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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

•	 หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมอุปกรณตอขณะยกเลิกการ
เชื่อมตอกับตัวเครื่อง อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอไปนั้นยังคง
พรอมใชงานอย

•	 ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบกอนเกิดพายุฟาผา 
•	 เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก อยาดึงที่สาย 

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!
•	 กอนที่คุณจะเชื่อมตอผลิตภัณฑกับเตาเสียบไฟ ตรวจ

ดูใหแนใจวาแรงดันไฟฟาตรงกับคาที่พิมพบนดานหลังหรือ
ดานลางของผลิตภัณฑ อยาเสียบปลั๊กหากคาแรงดันไฟฟา
แตกตางกัน

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอผลิตภัณฑ!
•	 สำาหรับผลิตภัณฑที่สามารถยึดติดผนังได ใหใชเฉพาะตัว

ยึดติดผนังที่ใหมาเทานั้น ติดตั้งตัวยึดเขากับผนังซึ่งสามารถ
รองรับทั้งนหนักของผลิตภัณฑและตัวยึดผนังได WOOX 
Innovations ไมขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาด
เจ็บ หรือความเสียหายจากการติดตั้งตัวยึดผนังไมถูกตอง

•	 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

ดูแลรักษาผลิตภัณฑของคุณ

ใชผาไมโครไฟเบอรเทานั้นในการทำาความสะอาดผลิตภัณฑ
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รักษาสิ่งแวดลอม

  
ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต 
และสามารถนำาไปรีไซเคิล หรือนำากลับมาใชใหมได

 
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือ
ผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC 
โปรดศึกษาระเบียบการในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส
โปรดดำาเนินการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑเกา
ของคุณพรอมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป
การทิ้งผลิตภัณฑที่เกาอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

  
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European Directive 
2006/66/EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได
โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยกแบตเตอรี่ 
เนื่องจากการทิ้งอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทาง
ลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

ความสอดคลองกับมาตรฐาน

  
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำาหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของกลม
ประชาคมยุโรป
ในที่นี้ WOOX Innovations ขอแจงใหทราบวาผลิตภัณฑนี้เปนไป
ตามขอกำาหนดที่สำาคัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวของอื่นๆ ของ Directive 
1999/5/EC
คุณสามารถขอรับสำาเนาคำาประกาศวาดวยการปฏิบัติตามขอกำาหนด 
EC ที่มีในคมือผใชในรูปแบบ Portable Document Format (PDF) 
ไดที่ www.philips.com/support

วิธีใชและการสนับสนุน

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

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

สัญญาณไฟบนตัวเครื่อง

สวนนี้อธิบายขอมูลของสัญญาณไฟ LED บนตัวเครื่อง

 
a ไฟแสดงระดับเสียง

•	 เมื่อคุณเปลี่ยนระดับเสียง สัญญาณไฟหนึ่งหรือหลาย
ตัว (สูงสุดถึงแปดสัญญาณไฟ) จะสวางขึ้นเพื่อแสดง
ระดับเสียง

สัญญาณไฟการจับคแบบไรสาย
•	 ในระหวางการจับคแบบไรสายระหวางตัวเครื่องและ

ลำาโพงรอบทิศทาง สัญญาณไฟทั้งแปดจะกะพริบทีละตัว
•	 เมื่อการจับคสำาเร็จ สัญญาณไฟทั้งแปดจะติดสวางขึ้น

สามวินาที
•	 หากการจับคลมเหลว สัญญาณไฟทั้งแปดจะกะพริบ

สามครั้ง

b HDMI ARC
•	 ติดสวางเมื่อคุณเลือก HDMI ARC เปนแหลงอินพุต 
•	 กะพริบเมื่อตรวจไมพบเสียงจากแหลง HDMI ARC ที่

