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ชื่ออุปกรณ รูปแบบการทํางาน

1  ชองระบายอากาศ ชองระบายอากาศมีไวเพื่อใหภายในโปรเจคเตอรเย็นขึ้น

2 A/V ปุมสําหรับหยุดการทํางาน

ชั่วคราวระหวางการฉาย

 เลื่อนปุมเพื่อทําการเปด หรือปดการทํางานชั่วคราว

3 ฐานรองเครื่องสําหรับปรับระดับ กดตรงฐานรองปรับระดับเพื่อขยายหรือลดใหเหมาะสมกับฐานปรับระดับ

สวนหนา

4  ฐานปรับระดับสวนหนา เมื่อวางอุปกรณลงบนโตะเรียบรอยแลว ใหปรับขยายฐานรองเพื่อใหตรงกับ

ตําแหนงของการฉายภาพ

5. A/V mute slide บานเลื่อนหยุด

การทํางาน

ปดเมื่อหยุดการใชงานโปรเจคเตอร เพื่อเปนการรักษาคุณภาพของเลนส  

ทั้งนี้หากทําการปดระหวางทํางานอยูจะเปนการปดเสียงและภาพลง

ชั่วคราวดวย

EB-W16
Ê‹Ç¹Ë¹ŒÒà¤Ã×èÍ§

คําเตือน* ขณะที่โปรเจคเตอรกําลังทํางาน อยาวาง
หนาหรือมือ รวมทั้งสิ่งของใดๆ ใกลชองระบายอากาศ

เพราะความรอนที่อยูบริเวณดังกลาว อาจจะทําใหเกิดอันตราย
และความเสียหายได  ลมรอนที่เกิดจาการระบายอากาศ อาจจะ
ทําใหเกิดการเผาไหม วัสดุเสียหาย หรืออาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได

º··Õè 1   ª×èÍÍØ»¡Ã³� áÅÐÃÙ»áºº¡ÒÃ·í Ò§Ò¹
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ชื่ออุปกรณ รูปแบบการทํางาน

6. วงแหวนสําหรับปรับความคมชัด

ของภาพ

เพื่อปรับความคมชัดของภาพ

7. วงแหวนสําหรับปรับขนาด เพื่อปรับระดับขนาดของภาพ

8. ตําแหนงรับสัญญาณ romote 

control

เพื่อเปนจุดรองรับการทํางานที่สั่งตรงมาจากremote control

9. เซ็นเซอร  (สําหรับรุน EB-W16 

เทานั้น) 

สําหรับเซ็นเซอร กรอบของพื้นฉาก

10 สวนกรองอากาศ เพื่อใหอากาศเขาไปชวยระบายการทํางานของโปรเจคเตอร

11 แผนกรองอากาศ เพื่อชวยกรองอากาศ

12. ลําโพง/ชองสําหรับเสียง ลําโพง

13. security slot ชองปองกันความปลอดภัยนี้ ใชไดกับ Microsaver Security System  

ที่ผลิตโดย Kensington

14 สัญญาณแสดงสถานะ สัญญาณนี้จะแสดงสถานะของการทํางานของเครื่องโปรเจคเตอร

15. control panel เพื่อควบคุมการทํางานของโปรเจคเตอร

16. ฝาปดหลอดภาพ ใชเปดกรณีตองการเปลี่ยนหลอดภาพ

17 ปุมปรับสัญญาณภาพที่มีลักษณะ

สี่เหลี่ยมคางหมู สําหรับ รุน 

(EH-TW550)

adjuster (EH-TW550/EH-TW 510 เทานั้น)  //… สําหรับการปรับ

สมดุลยภาพของเครื่องโปรเจคเตอรในการฉาย

EH-TW550/EH-TW510
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EB-W16

EH-TW550/EH-TW510
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ชื่ออุปกรณ รูปแบบการทํางาน

1  ชุดเชื่อมตอ audio L/R เชื่อมตอชองเสียงจากอุปกรณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร, S-Video port และ 

Video port

2 Video Port  เชื่อมตอสัญญาณวีดิโอกับขอมูลภาพ

3 ชองเสียบไฟ เชื่อมตอไฟฟากับโปรเจคเตอร

4 RS-232 port สําหรับรุน

(EB-W16 เทานั้น)

เมื่อตองการควบคุมเครื่องจากคอมพิวเตอร ใหเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวย 

สายเคเบิล RS-232 ชองนี้สําหรับควบคุมการใชงาน แตปกติไมควรใช

5.  Remote Receiver ชองสําหรับเชื่อมตอการทํางานของเครื่องกับ Remote

6. ชองเชื่อมตอเสียงออก (EB-W16 

only)

เชื่อมตอเสียงกับภาพบนโปรเจคเตอรกับลําโพงเสียง

7. Monitor Out / computer 2 

port (สําหรับรุน EB-W16 เทานั้น) 

เชื่อมตอสัญญาณอนาล็อค RGB จาก computer port 1 กับจอภายนอก 

ทั้งนี้ไมสามารถเชื่อมตอสัญญาณจาก Ports  อื่นๆ หรือจากตัวรับสัญญาณ

วีดีโอ

8. Computer 1 หรือ Computer 

port

เชื่อมตอสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร และสัญญาณเสียงจากแหลงขอมูล

เสียง

9. HDMI port เชื่อมตอสัญญาณเสียงจาก อุปกรณ HDMI compatible video และ

คอมพิวเตอร เครื่องโปรเจคเตอรนี้สามารถใชไดกับ HDCP

10. USB (Type B) port สําหรับเชื่อมตอโปรเจคเตอรกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB และ ฉายภาพ

บนคอมพิวเตอร

11. USB (Type A) port เชื่อมตอ อุปกรณ บันทึกขอมูล USB หรือ กลองดิจิตัล และฉายภาพยนตร

หรือภาพนิ่ง ผาน PC Free

12. S-Video port ตอเชื่อมสัญญาณ S-Video จากแหลงขอมูลเสียง



8

สัญลักษณปุม ชื่ออุปกรณ รูปแบบการทํางานv

1

EscMenu

Source
Search Help

Enter ?

Focus
Help

Screen
Fit

ปุม เปด ปด การทํางาน เพื่อเปด ปดการทํางานของโปรเจคเตอร

2

EscMenu

Source
Search Help

Enter ?

Focus
Help

Screen
Fit

ปุม คนหา  ไวสําหรับปรับหาภาพ

3 Enter ปุม enter - เมื่อเมนู confi guration หรือ Help Screen แสดงขึ้นมา ใหกดปุม 

enter และทําตามลําดับขั้นตอน

- ถากดปุมนี้ขณะที่เครื่องกําลังสงสัญญาณ

4Enter

Enter

ปุมสี่เหลี่ยมคางหมู - แสดง keystone screen เพื่อใหทานสามารถปรับ keystones ใหอยู

ในตําแหนงที่ถูกตอง

- ถากดปุมนี้ระหวางที่ เมนู confi guration และ Help screen กําลัง

ทํางานอยู ปุมนี้จะชวยในการเลือกเมนูและติดตั้งคา

5.

EscMenu

Source
Search Help

Enter ?

Focus
Help

Screen
Fit

ปุมของความชวยเหลือ 

(Help)

ชวยในการปด help screen และชวยในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น

6.
EscMenu

Source
Search Help

Enter ?

Focus
Help

Screen
Fit

ปุม ออก (esc) - หยุดการกระทํางานของ function ตางๆ

- ถากดปุมนี้ระหวางที่ เมนู confi guration กําลังทํางานอยู เครื่องจะ

เปลี่ยนไปสูเมนูกอนหนานี้

7.

Enter

Enter

ปุมสัญญาณเสียง เพิ่มเสียง

- ลดเสียง

- ไวแกไข keystone ใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง ในระหวางที่ keystone 

screen กําลังทํางานอยู

- ถากดปุมนี้ในระหวางที่เมนู confi guration หรือ help screen 

กําลังทํางานอยู ปุมนี้จะชวยในการเลือกเมนูและตั้งตั้งคา

º··Õè 1   ª×èÍÍØ»¡Ã³� áÅÐÃÙ»áºº¡ÒÃ·Ò §Ò¹



9

ชื่ออุปกรณ รูปแบบการทํางาน

1 จุดเชื่อมติดเพดาน (3 จุด) ยึดติดอุปกรณติดเพดาน เมื่อตองการแขวนโปรเจคเตอรติดกับเพดาน

2 สวนพื้นหลัง เมื่อติดตั้งอุปกรณลงบนพื้นผิว เชน โตะ ใหปรับใหยึดติดตามแนวพื้นราบ

3  จุดติดตั้งสายเคเบิ้ลสําหรับความ

ปลอดภัย

ใหวางสายเคเบิลผานตรงจุดนี้และล็อคเขาประจําที่

4  ฐานสําหรับปรับพื้นหนา เมื่อติดตั้งโปรเจคเตอรบนพื้นผิว เชนโตะ ใหปรับฐานเพื่อใหอยูในตําแหนง

ที่สมดุลยกับภาพ

 

สัญลักษณปุม ชื่ออุปกรณ รูปแบบการทํางานv

8. EscMenu

Source
Search Help

Enter ?

Focus
Help

Screen
Fit

ปุมเมนู แสดงและปด เมนู confi guration

9.

EscMenu

Source
Search Help

Enter ?

Focus
Help

Screen
Fit

ปุมชวยปรับภาพใหพอดี

กับหนาจอ (Screen Fit)

ชวยในการปรับภาพใหพอดีกับหนาจอ กรอบ

จะเปนการปรับใหพอดีกับกรอบ หนาจอ โดยอัตโนมัติ (screen fi t  

สําหรับรุน EB–W16 เทานั้น)

ปุมนี้จะไมทํางานเมื่อโปรเจคเตอรถูกแขวนอยูบนผนัง

10.

EscMenu

Source
Search Help

Enter ?

Focus
Help

Screen
Fit

ปุมชวยปรับความคมชัด 

(Focus Help)

ชวยในการปรับความคมชัด
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ปุมสัญลักษณ ชื่ออุปกรณ รูปแบบการทํางาน

1

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7

Aspect

8

Num

Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

ปุมเปด-ปดเครื่อง สําหรับเปด ปด การทํางาน

2

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7

Aspect

8

Num

Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

ปุมคอมพิวเตอร  เปลี่ยนจาก computer port ไปเปนภาพ

3

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7

Aspect

8

Num

Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

ปุม video ทุกครั้งที่กดปุมนี้ ภาพจะถูกสงผานมาในรูปแบบของ S-Video และ 

HDMI

4

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7

Aspect

8

Num

Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

ปุม screen fi t ชวยในการปรับภาพใหพอดีกับหนาจอ กรอบ

- จะเปนการปรับใหพอดีกับกรอบ หนาจอ โดยอัตโนมัติ (screen fi t  

สําหรับรุนEB–W16 เทานั้น)

ปุมนี้จะไมทํางานเมื่อโปรเจคเตอรถูกแขวนอยูบนผนัง

5.
Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7

Aspect

8

Num

Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

แผงตัวเลข สําหรับใสรหัส password

6.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7

Aspect

8

Num

Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

ปุม auto ถากดปุมนี้ขณะที่ กําลังสงสัญญาณ analog RGB จากคอมพิวเตอร 

เครื่องจะทําการปรับตําแหนงของภาพใหอัตโนมัติใหอยูในตําแหนงที่

ชัดเจนและเหมาะสมที่สุด

7.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7

Aspect

8

Num

Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

ปุมปรับทิศทาง ทุกครั้งที่กดปุมนี้ ทิศทางภาพจะเปลี่ยนไป

8.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7

Aspect

8

Num

Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

ปุมเลขหมาย กดคางปุมนี้ และกดเลขหมายสําหรับการใสรหัส password

9.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7

Aspect

8

Num

Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

ปุมเมนู แสดงและปดเมนู confi guration

10.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7

Aspect

8

Num

Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

ปุมเลือกเมนู ถากดปุมนี้ระหวางที่ เมนู confi guration และ Help screen กําลัง

ทํางานอยู ปุมนี้จะชวยในการเลือกเมนูและติดตั้งคา

- ระหวางที่ wireless mouse กําลังทํางานอยู  ตัว mouse  จะชี้ไปยัง

ทิศทางที่กดอยู

11.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7

Aspect

8

Num

Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

ปุมเมาส - เมื่อเมนู confi guration และ help screen แสดงขึ้นมา กดปุมเพื่อ

เขาสูกระบวนการตอไป

- ปุมนี้จะทํางานเหมือนกดดานซายของ mouse เมื่อตองการใช 

wireless mouse function
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º··Õè 1   ª×èÍÍØ»¡Ã³� áÅÐÃÙ»áºº¡ÒÃ·í Ò§Ò¹

ปุมสัญลักษณ ชื่ออุปกรณ รูปแบบการทํางาน

12.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7

Aspect

8

Num

Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

User function เลือกหมวดที่มีการใชงานบอยๆ จาก 6 หมวดที่มีอยูบนเมนู 

confi guration และบันทึกไวที่ปุมนี้ โดยเริ่มจากกดปุมนี้ และกําหนด

เมนูที่ตองการเลือกและปรับหนาจอที่ตองการ เทานี้ก็จะทําใหทาน

สามารถกดเพียงครั้งเดียวเพื่อทําการตั้งคาหรือปรับหนาจอได

13.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7

Aspect

8

Num

Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

Page button เปลี่ยนหนาจากไฟลขอมูล PowerPoint ไดตามขั้นตอนเหลานี้

- เมื่อใช wireless mouse function

- เมื่อใช USB display

ทั้งนี้ระหวางที่เครื่องแสดงภาพจาก PC Free ใหกดปุุมนี้เพื่อเลือกภาพ

กอนหนา หรือหลัง

14.
Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7

Aspect

8

Num

Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

E-zoom button เพิ่มหรือลดขนาดของภาพโดยไมตองไปปรับที่หัวขอโปรเจคชั่น

15.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7

Aspect

8
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Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

A/V mute button - เปดหรือปดภาพและเสียง

- ทานสามารถกลับภาพที่ฉายได โดยการกดปุมนี้ประมาณ 5 วินาที

สวนหนา-สวนหนา/ เพดาน (Front <=> Front/Ceiling)

สวนหลัง-สวนหลัง/ เพดาน (Rear <=> Rear/Ceiling)

16.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7
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Menu

User

Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

Help button แสดงและปด help screen เครื่องจะโชวใหเห็นวาจะชวยเหลือทานได

อยางไรจากสถานการณที่เกิดขึ้น

17.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1

Auto

7
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8

Num

Menu
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Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

Freeze button กดปุมนี้ภาพจะถูกคางไว และกดอีกครั้งเพื่อใหกลับมาเหมือนเดิม

18.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
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9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

Volume button เพิ่มและลดระดับของเสียง
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ปุมสัญลักษณ ชื่ออุปกรณ รูปแบบการทํางาน

19.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Video

Computer

Screen Fit
1
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Aspect
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E-Zoom
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Help
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Freeze

Volume

Pointer

Esc

Color Mode
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2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

Pointer button แสดงภาพลูกศรบนจอโปรเจคเตอร

20.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Color Mode
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2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

Esc button - เพื่อหยุดการทํางาน

- ถากดปุมนี้ขณะที่เมนู confi guration แสดงอยู เครื่องจะเปลี่ยนไปสู

สถานะกอนหนานี้

- ปุมนี้จะทํางานเหมือนกดดานขวาของ mouse เมื่อตองการใช 

wireless mouse function

21.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Screen Fit
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Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

Color mode button ทุกครั้งที่กดปุมนี้ จะเปนการเปลี่ยน color mode

22.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Screen Fit
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A/VMute

Help
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Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB

2D 3D button ทุกครั้งที่กดปุมนี้ จะเปนการเปลี่ยน mode ไปเปน 2D หรือ 3D ให

เปลี่ยนเปน mode 3D เมื่อมีการสงดวยสัญญาณ 3D และใหเปลี่ยน

เปน mode 2D เมื่อมีการสงดวยสัญญาณ 2D

23.Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Screen Fit
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USB

LAN button ปุมนี้ไมสามารถใชบน projector

24.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Fage

E-Zoom

A/VMute

Help

?

Freeze

Volume
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Esc

Color Mode
9

2D/3D
3

LAN

Source Search

USB USB button ทุกครั้งที่กดปุมนี้ จะเปนการแสดงภาพจาก USB และภาพจากอุปกรณ

เชื่อมตอ ที่ตอเขามาจากUSB (Type A) port

25.

Screen Fit 2D/3D

Auto Aspect Color Mode

1 2 3
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3
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Source Search

USB

Source search button เปลี่ยนสถานะของแหลงที่มาของภาพ

26. Remote control light 

emitting area

สําหรับรับสัญญาณจาก remote control
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สามารถติดตั้งโปรเจคเตอรได 4 รูปแบบ ตามสภาพของพื้นที่ที่แตกตางกัน

º··Õè 2   ¡ÒÃµÔ´µÑé§

 ฉายภาพจากดานหนา (โดยการติดตั้ง

เครื่องจากดานหนา)

ÇÔ¸‚¡ÒÃµÔ´µÑé§

 ฉายภาพจากดานหลัง (โดยการติดตั้ง

เครื่องจากดานหลัง)

 แขวนโปรเจคเตอรไวบนเพดาน และฉาย
ภาพมาจากดานบน (โดยการติดตั้งเครื่อง 
ไวบนเพดานดานหนา)

 แขวนเครื่องโปรเจคเตอรไวบนเพดาน และ

ฉายภาพมาจากดานบนขางหลงัจอ  (โดยการ

ติดตั้งเครื่องไวบนเพดานดานหลัง) 
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กรุณาอยาใชโปรเจคเตอรกลับดาน เพราะอาจจะทําใหเครื่องเสีย

 ขอควรแนะนําสําหรับ การติดตั้งบนเพดาน

 เซ็ทโปรเจคชั่นใหอยูที่ ดานหนา และทานสามารถปรับเปลี่ยนจากดาน

หนาไปดานหลังไดจากเมนู confi guration 

 

 ทานสามารถเปลี่ยน projection mode โดยการกดปุม ลง ที่ A/V Mute 

button ของ remote control ประมาณ 5 วินาที

ดานหนา-ดานหลัง/ เพดาน (Front <=> Front/Coiling)

ดานหลัง-ดานหนา/ เพดาน (Rear <=> Rear/Coiling)

 ตองใหความระมัดในการติดตั้งบนเพดานเปนพิเศษ เพราะการติดตั้งที่ไม

ถูกตองอาจะทําใหเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได

 

 การติดตั้งบนเพดานโดยใชเทปหรือกาวยึดติดแทนการขันนอต และหาก

ทานใชสารหลอลื่นหรือนํ้ํามันบนเครืื่องโปรเจคเตอร อาจจะทําใหเครื่อง

โปรเจคเตอรหลนจากเพดาน เกิดอุบัติเหตุทําใหทานไดรับบาดเจ็บ

นอกจากนี้ ยังจะทําใหเครื่องโปรเจคเตอรไดรับความเสียหายดวย

 

 กรุณาอยาวางอะไรทับบนชองระบายอากาศหรือชองอากาศเขาเครื่อง 

เพราะอุณหภูมิความรอนที่สูงขึ้นอาจจะกอใหเกิดไฟไหมได

¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§

¤í Òàµ×Í¹

NOTE :
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µÔ´µÑé§à¤Ã×èÍ§â»Ãà¨¤àµÍÃ�´Ñ§¹Õé

º··Õè 2   ¡ÒÃµÔ´µÑé§â»Ãà¨¤àµÍÃŠ

- ติดตั้งโปรเจคเตอรใหเปนไปในทางเดียวกับจอ ถาโปรเจคเตอรทํามุมของจอ จะทําใหภาพที่เกิดขึ้นบิดเบี้ยวได

- ติดตั้งโปรเจคเตอรในพื้นผิวระดับเดียวกัน ถาโปรเจคเตอรถูกวางเอียง ภาพก็จะเอียงตาม

 กรุณาทําตามนี้ถาคุณติดตั้งโปรเจคเตอรในทางเดียวกับจอ

 กรุณาทําตามนี้ถาคุณติดตั้งใหอยูในระดับเดียวกันกับพื้นผิว

ÇÔ¸‚¡ÒÃµÔ´µÑé§
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     ขนาดของภาพจะขึ้นอยูกับระยะหางของการวางโปรเจคเตอรกับจอ มองภาพที่แสดงทางขวาเพื่อเลือกตําแหนงที่ดีที่สุด

ที่เขากับขนาดของจอ ระยะทางที่ใกลที่สุดจะไดภาพจาก maximum zoom กรุณาดูภาพขางลาง เกี่ยวกับรายละเอียดของ

ระยะหาง

16:10 ขนาดของจอ

เมื่อทานตองแกไขสิ่งที่บิดเบือนไป ภาพที่แสดงออกมาอาจจะถูกลดขนาดลงมา

¢¹Ò´¢Í§¨Í áÅÐÃÐÂÐË‹Ò§¢Í§¡ÒÃÇÒ§à¤Ã„›Í§

NOTE :
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การฉายภาพมาจากคอมพิวเตอร สามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอร โดยปฏิบัติตามดังนี้

º··Õè 2   ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍÍØ»¡Ã³�

àª×èÍÁµ‹Íâ´ÂãªŒà¤àºÔÅ¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�
เชื่อมตอตรงจุดจากชองสัญญาณออกของคอมพิวเตอร ไปยังจุดตอเขาคอมพิวเตอรในโปรเจคเตอร ทานสามารถ

ตอสัญญาณเสียงออกไปยังลําโพง โดยการเชื่อมตอจากจุดสัญญาณเสียงออก (audio output port) ที่อยูบน

