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1 ขอสำาคัญ
•	 โปรดอานคำาแนะนำานี้
•	 โปรดทำาตามคำาแนะนำาทั้งหมด
•	 หามใชเครื่องเลนนี้ใกลบริเวณที่เปยกน
•	 หามนำาสิ่งของวางปดที่ชองระบายอากาศ โปรดติดตั้ง

ตามคำาแนะนำาของผผลิต
•	 หามติดตั้งใกลแหลงกระจายความรอน เชน เครื่อง

กระจายพลังงาน, เครื่องทำาความรอน เตาอบ หรืออุปก
รณอื่นๆ (เชน เครื่องขยายเสียง) ที่กอใหเกิดความรอน 

•	 ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำาหนดเทานั้น
•	 โปรดติตตอเก่ียวกับการบรกิารกับพนักงานบริการท่ีมี

ความชำานาญ โปรดติดตอเขารบัการบริการเม่ือเคร่ือง
ไดรับความเสยีหายดวยเหตุใดๆ ก็ตาม เชน นหยด
ใสหรือมวัีตถุหลนบนเครื่อง เคร่ืองเปยกฝนหรือความชื้น 
ทำางานไมปกติ หรอืตกหลน

•	 หามใหแบตเตอรี่สัมผัสกับความรอนสูง เชน แสง
อาทิตย ไฟหรือสิ่งที่คลายกัน

•	 ไมควรใหมีนหยดหรือนสาดใสตัวเครื่อง 
•	 อยาวางสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอเครื่อง (เชน 

วัตถุที่บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ) 
•	 เน่ืองจากความแตกตางกันของวสัดุและเทคนิคการผลติ 

จึงไมสามารถรบัประกันไดวาการด Micro SD ท้ังหมด
จะสามารถใชงานไดกับลำาโพงน้ี

•	 ชองเสียบ  ใชสำาหรับการเลนเพลงจากอุปกรณเก็บ
ขอมูลแบบ USB ไมใชสำาหรับการชารจแบตเตอรี่ 

การฟงอยางปลอดภัย

 
ขอควรระวัง

 • เพื่อปองกันอันตรายเกี่ยวกับการไดยินที่อาจเกิดขึ้น โปรดอยา
รับฟงในระดับเสียงสูงเปนเวลานาน ตั้งระดับเสียงใหอยใน
ระดับปลอดภัย ยิ่งระดับเสียงดังเทาใด ระยะเวลาการรับฟงที่
ปลอดภัยก็สั้นลงเทานั้น

ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำาตามคำาแนะนำาตอไปนี้เมื่อ
ใชงานหูฟงของคุณ
•	 ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
•	 ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอัน

เนื่องมาจากการปรับการไดยินเสียงของคุณ
•	 หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถ

ไดยินเสียงรอบตัวคุณ
•	 คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราว

ในสถานการณที่มีแนวโนมวาจะเปนอันตราย
•	 แรงดันเสียงที่ไดรับจากหูฟงชนิดเสียบหูและหูฟงชนิด

ครอบหูสามารถเปนสาเหตุของการสูญเสียการไดยิน 

ขอควรระวัง

 • การถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องออกสงผลใหการรับประกันเปน
โมฆะและอาจจะทำาใหผลิตภัณฑเสียหายได

ควรนำาผลิตภัณฑของคุณไปใหผเชี่ยวชาญถอดแบตเตอรี่ที่
ในตัวเครื่องทุกครั้ง

 
หมายเหตุ

 • ปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่อยดานลางของเครื่อง
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2 ลำาโพงแบบพก
พา

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และ
ยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับ
ประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรดลง
ทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่  
www.philips.com/welcome 

ขอมูลเบื้องตน
ดวยลำาโพงนี้ คุณสามารถ:
•	 ฟงวิทยุ FM
•	 เพลิดเพลินกับการฟงเพลงจากการด Micro SD, อุปก

