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1 ขอสำาคัญ

ความปลอดภัย

คำาแนะนำาดานความปลอดภัยที่สำาคัญ

•	 โปรดสนใจในคำาเตือนทั้งหมด
•	 โปรดทำาตามคำาแนะนำาทั้งหมด
•	 หามใชเครื่องเลนนี้ใกลบริเวณที่เปยกน
•	 ทำาความสะอาดดวยผาแหงเทานั้น
•	 หามนำาสิ่งของวางปดที่ชองระบายอากาศ โปรดติดตั้งตามคำา

แนะนำาของผผลิต
•	 หามติดตั้งใกลแหลงกระจายความรอน เชน เครื่องกระจาย

พลังงาน, เครื่องทำาความรอน เตาอบ หรืออุปกรณอื่นๆ (เชน 
เครื่องขยายเสียง) ที่กอใหเกิดความรอน 

•	 ปองกันไมใหสายไฟถูกเหยียบหรือรัดแนนเกินไป โดยเฉ
พาะอยางยิ่งที่ปลั๊ก ที่เก็บและจุดที่ถอดออกจากเครื่อง

•	 ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำาหนดเทานั้น
•	 ถอดปลั๊กเครื่องเลนนี้ ขณะเกิดฝนตกหนักฟาแลบ หรือเมื่อ

ไมใชเครื่องเลนนี้เปนเวลานาน 
•	 โปรดติตตอเกี่ยวกับการบริการกับพนักงานบริการที่มีความ

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

•	 ไมควรใหมีนหยดหรือนสาดใสตัวเครื่อง 
•	 อยาวางสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอเครื่อง (เชน วัตถุที่

บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ)
•	 เมื่อปลั๊กของอะแดปเตอรไฟฟาแบบตอตรง ถูกใชงานเปนอุ

ปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอ อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอนั้น
จะตองยังคงพรอมที่จะทำางานเสมอ

คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด 
 • หามหลอลื่นชิ้นสวนใดๆ ของเครื่องนี้
 • หามวางเครื่องบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
 • เก็บเครื่องใหหางจากการสัมผัสกับแสงแดด เปลวไฟ หรือความรอนโดยตรง 
 • ตรวจดูใหแนใจวาคุณสามารถเขาถึงสายไฟ ปลั๊กหรืออะแดปเตอรไดงายเพื่อตัดการ

เชื่อมตอระหวางเครื่องกับไฟฟา



3TH

2 ลำาโพงเชื่อมตอของ
คุณ

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

ขอมูลเบื้องตน

ดวยลำาโพงเชื่อมตอนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจาก iPod/
iPhone
กอนใชงานผลิตภัณฑของคุณ โปรดอานขอมูลดานความปลอดภัยที่
มีใหโดยละเอียด
เพื่อรับทราบคำาแนะนำาในการใชงานอยางละเอียด โปรดไปที่ www.
philips.com/welcome 

ภายในกลองมีอะไรบาง

ตรวจสอบและระบุอุปกรณที่ใหมาภายในกลองของคุณ:
•	 ตัวเครื่อง
•	 1 x อะแดปเตอร AC
•	 คมือการใชงานอยางสั้น

ภาพรวมของตัวเครื่อง

 
a อุปกรณเชื่อมตอสำาหรับ iPod/iPhone

b TIME/DATE
•	 การตั้งเวลาและวันที่

c  / 
 
•	 ปรับระดับเสียง

d  DISPLAY/ NIGHT LIGHT
•	 ปรับความสวางของจอแสดงผลและไฟฐาน

e การแสดงผล

f ไฟของฐาน

g 
•	 ชารจไฟโทรศัพทมือถือของคุณดวยสาย USB

h DC IN
•	 เชื่อมตอกับไฟ AC

a

b

c

d

e
f

h g
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3 เริ่มตนใชงาน

โปรดทำาตามคำาแนะนำาในบทนี้ตามลำาดับ
หากคุณติดตอ Philips โปรดแจงหมายเลขรนและหมายเลข
ผลิตภัณฑของอุปกรณนี้ หมายเลขรนและหมายเลขผลิตภัณฑมีอยที่
ดานลางของเครื่อง เขียนหมายเลขดานลางนี้: 
หมายเลขรน __________________________
หมายเลขผลิตภัณฑ ___________________________

ตอสายไฟ

ขอควรระวัง

 • เสี่ยงตอความเสียหายของผลิตภัณฑ! ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟาของแหลงจาย
ไฟตรงกับแรงดันไฟฟาที่พิมพไวที่ดานหลังตัวเครื่อง

 • อันตรายจากไฟฟาช็อต! เมื่อคุณถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC ใหดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ หา
มดึงที่สายไฟ

หมายเหตุ

 • กอนที่จะเชื่อมตออะแดปเตอร AC ควรตรวจสอบวา คุณเชื่อมตอจุดตางๆ ทั้งหมดแลว

 
เปด

ในโหมดสแตนดบาย ลำาโพงเชื่อมตอจะทำางานโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจ
จับสัญญาณเสียงจาก iPod/iPhone ที่เชื่อมตอ

