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1 ขอสำาคัญ

อานและทำาความเขาใจคำาแนะนำาทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่มใชทีวี กรณี
ที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำาแนะนำา 
การรับประกันจะไมมีผลใชงาน

วิธีใชและการสนับสนุน

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

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!
• หามไมใหผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมเปยกฝนหรือน หาม

วางภาชนะที่มีของเหลว เชน แจกัน ใกลกับผลิตภัณฑ หา
กนกระเซ็นลงบนหรือในผลิตภัณฑ ใหถอดปลั๊กไฟออกทันที 
ติดตอฝายดูแลลูกคาเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑกอนเริ่มใชงาน

• หามวางผลิตภัณฑและอุปกรณเสริม รีโมทคอนโทรล
ไวใกลกับเปลวไฟหรือแหลงกำาเนิดความรอนใดๆ รวมถึงแสง
อาทิตยโดยตรง

• หามใสวัตถุใดๆ ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่
เปดไดอื่นๆ บนผลิตภัณฑ

• หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมอุปกรณตอขณะยกเลิกการ
เชื่อมตอกับตัวเครื่อง อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอไปนั้นยังคง
พรอมใชงานอย

• ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบกอนเกิดพายุฟาผา 
• เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก อยาดึงที่สาย 

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!
• กอนที่คุณจะเชื่อมตอผลิตภัณฑกับเตาเสียบไฟ ตรวจ

ดูใหแนใจวาแรงดันไฟฟาตรงกับคาที่พิมพบนดานหลังหรือ
ดานลางของผลิตภัณฑ อยาเสียบปลั๊กหากคาแรงดันไฟฟา
แตกตางกัน

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอผลิตภัณฑ!
• สำาหรับผลิตภัณฑที่สามารถยึดติดผนังได ใหใชเฉพาะตัวยึดติด

ผนังที่ใหมาเทานั้น ติดตั้งตัวยึดเขากับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้ง
นหนักของผลิตภัณฑและตัวยึดผนังได Gibson Innovations 
ไมขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ หรือ
ความเสียหายจากการติดตั้งตัวยึดผนังไมถูกตอง

• 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
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อุปกรณนี้เปนอุปกรณ CLASS II พรอมฉนวนหมสองชั้น และไมมี
สายดินปองกันมาให

ดูแลรักษาผลิตภัณฑของคุณ

ใชผาไมโครไฟเบอรเทานั้นในการทำาความสะอาดผลิตภัณฑ

รักษาสิ่งแวดลอม

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

2 SoundBar ของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอ
นรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่
จากบริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียน SoundBar ของคุณที่ 
www.philips.com/welcome 

ตัวเครื่อง

สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมของตัวเครื่อง

 
a  (เปดสแตนดบาย/ไฟแสดงโหมดสแตนดบาย)

• เปด SoundBar หรือเขาโหมดสแตนดบาย
• เมื่อ SoundBar อยในโหมดสแตนดบาย ไฟแสดงสแตน

ดบายจะกลายเปนสีแดง

b SOURCE
เลือกแหลงอินพุตสำาหรับ SoundBar

c แผงการแสดงผล

d +/- (ระดับเสียง)
เพิ่มหรือลดระดับเสียง

e NFC แท็ก
แตะอุปกรณที่ใชงาน NFC ไดบนแท็กเพื่อการเชื่อมตอ 
Bluetooth

da b c e
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รีโมทคอนโทรล

สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

 
a  (เปดสแตนดบาย) 

เปด SoundBar หรือเขาโหมดสแตนดบาย

b ปุ่มแหลงสัญญาณ
• HDMI ARC: เปลี่ยนแหลงสัญญาณของคุณเปนการ

เชื่อมตอ HDMI ARC
• HDMI IN: เปลี่ยนแหลงสัญญาณของคุณเปนการเชื่อม

ตอ HDMI IN
•  : สลับไปเปนโหมด Bluetooth
• USB: สลับไปเปนโหมด USB
• OPTICAL: เปลี่ยนแหลงเสียงไปที่การเชื่อมตอออปติคัล 
• AUX: เปลี่ยนแหลงสัญญาณเสียงของคุณเปนการเชื่อม

ตอ AUDIO IN หรือ AUX (แจ็ค 3.5 มม.)

