ่กูตอ้งผา่นปุ่ ม เลอืกแหลง่สญัญาณเขา้

ภาพไมช่ดั ภาพเลอืน เบลอ หรอืมเีงา ททาการปรับแตง่อตัโนมตัดิว้ย OSD
ปรับตวัควบคมุเฟส และนาฬกิาพกิเซลดว้ย OSD
กทาจัดสายตอ่วดิโีอออก



รเีซต็จอภาพใหเ้ป็นคา่ทีต่ัง้มาจากโรงงาน
เปลีย่นความละเอยีดวดิโีอกลบัเป็นอตัราสว่นภาพทีถ่กูตอ้ง (16:9)

ภาพสัน่/เตน้ ภาพเป็นคลืน่หรอืมกีารสัน่เล็กนอ้ย ททาการปรับแตง่อตัโนมตัดิว้ย OSD
ปรับตวัควบคมุเฟส และนาฬกิาพกิเซลดว้ย OSD
รเีซต็จอภาพใหเ้ป็นคา่ทีต่ัง้มาจากโรงงาน
ตรวจสอบปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม
เปลีย่นสถานทีต่ัง้จอภาพ และทดสอบในหอ้งอืน่

หมายเหต: ถา้คณุกทาลงัใชก้ารเชือ่มตอ่ DVI, ใหแ้น่ใจวา่ใชส้ายเคเบลิดอูลั ลงิค ์DVI (ใหม้าพรอ้มกบัจอภาพ)
 ตรวจสอบหาการเชือ่มตอ่ทีห่ลวม ถอดปลั๊ก & เชือ่มตอ่ใหม ่ถา้จทาเป็น

จดุภาพหาย หนา้จอ LCD มจีดุ ปิดและเปิดเครือ่งใหม่
พกิเซลทีด่บัอยา่งถาวรเป็นขอ้บกพรอ่งตามธรรมชาต ิทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นเทคโนโลย ีLCD
สทาหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุภาพและพกิเซลของจอภาพของเดลล์ ที:่ www.dell.com/support/monitors

พกิเซลทีต่ดิแน่น หนา้จอ LCD มจีดุสวา่ง ปิดและเปิดเครือ่งใหม่
พกิเซลทีด่บัอยา่งถาวรเป็นขอ้บกพรอ่งตามธรรมชาต ิทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นเทคโนโลย ีLCD
สทาหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุภาพและพกิเซลของจอภาพของเดลล์ ที:่ www.dell.com/support/monitors

ปัญหาเกีย่วกบัความสวา่ง ภาพมดืเกนิไปหรอืสวา่งเกนิไป รเีซต็จอภาพเป็นคา่ทีต่ัง้มาจากโรงงาน
ปรับแตง่อตัโนมตัดิว้ย OSD
ปรับความสวา่ง & ความคมชดัดว้ย OSD

ความผดิเพีย้นทางเรขาคณติ หนา้จอไมอ่ยูก่ ึง่กลางพอดี รเีซต็ จอภาพเป็นคา่ทีต่ัง้มาจากโรงงาน
ปรับแตง่อตัโนมตัดิว้ย OSD
ปรับ ควบคมุ ทาง แนว นอน และ แนว ตัง้ OSD.

หมายเหต:ุ เมือ่ใช ้เมือ่ใช ้'DVI-D' จะไมส่ามารถปรับตทาแหน่งได ้
เสน้แนวนอน/แนวตัง้ หนา้จอมเีสน้หนึง่หรอืหลายเสน้ รเีซต็จอภาพเป็นคา่ทีต่ัง้มาจากโรงงาน

ททาการปรับแตง่อตัโนมตัดิว้ย OSD
ปรับตวัควบคมุเฟส และนาฬกิาพกิเซลดว้ย OSD
ททากระบวนการตรวจสอบคณุสมบตักิารทดสอบตวัเองของจอแสดงผล และดวูา่เสน้เหลา่นีแ้สดงอยูใ่นโหมดการทดสอบตวัเองดว้ยหรอื
ไม่
ตรวจสอบพนิในขัว้ตอ่สายวดิโีอวา่หกัหรอืงอหรอืไม่
รันระบบตรวจวเิคราะหท์ีต่ดิตัง้มากบัเครือ่ง

