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โปรเจก็เตอรของคุณมาพรอมกับรายการทีแ่สดงดานลาง ตรวจดูใหแนใจวาคุณมรีายการ
ครบทุกอยาง และติดตอ Dell ถามรีายการใดหายไป

1 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ

รายการในกลองบรรจุ

สายเคเบิลเพาเวอร สายเคเบิล VGA (VGA เปน VGA)

รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ AAA (6)

แผน CD คูมอืผูใช และเอกสาร สายเคเบิล มินิ USB (USB-A เปนมิน ิ
USB-B)

ปากกา IR (2 ดาม) / ปลอกปากกา (4 ช้ิน) สายคลองขอมือ (2 ช้ิน)

Freeze

Source Auto
Adjust

Blank
Screen
Blank

Screen
Video
Mode

VGA Video

Page Down

HDMI

Page Up
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Ratio

AAAAAA
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เก่ียวกับโปรเจ็กเตอรของคุณ 

1 ปุมเพาเวอร

2 LED อุณหภูมิ

3 ไฟ LED

4 ตัวรับสัญญาณ IR

5 ฝาปดหลอด

6 กลอง

7 ลําโพง 10 W

8 เลนส

9 แหวนโฟกัส

10 รูยึดสําหรับยดึผนัง: รูสกรู M4 ความลึก 8 มม. แรงบิดท่ีแนะนํา <10 kgf-cm

163.00

112.50
38.80

151.30

10 7

4

5

9 36

7

8 2 1
มุมมองดานบน มุมมองดานลาง
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เก่ียวกับปากกาอนิเตอรแอกทีฟของคุณ
คณุสามารถเคล่ือนที ่เลือก และโตตอบกับโปรแกรมคอมพวิเตอรของคุณจากฉาก
จอแสดงภาพดวยการใชปากกาอินเตอรแอคทฟีเชนเดยีวกับการใชเมาส

1 สวติชเพาเวอร

2 ไฟแสดงสถานะเพาเวอร

เมื่อคุณเปดการใชงานปากกา ไฟแสดงสถานะจะกระพริบสองสามวินาทีและ
ดับลง

เขียว: การทํางานปกติ

แดง: แบตเตอร่ีออน

ไฟไมติด: แบตเตอร่ีไมมีไฟ

3 ท่ียึดสายรัดขอมอื

4 การเปดชองใสแบตเตอร่ี หมนุเพ่ือเปดและเปลี ยนแบตเตอร่ี

5 ปลายปากกา

1
2

4

3

5
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 ขอควรระวงั: ขั้นตอนเพ่ือความปลอดภัย

1 อยาใชโปรเจ็กเตอรใกลเครื่องใชอ่ืนทีส่รางความรอนปรมิาณสูง
2 อยาใชโปรเจ็กเตอรในบริเวณทีม่ปีรมิาณฝุนมากเกินไป ฝุนอาจทาํใหระบบทาํงาน
ลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนม ัติ

3 ตรวจดใูหแนใจวาโปรเจ็กเตอรตดิในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศเปนอยางดี
4 อยาขวางชองทางระบายอากาศ และชองเปดตางๆ บนโปรเจ็กเตอร
5 ตรวจดใูหแนใจวาโปรเจ็กเตอรทาํงานระหวางชวงอุณหภูมหิอง (5 °C ถงึ 35 °C)
6 อยาพยายามสัมผัสชองระบายอากาศออก เน่ืองจากช องน้ีอาจรอนขึน้มากหลังจากที่
เปดโปรเจ็กเตอร หรือทนัทหีลังจากทีป่ดเครือ่ง

7 อยามองเขาไปในเลนสในขณะทีโ่ปรเจ็กเตอรเปดอยู เน่ืองจากอาจทําใหตาขอ
งคุณบาดเจ็บได

8 อยาวางวัตถใุดๆ ใกล หรอืวางไวขางหนาโปรเจ ็กเตอร หรอืคลุมเลนสในขณะที่
โปรเจ็กเตอรเปดอยู เน่ืองจากความรอนอาจทําใหวัตถน้ัุนหลอมละลาย หรอืไหมได

9 อยาใชโปรเจ็กเตอรไรสายใกลกับเครือ่งชวยการเตนหัวใจ
10 อยาใชโปรเจ็กเตอรไรสายใกลกับอุปกรณทางการแพทย
11 อยาใชโปรเจ็กเตอรไรสายใกลกับเตาไมโครเวฟ

 หมายเหตุ: 

•อยาพยายามยึดโปรเจ็กเตอรบนผนังดวยตวัคณุเอง ควรทําการตดิตัง้โดย
ชางเทคนิคทีม่คีวามเชีย่วชาญ

•ชุดยดึผนังโปรเจ็กเตอรทีแ่นะนํา (หมายเลขผลิตภ ัณฑ: 7XY53). 
สําหรับขอมลูเพิม่เติม ดเูวบ็ไซตสนับสนุนของเดลลที ่dell.com/support

•สําหรับขอมลูเพิม่เติม ด ูขอความเพือ่ความปลอดภัย ทีส่งมอบมาพรอมกบั
โปรเจ็กเตอรของคุณ

•โปรเจ็กเตอร S510 สามารถใชไดเฉพาะในอาคารเทาน ั้น
8 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ



 ขอควรระวงั: กอนท่ีคุณจะเริม่กระบวนการใดๆ ในสวนนี ้ใหปฏบัิติตาม 
ขั้นตอนเพ่ือความปลอดภยั ตามท่ีอธบิายไวใน หนา 8

2 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร

1 ขั้วตอมินิ USB (มนิิ ชนดิ B) สําหรับ
รีโมท ปากกาอินเตอรแอคทีฟ และ
การอัพเกรดเฟรมแวร

10 ขั้วตออินพุตเสียงแชนเนลขวา

2 ขั้วตอ HDMI-B 11 ขั้วตออินพุตเสียงแชนเนลซาย
3 ขั้วตอ HDMI-A เพ่ือรองรับ

คุณลักษณะ MHL
12 ขั้วตอเอาตพุตเสียง

4 ขั้วตอ USB ชนิด A สําหรับการดู
ผาน USB

13 ขั้วตอสายเพาเวอร

5 ขั้วตอ USB ชนิด B (DoUSB) 
สําหรับการแสดงผลผาน USB

14 ขั้วตอไมโครโฟน

6 ขั้วตอเอาตพุต VGA (มอนิเตอรลูป-
ทรู)

15 ขั้วตอคอมโพสิตวิดีโอ

7 ขั้วตอ RJ-45 16 ขั้วตออินพุตเสียง-B
8 ขั้วตออินพุต VGA-A (D-sub) 17 ขั้วตออินพุต VGA-B (D-sub)
9 ขั้วตออินพุตเสียง-A 18 ขั้วตอ RS232

13

1

1415161718

2 8 910 11 1243 5 6 7
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การเช่ือมตอไปยังคอมพิวเตอร

การเชือ่มตอคอมพวิเตอรโดยใชสายเคเบิล VGA

 หมายเหตุ: ตองเช่ือมตอสายเคเบิลมนิิ USB ถาคุณตองการใช คุณสมบัติ 
เล่ือนหนาขึ้น และ เล่ือนหนาลง บนรีโมทคอนโทรล

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปน VGA
3 สายเคเบิล USB-A เปนมินิ USB-B

1

MOLEX

2 3
10 การเช่ือมตอโปรเจ็กเตอร



การเชือ่มตอ มอนิเตอรลูป-ทรู โดยใชสายเคเบิล VGA

 หมายเหตุ: มีสายเคเบิล VGA เพียงเสนเดียวสงมอบมาพรอมกับโปรเจ็กเตอร
ของคุณ คุณสามารถซ้ือสายเคเบิล VGA เพ่ิมเติมบนเว ็บไซตเดลลไดท่ี 
www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปน VGA

1

22
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การเชือ่มตอคอมพวิเตอรโดยใชสายเคเบิล RS232

 หมายเหตุ: สาย RS232 (9 ขา D-sub หญิงหญงิ 2-3 ขา สลับ) ไมไดใหมา
พรอมโปรเจคเตอร ปรึกษาชางติดต้ังมืออาชีพสําหรับสายเคเบิล และ
ซอฟตแวรรีโมทคอนโทรล RS232

1 สายเพาเวอร
2 สาย RS232 (9 ขา D-sub หญงิหญิง 

2-3 ขา สลับ)

1

2

12 การเช่ือมตอโปรเจ็กเตอร



การเชือ่มตอคอมพวิเตอรโดยใชสายเคเบิล USB

 หมายเหตุ: พลักแอนดเพลย มีสายเคเบิล USB เพียงเสนเดียวสงมอบมา
พรอมกับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซ้ือสายเคเบิล USB เพ่ิมเติมบน
เวบ็ไซตเดลลไดท่ี www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล USB-A เปน USB-B

MOLEX

1

2
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การเชือ่มตอคอมพวิเตอรโดยใชสายเคเบิล HDMI

 หมายเหตุ: สายเคเบิล HDMI ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ 
คุณสามารถซ้ือสายเคเบิล HDMI บนเว็บไซตเดลลไดท ี่ www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล HDMI

1

2

14 การเช่ือมตอโปรเจ็กเตอร



การเชือ่มตออุปกรณเคลื่อนท่ี (แท็บเล็ต) โดยใช สาย MHL

 หมายเหตุ: สายเคเบิล MHL ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

 หมายเหตุ: 

a สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณตองรองรับฟงกช ั่น MHL

b สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตบางรุนจําเปนตองเช่ือมตอกับอะแดปเตอร MHL 
หรือสายเคเบิลอะแดปเตอรเพ่ิมเติม โปรดติดตอต ัวแทนจําหนายของคุณ

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล MHL

1

2
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การเชือ่มตอคอมพวิเตอรโดยใชระบบไรสายหรือ Intel® WiDi

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณควรมขีั้วตออะแดปเตอรแบบไรสาย 
และกําหนดคาไวอยางเหมาะสมเพ่ือตรวจจับการเช ื่อมตอไรสายอีกจุดหนึ่ง 
ดูเอกสารของคอมพิวเตอรของคุณเก่ียวกับวธิีการกําหนดคาการเช่ือมตอไรสาย

 หมายเหตุ: ในการเช่ือมตอคอมพิวเตอรผาน Intel® WiDi, คอมพิวเตอร
ของคุณตองมีคุณสมบัติ Intel® WiDi คอมแพทิเบิล
16 การเช่ือมตอโปรเจ็กเตอร



การเชือ่มตอไปยังสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตโดยใช ระบบไรสาย

 หมายเหตุ: Dell S510 รองรับฟงกช่ัน MobiShow และ WiFi-Doc แอปพลิเค
ช่ันเหลานี้ชวยใหคุณสงเนื้อหาท่ีรองรับการทํางานจากอุปกรณ Android หรือ 
iOS ของคุณแบบไรสาย หลังจากท่ีติดต้ังและเปดแอปพลิเคช่ันบนอุปกรณ
เคล่ือนท่ีของคุณ เปดทํางาน Wi-Fi บนอุปกรณเคล่ือนท่ี และเช่ือมตอไปยัง
เครือขายของโปรเจ็กเตอร Dell S510 สําหรับขอมูลเพิ มเติม ดูเว็บไซต
สนับสนุนของเดลลท่ี dell.com/support รูปแบบไฟลท่ีสนับสนุน:

* โปรดติดต้ัง PtG2 Converter ในพีซีของคุณเพ่ือแปลงไฟล ppt เปนรูปแบบ 
PtG2  สามารถดาวนโหลด PtG2 Converter จาก dell.com/support

Mobi Show ภาพถาย jpeg / jpg
MS Powerpoint PtG2 (แปลงจาก ppt)*

WiFi-Doc ภาพถาย jpeg / jpg
MS Powerpoint / Word / 
Excel / Text / PDF

ppt / pptx / doc / docx / 
xls / xlsx / txt / pdf
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การเช่ือมตอไปยังเคร่ืองเลน DVD

การเชือ่มตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ 
และสายเคเบิลเสยีง L/R

 หมายเหตุ: สายเคเบิลคอมโพสิตวดีิโอไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ 
คุณสามารถซ้ือสายเคเบิลคอมโพสิตวดีิโอท่ียาวข ึ้น (50 ฟตุ/100 ฟตุ) 
ไดบนเว็บไซตเดลลท่ี www.dell.com

 หมายเหตุ: สายเคเบิลเสียง L/R ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ
3 สายเคเบิลเสียง L/R

2

1

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON

3
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การเชือ่มตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิลคอมโพเนนตวิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวดีิโอ และสายเคเบิลเสียงไม
ไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซ้ือสายเคเบิล VGA เปนคอมโพ
เนนตวิดีโอท่ียาวขึ้น (50 ฟุต/100 ฟุต) ไดบนเวบ็ไซต เดลลท่ี www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอ
3 สายเคเบิลเสียง

1

2

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON

3
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การเชือ่มตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิล HDMI

 หมายเหตุ: สายเคเบิล HDMI ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถ
ซ้ือสายเคเบิล HDMI บนเว็บไซตเดลลไดท่ี www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล HDMI

1

2

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON
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การเชือ่มตอไปยังลําโพงภายนอกโดยการใชสายเคเบิลเสียง

 หมายเหตุ: สายเคเบิลเสียงไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิลเสียง

1

2
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การเช่ือมตอเขากับเครือขายบริเวณเฉพาะท่ี (Local Area 
Network)

เพื่อฉายภาพและควบคุมโปรเจก็เตอรท่ีเชือ่มตอไปยังเครือขายผาน
สายเคเบิล RJ45

 หมายเหตุ: สายเคเบิล RJ45 ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถ
ซ้ือสายเคเบิล RJ45 บนเว็บไซตเดลลไดท่ี www.dell.com.

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล RJ45

1

2

ระบบแลน (LAN)
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การเชือ่มตอกับกลองควบคุม RS232 เชิงพาณิชย

 หมายเหตุ: สาย RS232 (9 ขา D-sub หญิงหญงิ 2-3 ขา สลับ) ไมไดให
มาพรอมโปรเจคเตอร ปรึกษาชางเทคนิคมืออาชีพเพ่ือหาสายเคเบิล

1 สายเพาเวอร
2 สาย RS232 (9 ขา D-sub หญงิหญิง 

2-3 ขา สลับ)
3 กลองควบคุม RS232 เชิงพาณิชย

3

2

1
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การเปดโปรเจ็กเตอร

 หมายเหตุ: เปดโปรเจก็เตอรกอนท่ีคณุจะเปดแหลงกาํเนิดสญัญาณ (คอมพวิเตอร, 
เครือ่งเลน DVD, ฯลฯ) ไฟบนปุมเพาเวอรกะพรบิเปนสขีาวจนกระท่ังถูกกด

1 เช่ือมตอสายเพาเวอร และสายเคเบลิสญัญาณท่ีเหมาะสมไปยังโปรเจก็เตอร สาํหรบั
ขอมูลเกีย่วกบัการเช่ือมตอโปรเจก็เตอร, ใหด ู"การเช่ือมตอโปรเจก็เตอร" ในหนา 9

2 กดปุม เพาเวอร (ด ู"การใชรโีมทคอนโทรล" ในหนา 28 เพือ่คนหาปุม เพาเวอร)
3 เปดแหลงสญัญาณของคณุ (คอมพวิเตอร, เครื่องเลน DVD, ฯลฯ)
4 เชือ่มตอแหลงสัญญาณของคุณเขากับโปรเจ็กเตอรโดยใชสายเคเบลิทีเ่หมาะสม ดู 

"การเชือ่มตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 9 สําหรบัขัน้ตอนในการเชือ่มตอแหลง
สญัญาณเขากับโปรเจ็กเตอร

5 ตามคาเริ่มตน แหลงสญัญาณอินพตุของโปรเจ็กเตอรถกูตั้งคาเปน VGA-A เปล่ียน
แหลงสญัญาณอินพตุของโปรเจ็กเตอร ถาจําเปน

6 ถาคณุเชือ่มตออปุกรณหลายชิ้นกับโปรเจ็กเตอร ใหกดปุม Source บนรโีมท
คอนโทรล เพือ่เลือกแหลงสญัญาณทีต่องการ ด ู"การใชรีโมทคอนโทรล" ในหนา 28 
เพือ่หาปุม Source

การปดโปรเจ็กเตอร

 ขอควรระวงั: ถอดปล๊ักโปรเจ็กเตอรหลังจากท่ีปดเครื่องอยางเหมาะสม 
ตามท่ีอธบิายในกระบวนการตอไปนี้

1 กดปุม เพาเวอร ปฏบัิติตามขัน้ตอนทีแ่สดงบนหนาจอ เพือ่ปดโปรเจ็กเตอร
อยางเหมาะสม

 หมายเหตุ: ขอความ "Press Power Button to Turn off Projector 
(กดปุมเพาเวอรเพ่ือปดโปรเจก็เตอร)" จะปรากฏหนาจอ ขอความจะหายไป
หลังจาก 5 วนิาที หรือคุณสามารถกดปุม เมน ูเพ่ือใหขอความหายไปก็ได 

2 กดปุม เพาเวอร อีกครั้ง พดัลมทาํความเยน็จะทาํงานตอไปเปนเวลา 120 วนิาที
3 ในการปดโปรเจ็กเตอรอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเพาเวอรคางไวเปนเวลา 1 วนิาท ี
ในขณะทีพ่ดัลมทําความเยน็ของโปรเจ็กเตอรยงัคงทาํงานอยู

 หมายเหตุ: กอนท่ีคุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกคร้ัง ใหรอ 60 วินาทีเพ่ือปลอย
ใหอุณหภูมภิายในคงท่ีกอน 

4 ถอดสายเพาเวอรจากเตาเสยีบไฟฟาและโปรเจ็กเตอร 

3 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ
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การปรับโฟกัสของโปรเจ็กเตอร 
1 หมนุแหวนโฟกัสจนกระทัง่ภาพชดั โปรเจ็กเตอรโฟก ัสไดทีร่ะยะทางระหวาง 

1.7 ฟุตถงึ 2.49 ฟุต (0.517 ม. ถงึ 0.759 ม. ± 0.01 ม.)

การทําความสะอาดกระจกของโปรเจ็กเตอร
1 ปดเครือ่งโปรเจ็กเตอร และถอดปล๊ักสายไฟออก
2 ปลอยใหโปรเจ็กเตอรเยน็ลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที
3 ใชเครือ่งเปาลมเพือ่เปาฝุนทีก่ระจกออก และคอยๆ เช็ดกระจกโดยใชผาทาํความ
สะอาดไมโครไฟเบอร อยาขดัพืน้ผิวของกระจก เนื องจากอาจทําใหกระจกเปนรอยได

 ขอควรระวงั: อยาฉีดน้ํายาทําความสะอาด หรอืตัวทําละลายบนโป
รเจก็เตอรโดยตรง

 คาํเตอืน: การทําความสะอาดโปรเจ็กเตอรท่ียึดตดิผนัง สามารถทําให
เครือ่งตกลงมา หรอืทําใหเกิดการบาดเจ็บได คณุสามารถถอดโปรเจ็กเตอร
จากแผนโลหะยึดผนัง เพ่ือทําความสะอาดกระจกของโปรเจ็กเตอรได

1 แหวนโฟกัส

1
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การปรับขนาดภาพท่ีฉาย
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 หมายเหตุ: ระยะจากกระจกถึงดานหลังของโปรเจคเตอร 33.5 cm

ระยะการฉาย
ภาพ (ซม.)

[A]

ระยะการฉาย
ภาพ (ซม.)

[B]

ขนาดภาพ ฐานโปรเจ
คเตอรถึงสวนบ
นของภาพ 

(ซม.)
[D]

ฐานโปรเจ
คเตอรถึง
สวนลางของ
ภาพ (ซม.)

[E]

เสนทแยงมุม 
(นิ้ว/ซม.)

[C]

ความกวาง 
(ซม.)

ความสูง 
(ซม.) [H]

51.7 18.2 70"/ 177.8 ซม. 148 92 120 28

60.1 26.6 80"/ 203.2 ซม. 172 107 139 32

65.5 32 87.2"/ 221.4 ซม. 187 117 151 34

67.7 34.2 90"/ 228.6 ซม. 193 121 156 35

75.9 42.4 100"/ 254 ซม. 217 136 175 39

* กราฟนี้ใชสําหรับใชในการอางอิงเทาน้ัน
* อัตราสวนออฟเซ็ต: 125±5%

[E]

แนวทแยง
ของภาพ 

[C]

ระยะทางการฉาย [A]

ระยะทางการฉาย [B]

ความสงู 
[D]

ความสูง
ของภาพ

[H]

33.5 cm
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การใชรีโมทคอนโทรล

1 เพาเวอร เปดหรือปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดู 
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 24 และ 
"การปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 24

2 ขึ้น กดเพ่ือเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบน
หนาจอ (OSD)

3 ขวา กดเพ่ือเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบน
หนาจอ (OSD)

4 ลง กดเพ่ือเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบน
หนาจอ (OSD)
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5 เลเซอร ช้ีรีโมทคอนโทรลไปท่ีหนาจอ, กดปุมเลเซอรคาง
ไวเพ่ือเปดทํางานแสงเลเซอร

 ขอควรระวงั: อยามองไปท่ีจุดเลเซอร
ในขณะท่ีกําลังทํางาน หลีกเล่ียงการสอง
แสงเลเซอรเขาไปท่ีตาของคณุ

6 อัตราสวนภาพ กดเพ่ือเปล่ียนอัตราสวนภาพของภาพท่ีแสดง

7 เล่ือนหนาขึ้น กดเพ่ือเล่ือนไปยังหนากอนหนา

 หมายเหตุ: สายเคเบิลมินิ USB ตอง
เช่ือมตออยู ถาคุณตองการใชคุณสมบัติ 
เล่ือนหนาขึ้น

8 การปรับแกภาพบิดเบ้ียว + กดเพ่ือปรับความผิดเพ้ียนของภาพท่ีเกิดจากการเ
อียงโปรเจ็กเตอร (-15/+15 องศา)

9 เล่ือนหนาลง กดเพ่ือเล่ือนไปยังหนาถดัไป

 หมายเหตุ: สายเคเบิลมินิ USB ตอง
เช่ือมตออยู ถาคุณตองการใชคุณสมบัติ 
เล่ือนหนาลง

10 การปรับแกภาพบิดเบ้ียว - กดเพ่ือปรับความผิดเพ้ียนของภาพท่ีเกิดจากการเ
อียงโปรเจ็กเตอร (-15/+15 องศา)

11 HDMI กดเพ่ือเลือกแหลงสัญญาณ HDMI

12 วิดีโอ กดเพ่ือเลือกสัญญาณคอมโพสิตวดีิโอ

13 โหมดวิดีโอ โปรเจ็กเตอรมีการกําหนดคาลวงหนาท่ี
เหมาะสมที่สุดสําหรับการแสดงผลขอมลู (สไลด
การนําเสนอ) หรือวดีิโอ (ภาพยนตร, เกม, ฯลฯ)
กดปุม โหมดวดีิโอ เพ่ือสลับระหวาง 
โหมดการนําเสนอ, โหมดสวาง, โหมดภาพยนตร, 
sRGB หรือ โหมดกําหนดเอง
การกดปุม โหมดวดีิโอ ครัง้แรก จะแสดงโหมด
ทีแ่สดงอยูในปจจุบัน การกดปุม โหมดวดิโีอ อีกครัง้ 
จะสลับระหวางโหมดตางๆ

14 หนาจอวางเปลา กดเพ่ือซอน/เลิกซอนภาพ

15 ปอน กดเพ่ือยนืยันการเลือก

16 ซาย กดเพ่ือเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบน
หนาจอ (OSD)

17 เมน ู กดเพ่ือเปดทํางาน OSD
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18 ปดเสียง กดเพ่ือปดเสียง 
หรือเลิกปดเสียงลําโพงโปรเจ็กเตอร

19 เพ่ิมระดับเสียง กดเพ่ือเพ่ิมระดับเสียง

20 ซูม + กดเพ่ือเพ่ิมขนาดภาพ

21 ลดระดับเสียง กดเพ่ือลดระดับเสียง

22 ซูม - กดเพ่ือลดขนาดภาพ

23 คาง กดเพ่ือหยุดภาพบนหนาจอชั่วคราว, จากนั้นกด 
"คาง" อีกคร้ังเพ่ือยกเลิกการหยดุภาพ

