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1 ขอสำาคัญ

อานและทำาความเขาใจคำาแนะนำาทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่มใชทีวี กรณี
ที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำาแนะนำา 
การรับประกันจะไมมีผลใชงาน

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!
• กอนที่คุณจะเชื่อมตอหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอ ตรวจ

ดูใหแนใจวาไดถอดอุปกรณออกจากปลั๊กไฟแลว
• หามไมใหผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมเปยกฝนหรือน หาม

วางภาชนะที่มีของเหลว เชน แจกัน ใกลกับผลิตภัณฑ หา
กนกระเซ็นลงบนหรือในผลิตภัณฑ ใหถอดปลั๊กไฟออกทันที 
ติดตอฝายดูแลลูกคาเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑกอนเริ่มใชงาน

• หามวางผลิตภัณฑและอุปกรณเสริม รีโมทคอนโทรล
ไวใกลกับเปลวไฟหรือแหลงกำาเนิดความรอนใดๆ รวมถึงแสง
อาทิตยโดยตรง

• หามใสวัตถุใดๆ ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่
เปดไดอื่นๆ บนผลิตภัณฑ

• หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมอุปกรณตอขณะยกเลิกการ
เชื่อมตอกับตัวเครื่อง อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอไปนั้นยังคง
พรอมใชงานอย

• ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) 
สัมผัสกับความรอนสูง เชน แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ

• ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบกอนเกิดพายุฟาผา 
• เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก อยาดึงที่สาย 

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!
• สำาหรับขอมูลจำาเพาะและอัตรากระแสไฟฟาที่ใช โปรดดูจาก

ปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่อยดานหลังหรือดานใตของเครื่อง
• กอนที่คุณจะเชื่อมตอผลิตภัณฑกับเตาเสียบไฟ ตรวจ

ดูใหแนใจวาแรงดันไฟฟาตรงกับคาที่พิมพบนดานหลังหรือ
ดานลางของผลิตภัณฑ อยาเสียบปลั๊กหากคาแรงดันไฟฟา
แตกตางกัน

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอผลิตภัณฑ!
• สำาหรับการติดตั้งบนผนัง ผลิตภัณฑนี้จะตองติดแนนกับกับ

ผนังตามคมือการติดตั้ง ใชตัวยึดสำาหรับติดผนังที่ใหมาเทานั้น 
(หากมี) การยึดทีวีกับผนังไมถูกตองอาจทำาใหเกิดอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ หรือความเสียหายได หากคุณมีขอสงสัยใดๆ โปรดติด
ตอฝายดูแลลูกคาในประเทศของคุณ

• 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 

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี่
• ผลิตภัณฑ/ รีโมทคอนโทรลอาจใชแบตเตอรี่แบบเหรียญ/

กระดุมซึ่งสามารถกลืนเขาปากได โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือ
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

      

ใชเฉพาะแหลงจายไฟที่ระบุไวในคมือการใชงาน
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ดูแลรักษาผลิตภัณฑของคุณ

ใชผาไมโครไฟเบอรเทานั้นในการทำาความสะอาดผลิตภัณฑ

รักษาสิ่งแวดลอม

การกำาจัดผลิตภัณฑเกาของคุณ

  
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวน
ประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำามารีไซเคิล และใชใหมได
หามทิ้งผลิตภัณฑนี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปเมื่อเครื่องหมดอายุ
การใชงานแลว ควรสงไปไวยังจุดรวบรวมที่เปนทางการหรือนำากลับ
ไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี

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 และยินดีตอนรับส 
Philips เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips 
มอบให (เชน การแจงเตือนการอัพเกรดซอฟตแวรผลิตภัณฑ) โปรด
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome

ตัวเครื่อง

สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมของตัวเครื่อง

 
a 

เปดผลิตภัณฑนี้หรือเขาสโหมดสแตนดบาย

b SOURCE
เลือกแหลงอินพุตสำาหรับผลิตภัณฑนี้

c ระดับเสียง +/-
เพิ่มหรือลดระดับเสียง

d แผงการแสดงผล

ca b d
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รีโมทคอนโทรล

สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

 
a  (เปดสแตนดบาย) 

เปดผลิตภัณฑนี้หรือเขาสโหมดสแตนดบาย

b ปุ่มแหลงสัญญาณ
COAX / OPT: เปลี่ยนแหลงสัญญาณเสียงของคุณเปนการ
เชื่อมตอโคแอกเชียลหรือการเชื่อมตอออปติคัล
HDMI ARC: เปลี่ยนแหลงสัญญาณของคุณเปนการเชื่อมตอ 
HDMI ARC
AUX: เปลี่ยนแหลงเสียงไปที่การเชื่อมตอ AUX 
AUDIO IN: เปลี่ยนแหลงสัญญาณเสียงของคุณเปนการเชื่อม
ตอ MP3 (แจ็ค 3.5 มม.)