หมายเหต:ุ เมือ่ใช ้ เมือ่ใช ้'DVI-D' จะไมส่ามารถปรับนาฬกิาพกิเซลและเฟสได ้
หมายเหต: ถา้คณุกทาลงัใชก้ารเชือ่มตอ่ DVI, ใหแ้น่ใจวา่ใชส้ายเคเบลิดอูลั ลงิค ์DVI (ใหม้าพรอ้มกบัจอภาพ)
 ตรวจสอบหาการเชือ่มตอ่ทีห่ลวม ถอดปลั๊ก & เชือ่มตอ่ใหม ่ถา้จทาเป็น

ปัญหาการซงิโครไนซ์ หนา้จอมสีญัญาณรบกวน หรอืเหมอืนภาพ
ฉีกขาด

รเีซต็จอภาพเป็นคา่ทีต่ัง้มาจากโรงงาน
ททาการปรับแตง่อตัโนมตัดิว้ย OSD
ปรับตวัควบคมุเฟส และนาฬกิาพกิเซลดว้ย OSD
ททากระบวนการตรวจสอบคณุสมบตักิารทดสอบตวัเองของจอแสดงผล เพือ่ดวูา่หนา้จอทีม่สีญัญาณรบกวนนีป้รากฏอยูใ่นโหมดการ
ทดสอบตวัเองดว้ยหรอืไม่
ตรวจสอบพนิในขัว้ตอ่สายวดิโีอวา่หกัหรอืงอหรอืไม่
รสีตารท์คอมพวิเตอรใ์นโหมดปลอดภยั

หมายเหต: ถา้คณุกทาลงัใชก้ารเชือ่มตอ่ DVI, ใหแ้น่ใจวา่ใชส้ายเคเบลิดอูลั ลงิค ์DVI (ใหม้าพรอ้มกบัจอภาพ)
 ตรวจสอบหาการเชือ่มตอ่ทีห่ลวม ถอดปลั๊ก & เชือ่มตอ่ใหม ่ถา้จทาเป็น

หวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั มคีวนัหรอืประกายไฟทีส่งัเกตเห็นได ้ ไมต่อ้งททากระบวนการแกปั้ญหาใดๆ
ใหต้ดิตอ่ Dell ทนัที

ปัญหาเกีย่วกบัความไมต่อ่เนือ่ง จอแสดงผลททางานบา้งไมท่ทางานบา้ง ดใูหแ้น่ใจวา่ไดเ้ชือ่มตอ่สายวดิโีอกบัจอภาพและคอมพวิเตอรถ์กูตอ้ง และแน่นดแีลว้
รเีซต็จอภาพเป็นคา่ทีต่ัง้มาจากโรงงาน
ททากระบวนการตรวจสอบคณุสมบตักิารทดสอบตวัเองของจอแสดงผล และดวูา่ปัญหาความไมต่อ่เนือ่งเกดิขึน้ในโหมดการทดสอบตวั
เองดว้ยหรอืไม่



สหีายไป ภาพไมม่สีี ททาการตรวจสอบคณุสมบตักิารทดสอบตวัเองของจอแสดงผล
ดใูหแ้น่ใจวา่ไดเ้ชือ่มตอ่สายวดิโีอกบัจอภาพและคอมพวิเตอรถ์กูตอ้ง และแน่นดแีลว้
ตรวจสอบพนิในขัว้ตอ่สายวดิโีอวา่หกัหรอืงอหรอืไม่