คอมพิวเตอร ไปยัง audio-L/ R port ในโปรเจคเตอร โดยการใชสายเคเบิลเชื่อม

àª×èÍÁµ‹Íâ´ÂãªŒÊÒÂ USB 
เชื่อมตอ USB port ของคอมพิวเตอรเขากับ USB (Type B) port ของโปรเจคเตอร

ทานสามารถสงทั้งภาพและเสียงจากคอมพิวเตอรออกมาได

àª×èÍÁµ‹Íâ´ÂãªŒÊÒÂ HDMI 
เชื่อมตอจาก HDMI port ของคอมพิวเตอรไปยัง HDMI port ของโปรเจคเตอร

 เมื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับ monitor out/computer 2 port ใหเซ็ทที่ monitor out port 
กับ computer 2 จากเมนู confi guration (EB-W16 เทานั้น) 

 ทานสามารถใชสาย USB เชื่อมตอจากโปรเจคเตอรไปยังคอมพิวเตอร เพื่อแสดงภาพจาก
คอมพิวเตอรได ฟงกชั่นนี้เรียกวา USB display

¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃŠ 

1

2

3
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การแสดงภาพจาก DVD players หรือ VHS video หรืออื่นๆ 

สามารถเชื่อมตอกับโปรเจคเตอร ตามวิธีดังนี้

**เปนภาพของเครื่อง EB - W1
**ชื่อของจุดเชื่อมตอ และตัวเชื่อมตอ อาจจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับแหลงของขอมูลที่ทําการเชื่อมตอ

àª×èÍÁµ‹Íâ´ÂãªŒ Video, S-video cable
 เชื่อมตอ จุดตอสัญญาณภาพออก video out

put port ของภาพตนฉบับไปยัง จุดตอเขา video 

port ของโปรเจคเตอร หรือ เชื่อมตอจากจุดตอ

ภาพออก S-video output port ไปยัง จุดตอเขา 

S-Video port ของโปรเจคเตอร

 ทานสามารถเชื่อมตอเสียงจากลําโพงของ

โปรเจคเตอร โดยเชื่อม audio output port 

จากเสียงตนฉบับไปยัง audio L/R port ของ

โปรเจคเตอร ดวยการใชสาย audio cable

àÁ×èÍàª×èÍÁµ‹Íâ´ÂãªŒ ÍØ»¡Ã³�·Ò§àÅ×Í¡ ÊÒÂ video cable 

 เชื่อมตอภาพจาก output port ไปยัง computer input 

port ของโปรเจคเตอร

 ทานสามารถ เชื่อมตอเสียงจากลําโพงของโปรเจคเตอร โดย

เชื่อม audio output port จากเสียงตนฉบับไปยัง audio 

L/R port ของโปรเจคเตอร ดวยการใชสาย audio cable

àÁ×èÍàª×èÍÁµ‹Íâ´ÂãªŒ HDMI cable
 เชื่อมตอภาพจาก HDMI port ของตนฉบับไปยัง HDMI port 

   ของโปรเจคเตอร

 ทานสามารถสงเสียงไปพรอมกับภาพได

 ถาเปด input source ไว ขณะที่ทานตอเชื่อม

กับโปรเจคเตอร อาจจะทําใหเครื่องเสียได

 อยาพยายามใชปลั๊กที่มีขนาดรูปราง ขนาด

แตกตางกัน เพราะเครื่องอาจจะเสียได

 ถาสภาพของจุดเชื่อมตอ port ของอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอไมอยูในสภาพปกติ ใหใชสาย
เคเบิลที่จัดมาให ตอเชื่อมกับอุปกรณ หรือสายสํารองเชื่อมตอกับโปรเจคเตอร

 ขณะกําลังใช 2 RCA(L/R) stereo mini pin audio cable ขอใหตรวจสอบวาสายดังกลาวมีปาย
ระบุวา สามารถใชงานได

¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍáËÅ‹§·ÕèÁÒ¢Í§ÀÒ¾

¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§

1

2

3
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เมื่อ USB device ทําการเชื่อมตอแลว ทาน

สามารถนําเสนอไฟลจาก USB memory หรือ

กลองดิจิตัล โดยใช PC free

º··Õè 2   ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍÍØ»¡Ã³�

¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Íâ´ÂÍØ»¡Ã³� USB

ทานสามารถตอเขากับอุปกรณหลากหลายตั้งแต optional document camera, USB memory, USB compatible 

hard disks รวมถึงกลองดิจิตัล โดยทําการเชื่อมตอดวยสาย USB cable  กับUSB device เพื่อตอเขากับUSB (Type A) 

port บนโปรเจคเตอร

-  ถาทานใช USB hub การเชื่อมตออาจจะไมถูก

ตอง อุปกรณจากกลองดิจิตัลหรือ USB 

devices ควรจะเชื่อมตอโปรเจคเตอรโดยตรง

- เมื่อเชื่อมตอโดยใช USB compatible hard 

disk ใหตรวจสอบใหมั่นใจวา ทานไดตอ AC 

adapter กับ  hard disk

- การเชื่อมตอจากกลองดิจิตัลหรือ hard disk ไป

ยังโปรเจคเตอร ใหใชสาย USB cable ที่จัดมาให 

หรือสายที่ใชไดสําหรับอุปกรณนี้

- การใชสาย USB cable ความยาวไมควรเกิน

กวา 3 เมตร เพราะ PC free function อาจจะ

ไมทํางาน

 

¡ÒÃ¶Í´ USB devices 
หลังจากที่ทํางานเสร็จแลว ใหถอด USB devices ออกจากโปรเจคเตอร โดยตองปดอุปกรณ กลองดิจิตัลหรือ 

hard disks เสียกอน แลวจึงถอดออกจากโปรเจคเตอร

¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§
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ทานสามารถเชื่อมตอภาพและเสียงโดยตอเขากับ external monitor หรือลําโพง

**เปนภาพของเครื่อง EB - W1
**ชื่อของจุดเชื่อมตอ และตัวเชื่อมตอ อาจจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับแหลงของขอมูลที่ทําการเชื่อมตอ

1. เมื่อสงภาพออกไปยัง external monitor

เชื่อมตอ external monitor ไปยัง monitor out/ computer 2 port โดยใช

สายเคเบิลตอเขากับ external monitor

2. เมื่อสงเสียงไปยัง external speaker

เชื่อมตอ external speaker ไปยัง audio out port ของโปรเจคเตอร โดยใช

สายaudio cable

 เมื่อสงภาพออกไปยัง external monitor ใหตั้งคาไวที่ monitor out port ไปยัง monitor 
out จากเมนู confi guration

 ถาทานตั้งคาไวที่ standby mode ไปยัง communication on จะสามารถสงภาพออกได
เชนกัน

 ตองเปน สัญญาณanalog RGB จากคอมพิวเตอรเทานั้น ที่จะสามารถสงออกไปยัง 
external monitor ทานไมสามารถสงสัญญาณอื่นๆ ได

 การตั้งคาสําหรับฟงกชั่น keystone, เมนู confi guration หรือ help screens นั้นไม
สามารถสงออกไปยัง external monitor ได

 เมื่อเชื่อมหัว audio cable เขาไปใน audio out port เสียงจาก built-in speakers ใน
โปรเจคเตอรจะยายไปสู external output

¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍÍØ»¡Ã³�ÀÒÂ¹Í¡ (ÃØ†¹ EB-W16 à·‹Ò¹Ñé¹)
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สวนนี้จะเปนการอธิบายถึง กระบวนการการเชื่อมตอโปรเจคเตอรกับคอมพิวเตอร ดวยสายคอมพิวเตอร

º··Õè 3   ¡ÒÃ©ÒÂÀÒ¾

1. เชื่อมตอโปรเจคเตอรเขากับชองเสียบกับสายไฟ
2. เชื่อมตอโปรเจคเตอรกับคอมพิวเตอรดวยสายคอมพิวเตอร
3. เปดโปรเจคเตอร
4. เปด A/V mute slide
5. เปดคอมพิวเตอร
6. เปลี่ยนหนาจอคอมพิวเตอรแสดงผล
 เมื่อใชคอมพิวเตอรแบบพกพา ทานจําเปนตองเปลี่ยนหนาจอคอมพิวเตอร
 โดยการ กดคางไวที่ Fn key (function key) และกดแปน

ถาภาพไมขึ้น ทานสามารถปรับเปลี่ยนการฉายภาพโดย

วิธีดังนี้

 กดปุม source search บน control panel หรือ 

remote control

 กดปุมสําหรับ port ที่ตองการบน remote control

หลังจากฉายภาพแลว ใหปรับความคมชัดของภาพตาม

ตองการ

 การแกไข ภาพที่บิดเบี้ยว keystone distortion 

 การปรับสมดุลภาพ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµÔ´µÑé§ ä»ÊÙ‹¡ÒÃ©ÒÂÀÒ¾

 วิธีการเปลี่ยนจะแตก

ตางกันไป ขึ้นอยูกับ

คอมพิวเตอรที่ใช ทั้งนี่

ใหดูจากคูมือที่มากับ

คอมพิวเตอร

 เมื่อปดโปรเจคเตอร ให

กดปุม [   ] สองครั้ง

NOTE :
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กดปุม source search เพื่อปลอยสัญญาณภาพจากแหลงขอมูลของภาพ

  

    

* สําหรับ Computer 2 เทานั้น เมื่อเซ็ทไวที่ 

monitor out port ตอไปยัง computer 2 จาก

เมนู confi guration (รุน EB-W16 เทานั่น)

 

เมื่อมีภาพมากกวาสองแหลง เชื่อมตอพรอมๆ กัน 

ใหกดปุม source search จนกวาภาพที่ตองการ

จะขึ้นมา

เมื่ออุปกรณวีดีโอของทานเชื่อมตอเรียบรอยแลว

ใหเริ่มที่ playback  กอนทําการเริ่มตนกระบวน

การตางๆ

การใช remote control การใช control panel

 ภาพนี้แสดงใหเห็นวา สัญญาณภาพ

ตางๆ ยังไมไดตอเชื่อมเขามา

µÃÇ¨ËÒÊÑÞÞÒ³à¢ŒÒâ´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔáÅÐ»Ã˜ºà»ÅÕèÂ¹¡ÒÃ
©ÒÂÀÒ¾ (source search)

NOTE :
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1. ทุกครั้งที่กดปุม          ภาพจะสงเขามาจากแหลงขอมูลของภาพ

- จาก computer 1 หรือ computer 2 

- monitor out / computer2 port (รุน EB-W16 เทานั่น)

2. ทุกครั้งที่กดปุม          ภาพจะสงเขามาจากแหลงขอมูลของภาพ

- S-video port 

- Video port 

- HDMI port 

3. ทุกครั้งที่กดปุม          ภาพจะสงเขามาจากแหลงขอมูลของภาพ

- USB display

- PC Free

- Document camera

4. ปุม          ไมสามารถใชบนโปรเจคเตอรได

º··Õè 3   ¡ÒÃ©ÒÂÀÒ¾

ทานสามารถปรับเปลี่ยนภาพโดยกดปุมตางๆบน remote control ดังนี้

 ทานสามารถใช USB cable เชื่อมตอภาพจากคอมพิวเตอรกับโปรเจคเตอร ทั้งนี้ทานสามารถฉายภาพและ

เสียงดวย USB cable ได

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÀÒ¾â´ÂãªŒ remote control

¡ÒÃ©ÒÂÀÒ¾¨Ò¡ USB display
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ของระบบที่รองรับ ใหดูที่ homepage ของเราหรือที่ศูนยบริการ

 http://www.epson.com

 ศูนยบริการอุปกรณโปรเจคเตอรของเอปสัน

for windows = สําหรับระบบปฏิบัติการ วินโดวส

 OS
 

Windows 2000*1

Windows XP Professional 32 bit

Home Edition 32 bit

Tablet PC Edition 32 bit

Windows vista Ultimate 32 bit

Enterprise 32 bit

Business 32 bit 

Home Premium 32 bit

Home Basic 32 bit 

 Windows 7 Ultimate 32/64 bit

Enterprise 32/64 bit 

Professional 32/64 bit

Home Premium 32/64 bit 

Home Basic 32 bit

Home Basic 32 bit

Starter 32 bit                                                                               

CPU Mobile Premium III 1.2 GHz หรือสูงกวานั้น
แนะนํา Pentium M 1.6 GHz หรือสูงกวานั่น

ขนาดของหนวยความจํา 256 MB หรือมากกวา แนะนํา 512 MB หรือมากกวา 

Hard disk space 20 MB หรือมากกวา

จอแสดง ความละเอียดของจอไมนอยกวา 640 x 480 และไมเกินกวา 1600 x 1200
จอสี 16 bit color หรือมากกวานั้น

*Service  pack 4 เทานั้น

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÃÐºº
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สําหรับ MAC OS X 

OS 
 

MAC OS X 10.5 x 32 bit
MAC OS X  10.6 x 32/ 64 bit
MAC OS X 10.7x 32/64 bit

CPU Power PC G4 1 GHz หรือเร็วกวานั้น
แนะนํา Core Duo 1.83 GHz หรือเร็วกวานั้น

ขนาดของหนวยความจํา 512 MB หรือมากกวานั้น

 Hard disk space 20 MB หรือมากกวานั้น

 จอแสดง/ ความละเอียดของจอไมนอยกวา 640 x 480 และไมเกินกวา 
1680 x 1200
- จอสี 16 bit color หรือมากกวานั้น

º··Õè 3   ¡ÒÃ©ÒÂÀÒ¾

Spec ¢Ñé¹µíèÒ  MAC
Power Pc G9

S 12 MG

Spec ¢Ñé¹µíèÒ  Windows
XP / Vista / 7

Penfill III 1.2256
256 NB
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เมื่อมีการแสดง License Agreement ขึ้นมา ใหคลิกวา Agree (ตกลง)

สําหรับการเชื่อมตอครั้งแรกระหวางคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรโดยการใชสาย USB cable จําเปนตองติดตั้ง driver 

ทั้งนี้มีกระบวนการที่แตกตางกันสําหรับ Windows และ MAC OS X

 สําหรับครั้งตอไป ทานไมจําเปนตองลงdriver อีก

 ถาตองการเชื่อมตอภาพจากหลายแหลงขอมูล ใหเปลี่ยนชองเขาเปน USB display

 ถาทานใช USB hub การเชื่อมตออาจจะไมถูกตอง ใหเชื่อมตอโดยใช USB cable ตอ

โดยตรงกับโปรเจคเตอร

เชื่อมตอจากชองUSB port ของคอมพิวเตอรไปยัง USB (Type B) port โปรเจคเตอร ดวย USB cable

 สําหรับ Windows 2000 หรือ Windows XP จะมีขอความเตือนทานขึ้นมาบนจอ

วา ตองการจะเปดเครื่องใหมอีกครั้ง ใหเลือกวา ไม

สําหรับ Windows 2000

ใหดับเบิ้ลคลิกที่ 

Computer, Epson PJ_UD 

และตามดวย EMP_UDSE.EXE

สําหรับ Windows XP 

driver จะติดตั้งเองโดยอัตโนมัติ

สําหรับ Windows Vista / 

Windows 7

เมื่อมีกลองขอความเขามา ให

คลิกที่ Run_EMP_UDSE.exe

 ถาเครื่องไมไดติดตั้งอัตโนมัติ ใหดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer-EPSON _PJ_UD-EMP_UDSE.EXE 
ที่คอมพิวเตอรของทาน

 ในกรณีที่ไมมีภาพฉายออกมา ใหคลิกที่ All computer-EPSON Projector-Epson USB Display- 
Epson USB Display Vx.xx บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

 เมื่อใชคอมพิวเตอรที่ใชโปรแกรม Windows 2000 และมีปญหาใชงานไมได ในกรณีนี้ใหพยายาม 
updating Windows ใน version ลาสุด และเปดเครื่องใหม หลังจากนั้นใหพยายามเชื่อมตออีกครั้ง

¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í¤Ã˜œ§áÃ¡

Êí ÒËÃÑº Windows

ใหหยุดการเชื่อมตอเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลว

เมื่อหยุดการเชื่อมตอแลว ก็ไมมีความจําเปนตองใช Safety Remove Hardware 

เมื่อภาพจากคอมพิวเตอรถูกฉาย

อาจะจะใชเวลาเล็กนอยกอนที่ภาพจะถูกฉายขึ้นมา เมื่อมีภาพแลว ใหออกหางจากตัวเครื่อง และอยาใหสาย 

USB cable หลุด รวมทั้งอยาปดตัวเครื่องโปรเจคเตอร

1

2
3

4
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เชื่อมตอจาก USB port บนคอมพิวเตอรไปยัง USB (Type B) ของโปรเจคเตอรโดยใช USB cable

 ติดตั้ง USB folder ไวใน fi nder 

ดับเบิ้ลคลิกที่ USB Display installer Icon

ปฏิบัติตามที่ขอความในจอภาพใหทํา เพื่อติดตั้ง

เมื่อมีขอความ License Agreement ขึ้นมา ใหคลิกคําวาตกลง

 ใสรหัสเครื่องและเริ่มการติดตั้ง

 เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น USB Display Icon จะถูกโชวขึ้นมาบน menu bar 

การฉายภาพ

อาจจะใชเวลาเล็กนอยกอนที่ภาพจะถูกฉายขึ้นมา เมื่อมีภาพแลว ใหออกหางจากตัวเครื่อง และอยาใหสาย 

USB cable หลุด รวมทั้งอยาปดตัวเครื่องโปรเจคเตอร

เมื่อสิ้นสุดการทํางานแลวใหเลือก disconnect จากเมนู USB  Display icon บน menu bar แลวดึงสาย 

USB cable ออกได

º··Õè 3   ¡ÒÃ©ÒÂÀÒ¾

 ถา USB display setup folder ไมถูกแสดงโดยอัตโนมัติใน fi nder. ใหดับเบิ้ลคลิกที่ 

EPSON_PJ_UD-USB display Installer บนคอมพิวเตอรของทาน

 ในกรณีที่ไมมีภาพฉายออกมา ใหคลิกที่ USB Display icon ที่อยูในDock

 ถาไมมี USB Display icon ใน dock ใหดับเบิ้ลคลิกที่ USB Display บน Application 

folder

 ถาทานเลือกที่จะออกจากเมนู USB Display icon ที่อยูใน dock ดังนั้น USB Display 

จะไมสามารถเปดไดโดยอัตโนมัติแมวาจะไดตอเชื่อมดวยสาย USB cable แลวก็ตาม

Êí ÒËÃÑº MAC OS X

1

2
3
4

5

6

NOTE :
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คลิก start เลือก setting 

และคลิกที่ control panel

คลิก start แลวคลิกที่ 

control panel

คลิก start แลวคลิกที่ 

control panel

เปด application folder แลวดับเบิ้ล

คลิกที่ USB Display และคลิกสองครั้ง

ที่ Tool

ดับเบิ้ลคลิกที่ Add / 

remove programs 

ดับเบิ้ลคลิกที่ add หรือ 

remove program

ดับเบิ้ลคลิกที่ add หรือ 

remove programs 

Run USB Display 

Uninstaller 

คลิก change /

remove programs

เลือก Epson USB 

Display แลวคลิกที่ 

remove

 เลือก Epson USB 

Display แลวคลิกที่ 

Uninstall

เลือก Epson USB Display 

แลวคลิกที่ change / 

remove

Êí ÒËÃÑº Windows 2000

Êí ÒËÃÑº Windows XP

Êí ÒËÃÑºWindows Vista/ Windows 7

Êí ÒËÃÑº MAC OS X

¶Í¹¡ÒÃµÔ´µÑé§ (Uninstalling)
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ทานสามารถแกไขภาพที่บิดเบี้ยวไดดังตอไปนี้

 ¡ÒÃá¡Œä¢â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ
 - Auto H/V keystone (รุน EB-W 16 เทานั่น)

 - Auto V-keystone (รุน EH-TW550/ EH-TW510 เทานั้น)

 

 ¡ÒÃá¡Œä¢´ŒÇÂµ¹àÍ§ (Manual) (H-keystone adjuster) (ÃØ‹¹EH-TW550/EH-TW 510 à·‹Ò¹Ñé¹)
ทําไดโดยปรับใหภาพที่บิดเบี้ยวนั้นอยูบนแนวเดียวกับตัวปรับความคมชัดของภาพ

º··Õè 4   ¡ÒÃ»Ã˜º¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´¢Í§ÀÒ¾

 ¡ÒÃá¡Œä¢´ŒÇÂµ¹àÍ§ (Manual) (H/V-keystone)
ทําไดโดยการปรับภาพทั้งแนวตรงแนวดิ่งใหมาสูสมดุลยตรงกัน

¡ÒÃá¡Œä¢ÀÒ¾·ÕèºÔ´àºÕéÂÇ
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 Auto H/V - keystone (รุน EB-W16 เทานั้น)

 เมื่อโปรเจคเตอรมีการขยับเขยื้อนไมวาทางใดทางหนึ่ง ระบบที่เรียกวา Auto H/V-keystone 

จะทํางานอัตโนมัติใหภาพเพื่อสมดุลย

 เมื่อโปรเจคเตอรถูกเคลื่อน ระบบนี้ทํางานใหภาพกลับมาสมดุลยอีกครั้ง

 ทานสามารถใช Auto H/V-keystone เพื่อแกไขภาพ

 มุมที่ตองแกไขจะอยูที่ประมาณ 20 องศา ทัั้งซายและขวา และประมาณ 30 องศา ทั้งขึ้นและลง

 

 ¡ÒÃá¡Œä¢´ŒÇÂµ¹àÍ§ (Manual) (Quick corner)
ทําใหโดยการปรับมุมตางทั้งสี่มุมใหมีสมดุลยตรงกัน