c  /  (กอนหนา/ถัดไป)
ขามไปที่แทร็คกอนหนาหรือถัดไปในโหมด USB

b

a

c
d

f
g
h
i

j

k

l

e m

d  (เลน/หยุดชั่วคราว)
• เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือเลนตอในโหมด USB

e BASS +/-
เพิ่มหรือลดเสียงเบส

f ควบคุมระดับเสียง
• +/-: เพิ่มหรือลดระดับเสียง
•  : ปดเสียงหรือคืนคาระดับเสียง

g SOUND
เลือกโหมดเสียง

h SURROUND ON/OFF
เลือกเสียงรอบทิศทางหรือเสียงสเตอริโอ

i AUTO VOL ON/OFF
เปดหรือปดระดับเสียงอัตโนมัติ

j NIGHT ON/OFF
เปดหรือปดโหมดกลางคืน

k AUDIO SYNC +/-
เพิ่มหรือลดดีเลยของเสียง

l DIM
ตั้งคาความสวางของแผงจอแสดงผล SoundBar

m TREBLE +/-
เพิ่มหรือลดเสียงแหลม

ชองเสียบ

สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมของชองเสียบที่มีบน SoundBar ของคุณ

 
a HDMI OUT (ARC) - TO TV

เชื่อมตอกับอินพุต HDMI บนทีวี 

b HDMI IN
เชื่อมตอกับเอาตพุต HDMI บนอุปกรณดิจิตอล

a

b

f
e
d
c
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c 
• อินพุตเสียงจากอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB
• อัพเกรดซอฟตแวรของผลิตภัณฑนี้
• ชารจอุปกรณ USB

d DC IN
เชื่อมตอกับแหลงจายไฟ

e AUX IN
เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงบนอุปกรณผานแหลงสัญญาณ 
AUDIO IN หรือ AUX (โดยการกด AUX ซๆ บน
รีโมทคอนโทรล)

f OPTICAL IN
เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงออปติคัลบนทีวีหรืออุปกรณดิจิตอล 

ซับวูฟเฟอรไรสาย

SoundBar มาพรอมซับวูฟเฟอรไรสาย

  
a CONNECT (เชื่อมตอ)

กดเพื่อเขาสโหมดการจับคสำาหรับซับวูฟเฟอร

b สัญญาณไฟซับวูฟเฟอร
• เมื่อเปดเครื่อง สัญญาณไฟจะติดสวางขึ้น
• ในระหวางการจับคแบบไรสายของซับวูฟเฟอรกับตัว

เครื่อง สัญญาณไฟจะกะพริบเปนสีขาวอยางรวดเร็ว
• เมื่อการจับคสำาเร็จ สัญญาณไฟจะติดสวางเปนสีขาว
• เมื่อการจับคลมเหลว สัญญาณไฟจะกะพริบเปนสีขา

วอยางชาๆ
• เมื่อยกเลิกการเชื่อมตอไรสายประมาณหนึ่งนาที ไฟ

สัญญาณจะดับลง

c AC MAINS~
เชื่อมตอกับแหลงจายไฟ

3 การเชื่อมตอและการ
ตั้งคา

สวนนี้จะชวยคุณในการเชื่อมตอ SoundBar กับทีวี และอุปกรณอื่นๆ 
แลวทำาการตั้งคา 
สำาหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอพื้นฐานของ SoundBar และอุปก
รณเสริม โปรดดูคมือเริ่มตนใชงานอยางยอ 

หมายเหตุ

 • สำาหรับขอมูลจำาเพาะและอัตรากระแสไฟฟาที่ใช โปรดดูจากปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่
อยดานหลังหรือดานใตของเครื่อง

 • กอนที่คุณจะเชื่อมตอหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอ ตรวจดูใหแนใจวาไดถอดอุปก
รณออกจากปลั๊กไฟแลว

จับคกับซับวูฟเฟอร

ซับวูฟเฟอรไรสายจะจับคกับ SoundBar โดยอัตโนมัติ เพื่อการเชื่อม
ตอแบบไรสายเมื่อคุณเปดใชงาน SoundBar และซับวูฟเฟอร 
หากไมมีเสียงออกจากซับวูฟเฟอรไรสาย ใหจับคซับวูฟเฟอรดวย
ตนเอง

1 เปด SoundBar และซับวูฟเฟอร
 » หากการเชื่อมตอกับ SoundBar สูญหาย สัญญาณไฟบน

ซับวูฟเฟอรจะกะพริบเปนสีขาวอยางชาๆ

2 กดปุ่ม CONNECT (เชื่อมตอ) บนซับวูฟเฟอรเพื่อ
เขาสโหมดการจับค
 » สัญญาณไฟบนซับวูฟเฟอรจะกะพริบเปนสีขาวอยาง

รวดเร็ว

3 บนรีโมทคอนโทรล ภายในหกวินาที ใหกด  สองครั้ง จากนั้น 
BASS + หนึ่งครั้ง แลวกด SURROUND ON คางไว
 » หากการจับคสำาเร็จ สัญญาณไฟบนซับวูฟเฟอรจะติด

