เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/support
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•
•
•
•
•
•
•
•

ความปลอดภัย
หามใชเครื่องเลนนี้ใกลบริเวณที่เปยกน

หามวางอุปกรณไวใกลแหลงความรอน เชน เครื่องกระจาย

ความรอน เครื่องทำ�ความรอน เตาอบ หรืออุปกรณที่สรางความ
รอน (รวมถึงแอมพลิไฟเออร)

ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำ�หนดเทานั้น
ไมควรใหมีนหยดหรือนสาดใสผลิตภัณฑ

อยาวางสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายไวบนผลิตภัณฑ (เชน
วัตถุที่บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ)

อยาวางแบตเตอรี่ใกลที่ที่มีความรอนสูงเกิน เชน จุดที่แสงแดด
สองตรง เพลิงไหม หรืออื่นๆ

อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยน
เฉพาะแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเทานั้น

แบตเตอรี่มีสารเคมีอยภายใน ดังนั้นตองกำ�จัดทิ้งอยางถูกวิธี
ขอควรระวัง

•• การถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องออกสงผลใหการรับประกันเปนโมฆะและอาจจะ
ทำ�ใหผลิตภัณฑเสียหายได

•• คำ�แนะนำ�ในการบำ�รุงรักษานี้สำ�หรับใชโดยผใหบริการที่ผานการรับรองแลวเทานั้น

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟาช็อต อยาทำ�การบำ�รุงรักษาใดๆ ที่ไมไดระบุไวในคำ�
แนะนำ�จนกวาคุณจะผานการรับรองใหกระทำ�การดังกลาวได

ควรนำ�ผลิตภัณฑของคุณไปใหผเชี่ยวชาญถอดแบตเตอรี่ที่ในตัว
เครื่องทุกครั้ง

หมายเหตุ

•• แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำ�นวนรอบของการชารจที่จำ�กัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่
และจำ�นวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา

คำ�เตือน

•• หามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด
•• หามหลอลื่นชิ้นสวนใดๆ ของเครื่องนี้
•• หามวางทีวีบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
•• เก็บผลิตภัณฑใหหางจากการสัมผัสโดนแสงแดด เปลวไฟ หรือความรอนโดยตรง
2
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ลำ�โพงแบบพกพา

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอ

นรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่
จากบริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่
www.philips.com/support

ขอมูลเบื้องตน
ดวยลำ�โพงนี้ คุณสามารถ

•
•

ฟงเพลงจากอุปกรณภายนอกผานการเชื่อมตอ Bluetooth

•

โทรศัพทได

ฟงเพลงจากอุปกรณภายนอกผานการเชื่อมตอดวยเคเบิลอินพุต
เสียง และ

ภายในกลองมีอะไรบาง
ตรวจสอบและระบุอุปกรณที่ใหมาภายในกลองของคุณ:

•
•
•
•

ตัวเครื่อง

สาย USB

คมือการใชงานอยางสั้น
เอกสารความปลอดภัย

Always there to help you
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips

Short User Manual

TH

3

3

เริ่มตนใชงาน

เลือกแหลงสัญญาณหรือปด
เปดแถบเลื่อนเพื่อเลือกแหลงสัญญาณหรือปดเครื่องเลนนี้

โปรดทำ�ตามคำ�แนะนำ�ในบทนี้ตามลำ�ดับ

•
•

ชารจแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
ลำ�โพงใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟไดซึ่งติดตั้งในตัว
เครื่อง

หมายเหตุ

•• กอนการใชงาน ใหชารจแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
•• ชอง Micro USB สำ�หรับชารจเทานั้น