 เมื่อทานแกไขการบิดเบี้ยวของภาพไดแลว ภาพที่ฉายออกมาอาจจะมีขนาดเล็กลง

 Auto H/V-keystone จะทํางานตอเมื่อ projection ถูกเซ็ทไวที่ front บน เมนู confi guration

 ถาทานไมตองการใช  Auto H/V-keystone function ใหเซ็ท H/V-keystone ไปที่ off

¡ÒÃá¡Œä¢â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ
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Auto V-keystone (ÃØ‹¹ EH-TW550/ EH-TW510 à·‹Ò¹Ñé¹)
สําหรับ รุน EH-TW550/ EH-TW510 การแกไขภาพจะทํางานโดยอัตโนมัติ

ทานสามารถใช Auto V-keystone สําหรับการแกไขภาพดังนี้

แกไขมุม: ประมาณ 30 องศา ทั้งขึ้นและลง

¡ÒÃá¡Œä¢´ŒÇÂµ¹àÍ§
ทานสามารถแกไขภาพที่บิดเบี้ยวไดดวยตนเอง

ทานสามารถใช Auto H/V-keystone เพื่อแกไขภาพ

- มุมที่ตองแกไขจะอยูที่ประมาณ 20 องศา ทัั้งซายและขวา และประมาณ 30 องศา ทั้งขึ้นและลง

 

H-keystone adjuster (ÃØ‹¹EH-TW550/EH-TW 510 à·‹Ò¹Ñé¹)
เคลื่อนยาย horizontal keystone adjuster ทั้งมุมซาย ขวา ใหอยูในทิศทางสมดุลยกัน

 Auto H/V-keystone จะทํางานตอเมื่อ projection ถูกเซ็ท

ไวที่ front บน เมนู confi guration

 ถาทานไมตองการใช Auto H/V-keystone function ให

เซ็ท H/V-keystone ไปที่ off

 เมื่อตองการใช horizontal keystone adjuster ใหตั้งคาไวที่ H-keystone 

adjuster 

 ทานยังสามารถใช H/V keystone เพื่อทําการปรับทิศทางใหสมดุลยกันไดดวย

º··Õè 4   ¡ÒÃ»Ã˜º¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´¢Í§ÀÒ¾

NOTE :
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H/V keystone 
ทําไดโดยการปรับภาพทั้งแนวตรงแนวดิ่งใหมาสูสมดุลยตรงกัน

1. กดปุม [     ] หรือปุม [     ] บน control panel ในระหวางที่บนจอภาพโชว ดังนี้

2. กดปุุมตามขั้นตอนเพื่อชวยใหภาพสมดุลย

ทานยังสามารถใช H/V-keystone บนเมนู confi guration ไดดวย

กด [     ] หรือ [     ] เพื่อให

ภาพแนวนอนสมดุลย

กด [     ] หรือ [     ] เพื่อให

ภาพแนวดิ่งสมดุลย

Enter Enter

Enter Enter

EnterEnter
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Quick corner
สามารถชวยใหทานแกไขมุมทั้งสี่มุมไดดวยตนเอง

กดปุมเมนู ระหวางการฉายภาพ

การใช remote control การใช control panel

เลือก keystone ตรง settings 

เลือก quick corner แลวกดปุม [    ]

ใชงานปุม [      ], [      ], [   ] 

และ [   ] บน remote control.

หรือ ปุม [     ], [     ], [    ] และ   

[     ] control panel แลวเลือก

มุมที่ตองการแกไขกดปุม [    ]

º··Õè 4   ¡ÒÃ»Ã˜º¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´¢Í§ÀÒ¾

1

2

3

4
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ใชงานปุม [      ], [      ], [   ] และ [   ] 

บนremote control. หรือ ปุม [     ],

[     ], [    ] และ [     ] บน control

panel แลวเลือกตําแหนงที่ ตองการแกไข

กดปุม [    ]

 

- เมื่อทานกดปุม [    ] หนาจอจะโชวขอ

ที่ 4 เพื่อใหทานสามารถเลือกบริเวณที่

ตองการแกไข

ถามีขอความ “cannot adjust any 

further” แสดงขึ้นมา ทานจะไมสามารถ

ปรับแตงรูปทรงหรือทิศทางใดๆ ไดอีก

ทําซํ้าในขอที่ 4 และ 5 เมื่อจําเปนตองปรับมุม

ตางๆ อีก

เมื่อปรับเสร็จเรียบรอยแลวใหกด ปุม Esc เมื่อ

ออกจากเมนูนี้

เพราะวา keystone ถูกเปลี่ยนไปอยูที่ quick 

corner การเลือกมุมของจอภาพที่โชวอยูในขอ

ที่ 4 จะถูกโชวขึ้นมาถาคุณกดปุม [     ] หรือ 

[     ] บน control panel ใหเปลี่ยน key-

stone ไปที่ H/V-keystone และใหกดปุม

[     ] หรือ [     ] บน control panel เมื่อ

ทานตองการใหภาพสมดุลยทั้งแนวตั้งแนวนอน

 reset quick corner : reset เพื่อใหมีการแกไขให

ถูกตอง

 เปลี่ยนไปที่ H/V- keystone เพื่อใหแกไขใหถูกตอง

 ถากดปุม Esc คางไวประมาณ 2 วินาที หนาจอจะ

โชวภาพของขอ 4 ดังนี้

5 6

7
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Screen fi t function เปนการปรับภาพใหพอดีกับกรอบ จอหรือกระดาน white board เมื่อทานกดปุม screen fi t บน 

remote control หรือบน control panel ภาพจะถูกปรับใหพอดีกับจอ

º··Õè 4   ¡ÒÃ»Ã˜º¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´¢Í§ÀÒ¾

ทานสามารถใช screen fi t เพื่อใหภาพเปนไปตามที่ตองการดังนี้

 ขนาดของจอ : นอยกวาหรือเทากับ 100 นิ้ว

 ระยะหางของโปรเจคเตอรกับจอ : ประมาณ 1.2 เมตรถึง 3.0 เมตร

 มุมแกไข : ประมาณ 20 องศา ทั้งซายและขวา และ 30 องศา ทั้งบนและลาง

 ถาระยะหางยาวมากเกินไป เครื่องจะไมสามารถปรับภาพใหชัดได ตองกระทําการแกไข

ดวยระบบ manual 

 screen fi t จะไมทํางานถาโปรเจคเตอรถูกแขวนอยูบนเพดาน ตองกระทําการแกไขดวย

ระบบ manual 

¡ÒÃ»Ã˜ºÀÒ¾ãËŒ¾Í´Õ¡Ñº¨Íâ´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ (Screen fi t)
(ÊÒ ËÃ˜ºÃØ†¹ EB-W16 à·‹Ò¹Ñé¹)
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กดปุม screen fi t บน remote control หรือบน 

control panel ระหวางที่ทําการฉายภาพ

 

ใช remote control ใช remote control

ปรับหมุนวงแหวน (zoom ring) เพื่อ

ทําการปรับภาพ ตามรูปภาพขางลาง ถา

ขนาดภาพใหญกวากรอบจอ หนาจอจะ

ปรากฏขอความขึ้นมาแจง

ถาขนาดของภาพยังใหญกวากรอบจอ แมวา

มีการปรับ zoom แลวก็ตาม ใหเคลื่อนยาย

โปรเจคเตอรใหหางออกมาอีก

กดปุม screen fi t หรือ ปุม [    ] 

ปรับภาพบนจอใหเปนไปตามสัดสวนที่

ถูกตอง

- เมื่อมีการปรับความคมชัดหนาจอ อยาทํา

การเคลื่อนยานโปรเจคเตอรหรือ บงภาพ 

เพราะภาพที่แสดงออกมาอาจจะไมอยูใน

ตําแหนงที่เหมาะสม

หลังจากทําการแกไขเสร็จแลว หนาจอจะขึ้น

ขอความ

- การออกจากเมนูการแกไข ใหกด ปุม Esc 

บน remote control หรือบน control 

panel เพื่อลบขอความดังกลาว

- การปรับภาพใหคมชัด หลังจากที่ไดทําไป

เบื้องตนแลว ใหกดปุม [     ] [     ] บน 

control panel

- ถาทุกอยางสมบูรณแลว ประมาณ 7 วินาที ขอความนี้จะ

ปดตัวลง

- หลังจาก screen fi t ทํางานเรียบรอยแลว keystone บน

เมนู confi guration จะถูกเซ็ทไปที่ quick corner 

หลังจากนั้นเมื่อทานปรับภาพโดยใชปุม [     ] [     ] บน 

control panel การปรับภาพจะทํางานบน quick corner 

1 2

3
4
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ยืดหรือขยายสวนพื้นหลัง เพื่อใหโปรเจคเตอรอยูในแนวที่เหมาะสม

 screen fi t ชวยใหภาพตรงกับกรอบจอทั้งสองดาน แตในตัวอยางรูปขางลาง เมื่อกรอบจอเปนจอกวางในหอง

เล็กทานสามารถจัดภาพใหพอดีกับกรอบทั้งสวนบนและลางไดดังรูป

 screen fi t อาจจะไมสามารถทํางานไดดีนักในหองที่มืดมาก เชนหองที่ปดไฟ. ดังนั้นในสถานการณนี้ ให

พยายามอีกทีหลังจากที่เปดไฟแลว

 เนื่องการทํางานของ screen fi t ทํางานดวยระบบ sensor ดังนั้นบางครั้งอาจจะไมสามารถทํางานไดอยางราบ

รื่นในบางจอภาพ ยิ่งถามีสวนโคงหรือองคประกอบอื่นๆ หรือถาหองนั้นมีแสงสวางสองเขามามาก ดังนั้นอาจ

จะตองแกไขโดยระบบ manual 

หมุนวงแหวน (zoom ring) เพื่อปรับขนาดของภาพ

º··Õè 4   ¡ÒÃ»Ã˜º¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´¢Í§ÀÒ¾

¡ÒÃ»Ã˜º¢¹Ò´¢Í§ÀÒ¾

¡ÒÃ»Ã˜ºã¹á¹ÇÃÒº
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- ดันฐานปรับระดับออกมาเพื่อปรับระดับ ทั้งนี้ทานสามารถปรับมุมเงยไดถึง 11 องศา

 ยิ่งมุมเงยสูงมาก จะยิ่งยากมากขึ้นในการปรับความคมชัด ดังนั้นการติดตั้ง

โปรเจคเตอรไมควรใหมีมุมเงยสูงมากเกินไป

ทานสามารถปรับเสียงตามขั้นตอนดังนี้

- กดปุม volume บน control panel หรือบน remote control เพื่อปรับเสียง

      ลดขนาดเสียง

      เพิ่มขนาดเสียง

- ปรับเสียงจากเมนู confi guration

อยาเริ่มตนโดยการเปดเสียงอยูที่ระดับดังสุด

เพราะอาจจะทําใหเกิดผลกระทบการสูญเสียการไดยิน ควรปรับระดับเสียงใหเบา

ลงกอนปดเครื่องเสมอ เมื่อเปดเครื่องทํางานแลวจึงคอยปรับระดับเสียงชึ้นมาอีก

ครั้งในภายหลัง

¡ÒÃ»Ã˜ºµí ÒáË¹‹§¢Í§ÀÒ¾

¡ÒÃ»Ã˜ºàÊÕÂ§

Enter

Enter

¤í Òàµ×Í¹

การใช remote control การใช control panel

NOTE :
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ทานสามารถปรับโดยใช focus ring

รุน EB-W16 จะมีฟงกชั่นที่จะชวยทําใหการปรับโฟกัสไดสะดวกขึ้น

 กดปุม focus help บน control panel เพื่อแสดงภาพที่ไดปรับแลว ตามรูป ใหปรับจนกระทั่ง ตัวเลขสีเขียว

กลายเปนสีสม สีสมเปนการแสดงใหเห็นวาเปนการปรับคาสูงสุดแลว

ทานสามารถใช focus help เพื่อแกไขในสถานการณดังนี้

 ขนาดของจอ : นอยกวาหรือเทากับ 100 นิ้ว

 ระยะหางระหวางโปรเจคเตอรกับจอ : ประมาณ 1.2 - 3.0 เมตร

 มุมแกไข : ประมาณ 20 องศา ทั้งซายและขวา และ 30 องศา ทั้งบนและลาง

 

»Ø†Á focus help ÍÒ¨¨Ð·Ò §Ò¹äÁ‹ä´Œ 
¶ŒÒÊÀÒ¾áÊ§ÁÒ¡à¡Ô¹ä»

º··Õè 4   ¡ÒÃ»Ã˜º¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´¢Í§ÀÒ¾
¡ÒÃ»Ã˜ºâ¿¡ÑÊ
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เลือก color mode ที่ประกอบไปดวย การปรับความสวางของภาพ จนถึงการปรับสี

เมื่อสัญญาณเขาเปนสัญญาณ 2D

Mode Application

Dynamic สําหรับหองที่สวาง การใช brightness mode จะชวยลดแสงเงาไดดี

Presentation เหมาะสําหรับนําเสนอในหลากหลายสี ในหองที่มีความสวาง

Theate เหมาะสําหรับดูภาพยนตรในหองมืด จะชวยปรับภาพใหใกลเคียงธรรมชาติ

มากขึ้น

Photo *1 เหมาะสําหรับภาพนิ่ง ในหองที่มีความสวาง ภาพจะถูกปรับใหสดใส มีแสงเงา

ที่เหมาะสม

Sport *2 เหมาะสําหรับดูรายการทีวี ในหองที่มีความสวาง ภาพจะถูกปรับใหสดใส ตาม

ความจริงในรูปแบบ sRGB>> color standard

Blackboard ไมวาทานจะทําการฉายภาพบนจอสีดําหรือสีเขียว การตั้งคานี้จะทําใหภาพที่

ออกเหมือนกับธรรมชาติ

Whiteboard สําหรับการฉายภาพที่สมบูรณบนจอสีขาว

*1 การเลือกการตั้งคานี้จะรองรับเมื่อ เปนการรับสัญญาณ RGB หรือ เปนภาพที่มาจาก USB display 

หรือ USB 

*2 การเลือกการตั้งคานี้จะรองรับเมื่อ เปนการรับสัญญาณจาก องคประกอบของ Video ในรูปแบบ 

Video หรือ S-Video

เมื่อรับสัญญาณเขาในรูปแบบ 3D

Mode Application

3D Dynamic เหมาะสําหรับหองที่มีความสวาง ในรูปแบบbrightness mode และจะชวย

ลดแสงเงาไดดี

3D Theatre เหมาะสําหรับการชมภาพยนตร ในหองมืด จะใหภาพที่เปนธรรมชาติ

¡ÒÃàÅ×Í¡¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÀÒ¾ ( selecting color mode )

Êí ÒËÃÑºÃØ‹¹ EB-W16
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เมื่อรับสัญญาณเขาในรูปแบบ 2D

เมื่อรับสัญญาณเขาในรูปแบบ 3D

Mode Application

3D Dynamic เหมาะสําหรับหองที่มีความสวาง ในรูปแบบ brightness mode และจะชวยลด

แสงเงาไดดี

3D Cinema  เหมาะสําหรับการชมภาพยนตร ในหองมืด จะใหภาพที่เปนธรรมชาติ

Mode Application

Dynamic เหมาะสําหรับหองที่มีความสวาง

Living room เหมาะสําหรับใชงานในหอง ที่ปดผามานแลว

Cinema เหมาะสําหรับ การรับชมภาพยนตรในหองมืด จะใหภาพที่เปนธรรมชาติ

Game เหมาะสําหรับการเลมเกมสในหองที่มีความสวาง

ทุกครั้งที่ทานกดปุม color หนาจอจะแสดงคําวา color mode 

 ทานสามารถตั้งคา color mode ไดที่เมนู confi guration 

º··Õè 4   ¡ÒÃ»Ã˜º¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´¢Í§ÀÒ¾

Êí ÒËÃÑºÃØ‹¹ EH-TW550/EH-TW510

Remote control
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¡ÒÃµÔ´µÑé§  Auto Iris
การตั้งคาแบบอัตโนมัติ สําหรับความสวางของภาพ จะทําใหทานไดภาพที่มีความคมชัด

กดปุม เมนู

เลือก On

ตั้งคาไวที่ color mode

กดปุมเมนู เมื่อการตั้งคาเสร็จสิ้น

Auto Iris จะใชงานได เมื่อ ตั้งคา color mode ไวดังนี้

 EB-W16

Dynamic, Theatre, 3D Dynamic, 3D Theatre

 EH-TW550 /EH-TW510

Dynamic, Cinema, Game, 3D Dynamic, 3D Cinema

1

2

3

4

เลือก Auto Iris จากภาพ

การใช remote control การใช control panel
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 ทานสามารถเปลี่ยน สัดสวนของภาพ Aspect ratio ใหเขากับขนาดความสูงความกวาง และ resolution ของฝาก

 Aspect mode จะขึ้นอยูกับสัญญาณภาพขณะที่กําลังฉาย

ทุกครั้งที่ทานกดปุม aspect บนremote control คําวา aspect mode จะแสดงขึ้นมาบนจอ และทําการเปลี่ยนแปลง

สัดสวนให

 ทานสามารถตั้งคา Aspect ratio  ไดจากเมนู Confi guration

- สําหรับ 3D mode Aspect mode จะถูกตั้งไวที่ Normal

สําหรับการฉายภาพจากอุปกรณ video หรือจาก HDMI port

ทุกครั้งที่กดปุม Aspect . Aspect mode จะทํางานในรูปแบบ Normal หรือ Auto 16:9, Full Zoom และ Native

ตัวอยาง : สัญญาณเขาแบบ 1080p (resolution 1920x1080, aspect ratio : 16:9)

1. Normal หรือ Auto

2. 16:9

3. Full

4. Zoom

5. Native

º··Õè 4   ¡ÒÃ»Ã˜º¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´¢Í§ÀÒ¾
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÑ´Ê‹Ç¹¢Í§ÀÒ¾·Õè©ÒÂ

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ aspect mode

ÇÔ¸Õ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹

Remote control
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ภาพขางลางนี้ เปนตัวอยางภาพในแตละ aspect mode

Aspect mode Input Signal

XGA 1024x768 ( 4:3) WXGA 1080x 800 (16:10)

Normal

16:9

Full

Zoom

Native

ถาบางสวนของภาพหายไป ใหไปตั้งคา resolution ที่ Wide หรือ Normal จากเมนู 

confi guration ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของจอบนคอมพิวเตอร computer panel

¡ÒÃ»ÃÑºÀÒ¾

¡ÒÃ©ÒÂÀÒ¾¨Ò¡¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃŠ
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º··Õè 5  ¡ÒÃ·Ò §Ò¹¢Í§ÀÒ¾ (Projection functions)

ทานสามารถตออุปกรณที่ใชงานกับ 3D playback เชน 3D Blu-ray disc, 3D games และภาพ 3D

ทําตามกระบวนการดานลาง เพื่อรับชมภาพ 3D

1. แวนตา 3D RF active (optional/ ELPGS03)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการใชงานของแวน 3D

2. USB charging adapter (optional/ EPLPAC01)

3. สาย HDMI ที่สามารถรองรับสัญญาณ 3D (มีวางจําหนายตามรานคาทั่วไป)

4. ทําการตั้งคาที่เมนู confi guration ดังนี้

      3D Display : on

      3D Format Auto หรือเปนรูปแบบเดียวกัน การตอเชื่อมอุปกรณเพื่อ

รับสัญญาณ 3D

สวนสนับสนุนการรับ สัญญาณ 3D

โปรเจคเตอรนี้สนับสนุนสัญญาณ 3D ดังนี้

- Frame Packing 

- Side by Side

- Top and Bottom

ระยะเวลาการชารจไฟ มีรายละเอียดดังนี้

 ถาชารจไฟเปนเวลา 3 นาที จะใชงานได

ประมาณ 3 ชั่วโมง

 ถาขารจไฟเปนเวลา 50 นาที จะใชงานได

ประมาณ 40 ชั่วโมง

¡ÒÃ©ÒÂÀÒ¾ 3D

¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÃÑºªÁÀÒ¾ 3D
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º··Õè 5  ¡ÒÃ·Ò §Ò¹¢Í§ÀÒ¾ (Projection functions)

ทานตองชารจไฟใหกับแวนตา 3D กอนใชงาน ใหใชสายชารจตอเขากับแวนตา 3D เขากับ USB charging adapter 

และตอเขากับปลั๊กเสียบไฟ

ทานยังสามารถชารจไฟแวนตา 3D กับ USB (TypeA) port ที่อยูดานหลังของโปรเจคเตอร ทั้งนี้จะทําไดตอเมื่อเครื่อง

โปรเจคเตอรเปดการใชงานอยู

 ใชปลั๊กไฟที่มีแรงดันไฟฟาเทากับที่ระบุไวบน

Adapter เทานั้น

 ระหวางการชารจไฟ ควรปฏิบัติตามดังนี้

: อยาใชสายที่มีสภาพชํารุด เสียหาย

: อยาปรับแตสายเคเบิล

: อยาหัก หรืองอ หรือออกกําลังดึงสายมากเกินไป

: อยากระทําการหากวาเครื่องไฟฟารอนจัด

¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§

¡ÒÃªÒÃŠ ä̈¿ãËŒ¡ÑºáÇ‹¹µÒ 3D
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เมื่อตองการรับชมภาพ 3D โปรเจคเตอรจะสงสัญญาณกับแวนตา 3D