สวางเปนสีขาว

 » หากการจับคลมเหลว สัญญาณไฟบนซับวูฟเฟอรจะกะ
พริบเปนสีขาวอยางชาๆ

4 หากการจับคลมเหลว ใหทำาขั้นตอนขางตนซ
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การจัดวาง

วางซับวูฟเฟอรหางจาก SoundBar อยางนอย 1 เมตร (3 ฟุต) และ
หางจากผนังสิบเซนติเมตร
เพื่อใหดีที่สุด วางซับวูฟเฟอรตามที่แสดงดานลาง

 
เชื่อมตอกับทีวี

เชื่อมตอ SoundBar ของคุณกับทีวี คุณสามารถฟงเสียงจากรายการ
ทีวีผาน SoundBar ของคุณ ใชการเชื่อมตอคุณภาพดีที่สุดบน 
SoundBar และทีวีของคุณ

เชื่อมตอกับทีวีผานทาง HDMI (ARC)

SoundBar ของคุณรองรับ HDMI ที่มี Audio Return Channel 
(ARC) หากทีวีของคุณสามารถใชงานไดกับ HDMI ARC คุณจะ
สามารถไดยินเสียงทีวีผาน SoundBar ของคุณไดโดยการใชสาย 
HDMI เพียงเสนเดียว

  TV

1 ใชสายเคเบิล High Speed HDMI เพื่อเชื่อมตอชองเสียบ 
HDMI OUT (ARC)-TO TV บน SoundBar เขากับชอง
เสียบ HDMI ARC บนทีวี 
• ชองเสียบ HDMI ARC บนทีวีอาจมีปายระบุแตกตางกัน 

สำาหรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี

2 เปดการทำางานของ HDMI-CEC ที่ทีวีของคุณ สำาหรับราย
ละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี 

หมายเหตุ

 • หากทีวีของคุณไมรองรับ HDMI ARC ใหเชื่อมตอสายสัญญาณเสียงเพื่อรับฟงเสียง
ทีวีผาน SoundBar ของคุณ (โปรดดูที่ 'เชื่อมตอเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณอื่น' ใน
หนา 6)

 • หากทีวีของคุณมีชองเสียบ DVI คุณสามารถใชอะแดปเตอร HDMI/DVI เชื่อมตอกับทีวี
ได อยางไรก็ตาม อาจไมสามารถใชคุณสมบัติบางประการได

การเชื่อมตออุปกรณดิจิตอลผาน HDMI

เชื่อมตออุปกรณดิจิตอล เชน กลองรับสัญญาณ, เครื่องเลน DVD/
Blu-ray หรือเครื่องเลนเกม กับ SoundBar ของคุณผานการเชื่อมตอ 
HDMI เดี่ยว เมื่อคุณเชื่อมตออุปกรณดวยวิธีนี้แลวเลนไฟลหรือเกม
• วิดีโอจะแสดงบนทีวีของคุณโดยอัตโนมัติ และ 
• เสียงจะเลนโดยอัตโนมัติบน SoundBar ของคุณ 

1 ใชสายเคเบิล High Speed HDMI เชื่อมตอชองเสียบ HDMI 
OUT บนอุปกรณดิจิตอลของคุณเขากับ HDMI IN บน 
SoundBar

2 เชื่อมตอ SoundBar ของคุณกับทีวีผาน HDMI OUT (ARC)
• หากทีวีไมสามารถใชงานกับ HDMI CEC ใหเลือก

อินพุตวิดีโอที่ถูกตองบนทีวี

3 เปดการทำางานของ HDMI-CEC บนอุปกรณที่เชื่อมตออย 
สำาหรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชอุปกรณ

เชื่อมตอเสียงจากทีวีหรือและอุปก
รณอื่น

เลนเสียงจากทีวีหรืออุปกรณอื่นผานทางลำาโพง SoundBar ของคุณ
ใชการเชื่อมตอคุณภาพดีที่สุดที่มีสำาหรับทีวี, SoundBar และอุปก
รณอื่น 

หมายเหตุ

 • เมื่อ Soundbar และทีวีเชื่อมตอผานทาง HDMI ARC จะไมจำาเปนตองเชื่อมตอสัญ
ญาณเสียง (โปรดดูที่ 'เชื่อมตอกับทีวีผานทาง HDMI (ARC)' ในหนา 6)

HTL6140B_98_UM_V2.0.indb   6 4/24/2015   9:56:21 AM



7

ภ
าษ

าไ
ท

ย

TH

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมตอเสียงผานสายออปติคอลดิ
จิตอล

