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เครื่องโปรเจคเตอร
XJ-A ซีรีส

XJ-A142/XJ-A147*
XJ-A242/XJ-A247*
XJ-A252/XJ-A257*
XJ-M ซีรสี

XJ-M141/XJ-M146*
XJ-M151/XJ-M156*
XJ-M241/XJ-M246*
XJ-M251/XJ-M256*

คูมือผู ใช
ในคูมอืน้ี “XJ-A ซีรีส” และ “XJ-M ซีรีส” หมายถึงรุนท่ีเจาะจงไวขางตนเทานั้น
ตรวจสอบใหแนใจวาอาน “ขอควรระวังดานความปลอดภัย” และ “ขอควรระวังในการปฏิบัติการ” ในเอกสาร “คูมือการตดิตัง้” 
ท่ีใหมาพรอมกับเครื่องโปรเจคเตอร และตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชคูมือน้ีอยางถูกตอง
เก็บคูมือน้ีไวในท่ีปลอดภัยเพ่ือใชอางอิงในอนาคต
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตดานลางเพ่ือดูคูมือรุนลาสุด
https://world.casio.com/manual/projector/
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DLP เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Texas Instruments ของประเทศสหรัฐอเมริกา
Microsoft, Windows และ Windows Vista เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft 
Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
HDMI Licensing, LLC
Mac OS เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และในประเทศอื่นๆ
PJLink เปนเครื่องหมายการคาท่ีอยูระหวางดําเนินการหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนในประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 
และประเทศและพื้นท่ีอื่นๆ
Crestron เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Crestron Electronics, Inc. ของประเทศสหรัฐอเมริกา
AMX เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ AMX LLC ของประเทศสหรัฐอเมริกา
XGA เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ IBM Corporation ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑอื่นๆ อาจเปนชื่อผลิตภัณฑหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของเจาของนั้น
สวนตางๆ ของผลิตภัณฑน้ีขึ้นอยูกับสวนของงานของกลุม Independent JPEG Group

เน้ือหาของคูมือผูใชน้ีอาจเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ
หามการทําสําเนาคูมือน้ี ท้ังในสวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมด คุณไดรับอนุญาตใหใชคูมือน้ีสําหรับการใชงานสวนตัว
ของคุณเทานั้น หามการใชงานอื่นๆ โดยท่ีไมไดรับอนุญาตจากบริษัท CASIO COMPUTER CO., LTD.
บริษทั CASIO COMPUTER CO., LTD. จะไมรับผิดตอความสูญเสียผลประโยชนใดๆ หรือการเรียกรองความเสียหาย
จากบุคคลที่สามท่ีเกิดจากการใชงานผลิตภัณฑน้ีหรือคูมือน้ี
บริษทั CASIO COMPUTER CO., LTD. จะไมรับผิดตอความเสียหายหรือความสูญเสียผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดจากการ
สูญเสียขอมูลท่ีเกิดจากการทํางานผิดพลาดหรือการบํารุงรักษาของผลิตภัณฑน้ี หรือเหตุผลอื่นใดที่เกี่ยวของ
ตัวอยางหนาจอท่ีแสดงในคูมือน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนภาพประกอบเทานั้น และอาจไมตรงตามหนาจอท่ีใชงานจริงใน
ผลิตภัณฑ
ภาพหนาจอในคูมือน้ีมาจากเวอรชั่นภาษาอังกฤษทั้งหมด เงื่อนไขบางประการที่ใชในขอความอธิบายอางอิงตามหนาจอ 
เวอรชั่นภาษาอังกฤษ
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คุณสมบัติและฟงกชั่นหลักของเครื่องโปรเจคเตอร

คุณสมบัติท่ัวไปในทุกรุน
แหลงกําเนิดแสงไฮบรดิไรสารปรอท
เลเซอรแทของ CASIO และแหลงกําเนิดแสงไฮบริด LED ใหความสวางสูงจาก 2,500 ถึง 3,000 ลูเมน เครื่องโปรเจคเตอรน้ี
ไมใชหลอดไฟสารปรอท ทําใหเปนผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มีตัวเลือกตนทางสัญญาณขาเขาจํานวนมาก
รองรับตนทางสัญญาณขาเขาอนาล็อก RGB วิดีโอคอมโพสิท S-วดิีโอ (เฉพาะ XJ-M ซีรีส) วิดีโอคอมโพเนนท (Y·Cb·Cr, Y·Pb·Pr) 
และ HDMI
ฟงกช่ันควบคุมความสวางอัจฉริยะ (อีโค โหมด)
เครื่องโปรเจคเตอรสัมผัสระดับแสงแวดลอมและปรับความสวางของเครื่องโปรเจคเตอรอัตโนมัติตามที่ตองการเพื่อการทํางานดวย
พลังงานต่ําอยางมีประสิทธิภาพ (ตองตั้งคา “อีโค โหมด” เปน “เปด (อัตโนมัต)ิ”)
เปดเครื่องโดยตรง
สามารถกําหนดใหเครื่องโปรเจคเตอรเปดเครื่องอตัโนมัตแิละเร่ิมฉายภาพทันทีท่ีเสียบปล๊ักเขากับเตารับไฟฟา
จับเวลาการนําเสนอ
ตัวจับเวลาการนําเสนอเปนนาฬิกานับถอยหลังท่ีแสดงจํานวนเวลาการนําเสนอที่เหลือบนหนาจอการฉายภาพ
ถายโอนขอมูลอัพเดทเฟรมแวรและภาพโลโกผูใช
สามารถถายโอนอพัเดทเฟรมแวร (ซอฟตแวรในแฟลช ROM ของเคร่ืองโปรเจคเตอร) และภาพโลโกผูใชจากคอมพิวเตอร
ไปยังเครื่องโปรเจคเตอรไดตามที่ตองการ

คุณสมบัติรุน USB
รุน USB: XJ-A147, XJ-A247, XJ-A257, XJ-M146, XJ-M156, XJ-M246, XJ-M256

การฉายภาพ ภาพยนตร และไฟลชนิดอื่นๆ (โปรแกรมแสดงไฟล)
สามารถใชโปรแกรมแสดงไฟลของเคร่ืองโปรเจคเตอรเพ่ือเปดและฉายไฟลชนิดตางๆ ดังตอไปนี้ท่ีอยูในหนวยความจําภายใน
หรือในแฟลชไดรฟ USB ท่ีเชื่อมตอกับเครื่องโปรเจคเตอร ไฟลรูปภาพ (JPG, PNG, GIF, BMP) ไฟลภาพยนตร (AVI, MOV, 
MP4) ไฟลการนําเสนอ (ECA, PtG) ไฟล PDF
การฉายขอมูลหนาจอคอมพิวเตอรผานการเชื่อมตอ USB (การแสดงผล USB)
การเชื่อมตอเคร่ืองโปรเจคเตอรไปยังคอมพิวเตอรดวยสาย USB ทําใหสามารถฉายขอมูลหนาจอคอมพิวเตอร วิธีการนี้รองรับ
แมกระทั่งการฉายขอมูลหนาจอของคอมพิวเตอรขนาดเล็กท่ีมีเพียงชองเสียบ USB แตไมมี RGB, HDMI หรือขั้วตอสัญญาณวิดีโอ
ขาออกชนิดอืน่ๆ
การเช่ือมตอเครื่องคิดเลขฟงกช่ันเชิงวิทยาศาสตรกราฟฟก
เครื่องคิดเลขเชิงวิทยาศาสตรกราฟฟกของ CASIO บางรุนสามารถเชื่อมตอไปยังชองเสียบ USB-A ของเคร่ืองโปรเจคเตอร
ไดโดยตรง เพ่ือฉายขอมูลหนาจอเครื่องคิดเลข
การฉายภาพจากคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอัจฉริยะผานทางการเชื่อมตอ LAN ไรสาย*
เครื่องโปรเจคเตอรท่ีกําหนดเปนจุดเชื่อมตอ จะสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอัจฉริยะไดโดยตรง
ผานทางการเชื่อมตอ LAN ไรสาย หรือคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอจัฉริยะสามารถเชื่อมตอผานการเชื่อมตอ LAN ไรสาย 
ผานทางจุดเชื่อมตอ LAN ไรสายที่มีอยูแลว รองรับท้ังสัญญาณขาออกหนาจอและสัญญาณขาออกเสียงขณะที่เชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอร
ควบคุมเครือ่งโปรเจคเตอรโดยใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอัจฉรยิะผานทางการเชื่อมตอ LAN ไรสาย*
สามารถควบคุมเครื่องโปรเจคเตอรจากคอมพิวเตอรหรืออปุกรณอัจฉริยะท่ีเชื่อมตอกับเคร่ืองโปรเจคเตอรผานทางการเชื่อมตอ 
LAN ไรสาย

* สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอ LAN ไรสาย โปรดดู “คูมือฟงกชั่นเครือขาย” แยกตางหาก
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คุณสมบัติรุนเฉพาะอื่นๆ

XJ-A ซีรีส
บางและกะทัดรัด
ขนาดเอกสาร A4 และบางประมาณ 43 มม. กะทัดรัด สามารถตดิตัง้และใชงานไดแทบทุกท่ี

XJ-M ซีรีส
รองรับการฉายภาพ 3D
การฉายสัญญาณภาพ 3D (60Hz/120Hz ฟลดซีเควนเชียลโปรโตคอล) ผานทางตนทางสัญญาณขาเขาหนึ่งแบบจากสามรายการ 
(อนาล็อก RGB, วิดีโอคอมโพสิท, S-วิดีโอ) ท่ีรองรับ

รุน WXGA (XJ-A242, XJ-A247, XJ-A252, XJ-A257, XJ-M241, XJ-M246, XJ-M251, XJ-M256)
ความละเอียด WXGA
รองรับความละเอียดการฉายภาพหนาจอกวาง WXGA (1280 × 800) ความละเอียดนี้เหมาะสําหรับการฉายภาพคอมพิวเตอร
โนตบุคหนาจอกวางและภาพโทรทัศน HD

XJ-M ซีรีส รุน USB (XJ-M146, XJ-M156, XJ-M246, XJ-M256)
การฉายขอมูลหนาจอของคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอผานทาง LAN แบบมีสาย*
สามารถใชสาย LAN สําหรับการเชื่อมตอโดยตรงระหวางเครื่องโปรเจคเตอรและคอมพิวเตอร หรือ สามารถสรางการเชื่อมตอ LAN 
ผานทางเราเตอรเครือขายที่มีอยูแลว เมื่อสรางการเชื่อมตอแลว จะรองรับท้ังสัญญาณขาออกหนาจอและสัญญาณออกเสียง
ควบคุมเครือ่งโปรเจคเตอรระยะไกลจากคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอผาน LAN แบบมีสาย*
สามารถดําเนินการควบคมุเครื่องโปรเจคเตอรระยะไกลโดยใชเว็บบราวเซอรของคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอผานการเชื่อมตอ LAN 
แบบมีสาย

* สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอ LAN โปรดดู “คูมือฟงกชั่นเครือขาย”

• จําเปนตองมีแวนตา 3D (YA-G30) แยกตางหาก เพ่ือรับชมภาพ 3D ท่ีฉายแบบ 3D นอกจากนี้ ยังตองมีซอฟตแวรพิเศษ 
(CASIO 3D Converter) แยกตางหาก เพ่ือฉายภาพ 3D ดวยเครื่องโปรเจคเตอร เมื่อใชคอมพิวเตอร (อนาล็อก RGB) 
เปนตนทางสัญญาณขาเขา

• การฉายภาพ 3D ไมรองรับผานทางการเชื่อมตอ HDMI หรือการเชื่อมตอวิดีโอคอมโพเนนท
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การเตรียมพรอม
เน้ือหาในสวนนี้อธิบายวธิีการเลือกตําแหนงสําหรับเครื่องโปรเจคเตอร วิธีการเชื่อมตอสายไฟ และวิธีดําเนินการอื่นๆ ท่ีจําเปน
กอนใชงานเครื่องโปรเจคเตอร

วางเครื่องโปรเจคเตอรไวบนโตะทํางาน โตะ หรือขาตั้งท่ีมั่นคงและเสมอกัน ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเหลือพ้ืนท่ีดานขางโดยรอบ
และดานหลังของเครื่องโปรเจคเตอรเพ่ือใหระบายอากาศไดอยางเหมาะสม ภาพประกอบดานลางนี้แสดงวิธีการจัดวาง
เครื่องโปรเจคเตอรใหตรงกับจอภาพเพื่อการฉายภาพที่ดีท่ีสุด

เมื่อใชเครื่องโปรเจคเตอร XJ-A ซีรีส ชวงมุมแนวตั้งท่ีใชไดสูงสุดเมือ่ติดตั้งเทากับ ±30 องศา (รูปท่ี 1) ตรวจสอบวา
เครื่องโปรเจคเตอรอยูภายในชวงดังกลาว การติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอรเกินจากชวงมุมแนวตั้งนี้จะทําใหอายุการใชงาน
ของหลอดไฟสั้นลง ไมมีการจํากัดมุมแนวนอนของเครื่องโปรเจคเตอร (รูปท่ี 2)

เมื่อใชเครื่องโปรเจคเตอร XJ-M ซีรีส จะไมมีขอจํากัดมุมติดตั้งแนวตัง้และแนวนอน

การติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร

XJ-A242/XJ-A247/XJ-A252/XJ-A257/
XJ-M241/XJ-M246/XJ-M251/XJ-M256

รุนอื่นๆ

วางเคร่ืองโปรเจคเตอรเพื่อใหดานที่มีเลนสอยูท่ีขอบโตะ เปนตน ตรวจสอบใหแนใจวาจัดมุมเคร่ืองโปรเจคเตอรกับจอภาพถกูตอง

รูปท่ี 1 รูปท่ี 2

จอภาพ จอภาพ
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ขอควรระวังในการติดต้ัง
ใชเตารับไฟฟาท่ีตั้งอยูใกลเคียงท่ีคุณสามารถเอื้อมถึงไดงายเมื่อจําเปนตองถอดปล๊ักเครื่องโปรเจคเตอร
หามวางวัตถุใดๆ ไวภายในระยะ 30 ซม. รอบๆ เครื่องโปรเจคเตอร ตองระมัดระวงัเปนพิเศษไมใหมีวัตถุขวางชองดูดอากาศ
และชองระบายอากาศที่เปดอยูของเคร่ืองโปรเจคเตอร
กระแสลมจากอปุกรณปรับอากาศสามารถไลความรอนท่ีระบายออกจากพื้นท่ีรอบๆ เลนสของเคร่ืองโปรเจคเตอรในทิศทาง
ท่ีกอใหเกิดคล่ืนความรอนปรากฏบนภาพที่ฉายได หากมีกรณีน้ีเกิดขึ้น ใหปรับกระแสลมหรืออุปกรณปรับอากาศ
หรือยายเครื่องโปรเจคเตอร
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ตอเคร่ืองโปรเจคเตอรกับเตารับไฟฟาและอุปกรณตนทางสัญญาณขาเขา

XJ-A ซีรีส

XJ-M ซีรีส

สําหรับรายละเอยีดเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัการเชื่อมตอวิดโีอคอมโพเนนท โปรดด ู“การเชื่อมตอไปยังขาออกกับวดิีโอคอมโพเนนท” 
ในหนา 72
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอระบบควบคมุ RS-232C ของเคร่ืองโปรเจคเตอร โปรดดู “ระบบควบคมุ 
RS-232C เครื่องโปรเจคเตอร” (หนา 83)
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอเพ่ืออัพเดทเฟรมแวรเครื่องโปรเจคเตอรหรือเพ่ือถายโอนขอมูลโลโกผูใช โปรดดู 
“การอัพเดทเฟรมแวรและการถายโอนโลโกผูใช” (หนา 74)

การเชื่อมตอสายไฟเครือ่งโปรเจคเตอร

*1 ใชชองตอน้ีเพ่ือเชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB (หนา 23) เครื่องคดิเลขเชิงวิทยาศาสตรกราฟฟก CASIO (หนา 48) 
หรืออะแดปเตอรไรสายที่จัดมาใหพรอมกับเครื่องโปรเจคเตอร (ดู “คูมือฟงกชั่นเครือขาย” แยกตางหาก)

*2 ใชขั้วตอเมื่อเชื่อมตอหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอรจากคอมพิวเตอรและเมื่อฉายขอมูลหนาจอคอมพิวเตอรจาก
เครื่องโปรเจคเตอรผานทางการเชื่อมตอ USB สําหรับรายละเอยีดเพิ่มเตมิ โปรดดู 
“การคดัลอกไฟลจากคอมพิวเตอรไปยังหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร” (หนา 19) และ 
“การฉายดวยฟงกชั่นการแสดงผล USB (รุน USB เทานั้น)” (หนา 43)

ใชสาย RGB ท่ีจัดมาใหพรอมกับเคร่ืองโปรเจคเตอรเพื่อเช่ือมตอไปยังข้ัวตอขาออก RGB ของคอมพิวเตอร
หรือขอมูลขาเขา

ใชสาย HDMI ท่ีมีจําหนายในทองตลาดเพื่อเช่ือมตอไปยังข้ัวตอสัญญาณขาออก HDMI ของคอมพิวเตอร อปุกรณวิดีโอ 
หรือตนทางสัญญาณขาเขาอื่นๆ

เช่ือมตอข้ัวตอสัญญาณขาออกคอมโพสิท (ชนิดพนิแจ็ค) ของอปุกรณวิดีโอ
เสียบปลายปลัก๊มินิของสาย AV พิเศษที่จัดมาใหพรอมกับเคร่ืองโปรเจคเตอรไปยังข้ัวตอน้ี เสียบปลั๊กพิน (เหลือง แดงและขาว) 
ไปยังข้ัวตอวดิีโอ (เหลอืง) และสัญญาณเสยีง (แดงและขาว) ของอุปกรณวดิีโอ

ใชสายไฟที่จัดมาใหเพื่อเสียบปลั๊กเคร่ืองโปรเจคเตอร
เขากับเตารับไฟฟา

*2*1

ใชสาย RGB ท่ีจัดมาใหพรอมกับเครื่องโปรเจคเตอรเพื่อเช่ือมตอไปยังข้ัวตอขาออก RGB ของคอมพิวเตอร
หรือขอมูลขาเขา

ใชสาย HDMI ท่ีมีจําหนายในทองตลาดเพื่อเช่ือมตอไปยังข้ัวตอสัญญาณขาออก HDMI ของคอมพิวเตอร 
อุปกรณวิดีโอ หรือตนทางสัญญาณขาเขาอืน่ๆ

เช่ือมตอสญัญาณขาออกคอมโพสิทหรือสัญญาณขาออก S-วิดีโอของอุปกรณวดิีโอ 
สําหรับรายละเอียด โปรดดู “การเชื่อมตอไปยังสัญญาณขาออกวิดีโอคอมโพสิท 
หรือสัญญาณขาออก S-วดิีโอ (เฉพาะ XJ-M ซีรีส)” (หนา 73)

ใชสายไฟที่จัดมาใหเพื่อเสียบปลั๊กเคร่ืองโปรเจคเตอร
เขากับเตารับไฟฟา

*2 *1
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การทํางานของเครื่องโปรเจคเตอรสามารถดําเนินการโดยใชรีโมตควบคุมท่ีจัดมาใหพรอมกับเคร่ือง ชี้ตัวสงสัญญาณรีโมตควบคุมไปที่
ตัวรับสัญญาณหนึ่งจุดบนเครื่องโปรเจคเตอรในขณะท่ีใชงานปุมรีโมตควบคุม ชวงสัญญาณรีโมตควบคุมสูงสุดเทากับ 5 เมตร 
โดยประมาณ (ระหวางตัวสงและตัวรับสัญญาณ)

เก็บอุปกรณรีโมตคอนโทรลไวอยาใหกดโดนปุมกดโดยไมตัง้ใจ เพ่ือไมใหแบตเตอรี่หมดเร็ว

รีโมตควบคุม

1 ตัวสงสัญญาณรีโมตคอนโทรล
2 ปุม [P] (พาวเวอร)

เปดหรือปดเคร่ือง
3 ปุม [INPUT]

สําหรับเปล่ียนตนทางสัญญาณขาเขา
4 ปุมสําหรับดําเนินการฉายภาพและสําหรับกําหนดการตัง้คาเครื่องโปรเจคเตอร

(เครื่องโปรเจคเตอร XJ-A ซีรีสเทานั้นท่ีมีปุม [ZOOM –], [ZOOM +], 
[FOCUS ], [FOCUS ])

5 ใชปุมเหลานี้กับรุน USB เทานั้น ใชสําหรับการดําเนินการฉายภาพ
โปรแกรมแสดงไฟล (หนา 27) เปนหลัก

1

2

3

4

5
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การใสแบตเตอรี่ในรีโมตควบคุม

ตรวจสอบใหแนใจวาใชแบตเตอรี่อลัคาไลนเทานั้น

การเปลีย่นแบตเตอรี่รีโมตคอนโทรล
เปดฝาครอบแบตเตอรี่ท่ีดานหลังของรีโมตคอนโทรล เปล่ียนแบตเตอรี่เกาดวยแบตเตอรี่ใหม จากนั้นใหปดฝาครอบแบตเตอรี่

*ขอควรระวัง ความเสี่ยงของการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดชนิด
กําจัดท้ิงแบตเตอร่ีท่ีใชแลวตามคําแนะนํา

1. เปดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ดานหลังของ
รีโมตคอนโทรล

2. ใสแบตเตอรี่กอนใหมสองกอนลงในชอง 
ตรวจสอบใหแนใจวาปลายขั้วบวก (+) และ
ลบ (–) หันไปในทางที่ถูกตอง

3. ปดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ดานหลังของรโีมตคอนโทรล
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การฉายภาพ
เน้ือหาในสวนนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการฉายภาพจากตนทางสัญญาณขาเขาท่ีแตกตางกนั

การเลือกตนทางสัญญาณขาเขามีตัวเลือกตามรายละเอยีดในตารางดานลาง

การเลือกขอมูลขาเขา

ชื่อตนทางสัญญาณขาเขา ภาพ (และเสียง) การฉายสัญญาณขาออก

คอมพิวเตอร ภาพหนาจอของคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับข้ัวตอคอมพิวเตอรของเครื่องโปรเจคเตอร

วิดีโอ XJ-A ซีรีส: ภาพและเสยีงจากอุปกรณวิดีโอทีเ่ช่ือมตอกับข้ัวตอ AV ของเครื่องโปรเจคเตอร
XJ-M ซีรีส:ภาพและเสยีงจากอุปกรณวิดีโอทีเ่ช่ือมตอกับข้ัวตอ VIDEO และ AUDIO IN R/L 

ของเครื่องโปรเจคเตอร

S-วิดีโอ (XJ-M ซีรสี) ภาพและเสียงจากอุปกรณวดิีโอที่เช่ือมตอกับข้ัวตอ S-VIDEO และ AUDIO IN R/L ของเครื่องโปรเจคเตอร

HDMI ภาพและเสียงจากคอมพิวเตอรหรืออุปกรณวิดีโอที่เช่ือมตอกับข้ัวตอ HDMI ของเครื่องโปรเจคเตอร

โปรแกรมแสดงไฟล ภาพ (และเสียงในกรณีของไฟลภาพยนตร) ที่มีอยูในไฟลชนิดตอไปนี้ในหนวยความจําภายใน
เครื่องโปรเจคเตอรหรือในอุปกรณหนวยความจําที่เช่ือมตอกับชองเสียบ USB-A ของเครื่องโปรเจคเตอร: 
ไฟลรูปภาพ ไฟลภาพยนตร ไฟลการนําเสนอ ไฟล PDF

เครือ่งมือ USB CASIO ขอมูลหนาจอของเครื่องคดิเลขเชิงวิทยาศาสตรกราฟฟก CASIO หรือพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส ที่เช่ือมตอ
กับชองเสยีบ USB-A ของเครือ่งโปรเจคเตอร

ไรสาย (XJ-A ซรีีส) ขอมูลหนาจอและเสียงของคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับเครือ่งโปรเจคเตอรผาน LAN ไรสาย

เครอืขาย (XJ-M ซีรสี) ขอมูลหนาจอและเสียงของคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับเครือ่งโปรเจคเตอรผาน LAN ไรสาย หรือ LAN 
แบบมีสาย

การแสดงผล USB ขอมูลหนาจอและเสียงของคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับชองเสยีบ USB-B ของเคร่ืองโปรเจคเตอร
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การเลอืกตนทางสัญญาณขาเขา

1. กดปุม [INPUT] การดําเนินการน้ีจะทําใหกลองโตตอบ “ขาเขา” ปรากฏ

2. ข้ึนอยูกับตนทางสัญญาณขาเขา ใหดําเนินการหนึ่งในข้ันตอนตามที่อธิบายในตารางดานลาง

ชื่อของตนทางสัญญาณขาเขาท่ีคุณเลือกจะปรากฏที่มุมบนขวาของหนาจอการฉายภาพเปนเวลาสองสามวินาที
ขอความ “ไมมีสัญญาณขาเขา” จะปรากฏหากไมสามารถตรวจจับสัญญาณขาเขา

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการที่จําเปนในการเลือก ไรสาย, เครือขาย, การแสดงผล USB, 
โปรแกรมแสดงไฟล หรือ เครื่องมือ USB CASIO เปนตนทางสัญญาณขาเขาและดําเนินการฉายภาพ ใหดูรายการตอไปน้ี

ความละเอียด
ขึ้นอยูกับรุนเคร่ืองโปรเจคเตอร ความละเอยีดของวิดีโอจะถูกกําหนดไวท่ี XGA (1024 × 768 พิกเซล) หรือ WXGA 
(1280 × 800 พิกเซล) รูปภาพอาจไมเนียน อาจอานขอความและตัวเลขไดยาก หรืออาจมีลวดลายมัวปรากฏเมื่อสัญญาณขาเขา
จากคอมพิวเตอรไมตรงกับความละเอียดวิดีโอของเครื่องโปรเจคเตอร หากมีกรณีน้ีเกิดขึ้น ใหลองดําเนินการดังตอไปนี้

เปล่ียนการตัง้คาความละเอียดสัญญาณขาออกของคอมพิวเตอรเพ่ือใหตรงกับความละเอียดวดิีโอของเคร่ืองโปรเจคเตอร
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับความละเอียดวิดีโอของเครื่องโปรเจคเตอรของคุณ ใหดูท่ี “ขอมูลจําเพาะ” ใน คูมือการติดตั้ง 
ดูเอกสารประกอบสําหรับผูใชงานที่จัดมาใหพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปล่ียนการตัง้คา
เปล่ียนการตัง้คา “สัดสวนภาพ” เปน “จริง” (ใชกับรุนท่ีรองรับความละเอียดวิดีโอ WXGA เทานั้น) ดวยการตัง้คา “จริง” 
เครื่องโปรเจคเตอรจะฉายสัญญาณขาเขาตามขนาดจริงของภาพ (ตนทางสัญญาณขาเขา 1 จุดเทากับจุดพิกเซลขาออก
เครื่องโปรเจคเตอร 1 จุด)
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดการตั้งคาสัดสวนภาพ โปรดดู “การเปล่ียนสัดสวนภาพของภาพที่ฉาย (ASPECT)” 
(หนา 51)

การเลอืกตนทางสัญญาณขาเขานี:้ ดําเนินการขัน้ตอนนี้:

คอมพิวเตอร, วิดีโอ, 
S-วิดีโอ (XJ-M ซีรสี), HDMI, 
ไรสาย (XJ-A ซีรสี), 
เครอืขาย (XJ-M ซีรีส), การแสดงผล USB

ใชปุม [ ] และ [ ] เพ่ือเลือกช่ือของตนทางสัญญาณขาเขาทีคุ่ณตองการเลือก 
จากนั้นใหกดปุม [ENTER]

โปรแกรมแสดงไฟล 1. ใชปุม [ ] และ [ ] เพ่ือเลือก “โปรแกรมแสดงภาพ” จากนั้นใหกดปุม [ENTER]
2. ในกลองโตตอบที่ปรากฏนั้น ใหยืนยันวาเลือก “โปรแกรมแสดงไฟล” แลว จากนัน้

ใหกดปุม [ENTER]

เครือ่งมือ USB CASIO 1. ใชปุม [ ] และ [ ] เพ่ือเลือก “โปรแกรมแสดงภาพ” จากนั้นใหกดปุม [ENTER]
2. กดปุม [ ] เพ่ือเลือก “เครือ่งมือ USB CASIO” จากนั้นกดปุม [ENTER]

ไรสาย หรือ เครือขาย: คูมือฟงกชั่นเครือขาย แยกตางหาก
การแสดงผล USB: “การฉายดวยฟงกชั่นการแสดงผล USB (รุน USB เทานั้น)” (หนา 43)
โปรแกรมแสดงไฟล: “การฉายภาพดวยโปรแกรมแสดงไฟล (เฉพาะรุน USB)” (หนา 18)
เครื่องมือ USB CASIO: “การฉายรูปภาพหนาจอของเครื่องคิดเลขกราฟฟก (รุน USB เทานั้น)” (หนา 48)
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เครื่องโปรเจคเตอรของคุณรองรับการฉายภาพ 3D การฉายภาพ 3D เร่ิมแรกใหเขาสูโหมดขาเขา 3D ของเคร่ืองโปรเจคเตอร 
จากนั้นใหเลือกตนทางสัญญาณขาเขา