ทันทีที่การสงสัญญาณเรียบรอย แวนตา 3D จะถูกจับคูกับเครื่องโปรเจคเตอร

 การใชงานแวนตา 3D ในครั้งแรก ระบบจะจับคูอัตโนมัติ เมื่อเปดระบบ

 ถาหากทานยังไมสามารถรับชมภาพได ใหเริ่มกระบวนการจับคูกอน ดังนี้

เปดเครื่องโปรเจคเตอร

กดปุม source search บนเมนู control panel หรือ 

remote control แลวเลือก HDMI

เปดแวนตา 3D โดยเลื่อนสวิตช power on 

จะมีไฟสัญญลักษณกระพริบขึ้นมา และหยุดเอง

กดปุม pairing คางไว เพื่อใหจับคูกับแวนตาประมาณ 3 

วินาที จะมีแสงไฟกระพริบสีเขียวและแดง เมื่อทําการจับคู

สําเร็จ ไฟจะเปนสีเขียวประมาณ 10 วินาทีและดับไป

 ถาการจับคูไมสําเร็จ แวนตา 3D 

จะไมทํางาน

 ถาจับคูสําเร็จแลว ตองระวังให

ระยะหางระหวางแวนตาและ

โปรเจคเตอรไมใหไกลเกิน 3 

เมตร

 ทานสามารถใชแวนตา 3D ได 

มากถึง 50 อัน

ãËŒ·Ò ¡ÒÃ¨Ñº¤Ù‹áÇ‹¹µÒ 3D ¡Ñºà¤Ã„›Í§â»Ãà¨¤àµÍÃŠ

º··Õè 5  ¡ÒÃ·Ò §Ò¹¢Í§ÀÒ¾ (Projection functions)

1
2

3

4

¡ÒÃ¨Ñº¤Ù‹ÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ´Ñ§¹Õé
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1. เชื่อมตอโปรเจคเตอรกับเครื่องเลนภาพดวยสาย HDMI

 การรับชมภาพ 3D ได เมื่อตอ HDMI 

 ใหเตรียมสาย HDMI ที่สามารถรับสัญญาณ 3D ได

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอสาย HDMI 

2. เปดเครื่องเลนภาพและโปรเจคเตอร และทําการฉายภาพ

ถายังไมมีภาพแสดง ใหกดปุม source search บนcontrol panel หรือ remote control แลวเลือก HDMI

3. เปดและสวมแวนตา 3D 

เริ่มการจับคู เมื่อใชแวนตา 3D เปนครั้งแรก

 จับคูแวนตา 3D กับโปรเจคเตอร

ถาทานไมสามารถรับชมภาพ 3D ได ใหกดปุม 2D/3D บน remote control บนจอจะแสดงคําวา 3D display on

 

: การรับชมภาพ 3D จะไมเหมือนกันในแตละคน

: ถาทานไมสามารถรับชมภาพ 3D ไดสมบูรณ ใหไปที่ Inverse 3D Glasses บนเมนู confi guration

: การรับชมภาพ 3D  อาจจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิรอบๆ โปรเจคเตอร ระยะหางของแสงไฟที่เปดอยู ใหหยุดการใช

โปรเจคเตอรถาภาพไมปกติ

: ถารับชมภาพเสร็จแลว ใหเลื่อนปดสวิตชไฟ power ที่แวนตา 3D

: ถาแวนตา 3D ไมสามารถรับชมภาพไดอยางนอย 30 วินาที จะปดตัวเองอัตโนมัติ ควรเปดแวนตาใหมเลื่อน ปด

และเปดสวิตช power 

สิ่งที่ไมสามารถทําไดระหวางที่รับชมภาพ 3D 

- จับภาพ User’s logo

- ใชลูกศรชี้จุด

- ซูม

 

ถาจะเปลี่ยนภาพ 3D เปน 2D ใหปฏิบัติดังนี้

- Auto H/V-keystone 

- Screen fi t

- Focus help (EB-W16 เทานั้น)

- โชว test pattern

- A/V mute

- Freeze

º··Õè 5  ¡ÒÃ·Ò §Ò¹¢Í§ÀÒ¾ (Projection functions)

¡ÒÃÃ˜ºªÁÀÒ¾ 3D
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 อยาทําการปรับแตงแวนตา 3D เพราะอาจจทําใหเกิดประกายไฟ หรือภาพบิดเบี้ยวระหวางการรับชม ซึ่งจะมีผล

ตอสุขภาพของทาน

 อยาวางแวนตา 3D หรือสวนประกอบ ไวใกลมือเด็ก เพราะเด็กอาจจะหยิบเขาปาก ถาเกิดเหตุดังกลาวใหรีบ

ปรึกษาแพทย

 อยาวางแวนตา 3D ไวใกลไฟ หรือที่ที่มีความรอน เพราะอุปกรณนี้มีองคประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งเมื่อหาก

โดนไฟ ความรอน อาจจะเกิดระเบิดได

 ระหวางชารจไฟ ใหใชสายของเอปสันที่ใหมา กรุณาอยาใชสายอื่นๆ เพราะอาจจะเกิดกระแสไฟฟารั่ว เครื่องรอน

และระเบิดได

 ใหใชสายชารจสําหรับแวนตา 3D โดยเฉพาะเทานั้น เพราะอาจจะเกิดกระแสไฟฟารั่ว เครื่องรอนและระเบิดได

พื้นที่ที่สามารถรับชมภาพได ตองอยูรัศมีไมเกิน 10 เมตรจากโปรเจคเตอร

 ทานอาจจะไมสามารถรับชมภาพ 3D ได หากวามี

สัญญาณรบกวนมาจากอุปกรณ Bluetooth

 แวนตา 3D ทํางานบนคลื่นความถี่ 2.4 GHz เชนเดียว

กับ wireless LAN (IEEE802.1b/g) และเตาไมโครเวฟ 

ถาอุปกรณเหลานี้ทํางานในเวลาเดียวกันจะเกิดผลกระทบ

ตอการรับชมภาพ ถาจําเปนตองใชงานเวลาเดียวกันให

ทําการเคลื่อนยายใหออกหาง projector 

 แวนตา 3D สําหรับโปรเจคเตอรรุนนี้ ทํางานดวยระบบ

มาตรฐาน Full HD 3D Glasses Initiative (TM)

º··Õè 5  ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§ÀÒ¾ (Projection functions)

¤í Òàµ×Í¹

¡ÒÃàª×èÍµ‹Í´ŒÇÂÍØ»¡Ã³�äÃŒÊÒÂ (Bluetooth)
 อาจจะมีการรบกวนกันระหวางการใชงาน เมื่ออยูใกลอุปกรณทางการแพทย ใหนําออกหางจากกันเพื่อไมใหเกิด

การเสียหาย

 การรบกวนกันระหวางการใชงาน นอกจากทําใหอุปกรณเสียหายแลว ยังอาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นกรุณา

อยาใชอุปกรณเหลานี้ใกลกับอุปกรณที่ใชเครื่องควบคุมอัตโนมัติ เชน ประตูอัตโนมัติ สัญญาณเตือนไฟ

¾×é¹·ÕèÊÒÁÒÃ¶Ã˜ºªÁÀÒ¾ 3D
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¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§¢³ÐÃÑºªÁÀÒ¾

 ระวังอยาใหแวนตา 3D ตกหรือกระแทก เพราะอาจสงผลกระทบใหทานไดรับบาดเจ็บไปดวย ใหใสแวนตาไวในซองแวน

ที่ใหมา

 ใหระมัดระวังขอบและกรอบของแวนระหวางใสแวนตา 3D เพราะทานอาจจะไดรับบาดเจ็บหากแวนกระแทกตา

 ระมัดระวังขณะพับเก็บแวน อยาใหหนีบนิ้ว เพราะทานอาจจะไดรับบาดเจ็บ

 ถาจะทิ้งแวนตา 3D กรุณาปฏิบัติตามกฏของทองถิ่นของทานในการทิ้งขยะ

 ตรวจสอบใหมั่นใจวาทานไดสวมแวนตา 3D อยางถูกตอง

อยาสวมแวนตา 3D ขึ้นลง

ถาภาพที่ฉายออกมาไมชัดเจน ทานอาจจะรูสึกมึนได

 อยาสวมแวนตา 3D ขณะที่ทานไมไดรับชมภาพ 3D อยู

 มุมมองการรับชมภาพของแตละคนจะแตกตางกันออกไป ใหหยุดการทํางานหากวาทานมองไมเห็นภาพ หรือรูสึกแปลกๆ 

หากทานยังฝนรับชมตอไป อาจจะทําใหทานเกิดอาการไมสบายได

 ดึงแวนตา 3D ออกทันที หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น หากทานยังฝนรับชมตอไป อาจจะทําใหทานเกิดอาการไมสบายได

 ดึงแวนตา 3D ออกทันที ถาหูและจมูกของทานเริ่มเปลี่ยนเปนสีแดง หรือเกิดอาการเจ็บ หากทานยังฝนรับชมตอไป อาจ

จะทําใหทานเกิดอาการไมสบายได

 ดึงแวนตา 3D ออกทันที ถาผิวหนังบริเวณที่สวมแวนตาเริ่มผิดปกติ เพราะสีหรือวัสดุของแวนตา อาจจะทําใหทานเกิด

อาการแพได

 ระหวางการรับชมภาพ 3D ใหหยุดพักเปนชวงๆ เพราะการรับชมที่ยาวนานเกินไป อาจจะทําใหดวงตาออนลา

 ระยะเวลาในการพักรับชมภาพของแตละคนอาจจะแตกตางกันไป ถาทานรูสึกวาดวงตาเริ่มออนลา แมวาไดหยุดพัก

ไปแลวก็ตาม ใหทานหยุดการรับชมทันที

º··Õè 5  ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§ÀÒ¾ (Projection functions)
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 ถาทานรูสึกวาดวงตาออนลา เหนื่อย ขณะที่รับชมภาพ 3D ใหหยุดการรับชมทันที เพราะการรับชมอยางตอเนื่อง

อาจจะทําใหทานรูสึกไมสบายได

 ตองสวมแวนตา 3D ไวตลอดเวลาที่รับชมภาพ 3D หากทานไมใชแวนตา อาจจะทําใหทานรูสึกไมสบายได

 อยาวางวัสดุ หรือสิ่งกีดขวางที่บอบบางใกลๆ ทาน ระหวางใสแวนตา 3D การรับชมภาพ 3D อาจจะทําใหมีผล

กระทบตอการเคลื่อนที่ของทาน อาจจะทําใหสิ่งของเสียหายและทานอาจจะไดรับบาดเจ็บได

 ตองสวมแวนตา 3D ทุกครั้งที่รับชมภาพ 3D  อยาเตลื่อนที่ระหวางสวมแวนตา เพราะภาพที่เกิดขึ้นอาจจะมืดกวา

ปกติ และอาจจะทําใหเกิดอาการสะดุด ลม บาดเจ็บได

 ใหรับชมภาพจากดานหนา การมองจากมุมขาง อาจจะทําใหการรับรูสีเปลี่ยนแปลงไป และอาจจะทําใหรูสึก

ไมสบายได

 ถาสวมใสแวนตา 3D ในหองที่มีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต หรือ LED  อาจจะทําใหทานมองเห็นแสงวูบวาบทั่วหอง 

ควรจะลดแสงไฟ สภาพนี้อาจจะทําใหทานรูสึกไมสบายได

 ควรอยูใหหางอยางนอย 3 เทา ของความสูงของจอ ขณะรับชมภาพ 3D ระยะทางที่เหมาะสมสําหรับจอขนาด 80 

นิ้ว คือ อยางนอย 3 เมตร และอยางนอย 3.6 เมตร สําหรับจอขนาด 100 นิ้ว การนั่งใกลกวานี่อาจจะทําใหดวงตา

ออนลาได

 การรับชมภาพ 3D ที่ถูกตอง ขอแนะนําวาควรจะใชจอที่มีขนาดเล็กกวา 120 นิ้ว ถาขนาดจอใหญเกินไป ทานอาจ

จะเกิดอาการปวดตา วิงเวียน และมีผลตอสุขภาพของทานได

 อายุนอยสุดอยูที่ 6 ขวบ

 สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 6 ขวบ การรับชมภาพ 3D อาจจะทําใหเกิดผลกระทบตามมา ใหปรึกษาแพทย

 ผูใหญควรนั่งอยูกับเด็กและสวมแวนตา 3D ตลอด การรับชมภาพ 3D 

มันเปนการยากที่จะบอกวา เมื่อไรเด็กมีอาการเหนื่อย หรือไมสบายการจากการรับชม ดังนั้นตองสังเกตุเด็กตลอด

เวลาที่รับชม เพื่อไมใหมีผลกระทบตอดวงตาของเด็กๆ
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การเชื่อมตออุปกรณ USB storage เชน USB fl ash drives  หรือ USB hard disk กับโปรเจคเตอร ทานสามารถกระทํา

โดยใชภาพที่บันทึกไว โดยไมตองใชคอมพิวเตอร ซึ่งเรียกวา PC Free

 ทานอาจจะไมสามารถใชอุปกรณ USB storage. หากอยูในสถานะไมปลอดภัย

 ทานไมสามารถแกไขภาพที่ผิดขนาด หรือมีปญหาได ขณะที่ฉายภาพดวย PC Free 

แมวาทานจะกดปุม [     ] และ [     ] บน control panel

คุณลักษณะของไฟลที่สามารถทํางานบน PC Free

Type File Type Notes

Image .jpg สิ่งที่ทําไมไดมีดังนี้

- CMYK color mode format

- Progressive format

- ภาพที่มี resolution มากกวา 8192x 8192

เนื่องจากคุณสมบัติของไฟล .jpg จะไมสามารถฉายภาพไดถา

สัดสวนของภาพสูงเกินไป

.bmp ไมสามารถฉายไดถาภาพมีขนาดใหญกวา 1280x800

.gif ไมสามารถฉายไดถาภาพมีขนาดใหญกวา 1280x800. 

ไมสามารถฉายภาพจาก GIFs

.png ไมสามารถฉายไดถาภาพมีขนาดใหญกวา 1280x800

Movie .avi ไมสามารถฉายไดถาภาพมีขนาดใหญกวา 1280x800, Auto 

format

ไมสามารถทํางานไดกับ PCM และADPCM

 เมื่อทําการเชื่อมตอโดยใช USB compatible hard disk. ใหตรวจสอบวาทานไดใช A/C 

Adapter ที่ใหมาเสียบเขากับ hard disk

 โปรเจคเตอรจะไมรองรับการทํางานขอมูลไฟลบางประเภท ดังนั้นให format ใหอยูใน 

Windows 

 Format ในรูปแบบ FAT 16/32

º··Õè 5  ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§ÀÒ¾ (Projection functions)
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ไฟลที่ถูกบันทึกบน USB storage

ทานสามารถทําตามคําแนะนําขางลางทั้งบน remote control และcontrol panel

การเริ่มตน PC Free

1. เปลี่ยนไปเปน USB

การเปลี่ยนภาพที่ตองการโดยใช remote control 

2. เชื่อมตอโดย อุปกรณ USB storage กับโปรเจคเตอร

PC Free เริ่มทํางานและรายชื่อไฟลจะถูกโชวขึ้นมาบนจอภาพ

º··Õè 5    ¡ÒÃ·Ò §Ò¹¢Í§ÀÒ¾ (Projection functions)
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 ควรจะใส memory card เขาไปใน USB card reader และเชื่อมตอกับโปรเจคเตอร อยางไร

ก็ตาม USB card reader บางรุน ไมสามารถทํางานรวมกับโปรเจคเตอรได

 ถาภาพหนาจอ (เลือก drive screen) แสดงขึ้นมา ใหกดปุม [      ], [      ], [   ] หรือ [   ]เพื่อ

เลือก drive. ที่ตองการ หลังจากนั้นกดปุม [    ]

 

 เพื่อที่ใหจอแสดงการเลือก drive screen ใหเลื่อนลูกศรไปที่ select drive บนสวนบนสุดของ

ไฟลบนหนาจอ หลังจากนั้นกดปุม [    ]

º··Õè 5    ¡ÒÃ·Ò §Ò¹¢Í§ÀÒ¾ (Projection functions)

Enter

Enter

 ภาพของไฟลที่ถูกจัดเรียงแบบ Thumbnails คือภาพจะถูกเรียงเปนภาพเล็กๆ

: ไฟล JPEG 

: ไฟล AVI (ภาพ 15 วินาที จุดเริ่มตน)

 ไฟลอื่นๆ หรือ folder ที่แสดงในรูปแบบหัวขอตางๆ ตามรูปขางลาง

Icon File Icon File

JPEG fi les* BMP fi le

AVI (Motion JPEG) 

fi les*

GIF fi le

PNG fi le

* ถาไมสามารถแสดงภาพในรูปแบบ Thumbnail จะแสดงในรูปแบบของ Icon แทน
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กดปุม [      ], [      ], [   ] หรือปุม [   ] เพื่อเลือกไฟลหรือ folder ที่ตองการ

 ถาไฟลหรือ folder ถูกฉายไมหมด ใหกดปุม [   ] บน remote control หรือ

วางลูกศรไปที่ next page ที่สวนลางของหนาจอ และกดปุม [    ]

 การยอนกลับหนากอนหนานี้ ใหกดปุม [   ] บน remote control หรือเลื่อน

ลูกศรไปที่ previous page ที่สวนบนของหนาจอ แลวกดปุม [    ]

กดปุม [    ]

เลือกภาพที่ตองการฉาย

เมื่อเลือก folder ที่ตองการไดแลว ไฟลใน folder นั้น จะถูกฉายออกมา หากตองการยอนกลับไป

หนากอนหนานี้ ใหเลื่อนลูกศรไปที่ back to top แลวกดปุม [    ]

º··Õè 5  ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§ÀÒ¾ (Projection functions)
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ทานสามารถหมุนภาพไดถึง 90 องศา และยังสามารถหมุนภาพไดในระหวางการฉายภาพสไลด

 

1. โชวภาพ หรือ slideshow

2. ระหวางทําการฉายภาพ กดปุม [      ] หรือ [      ]

      การปด PC Free  เริ่มจากนํา USB Driver ออกจาก USB port บนโปรเจคเตอร สําหรับอุปกรณอื่น เชน กลองดิจิตั

ลหรือ hard disk ใหปดอุปกรณเหลานี้ แลวดึงออกจากโปรเจคเตอร

º··Õè 5  ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§ÀÒ¾ (Projection functions)
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การเริ่มทํางาน PC Free

ภาพหนาจอจะถูกโชวขึ้นมา

กดปุม [      ], [      ], [   ] หรือปุม [   ] เพื่อเลือกไฟลภาพ

ที่ตองการ

กดปุม [    ] ภาพนิ่ง หรือภาพ

เคลื่อนไหวจะถูกฉายขึ้นมา

เมื่อทําการฉายภาพเสร็จสิ้น ใหปฏิบัติดังนี้

- สําหรับการฉายภาพนิ่ง ใหกดปุม Esc

- สําหรับการฉายภาพเคลื่อนไหว ใหกดปุม Esc บนจอภาพ

จะแสดงขอความ ใหเลือก exit แลวกดปุม [    ]

เมื่อการฉายภาพเสร็จสิ้น หนาจอจะกลับไปที่รายชื่อไฟล 

º··Õè 5  ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§ÀÒ¾ (Projection functions)

อยาดึง USB storage device ขณะที่เชื่อมตอการ

ทํางานอยู เพราะ PC Free อาจจะทํางานไดไมราบรื่น

¢ŒÍá¹Ð¹í Ò
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 กดปุม [   ] [   ] เพื่อเลื่อน

ภาพกอนหนาหรือภาพถัดไป

3

2

4
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 ถา Screen Swithing Time ถูกตั้งคาไวที่ no ภาพจะไมฉายในรูปแบบ Slideshow 

โดยอัตโนมัติ ใหกดปุม [   ] [    ]หรือปุม [   ] เพื่อดูไฟลตอไป

ทานสามารถ ฉายภาพนิ่งที่อยูใน folder ในรูปแบบ slideshow. โดยปฏิบัติตามดังนี้

 การเปลี่ยนไฟลอัตโนมัติ ระหวาง slideshow ใหตั้งคา screen 

switching time จาก option และกดปุมใดๆ ที่ไมใช no การตั้ง

คาจะดําเนินการภายใน 3วินาที

เริ่มที่ PC Free

รายชื่อไฟลจะถูดแสดงขึ้นมา

กดปุม [      ], [      ], [   ] หรือปุม [   ] เพื่อเลือก folder ที่ตองการบน slideshow หลังจาก

นั้นกดปุม [    ]

เลือก slideshow ที่ปุมขวาของหนาจอรายชื่อ แลวกดปุม [    ]

เมื่อ slideshow เริ่มทํางาน รูปในไฟลจะถูกฉายขึ้นมาเรียงทีละรูปโดยอัตโนมัติ

เมื่อไฟลสุดทายถูกฉายไปแลว รายชื่อไฟลจะแสดงที่หนาจอโดยอัตโนมัติ ถาทานตั้ง Continuos 

Play ไวที่ on การฉายภาพจะเริ่มอีกครั้ง ตั้งแตเริ่มตนจนจบ

ทานสามารถเลือกหนาจอกอนหนาหรือหลังจากนี้ หรือหยุดการทํางาน ระหวางที่ทําการฉายภาพ 

slideshow  

 ถา Screen Switching Time ถูกตั้งคาไวที่ no ภาพจะไมฉายในรูปแบบ slideshow โดยอัตโนมัติ. ใหกดปุม [   ] [    ] หรือปุม [   ] เพื่อดูไฟลตอไป

ทานสามารถปฏิบัติดังตอไปนี้ ระหวางที่ทําการฉายภาพโดยใช PC Free 

- Freeze (หยุดภาพ)