5V

เชื่อมตอสาย USB ระหวาง

•
•

ชองเสียบ Micro USB บนลำ�โพง และ

ชองเสียบ USB บนคอมพิวเตอรของคุณ

สัญลักษณแสดงแบตเตอรี่

ไฟ LED แสดงการชารจดานบนแสดงสถานะแบตเตอรี่

สัญญาณไฟ

แบตเตอรี่

ไฟติดสวางตอเนื่องสีแดง

กำ�ลังชารจไฟ

ปด

ชารจไฟเต็มที่

ไฟกะพริบสีแดงในโหมด Bluetooth

พลังไฟต

4
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•

: ฟงเสียงจากอุปกรณ Bluetooth ภายนอกผานการเชื่อม

ตอ Bluetooth

AUDIO IN: ฟงเสียงจากอุปกรณภายนอกผานสายเคเบิล
อินพุตเสียง

OFF: ปดผลิตภัณฑนี้

4

ใชอุปกรณ Bluetooth

ดวยลำ�โพงนี้ คุณสามารถฟงเพลงจากเครื่องเลน และสามารถ
โทรศัพทผาน Bluetooth ได
หมายเหตุ

•• Gibson Innovations ไมรับรองวาจะใชงานไดกับอุปกรณ Bluetooth ทั้งหมด
•• กอนที่จะจับคอุปกรณกับผลิตภัณฑนี้ โปรดอานคมือการใชงานของอุปกรณ เกี่ยวกับ

สัญญาณไฟ Bluetooth

ไฟ LED ที่ดานบนแสดงสถานะการเชื่อมตอ Bluetooth

สัญญาณไฟ

การเชื่อมตอ Bluetooth

สัญญาณไฟกะพริบ

กำ�ลังการเชื่อมตอหรือกำ�ลังรอการ

สัญญาณไฟติดสวางเปน

เชื่อมตอแลว

เปนสีฟา

สีฟาตอเนื่อง

เชื่อมตอ

ความสามารถในการใชงานรวมกับ Bluetooth ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณ Bluetooth ที่
เชื่อมตอรองรับ Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) และ Audio Video
Remote Control Profile (AVRCP)

•• ผลิตภัณฑสามารถจดจำ�อุปกรณที่จับคไดสูงสุด 4 อุปกรณ
•• ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth บนอุปกรณของคุณแลว และตั้ง

ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ
•

บนอุปกรณของคุณ ใหปดการเชื่อมตอ Bluetooth กับ

•

หรือในผลิตภัณฑนี้ กดคางที่

คาใหอุปกรณ Bluetooth อื่นสามารถมองเห็นอุปกรณของคุณได

•• ระยะหางระหวางผลิตภัณฑนี้และอุปกรณ Bluetooth ที่สามารถใชงานไดคือ ประมาณ
10 เมตร (30 ฟุต)

•• สิ่งกีดขวางระหวางผลิตภัณฑนี้และอุปกรณ Bluetooth สามารถลดระยะการทำ�งาน

ผลิตภัณฑนี้

เมื่อไมมีการโทร

ของอุปกรณได

•• เก็บใหหางจากอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่อาจมีสัญญาณรบกวน

หมายเหตุ

•• กอนการเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth อื่น ใหยกเลิกการเชื่อมตอกับอุปกรณปจจุ
บันกอน

เชื่อมตออุปกรณ
เชื่อมตออุปกรณอีกครั้ง
•

สำ�หรับอุปกรณ Bluetooth ที่จับคจากการเชื่อมตอซอัตโนมัติ

•

สำ�หรับอุปกรณ Bluetooth ที่จับค ไมรองรับการเชื่อม

ผลิตภัณฑนี้จะเชื่อมตอซกับอุปกรณเมื่อมีการตรวจพบ

ตอซอัตโนมัติ ใหทำ�การเชื่อมตอซกับอุปกรณดวยตนเอง

เลนเพลงผาน Bluetooth
เลนเสียงและควบคุมการเลนบนอุปกรณ Bluetooth

1
2
3

เปดแถบเลื่อนไปยัง
บนอุปกรณของคุณ ใหคนหาอุปกรณ Bluetooth
ในรายการอุปกรณ ใหเลือก PHILIPS BT2500