สผีดิเพีย้น สขีองภาพไมด่ี เปลีย่นโหมดการตัง้คา่สใีน OSD การตัง้คา่ส ีเป็นกราฟิกหรอืวดิโีอตามแอบพลเิคชัน่
ลองใชค้า่สอีืน่ทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ใน OSD การตัง้คา่ส ีปรับคา่ R/G/B ใน OSD การตัง้คา่ส ีถา้ปิดระบบบรหิารสไีว ้
เปลีย่นรปูแบบสทีีเ่ขา้จอภาพเป็น PC RGB หรอื YPbPr ใน OSD การตัง้คา่ขัน้สงู
รันระบบตรวจวเิคราะหท์ีต่ดิตัง้มากบัเครือ่ง

ภาพคา้งจอจากภาพนิง่ทีค่า้งอยูบ่นจอภาพเป็น
เวลานานๆ

มเีงาบางๆ จากภาพนิง่ทีเ่ลน่ปรากฏบนหนา้
จอ

ใชค้ณุสมบตักิารจัดการพลงังาน เพือ่ปิดจอภาพไดต้ลอดเมือ่ไมใ่ชง้าน (ดขูอ้มลูเพิม่เตมิจาก โหมดจัดการพลงังาน)
หรอืใชภ้าพรักษาหนา้จอทีเ่ปลีย่นไปมาตลอดเวลา

ปญัหาเฉพาะของผลติภณัฑ์

อาการเฉพาะ ปญัหาทีพ่บ วธิแีกป้ญัหาทีอ่าจชว่ยได้
ภาพบนหนา้จอเล็กเกนิไป ภาพอยูก่ ึง่กลางหนา้จอ แตไ่มเ่ต็มจอภาพ ตรวจสอบการตัง้คา่สดัภาพภาพในการตัง้คา่ภาพของ OSD

รเีซต็จอภาพใหเ้ป็นคา่ทีต่ัง้มาจากโรงงาน

ไมส่ามารถปรับจอแสดงผล
ดว้ยปุ่ มตา่งๆ ทีแ่ผงดา้น
หนา้ได ้

OSD ไมป่รากฏบนหนา้จอ ปิดจอภาพ ปลอปลั๊กไฟออก แลว้เสยีบกลบัเขา้ไปใหม ่จากนัน้จงึปิดจอภาพ
ตรวจสอบวา่ OSD ถกูล็อคหรอืไม ่ถา้ใช ่กดปุ่ มเพาเวอรด์า้นบนคา้งไวเ้ป็นเวลา 10 วนิาทเีพือ่ปลดล็อค
 ด ูเมนล็ูอค

ไมม่สีญัญาณเขา้เครือ่ง
 เมือ่ผูใ้ชก้ดปุ่ มควบคมุ
ตา่งๆ

ไมม่ภีาพ ไฟ LED เป็นสเีขยีว เมือ่กดปุ่ ม "+", "-" หรอื "เมนู" จะมขีอ้ความวา่ "ไมม่ี
สญัญาณ S-Video" หรอื "ไมม่สีญัญาณ Composite" หรอื "ไมม่สีญัญาณอปุกรณ์
เสรมิ" ปรากฏบนหนา้จอ

ตรวจสอบแหลง่ทีม่าของสญัญาณ ดใูหแ้น่ใจวา่คอมพวิเตอรไ์มไ่ดอ้ยูใ่นโหมดประหยดัพลงังาน โดยเลือ่น
เมา้สห์รอืกดปุ่ มบนแป้นพมิพ์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชแ้หลง่กทาเนดิสญัญาณเป็น S-Video, Composite หรอือปุกรณเ์สรมิ แลว้เลน่สือ่
วดิโีอ
ตรวจสอบวา่เสยีบสายสญัญาณเขา้ทีด่แีลว้ เสยีบสายสญัญาณใหมอ่กีครัง้ถา้จทาเป็น
รเีซต็คอมพวิเตอรห์รอืเครือ่งเลน่วดิโีอ