- A/V Mute 

- E zoom

- Pointer
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ทานสามารถทําคําสั่งใหฉายภาพและ slideshow บนหนาจอ

เลือก option ที่สวนทายของไฟลหนาจอ แลวกดปุม [    ]

เมื่อ option screen ถูกแสดงขึ้นมา ใหตั้งคาทีีละขั้นตอน

เลือก สิ่งที่ตองการแลวกดปุม [    ] 

ภาพแสดงตารางรายละเอียดหนาจอ

Display order ทานสามารถเลือกไฟลที่ตองการแสดง จาก Name Order หรือ Date Order

Sort Order ทานสามารถเลือกไฟลจาก In Ascending หรือ In Descending order

Continuous Play ทานสามารถเลือกไดวาจะฉายซํ้าภาพที่ตองหรือไม

Screen Switching Time ทานสามารถตั้งเวลาที่ตองการฉายภาพในแตละไฟล โดยการเลือกเวลาตั้งแต 

0-60 วินาที หากไมตองการใหเลือก no 

Effect ทานสามารถเลือก screen effect ที่ตองการเมื่อเปลี่ยนภาพ

เมื่อทํากระบวนตางๆเรียบรอยแลว ใหกดปุม [      ], [      ], [   ] หรือปุม [   ] แลวไปเลือกที่ ok และ

กดปุม [    ]

การติดตั้งเรียบรอยแลว

ถาทานตองการยกเลิกใหกดไปที่ cancel และกดปุม [    ]
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เมื่อทานตองการใหผูฟงหยุดฟงคําบรรยายของทาน หรือตองการแสดงรายละเอียดบางสวนเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนไฟล

ที่นําเสนอจากคอมพิวเตอร

ทุกครั้งที่กดปุม [      ] หรือ open/ close  ที่ฝาครอบเลนส A/V Mute จะเปดและปด

 ระหวางเปลี่ยนภาพที่ฉาย ภาพและเสียงจะเลนตอเนื่องเมื่อ A/V Mute อยูที่ on 

และจะเรียกภาพยอนคืนมาไมไดถา A/V Mute ทํางานอยู

 

 ทานสามารถเลือกจอที่จะแสดงได เมื่อกดปุมA/V Mute จากเมนู confi guration

 เมื่อปด A/V Mute slide ประมาณ 30 วินาที Lens Cover Timer และเครื่องจะ

ปดตัวลงโดยอัตโนมัติ แตถาตองการให Lens Cover Timer ทํางานอีกครั้ง ใหตั้งคา 

Lens Cover Timer ไปที่ off

 ไฟจะยังสวางอยูระหวาง A/V Muteทํางานอยู เพราะเปนการเก็บพลังงานสะสม

º··Õè 5  ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§ÀÒ¾ (Projection functions)

¡ÒÃ«‹Í¹ÀÒ¾áÅÐàÊÕÂ§ªÑèÇ¤ÃÒÇ (A/V Mute)
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7
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?
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LAN

Source Search

USB

Remote control Projector

NOTE :
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เมื่อตั้งคาการแชภาพไว ภาพจะคางอยูที่หนาจอ เหมือนเปนภาพถาย ระหวางนั้นทานสามารถเปลี่ยนภาพจากไฟล

ในคอมพิวเตอรโดยไมมีภาพแสดงออกมา

ทุกครั้งที่กดปุม Freeze จะเปนการเปดหรือปด Freeze

 ไมมีการหยุดเสียง

 ระหวางการเปลี่ยนภาพที่ทําการฉาย แมวาหนาจอถูกคางไว แตภาพที่เลือกก็จะเลนอยางตอ

เนื่อง แตจะเรียกภาพยอนกลับคืนไมได

 เมื่อกดปุม Freeze หนาจอที่แสดงเมนู confi guration หรือ help screen นั้น จะปดตัวลง

 Freeze ยังคงทํางานแมวามีการใชงาน E-Zoom อยู
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¡ÒÃ v ËÃ„ÍËÂØ´ÀÒ¾·Õè©ÒÂªÑèÇ¤ÃÒÇ

Remote control

NOTE :
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ทานสามารถเลื่อนลูกศร ไปยังภาพบนจอ เพื่อเนนการนําเสนอขอมูลตางๆ

การโชวลูกศร

แตละครั้งที่กดปุม pointer ลูกศรจะปรากฏออกมา

เลื่อนลูกศร  

ลูกศรจะเลื่อนไปตามทิศทางที่ทานตองการ

 ทานสามารถเลือกรูปรางของลูกศรไดจากเมนู confi guration 

º··Õè 5  ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§ÀÒ¾ (Projection functions)

Pointer Function (ÅÙ¡ÈÃ)

1 2
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ใหทานสามารถขยายภาพ เพื่อที่เนนรายละเอียดบางสวน เชน ตาราง กราฟฟค ภาพประกอบ

การเริ่มตน E-Zoom

กดปุม [     ] เพื่อแสดง

สัญลักษณ Cross [    ]

เลื่อน Cross [    ] ไปยังบริเวณภาพที่ทานตองการขยาย

ลูกศรจะเลื่อนไปตามทิศทางที่ทานตองการ เมื่อกดปุม [      ], [      ], 

[   ] หรือ [   ]

การขยายภาพ

- ปุม [    ] จะเปนการขยาย

พื้นภาพที่ตองการ โดยการ

กดปุมนี้คางไว

- ปุม [    ] จะเปนการลด

ขยายภาพที่ตองการ

- ปุม [Esc] เพื่อยกเลิกการ

ทํางาน E-Zoom

: สัดสวนที่ขยายจะปรากฏบนหนาจอ 

การขยายมีตั้งแต 1-4 เทา จาก25 ขั้น

: ระหวางทําการขยายภาพ กดปุม

[      ], [      ], [   ] หรือ ปุม [   ] 

- ปุม [    ] เพื่อเลื่อนภาพ
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กดปุม [     ] เพื่อแสดงกดปุม [     ] เพื่อแสดงกดปุม [     ] เพื่อแสดง

สัญลักษณ Cross [    ]

เลื่อน Cross [    ] ไปยังบริเวณภาพที่ทานตองการขยาย

- ปุม [    ] จะเปนการขยาย- ปุม [    ] จะเปนการขยาย- ปุม [    ] จะเปนการขยาย

- ปุม [    ] จะเปนการลด- ปุม [    ] จะเปนการลด- ปุม [    ] จะเปนการลด

¡ÒÃ¢ÂÒÂÀÒ¾ (E-Zoom)

1 2

3

Remote control

Remote control

NOTE :
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ทานสามารถควบคุมลูกศรบนคอมพิวเตอรจาก remote control

ของโปรเจคเตอร ซึ่งเรียกวา Wireless Mouse 

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Wireless Mouse มีดังนี้

Windows MAC OS X

OS  Windows 2000

Windows XP

Windows Vista 

Windows 7 

Mac OS X 10.3.x

 Mac OS X 10.4.x 

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

* อาจจะมีบาง version ที่ Wireless Mouse Function ไมสามารถ

ทํางานได

1. เชื่อมตอโปรเจคเตอรเขากับคอมพิวเตอร โดยใชสาย USB

2. เปลี่ยนภาพตนฉบับไดจาก

 USB Player 

 Computer

 HDMI

สามารถเปลี่ยนไดโดยใช Remote Control

เมื่อมีการตั้งคาแลว ลูกศรจะเลื่อนไปตามที่ตองการ

ปุม [      ], [      ], [   ], [   ] เลื่อนลูกศร

คลิกขวาของปุม Esc

คลิกซายของปุม [    ] กดเร็วๆ สองครั้ง

เมื่อกดคางที่ปุม [    ] กดปุม [      ], [      ],

[   ] หรือปุม [   ] 

ปลอยที่กดคางที่ปุม [    ] เพื่อหยุดลงที่ที่ตองการ

ปุม [   ] เพื่อไปยัง

หนากอนหนานี้

ปุม [   ] เพื่อไปยัง

หนาถัดไป

 ลูกศรจะเลื่อนไปตามทิศทางที่ทานตองการ เมื่อกดปุม [      ], 

[      ], [   ] หรือ [   ]

 ถาปุม mouse ถูกตั้งคาใหไปอยูที่คอมพิวเตอร การทํางานของ 

remote controlก็จะถูกยอนไปที่คอมพิวเตอรดวย

 Wireless Mouse Function จะไมทํางาน ถาอยูในสถานกรณ

ดังนี้

: เมื่อเมนู confi guration และ help screen ถูกแสดงขึ้น

: เมื่อมีการทํางานของฟงกชั่นอื่นๆอยู เชนการปรับเสียงทํางานอยู

อยางไรก็ตาม ระหวางการใชงาน E-Zoom หรือ Pointer 

Function ฟงกชั่นการเลื่อนภาพขึ้นลงยังสามารถทํางานได
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¡ÒÃãªŒ remote control ·í  ÒË¹ŒÒ·Õèà»š¹ Wireless Mouse

ãËŒ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¢Ñé¹µÍ¹´Ñ§¹Õé ã¹¡ÒÃãªŒ Wireless Mouse 
Function

¡ÒÃà¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂÅÙ¡ÈÃ

Mouse Click

ÅÒ¡áÅÐËÂØ´

Page up / down
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ทานสามารถบันทึกภาพที่ถูกฉายในรูปแบบของ User’s Logo

 เมื่อ User’s Logo ถูกบันทึกไวแลว Logo นั้นจะไมสามารถสงกลับไปที่เดิมไดอีก

 ทานไมสามารถบันทึก User’s Logoในรูปแบบ 3D ตองเปลี่ยนเปน 2D กอนจึงจะบันทึกได

ฉายภาพที่ทานตองการและบันทึกในรูปแบบของ User’s Logo แลวกดปุมเมนู

การใช remote control

เลือก User’s Logo จาก Extended

 เมื่อ ตั้งคาUser’s Logo Protect จาก Password Protect ไวที่ on จะมีขอความ

แสดงขึ้นมา User’s Logo จะเปลี่ยนแปลงไมไดแลว แตจะเปลี่ยนไดอีก หลังจาก

ตั้งคา User’s Logo Protect ที่ off 

 ถา เลือก User’s Logo ขณะที่ keystone, E-Zoom, Aspect หรือ Adjust 

Zoom ทํางานอยู ฟงกชั่นตางๆ ที่ทํางานอยู จะถูกหยุดทํางานชั่วคราว

เมื่อมีขอความขึ้นมาวา “choose this image as the User’s Logo? ใหกด yes

 เมื่อกดปุม [    ] ที่ remote control หรือ บน control panel ขนาดของภาพอาจจะ

เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาณและ resolution ของภาพ
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¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ User’s Logo

1

2

3

การใช remote control การใช control panel

NOTE :
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เลื่อนกรอบกลองภาพ เพื่อที่จะทําการเลือก User’s Logo

ทานสามารถทําไดเชนเดียวกันบน control panel ของโปรเจคเตอร

 ทานสามารถบันทึกขนาด 400x 300 dots ได

เมื่อกดปุม [    ] และจะมีขอความวา select this message ตองการเลือกภาพนี้หรือไม ใหกด yes

เลือก zoom factor บนหนาจอที่ใหเลือกการ zoom 

เมื่อขอความ “Save this image as User’s Logo?” ใหกด yes

เมื่อภาพถูกบันทึกแลว จะมีขอความขึ้นมาวา “Completed”

 เมื่อ User’s Logo ถูกบันทึกแลว User’s Logo อันกอนหนานี้จะถูกลบทิ้ง

 ในระหวางการบันทึก กรุณาอยากระทําการใดๆ บนโปรเจคเตอร หรือเชื่อมตออุปกรณใดๆ ไมเชนนั้น

อาจจะเกิดความผิดพลาดระหวางการทําการบนทึกได

º··Õè 5    ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§ÀÒ¾ (Projection functions)
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Remote control
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 ระบบปองกันโดยใช password

ทานสามารถจํากัดจํานวนคนที่จะสามารถใชเครื่องโปรเจคเตอรได

 

 Control panel lock

เพื่อใหสามารถปองกันไมใหบุคคลภายนอก ที่ไมไดรับอนุญาติมาเปลี่ยนคาที่ตั้งไวในโปรเจคเตอร

 

 Anti-Theft Lock

โปรเจคเตอรนี้ มีอุปกรณ ปองกันการขโมย Anti- Theft Lock

เมื่อ password protect ถูกติดตั้งแลว คนที่ไมมี password จะเขามาใชงานโปรเจคเตอรไมได แมวา

ไดเปดเครื่องแลวก็ตาม

ยิ่งไปกวานั้น ยังไมสามารถเขาไปเปลี่ยน User’s Logo กระบวนการเหลานี้เปนขั้นตอนกระบวนการ

ปองกันขโมย แมวาจะโดนขโมยไปก็จะไมสามารถใชงานได ทั้งนี้เครื่องที่ซื้อมาครั้งแรก ระบบ password 

protect จะยังไมถูกบันทึก

การติดตั้ง password protect มีทั้งหมด 3 รูปแบบ ที่สามารถใชงานตามการใชงาน

 Power on Protect

เมื่อ Power on Protect อยูที่ on ทานจําเปนตองกด password  ถากดผิด เครื่องจะไมทํางาน

 

 User’s Logo Protect

แมวาบางคนพยายามเปลี่ยน User’s Logo ที่ถูกบันทึกโดยเจาของเครื่อง ก็ไมสามารถทําได เมื่อUser’s Logo 

Protect ถูกตั้งไวที่ on กระบวนการเปลี่ยน User’s Logo เหลานี้ จะทําไมได

: Capturing a User’s Logo

: การตั้งคา Display Background Start up Screen หรือ A/V Mute จาก Display

â»Ãà¨¤àµÍÃ�ÁÕÃÐººÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ´Ñ§¹Õé

ª¹Ô´¢Í§ password protect

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃ×èÍ§¨Ò ¹Ç¹¼ÙŒ ãªŒ â´Â password protect
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ทําตามกระบวนการดังนี้

กดปุม Freeze ประมาณ 5 วินาที ระหวางการทํางาน

ของโปรเจคเตอร

เครื่องจะแสดงการตัั้งคา Password protect

 ถาตั้งคา password protect เรียบรอยแลว 

ทานตองใสรหัส password ทุกครั้งตองใส

รหัสถูกเทานั้น เครื่องจะทํางานได

 เมื่อ password ถูกตั้งแลว ใหติดตั้งการใส

รหัสไวในเครื่อง เพื่อปองกันการขโมยเลือกประเภทของ password protect ที่ทาน

ตองการติดตั้ง แลวกดปุม [    ]

¡ÒÃµÑé§¤‹Ò Password Protect

1

2

Remote control

¨í ÒÃËÑÊ

password pro
tect

ãËŒ´Õ¹Ð
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การติดตั้ง password

เลือก password แลวกดปุม [    ] เมื่อขอความวา “Change the 

password” แสดงขึ้นมา ใหเลือก 

yes แลวกดปุม [    ]  password 

ที่ตั้งไวจากเครื่องคือ 0000 ทาน

สามารถเปลี่ยนไดตามความตองการ 

แตถาทานเลือก no หนาจอจะแสดง

ขั้นตอนที่สองอีกครั้งหนึ่ง

ขณะที่กดปุม Num คางไว ใหใสเลข

รหัส 4 หลัก โดยใชปุม Num 

ตัวเลขจะไมถูกแสดงขึ้นมา แตจะ

เปน****  แสดงขึ้นมาแทน เมื่อใส

เลขรหัสเสร็จเรียบรอยแลว หนาจอ

จะโชวขึ้นมา

ใสรหัสซํ้ําอีกครั้ง

หนาจอจะแสดงขอความวา “The 

message Password accepted”

ถาทานใสรหัสไมถูกตอง หนาจอจะ

แสดงขอความวา ใหใสรหัสใหมอีก

ครั้ง 

เลือก on แลวกดปุม [    ]

กดปุม Esc แลว หนาจอจะแสดง ขั้นตอนที่สองอีกครั้ง3

4
1 2

3

4Remote control
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เมื่อหนาจอแสดงขอความใหใสรหัส ใหใสรหัสโดยกดจาก remote control

ขณะที่กดปุม Num คางไว ใหกดตัวเลขรหัสจากปุมตัวเลข

เมื่อทานใสรหัสที่ถูกตอง ระบบ Password Protect จะเปดใหทํางานตอไปได

 ถากดรหัสผิด เกินสามครั้งขึ้นไปในแตชวงเวลาเดียวกัน จะมีขอความ “The projector’s 

operation will be locked “ การทํางานเครื่องโปรเจคเตอรนี้จะถูกล็อค แสดงขึ้นมาประมาณ 

5 นาที หลังจากนั้นเครื่องโปรเจคเตอรจะเขาสูโหมด standby. ถาเกิดเหตุการณดังกลาวใหดึง

สายไฟออก และใสเขาเสียบไฟใหมอีกครั้ง กดเปดเครื่องโปรเจคเตอรอีกครั้ง เครื่องจะบอกให

ทานใสรหัสที่ถูกตองอีกครั้ง 

 

 ถาทานลืมรหัสผานนี้ ใหไปที่ request code xxxx ที่แสดงบนหนาจอ แลวรีบติดตอ ศูนย 

Epson Projector ที่ใกลที่สุด

 

 ถาทานยังคงพยายามใสรหัสผานที่ไมถูกตองอยางตอเนื่อง 30 ครั้ง เครื่องจะแสดงขอความ

“The projector’s operation will be locked” และทานจะไมสามารถใสรหัสใดๆ ไดอีก ให

ติดตอศูนยบริการ Epson ตามเอกสารของทาน

º··Õè 6   ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§ÃÐººÃ˜¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

¡ÒÃãÊ‹ÃËÑÊ

เมื่อหนาจอแสดงขอความใหใสรหัส ใหใสรหัสโดยกดจาก remote control

¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§

Password
*********
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ใหดําเนินการหนึ่งในกระบวนการขางลางนี้ เพื่อล็อคการทํางานบน control panel

 ล็อคทั้งระบบ Full lock. 

ทุกปุมบน control panel จะไมทํางาน รวมถึงการพยายามปดหรือเปดเครื่อง

 ล็อคบางสวน Partial lock 

ทุกปุมบน control panel จะถูกล็อค ยกเวนปุม [   ] จะทํางาน

 

ทั้งหมดเหมาะสําหรับกรณีที่ทานอยูในงานแสดงโชว และตองการปดระบบการทํางานทุกปุมบนเครื่องระหวางที่เครื่อง

ทํางานอยู และใหสั่งการจาก remote control แทน

1. กดปุมเมนู ขณะที่เครื่องกําลังทํางานอยู

2. เลือก Control panel Lock ตรง setting

3. เลือก Full Lock หรือ Partial lock ตามแตวัตถุประสงค 4. เลือก yes เมื่อหนาจอแสดงขอความใหกดยืนยัน

ปุม Control panel จะถูกล็อคตามการตั้งคาที่ทาน

เลือก

¡ÒÃ¨í Ò¡Ñ´¡ÒÃ·í Ò§Ò¹ (Control panel lock)

* ทานสามารถปลดล็อค control 

panel โดยทําตามดังนี้

 เลือก off บน control panel lock

 กดปุม [    ] บน control panel 

คางเอาไวประมาณ 7 วินาที จะมี

ขอความแสดงขึ้นมาวาปลดล็อคแลว

การใช remote control การใช control panel

NOTE :
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เครื่องโปรเจคเตอรจะมีอุปกรณที่ปองกันขโมย ดังนี้

 Security slot 

Security slot สามารถใชงานไดกับระบบ Microsaver  Security System ที่ผลิตโดย Kensington

 Security cable installation point (จุดสําหรับพวงสายเพื่อความปลอดภัย)

พวงสายเพื่อยึดติดเครื่องโปรเจคเตอรกับโตะหรือเสา

º··Õè 6   ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§ÃÐººÃ˜¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¢âÁÂ (Anti-Theft Look)

พวงสายเพื่อล็อคเครื่อง

ดูรายละเอียดจากคูมือสายพวง เพื่อทําการ

ล็อคเครื่อง

¡ÒÃ¾‹Ç§ÊÒÂà¾×èÍÅçÍ¤à¤Ã×èÍ§

¡ÒÃµÔ´µÑé§ÊÒÂ¾‹Ç§
ÊÒÁÒÃ¶·í Òä´Œ§‹ÒÂ

´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ä´Œ¨Ò¡¤Ù‹Á×ÍÊÒÂ¾‹Ç§
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ทานสามารถควบคุมการทํางานโปรเจคเตอรจากอุปกรณภายนอก โดยการใช ESC/VP 21

ใชสาย PC serial cable เชื่อมตอ serial port (D-Sub 9 pin) 

ในคอมพิวเตอร กับ RS-232C ในโปรเจคเตอร

- รูปแบบการเชื่อมตอ : D-Sub 9 pin ( male)

- ชื่อจุดที่เชื่อมตอของโปรเจคเตอร : RS-232C

(ที่โปรเจคเตอร). / ( PC serial cable) / ( ที่คอมพิวเตอร)

GND 5 ------------------------------------ 5 GND

RD.   2 -------------------------------------3 TD

TD.    3 -------------------------------------2 RD

ชื่อสัญญาณ รูปแบบการทํางาน

GND สัญญาณสายดิน

TD สงขอมูล

RD รับขอมูล

เมื่อเปดระบบการสั่งการไปยังโปรเจคเตอร ระบบไฟเขาแลว เครื่องจะอยูในโหมด warm up. หลังจากนั้นเมื่อเครื่อง

เปดการทํางานเรียบรอยแลว เครื่องหมาย “-” (3Ah) จะกลับมา

 