•

หากขอความพรอมตเพื่ออนุญาตการเชื่อมตอ Bluetooth

•

หากตองปอนรหัสผาน ใหปอน 0000 แลวยืนยัน

หมายเหตุ

•• หากมีสายเรียกเขาบนโทรศัพทมือถือที่เชื่อมตอ การเลนเสียงจะหยุดชั่วคราว

กับ PHILIPS BT2500 ปรากฏขึ้น ใหยืนยัน

»» ลำ�โพงจะสงเสียงบี๊พเมื่อมีการเชื่อมตอ Bluetooth

TH

5

การโทร
ปุ่ม

ฟงกชัน
กดเพื่อรับสายเรียกเขา
กดเพื่อวางสาย
กดคางเพื่อปฏิเสธสายเรียกเขา
ระหวางการโทร ใหกดคางเพื่อยายการโทรไปยังโทรศัพทมือ
ถือของคุณ

เมื่อมีสายเรียกเขาอีกสายในระหวางการโทรติดตอ คุณ
สามารถ

•
•
•

6

กดเพื่อวางสายปจจุบัน และรับสายอื่น
กดสองครั้งเพื่อปฏิเสธสายอื่น

กดคางไวสองวินาทีเพื่อถือสายปจจุบันไว และรับสายอื่น

TH

5

ฟงอุปกรณภายนอก

คุณสามารถฟงเพลงจากอุปกรณเสียงภายนอกผานเครื่องเลนนี้ได
เชน เครื่องเลน MP3
หมายเหตุ

•• ตรวจดูใหแนใจวาไมมีอุปกรณที่กำ�ลังสตรีมเสียงไปยังลำ�โพงผาน Bluetooth

1
2
3

เปดแถบเลื่อนไปยัง AUDIO IN
เชื่อมตออินพุตเสียงดวยปลั๊ก 3.5 มม. ที่ปลายทั้งสองดา
นระหวาง

•
•

ชองเสียบ AUDIO IN บนผลิตภัณฑนี้ และ
ชองเสียบหูฟงบนอุปกรณภายนอก

เลนเพลงบนอุปกรณภายนอก (โปรดดูคมือการใชงานของอุ
ปกรณนั้น)

TH
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6

การปรับระดับเสียง

หมุนปุ่มระดับเสียงเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

8
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ขอมูลผลิตภัณฑ
หมายเหตุ

•• ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ขอมูลทั่วไป
แหลงจายไฟ (ผานชองเสียบ USB)

5V

1A

แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

แบตเตอรี่ลิเธียม

ขนาด - ตัวเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก)

101 X 34 X 101 มม.

นหนัก - ตัวเครื่อง

0.22 กก.

(750 mAh, 3.7 V)

Bluetooth
ขอมูลจำ�เพาะ Bluetooth

V3.0

โปรไฟลที่รองรับ

HFP, HSP, A2DP

ชวง

10 ม.(พื้นที่วาง)

แอมพลิไฟเออร
อัตรากำ�ลังขับ

3 W RMS

อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน

> 60 dBA

สัญญาณเสียงขาเขา

650 mV RMS, 22 kOhm

TH
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วิธีแกไขปญหา
คำ�เตือน

•• หามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด
เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซมผลิตภัณฑดวย
ตัวคุณเอง

หากคุณประสบปญหาในการใชงานอุปกรณนี้ โปรดตรวจสอบหัว

ขอดังตอไปนี้กอนนำ�เครื่องเขารับบริการ หากยังไมสามารถแกไขปญ
หาได โปรดไปที่เว็บเพจ Philips (www.philips.com/support) เมื่อ
คุณติดตอฝายดูแลลูกคา ควรตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑนั้น

อยใกลมือ และมีหมายเลขรนและหมายเลขผลิตภัณฑพรอมแลว

ทั่วไป
ไฟไมเขา

•

ชารจไฟลำ�โพงของคุณอีกครั้ง

••

การปรับระดับเสียงบนผลิตภัณฑนี้

••

ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ Bluetooth ของคุณอยในระยะ

ไมมีเสียง
••

ปรับระดับเสียงบนอุปกรณที่เชื่อมตอ
การทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ

ไมมีการตอบสนองใดๆ จากลำ�โพง
••

รีสตารทลำ�โพง

เกี่ยวกับอุปกรณ Bluetooth
คุณภาพเสียงไมดห
ี ลังจากเชือ
่ มตอกับอุปกรณทเ่ี ปดใช Bluetooth
••