จําเปนตองมีแวนตา 3D (YA-G30) แยกตางหาก เพ่ือรับชมภาพ 3D ท่ีฉายแบบ 3D
นอกจากนี้ ยังตองมีซอฟตแวรพิเศษ (CASIO 3D Converter) แยกตางหาก เพ่ือฉายภาพ 3D ดวยเครื่องโปรเจคเตอร 
เมื่อใชคอมพิวเตอร (อนาล็อก RGB) เปนตนทางสัญญาณขาเขา
การฉายภาพ 3D ไมรองรับผานทางการเชื่อมตอ HDMI หรือการเชื่อมตอวิดีโอคอมโพเนนท

สามารถเลือกตนทางสัญญาณขาเขาท่ีอธิบายดานลางนี้สําหรับการฉายภาพในโหมดขาเขา 3D

โปรดดู “สัญญาณ 3D (โหมดขาเขา 3D)” (หนา 82) สําหรับรายการสัญญาณภาพ 3D ท่ีรองรับในเครื่องโปรเจคเตอรน้ี

การเขาสูโหมดขาเขา 3D

1. กดปุม [INPUT] เพื่อแสดงหนาจอการเลือกตนทางสัญญาณขาเขา

2. เลือกคอมพิวเตอร (RGB), S-วิดีโอ, หรือ วิดีโอ เปนตนทางสัญญาณขาเขา

3. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อยายไฮไลทไปยัง “ไปยังโหมดขาเขา 3D” จากนั้นใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะเขาสูโหมดขาเขา 3D แลวปดหนาจอการเลือกตนทางสัญญาณขาเขา

คณุไมสามารถเลือก HDMI, โปรแกรมแสดงไฟล, เครื่องมือ USB CASIO, เครือขาย หรือ การแสดงผล USB เปนตนทาง
สัญญาณขาเขาในโหมดขาเขา 3D การใชตนทางสัญญาณขาเขาเหลานี้ ใหเปล่ียนการตั้งคาตนทางสัญญาณขาเขา
กลับไปเปนโหมดขาเขาปกติ
เมื่อเลือกคอมพิวเตอรเปนตนทางสัญญาณขาเขาในโหมดขาเขา 3D แลว สัญญาณขาเขาวดิีโอคอมโพเนนทผานทางขัว้ตอ 
COMPUTER IN ของเครื่องโปรเจคเตอรจะถกูใชงานเปนสัญญาณ RGB ซ่ึงเปนผลทําใหการฉายภาพผิดปกติ
โดยปกตคิุณควรปลอยใหเครื่องโปรเจคเตอรอยูในโหมดขาเขาปกต ิยกเวนเมื่อใชเครื่องสําหรับการฉายภาพ 3D

โหมดขาเขา 3D (เฉพาะ XJ-M ซีรีส)

ตนทางสัญญาณขาเขา สภาพการฉายภาพ

คอมพิวเตอร (อนาล็อก RGB) ขอมูลภาพ 3D ประเภทตอไปนี้สามารถเลนไดโดยใชซอฟตแวรพิเศษ (CASIO 3D Converter) 
ที่ใชไดแยกตางหาก
– ไฟลภาพ 2D ที่แปลงเปนไฟลภาพ 3D โดยใช CASIO 3D Converter
– ไฟลรูปแบบ 3D แบบ Side-by-side
สญัญาณทีม่ีความถี่สแกนแนวตัง้ 60Hz/120Hz

วิดีโอคอมโพสิท, S-วดิีโอ ไฟลรูปแบบ 3D ฟลดซีเควนเทยีล ที่มีซอฟตแวรฟลดซเีควนเชียล DVD ฯลฯ
สญัญาณทีม่ีความถี่สแกนแนวตัง้ 60Hz
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การกลับไปสูโหมดขาเขาปกติจากโหมดขาเขา 3D

1. กดปุม [INPUT] เพื่อแสดงหนาจอการเลือกตนทางสัญญาณขาเขา

2. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อยายไฮไลทไปยัง “ไปยังโหมดขาเขาปกติ” จากนั้นใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะเขาสูโหมดขาเขาปกติ แลวปดหนาจอการเลือกตนทางสัญญาณขาเขา

การพลกิดานแนวนอนในโหมดขาเขา 3D
ในการฉายภาพ 3D แบบ side-by-side กรอบภาพเต็มจะแบงครึ่งทางซายและขวาสําหรับดวงตาแตละขาง ในบางกรณีท่ีมีโอกาส
เกดิขึน้นอย ภาพซายและขวาอาจสลับกัน ซ่ึงทําใหสูญเสียความลึก 3D หากมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้น ใหใชขั้นตอนตอไปนี้
เพ่ือสลับท่ีภาพซายและขวาของดวงตาแตละขาง

การสลบัท่ีภาพซายและขวา
ใหกดปุม [ENTER] ในโหมดขาเขา 3D
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ภาพรวมโปรแกรมแสดงไฟล
โปรแกรมแสดงไฟล เปนแอพพลิเคชั่นท่ีคุณสามารถใชเพ่ือดูหรือเลนไฟลชนิดตางๆ ท่ีอยูในหนวยความจําภายใน
ของเคร่ืองโปรเจคเตอรหรืออุปกรณหนวยความจําท่ีเชื่อมตอกับชองเสียบ USB ของเคร่ืองโปรเจคเตอร

ไฟลเลนภาพที่รองรับ

การฉายไฟลท่ีอยูในหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร
สามารถใชโปรแกรมแสดงไฟลเพ่ือฉายภาพไฟลชนิดตอไปน้ีเมื่อไฟลเหลานี้อยูในหนวยความจําภายในของเครื่องโปรเจคเตอร: 
ไฟลรูปภาพ ไฟลภาพยนตร ไฟลการนําเสนอ ไฟล PDF การใชขัน้ตอนในเนื้อหาสวนนี้ จะตองคดัลอกไฟลท่ีจะฉายลงใน
หนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอรกอน คุณสามารถคัดลอกไฟลโดยใชวธิีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี

เชื่อมตอเคร่ืองโปรเจคเตอรเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB แลวคัดลอกไฟลไปยังหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร
ใช LAN เพ่ือคดัลอก (อัพโหลด) ไฟลจากคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอัจฉริยะไปยังหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร

ขั้นตอนในคูมือน้ีท้ังหมดอางอิงจากการคัดลอกไฟลผานทางการเชื่อมตอ USB สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคัดลอกไฟลโดยใช 
LAN ใหดู “คูมือฟงกชั่นเครือขาย” แยกตางหาก

การฉายภาพดวยโปรแกรมแสดงไฟล (เฉพาะรุน USB)

ชนิดไฟล สภาพไฟลที่รองรับ

ไฟลรูปภาพ:*1 JPEG:สงูสดุประมาณ 15 M พิกเซล (JPEG มาตรฐาน)
สงูสดุประมาณ 8 M พิกเซล (JPEG โปรเกรซซีฟ)

PNG: นอยกวา 6 MB และสงูสุดประมาณ 8 M พิกเซล*2

GIF: นอยกวา 6 MB และสงูสุดประมาณ 8 M พิกเซล*2

BMP: นอยกวา 6 MB และสงูสุดประมาณ 8 M พิกเซล (สําหรับส ี24 บติ)

ไฟลภาพยนตร:*3 AVI: สงูสดุ 20 Mbps 720/30P (วดิีโอ MJPEG, สญัญาณเสียง ADPCM)
MOV: สงูสดุ 20 Mbps 1080/30P (วิดีโอ H.264, สัญญาณเสียง ADPCM หรือสญัญาณเสยีง AAC)
MP4: สงูสดุ 20 Mbps 1080/30P (วิดีโอ H.264, สัญญาณเสียง AAC)

ไฟลการนําเสนอ ไฟล ECA หรอื PtG สรางดวย EZ-Converter FA*4

ไฟล PDF PDF เวอรช่ัน 1.4

*1 ถึงแมวาคณุใชเครื่องโปรเจคเตอรรุน WXGA (หนา 8) ความละเอยีดในการฉายภาพสูงสุดสําหรับขอมูลรูปภาพคือ 1024 × 768 
ยกเวนสําหรับ JPEG มาตรฐาน ในกรณีของขอมูลรูปภาพ JPEG มาตรฐาน ความละเอียดการฉายภาพสูงสุดเทากับ 1280 × 800

*2 สีโปรงใสในไฟลภาพรูปแบบ PNG และ GIF ท่ีเปดใชสีโปรงแสงอยูจะแสดงเปนสีดํา ภาพอะนิเมชั่น GIF จะแสดงเปนภาพน่ิง 
โดยไมมีอะนิเมชั่น

*3 การสั่งดําเนินการใหเดินหนาเร็วหรือถอยกลับเร็วในไฟลภาพยนตรท่ีมีอัตราบิตสูงอาจทําใหการดําเนินการทํางานที่ความเร็ว
ต่ํากวาปกติ หรือทําใหการทํางานหยุดลงกลางคัน แมวาภาพยนตรท่ีมีอัตราบิตสูงสุดท่ีแสดงขางตนสามารถเลนภาพไดตามปกติ
แลวก็ตาม แตจะไมรองรับการเดินหนาเร็วและถอยกลับเร็ว

*4 สามารถแปลงไฟล PowerPoint ไดโดยใช EZ-Converter FA (หาไดจากเว็บไซต CASIO) โปรดดู “การใช EZ-Converter FA 
เพ่ือแปลงไฟล PowerPoint ไปเปนไฟล ECA หรือ PtG” (หนา 38)
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การคัดลอกไฟลจากคอมพิวเตอรไปยังหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร

ขัน้ตอนนี้รองรับในคอมพิวเตอรท่ีใชงานระบบปฏิบัตกิารดังตอไปนี้
Windows: XP, Vista, 7, 8, 8.1 (เขาสูระบบดวยสิทธิดูแลระบบ)
Mac OS: 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 (เขาสูระบบดวย root account หรือบัญชีผูใช)

ในการดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ คุณตองเลือกตนทางสัญญาณขาเขาจากรายการตอไปน้ีหน่ึงรายการกอน: 
คอมพิวเตอร, วิดีโอ, S-วิดีโอ (เฉพาะ XJ-M ซีรีส) หรือ HDMI คุณจะไมสามารถดําเนินการตามขั้นตอนนี้ได หากเลือก
โปรแกรมแสดงไฟลหรือตนทางสัญญาณขาเขาอื่นนอกเหนือจากขางตน

1. กดปุม [MENU] เพื่อแสดงเมนูการตั้งคา

2. ใชปุม [ ] เพื่อเลือก “การต้ังคามัลติมเีดีย” แลวกดปุม [ENTER]

3. ใชปุม [ ] เพื่อเลือก “ฟงกชั่นจัดเก็บภายใน” แลวกดปุม [ENTER]

4. เมือ่ขอความ “ปดเครื่องโปรเจคเตอรเพื่อใชการจัดเก็บภายใน” ปรากฏขึ้น ใหกดปุม [ENTER]
การดําเนินการนี้จะทําใหเครื่องโปรเจคเตอรปดเครื่อง ไฟแสดงสถานะ POWER/STANDBY จะสวางเปนสีเหลือง
และไฟแสดงสถานะ TEMP จะสวางเปนสีแดง

5. กดปุม [P] (พาวเวอร) ของเครื่องโปรเจคเตอรเพื่อเปดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะ POWER/STANDBY จะสวางเปนสีเขียวและไฟแสดงสถานะ TEMP จะสวางเปนสีแดง แสดงวาฟงกชั่น
จัดเก็บภายในของเครื่องโปรเจคเตอรทํางาน คุณจะไมสามารถใชเครื่องโปรเจคเตอรฉายภาพไดในเวลานี้

6. หากคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับแฟลชไดรฟ USB หรือสื่ออื่นๆ ที่ถอดได ใหถอดออกกอน

7. ใชสาย USB ที่มจีําหนายทั่วไป เพื่อตอชองเสียบ USB-B ของเครื่องโปรเจคเตอร (ชนิดไมโคร USB B) 
เขากับชองเสียบ USB ของคอมพวิเตอร

ตําแหนงของชองเสียบ USB-B ของเคร่ืองโปรเจคเตอรนี้จะแสดงดวย “*2” ในภาพประกอบดานลาง 
“การเชื่อมตอสายไฟเครื่องโปรเจคเตอร” (หนา 11)
เมื่อคุณดําเนินการ คอมพิวเตอรจะรูจักหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอรเปนจะถกูจดจําเปนดิสกไดรฟท่ีถอดไดชื่อ 
“InternalMem”

8. ในคอมพิวเตอร ใหเปดไดรฟ “InternalMem”

9. คัดลอกไฟลที่คุณตองการฉายภาพไปยังไดรฟ “InternalMem”

Windows:
เมื่อกลองโตตอบ “AutoPlay” ปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร ใหคลิก “Open folder to view files” หากกลองโตตอบ 
“AutoPlay” ไมปรากฏ ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้: [Start] 3 [Computer] 3 ดับเบิลคลิก “InternalMem”
Mac OS:
ไอคอนไดรฟ “InternalMem” จะปรากฏบนเดสกท็อป Mac ดับเบิลคลิกเพื่อเปด

C
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10. หลังจากที่คุณคัดลอกไฟลทั้งหมดทีคุ่ณตองการแลว ใหดําเนินการขั้นตอนดานลางน้ีหน่ึงรายการ
เพื่อถอดไดรฟ “InternalMem”

11. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องโปรเจคเตอรและคอมพิวเตอร

12. เปดเครื่องโปรเจคเตอรอกี
การดําเนินการนี้จะหยุดการทํางานของฟงกชั่นจัดเก็บภายในแลวกลับไปยังการฉายภาพปกติ
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการฉายไฟลท่ีคดัลอกไปยังหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร ใหดู 
“การเริ่มตนฉายไฟลท่ีอยูในหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร” (หนา 21)

ขอความขางตนเปนเพียงตัวอยางที่ยกมาเกี่ยวกับการดําเนินการคดัลอกไฟลบนคอมพิวเตอร ขั้นตอนจริง
ท่ีคุณตองดําเนินการอาจแตกตางกันเล็กนอย ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการและการตัง้คาของคอมพิวเตอร
หากเลือก “เปด” สําหรับ “รหัสผานการจัดเก็บภายใน” ในเมนูการตั้งคา กลองโตตอบปอนรหัสผานจะปรากฏขึน้
เมื่อคุณกดปุม [ENTER] ในขัน้ตอนท่ี 3 ของการดําเนินการขางตน หากมีกรณีน้ีเกิดขึ้น ใหปอนรหัสผานท่ีถูกตองแลวกดปุม 
[ENTER] เพ่ือขามไปยังขั้นตอนท่ี 4 ของการดําเนินการ สําหรับรายละเอยีด โปรดดู “การปองกันรหัสผาน” (หนา 62)

Windows:
คลิกไอคอน “Safely Remove Hardware” ในถาดงาน (ท่ีมุมขวาดานลางของหนาจอ) ในเมนูท่ีปรากฏ ใหเลือก “USB Flash 
Drive” ตรวจสอบใหแนใจวาขอความ “Safe To Remove Hardware” จะปรากฏ
Mac OS:
ลากไอคอน “InternalMem” ไปยังไอคอนถังขยะ ตรวจสอบใหแนใจวาไอคอนไดรฟ “InternalMem” ไมอยูบนเดสกท็อป 
Mac แลว
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การเร่ิมตนฉายไฟลท่ีอยูในหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร

1. หากแฟลชไดรฟ USB หรืออปุกรณ USB อื่นๆ เชื่อมตอไปยังชองเสียบ USB-A ของเคร่ืองโปรเจคเตอร 
ใหถอดออกกอน

2. กดปุม [INPUT] การดําเนินการน้ีจะทําใหกลองโตตอบ “ขาเขา” ปรากฏ

3. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อเลือก “โปรแกรมแสดงภาพ” จากน้ันใหกดปุม [ENTER]

4. ในกลองโตตอบที่ปรากฏน้ัน ใหยืนยันวาเลือก “โปรแกรมแสดงไฟล” แลว จากนั้นใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะเริ่มตนโปรแกรมแสดงไฟลและแสดงหนาจอหลักของโปรแกรมแสดงไฟลดังท่ีแสดงอยูดานลาง

5. ทั้งน้ีข้ึนอยูกับชนิดของไฟลที่คุณตองการฉายภาพ ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ีหน่ึงข้ันตอน

การฉายไฟลชนิดนี:้ ดําเนินการขัน้ตอนนี้:

ไฟลการนําเสนอ “การฉายไฟลการนําเสนอ” (หนา 27)

ไฟล PDF “การฉายไฟล PDF” (หนา 28)

ไฟลรปูภาพ “การฉายไฟลรูปภาพ” (หนา 29)

ไฟลภาพยนตร “การฉายไฟลภาพยนตร” (หนา 29)
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การฟอรแมตหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร (ผูใช Windows เทาน้ัน)

การดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้จะลบโฟลเดอรและไฟลท้ังหมดที่อยูในหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอรปจจุบัน

1. ดําเนินการขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 ใน 
“การคัดลอกไฟลจากคอมพิวเตอรไปยังหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร” (หนา 19)

2. ดําเนินการขั้นตอนตอไปน้ีหน่ึงข้ันตอนเพื่อฟอรแมตไดรฟ “InternalMem” ในคอมพิวเตอรของคุณ

*ขอควรระวัง อยาฟอรแมตหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอรจากเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใช Mac OS
เน่ืองจากอาจทําใหฟงกชั่น USB ของเคร่ืองโปรเจคเตอรไมสามารถใชงานได

(1) คลิกขวาที่ไอคอนไดรฟ “InternalMem” ในเมนูท่ีปรากฏ ใหเลือก “Format”
(2) ในกลองโตตอบ “Format” ท่ีปรากฏขึน้ ใหตรวจสอบใหแนใจวาเลือก “FAT32 (recommended)” สําหรับตัวเลือก 

“File system” จากนั้นคลิก [Start]
(3) ในกลองโตตอบแจงเตอืนท่ีปรากฏขึ้น ใหคลิกปุม [OK]
(4) เมื่อกลองโตตอบที่แจงใหคุณทราบวาการฟอรแมตสมบูรณแลวปรากฏขึ้น ใหคลิก [OK] เพ่ือปดกลองขอความ
(5) คลิก [Close] เพ่ือปดกลองโตตอบฟอรแมต

B
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การฉายไฟลจากอุปกรณหนวยความจําท่ีเชื่อมตอผานทาง USB
ใชขั้นตอนในเนื้อหาสวนนี้เมื่อคณุตองการใชโปรแกรมแสดงไฟลเพ่ือฉายไฟลรูปภาพ ไฟลภาพยนตร ไฟลการนําเสนอ หรือไฟล PDF 
จากแฟลชไดรฟ USB หรืออุปกรณหนวยความจําอื่น

อุปกรณหนวยความจําท่ีรองรับ
ชองเสียบ USB-A ของเคร่ืองโปรเจคเตอร รองรับการเชื่อมตอกับอุปกรณหนวยความจํารูปแบบ FAT/FAT32 ท่ีรองรับอินเตอรเฟส 
USB รายการตอไปนี้เปนอุปกรณหนวยความจําท่ีรองรับ

แฟลชไดรฟ USB
การดหนวยความจํา
ตองมีตัวอานการดหนวยความจําท่ีจําหนายในทองตลอด เพ่ือเชื่อมตอการดหนวยความจําไปยังเคร่ืองโปรเจคเตอร
ประเภทการจัดเก็บ USB (ประเภทการจัดเก็บขนาดใหญ USB) ท่ีใชไดกับกลองดิจิตอล

การเชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB ไปยังเคร่ืองโปรเจคเตอร
ตอแฟลชไดรฟ USB ไปยังชองเสียบ USB-A ของเครื่องโปรเจคเตอรตามที่แสดงดานลาง

XJ-A ซีรีส XJ-M ซีรีส
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การเชื่อมตอการดหนวยความจําไปยังเคร่ืองโปรเจคเตอร

1. ใสการดหนวยความจําลงในชองการดของตัวอานการด USB
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใสการดหนวยความจําลงในตัวอานการด USB ใหดูเอกสารประกอบสําหรับผูใช
ท่ีใหมาพรอมกับตัวอาน

2. ตอตัวอานการด USB ไปยังชองเสียบ USB-A ของเครื่องโปรเจคเตอร

การเชื่อมตอกลองดิจิตอลไปยังเคร่ืองโปรเจคเตอร

1. หากจําเปน ใหกําหนดการตั้งคาประเภทการจดัเก็บขนาดใหญ USB ของกลองดิจิตอล

2. ปดเครื่องกลองดิจติอลแลวเชื่อมตอสาย USB ไปยังกลอง

3. ตอปลายอกีดานหน่ึงของสาย USB (ตัวเชื่อมตอชนิด A) ไปยังชองเสียบ USB-A ของเครื่องโปรเจคเตอร

4. เปดเครื่องกลองดิจิตอล

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน 1, 2 และ 4 ใหดูเอกสารประกอบสําหรับผูใชท่ีใหมาพรอมกับกลองดิจิตอลของคุณ

XJ-A ซีรีส

XJ-M ซีรีส



25

การเร่ิมฉายภาพไฟลท่ีอยูในอุปกรณหนวยความจําท่ีเชื่อมตอผานทาง USB

1. เชือ่มตออุปกรณหนวยความจําที่มไีฟลที่ตองการฉายจัดเก็บไวอยูไปยังชองเสยีบ USB-A ของ
เครื่องโปรเจคเตอร

หากหนาจอหลักของโปรแกรมแสดงไฟลปรากฏขึ้นอัตโนมตัิ ใหขามไปยังขั้นตอนท่ี 5 ของการดําเนินการนี้ หากไมมี 
ใหไปยังขั้นตอนท่ี 2 โปรดทราบวาหนาจอหลักโปรแกรมแสดงไฟลจะปรากฏอัตโนมัติหากเลือก “เปด” สําหรับตวัเลือก
การตัง้คา “เสียบปล๊ักแลวเลน” ในเมนูการตัง้คาเครื่องโปรเจคเตอร

2. กดปุม [INPUT] การดําเนินการน้ีจะทําใหกลองโตตอบ “ขาเขา” ปรากฏ

3. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อเลือก “โปรแกรมแสดงภาพ” จากน้ันใหกดปุม [ENTER]

4. ในกลองโตตอบที่ปรากฏน้ัน ใหยืนยันวาเลือก “โปรแกรมแสดงไฟล” แลว จากนั้นใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะเริ่มตนโปรแกรมแสดงไฟลแลวแสดงหนาจอหลักของโปรแกรมแสดงไฟล

5. ทั้งน้ีข้ึนอยูกับชนิดของไฟลที่คุณตองการฉายภาพ ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ีหน่ึงข้ันตอน

หนาจอท่ีจะปรากฏจะขึ้นอยูกับฟงกชั่นท่ีคุณเลือก

6. ใชรายชื่อไฟลที่แสดงอยูบนหนาจอเพื่อตรวจสอบขอมูลของแฟลชไดรฟ USB ที่เชื่อมตอในขั้นตอนที่ 1 
ของการดําเนินการน้ีหรอืขอมลูของหนวยความจําภายใน

หากรายชื่อไฟลแสดงขอมูลของแฟลชไดรฟ USB ใหไปยังขั้นตอนท่ี 8 ของการดําเนินการนี้ หากรายชื่อไฟลแสดงขอมูล
ของหนวยความจําภายใน ใหไปยังขั้นตอนท่ี 7

7. กดปุม [FUNC] ในเมนูที่ปรากฏ ใหเลือก “การสลับไดรฟ” จากน้ันใหกดปุม [ENTER]

การฉายไฟลชนิดนี:้ ดําเนินการขัน้ตอนนี้:

ไฟลการนําเสนอ ใชปุม [ ] และ [ ] เพ่ือเลือก “Presentation” จากนัน้ใหกดปุม [ENTER]

ไฟล PDF ใชปุม [ ] และ [ ] เพ่ือเลือก “PDF Viewer” จากนัน้ใหกดปุม [ENTER]

ไฟลรปูภาพ ใชปุม [ ] และ [ ] เพ่ือเลือก “Slide” จากนั้นใหกดปุม [ENTER]

ไฟลภาพยนตร ใชปุม [ ] และ [ ] เพ่ือเลือก “Movie” จากนัน้ใหกดปุม [ENTER]

ช่ือฟงกช่ัน เสนทางโฟลเดอร
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8. ทั้งน้ีข้ึนอยูกับฟงกชัน่ที่เลือกในข้ันตอนที่ 5 ของการดําเนินการน้ี ใหดําเนินการตอไปน้ีหน่ึงรายการ

เมนูไดรฟ
การปอนโหมดการนําเสนอ โหมดโปรแกรมแสดงไฟล PDF โหมดสไลด หรือโหมดภาพยนตร ในขณะที่เชื่อมตออุปกรณหนวยความจํา
หลายชนิดไปยังชองเสียบ USB-A ของเครื่องโปรเจคเตอร (อปุกรณแฟลชไดรฟ USB หลายชนิดท่ีเชื่อมตอผานฮับ USB 
การดหนวยความจําหลายชนิดท่ีใสลงในตัวอานการดท่ีเชื่อมตอไปยังเคร่ืองโปรเจคเตอร ฯลฯ) จะทําใหเมนูเหมือนกับท่ีแสดงดานลาง
ปรากฏบนหนาจอเครื่องโปรเจคเตอร

เมือ่มีกรณีน้ีเกิดขึ้น ใหใชปุมเคอรเซอรยายรายการที่เลือกไปยังไดรฟท่ีคณุตองการใชงาน จากนั้นใหกดปุม [ENTER] วิธีการนี้
จะแสดงเมนูของไฟลในโหมดที่คณุกําลังปอน

เครื่องโปรเจคเตอรสามารถรูจําอุปกรณไดสูงถึง 4 ตัว
ขอความ “NOUSB” จะปรากฏในเมนูไดรฟ หากไมมีอุปกรณหนวยความจําเชื่อมตอไปยังชองเสียบ USB-A ของ
เครื่องโปรเจคเตอร เมื่อคุณดําเนินการสลับไดรฟ ([FUNC] 3 “การสลับไดรฟ” 3 [ENTER]) หากมีกรณีน้ีเกิดขึ้น 
ใหดําเนินการสลับไดรฟอกีครั้งเพ่ือคืนคาหนาจอกอนหนา

หากคุณเลือกฟงกชั่นนี้: ดําเนินการขั้นตอนนี้:

การนําเสนอ ดําเนินการจากขั้นตอนที่ 2 ใน “การฉายไฟลการนําเสนอ” (หนา 27)

โปรแกรมแสดงไฟล PDF ดําเนินการจากขั้นตอนที่ 2 ใน “การฉายไฟล PDF” (หนา 28)

สไลด ดําเนินการจากขั้นตอนที่ 2 ใน “การฉายไฟลรูปภาพ” (หนา 29)

ภาพยนตร ดําเนินการจากขั้นตอนที่ 2 ใน “การฉายไฟลภาพยนตร” (หนา 29)
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การฉายไฟล
เน้ือหาในสวนนี้อธิบายขัน้ตอนท่ีคุณสามารถฉายไฟลแตละชนิดโดยใชโปรแกรมแสดงไฟล

การฉายไฟลการนําเสนอ

1. บนหนาจอหลักของโปรแกรมแสดงไฟล ใหเลือก “Presentation” จากนั้นใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะแสดงเมนูของไฟลการนําเสนอ (ECA หรือ PtG)

2. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อเลือกไฟลการนําเสนอที่คุณตองการเลน จากน้ันใหกดปุม [ENTER] (หรอืปุม 
[ ])

วธิีการน้ีจะเริ่มเลนไฟลการนําเสนอที่เลือกปจจุบัน

3. ทําการเปลี่ยนหนาและดําเนินการอื่นๆ ตามที่จําเปน
คณุสามารถดําเนินการตามที่อธิบายในตารางดานลางขณะที่กําลังดําเนินการเลนภาพการนําเสนอ

4. การกลับไปยังเมนูไฟล ใหกดปุม [ESC]

5. การกลับไปยังหนาจอหลัก ใหกดปุม [FUNC] แลวกดปุม [ENTER]

ส่ิงที่จะทํา: ดําเนินการขัน้ตอนนี:้

ไปยังหนากอนหนา กดปุม [ ] หรือ [ ]

ไปยังหนาถัดไป กดปุม [ ] หรือ [ ]

หยุดเลนช่ัวคราว กดปุม [ ]

เลนตอจากจดุที่หยุดช่ัวคราว กดปุม [ ]

ยายกลับไปยังตําแหนงที่จํากัดอะนิเมช่ัน
กอนหนา

กดปุม [ ] หรือ [ ]

ยายไปขางหนาถงึตําแหนงที่จํากัด
อะนเิมช่ันถดัไป

กดปุม [ ] หรือ [ ]

เลือกหนาที่เจาะจงจากเมนูของภาพ
ขนาดยอ จากนั้นใหแสดงหนานั้น

1. กดปุม [FUNC]
2. ในเมนูที่ปรากฏ ใหเลือก “การเลือกหนา” จากนั้นใหกดปุม [ENTER]
3. ใชปุมเคอรเซอรเพ่ือเลือกภาพขนาดยอของหนาที่คุณตองการเลน จากนั้นใหกดปุม 