เลือก หรือเมื่อตรวจพบรูปแบบเสียงที่ไมรองรับ

c HDMI 1
ติดสวางเมื่อคุณเลือก HDMI IN 1 เปนแหลงอินพุต

d HDMI 2
ติดสวางเมื่อคุณเลือก HDMI IN 2 เปนแหลงอินพุต

a

c d e f g h ib j

e OPTICAL/COAX
•	 ติดสวางเมื่อคุณสลับไปเปนแหลงอินพุตออปติคัลหรือ

โคแอกเซียล 
•	 กะพริบเมื่อตรวจพบรูปแบบเสียงที่ไมรองรับ

f AUX
ติดสวางเมื่อคุณสลับไปเปนแหลงอินพุต AUX

g AUDIO-IN
ติดสวางเมื่อคุณสลับไปเปนแหลง AUDIO IN (แจ็ค 3.5 มม.)

h Bluetooth
•	 สวางขึ้นเมื่อคุณสลับไปที่โหมด Bluetooth และจับคอุ

ปกรณ Bluetooth แลว 
•	 กะพริบเมื่อคุณสลับไปที่โหมด Bluetooth และไมไดจับ

คอุปกรณ Bluetooth

i ไฟแสดง V. SURR
•	 ติดสวางเมื่อเลือกโหมดรอบทิศทาง 
•	 ปดเมื่อเลือกโหมดสเตอริโอ
•	 กะพริบหนึ่งครั้งเมื่อเปดใชงานโหมดกลางคืน/ระดับเสียง

อัตโนมัติ
•	 กะพริบสองครั้งเมื่อระบบเสียง Dolby Digital เปนอิ

นพุต
•	 กะพริบสองครั้งเมื่อปดใชงานโหมดกลางคืน/ระดับเสียง

อัตโนมัติ
•	 กะพริบสามครั้งเมื่อระบบเสียง DTS เปนอินพุต

j  (เปดสแตนดบาย/ไฟแสดงโหมดสแตนดบาย)
เมื่อ SoundBar อยในโหมดสแตนดบาย ไฟแสดงสแตนดบาย
จะกลายเปนสีแดง
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รีโมทคอนโทรล

สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

 
a  (เปดสแตนดบาย) 

•	 เปด SoundBar หรือเขาโหมดสแตนดบาย
•	 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

Bluetooth

a

j

i

h

g

f

d

c

e

b

c ปุ่มแหลงสัญญาณ
OPTICAL: เปลี่ยนแหลงเสียงไปที่การเชื่อมตอออปติคัล 
COAX: เปลี่ยนแหลงเสียงไปที่การเชื่อมตอโคแอกเชียล 
AUDIO-IN: สลับแหลงสัญญาณเสียงของคุณเปนการเชื่อมตอ 
AUDIO-IN (แจ็ค 3.5 มม.)
AUX: เปลี่ยนแหลงเสียงไปที่การเชื่อมตอ AUX 
Bluetooth: สลับไปเปนโหมด Bluetooth

d NIGHT MODE ON/OFF
เปดหรือปดโหมดกลางคืน

e ควบคุมระดับเสียง
+/-: เพิ่มหรือลดระดับเสียง

 : ปดเสียงหรือคืนคาระดับเสียง

f V.SURR
•	 ทอกเกิลระหวางสเตอริโอและระบบเสียง Virtual 

Surround
•	 ในโหมด HDMI IN (ที่เชื่อมตอผาน HDMI IN 1 หรือ 

HDMI IN 2) ใหกดคางไวเพื่อสลับเอาตพุตเสียงผา
นทางลำาโพง SoundBar หรือลำาโพงทีวี 

g BASS +/-
เพิ่มหรือลดเสียงเบส

h TREBLE +/-
เพิ่มหรือลดเสียงแหลม

i AUDIO SYNC +/-
เพิ่มหรือลดดีเลยของเสียง

j AUTO VOLUME ON/OFF
เปดหรือปดระดับเสียงอัตโนมัติ
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ชองเสียบ

สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมของชองเสียบที่มีบน SoundBar ของคุณ