b

a

c

d

f

g

h

i

e m

j

k

l

USB: สลับไปเปนโหมด USB
 : สลับไปเปนโหมด Bluetooth

RADIO: สลับไปยังโหมดวิทยุ

c  /  (กอนหนา/ถัดไป)
• ขามไปที่แทร็คกอนหนาหรือถัดไปในโหมด USB
• ในโหมดวิทยุ เมื่อหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนาแสดงขึ้น กด

เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา
• ในโหมดวิทยุ เมื่อความถี่แสดงขึ้น กดคางไวเพื่อคนหาส

ถานีวิทยุ หรือกดสั้นๆ เพื่อปรับความถี่วิทยุใหชัดที่สุด

d  (เลน/หยุดชั่วคราว)
• เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือเลนตอในโหมด USB
• ในโหมดวิทยุ สลับการแสดงผลระหวางหมายเลขที่ตั้ง

ไวลวงหนาและความถี่

e BASS +/-
เพิ่มหรือลดเสียงเบส

f ควบคุมระดับเสียง
• +/-: เพิ่มหรือลดระดับเสียง
•  : ปดเสียงหรือคืนคาระดับเสียง

g MUSIC
เลือกโหมดเสียงสเตอริโอสำาหรับประสบการณการฟงเพลง
ที่ดีที่สุด

h AUDIO SYNC +/-
เพิ่มหรือลดดีเลยของเสียง

i DIM
ตั้งคาความสวางของแผงจอแสดงผลสำาหรับผลิตภัณฑนี้

j NIGHT / PROGRAM
• เปดหรือปดโหมดกลางคืน
• ในโหมดวิทยุ ใหกดคางไวสามวินาทีเพื่อติดตั้งสถานี

วิทยุอีกครั้ง

k SURR (MOVIE)
เลือกโหมดเสียงรอบทิศทางสำาหรับประสบการณการรับชม
ภาพยนตรที่ดีที่สุด

l VOICE
เลือกโหมดเสียงพูดเพื่อเพิ่มความชัดใสของเสียงพูด

m TREBLE +/-
เพิ่มหรือลดเสียงแหลม
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ชองเสียบ

สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมของชองเสียบที่มีบนผลิตภัณฑนี้

 
a HDMI OUT (ARC) - TO TV

เชื่อมตอกับอินพุต HDMI (ARC) บนทีวี

b เสาอากาศ FM
เชื่อมตอเสาอากาศ FM ที่ใหมา ดึงเสาอากาศ FM ออกเพื่อ
ใหรับสัญญาณไดดียิ่งขึ้น

c DC IN
เชื่อมตอกับแหลงจายไฟ

d SUBWOOFER
เชื่อมตอกับซับวูฟเฟอรที่ใหมา

e DIGITAL IN-COAXIAL
เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงโคแอกเชียลบนทีวีหรืออุปกรณดิจิตอล 

f AUX IN (L/R)
เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงอะนาล็อกบนทีวีหรืออุปกรณอะนา
ล็อก 

g DIGITAL IN-OPTICAL
เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงออปติคัลบนทีวีหรืออุปกรณดิจิตอล 

h  (USB)
• เชื่อมตอกับอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB สำาหรับการ

เลนสื่อเสียง
• อัพเกรดซอฟตแวรของผลิตภัณฑนี้
• ชารจอุปกรณ USB

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

ba dc

i
h

gfe

3 เชื่อมตอ

สวนนี้จะชวยใหคุณเชื่อมตอผลิตภัณฑนี้กับทีวีและอุปกรณอื่นๆ 
สำาหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอพื้นฐานของผลิตภัณฑนี้ และอุปก
รณเสริม โปรดดูคมือการใชงานอยางยอ 

หมายเหตุ

 • สำาหรับขอมูลจำาเพาะและอัตรากระแสไฟฟาที่ใช โปรดดูจากปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่
อยดานหลังหรือดานใตของเครื่อง

 • กอนที่คุณจะเชื่อมตอหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอ ตรวจดูใหแนใจวาไดถอดอุปก
รณออกจากปลั๊กไฟแลว

การจัดวาง

วางซับวูฟเฟอรหางจากตัวเครื่องอยางนอย 1 เมตร (3 ฟุต) และหาง
จากผนังสิบเซนติเมตร (4 นิ้ว)
เพื่อใหดีที่สุด วางซับวูฟเฟอรตามที่แสดงดานลาง

  
เชื่อมตอเสียงจากทีวี

เชื่อมตอผลิตภัณฑนี้กับทีวี คุณสามารถฟงเสียงจากรายการทีวีผาน
ลำาโพงของผลิตภัณฑนี้ได 
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ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมตอกับทีวีผาน HDMI (ARC)

