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1 ขอสำาคัญ
•	 โปรดอานคำาแนะนำานี้
•	 โปรดสนใจในคำาเตือนทั้งหมด
•	 โปรดทำาตามคำาแนะนำาทั้งหมด
•	 หามนำาสิ่งของวางปดที่ชองระบายอากาศ โปรด

ติดตั้งตามคำาแนะนำาของผผลิต
•	 หามติดตั้งใกลแหลงกระจายความรอน เชน 

เครื่องกระจายพลังงาน, เครื่องทำาความรอน เตา
อบ หรืออุปกรณอื่นๆ (เชน เครื่องขยายเสียง) ที่
กอใหเกิดความรอน 

•	 ควรปองกันไมใหสายไฟถูกเหยียบหรือบีบอัด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ปลั๊ก ที่เก็บและจุดที่ถอด
ออกจากวิทยุนาฬิกา

•	 ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำาหนด
เทานั้น

•	 ถอดปลั๊กวิทยุนาฬิกานี้ ขณะเกิดพายุฝนฟา
คะนอง หรือเมื่อไมใชงานเปนเวลานาน

•	 โปรดติตตอเกี่ยวกับการบริการกับพนักงาน
บริการที่มีความชำานาญ จำาเปนตองนำาวิทยุ
นาฬิกาเขารับบริการ เมื่อเกิดความเสียหาย
ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม เชน สายไฟหรือปลั๊ก
เสียหาย นหกใส หรือมีวัตถุตกลงมาใสตัววิทยุ
นาฬิกา วิทยุนาฬิกาเปยกฝนหรือไดรับความชื้น 
ทำางานไมปกติ หรือเกิดการตกหลน

•	 ขอควรระวังในการใชแบตเตอรี่ – เพื่อปอง
กันแบตเตอรี่รั่ว ซึ่งอาจทำาใหไดรับบาดเจ็บ 
ทรัพยสินเสียหาย หรือทำาใหอุปกรณเกิดความ
เสียหาย ใหปฏิบัติดังนี้ 
•	 ใส่แบตเตอรี่ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ เครื่องหมาย + 

และ - ถูกทำาเครื่องหมายไว้บนวิทยุนาฬิกา
แล้ว

•	 ถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อไม่ใช้งานวิทยุนาฬิกา
เป็นเวลานาน

•	 ห้ามให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนสูง เช่น 
แสงแดด เปลวไฟ และอื่นๆ

•	 วิทยุนาฬิกาจะตองไมอยในสภาพที่มีโอกาสถู
กนหยดหรือกระเด็นใส 

•	 อยาวางสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายไวบน
วิทยุนาฬิกา (เชน วัตถุที่บรรจุของเหลว เทียนที่
จุดไฟ) 

•	 เมื่อปลั๊กของอะแดปเตอรไฟฟาแบบตอตรง ถูก
ใชงานเปนอุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอ อุปก
รณที่ยกเลิกการเชื่อมตอนั้นจะตองยังคงพรอมที่
จะทำางานเสมอ

2 วิทยุนาฬิกาของ
คุณ

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

ภายในกลองมีอะไรบาง
(รูปที่  )

 a
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3 เริ่มตนใชงาน
โปรดทำาตามคำาแนะนำาในบทนี้ตามลำาดับ

การติดตั้งแบตเตอรี่
แบตเตอรี่สามารถสำารองไฟสำาหรับนาฬิกาและการตั้ง
ค่าการปลุกเท่านั้น

ขอควรระวัง

 • เสี่ยงต่อการระเบิด! เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากความร้อน 
แสงแดด หรือเปลวไฟ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟ

 • แบตเตอรี่มีสารเคมีอยู่ภายใน ดังนั้น จึงควรกำาจัดทิ้งอย่างถูกวิธี

ใส่แบตเตอรี่ AAA สองก้อน (ไม่มีมาให้) โดยต่อขั้วให้
ถูกต้องดังตัวอย่าง (+/-) (รูปที่   )

 
ตอสายไฟ

ขอควรระวัง

 • เสี่ยงตอความเสียหายของผลิตภัณฑ! ตรวจสอบใหแนใจวาแรง
ดันไฟฟาของแหลงจายไฟตรงกับแรงดันไฟฟาที่พิมพไวที่ดาน
หลังหรือขางใตวิทยุนาฬิกา