รณ USB และอุปกรณภายนอกตางๆ

ภายในกลองมีอะไรบาง
ตรวจสอบและระบุอุปกรณที่ใหมาภายในกลองของคุณ:
•	 ตัวเครื่อง
•	 สาย USB X 1
•	 สาย Aux-in X 1
•	 คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
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ภาพรวมของลำาโพง

 
a -/+

•	 ปรับระดับเสียง

b ON/OFF
•	 เปดหรือปดลำาโพง

c S
•	 เลือกแหลงสัญญาณ

d แผงการแสดงผล

e 0 - 9
•	 ปุ่มตัวเลข: เลือกแทร็คหรือสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวง

หนา

f 
•	 เริ่มหรือหยุดเลนชั่วคราว
•	 เก็บขอมูลการตั้งสถานีวิทยุ FM
•	 เปดใชการเลือกโฟลเดอร 

m

l

k
j

i

a

b

c

d

h

g

f

e

g  / 
•	 เลือกแทร็คหรือโฟลเดอร
•	 คนหาบนหนาการเลน
•	 จูนสถานีวิทยุ FM

h เสาอากาศ FM

i DC 5V
•	 ชารจแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

j 
•	 เชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูล USB

k AUX
•	 เชื่อมตออุปกรณภายนอก

l MICRO SD
•	 ชองเสียบการด MicroSD

m 
•	 ชองเสียบหูฟง
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3 เริ่มตนใชงาน
โปรดทำาตามคำาแนะนำาในบทนี้ตามลำาดับ
หากคุณติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โปรดแจ้งหมายเลขรุ่น
และหมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขรนและหมายเลข
ผลิตภัณฑมีอยที่ดานลางของเครื่อง เขียนหมายเลขดานลางนี้: 
หมายเลขรน __________________________
หมายเลขผลิตภัณฑ _______________________

แหลงจายไฟ
ขอควรระวัง

 • อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยน
เฉพาะแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเทานั้น

 • เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายกับลำาโพง ชารจไฟผานชองเสียบ 
USB ของคอมพิวเตอรเทานั้น

ลำาโพงใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟไดซึ่งติด
ตั้งในตัวเครื่อง

การชารจแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
เชื่อมตอสาย USB ที่ใหมาเขากับ:
•	 ชองเสียบ DC 5V ที่ลำาโพง
•	 ชองเสียบ USB ที่คอมพิวเตอร 
 » ไอคอนการชารจจะปรากฏขึ้น

 » เมื่อแบตเตอรี่ถูกชารจเต็มแลว ไอคอนการชารจจะ
หายไป 

 
เปด/ปดเครื่อง

1 เลื่อนสวิตช ON/OFF ไปดานขวา
 » ลำาโพงจะสลับไปยังแหลงที่เลือกไวลาสุด

2 ในการปดลำาโพง เลื่อนสวิตช ON/OFF ไปดานซาย

การเลือกแหลงที่มา
กด S ซๆ กันเพื่อเลือกแหลงเสียง: จูนเนอร FM, Aux, อุปก
รณ USB หรือการด Micro SD
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4 เลน

เลนจากการด Micro SD
หมายเหตุ

 • ตรวจสอบใหแนใจวาการด Micro SD มีขอมูลเสียงที่สามา
รถเลนได

1 กด S ซๆ กันเพื่อเลือกแหลงการด Micro SD
 » [SD] จะปรากฏขึ้น 

2 ใสการด Micro SD ในชองเสียบการด
 » เริ่มเลนโดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ

 • เนื่องจากความแตกตางกันของวัสดุและเทคนิคการผลิต จึง
ไมสามารถรับประกันไดวาการด Micro SD ทั้งหมดจะสามา
รถใชงานไดกับลำาโพงนี้

 
เลนจากอุปกรณ USB

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบใหแนใจวาหนวยความจำา USB มีขอมูลเสียงที่สามา
รถเลนได

เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับชองเสียบ 
 » [USB] จะปรากฏขึ้น 

