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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 Select an item from the search results to load the corresponding page.

Index
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
Allows you to access the corresponding menu item and try out the feature 
right away.

Link Access an underlined topic referred to on an e-Manual page immediately.

English
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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 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).

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.

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)

 • Remote Control & Batteries (AAA x 2) (Not available 
in some locations)

 • User Manual

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

 • TV Power Cable

 • 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.

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).

TVWall mount bracket

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

C (mm)
Standard 

Screw
Quantity

43-55 200 x 200

20-22
*39-41

M8 4
58-65 400 x 300

75 400 x 400

82 600 x 400

*: 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.



English - 9

English

Providing proper ventilation for your TV
When you install your TV, maintain a distance of at least 10 cm between the TV and other objects (walls, cabinet 
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 cm10 cm

10 cm 10 cm

10 cm

10 cm10 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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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.

 (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.

 (Smart Hub)
Returns to the Home Screen.

 (Volume)
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.)

Press each button to run its function.

Select
Selects or runs a focused item. When 
pressed while you are watching a 
broadcast programme, detailed 
programme information appears.

Directional button (up/down/left/
right)
Moves the focus and changes the values 
seen on the TV's menu.

 (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.



English - 12

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.

Displays and selects available video 
sources.

Turns the sound on/off.

Launches the Channel List.

Changes the current channel.

Exits the menu.

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.

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 on-
screen menu items, and changes the 
values seen on the TV's menu.

P (Power)
Turns the TV on and off.

Adjusts the volume.

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

Returns to the previous channel.

Gives direct access to channels.

Press each button to run its function.

Returns to the previous menu or 
channel.

SETTINGS
Displays the main on-screen menu.

INFO
Displays information about the 
current programme or content.

AD/SUBT.
Displays the Accessibility Shortcuts.

E (Select)
Selects or runs a focused item.

 (Smart Hub)
Launches Home 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.

2

3

1

 • 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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05 Running the Initial Setup
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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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.

Wireless IP access point or 
modem with a DHCP Server

LAN Cable (Not Supplied)

The LAN Port on the Wall

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)
 • Change the DNS to 8.8.8.8. Select  >  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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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 UA43TU8000 / UA43TU8080 
UA43TU8100 / UA43TU8200

UA50TU8000 / UA50TU8080 
UA50TU8100 / UA50TU8200

Display Resolution 3840 x 2160 3840 x 2160

Screen Size
Measured Diagonally 108 cm 125 cm

Sound (Output) 20 W 20 W

Dimensions (W x H x D)
Body
With Stand

96.39 x 55.89 x 5.96 cm
96.39 x 62.78 x 19.25 cm

111.68 x 64.42 x 5.99 cm
111.68 x 71.91 x 25.02 cm

Weight
Without Stand
With Stand

8.1 kg
8.3 kg

11.4 kg
11.6 kg

Model Name UA55TU8000 / UA55TU8080 
UA55TU8100 / UA55TU8200

UA58TU8000 / UA58TU8080 
UA58TU8100 / UA58TU8200

Display Resolution 3840 x 2160 3840 x 2160

Screen Size
Measured Diagonally 138 cm 146 cm

Sound (Output) 20 W 20 W

Dimensions (W x H x D)
Body
With Stand

123.05 x 70.72 x 5.99 cm
123.05 x 78.33 x 25.02 cm

129.10 x 74.86 x 5.99 cm
129.10 x 82.43 x 25.02 cm

Weight
Without Stand
With Stand

13.9 kg
14.2 kg

15.2 kg
15.4 kg

Model Name UA65TU8000 / UA65TU8080 
UA65TU8100 / UA65TU8200

UA75TU8000 / UA75TU8080 
UA75TU8100 / UA75TU8200

Display Resolution 3840 x 2160 3840 x 2160

Screen Size
Measured Diagonally 163 cm 189 cm

Sound (Output) 20 W 20 W

Dimensions (W x H x D)
Body
With Stand

144.94 x 83.03 x 5.99 cm
144.94 x 90.66 x 28.21 cm

167.32 x 95.82 x 5.99 cm
167.32 x 104.79 x 34.11 cm

Weight
Without Stand
With Stand

20.6 kg
20.9 kg

30.4 kg
30.8 kg
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Model Name UA82TU8000 / UA82TU8080 
UA82TU8100 / UA82TU8200

UA43TU8500 / UA43TU8570

Display Resolution 3840 x 2160 3840 x 2160

Screen Size
Measured Diagonally 207 cm 108 cm

Sound (Output) 20 W 20 W

Dimensions (W x H x D)
Body
With Stand

182.99 x 104.50 x 5.99 cm
182.99 x 114.82 x 39.22 cm

96.35 x 55.77 x 5.68 cm
96.35 x 64.52 x 33.43 cm

Weight
Without Stand
With Stand

37.7 kg
38.9 kg

9.0 kg
11.3 kg

Model Name UA50TU8500 / UA50TU8570 UA55TU8500 / UA55TU8570

Display Resolution 3840 x 2160 3840 x 2160

Screen Size
Measured Diagonally 125 cm 138 cm

Sound (Output) 20 W 20 W

Dimensions (W x H x D)
Body
With Stand

111.64 x 64.29 x 5.71 cm
111.64 x 72.81 x 32.65 cm

123.01 x 70.59 x 5.74 cm
123.01 x 79.30 x 34.04 cm

Weight
Without Stand
With Stand

12.9 kg
15.2 kg

17.2 kg
18.8 kg

Model Name UA65TU8500 / UA65TU8570

Display Resolution 3840 x 2160

Screen Size
Measured Diagonally 163 cm

Sound (Output) 20 W

Dimensions (W x H x D)
Body
With Stand

144.96 x 82.93 x 5.76 cm
144.96 x 91.85 x 37.14 cm

Weight
Without Stand
With Stand

22.3 kg
24.9 kg
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Environmental Considerations
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)
Content suitable for people aged 13 and above, but can be watched 

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

PG 18 (PG-
18)

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

Adults Content unsuitable for children and youngsters
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กอ่นทีจ่ะอา่นคูม่อืผูใ้ชน้ ี้
TV นีม้าพรอ้มกบัคูม่อืผูใ้ชฉ้บบันี ้และ e-Manual แบบฝังในตวั
กอ่นทีจ่ะอา่นคูม่อืผูใ้ชน้ี ้โปรดตรวจสอบขอ้มลูตอ่ไปนี:้

คูม่อืผูใ้ช้ อา่นคูม่อืผูใ้ชท้ีใ่หม้าเพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบัความปลอดภยั
ของผลติภณัฑ ์การตดิตัง้ อปุกรณเ์สรมิ การก�าหนดคา่ขัน้
ตน้ และขอ้มลูจ�าเพาะของผลติภณัฑ์

e-Manual ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั TV นี ้โปรดอา่น e-Manual 
ทีฝั่งอยูใ่นผลติภณัฑ์

 • ในการเปิด e-Manual
 >  การต ัง้คา่ > การสนบัสนนุ > เปิด 

e-Manual

ในเว็บไซต ์(www.samsung.com) คณุสามารถดาวนโ์หลดคูม่อืผูใ้ชแ้ละดเูนือ้หาของคูม่อืทางคอมพวิเตอรพ์ซีหีรอือปุกรณ์
เคลือ่นทีไ่ด ้

เรยีนรูฟ้งักช์นัความชว่ยเหลอืของ e-Manual
 • หนา้จอเมนูบางอยา่งไมส่ามารถเขา้ถงึไดจ้าก e-Manual

คน้หา เลอืกรายการจากผลการคน้หาเพือ่โหลดหนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง

ดชันี
เลอืกค�าหลกัเพือ่ไปยงัหนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง

 – เมนูนีอ้าจไมป่รากฏส�าหรับบางภมูภิาค

แผนทีเ่ว็บไซต์ แสดงรายการของสิง่ตา่งๆ ใน e-Manual

ชอ่งทีด่ลูา่สดุ เลอืกหวัขอ้จากรายการหวัขอ้ทีด่ลูา่สดุ

เรยีนรูฟ้งักช์นัของปุ่ มตา่งๆ ทีป่รากฏในหนา้หวัขอ้ของ e-Manual

ลองทนัที คณุสามารถเขา้ถงึรายการเมนูทีเ่กีย่วขอ้งและทดลองใชค้ณุสมบตัโิดยตรง

ลงิค์ เขา้ถงึหวัขอ้ทีข่ดีเสน้ใตท้ีอ่า้งถงึในหนา้ e-Manual ทนัที

ไทย
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ค�าเตอืน! ค�าแนะน�าดา้นความปลอดภยัทีส่�าคญั
โปรดอา่นค�าแนะน�าเพือ่ความปลอดภยักอ่นทีจ่ะใช ้TV ของคณุ
โปรดดตูารางดา้นลา่งเพือ่ดคู�าอธบิายสญัลกัษณท์ีอ่าจมอียูใ่นผลติภณัฑ ์Samsung ของคณุ

ขอ้ควรระวงั ผลติภณัฑค์ลาส II: สญัลกัษณน์ีแ้สดงวา่ไมต่อ้ง
มกีารเชือ่มตอ่วงจรลงดนิ (กราวด)์ เพือ่ความ
ปลอดภยั ถา้สญัลกัษณน์ีไ้มป่รากฏบนผลติภณัฑ์
ทีม่กีารตอ่ไฟฟ้าสายเมน ผลติภณัฑจ์ะตอ้งมกีาร
เชือ่มตอ่กราวดเ์พือ่ป้องกนัทีไ่ดม้าตรฐานและเชือ่
ถอืได ้