24 VGA กดเพ่ือเลือกสัญญาณ VGA

25 สัญญาณ กดเพือ่เปลีย่นแหลงสญัญาณระหวาง VGA-A, 
VGA-B, คอมโพสติ, HDMI-A, HDMI-B, การแสดง
ผลไรสาย, การแสดงผลผาน USB, ตวัแสดง USB, 
Intel® WiDi, และหนวยความจําภายใน

26 ปรับอัตโนมัติ กดเพ่ือซิงโครไนซโปรเจ็กเตอรกับแหลงสัญญาณ
อินพุต ปรับอัตโนมัติไมทํางานถา OSD แสดงอยู

Freeze

VGA
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การติดตั้งแบตเตอร่ีรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: นําแบตเตอร่ีออกจากรีโมทคอนโทรลเมื่อไมไดใช

1 กดแทบ็ เพือ่ยกฝาปดชองใสแบตเตอรี่

2 ตรวจสอบสญัลักษณระบุขั้ว (+/-) บนแบตเตอรี ่

3 ใสแบตเตอรี ่โดยใสขัว้ใหถกูตองตามสัญลักษณ ในชองใส
แบตเตอรี่ 

 หมายเหตุ: หลีกเล่ียงการใชแบตเตอร่ีท่ีมีชนดิแตก
ตางกันผสมกัน หรือใชแบตเตอร่ีใหมและเกาดวยกัน

4 ใสฝาปดแบตเตอรีก่ลับคนื

1

A
A
A

A
A
A

2

A
A
A
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A
A
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4
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การปลี่ยนปลายปากกาอินเตอรแอคทีฟใหม

 หมายเหตุ: หากปลายปากกาไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชงานไดดีอีก
ตอไป คุณควรเปล่ียนใหม
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การติดตั้งแบตเตอร่ีปากกาอินเตอรแอคทีฟ

 หมายเหตุ: ถาแบตเตอร่ีออน ไฟ LED จะเร่ิมกระพริบเปนสีแดงเหมือนท่ีคุณ
เปดการใชงานปากกา คุณควรเปล่ียนแบตเตอรี่ใหม ดวยแบตเตอร่ี AAA 2 กอน

1 คณุสามารถเปดชองใสแบตเตอรี่โดยการหมนุทีห่ ัวปากกา

2 ตรวจสอบสญัลักษณระบุขั้ว (+/-) บนแบตเตอรี ่

3 ใสแบตเตอรี ่โดยใสขัว้ใหถกูตองตามสัญลักษณ ในชองใสแบตเตอรี่ดานบนหัวปากกา

 หมายเหตุ: หลีกเล่ียงการใชแบตเตอร่ีท่ีมีชนดิแตกตางกันผสมกัน หรือใช
แบตเตอรี่ใหมและเกาดวยกัน

4 ใสหัวปากกากลับเขาไป และหมนุจนกระทัง่ชองใส แบตเตอรีป่ดแนน
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ระยะการทํางานดวยรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: ระยะการทํางานท่ีแทจรงิอาจแตกตางจากแผนภูมิเลก็นอย นอกจากน้ี 
แบตเตอรีท่ี่ออนจะทําใหรโีมทคอนโทรลสัง่การโปรเจก็เตอรไดอยางไมเหมาะสม
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การใชเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ
• โปรเจ็กเตอรมเีมนูทีแ่สดงบนหนาจอ (OSD) หลายภาษาทีส่ามารถแสดงไดโดยมหีรือ
ไมมสีญัญาณอินพตุ 

• กดปุมเมนูบนรีโมทคอนโทรลเพือ่เขาสูเมนูหลัก
• เคล่ือนผานแทบ็ตางๆ ในเมนูหลักโดยกดปุม  หรอื  บนรโีมทคอนโทรล
• เลือกเมนูยอยโดยกดปุม  หรอื  บนรโีมทคอนโทรล
• เลือกตัวเลือกโดยกดปุม  หรือ  บนรีโมทคอนโทรล เมือ่รายการถกูเลือก 
สจีะเปล่ียนเปนสนํ้ีาเงินเขม

• ใชปุม  หรือ  บนรโีมทคอนโทรลเพือ่ปรบัการตัง้ค า
• กลับไปยงัเมนูหลักโดยกดปุม  บนรโีมทคอนโทรล 
• ออกจาก OSD โดยกดปุมเมนูโดยตรงบนรโีมทคอนโทรล

INPUT SOURCE (สัญญาณเขา)
เมนู Input Source (สญัญาณเขา) อนุญาตใหคุณเลือกแหลงส ัญญาณเขาของโป
รเจ็กเตอรของคุณ

VGA-A—กด  เพ่ือตรวจจับสัญญาณ VGA-A

VGA-B—กด  เพ่ือตรวจจับสัญญาณ VGA-B

HDMI-A/MHL—กด  เพ่ือตรวจจับสัญญาณ HDMI-A/MHL

HDMI-B—กด  เพ่ือตรวจจับสัญญาณ HDMI-B

WIRELESS/LAN (ไรสาย/แลน)—กด  เพ่ือเปดทํางานเมนู Input Source 
WIRELESS/LAN (แหลงสัญญาณเขา ไรสาย/แลน)

 หมายเหตุ: WIRELESS/LAN (ไรสาย/แลน) สามารถใชไดหลังจากท่ีตัวเลือก 
"Wireless and LAN (ไรสายและแลน)" เปด

USB—กด  เพ่ือเปดทํางานเมนู Input Source USB (แหลงสัญญาณเขา USB)

 หมายเหตุ: USB สามารถใชไดหลังจากท่ีตัวเลือก "Wireless and LAN 
(ไรสายและแลน)" เปด

COMPOSITE (คอมโพสิต)—กด  เพ่ือตรวจจับสัญญาณคอมโพสิตวดีิโอ
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INTERNAL MEMORY (หนวยความจําภายใน)—อนุญาตใหคณุเลนไฟลภาพถาย 
วดิโีอ เพลง และ MS word, excel, powerpoint, และ PDF จากหนวยความจําภายในของ
โปรเจคเตอร

 หมายเหตุ: 
STORAGE MODE (โหมดท่ีเก็บขอมูล)—นอกจากนี้ คุณสามารถเช่ือมตอ
สายเคเบิล USB จากหนวยความจําภายใน เพ่ือทําการคัดลอก ลบ ยาย และ
ดําเนินการอ่ืนๆ จากคอมพิวเตอรของคุณไปยังหนวยความจําภายในของโป
รเจ็กเตอรไดดวย

เมือ่คุณเชือ่มตอโปรเจ็กเตอรและคอมพวิเตอรเขาดวยกันผานสายเคเบิล USB, 
ขอความ USB Connected (USB เชือ่มตอแลว) จะปรากฏขึน้ และอนุญาตให
คณุเลือก DoUSB หรอื Storage Mode (โหมดท่ีเก็บขอมูล).

แหลงสญัญาณเขา ไรสาย/แลน
เมนู Input Source Wireless/LAN (แหลงสญัญาณเขาไรสาย/แลน) อนุญาตใหคุณเปด
ทาํงาน Intel® WIDI/Miracast และ Wireless/LAN Display (ไรสาย/การแสดง
ผลผานแลน)

INTEL® WIDI/MIRACAST—กด  เพ่ือเขาถงึหนาจอคําแนะนํา Intel® WIDI
หรือ Miracast ของโปรเจ็กเตอร

WIRELESS/LAN DISPLAY (ไรสาย/การแสดงผลผาน LAN)—กด  
เพ่ือเขาถึง หนาจอคําแนะนําไรสาย หรือ แลน ของโปรเจ็กเตอร ดู "หนาจอคํา
แนะนําไรสาย/แลน" ใน หนา 73
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แหลงสญัญาณเขา USB
เมนู Input Source USB (แหลงสัญญาณเขา USB) อนุญาตใหคณุเปดทาํงาน Wireless 
Display (การแสดงผลไรสาย), USB Display (การแสดงผลผาน USB) และ USB Viewer 
(ตัวแสดง USB)

USB DISPLAY (การแสดงผลผาน USB)—
อนุญาตใหคุณแสดงหนาจอคอมพิวเตอร/โนตบุคไปยังโปรเจ็กเตอรของคุณผาน
สายเคเบิล USB

 หมายเหตุ: ถา DoUSB ไมสามารถแสดง, โปรดดู 
"การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอร ของคุณ" ในหนา 133

USB VIEWER (ตัวแสดง USB)—อนุญาตใหคณุเลนไฟลภาพถาย วดิีโอ เพลง 
และ MS word, excel, powerpoint, และ PDF จาก USB แฟลชดิสกของคุณ

AUTO ADJUST (ปรับอัตโนมัติ)
Auto Adjust (ปรับอัตโนมตั)ิ จะปรบัคาแนวนอน แนวตั้ง ความถี ่และแทรก็ก้ิงของโป
รเจ็กเตอรในโหมด PC โดยอตัโนมตัิ
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BRIGHTNESS/CONTRAST (ความสวาง/ความเขม)
เมนู Brightness/Contrast (ความสวาง/ความเขม) อนุญาตใหคุณปร ับการต้ังคา
ความสวาง/คอนทราสตของโปรเจ็กเตอรของคุณ

BRIGHTNESS (ความสวาง)—ใช  และ  เพ่ือปรับความสวางของภาพ

CONTRAST (คอนทราสต)—ใช  และ  เพ่ือปรับความเขมของหนาจอ

 หมายเหตุ: ถาคุณปรับการต้ังคาสําหรับ Brightness (ความสวาง) และ 
Contrast (คอนทราสต) โปรเจ็กเตอรจะสลับไปยงั โหมดกําหนดเอง 
โดยอัตโนมัติ

VIDEO MODE (โหมดวิดีโอ)
เมนู Video Mode (โหมดวดิีโอ) อนุญาตใหคณุปรบัภาพบนหนาจอใหเหมาะสมทีส่ดุ: 
Presentation (การนําเสนอ), Bright (สวาง), Movie (ภาพยนตร), sRGB 
(ใหการแสดงสทีีม่คีวามเทีย่งตรงมากขึน้) และ Custom (กําหนดเอง) (ตัง้คา
การตัง้คาทีคุ่ณชอบ)
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AUDIO VOLUME (ระดับเสียง)
เมนู Audio Volume (ระดบัเสยีง) อนุญาตใหคณุปรับตั้งระด ับ เสียง, ไมโครโฟน, 
เสียงหลัก ของโปรเจคเตอร

AUDIO VOLUME (ระดับเสียง)—กด  เพ่ือเพ่ิมระดับเสียง และ  เพ่ือ
ลดระดับเสียง

MIC VOLUME (ระดับไมโครโฟน)—กด  เพ่ือเพ่ิมระดับไมโครโฟน และ  
เพ่ือลดระดับไมโครโฟน

Master Volume (ระดับเสียงหลัก)—กด  เพ่ือเพ่ิมระดับเสียงและ
ไมโครโฟน และ  เพ่ือลดระดับเสียงและไมโครโฟน

AUDIO EQ (อีควอไลเซอรระบบเสียง)
เมนู Audio EQ (อีควอไลเซอรระบบเสยีง) อนุญาตใหคณุปร ับแตงเสยีง เพือ่เพิม่หรอืลด 
(แกไข) ระดับคล่ืนความถีใ่นสญัญาณ
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ADVANCED SETTINGS (การตั้งคาข้ันสงู)
เมนูการตัง้คาขัน้สูงใหคณุเปลี่ยนแปลงการตั งคาสําหรบั Image (ภาพ), Display 
(การแสดงผล), Projector (โปรเจ็กเตอร), LAN (แลน), Wireless 
(ระบบไรสาย), Menu (เมนู), Power (พาวเวอร) และ Information (ขอมลู)

IMAGE SETTINGS (การต้ังคาภาพ) (ในโหมด PC)—เลือกและกด  เพ่ือ
เปดทํางานการตั้งคาภาพ เมน ูImage Settings (การต้ังคาภาพ) มีตัวเลือกใหดัง
ตอไปนี้:

COLOR TEMPERATURE (อุณหภูมสีิ)—อนุญาตใหคณุปรบัอุณหภมูสิ ี
หนาจอจะปรากฏเยน็ขึน้ทีอุ่ณหภมูสิสีูงขึน้ และอุนขึน้เมือ่อณุหภมูสิีต่าํลง 
เมือ่คุณปรบัคาในเมนู Color Adjust (ปรบัสี), โหมด Custom (กําหนดเอง) 
จะเปดการทาํงาน คาตางๆ จะถกูจัดเกบ็ในโหมด Custom (กําหนดเอง)

RGB COLOR ADJUST (ปรบัสี RGB)—ใชสําหรบัปรับคาสแีดง สีเขยีว 
และสีนํ้าเงินดวยตัวเอง

WHITE INTENSITY (ความเขมสีขาว)—กด  และใช  และ  
เพือ่แสดงความเขมสขีาว

COLOR SPACE (ปริภมูสีิ)—อนุญาตใหคุณเลือกปริภมูสิ ีตวัเลือกตางๆ คอื: 
RGB, YCbCr และ YPbPr

VGA OUTPUT (เอาตพุต VGA)—เลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) 
ฟงกชัน่เอาตพตุ VGA ทีส่ถานะสแตนดบายของโปรเจ็กเตอร คาเริ่มตนคอื Off 
(ปด)
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 หมายเหตุ: ถาคุณปรับการต้ังคาสําหรับ Color Temperature (อุณหภูมสีิ), 
RGB Color Adjust (ปรับสี RGB) และ White Intensity 
(ความเขมสีขาว) โปรเจ็กเตอรจะสลับไปยัง โหมดกําหนดเอง โดยอัตโนมัติ

IMAGE SETTINGS (การต้ังคาภาพ) (ในโหมดวิดีโอ)—เลือกและกด  
เพ่ือเปดทํางานการตั้งคาภาพ เมน ูImage Settings (การต้ังคาภาพ) มีตัวเลือกใหดัง
ตอไปนี้:

COLOR TEMPERATURE (อุณหภูมสีิ)—อนุญาตใหคณุปรบัอุณหภมูสิ ี
หนาจอจะปรากฏเยน็ขึน้ทีอุ่ณหภมูสิสีูงขึน้ และอุนขึน้เมือ่อณุหภมูสิีต่าํลง 
เมือ่คุณปรบัคาในเมนู Color Adjust (ปรบัสี), โหมด Custom (กําหนดเอง) 
จะเปดการทาํงาน คาตางๆ จะถกูจัดเกบ็ในโหมด Custom (กําหนดเอง)

RGB COLOR ADJUST (ปรบัสี RGB)—ใชสําหรบัปรับคาสแีดง สีเขยีว 
และสีนํ้าเงินดวยตัวเอง

SATURATION (ความอ่ิมของสี)—อนุญาตใหคุณปรบัแหลงสญัญาณวิดโีอจาก
สดีําและสีขาว เพือ่ใหสมีคีวามอิ่มอยางสมบูรณ  กด  เพือ่เพิม่ปรมิาณของสใีน
ภาพและ  เพือ่ลดปริมาณของสใีนภาพ

SHARPNESS (ความชัด)—กด  เพือ่เพิม่ความชดัและ  เพือ่ลดความชดั

TINT (โทนสี)—กด  เพือ่เพิม่ปริมาณสเีขยีวในภาพและ  
เพือ่ลดปริมาณสเีขยีวในภาพ

WHITE INTENSITY (ความเขมสีขาว)—กด  และใช  และ  
เพือ่แสดงความเขมสขีาว

COLOR SPACE (ปริภมูสีิ)—อนุญาตใหคุณเลือกปริภมูสิ ีตวัเลือกตางๆ คอื: 
RGB, YCbCr และ YPbPr

VGA OUTPUT (เอาตพุต VGA)—เลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) 
ฟงกชัน่เอาตพตุ VGA ทีส่ถานะสแตนดบายของโปรเจ็กเตอร คาเริ่มตนคอื Off 
(ปด)
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 หมายเหตุ: 
1 ถาคณุปรบัการตัง้คาสําหรับ Color Temperature (อณุหภมูิสี), RGB Color 

Adjust (ปรับสี RGB), Saturation (ความอ่ิมของสี),Sharpness 
(ความชัด), Tint (โทนสี) และ White Intensity (ความเขมสีขาว) 
โปรเจ็กเตอรจะสลับไปยงัโหมดกําหนดเองโดยอัตโนมตัิ

2 Saturation (ความอ่ิมของสี), Sharpness (ความชัด) และ Tint (โทนสี) 
ใชไดเฉพาะเมือ่สัญญาณเขามาจากคอมโพสิต

IMAGE SETTINGS (การต้ังคาภาพ) (ไมมีสัญญาณเขา)—เลือกและกด  
เพ่ือเปดทํางานการตั้งคาภาพ เมน ูImage Settings (การต้ังคาภาพ) มีตัวเลือกใหดัง
ตอไปนี้:

VGA OUTPUT (เอาตพุต VGA)—เลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) 
ฟงกชัน่เอาตพตุ VGA ทีส่ถานะสแตนดบายของโปรเจ็กเตอร คาเริ่มตนคอื Off 
(ปด)

DISPLAY SETTINGS (การต้ังคาจอแสดงผล) (ในโหมด PC)—
เลือกและกด  เพ่ือเปดทํางานการต้ังคาการแสดงผล เมนู Display Settings 
(การต้ังคาการแสดงผล) มตัีวเลือกใหดังตอไปนี :

HORIZONTAL POSITION (ตําแหนงแนวนอน)—กด  เพือ่เล่ือนภาพ
ไปทางขวา และ  เพือ่เล่ือนภาพไปทางซาย

VERTICAL POSITION (ตําแหนงแนวต้ัง)—กด  เพือ่เล่ือนภาพขึน้ และ  
เพือ่เล่ือนภาพลง
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FREQUENCY (ความถ่ี)—อนุญาตใหคณุเปลี่ยนความถีน่าฬกิาขอมลูการแสดง
ผล เพือ่ใหตรงกับความถีข่องกราฟฟกการดของคอมพวิเตอรของคณุ ถาคณุเห็น
คล่ืนกะพรบิในแนวต้ัง, ใช การควบคมุ Frequency (ความถ ี) เพือ่ลดแถบรบกวน
ใหเหลือนอยทีส่ดุ น่ีเปนการปรบัอยางหยาบ

TRACKING (แทร็กกิ้ง)—ซงิโครไนซเฟสของสญัญาณการแสดงผลกับกราฟฟก
การด ถาคณุมปีญหาภาพไมน่ิง หรอืภาพกะพริบ, ใช Tracking (แทรก็ก้ิง) เพือ่
ทาํการแกไข น่ีเปนการปรับอยางละเอียด

ASPECT RATIO (อัตราสวนภาพ)—อนุญาตใหคณุเลือกอตัราสวนภาพ เพือ่
ปรับลักษณะทีภ่าพจะปรากฏ ตัวเลือกตางๆ คอื: Origin (ดั้งเดิม), 16:10 และ 
4:3

•Origin (ดัง้เดมิ) — เลือก Origin (ดัง้เดมิ) เพือ่รักษาอัตราสวนของภาพบนโป
รเจ็กเตอรใหเปนไปตามสญัญาณภาพอินพตุ

•16:10 — แหลงสญัญาณอินพตุถกูปรบัขนาดใหพอดคีวามกวางของหนาจอ 
เพือ่ฉายภาพแบบ 16:10

•4:3 — แหลงสญัญาณอินพตุถกูปรับขนาดใหพอดหีนาจอ และฉายภาพ 4:3

ZOOM (ซมู)—กด  และ  เพือ่ซมูและดภูาพ

ปรับขนาดภาพโดยการกด  หรือ  และกด 
 เพือ่ดบูนรีโมทคอนโทรลของคณุเทาน้ัน

ZOOM NAVIGATION (การเลื่อนซูม)—
กด  เพือ่เปดทาํงานเมนู Zoom Navigation 
(การเล่ือนซูม) 

ใช     เพือ่เล่ือนหนาจอการฉายภาพ

3D FORMAT (รูปแบบ 3D)—อนุญาตใหคุณเลือกรูปแบบ 3D ตัวเลือกตางๆ 
คือ: Side By Side (วางดานขาง), Side By Side Full (ภาพซอนเหล่ือมดาน
ขางเต็มจอ), Top/Bottom (จากดานบนลงลาง) และ Top/Bottom Full 
(ภาพซอนเหล่ือมบน/ลางเต็มจอ)

3D SYNC INVERT (3D ซิงคยอนกลับ)—ถาคณุเห็นภาพไมชดั 
หรอืภาพซอนในขณะทีส่วมแวน 3D DLP, คณุอาจจําเปนตองใชคําสัง่ 
'Invert (ยอนกลับ)' เพือ่ใหลําดับของภาพซาย/ขวาพอดีท ี่สดุ เพือ่ใหได
ภาพทีถ่กูตอง (สําหรบัแวน 3D DLP)

 หมายเหตุ: 
1 เมือ่คณุตองการสรางประสบการณ 3D คณุจําเปนจะต องมอีงคประกอบ
อ่ืนอีกสองสามอยาง ซึง่ประกอบดวย:
a แวน 3D แบบ "แอกทฟี" ทีม่ ีDLP Link™
b เน้ือหา 3D ด ู"หมายเหต ุ2"
c เครื่องเลน 3D
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ 43



2 HDMI 1.4a การสนับสนุน 3D และอตัรารีเฟรช มดีงัน้ี:
a 1280x720p@50 Hz เฟรมแพคกิ้ง
b 1280x720p@59.94/60 Hz เฟรมแพคกิง้
c 1920x1080p@23.98/24 Hz เฟรมแพคกิง้
d 1920x1080i@50 Hz เคียงขางกันครึง่จอ
e 1920x1080i@59.94/60 Hz เคยีงขางกันครึ่งจอ
f 1280x720p@50 Hz บนและลาง
g 1280x720p@59.94/60 Hz บนและลาง
h 1920x1080p@23.98/24 Hz บนและลาง

DISPLAY SETTINGS (การต้ังคาจอแสดงผล) (ในโหมดวิดีโอ)—
เลือกและกด  เพ่ือเปดทํางานการต้ังคาการแสดงผล เมนู Display Settings 
(การต้ังคาการแสดงผล) มตัีวเลือกใหดังตอไปนี :

ASPECT RATIO (อัตราสวนภาพ)—อนุญาตใหคณุเลือกอตัราสวนภาพ เพือ่
ปรบัลักษณะทีภ่าพจะปรากฏ ตวัเลือกตางๆ คอื: Origin (ดัง้เดมิ), 16:10 และ 4:3

•Origin (ดัง้เดมิ) — เลือก Origin (ดัง้เดมิ) เพือ่รักษาอตัราสวนของภาพบนโป
รเจ็กเตอรใหเปนไปตามสญัญาณภาพอินพตุ

•16:10 — แหลงสญัญาณอินพตุถกูปรบัขนาดใหพอดคีวามกวางของหนาจอ 
เพือ่ฉายภาพแบบ 16:10

•4:3 — แหลงสญัญาณอินพตุถกูปรับขนาดใหพอดหีนาจอ และฉายภาพ 4:3

ZOOM (ซมู)—กด  และ  เพือ่ซมูและดภูาพ

ปรับขนาดภาพโดยการกด  หรือ  และกด 
 เพือ่ดบูนรีโมทคอนโทรลของคณุเทาน้ัน

ZOOM NAVIGATION (การเลื่อนซูม)—กด  
เพือ่เปดทาํงานเมนู Zoom Navigation (การเล่ือนซมู) 

ใช     เพือ่เล่ือนหนาจอการฉายภาพ
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3D FORMAT (รูปแบบ 3D)—อนุญาตใหคณุเลือกรูปแบบ 3D ตวัเลือกตางๆ 
คอื: Side By Side (วางดานขาง), Side By Side Full (ภาพซอนเหล่ือมดาน
ขางเตม็จอ), Top/Bottom (จากดานบนลงลาง) และ Top/Bottom Full 
(ภาพซอนเหล่ือมบน/ลางเตม็จอ)

3D SYNC INVERT (3D ซิงคยอนกลับ)—ถาคณุเห็นภาพไมชดั หรือ
ภาพซอนในขณะทีส่วมแวน 3D DLP, คณุอาจจําเปนตองใช คําสัง่ 'Invert 
(ยอนกลับ)' เพือ่ใหลําดบัของภาพซาย/ขวาพอดีทีส่ดุ เพือ่ใหไดภาพ
ทีถ่กูตอง (สําหรับแวน 3D DLP)

