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1 ขอสำาคัญ

รจักสัญลักษณความปลอดภัยเหลานี้ 

  
สัญลักษณ 'สายฟา' แสดงใหเห็นวาวัสดุฉนวนปองกันภายในอุ
ปกรณอาจทำาใหเกิดไฟฟาช็อต เพื่อความปลอดภัยของทุกคนใน
ครอบครัว โปรดอยาถอดฝาครอบผลิตภัณฑออก 
สัญลักษณ 'เครื่องหมายตกใจ' แสดงวาคุณควรใสใจในคุณสมบัติของ
เครื่อง คุณจึงควรอานสิ่งพิมพที่ใหมาพรอมเครื่องโดยละเอียดเพื่อปอง
กันปญหาอันเกิดจากการทำางานและการบำารุงรักษา 
คำาเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต ไมควร
ใหอุปกรณสัมผัสโดนนฝนหรือความชื้น และวัตถุที่มีนบรรจุอย เชน 
ไมควรวางแจกันไวบนอุปกรณ 
ขอควรระวัง: เพื่อปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อต เสียบปลั๊กใหลึกจนสุด 
(สำาหรับภูมิภาคที่ใชปลั๊กโพลาไรส: เพื่อปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อต 
ใหสวมสวนที่กวางของปลั๊กเขากับชองเสียบที่กวาง) 
•	 โปรดอานคำาแนะนำานี้
•	 โปรดทำาตามคำาแนะนำาทั้งหมด
•	 หามนำาสิ่งของวางปดที่ชองระบายอากาศ โปรดติดตั้งตามคำา

แนะนำาของผผลิต หามติดตั้งใกลแหลงความรอน เชน เรดิเอเต
อร เครื่องทำาความรอน เตาอบ หรืออุปกรณอื่นๆ (รวมทั้งแอม
พลิไฟเออร) ที่กอใหเกิดความรอน 

•	 ปองกันไมใหสายไฟถูกเหยียบหรือบีบอัด โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
ปลั๊ก ที่เก็บและจุดที่ถอดออกจากเครื่อง

•	 ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำาหนดเทานั้น
•	 ถอดปลั๊กอุปกรณออก ขณะเกิดพายุฝนฟาคะนอง หรือเมื่อ

ไมไดใชอุปกรณเปนเวลานาน 
•	 โปรดติตตอเกี่ยวกับการบริการกับพนักงานบริการที่มีความ

ชำานาญ จำาเปนตองนำาอุปกรณเขารับบริการ เมื่อเกิดความเสีย
หายไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม เชน สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย 
นหกใส หรือมีวัตถุหลนลงบนเครื่อง เครื่องเปยกฝนหรือไดรับ
ความชื้น ทำางานไมปกติ หรือตกหลน

•	 ขอควรระวัง การใชแบตเตอรี่ – เพื่อปองกันแบตเตอรี่รั่ว ซึ่ง
อาจทำาใหรางกายบาดเจ็บ ทรัพยสินเสียหาย หรืออุปกรณเสีย
หาย:
•	 ใสแบตเตอรี่ใหถูกตอง ตามเครื่องหมาย + และ - ที่

ปรากฏบนอุปกรณ
•	 อยาใชแบตเตอรี่ผสมกัน (เกาและใหม หรือแบบคารบอน

และอัลคาไลน อื่นๆ)

•	 ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติด
ตั้ง) สัมผัสกับความรอนสูง เชน แสงอาทิตย เปลวไฟ 
หรืออื่นๆ 

•	 ถอดแบตเตอรี่ออก หากไมใชอุปกรณเปนเวลานาน
•	 ไมควรใหมีนหยดหรือนสาดใสตัวเครื่อง 
•	 อยาวางสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายไวบนเครื่อง (เชน วัตถุที่

บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ) 
•	 หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมอุปกรณตอขณะยกเลิกการ

เชื่อมตอกับตัวเครื่อง อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอไปนั้นยังคง
พรอมใชงานอย

คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด 
 • หามหลอลื่นชิ้นสวนใดๆ ของอุปกรณ
 • หามวางอุปกรณนี้ไวบนอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
 • เก็บอุปกรณใหหางจากการสัมผัสโดนแสงแดด เปลวไฟ หรือความรอนโดยตรง 
 • หามเพงมองลำาแสงเลเซอรภายในอุปกรณนี้
 • ตรวจดูใหแนใจวาคุณสามารถเขาถึงสายไฟ ปลั๊กหรืออะแดปเตอรไดงาย เพื่อยกเลิกการ

เชื่อมตออุปกรณกับแหลงพลังงาน

ขอควรระวัง

 • การใชอุปกรณควบคุม ปรับแตง หรืออุปกรณการทำางานอื่นๆ ที่มีขั้นตอนนอกเหนือ
จากที่กลาวไว อาจทำาใหเกิดการนำาความรอนที่เปนอันตรายหรือการทำางานอื่นๆ ที่
ไมปลอดภัย
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2 เครื่องเลน CD ของ
คุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับส 
Philips เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips 
มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com

