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บทนํา
ขอบคุณที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑของ Sony

ขอมูลเก่ียวกับเครื่องหมายการคา
• HDMI, เครื่องหมายโลโก HDMI และ High-Definition 

Multimedia Interface เปนเครือ่งหมายการคาหรือ
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

• ผลิตภายใตใบอนญุาตจาก Dolby Laboratories
• “BRAVIA” และ  เปนเครื่องหมายการคาของ 

Sony Corporation
•  เปนเครือ่งหมายการคาจดทะเบียนของ DVB Project
• Opera® Devices SDK from Opera Software

ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software ASA.
All rights reserved.

• Wi-Fi Protected Setup และ WPA เปนตราสัญลักษณของ
Wi-Fi Alliance

• Wi-Fi, Wi-Fi Direct และ Miracast เปนเครื่องหมาย
หรือเครื่องหมายจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

• MHL, Mobile High-Definition Link และสัญลักษณ MHL 
เปนเครือ่งหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของ MHL, LLC

• ผลิตภายใตใบอนญุาตจาก DTS Licensing Limited 
สําหรับลิขสิทธิ์ของอเมริกาและทั่วโลก และขอมูลเครือ่งหมาย
การคาดูไดที่ www.dts.com/patents/legacy.aspx.
(c) DTS Licensing Limited และ DTS, Inc. 2012.

ตําแหนงของปายแสดงรายละเอียด
ปายแสดงหมายเลขรุนและอัตราจายไฟ (ตามที่กฎขอบังคับ
ดานความปลอดภัยกําหนด) อยูในตําแหนงดานหลังของเครื่อง
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ตรวจสอบอุปกรณเสริม

แปนรองแบบตั้งโตะ (1)*

สกรูยึดสําหรับแปนรองแบบตั้งโตะ (M5 × 16) (4)

สกรูประกอบสําหรับแปนรองแบบตั้งโตะ (M4 × 12) (6)

รีโมท RM-ED056 (1)

แบตเตอรี่ขนาด AAA (แบบ R03) (2)

แวนตาสามมิติ (4)

* ประกอบแปนรองแบบต้ังโตะดวยสกรูประกอบท่ีใหมาดวย
โปรดอางอิงจากแผนพับวิธีการใชงานแปนรองแบบต้ังโตะท่ีใหมา 
ในการประกอบแปนรองแบบตั้งโตะ

x การใสแบตเตอรี่ลงในรีโมท

1: การติดต้ังแปนรอง
แบบต้ังโตะ

1 วางเครื่องทีวีลงบนแปนรองแบบตั้งโตะ

2 ยึดทีวีเขากับแปนรองแบบตัง้โตะโดยใชสกรูที่ใหมา 
เครื่องหมายลูกศร  แสดงตําแหนงรูสกรูที่ใชสําหรับ
ยึดแปนรองแบบตั้งโตะ

• ตรวจดูขั้วของแบตเตอรี่ใหถูกตองขณะใสแบตเตอรี่
• อยาใชแบตเตอรี่ตางชนิด หรือแบตเตอรี่เกาและใหมผสมกัน
• กําจัดแบตเตอรี่โดยใชวิธีการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

บางทองท่ีอาจมีกฎควบคุมการทิ้งแบตเตอรี่ กรุณาปรึกษา
เจาหนาท่ีในทองท่ีของทาน

• ใชงานรีโมทคอนโทรลดวยความทะนุถนอม อยาทําตก
หรือเหยียบทับ หรือทําของเหลวใดๆ หกรด

• อยาวางรีโมทในที่ใกลแหลงกําเนิดความรอน สถานที่ท่ีถูก
แสงแดดสองถึงโดยตรง หรือในหองท่ีช้ืน

• โปรดอางอิงจากแผนพับวิธีการใชงานแปนรองแบบต้ังโตะ
ท่ีใหมาเพื่อทําการติดต้ังอยางถูกตอง

• เพ่ือคุณภาพของภาพที่ดีท่ีสุด ไมควรใหแสงไฟหรือแสงแดด
สองไปท่ีหนาจอโดยตรง

• ในขัน้ตอนแรก ใหประกอบแปนรองแบบต้ังโตะตามวิธี
ท่ีบรรยายไวในแผนพับ

• สําหรับการรับชมวิดีโอแบบ 3D โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
ทานไดติดต้ังทีวีโดยกําหนดใหจุดกึ่งกลางจออยูในระดับ
เดียวกันกับสายตา

• จับแปนรองแบบตั้งโตะไวขณะติดต้ังเพ่ือปองกันไมใหทีวีหลน
ลงมา
4 TH



เร ิèมต นใช งาน
2: การเชื่อมตอสาย
อากาศ/สายสัญญาณ/
เคร่ืองเลนวดีิโอ

การตอสายอากาศ/สายสัญญาณ

• ยึดทีวีเขากับแปนรองแบบต้ังโตะตามทิศทางที่เครื่องหมาย
ลูกศร  ช้ีไปยังรูสกรูโดยใชสกรูท่ีใหมาดวย

• ทีวีเครื่องนี้มีนํ้าหนักมาก ควรใชคนอยางนอยสองคน เมื่อจะยก
เครื่องทีวีขึ้นต้ังบนแปนรองแบบต้ังโตะ

• หากใชไขควงไฟฟา ใหต้ังแรงบิดไวท่ีประมาณ 1.5 N·m {15 
kgf·cm}

• ใหถือทีวีในแนวต้ังขณะขันสกรู โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
ไดขันสกรูแนนหนาแลว มิฉะนั้นอาจทําใหทีวีหลนลงมาได

• ใชไขควงที่เหมาะสมในการขันสกรูใหแนนเพ่ือปองกันไมให
หัวสกรูเสียหาย

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟ AC ไมไดอยูในตําแหนง
ท่ีทําการติดต้ังแปนรองแบบต้ังโตะในขณะที่ทานทําการติดต้ัง
แปนรองดังกลาว

• ในการถอดแปนรองแบบตั้งโตะ ใหปฏิบัติยอนกลับขั้นตอน
การติดต้ังท่ีอธิบายไวแลว หามถอดสกรูอื่นๆ นอกเหนือจาก
สกรูท่ีใชติดต้ังแปนรองแบบต้ังโตะเด็ดขาด

• ไมไดใหสายสัญญาณมาดวย

การเช่ือมตอสายอากาศ/สายสัญญาณ 
และเครื่องเลนวิดีโอ

เคเบิ้ลสายอากาศ

เคเบิ้ลสายอากาศ

เคเบิล้สายอากาศ

สายสัญญาณ
เสียง/ภาพ

เครื่องเลนวิดีโอ
5 TH



3: การปองกนัไมให
เคร่ืองทีวีพลิกคว่ํา

1 ขันตะปูควง (เสนผานศูนยกลาง 4 มม. ไมไดใหมาดวย) 
เขากับแทนวางทีวี

2 ติดสกรู (ไมไดใหมาดวย) เขากับรูสกรูของเครื่องทีวี

ความยาวของสกรู อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับเสนผาน
ศูนยกลางของสายรัด โปรดดูตามภาพประกอบดานลาง

3 ยึดตะปูควงเขากับสกรดูวยสายรัดที่แข็งแรง 
(ไมไดใหมาดวย)

6-8 มม.

สกรู M4

สายรัด
ทีวี

• โปรดวางเครื่องทีวีบนพ้ืนท่ีท่ีมั่นคงและไดระดับ หากวางทีวี
บนพ้ืนท่ีท่ีไมมั่นคง อาจทําใหเครื่องพลิกควํ่า หลนลงมา
และเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บได

• ใชชุดสายรัดซึ่งเปนอุปกรณเสริมของ Sony เพ่ือยึดเครื่องทีวี
ใหมั่นคง สามารถหาซื้อชุดสายรัดนี้ไดจากตัวแทนจําหนาย 
Sony ท่ีใกลท่ีสุด โดยควรจดช่ือรุนเครื่องทีวีของทานเพ่ือนําไป
ใชในการอางอิงดวย
6 TH



เร ิèมต นใช งาน
4: การต้ังคาเร่ิมตน

1 เสียบปล๊ักทีวีเขากับเตาเสียบไฟ AC (ปล๊ักตัวเมีย)

2 ขณะที่ทีวีอยูในโหมดเตรียมพรอมใชงาน (ไฟแสดง "/1) 
บนแผงดานหนาเครื่องทีวีติดสีแดง) กด "/1 บนรีโมท
เพ่ือเปดเครือ่งทีวี (ไฟแสดง "/1 จะติดสีเขียว)

รับชมรายการทีวี

1 กด "/1 บนเครื่องทีวีเพ่ือเปดเครื่อง

2 กดปุมหมายเลขหรือ PROG +/– เพ่ือเลือกชองสัญญาณ
ทีวี

3 กด 2 +/– เพ่ือปรับระดับเสียง

3

ปฏิบัตติามวิธีการบนหนาจอ:

• ตั้งคาภาษาสําหรับขอมูลตัวอักษรที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)

• เลือกประเทศและภูมิภาค
• เลือกประเภทการใชงาน

เลือก “บาน” เพ่ือใชการตั้งคาทีวีที่เหมาะกับการใชงาน
เครื่องทีวีภายในบานมากที่สุด

• เลือกประเภทการออกอากาศ
• คนหาชองสัญญาณตางๆ
• เปล่ียนลําดับของชองสัญญาณ

หากทานตองการเปล่ียนลําดับชองสัญญาณ 
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนใน “เรยีงลําดับชอง” (หนา 44)
กด HOME หรือ RETURN เพ่ือออกจากเมนู
ทานสามารถปรับจูนชองสัญญาณดวยตนเองได 
(หนา 43, 44)

• ตั้งคาการเชื่อมตออินเตอรเนต็ (หนา 32)
• ตั้งคาดาวนโหลดซอฟทแวรอัตโนมัติ (หนา 49)
7 TH



ขอมูล
ความปลอดภยั

การติดต้ัง/ต้ังคา
ติดตั้งและใชงานเคร่ืองทวีีตามวิธีการขางลางน้ีเพ่ือ
หลีกเล่ียงความเสี่ยงตอการเกดิไฟไหม ไฟฟาดูด 
หรือความเสียหายและ/หรือการไดรับบาดเจ็บ

การติดต้ัง
• ควรจะติดตั้งเคร่ืองทวีีใกลเตาเสียบไฟ AC 

ทีเ่ขาถึงไดงาย
• ควรวางเคร่ืองทวีีบนพ้ืนทีม่ั่นคงไดระดบัเพ่ือ

ปองกนัไมใหเคร่ืองหลนลงมาและเปนสาเหตุให
เกดิการบาดเจ็บหรือความเสยีหายตอเคร่ืองทวีี

• การติดตั้งบนผนังตองกระทําโดยพนักงาน
บริการที่ผานการรับรองเทาน้ัน

• เพ่ือความปลอดภัย ขอแนะนําใหทานใช
อุปกรณเสริมของ Sony
– อปุกรณยดึติดผนัง: SU-WL50B

• เม่ือจะติดตั้งอุปกรณยึดติดผนังเขากับเคร่ืองทีวี
ตองใชสกรูทีใ่หมาพรอมกบัอุปกรณยึดติดผนัง
น้ัน สกรูทีใ่หมาจะมีรูปแบบตามทีร่ะบุในภาพ
ประกอบเม่ือวัดขนาดจากพื้นผิวติดตั้งของชุด
ตะขอยึด
เสนผานศูนยกลางและความยาวของสกรู
แตกตางกนัไปขึ้นอยูกับรุนของอปุกรณยดึ
ติดผนัง
การใชสกรูอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากสกรูทีใ่หมา
ดวย อาจสงผลใหช้ินสวนภายในของเคร่ืองทวีี
ไดรับความเสยีหาย หรืออาจทําใหเคร่ืองทวีี
หลน ฯลฯ

การขนยาย
• กอนทําการขนยายเคร่ืองทีวี ใหถอดสาย

เช่ือมตอตางๆ ออกใหหมด
• การขนยายเคร่ืองทีวีขนาดใหญจะตองใชคน

อยางนอยสองคนขึ้นไป
• ในการขนยายเคร่ืองทีวีดวยมือ ใหจับเคร่ืองทวีี

ตามที่แสดงในรูปดานลาง อยาใชแรงกดบนแผง 
LCD

• ขณะยกหรือเคล่ือนยายเคร่ืองทวีี จับตัวเคร่ือง
ใหแนนจากทางดานลาง

• ขณะเคลื่อนยายเคร่ืองทวีี อยาใหตัวเคร่ือง
ถูกกระแทกหรือไดรับความสัน่สะเทอืนมาก
เกนิไป

• เม่ือทําการเคลื่อนยายเคร่ืองทวีีเพ่ือนําไป
ซอมแซมหรือยายบาน ใหบรรจุในกลองและ
อปุกรณบรรจุดั้งเดมิ

การระบายอากาศ
• อยาปดชองระบายอากาศ หรือสอดวัตถุใดๆ 

เขาไปในตัวเคร่ือง
• จัดใหมีชองวางรอบๆ ตวัเคร่ืองทวีีดงัแสดง

ขางลางน้ี
• ขอแนะนําและย้ําเตือนใหทานใชอปุกรณยึด

ติดผนังของ Sony เพ่ือใหมีอากาศไหลเวียน
รอบตวัเคร่ืองอยางเพียงพอ

ติดต้ังบนผนัง

ติดต้ังบนแปนรองแบบตั้งโตะ

• มีการระบายอากาศอยางเหมาะสมและปองกัน
การสะสมของคราบสกปรกและฝุนละออง:
– อยาวางเคร่ืองทวีีในแนวราบ ติดตัง้กลับ

บนลาง กลับหลังหรือเอยีงขาง
– อยาวางเคร่ืองทวีีบนช้ันห้ิง พรม เตยีง 

หรือในตู
– อยาคลุมเคร่ืองทวีีดวยผา เชน ผามาน 

หรือวัสดุจําพวกหนังสือพิมพ

– อยาตดิตั้งเคร่ืองทีวีดังแสดงขางลางน้ี

สายไฟ AC
จับสายไฟ AC และเตาเสียบตามคําแนะนํา
ตอไปน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงความเสี่ยงตอการเกดิไฟไหม 
ไฟฟาดดู หรือความเสยีหาย และ/หรือการไดรับ
บาดเจ็บ:
– รูปรางของปลัก๊ไฟ AC ทีใ่หมากบัโทรทศัน 

จะแตกตางกนัออกไปตามทองที ่โปรดเสียบ
สายไฟ AC พรอมปลัก๊ทีใ่หมาเขากบัชองเสียบ
ไฟ AC ทีเ่หมาะสม

– เสียบปลัก๊ลงในเตาเสียบไฟ AC จนสุด
– ใชงานเคร่ืองทีวีกบัแหลงจายไฟ AC 110V-240V
– เพ่ือความปลอดภัยของทาน ระหวางการเดนิ

สายไฟ ดใูหแนใจวาไดถอดปลั๊กสายไฟ AC 
แลว และระมัดระวังอยาเหยยีบบนสายไฟ

– ถอดสายไฟ AC ออกจากเตาเสียบไฟ AC 
กอนเร่ิมงานหรือเคล่ือนยายเคร่ืองทีวี

– วางสายไฟ AC ใหหางจากแหลงกําเนิด
ความรอน

– ถอดปลัก๊สายไฟ AC ออก และทําความสะอาด
อยางสมํ่าเสมอ หากปลัก๊ไฟมีฝุนปกคลุมและฝุน
เหลาน้ีสะสมความชืน้ ฉนวนของปล๊ักจะ
เสือ่มสภาพ และกอใหเกดิไฟไหมได 

หมายเหตุ
• อยากด งอ หรือบิดสายไฟ AC มากเกนิควร 

แกนนําไฟฟาภายในอาจจะเผยออกมาหรือขาด
ได

• อยาดดัแปลงสายไฟ AC
• อยาวางวัตถุหนักใดๆ บนสายไฟ AC
• อยาดงึบนตวัสายไฟ AC เม่ือตองการถอด

สายไฟ AC
• อยาตออปุกรณจํานวนมากเกนิไปเขากบัเตาเสยีบ

ไฟ AC ตัวเดยีวกัน
• อยาใชเตาเสยีบไฟ AC ที่เสียบไดไมแนนพอ

การใชงานตองหาม
อยาติดตั้ง/ใชงานเคร่ืองทีวีในสถานที่ สิ่งแวดลอม 
หรือสถานการณ ดงัเชนในรายการขางลางน้ี 
มิฉะน้ันเคร่ืองทวีีอาจจะเสีย และกอใหเกิดไฟไหม 
ไฟฟาดดู ความเสียหาย และ/หรือการบาดเจ็บได

สถานที:่
• กลางแจง (แสงแดดสองถึงโดยตรง) ริมทะเล 

บนเรือเดินสมุทรหรือเรืออื่นๆ ภายใน
ยานพาหนะ ในสถานพยาบาล 

สกรู M6 
(ใหมาพรอมอปุกรณยึดตดิผนัง)
ชุดตะขอยดึ
แปนยึดตะขอดานหลังเคร่ืองทีวี

8 มม.-12 มม.

โปรดยกโดยจับที่สวนลางของ
อปุกรณ หามจับทีด่านหนา

30 ซม.

10 ซม. 10 ซม.

10 ซม.
จัดใหมีชองวางรอบตัวเคร่ืองอยางนอยเทาน้ี

30 ซม.

10 ซม. 10 ซม. 6 ซม.

จัดใหมีชองวางรอบตัวเคร่ืองอยางนอยเทาน้ี

การไหลเวียนของอากาศถูกปด

ฝาผนัง ฝาผนัง
8 TH



สถานทีท่ี่ไมม่ันคง ใกลนํ้า ฝน ความชื้น 
หรือฝุนควัน

• ถาเคร่ืองทีวีถูกวางไวในหองเปล่ียนเสื้อผา
ภายในโรงอาบนํ้าสาธารณะ หรือ บอนํ้าพุรอน 
เคร่ืองทีวีอาจไดรับความเสียหายอันเน่ือง
มาจากกํามะถันที่ลอยในอากาศ ฯลฯ

การทําความสะอาด:
อยาฉีดพนนํ้า หรือสารทําความสะอาดที่โทรทัศน
โดยตรง นํ้าอาจไหลเขาใตจอภาพหรือช้ินสวน
ภายนอกอื่นๆ และเขาไปภายในจนทําใหเคร่ือง
ทํางานผิดปกติ

ส่ิงแวดลอม:
• สถานทีซ่ึ่งรอน ช้ืน หรือสกปรกมาก ทีซ่ึ่งแมลง

สามารถเขาไปได หรืออาจไดรับแรงสั่นสะเทือน
หรืออยูใกลวัตถุทีส่ามารถติดไฟได (เทียนไข 
ฯลฯ) เคร่ืองทวีีจะตองไมถูกของเหลวหยด หรือ
กระเซ็นใส และไมวางวัตถุใดๆ ที่มีของเหลว
บรรจุอยู เชน แจกัน บนตัวเคร่ืองทวีี

• อยาวางเคร่ืองทวีีไวในบริเวณทีช้ื่นหรือเต็ม
ไปดวยฝุน หรือภายในหองที่มีควันหรือไอนํ้า 
(เชน ใกลโตะปรุงอาหาร หรือ เคร่ืองทํา
ความชื้น) เน่ืองจากอาจสงผลใหเกดิไฟไหม 
ไฟฟาดูด หรือเกดิการผิดรูปขึน้

สถานการณ:
• อยาใชงานในขณะทีมื่อเปยก ขณะทีเ่ปดฝาออก 

หรือใชรวมกบัอุปกรณติดตั้งทีไ่มแนะนําโดย
ผูผลิต ถอดสายทวีีออกจากเตาเสียบไฟ AC 
และสายอากาศขณะทีมี่พายุฝนฟาคะนอง

• อยาติดตั้งเคร่ืองทวีีโดยใหเคร่ืองทวีียืน่ออกมา
ดานนอก เน่ืองจากอาจสงผลใหบคุคลไดรับ
บาดเจ็บ หรือเคร่ืองทีวีไดรับความเสยีหาย
อันเน่ืองมาจากมีบุคคล หรือวัตถุใดๆ กระแทก
กบัเคร่ืองทวีี

ชิ้นสวนแตก: 
• อยาขวางสิ่งของใดๆ เขาใสตัวเคร่ืองทีวี 

กระจกหนาจออาจจะแตกจากแรงกระแทก 
และทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสได

• ถาหากผิวของเคร่ืองทวีีแตก อยาสมัผัส
ตัวเคร่ืองจนกวาจะถอดปลั๊กสายไฟ AC ออก 
มิฉะน้ันอาจจะเกิดไฟฟาดดูได 

• อยาใหหนาจอ LCD ไดรับแรงกระแทกหรือ
การสะเทอืนที่รุนแรง เน่ืองจากกระจกหนาจอ
อาจราวหรือแตกกระจายจนสงผลใหเกดิการ
บาดเจ็บขึน้

เม่ือไมใชงาน
• หากทานไมไดใชงานเคร่ืองทวีีเปนเวลานาน

หลายวัน ควรถอดปลั๊กไฟ AC เคร่ืองทีวีออก
เพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือสิ่งแวดลอม 

• เน่ืองจากเคร่ืองทีวียังไมถูกตดัออกจากแหลง
จายไฟ AC หลังปดสวิตชเคร่ืองทวีี ใหดึงปล๊ัก
ออกจากเตาเสียบไฟ AC เพ่ือตัดเคร่ืองทวีี
ออกจากกระแสไฟ AC อยางเด็ดขาด

• อยางไรก็ตาม บางระบบของเครื่องทวีีอาจจะ
ทํางานไดเฉพาะเม่ือเคร่ืองทีวีอยูในโหมดพรอม
ใชงานเทาน้ัน

สําหรับเด็ก
• อยาใหเดก็ปนขึน้บนตัวเคร่ืองทวีี
• เกบ็อปุกรณเสริมทีมี่ขนาดเล็กใหหางจากเดก็ 

เพ่ือไมใหเด็กกลืนเขาไปโดยรูเทาไมถึงการณ

ถาหากเกิดปญหาตอไปนี้ข้ึน...
ปดสวิตชเคร่ืองทวีีและถอดปล๊ักสายไฟ AC ออก
ทนัททีี่ปญหาใดๆ ตอไปน้ีเกิดขึ้น
ติดตอตวัแทนจําหนายของทานหรือศูนยบริการ 
Sony เพ่ือรับการตรวจซอมโดยชางบริการทีไ่ดรับ
การรับรอง

เม่ือ:
– สายไฟ AC เสียหาย
– เตาเสียบไฟ AC ทีเ่สียบไดไมพอดี
– เคร่ืองทีวีเสยีหายจากการตก กระแทก หรือถูก

สิง่ของปาใส
– มีของเหลวหรือของแขง็เขาไปในตัวเคร่ือง

ผานทางชองเปด

เก่ียวกับอุณหภมิูของจอ LCD
เม่ือใชจอ LCD เปนเวลานาน แผงรอบจอจะมี
อณุหภูมิสงูขึน้ จนอาจรูสึกรอนเม่ือสมัผัสดวยมือ
9 TH



ขอควรระวงั

การรับชมทวีี
• ผูชมบางทานอาจรูสึกไมสบาย (เชน ดวงตาลา, 

ออนเพลีย หรือคล่ืนไส) เม่ือใชงานผลิตภัณฑน้ี 
Sony ขอแนะนําใหผูชมทกุทานพักสายตา
เปนระยะๆ ในระหวางรับชมภาพวิดีโอ 3D 
หรือเลนเกมสทีแ่สดงภาพแบบ 3D เวลาและ
ความถี่ในการพักที่เหมาะสมของแตละบุคคล
จะแตกตางกนั ทานตองกําหนดเวลาและความถี่
ทีเ่หมาะสมดวยตนเอง ถาทานรูสึกไมสบาย 
ทานควรหยุดใชงานผลิตภัณฑน้ีและหยุดรับชม
ภาพวิดโีอ 3D จนกวาจะหายดี
ควรปรึกษาแพทยหากทานรูสกึวาจําเปน
ทานควรอานทบทวนรายละเอยีดใน (i) คูมือ
การใชงานของโทรทัศน และของอปุกรณ
หรือสื่ออืน่ๆ ที่ใชรวมกบัโทรทศัน และ (ii) 
ขอมูลลาสดุทีเ่ว็บไซตของ Sony สายตาของ
เดก็เล็ก (โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ํากวาหกป) 
ยังอยูในชวงพัฒนาการ ควรปรึกษาแพทย 
(เชน แพทยเฉพาะทางดานโรคของเด็กหรือ
จักษุแพทย) กอนอนุญาตใหเดก็เล็กชมภาพ
วิดีโอ 3D หรือเลนเกมสทีแ่สดงภาพแบบ 3D
ผูใหญควรควบคุมดูแลใหเดก็เล็กปฏิบัติตาม
คําแนะนําทีร่ะบุไวขางตน

• ทานควรใชผลิตภัณฑน้ีสําหรับรับชมภาพวิดีโอ 
3D บนโทรทศัน Sony ทีส่นับสนุนการใชงานน้ี
เทาน้ัน

• การรับชมโทรทัศนควรมีระยะหางประมาณ 
3 เทา ของความกวางของจอโทรทัศน

• ระมัดระวังอนัตรายตอดวงตาจากสวนปลายของ
ขาแวน

• โปรดระวังอยาใชน้ิวบีบที่สวนบานพับขณะทีง่อ
ขาแวน

• รับชมทวีีในที่มีแสงสวางเพียงพอ เน่ืองจาก
การชมทีวีในสถานที่มืดหรือเปนระยะเวลานาน
จะทําใหดวงตาเม่ือยลาได

• เม่ือใชหูฟง ใหปรับระดับเสียงไมใหมีเสียงดงั
เกนิไป เน่ืองจากอาจจะทําใหประสาทรับฟง
เสยีได

หนาจอ LCD
• ถึงแมวาหนาจอ LCD จะถูกผลิตดวยเทคโนโลยี

ทีมี่ความแมนยําสงู และมีจุดภาพทีใ่ชงานได 
99.99% หรือมากกวา หนาจอ LCD อาจจะ
ยังคงมีจุดทีมื่ดหรือติดสวาง (สีแดง นํ้าเงิน 
หรือ เขยีว) ตลอดเวลา ซ่ึงเปนคุณสมบัติทาง
โครงสรางของจอ LCD และไมถือวาเปน
การทํางานเปนผิดปกติ

• อยากดหรือขัดถูบนแผนกรองดานหนา หรือวาง
วัตถุใดๆ บนตัวเคร่ืองทวีี เน่ืองจากจะทําให
มองเห็นภาพไมสมํ่าเสมอหรือหนาจอ LCD 
ไดรับความเสยีหาย

• ถาตดิตั้งชุดเคร่ืองทวีีในทีท่ี่มีความเยน็ อาจทํา
ใหเกิดรอยฝาบนจอภาพหรือจอภาพมีลักษณะ
มืดลง ซ่ึงไมไดแสดงวาเคร่ืองทีวีทํางานผิดปกติ 
โดยอาการดังกลาวจะหายไปเม่ืออุณหภูมิเพ่ิม
สงูขึน้

• ภาพซอนอาจเกดิขึน้เม่ือมีการแสดงภาพนิ่ง
ติดตอกนั และจะหายไปเม่ือผานไปสกัช่ัวระยะ
หน่ึง

• หนาจอและฝาครอบเคร่ืองจะเกดิความรอน 
เม่ือใชงานเคร่ืองทีวีชุดน้ี ซ่ึงอาการดงักลาว
ไมไดแสดงวาเคร่ืองทวีีทํางานผิดปกติ

• หนาจอ LCD จะประกอบดวยของเหลวทีมี่
ลักษณะใสในปริมาณเล็กนอย หลอดฟลูออเรส-
เซนตบางหลอดในโทรทัศนเคร่ืองน้ีมีสารปรอท
อยู (ยกเวนทีวี LCD แบบไฟจอภาพ LED) 
ปฏิบตัิตามคําสั่งหรือขอบังคับในทองถิ่นของ
ทานสําหรับการกําจดัสารเหลาน้ี

การจบัและทําความสะอาด
ผิวหนาจอ/ฝาครอบเครื่องทวีี
กอนทําความสะอาดควรมั่นใจวาไดถอดสายไฟ AC 
ทีต่อเขากบัเคร่ืองทวีีออกจากเตาเสียบไฟ AC แลว
เพ่ือหลีกเล่ียงอปุกรณและหนาจอเสื่อมสภาพ
ใหปฏิบตัิตามขอควรระวังตอไปน้ี
• ในการทําความสะอาดฝ ุนละอองออกจากหนาจอ/

ฝาครอบเคร่ืองทีวี ใหเช็ดออกเบาๆ ดวยผานุม 
ถายงัไมสามารถกําจัดฝุนละอองได ใหเช็ดออก
ดวยผานุมชุบสารละลายสําหรับทําความสะอาด
ชนิดเจอืจางออนๆ เพียงเล็กนอย

• อยาฉดีพนนํ้า หรือสารทําความสะอาดที่
โทรทัศนโดยตรง นํ้าอาจไหลเขาใตจอภาพ
หรือช้ินสวนอื่นๆ และทําใหเคร่ืองทํางาน
ผิดปกติ

• หามใชทีข่ัด นํ้ายาทําความสะอาดชนิดกรด/ดาง 
ผงขดั หรือสารละลายที่เกิดการระเหย
อยางรวดเร็ว เชน แอลกอฮอล เบนซิน ทินเนอร 
หรือยาฆาแมลงโดยเดด็ขาด การใชสารเหลาน้ัน
หรือปลอยใหสัมผัสกบัวัตถุที่เปนยางหรือ
พลาสตกิเปนระยะเวลาติดตอกนัอาจทําใหเกิด
ความเสยีหายขึน้กบัผิวหนาจอและช้ินสวนของ
ฝาครอบเคร่ืองทีวีได

• เพ่ือรักษาการระบายอากาศของเครื่องทีวี
ใหเปนปกติ ควรดดูฝุนออกจากชองระบาย
อากาศของเคร่ืองทวีีเปนระยะๆ

• เม่ือทําการปรับตั้งการวางมุมของเคร่ืองทวีี 
ใหขยับเคร่ืองทวีีอยางชาๆ เพ่ือปองกันไมให
เคร่ืองทีวีเล่ือนหลนลงมาจากขาวางโตะ

อุปกรณเสริม
เกบ็สวนประกอบเสริมหรืออปุกรณเสริมใดๆ
ทีมี่คุณสมบตัิแผรังสีแมเหล็กไฟฟาไดใหหางจาก
เคร่ืองทีวี มิฉะน้ันอาจทําใหเกิดภาพทีบ่ิดเบือน
หรือมีเสียงดงัรบกวนออกมาจากเครื่องทวีีได

ขอควรระวังเก่ียวกับการใชงาน
รีโมทคอนโทรล
ตรวจดูขัว้ของแบตเตอร่ีใหถูกตองขณะใสแบตเตอร่ี 
อยาลัดวงจร, ชารจซํ้า, ระบายแบตเตอร่ีออก,
ใชแบตเตอร่ีเกาและใหมผสมกนั  หามบัดกรี, 
แยกสวนประกอบ, ใหความรอนและนําไปเผาไฟ 
นําแบตเตอร่ีทีห่มดแลวออกจากผลิตภัณฑทันที

การใชงานแบตเตอรี่
ควรเกบ็แบตเตอร่ีใหพนมือเด็ก หากเดก็กลืน
แบตเตอร่ี ใหรีบพาไปพบแพทยทันที

คําเตือน
หามแบตเตอร่ีถูกความรอนสงูโดยตรง เชน 
แสงแดด, ไฟหรือสิง่อืน่จําพวกเดียวกนั

การดูแลรักษาแวนตาของทาน
• ใชผานุมเช็ดทําความสะอาดแวนเบาๆ 
• หามใชสารละลายทีมี่ฤทธิ์แรง เชน ทินเนอร, 

แอลกอฮอล หรือนํ้ามันเบนซิน ในการทํา
ความสะอาด
10 TH
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การใช งานเคร ืèองท ีว ี
คุณสมบัติของรีโมทคอนโทรลโดยสรุป

1 /  – เลือกสัญญาณเขา
• แสดงรายการอุปกรณที่เช่ือมตอและเลือกแหลงสญัญาณเขา (หนา 16)
• ในโหมดแสดงขอมลูตัวอักษร: แสดงหนาจอนี้คางไว

2  – การตั้งคาคําบรรยายใตภาพ
กดเพื่อเปล่ียนภาษาของคําบรรยายใตภาพ (หนา 44) (ในโหมดดิจิตอลเทานั้น)

3 AUDIO – เสียงคูขนาน (หนา 41)
4 N/X/x/m/M/./>

ทานสามารถใชงานอุปกรณที่รองรับ BRAVIA Sync ที่ตอเขากับเครือ่งทีวีได ทานอาจ
สามารถใชปุมอื่นๆ บนรีโมทคอนโทรลซึ่งนอกเหนือจากที่กลาวมาเพื่อควบคุมการทํางาน
ของอุปกรณ BRAVIA Sync ได

5 ปุมสีตางๆ
เม่ือสามารถใชงานปุมสีตางๆ ได คําแนะนําการใชงานจะแสดงขึ้นมาบนหนาจอ

6 PHOTO FRAME
กดเพื่อแสดงภาพถายหรอืปฏิทินขณะฟงเพลง (ดู หนา 28)

7 SEN
เพ่ือเปดใชงานการเลือกเนื้อหาจากบริการออนไลน “SEN” (Sony Entertainment Network) 
หากเครือขายหรอื “SEN” ไมสามารถใชงานได หนาจอ “SEN” จะไมปรากฏขึ้นมา

8  GUIDE (EPG)
กดเพื่อแสดงคูมือรายการอิเล็กทรอนิกสดิจิตอล (EPG) (หนา 24)

9  RETURN
• กลับสูหนาจอเมนูกอนหนา
• เมื่อเลนไฟลภาพถาย/เพลง/วิดโีอ: กดเพื่อหยดุเลน (การแสดงผลจะเปลี่ยนกลบัไปที่ภาพไฟล

หรือภาพขนาดยอ)
0 HOME

แสดงหรือยกเลิกเมนู
qa DIGITAL/ANALOG – โหมดทีวี

สับเปล่ียนระหวางโหมดดิจิตอลและอนาล็อก หรือกลับคืนสูโหมดทีวีเม่ือแสดงภาพจาก
สัญญาณเขาภายนอก

qs ปุมตัวเลข
• เลือกชองสัญญาณ สําหรับชองสญัญาณหมายเลข 10 และสงูกวา ใหปอนตัวเลขถัดไป

ตามอยางรวดเร็ว
• ในโหมดแสดงขอมลูตัวอักษร: ปอนหมายเลขหนาสามหลักเพื่อเลือกหนา

qd  – โหมดจอภาพ
เปล่ียนขนาดภาพ กดซ้ําๆ เพ่ือเลือกโหมดจอภาพที่ตองการ (หนา 13)

qf 2 +/–
ปรับระดับเสียง

qg % – ปดเสียง
กดเพื่อปดเสียง กดอีกครั้งเพื่อเปดเสียงเหมือนเดิม

qh "/1 – ทีวีเตรียมพรอมใชงาน
กดเพื่อเปดเครื่องทีวีหรือเพ่ือเปล่ียนเปนโหมดพรอมใชงาน

qj 3D
กดเพื่อแสดงเมนู 3D

z • ปุมหมายเลข 5, N, 
PROG + และ AUDIO 
มจีุดนูนท่ีสัมผัสได ใชจุดนูน
เหลานี้เปนตําแหนงอางอิงเมื่อ
ใชงานเครื่องทีวี
11 TH(มีตอ)



qk SYNC MENU
กดเพื่อแสดงเมนู BRAVIA Sync แลวเลือกอุปกรณ HDMI/MHL ที่ตออยูจาก 
“การเลือกอุปกรณ” 
ทานสามารถเลือกตัวเลือกตอไปนี้ไดจากเมนู BRAVIA Sync:
“จัดการเครื่องมือ”: ใชเมน ู“จัดการเครื่องมือ” เพ่ือควบคุมการทํางานของอุปกรณ
ซึง่รองรบัฟงกชันควบคุม BRAVIA Sync เลือกตัวเลือกจาก “โฮม (เมนู)”, “ตัวเลือก”, 
“รายละเอียด” และ “ปดเครื่อง” เพ่ือควบคุมการทํางานของอุปกรณ
“ระบบลําโพง”: เลือก “ลําโพงทีวี” หรือ “เครื่องเสียง” เพ่ือสงสัญญาณเสียงทีวีออกจาก
ลําโพงทีวีหรืออุปกรณเครื่องเสียงที่ตออยู
“จัดการทีวี”: ใชเมนู “จัดการทีวี” เพ่ือควบคุมการทํางานเครื่องทีวีจากเมน ู“โฮม (เมนู)” หรือ 
“ตวัเลือก”
“กลับไปสูทีวี”: เลือกตัวเลือกนีเ้พ่ือกลับไปยังรายการทีวี

ql /  – ขอมูล/เปดเผยขอความ
แสดงขอมูล กดหนึง่ครั้งเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับรายการ/แหลงสัญญาณเขาที่ทานกําลัง
รับชมอยู กดอีกครั้งเพ่ือใหขอมูลบนหนาจอหายไป
• ในโหมดแสดงขอมลูตัวอักษร: เปดเผยขอมูลที่ซอนเอาไว (เชน คําตอบของคําถามปริศนา)

w; F/f/G/g/
• เลือกหรือปรับรายการ
• ยนืยันรายการที่เลือก
• เมื่อเลนไฟลภาพถาย: กด G เพ่ือเลือกไฟลกอนหนา กด g เพ่ือเลือกไฟลถัดไป