 หมายเหตุ: 
1 เมือ่คณุตองการสรางประสบการณ 3D คณุจําเปนจะต องมอีงคประกอบ
อ่ืนอีกสองสามอยาง ซึง่ประกอบดวย:
a แวน 3D แบบ "แอกทฟี" ทีม่ ีDLP Link™
b เน้ือหา 3D ด ู"หมายเหต ุ2"
c เครื่องเลน 3D

2 HDMI 1.4a การสนับสนุน 3D และอัตรารเีฟรช มดีังน้ี:
a 1280x720p@50 Hz เฟรมแพคกิง้
b 1280x720p@59.94/60 Hz เฟรมแพคกิง้
c 1920x1080p@23.98/24 Hz เฟรมแพคกิง้
d 1920x1080i@50 Hz เคียงขางกันครึง่จอ
e 1920x1080i@59.94/60 Hz เคยีงขางกันครึ่งจอ
f 1280x720p@50 Hz บนและลาง
g 1280x720p@59.94/60 Hz บนและลาง
h 1920x1080p@23.98/24 Hz บนและลาง

PROJECTOR SETTINGS (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร)—เลือกและกด  เพ่ือ
เปดทํางานการตั้งคาโปรเจ็กเตอร เมน ูProjector Settings (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร) 
มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้: 

AUTO SOURCE (สัญญาณอัตโนมติั)—เลือก Off (ปด) (คาเริ่มตน) 
เพือ่ล็อคสัญญาณเขาปจจุบัน ถาคุณกดปุมสญัญาณในขณะทีโ่หมด
สญัญาณอัตโนมตัถิกูตัง้คาเปน Off (ปด) 
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คณุสามารถเลือกสญัญาณเขาดวยตวัเองได เลือก On (เปด) เพือ่ตรวจจับ
สญัญาณเขาทีม่โีดยอัตโนมตั ิถาคณุกดปุม เม ือโปรเจ็กเตอรเปดอยู โปรเจ็กเตอร
จะคนหาสัญญาณเขาทีใ่ชไดถดัไปโดยอตัโนมตัิ

PROJECTOR MODE (โหมดโปรเจก็เตอร)—ใชสาํหรบัเลือกโหมดโปรเจ็กเตอร 
ขึน้อยูกับลักษณะทีโ่ปรเจ็กเตอรถกูยดึ

•การฉายดานหลัง-ยดึผนัง — โปรเจ็กเตอรจะแสดงภาพกลับดานและพลิกภาพ
กลับหัว คณุสามารถฉายภาพจากดานหลังของหนาจอก ึ่งทบึแสงดวยการฉายแบบ
ตดิผนังได (สาํหรบัการฉายภาพตามปกติ)

•การฉายดานหนา-ยึดผนัง — โปรเจ็กเตอรจะพลิกภาพกลบัหัวสาํหรบัการฉาย
ภาพทีย่ดึบนผนัง

CLOSED CAPTION (คําบรรยาย)—เลือก On (เปด) เพือ่เปดทํางาน
คําบรรยาย และเปดทํางานเมนู Closed Caption (คาํบรรยาย) เลือกตวัเลือก
คําบรรยายทีเ่หมาะสม: CC1, CC2, CC3 และ CC4

 หมายเหตุ: 
1 ตวัเลือก Closed Caption (คําบรรยาย) ใชไดสาํหรบั NTSC เทาน้ัน
2 สามารถเปดใชคาํบรรยายภาพแบบปดไดผานสญัญาณคอมโพสติวดิโีอ
เอาทพตุเทาน้ัน

STARTUP SCREEN (หนาจอเริ่มตน)—คาเริ่มตนคอืใชโลโก Dell เปนภาพ
พืน้หลัง นอกจากน้ี คณุยงัสามารถเลือกตัวเลือก Capture Screen (จับหนาจอ) 
เพือ่จับภาพการแสดงผลบนหนาจอไดดวย ขอความต อไปน้ีจะปรากฏบนหนาจอ

 หมายเหตุ: ในการจับภาพใหเต็มภาพ, ใหแนใจวาสัญญาณอินพ ุตท่ี
เช่ือมตอเขากับโปรเจ็กเตอรมีความละเอียด 1280 x 800

TEST PATTERN (รูปแบบทดสอบ)—Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใช
เพ่ือทดสอบโฟกัสและความละเอียด
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คุณสามารถเปดทํางานหรือปดทํางาน Test Pattern (รปูแบบทดสอบ) 
โดยการเลือก Off (ปด), 1 หรือ 2

MINI USB FUNCTION (ฟงกชัน่มนิิ USB)—คุณสามารถเลือก 
Interactive Pen (ปากกาอินเตอรแอกทีฟ) หรือ Remote Pg Ctrl 
(รีโมท Pg Ctrl)

FACTORY RESET (รีเซต็คาจากโรงงาน)—เลือก Confirm (ยืนยัน) และกด 
 เพ่ือรีเซ็ตการต้ังคาท้ังหมดกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน ขอความเตือน

ดานลางจะปรากฏข้ึน:

รายการท่ีรีเซ็ต ประกอบดวยการต้ังคาแหลงสัญญาณคอมพิวเตอรและแหลง
สัญญาณวิดีโอ 

รูปแบบทดสอบ 1:

รูปแบบทดสอบ 2:
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LAN SETTINGS (การตั้งคาแลน)—เลือกและกด  เพือ่เปดทาํงานการต้ังคา
แลน เมนู LAN settings (การตั้งคาแลน) มตีัวเลือกใหดงัต อไปน้ี:

WIRELESS AND LAN (ไรสายและแลน)—เลือก Enabled (เปดทํางาน) 
เพือ่เปดทํางานฟงกชัน่ไรสาย และแลน เลือก Disabled (ปดทํางาน) 
เพือ่ปดทาํงานฟงกชัน่ไรสาย และแลน

DHCP—ถาม ีDHCP เซริฟเวอรในเครอืขายซึง่โปรเจ็กเตอรเชือ่มตออยู, IP 
แอดเดรสจะไดมาโดยอัตโนมตัเิมือ่คณุตั้งคา DHCP เปน On (เปด) ถา DHCP 
เปน Off (ปด), ใหตั้งคา IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซบัเน ็ต 
มาสก) และ Gateway (เกตเวย) ดวยตัวเอง ใช  และ  เพือ่เลือกหมายเลข
ของ IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซบัเน็ต มาสก) และ Gateway 
(เกตเวย) พมิพตวัเลขและกด Enter เพือ่ยนืยนัแตละหมายเลข จากน้ันใช  
และ  เพือ่ตัง้คารายการถดัไป

IP ADDRESS (IP แอดเดรส)—กําหนดคา IP แอดเดรสโดยอัตโนมตัิหรอื
ดวยตวัเองใหกับโปรเจ็กเตอรทีเ่ชือ่มตออยู กับเครอืขาย

SUBNET MASK (ซบัเนต็ มาสก)—กําหนดคา Subnet Mask (ซบัเน็ต มาสก) 
ของการเชือ่มตอเครอืขาย

GATEWAY (เกตเวย)—ตรวจสอบเกตเวยแอดเดรสกับผูดแูลระบบเครอืขาย/
ระบบของคณุ ถาคณุกําหนดคาน้ีดวยตวัเอง

DNS—ตรวจสอบ IP แอดเดรสของ DNS เซริฟเวอรกับผูดูแลระบบเครอืขาย/
ระบบของคณุ ถาคณุกําหนดคาน้ีดวยตวัเอง

STORE (เก็บ)—กด  เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลงท่ีทําในการต้ังค าการกําหนดคา
เครอืขาย

 หมายเหตุ: 
1 ใชปุม  และ  เพือ่เลือก IP Address (IP แอดเดรส), Subnet 

Mask (ซบัเน็ต มาสก), Gateway (เกตเวย), DNS และ Store (เก็บ)
2 กดปุม  เพือ่ปอน IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask 

(ซบัเน็ต มาสก), Gateway (เกตเวย) หรอื DNS เพือ่ตั้งคา 
(ตวัเลือกทีถ่กูเลือกจะถกูไฮไลตเปนสนํ้ีาเงนิ)
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a ใชปุม  และ  เพือ่เลือกตวัเลือก
b ใชปุม  และ  เพือ่ตัง้คา
c หลังจากทีต่ัง้คาเสรจ็, กดปุม  เพือ่ออก

3 หลังจาก IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซับเน็ต 
มาสก), Gateway (เกตเวย) และ DNS ถกูตั้งคา, เลือก Store 
(เก็บ) และกดปุม  เพือ่เก็บการตั้งคา

4 ถาคุณเลือก Store (เก็บ) โดยไมกดปุม Enter ระบบจะเก็บ
การตัง้คาดัง้เดมิไว

RESET (รีเซ็ต)—กด  เพือ่รีเซต็การกําหนดคาเครอืขาย

WIRELESS SETTINGS (การต้ังคาไรสาย)—เลือกและกด  เพือ่เปดทาํ
งานการตัง้คาไรสาย เมนู Wireless Settings (การตั้งคาไรสาย) มตีวัเลือกใหดงัตอไปน้ี:

DHCP SERVER (DHCP เซิรฟเวอร)—อนุญาตใหคุณเปดทาํงาน DHCP 
เซริฟเวอรของระบบไรสาย

START IP ADDRESS (IP แอดเดรสเร่ิมตน)—กําหนดคา Start IP address 
(IP แอดเดรสเริม่ตน) ของ DHCP เซริฟเวอรโดยอัตโนมตัหิรอืดวยตัวเองไปยงัโป
รเจ็กเตอรทีเ่ชือ่มตออยูกับระบบไรสาย

END IP ADDRESS (IP แอดเดรสส้ินสุด)—กําหนดคา End IP address 
(IP แอดเดรสสิน้สดุ) ของ DHCP เซริฟเวอรโดยอัตโนมตั ิหรอืดวยตัวเองไปยงัโป
รเจ็กเตอรทีเ่ชือ่มตออยูกับระบบไรสาย

SUBNET MASK (ซบัเนต็ มาสก)—กําหนดคา Subnet Mask (ซบัเน็ต มาสก) 
ของการเชือ่มตอเครอืขาย

GATEWAY (เกตเวย)—ตรวจสอบเกตเวยแอดเดรสกับผูดแูลระบบเครอืขาย/
ระบบของคณุ ถาคณุกําหนดคาน้ีดวยตวัเอง

DNS—ตรวจสอบ IP แอดเดรสของ DNS เซริฟเวอรกับผูดูแลระบบเครอืขาย/
ระบบของคณุ ถาคณุกําหนดคาน้ีดวยตวัเอง

STORE (เก็บ)—กด  เพือ่บันทกึการเปล่ียนแปลงทีท่ําในการตัง้ค า
การกําหนดคาไรสาย
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ 49



 หมายเหตุ: 
1 ใชปุม  และ  เพือ่เลือก IP Address (IP แอดเดรส), Subnet 

Mask (ซบัเน็ต มาสก), Gateway (เกตเวย), DNS และ Store (เก็บ)
2 กดปุม  เพือ่ปอน IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask 

(ซบัเน็ต มาสก), Gateway (เกตเวย) หรอื DNS เพือ่ตั้งคา 
(ตวัเลือกทีถ่กูเลือกจะถกูไฮไลตเปนสนํ้ีาเงนิ)
a ใชปุม  และ  เพือ่เลือกตวัเลือก
b ใชปุม  และ  เพือ่ตัง้คา
c หลังจากทีต่ัง้คาเสรจ็, กดปุม  เพือ่ออก

3 หลังจาก IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซับเน็ต 
มาสก), Gateway (เกตเวย) และ DNS ถกูตั้งคา, เลือก Store 
(เก็บ) และกดปุม  เพือ่เก็บการตั้งคา

4 ถาคุณเลือก Store (เก็บ) โดยไมกดปุม Enter ระบบจะเก็บการตั้ง
คาดัง้เดมิไว

RESET (รีเซ็ต)—กด  เพือ่รีเซต็การกําหนดคาไรสาย

MENU SETTINGS (การต้ังคาเมนู)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางานการตัง้คา
เมนู Menu Settings (การตัง้คาเมนู) ประกอบดวยตวัเลือกต อไปน้ี:

MENU POSITION (ตําแหนงเมนู)—อนุญาตใหคณุเปล่ียนตําแหนงของเมนู 
OSD บนหนาจอ

MENU TIMEOUT (ไทมเอาตเมนู)—อนุญาตใหคุณปรบัเวลาสําหรับไทมเอาต
ของ OSD ตามคาเริม่ตน OSD จะหายไปหลังจากทีไ่มมกี ิจกรรมใดๆ 20 วินาที

MENU TRANSPARENCY (ความโปรงแสงของเมนู)—เลือกเพือ่เปล่ียนระดับ
ความโปรงแสงของพืน้หลัง OSD

PASSWORD (รหัสผาน)—เมือ่ Password Protect (ปองกนัดวยรหสัผาน) 
เปดทํางาน, หนาจอ Password Protect (ปองกันดวยรหสัผาน) ท ี่ขอใหคณุ
ปอนรหสัผาน จะแสดงขึน้เมือ่เสยีบปลั๊กเพาเวอรเขากับเตาเสยีบไฟฟา 
และเปดเครือ่งโปรเจ็กเตอรเปนครัง้แรก ตามคาเริม่ตน ฟงกชัน่น้ีจะปดทาํงาน 
คณุสามารถเปดทาํงานคุณสมบัตน้ีิโดยการเลือก Enabled (เปดทํางาน) 
ถารหสัผานเคยถกูตั้งคามากอน แรกสดุใหปอนรหัสผานเขาไป จากน้ัน
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เลือกฟงกชัน่ คุณสมบัตริะบบปองกันดวยรหสัผ านน้ี จะถกูเปดทาํงานในครั้งหน
าทีค่ณุเปดเครื่องโปรเจ็กเตอร ถาคณุเปดทํางานคุณสมบัติน้ี คณุจะถกูขอให
ปอนรหสัผานของโปรเจ็กเตอรหลังจากทีคุ่ณเปดเครือ่งโปรเจ็กเตอร:

1 การขอใหปอนรหสัผานครัง้แรก:

a ไปที ่Menu Settings (การตั้งคาเมนู), กด  จากน้ันเลือก 
Password (รหัสผาน) เพือ่เปดทาํงานการตั้งคารหสัผาน

b การเปดทํางานฟงกช่ัน Password (รหัสผาน) จะแสดงหนาจอสําหรับ
เปล่ียนแปลงขึน้มา ปอนหมายเลข 4 หลักจากหนาจอ และกด .

c เพือ่ทีจ่ะยนืยนั ใหปอนรหสัผานอีกครัง้ 

d ถาการตรวจสอบรหสัผานสําเร็จ คณุสามารถเรียกใช ฟงกชัน่และยทูลิิตีต้างๆ 
ของโปรเจ็กเตอรตอไปได

2 ถาคณุปอนรหัสผานไมถกูตอง คุณจะไดรบัโอกาสอีก 2 ครัง้ หลังจากทีป่อน
รหสัไมถกูตอง 3 ครัง้ โปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอตัโนมตัิ

 หมายเหตุ: ถาคุณลืมรหัสผาน ใหติดตอ DELL หรือเจาหนาท่ีบริการ
ท่ีมีคุณสมบัติ

3 ในการปดทํางานฟงกช่ันรหัสผาน, เลือกตัวเลือก Disabled (ปดทํางาน) 
เพ่ือปดฟงกช่ัน

4 ในการลบรหัสผาน, เลือกตัวเลือก Delete (ลบ)
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CHANGE PASSWORD (เปล่ียนรหัสผาน)—ปอนรหสัผานดัง้เดมิเขาไป จากน้ัน 
ปอนรหสัผานใหม และยนืยนัรหัสผานใหมอีกคร ัง

POWER SETTINGS (การตั้งคาพลังงาน)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางานการ
ตัง้คาพลังงาน เมนู Power Settings (การตัง้คาพลังงาน) ม ีตวัเลือกใหดงัตอไปน้ี:
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QUICK SHUTDOWN (การปดเคร่ืองอยางเร็ว)—เลือก On (เปด) เพือ่ปด
โปรเจ็กเตอรดวยการกดปุม เพาเวอร เพยีงคร้ังเดยีว ฟงกชัน่น้ีอนุญาตใหโป
รเจ็กเตอรปดไดอยางรวดเรว็ ดวยการเรงความเร็วพดัลมใหเร็วขึน้ คาดหมายได
วาจะมเีสยีงรบกวนทีสู่งขึน้เล็กนอยระหวางการปดเครือ่งอยางเรว็

 หมายเหตุ: กอนท่ีคุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกคร้ัง ใหรอ 60 วนิาทีเพ่ือ
ปลอยใหอุณหภูมิภายในคงที่กอน โปรเจ็กเตอรจะใชเวลานานข้ึนใน
การเปดเคร่ือง ถาคุณพยายามเปดเคร่ืองทันที พัดลมทําความเย็นจะ
หมุนท่ีความเร็วเต็มท่ีเปนเวลาประมาณ 30 วินาที เพ่ือทําใหอุณหภูมิ
ภายในคงท่ี

POWER SAVING (การประหยดัพลังงาน)—ตามคาเริม่ตน โปรเจ็กเตอรถกู
ตัง้คาใหเขาสูโหมดการประหยดัพลังงานหลังจากทีไ่มมกิีจกรรมเปนเวลา 20 นาท ี
ขอความเตอืนจะปรากฏบนหนาจอ แสดงการนับถอยหลงั 60 วนิาทกีอนทีจ่ะ
เปล่ียนไปยงัโหมดการประหยดัพลังงาน กดปุมใดๆ ระหวางชวงเวลาการนับ
ถอยหลัง เพือ่หยดุโหมดการประหยดัพลังงาน

นอกจากน้ี คณุสามารถต้ังคาชวงการหนวงเวลาที แตกตางออกไป เพือ่เขาสูโหมด
การประหยดัพลังงานไดดวย ชวงการหนวงเวลา คือเวลาทีคุ่ณตองการใหโป
รเจ็กเตอรรอโดยไมมสีญัญาณอินพตุใดๆ

ถาเครือ่งตรวจไมพบสัญญาณอินพตุระหวางชวงการหนวงเวลา โปรเจ็กเตอร
จะปด ในการปดโปรเจ็กเตอร กดปุมเพาเวอร

DURING STANDBY (ระหวางสแตนดบาย)—เลือกเปดหรอืปดระบบไรสาย
เพือ่ตั้งคาการเปด/ปดระบบไรสาย/แลน ในขณะท ีโปรเจ็กเตอรอยูในสถานะ
สแตนดบาย (คาเริม่ตนคอื Wireless Off (ปดระบบไรสาย))

LAMP MODE (โหมดหลอด)—คุณสามารถเลือกโหมด Normal (ปกติ), 
ECO (ประหยดั), Dynamic, หรือ Extreme Dimming (เอ็กซทรีมดมิมิง่)

Normal Mode (โหมดปกต)ิ ใชระดบัพลังงานเตม็ที ่ECO Mode (โหมดอีโค) 
ทํางานทีร่ะดบัพลังงานต่ํากวา ซึง่ชวยยดือายกุารใชงานหลอดใหยาวนานขึน้, 
การทํางานเงียบลง และใหเอาตพตุแสงทีจ่างลงบนหนาจอ

DYNAMIC—เลือกและกด  เพือ่เปดคุณสมบัติไดนามกิ

EXTREME DIMMING (เอ็กซทรีมดิมมิง่)—เลือกและกด  เพือ่เปดคณุสมบัต ิ
extreme dimming

LAMP HOUR RESET (รเีซต็ชั่วโมงหลอด)—กด  และเลอืกตวัเลือก 
Confirm (ยนืยนั) เพือ่รีเซต็ชัว่โมงหลอด
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INFORMATION (ขอมูล)—เมนขูอมลูแสดงการต้ังคาของโปรเจก็เตอร S510 ในปจจบัุน

LANGUAGE (ภาษา)
ใชสําหรบัตัง้ภาษาสาํหรบั OSD กด  เพือ่เปดทํางานเมนู Language (ภาษา)

HELP (วิธีใช)
ถาคณุมปีญหากับโปรเจ็เตอรของคุณ, คณุสามารถเขาถงึเมนู Help (วิธใีช) สาํหรบั
การแกไขปญหาได
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แนะนํามัลติมีเดีย
รปูแบบมลัตมิเีดียทีส่นับสนุน:

รูปแบบภาพถาย

รูปแบบวิดีโอ

ชนดิภาพ (นามสกุล) ชนดิยอย ชนิดการเขารหสั พิกเซลสูงสุด

GIF 8000 x 8000

PNG 8000 x 8000

BMP 8000 x 8000

JPEG/JPG เบสไลน YUV420 8000 x 8000

YUV422

YUV440

YUV444

โปรเกรสซีฟ YUV420 8000 x 8000

YUV422

YUV440

YUV444

รูปแบบไฟล ความละเอียดสูงสุด อตัราบติสูงสุด 
(bps)

การแสดง
ผลสูงสุด

รปูแบบเสียง

JPEG 
เคล่ือนไหว

1920 x 1080, 30fps 20 Mbps 1080p, 60 Hz LPCM

MPEG-1 
Layer 3AVI 1920 x 1080, 30fps 20 Mbps 1080p, 60 Hz

MPEG-4 1920 x 1080, 30fps 20 Mbps 1080p, 60 Hz

MOV 1920 x 1080, 30fps 20 Mbps 1080p, 60 Hz

ASF 1920 x 1080, 30fps 20 Mbps 1080p, 60 Hz

MKV 1920 x 1080, 30fps 20 Mbps 1080p, 60 Hz

WMV 1920 x 1080, 30fps 20 Mbps 1080p, 60 Hz WMA
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ 55



รูปแบบเพลง
ชนดิเพลง (นามสกุล) อัตราการสุมสูงสุด (KHz) อตัราบติสูงสุด (Kbps)

LPCM 48 KHz 320 Kbps

MPEG-1 Layer 3 48 KHz 320 Kbps

WMA 48 KHz 320 Kbps

WAV 48 KHz 320 Kbps

OGG 48 KHz 320 Kbps
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วิธีการตั้งคาชนิดไฟลสําหรับมัลติมีเดียดวย USB

 หมายเหตุ: USB แฟลชดิสกตองเสียบอยูกับโปรเจ็กเตอร ถาค ุณตองการใช
ฟงกช่ันมัลติมีเดีย USB

ปฏบัิตติามขัน้ตอนเหลาน้ีเพือ่เลนไฟลภาพถาย, วดิโีอ หรอืเพลงบนโปรเจ็กเตอรของคุณ:

1 เชือ่มตอสายเคเบิลเพาเวอร และเปดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุมเพาเวอร

2 เสียบ USB แฟลชดิสก เขากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

3 กดปุม เมนู บนรีโมทคอนโทรล
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4 เขาถึงเมน ูInput Source (เลือกสัญญาณเขา), เลือก USB จากนั้นเลือก 
USB Viewer (ตัวแสดง USB) บนเมนูยอย

USB Screen (หนาจอ USB) ทีแ่สดงดานลางจะปรากฏขึน้:

5 เลือกไฟลมลัตมิเีดยี: Photo (ภาพ), Video (วดีิโอ), Music (เพลง) หรอื 
Office Viewer จากน้ันกด  เพือ่เริม่เลน หรอืเลือกตวัเลือก Setup 
(การติดต้ัง) เพือ่เปล่ียนแปลงการตัง้คามลัตมิเีดยี ด ู"ตัง้คามลัตมิเีดยี" ใน หนา 62
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วธิกีารต้ังคาชนดิไฟลสาํหรับมัลติมีเดียดวยหนวยความจําภายใน
ปฏบัิตติามขัน้ตอนเหลาน้ีเพือ่เลนไฟลภาพถาย, วดิโีอ หรอืเพลงบนโปรเจ็กเตอรของคุณ:

1 เชือ่มตอสายเคเบิลเพาเวอร และเปดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุมเพาเวอร

2 กดปุม เมนู บนรีโมทคอนโทรล

3 เขาถึงเมน ูInput Source (เลือกสัญญาณเขา) เลือกแหลงขอมูล Internal 
Memory (หนวยความจําภายใน)
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Internal Memory Screen (หนาจอหนวยความจําภายใน ) ทีแ่สดง
ดานลางจะปรากฏขึน้:

