เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/support
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1

ขอสำ�คัญ
คำ�เตือน

•• หามถอดฝาครอบลำ�โพงนี้ออกโดยเด็ดขาด
•• หามใชนมันหลอลื่นกับชิ้นสวนใดของลำ�โพงนี้
•• หามวางลำ�โพงนี้ไวบนอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
•• เก็บลำ�โพงนี้ใหหางจากการสัมผัสโดนแสงแดด เปลวไฟ หรือความรอนโดยตรง

•

ตรวจดูใหแนใจวามีพื้นที่วางเพียงพอรอบลำ�โพงสำ�หรับการระ

•
•

ใชอุปกรณติดตั้งหรืออุปกรณเสริมที่ผผลิตระบุเทานั้น

•
•

ลำ�โพง Bluetooth
ของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับส
Philips เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips

มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/
welcome

บายความรอนจากลำ�โพง

ขอมูลเบื้องตน

หามใหแบตเตอรี่สัมผัสกับความรอนสูง เชน แสงอาทิตย ไฟ

ดวยลำ�โพงนี้ คุณสามารถ

หรือสิ่งที่คลายกัน

ไมควรใหมีนหยดหรือนกระเด็นใสลำ�โพง

อยาวางสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายไวบนลำ�โพง (เชน วัตถุ
ที่บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ)

หมายเหตุ

•• ปายระบุขอมูลผลิตภัณฑอยดานหลังเครื่อง

2

2

TH

•

เพลิดเพลินไปกับเสียงจากอุปกรณที่สามารถใช Bluetooth

•

ควบคุมสายเรียกเขาผานทางการเชื่อมตอ Bluetooth

ไดหรืออุปกรณเสียงภายนอกอื่นๆ และ

ภายในกลองมีอะไรบาง
ตรวจสอบและระบุอุปกรณที่ใหมาภายในกลองของคุณ:

•
•
•
•

ตัวเครื่อง

สาย USB

คมือการใชงานอยางสั้น

แผนพับเกี่ยวกับความปลอดภัยและคำ�ประกาศ

ภาพรวมของลำ�โพง
a
b

f

c
d
e

a

ตัวเลือกแหลงสัญญาณ (OFF/

•
•
b

c
d
e
f

/AUDIO IN)

•
•
•
•
•

เปดหรือปดลำ�โพง

เลือกแหลงสัญญาณ USB หรือ AUDIO IN
รับสายหรือปฏิเสธสายเรียกเขา
วางสายการโทรปจจุบัน

โอนสายไปยังอุปกรณมือถือของคุณ
ยกเลิกการเชื่อมต่อ Bluetooth

เข้าสู่โหมดการจับคู่ Bluetooth

AUDIO IN

•

เชื่อมตออุปกรณเสียงภายนอก

DC IN

•

MIC

•

ชารจแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
ไมโครโฟนที่ติดตั้งในตัว

ปุ่มระดับเสียง

•

ปรับระดับเสียง

TH

3

3

เริ่มตนใชงาน

โปรดทำ�ตามคำ�แนะนำ�ในบทนี้ตามลำ�ดับ

ไฟ LED แสดงการชารจดานบนแสดงสถานะแบตเตอรี่

เมื่อลำ�โพงถูกปดใชงาน
เมื่อลำ�โพงถูกปดใชงาน

การวางลำ�โพง

เมื่อลำ�โพงนี้อยในโหมด

Bluetooth หรือ Audio-in

สัญญาณไฟ

สถานะแบตเตอรี่

ไฟติดสวางตอ

กำ�ลังชารจไฟ

ปด

ชารจไฟเต็มที่

LED

เนื่องสีแดง
ไฟสีแดง
กะพริบ

พลังไฟต

ในการวางลำ�โพงบนพื้นที่ราบ ใหดึงขาตั้งแบบยืดหดไดออกจากดาน
หลังของลำ�โพง

ชารจแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

เปด/ปดเครื่อง
•

ลำ�โพงใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟไดซึ่งติดตั้งในตัว
เครื่อง

หากตองการเปดลำ�โพง ใหเลื่อนตัวเลือกแหลงสัญญาณไปที่
หรือ AUDIO IN

»» ลำ�โพงจะสลับไปที่โหมด Bluetooth หรือ Audio in

•
หมายเหตุ

หากตองการปดลำ�โพง ใหเลื่อนตัวเลือกแหลงสัญญาณไป
ที่ OFF

•• กอนการใชงาน ใหชารจแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
•• ชอง Micro USB สำ�หรับชารจเทานั้น
•• แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำ�นวนรอบของการชารจที่จำ�กัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่
และจำ�นวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา

เชื่อมตอสาย USB ระหวาง

•
•

ชองเสียบ DC IN บนลำ�โพง และ
ชองเสียบ USB ของคอมพิวเตอร

DC IN

เปลี่ยนไปที่โหมดสแตนดบาย
•
•

ในโหมด Bluetooth หากการเชื่อมตอ Bluetooth ไมถูกตอง

หรือการเลนเพลงหยุดลงเปนเวลา 15 นาที ลำ�โพงนี้จะสลับไป
ที่โหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ

ในโหมด Audio-in หากถอดสาย Audio-in ออก หรือการเลน

เพลงหยุดลงเปนเวลา 15 นาที ลำ�โพงตัวนี้จะสลับไปที่โหมดส
แตนดบายโดยอัตโนมัติ

»» ในการกลับไปยังโหมด Bluetooth หรือโหมด Audio-in

ใหเลื่อนตัวเลือกแหลงสัญญาณไปที่ OFF กอน จากนั้นเลื่อนไป

ที่ตำ�แหนง

4
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หรือAUDIO IN

4

ใชอุปกรณ Bluetooth

หากตองการเชื่อมตอกับอุปกรณที่เปดใช Bluetooth อีกครั้ง
ใหทำ�ดังนี้

•

ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดลำ�โพง ลำ�โพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่

ดวยลำ�โพงนี้ คุณสามารถฟงเสียงจากอุปกรณที่สามารถใช

•

บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ ให้เลือก “Philips BT3500”

Bluetooth ไดเชนกัน

ในการเชื่อมตออุปกรณอื่นที่เปดใช Bluetooth ใหทำ�ดังนี้

Bluetooth ได และสามารถควบคุมการสายเรียกเขาผานทาง

•

เชื่อมตออุปกรณ

เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ หรือ

ในเมนู Bluetooth เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ

ปดใชงาน Bluetooth บนอุปกรณปจจุบัน จากนั้นทำ�การเชื่อม
ตอกับอุปกรณอื่น

เชื่อมตออุปกรณผาน NFC

หมายเหตุ

•• ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณ Bluetooth ของคุณจะสามารถใชงานรวมกับลำ�โพงนี้ได
•• กอนที่จะจับคอุปกรณกับลำ�โพงนี้ โปรดอานคมือการใชงานของอุปกรณ เกี่ยวกับความ
สามารถในการใชงานรวมกับ Bluetooth

•• ลำ�โพงสามารถจดจำ�อุปกรณที่จับคกันไดสูงสุด 4 อุปกรณ
•• ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth บนอุปกรณของคุณแลว และตั้ง
คาใหอุปกรณ Bluetooth อื่นสามารถมองเห็นอุปกรณของคุณได

•• สิ่งกีดขวางระหวางลำ�โพงนี้และอุปกรณ Bluetooth สามารถลดระยะการทำ�งานของ
อุปกรณได

•• เก็บใหหางจากอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่อาจมีสัญญาณรบกวน

Near Field Communication (NFC) เปนเทคโนโลยีที่ชวยใหระยะ
การสื่อสารแบบไรสายระหวางอุปกรณที่ใชรวมกันไดชนิดตางๆ ของ
NFC เชน โทรศัพทมือถือและแท็ก IC สั้นลง

หากอุปกรณ Bluetooth ของคุณรองรับ NFC คุณสามารถเชื่อม
ตอกับลำ�โพงนี้ไดอยางงายดาย

1
2
3

เชื่อมตออุปกรณดวยตนเอง

เลื่อนตัวเลือกสัญญาณเสียงไปที่
เปดใชงานคุณสมบัติ NFC บนอุปกรณที่ใช Bluetooth ของ

คุณ (สำ�หรับรายละเอียด โปรดดูที่คมือผใชของอุปกรณนั้นๆ)
แตะแท็ก NFC ที่ดานบนของลำ�โพงกับดานหลังของอุปกรณ
Bluetooth ของคุณ

หมายเหตุ

•• ระยะหางที่สามารถใชงานไดระหวางลำ�โพงนี้และอุปกรณ Bluetooth คือระยะหาง
ประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)

1

เลื่อนตัวเลือกสัญญาณเสียงไปที่

2

บนอุปกรณ Bluetooth ของคุณ ใหเปดใชงาน Bluetooth

3

»» สัญญาณไฟ LED จะกะพริบเปนสีนเงิน
และคนหาอุปกรณ Bluetooth (โปรดดูที่คมือผใชของอุปก
รณนั้นๆ)

เมื่อ [BT3500] ปรากฏขึ้นในอุปกรณของคุณ ใหเลือกชื่อดัง

กลาวเพื่อเริ่มตนการจับคและเชื่อมตอ หากจำ�เปน ใหปอนรหัส
ผานเริ่มตน "0000"

4

»» หลังจับคและเชื่อมตอสำ�เร็จแลว ลำ�โพงจะสงเสียงบี๊พ
สองครั้งและไฟ LED แสดงสถานะจะเปลี่ยนเปน
สีนเงิน

หากตองการยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณที่เปดใช Bluetooth
ใหทำ�ดังนี้

•

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ Bluetooth และเข้าสู่โหมด

•
•

ปดใชงาน Bluetooth บนอุปกรณของคุณ หรือ

การจับคู่ Bluetooth ให้กด

ค้างไว้ 3 วินาที

5

บนอุปกรณ Bluetooth ของคุณ ใหยอมรับคำ�ขอการจับคกับ

"BT3500" หากจำ�เปน ใหปอน "0000" เปนรหัสผานสำ�หรับ
การจับค

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�ที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อทำ�การจับคและ
เชื่อมตอ

»» หลังจับคและเชื่อมตอสำ�เร็จแลว ลำ�โพงจะสงเสียงบี๊พ
สองครั้งและไฟ LED แสดงสถานะจะเปลี่ยนเปน
สีนเงิน

เลื่อนอุปกรณใหอยนอกชวงการสื่อสาร

TH

5

สัญญาณไฟ LED
ไฟกะพริบเปนสีนเงิน

สัญญาณไฟติดสวางเปนสีฟาตอ
เนื่อง

คำ�อธิบาย

กำ�ลังการเชื่อมตอหรือกำ�ลังรอการ

5

คุณสมบัติอื่นๆ

เชื่อมตอ

เชื่อมตอแลว

ฟงอุปกรณภายนอก

การเลนจากอุปกรณ Bluetooth
หมายเหตุ

ดวยลำ�โพงนี้ คุณยังสามารถฟงเสียงจากอุปกรณเสียงภายนอกได เชน
เครื่องเลน Mp3

1

•• หากมีสายเรียกเขาบนโทรศัพทมือถือที่เชื่อมตอ การเลนเพลงจะหยุดชั่วคราว

เชื่อมตออินพุตเสียงดวยหัวเสียบ 3.5 มม. ที่ปลายทั้งสองดาน
เขากับ

•
•

หลังเชื่อมตอ Bluetooth สำ�เร็จแลว ใหเลนเพลงบนอุปกรณ

ในชองเสียบ AUDIO IN บนลำ�โพงนี้ และ
ชองเสียบหูฟงบนอุปกรณภายนอก

Bluetooth

»» สตรีมเสียงจากอุปกรณ Bluetooth ของคุณเขากับลำ�โพง

ควบคุมการโทรของคุณ
หลังจากการเชื่อมตอ Bluetooth คุณสามารถควบคุมสายเรียกเขาโดย
ลำ�โพงนี้ได

ปุ่ม

ฟงกชัน

กดเพื่อรับสายเรียกเขา

กดคางเพื่อปฏิเสธสายเรียกเขา

ในระหวางการโทร ใหกดเพื่อวางสายปจจุบัน

ระหวางการโทร ใหกดคางไวเพื่อโอนสายไปยังโทรศัพทมือ
ถือของคุณ

หมายเหตุ

•• คุณสามารถพูดคุยผานไมโครโฟนของลำ�โพงได
•• การเลนเพลงจะหยุดชั่วคราวเมื่อมีสายเรียกเขา และจะกลับมาเลนอีกครั้งเมื่อคุณวางสาย

6
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2

เลื่อนตัวเลือกสัญญาณเสียงไปที่ AUDIO IN

3

เลนเพลงบนอุปกรณภายนอก (โปรดดูคมือการใชงานของอุ

»» ไฟ LED แสดงสถานะจะสวางขึ้นเปนสีแดง
ปกรณนั้น)

การปรับระดับเสียง
หมุนปุ่มระดับเสียงเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

6

ขอมูลผลิตภัณฑ

7

วิธีแกไขปญหา
คำ�เตือน

หมายเหตุ

•• ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

•• หามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด
เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซมระบบดวยตัว
คุณเอง

ขอมูลจำ�เพาะผลิตภัณฑ

หากคุณประสบปญหาในการใชงานอุปกรณนี้ โปรดตรวจสอบหัว

ขอดังตอไปนี้กอนนำ�เครื่องเขารับบริการ หากยังไมสามารถแกไขปญ
หาได โปรดไปที่เว็บเพจ Philips (www.philips.com/support) เมื่อ
คุณติดตอ Philips ควรวางตัวเครื่องไวใกลๆ และเตรียมหมายเลขรน

แอมพลิไฟเออร

และหมายเลขผลิตภัณฑใหพรอม

อัตรากำ�ลังขับ

2 X 5 W RMS

AUX Input

600 mV

อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน

Bluetooth

> 62 dBA

ไฟไมเขา

•

เวอรชัน Bluetooth

V3.0

ชวง

10 ม.(พื้นที่วาง)