ความเสีย่งทีจ่ะถกูไฟฟ้าช็อต หา้มเปิด

ขอ้ควรระวงั: เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิไฟฟ้าชอ็ต โปรดอยา่
ถอดฝาปิด (หรอืดา้นหลงั) ไมม่ชี ิน้สว่นทีผู่ใ้ชส้ามารถซอ่มบ�ารงุ
ไดด้ว้ยตนเอง โปรดตดิตอ่บคุลากรผูเ้ชีย่วชาญในการซอ่มบ�ารงุ

แรงดนัไฟฟ้า AC: แรงดนัไฟฟ้าตามพกิดัทีม่ี
เครือ่งหมายนีเ้ป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั

สญัลกัษณน์ีแ้สดงวา่มแีรงดนัไฟฟ้าสงูภายใน มี
อนัตรายในการสมัผัสดว้ยวธิใีดๆ กต็ามกบัชิน้สว่น
ภายในของผลติภณัฑน์ี้

แรงดนัไฟฟ้า DC: แรงดนัไฟฟ้าตามพกิดัทีม่ี
เครือ่งหมายนีเ้ป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง

สญัลกัษณน์ีแ้สดงวา่ผลติภณัฑน์ีม้เีอกสารส�าคญั
เกีย่วกบัการใชง้านและการบ�ารงุรักษา

ขอ้ควรระวงั อา่นค�าแนะน�าส�าหรับการใชง้าน: 
สญัลกัษณน์ีแ้จง้ใหผู้ใ้ชอ้า่นคูม่อืผูใ้ชเ้พือ่ดขูอ้มลู
ดา้นความปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ

 • สล็อตและชอ่งเปิดในตูแ้ละทีด่า้นหลงัหรอืดา้นลา่งมใีหส้�าหรับการระบายอากาศทีจ่�าเป็น เพือ่ใหอ้ปุกรณท์�างานอยา่ง
เหมาะสม และเพือ่ป้องกนัการเกดิความรอ้นสงูเกนิไป สล็อตและชอ่งเปิดเหลา่นีต้อ้งไมถ่กูปิดกัน้หรอืคลมุโดยเด็ดขาด

 – หา้มวางอปุกรณน์ีใ้นพืน้ทีแ่คบ เชน่ ตูห้นังสอืหรอืตูบ้ลิทอ์นิ ยกเวน้กรณีทีม่กีารระบายอากาศอยา่งเหมาะสม
 – หา้มวางอปุกรณน์ีใ้กลห้รอืวางบนเครือ่งท�าความรอ้น หรอืในต�าแหน่งทีไ่ดรั้บแสงแดดโดยตรง
 – หา้มวางภาชนะทีใ่สน่�้า (เชน่ แจกนั) บนอปุกรณน์ี ้เนือ่งจากอาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิเพลงิไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

 • หา้มมใิหอ้ปุกรณน์ีถ้กูฝนหรอืวางไวใ้กลน้�้า (ใกลอ้า่งอาบน�้า อา่งลา้งมอื อา่งลา้งจาน หรอืถงัซกัผา้ ในพืน้ทีเ่ปียก หรอื 
ถา้อปุกรณเ์ปียกน�้าโดยไมต่ัง้ใจ ใหถ้อดปลั๊กและตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาตทนัที

 • อปุกรณน์ีใ้ชแ้บตเตอรี ่ในชมุชนของคณุอาจมขีอ้ก�าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มในการทิง้แบตเตอรีเ่หลา่นีอ้ยา่งเหมาะสม โปรด
ตดิตอ่หน่วยงานในพืน้ทีเ่พือ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบัการทิง้หรอืการน�าไปใชซ้�้า

 • อยา่ใชไ้ฟเกนิก�าลงัของเตา้รับหรอืสายไฟส�าหรับตอ่ การใชไ้ฟเกนิก�าลงัอาจท�าใหไ้ฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ตได ้
 • โปรดเดนิสายไฟไมใ่หม้กีารสะดดุหรอืกดทบัโดยวตัถตุา่งๆ ทีอ่าจมกีารวางทบัได ้ใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษกบัสาย
ไฟทีป่ลั๊ก เตา้รับไฟฟ้าทีผ่นัง และจดุทีส่ายไฟออกจากอปุกรณ์
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 • เพือ่ป้องกนัอปุกรณจ์ากพายฟุ้าคะนอง หรอืเมือ่ทิง้ไวโ้ดยไมม่ผีูด้แูลหรอืไมไ่ดใ้ชง้านเป็นเวลานาน โปรดถอดปลั๊กออก
จากเตา้รับไฟฟ้าและถอดเสาอากาศหรอืระบบเคเบลิ วธินีีจ้ะป้องกนัความเสยีหายกบัอปุกรณเ์นือ่งจากฟ้าผา่และกระแส
ไฟฟ้ากระชาก

 • กอ่นทีจ่ะตอ่สายไฟฟ้ากระแสสลบัเขา้กบัเตา้รับของตวัแปลงกระแสตรง โปรดตรวจสอบวา่การก�าหนดแรงดนัไฟฟ้าของ
ตวัแปลงไฟฟ้ากระแสตรงนัน้ตรงกบัการจา่ยไฟฟ้าของทอ้งถิน่

 • หา้มใสว่ตัถทุีเ่ป็นโลหะในชอ่งเปิดของอปุกรณ ์การท�าเชน่นีอ้าจมอีนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ต
 • เพือ่ป้องกนัไฟฟ้าชอ็ต โปรดอยา่สมัผัสดา้นในของอปุกรณ ์ควรใหช้า่งทีม่คีวามช�านาญเทา่นัน้เป็นผูเ้ปิดอปุกรณน์ี้
 • โปรดเสยีบปลั๊กสายไฟใหแ้น่นหนา เมือ่ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตา้รับไฟฟ้าทีผ่นัง โปรดดงึทีต่วัปลั๊กเสมอ หา้มถอด
ปลั๊กตูเ้ย็นดว้ยการดงึทีส่ายไฟ หา้มสมัผัสสายไฟดว้ยมอืทีเ่ปียก

 • หากอปุกรณไ์มท่�างานตามปกต ิโดยเฉพาะ หากมเีสยีงหรอืกลิน่ผดิปกตเิกดิขึน้ ใหถ้อดปลั๊กทนัท ีและตดิตอ่ตวัแทน
จ�าหน่ายหรอืศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บอนุญาต

 • โปรดดงึปลั๊กไฟออกจากเตา้รับไฟฟ้า ถา้ไมไ่ดใ้ช ้TV เป็นเวลานาน หรอืถา้คณุจะออกจากบา้นเป็นเวลานาน (โดย
เฉพาะเมือ่มเีด็ก ผูส้งูอาย ุหรอืบคุคลทพุพลภาพอยูต่ามล�าพังในบา้น)

 – ฝุ่ นละอองทีส่ะสมอาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต หรอืท�าใหไ้ฟร่ัวหรอืเพลงิไหม ้โดยท�าใหส้ายไฟเกดิประกายและความ
รอ้น หรอืท�าใหฉ้นวนเสือ่มสภาพ

 • โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร Samsung ทีไ่ดรั้บอนุญาตเพือ่ขอขอ้มลู ถา้คณุตอ้งการตดิตัง้อปุกรณใ์นต�าแหน่งทีม่ฝีุ่ นละออง
มาก มอีณุหภมูสิงูหรอืต�า่ มคีวามชืน้สงู มสีารเคม ีหรอืต�าแหน่งทีม่กีารท�างานตลอด 24 ชัว่โมง เชน่ในทา่อากาศยาน
หรอืสถานรีถไฟ เป็นตน้ มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิความเสยีหายรา้ยแรงตอ่อปุกรณ์

 • ใชเ้ฉพาะปลั๊กและเตา้รับไฟฟ้าทีล่งกราวดเ์ทา่นัน้
 – การลงกราวดไ์มเ่หมาะสมอาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอือปุกรณเ์สยีหาย (อปุกรณค์ลาส l เทา่นัน้)

 • ในการปิดอปุกรณน์ีอ้ยา่งสมบรูณ ์โปรดถอดสายไฟออกจากเตา้รับไฟฟ้าทีผ่นัง เพือ่ใหส้ามารถถอดปลั๊กอปุกรณไ์ดอ้ยา่ง
รวดเร็วถา้จ�าเป็น ใหต้รวจดวูา่เตา้รับไฟฟ้าทีผ่นังและปลั๊กไฟอยูใ่นต�าแหน่งทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย

 • เก็บอปุกรณเ์สรมิ (เชน่ แบตเตอรี)่ ในต�าแหน่งทีป่ลอดภยัและพน้มอืเด็ก
 • อยา่ท�าผลติภณัฑร์ว่งหลน่หรอืกระแทก ถา้ผลติภณัฑเ์สยีหาย ใหถ้อดสายไฟและตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ Samsung
 • ในการท�าความสะอาดอปุกรณ ์โปรดถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตา้รับไฟฟ้าทีผ่นัง และเชด็ผลติภณัฑด์ว้ยผา้แหง้และนุ่ม 
หา้มใชส้ารเคม ีเชน่ แว็กซ ์เบนซนี แอลกอฮอล ์ทนิเนอร ์ยาฆา่แมลง สเปรยป์รับอากาศ น�้ามนัหลอ่ลืน่หรอืสารซกัฟอก 
สารเคมเีหลา่นีอ้าจท�าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่รปูลกัษณภ์ายนอก หรอืท�าใหส้ญัลกัษณแ์ละขอ้ความทีพ่มิพบ์นผลติภณัฑ์
เสยีหาย

