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ขอ้ควรระวงัดำ้นควำมปลอดภยั
อา่นขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัตอ่ไปนีก้อ่นใชง้านจอภาพ
• ใชเ้ฉพาะอปุกรณเ์สรมิทีจั่ดใหม้าพรอ้มกบัจอภาพนีห้รอืทีไ่ดรั้บการ

แนะน�าโดยผูผ้ลติเทา่นัน้
• จัดเกบ็บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิของผลติภณัฑไ์วใ้นทีจั่ดเกบ็ทีเ่ด็กไมส่ามารถ

เขา้ถงึได ้
• กอ่นเชือ่มตอ่จอภาพเขา้กบัเตา้เสยีบปลั๊กไฟ ตรวจใหแ้น่ใจวา่อตัราแรง

ดนัไฟฟ้าของสายไฟท�างานเขา้กบัขอ้มลูจ�าเพาะทางไฟฟ้าในประเทศที่
คณุอาศยัอยูไ่ด ้

• จะตอ้งเชือ่มตอ่ปลั๊กสายไฟเขา้กบัเตา้เสยีบปลั๊กไฟทีเ่ดนิสายไฟและตอ่
สายดนิอยา่งเหมาะสม

• อยา่ใชม้อืเปียกสมัผัสปลั๊กไฟ มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าดดูไดง้า่ย
• จัดวางจอภาพบนต�าแหน่งทีม่ัน่คงและระบายอากาศไดด้ี
• อยา่วางจอภาพใกลก้บัแหลง่ก�าเนดิความรอ้นใดๆ เชน่ อปุกรณร์ะบาย

ความรอ้นทางไฟฟ้าหรอืแสงแดดโดยตรง
• รหูรอืชอ่งเปิดบนตวัจอภาพออกแบบมาส�าหรับการระบายอากาศ อยา่ให ้

มวีสัดปิุดทบัหรอืปิดกัน้ชอ่งระบายอากาศเหลา่นัน้
• อยา่ใชง้านจอภาพใกลก้บัน�้า เครือ่งดืม่ หรอืของเหลวทกุชนดิ หากไม่

สามารถปฏบิตัติาม อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าดดูหรอืจอภาพเสยีหายได ้
• ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดปลั๊กออกจากจอภาพทกุครัง้กอ่นท�าความสะอาด
• เนือ่งจากพืน้ผวิหนา้จอของจอภาพเกดิรอยขดูขดีไดง้า่ย พงึหลกีเลีย่ง

อยา่ใหว้สัดแุข็งหรอืคมสมัผัสกบัพืน้ผวิหนา้จอ
• ใชผ้า้นุ่มชนดิไรเ้สน้ขนแทนการใชก้ระดาษทชิชเูพือ่เชด็ท�าความสะอาด

จอภาพ คณุสามารถใชน้�้ายาลา้งกระจกเพือ่ท�าความสะอาดจอภาพได ้
หากจ�าเป็น แตอ่ยา่ใชน้�้ายาชนดิฉีดพน่ลงบนหนา้จอของจอภาพโดยตรง

• ใหถ้อดปลั๊กไฟออก ถา้จะไมไ่ดใ้ชง้านจอภาพเป็นเวลานาน
• อยา่พยายามถอดแยก หรอืซอ่มแซมจอภาพดว้ยตวัเอง
• จอภาพใชแ้ผงจอชนดิใหแ้สงสนี�้าเงนิต�า่และสอดคลอ้งมาตฐานโซลชูนั

ฮารด์แวรท์ีป่ลอ่ยแสงสนี�้าเงนิต�า่ของ TÜV Rheinland ทีโ่หดรเีซต็คา่
จากโรงงาน/คา่เริม่ตน้  
(ความสวา่ง: 40%, ความเปรยีบตา่ง: 50%, CCT: ปกต,ิ โหมดพรเีซต็: 
มาตรฐาน
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ขอ้ควรระวงัอนัตรำยเกีย่วกบักำรยดึต�ำแหนง่ม ัน่คง
ผลติภณัฑอ์าจหลน่จากทีส่งูได ้ท�าใหเ้กดิการไดรั้บบาดเจ็บสว่นบคุคลหรอื
เสยีชวีติได ้เพือ่ป้องกนัการไดรั้บบาดเจ็บ จะตอ้งตดิยดึผลติภณัฑน์ีบ้นพืน้/
ผนังโดยสอดคลอ้งกบัค�าแนะน�าการตดิตัง้
คณุสามารถหลกีเลีย่งการบาดเจ็บหลายลกัษณะโดยเฉพาะส�าหรับเด็ก โดย
ใชข้อ้ควรระวงัอยา่งงา่ย เชน่:
• ใชข้าตัง้หรอืใชว้ธิกีารตดิตัง้ทีแ่นะน�าโดยผูผ้ลติของชดุผลติภณัฑเ์สมอ
• ใชเ้ฟอรน์เิจอรท์ีส่ามารถรองรับน�้าหนักผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งปลอดภยัเสมอ
• ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ผลติภณัฑจ์ะไมแ่ขวนตวัทีข่อบของเฟอรน์เิจอร์

รองรับเสมอ
• ใหค้วามรูก้บัเด็กเล็กเกีย่วกบัอนัตรายของการปีนขึน้ไปบนเฟอรน์เิจอร์

เพือ่เขา้ถงึผลติภณัฑห์รอืสว่นควบคมุของผลติภณัฑเ์สมอ
• จัดระเบยีบการเดนิสายไฟและสายเคเบลิทีเ่ชือ่มตอ่กบัผลติภณัฑข์อง

คณุเพือ่ไมใ่หเ้กดิการสะดดุ ฉุดดงึ หรอืควา้จับรา่งกายได ้
• หา้มวางผลติภณัฑใ์นต�าแหน่งทีไ่มม่ัน่คง
• หา้มวางผลติภณัฑบ์นเฟอรน์เิจอรท์รงสงู (เชน่ ตูเ้กบ็ของหรอืชัน้วาง

หนังสอื) โดยไมม่ี
• สลกัยดึเฟอรน์เิจอรแ์ละผลติภณัฑเ์พือ่การค�้าจนุทีเ่หมาะสม
• หา้มวางผลติภณัฑบ์นผา้หรอืวสัดอุืน่ๆ ทีอ่าจตดิตัง้อยูร่ะหวา่งผลติภณัฑ์

และเฟอรน์เิจอรท์ีร่องรับ
• หา้มวางสิง่ของทีอ่าจลอ่ลวงเด็กเล็กปีนขึน้ไปได ้เชน่ ของเลน่และ

รโีมทคอนโทรล ทีด่า้นบนของผลติภณัฑห์รอืเฟอรน์เิจอรท์ีว่าง
ผลติภณัฑไ์ว ้

• เมือ่ตอ้งการจัดเกบ็ผลติภณัฑแ์ละเคลือ่นยา้ยต�าแหน่ง ใหใ้ชข้อ้พจิารณา
เดยีวกนักบัขา้งตน้

• เพือ่ป้องกนัการไดรั้บบาดเจ็บสว่นบคุคลหรอืความเสยีหายตอ่ผลติภณัฑ์
อนัเกดิจากการคว�า่เนือ่งจากแผน่ดนิไหวหรอืแรงกระแทกอืน่ๆ จะตอ้งตดิ
ตัง้ผลติภณัฑใ์นต�าแหน่งทีเ่หมาะสมและมมีาตรการป้องกนัการลม้คว�า่
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บทน�ำ
กำรแกะหบีหอ่
1. เปิดฝาปิดดา้นบนของกลอ่งดา้นบน

2. แกะชิน้สว่นประกอบออกจากโฟม EPS
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3. ถอดตวัล็อกยดึกลอ่งสว่นบนกบักลอ่งสว่นลา่งออก

4. จับยดึทีด่า้นขา้งของกลอ่งสว่นบนทัง้สองดา้นใหม้ัน่คง และยกขึน้เพือ่น�า
ออกจากกลอ่งสว่นลา่ง
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5. แกะโฟม EPS สว่นบนและดา้นขา้งออก