[ENTER]
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การฉายไฟล PDF

1. บนหนาจอหลักของโปรแกรมแสดงไฟล ใหเลือก “PDF Viewer” จากน้ันใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีแสดงรายการของไฟล PDF

2. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อเลือกไฟล PDF ที่คุณตองการเปด จากนั้นใหกดปุม [ENTER] (หรือปุม [ ] )
วธิีการน้ีจะเปดไฟล PDF ท่ีเลือก

3. ทําการเปลี่ยนหนา ซูม และดําเนินการอืน่ๆ ตามที่จําเปน
รองรับการดําเนินการตอไปนี้ในระหวางที่ฉายไฟล PDF

4. การกลับไปยังเมนูไฟล ใหกดปุม [ESC]

5. การกลับไปยังหนาจอหลัก ใหกดปุม [FUNC] แลวกดปุม [ENTER]

ส่ิงที่จะทํา: ดําเนนิการขั้นตอนนี้:

ไปยังหนากอนหนา กดปุม [ ] หรือ [ ]

ไปยังหนาถัดไป กดปุม [ ] หรือ [ ]

ปรบัภาพใหเทากับความกวาง
หนาจอ

กดปุม [FUNC] ในเมนทูี่ปรากฏ ใหเลือก “ปรับความกวางหนาจอ” จากนั้นใหกดปุม [ENTER]

กลับไปยังมมุมองเต็มหนา กดปุม [FUNC] ในเมนทูี่ปรากฏ ใหเลือก “แสดงทั้งหนา” จากนั้นใหกดปุม [ENTER]

เลือกหนาจากรายการภาพยอ
ขนาดเล็กแลวแสดง

1. กดปุม [FUNC]
2. ในเมนูที่ปรากฏ ใหเลือก “การเลือกหนา” จากนั้นใหกดปุม [ENTER]
3. ใชปุมเคอรเซอรเพ่ือเลือกภาพขนาดยอของหนาที่คณุตองการแสดง จากนั้นใหกดปุม 

[ENTER]
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การฉายไฟลรูปภาพ

1. บนหนาจอหลักของโปรแกรมแสดงไฟล ใหเลือก “Slide” จากน้ันใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีแสดงรายการของไฟลรูปภาพ

2. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อเลือกไฟลรูปภาพที่คุณตองการเปด จากน้ันใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะฉายไฟลรูปภาพที่เลือก
การกดปุม [ ] แทนปุม [ENTER] จะเริ่มสไลดโชวไฟลรูปภาพ โดยเริ่มตนจากไฟลท่ีเลือกอยูในปจจุบัน

3. ทําการหมุนภาพและดําเนินการเล่ือนภาพตามที่อธิบายไวดานลางตามที่จําเปน
รองรับการดําเนินการตอไปนี้ในระหวางที่ฉายไฟลรูปภาพ

* รองรับเฉพาะไฟล JPEG เทานั้น

4. การกลับไปยังเมนูไฟล ใหกดปุม [ESC]

5. การกลับไปยังหนาจอหลัก ใหกดปุม [FUNC] แลวกดปุม [ENTER]

การฉายไฟลภาพยนตร

1. บนหนาจอหลักของโปรแกรมแสดงไฟล ใหเลือก “Movie” จากน้ันใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีแสดงรายการของไฟลภาพยนตร

2. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อเลือกไฟลภาพยนตร ที่คุณตองการเปด จากน้ันใหกดปุม [ENTER] หรือปุม [ ]
วธิีการน้ีจะเริ่มเลนไฟลภาพยนตรท่ีเลือก

ส่ิงที่จะทํา: ดําเนินการขัน้ตอนนี:้

ฉายไฟลรูปภาพกอนหนา กดปุม [ ] หรือ [ ]

ฉายรูปภาพถัดไป กดปุม [ ] หรือ [ ]

หมุนรูปภาพไปทางซาย 90 องศา* กดปุม [ ]

หมุนรูปภาพไปทางขวา 90 องศา* กดปุม [ ]

เริ่มตนสไลดโชว กดปุม [ ]

หยุดสไลดโชวทีเ่ลนอยู กดปุม [ ]
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3. ใชงานเดินหนาเร็ว ถอยกลับเร็ว หยุดชั่วคราว และการดําเนินการอื่นๆ ตามที่จําเปน
ระบบรองรับการดําเนินการที่อธิบายดานลางนี้ระหวางเลนไฟลภาพยนตร

4. การกลับไปยังเมนูไฟล ใหกดปุม [ESC]

5. การกลับไปยังหนาจอหลัก ใหกดปุม [FUNC] แลวกดปุม [ENTER]

ส่ิงที่จะทํา: ดําเนินการขัน้ตอนนี้:

หยุดช่ัวคราวและเลนภาพยนตรตอ กดปุม [ENTER] หรอื [ ]
ไอคอนหยุดช่ัวคราว ( ) จะแสดงที่มุมบนซายของหนาจอ
เครื่องโปรเจคเตอรในขณะที่การฉายภาพยนตรถูกหยุดช่ัวคราว

เลนซ้ําไฟลจากเริ่มตน 1. กดปุม [FUNC]
2. ในเมนูที่ปรากฏ ใหเลือก “เลนจากตอนแรก” จากนัน้ใหกดปุม 

[ENTER]

สลับการแสดงระหวางแสดงและซอนเวลาการเลนภาพยนตร กดปุม [FUNC] ในเมนูที่ปรากฏ ใหเลือก “สญัลักษณแสดงเวลา เปด/
ปด” จากนัน้ใหกดปุม [ENTER]

เดินหนาเร็วที่ 2 เทา, 8 เทา หรือ 32 เทา ของความเรว็ปกติ กดปุม [ ] หรือ [ ]
การกดครั้งแรกเริ่มเดินหนาเร็วดวยความเร็ว 2 เทา การกด
ครั้งที่สองเพ่ิมเปน 8 เทา และการกดครั้งที่สามเพ่ิมเปน 32 เทา
สญัลักษณ  จะปรากฏทีม่มุบนซายระหวางเดนิหนาเรว็ 2 เทา 

 ระหวางเดินหนาเรว็ 8 เทา และ  ระหวางเดินหนาเร็ว 
32 เทา

ถอยกลับเร็วที ่2 เทา, 8 เทา หรือ 32 เทา ของความเร็วปกติ กดปุม [ ] หรือ [ ]
การกดครั้งแรกเริ่มถอยกลับเร็วดวยความเร็ว 2 เทา การกด
ครั้งที่สองเพ่ิมเปน 8 เทา และการกดครั้งที่สามเพ่ิมเปน 32 เทา
สญัลกัษณ  จะปรากฏทีม่มุบนซายระหวางถอยกลบัเรว็ 2 เทา 

 ระหวางถอยกลับเร็ว 8 เทา และ  ระหวางถอยกลับ
เร็ว 32 เทา

กลับคืนจากเดินหนาเร็วหรือถอยกลับเรว็ไปเปนการเลนปกติ กดปุม [ENTER] หรอืปุม [ ] สองครั้ง การกดปุมเหลานี้
ปุมใดปุมหนึ่งเพียงครั้งเดียวจะหยุดเลนช่ัวคราว กดอีกครั้งเพ่ือเริ่มเลน
ปกติ

ขามไปยังเฟรมภาพยนตรสดุทาย กดปุม [FUNC] ในเมนูที่ปรากฏ ใหเลือก “ไปที่ตอนจบ” จากนั้น
ใหกดปุม [ENTER]

หยุดเลนไฟลภาพยนตรแลวกลับไปยังเมนไูฟล กดปุม [ESC]

เวลาเลนภาพยนตรท้ังหมด
เวลาเลนภาพยนตรท่ีเลนไปแลว
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การใชงานเมนูไฟล
เมนูไฟลโปรแกรมแสดงไฟลมีมมุมองท่ีแตกตางกันสองมุมมอง ไดแก มุมมองดูรายการและมุมมองดูไอคอน
ดูรายการ
มุมมองนี้จะแสดงรายชื่อของโฟลเดอรและไฟลในหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร หรือในอุปกรณหนวยความจําท่ีเชื่อมตอ
ไปยังชองเสียบ USB ของเคร่ืองโปรเจคเตอร โฟลเดอรและไฟลจะแสดงในรูปแบบนี้ทันทีหลังจากที่คุณไปจากหนาหลักโปรแกรม
แสดงไฟลยังโหมดการนําเสนอ โหมดโปรแกรมแสดงไฟล PDF โหมดสไลด หรือโหมดภาพยนตร
ดูไอคอน
มุมมองนี้แสดงทั้งไอคอนและชื่อของโฟลเดอรและไฟล ไฟลท้ังหมดที่สามารถเลนดวยโปรแกรมแสดงไฟลไดจะถูกแสดงเปน
ภาพขนาดยอ

การสลบัเมนูไฟลระหวางมุมมองดูรายการและมมุมองดูไอคอน
กดปุม [FUNC] ในเมนูท่ีปรากฏ ใหเลือก “เปล่ียนรูปแบบหนาจอ” จากนั้นใหกดปุม [ENTER]

คณุสามารถระบุมุมมองดูรายการหรือดูไอคอนอยางใดอยางหนึ่งเปนมุมมองคาเริ่มตน สําหรับรายละเอยีดเพิ่มเตมิ โปรดดู 
“การกําหนดการตั้งคาโปรแกรมแสดงไฟล” หนา 32

การเลือ่นเมนูไฟล
กดปุม [ ] เพ่ือเล่ือนเดินหนา และปุม [ ] เพ่ือเล่ือนถอยหลัง

การเปดโฟลเดอร
ใหใชปุมเคอรเซอรยายรายการที่เลือกไปยังโฟลเดอรท่ีคณุตองการเปด จากนั้นใหกดปุม [ENTER]

การออกจากโฟลเดอรปจจุบนัและยายขึ้นไปยังระดับถัดไป
กดปุม [ESC]

การกลับไปยังหนาจอหลักจากเมนูไฟล
กดปุม [FUNC] ในเมนูท่ีปรากฏ ใหเลือก “กลับไปท่ีเมนูบนสุด” จากนั้นใหกดปุม [ENTER]
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การกําหนดการตั้งคาโปรแกรมแสดงไฟล
เน้ือหาในสวนนี้อธิบายวธิีการกําหนดการตั้งคาโปรแกรมแสดงไฟล รวมถึงรายการที่ควบคุมสิ่งท่ีปรากฏในเมนูไฟลโปรแกรมแสดงไฟล

การกําหนดการตั้งคาโปรแกรมแสดงไฟล

1. บนหนาจอหลักของโปรแกรมแสดงไฟล ใหเลือก “Viewer Settings” จากนั้นใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะแสดงหนาจอ “ติดตั้งโปรแกรมแสดงภาพ”

2. ใช [ ] และ [ ] เพื่อเลือกรายการซึ่งมีการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยนแปลง

3. ใช [ ] และ [ ] เพื่อเปล่ียนการตั้งคาปจจุบันที่เลือกไว
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาท่ีใชไดสําหรับแตละรายการ ใหดู “รายการตั้งคาโปรแกรมแสดงไฟล”

4. ทําข้ันตอนที่ 2 ถึง 3 ซ้ําไดหลายครั้งตามความจําเปนเพื่อกําหนดการตั้งคาทั้งหมดที่ตองการ

5. หลังจากการตั้งคาทั้งหมดเปนไปตามที่ตองการแลว ใหกดปุม [ESC] เพื่อกลับไปยงัหนาจอหลัก
โปรแกรมแสดงไฟล
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รายการตั้งคาโปรแกรมแสดงไฟล
การตั้งคาเริ่มตนแรกของแตละรายการจะแสดงดวยเครื่องหมายดอกจัน (*)

ชื่อการต้ังคา รายละเอยีด

ติดตั้งลําดับการแสดงผล ระบลํุาดับของภาพในเมนไูฟล

ชื่อไฟล (นอยไปหามาก)*:
แสดงไฟลตามลําดับช่ือไฟลจากนอยไปหามาก

ชื่อไฟล (มากไปหานอย):
แสดงไฟลตามลําดับช่ือไฟลจากมากไปหานอย

การขยายชื่อไฟล (นอยไปหามาก):
แสดงชื่อไฟลในรูปแบบการขยายชื่อไฟลตามลําดับการเรียงพยัญชนะจากนอยไปหามาก 
หากมีการขยายชื่อไฟลซ้ํากันหลายไฟล จะถูกแสดงชื่อไฟลตามลําดับพยัญชนะจากนอยไปหามาก

เวลา (ใหมไปเกา):
แสดงไฟลตามเวลาที่ถูกแกไขครั้งลาสุด จากเวลาใหมทีสุ่ดไปยังเกาที่สดุ

เวลา (เกาไปใหม):
แสดงไฟลตามเวลาที่ถูกแกไขครั้งลาสุด จากเวลาเกาที่สดุไปยังใหมที่สดุ

โหมดเริ่มใชงาน ระบวุามุมมองคาเริ่มตนเมือ่ปอนโหมดจากหนาจอหลักโปรแกรมแสดงไฟลหลักแลวจะเปนมุมมองดูรายการ
หรือดูไอคอน

ดูรายการ*:
กําหนดใหมุมมองดูรายการเปนมุมมองคาเริ่มตน

ดูไอคอน:
กําหนดใหมุมมองดูไอคอนเปนมุมมองคาเริ่มตน

ดูภาพยอขนาดเล็ก แสดง*:
แสดงภาพยอขนาดเล็กของไฟลในเมนูไฟล

ซอน:
จะไมแสดงภาพยอขนาดเล็กของไฟล

การสลับภาพ แมนวล*:
ระบุการเลื่อนภาพแบบแมนวล

อัตโนมติั:
ระบุการเลื่อนภาพแบบอัตโนมัติ

ชวงเวลาแสดงสไลดโชว ระบวุาจะใชเวลาแสดงภาพแตละภาพในระหวางแสดงสไลดโชวนานเทาไร

5 วนิาท*ี, 10 วินาที, 30 วนิาที, 1 นาท,ี 5 นาที

แสดงสไลดโชวซ้ํา ซํ้า:
วนซ้ําการเลนสไลดโชวหรือภาพยนตร

ปดการซ้ํา*:
หยุดการเลนอัตโนมัติเมื่อถึงจุดสิน้สุดสไลดโชวหรอืภาพยนตร

เสยีงภาพยนตรขาออก ขาออก*:
สงสญัญาณเสยีงขาออกเมือ่เลนภาพยนตรที่มีแทร็กเสียง

ไมมขีาออก:
ไมสงสัญญาณเสยีงขาออกระหวางเลนภาพยนตร

ติดตั้งโปรแกรมแสดงภาพ
เริ่มตน

คืนคาโปรแกรมแสดงไฟลทั้งหมดกลับไปเปนคาเริ่มตน
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ดําเนินการอัตโนมัติ
ดําเนินการอัตโนมัติชวยคุณกําหนดเครื่องโปรเจคเตอรใหฉายไฟลภาพหรือภาพยนตรท่ีอยูในโฟลเดอรพิเศษที่ชื่อ AUTORUNC 
โดยอตัโนมัติ เวลาการฉายภาพอัตโนมัติจะทํางานโดยขึ้นอยูกับตําแหนงท่ีตั้งของโฟลเดอร AUTORUNC

จําเปนตองกําหนดการตัง้คาท่ีแสดงดานลางนี้กอนใชดําเนินการอัตโนมัติ
“การตั้งคามัลตมิีเดีย 3 ดําเนินการอัตโนมัต”ิ (หนา 61): เปดใชแลว
“การตั้งคาทางเลือก 2 3 เสียบปล๊ักแลวเลน” (หนา 60): เปด (เฉพาะเมื่อดําเนินการอัตโนมัติจากแฟลชไดรฟ USB)

การฉายภาพดําเนินการอัตโนมัติของภาพนิ่งหรือภาพยนตรจะเปนไปตามการตัง้คาปจจุบันท่ีกําหนดในหนาจอ 
“ติดตั้งโปรแกรมแสดงภาพ” (หนา 32)

การฉายไฟลรูปภาพหรือภาพยนตรอัตโนมติัจากแฟลชไดรฟ USB

1. สรางโฟลเดอรชื่อ “AUTORUNC” (อักขระไบตเด่ียวตัวพมิพใหญทั้งหมด) ในไดเร็กทอร่ีรากของแฟลชไดรฟ 
USB

2. ใสไฟลรูปภาพหรือไฟลภาพยนตรทั้งหมดที่คุณตองการฉายภาพอัตโนมติัไปยังโฟลเดอรที่คุณสรางขึ้น
ในข้ันตอนที่ 1

หากคณุตองการฉายไฟลภาพยนตรอัตโนมัติ วางไฟลภาพยนตรหน่ึงไฟลเทานั้นลงในโฟลเดอร “AUTORUNC” 
หามวางไฟลอื่นลงในโฟลเดอร หากมีท้ังไฟลภาพยนตรและไฟลรูปภาพในโฟลเดอร “AUTORUNC” ระบบจะเลือกเลน
ไฟลรูปภาพและไมเลนไฟลภาพยนตร
สามารถวางไฟลรูปภาพหลายไฟลลงในโฟลเดอร “AUTORUNC” ไดโดยไมมีปญหาใดๆ หากมีไฟล การเสียบแฟลชไดรฟ 
USB ไปยังเคร่ืองโปรเจคเตอรในขั้นตอนท่ี 3 ดานลางนี้ จะเร่ิมเลนสไลดโชวของรูปภาพ

3. ในขณะที่เปดเครื่องโปรเจคเตอร ใหเสียบแฟลชไดรฟ USB ที่มโีฟลเดอร “AUTORUNC” ไปยังตําแหนง
ที่คุณคัดลอกไฟลในข้ันตอนที่ 2 ขางตนลงในชองเสียบ USB-A ของเครื่องโปรเจคเตอร

วธิีการน้ีจะเริ่มตนโปรแกรมแสดงไฟลโดยอตัโนมัติและฉายไฟลท่ีคุณวางในโฟลเดอร “AUTORUNC” ในขั้นตอนท่ี 2 ขางตน

เมื่อ AUTORUNC ต้ังอยูที่นี่: ดําเนินการอัตโนมติัจะทํางานในเวลานี้:

หนวยความจําภายใน เมื่อเปดเครื่องโปรเจคเตอร

แฟลชไดรฟ USB เมื่อเสยีบแฟลชไดรฟ USB ลงในชองเสียบ USB-A ของ
เครื่องโปรเจคเตอร
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การฉายไฟลรูปภาพหรือภาพยนตรอัตโนมัติจากหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร

1. ดําเนินการขัน้ตอนท่ี 1 ถึง 8 ใน “การคัดลอกไฟลจากคอมพวิเตอรไปยังหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร” 
(หนา 19)

2. สรางโฟลเดอรชื่อ “AUTORUNC” (อักขระไบตเด่ียวตัวพิมพใหญทั้งหมด) ในไดเร็กทอรี่รากของไดรฟ 
“InternalMem” (หนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร)

3. ใสไฟลรูปภาพหรือไฟลภาพยนตรทั้งหมดที่คุณตองการดําเนินการอัตโนมติัไปยังโฟลเดอรที่คุณสรางขึ้น
ในข้ันตอนที่ 2

หากคณุตองการฉายไฟลภาพยนตรอัตโนมัติ วางไฟลภาพยนตรหน่ึงไฟลเทานั้นลงในโฟลเดอร “AUTORUNC” 
หามวางไฟลอื่นลงในโฟลเดอร หากมีท้ังไฟลภาพยนตรและไฟลรูปภาพในโฟลเดอร “AUTORUNC” ระบบจะเลือกเลน
ไฟลรูปภาพและไมเลนไฟลภาพยนตร
สามารถวางไฟลรูปภาพหลายไฟลลงในโฟลเดอร “AUTORUNC” ไดโดยไมมีปญหาใดๆ หากมีไฟล การเปด
เครื่องโปรเจคเตอรในขั้นตอนท่ี 6 ดานลางนี้จะเร่ิมเลนสไลดโชวของรูปภาพ

4. ปดเครื่องโปรเจคเตอร

5. หากแฟลชไดรฟ USB หรืออปุกรณ USB อื่นๆ เชื่อมตอไปยังชองเสียบ USB-A ของเคร่ืองโปรเจคเตอร 
ใหถอดออกกอน

6. เปดเครื่องโปรเจคเตอร
วธิีการน้ีจะฉายไฟลท่ีคณุวางในโฟลเดอร AUTORUNC ในขั้นตอนท่ี 3 ขางตนโดยอัตโนมัติ
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การแกไขปญหาโปรแกรมแสดงไฟล
ปญหา สาเหตุและการดําเนินการทีจํ่าเปน

โปรแกรมแสดงไฟลไมปรากฏเมือ่เช่ือมตอ
แฟลชไดรฟ USB ไปยังชองเสียบ USB-A 
ของเครื่องโปรเจคเตอร

แฟลชไดรฟ USB ที่คณุกําลังเช่ือมตออาจมีรูปแบบที่เครือ่งโปรเจคเตอรไมรูจัก เช่ือมตอ
แฟลชไดรฟ USB ลงในคอมพิวเตอรของคุณเพ่ือตรวจสอบวาระบบไฟลคือ FAT หรือ FAT32 
หากไมใช ใหฟอรแมตแฟลชไดรฟ USB ใหมเปน FAT หรอื FAT32 โปรดทราบวา
การดําเนินการดังกลาวจะลบขอมลูทัง้หมดที่อยูในแฟลชไดรฟ USB ปจจุบัน
หากเลือก “ปด” สําหรับตวัเลือก “การตั้งคาทางเลือก 2 3 เสยีบปล๊ักแลวเลน” (หนา 60) 
โปรแกรมแสดงไฟลจะไมเริม่ตนโดยอัตโนมตัิ แมเมื่อเช่ือมตอแฟลชไดรฟ USB ไปยังชองเสยีบ 
USB-A ของเครื่องโปรเจคเตอรแลว หากมีกรณนีี้เกิดขึ้น ใหเปล่ียนการตัง้คา 
“เสียบปล๊ักแลวเลน” เปน “เปด”

โฟลเดอรและ/หรือไฟลบางตัวอาจไมแสดง
อยูในเมนูไฟล

โฟลเดอรและ/หรือไฟลทั้งหมดที่อยูในโฟลเดอรจะไมแสดงขึ้นหากมีโฟลเดอรและ/หรือไฟลมากกวา 
999 โฟลเดอรภายในโฟลเดอร หากกรณนีี้เกิดขึ้น ใหลดจํานวนโฟลเดอร/หรือไฟลในโฟลเดอร

มีอุปกรณหลายชนดิเช่ือมตอไปยัง
เครือ่งโปรเจคเตอรผานทางฮบั USB หรือ
ตัวอานการด USB แตอุปกรณบางชนิด
เปนที่ไมรูจัก

เครือ่งโปรเจคเตอรสามารถรูจําอุปกรณไดสงูถึง 4 ตัว หากจํานวนไดรฟที่เช่ือมตอมากกวา 4 ตัว 
เครือ่งโปรเจคเตอรจะไมรูจกัไดรฟลําดับที่ 5 เปนตนไป เช่ือมตออุปกรณหนวยความจําในขณะที่
ตรวจสอบใหแนใจวาไมเช่ือมตออุปกรณมากกวา 4 ตัว

เมือ่เช่ือมตอกลองดิจติอลไปยัง
เครือ่งโปรเจคเตอรผานทาง USB ไมมีขอมูล
หนวยความจํากลองดิจิตอลปรากฏขึ้น

อาจกําหนดการตั้งคาประเภทการจัดเก็บขนาดใหญ USB ของกลองดิจติอลไมถูกตอง 
หรอือาจจําเปนตองดําเนินการบางอยางในกลองถายรปู คนหาขอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับการตัง้คา
และการดําเนินการที่จําเปนในเอกสารประกอบสําหรับผูใชของกลองดิจิตอล
กลองดิจติอลอาจไมรองรับประเภทการจัดเก็บขนาดใหญ USB หากไมรองรับ คณุจะไมสามารถ
ใชโปรแกรมแสดงภาพเพื่อดูขอมูลการดหนวยความจํากลองดิจิตอล

ในเมนูไฟลโหมดสไลด มีเครื่องหมายคําถาม 
(?) ปรากฏแทนที่ภาพยอขนาดเล็ก

เครือ่งหมายคําถามจะปรากฏแทนที่ภาพยอขนาดเล็กของรูปภาพที่ไมสามารถฉายโดยโปรแกรม
แสดงไฟลได
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ขอความผดิพลาดโปรแกรมแสดงไฟล
ปญหา สาเหตุและการดําเนินการทีจํ่าเปน

โฟลเดอรไมมีไฟลรูปภาพใด ไมมีโฟลเดอรหรือไฟลที่แสดงไดในโฟลเดอรที่คุณพยายามเขาถึงดวยโปรแกรมแสดงไฟล 
ใชคอมพิวเตอรเพ่ือตรวจสอบขอมลูของโฟลเดอร 
สําหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบไฟลทีร่องรับสําหรับการเลนเครื่องโปรเจคเตอร ใหดู 
“ไฟลเลนภาพที่รองรับ” (หนา 18)

ไมสามารถเลนไฟล ECA/PtG นี้ได อาจมีขอผิดพลาดในไฟล ECA หรือ PtG เลนไฟล ECA หรือ PtG โดยใช EZ-Converter FA 
บนคอมพิวเตอรแลวตรวจสอบ

ไมสามารถแสดงไฟลรูปภาพ คุณอาจพยายามแสดงรูปภาพที่มีรูปแบบและ/หรือขนาดที่ไมรองรับในโปรแกรมแสดงไฟล 
โปรดตรวจสอบ “ไฟลเลนภาพที่รองรับ” (หนา 18)
อาจมีขอผิดพลาดในไฟลรูปภาพเอง เปดไฟลรปูภาพบนคอมพิวเตอรแลวตรวจสอบ

ไมสามารถเลนถอยหลังไฟลภาพยนตรนีไ้ด คุณอาจพยายามเลนภาพยนตรที่มีรูปแบบและ/หรือขนาดที่ไมรองรับในโปรแกรมแสดงไฟล 
โปรดตรวจสอบ “ไฟลเลนภาพที่รองรับ” (หนา 18)
อาจมีขอผิดพลาดในไฟลภาพยนตรเอง เปดไฟลภาพยนตรบนคอมพิวเตอรแลวตรวจสอบ

ไมสามารถแสดงไฟล PDF นีไ้ด สําหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของไฟล PDF ที่สามารถแสดงในโปรแกรมแสดงไฟล ใหดู 
“ไฟลเลนภาพที่รองรับ” (หนา 18)

การเขาถงึหนวยความจําภายในผิดพลาด อาจเกิดขอผิดพลาดขึ้นจากโฟลเดอรหรือไฟลบางชนิดในหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร 
ดําเนินการขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 ใน 
“การคดัลอกไฟลจากคอมพิวเตอรไปยังหนวยความจําภายในเครือ่งโปรเจคเตอร” (หนา 19) 
แลวเปดไดรฟ “InternalMem” (หนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร) บนคอมพิวเตอรของคุณ 
ตรวจสอบวาโฟลเดอรและไฟลทั้งหมดใน “InternalMem” เปดขึ้นอยางปกติ หากคุณมีปญหา
กับไฟลหรือโฟลเดอร ใหลบไฟลหรือโฟลเดอรนัน้
หากคุณไมสามารถเปดไฟลหรือโฟลเดอรใดๆ ในหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร 
หรือหากคุณไมสามารถเปดไดรฟ “InternalMem” ได หมายความวาอาจมปีญหาเกีย่วกับระบบไฟล
หนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอรเอง ในกรณีนี้ ใหดําเนินการตามขั้นตอนใน 
“การฟอรแมตหนวยความจําภายในเครือ่งโปรเจคเตอร (ผูใช Windows เทานั้น)” (หนา 22)

ลมเหลวเนือ่งจากความจุของหนวยความจํา
ภายในไมเพียงพอ

ความจุหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอรที่เหลอือยูไมเพียงพอ ดําเนินการข้ันตอนที่ 1 ถึง 8 ใน 
“การคดัลอกไฟลจากคอมพิวเตอรไปยังหนวยความจําภายในเครือ่งโปรเจคเตอร” (หนา 19) 
แลวเปดไดรฟ “InternalMem” (หนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร) บนคอมพิวเตอรของคุณ 
จากนั้น ใหลบไฟลที่คณุไมตองการแลว

ไมสามารถเลนถอยหลังไฟลนี้ได สําหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของไฟล ที่สามารถแสดงในโปรแกรมแสดงไฟล ใหดู 
“ไฟลเลนภาพที่รองรับ” (หนา 18)

ไมสามารถคนหาไฟลรูปภาพ ไมมีขอมูลในหนวยความจําภายในเครือ่งโปรเจคเตอรหรือในแฟลชไดรฟ USB ที่เช่ือมตออยู 
หรือมีปญหาบางประการกบัระบบไฟล 
ใชคอมพิวเตอรของคุณเพ่ือตรวจสอบขอมลูของหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอร
หรือแฟลชไดรฟ USB

