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1 ขอสำาคัญ

ความปลอดภัย

•	 โปรดอานคำาแนะนำานี้
•	 โปรดทำาตามคำาแนะนำาทั้งหมด
•	 หามนำาสิ่งของวางปดที่ชองระบายอากาศ โปรดติดตั้งตามคำา

แนะนำาของผผลิต
•	 หามติดตั้งใกลแหลงกระจายความรอน เชน เครื่องกระจาย

พลังงาน, เครื่องทำาความรอน เตาอบ หรืออุปกรณอื่นๆ (เชน 
เครื่องขยายเสียง) ที่กอใหเกิดความรอน 

•	 ปองกันไมใหสายไฟถูกเหยียบหรือบีบอัด โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
ปลั๊ก ที่เก็บและจุดที่ถอดออกจากเครื่อง

•	 ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำาหนดเทานั้น
•	 ถอดปลั๊กอุปกรณออก ขณะเกิดพายุ หรือเมื่อไมไดใชอุปก

รณเปนเวลานาน 
•	 การบันทึกสามารถกระทำาไดตราบเทาที่ไมเปนการละเมิด

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม
•	 โปรดติตตอเกี่ยวกับการบริการกับพนักงานบริการที่มีความ

ชำานาญ โปรดติดตอเขารับการบริการเมื่อเครื่องไดรับความเสีย
หายดวยเหตุใดๆ ก็ตาม เชน สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย นหยด
ใสหรือมีวัตถุหลนบนอุปกรณ เครื่องเปยกฝนหรือความชื้น ทำา
งานไมปกติ หรือตกหลน

•	 การใชแบตเตอรี่ ขอควรระวัง – เพื่อปองกันแบตเตอรี่รั่ว ซึ่ง
อาจทำาใหรางกายบาดเจ็บ ทรัพยสินเสียหาย หรือตัวเครื่อง
เสียหาย: 
•	 ใสแบตเตอรี่ใหถูกตอง ตามเครื่องหมาย + และ - ที่

ปรากฏบนตัวเครื่อง 
•	 อยาใชแบตเตอรี่ผสมกัน (เกาและใหม หรือแบบคารบอน

และอัลคาไลน อื่นๆ)
•	 ถอดแบตเตอรี่ออก หากไมใชเครื่องเปนเวลานาน

•	 ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) 
สัมผัสกับความรอนสูง เชน แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ

•	 ขอควรระวัง: อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูก
ตอง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเทานั้น

•	 ไมควรใหมีนหยดหรือนสาดใสตัวเครื่อง 
•	 อยาวางสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายไวบนตัวเครื่อง (เชน 

วัตถุที่บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ) 
•	 หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมอุปกรณตอขณะยกเลิกการ

เชื่อมตอกับตัวเครื่อง อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอไปนั้นยังคง
พรอมใชงานอย

คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด 
 • หามวางเครื่องบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
 • หามเพงมองลำาแสงเลเซอรภายในอุปกรณนี้

 

ขอควรระวัง

 • การใชอุปกรณควบคุม ปรับแตง หรืออุปกรณการทำางานอื่นๆ 
ที่มีขั้นตอนนอกเหนือจากที่กลาวไว อาจทำาใหเกิดการนำาความ
รอนที่เปนอันตรายหรือการทำางานอื่นๆ ที่ไมปลอดภัย

คำาประกาศ

 
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำาหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของกลม
ประชาคมยุโรป
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่ทำากระตออุปกรณนี้โดยไมไดรับ
การอนุญาตจาก WOOX Innovations อาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุ
ปกรณของผใชเปนโมฆะ

 
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวน
ประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำามารีไซเคิล และใชใหมได 