เมื่อสงคําสั่งเขามา โปรเจคเตอรจะสงคําสั่งตอ และแสดงเครื่องหมาย “-” หลังจากนั้น ใหเดินหนาไปยังคําสั่งตอไป

 

ถาระบบการสั่งการถูกระงับ จะไมมีการทํางานและเครื่องหมาย “-” จะกลับมา

รายละเอียดของการทํางาน อยูขางลางนี้

เพิ่ม Carriage Return (CR) code (0Dh) ในตอนทายของคําสั่งการและการสงขอมูล

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¢âÁÂ (Anti-Theft Look)

¡‹ÍàÃÔèÁµŒ¹·í Ò§Ò¹

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃÊÑè§¡ÒÃ
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Item Command

Power  ON/OFF On               PWR ON

Off              PWR OFF

Signal selection computer 1 หรือ

computer

Auto SOURCE 1F

RGB SOURCE 11

component SOURCE 14

computer 2

(EB-W16 เทานั้น)

Auto SOURCE 2F

RGB SOURCE 21

component SOURCE 24

HDMI SOURCE 30

Video SOURCE 41

S-Video SOURCE 42

USB Display SOURCE 51

USB SOURCE 52

A/V Mute On/ Off On Mute ON

Off Mute OFF

- การตั้งคา Default baud rate : 9600 bps

- Data length : 8 bit

- Parity : None

- Stop-bit : 1 bit

- Flow control : None

Communication protocol

NOTE :
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สวนนี้เปนการอธิบายเรื่องการใชงานเมนู Confi guration

ตามขั้นตอนลางนี้ ทานสามารถใชงานไดบน remote control หรือบน Control panel ใหดูรายละเอียดการใชปุมตางดังนี้

แสดงเมนู Confi guration บนหนาจอ

เลือกเมนูดานบน

เลือกเมนูยอย

เปลี่ยนการตั้งคา

กดปุมเมนู เพื่อสิ้นสุดการตั้งคา

1

2

3

4

5
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ชื่อเมนู เมนูยอย หัวขอหรือการตั้งคา

Image menu

  

Color Mode (สําหรับ EB-W16) Dynamic, Presentation, 

Theatre, Photo, Sports, sRGB, 

Blackboard, Whiteboard, 3D 

Dynamic, และ 3D Theater

Color Mode (สําหรับ 

EHTW550/EH-TW510)

Dynamic, Living Room, Cin-

ema, Game, 3D Dynamic, และ 

3D Cinema

 Brightness -24 to 24

Contrast -24 to 24

Color Saturation -32 to 32

Tint -32 to 32

 Sharpness -5 to 5

 Color Temp. High, Medium, และ Low

Color Adjustment Red, Green, และ Blue

Auto Iris On และ Off

Signal menu

  

3D Setup 3d Display, 3 D Format, 

3D Brightness, Inverse 3D 

Glasses, และ 3D View Notice

Auto Setup On และ Off

Resolution Auto, Wide, และ Normal

Tracking -

Sync.  -  

Sync. -  

º··Õè 8  ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§àÁ¹Ù Confi guration

การตั้งคาตางๆ จะขึ้นอยูกับรูปแบบการใชงาน และสัญญาณภาพ 

µÒÃÒ§àÁ¹Ù Confi guration

Configuration Menu Table
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ชื่อเมนู เมนูยอย หัวขอหรือการตั้งคา

 Position Up, Down, Lift, และ Right

Progressive Off, Video, และ Film/Auto

Noise Reduction Off, NRI, และ NR2

HDMI Video Range Auto, Normal, และ Expended

Input Signal Auto, RGB, และ Component

Video Signal Auto, NTSC, NTSC4.43, PAL, 

M-PAL, N-PAL, PAL60, และ 

SECAM

Aspect  Normal, Auto, 16:9, Full, 

Zoom, and Native

Overscan Auto, Off, %4, และ 8%

Setting Keystone H/V-Keystone และ Quick 

Corner

Control Panel Lock Full Lock, Partial Lock, และ Off

Pointer Sharpe Pointer 1, 2, และ 3

Power Consumption ( EB-

W16 only )

Normal และ ECO

Power Consumption  ( EH-

TW550/EH510 only) / High 

และ Low

 Volume 0-10

Remote  Receiver Front/Rear, Front, Rear, และ 

Off

User Button Power Consumption, Info, 

Progressive, Test Pattern, 

Resolution, และ 3D Brightness

Test Pattern -

º··Õè 8  ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§àÁ¹Ù Confi guration
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ชื่อเมนู เมนูยอย หัวขอหรือการตั้งคา

Extended menu Display Messages, Display Back-

ground, Startup Screen, และ 

A/V Mute

User’s Logo  -

Projection Front, Front/Ceiling, Rear, และ 

Rear/Ceiling   Rear/Ceiling  

Operations Direct Power On, Sleep 

Mode, Sleep Mode Timer, 

Lens Cover Timer, High 

Altitude Mode, and Monitor 

Out Port

Standby Setup (EB-W16 only) Standby Mode and Standby 

Audio

Language 15 or 35 languages*1

Info menu Lamp Hours -

Source -

Input Signal -

Resolution -

Video Signal -

Refresh Rate -
3D Format -

Sync Info -

Status -

Serial Number -

Reset menu Reset All -

Reset Lamp Hours -

* จํานวนภาษาในเครื่องจะมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับภูมิภาคที่เครื่องของทานอยู

º··Õè 8  ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§àÁ¹Ù Confi guration
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การตั้งคาตางๆ ขึ้นอยูกับสัญญาณภาพหรือที่มาของภาพ การตั้งคาแตละครั้งจะใชสําหรับสัญญาณภาพในครั้งนั้นๆ

เมนูยอย รูปแบบการทํางาน

Color Mode สี ทานสามารถเลือกคุณภาพของภาพที่เหมาะกับปจจัยภายนอก

Brightness ความสวาง สามารถปรับแสงไดตามตองการ

Contrast สามารถปรับแตงภาพใหมืดหรือสวางได

Color Saturation ความเขมของภาพ (เปนการปรับเมื่อกําลังสงสัญญาณภาพหรือ วีดีโอเขา

มา) สามารถปรับความเขมของภาพไดตามตองการ

Tint การยอมสี  (เปนการปรับเมื่อกําลังสงสัญญาณวีดีโอเขามา ทัั้งนี้ตองเปน

สัญญาณ NTSC)  สามารถเปลี่ยน ยอมสีไดตามตองการ

Sharpness ความคมชัด สามารถปรับความคมชัดของภาพไดตามตองการ

Color temp. อุณหภูมิของสี (ถา color mode ถูกตั้งไวที่ sRGB>>> จะไมสามารถ

ทําหัวขอนี้ได) ทานสามารถยอมรับสีได 3ระดับ คือ high สีนําเงิน,  

medium จนถึง low ที่เปนสีแดง

Color Adjustment การปรับสี  (ถา color mode ถูกตั้งไวที่ sRGB>>> จะไมสามารถทํา

หัวขอนี้ได) ทานสามารถปรับความเขมของสี ทั้งสีแดง เขียว นํ้าเงินได

º··Õè 8  ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§àÁ¹Ù Confi guration
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การตั้งคาหัวขอนี้ จะขึ้นอยูกับสัญญาณภาพที่กําลังทํางานอยู การตั้งคาแตละครั้งจะใชสําหรับสัญญาณภาพในครั้งนั้นๆ

ทานสามารถทําการตั้งคาบน เมนู signal ได เมื่อตอกับ USB หรือ USB display

เมนูยอย รูปแบบการทํางาน

Auto Iris การปรับขยายมานรับอัตโนมัติ  (หัวขอนี้จะยังคงทํางานไดถา color 

mode ถูกตั้งไวดังนี้

- EB-W16 : Dynamic , Theatre, 3D Dynamic, 3D Theatre

- EH- TW550/ EH-TW510 : Dynamic, Cinema , Game, 3D Dy-

namic, 3D Cinema 

ตั้งคาไวที่ on เพื่อใหมีการปรับ การรับแสงของแตละภาพที่กําลังฉายอยู

การตั้งคาจะถูกบันทึกสําหรับแตละ color mode 

Reset การตั้งคาใหม ทานสามารถตั้งคาใหมทั้งหมด เพื่อใหไดภาพที่เหมาะสม

º··Õè 8  ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§àÁ¹Ù Confi guration
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เมนูยอย รูปแบบการทํางาน

Auto Setup การติดตั้งอัตโนมัติ (ใชไดสําหรับสัญญาณเขาเปนแบบอนาล็อค RGB จาก

คอมพิวเตอรเทานั้น)

- ใหตั้ง on และไปที่การปรับ Tracking Sync อัตโนมัติ และวางตําแหนง

ไวที่สูงสุด เมื่อสัญญาณถูกเปลี่ยนเขามา

Resolution (ใชไดสําหรับสัญญาณเขาเปนแบบอนาล็อค RGB จากคอมพิวเตอร

เทานั้น)

- ใหตั้งไวที่ Auto และไปที่ การปรับ resolution ของสัญญาณเขาโดย

อัตโนมัติ ถาภาพยังไมมีภาพออกมา หรือภาพหาย ใหปรับไปที่ Wide 

สําหรับจอกวาง หรือตั้งคาที่ normal สําหรับขนาดของจอที่ 4:3 หรือ 

5:4 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

Tracking (ใชไดสําหรับสัญญาณเขาเปนแบบอนาล็อค RGB จากคอมพิวเตอร

เทานั้น)

- ทานสามารถปรับภาพจากคอมพิวเตอร เมื่อพบวาภาพแสดงออกมา

เปนเสนสาย

Sync (ใชไดสําหรับสัญญาณเขาเปนแบบอนาล็อค RGB จากคอมพิวเตอร

เทานั้น)

- ทานสามารถปรับภาพจากคอมพิวเตอร เมื่อพบวาภาพเบลอ เลือนราง 

หรือถูกรบกวน

Position ตําแหนง (หัวขอนี้ไมสามารถทํางานได หากเปนภาพ HDMI ) 

- ทานสามารถปรับตําแหนงขึ้น ลง ซาย ขวา เมื่อบางสวนของภาพหาย

ไปจากหนาจอ

3D setup ตั้งคานี้ไดเมื่อตองการฉายภาพเปน 3D

- ใหตั้งคา 3D Display ไปที่ on แตถาตั้งคาไวที่ off ภาพที่ฉายออกมา

จะเปน 2D แมวาสัญญาณที่สงเขามาเปน 3D ก็ตาม

Progressive (เมื่อตอเขากับอุปกรณวีดีโอ หรือ RGB video หัวขอนี้จะทําไดแคปรับ

สัญญาณที่ทับกันใหชัดขึ้น ( 480I/ 576i1800i )

 - Interlace>> (i) สัญญาณจะถูกแปลงเปน progressive >> (p) (IP 

conversion) 

- Off สําหรับภาพนิ่ง จํานวนมาก

- Video สําหรับภาพวีดีโอทั่วไป

- Film / Auto : สําหรับภาพยนตร คอมพิวเตอรกราฟฟค และอนิเมชั่น
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เมนูยอย รูปแบบการทํางาน

Noise Reduction การตัดเสียงรบกวน (ถาสัญญาณเขาอยูในรูปแบบ ดิจิตัล RGB signal 

หรือเมื่อโปรเจคเตอรกําลังฉายภาพที่มีการทับซอนกัน ในระหวาง Pro-

gressive ถูกตั้งคาไวที่ Off หัวขอนี้จะทํางานไมได)

- เมื่อใหภาพฉายออกมาอยางราบรื่น มี 2modes ที่ทานตองเลือกในตั้ง

คาของทาน อยางไรก็ตามแนะนําวา ควรจะเลือกตั้งคาไวที่ off เมื่อภาพ

ตนฉบับมีเสียงเบามาก

HDMI Video Range ใหตั้งคานี้ เมื่อเชื่อมตอ HDMI port ของโปรเจคเตอรเขากับ DVD 

Player 

Input Signal ทานสามารถเลือก input signal จากcomputer port

- ถาตั้งไวที่ auto สัญญาณจะถูกเชื่อมเขาโดยอัตโนมัติ

- ขณะที่ตั้งไวที่ Auto หากวาสีในภาพไมชัดเจน ใหเลือกสัญญาณที่

เหมาะสมกับอุปกรณที่เชื่อมตอ

Video Signal ทานสามารถเลือก  input signal จากcomputer port. ถาตั้งไวที่ auto 

สัญญาณจะถูกเชื่อมเขาโดยอัตโนมัติ

- ขณะที่ตั้งไวที่ auto. ถาสัญญาณภาพไมมาหรือไมขัดเจน ใหเลือก

สัญญาณที่เหมาะสมกับอุปกรณที่เชื่อมตอ

Aspect  ทานสามารถตั้งคา aspect ratio>> สําหรับการฉายภาพ

Overscan (การตั้งนี้จะทํางานได เมื่อสัญญาณเขาเปนรูปแบบวีดีโอหรือ RGB video 

signal)

- เปลี่ยนสัดสวนของสัญญาณภาพออก ทานสามารถเลือก cropping 

ภาพไปที่ off 4% หรือ 8%   

- เมื่อภาพอยูในรูปแบบ  HDMI จะสามารถเลือก auto ได และเมื่อเลือก 

Auto คาจะเปลี่ยนไปที่ off หรือ 8% โดยอัตโนมัติแลวแตสัญญาณเขา

Reset ทานสามารถตั้งคาใหมทั้งหมดบนเมนู signal ยกเวน input signal
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เมนูยอย รูปแบบการทํางาน

Keystone - ทานสามารถแกไข การทํางานของ keystone

- เมื่อเลือกที่ H/V - Keystone 

ปรับ V-Keystone และ H-Keystoneใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตองทั้งแนว

นอนและแนวราบ

หรือสามารถเลือกการตั้งคาดังนี้

สําหรับ EB-W16 : ใหตั้งคาที่ Auto H-Keystone ไปที่ on หรือ off

สําหรับ EH-TW550/ EH-TW510 ใหตั้งคาที่ auto V-Keystone และ 

H-Keystone Adjuster ไปที่ on หรือ off

- เมื่อเลือก Quick Conner 

ใหแกไขทั้งสี่มุมของภาพที่กําลังฉายอยู

Control panel lock ทานสามารถใชเพื่อจํากัดการทํางานของ control pane

pointer Shape ทานสามารถเลือกใชงาน Shape pointer

- Pointer 1 

- Pointer 2

- Pointer 3 
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เมนูยอย รูปแบบการทํางาน

Power Consumption

สําหรับ EB-W16)

ทานสามารถตั้งคาความสวางของไฟได

เลือก ECO ถาภาพที่ฉายอยูสวางเกินไป และอยูในหองมืดและจอมีขนาดเล็ก

เมื่อเลือก ECO แลว กระแสไฟเขาและความสวางจะถูกปรับเปลี่ยนใหเหมาะ

สม และเสียงพัดลมภายในก็จะถูกลดลงดวย

ฟงกชั่นการประหยัดพลังงานนี้ จะชวยลดการใชไฟลงไปประมาณ 17% และ

หลอดไฟจะใชงานไดนานขึ้นประมาณ 1.25 เทา

แตถาใชงานอยูในสถานที่มีความรอนสูง หัวขอนี้อาจจะไมทํางาน

Power Consumption (สําหรับ 

EH-TW55/ EH-TW510)

ทานสามารถตั้งคาความสวางของหลอดไฟได

ใหเลือก Low ถาภาพที่ฉายอยูสวางเกินไป และอยูในหองมืดและจอมีขนาด

เล็ก เมื่อตั้งคาที่ low แลว กระแสไฟเขาและความสวางจะถูกปรับเปลี่ยนให

เหมาะสม และเสียงพัดลมภายในก็จะถูกลดลงดวย

ฟงกชั่นการประหยัดพลังงานนี้ จะชวยลดการใชไฟลงไปประมาณ 17% และ

หลอดไฟจะใชงานไดนานขึ้นประมาณ 1.25 เทา

แตถาใชงานอยูในสถานที่มีความรอนสูง หัวขอนี้อาจจะไมทํางาน

Volume ทานสามารถปรับเสียง ตามความเหมาะสม

Remote Reciever ทานสามารถสั่งการตางๆ ไดจาก remote control

เมื่อตั้งคาไวที่ off จะไมสามารถสั่งการใดๆ ไดจาก remote control แตถา

ตองการใชงาน remote control ใหกดปุมเมนูที่ remote control คางไว

ประมาณ 15 วินาที remote control จะกลับมาทํางานอีกครั้ง

User Button ทานสามารถเลือกหรือกําหนดหัวขอจากเมนู confi guration ดวย remote 

control การกดปุม user โดยตรงจะแสดง รายละเอียดของหัวขอตางๆ การ

ตั้งคาหนาจอ ทําใหสามารถทํางานตางๆ ไดดวยปุมนี้ปุมเดียว

Test Pattern ทานสามารถทดลองทําการตั้งคาโปรเจคเตอรได แมวายังไมมีการเชื่อมตอการ

ทํางานระหวางอุปกรณกับโปรเจคเตอร การทดลองนี้ครอบคลุมตั้งแต zoom, 

การปรับหนาจอ, และการแกไข keystone ถาตองการยกเลิกการทดลองใหกด

ปุม Esc จาก remote control หรือบน control panel

ขอควรระวัง

ถาการทดลองนี้ใชเวลานาน ภาพอาจจะมาแสดงบนหนาจอโปรเจคเตอรได

Reset
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เมนูยอย รูปแบบการทํางาน

Display ทานสามารถตั้งคาที่เกี่ยวของกับการทํางานของโปรเจคเตอร

Messages : เมื่อตั้งไวที่ off  จะไมมีการแสดงภาพออกมา

เมืื่อ source, color mode หรือ aspect ratio ถูกเปลี่ยน จะมีขอความ

เตือนขึ้นมาวา High Temp Warning ถาไมไดมีการเชื่อมตอสัญญาณ

Display Background : ทานสามารถคั้งคาสีพื้นหลังของหนาจอใหเปนสี

ดํา นํ้ําเงิน หรือเปน logo เมื่อไมมีภาพแสดงอยู

Start up screen : ใหตั้งคาไปที่ on เพื่อแสดง user’s logo เมื่อ

โปรเจคเตอรเริ่มตนการทํางาน

A/V Mute / ทานสามารถตั้งคาบนหนาจอโดยกดปุม A/V Mute ที่ 

remote control เพื่อจะเปลี่ยนเปนสีดํา นําเงิน หรือlogo

User’s Logo *1 ทานสามารถเปลี่ยนUser’s Logo ใหเปนภาพพื้นหนาจอ ระหวางที่ A/V 

Mute ทํางานอยูได

Projection ใหเลือกรูปแบบการทํางานตางๆ ตามขั้นตอนการติดตั้งโปรเจคเตอร

Front,  Front/ Ceiling, Rear, Rear/ Ceiling 

ทานสามารถเปลี่ยนรูปแบบการตั้งคาโดยกดปุม A/V Mute ที่ remote 

control ประมาณ 5 วินาที

Front <-->Front/ Ceiling

Rear<-->Rear/Ceiling
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เมนูยอย รูปแบบการทํางาน

Operation Direct power on : ตั้งคาไวที่on เพื่อเปดการทํางานของเครื่อง

โปรเจคเตอร

เมื่อสายไฟเสียบเขาที่เครื่องแลว โปรเจคเตอรจะเก็บพลังงานและจะเปด

อัตโนมัติ แมวาไฟดับ

Sleep mode : เมื่อตั้งคาไวที่ on โปรเจคเตอรจะหยุดทํางานโดย

อัตโนมัติเมื่อไมมีการทํางาน หรือไมมีภาพสงเขามา

Sleep mode timer : เมื่อตั้งคาไวที่ on ทานสามารถตั้งเวลาใหเครื่อง

ปดอัตโนมัติภายใน 1-30 นาที

Lens cover timer : เมื่อตั้งคาไวที่ on ระบบพลังงานจะปดไฟภายใน 

30 นาที หลังจากที่ A/V Mute Slidถูกปด

การตั้งคาใหอยูที่ on

High Altitude Mode: ตั้งคาไวที่ on เมื่อมีการใชงานโปรเจคเตอรที่

ระดับความสูงของสถานที่นั้นที่ 1500 เมตร

Monitor out port : (EB-W16เทานั้น) เปลี่ยนสัญญาณเขาและออก

สําหรับ Monitor out/ computer2 port ใหเลือก Monitor out เมื่อ

ตองการสงภาพออกไปยังมอรนิเตอรภายนอก แลวเลือก computer 2 

เพื่อนําเขาสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอรหรืออุปกรณวีดีโอ

Standby Setup ( EB-W16 

เทานั้น)

Standby Mode : ถาตั้งคา Communication on  เครื่องโปรเจคเตอร

จะยังสามารถทํางานได แมวาอยูใน standby mode

- ตรวจสอบและควบคุมโปรเจคเตอรจากคอมพิวเตอร

- สงสัญญาณ analog RGB จากคอมพิวเตอรไปยังมอรนิเตอรภายนอก

/ Standby Audio : ถาตั้งคาไวที่ on เสียงจะถูกสงเขาไปแมวาจะอยูใน 

standby mode 

Language ทานสามารถตั้งคา display*1, operation *2 ใหม จากเมนู Extended 

ดูรายละเอียดจากการตั้งคาสําหรับทุกเมนู

* 1 เมื่อ User’s Logo Protect ถูกตั้งคาใน password protect ไวที่ on จะไมสามารถเปลี่ยน User’s Logo ได แต

สามารถเปลี่ยนไดถาเปลี่ยนไปตั้งคาที่ off

* 2 ยกเวนสําหรับ High Altitude Mode 
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เมนูยอย รูปแบบการทํางาน