B
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การใช EZ-Converter FA เพื่อแปลงไฟล PowerPoint ไปเปนไฟล ECA หรือ PtG
EZ-Converter FA เปนซอฟตแวรคอมพิวเตอรสําหรับการแปลงไฟล PowerPoint ไปเปนไฟล ECA หรือไฟล PtG ซึ่งสามารถ
เลนโดยใชโปรแกรมแสดงไฟลของเครื่องโปรเจคเตอร EZ-Converter FA รองรับการแปลงไฟลท่ีสรางดวย Microsoft Office 
PowerPoint 2003, 2007 และ 2010

กอนท่ีจะใช EZ-Converter FA ตรวจสอบใหแนใจวาไปที่เว็บไซต CASIO กอน (https://www.casio-intl.com/support/) 
พรอมท้ังตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขระบบคอมพิวเตอรต่ําสุด และขอกําหนดเกี่ยวกับการดาวนโหลดและใชงาน
ขัน้ตอนตอไปน้ีถือวาคุณไดติดตั้ง EZ-Converter FA ไวในคอมพิวเตอรของคุณแลว

บันทึกสําหรับขอยกเวนบางประการ (ตามที่อธิบายดานลาง) การเลน และการฉายไฟล ECA หรือ ไฟล PtG ปกติ
ควรสามารถผลิตซ้ําการสงผาน อะนิเมชั่น และเอฟเฟกตพิเศษอื่นๆ ของไฟล PowerPoint เดิม

การเริ่มตนการดําเนินการแปลงดวย EZ-Converter FA จะเปล่ียนการตั้งคาหนาจอชั่วคราวของคอมพิวเตอรของคุณ
ตามที่แสดงดานลาง การตั้งคาหนาจอจะกลับคืนเปนสภาพหลังจากดําเนินการแปลงสําเร็จ

ความละเอียดหนาจอของไฟล ECA หรือไฟล PtG จะเปนความละเอียดท่ีระบุโดยการตั้งคา EZ-Converter FA (800 × 600, 
1024 × 768, 1280 × 768 หรือ 1280 × 800) เมื่อการดําเนินการแปลงไฟลเร่ิมตน สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
การกําหนดการตั้งคานี้ โปรดดู “การระบุความละเอียดหนาจอของไฟล ECA หรือไฟล PtG” (หนา 41)

• ไมรองรับการแปลงสื่อ OLE (ภาพยนตร เสียง ฯลฯ) และสื่อ VBA ในไฟล PowerPoint
• ไมรองรับการแปลงตัวจับเวลาและทําซ้ําการดําเนินการในอะนิเมชั่นไฟล PowerPoint
• อะนิเมชั่นในไฟล PowerPoint จะแปลงถึงเวลาที่ระบุโดย “การระบุเวลาสูงสุดท่ีแสดงอะนิเมชั่น” (หนา 41) 

และทุกรายการหลังจากที่ตัดแลว เมื่อถึงจุดท่ีชี้อะนิเมชั่นท่ีแปลงไวระหวางการเลนไฟลท่ีแปลงแลว การเลน
จะหยุดชั่วคราว และคุณจะตองกดปุม [ENTER] เพ่ือขามไปยังขั้นตอนถัดไป

• ไฟล PowerPoint ตนทางท่ีเลนเมื่อคุณแปลงไฟลดวย EZ-Converter FA หากไมมีการเปลี่ยนแปลงบนหนาจอ
ติดตอกันเปนเวลา 3 วินาที ระหวางการเลนนี้ ตัวอยางเชน ระหวางจุด A และ B เอฟเฟกตท่ีจุด B ในไฟลตนฉบับ
จะถกูละเลยและไมถูกแปลง เมื่อถึงจุด B ระหวางการเลนไฟลท่ีแปลงแลว การเลนจะหยุดชั่วคราว และคุณจะตองกดปุม 
[ENTER] เพ่ือขามไปยังขัน้ตอนถัดไป

ระบบปฏิบัติการ: การเปลีย่นแปลง:

Windows XP ความละเอียดหนาจอเปล่ียนเปน 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 768 หรือ 
1280 × 800
ไมสามารถแสดงการเรงฮารดแวรการด

Windows Vista หรือ Windows 7 ความละเอียดหนาจอเปล่ียนเปน 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 768 หรือ 
1280 × 800
Windows เปล่ียนไปเปนโหมด Basic (ไมสามารถใช Windows AeroTM)

Windows 8 ความละเอียดหนาจอเปล่ียนเปน 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 768 หรือ 
1280 × 800

D
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การแปลงไฟล PowerPoint เปนไฟล ECA หรือไฟล PtG

กอนการดําเนินการใดๆ ในท่ีน้ี คุณจําเปนตองมีไฟลท่ีสรางโดยใช Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 หรือ 2010 
อยูพรอม
การแปลงไฟล PowerPoint ไปเปนไฟล ECA หรือไฟล PtG ตองเลนไฟลเดิมตัง้แตเร่ิมตนถึงสิ้นสุด โปรดทราบวา
เวลาที่จําเปนสําหรับการแปลงจะคอนขางสอดคลองกับเวลาท่ีจําเปนสําหรับการเลนภาพ

1. เปดคอมพิวเตอรและเปดใชงาน Windows

2. เชือ่มแฟลชไดรฟ USB (หรือหนวยความจํา) ที่คุณตองการจดัเก็บไฟล ECA หรือไฟล PtG ที่แปลงแลวไปยงั
คอมพิวเตอรของคุณ

คณุสามารถขามขั้นตอนนี้หากคุณตองการบันทึกไฟล ECA หรือไฟล PtG ไปยังฮารดดิสกภายในคอมพิวเตอร

3. เริ่มตน EZ-Converter FA ในคอมพิวเตอรของคุณ
หากคอมพิวเตอรทํางานดวย Windows Vista หรือ Windows 7 การเริ่มตน EZ-Converter FA จะทําใหขอความ 
“User Account Control” ปรากฏขึ้น เมื่อปรากฏขึ้นแลว ใหคลิก [Allow] หรือ [Yes]
วธิีการน้ีจะแสดงหนาตาง EZ-Converter FA

4. กําหนดการตั้งคาตอไปน้ีตามที่จําเปน
ระบุความละเอยีดหนาจอไฟล ECA หรือไฟล PtG โปรดดู “การระบุความละเอียดหนาจอของไฟล ECA หรือไฟล PtG” 
(หนา 41)
หากมีอะนิเนชั่นในไฟลเดิม ใหระบุเวลาสูงสุดท่ีแสดงอะนิเมชั่น โปรดดู “การระบุเวลาสูงสุดท่ีแสดงอะนิเมชั่น” (หนา 41)

5. คลิกปุม  ที่ดานบนของหนาตาง EZ-Converter FA
วธิีการน้ีจะแสดงกลองโตตอบสําหรับเปดไฟล

6. เลือกไฟล PowerPoint ที่คุณตองการแปลงมา จากน้ันคลิกปุม [Open]
วธิีการน้ีจะแสดงกลองโตตอบเหมือนกับท่ีแสดงดานลางสําหรับระบุการตั้งคาไฟล

ปุมปด

ปุมเคร่ืองเลน

ปุมแปลง

ปุมยอขนาด
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7. กําหนดการตั้งคาตามที่ตองการบนกลองโตตอบ
เน้ือหาตอไปนี้อธิบายความหมายและการตั้งคาของแตละรายการที่ปรากฏบนกลองโตตอบ

8. หลังจากกําหนดการตั้งคาทั้งหมดที่คุณตองการแลว คลิก [OK]
วธิีการน้ีจะเริ่มเลนไฟล PowerPoint และเริ่มตนแปลงไปเปนไฟล ECA หรือ PtG
ขอความ “Conversion complete.” จะปรากฏขึน้เมื่อการแปลงไฟลเสร็จสมบูรณแลว
หากคณุมีไฟล PowerPoint อื่น ท่ีคุณตองการแปลง ใหทําซ้ําขั้นตอนที่ 4 ถึง 7
การตรวจสอบขอมูลของไฟล ECA หรือไฟล PtG ใหดําเนินการขั้นตอนใน “การเลนไฟล ECA หรือ PtG 
บนคอมพิวเตอรของคุณ” (หนา 41)

9. หลังจากที่คุณแปลงไฟลทั้งหมดที่คุณตองการเสร็จสิ้นแลว คลิกปุมปดในมุมบนขวาของหนาตาง 
EZ-Converter FA

รายการกลองโตตอบ รายละเอยีด

Input File แสดงชื่อของไฟล PowerPoint ทีเ่ลือกในขั้นตอนที ่6 การตั้งคาของรายการนี้จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

Output Drive แสดงชื่อไดรฟของดิสกที่ถอดได (แฟลชไดรฟ USB หรือการดหนวยความจํา) ที่เช่ือมตอกบัคอมพิวเตอร
ในขั้นตอนที่ 2 เมื่อคุณมดีิสกที่ถอดไดจํานวนมากเชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอร คณุสามารถคลิกปุม [ ] 
และเลือกช่ือไดรฟที่คุณตองการจะบันทึกไฟลที่แปลงแลว ไฟลที่แปลงแลวจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอรช่ือ ECA 
(ในกรณีทีเ่ปนไฟล ECA) หรือ PtG (ในกรณีที่เปนไฟล PtG) บนไดรฟที่คุณระบุที่นี่
ในการตั้งคาเริ่มตนแรก หากไมมีดิสกทีถ่อดไดเช่ือมตอไปยังคอมพิวเตอร ไฟลผลลัพธจะถูกบันทึกไว
ในตําแหนงเดียวกัน (ไดรฟและโฟลเดอร) เหมือนไฟล PowerPoint เดิม คลิกปุม [Browse] แลวเปล่ียน
ปลายทางที่จะบันทึก หากคณุตองการ

Output File Name แสดงชื่อไฟลของไฟลที่แปลงแลว พรอมกับเสนทางจากชื่อไดรฟ ขอยกเวนสําหรับสวนขยาย ช่ือไฟล
จะเหมือนกันกบัช่ือไฟล PowerPoint การตั้งคาของรายการนี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

ECA/PtG ระบุรูปแบบของไฟลที่แปลงแลว (คาเริ่มตน: ECA)
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การระบคุวามละเอียดหนาจอของไฟล ECA หรือไฟล PtG

1. คลิกขวาที่ดานซายของหนาตาง EZ-Converter FA

2. ในเมนูที่ปรากฏ ใหคลิก “Output Resolution”

3. ในเมนูยอยที่ปรากฏ ใหเลือกความละเอยีดที่คุณตองการ
เลือก 1280 × 800 หรือ 1280 × 768 หากคุณไมสามารถเลือกความละเอียด 1280 × 800 หรือ 1280 × 768 ใหเลือก 
1024 × 768
สําหรับไฟล PtG เลือก 1024 × 768 หรือ 800 × 600
การตัง้คาท่ีคุณเลือกท่ีน่ีจะคงอยูในเอฟเฟกตจนกวาคุณจะเปล่ียน

การระบเุวลาสูงสุดท่ีแสดงอะนิเมชั่น

1. คลิกขวาที่ดานซายของหนาตาง EZ-Converter FA

2. ในเมนูที่ปรากฏ ใหคลิก “Max Animation Display Time”

3. ในเมนูยอยที่ปรากฏ เลือกคาเวลาสูงสุดที่แสดงอะนิเมชั่น (เปนวินาที)
ตวัเลือกเมนูยอยท่ีใชไดคือ 10 วินาที 20 วนิาที 30 วินาที และ 60 วินาที
ตวัเลือกท่ีคณุเลือกท่ีน่ีจะคงอยูในเอฟเฟกตจนกวาคุณจะเปล่ียน

การเลนไฟล ECA หรือ PtG บนคอมพิวเตอรของคุณ

1. เริ่มตน EZ-Converter FA ในคอมพิวเตอรของคุณ
วธิีการน้ีจะแสดงหนาตาง EZ-Converter FA

2. คลิกปุม  ที่ดานบนของหนาตาง EZ-Converter FA
วธิีการน้ีจะแสดงปุมเพ่ิมขึ้นสองกลุมตามที่แสดงดานลาง

3. คลิกปุม 
วธิีการน้ีจะแสดงกลองโตตอบสําหรับเปดไฟล



42

4. เลือกไฟล ECA หรือไฟล PtG ที่คุณตองการเลน จากนั้นคลิกปุม [Open]
วธิีการน้ีจะแสดงแผงควบคุมท่ีดานบนสุดของหนาจอ

ระหวางการเลนไฟล คุณสามารถใชปุมแผงควบคุมเพ่ือดําเนินการที่อธิบายดานลาง

ส่ิงทีจ่ะทํา: ดําเนินการขัน้ตอนนี:้

ไปยังหนากอนหนา คลิกปุม 

ไปยังหนาถัดไป คลิกปุม 

ขามไปยังหนาที่ระบุ 1. คลิกปุม  จากนั้นคลิก “Slide Viewer” ในเมนูที่ปราฏ
2. ในเมนูหนาที่ปรากฏ คลิกภาพยอขนาดเล็กของหนาปลายทาง จากนั้นคลิก [OK]

แสดงวิธีใช คลิกปุม  จากนั้นคลิก “Help” ในเมนูที่ปรากฏ

ออกจากการเลนไฟล คลิกปุม  หรือคลิกปุม  จากนั้นคลิก “Exit” ในเมนูที่ปรากฏ คณุยังสามารถกดปุม [ESC] 
บนคียบอรดคอมพิวเตอรเพ่ือหยุดเลน

แผงควบคุม
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ภาพรวมฟงกชั่นการแสดงผล USB
การเชื่อมตอเคร่ืองโปรเจคเตอรไปยังคอมพิวเตอรดวยสาย USB* ทําใหสามารถฉายขอมูลหนาจอคอมพิวเตอรได วิธีการนี้รองรับ
แมกระท่ังการฉายขอมูลหนาจอของคอมพิวเตอรขนาดเล็กท่ีมีเพียงชองเสียบ USB แตไมมี RGB, HDMI หรือขั้วตอสัญญาณวิดีโอ
ขาออกชนิดอื่นๆ
* การใชฟงกชั่นการแสดงผล USB เชื่อมตอคอมพิวเตอรไปยังชองเสียบ USB-B

เงื่อนไขระบบคอมพิวเตอรต่ําสุด

ระบบการใชงานที่รองรับ
Windows XP SP3, Windows Vista SP1 (32bit), Windows 7 SP1 (32bit, 64bit), Windows 8/8.1 (64bit) หรือ Mac OS (10.6, 
10.7, 10.8, 10.9)
หมายเหตุ อยางไรก็ตาม ฟงกชั่นนั้นอาจจํากัดโดยระบบปฏิบัติการที่ใชงานอยู
มีชองเสียบ USB ชนิด A (USB 2.0)

เขาสูระบบ Windows ดวยสิทธิดูแลระบบเพื่อใชฟงกชั่นการแสดงผล USB คุณจะไมสามารถใชจอแสดงผล USB หากคุณ
เขาสูระบบ Windows ท่ีไมใชบัญชีดูแลระบบ

การฉายขอมูลหนาจอคอมพิวเตอรผานทางการเชือ่มตอ USB
การดําเนินการที่จําเปนตองปฏิบัตใินครั้งแรกที่เชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือฉายขอมูลจอภาพ (อธิบายดานลาง) ขึ้นอยูกับวา
คอมพิวเตอรทํางานดวย Windows หรือ Mac OS หลังจากนั้น ใชขั้นตอนใน “การฉายขอมูลหนาจอคอมพิวเตอร ผานทางการเชื่อมตอ 
USB หลังจากครั้งแรก” (หนา 47) ซ่ึงเหมือนกันสําหรับทุกระบบปฏิบัติการ
ดําเนินการขั้นตอนตอไปนี้หน่ึงรายการ โดยขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร

การฉายดวยฟงกช่ันการแสดงผล USB (รุน USB เทานั้น)
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การฉายขอมูลหนาจอคอมพิวเตอร Windows ผานทางการเชื่อมตอ USB เปนคร้ังแรก

1. กดปุม [INPUT] การดําเนินการน้ีจะทําใหกลองโตตอบ “ขาเขา” ปรากฏ

2. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อเลือก “การแสดงผล USB” จากน้ันใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะทําใหหนาจอสแตนบายดการแสดงผล USB ถูกฉาย

3. ในขณะที่คอมพิวเตอรกําลังทํางาน ใชสาย USB ที่จําหนายทั่วไป เพื่อตอชองเสียบ USB-B 
ของเครือ่งโปรเจคเตอร (ชนิดไมโคร USB B) เขากับชองเสียบ USB ของคอมพิวเตอร

ตําแหนงของชองเสียบ USB-B ของเคร่ืองโปรเจคเตอรนี้จะแสดงดวย “*2” ในภาพประกอบดานลาง 
“การเชื่อมตอสายไฟเครื่องโปรเจคเตอร” (หนา 11)
วธิีการน้ีจะตอเคร่ืองโปรเจคเตอรเขากับคอมพิวเตอรของคุณ เปนไดรฟ CD-ROM เสมือนจริง ซึ่งจะแทนดวยสัญลักษณ
ไอคอนไดรฟ “USB_DISPLAY” บนเดสกท็อปคอมพิวเตอร
CASIO USB Display จะเร่ิมทํางานอัตโนมัตแิละแสดงหนาตางเหมือนกับท่ีแสดงดานลางบนคอมพิวเตอรของคุณ 
การฉายภาพขอมูลหนาจอคอมพิวเตอรจะเริ่มตนในเวลาเดียวกันดวย

หาก CASIO USB Display ไมเร่ิมตนอัตโนมัติ ใหใช Explorer เพ่ือนําทางไปยังไดรฟ USB_DISPLAY คลิกขวาที่ไดรฟ 
จากนั้นใหคลิก “Auto Play” บนเมนูท่ีปรากฏ
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของปฏิบัตกิารที่สามารถดําเนินการไดในจุดนี้ ใหดู 
“การปฏิบัติการท่ีรองรับระหวางการฉายผานทางการเชื่อมตอ USB” (หนา 46)

ซอฟตแวรไดรฟเวอร Add-on สําหรับ Windows
สําหรับ Windows การใชงานบางฟงกชั่นของ CASIO USB Display จําเปนตองติดตั้งซอฟตแวรไดรฟเวอรท่ีแสดงในตารางดานลาง 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับวธิีการรับซอฟตแวร ใหไปท่ีเว็บไซต CASIO (https://www.casio-intl.com/support/)

การใชฟงกชั่นนี้: ติดต้ังซอฟตแวรไดรฟเวอรนี้:

ฟงกช่ันสญัญาณเสยีงขาออก ไดรฟเวอร VAC (สําหรับเวอรช่ัน Windows XP ที่ไมรองรับฟงกช่ัน
มิกเซอรระดับเสยีง)

ฟงกช่ันสญัญาณขาออกหนาจอสวนขยาย ไดรฟเวอร VDD (สําหรับ Windows XP และ Windows Vista)

D
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การฉายขอมูลหนาจอคอมพิวเตอร Mac OS ผานทางการเชื่อมตอ USB เปนคร้ังแรก

1. กดปุม [INPUT] การดําเนินการน้ีจะทําใหกลองโตตอบ “ขาเขา” ปรากฏ

2. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อเลือก “การแสดงผล USB” จากน้ันใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะทําใหหนาจอสแตนบายดการแสดงผล USB ถูกฉาย

3. ในขณะที่คอมพิวเตอรกําลังทํางาน ใชสาย USB ที่จําหนายทั่วไป เพื่อตอชองเสียบ USB-B 
ของเครือ่งโปรเจคเตอร เขากับชองเสียบ USB ของคอมพิวเตอร

ตําแหนงของชองเสียบ USB-B ของเคร่ืองโปรเจคเตอรนี้จะแสดงดวย “*2” ในภาพประกอบดานลาง 
“การเชื่อมตอสายไฟเครื่องโปรเจคเตอร” (หนา 11)
วธิีการน้ีจะทําใหไอคอนไดรฟชื่อ “USB_DISPLAY” ปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ

4. ดับเบิลคลิกไอคอนไดรฟ “USB_DISPLAY” เพื่อเปด

5. ดับเบิลคลิก “MAC_USB_Display_V2.pkg” แลวทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนจอแสดงผลเพื่อติดต้ัง
แอพพลิเคชั่น

ขอความแจงใหคุณรีสตารทคอมพิวเตอรจะปรากฏขึ้นหลังจากดําเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น รีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ 
หลังจากที่รีสตารทเสร็จสิ้น คณุจะเห็นไอคอน CASIO USB Display ใน Dock

6. ใน Dock ใหคลิกที่ไอคอน CASIO USB Display
การดําเนินการนี้จะเริ่มทํางาน CASIO USB Display ซึ่งจะแสดงหนาตางที่แสดงดานลางนี้บนคอมพิวเตอรของคุณ 
ในขณะเดียวกัน การฉายภาพของขอมูลหนาจอคอมพิวเตอรจะเร่ิมทํางาน

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของปฏิบัตกิารที่สามารถดําเนินการไดในจุดนี้ ใหดู 
“การปฏิบัติการท่ีรองรับระหวางการฉายผานทางการเชื่อมตอ USB” (หนา 46)

การเพ่ิมซอฟตแวรไดรฟเวอรสําหรับ Mac OS
ในระบบ Mac OS การใช CASIO USB Display บางสวนตองมีการติดตั้งซอฟรแวรไดรฟเวอรท่ีแสดงในตารางดานลางนี้ 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับวธิีการรับซอฟตแวร ใหไปท่ีเว็บไซต CASIO (https://www.casio-intl.com/support/)

การใชฟงกชั่นนี้: ติดต้ังซอฟตแวรไดรฟเวอรนี้:

ฟงกช่ันสญัญาณเสยีงขาออก Sound flower

ฟงกช่ันขาออกเดสกท็อปที่ขยาย Syphon-virtual-screen

D
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การปฏบิัติการที่รองรับระหวางการฉายผานทางการเช่ือมตอ USB
การดําเนินการที่อธิบายในตารางดานลางนี้รองรับในหนาตาง CASIO USB Display ระหวางการฉายภาพ

ส่ิงที่จะทํา: ดําเนินการขั้นตอนนี้:

เริ่มตน (เลนตอ) การฉายภาพหนาจอคอมพิวเตอร คลิก 

หยุดคางการฉายภาพหนาจอคอมพิวเตอร คลิก 

หยุดการฉายภาพหนาจอคอมพิวเตอรและฉายหนาจอสแตนดบาย
การแสดงผล USB

คลิก 

เริ่มตนสญัญาณเสียงขาออกจากคอมพิวเตอร*1*3 คลิก  ในเมนูที่ปรากฏ ใหเลือก “Audio Out” เพ่ือใหมี
เครื่องหมายถูกอยูดานขาง

ปดเสยีงสญัญาณเสยีงขาออกจากคอมพิวเตอร*1*3 คลิก  ในเมนูที่ปรากฏ ใหเลือก “Audio Out” เพ่ือลบ
เครื่องหมายถูกที่อยูดานขาง

สงสัญญาณขาออกหนาจอหลักของคอมพิวเตอรบนหนาจอการฉายภาพ คลิก  ในเมนูที่ปรากฏ ใหเลือก “Select the Projection Screen” 
3 “Main Screen”

สงสัญญาณขาออกหนาจอสวนขยายของคอมพิวเตอรบนหนาจอ
การฉายภาพ*2*3

คลิก  ในเมนูที่ปรากฏ ใหเลือก “Select the Projection Screen” 
3 “Extended Screen”

ยอขนาดหนาตาง CASIO USB Display คลิก 

ออกจากหนาตาง CASIO USB Display (1) คลิก  หรือคุณสามารถคลิก  จากนั้นคลิก “Exit” 
ในเมนูที่ปรากฏ

(2) ในกลองโตตอบการยืนยันที่ปรากฏขึ้น ใหคลิกปุม [OK]
การดําเนินการนี้จะหยุดการฉายภาพหนาจอคอมพิวเตอร
และจะฉายหนาจอสแตนดบายการแสดงผล USB

แสดงขอมลูเวอรช่ัน CASIO USB Display คลิก  ในเมนูที่ปรากฏ ใหเลือก “About”

*1 ในกรณีของ Windows XP ท่ีไมรองรับฟงกชั่นมิกเซอรระดับเสียง จะตองติดตั้งไดรฟเวอรเพ่ือเปดใชงานฟงกชั่นเหลานี้ โปรดดู 
“ซอฟตแวรไดรฟเวอร Add-on สําหรับ Windows” (หนา 44)

*2 การดําเนินการนี้จะใชไมไดกับ Mac OS 10.6 เมื่อใชงานกับ Windows XP และ Windows Vista จําเปนตองติดตั้งซอฟตแวร
ไดรฟเวอรเพ่ือเปดใชงานฟงกชั่นเหลานี้ โปรดดู “ซอฟตแวรไดรฟเวอร Add-on สําหรับ Windows” (หนา 44)

*3 ในระบบ Mac ตองมีการติดตั้งซอฟตแวรไดรฟเวอรเพ่ือเปดใชฟงกชั่นเหลานี้ โปรดดู “การเพิ่มซอฟตแวรไดรฟเวอรสําหรับ Mac 
OS” (หนา 45)
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การฉายขอมูลหนาจอคอมพิวเตอร ผานทางการเชื่อมตอ USB หลังจากคร้ังแรก

1. เปดเครื่องและเริ่มใชงานเครื่องโปรเจคเตอรและคอมพิวเตอร

2. กดปุม [INPUT] การดําเนินการน้ีจะทําใหกลองโตตอบ “ขาเขา” ปรากฏ

3. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อเลือก “การแสดงผล USB” จากน้ันใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะทําใหหนาจอสแตนบายดการแสดงผล USB ถูกฉาย

4. ใชสาย USB เพื่อตอเขากับชองเสียบ USB-B ของเคร่ืองโปรเจคเตอร ไปยังชองเสียบ USB ของคอมพิวเตอร
CASIO USB Display จะเร่ิมตนโดยอัตโนมัตบินคอมพิวเตอร และเริ่มตนฉายภาพขอมูลหนาจอคอมพิวเตอร

หากการดําเนินการขางตนไมทําให CASIO USB Display เร่ิมตนโดยอัตโนมัติ ใหดําเนินการขอใดขอหน่ึง
ในขั้นตอนดานลางบนคอมพิวเตอรของคณุ โดยขึน้อยูกับระบบปฏิบัติการ
Windows:
ใช Explorer เพ่ือนําไปยังไดรฟ USB_DISPLAY คลิกขวาที่ไดรฟ จากนั้นใหคลิก “Auto Play” บนเมนูท่ีปรากฏ
Mac OS:
ใน Dock ใหคลิกท่ีไอคอน CASIO USB Display
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คุณสามารถเชื่อมเครื่องคดิเลขกราฟฟก CASIO ไปยังเคร่ืองโปรเจคเตอรโดยใชสาย USB และฉายรูปภาพหนาจอของเครื่องคิดเลข
ดวยเครื่องโปรเจคเตอร รองรับการเชื่อมตอ USB ของเคร่ืองคิดเลขกราฟฟก CASIO ตอไปนี้

ClassPad II (fx-CP400)
ClassPad 330 PLUS
fx-CG ซีรีส
fx-9860G ซีรีส
fx-9860GII ซีรีส
fx-9750GII
GRAPH 95/85/85 SD/75/75+/35+

การฉายรูปภาพหนาจอของเครื่องคิดเลขกราฟฟก

1. เมือ่เปดเครื่องโปรเจคเตอรแลว เชื่อมตอสาย USB ที่มาพรอมกับเครื่องคิดเลขกราฟฟกไปยังชองเสียบ 
USB-A ของเครื่องโปรเจคเตอร และชองเสียบ USB ของเครื่องคิดเลขกราฟฟก

2. ในเครื่องโปรเจคเตอร ใหกดปุม [INPUT] การดําเนินการน้ีจะทําใหกลองโตตอบ “ขาเขา” ปรากฏ

3. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อเลือก “โปรแกรมแสดงภาพ” จากน้ันใหกดปุม [ENTER]

4. ใชปุม [ ] เพื่อเลือก “เครื่องมอื USB CASIO” จากน้ันกดปุม [ENTER]

5. ในเครื่องคิดเลขกราฟฟก ดําเนินการที่จําเปนสําหรับการฉายภาพ
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการนี้ ใหดูท่ีเอกสารประกอบการใชงานที่ใหมาพรอมกับเคร่ืองคิดเลขของคุณ

หากเครื่องคดิเลขไมทํางานตามปกตหิลังจากที่คุณเชื่อมตอเขากับเคร่ืองโปรเจคเตอรแลว ใหลองถอดสาย USB ออกจาก
เครื่องคดิเลข จากนั้นใหเชื่อมตอใหม หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหถอดสาย USB ออกจากทั้งเคร่ืองโปรเจคเตอร
และเคร่ืองคิดเลข ปดเคร่ืองโปรเจคเตอรแลวเปดใหมอีกครั้ง จากนั้นใหเชื่อมตอใหมกับเครื่องคดิเลข

การฉายรูปภาพหนาจอของเครื่องคิดเลขกราฟฟก (รุน USB เทานั้น)
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การใชงานเครื่องโปรเจคเตอร
เน้ือหาในสวนนี้จะอธิบายถึงวธิีการใชรีโมตควบคุมเพ่ือควบคมุการทํางานของเครื่องโปรเจคเตอร