6. เอาจอภาพออกมาจากกลอ่งสว่นลา่งอยา่งระมดัระวงั
ส�ำคัญ: เพื่อป้องกันหน้าจอ ห้ามแกะถุงพลาสติกหุ้มรอบจอภาพออกจนกว่าคุณ
จะวางจอภาพบนโต๊ะวาง ดูที่ หน้า 14
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หมำยเหต:ุ เราขอแนะน�าใหใ้ชค้นอยา่งนอ้ยสองคนเพือ่เคลือ่นยา้ยจอภาพ

รำยกำรชิน้สว่นในกลอ่งบรรจภุณัฑ์
รายการตอ่ไปนีใ้หม้าพรอ้มกบักลอ่งบรรจภุณัฑข์องคณุ ถา้ตรวจพบวา่
รายการใดขาดหายไป โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายในทอ้งถิน่ของคณุ

จอภาพ ฐานวางจอภาพ (x2) รโีมทคอนโทรล

สายไฟ สาย HDMI สาย USB

Multilingual
Installation
Guide

AORUS FO48U

Warranty Card

สายเคเบลิ DP คูม่อืเริม่ตน้อยา่งยอ่ บตัรรับประกนั

หมำยเหต:ุ โปรดจัดเกบ็กลอ่งบรรจภุณัฑแ์ละวสัดบุรรจภุณัฑไ์วส้�าหรับการขนสง่
จอภาพในอนาคต
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ภำพรวมของผลติภณัฑ์
มมุมองดำ้นหนำ้

1

2

1 LED เพาเวอร์ 2 ปุ่ มควบคมุ
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มมุมองดำ้นหลงั

USB 3.0 HDMI-2 HDMI-1 DP TYPE-C

2 3 5 6 7 81

9

4

1 แจ็คเสยีบ AC IN
2 พอรต์ชอ่งสญัญาณขาออก
3 แจ็คเสยีบหฟัูง
4 พอรต์ HDMI (x2)
5 DisplayPort

6 พอรต์ USB Type-C
7 พอรต์อปัสตรมี USB
8 พอรต์ USB 3.0 (x2)
9 ล็อค Kensington

หมำยเหต:ุ 
 HDMI, โลโก ้HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็น
เครือ่งหมายการคา้ของ HDMI Licensing LLC.
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รโีมทคอนโทรล

1 2

5
8

7

9

6

4
3

1 ปุ่ มเพาเวอร์
2 ปุ่ มอนิพทุ
3 ปุ่ ม Enter
4 ปุ่ มการน�าทาง 

(ขึน้/ลง/ซา้ย/ขวา)

5 ปุ่ มโหมดภาพ
6 ปุ่ มปิดเสยีง
7 ปุ่ มโหมดเสยีง
8 ปุ่ มเพิม่ระดบัเสยีง
9 ปุ่ มลดระดบัเสยีง
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เร ิม่ตน้กำรใชง้ำน
กำรตดิต ัง้ฐำนวำงจอภำพ
1. วางจอภาพบนโตะ๊โดยใหห้นา้จอหนัลงลา่ง

หมำยเหต:ุ เราแนะน�าใหค้ณุปิดคลมุพืน้ผวิโตะ๊ดว้ยผา้นุ่มเพือ่ป้องกนัความเสยี
หายตอ่จอภาพ

ส�ำคัญ: เพื่อป้องกันหน้าจอ ห้ามแกะถุงพลาสติกหุ้มรอบจอภาพออกจนกว่าคุณ
จะวางจอภาพบนโต๊ะวาง

2. จัดแนวและตดิตัง้ฐานวางจอภาพลงในชอ่งเสยีบตดิตัง้ทีด่า้นลา่งของ
จอภาพ

3. ยดึฐานวางจอภาพดว้ยสกรสูีต่วั
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4. ยกจอภาพใหอ้ยูใ่นต�าแหน่งวางตัง้ขึน้และวางบนพืน้ทีม่ัน่คง
หมำยเหต:ุ เราขอแนะน�าใหใ้ชค้นอยา่งนอ้ยสองคนเพือ่ยกจอภาพ

5. แกะถงุพลาสตกิหุม้รอบจอภาพออก

การแกะถงุพลาสตกิออก



- 15 -

คูม่อืผูใ้ชจ้อภาพ

กำรใสแ่บตเตอรีล่งในรโีมทคอนโทรล
1. เปิดฝาครอบแบตเตอรี่

2. ใสแ่บตเตอรีข่นาด AAA สองกอ้นลงในชอ่งใสแ่บตเตอรี ่ตรวจสอบวา่ได ้
ใสแ่บตเตอรีล่งในขัว้ทีถ่กูตอ้ง

AAA
AAA

3. เปลีย่นฝาครอบแบตเตอรี่
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กำรตดิต ัง้ตวัตดิยดึผนงั (อปุกรณซ์ือ้เพิม่)
ใชเ้ฉพาะชดุตวัตดิยดึผนังขนาด 300 x 300 มม. ทีแ่นะน�าโดยผูผ้ลติเทา่นัน้

1. วางจอภาพบนโตะ๊โดยใหห้นา้จอหนัลงลา่ง
หมำยเหต:ุ เราแนะน�าใหค้ณุปิดคลมุพืน้ผวิโตะ๊ดว้ยผา้นุ่มเพือ่ป้องกนัความเสยี
หายตอ่จอภาพ

2. ถอดสกรสูีต่วัทีย่ดึฐานวางจอภาพออก

3. เอาฐานวางจอภาพออก
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4. ตดิยดึตวัตดิยดึผนังเขา้กบัรตูดิยดึทีด่า้นหลงัของจอภาพ จากนัน้ใชส้กรู
ยดึทีร่องยดึเขา้ต�าแหน่ง

300 mm

300 mm

หมำยเหต:ุ ส�าหรับการตดิยดึจอภาพบนผนัง ใหด้ทูีคู่ม่อืการตดิตัง้ทีใ่หม้าพรอ้มกบั
ชดุตวัตดิยดึผนัง ขนาดสกรตูดิยดึ VESA: ขัน้ต�า่ M6 x 16 มม.
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กำรเชือ่มตอ่

USB 3.0 HDMI-2 HDMI-1 DP TYPE-C

2 5 7 81 3 64

1 สายไฟ
2 สายสญัญาณเสยีง
3 สายหฟัูง
4 สายเคเบลิ HDMI

5 สาย DisplayPort
6 สายเคเบลิ USB แบบ C 

(อปุกรณซ์ือ้เพิม่)
7 สาย USB (A ตวัผูไ้ปยงั B ตวัผู)้
8 สายเคเบลิ USB
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กำรใชง้ำนอปุกรณ์
กำรเปิด/ปิดจอภำพ
กำรเปิด
1. เชือ่มตอ่สายไฟดา้นหนึง่เขา้กบัแจ็คเสยีบ AC IN ทีด่า้นหลงัของจอภาพ
2. เชือ่มตอ่สายไฟอกีดา้นหนึง่เขา้กบัเตา้เสยีบปลั๊กไฟ
3. กดปุ่ ม ควบคมุ เพือ่เปิดจอภาพ ไฟ LED การจา่ยไฟจะตดิเป็นสขีาว บง่

ชีว้า่จอภาพพรอ้มใชง้านแลว้

หมำยเหต:ุ 
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถใชปุ้่ ม  บนรโีมทคอนโทรลเพือ่เปิดจอภาพได ้
• ถา้ไฟ LED การจา่ยไฟยงัดบัอยูห่ลงัจากเปิดจอภาพแลว้ โปรดตรวจสอบการตัง้

คา่ ตวับง่ชี ้LED ในเมนู กำรต ัง้คำ่ ดทูี ่หนา้ 37

กำรปิด
กดปุ่ ม ควบคมุเป็นเวลา 2 วนิาทเีพือ่ปิดจอภาพ
หมำยเหต:ุ 
• เมือ่หนา้จอหลกัปรากฎขึน้บนหนา้จอ คณุยงัสามารถปิดจอภาพโดยการเลือ่นปุ่ ม 