4 เลือกไฟลมัลติมเีดีย: Photo (ภาพ), Video (วิดีโอ), Music (เพลง) หรือ 
Office Viewer จากนั้นกด  เพ่ือเร่ิมเลน หรือเลือกตัวเลือก Setup 
(การติดต้ัง) เพ่ือเปล่ียนแปลงการตั้งคามัลติมีเดีย ดู "ต้ังคามัลติมีเดีย" ใน 
หนา 62
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Office Viewer สําหรับ USB และหนวยความจําภายใน
คณุสมบัต ิOffice Viewer อนุญาตใหคุณใชไฟล MS Excel, MS Word, MS PowerPoint 
และ PDF ได

แนะนําปุมตางๆ
ใชปุมขึ้น, ลง, ซาย และขวาเพือ่เล่ือน และปุม  บนรโีมทคอนโทรลเพือ่เลือก

ปุม ขึน้ ลง ซาย ขวา ปอน เมน ู

ไมมีหนาท่ี ไมมหีนาท่ี หนากอนหนา หนาถัดไป ไมมีหนาท่ี กลับไปยัง
เมนู
กอนหนา
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ตั้งคามลัติมีเดียสําหรับ USB และหนวยความจําภายใน
เมนู Multi-media Setup (ตั้งคามลัติมเีดยี) อนุญาตใหคณุเปล่ียนแปลงการตั้งคาตางๆ 
สาํหรบั ภาพถาย, วิดโีอ และเพลง

 หมายเหตุ: เมนู Multimedia Setup (ต้ังคามัลติมีเดีย) และการตั้งคาน ั้น
เหมือนกันสําหรับ USB และหนวยความจําภายใน

SLIDESHOW DURATION (ระยะเวลาสไลดโชว)—กด  หรือ  เพือ่เลือกระยะ
เวลาการแสดงสไลดโชว ภาพจะสลบัไปยงัภาพถดัไปโดยอตัโนมตัหิลังจากเวลาหมด 
ตวัเลือกตางๆ คอื: 5 seconds (5 วินาท)ี, 10 seconds (10 วินาท)ี, 30 seconds (30 
วนิาท)ี และ 1 minute (1 นาท)ี

SLIDESHOW REPEAT (การซ้ําสไลดโชว)—กด  หรอื  เพือ่เลือกการซ้ําของ
สไลดโชวเปน Repeat (ซ้ํา) หรอื No Repeat (ไมซ้าํ)

VIDEO PLAY MODE (โหมดเลนวิดีโอ)—กด  หรือ  เพือ่เลือกโหมดการเลน
ภาพยนตร ตัวเลือกตางๆ คอื: Play once (เลนครั้งเดียว), Repeat item 
(เลนซ้ํารายการ), Repeat folder (เลนซ้ําโฟลเดอร) และ Shuffle (สลับ)
MUSIC PLAY MODE (โหมดเลนเพลง)—กด  หรือ  เพือ่เลือกโหมดการเลน
ภาพยนตร ตัวเลือกตางๆ คอื: Play once (เลนครั้งเดียว), Repeat item 
(เลนซ้ํารายการ), Repeat folder (เลนซ้ําโฟลเดอร) และ Shuffle (สลับ)
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การติดตั้ง Intel® Wireless Display (WiDi)

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณตองมีคุณสมบัติตรงตามความต องการของ
ระบบ Intel® Wireless Display ตอไปนี้:

สวนประกอบของ
ระบบ

ความตองการ

โปรเซสเซอร ตองมีโปรเซสเซอรดังตอไปนี้:

โปรเซสเซอร Intel® Core™ ยุคท่ี 2 โปรเซสเซอร
เคล่ือนท่ี i3/i5/i7

โปรเซสเซอร Intel® Core™ ยุคท่ี 3 โปรเซสเซอร
เคล่ือนท่ีและเดสกท็อป i3/i5/i7

โปรเซสเซอร Intel® Core™ ยุคท่ี 4 โปรเซสเซอร
เคล่ือนท่ีและเดสกท็อป i3/i5/i7

โปรเซสเซอร Intel® Pentium® N3510

โปรเซสเซอร Intel® Celeron® N2805

โปรเซสเซอร Intel® Celeron® N2810

โปรเซสเซอร Intel® Celeron® N2910

โปรเซสเซอรIntel® Atom® Z3740

โปรเซสเซอร Intel® Atom® Z3740D

โปรเซสเซอร Intel® Atom® Z3770

โปรเซสเซอร Intel® Atom® Z3770D

กราฟฟก ตองมีระบบกราฟฟกดังตอไปนี้:

Intel® Iris™ โปรกราฟฟก 5200

Intel® Iris™ กราฟฟก 5100

Intel® HD กราฟฟก 5000

Intel® HD กราฟฟก 4600

Intel® HD กราฟฟก 4400

Intel® HD กราฟฟก 4200

Intel® HD กราฟฟก 4000

Intel® HD กราฟฟก 3000 (ระบบเคล่ือนท่ี)

Intel® HD กราฟฟก 2500

Intel® HD กราฟฟก 2000 (ระบบเคล่ือนท่ี)
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ 63



สาํหรบัขอมลูทีเ่ปนปจจบุนัทีส่ดุ โปรดไปทีเ่วบ็ไซต Intel® WiDi ที ่www.intel.com/go/widi

ไรสาย ตองมีอะแดปเตอรแบบไรสายดังตอไปนี้: 

Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030, 2200 หรือ 
2230

Intel® Centrino® Wireless-N 2200 สําหรับเดสกทอป

Intel® Centrino® Advanced-N 6200, 6205, 6230 
หรือ 6235

Intel® Centrino® Advanced-N 6205 สําหรับ
เดสกทอป

Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Intel® Dual Band Wireless-N 7260

Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 สําหรับเดสกท็อป

Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Intel® Wireless-N 7260

Broadcom BCM43228

Broadcom BCM43241

Broadcom BCM4352

ซอฟตแวร เทคโนโลยี Intel® My Wi-Fi (Intel® MWT) และ 
Intel® Wireless Display ตองไดรับการติดต้ังลวงหนา
และเปดทํางาน

ระบบปฏิบัติการ ตองมีระบบปฏิบัติการดังตอไปนี:้ 

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 8.1
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เปดใชงาน Intel® WiDi บนโปรเจ็กเตอร
1 เชือ่มตอสายเคเบิลเพาเวอร และกดปุมเพาเวอร

2 กดปุม เมนู บนรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: ใชปุม , ,  และ  เพ่ือเคล่ือนท่ี และ  เพ่ือเลือก

3 เขาถึงเมน ูInput Source (เลือกสัญญาณเขา), เลือก Wireless/LAN 
(ไรสาย/แลน) จากนั้นเลือก Intel® WIDI/Miracast บนเมนูยอย
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หนาจอคาํแนะนํา Intel® WiDi ทีแ่สดงดานลางจะปรากฏขึน้:

4 จดบันทึก ADAPTER NAME (ชือ่อะแดปเตอร) และ PIN CODE (รหัส 
PIN) คุณจะจําเปนตองใชขอมูลนี้เพ่ือล็อกอินในภายหลัง

การใช Intel® WiDi กับ Microsoft Windows 7 และ Windows 8

 หมายเหตุ: รบั รบัซอฟตแวร Intel® WiDi ใหมลาสุดเพ่ือใหแนใจวาจะไดรบั
ประสบการณท่ีดีท่ีสุด โดยไปท่ี http://www.intel.com/go/wirelessdisplayupdate

1 พมิพ WiDi ในแถบคนหาของ Windows ถาคอมพวิเตอรของคุณม ีIntel® WiDi 
ในตัว คณุจะเห็นแอปพลิเคชัน่ "Intel® WiDi" ในผลลัพธการคนหาของคณุ

2 เช่ือมตอคอมพิวเตอรของคุณไปยังโปรเจ็กเตอรของ Dell
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3 พิมพรหัสรักษาความปลอดภัยท่ีไดรับในข้ันตอนท่ี 4 ของการเปดใชงาน 
Intel® WiDi บนโปรเจ็กเตอร เพ่ือยนืยันการจับคู

การต้ังชื่ออะแดปเตอร Intel® WiDi ใหม
1 เลือก "Settings (การต้ังคา)"

2 เลือก "Current Display Settings (การตั้งคาการแสดงผลปจจบัุน)"
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3 คณุอาจจะพิมพชือ่เพือ่ใหรายละเอียดสําหรบัอะแดปเตอรใหม

การใช Intel® WiDi กับ Microsoft Windows 8.1

 หมายเหตุ: คุณสมบัติ Intel® WiDi เขาถึงการใชงานไดแตกตางออกไปใน 
indows 8.1 และไมจําเปนตองมซีอฟตแวร Intel® WiDi

1 เปด Devices (เมนูชารมอุปกรณ) 

2 เลือก "Project (การฉายภาพ)"
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3 เลือก "Add a wireless display (เพ่ิมการแสดงผลแบบไรสาย)"

4 เลือก Dell Projector (โปรเจก็เตอร Dell) ท่ีพบ

5 พิมพรหัส PIN ท่ีไดรับในข้ันตอนท่ี 4 ของการเปดใชงาน Intel® WiDi 
บนโปรเจ็กเตอรเพ่ือยืนยันการจับคูอุปกรณ
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6 ภาพจะฉายไปยังหนาจอ

7 เพ่ือปรับโหมดการภายภาพ หรือยุติการเช่ือมตอ ใหเปด Devices (เมนูชารม
อุปกรณ) และเลือก "Project (ฉายภาพ)" หรือ ใชทางลัด "Win + P" เพ่ือ
ปดการเขาสูโหมดนัน้โดยตรง 
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การติดตั้ง Wireless Display หรือ LAN Display

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณตองมีคุณสมบัติตรงตามความต องการของ
ระบบขั้นตํ่า:

ระบบปฏิบัติการ:

• Windows
Microsoft Windows XP Home หรือ Professional Service pack 2 (แนะนํา 32 บิต), 
Windows Vista 32 บิต และ Windows 7 Home หรือ Professional 32 บิต หรือ 
64 บิต, Windows 8 32 บิต หรอื 64 บิต

• Mac
MacBook ขึน้ไป, MacOS 10.5 ขึน้ไป

ฮารดแวรขัน้ต่ํา:

a Intel ดอัูล คอร 1.4 MHz หรือสงูกวา
b จําเปนตองใช RAM 256 MB, แนะนํา 512 MB ขึน้ไป
c พืน้ทีว่างบนฮารดดสิก 10 MB 
d กราฟฟกการด nViDIA หรือ ATI ทีม่ ีVRAM 64 MB หรอืมากกวา
e อีเธอรเน็ตอะแดปเตอร (10 / 100 bps) สําหรับการเชือ่มตออเีธอรเน็ต 
f อะแดปเตอร WLAN ทีส่นับสนุนการเชือ่มตอ WLAN (และอุปกรณ Wi-Fi 
ทีส่อดคลองกับมาตรฐาน NDIS 802.11b หรอื 802.11g หรอื 802.11n)

เวบ็เบราเซอร

Microsoft Internet Explorer 6.0 หรอื 7.0 (แนะนํา) หรอื 8.0, Firefox 2.0, 
Safari 3.0 ขึน้ไป
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สําหรับการตั้งคาในระบบปฏิบตัิการ Windows

เปดทํางานระบบไรสายหรือแลนบนโปรเจก็เตอร
1 เชือ่มตอสายเคเบิลเพาเวอร และกดปุมเพาเวอร

2 กดปุม เมนู บนรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: ใชปุม , ,  และ  เพ่ือเคล่ือนท่ี และ  เพ่ือเลือก

3 เขาถึงเมน ูInput Source (เลือกสัญญาณเขา), เลือก Wireless/LAN 
(ไรสาย/แลน) จากนั้นเลือก Wireless/LAN Display 
(ไรสาย/การแสดงผลผาน LAN) บนเมนยูอย

Page Down

Page Up

Aspect
Ratio
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หนาจอคําแนะนําไรสาย ทีแ่สดงดานลางจะปรากฏขึน้:

4 จดบันทึก เครือขายไรสาย (SSID), IP Address (IP แอดเดรส) และ 
Access Code (รหัสการเขาถึง) คุณจะตองใชขอมูลนี้เพ่ือล็อกอินในภายหลัง
สําหรบัการตัง้คาการแสดงผลในระบบไรสาย ใหไปท ี่ ขั้นตอนท่ี 5
สําหรบัการตัง้คาการแสดงผลในระบบแลน ใหไปที ่ขั้นตอนท่ี 11

ติดตั้งโปรแกรมจดัการการเชือ่มตอโปรเจก็เตอร ของ Dell บนคอมพิวเตอร
ของคณุโดยผานระบบไรสาย

5 เช่ือมตอคอมพิวเตอรของคุณเขากับเครือขายไรสายของ Dell S510 abcd 
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 หมายเหตุ: 
• คอมพิวเตอรของคุณตองมีฟงกช่ันเครือขายไร สายเพ่ือตรวจจับการเช่ือมตอ
• เมื่อคุณเช่ือมตอไปยงัเครือขายไรสายของ Dell S510 abcd คุณจะสูญ
เสียการเชื่อมตอแบบไรสายกับอุปกรณไรสายอื นๆ

 หมายเหตุ: อยาลืม ปด พร็อกซ่ีตางๆ ท้ังหมด (ใน Microsoft® Windows 
Vista: คลิกแผงควบคุม  ตัวเลือกอินเทอรเน็ต  การเชื่อมตอ  
การต้ังคา LAN)

6 เปดอินเทอรเน็ตเบราเซอรของคุณ คุณจะถกูสงตรงไปยังเว็บเพจ การจัดการ
เว็บ S510 โดยอัตโนมติั

 หมายเหต:ุ ถาเวบ็เพจไมโหลดโดยอตัโนมตั,ิ ปอน IP แอดเดรส (IP แอดเดรส
เริม่ตนคือ 192.168.100.10) ทีบั่นทกึไวจากหนาจอของโปรเจ็กเตอรในแถบทีอ่ยู
ของเบราเซอร
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7 หนาการจัดการเวบ็ S510 จะเปดขึ้น สําหรับการใชคร ั้งแรก, คลิก Download 
(ดาวนโหลด).

8 เลือกระบบปฏิบัติการท่ีเหมาะสม, จากนั้นคลิก Download (ดาวนโหลด).
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9 คลิก Run (รนั) เพ่ือ
ดําเนินการติดต้ัง
ซอฟตแวรแบบคร้ังเดียว

 หมายเหตุ: คุณสามารถ
เลือกท่ีจะบันทึกไฟล 
และติดต้ังในภายหลังก็ได 
ในการดําเนินการ, คลิก 
Save (บันทึก)

 หมายเหตุ: ฟงกช่ันการฉายภาพพรอมเสียงจําเปนตองติดตั งไดรเวอรเพ่ิมเติม
เฉพาะใน Windows XP ถาคอมพิวเตอรของคุณไมมไีดรเวอร นี้ติดต้ังอยู
ในเครื่อง จะมีขอความแสดงบนหนาจอเตือนใหคุณติดต้ังไดรเวอรท่ีกําหนด 
คุณสามารถดาวนโหลด "Audio Projection Driver" ไดจากเว็บไซต
สนับสนุนของ Dell ท่ี dell.com/supprot

 หมายเหตุ: ถาคุณไมสามารถติดต้ังแอปพลิเคช่ันไดเนือ่งจากสิทธ์ิบน
คอมพิวเตอรไมเพียงพอ โปรดติดตอผูดูแลระบบเครือขายของคุณ

10 ซอฟตแวรการติดต้ังจะเปดขึ้นมา ปฏิบัติตามขั นตอนบนหนาจอ เพ่ือทําการ
ติดต้ังใหสมบูรณ
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เปดโปรแกรมจัดการการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรของ Dell

หลังจากท่ีการติดต้ังสมบูรณ โปรแกรมจะเปดและคนหาโดยอัตโนมัติ ถาโปรแกรม
ไมเปดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดับเบิลคลิกไอคอน  บนเดสกท็อป เพ่ือเร่ิมแอ
ปพลิเคช่ันได

ล็อกอิน

ล็อกอินดวยรหัสผานท่ีไดในขั้นตอนท่ี 4 ของ การติดต้ัง Wireless Display หรือ LAN 
Display จากนัน้คลิก OK
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ติดตั้งโปรแกรมจดัการการเชือ่มตอโปรเจก็เตอร ของ Dell บนคอมพิวเตอร
ของคณุโดยผานระบบแลน
11 ซอฟตแวรการติดต้ังจะเปดขึ้นมา ปฏิบัติตามขั นตอนบนหนาจอ เพ่ือทําการติดต้ัง

ใหสมบูรณ

12 ทํา ขัน้ตอนท่ี 6 - 10 ซํ้าเพ่ือติดต้ังโปรแกรมจัดการการเช่ือมตอโปรเจ็กเตอร
ของ Dell
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เปดและล็อกอินเขาสูโปรแกรมจัดการการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรของ Dell

หลังจากท่ีการติดต้ังสมบูรณ โปรแกรมจะเปดและคนหาโดยอัตโนมัติ ถาโปรแกรมไม
เปดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดับเบิลคลิกไอคอน  บนเดสกทอป เพ่ือเร่ิมแอปพลิ
เคช่ันก็ได

a คลิก "Manual Network Connection (การเชือ่มตอเครอืขายดวย
ตนเอง)" (รปูที ่1)

b กรอก IP Address (IP แอดเดรส) (รูปที ่2 ทีอ่ยู IP เริม่ตน: 
192.168.100.10).

c กรอก Access Code (รหัสการเขาถึง) (รูปที ่3)

(รปูที ่1) (รปูที ่2) (รูปที ่3)
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การทําความเขาใจปุมตางๆ

หลังจากท่ีล็อกอินสําเร็จ หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:

รายการ คําอธิบาย

1 แถบสถานะ

การต้ังคา คลิกเพ่ือเปดทํางานการต้ังคาแอปพลิเคช่ัน

ปุมยอเล็กท่ีสุด คลิกเพ่ือยอแอปพลิเคช่ันใหมีขนาดเล็กท่ีสุด

ปุมปด คลิกเพ่ือออกจากแอปพลิเคช่ัน

2 แถบเครื่องมอืควบคุม

ขอมูล คลกิเพือ่แสดงขอมูล SSID, IP และรหัสการเขาถึง

โหมดการแชร คลิกเพ่ือเปดทํางานโหมดการแชร

โหมดการแสดงผล คลิกเพ่ือเปล่ียนโหมดการแสดงผล

เร่ิมตน คลิกเพ่ือเร่ิมการฉาย

หยดุช่ัวคราว คลิกเพ่ือหยดุการฉายชั่วคราว

หยดุ คลิกเพ่ือหยดุการฉาย

เสียง คลิกเพ่ือสลับการฉายภาพพรอมเสียง เปด/ปด

2

1
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การใชการตั้งคา
คลิก  เพือ่แสดงเมนูการตัง้คา

RESOLUTION (ความละเอียด)—อนุญาตใหคุณต้ังคาความละเอียด

DISPLAY MODE (โหมดการแสดงผล)—อนญุาตใหคุณต้ังคาโหมดการฉาย
เร่ิมตน
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AUDIO (เสียง)—อนุญาตใหคุณเปล่ียนแปลงการตั้งคาเสียง

USB DONGLE (USB ด็องเกิล)—อนญุาตใหคุณสราง USB ด็องเกิล 
ดู"สรางแอปพลิเคช่ันโทเก็น" ในหนา 132.
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ABOUT (เกี่ยวกับ)—แสดงเวอรช่ันของแอปพลิเคช่ัน
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สําหรับการตั้งคาในระบบปฏิบตัิการ Mac

เปดทํางานระบบไรสายหรือแลนบนโปรเจก็เตอร
1 เชือ่มตอสายเคเบิลเพาเวอร และกดปุมเพาเวอร

2 กดปุม เมนู บนรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: ใชปุม , ,  และ  เพ่ือเคล่ือนท่ี และ  เพ่ือเลือก

3 เขาถึงเมน ูInput Source (เลือกสัญญาณเขา), เลือก Wireless/LAN 
(ไรสาย/แลน) จากนั้นเลือก Wireless/LAN Display (ไรสาย/การแสดง
ผลผาน LAN) บนเมนูยอย

Page Down

Page Up

Aspect
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หนาจอคําแนะนําไรสาย ทีแ่สดงดานลางจะปรากฏขึน้:

4 จดบันทึก เครือขายไรสาย (SSID), IP Address (IP แอดเดรส) และ 
Access Code (รหัสการเขาถึง) คุณจะตองใชขอมูลนี้เพ่ือล็อกอินในภายหลัง
สําหรบัการตัง้คาการแสดงผลในระบบไรสาย ใหไปท ี่ ขั้นตอนท่ี 5
สําหรบัการตัง้คาการแสดงผลในระบบแลน ใหไปที ่ขั้นตอนท่ี 11

เปดซอฟตแวรแอปพลเิคชั่นไรสายของ Dell 
บนคอมพิวเตอรของคุณโดยผานระบบไรสาย

5 เช่ือมตอคอมพิวเตอรของคุณเขากับเครือขายไรสายของ Dell S510 abcd

6 เปดเบราเซอรซาฟารีของคุณ คุณจะถูกสงตรงไปยังเว็บเพจ การจดัการเว็บ 
S510 โดยอัตโนมัติ

 หมายเหต:ุ ถาเว็บเพจไมโหลดโดยอตัโนมตั ิใหปอน IP แอดเดรส (IP แอดเดรส
เริม่ตนคือ 192.168.100.10) ทีบั่นทกึไวจากหนาจอของโปรเจ็กเตอรในแถบทีอ่ยู
ของเบราเซอร

7 หนาการจัดการเวบ็ S510 จะเปดขึ้น สําหรับการใชคร ั้งแรก ใหคลิก Download 
(ดาวนโหลด)

8 เลือกระบบปฏิบัติการท่ีเหมาะสม จากนัน้คลิก Download (ดาวนโหลด)
9 รันไฟล Dell_S510.dmg จากโฟลเดอรท่ีดาวนโหลดมา

10 รัน ซอฟตแวรแอปพลิเคชัน่ไรสายของ Dell จากโฟลเดอร Dell S510
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ล็อกอิน

ล็อกอินดวยรหัสผานท่ีไดรับในข้ันตอนท่ี 4 ของ การติดต้ัง Wireless Display หรือ 
LAN Display จากนั้นคลิกเช่ือมตอ

เปดซอฟตแวรแอปพลิเคชั่นไรสายของ Dell บนคอมพิวเตอรของคุณโดย
ผานระบบแลน
11 เช่ือมตอสายเคเบิลแลนไปยังโปรเจ็กเตอรและคอมพิวเตอร

12 ทํา ขัน้ตอนท่ี 6 - 10 ซํ้าเพ่ือเปดซอฟตแวรแอปพลิเคช่ันไรสายของ Dell

ล็อกอิน

ล็อกอินดวยรหัสผานท่ีไดรับในข้ันตอนท่ี 4 ของ การติดต้ัง Wireless Display หรือ 
LAN Display จากนั้นคลิกเช่ือมตอ
86 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ



การทําความเขาใจปุมตางๆ

หลังจากท่ีล็อกอินสําเร็จ หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:

รายการ คําอธิบาย

1 แถบสถานะ แสดงขอมลู IP และรหัสล็อกอิน

เมน ู คลิกเพ่ือเปดทํางานเมนูแอปพลิเคช่ัน

ปุมยอเล็กท่ีสุด คลิกเพ่ือยอแอปพลิเคช่ันใหมีขนาดเล็กท่ีสุด

ปุมปด คลิกเพ่ือออกจากแอปพลิเคช่ัน

2 แถบเครื่องมือควบคุม

เต็มหนาจอ คลิกเพ่ือฉายภาพแบบเต็มหนาจอ

แยก 1 คลิกเพ่ือฉายภาพท่ีมมุซายบนของหนาจอ

แยก 2 คลิกเพ่ือฉายภาพท่ีมมุขวาบนของหนาจอ

แยก 3 คลิกเพ่ือฉายภาพท่ีมมุซายลางของหนาจอ

แยก 4 คลิกเพ่ือฉายภาพท่ีมมุขวาลางของหนาจอ

หยดุ คลิกเพ่ือหยุดการฉาย

หยดุช่ัวคราว คลิกเพ่ือหยุดการฉายชั่วคราว

การฉายพรอมเสียง คลิกเพ่ือเปดทํางานการฉายพรอมเสียง

3 สถานะการเชื่อมตอ

ไอคอนการเชื่อมตอ กะพริบเมือ่อยูระหวางกระบวนการฉาย

1

2 3
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การฉายการนําเสนอ
• ในการฉายการนําเสนอ, คลิกปุมการฉายใดๆ 
• ในการหยดุการนําเสนอชัว่คราว, คลิก  ไอคอนจะเปลี่ยนเปนสีเขยีว
• ในการเลนการนําเสนอตอ, คลิก  อีกครั้ง
• ในการฉายการนําเสนอพรอมเสียง, คลิก 
• ในการหยดุการนําเสนอ, คลิก 