เสียงคุณภาพดีที่สุด
ผลิตภัณฑนี้รองรับ HDMI ที่มี Audio Return Channel (ARC) 
ดวยคุณสมบัติ ARC คุณจะไดยินเสียงทีวีผานผลิตภัณฑนี้ได โด
ยการใชสาย HDMI เพียงเสนเดียว

สิ่งที่คุณตองมี
• สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูง
• ทีวีของคุณรองรับทั้ง HDMI ARC และ HDMI-CEC (โปรด

ดูคมือผใชของทีวีสำาหรับรายละเอียด)
• สำาหรับทีวีบางรน เปดใชงานเอาตพุตลำาโพงภายนอกจากเมนู

การตั้งคาทีวี (โปรดดูคมือผใชของทีวีสำาหรับรายละเอียด)

  
1 ใชสาย High Speed HDMI เพื่อเชื่อมตอชองเสียบ HDMI 

OUT (ARC) บนผลิตภัณฑนี้เขากับชองเสียบ HDMI ARC 
บนทีวี 
• ชองเสียบ HDMI ARC บนทีวีอาจมีปายระบุแตกตางกัน 

สำาหรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี

2 เปดการทำางานของ HDMI-CEC ที่ทีวีของคุณ 
• สำาหรับปญหา HDMI-CEC บนทีวีของคุณ โปรดดูคมือ

ผใชของทีวีในการตรวจสอบวาการตั้งคา HDMI-CEC 
ถูกตองหรือติดตอผผลิตทีวีหากจำาเปน

3 กด HDMI ARC บนรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑนี้เพื่อ
เปดใชการเชื่อมตอ HDMI ARC

หมายเหตุ

 • ไมรับประกันวาจะสามารถใชงานรวมกันได 100% กับอุปกรณ HDMI-CEC ทั้งหมด
 • หากทีวีของคุณไมรองรับ HDMI ARC ใหเชื่อมตอสายสัญญาณเสียงเพื่อรับฟงเสียงที

วีผานผลิตภัณฑนี้

TV

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมตอกับทีวีผานสายออปติคัล

เสียงคุณภาพดีที่สุด 

  
1 เชื่อมตอชองเสียบ OPTICAL บนผลิตภัณฑนี้เขากับเอาตพุ

ตออปติคัลบนทีวี โดยใชสายออปติคัล 
• เอาตพุตดิจิตอลออปติคัลบนทีวีอาจมีปายระบุ 

OPTICAL OUTSPDIF หรือ SPDIF OUT

2 กด OPT บนรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑนี้เพื่อเปดใชการ
เชื่อมตอออปติคัล

ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมตอกับทีวีผานสายโคแอกเชียล

เสียงคุณภาพดีที่สุด 

 
1 เชื่อมตอชองเสียบ COAXIAL บนผลิตภัณฑนี้เขากับเอาตพุต

โคแอกเชียลบนทีวี โดยใชสายโคแอกเชียล 
• เอาตพุตดิจิตอลโคแอกเชียลบนทีวีอาจมีปายระบุ 

COAXIAL/DIGITAL OUT หรือ DIGITAL AUDIO 
OUT

2 กด COAX บนรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑนี้เพื่อเปดใชการ
เชื่อมตอโคแอกเชียล

TV

TV
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ตัวเลือกที่ 4: เชื่อมตอกับทีวีผานสายสัญญาณ
เสียงอะนาล็อก

เสียงคุณภาพพื้นฐาน 

 
1 เชื่อมตอชองเสียบ AUX บนผลิตภัณฑนี้เขากับเอาตพุตเสีย

งอะนาล็อกบนทีวี โดยใชสายเคเบิลอะนาล็อก
• เอาตพุตเสียงอะนาล็อกบนทีวีอาจมีปายระบุ 

AUDIO OUT

2 กด AUX บนรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑนี้เพื่อเปดใชการ
เชื่อมตอเสียงแบบอะนาล็อก

เชื่อมตอเสียงจากอุปกรณอื่น

คุณยังสามารถเลนเสียงจากอุปกรณอื่นผานลำาโพงของผลิตภัณฑนี้

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมตอกับอุปกรณอื่นผานสาย
ออปติคัล

เสียงคุณภาพดีที่สุด 

 
1 เชื่อมตอชองเสียบ OPTICAL บนผลิตภัณฑนี้เขากับเอาตพุ

ตออปติคัลบนอุปกรณภายนอก โดยใชสายออปติคัล 
• เอาตพุตดิจิตอลออปติคัลบนอุปกรณภายนอกอาจมีปาย

ระบุ OPTICAL OUTSPDIF หรือ SPDIF OUT

2 กด OPT บนรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑนี้เพื่อเปดใชการ
เชื่อมตอออปติคัล