ควบคมุ ลงลา่ง ( ) ได ้ดทูี ่หนา้ 26
• นอกจากนีค้ณุยงัสามารถใชปุ้่ ม  บนรโีมทคอนโทรลเพือ่ปิดจอภาพได ้
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ขอ้แนะน�ำเพือ่ควำมสะดวกของผูใ้ช้
ค�าแนะน�าเพือ่การดจูอภาพของคณุอยา่งสะดวกสบาย:
• ระยะหา่งการดหูนา้จอทีเ่หมาะสมส�าหรับจอภาพมชีว่งตัง้แตป่ระมาณ 

152 ซม. ถงึ 244 ซม. (5 ฟตุ ถงึ 8 ฟตุ)
• แนวปฏบิตัทิัว่ไปคอืการจัดวางต�าแหน่งจอภาพทีด่า้นบนของหนา้จออยูท่ี่

หรอืต�า่กวา่ระดบัสายตาของคณุเล็กนอ้ยเมือ่คณุน่ังตามทีส่ะดวกของคณุ
แลว้

• ใชก้ารใหแ้สงสวา่งทีเ่หมาะสมส�าหรับประเภทการท�างานของคณุ 
• หยดุพักเป็นประจ�าและบอ่ยครัง้ (อยา่งนอ้ย 10 นาท)ี ทกุ 30 นาที
• ใหม้องออกจากหนา้จอของจอภาพเป็นครัง้คราวและโฟกสัไปยงัวตัถทุี่

อยูไ่กลออกไปอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 20 วนิาทใีนระหวา่งพักเบรก
• การบรหิารดวงตาสามารถชว่ยลดความลา้ของดวงตาได ้ทวนซ�้าการ

บรหิารดวงตาบอ่ยๆ: (1) มองขึน้บนแลว้ลงลา่ง (2) คอ่ยๆ หมนุกลอก
ดวงตาของคณุ (3) เลือ่นสายตาในแนวทะแยงมมุ
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อำยกุำรใชง้ำน OLED ทีน่ำนขึน้
APCS (ระบบชดเชยกำรป้องกนัอตัโนมตั)ิ
เพือ่ลดความเสีย่งของภาพคา้งบนหนา้จอ ถา้ใชง้านจอภาพเป็นเวลานาน
กวา่ 4 ชัว่โมง กระบวนการ APCS จะเริม่ท�างานโดยอตัโนมตัหิลงัจากปิด
จอภาพ นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเริม่กระบวนการ APCS ดว้ยตวัเองผา่นเมนู 
OSD ได ้
เมือ่กระบวนการ APCS เริม่ท�างาน จอภาพจะแสดงผลขอ้ความเตอืนและ
ไฟ LED การจา่ยไฟจะเริม่ตดิกะพรบิสขีาว เมือ่ไฟ LED การจา่ยไฟดบั บง่ชี้
ไดว้า่กระบวนการ APCS เสร็จสมบรูณแ์ลว้ ระยะเวลาของกระบวนการ APCS 
อยูท่ีป่ระมาณ 5 นาที

AOCS (ระบบชดเชยภำยในอตัโนมตั)ิ
เพือ่ลดความเสีย่งของภาพคา้งบนหนา้จอ ถา้ใชง้านจอภาพเป็นเวลานาน
กวา่ 1500 ชัว่โมง กระบวนการ AOCS จะเริม่ท�างานโดยอตัโนมตัหิลงัจาก
ปิดจอภาพ นอกจากนีค้ณุยงัสามารถเริม่กระบวนการ AOCS ดว้ยตวัเองผา่น
เมนู OSD ได ้
เมือ่กระบวนการ AOCS เริม่ท�างาน จอภาพจะแสดงผลขอ้ความเตอืนและไฟ 
LED การจา่ยไฟจะเริม่ตดิกะพรบิสขีาว เมือ่ไฟ LED การจา่ยไฟดบั บง่ชีไ้ด ้
วา่กระบวนการ AOCS เสร็จสมบรูณแ์ลว้ 

• ระยะเวลาของกระบวนการ AOCS อยูท่ีป่ระมาณ 1 ชัว่โมง
• ในระหวา่งกระบวนการ AOCS ลกัษณะภายนอกของเสน้การสแกนสขีาว

บนหนา้จอจะถอืวา่เป็นเรือ่งปกติ

หมำยเหต:ุ 
• ถา้คณุจ�าเป็นตอ้งปิดจอภาพในระหวา่งกระบวนการ APCS/AOCS ใหก้ดปุ่ ม  

บนรโีมทคอนโทรลหรอืเลือ่นปุ่ มควบคมุลง ( )
• ในระหวา่งกระบวนการ APCS/AOCS อยา่ปลดสายจา่ยไฟออกจากจอภาพ
• หลกีเลีย่งการเปิดจอภาพในระหวา่งกระบวนการ APCS/AOCS ถา้คณุเปิด

จอภาพ กระบวนการ APCS/AOCS จะถกูขดัจังหวะและจะเริม่ใหมห่ลงัจากปิด
จอภาพ

• ถา้รายการ APCS/AOCS ในเมนู OSD เป็นสเีทา บง่ชีว้า่ไมม่กีารใชง้านจอภาพ
นานมากกวา่ 4 ชัว่โมงหรอื 1500 ชัว่โมงตามล�าดบั
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ASC (กำรควบคมุกำรอยูก่บัทีอ่ตัโนมตั)ิ
ถา้ไมม่กีารใชง้านจอภาพเป็นระยะเวลาหนึง่ กระบวนการ ASC จะเริม่ท�างาน
เพือ่ลดความสวา่งของหนา้จอเรือ่ยๆ หรอืเปิดใชง้านโปรแกรมรักษาหนา้จอ 
ความสวา่งของหนา้จอจะถกุกูค้นืทนัทหีลงัจากระบบตรวจพบการโตต้อบกบั
จอภาพ
• หลงัจากไมไ่ดใ้ชง้านจอภาพ 5 นาท ีความสวา่งของหนา้จอจะลดลง 

30%
• หลงัจากไมไ่ดใ้ชง้านจอภาพ 10 นาท ีความสวา่งของหนา้จอจะลดลง 

50%
• หลงัจากไมไ่ดใ้ชง้านจอภาพ 15 นาท ีโปรแกรมรักษาหนา้จอจะเปิด

ท�างานโดยอตัโนมตั ิคณุจะเห็นค�าวา่ “AORUS” ปรากฎขึน้แบบสุม่บน
หนา้จอสเีขม้

ATC (กำรควบคมุเชงิกลยทุธโ์นมตั)ิ
ถา้ฟังกข์นัเชงิกลยทุธ ์AORUS (แดชบอรด์/ตวัชว่ยเกม) ถกูเปิดใชง้าน 
ความโปรง่ใสของกลอ่งขอ้ความจะถกูตัง้คา่ลว่งหนา้เป็น 20% และพกิเซล
ในพืน้ทีก่ลอ่งขอ้ความจะเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนือ่งโดยอตัโนมตั ิเมือ่จอแส
ดงผลปิดท�างาน คา่เหลา่นีจ้ะถกูรเีซต็โดยอตัโนมตัเิพือ่ป้องกนัภาพคา้งงน
หนา้จอ

TSS (ระบบสถติขิองเวลำ)
TSS รวมถงึฟังกช์นัตอ่ไปนี:้
• เวลารวมทีเ่ปิดใชง้านจอภาพ
• จ�านวนครัง้การด�าเนนิการกระบวนการ APCS/AOCS

ค�ำเตอืน! ถา้มกีารใชง้านจอภาพเป็นเวลานานกวา่ 36 ชัว่โมงโดยไมเ่รยีกใช ้
กระบวนการ APCS หนา้จอจะแสดงขอ้ความแจง้เตอืนและค�าแนะน�าวธิกีารเริม่
กระบวนการ APCS ขอ้ความจะหายไปโดยอตัโนมตัหิลงัจากหนึง่นาท ีถา้ไมป่ฏบิตั ิ
ตามค�าแนะน�า ขอ้ความจะปรากฎซ�้าๆ ทกุหนึง่ชัว่โมง
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กำรเลอืกแหลง่ก�ำเนดิอนิพทุ
1. เลือ่นปุ่ ม ควบคมุ ไปทางขวา  

