คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้

ซรี ส
ี่ ์ 8
้ ผลิตภัณฑ์ Samsung
ขอขอบคุณทีเ่ ลือกซือ
ถ ้าต ้องการรับบริการทีส
่ มบูรณ์แบบยิง่ ขึน
้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ท ี่ www.samsung.com
รุน
่

หมายเลขซีเรียล

Before Reading This User Manual
This TV comes with this user manual and an embedded e-Manual.
Before reading this user manual, review the following:

User Manual

Read this provided user manual to see information
about product safety, installation, accessories,
initial configuration, and product specifications.

e-Manual

For more information about this TV, read the
e-Manual embedded in the product.

•• To open the e-Manual,
> Settings > Support > Open e-Manual

On the website (www.samsung.com), you can download the manuals and see its contents on your PC or mobile
device.

Learning the e-Manual's assistance functions
•• Some menu screens cannot be accessed from the e-Manual.

Search
Index

Select an item from the search results to load the corresponding page.
Select a keyword to navigate to the relevant page.
–– The menus may not appear depending on the geographical area.

Site Map

It displays the lists for each item in e-Manual.

Recently Viewed
Topics

Select a topic from the list of recently viewed topics.

Learning the functions of the buttons that appear on e-Manual topic
pages
Try Now
Link
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Allows you to access the corresponding menu item and try out the feature
right away.
Access an underlined topic referred to on an e-Manual page immediately.

English

Warning! Important Safety Instructions
Please read the Safety Instructions before using your TV.
Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.
CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO
NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO
QUALIFIED PERSONNEL.

Class II product: This symbol indicates that a
safety connection to electrical earth (ground)
is not required. If this symbol is not present on
a product with a mains lead, the product MUST
have a reliable connection to protective earth
(ground).

AC voltage: Rated voltage marked with this
symbol is AC voltage.

This symbol indicates that high voltage is
present inside. It is dangerous to make any kind
of contact with any internal part of this product.

DC voltage: Rated voltage marked with this
symbol is DC voltage.

This symbol indicates that this product has
included important literature concerning
operation and maintenance.

Caution. Consult instructions for use: This
symbol instructs the user to consult the user
manual for further safety related information.

•• The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To
ensure reliable operation of this apparatus and to protect it from overheating, these slots and openings
must never be blocked or covered.
–– Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet, unless proper
ventilation is provided.
–– Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct
sunlight.
–– Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or
electric shock.
•• Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or
laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.). If this apparatus accidentally gets wet,
unplug it and contact an authorised dealer immediately.
•• This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require
you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling
information.
•• Do not overload wall outlets, extension cords, or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire
or electric shock.
•• Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed
upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point
where they exit from the appliance.
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•• To protect this apparatus from a lightning storm, or when left unattended and unused for long periods of
time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage
to the set due to lightning and power line surges.
•• Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure that the voltage designation of
the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
•• Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause a danger of electric
shock.
•• To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open
this apparatus.
•• Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall
outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the
power cord with wet hands.
•• If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming
from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or Samsung service centre.
•• Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are going to leave the
house for an extended period of time (especially when children, elderly, or disabled people will be left alone
in the house).
–– Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord
to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.
•• Be sure to contact an authorised Samsung service centre for information if you intend to install your TV in
a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will
operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage
to your TV.
•• Use only a properly grounded plug and wall outlet.
–– An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class l Equipment only.)
•• To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this
apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.
•• Store the accessories (batteries, etc.) in a location safely out of the reach of children.
•• Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a
Samsung service centre.
•• To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry
cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial fresheners,
lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the TV or erase the printing on
the product.
•• Do not expose this apparatus to dripping or splashing.
•• Do not dispose of batteries in a fire.
•• Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
•• CAUTION: There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong
type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
* Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual
product appearance. Product design and specifications may change without notice.
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01 What's in the Box?
Make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.
•• Samsung Smart Remote & Batteries (AA x 2) (Not
available in some locations)

•• Warranty Card / Regulatory Guide (Not available in
some locations)

•• Remote Control & Batteries (AAA x 2) (Not available •• TV Power Cable
in some locations)
•• User Manual
•• The items’ colours and shapes may vary depending on the models.
•• Cables not included can be purchased separately.
•• Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.

Warning: Screens can be damaged from direct pressure
when handled incorrectly. We recommend lifting the
TV at the edges, as shown. For more information about
handling, refer to the Quick Setup Guide came with this
product.
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Do Not Touch
This Screen!
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02 TV Installation
Mounting the TV on a wall
If you mount this TV on a wall, follow the instructions exactly as set out by the manufacturer. Unless
it is correctly mounted, the TV may slide or fall and cause serious injury to a child or adult and
serious damage to the TV.
•• Refer to the installation manual included with the Samsung wall mount kit.
•• You can mount the TV on the wall using a wall mount kit (sold separately).
Wall mount bracket

TV

C

•• Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you
choose to install the wall mount on your own.
•• You can install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount
to surfaces other than plaster board, contact your nearest dealer for additional information. If you install
the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.
•• Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table on the next page.
•• If you are installing a third-party wall mount, note that the length of the screws you can use to attach the
TV to the wall mount is shown in column C in the table on the next page.
•• When installing a wall mount kit, we recommend you fasten all four VESA screws.
•• If you want to install a wall mount kit that attaches to the wall using two top screws only, be sure to use a
Samsung wall mount kit that supports this type of installation. (You may not be able to purchase this type
of wall mount kit, depending on the geographical region.)
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TV size in
inches

VESA screw hole specs (A * B)
in millimetres

43-55

200 x 200

58-65

400 x 300

75

400 x 400

82

600 x 400

C (mm)

20-22
*39-41

Standard
Screw

Quantity

M8

4

*: These specifications are supported by TU8500, TU8570.
Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. This may result in personal injury from
electric shock.
•• Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard
screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
•• For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws
may differ depending on the wall mount specifications.
•• Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to
personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
•• Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount
is used or when the consumer fails to follow the product installation instructions.
•• Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
•• Always have two people mount the TV onto a wall.
–– For 82 inch or larger models, have four people mount the TV onto a wall.
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Providing proper ventilation for your TV
sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem
with the product caused by an increase in its internal temperature.
•• When you install your TV with a stand or a wall mount, we strongly recommend you use parts provided by
Samsung Electronics only. Using parts provided by another manufacturer may cause difficulties with the
product or result in injury caused by the product falling.

Installation with a stand

Installation with a wall mount
10 cm

10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Safety Precaution: Securing the TV to the wall to prevent falling
Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular,
ensure your children do not hang on or destabilise the TV. This action may cause the TV
to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the
Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and
install the anti-fall device as described on the next page.
WARNING: Never place a television set in an unstable location. The television set may fall, causing
serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking
simple precautions such as:
•• Always use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the
television set.
•• Always use furniture that can safely support the television set.
•• Always ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
•• Always educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set
or its controls.
•• Always route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over,
pulled or grabbed.
•• Never place a television set in an unstable location.
•• Never place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without
anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
•• Never place the television set on cloth or other materials that may be located between the
television set and supporting furniture.
•• Never place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the
top of the television or furniture on which the television is placed.
If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above
should be applied.
•• When you have to relocate or lift the TV for replacement or cleaning, be sure not to pull out the
stand.
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When you install your TV, maintain a distance of at least 10 cm between the TV and other objects (walls, cabinet

Preventing the TV from falling
1. Using the appropriate screws, firmly fasten a set of brackets to the
wall. Confirm that the screws are firmly attached to the wall.
–– You may need additional material such as wall anchors
depending on the type of wall.
2. Using the appropriately sized screws, firmly fasten a set of brackets
to the TV.
–– For the screw specifications, refer to the standard screw part in
the table under "Mounting the TV on a wall".
3. Connect the brackets fixed to the TV and the brackets fixed to the
wall with a durable, heavy-duty string, and then tie the string tightly.
–– Install the TV near the wall so that it does not fall backwards.
–– Connect the string so that the brackets fixed to the wall are at
the same height as or lower than the brackets fixed to the TV.

•• The product colour and shape
may vary depending on the
model.
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03 The Samsung Smart Remote
About the Buttons on the Samsung Smart Remote
•• The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ depending on the model.
•• The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that
comes with the TV.
(Power)
Press to turn the TV on or off.

(Colour / Number button)
Each time you press this button, the
coloured buttons window and the virtual
numeric pad are displayed alternately.
•• Use these coloured buttons to
access additional options specific to
the feature you are using.
•• Press to bring up the virtual numeric
pad on the screen. Use the numeric
keypad to enter numeric values.
Select numbers and then select
Done to enter a numeric value. Use
to change the channel, enter a PIN,
enter a ZIP code, etc.
•• When you press the button and then
select TTX/MIX from the pop-up list,
the TTX menu appears.
Select
Selects or runs a focused item. When
pressed while you are watching a
broadcast programme, detailed
programme information appears.

(Bixby)
Runs Bixby. Press and hold the button,
say a command, and then release the
button to run Bixby.
When you press the button, the Explore
Now menu appears at the bottom of the
screen.
•• The supported Bixby's languages
and features may differ by
geographical region.

(Ambient Mode)
In TV mode, press this button to enter
Ambient Mode.
If you press the button when the TV is
turned off, the TV turns on in Ambient
Mode.
•• For more information about the
Ambient mode, refer to Guide >
Smart Features > Using the Ambient
mode in the e-Manual.
Directional button (up/down/left/
right)
Moves the focus and changes the values
seen on the TV's menu.
(Volume)

(Return)
Returns to the previous menu. When
pressed for 1 second or more, the
running function is terminated. When
pressed while you are watching a
programme, the previous channel
appears.
(Play/pause)
When pressed, the playback controls
appear. Using these controls, you
can control the media content that is
playing.

Move the button up or down to adjust
the volume. To mute the sound, press
the button. When pressed for 1 second or
more, the Accessibility Shortcuts menu
appears.
(Channel)
Move the button up or down to change
the channel. To see the Guide or
Channel List screen, press the button.
(The Guide or Channel List screen
appears depending on the geographical
area.)

(Smart Hub)
Returns to the Home Screen.

Press each button to run its function.
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Pairing the TV to the Samsung Smart Remote
When you turn on the TV for the first time, the Samsung Smart Remote pairs
to the TV automatically. If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV
automatically, point it at the remote control sensor of the TV, and then press
and hold the buttons labelled

and

as shown in the figure on the left

simultaneously for 3 seconds or more.

Installing batteries into the Samsung Smart Remote

To install the batteries (1.5V AA type), push the rear cover open in the direction of the arrow at the bottom of
the illustration, and then insert the batteries as shown in the figure. Make sure that the positive and negative
ends are facing in the correct direction. Close the rear cover as shown.
•• Alkaline batteries are recommended for longer battery life.
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04 The Remote Control
About the Buttons on the Remote Control
•• This remote control has Braille points on the Power, Channel, Volume, and Select buttons and can be used
by visually impaired persons.
•• The images, buttons, and functions of the remote control may differ depending on the model.
•• If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not
operate normally.
P (Power)
Turns the TV on and off.

Alternately selects Teletext mode,
Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV.

Displays and selects available video
sources.

Gives direct access to channels.

Returns to the previous channel.
Turns the sound on/off.
Adjusts the volume.

Changes the current channel.

(Smart Hub)
Launches Home Screen.
Press each button to run its function.

E (Select)

Selects or runs a focused item.

Returns to the previous menu or
channel.
SETTINGS

Launches the Channel List.
Press each button to run its function.
Displays the Guide screen.
(This function may not be available
in specific geographical areas.)
Moves the cursor, selects the onscreen menu items, and changes the
values seen on the TV's menu.
Exits the menu.

Displays the main on-screen menu.
INFO
Displays information about the
current programme or content.
AD/SUBT.
Displays the Accessibility Shortcuts.