 หมายเหตุ: สภาพแวดลอม WLAN โดยใชการเช่ือมตอ 802.11g และไมมี
การยืดหนาจอ

การใชเมนู
คลิก  เพือ่แสดงเมนู 

WEB MANAGEMENT (การจัดการเว็บ)—คลิกเพ่ือเปดหนา การจัดการเวบ็ ดู 
"การติดต้ังปากกาอินเตอรแอคทีฟ IR" ในหนา 104

SEARCH SERVER (คนหาเซิรฟเวอร)—คลิกเพ่ือคนหาและเช่ือมตอไปยังโป
รเจ็กเตอรไรสาย

PROJECTION QUALITY (คุณภาพของการฉายภาพ)—คุณสามารถต้ังคา
คุณภาพของโปรเจ็กเตอรเปน Blur but Faster (มัวแตรวดเร็ว) หรือ Clear but 
Slower (ชัดเจนและชา)

INFO (ขอมูล)—คลิกเพ่ือแสดงขอมูลระบบ

ABOUT (เกี่ยวกับ)—คลิกเพ่ือแสดงเวอรช่ันของแอปพลิเคช่ัน

EXIT (ออก)—คลิกเพ่ือปดแอปพลิเคชั่น
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การติดตั้งการฉายพรอมเสยีง
การฉายภาพพรอมเสยีงสนับสนุนเฉพาะแหลงสญัญาณ การแสดงผลไรสาย และ 
การแสดงผลผาน LAN เทาน้ัน

ความตองการของระบบข้ันต่ํามดีงัน้ี:

ระบบปฏิบัติการ:

• Windows
Microsoft Windows XP™ Home หรือ Professional Service pack 2/3 
(แนะนําใหใช 32 บิต), Windows Vista 32 บิต, หรือ Windows® 7 Home หรือ 
Professional 32 บิต หรือ 64 บิต, Windows 8 32 บิต หรือ 64 บิต

• Mac
MacBook Pro ขึ้นไป, MacOS 10.5 ขึ้นไป

ฮารดแวรขัน้ต่ํา:

a Intel® Core™ i5-460 MHz (2.53 GHz/Turbo 2.8 GHz) หรอืดกีวา

b แนะนํากราฟฟกการดแยกทีม่ ีVRAM DDR3 1 GB หรอืมากกวา

c แนะนําหนวยความจํา SDRAM DDR3 แบบดูอัล แชนเนลที ่1066 MHz ขนาด 
2 GB หรอืมากกวา

d กิกะบิต อีเธอรเน็ต

e อุปกรณ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ในตัว สําหรบัการเชือ่มตอ WLAN

 หมายเหตุ: ถาคอมพิวเตอรมีคุณสมบัติไมตรงตามความตองการฮารดแวรขัน้ตํ่า 
การฉายภาพพรอมเสียงอาจทํางานชา หรือมีสัญญาณรบกวน จัดหาระบบท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามความตองการระบบท่ีแนะนํา เพ่ือใหไดสมรรถนะของ
การฉายพรอมเสียงท่ีดีท่ีสุด

 หมายเหตุ: ฟงกชันการฉายภาพพรอมเสียงจําเปนตองติดต้ังไดรเวอรเพ่ิมเติม
ใน Windows XP ถาคอมพิวเตอรของคุณไมมีไดรเวอรนี้ต ิดต้ังอยูในเคร่ือง 
จะมขีอความแสดงบนหนาจอเตือนใหคุณติดต้ังไดรเวอรท่ีกําหนด คุณสามารถ
ดาวนโหลด "Audio Projection Driver" ไดจากเวบ็ไซตสนับสนนุของ Dell 
ท่ี dell.com/supprot

 หมายเหตุ: ฟงกช่ันการฉายภาพพรอมเสียงจําเปนตองมีไดรเวอรพิเศษติดต้ัง
ในระบบปฏิบัติการ Mac ถาคอมพิวเตอร Mac ของคุณไมม ีไดรเวอรนี้ติดต้ังอยู
ในเคร่ือง จะมีขอความแสดงบนหนาจอเตือนใหคุณติดต้ังไดรเวอรท่ีกําหนด 
คุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอร "Soundflower" ไดจากเว็บไซตคนหา (เชน 
Yahoo, MSN...) ไดรวอร "Soundflower" เปนแอปพลิเคช่ันฟรี
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 หมายเหตุ: พอรต / โปรโตคอลสําหรับการเช่ือมตอกับโปรเจคเตอรเพ่ือฉาย
ภาพผานอีเทอรเน็ต:

UDP: 1047, (สํารอง: 1048, 1049)

TCP: 3268, 515, 1688, 1041 (สํารอง: 389, 8080, 21)
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สําหรับการตั้งคาในระบบปฏิบัติการ Windows

เปดทํางานระบบไรสายหรอืแลนบนโปรเจ็กเตอร
1 เชือ่มตอสายเคเบิลเพาเวอร และกดปุมเพาเวอร

2 กดปุม เมนู บนรีโมทคอนโทรล

3 เขาไปยงัเมนู Input Source (เลือกสัญญาณเขา), เลือก Wireless/LAN 
(ไรสาย/แลน) จากน้ันเลือก Wireless/LAN Display (ไรสาย/การแสดง
ผลผาน LAN) บนเมนูยอย 
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หนาจอคําแนะนําไรสาย ทีแ่สดงดานลางจะปรากฏขึน้:

4 จดบันทกึ เครือขายไรสาย (SSID), IP แอดเดรส และ Access Code 
(รหัสการเขาถึง) คณุจะจําเปนตองใชขอมลูน้ีเพือ่ล็อกอินในภายหลัง
สําหรบัการต้ังคาการแสดงผลในระบบไรสาย ใหไปท ี่ ขัน้ตอนท่ี 5
สําหรบัการต้ังคาการแสดงผลในระบบแลน ใหไปที ่ขัน้ตอนท่ี 7

ติดตั้งโปรแกรมจดัการการเชือ่มตอโปรเจก็เตอร ของ Dell บนคอมพิวเตอร
ของคณุโดยผานระบบไรสาย

5 จําเปนตองม ี"โปรแกรมจัดการเชือ่มตอของโปรเจคเตอรของ Dell" ถาใช
ระบบไรสายหรอืระบบแลนสําหรบัการต้ังคาการฉายภาพพรอมเสียง โปรด
ดาวนโหลดและตดิตั้งซอฟตแวรในครั้งแรกทีค่ณุใชการฉายพรอมเสียง ถา
ตดิตั้งซอฟตแวรไวแลว ใหขามขัน้ตอน 5 - 6

 หมายเหตุ: คุณจําเปนตองติดต้ัง "โปรแกรมจัดการเช่ือมตอของโปรเจคเตอร 
Dell" เพียงคร้ังเดียวเทานัน้

6 ดขู ันตอนการดาวนโหลดและตดิต ังซอฟตแวรโปรแกรมจัดการเช ือมตอของโปรเจคเตอร
ของ Dell ไดจากขัน้ตอนที ่6 ถงึ 10 ของ "การตดิตั้ง Wireless Display หรอื LAN 
Display" ในหนา 71
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เปดโปรแกรมจัดการการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรของ Dell
หลังจากทีก่ารตดิตั้งสมบูรณ โปรแกรมจะเปดและคนหาโดยอัตโนมตัิ ถาโปรแกรมไมเปด
โดยอตัโนมตั ิคุณสามารถดับเบิลคลิกไอคอน  บนเดสกทอ็ป เพือ่เริม่แอปพลิเคชัน่ได

ล็อกอิน
ล็อกอนิดวย Access Code (รหสัการเขาถงึ) ทีไ่ดจากขัน้ตอนที ่4 ในการตดิตัง้ระบบฉาย
ภาพพรอมเสยีง จากน้ันคลิกตกลง

ติดตั้งโปรแกรมจดัการการเชือ่มตอโปรเจก็เตอร ของ Dell บนคอมพิวเตอร
ของคณุโดยผานระบบแลน

7 เช่ือมตอสายเคเบิลแลนไปยังโปรเจ็กเตอรและคอมพิวเตอร
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8 ทํา ขัน้ตอนท่ี 6 ซํ้าเพ่ือติดต้ังโปรแกรมจัดการการเช่ือมตอโปรเจ็กเตอรของ 
Dell

เปดโปรแกรมจัดการการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรของ Dell
หลังจากทีก่ารตดิตั้งสมบูรณ โปรแกรมจะเปดและคนหาโดยอัตโนมตัิ ถาโปรแกรมไมเปด
โดยอตัโนมตั ิคุณสามารถดับเบิลคลิกไอคอน  บนเดสกทอป เพือ่เริม่แอปพลิเคชัน่
ก็ได

a คลิก "Manual Network Connection (การเชือ่มตอเครอืขายดวย
ตนเอง)" (รปูที ่1)

b กรอก IP Address (IP แอดเดรส) (รปูที ่2 ทีอ่ยู IP เริม่ตน: 192.168.100.10)

c กรอก Access Code (รหัสการเขาถึง) (รูปที ่3)

(รปูที ่1) (รปูที ่2) (รูปที ่3)
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การใชฟงกชนัการฉายภาพพรอมเสียง
9 ตอนนีคุ้ณไดล็อกเขาสูโปรแกรมจัดการเช่ือมต อของโปรเจคเตอร Dell แลว 

กดปุม "เลน" ในแอปพลิเคช่ัน เพ่ือเร่ิมการฉายภาพพรอมเสียงผานระบบแลน
หรือระบบไรสาย

10 กดปุม "การฉายภาพพรอมเสียง" ในแอปพลิเคช่ัน เพ ื่อเปด/ปดทํางานฟงกช่ัน
การฉายภาพพรอมเสียง

 หมายเหตุ: ฟงกช่ันการฉายภาพพรอมเสียงจําเปนตองติดตั งไดรเวอรเพ่ิมเติม
เฉพาะใน Windows XP ถาคอมพิวเตอรของคุณไมมีไดรเวอร นี้ติดต้ังอยูใน
เคร่ือง จะมีขอความแสดงบนหนาจอเตือนใหคุณติดต้ังไดรเวอรท่ีกําหนด 
คุณสามารถดาวนโหลด "Audio Projection Driver" ไดจากเว็บไซตสน ับสนุน
ของ Dell ท่ี dell.com/support
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11 รัน Windows Media Player หรือซอฟตแวรเคร่ืองเลนเสียงอ่ืนๆ (ตัวอยางเชน: 
Winamp player...) บนคอมพิวเตอรของคุณ
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สําหรับการตั้งคาในระบบปฏิบัติการ Mac

เปดทํางานระบบไรสายหรอืแลนบนโปรเจ็กเตอร
1 เชือ่มตอสายเคเบิลเพาเวอร และกดปุมเพาเวอร

2 กดปุม เมนู บนรีโมทคอนโทรล

3 เขาไปยงัเมนู Input Source (เลือกสัญญาณเขา), เลือก Wireless/LAN 
(ไรสาย/แลน) จากน้ันเลือก Wireless/LAN Display 
(ไรสาย/การแสดงผลผาน LAN) บนเมนูยอย 
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หนาจอคําแนะนําไรสาย ทีแ่สดงดานลางจะปรากฏขึน้:

4 จดบันทกึ เครือขายไรสาย (SSID), IP Address (IP แอดเดรส) และ 
Access Code (รหัสการเขาถึง) คณุจะจําเปนตองใชขอมลูน้ีเพือ่ล็อกอิน
ในภายหลัง

สําหรบัการต้ังคาการแสดงผลในระบบไรสาย ใหไปท ี่ ขัน้ตอนท่ี 5
สําหรบัการต้ังคาการแสดงผลในระบบแลน ใหไปที ่ขัน้ตอนท่ี 14

เปดซอฟตแวรแอปพลิเคชั่นไรสายของ Dell บนคอมพิวเตอรของคุณ
โดยผานระบบไรสาย

5 เชือ่มตอคอมพวิเตอรของคุณเขากับเครือขายไรสายของ Dell S510 abcd

6 เปดเบราเซอรซาฟารขีองคุณ คณุจะถกูสงตรงไปยงัเวบ็เพจ การจดัการเว็บ 
S510 โดยอัตโนมตัิ

 หมายเหต:ุ ถาเวบ็เพจไมโหลดโดยอัตโนมตัิ ใหปอน IP แอดเดรส (IP แอดเดรส
เริ่มตนคอื 192.168.100.10) ทีบั่นทกึไวจากหนาจอของโปรเจ็กเตอรในแถบทีอ่ยู
ของเบราเซอร

7 หนาการจัดการเวบ็ S510 จะเปดขึน้ สาํหรบัการใชคร ั้งแรก ใหคลิก Download 
(ดาวนโหลด)

8 เลือกระบบปฏิบัติการท่ีเหมาะสม จากนัน้คลิก Download (ดาวนโหลด)
9 รันไฟล Dell_S510.dmg จากโฟลเดอรท่ีดาวนโหลดมา

10 รัน ซอฟตแวรแอปพลิเคชัน่ไรสายของ Dell จากโฟลเดอร Dell S510
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ล็อกอิน
ล็อกอนิดวย Access Code (รหสัการเขาถงึ) ทีไ่ดจากขัน้ตอนที ่4 ในการตดิตัง้ระบบ
ฉายภาพพรอมเสียง จากน้ันคลิก เชือ่มตอ

11 ขณะนีคุ้ณไดเขามาในแอปพลิเคช่ันไรสายของ S510 แลว กดปุม "เลน" ใน
แอปพลิเคช่ัน เพ่ือเร่ิมการฉายผานระบบแลนหรือระบบไรสาย

12 กดปุม "การฉายภาพพรอมเสียง" ในแอปพลิเคช่ัน เพ ื่อเปด/ปดทํางานฟงกช่ัน
การฉายภาพพรอมเสียง

 หมายเหตุ: ฟงกช่ันการฉายภาพพรอมเสียงจําเปนตองมีไดรเวอรพิเศษติดต้ังใน
ระบบปฏิบัติการ Mac ถาคอมพิวเตอร Mac ของคุณไมมีไดรเวอรนีติ้ดต้ังอยูใน
เคร่ือง จะมีขอความแสดงบนหนาจอเตือนใหคุณติดต้ังไดรเวอรท่ีกําหนด คุณ
สามารถดาวนโหลดไดรเวอร "Soundflower" ไดจากเว็บไซตคนหา (เชน 
Yahoo, MSN...) ไดรวอร "Soundflower" เปนแอปพลิเคช่ันฟรี ดู 
"ติดต้ังไดรเวอร Soundflower" ในหนา 100

13 ทําการรันซอฟตแวรเคร่ืองเลนเสียงบนคอมพิวเตอรของคุณ
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เปดซอฟตแวรแอปพลิเคชั่นไรสายของ Dell บนคอมพิวเตอรของคุณโดย
ผานระบบแลน
14 เช่ือมตอสายเคเบิลแลนไปยังโปรเจ็กเตอรและคอมพิวเตอร

15 ทํา ขัน้ตอนท่ี 6 - 13 ซํ้าเพ่ือเปดและล็อคอินเขาสูซอฟตแวรแอปพล ิเค
ช่ันไรสายของ Dell

ติดตั้งไดรเวอร Soundflower
1 คณุสามารถดาวนโหลดไดรเวอร "Soundflower" ไดจากเว็บไซตคนหา (เชน 

Yahoo, MSN...) ไดรเวอร "Soundflower" เปนแอปพลิเคชัน่ฟรี
2 รันไฟล "Soundflower.dmg" จากโฟลเดอรท่ีไดดาวนโหลดมา

3 รันไฟล "Soundflower.pkg" จากโฟลเดอร Soundflower 

4 ซอฟตแวรการติดต้ังจะเปดขึ้นมา ปฏิบัติตามขั นตอนบนหนาจอ เพ่ือทําการ
ติดต้ังใหสมบูรณ
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การติดตั้งการแสดงผลผาน USB (DoUSB)

สําหรับการตั้งคาในระบบปฏิบัติการ Windows
1 เชือ่มตอสายเคเบิลเพาเวอร และกดปุมเพาเวอร

2 เช่ือมตอสายเคเบิล USB (ชนิด A ไปยงั B) ไปยังโปรเจ็กเตอรและคอมพิวเตอร

3 เมือ่คุณเช่ือมตอโปรเจ็กเตอรและคอมพิวเตอรเขาดวยกันผานสายเคเบิล USB 
ขอความแสดงวา USB เช่ือมตอแลวจะปรากฏข้ึน และคุณสามารถเลือก DoUSB 
หรือ Storage Mode (โหมดท่ีเก็บขอมลู) เลือกตัวเลือก "DoUSB" เพ่ือสลับ
แหลงสัญญาณการแสดงผลจาก USB

 หมายเหตุ: ถา DoUSB ไมสามารถแสดง, โปรดดู 
"การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอร ของคุณ" ในหนา 133
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สําหรับการตั้งคาในระบบปฏิบัติการ Mac
1 เชือ่มตอสายเคเบิลเพาเวอร และกดปุมเพาเวอร

2 เช่ือมตอสายเคเบิล USB (ชนิด A ไปยงั B) ไปยังโปรเจ็กเตอรและคอมพิวเตอร

3 เมือ่คุณเช่ือมตอโปรเจ็กเตอรและคอมพิวเตอรเขาดวยกันผานสายเคเบิล USB 
ขอความแสดงวา USB เช่ือมตอแลวจะปรากฏข้ึน และคุณสามารถเลือก DoUSB 
หรือ Storage Mode (โหมดท่ีเก็บขอมลู) เลือกตัวเลือก "DoUSB" เพ่ือสลับ
แหลงสัญญาณการแสดงผลจาก USB

 หมายเหตุ: จําเปนตองติดต้ังไดรเวอรสําหรับฟงกช่ัน DoUSB ในระบบปฏบัติ
การ Mac ถาคอมพิวเตอร Mac ของคุณไมมีไดรเวอรนีต้ ิดต้ังอยูในเคร่ือง จะมี
ขอความแสดงบนหนาจอเตือนใหคุณติดต้ังไดรเวอรท่ีกําหนด ดู "ติดต้ังไดรเวอร 
DoUSB" ในหนา 103
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ติดตั้งไดรเวอร DoUSB
1 คบัเบ้ิลคลิกทีไ่อคอน "USB_DISPLAY" บนหนาจอเดสกทอ็ป

2 รนัไฟล "MAC_USB_Display.pkg" จากโฟลเดอร USB_DISPLAY

3 ซอฟตแวรการตดิตัง้จะเปดข้ึนมา ปฏิบัติตามขั นตอนบนหนาจอ เพื่อทําการ
ตดิตั้งใหสมบูรณ

4 เม่ือเสรจ็สิน้การตดิตั้ง ใหรีสตารทคอมพวิเตอรของคณุ
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การติดตั้งปากกาอินเตอรแอคทีฟ IR

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณตองมีคุณสมบัติตรงตามความต องการของ
ระบบขั้นตํ่า:

ระบบปฏิบัติการ:

• Windows
Windows XP Professional service pack 3 32-bit Windows 7 32-bit/64-bit 
Windows 8 32-bit/64-bit และ Windows 8.1 32-bit/64-bit

จําเปนตองติดต้ัง Windows .NET Framework 4.0 (คุณสามารดาวนโหลด
ไดจากเว็บไซตของ Microsoft)

• Mac
MacOS 10.6 และใหมกวา

ฮารดแวรขัน้ต่ํา:

a ชนิดโปรเซสเซอรของ Windows: Intel Core i3 ใหมกวา

b ชนิดโปรเซสเซอรของ Mac: Intel Core i2 duo หรือใหมกวา

c Windows/Mac RAM: แนะนําวาตองม ีRAM ไมต่าํกวา 2 GB

d พืน้ทีว่างขัน้ต่าํในฮารดดสิกของ Windows/Mac: พืน้ท ี่วางบนฮารดดิสก 
110 MB
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สําหรับการตั้งคาในระบบปฏิบัติการ Windows
1 เชือ่มตอสายเคเบิลพาวเวอร สายเคเบลิ VGA สายเคเบิล mini USB เขากับโป

รเจ็กเตอร

2 เปดโปรเจก็เตอรโดยการกดปุมพาวเวอรบนรโีมทคอนโทรล

3 เชื่อมตอสายเคเบิล VGA และสาย mini USB เขากับคอมพวิเตอรของคณุ

Dell S510

M
OLEX
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4 ขอความวา ไดติดต้ัง PenDriver จะปรากฏข้ึนโดยอัตโนมติัหลังจากท่ี
คุณเสียบสายเคเบลิ USB เขากับคอมพิวเตอรของคุณ ปฏิบติัตามขัน้ตอนบน
หนาจอ เพ่ือทําการติดต้ังใหสมบรูณ

ไอคอนไดรเวอร  จะปรากฏขึน้ในบรเิวณแสดงการแจ งเตือนใน
คอมพิวเตอรของคุณ เมือ่ติดต้ังไดรเวอรสําเรจ็แลว
ถาไดรเวอรของปากกาไมทําการติดต้ังอัตโนมตั ิ ใหไปท่ี คอมพิวเตอร
ของฉัน และรนั "PenDriver.exe"

 หมายเหตุ: เพ่ือท่ีจะติดต้ังไดรเวอร คุณอาจจําเปนตองมีสิทธิการเขาถึง
ระดับผูดูแลระบบ ติดตอผูดูแลระบบเครือขายของคุณเพ่ือขอรับการสนับสนนุ

5 คลิกไอคอนไดรเวอรปากกา  เลอืก Calibrate pen (ปรับต้ังคา
ปากกา) และจากนัน้เลอืก Auto (อัตโนมัติ) ในเมนูยอย 

ถาขอความแจง "auto calibrate failed (การปรับต้ังคาอัตโนมัติ
ลมเหลว)" ปรากฏข้ึน โปรดทําตามข้ันตอนดานลางสาํหรับการแกปญหา 
จากน้ันใหปรบัตัง้คาปากกาอัตโนมตัิอีกครั้ง
a ปดไฟหรือลดแสงรบกวนไปยงักระดาน

b หามเดนิผานดานหนาหรอืเคล่ือนยายโปรเจ็กเตอร
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c ปรับโฟกสัเพือ่ใหภาพทีฉ่ายคมชดั

ถาขอความ "auto calibrate still failed (การปรับต้ังคาอัตโนมัติ
ยังคงลมเหลว)" ปรากฏข้ึนบนหนาจอ โปรดเปล่ียนเปนการปรับต้ังคา
ดวยตนเอง

การปรับต้ังคาดวยตนเอง:
คลิกไอคอนไดรเวอรปากกา  เลือก Calibrate pen (ปรับต้ังคา
ปากกา) และจากนั้นเลือก Manual (แมนนวล) ในเมนูยอย

แตะที่เปาหมายบนหนาจอ (กดปุม "ESC" เพื่อออกจากกระบวนการ
ปรับต้ังคา) หลังจากการปรับต้ังคาจุดที่ 4 เสร ็จสิ้นลง โปรดรอ 2 วินาที
เพื่อใหทําการบันทึกขอมูลการปรับต้ังคา

6 เปดสวติชพาวเวอรของปากกา IR

7 ชีป้ากกา IR ไปยงัหนาจอ และเริ่มตนใชงานปากกา IR ของคุณ

1

3 4

2
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สําหรับการตั้งคาในระบบปฏิบัติการ Mac

8 ทํา ข้ันตอนที่ 1 - 3 ซํ้าเพื่อเปดโปรเจก็เตอรและเชือ่มตอกับสายเคเบิล 
VGA และ USB

9 คนหา CD-ROM ของ PenDriver ในคอมพวิเตอรของคณุ

10 ดบัเบ้ิลคลกิทีไ่ฟล PenDriver.zip จากโฟลเดอร Mac

11 รนั PenDriver.app ในโฟลเดอรดาวนโหลด

12 โปรดด ูข้ันตอนที่ 5 - 7 เพือ่กําหนดคาเริ่มตนของฟงกชั่นการควบคุมและ
เริ่มตนใชงานปากกา IR ของคณุ
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การจัดการโปรเจ็กเตอรจากโปรแกรมจัดการบนเว็บ