 • อยา่ใหผ้ลติภณัฑถ์กูน�้าหยดใสห่รอืมนี�้ากระเด็นใส่
 • โปรดอยา่ทิง้แบตเตอรีใ่นกองไฟ
 • หา้มลดัวงจร ถอดประกอบหรอืใหค้วามรอ้นกบัแบตเตอรี่
 • ขอ้ควรระวงั: มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิการระเบดิ ถา้คณุเปลีย่นแบตเตอรีเ่ป็นแบตเตอรีผ่ดิประเภท เปลีย่นแบตเตอรีโ่ดยใช ้
แบตเตอรีป่ระเภททีเ่หมอืนหรอืเทยีบเทา่กนั

* ตวัเลขและรปูภาพในคูม่อืผูใ้ชน้ีม้ใีหส้�าหรับการอา้งองิเทา่นัน้ และอาจแตกตา่งไปจากลกัษณะทีป่รากฏจรงิของผลติภณัฑ ์
การออกแบบและขอ้มลูจ�าเพาะของผลติภณัฑอ์าจเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ



ไทย - 5

ไทย

กอ่นทีจ่ะอา่นคูม่อืผูใ้ชน้ี ้  --------------------------------------------------------------------------------- 2
ค�าเตอืน! ค�าแนะน�าดา้นความปลอดภยัทีส่�าคญั  --------------------------------------------------------------------------------- 3

01 มอีะไรในกลอ่ง

02 การตดิต ัง้โทรทศัน์
การตดิตัง้โทรทศันก์บัผนัง  --------------------------------------------------------------------------------- 7
การระบายอากาศโทรทศันอ์ยา่งเหมาะสม  --------------------------------------------------------------------------------- 9
ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั: การยดึ TV 
กบัผนังเพือ่ป้องกนัการลม้  --------------------------------------------------------------------------------- 9

03 รโีมทอจัฉรยิะ Samsung
เกีย่วกบัปุ่ มของ รโีมทอจัฉรยิะ Samsung  --------------------------------------------------------------------------------- 11
การจับคู ่TV กบั รโีมทอจัฉรยิะ Samsung  --------------------------------------------------------------------------------- 12
การตดิตัง้แบตเตอรีใ่น รโีมทอจัฉรยิะ Samsung  --------------------------------------------------------------------------------- 12

04 รโีมทคอนโทรล
เกีย่วกบัปุ่ มบนรโีมทคอนโทรล  --------------------------------------------------------------------------------- 13
การตดิตัง้แบตเตอรีร่โีมทคอนโทรล (ขนาดแบตเตอรี:่ AAA)  --------------------------------------------------------------------------------- 14

05 การเรยีกใชก้ารต ัง้คา่เร ิม่ตน้
การใช ้อปุกรณค์วบคมุโทรทศัน ์  --------------------------------------------------------------------------------- 15

06 การตอ่เขา้กบัเครอืขา่ย
การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย - ไรส้าย  --------------------------------------------------------------------------------- 16
การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย - ใชส้าย  --------------------------------------------------------------------------------- 16

07 การแกไ้ขปญัหาและการบ�ารงุรกัษา
การแกไ้ขปัญหา  --------------------------------------------------------------------------------- 17
การสนับสนุนระยะไกลคอือะไร  --------------------------------------------------------------------------------- 19
เซนเซอรป์ระหยดัและความสวา่งของหนา้จอ  --------------------------------------------------------------------------------- 19
การดแูลโทรทศัน ์  --------------------------------------------------------------------------------- 20

08 ขอ้มลูจ�าเพาะและขอ้มลูอืน่ๆ
ขอ้มลูจ�าเพาะ  --------------------------------------------------------------------------------- 21
ขอ้ควรพจิารณาดา้นสิง่แวดลอ้ม  --------------------------------------------------------------------------------- 23
การลดการใชพ้ลงังาน  --------------------------------------------------------------------------------- 23
ใบอนุญาต  --------------------------------------------------------------------------------- 23
ภาคผนวก : ระดบัความเหมาะสมของรายการ  --------------------------------------------------------------------------------- 24

สารบญั



ไทย - 6

01 มอีะไรในกลอ่ง
โปรดตรวจสอบวา่สิง่ตอ่ไปนีร้วมอยูก่บั TV ของคณุ ถา้มสี ิง่ใดขาดหายไป โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่าย

 • รโีมทอจัฉรยิะ Samsung & แบตเตอรี ่(AA x 2) (ไมม่ใีห ้
ในบางพืน้ที)่

 • รโีมทคอนโทรล & แบตเตอรี ่(AAA x 2) (อาจไมม่ใีหใ้น
บางพืน้ที)่

 • คูม่อืผูใ้ช ้

 • บตัรรับประกนั/ค�าแนะน�าดา้นระเบยีบขอ้บงัคบั (อาจไมม่ี
ใหใ้นบางสถานที)่

 • สายไฟของ TV

 • สแีละลกัษณะทีป่รากฏอาจแตกตา่งกนัไปตามรุน่
 • ไมม่สีายเคเบลิมาให ้สามารถซือ้แยกได ้
 • โปรดตรวจสอบอปุกรณเ์สรมิทีห่ลงเหลอืหรอือยูใ่นวสัดบุรรจภุณัฑเ์มือ่คณุเปิดกลอ่ง

ค�าเตอืน: หนา้จออาจเสยีหายเนือ่งจากแรงกดโดยตรงเมือ่
ด�าเนนิการไมถ่กูตอ้ง เราขอแนะน�าใหย้ก TV ทีข่อบ ตามที่
แสดง ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการด�าเนนิการ โปรดดทูี ่
Quick Setup Guide ซึง่มากบัผลติภณัฑ์

หา้มสมัผสัหนา้
จอนี!้
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02 การตดิต ัง้โทรทศัน์
การตดิต ัง้โทรทศันก์บัผนงั

ถา้คณุตดิตัง้โทรทศันก์บัผนัง ควรตดิตัง้ตามทีผู่ผ้ลติแนะน�าเทา่นัน้ ถา้ไมต่ดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง โทรทศันอ์าจเลือ่น
หรอืรว่งหลน่ ท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บรา้ยแรงกบัเด็กหรอืผูใ้หญ ่และท�าใหโ้ทรทศันเ์กดิความเสยีหายรา้ยแรงได ้

 • โปรดดคููม่อืการตดิตัง้ทีม่าพรอ้มกบัชดุโครงยดึตดิผนังของ Samsung
 • คณุสามารถยดึโทรทศันก์บัผนังโดยใชช้ดุขายดึกบัผนัง (จ�าหน่ายแยกตา่งหาก)

โทรทศัน์อปุกรณต์ดิผนัง

C

 • Samsung Electronics จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายกบัผลติภณัฑห์รอืการบาดเจ็บแกต่วัคณุเองหรอืบคุคลอืน่ ถา้
คณุเลอืกทีจ่ะตดิตัง้ขาตัง้ตดิผนังดว้ยตนเอง

 • คณุสามารถตดิตัง้ขายดึกบัผนังบนก�าแพงทีแ่ข็งแรงซึง่ตัง้ฉากกบัพืน้ กอ่นทีจ่ะตอ่ขาตัง้ตดิผนังกบัพืน้ผวิทีไ่มใ่ชผ่นัง
ปนู โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายใกลบ้า้นเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ ถา้ตดิตัง้โทรทศันบ์นเพดานหรอืผนังเอยีง อาจท�าให ้
โทรทศันต์กหลน่ และสง่ผลใหบ้คุคลไดรั้บบาดเจ็บสาหสั

 • ขนาดมาตรฐานส�าหรับชดุขาตัง้ตดิผนังจะแสดงอยูใ่นตารางในหนา้ถดัไป
 • ถา้คณุตดิตัง้ขาตัง้ตดิผนังของผูผ้ลติรายอืน่ โปรดทราบวา่ความยาวของสกรทูีส่ามารถใชย้ดึ TV เขา้กบัขาตัง้ตดิผนังจะ
แสดงอยูใ่นคอลมัน ์C ในหนา้ถดัไป

 • เมือ่ตดิตัง้ชดุขาตัง้ตดิผนัง เราขอแนะน�าใหข้นัสกร ูVESA ทัง้สีต่วั
 • ถา้ตอ้งการตดิตัง้ชดุขาตัง้ตดิผนังทีต่อ่อยูก่บัผนังโดยใชส้กรสูองตวับนเทา่นัน้ โปรดใชช้ดุขาตัง้ตดิผนังของ Samsung 
ทีร่องรับการตดิตัง้แบบนีเ้ทา่นัน้ (คณุอาจไมส่ามารถซือ้ชดุขาตัง้ตดิผนังประเภทนีใ้นบางภมูภิาค)
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ขนาดโทรทศัน์
เป็นนิว้

ขอ้ก�าหนดรสูกร ูVESA 
(A * B) เป็นมลิลเิมตร C (มม.) สกรมูาตรฐาน ปรมิาณ

43-55 200 x 200

20-22
*39-41

M8 4
58-65 400 x 300

75 400 x 400

82 600 x 400

*: ขอ้มลูจ�าเพาะตอ่ไปนีม้กีารรองรับใน TU8500, TU8570

อยา่ตดิต ัง้ชุดขายดึกบัผนงัของคณุในขณะทีเ่ปิดโทรทศันอ์ยู ่ซึง่อาจสง่ผลใหบ้คุคลไดร้บับาดเจ็บอนั
เนือ่งมาจากไฟฟ้าช็อต