เปลี่ยนไปที่โหมดสแตนดบาย

เครื่องจะสลับไปที่โหมดสแตนดบายหากไมมีสัญญาณเสียงจาก iPod/
iPhone ที่เชื่อมตอนานกวา 15 นาที
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4 เลน

การเลนจาก iPod/iPhone

คุณสามารถฟงเสียงไดจาก iPod/iPhone ผานลำาโพงเชื่อมตอนี้

iPod/iPhone ที่สามารถใชงานรวมกันได

ลำาโพงเชื่อมตอรองรับ iPod/iPhone รนตอไปนี้ 
ผลิตมาเพื่อ:
•	 iPhone 5
•	 iPod nano (7th generation)
•	 iPod touch (5th generation)

การเชื่อมตอ iPod/iPhone/iPad

1 วาง iPod/iPhone ของคุณลงในอุปกรณเชื่อมตอ

  
2 สำาหรับการใชงานครั้งแรก คุณจะถูกขอใหติดตั้ง app บน 

iPod/iPhone ของคุณ

3 แตะ [Yes] (ใช)เพื่อยอมรับคำารองขอติดตั้ง

4 ทำาตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อติดตั้งใหเสร็จสม
บูรณ
 » ลำาโพงเชื่อมตอจะซิงโครไนซวันและเวลาจาก iPod/

iPhone ที่เชื่อมตอ

•	 และคุณสามารถกด TIME/DATE ซๆ เพื่อสลับไปมา
ระหวางรูปแบบ 12/24 ชั่วโมง และเดือน/วัน

 
ในการถอด iPod/iPhone:
•	 ดึง iPod/iPhone ออกจากอุปกรณเชื่อมตอ

ฟง iPod/iPhone

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบใหแนใจวา iPod/iPhone ถูกเชื่อมตออยางถูกตองแลว

เริ่มเลนเพลงจาก iPod/iPhone ของคุณ
 » การสตรีมเพลงจากลำาโพงเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ

การชารจ iPod/iPhone

iPod/iPhone ที่เชื่อมตอเริ่มชารจอัตโนมัติหลังจากเชื่อมตอไฟฟา

การชารจโทรศัพทมือถือของคุณ

คุณสามารถชารจโทรศัพทมือถือของคุณผานชองเสียบ USB ในอุปก
รณนี้ดวยสาย USB (ไมมีให) 

การปรับระดับเสียง

ระหวางการเลน กด +/- ซๆ เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

การปรับความสวาง

กด 
  ซๆ เพื่อเลือกระดับตางๆ ของจอแสดงผลและความสวางของ
ฐาน
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5 ขอมูลผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

 • ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ

แอมพลิไฟเออร
อัตรากำาลังขับ 2 x 2 W RMS
อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน 60 dBA

ขอมูลทั่วไป
อะแดปเตอรสลับ AC/DC OH-1018A0592400U (Philips)

อินพุต: 100-240 V~, 50/60 Hz, 
650 mA; 
เอาตพุต: 5.9 V  2.4 A

การใชพลังงานขณะใชงาน 18 W
การชารจดวย USB ≤500 mA
ขนาด: ตัวเครื่อง  
(กวาง x สูง x ลึก)

 
143 x 134 x 97 มม.

นหนัก: ตัวเครื่อง 0.78 กก.
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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
 • ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบปลั๊กไฟ AC เขากับตัวเครื่องดีแลว
 • ตรวจดูใหแนใจวามีไฟที่เตารับ AC

ไมมีเสียงหรือคุณภาพเสียงไมดี
 • ปรับระดับเสียงของลำาโพงเชื่อมตอหรือ iPod/iPhone ของคุณ

ไมมีการตอบกลับใดๆ จากเครื่อง
 • ถอดปลั๊กไฟ AC ออกแลวเสียบใหมอีกครั้ง
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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
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

 
การทำาสำาเนาโดยไมรับอนุญาตจากขอมูลที่ปองกันการทำาสำาเนาไว 
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล แฟมบันทึกเสียง อาจเปนการฝาฝน
ลิขสิทธิ์และเปนการกออาชญากรรม ไมควรนำาอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุด
ประสงคดังกลาว 

  
“สำาหรับ iPod” และ “สำาหรับ iPhone” หมายถึง อุปกรณเสริม
อิเล็กทรอนิกสไดรับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมตอกับ iPod หรือ 
iPhone โดยเฉพาะ และไดรับการรับรองจากผพัฒนาวาตรงตาม
มาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple Apple ไมมีสวนรับผิดชอบกับการ
ทำางานของอุปกรณหรือความสอดคลองกับมาตรฐานและกฎขอบังคับ
ดานความปลอดภัยของอุปกรณ โปรดทราบวาการใชอุปกรณเสริมนี้
กับ iPod หรือ iPhone อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพสัญญาณ
ไรสาย
iPod และ iPhone เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ 

หมายเหตุ

 • ปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่อยดานลางของเครื่อง

http://www.recycle.philips.com
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