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1 ขอสำาคัญ

อานและทำาความเขาใจคำาแนะนำาทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่มใชทีวี กรณี
ที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำาแนะนำา 
การรับประกันจะไมมีผลใชงาน

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!
• หามไมใหผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมเปยกฝนหรือน หาม

วางภาชนะที่มีของเหลว เชน แจกัน ใกลกับผลิตภัณฑ หา
กนกระเซ็นลงบนหรือในผลิตภัณฑ ใหถอดปลั๊กไฟออกทันที 
ติดตอฝายดูแลลูกคาเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑกอนเริ่มใชงาน

• หามวางผลิตภัณฑและอุปกรณเสริม รีโมทคอนโทรล
ไวใกลกับเปลวไฟหรือแหลงกำาเนิดความรอนใดๆ รวมถึงแสง
อาทิตยโดยตรง

• หามใสวัตถุใดๆ ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่
เปดไดอื่นๆ บนผลิตภัณฑ

• หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมตออุปกรณอย ในขณะที่
ยกเลิกการเชื่อมตอกับทีวี อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอจะยังคง
พรอมใชงานอย

• ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบกอนเกิดพายุฟาผา 
• เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก อยาดึงที่สาย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!
• กอนที่คุณจะเชื่อมตอผลิตภัณฑกับเตาเสียบไฟ ตรวจ

ดูใหแนใจวาแรงดันไฟฟาตรงกับคาที่พิมพบนดานหลังหรือ
ดานลางของผลิตภัณฑ อยาเสียบปลั๊กหากคาแรงดันไฟฟา
แตกตางกัน

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอผลิตภัณฑ!
• อยาวางผลิตภัณฑหรือวัตถุใดบนสายไฟหรือบนอุปกรณไฟฟา

อื่น
• หากผลิตภัณฑถูกขนสงในอุณหภูมิที่ตกวา 5°C ใหแกะกลอง

ผลิตภัณฑแลวรอจนกระทั่งอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหองกอนที่
จะเชื่อมตอปลั๊กไฟ

• สวนประกอบบางอยางของผลิตภัณฑนี้อาจทำาจากกระจก โป
รดใชงานอยางระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความ
เสียหาย

ความเสี่ยงของความรอนสูง! 
• หามติดตั้งผลิตภัณฑในพื้นที่ที่จำากัด และควรใหมีพื้นที่เหลือ

รอบผลิตภัณฑอยางนอยสี่นิ้ว เพื่อใหผลิตภัณฑระบายความ
รอนได ตรวจดูใหแนใจวาผามานหรือวัตถุอื่นๆ ไมบังชอง
ระบายอากาศของตัวเครื่อง

ความเสี่ยงตอการปนเป้อน!
• อยาใชแบตเตอรี่ผสมกัน (เกาและใหม หรือแบบคารบอนและ

อัลคาไลน อื่นๆ)
• อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยน

เฉพาะแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเทานั้น
• ถอดแบตเตอรี่ออกหากแบตเตอรี่หมด หรือไมไดใชงานรีโมท

คอนโทรลเปนเวลานาน
• แบตเตอรี่มีสารเคมีอยภายใน ตองกำาจัดทิ้งอยางถูกวิธี 

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี
• ผลิตภัณฑ/รีโมทคอนโทรลอาจใชแบตเตอรี่แบบเหรียญ/

กระดุมซึ่งสามารถกลืนเขาปากได โปรดเก็บแบตเตอรีใหพนมือ
เด็กตลอดเวลา หากกลืนเขาไป แบตเตอรี่อาจทำาใหเกิดการบาด
เจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได อาจเกิดการไหมภายในอยางราย
แรงภายในสองชั่วโมงเมื่อมีการกลืนแบตเตอรี่

• หากคุณสงสัยวาไดกลืนแบตเตอรี่เขาไปหรืออยในสวนใดๆ 
ของรางกาย โปรดไปพบแพทยโดยทันที

• เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหมและที่ใชแลวทั้ง
หมดใหพนมือเด็ก ตรวจสอบใหแนใจวาชองใสแบตเตอรี่ปด
สนิท หลังจากที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่

• หากชองใสแบตเตอรี่ไมสามารถปดไดสนิท ใหหยุด
ใชผลิตภัณฑ เก็บใหพนมือเด็กและติดตอผผลิต

 
อุปกรณนี้เปนอุปกรณ CLASS II พรอมฉนวนหมสองชั้น และไมมี
สายดินปองกันมาให

ดูแลรักษาผลิตภัณฑของคุณ

• ใชเฉพาะผาไมโครไฟเบอรในการทำาความสะอาดผลิตภัณฑ 
เชน การกำาจัดฝุ่นผงที่สะสมอยบนผาลำาโพง หามใชสารตัวทำา
ละลายในการทำาความสะอาดบริเวณแผงเนื้อไมและผาลำาโพง

• ทำาความสะอาดดามจับหนังดวยผานมชุบสารทำาความสะอาด
หนังพอหมาด แลวขัดเงาหนังดวยผานมที่แหง

• แผงเนื้อไมและดามจับหนังอาจมีสีและลวดลายที่แตกตางกัน 
เนื่องจากเปนการใชวัสดุจากธรรมชาติ
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รักษาสิ่งแวดลอม

  
ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต 
และสามารถนำาไปรีไซเคิล หรือนำากลับมาใชใหมได
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับ
ทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและ
แบตเตอรี่ การกำาจัดผลิตภัณฑเกาเหลานี้อยางถูกตองชวยปองกันผล
สืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย
ผลิตภัณฑของคุณประกอบดวยแบตเตอรี่ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะ
ในครัวเรือนทั่วไป
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้ง
แบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่
งแวดลอมและสุขภาพได
โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำาหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับศูนยรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ

วิธีใชและการสนับสนุน

สำาหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.philips.com/support 
เพื่อ:
• ดาวนโหลดคมือการใชงานและคมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
• ชมคำาแนะนำารูปแบบวิดีโอ (มีเฉพาะบางรนเทานั้น)
• คนหาคำาตอบจากคำาถามที่ถามบอย (FAQs)
• สงอีเมลถึงเราเพื่อถามคำาถาม
• สนทนากับตัวแทนฝายสนับสนุนของเรา
ทำาตามคำาแนะนำาบนเว็บไซตเพื่อเลือกภาษาของคุณ แลวปอนหมาย
เลขรนผลิตภัณฑของคุณ 
หรือคุณสามารถติดตอฝายดูแลลูกคาในประเทศของคุณ กอนทำาการติ
ดตอ โปรดจดหมายเลขรนและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑของคุณ 
คุณสามารถพบขอมูลเหลานี้ไดที่ดานหลังหรือดานลางของผลิตภัณฑ

2 ผลิตภัณฑของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑของเรา และยิน
ดีตอนรับส Philips เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จาก
บริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ 
www.philips.com/support

ตัวเครื่อง

ตัวเครื่องของผลิตภัณฑนี้ประกอบไปดวยลำาโพงสวนฐานซายและขวา

 
a LED สีแดง/สีขาว/สีฟา

LED สีแดง 
• จะสวางขึ้นเมื่อสลับตัวเครื่องเปนโหมดสแตนดบาย

LED สีขาว
• จะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิตชตัวเครื่อง
• กะพริบหนึ่งครั้งทุกครั้งที่คุณกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล
• กะพริบสองครั้งเมื่อระบบเสียง Dolby Digital เปนอิ

นพุต
• กะพริบสามครั้งเมื่อระบบเสียง DTS เปนอินพุต
• กะพริบอยางตอเนื่องเมื่อตรวจไมพบเสียงจากแหลง 

HDMI ARC ที่เลือก หรือเมื่อตรวจพบรูปแบบเสียงที่
ไมรองรับ

LED สีฟา 
• สวางขึ้นเมื่อคุณสลับไปที่โหมด Bluetooth และจับคอุ

ปกรณ Bluetooth แลว 
• กะพริบเมื่อคุณสลับไปที่โหมด Bluetooth และไมไดจับ

คอุปกรณ Bluetooth

b
c

a

d
e
f
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b NFC แท็ก
แตะอุปกรณที่ใชงาน NFC ไดบนแท็กเพื่อการเชื่อมตอ 
Bluetooth

c  (เปดสแตนดบาย)
เปดสวิตชตัวเครื่องหรือเขาสโหมดสแตนดบาย

d 
เปลี่ยนไปที่โหมด Bluetooth

e 
สลับไปมาระหวางแหลงสัญญาณทั้งหมด

f +/- (ระดับเสียง)
เพิ่มหรือลดระดับเสียง

รีโมทคอนโทรล

สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

 a j

i

h

g

f

d

c

e

b

a  (เปดสแตนดบาย) 
• เปดสวิตชตัวเครื่องหรือเขาสโหมดสแตนดบาย
• เมื่อใชงาน EasyLink ใหกดคางไวอยางนอยสามวินาที

เพื่อสวิตชอุปกรณที่สามารถใชรวมกันกับ HDMI CEC 
ที่เชื่อมตอทั้งหมดเขาสโหมดสแตนดบาย

b การเลือก HDMI
HDMI ARC: เปลี่ยนแหลงสัญญาณของคุณเปนการเชื่อมตอ 
HDMI ARC
HDMI 1: เปลี่ยนแหลงสัญญาณของคุณเปนการเชื่อมตอ 
HDMI IN 1
HDMI 2: เปลี่ยนแหลงสัญญาณของคุณเปนการเชื่อมตอ 
HDMI IN 2

c ปุ่มแหลงสัญญาณ
 Bluetooth: สลับเปนโหมด Bluetooth กดคางไวสามวินาที

เพื่อตัดการเชื่อมตอ Bluetooth ปจจุบัน
OPTICAL: เปลี่ยนแหลงเสียงไปที่การเชื่อมตอออปติคัล 
COAX: เปลี่ยนแหลงเสียงไปที่การเชื่อมตอโคแอกเชียล 
AUDIO IN: เปลี่ยนแหลงสัญญาณเสียงของคุณเปนการเชื่อม
ตอ AUDIO-IN (แจ็ค 3.5 มม.) 

d SURR. SOUND ON/OFF
• เปดหรือปดเสียงรอบทิศทาง เมื่อลำาโพงรอบทิศทาง

ไรสายถูกเชื่อมตอกับตัวเครื่อง
• ในโหมด HDMI-IN (เชื่อมตอผาน HDMI IN 1 หรือ 

HDMI IN 2) ใหกด SURR. SOUND ON คางไว 
เพื่อสลับเอาตพุตเสียงระหวางลำาโพงของผลิตภัณฑนี้ 
และลำาโพงทีวี

e ควบคุมระดับเสียง
+/-: เพิ่มหรือลดระดับเสียง

 : ปดเสียงหรือคืนคาระดับเสียง

f RESET 
• ตั้งคาเสียงเบสและเสียงแหลมเปนการตั้งคาเริ่มตน

g BASS +/-
เพิ่มหรือลดเสียงเบส

h TREBLE +/-
เพิ่มหรือลดเสียงแหลม

i AUDIO SYNC +/-
เพิ่มหรือลดดีเลยของเสียง

j AUTO VOL. ON/OFF
เปดหรือปดระดับเสียงอัตโนมัติ
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ลำาโพงไรสาย

ผลิตภัณฑนี้มาพรอมลำาโพงรอบทิศทางไรสายหนึ่งค 

  
*ภาพประกอบดานบนจะใชสำาหรับลำาโพงรอบทิศทางไรสายทั้งสอง
ขาง

a LED สีแดง/สีขาว/สีสม

LED สีแดง 
• ติดสวางขึ้นเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่เหลือนอยกวา 

30% (ไมไดเชื่อมตอกับตัวเครื่อง)
• กะพริบเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่เหลือนอยกวา 10% 

(ไมไดเชื่อมตอกับตัวเครื่อง)
• หากไมไดเชื่อมตอลำาโพงกับตัวเครื่องแบบไรสาย ไฟ 

LED สีแดงและสีสมบนลำาโพงไรสายจะกะพริบสลับกัน

LED สีขาว
• ติดสวางขึ้นเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่เต็ม หรือเหลือ