เสียงคุณภาพดีที่สุด 

 
1 เชื่อมตอชองเสียบ OPTICAL IN บน SoundBar ของคุณเขา

กับชองเสียบ OPTICAL OUT บนทีวีหรืออุปกรณอื่น โดย
ใชสายออปติคัล 
• ชองเสียบออปติคัลดิจิตอลอาจมีปายระบุ SPDIF หรือ 

SPDIF OUT

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมตอเสียงผานสายสัญญาณเสีย
งอะนาล็อก

เสียงคุณภาพพื้นฐาน

 
1 การใชงานสายแบบอะนาล็อก ใหเชื่อมตอ AUX IN (แจ็ค 

3.5 มม.) บน SoundBar เขากับชองเสียบ AUDIO OUT (สี
แดงและสีขาว) บนทีวีหรืออุปกรณอื่นๆ

2 กด AUX ซๆ บนรีโมทคอนโทรลจนกวา AUX แสดงบนแผง
จอแสดงผล 

TV

4 วิธีใช SoundBar

สวนนี้จะชวยใหคุณสามารถใช SoundBar เพื่อเลนเสียงจากอุปก
รณที่เชื่อมตอ

กอนเริ่มการใชงาน
• ทำาการเชื่อมตอที่จำาเปนตามที่อธิบายในคมือเริ่มตนใชงา

นอยางยอและคมือผใช
• เปลี่ยน SoundBar ไปที่แหลงเสียงที่ถูกตองเพื่อรับสัญญาณ

เสียงจากอุปกรณอื่น

ปรับระดับเสียง

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

+/- (ระดับเสียง)

เลือกเสียงของคุณ

สวนนี้จะชวยคุณเลือกเสียงที่คุณตองการสำาหรับวิดีโอและเพลง

โหมดเสียง

เลือกกำาหนดโหมดเสียงเพื่อใหเหมาะกับวิดีโอหรือเพลง

1 กด SOUND เพื่อเลือกตัวเลือกเสียงจากแผงจอแสดงผล
• AUTO: เลือกการตั้งคาเสียงโดยยึดตามการสตรีมเสียง

โดยอัตโนมัติ
• POWERFUL: เพลิดเพลินกับเสียงระบบอารเคดที่นา

ตื่นเตน เหมาะอยางยิ่งสำาหรับวิดีโอแอคชั่นและงานเลี้ยง
ที่มีเสียงดัง

• BALANCED: สัมผัสประสบการณคุณภาพเสียงตน
ฉบับสำาหรับภาพยนตรและเพลง โดยไมมีเอฟเฟกตเสียง
เพิ่มเติม 

• BRIGHT: เพิ่มสีสันใหกับภาพยนตรและเพลงที่นาเบื่อ
ของคุณดวยเอฟเฟกตเสียงเพิ่มเติม

• CLEAR:สัมผัสสุนทรียในทุกรายละเอียดในเพลงและเสีย
งที่ชัดเจนในภาพยนตรของคุณ

• WARM: รับฟงภาษาพูดและเสียงรองไดอยางสบาย
• PERSONAL: ปรับแตงเสียงเพื่อใหเหมาะกับรสนิยม

ของคุณ 
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โหมดเสียงเซอรราวด

สัมผัสประสบการณเสียงที่ดื่มดดวยโหมดเสียงเซอรราวด

1 กด SURROUND ON/OFF เพื่อเปดหรือปดโหมดรอบ
ทิศทาง 
• เปด: สรางประสบการณการฟงเสียงรอบทิศทาง 
• ปด: เสียงสเตอริโอสองแชนเนล เหมาะสำาหรับการฟง

เพลง

อีควอไลเซอร

เปลี่ยนการตั้งคาความถี่สูง (เสียงแหลม) และความถี่ต (เสียงเบส) 
ของ SoundBar

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

ซิงโครไนซวิดีโอและเสียง

หากเสียงและวิดีโอไมไดรับการซิงโครไนซ ใหดีเลยเสียงเพื่อใหตรง
กับวิดีโอ

1 กด AUDIO SYNC +/- เพื่อซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ

ระดับเสียงอัตโนมัติ

เปดระดับเสียงอัตโนมัติเพื่อรักษาระดับเสียงใหคงที่เมื่อคุณเปลี่ยนไป
ยังแหลงอื่น 

1 กด AUTO VOL ON/OFF เพื่อเปดหรือปดระดับเสียง
อัตโนมัติ

โหมดกลางคืน

โหมดกลางคืนจะลดระดับเสียงของเสียงที่ดังเมื่อเลนเสียง เพื่อรับ
ฟงเสียงเบาๆ โหมดกลางคืนมีใหเฉพาะสำาหรับซาวดแทร็ค Dolby 
Digital เทานั้น 