TV

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมตอกับอุปกรณอื่นผานสายโค
แอกเชียล

เสียงคุณภาพดีที่สุด 

 
1 เชื่อมตอชองเสียบ COAXIAL บนผลิตภัณฑนี้เขากับเอาตพุต

โคแอกเชียลบนอุปกรณภายนอก โดยใชสายโคแอกเชียล 
• เอาตพุตดิจิตอลโคแอกเชียลบนอุปกรณภายนอกอา

จมีปายระบุ COAXIAL/DIGITAL OUT หรือ 
DIGITAL AUDIO OUT

2 กด COAX บนรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑนี้เพื่อเปดใชการ
เชื่อมตอโคแอกเชียล

ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมตอกับอุปกรณอื่นผานสาย
สัญญาณเสียงอะนาล็อก

เสียงคุณภาพพื้นฐาน 

  
1 เชื่อมตอชองเสียบ AUX บนผลิตภัณฑนี้เขากับเอาตพุตเสีย

งอะนาล็อกบนอุปกรณภายนอก โดยใชสายเคเบิลอะนาล็อก 
• เอาตพุตเสียงอะนาล็อกบนอุปกรณภายนอกอาจมีปาย

ระบุ AUDIO OUT

2 กด AUX บนรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑนี้เพื่อเปดใชการ
เชื่อมตอเสียงแบบอะนาล็อก
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4 การใชทีวี

ในสวนนี้จะชวยใหคุณใชผลิตภัณฑนี้เพื่อเลนสื่อจากแหลงตางๆ 
ไดหลากหลาย

กอนเริ่มการใชงาน
• ทำาการเชื่อมตอที่จำาเปนตามที่อธิบายในคมือเริ่ม

ตนใชงานอยางยอ หรือดาวนโหลดคมือการใชงานจาก 
www.philips.com/support

• สลับผลิตภัณฑนี้ไปยังแหลงสัญญาณที่ถูกตองของอุปก
รณอื่นๆ

ปรับระดับเสียง

1 กด ระดับเสียง +/- เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
• หากตองการปดเสียง ใหกด 
• หากตองการเปดเสียงอีกครั้ง ใหกด  อีกครั้งหรือกด 

ระดับเสียง +/-

เลือกเสียงของคุณ

สวนนี้จะชวยคุณเลือกเสียงที่คุณตองการสำาหรับวิดีโอและเพลง

โหมดเสียง

เลือกกำาหนดโหมดเสียงเพื่อใหเหมาะกับวิดีโอหรือเพลง
• กด SURR (MOVIE) เพื่อสรางประสบการณเสียงรอบทิศทาง 

เหมาะสำาหรับการชมภาพยนตร
• กด MUSIC เพื่อสรางเสียงสเตอริโอ เหมาะสำาหรับการฟง

เพลง 
• กด VOICE เพื่อสรางเอฟเฟกตเสียงที่ทำาใหเสียงพูดชัดเจน

มากยิ่งขึ้นและโดดเดนสำาหรับการฟง

อีควอไลเซอร

เปลี่ยนการตั้งคา คาความถี่สูง (เสียงแหลม) และความถี่ต (เสียงเบส) 
ของผลิตภัณฑนี้

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

ซิงโครไนซวิดีโอและเสียง

หากเสียงและวิดีโอไมไดรับการซิงโครไนซ ใหดีเลยเสียงเพื่อใหตรง
กับวิดีโอ

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

SYNC - ลดเสียงดีเลย

โหมดกลางคืน

โหมดกลางคืนจะลดระดับเสียงของเสียงที่ดังเมื่อเลนเสียง เพื่อรับ
ฟงเสียงเบาๆ โหมดกลางคืนมีใหเฉพาะสำาหรับซาวดแทร็ค Dolby 
Digital เทานั้น 

1 กด NIGHT เพื่อเปดหรือปดโหมดกลางคืน
 » เมื่อเปดโหมดกลางคืน ON NIGHT จะเลื่อนออกมาส

องครั้งบนจอแสดงผล

 » เมื่อปดโหมดกลางคืน OFF NIGHT จะเลื่อนออกมาส
องครั้งบนจอแสดงผล

การเลนเสียงผานทาง Bluetooth

เชื่อมตอผลิตภัณฑนี้กับอุปกรณ Bluetooth (เชน iPad, iPhone, iPod 
touch, โทรศัพท Android หรือแลปทอป) ผานสัญญาณ Bluetooth 
จากนั้นคุณจะสามารถฟงไฟลเสียงที่จัดเก็บอยในอุปกรณผานลำาโพง
ของผลิตภัณฑนี้ได