 • โปรดอยา่ใชส้กรทูีม่ขีนาดยาวกวา่ขนาดมาตรฐานและไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานสกรขูอง VESA สกรทูีม่ขีนาดยาวเกนิไป
อาจท�าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ภายในของชดุโทรทศัน์

 • ส�าหรับขายดึกบัผนังทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานสกรขูอง VESA ความยาวของสกรอูาจแตกตา่งออกไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
มาตรฐานของขายดึกบัผนังนัน้ๆ

 • หา้มขนัสกรแูน่นเกนิไป อาจท�าใหผ้ลติภณัฑเ์สยีหายหรอืท�าใหผ้ลติภณัฑร์ว่งหลน่ ท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บได ้Samsung 
ไมม่คีวามรับผดิตอ่อบุตัเิหตใุนลกัษณะเหลา่นี้

 • Samsung ไมม่คีวามรับผดิตอ่ความเสยีหายของผลติภณัฑห์รอืการบาดเจ็บของบคุคล เมือ่ใชข้ายดึกบัผนังทีไ่มใ่ช่
มาตรฐาน VESA หรอืไมไ่ดร้ะบไุว ้หรอืเมือ่ลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามค�าแนะน�าในการตดิตัง้ผลติภณัฑ์

 • อยา่ยดึโทรทศันใ์นบรเิวณทีม่คีวามเอยีงมากกวา่ 15 องศา
 • การตดิตัง้โทรทศันก์บัผนังตอ้งใชค้นสองคนเสมอ

 – ส�าหรับรุน่ขนาด 82 นิว้หรอืใหญก่วา่ ใหใ้ชค้นสีค่นตดิตัง้ TV กบัผนัง
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การระบายอากาศโทรทศันอ์ยา่งเหมาะสม
เมือ่คณุตดิตัง้ TV ใหเ้วน้ระยะอยา่งนอ้ย 10 ซม. ระหวา่ง TV และวตัถอุืน่ (ผนัง, ตู ้เป็นตน้) เพือ่ใหม้กีารระบายอากาศอยา่ง
เพยีงพอ หากไมม่กีารระบายอากาศทีด่ ีอาจท�าใหเ้กดิเพลงิไหมห้รอืเกดิปัญหากบัผลติภณัฑ ์ซึง่เกดิจากอณุหภมูภิายใน
เพิม่ขึน้

 • เมือ่คณุตดิตัง้โทรทศันโ์ดยใชข้าตัง้หรอืขายดึตดิผนัง เราขอแนะน�าใหค้ณุใชช้ ิน้สว่นของ Samsung Electronics 
เทา่นัน้ การใชช้ ิน้สว่นทีผู่ผ้ลติรายอืน่จัดเตรยีมให ้อาจสง่ผลใหเ้กดิปัญหากบัผลติภณัฑห์รอืการบาดเจ็บอนัเนือ่งมาจาก
ผลติภณัฑต์กหลน่

การตดิต ัง้พรอ้มขาต ัง้ การตดิต ัง้กบัขายดึตดิผนงั

10 ซม.10 ซม.

10 ซม. 10 ซม.

10 ซม.

10 ซม.10 ซม.

ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั: การยดึ TV กบัผนงัเพือ่ป้องกนัการลม้
ขอ้ควรระวงั: การดงึ ดนั หรอืโหนโทรทศันอ์าจท�าใหโ้ทรทศันร์ว่งหลน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อยา่ให ้
เด็กโหนหรอืท�าใหโ้ทรทศันเ์คลือ่น การด�าเนนิการนีอ้าจท�าใหโ้ทรทศันพ์ลกิหลน่ ท�าใหเ้กดิการบาด
เจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ความปลอดภยัทีม่ใีหใ้นแผน่ขอ้มลูความปลอดภยัของ
โทรทศัน ์เพือ่ใหม้คีวามมัน่คงและปลอดภยัยิง่ขึน้ คณุสามารถซือ้และตดิตัง้อปุกรณป้์องกนัโจรกรรม
ตามทีอ่ธบิายในหนา้ถดัไป

ค�าเตอืน: หา้มวางโทรทศันไ์วใ้นสถานทีซ่ ึง่ไมม่ัน่คง โทรทศันอ์าจรว่งหลน่ ท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บรา้ยแรงหรอื
เสยีชวีติ การบาดเจ็บจ�านวนมาก โดยเฉพาะทีเ่กดิขึน้กบัเด็กนัน้สามารถป้องกนัไดโ้ดยใชข้อ้ควรระวงัทีป่ฏบิตัไิด ้
งา่ยเชน่:

 • โปรดใชตู้ห้รอืขาตั ้ง่หรอืวธิกีารยดึทีแ่นะน�าโดยผูผ้ลติโทรทศัน์
 • ใชเ้ฟอรน์เิจอรท์ีส่ามารถรองรับโทรทศันไ์ดอ้ยา่งปลอดภยัเสมอ
 • โปรดด�าเนนิการเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่โทรทศันไ์มว่างอยูต่รงขอบของเฟอรน์เิจอรท์ีร่องรับ
 • ใหค้วามรูก้บัเด็กๆ เกีย่วกบัอนัตรายของการปีนป่ายเฟอรน์เิจอรเ์พือ่เอือ้มถงึโทรทศันห์รอืปุ่ มควบคมุตา่งๆ
 • เดนิสายไฟและสายเคเบลิตา่งๆ ทีเ่ชือ่มตอ่กบัโทรทศัน ์โดยระวงัอยา่ใหส้ะดดุ ถกูดงึหรอืกระชากได ้
 • หา้มวางโทรทศันไ์วใ้นสถานทีซ่ ึง่ไมม่ัน่คง
 • หา้มวางโทรทศันบ์นเฟอรน์เิจอรส์งู (เชน่ ตูว้างของหรอืตูห้นังสอื) โดยไมย่ดึทัง้เฟอรน์เิจอรแ์ละโทรทศัน์
กบัโครงสรา้งรองรับทีเ่หมาะสม

 • ไมต่ัง้โทรทศันบ์นผา้หรอืวสัดอุืน่ทีร่องระหวา่งโทรทศันก์บัเฟอรน์เิจอรท์ีร่องรับ
 • หา้มวางสิง่ของทีอ่าจจงูใจใหเ้ด็กปีนป่าย เชน่ ของเลน่และรโีมทคอนโทรล ไวบ้นโทรทศันห์รอืเฟอรน์เิจอร์
ทีร่องรับโทรทศัน์

ถา้จะเกบ็โทรทศันเ์ดมิไวแ้ละเปลีย่นทีต่ัง้ ใหค้�านงึถงึขอ้พจิารณาขา้งตน้เชน่เดยีวกนั
 • เมือ่จ�าเป็นตอ้งเคลือ่นยา้ยหรอืยก TV เพือ่เปลีย่นหรอืท�าความสะอาด โปรดอยา่ดงึขาตัง้ออก
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เพือ่ป้องกนัไมใ่หโ้ทรทศันห์ลน่
1. ใชส้กรทูีเ่หมาะสมเพือ่ขนัชดุของโครงยดึเขา้กบัผนังใหแ้น่นหนา ตรวจสอบ

วา่สกรตูดิตัง้กบัผนังอยา่งแน่นหนาแลว้
 – คณุอาจตอ้งใชอ้ปุกรณเ์พิม่เตมิ เชน่ พกุ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเภทของผนัง

2. ใชส้กรทูีม่ขีนาดเหมาะสมเพือ่ขนัชดุของโครงยดึเขา้กบั TV
 – ส�าหรับขอ้มลูจ�าเพาะของสกร ูใหด้ชู ิน้สว่นสกรมูาตรฐานในตารางใน

หวัขอ้ "การตดิตัง้โทรทศันก์บัผนัง"
3. ตอ่ทีย่ดึทีต่ดิตัง้ไวก้บัโทรทศันแ์ละทีย่ดึทีต่ดิกบัผนังดว้ยสายเคเบลิทีม่คีวาม

แข็งแรง จากนัน้มดัสายใหแ้น่น
 – ตดิตัง้ TV ใกลผ้นัง เพือ่ไมใ่หเ้อนกลบัไปดา้นหลงั
 – ตอ่สายรัดเพือ่ใหท้ีย่ดึตดิกบัผนังอยูใ่นความสงูเดยีวกบัหรอืต�า่กวา่ทีย่ดึ

สว่นทีต่ดิกบั TV

 • สแีละรปูรา่งของผลติภณัฑอ์าจ
แตกตา่งกนัไปตามรุน่
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03 รโีมทอจัฉรยิะ Samsung
เกีย่วกบัปุ่ มของ รโีมทอจัฉรยิะ Samsung

 • รปูภาพ ปุ่ ม และฟังกช์นัของ รโีมทอจัฉรยิะ Samsung อาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะรุน่
 • ฟังกช์นัของ ตัง้คา่รโีมทอเนกประสงค ์จะท�างานตามปกตเิฉพาะเมือ่คณุใช ้รโีมทอจัฉรยิะ Samsung ทีม่าพรอ้มกบั TV