ขอมูลเบื้องตน

ดวยเครื่องนี้ คุณจะสามารถ:
•	 เพลิดเพลินกับเสียงจากแผนดิสก และอุปกรณภายนอก

ตางๆ;
•	 ฟงจากสถานีวิทยุ

เครื่องรองรับรูปแบบสื่อดังตอไปนี้:

 
ภายในกลองมีอะไรบาง
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3 เริ่มตนใชงาน

โปรดทำาตามคำาแนะนำาในบทนี้ตามลำาดับ

การติดตั้งแบตเตอรี่

หมายเหตุ

 • แบตเตอรี่มีสารเคมีอยภายใน ดังนั้น จึงควรกำาจัดทิ้งอยางถูกวิธี

1 เปดชองใสแบตเตอรี่

2 ใสแบตเตอรี่ขนาด 1.5 V R14/UM2/C CELL จำานวน 6 กอน 
(ไมมีมาให) โดยตอขั้วใหถูกตองตามที่ระบุ (+/-)

3 ปดชองใสแบตเตอรี่

 6 x 1.5 V R14/UM/C CELL

ตอสายไฟ

ขอควรระวัง

 • เสี่ยงตอความเสียหายของผลิตภัณฑ! ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟาของแหลงจาย
ไฟตรงกันกับแรงดันไฟฟาที่พิมพไวที่ดานหลังหรือดานลางอุปกรณ

 • กอนที่จะเชื่อมตอสายไฟ AC ควรตรวจสอบวา คุณเชื่อมตอจุดตางๆ ทั้งหมดแลว
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4 การใชเครื่องเลน CD 
ของคุณ

เลนแผนดิสก

หมายเหตุ

 • คุณไมสามารถเลนแผน CD ที่ถูกเขารหัสดวยเทคโนโลยีการคมครองลิขสิทธิ์

คุณสามารถเลน Audio CD ที่มีในทองตลาดทั่วไป:
•	 แผน CD ชนิดบันทึกได (CD-R)
•	 แผน CD ชนิดบันทึกซใหมได (CD-RW)

1 เปดชองใสแผนดิสก

2 ใสแผนดิสกโดยหงายดานที่พิมพขึ้น

3 ปดชองใสแผนดิสก

4 สลับตัวเลือก OFF•FM•CD ไปที่ CD
•	 ในการหยุดชั่วคราวหรือเลนตอ กด  
•	 ในการหยุดเลน กด 

  
ตั้งโปรแกรมแทร็ค

หมายเหตุ

 • คุณสามารถตั้งโปรแกรมแทร็คไดสูงสุด 20 แทร็ค

1 ในโหมด CD เมื่อหยุดการเลน ใหกด PROG

2 กด 
  / 
  เพื่อเลือกแทร็ค แลวกด PROG เพื่อยืนยัน

3 ทำาซขั้นตอนที่ 2 เพื่อตั้งโปรแกรมแทร็คเพิ่มเติม

4 กด 
  เพื่อเลนแทร็คที่ตั้งโปรแกรมไว

5 เพื่อลบโปรแกรมออก ใหกด 
 

การควบคุมการเลน
เลนซหนึ่งแทร็คหรือทั้งหมด
เลนเพลงแบบสม

PROG ตั้งโปรแกรมแทร็ค
หยุดเลนหรือลบโปรแกรม
เริ่มหรือหยุดเลนชั่วคราว

 / ขามไปหนึ่งแทร็คหรือคนหาบนหนาการเลน
-VOLUME+ ปรับระดับเสียง

ฟงวิทยุ

หมายเหตุ

 • วางตำาแหนงเสาอากาศใหหางจากทีวี, VCR หรือแหลงที่มีรังสีอื่นๆ
 • เพื่อใหรับสัญญาณไดดียิ่งขึ้น ใหดึงเสาอากาศออกจนสุดและปรับตำาแหนงเสาอากาศ

1 สลับตัวเลือก OFF•FM•CD ไปที่ FM

2 หมุนปุ่ม TUNING อยางชาๆ เพื่อหาคลื่นของสถานีวิทยุ 
 

 
ฟงอุปกรณภายนอก

คุณสามารถฟงจากอุปกรณภายนอกผานอุปกรณนี้

1 สลับสวิตชควบคุม OFF•FM•CD ไปที่ตำาแหนง FM หรือ CD

2 ตอสาย MP3 link (ไมไดใหมา) เขากับ:
•	 MP3-LINK แจ็คบนเครื่อง (3.5 มม.)
•	 แจ็คหูฟงของอุปกรณภายนอก

3 เริ่มตนเลนอุปกรณ (อานคมือผใชของอุปกรณ)
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5 ขอมูลจำาเพาะ
ผลิตภัณฑ

แอมพลิไฟเออร

อัตรากำาลังขับ 2 X 1 W RMS
การตอบสนองตอความถี่ 80 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน 50 dB
อินพุต MP3 Link 0.5 V RMS 20 kohm