มากกวา 30% (ไมไดเชื่อมตอกับตัวเครื่อง)
• ติดสวางขึ้นเมื่อเชื่อมตอลำาโพงกับตัวเครื่องแบบไรสาย 

(ไมไดเชื่อมตอกับตัวเครื่อง) 

LED สีสม 
• สวางขึ้นเมื่อกำาลังชารจไฟลำาโพงรอบทิศทาง 
• หากไมไดเชื่อมตอลำาโพงกับตัวเครื่องแบบไรสาย ไฟ 

LED สีแดงและสีสมบนลำาโพงไรสายจะกะพริบสลับกัน

b 
เปดสวิตชลำาโพงรอบทิศทาง

a

b

ซับวูฟเฟอรไรสาย

ผลิตภัณฑนี้มาพรอมซับวูฟเฟอรไรสาย

 
a AC MAINS~

เชื่อมตอกับแหลงจายไฟ

b CONNECT (เชื่อมตอ)
กดเพื่อเขาสโหมดการจับคสำาหรับการเชื่อมตอกับตัวเครื่อง
ดวยตนเอง

c สัญญาณไฟซับวูฟเฟอร
• LED สีขาวติดสวางขึ้นเมื่อเปดสวิตชซับวูฟเฟอรอย
• LED สีขาวติดสวางขึ้นเมื่อเชื่อมตอซับวูฟเฟอรกับตัว

เครื่องแบบไรสาย
• LED สีขาวกะพริบเมื่อไมไดเชื่อมตอซับวูฟเฟอรกับตัว

เครื่องแบบไรสาย
• LED สีขาวจะปดในสี่นาทีหลังจากที่ตัวเครื่องสลับเปน

โหมดสแตนดบาย

a b c
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ชองเสียบ

สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมของชองเสียบที่มีบนผลิตภัณฑนี้

บนลำาโพงสวนฐานดานซาย

 
a HDMI IN 1 / HDMI IN 2

เชื่อมตอกับเอาตพุต HDMI บนอุปกรณดิจิตอล

b TO TV - HDMI OUT (ARC)
เชื่อมตอกับอินพุต HDMI (ARC) บนทีวี

c AUDIO IN
อินพุตเสียงจากเครื่องเลน MP3 (แจ็ค 3.5 มม.) เปนตน

d OPTICAL
เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงออปติคัลบนทีวีหรืออุปกรณดิจิตอล 

e COAXIAL
เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงโคแอกเชียลบนทีวีหรืออุปกรณดิจิตอล 

f TO R SPEAKER
เชื่อมตอกับลำาโพงสวนฐานดานขวา

c d e f

ba

บนลำาโพงสวนฐานดานขวา

 
a TO L SPEAKER

เชื่อมตอกับลำาโพงสวนฐานดานซาย

b AC MAINS~
เชื่อมตอกับแหลงจายไฟ

a b
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3 การเชื่อมตอและการ
ตั้งคา

สวนนี้จะชวยใหคุณเชื่อมตอผลิตภัณฑนี้กับทีวี และอุปกรณอื่นๆ แลว
ทำาการตั้งคา 
สำาหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอพื้นฐานของผลิตภัณฑนี้ และอุปก
รณเสริม โปรดดูคมือการใชงานอยางยอ 

หมายเหตุ

 • สำาหรับขอมูลจำาเพาะและอัตรากระแสไฟฟาที่ใช โปรดดูจากปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่
อยดานหลังหรือดานใตของเครื่อง

 • กอนที่คุณจะเชื่อมตอหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอ ตรวจดูใหแนใจวาไดถอดอุปก
รณออกจากปลั๊กไฟแลว

เชื่อมตอกับตัวเครื่อง

เชื่อมตอลำาโพงสวนฐานดานซายกับลำาโพงสวนฐานดานขวา ซึ่งเปน
ตัวเครื่องหลักดวยสาย DIN ที่มีมาให ดูรายละเอียดในคมือการใชงา
นอยางยอ

ชารจลำาโพง

หากลำาโพงรอบทิศทางไรสายไมไดเชื่อมตอกับตัวเครื่อง การแสดง
ระดับแบตเตอรี่จะดูไดจากสัญญาณไฟบนลำาโพงไรสาย
• LED สีขาว: ระดับพลังงานแบตเตอรี่เต็มหรือเหลือมากกวา 

30%
• LED สีแดง: ระดับพลังงานแบตเตอรี่ต เหลือนอยกวา 30%
• LED สีแดงกะพริบ: ใกลหมด เหลือนอยกวา 10%

  
1 เชื่อมตอลำาโพงไรสายดานซายและขวาเขากับตัวเครื่อง (ลำา

โพงสวนฐานดานซายและขวา) เพื่อชารจไฟลำาโพง

2 เปดการทำางานตัวเครื่อง 
 » LED สีสมบนลำาโพงไรสายจะสวางขึ้นในระหวางการ

ชารจ

 » LED สีสมบนลำาโพงไรสายจะปดเมื่อชารจเต็มแลว

หมายเหตุ

 • อาจใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการชารจลำาโพงจนเต็ม

จับคกับลำาโพง/ซับวูฟเฟอร

ลำาโพงไรสายและซับวูฟเฟอรจับคกับตัวเครื่องโดยอัตโนมัติ (ลำาโพง
สวนฐานดานซายและขวา) สำาหรับการเชื่อมตอไรสายเมื่อคุณเปดตัว
เครื่อง ลำาโพง และซับวูฟเฟอร 
หากไมมีเสียงออกจากลำาโพงไรสายและซับวูฟเฟอร ใหทำาตามขั้น
ตอนตอไปนี้เพื่อจับค

จับคกับลำาโพง

1 เปดตัวเครื่องและลำาโพงไรสายรอบทิศทาง
 » หากการเชื่อมตอไปยังตัวเครื่องขาดหาย ไฟ LED สีแดง