เมื่อเลนไฟลเพลง/วิดีโอ: กด  เพ่ือหยดุ/เร่ิมตนเลน กด G/g คางไวเพ่ือเลนไปขางหนา/
เลนยอนหลังอยางรวดเร็ว จากนั้นกด  ที่ตําแหนงที่ทานตองการเลนตอ

• ในโหมดดิจิตอล: กด  เพ่ือเพ่ิมชองสัญญาณไปยังรายการโปรดที่วางเปลาหรือเพ่ือแสดง
รายการโปรด

wa OPTIONS
กดเพื่อแสดงรายการทางลัดไปยังเมนูตั้งคาบางเมนู
ตัวเลือกตางๆ ในรายการจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสัญญาณเขาและเนื้อหาปจจุบัน

ws / – ขอมูลตัวอักษร
ในโหมดแสดงขอมูลตวัอักษร: แสดงการถายทอดขอมูลตัวอักษร
แตละครั้งที่ทานกดปุม / หนาจอแสดงผลจะเปลี่ยนแบบหมุนวนรอบโดยเรียงลําดับดังนี้:
ขอมูลตัวอกัษร t ขอมูลตัวอักษรอยูเหนือภาพทวีี (โหมดแบบผสม) t ไมมีขอมูลตัวอักษร 
(ออกจากโหมดใหบรกิารขอมูลตัวอักษร)

wd PROG/CH +/–/ /
• เลือกชองถัดไป (+) หรือชองกอนหนา (–)
• ในโหมดแสดงขอมลูตัวอักษร: เลือกหนาถัดไป ( ) หรือหนากอนหนา ( )

wf ชองกอนหนา
กลับไปยังชองสัญญาณหรือแหลงสัญญาณเขาที่เปดดูกอนหนานี ้(เปนระยะเวลานานกวา 
15 วินาที)
12 TH



การใช งานเคร ืèองท ีว ี
x การเปล่ียนโหมดจอภาพ

สําหรับทีวี วิดีโอ คอมโพเนนต หรือ HDMI/MHL

* สวนบนและสวนลางของภาพอาจจะถูกตัดออก

สัญญาณเขา HDMI PC (PC ไทมม่ิง)
ขยายภาพ* ขยายสวนกลางของภาพ ขอบดานซายและ

ขวาของภาพจะถูกยดืออกเพื่อใหเต็มหนาจอ 
16:9 

ปกติ แสดงภาพ 4:3 ที่ขนาดปกติของภาพ 
แถบดานขางจะปรากฏ เพ่ือเติมใหเต็ม
หนาจอ 16:9

เต็มจอ ยดืภาพ 4:3 ออกในแนวนอนเพื่อเติมใหเต็ม
หนาจอ 16:9

ขยาย* แสดงสญัญาณออกอากาศ cinemascope 
(รูปแบบ letter box) ในอัตราสวนภาพ
ที่ถูกตอง

14:9* แสดงภาพที่แพรภาพออกอากาศ 14:9 
ในอัตราสวนที่ถูกตอง ผลที่ไดคือ มีขอบสีดํา
ปรากฏบนหนาจอ

• ทานไมสามารถเลือก “ปกติ” หรือ “14:9” สําหรับภาพจาก
แหลงสัญญาณ HD

ปกติ แสดงภาพที่ขนาดพิกเซลปกติ แถบจะ
ปรากฏที่ดานบน ดานลาง และดานขาง
เมื่อภาพนั้นมีขนาดเล็ก

เต็มจอ 1 ยืดภาพตนฉบับใหเต็มหนาจอในแนวตั้ง 
โดยรักษาอัตราสวนของภาพแนวนอน
ตอแนวตั้งไว

เต็มจอ 2 ยืดภาพเต็มจอ 1 ออกในแนวนอนเพื่อเติม
ใหเต็มหนาจอ 16:9
13 TH



การใชงานปุมตางๆ บนทีว ีและคําอธิบาย
ตัวแสดงตางๆ โดยสรุป

รายการ คําอธิบาย

1 "/1 – กําลังไฟ Power
กดเพื่อเปดเคร่ืองทีวี หรือเพ่ือเปลี่ยนเปนโหมดพรอมใชงาน

• เพ่ือเปนการตัดกระแสไฟ AC ออกจากเครื่องทีวีโดยสิ้นเชิง ใหทําการถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบไฟ AC

2 2 + / – /  / • เพ่ิม/ลดระดบัเสยีง หรือเลือกชองถัดไป (+) หรือชองกอนหนา (–) ขณะที่หนาจอเลื่อนชองข้ึน/ลง
ปรากฏข้ึนโดยกดปุม CH/INPUT

• เลื่อนแหลงสัญญาณเขาที่เลือกไวข้ึน/ลงขณะที่หนาจอเลือกสัญญาณเขาปรากฏข้ึนโดยกดปุม 
CH/INPUT

3 CH/INPUT สับเปลี่ยนระหวางหนาจอเลื่อนชองข้ึน/ลง และหนาจอเลือกสญัญาณเขา

4 – เซ็นเซอรรีโมท
รับสญัญาณอินฟราเรด (IR) จากรีโมท
อยาวางวัตถุใดๆ ไวหนาเซ็นเซอรเนื่องจากอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของเซ็นเซอร

5 "/1 – ปดภาพ / ตัวแสดงการตั้งเวลา
• ไฟสวางเปนสีสมเมื่อตั้งคา “ตั้งเวลาเปด”/“เวลาปด” เอาไว หรือเมื่อทีวีอยูในโหมดกรอบรูปภาพ 

หากทานตั้งคา “ตั้งเวลาเปด” เอาไว ไฟจะสวางเปนสีสมเมื่ออยูในโหมดพรอมใชงานเชนกัน(หนา 48)
• ไฟสวางเปนสีเขียวเมื่อตั้งคา “ประหยัดพลังงาน” เปน “ปดภาพ” (หนา 50) หรือเมื่อทีวีอยูในโหมด

กรอบรูปภาพ (หนา 28)

– ตัวแสดงโหมดพรอมใชงาน
ไฟสวางเปนสีแดงเมือ่เคร่ืองทีวีอยูในโหมดพรอมใชงาน

– ตัวแสดงกําลังไฟ Power
• ไฟสวางเปนสีเขียวขณะที่เคร่ืองทีวีเปดอยู
• กะพริบขณะสั่งงานรีโมท

• ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องทีวีปดเรียบรอยแลวกอนถอดสายไฟ AC ออก หากถอดสายไฟ AC ออกในขณะที่เครื่องทีวียังเปดอยู อาจสงผลให
ไฟแสดงสวางคางหรือเครื่องทีวีทํางานผิดปกติ

z • ปุม 2 + มีจุดนูนท่ีสัมผัสได ใชจุดนูนดังกลาวเปนตําแหนงอางอิงเมื่อใชงานเครื่องทีวี
14 TH
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การใช งานอ ุปกรณ

 เสร ิม
การเชื่อมตออุปกรณเสริม

ทานสามารถทําการเชื่อมตออุปกรณเสริมหลากหลายชนิดเขากับเครือ่งทีวีของทาน

• ไมไดใหสายสัญญาณมาดวย

กลองถายรูป
ดิจิตอล

PC (สัญญาณ
ออก HDMI)

เครื่องเสียง

เครื่องเลนแผน 
Blu-ray DiscTM

/DVD

เครื่องเลน
วิดีโอเกมส

เครื่องเลน DVD 
ท่ีมีชองสัญญาณออก
แบบคอมโพเนนต

กลองวิดีโอ
มือถือ

เครื่องเลน 
DVD เครื่องเลนวิดีโอ

กลองวิดีโอมือ
ถือ S VHS/
Hi8/DVC

เครื่องเลน DVD 
ท่ีมีชองสัญญาณ
ออก HDMI

กลองวิดีโอมือถือ

อุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล USB

ระบบโฮมเธียเตอร

หูฟง

บรอดแบนดเราเตอร

อุปกรณ MHL
15 TH



ชมภาพจากอุปกรณท่ีเชื่อมตออยู

เปดการทํางานอุปกรณที่เชื่อมตออยูแลวกด /  เพ่ือแสดงรายการอุปกรณที่เชื่อมตออยู กด F/f เพ่ือเลือกแหลงสัญญาณเขา
ที่ตองการ แลวกด  (รายการที่เนนสีจะถูกเลือกเองโดยอัตโนมัติ เม่ือเวลาผานไป 2 วินาที โดยไมมีการสั่งงานใดๆ หลังจากกด F/f) 
z • ทานสามารถเลือก B, F, G และ H ไดโดยเลือก /  หากทานตองการเลือกสัญญาณเขาอื่น โปรดกด HOME และเลือก

สัญญาณเขาท่ีตองการ

ชองตอ/
เคร่ืองหมายสัญญาณเขาบนหนาจอ

คําอธิบาย

A  1, 2 ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับไฟลภาพถาย/เพลง/วิดีโอที่บันทึกไวในกลองถายรูปดิจิตอลของ Sony, 
กลองวดิีโอมือถือ หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB (หนา 25)
สามารถเชื่อมตอเมาส USB และแปนพิมพ USB มาตรฐานเขากับชองตอ USB ได การเชื่อมตอ
ประเภทนี้สามารถใชงานไดกบัอินเตอรเน็ตเบราวเซอรเทานั้น (หนา 35)

B, H 
HDMI IN 1 (ARC), 
2/MHL, 3 หรือ 4

HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3 หรือ 
HDMI 4

เช่ือมตออุปกรณเขากับชองตอ HDMI IN 1 (ARC), 2/MHL, 3 หรือ 4 หากอุปกรณนั้นมีชองตอ HDMI
สัญญาณภาพและเสียงดจิิตอลจะไดรับมาจากอุปกรณนั้น
นอกจากนี้ เมื่อทานเชื่อมตออุปกรณที่รองรับการควบคุม BRAVIA Sync เคร่ืองทีวีจะสนับสนุน
การสือ่สารกับอุปกรณที่เช่ือมตออยู ดู หนา 49 เพ่ือตั้งคาการสื่อสารนี้
หากอุปกรณมีชองตอ DVI ใหตอชองตอ DVI เขากับชองตอ HDMI IN 1 โดยใชตัวแปลง DVI - HDMI 
(ไมไดใหมาดวย) และเช่ือมตอชองตอสญัญาณเสียงออกของอุปกรณนั้นเขากับชองตอ HDMI 1 AUDIO 
IN
หากเชื่อมตอระบบเสยีงดิจิตอลที่รองรับเทคโนโลยีการสงสัญญาณเสียงยอน (ARC) ใหใชชองตอ HDMI 
IN 1
HDMI (ระบบเช่ือมตอมัลติมีเดยีความละเอียดสูง) รองรับการรับสงสัญญาณเสียงและภาพระบบดิจิตอล
แบบไมมีการบีบอัด ระหวางเคร่ืองทีวีนี้และอุปกรณเคร่ืองเสียง/วิดีโอที่รองรับการใชงาน HDMI 
ทานสามารถใชสาย MHL เช่ือมตออุปกรณ MHL (Mobile High-Definition Link) ของทานเขากับ HDMI 
IN 2/MHL ไดเชนกนั นอกจากนี้ เมื่อทานเชื่อมตออุปกรณที่รองรับ “ควบคุม BRAVIA Sync” เคร่ืองทีวี
จะสนับสนุนการสือ่สารกับอุปกรณที่เช่ือมตออยู

• ชองตอ HDMI รับสัญญาณเขาวิดีโอในรูปแบบตอไปน้ีเทานั้น: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 
1080p และ 1080/24p

•  ชองตอ HDMI สามารถรองรับไทมมิ่งของ PC ในโหมด HDMI PC ได ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาณ
เขาจาก PC ท่ีไดรับการรองรับไดใน หนา 42

• โปรดใชสายสัญญาณ HDMI ท่ีผานการรับรองและมีโลโก HDMI กํากับไวเทานั้น เราแนะนําใหทาน
ใชสาย HDMI ของ Sony (ชนิดความเร็วสูง)

C  AUDIO OUT 
/หูฟง

เช่ือมตอกับสายสัญญาณเสยีงหรือหูฟง ทานสามารถรับฟงเสียงจากเคร่ืองทีวีผานทางระบบสเตอริโอ
หรือหูฟงได ทานสามารถเลือก “เปลี่ยนแปลง” หรือ “คงที่” ในเมนู “เสียงออก” ได (หนา 41)

D LAN ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับ IPTV แอพพลิเคช่ัน และอินเตอรเน็ตเบราวเซอร

E  DIGITAL AUDIO OUT 
(OPTICAL)

ใชสายสัญญาณเสยีงออพติคอล

F /  COMPONENT IN 
หรือ  VIDEO IN

 คอมโพเนนต หรือ
 วิดีโอ

เช่ือมตอกับชองตอคอมโพเนนตและชองตอสัญญาณเสียง /  เพ่ือคุณภาพของภาพที่ดข้ึีน 
ขอแนะนําใหทําการเชื่อมตอคอมโพเนนต ถาหากเครื่องเลน DVD ของทานสามารถสงออกวิดีโอ
แบบคอมโพเนนตได เมื่อใชงานชองตอวิดีโอคอมโพเนนต  เปนชองตอวดิีโอ  ใหเลือก “วิดโีอ” 
ในเมนู “ชองสัญญาณเขาวิดีโอหรือคอมโพเนนต” (หนา 48)

• ทานไมสามารถใชงานชองตอวิดีโอคอมโพเนนต  และชองตอวิดีโอ  พรอมกันได

G  VIDEO IN/  AUDIO

 วิดีโอ

เช่ือมตอเขากับชองตอวิดโีอ  และชองตอสัญญาณเสียง  ในกรณีที่ทานทําการเชื่อมตออุปกรณ
แบบโมโน ใหเช่ือมตอที่ชองตอ L (MONO) 
16 TH



การใช งานอ ุปกรณ
 เสร ิม
การเชื่อมตออุปกรณ MHL

MHL (ระบบเชื่อมตอโทรศัพทมือถือความละเอียดสูง) ชวยให
เครื่องทีวีสามารถสื่อสารกับอุปกรณที่รองรับ MHL ที่เชื่อมตอ
อยูได เม่ือเชื่อมตอกับอุปกรณที่รองรับ MHL เครื่องทีวีจะทํา
หนาที่ชารจอุปกรณดังกลาวพรอมกับเลนไฟลภาพถาย/เพลง/
วิดีโอจากอุปกรณดังกลาวไปดวย ทานสามารถใชรีโมทคอนโทรล
ของทีวีเพ่ือควบคุมการใชงานอุปกรณที่รองรับ MHL ที่เชื่อมตอ
อยูได

การชมภาพแสดงสองภาพ

ทานสามารถรับชมสองภาพ (ในโหมดชองตอเขาคอมโพเนนต
และ HDMI) บนหนาจอพรอมๆ กัน
เชื่อมตออุปกรณเสริม (หนา 15) แลวตรวจสอบใหแนใจวาภาพ
จากอุปกรณนั้นปรากฏบนหนาจอ (หนา 16)

1 กด OPTIONS และเลือก “แสดงสองภาพ”
ภาพทั้งสองจะถูกแสดงพรอมๆ กัน

2 กด G/g เพ่ือเลือกภาพหลัก

3 ในหนาจอดานขวา ทานสามารถเลือกชองรายการทีวี
หรือสัญญาณวิดีโอเขาไดโดยกด OPTIONS และเลือก 
“หนาตางยอย” 
กลับคืนสูโหมดแสดงภาพเดี่ยว
กด , RETURN หรือเลือก “แสดงภาพเดี่ยว” จาก
เมนูตัวเลือก
การเปล่ียนขนาดภาพ
ทานสามารถเปลี่ยนขนาดภาพโดยกดปุม F/f

• ทานยังสามารถใชงานอุปกรณท่ีรองรับ MHL ท่ีเช่ือมตออยูได
ตามปกติ (เชน รับสาย) ท้ังนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของอุปกรณ
ดังกลาว

• ฟงกชันบางประเภทของรีโมทคอนโทรลอาจไมสามารถใชงานได
 ขึน้อยูกับคุณสมบัติของอุปกรณท่ีรองรับ MHL ท่ีเช่ือมตออยู 
โปรดอางอิงจากคูมือการใชงานของอุปกรณสําหรับขอมูล
รายละเอียดตางๆ

• ผลิตภัณฑน้ีไดรับการรับรองดาน MHL อยางเปนทางการ
และไดรับประกันวาสามารถใชงานรวมกับอุปกรณอืน่ท่ีไดรับ
การรับรองดาน MHL ได หากทานพบเจอปญหาใดๆ เมื่อใช
งานฟงกชัน MHL ใหปรึกษาผูผลิตอุปกรณดังกลาวเพื่อขอ
ความชวยเหลือ

• หากต้ังคา “เปล่ียนแปลงอินพุตอตัโนมัติ (MHL)” ไวท่ี “เปด” 
เครื่องทีวีจะเปล่ียนเปนโหมด MHL โดยอัตโนมัติเมื่อมี
อุปกรณท่ีรองรับ MHL เช่ือมตอกับชองตอ HDMI IN 2/MHL 
สภาพความพรอมใชงานของ “เปล่ียนแปลงอินพุตอัตโนมัติ 
(MHL)” ขึน้อยูกับวาอุปกรณท่ีรองรับ MHL ท่ีนํามาเช่ือมตอ
รองรับคุณสมบัติน้ีหรือไม

• สามารถเช่ือมตอทีวีกบัอุปกรณท่ีรองรับ MHL ผานการเช่ือมตอ 
MHL 2

โปรดใชสายสัญญาณ MHL 2 ท่ีผานการ
รับรองและมีโลโก MHL กํากับไวเทานั้น 
(ไมไดใหมาดวย)

การแสดงสองภาพ

ในหนาจอดานซาย ในหนาจอดานขวา

คอมโพเนนต รายการทีวี, วิดีโอ

HDMI IN
(ยกเวนการตั้งเวลา PC)

รายการทีวี, วิดีโอ, 
อุปกรณ

• ทานไมสามารถใชงานชองตอวิดีโอคอมโพเนนต  และ
ชองตอวิดีโอ  พรอมกันได

z • ภาพที่มีการเนนสีจะเปนภาพที่ใหเสียง ทานสามารถเปลี่ยน
ภาพที่ใหเสียงโดยการกดปุม G/g

หนาจอ
ดานซาย

หนาจอดานขวา
17 TH



การชมภาพซอนภาพ

ทานสามารถรบัชมสองภาพ (ในโหมดสัญญาณเขา HDMI-PC) 
บนหนาจอพรอมๆ กัน
เชื่อมตอ PC (หนา 15) แลวตรวจสอบวาภาพจาก PC ปรากฏ
บนหนาจอ (หนา 16) 

1 กด OPTIONS และเลือก “PIP”
ภาพทั้งสองจะถูกแสดงพรอมๆ กนั

2 ในหนาจอรอง ทานสามารถเลือกชองรายการทีวีหรือ
สัญญาณวิดีโอเขาไดโดยกด OPTIONS และเลือก 
“หนาตางยอย”
กลับคืนสูโหมดแสดงภาพเดี่ยว
กด RETURN หรือเลือก “แสดงภาพเดี่ยว” จากเมนูตัวเลือก

การแสดงภาพซอนภาพ

ในหนาจอหลัก ในหนาจอรอง

HDMI IN 
(PC ไทมม่ิง)

รายการทีวี, วิดีโอ, คอมโพเนนต

• ทานไมสามารถแสดงความละเอียดหนาจอไดสูงกวาความ
ละเอียดหนาจอของทีวี (หนา 57)

z • ทานสามารถเปลี่ยนภาพที่ใหเสียงโดยเลือก “สลับเสียง” จาก
เมนูตัวเลือก

หนาจอรอง 
(ทานสามารถ
ปรับเล่ือนตําแหนง
ของหนาจอรองได
โดยกด F/f/G/g)

หนาจอหลัก
18 TH



การใช งานอ ุปกรณ
 เสร ิม
การรับชมวิดีโอแบบ 3D

ทานสามารถสัมผัสประสบการณใหมไปกับความบันเทิง 3D (สามมิติ) เตม็รูปแบบ เชน วิดีโอเกมสแบบ 3D และแผน Blu-ray ดวยทีวี
เครื่องนีแ้ละอุปกรณที่รองรับ 3D ใชสาย HDMI/MHL หรือสาย USB เพ่ือเชื่อมตอเครื่องทีวีของทานกับอุปกรณที่รองรับ 3D

การรับชมเนื้อหาแบบ 3D

โหมดการแสดง 3D จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเม่ือมีการตรวจจับสัญญาณ 3D
กด 3D และเลือก “การแสดง 3D” แลวกด 3D เพ่ือสับเปล่ียนระหวางโหมดการแสดง 3D และโหมดการแสดง 2D

เม่ือแสดงภาพตอไปน้ีที่ไมใชภาพ 3D

1 กด 3D เพ่ือแสดงเมนู 3D
2 เลือก “การแสดง 3D”
3 กด 3D ซ้ําๆ เพ่ือเปล่ียนโหมด “การแสดง 3D”

“3D จําลอง”: 
แสดงภาพ 2D ปกติในรปูแบบ 3D จําลอง

“ซาย-ขวา”: 
แสดงภาพคูซาย-ขวาในรูปแบบ 3D

“บน-ลาง”:
แสดงภาพคูบน-ลางในรูปแบบ 3D

“ปด”:
แสดงภาพในรูปแบบด้ังเดิม

4 กด RETURN เพ่ือออกจากเมนู 3D

• ในการรับชมเน้ือหาแบบ 3D โปรดดูทีวีโดยใหหนาจอทีวีอยูในระดับสายตา และสวมแวนตาสามมิติท่ีใหมาดวย
• เอ็ฟเฟกต 3D จะไมชัดเจนและสีของหนาจอจะเปล่ียนไปหากทานนอนดูทีวี, เอียงศรีษะ หรือดูจากมุมกวาง
• ผูชมทานอื่นท่ีมีแวนตาสามมิติสามารถเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาแบบ 3D ได
• ทานสามารถซื้อแวนตาแบบพาสซีฟโพลาไรซ สําหรับทีวี 3D ซ่ึงมีวางจําหนายทั่วไปมาใชแทนหรือซ้ือเพ่ิมเติมได (ทานไมสามารถใชแวนตา

สามมิติแบบแอคทีฟชัตเตอรได แวนตาชมภาพยนตรบางประเภทไมเหมาะสมสําหรับรับชมทีวี 3D)
• ฟงกชัน 3D อาจทํางานไดไมเหมาะสม ขึ้นอยูกับแหลงสัญญาณหรือรูปแบบ

• โหมดการแสดงผลอาจไมเปล่ียนเปนโหมด 3D โดยอัตโนมัติ ขึ้นอยูกับแหลงสัญญาณหรือรูปแบบ ในกรณีน้ี ใหเลือกโหมดการแสดง 3D ดวย
ตนเอง

• เพ่ือปองกันการเลือกโหมดการแสดง 3D โดยอัตโนมัติเมื่อมีการตรวจจับสัญญาณ 3D ใหกด HOME แลวเลือก “ต้ังคา” > “การปรับภาพ” > “ต้ังคา 
3D” > “แสดง 3D อัตโนมัติ” > “ปด”

• เอ็ฟเฟกต 3D จําลองอาจมีความคมชัดนอยลงสําหรับแหลงภาพบางประเภท
• การรับรูเอ็ฟเฟกต 3D จําลองอาจแตกตางกันไปในแตละบุคคล
• การแสดง 3D จําลองจะเปล่ียนกลับไปยังโหมดการแสดง 2D โดยอัตโนมัติหลังจากเปดใชงานแลวเปนเวลาหนึ่งช่ัวโมง
• อาจไมสามารถเลือก “ซาย-ขวา”/“บน-ลาง” ได ขึ้นอยูกับแหลงสัญญาณหรือรูปแบบ

ภาพ 2D ปกติ ภาพคูซาย-ขวา ภาพคูบน-ลาง
19 TH



การรับชมเนื้อหา 3D ในรปูแบบ 2D

1 กด 3D เพ่ือแสดงเมนู 3D
2 เลือก “การแสดง 3D”
3 กด 3D เพ่ือเลือก “ปด”
4 กด RETURN เพ่ือออกจากเมนู 3D

เมนู 3D

ทานสามารถปรับการตั้งคาตอไปนี้ไดจากเมนู 3D
กด 3D แลวเลือกการตั้งคาที่ตองการ > ตัวเลือกที่ตองการ

x การแสดง 3D
เม่ือแสดงภาพ 3D:
สับเปล่ียนระหวางโหมดการแสดง 3D และ 2D

เม่ือแสดงภาพที่ไมใชภาพ 3D:
3D จําลอง
แสดงภาพ 2D ปกติในรูปแบบ 3D จําลอง

ซาย-ขวา
แสดงภาพคูซาย-ขวาในรูปแบบ 3D
-ภาพสองภาพที่เกือบจะเหมือนกันทุกประการสําหรับการรับชมแบบ 3D 
จะแสดงในรูปแบบภาพคูซาย-ขวา
ใหสวมแวนตาสามมิติกอนตั้งคา “รูปแบบ 3D” เนื่องจากทานอาจไม
สามารถอานคําแนะนําไดเพราะตัวอักษรบนหนาจอพรามัวเปนสองเทา

บน-ลาง
แสดงภาพคูบน-ลางในรูปแบบ 3D
-ภาพสองภาพที่เกือบจะเหมือนกันทุกประการสําหรับการรับชมแบบ 3D 
จะแสดงในลักษณะที่ภาพหนึ่งอยูดานบนของอีกภาพหนึ่ง
ใหสวมแวนตาสามมิติกอนตั้งคา “รูปแบบ 3D” เนื่องจากทานอาจไม
สามารถอานคําแนะนําไดเพราะตัวอักษรบนหนาจอพรามัวเปนสองเทา

ปด
แสดงภาพในรูปแบบด้ังเดิม

x การปรับความลึกของ 3D
ปรบัความลึกของภาพ 3D

x เอ็ฟเฟกต 3D จําลอง
เพ่ิม/ลดเอ็ฟเฟกต 3D เม่ือทานแสดงภาพ 2D ในรูปแบบ 3D จําลอง

• หากทานกําลังรับชมเนื้อหา 2D ในโหมด 3D จําลอง แลวเปล่ียนไปยังเนื้อหา 2D อื่น โหมดการแสดง 2D จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

• อาจไมสามารถเลือก “ซาย-ขวา”/“บน-ลาง” ได ขึ้นอยูกับแหลงสัญญาณหรือรูปแบบ

• ขอแนะนําใหเลือก [0] สําหรับการใชงานปกติ
• เอ็ฟเฟกต 3D อาจมีความคมชัดนอยลง ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการต้ังคา
20 TH



การใช งานอ ุปกรณ
 เสร ิม
ต้ังคา 3D

ทานสามารถทําการตั้งคาตอไปนีไ้ดจากเมนูตั้งคา 3D
กด HOME แลวเลือก “ตั้งคา” > “การปรบัภาพ” > “ตั้งคา 3D”

แสดง 3D อัตโนมัติ:
เลือก “เปด” หลังจากนั้นภาพ 3D จะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเม่ือตรวจพบสัญญาณ 3D

การแจงสัญญาณ 3D: 
เลือก “เปด” หลังจากนั้นจะมีขอความปรากฏขึ้นมาเม่ือมีการตรวจจับสัญญาณ 3D

รปูแบบวิดโีอที่รองรับ 3D

• โหมดการแสดงผลอาจไมเปล่ียนเปนโหมด 3D โดยอัตโนมัติ ขึ้นอยูกับแหลงสัญญาณหรือรูปแบบ ในกรณีน้ี ใหเลือกโหมดการแสดง 3D 
ดวยตนเอง

สัญญาณเขา รูปแบบ 3D
สัญญาณ

ความละเอียด ความถี่แนวตั้ง (Hz)

HDMI

การรวมเฟรม

1920 × 1080p 24,  30

1920 × 1080i 50,  60

1280 × 720p 24,  30,  50,  60

ซาย-ขวา

1920 × 1080p 24,  50,  60

1920 × 1080i 50,  60

1280 × 720p 50,  60

บน-ลาง

1920 × 1080p 24,  30,  50,  60

1920 × 1080i 50,  60

1280 × 720p 50,  60

MHL

ซาย-ขวา

1920 × 1080p 24

1920 × 1080i 50, 60

1280 × 720p 50, 60

บน-ลาง

1920 × 1080p 24, 30

1920 × 1080i 50, 60

1280 × 720p 50, 60

USB

ซาย-ขวา

1920 × 1080p 24,  25,  30

1920 × 1080i 50,  60

1280 × 720p 24,  25,  30,  50,  60

บน-ลาง

1920 × 1080p 24,  25,  30

1920 × 1080i 50,  60

1280 × 720p 24,  25,  30,  50,  60

• การแสดงภาพแบบ 3D อาจไมปรากฏขึน้ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับเครื่องมือ MHL
• ดูขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบวิดีโอ USB ท่ีรองรับไดจาก หนา 27
21 TH
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เปดใชเมนตูางๆ

ทานสามารถใชงานปุม HOME เพ่ือเขาสูการตั้งคาตางๆ ของเครื่องทีวี, ไฟลส่ือ USB และโหมด
สถานีคล่ืน FM ได

1 กด HOME บนเครื่องทีวีหรือรีโมท

2 กด F/f เพ่ือเลือกตัวเลือก แลวกด 

3 ปฏิบัติตามวิธีการบนหนาจอ

4 หากตองการออกจากเมน ูใหกด HOME

เมนู คําอธิบาย

1 Sony Entertainment Network Sony Entertainment Network เปรียบเสมือนกับประตูสูขอมูลอินเตอรเน็ต ที่นําเสนอความบันเทิง
หลากหลายตามที่ตองการตรงสูทีวีของทาน

2 ส่ืออินเตอรเน็ต ทําใหทีวีสามารถเขาใชบริการทางอินเตอรเน็ต (หนา 35)

3 แอพพลิเคช่ัน อินเตอรเน็ตแอพพลิเคช่ันเปนแอพพลิเคช่ันยอยที่ชวยใหเขาถึงขอมูลตอบสนองซึ่งกนัและกันไดงายข้ึน 
เมื่อทีวีของทานเชื่อมตอกบัอินเตอรเน็ต ทานสามารถแสดงขอมูลตางๆ บนหนาจอได อินเตอรเน็ต
แอพพลิเคช่ันบางประเภทไมสามารถใชงานไดในบางภูมิภาค/ประเทศ (หนา 37)

4 อินเตอรเน็ตเบราวเซอร เมื่อทีวีของทานเชื่อมตอกบัอินเตอรเน็ต ทานจะสามารถเขาชมเว็บไซตได เลือกเบราวเซอรดังกลาว 
และปอน URL

5 รายการโปรแกรมดิจติอล ทานสามารถเลือกรายการโปรแกรมดิจิตอลได (หนา 23)

6 Digital EPG ทานสามารถเลือกคูมือรายการอิเล็กทรอนิกสดิจิตอล (EPG) ได (หนา 24)

7 ส่ือ ภาพถาย: ทานสามารถเพลิดเพลินกับไฟลภาพถายผานอุปกรณ USBได (หนา 25)

เพลง: ทานสามารถเพลิดเพลินกบัไฟลเพลงผานอุปกรณ USB ได (หนา 25)

วิดีโอ: ทานสามารถเพลิดเพลินกับไฟลวิดโีอผานอุปกรณ USB ได (หนา 25)

8 โหมดกรอบรูปภาพ ทานสามารถเลือกเฟรมภาพที่สามารถนําไปใชกบัภาพถาย เพลง และนาฬิกาได (หนา 28)

9 สถานีคลื่น FM รับฟงสถานีคลื่น FM (หนา 30)

0 ตั้งคา แสดงเมนู “ตั้งคา” ซึ่งใชทําการตั้งและปรับคาแบบแอดวานซตางๆ ตัวเลือกที่ทานจะสามารถเลือกใชงาน
อาจแตกตางกนัไป ตัวเลือกที่ใชงานไมไดจะเปนสเีทาหรือไมปรากฏ (หนา 39 ถึง 50)
การปรับภาพ: ปรับภาพดังกลาวบนทีวีของทานใหตองตรงตามความตองการรับชมภาพของทาน
การปรับเสียง: ปรับการตั้งคาเสยีงใหตรงตามคาสัญญาณเสียงที่ทานตองการ ทานสามารถเปลี่ยน
การตั้งคาเสียงออกไปยังอุปกรณรับเสียงที่เช่ือมตออยูของทานไดเชนกนั
จอภาพ: ปรับขนาดและลักษณะภาพที่ทานมองเห็นบนหนาจอ
ปรับชองทีวี: เขาถึงชองสญัญาณและชองสัญญาณเขารายการโปรดของทาน และเลอืกประเภทสัญญาณ 
รวมถึงตั้งชองสัญญาณโดยอัตโนมัติ ทานสามารถปรับชองสัญญาณที่ทานรับชม และตั้งช่ือชองสัญญาณ
ไดตามที่ตองการ
ควบคุมระดับสิทธิการเลน: ตั้งรหัสและจํากดัการเขาถึงการตั้งโปรแกรมใหเปนไปตามการจัดลําดับ
การรับชม ทานสามารถบล็อกชองสญัญาณหรือชองสัญญาณเขาไดเชนกัน
ตั้งคารายการ: ดัดแปลงและปรับตัวเลือกของการตั้งคาทั่วไปตามที่ตองการ
ระบบเพื่อส่ิงแวดลอม: เปลี่ยนการตั้งคาที่เกี่ยวของกับการใชพลังงาน
22 TH



การใช งานระบบเมน ู
การใชงานรายการโปรแกรมดิจิตอล * 

คุณสมบัติ รายการโปรด นี้ ชวยใหทานสามารถกําหนดโปรแกรมรายการโปรดไดสูงถึงส่ีรายการ 

1 ในโหมดดิจิตอล ใหกด HOME และเลือก “รายการโปรแกรมดิจิตอล” จากนั้นกด G/g 
เพ่ือเลือกรายการโปรด 

• หากเลือกรายการโปรดไวกอนหนาแลว เพียงแคกด  เพ่ือเขาสูรายการโปรด

2 ปฏิบัติตามการใชงานที่ตองการตามที่แสดงอยูในตารางดานลางนี ้หรอืที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

* ฟงกชันนี้อาจจะไมสามารถใชงานไดในบางประเทศ/พ้ืนท่ี

เพื่อท่ีจะ ทําไดโดย

สรางรายการโปรด รายการของทาน
เปนคร้ังแรก

1 กด  เพ่ือเลือก “ใช”
2 กดปุมสีเหลืองเพื่อเลือกรายการ รายการโปรด
3 กด F/f เพ่ือเลือกชองสัญญาณที่ทานตองการเปล่ียนตําแหนง แลวกด 
4 กด F/f เพ่ือเลือกตําแหนง แลวกด  เพ่ือบันทึก
5 กดปุม RETURN เพ่ือเสร็จส้ินการตั้งคา

รับชมชองสัญญาณ 1 กด G/g เพ่ือเลือกรายการโปรด
2 กด F/f เพ่ือเลือกชองสัญญาณ แลวกด 

ปดรายการ รายการโปรด กด RETURN

เพ่ิมชองสัญญาณลงในรายการโปรด
ที่กําลังแกไข

1 กดปุมสีฟาเพื่อดูการตั้งคารายการโปรด
2 กดปุมสีเหลืองเพื่อเลือกรายการโปรดที่ทานตองการแกไข
3 กด F/f เพ่ือเลือกชองสัญญาณที่ทานตองการเพิ่มลงไป แลวกด 
4 กด F/f เพ่ือเลือกตําแหนง แลวกด  เพ่ือบันทึก

เปลี่ยนลําดับของชองสัญญาณที่บันทึก
อยูในรายการโปรด

1 กดปุมสีฟาเพื่อดูการตั้งคารายการโปรด
2 กดปุมสีเหลืองเพื่อเลือกรายการโปรดที่ทานตองการแกไข
3 กด  หรือ g เพ่ือขามไปยังรายการโปรด
4 กด F/f เพ่ือเลือกชองสัญญาณที่ทานตองการเพิ่มลงไป แลวกด 
5 กด F/f เพ่ือเลือกตําแหนง แลวกด  เพ่ือบันทึก

ลบชองสญัญาณในรายการ รายการโปรด 
ที่กําลังแกไข

1 กดปุมสีฟาเพื่อดูการตั้งคารายการโปรด
2 กดปุมสีเหลืองเพื่อเลือกรายการ รายการโปรด ที่ทานตองการแกไข
3 กด g และ F/f เพ่ือเลือกชองสัญญาณที่ทานตองการลบออก แลวกด 
4 กดปุมสีฟาเพื่อลบออก

ลบชองสญัญาณทั้งหมดออกจากรายการ 
รายการโปรดปจจุบัน

1 กดปุมสีฟาเพื่อดูการตั้งคารายการโปรด
2 กดปุมสีเหลืองเพื่อเลือกรายการโปรดที่ทานตองการแกไข
3 กดปุมสีฟา
4 กด G/g เพ่ือเลือก “ใช” แลวกด  เพ่ือยืนยัน

รายการโปรแกรมดจิิตอล
23 TH



การใชงานคูมือรายการอิเลก็ทรอนิกสดิจติอล 
(EPG)

ประเทศออสเตรเลีย/สิงคโปร ( *)

ประเทศนิวซีแลนด (MHEG)

1 ในโหมดดิจิตอล กด GUIDE

2 ปฏิบัติตามการใชงานที่ตองการตามที่แสดงอยูในตารางดานลางนี้ 
หรือที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

* ฟงกชันนี้อาจจะไมสามารถใชงานไดในบางประเทศ/ภูมภิาค

• เน้ือหาบนหนาจอจะขึน้อยูกับสถานีท่ีออกอากาศสัญญาณ

เพื่อท่ีจะ ทําไดโดย

รับชมรายการทีวี กด F/f/G/g เพ่ือเลือกรายการทีวีหรือเปดชมชองรายการตามปุมหมายเลข 
แลวกด 

ปด EPG กด GUIDE

• หากการจํากัดอายุสําหรับรายการทีวีไดถูกเลือกไว ขอความสอบถามรหัส PIN จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ สําหรับรายละเอยีด ดู 
“ควบคุมระดับสิทธิการเลน” ท่ีหนา 46

GUIDE ศ 16  อ 11:35

003 Wwwwwwwwwwwwww

004 Channel 4

005 Five

006 ITV2

007 BBC TWO

009 BBC FOUR

010 ITV3

011 SETANTA

012 BBC NEWS

014 ABC NEWS

015 MTV

11:30 12:00 12:30 1:00ศ  16  อ

No Event information

No Event information

WWWWWWW

No Event information

No Event information

No Event information

No Event information

Cracker ER

The N... Extraordinaly People: Britains Identity

The Jermy Kyle ... CSI NewYork: Crime Scene Investigations

Nighbours AfterlifeHomes Under the ...