1 กด NIGHT ON/OFF เพื่อเปดหรือปดโหมดกลางคืน

หมายเหตุ

 • หากระดับเสียงอัตโนมัติถูกตั้งคาใหเปด คุณจะไมสามารถเปดใชโหมดกลางคืนได

การเลนเสียงผานทาง Bluetooth

เชื่อมตอ SoundBar เขากับอุปกรณ Bluetooth (เชน iPad, iPhone, 
iPod touch, โทรศัพท Android หรือแลปทอป) ผานทางสัญญาณ 
Bluetooth จากนั้นคุณสามารถฟงไฟลเสียงที่จัดเก็บอยในอุปกรณผา
นทางลำาโพงของ SoundBar

สิ่งที่คุณตองมี
• อุปกรณ Bluetooth ที่รองรับโปรไฟล Bluetooth A2DP 

AVRCP และมี Bluetooth เวอรชัน 3.0 + EDR
• ระยะหางที่สามารถใชงานไดสูงสุดระหวาง SoundBar และอุ

ปกรณ Bluetooth คือระยะหางประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)

1 กด  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยน SoundBar ไปที่โหมด 
Bluetooth
 » BT จะกะพริบอยบนจอแสดงผล

2 บนอุปกรณ Bluetooth ใหเปด Bluetooth คนหา และเลือก 
PHILIPS HTL6140 เพื่อเริ่มตนการเชื่อมตอ (ดูคมือการ
ใชงานอุปกรณ Bluetooth เกี่ยวกับวิธีการเปดใช Bluetooth)
 » ในระหวางการเชื่อมตอ BT จะกะพริบบนแผงจอแส

ดงผล

3 รอจนกวา SoundBar สงเสียงบี๊พ
 » เมื่อทำาการเชื่อมตอทาง Bluetooth สำาเร็จแลว BT จะ

แสดงอยบนแผงจอแสดงผล

 » หากการเชื่อมตอลมเหลว BT บนแผงจอแสดงผลจะกะ
พริบอยางตอเนื่อง

4 เลือกและเลนไฟลเสียงหรือเพลงในอุปกรณ Bluetooth
• ระหวางการเลน หากมีสายเขา การเลนเพลงจะหยุด

ชั่วคราว เพลงจะเลนตอเมื่อวางสาย (คุณสมบัตินี้จะขึ้น
อยกับอุปกรณเคลื่อนที่ที่เชื่อมตอ)

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

5 ในการออกจาก Bluetooth ใหเลือกแหลงเสียงอื่น
• เมื่อคุณเปลี่ยนกลับไปที่โหมด Bluetooth การเชื่อมตอ 

Bluetooth จะยังคงทำางานได

หมายเหตุ

 • การสตรีมเพลงอาจถูกขัดจังหวะโดยสิ่งกีดขวางที่อยระหวางอุปกรณและ SoundBar 
เชน กำาแพง หนากากโลหะที่ครอบปดอุปกรณ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่อยใกลเคียงและ
ใชความถี่เดียวกัน

 • หากคุณตองการเชื่อมตอ SoundBar กับอุปกรณ Bluetooth อื่น ใหกด  บนรีโมทคอน
โทรลคางไว เพื่อยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อมตออย
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เชื่อมตอ Bluetooth ผาน NFC

NFC (Near Field Communication) เปนเทคโนโลยีที่ทำาใหสามา
รถใชการสื่อสารไรสายระยะสั้นระหวางอุปกรณที่ใชงาน NFC ได 
เชนโทรศัพทมือถือ

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

SoundBar

1 เปดใชงาน NFC บนอุปกรณ Bluetooth (โปรดดูรายละเอียด
ในคมือการใชงานของอุปกรณ)

2 แตะอุปกรณ NFC บนแท็ก NFC ของ SoundBar จนกวา 
SoundBar จะสงเสียงบี๊พ
• สำาหรับการเชื่อมตอครั้งแรก บนอุปกรณเคลื่อนที่บาง

เครื่องจะมีพรอมทสำาหรับการจับคปรากฏขึ้นมา ใหเลือก 
"YES" (ใช) เพื่อทำาการเชื่อมตอ

 » เมื่อทำาการเชื่อมตอทาง Bluetooth สำาเร็จแลว BT จะ
แสดงอยบนแผงจอแสดงผล

 » หากการเชื่อมตอลมเหลว BT บนแผงจอแสดงผลจะกะ
พริบอยางตอเนื่อง

3 เลือกและเลนไฟลเสียงหรือเพลงบนอุปกรณ NFC ของคุณ
• หากตองการตัดการเชื่อมตอ ใหแตะอุปกรณ NFC บน

แท็ก NFC บน SoundBar อีกครั้ง

เครื่องเลน MP3

เชื่อมตอเครื่องเลน MP3 เพื่อเลนไฟลเสียงหรือเพลง

สิ่งที่คุณตองมี
• เครื่องเลน MP3
• สายสัญญาณเสียงสเตอริโอ 3.5 มม.