 » เริ่มเลนโดยอัตโนมัติ 

 
ควบคุมการเลน
ในโหมด USB หรือ Micro SD คุณสามารถควบคุ
มการเลนผานระบบตอไปนี้

 / เลือกไฟลเสียง;
กดคางเพื่อเดินหนาอยางรวดเร็ว หรือยอนกลับ
อยางรวดเร็วในขณะเลนแทร็ค จากนั้นปลอย
เพื่อเลนตอ

เริ่มหรือหยุดเลนชั่วคราว

ปุ่มตัวเลข กด 0-9 เพื่อเลือก 9 แทร็คแรกไดโดยตรง 
ในการเลือกหมายเลขแทร็ค 2 หลัก หรือ 3 หลัก 
ใหกดปุ่มตัวเลขที่ตรงกัน (เชน กด 4 และ 5 เพื่อ
เลือกแทร็ค 45, กด 1, 3 และ 2 เพื่อเลือกแทร็ค 
132)

หากอุปกรณ USB หรือการด Micro SD มีหลายโฟลเดอร 
คุณสามารถเลือกหนึ่งโฟลเดอรเพื่อเลนเพลง 

1 กดคาง  2 วินาที
 » โฟลเดอร [F X] (X คือหมายเลขโฟลเดอร) ปจจุ

บันปรากฏขึ้น

2 กด  /  ซๆ เพื่อเลือกโฟลเดอร 
 » แทร็คแรกในโฟลเดอรจะเลนโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • สามารถเลือกเลนเพลงจากไดเรคทอรีรากทั้งหมดและ
โฟลเดอรยอย
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เลนจากอุปกรณภายนอก
ดวยลำาโพงนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากอุปก
รณภายนอกได เชน เครื่องเลน MP3

1 กด S ซๆ เพื่อเลือก Aux-in

2 เชื่อมตอสาย Aux-in เขากับ:
•	 ชองเสียบ AUX ที่ลำาโพง
•	 ชองเสียบหูฟงของอุปกรณภายนอก

3 เลนไฟลเสียงในอุปกรณ (โปรดดูคมือผใชอุปกรณ) 

 
ฟงวิทยุ FM

จูนสถานีวิทยุ FM

หมายเหตุ

 • เก็บลำาโพงพกพาใหหางจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เพื่อ
หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุ 

 • เพื่อใหรับสัญญาณไดดียิ่งขึ้น ใหดึงเสาอากาศออกจนสุดและ
ปรับตำาแหนงเสาอากาศ FM

1 กด S ซเพื่อเลือกแหลงจูนเนอร FM

2 กด  /  คางไวสองวินาที
 » ลำาโพงจะหาคลื่นสถานีที่มีการรับสัญญาณแรง

ที่สุดโดยอัตโนมัติ

3 ทำาซขั้นตอนที่ 2 เพื่อหาคลื่นสถานีเพิ่มเติม

วิธีการจูนหาสถานีดวยตนเอง: 
กด  /  ซจนกวาจะไดสัญญาณที่ชัดเจน

เก็บขอมูลการตั้งสถานีวิทยุ FM โดย
อัตโนมัติ
ในโหมดจูนเนอร FM กด  คางไวสองวินาที
 » ลำาโพงจะจัดเก็บสถานีวิทยุ FM ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ 

และทำาการกระจายเสียงสถานีแรกที่ตั้งไวลวงหนา

เก็บขอมูลการตั้งสถานีวิทยุ FM ดวย
ตนเอง
คุณสามารถจัดเก็บสถานีวิทยุ FM ไดมากถึง 30 สถานี

1 จูนสถานีวิทยุ FM 

2 กด  เพื่อเปดใชการจัดเก็บ 

3 เลือกหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา
•	 ในการจัดเก็บสถานีใน 9 ตำาแหนงแรก กดปุ่ม

ตัวเลข 1- 9 ไดโดยตรง 
•	 ในการจัดเก็บสถานีในตำาแหนงอื่นๆ กดปุ่มตัวเลข

สองปุ่มที่ตรงกัน (เชน กด 1 และ 5 เพื่อจัดเก็บ
สถานีในชองที่ 15) 