Ready Steady Cook

House

Crime Hour: Midso...

i

กอนหนา

เลือก

ถัดไป -1 +1

ตัวเลือก RETURNOPTIONS

วัน วัน

จูน ขอมูล ยอนกลับ

เลือกหมายเลขชอง

คูมือรายการอิเล็กทรอนิกสดิจิตอล (EPG)

2012 .07.28

YI-TV,  10:10am

10.00am Yukiko Cooks Challenge

11.00am Wizard of Writing

12.00pm NamNam Power Lunch

  1.00pm The 183 Show

  3.00pm Midday HOT Teatime

  4.00pm Redman in the Moated

 Castle

  5.00pm YI-TV News

  6.00pm Sunset Sports

  7.00pm Northern Village Living

  9.00pm KZ BIZ NETWORK
The super actress Yukiko challenge her
 local specialties!

มาตรฐานการเขารหัสสําหรับขอมูลมัลติมีเดยีและไฮเปอรมีเดยี 
(MHEG)
24 TH



การใช งานระบบเมน ู
การเลนภาพถาย/เพลง/วิดีโอ ผาน USB

ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับไฟลภาพถาย/เพลง/วิดีโอที่บันทึกไวในกลองถายรูปดิจิตอลของ Sony หรอืกลองวิดีโอมือถือ ผานทางสาย 
USB หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB บนเครื่องทีวีของทาน

1 เชื่อมตออุปกรณ USB ที่สนับสนุนเขากับเครื่องทีวี

2 กด HOME

3 กด F/f เพ่ือเลือก “ส่ือ” แลวกด F/f/G/g เพ่ือเลือก “ภาพถาย”, “เพลง” หรือ “วีดิโอ” 
จากนั้น “การเลือกอุปกรณ” จะปรากฏขึ้น กด F/f เพ่ือเลือกโฟลเดอร USB/ตัวอยาง

4 มุมมองภาพขนาดยอของไฟลหรือโฟลเดอรจะปรากฏขึ้น

5 กด F/f/G/g เพ่ือเลือกไฟลหรือโฟลเดอร แลวกด  
เม่ือทานเลือกโฟลเดอรหนึ่งโฟลเดอร ใหเลือกไฟลหนึ่งไฟล แลวกด  
การเลนจะเริ่มตนข้ึน

x การใชงานทั่วไปสําหรับภาพถาย/เพลง/วดีิโอ
ทานสามารถควบคุมการทํางานอุปกรณ USB ที่เชื่อมตออยูโดยผานทางรีโมทคอนโทรลของเครือ่งทีวี

x การใชงานตัวเลือกสําหรับเลน
กดปุมสีตางๆ เพ่ือแสดงรายการทางลัดไปยังเมนูตัง้คาบางเมน ูตัวเลือกตางๆ ในรายการจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสัญญาณเขาและเนื้อหา
ปจจุบัน
ภาพถาย
“เอฟเฟกตของสไลดโชว”: เลือกเอฟเฟกตสําหรับสไลดโชว
“ความเร็วสไลดโชว”: เลือกระยะเวลาในการแสดงสไลดโชว
“เลนสุม”: เลนไฟลในรูปแบบสุม
“ขยาย”: ขยายภาพ (“1”, “2” หรือ “4”)
เพลง
“เลือกเปาหมายท่ีจะเลน”: เลือกคานี้เพ่ือเลนไฟลทั้งหมด หรือเลือกเลนไฟลใดไฟลหนึ่ง
“เลนสุม”: เลนไฟลในรูปแบบสุม
“ระบบลําโพง”: เลือกลําโพง (หนา 41)
วิดีโอ
“เลือกเปาหมายท่ีจะเลน”: เลือกคานี้เพ่ือเลนไฟลทั้งหมด หรือเลือกเลนไฟลใดไฟลหนึ่ง
“ขยาย”: ขยายภาพ (“1”, “2”, “4” หรือ “เต็ม”)
“ลําโพง”: เลือกลําโพง (หนา 41)

z • ถาทานเช่ือมตออุปกรณ USB ในขณะที่ต้ังคา “เร่ิม USB อัตโนมัติ” ไวท่ี “เปด” (หนา 48) มุมมองภาพขนาดยอสําหรับภาพถาย/เพลง/วิดีโอ
ท่ีถูกเลนลาสุดจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ

รายการ คําอธิบาย

m / M กรอกลับไฟล/เลนไปขางหนาอยางรวดเร็วเมือ่กดปุมดังกลาวขณะเลน

. / > ยอนกลบัไปยงัจุดเร่ิมตนของไฟลกอนหนา หรือที่เลนอยู/ถัดไป

N เร่ิมเลน

X หยดุเลนช่ัวครู

x หยดุเลน

z • กดปุมสีเขยีวเพ่ือแสดงคําบรรยายใตภาพหากสามารถใชงานได ขณะท่ีกําลังเลนวีดิโอรูปแบบ TS (ไฟลนามสกุล “.ts” หรือ “.m2ts” ดู หนา 27) 
คําบรรยายใตภาพของไฟลท่ีนามสกุล “.srt” จะไมปรากฏขึ้นมา
25 TH(มีตอ)



ท่ัวไป
“เลนซ้ํา”: เลนไฟลแบบวนซ้ํา
“เรียงลําดับตาม”: เปล่ียนลําดับไฟล

x การต้ังคาภาพ (วดีิโอ)
ทานสามารถปรับคุณภาพของภาพสําหรับวิดีโอ USB

1 เลือกวิดีโอ
ดู “การเลนภาพถาย/เพลง/วิดีโอ ผาน USB” (หนา 25)

2 ในระหวางเลนใหกดปุม OPTIONS จากนัน้กด F/f เพ่ือเลือก “การปรับภาพ” แลวกด 

3 กด F/f/G/g เพ่ือเลือกรายการ จากนั้นกด 

4 กด F/f/G/g เพ่ือปรับการตั้งคา แลวกด 

x การเลนภาพถายในแบบสไลดโชว (ภาพถาย)
ทานสามารถเลนภาพถายตางๆ ในแบบสไลดโชว โดยทานสามารถเลือกคา “เอฟเฟกตของสไลดโชว” และ “ความเรว็สไลดโชว”

1 เลือกภาพถาย
ดู “การเลนภาพถาย/เพลง/วิดีโอ ผาน USB” (หนา 25)

2 กดปุมสีเขียวขณะที่อยูในมุมมองภาพถายขนาดยอ หรือกดปุม OPTIONS ในขณะที่มีภาพถายปรากฏ จากนั้นกด F/f เพ่ือเลือก 
“สไลดโชว” แลวกด 
การหยุดเลนสไลดโชว
กด RETURN หรือ HOME

x การรับชมวีดิโอแบบ 3D ในอุปกรณ USB 
ทานสามารถรบัชมเนื้อหาแบบ 3D ไดโดยเชื่อมตออุปกรณ USB เขากับทีวี (หนา 19) ทีวีเครือ่งนี้ตองรองรับไฟลรูปแบบดังกลาวได 
สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบ ดูหนา 27

• ในขณะที่เครื่องทีวีกําลังคนหาขอมูลท่ีอยูในอุปกรณ USB ใหปฏิบติัตามรายการตอไปน้ี:
– หามปดทีวี
– หามถอดสาย USB ออก
– หามถอดอุปกรณ USB ออก
ขอมูลท่ีอยูในอุปกรณ USB อาจเสียหายได

• Sony จะไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหาย หรือการสูญหายของขอมูลท่ีเก็บไวในสื่อบนัทึกขอมูล เนื่องจากการทํางานผิดพลาดของอุปกรณใดๆ 
ท่ีเช่ือมตออยูหรือของเครื่องทีวี

• ระบบไฟลบนอปุกรณ USB จะรองรับ FAT16, FAT32, FAT8, FAT12 และ NTFS
• ช่ือไฟลและโฟลเดอรอาจแสดงไมถูกตองในบางกรณี
• เมื่อทานเช่ือมตอกลองถายรูปดิจิตอลของ Sony ใหต้ังโหมดเช่ือมตอ USB ของกลองเปน อัตโนมัติ หรือ Mass storage 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโหมดการเช่ือมตอ USB ใหอางอิงจากคูมือการใชงานที่ใหมาพรอมกับกลองถายรูปดิจิตอล 
ความจุสูงสุดของ USB Mass Storage (USB HDD) เทากบั 2 TB

• ตรวจสอบขอมูลลาสุดของอุปกรณ USB ท่ีสนับสนุนไดจากเว็บไซตดานลาง 
http://www.sony-asia.com/bravia/flash.html 

• ใชอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ท่ีไดมาตรฐานอปุกรณจัดเก็บขอมูล USB
• ถาไฟลท่ีถูกเลือกนั้นมีขอมูลคอนเทนเนอรท่ีไมถูกตองหรือไมสมบรูณ ทานจะไมสามารถเลนไฟลดังกลาวได
26 TH

http://www.sony.com.cn/products/bravia/index.htm
http://www.sony.com.cn/products/bravia/index.htm


การใช งานระบบเมน ู
รูปแบบวิดีโอสําหรับ USB

รูปแบบเพลงสําหรับ USB

รูปแบบภาพถายสําหรับ USB

รองรับมาตรฐาน DCF2.0 หรือ EXIF2.21

นามสกุลไฟล คอนเทนเนอร ตัวเขารหัส/
ถอดรหัสวิดีโอ ตัวเขารหัส/ถอดรหัสออดิโอ

.avi AVI

Xvid PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / 
MPEG2 AAC (2ch) / 
MPEG4 AAC (2ch) / 

MPEG4 HE-AAC (2ch) / 
Dolby Digital (2ch) / 

Dolby Digital Plus (2ch) / WMA v8

MPEG1

MPEG2 MP

H.264 BP/MP/HP

MPEG-4 SP/ASP

.wmv
.asf

ASF

WMV v9

MP3 / WMA v8
Xvid

MPEG-4 SP/ASP

VC-1

.mp4

.mov
.3gp

MP4

H.264 BP/MP/HP MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / 
MPEG2 AAC / 
MPEG4 AAC / 

MPEG4 HE-AAC

MPEG-4 SP/ASP

H.263

.mkv MKV

H.264 BP/MP/HP PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / 
MPEG2 AAC (2ch) / 
MPEG4 AAC (2ch) / 

MPEG4 HE-AAC (2ch) / 
Dolby Digital (2ch) / 

Dolby Digital Plus (2ch) / WMA v8 / 
DTS / VORBIS

MPEG-4 SP/ASP

WMV v9

VC-1

VP8

.mpg
.mpeg
.vob
.vro

PS

MPEG1
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / 

Dolby Digital (2ch) / 
Dolby Digital Plus (2ch) / DTSMPEG2 MP

.ts
.m2ts

TS

MPEG2 MP MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / 
MPEG2 AAC / 
MPEG4 AAC / 

MPEG4 HE-AAC / 
Dolby Digital (2ch) / 

Dolby Digital Plus (2ch) / DTS

VC-1

H.264 BP/MP/HP

นามสกุลไฟล ตัวเขารหัส/
ถอดรหัสออดิโอ

.mp3 MP3

.wma WMA v8

นามสกุลไฟล ตัวเขารหัส/ถอดรหัสภาพ

.jpg, .jpeg JPEG

• ไมรับรองการเลนไฟลในรูปแบบดังท่ีกลาวไวขางตน
27 TH



เฟรมภาพถาย

ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมภาพถาย ฟงเพลงหรือวิทยุ 
FM หรือดูนาฬิกาและปฏิทินพรอมกันได

ทานสามารถเขาสูโหมดกรอบรปูภาพไดโดยใชข้ันตอนตอไปนี้:

ทานสามารถสลับโหมดแสดงภาพของเฟรมไดจากเมนูตัวเลือก 
เชน ภาพและนาฬิกา, ภาพแบบเต็มหนาจอ หรือนาฬิกา
แบบเต็มหนาจอ

x หากตองการเลือกภาพถาย
ทานสามารถเลือกภาพถายจากหนวยความจํา USB หรือ
ภาพถาย BIV (ภาพถายจาก Picasa/Photobucket/Shutterfly/
Facebook) ไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

x หากตองการเลือกเพลง
ทานสามารถเลือกเพลงจากหนวยความจํา USB ไดโดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดังนี้

x เพ่ือเลือกโหมดแสดงภาพ
ทานสามารถเปลี่ยนการแสดงกรอบรูปไดโดยเลือก 
“โหมดแสดงภาพ” (หนา 47)
• ภาพและนาฬิกา

• ภาพแบบเต็มจอ

• นาฬิกาแบบเต็มจอ

x หากตองการเลือกโหมดแสดงนาฬกิา
โหมดแสดงปฏิทินมีทั้งหมดหาโหมด 
เม่ือตั้งคา “โหมดแสดงภาพ” เปน “ภาพและนาฬิกา” 
ทานสามารถตั้งคาเปน “ปฏิทิน”, “นาฬกิาอนาล็อก” หรือ 
“นาฬิกาดิจิตอล” ได เม่ือตั้งคา “โหมดแสดงภาพ” เปน 
“นาฬิกาเต็มหนาจอ” ทานสามารถตั้งคาเปน “ปฏิทิน”, 
“ปฏิทินและนาฬิกา หรือ นาฬิกา” ได
สําหรบัรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ หนา 47:
• ปฏิทิน
• นาฬิกาอนาล็อก
• นาฬิกาดิจิตอล
• ปฏิทินและนาฬิกา
• นาฬิกา

1 กด HOME แลวเลือก “โหมดกรอบรูปภาพ”
2 เมื่อทานกําลังเลนไฟลภาพถาย/เพลง ใหกด OPTIONS และเลือก 

“โหมดกรอบรูปภาพ”
3 เลือก“การเลือกภาพ”/“การเลือกเพลง” ในเมนู “การตั้งคากรอบรูป”
4 กด PHOTO FRAME

1 กด HOME และเลือก “ต้ังคา” จากนั้น “ต้ังคารายการ” > “การตั้งคา
กรอบรูป” > “การเลือกภาพ”
กด F/f เพ่ือเลือกโฟลเดอร USB/Picasa/sample ในเมนู 
“การเลือกอุปกรณ” แลวกด  เพ่ือเลือกไฟลจากมุมมอง
ขนาดภาพยอ

2 ในโหมดกรอบรูปภาพ ใหกด OPTIONS > “การเลือกภาพ” 
กด  เพ่ือเลือกไฟลดังกลาวจากมุมมองภาพขนาดยอ

3 กด HOME แลวเลือก “สื่อ” จากนั้นเลือก “ภาพถาย” 
เมื่อกําลังแสดงภาพถาย ใหกด OPTIONS > “โหมดกรอบรูปภาพ” 
เพ่ือใชงาน “กรอบรูป” กับถาพถายที่เลือกไว

• เมื่อทานเลือกภาพถายจากบริการถายภาพ จากนั้นปดโหมด
กรอบรูปภาพและเปดขึ้นอีกครั้ง ภาพตัวอยางจะปรากฏขึ้น

• เมื่อต้ังคา “ต้ังเวลาเปด” ไว จะไมสามารถเลือกภาพถายจาก
บริการภาพถายได

วันนี้

1 กด HOME และเลือก “ต้ังคา” จากนั้น “ต้ังคารายการ” > 
“การตั้งคากรอบรูป” > “การเลือกเพลง”
กด F/f เพ่ือเลือกโฟลเดอร USB/ตัวอยาง ในเมนู “การเลือก
อุปกรณ” แลวกด  เพ่ือเลือกไฟลจากมุมมองขนาดภาพยอ

2 ในโหมดกรอบรูปภาพ ใหกด OPTIONS > “การเลือกเพลง”
กด  เพ่ือเลือกไฟลดังกลาวจากมุมมองภาพขนาดยอ

3 กด HOME แลวเลือก “สื่อ” จากนั้นเลือก “เพลง” 
เมื่อกําลังเลนเพลง ใหกด OPTIONS > “โหมดกรอบรูปภาพ” 
เพ่ือใชงาน “กรอบรูป” กับเพลงที่เลือกไว
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x ระยะเวลา
หากตองการประหยัดพลังงาน ในโหมดกรอบรูปภาพทีวีสามารถ
ใชงานตอเนือ่งไดัสูงสุดถึง 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะปดเครื่อง
โดยอัตโนมัติ หลังจากที่ใชงานโหมดกรอบรูปภาพครบ 24 ชั่วโมง
แลว ใหหยุดใชงานโหมดนี้อยางนอยหนึ่งชั่วโมง เพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดภาพคาง
ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของ “ระยะเวลา” ไดใน “การตั้งคา
กรอบรูป” สําหรับรายละเอียด ดู หนา 48

เพ่ือปองกันไมใหเกิดภาพคาง ตําแหนงของภาพถาย นาฬกิาและ
ปฏิทินจะสลับที่โดยอัตโนมัติทุกชั่วโมง
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การรับฟงสถานีคลืน่ FM

ทานสามารถรบัฟงสถานคีล่ืน FM จากเครื่องทีวีของทานไดโดยการตอสายอากาศ (หนา 5) ยานความถี่ของสถานีคล่ืน FM ที่ปรับสามารถ
จูนไดอยูที่ 87.5-108.0 MHz
เม่ือทานใชงานฟงกชันสถานีคล่ืน FM เปนครัง้แรก ใหกดปุม HOME แลวเลือก “สถานคีล่ืน FM” จากนั้นดําเนินการ “ปรับชองอัตโนมัติ” 
ในเมนู “ตั้งสถานีคล่ืน FM” (หนา 45)

เพื่อท่ีจะ ทําไดโดย

เขาโหมดสถานีคลื่น FM กด HOME แลวเลือก “สถานีคลื่น FM”

ออกจากโหมดสถานีคลื่น FM กด RETURN เพ่ือกลบัไปยังแหลงสัญญาณเขาที่รับชมกอนหนานี้

รับฟงสถานีที่ตั้งไว 1 เขาโหมดสถานคีล่ืน FM
2 กด HOME แลวเลือก “ตั้งคา” ตั้งสถานีคล่ืน FM ที่ตองการและชื่อไดในเมนู “ตั้งสถานคีล่ืน FM” 

จากเมนู “ปรบัชองทีวี” (หนา 45)
• ทานสามารถเขาสูเมนู “ต้ังคาสถานี FM” ไดโดยการเลือก “ต้ังคาสถานี FM” จากเมนูตัวเลือก

ในโหมดสถานีคล่ืน FM

3 กด HOME เพ่ือออกจากเมนู “ปรับชองทีวี” หมายเลขสถานคีล่ืน FM ที่ตั้งไวและชื่อจะปรากฏ
บนหนาจอ หากตองการเลือกสถานีคล่ืน FM ที่ตั้งไวแลว ใหกด PROG +/–

• ทานสามารถใชปุม 0-9 บนรีโมทเพื่อเลือกสถานีคล่ืน FM ท่ีต้ังไวไดโดยตรง

รับฟงสถานีวิทยุที่ไมไดตั้งไว 1 เขาโหมดสถานคีล่ืน FM
2 กด F/f เพ่ือคนหาสถานีวิทยุ FM ที่ตองการดวยตนเอง เครือ่งทีวีจะเริ่มคนหาและหยุดเม่ือพบ

สถานีที่สามารถรับไดสถานีถัดไป
• ทานสามารถปรับจูนความถ่ีคล่ืน FM ของสถานีวิทยุ FM ท่ีตองการไดโดยการกด G/g ความถ่ี

ของคล่ืนวิทยุท่ีสามารถรับไดจะใชสําหรับรับฟงเพ่ือความเพลิดเพลินช่ัวคราวเทานั้น และไมสามารถ
บันทึกเก็บไวในหนวยความจําได

• ถามีขอความ “ใหทําการต้ังสถานีคล่ืน FM” ปรากฏขึ้น ใหเลือกแสดงเมนู “ปรับชองทีวี” แลวเลือก 
“ต้ังสถานีคล่ืน FM” เพ่ือต้ังสถานีวิทยุ FM ท่ีตองการ (หนา 45)

แสดงเฟรมภาพถายพรอมกับรับฟง
สถานีวิทย ุFM

1 กด OPTIONS เพ่ือเลือก “โหมดกรอบรูปภาพ” แลวกด 
2 อางอิงถึง “กรอบรปู” (หนา 28) เพ่ือเลือกภาพถาย หรือ “โหมดแสดงภาพ”

• ภาพ BRAVIA จะปรากฏขึ้นหากไมไดเช่ือมตออุปกรณ USB 

ลดการใชพลังงานขณะที่อยูในโหมด
สถานีคลื่น FM

1 กด OPTIONS เพ่ือเลือก “ประหยัดพลังงาน” เลือกตัวเลือกที่ตองการแลวกด 
• ทานยังสามารถเขาสูฟงกชัน “ประหยัดพลังงาน” ไดโดยเลือก “ระบบเพ่ือสิ่งแวดลอม” จากเมนูต้ังคา 

(หนา 50)

2 ออกจากฟงกชัน “ปดภาพ” ไดโดยการกดปุมใดปุมหนึ่งบนรีโมทคอนโทรล ยกเวนปุม 2 +/– 
หรือ %

• ถาสถานีวิทยุท่ีรับฟงอยูมีเสียงรบกวน ทานสามารถปรับปรุงคุณภาพเสียงไดโดยกด G/g
• ถารายการวิทยุ FM แบบสเตอริโอท่ีรับฟงอยูมีสัญญาณรบกวน ใหกด AUDIO จนกระทั่งขอความ “โมโน” ปรากฏขึ้น เพ่ือตัดการแสดงเสียง

แบบสเตอริโอ แตวิธีการนี้จะทําใหเสียงเบาลง
• ถามีการเช่ือมตอ CATV ไว ระบบอาจไมสามารถรับสัญญาณสถานีคล่ืน FM ได
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การใชงาน BRAVIA Sync พรอมการควบคุม 
BRAVIA Sync

ฟงกชันควบคุม BRAVIA Sync จะทําใหเครื่องทีวีสามารถสื่อสารกับอุปกรณที่เชื่อมตออยูซึ่งสนับสนุนการใชงานฟงกชันดังกลาว โดยใช 
HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ตวัอยางเชน ทานสามารถใชงานอุปกรณทั้งสองตวัได โดยการเชื่อมตอผลิตภัณฑ Sony 
ที่สนบัสนุนฟงกชันควบคุม BRAVIA Sync (โดยผานทางสาย HDMI/MHL)
ตรวจสอบการเชื่อมตออุปกรณใหถูกตอง และทําการตั้งคาที่จําเปน

ควบคุม BRAVIA Sync

• ปดอุปกรณที่เชื่อมตออยูโดยอัตโนมัติ เม่ือทานใชรีโมทคอนโทรลปรับเครื่องทีวีไปที่โหมดเตรียมพรอมใชงาน
• เปดเครื่องทีวีโดยอัตโนมัติและเปล่ียนไปที่แหลงสัญญาณเขาของอุปกรณที่เชื่อมตออยูเม่ืออุปกรณดังกลาวเริ่มตนเลน (ยกเวนในโหมด 

MHL)
• ถาทานเปดชุดเครื่องเสียงที่เชื่อมตออยูในระหวางที่เครื่องทีวีเปดอยู เสียงออกจะเปล่ียนจากลําโพงของเครือ่งทีวีไปที่ชุดเครื่องเสียง
• ปรับระดับเสียง (2 +/–) หรือปดเสียง (%) ของชุดเครื่องเสียงที่เชื่อมตออยู
• ทานสามารถใชงานผลิตภัณฑ Sony ที่เชื่อมตออยูซึ่งมีโลโก BRAVIA Sync โดยใชรีโมทคอนโทรลของเครื่องทีวีได สําหรบัการใชงาน

ที่สามารถควบคุมไดดวยปุม BRAVIA Sync ดูหนา 12
– ใหดูการควบคุมท่ีสามารถทําไดท่ีคูมือการใชงานของอุปกรณดังกลาว

• ถาตัง้คา “ควบคุม BRAVIA Sync” ของทีวี เปน “เปด”, “ควบคุม BRAVIA Sync” ของอุปกรณที่เชื่อมตออยูจะเปล่ียนไปที่ “เปด” 
โดยอัตโนมัติ

x หากตองการตั้งคาควบคุม BRAVIA Sync
ตองตั้งคาควบคุม BRAVIA Sync ทั้งที่เครื่องทีวีและที่อุปกรณที่เชื่อมตออยู ดูการตั้งคาที่เครื่องทีวีไดที่ “การตั้งคา BRAVIA Sync” (หนา 49) 
สําหรับการตั้งคาที่อุปกรณที่เชื่อมตออยู ใหดูที่คูมือการใชงานของอุปกรณนั้น
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การใชงานคุณสมบัติของ
เครือขาย

เม่ือทานเชื่อมตอทีวีเครือ่งนี้กับอินเตอรเน็ต ทานจะเพลิดเพลิน
ไปกับฟงกชันที่หลากหลาย เชน รับชมวิดีโออินเตอรเน็ต เปนตน

การเตรียมเครือขายแบบใชสาย

การต้ังคาการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต

ทานสามารถเชื่อมตอทีวีกับอินเตอรเน็ตไดโดยใชคุณสมบัติของ
เครอืขาย ข้ันตอนการตั้งคาจะแตกตางกันไปตามประเภทของ
เครอืขายและเราเตอร LAN กอนตัง้คาการเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
โปรดแนใจวาไดตั้งคาเราเตอร LAN กอนแลว ตรวจสอบระบบ
ปฏิบัติการ LAN ไรสายของทานตามตารางตอไปนี้

LAN ไรสาย

LAN ใชสาย , ประเภท 4

* ประเภทที่ 1 จะต้ังคาไดงายกวา หากเราเตอรของทานมีปุมต้ังคา
แบบอัตโนมัติ เชน ระบบปองกันแบบสัมผัสครั้งเดียวสําหรับสถานี
ออกอากาศ (AOSS) สวนใหญแลวเราเตอรรุนใหมมักจะมีฟงกชันนี้ 
ตรวจสอบที่เราเตอรของทาน

ประเภท 1: ปฏิบัติตามการปรับตั้งสําหรบั เครือขายท่ีไดรับ
การปองกันท่ีมี Wi-Fi Protected SetupTM (WPS)
ประเภท 2: ปฏิบัติตามการปรับตั้งสําหรบั เครือขายท่ีไดรับ
การปองกันท่ีไมมี Wi-Fi Protected SetupTM (WPS)
ประเภท 3: ปฏิบัติตามการปรับตั้งสําหรบั เครือขายท่ีไมไดรับ
การปองกันท่ีมีเราเตอร LAN ไรสายประเภทใดประเภทหนึ่ง
ประเภท 4: ปฏิบัติตามการปรับตั้งสําหรบั การตั้งคาเครือขาย
ท่ีใชสาย

• ทานจําเปนตองทําสัญญากับผูใหบริการทางอินเตอรเน็ตเพ่ือ
เช่ือมตออินเตอรเน็ต

• สําหรับการเช่ือมตอ LAN ใหใชสายเช่ือมตอประเภทที่ 7 
(ไมไดใหมาดวย)

ทีวี

อินเตอรเน็ต

โมเด็มที่มี
ฟงกชัน
เราเตอร

เราเตอร

โมเด็ม

อินเตอรเน็ต

หรือ

LAN ไรสายมีระบบความปลอดภัย 
ใชหรือไม?

ไม
k ประเภท 3

ใช m

ทานใชเราเตอร LAN ไรสายที่รองรับ
ระบบ Wi-Fi Protected SetupTM (WPS) 
ใชหรือไม?

ไม
k ประเภท 2

ใช m
ประเภท 1*
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ประเภท 1: เครือขายที่ไดรับ
การปองกันที่มี Wi-Fi Protected 
SetupTM (WPS)

มาตรฐาน WPS ชวยใหการปองกันของเครอืขายไรสาย
สะดวกขึ้น เพียงแคกดปุม WPS บนเราเตอร LAN ไรสายเทานั้น 
กอนตัง้คา LAN ไรสาย ใหตรวจสอบตําแหนงของปุม WPS 
บนเราเตอรและศึกษาวิธีใชงานกอน
เพ่ือความปลอดภัย “WPS (PIN)” จะใหรหัส PIN แกเราเตอร
ของทาน ซึ่งรหัส PIN จะเปล่ียนใหมทุกครัง้ที่ทานเลือก “WPS 
(PIN)”

1 กด HOME แลวเลือก “ตั้งคา” > “ตั้งคารายการ” > 
“เครือขาย” > “การตั้งคาเครอืขาย” > “ตั้งคาการเชื่อมตอ
เครือขาย”

2 ตั้งคาไอพี แอดเดรส/พร็อกซีเ่ซิรฟเวอร:
– การตั้งคาอัตโนมัติ:
“ตั้งคาการเชื่อมตอเครอืขาย” > “อัตโนมัติ”
– การตั้งคาดวยตนเอง:
“ตั้งคาการเชื่อมตอเครอืขาย” > “กําหนดเอง” > 
“ตั้งคาระบบไรสาย”

3 เลือก “WPS (ปุมกด)” สําหรับข้ันตอนที่ใชปุมกด หรือ “WPS 
(PIN)” สําหรับข้ันตอนที่ใชรหัส PIN

4 ปฏิบัตติามวิธีการบนหนาจอการตั้งคา

ประเภท 2: เครอืขายที่ไดรับ
การปองกนัทีไ่มมี Wi-Fi Protected 
SetupTM (WPS)

หากตองการตั้งคา LAN ไรสาย จะตองปอน SSID 
(ชื่อของเครอืขายไรสาย) และ security key (WEP หรือ WPA 
key) เชนกัน หากทานไมทราบขอมูลดังกลาวใหดูไดจากคูมือ
การใชงานเราเตอรของทาน

1 กด HOME แลวเลือก “ตั้งคา” > “ตั้งคารายการ” > 
“เครอืขาย” > “ตั้งคาเครือขาย”

2 ตั้งคาไอพี แอดเดรส/พร็อกซี่เซริฟเวอร:
– การตั้งคาอัตโนมัต:ิ
“ตั้งคาการเชื่อมตอเครือขาย” > “อัตโนมัต”ิ
– การตั้งคาดวยตนเอง:
“ตั้งคาการเชื่อมตอเครือขาย” > “กําหนดเอง” > 
“ตั้งคาระบบไรสาย”

3 เลือก “สแกน” แลวเลือกหนึ่งเครือขายจากรายการเครอืขาย
ไรสายที่ผานการสแกนแลว

4 ปฏิบัติตามวิธีการบนหนาจอการตั้งคา

• ช่ือปุมของ WPS อาจจะแตกตางกันไปตามเราเตอรน้ันๆ 
(เชน ปุม AOSS)

• หากตองการใชเครือขายที่มี IPv6 ใหเลือก
“ต้ังคา” > “ต้ังคารายการ” > “เครือขาย” > “ลําดับความสําคัญ 
IPv6/IPv4” > “IPv6” แลวเลือก “อตัโนมัติ” ใน “ต้ังคา
การเช่ือมตอเครือขาย”

• เมื่อเลือก IPv6 แลว ตองต้ังคา “ต้ังคาการเช่ือมตอเครือขาย”
เปน “อัตโนมัติ” พร็อกซี่ HTTP ไมสามารถตั้งคาได

• หากทานใช WPS ในการตั้งคาเครือขาย การตั้งคาความ
ปลอดภัยของเราเตอร LAN ไรสายจะทํางาน และอุปกรณใดๆ 
ท่ีเช่ือมตอกับ LAN ไรสายโดยไมมีการปองกันกอนหนานี้
จะถูกตัดการเช่ือมตอจากเครือขาย
ในกรณีน้ี ใหเปดใชงานการต้ังคาความปลอดภัยของอุปกรณ
ท่ีขาดเช่ือมตอและทําการเช่ือมตออีกครั้ง หรือ ใหทานยกเลิก
ใชงานการต้ังคาความปลอดภัยของ LAN ไรสายได จากนั้น
ใหเช่ือมตออุปกรณดังกลาวเขากับทีวีแบบท่ีไมมีการปองกัน

• หากตองการใชเครือขายที่มี IPv6 ใหเลือก
“ต้ังคา” > “ต้ังคารายการ” > “เครือขาย” > “ลําดับความสําคัญ 
IPv6/IPv4” > “IPv6” แลวเลือก “อัตโนมัติ” ใน “ต้ังคา
การเช่ือมตอเครือขาย”

• เมื่อเลือก IPv6 แลว ตองต้ังคา “ต้ังคาการเช่ือมตอเครือขาย”
เปน “อัตโนมัติ” พร็อกซี่ HTTP ไมสามารถตั้งคาได
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ประเภท 3: เครือขายที่ไมไดรับ
การปองกันที่มีเราเตอร LAN ไรสาย
ประเภทใดประเภทหนึ่ง

หากตองการตั้งคา LAN ไรสาย จะตองปอน SSID (ชื่อของ
เครือขายไรสาย)

1 กด HOME แลวเลือก “ตั้งคา” > “ตั้งคารายการ” > 
“เครือขาย” > “ตั้งคาเครือขาย”

2 ตั้งคาไอพี แอดเดรส/พร็อกซีเ่ซิรฟเวอร:
– การตั้งคาอัตโนมัติ:
“ตั้งคาการเชื่อมตอเครอืขาย” > “อัตโนมัติ”
– การตั้งคาดวยตนเอง:
“ตั้งคาการเชื่อมตอเครอืขาย” > “กําหนดเอง” > 
“ตั้งคาระบบไรสาย”

3 เลือก “สแกน” แลวเลือกหนึ่งเครือขายจากรายการเครือขาย
ไรสายที่ผานการสแกนแลว

4 ปฏิบัตติามวิธีการบนหนาจอการตั้งคา

ประเภท 4: การตั้งคาเครือขาย
ทีใ่ชสาย

หากจําเปน ใหปอนตวัอักษรเฉพาะสําหรับเราเตอรของทาน 
รายการที่จําเปนตองตั้งคา (เชน ไอพี แอดเดรส, Subnet Mask, 
DHCP) อาจจะแตกตางกันไปตามผูใหบรกิารอินเตอรเน็ต
หรือเราเตอร สําหรับรายละเอียด อางอิงไดจากคูมือการใชงาน
ที่ไดรับจากผูใหบริการทางอินเตอรเน็ต หรือที่มาพรอมกับ
เราเตอร