ภาพไมเ่ต็มหนา้จอ ภาพสงูหรอืกวา้งไมเ่ต็มหนา้จอ เนือ่งจากรปูแบบวดิโีอ (สดัสว่นภาพ) ทีแ่ตกตา่งกนัของดวีดี ีอาจททาใหจ้อภาพแสดงผลเต็มหนา้จอ
รันระบบตรวจวเิคราะหท์ีต่ดิตัง้มากบัเครือ่ง
บางครัง้ กราฟฟิกการด์จะอนัเดอรส์แกน /อนัเดอรส์แกนใน HDMI ดงันัน้คณุจะไมไ่ดก้ารแสดงผลเต็ม
หนา้จอ แตค่ณุจะเห็นขอบสดีทาบนทัง้ 4 ดา้น เพือ่แกปั้ญหานี ้ผูใ้ชต้อ้งปรับ % โอเวอรส์แกน/อนัเดอร์
สแกน ในตวัเลอืกกราฟฟิก

หมายเหต:ุ เมือ่เลอืกโหมด DVI-D ไมส่ามารถใชฟั้งกช์ัน่ ปรบัอตัโนมตั ิ  ได ้

ปญัหาเฉพาะอนิเตอรเ์ฟซบสัอนกุรมสากล (USB)

อาการเฉพาะ ปญัหาทีพ่บ วธิแีกป้ญัหาทีอ่าจชว่ยได้
อนิเตอรเ์ฟซ USB ไมท่ทางาน อปุกรณต์อ่พว่ง USB ไมท่ทางาน ตรวจสอบวา่จอแสดงผลของคณุเปิดอยู่

เชือ่มตอ่สายอปัสตรมีไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุใหม่
เชือ่มตอ่อปุกรณต์อ่พว่ง USB ใหม ่(ขัว้ตอ่ดาวนส์ตรมี)
ปิดและเปิดจอแสดงผลอกีครัง้
รบีทูคอมพวิเตอร์
อปุกรณ ์USB บางชิน้ เชน่ HDD พกพาภายนอก ตอ้งการกระแสไฟหลอ่เลีย้ง ใหเ้ชือ่มตอ่อปุกรณนั์น้กบัระบบคอมพวิเตอร์

 USB 3.0 มคีวามเร็วตทา่ อปุกรณต์อ่พว่ง USB 3.0 ททางานชา้หรอืไม่
ททางานเลย

ตรวจสอบวา่คอมพวิเตอรข์องคณุสามารถใช ้USB 3.0 ได ้
คอมพวิเตอรบ์างเครือ่งมทีัง้พอรต์ USB 3.0 และ USB 2.0 ดใูหแ้น่ใจวา่ใชพ้อรต์ USB ทีถ่กูตอ้ง
เชือ่มตอ่สายอปัสตรมีไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุใหม่
เชือ่มตอ่อปุกรณต์อ่พว่ง USB ใหม ่(ขัว้ตอ่ดาวนส์ตรมี)



รบีทูคอมพวิเตอร์

ปญัหาเกีย่วกบั Dell™ Soundbar

อาการท ัว่ไป ปญัหาทีพ่บ วธิแีกป้ญัหาทีอ่าจชว่ยได้
ไมม่เีสยีง ไมม่ไีฟฟ้าไปยงัแถบเสยีง - ไฟแสดงสถานะ

เพาเวอรด์บัอยู่
หมนุปุ่ มเพาเวอร/์ระดบัเสยีงบนซาวนดบ์ารต์ามเข็มนาฬกิาไปยงัตทาแหน่งกลาง; ตรวจสอบวา่
ไฟแสดงสถานะเพาเวอร ์(LED สนีท้าเงนิ) ทีด่า้นหนา้ซาวนดบ์ารต์ดิอยู่
ยนืยนัวา่สายไฟจากซาวนดบ์ารเ์สยีบเขา้กบัอะแดปเตอร์