Lamps Hours สามารถตั้งใหแสดงเวลาที่หลอดไฟใชงานไปแลว หากใกลหมดอายุ ตัว

อักษรจะเปนสีเหลือง

Source สามารถตั้งคาใหแสดงชื่อของอุปกรณที่ทําการเชื่อมตอ

Input Signal สามารถตั้งคาใหแสดงขอมูลของสัญญาณเขา

Resolution สามารถแสดงคา resolution

Video Signal สามารถตั้งคา Video signal ในเมนู signal

Refresh Rate สามารถตั้งคาใหแสดง refresh rate >>

3D Format แสดงสัญญาณเขาในรูปแบบ 3D Format ระหวางฉายภาพ 3D (Frame 

Packing, Side by Side, หรือ top และ bottom )

Sync Info สามารถตั้งคาใหแสดงขอมูลของสัญญาณเขา ทั้งนี้ขอมูลนี้อาจจะขึ้นอยู

กับใหบริการ

Status เปนขอมูลเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนโปรเจคเตอร

Serial Number แสดงตัวเลข serial number ของโปรเจคเตอร

กรณาเช็คสถานะของสัญญาณภาพที่สง และโปรเจคเตอร การแสดงใหเห็นหัวขอตางๆ จะขึ้นอยูกับหลายปจจัย ทั้งอุปกรณ

และการเชื่อมตอ

* เวลาการใชงานจะแสดงในรูปแบบ 0h สําหรับ 10 ชั่วโมงแรก และ 10h 11h สําหรับชั่วโมงตอมา
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เมนูยอย รูปแบบการทํางาน

Reset all ทานสามารถตั้งคาใหมของหัวขอทั้งหมดที่เมนู confi guration

แตหัวขอเหลานี้จะไมสามารถตั้งคาใหมได : input signal, User’s 

Logo, Lamp Hours, Language, Password, User buttom

Reset Lamp Hours จะตั้งคาใหมไดเมื่อเปลี่ยนหลอดไฟใหม
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บทที่ 9
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ตัวบงชี้ของโปรเจคเตอรจะเปนการบอกสถานะของการทํางาน ดังนี้

 สถานะ standby

 เมื่อกดปุม [   ] ในสถานะนี้ เครื่องจะเริ่มการทํางาน

 อยูระหวาง Cool down 

 ทุกปุมจะไมทํางานถามีไฟกระพริบคางอยู

 Warming up

 เวลา warm up จะอยูที่ประมาณ 30 วินาทีหลังจาก warm up แลว 

สัญญาณไฟกระพริบจะหยุดลง

 ปุม [   ] จะไมทํางานระหวาง warm up

 Projecting 

1. Power indicator áÊ´§Ê¶Ò¹Ð¡ÒÃ·Ò §Ò¹

2. Lamp indicator áÊ´§Ê¶Ò¹Ð¢Í§¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§ËÅÍ´ä¿

3. Temp indicator áÊ´§Ê¶Ò¹Ð¢Í§ÍØ³ËÀÙÁÔÀÒÂã¹à¤Ã×èÍ§
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สถานะ เหตุของปญหา การแกไขปญหา

ผิดปกติภายในเครื่อง หยุดการใชงานเครื่องโปรเจคเตอร ดึงสายไฟออกจาก

แผงพลังงานไฟฟา ติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนย

บริการ Epson ที่ใกลบาน

เกิดปญหาที่พัดลม, เกิด

ปญหาที่ตัว sensor 

หยุดการใชเครื่องโปรเจคเตอร ดึงสายไฟออกจากแผง

พลังงานไฟฟา ติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการ 

Epson ที่ใกลบาน

เกิดปญหาอุณหภูมิความ

รอนสูง (overheating) 

หลอดไฟและโปรเจคเตอรจะปดโดยอัตโนมัติ ให

รอประมาณ 5 นาที หลังจากนั้นเครื่องจะเขาไปสู 

standby mode และใหตรวจสอบสองจุดดังนี้

- ใหตรวจสอบวาแผนกรองอากาศและระบบระบาย

อากาศสะอาด และการวางโปรเจคเตอรกับผนังอยูใน

ตําแหนงที่ถูกตอง

- ถาแผนกรองอากาศอุดตัน ใหทําความสะอาดหรือ

เปลี่ยน

ถายังเกิดปญหาอยู หลังจากทําตามขั้นตอนขั้นตนแลว 

ใหหยุดการใชเครื่องโปรเจคเตอร ดึงสายไฟออกจาก

แผงพลังงานไฟฟา ติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนย

บริการ Epson ที่ใกลบาน

*หากใชเครื่องในสถานที่สูงเกินกวา 1500 เมตร ใหตั้ง

คาเครื่องอยูที่ High Altitude Mode ที่ on

เกิดปญหาที่หลอดไฟ, 

หลอดไฟไมทํางาน

ใหตรวจสอบสองจุด

- ถอดหลอดไฟออกและตรวจสอบวาแตกราวหรือไม

- ทําความสะอาดแผนกรอบอากาศ

ถาหลอดไฟไมแตก ใสเขาไปใหมและเปดเครื่องใหม

ตารางขางลาง จะแสดงใหเห็นวา แตละสถานะหมายความวาอยางไรและมีแนวทางแกไขปญหาอยางไร

ถา indicator ทุกตัวไมทํางาน ใหเช็คสายไฟวาเสียบถูกตองและไฟเขาหรือไม ในบางครั้ง indicator บางอันจะยังคงทํางาน

อยู สักระยะหนึ่ง แมวาดึงปลั๊กไฟออกแลว ในกรณีนี้ไมถือวาเปนสิ่งผิดปกติแตอยางใด

      Lit          Flashing       off       แตกตางกันไปขึ้นอยูกับสถานะของโปรเจคเตอร
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สถานะ เหตุของปญหา การแกไขปญหา

ถายังคงเกิดปญหาอยู ใหถอดหลอดไฟออก ใสอันใหม

และเปดเครื่องใหม

ถายังคงมีปญหาอีก หยุดการใชเครื่องโปรเจคเตอร 

ดึงสายไฟออกจากแผงพลังงานไฟฟา ติดตอตัวแทน

จําหนายหรือศูนยบริการ Epson ที่ใกลบาน

ถาหลอดไฟแตก ใหติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนย

บริการ Epson ที่ใกลบาน (เครื่องจะไมสามารถแสดง

ภาพได จนกวาจะเปลี่ยนหลอดไฟ)

*หากใชเครื่องในสถานที่สูงเกินกวา 1500 เมตร ใหตั้ง

คาเครื่องอยูที่ High Altitude Mode ที่on

 เกิดปญหาที่ Auto Irisn, 

พลังงานเขามีปญหา

ใหหยุดการใชเครื่องโปรเจคเตอร ดึงสายไฟออกจาก

แผงพลังงานไฟฟา ติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนย

บริการ Epson ที่ใกลบาน

เตือนอุณหภูมิความ

รอนสูง

 ถาอุณหภูมิสูง เครื่องจะปดโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบวาแผนกรองอากาศและระบบระบาย

อากาศสะอาด และการวางโปรเจคเตอรกับผนังอยูใน

ตําแหนงที่ถูกตองหรือไม

- ถาแผนกรองอากาศอุดตัน ใหทําความสะอาดหรือ

เปลี่ยน

เปลี่ยนหลอดไฟ ใหเปลี่ยนหลอดไฟใหม

ถาทานยังคงใชหลอดไฟอันเดิมอยู แมวามีการเตือน

แลว หลอดไฟอาจจะระเบิดได ดังนั้นใหรับเปลี่ยน

หลอดไฟใหมใหเร็วที่สุดเทาที่ทําได

ใหดูรายละเอียดเพิ่มเติม ถาโปรเจคเตอรยังทํางานไมปกติ แมวาไมมีตัวบงชี้ถึงปญหา

ใดๆ แลว ถาเกิดปญหาและไมมี indicator ใดๆ ในตารางเลย ใหหยุดการใชเครื่องโปรเจคเตอร ดึง

สายไฟออกจากแผงพลังงานไฟฟา ติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการ Epson ที่ใกลบาน
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การตรวจสอบ แนวทางการแกไข

คุณไดกดปุม [   ] หรือยัง ใหกดปุม [   ]เพื่อใหพลังงานไฟฟาเขาเครื่อง

ปด indicators หรือยัง ปลั๊กไฟอาจจะหลุด หรือพลังงานไฟฟาไมเขาเครื่อง ใหตอ

ใหถูกตอง และตรวจสอบวาสายไฟตางๆอยูในตําแหนงที่ถูก

ตอง

A/V Mute ทํางานอยูหรือไม ใหกดปุม A/V Mute ที่ remote control เพื่อยกเลิกการ

ทํางานของ A/V Mute 

A/V Mute Slide ปดอยูหรือไม ใหเปด A/V Mute Slide 

การตั้งคาเมนู confi guration ถูกตองหรือไม ให reset คาใหม

ภาพที่ถูกฉายออกมาเปนสีดําหรือไม บางภาพภาพที่สงเขามาและ Screen server อาจจะเปนสี

ดําทั้งหมด

การตั้งคาสัญญาณภาพถูกตองหรือไม ใหปลี่ยนการตั้งคาใหเหมาะสมกับสัญญาณจากอุปกรณนั้นๆ

Monitor out port ถูกตั้งไวที่ Monitor out หรือไม เมื่อภาพสงมาสู Monitor out / Computer 2 port ให

ตั้งคาบนเมนู confi guration ไวที่ Monitor out ไปยัง 

Computer 2 (EB-W16 เทานั้น) 

สาย USB เคเบิลเชืื่อมตออยางถูกตองหรือไม (เฉพาะการ

ฉายภาพดวย USB display)

ตรวจสอบวา สาย USB เชื่อมตออยางถูกตองหรือไม ใหใส

ใหถูกตองอีกครั้ง

Windows Media Center ไดแสดงเต็มหนาจอหรือไม 

( เฉพาะเมื่อฉายภาพโดยผาน USB display หรือ ผาน

เครือขาย) 

 เมื่อ Windows Media Center ถูกแสดงเต็มหนาจอ จะ

ไมสามารถ ฉายภาพโดยผาน USB display หรือ ผานเครือ

ขาย ตองทําการลดขนาดของหนาจอ 

ไดใช ฟงกชั่น Windows DirectX เพื่อการฉายภาพ

หรือไม (เฉพาะเมื่อฉายภาพโดยผาน USB display 

หรือผานเครือขาย) 

 การใช ฟงกชั่น Windows DirectX อาจจะทําใหการฉาย

ภาพไมเปนไปอยางราบรื่น

»˜ÞËÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºÀÒ¾

ไมมีภาพนิ่งปรากฏ
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เครื่องไมแสดงภาพเคลื่อนไหว

 การตรวจสอบ การแกไขปญหา

สัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร ถูกตอไปยัง LCD หรือ

มอนิเตอรหรือไม (เฉพาะเมื่อเปนการฉายภาพจาก 

คอมพิวเตอรพกพาหรือคอมพิวเตอรที่มี LCD screen)

เปลี่ยนสัญญาณภาพที่สงจากคอมพวเตอรไปยังอุปกรณ

ภายนอก ใหดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารของผูผลิต

คอมพิวเตอร

ภาพเหลานั้นติดปญหาลิขสิทธิ์หรือไม โปรเจคเตอรอาจจะไมฉายภาพยนตรที่มีลิขสิทธิ์จาก

คอมพิวเตอร สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใหดูคูมือของ

อุปกรณเหลานั้น

 ภาพหยุดฉายโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบ การแกไขปญหา

ตังคาไวที่ sleep mode หรือไม กดปุม [   ] เพื่อเปดพลังงานไฟฟาเขา และใหปดการตั้งคา 

Sleep Mode ไปที่ off

มีขอความ “ not support” แสดงขึ้นมา

การตรวจสอบ การแกไขปญหา

การตั้งคาสัญญาณภาพถูกตองหรือไม(เฉพาะการฉาย

ภาพจาก วีดีโอ)

เปลี่ยนการตั้งคาใหถูกตองกับอุปกรณที่ทําการเชื่อมตอ

Resolution ของสัญญาณภาพและสัดสวนเหมาะสมหรือ

ไม (เฉพาะการฉายภาพจากคอมพิวเตอร)

 ใหดูรายละเอียดคูมือคอมพิวเตอร เรื่องการปรับเปลี่ยน 

สัดสวนและresolution ของภาพ

การตรวจสอบ การแกไขปญหา

สายเคเบิ้ลเชื่อมตอถูกตองหรือไม  ตรวจสอบใหสายเคเบิ้ลเชื่อมตออยางถูกตอง ไมมีปญหา

จุดเชื่อมตอถูกตองหรือไม เปลี่ยนภาพโดยกดปุม Source Search บน control 

panel ของโปรเจคเตอร หรือใช remote controls

เครื่องคอมพิวเตอรและวีดีโอไดเปดพลังงานไฟฟาเขาแลว

หรือไม 

เปดพลังงานเขาเครื่อง
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สัญญาณภาพไดถูกเชื่อมตอไปยังโปรเจคเตอรหรือ

ไม (สําหรับการฉายภาพจากคอมพิวเตอรพกพาหรือ 

คอมพิวเตอรที่มี LCD screen)

ถาสัญญาณภาพถูกสงออกไปยัง LCD monitor ของ

คอมพิวเตอร ทานตองเปลี่ยนสัญญาณภาพออกไปที่ 

อุปกรณภายนอกและมอรนิเตอรของคอมพิวเตอรดวย

สําหรับคอมพิวเตอรบางรุน เมื่อตอสัญญาณภาพไปยัง

ภายนอกจะไมสามารถแสดงภาพที่ LCD monitor ไดอีก

ถาการเชื่อมตอเกิดขึ้นในขณะที่เปดคอมพิวเตอรและ

โปรเจคเตอรอยู Function key ที่ใชเปลี่ยนสัญญาณภาพ

ในคอมพิวเตอรไปยังอุปกรณภายนอกอาจะไมทํางาน ใหปด

และเปดทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรใหมอีกครั้ง

ไมสามารถแสดงภาพ 3D 

การตรวจสอบ  การแกไขปญหา

เมนู confi guration ถูกตั้งคาอยางถูกตองหรือไม - ตั้งคา 3D ไวที่ on

- ตั้งคา 3D format ไวที่ Auto หรือ format แบบเดียวกัน 

สําหรับการเชื่อมตอสัญญาณ 3D กับอุปกรณอื่นๆ

 ไดเชื่อมตอสัญญาณเขาในรูป 3D หรือไม ตรวจสอบวาอุปกรณเครื่องเลนที่เชื่อมตอ และเนื้อหาภาพ

นั้นสามารถสงในรูปแบบสัญญาณ 3D 

 ทานไดสวมแวนตา 3D อยางถูกตองหรือไม การรับชมภาพ 3D จากโปรเจคเตอร จําเปนที่จะตองสวม

แวนตา 3D แนะนําใหใช แวนตา 3D (EPLPGS03)

 แวนตา 3D เปดเครื่องอยูหรือไม ใหเปดเครื่องบนแวนตา 3D ในการเปดเครื่องครั้งแรก ทาน

จําเปนตองจับคูอุปกรณกอนจึงจะใชงานได

ทานมองภาพจากแวนตา 3D ในพื้นที่ที่เครื่องทํางาน

หรือไม 

ระยะทางของแวนไปยังโปรเจคเตอรตองไมเกิน 10 เมตร ให

มั่นใจวาทานอยูในพื้นที่ที่ครอบคลุม

มีอุปกรณอื่นๆ ที่ใชคลื่นวิทยุทํางานอยูใกลๆ เขามา

รบกวนหรือไม

เมื่อมีอุปกรณที่ทํางานบนยานคลื่น 2.4 Ghz เชน Blue-

tooth, wireless LAN (IEEE802.11b/g) หรือเตาไมโครเวฟ 

ทํางานอยูบริเวณใกลเคียงกัน คลื่นเหลานี้อาจจะรบกวนกัน

ทําใหภาพถูกรบกวน ควรเคลื่อนยายออกไป



96

ภาพเบลอ บิดเบี้ยว

 การตรวจสอบ การแกไขปญหา

Auto H/V -Keystone ถูกตั้งคาไวที่ off หรือไม 

(EB-W16 เทานั้น)

 ใหตั้งคา Auto H/V-Keystone ไปที่ on

- ถาปดการตั้งคานี้ เครื่องโปรเจคเตอรจะทํางานดวยระบบ 

manual

Auto V -Keystone ถูกตั้งคาไวที่ off หรือไม 

(EH-TW550- TW510 เทานั้น)

ใหตั้งคา Auto V-Keystone ไปที่ on

-  ถาปดการตั้งคานี้ เครื่องโปรเจคเตอรจะทํางานดวยระบบ 

manual

 การปรับโฟกัสของภาพเปนไปอยางถูกตองหรือไม ใหหมุนวงแหวนการปรับโฟกัสของภาพเพื่อใหภาพคมชัด

มากขึ้น

- ถายังปรับโฟกัสไมได ใหกดปุม focus help 

(EB-W16 เทานั้น)

Auto Setup ถูกปดอยูหรือไม เมื่อตั้งคาไวที่ on ระบบ Tracking, Sync, และ Position 

จะทํางานอัตโนมัติ

ตําแหนงระยะการวางโปรเจคเตอรถูกตองหรือไม ระยะการฉายภาพอยูนอกพื้นที่ที่ครอบคลุมหรือไม

- ใหติดตัั้งใหอยูในพื้นที่ที่แนะนํา

 Keystone ไดถูกปรับคาใหมีขนาดใหญเกินไปหรือไม ปรับมุมการฉายภาพใหมีขนาดเล็กลง เพื่อลดการแกไข 

keystone

ที่เลนสมีฝาหรือไม? ถาโปรเจคเตอรอยูในสถานที่เย็นและเปลี่ยนมาอยูในสถาน

ที่อุนขึ้นอยางทันทีทันใด การเกิดอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

กระทันหันนี้ อาจะทําใหเกิดฝาที่ผิวเลนส และอาจะเปน

สาเหตุใหภาพเบลอ ดังนั้นกอนการใชงานใหวางโปรเจคเตอร

ไวในสถานที่ที่ตองการฉายภาพกอน ประมาณ 1ชั่วโมง หาก

เกิดฝาที่เลนสใหปดเครื่อง รอจนกวาฝาจะหายไป
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ภาพไมชัด ถูกกวนสัญญาณหรือภาพบิดเบี้ยว

การตรวจสอบ การแกไข

สัญญาณภาพถูกตั้งคาไวถูกตองหรือไม (เฉพาะเมื่อกําลัง

ฉายภาพวีดีโอเทานั้น)

ใหเปลี่ยนคาการติดตั้งใหเหมาะสมกับสัญญาณภาพที่เชื่อม

ตอ

สายเคเบิ้ลถูกเชื่อมตออยางถูกตองหรือไม?  ใหตรวจสอบสายเคเบิ้ลทั้งหมดเชื่อมตออยางถูกตองหรือไม

 ไดใชสายตอมาใชงานหรือไม ถามีการใชงานสายพวงตอ สัญญาณอาจจะเกิดการรบกวน

จากไฟฟา ใหใชสายเคเบิ้ลที่มากับเครื่องวาตรวจสอบดูวา

เกิดอาการผิดปกติหรือไม

ไดเลือก resolution ที่เหมาะสมแลวหรือไม? (เฉพาะ

เมื่อการฉายภาพนิ่งจากคอมพิวเตอรเทานั้น) 

ใหตั้งคาที่คอมพิวเตอร เพื่อใหการสงสัญญาณออกไปยัง

โปรเจคเตอรเปนไปอยางถูกตอง

การตั้งคา Sync >>และ Tracking >> เปนไปอยางถูก

ตองหรือไม (เฉพาะเมื่อการฉายภาพนิ่งจากคอมพิวเตอร

เทานั้น)

ใหกดปุม Auto บน remote control หรือปุม [    ] บน 

control panel เพื่อใหการปรับคาเปนไปอยางอัตโนมัติ 

- ถาภาพไมไดถูกปรับใหถูกตอง แมวาไดทําการปรับโดย

อัตโนมัติแลวก็ตาม ทานสามารถทําการปรับเองไดบนเมนู 

confi guration

 ไดเลือกการทํางานไวที่ Transfer layered window 

หรือไม(เฉพาะเมื่อทําการฉายภาพ USB player) 

คลิก All programs - EPSON Projector- Epson USB 

display- Epson USB display Vx.xx settings แลวให

เคลียร Transfer layered window.

Mouse cursor กระพริบหรือไม

การตรวจสอบ การแกไข

ไดเลือกไปที่ make the movement of mouse 

pointer smooth (ไดทําใหการทํางานของ mouse 

pointer. เปนไปอยางราบรื่น) หรือไม

คลิก All programs-EPSON Projector-Epson USB 

display-Epson USB display Vx.xx setting แลวใหเลือก 

Make the movement of mouse pointer. (ไมสามารถ

ใชงานไดใน windows 2000)

- นอกจากนี้ยังไมสามารถใชงานไดในโปรแกรม Windorws 

Vista /7, Windows Aero //ได
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ภาพถูกปรับใหใหญหรือเล็ก มุมยังไมเหมาะสม หรือภาพถูกสงกลับ

การตรวจสอบ การแกไข

มีการฉายภาพจากคอมพิวเตอรหรือไม? (เฉพาะเมื่อฉาย

ภาพนิ่งจากคอมพิวเตอร

เปลี่ยนการตั้งคาสัญญาณใหเปนไปตามสัญญาณที่เชื่อมตอ

 ภาพนั้นถูกขยายดวย E-Zoom. หรือไม/ กดปุม Esc บน remote controlเพื่อยกเลิกการทํางาน 

E-Zoom

ตําแหนงของภาพถูกปรับอยางถูกตองหรือไม? (เฉพาะเมื่อกําลังฉายภาพ สัญญาณana log RGB จาก

คอมพิวเตอรเทานั้น

- กดปุมauto ที่ remote control หรือ ปุม [    ] บน 

control panel เพื่อปรับตําแหนงของภาพ

- ทานยังสามารถปรับตําแหนงของภาพจากเมนู 

confi guration

คอมพิวเตอรถูกตั้งคาไวที่ dual display หรือไม? 