สิ่งที่คุณตองมี
• อุปกรณ Bluetooth ที่รองรับโปรไฟล Bluetooth A2DP 

AVRCP และมี Bluetooth เวอรชัน 4.0 + EDR
• ระยะหางสูงสุดที่ใชงานไดระหวางตัวเครื่องและอุปกรณ 

Bluetooth คือประมาณ 10 เมตร( 30 ฟุต)

1 กด  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับผลิตภัณฑนี้ไปยังโหมด 
Bluetooth
 » BT จะกะพริบอยบนจอแสดงผล

2 บนอุปกรณ Bluetooth ใหเปด Bluetooth คนหา และเลือก 
Philips HTL2193 เพื่อเริ่มตนการเชื่อมตอ (ดูคมือการใชงาน
อุปกรณ Bluetooth เกี่ยวกับวิธีการเปดใช Bluetooth)
 » ในระหวางการเชื่อมตอ BT จะกะพริบบนแผงจอแส

ดงผล

3 ใหรอจนกวาผลิตภัณฑนี้สงเสียงบี๊พ
 » เมื่อทำาการเชื่อมตอทาง Bluetooth สำาเร็จแลว BT จะ

แสดงอยบนแผงจอแสดงผล

 » หากการเชื่อมตอลมเหลว BT บนแผงจอแสดงผลจะกะ
พริบอยางตอเนื่อง
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4 เลือกและเลนไฟลเสียงหรือเพลงในอุปกรณ Bluetooth
• ระหวางการเลน หากมีสายเขา การเลนเพลงจะหยุด

ชั่วคราว เพลงจะเลนตอเมื่อวางสาย (คุณสมบัตินี้จะขึ้น
อยกับโทรศัพทมือถือที่เชื่อมตอ)

• หากอุปกรณ Bluetooth ของคุณรองรับโปรไฟล 
AVRCP บนรีโมทคอนโทรล คุณสามารถกด   /  
เพื่อขามไปยังแทร็ค หรือกด  เพื่อหยุดชั่วคราว/
เลนตอ

5 ในการออกจาก Bluetooth ใหเลือกแหลงเสียงอื่น
• เมื่อคุณเปลี่ยนกลับไปที่โหมด Bluetooth การเชื่อมตอ 

Bluetooth จะยังคงทำางานได

หมายเหตุ

 • การสตรีมเพลงอาจถูกขัดจังหวะโดยสิ่งกีดขวางที่อยระหวางอุปกรณและผลิตภัณฑนี้ 
เชน กำาแพง หนากากโลหะที่ครอบปดอุปกรณ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่อยใกลเคียงซึ่ง
ใชความถี่เดียวกัน

 • หากคุณตองการเชื่อมตอผลิตภัณฑนี้กับอุปกรณ Bluetooth อื่น ใหกด  บนรีโมทคอน
โทรลคางไว เพื่อยกเลิกอุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อมตออย

เครื่องเลน MP3

เชื่อมตอเครื่องเลน MP3 เพื่อเลนไฟลเสียงหรือเพลง

สิ่งที่คุณตองมี
• เครื่องเลน MP3
• สายสัญญาณเสียงสเตอริโอ 3.5 มม.

1 เชื่อมตอเครื่องเลน MP3 เขากับชองเสียบ AUDIO IN บน
ผลิตภัณฑนี้ โดยใชสายสัญญาณเสียงสเตอริโอ 3.5 มม.

2 กด AUDIO IN บนรีโมทคอนโทรล

3 กดปุ่มบนเครื่องเลน MP3 เพื่อเลือกและเลนไฟลเสียงหรือ
เพลง

อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

ดื่มดไปกับเสียงจากอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB เชน เครื่องเลน 
MP3 และหนวยความจำาแฟลช USB เปนตน

สิ่งที่คุณตองมี
• อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ที่ไดรับการฟอรแมตสำาหรับ

ระบบไฟล FAT หรือ NTFS และสอดคลองกับมาตรฐาน Mass 
Storage Class

• ไฟล MP3 ในอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

1 เชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB กับผลิตภัณฑนี้

2 กด USB บนรีโมทคอนโทรล 

3 ใชรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการเลน
• กด  เพื่อเริ่ม หยุดชั่วคราว หรือกลับไปเลนตอ
• กด   หรือ  เพื่อขามไปที่แทร็คกอนหนาหรือถัดไป
• ในระหวางการเลน USB ใหกด USB คางไวเพื่อเขาสโหมด

เลนซ จากนั้นกด USB เพื่อเลือกหนึ่งในโหมดเลนตอไปนี้
• ONE RPT: เลนซแทร็คปจจุบัน
• ALL RPT: เลนซแทร็คทั้งหมดในหนึ่งโฟลเดอร
• SHUFFLE: เลนแบบสมในหนึ่งโฟลเดอร
• OFF RPT: ออกจากโหมดเลนซหรือเลนแบบสม