1 เชื่อมตอเครื่องเลน MP3 เขากับชองเสียบ AUX IN บน 
SoundBar ของคุณ โดยใชสายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 
3.5 มม.

2 กด AUX ซๆ บนรีโมทคอนโทรลจนกวา AUDIO IN แสดง
บนแผงจอแสดงผล

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 หรือ WMA ในอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

1 เชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB กับผลิตภัณฑนี้

2 กด USB บนรีโมทคอนโทรล 

3 ใชรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการเลน

ปุ่ม การดำาเนินการ
เริ่ม หยุดเลนชั่วคราวหรือเลนตอ

 / ขามไปที่แทร็คกอนหนาหรือถัดไป
USB ระหวางการเลนเสียงจาก USB ใหกดซๆ เพื่อเลือกโหมด

เลนซหรือโหมดเลนสลับ หรือปดโหมดการเลน

หมายเหตุ

 • ผลิตภัณฑนี้รองรับไฟล WMA ที่ถูกแปลงผาน Windows Media Player (ไฟล WMA 
ที่ถูกแปลงผานตัวแปลงรูปแบบไฟลอื่น ๆ อาจไมทำางาน)

 • หากอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB มีไลบรารีสื่อขนาดใหญ อาจใชเวลาสักพักเพื่อโหลด
เนื้อหาเหลานั้น

 • 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, WMA) 
 • รองรับพอรต USB: 5V  1A

สแตนดบายอัตโนมัติ

เมื่อเลนสื่อจากอุปกรณที่เชื่อมตอ SoundBar จะสลับเปนโหมดสแตน
ดบายโดยอัตโนมัติหลังจากไมมีการใชงานปุ่มและไมมีการเลนเสียง/
วิดีโอจากอุปกรณที่เชื่อมตอเปนเวลา 29 นาที 

ตั้งคาความสวางของจอแสดงผล

คุณสามารถกด DIM ซๆ เพื่อเลือกระดับความสวางของแผงจอแสดง
ผลบนผลิตภัณฑนี้
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ใชการตั้งคาจากโรงงาน

คุณสามารถรีเซ็ตผลิตภัณฑนี้ไปเปนการตั้งคาเริ่มตนที่ตั้งโปรแกรม
มาจากโรงงานได

1 ในโหมดแหลงสัญญาณใดๆ บนรีโมทคอนโทรล ใหกด 
ระดับเสียง -, BASS -, และ TREBLE - ตามลำาดับภายใน
สามวินาที
 » เมื่อเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงานเสร็จสมบูรณแลว 

ผลิตภัณฑจะปดการทำางานและรีสตารทโดยอัตโนมัติ

5 อัปเดตซอฟตแวร

โปรดอัพเดตผลิตภัณฑของคุณดวยซอฟตแวรลาสุดเพื่อใหไดรับ
คุณสมบัติและการสนับสนุนที่ดีที่สุด 

ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวร

ในแหลง HDMI ARC บนรีโมทคอนโทรล ใหกด TREBLE -, 
BASS -, และ ระดับเสียง - ตามลำาดับ

อัปเดตซอฟตแวรผาน USB

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

2 ดาวนโหลดซอฟตแวรลงในอุปกรณเก็บขอมูล USB

a เปดซิปไฟลที่ดาวนโหลดหากมีการซิปไฟลไว 
และตรวจดูใหแนใจวาไฟลที่เปดซิปมีชื่อวา 
"HTL6140.BIN"

b วางไฟล "HTL6140.BIN" ในไดเรคทอรีราก

3 เชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB เขากับชองเสียบ  
(USB) บนอุปกรณนี้

4 สลับผลิตภัณฑนี้ไปยังแหลง HDMI ARC

5 บนรีโมทคอนโทรล ภายในหกวินาที ใหกด  สองครั้ง จากนั้น 
ระดับเสียง + หนึ่งครั้ง แลวกด SURROUND ON คางไว
 » "UPG" (อัพเกรด) จะกะพริบบนแผงจอแสดงผล