การใชการแกไขภาพบิดเบี้ยวแบบแมนวล (KEYSTONE)
เครื่องโปรเจคเตอรมีคณุสมบัตกิารแกไขภาพบิดเบี้ยวท่ีปองกันภาพที่ฉายผิดรูป
เมือ่ฉายจากตําแหนงมุม เครื่องโปรเจคเตอรจะตรวจจับเมื่ออยูท่ีมุมแนวตั้ง
ของจอภาพ และดําเนินการแกไขภาพบิดเบี้ยวโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถใชปุม [KEYSTONE +] และ [KEYSTONE –] เพ่ือปรับการแกไข
ภาพบิดเบี้ยวแบบแมนวลได

การซมูรูปภาพ (D-ZOOM)

1. กดปุม [D-ZOOM]
วธิีน้ีจะขยายศูนยกลางของรูปภาพที่ฉายหนึ่งขัน้

2. การซูมเขาที่ศูนยกลางของภาพที่ฉายมากขึ้น ใหกดปุม [D-ZOOM] อกีครั้ง
การกด [D-ZOOM] แตละครั้งจะซูมเขา (เพ่ิมระดับการซูม) การกด [D-ZOOM] คางไวจะเล่ือนระบบซูมอยางตอเน่ือง

3. ขณะที่รูปภาพถูกซมู ใหใชปุม [ ], [ ], [ ] และ [ ] เพื่อเล่ือนมุมมองไปยังสวนอื่นๆ ของรปูภาพ

4. การออกจากการซมู ใหกดปุม [ESC]

การปรับระดับเสียง (VOLUME)

1. กดปุม [VOLUME +] หรือ [VOLUME –]
วธิีน้ีจะทําใหหนาจอ “ระดับเสียง” ปรากฏบนภาพที่ฉาย

2. กดปุม [VOLUME +] เพื่อเพิม่ระดับเสียง หรือปุม [VOLUME –] เพื่อลดระดับเสียง

3. หลังจากที่การตั้งคาเปนไปตามที่คุณตองการแลว ใหกดปุม [ESC]

การใชงานสัญญาณภาพและเสยีงขาออก
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การปดเสียง (VOLUME)

1. กดปุม [VOLUME +] หรือ [VOLUME –] เพื่อแสดงหนาจอ “ระดับเสียง”

2. กดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะหยุดสัญญาณขาออกจากลําโพง

3. การทําใหเสียงกลับคืนมา ใหกดปุม [VOLUME +] หรือ [VOLUME –]

การทําใหรูปภาพวางเปลาและปดเสียงชั่วขณะ (BLANK)

1. ใหกดปุม [BLANK]
วธิีการน้ีจะทําใหหนาจอวางเปลาโดยแสดงรูปภาพหนาจอวางที่ระบุไวโดยการตั้งคาเมนูการตัง้คา “หนาจอวาง” (หนา 59) 
และปดเสียง

2. การกลับคืนสูภาพและเสียงปกติ ใหกดปุม [BLANK] (หรือปุม [ESC])

การหยุดคางภาพ (FREEZE)
กดปุม [FREEZE] เพ่ือหยุดภาพตนทางสัญญาณขาเขาปจจุบันคางไว การกลับคนืสูภาพตนทางสัญญาณขาเขาในเวลาจริง ใหกดปุม 
[FREEZE] อีกครั้งหรือกดปุม [ESC]

การปรับภาพอัตโนมัติ (AUTO)
กดปุม [AUTO]

การกดปุม [AUTO] จะปรับความถี่และเฟสโดยอัตโนมัติตามสัญญาณขาเขา ซ่ึงสามารถลดการสั่นและปญหาอื่นๆ เกี่ยวกับ
ภาพที่ฉาย
รองรับการดําเนินการนี้เมื่อตนทางสัญญาณขาเขาคือ คอมพิวเตอร (RGB)
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การเปลีย่นสัดสวนภาพของภาพท่ีฉาย (ASPECT)
กดปุม [ASPECT] เพ่ือหมุนไปตามการตั้งคาสัดสวนภาพของภาพท่ีฉาย
การตั้งคาท่ีใชไดขึน้อยูกบัรุนของเครื่องโปรเจคเตอรตามที่แสดงดานลาง

XJ-A242/XJ-A247/XJ-A252/XJ-A257/XJ-M241/XJ-M246/XJ-M251/XJ-M256
การกดปุม [ASPECT] จะหมุนไปตามการตั้งคาตามตนทางสัญญาณขาเขาปจจุบันดังท่ีแสดงดานลาง

XJ-A142/XJ-A147/XJ-M141/XJ-M146/XJ-M151/XJ-M156
การกดปุม [ASPECT] จะหมุนไปตามการตั้งคาตามตนทางสัญญาณขาเขาปจจุบันดังท่ีแสดงดานลาง

รายละเอียดของการตั้งคาแตละรายการ

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีท่ีการตัง้คาสัดสวนภาพสงผลกระทบตอภาพที่ฉาย ใหดู 
“การตั้งคาสัดสวนภาพและภาพที่ฉาย” (หนา 78)
เมื่อฉายภาพขณะที่เลือก “จริง” เปนการตั้งคาสัดสวนภาพสําหรับสัญญาณ RGB ดวยความละเอียดที่นอยกวา SVGA 
ภาพจะขยายเปน SVGA และฉาย
คณุยังสามารถเปลี่ยนสัดสวนภาพโดยใชการตั้งคาเมนูการตั้งคา “การตัง้คาหนาจอ 3 สัดสวนภาพ” (หนา 59)

โปรดทราบวาการขยายหรือการลดขนาดของภาพโดยใชปุม [ASPECT] มีวัตถุประสงคเพ่ือการคาหรือการนําเสนอ
ตอท่ีสาธารณะอาจฝาฝนลิขสิทธิ์ท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมายของผูถือลิขสิทธิ์ของสื่อตนฉบับ

ตนทางสัญญาณขาเขา การกดปุม [ASPECT] จะหมนุไปตามการตั้งคาเหลานี้:

วิดีโอ, คอมโพเนนท, HDMI (DTV) ปกติ  16:9  4:3  กลองจดหมาย

RGB, HDMI (PC) ปกติ  เต็ม  16:9  4:3  จริง

ตนทางสัญญาณขาเขา การกดปุม [ASPECT] จะสลบัระหวางการตั้งคาเหลานี้:

วิดีโอ, คอมโพเนนท, HDMI (DTV) ปกติ  16:9  4:3

RGB, HDMI (PC) ปกติ  เต็ม  16:9

ปกต:ิ ฉายขนาดสูงสุดท่ีเปนไปไดของเคร่ืองโปรเจคเตอรขณะท่ีรักษาสัดสวนภาพสัญญาณขาเขา
เตม็: ฉายขนาดสูงสุดท่ีเปนไปไดของเคร่ืองโปรเจคเตอรโดยขยายหรือลดสัญญาณขาเขา
16:9: การตั้งคานี้กําหนดสัดสวนภาพ 16:9 ซ่ึงเหมือนกับจอภาพยนตร โทรทัศนความละเอียดสูง ฯลฯ การใชการตั้งคานี้

เมื่อสัญญาณขาเขาท่ีเทากับ 16:9 ถูกบีบเปน 4:3 จะทําใหภาพถูกแสดงดวยสัดสวนภาพ 16:9 ปกตขิองภาพ
4:3: โดยไมขึ้นอยูกับสัดสวนภาพสัญญาณขาเขา ภาพจะถูกปรับขนาดไปเปนสัดสวนภาพที่ 4:3 เสมอสําหรับการฉายภาพ
จริง: ฉายสัญญาณขาเขาท่ีขนาดจริงของภาพ (ตนทางสัญญาณขาเขา 1 จุดเทากับจุดพิกเซลขาออกเครื่องโปรเจคเตอร 1 จุด) 

ท่ีศูนยกลางของหนาจอการฉายภาพของเครื่องโปรเจคเตอร หากความละเอยีดของสัญญาณขาเขาเกินความละเอยีดขาออก
ของเครื่องโปรเจคเตอร สวนท่ีเกนิจะถูกตัดออก

กลองจดหมาย: วิธีการนี้จะปรับขนาดภาพในแนวนอนเปน 1280 จุด และฉายแนวตั้ง 800 จุดของศูนยกลางของภาพ โดยรักษา
สัดสวนภาพของสัญญาณขาเขา
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การปรับความสวางของภาพ (FUNC)

1. กดปุม [FUNC] ในเมนูที่ปรากฏ ใหเลือก “ความสวาง” จากนั้นใหกดปุม [ENTER]

2. ในหนาจอการปรับความสวางที่ปรากฏ ใหใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อปรับความสวาง

3. การซอนหนาตาง ใหกดปุม [ESC]

การเปลี่ยนโหมดสี (FUNC)

1. กดปุม [FUNC] ในเมนูที่ปรากฏ ใหเลือก “โหมดส”ี จากนั้นใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะแสดงหนาตางการเลือกโหมดสี โหมดสีท่ีเลือกลาสุดเปนสีท่ีถูกเลือกปุมไว (ปอนเขา)

2. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อยายไฮไลทไปยังโหมดสีที่คุณตองการเลือก จากนั้นใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะเลือกปุมท่ีอยูดานขางชื่อโหมดสีท่ีถูกไฮไลท
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งท่ีโหมดสีแตละอยางทําได ใหดู “การปรับแตงภาพ 1 3 โหมดสี” (หนา 58)

3. การซอนหนาตาง ใหกดปุม [ESC]

ไมสามารถเลือกโหมดสีไดในกรณีตอไปนี้
• เมื่อเลือก “ปด” สําหรับการตั้งคา อีโค โหมด (หนา 53)
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การตั้งคา อีโค โหมด 3 รายการตอไปนี้สามารถกําหนดไดวาจะเลือกพลังงานต่ํา การทํางานแบบเสียงต่ํา หรือความสวางของ
การฉายภาพ

เมื่อเลือก “เปด (อตัโนมัติ)” เปนการตั้งคา อีโค โหมด ตรวจสอบใหแนใจวาเซ็นเซอรความสวางท่ีดานบนของ
เครื่องโปรเจคเตอรไมถูกบังดวยวัตถุใดๆ
สภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีและสภาพการติดตั้งสงผลกระทบตอเซ็นเซอรความสวาง ดังน้ันการทํางานเมื่อเลือก 
“เปด (อัตโนมัติ)” สําหรับ อีโค โหมด จะขึ้นอยูกับปจจัยเหลานี้

การเลอืกโหมดประหยัดพลังงาน

1. กดปุม [ECO]
วธิีการน้ีจะทําใหหนาตาง “อีโค โหมด” ปรากฏบนหนาจอการฉายภาพ

2. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อเลือกการตั้งคาที่คุณตองการ
หากคณุเลือก “เปด (แมนวล)” ท่ีน่ี ใหไปยังขั้นตอนท่ี 3 หากคุณเลือกการตั้งคาอื่น ใหขามไปยังขั้นตอนท่ี 4

3. ดําเนินการขั้นตอนตอไปน้ีเพื่อปรับ “ระดับการประหยัดพลังงาน” (ความสมดุลระหวางพลังงานตํ่า 
การทํางานแบบเงียบ และความสวางการฉายภาพ)

4. การซอนหนาตาง ใหกดปุม [ESC]

เมื่อเลือก “ปด” สําหรับการตั้งคา อีโค โหมด คุณยังสามารถระบุไดวาควรเนนความสวางหรือสี สําหรับรายละเอียด โปรดดู 
“การปรับแตงภาพ 1 3 โหมดปดประหยัดพลังงาน” (หนา 58)

ระดับโหมดประหยัดพลังงานจะคงที่ทุกครั้งท่ีเครื่องโปรเจคเตอรอยูในโหมดขาเขา 3D (“โหมดขาเขา 3D (เฉพาะ XJ-M 
ซีรีส)”, หนา 16) เพราะไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโหมดประหยัดพลังงานนี้ได

โหมดประหยัดพลังงาน (ECO)

เปด (อัตโนมัติ) : เซ็นเซอรความสวางที่ดานบนของเครื่องโปรเจคเตอรสัมผัสความสวางแวดลอม แลวปรับความสวางและสี
การฉายภาพตามโดยอัตโนมัติ ความสวางจะลดลงสําหรับสภาพแวดลอมท่ีเขมกวา ซ่ึงชวยประหยัดพลังงาน
และลดสัญญาณรบกวนการทํางาน

เปด (แมนวล) : เปดใชการปรับแบบแมนวลเพื่อทําใหความตองการของพลังงานต่ํา การทํางานแบบเงียบและความสวาง
การฉายภาพสมดุล

ปด : ใหความสําคัญแรกไปยังความสวางการฉายภาพ

1 กดปุม [ ] เพ่ือยายรายการไฮไลทไปยังระดับการประหยัดพลังงาน
2 ใชปุม [ ] และ [ ] เพ่ือปรับระดับการประหยัดพลังงานเปนการตั้งคาท่ีคุณตองการ

เครื่องหมาย  ท่ีนอยกวา ยิ่งใหความสําคัญกับความสวางการฉายภาพมากกวา จํานวนที่มากกวาใหความสําคัญท่ีมาก
ไปยังพลังงานต่ํา การทํางานแบบเงยีบ
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นาฬิกาจับเวลาการนําเสนอแสดงเวลานับถอยหลังจากคาเวลาที่ตั้งไวลวงหนา คุณสามารถใชเพ่ือตดิตามเวลาท่ีหมดไประหวาง
การนําเสนอของคุณ และเพ่ือจํากัดการนําเสนอเปนจํานวนเวลาที่กําหนดไวลวงหนา คุณสามารถกําหนดนาฬิกาจับเวลาการนําเสนอ
เพ่ือใหแสดงในภาพท่ีฉายได

การแสดงนาฬิกาจับเวลา
เมือ่นาฬิกาจับเวลาไมแสดงในภาพที่ฉาย ใหกดปุม [TIMER] หน่ึงครั้ง
นาฬิกาจับเวลาจะปรากฏประมาณ 5 วนิาทีและจากนั้นจะหายไปโดยอัตโนมัติหากเลือก “ปด” ไวสําหรับการตั้งคา “แสดงผลตอเน่ือง” 
ในเมนูฟงกชั่นจับเวลา

การแสดงเมนูฟงกชั่นจับเวลา
เมือ่นาฬิกาจับเวลาไมแสดงในภาพที่ฉาย ใหกดปุม [TIMER] สองคร้ัง หากนาฬิกาจับเวลาแสดงขึน้แลว ใหกดปุม [TIMER] หน่ึงครั้ง

ใชเมนูน้ีเพ่ือเร่ิมตน หยุดชั่วคราว เลนตอ และรีเซ็ตนาฬิกาจับเวลา และเพ่ือกําหนดการตั้งคาจับเวลาตางๆ

การใชนาฬิกาจบัเวลาการนําเสนอ (TIMER)

B
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การกําหนดการตั้งคาจับเวลา

1. ใชปุม [TIMER] เพื่อแสดงเมนูฟงกชัน่จบัเวลา

2. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อเลือกการตั้งคา “ตําแหนง”, “แสดงผลตอเน่ือง” หรือ “เวลาเริ่ม” จากนั้น
เปล่ียนการตั้งคาตามที่อธิบายในตารางดานลาง

3. การบันทึกการตั้งคาของคุณและปดเมนูฟงกชัน่จบัเวลา ใหกด [ESC]
การเริ่มตนจับเวลาทันทีหลังจากที่ตั้งคาแลว ใช [ ] และ [ ] เพ่ือเลือก “เร่ิมจับเวลา” ในเมนูฟงกชั่นจับเวลา จากนั้นกดปุม 
[ENTER] กอนกด [ESC] ในขัน้ตอนขางตน

การเร่ิมตนการทํางานจับเวลานับถอยหลัง

1. ใชปุม [TIMER] เพื่อแสดงเมนูฟงกชัน่จบัเวลา

2. เลือก “เริ่มจับเวลา” จากน้ันใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะปดเมนูฟงกชั่นจับเวลาแลวเร่ิมจับเวลานับถอยหลัง
หลังจากที่นับถอยหลังถึง 00:00 จะเริ่มตนนับเวลา 60 นาที (จาก –00:01 ถึง –60:00) ตัวเลขท่ีจับเวลาแสดงเปนสีแดง 
(หมายถึงการนําเสนอเกินเวลาที่กําหนด) ระหวางชวงการนับเวลา

ส่ิงที่จะทํา: ดําเนินการขั้นตอนนี้:

ตําแหนงของนาฬิกาจับเวลา
บนภาพที่ฉาย

เลือก “ตําแหนง” จากนั้นใชปุม [ ] และ [ ] เพ่ือเลือกการตั้งคาตอไปนี้หนึ่งรายการ: “ขวาลาง”, 
“ขวาบน”, “ซายบน”, “ซายลาง” (คาเริ่มตนแรก: ขวาลาง)

เปดหรือปดใชงานแสดงผลตอเนือ่ง
ของนาฬิกาจบัเวลา

เลือก “แสดงผลตอเนื่อง” จากนั้นใชปุม [ ] และ [ ] เพ่ือเลือก “เปด” หรือ “ปด” อยางใดอยางหน่ึง 
(คาเริ่มตนแรก: ปด)
เปด: เมื่อนาฬิกาจบัเวลาแสดงขึ้น จะยังคงแสดงตอไปจนกวาคณุจะแสดงกลองโตตอบอ่ืนหรือกดปุม 

[ESC]
ปด: นาฬิกาจับเวลาจะหายไปโดยอัตโนมัตปิระมาณ 5 วินาทีหลังจากที่แสดงแลว

ระบุเวลาเริ่มตนจับเวลานับถอยหลัง เลือก “เวลาเริม่” จากนั้นใชปุม [ ] และ [ ] เพ่ือระบุเวลาเริ่มนับถอยหลังที่คณุตองการ
คุณสามารถตัง้เวลาเริม่ตนจาก 5 ถึง 60 นาที เพ่ิมข้ึนครัง้ละ 5 นาที (คาเริ่มตนแรก: 20 นาที)
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การหยุดจับเวลานับถอยหลังชัว่คราว

1. ใชปุม [TIMER] เพื่อแสดงเมนูฟงกชัน่จบัเวลา

2. เลือก “หยดุการจบัเวลา” จากน้ันใหกดปุม [ENTER]

การเลนตอการจับเวลานับถอยหลงัท่ีหยุดไว

1. ใชปุม [TIMER] เพื่อแสดงเมนูฟงกชัน่จบัเวลา

2. เลือก “เริ่มจับเวลาใหม” จากน้ันใหกดปุม [ENTER]

การรีเซ็ตนาฬิกาจับเวลาไปเปนเวลาเริ่มตน

1. ใชปุม [TIMER] เพื่อแสดงเมนูฟงกชัน่จบัเวลา

2. เลือก “รีเซต็การจับเวลา” จากน้ันใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะรีเซ็ตเวลาไปเปนการตัง้คา “เวลาเริ่ม”
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การกดปุม [MENU] จะแสดงเมนูการตัง้คาท่ีแสดงดานลางนี้บนหนาจอการฉายภาพ คุณสามารถใชเมนูน้ีเพ่ือปรับความสวาง 
คอนทราสต และการตั้งคาอื่นๆ ของภาพที่ฉาย และเพ่ือเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องโปรเจคเตอร

ตัวชี้นําแสดงการทํางานหลักท่ีสามารถใชงานไดสําหรับรายการเมนูท่ีเลือก (รายการที่ไฮไลท) ปจจุบัน

การใชงานเมนูการตั้งคาพื้นฐาน

การต้ังคาเมนูการตั้งคา
ตัวอกัษรอยางนอยหนึ่งตัว (เชน RCV) ตอจากชื่อรายการเมนูหมายถึงรายการที่สามารถใชไดเฉพาะเมื่อเลือกตนทาง
สัญญาณขาเขาบางชนิดอยางนอยหนึ่งชนิด ตัวอักษรหมายถึงตนทางสัญญาณขาเขาท่ีใชงานไดในรายการเมนู
R: RGB ขาเขา, C: คอมโพเนนทขาเขา, V: S-วิดีโอขาเขา*1 หรือวิดีโอขาเขา, H: HDMI (PC) ขาเขา, 
D: HDMI (DTV) ขาเขา, F: โปรแกรมแสดงไฟล, T: เครื่องมือ USB CASIO, W: ไรสาย*2 หรือเครือขาย*1, 
U: การแสดงผล USB

รายการเมนูท่ีไมมีตัวอกัษรใดๆ ตอทายจะสามารถใชไดโดยไมจํากัดตนทางสัญญาณขาเขา
 ตอทายรายการเมนูหมายถึงรายการท่ีใชไดสําหรับโหมด USB เทานั้น

การตั้งคาเริ่มตนแรกจะแสดงดวยเครื่องหมายดอกจัน (*)

การใชเมนูการตั้งคา (MENU)

ส่ิงที่จะทํา: ดําเนินการขัน้ตอนนี้:

แสดงเมนูการตั้งคา
ออกจากเมนูการตั้งคา

กดปุม [MENU] การกดปุม [MENU] เพ่ือออกจากเมนูการตั้งคาจะบันทึกการตั้งคาที่คุณกําหนดขณะที่เมนู
แสดงขึ้นได

เลือกรายการเมนู ใชปุม [ ] และ [ ] เพ่ือยายไฮไลทไปยังเมนูที่มีรายการเมนูทีคุ่ณตองการเลือก จากนั้นใหกดปุม [ENTER] 
ตอจากนัน้ ใหใชปุม [ ] และ [ ] เพ่ือลบรายการไฮไลทไปเปนรายการเมนูที่คุณตองการเลือก

กําหนดการตัง้คาของรายการเมนู หากรายการเมนูที่มีตวัเลือกหรอืคาการตั้งคาไปทางขวา ใชปุม [ ] และ [ ] เพ่ือเปล่ียนการตั้งคา
สําหรับรายการเมนูทีม่ี “ปรับแตง[ENTER]” หรือ “ตกลง[ENTER]” ไปทางขวา ใหกดปุม [ENTER] 
เพ่ือแสดงกลองโตตอบสําหรับการกําหนดการตัง้คา

*1 เฉพาะ XJ-M ซีรีส *2 เฉพาะ XJ-A ซีรีส

ใชรายการเมนูนี:้ ส่ิงที่จะทํา:

การปรับแตงภาพ 1 3 
ความสวาง

ปรับความสวางภาพที่ฉาย

การปรับแตงภาพ 1 3 
คอนทราสต

ปรับคอนทราสตภาพที่ฉาย

รายการเมนู
(เมนูยอย)

รายการไฮไลท

รายการเมนู
(เมนูยอย)

ตัวช้ีนํา
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การปรับแตงภาพ 1 3 
ความคม (V)

ใชเมนูยอยนี้เพ่ือปรบัความคมของโครงรางในภาพทีฉ่าย คาที่มากกวาทําใหภาพคมชัดกวา ในขณะที่
คาที่นอยกวาทําใหภาพออนกวา

การปรับแตงภาพ 1 3 
ความอิ่มสี (V)

ใชเมนูยอยนี้เพ่ือปรบัความอิ่มสีของภาพที่ฉาย คาที่มากกวาเพ่ิมความอิ่มสี

การปรับแตงภาพ 1 3 
สีออน (V)

ใชเมนูยอยนี้เพ่ือปรบัสีออนของภาพที่ฉาย 
คาที่มากกวาทําใหภาพรวมมีโทนสนี้ําเงินมากกวา ในขณะที่คาที่นอยกวาทําใหภาพรวมมีโทนสีแดงมากกวา 
การตั้งคานี้รองรับเฉพาะเมือ่เปนสญัญาณ NTSC หรือ NTSC4.43

การปรับแตงภาพ 1 3 
โหมดสี

เลือกโหมดสีภาพที่ฉายตอไปนี้หนึ่งรายการ: “มาตรฐาน*”, “กราฟฟก”, “เธียเตอร”, “กระดานดํา”, “เกม”

การปรับแตงภาพ 1 3 
สมดุลสี

เลือกตั้งคาลวงหนาสมดุลสตีอไปนี้หนึ่งรายการ “อุน”, “ปกติ*”, “เย็น”
ยังสามารถใชเพ่ือปรับสีแดง เขียว และน้ําเงินแยกตางหากได

การปรับแตงภาพ 1 3 
โหมดปดประหยัดพลังงาน

เมื่อเลือก “ปด” สําหรับการตั้งคา “การตั้งคาทางเลือก 1 3 อีโค โหมด” ใหระบุวา “สวาง” (เนนความสวาง) 
หรือ “ปกติ*” (เนนความมืด) อยางใดอยางหนึ่งเปนการตั้งคาคุณภาพของภาพ

การปรับแตงภาพ 1 3 
คืนคาเมนูคาเริ่มตน

กลับคืนรายการทั้งหมดในเมนูหลัก “การปรับแตงภาพ 1” ไปเปนคาเริ่มตนแรกสําหรับภาพตนทางที่ฉายอยู
ในปจจุบนั

การปรับแตงภาพ 2 3 
ตําแหนงแนวตั้ง (RCV)

ปรับตําแหนงแนวตัง้และแนวนอนของภาพตนทางสญัญาณขาเขาที่สมัพันธกับหนาจอเปาหมาย

การปรับแตงภาพ 2 3 
ตําแหนงแนวนอน (RCV)

การปรับแตงภาพ 2 3 
ความถี่ (R)

เมื่อแถบเสนแนวนอนปรากฏในภาพที่ฉายขณะที่เลือก RGB เปนตนทางสญัญาณขาเขา หมายความวา
การตั้งคาความถี่ไมถกูตอง เมื่อมีกรณีนีเ้กิดขึ้น ใหใชการตัง้คานีเ้พ่ือปรับความถี่ดวยตนเอง หากการตัง้คา
ความถีด่วยตนเองทําใหสญัญาณภาพขาเขาจากคอมพิวเตอรหายไปจากจอภาพ คุณสามารถกดปุม [AUTO] 
เพ่ือปรับอัตโนมัต ิซึง่จะทําใหภาพปรากฏขึ้น

การปรับแตงภาพ 2 3 
เฟส (R)

ปรับเฟสของสัญญาณขาเขา RGB เมือ่ภาพสัน่เนื่องจากเฟสเครื่องโปรเจคเตอรและเฟสสญัญาณขาเขา 
RGB ไมตรงกัน

การปรับแตงภาพ 2 3 
โอเวอรสแกน (CVD)

ปรับคาโอเวอรสแกนสําหรบัสัญญาณวดิีโอขาเขาภายในชวง 0% ถึง 5%* ขนาดของพื้นที่ขอบที่แสดง
บนหนาจอการฉายภาพขึ้นอยูกับคาที่ตั้งไว คาที่นอยกวาจะมผีลทําใหพ้ืนที่ขอบกวางกวาตามที่แสดง
ดานลาง

การปรับแตงภาพ 2 3 
คืนคาเมนูคาเริ่มตน (RCVD)

กลับคืนรายการทั้งหมดในเมนูหลัก “การปรับแตงภาพ 2” ไปเปนคาเริ่มตนแรกสําหรับภาพตนทางที่ฉายอยู
ในปจจุบนั

การปรับระดับเสียง 3 
ระดับเสียง

ดูขอมลูเพ่ิมเติม “การปรับระดับเสียง (VOLUME)” (หนา 49)

การปรับระดับเสียง 3 
คืนคาเมนูคาเริ่มตน

กลับคืนการตั้งคาระดับเสียงไปเปนคาเริม่ตนแรกสําหรับภาพตนทางที่ฉายในปจจุบัน

การตั้งคาหนาจอ 3 
การแกไขภาพบดิเบี้ยว

ใชเมนูยอยนี้เพ่ือแกไขภาพบิดเบี้ยวแนวตั้งของภาพที่ฉาย

ใชรายการเมนูนี:้ ส่ิงที่จะทํา:

แสดงชวงที่ 5%

แสดงชวงที่ 0%
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การตั้งคาหนาจอ 3 
สัดสวนภาพ (RCVHD)

เลือกการตั้งคาสดัสวนภาพสําหรับภาพที่ฉาย
ดูขอมลูเพ่ิมเติม “การเปลี่ยนสดัสวนภาพของภาพทีฉ่าย (ASPECT)” (หนา 51)

การตั้งคาหนาจอ 3 
โหมดการฉายภาพ

ระบุวาฉายภาพจากตําแหนงดานหนาจอภาพหรือดานหลังจอภาพ
ดานหนา*: เลือกตัวเลือกนี้เพ่ือฉายภาพจากดานหนาของจอภาพ
ดานหลัง: เลือกตวัเลือกนี้เพ่ือฉายภาพจากดานหลังของจอภาพ การตัง้คานี้จะกลับดานภาพที่ฉาย

จากดานหนาในทิศทางแนวนอน

การตั้งคาหนาจอ 3 
ที่ยึดผนัง

ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอรใหแขวนจากผนงั
เปด: เลือกเมื่อเคร่ืองโปรเจคเตอรแขวนจากผนงั เนือ่งจากกนของเครื่องโปรเจคเตอรจะกลับดานขึ้นขางบน 

ภาพที่ฉายจะถูกพลิกดานทั้งในแนวนอนและในแนวตั้ง
ปด*: เลือกเมื่อใชเครื่องโปรเจคเตอรบนโตะ การฉายภาพนี้ถือวาสวนบนของเครื่องโปรเจคเตอรตั้งอยู