1 กด HOME แลวเลือก “ตั้งคา” > “ตั้งคารายการ” > 
“เครือขาย” > “ตั้งคาเครือขาย”

2 ตั้งคาไอพี แอดเดรส/พร็อกซีเ่ซิรฟเวอร:
– การตั้งคาอัตโนมัติ:
“ตั้งคาการเชื่อมตอเครอืขาย” > “อัตโนมัติ”
– การตั้งคาดวยตนเอง:
“ตั้งคาการเชื่อมตอเครอืขาย” > “กําหนดเอง” > “ตั้งคา
ระบบใชสาย”

3 ปฏิบัติตามวิธีการบนหนาจอการตั้งคา

"ตั้งคาเครือขาย” สามารถดําเนนิการไดจากเมนู “เริ่มตน
อัตโนมัติ”
• สามารถใชการปรับตั้งอัตโนมัติของเครือขายแบบใชสาย/

ไรสายได
– เมื่อเช่ือมตอเขากับสาย LAN: แบบใชสาย

• ตัง้คาเปน “อัตโนมัติ” ตั้งคาไอพี แอดเดรสโดยอัตโนมัติ 
สําหรับพร็อกซี่เซิรฟเวอรที่ไมใชงาน

ดูสถานะเครือขาย

ทานสามารถยืนยันสถานะเครือขายของทานได

1 กด HOME แลวเลือก “ตั้งคา” > “ตั้งคารายการ” > 
“เครอืขาย” > “ตั้งคาเครือขาย”

2 เลือก “ดูการตั้งคาและสถานะเครือขาย”

• ไมจําเปนตองปอนขอมูล Security key (WEP หรือ WPA key) 
เน่ืองจากทานไมจําเปนตองเลือกวิธีการปองกันความปลอดภัย
ใดๆ ในขั้นตอนนี้

• หากตองการใชเครือขายที่มี IPv6 ใหเลือก
“ต้ังคา” > “ต้ังคารายการ” > “เครือขาย” > “ลําดับความสําคัญ 
IPv6/IPv4” > “IPv6” แลวเลือก “อตัโนมัติ” ใน “ต้ังคา
การเช่ือมตอเครือขาย”

• เมื่อเลือก IPv6 แลว ตองต้ังคา “ต้ังคาการเช่ือมตอเครือขาย”
เปน “อัตโนมัติ” พร็อกซี่ HTTP ไมสามารถตั้งคาได

• หากตองการใชเครือขายที่มี IPv6 ใหเลือก
“ต้ังคา” > “ต้ังคารายการ” > “เครือขาย” > “ลําดับความสําคัญ 
IPv6/IPv4” > “IPv6” แลวเลือก “อัตโนมัติ” ใน “ต้ังคา
การเช่ือมตอเครือขาย”

• เมื่อเลือก IPv6 แลว ตองต้ังคา “ต้ังคาการเช่ือมตอเครือขาย”
เปน “อัตโนมัติ” พร็อกซี่ HTTP ไมสามารถตั้งคาได
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การใช งานระบบเมน ู
หากทานไมสามารถ
เชื่อมตอกับอินเตอรเนต็ได

ใหใชการวิเคราะหเพ่ือตรวจหาสาเหตุที่อาจเปนไปไดสําหรับ
ความลมเหลวจากการเชื่อมตอเครอืขาย และการตั้งคา

1 กด HOME แลวเลือก “ตั้งคา” > “ตั้งคารายการ” > 
“เครือขาย” > “ตั้งคาเครือขาย”

2 เลือก “ดูการตั้งคาและสถานะเครือขาย”

3 เลือก “ตรวจสอบการเชื่อมตอ” 
ซึ่งอาจใชเวลาหลายนาที ทานจะไมสามารถยกเลิก
การวิเคราะหไดหลังจากที่เลือก “ตรวจสอบการเชื่อมตอ”

การคนหาเว็บไซต

เม่ือทีวีของทานเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต ทานจะสามารถเขาชม
เว็บไซตได

กด HOME แลวกด “อินเตอรเน็ตเบราวเซอร” เพ่ือใชงาน
เบราวเซอร
ทานสามารถบุกมารกเว็บไซตโปรดของทานได เพ่ือใหสะดวก
ในการเขาชม

x หมายเหตุเก่ียวกับอินเตอรเนต็เบราวเซอร
Sony จะไมขอรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่มีสาเหตมุาจาก
หรอืเก่ียวของกับการใชงานอินเตอรเน็ตเบราวเซอร ขอบกพรอง 
(รวมถึงซอฟตแวร) หรือการสื่อสารที่ลมเหลว

x เม่ือใชงานเมาส USB/แปนพิมพ USB
• ทานสามารถยายเคอรเซอรไดโดยใชเมาส USB
• ทานสามารถปอนขอความไดโดยใชแปนพิมพ

• หากทีวีไมไดรองรับฟงกชันจากบริการทางอินเตอรเน็ต 
ขอมูลของเว็บอาจจะปรากฏขึ้นมาไมถูกตอง หรือบางฟงกชัน
อาจจะทํางานไมถูกตอง นอกจากนี้ ทีวีอาจจะไมรองรับฟงกชัน
ท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ิมเติมในอนาคต

• ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอปุกรณ USB ทานอาจจะไมสามารถควบคุม
เบราวเซอรได
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เพลิดเพลนิกับ Sony 
Entertainment Network

Sony Entertainment Network เปรียบเสมือนกับประตูสูขอมูล
อินเตอรเน็ต ที่นําเสนอความบันเทิงหลากหลายตามที่ตองการ
ตรงสูทีวีของทาน โดยการเชื่อมตออินเตอรเนต็แบบบรอดแบนด 
ทานจะสามารถเพลิดเพลินกับการรับชมวีดิโอ ซึ่งรวมถึง
ภาพยนตรและการตูน

x หากตองการใชงาน Sony Entertainment Network

1 กด HOME แลวเลือก “Sony Entertainment Network”

2 กด F/f/G/g เพ่ือเลือกการใชงานวิดีโอที่ตองการ
ในรายการบริการและกด 

3 เนนเนื้อหาที่ตองการ แลวกด 

x หากตองการออกจาก Sony Entertainment 
Network

กด HOME

x การเขาใชงานวิดีโออินเตอรเน็ต
วิดีโออินเตอรเนต็สามารถเขาใชไดโดยการกดปุม SEN บนรีโมท
คอนโทรล

x การคนหาเนื้อหาวีดิโอแบบไปขางหนา/ยอนหลัง
กดปุมบนรีโมทคอนโทรลที่ตอบสนองกับการแสดงการควบคุม
บนหนาจอ

x การใช YouTube Leanback
ปฏิบัติตามขั้นตอนใน “เพลิดเพลินกับ Sony Entertainment 
Network” (หนา 36) เพ่ือเริม่ใชงาน “Sony Entertainment 
Network” จากนั้นเลือก YouTube เพ่ือเขาสู YouTube Leanback

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเช่ือมตอทีวีกับอนิเตอรเน็ต
บรอดแบนด และเสร็จสิ้น “ต้ังคาเครือขาย” แลว (หนา 47)

• หากทานพบปญหากับการใชงานคุณสมบติัน้ี ใหตรวจสอบ
การตั้งคาของการเชื่อมตออินเตอรเน็ตวาถูกตองหรือไม

• ขอมูลเกี่ยวกับสัญลักษณท่ีเนนไวจะปรากฏขึ้นในขอมูลพิเศษ
• การเช่ือมตอไปยังเนื้อหาอินเตอรเน็ตจะขึ้นอยูกับผูใหบริการ

เน้ือหาอินเตอรเน็ต
• บริการบล็อกเนื้อหาวิดีโอนั้นจะขึ้นอยูกับการต้ังคา "ควบคมุ

ระดับสิทธิการเลน" ของทีวี ผูใหบริการบางรายจะไมรองรับ
ฟงกชันนี้ (หนา 46)

• หากตองการปรับปรุงการบริการขอมูลของ Sony 
Entertainment Network ใหกด HOME แลวเลือก “ต้ังคา” > 
“ต้ังคารายการ” > “เครือขาย” > “รีเฟรชขอมูลอินเตอรเน็ต”

การแสดงการควบคุม
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การใช งานระบบเมน ู
เพลิดเพลนิกับ
แอพพลิเคชั่น

ดวยแอพพลิเคชั่นนี้ ทานสามารถแสดงขอมูลตางๆ บนหนาจอได 
อินเตอรเน็ตแอพพลิเคชั่นเปนแอพพลิเคชั่นยอยที่ชวยใหเขาถึง
ขอมูลตอบสนองซึ่งกันและกันไดงายขึ้น เม่ือทีวีของทานเชื่อมตอ
กับอินเตอรเน็ต

1 กด HOME

2 กด F/f เพ่ือเลือก “แอพพลิเคชั่น” แลวกด 

3 เลือกแอพพลิเคชั่นที่ตองการแสดงขึ้นบนหนาจอ

x การเขาใชงานแอพพลิเคชั่น
สามารถเขาใชงานแอพพลิเคชั่นไดโดยกดปุม SEN บนรีโมท
คอนโทรล

การใชฟงกชันการสะทอน
หนาจอ

“การสะทอนหนาจอ” เปนฟงกชันที่ใชแสดงหนาจอของอุปกรณ
เคล่ือนที่ข้ึนบนหนาจอทีวีโดยใชเทคโนโลยี Miracast
ทีวีสามารถเชื่อมตอไดโดยตรงกับอุปกรณที่รองรบัการสะทอน
หนาจอ (เชน สมารทโฟน, PC) ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับ
หนาจอแสดงผลของอุปกรณที่ใหญข้ึนบนหนาจอทีวี ไมจําเปน
ตองใชเราเตอรไรสาย (หรือจุดเชื่อมตอ) เพ่ือใชงานฟงกชันนี้

1 กดปุม /  แลวเลือก “การสะทอนหนาจอ” โดยใชปุม 
F/f

2 เปดใชงานอุปกรณที่รองรับการสะทอนหนาจอเพื่อเชื่อมตอ
กับทีวี

เม่ือเชื่อมตออุปกรณดังกลาวกับทีวีแลว หนาจอของอุปกรณ
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอของทีวีเชนกัน
สําหรับรายละเอียด ใหอางอิงจากคูมือการใชงานของอุปกรณ

x การแสดงรายการอุปกรณที่เชื่อมตออยู/อุปกรณ
ที่ไมไดลงทะเบียน

เม่ือหนาจอ การสะทอนหนาจอ แสดงวาพรอมใชงาน ใหกดปุม 
OPTIONS จากนั้นเลือก “แสดง/ลบรายการเครื่องมือ”

หากตองการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ ใหเลือกอุปกรณ
ในรายการที่จะลบ จากนั้นกดปุม แลวเลือก “ใช” ในหนาจอยืนยัน

หากตองการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณทั้งหมด ใหกดปุม 
OPTIONS เลือก “ลบทั้งหมด” แลวเลือก “ใช” ในหนาจอยืนยัน

x หากตองการใหแสดงขอความในขณะที่พยายาม
เชื่อมตออุปกรณเขากับทีวี

ใชงานฟงกชันนี้สามารถเลี่ยงอุปกรณที่ไมตองการเชื่อมตอได 
เม่ือหนาจอพรอมใชงานของการสะทอนหนาจอปรากฏขึ้น 
ใหกดปุม OPTIONS จากนั้นเลือก “การแจงการลงทะเบียน” > 
“เปด”

โปรดจําไววา หากทานปฏิเสธคํารองขอลงทะเบียนจากอุปกรณ
ไปแลว ทานจะไมสามารถเชื่อมตออุปกรณไดหากไมไดลบออก
จากรายการอุปกรณ

หากตองการเชื่อมตออุปกรณที่ปฏิเสธไปแลว ใหกด OPTIONS  
เลือก “แสดง”/“ลบรายการเครื่องมือ” จากนั้นลบอุปกรณที่ปฏิเสธ
ออกไป จากนั้นทําการเชื่อมตออุปกรณอีกครัง้

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเช่ือมตอทีวีกับอนิเตอรเน็ต และ 
“ต้ังคาเครือขาย” เสร็จสมบูรณ

• หากทานพบปญหากับการใชงานคุณสมบติัน้ี ใหตรวจสอบ
การตั้งคาของการเชื่อมตออินเตอรเน็ตวาถูกตองหรือไม
37 TH(มีตอ)



• การเช่ือมตออุปกรณตองปฏบิัติตามดังตอไปน้ี:
– อุปกรณท่ีรองรับการสะทอนหนาจอ: การเช่ือมตอ 2.4GHz 

(ไมรองรับ 5GHz)
– อุปกรณท่ีรองรับ Miracast: การเช่ือมตอ 2.4GHz 

(ไมรองรับ 5GHz)
38 TH



การใช งานระบบเมน ู
ปรับคาการตั้งคา

การปรับภาพ

• ตัวเลือกท่ีทานปรับไดจะแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับสถานการณ ตัวเลือกท่ีใชงานไมไดจะเปนสีเทาหรือไมปรากฏ

โหมดภาพ ตัง้คาโหมดภาพ ตัวเลือกที่สามารถเลือกไดจะแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับการตั้งคา “เลือกฉาก”
“ภาพคมเขม”: เพ่ิมคอนทราสตและความคมชัดของภาพ
“ภาพปกติ”: สําหรับภาพมาตรฐาน แนะนําใหใชเพ่ือความบันเทิงในบาน
“เลือกปรับ”: ชวยใหทานบันทึกการตั้งคาที่ตองการได
“ภาพยนตร”: สําหรับเนื้อหาดังที่ปรากฏในฟลมภาพยนตร รูปแบบนี้เหมาะสําหรบัส่ิงแวดลอมที่เสมือน
โรงภาพยนตร
“กราฟฟก”: ปรับคุณภาพของภาพใหเหมาะสมสําหรบัการรบัชมภาพกราฟฟก

โหมดเลือกฉาก
กด OPTIONS และเลือกเมนู “เลือกฉาก” เม่ือทานเลือกฉากที่ตองการแลว ระบบจะทําการปรับคุณภาพ
ของภาพและเสียงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับฉากที่เลือกโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกที่ทานจะสามารถเลือกใชงาน
อาจแตกตางกันไป ตัวเลือกที่ใชงานไมไดจะเปนสีเทา
“อัตโนมัติ”: ใหภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีที่สุดตามแหลงสัญญาณเขาโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจไมมีผลใดๆ 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับอุปกรณที่ตอเชื่อมอยู
“ท่ัวไป”: เปนการตั้งคาของผูใชในปจจุบัน
“เพลง”: ใหเสียงใสเต็มระดับเสมือนอยูในการแสดงคอนเสิรต
“ภาพยนตร”:  ใหภาพและเสียงแบบเต็มระดับเสมือนนั่งชมอยูในโรงภาพยนตร
“เกมส”: ใหภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อความบันเทิงในการเลนเกมสที่สมบูรณแบบ
“กราฟฟก”: ใหภาพที่มีรายละเอียดชัดเจนย่ิงข้ึนเพ่ือลดความออนลาจากการรบัชมเปนเวลานาน
“กีฬา”: ภาพและเสียงสมจริงเสมือนอยูในสนามกีฬา

ยกเลิก ยกเลิกการตั้งคา “การปรบัภาพ” ทั้งหมดยกเวน “โหมดภาพ”, “ตั้งคาปรับภาพอัจฉริยะ-พลัส” และ “ตั้งคา 
3D” เปนการตั้งคาจากโรงงาน

ไฟจอภาพ ปรับความสวางของไฟจอภาพ

ภาพ เพ่ิมหรือลดคอนทราสตของภาพ

สวาง ปรับภาพใหสวางขึ้นหรือมืดลง

สี เพ่ิมหรือลดความเขมสี

เฉดสี เพ่ิมหรือลดโทนสีเขียวและโทนสแีดง
• เมื่อรับชมรายการอนาล็อกหรือสัญญาณวิดีโอเขา “เฉดสี” จะสามารถเลือกใชงานสําหรับระบบสีแบบ NTSC 
เทานั้น

คมชัด ปรับภาพใหคมชัดขึ้นหรือนุมนวลลง

โทนสี ปรับสีขาวของภาพ
“เย็น”: ปรับใหสีขาวมีโทนสีน้ําเงิน
“ปานกลาง”: ปรับใหสีขาวมีโทนสีเปนกลาง
“รอน”: ปรับใหสีขาวมีโทนสีแดง

ลดคล่ืนรบกวน ลดจุดรบกวนในภาพ (ภาพจุดขาวหิมะ) ในกรณีสัญญาณออกอากาศออน

ลดการรบกวนแบบ MPEG ลดจุดรบกวนในภาพสําหรับสัญญาณวิดีโอที่ถูกบีบอัดขอมูลแบบ MPEG
39 TH(มีตอ)



การปรับเสียง

Motionflow ชวยใหการเคล่ือนไหวของภาพเรียบข้ึนและลดความพรามัวของภาพ
“มาก”: ชวยใหความเคลื่อนไหวของภาพเรียบข้ึน เชน สําหรับเนื้อหาที่ปรากฏในฟลมภาพยนตร
“ปกติ”: ใหภาพที่เคล่ือนไหวไดอยางเรียบเนียน ใชงานการตั้งคานีสํ้าหรบัการใชงานปกติ
“ปด”: ใชงานการตั้งคานี้เม่ือการตั้งคา “มาก” และ “ปกต”ิ กอใหเกิดคล่ืนรบกวน

แบบโรงภาพยนตร ชวยปรับปรุงการเคล่ือนไหวของภาพ รวมถึงลดความพรามัวและจุดหยาบของภาพที่ปรากฏในฟลม
ภาพยนตร เลือก “อัตโนมัติ 1” เพ่ือแสดงภาพดั้งเดิมตามที่ปรากฏในฟลมภาพยนตร หรือ “อัตโนมัติ 2” 
สําหรับการใชงานปกติ (รายการตั้งคาจะเปล่ียนไปตามรุนของเครือ่งทีวี)

ตั้งคาแบบแอดวานซ ชวยใหทานตั้งคา “การปรบัภาพ” ดวยรายละเอียดที่เพ่ิมข้ึน ไมสามารถใชการตั้งคาดังกลาวไดเม่ือตัง้คา 
“โหมดภาพ” เปน “ภาพคมเขม”
“ยกเลิก”: ยกเลิกการตั้งคาแอดวานซทั้งหมดกลับคืนสูคาที่ตั้งจากโรงงาน
“Adv. Contrast Enhancer”:  ปรับ “ไฟจอภาพ” และ “ภาพ”  ใหเหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติโดยดูจาก
ความสวางของหนาจอ การตั้งคานีใ้ชไดผลดีกับภาพมืด โดยจะเพิ่มคอนทราสตความแตกตางของภาพ
ที่คอนขางมืด
“โทนสีดํา”:  เพ่ิมคอนทราสตในบรเิวณที่มืดของภาพ
“คาแกมมา”:  ปรบัสมดุลระหวางบริเวณสวางและมืดของภาพ
“สีขาว”:  ปรับเนนสีขาว
“สีสดใส”:  ปรับสีใหสดใสขึ้น
“LED Motion Mode”: ลดความพรามัวในภาพยนตรโดยการควบคุมแหลงไฟจอภาพ LED แตความ
สวางจะลดลง

ตั้งคาปรับภาพอัจฉริยะ-พลัส “ปรับภาพอัจฉริยะพลัส”
ชวยใหทานปรับปรุงคุณภาพของภาพเมื่อรับชมรายการทีวีหรือสัญญาณเขาของวิดีโอ ตัวเลือกที่สามารถ
เลือกไดจะแตกตางกันออกไปโดยจะขึ้นอยูกับการตั้งคา “เลือกฉาก”

“แสดงระดับสัญญาณ”
เปด/ปดฟงกชัน “แสดงระดับสัญญาณ” เม่ือเลือก “เปด” แถบแสดงระดับสัญญาณจะปรากฏขึ้นเม่ือทาน
เลือกชองสัญญาณอนาล็อกหรือสัญญาณเขาของวิดีโอ

“ภาพดีทีสุ่ด”
ชวยใหทานปรับปรุงคุณภาพของภาพตามการตัง้คาที่ทานตองการได
“ชัดเจน”: สําหรับภาพที่คมขึ้นโดยที่สัญญาณรบกวนชัดเจนขึ้น
“ภาพไหลล่ืน”: สําหรับภาพที่นุมนวลโดยที่สัญญาณรบกวนจางลง

ตั้งคา 3D “แสดง 3D อัตโนมัติ”
เลือก “เปด” เพ่ือสลับไปยังโหมดแสดงภาพแบบ 3D โดยอัตโนมัติเม่ือตรวจพบสัญญาณ 3D

• โหมดแสดงภาพจะไมเปล่ียนเปนโหมด 3D โดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีจะขึน้อยูกับแหลงท่ีมาหรือรูปแบบของ
สัญญาณ ในกรณีน้ี ใหเลือกโหมดแสดงภาพแบบ 3D ดวยตนเอง

“การแจงสัญญาณ 3D”
เลือก “เปด” เพ่ือแจงเตือนเมื่อตรวจพบสัญญาณ 3D 

โหมดเสียง ตัง้คาโหมดเสียง
“ปกติ”: สําหรับเสียงมาตรฐาน
“เพลง”:  ใหเอ็ฟเฟกตเสียงเซอรราวดที่ทําใหทานรูสึกเหมือนถูกโอบลอมดวยเสียงอยางในเวทีแสดง
ดนตรี
“ภาพยนตร”: ใหเอ็ฟเฟกตเสียงเซอรราวดเสมือนชุดเครื่องเสียงชั้นดีในโรงภาพยนตร
“เกมส”: ใหเอ็ฟเฟกตเสียงเซอรราวดเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของเสียงเกมส
“กีฬา”: ใหเอ็ฟเฟกตเสียงเซอรราวดที่ทําใหทานรูสึกเหมือนกําลังรับชมการแขงขันกีฬา

ยกเลิก ยกเลิกการตั้งคาทั้งหมดใน “การปรับเสียง” ยกเวน “โหมดเสียง”, “เสียงคูขนาน”, “ระบบลําโพง”, 
“เสียงออก” และ “ตั้งคาแบบแอดวานซ” เปนการตั้งคาจากโรงงาน
40 TH



การใช งานระบบเมน ู
อีควอไลเซอร ปรับการตั้งคาความถี่ของเสียง
กด G/g เพ่ือเลือกความถี่เสียงที่ตองการ แลวเลือก F/f เพ่ือปรับการตั้งคาและกด  เม่ือทานเลือก
ตวัเลือก “โหมดเสียง” คาที่ตั้งไวจะถูกใชงาน 
การเลือก “ยกเลิก” จะตัง้คา “อีควอไลเซอร” เพ่ือการตั้งคาด้ังเดิม

• การปรับคาความถ่ีสูงจะเปนการปรับเสียงสูง และการปรับคาความถ่ีตํ่าจะเปนการปรับเสียงตํ่า

ตัวปรับเพิ่มเสียง สรางสัญญาณเสียงที่สมบูรณแบบเพ่ือการสัมผัสพลังเสียงที่คมชัดมากยิ่งข้ึน โดยการขับเสียงทุม
และเสียงแหลม

เนนเสียงชัดเจน ทําใหเสียงชัดเจนมากขึ้น

สเตอริโอจําลองแบบ เพ่ิมเอ็ฟเฟกตเสียงเซอรราวดแกรายการที่ออกอากาศดวยระบบเสียงโมโน

ปรับความดังอัตโนมัติ ลดความแตกตางของระดับเสียงในชองรายการและโฆษณาใหเหลือนอยที่สุด (เชน โฆษณามักจะมีเสียง
ดังกวาเสยีงรายการ)

เสมอกัน ปรับเนนเสียงลําโพงขางซายหรือขวา

ออฟเซ็ทระดับเสียง ปรับระดับเสียงของสัญญาณเขาปจจุบันเม่ือเทียบกับสัญญาณเขาอื่นๆ

เสียงคูขนาน เลือกเสียงจากลําโพงสําหรับสัญญาณเสียงออกอากาศสเตอริโอหรือสองภาษา
“สเตอริโอ”/“โมโน”:  สําหรับสัญญาณที่ออกอากาศแบบสเตอริโอ
“ภาษาหลัก”/“ภาษารอง”/“โมโน”:  สําหรับการออกอากาศแบบสองภาษา ใหเลือก “ภาษาหลัก” 
สําหรับชองเสียง 1, “ภาษารอง” สําหรับชองเสียง 2 หรือ “โมโน” สําหรับชองเสียงโมโน ถาสามารถ
เลือกใชงานได

• ถาหากสัญญาณมีกําลังออนมาก เสียงจะเปนแบบชองเสียงเดียวโดยอตัโนมัติ
• ถาหากเสียงสเตอริโอมีเสียงรบกวนในขณะรับสัญญาณรายการแบบ NICAM ใหเลือก “โมโน” เสียงจะกลาย
เปนแบบชองเสียงเดียว แตเสียงรบกวนจะลดลง

• การต้ังคา “เสียงคูขนาน” จะถูกบนัทึกไวสําหรับแตละชองโปรแกรม
• เมื่อเลือก “โมโน” ไว ทานจะไมสามารถรับฟงเสียงออกอากาศแบบสเตอริโอได 

z • ถาทานเลือกอุปกรณอื่นท่ีเช่ือมตออยูกับทีวี ใหต้ังคา “เสียงคูขนาน” ไวท่ี “สเตอริโอ”, “ภาษาหลัก” หรือ 
“ภาษารอง” อยางไรก็ตาม เมื่อเลือกอุปกรณภายนอกที่เช่ือมตออยูท่ีชองตอ HDMI (ยกเวน HDMI 1) 
คาจะถูกกําหนดคงที่ไวท่ี “สเตอริโอ”

• ถาทานเขาสูโหมดสถานีคล่ืน FM ใหต้ังคา “เสียงคูขนาน” ไวท่ี “สเตอริโอ” หรือ “โมโน”

ระบบลําโพง “ลําโพงทีวี”:  เปดและสงสัญญาณเสียงทีวีออกทางลําโพงของเครื่องทีวี
“เครื่องเสียง”:  ปดลําโพงของเครื่องทีวีและสงสัญญาณเสียงทีวีออกทางเครือ่งเสียงภายนอกที่เชื่อมตอ
อยูกับชองตอสัญญาณเสียงออกที่เครื่องทีวี
และทานยังสามารถเปดอุปกรณที่เชื่อมตออยูซึง่สนับสนุนฟงกชันการควบคุม BRAVIA Sync หลังจาก
ตัง้คาการควบคุม BRAVIA Sync ที่เหมาะสมไวแลว

เสียงออก “เปล่ียนแปลง”: เม่ือใชงานชุดเครื่องเสียงภายนอก ทานสามารถควบคุมระดับเสียงออกไดดวย
รโีมทคอนโทรลของเครื่องทีวี
“คงท่ี”:  ควบคุมเสียงออกของเครื่องทีวีใหคงที่ ใชปุมปรับระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงปรับระดับเสียง 
(รวมถึงการตั้งคาระบบเสียงอื่นๆ) ผานทางชุดเครื่องเสียงของทาน

ตั้งคาแบบแอดวานซ “ชวงเต็มระดับ”
ชดเชยความตางของระดับเสียงระหวางชองสัญญาณที่แตกตาง (เฉพาะระบบเสียง Dolby Digital)
z • เอ็ฟเฟกตน้ีอาจจะไมทํางานหรือเปล่ียนไป ท้ังน้ีขึ้นอยูกับรายการทีวีดังกลาวแตไมรวมถึงการต้ังคา 

“ชวงเต็มระดับ”

“ชองตอออกของสัญญาณเสียงดิจติอล”
ตัง้คาสัญญาณเสียงที่ออกจาก HDMI IN 1 (ARC) ของทีวี ตั้งคาเปน “อัตโนมัติ” เม่ืออุปกรณที่เชื่อมตอ
อยูรองรบั Dolby Digital หรือ DTS ตั้งคาเปน “PCM” เม่ือเชื่อมตออุปกรณที่ไมไดรองรับ Dolby Digital

“โหมดดาวนมิกซ”
ตัง้คาขั้นตอนดาวนมิกซของชองสัญญาณมัลติเปนเสียงแบบสองชองทาง เลือก “เซอรราวด” เพ่ือใหได
การทํางานระบบเซอรราวดที่ดีที่สุด
เลือก “สเตอริโอ” เพ่ือใหไดเสียงออกแบบสเตอริโอ
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จอภาพ

ตารางอางอิงสัญญาณเขาจาก PC สําหรับ HDMI IN 1, 2/MHL, 3, 4

โหมดจอภาพ รายละเอียดเก่ียวกับโหมดจอภาพ ดูหนา 13

เลือกจอกวางอัตโนมัติ เปล่ียนโหมดจอภาพโดยอัตโนมัติตามสัญญาณเขาจากอุปกรณภายนอก หากตองการคงการตั้งคา
ของทาน ใหเลือก “ปด”

• “จอภาพอัตโนมัติ” จะสามารถใชงานไดเมื่อรับชมรายการแบบดิจิตอลหรือรายการจากสัญญาณเขาวิดีโอ 
สัญญาณเขา HDMI/MHL และของอุปกรณ ในรูปแบบ 480i/p หรือ 576i/p เทานั้น

z • แมวา “เลือกจอกวางอัตโนมัติ” จะถูกต้ังไวท่ี “เปด” หรือ “ปด” ก็ตาม ทานจะยังสามารถแกไขรูปแบบ
ของจอภาพไดโดยกดปุม  ซํ้าๆ

กําหนดภาพระบบ 4:3 เลือกคาปกติของโหมดจอภาพสําหรับสัญญาณออกอากาศ 4:3
“ขยายภาพ”:  ขยายภาพ 4:3 ใหเต็มหนาจอ 16:9 โดยรกัษาภาพดั้งเดิมไวใหมากทีสุ่ด
“ปกติ”: แสดงภาพที่แพรภาพออกอากาศ 4:3 ปกติ ในอัตราสวนที่ถูกตอง
“ปด”:  คงการตั้งคา “โหมดจอภาพ” ปจจุบันเอาไวเม่ือทําการเปล่ียนชองหรือเปล่ียนสัญญาณเขา

บริเวณแสดงภาพอัตโนมัติ “เปด”:  ปรับพ้ืนที่แสดงภาพตามเนื้อหาสัญญาณโดยอัตโนมัติ
“ปด”:  ปดคุณสมบัตพิิเศษ “บรเิวณแสดงภาพอัตโนมัต”ิ เลือกหนึง่ตวัเลือกจากรายการตวัเลือกของ 
“บริเวณแสดงภาพ”

บริเวณแสดงภาพ ปรับพ้ืนที่แสดงภาพ
“เต็มพิกเซล”: แสดงภาพสําหรบัแหลงสัญญาณแบบ 1080/50i, 1080/60i, 1080/50p และ 1080/60p 
(ชองตอเขา HDMI/MHL หรือคอมโพเนนตเทานัน้) หรือ 1080/24p (ชองตอเขา HDMI/MHL เทานัน้) 
ในขนาดดั้งเดิม (สามารถใชงานไดตามรุนของเครื่องทีวี)
“+1”:  แสดงภาพที่ขนาดด้ังเดิมของภาพนั้น  (ไมสามารถใชไดกับสัญญาณภาพสมบูรณและรายการ
แบบอนาล็อก)
“ปกติ”:  แสดงภาพในขนาดที่แนะนํา
“-1”:  ขยายภาพจนขอบภาพอยูนอกพื้นที่แสดงภาพที่มองเห็นได

เล่ือนภาพแนวนอน ปรับตําแหนงในแนวนอนของภาพเมื่อตั้งคา “โหมดจอภาพ” ไวที่ “ขยายภาพ” หรือ “ขยาย”

เล่ือนภาพแนวตั้ง ปรับตําแหนงในแนวตั้งของภาพเม่ือตั้งคา “โหมดจอภาพ” ไวที่ “ขยายภาพ” หรือ “ขยาย”

ตั้งคาสําหรับ PC “โหมดจอภาพ”
เลือกโหมดจอภาพสําหรับแสดงสัญญาณเขาจากเครื่อง PC ดูหนา 13

“ยกเลิก”
ยกเลิกการตั้งคา “ตั้งคาสําหรับ PC” ทั้งหมด ยกเวน “โหมดจอภาพ” ใหกลับคืนสูการตั้งคาจากโรงงาน

“เล่ือนภาพแนวนอน”
ปรับตําแหนงในแนวนอนของภาพ

“เล่ือนภาพแนวตั้ง”
ปรับตําแหนงในแนวตั้งของภาพ

สัญญาณ แนวนอน (จดุ) แนวตั้ง (เสน) ความถี่แนวนอน 
(kHz) ความถี่แนวตั้ง (Hz) มาตรฐาน

VGA 640 480 31.5 60 VGA
SVGA 800 600 37.9 60 VESA Guidelines
XGA 1024 768 48.4 60 VESA Guidelines
WXGA 1280 768 47.4 60 VESA
WXGA 1280 768 47.8 60 VESA
WXGA 1360 768 47.7 60 VESA
42 TH



การใช งานระบบเมน ู
* เมื่อใชงานการตั้งเวลา 1080p รวมกับสัญญาณเขาแบบ HDMI/MHL จะมีลักษณะเหมือนกับการต้ังเวลาภาพไมใชการตั้งเวลา PC

ปรับชองทีวี

สัญญาณ แนวนอน (จดุ) แนวตั้ง (เสน) ความถี่แนวนอน 
(kHz) ความถี่แนวตั้ง (Hz) มาตรฐาน

SXGA 1280 1024 64 60 VESA
HDTV* 1920 1080 67.5 60 EIA

ตั้งคาระบบอนาล็อก “ปรับชองอัตโนมัติแบบอนาล็อก”: ปรับจูนทุกชองสัญญาณอนาล็อกที่รับได ปกติทานไมจําเปนตอง
ดําเนนิการขั้นตอนนี้เพราะวาชองสัญญาณจะถูกปรบัไวแลวเม่ือติดตั้งทีวีเปนครั้งแรก อยางไรก็ตาม 
ตวัเลือกนีท้ําใหทานสามารถดําเนินการขั้นตอนนี้ซ้ําได (เชน หากตองการปรับทีวีอีกครั้งหลังจากที่
ยายบาน หรือคนหาชองสัญญาณใหมที่ออกอากาศโดยผูแพรสัญญาณ)
“ตั้งคาปรับแบบเลือกเอง”: เปล่ียนการตัง้คาของชองสัญญาณอนาล็อกที่รับชมได
กด  เพ่ือเลือกชองที่ทานตองการจะปรับ

“ชอง”/“ระบบทีวี”/“ความถี”่
ตัง้ชองสัญญาณดวยตนเอง
1 เลือก “ชอง” แลวกด 
2 กด F/f เพ่ือเลือกหมายเลขรายการที่ทานตองการปรับจูนดวยตนเอง 

(ถาตองการปรับจูนเครื่องเลนวิดีโอ ใหเลือกชอง 0) จากนั้นกด RETURN
3 กด F/f เพ่ือเลือก “ระบบทีวี” จากนัน้กด 
4 กด F/f เพ่ือเลือก “B/G”, “I”, “D/K” หรือ “M” แลวกด 
5 กด F/f เพ่ือเลือก “ความถี่” แลวกด 
6 ปรับจูนชองรายการดังตอไปนี้:

กด G/g เพ่ือหาชองสัญญาณที่รับไดชองตอไป เมื่อพบชองสัญญาณแลว การคนหาจะหยุด หากตองการ
หาตอ ใหกด G/g

ทําขั้นตอนขางบนซ้ําเพื่อตั้งคาลวงหนาชองสัญญาณอื่นดวยตนเอง

“ชื่อ”
ตัง้ชื่อชองที่เลือกตามตองการ โดยใชตัวอักษรหรือตัวเลขมีความยาวไมเกิน 7 ตัวอักษร
การปอนตัวอักษร:
1 กด F/f เพ่ือเลือกตัวอักษรหรือตัวเลขที่ตองการ (“_” หมายถึงชองวาง) แลวกด g

ถาทานปอนตัวอักษรผิด
กด G/g เพ่ือเลือกตัวอักษรที่ปอนผิด แลวจึงกด F/f เพ่ือเลือกตัวอักษรที่ถูกตอง

2 ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 จนกระทั่งส้ินสุดการปอนชื่อ จากนั้นกด 

“AFT”
ชวยใหทานสามารถปรับจูนชองสัญญาณที่เลือกไวดวยตนเอง เม่ือเลือก “เปด” ไว การปรับจูน
อยางละเอียดจะทํางานโดยอัตโนมัติ