Use these buttons according to the
directions on the TV screen.
Use these buttons with specific
features. Use these buttons
according to the directions on the
TV screen.
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Installing batteries into the remote control (Battery size: AAA)
Match the polarities of the batteries to the symbols on the battery compartment.
1
2

3

•• The colour and shape of the remote may vary depending on the model.
•• Use the remote control within 7 m of the TV.
•• Bright lights may affect the performance of the remote control. Avoid using the remote control near special
fluorescent lights or neon signs.
•• Alkaline batteries are recommended for longer battery life.
1. Gently pull on the battery cover's notch and then remove the cover completely once it comes loose.
2. Insert 2 AAA alkaline batteries, making sure to align the positive and negative polarities correctly.
3. Place the battery cover on the remote control and insert the cover into the remote control.
4. Slide the battery cover in the order shown above so that the cover is completely attached to the remote
control.
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When you turn on your TV for the first time, it immediately starts the Initial Setup. The Initial Setup allows you
to configure the basic settings for the TV to operate, such as broadcast reception, channel search, and network
connection, at one time.
•• Before starting the Initial Setup, be sure to connect external devices first.
•• To use the TV's smart features, the TV must be connected to the Internet.
•• To perform Initial Setup using the SmartThings app, you must connect your mobile device via Wi-Fi.
•• If the pop-up for setup does not appear automatically on the SmartThings app on your mobile device,
continue setup manually after adding the TV using Add Device on the dashboard of the SmartThings app.
•• The SmartThings app is available for mobile devices running Android 6.0 or higher or iOS 10 or higher.
•• Noise may occur temporarily when the TV communicates with mobile devices.
You can also start the Initial Setup using the TV's menu (

>

Settings > General > Reset).

Follow the instructions displayed on the Initial Setup screen and configure the TV's basic settings to suit your
viewing environment.

Using the TV Controller
You can turn on the TV with the TV Controller button at the bottom of the TV, and then use the Control menu.
The Control menu appears when the TV Controller button is pressed while the TV is On. For more information
about its usage, refer to the figure below.
•• The screen may dim if the protective film on the SAMSUNG logo or the bottom of the TV is not detached.
Please remove the protective film.

Control menu
: Power off

: Volume Up

: Channel Up

: Volume Down

: Channel Down

: Source

TV Controller button / Remote control sensor
Press: Move
Press & Hold: Select
The TV Controller button is located on the bottom of the TV.
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05 Running the Initial Setup

06 Connecting to a Network
Connecting the TV to a network gives you access to online services, such as Smart Hub, as well as software
updates.

Network Connection - Wireless
Connect the TV to the Internet using a wireless access point or modem.

The LAN Port on the Wall

Wireless IP access point or
modem with a DHCP Server

LAN Cable (Not Supplied)

Network Connection - Wired
Connect your TV to the network using a LAN cable.
•• The TV will not be able to connect to the Internet if your network speed is
below 10 Mbps.
•• Use Cat7 (*STP Type) cable for the connection.
* Shielded Twisted Pair
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07 Troubleshooting and Maintenance
Troubleshooting
If the TV seems to have a problem, first review this list of possible problems and solutions. Alternatively, review
the Troubleshooting or FAQ Section in the e-Manual. If none of these troubleshooting tips apply, please visit
“www.samsung.com” and click on Support, or contact the Samsung service centre listed on the back cover of
this manual.
•• This TFT LED panel is made up of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may
be, however, a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance
of the product.
•• To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest software. Use the Update Now or Auto update
functions on the TV's menu (

>

Settings > Support > Software Update > Update Now or Auto update).

The TV won’t turn on.
•• Make sure that the AC power cable is securely plugged in to the TV and the wall outlet.
•• Make sure that the wall outlet is working and the remote control sensor at the bottom of the TV is lit and
glowing a solid red.
•• Try pressing the TV Controller button at the bottom of the TV to make sure that the problem is not with the
remote control. If the TV turns on, refer to “The remote control does not work”.

There is no picture/video/sound, or a distorted picture/video/sound from an external
device, or “Weak or No Signal” is displayed on the TV, or you cannot find a channel.
•• Make sure the connection to the device is correct and that all cables are fully inserted.
•• Remove and reconnect all cables connected to the TV and the external devices. Try new cables if possible.
•• Confirm that the correct input source has been selected (

>

Source).

•• Perform a TV self diagnosis to determine if the problem is caused by the TV or the device (

>

Settings

> Support > Device Care > Self Diagnosis > Picture Test or Sound Test).
•• If the test results are normal, reboot the connected devices by unplugging each device's power cable and
then plugging it in again. If the issue persists, refer to the connection guide in the user manual of the
connected device.
•• If you are not using a cable box or satellite box, and your TV is receiving TV signals from an antenna or a
cable wall connector, run Auto Tuning to search for channels (

>

Settings > Broadcasting > (Auto

Tuning Settings) > Auto Tuning).
–– The Auto Tuning Settings may not appear depending on the model or geographical area.
–– If you are using a cable box or satellite box, please refer to the cable box or satellite box manual.
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The remote control does not work.
•• Check if the power indicator at the bottom of the TV blinks when you press the remote's Power button. If it
does not, replace the remote control's batteries.
•• Make sure that the batteries are installed with their poles (+/–) in the correct direction.
•• Try pointing the remote directly at the TV from 1.5-1.8 m away.
•• If your TV came with a Samsung Smart Remote (Bluetooth Remote), make sure to pair the remote to the TV.

The cable box or satellite box remote control doesn’t turn the TV on or off or adjust the
volume.
•• Programme the cable box or satellite box remote control to operate the TV. Refer to the cable box or
satellite box user manual for the SAMSUNG TV code.

The TV settings are lost after 5 minutes.
•• The TV is in the Retail Mode. Change the Usage Mode in the General Menu to Home Mode (

>

Settings

> General > System Manager > Usage Mode > Home Mode).

Intermittent Wi-Fi
•• Make sure the TV has a network connection (

>

Settings > General > Network > Network Status).

•• Make sure the Wi-Fi password is entered correctly.
•• Check the distance between the TV and the modem or access point. The distance should not exceed 15.2 m.
•• Reduce interference by not using or turning off wireless devices. Also, verify that there are no obstacles
between the TV and the modem or access point. (The Wi-Fi strength can be decreased by appliances,
cordless phones, stone walls/fireplaces, etc.)

Single story

Multi story
Wireless access point
Wireless repeater

•• Contact your Internet Service Provider (ISP) and ask them to reset your network circuit to re-register the
MAC addresses of your modem or access point and the TV.
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Video Apps problems (Youtube etc)
>

Settings > General > Network > Network Status > IP Settings >

DNS setting > Enter manually > DNS Server > enter 8.8.8.8 > OK.
•• Reset by selecting

>

Settings > Support > Device Care > Self Diagnosis > Reset Smart Hub.

What is Remote Support?
Samsung Remote Support service offers you one-on-one support with a Samsung Technician who can
remotely:
•• Diagnose your TV
•• Adjust the TV settings for you
•• Perform a factory reset on your TV
•• Install recommended firmware updates

How does Remote Support work?
You can easily get Samsung Remote Support service for your TV:
1. Call the Samsung service centre and ask for remote support.
2. Open the menu on your TV, and go to the Support menu. (

>

Settings > Support)

3. Select Remote Management, then read and agree to the service agreements. When the PIN screen
appears, provide the PIN number to the technician.
4. The technician will then access your TV.

Eco Sensor and screen brightness

Eco Sensor adjusts the brightness of the TV automatically. This feature measures the light in your room and
optimises the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. If you want to turn this off, go
to

>

Settings > General > Eco Solution > Ambient Light Detection.

•• If the screen is too dark while you are watching TV in a dark environment, it may be due to the Ambient
Light Detection function.
•• The eco sensor is located at the bottom of the TV. Do not block the sensor with any object. This can decrease
picture brightness.
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•• Change the DNS to 8.8.8.8. Select

Caring for the TV
•• If a sticker was attached to the TV screen, some debris can
remain after you remove the sticker. Please clean the debris off
before watching TV.
•• The exterior and screen of the TV can get scratched during
cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using
a soft cloth to prevent scratches.
•• Do not spray water or any liquid directly onto the TV. Any liquid
that goes into the product may cause a failure, fire, or electric
shock.
•• To clean the screen, turn off the TV, then gently wipe away
smudges and fingerprints on the panel with a micro-fiber
cloth. Clean the body or panel of the TV with a micro-fiber cloth
dampened with a small amount of water. After that, remove the
moisture with a dry cloth. While cleaning, do not apply strong
force to the surface of the panel because it can damage the
panel. Never use flammable liquids (benzene, thinner, etc.) or a
cleaning agent. For stubborn smudges, spray a small amount of
screen cleaner on a micro-fiber cloth, and then use the cloth to
wipe away the smudges.
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08 Specifications and Other Information
Specifications
Model Name
Display Resolution
Screen Size
Measured Diagonally
Sound (Output)
Dimensions (W x H x D)
Body
With Stand
Weight
Without Stand
With Stand
Model Name
Display Resolution
Screen Size
Measured Diagonally
Sound (Output)
Dimensions (W x H x D)
Body
With Stand
Weight
Without Stand
With Stand
Model Name
Display Resolution
Screen Size
Measured Diagonally
Sound (Output)
Dimensions (W x H x D)
Body
With Stand
Weight
Without Stand
With Stand

UA43TU8000 / UA43TU8080

UA50TU8000 / UA50TU8080

UA43TU8100 / UA43TU8200

UA50TU8100 / UA50TU8200

3840 x 2160

3840 x 2160

108 cm

125 cm

20 W

20 W

96.39 x 55.89 x 5.96 cm

111.68 x 64.42 x 5.99 cm

96.39 x 62.78 x 19.25 cm

111.68 x 71.91 x 25.02 cm

8.1 kg

11.4 kg

8.3 kg

11.6 kg

UA55TU8000 / UA55TU8080

UA58TU8000 / UA58TU8080

UA55TU8100 / UA55TU8200

UA58TU8100 / UA58TU8200

3840 x 2160

3840 x 2160

138 cm

146 cm

20 W

20 W

123.05 x 70.72 x 5.99 cm

129.10 x 74.86 x 5.99 cm

123.05 x 78.33 x 25.02 cm

129.10 x 82.43 x 25.02 cm

13.9 kg

15.2 kg

14.2 kg

15.4 kg

UA65TU8000 / UA65TU8080

UA75TU8000 / UA75TU8080

UA65TU8100 / UA65TU8200

UA75TU8100 / UA75TU8200

3840 x 2160

3840 x 2160

163 cm

189 cm

20 W

20 W

144.94 x 83.03 x 5.99 cm

167.32 x 95.82 x 5.99 cm

144.94 x 90.66 x 28.21 cm

167.32 x 104.79 x 34.11 cm

20.6 kg

30.4 kg

20.9 kg

30.8 kg
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Model Name

UA82TU8000 / UA82TU8080

UA43TU8500 / UA43TU8570

UA82TU8100 / UA82TU8200

Display Resolution
Screen Size
Measured Diagonally
Sound (Output)
Dimensions (W x H x D)
Body
With Stand
Weight
Without Stand
With Stand
Model Name
Display Resolution
Screen Size
Measured Diagonally
Sound (Output)
Dimensions (W x H x D)
Body
With Stand
Weight
Without Stand
With Stand
Model Name
Display Resolution
Screen Size
Measured Diagonally
Sound (Output)
Dimensions (W x H x D)
Body
With Stand
Weight
Without Stand
With Stand
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3840 x 2160

3840 x 2160

207 cm

108 cm

20 W

20 W

182.99 x 104.50 x 5.99 cm

96.35 x 55.77 x 5.68 cm

182.99 x 114.82 x 39.22 cm

96.35 x 64.52 x 33.43 cm

37.7 kg

9.0 kg

38.9 kg

11.3 kg

UA50TU8500 / UA50TU8570

UA55TU8500 / UA55TU8570

3840 x 2160

3840 x 2160

125 cm

138 cm

20 W

20 W

111.64 x 64.29 x 5.71 cm

123.01 x 70.59 x 5.74 cm

111.64 x 72.81 x 32.65 cm

123.01 x 79.30 x 34.04 cm

12.9 kg

17.2 kg

15.2 kg

18.8 kg
UA65TU8500 / UA65TU8570
3840 x 2160
163 cm
20 W
144.96 x 82.93 x 5.76 cm
144.96 x 91.85 x 37.14 cm
22.3 kg
24.9 kg

Environmental Considerations
English

Operating Temperature
Operating Humidity
Storage Temperature
Storage Humidity

50°F to 104°F (10°C to 40°C)
10% to 80%, non-condensing
-4°F to 113°F (-20°C to 45°C)
5% to 95%, non-condensing

•• The design and specifications are subject to change without prior notice.
•• For information about the power supply, and more information about power consumption, refer to the
label-rating attached to the product.
•• You can see the label-rating attached to the back of the TV. (For some models, you can see the label-rating
inside the cover terminal.)