 
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือ
ผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC
โปรดศึกษาระเบียบการในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส
โปรดดำาเนินการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑเกา
ของคุณพรอมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป การทิ้งผลิตภัณฑที่
เกาอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวด
ลอมและสุขภาพได
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ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European Directive 2006/66/
EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปไดโปรดศึกษา
เกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยกแบตเตอรี่ เนื่องจากการทิ้ง
อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพได
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
บรรจุภัณฑที่ไมจำาเปนทั้งหมดไดถูกตัดออกไป เราพยายาม
ทำาใหบรรจุภัณฑแยกเปนวัสดุสามชนิดไดงาย ไดแก กระดาษแข็ง 
(กลอง) เยื่อกระดาษ (กันกระแทก) และโพลีเอทธิลีน (ถุง แผนโฟม
ปองกัน) 
เครื่องเลนของคุณใชวัสดุที่สามารถรีไซเคิลและนำากลับมาใชใหมได 
หากถอดแยกชิ้นสวนโดยบริษัทผชำานาญการ โปรดปฏิบัติตา
มกฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการกำาจัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่ที่
ใชหมดแลว และอุปกรณเกา
อุปกรณนี้มีปายเหลานี้:

 
Class II สัญลักษณอุปกรณ

 
สัญลักษณนี้ระบุวาอุปกรณมีระบบหมฉนวนสองชั้น

 
การทำาสำาเนาโดยไมรับอนุญาตจากขอมูลที่ปองกันการทำาสำาเนาไว 
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล แฟมบันทึกเสียง อาจเปนการฝาฝน
ลิขสิทธิ์และเปนการกออาชญากรรม ไมควรนำาอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุด
ประสงคดังกลาว 

 
โลโก USB-IF เปนเครื่องหมายการคาของ Universal Serial Bus 
Implementers Forum, Inc

 
Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ใน
สหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

หมายเหตุ

 • ปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่อยดานลางของเครื่อง
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2 เครื่องเลน CD ของ
คุณ

ขอมูลเบื้องตน

ดวยเครื่องเลน CD นี้คุณสามารถ:
•	 ฟงวิทยุ FM
•	 เพลิดเพลินกับเสียงจากแผนดิสก เทป, อุปกรณ USB, การด 

Micro SD และอุปกรณเชื่อมตอเสียงภายนอกอื่น 
•	 ตั้งโปรแกรมความถี่การเลนแทร็ค
เครื่องมี Dynamic Bass Boost (DBB) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเสียง

ภายในกลองมีอะไรบาง

ตรวจสอบและระบุสิ่งของในบรรจุภัณฑ: 
•	 ตัวเครื่อง
•	 คู่มือผู้ใช้อย่างย่อ

ภาพรวมของตัวเครื่อง

  
a ตัวเลือกแหลงสัญญาณ SD/USB

•	 กดเพื่อเลือกแหลง SD หรือ USB

b 
•	 หยุดการเลน

c - ALBUM +
•	 ขามไปที่อัลบั้มกอนหนาหรือถัดไป

d  / 
 
•	 ขามไปที่แทร็คกอนหนาหรือถัดไป
•	 คนหาภายในแทร็ค

e OPEN•CLOSE
•	 เปดหรือปดชองใสแผนดิสก

f ควบคุมเทป
•	

เริ่มเลนเทป
•	  / 

 
กรอเทปเดินหนาหรือยอนหลังอยางรวดเร็ว
หยุดเลนเทปหรือเปดชองใสเทป

•	

a

b

c
d

k

l

h

i
j

e

f
g

p

q
r

CD USB/SD FM TAPE/OFF
AUDIO IN

m on
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หยุดเลนเทปหรือหยุดการบันทึกชั่วคราว

g 
•	 เริ่มหรือหยุดเลนชั่วคราว

h PROG
•	 ตั้งโปรแกรมเรียงลำาดับการเลนแทร็ค

i MODE
•	 เลือกโหมดเลน

j แผงการแสดงผล
•	 แสดงสถานะปจจุบัน

k เสาอากาศ FM
•	 ปรับปรุงการรับสัญญาณ FM

l + TUNING -
•	 จูนสถานีวิทยุ FM

m 
•	 ชองเสียบ USB

n ตัวเลือกแหลงสัญญาณ
•	 เลือกแหลงสัญญาณ

o + VOLUME -
•	 การปรับระดับเสียง

p SD 
•	 ชองเสียบการด MicroSD

q AC~MAINS
•	 ชองเสียบไฟ

r AUDIO-IN
•	 เชื่อมตออุปกรณเสียงภายนอก

3 เริ่มตนใชงาน

ขอควรระวัง

 • การใชอุปกรณควบคุม ปรับแตง หรืออุปกรณการทำางานอื่นๆ 
ที่มีขั้นตอนนอกเหนือจากที่กลาวไว อาจทำาใหเกิดการนำาความ
รอนที่เปนอันตรายหรือการทำางานอื่นๆ ที่ไมปลอดภัย