6 กด  เพื่อเริ่มการอัพเกรด 
 » จากนั้น "UPG" (อัพเกรด) จะปรากฏขึ้นบนแผงจอแส

ดงผล

7 รอจนกวาการอัพเกรดจะเสร็จสมบูรณ
 » หากการอัพเกรดเสร็จสมบูรณ ผลิตภัณฑนี้จะปดและ

เปดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ขอควรระวัง

 • อยาปดเครื่องหรือถอดอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ขณะกำาลังอัพเดต
ซอฟตแวรเนื่องจากอาจทำาใหผลิตภัณฑนี้เกิดความเสียหาย
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6 ตัวยึดติดผนัง

กอนที่จะติดตั้ง SoundBar ของคุณบนผนัง โปรดอานคำาแนะนำาเพื่อ
ความปลอดภัยทั้งหมด 

หมายเหตุ

 • การยึดทีวีกับผนังไมถูกตองอาจทำาใหเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหายได 
หากคุณมีขอสงสัยใดๆ โปรดติดตอฝายดูแลลูกคาในประเทศของคุณ

 • ติดตั้งตัวยึดเขากับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้งนหนักของผลิตภัณฑและตัวยึดผนังได

ความยาวของสกรู/เสนผานศูนยกลาง
ขึ้นอยกับประเภทของตัวยึดติดผนังที่ใชกับขายึดสำาหรับติดผนังนี้ 
ตรวจสอบใหมั่นใจวาคุณใชสกรูที่มีความยาวและเสนผานศูนยกลาง
ที่เหมาะสม

  
ดูภาพประกอบในคมือการใชงานอยางยอเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง 
SoundBar บนผนัง
1) ติดขายึดบนผนังดวยสลักนำาและสกรู
2) แขวน SoundBar บนขายึดบนผนัง

>25mm/0.98”

3.5mm/0.14”

7 ขอมูลจำาเพาะ
ผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

 • ขอมูลจำาเพาะและการออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

เครื่องขยายเสียง

• เอาตพุตทั้งหมด: 320W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
• การตอบสนองตอความถี่: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
• อัตราเสียงตอสัญญาณ: > 65 dB (CCIR) / (A-ถวงนหนัก)
• ความไวของอินพุต:

• AUX: 500 mV
• AUDIO IN: 200 mV

เสียง

• อินพุตเสียงแบบดิจิตอล S/PDIF: 
• ออปติคัล: TOSLINK

USB

• ความสามารถในการใชรวมกันได: USB ความเร็วสูง (2.0)
• รองรับกลม: กลมอุปกรณเก็บขอมูล USB (MSC)
• ระบบไฟล: FAT16, FAT32, NTFS
• รองรับรูปแบบไฟล MP3 และ WMA
• ความถี่การสมตัวอยาง:

• MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 
24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

• WMA: 44.1 kHz, 48 kHz 
• อัตราบิตคงที่:

• MP3: 8 kbps-320 kbps
• WMA: 32 kbps-192 kbps

• เวอรชัน:
• WMA: V7, V8, V9

หมายเหตุ

 • ผลิตภัณฑนี้รองรับไฟล WMA ที่ถูกแปลงผาน Windows Media Player (ไฟล WMA 
ที่ถูกแปลงผานตัวแปลงรูปแบบไฟลอื่น ๆ อาจไมทำางาน)
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Bluetooth

 • โปรไฟล Bluetooth: A2DP, AVRCP
 • เวอรชัน Bluetooth: 3.0 + EDR

ตัวเครื่อง

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

DYS602-210309W; AS650-210-AA309
• อินพุต: 100-240 V~, 50/60 Hz 1.5 A
• เอาตพุต: 21V , 3.09A

 • การใชพลังงานขณะสแตนดบาย: ≤ 0.5 W 
• ความตานทานของลำาโพง

• วูฟเฟอร: 12 โอหม
• ทวีตเตอร: 4 โอหม

• ไดรเวอรลำาโพง: 6 x 51 มม./2" วูฟเฟอร + 2 x 25 มม./1" 
ทวีตเตอร 

 • ขนาด (กวางxสูงxลึก): 1046 x 72 x 30 มม. 
 • นหนัก: 1.5 กก.

ซับวูฟเฟอร

• แหลงจายไฟ: 110-127/ 220-240 V~, 50/60 Hz
• การใชพลังงาน: 60 W
• การใชพลังงานขณะสแตนดบาย: ≤ 0.5 W 
• ความตานทาน: 3 โอหม
• ไดรเวอรลำาโพง: 1 x 203 มม. (8") เต็มรูปแบบ
• ขนาด (กxสxล): 208 x 301 x 403 มม.
• นหนัก: 5.8 กก.