และสีสมบนลำาโพงไรสายจะกะพริบ

2 เชื่อมตอลำาโพงไรสายดานซายและขวาเขากับตัวเครื่อง (ลำา
โพงสวนฐานดานซายและขวา)
 » หากการจับคเสร็จเรียบรอย LED สีสมบนลำาโพงไรสาย

จะติดสวางขึ้นประมาณหาวินาที

 » หากการจับคลมเหลว ไฟ LED สีแดงและสีสมบนลำาโพง
ไรสายจะกะพริบ

3 หากการจับคลมเหลว ใหเชื่อมตอลำาโพงไรสายเขากับตัวเครื่อง
อีกครั้ง

จับคกับซับวูฟเฟอร

1 เปดการทำางานตัวเครื่องและซับวูฟเฟอร
 » หากการเชื่อมตอกับตัวเครื่องขาดหายไป ไฟ LED สีขาว

บนซับวูฟเฟอรจะกะพริบชาๆ

2 กดปุ่ม CONNECT (เชื่อมตอ) บนซับวูฟเฟอรเพื่อ
เขาสโหมดการจับค
 » LED สีขาวบนซับวูฟเฟอรจะกะพริบอยางรวดเร็ว
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3 บนรีโมทคอนโทรลใหกด OPTICAL แลวกด AUDIO 
SYNC + คางไวหาวินาที
 » หากการจับคสำาเร็จ ไฟ LED สีขาวบนซับวูฟเฟอรจะ

ติดสวางขึ้น

 » หากการจับคลมเหลว ไฟ LED สีขาวบนซับวูฟเฟอรจะ
กะพริบชาๆ

4 หากการจับคลมเหลว ใหทำาขั้นตอนขางตนซ

หมายเหตุ

 • หลังจากเชื่อมตอซับวูฟเฟอรเขากับตัวเครื่องดวยตนเองแลว ใหจับคลำาโพงรอบทิศทาง
กับตัวเครื่องอีกครั้งเพื่อเชื่อมตอใหม

จัดวางลำาโพง

เพื่อเอฟเฟกตเสียงที่ดีที่สุด ใหจัดตำาแหนงลำาโพงทั้งหมดหันเขาหา
ตำาแหนงของที่นั่ง แลววางลำาโพงใหอยใกลกับระดับหูของคุณ (ขณะ
นั่ง) 

 
หมายเหตุ

 • เสียงรอบทิศทางขึ้นอยกับปจจัยตางๆ เชน ขนาดและรูปรางของหอง, ชนิดของผนังและ
เพดาน, หนาตางและพื้นผิวสะทอนกลับ และคุณภาพเสียงของลำาโพง ใหทดลองวาง
ลำาโพงในตำาแหนงตางๆ เพื่อหาที่ตั้งที่เหมาะที่สุดสำาหรับคุณ

SUB
WOOFER

RL

ทำาตามคมือทั่วไปในการจัดวางลำาโพงเหลานี้

1 ตำาแหนงที่นั่ง:
นี่คือจุดศูนยกลางในการฟงของคุณ

2 จัดวางตัวเครื่อง (ลำาโพงสวนฐานดานซายและขวา) ดานหนา
ของตำาแหนงที่นั่ง

3 L/ R ลำาโพงรอบทิศทาง(ซาย/ขวา): 
วางลำาโพงรอบทิศทางดานหลังที่ดานซายและขวาของตำาแหนง
ที่นั่ง โดยใหอยในแนวเดียวกับที่นั่งหรืออยดานหลังเล็กนอ
ยก็ได 

4 SUBWOOFER (ซับวูฟเฟอร):
วางซับวูฟเฟอรที่ดานซายหรือขวาของทีวี โดยใหมีระ
ยะหางอยางนอยหนึ่งเมตร เวนระยะหางจากผนังประมาณ 
10 เซนติเมตร

เชื่อมตอลำาโพงรอบทิศทาง

คุณยังสามารถเชื่อมตอลำาโพงรอบทิศทางของคุณเขากับตัวเครื่องเพื่อ
ฟงเสียงได ตัวอยางเชน รับชมรายการทีวีและขาว

  
เชื่อมตอกับทีวี

เชื่อมตอผลิตภัณฑนี้กับทีวี คุณสามารถฟงเสียงจากรายการที
วีผานลำาโพงของผลิตภัณฑนี้ได ใชการเชื่อมตอคุณภาพดีที่สุดบน
ผลิตภัณฑนี้และทีวีของคุณ

เชื่อมตอกับทีวีผานทาง HDMI (ARC)

เสียงคุณภาพดีที่สุด
ผลิตภัณฑนี้รองรับ HDMI ที่มี Audio Return Channel (ARC) 
หากทีวีของคุณสามารถใชงานไดกับ HDMI ARC คุณจะไดยินเสียง
ทีวีผานลำาโพงของผลิตภัณฑนี้ได โดยการใชสาย HDMI เพียงเสน
เดียว
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1 ใชสาย HDMI ความเร็วสูง (High Speed HDMI) เชื่อม

ตอชองเสียบ HDMI OUT (ARC) บนลำาโพงสวนฐาน
ดานซายเขากับชองเสียบ HDMI ARC บนทีวี 
• ชองเสียบ HDMI ARC บนทีวีอาจมีปายระบุแตกตางกัน 

สำาหรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี

2 เปดการทำางานของ HDMI-CEC ที่ทีวีของคุณ สำาหรับราย
ละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี 

หมายเหตุ

 • หากทีวีของคุณไมรองรับ HDMI ARC ใหเชื่อมตอสายสัญญาณเสียง เพื่อรับฟงเสียง
ทีวีผานลำาโพงของผลิตภัณฑนี้ (โปรดดูที่ 'เชื่อมตอเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณอื่น' 
ในหนา 9)

 • หากทีวีของคุณมีชองเสียบ DVI คุณสามารถใชอะแดปเตอร HDMI/DVI เชื่อมตอกับทีวี
ได อยางไรก็ตาม อาจไมสามารถใชคุณสมบัติบางประการได