(เฉพาะเมื่อระหวางฉายภาพนิ่งจากคอมพิวเตอรเทานั้น)

ถา dual display กําลังทํางานอยูที่ Display Properties 

ในcontrol panel ของคอมพิวเตอร ภาพที่ฉายบนหนาจอ

จะมีเพียงครึ่งเดียว ตองทําการปด display setting กอน ถึง

จะสามารถฉายภาพไดเต็มหนาจอ

มีการตั้งคา resolution อยางถูกตองหรือไม? (เฉพาะ

เมื่อระหวางฉายภาพนิ่งจากคอมพิวเตอรเทานั้น)

ใหตั้งคาสัญญาณภาพออกจากคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับ

โปรเจคเตอร

การตั้งคาprojection mode ถูกตองหรือไม ขึ้นอยูกับวาโปรเจคเตอรถูกติดตั้งอยางไร ใหตั้ง

คาprojection mode ตามขั้นตอนดังนี้

Front, Front, Ceiling, Rear, หรือ Rear/Ceiling

สีของภาพไมถูกตอง

การตรวจสอบ การแกไข

การตั้งคาสัญญาณเขากับสัญญาณจากอุปกรณที่ทําการ

เชื่อมตอหรือไม

ใหเปลี่ยนการตั้งคาเปนไปตามสัญญาณจากอุปกรณที่เชื่อม

ตอ

- ภาพจากอุปกรณที่เชื่อมตอจาก computer port 

- ภาพจากอุปกรณที่เชื่อมตอจาก video port

 การปรับความสวางของภาพถูกตองหรือไม  ใหปรับคาความสวางของภาพจากเมนู confi guration

º··Õè 9   ¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ
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 สายเคเบิ้ลเชื่อมตออยางถูกตองหรือไม ตรวจสอบสายเคเบิลทั้งหมดวาเชื่อมตออยางถูกตอง

ปลอดภัยหรือไม

- ตรวจสอบวาไมมีสายใดหลุด

 การตั้งคา contrast >> ถูกปรับอยางถูกตองหรือไม ใหปรับการตั้งคา contrast จากเมนู confi guration 

การตั้งคาการปรับสี ถูกตองหรือไม ใหปรับการตังคา color adjustment จากเมนู 

confi guration

ความอิ่มตัวของสีและการยอมสีถูกตองหรือไม? ใหปรับ 

เมื่อกําลังฉายภาพจาก video source. 

ปรับการตั้งคา color saturation จากเมนู confi guration

ภาพมืด

การตรวจสอบ การแกไข

ตั้งคาความสวางของภาพถูกตองหรือไม ใหปรับคาความสวาง brightness หรือ power consump-

tion ที่เมนู confi guration 

การปรับคา contrast>>  เปนไปอยางถูกตองหรือไม ใหตั้งคา contrast ที่เมนู confi guration

ถึงเวลาเปลี่ยนหลอดไฟหรือไม? เมื่อหลอดไฟใกลถึงเวลาหมดอายุ ภาพจะมืดและคุณภาพ

ของสีที่แสดงจะลดลง นั่นเปนสัญญาณเตือนวาตองเปลี่ยน

หลอดไฟแลว

ทานกําลังใชงานโปรเจคเตอรบนพื้นที่สูงจากระดับนํา

ทะเลหรืออยูในสถานที่มีอุณหภูมิสูงมากหรือไม 

หนาจออาจจะมืดเมื่อทานอยูบนพื้นที่สูงจากระดับนําทะเล

หรืออยูในสถานที่มีอุณหภูมิสูงมาก ทานจะยังคงเปดเครื่อง

โปรเจคเตอรได แตจะไมสามารถตั้งคาpower consump-

tion ได
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 ไมสามารถเปดการทํางานของโปรเจคเตอรได

 การตรวจสอบ การแกไขปญหา

ทานไดกดปุม [   ] หรือไม ใหกดปุม [   ] เพื่อใหพลังงานไฟฟาเขา

สัญญาณชี้วัดIndicator ถูกปดไวหรือไม สายไฟอาจจะเชื่อมตอไมถูกตอง ทําใหไฟไมเขา

ใหตรวจสอบที่เตารับสัญญาณไฟฟา หรือระบบไฟฟาทํางาน

หรือไม

สัญญาณชี้วัดIndicator เปดและปดเมื่อเสียบสายไฟ

หรือไม 

ปญหานี้อาจจะเกิดจากสายไฟฟา ใหดึงออกและเสียบใหม

อีกครั้ง ถายังไมหาย ใหหยุดการใชงานโปรเจคเตอร ดึงสาย

ไฟออกจากเตารับสัญญาณไฟฟา และติดตอตัวแทนจําหนาย 

หรือศูนย Epson Projector ที่ใกลบานทาน

ไดตั้งคา Control Panel Lock ไวที่ Full lock หรือไม ? ใหกดปุม [   ] ที่ remote control. ถาทานไมตองการใช 

Control panel lock ใหตั้งคาไวที่ off

การตั้งคาสําหรับรับสัญญาณจาก remote ถูกตองหรือ

ไม ? 

ใหตรวจสอบ Remote Receiver จากเมนู confi guration

ตองการเปลี่ยนภาษาสําหรับขอความและเมนู

 การตรวจสอบ การแกไขปญหา

เปลี่ยนการตั้งคาภาษา  ใหปรับการตั้งคาภาษาที่เมนู confi guration

º··Õè 9   ¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ
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ไมมีเสียง หรือเสียงเบา

 การตรวจสอบ การแกไขปญหา

ตรวจสอบวา Audio / video cable เสียบเขากับ

โปรเจคเตอรและอุปกรณที่ตองการเชื่อมตอ 

ใหถอดสายออกจาก Audio port. และเสียบเขาไปใหมอีก

ครั้ง

การตั้งคาเสียงของโปรเจคเตอรถูกตั้งไวที่ตํ่าสุดหรือไม?  ใหปรับเสียงใหสูงขึ้น

การตั้งคาเสียงจากอุปกรณที่เชื่อมตอ หรือคอมพิวเตอร 

ถูกตั้งไวที่ตํ่าสุดหรือไม? 

ใหปรับเสียงใหสูงขึ้น

A/V Mute ทํางานอยูหรือไม? ใหกดปุม A/V Mute บน remote control เพื่อยกเลิก A/V 

Mute 

สเปคของ Audio cable เปนแบบ No resistance หรือ

ไม? 

ใหตรวจสอบใหมั่นใจวา audio cable มีปายบอกไววา No 

resistance 

ไดมีการเชื่อมตอกับ HDMI cable หรือไม? ระหวางที่เชื่อมตอผาน HDMI cable แลวไมมีเสียงออกมา 

ใหเชื่อมตอไปที่ PCM output 

ไดเลือก output audio ในโปรเจเตอรหรือไม? (เฉพาะ

เมื่อทําการฉาย USB display)

 ใหคลิก all programs - Epson Projector- Epson USB 

Display- Epson USB Display Vx.xx settings, และเลือก 

output audio ในโปรเจคเตอร

Remote control ไมทํางาน

 การตรวจสอบ การแกไขปญหา

แสงไฟของ remote control ชี้ตรงไปที่เครื่องรับ

สัญญาณ remote ที่โปรเจคเตอร ทํางานอยูหรือไม?

ใหสอง remote control ใหตรงจุดรับสัญญาณ remote 

Remote control อยูไกลจากโปเจคเตอรเกินไปหรือไม? ระยะหางระหวางโปรเจคเตอรและ remote control ควร

อยูในชวงประมาณ 6 เมตร

แสงไฟจาก หลอดไฟฟลูออเรสเซนต บดบังจุดรับ

สัญญาณ remote หรือไม? 

ใหติดตั้งโปรเจคเตอรอยูในบริเวณที่ไมมีแสงไฟใดๆบดบังจุด

รับสัญญาณ remote หรือใหตั้งคา remote receiver บน

เมนูconfi guration ไวที่ off

การตั้งคา remote receiver เปนไปอยางถูกตองหรือ

ไม?

ตรวจสอบ remote receiver จากเมนู confi guration

แบตเตอรี่ของ remote controlหมดอายุ หรือใสผิดดาน

หรือไม?

ตรวจสอบใหมั่นใจวาใสแบตเตอรี่ถูกดานและเปลี่ยนใหมเมื่อ

หมดอายุแลว
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ทานควรทําความสะอาดเครื่องโปรเจคเตอร ถาเครื่องสกปรก หรือภาพที่ทําการฉายเริ่มมัว

ตองปดการทํางานของเครื่ิองโปรเจคเตอร

กอนทําความสะอาด ไมเชนนั้นอาจจะทํา

ใหไฟชอตได

อยาใช wax แอลกอฮอล หรือทินเนอร ทําความสะอาดที่

พื้นผิวของโปรเจคเตอร เพราะเปนการทําลายพื้นผิวและ

อาจจะทําใหสีของภาพเปลี่ยนแปลงไป

อยาเช็ดเลนสดวยวัสดุพื้นผิวหยาบ เพราะจะทําใหเลนสเสียหายได

อยาฉีดของเหลวที่มีสวนผสมของแกสที่ทําใหเกิดประกายไฟเพื่อทําความสะอาดเลนส 

โปรเจคเตอรอาจจะเกิดประกายไฟมาจากอุณหภูมิที่สูงจากการทํางานของหลอดไฟ

การทําความสะอาดทําไดโดยการใหผานุมๆ เช็ดที่พื้นผิวอยางเบาๆ

ใชผาสําหรับทําความสะอาดเลนสโดยเฉพาะ เช็ดเบาๆ ที่เลนส

¡ÒÃ·í Ò¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¾×é¹¼ÔÇ¢Í§â»Ãà¨¤àµÍÃŠ
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- อยาเช็ดเลนสดวยวัสดุพื้นผิวหยาบ เพราะจะทําใหเลนส

แวนตาเสียหายได

- ระหวางการดูแลทําความสะอาด ใหปดการเชื่อมตอสาย 

USB charging adapter โดยการดึงปลั๊กไฟออก และ

ใหตรวสอบสายเคเบิ้ลทั้งหมด หยุดการเชื่อมตอแลว

- ถาฝุนปดบังบนแผนกรองอากาศ อาจจะเปน

สาเหตุใหอุณหภูมิภายในเครื่องโปรเจคเตอรสูง

ขึ้น และเปนสวนที่ทําใหอายุการทํางานของ

เครื่องสั้นลง ตองทําความสะอาดแผนกรอง

อากาศทันทีที่มีขอความนี้แสดงขึ้นมา

- อยานําแผนกรองอากาศไปแชนํ้ํา และหามใชนํ้ํา

ยาทําความสะอาดหรือตัวทําละลายใดๆ มา

ทําความสะอาด

ใชผานุมๆ เช็ดเลนสของแวนตาเบาๆ

ใหทําความสะอาดแผนกรองอากาศเมื่อมีขอความแสดงดังนี้

“ โปรเจคเตอรรอนเกินไป ใหตรวจดูวาไมมีอะไรมาบดบังชองระบายอากาศ  ใหทําความสะอาดหรือเปลี่ยนแผนกรอง

อากาศ” [“The projector is overheating. Make sure nothing is blocking the air vent, and clean or replace 

the air fi lter.”]

 ถาขอความนี้ยังคงแสดงขึ้นมาถี่ขึ้นเรื่อยๆ แมวาไดทําความสะอาดไปแลว แสดงวา

ถึงเวลาที่จะตองเปลี่ยนแผนกรองอากาศแลว ใหเปลี่ยนแผนใหม

 แนะนําวาควรทําความสะอาดอยางนอย หนึ่งครั้งภายใน3เดือน แตควรทําความ

สะอาดใหบอยยิ่งขึ้นหากวาโปรเจคเตอรอยูในสถานที่ที่มีฝุนมาก

¡ÒÃ·í Ò¤ÇÒÁÊÐÍÒ´áÇ‹¹µÒ 3D
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สวนนี้จะอธิบายถึงการเปลี่ยนหลอดไฟ และแผนกรองอากาศ

หลอดไฟจะถึงเวลาเปลี่ยนเมื่อมีสัญญาณดังนี้

 ขอความเตือนใหเปลี่ยนหลอดไฟจะเตือนเมื่อถึงเวลาที่กําหนด เพื่อทําใหการทํางานของเครื่องโปรเจคเตอร

เปนไปอยางสมบูรณ

สําหรับรุน EB-W16 

จะเตือนเมื่อใช Power Consumption พลังงานสะสมอยางตอเนื่องที่ระดับ normal : ประมาณ 3,900 ชั่วโมง

จะเตือนเมื่อใช Power Consumption อยางตอเนื่องที่ระดับ Eco : ประมาณ 4,900 ชั่วโมง

สําหรับรุน EH-TW550/EH-TW510

เมื่อใช Power Consumption อยางตอเนื่องที่ระดับ high : ประมาณ 3,900 ชั่วโมง

เมื่อใช Power Consumption อยางตอเนื่องที่ระดับ Low : ประมาณ 4,900 ชั่วโมง

 ถาทานยังคงใชหลอดไฟเดิมตอไป จนเลยอายุการใชงาน หลอดไฟอาจจะระเบิดได ดังนั้นเมื่อมีขอความเตือน

ใหเปลี่ยน ทานควรจะเปลี่ยนหลอดไฟใหเร็วที่สุด แมวาขณะนั้นหลอดไฟเกายังทํางานไดอยูก็ตาม

 อยาเปดปดการทํางานของเครื่องบอยครั้ง เพราะทําใหหลอดไฟทํางานหนักขึ้น และอาจจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

 อาการของหลอดไฟจะเปนไปตามสภาพของการใชงาน บางครั้งหลอดไฟอาจจะแคมืดลง หรือหยุดการทํางาน

เลย ระหวางที่มีขอความเตือนปรากฏขึ้นมา ดังนั้นทานควรจะมีหลอดไฟสํารองไวเปลี่ยนตลอดเวลา

 มีขอความนี้แสดง

“ถึงเวลาตองเปลี่ยนหลอดไฟ กรุณาติดตอ ศูนยบริการของ

เอปสัน หรือเขาไปที่เวป www.epson.com เพื่อซื้อหลอด

ไฟ” [“Time to replace the lamp. Please contact 

yoer Epson projector reseller or visit www.epson.

com to purchase.”]

ทั้งนี้ขอความนี้จะแสดงอยูประมาณ 30 วินาที

 มีสัญญาณไฟสีสมกระพริบเตือน

 ภาพที่ถูกฉายออกมาเริ่มมืดขึ้นและเสื่อมสภาพ

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ËÅÍ ä́¿

¢ŒÍ¤ÇÃ¤í Ò¹Ö§

ÍÒÂØ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§ËÅÍ´ä¿



105

สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได แมวาเครื่องโปรเจคเตอรแขวนอยูที่เพดานหรือ ผนัง

 หากทานเปลี่ยนหลอดไฟเพราะหลอดไฟนั้นดับเองแลว ระวังหลอดไฟอาจจะแตกได 

แตถาเปลี่ยนหลอดไฟขณะที่เครื่องติดอยูบนผนัง เพดาน หลอดไฟอาจจะมีรอยราว 

ทานไมควรอยูขางใตหลอดไฟโดยตรง ใหเขยิบออกมา ใหคอยๆ เปลี่ยนอยางนุมนวล 

อยาใหหลอดไฟตกใสดวงตา ปากหรือรางกายของทาน หากเกิดเหตุการณดังกลาวให

รีบปรึกษาแพทยทันที

 อยาถอดหลอดไฟ ขณะที่เครื่องโปรเจคเตอรยังทํางานอยู เพราะอาจจะทําใหเกิด

ประกายไฟ ไฟฟาชอตหรืออุบัติเหตุได

ใหรอจนกระทั่งหลอดไฟเย็นตัวลง ถึงจะทําการถอดหลอดไฟออก ถาหลอดไฟยังคงรอน

อยู ความรอนอาจจะทําใหทานบาดเจ็บได ใหปดการทํางาน จนกวาหลอดไฟจะเย็นตัว

ลง จะใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

¤í Òàµ×Í¹

¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ËÅÍ´ä¿
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ËÅÑ§¨Ò¡·Õè»�´à¤Ã×èÍ§â»Ãà¨¤àµÍÃ�áÅÐÁÕàÊÕÂ§ÊÑÞÞÒ³´Ñ§ÊÍ§¤ÃÑé§ ãËŒ´Ö§»ÅÑê¡ä¿ÍÍ¡

ä¢¹çÍµÊÍ§µÑÇ¢Í§ËÅÍ´ä¿

º··Õè 10   ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÇÑÊ´Øµ‹Ò§æ

1
ãËŒÃÍ¨¹¡ÃÐ·Ñè§ËÅÍ´ä¿àÂç¹µÑÇÅ§ แลวจึงถอดฝาครอบหลอดไฟออกมา

ใหใชไขควงไขน็อตฝาครอบหลอดไฟใหหลวม แลวจึงเลื่อนเปดฝาครอบหลอดไฟ2

3
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¶Í´ËÅÍ´ä¿à¡‹ÒÍÍ¡ÁÒ ´ŒÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Ö§ÍÍ¡
ถาหลอดไฟแตก ใหเปลี่ยนหลอดไฟใหม หรือติดตอศูนยบริการใกลบานทาน

ãÊ‹ËÅÍ´ä¿ãËÁ‹
ใสหลอดไฟดวงใหมใหถูกทิศทางและ

พอดีในชองดังกลาว ดันใหแนน หลัง

จากนั้นใหขันน็อตสองตัวใหแนนหนา

4

5



108

àÅ×èÍ¹»�´½Ò¤ÃÍºËÅÍ´ä¿

- ใหตรวจสอบใหแนใจวา ไดใสหลอดไฟอยางถูกตองเรียบรอย ถาฝาครอบหลอดไฟถูกเปดออก 

ระบบไฟจะถูกปดโดยอัตโนมัติเพื่อเปนการระวังรักษาความปลอดภัย ถาฝาครอบไมปดอยาง

ถูกตอง หลอดไฟจะไมทํางาน

- สวนประกอบในหลอดไฟ จะมีสารปรอท การทิ้งหลอดไฟ กรุณาศึกษาวากฏเกณฑของแตละทอง

ที่ระบุวา สิ่งเหลานี้ตองไปทิ้งหรือเอาไป recycle

ทุกครั้งที่เปดเครื่องโปรเจคเตอร เครื่องจะบันทึกเวลาการทํางานของหลอดไฟ และมีขอความเตือนแสดงเมื่อหมดอายุ ถา

เปลี่ยนหลอดไฟใหมทุกครั้ง ใหทําการตั้งคาใหม Lamp Hours ที่เมนู confi guration

 การตั้งคาใหมตองทําหลังจากเปลี่ยนหลอดไฟดวงใหมแลวเทานั้น ไม

เชนนั้น ระยะเวลาทํางานของหลอดไฟอาจจะไมเปนไปอยางถูกตอง

º··Õè 10   ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÇÑÊ´Øµ‹Ò§æ

6

¡ÒÃµÑé§¤‹ÒÍÒÂØ¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§ËÅÍ ä́¿ãËÁ‹

¢ŒÍ¤ÇÃ¤í Ò¹Ö§

NOTE :
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ระยะเวลาการทํางานของแผนกรองอากาศ

ถามีขอความแสดงเตือนบอยครั้ง แมวาแผนกรองอากาศของทานไดทําความสะอาด

เรียบรอยแลว แสดงวาถึงเวลาตองเปลี่ยนแผนกรองอากาศ

ทานสามารถเปลี่ยนแผนกรองอากาศได แมวาโปรเจคเตอรติดตั้งอยูบนผนังหรือเพดาน

หลังจากปดระบบไฟของโปรเจคเตอร และมี

สัญญาณเสียงดังสองครั้งแลว ใหดึงปลั๊กไฟออก

เปดฝาครอบแผนกรองอากาศ

วางนิ้วของทานเขาไปในรองบนสุดของแผน

กรอบอากาศ และดึงออกมาเขาหาตัวทาน

ถอดแผนกรองอากาศ

จับแถบตรงกลางของแผนกรองอากาศ และดึง

ออกมาเขาหาตัวทาน

ใสแผนกรองอากาศใหม

กดจนกระทั่งทุกอยางเขาที่
ปดฝาครอบแผนกรองอากาศ

 การทิ้งแผนกรองอากาศ ใหเปนไปตามกฏเกณฑ

ของแตละทองถิ่น

 วัสดุของสวนกรอบทํามาจาก ABS resin

 วัสดุของสวนกรองอากาศทํามาจาก Polyure

thane

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á¼‹¹¡ÃÍ§ÍÒ¡ÒÈ

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á¼‹¹¡ÃÍ§ÍÒ¡ÒÈ

1 2 

3

4
5
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Thank You!



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จํากัด

ชั้น 42  อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร  

195 ถนนสาทรใต ยานนาวา สาทร กรุงเทพ 10120

โทร: 662-6859888 แฟกซ: 662-6700688

EPSON THAILAND / July 2013

วันจันทร - ศุกร เวลา 8:30 -17:30 น. 

(เวนวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ)

0-2685-9899

support@eth.epson.co.th