โปรดทำาตามคำาแนะนำาในบทนี้ตามลำาดับ
หากคุณติดตอ Philips โปรดแจงหมายเลขรนและหมายเลข
ผลิตภัณฑของคุณ หมายเลขรนและหมายเลขผลิตภัณฑมีอยที่
ดานลางของอุปกรณ เขียนหมายเลขดานลางนี้: 
หมายเลขรน __________________________
หมายเลขผลิตภัณฑ ___________________________

ตอสายไฟ

 เครื่องสามารถใชพลังงานจากสายไฟ AC หรือแบตเตอรี่ 

ตัวเลือก 1: สายไฟ AC

คำาเตือน

 • เสี่ยงตอความเสียหายของผลิตภัณฑ! ตรวจสอบใหแนใจวาแรง
ดันไฟฟาของแหลงจายไฟตรงกันกับแรงดันไฟฟาที่พิมพไวที่
ดานหลังหรือดานลางเครื่อง

 • อันตรายจากไฟฟาช็อต! เมื่อคุณถอดปลั๊กสายไฟ AC ใหดึงที่
ตัวปลั๊กเสมอ หามดึงที่สายไฟ

ตอสายไฟ AC เขากับเตารับบนผนัง

เคล็ดลับ

 • ในการประหยัดพลังงาน ใหปดเครื่องหลังใชงาน



7 TH

  
ตัวเลือก 2: พลังงานแบตเตอรี่

ขอควรระวัง

 • แบตเตอรี่มีสารเคมีอยภายใน ดังนั้นตองกำาจัดทิ้งอยางถูกวิธี

หมายเหตุ

 • ไมมีแบตเตอรี่มาให

1 เปดชองใสแบตเตอรี่ 

2 ใสแบตเตอรี่ 6 กอน (ประเภท: 1.5V R14/UM2/C CELL) 
โดยตอขั้วใหถูกตอง (+/-) ตามที่แสดง

3 ปดชองใสแบตเตอรี่

 

AC~MAINS

เปด

เปลี่ยนตัวเลือกแหลงสัญญาณบนตัวเครื่องไปที่ FM/USB/SD/CD
 » เมื่อตัวเลือกแหลงสัญญาณอยในตำาแหนง CDCD จะ

ปรากฏขึ้น

เปลี่ยนไปที่โหมดสแตนดบาย
•	 ตัวเครื่องจะเปลี่ยนไปที่โหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติเมื่อไมมี

การตรวจพบเสียงนานกวา 15 นาที
•	 กด 

  เพื่อเรียกการทำางานเครื่องจากโหมดสแตนดบาย

ปด

เปลี่ยนตัวเลือกแหลงสัญญาณบนตัวเครื่องไปที่ OFF
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4 เลน

การเลน CD

หมายเหตุ

 • คุณไมสามารถเลนแผน CD ที่ถูกเขารหัสดวยเทคโนโลยีการ
คมครองลิขสิทธิ์

 • เมื่อเสียบสาย audio-in แลว การเลน CD/USB จะหยุดลง 
และเครื่องจะสลับไปที่โหมดสัญญาณเสียงเขาโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเลน Audio CD ที่มีในทองตลาดทั่วไป:
•	 แผน CD ชนิดบันทึกได (CD-R)
•	 แผน CD ชนิดบันทึกซใหมได (CD-RW)
•	 MP3-CD

1 เปลี่ยนตัวเลือกสัญญาณเสียงไปที่ CD

2 เปดชองใส CD

3 ใส CD โดยหงายดานพิมพขึ้นและปดฝา CD เบาๆ 
 » จำานวนแทร็คทั้งหมดจะปรากฏขึ้น 

 » เครื่องเลน CD เริ่มเลนอัตโนมัติ

•	 ในการเลือกแทร็ค กด 
  / 
 

•	 ในการหยุดการเลน CD ชั่วคราวหรือเลนตอ กด 
 
 » [  ] กะพริบ 

•	 ในการเลน CD ตอ กด 
  อีกครั้ง

•	 ในการหยุดการเลน CD กด 
 

 CD USB/SD FM TAPE/OFF
AUDIO IN

เลนจากอุปกรณภายนอก

คุณสามารถฟงอุปกรณเสียงภายนอกผานเครื่องนี้ได

1 เชื่อมตอสายสัญญาณเสียง (3.5 มม., ไมมีมาให) เขากับ:
•	 ชองเสียบ AUDIO-IN บนเครื่อง
•	 ชองเสียบหูฟงของอุปกรณภายนอก
 » "Au" แสดงบนจอแสดงผล