“ตัวกรองเสียง”
ปรับปรุงคุณภาพเสียงของชองสัญญาณชองใดชองหนึ่งเม่ือเกิดความเพี้ยนในเสียงออกอากาศแบบโมโน
ในเครื่องทีวี “B/G”, “I” และ “D/K”

• เมื่อเลือก “มาก” ไว ทานจะไมสามารถรับฟงเสียงสเตอริโอหรือเสียงคูขนานได

“ขามชอง”
ขามชองสัญญาณที่ไมใชงาน เม่ือกด PROG +/– เพ่ือเลือกชองสัญญาณ (ทานยังสามารถเลือกชอง
ที่ถูกขามนี้ไดโดยใชปุมตัวเลข)
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“ระบบสี”
เลือกระบบสี (“อัตโนมัติ”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58”, “NTSC4.43” หรือ “PAL60”) ตามแตละ
ชองรายการ 

“ระดับสัญญาณ”
แสดงระดับสัญญาณของชองที่กําลังรับชม

“เรียงลําดับชอง”
เปล่ียนลําดับการบันทึกชองสัญญาณในเครื่องทีวี
1 กด F/f เพ่ือเลือกชองสัญญาณที่ทานตองการยายตําแหนงใหม แลวกด g
2 กด F/f เพ่ือเลือกตําแหนงใหมของชองนั้น แลวกด 

ตั้งคาดิจิตอล “ดิจิตอลจนูนิ่ง”
• “ปรับชองอัตโนมัติแบบดิจิตอล”

จูนชองสัญญาณดิจิตอลท่ีรับได
ทานสามารถทําการปรับจูนทีวีอีกคร้ังหลังจากยายบาน หรือคนหาชองสถานีใหมที่เพ่ิงเปดใหบริการ 
กด 

• “ชวงการปรับชองอัตโนมัติ” 
• “ปกติ”: คนหาชองสัญญาณที่รับไดภายในภูมิภาค/ประเทศของทาน
• “เต็ม”: คนหาชองสัญญาณที่รับไดไมวาจะเปนภูมิภาค/ประเทศใด

• ทานสามารถใชงาน “ปรับชองอัตโนมัติแบบดิจิตอล” หลังจากการยายที่อยูใหมแลว, การเปล่ียนผูบริการ 
หรือเพ่ือคนหาชองสัญญาณที่ออกอากาศเมื่อเร็วๆ น้ี

• “ปรับรายการโปรแกรม”:
ลบชองสัญญาณดิจิตอลท่ีไมตองการซึ่งบันทึกอยูในทีวี และเปลี่ยนลําดับชองสญัญาณดิจิตอลที่บันทึก
อยูในทีวี

1 กด F/f เพ่ือเลือกชองสัญญาณที่ทานตองการลบออกหรือยายตําแหนงใหม
กดปุมตัวเลขเพื่อปอนหมายชองสามหลักที่รูจักของรายการออกอากาศที่ทานตองการ

2 ลบหรือเปล่ียนลําดับชองสัญญาณดิจิตอลดังตอไปนี้:
หากตองการลบชองสัญญาณดิจิตอล
กด  หลังจากมีขอความยนืยันปรากฏข้ึนแลว ใหกด G เพ่ือเลือก “ตกลง” แลวกด 
หากตองการเปล่ียนลําดับของชองสัญญาณดิจิตอล
กด g แลวกด F/f เพ่ือเลอืกตําแหนงใหมใหกบัชองสัญญาณนั้นและกด G

3 กด RETURN
• “ปรับตั้งชองดิจิตอลเอง”

จูนชองสัญญาณดิจิตอลดวยตนเอง

1 เลือก “ประเภทการสแกน” แลวเลือก “ชอง” หรอื “ความถี่” 
2 ตั้งคารายการอื่นๆ ตามนี้
3 เลือก “สแกนขึ้น” หรือ “สแกนลง” จากนั้นเริ่มตนการจูนดวยตัวทานเอง
4 เม่ือพบชองสัญญาณที่รับชมได ใหเลือก “ใช หรือ “ไมใช”
5 เลือก “ใช” เพ่ือบันทึกชองดังกลาว ขอความ “ตองการทําการสแกนตอไปหรือไม?” จะปรากฏขึ้น

บนหนาจอ หากทานเลือก “ใช” จะสแกนเพ่ือคนหาชองสัญญาณ/ความถี่ถัดไป หากทานเลือก “ไมใช” 
หนาจอกอนหนานี้จะปรากฏขึ้น

• ปรับต้ังชองดิจิตอลเองสําหรับ Cable น้ันจะสามารถทําไดตอเมื่อมีบริการเคเบลิดิจิตอลท่ีผูใชงานสามารถ
รับชมได ซ่ึงสามารถคนหาไดโดยใช DVB-C Full Scan

“ต้ังคาคําบรรยาย”
• “ตั้งคาคําบรรยาย”: เม่ือเลือกฟงกชัน “สําหรับผูมีปญหาในการไดยิน”  การชวยเหลือการมองเห็น

อาจจะปรากฏขึ้นพรอมกับคําบรรยาย (หากชองสัญญาณทีวีออกอากาศเนื้อหาดังกลาว)
• “ภาษาโปรด หลัก”: เลือกภาษาโปรดเพื่อใชแสดงเปนคําบรรยาย
• “ภาษาโปรด รอง”: เลือกภาษาโปรดที่สองเพื่อใชแสดงเปนคําบรรยาย
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การใช งานระบบเมน ู
“ต้ังคาระบบเสียง”
• “ชนิดระบบเสียง”: เปล่ียนเปนการออกอากาศสําหรับผูบกพรองทางการไดยิน เม่ือเลือกฟงกชัน 

“สําหรับผูมีปญหาในการไดยิน”
• “ภาษาโปรด หลัก”: เลือกภาษาโปรด หลักเพื่อใชสําหรับชองรายการ ชองสัญญาณดิจิตอลบางชอง

อาจออกอากาศผานระบบเสียงแบบหลายภาษาสําหรับหนึ่งชองรายการ
• “ภาษาโปรด รอง”: เลือกภาษาโปรด รองเพื่อใชสําหรับชองรายการ ชองสัญญาณดิจิตอลบางชอง

อาจออกอากาศผานระบบเสียงแบบหลายภาษาสําหรับหนึ่งชองรายการ
• “คําอธิบายดวยเสียง”: มีคําอธิบายดวยเสียง (การบรรยาย) สําหรับเนื้อหาที่รับชมอยู 

หากชองสัญญาณทีวีออกอากาศเนื้อหาดังกลาว
• “ระดับการผสม”: ปรับระบบเสียงหลักของทีวีและระดับเสียงออกของคําอธิบายดวยเสียง
z • ตัวเลือกนี้สามารถใชงานไดตอเมื่อต้ังคา “คําอธิบายดวยเสียง” เปน “เปด”
• “ระดับเสียง MPEG”: ปรับระดับเสียงระบบ MPEG

“การต้ังคาเทคนิค”
• “อัพเดทการบริการอัตโนมัติ”: ทําใหทีวีสามารถตรวจจับและบันทึกบริการดิจิตอลในขณะที่

สามารถรับชมได
• “ขอมูลระบบ”: แสดงรุนปจจุบันของซอฟตแวรและระดับสัญญาณ
• “การเปล่ียนบริการ”: เลือก “เปด” เพ่ือเปล่ียนชองสัญญาณโดยอัตโนมัติเม่ือผูกระจายสัญญาณ

เปล่ียนการสงสัญญาณรับชมชองรายการไปยังชองสัญญาณอื่น

ตั้งสถานีคล่ืน FM ตัง้สถานีวิทยุ FM ที่สามารถรับไดในพื้นที่ของทานไดสูงสุด 30 สถานี

“ปรับชองอัตโนมัติ”
ชวยใหทานสามารถปรับจูนและบันทึกชองสถานทีี่รบัไดโดยอัตโนมัติ  
1 เลือก “ปรับชองอัตโนมัติ” แลวกด 
2 เลือก “ตกลง” เพ่ือปรับจูนชองสถานีที่รับไดโดยอัตโนมัติ 

“ต้ังคาสถานี FM”
การปรับจูนและการบันทึกชองสถานีที่รับไดดวยตนเองสามารถทําไดทีละหนึ่งชองสถานีเทานัน้  
1 กด F/f เพ่ือเลือกตําแหนงสถานีวิทยุ FM ที่ตองการ แลวกด 
2 กด F/f เพ่ือคนหาสถานีวิทยุ FM การคนหาจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเม่ือไดรบัสัญญาณจากสถานี 

หากมีเสียงรบกวน ทานสามารถปรับปรงุคุณภาพเสียงไดโดยกด G/g กด  เพ่ือบันทึกสถานีวิทยุ 
FM
ทานสามารถแกไขชื่อสถานีวิทยุ FM ได โดยกด F/f เพ่ือเลือกตัวอักษรที่เรียงลําดับไวตาม
หมายเลขเปนชื่อ แลวกด  ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 เพ่ือตั้งคาสถานวิีทยุ FM อื่นๆ

• เพ่ือใชงานวิทยุ FM ใหเขาโหมดสถานีคล่ืน FM ผานทาง โฮม (เมนู) (หนา 22) จากนั้นต้ังคาสถานีวิทยุ FM 
ท่ีทานตองการตามขั้นตอนท่ีไดกลาวไวดานบน
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ควบคุมระดับสิทธิการเลน

รหัสผาน ชวยใหทานสามารถตัง้คาเครื่องทีวีเพ่ือล็อกชองสัญญาณหรือสัญญาณเขาภายนอกได ใชปุม 0-9 
บนรีโมทคอนโทรลเพื่อปอนรหัสผานสี่หลัก

เปล่ียนรหัสผาน เลือกเพื่อเปล่ียนรหัสผานของทาน

ระดับจํากัดการเลน รุนในประเทศออสเตรเลียและรุนในประเทศนิวซีแลนด: ตั้งระดับคําแนะนําการจํากัดการเลน 
ชองรายการที่อยูนอกเหนือระดับที่ตั้งไวจะรับชมไดหลังจากที่ปอนรหัส PIN ที่ถูกตอง
ยกเวนรุนในประเทศออสเตรเลียและรุนในประเทศนิวซีแลนด: เลือกอายุที่นอยที่สุดสําหรับผูรับชม 
(3 - 18) เลือก “ไมมี” หากไมไดลงทะเบียน

รุนในประเทศออสเตรเลีย

ระดับ ฟงกชัน

บล็อกทั้งหมด ชองรายการทั้งหมดตองปอนรหัสเพื่อเขาชม

G และสูงกวา หากตองการล็อก “ทั่วไป” และชองรายการที่สูงกวา

PG และสูงกวา หากตองการล็อก “คําแนะนําสิทธิการเลน” และชองรายการที่สูงกวา

M และสูงกวา หากตองการล็อก “ผูใหญ” และชองรายการที่สูงกวา

MA  และสูงกวา หากตองการล็อก “ผูสูงวัย” และชองรายการที่สูงกวา

AV  และสูงกวา หากตองการล็อก “ผูใหญ/ความรุนแรง” และชองรายการที่สูงกวา

R และสูงกวา หากตองการล็อก “จํากัด” และชองรายการที่สูงกวา

ไมบล็อก ไมมีชองรายการที่ตองปอนรหัสเพื่อเขาชม

รุนในประเทศนิวซแีลนด

ระดับ ฟงกชัน

บล็อกทั้งหมด ชองรายการทั้งหมดตองปอนรหัสเพื่อเขาชม

G และสูงกวา หากตองการล็อก “ทั่วไป” และชองรายการที่สูงกวา

PGR และสูงกวา หากตองการล็อก “คําแนะนําสิทธิการเลนที่รับรอง” และชองรายการที่สูงกวา

AO และสูงกวา หากตองการล็อก “เฉพาะผูใหญ” และชองรายการที่สูงกวา

ไมบล็อก ไมมีชองรายการที่ตองปอนรหัสเพื่อเขาชม

ล็อกชองตอเขา ปองกันไมใหเปดชมชองสัญญาณเขาภายนอกเขาบางชอง
การรับชมชองสัญญาณเขาภายนอกที่ล็อกไว ใหเลือก “ปลดล็อก”

• การปอนรหัสผานที่ถูกตองของชองสัญญาณหรือชองสัญญาณเขาภายนอกที่ล็อกไว จะเปนการยกเลิกระบบ “ควบคุมระดับสิทธิการเลน” 
เปนการช่ัวคราว หากตองการเปดใชการตั้งคา “ควบคุมระดับสิทธิการเลน” อีกครั้ง ใหปดและเปดสวิตชเครื่องทีวีใหม 

z • ถาทานลืมรหัสผาน ดูหนา 56
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การใช งานระบบเมน ู
ต้ังคารายการ

เครือขาย “ต้ังคาเครือขาย”
ตัง้คาสถานะเครือขาย

“ลําดับความสําคัญ IPv6/IPv4”
สลับระหวาง IPv6 และ IPv4

• หากตองการใชเครือขายที่มี IPv6 ใหเลือก “IPv6” แลวเลือก “อัตโนมัติ” ใน “ต้ังคาการเช่ือมตอเครือขาย”
• เมื่อเลือก IPv6 แลว ตองต้ังคา “ต้ังคาการเช่ือมตอเครือขาย” เปน “อัตโนมัติ” พร็อกซี่ HTTP 

ไมสามารถตั้งคาได
• เมื่อเลือก IPv6 จะไมสามารถรับชมเนื้อหาเครือขายบางเนื้อหาได เชน เบราวเซอรอินเตอรเน็ต 

แอพพลิเคช่ัน หรือเน้ือหาอินเตอรเน็ต

“LAN ไรสายบิวทอิน”
เลือก “เปด” หรือ “ปด” LAN ไรสายบิวทอิน
หากไมไดใชงาน LAN ไรสายบิวทอินใหตั้งคาเปน “ปด”
ใหตั้งคาใน “ตั้งคาเครือขาย” เม่ือทานเปล่ียนจาก “ปด” เปน “เปด”

“ชื่ออุปกรณ”
เลือกเพื่อเปล่ียนชื่อของทีวีที่เชื่อมตออยูกับเครือขาย

“รีเฟรชขอมูลอินเตอรเน็ต”
เชื่อมตอกับอินเตอรเนต็อีกครั้งเพ่ือรับบริการทางอินเตอรเน็ตที่สามารถใชงานได

การตั้งคากรอบรูป “โหมดแสดงภาพ”
ทานจะสามารถเลือกโหมดแสดงภาพได เลือกจาก “ภาพและนาฬิกา”, “ภาพแบบเต็มหนาจอ” และ 
“นาฬิกาแบบเต็มหนาจอ” ดู หนา 28

“แสดงนาฬกิา”
ทานจะสามารถเลือกการแสดงนาฬิกาได เลือกจาก “ปฏิทิน”, “นาฬิกาอนาล็อก”, “นาฬิกาดิจิตอล”, 
“ปฏิทินและนาฬิกา” และ “นาฬิกา”
“ปฏิทินและนาฬิกา” และ “นาฬิกา”จะสามารถแสดงไดตอเม่ือตั้งคา “โหมดแสดงภาพ” เปน “นาฬิกา
แบบเตม็หนาจอ”

“แอพพลิเคชั่นเสียง”
สถานีคลื่น FM: ทานจะเพลิดเพลินไปกบัสถานี FMไดดวยฟงกชันนี้
เพลง: ทานจะเพลิดเพลินไปกับฟงกชันนี้
ปด:  ปดเพลง

“การเลือกภาพ”
เลือกภาพ

“การเลือกเพลง”
เลือกเพลง

“การต้ังคาสไลดโชว”
สไลดโชว: ทานสามารถเลนภาพถายแบบสไลดโชวได
มุมมองเดี่ยว: แสดงภาพถายเพียงภาพเดียว

“การต้ังคาการเลนเพลง”
ทุกแทร็ค: รับฟงแทร็คเพลงทุกแทร็ค
แทร็คเดียว: ตั้งใหรับฟงหนึ่งแทร็คเพลง
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“ระยะเวลา”
เลือกชวงเวลา (“1 ชั่วโมง”, “2 ชั่วโมง”, “4 ชั่วโมง” หรือ “24 ชั่วโมง”) หลังจากทีวีเปล่ียนเปนโหมด
สแตนบายโดยอัตโนมัติ

“วันแรกของสัปดาห”
ตัง้คา “วันอาทิตย” หรอื “วันจันทร” เปนวันแรกของสัปดาหบนปฏิทิน

เริ่ม USB อัตโนมัติ เขาสูมุมมองขนาดยอสําหรบัภาพถาย/เพลง/วิดีโอที่ถูกเลนลาสุดโดยอัตโนมัติเม่ือเปดเครื่องทีวีไว 
และเชื่อมตออุปกรณ USB กับชองตอ USB และเปดใชงานอุปกรณดังกลาว

นาฬิกา/ตั้งเวลา “เวลาปด”
ตัง้เวลาเปนนาที (“ปด”, “15”, “30”, “45”, “60”, “90” หรือ “120”) ตามที่ทานตองการใหเครื่องทีวียังคง
เปดทํางานอยูกอนที่จะปดลงเองโดยอัตโนมัติ 

“เวลาเปด”
เปดทีวีจากโหมดสแตนบายตามเวลาที่ทานตั้งไว และเปล่ียนไปยังชองสัญญาณหรือชองสัญญาณเขา
ที่ทานโปรด หรือโหมดกรอบรูปภาพ กอนตั้งคาฟงกชันนี ้โปรดแนใจวาทานไดตั้งเวลาที่ถูกตองไวแลว

“ต้ังเวลา”
รุนในประเทศออสเตรเลียและรุนในประเทศนิวซีแลนด: เวลาปจจุบันจะถูกตั้งไวโดยอัตโนมัติ
หากทีวีไดรับเวลาจากสัญญาณออกอากาศแบบดิจิตอล แมวาจะไมไดรับเวลาจากสัญญาณออกอากาศ
แบบดิจิตอล ทานก็ไมสามารถตั้งเวลาปจจุบันไดเองเชนกัน ใหเลือก “วันที่” เพ่ือตั้งวันที่ จากนั้นเลือก 
“เวลา” เพ่ือตั้งเวลา
ยกเวนรุนในประเทศออสเตรเลียและรุนในประเทศนิวซีแลนด: เม่ือตั้งคาไวที่ “อัตโนมัติ” 
เวลาปจจุบันจะถูกตั้งไวโดยอัตโนมัติหากทีวีไดรับเวลาจากสัญญาณออกอากาศแบบดิจิตอล แมจะ
ไมไดรับเวลาจากสัญญาณออกอากาศแบบดิจิตอล ใหเลือก “ปรับตั้งเอง” จากนั้นเลือก “วันที่” เพ่ือตั้งวันที่ 
จากนัน้เลือก “เวลา” เพ่ือตั้งเวลา ทานสามารถตั้ง “ออฟเซ็ทเวลา” ไดเฉพาะเม่ือ “ตั้งเวลา” ตั้งคาไวที่ 
“อัตโนมัติ”

• หากรับขอมูลแจงเวลาจากสัญญาณออกอากาศ ทานจะไมสามารถตั้งเวลาดวยตนเองได

เริ่มตนอัตโนมัติ เริ่มทําการตั้งคาเริ่มตน (หนา 7) ทานสามารถทําการปรบัจูนทีวีอีกครั้งหลังจากยายบาน หรือคนหา
ชองสถานีใหมที่เพ่ิงเปดใหบริการ

ภาษา เลือกภาษาที่ใชแสดงเมนู

โลโกเริ่มตน เลือก “เปด” เพ่ือแสดงโลโกเม่ือเปดทีวี
เลือก “ปด” เพ่ือยกเลิกฟงกชันดังกลาว

ตั้งคา AV “ต้ังชื่อชองวิดีโอ”
ตัง้ชื่อใหกับอุปกรณภายนอก เลือก “อัตโนมัติ” เพ่ือแสดงรายชื่อตอเม่ืออุปกรณดังกลาวเชื่อมตอเทานั้น 
หรือ “ตลอดเวลา” เพ่ือแสดงโลโกโดยไมคํานึงสถานะการเชื่อมตอ

“ชองตอเขาวิดีโอ/คอมโพเนนต”
เลือก “อัตโนมัติ” เพ่ือใหเครื่องทีวีตรวจและเปลี่ยนสลับไปมาระหวางชองตอวิดีโอคอมโพเนนต  
หรือชองตอวิดีโอ  เม่ือตอชองตอวิดีโอคอมโพเนนต  หรือชองตอวิดีโอ  ไว

• ทานไมสามารถใชงานชองตอวิดีโอคอมโพเนนต  และชองตอวิดีโอ  พรอมกันได

“หูฟง/เสียงออก”
ตัง้คาเสียงออกไปยังหูฟงหรือระบบเครื่องเสียงภายนอกที่เชื่อมตอกับทีวี
ปลดการเชื่อมตอของหูฟงจากทีวีเม่ือทานเลือก “เสียงออก”
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การใช งานระบบเมน ู
การตั้งคา BRAVIA Sync อนุญาตใหเครื่องทีวีสามารถสื่อสารกับอุปกรณที่สนับสนนุการใชงานฟงกชันการควบคุม BRAVIA Sync 
ซึง่เชื่อมตออยูที่ชองตอ HDMI/MHL ของเครือ่งทีวีได จงจําไววาตองตั้งคาการสื่อสารที่อุปกรณซึ่ง
เชื่อมตออยูดวย

“ควบคุม BRAVIA Sync”
ตัง้คาวาจะเชื่อมตอการทํางานของเครื่องทีวีกับอุปกรณที่เชื่อมตอ ซึ่งสนบัสนุนการใชงานระบบ
การควบคุม BRAVIA Sync เม่ือตั้งคาไวที่ “เปด” จะสามารถใชงานฟงกชันตอไปนี้ได
ถาตอเขากับผลิตภัณฑ Sony ซึ่งสนับสนุนการใชงานระบบการควบคุม BRAVIA Sync การตั้งคานี้
จะใชกับอุปกรณที่เชื่อมตออยูโดยอัตโนมัตเิม่ือตั้งคา “ควบคุม BRAVIA Sync” ไวที่ “เปด” โดยผานทาง
การใชงานเครื่องทีวี

“ปดเคร่ืองมือทัง้หมด”
เม่ือตั้งคานี้ไวที่ “เปด” อุปกรณที่เชื่อมตออยูซึ่งสนับสนุนการใชงานระบบการควบคุม BRAVIA Sync 
จะปดการทํางานเม่ือทานปดสวิตชเครือ่งทีวีดวยรีโมทคอนโทรล

“เปดทวีีอัตโนมัติ”
เม่ือตั้งคานี้ไวที่ “เปด” เม่ือทานเปดอุปกรณที่เชื่อมตออยูซึ่งรองรับการใชงานระบบการควบคุม BRAVIA 
Sync (ยกเวนในโหมด MHL)

“เปล่ียนแปลงอินพุตอัตโนมัติ (MHL)”
เม่ือตั้งคาเปน “เปด” อุปกรณ MHL จะเปล่ียนเปนชองสัญญาณเขา MHL โดยอัตโนมัต ิหากทีวีอยูใน
โหมดสแตนบาย จะไมสามารถเปลี่ยนไดโดยอัตโนมัติ เลือก “ปด” เพ่ือยกเลิกฟงกชันดังกลาว

“รายการอุปกรณ BRAVIA Sync”
แสดงรายการของอุปกรณที่เชื่อมตออยูซึง่สนับสนุนการใชงานระบบการควบคุม BRAVIA Sync
เลือก “ทํางาน” เพ่ือปรับปรุง “รายการเครื่องมือ BRAVIA Sync”

“ปุมจัดการเคร่ืองมือ”
เลือกฟงกชันปุมที่รีโมทคอนโทรลของเครือ่งทีวีเพ่ือใชงานอุปกรณที่เชื่อมตออยู

“ไมมี”: ยกเลกิการควบคุมโดยใชรีโมทของทีวี
“ปกติ”: สําหรับการใชงานทั่วไป เชน ปุมทิศทาง (ข้ึน, ลง, ซาย หรือขวา ฯลฯ)
“ปุมปรับชอง”: สําหรับการใชงานทั่วไปและการใชงานปุมที่เกีย่วของกบัชองสัญญาณ เชน PROG +/– 
หรือ (0-9) ฯลฯ มปีระโยชนเมื่อทานใชงานรีโมทคอนโทรลในการควบคุมเคร่ืองจูนเนอรหรือกลองรับ
สัญญาณเคเบ้ิล
“ปุมรายการ”: สําหรับการใชงานทั่วไปและการใชงานปุม HOME/OPTIONS มีประโยชนเมือ่ทานใช
รีโมทคอนโทรลเลือกเมนูของเคร่ืองเลนแผน Blu-ray DiscTM/DVD ฯลฯ
“ปุมปรับชองและรายการ”: สําหรับการใชงานทั่วไปและการใชงานปุมที่เกี่ยวของกับชองสัญญาณ
และปุม HOME/OPTIONS

• ทานจะไมสามารถใชงานระบบ “ควบคุม BRAVIA Sync” ไดหากเช่ือมโยงการใชงานทีวีเขากับการใชงาน
ชุดเครื่องเสียง ซ่ึงสนับสนุนการใชงานระบบการควบคุม BRAVIA Sync

• อุปกรณท่ีสนับสนุนการใชงาน “ควบคุม BRAVIA Sync” บางตัวจะไมสนับสนุนระบบ “จัดการเครื่องมือ”

อัพเดทซอฟทแวร อัพเดทระบบของทีวีไดโดยใชหนวยความจํา USB หรือ ผานเครือขาย เลือก “USB” หรือ “เครือขาย” 
เพ่ืออัพเดท

โหลดซอฟทแวรอัตโนมัติ เลือก “เปด” เพ่ือดาวนโหลดซอฟตแวรโดยอัตโนมัติ เลือก “ปด” เพ่ือยกเลิกฟงกชันดังกลาว

ขาวสารผลิตภัณฑ แสดงขอมูลผลิตภัณฑของทีวีของทาน

เริ่มตนขอมูลสวนบุคคล ทานสามารถลบขอมูลสวนบุคคลของทานที่บันทึกอยูในทีวีได

ตั้งคาจากโรงงาน ยกเลิกการตั้งคาทั้งหมดใหกลับคืนสูคาเริ่มตนจากโรงงาน หลังจากเสร็จส้ินข้ันตอนนีแ้ลว หนาจอตั้งคา
เริ่มตนจะปรากฏขึ้น

• อยาปดเครื่องทีวีหรือกดปุมใดๆ ระหวางนี้ (ใชเวลาประมาณ 30 วินาที)
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ระบบเพือ่สิ่งแวดลอม

ยกเลิก ยกเลิกการตั้งคาระบบเพื่อส่ิงแวดลอมใหกลับคืนสูคาปกติ

ประหยัดพลังงาน ลดการใชพลังงานของเครือ่งทีวีโดยการปรับไฟจอภาพ
เม่ือทานเลือก “ปดภาพ” ภาพจะดับลง และไฟแสดง "/1 บนแผงดานหนาของเครื่องทีวีจะสวางเปน
สีเขียว สวนเสียงจะคงอยูไมเปล่ียนแปลง

ระบบปดทีวีขณะไมใชงาน ปดสวิตชเครื่องทีวีหลังจากไมมีการใชงานทีวีตามชวงเวลาที่กําหนดไว
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ข อม ูลเพ ิèมเต ิม
การติดต้ังอุปกรณเสริม (อุปกรณยึดติดผนัง)

x สําหรับลูกคา:
เพ่ือปองกันผลิตภัณฑและเหตุผลดานความปลอดภัย Sony ขอแนะนําและย้ําวาการติดตั้งเครื่องทีวีควรจะทําโดยตัวแทนจําหนายของ Sony 
หรือผูรับติดตั้งที่ไดรับการรับรองเทานั้น อยาพยายามติดตัง้ดวยตนเอง

x สําหรับตัวแทนจําหนาย Sony และผูรับติดต้ัง:
ใสใจระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเปนพิเศษระหวางทําการติดตั้ง ดูแลรักษาตามระยะเวลา และตรวจสอบผลิตภัณฑสมํ่าเสมอ

เครื่องทีวีนี้สามารถติดตั้งไดบนผนังโดยใชอุปกรณยึดตดิผนัง SU-WL50B (แยกจําหนาย)
• โปรดดูคูมือที่ใหมากับอุปกรณยึดติดผนังเพ่ือทําการติดตั้งอยางถูกตองเหมาะสม
• เมือ่ทานทําการติดตั้งทีวีเขากบัผนัง ตรวจสอบใหแนใจวาจัดสายไฟ AC ในรองเปนระเบียบ และระวังไมใหสายไฟ AC พันกันที่ระหวางทีวีกับ

อุปกรณยึดติดผนัง

SU-WL50B

• วางเครื่องทีวีลงบนพ้ืนเรียบและมั่นคงซึ่งปูดวยผาหนานุมในลักษณะควํ่าหนาจอลงเมื่อทําการติดต้ังชุดตะขอยึด

สายไฟ AC

สกรู (+PSW6 × 16)

ผาหนานุม

ชุดตะขอยึด
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หมายเหตุสําหรับการติดต้ัง
ในกรณีที่ใชอุปกรณยึดตดิผนังรุน SU-WL50B จะตองมีชองวางระหวางผนังกับเครื่องทีวี 6 ซม. เพ่ือใชชองวางดังกลาว สําหรบัเดินสายไฟ
ไปยังเครื่องทีวี

การติดตั้งผลิตภัณฑนี ้จําเปนตองใชชางที่มีประสบการณเพียงพอ โดยเฉพาะอยางย่ิงในการประเมินความแข็งแรงของกําแพง
ที่รับน้ําหนักของเครื่องทีวี ควรจะใหตัวแทนจําหนาย Sony หรอืผูรับติดตั้งที่ไดรบัการรับรองทําการติดตั้งผลิตภัณฑนี้เขากับผนัง 
และเอาใจใสตอความปลอดภัยระหวางการตดิตั้งอยางเหมาะสม Sony ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือการไดรับบาดเจ็บใดๆ 
ที่เกิดจากการติดตั้งที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม

6 ซม.
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ข อม ูลเพ ิèมเต ิม
ตารางพิกดัติดต้ังเครื่องทีวี

SU-WL50B

หนวย: มม.

ตัวเลขในตารางขางตนอาจจะแตกตางไปเล็กนอย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการติดตั้ง

คําเตือน
ผนังที่จะใชติดตั้งเครื่องทีวีจะตองสามารถรองรับน้ําหนักใหไดมากกวา 4 เทาของน้ําหนักเครื่องทีวี โปรดดูน้ําหนักของเครื่องที่ 
“ขอมูลจําเพาะ”

ชื่อรุน
พิกัดหนาจอแสดงผล พิกดักลางหนาจอ

ความยาวสําหรับแตละองศาติดตั้ง

มุม (0°)

A B C D E

KDL-60R550A 1,375 810 55 468 106

b ba c ac

จุดกึ่งกลางจอ
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ตาราง/ผังตําแหนงสกรูและตะขอ

SU-WL50B

ช่ือรุน ตําแหนงสกรู ตําแหนงตะขอ

KDL-60R550A d, I a

a b c c b a

ตําแหนงสกรู
เม่ือติดตั้งชุดตะขอยึดเขากับเครื่องทีวี

ตําแหนงตะขอ
เม่ือติดตั้งเครื่องทีวีเขากับฐานยึดติดผนัง

b*
a

c*

ฐานยึดติดผนัง

ชุดตะขอยึด

* ขอยึดท่ีตําแหนง “b” และ “c” ไมสามารถ
ใชงานไดกับรุนนี้
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ข อม ูลเพ ิèมเต ิม
การแกไขปญหา

ตรวจสอบวาไฟแสดง "/1 กะพริบเปนสีแดงหรือไม

ถาหากไฟแสดงกะพริบ
ระบบตรวจสอบตัวเองกําลังทํางาน 
1 ใหนับวาไฟแสดง "/1 กะพริบเปนจํานวนกี่ครั้งระหวาง

การหยุดนิ่งแตละครัง้ซึ่งใชเวลา 3 วินาที
ยกตัวอยางเชน ไฟแสดงกะพริบ 3 ครั้ง จากนั้นหยุดนิง่
เปนเวลา 3 วินาที หลังจากนั้นจึงกะพริบเปนจํานวน 3 ครัง้ 
เปนตน

2 กด "/1 บนเครื่องทีวีเพ่ือปดสวิตช ถอดสายไฟ AC ออก
และแจงใหตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการ Sony ของทาน
ทราบถึงลักษณะการกะพรบิของไฟแสดง (จํานวนครั้ง
ที่กะพริบ)

ถาหากไฟแสดงไมกะพริบ
1 ตรวจสอบตามหัวขอในรายการขางลางนี้
2 ถาหากยังคงแกไขปญหาไมได นําทีวีของทานไปขอรับ

บรกิารจากเจาหนาที่ที่ไดรับการรับรอง

การปรบัภาพ

ไมมีภาพ (หนาจอมืด) และไมมีเสียง
• ตรวจสอบการเช่ือมตอสายอากาศ/สายสัญญาณ
• ตอเครื่องทีวีเขากับเตาเสียบไฟ AC แลวกด "/1 บนทีวี
• ถาหากไฟแสดง "/1 สวางเปนสีแดง ใหกด "/1

ไมมีภาพ หรือไมมีขอมูลเมนูจากอุปกรณท่ีตออยูกับชองตอ
สัญญาณวิดีโอเขาปรากฏบนหนาจอ
• กด /  เพ่ือแสดงรายการอุปกรณท่ีเช่ือมตอ แลวเลือก

สัญญาณเขาท่ีตองการ
• ตรวจสอบการเช่ือมตอระหวางอุปกรณเสริมกับเครื่องทีวี

มีภาพซอน หรือภาพมัว
• ตรวจสอบการเช่ือมตอ, ตําแหนง และทิศทางของสายอากาศ/

สายสัญญาณ

มีเพยีงจุดขาวหิมะและคลื่นรบกวนปรากฏบนหนาจอ
• ตรวจสอบวาสายอากาศหักหรืองอหรือไม
• ตรวจสอบวาสายอากาศหมดอายุการใชงานแลวหรือไม 

(สามถึงหาปภายใตการใชงานปกติ หน่ึงหรือสองปสําหรับการใชงาน
ใกลชายทะเล)

ภาพผิดเพีย้น (มีเสนประหรือเสนเปนแถบๆ)
• วางทีวีใหหางจากแหลงกําเนิดคล่ืนรบกวนทางไฟฟา เชน รถยนต 

รถจักรยานยนต เครื่องเปาผม หรืออุปกรณเสริม
• เมื่อทําการติดต้ังอุปกรณเสริม จัดใหมีชองวางระหวางอุปกรณเสริม

และเครื่องทีวี
• ตรวจสอบการเช่ือมตอสายอากาศ/สายสัญญาณ
• จัดใหสายอากาศอยูหางจากสายเชื่อมตออื่นๆ

มีจุดดํามืด และ/หรือจุดสวางเล็กๆ ปรากฏบนหนาจอ
• ภาพที่ปรากฏบนสวนแสดงผลประกอบดวยจุดภาพเล็กๆ (พิกเซล) 

การมจีุดดํามืด และ/หรือจุดสวางบนหนาจอไมไดแสดงวาเครื่องเสีย

ภาพบิดเบี้ยว
• เปล่ียนการตั้งคาปจจุบันของ “แบบโรงภาพยนตร” เปนคาอื่น 

(หนา 40)

ภาพไมมีสี
• เลือก “ยกเลิก” (หนา 39)

ภาพไมมีสีหรือมีสีผิดเพี้ยนเมื่อดูภาพสัญญาณจากชองตอ Y, 
PB/CB, PR/CR ของ /
• ตรวจสอบการเช่ือมตอสําหรับชองตอ Y, PB/CB, PR/CR ของ 

/  และตรวจสอบวาชองตอแตละชองประกอบเขากันสนิท
หรือไม

ไมมีภาพจากอุปกรณท่ีเชื่อมตออยูปรากฏบนหนาจอ
• เปดอุปกรณท่ีเช่ือมตออยู
• ตรวจการเช่ือมตอสายสัญญาณ
• กด /  เพ่ือแสดงรายการอุปกรณท่ีเช่ือมตอ แลวเลือก

สัญญาณเขาท่ีตองการ
• ใสการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลอื่นลงใน

กลองถายรูปดิจิตอล
• ใชหนวยความจําของกลองถายรูปดิจิตอลหรืออปุกรณจัดเก็บขอมูล

อืน่ท่ีฟอรแมตแลวตามคูมือการใชงานที่ใหมาพรอมกับกลองถายรูป
ดิจิตอล

• ไมสามารถรับประกันวาใชงานรวมกับอุปกรณ USB ท้ังหมดได 
และการใชงานอาจแตกตางกันไปตามคุณสมบัติของอุปกรณ USB 
และวิดีโอท่ีเลนอยูได