การกําหนดคาการตั้งคาเครือขาย
ถาโปรเจ็กเตอรเชือ่มตออยูกับเครือขาย คณุสามารถเขาถงึโปรเจ็กเตอรไดโดยการใชเว็บ
เบราเซอร สําหรบัการกําหนดคาการตั้งคาเครือขาย, ใหด ูLAN Settings (การตัง้คาแลน) 
หนา 48

การเขาถึงโปรแกรมจัดการบนเว็บ
ใช Internet Explorer 6.0 ขึน้ไป หรือ Firefox 2.0 ขึน้ไป และปอน IP แอดเดรส ขณะน้ี
คณุสามารถเขาถงึโปรแกรมจัดการบนเว็บ และจัดการโปรเจ็กเตอรจากสถานทีซ่ึง่อยู
หางไกลได

หนาหลัก

• เขาถึงหนาหลักของโปรแกรมจัดการบนเว็บโดยการปอน IP แอดเดรสของโป
รเจ็กเตอรท่ีเว็บเบราเซอร ดู "LAN Settings (การต้ังคาแลน)" ท่ี หนา 48

• เลือกภาษาสําหรับการจัดการเว็บจากรายการ

• คลิกรายการเมนใูดๆ บนแท็บดานซายเพ่ือเขาไปย ังหนา
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ดาวนโหลดโปรแกรมจัดการการเชือ่มตอโปรเจ็กเตอรของ Dell
นอกจากน้ี ดู "การติดตัง้ Wireless Display หรือ LAN Display" ในหนา 71

คลิกปุม Download (ดาวนโหลด) ของระบบปฏบัิตกิารของคอมพวิเตอรของคุณ
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Conference Control (ควบคุมการประชุม)
น่ีอนุญาตใหคณุจัดการการนําเสนอการประชมุจากแหลงสัญญาณตางๆ โดยไมตองใช
สายเคเบิลโปรเจ็กเตอร และชวยใหคณุควบคุมวาจะใหการนําเสนอแตละอยางปรากฏ
บนหนาจออยางไร

 หมายเหตุ: เมื่อไมมีการ Conference Play Control (ควบคุมการเลน
การประชุม) ผูใชคนสุดทายท่ีกดปุม "เลน" บนแอปพลิเคช่ัน จะเปนผูควบคุม
การฉายภาพแบบเต็มหนาจอ

Computer Name (ชื่อคอมพิวเตอร): 
แสดงคอมพวิเตอรทีอ่ยูในระบบสําหรบัควบคมุการประชมุ

Play Control (ควบคุมการเลน): คลิกปุมน้ี 
เพือ่ควบคุมวาจะใหการฉายของคอมพวิเตอรแตละเครือ่งปรากฏบนหนาจออยางไร

•  การฉายเต็มหนาจอ — การนําเสนอจากคอมพิวเตอรใช ท้ังหนาจอ

•  แยก 1 - การนําเสนอจากคอมพิวเตอรปรากฏท่ีมุมซายบนของหนาจอ

•  แยก 2 - การนําเสนอจากคอมพิวเตอรปรากฏท่ีมุมขวาบนของหนาจอ

•  แยก 3 - การนําเสนอจากคอมพิวเตอรปรากฏท่ีมุมซายลางของหนาจอ

•  แยก 4 - การนําเสนอจากคอมพิวเตอรปรากฏท่ีมุมขวาล างของหนาจอ

•  หยดุ - การฉายจากคอมพิวเตอรหยุด

IP Address (IP แอดเดรส): แสดง IP แอดเดรสของคอมพวิเตอรแตละเครื่อง

 หมายเหตุ: ในการสิ้นสุดการประชุม, คลิก Home (หนาหลัก)
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การจัดการคุณสมบตัิตางๆ

Admin (ผูดูแลระบบ)

จําเปนตองใชรหัสผานผูดแูลระบบเพือ่เขาไปยงัหนา ผูดแูลระบบ 

• Admin Password (รหัสผานผูดูแลระบบ): ปอนรหัสผานผูดูแลระบบ 
จากนัน้คลิก Login (ล็อกอิน) รหัสผานเร่ิมตนคือ "admin" ในการเปล่ียน
รหัสผาน, ดู "Change Passwords (เปล่ียนรหัสผาน)" ในหนา 117
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System Status (สถานะระบบ)

แสดงขอมลู Network Status (สถานะเครือขาย), Connection Status 
(สถานะการเชือ่มตอ) และ Projector Status (สถานะโปรเจก็เตอร)
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Network Status (สถานะเครอืขาย)
ด ูOSD ในสวนทีเ่ก่ียวกับ หนา 48

IP Setup (ต้ังคา IP)
• เลือก Obtain an IP address automatically (รับ IP แอดเดรส
โดยอัตโนมัติ) เพ่ือกําหนด IP แอดเดรสใหกับโปรเจ็กเตอรโดยอัตโนมติั หรือ 
Use the following IP address (ใช IP แอดเดรสตอไปนี้) เพ่ือกําหนด 
IP แอดเดรสดวยตัวเอง

DHCP Server Setup (ต้ังคา DHCP เซริฟเวอร)
• เลือก Auto (อัตโนมติั) เพ่ือต้ังคา Start IP (IP เริม่), End IP (IP 
ส้ินสุด), Frequency Band (แถบความถ่ี), Subnet Mask (ซับเน็ต 
มาสก), Default Gateway (เกตเวยเริ่มตน) และ DNS Server (DNS 
เซิรฟเวอร) แอดเดรสจาก DHCP เซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติ หรือ Disable 
(ปดทํางาน) เพ่ือปดทํางานฟงกช่ันนี้
114 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ



Wireless Setup (ต้ังคาไรสาย)
• เลือก Enable (เปดทํางาน) เพ่ือต้ังคา Region (ภมูิภาค), SSID, SSID 

Broadcast (SSID ออกอากาศ), Frequency Band (แถบความถ่ี), 
Channel (ชอง), Encryption (การเขารหัส), Key (คีย) และ TX mode 
channel (ชองโหมด TX) เลือก Disable (ปดทํางาน) 
เพ่ือปดทํางานการตั้งคาไรสาย

SSID: มีความยาวสูงสุดไดถงึ 32 ตัวอักษร

Encryption (การเขารหัส): คุณสามารถปดทํางาน WPA คีย หรือเลือก 
64 บิตหรือ 128 บิตในสตริง ASCII หรือ HEX ก็ได

Key (คีย): ถาการเขารหัสเปดทํางาน, คุณตองต้ังคาคียตามโหมดการเขา
รหัสท่ีคุณเลือก

RADIUS Server Setup (ต้ังคา เรเดียสเซิรฟเวอร)
• ต้ังคาขอมลู IP address (IP แอดเดรส), Port (พอรต) และ Key (คีย)

GateKeeper (เกตคีปเปอร)
• มีตัวเลือก 3 อยาง: 

All Pass (ผานท้ังหมด): อนุญาตใหผูใชเขาถึงเครือขายท่ีสํานกังานผานโป
รเจ็กเตอรไรสาย

All Block (บล็อกท้ังหมด): บล็อกผูใชไมใหเขาถงึเครือขายท่ีสํานักงานผาน
โปรเจ็กเตอรไรสาย

Internet Only (อินเทอรเน็ตเทานัน้): บล็อกผูใชจากเครือขายท่ีสํานักงาน 
แตยงัคงรักษาความสามารถในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต

Set Security For SNMP (ต้ังระบบปองกันสําหรบั SNMP)
• ต้ังคาขอมลูชุมชนเก่ียวกับการเขียน

คลิกปุม Apply (ใช) เพือ่บันทกึ และใชการเปลีย่นแปลง ตองเริม่โปรเจ็กเตอรใหมเพือ่
ใหการเปล่ียนแปลงมผีล
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Projection Setup (ต้ังคาการฉาย)

Projection Setup (ต้ังคาการฉาย)
• Resolution (ความละเอียด): อนุญาตใหคุณเลือกความละเอียด ตัวเลือก

ตางๆ คือ: XGA (1024 x 768) และ WXGA (1280 x 800)
• Login Code (รหัสเขาระบบ): 

เลือกวาคุณตองการใหโปรเจ็กเตอรสรางรหัสเขาระบบใหอยางไร มตัีวเลือก 
3 อยาง: 

• Disable (ปดทํางาน): ไมตองใชรหัสเขาระบบเมือ่เขาสูระบบ
• Random (สุม): คาเร่ิมตนคือ Random (สุม) รหัสเขาระบบจะถกู
สรางแบบสุม

• Use the following code (ใชรหัสตอไปนี้): ปอนรหัส 4 หลัก รหัสนี้
จะถูกใชเพ่ือเขาสูระบบ

Projector Setup (ต้ังคาโปรเจก็เตอร)
• ต้ังคาขอมูล Projector Name (ชื่อโปรเจก็เตอร), Location (สถานท่ี), 

และ Contact (ผูติดตอ) (แตละชองมคีวามยาวไดมากถงึ 21 ตัวอักษร)

คลิกปุม Apply (ใช) เพือ่บันทกึ และใชการเปล่ียนแปลง ตองเริม่โปรเจ็กเตอรใหม
เพือ่ใหการเปลีย่นแปลงมผีล
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Change Passwords (เปล่ียนรหัสผาน)

หนาน้ีอนุญาตใหคณุเปลี่ยนรหสัผานผูดแูลระบบ

• Enter New Password (ปอนรหัสผานใหม): ปอนรหัสผานใหม
• Confirm New Password (ยืนยนัรหัสผานใหม): ปอนรหัสผานอีกคร้ัง 

และคลิก Apply (ใช)

 หมายเหตุ: ติดตอเดลล ถาคุณลืมรหัสผานผูดูแลระบบ
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Reset to Default (รีเซ็ตกลับเปนคาเริ่มตน)

คลิกปุม Apply (ใช) เพือ่กูคนืการตั้งคาไรสาย/เครือขายทัง้หมดกลับเปนการตัง้คา
เริม่ตนจากโรงงาน
118 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ



Firmware Upgrade (อัพเกรดเฟรมแวร)
ใชหนา Firmware Upgrade (อัปเกรดเฟรมแวร) เพือ่อัปเดตเฟรมแวรไรสายของโป
รเจ็กเตอรของคุณ

 หมายเหต:ุ โปรดปดทาํงาน และเปดทาํงาน Wireless/network (ไรสาย/
เครอืขาย) โดยใช OSD เพือ่เริม่การดเครอืขายสําหรับโปรเจ็กเตอรใหม หลังจากที่
การอัปเกรดเฟรมแวรสําเรจ็

ในการเริม่การอปัเดตเฟรมแวร ใหดําเนินการตามขัน้ตอนตอไปน้ี:

1 คุณสามารถดาวนโหลดไฟลเฟรมแวรไดจาก dell.com/support
2 กด Browse (เรยีกดู) เพ่ือเลือกไฟลท่ีจะอัปเดต
3 คลิกปุม Update (อัพเดต) เพ่ือเร่ิม 

รอในขณะท่ีระบบอัปเดตเฟรมแวรในอุปกรณของค ุณ

 ขอควรระวงั: อยาขัดจงัหวะกระบวนการอัปเดต เนือ่งจากอาจทําให
ระบบเสียหายได!

4 คลิก OK (ตกลง) เมื่อการอัปเดตสมบูรณ
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ 119



Projector Control Panel (แผงควบคุมโปรเจ็กเตอร)

Projector Information (ขอมูลโปรเจ็กเตอร)
• Projector Status (สถานะโปรเจก็เตอร): มหีาสถานะ: Lamp On 

(หลอดติด), Standby (สแตนดบาย), Power Saving (การประหยัดพลังงาน), 
Cooling (ทําใหเย็น) และ Warming up (อุนเคร่ือง) คลิก Refresh (รีเฟรช) 
เพ่ือรีเฟรชสถานะ และการต้ังคาการควบคุม

• Power Saving (การประหยัดพลังงาน): 
การประหยัดพลังงานสามารถต้ังคาเปน Off (ปด), 20, 60, 90 หรือ 120 นาที 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดู "Power Saving (การประหยัดพลังงาน)" ในหนา 53
120 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ



• Alert Status (สถานะเตอืน): มสีถานะการเตือน 3 แบบ: Lamp warning 
(เตอืนหลอด), Low lamp life (อายหุลอดต่ํา) และ Temperature warning 
(เตอืนอุณหภมู)ิ โปรเจ็กเตอรของคุณอาจล็อคในโหมดการปองกัน ถามกีารเตอืน
ใดๆ แสดงขึน้ ในการออกจากโหมดการปองกัน, คลิก Clear (ลาง) เพือ่ลาง Alert 
Status (สถานะเตือน) กอนทีค่ณุจะสามารถเปดเครือ่งโปรเจ็กเตอรได

Image Control (ควบคุมภาพ)
• Projector Mode (โหมดโปรเจ็กเตอร): ใชสําหรับเลือกโหมดโปรเจ็กเตอร 

ขึ้นอยูกับลักษณะท่ีโปรเจ็กเตอรถูกยึด มีโหมดการฉายสองแบบ: การฉายจาก
ดานหนาแบบติดผนังและการฉายจากดานหลังแบบติดผนัง

• Source Select (เลือกแหลงสัญญาณ): เมนู Source Select (เลือกแหลง
สัญญาณ) อนุญาตใหคุณเลือกแหลงสัญญาณเขาของโปรเจ็กเตอรของคุณ 
คุณสามารถเลือก VGA-A, VGA-B, Composite Video (คอมโพสิตวิดีโอ), 
HDMI, Wirless Display (การแสดงผลไรสาย), USB Display (การแสดงผล
ผาน USB), USB Viewer (ตัวแสดง USB), Intel® WiDi หรือ Internal 
Memory (หนวยความจําภายใน) ได

• Video Mode (โหมดวิดีโอ): 
เลือกโหมดเพ่ือปรับภาพท่ีแสดงใหเหมาะสมท่ีสุดตามลักษณะท่ีโปรเจ็กเตอรถูก
ใช:
 - Presentation (การนําเสนอ): ดทีีสุ่ดสําหรบัสไลดการนําเสนอ

 - Bright (สวาง): ความสวางและคอนทราสตสงูสุด

 - Movie (ภาพยนตร): สําหรับดภูาพยนตร และภาพถาย

 - sRGB: ใหการแสดงสทีีเ่ทีย่งตรงมากขึน้

 - Custom (กําหนดเอง): การตัง้คาทีผู่ใชเลือกเอง

• Blank Screen (หนาจอวางเปลา): คุณสามารถเลือก On (เปด) หรือ Off 
(ปด)

• Aspect Ratio (อัตราสวนภาพ): อนุญาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ เพ่ือปรับ
ลักษณะท่ีภาพจะปรากฏ

• Brightness (ความสวาง): เลือกคา เพ่ือปรับความสวางของภาพ
• Contrast (คอนทราสต): เลือกคา เพ่ือปรับคอนทราสตของหนาจอ

คลิกปุม Auto Adjust (ปรับอัตโนมติั) เพือ่ปรบัการตัง้คาโดยอตัโนมตัิ
Audio Control (ควบคุมเสียง)

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

คลิกปุม Factory Reset (รเีซต็คาจากโรงงาน) เพือ่กูคนืการตัง้คาเริม่ตนจาก
โรงงาน
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12
Alert Setting (การต้ังคาการเตือน)

E-mail Alert (เตือนอเีมล)
• E-mail Alert (เตือนอีเมล): คุณสามารถต้ังคาวาจะใหมกีารแจงเตอืน

โดยทางอีเมล (Enable (เปดทํางาน)) หรือไม (Disable (ปดทาํงาน))

• To (ถงึ)/Cc (สําเนาถงึ)/From (จาก): คุณสามารถปอนอีเมลแอดเดรส
ของผูสง (From (จาก)) และผูรับ (To (ถงึ)/Cc (สําเนาถึง)) เพ ื่อรับ
การแจงเตือน เมือ่มส่ิีงปกติหรือการเตือนเกิดขึ้น

• Subject (เร่ือง): คุณสามารถปอนหัวเร่ืองของอีเมล

คลิกปุม E-mail Alert Test (ทดสอบการเตือนอีเมล) เพือ่ทดสอบการตั้งคา
การแจงเตือนอีเมล

SMTP Setting (การต้ังคา SMTP)
• คุณควรไดรับ Out going SMTP server (SMTP เซริฟเวอรขาออก), 

User name (ชือ่ผูใช) และ Password (รหัสผาน) จากผูดูแลระบบ
เครือขายหรือ MIS ของคุณ

Alert Condition (เงือ่นไขการเตือน)
• คณุสามารถเลอืกความผิดปกต ิหรือการเตือนทีจ่ะใหมกีารแจงโดยทางอเีมล เมือ่

เงือ่นไขการเตือนเกิดขึน้ อีเมลจะถกูสงไปยงัผ ูรบั (To (ถึง)/Cc (สําเนาถึง))
คลิกปุม Save (บันทึก) เพือ่บันทกึการตั้งคา

 หมายเหตุ: อีเมลแจงเตือน ไดรับการออกแบบเพื่อทํางานกับ SMTP เซิรฟเวอร
มาตรฐานท่ีใชพอรต 25 มาตรฐาน ระบบไมสนบัสนนุการเขารหัสและการยืนยนั
ตัวบุคคล (SSL หรือ TLS)
2 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ



Reboot System (บูตระบบใหม)

คลิก Reboot (บูตใหม) เพือ่บูตระบบใหม

Crestron
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รายการ คําอธบิาย

1 ปุมเพาเวอร คลิกเพ่ือสลับการเปด/ปดโปรเจคเตอร

2 แถบควบคุมระดับเสียง คลิกขึ้นเพ่ือเพ่ิมระดับเสียง 

คลิกปดเสียงเพ่ือสลับการเปด/ปดลําโพง

คลิกลงเพ่ือลดระดับเสียง

3 แปนนําทาง OSD คลิกท่ีเมนูเพ่ือสลับการเปด/ปดโปรเจคเตอร OSD

ใชปุมลูกศรเพ่ือนําทางไปยังตัวเลือก OSD และคลิก
ท่ีตกลงเพ่ือเลือก

4 ปุมปรับความสวาง คลิกเพ่ือปรับระดับความสวางของจอแสดงผลโปรเจ
คเตอร

5 ปุมปรับความคมชัด คลิกเพ่ือปรับระดับความคมชัดของจอแสดงผลโปรเจ
คเตอร

6 ปุมหยดุการทํางาน คลิกเพ่ือสลับการเปด/ปดการทํางานของภาพหนาจอ
โปรเจคเตอร

7 ภาพปุมปดเสียง คลิกเพ่ือสลับการเปด/ปดจอแสดงผลโปรเจคเตอร 
ฟงกช่ันนี้จะไมกลับไปท่ีการเปด/ปดโปรเจคเตอร

8 แผงรายการขอมูล อนุญาตใหคุณเปล่ียนแหลงขอมลูนําเขาของโปรเจ
คเตอร
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การใชหนาตางเครื่องมือ
หนาตางดงัตอไปน้ีจะปรากฏขึน้เมือ่คณุคลิกท ี่แถบเครือ่งมอืบนหนาาตางการดําเนินการ 
คณุสามารถใชหนาตางเพือ่เปล่ียนการตัง้คาในโปรเจ็กเตอรทีกํ่าลังเชือ่มตออยูได

การควบคุม Crestron
• ทําการต้ังคาให Crestron® เปนตัวควบคุมกลาง

โปรเจก็เตอร

รายการ คําอธบิาย

1 Projector Name 
(ช่ือโปรเจ็กเตอร)

ปอนช่ือเพ่ือจําแนกโปรเจ็กเตอรท่ีกําลังเชื่อมตอ
ออกจากโปรเจ็กเตอรอ่ืนในเครือขาย (สามารถต้ังช่ือ
โดยใชตัวเลขและตัวอักษรแบบไบตเด่ียวไมเกิน 15 ตัว)

2 Location (สถานท่ี) ปอนช่ือตําแหนงการติดต้ังไปยงัโปรเจ็กเตอรท ี่กําลัง
เช่ือมตอในเครือขาย (สามารถต้ังช่ือโดยใชตัวเลขและ
ตัวอักษรแบบไบตเด่ียวและสัญลักษณไมเกิน 32 ตัว)

3 Assigned To 
(กําหนดไปยัง)

ปอนช่ือผูใชไปยังโปรเจ็กเตอร (สามารถต้ังช ื่อโดยใช
ตัวเลขและตัวอักษรแบบไบตเด่ียวและสัญลักษณไมเกิน 
32 ตัว)

4 DHCP เลือก Enabled (เปดการใชงาน) กลองกาเครือ่งหมาย
เพือ่ใช DHCP ถาไมเปดการใชงาน DHCP คณุจะ
ไมสามารถปอน IP แอดเดรสได
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User Password (รหัสผานผูใช)
เลือกกลองเครื่องหมาย Enabled (เปดการใชงาน) เพือ่กําหนดใหตองใชรหสัผาน
เพือ่เปดหนาตางการดําเนินการบนคอมพวิเตอรของคุณ

5 IP Address 
(IP แอดเดรส)

ปอน IP แอดเดรสเพ่ือมอบหมายไปยังโปรเจ็กเตอร
ท่ีกําลังเช่ือมตอ

6 Subnet Mask 
(ซับเนต็ มาสก)

ปอนซับเนต็ มาสกไปยงัโปรเจ็กเตอรท่ีกําลังเช ื่อมตอ

7 Default Gateway 
(เกตเวยเร่ิมตน)

ปอนเกตเวย แอดเดรสไปยังโปรเจ็กเตอรท่ีกําลัง
เช่ือมตอ

8 DNS Server 
(DNS เซิรฟเวอร)

ปอนIP แอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS ไปยังโป
รเจ็กเตอรท่ีกําลังเช่ือมตอ

9 Send (สง) คลิกปุมนีเ้พ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงท่ีไดทำไปยังโป
รเจ็กเตอร

รายการ คําอธบิาย

1 New Password 
(รหัสผานใหม)

ปอนหรัสผานใหมเมื่อทําการเปล่ียนรหัสผานเพ ื่อเปด
หนาตางการดําเนินการ (ตัวเลขและตัวอักษรแบบ
ไบตเด่ียวไมเกิน 26 ตัว)

2 Confirm (ยืนยนั) ปอนรหัสผานท่ีเหมือนกับท่ีคุณไดปอนในรหัสผานใหม 
ถารหัสผานไมเหมอืนกัน ขอความผิดพลาดจะปรากฏ
ขึ้น

3 Send (สง) คลิกปุมนี้เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงท่ีไดทำกับ
รหัสผาน

รายการ คําอธบิาย
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Admin Password (รหัสผานผูดูแลระบบ)
เลือกกลองเครื่องหมาย Enabled (เปดการใชงาน) เพือ่กําหนดใหตองใชรหสัผาน
เพือ่เปดหนาตางเครือ่งมอื

รายการ คําอธบิาย

1 New Password 
(รหัสผานใหม)

ปอนหรัสผานใหมเมื่อทําการเปล่ียนรหัสผานเพ ื่อเปด
หนาตางเคร่ืองมือ (สามารถต้ังช่ือโดยใชตัวเลขและ
ตัวอักษรแบบไบตเด่ียวไมเกิน 26 ตัว)

2 Confirm (ยืนยนั) ปอนรหัสผานท่ีเหมือนกับท่ีคุณไดปอนในรหัสผานใหม 
ถารหัสผานไมเหมอืนกัน ขอความผิดพลาดจะปรากฏ
ขึ้น

3 Send (สง) คลิกปุมนี้เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงท่ีไดทำกับ
รหัสผานผูดูแลระบบ
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คําถามท่ีพบบอย:

ตองการเขาถึงโปรเจ็กเตอรจาก
ระยะไกลผานอินเทอรเน็ต 
การต้ังคาอะไรท่ีดีท่ีสุดสําหรับเบ
ราเซอร?