ชองเสียบดานหลัง

 
a AC MAINS~

เชื่อมตอกับแหลงจายไฟ

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

c HDMI IN 2
เชื่อมตอกับเอาตพุต HDMI บนอุปกรณดิจิตอล

d HDMI IN 1
เชื่อมตอกับเอาตพุต HDMI บนอุปกรณดิจิตอล 

e DIGITAL IN-OPTICAL
เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงออปติคัลบนทีวีหรืออุปกรณดิจิตอล 

f DIGITAL IN-COAXIAL
เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงโคแอกเชียลบนทีวีหรืออุปกรณดิจิตอล 

g AUDIO IN-AUX
เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงอะนาล็อกบนทีวีหรืออุปกรณอะนา
ล็อก 

h AUDIO-IN
อินพุตเสียงจากเครื่องเลน MP3 (แจ็ค 3.5 มม.) เปนตน

b c e f g hda

ลำาโพงไรสาย

SoundBar มาพรอมลำาโพงรอบทิศทางไรสาย 2 ตัว (ดานซายและ
ขวา) 

 
* ภาพประกอบดานบนจะใชสำาหรับมุมมองดานบนและดานลางของ
ลำาโพงดานขวา

a สัญญาณไฟลำาโพง
•	 ในระหวางการจับคแบบไรสายระหวางตัวเครื่องและ

ลำาโพง สัญญาณไฟจะกะพริบเปนสีแดงอยางรวดเร็ว
•	 เมื่อการจับคสำาเร็จ สัญญาณไฟจะเปลี่ยนเปนสีขาว

สวางตอเนื่อง (ไมไดเชื่อมตอกับตัวเครื่อง) หรือสัญญาณ
ไฟจะสวางเปนสีขาว 30 วินาทีแลวจึงดับไป (ถูกเชื่อม
ตอกับตัวเครื่อง)

•	 เมื่อการจับคลมเหลวหรือการจับคยังไมสำาเร็จ สัญญาณ
ไฟจะกะพริบเปนสีแดงอยางชาๆ

•	 เมื่อกำาลังชารจไฟลำาโพง (ที่เชื่อมตอกับตัวเครื่อง) 
สัญญาณไฟจะติดสวางเปนสีเหลือง

•	 เมื่อลำาโพงอยในโหมดสแตนดบาย สัญญาณไฟจะกะ
พริบเปนสีเหลือง

b ปุ่มการเชื่อมตอ
ใชหมุดกดเพื่อเขาสโหมดการจับคสำาหรับลำาโพง

c POWER ON
กดเพื่อเปดลำาโพงไรสายหากลำาโพงเขาสโหมดสแตนดบาย
โดยอัตโนมัติ

POWER ON

a b c
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ซับวูฟเฟอรไรสาย

SoundBar มาพรอมซับวูฟเฟอรไรสาย

  
a เชื่อมตอ (เชื่อมตอ)

กดเพื่อเขาสโหมดการจับคสำาหรับซับวูฟเฟอร

b สัญญาณไฟซับวูฟเฟอร
•	 เมื่อเปดเครื่อง สัญญาณไฟจะติดสวางขึ้น
•	 ในระหวางการจับคแบบไรสายของซับวูฟเฟอรกับตัว

เครื่อง สัญญาณไฟจะกะพริบเปนสีขาวอยางรวดเร็ว
•	 เมื่อการจับคสำาเร็จ สัญญาณไฟจะติดสวางเปนสีขาว
•	 เมื่อการจับคลมเหลว สัญญาณไฟจะกะพริบเปนสีขา

วอยางชาๆ

c AC MAINS~
เชื่อมตอกับแหลงจายไฟ

3 การเชื่อมตอและการ
ตั้งคา

สวนนี้จะชวยคุณในการเชื่อมตอ SoundBar กับทีวี และอุปกรณอื่นๆ 
แลวทำาการตั้งคา 
สำาหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอพื้นฐานของ SoundBar และอุปก
รณเสริม โปรดดูคมือเริ่มตนใชงานอยางยอ 

หมายเหตุ

 • สำาหรับขอมูลจำาเพาะและอัตรากระแสไฟฟาที่ใช โปรดดูจากปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่
อยดานหลังหรือดานใตของเครื่อง

 • กอนที่คุณจะเชื่อมตอหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอ ตรวจดูใหแนใจวาไดถอดอุปก
รณออกจากปลั๊กไฟแลว