ไมสามารถเลือกอุปกรณท่ีเชื่อมตออยูบนเมนูหรือไมสามารถ
เปลี่ยนสญัญาณเขาได
• ตรวจการเช่ือมตอสายสัญญาณ

การปรับเสียง

ไมมีเสียง แตภาพชัดเจน
• กด 2 +/– หรือ %
• ตรวจดูวาต้ังคา “ระบบลําโพง” ไวท่ี “ลําโพงทีวี” หรือไม (หนา 41)
• ตรวจดูวาสายตอหูฟงเช่ือมตอกับเครื่องทีวีอยู

ไมมีเสียงหรือเสียงดังเกินไป
• ตรวจดูวาการต้ังคาระบบทีวีเหมาะสมหรือไม (หนา 43)
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ชองสัญญาณ

ชองสัญญาณบางชองไมมีสัญญาณ
• ชองสัญญาณดังกลาวเปนชองท่ีล็อกไว/ชองสําหรับบริการ

ออกอากาศประเภทบอกรับเปนสมาชิกเทานั้น ใหสมัครบริการ
โทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก

• ชองสัญญาณดังกลาวเปนชองสําหรับขอมลูเทานั้น (ไมมีภาพ
หรือเสียง)

• ติดตอผูกระจายเสียงเพ่ือขอทราบรายละเอียดของการกระจาย
สัญญาณ

ทัว่ไป

เครือ่งทีวีปดเองโดยอัตโนมัติ (ทีวีเขาสูโหมดพรอมใชงาน)
• ตรวจดูวาระบบ “เวลาปด” กําลังทํางานหรือไม (หนา 48)
• ตรวจดูวา “ระบบปดทีวีขณะไมใชงาน” กําลังทํางานหรือไม 

(หนา 50)

เลือกแหลงรับสัญญาณเขาบางตัวไมได
• เลือก “ต้ังช่ือชองวิดีโอ” และเลือก “ตลอดเวลา” ของแหลง

รับสัญญาณ (หนา 48)

รีโมทคอนโทรลไมทํางาน
• เปล่ียนแบตเตอรี่

อุปกรณ HDMI/MHL ไมปรากฏบน “รายการอุปกรณ BRAVIA 
Sync”
• ตรวจสอบวาอุปกรณของทานสนับสนุนการใชงานระบบการควบคุม

สําหรับ HDMI หรือไม

ไมสามารถเลือก “ปด” ใน “ควบคุม BRAVIA Sync”
• หากวาทานไดเช่ือมตอเครื่องเสียงใดๆ ก็ตามที่สนับสนุนระบบ

การควบคุมสําหรับ HDMI ทานจะไมสามารถเลือก “ปด” จาก
เมนูดังกลาว เปล่ียนเสียงออกไปเปนลําโพงของเครื่องทีวีโดยเลือก 
“ลําโพงทีวี” ในเมนู “ระบบลําโพง” (หนา 41)

รหัสผานหาย
• เลือกต้ังคา “รหัสผาน” ท่ีการตั้งคา “ควบคุมระดับสิทธิการเลน” 

จากนั้นปอนรหัสผานหลักตอไปนี้: 9999

ทานไมสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตได
• ตรวจสอบสาย LAN หรือสายไฟ AC ของเราเตอร/โมเด็ม* 

วาไดเช่ือมตออยางเหมาะสม
* ทานตองต้ังคาเราเตอร/โมเด็มไวลวงหนาเพื่อการเช่ือมตอกับ

อินเตอรเน็ต โปรดสอบถามการตั้งคาเราเตอร/โมเด็มจากผูใหบริการ
ทางอินเตอรเน็ตของทาน

ทานไมมี YouTube ID
• ทานสามารถขอรับ YouTube ID และรหัสไดโดยสมัครผานทาง

เว็บไซตดังน้ี
http://www.google.com/device
(นอกจากนี้ ทานยังสามารถสมัคร YouTube ID และรหัสไดโดยใช

เครื่องคอมพิวเตอร PC ของทาน)
ทานจะสามารถใช ID ของทานไดในทันที หลังจากที่สมัคร

ภาพเล็กของวิดีโอบนอินเตอรเน็ต
• ใชปุมสีตางๆ เพ่ือยอและขยายภาพ

เน้ือหาวิดีโอบนอินเตอรเน็ตบางประเภทจะแสดงแบบสญูเสีย
รายละเอียด โดยเฉพาะอยางยิง่ระหวางการเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว
หรือฉากมืด
• คณุภาพของวิดีโอและขนาดของภาพขึ้นอยูกับความเร็วบรอดแบนด

และการสงขอมูลโดยผูใหบริการเนื้อหา

คุณภาพของภาพอยูในระดับดีแตไมมีเสียงจากเน้ือหาวิดีโอ
บนอินเตอรเน็ต
• คณุภาพขึ้นอยูกับเนื้อหาดั้งเดิมท่ีจัดทําขึ้นโดยผูใหบริการเนื้อหา

วิดีโอและแบนดวิดทการเช่ือมตอของทาน
• ตามคุณสมบัติท่ัวไปของวิดีโอบนอินเตอรเน็ต วิดีโอบางรายการ

อาจไมมีขอมูลเสียง

ทานเห็นวิดีโอเพียงจํานวนหน่ึงในคูมือวิดีโอบนอินเตอรเน็ต
• กด OPTIONS และเลือกประเภทเพ่ือดูเน้ือหาเพ่ิมเติม
• ตรวจสอบระดับของ “ควบคุมระดับสิทธิการเลน” บนทีวีเน่ืองจาก

เนื้อหาอินเตอรเน็ตบางประเภทอาจถูกบล็อกไวเพราะความ
เหมาะสมดานระดับ

ไฟลภาพ, เพลง, วิดีโอบางประเภทในอุปกรณ USB ท่ีเชื่อมตออยู
อาจไมแสดงขึ้นมา
• ไฟลท่ีไมสนับสนุนอาจไมแสดงขึน้มา
• ไฟลหรือโฟลเดอรในรายการที่สามารถเรียกใชงานไดจํากัดอยูท่ี

จํานวน 1,000 จํานวนดังกลาวรวมถึงไฟลหรือโฟลเดอรท่ีไม
สนับสนุนไฟลหรือโฟลเดอรจะถูกเก็บไวโดยขึน้อยูกับเวลาที่ประทับ
ตรา ไฟลภาพ, เพลง หรือโฟลเดอรท่ีเกินจํานวนที่จํากัดไวจะไม
แสดงขึ้นมา

อุปกรณท่ีอยูรอบๆ ทีวีมีอุณหภูมิสูงขึ้น
• เมื่อใชงานทีวีเปนเวลานาน อุปกรณท่ีอยูรอบๆ ทีวีจะมีอุณหภูมิ

สูงขึน้ จนอาจรูสึกรอนเมื่อสัมผัสดวยมือ

ทีวีไมสามารถแสดงภาพและ/หรือเสยีงไดจากอุปกรณ MHL
• ใหถอดสายเช่ือมตอ MHL ออก จากนั้นใหเช่ือมตออกีครั้ง หรือปด

อปุกรณ MHL และเปดใหมอีกครั้ง แลวปลดล็อกอปุกรณ
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ข อม ูลเพ ิèมเต ิม
ขอมูลจําเพาะ

ระบบ
ระบบแผงหนาจอ หนาจอ LCD (Liquid Crystal Display) (ไฟจอภาพ LED)

ระบบทีวี อนาล็อก: B/G, I, D/K, M
ดิจิตอล: DVB-T

ระบบสี/วิดีโอ อนาล็อก: PAL, PAL60 (สญัญาณวิดีโอเขาเทาน้ัน), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (สญัญาณวิดีโอเขาเทาน้ัน)
ดิจิตอล: MPEG-2 MP@ML/HL (รุนของประเทศออสเตรเลีย), MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/

HP@L4 (รุนของประเทศนิวซีแลนดและสิงคโปร)

ชองสัญญาณที่รับได อนาล็อก:  45.25MHz - 863.25MHz, ขึ้นอยูกับการเลือกประเทศ
ดิจิตอล:  VHF/UHF, ขึน้อยูกบัการเลือกประเทศ

เสียงออก 10 W + 10 W

ชองตอสัญญาณเขา/ออก
สายอากาศ ชองตอภายนอก 75 โอหม สําหรับ VHF/UHF

COMPONENT IN/
VIDEO IN

 COMPONENT IN
รูปแบบทีใ่ชงานได: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 โอหม, 0.3V negative sync/PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 โอหม/PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 โอหม

 สัญญาณวิดโีอเขา (ชองตอแบบ Phono)

COMPONENT IN/
AUDIO

สัญญาณเสียงเขา (ชองตอแบบ Phono)

HDMI IN 1 (ARC)
HDMI IN 2/MHL,
HDMI IN 3,
HDMI IN 4

วิดโีอ HDMI: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
วิดโีอ MHL: 1080/24p, 1080/30p, 1080i, 720p, 720/30p, 576p, 576i, 480p, 480i
ระบบเสยีง: PCM เชิงเสนสองชองเสยีง: 32, 44.1 และ 48 kHz, 16, 20 และ 24 บิท, Dolby Digital
ARC (การสงสัญญาณเสียงยอน) (HDMI IN 1 เทาน้ัน)

 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ชองตอออพติคอลแบบดจิิตอล (PCM เชิงเสนสองชองเสียง, Dolby Digital)

 AUDIO OUT, i สัญญาณเสียงออก, หูฟง (ชองตอขนาดเล็ก)

 1, 2 ชองตอ USB: กําลังไฟฟา 5 V, 500 mA (สงูสดุ)

 LAN สายตอ 10BASE-T/100BASE-TX (ความเร็วในการเชื่อมตออาจแตกตางกนั ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของเครือขาย ไมรับประกนัดานอตัราการสื่อสารและคุณภาพการสื่อสารของ 10BASE-T/100BASE-TX สําหรับทีวี
เคร่ืองน้ี)

ช่ือรุน KDL-60R550A

พลังงานและอ่ืนๆ
แหลงพลังงานที่ตองการ
ขนาดหนาจอในการรับชม (ประมาณ) 152.5 ซม. (60 น้ิว)

ความละเอียดหนาจอ 1,920 จุด (แนวนอน) × 1,080 เสน (แนวตั้ง)

อัตราการใชพลังงาน 182 W

อัตราการใชพลังงานในโหมดพรอมใชงาน นอยกวา 0.2/0.3 W

ขนาด (กวาง × 
สูง × ลึก) 
(ประมาณ)

มีแปนรองแบบต้ังโตะ 
(มม.)

1,375 × 851 × 339

ไมมีแปนรองแบบต้ังโตะ 
(มม.)

1,375 × 810 × 82

นํ้าหนัก 
(ประมาณ)

มีแปนรองแบบต้ังโตะ 
(กก.)

28.4

ไมมีแปนรองแบบต้ังโตะ 
(กก.)

26.6
57 TH(มีตอ)



อุปกรณเสริมเพ่ิมเติมที่มีจําหนายขึ้นอยูกับประเทศ/ภูมิภาค/รุนทีวี/สินคาในคลัง
แบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

อุปกรณเสริม อุปกรณยึดติดผนัง: SU-WL50B
แวนตาสามมิตแิบบพาสซีฟ: TDG- 500P

แวนตาแบบพาสซีฟระบบ SimulViewTM: TDG-SV5P

ช่ือรุน KDL-60R550A
58 TH





Introduction
Thank you for choosing this Sony product.

Trademark information
• HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition 

Multimedia Interface are trademarks or 
registered trademarks of HDMI Licensing, LLC 
in the United States and other countries.

• Manufactured under license from Dolby 
Laboratories.

• “BRAVIA” and  are trademarks of 
Sony Corporation.

•  is a registered trademark of the DVB 
Project.

• Opera® Devices SDK from Opera Software 
ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software ASA.
All rights reserved.

• Wi-Fi Protected Setup and WPA are marks of 
the Wi-Fi Alliance.

• Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Miracast are marks or 
registered marks of the Wi-Fi Alliance.

• MHL, Mobile High-Definition Link and the MHL 
Logo are trademarks or registered trademarks 
of MHL Licensing, LLC. 

• Manufactured under license from DTS 
Licensing Limited. For U.S. and worldwide 
patent and trademark information, see 
www.dts.com/patents/legacy.aspx.
(c) DTS Licensing Limited and DTS, Inc. 2012.

Location of the identification label
Labels for Model No. and Power Supply rating 
(in accordance with applicable safety 
regulation) are located on the rear of the TV.

IMPORTANT INFORMATION
If a television is not positioned in a sufficiently 
stable location, it can be potentially 
hazardous due to falling. Many injuries, 
particularly to children, can be avoided by taking 
simple precautions such as:
• Using cabinets or stands recommended by 

the manufacturer of the television.
• Only using furniture that can safely support the 

television.
• Ensuring the television is not overhanging the 

edge of the supporting furniture.
• Not placing the television on tall furniture (for 

example, cupboards or bookcases) without   
anchoring both the furniture and the television 
to a suitable support.

• Not standing the televisions on cloth or other 
materials placed between the television and 
supporting furniture.

• Educating children about the dangers of 
climbing on furniture to reach the television or 
its controls.

Notes for Australia and New Zealand 
model
This product is ENERGY RATING qualified in the 
“Home” mode. ENERGY RATING is a 
programme designed to promote energy 
efficient products and practices.
• When the TV is initially set up, it is designed to 

meet ENERGY RATING requirements while 
maintaining optimum picture quality.

• Changes to certain features, settings and 
functionalities of this TV (e.g. TV Guide, 
Picture/Sound, Eco setting) can slightly 
change the power consumption.

Depending upon such changed settings (e.g. 
“Shop” mode), the power consumption may vary 
which possibly could exceed the stated energy 
rating. 
To reset the TV to ENERGY RATING qualified 
settings, select “Home” mode from the initial set-
up procedure in “Factory Settings” under the 
“Set-up” menu.
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Checking the 
accessories

Table-Top Stand (1)*

Fixing screws for Table-Top Stand (M5 × 
16) (4)

Assembling screws for Table-Top Stand 
(M4 × 12) (6)

Remote RM-ED056 (1)

Size AAA batteries (R03 type) (2)

3D Glasses (4)

* Assemble the Table-Top Stand with the supplied 
assembling screws. Refer to the supplied Table-Top 
Stand instruction leaflet to assemble the Table-Top 
Stand.

x To insert batteries into the remote

1: Attaching the 
Table-Top 
Stand

1 Place the TV set on the Table-Top Stand.

2 Fix the TV to the Table-Top Stand using the 
supplied screws. The arrow marks  
indicate the location of the screw holes used 
for securing the Table-Top Stand.

• Observe the correct polarity when inserting 
batteries.

• Do not use different types of batteries together 
or mix old and new batteries.

• Dispose of batteries in an environmentally 
friendly way. Certain regions may regulate the 
disposal of batteries. Please consult your local 
authority.

• Handle the remote with care. Do not drop or 
step on it, or spill liquid of any kind onto it.

• Do not place the remote in a location near a heat 
source, a place subject to direct sunlight, or a 
damp room.

• Refer to the supplied Table-Top Stand 
instruction leaflet for proper attachment.

• For best picture quality, do not expose the 
screen to direct illumination or sunlight.

• Firstly, assemble the Table-Top Stand 
according to its leaflet.

• For watching 3D video, make sure you install the 
TV so that your eyes will be at the same level as 
the TV screen centre point.

• Hold the Table-Top Stand with one hand to 
avoid it dropping when attaching.
5 GB(Continued)



2: Connecting an 
antenna/cable/
VCR

Connecting an antenna/cable

• Fix the TV to the Table-Top Stand according to 
the arrow marks  that guide the screw holes 
using the supplied screws.

• This TV is very heavy, so two or more people 
should place the TV onto the Table-Top Stand.

• If using an electric screwdriver, set the 
tightening torque at approximately 1.5 N·m {15 
kgf·cm}.

• Keep the TV in a vertical position while 
tightening the screws. Be sure to securely 
tighten the supplied screws, otherwise the TV 
may fall down.

• Use an appropriate screwdriver to attach the 
screws tightly without damaging the screw 
head.

• Please ensure the AC power cord is away from 
the Table-Top Stand installation location when 
you attach Table-Top Stand.

• When detaching the Table-Top Stand, reverse 
the attaching procedure. Do not remove any 
screws other than those used when attaching 
the Table-Top Stand.

• Connecting cables are not supplied.

Connecting an antenna/cable and VCR

Antenna 
cable

Antenna cable

Antenna cable 

AV cable

VCR
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3: Preventing the 
TV from 
toppling over

1 Install a wood screw (4 mm in diameter, not 
supplied) in the TV stand.

2 Install a machine screw (not supplied) into 
the screw hole of the TV.

The length of the machine screw differs 
depending on the cord diameter. Please see 
below illustration.

3 Tie the wood screw and the machine screw 
with a strong cord (not supplied).

6-8 mm

Cord
TV

Screw M4

• Please place the TV set on a stable, level 
surface, if place on an unstable place, it may 
caused TV set to topple over, fall down, and 
caused injuries to people.

• An optional Sony support belt kit is used to 
secure the TV. Contact your nearest Sony 
service centre to purchase a kit. Have your TV 
model name ready for reference.
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4: Performing the 
initial set-up

1 Connect the TV to your mains socket.

2 When the TV is in standby mode (the "/1 
indicator on the TV front panel is red), press 
"/1 on the remote to turn on the TV (the "/1 
indicator will light green).

Watching TV

1 Press "/1 on the TV to turn on the TV.

2 Press the number buttons or PROG +/– to 
select a TV channel.

3 Press 2 +/– to adjust the volume.

3

Follow the instructions on the screen:

• Set the language for the On Screen 
Display (OSD) text.

• Select Country and Region.
• Select the type of use.

Select “Home” for the best TV settings to 
use the TV in the home.

• Select broadcast type.
• Scan for channels.
• Change the order of channels.

If you want to change the order of 
channels, follow the steps in “Programme 
Sorting” (page 45).
Press HOME or RETURN to exit.
You can also tune channels manually 
(page 44, 45).

• Set the internet connection setup 
(page 33).

• Set the Automatic Software Download 
setup (page 50).
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Safety 
information

Installation/Set-up
Install and use the TV set in accordance 
with the instructions below in order to 
avoid any risk of fire, electrical shock or 
damage and/or injuries.

Installation
• The TV set should be installed near 

an easily accessible mains socket.
• Place the TV set on a stable, level 

surface to avoid it from falling down 
and cause personal injury or damage 
to the TV.

• Only qualified service personnel 
should carry out wall installations.

• For safety reasons, it is strongly 
recommended that you use Sony 
accessories.
– Wall-mount bracket: SU-WL50B

• Be sure to use the screws supplied 
with the Wall-mount bracket when 
attaching the mounting hooks to the 
TV set. The supplied screws are 
designed as indicated by illustration 
when measured from the attaching 
surface of the mounting hook.
The diameter and length of the 
screws differ depending on the Wall-
mount bracket model.
Use of screws other than those 
supplied may result in internal 
damage to the TV set or cause it to 
fall, etc.

Transporting
• Before transporting the TV set, 

disconnect all cables.
• Two or more people are needed to 

transport a large TV set.
• When transporting the TV set by 

hand, hold it as shown below. Do not 
put stress on the LCD panel.

• When lifting or moving the TV set, 
hold it firmly from the bottom.

• When transporting the TV set, do not 
subject it to jolts or excessive 
vibration.

• When transporting the TV set for 
repairs or when moving, pack it using 
the original carton and packing 
material.

Ventilation
• Never cover the ventilation holes or 

insert anything in the cabinet.
• Leave space around the TV set as 

shown below.
• It is strongly recommended that you 

use a Sony wall-mount bracket in 
order to provide adequate air-
circulation.

Installed on the wall

Installed with stand

• To ensure proper ventilation and 
prevent the collection of dirt or dust:
– Do not lay the TV set flat, install 

upside down, backwards, or 
sideways.

– Do not place the TV set on a shelf, 
rug, bed or in a closet.

– Do not cover the TV set with a 
cloth, such as curtains, or items 
such as newspapers, etc.

– Do not install the TV set as shown 
below.

AC power cord
Handle the AC power cord and outlet as 
follows in order to avoid any risk of fire, 
electrical shock or damage and/or 
injuries:
– The shape of AC power plug, which is 

supplied with the TV set, varies 
depending on the regions. Be sure to 
connect the appropriate supplied AC 
power cord with the plug that fits into the 
mains socket.

– Insert the plug fully into the mains 
socket.

– Operate the TV set on a 110V-240V 
AC supply.

– When wiring cables, be sure to 
unplug the AC power cord for your 
safety and take care not to catch your 
feet on the cables.

– Disconnect the AC power cord from 
the mains socket before working on 
or moving the TV set.

– Keep the AC power cord away from 
heat sources.

– Unplug the AC power plug and clean 
it regularly. If the plug is covered with 
dust and it picks up moisture, its 
insulation may deteriorate, which 
could result in a fire. 

Notes
• Do not pinch, bend, or twist the AC 

power cord excessively. The core 
conductors may be exposed or 
broken.

• Do not modify the AC power cord.
• Do not put anything heavy on the AC 

power cord.
• Do not pull on the AC power cord 

itself when disconnecting the AC 
power cord.

• Do not connect too many appliances 
to the same mains socket.

• Do not use a poor fitting mains 
socket.

Prohibited Usage
Do not install/use the TV set in locations, 
environments or situations such as those 
listed below, or the TV set may 
malfunction and cause a fire, electrical 
shock, damage and/or injuries.

Location:
• Outdoors (in direct sunlight), at the 

seashore, on a ship or other vessel, 
inside a vehicle, in medical 
institutions, unstable locations, near 
water, rain, moisture or smoke.

Screw M6 (supplied with the 
Wall-mount bracket)

Mounting Hook
Hook attachment on rear of 
TV set

8 mm-12 mm

Be sure to hold the bottom of 
the panel, not the front part.

30 cm

10 cm 10 cm

10 cm
Leave at least this space around 
the set.

30 cm

10 cm 10 cm 6 cm

Leave at least this space around the 
set.

Air circulation is blocked.

Wall Wall
9 GB(Continued)



• If the TV is placed in the changing 
room of a public bath or hot spring, 
the TV may be damaged by airborne 
sulfur, etc.

Cleaning:
Do not spray water or detergent directly 
on the TV set. It may drip to the bottom 
of the screen or exterior parts and get 
inside, resulting in a malfunction.

Environment:
• Places that are hot, humid, or 

excessively dusty; where insects may 
enter; where it might be exposed to 
mechanical vibration, near flammable 
objects (candles, etc). The TV set 
shall not be exposed to dripping or 
splashing and no objects filled with 
liquids, such as vases, shall be 
placed on the TV.

• Do not place the TV in a humid or 
dusty space, or in a room with oily 
smoke or steam (near cooking tables 
or humidifiers). Fire, electric shock, or 
warping may result.

Situation:
• Do not use when your hands are wet, 

with the cabinet removed, or with 
attachments not recommended by 
the manufacturer. Disconnect the TV 
set from mains socket and antenna 
during lightning storms.

• Do not install the TV so that it sticks 
out into an open space. Injury or 
damage from a person or object 
bumping into the TV may result.

Broken pieces: 
• Do not throw anything at the TV set. 

The screen glass may break by the 
impact and cause serious injury.

• If the surface of the TV set cracks, do 
not touch it until you have unplugged 
the AC power cord. Otherwise 
electric shock may result. 

• Do not subject the LCD screen to any 
strong impact or shock. The screen 
glass may crack or shatter and cause 
injury.

When not in use
• If you will not be using the TV set for 

several days, the TV set should be 
disconnected from the AC power for 
environmental and safety reasons. 

• As the TV set is not disconnected 
from the AC power when the TV set is 
just turned off, pull the plug from the 
mains socket to disconnect the TV set 
completely.

• However, some TV sets may have 
features that require the TV set to be 
left in standby to work correctly.

For children
• Do not allow children to climb on the 

TV set.
• Keep small accessories out of the 

reach of children, so that they are not 
mistakenly swallowed.

If the following problems 
occur...
Turn off the TV set and unplug the AC 
power cord immediately if any of the 
following problems occur.
Ask your dealer or Sony service centre 
to have it checked by qualified service 
personnel.

When:
– AC power cord is damaged.
– Poor fitting of mains socket.
– TV set is damaged by being 

dropped, hit or having something 
thrown at it.

– Any liquid or solid object falls through 
openings in the cabinet.

About LCD Monitor 
Temperature
When the LCD Monitor is used for an 
extended period, the panel surrounds 
become warm. You may feel hot when 
touching there by the hand.
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Precautions

Viewing the TV
• Some people may experience 

discomfort (such as eye strain, 
fatigue, or nausea) when using this 
product. Sony recommends that all 
viewers take regular breaks while 
watching 3D video images or playing 
stereoscopic 3D games. The length 
and frequency of necessary breaks 
will vary from person to person. You 
must decide what works best. If you 
experience any discomfort, you 
should stop using this product and 
watching the 3D video images until 
the discomfort ends;
consult a doctor if you believe 
necessary. You should also review (i) 
the instruction manual of your 
television, as well as any other device 
or media used with your television 
and (ii) Sony website for the latest 
information. The vision of young 
children (especially those under six 
years old) is still under development. 
Consult your doctor (such as a 
pediatrician or eye doctor) before 
allowing young children to watch 3D 
video images or play stereoscopic 3D 
games.
Adults should supervise young 
children to ensure they follow the 
recommendations listed above.

• You should only use this product for 
watching 3D video images on a 
compatible Sony television.

• Watch the TV from a distance of more 
than three times the TV’s screen 
height.

• Avoid eye injury with the tip of the 
temple arms.

• Be careful not to pinch your fingers in 
the hinges when bending the temple 
arms.

• View the TV in moderate light, as 
viewing the TV in poor light or during 
long period of time, strains your eyes.

• When using headphones, adjust the 
volume so as to avoid excessive 
levels, as hearing damage may 
result.

LCD Screen
• Although the LCD screen is made 

with high-precision technology and 
99.99% or more of the pixels are 
effective, black dots may appear or 
bright points of light (red, blue, or 
green) may appear constantly on the 
LCD screen. This is a structural 
property of the LCD screen and is not 
a malfunction.

• Do not push or scratch the front filter, 
or place objects on top of this TV set. 
The image may be uneven or the LCD 
screen may be damaged.

• If this TV set is used in a cold place, a 
smear may occur in the picture or the 
picture may become dark. This does 
not indicate a failure. These 
phenomena disappear as the 
temperature rises.

• Ghosting may occur when still 
pictures are displayed continuously. 
It may disappear after a few 
moments.

• The screen and cabinet get warm 
when this TV set is in use. This is not 
a malfunction.

• The LCD screen contains a small 
amount of liquid crystal. Some 
fluorescent tubes used in this TV set 
also contain mercury (except for LED 
backlight LCD TV). Follow your local 
ordinances and regulations for 
disposal.

Handling and cleaning the 
screen surface/cabinet of 
the TV set
Be sure to unplug the AC power cord 
connected to the TV set from mains 
socket before cleaning.
To avoid material degradation or screen 
coating degradation, observe the 
following precautions.
• To remove dust from the screen 

surface/cabinet, wipe gently with a 
soft cloth. If dust is persistent, wipe 
with a soft cloth slightly moistened 
with a diluted mild detergent solution.

• Do not spray water or detergent 
directly on the TV set. It may drip to 
the bottom of the screen or exterior 
parts, and may cause a malfunction.

• Never use any type of abrasive pad, 
alkaline/acid cleaner, scouring 
powder, or volatile solvent, such as 
alcohol, benzene, thinner or 
insecticide. Using such materials or 
maintaining prolonged contact with 
rubber or vinyl materials may result in 
damage to the screen surface and 
cabinet material.

• Periodic vacuuming of the ventilation 
openings is recommended to ensure 
to proper ventilation.

• When adjusting the angle of the TV 
set, move it slowly so as to prevent 
the TV set from moving or slipping off 
from its table stand.

Optional Equipment
Keep optional components or any 
equipment emitting electromagnetic 
radiation away from the TV set. 
Otherwise picture distortion and/or noisy 
sound may occur.

Caution about handling 
the remote control
When replacing the battery, set the 
polarity correctly. Do not short, re-
charge, force discharge, mixing old and 
new batteries.  Prohibit soldering, 
disassembling, heating and putting in 
fire. Remove empty battery from the 
product immediately.

Handling of the batteries
The batteries should keep away from 
children. If child swallowed the 
batteries, consult to doctor immediately.

WARNING
Batteries must not be exposed to 
excessive heat such as sunshine, fire or 
the like.

Maintenance of your 
Glasses
• Wipe the Glasses gently with a soft 

cloth.
• Never use strong solvents such as a 

thinner, alcohol or benzine for 
cleaning.

Disposal of the TV set

Disposal of Old 
Electrical & 
Electronic 
Equipment 
(Applicable in 
the European 
Union and other 

European countries with 
separate collection 
systems)
This symbol is on the remote control.
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Operating the TV
Overview of the remote

1 /  – Input select
• Displays the connected equipment list and selects the input source 

(page 17).
• In Text mode: Holds the current page.

2  – Subtitle setting
Press to change the subtitle language (page 45) (in digital mode 
only).

3 AUDIO – Dual Sound (page 42)
4N/X/x/m/M/./>

You can operate the BRAVIA Sync-compatible equipment that is 
connected to the TV. Some other buttons on the remote control may 
also operate BRAVIA Sync equipment.

5 Coloured buttons
When the coloured buttons are available, an operation guide appears 
on the screen.

6 PHOTO FRAME
Press to display a photo or calendar while listening to music (see 
page 29).

7 SEN
Enables selection of content from the online service “SEN” (Sony 
Entertainment Network). If the network or “SEN” is unavailable, the 
“SEN” screen is not displayed.

8  GUIDE (EPG)
Press to display the Digital Electronic Programme Guide (EPG) (page 25).

9  RETURN
• Returns to the previous screen of any displayed menu.
• When playing a photo/music/video file: Press to stop the playback (the 

display returns to the file or thumbnail view).
0 HOME

Displays or cancels the menu.
qa DIGITAL/ANALOG – TV mode

Switches between digital and analogue mode, or switches to TV 
display when displaying external input.

qs Number buttons
• Selects channels. For channel numbers 10 and above, enter the next 

digit quickly.
• In Text mode: Enters the three digit page number to select the page.

qd  – Wide Mode
Changes the picture size. Press repeatedly to select the desired wide 
mode (page 14).

qf 2 +/–
Adjusts volume.

qg % – Mute
Press to mute the sound. Press again to restore the sound.

qh "/1 – TV Standby
Press to turn the TV on or to switch to standby mode.

qj 3D
Press to display the 3D menu.

z • The number 5, N, 
PROG + and AUDIO 
buttons have tactile dots. 
Use the tactile dots as 
references when 
operating the TV.
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qk SYNC MENU
Press to display the BRAVIA Sync Menu and then select connected 
HDMI/MHL equipment from “Device Selection”. 
The following options can be selected from BRAVIA Sync Menu:
“Device Control”: Use the “Device Control” menu to operate 
equipment that is compatible with BRAVIA Sync Control. Select 
options from “Home (Menu)”, “Options”, “Content List” and “Power 
Off” to operate the equipment.
“Speakers”: Selects “TV Speakers” or “Audio System” to output the 
TV’s sound from the TV speakers or connected audio equipment.
“TV Control”: Use the “TV Control” menu to operate the TV from the 
“Home (Menu)” or “Options” menu.
“Return to TV”: Selects this option to return to TV programme.

ql /  – Info/Text reveal
Displays information. Press once to display information about the 
programme/input you are viewing. Press again to remove the display 
from the screen.
• In Text mode: Reveals hidden information (e.g. answers to a quiz).

w; F/f/G/g/
• Selects or adjusts items.
• Confirms selected items.
• When playing a photo file: Press G to select the previous file. Press g to 

select the next file.
When playing a music/video file: Press  to pause/start the playback. 
Press or hold G/g to fast reverse/fast forward, then press  at the point 
where you want to resume playback.

• In digital mode: Press  to add channel to the empty Favourite list or 
display Favourite list.

wa OPTIONS
Press to display a list that contains shortcuts to some setting menus.
The listed options vary depending on the current input and content.

ws / – Text
In Text mode: Displays Text broadcast.
Each time you press /, the display changes cyclically as follows:
Text t Text over the TV picture (mix mode) t No Text (exit the Text 
service)

wd PROG/CH +/–/ /
• Selects the next (+) or previous (–) channel.
• In Text mode: Selects the next ( ) or previous ( ) page.

wf Previous channel
Returns to the previous channel or input watched (for more than 15 
seconds).
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x To change the Wide Mode

For TV, Video, Component or HDMI/MHL 

* Parts of the top and bottom of the picture may be cut 
off.

HDMI PC Input (PC timing)
Wide Zoom* Enlarges the centre portion of the 

picture. The left and right edges 
of the picture are stretched to fill 
the 16:9 screen. 

Normal Displays the 4:3 picture in its 
original size. Side bars are shown 
to fill the 16:9 screen.

Full Stretches the 4:3 picture 
horizontally to fill the 16:9 screen.

Zoom* Displays cinemascope (letter box 
format) broadcasts in the correct 
proportions.

14:9* Displays 14:9 broadcasts in the 
correct proportions. As a result, 
black border areas are visible on 
the screen.

• You cannot select “Normal” or “14:9” for HD 
signal source pictures.

Normal Displays the picture in its original 
pixel size. Bars are shown at the 
top, bottom, and both sides for 
small picture.

Full 1 Stretches the original picture to fill 
the screen vertically, keeping its 
original horizontal-to-vertical 
aspect ratio.

Full 2 Stretches the Full 1 picture 
horizontally to fill the 16:9 screen.
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Overview of the TV buttons and 
indicators

Item Description

1 "/1 – Power
Press to turn the TV on or to switch to standby mode.

• To disconnect the TV from the AC power completely, pull the plug from the 
mains socket.

2 2 + / – /  / • Increases/decreases the volume, or selects the next (+) or previous (–) 
channel when the CH Up/Down screen is displayed by pressing the CH/
INPUT button.

• Moves the selected input source up/down when the input select screen is 
displayed by pressing the CH/INPUT button.

3 CH/INPUT Switches between the CH Up/Down screen and input select screen.

4 – Remote sensor
Receives IR signals from the remote.
Do not put anything over the sensor, doing so may affect its function.

5 "/1 – Picture Off / Timer indicator
• Lights up in orange when the “On Timer”/“Sleep Timer” is set, or the TV is in 

photo frame mode. If you set to “On Timer”, lights up in orange while the TV is 
also in standby mode (page 49).

• Lights up in green when the “Power Saving” is set to “Picture Off” (page 51) 
or the TV is in photo frame mode (page 29).

– Standby indicator
Lights up in red when the TV is in standby mode.

– Power indicator
• Lights up in green when the TV is turned on.
• Flashes while the remote is being operated.

• Make sure that the TV is completely turned off before unplugging the AC power cord. Unplugging the AC power 
cord while the TV is turned on may cause the indicator to remain lit or may cause the TV to malfunction.

z • The 2 + button has a tactile dot. Use it as a reference when operating the TV.
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Using Optional Equipment
Connecting optional equipment

You can connect a wide range of optional equipment to your TV.

• Connecting cables are not supplied.

Digital still 
camera

PC (HDMI-
output)

Audio 
system

Blu-ray 
Disc™/
DVD player

Video 
game 
equipment

DVD player with 
component output

Camcorder

DVD 
player VCR

S VHS/
Hi8/DVC 
camcorder

DVD player 
with HDMI 
output

Camcorder

USB storage 
media

Home theatre system

Headphones

Broadband router

MHL device
16 GB



U
sin

g
 O

p
tio

n
al E

q
u

ip
m

en
t

Viewing pictures from the 
connected equipment

Turn on the connected equipment, then press /  to display the connected equipment list. Press F/
f to select the desired input source, then press . (The highlighted item is selected if 2 seconds pass 
without any operation after pressing F/f.)

z • You can select B, F, G and H by / . If you want select the other input, please press HOME and select 
correctly.

Jacks/
Input symbol on screen

Description

A  1, 2 You can enjoy photo/music/video files stored in a Sony digital still camera, 
camcorder or USB storage device (page 26).
A standard USB mouse and USB keyboard can also be connected to the USB 
ports. Connecting in this way, only supported by an internet browser 
(page 36).