 • อันตรายจากไฟฟาช็อต! เมื่อคุณถอดปลั๊กอะแดปเต
อรไฟฟาใหดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ หามดึงที่สายไฟ

c

หมายเหตุ

 • ปายระบุขอมูลมีตำาแหนงอยสวนกนของวิทยุนาฬิกา
 • ไฟพื้นหลังหนาจอจะดับลงเมื่อยกเลิกการเชื่อมตอไฟ AC

 (รูปที่  )

 
ตั้งคาเวลา

หมายเหตุ

 • คุณสามารถตั้งเวลาไดในโหมดสแตนดบาย

(รูปที่  )

b
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e 4 ฟงวิทยุ FM
หมายเหตุ

 • เก็บวิทยุนาฬิกาใหหางจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เพื่อ
หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุ 

 • เพื่อใหรับสัญญาณไดดียิ่งขึ้น ใหดึงเสาอากาศออกจนสุดและ
ปรับตำาแหนงเสาอากาศ FM

จูนสถานีวิทยุ FM
(รูปที่  )

 2 sec

HR

TUNING

RADIO
ON/OFF

2 sec

1 2

3 4

f

MIN

TUNING

VOLUME
VOLUME
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เก็บขอมูลการตั้งสถานีวิทยุ FM 
ดวยตนเอง
คุณสามารถจัดเก็บสถานีวิทยุ FM ไดมากถึง 10 สถานี
1 จูนสถานีวิทยุ FM
2 กด PRESET/ คางไวสองวินาที

 » หมายเลขที่ตั้งไวลวงหนาเริ่มตนกะพริบ

3 กด  TUNING   ซเพื่อเลือกหมายเลข
4 กด PRESET อีกครั้งเพื่อยืนยัน
5 ดำาเนินการซตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 เพื่อจัดเก็บ

ขอมูลสถานีอื่นๆ

เคล็ดลับ

 • หากตองการลบสถานีที่เก็บไวลวงหนาออก ใหจัดเก็บสถานีอื่น
ไวแทนที่ตำาแหนงของสถานีนั้น

เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา
ในโหมดจูนเนอร กด PRESET ซเพื่อเลือกตัวเลขที่
ตั้งไวลวงหนา

การปรับระดับเสียง
ในขณะที่ฟงเสียงอย ใหกด - VOLUME + เพื่อปรับ
ระดับเสียง

5 คุณสมบัติอื่นๆ

การตั้งเวลาปลุก

การตั้งคาการปลุก

หมายเหตุ

 • คุณสามารถตั้งปลุกไดเฉพาะในโหมดสแตนดบาย
 • เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น ระดับเสียงจะคอยๆ เพิ่มขึ้น คุณไมสามารถ

ปรับระดับเสียงปลุกดวยตนเอง 
 • ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดตั้งเวลานาฬิกาถูกตองแลว

ในการตั้งปลุกครั้งแรก ใหดำาเนินการตามภาพ
ประกอบ (รูปที่   ) 

 
•	 AL1: ตั้งปลุกครั้งแรก
•	 AL2: ตั้งปลุกครั้งที่สอง 

2 sec

1

HR

MIN

3 4

2

g
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เคล็ดลับ

 • วิทยุนาฬิกาจะออกจากโหมดตั้งคาปลุก เมื่อไมมีการใชงานเปน
เวลา 10 วินาที

เลือกเสียงปลุก
คุณสามารถเลือกวิทยุ FM หรือเสียงปลุก Buzzer เปน
เสียงปลุกได (รูปที่  ) 

 
 » ไอคอนนาฬิกาปลุกที่ตรงกันจะมีไฟติดสวางขึ้น

เปด/ปดการใชงานนาฬิกาปลุก
กด AL1 หรือ AL2 ซเพื่อเปดหรือปดการใชงาน
นาฬิกาปลุก (รูปที่   )
 » หากนาฬิกาปลุกถูกปดใชงาน ตัวแสดงการปลุก

จะปดลง
 » เสียงปลุกจะดังขึ้นอีกในวันถัดไป 

การเลื่อนการปลุก
เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น กด SNOOZE
 » การปลุกจะถูกเลื่อนออกไปและเสียงปลุกจะดังอีก

ครั้งในอีกเกานาทีตอมา

AL1 FM

AL1

h

ตั้งคาระบบตั้งเวลาปด
วิทยุนาฬิกาสามารถสลับไปยังโหมดสแตนดบาย
ไดอัตโนมัติหลังจากผานพนชวงเวลาที่ตั้งไวลวงหนา 
(รูปที่   )