Decreasing power consumption
When you shut the TV off, it enters Standby mode. In Standby mode, it continues to draw a small amount of
power. To decrease power consumption, unplug the power cord when you don't intend to use the TV for a long
time.

Licences

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER ITEMS WITH OPEN
FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.
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Suffix : Parental Rating
Alphabet

Icon

Description

Undefined

The broadcated rating value is not classified

Preschool

Content suitable for preschool aged children 3-5 years old

Children

Content suitable for children between 6–12 years old

General

Content suitable for general audiences

PG 13 (PG-13)

by those who are under the recommended age if parental guidance is

Content suitable for people aged 13 and above, but can be watched
provided
PG 18 (PG18)

Adults

English - 24

Content suitable for people aged 18 and above, but can be watched
by those who are under the recommended age if parental guidance is
provided
Content unsuitable for children and youngsters

This page is intentionally
left blank.

้ ี้
ก่อนทีจ
่ ะอ่านคูม
่ อ
ื ผูใ้ ชน
TV นีม
้ าพร ้อมกับคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้ฉบับนี้ และ e-Manual แบบฝั งในตัว
ก่อนทีจ
่ ะอ่านคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้นี้ โปรดตรวจสอบข ้อมูลต่อไปนี:้

คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้

อ่านคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้ทีใ่ ห ้มาเพือ
่ ดูข ้อมูลเกีย
่ วกับความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ การติดตัง้ อุปกรณ์เสริม การก�ำหนดค่าขัน
้
ต ้น และข ้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์

e-Manual

ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ TV นี้ โปรดอ่าน e-Manual
ทีฝ
่ ั งอยูใ่ นผลิตภัณฑ์

•• ในการเปิ ด e-Manual
>
การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน > เปิ ด
e-Manual
ี รืออุปกรณ์
ในเว็บไซต์ (www.samsung.com) คุณสามารถดาวน์โหลดคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้และดูเนือ
้ หาของคูม
่ อ
ื ทางคอมพิวเตอร์พซ
ี ห
เคลือ
่ นทีไ่ ด ้

ั
่ ยเหลือของ e-Manual
เรียนรูฟ
้ ง
ั ก์ชนความช
ว
•• หน ้าจอเมนูบางอย่างไม่สามารถเข ้าถึงได ้จาก e-Manual

ค้นหา
ด ัชนี

เลือกรายการจากผลการค ้นหาเพือ
่ โหลดหน ้าทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เลือกค�ำหลักเพือ
่ ไปยังหน ้าทีเ่ กีย
่ วข ้อง
–– เมนูนอ
ี้ าจไม่ปรากฏส�ำหรับบางภูมภ
ิ าค

แผนทีเ่ ว็บไซต์

แสดงรายการของสิง่ ต่างๆ ใน e-Manual

ช่องทีด
่ ล
ู า่ สุด

เลือกหัวข ้อจากรายการหัวข ้อทีด
่ ล
ู า่ สุด

ั
เรียนรูฟ
้ ง
ั ก์ชนของปุ
่ มต่างๆ ทีป
่ รากฏในหน้าห ัวข้อของ e-Manual
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ลองท ันที

คุณสามารถเข ้าถึงรายการเมนูทเี่ กีย
่ วข ้องและทดลองใช ้คุณสมบัตโิ ดยตรง

ลิงค์

เข ้าถึงหัวข ้อทีข
่ ด
ี เส ้นใต ้ทีอ
่ ้างถึงในหน ้า e-Manual ทันที

� ค ัญ
ค�ำเตือน! ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภ ัยทีส
่ ำ
โปรดอ่านค�ำแนะน� ำเพือ
่ ความปลอดภัยก่อนทีจ
่ ะใช ้ TV ของคุณ
โปรดดูตารางด ้านล่างเพือ
่ ดูค�ำอธิบายสัญลักษณ์ทอ
ี่ าจมีอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ Samsung ของคุณ
ข้อควรระว ัง

ี้ ม่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์
ปลอดภัย ถ ้าสัญลักษณ์นไ
ทีม
่ ก
ี ารต่อไฟฟ้ าสายเมน ผลิตภัณฑ์จะต ้องมีการ
่
่ มต่อกราวด์เพือ
่ ป้ องกันทีไ่ ด ้มาตรฐานและเชือ
เชือ
ถือได ้

่ งทีจ
ข ้อควรระวัง: เพือ
่ ลดความเสีย
่ ะเกิดไฟฟ้ าช็อต โปรดอย่า
ิ้ ส่วนทีผ
ถอดฝาปิ ด (หรือด ้านหลัง) ไม่มช
ี น
่ ู ้ใช ้สามารถซ่อมบ�ำรุง
่ วชาญในการซ่อมบ�ำรุง
ได ้ด ้วยตนเอง โปรดติดต่อบุคลากรผู ้เชีย

แรงดันไฟฟ้ า AC: แรงดันไฟฟ้ าตามพิกด
ั ทีม
่ ี
เครือ
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ

สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่ามีแรงดันไฟฟ้ าสูงภายใน มี
้ ส่วน
อันตรายในการสัมผัสด ้วยวิธใี ดๆ ก็ตามกับชิน
ภายในของผลิตภัณฑ์นี้

แรงดันไฟฟ้ า DC: แรงดันไฟฟ้ าตามพิกด
ั ทีม
่ ี
เครือ
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง

สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าผลิตภัณฑ์นม
ี้ เี อกสารส�ำคัญ
เกีย
่ วกับการใช ้งานและการบ�ำรุงรักษา

ข ้อควรระวัง อ่านค�ำแนะน� ำส�ำหรับการใช ้งาน:
สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งให ้ผู ้ใช ้อ่านคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้เพือ
่ ดูข ้อมูล
ด ้านความปลอดภัยทีเ่ กีย
่ วข ้องเพิม
่ เติม

•• สล็อตและช่องเปิ ดในตู ้และทีด
่ ้านหลังหรือด ้านล่างมีให ้ส�ำหรับการระบายอากาศทีจ
่ �ำเป็ น เพือ
่ ให ้อุปกรณ์ท�ำงานอย่าง
เหมาะสม และเพือ
่ ป้ องกันการเกิดความร ้อนสูงเกินไป สล็อตและช่องเปิ ดเหล่านีต
้ ้องไม่ถก
ู ปิ ดกัน
้ หรือคลุมโดยเด็ดขาด
–– ห ้ามวางอุปกรณ์นใี้ นพืน
้ ทีแ
่ คบ เช่น ตู ้หนังสือหรือตู ้บิลท์อน
ิ ยกเว ้นกรณีทม
ี่ ก
ี ารระบายอากาศอย่างเหมาะสม
–– ห ้ามวางอุปกรณ์นใี้ กล ้หรือวางบนเครือ
่ งท�ำความร ้อน หรือในต�ำแหน่งทีไ่ ด ้รับแสงแดดโดยตรง
่ งทีจ
–– ห ้ามวางภาชนะทีใ่ ส่น�้ำ (เช่น แจกัน) บนอุปกรณ์นี้ เนือ
่ งจากอาจมีความเสีย
่ ะเกิดเพลิงไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อต
•• ห ้ามมิให ้อุปกรณ์นถ
ี้ ก
ู ฝนหรือวางไว ้ใกล ้น�้ ำ (ใกล ้อ่างอาบน�้ ำ อ่างล ้างมือ อ่างล ้างจาน หรือถังซักผ ้า ในพืน
้ ทีเ่ ปี ยก หรือ
ถ ้าอุปกรณ์เปี ยกน�้ ำโดยไม่ตงั ้ ใจ ให ้ถอดปลั๊กและติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายทีไ่ ด ้รับอนุญาตทันที
•• อุปกรณ์นใี้ ช ้แบตเตอรี่ ในชุมชนของคุณอาจมีข ้อก�ำหนดด ้านสิง่ แวดล ้อมในการทิง้ แบตเตอรีเ่ หล่านีอ
้ ย่างเหมาะสม โปรด
ติดต่อหน่วยงานในพืน
้ ทีเ่ พือ
่ ขอข ้อมูลเกีย
่ วกับการทิง้ หรือการน� ำไปใช ้ซ�ำ้
•• อย่าใช ้ไฟเกินก�ำลังของเต ้ารับหรือสายไฟส�ำหรับต่อ การใช ้ไฟเกินก�ำลังอาจท�ำให ้ไฟไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อตได ้
•• โปรดเดินสายไฟไม่ให ้มีการสะดุดหรือกดทับโดยวัตถุตา่ งๆ ทีอ
่ าจมีการวางทับได ้ ใช ้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษกับสาย
ไฟทีป
่ ลั๊ก เต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นัง และจุดทีส
่ ายไฟออกจากอุปกรณ์
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ไทย

่ งทีจ
ความเสีย
่ ะถูกไฟฟ้าช็ อต ห้ามเปิ ด

ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่ต ้อง
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
มีการเชือ
่ ความ