B, H 
HDMI IN 1 (ARC), 
2/MHL, 3 or 4

HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3 or 
HDMI 4

Connect to the HDMI IN 1 (ARC), 2/MHL, 3 or 4 jack if the equipment has an 
HDMI jack. The digital video and audio signals are input from the equipment.
In addition, when you connect the equipment that is compatible with BRAVIA 
Sync Control, communication with the connected equipment is supported. See 
page 50 to set up this communication.
If the equipment has a DVI jack, connect the DVI jack to the HDMI IN 1 jack 
through a DVI - HDMI adaptor interface (not supplied), and connect the 
equipment’s audio out jack to the HDMI 1 AUDIO IN jack.
If connecting a digital audio system that is compatible with Audio Return 
Channel (ARC) technology, use HDMI IN 1.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) provides an uncompressed, all-
digital audio/video interface between this TV and any HDMI-equipped audio/
video device. You can also connect your MHL (Mobile High-Definition Link) 
device to HDMI IN 2/MHL using an MHL cable. In addition, when you connect 
device that is compatible with “BRAVIA Sync Control”, communication with the 
connected device is supported.

• The HDMI jacks only support the following video inputs: 480i, 480p, 576i, 
576p, 720p, 1080i, 1080p and 1080/24p.

•  The HDMI jacks can support PC timing in HDMI PC mode. See page 43 for 
supported PC input signal.

• Be sure to use only an authorized HDMI cable bearing the HDMI logo. We 
recommend that you use a Sony HDMI cable (high speed type).

C  AUDIO OUT 
/Headphones

Connect with an audio cable or headphones. You can listen to TV sound 
through your stereo system or headphones. You can select “Variable” or 
“Fixed” in the “Audio Out” menu (page 42).

D LAN You can enjoy IPTV, applications and Internet Browser.

E  DIGITAL AUDIO OUT 
(OPTICAL)

Use an optical audio cable.

F /  COMPONENT IN 
or  VIDEO IN

 Component or
 Video

Connect to the component jacks and the audio jacks / . For better 
picture quality, component connection is recommended if your DVD player 
has a component video output. When using the component video jack  as 
the video jack , select “Video” in the “Video/Component Input” menu 
(page 49).

• You cannot use the component video jack  and the video jack  at the 
same time.

G  VIDEO IN/  AUDIO

 Video

Connect to the video jack  and the audio jacks . If you connect mono 
equipment, connect to the L (MONO) jack .
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Connecting MHL 
device

The MHL (Mobile High-Definition Link) enables 
the TV to communicate with connected
MHL-compatible device. When connecting 
MHL-compatible device, TV simultaneously 
charges the connected device while playing 
photo/music/video from it. You can use the TV 
remote control to control the connected MHL-
compatible device.

Viewing Twin 
Picture

You can view two pictures (in Component and 
HDMI input mode) on the screen simultaneously.
Connect the optional equipment (page 16), and 
make sure that images from the equipment 
appear on the screen (page 17).

1 Press OPTIONS and select “Twin Picture”.
Two pictures are displayed simultaneously.

2 Press G/g to select active picture.

3 In right window, you can select the TV 
channel or video input by pressing OPTIONS 
and select “Sub-window”. 
To return to single picture mode
Press , RETURN or select “Single Picture” 
from Options menu.
To change the picture size
You can change the picture size by pressing 
F/f buttons.

• You can continue normal usage of the 
connected MHL-compatible device (such as 
receiving calls) depending on its capability.

• Some remote control functions may not be 
available depending on features of the 
connected MHL-compatible device. Refer to the 
device manual for details.

• This product is officially MHL-certified for 
guaranteed operation with other MHL-certified 
devices. If you encounter any problems when 
using the MHL function, consult the device 
manufacturer for support.

• If “Auto Input Change (MHL)” is set to “On” the 
TV automatically switches to MHL mode when 
MHL-compatible device is connected to HDMI 
IN 2/MHL jack. The availability of “Auto Input 
Change (MHL)” depends on whether the MHL-
compatible device can support this feature.

• The TV can connect to the MHL-compatible 
device via its MHL 2 connection.

Use authorized MHL 2 cable with 
MHL logo (not supplied)

Twin Picture Availability
In Left Window In Right Window

Component TV programme, 
Video

HDMI IN (except PC 
timing)

TV Programme, 
Video, Component

• You cannot use the component video jack  
and the video jack  at the same time.

z • The highlighted picture is audible. You can 
switch the audible picture by pressing G/g.

Left 
Window Right Window
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Viewing PIP 
(Picture in 
Picture)

You can view two pictures (in HDMI-PC input 
mode) on the screen simultaneously.
Connect a PC (page 16), and make sure that 
images from a PC appear on the screen 
(page 17). 

1 Press OPTIONS and select “PIP”.
Two pictures are displayed simultaneously.

2 In sub window, you can select the TV 
channel or video input by pressing OPTIONS 
and select “Sub-window”.
To return to single picture mode
Press RETURN or select “Single Picture” 
from Options menu.

PIP Availability
In Main Window In Sub Window

HDMI IN 
(PC timing)

TV Programme, Video, 
Component

• You cannot display resolutions higher than your 
TV's display resolution (page 58).

z • You can switch the audible picture by selecting 
“Audio Swap” from the Options menu.

Sub Window 
(Location of 
the sub 
window can 
be moved by 
pressing 
F/f/G/g.)

Main 
Window
19 GB



Viewing 3D Video

You can experience powerful 3D (three-dimensional) entertainment, such as stereoscopic 3D video 
games and 3D Blu-ray discs with this TV and a 3D-enabled device. Use an HDMI/MHL cable or a USB 
cable to connect your TV to the 3D-enabled device.

Watching 3D content

The 3D display mode is automatically selected when a 3D signal is detected.
Press 3D and select “3D Display”, then press 3D to toggles between 3D display mode and 2D display 
mode.

When the following non-3D pictures are displayed

1 Press 3D to display the 3D menu.
2 Select “3D Display”.
3 Press 3D repeatedly to toggle through “3D Display” modes.

“Simulated 3D”: 
Displays regular 2D pictures in simulated 3D.

“Side-by-Side”: 
Displays side-by-side pictures in 3D.

“Over-Under”:
Displays over-under pictures in 3D.

“Off”:
Displays pictures as they are.

4 Press RETURN to exit the 3D Menu.

• To see 3D contents, watch the TV with your eyes at the same level as the TV screen, and wear the supplied 3D 
glasses.

• The 3D effect will be compromised and screen colour will shift if you watch the TV lying down, or with your head 
tilted, or view from a wide angle.

• Additional viewers with 3D glasses can also enjoy 3D content.
• You can buy commercially available Passive Polarized Glasses for 3D TV as replacement glasses or extra 

glasses. (You cannot use the Active Shutter 3D Glasses. Some theatrical glasses are not suitable for 3D TV.)
• The 3D function may not work properly, depending on the signal source or format.

• The display mode does not change to 3D mode automatically, depending on the signal source or format. In this 
case, select 3D display mode manually.

• To prevent 3D display mode from being automatically selected when a 3D signal is detected, press HOME, 
then select “Settings” > “Picture” > “3D Settings” > “Auto 3D” > “Off’.

• Simulated 3D effect may be less pronounced with some picture sources.
• Perceived simulated 3D effect may vary from person to person.
• Simulated 3D display automatically switch back to 2D display mode an hour after its activation.
• “Side-by-Side”/“Over-Under” may not be selected, depending on the signal source or format.

Regular 2D picture Side-by-side picture Over-under picture
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Watching 3D content in 2D

1 Press 3D to display the 3D Menu.
2 Select “3D Display”.
3 Press 3D to select “Off”.
4 Press RETURN to exit the 3D Menu.

3D Menu

You can adjust the following settings from the 3D Menu.
Press 3D, then select the desired settings > the desired option.

x 3D Display

When 3D pictures are displayed:
Switches between the 3D and 2D display modes.

When non-3D pictures are displayed:

Simulated 3D
Displays regular 2D pictures in simulated 3D.

Side-by-Side
Displays side-by-side pictures in 3D.
-Two near-identical pictures for 3D viewing are 
displayed side-by-side.
Wear the 3D Glasses before setting “3D Format” as the 
instructions will otherwise be unreadable because of 
doubly-blurred letters on the screen.

Over-Under
Displays over-under pictures in 3D.
-Two near-identical pictures for 3D viewing are 
displayed one above the other.
Wear the 3D Glasses before setting “3D Format” as the 
instructions will otherwise be unreadable because of 
doubly-blurred letters on the screen.

Off
Displays pictures as they are.

x 3D Depth Adjustment
Adjusts the depth of 3D pictures.

x Simulated 3D Effect
Heightens/lessens the 3D effect when you display 2D pictures in simulated 3D.

• If you are watching 2D content in simulated 3D mode, and then change to other 2D content, 2D display 
mode will be selected automatically.

• “Side-by-Side”/“Over-Under” may not be selected, depending on the signal source or format.

• Selecting [0] is recommended for normal use.
• 3D effect may be less pronounced depending on the settings.
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3D Settings

You can make the following settings from the 3D Settings menu.
Press HOME, then select “Settings” > “Picture” > “3D Settings”.

Auto 3D:
Select “On” then 3D picture is automatically displayed when a 3D signal is detected.

3D Signal Notification: 
Select “On” then a message is displayed when a 3D signal is detected.

3D Supported Video Format

• The display mode does not change to 3D mode automatically, depending on the signal source or format. In this 
case, select 3D display mode manually.

input 3D Format
Signal

Resolution Vertical Frequency (Hz)

HDMI

Frame Packing

1920 × 1080p 24,  30

1920 × 1080i 50,  60

1280 × 720p 24,  30,  50,  60

Side by Side

1920 × 1080p 24,  50,  60

1920 × 1080i 50,  60

1280 × 720p 50,  60

Over-Under

1920 × 1080p 24,  30,  50,  60

1920 × 1080i 50,  60

1280 × 720p 50,  60

MHL

Side by Side

1920 × 1080p 24

1920 × 1080i 50, 60

1280 × 720p 50, 60

Over-Under

1920 × 1080p 24, 30

1920 × 1080i 50, 60

1280 × 720p 50, 60

USB

Side by Side

1920 × 1080p 24,  25,  30

1920 × 1080i 50,  60

1280 × 720p 24,  25,  30,  50,  60

Over-Under

1920 × 1080p 24,  25,  30

1920 × 1080i 50,  60

1280 × 720p 24,  25,  30,  50,  60

• Depends on the MHL device, 3D display might be not displayed.
• See page 28 for the supported USB video format.
22 GB



Using Menu Functions

U

sin
g

 M
en

u
 F

u
n

ctio
n

s

Navigating through menus

The HOME button allows you to access a variety of TV settings, USB media 
files and FM Radio mode.

1 Press HOME on the TV or remote.

2 Press F/f to select an option, then press .

3 Follow the instructions on the screen.

4 To exit the menu, press HOME.

Menu Description

1 Sony Entertainment 
Network

Sony Entertainment Network serves as a gateway to Internet content, delivering 
a variety of on-demand entertainment straight to your TV.

2 Internet Contents Enables access to Internet services for TV (page 36).

3 Applications Internet Apps are small applications that provide easy access to interactive 
content when your TV is connected to the Internet. You can display a variety of 
information on the screen. Some Internet Apps may not be available in some 
region/country (page 38).

4 Internet Browser When the TV is connected to the Internet, you can browse websites. Select the 
browser and enter a URL.

5 Digital Programme List You can select the Digital Programme List (page 24).

6 Digital EPG You can select the Digital Electronic Programme Guide (EPG) (page 25).

7 Media Photo: You can enjoy photo files via USB devices (page 26). 

Music: You can enjoy music files via USB devices (page 26). 

Video: You can enjoy video files via USB devices (page 26). 

8 Photo Frame Mode You can select the frame image which enables you to enjoy with photo, music 
and clock (page 29).

9 FM Radio Listens to the FM Radio (page 31).

0 Settings Displays the “Settings” menu where most of the advanced settings and 
adjustments are performed. The options you can select may vary. Unavailable 
options are greyed out or not displayed (page 40 to 51).
Picture: adjust the picture on your TV to fit your viewing preference.
Sound: customise your sound settings to suit your audio preference. You can 
also change the settings to output the sound to your connected audio 
equipment.
Screen: adjust the size and shape of the images you see on the screen.
Channel Set-up: navigate your favourite channels and inputs and select the 
signal type, as well as autoprogramme channels. You can also customise the 
channels you see and the labels assigned to them.
Parental Lock: set the password and limit access to programming based on 
rating levels. You can also block channels and inputs.
Set-up: modify and customise a variety of general setting options.
Eco: changes the settings related to power consumption.
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Using the Digital Programme 
List * 

The Favourite feature allows you to specify up to four lists of your favourite 
programmes. 

1 In digital mode, press HOME and select “Digital Programme List”, then 
press G/g to select the Favourite list. 

• If Favourite list is already selected before, just press  to access Favourite list.

2 Perform the desired operation as shown in the following table or 
displayed on the screen.

* This function may not be available in some countries/regions.

To Do this

Create your Favourite list for the 
first time

1 Press  to select “Yes”.
2 Press the yellow button to select the Favourite list.
3 Press F/f to select the channel you want to add, then press .
4 Press F/f to decide the position and press  to store.
5 Press RETURN to finish setting up.

Watch a channel 1 Press G/g to select the Favourite list.
2 Press F/f to select the channel, then press .

Turn off the Favourite list Press RETURN.

Add channels in the currently 
edited Favourites list

1 Press the blue button to see Favourite Set-up.
2 Press the yellow button to select the Favourites list you want to 

edit.
3 Press F/f to select the channel you want to add, the press .
4 Press F/f to decide the position and press  to store.

Change the order of channels 
stored in the Favourites list

1 Press the blue button to see Favourite Set-up.
2 Press the yellow button to select the Favourites list you want to 

edit.
3 Press  or g to jump to the Favourite list.
4 Press F/f to select the channel you want to change the position, 

then press .
5 Press F/f to decide the position and press  to store.

Remove channels in the currently 
edited Favourite list

1 Press the blue button to see Favourite Set-up.
2 Press the yellow button to select the Favourite list you want to 

edit.
3 Press g and F/f to select the channel you want to remove, then 

press .
4 Press the blue button to remove.

Remove all channels from the 
current Favourite list

1 Press the blue button to see Favourite Set-up.
2 Press the yellow button to select the Favourite list you want to 

edit.
3 Press the blue button.
4 Press G/g to select “Yes”, then press  to confirm.

Digital Programme List
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Using the Digital Electronic 
Programme Guide (EPG)

Australia/Singapore ( *)

New Zealand (MHEG)

1 In digital mode, press GUIDE.

2 Perform the desired operation as shown in the 
following table or displayed on the screen.

* This function may not be available in some countries/regions.

• The contents of the screen depend on the broadcasting station.

To Do this

Watch a programme Press F/f/G/g to select the programme or enter the desired 
programme number by numeric key, then press .

Turn off the EPG Press GUIDE.

• If an age restriction for programmes has been selected, a message asking for a PIN code will appear on the 
screen. For details, see “Parental Lock” on page 47.

Digital Electronic Programme Guide (EPG)

2012 .07.28

YI-TV,  10:10am

10.00am Yukiko Cooks Challenge

11.00am Wizard of Writing

12.00pm NamNam Power Lunch

  1.00pm The 183 Show

  3.00pm Midday HOT Teatime

  4.00pm Redman in the Moated

 Castle

  5.00pm YI-TV News

  6.00pm Sunset Sports

  7.00pm Northern Village Living

  9.00pm KZ BIZ NETWORK
The super actress Yukiko challenge her
 local specialties!

Multimedia and Hypermedia information coding 
Expert Group (MHEG)
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Playing back photo/music/video 
via USB

You can enjoy photo/music/video files stored in a Sony digital still camera or camcorder through a USB 
cable or USB storage device on your TV.

1 Connect a supported USB device to the TV.

2 Press HOME.

3 Press F/f to select “Media”, then press F/f/G/g to select “Photo”, “Music” or “Video”.
Then “Device Selection” appears. Press F/f to select USB/sample folder.

4 The thumbnail view of file or folder appears.

5 Press F/f/G/g to select a file or folder, then press . 
When you select a folder, select a file, then press . 
Playback starts.

x Basic operation of Photo/Music/Video
You can operate the connected USB device by the TV remote.

x To use playback options
Press the coloured buttons to display a list that contains shortcuts to some setting menus. The listed 
options vary depending on the current input and content.
Photo
“Slideshow Effect”: Selects an effect for a slideshow.
“Slideshow Speed”: Selects the slideshow duration.
“Shuffle”: Plays files in random order.
“Zoom”: Magnifies the picture (“1×”, “2×” or “4×”).
Music
“Playback Target”: Selects to play all files, or one selected file.
“Shuffle”: Plays files in random order.
“Speakers”: Selects a speaker (page 42).
Video
“Playback Target”: Selects to play all files, or one selected file.
“Zoom”: Magnifies the picture (“1×”, “2×”, “4×” or “Full”).
“Speakers”: Selects a speaker (page 42).

z • If you connect the USB device when “USB Auto Start” is set to “On” (page 48), the thumbnail view of the last 
played Photo/Music/Video appears automatically.

Item Description

m / M Fast rewinds/fast forwards the file when pressed during playback.

. / > Goes to the beginning of the previous or current/next file.

N Starts playback.

X Pauses playback.

x Stops playback.

z • Press the green button to display the subtitles if they are available. When playing a TS-formatted video (“.ts” or 
“.m2ts” extension file, see page 28), the subtitles of an “.srt” extension file are not displayed.
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General
“Repeat”: Plays a file repeatedly.
“Sort By”: Changes file order.

x To set the picture (Video)
You can adjust the picture quality of USB Video.

1 Select a video.
See “Playing back photo/music/video via USB” (page 26).

2 Press OPTIONS during playback, then press F/f to select “Picture” and press .

3 Press F/f/G/g to select the item, then press .

4 Press F/f/G/g to adjust the setting, then press .

x To play a photo as a slideshow (Photo)
You can play a slideshow with photos. “Slideshow Effect” and “Slideshow Speed” can be set.

1 Select a photo.
See “Playing back photo/music/video via USB” (page 26).

2 Press the green button in thumbnail view, or press OPTIONS while a photo is displayed, then press 
F/f to select “Slideshow” and press .
To stop a slideshow
Press RETURN or HOME.

x To watch 3D video in a USB device
You can watch 3D content by connecting the USB device to the TV (page 20). The file format must be 
supported by this TV. For details about format, see page 28.

• While the TV is accessing the data on the USB device, observe the following:
– Do not turn off the TV.
– Do not disconnect the USB cable.
– Do not remove the USB device.
The data on the USB device may be damaged.

• Sony will not be held liable for any damage to, or loss of data on the recording media due to a malfunction of 
any connected devices or the TV.

• The file system on the USB device supports FAT16, FAT32, FAT8, FAT12 and NTFS.
• The file name and folder name may not display correctly in some cases.
• When you connect a Sony digital still camera, set the camera’s USB connection mode to Auto or Mass Storage. 

For more information about USB connection mode, refer to the instructions supplied with your digital camera.
Maximum capacity of the USB Mass Storage (USB HDD) is 2 TB.

• Check the website below for updated information about compatible USB devices.
http://www.sony-asia.com/bravia/flash.html 

• Use a USB storage device that is compliant with USB mass storage device class standards.
• If a selected file has incorrect container information, or is incomplete, it cannot be played back.
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USB Video format

USB Music format

USB Photo format

DCF2.0 or EXIF2.21 supported.

Extension Container Video Codec Audio Codec

.avi AVI

Xvid
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / 

MPEG2 AAC (2ch) / 
MPEG4 AAC (2ch) / 

MPEG4 HE-AAC (2ch) / 
Dolby Digital (2ch) / 

Dolby Digital Plus (2ch) / WMA v8

MPEG1

MPEG2 MP

H.264 BP/MP/HP

MPEG-4 SP/ASP

.wmv
.asf ASF

WMV v9

MP3 / WMA v8
Xvid

MPEG-4 SP/ASP

VC-1

.mp4

.mov

.3gp
MP4

H.264 BP/MP/HP MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / 
MPEG2 AAC / 
MPEG4 AAC / 

MPEG4 HE-AAC

MPEG-4 SP/ASP

H.263

.mkv MKV

H.264 BP/MP/HP PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / 
MPEG2 AAC (2ch) / 
MPEG4 AAC (2ch) / 

MPEG4 HE-AAC (2ch) / 
Dolby Digital (2ch) / 

Dolby Digital Plus (2ch) / WMA v8 / 
DTS / VORBIS

MPEG-4 SP/ASP

WMV v9

VC-1

VP8

.mpg
.mpeg
.vob
.vro

PS

MPEG1 MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / 
Dolby Digital (2ch) / 

Dolby Digital Plus (2ch) / DTSMPEG2 MP

.ts
.m2ts TS

MPEG2 MP MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / 
MPEG2 AAC / 
MPEG4 AAC / 

MPEG4 HE-AAC / 
Dolby Digital (2ch) / 

Dolby Digital Plus (2ch) / DTS

VC-1

H.264 BP/MP/HP

Extension Audio Codec
.mp3 MP3

.wma WMA v8

Extension Image Codec
.jpg, .jpeg JPEG

• Playback of the above file formats is not guaranteed.
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Photo Frame

You can enjoy looking at a photo, listening to 
music or FM radio, or the clock and calendar, at 
the same time.

You can enter photo frame mode using any of 
the following methods:

You can switch the display mode of the frame 
from the Options menu, eg. image and clock, full 
screen image or full screen clock.

x To select photo
You can select photos from USB memory 
or BIV Photo (Picasa/Photobucket/
Shutterfly/Facebook photos), using any of 
the following methods:

x To select music
You can select music from USB memory, using 
any of the following methods:

x To select Display mode
You can change the photo frame display by 
selecting “Display Mode” (page 48).
• Image and Clock

• Full Screen Image

• Full Screen Clock

x To select Clock Display mode
There are five calendar display modes. 
When the “Display Mode” setting is set to “Image 
and Clock”, you can set to “Calendar”, 
“Analogue Clock” or “Digital Clock”. When the 
“Display Mode” setting is set to “Full Screen 
Clock”, you can set to “Calendar”, “Calendar 
and Clock” or “Clock”.
For more details, see page 48:
• Calendar
• Analogue Clock
• Digital Clock
• Calendar and Clock
• Clock

1 Press HOME, and then select “Photo Frame 
Mode”.

2 When you are playing back the photo/music files, 
press OPTIONS and select “Photo Frame Mode”.

3 Select “Image Selection”/“Music Selection” in the 
“Photo Frame Settings” menu.

4 Press PHOTO FRAME.

1 Press HOME and select “Settings”, then “Set-up” 
> “Photo Frame Settings” > “Image Selection”.
Press F/f to select the USB/Picasa/sample folder 
in “Device Selection” menu and then press the  
to select the file from thumbnail view.

2 In photo frame mode, press OPTIONS > “Image 
Selection”. Press  to select the file from 
thumbnail view.

3 Press HOME, and then select “Media”, then select 
“Photo”. When playing back a photo, press 
OPTIONS > “Photo Frame Mode” to launch “Photo 
Frame” with the selected photo.

• When you select photos from photo services, 
then turn photo frame mode off and on again, a 
sample photo will be shown.

• When “On Timer” is set, photos from photo 
services cannot be selected.

1 Press HOME and select “Settings”, then “Set-up” 
> “Photo Frame Settings” > “Music Selection”.
Press F/f to select the USB/sample folder in 
“Device Selection” menu and then press the  to 
select the file from thumbnail view.

2 In photo frame mode, press OPTIONS > “Music 
Selection”.
Press  to select the file from thumbnail view.

3 Press HOME, and then select “Media”, then select 
“Music”. When playing back music, press 
OPTIONS > “Photo Frame Mode” to launch “Photo 
Frame” with the selected music.
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x Duration
To save power, in the Photo Frame Mode, the TV 
can continually playing back for up to 24 hours, 
after which it will power off automatically. After 
running photo frame mode for 24 hours, not use 
this mode for at least one hour, to avoid panel 
burn-in.
You can change the setting of the “Duration” in 
the “Photo Frame Settings”. For details, see 
page 48.

To avoid panel burn-in, the position of the photo, 
clock and calendar are switched automatically 
every hour.
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Listening to the FM Radio

You are able to listen to the FM radio stations using your TV by connecting an antenna (page 6). FM 
Radio tuning range is from 87.5-108.0 MHz.
When you use the FM Radio function for the first time, press HOME and select “FM Radio”, then perform 
“Auto Tuning” in the “FM Radio Set-up” menu (page 46).

To Do this

Access to FM Radio mode Press HOME and select “FM Radio”.

Exit from FM Radio mode Press RETURN to go back to previous view input.

Listen to preset stations 1 Access to FM Radio mode.
2 Press HOME and select “Settings”. Preset the desired FM radio stations and 

its labels in “FM Radio Set-up” from “Channel Set-up” menu (page 46).
• You can also access to “FM Radio Presets” by selecting “FM Radio Presets” 

from the Options menu in FM Radio mode.
3 Exit from “Channel Set-up” menu by pressing HOME. The selected preset FM 

radio station number and label will appear on the screen. To select the 
desired preset FM radio station, press PROG +/–.

• You can also use the 0-9 buttons on the remote to directly select the desired 
preset FM radio station.

Listen to non-preset stations 1 Access to FM Radio mode.
2 Press F/f to manually search for the desired FM radio station. It will search 

and stop when found the next available station.
• You can also tune FM frequency for the desired FM radio station by pressing 

G/g. The available radio frequency is only for temporary listening pleasure 
and cannot be stored in the memory.

•   If the message “Please set-up FM Radio.” appears, display the “Channel Set-
up” menu and select “FM Radio Set-up” to preset the desired FM radio 
stations (page 46).

Show photo frame while 
listening to FM Radio

1 Press OPTIONS to select “Photo Frame Mode”, then press .
2 Refer to “Photo Frame” (page 29) to select photo or “Display Mode”.

• BRAVIA image will be displayed if a USB device is not connected.

Reduce power consumption 
while in FM Radio mode

1 Press OPTIONS to select “Power Saving”. Select the desired options and 
press .

• You can also access to “Power Saving” by selecting “Eco” from the setting 
menu (page 51).

2 Exit from “Picture Off” by pressing any key on the remote except 2 +/– or %.

• If the station has a noisy sound, you may be able to improve the sound quality by pressing G/g.
• When an FM stereo programme has static noise, press AUDIO until “Mono” appears. There will be no stereo 

effect, but the noise will be reduced.
• If CATV is connected, FM Radio may not be able to be received.
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Using BRAVIA Sync with 
BRAVIA Sync Control

The BRAVIA Sync Control function enables the TV to communicate with the connected equipment that is 
compatible with the function, using HDMI CEC (Consumer Electronics Control). For example, by 
connecting Sony equipment that is compatible with BRAVIA Sync Control (with HDMI/MHL cables), you 
can control them together.
Be sure to connect the equipment correctly, and make the necessary settings.

BRAVIA Sync Control

• Automatically turns the connected equipment off when you switch the TV to standby mode using the 
remote.

• Automatically turns the TV on and switches the input to the connected equipment when the equipment 
starts to play (except in MHL mode).

• If you turn on a connected audio system while the TV is on, the sound output switches from the TV 
speaker to the audio system.

• Adjusts the volume (2 +/–) or mutes the sound (%) of a connected audio system.
• You can operate the connected Sony equipment that has the BRAVIA Sync logo by the TV remote. 

Possible operations with BRAVIA Sync buttons, see page 13.
– Refer to the instruction manual of the equipment for available control.

• If “BRAVIA Sync Control” of the TV is set to “On”, “BRAVIA Sync Control” of the connected equipment 
is also automatically switched to “On”.

x To make the BRAVIA Sync Control settings
The BRAVIA Sync Control settings must be set on both the TV side and connected equipment side. See 
“BRAVIA Sync Settings” (page 50) for the TV side settings. For settings on the connected equipment, 
refer to its operating instructions.
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Using Network 
Features

When you connect this TV to the Internet, you 
can enjoy multiple functions: enjoying Internet 
video, etc.

Preparing a Wired 
Network

Setting up the 
Internet 
Connection

Using the network feature you can connect the 
TV to the Internet. The set-up procedure differs 
depending on the type of network and LAN 
router. Before setting up the Internet connection, 
be sure to set up a LAN router. Check your 
wireless LAN environment using the following 
chart.

Wireless LAN

Wired LAN , Type 4

* Type 1 is easier to set up if your router has an 
automatic setting button, e.g. Air Station One-Touch 
Secure System (AOSS). Most of the latest routers 
have this function. Check your router.

Type 1: Follow the configuration for 
Secured network with Wi-Fi Protected 
Setup™ (WPS).
Type 2: Follow the configuration for 
Secured network without Wi-Fi 
Protected Setup™ (WPS).
Type 3: Follow the configuration for 
Unsecured network with any type of 
wireless LAN router.
Type 4: Follow the configuration for Wired 
network set-up.

• You will need to contract with an Internet service 
provider to connect to the Internet.

• For LAN connections, use a Category 7 cable 
(not supplied).

TV

Internet

Modem 
with router 
functions

Router

Modem

Internet

or

Secure Wireless LAN? NO
k Type 3

YES m

Do you use a wireless LAN 
router compatible with Wi-Fi 
Protected Setup™ (WPS)?

NO
k Type 2

YES m
Type 1*
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Type 1: Secured network 
with Wi-Fi Protected 
Setup™ (WPS)

The WPS standard makes security of a wireless 
network as straightforward as pressing the WPS 
button on the wireless LAN router. Before setting 
up a wireless LAN, check the location of the WPS 
button on the router and verify how to use it.
For security purpose, “WPS (PIN)” provides a 
PIN code for your router. PIN code is renewed 
every time you select “WPS (PIN)”.

1 Press HOME, then select “Settings” > “Set-
up” > “Network” > “Network Set-up” > “Set 
up network connection”.

2 IP Address setting/Proxy server:
– automatic setting:
“Set up network connection” > “Auto”
– manual setting:
“Set up network connection” > “Custom” > 
“Wireless Set-up”

3 Select “WPS (Push Button)” for Push Button 
method or “WPS (PIN)” for PIN method.

4 Follow the instructions on the set-up screen.

Type 2: Secured network 
without Wi-Fi Protected 
Setup™ (WPS)

To set up a wireless LAN, SSID (wireless network 
name) and security key (WEP or WPA key) will be 
required. If you do not know them, consult the 
instruction manual of your router.

1 Press HOME, then select “Settings” > “Set-
up” > “Network” > “Network Set-up”.

2 IP Address setting/Proxy server:
– automatic setting:
“Set up network connection” > “Auto”
– manual setting:
“Set up network connection” > “Custom” > 
“Wireless Set-up”

3 Select “Scan”, then select a network from the 
list of scanned wireless networks.

4 Follow the instructions on the set-up screen.

• Button name of the WPS may differ depending 
on the router (e.g. AOSS button).

• To use the network with IPv6, select
“Settings” > “Set-up” > “Network” > “IPv6/IPv4 
Priority” > “IPv6”, then select “Auto” in “Set up 
network connection”.

• When IPv6 is selected, “Set up network 
connection” must be set to “Auto”. HTTP Proxy 
cannot be set.

• If you use WPS for network set-up, the security 
settings of the wireless LAN router activate, and 
any equipment previously connected to the 
wireless LAN in a non-secure status will be 
disconnected from the network.
In this case, activate the security settings of the 
disconnected equipment and then reconnect. 
Or, you can deactivate the security settings of 
the wireless LAN router, and then connect the 
equipment to a TV in a non-secure status.

• To use the network with IPv6, select
“Settings” > “Set-up” > “Network” > “IPv6/IPv4 
Priority” > “IPv6”, then select “Auto” in “Set up 
network connection”.

• When IPv6 is selected, “Set up network 
connection” must be set to “Auto”. HTTP Proxy 
cannot be set.
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Type 3: Unsecured 
network with any type of 
wireless LAN router

To set up a wireless LAN, SSID (wireless network 
name) will be required.

1 Press HOME, then select “Settings” > “Set-
up” > “Network” > “Network Set-up”.

2 IP Address setting/Proxy server:
– automatic setting:
“Set up network connection” > “Auto”
– manual setting:
“Set up network connection” > “Custom” > 
“Wireless Set-up”

3 Select “Scan”, then select a network from the 
list of scanned wireless networks.

4 Follow the instructions on the set-up screen.

Type 4: Wired network 
set-up

Enter the respective alphanumeric values for 
your router if necessary. The items that need to 
be set (e.g. IP Address, Subnet Mask, DHCP) 
may differ depending on the Internet service 
provider or router. For details, refer to the 
instruction manuals provided by your Internet 
service provider, or those supplied with the 
router.

1 Press HOME, then select “Settings” > “Set-
up” > “Network” > “Network Set-up”.

2 IP Address setting/Proxy server:
– automatic setting:
“Set up network connection” > “Auto”
– manual setting:
“Set up network connection” > “Custom” > 
“Wired Set-up”

3 Follow the instructions on the set-up screen.

“Network Set-up” can also be set from “Auto 
Start-up” menu.
• Allows automatic configuration of your wired/

wireless network.
– When connecting with LAN cable: Wired

• Set to “Auto”, sets the IP address 
automatically. For proxy server is not use.

Viewing the network 
status

You can confirm your network status.

1 Press HOME, then select “Settings” > “Set-
up” > “Network” > “Network Set-up”.

2 Select “View Network setting and status”.

• Security key (WEP or WPA key) will not be 
required because you do not need to select any 
security method in this procedure.

• To use the network with IPv6, select
“Settings” > “Set-up” > “Network” > “IPv6/IPv4 
Priority” > “IPv6”, then select “Auto” in “Set up 
network connection”.

• When IPv6 is selected, “Set up network 
connection” must be set to “Auto”. HTTP Proxy 
cannot be set.

• To use the network with IPv6, select
“Settings” > “Set-up” > “Network” > “IPv6/IPv4 
Priority” > “IPv6”, then select “Auto” in “Set up 
network connection”.

• When IPv6 is selected, “Set up network 
connection” must be set to “Auto”. HTTP Proxy 
cannot be set.
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If You Cannot 
Connect to the 
Internet

Use the diagnosis to check possible causes for 
network connection failures, and settings.

1 Press HOME, then select “Settings” > “Set-
up” > “Network” > “Network Set-up”.

2 Select “View Network setting and status”.

3 Select “Check Connection”. 
This may take several minutes. You cannot 
cancel the diagnosis after selecting “Check 
Connection”.

Browsing 
Websites

When the TV is connected to the Internet, you 
can browse websites.

Press HOME, then select “Internet Browser” to 
launch the browser.
You can bookmark your favorite sites for easy 
access.

x Note on Internet Browser
In no event shall Sony be liable for any damage 
caused or associated with the use of Internet 
browser, malfunction (including software) or 
communication failure.

x When using a USB mouse/USB 
keyboard

• You can move the cursor with the USB mouse.
• You can enter text with the keyboard.

• Web content may not be displayed correctly, or 
some functions may not work properly, if the TV 
does not support functions provided by certain 
Internet services. Also, the TV may not support 
functions developed in the future.

• Depending on the USB equipment, you may not 
be able to control the browser.
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Enjoying Sony 
Entertainment 
Network

Sony Entertainment Network serves as a 
gateway to Internet content, delivering a variety 
of on-demand entertainment straight to your TV. 
By making a broadband Internet connection, 
you can enjoy video content, including movies 
and cartoons.

x To Use Sony Entertainment Network

1 Press HOME, then select “Sony 
Entertainment Network”.

2 Press F/f/G/g to select the desired video 
service in Service list and press .

3 Highlight the desired content, then press .

x To exit Sony Entertainment Network
Press HOME.

x To launch Internet Video
Internet Video can also launched by pressing 
the SEN button on the remote control.

x Seeking forward/backward in video 
content

Press the buttons on the remote controls that 
correspond with the control indications on the 
screen.

x To use YouTube Leanback
Follow the steps in “Enjoying Sony Entertainment 
Network” (page 37) to launch “Sony 
Entertainment Network”, then select YouTube to 
launch the YouTube Leanback.

• Be sure to connect your TV to the broadband 
Internet and complete “Network Set-up” 
(page 48).

• If you experience difficulties with this feature, 
check that the Internet connection is set up 
properly.

• Information about the highlighted icon appears 
in the information banner.

• The interface to Internet content depends on the 
Internet content providers.

• Services block video content is based on the 
“Parental Lock” setting of the TV. Some service 
providers do not support this function (page 47).

• To update Sony Entertainment Network content 
services, Press HOME, then select “Settings” > 
“Set-up” > “Network” > “Refresh Internet 
Content”.

Control indications
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Enjoying 
Applications

With the Applications, you can display a variety 
of information on the screen. Applications 
provides easy access to interactive content 
when your TV is connected to the Internet.

1 Press HOME.

2 Press F/f to select “Applications”, and press 
.

3 Select the applications to display on the 
screen.

x To launch Applications
Applications can also launched by pressing the 
SEN button on the remote control.

Using Screen 
mirroring

“Screen mirroring” is a function to display the 
screen of a mobile device on the TV by Miracast 
technology.
The TV can be connected directly with a Screen 
mirroring compatible device (e.g. smartphone, 
PC). You can enjoy the display screen of the 
device on your large TV screen. No wireless 
router (or access point) is required to use this 
feature.