หมายเหตุ

 • ผลิตภัณฑนี้อาจไมสามารถทำางานรวมกับอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB บางชนิด
 • หากคุณใชสาย USB ฮับ USB หรือเครื่องอาน USB แบบหลายชอง อุปกรณเก็บขอมูล

แบบ USB อาจไมถูกจดจำา
 • ไมรองรับโปรโตคอล PTP และ MTP ของกลองดิจิตอล
 • อยาถอดอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ออกในขณะที่มีการอานขอมูล
 • ไมรองรับไฟลที่มีการปองกันโดย DRM (MP3) 
 • รองรับพอรต USB: 5V  1A

สแตนดบายอัตโนมัติ

เมื่อเลนสื่อจากอุปกรณที่เชื่อมตอ ผลิตภัณฑนี้จะสลับเปนโหมดสแตน
ดบายโดยอัตโนมัติหลังจากไมมีการใชงานปุ่มและไมมีการเลนเสียง
หรือวิดีโอจากอุปกรณที่เชื่อมตอเปนเวลา 15 นาที 

ตั้งคาความสวางของจอแสดงผล

คุณสามารถกด DIM ซๆ เพื่อเลือกระดับความสวางของแผงจอแสดง
ผลบนผลิตภัณฑนี้
หากคุณเลือก AUTO OFF ขอความ LED จะถูกปดเมื่อไมมีการ
ใชงานปุ่มภายใน 10 วินาที

ใชการตั้งคาจากโรงงาน

คุณสามารถรีเซ็ตผลิตภัณฑนี้ไปเปนการตั้งคาเริ่มตนที่ตั้งโปรแกรม
มาจากโรงงานได

1 ในโหมดแหลงสัญญาณใดๆ บนรีโมทคอนโทรล ใหกด ระดับ
เสียง -, BASS -, และ TREBLE - ตามลำาดับภายในสามวินาที
 » เมื่อเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงานเสร็จสมบูรณแลว 

ผลิตภัณฑจะปดการทำางานและรีสตารทโดยอัตโนมัติ



10 TH

วิทยุ

ฟงวิทยุ FM ในผลิตภัณฑนี้และจัดเก็บสถานีวิทยุไดมากถึง 40 สถานี

หมายเหตุ

 • จัดวางตำาแหนงเสาอากาศใหหางจากทีวีหรือแหลงที่มีรังสีอื่นๆ
 • เพื่อใหรับสัญญาณไดดียิ่งขึ้น ใหดึงเสาอากาศออกจนสุดและปรับตำาแหนงเสาอากาศ
 • ไมรองรับ AM และวิทยุดิจิตอล
 • หากไมพบสัญญาณสเตอริโอ เครื่องจะแจงใหคุณติดตั้งสถานีวิทยุอีกครั้ง

ตั้งสถานีวิทยุอัตโนมัติ

1 กด RADIO เพื่อสลับไปยังสถานีวิทยุ
 » หากคุณยังไมไดติดตั้งสถานีวิทยุ ขอความ AUTO 

INSTALL (auto install) จะเลื่อนออกมาบนจอแสดงผล 

2 กด  เพื่อตั้งสถานีวิทยุ
 » RADIO INSTALL (radio install) จะเลื่อนออกมาบน

จอแสดงผล

 » ผลิตภัณฑนี้จะจัดเก็บสถานีวิทยุที่มีความแรงของ
สัญญาณเพียงพอโดยอัตโนมัติ

• การลางสถานีวิทยุที่มีอยทั้งหมด ใหกด PROGRAM คาง
ไว 3 วินาทีเพื่อติดตั้งสถานีวิทยุอีกครั้ง

เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา

1 ในโหมดวิทยุ แสดงหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา (กด  )

2 กด   /  เพื่อเลือกหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา
• กด RADIO เพื่อสลับระหวางเสียงสเตอริโอและโมโน

การหาคลื่นสถานีวิทยุ

1 ในโหมดวิทยุ แสดงความถี่วิทยุ (กด  )

2 กด   /  คางไวนานกวา 2 วินาที
 » วิทยุจะหาคลื่นสถานีที่มีการรับสัญญาณแรงที่สุดโดย

อัตโนมัติ

3 ทำาซขั้นตอนที่ 2 เพื่อหาคลื่นสถานีเพิ่มเติม
• กด   /  สั้นๆเพื่อปรับความถี่วิทยุใหชัดที่สุด

ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุดวยตนเอง

1 หาคลื่นสถานีวิทยุ

2 แสดงผลความถี่วิทยุปจจุบัน (กด  )