เพ่ือใหไดการต้ังคาท่ีดีท่ีสุดสําหรับเบราเซอร 
โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนดานลาง:

1 เปด แผงควบคุม  ตัวเลือก
อินเทอรเน็ต  แท็บ ท่ัวไป  ไฟล
อินเทอรเน็ตชัว่คราว  การตั้งคา  
เลือก การเยีย่มชมหนาทุกครัง้

2 ไฟลวอลลหรือโปรแกรมปองกันไวรัสบางอ
ยาง อาจบล็อกแอปพลิเคชั่น HTTP ถา
เปนไปได ใหปดไฟลวอลลหรือโปรแกรม
ปองกันไวรัส

ตองการเขาถึงโปรเจ็กเตอรจาก
ระยะไกลผานอินเทอรเน็ต 
หมายเลขซ็อกเก็ตพอรตอะไรท่ี
ฉันควรเปดไวในไฟรวอลล?

รายการตอไปนี้คือ TCP/IP ซ็อกเก็ตพอรตซ่ึงโป
รเจ็กเตอรใช

ทําไมฉันไมสามารถเขาถึงโป
รเจ็กเตอรผานอินเทอรเนต็ได?

1 ตรวจสอบวาคอมพวิเตอร/โนตบุคของคณุ
เชือ่มตออยูกับอินเทอรเน็ต

2 ตรวจสอบกับ MIS หรือผูดูแลระบบ
เครือขายของคุณวาคอมพิวเตอร/โนตบุค
ของคุณอยูในซับเนต็เดียวกันหรือไม

UDP/TCP หมายเลข
พอรต

คําอธิบาย

TCP 80 การกําหนดคาเว็บ 
(HTTP)

UDP/TCP 25 SMTP: ใชสําหรับอี
เมลเราต้ิงระหวาง
เมลเซิรฟเวอร

UDP/TCP 161 SNMP: โปรโตคอล
การจัดการเครือขาย
อยางงาย

UDP 9131 AMX: ใชสําหรับ
การคนหา AMX
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ทําไมฉันไมสามารถเขาถึง SMTP 
เซิรฟเวอรได?

1 ตรวจสอบกับ MIS หรือผูดแูลระบบเครือขาย
ของคณุวาฟงกชัน่ SMTP เซริฟเวอรเปดอยู
สําหรับโปรเจ็กเตอร และ IP ทีกํ่าหนดใหกับ
โปรเจ็กเตอรไดรบัอนุญาตใหเขาถงึ SMTP 
หรือไม หมายเลข SMTP ซอ็กเกต็พอรต
ของโปรเจ็กเตอรคอื 25, คาน้ีไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได

2 ตรวจสอบวา SMTP เซริฟเวอรออก, ชือ่ผูใช 
และรหสัผาน มกีารตั้งคาอยางถกูตอง

3 SMTP เซิรฟเวอรบางแหงจะตรวจสอบวา
เมลแอดเดรสของ "จาก" สัมพันธกับ 
"ช่ือผูใช" และ "รหัสผาน" หรือไม 
ตัวอยางเชน คุณใช test@dell.com 
เปนเมลแอดเดรสใน "จาก" คุณก็ควรใช
ขอมูลบัญชี test@dell.com สําหรับช่ือ
ผูใชและรหัสผาน เพ่ือเขาระบบไปยัง 
SMTP เซิรฟเวอรดวย

ทําไมจึงไมไดรับอีเมลเตือน
การทดสอบ แมวาโปรเจ็กเตอร
ระบุวาไดสงเมลทดสอบไป
เรียบรอยแลว?

อาจเปนเนือ่งจาก SMTP เซิรฟเวอรเขาใจวาเมล
เตือนเปนสแปมเมล หรือเนือ่งจากขอจํากัดของ 
SMTP เซิรฟเวอร ตรวจสอบกับ MIS หรือผูดูแล
ระบบเครือขายของคุณสําหรับการต้ังคาของ 
SMTP เซิรฟเวอร
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การกําหนดคาไฟรวอลล และคําถามท่ีพบบอยๆ
ถาม: ทาํไมไมสามารถเขาถงึหนา Web Management (การจัดการเวบ็) ได

ตอบ: การกําหนดคาไฟรวอลลของคอมพวิเตอรของคุณอาจปองกนัไมใหคณุเขาถงึ
เวบ็เพจ การจัดการเว็บ โปรดดูการตัง้คาการกําหนดคาตอไปน้ี:

การปองกัน
ไฟรวอลล

การกําหนดคา

ศูนยปองกัน 
McAfee

1 เปดศูนยปองกัน McAfee (เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด 
> McAfee > ศูนยปองกัน McAfee)

2 บนแท็บ ไฟรวอลลสวนตัวบวก, คลิก ดูรายการแอ
ปพลิเคชั่นอนิเทอรเน็ต

3 คนหาและเลือก โปรเจก็เตอรของ Dell จากรายการ
4 คลิกขวาท่ีคอลัมน การอนุญาต
5 เลือก อนญุาตการเขาถึงท่ีสมบูรณ จากเมนูท่ี

แสดงขึ้น

Norton AntiVirus 1 เปด Norton AntiVirus (เริม่ > โปรแกรมท้ังหมด > 
Norton AntiVirus > Norton AntiVirus)

2 คลิกเมน ูตัวเลือก, จากนัน้เลือก Norton 
AntiVirus

3 บนหนา สถานะ, เลือก การปองกันหนอน
อินเทอรเนต็

4 คนหาและเลือก โปรเจก็เตอรของ Dell จาก
รายการโปรแกรม

5 คลิกขวาท่ีคอลัมน การเขาถึงอินเทอรเน็ต
6 เลือก อนญุาตท้ังหมด จากเมนูท่ีแสดงขึ้น

7 คลิก ตกลง

ไฟรวอลลสวนตัว 
Sygate

1 เปดไฟรวอลลสวนตัว Sygate (เริม่ > โปรแกรม
ท้ังหมด > Sygate > Sygate ไฟรวอลลสวนตัว 
Sygate)

2 จากรายการ แอปพลิเคชั่นท่ีรนัอยู คนหาและคลิก
ขวาท่ี โปรเจก็เตอรของ Dell

3 เลือก อนญุาต จากเมนท่ีูแสดงขึ้น
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ไฟรวอลลของ 
Windows

1 เปดไฟรวอลลของ Windows (เริ่ม > โปรแกรม
ท้ังหมด > แผงควบคุม) ดับเบิลคลิกท่ี ไฟรวอลล 
Windows

2 บนแท็บ ท่ัวไป, ลบเคร่ืองหมาย ไมอนุญาตขอ
ยกเวน

3 บนแท็บ ขอยกเวน, คลิกปุม เพ่ิมโปรแกรม...
4 คนหาและเลือก โปรเจก็เตอรของ Dell 

จากรายการโปรแกรม จากนัน้คลิก ตกลง
5 คลิก ตกลง เพ่ือยนืยันการต้ังคาขอยกเวน

เตือน Zone 1 เปดไฟรวอลลเตือน Zone (เริม่ > โปรแกรมท้ังหมด 
> Zone Labs > ศูนย Zone Labs)

2 บนหนา ควบคุมโปรแกรม คนหาและเลือก 
โปรเจก็เตอรของ Dell จากรายการ

3 คลิกขวาท่ีคอลัมน เขาถึง-ท่ีไวใจ
4 เลือก อนุญาต จากเมนูท่ีแสดงขึ้น

5 คลิกขวาแลวเลือก อนุญาต สําหรับ 
ชอง Access-Internet, Server-Trusted, และ 
Server-Internet

การปองกัน
ไฟรวอลล

การกําหนดคา
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สรางแอปพลิเคช่ันโทเก็น
Application Token (แอปพลิเคชัน่โทเก็น) อนุญาตใหคุณทาํการ เสียบและแสดง โดยใช 
USB โทเก็น

1 จากซอฟตแวรแอปพลิเคช่ัน, คลิก  > USB Dongle (USB ด็องเกิล)
2 หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึน้ คลิก Next (ถดัไป)

3 เสียบแฟลชไดรฟลงในพอรต USB ใดๆ บนคอมพิวเตอรของคุณ เลือกไดรฟจาก
รายการ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

4 คลิก Finish (เสร็จ) เพ่ือปดตัวชวยสราง
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ถาคุณมีปญหากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ใหดูเทคน ิคการแกไขปญหาตอไปนี้ ถาปญหา
ยังคงมีอยู, ติดตอ Dell (ดู การติดตอ Dell ในหนา หนา 147)

4 การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอร
ของคุณ

ปญหา ทางแกปญหาท่ีอาจชวยได

ไมมภีาพปรากฏบนหนาจอ • ตรวจดูใหแนใจวาคุณเลือกแหลงสัญญาณเขาที ถกู
ตองบนเมน ูINPUT SOURCE (สัญญาณเขา)

• ตรวจดใูหแนใจวาพอรตกราฟฟกภายนอกเปด
ทํางานอยู ถาคณุกําลังใชคอมพวิเตอรแลป
ทอ็ป Dell, กด  (Fn+F8) สําหรบั
คอมพวิเตอรยี่หออ่ืน ใหดูเอกสารของ
คอมพวิเตอร ถาภาพไมแสดงอยางเหมาะสม 
โปรดอปัเกรดไดรเวอรวิดโีอของคอมพวิเตอร
ของคณุ สําหรบัคอมพวิเตอรเดลล, ใหดทูี ่
support.dell.com

• ตรวจดใูหแนใจวาสายเคเบิลทัง้หมดเชือ่มตอ
อยางแนนหนา ดู "การเชือ่มตอโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 9

• ตรวจดใูหแนใจวาขาตางๆ ของข้ัวตอไมงอ
หรอืหัก 

• ตรวจดใูหแนใจวาติดตัง้หลอดอยางแนนหนา 
(ด ู"การเปลีย่นหลอด" ในหนา 139)

• ใช Test Pattern (รปูแบบทดสอบ) ใน 
Projector Settings (การตัง้คาโปรเจ็กเตอร) 
ของเมนู Advanced Settings (การตัง้คา
ขัน้สงู) ตรวจดใูหแนใจวาสขีองรูปแบบทด
สอบน้ันถกูตอง 

Fn

F8
CRT/LCD
การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอร ของคุณ 133



ภาพแสดงบางสวน ไหลเล่ือน 
หรือแสดงไมถูกตอง

1 กดปุม Auto Adjust (ปรับอัตโนมตัิ) บนรโีมท
คอนโทรล

2 ถาคณุกําลังใชคอมพวิเตอรแล็ปทอ็ป Dell 
ใหตัง้ความละเอียดของคอมพวิเตอรเปน 
WXGA (1280 x 800): 
a คลิกขวาทีส่วนทีไ่มไดใชของเดสกทอป 

Microsoft® Windows®, คลิก Properties 
(คณุสมบัต)ิ จากน้ัน เลือกแทบ็ Settings 
(การตัง้คา)

b ตรวจสอบวาการตั้งคาเปน 1280 x 800 
พกิเซลสําหรบัพอรตจอภาพภายนอก

c กด  (Fn+F8)

ถาคุณมีปญหาในการเปล่ียนความละเอียด 
หรือจอภาพของคุณคาง ใหเร่ิมอุปกรณท้ังหมด
และโปรเจ็กเตอรใหม

ถาคุณไมไดใชคอมพิวเตอรแล็ปท็อป Dell 
ใหดูเอกสารของคอมพิวเตอรของคุณ ถาภาพไม
แสดงอยางเหมาะสม โปรดอัปเกรดไดรเวอร
วิดีโอของคอมพิวเตอรของคุณ สําหรับ
คอมพิวเตอรเดลล, ใหดูท่ี support.dell.com

หนาจอไมแสดงการนําเสนอ
ของคุณ

ถาคุณกําลังใชคอมพิวเตอรพกพา, กด  
(Fn+F8) 

ภาพไมนิ่ง หรือกะพริบ ปรับแทร็กก้ิงใน OSD Display Settings 
(การตั้งคาจอแสดงผล) ของเมนู Advanced 
Settings (การต้ังคาขั้นสูง) (ในโหมด PC 
เทานั้น)

ภาพมีแถบกะพริบในแนวต้ัง ปรับความถ่ีใน OSD Display Settings 
(การตั้งคาจอแสดงผล) ของเมนู Advanced 
Settings (การต้ังคาขั้นสูง) (ในโหมด PC 
เทานั้น)

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาท่ีอาจชวยได (ตอ)
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สีของภาพไมถูกตอง • ถาจอแสดงผลไดรบัสญัญาณเอาตพตุไมถกูตอง
จากกราฟฟกการด โปรดตัง้คาชนิดสัญญาณ
เปน RGB ใน OSD Image Settings 
(การตั้งคาภาพ) ของแถบ Advanced 
Settings (การต้ังคาขั้นสูง)

• ใช Test Pattern (รปูแบบทดสอบ) ใน 
Projector Settings (การต้ังคาโป
รเจ็กเตอร) ของเมนู Advanced Settings 
(การตั้งคาขั้นสูง) ตรวจดูใหแนใจวาสีของ
รูปแบบทดสอบนั้นถกูตอง 

ภาพไมไดโฟกัส 1 ปรบัแหวนโฟกัสทีเ่ลนสของโปรเจก็เตอร
2 ตรวจดใูหแนใจวาจอฉายภาพอยูในระยะที่
กําหนดจากโปรเจ็กเตอร 1.96 ฟุต [0.597 ม.] 
ถงึ 2.4 ฟุต [0.731 ม.]

ภาพถูกยืดในขณะท่ีแสดง DVD 
16:9

โปรเจ็กเตอรจะตรวจจับรูปแบบสัญญาณอินพุต
โดยอัตโนมัติ เคร่ืองจะรักษาอัตราสวนภาพของ
ภาพท่ีฉายตามรูปแบบสัญญาณอินพุตเปนการ
ต้ังคาด้ังเดิม

ถาภาพยงัคงถกูยดืออก ใหปรบัอัตราสวนภาพ
ในเมนู Display Settings (การตัง้คาจอแสดงผล) 
ของเมนู Advanced Settings (การตัง้คาขั้นสูง) 
ใน OSD

ภาพกลับดาน เลือก Projector Settings (การต้ังคา
โปรเจ็กเตอร) ของ Advanced Settings 
(การตั้งคาขั้นสูง) จาก OSD และปรับโหมด
โปรเจ็กเตอร

หลอดไหม หรือสงเสียงดัง เมื่อหลอดถงึอายุการใชงาน หลอดอาจไหม 
และอาจสงเสียงดัง ถาเกิดเหตุการณเชนนีข้ึ้น 
โปรเจ็กเตอรจะไมสามารถกลับมาเปดไดอีก 
ในการเปล่ียนหลอด ดู "การเปล่ียนหลอด" 
ในหนา 139

ไฟ หลอด ติดเปนสีเหลือง
ตลอด

ถาไฟ หลอด ติดเปนสีเหลือง ใหเปล่ียนหลอด

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาท่ีอาจชวยได (ตอ)
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ไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง ถาไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง, การเช่ือมตอ
โมดูลหลอดอาจไมเหมาะสม โปรดตรวจสอบ
โมดูลหลอด และตรวจดูใหแนใจวาติดต้ัง
อยางเหมาะสม

ถาไฟ หลอด และไฟ เพาเวอร กะพริบเปน
สีเหลือง ระบบหลอดทํางานลมเหลว และโป
รเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ

ถาไฟ หลอด และ อุณหภูมิ กะพริบเปนสีเหลือง 
และไฟ เพาเวอร ติดเปนสีน้ําเงนิ หมายความ
วาลอสีทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะ
ปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ

ในการลางโหมดการปองกัน กดปุมเพาเวอรคาง
ไวเปนเวลา 10 วินาที

ไฟ อุณหภูม ิติดเปนสีเหลือง โปรเจ็กเตอรรอนเกินไป จอแสดงผลจะปดเคร่ือง
โดยอัตโนมัติ เปดจอแสดงผลอีกคร้ังหลังจากท่ี
โปรเจ็กเตอรเยน็ลง ถาปญหายังคงมอียู, ติดตอ 
Dell

ไฟ อุณหภูม ิกะพริบเปน
สีเหลือง

ถาพัดลมโปรเจ็กเตอรลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะ
ปดโดยอัตโนมัติ พยายามลางโหมดโปรเจ็กเตอร
โดยการกดปุม เพาเวอร คางไวเปนเวลา 
10 วนิาที โปรดรอเปนเวลาประมาณ 5 นาที 
และลองเปดเคร่ืองอีกคร้ัง ถาปญหายังคงมีอยู , 
ติดตอ Dell

รีโมทคอนโทรลทํางานไม
ราบร่ืน หรือทํางานไดเพียง
ภายในระยะท่ีจํากัดเทานั้น

แบตเตอร่ีอาจเหลือนอย ถาใช ใหเปล่ียน
แบตเตอร่ีใหมดวยแบตเตอร่ี AAA 2 กอน

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาท่ีอาจชวยได (ตอ)
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DoUSB ไมแสดงขึ้นมา • Windows

การแสดงผลผาน USB ควรรันโดยอัตโนมติั 
ในการรันการแสดงผลผาน USB ดวยตัวเอง, 
ใหไปท่ี คอมพิวเตอรของฉัน และรัน 
"USB_Display.exe"
• Mac

a ไปที ่CDROM: USB_DISPLAY แลวรนั 
"MAC_USB_Display.pkg"

b ปฏบัิติตามขัน้ตอนบนหนาจอ เพือ่ทาํการ
ติดตัง้ใหสมบูรณ 

c รบีทูระบบแลวจึงตอสาย USB กบัคอมพวิเตอร
และโปรเจคเตอรใหมอกีครัง้

 หมายเหตุ: เพ่ือท่ีจะติดต้ังไดรเวอร คุณ
อาจจําเปนตองมีสิทธ์ิการเขาถงึระดับผูดู
แลระบบ ติดตอผูดูแลระบบเครือขาย
ของคุณเพ่ือขอรับการสนบัสนุน

ตําแหนงออฟเซ็ตของปากกา 
IR

1 ตรวจสอบใหแนใจวา ความละเอยีดเอาทพตุ
ของโปรเจ็กเตอรและคอมพวิเตอรเปน 
1280x800

2 ในคอมพวิเตอร ใหเลือก "หนาจอทีส่องเทาน้ัน"

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาท่ีอาจชวยได (ตอ)
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สัญญาณแนะนํา

สถานะโป
รเจก็เตอร คําอธิบาย

ปุมควบคุม ไฟแสดงสถานะ

เพาเวอร อณุหภูมิ 
(เหลอืง)

หลอด 
(เหลอืง)

โหมดสแตนด
บาย

โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดสแตนดบาย พรอม
ทีจ่ะเปดเครื่อง สีขาวกะพริบ ดับ ดบั

โหมดอุนเครื่อง โปรเจ็กเตอรใชเวลาเลก็นอยในการอุน
เครือ่ง และเปดเครื่องข้ึนมา สขีาว ดับ ดบั

หลอดติด โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดปกต ิพรอมที่จะ
แสดงภาพ

 หมายเหตุ: ไมสามารถเขาถึงเมนู OSD 
ได

สขีาว ดับ ดบั

โหมดทําความ
เย็น

โปรเจ็กเตอรกําลังทําใหเครื่องเย็นลงเพื่อ
ปดเครื่อง สขีาว ดับ ดบั

โปรเจก็เตอร
รอนเกินไป

ชองระบายอากาศอาจถูกบล็อก หรือ
อณุหภูมิสิง่แวด ลอมอาจอยูเหนือ 35ºC 
โปรเจ็กเตอรจะ ปดเครื่องโดยอตัโนมัติ 
ตรวจดูใหแนใจวาชองระบายอากาศไมถกู
ปดกั้น และอณุหภูมสิิ่งแวดลอมอยูภายใน
ชวงที่ทํางานได ถาปญหายังคงมีอยู, 
ตดิตอ Dell

ดบั เหลอืง ดบั

หลอดรอนเกนิ
ไป

หลอดรอนเกินไป ชองระบายอากาศอาจ
ถกูปดกั้น โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่อง
โดยอัตโนมัต ิเปดจอแสดงผลอีกครั้งหลงั
จากที่โปรเจ็กเตอรเย็นลง ถาปญหายังคง
มีอยู, ตดิตอ Dell

เหลือง เหลอืง ดบั

พดัลมเสยี พัดลมตวัใดตัวหน่ึงทํางานลมเหลว โป
รเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนมัต ิ
ถาปญหายังคงมีอยู, ตดิตอ Dell

ดบั เหลอืง 
กะพริบ ดบั

หลอดเสีย หลอดทํางานลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะ
ปดเครื่องโดยอตัโนมัติ ถอดปลั๊กสา
ยเพาเวอร หลังจาก 3 นาที จากน้ันจึง
เปดจอแสดงผลอกีครั้ง ถาปญหาน้ี
ยังคงมอียู, ติดตอเดลล

เหลือง 
กะพริบ ดับ เหลอืง 

กะพริบ

ลอสีเสยี ลอสีไมสามารถเริ่มได โปรเจก็เตอรทํางาน
ลมเหลว และโปรเจก็เตอรจะปดเครื่อง
โดยอัตโนมัต ิถอดปลัก๊สายเพาเวอร 
หลงัจาก 3 นาท ีแลวจึงเปดโปรเจก็เตอร
อกีครั้ง ถาปญหาน้ียังคงมีอยู, ตดิตอเดลล

สขีาว เหลอืง 
กะพริบ

เหลอืง 
กะพริบ

หลอดทํางาน
ลมเหลว

หลอดเสยี เปลีย่นหลอด ดบั ดับ เหลอืง

ผิดพลาด - 
แหลงจายไฟ 
DC (+12V)

เพาเวอรซัพพลายถกูขัดจังหวะ โป
รเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนมัต ิ
ถอดปลั๊กสายเพาเวอร หลังจาก 3 นาที 
แลวจึงเปดโปรเจก็เตอรอกีครั้ง ถาปญหาน้ี
ยังคงมอียู, ติดตอเดลล

เหลือง 
กะพริบ เหลอืง เหลอืง

การเชือ่มตอ
โมดลูหลอด
ลมเหลว

การเชื่อมตอโมดลูหลอดอาจไมแนน 
ตรวจสอบโมดหูลอด และตรวจดใูหแนใจ
วาตดิตัง้อยางเหมาะสม ถาปญหายังคง
มีอยู, ตดิตอ Dell

ดบั ดับ เหลอืง 
กะพริบ
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การเปลี่ยนหลอด

 ขอควรระวงั: กอนท่ีคุณจะเริม่กระบวนการใดๆ ในสวนนี ้ใหปฏบัิติตาม 
ขั้นตอนเพ่ือความปลอดภยั ตามท่ีอธบิายไวใน หนา 8

เปล่ียนหลอดไฟใหมเมือ่มีขอความ "Lamp is approaching the end of its 
useful life in the operation. Replacement suggested! 
www.dell.com/lamps (หลอดไฟใกลหมดอายุการใชงาน แนะนําใหทําการ
เปล่ียน! www.dell.com/lamps)" ปรากฏบนหนาจอ ถาปญหานี้ยังคงมีอยู
หลังจากท่ีเปล่ียนหลอด, ติดตอ Dell สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม ดู "การติดตอ Dell" 
ในหนา 147

 ขอควรระวงั: ใชหลอดของแท เพ่ือใหมั่นใจถึงสภาพการทํางาน
ท่ีปลอดภยัและดีท่ีสุดของโปรเจก็เตอรของคุณ

 ขอควรระวงั: ในขณะที่ใช หลอดภาพจะรอนมาก อยาพยายามเหล่ียน
หลอดจนกระท่ังปลอยใหโปรเจ็กเตอรเยน็ลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที

 ขอควรระวงั: อยาสัมผัสท่ีหลอด หรือสวนท่ีเปนแกวของหลอด ไมวา
เวลาใดๆ หลอดภาพโปรเจก็เตอรมคีวามเปราะบาง และอาจแตกละเอียด
ได หากสัมผัส ชิ้นแกวท่ีแตกละเอียดมีความคม และสามารถทําใหเกิด
การบาดเจ็บได

 ขอควรระวงั: ถาหลอดแตกละเอียด ใหนําชิน้แกวท่ีแตกออกจากโป
รเจก็เตอรท้ังหมด และท้ิงหรือนําไปรไีซเคิลตามกฎหมายทองถ่ิน 
ในประเทศ หรือของรฐั สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดู www.dell.com/hg

1 ปดโปรเจ็กเตอร และถอดปลัก๊สายไฟออก
2 ปลอยใหโปรเจ็กเตอรเยน็ลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที
3 ไขสกร ู2 ตัวทีย่ดึฝาปดหลอดออก จากน้ัน
แกะฝาออก

4 ไขสกร ู2 ตัวทีย่ดึหลอดออก 
5 ดงึหลอดขึน้โดยจับทีท่ีจั่บโลหะ

 หมายเหตุ: Dell อาจระบุใหคุณ
สงคืนหลอดท่ีเปล่ียนภายใตการรับ
ประกันไปยัง Dell ไมเชนนั้น ใหติดตอ
หนวยงานท้ิงของเสียในทองถิ่นของคุณ 
สําหรับท่ีอยูของไซตสําหรับท้ิงของเสีย
ท่ีใกลท่ีสุด

6 เปล่ียนหลอดดวยหลอดใหม
7 ไขสกร ู2 ตัวทีย่ดึหลอดใหแนน
8 ใสฝาปดหลอดกลับคนื และไขสกร ู2 ตวัใหแนน
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9 รเีซต็เวลาการใชหลอดไฟโดยการเลือก "Yes (ใช)" สําหร ับ Lamp Reset 
(รเีซต็หลอด) ใน OSD Power Settings (การตั้งคาพลังงาน) ของเมนู 
Advanced Settings (การต้ังคาขั้นสูง) (ดู Power Settings (การตั้งคา
พลังงาน)ของเมนู Advanced Settings (การตัง้คาขัน้สงู)ในหนา 52) เมือ่เปล่ียนโมดู
ลหลอดใหมเรียบรอยแลว โปรเจ็กเตอรจะตรวจพบ และรเีซต็ชัว่โมงหลอด
โดยอตัโนมตัิ

 ขอควรระวงั: การท้ิงหลอดภาพ (สําหรับสหรัฐอเมริกาเทานั้น)
หลอดไฟภายในผลิตภณัฑ ประกอบดวยปรอท และตองนำไปรไีซเคิล 

หรือท้ิงตามวิธท่ีีกําหนดโดยกฎหมายในทองถ่ิน ร ัฐ หรอืประเทศของคุณ 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหไปยงั WWW.DELL.COM/HG หรือติดต อ
พันธมติรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ี WWW.EIAE.ORG สําหรับขอมลู
การท้ิงหลอดโดยเฉพาะ ใหตรวจสอบท่ี WWW.LAMPRECYCLE.ORG
140 การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอร ของคุณ



5 ขอมูลจําเพาะ

คาแสง 0.65" WXGA-800 S450 DMD, DarkChip3™

ความสวาง 3100 ANSI ลูเมนส (สูงสุด)

อัตราคอนทราสต เนทีฟ: 2200:1 ท่ัวไป
โหมดอัตราสวนความเปรียบตางสูง: 8000:1 ท่ัวไป

ความสม่ําเสมอ ท่ัวไป 85% (มาตรฐานญี่ปุน - JBMA)

จํานวนพิกเซล 1280 x 800 (WXGA)

อัตราสวนภาพ 16:10

แฟลชภายใน หนวยความจํา 2 GB (สูงสุด)

สีท่ีสามารถแสดงได 1.07 พันลานสี

ความเร็วลอสี 2 X

1 X สําหรับการแสดงผล 3D

เลนสสําหรับฉาย F-สต็อป: F/ 2.6
ความยาวจุดรวมแสงประสิทธิผล=654 มม. ± 10 มม. 
@ ขนาดจอ 87.2
เลนสคงท่ี ซูมแบบดิจิตอลเทานัน้
อัตราขยาย = 0.35 ไวดและเทเล

อัตราสวนออฟเซ็ต: 125%±5%

ขนาดหนาจอการฉาย 70 ~ 100 นิ้ว (ทแยงมุม)

ระยะทางการฉาย 1.7 ~ 2.49 ฟุต (0.517 ~ 0.759 ม. ± 0.01 ม.)