ดิสก

ชนิดเลเซอร เซมิคอนดักเตอร
เสนผานศูนยกลางแผนดิสก 12 ฐม./8 ซม.
แผนดิสกรองรับ CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC 24 Bits / 44.1 kHz
ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม <1%
การตอบสนองตอความถี่ 60 Hz -16 kHz
อัตรา S/N 55 dBA

จูนเนอร

ชวงหาคลื่น FM: 87.5-108 MHz
ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม <3%
อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน 40 dB

ขอมูลทั่วไป

AC Power 220-240 V~, 50/60 Hz
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ ขนาด 9 V, 1.5 V 

R14/UM2/C CELL 6 กอน
การใชพลังงานขณะใชงาน 5 W
นหนัก: ตัวเครื่อง 1.1 กก.
ขนาด: ตัวเครื่อง (W x H x D) 245 x 131 x 212 มม.
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6 วิธีแกไขปญหา

คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซมระบบดวยตัว
คุณเอง 
หากคุณประสบปญหาในการใชงานอุปกรณนี้ โปรดตรวจสอบหัว
ขอดังตอไปนี้กอนนำาเครื่องเขารับบริการ หากยังไมสามารถแกไขปญ
หาได โปรดไปที่เว็บเพจ Philips (www.philips.com/support) เมื่อ
คุณติดตอ Philips ควรวางตัวเครื่องไวใกลๆ และเตรียมหมายเลขรน
และหมายเลขผลิตภัณฑใหพรอม

ไฟไมเขา
 • ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบปลั๊กไฟเขาที่ดีแลว
 • ตรวจดูใหแนใจวามีไฟที่เตารับ AC
 • ใสแบตเตอรี่โดยตอขั้ว (เครื่องหมาย +/–) ใหตรงกันตามที่ระบุ
 • เปลี่ยนแบตเตอรี่

ไมมีเสียง
 • ปรับระดับเสียง
 • ตรวจสอบใหแนใจวา แทร็คที่เลนเปนรูปแบบที่สามารถใชงา

นรวมกันได

จอแสดงผลทำางานไมถูกตอง / ไมมีการตอบสนองกับการ
ทำางานของการควบคุมใดๆ
•	 ยกเลิกการเชื่อมตอสายไฟ 
•	 รอสองสามวินาทีแลวเสียบปลั๊กไฟใหม

ไมสามารถเลนแผนดิสก
 • ตรวจสอบใหแนใจวา ปายบนแผนดิสกถูกใสโดยหงายดานที่

พิมพขึ้น 
 • เช็ดแผนดิสกดวยผาไฟเบอรจากตรงกลางไปยังขอบเปนแนว

เสนตรง
 • แผนดิสกนี้อาจเสีย เลนแผนดิสกอื่น
 • ตรวจสอบใหแนใจวา CD เปน CD/CD-R/CD-RW ชนิดที่

บันทึกเสร็จสมบูรณแลว
 • ตรวจสอบใหแนใจวา เลนสเลเซอรสะอาด
 • ตรวจสอบใหแนใจวา CD ไมไดถูกเขารหัสดวยเทคโนโลยีการ

คมครองลิขสิทธิ์

แผน CD เลนขามแทร็ค
 • ตรวจสอบใหแนใจวา CD ไมไดเสียหรือสกปรก
 • ตรวจสอบใหแนใจวา โหมด โปรแกรม/สลับ ถูกปด
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7 คำาประกาศ

การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่ทำากระตออุปกรณนี้โดยไมไดรับ
การอนุญาตจาก Philips Consumer Lifestyle อาจสงผลใหสิทธิ์การ
ใชงานอุปกรณของผใชเปนโมฆะ
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวน
ประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำามารีไซเคิล และใชใหมได
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับ
ทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและ
แบตเตอรี่ การกำาจัดผลิตภัณฑเกาเหลานี้อยางถูกตองชวยปองกันผล
สืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย
ผลิตภัณฑของคุณประกอบดวยแบตเตอรี่ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะ
ในครัวเรือนทั่วไป
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้ง
แบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่
งแวดลอมและสุขภาพได
โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำาหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับศูนยรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ

ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
หามใชวัสดุบรรจุภัณฑที่ไมจำาเปนทั้งหมด เราพยายามทำาใหบรรจุ
ภัณฑงายตอการแยกชิ้นสวนออกเปนสามสวนคือ: กระดาษแข็ง 
(กลอง), โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอธีลีน (ถุง, แผน
โฟมปองกัน) 
ตัวเครื่องประกอบดวยวัสดุที่สามารถนำาไปรีไซเคิลและใชซได หาก
ไดรับการแยกชิ้นสวนโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตาม
ขอบังคับในทองถิ่นเกี่ยวกับการกำาจัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่เกา 
และอุปกรณเกา

อุปกรณเครื่องนี้มีฉลาก:

 
หมายเหตุ

 • ปายระบุขอมูลผลิตภัณฑอยที่ชองใสแบตเตอรี่

http://www.recycle.philips.com
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