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

• 2 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

ปุ่มบน SoundBar ไมทำางาน
• ถอดปลั๊ก SoundBar ออกจากแหลงจายไฟ แลวเสียบปลั๊ก

อีกครั้ง

เสียง

ไมมีเสียงออกจากลำาโพงของ SoundBar
• เชื่อมตอสายสัญญาณเสียงจาก SoundBar เขากับทีวีหรืออุปก

รณอื่น อยางไรก็ตาม คุณไมตองใชการเชื่อมตอเสียงแยกเมื่อ:
• SoundBar และทีวีถูกเชื่อมตอผานการเชื่อมตอ HDMI 

ARC หรือ
• มีการเชื่อมตออุปกรณกับตัวเชื่อมตอ HDMI IN บน 

SoundBar ของคุณ
• รีเซ็ต SoundBar ของคุณไปเปนการตั้งคาจากโรงงาน
• บนรีโมทคอนโทรล ใหเลือกอินพุตเสียงที่ถูกตอง
• ตรวจสอบวา SoundBar ไมไดปดเสียงอย 

ไมมีเสียงจากซับวูฟเฟอรไรสาย
• เชื่อมตอซับวูฟเฟอรเขากับ SoundBar แบบไรสาย (โปรดดูที่ 

'จับคกับซับวูฟเฟอร' ในหนา 5)

เสียงผิดเพี้ยนหรือมีเสียงกอง
• หากคุณเลนเสียงจากทีวีผาน SoundBar ตรวจดูใหแนใจวาที

วีปดเสียงอย

วิดีโอและเสียงไมไดรับการซิงโครไนซ
• กด AUDIO SYNC +/- เพื่อซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ

ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้นบนแผงจอแสดงผล
• เมื่อ "ERROR" (ผิดพลาด) ปรากฏขึ้น แสดงวาระบบไมรองรับ

รูปแบบเสียงของอินพุต
• เมื่อ "USB ERROR" (ผิดพลาดที่ USB) ปรากฏขึ้น แสดงวา

ระบบไมรองรับอุปกรณ USB ที่เชื่อมตอ
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• เมื่อ "HDMI ARC" กะพริบ แสดงวาทีวีที่เชื่อมตอไมรองรับ 
HDMI ARC หรืออาจมีการตรวจพบรูปแบบเสียงที่ไมรองรับ 

Bluetooth

อุปกรณไมสามารถเชื่อมตอกับ SoundBar
• อุปกรณไมรองรับโปรไฟลที่ใชรวมกันไดที่ตองใชสำาหรับ 

SoundBar
• คุณยังไมไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ของอุปกรณ โปรด

ดูคมือการใชงานของอุปกรณเกี่ยวกับวิธีเปดใชงานฟงกชัน
• อุปกรณไมไดรับการเชื่อมตออยางถูกตอง ใหเชื่อมตออุปก

รณอยางถูกตอง
• SoundBar เชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth อื่นอยแลว ยกเลิก

การเชื่อมตออุปกรณที่เชื่อมตออย แลวลองอีกครั้ง

คุณภาพของการเลนเสียงจากอุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อม
ตอไมดี
• การรับสัญญาณ Bluetooth ไมชัดเจน ยายอุปกรณมาวาง

ใกลกับ SoundBar มากขึ้น หรือนำาสิ่งกีดขวางที่อยระหวางอุ
ปกรณและ SoundBar ออก

อุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อมตอจะเชื่อมตอและยกเลิกการ
เชื่อมตอคางไวไมยอมเปลี่ยน
• การรับสัญญาณ Bluetooth ไมชัดเจน ยายอุปกรณมาวาง

ใกลกับ SoundBar มากขึ้น หรือนำาสิ่งกีดขวางที่อยระหวางอุ
ปกรณและ SoundBar ออก

• ปดฟงกชัน Wi-Fi บนอุปกรณ Bluetooth เพื่อหลีกเลี่ยง
สัญญาณรบกวน

• สำาหรับอุปกรณ Bluetooth บางอยาง การเชื่อมตอ Bluetooth 
อาจถูกปดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งไมใชการ
ทำางานผิดปกติของ SoundBar

NFC

อุปกรณไมสามารถเชื่อมตอกับ SoundBar ผาน NFC
• ตรวจดูวาอุปกรณนี้รองรับ NFC
• ตรวจดูวามีการเปดใชงาน NFC บนอุปกรณแลว (โปรดดูราย

ละเอียดในคมือการใชงานของอุปกรณ)
• สำาหรับการจับค ใหแตะอุปกรณ NFC บนแท็ก NFC ของ 

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

 
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.

 
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. 

   

© 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.
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