ไมม่เีสยีง Soundbar มไีฟเขา้ - ไฟแสดงสถานะเพา
เวอรต์ดิ

เสยีบสายสญัญาณเสยีงกบัขัว้สง่สญัญาณเสยีงออกจากคอมพวิเตอร์
ตัง้ตวัควบคมุระดบัเสยีงของ Windows ทัง้หมดใหอ้ยูท่ีร่ะดบัสงูทีส่ดุ
เลน่เสยีงบางอยา่งบนคอมพวิเตอร ์(เชน่ ซดีเีพลง หรอื MP3)
หมนุปุ่ มเพาเวอร/์ระดบัเสยีงบน Soundbar ตามเข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้ระดบัเสยีงใหส้งูขึน้
ททาความสะอาด และเสยีบปลั๊กสญัญาณเสยีงเขา้ใหม่
ทดสอบ Soundbar โดยใชแ้หลง่กทาเนดิเสยีงอืน่ (เชน่ เครือ่งเลน่ซดีพีกพา)

เสยีงแตก ใชซ้าวนก์ารด์ของคอมพวิเตอรเ์ป็นแหลง่กทาเนดิ
เสยีง

กทาจัดสิง่กดีขวางระหวา่ง Soundbar และผูใ้ช ้
ดใูหแ้น่ใจวา่เสยีบปลั๊กสญัญาณเสยีงเขา้กบัแจ็คของซาวนก์ารด์แน่นดแีลว้
ปรับปุ่ มควบคมุระดบัเสยีงของ Windows ทัง้หมดใหอ้ยูท่ีร่ะดบักึง่กลาง
ลดระดบัเสยีงของแอปพลเิคชนัเสยีงลง
หมนุปุ่ มเพาเวอร/์ระดบัเสยีงบน Soundbar ทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้ระดบัเสยีงใหต้ทา่ลง
ททาความสะอาด และเสยีบปลั๊กสญัญาณเสยีงเขา้ใหม่
แกไ้ขปัญหาซาวนก์ารด์ของคอมพวิเตอร์
ทดสอบ Soundbar โดยใชแ้หลง่กทาเนดิเสยีงอืน่ (เชน่ เครือ่งเลน่ซดีพีกพา เครือ่งเลน่ MP3)

เสยีงแตก ใชแ้หลง่กทาเนดิเสยีงอืน่ กทาจัดสิง่กดีขวางระหวา่ง Soundbar และผูใ้ช ้
ดใูหแ้น่ใจวา่เสยีบปลั๊กสญัญาณเสยีงเขา้กบัแจ็คของแหลง่กทาเนดิเสยีงแน่นดแีลว้
ลดระดบัเสยีงของแหลง่กทาเนดิเสยีงลง
หมนุปุ่ มเพาเวอร/์ระดบัเสยีงบน Soundbar ทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้ระดบัเสยีงใหต้ทา่ลง
ททาความสะอาด และเสยีบปลั๊กสญัญาณเสยีงเขา้ใหม่

สญัญาณเสยีงออกไมส่มดลุ เสยีงมาจากแถบเสยีงเพยีงดา้นเดยีว กทาจัดสิง่กดีขวางระหวา่ง Soundbar และผูใ้ช ้
ดใูหแ้น่ใจวา่เสยีบปลั๊กสญัญาณเสยีงเขา้กบัแจ็คของซาวนก์ารด์หรอืแหลง่กทาเนดิเสยีงแน่นดแีลว้
ปรับปุ่ มควบคมุความสมดลุของเสยีง (L-R) บน Windows ทัง้หมดไวท้ีร่ะดบักึง่กลาง
ททาความสะอาด และเสยีบปลั๊กสญัญาณเสยีงเขา้ใหม่
แกไ้ขปัญหาซาวนก์ารด์ของคอมพวิเตอร์
ทดสอบ Soundbar โดยใชแ้หลง่กทาเนดิเสยีงอืน่ (เชน่ เครือ่งเลน่ซดีพีกพา)