ชารจลำาโพง

หากลำาโพงรอบทิศทางไรสายไมไดเชื่อมตอกับตัวเครื่อง จะดูการ
แสดงระดับแบตเตอรี่ไดจากสัญญาณไฟบนลำาโพง
•	 สวางเปนสีขาว: แบตเตอรี่เต็ม
•	 สวางเปนสีแดง: ระดับพลังงานแบตเตอรี่ต (เหลือนอยกวา 30%)
•	 กะพริบเปนสีแดง: ใกลหมด (เหลือนอยกวา 10%)

  
1 เชื่อมตอลำาโพงของคุณเขากับตัวเครื่องเพื่อชารจไฟลำาโพง

2 เปดการทำางานตัวเครื่อง 
 » ระหวางการชารจไฟ สัญญาณไฟบนลำาโพงจะติด

สวางเปนสีเหลือง

 » เมื่อชารจเต็มแลว สัญญาณไฟบนลำาโพงจะติดสวางเปน
สีขาว 30 วินาที

หมายเหตุ

 • อาจใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการชารจลำาโพงจนเต็ม
 • หากการชารจไฟใชเวลามากกวา 4 ชั่วโมงระหวางการสแตนดบายของตัวเครื่อง ลำาโพง

จะสลับเปนโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ
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จับคกับลำาโพง/ซับวูฟเฟอร

ลำาโพงและซับวูฟเฟอรไรสายจะจับคกับ SoundBar โดยอัตโนมัติ 
เพื่อการเชื่อมตอแบบไรสายเมื่อคุณเปดการใชงาน SoundBar 
ใหลำาโพงและซับวูฟเฟอร 
หากไมมีสัญญาณเสียงออกจากลำาโพงและซับวูฟเฟอรไรสาย ใหจับ
คลำาโพงและซับวูฟเฟอรดวยตนเอง

จับคกับลำาโพง

1 เปด SoundBar และลำาโพงรอบทิศทาง
 » หากการเชื่อมตอกับ SoundBar สูญหาย สัญญาณไฟบน

ลำาโพงจะกะพริบเปนสีแดงอยางชาๆ

2 กด ปุ่มการเชื่อมตอ บนลำาโพงดวยหมุดเพื่อเขาสโหมดการจับค
 » สัญญาณไฟบนลำาโพงจะกะพริบเปนสีแดงอยางรวดเร็ว

3 บนรีโมทคอนโทรล ใหกด AUX แลวกด TREBLE -BASS + 
และ + (ระดับเสียง) ภายในสามวินาที
 » หากการจับคสำาเร็จ สัญญาณไฟบนลำาโพงจะสวางเปน

สีขาว (ไมไดเชื่อมตอกับตัวเครื่อง) หรือสัญญาณไฟบน
ลำาโพงจะสวางเปนสีขาว 30 วินาที (ที่กำาลังเชื่อมตอกับ
ตัวเครื่อง)

 » หากการจับคลมเหลว สัญญาณไฟบนลำาโพงจะกะพริบ
เปนสีแดงอยางชาๆ

4 หากการจับคลมเหลว ใหทำาขั้นตอนขางตนซ

5 ทำาตามขั้นตอนขางตนซเพื่อจับคลำาโพงรอบทิศทางอื่นกับ
ตัวเครื่อง

จับคกับซับวูฟเฟอร

1 เปด SoundBar และซับวูฟเฟอร
 » หากการเชื่อมตอกับ SoundBar สูญหาย สัญญาณไฟบน

ซับวูฟเฟอรจะกะพริบเปนสีขาวอยางชาๆ

2 กดปุ่ม เชื่อมตอ (เชื่อมตอ) บนซับวูฟเฟอรเพื่อเขาสโหมด
การจับค
 » สัญญาณไฟบนซับวูฟเฟอรจะกะพริบเปนสีขาวอยาง

รวดเร็ว

3 บนรีโมทคอนโทรล ใหกด AUX แลวกด TREBLE -BASS + 
และ + (ระดับเสียง) ภายในสามวินาที
 » หากการจับคสำาเร็จ สัญญาณไฟบนซับวูฟเฟอรจะติด