ดานบน

การตั้งคาหนาจอ 3 
หนาจอเริ่มตนใชงาน

ระบุวาจะฉายหนาจอเริ่มตนใชงานหรือไมเมื่อเปดเครื่องโปรเจคเตอร แลวเลือกภาพที่จะใชเปนหนาจอ
เริ่มตน
โลโก: ฉายภาพโลโกที่สรางไวในเครื่องโปรเจคเตอรหรือใชโลโกผูใช (หนา 74) เปนหนาจอเริ่มตนใชงาน
ไมมี*: ปดการฉายภาพหนาจอเริ่มตน

การตั้งคาหนาจอ 3 
ไมมีหนาจอสญัญาณ

เลือกรายการตอไปนีห้นึ่งรายการเปนภาพทีฉ่ายเมื่อไมมสีัญญาณขาเขาไปยังเครื่องโปรเจคเตอร: “น้ําเงิน”* 
(หนาจอสีน้ําเงิน), “ดํา” (หนาจอสดีํา), “โลโก” (โลโกภายในเครือ่งโปรเจคเตอร หรือโลโกผูใช หนา 74)

การตั้งคาหนาจอ 3
หนาจอวาง

เลือกรายการตอไปนีห้นึ่งรายการเปนภาพทีฉ่ายเมื่อกดปุม [BLANK]: “น้ําเงิน”* (หนาจอสนี้ําเงิน), “ดํา” 
(หนาจอสีดํา), “โลโก” (โลโกภายในเครื่องโปรเจคเตอร หรือโลโกผูใช หนา 74)

การตั้งคาหนาจอ 3 
คืนคาเมนูคาเริ่มตน

กลับคืนรายการทั้งหมดในเมนูหลัก “การตั้งคาหนาจอ” ไปเปนคาเริม่ตนแรกสําหรับภาพตนทางที่ฉายอยู
ในปจจุบนั

การตั้งคาสญัญาณขาเขา 3 
ปลายทาง (RC)

ระบุวธิีที่จะใชเพ่ือระบุสญัญาณขาเขาขั้วตอ COMPUTER
อัตโนมตัิ*:เครือ่งโปรเจคเตอรระบุสญัญาณขาเขาขั้วตอ COMPUTER โดยอัตโนมัติ
RGB: ถือวาสัญญาณขาเขาขั้วตอ COMPUTER เปนสญัญาณ RGB เสมอ
สวนโปรแกรม: ถือวาสญัญาณขาเขาขั้วตอ COMPUTER เปนสญัญาณวดิีโอคอนโพเนนทเสมอ

การตั้งคาสญัญาณขาเขา 3 
สัญญาณวิดีโอ (V)
การตั้งคาสญัญาณขาเขา 3 
สัญญาณ S วดิีโอ (V) 
(เฉพาะ XJ-M ซีรสี) 

ระบุวธิีการที่จะใชเพ่ือกําหนดสญัญาณวดิีโอที่จะปอนเขาไปยังเครือ่งโปรเจคเตอร (XJ-A ซรีีส: 
สัญญาณขาเขาขั้วตอ AV, XJ-M ซีรสี: สัญญาณขาเขาขั้วตอ VIDEO หรือ S-VIDEO)
อัตโนมตัิ*:เครือ่งโปรเจคเตอรระบุสญัญาณขาเขาวิดีโอโดยอัตโนมัติ
NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM: 
ถือวาสญัญาณขาเขาวดิีโอเปนสญัญาณวิดีโอชนิดที่ระบุเสมอ

การตั้งคาสญัญาณขาเขา 3 
สัญลักษณแสดงช่ือสัญญาณ

ระบุวาจะแสดง (เปด*) หรือไมแสดง (ปด) ชนดิสัญญาณขาเขาที่เลือกลาสุด เมื่อกดปุม [INPUT] 
เพ่ือเปล่ียนสญัญาณขาเขา

การตั้งคาสญัญาณขาเขา 3 
คืนคาเมนูคาเริ่มตน

กลับคืนรายการทั้งหมดในเมนูหลัก “การตั้งคาสัญญาณขาเขา” ไปเปนคาเริม่ตนแรกสําหรับภาพตนทาง
ที่ฉายอยูในปจจุบัน

การตั้งคาทางเลือก 1 3 
การแกไขภาพบดิเบี้ยว

เปด (เปด*) หรอืปด (ปด) การแกไขภาพบดิเบี้ยวอัตโนมตัิ

การตั้งคาทางเลือก 1 3 
ปรับแตงอัตโนมัติ (R)

ระบุวาเครือ่งโปรเจคเตอรจะลบชนิดสญัญาณขาเขา RGB (ความละเอียด, ความถี)่ และปรับภาพที่ฉาย
ตามนั้นหรือไม
เปด*: เปดใชการปรับแตงอัตโนมัติ
ปด: ปดใชการปรับแตงอัตโนมตัิ

การตั้งคาทางเลือก 1 3 
อีโค โหมด

โปรดดู “โหมดประหยัดพลังงาน (ECO)” (หนา 53)

ใชรายการเมนูนี:้ ส่ิงที่จะทํา:
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การตั้งคาทางเลือก 1 3 
ปดเครื่องอัตโนมัติ

ระบุจํานวนเวลาของการใชงานเครื่องโปรเจคเตอรและสญัญาณขาเขาที่ไมใชงานที่อนุญาตกอนปดเครื่อง
อัตโนมตัิ เพ่ือเริ่มปดเครื่องโปรเจคเตอรโดยอัตโนมตัิ สามารถปดใชคําสั่งปดเครื่องอัตโนมัตไิดหากตองการ
5 นาที, 10 นาที*, 15 นาที, 20 นาที, 30 นาท:ี เวลาเริ่มคําสั่งปดเครื่องอัตโนมัติ
ปด: ปดใชคําสัง่ปดเครื่องอัตโนมตัิ

การตั้งคาทางเลือก 1 3 
รหัสผาน

โปรดดู “การปองกันรหัสผาน” (หนา 62)

การตั้งคาทางเลือก 1 3 
เปดเครื่องโดยตรง

เปดใช (เปด) และปดใช (ปด*) คําสัง่เปดเครื่องอัตโนมัตขิองเครื่องโปรเจคเตอรทันทีที่เสียบปล๊ักสายไฟ AC 
เขากับเตารับไฟฟา

การตั้งคาทางเลือก 1 3 
ภาษา

ระบุภาษาทีแ่สดง
อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, สวีเดน, โปรตุเกส, ดัตช, นอรเวย, โปแลนด, ฟนแลนด, เชก, ตุรกี,
รัสเซีย, จีน (ประยุกต), จนี (ดั้งเดิม), เกาหลี, ญ่ีปุน, ไทย, อินโดนเีซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม, ลิธัวเนีย

ผูใชรุน USB
เมื่อใชงานฟงกช่ันรุน USB บางรุน เมนูและขอความบางรายการอาจแสดงเปนภาษาอังกฤษ 
โดยไมข้ึนอยูกับภาษาที่เลือกในทีน่ี้

การตั้งคาทางเลือก 1 3 
คืนคาเมนูคาเริ่มตน

กลับคืนรายการทั้งหมดในเมนูหลัก “การตั้งคาทางเลือก 1” ไปเปนคาเริ่มตนแรกสําหรบัภาพตนทาง
ที่ฉายอยูในปจจุบัน

การตั้งคาทางเลือก 2 3 
หนวยความจําที่เพ่ิมข้ึน 
(เฉพาะ XJ-A ซรีีส) 

ระบุวาเครือ่งโปรเจคเตอรจะจดจําการตัง้คาซูมปจจุบัน (ขนาดภาพที่ฉาย) เมื่อคุณกดปุม [P] (พาวเวอร) 
เพ่ือปดเครื่องโปรเจคเตอร
เลือก “เปด*” เพ่ือจดจําการตัง้คาซมูปจจบุันเมือ่กดปุม [P] (พาวเวอร) เพ่ือปดเครือ่งแลวกลับคืนสูคาเดิม
เมื่อเปดเครือ่งครั้งถัดไป

การตั้งคาทางเลือก 2 3 
เสยีบปล๊ักแลวเลน 

ระบุวาจะสลับตนทางสญัญาณขาเขาเครื่องโปรเจคเตอรอัตโนมตัิหรอืไม (เสยีบปล๊ักแลวเลน: เปด*) 
เมื่อเช่ือมตออุปกรณ USB เสรมิภายนอกที่รองรับกับชองเสียบ USB-A ของเครื่องโปรเจคเตอร

โดยไมข้ึนอยูกับการตัง้คาของรายการนี้ เสยีบปล๊ักแลวเลนจะปดใชงานเมือ่เครื่องโปรเจคเตอร
อยูในโหมดขาเขา 3D ดูขอมูลเพ่ิมเติม “โหมดขาเขา 3D (เฉพาะ XJ-M ซีรสี)” ในหนา 16

การตั้งคาทางเลือก 2 3 
สัญญาณเสียงขาออก

ใชเมนูยอยนี้เพ่ือระบุวาจะสงสญัญาณเสียงจากขอมูลขาเขาดานลางนี้จากลําโพง (ลําโพง*) 
หรือขาออกไปยังปลายทางภายนอก (สาย)*1

โปรแกรมแสดงไฟล (สญัญาณเสยีงเลนภาพยนตร)
ไรสาย หรือ เครือขาย (สญัญาณเสียงภาพยนตรการฉายสตรีมวดิีโอ)
การแสดงผล USB 
HDMI 

*1 เมือ่ระบุ สาย เครื่องโปรเจคเตอร XJ-A ซรีีสจะสงสญัญาณเสียงขาออกจากขั้วตอ AV ของเครือ่ง 
ขณะทีเ่ครื่องโปรเจคเตอร XJ-M ซีรีสจะสงสญัญาณขาออกจากขั้วตอ AUDIO OUT ของเครือ่ง

การตั้งคาทางเลือก 2 3 
พ้ืนที่สูง

เปดหรือปดการตั้งคาความเร็วพัดลมพ้ืนที่สูงตามความสงูของพ้ืนที่ที่คณุใชเครื่องโปรเจคเตอร
เปด: เลือกการตั้งคานี้เมื่อใชเครื่องโปรเจคเตอรในพ้ืนที่สงู (1,500 ถึง 3,000 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล) 

ทีม่ีอากาศเบาบาง การตั้งคานี้เพ่ิมศักยภาพในการระบายอากาศ
ปด*: เลือกการตั้งคานี้อยูที่ความสูงปกต ิ(ถึง 1,500 เมตร)

หามใชเครื่องโปรเจคเตอรนี้ทีค่วามสงูที่มากกวา 3,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล

ใชรายการเมนูนี:้ ส่ิงที่จะทํา:

B
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การตั้งคาทางเลือก 2 3 
ล็อคแผงควบคุม

ปดการทํางานของปุมเครื่องโปรเจคเตอร
ดูขอมลูเพ่ิมเติม “ล็อคแผงควบคุม” (หนา 65)

การตั้งคาทางเลือก 2 3 
คําบรรยายภาพแบบปด (V)

ใชเมนูยอยนี้เพ่ือระบุวาจะแสดงคําบรรยายภาพแบบปดหรือไมเมื่อฉายสัญญาณวิดีโอที่มีฟงกช่ันนี้
ปด*: ไมแสดงคําบรรยายภาพแบบปด
CC1, CC2, CC3, CC4:ระบุการตั้งคาคําบรรยายภาพแบบปดขาออกปจจุบนั (CC1, CC2, CC3 และ CC4)

การแกไขภาพบิดเบีย้วไมสงผลตอขอความคําบรรยายภาพแบบปดที่แสดง

การตั้งคาทางเลือก 2 3 
ฟงกช่ันจบัเวลา

แสดงเมนูฟงกช่ันจับเวลา สําหรบัรายละเอียด โปรดดู “การใชนาฬิกาจับเวลาการนําเสนอ (TIMER)” 
(หนา 54)

การตั้งคาทางเลือก 2 3 
คืนคาเมนูคาเริ่มตน

กลับคืนรายการทั้งหมดในเมนูหลัก “การตั้งคาทางเลือก 2” ไปเปนคาเริ่มตนแรกสําหรบัภาพตนทาง
ที่ฉายอยูในปจจุบัน

การตั้งคามัลตมิีเดีย 3 
ดําเนินการอัตโนมัต ิ

ระบุวาจะใช (เปดใช*) หรือไมใช (ปดใช) ฟงกช่ันดําเนินการอัตโนมตัิ สําหรับรายละเอียด โปรดดู 
“ดําเนินการอัตโนมัติ” (หนา 34)

การตั้งคามัลตมิีเดีย 3 
ฟงกช่ัน  (F)

แสดงเมนูเดียวกัน (เมนูฟงกช่ัน) ที่ปรากฏเมื่อกดปุม [FUNC] บนรีโมตคอนโทรล

การตั้งคามัลตมิีเดีย 3 
ฟงกช่ันจดัเก็บภายใน 

 (RCVHD)

เขาถึงหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอรจากคอมพิวเตอร สําหรับรายละเอียด โปรดดู 
“การคดัลอกไฟลจากคอมพิวเตอรไปยังหนวยความจําภายในเครือ่งโปรเจคเตอร” (หนา 19)

การตั้งคาเครือขาย เขาถึงรายการตั้งคาการเชื่อมตอ LAN ไรสายเครื่องโปรเจคเตอรและการตั้งคาเครอืขาย สําหรับรายละเอียด 
โปรดู “คูมือฟงกช่ันเครือขาย” แยกตางหาก

ขอมูลปฏิบัตกิาร (RCVHDFT) แสดงขอมูลเคร่ืองโปรเจคเตอรดานลาง
สัญญาณขาเขา, ช่ือสัญญาณ, การแกปญหา, ความถี่แนวนอน, ความถี่แนวตั้ง, ระบบสแกน, 
เวลาความสวาง, เวอรช่ัน (เวอรช่ันเครื่องโปรเจคเตอร ROM)

คืนคาเริ่มตนทั้งหมด 3 
เวลาปฏิบัติการเครื่อง

แสดงเวลาปฏิบตัิการที่เพ่ิมข้ึนของเครื่องนี้
ไมสามารถเริ่มตนดวยเวลานี้

คืนคาเริ่มตนทั้งหมด 3 
คืนคาเริ่มตนทั้งหมด

เริ่มการตั้งคารายการเมนูการตัง้คาทัง้หมด ยกเวนรายการดานลางนี้
การตั้งคาทางเลือก 1 3 ภาษา, การตั้งคาทางเลือก 1 3 รหัสผานเปดเครื่อง, 
ขอมูลปฏิบัตกิาร 3 เวลาความสวาง, ขอมูลปฏิบตัิการ 3 เวอรช่ัน, 
คืนคาเริ่มตนทั้งหมด 3 เวลาปฏิบัติการเครื่อง

ใชรายการเมนูนี:้ ส่ิงที่จะทํา:



62

การดําเนินการที่อธิบายตอไปน้ีสามารถปองกันรหัสผานบนเครื่องโปรเจคเตอรได คุณสามารถกําหนดรหัสผานเพียงหนึ่งชุดไปยัง
เครื่องโปรเจคเตอรไดทุกเมื่อ และใชรหัสเดิมสําหรับปฏิบัติการ

การปองกันเริ่มตนเครื่องโปรเจคเตอร
สามารถกําหนดเครื่องโปรเจคเตอรใหแสดงกลองโตตอบเพ่ือแจงใหปอนรหัสผานทุกครั้งท่ีเปดเครื่องโปรเจคเตอร ในกรณีน้ี 
จะไมสามารถใชงานการดําเนินการอื่นๆ ของเครื่องโปรเจคเตอรไดเวนแตเมื่อปอนรหัสผานแลว วิธีการน้ีปองกันการใช
เครื่องโปรเจคเตอรโดยไมไดรับอนุญาต
การใชการจัดเก็บภายในเครื่องโปรเจคเตอร
การพยายามเขาถึงฟงกชั่นการจัดเก็บภายในเครื่องโปรเจคเตอร (หนา 19) จากเมนูการตัง้คาจะทําใหกลองโตตอบปอนรหัสผาน
ปรากฏขึ้น วิธีการน้ีจะชวยปองกันการลบหรือการเปล่ียนไฟลในหนวยความจําภายในเครื่องโปรเจคเตอรโดยไมตั้งใจ
หรือโดยไมไดรับอนุญาต

ใชการตั้งคา “รหัสผานเปดเครื่อง” และ “รหัสผานการจัดเก็บภายใน” เพ่ือเปดหรือปดการใชงานปองกันรหัสผานสําหรับการดําเนินการ
ขางตนแยกจากกัน

การใชคุณสมบัติรหัสผาน
โปรดทราบขั้นตอนตอไปนี้ทุกครั้งท่ีใชคณุสมบัติรหัสผาน

คุณสมบัติรหัสผานปองกันการใชเครื่องโปรเจคเตอรโดยไมไดรับอนุญาต โปรดทราบวา น่ีไมใชมาตรการปองกันขโมย
คุณจะตองปอนรหัสผานคาเริ่มตนแรกจากโรงงานในครั้งแรกที่คุณใชเครื่องโปรเจคเตอรหลังจากเปดคุณสมบัติรหัสผาน 
ใหเปล่ียนรหัสผานคาเริ่มตนแรกจากโรงงานเปนรหัสท่ียากขึ้นตามที่คุณตองการโดยเร็วหลังจากที่เปดคุณสมบัติรหัสผานแลว
โปรดจําไววาการทํางานของรหัสผานจะใชงานโดยใชรีโมตคอนโทรลเสมอ ดังนั้นคณุควรระมดัระวังอยาเก็บรีโมตคอนโทรลผิดท่ี
หรือทําหาย
นอกจากนี้โปรดจําไววาคณุจะไมสามารถปอนรหัสผานไดหากแบตเตอรี่ในรีโมตคอนโทรลหมด เปล่ียนแบตเตอรี่รีโมตคอนโทรล
โดยเร็วหลังจากที่แบตเตอรี่เร่ิมออน

หากคุณลืมรหัสผานของคุณ...
หากคุณลืมรหัสผาน คุณจะตองนํารายการสองรายการตอไปนี้ไปยังผูจําหนาย CASIO ของคุณเพ่ือลางรหัสผาน โปรดทราบวา
คุณจะตองเสียคาใชจายในการลางรหัสผาน

โปรดทราบวาผูจําหนาย CASIO ของคุณจะไมสามารถลางรหัสผานเครื่องโปรเจคเตอรของคุณไดหากคุณไมนํารายการที่ระบุขางตน
ท้ังสองรายการมาดวย
ดังนั้น ใหเก็บรักษาใบรับประกันของเครื่องโปรเจคเตอรไวในท่ีปลอดภัย

การลางรหัสผานโดยใชขั้นตอนตามที่อธิบายขางตนจะกลับไปสูการตั้งคาท้ังหมดของเครื่องโปรเจคเตอรของคุณ ยกเวน
เวลาความสวางจะกลับไปยังคาเริ่มตนแรกจากโรงงาน

จดรหัสผานของคุณเก็บไว!
คุณจะไมสามารถใชเครื่องโปรเจคเตอรไดหากลืมรหัสผาน ขอแนะนําวาคุณควรเขียนหรือบันทึกรหัสผานเก็บไวในรูปแบบอื่น
เพ่ือใหคณุสามารถกลับมาดูไดเมื่อจําเปน

การปองกันรหัสผาน

1. การระบุตัวตน (ใบอนุญาตไดรฟเวอรของคุณฉบับจริงหรือสําเนา บัตรประจําตัวพนักงาน ฯลฯ)
2. เครื่องโปรเจคเตอร
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การเปลีย่นรหัสผาน

1. กดปุม [MENU] เพื่อแสดงเมนูการตั้งคา

2. ใชปุม [ ] เพื่อเลือก “การต้ังคาทางเลือก 1” แลวกดปุม [ENTER]

3. ใชปุม [ ] เพื่อเลือก “รหัสผาน” แลวกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะแสดงกลองโตตอบเพ่ือแจงใหคุณปอนรหัสผานปจจุบัน

4. ปอนรหัสผานปจจุบัน
รหัสผานของเครื่องโปรเจคเตอรของคณุอาจไมใช “คํา” ท่ีสรางขึ้นจากตัวอักษร แตเปนลําดับการกดปุมรีโมตคอนโทรล
หากเครื่องโปรเจคเตอรยังคงปองกันดวยรหัสผานคาเริ่มตนจากโรงงาน ใชการทํางานของปุมตามที่แสดงดานลาง
เพ่ือปอนรหัส

5. หลังจากที่ปอนรหัสผานปจจุบัน ใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะแสดงหนาจอรหัสผาน

6. ใชปุม [ ] เพื่อเลือก “เปล่ียนรหัสผาน” แลวกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะแสดงกลองโตตอบเพ่ือแจงใหคุณปอนรหัสผานใหม

7. กดปุมตามลําดับทั้งหมด 8 ปุม
คณุสามารถใชปุมตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของลําดับปุมรหัสผานของคุณ 
[INPUT], [MENU], [BLANK], [FREEZE], [ECO], [VOLUME +], [VOLUME –], [D-ZOOM +], [D-ZOOM –], 
[KEYSTONE +], [KEYSTONE –], [ ], [ ], [ ], [ ], [TIMER], [AUTO], [ASPECT], [FUNC]

8. หลังจากที่ปอนรหัสผานใหม ใหกดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะแสดงกลองโตตอบเพ่ือแจงใหคุณปอนรหัสผานเดิมอกีครั้ง

9. ปอนซ้ําปุมรหัสผานเดิมตามลําดับที่คุณปอนในข้ันตอนที่ 7 จากน้ันกดปุม [ENTER]
ขอความ “ลงทะเบียนรหัสผานใหมของคณุแลว” แสดงวาเปล่ียนรหัสผานนั้นแลว กดปุม [ESC]
หากรหัสผานที่คุณปอนในขั้นตอนนี้แตกตางจากที่คุณปอนในขั้นตอนท่ี 7 ขอความ “รหัสผานท่ีคณุปอนไมถูกตอง” 
จะปรากฏ กดปุม [ESC] เพ่ือกลับไปสูขั้นตอนท่ี 7

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
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การเปลีย่นการตั้งคารหัสผานเปดเคร่ือง

1. ดําเนินการขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ใน “การเปลี่ยนรหัสผาน” (หนา 63) แลวแสดงหนาจอรหัสผาน

2. หลังจากที่ยืนยันวาเลือก “รหัสผานเปดเครื่อง” แลว ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อเลือกการต้ังคา “เปด” หรือ 
“ปด”อยางใดอยางหนึ่ง

การเปลี่ยนการตั้งคาจาก “ปด” เปน “เปด” จะทําใหกลองโตตอบ “แจงเตือนใหปอนรหัสผานเมื่อเปดเคร่ืองหรือไม” ปรากฏ 
กดปุม [ENTER] เพ่ือยืนยันวาคณุตองการเปดการปองกันรหัสผานเปดเครื่อง หรือกด [ESC] เพ่ือออกจากกลองโตตอบ
โดยไมเปล่ียนการตั้งคา

3. หลังจากที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ใหกดปุม [MENU] เพื่อออกจากเมนูการตั้งคา

การเปลีย่นรหัสผานฟงกชัน่การจัดเก็บภายในเครื่องโปรเจคเตอร

1. ดําเนินการขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ใน “การเปลี่ยนรหัสผาน” (หนา 63) แลวแสดงหนาจอรหัสผาน

2. กดปุม [ ] เพื่อเลือก “รหัสผานการจดัเก็บภายใน”

3. ใชปุม [ ] และ [ ] เพื่อเลือก “เปด” หรือ “ปด”
การเปลี่ยนการตั้งคาจาก “ปด” เปน “เปด” จะทําใหกลองโตตอบ “แจงเตือนใหใสรหัสผานเมื่อมีการดําเนินการในสวนของ
การจัดเก็บภายในหรือไม” ปรากฏ กดปุม [ENTER] เพ่ือยืนยันวาคุณตองการเปดการปองกันรหัสผานการจัดเก็บภายใน 
หรือกด [ESC] เพ่ือออกจากกลองโตตอบโดยไมเปล่ียนการตั้งคา

4. หลังจากที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ใหกดปุม [MENU] เพื่อออกจากเมนูการตั้งคา
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ล็อคแผงควบคุมจะปดใชงาน (ล็อค) ปุมเคร่ืองโปรเจคเตอรท้ังหมด ยกเวนปุม [P] (พาวเวอร) วธิีการนี้จํากัดการใชงาน
เครื่องโปรเจคเตอรไปยังรีโมตคอนโทรล ซ่ึงชวยปองกันการใชงานผิดโดยไมตั้งใจ

การลอ็คแผงควบคุม

1. กดปุม [MENU] เพื่อแสดงเมนูการตั้งคา

2. ใชปุม [ ] เพื่อเลือก “การต้ังคาทางเลือก 2” แลวกดปุม [ENTER]

3. ใชปุม [ ] เพื่อเลือก “ล็อคแผงควบคุม”

4. ใชปุม [ ] เพื่อเลือก “เปด”

5. เมือ่กลองโตตอบยืนยันปรากฏ กดปุม [ENTER]
วธิีการน้ีจะปดใชงาน (ล็อค) ปุมเคร่ืองโปรเจคเตอรท้ังหมด ยกเวนปุม [P] (พาวเวอร)

6. หลังจากที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ใหกดปุม [MENU] เพื่อออกจากเมนูการตั้งคา

แมวาล็อคแผงควบคุมแลว คุณยังสามารถลบขอความแจงเตือน (หนา 68) ท่ีปรากฏบนหนาจอการฉายภาพโดยกดที่ปุม 
[ESC] ของเครื่องโปรเจคเตอร

การปลดล็อคแผงควบคุม
ดําเนินการตามขัน้ตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังตอไปน้ี

ในเครื่องโปรเจคเตอร กดปุม [ ] คางไวจนกวาขอความ “ปลดล็อคแผงควบคุมแลว” ปรากฏขึน้
การใชรีโมตควบคุมเพ่ือปลดล็อคแผงควบคุม ใหดําเนินการตามขั้นตอนในหัวขอ “การปลดล็อคแผงควบคุม” ขางตน ในขั้นตอนท่ี 4 
ใหกดปุม [ ] ของรีโมตคอนโทรลเพื่อเลือก “ปด” จากนั้นใหกดปุม [MENU]

ล็อคแผงควบคุม
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การทําความสะอาดเครื่องโปรเจคเตอร

ทําความสะอาดเครื่องโปรเจคเตอรเปนประจําตามที่อธิบายในเนื้อหาสวนนี้ใหเปนนิสัย กอนทําความสะอาดเครื่องโปรเจคเตอร 
ตรวจสอบใหแนใจวาถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟาและตรวจสอบวาเครื่องเย็นลงท้ังหมดแลว

เช็ดดานนอกของเครื่องโปรเจคเตอรดวยผานุมชุบนํ้าท่ีผสมสารละลายเจือจางและสารทําความสะอาดที่เปนกลางอยางออน 
ตรวจสอบใหแนใจวาบีบนํ้าออกจากผากอนจะเช็ด
หามใชเบนซีน แอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารระเหยอืน่ๆ สําหรับทําความสะอาด

เช็ดเลนสอยางระมัดระวังดวยผาเช็ดเลนสหรือกระดาษเช็ดเลนสสายตาที่มีจําหนายทั่วไป เชนเดียวกับผลิตภัณฑสําหรับเลนสกระจก
หรือเลนสกลองถายรูป เมื่อทําความสะอาดเลนส หามใชแรงมากเกินและระมัดระวังอยาทําใหเลนสเสียหาย

อาจมีฝุนและสิ่งสกปรกสะสมอยูรอบชองดูดอากาศ ดวยเหตุน้ี คุณจึงควรใชเครื่องดูดฝุนเพ่ือทําความสะอาดฝุนและสิ่งสกปรก
อยูเปนประจําตามที่แสดงดานลาง

การใชงานเครื่องโปรเจคเตอรตอไปหลังจากที่มีฝุนสะสมอยูรอบชองดูดอากาศสามารถทําใหเกิดความรอนเกินท่ี
สวนประกอบภายในและทําใหเครื่องทํางานผิดปกติได
การใชงานในบางสภาพยังสามารถทําใหฝุนและสิ่งสกปรกสะสมอยูรอบๆ ชองระบายอากาศและชองระบายลมของ
เครื่องโปรเจคเตอรได (XJ-A ซีรีส: ชองระบายอากาศ, XJ-M ซีรีส: ชองระบายอากาศและระบายลม) หากมีกรณีน้ีเกิดขึน้ 
ใหใชวิธีการเดียวกันกับท่ีอธิบายขางตนเพ่ือทําความสะอาดชองระบายอากาศ

การทําความสะอาดดานนอกของเครื่องโปรเจคเตอร

การทําความสะอาดเลนส

การทําความสะอาดชองลม

XJ-A ซีรีส

XJ-M ซีรีส



67

การแกไขปญหา

ไฟแสดงสถานะแจงใหคณุทราบเกี่ยวกับสถานะการทํางานปจจุบันของเครื่องโปรเจคเตอร รายการตอไปน้ีจะแสดงลักษณะ
ของไฟแสดงสถานะเมื่อเครื่องทํางานปกติ