•	 คุณอาจกด  หรือ  เพื่อเลือกหมายเลขได

4 กด  เพื่อยืนยัน
 » สถานีจะถูกจัดเก็บในชองที่เลือก 

5 ทำาซขั้นตอนที่ 1 - 4 เพื่อจัดเก็บสถานี FM เพิ่มเติม

เคล็ดลับ

 • ในการเขียนทับสถานีที่ตั้งไวลวงหนา ใหจัดเก็บสถานีอื่นอีก
ในตำาแหนงนี้
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เลือกสถานีวิทยุ FM ที่ตั้งไวลวงหนา
ในโหมดจูนเนอร FM: 
•	 ในการเลือกสถานีที่ตั้งไวลวงหนา 1 - 9 กดปุ่มตัวเลข 

1- 9 ไดโดยตรง 
•	 ในการเลือกสถานีที่ตั้งไวลวงหนา 10 - 30 กดปุ่ม

ตัวเลขสองปุ่มที่ตรงกัน (เชน 1 และ 5 สำาหรับสถานีที่
ตั้งไวลวงหนา 15) 

ฟงผานหูฟง
เสียบหูฟงเขากับชองเสียบ  บนลำาโพง

เคล็ดลับ

 • เมื่อเสียบหูฟงที่มีไมโครโฟน คุณอาจไดยินเสียงที่มาทั้งจาก
ลำาโพงและจากหูฟง ถาเปนเชนนั้น ใหลองใชหูฟงอื่น

การปรับระดับเสียง
ระหวางการเลน สามารถกด -/+ เพื่อปรับระดับเสียง

 

5 ขอมูลผลิตภัณฑ
หมายเหตุ

 • ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

ขอมูลทั่วไป
แหลงจายไฟ 5V  0.6A

แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง แบตเตอรี่ลิเธียม

ขนาด - ตัวเครื่อง  
(กวาง x สูง x ลึก)

 
118 x 67 x 31 มม.

นหนัก - ตัวเครื่อง 0.15 กก.

จูนเนอร (FM)
ชวงหาคลื่น 87.5-108 MHz

แอมพลิไฟเออร
กำาลังเอาตพุตสูงสุด 1.5 วัตต

อัตราสวนสัญญาณตอการ
รบกวน

 
50 dBA

Aux Input 600mV RMS, 22 kohm

รูปแบบแผนดิสก MP3 ที่
รองรับ
•	 ISO9660, Joliet
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•	 จำานวนเพลงสูงสุด: 512 (ขึ้นอยกับความยาวชื่อไฟล)
•	 จำานวนอัลบั้มสูงสุด: 255
•	 ความถี่การสมตัวอยางที่รองรับ: 32 kHz, 44.1kHz, 

48 kHz
•	 อัตราบิตที่รองรับ: 32~256 (kbps), อัตราบิตไมคงที่

ขอมูลความสามารถในการเลน 
USB
อุปกรณ USB ที่ใชรวมกันได:
•	 หนวยความจำาแฟลช USB (USB1.1)
•	 เครื่องเลนแฟลช USB (USB1.1)
•	 การดหนวยความจำา (ตองมีเครื่องอานการดเพิ่มเติมเพื่อ

ทำางานกับเครื่องนี้ อาจไมรองรับเครื่องอานการด USB 
แบบหลายการด)

รูปแบบที่รองรับ:
•	 รูปแบบไฟล USB หรือหนวยความจำา FAT12, FAT16, 

FAT32 (ขนาดเซกเตอร: 512 ไบต)
•	 อัตราบิต MP3 (อัตราขอมูล): 32-320 Kbps และอัตรา

บิตผันแปร
•	 WMA v9 หรือกอนหนา
•	 ซอนไดเรกทอรีไดสูงสุด 8 ระดับ
•	 จำานวนอัลบั้ม/โฟลเดอร: สูงสุด 99
•	 จำานวนแทร็ค/ชื่อเพลง: สูงสุด 999
•	 ID3 tag v2.0 หรือสูงกวา
•	 ชื่อไฟลใน Unicode UTF8 (ความยาวสูงสุด: 16 ไบต)