การเชื่อมตออุปกรณดิจิตอลผาน HDMI

เชื่อมตออุปกรณดิจิตอล เชน กลองรับสัญญาณ เครื่องเลน DVD/Blu-
ray หรือเครื่องเลนเกมกับผลิตภัณฑของคุณผานการเชื่อมตอ HDMI 
เดี่ยว เมื่อคุณเชื่อมตออุปกรณดวยวิธีนี้แลวเลนไฟลหรือเกม
• วิดีโอจะแสดงบนทีวีของคุณโดยอัตโนมัติ และ 
• เสียงจะเลนบนผลิตภัณฑนี้โดยอัตโนมัติ 

1 ใชสายเคเบิล HDMI ความเร็วสูง เชื่อมตอชองเสียบ HDMI 
OUT ของอุปกรณดิจิตอลของคุณกับ HDMI IN 1/2 บนลำา
โพงสวนฐานดานซายของผลิตภัณฑนี้

2 เชื่อมตอผลิตภัณฑนี้กับทีวีผาน HDMI OUT (ARC)
• หากทีวีไมสามารถใชงานกับ HDMI CEC ใหเลือก

อินพุตวิดีโอที่ถูกตองบนทีวี

3 เปดการทำางานของ HDMI-CEC บนอุปกรณที่เชื่อมตออย 
สำาหรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชอุปกรณ

TV

เชื่อมตอเสียงจากทีวีหรือและอุปก
รณอื่น

เลนเสียงจากทีวีหรืออุปกรณอื่นๆ ผานลำาโพงของผลิตภัณฑนี้
ใชการเชื่อมตอคุณภาพดีที่สุดที่มีบนผลิตภัณฑนี้ ทีวี และอุปกรณอื่นๆ 

หมายเหตุ

 • เมื่อเชื่อมตอผลิตภัณฑนี้เขากับทีวีผานทาง HDMI ARC จะไมจำาเปนตองเชื่อมตอสัญ
ญาณเสียง

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมตอเสียงผานสายออปติคอลดิ
จิตอล

เสียงคุณภาพดีที่สุด 

 
ใชสายออปติคัล เชื่อมตอชองเสียบ OPTICAL บนลำาโพงสวนฐาน
ดานซายของผลิตภัณฑนี้เขากับชองเสียบ OPTICAL OUT บนทีวี
หรืออุปกรณอื่น 
• ชองเสียบออปติคัลดิจิตอลอาจมีปายระบุ SPDIF หรือ SPDIF 

OUT

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมตอเสียงผานสายโคแอกเชีย
ลดิจิตอล

เสียงคุณภาพดี 

 
ใชสายโคแอกเชียล เชื่อมตอชองเสียบ COAXIAL บนลำาโพง
สวนฐานดานซายของผลิตภัณฑนี้ เขากับชองเสียบ COAXIAL/
DIGITAL OUT บนทีวีหรืออุปกรณอื่น 
• ชองเสียบโคแอกเชียลดิจิตอลอาจมีปายระบุ DIGITAL 

AUDIO OUT

TV
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4 การใชทีวี

สวนนี้จะชวยใหคุณใชผลิตภัณฑนี้เพื่อเลนเสียงจากอุปกรณที่เชื่อม
ตอได

กอนเริ่มการใชงาน
• ทำาการเชื่อมตอที่จำาเปนตามที่อธิบายในคมือเริ่มตนใชงา

นอยางยอและคมือผใช
• สลับผลิตภัณฑนี้ไปยังแหลงสัญญาณที่ถูกตองของอุปก

รณอื่นๆ

ปรับระดับเสียง

1 กด +/- (ระดับเสียง) เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
• ในการปดเสียง ใหกด  (ปดเสียง)
• ในการเรียกคืนเสียง ใหกด  (ปดเสียง) อีกครั้ง หรือกด 

+/- (ระดับเสียง)

เลือกเสียงของคุณ

สวนนี้จะชวยคุณเลือกเสียงที่คุณตองการสำาหรับวิดีโอและเพลง

โหมดเสียงเซอรราวด

สัมผัสประสบการณเสียงที่ดื่มดดวยโหมดเสียงเซอรราวด

1 เชื่อมตอลำาโพงรอบทิศทางกับตัวเครื่อง

2 กด SURR. SOUND ON/OFF เพื่อเปดหรือปดโหมดรอบ
ทิศทาง 
• เปด: สรางประสบการณการฟงเสียงรอบทิศทาง ระบบ

เสียงสี่ชอง เหมาะสำาหรับการเปดเพลงในงานเลี้ยง 
• ปด: เสียงสเตอริโอสองแชนเนล เหมาะสำาหรับการฟง

เพลง

หมายเหตุ

 • หากลำาโพงรอบทิศทางไมไดเชื่อมตอกับตัวเครื่อง ลำาโพงรอบทิศทางจะถูกจำากัดเปน
โหมดรอบทิศทางเทานั้น

อีควอไลเซอร

เปลี่ยนการตั้งคา คาความถี่สูง (เสียงแหลม) และความถี่ต (เสียงเบส) 
ของผลิตภัณฑนี้

1 กด TREBLE +/- หรือ BASS +/- เพื่อเปลี่ยนความถี่
 » หากเสียงแหลมหรือเสียงเบสถูกตั้งคาไปที่ระดับสูงสุด

หรือตสุด ไฟ LED สีขาวบนตัวเครื่องจะติดสวางขึ้นมา
ประมาณสองวินาที

2 ในการรีเซ็ตเสียงเบสและเสียงแหลมใหเปนการตั้งคาเริ่มตน 
ใหกด RESET 

ระดับเสียงอัตโนมัติ

เปดระดับเสียงอัตโนมัติเพื่อรักษาระดับเสียงใหคงที่เมื่อคุณเปลี่ยนไป
ยังแหลงอื่น 
และยังบีบอัดเสียงไดนามิก เพิ่มระดับเสียงสำาหรับฉากที่เงียบสงบ 
และลดระดับเสียงสำาหรับฉากที่มีเสียงดัง 