สวางเปนสีขาว

 » หากการจับคลมเหลว สัญญาณไฟบนซับวูฟเฟอรจะกะ
พริบเปนสีขาวอยางชาๆ

4 หากการจับคลมเหลว ใหทำาขั้นตอนขางตนซ

จัดวางลำาโพง

เพื่อเอฟเฟกตเสียงที่ดีที่สุด ใหจัดตำาแหนงลำาโพงทั้งหมดหันเขาหา
ตำาแหนงของที่นั่ง แลววางลำาโพงใหอยใกลกับระดับหูของคุณ (ขณะ
นั่ง) 

 
หมายเหตุ

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

ทำาตามคมือทั่วไปในการจัดวางลำาโพงเหลานี้

1 ตำาแหนงที่นั่ง:
นี่คือจุดศูนยกลางในการฟงของคุณ

2 วาง SoundBar ที่ดานหนาของตำาแหนงที่นั่ง

3 REAR L ลำาโพงรอบทิศทาง (หลังซาย) และ REAR R (หลัง
ขวา): 
วางลำาโพงรอบทิศทางดานหลังที่ดานซายและขวาของตำาแหนง
ที่นั่ง โดยใหอยในแนวเดียวกับที่นั่งหรืออยดานหลังเล็กนอ
ยก็ได 

4 SUBWOOFER (ซับวูฟเฟอร):
วางซับวูฟเฟอรที่ดานซายหรือขวาของทีวี โดยใหมีระยะหา
งอยางนอยหนึ่งเมตร เวนระยะหางจากผนังประมาณ 10 
เซนติเมตร

SUB
WOOFER

REAR RREAR L
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เชื่อมตอลำาโพงรอบทิศทาง

คุณยังสามารถเชื่อมตอลำาโพงรอบทิศทางของคุณเขากับตัวเครื่องเพื่อ
ฟงเสียงได ตัวอยางเชน รับชมรายการทีวีและขาว

  
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

 
1 ใชสายเคเบิล High Speed HDMI เพื่อเชื่อมตอชองเสียบ 

HDMI OUT (ARC) บน SoundBar เขากับชองเสียบ 
HDMI ARC บนทีวี 
•	 ชองเสียบ HDMI ARC บนทีวีอาจมีปายระบุแตกตางกัน 

สำาหรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี

2 เปดการทำางานของ HDMI-CEC ที่ทีวีของคุณ สำาหรับราย
ละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี 

TV

หมายเหตุ

 • หากทีวีของคุณไมรองรับ HDMI ARC ใหเชื่อมตอสายสัญญาณเสียง เพื่อรับฟงเสียง
ทีวีผาน SoundBar ของคุณ (โปรดดูที่ 'เชื่อมตอเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณอื่น' ใน
หนา 9)

 • 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 1/2 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
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ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมตอเสียงผานสายออปติคอลดิ
จิตอล

เสียงคุณภาพดีที่สุด 

  
1 เชื่อมตอชองเสียบ OPTICAL บน SoundBar ของคุณเขา

กับชองเสียบ OPTICAL OUT บนทีวีหรืออุปกรณอื่น โดย
ใชสายออปติคัล 
•	 ชองเสียบออปติคัลดิจิตอลอาจมีปายระบุ SPDIF หรือ 

SPDIF OUT

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมตอเสียงผานสายโคแอกเชีย
ลดิจิตอล

เสียงคุณภาพดี 

 
1 เชื่อมตอชองเสียบ COAXIAL บน SoundBar ของคุณเขา

กับชองเสียบ COAXIAL/DIGITAL OUT บนทีวีหรืออุปก
รณอื่น โดยใชสายโคแอกเชียล 
•	 ชองเสียบโคแอกเชียลดิจิตอลอาจมีปายระบุ DIGITAL 

AUDIO OUT

TV

ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมตอเสียงผานสายสัญญาณเสีย
งอะนาล็อก

เสียงคุณภาพพื้นฐาน

1 เชื่อมตอชองเสียบ AUX บน SoundBar ของคุณเขากับชอง
เสียบ AUDIO OUT บนทีวีหรืออุปกรณอื่น โดยใชสายเคเบิล
อะนาล็อก