เมือ่ขอความแจงเตือนปรากฏบนหนาจอการฉายภาพ หรือเมื่อไฟแสดงสถานะ POWER/STANDBY, LIGHT และ TEMP สวาง
หรือกะพริบในรูปแบบอื่นท่ีไมไดไวแสดงขางตนนี้ หมายความวาเครื่องโปรเจคเตอรมีขอผิดพลาดเกิดขึน้ สําหรับรายละเอียด โปรดดู 
“ไฟแสดงสถานะผิดพลาดและขอความแจงเตือน” (ดานลาง)

ไฟแสดงสถานะ

เมื่อไฟแสดงสถานะมีลกัษณะดงันี:้ หมายความวา:

POWER/
STANDBY

LIGHT TEMP คุณเพ่ิงเสียบปลั๊กสายไฟ AC เขาไปในเตารับไฟฟา รอจนกวาเครื่องโปรเจคเตอร
เขาสูสถานะสแตนบายด (ดูดานลาง) กอนท่ีจะพยายามเปดเคร่ือง

แดง เหลือง เหลือง

ระยะสแตนบายด: เสียบสายไฟ AC และเคร่ืองโปรเจคเตอรสแตนบายดพรอมทํางาน
แดง

เครื่องโปรเจคเตอรอุนเครื่องหลังจากที่เปดเคร่ือง
เขียว เหลือง เหลือง

เครื่องโปรเจคเตอรเปดเคร่ืองอยูและสแตนดบายเพื่อใชงาน
เลือก “ปด” สําหรับการตั้งคา อีโค โหมด ของเครื่องโปรเจคเตอร (หนา 53)เขียว

เครื่องโปรเจคเตอรเปดเคร่ืองอยูและสแตนดบายเพื่อใชงาน
เลือก “เปด (อตัโนมัติ)” หรือ “เปด (แมนวล)” สําหรับการตัง้คา อโีค โหมด ของ
เครื่องโปรเจคเตอร (หนา 53)

เขียว เขียว

เครื่องโปรเจคเตอรกําลังดําเนินการปดเครื่องภายใน
แดง

 : สวาง : กะพริบ  : ไมสวาง
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ขอความแจงเตือนและไฟแสดงสถานะจะทําใหคุณทราบวามีปญหาอะไรเมื่อเครื่องโปรเจคเตอรมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
เมื่อเกิดขอผิดพลาด ใหรอจนกวาพัดลมหยุดทํางานกอนถอดปล๊ักสายไฟ AC หากคุณถอดปลั๊กสายไฟ AC ขณะที่พัดลม
ยังคงทํางาน อาจเกดิขอผิดพลาดขึ้นไดเมื่อคุณเสียบปล๊ักไฟ AC กลับเขาไปใหม
กดปุม [ESC] เพ่ือลบขอความแจงเตือน

ไฟแสดงสถานะผิดพลาดและขอความแจงเตือน

ไฟแสดงสถานะ/ขอความผิดพลาด รายละเอียดและการดําเนินการทีจํ่าเปน

POWER : เขียวนิง่ อุณหภูมภิายในเครื่องโปรเจคเตอรสูงมาก ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้

1 ตรวจสอบวามสีิ่งอุดตันชองดูดอากาศและชองระบายอากาศหรือไม และตรวจสอบวา
มพ้ืีนที่เพียงพอรอบเครื่องโปรเจคเตอร โปรดดู “ขอควรระวงัในการติดตั้ง” (หนา 10)

2 หากมีฝุนสะสมรอบชองดูดอากาศและ/หรือชองระบายอากาศ ใหปดเครื่องโปรเจคเตอร
แลวเช็ดฝุนออก โปรดดู “การทําความสะอาดเครื่องโปรเจคเตอร” (หนา 66)

LIGHT : –

TEMP : –

ขอความ : อุณหภูมิภายนอกสูงเกนิไป 
ตรวจสอบการอุดตนัของ
ชองระบายอากาศ

POWER : เขียวนิง่  แดงนิ่ง เครื่องดับอัตโนมตัิเนือ่งจากความรอนภายในรอนเกินไป ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้

1 ตรวจสอบวามสีิ่งอุดตันชองดูดอากาศและชองระบายอากาศหรือไม และตรวจสอบวา
มพ้ืีนที่เพียงพอรอบเครื่องโปรเจคเตอร โปรดดู “ขอควรระวงัในการติดตั้ง” (หนา 10)

2 หากมีฝุนสะสมรอบชองดูดอากาศและ/หรือชองระบายอากาศ ใหเช็ดฝุนออก โปรดดู 
“การทําความสะอาดเครื่องโปรเจคเตอร” (หนา 66)

หากไมมีปญหาเกี่ยวกับชองระบายอากาศของเครื่องโปรเจคเตอร ใหตรวจสอบยืนยันวา
ไฟแสดงสถานะ POWER/STANDBY สวางเปนสีแดง (โดยไมกะพรบิ) จากนัน้
ใหเปดเครื่องใหมอีกครั้ง หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นอีกเมื่อคุณเปดเครือ่งใหมอีกครั้ง 
ใหตดิตอผูจําหนายหรือศูนยบรกิาร CASIO ที่ไดรับอนุญาต

LIGHT : –

TEMP : –

ขอความ : อุณหภูมิภายนอกสูงเกนิไป 
โปรเจคเตอรจะปด

POWER : แดงนิ่ง เครื่องดับอัตโนมตัิเนือ่งจากปญหาของพัดลม ยืนยันวาไฟแสดงสถานะ POWER/STANDBY 
สวางเปนสแีดง (โดยไมกะพริบ) และพัดลมไดหยุดทํางานแลว หลังจากที่ตรวจสอบ
ไฟแสดงสถานะ POWER/STANDBY ใหถอดสายไฟออกจากเครื่องโปรเจคเตอรแลวรอให
ไฟแสดงสถานะของเครื่องโปรเจคเตอรดับจนหมด จากนัน้ใหตอสายไฟเขาไปใหม
แลวเปดเครื่องโปรเจคเตอรอีกครั้ง
หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นอีกเมือ่คณุเปดเครื่องใหมอีกครัง้ ใหตดิตอผูจําหนายหรือศนูยบริการ 
CASIO ทีไ่ดรบัอนุญาต

LIGHT : แดงนิ่ง

TEMP : แดงนิ่ง

ขอความ : มีปญหาเกี่ยวกับพัดลม 
โปรเจคเตอรจะปด

POWER : แดงนิ่ง เครื่องดับอัตโนมตัิเนือ่งจากปญหาของระบบ หลังจากที่ยืนยันวาไฟแสดงสถานะ POWER/
STANDBY สวางเปนสีแดง (โดยไมกะพริบ) ใหถอดสายไฟออกจากเครื่องโปรเจคเตอร
แลวรอใหไฟแสดงสถานะของเครื่องโปรเจคเตอรดับจนหมด จากนัน้ใหตอสายไฟเขาไปใหม
แลวเปดเครื่องโปรเจคเตอรอีกครั้ง
หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นอีกเมือ่คณุเปดเครื่องใหมอีกครัง้ ใหตดิตอผูจําหนายหรือศูนยบริการ 
CASIO ทีไ่ดรบัอนุญาต

LIGHT : –

TEMP : แดงนิ่ง

ขอความ : มีปญหาดานระบบเกิดขึ้น 
โปรเจคเตอรจะปด

POWER : เขียวนิง่ มีปญหาระบบเกิดขึ้น ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหากับฟงกช่ันการทํางานบางรายการ 
ปดเครื่องโปรเจคเตอร ถอดสายไฟออกจากเครื่องโปรเจคเตอรแลวรอใหไฟแสดงสถานะ
ของเครื่องโปรเจคเตอรดับจนหมด จากนั้นใหตอสายไฟเขาไปใหมแลวเปดเครื่องโปรเจคเตอร
อีกครั้ง
หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นอีกเมือ่คณุเปดเครื่องใหมอีกครัง้ ใหตดิตอผูจําหนายหรือศูนยบริการ 
CASIO ทีไ่ดรบัอนุญาต

LIGHT : –

TEMP : –

ขอความ : มีปญหาบางอยางเกิดขึ้นกับ
ระบบ
ฟงกช่ันเสียงอาจไมสามารถ
ทํางานไดอยางปกติ
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POWER : เขียวนิง่ การเชื่อมตอ USB หรือการเช่ือมตอ LAN ถูกระงับเนื่องจากปญหาเกีย่วกับชองเสียบ USB 
หรอืข้ัวตอ LAN ปดเครื่องโปรเจคเตอรแลวเปดใหมอีกครั้ง
หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นอีกเมือ่คณุเปดเครื่องใหมอีกครัง้ ใหตดิตอผูจําหนายหรือศูนยบริการ 
CASIO ทีไ่ดรบัอนุญาต

LIGHT : –

TEMP : –

ขอความ : มีปญหาบางอยางเกิดขึ้นกับ
ชองเสยีบ USB หรือข้ัวตอ LAN

POWER : เขียวนิง่ ไมสามารถใชงานซูมและโฟกสัไดเนือ่งจากมปีญหาบางอยางในวงจรไดรฟออพตคิอล 
ปดเครื่องโปรเจคเตอรแลวเปดใหมอีกครั้ง
หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นอีกเมือ่คณุเปดเครื่องใหมอีกครัง้ ใหตดิตอผูจําหนายหรือศูนยบริการ 
CASIO ทีไ่ดรบัอนุญาต

LIGHT : –

TEMP : –

ขอความ : ไมสามารถซูมและโฟกัสภาพ
เนื่องจากเหตุผลบางประการ 
ลองปดโปรเจคเตอรแลวเปดใหม
หากยังมีขอความนี้ปรากฏขึ้น 
ใหติดตอศนูยบริการ

POWER : แดงนิ่ง เครื่องโปรเจคเตอรดับอัตโนมัติเนื่องจากปญหาบางประการที่อาจเกดิขึ้นโดยสัญญาณรบกวน
ดิจิตอลภายนอก หรือดวยเหตผุลอ่ืน ยืนยันวาไฟแสดงสถานะ POWER/STANDBY สวาง
เปนสีแดง (โดยไมกะพริบ) หลังจากทีต่รวจสอบไฟแสดงสถานะ POWER/STANDBY ใหถอด
สายไฟออกจากเครื่องโปรเจคเตอรแลวรอใหไฟแสดงสถานะของเครื่องโปรเจคเตอรดับจนหมด 
จากนัน้ใหตอสายไฟเขาไปใหมแลวเปดเครื่องโปรเจคเตอรอีกครั้ง
หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นอีกเมือ่คณุเปดเครื่องใหมอีกครัง้ ใหตดิตอผูจําหนายหรือศูนยบริการ 
CASIO ทีไ่ดรบัอนุญาต

LIGHT : –

TEMP : แดงนิ่ง

ขอความ : –

POWER : แดงนิ่ง เครื่องโปรเจคเตอรจะปดเครื่องอัตโนมตัิเนื่องจากอุปกรณฉายแสงดับและไมเปด หลังจากที่
ยืนยันวาไฟแสดงสถานะ POWER/STANDBY สวางเปนสแีดง (โดยไมกะพริบ) ใหถอดปล๊ัก
สายไฟ รอสกัพักจากนั้นเสียบปลั๊กเขาไปแลวเปดเครื่องโปรเจคเตอรอีกครัง้
หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นอีกเมือ่คณุเปดเครื่องใหมอีกครัง้ ใหตดิตอผูจําหนายหรือศูนยบริการ 
CASIO ทีไ่ดรบัอนุญาต

LIGHT : แดงกะพริบ 
(ชวงเวลา 0.5 วนิาที)

TEMP : แดงกะพริบ 
(ชวงเวลา 0.5 วนิาที)

ขอความ : –

POWER : แดงนิ่ง เครื่องดับอัตโนมตัิเนือ่งจากขอผิดพลาดหนวยความจําเครื่องโปรเจคเตอร ยืนยันวา
ไฟแสดงสถานะ POWER/STANDBY สวางเปนสีแดง (โดยไมกะพรบิ) หลังจากที่ตรวจสอบ
ไฟแสดงสถานะ POWER/STANDBY ใหถอดสายไฟออกจากเครื่องโปรเจคเตอร
แลวรอใหไฟแสดงสถานะของเครื่องโปรเจคเตอรดับจนหมด จากนัน้ใหตอสายไฟเขาไปใหม
แลวเปดเครื่องโปรเจคเตอรอีกครั้ง
หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นอีกเมือ่คณุเปดเครื่องใหมอีกครัง้ ใหตดิตอผูจําหนายหรือศูนยบริการ 
CASIO ทีไ่ดรบัอนุญาต

LIGHT : ไมสวางหรือแดงกะพริบ

TEMP : แดงกะพริบ 
(ชวงเวลา 2 วินาที)

ขอความ : –

POWER : แดงนิ่ง เครื่องดับลงอัตโนมัตเินื่องจากฝาครอบอุปกรณฉายแสงเปดออก ใหดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไปนี้

1 หลังจากที่ยืนยันวาไฟแสดงสถานะ POWER/STANDBY สวางเปนสีแดง (โดยไมกะพรบิ) 
ใหถอดสายไฟออกจากเครื่องโปรเจคเตอร

2 ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบอุปกรณฉายแสงปดอยู

3 เสียบปล๊ักไฟเขาไปแลวเปดเครื่องโปรเจคเตอรใหมอีกครั้ง
หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นอีกเมือ่คณุเปดเครื่องใหมอีกครัง้ ใหตดิตอผูจําหนายหรือศูนยบริการ 
CASIO ทีไ่ดรบัอนุญาต

LIGHT : –

TEMP : เหลืองกะพริบ 
(ชวงเวลา 1 วินาที)

ขอความ : –

ไฟแสดงสถานะ/ขอความผิดพลาด รายละเอียดและการดําเนินการทีจํ่าเปน
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ตรวจสอบรายการตอไปนี้ทุกครั้งท่ีคุณมีปญหาเกี่ยวกับเครื่องโปรเจคเตอร

การแกไขปญหาเครื่องโปรเจคเตอร

ปญหา สาเหตุและการดําเนินการที่แนะนํา

เปดเครื่องไมได หากไฟแสดงสถานะ POWER/STANDBY ไมสวาง ตอสายไฟ AC ไมถูกตอง ตอสายไฟ AC ใหถูกตอง
หากไฟแสดงสถานะ TEMP หรือ LIGHT ยังคงกะพริบหรอืสวาง แสดงวามปีญหาบางอยางเกิดขึ้น โปรดดู 
“ไฟแสดงสถานะผิดพลาดและขอความแจงเตอืน” (หนา 68)

ไมมีภาพหรอืภาพที่ฉายผิดปกติ คอมพิวเตอรหรืออุปกรณวดิีโอที่เช่ือมตอไปยังเครื่องโปรเจคเตอรยังไมไดเปดเครื่องหรือไมใชสัญญาณ
วดิีโอขาออก ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรหรืออุปกรณวิดีโอที่เช่ือมตอนั้นเปดเครื่องแลว 
และดําเนินการที่จําเปนเพ่ือสงสัญญาณวิดีโอขาออก
ไมไดเลือกสัญญาณขาออกที่ถูกตองในเครื่องโปรเจคเตอร ในเครื่องโปรเจคเตอร เลือกตนทาง
สญัญาณขาเขาที่ถูกตองใหตรงกบัอุปกรณที่เช่ือมตอ
ภาพอาจฉายออกมาไมถูกตอง หากคุณมีข้ัวตอขาออกคอมโพเนนทของอุปกรณวิดีโอเช่ือมตอไปยังข้ัวตอ 
COMPUTER ของเครือ่งโปรเจคเตอร เมื่อใชเครื่องโปรเจคเตอร XJ-A ซีรีส ใหเช่ือมตออุปกรณวิดีโอ
ไปยังข้ัวตอ AV สําหรับเครื่องโปรเจคเตอร XJ-M ซรีีส ใหเช่ือมตอไปยังข้ัวตอ VIDEO หรือ S-VIDEO

สีของภาพหรือจอแสดงผล
ผิดปกติมาก

อาจเลอืกตวัเลือกผดิ (“สวนโปรแกรม” หรอื “RGB”) สําหรับการตัง้คา “การตัง้คาสญัญาณขาเขา  ปลายทาง” 
ในเมนูการตั้งคา อาจฉายภาพออกมาไมถูกตองหากเลือก “สวนโปรแกรม” ในขณะที่ข้ัวตอ COMPUTER 
ของเครื่องโปรเจคเตอรเช่ือมตอกับข้ัวตอสัญญาณขาออก RGB ของคอมพิวเตอร หรือหากเลือก “RGB” 
ในขณะที่ข้ัวตอ COMPUTER ของเครื่องโปรเจคเตอรเช่ือมตอกับข้ัวตอขาออกวดิีโอคอมโพเนนท
ของอุปกรณวิดีโอ ในเมนูการตัง้คา ใหเลือก “อัตโนมัติ” สําหรับการตั้งคา “การตัง้คาสัญญาณขาเขา  
ปลายทาง” โปรดดูหนา 59

ขาพเจาไมเขาใจขอความ
หรือเมนูเพราะแสดงภาษาผิด

ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้เพ่ือเลือกภาษาที่คุณตองการ โปรดดูหนา 60
1. กดปุม [MENU] เพ่ือแสดงเมนูการตั้งคา
2. หากสัญญาณขาเขาเปน HDMI ใหกด [ ] สีค่รั้ง จากนั้นใหกดปุม [ENTER] หากสญัญาณขาเขาไมใช 

HDMI ใหกด [ ] หาครัง้ จากนั้นใหกดปุม [ENTER]
3. กด [ ] สองครั้งจากนั้นใหกดปุม [ENTER] เพ่ือแสดงเมนูการเลือกภาษา
4. ใชปุม [ ] และ [ ] เพ่ือยายไฮไลทไปยังภาษาที่คณุตองการเลือก จากนั้นใหกดปุม [ENTER]
5. กดปุม [MENU] เพ่ือออกจากเมนูการตัง้คา

ไมมีเสียง การตัง้คาระดับเสียงของเครื่องโปรเจคเตอรอาจมีเสียงต่ําหรือปดเสียง กดปุม [VOLUME] บน
รีโมตคอนโทรล แลวใช [ ] และ [ ] เพ่ือปรับระดับความดังเสยีง โปรดดูหนา 49
การตัง้คาระดับเสียงของอุปกรณที่เช่ือมตอไปยังเครื่องโปรเจคเตอรต่ําเกินไปหรืออุปกรณอ่ืนไมมี
สญัญาณเสียงขาออก ปรับระดับเสยีงของอุปกรณที่เช่ือมตอ
สญัญาณเสียงขาออกของอุปกรณที่เช่ือมตออาจเช่ือมตอไปยังข้ัวตอ AV (XJ-A ซีรสี) หรือข้ัวตอ 
AUDIO IN (XJ-M ซรีีส) ของเคร่ืองโปรเจคเตอรไมถูกตอง ตรวจสอบการเชื่อมตอ โปรดดู 
“การเชื่อมตอสายไฟเครือ่งโปรเจคเตอร” (หนา 11)
เมื่อขอมูลขาเขาเปน HDMI, โปรแกรมแสดงไฟล, ไรสาย, เครอืขาย หรอื การแสดงผล USB อาจเลือก 
“สาย” สําหรับการตั้งคา “การตัง้คาทางเลือก 2  สญัญาณเสยีงขาออก” บนเมนกูารตั้งคา 
เปล่ียนการตั้งคา “สญัญาณเสยีงขาออก” ไปเปน “ลําโพง” โปรดดูหนา 60

สีแปลก สัญญาณขาเขาอาจไมตรงกับการตั้งคาเครื่องโปรเจคเตอร ลองดําเนินการดังตอไปนี้
– ใชปุม [BRIGHT] เพ่ือปรบัความสวางของรูปภาพ
– ใชปุม [COLOR MODE] เพ่ือเปล่ียนโหมดสี
– ในเมนูการตัง้คา ใช “การปรับแตงภาพ 1  สมดุลสี” เพ่ือปรับสมดุลสขีองภาพที่ฉาย
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ลองดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี ซ่ึงอาจหรือไมอาจทําใหเครื่องโปรเจคเตอรกลับมาทํางานตามปกติ

หากระบบไมกลับมาทํางานตามปกตหิลังจากที่ดําเนินการตามขั้นตอนขางตนแลว ใหนําเครื่องโปรเจคเตอรไปยังผูจําหนาย
หรือศูนยบริการ CASIO ท่ีไดรับอนุญาต

ขอความเบลอ ภาพอาจอยูนอกโฟกัส ปรบัโฟกัสของภาพ
การตัง้คาความถีแ่ละ/หรือเฟสปจจุบันไมตรงกับสญัญาณขาเขา (ใชเฉพาะเมื่อตนทางสญัญาณขาเขา
เปนสัญญาณ RGB) กดปุม [AUTO] เพ่ือดําเนนิการปรับอัตโนมตัิ
ในเมนูการตัง้คา ดําเนนิการปรับ “การปรับแตงภาพ 2  ความถี่” และ “การปรบัแตงภาพ 2  เฟส” 
(ใชเฉพาะเมือ่ตนทางสัญญาณขาเขาเปนสญัญาณ RGB) โปรดดูหนา 58

ขอความ “กรุณาปอนรหสัผาน” 
ปรากฏและไมสามารถดําเนินการ
ไดมากกวานี้

เปดการตั้งคา “การตัง้คาทางเลือก 1  รหัสผานเปดเครื่อง” ในเมนูการตั้งคาแลว ดังนั้นเครื่องโปรเจคเตอร
จะถูกปองกันดวยรหัสผาน ปอนรหสัผานที่ถกูตอง จากนัน้ใหกดปุม [ENTER] โปรดดูหนา 62

รีโมตคอนโทรลไมทํางาน แบตเตอรี่รีโมตคอนโทรลอาจหมด เปล่ียนแบตเตอรี่
รีโมตคอนโทรลอาจอยูไกลเกินไปจากเครื่องโปรเจคเตอร ตรวจสอบใหแนใจวารีโมตคอนโทรล
อยูภายในระยะประมาณ 5 เมตรจากเครื่องโปรเจคเตอรเมื่อใชงาน

ไฟแสดงสถานะ TEMP หรือ 
LIGHT กะพริบหรือสวาง

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น โปรดดู “ไฟแสดงสถานะผิดพลาดและขอความแจงเตือน” (หนา 68)

อุปกรณฉายแสงไมสวาง อุปกรณฉายแสงถึงจุดสิ้นสุดอายุการใชงานแลว หรอืมคีวามผิดปกติ ใหติดตอผูแทนจําหนายเดิม
หรือศนูยบริการ CASIO ที่ไดรับอนุญาตเพ่ือเปล่ียน

เครือ่งดับในทันทีแลว
เครือ่งโปรเจคเตอรรสีตารทใหม

เครื่องโปรเจคเตอรดําเนินการตรวจสอบระบบเองเปนประจํา มีกรณีนอยมากที่ผลของการตรวจสอบ
ระบบเองอาจทําเครือ่งโปรเจคเตอรรสีตารทใหมโดยอัตโนมัต ิปกติวิธกีารนี้จะไมใชความผิดปกติ ดังนั้น
คุณสามารถใชเครื่องโปรเจคเตอรตอได
อยางไรก็ตาม อาจเปนความผดิปกติหากเครื่องยังคงรีสตารทอยางตอเนื่อง หากมีกรณีนี้เกดิขึน้ ใหติดตอ
ผูแทนจําหนายเดิมหรือศนูยบริการ CASIO ที่ไดรับอนุญาต

1. ถอดปล๊ักสายไฟ AC และรออยางนอย 10 นาที
2. เสียบปล๊ักไฟเขาไปแลวเปดเคร่ืองโปรเจคเตอรใหมอีกครั้ง

ปญหา สาเหตุและการดําเนินการที่แนะนํา
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ภาคผนวก

เน้ือหาในสวนนี้อธิบายวธิีการสรางการเชื่อมตอวิดีโอคอมโพเนนทระหวางเครื่องโปรเจคเตอรกับอปุกรณวิดีโอ
ขัว้ตอขาออกวดิีโอคอมโพเนนทมาในชุดขัว้ตอ 3 ตวั: Y·Cb·Cr หรือ Y·Pb·Pr ตรวจสอบใหแนใจวาสขีองปล๊ักสายวดิีโอคอมโพเนนท
ตรงกับสีของขัว้ตอ (เขียว: Y; นํ้าเงนิ: Cb/Pb; แดง: Cr/Pr)
โปรดทราบวารองรับการเชื่อมตอไปยังขั้วตอขาออกวิดีโอคอมโพเนนทอนาล็อคเทานั้น
ไมรองรับการเชื่อมตอไปยังขัว้ตอขาออกดิจิตอล

XJ-A ซีรีส

XJ-M ซีรีส

การเชื่อมตอไปยังขาออกกับวิดโีอคอมโพเนนท

เครื่องโปรเจคเตอร

ข้ัวตอ COMPUTER
ข้ัวตอ AV

สาย AV พิเศษที่พันกันอยู

สายวิดีโอคอมโพเนนท (มีจําหนายในทองตลาด)

ไปยังข้ัวตอขาออกวดิีโอ
คอมโพเนนท

ไปยังข้ัวตอขาออกเสียง

อุปกรณวิดีโอ

เหลือง (ไมเช่ือมตอ)

แดง

ขาว

เครื่องโปรเจคเตอร

ข้ัวตอ AUDIO IN
ข้ัวตอ COMPUTER IN

สายสัญญาณเสียงประเภทปลั๊กมินิสเตอริโอ  ปลัก๊พิน 
(มีจําหนายในทองตลาด)

สายวิดีโอคอมโพเนนท (มีจําหนายในทองตลาด)

ไปยังข้ัวตอขาออกวิดีโอ
คอมโพเนนท

ไปยังข้ัวตอขาออกเสยีง

อุปกรณวิดีโอ

แดง

ขาว
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โปรดทราบวาโดยไมขึน้อยูกับวาภาพที่ฉายนั้นถูกสงสัญญาณขาเขาผานทางขัว้ตอ S-VIDEO หรือขั้วตอ VIDEO 
ของเครื่องโปรเจคเตอร และสัญญาณเสียงขาออกของเครื่องโปรเจคเตอรถูกสงสัญญาณขาเขาผานทางขั้วตอ 
AUDIO IN L/R ของเครื่องโปรเจคเตอร

การเชื่อมตอไปยังสัญญาณขาออกวิดีโอคอมโพสิท หรือสัญญาณขาออก 
S-วิดีโอ (เฉพาะ XJ-M ซีรีส)

ไปยังข้ัวตอสัญญาณขาออก S-วิดีโอ

ไปยังข้ัวตอขาออกวิดีโอ/สัญญาณเสียง

เหลือง: ไปยังข้ัวตอ VIDEO

ไปยังข้ัวตอ S-VIDEO

แดง: ไปยังข้ัวตอ AUDIO IN R

ขาว: ไปยังข้ัวตอ AUDIO IN L

เครื่องโปรเจคเตอร อุปกรณวิดีโอสาย S-วิดีโอ (มีจําหนายในทองตลาด)

สายสัญญาณเสียง/วดิีโอประเภทพินปลัก๊ 
(มีจําหนายในทองตลาด)
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สามารถอัพเดทเฟรมแวร (ซอฟตแวรในแฟลช ROM เครื่องโปรเจคเตอร) ของเครื่องโปรเจคเตอรและถายโอนภาพโลโกผูใช
ไปยังเคร่ืองโปรเจคเตอรจากคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับชองเสียบ LOGO ของเครื่องโปรเจคเตอร (ชองเสียบ USB สําหรับการอัพเดท 
ROM) ดวยสาย USB

การเชื่อมตอชองเสียบ LOGO ของเครื่องโปรเจคเตอรกับชองเสียบ USB ของคอมพวิเตอร
ใชสาย USB ท่ีมีจําหนายทั่วไปเพ่ือตอเขากับชองเสียบ LOGO ของเครื่องโปรเจคเตอร ไปยังชองเสียบ USB ของคอมพิวเตอร

ใชสาย USB ท่ีมีปล๊ักไมโคร USB ท่ีปลายดานหนึ่งเพ่ือเชื่อมตอกับชองเสียบ LOGO ของเคร่ืองโปรเจคเตอร และปล๊ักท่ี
ปลายอีกดานหนึ่งท่ีมีรูปรางเขากันกับชองเสียบ USB คอมพิวเตอร

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการอัพเดทเฟรมแวรและวิธีการถายโอนโลโกผูใชไปยังเครื่องโปรเจคเตอร ใหดูท่ี 
“User Logo Transfer Guide” และ “Projector Firmware Update Guide” ซ่ึงมีอยูในเว็บไซต CASIO

การอัพเดทเฟรมแวรและการถายโอนโลโกผูใช

ชองเสียบ LOGO

XJ-A ซีรีส XJ-M ซีรีส

ชองเสยีบ LOGO
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สามารถแขวนเครื่องโปรเจคเตอรจากเพดานได เมื่อดําเนินการนี้ จะตองกลับดานเครื่องโปรเจคเตอร และยึดใหแนนกับเพดาน
สําหรับรายละเอียดแบบเต็ม โปรดติดตอผูจําหนายที่คณุซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร

เมื่อแขวนเครื่องโปรเจคเตอรจากเพดาน ตรวจสอบใหแนใจวาอยูหางจากอุปกรณตรวจจับเพลิงไหม สัญญาณเตอืน
เพลิงไหม และอุปกรณปองกันเพลิงไหมอื่นๆ อยางนอยหนึ่งเมตร การวางเครื่องโปรเจคเตอรไวใกลกับอปุกรณปองกัน
เพลิงไหมทําใหเสี่ยงตอการทํางานผิดพลาดของอปุกรณเนื่องจากการระบายลมรอนจากเครื่องโปรเจคเตอร นอกจากนี้ 
ใหหลีกเล่ียงการวางเครื่องโปรเจคเตอรไวใกลกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนตหรือแหลงกําเนิดแสงกําลังสูงอื่นๆ แสงสวางจา
อาจทําใหระยะการทํางานของรีโมตคอนโทรลลดลง หรืออาจทําใหใชงานรีโมตคอนโทรลไมได เมื่อเลือกตําแหนงวาง
เครื่องโปรเจคเตอร อยาลืมทดสอบการใชงานปกติของรีโมตคอนโทรล
การจัดแนวภาพที่ฉายในแนวตั้งและแนวนอนจะกลับกันจากการตั้งคาปกติเมื่อฉายภาพจากเครื่องโปรเจคเตอรท่ีแขวนอยู
บนเพดาน คุณจําเปนตองเปล่ียนการตั้งคาของเครื่องโปรเจคเตอรเพ่ือแกไขสิ่งน้ี สําหรับรายละเอียด โปรดดู 
“การตั้งคาหนาจอ 3 ท่ียึดผนัง” (หนา 59) ในหัวขอ “การตั้งคาเมนูการตั้งคา”
เมื่อติดเคร่ืองโปรเจคเตอรเขากับตัวยึด โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดทําตามเงื่อนไขท่ีอธิบายไวดานลาง
• ใชสกรู SEMS คู (พรอมแหวนรองและแหวนสปริง)
• เสนผานศูนยกลางสกรู: M3
• ความยาวสกรู: [ความหนาของแหวนรองและแหวนสปริง] 

+ [ความหนาของตัวยึด] 
+ [ความลึกของเกลียว] (L)

XJ-A ซีรีส L: 4 ถึง 6 มม.
XJ-M ซีรีส L: 5 ถึง 7 มม.