•• เพือ
่ ป้ องกันอุปกรณ์จากพายุฟ้าคะนอง หรือเมือ
่ ทิง้ ไว ้โดยไม่มผ
ี ู ้ดูแลหรือไม่ได ้ใช ้งานเป็ นเวลานาน โปรดถอดปลั๊กออก
จากเต ้ารับไฟฟ้ าและถอดเสาอากาศหรือระบบเคเบิล วิธน
ี จ
ี้ ะป้ องกันความเสียหายกับอุปกรณ์เนือ
่ งจากฟ้ าผ่าและกระแส
ไฟฟ้ ากระชาก
•• ก่อนทีจ
่ ะต่อสายไฟฟ้ ากระแสสลับเข ้ากับเต ้ารับของตัวแปลงกระแสตรง โปรดตรวจสอบว่าการก�ำหนดแรงดันไฟฟ้ าของ
ตัวแปลงไฟฟ้ ากระแสตรงนัน
้ ตรงกับการจ่ายไฟฟ้ าของท ้องถิน
่
•• ห ้ามใส่วต
ั ถุทเี่ ป็ นโลหะในช่องเปิ ดของอุปกรณ์ การท�ำเช่นนีอ
้ าจมีอน
ั ตรายจากไฟฟ้ าช็อต
•• เพือ
่ ป้ องกันไฟฟ้ าช็อต โปรดอย่าสัมผัสด ้านในของอุปกรณ์ ควรให ้ช่างทีม
่ ค
ี วามช�ำนาญเท่านัน
้ เป็ นผู ้เปิ ดอุปกรณ์นี้
•• โปรดเสียบปลั๊กสายไฟให ้แน่นหนา เมือ
่ ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นัง โปรดดึงทีต
่ วั ปลั๊กเสมอ ห ้ามถอด
ปลั๊กตู ้เย็นด ้วยการดึงทีส
่ ายไฟ ห ้ามสัมผัสสายไฟด ้วยมือทีเ่ ปี ยก
•• หากอุปกรณ์ไม่ท�ำงานตามปกติ โดยเฉพาะ หากมีเสียงหรือกลิน
่ ผิดปกติเกิดขึน
้ ให ้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อตัวแทน
จ�ำหน่ายหรือศูนย์บริการทีไ่ ด ้รับอนุญาต
•• โปรดดึงปลั๊กไฟออกจากเต ้ารับไฟฟ้ า ถ ้าไม่ได ้ใช ้ TV เป็ นเวลานาน หรือถ ้าคุณจะออกจากบ ้านเป็ นเวลานาน (โดย
เฉพาะเมือ
่ มีเด็ก ผู ้สูงอายุ หรือบุคคลทุพพลภาพอยูต
่ ามล�ำพังในบ ้าน)
–– ฝุ่ นละอองทีส
่ ะสมอาจท�ำให ้เกิดไฟฟ้ าช็อต หรือท�ำให ้ไฟรั่วหรือเพลิงไหม ้ โดยท�ำให ้สายไฟเกิดประกายและความ
่ มสภาพ
ร ้อน หรือท�ำให ้ฉนวนเสือ
•• โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung ทีไ่ ด ้รับอนุญาตเพือ
่ ขอข ้อมูล ถ ้าคุณต ้องการติดตัง้ อุปกรณ์ในต�ำแหน่งทีม
่ ฝ
ี นละออง
ุ่
้ สูง มีสารเคมี หรือต�ำแหน่งทีม
มาก มีอณ
ุ หภูมส
ิ งู หรือต�ำ่ มีความชืน
่ ก
ี ารท�ำงานตลอด 24 ชัว่ โมง เช่นในท่าอากาศยาน
หรือสถานีรถไฟ เป็ นต ้น มิฉะนัน
้ อาจท�ำให ้เกิดความเสียหายร ้ายแรงต่ออุปกรณ์
•• ใช ้เฉพาะปลั๊กและเต ้ารับไฟฟ้ าทีล
่ งกราวด์เท่านัน
้
–– การลงกราวด์ไม่เหมาะสมอาจท�ำให ้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรืออุปกรณ์เสียหาย (อุปกรณ์คลาส l เท่านัน
้ )
•• ในการปิ ดอุปกรณ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ โปรดถอดสายไฟออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นัง เพือ
่ ให ้สามารถถอดปลั๊กอุปกรณ์ได ้อย่าง
รวดเร็วถ ้าจ�ำเป็ น ให ้ตรวจดูวา่ เต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นังและปลั๊กไฟอยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ ข ้าถึงได ้ง่าย
•• เก็บอุปกรณ์เสริม (เช่น แบตเตอรี)่ ในต�ำแหน่งทีป
่ ลอดภัยและพ ้นมือเด็ก
•• อย่าท�ำผลิตภัณฑ์รว่ งหล่นหรือกระแทก ถ ้าผลิตภัณฑ์เสียหาย ให ้ถอดสายไฟและติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
•• ในการท�ำความสะอาดอุปกรณ์ โปรดถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นัง และเช็ดผลิตภัณฑ์ด ้วยผ ้าแห ้งและนุ่ม
ห ้ามใช ้สารเคมี เช่น แว็กซ์ เบนซีน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง สเปรย์ปรับอากาศ น�้ ำมันหล่อลืน
่ หรือสารซักฟอก
สารเคมีเหล่านีอ
้ าจท�ำให ้เกิดความเสียหายต่อรูปลักษณ์ภายนอก หรือท�ำให ้สัญลักษณ์และข ้อความทีพ
่ ม
ิ พ์บนผลิตภัณฑ์
เสียหาย
•• อย่าให ้ผลิตภัณฑ์ถก
ู น�้ ำหยดใส่หรือมีน�้ำกระเด็นใส่
•• โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นกองไฟ
•• ห ้ามลัดวงจร ถอดประกอบหรือให ้ความร ้อนกับแบตเตอรี่
่ งทีจ
•• ข้อควรระว ัง: มีความเสีย
่ ะเกิดการระเบิด ถ ้าคุณเปลีย
่ นแบตเตอรีเ่ ป็ นแบตเตอรีผ
่ ด
ิ ประเภท เปลีย
่ นแบตเตอรีโ่ ดยใช ้
แบตเตอรีป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบเท่ากัน
* ตัวเลขและรูปภาพในคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้นีม
้ ใี ห ้ส�ำหรับการอ ้างอิงเท่านัน
้ และอาจแตกต่างไปจากลักษณะทีป
่ รากฏจริงของผลิตภัณฑ์
การออกแบบและข ้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบ
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01 มีอะไรในกล่อง
โปรดตรวจสอบว่าสิง่ ต่อไปนีร้ วมอยูก
่ บ
ั TV ของคุณ ถ ้ามีสงิ่ ใดขาดหายไป โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย
•• รีโมทอัจฉริยะ Samsung & แบตเตอรี่ (AA x 2) (ไม่มใี ห ้ •• บัตรรับประกัน/ค�ำแนะน� ำด ้านระเบียบข ้อบังคับ (อาจไม่ม ี
ในบางพืน
้ ที)่
•• รีโมทคอนโทรล & แบตเตอรี่ (AAA x 2) (อาจไม่มใี ห ้ใน

ให ้ในบางสถานที)่
•• สายไฟของ TV

บางพืน
้ ที)่
•• คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
•• สีและลักษณะทีป
่ รากฏอาจแตกต่างกันไปตามรุน
่
้ แยกได ้
•• ไม่มส
ี ายเคเบิลมาให ้ สามารถซือ
•• โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมทีห
่ ลงเหลือหรืออยูใ่ นวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์เมือ
่ คุณเปิ ดกล่อง

ค�ำเตือน: หน ้าจออาจเสียหายเนือ
่ งจากแรงกดโดยตรงเมือ
่
ด�ำเนินการไม่ถก
ู ต ้อง เราขอแนะน� ำให ้ยก TV ทีข
่ อบ ตามที่
แสดง ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการด�ำเนินการ โปรดดูท ี่
Quick Setup Guide ซึง่ มากับผลิตภัณฑ์

ไทย - 6

ห้ามส ัมผ ัสหน้า
จอนี!้

02 การติดตงโทรท
ั้
ัศน์
การติดตงโทรท
ั้
ัศน์ก ับผน ัง
ถ ้าคุณติดตัง้ โทรทัศน์กบ
ั ผนัง ควรติดตัง้ ตามทีผ
่ ู ้ผลิตแนะน� ำเท่านัน
้ ถ ้าไม่ตด
ิ ตัง้ อย่างถูกต ้อง โทรทัศน์อาจเลือ
่ น
หรือร่วงหล่น ท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บร ้ายแรงกับเด็กหรือผู ้ใหญ่ และท�ำให ้โทรทัศน์เกิดความเสียหายร ้ายแรงได ้
ไทย

•• โปรดดูคม
ู่ อ
ื การติดตัง้ ทีม
่ าพร ้อมกับชุดโครงยึดติดผนังของ Samsung
•• คุณสามารถยึดโทรทัศน์กบ
ั ผนังโดยใช ้ชุดขายึดกับผนัง (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
อุปกรณ์ตด
ิ ผนัง

โทรทัศน์

C

•• Samsung Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บแก่ตวั คุณเองหรือบุคคลอืน
่ ถ ้า
คุณเลือกทีจ
่ ะติดตัง้ ขาตัง้ ติดผนังด ้วยตนเอง
•• คุณสามารถติดตัง้ ขายึดกับผนังบนก�ำแพงทีแ
่ ข็งแรงซึง่ ตัง้ ฉากกับพืน
้ ก่อนทีจ
่ ะต่อขาตัง้ ติดผนังกับพืน
้ ผิวทีไ่ ม่ใช่ผนัง
ปูน โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายใกล ้บ ้านเพือ
่ ขอข ้อมูลเพิม
่ เติม ถ ้าติดตัง้ โทรทัศน์บนเพดานหรือผนังเอียง อาจท�ำให ้
โทรทัศน์ตกหล่น และส่งผลให ้บุคคลได ้รับบาดเจ็บสาหัส
•• ขนาดมาตรฐานส�ำหรับชุดขาตัง้ ติดผนังจะแสดงอยูใ่ นตารางในหน ้าถัดไป
•• ถ ้าคุณติดตัง้ ขาตัง้ ติดผนังของผู ้ผลิตรายอืน
่ โปรดทราบว่าความยาวของสกรูทส
ี่ ามารถใช ้ยึด TV เข ้ากับขาตัง้ ติดผนังจะ
แสดงอยูใ่ นคอลัมน์ C ในหน ้าถัดไป
่ วั
•• เมือ
่ ติดตัง้ ชุดขาตัง้ ติดผนัง เราขอแนะน� ำให ้ขันสกรู VESA ทัง้ สีต
•• ถ ้าต ้องการติดตัง้ ชุดขาตัง้ ติดผนังทีต
่ อ
่ อยูก
่ บ
ั ผนังโดยใช ้สกรูสองตัวบนเท่านัน
้ โปรดใช ้ชุดขาตัง้ ติดผนังของ Samsung
้ ชุดขาตัง้ ติดผนังประเภทนีใ้ นบางภูมภ
ทีร่ องรับการติดตัง้ แบบนีเ้ ท่านัน
้ (คุณอาจไม่สามารถซือ
ิ าค)
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ขนาดโทรท ัศน์
เป็นนิว้

ข้อก�ำหนดรูสกรู VESA
(A * B) เป็นมิลลิเมตร

43-55

200 x 200

58-65

400 x 300

75

400 x 400

82

600 x 400

C (มม.)

20-22
*39-41

สกรูมาตรฐาน

ปริมาณ

M8

4

*: ข ้อมูลจ�ำเพาะต่อไปนีม
้ ก
ี ารรองรับใน TU8500, TU8570
อย่าติดตงชุ
ั้ ดขายึดก ับผน ังของคุณในขณะทีเ่ ปิ ดโทรท ัศน์อยู่ ซึง่ อาจส่งผลให้บค
ุ คลได้ร ับบาดเจ็บอ ัน
เนือ
่ งมาจากไฟฟ้าช็ อต
•• โปรดอย่าใช ้สกรูทม
ี่ ข
ี นาดยาวกว่าขนาดมาตรฐานและไม่เป็ นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA สกรูทม
ี่ ข
ี นาดยาวเกินไป
อาจท�ำให ้เกิดความเสียหายต่อภายในของชุดโทรทัศน์
•• ส�ำหรับขายึดกับผนังทีไ่ ม่เป็ นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA ความยาวของสกรูอาจแตกต่างออกไป ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั
มาตรฐานของขายึดกับผนังนัน
้ ๆ
•• ห ้ามขันสกรูแน่นเกินไป อาจท�ำให ้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือท�ำให ้ผลิตภัณฑ์รว่ งหล่น ท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บได ้ Samsung
ไม่มค
ี วามรับผิดต่ออุบต
ั เิ หตุในลักษณะเหล่านี้
•• Samsung ไม่มค
ี วามรับผิดต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บของบุคคล เมือ
่ ใช ้ขายึดกับผนังทีไ่ ม่ใช่
มาตรฐาน VESA หรือไม่ได ้ระบุไว ้ หรือเมือ
่ ลูกค ้าไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำในการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
•• อย่ายึดโทรทัศน์ในบริเวณทีม
่ ค
ี วามเอียงมากกว่า 15 องศา
•• การติดตัง้ โทรทัศน์กบ
ั ผนังต ้องใช ้คนสองคนเสมอ
่ นติดตัง้ TV กับผนัง
–– ส�ำหรับรุน
่ ขนาด 82 นิว้ หรือใหญ่กว่า ให ้ใช ้คนสีค
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การระบายอากาศโทรท ัศน์อย่างเหมาะสม
เมือ
่ คุณติดตัง้ TV ให ้เว ้นระยะอย่างน ้อย 10 ซม. ระหว่าง TV และวัตถุอน
ื่ (ผนัง, ตู ้ เป็ นต ้น) เพือ
่ ให ้มีการระบายอากาศอย่าง
เพียงพอ หากไม่มก
ี ารระบายอากาศทีด
่ ี อาจท�ำให ้เกิดเพลิงไหม ้หรือเกิดปั ญหากับผลิตภัณฑ์ ซึง่ เกิดจากอุณหภูมภ
ิ ายใน
เพิม
่ ขึน
้
้ ส่วนของ Samsung Electronics
•• เมือ
่ คุณติดตัง้ โทรทัศน์โดยใช ้ขาตัง้ หรือขายึดติดผนัง เราขอแนะน� ำให ้คุณใช ้ชิน
้ ส่วนทีผ
เท่านัน
้ การใช ้ชิน
่ ู ้ผลิตรายอืน
่ จัดเตรียมให ้ อาจส่งผลให ้เกิดปั ญหากับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บอันเนือ
่ งมาจาก
ไทย

ผลิตภัณฑ์ตกหล่น

การติดตงพร้
ั้
อมขาตงั้

การติดตงก
ั้ ับขายึดติดผน ัง
10 ซม.