 (เปิดปิด)
กดเพือ่เปิดหรอืปิดโทรทศัน์

 (ปุ่ ม ส ี/ หมายเลข)
ทกุครัง้ทีค่ณุกดปุ่ มนี ้หนา้ตา่งปุ่ มสแีละ
แป้นตวัเลขแบบเสมอืนจรงิจะปรากฏสลบั
กนั

 • ใชปุ้่ มสเีหลา่นีเ้พือ่เขา้ถงึตวัเลอืกเพิม่
เตมิทีร่ะบใุนคณุสมบตัทิีก่�าลงัใชง้าน

 • กดเพือ่เปิดแป้นตวัเลขเสมอืนจรงิ
บนหนา้จอ ใชแ้ป้นตวัเลขเพือ่ป้อน
คา่ตวัเลข เลอืกหมายเลข และจาก
นัน้เลอืก เสร็จ เพือ่ป้อนคา่ตวัเลข ใช ้
ส�าหรับเปลีย่นชอ่ง ป้อน PIN ป้อนรหสั
ไปรษณีย ์เป็นตน้

 • เมือ่คณุกดปุ่ มและเลอืก TTX/MIX 
จากรายการป๊อปอปั เมนู TTX จะ
ปรากฏขึน้

 (กลบั)
กลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้ เมือ่กดคา้งเป็นเวลา 1 
วนิาทขีึน้ไป ฟังกช์นัทีท่�างานอยูจ่ะสิน้สดุ
ลง เมือ่กดขณะชมรายการ ชอ่งกอ่นหนา้
จะปรากฏ

 (เลน่/พกั)
เมือ่กด การควบคมุการเลน่จะปรากฏ คณุ
สามารถใชก้ารควบคมุนีเ้พือ่ควบคมุเนือ้หา
สือ่ทีเ่ลน่อยู่

 (Smart Hub)
กลบัไปที ่หนา้จอแรก

 (ระดบัเสยีง)
เลือ่นปุ่ มขึน้หรอืลงเพือ่ปรับระดบัเสยีง ใน
การปิดเสยีง ใหก้ดปุ่ ม เมือ่กดคา้ง 1 วนิาที
ขึน้ไป เมนู ทางลดัการเขา้ใชง้าน จะ
ปรากฏ

 (ชอ่ง)
เลือ่นปุ่ มขึน้หรอืลงเพือ่เปลีย่นชอ่ง ในการ
ดหูนา้จอ ขอ้มลูรายการ หรอื รายการ
ชอ่ง ใหก้ดปุ่ ม (หนา้จอ ขอ้มลูรายการ 
หรอื รายการชอ่ง อาจไมป่รากฏส�าหรับ
บางภมูภิาค)

กดแตล่ะปุ่ มเพือ่เรยีกใชก้ารท�างานของ
ปุ่ ม

เลอืก
เลอืกหรอืเรยีกใชร้ายการทีโ่ฟกสั เมือ่กด
ขณะชมเนือ้หารายการทีแ่พรภ่าพอยู ่ขอ้มลู
รายการโดยละเอยีดจะปรากฏ

ปุ่ มลกูศร (ขึน้/ลง/ซา้ย/ขวา)
เลือ่นโฟกสั จากนัน้เปลีย่นคา่ทีป่รากฏบน
เมนูของ TV

 (Bixby)
เรยีกใช ้Bixby. กดปุ่ มคา้งไว ้พดูค�าสัง่ จาก
นัน้ปลอ่ยปุ่ มเพือ่เรยีกใช ้Bixby
เมือ่คณุกดปุ่ ม เมนู Explore Now จะ
ปรากฏทีด่า้นลา่งของหนา้จอ

 • ภาษาและคณุลกัษณะทีส่นับสนุนของ 
Bixby อาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะ
ภมูภิาค

 (Ambient Mode)
ในโหมด TV ใหก้ดปุ่ มนีเ้พือ่เขา้สู ่
Ambient Mode
ถา้คณุกดปุ่ มขณะที ่TV ปิดอยู ่TV จะเปิด
ในโหมด Ambient Mode

 • ส�าหรับขอ้มลูเกีย่วกบั Ambient 
mode โปรดดทูี ่ขอ้มลูรายการ 
> คณุสมบตั ิSMART > การใช ้
Ambient mode ใน e-Manual
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การจบัคู ่TV กบั รโีมทอจัฉรยิะ Samsung
เมือ่คณุเปิด TV เป็นครัง้แรก รโีมทอจัฉรยิะ Samsung จะจับคูก่บัโทรทศันโ์ดยอตัโนมตั ิ
ถา้ รโีมทอจัฉรยิะ Samsung ไมจั่บคูก่บั TV โดยอตัโนมตั ิใหช้ีไ้ปทีเ่ซนเซอรรั์บสญัญาณ
รโีมทคอนโทรลของ TV จากนัน้กดปุ่ ม  และ  ตามทีแ่สดงในรปูดา้นซา้ยคา้งไว ้
พรอ้มกนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 วนิาที

การตดิต ัง้แบตเตอรีใ่น รโีมทอจัฉรยิะ Samsung

ในการตดิตัง้แบตเตอรี ่(ประเภท 1.5V, AA) ใหด้นัฝาครอบดา้นหลงัเปิดในทศิทางของลกูศรทีด่า้นลา่งของภาพ และจากนัน้
ใสแ่บตเตอรีต่ามทีแ่สดงในภาพ โปรดใสใ่หข้ัว้บวกและขัว้ลบอยูใ่นทศิทางทีถ่กูตอ้ง ปิดฝาครอบดา้นหลงัตามทีแ่สดง

 • แนะน�าใหใ้ชแ้บตเตอรีอ่ลัคาไลนเ์พือ่ใหม้อีายกุารใชง้านยาวนาน
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04 รโีมทคอนโทรล
เกีย่วกบัปุ่ มบนรโีมทคอนโทรล

 • รโีมทคอนโทรลนีม้ปีุ่ มภาษาเบรลลท์ีปุ่่ ม เปิดปิด, ชอ่ง, ระดบัเสยีง และ เลอืก และสามารถใชง้านไดโ้ดยผูม้คีวาม
บกพรอ่งในการมองเห็น

 • รปูภาพ ปุ่ ม และฟังกช์นัของรโีมทคอนโทรลอาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะรุน่
 • ถา้คณุใชร้โีมทคอนโทรลทีม่าพรอ้มกบั TV เพือ่ควบคมุ TV อืน่ ฟังกช์ัน่บางอยา่งอาจไมท่�างานตามปกติ

แสดงและเลอืกทีม่าวดิโีอทีใ่ชไ้ด ้

เปิดและปิดเสยีง

เริม่ตน้ รายการชอ่ง

เปลีย่นชอ่งปัจจบุนั

ออกจากเมนู

ใชปุ้่ มเหลา่นีต้ามค�าแนะน�าบนหนา้จอ
โทรทศัน์

ใชปุ้่ มเหลา่นีใ้นคณุลกัษณะเฉพาะ ใช ้
ปุ่ มเหลา่นีต้ามค�าแนะน�าบนหนา้จอ
โทรทศัน์

กดแตล่ะปุ่ มเพือ่เรยีกใชก้ารท�างาน
ของปุ่ ม

แสดงหนา้จอ ขอ้มลูรายการ
(ฟังกช์นันีอ้าจไมม่ใีหใ้นบางพืน้ที)่

เลือ่นเคอรเ์ซอร ์เลอืกเมนูบนหนา้จอ 
และเปลีย่นคา่ทีเ่ห็นบนเมนูของ TV

P (เปิดปิด)
เปิดและปิด TV

ปรับระดบัเสยีง

อกีวธิหีนึง่คอืเลอืกโหมด เทเลเท็กซ ์
จากนัน้เลอืก TTX แบบเต็ม / TTX 

ดบัเบลิ / ผสม / รายการสด

กลบัสูช่อ่งกอ่นหนา้

เขา้ใชช้อ่งไดโ้ดยตรง

กดแตล่ะปุ่ มเพือ่เรยีกใชก้ารท�างาน
ของปุ่ ม

กลบัสูเ่มนูหรอืชอ่งกอ่นหนา้

SETTINGS
แสดงเมนูหลกับนหนา้จอ

INFO
แสดงขอ้มลูเกีย่วกบัโปรแกรมหรอื

เนือ้หาปัจจบุนั

AD/SUBT.
แสดง ทางลดัการเขา้ใชง้าน

E (เลอืก)
เลอืกหรอืเรยีกใชร้ายการทีโ่ฟกสั

 (Smart Hub)
เริม่ตน้ หนา้จอแรก
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การตดิต ัง้แบตเตอรีร่โีมทคอนโทรล (ขนาดแบตเตอรี:่ AAA)
ใสแ่บตเตอรีใ่หข้ัว้ตรงกบัสญัลกัษณใ์นชอ่งใสแ่บตเตอรี่

2

3

1

 • สแีละรปูรา่งของรโีมทคอนโทรลอาจแตกตา่งกนัไปตามรุน่
 • ใชร้โีมทคอนโทรลภายในระยะ 7 เมตรจากโทรทศัน์
 • แสงสวา่งจา้อาจมผีลกบัการท�างานของรโีมทคอนโทรล หลกีเลีย่งการใชง้านรโีมทคอนโทรลเมือ่อยูใ่กลไ้ฟฟลอูอเรส
เซนตห์รอืป้ายนอีอน