รูปแบบที่ไมรองรับ:
•	 อัลบั้มวางเปลา: อัลบั้มวางเปลาคือ อัลบั้มที่ไมมีไฟล 

MP3/WMA และไมมีการแสดงผลบนหนาจอ
•	 รูปแบบไฟลที่ไมรองรับจะถูกขามไป เชน เอกสาร 

Word (.doc) หรือไฟล MP3 ที่มีนามสกุล .dlf จะถูก
ขามไปและไมมีการเลน

•	 ไฟลเสียง AAC, WAV, PCM
•	 ไฟล DRM WMA ที่มีการปองกัน (.wav, .m4a, .m4p, 

.mp4, .aac)
•	 ไฟล WMA ในรูปแบบ Lossless

6 วิธีแกไขปญหา
คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซมระบ
บดวยตัวคุณเอง 
หากคุณประสบปญหาในการใชงานอุปกรณนี้ โปรดตรวจ
สอบหัวขอดังตอไปนี้กอนนำาเครื่องเขารับบริการ หากยัง
ไมสามารถแกไขปญหาได โปรดไปที่เว็บเพจ Philips  
(www.philips.com/support) เมื่อคุณติดตอฝายดูแลลูกคา ควร
ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑนั้นอยใกลมือ และมีหมายเลขรนและ

หมายเลขผลิตภัณฑพรอมแลว

ไฟไมเขา
•	 ชารจแบตเตอรี่ใหม

ไมมีเสียง
 • ปรับระดับเสียง
 • ตรวจสอบวาคุณเลือกแหลงเสียงถูกตองหรือไม
 • ยกเลิกการเชื่อมตอหูฟง

ไมมีการตอบสนองใดๆ จากลำาโพง
 • เปดลำาโพง
 • ชารจแบตเตอรี่ใหม

รับคลื่นวิทยุไดไมดี
 • วางอุปกรณใหหางจากโทรทัศนหรือเครื่อง VCR ของ

คุณ
 • ดึงเสาอากาศ FM ออกจนสุด

ไมรองรับอุปกรณ USB
 • ไมสามารถใชอุปกรณ USB กับเครื่องนี้ได ลองใชอุ

ปกรณอื่นๆ
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7 คำาประกาศ
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่ทำากระตออุปกรณนี้โดยไมไดรับ
การอนุญาตจาก WOOX Innovations อาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุ

ปกรณของผใชเปนโมฆะ

ความสอดคลองกับมาตรฐาน

 
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำาหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุ
ของกลมประชาคมยุโรป

รักษาสิ่งแวดลอม

 
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และ
สวนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำามารีไซเคิล และ
ใชใหมได 

 
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย 
คือผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European Directive 
2002/96/EC
โปรดศึกษาระเบียบการในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
โปรดดำาเนินการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้ง
ผลิตภัณฑเกาของคุณพรอมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป 
การทิ้งผลิตภัณฑที่เกาอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิด
ผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

 

ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European Directive 
2006/66/EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือน
ทั่วไปไดโปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยก
แบตเตอรี่ เนื่องจากการทิ้งอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิด
ผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
หามใชวัสดุบรรจุภัณฑที่ไมจำาเปนทั้งหมด เราพยายาม
ทำาใหบรรจุภัณฑงายตอการแยกชิ้นสวนออกเปนสามสวนคือ: 
กระดาษแข็ง (กลอง), โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพ
ลีเอธีลีน (ถุง, แผนโฟมปองกัน) 
ตัวเครื่องประกอบดวยวัสดุที่สามารถนำาไปรีไซเคิลและ
ใชซได หากไดรับการแยกชิ้นสวนโดยบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามขอบังคับในทองถิ่นเกี่ยวกับการ
กำาจัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่เกา และอุปกรณเกา
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