1 Press the /  button, then select “Screen 
mirroring” using F/f buttons.

2 Operate the Screen mirroring compatible 
device to connect with the TV.

When the device is connected with the TV, the 
screen displayed on the device will also be 
displayed on the TV.
For details, refer to the instruction manual of the 
device.

x To list connected devices/deregister 
devices

When the standby screen for the Screen 
mirroring is displayed, press the OPTIONS 
button, then select “Show Device List/Delete”.

To deregister a device, select the device in the 
list to delete, then press the button. Then, select 
“Yes” in the confirmation display.

To deregister all devices, press the OPTIONS 
button in the list, select “Delete All”, then “Yes” in 
the confirmation display.

x To display dialogue when attempting 
to connect a device with the TV

Activating this function can avoid an unintended 
device from being connected. When the standby 
screen for the Screen mirroring is displayed, 
press the OPTIONS button, then select
“Registration Notification” > “On”.

Note that once you decline registration request 
from a device, you will not be able to connect the 
device unless you delete it from the device list.

To connect the declined device, press the 
OPTIONS button, select “Show Device List / 
Delete”, then delete the declined device. Then, 
make a new connection with the device.

• Be sure to connect your TV to the Internet, and 
complete “Network Set-up”.

• If you experience difficulties with this feature, 
check that the Internet connection is set up 
properly.
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• Connecting devices must conform to the 
following:
– Screen mirroring compatible devices: 

2.4GHz connection (5GHz not supported).
– Miracast compatible devices: 2.4GHz 

connection (5GHz not supported).
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Settings adjustment

Picture

• The options you can adjust vary depending on the situation. Unavailable options are greyed out or not 
displayed.

Picture Mode Sets a picture mode. The options that can be selected differ depending on the 
“Scene Select” settings.
“Vivid”: Enhances picture contrast and sharpness.
“Standard”: For standard pictures. Recommended for home entertainment.
“Custom”: Allows you to store your preferred settings.
“Cinema”: For film-based content. Suitable in a theatre-like environment.
“Graphics”: Optimises picture quality for viewing graphics.

Scene Select mode
Press OPTIONS and select “Scene Select” menu. When you select the desired 
scene option, the optimum sound and picture quality for selected scene are 
automatically set. The options you can select may vary. Unavailable options 
are greyed out.
“Auto”: Delivers optimum picture and sound quality which is automatically set 
according to input source. There may not be any effect depending on the 
connected equipments.
“General”: Current user settings.
“Music”: Delivers dynamic and clear sound effects like at a concert.
“Cinema”: Delivers theatre-like picture and dynamic sound.
“Game”: Delivers the best picture and sound quality for fullest game playing 
enjoyment.
“Graphics”: Delivers clearer detailed pictures to reduce fatigue for prolonged 
viewing.
“Sports”: Delivers realistic picture with surround sound like in a stadium.

Reset Resets all the “Picture” settings except “Picture Mode”, “Intelligent Picture Plus 
Se-up” and “3D Settings” to the factory settings.

Backlight Adjusts the brightness of the backlight.

Picture Increases or decreases picture contrast.

Brightness Brightens or darkens the picture.

Colour Increases or decreases colour intensity.

Hue Increases or decreases the green tones and red tones.
• When viewing analogue programme or video input, “Hue” is only available for 

NTSC colour system.

Sharpness Sharpens or softens the picture.

Colour Temperature Adjusts the whiteness of the picture.
“Cool”: Gives the white colours a blue tint.
“Neutral”: Gives the white colours a neutral tint.
“Warm”: Gives the white colours a red tint.

Noise Reduction Reduces the picture noise (snowy picture) in a weak broadcast signal.

MPEG Noise 
Reduction

Reduces the picture noise in MPEG-compressed video.

Motionflow Provides smoother picture movement and reduces picture blur.
“High”: Provides smoother picture movement such as for film-based contents.
“Standard”: Provides smooth picture movement. Use this setting for standard 
use.
“Off”: Use this setting when the “High” and “Standard” settings result in noise.
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Sound

Cinema Drive Provides improved picture movement and reduces picture blur and graininess 
for film-based content. Select “Auto 1” to represent original film-based content 
as is, or “Auto 2” for standard use. (Setting items vary depending on the TV 
model.)

Advanced Settings Allows you to set “Picture” settings in more detail. These settings are not 
available when “Picture Mode” is set to “Vivid”.
“Reset”: Resets all the advanced settings to the factory settings.
“Adv. Contrast Enhancer”: Automatically adjusts “Backlight” and “Picture” to 
the most suitable settings judging from the brightness of the screen. This 
setting is especially effective for dark images scenes, and will increase the 
contrast distinction of the darker picture scenes.
“Black Corrector”: Enhances black areas of the picture for stronger contrast.
“Gamma”: Adjusts the balance between bright and dark areas of the picture.
“Clear White”: Emphasises white colours.
“Live Colour”: Makes colours more vivid.
“LED Motion Mode”: Reduces blur in movies by controlling the LED backlight 
source, but the brightness decreases.

Intelligent Picture 
Plus Set-up

“Intelligent Picture Plus”
Allows you to improve the picture when viewing TV programme or video input. 
The options that can be selected differ depending on the “Scene Select” 
settings.

“Signal Level Indicator”
Turns on/off the “Signal Level Indicator” feature. When “On” is selected, the 
signal level bar will be displayed when you select a analogue channel or video 
input.

“Picture Optimisation”
Allows you to enhance the picture to your preferred settings.
“Crisp”: For a sharper image with more visible noise.
“Smooth”: For a softer image with less visible noise.

3D Settings “Auto 3D”
Select “On” to automatically switch to 3D display mode when a 3D signal is 
detected.

• The display mode does not change to 3D mode automatically, depending on the 
signal source or format. In this case, select 3D display mode manually.

“3D Signal Notification”
Select “On” to notify when a 3D signal is detected.

Sound Mode Sets a sound mode.
“Standard”: For standard sound.
“Music”: Delivers surround effects that make you feel like you are surrounded 
by sound as in a music hall.
“Cinema”: Delivers surround effects just like the high-grade audio systems 
found in movie theatres.
“Game”: Delivers surround effects that enhance game sound.
“Sports”: Delivers surround effects that make you feel like you are watching a 
live sports contest.

Reset Resets all the “Sound” settings except “Sound Mode”, “Dual Sound”, 
“Speakers”, “Audio Out” and “Advanced Settings” to the factory settings.
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Equaliser Adjusts sound frequency settings.
Press G/g to select the desired sound frequency, then press F/f to adjust the 
setting and press . The adjusted settings will be received when you select 
“Sound Mode” options. 
Selecting “Reset” will set the “Equaliser” to original settings.

• Adjusting higher frequency will affect higher pitched sound and adjusting lower 
frequency will affect lower pitched sound.

Sound Booster Produces a fuller sound for more impact, by emphasising the bass/treble 
sounds.

Clear Voice Makes voice sound clearer.

Simulated Stereo Adds a surround-like effect to mono programmes.

Intelligent Volume Minimizes the difference in volume level between all programmes and adverts 
(e.g. adverts tend to be louder than programmes).

Balance Emphasises left or right speaker balance.

Volume Offset Adjusts the volume level of the current input relative to other inputs.

Dual Sound Sets the sound from the speaker for a stereo or bilingual broadcast.
“Stereo”/“Mono”: For stereo broadcasts.
“Main”/“Sub”/“Mono”: For bilingual broadcasts, select “Main” for sound 
channel 1, “Sub” for sound channel 2, or “Mono” for mono channel, if available.

• If the signal is very weak, the sound becomes monaural automatically.
• If the stereo sound is noisy when receiving a NICAM programme, select “Mono”. 

The sound becomes monaural, but the noise is reduced.
• The “Dual Sound” setting is memorized for each programme position.
• You cannot listen to stereo broadcast sound when “Mono” is selected. 

z • If you select other equipment connected to the TV, set “Dual Sound” to “Stereo”, 
“Main” or “Sub”. However, when the external equipment connected to the HDMI 
jack (except HDMI 1) is selected, this is fixed to “Stereo”.

• If you access to FM Radio mode, set “Dual Sound” to “Stereo” or “Mono”.

Speakers “TV Speakers”: Turns on and outputs the TV’s sound from the TV speakers.
“Audio System”: Turns off the TV speakers and outputs the TV’s sound from 
external audio equipment connected to the audio output jacks on the TV.
You can also turn on the connected equipment that is compatible with BRAVIA 
Sync Control, after making the appropriate settings of BRAVIA Sync Control.

Audio Out “Variable”: When using an external audio system, volume output from audio 
out can be controlled using the TV’s remote.
“Fixed”: The audio output of the TV is fixed. Use your audio receiver’s volume 
control to adjust the volume (and other audio settings) through your audio 
system.

Advanced Settings “Dynamic Range”
Compensates for differences in the audio level between different channels 
(only for Dolby Digital audio).
z • The effect may not function or may vary depending on the programme regardless 

of the “Dynamic Range” setting.

“Digital Audio Out”
Sets the audio signal that is output from the HDMI IN 1 (ARC) of the TV. Set to 
“Auto”, when connecting equipment compatible with Dolby Digital or DTS. Set 
to “PCM”, when connecting equipment not compatible with Dolby Digital.

“Downmix Mode”
Set the downmix method of multi-channel to two-channel sound. Select 
“Surround” to get best surround performance.
Select “Stereo” to get a stereo output.
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Screen

PC input signal reference chart for HDMI IN 1, 2/MHL, 3, 4

Wide Mode For details about wide mode, see page 14.

Auto Wide Automatically changes the wide mode according to the input signal from an 
external equipment. To keep your setting, select “Off”.

• “Auto Wide” is only available when watching digital programme or programmes 
from video input, HDMI/MHL and component input in format 480i/p or 576i/p.

z • Even if “Auto Wide” is set to “On” or “Off”, you can always modify the format of the 
screen by pressing  repeatedly.

4:3 Default Selects the default screen mode for use with 4:3 broadcasts.
“Wide Zoom”: Enlarges the 4:3 picture to fill the 16:9 screen, keeping the original 
image as much as possible.
“Normal”: Displays conventional 4:3 broadcasts in the correct proportions.
“Off”: Keeps the current “Wide Mode” setting when the channel or input is 
changed.

Auto Display Area “On”: Automatically adjusts the display area based upon the content.
“Off”: Turns off the “Auto Display Area”. Choose one from the “Display Area” 
options.

Display Area Adjusts the picture display area.
“Full Pixel”: Displays the picture for 1080/50i, 1080/60i, 1080/50p and 1080/
60p sources (HDMI/MHL or component input only) or 1080/24p sources 
(HDMI/MHL input only) in the original size. (Available depending on the TV 
model.)
“+1”: Displays pictures in their original size. (Not available for composite video 
signals and analogue progarmmes.)
“Normal”: Displays pictures in their recommended size.
“-1”: Enlarges the picture so that the edges are outside the visible display 
area.

Horizontal Shift Adjusts the horizontal position of the picture when “Wide Mode” is set to “Wide 
Zoom” or “Zoom”.

Vertical Shift Adjusts the vertical position of the picture when “Wide Mode” is set to “Wide 
Zoom” or “Zoom”.

PC Settings “Wide Mode”
Selects a screen mode for displaying input from your PC, see page 14.

“Reset”
Resets all the “PC Settings” except “Wide Mode” to the factory settings.

“Horizontal Shift”
Adjusts the horizontal position of the picture.

“Vertical Shift”
Adjusts the vertical position of the picture.

Signals Horizontal 
(Pixel) Vertical (Line) Horizontal 

frequency (kHz)
Vertical 
frequency (Hz) Standard

VGA 640 480 31.5 60 VGA

SVGA 800 600 37.9 60 VESA Guidelines

XGA 1024 768 48.4 60 VESA Guidelines

WXGA 1280 768 47.4 60 VESA

WXGA 1280 768 47.8 60 VESA

WXGA 1360 768 47.7 60 VESA
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* The 1080p timing when applied to the HDMI/MHL input will be treated as a video timing and not PC timing.

Channel Set-up

SXGA 1280 1024 64 60 VESA

HDTV* 1920 1080 67.5 60 EIA

Analogue Set-up “Analogue Auto Tuning”: Tunes in all the available analogue channels. 
Usually you do not need to do this operation because the channels are already 
tuned when the TV was first installed. However, this option allows you to repeat 
the process (e.g., to retune the TV after moving house, or to search for new 
channels that have been launched by broadcasters).
“Manual Programme Preset”: Changes the available analogue channel 
setting.
Press  to select the programme you want to modify.

“Programme”/“TV System”/“Frequency”
Presets programme channels manually.
1 Select “Programme”, then press .
2 Press F/f to select the programme number you want to manually tune 

(if tuning a VCR, select channel 0), then press RETURN.
3 Press F/f to select “TV System”, then press .
4 Press F/f to select “B/G”, “I”, “D/K” or “M”, then press .
5 Press F/f to go to the “Frequency” then press .
6 Tune the channels as follows:

Press G/g to search for the next available channel. When a channel has been 
found, the search will stop. To continue searching, press G/g.

Repeat the procedure above to preset other channels manually.

“Label”
Assigns a name of your choice, up to seven letters or numbers, to the selected 
channel.
To input characters:
1 Press F/f to select the desired letter or number (“_” for a blank space), 

then press g.
If you input a wrong character
Press G/g to select the wrong character. Then, press F/f to select the correct 
character.

2 Repeat the procedure in step 1 until the name is completed, then press .

“AFT”
Allows you to fine-tune the selected channel manually. When “On” is selected, 
the fine tuning is performed automatically.

“Audio Filter”
Improves the sound of individual channels when distortion occurs in mono 
broadcasts in TV system “B/G”, “I” and “D/K”.

• You cannot receive stereo or dual sound when “High” is selected.

“Skip”
Skips unused channels when you press PROG +/– to select channels. (You 
can still select a skipped channel using the number buttons.)

“Colour System”
Selects the colour system (“Auto”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58”, “NTSC4.43” 
or “PAL60”) according to the channel. 

Signals Horizontal 
(Pixel) Vertical (Line) Horizontal 

frequency (kHz)
Vertical 
frequency (Hz) Standard
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“Signal Level”
Displays the signal level for programme currently being watched.

“Programme Sorting”
Changes the order in which the channels are stored on the TV.
1 Press F/f to select the channel you want to move to a new position, then 

press g.
2 Press F/f to select the new position for your channel, then press .

Digital Set-up “Digital Tuning”
• “Digital Auto Tuning”:

Tunes in the available digital channels.
This option allows you to retune the TV after moving house, or to search for new 
channels that have been launched by broadcasters. Press .

• “Auto Tuning Range”: 
• “Normal”: Searches for available channels within your region/country.
• “Full”: Searches for available channels regardless of region/country.

• You can run “Digital Auto Tuning” after moving to a new residence, changing 
service providers, or to search for newly launched channels.

• “Programme List Edit”:
Removes any unwanted digital channels stored on the TV, and changes the order 
of the digital channels stored on the TV.

1 Press F/f to select the channel you want to remove or move to a new 
position.
Press the number buttons to enter the known three-digit programme number of 
the broadcast you want.

2 Remove or change the order of the digital channels as follows:
To remove the digital channel
Press . After a confirmation message appears, press G to select “OK”, then 
press .
To change the order of the digital channels
Press g, then press F/f to select the new position for the channel and press G.

3 Press RETURN.
• “Digital Manual Tuning”:

Tunes the digital channels manually.
1 Select “Scan Type”, then select “Channel” or “Frequency”. 
2 Set the other items accordingly.
3 Select “Scan Up” or “Scan Down”, then start the manual tuning.
4 When available channels are found, select “Yes” or “No”.
5 Select “Yes” to store the programme. The message “Would you like to 

continue scanning?” will appear on the screen. If you select “Yes”, the next 
channel/frequency will be scanned. If you select “No”, the previous screen 
is displayed.

• Digital Manual Tuning for Cable is only possible when there are digital cable 
services available to user, which were found using DVB-C Full Scan.

“Subtitle Set-up”
• “Subtitle Setting”: When “For Hard Of Hearing” is selected, some visual 

aids may also be displayed with the subtitles (if TV channels broadcast such 
information).

• “Primary Preferred Language”: Selects preferred language which subtitles 
are displayed in.

• “Secondary Preferred Language”: Selects secondary preferred language 
which subtitles are displayed in.

red
(weak)

yellow
(average)

green
(good)
45 GB(Continued)



“Audio Set-up”
• “Audio Type”: Switches to broadcast for the hearing impaired when “For 

Hard Of Hearing” is selected.
• “Primary Preferred Language”: Selects the preferred language used for a 

programme. Some digital channels may broadcast several audio languages 
for a programme.

• “Secondary Preferred Language”: Selects the secondary preferred 
language used for a programme. Some digital channels may broadcast 
several audio languages for a programme.

• “Audio Description”: Provides audio description (narration) of visual 
information if TV channels broadcast such information.

• “Mixing Level”: Adjusts the TV main audio and Audio Description output 
levels.

z • This option is only available when “Audio Description” is set to “On”.
• “MPEG Audio Level”: Adjusts the MPEG audio sound level.

“Technical Set-up”
• “Auto Service Update”: Enables the TV to detect and store new digital 

services as they become available.
• “System Information”: Displays the current software version and the signal 

level.
• “Service Replacement”: Select “On” to automatically change the channel 

when broadcaster changes transmission of the viewing programme to a 
different channel.

FM Radio Set-up Preset up to 30 FM radio stations that can be received in your area.

“Auto Tuning”
Allows you to automatically tune and store all the available channels.  
1 Select “Auto Tuning”, then press .
2 Select “OK” to automatically tune in all the available channels. 

“FM Radio Presets”
Manually tune and store each available channel one at a time.  
1 Press F/f to select the desired FM radio station position, then press .
2 Press F/f to search the FM radio stations. Searching stops automatically 

when a station is tuned in. If the station has a noisy sound, you may be able 
to improve the sound quality by pressing G/g. Press  to store the FM 
radio station.
You may edit the FM radio station label. Press F/f to select alphanumeric 
characters for the label, then press . Repeat steps 1 to 2 to preset other 
FM radio stations.

• To enable this feature, access to FM Radio mode by using Home (Menu) 
(page 23), then preset your desired FM radio stations according to the steps 
mentioned above.
46 GB



U
sin

g
 M

en
u

 F
u

n
ctio

n
s

Parental Lock

PIN Code Allows you to set up TV to block channel or external input. Use 0-9 on the 
remote to enter a four-digit PIN code.

Change PIN Code Selects to change your PIN code.

Parental Rating Australian model and New Zealand model: Sets a parental guidance level. 
Programmes that exceed the set level can only be watched after entering the 
correct PIN code.
Except Australian model and New Zealand model: Select the age of the 
youngest viewer (3 - 18). Select “None” for no registers.

Australian model
Level Function

Block All All programmes need a password to view.

G and above To lock “General” and above programmes.

PG and above To lock “Parental Guidance” and above programmes.

M and above To lock “Mature” and above programmes.

MA and above To lock “Mature Adult” and above programmes.

AV and above To lock “Adult/Violence” and above programmes.

R and above To lock “Restricted” and above programmes.

No block No programmes need a password to view.

New Zealand model
Level Function

Block All All programmes need a password to view.

G and above To lock “General” and above programmes.

PGR and above To lock “Parental Guidance Recommended” and above 
programmes.

AO and above To lock “Adults Only” and above programmes.

No block No programmes need a password to view.

External Input Lock Locks an external input from being watched.
To view a blocked external input, select “Unblocked”.

• Entering the correct PIN code for blocked channel or external input will temporarily deactivate the “Parental 
Lock” feature. To reactivate the “Parental Lock” settings, turn off and on the TV. 

z • If you lost your PIN code, see page 57.
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Set-up

Network “Network Set-up”
Sets the network status settings.

“IPv6/IPv4 Priority”
Switch between IPv6 and IPv4.

• To use the network with IPv6, select “IPv6”, then select “Auto” in “Set up network 
connection”.

• When IPv6 is selected, “Set up network connection” must be set to “Auto”. HTTP 
Proxy cannot be set.

• When IPv6 is selected, some network content, such as an Internet browser, 
applications or Internet content cannot be watched.

“Built-in Wireless LAN”
Turns the built-in wireless LAN “On” or “Off”.
Set to “Off”, if you do not use the built-in wireless LAN.
When you switch from “Off” to “On”, make the settings in “Network Set-up”.

“Device Name”
Select to change the name of the TV connected to the network.

“Refresh Internet Content”
Reconnects to the Internet to receive available Internet content services.

Photo Frame Settings “Display Mode”
Allows you to select the display mode. Select from “Image and Clock”, “Full 
Screen Image” and “Full Screen Clock”. See page 29.

“Clock Display”
Allows you to select the clock display. Select from “Calendar”, “Analogue 
Clock”, “Digital Clock”, “Calendar and Clock” and “Clock”.
“Calendar and Clock” and “Clock” can be displayed only when “Display Mode” 
is “Full Screen Clock”.

“Audio Application”
FM Radio: You can enjoy the FM radio with this function.
Music: You can enjoy music with this function.
Off: Turns off the music.

“Image Selection”
Select image.

“Music Selection”
Select music.

“Slideshow Setting”
Slideshow: You can play a slideshow of photos.
Single View: Displays one photo only.

“Music Playback Setting”
All Tracks: Listen to all music tracks.
Single Track: Set to listen to a single music track.

“Duration”
Selects the time period (“1 h”, “2 h”, “4 h” or “24 h”) after which the TV 
automatically switches to standby mode.

“First day of the week”
Set “Sunday” or “Monday” as the first day of the week on the calendar.

USB Auto Start Automatically enters the thumbnail view of the last played Photo/Music/Video 
when the TV is turned on and a USB device is connected to the USB port then 
turned on.
48 GB



U
sin

g
 M

en
u

 F
u

n
ctio

n
s

Clock/Timers “Sleep Timer”
Set the time in minutes (“Off”, “15”, “30”, “45”, “60”, “90”, or “120”) that you 
would like the TV to remain on before shutting off automatically. 

“On Timer”
Turns on the TV from standby mode at a time you set, and tuned to a channel 
or input of your preference or photo frame mode. Before setting this function, 
make sure you set the correct current Time.

“Clock Set”
Australian model and New Zealand model: The current time is set 
automatically if the TV receives the time from a digital broadcast signal. If the 
current time fails to be received from a digital broadcast signal, you cannot set 
the current time manually. Select “Date” to set the date, then select “Time” to 
set the time.
Except Australian and New Zealand model: When this is set to “Auto”, the 
current time is set automatically if the TV receives the time from a digital 
broadcast signal. If the current time fails to be received from a digital 
broadcast signal, select to “Manual”, then select “Date” to set the date, then 
select “Time” to set the time. You can set to “Time Offset” only when “Clock Set” 
is set to “Auto”.

• If the time information can be obtained by broadcast signal, you cannot change 
the time manually.

Auto Start-up Starts the initial set-up procedure (page 8). This option allows you to retune the 
TV after moving house, or to search for new channels that have been launched 
by broadcasters.

Language Selects the language in which the menus are displayed.

Start-up Logo Select “On” to display the logo when the TV is turned on.
Select “Off” to disable it.

AV Set-up “Video Labels”
Assigns name to external equipment. Select “Auto” to display names only when 
the equipment is connected, or “Always” to display regardless of connection 
status.

“Video/Component Input”
Select “Auto” to have the TV detect and switch between the component video 
jack  or the video jack  when component video jack  or video jack 

 is connected.
• You cannot use the component video jack  and the video jack  at the 

same time.

“Headphone/Audio Out”
Sets the sound output to headphones or external audio system connected to 
the TV.
Disconnect headphones from the TV when you select “Audio Out”.
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BRAVIA Sync Settings Allows the TV to communicate with equipment that is compatible with the 
BRAVIA Sync Control function, and connected to the HDMI/MHL jacks of the 
TV. Note that communication settings must also be made on the connected 
equipment.

“BRAVIA Sync Control”
Sets whether or not to link the operations of the TV and the connected 
equipment that is compatible with BRAVIA Sync Control. When set to “On”, the 
following functions are available.
If the specific Sony equipment that is compatible with BRAVIA Sync Control is 
connected, this setting is applied to the connected equipment automatically 
when the “BRAVIA Sync Control” is set to “On” using the TV.

“Auto Devices Off”
When this is set to “On”, the connected equipment that is compatible with 
BRAVIA Sync Control turns off when you turn off the TV by remote.

“Auto TV On”
When this is set to “On”, the TV turns on when you turn on the connected 
equipment that is compatible with BRAVIA Sync Control (except in MHL mode).

“Auto Input Change (MHL)”
When this is set to “On”, an MHL device is switched to MHL input automatically. 
If the TV is in standby mode, it will not switch automatically. Select “Off” to 
disable it.

“BRAVIA Sync Device List”
Displays a list of connected equipment that is compatible with BRAVIA Sync 
Control.
Selects “Enable” to update the “BRAVIA Sync Device List”.

“Device Control Keys”
Select button functions of the TV’s remote control to operate the connected 
equipment.

“None”: Deactivates the control by the TV’s remote.
“Normal”: For basic operations, such as navigation buttons (up, down, left or 
right, etc).
“Tuning Keys”: For basic operations and operation of channel-related buttons, 
such as  PROG +/– or (0-9), etc. Useful when you control a tuner or set-top box, 
etc; via the remote control.
“Menu Keys”: For basic operations and operation of the HOME/OPTIONS 
buttons. Useful when you select menus of a Blu-ray Disc™/DVD player, etc; via 
the remote control.
“Tuning and Menu Keys”: For basic operations and operation of channel-
related buttons and HOME/OPTIONS button.

• You cannot use “BRAVIA Sync Control” if the TV operations are linked to the 
operations of an audio system that is compatible with BRAVIA Sync Control.

• Some equipment with “BRAVIA Sync Control” does not support the “Device 
Control” feature.

Software Update Updates the TV system using USB memory or through Network. Select “USB” 
or “Network” to update.

Automatic Software 
Download

Select “On” to download the software automatically. Select “Off” to disable it.

Product Information Displays your TV’s product information.

Initialize Personal 
Information

You can erase your personal information stored in the TV.

Factory Settings Resets all settings to factory settings. After completing this process, the initial 
set-up screen is displayed.

• Be sure not to turn the TV off during this period (it takes about 30 seconds) or press 
any buttons.
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Eco

Reset Resets the current Eco settings to the default values.

Power Saving Reduces power consumption of the TV by adjusting the backlight.
When you select “Picture Off”, the picture is switched off, and the "/1 indicator 
on the TV front panel lights up in green. The sound remains unchanged.

Idle TV Standby Turns the TV off after it has been kept idle for the preset length of time.
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Additional Information
Installing the Accessories (Wall-
Mount Bracket)

x To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installing of your TV be 
performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

x To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this 
product.

Your TV can be installed using the Wall-Mount Bracket SU-WL50B (sold separately).
• Refer to the Instructions supplied with the Wall-Mount Bracket to properly carry out the installation.
• When you install the TV on the wall, make sure you align the AC power cord in the groove, and do not 

pinch the AC power cord between the TV and the Wall-Mount Bracket.

SU-WL50B

• Place the TV with its screen facing down on a level and stable surface covered with a thick and soft cloth, when 
securing the Mounting Hook.

AC power cord

Screw (+PSW6 × 16)

Thick and soft cloth

Mounting Hook
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Note when installing
When using the SU-WL50B Wall-Mount Bracket, the space between the wall and the TV will be 6 cm. Use 
this space to route cables to the TV.

Sufficient expertise is required for installing this product, especially to determine the strength of the 
wall for withstanding the TV’s weight. Be sure to entrust the attachment of this product to the wall to 
Sony dealers or licensed contractors and pay adequate attention to safety during the installation. 
Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.

6 cm
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TV installation dimensions table

SU-WL50B

Unit: mm

Figures in the above table may differ slightly depending on the installation.

WARNING
The wall that the TV will be installed on should be capable of supporting a weight of at least four times 
that of the TV. Refer to “Specifications” for its weight.

Model Name
Display dimensions Screen centre 

dimension
Length for each mounting angle

Angle (0°)

A B C D E

KDL-60R550A 1,375 810 55 468 106

b ba c ac

Screen centre point
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Screw and Hook locations diagram/table

SU-WL50B

Model Name Screw location Hook location

KDL-60R550A d, I a

a b c c b a

Screw location
When installing the Mounting Hook on the TV.

Hook location
When installing the TV onto the Base Bracket.

b*
a

c*

Base Bracket

Mounting Hook

* Hook location “b” and “c” cannot 
be used for the models.
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Troubleshooting

Check whether the "/1 indicator is flashing in red.

When it is flashing
The self-diagnosis function is activated. 
1 Count how many times the "/1 indicator 

flashes between each three second break.
For example, the indicator flashes three 
times, then there is a three second break, 
followed by another three flashes, etc.

2 Press "/1 on the TV to turn it off, disconnect 
the AC power cord, and inform your dealer 
or Sony service centre of how the indicator 
flashes (number of flashes).

When it is not flashing
1 Check the items listed below.
2 If the problem still persists, have your TV 

serviced by qualified service personnel.

Picture

No picture (screen is dark) and no sound
• Check the antenna/cable connection.
• Connect the TV to the mains socket, and press "/1 

on the TV.
• If the "/1 indicator lights up in red, press "/1.

No picture or no menu information from equipment 
connected to the video input jack appears on the 
screen
• Press /  to display the connected equipment 

list, then select the desired input.
• Check the connection between the optional 

equipment and the TV.

Double images or ghosting
• Check the antenna/cable connection, location or 

direction.

Only snow and noise appear on the screen
• Check if the antenna is broken or bent.
• Check if the antenna has reached the end of its 

serviceable life (three to five years in normal use, 
one to two years at the seaside).

Distorted picture (dotted lines or stripes)
• Keep the TV away from electrical noise sources 

such as cars, motorcycles, hair-dryers or optional 
equipment.

• When installing optional equipment, leave some 
space between the optional equipment and the TV.

• Check the antenna/cable connection.
• Keep the antenna cable away from other connecting 

cables.

Some tiny black points and/or bright points appear 
on the screen
• The picture of a display unit is composed of pixels. 

Tiny black points and/or bright points (pixels) on the 
screen do not indicate a malfunction.

Picture contours are distorted
• Change the current setting of “Cinema Drive” to 

other settings (page 41).

No colour on programmes
• Select “Reset” (page 40).

No colour or irregular colour when viewing a signal 
from the Y, PB/CB, PR/CR jacks of /
• Check the connection of the Y, PB/CB, PR/CR jacks of 

/  and check if each jack are firmly seated in 
their respective jacks.

No picture from the connected equipment appears 
on the screen
• Turn the connected equipment on.
• Check the cable connection.
• Press /  to display the connected equipment 

list, then select the desired input.
• Correctly insert the memory card or other storage 

device in the digital still camera.
• Use a digital still camera memory card or other 

storage device that has been formatted according 
to the instruction manual supplied with the digital still 
camera.

• Operations are not guaranteed for all USB devices. 
Also, operations differ depending on the features of 
the USB device and the video being played.

Cannot select the connected equipment on the 
menu or cannot switch the input
• Check the cable connection.

Sound

No sound, but good picture
• Press 2 +/– or %.
• Check if the “Speakers” is set to “TV Speakers” 

(page 42).
• Check if the headphone plug is connected to the TV.

No sound or noisy sound
• Check if the TV system setting is appropriate 

(page 44).
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Channels

Some channels are blank
• The channel is for scrambled/subscription service 

only. Subscribe to a pay TV service.
• Channel is used only for data (no picture or sound).
• Contact the broadcaster for transmission details.

General

The TV turns off automatically (the TV enters 
standby mode)
• Check if the “Sleep Timer” is activated (page 49).
• Check if the “Idle TV Standby” is activated 

(page 51).

Some input sources cannot be selected
• Select “Video Labels” and select “Always” of the 

input source (page 49).

The remote does not function
• Replace the batteries.

HDMI/MHL equipment does not appear on “BRAVIA 
Sync Device List”
• Check that your equipment is compatible with 

Control for HDMI.

Cannot select “Off” in “BRAVIA Sync Control”
• If you have connected any audio system that is 

compatible with Control for HDMI, you cannot select 
“Off” in this menu. To change the audio output to the 
TV speaker, select “TV Speakers” in the “Speakers” 
menu (page 42).

Lost password
• Select the “PIN Code” settings on the “Parental 

Lock” settings, then enter the following master 
password: 9999.

You could not connect Internet
• Check that the LAN cable or AC power cord of the 

router/modem* has been connected properly.
* Your router/modem must be set in advance to 

connect to the Internet. Contact your Internet service 
provider for router/modem settings.

You do not have YouTube ID
• If you do not have a YouTube ID and password, 

register them through the address below.
http://www.google.com/device
(You can also register a YouTube ID and password 
from your PC.)
After registering your ID, you can use it immediately.

Small picture on Internet Video
• Use the color buttons to zoom in and out.

Certain Internet video content displays a loss of 
detail, especially during fast-motion or dark scenes
• Video quality and picture size depend on 

broadband speed and delivery by content 
providers.

Good picture quality but no sound on the Internet 
video content
• Quality depends on the original content provided by 

the video content provider and your connection 
bandwidth.

• Due to the nature of Internet video, not all videos will 
contain sound.

You do not see many videos in the Internet Video 
Guide
• Press OPTIONS and select categories to view more 

content.
• Check the “Parental Lock” ratings on the TV; some 

Internet content may be blocked based on the 
rating.

Some photos, music, video files in the connected 
USB device are not displayed
• Unsupported files may not be displayed.
• The accessible file or folder limit in a directory is 

1,000. This limit includes non-supported files or just 
folders. Files or folders are populated based on their 
timestamps. Photo, music files or folders exceeding 
the limit will not be displayed.

The TV surrounds become warm
• When the TV is used for an extended period, the TV 

surrounds become warm. You may feel hot when 
touching there by the hand.

TV does not output picture and/or sound from the 
MHL device
• Disconnect the MHL cable, then reconnect it, or 

power the MHL device off then on again and release 
its lock.
57 GB



Specifications

Optional accessories availability depends on country/region/TV model/stock.
Design and specifications are subject to change without notice.

System
Panel system LCD (Liquid Crystal Display) Panel (LED backlight)

TV system Analogue:B/G, I, D/K, M
Digital: DVB-T

Colour/video system Analogue:PAL, PAL60 (only video input), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (only video input)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL (Australian model), MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC 

MP/HP@L4 (New Zealand and Singaporean model)

Channel coverage Analogue: 45.25MHz - 863.25MHz, Depend on country selection
Digital:  VHF/UHF, Depend on country selection

Sound output 10 W + 10 W

Input/Output jacks
Antenna 75 ohm external terminal for VHF/UHF

COMPONENT IN/
VIDEO IN

 COMPONENT IN
Supported formats: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohms, 0.3V negative sync/PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 ohms/PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 ohms

 Video input (phono jack)

COMPONENT IN/
AUDIO

Audio input (phono jacks)

HDMI IN 1 (ARC)
HDMI IN 2/MHL,
HDMI IN 3,
HDMI IN 4

HDMI Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
MHL Video: 1080/24p, 1080/30p, 1080i, 720p, 720/30p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Two channel linear PCM: 32, 44.1 and 48 kHz, 16, 20 and 24 bits, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 1 only)

 DIGITAL AUDIO OUT 
(OPTICAL)

Digital optical jack (Two channel linear PCM, Dolby Digital)

 AUDIO OUT, i Audio output, Headphones (minijack)

 1, 2 USB port: supply capacity 5 V, 500 mA (maximum)

 LAN 10BASE-T/100BASE-TX connector (Depending on the operating environment of the network, 
connection speed may differ. 10BASE-T/100BASE-TX communication rate and communication 
quality are not guaranteed for this TV.)

Model name KDL-60R550A
Power and others

Power requirements 110V-240V 50Hz/60Hz

Viewing Screen Size (Approx.) 152.5 cm (60 inches)

Display resolution 1,920 pixels (horizontal) × 1,080 lines (vertical)

Power consumption 182 W

Standby Power Consumption Less than 0.2/0.3 W

Dimensions 
(w × h × d) 
(Approx.)

with Table-Top 
Stand (mm)

1,375 × 851 × 339

without Table-Top 
Stand (mm)

1,375 × 810 × 82

Mass 
(Approx.)

with Table-Top 
Stand (kg)

28.4

without Table-Top 
Stand (kg)

26.6

Optional accessories Wall-Mount Bracket: SU-WL50B
Passive 3D Glasses: TDG- 500P

SimulView™ Passive Glasses: TDG-SV5P
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Customer Support:

Instructions on “Installing the Wall-Mount Bracket” are not supplied 
in the form of a separate leaflet with this TV.
These installation instructions are included within this TV’s 
instructions manual.
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