  DVD
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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)

ไฟแสดงระดับเสียง
•	 เมื่อคุณเปลี่ยนระดับเสียง ไฟแสดงระดับเสียง หนึ่ง

หรือหลายตัว (มากถึง 8 ตัวแสดง) บนตัวเครื่องจะมีไฟ
สัญลักษณติดสวางเพื่อแสดงระดับเสียง ยิ่งมีไฟแสดงติดสวาง
ขึ้นมาก ระดับเสียงจะยิ่งสูงขึ้น

  
•	 หากคุณไมกดปุ่มระดับเสียงเปนเวลาหาวินาที ไฟแสดงระดับ

เสียงจะดับ และไฟแสดงแหลงเสียงปจจุบันและไฟแสดงโหมด
เสียงจะติดสวาง

เลือกเสียงของคุณ

สวนนี้จะชวยคุณเลือกเสียงที่คุณตองการสำาหรับวิดีโอและเพลง

โหมดเสียงเซอรราวด

สัมผัสประสบการณเสียงที่ดื่มดดวยโหมดเสียงเซอรราวด

1 กด V.SURR เพื่อเลือกโหมดรอบทิศ
•	 รอบทิศทาง: สรางประสบการณการฟงเสียงรอบทิศทาง 

ไฟสัญลักษณ V.SURR บนตัวเครื่องจะติดสวาง
•	 สเตอริโอ: เสียงสเตอริโอสองแชนเนล เหมาะสำาหรับ

การฟงเพลง

0 45

หมายเหตุ

 • เมื่อลำาโพงรอบทิศทางไมไดเชื่อมตอกับตัวเครื่อง ลำาโพงรอบทิศทางจะถูกจำากัดเปน
โหมดรอบทิศทางเทานั้น

อีควอไลเซอร

เปลี่ยนการตั้งคาความถี่สูง (เสียงแหลม) และความถี่ต (เสียงเบส) 
ของ SoundBar

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

ไฟแสดงเสียงแหลม/เบส
•	 เมื่อคุณเปลี่ยนระดับความถี่ สัญญาณไฟหนึ่งหรือหลายตัว 

(มากถึง 8 ตัว) บนตัวเครื่องจะติดสวางเพื่อแสดงระดับความถี่ 
สัญญาณไฟติดสวางมากขึ้น หมายความวามีเสียงแหลมหรือ
เสียงเบสมากขึ้น

  
ระดับเสียงอัตโนมัติ

เปดระดับเสียงอัตโนมัติเพื่อรักษาระดับเสียงใหคงที่เมื่อคุณเปลี่ยนไป
ยังแหลงอื่น 
และยังบีบอัดเสียงไดนามิก เพิ่มระดับเสียงสำาหรับฉากที่เงียบสงบ 
และลดระดับเสียงสำาหรับฉากที่มีเสียงดัง 

1 กด AUTO VOLUME ON/OFF เพื่อเปดหรือปดระดับเสียง
อัตโนมัติ
 » เมื่อเปดระดับเสียงอัตโนมัติ สัญญาณไฟ V.SURR จะ

กะพริบหนึ่งครั้ง

 » เมื่อปดระดับเสียงอัตโนมัติ สัญญาณไฟ V.SURR จะ
กะพริบสองครั้ง

ซิงโครไนซวิดีโอและเสียง

หากเสียงและวิดีโอไมไดรับการซิงโครไนซ ใหดีเลยเสียงเพื่อใหตรง
กับวิดีโอ

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

SYNC - ลดเสียงดีเลย
 » เมื่อคุณเปลี่ยนคาของเสียงดีเลย ยิ่งคุณตั้งคา/ดีเลยใหมาก

ขึ้น สัญญาณไฟบนตัวเครื่องก็จะติดสวางมากขึ้น

-4  4
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โหมดกลางคืน

โหมดกลางคืนจะลดระดับเสียงของเสียงที่ดังเมื่อเลนเสียง เพื่อรับ
ฟงเสียงเบาๆ โหมดกลางคืนมีใหเฉพาะสำาหรับซาวดแทร็ค Dolby 
Digital เทานั้น 