 • แนะน�าใหใ้ชแ้บตเตอรีอ่ลัคาไลนเ์พือ่ใหม้อีายกุารใชง้านยาวนาน
1. คอ่ยๆ ดงึสลกัของฝาปิดแบตเตอรีแ่ละดงึฝาปิดออก
2. ใสแ่บตเตอรีอ่ลัคาไลน ์AAA 2 กอ้น โดยใหข้ัว้บวกและลบอยูใ่นทศิทางทีถ่กูตอ้ง
3. วางฝาปิดแบตเตอรีท่ีร่โีมทคอนโทรล แลว้ใสส่ว่นบนของฝาปิดลงในรโีมทคอนโทรล
4. เลือ่นฝาปิดแบตเตอรีต่ามล�าดบัทีแ่สดงขา้งตน้ เพือ่ปิดฝาเขา้กบัรโีมทคอนโทรลใหส้นทิ
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05 การเรยีกใชก้ารต ัง้คา่เร ิม่ตน้
เมือ่คณุเปิดโทรทศันเ์ป็นครัง้แรก จะเริม่การตัง้คา่เริม่ตน้ การตัง้คา่เริม่ตน้ใชส้�าหรับการก�าหนดคา่พืน้ฐานส�าหรับ TV ในการ
ท�างาน เชน่ การรับสญัญาณการแพรภ่าพ การคน้หาชอ่ง และการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ในครัง้เดยีว

 • กอ่นทีจ่ะเริม่การตัง้คา่เริม่ตน้ โปรดเชือ่มตอ่อปุกรณภ์ายนอกกอ่น
 • ในการใชค้ณุสมบตัสิมารท์ของ TV จะตอ้งมกีารเชือ่มตอ่ TV กบัอนิเทอรเ์น็ต
 • ในการตัง้คา่เริม่ตน้โดยใชแ้อป SmartThings คณุตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณเ์คลือ่นทีผ่า่นทาง Wi-Fi
 • เมือ่ป๊อปอปัส�าหรับการตัง้คา่ไมป่รากฏโดยอตัโนมตัใินแอป SmartThings ของอปุกรณเ์คลือ่นที ่ใหด้�าเนนิการตอ่หลงั
จากเพิม่ TV ดว้ยตนเองโดยใช ้เพิม่อปุกรณ ์ในแดชบอรด์ของแอป SmartThings

 • แอป SmartThings สามารถใชไ้ดก้บัอปุกรณเ์คลือ่นทีท่ีใ่ช ้Android 6.0 ขึน้ไป และ iOS 10 ขึน้ไป
 • อาจมสีญัญาณรบกวนชัว่ขณะเมือ่ TV สือ่สารกบัอปุกรณเ์คลือ่นที่

นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเริม่การตัง้คา่เริม่ตน้โดยใชเ้มนู (  >  การต ัง้คา่ > ท ัว่ไป > รเีซ็ต) ของ TV
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าทีป่รากฏบนหนา้จอการตัง้คา่เริม่ตน้ และก�าหนดคา่พืน้ฐานของ TV เพือ่ใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มใน
การรับชมของคณุ

การใช ้อปุกรณค์วบคมุโทรทศัน์
คณุสามารถเปิด TV ดว้ยปุ่ ม อปุกรณค์วบคมุโทรทศัน ์ทีด่า้นลา่งของ TV จากนัน้ใช ้เมนคูวบคมุ เมนคูวบคมุ จะปรากฏ
เมือ่กดปุ่ ม อปุกรณค์วบคมุโทรทศัน ์ขณะที ่TV เปิดท�างานอยู ่ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชง้าน โปรดดภูาพดา้น
ลา่ง

 • หนา้จออาจมดืถา้ไมไ่ดด้งึฟิลม์ป้องกนัทีโ่ลโก ้SAMSUNG หรอืดา้นลา่งของ TV ออก โปรดน�าฟิลม์ป้องกนัออก

เมนคูวบคมุ

:ปิดเครือ่ง :เพิม่เสยีง

:เปลีย่นชอ่งขึน้ :ลดเสยีง

:เปลีย่นชอ่งลง :ทีม่า

ปุ่ ม อปุกรณค์วบคมุโทรทศัน ์/ เซ็นเซอรข์องรโีมทคอนโทรล

กด: ยา้ย

กดคา้ง: เลอืก

ปุ่ ม อปุกรณค์วบคมุโทรทศัน ์อยูท่ีด่า้นลา่งของ TV
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06 การตอ่เขา้กบัเครอืขา่ย
การเชือ่มตอ่โทรทศันเ์ขา้กบัเครอืขา่ยจะท�าใหค้ณุสามารถเขา้ถงึบรกิารออนไลนไ์ด ้เชน่ Smart Hub รวมทัง้การอพัเดท
ซอฟตแ์วร์

การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย - ไรส้าย
เชือ่มตอ่ TV กบัอนิเทอรเ์น็ตโดยใชอ้ปุกรณเ์ชือ่มตอ่หรอืโมเด็มไรส้าย

อปุกรณเ์ชือ่มตอ่ IP ไรส้ายหรอื
โมเด็มทีม่เีซริฟ์เวอร ์DHCP

สาย LAN (ไมม่ใีห)้

พอรต์ LAN บนผนัง

การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย - ใชส้าย
เชือ่มตอ่โทรทศันก์บัเครอืขา่ยโดยใชส้าย LAN

 • TV จะไมส่ามารถเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตไดถ้า้ความเร็วเครอืขา่ยต�า่กวา่ 10 Mbps
 • ใชส้าย Cat 7 (ประเภท *STP) ส�าหรับการเชือ่มตอ่
* Shielded Twisted Pair
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07 การแกไ้ขปญัหาและการบ�ารงุรกัษา
การแกไ้ขปญัหา
ถา้โทรทศันเ์กดิปัญหา ขัน้แรก ใหต้รวจสอบรายการปัญหาและวธิแีกไ้ขปัญหาทีอ่าจเป็นไปได ้หรอือกีวธิหีนึง่ คณุสามารถ
ดหูวัขอ้การแกไ้ขปัญหาหรอืค�าถามทีพ่บบอ่ยใน e-Manual ถา้เคล็ดลบัการแกไ้ขปัญหาเหลา่นีไ้มส่ามารถใชไ้ด ้โปรดเขา้สู ่
“www.samsung.com” จากนัน้คลกิสนับสนุน หรอืตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร Samsung ทีป่รากฏในปกหลงัของคูม่อืนี้

 • จอภาพ TFT LED นีป้ระกอบดว้ยพกิเซลขนาดเล็กทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยชีัน้สงูในการผลติ แตอ่าจมจีดุสวา่งหรอืจดุมดือยู่
บา้งในหนา้จอ พกิเซลเหลา่นีจ้ะไมม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์

 • เพือ่ใหโ้ทรทศันข์องคณุอยูใ่นสภาพทีด่ทีีส่ดุโปรดอพัเกรดเป็นซอฟตแ์วรล์า่สดุ ใชฟั้งกช์นั อพัเดตเดีย๋วนี ้หรอื อปั
เดตอตัโนมตั ิในเมนูของ TV (  >  การต ัง้คา่ > การสนบัสนนุ > การอพัเดทซอฟตแ์วร ์> อพัเดตเดีย๋วนี ้
หรอื อปัเดตอตัโนมตั)ิ

โทรทศันไ์มส่ามารถเปิดได้
 • ตรวจสอบวา่สายไฟฟ้ากระแสสลบัตอ่กบั TV และกบัเตา้รับไฟฟ้าทีผ่นังอยา่งแน่นหนา
 • ตรวจสอบวา่เตา้รับไฟฟ้าทีผ่นังท�างานไดแ้ละเซนเซอรร์โีมทคอนโทรลทีด่า้นลา่งของ TV สวา่งเป็นสแีดงคงที่
 • ลองกดปุ่ ม อปุกรณค์วบคมุโทรทศัน ์ทีด่า้นลา่งของ TV เพือ่ตรวจสอบวา่ปัญหาไมไ่ดเ้กดิจากรโีมทคอนโทรล ถา้เปิด 
TV ได ้โปรดดทูี ่"รโีมทคอนโทรลใชง้านไมไ่ด"้

ไมม่ภีาพ/วดิโีอ/เสยีง หรอืภาพ/วดิโีอ/เสยีงผดิเพืย้นจากอปุกรณภ์ายนอก หรอืมขีอ้ความ 
“สญัญาณออ่นหรอืไมม่สีญัญาณ” ปรากฏบน TV หรอืไมพ่บชอ่ง

 • ตรวจสอบวา่การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณถ์กูตอ้ง และสายทัง้หมดตอ่ไวอ้ยา่งเหมาะสม
 • ถอดสายทัง้หมดทีเ่ชือ่มตอ่กบั TV และอปุกรณภ์ายนอกและเชือ่มตอ่ใหม ่ลองใชส้ายเคเบลิอืน่ ถา้เป็นไปได ้
 • ยนืยนัวา่ไดเ้ลอืกทีม่าอนิพตุทีถ่กูตอ้งแลว้ (  >  ทีม่า)
 • ด�าเนนิการตรวจสอบดว้ยตนเองของ TV เพือ่พจิารณาวา่ปัญหาเกดิจาก TV หรอือปุกรณ ์(  >  การต ัง้คา่ > การ
สนบัสนนุ > การดแูลอปุกรณ ์> ตรวจสอบดว้ยตนเอง > ทดสอบภาพ หรอื ทดสอบเสยีง)