1 กด AUTO VOL. ON/OFF เพื่อเปดหรือปดระดับเสียง
อัตโนมัติ

ซิงโครไนซวิดีโอและเสียง

หากเสียงและวิดีโอไมไดรับการซิงโครไนซ ใหดีเลยเสียงเพื่อใหตรง
กับวิดีโอ

1 กด AUDIO SYNC +/- เพื่อซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ
• AUDIO SYNC + เพิ่มเสียงดีเลย และ AUDIO 

SYNC - ลดเสียงดีเลย
 » หากคาของเสียงดีเลยถูกตั้งคาไปที่ระดับสูงสุดหรือตสุด 

ไฟ LED สีขาวบนตัวเครื่องจะติดสวางขึ้นมาประมาณ
สองวินาที

โหมดกลางคืน

โหมดกลางคืนจะลดระดับเสียงของเสียงที่ดังเมื่อเลนเสียง เพื่อรับ
ฟงเสียงเบาๆ โหมดกลางคืนมีใหเฉพาะสำาหรับซาวดแทร็ค Dolby 
Digital เทานั้น 

1 ในโหมด AUDIO IN ใหกด AUTO VOL. ON คางไวหาวินา
ทีเพื่อเปดหรือปดโหมดกลางคืน
 » หากเปดโหมดกลางคืนอย ไฟ LED สีขาว และ LED ส

แตนดบายจะกะพริบสองครั้ง 

 » หากปดโหมดกลางคืนอย ไฟ LED สีขาว และ LED ส
แตนดบายจะกะพริบสามครั้ง

หมายเหตุ

 • หากระดับเสียงอัตโนมัติถูกตั้งคาใหเปด คุณจะไมสามารถเปดใชโหมดกลางคืนได
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เครื่องเลน MP3

เชื่อมตอเครื่องเลน MP3 เพื่อเลนไฟลเสียงหรือเพลง

สิ่งที่คุณตองมี
• เครื่องเลน MP3
• สายสัญญาณเสียงสเตอริโอ 3.5 มม.

1 ใชสายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 3.5 มม. เชื่อมตอเครื่อง
เลน MP3 เขากับชองเสียบ AUDIO IN บนลำาโพงสวนฐาน
ดานซาย

2 กด AUDIO IN

3 กดปุ่มบนเครื่องเลน MP3 เพื่อเลือกและเลนไฟลเสียงหรือ
เพลง
• ขอแนะนำาใหตั้งคาระดับเสียงในชวง 80% ของระดับ

เสียงสูงสุดบนเครื่องเลน Mp 3

เลนเพลงผาน Bluetooth

เชื่อมตอผลิตภัณฑของคุณกับอุปกรณ Bluetooth (เชน iPad, 
iPhone, iPod touch โทรศัพท Android หรือแลปทอป) ผาน 
Bluetooth จากนั้นคุณจะสามารถฟงไฟลเสียงที่จัดเก็บอยในอุปก
รณผานลำาโพงของผลิตภัณฑนี้ได

สิ่งที่คุณตองมี
• อุปกรณ Bluetooth ที่รองรับโปรไฟล Bluetooth A2DP และ

มีเวอรชัน Bluetooth เปน 2.1 + EDR
• ระยะหางที่ใชงานไดระหวางตัวเครื่อง (ลำาโพงซายและขวา) 

และอุปกรณ Bluetooth คือประมาณ 10 เมตร( 30 ฟุต)

1 กด  Bluetooth บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับผลิตภัณฑนี้ไป
ยังโหมด Bluetooth
 » LED สีฟาบนลำาโพงสวนฐานดานซายจะกะพริบ

2 บนอุปกรณ Bluetooth ใหเปด Bluetooth คนหา และเลือก 
Philips CSS7235Y เพื่อเริ่มตนการเชื่อมตอ (ดูคมือการใชงาน
อุปกรณ Bluetooth เกี่ยวกับวิธีการเปดใช Bluetooth)
 » ระหวางการเชื่อมตอ ไฟ LED สีฟาบนลำาโพงสวนฐาน

ดานซายจะกะพริบ

3 ใหรอจนกวาจะไดยินเสียงบี๊พจากผลิตภัณฑนี้
 » LED สีฟาบนลำาโพงสวนฐานดานซายจะสวางขึ้น

 » หากการเชื่อมตอลมเหลว ไฟ LED สีฟาบนลำาโพงสวน
ฐานดานซายจะกะพริบอยางตอเนื่อง

4 เลือกและเลนไฟลเสียงหรือเพลงในอุปกรณ Bluetooth
• ระหวางการเลน หากมีสายเขา การเลนเพลงจะหยุด

ชั่วคราว การเลนจะเลนตอเมื่อวางสาย
• หากการสตรีมเพลงถูกรบกวน ใหวางอุปกรณ Bluetooth 

ไวใกลกับผลิตภัณฑนี้

5 ในการออกจาก Bluetooth ใหเลือกแหลงเสียงอื่น
• เมื่อคุณเปลี่ยนกลับไปที่โหมด Bluetooth การเชื่อมตอ 

Bluetooth จะยังคงทำางานได

หมายเหตุ

 • การสตรีมเพลงอาจถูกขัดจังหวะโดยสิ่งกีดขวางที่อยระหวางอุปกรณและผลิตภัณฑนี้ 
เชน กำาแพง หนากากโลหะที่ครอบปดอุปกรณ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่อยใกลเคียงซึ่ง
ใชความถี่เดียวกัน

 • หากคุณตองการเชื่อมตอผลิตภัณฑนี้กับอุปกรณ Bluetooth อื่น ใหกด  Bluetooth 
บนรีโมทคอนโทรลคางไว เพื่อตัดการเชื่อมตอ Bluetooth ปจจุบัน

เลนเพลงผาน NFC

NFC (Near Field Communication) เปนเทคโนโลยีที่ทำาใหสามา
รถใชการสื่อสารไรสายระยะสั้นระหวางอุปกรณที่ใชงาน NFC ได 
เชนโทรศัพทมือถือ

สิ่งที่คุณตองมี
• อุปกรณ Bluetooth ที่มีฟงกชัน NFC 
• สำาหรับการจับค ใหแตะอุปกรณ NFC บนแท็ก NFC ของ