10 ซม.
10 ซม.

10 ซม.

10 ซม.

10 ซม.

10 ซม.

ข้อควรระว ังเพือ
่ ความปลอดภ ัย: การยึด TV ก ับผน ังเพือ
่ ป้องก ันการล้ม
ข้อควรระว ัง: การดึง ดัน หรือโหนโทรทัศน์อาจท�ำให ้โทรทัศน์รว่ งหล่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ อย่าให ้
เด็กโหนหรือท�ำให ้โทรทัศน์เคลือ
่ น การด�ำเนินการนีอ
้ าจท�ำให ้โทรทัศน์พลิกหล่น ท�ำให ้เกิดการบาด
เจ็บหรือเสียชีวต
ิ ได ้ ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ ความปลอดภัยทีม
่ ใี ห ้ในแผ่นข ้อมูลความปลอดภัยของ
้ และติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันโจรกรรม
โทรทัศน์ เพือ
่ ให ้มีความมัน
่ คงและปลอดภัยยิง่ ขึน
้ คุณสามารถซือ
ตามทีอ
่ ธิบายในหน ้าถัดไป
ค�ำเตือน: ห ้ามวางโทรทัศน์ไว ้ในสถานทีซ
่ งึ่ ไม่มน
ั่ คง โทรทัศน์อาจร่วงหล่น ท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บร ้ายแรงหรือ
เสียชีวต
ิ การบาดเจ็บจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะทีเ่ กิดขึน
้ กับเด็กนัน
้ สามารถป้ องกันได ้โดยใช ้ข ้อควรระวังทีป
่ ฏิบต
ั ไิ ด ้
ง่ายเช่น:

•• โปรดใช ้ตู ้หรือขาตังหรื
้่
อวิธก
ี ารยึดทีแ
่ นะน� ำโดยผู ้ผลิตโทรทัศน์
้เฟอร์
•• ใช
นเิ จอร์ทส
ี่ ามารถรองรับโทรทัศน์ได ้อย่างปลอดภัยเสมอ
•• โปรดด�ำเนินการเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าโทรทัศน์ไม่วางอยูต
่ รงขอบของเฟอร์นเิ จอร์ทรี่ องรับ
•• ให ้ความรู ้กับเด็กๆ เกีย
่ วกับอันตรายของการปี นป่ ายเฟอร์นเิ จอร์เพือ
่ เอือ
้ มถึงโทรทัศน์หรือปุ่ มควบคุมต่างๆ
่ มต่อกับโทรทัศน์ โดยระวังอย่าให ้สะดุด ถูกดึงหรือกระชากได ้
•• เดินสายไฟและสายเคเบิลต่างๆ ทีเ่ ชือ
•• ห ้ามวางโทรทัศน์ไว ้ในสถานทีซ
่ งึ่ ไม่มน
ั่ คง
•• ห ้ามวางโทรทัศน์บนเฟอร์นเิ จอร์สงู (เช่น ตู ้วางของหรือตู ้หนังสือ) โดยไม่ยด
ึ ทัง้ เฟอร์นเิ จอร์และโทรทัศน์
กับโครงสร ้างรองรับทีเ่ หมาะสม
•• ไม่ตงั ้ โทรทัศน์บนผ ้าหรือวัสดุอน
ื่ ทีร่ องระหว่างโทรทัศน์กบ
ั เฟอร์นเิ จอร์ทรี่ องรับ
่
•• ห ้ามวางสิงของทีอ
่ าจจูงใจให ้เด็กปี นป่ าย เช่น ของเล่นและรีโมทคอนโทรล ไว ้บนโทรทัศน์หรือเฟอร์นเิ จอร์
ทีร่ องรับโทรทัศน์

ถ ้าจะเก็บโทรทัศน์เดิมไว ้และเปลีย
่ นทีต
่ งั ้ ให ้ค�ำนึงถึงข ้อพิจารณาข ้างต ้นเช่นเดียวกัน
•• เมือ
่ จ�ำเป็ นต ้องเคลือ
่ นย ้ายหรือยก TV เพือ
่ เปลีย
่ นหรือท�ำความสะอาด โปรดอย่าดึงขาตัง้ ออก
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เพือ
่ ป้องก ันไม่ให้โทรท ัศน์หล่น
1. ใช ้สกรูทเี่ หมาะสมเพือ
่ ขันชุดของโครงยึดเข ้ากับผนังให ้แน่นหนา ตรวจสอบ
ว่าสกรูตด
ิ ตัง้ กับผนังอย่างแน่นหนาแล ้ว
–– คุณอาจต ้องใช ้อุปกรณ์เพิม
่ เติม เช่น พุก ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ประเภทของผนัง
2. ใช ้สกรูทม
ี่ ข
ี นาดเหมาะสมเพือ
่ ขันชุดของโครงยึดเข ้ากับ TV
ิ้ ส่วนสกรูมาตรฐานในตารางใน
–– ส�ำหรับข ้อมูลจ�ำเพาะของสกรู ให ้ดูชน
หัวข ้อ "การติดตัง้ โทรทัศน์กบ
ั ผนัง"
3. ต่อทีย
่ ด
ึ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว ้กับโทรทัศน์และทีย
่ ด
ึ ทีต
่ ด
ิ กับผนังด ้วยสายเคเบิลทีม
่ ค
ี วาม
แข็งแรง จากนัน
้ มัดสายให ้แน่น
–– ติดตัง้ TV ใกล ้ผนัง เพือ
่ ไม่ให ้เอนกลับไปด ้านหลัง
–– ต่อสายรัดเพือ
่ ให ้ทีย
่ ด
ึ ติดกับผนังอยูใ่ นความสูงเดียวกับหรือต�ำ่ กว่าทีย
่ ด
ึ
ส่วนทีต
่ ด
ิ กับ TV
•• สีและรูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจ
แตกต่างกันไปตามรุน
่
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03 รีโมทอ ัจฉริยะ Samsung
เกีย
่ วก ับปุ่มของ รีโมทอ ัจฉริยะ Samsung
ั ของ รีโมทอัจฉริยะ Samsung อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุน
•• รูปภาพ ปุ่ ม และฟั งก์ชน
่
ั ของ ตัง้ ค่ารีโมทอเนกประสงค์ จะท�ำงานตามปกติเฉพาะเมือ
•• ฟั งก์ชน
่ คุณใช ้ รีโมทอัจฉริยะ Samsung ทีม
่ าพร ้อมกับ TV

(ปุ่ม สี / หมายเลข)
ทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ มนี้ หน ้าต่างปุ่ มสีและ
แป้ นตัวเลขแบบเสมือนจริงจะปรากฏสลับ
กัน
•• ใช ้ปุ่ มสีเหล่านีเ้ พือ
่ เข ้าถึงตัวเลือกเพิม
่
เติมทีร่ ะบุในคุณสมบัตท
ิ ก
ี่ �ำลังใช ้งาน
•• กดเพือ
่ เปิ ดแป้ นตัวเลขเสมือนจริง
บนหน ้าจอ ใช ้แป้ นตัวเลขเพือ
่ ป้ อน
ค่าตัวเลข เลือกหมายเลข และจาก
นัน
้ เลือก เสร็จ เพือ
่ ป้ อนค่าตัวเลข ใช ้
ส�ำหรับเปลีย
่ นช่อง ป้ อน PIN ป้ อนรหัส
ไปรษณีย ์ เป็ นต ้น
•• เมือ
่ คุณกดปุ่ มและเลือก TTX/MIX
จากรายการป๊ อปอัป เมนู TTX จะ
ปรากฏขึน
้
เลือก
เลือกหรือเรียกใช ้รายการทีโ่ ฟกัส เมือ
่ กด
ขณะชมเนือ
้ หารายการทีแ
่ พร่ภาพอยู่ ข ้อมูล
รายการโดยละเอียดจะปรากฏ

(Bixby)
เรียกใช ้ Bixby. กดปุ่ มค ้างไว ้ พูดค�ำสัง่ จาก
นัน
้ ปล่อยปุ่ มเพือ
่ เรียกใช ้ Bixby
เมือ
่ คุณกดปุ่ ม เมนู Explore Now จะ
ปรากฏทีด
่ ้านล่างของหน ้าจอ
•• ภาษาและคุณลักษณะทีส
่ นับสนุนของ
Bixby อาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ภูมภ
ิ าค

(Ambient Mode)
ในโหมด TV ให ้กดปุ่ มนีเ้ พือ
่ เข ้าสู่
Ambient Mode
ถ ้าคุณกดปุ่ มขณะที่ TV ปิ ดอยู่ TV จะเปิ ด
ในโหมด Ambient Mode
•• ส�ำหรับข ้อมูลเกีย
่ วกับ Ambient
mode โปรดดูท ี่ ข้อมูลรายการ
> คุณสมบ ัติ SMART > การใช้
Ambient mode ใน e-Manual
้ /ลง/ซ้าย/ขวา)
ปุ่มลูกศร (ขึน
เลือ
่ นโฟกัส จากนัน
้ เปลีย
่ นค่าทีป
่ รากฏบน
เมนูของ TV
(ระด ับเสียง)

(กล ับ)
กลับสูเ่ มนูกอ
่ นหน ้า เมือ
่ กดค ้างเป็ นเวลา 1
ั ทีท
้ สุด
วินาทีขน
ึ้ ไป ฟั งก์ชน
่ �ำงานอยูจ
่ ะสิน
ลง เมือ
่ กดขณะชมรายการ ช่องก่อนหน ้า
จะปรากฏ
(เล่น/พ ัก)
เมือ
่ กด การควบคุมการเล่นจะปรากฏ คุณ
สามารถใช ้การควบคุมนีเ้ พือ
่ ควบคุมเนือ
้ หา
่ ทีเ่ ล่นอยู่
สือ

เลือ
่ นปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียง ใน
การปิ ดเสียง ให ้กดปุ่ ม เมือ
่ กดค ้าง 1 วินาที
ขึน
้ ไป เมนู ทางล ัดการเข้าใช้งาน จะ
ปรากฏ
(ช่อง)
เลือ
่ นปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ เปลีย
่ นช่อง ในการ
ดูหน ้าจอ ข้อมูลรายการ หรือ รายการ
ช่อง ให ้กดปุ่ ม (หน ้าจอ ข้อมูลรายการ
หรือ รายการช่อง อาจไม่ปรากฏส�ำหรับ
บางภูมภ
ิ าค)

(Smart Hub)
กลับไปที่ หน ้าจอแรก
กดแต่ละปุ่ มเพือ
่ เรียกใช ้การท�ำงานของ
ปุ่ ม
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ไทย

(เปิ ดปิ ด)
กดเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดโทรทัศน์

การจ ับคู่ TV ก ับ รีโมทอ ัจฉริยะ Samsung
เมือ
่ คุณเปิ ด TV เป็ นครัง้ แรก รีโมทอัจฉริยะ Samsung จะจับคูก
่ บ
ั โทรทัศน์โดยอัตโนมัต ิ
ถ ้า รีโมทอัจฉริยะ Samsung ไม่จับคูก
่ บ
ั TV โดยอัตโนมัต ิ ให ้ชีไ้ ปทีเ่ ซนเซอร์รับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรลของ TV จากนัน
้ กดปุ่ ม