 • ถา้การทดสอบมผีลเป็นปกต ิใหเ้ริม่ตน้อปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่ใหมด่ว้ยการถอดสายเคเบลิของอปุกรณแ์ตล่ะชนดิ และตอ่ปลั๊ก
กลบัเขา้ดงัเดมิ ถา้ปัญหายงัคงอยู ่ใหด้คู�าแนะน�าการเชือ่มตอ่ในคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่

 • ถา้คณุไมไ่ดใ้ชก้ลอ่งรับสญัญาณเคเบลิหรอืดาวเทยีม และ TV ของคณุรับสญัญาณ TV จากเสาอากาศหรอืขัว้ตอ่ทีผ่นัง 
ใหเ้รยีกใช ้การปรบัแตง่อตัโนมตั ิเพือ่คน้หาชอ่ง (  >  การต ัง้คา่ > การแพรภ่าพ > (การต ัง้คา่การปรบั
แตง่อตัโนมตั)ิ > การปรบัแตง่อตัโนมตั)ิ

 – การต ัง้คา่การปรบัแตง่อตัโนมตั ิอาจไมป่รากฏส�าหรับบางรุน่หรอืภมูภิาค
 – ถา้คณุใชก้ลอ่งรับสญัญาณเคเบลิหรอืดาวเทยีม ใหด้คููม่อืของกลอ่งรับสญัญาณเคเบลิหรอืดาวเทยีม
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รโีมทคอนโทรลใชง้านไมไ่ด้
 • ตรวจสอบวา่สญัญาณเปิดเครือ่งทีด่า้นลา่งของ TV กะพรบิเมือ่คณุกดปุ่ มเปิดของรโีมท ถา้ไมก่ะพรบิ ใหเ้ปลีย่น
แบตเตอรีข่องรโีมทคอนโทรล

 • โปรดใสแ่บตเตอรีโ่ดยใหข้ัว้ (+/–) อยูใ่นทศิทางทีถ่กูตอ้ง
 • ลองชีร้โีมทไปทางโทรทศันโ์ดยตรง ใหห้า่งออกไป 1.5-1.8 เมตร
 • ถา้ TV ของคณุมาพรอ้มกบั รโีมทอจัฉรยิะ Samsung (รโีมท Bluetooth) โปรดจับคูร่โีมทเขา้กบั TV

รโีมทคอนโทรลของกลอ่งรบัสญัญาณเคเบลิหรอืดาวเทยีมไมส่ามารถใชเ้ปิดหรอืปิด TV 
หรอืปรบัระดบัเสยีง

 • ตัง้โปรแกรมรโีมทคอนโทรลของเคเบลิหรอืดาวเทยีมเพือ่ใชง้าน TV ได ้โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องกลอ่งรับสญัญาณเคเบลิ
หรอืดาวเทยีมเพือ่ดรูหสัของ SAMSUNG TV

การต ัง้คา่ TV สญูหายไปหลงัจากผา่นไป 5 นาที
 • TV อยูใ่น โหมดรา้นคา้ เปลีย่น โหมดการใชง้าน ในเมนู ท ัว่ไป เป็น โหมดใชง้านในบา้น (  >  การต ัง้คา่ > 
ท ัว่ไป > ตวัจดัการระบบ > โหมดการใชง้าน > โหมดใชง้านในบา้น)

Wi-Fi ไมส่ม�า่เสมอ
 • ตรวจสอบวา่ TV มกีารเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (  >  การต ัง้คา่ > ท ัว่ไป > เครอืขา่ย > สถานะเครอืขา่ย)
 • ตรวจสอบวา่มกีารป้อนรหสัผา่น Wi-Fi อยา่งถกูตอ้ง
 • ตรวจสอบระยะหา่งระหวา่ง TV และโมเด็มหรอือปุกรณเ์ชือ่มตอ่ ระยะหา่งไมค่วรเกนิ 15.2 เมตร
 • ลดสญัญาณรบกวนดว้ยการไมใ่ชห้รอืปิดอปุกรณไ์รส้าย นอกจากนี ้ใหต้รวจสอบวา่ไมม่สี ิง่กดีขวางระหวา่ง TV และ
โมเด็มหรอือปุกรณเ์ชือ่มตอ่ (ความแรงของ Wi-Fi อาจลดลงเนือ่งจากอปุกรณไ์ฟฟ้า, โทรศพัทไ์รส้าย, ผนังหนิ/เตาผงิ, 
ฯลฯ)

เร ือ่งราวเดยีว หลายเรือ่งราว

อปุกรณเ์ชือ่มตอ่ไรส้าย

เครือ่งทวนสญัญาณไรส้าย

 • ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) และขอใหร้เีซต็วงจรเครอืขา่ยเพือ่ลงทะเบยีนทีอ่ยู ่MAC ของโมเด็ม/อปุกรณเ์ชือ่ม
ตอ่และ TV อกีครัง้
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ปญัหาของแอปวดิโีอ (เชน่ Youtube เป็นตน้)
 • เปลีย่น DNS เป็น 8.8.8.8 เลอืก  >  การต ัง้คา่ > ท ัว่ไป > เครอืขา่ย > สถานะเครอืขา่ย > ต ัง้คา่ IP > ต ัง้
คา่ DNS > ป้อนดว้ยตนเอง > DNS Server > ป้อน 8.8.8.8 > ตกลง

 • รเีซต็ดว้ยการเลอืก  >  การต ัง้คา่ > การสนบัสนนุ > การดแูลอปุกรณ ์> ตรวจสอบดว้ยตนเอง > รเีซ็ต 
Smart Hub

การสนบัสนนุระยะไกลคอือะไร
บรกิารการสนับสนุนระยะไกลของ Samsung จะชว่ยใหค้ณุสามารถรับการสนับสนุนจากชา่งของ Samsung ทีส่ามารถด�าเนนิ
การไดจ้ากระยะไกลในแบบตวัตอ่ตวั

 • วนิจิฉัย TV ของคณุ
 • ปรับการตัง้คา่ TV ใหก้บัคณุ
 • รเีซต็คา่จากโรงงานส�าหรับ TV ของคณุ
 • ตดิตัง้การอพัเดทเฟิรม์แวรต์ามทีแ่นะน�า

การสนบัสนนุระยะไกลท�างานอยา่งไร
คณุสามารถรับบรกิาร Samsung Remote Support ส�าหรับ TV:

1. โทรตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ Samsung และขอใชบ้รกิารสนับสนุนระยะไกล
2. เปิดเมนูใน TV ของคณุและไปทีเ่มนู การสนบัสนนุ (  >  การต ัง้คา่ > การสนบัสนนุ)
3. เลอืก การจดัการระยะไกล จากนัน้อา่นและยอมรับขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร เมือ่หนา้จอ PIN ปรากฏขึน้ ใหแ้จง้

หมายเลข PIN กบัชา่งเทคนคิ
4. จากนัน้ชา่งเทคนคิจะเขา้ถงึ TV ของคณุ

เซนเซอรป์ระหยดัและความสวา่งของหนา้จอ

เซนเซอรป์ระหยดัจะปรับคา่ความสวา่งของหนา้จอ คณุสมบตันิีจ้ะวดัความสวา่งของหอ้งและปรับความสวา่งของโทรทศัน์
โดยอตัโนมตั ิเพือ่ลดการใชพ้ลงังาน ถา้ตอ้งการปิด ใหไ้ปที ่  >  การต ัง้คา่ > ท ัว่ไป > วธิปีระหยดั > การตรวจ
สอบความสวา่งโดยรอบ

 • ถา้หนา้จอมดืเกนิไปขณะทีค่ณุชม TV ในทีม่ดื อาจเกดิจากฟังกช์นั การตรวจสอบความสวา่งโดยรอบ
 • เซนเซอรป์ระหยดัอยูท่ีด่า้นลา่งของ TV อยา่น�าสิง่ของวางปิดบรเิวณเซนเซอร ์เนือ่งจากจะท�าใหภ้าพมคีวามสวา่งลดลง
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การดแูลโทรทศัน์
 • ถา้มสีติ๊กเกอรต์ดิกบัหนา้จอโทรทศันอ์าจมฝีุ่ นละอองหลงเหลอือยูห่ลงั
จากทีค่ณุน�าสติ๊กเกอรอ์อก โปรดท�าความสะอาดฝุ่ นละอองออกกอ่นทีจ่ะ
ชมโทรทศัน์

 • พืน้ผวิภายนอกและหนา้จอโทรทศันอ์าจเป็นรอยขดูขดีระหวา่งการ
ท�าความสะอาด โปรดเชด็พืน้ผวิภายนอกและหนา้จออยา่งระมดัระวงั 
โดยใชผ้า้นุ่มเพือ่ป้องกนัรอยขดูขดี

 • อยา่พน่สเปรยน์�้าหรอืสารท�าความสะอาดลงทีโ่ทรทศันโ์ดยตรง 
ของเหลวทีเ่ขา้สูผ่ลติภณัฑอ์าจท�าใหเ้กดิการท�างานผดิพลาด ไฟไหม ้
หรอืไฟฟ้าชอ็ต

 • ในการท�าความสะอาดหนา้จอ ใหปิ้ด TV จากนัน้เชด็สิง่สกปรกและรอย
นิว้มอืบนหนา้จอดว้ยผา้ไมโครไฟเบอร ์ท�าความสะอาดตวัเครือ่งหรอื
หนา้จอ TV ดว้ยผา้นุ่มชบุน�้าหมาดๆ หลงัจากนัน้เชด็ความชืน้ออกดว้ยผา้
แหง้ ขณะทีท่�าความสะอาด อยา่ใชแ้รงกบัพืน้ผวิของหนา้จอ เนือ่งจาก
จะท�าใหแ้ผงหนา้จอเสยีหาย หา้มใชข้องเหลวทีต่ดิไฟงา่ย (เชน่ เบน
ซนี ทนิเนอร ์เป็นตน้) หรอืสารท�าความสะอาด ส�าหรับรอยเป้ือนทีเ่ชด็
ออกยาก ใหใ้ชส้เปรยท์�าความสะอาดหนา้จอพน่เล็กนอ้ยบนผา้ไมโคร
ไฟเบอร ์จากนัน้ใชผ้า้เชด็รอยเป้ือนออก
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08 ขอ้มลูจ�าเพาะและขอ้มลูอืน่ๆ
ขอ้มลูจ�าเพาะ
ชือ่รุน่ UA43TU8000 / UA43TU8080 

UA43TU8100 / UA43TU8200
UA50TU8000 / UA50TU8080 
UA50TU8100 / UA50TU8200

ความละเอยีดการแสดงผล 3840 x 2160 3840 x 2160

ขนาดหนา้จอ
วดัในแนวทแยง 108 ซม. 125 ซม.
เสยีง (เอาตพ์ตุ) 20 W 20 W

ขนาด (กวา้ง x สงู x ลกึ)
ตวัเครือ่ง
พรอ้มขาต ัง้

96.39 x 55.89 x 5.96 ซม.
96.39 x 62.78 x 19.25 ซม.