การรับสัญญาณ Bluetooth ไมชัดเจน ยายอุปกรณใหเขา

ใกลกับผลิตภัณฑนี้มากขึ้น หรือนำ�สิ่งกีดขวางระหวางเครื่อง
ทั้งสองออก

ไมสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ
••

อุปกรณไมไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth โปรดดูคมือการ

••

ผลิตภัณฑนี้ถูกเชื่อมตอกับอุปกรณที่เปดใช Bluetooth อื่น

ใชงานของอุปกรณ เกี่ยวกับวิธีเปดการใชงาน

แลว ยกเลิกการเชื่อมตอกับอุปกรณนั้นแลวลองอีกครั้ง

อุปกรณที่จับคไดเชื่อมตอแลว จากนั้นยกเลิกการเชื่อมตอทันที
••

••

การรับสัญญาณ Bluetooth ไมชัดเจน ยายอุปกรณใหเขา

ใกลกับผลิตภัณฑนี้มากขึ้น หรือนำ�สิ่งกีดขวางระหวางเครื่อง
ทั้งสองออก

สำ�หรับอุปกรณบางชนิด การเชื่อมตอ Bluetooth อาจ

ปดการใชงานคุณสมบัติประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
ไมใชการทำ�งานผิดปกติของผลิตภัณฑนี้
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คำ�ประกาศ

การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่ทำ�กระตออุปกรณนี้โดยไมไดรับ

การอนุญาตจาก Gibson Innovations อาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุ
ปกรณของผใชเปนโมฆะ

ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European Directive 2006/66/
EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปไดโปรดศึกษา

เกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยกแบตเตอรี่ เนื่องจากการทิ้ง

อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพได

ขอมูลดานสิ่งแวดลอม

หามใชวัสดุบรรจุภัณฑที่ไมจำ�เปนทั้งหมด เราพยายามทำ�ใหบรรจุ
ภัณฑงายตอการแยกชิ้นสวนออกเปนสามสวนคือ: กระดาษแข็ง

ความสอดคลองกับมาตรฐาน

(กลอง), โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอธีลีน (ถุง, แผน
โฟมปองกัน)

ตัวเครื่องประกอบดวยวัสดุที่สามารถนำ�ไปรีไซเคิลและใชซได หาก
ไดรับการแยกชิ้นสวนโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตาม
ขอบังคับในทองถิ่นเกี่ยวกับการกำ�จัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่เกา
และอุปกรณเกา

อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำ�หนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของกลม
ประชาคมยุโรป

คำ�ประกาศเครื่องหมายการคา

ตามขอกำ�หนดที่สำ�คัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวของอื่นๆ ของ Directive

ตัวอักษรสัญลักษณและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคา

ไดที่ www.philips.com/support

ใชเครื่องหมายดังกลาวโดย Gibson Innovations นั้นอยภายใตการ

ในที่นี้ Gibson Innovations ขอแจงใหทราบวาผลิตภัณฑนี้เปนไป
1999/5/EC คุณสามารถดูคำ�ประกาศวาดวยการปฏิบัติตามขอกำ�หนด

รักษาสิ่งแวดลอม

จดทะเบียนซึ่งครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และการ
ไดรับอนุญาต

ลิขสิทธิ์
2014 © Gibson Innovations Limited สงวนลิขสิทธิ์

Philips และ Philips’ Shield Emblem เปนเครื่องหมายการคา
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวน
ประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำ�มารีไซเคิล และใชใหมได

จดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V. และใชโดย Gibson

Innovations Limited ภายใตลิขสิทธิ์จาก Koninklijke Philips N.V.”
ขอมูลจำ�เพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
Gibson ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑไดตลอดเวลา

โดยไมมีขอผูกพันที่จะตองดำ�เนินการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑกอนหนา
นั้นใหเหมือนกัน
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือ

ผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC

โปรดศึกษาระเบียบการในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส

โปรดดำ�เนินการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑเกา
ของคุณพรอมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป การทิ้งผลิตภัณฑที่

เกาอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวด
ลอมและสุขภาพได
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