( ) เพือ่เขา้สูเ่มนู Input  
(อนิพทุ)

2. เลือ่นปุ่ ม ควบคมุ ขึน้/ลง ( )  
เพือ่เลอืกแหลง่ก�าเนดิอนิพทุที่
ตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม ควบคมุ
เพือ่ยนืยนั

หมำยเหต:ุ นอกจากนีค้ณุยงัสามารถใชปุ้่ มบนรโีมทคอนโทรลเพือ่ท�างานตอ่ไปนี:้
 √ ใชปุ้่ ม กำรน�ำทำง/Enter เพือ่ท�าการเลอืก
 √ กดปุ่ ม  เพือ่เขา้สูเ่มนู อนิพทุ โดยตรง

Select Exit

Input

HDMI 1

HDMI2

DisplayPort

Type-C
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กำรใชง้ำน
หมำยเหต:ุ คณุสามารถใชปุ้่ ม ควบคมุ หรอืปุ่ ม กำรน�ำทำง/Enter บน
รโีมทคอนโทรลไปยงัเมนูและท�าการปรับคา่ตา่งๆ ได ้

เมนดูว่น
แป้นลดั
ตามคา่เริม่ตน้ ปุ่ ม ควบคมุ ถกูก�าหนดดว้ยฟังกช์นัการท�างานทีเ่ฉพาะ 
หมำยเหต:ุ เมือ่ตอ้งการเปลีย่นฟังกช์นัการท�างานของแป้นลดั ใหด้ทูีห่วัขอ้ "Quick 
Switch (สลบัดว่น)"ใน หนา้ 37

เมือ่ตอ้งการเขา้ถงึฟังกช์นัการท�างานของแป้นลดั ใหท้�าดงัตอ่ไปนี:้

• เลือ่นปุ่ ม ควบคมุ ขึน้ ( )เพือ่เขา้สูเ่มนู Black Equalizer (ตวัปรบั
สมดลุสดี�ำ)
เลือ่นปุ่ ม ควบคมุ ขึน้/ลง ( ) 
เพือ่ปรับการตัง้คา่ แลว้กดปุ่ ม 
ควบคมุ เพือ่ยนืยนั

Adjust Exit

Black Equalizer

10
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• เลือ่นปุ่ ม ควบคมุ ลง ( ) เพือ่เขา้สูเ่มนู Picture Mode (โหมด
ภำพ)
เลือ่นปุ่ ม ควบคมุ ขึน้/ลง ( ) 
เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ แลว้
กดปุ่ ม ควบคมุ เพือ่ยนืยนั
หมำยเหต:ุ นอกจากนีค้ณุยงัสามารถ
ใชปุ้่ ม  บนรโีมทคอนโทรลเพือ่
เขา้ถงึ Picture Mode (โหมดภำพ) 
ไดโ้ดยตรง

• เลือ่นปุ่ ม ควบคมุไปทางซา้ย ( ) เพือ่เขา้สูเ่มนู Volume (ระดบั
เสยีง)
เลือ่นปุ่ ม ควบคมุ ขึน้/ลง ( ) 
เพือ่ปรับระดบัเสยีงหฟัูง  
และกดปุ่ ม ควบคมุ เพือ่ยนืยนั
หมำยเหต:ุ นอกจากนีค้ณุยงั
สามารถกดปุ่ ม  หรอื  บน
รโีมทคอนโทรลเพือ่เขา้ถงึเมนู  
Volume (ระดบัเสยีง) ไดโ้ดยตรง

• เลือ่นปุ่ ม ควบคมุ ไปทางขวา ( ) เพือ่เขา้สูเ่มนู Input (อนิพตุ) ดทูี่
หวัขอ้ "การเลอืกแหลง่ก�าเนดิอนิพทุ"

หมำยเหต:ุ เมือ่ตอ้งการปิดเมนู เลือ่นปุ่ ม ควบคมุ ไปทางซา้ย ( )

Select Exit

Picture Mode

sRGB

Custom 1

Custom 2

Custom 3

Green

Adjust Exit

Volume

30
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คูม่อืกำรใชปุ้่ มฟงักช์นั
กดปุ่ ม ควบคมุเพือ่แสดงเมนู หลกั

EXIT

SETTING

POWER OFF

GAME ASSISTDASHBOARD

ผูช้ว่ยของเกม

การตัง้คา่

การปิด

แดชบอรด์

ออก

จากนัน้ใชปุ้่ ม ควบคมุ เพือ่เลอืกฟังกช์นัทีต่อ้งการ แลว้ก�าหนดคา่ที่
เกีย่วขอ้ง

Dashboard (แดชบอรด์)
เมือ่เมนู หลกั ปรากฎบนหนา้จอแลว้ ใหเ้ลือ่นปุ่ ม ควบคมุไปทางซา้ย  
( ) เพือ่เขา้สูเ่มนู Dashboard (แดชบอรด์)

Select Exit

Dashboard

Function

Dashboard Location

ON

OFF

CPU Temperature

CPU Frequency

CPU Fan Speed

CPU Usage Rate

GPU Temperature

GPU Frequency

GPU Fan Speed

• Function (ฟงักช์นั): เปิดใชง้าน/ปิดใชง้านฟังกช์นั เมือ่เปิดใชง้าน
แลว้ คณุสามารถเลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการทีจ่ะใหแ้สดงบนหนา้จอ

• Dashboard Location (ต�ำแหนง่ของแดชบอรด์): ระบตุ�าแหน่ง
ของขอ้มลูแดชบอรด์ทีจ่ะใหแ้สดงบนหนา้จอ
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เมือ่เสร็จสิน้การก�าหนดคา่แดชบอรด์แลว้ ระบบจะถา่ยโอนขอ้มลูระบบไปยงั 
SOC ผา่นพอรต์ USB และแสดงคา่ของฟังกช์นัทีเ่ลอืกบนหนา้จอ

CPU Temperature
CPU Frequency
CPU Fan Speed
CPU Usage Rate
GPU Temperature
GPU Frequency
GPU Fan Speed
GPU Usage Rate
AORUS Mouse DPI

หมำยเหต:ุ ตรวจสอบวา่ไดเ้ชือ่มตอ่สาย USB เขา้กบัพอรต์อปัสตรมี USB ของ
จอภาพและพอรต์ USB ของคอมพวิเตอรข์องคณุไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

Game Assist (ผูช้ว่ยของเกม)
เมือ่เมนู หลกั ปรากฎบนหนา้จอแลว้ ใหเ้ลือ่นปุ่ ม ควบคมุ ไปทางขวา  
( ) เพือ่เขา้สูเ่มนู Game Assist (ผูช้ว่ยของเกม)

Select Exit

GameAssist

AORUS Info

Display
Alignment

Crosshair

Gaming Timer

Gaming Counter

Refresh Rate

Info Location

OFF

Count Up

Count Down
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• AORUS Info (ขอ้มลูเกีย่วกบั AORUS): ตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกม
ของ FPS (การยิง่มมุมองบคุคลทีห่นึง่)
 √ เลอืก Gaming Timer (ตวัต ัง้เวลำของเกม) เพือ่เลอืกโหมดตวั

ตัง้เวลา เมือ่ตอ้งการปิดใชง้านฟังกช์นันี ้ใหก้�าหนดการตัง้คา่ไปที ่
OFF (ปิด)

 √ เลอืก Gaming Counter (ตวันบักำรเลน่เกม) หรอื Refresh 
Rate (อตัรำรเีฟรช) เพือ่เปิดใชง้าน/ปิดใชง้านคา่ตวันับการเลน่
เกมหรอือตัรารเีฟรชแบบเรยีลไทม์

 √ เลอืก Info Location (ต�ำแหนง่ขอ้มลู) เพือ่ระบตุ�าแหน่งของ
ขอ้มลูทีจ่ะใหแ้สดงบนหนา้จอ

00:00

00

60

• Crosshair (กรอบเล็ง): เลอืกชนดิกรอบเล็งทีต่อ้งการใหเ้หมาะกบั
สภาพแวดลอ้มการเลน่เกมของคณุ ซึง่จะท�าใหค้ณุเล็งเป้าในเกมไดง้า่ย
ขึน้ 