และ

ตามทีแ
่ สดงในรูปด ้านซ ้ายค ้างไว ้

พร ้อมกันเป็ นเวลาอย่างน ้อย 3 วินาที

การติดตงแบตเตอรี
ั้
ใ่ น รีโมทอ ัจฉริยะ Samsung

ในการติดตัง้ แบตเตอรี่ (ประเภท 1.5V, AA) ให ้ดันฝาครอบด ้านหลังเปิ ดในทิศทางของลูกศรทีด
่ ้านล่างของภาพ และจากนัน
้
ใส่แบตเตอรีต
่ ามทีแ
่ สดงในภาพ โปรดใส่ให ้ขัว้ บวกและขัว้ ลบอยูใ่ นทิศทางทีถ
่ ก
ู ต ้อง ปิ ดฝาครอบด ้านหลังตามทีแ
่ สดง
•• แนะน� ำให ้ใช ้แบตเตอรีอ
่ ล
ั คาไลน์เพือ
่ ให ้มีอายุการใช ้งานยาวนาน
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04 รีโมทคอนโทรล
เกีย
่ วก ับปุ่มบนรีโมทคอนโทรล
•• รีโมทคอนโทรลนีม
้ ป
ี มภาษาเบรลล์
ุ่
ทป
ี่ ม
ุ่ เปิ ดปิ ด, ช่อง, ระด ับเสียง และ เลือก และสามารถใช ้งานได ้โดยผู ้มีความ

P (เปิ ดปิ ด)

ไทย

บกพร่องในการมองเห็น
ั ของรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุน
•• รูปภาพ ปุ่ ม และฟั งก์ชน
่
ั่ บางอย่างอาจไม่ท�ำงานตามปกติ
•• ถ ้าคุณใช ้รีโมทคอนโทรลทีม
่ าพร ้อมกับ TV เพือ
่ ควบคุม TV อืน
่ ฟั งก์ชน
แสดงและเลือกทีม
่ าวิดโี อทีใ่ ช ้ได ้

เปิ ดและปิ ด TV

อีกวิธห
ี นึง่ คือเลือกโหมด เทเลเท็กซ์
จากนัน
้ เลือก TTX แบบเต็ม / TTX
ด ับเบิล / ผสม / รายการสด

เข ้าใช ้ช่องได ้โดยตรง

่ อ
่ งก่อนหน ้า
กลับสูช
เปิ ดและปิ ดเสียง
ปรับระดับเสียง

เปลีย
่ นช่องปั จจุบน
ั

(Smart Hub)
เริม
่ ต ้น หน้าจอแรก

เริม
่ ต ้น รายการช่อง

กดแต่ละปุ่ มเพือ
่ เรียกใช ้การท�ำงาน
ของปุ่ ม

กดแต่ละปุ่ มเพือ
่ เรียกใช ้การท�ำงาน
ของปุ่ ม

E (เลือก)

แสดงหน ้าจอ ข้อมูลรายการ
ั นีอ
(ฟั งก์ชน
้ าจไม่มใี ห ้ในบางพืน
้ ที)่

เลือกหรือเรียกใช ้รายการทีโ่ ฟกัส
กลับสูเ่ มนูหรือช่องก่อนหน ้า

SETTINGS
แสดงเมนูหลักบนหน ้าจอ
INFO
แสดงข ้อมูลเกีย
่ วกับโปรแกรมหรือ
เนือ
้ หาปั จจุบน
ั
AD/SUBT.
แสดง ทางล ัดการเข้าใช้งาน

เลือ
่ นเคอร์เซอร์ เลือกเมนูบนหน ้าจอ
และเปลีย
่ นค่าทีเ่ ห็นบนเมนูของ TV

ออกจากเมนู
ใช ้ปุ่ มเหล่านีต
้ ามค�ำแนะน� ำบนหน ้าจอ
โทรทัศน์
ใช ้ปุ่ มเหล่านีใ้ นคุณลักษณะเฉพาะ ใช ้
ปุ่ มเหล่านีต
้ ามค�ำแนะน� ำบนหน ้าจอ
โทรทัศน์
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การติดตงแบตเตอรี
ั้
ร่ โี มทคอนโทรล (ขนาดแบตเตอรี:่ AAA)
ใส่แบตเตอรีใ่ ห ้ขัว้ ตรงกับสัญลักษณ์ในช่องใส่แบตเตอรี่
1
2

3

•• สีและรูปร่างของรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามรุน
่
•• ใช ้รีโมทคอนโทรลภายในระยะ 7 เมตรจากโทรทัศน์
•• แสงสว่างจ ้าอาจมีผลกับการท�ำงานของรีโมทคอนโทรล หลีกเลีย
่ งการใช ้งานรีโมทคอนโทรลเมือ
่ อยูใ่ กล ้ไฟฟลูออเรส
เซนต์หรือป้ ายนีออน
•• แนะน� ำให ้ใช ้แบตเตอรีอ
่ ล
ั คาไลน์เพือ
่ ให ้มีอายุการใช ้งานยาวนาน
1. ค่อยๆ ดึงสลักของฝาปิ ดแบตเตอรีแ
่ ละดึงฝาปิ ดออก
2. ใส่แบตเตอรีอ
่ ล
ั คาไลน์ AAA 2 ก ้อน โดยให ้ขัว้ บวกและลบอยูใ่ นทิศทางทีถ
่ ก
ู ต ้อง
่
3. วางฝาปิ ดแบตเตอรีท
่ รี่ โี มทคอนโทรล แล ้วใส่สวนบนของฝาปิ ดลงในรีโมทคอนโทรล
4. เลือ
่ นฝาปิ ดแบตเตอรีต
่ ามล�ำดับทีแ
่ สดงข ้างต ้น เพือ
่ ปิ ดฝาเข ้ากับรีโมทคอนโทรลให ้สนิท
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้ ารตงค่
05 การเรียกใชก
ั้ าเริม
่ ต้น
เมือ
่ คุณเปิ ดโทรทัศน์เป็ นครัง้ แรก จะเริม
่ การตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น การตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นใช ้ส�ำหรับการก�ำหนดค่าพืน
้ ฐานส�ำหรับ TV ในการ
่ มต่อเครือข่าย ในครัง้ เดียว
ท�ำงาน เช่น การรับสัญญาณการแพร่ภาพ การค ้นหาช่อง และการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกก่อน
•• ก่อนทีจ
่ ะเริม
่ การตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น โปรดเชือ
้คุ
่ มต่อ TV กับอินเทอร์เน็ ต
•• ในการใช ณสมบัตส
ิ มาร์ทของ TV จะต ้องมีการเชือ
•• เมือ
่ ป๊ อปอัปส�ำหรับการตัง้ ค่าไม่ปรากฏโดยอัตโนมัตใิ นแอป SmartThings ของอุปกรณ์เคลือ
่ นที่ ให ้ด�ำเนินการต่อหลัง
จากเพิม
่ TV ด ้วยตนเองโดยใช ้ เพิม
่ อุปกรณ์ ในแดชบอร์ดของแอป SmartThings
•• แอป SmartThings สามารถใช ้ได ้กับอุปกรณ์เคลือ
่ นทีท
่ ใี่ ช ้ Android 6.0 ขึน
้ ไป และ iOS 10 ขึน
้ ไป
ั ญาณรบกวนชัว่ ขณะเมือ
่ สารกับอุปกรณ์เคลือ
•• อาจมีสญ
่ TV สือ
่ นที่
นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถเริม
่ การตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นโดยใช ้เมนู (

>

การตงค่
ั้ า > ทว่ ั ไป > รีเซ็ ต) ของ TV

ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำทีป
่ รากฏบนหน ้าจอการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น และก�ำหนดค่าพืน
้ ฐานของ TV เพือ
่ ให ้เหมาะกับสภาพแวดล ้อมใน
การรับชมของคุณ

การใช ้ อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์
คุณสามารถเปิ ด TV ด ้วยปุ่ ม อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ ทีด
่ ้านล่างของ TV จากนัน
้ ใช ้ เมนูควบคุม เมนูควบคุม จะปรากฏ
เมือ
่ กดปุ่ ม อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ ขณะที่ TV เปิ ดท�ำงานอยู่ ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช ้งาน โปรดดูภาพด ้าน
ล่าง
•• หน ้าจออาจมืดถ ้าไม่ได ้ดึงฟิ ลม
์ ป้ องกันทีโ่ ลโก ้ SAMSUNG หรือด ้านล่างของ TV ออก โปรดน� ำฟิ ลม
์ ป้ องกันออก

เมนูควบคุม
:ปิ ดเครือ
่ ง

:เพิม
่ เสียง

:เปลีย
่ นช่องขึน
้

:ลดเสียง

:เปลีย
่ นช่องลง

:ทีม
่ า

ปุ่ ม อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ / เซ็ นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
กด: ย้าย
กดค้าง: เลือก
ปุ่ ม อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ อยูท
่ ด
ี่ ้านล่างของ TV
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่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
•• ในการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นโดยใช ้แอป SmartThings คุณต ้องเชือ
่ นทีผ
่ า่ นทาง Wi-Fi

06 การต่อเข้าก ับเครือข่าย
่ มต่อโทรทัศน์เข ้ากับเครือข่ายจะท�ำให ้คุณสามารถเข ้าถึงบริการออนไลน์ได ้ เช่น Smart Hub รวมทัง้ การอัพเดท
การเชือ
ซอฟต์แวร์

ื่ มต่อเครือข่าย - ไร้สาย
การเชอ
่ มต่อ TV กับอินเทอร์เน็ ตโดยใช ้อุปกรณ์เชือ
่ มต่อหรือโมเด็มไร ้สาย
เชือ

พอร์ต LAN บนผนัง

่ มต่อ IP ไร ้สายหรือ
อุปกรณ์เชือ
โมเด็มทีม
่ เี ซิรฟ
์ เวอร์ DHCP

สาย LAN (ไม่มใี ห ้)

้ าย
ื่ มต่อเครือข่าย - ใชส
การเชอ
่ มต่อโทรทัศน์กบ
เชือ
ั เครือข่ายโดยใช ้สาย LAN
่ มต่อกับอินเทอร์เน็ ตได ้ถ ้าความเร็วเครือข่ายต�ำ่ กว่า 10 Mbps
•• TV จะไม่สามารถเชือ
่ มต่อ
•• ใช ้สาย Cat 7 (ประเภท *STP) ส�ำหรับการเชือ
* Shielded Twisted Pair
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07 การแก้ไขปัญหาและการบ�ำรุงร ักษา
การแก้ไขปัญหา
ถ ้าโทรทัศน์เกิดปั ญหา ขัน
้ แรก ให ้ตรวจสอบรายการปั ญหาและวิธแ
ี ก ้ไขปั ญหาทีอ
่ าจเป็ นไปได ้ หรืออีกวิธห
ี นึง่ คุณสามารถ
ดูหวั ข ้อการแก ้ไขปั ญหาหรือค�ำถามทีพ
่ บบ่อยใน e-Manual ถ ้าเคล็ดลับการแก ้ไขปั ญหาเหล่านีไ
้ ม่สามารถใช ้ได ้ โปรดเข ้าสู่

บ ้างในหน ้าจอ พิกเซลเหล่านีจ
้ ะไม่มผ
ี ลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ั อ ัพเดตเดีย
๋ วนี้ หรือ อ ัป
•• เพือ
่ ให ้โทรทัศน์ของคุณอยูใ่ นสภาพทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ โปรดอัพเกรดเป็ นซอฟต์แวร์ลา่ สุด ใช ้ฟั งก์ชน
๋ วนี้
เดตอ ัตโนม ัติ ในเมนูของ TV (
>
การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน > การอ ัพเดทซอฟต์แวร์ > อ ัพเดตเดีย
หรือ อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ)