ระดบัเสยีงเบา ระดบัเสยีงเบาเกนิไป กทาจัดสิง่กดีขวางระหวา่ง Soundbar และผูใ้ช ้
หมนุปุ่ มเพาเวอร/์ระดบัเสยีงบน Soundbar ตามเข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้ระดบัเสยีงไวท้ีร่ะดบัเสยีงสงูสดุ
ตัง้ตวัควบคมุระดบัเสยีงของ Windows ทัง้หมดใหอ้ยูท่ีร่ะดบัสงูทีส่ดุ
เพิม่ระดบัเสยีงของแอปพลเิคชนัเสยีง
ทดสอบ Soundbar โดยใชแ้หลง่กทาเนดิเสยีงอืน่ (เชน่ เครือ่งเลน่ซดีพีกพา เครือ่งเลน่ MP3)

กลบัไปยงัหนา้สารบญั
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ภาคผนวก
คูม่อืผูใ้ชจ้อจอภาพ Dell™ UltraSharp U2913WM

 คคาแนะนคาเรือ่งความปลอดภั

 ขอ้สงัเกตของ FCC (ในสหรัฐอเมรกิาเทา่นัน้)  

 ตดิตอ่เดลล

คคาเตอืน: ข ัน้ตอนเพือ่ความปลอดภยั

คคาเตอืน: การใชต้วัควบคมุ การปรบัแตง่ หรอืกระบวนการอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นเอกสารนี ้อาจทคาใหเ้กดิไฟฟ้าช็อต อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า และ/หรอือนัตรายจากอปุกรณไ์ด้

สคาหรับขอ้มลูคคาแนะนคาเรือ่งความปลอดภยัดทูี่ ขอ้มลูเรือ่งความปลอดภยั สิง่แวดลอ้มและขอ้บงัคบั

ขอ้สงัเกตของ FCC (ในสหรฐัอเมรกิาเทา่น ัน้) 

สคาหรับประกาศ FCC และขอ้มลูระเบยีบขอ้บงัคบัอืน่ๆ ใหด้เูว็บไซตเ์กีย่วกบัความสอดคลอ้งกบัระเบยีบขอ้บงัคบัที ่http://www.dell.com/regulatory_compliance

ตดิตอ่เดลล
สคาหรบัลกูคา้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355)

หมายเหต:ุ  ถา้คณุไมม่กีารเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ตทีใ่ชไ้ด ้คณุสามารถคน้หาขอ้มลูผูต้ดิตอ่ไดจ้ากใบสัง่ซือ้ผลติภณัฑ,์ สลปิทีม่าพรอ้มผลติภณัฑ,์ ใบสง่ของ หรอืแคตาล็อกผลติภณัฑข์องเดลล.์

Dell มตีวัเลอืกในการสนบัสนนุและใหบ้รกิารออนไลน ์และทางโทรศพัทห์ลายทาง การใหบ้รกิารแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศและผลติภณัฑ ์และ
บรกิารบางอยา่งอาจใชไ้มไ่ดใ้นพืน้ทีข่องคณุ
เพือ่รบัเนือ้หาการสนบัสนนุจอภาพแบบออนไลน:์
1. เขา้ไปที ่www.dell.com/support/monitors
ในการตดิตอ่ Dell สคาหรบัปญัหาเกีย่วกบัการขาย การสนบัสนนุดา้นเทคนคิ หรอืการบรกิารลกูคา้:
1. เยีย่มชมเว็บไซต์ support.dell.com.
2. ตรวจสอบประเทศ หรอืภมูภิาคในเมนูแบบดงึลง เลอืกประเทศ/ภมูภิาค ทีส่ว่นลา่งของหนา้.
3. คลกิ ตดิตอ่เรา ทีด่า้นซา้ยของหนา้.
4. เลอืกบรกิารหรอืลงิคก์ารสนับสนุนทีเ่หมาะสม ตามความตอ้งการของคณุ.
5. เลอืกวธิกีารตดิตอ่เดลลท์ีค่ณุสะดวก.