• Display Alignment (กำรปรบัแนวกำรแสดงผล): เมือ่เปิดใช ้
งานฟังกช์นันี ้จอภาพจะแสดงเสน้การปรับแนวทัง้สีด่า้นของหนา้จอ ให ้
เครือ่งมอืทีค่ณุสามารถปรับแนวจอภาพหลายจอเขา้กนัไดอ้ยา่งสมบรูณ์
แบบ
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ก�ำหนดคำ่ของอปุกรณ์
เมือ่เมนู หลกั ปรากฎบนหนา้จอแลว้ ใหเ้ลือ่นปุ่ ม ควบคมุ ขึน้ ( ) เพือ่
เขา้สูเ่มนู Settings (กำรต ัง้คำ่)

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Save Settings

Reset all

Aim Stabilizer 

Black Equalizer

Super Resolution

Display Mode

Display Position

Adaptive Sync

Picture Mode Green

Resolution Aim Stabilizer Overdrive Refresh Rate Adaptive Sync
3840x2160 OFF Smart OD 60 HZ OFF

Black Equalizer
10

10

คูม่อืปุ่ ม

Gaming (เกม)
ก�าหนดตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกม

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Save Settings

Reset all

Aim Stabilizer 

Black Equalizer

Super Resolution

Display Mode

Display Position

Adaptive Sync

Picture Mode Green

Resolution Aim Stabilizer Overdrive Refresh Rate Adaptive Sync
3840x2160 OFF Smart OD 60 HZ OFF

Black Equalizer
10

10

รำยกำร ค�ำอธบิำย

Aim Stabilizer  
(ปรับความ
เสถยีรของเป้า)

เมือ่เปิดใชง้านฟังกช์นันี ้จอภาพจะลดการเบลอของภาพ
เคลือ่นไหวในเกมทีม่กีารเคลือ่นไหวรวดเร็ว
หมำยเหต:ุ ฟังกช์นันีไ้มพ่รอ้มใชง้านภายใตเ้งือ่นไขตอ่ไปนี:้
- เมือ่การตัง้คา่ความถีต่�า่กวา่ 100Hz
- เมือ่ฟังกช์นั Adaptive Sync ถกูเปิดใชง้าน

Black Equalizer 
(ตวัปรับสมดลุ
สดี�า)

ปรับความสวา่งของพืน้ทีส่ดี�า
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รำยกำร ค�ำอธบิำย

Super 
Resolution 
(ความละเอยีด
สงู)

ปรับภาพทีม่คีวามละเอยีดต�า่มคีวามคมชดัสงูขึน้

Display Mode 
(โหมดแสดงผล)

เลอืกอตัราสว่นภาพของหนา้จอ
• เต็ม: ปรับขนาดภาพอนิพทุใหเ้ต็มหนา้จอ เหมาะ

ส�าหรับภาพทีม่อีตัราสว่นภาพ 16:9
• อตัราสว่น: แสดงภาพอนิพทุโดยไมเ่ตมิการบดิเบีย้ว

ทางเรขาคณติบนหนา้จอมากทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้
• 1:1: แสดงภาพขาเขา้ในความละเอยีดดัง้เดมิโดย

ไมม่กีารปรับขนาดใด ๆ
• 22”W (16:10): แสดงภาพขาเขา้เหมอืนกบัการ

แสดงผลบนหนา้จอขนาด 22”W ทีม่อีตัราสว่นภาพ 
16:10

• 23”W (16:9): แสดงภาพขาเขา้เหมอืนกบัการแสดง
ผลบนหนา้จอขนาด 23”W ทีม่อีตัราสว่นภาพ 16:9

• 23.6”W (16:9): แสดงภาพขาเขา้เหมอืนกบัการ
แสดงผลบนหนา้จอขนาด 23.6”W ทีม่อีตัราสว่น
ภาพ 16:9

• 24”W (16:9): แสดงภาพขาเขา้เหมอืนกบัการแสดง
ผลบนหนา้จอขนาด 24”W ทีม่อีตัราสว่นภาพ 16:9

• 27”W (16:9): แสดงภาพขาเขา้เหมอืนกบัการแสดง
ผลบนหนา้จอขนาด 27”W ทีม่อีตัราสว่นภาพ 16:9

• 32”W (16:9): แสดงภาพขาเขา้เหมอืนกบัการแสดง
ผลบนหนา้จอขนาด 32”W ทีม่อีตัราสว่นภาพ 16:9

หมำยเหต:ุ ตวัเลอืกนีไ้มส่ามารถท�างานรว่มกบัฟังกช์นั 
Adaptive Sync (การซงิคแ์บบอะแดปทปี) ได ้

Display 
Position  
(แสดงต�าแหน่ง)

ก�าหนดต�าแหน่งของหนา้จอโหมดแสดงผล

Adaptive Sync 
(อะแดปทฟี 
Sync)

เมือ่เปิดใชง้านฟังกช์นันี ้จอภาพจะขจัดการลา่ชา้ของ
หนา้จอและภาพขาดในขณะเลน่เกม
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Picture (ภำพ)
ก�าหนดตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพ

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Save Settings

Reset all

Custom 1

Custom 2

Custom 3

Green

Picture Mode Green

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temp.
40 50 5 22 Normal

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

Brightness

Contrast

Advance Contrast

6 axis Color

Color Vibrance

Sharpness

Gamma

40

เลอืก โหมดภาพทีต่ัง้คา่ลว่งหนา้โหมดใดโหมดหนึง่
• Custom 1 (ก�าหนดเอง 1): การตัง้คา่โหมดภาพทีป่รับแตง่
• Custom 2 (ก�าหนดเอง 2): การตัง้คา่โหมดภาพทีป่รับแตง่
• Custom 3 (ก�าหนดเอง 3): การตัง้คา่โหมดภาพทีป่รับแตง่
• Green (สเีขยีว): ส�าหรับการประหยดัการใชพ้ลงังานของจอภาพ

จากนัน้คณุสามารถตัง้คา่ภาพดงัตอ่ไปนี้

รำยกำร ค�ำอธบิำย

Brightness  
(ความสวา่ง)

ปรับความสวา่งของภาพ

Contrast  
(คอนทราสต)์

ปรับความเปรยีบตา่งของภาพ

Advance 
Contrast  
(คอนทราสตข์ัน้
สงู)

ปรับระดบัสดี�าขงภาพเพือ่ใหไ้ดค้วามเปรยีบตา่งทีม่ี
ประสทิธภิาพดทีีส่ดุ

6 axis Color  
(ส ี6 แกน)

การปรับสขีัน้สงูซึง่ผูใ้ชส้ามารถปรับแตง่เฉดสแีละความ
อิม่ตวัของสสี�าหรับสแีตล่ะแกนทลีะรายการได ้

Color Vibrance 
(ความอิม่ตวั
ของส)ี

ปรับความเขม้ของสใีหน้ิง่มากขึน้
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รำยกำร ค�ำอธบิำย

Sharpness  
(ความคมชดั)

ปรับความคมชดัของภาพ

Gamma  
(แกมมา่)

ปรับความสวา่งระดบักลาง

Color Temp.  
(อณุหภมูสิ)ี

เลอืกอณุหภมูสิี
หมำยเหต:ุ เลอืก User Define (ผูใ้ชก้�ำหนด) เพือ่ก�าหนด
อณุหภมูสิโีดยการปรับระดบัสแีดง (R), สเีขยีว (G) หรอื
สนี�้าเงนิ (B) ตามความตอ้งการของคณุ

Color Space  
(ปรภิมูสิ)ี

เลอืกปรภิมูสิสี�าหรับเอาทพ์ทุสขีองจอภาพ

Senseye 
Demo  
(การสาธติ 
Senseye)

แยกหนา้จอเป็นครึง่สองสว่น (2 หนา้ตา่ง) 
ภาพของโหมดทีเ่ลอืกทีม่คีา่เริม่ตน้ของภาพจะปรากฏขึน้
บนหนา้ตา่งดา้นซา้ย และภาพทีป่รับแลว้พรอ้มคา่ใหมจ่ะ
ปรากฎขึน้หนา้ตา่งทางขวา