โทรท ัศน์ไม่สามารถเปิ ดได้
•• ตรวจสอบว่าสายไฟฟ้ ากระแสสลับต่อกับ TV และกับเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นังอย่างแน่นหนา
•• ตรวจสอบว่าเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นังท�ำงานได ้และเซนเซอร์รโี มทคอนโทรลทีด
่ ้านล่างของ TV สว่างเป็ นสีแดงคงที่
•• ลองกดปุ่ ม อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ ทีด
่ ้านล่างของ TV เพือ
่ ตรวจสอบว่าปั ญหาไม่ได ้เกิดจากรีโมทคอนโทรล ถ ้าเปิ ด
TV ได ้ โปรดดูท ี่ "รีโมทคอนโทรลใช ้งานไม่ได ้"

ี ง หรือภาพ/วิดโี อ/เสย
ี งผิดเพืย
้ นจากอุปกรณ์ภายนอก หรือมีขอ
ไม่มภ
ี าพ/วิดโี อ/เสย
้ ความ
ั
ั
่ ง
“สญญาณอ่
อนหรือไม่มส
ี ญญาณ”
ปรากฏบน TV หรือไม่พบชอ
่ มต่อกับอุปกรณ์ถก
•• ตรวจสอบว่าการเชือ
ู ต ้อง และสายทัง้ หมดต่อไว ้อย่างเหมาะสม
่ มต่อกับ TV และอุปกรณ์ภายนอกและเชือ
่ มต่อใหม่ ลองใช ้สายเคเบิลอืน
•• ถอดสายทัง้ หมดทีเ่ ชือ
่ ถ ้าเป็ นไปได ้
•• ยืนยันว่าได ้เลือกทีม
่ าอินพุตทีถ
่ ก
ู ต ้องแล ้ว (

>

ทีม
่ า)

•• ด�ำเนินการตรวจสอบด ้วยตนเองของ TV เพือ
่ พิจารณาว่าปั ญหาเกิดจาก TV หรืออุปกรณ์ (

>

การตงค่
ั้ า > การ

สน ับสนุน > การดูแลอุปกรณ์ > ตรวจสอบด้วยตนเอง > ทดสอบภาพ หรือ ทดสอบเสียง)
่ มต่อใหม่ด ้วยการถอดสายเคเบิลของอุปกรณ์แต่ละชนิด และต่อปลั๊ก
•• ถ ้าการทดสอบมีผลเป็ นปกติ ให ้เริม
่ ต ้นอุปกรณ์ทเี่ ชือ
่ มต่อในคูม
่ มต่อ
กลับเข ้าดังเดิม ถ ้าปั ญหายังคงอยู่ ให ้ดูค�ำแนะน� ำการเชือ
่ อ
ื ผู ้ใช ้ของอุปกรณ์ทเี่ ชือ
•• ถ ้าคุณไม่ได ้ใช ้กล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม และ TV ของคุณรับสัญญาณ TV จากเสาอากาศหรือขัว้ ต่อทีผ
่ นัง
ให ้เรียกใช ้ การปร ับแต่งอ ัตโนม ัติ เพือ
่ ค ้นหาช่อง (
>
การตงค่
ั้ า > การแพร่ภาพ > (การตงค่
ั้ าการปร ับ
แต่งอ ัตโนม ัติ) > การปร ับแต่งอ ัตโนม ัติ)
–– การตงค่
ั้ าการปร ับแต่งอ ัตโนม ัติ อาจไม่ปรากฏส�ำหรับบางรุน
่ หรือภูมภ
ิ าค
–– ถ ้าคุณใช ้กล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม ให ้ดูคม
ู่ อ
ื ของกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม
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“www.samsung.com” จากนัน
้ คลิกสนับสนุน หรือติดต่อศูนย์บริการ Samsung ทีป
่ รากฏในปกหลังของคูม
่ อ
ื นี้
ั ้ สูงในการผลิต แต่อาจมีจด
•• จอภาพ TFT LED นีป
้ ระกอบด ้วยพิกเซลขนาดเล็กทีต
่ ้องใช ้เทคโนโลยีชน
ุ สว่างหรือจุดมืดอยู่

รีโมทคอนโทรลใชง้ านไม่ได้
•• ตรวจสอบว่าสัญญาณเปิ ดเครือ
่ งทีด
่ ้านล่างของ TV กะพริบเมือ
่ คุณกดปุ่ มเปิ ดของรีโมท ถ ้าไม่กะพริบ ให ้เปลีย
่ น
แบตเตอรีข
่ องรีโมทคอนโทรล
•• โปรดใส่แบตเตอรีโ่ ดยให ้ขัว้ (+/–) อยูใ่ นทิศทางทีถ
่ ก
ู ต ้อง
•• ลองชีร้ โี มทไปทางโทรทัศน์โดยตรง ให ้ห่างออกไป 1.5-1.8 เมตร
•• ถ ้า TV ของคุณมาพร ้อมกับ รีโมทอัจฉริยะ Samsung (รีโมท Bluetooth) โปรดจับคูร่ โี มทเข ้ากับ TV

ั
รีโมทคอนโทรลของกล่องร ับสญญาณเคเบิ
ลหรือดาวเทียมไม่สามารถใชเ้ ปิ ดหรือปิ ด TV
ี ง
หรือปร ับระด ับเสย
•• ตัง้ โปรแกรมรีโมทคอนโทรลของเคเบิลหรือดาวเทียมเพือ
่ ใช ้งาน TV ได ้ โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผู ้ใช ้ของกล่องรับสัญญาณเคเบิล
หรือดาวเทียมเพือ
่ ดูรหัสของ SAMSUNG TV

การตงค่
ั้ า TV สูญหายไปหล ังจากผ่านไป 5 นาที
•• TV อยูใ่ น โหมดร้านค้า เปลีย
่ น โหมดการใชง้ าน ในเมนู ทว่ ั ไป เป็ น โหมดใชง้ านในบ้าน (
ทว่ ั ไป > ต ัวจ ัดการระบบ > โหมดการใชง้ าน > โหมดใชง้ านในบ้าน)

>

การตงค่
ั้ า >

Wi-Fi ไม่สม�ำ
่ เสมอ
่ มต่อเครือข่าย (
•• ตรวจสอบว่า TV มีการเชือ

การตงค่
ั้ า > ทว่ ั ไป > เครือข่าย > สถานะเครือข่าย)

>

•• ตรวจสอบว่ามีการป้ อนรหัสผ่าน Wi-Fi อย่างถูกต ้อง
่ มต่อ ระยะห่างไม่ควรเกิน 15.2 เมตร
•• ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง TV และโมเด็มหรืออุปกรณ์เชือ
•• ลดสัญญาณรบกวนด ้วยการไม่ใช ้หรือปิ ดอุปกรณ์ไร ้สาย นอกจากนี้ ให ้ตรวจสอบว่าไม่มส
ี งิ่ กีดขวางระหว่าง TV และ
่ มต่อ (ความแรงของ Wi-Fi อาจลดลงเนือ
โมเด็มหรืออุปกรณ์เชือ
่ งจากอุปกรณ์ไฟฟ้ า, โทรศัพท์ไร ้สาย, ผนังหิน/เตาผิง,
ฯลฯ)

เรือ
่ งราวเดียว

หลายเรือ
่ งราว
่ มต่อไร ้สาย
อุปกรณ์เชือ
เครือ
่ งทวนสัญญาณไร ้สาย

่ ม
•• ติดต่อผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ ต (ISP) และขอให ้รีเซ็ตวงจรเครือข่ายเพือ
่ ลงทะเบียนทีอ
่ ยู่ MAC ของโมเด็ม/อุปกรณ์เชือ
ต่อและ TV อีกครัง้
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่ Youtube เป็นต้น)
ปัญหาของแอปวิดโี อ (เชน
•• เปลีย
่ น DNS เป็ น 8.8.8.8 เลือก

>

การตงค่
ั้ า > ทว่ ั ไป > เครือข่าย > สถานะเครือข่าย > ตงค่
ั้ า IP > ตงั้

ค่า DNS > ป้อนด้วยตนเอง > DNS Server > ป้ อน 8.8.8.8 > ตกลง
•• รีเซ็ตด ้วยการเลือก

>

การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน > การดูแลอุปกรณ์ > ตรวจสอบด้วยตนเอง > รีเซ็ ต

Smart Hub

บริการการสนับสนุนระยะไกลของ Samsung จะช่วยให ้คุณสามารถรับการสนับสนุนจากช่างของ Samsung ทีส
่ ามารถด�ำเนิน
การได ้จากระยะไกลในแบบตัวต่อตัว
•• วินจ
ิ ฉั ย TV ของคุณ
•• ปรับการตัง้ ค่า TV ให ้กับคุณ
•• รีเซ็ตค่าจากโรงงานส�ำหรับ TV ของคุณ
•• ติดตัง้ การอัพเดทเฟิ รม
์ แวร์ตามทีแ
่ นะน� ำ

การสน ับสนุนระยะไกลท�ำงานอย่างไร
คุณสามารถรับบริการ Samsung Remote Support ส�ำหรับ TV:
1. โทรติดต่อศูนย์บริการของ Samsung และขอใช ้บริการสนับสนุนระยะไกล
2. เปิ ดเมนูใน TV ของคุณและไปทีเ่ มนู การสน ับสนุน (

>

การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน)

3. เลือก การจ ัดการระยะไกล จากนัน
้ อ่านและยอมรับข ้อตกลงการให ้บริการ เมือ
่ หน ้าจอ PIN ปรากฏขึน
้ ให ้แจ ้ง
หมายเลข PIN กับช่างเทคนิค
4. จากนัน
้ ช่างเทคนิคจะเข ้าถึง TV ของคุณ

เซนเซอร์ประหย ัดและความสว่างของหน้าจอ

เซนเซอร์ประหยัดจะปรับค่าความสว่างของหน ้าจอ คุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะวัดความสว่างของห ้องและปรับความสว่างของโทรทัศน์
โดยอัตโนมัต ิ เพือ
่ ลดการใช ้พลังงาน ถ ้าต ้องการปิ ด ให ้ไปที่
>
การตงค่
ั้ า > ทว่ ั ไป > วิธป
ี ระหย ัด > การตรวจ
สอบความสว่างโดยรอบ
ั การตรวจสอบความสว่างโดยรอบ
•• ถ ้าหน ้าจอมืดเกินไปขณะทีค
่ ณ
ุ ชม TV ในทีม
่ ด
ื อาจเกิดจากฟั งก์ชน
•• เซนเซอร์ประหยัดอยูท
่ ด
ี่ ้านล่างของ TV อย่าน� ำสิง่ ของวางปิ ดบริเวณเซนเซอร์ เนือ
่ งจากจะท�ำให ้ภาพมีความสว่างลดลง
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การสน ับสนุนระยะไกลคืออะไร