http://www.dell.com/support/monitors
http://support.dell.com/


กลบัไปยงัหนา้สารบญั
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การตดิต ัง้มอนเิตอร ์
จอภาพ Dell™ UltraSharp U2913WM

ถา้ทา่นมเีครือ่งคอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊ หรอืโนต๊บุค๊ Dell™ ทีต่อ่อนิเตอรเ์น็ต
1. ไปที ่http://support.dell.com เขา้สูแ่ถบบรกิาร แลว้ดาวนโ์หลดไดรเวอรล์า่สดุ สสาหรับกราฟิกการด์ของทา่น

2. หลงัจากตดิตัง้ไดรเวอร ์สสาหรับกราฟิกอะแดปเตอรแ์ลว้ พยายามกสาหนดความละเอยีดเป็น2560 X 1080 อกีครัง้

หมายเหต:ุ ถา้ทา่นไมส่ามารถกสาหนดความละเอยีดเป็น 2560 X 1080 ได ้โปรดตดิตอ่ Dell™. เพือ่สอบถามถงึกราฟิกอะแดปเตอร ์ทีร่องรับความละเอยีดนี้ี้

กลบัสูห่นา้สารบญั



กลบัสูห่นา้สารบญั  

การตดิต ัง้มอนเิตอร ์
จอภาพ Dell™ UltraSharp U2913WM 

ถา้ทา่นมเีครือ่งคอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊ โนต๊บุค๊ หรอืกราฟิกการด์ ทีไ่มใ่ช ่Dell™

ใน Windows Vista® หรอื Windows® 7 หรอื Windows® 8:
1. คลกิขวาทีเ่ดสกท็์อปและคลกิ Personalization

2. คลกิ Change Display Settings

3. คลกิ Advanced Settings

4. ดชูือ่ผูผ้ลติกราฟิกคอนโทรลเลอร ์จากรายละเอยีดทีด่า้นบนของหนา้ตา่ง (เชน่ NVIDIA, ATI, Intel ฯลฯ)
5. โปรดดรูายละเอยีดของไดรเวอรท์ีต่อ้งอพัเดท จากเว็บไซตข์องผูผ้ลติกราฟิกการด์ (เชน่ http://www.ATI.com หรอื http://www.NVIDIA.com ).
6. หลงัจากตดิตัง้ไดรเวอร ์สสาหรับกราฟิกอะแดปเตอรแ์ลว้ พยายามกสาหนดความละเอยีดเป็น2560 X 1080 อกีครัง้

ใน Windows® 10:
1. คลกิขวาบนเดสกท์อป และคลกิ Display settings (การต ัง้คา่การแสดงผล)

2. คลกิ Advanced display settings.  
3. คลกิ Display adapter properties

4. ดชูือ่ผูผ้ลติกราฟิกคอนโทรลเลอร ์จากรายละเอยีดทีด่า้นบนของหนา้ตา่ง (เชน่ NVIDIA, ATI, Intel ฯลฯ)
5. โปรดดรูายละเอยีดของไดรเวอรท์ีต่อ้งอพัเดท จากเว็บไซตข์องผูผ้ลติกราฟิกการด์ (เชน่ http://www.ATI.com หรอื http://www.NVIDIA.com ).
6. หลงัจากตดิตัง้ไดรเวอร ์สสาหรับกราฟิกอะแดปเตอรแ์ลว้ พยายามกสาหนดความละเอยีดเป็น2560 X 1080 อกีครัง้

หมายเหต:ุ ถา้ทา่นไมส่ามารถกสาหนดความละเอยีดเป็น 2560 x 1080 ได ้โปรดตดิตอ่บรษัิทผูผ้ลติคอมพวิเตอร ์หรอืซือ้กราฟิกอะแดปเตอรใ์หม ่ทีร่องรับความละเอยีดของภาพระดบั 2560x1080 ได ้้

กลบัสูห่นา้สารบญั

http://www.ati.com/
http://www.nvidia.com/
http://www.ati.com/
http://www.nvidia.com/
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