ผลิตภัณฑนี้
• ระยะหางที่ใชงานไดระหวางตัวเครื่อง (ลำาโพงซายและขวา) 

และอุปกรณ NFC คือประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)

1 เปดใชงาน NFC บนอุปกรณ Bluetooth (โปรดดูรายละเอียด
ในคมือการใชงานของอุปกรณ)

2 แตะอุปกรณ NFC บนแท็ก NFC ของผลิตภัณฑนี้จนกระทั่ง
คุณไดยินเสียงบี๊พจากผลิตภัณฑนี้
 » LED สีฟาบนลำาโพงสวนฐานดานซายจะติดสวางขึ้น 

และอุปกรณ NFC เชื่อมตอกับ ผลิตภัณฑนี้ผานทาง 
Bluetooth แลว

 » หากการเชื่อมตอลมเหลว ไฟ LED สีฟาบนลำาโพงสวน
ฐานดานซายจะกะพริบอยางตอเนื่อง

3 เลือกและเลนไฟลเสียงหรือเพลงบนอุปกรณ NFC ของคุณ
• หากตองการตัดการเชื่อมตอ ใหแตะอุปกรณ NFC กับ

แท็ก NFC บนผลิตภัณฑนี้อีกครั้ง
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สแตนดบายอัตโนมัติ

หากไมมีการเลนเสียง/วิดีโอจากอุปกรณที่เชื่อมตอเปนเวลา 30 นาที 
ผลิตภัณฑนี้จะสลับเปนโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ

ใชการตั้งคาจากโรงงาน

คุณสามารถรีเซ็ตผลิตภัณฑนี้ไปเปนการตั้งคาเริ่มตนที่ตั้งโปรแกรม
มาจากโรงงานได

1 ในโหมด OPTICAL ใหกด RESET  คางไวหาวินาที
 » เมื่อเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงานเสร็จสมบูรณแลว 

ผลิตภัณฑจะปดการทำางานและรีสตารทโดยอัตโนมัติ

5 ขอมูลจำาเพาะ
ผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

 • ขอมูลจำาเพาะและการออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

เครื่องขยายเสียง

• กำาลังขับทั้งหมด: 210W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) / 
168W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)

• การตอบสนองตอความถี่: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
• อัตราเสียงตอสัญญาณ: > 65 dB (CCIR) / (A-ถวงนหนัก)
• ความไวของอินพุต:

• AUDIO-IN: 500 mV

เสียง

• อินพุตเสียงแบบดิจิตอล S/PDIF:
• โคแอกเชียล: IEC 60958-3
• ออปติคัล: TOSLINK

Bluetooth

 • โปรไฟล Bluetooth: A2DP
 • เวอรชัน Bluetooth: 2.1 + EDR

ตัวเครื่อง (ลำาโพงสวนฐานดานซายและขวา)

 • แหลงจายไฟ: 110-240 V~, 50/60 Hz
 • การใชพลังงาน: 50 W
 • การใชพลังงานขณะสแตนดบาย: ≤ 0.5 W 
• ความตานทานของลำาโพง: 

• วูฟเฟอร: 8 โอหม
• ทวีตเตอร: 8 โอหม

• ไดรเวอรลำาโพง:  2 X 76 มม. ( 3") วูฟเฟอร +  
2 X 25.4 มม. ( 1”) ทวีตเตอร

 • ขนาด (กวาง x สูง x ลึก): 160 X 300 X 160 มม. 
 • นหนัก: 3.8 กก.
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ลำาโพงรอบทิศทาง

• ความตานทานของลำาโพง: 8 โอหม
• ไดรเวอรลำาโพง: 2 x 63.5 มม. (2.5") เต็มรูปแบบ
• ขนาด (กวาง x สูง x ลึก): 160 X 110 X 160 มม.
• นหนัก: 1.0 กก./เครื่อง

ซับวูฟเฟอร

• แหลงจายไฟ: 110-240 V~, 50/60 Hz
• ปริมาณไฟฟาที่ใช: 30 W
• การใชพลังงานขณะสแตนดบาย: ≤ 0.5 W 
• ความตานทาน: 4 โอหม
• ไดรเวอรลำาโพง: 1 x 165 มม. (6.5") เต็มรูปแบบ
• ขนาด (กวาง x สูง x ลึก): 220 X 440 X 220 มม.
• นหนัก: 5.4 กก.

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

• 2 x AAA-R03-1.5 V 

6 วิธีแกไขปญหา

คำาเตือน

 • อันตรายจากไฟฟาช็อต หามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซมผลิตภัณฑดวย
ตัวคุณเอง 
หากคุณประสบปญหาในการใชผลิตภัณฑนี้ ใหตรวจสอบประเด็น
ตอไปนี้กอนที่คุณจะสงยื่นคำารองขอรับบริการ หากคุณยังคงประ
สบปญหา สามารถรับการสนับสนุนไดที่ www.philips.com/support 

ตัวเครื่อง

ปุ่มบนผลิตภัณฑนี้ไมทำางาน
• ถอดปลั๊กผลิตภัณฑนี้ออกจากเตารับสองถึงสามนาที แลวเสียบ

ปลั๊กอีกครั้ง

เสียง

ไมมีเสียงจากลำาโพงของผลิตภัณฑนี้
• เชื่อมตอสายสัญญาณเสียงจากผลิตภัณฑนี้กับทีวีหรืออุปก

รณอื่นๆ อยางไรก็ตาม คุณไมตองใชการเชื่อมตอเสียงแยกเมื่อ:
• ผลิตภัณฑนี้และทีวีถูกเชื่อมตอผานการเชื่อมตอ HDMI 

ARC หรือ
• เมื่ออุปกรณถูกเชื่อมตอกับชองเสียบ HDMI IN บน

ผลิตภัณฑนี้อย
• รีเซ็ตผลิตภัณฑนี้เปนการตั้งคาจากโรงงาน (โปรดดูที่ 'ใชการ

ตั้งคาจากโรงงาน' ในหนา 12)
• บนรีโมทคอนโทรล ใหเลือกอินพุตเสียงที่ถูกตอง
• ตรวจสอบวาผลิตภัณฑนี้ไมไดปดเสียงไว 