การดูแลโทรท ัศน์
•• ถ ้ามีสติ๊ กเกอร์ตด
ิ กับหน ้าจอโทรทัศน์อาจมีฝนละอองหลงเหลื
ุ่
ออยูห
่ ลัง
จากทีค
่ ณ
ุ น� ำสติ๊ กเกอร์ออก โปรดท�ำความสะอาดฝุ่ นละอองออกก่อนทีจ
่ ะ
ชมโทรทัศน์
•• พืน
้ ผิวภายนอกและหน ้าจอโทรทัศน์อาจเป็ นรอยขูดขีดระหว่างการ
ท�ำความสะอาด โปรดเช็ดพืน
้ ผิวภายนอกและหน ้าจออย่างระมัดระวัง
โดยใช ้ผ ้านุ่มเพือ
่ ป้ องกันรอยขูดขีด
•• อย่าพ่นสเปรย์น�้ำหรือสารท�ำความสะอาดลงทีโ่ ทรทัศน์โดยตรง
่ ลิตภัณฑ์อาจท�ำให ้เกิดการท�ำงานผิดพลาด ไฟไหม ้
ของเหลวทีเ่ ข ้าสูผ
หรือไฟฟ้ าช็อต
•• ในการท�ำความสะอาดหน ้าจอ ให ้ปิ ด TV จากนัน
้ เช็ดสิง่ สกปรกและรอย
นิว้ มือบนหน ้าจอด ้วยผ ้าไมโครไฟเบอร์ ท�ำความสะอาดตัวเครือ
่ งหรือ
้ ออกด ้วยผ ้า
หน ้าจอ TV ด ้วยผ ้านุ่มชุบน�้ ำหมาดๆ หลังจากนัน
้ เช็ดความชืน
แห ้ง ขณะทีท
่ �ำความสะอาด อย่าใช ้แรงกับพืน
้ ผิวของหน ้าจอ เนือ
่ งจาก
จะท�ำให ้แผงหน ้าจอเสียหาย ห ้ามใช ้ของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย (เช่น เบน
ซีน ทินเนอร์ เป็ นต ้น) หรือสารท�ำความสะอาด ส�ำหรับรอยเปื้ อนทีเ่ ช็ด
ออกยาก ให ้ใช ้สเปรย์ท�ำความสะอาดหน ้าจอพ่นเล็กน ้อยบนผ ้าไมโคร
ไฟเบอร์ จากนัน
้ ใช ้ผ ้าเช็ดรอยเปื้ อนออก
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08 ข้อมูลจ�ำเพาะและข้อมูลอืน
่ ๆ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
่ รุน
ชือ
่

UA50TU8000 / UA50TU8080

UA43TU8100 / UA43TU8200

UA50TU8100 / UA50TU8200

3840 x 2160

3840 x 2160

ขนาดหน้าจอ
ว ัดในแนวทแยง

108 ซม.

125 ซม.

เสียง (เอาต์พต
ุ )

20 W

20 W

ความละเอียดการแสดงผล

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ต ัวเครือ
่ ง
พร้อมขาตงั้
น�ำ้ หน ัก
ไม่มข
ี าตงั้
พร้อมขาตงั้
่ รุน
ชือ
่
ความละเอียดการแสดงผล

96.39 x 55.89 x 5.96 ซม.

111.68 x 64.42 x 5.99 ซม.

96.39 x 62.78 x 19.25 ซม.

111.68 x 71.91 x 25.02 ซม.

8.1 กก.

11.4 กก.

8.3 กก.

11.6 กก.

UA55TU8000 / UA55TU8080

UA58TU8000 / UA58TU8080

UA55TU8100 / UA55TU8200

UA58TU8100 / UA58TU8200

3840 x 2160

3840 x 2160

ขนาดหน้าจอ
ว ัดในแนวทแยง

138 ซม.

146 ซม.

เสียง (เอาต์พต
ุ )

20 W

20 W

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ต ัวเครือ
่ ง
พร้อมขาตงั้

ไทย

UA43TU8000 / UA43TU8080

123.05 x 70.72 x 5.99 ซม.

129.10 x 74.86 x 5.99 ซม.

123.05 x 78.33 x 25.02 ซม.

129.10 x 82.43 x 25.02 ซม.

13.9 กก.

15.2 กก.

14.2 กก.

15.4 กก.

UA65TU8000 / UA65TU8080

UA75TU8000 / UA75TU8080

UA65TU8100 / UA65TU8200

UA75TU8100 / UA75TU8200

3840 x 2160

3840 x 2160

ขนาดหน้าจอ
ว ัดในแนวทแยง

163 ซม.

189 ซม.

เสียง (เอาต์พต
ุ )

20 W

20 W

น�ำ้ หน ัก
ไม่มข
ี าตงั้
พร้อมขาตงั้
่ รุน
ชือ
่
ความละเอียดการแสดงผล

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ต ัวเครือ
่ ง
พร้อมขาตงั้
น�ำ้ หน ัก
ไม่มข
ี าตงั้
พร้อมขาตงั้

144.94 x 83.03 x 5.99 ซม.

167.32 x 95.82 x 5.99 ซม.

144.94 x 90.66 x 28.21 ซม.

167.32 x 104.79 x 34.11 ซม.

20.6 กก.

30.4 กก.

20.9 กก.

30.8 กก.
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่ รุน
ชือ
่

UA82TU8000 / UA82TU8080

UA43TU8500 / UA43TU8570

UA82TU8100 / UA82TU8200

ความละเอียดการแสดงผล

3840 x 2160

3840 x 2160

ขนาดหน้าจอ
ว ัดในแนวทแยง

207 ซม.

108 ซม.

เสียง (เอาต์พต
ุ )

20 W

20 W

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ต ัวเครือ
่ ง
พร้อมขาตงั้
น�ำ้ หน ัก
ไม่มข
ี าตงั้
พร้อมขาตงั้

182.99 x 104.50 x 5.99 ซม.

96.35 x 55.77 x 5.68 ซม.

182.99 x 114.82 x 39.22 ซม.

96.35 x 64.52 x 33.43 ซม.

37.7 กก.

9.0 กก.

38.9 กก.

11.3 กก.

UA50TU8500 / UA50TU8570

UA55TU8500 / UA55TU8570

3840 x 2160

3840 x 2160

ขนาดหน้าจอ
ว ัดในแนวทแยง

125 ซม.

138 ซม.

เสียง (เอาต์พต
ุ )

20 W

20 W

111.64 x 64.29 x 5.71 ซม.

123.01 x 70.59 x 5.74 ซม.

111.64 x 72.81 x 32.65 ซม.

123.01 x 79.30 x 34.04 ซม.

่ รุน
ชือ
่
ความละเอียดการแสดงผล

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ต ัวเครือ
่ ง
พร้อมขาตงั้
น�ำ้ หน ัก
ไม่มข
ี าตงั้
พร้อมขาตงั้
่ รุน
ชือ
่
ความละเอียดการแสดงผล

12.9 กก.

17.2 กก.

15.2 กก.

18.8 กก.

UA65TU8500 / UA65TU8570
3840 x 2160

ขนาดหน้าจอ
ว ัดในแนวทแยง

163 ซม.

เสียง (เอาต์พต
ุ )

20 W

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ต ัวเครือ
่ ง
พร้อมขาตงั้
น�ำ้ หน ัก
ไม่มข
ี าตงั้
พร้อมขาตงั้
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144.96 x 82.93 x 5.76 ซม.
144.96 x 91.85 x 37.14 ซม.
22.3 กก.
24.9 กก.

ข้อควรพิจารณาด้านสงิ่ แวดล้อม
อุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
้ ขณะท�ำงาน
ความชืน

อุณหภูมใิ นการจ ัดเก็บ
้ ในการจ ัดเก็บ
ความชืน

50°F ถึง 104°F (10°C ถึง 40°C)
10% ถึง 80%, ไม่กลัน
่ ตัว
-4°F ถึง 113°F (-20°C ถึง 45°C)
5% ถึง 95%, ไม่กลัน
่ ตัว

•• คุณสามารถดูฉลากข ้อมูลทีด
่ ้านหลังของ TV (ส�ำหรับบางรุน
่ คุณสามารถดูฉลากข ้อมูลทีด
่ ้านในของฝาครอบขัว้ ต่อ)

้ ล ังงาน
การลดการใชพ
เมือ
่ คุณปิ ดโทรทัศน์ เครือ
่ งจะเข ้าสูโ่ หมดสแตนด์บาย ในโหมดนี้ เครือ
่ งจะยังใช ้พลังงานในปริมาณเล็กน ้อย ในการลดการใช ้
พลังงาน ให ้ถอดปลั๊กสายไฟเมือ
่ คุณไม่ใช ้โทรทัศน์เป็ นเวลานาน

ใบอนุญาต

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
ค�ำเตือน - เพือ
่ ป้ องกันการลุกลามในกรณีทเี่ กิดเพลิงไหม ้ โปรดเก็บเทียนและสิง่ ของทีม
่ เี ปลวไฟอืน
่ ๆ ห่าง
จากผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา
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•• การออกแบบและข ้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
•• ส�ำหรับข ้อมูลเกีย
่ วกับการจ่ายไฟ และข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช ้พลังงาน โปรดดูทฉ
ี่ ลากพิกด
ั ของผลิตภัณฑ์

ภาคผนวก : ระด ับความเหมาะสมของรายการ
ต ัวอ ักษร
ไม่ก�ำหนด
ป

ด

ท

ไอคอน

ค�ำอธิบาย
กรณีไม่มก
ี ารระบุรหัสจากช่องรายการ
รายการส�ำหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3-5 ปี
รายการส�ำหรับเด็ก
อายุ 6-12 ปี
รายการทีเ่ หมาะส�ำหรับผู ้ชมทุกวัย
รายการทีเ่ หมาะสมกับผู ้ชม

น13

ทีม
่ อ
ี ายุ 13 ปี ขน
ึ้ ไป
ผู ้ชมทีม
่ อ
ี ายุน ้อยกว่า 13 ปี
ควรได ้รับค�ำแนะน� ำ
รายการทีเ่ หมาะสมกับผู ้ชม

น18

ทีม
่ อ
ี ายุ 18 ปี ขน
ึ้ ไป
ผู ้ชมทีม
่ อ
ี ายุน ้อยกว่า 18 ปี
ควรได ้รับค�ำแนะน� ำ

ฉ

ไทย - 24

รายการเฉพาะไม่เหมาะส�ำหรับเด็กและเยาวชน

เว้นหน้านีว้ า่ งไว้

เว้นหน้านีว้ า่ งไว้

เว้นหน้านีว้ า่ งไว้

ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทว่ ั โลก
ถ ้าคุณมีข ้อซักถามหรือความคิดเห็นเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ของ Samsung โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค ้าของ Samsung
ประเทศ

ศูนย์บริการ Samsung

เว็บไซต์

SINGAPORE

1800 7267864 | 1800-SAMSUNG

www.samsung.com/sg/support

AUSTRALIA

1300 362 603

www.samsung.com/au/support

NEW ZEALAND

0800 726 786

www.samsung.com/nz/support

VIETNAM

1800 588 889

www.samsung.com/vn/support

THAILAND

0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free for all product)

www.samsung.com/th/support

MYANMAR

+95-1-2399-888

www.samsung.com/mm/support

CAMBODIA

+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)

www.samsung.com/th/support

LAOS

+856-214-17333

MALAYSIA

1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)

www.samsung.com/my/support

INDONESIA

021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)

www.samsung.com/id/support

PHILIPPINES

1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-8-422-2111 [ Standard Landline ]

www.samsung.com/ph/support

JAPAN

0120-363-905

www.galaxymobile.jp/jp/support

INDIA

1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free)

NEPAL

16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667 (Toll Free for Ncell users)

BANGLADESH

09612300300
08000300300 (Toll free)

SRI LANKA

011 SAMSUNG (011 7267864)

EGYPT

08000-7267864
16580

www.samsung.com/eg/support

ALGERIA

3004

www.samsung.com/n_africa/support

IRAN

021-8255 [CE]

www.samsung.com/iran/support

ISRAEL

*6963

www.samsung.com/il/support

SAUDI ARABIA

(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)

www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/sa/support (Arabic)

PAKISTAN

0800-Samsung (72678)

www.samsung.com/pk/support

TUNISIA

80 100 012

www.samsung.com/n_africa/support

U.A.E

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

OMAN

800-SAM CS (800-72627)

KUWAIT

183-CALL (183-2255)

BAHRAIN

8000-GSAM (8000-4726)

QATAR

800-CALL (800-2255)

TURKEY

444 77 11

JORDAN

0800-22273
06 5777444

LEBANON

1299

IRAQ

80010080

MOROCCO

080 100 22 55
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www.samsung.com/in/support

www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
www.samsung.com/n_africa/support

-04