2 การเลนอุปกรณภายนอก (โปรดดูคมือการใชงานของอุปกรณ) 

หมายเหตุ

 • ชองเสียบ AUDIO-IN ไมใชชองสำาหรับหูฟง
 • ไฟบนจอแสดงผลจะปดเมื่อเครื่องเลนเพลงจากอุปก

รณภายนอก
 • เครื่องจะเปลี่ยนไปที่โหมด Audio in เมื่อเลนเพลงในโหมด 

CD หรือ SD/USB

 AUDIO-IN
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เลนจากอุปกรณ USB

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ USB มีขอมูลเสียงที่สามา
รถเลนได

1 เปลี่ยนตัวเลือกสัญญาณเสียงไปที่ USB/SD

2 เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับชองเสียบ 
 

3 กดตัวเลือกสัญญาณเสียง SD/USB ไปที่แหลง USB
 » "USB" แสดงบนจอแสดงผล

 » เครื่องจะเริ่มเลน หากไมเลน กด 
 

 CD USB/SD FM TAPE/OFF
AUDIO IN

SD            USB

การเลนจากการด SD

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบใหแนใจวาการด SD มีขอมูลเสียงที่สามารถเลนได

1 เปลี่ยนตัวเลือกสัญญาณเสียงไปที่ USB/SD

2 เสียบการด SD ในชองเสียบ SD ที่ดานหลังของอุปกรณ 

3 กดเพื่อปลดตัวเลือกแหลงสัญญาณ SD/USB ไปที่แหลง SD
 » "SD" แสดงบนจอแสดงผล  

 » เครื่องเริ่มเลน หากไมเปนเชนนั้น กด 
 

 CD USB/SD FM TAPE/OFF
AUDIO IN SD

SD            USB
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เลนเทป

1 เลื่อนตัวเลือกสัญญาณเสียงไปที่ TAPE

2 กด    
  บนตัวเครื่องเพื่อเปดฝาชองใสเทป

3 ใสเทปโดยใหดานเปดชี้ขึ้นและใหเทปหมุนไปทางขวา

4 กด  บนตัวเครื่องเพื่อเริ่มเลน
•	 ในการหยุดชั่วคราว/เลนตอ กด 

  บนตัวเครื่อง 
•	 ในการกรอเดินหนาหรือยอนกลับอยางรวดเร็ว กด 

  /  บนตัวเครื่อง
•	 ในการหยุดเลน กด    

   

  CD USB/SD FM TAPE/OFF
AUDIO IN

จูนสถานีวิทยุ FM

หมายเหตุ

 • เพื่อใหรับสัญญาณไดดียิ่งขึ้น ใหดึงเสาอากาศออกจนสุดและ
ปรับตำาแหนงเสาอากาศ FM

1 เปลี่ยนตัวเลือกแหลงสัญญาณไปที่ FM

2 หมุน TUNING เพื่อเลือกสถานี

3 ทำาซขั้นตอนที่ 2 เพื่อหาคลื่นสถานีเพิ่มเติม

  CD USB/SD FM TAPE/OFF
AUDIO IN
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5 ตัวเลือกการเลน

ควบคุมการเลน

ในโหมด CD คุณสามารถควบคุมการเลนไดดังนี้

 / กด:ขามไปยังแทร็คกอนหนา/ถัดไป 
กดคาง:คนหาภายในการเลน จากนั้นปลอยเพื่อ
เลนตอ
เริ่มหรือหยุดเลนชั่วคราว
หยุดเลน

PROG ตั้งโปรแกรมแทร็ค
+VOLUME- ปรับระดับเสียง
- ALBUM + ขามไปที่อัลบั้มกอนหนาหรือถัดไป
MODE เลือกโหมดเลน