3 กด PROGRAMสั้นๆ
 » หมายเลขจะกะพริบบนจอแสดงผล

4 กด   /  เพื่อจัดสรรตัวเลขไปยังสถานีปนสวนนี้

5 กด  เพื่อยืนยัน

6 ทำาซขั้นตอนขางตนเพื่อตั้งโปรแกรมสถานีอื่นๆ

ลบสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา

1 ในโหมดวิทยุ แสดงหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา (กด  )

2 กด PROGRAM

3 กด   /  เพื่อเลือกหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา

4 กด  เพื่อลบสถานีวิทยุ
 » เมื่อสถานีวิทยุจะถูกลบออกแลว DEL จะแสดงเปนเวลา

สั้นๆ

ระยะหาคลื่น

ในบางประเทศ คุณสามารถสลับระยะหาคลื่น FM ระหวาง 50 kHz 
และ 100 kHz

1 กด RADIO เพื่อสลับไปยังสถานีวิทยุ

2 กดคาง RADIO เพื่อสลับระหวาง 50 kHz หรือ 100 kHz
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5 อัปเดตซอฟตแวร

โปรดอัพเดตผลิตภัณฑของคุณดวยซอฟตแวรลาสุดเพื่อใหไดรับ
คุณสมบัติและการสนับสนุนที่ดีที่สุด 

ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวร

ในทุกโหมดแหลงสัญญาณ ใหกด TREBLE -, BASS - และ ระดับ
เสียง -บนรีโมทคอนโทรลตามลำาดับ

อัพเดตซอฟตแวรผาน USB

1 ตรวจสอบซอฟตแวรเวอรชันลาสุดบน 
www.philips.com/support
• คนหารนของคุณและคลิกบน "ซอฟตแวรและไดรเวอร"

2 ดาวนโหลดซอฟตแวรลงในอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

a เปดซิปไฟลที่ดาวนโหลดหากมีการซิปไฟลไว 
และตรวจดูใหแนใจวาไฟลที่เปดซิปมีชื่อวา 
"HTL2193B.bin"

b วางไฟล "HTL6140.bin" ในไดเรคทอรีราก

3 เชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB เขากับชองเสียบ  
(USB) บนอุปกรณนี้

4 กด HDMI ARC เพื่อสลับผลิตภัณฑนี้ไปยังแหลง HDMI 
ARC

5 บนรีโมทคอนโทรล ภายในหกวินาที ใหกด  สองครั้ง จากนั้น 
ระดับเสียง + หนึ่งครั้ง แลวกด SURR (MOVIE) คางไว
 » "UPG" (อัพเกรด) จะกะพริบชาๆ บนแผงจอแสดงผล 

จากนั้นจะกะพริบอยางรวดเร็ว

6 เมื่อขอความ "UPG” กะพริบอยางรวดเร็ว ใหกด  เพื่อเริ่ม
การอัพเดต
 » จากนั้น "UPG" (อัพเกรด) จะปรากฏขึ้นบนแผงจอแส

ดงผล

7 รอจนกวาการอัพเดตจะเสร็จสมบูรณ
 » เมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑนี้จะปดและเปดอีก

ครั้งโดยอัตโนมัติ

ขอควรระวัง

 • อยาปดเครื่องหรือถอดอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ขณะกำาลังอัพเดต
ซอฟตแวรเนื่องจากอาจทำาใหผลิตภัณฑนี้เกิดความเสียหาย
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6 ตัวยึดติดผนัง

หมายเหตุ

 • กอนทำาการติดตั้งบนผนัง ใหตรวจสอบวาผนังสามารถรองรับนหนักของผลิตภัณฑนี้ได
 • สำาหรับการติดตั้งบนผนัง ผลิตภัณฑนี้จะตองติดแนนกับกับผนังตามคมือการติดตั้ง การ

ยึดทีวีกับผนังไมถูกตองอาจทำาใหเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหายได หาก
คุณมีขอสงสัยใดๆ โปรดติดตอฝายดูแลลูกคาในประเทศของคุณ

ความยาวของสกรู/เสนผานศูนยกลาง
ตรวจสอบใหมั่นใจวาคุณใชสกรูที่มีความยาวและเสนผานศูนยกลาง
เหมาะสมกับประเภทของผนังที่ใชติดตั้งผลิตภัณฑนี้

  
ดูภาพประกอบในคมือการใชงานอยางยอเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง
ผลิตภัณฑนี้บนผนัง
1) เจาะรูบนผนังสองรู
2) ตรึงสลักนำาและสกรูลงในรู
3) แขวนผลิตภัณฑนี้ไวบนสกรูสำาหรับยึด

3.2-3.6 mm/0.13”-0.14”

≤9 mm/
0.35”

3.5-4 mm/
0.14”-0.16”

>25 mm/0.98”