ความเขากันไดทางวดีิโอ คอมโพสิตวิดีโอ:

NTSC: M (3.58 MHz), 4.43 MHz

PAL: B, D, G, H, I, M, N, 60

SECAM: B, D, G, K, K1, L

อินพุตคอมโพเนนตวิดีโอผาน VGA : 1080i, 720p, 
576i/p, 480i/p

อินพุต HDMI: 1080p, 720p, 576i/p, 480i/p

เพาเวอรซัพพลาย สากล AC 100-240 V 50-60 Hz พรอมอินพุต PFC
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การสิ้นเปลืองพลังงาน โหมดปกติ: 345 W ± 10% @ 110 Vac 
(เครือขายเปด)

โหมดอีโค: 285 W ± 10% @ 110 Vac 
(เครือขายเปด)

โหมดสแตนดบาย: < 0.5 W

สแตนบายในเครือขาย: < 9.6 วตัต

เสียง 2 ลําโพง x 10 วตัต RMS

ระดับเสียงรบกวน โหมดปกติ: 36 dB(A)

โหมดอีโค: 32 dB(A)

น้ําหนกัโปรเจ็กเตอร 16.76 ปอนด (7.6 กก.)

น้ําหนกัของปากกา IR 55.2 ก. (รวมแบตเตอร่ี)

ขนาด (ก x ส x ล) 14.1 x 9.1 x 14.4 นิ้ว (357 x 231 x 367 มม.)

ขนาดของปากกา IR (ล x Φ) 6.39 x 0.71 (162.2 x 18 มม.)

สภาพแวดลอม อุณหภูมิขณะทํางาน: 5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)
ความช้ืน: 80% สูงท่ีสุด

อุณหภูมขิณะเก็บรกัษา: 0 °C ถงึ 60 °C
(32 °F ถงึ 140 °F)
ความช้ืน: 90% สูงท่ีสุด

อุณหภูมิขณะขนสง: -20 °C ถึง 60 °C
(-4 °F ถึง 140 °F)
ความช้ืน: 90% สูงท่ีสุด

9.1"(231 mm)

14.1"(357 mm)

14.4"(3
67 mm)

Φ 0.71” 
(18 mm)

6.39”(162.2 mm)
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ขั้วตอ I/O เพาเวอร: ซ็อกเก็ตเพาเวอร AC หนึ่งชอง (3 ขา - 
ทางเขา C14)

อินพุต VGA: ขั้วตอ D-sub 15 พิน 2 ชอง (น้ําเงนิ), 
VGA-A และ VGA-B, สําหรับสัญญาณขาเขาอนาล็อก 
RGB/คอมโพเนนต

เอาตพุต VGA: ขั้วตอ D-sub 15 พิน 1 ชอง (สีดํา) 
สําหรับ VGA-A ลูปทรู

อินพุตคอมโพสิตวิดีโอ: แจ็ค RCA สีเหลืองหนึ่งชอง 
สําหรับสัญญาณ CVBS

อินพุต HDMI: ขั้วตอ HDMI สองชองสําหรับรองรับ 
HDMI 1.4a. ตาม HDCP/หนึ่งกับ MHL

อินพุตเสียงอนาล็อก: แจ็คสเตอริโอมนิิโฟน 3.5 มม. 
สองชอง (สีน้ําเงิน) และขั้วตอ RCA หนึง่คู 
(สีแดง/สีขาว)

เอาตพุตเสียงท่ีเปล่ียนแปลงได: แจ็คสเตอริโอมินโิฟน 
3.5 มม. หนึ่งชอง (สีเขียว)

พอรต USB (ชนดิ B): พอรตมนิิ USB สลาฟ 
หนึง่พอรตสําหรับการสนับสนุนระยะไกล 
และการอัพเกรดเฟรมแวร

พอรต RS232: ขั้วตอ 9-pin D-sub 
หนึง่ชองสําหรับการส่ือสาร RS232

พอรต USB (ชนดิ A): ขัว้ตอ USB 
หนึง่ชองสําหรับการเลนมัลติมีเดีย (วดีิโอ/ เพลง/ 
ภาพถาย/ Office Viewer)

พอรต USB (ชนดิ B): ขั้วตอ USB 
หนึง่ชองสําหรับรองรับจอแสดงผล USB 
และการเขาถงึท่ีเก็บขอมูลหนวยความจํา USB 
(หนวยความจําภายใน)

พอรต RJ45: ขัว้ตอ RJ45 หนึง่ชอง 
สําหรับควบคุมโปรเจ็กเตอรผานเครือขายและการแสด
งผลผานแลน

ไมโครโฟน แจ็คสเตอริโอมินิโฟน 3.5 มม. หนึง่ชอง (สีชมพู)
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 หมายเหตุ: อายุหลอดสําหรับโปรเจ็กเตอรใดๆ เปนการวดัการลดลงของ
ความสวางเทานัน้ และไมไดเปนขอมลูจําเพาะสำหรับเวลาท่ีหลอดจะเสีย และ
ไมสามารถสองสวางได อายุหลอดถกูกําหนดเปนเวลาท่ีใชสําหรับหลอดมากกวา 
50 เปอรเซ็นตของจํานวนหลอดตัวอยาง เพ่ือใหมีความสวางลดลงโดยประมาณ 
50 เปอรเซ็นตของคาลูเมนสท่ีแสดงไวสําหรับหลอดท่ีระบุ อายหุลอดท่ีแสดง
ไวไมไดเปนการรับประกันใดๆ ชวงอายุการทํางานท่ีแทจริงของหลอดโป
รเจ็กเตอรจะแตกตางกันไปตามสภาพการทํางาน และร ูปแบบการใชงาน การใช
โปรเจ็กเตอรในเง่ือนไขท่ีสมบุกสมบัน เชน สภาพแวดลอมท่ีมีฝุนมาก, ภายใต
อุณหภูมิสูง, การใชหลายชั่วโมงตอวัน และการปดเคร่ืองโดยทันทีทันใด มกั
เปนผลใหชวงอายุการทํางานของหลอดสั้นลง หรืออาจทําใหหลอดทํางาน
ลมเหลวได

ไรสาย มาตรฐานไรสาย: IEEE 802.11 a/b/g/n (2T2R)

สภาพแวดลอม OS: Windows 8/7/Vista/XP/2000, 
MAC OS X

การสนับสนุน: สไลดนําเสนอ 
และการควบคุมโปรเจ็กเตอร

อนุญาตการเชื่อมตอกับผูใชมากถึง 30 คนพรอมกัน

หนาจอแยก 4 ตอ 1 อนุญาตการฉายสไลดนําเสนอ 
4 ภาพบนหนาจอ

โหมดควบคุมการประชุม

รองรับการฉายภาพพรอมเสียง 
(อาจตองติดต้ังไดรเวอร ดาวนโหลดไดจาก 
dell.com/support)

สนับสนุนการฉาย MobiShow และ WiFi-Doc

หลอด หลอดไฟ OSRAM 280 วัตต ท่ีผูใชเปล่ียนเองได

อายุการใชงานของหลอดไฟ โหมดปกติ: ไมเกิน 3000 ช่ัวโมง

โหมดอีโค: ไมเกิน 4000 ช่ัวโมง

โหมดไดนามิกแอ็คโคไซเคิล: ไมเกิน 5000 ช่ัวโมง
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การกําหนดพิน RS232

โปรโตคอล RS232 
• การตั้งคาการส่ือสาร 

• ชนิดคําสั่ง

เพ่ือแสดงเมน ูOSD ข้ึนมา และปรับการต้ังคาตางๆ

• ไวยากรณคําสั่งควบคุม (จาก PC ไปยังโปรเจ็กเตอร)

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

• ตัวอยาง: คําสั่งเปดเครื่อง (แรกสุดสงไบตต่ํา)

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

• รายการคําสั่งควบคุม 

ดูรหัส RS232 ลาสุดไดท่ีเว็บไซตสนบัสนนุของเดลล  support.dell.com

ดูคําส่ังและรายการ SNMP ลาสุดไดท่ีเว็บไซตสนบัสนนุของเดลล support.dell.com

การต้ังคาการเช่ือมตอ คา

อัตราบอด 19,200

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

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
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
1280 x 1024 60.020 63.981 108.000
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
1024 x 768 119.989 97.551 115.500
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สําหรับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355)

 หมายเหตุ: ถาคุณไมมกีารเช่ือมตออินเทอรเน็ตท่ีใชได  คุณสามารถคนหา
ขอมลูผูติดตอไดจากใบส่ังซ้ือผลิตภัณฑ, สล ิปท่ีมาพรอมผลิตภัณฑ, ใบสงของ 
หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑของเดลล 

เดลลมีการสนับสนุนออนไลน และบริการทางโทรศัพท และตัวเลือกในการใหบริการ
หลายชองทาง การใหบริการขึ้นอยูกับประเทศและผลิตภัณฑ และบริการบางอยางอาจ
ไมมีใหในพ้ืนท่ีของคุณ ในการติดตอฝายขาย ฝ ายสนับสนนุดานเทคนิค หรือฝาย
บริการลูกคาของเดลล:

1 ไปที่เว็บไซต www.dell.com/contactDell

2 เลือกภมิูภาคของคณุบนแผนท่ีอินเตอรแอกทีฟ

3 เลือกสวน สาํหรบัสถานท่ีตดิตอ

4 เลือกบรกิารหรอืลิงคการสนับสนุนท่ีเหมาะสม ตามความตองการของคุณ

6 การติดตอ Dell
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การติดตอ Crestron
Crestron ใหตัวเลือกการสนับสนุนดานเทคนิคทางโทรศัพท และออนไลน การให
บริการแตกตางกันในแตละประเทศ แตผูใชในทุกประเทศสามารถสงอีเมลมายัง 
getroomview@crestron.com ตามความเหมาะสม

ฝายสนับสนุนดานเทคนิค

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

โทรศัพท: 877-516-5394

อีเมล: roomviewsupport@crestron.com

นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

โทรศัพท: +1 201-367-1037

อีเมล: roomviewsupport@crestron.com
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ANSI ลูเมนส — มาตรฐานสําหรับการวดัความสวาง มาตรฐานนี้คํานวณโดยการแบง
ภาพหนึ่งตารางเมตรออกเปนส่ีเหล่ียม 9 รูปเทาก ัน จากนั้นวดัการอานคาลักซ (หรือ
ความสวาง) ท่ีศูนยกลางของสี่เหล่ียมแตละรูป และหาคาเฉล่ียของจุดท้ัง 9 จุดนี้
อัตราสวนภาพ — อัตราสวนภาพท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ 4:3 (4 คูณ 3) รูปแบบ
การแสดงผลของโทรทัศนและคอมพิวเตอรสมัยแรกๆ ม ีอัตราสวนภาพเปน 4:3 ซ่ึง
หมายความวาความกวางของภาพเปน 4/3 เทาของความสูง

ความสวาง — ปริมาณของแสงท่ีปลอยออกมาจากจอแสดงผล หรือจอฉายภาพ 
หรืออุปกรณการฉายภาพ ความสวางของโปรเจ็กเตอร วดัโดยใชหนวย ANSI ลูเมนส

อุณหภมูิสี — ลักษณะสีของแสงสีขาว อุณหภูมิสีท่ีตํ่า ใหแสงท ี่มีลักษณะอุนกวา 
(มีสีเหลือง/สีแดงมากกวา) ในขณะท่ีอุณหภูมิสีที สูง ใหแสงท่ีมีลักษณะเยน็กวา 
(ฟามากขึ้น) หนวยมาตรฐานสําหรับอุณหภูมิสีคือ เคลวิน (K)

คอมโพเนนตวิดีโอ — วิธใีนการสงผานวิดีโอคุณภาพในรูปแบบท่ีประกอบดวย
สัญญาณแสง และสัญญาณสีท่ีแยกกันสองสี และถูกกําหนดเปน Y'Pb'Pr' สําหรับ
สวนประกอบอนาล็อก และ Y'Cb'Cr' สําหรับสวนประกอบดิจ ิตอล คอมโนเนนต
วดีิโอใชไดในเคร่ืองเลน DVD

คอมโพสิตวดีิโอ — สัญญาณวิดีโอท่ีประกอบดวยลูมา (ความสวาง), โครมา (สี), 
เบิรสต (การอางอิงสี) และซิงค (สัญญาณซิงโครไนซแนวนอนและแนวต้ัง) ไปเปน
สัญญาณรูปคล่ืนท่ีสงผานบนคูสายเสนเดียว มรูีปแบบ 3 ชนดิท่ีช่ือ NTSC, PAL และ 
SECAM

ความละเอียดการบีบขนาด — ถาภาพอินพุตมีความละเอียดสูงกวาความละเอียด
ปกติของโปรเจ็กเตอร ภาพผลลัพธจะถูกปรับขนาดใหพอดีกับความละเอียดปกติ
ของโปรเจ็กเตอร ธรรมชาติของการบีบขนาดในอุปกรณดิจิตอล คือจะมเีนื้อหาภาพ
บางสวนสูญหายไป

อัตราคอนทราสต — ชวงของคาท่ีสวางและมืดในภาพ หรืออัตราสวนระหวาง
คาสูงสุดและคาตํ่าสุด มีวิธี 2 วิธีท่ีใชโดยอุตสาหกรรมการฉายภาพเพ่ือวัดอัตราสวน:

1 เปด/ปดสมบูรณ — วัดอัตราสวนของเอาตพุตแสงของภาพสีขาวท้ังหมด 
(เปดสมบูรณ) และเอาตพุตแสงของภาพสีดําท้ังหมด (ปดสมบูรณ) 

2 ANSI — วดัรูปแบบของส่ีเหล่ียมสีดาํและขาวทีป่รากฏสลับกัน 16 อัน เอาตพตุ
แสงเฉลีย่จากสีเ่หล่ียมสขีาว จะถกูหารดวยเอาต พตุแสงเฉล่ียของสีเ่หล่ียมสดีํา 
เพือ่หาคาอัตราคอนทราสต ANSI 

คอนทราสตเปด/ปดสมบูรณ จะเปนตัวเลขท่ีมากกวาคอนทราสต ANSI สําหรับโป
รเจ็กเตอรเดียวกันเสมอ

7 ภาคผนวก: คําศัพท
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dB — เดซิเบล — หนวยท่ีใชเพ่ือแสดงความแตกตางสัมพัทธในแง ของพลังงานหรือ
ความเขม ซ่ึงโดยปกติคือระหวางสัญญาณเสียงหรือไฟฟา 2 แหลง หนวยนี้มคีาเทากับ 
10 เทาของลอการิธึมท่ัวไปของอัตราสวนของ 2 ระดับ 

หนาจอทแยงมมุ — วิธีในการวัดขนาดของหนาจอ หรือภาพท่ีฉาย โดยจะวัดจากมุม
หน่ึงไปยงัมุมดานตรงขาม หนาจอท่ีความสูง 9 ฟุต, กวาง 12 ฟุต มีเสนทแยงมุม 15 ฟุต 
เอกสารนีส้มมติวาขนาดเสนทแยงมุมเปนคาสําหร ับภาพคอมพิวเตอรท่ีมีอัตราสวนภาพ 
4:3 แบบด้ังเดิมตามตัวอยางดานบน 

DHCP —โปรโตคอลการกําหนดคาไดนามิกโฮสต —โปรโตคอลเครือขายท่ีทําให
เซิรฟเวอรกําหนด TCP/IP แอดเดรสไปยงัอุปกรณโดยอัตโนมัติ

DLP® — Digital Light Processing™ — เทคโนโลยีจอแสดงผลแบบสะทอนท่ี
พัฒนาโดย Texas Instruments โดยใชกระจกเปล่ียนทิศทางแสงขนาดเล็ก แสงท่ีเดิน
ทางผานตัวกรองสีจะถกูสงไปยังกระจก DLP ซ่ึงจะจ ัดเรียงสี RGB ไปเปนภาพท่ีฉาย
ลงบนหนาจอ หรือท่ีรูจักกันวาคือ DMD

DMD — อุปกรณกระจกไมโครดิจิตอล — DMD แตละอันประกอบดวยกระจกอลูมิเนียม
อัลลอยดขนาดจ๋ิวสําหรับเอียงหลายพันอัน ยึดติดอยูกับทอนโลหะท่ีซอนอยู

DNS — ะบบช่ือโดเมน — บริการอินเทอรเน็ตท่ีแปลชื่อโดเมนไปเปน IP แอดเดรส

ความยาวโฟกัส — ระยะทางจากพื้นผิวของเลนสไปยังจุดโฟกัส

ความถ่ี — นี่คืออัตราการซํ้าของสัญญาณไฟฟา มหีนวยเปนรอบตอวนิาที วัดในหนวย 
Hz (เฮิรตซ)

HDCP — การปองกันเนื้อหาดิจิตอลแบนดวดิธสูง — ขอกําหนดท่ีพัฒนาข้ึนโดย 
Intel™ Corporation เพ่ือปองกันเนื้อหาความบันเทิงดิจิตอลผานระบบเชื่อมตอดิจิตอล 
เชน DVI และ HDMI

HDMI — อินเตอรเฟซมัลติมีเดียระดับไฮเดฟฟนิช่ัน — HDMI สงท้ังสัญญาณวิดีโอ
ระดับไฮเดฟฟนิช่ันท่ีไมมีการบีบขนาด พรอมทั งเสียงดิจิตอล และขอมูลควบคุมอุปกรณ
ผานข้ัวตอเพียงอันเดียว

เฮิรตซ — หนวยของความถี่

IEEE802.11 — ชุดของมาตรฐานสําหรับการส่ือสารระบบแลนไรสาย (WLAN) 
802.11b/g/n ใชแถบความถี ่2.4GHz

การแกไขภาพบิดเบ้ียว — อุปกรณท่ีจะแกไขภาพท่ีมีการบิดเบ้ียว (โดยปกติมักเปน
ในลักษณะท่ีมดีานบนกวาง และดานลางแคบ) ของภาพท่ีฉายซ่ึงเกิดจากการฉายภาพ
ดวยมุมหนาจอท่ีไมเหมาะสม

ระยะทางสูงสุด — ระยะทางจากหนาจอท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถฉายภาพท่ีมี
เสถยีรภาพ (สวางเพียงพอ) ในหองท่ีมืดสนิท 

ขนาดภาพสูงสุด — ภาพใหญท่ีสุดท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถฉายในหองท่ีมืด โดยปกติ 
ขนาดจะถูกจํากัดโดยระยะโฟกัสของเลนส 

ระยะทางตํ่าสุด — ตําแหนงท่ีใกลท่ีสุดท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถโฟกัสภาพไปยังหนาจอ
150 คําศัพท



NTSC — คณะกรรมการมาตรฐานโทรทัศนแหงชาติ มาตรฐานในทวีปอเมริกาเหนอื 
สําหรับวดีิโอและการแพรภาพ ดวยรูปแบบท่ีม ี525 เสนท่ี 30 เฟรมตอวินาที

PAL — เสนสลับเฟส มาตรฐานการแพรภาพในทวปียโุรป สําหรับวิดีโอและการแพร
ภาพ ดวยรูปแบบท่ีมี 625 เสนท่ี 25 เฟรมตอวนิาที

กลับภาพ — คุณสมบัติท่ีอนุญาตใหคุณพลิกภาพตามแนวนอน เม ื่อใชใน
สภาพแวดลอมท่ีฉายไปขางหนาตามปกติ ขอความ กราฟฟก ฯลฯ จะกลับดาน 
กลับภาพ ใชสําหรับการฉายภาพจากดานหลัง

RGB — แดง, เขียว, น้ําเงิน — โดยท่ัวไปจะใชเพ่ืออธิบายจอภาพท่ีจําเปนตองใช
สัญญาณท่ีแยกกันสําหรับสีแตละสีท้ัง 3 สีนี้

SECAM — มาตรฐานการแพรภาพสากลและประเทศฝร่ังเศส สําหร ับวดีิโอและ
การแพรภาพ มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ PAL แต มีวิธีการสงขอมูลสีท่ีแตกตางกัน

SSID — ตัวระบุชุดบริการ — ช่ือท่ีใชระบุ LAN ไรสายซ่ึงผูใชตองการเชื่อมตอ

SVGA — ซุปเปอร วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 800 x 600 พิกเซล

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 พิกเซล

WEP — ความเปนสวนตัวท่ีเทียบเทาระบบมีสาย — นีเ่ปนวิธีการสําหรับการเขารหัส
การสื่อสารขอมูล คียการเขารหัสถกูสรางขึ้น และแจงใหเฉพาะผูใชท่ีส่ือสารดวยทราบ 
ดังนัน้ขอมูลการส่ือสารจะไมสามารถถกูถอดรหัสไดโดยบุคคลท่ีสาม

XGA — เอกซเท็นด วดีิโอ กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1024 x 768 พิกเซล

WXGA — ไวด เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1280 x 800 พิกเซล
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