[  ]: เลนซแทร็คปจจุบัน
[  ]: เลนซทุกแทร็ค
[   ]: เลนทุกแทร็คแบบสม
ในการเปลี่ยนเปนการเลนปกติ กด MODE ซๆ 
จนกวาไอคอนเลนซจะหายไป

เคล็ดลับ

 • เมื่อคุณเลนแทร็คที่ถูกตั้งโปรแกรมจะสามารถเลือกไดเฉพาะ [ 
 ] และ [   ]

ตั้งโปรแกรมแทร็ค

ในโหมด CD/USB/SD คุณสามารถตั้งโปรแกรมไดสูงสุด 20 แทร็ค

1 กด  เพื่อหยุดเลน

2 กด PROG เพื่อเปดใชโหมดโปรแกรม 
 » [PROG] (โปรแกรม) เริ่มกะพริบ

3 กด 
  / 
  เพื่อเลือกหมายเลขแทร็ค จากนั้นกด PROG เพื่อยืนยัน

4 ทำาซขั้นตอนที่ 3 เพื่อตั้งโปรแกรมแทร็คเพิ่มเติม

5 กด 
  เพื่อเลนแทร็คที่ตั้งโปรแกรมไว
 » ระหวางการเลน [PROG] (โปรแรกม) จะปรากฏขึ้น

•	 เพื่อลบโปรแกรม กด  สองครั้ง
•	 เมื่อการเลนถูกหยุดลง กด 

  /  เพื่อตรวจดูโปรแกรม

ปรับเสียง

ระหวางการเลน คุณสามารถปรับระดับเสียงและเลือกเอฟเฟกตเสียง
ได

ปุ่ม ฟงกชัน
+VOLUME- เพิ่มหรือลดระดับเสียง
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6 ขอมูลผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

 • ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ

แอมพลิไฟเออร
กำาลังเอาตพุตสูงสุด รวม 2 W RMS

การตอบสนองตอความถี่ 125 -16000 Hz, 
-3dB

อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน >55 dBA

ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม <1 %

อินพุต Audio-in 650 mV RMS

แผนดิสก
ชนิดเลเซอร เซมิคอนดักเตอร

เสนผานศูนยกลางแผนดิสก 12 ซม./8 ซม.

แผนดิสกรองรับ CD-DA, CD-R, CD-RW

Audio DAC 24Bits / 44.1kHz

ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม <1%

การตอบสนองตอความถี่ 125 -16000 Hz, -3dB

อัตรา S/N >55 dBA

จูนเนอร
ชวงหาคลื่น 87.5 - 108MHz

ระยะหาคลื่น 50 kHz

ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม <3%

อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน >50 dBA

ชองใสเทป
การตอบสนองตอความถี่
 - เทปปกติ (ประเภท I)

125 - 8000 Hz 
(8 dB)

อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน
 - เทปปกติ (ประเภท I)

35 dBA

เสียงเพี้ยนและความพลิ้วของเสียง ≤ 0.4% DIN

ทั่วไป
แหลงจายไฟ
 - AC Power
 - Battery

220-240V~, 50/60 Hz; 
แบตเตอรี่ขนาด 9 V, 1.5 
V ประเภท: R14/UM2/C 
CELL 6 กอน

การใชพลังงานขณะใชงาน 15 W

การใชพลังงานขณะสแตนดบาย <0.5 W

ขนาด 
- ตัวเครื่อง (W x H x D)

299 x 240 x 132 มม.

นหนัก (ตัวเครื่อง) 1.8 กก.

การบำารุงรักษา

ทำาความสะอาดเครื่อง
•	 ใชผานมชุบนยาทำาความสะอาดแบบออนพอหมาดเช็ด

ทำาความสะอาด อยาใชนยาทำาความสะอาดที่มีแอลกอฮอล 
เหลาที่มีระดับแอลกอฮอลสูง แอมโมเนีย หรือสารขัด

ทำาความสะอาดแผนดิสก
•	 เมื่อดิสกสกปรก ใหทำาความสะอาดดวยผาสะอาด เช็ดแผนดิ

สกจากตรงกลางออกดานนอก
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•	 อยาใชสารตัวทำาละลาย เชน เบนซิน ทินเนอร นยาทำาความ