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาสกรูมีความยาวตามที่ระบุไวดานบน การใชสกรูท่ียาวเกินไปอาจทําให
เครื่องโปรเจคเตอรของคุณเสียหายได การใชสกรูท่ีสั้นเกินไปจะไมแข็งแรงพอที่จะรับนํ้าหนักได

การแขวนเครื่องโปรเจคเตอรจากเพดาน

D
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คาระยะหางการฉายภาพดานลางนี้เปนขอมูลสําหรับอางอิงเมื่อตดิตั้งเคร่ืองโปรเจคเตอร
“h” ในภาพประกอบและตารางแสดงถึงระยะหางระหวางศูนยกลางของเลนสเครื่องโปรเจคเตอรและขอบลางของหนาจอ
การฉายภาพ

XJ-A ซีรีส

ระยะหางการฉายภาพและขนาดจอภาพ

ขนาดการฉายภาพ
ระยะหางการฉายภาพโดยประมาณ

XJ-A142/XJ-A147 XJ-A242/XJ-A247/XJ-A252/XJ-A257

ขนาดจอภาพ
เสนทแยงมุม

(ซม.)
ระยะหางตํ่าสุด

(ม.)
ระยะหางสูงสุด

(ม.)
h

ระยะหางตํ่าสุด
(ม.)

ระยะหางสูงสุด
(ม.)

h
(ซม.)

40 102 1.1 2.2 0 1.0 1.9 9

60 152 1.7 3.4 0 1.4 2.8 14

80 203 2.3 4.5 0 1.9 3.8 18

100 254 2.8 5.6 0 2.4 4.8 23

150 381 4.3 8.5 0 3.6 7.2 34

200 508 5.7 11.3 0 4.8 9.6 45

h
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XJ-M ซีรีส

ตารางตอไปน้ีแสดงความสัมพันธระหวางระยะหางและขนาดภาพที่ฉาย

ขนาดการฉายภาพ

ระยะหางการฉายภาพโดยประมาณ

XJ-M141/XJ-M146/
XJ-M151/XJ-M156

XJ-M241/XJ-M246/
XJ-M251/XJ-M256

ขนาดจอภาพ
เสนทแยงมุม

(ซม.)
ระยะหางตํ่าสุด

(ม.)
ระยะหางสูงสุด

(ม.)
h

ระยะหางตํ่าสุด
(ม.)

ระยะหางสูงสุด
(ม.)

h
(ซม.)

30 76 1.0 1.5 0 – – –

35 89 – – – 1.0 1.5 8

40 102 1.3 2.0 0 1.1 1.7 9

60 152 2.0 3.0 0 1.7 2.5 13

80 203 2.7 4.0 0 2.3 3.4 18

100 254 3.4 5.0 0 2.9 4.2 23

150 381 5.0 7.4 0 4.3 6.3 34

200 508 6.8 9.9 0 5.8 8.4 45

300 762 10.2 14.9 0 8.7 12.6 67

h
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รายการตอไปนี้แสดงวธิีการฉายภาพตามชนิดของสัญญาณขาเขาและการตัง้คาสัดสวนภาพของเครื่องโปรเจคเตอร

XJ-A242/XJ-A247/XJ-A252/XJ-A257/XJ-M241/XJ-M246/XJ-M251/XJ-M256
ตนทางสัญญาณขาเขา: RGB หรือ HDMI (PC)

ตนทางสัญญาณขาเขา: วิดีโอ, คอมโพเนนท หรือ HDMI (DTV)

การตั้งคาสัดสวนภาพและภาพที่ฉาย

สัญญาณขาเขา ปกติ เต็ม 16:9 4:3 จริง

SVGA (800 × 600)

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

SXGA (1280 × 1024)

สัญญาณขาเขา ปกติ 16:9 4:3 กลองจดหมาย

ภาพสดัสวน 4:3

ภาพที่ถกูบีบ

ภาพกลองจดหมาย

ภาพสดัสวน 16:9
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XJ-A142/XJ-A147/XJ-M141/XJ-M146/XJ-M151/XJ-M156
ตนทางสัญญาณขาเขา: RGB หรือ HDMI (PC)

ตนทางสัญญาณขาเขา: วิดีโอ, คอมโพเนนท หรือ HDMI (DTV)

สัญญาณขาเขา ปกติ เต็ม 16:9

SVGA (800 × 600)

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

SXGA (1280 × 1024)

สัญญาณขาเขา ปกติ 16:9 4:3

ภาพสดัสวน 4:3

ภาพที่ถกูบีบ

ภาพกลองจดหมาย

ภาพสดัสวน 16:9
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ถึงแมวามีรายชื่อสัญญาณในตารางดานลางนี้ แตไมรับประกันวาคุณจะสามารถแสดงภาพของสัญญาณดังกลาว
ไดอยางถูกตอง

สัญญาณ RGB

สัญญาณท่ีรองรับ

ชื่อสัญญาณ ความละเอยีด ความถี่แนวนอน (kHz) ความถี่แนวต้ัง (Hz)

VESA 640 × 480/60 640 × 480 31.5 60

640 × 480/72 640 × 480 37.9 73

640 × 480/75 640 × 480 37.5 75

640 × 480/85 640 × 480 43.3 85

800 × 600/56 800 × 600 35.2 56

800 × 600/60 800 × 600 37.9 60

800 × 600/72 800 × 600 48.1 72

800 × 600/75 800 × 600 46.9 75

800 × 600/85 800 × 600 53.7 85

1024 × 768/60 1024 × 768 48.4 60

1024 × 768/70 1024 × 768 56.5 70

1024 × 768/75 1024 × 768 60.0 75

1024 × 768/85 1024 × 768 68.7 85

1152 × 864/75 1152 × 864 67.5 75

1280 × 768/60 1280 × 768 47.8 60

1280 × 800/60 1280 × 800 49.7 60

1280 × 960/60 1280 × 960 60.0 60

1280 × 1024/60 1280 × 1024 64.0 60

1280 × 1024/75 1280 × 1024 80.0 75

1280 × 1024/85 1280 × 1024 91.1 85

1366 × 768/60 1366 × 768 47.7 60

1400 × 1050/60 1400 × 1050 65.3 60

1440 × 900/60 1440 × 900 55.9 60

1600 × 1200/60 1600 × 1200 75.0 60

1680 × 1050/60 1680 × 1050 65.3 60
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สัญญาณคอมโพเนนท

สัญญาณวดีิโอ

สัญญาณ HDMI

ชื่อสัญญาณ ความถีแ่นวนอน (kHz) ความถี่แนวต้ัง (Hz)

HDTV 1080p/50 56.3 50

1080p/60 67.5 60

720p/50 37.5 50

720p/60 45.0 60

1080i/50 28.1 50

1080i/60 33.7 60

SDTV 576p/50 31.3 50

576i/50 16.6 50

480p/60 31.5 60

480i/60 15.7 60

ชื่อสัญญาณ ความถีแ่นวนอน (kHz) ความถี่แนวต้ัง (Hz)

NTSC 15.7 60

NTSC4.43 15.7 60

PAL 15.6 50

PAL-M 15.7 60

PAL-N 15.6 50

PAL60 15.7 60

SECAM 15.6 50

ชื่อสัญญาณ ความถีแ่นวนอน (kHz) ความถี่แนวต้ัง (Hz)

640 × 480/60 31.5 60

800 × 600/60 37.9 60

1024 × 768/60 48.4 60

1280 × 768/60 47.8 60

1280 × 800/60 49.7 60

1280 × 960/60 60 60

1280 × 1024/60 64 60

1400 × 1050/60 65.3 60

SDTV (480p) 31.5 60

SDTV (576p) 31.25 50

HDTV (720p) (50) 37.5 50

HDTV (720p) (60) 45 60

HDTV (1080i) (50) 28.13 50

HDTV (1080i) (60) 33.75 60

HDTV (1080p) (50) 56.25 50

HDTV (1080p) (60) 67.5 60
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สัญญาณ 3D (โหมดขาเขา 3D)

ชื่อสัญญาณ ความถี่แนวนอน (kHz) ความถี่แนวต้ัง (Hz)

สัญญาณ RGB 640 × 480/60 31.5 60

640 × 480/120 61.7 120

800 × 600/60 37.9 60

800 × 600/120 77.2 120

1024 × 768/60 48.4 60

1024 × 768/120 98.8 120

1280 × 768/60 47.8 60

1280 × 768/120 97.4 120

1280 × 800/60 49.7 60

1280 × 800/120 101.6 120

สัญญาณวิดีโอ, สัญญาณ S-วิดโีอ NTSC 15.7 60



83

เมือ่มีการเชื่อมตออนุกรมระหวางเครื่องโปรเจคเตอรกับคอมพิวเตอร คุณสามารถควบคุมเคร่ืองโปรเจคเตอรโดยใชคําสั่ง RS-232C 
ท่ีสงมาจากคอมพิวเตอร

การสรางการเชื่อมตออนุกรมระหวางเคร่ืองโปรเจคเตอรกับคอมพิวเตอร
เชื่อมตอเคร่ืองโปรเจคเตอรกับคอมพิวเตอรตามที่แสดงในภาพประกอบดานลาง

XJ-A ซีรีส

XJ-M ซีรีส

ระบบควบคมุ RS-232C เครื่องโปรเจคเตอร

เครื่องโปรเจคเตอร

คอมพิวเตอร

ชองตออนุกรม
สายเคเบิลพเิศษ YK-60 (มีแยกตางหาก)

เครื่องโปรเจคเตอร

สายอนุกรมมีจําหนายทั่วไป (ขาม)

คอมพิวเตอร

ชองตออนุกรม (RS-232C)

D-Sub 9 พิน (ตวัเมีย)

ชองตออนุกรม*

D-Sub 9 พิน (ตัวเมยี)
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การใชคําส่ังควบคุม
เน้ือหาในสวนนี้อธิบายคําสั่งท่ีใชเพ่ือควบคุมเคร่ืองโปรเจคเตอรจากคอมพิวเตอร

คําส่ังสงฟอรแมต

โปรดดู “รายการคําสั่ง” สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและการตั้งคาคําสั่ง
คําสั่งท้ังหมดใชอักขระ ASCII และจํานวนเต็มรูปแบบทศนิยม
เครื่องโปรเจคเตอรจะสงเครื่องหมายคําถาม (?) กลับคืน เมื่อสงคําสั่งท่ีเครื่องไมรูจักไปให นอกจากนี้ คําสั่งท่ีตั้งคาใหอยูนอกช วง
ท่ีอนุญาตใหใชงานไดจะไมมีผล
หากเครื่องโปรเจคเตอรดําเนินการประมวลผลที่เร่ิมดวยคําสั่งท่ีสงไปกอนหนา การทํางานปุมเคร่ืองโปรเจคเตอร หรือการทํางาน
ปุมรีโมตคอนโทรลแลว การสงคําสั่งถัดไปจะตองรอจนกวาเครื่องโปรเจคเตอรประมวลผลกอนหนานี้เสร็จสมบูรณกอน

โปรโตคอลสื่อสาร

กําหนดชองตออนุกรมของคอมพิวเตอรดวยการตั้งคาตอไปนี้

อัตราขอมูล 19200 bps

บิตขอมูล 8 บิต

เทากัน ไมมี

บิตหยุด 1 บิต

ควบคมุข้ันตอนการทํางาน ไมมี

อานคําส่ัง

สงคําสั่งนี้เมื่อคุณตองการขอมูลเกี่ยวกับการตัง้คาปจจุบนัของเครื่องโปรเจคเตอร

สงฟอรแมต (<ช่ือคําสั่ง>?)

รับฟอรแมต (<ชวงการตั้งคาคําสัง่ที่ใชได>,<การตั้งคาปจจบุัน>)

คําสั่งสงตัวอยาง  สงจากคอมพิวเตอรไปยังเครื่องโปรเจคเตอร

4

 สงคืนจากเครื่องโปรเจคเตอรไปยังคอมพิวเตอร

เขียนคําส่ัง

สงคําสั่งนี้เพ่ือควบคุมเครื่องโปรเจคเตอร (เปด/ปดเครื่อง ฯลฯ) และเพ่ือเขียนขอมลูในนั้น

สงฟอรแมต (<ช่ือคําสั่ง><คาที่ตั้ง>)

คําสั่งสงตัวอยาง  สงจากคอมพิวเตอรไปยังเครื่องโปรเจคเตอร

4

การตั้งคาระดับเสยีงเครื่องโปรเจคเตอรกลายเปน 0 (ปดเสยีง)

( V O L ? )

( 0 - 3 0 , 1 5 )

( V O L 0 )
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รายการคําส่ัง
รองรับเฉพาะฟงกชั่นตอไปนี้เมื่อปดเคร่ืองโปรเจคเตอร อยาพยายามสงคําสั่งอื่นๆ ไปยังเครื่องโปรเจคเตอร

ตองมีการปอนสัญญาณท่ีถูกตองเพื่อใชคําสั่งเพ่ือเปดหนาจอวางหรือเปล่ียนสัดสวนภาพ

R: สามารถอานได   W: สามารถเขียนได

เปด/ปดเครื่อง: อาน
เปดเครื่อง: ขาว
รับเวลาความสวาง: อาน

ฟงกชั่น ชื่อคําส่ัง RW ชวงการตั้งคา

เปด/ปดเครื่อง: PWR RW 0: ปด, 1: เปด

การสลบัสัญญาณขาเขา: 0: สลับตนทางสัญญาณขาเขาเปนข้ัวตอ 
COMPUTER และเปล่ียนการตัง้คาขั้วตอ 
COMPUTER เปน RGB

1: สลับตนทางสัญญาณขาเขาเปนข้ัวตอ 
COMPUTER แลวเปล่ียนการตัง้คาขั้วตอ 
COMPUTER เปนคอมโพเนนท

2: สลับตนทางสัญญาณขาเขาเปนวดิีโอ
6: สลับตนทางสัญญาณขาเขาเปนข้ัวตอ 

COMPUTER แลวเปล่ียนการตัง้คาขั้วตอ 
COMPUTER เปนอัตโนมตัิ

7: สลับตนทางสัญญาณขาเขาเปน HDMI
8: สลับตนทางสัญญาณขาเขาเปนไรสาย 

(XJ-A ซีรีส) / เครอืขาย (XJ-M ซีรสี)
9: สลับตนทางสัญญาณขาเขาเปน S-วิดีโอ 

(เฉพาะ XJ-M ซีรสี)
11: สลับตนทางสัญญาณขาเขาเปนโปรแกรม

แสดงตวัอยางไฟล
12: สลับตนทางสัญญาณขาเขาเปนการแสดงผล 

USB
13: สลับตนทางสัญญาณขาเขาเปนเครื่องมอื USB 

CASIO

SRC RW 0: RGB, 1: สวนโปรแกรม,
2: วิดีโอ,
6: อัตโนมัติ (RGB/สวนโปรแกรม),
7: HDMI, 8: เครือขาย, 
9: S-วดิีโอ, 11: โปรแกรมแสดงไฟล,
12: กาแสดงผล USB,
13: เครอืงมือ USB CASIO

หนาจอวาง: สลับหนาจอวางเปดหรือปด BLK RW 0: ปด, 1: เปด

ระดับเสียง: ระบรุะดับเสียงเพ่ือปรับระดับเสียง การตั้งคานี้จะใชกับสัญญาณ
ตนทางขาเขาที่ลาสดุถูกฉายโดยเครื่องโปรเจคเตอร

VOL RW 0 ถึง 30

โหมดสี: เลือกโหมดสี PST RW 1: กราฟฟก, 2: เธียเตอร, 
3: มาตรฐาน, 4: กระดานดํา, 
5: เกม

สัดสวนภาพ: ระบุสดัสวนภาพ ARZ RW 0: ปกต,ิ 1: 16:9, 
2: 4:3, 3: กลองจดหมาย, 
4: เต็ม, 5: จรงิ, 6: 4:3 (บงัคบั)

สลับซูม (เฉพาะ XJ-A ซีรีส):
0: ไมมี
1: สลับซูมไปกวางขึ้นหนึ่งข้ัน
2: สลับซูมไปไกลขึ้นหนึ่งข้ัน

OZM W 0 ถึง 2
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สลับโฟกัส (เฉพาะ XJ-A ซีรีส):
0: ไมมี
1: สลับโฟกัสใหใกลข้ึนหนึง่ข้ัน
2: สลับโฟกัสใหไกลขึ้นหนึ่งข้ัน

OFC W 0 ถึง 2

รับเวลาความสวาง: รับเวลาความสวางจากเครื่องโปรเจคเตอร LMP R 0- หนวย: ช่ัวโมง

โหมดประหยัดพลงังาน: เขาสูโหมดประหยัดพลังงาน PMD RW 0: ปด (ความสวาง), 1: ปด (ปกติ), 
2: เปด (อตัโนมตั)ิ, 3: เปด (แมนวล 1), 
4: เปด (แมนวล 2), 
5: เปด (แมนวล 3), 
6: เปด (แมนวล 4), 
7: เปด (แมนวล 5)

หยุดคาง: สลับหยุดคางเปดหรือปด FRZ RW 0: ปด, 1: เปด

การแกไขภาพบิดเบ้ียว: 
ระบุการแกไขภาพบิดเบีย้วเปนคาที่สอดคลองกับการตัง้คา 
“การแกไขภาพบดิเบี้ยว” เมนกูารตั้งคาตัวอยางดานลาง
0: การแกไขภาพบิดเบีย้ว –60
60: การแกไขภาพบดิเบี้ยว 0
120: การแกไขภาพบิดเบี้ยว +60
ตัวอยางเชน: 65 ทีน่ี่ ระบุการตัง้คาที่เทียบเทากบัการแกไขภาพบิดเบีย้ว +5

KST RW 0 ถึง 120

การแกไขภาพบิดเบ้ียว +/–: 
เพ่ิมหรือลดการตัง้คาการแกไขภาพบิดเบี้ยวปจจุบันโดย 1

+: KSP
–: KSM

W 0 ถึง 120

ปุม: การทํางานดําเนินการเมื่อกดปุม
คาที่ตัง้ไวจาก 31 ถึง 34 รองรับในเครื่องโปรเจคเตอร XJ-A ซีรีสเทานั้น

KEY W 1: , 2: , 3: , 4: , 
5: ENTER, 6: ESC, 10: FUNC, 
11: MENU, 12: POWER, 
13: AUTO, 14: INPUT, 
15: TIMER, 16: ASPECT, 
17: BLANK, 18: FREEZE, 
19: ECO, 20: KEYSTONE +, 
21: KEYSTONE –, 
22: D-ZOOM +, 
23: D-ZOOM –, 
24: VOLUME +, 
25: VOLUME –, 
26: PLAY( ), 
27: REWIND( ), 
28: FORWARD( ), 
29: PREVIOUS( ), 
30: NEXT( ), 31: ZOOM +, 
32: ZOOM –, 33: FOCUS , 
34: FOCUS 

ฟงกชั่น ชื่อคําส่ัง RW ชวงการตั้งคา
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ชนิดการติดต้ัง: ระบุวิธีการติดตั้งเครือ่งโปรเจคเตอรทีส่อดคลองกับหนาจอ
เพ่ือดําเนนิการ
0: การฉายภาพไปยังจอภาพดานหนาของ

เครื่องโปรเจคเตอร*1

1: การฉายภาพที่ยึดผนังจากดานหลังของหนาจอ*2

2: การฉายภาพจากดานหลังของหนาจอ*1

3: การฉายภาพที่แขวนบนเพดานไปยังจอภาพดานหนา
ของเครื่องโปรเจคเตอร*2

POS RW 0 ถึง 3

APO: มกัใชเปล่ียนการตัง้คาปดเครื่องอัตโนมตัิ (เริ่มการตัง้คาเวลา
หรือปดใชงานปดเครื่องอัตโนมตัิ)

APO RW 0: ปด, 1: 5 นาที, 
2: 10 นาที, 3: 15 นาท,ี 
4: 20 นาที, 5: 30 นาที

ขอผิดพลาด: อานสถานะขอผิดพลาดของเครือ่งโปรเจคเตอร STS R 0: ปกต ิ1: พัดลมผิดพลาด 
2: อุณหภูมผิิดพลาด, 
7: แสงไฟผิดพลาด, 
16: ความผิดพลาดอื่นๆ

ระดับเสียง +/–: เพ่ิมหรือลดการตัง้คาระดับเสียงในปจจุบนัโดย 1 +: VLP
–: VLM

W 0 ถึง 30

ปดเสียง: สลับปดเสยีงเปดหรือปด MUT RW 0: ปด, 1: เปด

*1 ดานบนสุดของเครื่องโปรเจคเตอรขึ้นบน
*2 ดานบนสุดของเครื่องโปรเจคเตอรลงลาง

ฟงกชั่น ชื่อคําส่ัง RW ชวงการตั้งคา
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GPL และ LGPL

(1) ผลิตภัณฑน้ีใชซอฟตแวร (ซอฟตแวรน้ี) ท่ีมาภายใตใบอนุญาต GNU General Public License (GPL) และ GNU Lesser General 
Public License (LGPL) เพ่ือใหสอดคลองกับ GPL และ LGPL รหัสตนทางของซอฟตแวรน้ีจึงเปนรหัสตนทางแบบเปด บุคคลใดๆ 
ท่ีตองการดูรหัสตนทางแบบเปดสามารถกระทําไดโดยการดาวนโหลดจากเว็บดาวนโหลดของเครื่องโปรเจคเตอร CASIO 
หากมีการทําสําเนา ดัดแปลง หรือแจกจายซอฟตแวรน้ี ตองตรวจสอบใหแนใจวากระทําโดยสอดคลองกับขอกําหนดและเงื่อนไข
ของ GPL และ LGPL

(2) ซอฟตแวรน้ีจัดมาให “ตามที่เปนอยู” โดยไมรับประกนัท้ังโดยชัดแจงหรือโดยนัยในทุกกรณี อยางไรก็ตาม ขอความปฏิเสธ
ความรับผิดชอบนี้ไมสงผลกระทบตอขอกําหนดและเงื่อนไขของการรับประกันของผลิตภัณฑ (รวมถึงการทํางานผิดปกติ
เน่ืองจากซอฟตแวรน้ี)

(3) ซอฟตแวรน้ีอยูภายใต GPL และ LGPL ตอไปนี้
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By 
contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change 
free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to 
most of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to 
using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public 
License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses 
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge 
for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can 
change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these 
things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to 
ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you 
distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the 
source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which 
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that 
there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, 
we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced 
by others will not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger 
that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the 
program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for 
everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
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TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright 
holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, 
below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the 
Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program 
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. 
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is 
addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they 
are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the 
Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of 
having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program 
does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in 
any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an 
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this 
License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of 
this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer 
warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based 
on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 
above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files 
and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is 
derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third 
parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, 
when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an 
announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty 
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under 
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the 
Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work 
based on the Program is not required to print an announcement.)
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These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are 
not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works 
in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute 
them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a 
work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, 
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part 
regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely 
by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective 
works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with 
a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the 
other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the 
following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be 
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for 
software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a 
charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete 
machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding 
source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you 
received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with 
Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. 
For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it 
contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation 
and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed 
need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the 
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable 
runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated 
place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as 
distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source 
along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided 
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have 
received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so 
long as such parties remain in full compliance.



92

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else 
grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are 
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the 
Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do 
so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works 
based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient 
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program 
subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the 
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance 
by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other 
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, 
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from 
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your 
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may 
not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free 
redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then 
the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution 
of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the 
balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other 
circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right 
claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the 
integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. 
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through 
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to 
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest 
of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License 
may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that 
distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License 
incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public 
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may 
differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of 
this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms 
and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software 
Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any 
version ever published by the Free Software Foundation.
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10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution 
conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted 
by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make 
exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all 
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY
11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 

PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE 
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE 
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE 
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION.

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE 
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY 
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE 
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR 
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES 
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF 
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES.
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END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the 
best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under 
these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each 
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the 
“copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive 
mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type ‘show c’
for details.

The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the appropriate parts of the 
General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 
‘show w’ and ‘show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your 
program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a 
“copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program ‘Gnomovision’
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If 
your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary 
applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License 
instead of this License.
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GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By 
contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and 
change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software 
packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. 
You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary 
General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations 
below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public 
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software 
(and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that 
you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that 
you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or 
to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if 
you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the 
source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the 
recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and 
recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this 
license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. 
Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what 
they have is not the original version, so that the original author’s reputation will not be affected by 
problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to 
make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a 
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a 
version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
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Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. 
This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is 
quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in 
order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of 
the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General 
Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. 
The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s 
freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less 
of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the 
ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages 
in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of 
a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be 
allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used 
non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so 
we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of 
people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in 
non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its 
variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure 
that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run 
that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention 
to the difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former 
contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to 
run.
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TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice 
placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the 
terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed 
as “you”.

A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently 
linked with application programs (which use some of those functions and data) to form 
executables.

The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under 
these terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under 
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with 
modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is 
included without limitation in the term “modification”.)

“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For 
a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any 
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of 
the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they 
are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output 
from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library 
(independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what 
the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive 
it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an 
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this 
License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the 
Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer 
warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based 
on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 
above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files 

and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the 

terms of this License.
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d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an 
application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is 
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does 
not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its 
purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely 
well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any 
application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application 
does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are 
not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works 
in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute 
them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a 
work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, 
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part 
regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely 
by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective 
works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a 
work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the 
other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License 
to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so 
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If 
a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you 
can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU 
General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is 
not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object 
code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany 
it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed 
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software 
interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then 
offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement 
to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along 
with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the 
Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in 
isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this 
License.
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However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a 
derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses 
the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for 
distribution of such executables.

When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the 
object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is 
not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if 
the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and 
small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is 
unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this 
object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work 
under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, 
whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” 
with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work 
under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the 
customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that 
the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the 
work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the 
Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you 
must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the 
Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under 
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the 
complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, 
so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable 
containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of 
definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the 
modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is 
one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer 
system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly 
with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is 
interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the 
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing 
this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer 
equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent 
this user a copy.
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For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and 
utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, 
the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either 
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating 
system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries 
that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot 
use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library 
together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined 
library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other 
library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, 
uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the 
Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the 
Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly 
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or 
distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. 
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have 
their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else 
grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are 
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the 
Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, 
and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on 
it.

10.Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient 
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the 
Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the 
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance 
by third parties with this License.

11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other 
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, 
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from 
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your 
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may 
not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free 
redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then 
the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution 
of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the 
balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other 
circumstances.
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It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right 
claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the 
integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. 
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through 
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to 
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest 
of this License.

12.If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may 
add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is 
permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates 
the limitation as if written in the body of this License.

13.The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General 
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, 
but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of 
this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms 
and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software 
Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version 
ever published by the Free Software Foundation.

14.If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution 
conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software 
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we 
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the 
free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software 
generally.

NO WARRANTY
15.BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 

LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE 
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE 
LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, 
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE 
THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY 
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE 
OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR 
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES 
OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH 
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
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END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we 
recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by 
permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General 
Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start 
of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at 
least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the library’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a 
“copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library ‘Frob’ (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That’s all there is to it!
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