ไมมีเสียงจากลำาโพงรอบทิศทางไรสาย
• เชื่อมตอลำาโพงเขากับตัวเครื่องแบบไรสาย (โปรดดูที่ 'จับคกับ

ลำาโพง' ในหนา 7)
• เชื่อมตอลำาโพงรอบทิศทางไรสายกับตัวเครื่องเพื่อชารจ

แบตเตอรี่

ไมมีเสียงจากซับวูฟเฟอรไรสาย
• เชื่อมตอซับวูฟเฟอรเขากับตัวเครื่องแบบไรสาย (โปรดดูที่ 'จับ

คกับซับวูฟเฟอร' ในหนา 7)

เสียงผิดเพี้ยนหรือมีเสียงกอง
• หากคุณเลนเสียงจากทีวีผานผลิตภัณฑนี้ โปรดตรวจสอบวาปด

เสียงทีวีอย

วิดีโอและเสียงไมไดรับการซิงโครไนซ
• กด AUDIO SYNC +/- เพื่อซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ
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Bluetooth

อุปกรณไมสามารถเชื่อมตอกับผลิตภัณฑนี้ได
• อุปกรณไมรองรับโปรไฟลที่ใชรวมกันได ซึ่งผลิตภัณฑนี้

จำาเปนตองใช
• คุณยังไมไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ของอุปกรณ โปรด

ดูคมือการใชงานของอุปกรณเกี่ยวกับวิธีเปดใชงานฟงกชัน
• อุปกรณไมไดรับการเชื่อมตออยางถูกตอง เชื่อมตออุปก

รณอยางถูกตอง (โปรดดูที่ 'เลนเพลงผาน Bluetooth' ใน
หนา 11)

• ผลิตภัณฑนี้เชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth อื่นแลว ยกเลิก
การเชื่อมตออุปกรณที่เชื่อมตออย แลวลองอีกครั้ง

คุณภาพของการเลนเสียงจากอุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อม
ตอไมดี
• การรับสัญญาณ Bluetooth ไมชัดเจน เลื่อนอุปกรณใหเขา

ใกลกับผลิตภัณฑนี้ หรือนำาสิ่งกีดขวางที่อยระหวางอุปก
รณและผลิตภัณฑนี้ออก

อุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อมตอจะเชื่อมตอและยกเลิกการ
เชื่อมตอคางไวไมยอมเปลี่ยน
• การรับสัญญาณ Bluetooth ไมชัดเจน เลื่อนอุปกรณใหเขา

ใกลกับผลิตภัณฑนี้ หรือนำาสิ่งกีดขวางที่อยระหวางอุปก
รณและผลิตภัณฑนี้ออก

• ปดฟงกชัน Wi-Fi บนอุปกรณ Bluetooth เพื่อหลีกเลี่ยง
สัญญาณรบกวน

• สำาหรับอุปกรณ Bluetooth บางอยาง การเชื่อมตอ Bluetooth 
อาจถูกปดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งไมใชการ
ทำางานผิดปกติของผลิตภัณฑนี้

NFC

อุปกรณไมสามารถเชื่อมตอกับผลิตภัณฑนี้ผาน NFC
• ตรวจดูวาอุปกรณนี้รองรับ NFC
• ตรวจดูวามีการเปดใชงาน NFC บนอุปกรณแลว (โปรดดูราย

ละเอียดในคมือการใชงานของอุปกรณ)
• สำาหรับการจับค ใหแตะอุปกรณ NFC บนแท็ก NFC ของ

ผลิตภัณฑนี้
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© 2013 CSR plc and its group companies.
The aptX® mark and the aptX logo are trade 
marks of CSR plc or one of its group companies 
and may be registered in one or more 
jurisdictions.

 
Manufactured under license under U.S. 
Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 
& other U.S. and worldwide patents issued 
& pending. DTS, the Symbol, & DTS and the 
Symbol together are registered trademarks 
& DTS Digital Surround and the DTS logos 
are trademarks of DTS, Inc. Product includes 
software.  DTS, Inc. All Rights Reserved.

  
Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the 
double-D symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories.

 
The terms HDMI and HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are 
trademarks or registered trademarks of HDMI 
Licensing LLC in the United States and other 
countries.

 
The Bluetooth® word mark and logos are 
registered trademarks owned by Bluetooth 
SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson 
is under license. Other trademarks and trade 
names are those of their respective owners.

 
The N Mark is a trademark or registered 
trademark of NFC Forum, Inc. in the United 
States and in other countries. 

CSS7235Y_98_UM_V3.0.indb   15 4/23/2015   11:53:13 AM



Specifications are subject to change without notice
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and 
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem 
are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

CSS7235Y_98_UM_V3.0

CSS7235Y_98_UM_V3.0.indb   18 4/23/2015   11:53:13 AM


	1	ขอสำคัญ
	ความปลอดภัย
	ดูแลรักษาผลิตภัณฑของคุณ
	รักษาสิ่งแวดลอม
	วิธีใชและการสนับสนุน

	2	ผลิตภัณฑของคุณ
	ตัวเครื่อง
	รีโมทคอนโทรล
	ลำโพงไรสาย
	ซับวูฟเฟอรไรสาย
	ชองเสียบ

	3	การเชื่อมตอและการตั้งคา
	เชื่อมตอกับตัวเครื่อง
	ชารจลำโพง
	จับคกับลำโพง/ซับวูฟเฟอร
	จัดวางลำโพง
	เชื่อมตอกับทีวี
	การเชื่อมตออุปกรณดิจิตอลผาน HDMI
	เชื่อมตอเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณอื่น

	4	การใชทีวี
	ปรับระดับเสียง
	เลือกเสียงของคุณ
	เครื่องเลน MP3
	เลนเพลงผาน Bluetooth
	เลนเพลงผาน NFC
	สแตนดบายอัตโนมัติ
	ใชการตั้งคาจากโรงงาน

	5	ขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑ
	6	วิธีแกไขปญหา