สะอาดที่มีจำาหนายทั่วไปในทองตลาด หรือสเปรยปองกัน
ไฟฟาสถิตสำาหรับการบันทึกในระบบอนาล็อก

ทำาความสะอาดเลนสของดิสก
•	 หลังจากใชงานเปนเวลานาน อาจมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นสะสมอ

ยที่เลนสดิสก เพื่อใหไดคุณภาพการเลนที่ดีที่สุด ทำาความสะ
อาดเลนสดิสกดวยนยาทำาความสะอาดเลนสของ Philips CD 
หรือนยาทำาความสะอาดที่มีจำาหนายทั่วไปในทองตลาด ทำา
ตามคำาแนะนำาที่ใหมาพรอมกับนยาทำาความสะอาด

ทำาความสะอาดหัวอานและชองเทป
•	 เพื่อใหไดคุณภาพการบันทึกและการเลนที่ดีที่สุด ทำาความสะ

อาดหัวอาน A, ที่ครอบ B, และลูกกลิ้งกด C หลังจากใชงาน
เทปครบ 50 ชั่วโมง

•	 ใชสำาลีชุบนยาทำาความสะอาดหรือแอลกอฮอลพอหมาดเช็ด
ทำาความสะอาด

  
•	 คุณสามารถทำาความสะอาดหัวอานไดโดยเลนเทปทำาความ

สะอาดหนึ่งครั้ง
ขจัดแมเหล็กที่หัวอานออก
•	 ใชเทปขจัดแมเหล็กที่หัวอานซึ่งมีจำาหนายที่ตัวแทนจำาหนาย

ของคุณ

7 วิธีแกไขปญหา

คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซมระบบดวยตัว
คุณเอง 
หากคุณประสบปญหาในการใชงานอุปกรณนี้ โปรดตรวจสอบหัว
ขอดังตอไปนี้กอนนำาเครื่องเขารับบริการ หากยังไมสามารถแกไขปญ
หาได โปรดไปที่เว็บเพจ Philips (www.philips.com/support) เมื่อ
คุณติดตอ Philips ควรวางตัวเครื่องไวใกลๆ และเตรียมหมายเลขรน
และหมายเลขผลิตภัณฑใหพรอม
ไฟไมเขา
•	 ตรวจดูใหแนใจวาไดเชื่อมตอสายไฟเขาที่ดีแลว
•	 ตรวจดูใหแนใจวามีไฟที่เตารับ AC
•	 ตรวจดูใหแนใจวาใสแบตเตอรี่ไดถูกตองแลว
ไมมีเสียงหรือคุณภาพเสียงไมดี
 • ปรับระดับเสียง

ไมมีการตอบกลับใดๆ จากเครื่อง
 • ถอดและเสียบปลั๊กไฟ AC อีกครั้ง จากนั้นเปดระบบอีกครั้ง
 • ดวยคุณสมบัติประหยัดไฟ เครื่องจะปดเครื่องโดยอัตโนมัติหลัง

จากเลนเพลงจบ 15 นาทีและไมมีการควบคุมใดๆ
คุณภาพเสียงคาสเซ็ตตไมดี
•	 ตรวจดูใหแนใจวาที่ยึดคาสเซ็ตตสะอาด
•	 ตรวจดูใหแนใจวาเทปคาสเซ็ตต NORMAL (IECI) ใชสำาหรับ

การบันทึก
คาสเซ็ตตบันทึกไมได
•	 ตรวจดูใหแนใจวาแถบของคาสเซ็ตตไมชำารุด
ไมตรวจจับแผนดิสก
 • ใสแผนดิสก
 • ตรวจสอบวาใสแผนดิสกโดยควลงหรือไม
 • รอจนกวาความชื้นที่เลนสจะระเหยจนหมด
 • เปลี่ยนหรือทำาความสะอาดดิสก
 • ใช CD ลาสุดหรือดิสกที่ฟอรแม็ตอยางถูกตอง

รับคลื่นวิทยุไดไมดี
 • วางอุปกรณใหหางจากโทรทัศนหรือเครื่อง VCR ของคุณ
 • ดึงเสาอากาศ FM ออกจนสุด
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