111.68 x 64.42 x 5.99 ซม.
111.68 x 71.91 x 25.02 ซม.

น�า้หนกั
ไมม่ขีาต ัง้
พรอ้มขาต ัง้

8.1 กก.
8.3 กก.

11.4 กก.
11.6 กก.

ชือ่รุน่ UA55TU8000 / UA55TU8080 
UA55TU8100 / UA55TU8200

UA58TU8000 / UA58TU8080 
UA58TU8100 / UA58TU8200

ความละเอยีดการแสดงผล 3840 x 2160 3840 x 2160

ขนาดหนา้จอ
วดัในแนวทแยง 138 ซม. 146 ซม.
เสยีง (เอาตพ์ตุ) 20 W 20 W

ขนาด (กวา้ง x สงู x ลกึ)
ตวัเครือ่ง
พรอ้มขาต ัง้

123.05 x 70.72 x 5.99 ซม.
123.05 x 78.33 x 25.02 ซม.

129.10 x 74.86 x 5.99 ซม.
129.10 x 82.43 x 25.02 ซม.

น�า้หนกั
ไมม่ขีาต ัง้
พรอ้มขาต ัง้

13.9 กก.
14.2 กก.

15.2 กก.
15.4 กก.

ชือ่รุน่ UA65TU8000 / UA65TU8080 
UA65TU8100 / UA65TU8200

UA75TU8000 / UA75TU8080 
UA75TU8100 / UA75TU8200

ความละเอยีดการแสดงผล 3840 x 2160 3840 x 2160

ขนาดหนา้จอ
วดัในแนวทแยง 163 ซม. 189 ซม.
เสยีง (เอาตพ์ตุ) 20 W 20 W

ขนาด (กวา้ง x สงู x ลกึ)
ตวัเครือ่ง
พรอ้มขาต ัง้

144.94 x 83.03 x 5.99 ซม.
144.94 x 90.66 x 28.21 ซม.

167.32 x 95.82 x 5.99 ซม.
167.32 x 104.79 x 34.11 ซม.

น�า้หนกั
ไมม่ขีาต ัง้
พรอ้มขาต ัง้

20.6 กก.
20.9 กก.

30.4 กก.
30.8 กก.
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ชือ่รุน่ UA82TU8000 / UA82TU8080 
UA82TU8100 / UA82TU8200

UA43TU8500 / UA43TU8570

ความละเอยีดการแสดงผล 3840 x 2160 3840 x 2160
ขนาดหนา้จอ
วดัในแนวทแยง 207 ซม. 108 ซม.
เสยีง (เอาตพ์ตุ) 20 W 20 W
ขนาด (กวา้ง x สงู x ลกึ)
ตวัเครือ่ง
พรอ้มขาต ัง้

182.99 x 104.50 x 5.99 ซม.
182.99 x 114.82 x 39.22 ซม.

96.35 x 55.77 x 5.68 ซม.
96.35 x 64.52 x 33.43 ซม.

น�า้หนกั
ไมม่ขีาต ัง้
พรอ้มขาต ัง้

37.7 กก.
38.9 กก.

9.0 กก.
11.3 กก.

ชือ่รุน่ UA50TU8500 / UA50TU8570 UA55TU8500 / UA55TU8570

ความละเอยีดการแสดงผล 3840 x 2160 3840 x 2160
ขนาดหนา้จอ
วดัในแนวทแยง 125 ซม. 138 ซม.
เสยีง (เอาตพ์ตุ) 20 W 20 W
ขนาด (กวา้ง x สงู x ลกึ)
ตวัเครือ่ง
พรอ้มขาต ัง้

111.64 x 64.29 x 5.71 ซม.
111.64 x 72.81 x 32.65 ซม.

123.01 x 70.59 x 5.74 ซม.
123.01 x 79.30 x 34.04 ซม.

น�า้หนกั
ไมม่ขีาต ัง้
พรอ้มขาต ัง้

12.9 กก.
15.2 กก.

17.2 กก.
18.8 กก.

ชือ่รุน่ UA65TU8500 / UA65TU8570

ความละเอยีดการแสดงผล 3840 x 2160

ขนาดหนา้จอ
วดัในแนวทแยง 163 ซม.
เสยีง (เอาตพ์ตุ) 20 W

ขนาด (กวา้ง x สงู x ลกึ)
ตวัเครือ่ง
พรอ้มขาต ัง้

144.96 x 82.93 x 5.76 ซม.
144.96 x 91.85 x 37.14 ซม.

น�า้หนกั
ไมม่ขีาต ัง้
พรอ้มขาต ัง้

22.3 กก.
24.9 กก.
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ไทย

ขอ้ควรพจิารณาดา้นสิง่แวดลอ้ม
อณุหภมูขิณะท�างาน
ความชืน้ขณะท�างาน
อณุหภมูใินการจดัเก็บ
ความชืน้ในการจดัเก็บ

50°F ถงึ 104°F (10°C ถงึ 40°C)
10% ถงึ 80%, ไมก่ลัน่ตวั

-4°F ถงึ 113°F (-20°C ถงึ 45°C)
5% ถงึ 95%, ไมก่ลัน่ตวั

 • การออกแบบและขอ้มลูจ�าเพาะอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
 • ส�าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการจา่ยไฟ และขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชพ้ลงังาน โปรดดทูีฉ่ลากพกิดัของผลติภณัฑ์
 • คณุสามารถดฉูลากขอ้มลูทีด่า้นหลงัของ TV (ส�าหรับบางรุน่ คณุสามารถดฉูลากขอ้มลูทีด่า้นในของฝาครอบขัว้ตอ่)

การลดการใชพ้ลงังาน
เมือ่คณุปิดโทรทศัน ์เครือ่งจะเขา้สูโ่หมดสแตนดบ์าย ในโหมดนี ้เครือ่งจะยงัใชพ้ลงังานในปรมิาณเล็กนอ้ย ในการลดการใช ้
พลงังาน ใหถ้อดปลั๊กสายไฟเมือ่คณุไมใ่ชโ้ทรทศันเ์ป็นเวลานาน

ใบอนญุาต

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�าเตอืน - เพือ่ป้องกนัการลกุลามในกรณีทีเ่กดิเพลงิไหม ้โปรดเกบ็เทยีนและสิง่ของทีม่เีปลวไฟอืน่ๆ หา่ง
จากผลติภณัฑต์ลอดเวลา
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ภาคผนวก : ระดบัความเหมาะสมของรายการ
ตวัอกัษร ไอคอน ค�าอธบิาย

ไมก่�าหนด กรณีไมม่กีารระบรุหสัจากชอ่งรายการ

ป
รายการส�าหรับเด็กปฐมวยั

อาย ุ3-5 ปี

ด
รายการส�าหรับเด็ก

อาย ุ6-12 ปี

ท รายการทีเ่หมาะส�าหรับผูช้มทกุวยั

น13

รายการทีเ่หมาะสมกบัผูช้ม
ทีม่อีาย ุ13 ปีขึน้ไป

ผูช้มทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 13 ปี
ควรไดรั้บค�าแนะน�า

น18

รายการทีเ่หมาะสมกบัผูช้ม
ทีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไป

ผูช้มทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 18 ปี
ควรไดรั้บค�าแนะน�า

ฉ รายการเฉพาะไมเ่หมาะส�าหรับเด็กและเยาวชน



เวน้หนา้นีว้า่งไว้



เวน้หนา้นีว้า่งไว้



เวน้หนา้นีว้า่งไว้



-04© 2020 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลขิสทิธิ์

ตดิตอ่เครอืขา่ยซมัซุงท ัว่โลก
ถา้คณุมขีอ้ซกัถามหรอืความคดิเห็นเกีย่วกบัผลติภณัฑข์อง Samsung โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้ของ Samsung

ประเทศ ศนูยบ์รกิาร 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)

www.samsung.com/in/support
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)

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

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 www.samsung.com/tr/support

JORDAN 0800-22273
06 5777444

www.samsung.com/levant/supportLEBANON 1299
IRAQ 80010080
MOROCCO 080 100 22 55 www.samsung.com/n_africa/support
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