  
วิธีการเปดใชงานตัวตั้งเวลาปดเครื่อง
•	 กด SLEEP ซ จนกระทั่ง [OFF] (ปด) แสดงขึ้น

d

15      30      60      90      120

OFF

SLEEP
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6 ขอมูลผลิตภัณฑ
หมายเหตุ

 • ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ

แอมพลิไฟเออร
กำาลังขับทั้งหมด: 0.2W RMS

จูนเนอร (FM)
ชวงการจูน 87.5-108 MHz
ระยะหาคลื่น 50 KHz
ความไว
- โมโน, 26 dB S/N Ratio
- สเตอริโอ, 46 dB S/N Ratio

 
<22 dBf
<51.5 dBf

ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม <3%
อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน >50 dBA

ขอมูลทั่วไป
ไฟ AC (อะแดปเต
อรไฟฟา)

ชื่อแบรนด: Philips 
รน: AS030-060-EE050,
อินพุต: 100-240 V~, 
50/60 Hz; 0.15 A,
เอาตพุต: 6 V  0.5 A

การใชพลังงานขณะใชงาน 5 W
การใชพลังงานขณะสแตน
ดบาย

<1 W

ขนาด: 
ตัวเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก)

 
130 x 46 x 130 มม.

นหนัก: 
- ตัวเครื่อง

 
0.26 กก.

7 วิธีแกไขปญหา
คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซ
มระบบดวยตัวคุณเอง 
หากคุณประสบปญหาในการใชงานเครื่องนี้ โปรด
ตรวจสอบจุดตอไปนี้กอนนำาเครื่องเขารับบริการ หาก
ยังไมสามารถแกไขปญหาได โปรดเขาไปที่เว็บไซต 
Philips (www.philips.com/support) เมื่อคุณติดต่อ
ฝ่ายดูแลลูกค้า ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้น
อยู่ใกล้มือ และมีหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์
พร้อมแล้ว

ไฟไมเขา
 • ตรวจดูใหแนใจวาปลั๊กไฟ AC ของเครื่องเชื่อม

ตออยางถูกตอง
 • ตรวจดูใหแนใจวามีไฟที่เตารับ AC

ไมมีเสียง
 • ปรับระดับเสียง

ไมมีการตอบกลับใดๆ จากเครื่อง
 • ถอดและเสียบปลั๊กไฟ AC อีกครั้ง จากนั้นเปด

เครื่องอีกครั้ง

รับคลื่นวิทยุไดไมดี
 • วางอุปกรณใหหางจากโทรทัศนหรือเครื่อง VCR 

ของคุณ
 • ดึงเสาอากาศ FM ออกจนสุด

การปลุกไมทำางาน
 • ตั้งคานาฬิกา/การปลุกอยางถูกตอง

การตั้งคานาฬิกา/การปลุกถูกลบออก
 • ไฟฟาขัดของหรือไมไดเสียบปลั๊กไฟ 
 • ตั้งคานาฬิกา/การปลุกใหม
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8 คำาประกาศ
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่ทำากระตออุปกรณนี้
โดยไมไดรับการอนุญาตจาก WOOX Innovations 
อาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุปกรณของผใชเปน
โมฆะ

การทิ้งผลิตภัณฑและ
แบตเตอรี่เกาของคุณ
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวย
วัสดุ และสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำามา
รีไซเคิล และใชใหมได
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรด
ศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและแบตเตอรี่ 
การกำาจัดผลิตภัณฑเกาเหลานี้อยางถูกตองชวยปอง
กันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพของมนุษย
ผลิตภัณฑของคุณประกอบดวยแบตเตอรี่ซึ่ง
ไมสามารถทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ
แบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปอง
กันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพได
โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำาหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนยรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ

ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
หามใชวัสดุบรรจุภัณฑที่ไมจำาเปนทั้งหมด เราพยายาม
ทำาใหบรรจุภัณฑงายตอการแยกชิ้นสวนออกเปนสาม
สวนคือ: กระดาษแข็ง (กลอง), โฟมโพลีสไตรีน (กัน
กระแทก) และโพลีเอธีลีน (ถุง, แผนโฟมปองกัน) 
ตัวเครื่องประกอบดวยวัสดุที่สามารถนำาไปรีไซเคิล
และใชซได หากไดรับการแยกชิ้นสวนโดยบริษัทที่
มีความเชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามขอบังคับในทองถิ่น
เกี่ยวกับการกำาจัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่เกา และ
อุปกรณเกา

http://www.recycle.philips.com
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