โปรไฟลที่รองรับ

HFP v1.6, A2DP v2.1, AVRCP v1.0

ขอมูลทั่วไป

แหลงจายไฟ (ผานชองเสียบ USB)
แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

ขนาด - ตัวเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก)
นหนัก - ตัวเครื่อง

ทั่วไป
ชารจไฟลำ�โพงของคุณอีกครั้ง

ไมมีเสียง
••
••

ปรับระดับเสียงบนลำ�โพง หรืออุปกรณที่เชื่อมตอ Bluetooth

ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ Bluetooth ของคุณอยในระยะ
การทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ

ไมมีการตอบสนองใดๆ จากลำ�โพง
5V

1A

••

รีสตารทลำ�โพง

แบตเตอรี่ Li-polymer
(3.7 V, 2200 mAh)

201 X 101 X 35 มม.
0.5 กก.

เกี่ยวกับอุปกรณ Bluetooth
คุณภาพเสียงไมดีหลังจากเชื่อมตอกับอุปกรณที่เปดใช
Bluetooth
••

การรับสัญญาณ Bluetooth ไมชัดเจน ยายอุปกรณใหเขา

ใกลกับผลิตภัณฑนี้มากขึ้น หรือนำ�สิ่งกีดขวางระหวางเครื่อง
ทั้งสองออก

ไมสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ
••

อุปกรณไมไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth โปรดดูคมือการ

••

ผลิตภัณฑนี้ถูกเชื่อมตอกับอุปกรณที่เปดใช Bluetooth อื่น

ใชงานของอุปกรณ เกี่ยวกับวิธีเปดการใชงาน

แลว ยกเลิกการเชื่อมตอกับอุปกรณนั้นแลวลองอีกครั้ง

TH
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อุปกรณที่จับคไดเชื่อมตอแลว จากนั้นยกเลิกการเชื่อมตอ
ทันที
••

••

การรับสัญญาณ Bluetooth ไมชัดเจน ยายอุปกรณใหเขา

ใกลกับผลิตภัณฑนี้มากขึ้น หรือนำ�สิ่งกีดขวางระหวางเครื่อง
ทั้งสองออก

สำ�หรับอุปกรณบางชนิด การเชื่อมตอ Bluetooth อาจ

ปดการใชงานคุณสมบัติประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ ซึ่ง

8

คำ�ประกาศ

การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่ทำ�กระตออุปกรณนี้โดยไมไดรับ

การอนุญาตจาก WOOX Innovations อาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุ
ปกรณของผใชเปนโมฆะ

ไมใชการทำ�งานผิดปกติของผลิตภัณฑนี้

ความสอดคลองกับมาตรฐาน

1177
ในที่นี้ WOOX Innovations ขอแจงใหทราบวาผลิตภัณฑนี้เปนไป
ตามขอกำ�หนดที่สำ�คัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวของอื่นๆ ของ Directive

1999/5/EC คุณสามารถดูคำ�ประกาศวาดวยการปฏิบัติตามขอกำ�หนด
ไดที่ www.philips.com/support

รักษาสิ่งแวดลอม

ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวน
ประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำ�มารีไซเคิล และใชใหมได

ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือ

ผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC

โปรดศึกษาระเบียบการในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส

โปรดดำ�เนินการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑเกา
ของคุณพรอมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป การทิ้งผลิตภัณฑที่

เกาอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวด
ลอมและสุขภาพได
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ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European Directive 2006/66/
EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปไดโปรดศึกษา

เกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยกแบตเตอรี่ เนื่องจากการทิ้ง

อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพได

ขอควรระวัง

N Mark เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ

•• การถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องออกสงผลใหการรับประกันเปนโมฆะและอาจจะ
ทำ�ใหผลิตภัณฑเสียหายได

ควรนำ�ผลิตภัณฑของคุณไปใหผเชี่ยวชาญถอดแบตเตอรี่ที่ในตัว
เครื่องทุกครั้ง

ขอมูลดานสิ่งแวดลอม

หามใชวัสดุบรรจุภัณฑที่ไมจำ�เปนทั้งหมด เราพยายามทำ�ใหบรรจุ
ภัณฑงายตอการแยกชิ้นสวนออกเปนสามสวนคือ: กระดาษแข็ง

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

ตัวเครื่องประกอบดวยวัสดุที่สามารถนำ�ไปรีไซเคิลและใชซได หาก
ไดรับการแยกชิ้นสวนโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตาม
ขอบังคับในทองถิ่นเกี่ยวกับการกำ�จัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่เกา
และอุปกรณเกา

คำ�ประกาศเครื่องหมายการคา

ตัวอักษรสัญลักษณและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนซึ่งครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และการ

ใชเครื่องหมายดังกลาวโดย WOOX Innovations นั้นอยภายใตการ
ไดรับอนุญาต
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