Reset Picture  
(รเีซต็ภาพ)

รเีซต็การตัง้คา่ Picture (ภำพ) ทัง้หมดไปเป็นคา่เริม่
ตน้
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หมำยเหต:ุ โหมดภาพตอ่ไปนีจ้ะแสดงเมือ่เปิดใชง้านฟังกช์นั HDR เทา่นัน้

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Save Settings

Reset all

HDR 

HDR_Game

HDR_Movie

HDR_HLG

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

Brightness

Contrast

Light Enhance

Color Enhance

Dark Enhance

Local Dimming

Reset Picture

Picture Mode Green

HDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temp.
40 50 5 22 Normal

40

• Light Enhance (เพิม่แสง): ปรับปรงุประสทิธภิาพความสวา่งใหด้ขี ึน้
• Color Enhance (เพิม่ส)ี: ปรับปรงุประสทิธภิาพสใีหด้ขี ึน้
• Dark Enhance (เพิม่ความมดื): ปรับปรงุประสทิธภิาพความมดืใหด้ขี ึน้

Display (กำรแสดงผล)
ก�าหนดตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้จอแสดงผล

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Save Settings

Reset all

Input

KVM

HDR

RGB PC Range

Overscan

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort

Type-C

Picture Mode Green

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temp.
40 50 5 22 Normal

รำยกำร ค�ำอธบิำย

Input (อนิพตุ) เลอืกแหลง่ก�าเนดิอนิพทุ
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รำยกำร ค�ำอธบิำย

KVM ก�าหนดการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั KVM
• KVM Switch (สลบั KVM): สลบัแหลง่สญัญาณขา

เขา้ทีก่�าหนดใหก้บัการเชือ่มตอ่ USB-B หรอื Type-C 
ในการตัง้คา่ KVM Wizard

• KVM Wizard: ตัง้คา่แหลง่สญัญาณขาเขา้ทีจ่ะเชือ่ม
ตอ่ดว้ยการเชือ่มตอ่ USB Type-B และการเชือ่มตอ่ 
USB Type-C

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Save Settings

Reset all

Input

KVM

HDR

RGB PC Range

Overscan

KVM Switch

KVM Wizard

KVM Reset

USB-B

Type-C

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

Picture Mode Green

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temp.
40 50 5 22 Normal

• KVM Reset (รเีซต็ KVM): กูค้นืการตัง้คา่เริม่ตน้ของ 
KVM

HDR เปิดใชง้าน/ปิดใชง้านฟังกช์นั HDR
หมำยเหต:ุ ตวัเลอืกนีพ้รอ้มใชง้านส�าหรับอนิพทุ HDMI 
เทา่นัน้

RGB PC Range 
(ชว่ง RGB PC)

เลอืกคา่ชว่ง RGB ทีเ่หมาะสมหรอืใหจ้อภาพตรวจจับ
โดยอตัโนมตัิ
หมำยเหต:ุ ตวัเลอืกนีพ้รอ้มใชง้านส�าหรับอนิพทุ HDMI 
เทา่นัน้

Overscan  
(ภาพลน้จอ)

เมือ่เปิดใชง้านฟังกช์นันี ้จอภาพจะขยายขนาดภาพอนิ
พทุใหญข่ึน้เล็กนอ้ยเพือ่ซอ่นขอบนอกสดุของภาพ
หมำยเหต:ุ ตวัเลอืกนีพ้รอ้มใชง้านส�าหรับอนิพทุ HDMI 
เทา่นัน้
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PIP/PBP
ก�าหนดตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพหลายภาพ

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Save Settings

Reset all Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

OFF

PIP

PBP

Picture Mode Green

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temp.
40 50 5 22 Normal

รำยกำร ค�ำอธบิำย
OFF (ปิด) ปิดใชง้านฟังกช์นั PIP/PBP
PIP แยกหนา้จอเป็น 2 สว่น (หนา้ตา่งหลกัและหนา้ตา่งแทรก)

• Source (แหลง่ก�าเนดิ): เปลีย่นแหลง่ก�าเนดิอนิพทุ
ส�าหรับหนา้ตา่งแทรก

• USB Control (การควบคมุ USB): เลอืกแหลง่ทีม่าส�าหรับ
การควบคมุจาก USB-B หรอื Type-C

• PIP Size (ขนาด PIP): ปรับขนาดของหนา้ตา่งแทรก
• Location (ต�าแหน่ง): ยา้ยต�าแหน่งของหนา้ตา่งแทรก
• Display Switch (สวติชก์ารแสดงผล): สลบัระหวา่งสอง

หนา้ตา่ง
• Audio Switch (สวติชเ์สยีง): เลอืกแหลง่ก�าเนดิเสยีงที่

คณุตอ้งการฟังเสยีง 
PBP แสดงผลหนา้จอแยกแบบ 1x1 (หนา้ตา่งดา้นซา้ยและดา้น

ขวา)
• Source (แหลง่ก�าเนดิ): เปลีย่นแหลง่ก�าเนดิอนิพทุ

ส�าหรับหนา้ตา่งดา้นขวา
• USB Control (การควบคมุ USB): เลอืกแหลง่ทีม่าส�าหรับ

การควบคมุจาก USB-B หรอื Type-C
• PBP Size (ขนาด PBP): ปรับขนาดของหนา้ตา่ง
• Display Switch (สวติชก์ารแสดงผล): สลบัระหวา่งสอง

หนา้ตา่ง
• Audio Switch (สวติชเ์สยีง): เลอืกแหลง่ก�าเนดิเสยีงที่

คณุตอ้งการฟังเสยีง 

หมำยเหต:ุ ตวัเลอืก PIP/PBP ไมส่ามารถท�างานรว่มกบัฟังกช์นั HDR และ 
Adaptive Sync
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System (ระบบ)
ก�าหนดตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Save Settings

Reset all

Language

Audio

Audio Mode

OSD Settings

Quick Switch

Other Settings

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

English

Deutsch

Русский

Français

Picture Mode Green

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temp.
40 50 5 22 Normal

รำยกำร ค�ำอธบิำย

Language 
(ภาษา)

เลอืกภาษาทีใ่ชไ้ดส้�าหรับเมนู OSD

Audio (เสยีง) ก�าหนดการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเสยีง
• Volume (ระดบัเสยีง) (Line Out): ปรับระดบัเสยีง

ส�าหรับแจ็ค 3.5 มม.
• Mute (ปิดเสยีง): เปิดใชง้าน/ปิดใชง้านฟังกช์นัปิด

เสยีง

Audio Mode 
(โหมดเสยีง)

เลอืก โหมดเสยีงทีต่อ้งการ

OSD Settings 
(การตัง้คา่ 
OSD)

ก�าหนดตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมนูการแสดงผลบนหนา้จอ 
(OSD)
• Display Time (เวลาแสดงผล): ตัง้คา่ระยะเวลาของ

การแสดงผลเมนู OSD บนหนา้จอ
• OSD Transparency (ความโปรง่ใส OSD): ปรับ

ความโปรง่ใสของเมนู OSD
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รำยกำร ค�ำอธบิำย

การตัง้คา่ OSD 
(ตอ่)

• OSD Lock (ล็อค OSD): เมือ่เปิดใชง้านฟังกช์นันี ้จะ
ไมส่ามารถปรับเมนู OSD
หมำยเหต:ุ เมือ่ตอ้งการปิดใชง้านฟังกช์นัล็อก OSD ให ้
ปุ่ ม ควบคมุ เมือ่ขอ้ความปรากฎขึน้บนหนา้จอ ใหเ้ลอืก 
Yes (ใช)่ เพือ่ยนืยนั

The button is locked,

confirm to unlock OSD.