7 ขอมูลจำาเพาะ
ผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

 • ขอมูลจำาเพาะและการออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

เครื่องขยายเสียง

• กำาลังเอาตพุตทั้งหมด: 150W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
• การตอบสนองตอความถี่: 20 Hz-20 kHz / +/- 3 dB
• อัตราเสียงตอสัญญาณ: > 65 dB (CCIR) / (A-ถวงนหนัก)
• ความไวของอินพุต:

• AUX: 2 V
• AUDIO IN: 1 V

เสียง

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

วิทยุ

• ชวงหาคลื่น: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
• ระยะหาคลื่น: 50/100 kHz
• ความไว

• โมโน, 26dB อัตรา S/N: ≤ 22 dBf
• สเตอริโอ, 46dB อัตรา S/N: ≥ 48 dBf

• ความสามารถในการแยกสถานี: ≤ 32 dbf
• ความผิดเพี้ยนฮารมอนิกรวม: < 3%
• อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: ≥ 45 dB

USB

• ความสามารถในการใชรวมกันได: USB ความเร็วสูง (2.0)
• รองรับกลม: กลมอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB (MSC)
• ระบบไฟล: FAT16, FAT32, NTFS
• รองรับรูปแบบไฟล MP3

Bluetooth

 • โปรไฟล Bluetooth: A2DP, AVRCP
 • เวอรชัน Bluetooth: 4.0 + EDR
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ตัวเครื่อง

• แหลงจายไฟ: 
• รน (อะแดปเตอรกำาลังไฟฟา AC ของ Philips): 

TNUA3202003
• อินพุต: 100-240 V~, 50/60 Hz 1.65 A
• เอาตพุต: 32 V  2.0 A

• การใชพลังงานขณะสแตนดบาย: ≤ 0.5 W 
• ขนาด (กวาง x สูง x ลึก): 950 x 51 x 69 มม. 
• นหนัก: 1.6 กก.

• ลำาโพงภายในตัว
• ตัวขับเสียง: 3 x เต็มชวงเสียง 

(90 มม./3.5" x 34 มม./1.3")
• ความตานทาน: 4 โอหม

• อุณหภูมิและความชื้นในการทำางาน: 0°C ถึง 45°C, ความชื้น 
5% ถึง 90% สำาหรับทุกสภาพอากาศ

• อุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ: 
-40 °C ถึง 70 °C, 5% ถึง 95%

ซับวูฟเฟอร

• ความตานทาน: 2 โอหม
• ไดรเวอรลำาโพง: วูฟเฟอร 134 มม. (5.25") x 1
• ขนาด (กวาง x สูง x ลึก): 165 x 240 x 296 มม. 
• นหนัก: 2.8 กก.

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

• 1 x AAA-R03-1.5 V 

8 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 
• ตรวจดูใหแนใจวาคุณเชื่อมตออินพุตเสียงบนผลิตภัณฑนี้เขา

กับเอาตพุตบนทีวีหรืออุปกรณอื่นๆของคุณ
• รีเซ็ตผลิตภัณฑนี้เปนการตั้งคาจากโรงงาน
• บนรีโมทคอนโทรล ใหเลือกอินพุตเสียงที่ถูกตอง
• ตรวจสอบวาผลิตภัณฑนี้ไมไดปดเสียงไว 

เสียงผิดเพี้ยนหรือมีเสียงกอง
• หากคุณเลนเสียงจากทีวีผานผลิตภัณฑนี้ โปรดตรวจสอบวาปด

เสียงทีวีอย

วิดีโอและเสียงไมไดรับการซิงโครไนซ
• กด AUDIO SYNC +/- เพื่อซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ

ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้นบนแผงจอแสดงผล
• เมื่อ "ERROR" (ผิดพลาด) ปรากฏขึ้น แสดงวาระบบไมรองรับ

รูปแบบเสียงของอินพุต
• เมื่อ "ARC" กะพริบ แสดงวาทีวีที่เชื่อมตอไมรองรับ HDMI 

ARC หรืออาจมีการตรวจพบรูปแบบเสียงที่ไมรองรับ 
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Bluetooth

อุปกรณไมสามารถเชื่อมตอกับผลิตภัณฑนี้ได
• อุปกรณไมรองรับโปรไฟลที่ใชรวมกันได ซึ่งผลิตภัณฑนี้

จำาเปนตองใช
• คุณยังไมไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ของอุปกรณ โปรด

ดูคมือการใชงานของอุปกรณเกี่ยวกับวิธีเปดใชงานฟงกชัน
• อุปกรณไมไดรับการเชื่อมตออยางถูกตอง เชื่อมตออุปก

รณอยางถูกตอง (โปรดดูที่ 'การเลนเสียงผานทาง Bluetooth' 
ในหนา 8)

• 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
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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 
Innovations Limited is under license. Other 
trademarks and trade names are those of their 
respective owners.
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