YesNo

• Size (ขนาด): เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านหนา้ตา่งการ
ปรับเมนู OSD

Quick Switch 
(สลบัดว่น)

ก�าหนดฟังกช์นัของแป้นลดั
ตวัเลอืกทีใ่ชไ้ด:้ Aim Stabilizer (ตวัปรับความเสถยีร
ของเป้า), Black Equalizer (ตวัปรับสมดลุสดี�า), Low 
Blue Light (แสงสนี�้าเงนิต�า่), Volume (ระดบัเสยีง), 
Audio Mode (โหมดเสยีง), Input (อนิพทุ), Contrast 
(ความเปรยีบตา่ง), Brightness (ความสวา่ง), Picture 
Mode (โหมดภาพ) KVM Switch (และสวติช ์KVM)
การตัง้คา่เริม่ตน้ของแป้นลดัมดีงัตอ่ไปนี:้

 D ขึน้ ( ): Black Equalizer (ตวัปรับสมดลุสดี�า)

 D ลง ( ): Picture Mode (โหมดภาพ)

 D ขวา ( ): Input (อนิพทุ)

 D ซา้ย ( ): Volume (ระดบัเสยีง)

Other Settings 
(การตัง้คา่อืน่ๆ)

• Resolution Notice (ประกาศความละเอยีด): เมือ่เปิด
ใชง้านฟังกช์นันี ้ขอ้ความความละเอยีดทีแ่นะน�าจะ
ปรากฎบนหนา้จอเมือ่จอภาพสลบัไปยงัแหลง่ก�าเนดิ
อนิพทุอืน่

• Input Auto Switch (สลบัอตัโนมตัอินิพทุ): เมือ่เปิด
ใชง้านฟังกช์นันี ้จอภาพจะสลบัไปยงัแหลง่ก�าเนดิอนิ
พทุทีใ่ชไ้ดโ้ดยอตัโนมตัิ

• Auto Power OFF (ปิดโดยอตัโนมตั)ิ: เมือ่เปิดใชง้าน
ฟังกช์นันี ้จอภาพจะปิดโดยอตัโนมตัหิลงัจากผา่น
ระยะเวลาทีก่�าหนดไว ้
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รำยกำร ค�ำอธบิำย

Other Settings 
(การตัง้คา่อืน่ๆ) 
(ตอ่)

• LED Indicator (ตวับง่ชี ้LED): ตามคา่เริม่ตน้ ตวับง่
ชี ้LED จะถกูตัง้คา่เป็น เปิดเสมอ

 D เปิดเสมอ: ไฟ LED การจา่ยไฟจะตดิสขีาวใน
ระหวา่งการท�างานและตดิสสีม้ในระหวา่งโหมด
สแตนดบ์าย

 D ปิดเสมอ: ปิดไฟ LED การจา่ยไฟ
 D เปิดสแตนดบ์าย: ไฟ LED การจา่ยไฟจะตดิสสีม้
ในโหมดสแตนดบ์าย

 D เมือ่ปิดแหลง่จา่ยไฟหลกั ไฟ LED การจา่ยไฟจะ
ดบั

• HDMI2.1 Support (การรองรับ HDMI2.1): ถา้เปิด
ใชง้าน จะรองรับมาตรฐาน HDMI2.1

• Type-C DSC: ถา้อปุกรณท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดไ้มร่องรับ 
DSC ใหต้ัง้คา่ตวัเลอืกนีไ้ปที ่AUTO (อตัโนมตั)ิ

• Panel Usage Time (เวลาการใชง้านแผงจอ): ตัง้
คา่เวลาการใชง้านแผงจอเพือ่หลกีเลีย่งอาการเพลยี
ดวงตา

• APCS: ถา้เปิดใชง้าน จะเอาภาพคา้งออก ส�าหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีห่นา้ 21

• AOCS: ถา้เปิดใชง้าน จะเอาภาพคา้งทีเ่กดิจากการ
เสือ่มสภาพของจอ OLED ออก ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดทูี ่หนา้ 21
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Save Settings (กำรต ัง้คำ่บนัทกึ)
ก�าหนดคา่ OSD ทีป่รับแตง่แลว้ส�าหรับ Setting1 (การตัง้คา่ 1), Setting 2 
(การตัง้คา่ 2) หรอื Setting 3 (การตัง้คา่ 3)

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Save Settings

Reset all

Setting1

Setting2

Setting3

Save

Load

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

Picture Mode Green

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temp.
40 50 5 22 Normal

รำยกำร ค�ำอธบิำย

Save (บนัทกึ) บนัทกึคา่ทีป่รับแตง่แลว้

Load (โหลด) โหลดการตัง้คา่ทีบ่นัทกึไว ้

Reset all (รเีซ็ตท ัง้หมด)
คนืคา่จอภาพไปยงัคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Save Settings

Reset all Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

Picture Mode Green

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temp.
40 50 5 22 Normal
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ภาคผนวก
ขอ้มลูจ�าเพาะ
รายการ ขอ้มลูจ�าเพาะ

ขนาดหนา้จอ 47.53 นิว้

อตัราสว่นภาพ 16:9

ความละเอยีด 3840 x 2160 (UHD)

ขนาดพกิเซล 0.274(H) x 0.274(V)

ความสวา่ง 135nits (10000K) ส�าหรับรปูแบบสขีาวเต็ม

อตัราความเปรยีบ
ตา่ง (ทัว่ไป)

135000:1

อตัราความเปรยีบ
ตา่งไดนามกิ 

N/A

ความลกึสี 1.07B

พืน้ทีแ่สดงผลทีใ่ช ้
งาน

1052.16(H) x 591.84(V)

มมุการรับชม 178°(H) / 178°(V) (ท่ัวไป)

เทอรม์นัิลอนิพทุ/ 
เอาทพ์ทุ

• 2x HDMI 2.1 (6G + 
DSC เทา่นัน้ ไมร่องรับ 
6G และสงูกวา่)

• 1x DP1.4 (ใช ้DSC 
รว่มกบัพอรต์ HDMI)

• 1x หฟัูง
• 1x ชอ่งสญัญาณขา

ออก

• 1x USB อปัสตรมี
• 2x USB 3.0 (ดา

วนส์ตรมี), รองรับ
การชารจ์ BC 1.2 
(5V/1.5A)

• 1x USB Type-C 
(5V/3A, 9V/2A, 
12V/1.5A, 15V/1A)

แหลง่จา่ยไฟ 100 ถงึ 240Vac ที ่50/60Hz

อตัราสิน้เปลอืง
พลงังาน

• เปิด: 265 วตัต ์(สงูสดุ)
• สแตนดบ์าย: 0.5 วตัต์
• ปิด : 0.3 วตัต์

ขนาด 
(ก. x ส. x ล.)

• 1068.5 x 611.8 x 43.1 มม. (ไมร่วมขาตัง้)
• 1068.5 x 675.1 x 251.1 มม. (รวมขาตัง้)

น�้าหนัก 15.0 ±0.5 กก. (รวมขาตัง้)
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รำยกำร ขอ้มลูจ�ำเพำะ

ชว่งอณุหภมู ิ 
(การท�างาน)

0°C ถงึ 40°C

หมำยเหต:ุ ขอ้มลูจ�าเพาะอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

รำยกำรควำมถีท่ ีร่องรบั

พอรต์ HDMI DisplayPort

ก�าหนดเวลา

640x480@60Hz 640x480@60Hz
640x480@75Hz 640x480@75Hz

720x480@60Hz 720x480@60Hz

720x576P@50Hz 720x576P@50Hz

800x600@60Hz 800x600@60Hz

800x600@75Hz 800x600@75Hz

1024x768@60Hz 1024x768@60Hz

1024x768@75Hz 1024x768@75Hz

1280x720@60Hz 1280x720@60Hz

1280x720@100Hz 1280x720@100Hz

1280x720@120Hz 1280x720@120Hz

1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz

1920x1080@120Hz 1920x1080@120Hz

2560x1440@60Hz 2560x1440@60Hz

2560x1440@120Hz 2560x1440@120Hz

3840x2160@60Hz 3840x2160@60Hz

3840x2160@120Hz 3840x2160@120Hz

3440x1440@60Hz(21:9) 3440x1440@60Hz(21:9)

3440x1440@120Hz(21:9) 3440x1440@120Hz(21:9)

3840x1080@60Hz(32:9) 3840x1080@60Hz(32:9)

3840x1080@120Hz(32:9) 3840x1080@120Hz(32:9)
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กำรแกไ้ขปญัหำ

ปญัหำ แนวทำงแกไ้ขปญัหำทีเ่ป็นไปได้

ไมม่กีารจา่ยไฟ • ตรวจสอบวา่ไดเ้ชือ่มตอ่สายไฟเขา้กบัแหลง่จา่ย
พลงังานและจอภาพอยา่งถกูตอ้ง

• ตรวจสอบวา่สายไฟและปลั๊กไฟไมช่�ารดุ
• ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดจอภาพแลว้

ไมม่ภีาพปรากฎบน
หนา้จอ

• ตรวจสอบวา่ไดเ้ชือ่มตอ่จอภาพและคอมพวิเตอร์
อยา่งถกูตอ้งและเปิดอปุกรณท์ัง้สองแลว้

• ตรวจสอบวา่คณุเลอืกแหลง่ก�าเนดิอนิพทุทีถ่กู
ตอ้ง ดทูี ่หนา้ 23 หรอื 33

• ปรับคา่ Brightness (ควำมสวำ่ง) และ 
Contrast (ควำมเปรยีบตำ่ง) ดทูี ่หนา้ 31

ภาพไมเ่ตมิเต็มหนา้
จอ

• ลองใชค้า่ Display Mode (โหมดแสดงผล) 
(อตัราสว่นภาพ) คา่อืน่ ดทูี ่หนา้ 30

สบีดิเบีย้ว • ตรวจสอบวา่ไดต้อ่สายสญัญาณอนิพทุถกูตอ้ง
• ก�าหนดตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพ ดทูีห่นา้ 31

ไมม่เีสยีงหรอืระดบั
เสยีงต�า่

• ตรวจสอบวา่ไดต้อ่สายหฟัูงถกูตอ้ง
• ปรับระดบัเสยีง ดทูี ่หนา้ 36
• ปรับการตัง้คา่ทีเ่กีย่วกบัเสยีงของคอมพวิเตอร์

ของคณุ

หมำยเหต:ุ ถา้ปัญหายงัไมห่ายไป โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้เพือ่ขอความชว่ย
เหลอืเพิม่เตมิ
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กำรดแูลรกัษำเบือ้งตน้
เมือ่จอภาพสกปรก ใหท้�าความสะอาดหนา้จอดงัตอ่ไปนี:้
• ใชผ้า้สะอาดทีไ่รเ้สน้ขนเชด็ท�าความสะอาดฝุ่ นตกคา้งบนหนา้จอ
• ใชน้�้ายาท�าความสะอาดพน่หรอืฉีดบนผา้นุ่มสะอาด จากนัน้ใชผ้า้ดงักลา่ว

ทีบ่ดิหมาดๆ เชด็หนา้จอเบาๆ
หมำยเหต:ุ 
• ผ้าจะต้องบิดน้�าหมาดๆ แต่อย่าให้เปียกชุม
• ขณะท�าความสะอาด หลีกเลี่ยงอย่ากดบนหน้าจอแรงเกินไป
• น้�ายาที่มีฤทธิเป็นกรดหรือกัดกร่อนอาจท�าให้หน้าจอเสียหายได้

ขอ้ควรทรำบในกำรชำรจ์ผำ่น USB
อปุกรณต์อ่ไปนีไ้มร่องรับ BC 1.2 ของโหมด CDP เมือ่ตอ่ฮบัเขา้กบัพซี ี
อปุกรณเ์หลา่นีจ้ะไมส่ามารถชารจ์ผา่นสาย USB

ผูข้ำย อปุกรณ์ PID/VID

Apple IPad PID_129A/VID_05AC

Samsung Galaxy Tab2 10.1 PID_6860/VID_04E8

Samsung GALAXY TabPro PID_6860/VID_04E8

ขอ้มลูเกีย่วกบับรกิำรสนบัสนนุของ GIGABYTE
หากตอ้งการดขูอ้มลูบรกิารสนับสนุนเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตเ์ป็น
ทางการของ GIGABYTE  
https://www.gigabyte.com/
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SAFETY INFORMATION
Regulatory Notices
United States of America, Federal Communications 
Commission Statement

Supplier’s Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: OLED monitor
Trade Name: GIGABYTE
Model Number: AORUS FO48U

Responsible Party – U.S. Contact Information: G.B.T. Inc. 
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338
Internet contact information: https://www.gigabyte.com 

FCC Compliance Statement: 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, 
Unintentional Radiators. 
Operation is subject to the following two conditions: (1) This 
device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with manufacturer’s instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:
•	 Reorient or relocate the receiving antenna.
•	 Increase the separation between the equipment and receiver.
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•	 Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that 
to which the receiver is connected.

•	 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference 
Regulations of the Canadian Department of Communications. This class 
B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 
du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity
This device complies with the following directives: Electromagnetic 
Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, 
ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 
2015/863 Statement.
This product has been tested and found to comply with all essential 
requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & 
the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 
Statement
GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous 
substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). 
The parts and components have been carefully selected to meet RoHS 
requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts 
to develop products that do not use internationally banned toxic 
chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic 
Equipment (WEEE) Directive Statement
GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/
EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. 
The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and 
disposal of electric and electronic devices and their components. Under 
the Directive, used equipment must be marked, collected separately, 
and disposed of properly.



- 46 -

คูม่อืผูใ้ชจ้อภาพ

WEEE Symbol Statement
The symbol shown below is on the product or on its 
packaging, which indicates that this product must not be 
disposed of with other waste. Instead, the device should be 
taken to the waste collection centers for activation of the 
treatment, collection, recycling and disposal procedure. 

For more information about where you can drop off your waste 
equipment for recycling, please contact your local government office, 
your household waste disposal service or where you purchased the 
product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling
The symbol shown below is on the product or on its 
packaging, which indicates that this product must not be 
disposed of with other waste. Instead, the device should be 
taken to the waste collection centers for activation of the 
treatment, collection, recycling and disposal procedure. 

Déclaration de Conformité aux Directives de l’Union 
européenne (UE)
Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l’UE 
suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, 
directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière 
d’écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 
2015/863.
La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes 
européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung
DDieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-
Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 
2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 
2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.
Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der 
entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.
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CE declaração de conformidade
Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das 
seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 
2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 
2011/65/UE e a declaração 2015/863.
A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas 
europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad
Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes 
Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de 
bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva 
RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.
El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas 
europeas armonizadas.

CE Dichiarazione di conformità
I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti 
Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva 
sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/EC, 
Direttiva RoHS 2011/65/EU e Dichiarazione 2015/863.
La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard 
europei armonizzati applicabili.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej
Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa 
kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa 
niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa 
RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.
Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego 
zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě
Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické 
kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, 
Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.
Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní 
požadavky směrnic.
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EK megfelelőségi nyilatkozata
A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok 
követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális 
változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos 
berendezésekre vonatkozó irányelv2014/35/EU, Környezetbarát 
tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, RoHS irányelv 2011/65/EU és 
2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οοδηγία χαμηλή τάση 2014/35/EU, 
Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία 
RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.
Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα 
ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Japan Class 01 Equipment Statement
安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してか
ら行って下さい。

Japan VCCI Class B Statement
クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使
用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン
受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま
す。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B
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China RoHS Compliance Statement
中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，
请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有
国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly Use Period
此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质不会
发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品
不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期
限。
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◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Unit

Restricted substances and its chemical symbols

1. 0.1 wt % 0.01 wt %
Note 1 Exceeding 0.1 wt %  and exceeding 0.01 wt % indicate that the percentage content of the 
 restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condi�on.

2. ◯
Note 2 ◯ indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the
 percentage of reference value of presence. 

3.
Note 3 The indicates that the restricted substance corresponds to the exemp�on.

Equipment name Type designa�on (Type)

Lead
(Pb)

Mercury
(Hg)

Cadmium
(Cd)

Hexavalent 
chromium 

(Cr+6)

Polybrominated 
biphenyls

(PBB)

Polybrominated 
diphenyls ethers 

(PBDE)

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking
AORUS FO48U
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