1 กด NIGHT MODE ON/OFF เพื่อเปดหรือปดโหมดกลาง
คืน
 » เมื่อเปดโหมดกลางคืน สัญญาณไฟ V.SURR จะกะพริบ

หนึ่งครั้ง

 » เมื่อปดโหมดกลางคืน สัญญาณไฟ V.SURR จะกะพริบ
สองครั้ง

หมายเหตุ

 • หากระดับเสียงอัตโนมัติถูกตั้งคาใหเปด คุณจะไมสามารถเปดใชโหมดกลางคืนได

เครื่องเลน MP3

เชื่อมตอเครื่องเลน MP3 เพื่อเลนไฟลเสียงหรือเพลง

สิ่งที่คุณตองมี
•	 เครื่องเลน MP3
•	 สายสัญญาณเสียงสเตอริโอ 3.5 มม.

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

2 กด AUDIO-IN

3 กดปุ่มบนเครื่องเลน MP3 เพื่อเลือกและเลนไฟลเสียงหรือ
เพลง
•	 ขอแนะนำาใหตั้งคาระดับเสียงในชวง 80% ของระดับ

เสียงสูงสุดบนเครื่องเลน Mp 3

เลนเพลงผาน Bluetooth

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

สิ่งที่คุณตองมี
•	 อุปกรณ Bluetooth ที่รองรับโปรไฟล Bluetooth A2DP และ

มีเวอรชัน Bluetooth เปน 2.1 + EDR

•	 ระยะหางที่สามารถใชงานไดระหวาง SoundBar และอุปกรณ 
Bluetooth คือระยะหางประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)

1 กด Bluetooth บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยน SoundBar ไป
ที่โหมด Bluetooth
 » สัญญาณไฟ Bluetooth จะกะพริบ

2 บนอุปกรณ Bluetooth ใหเปด Bluetooth คนหา และเลือก 
Philips HTL9100 เพื่อเริ่มตนการเชื่อมตอ (ดูคมือการใชงาน
อุปกรณ Bluetooth เกี่ยวกับวิธีการเปดใช Bluetooth)
 » ในระหวางการเชื่อมตอ สัญญาณไฟจะกะพริบ

3 ใหรอจนกวาจะไดยินเสียงบี๊พจาก SoundBar
 » สัญญาณไฟ Bluetooth จะติดสวางขึ้น

 » หากการเชื่อมตอลมเหลว สัญญาณไฟ Bluetooth จะกะ
พริบอยางตอเนื่อง

4 เลือกและเลนไฟลเสียงหรือเพลงในอุปกรณ Bluetooth
•	 ระหวางการเลน หากมีสายเขา การเลนเพลงจะหยุด

ชั่วคราว การเลนจะเลนตอเมื่อวางสาย
•	 หากการสตรีมเพลงถูกรบกวน ใหวางอุปกรณ Bluetooth 

ใกลกับ Soundbar มากขึ้น

5 ในการออกจาก Bluetooth ใหเลือกแหลงเสียงอื่น
•	 เมื่อคุณเปลี่ยนกลับไปที่โหมด Bluetooth การเชื่อมตอ 

Bluetooth จะยังคงทำางานได

หมายเหตุ

 • การสตรีมเพลงอาจถูกขัดจังหวะโดยสิ่งกีดขวางที่อยระหวางอุปกรณและ SoundBar 
เชน กำาแพง หนากากโลหะที่ครอบปดอุปกรณ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่อยใกลเคียงและ
ใชความถี่เดียวกัน

 • หากคุณตองการเชื่อมตอ SoundBar เขากับอุปกรณ Bluetooth อีกเครื่อง ใหปดใชงาน
อุปกรณ Bluetooth ที่กำาลังเชื่อมตออย

 • Philips ไมรับรองวาจะใชงานรวมกันได 100% กับอุปกรณ Bluetooth ทั้งหมด

สแตนดบายอัตโนมัติ

ขณะเลนสื่อจากอุปกรณที่เชื่อมตอ SoundBar จะเปลี่ยนไปที่สแตน
ดบายในกรณีตอไปนี้:
•	 หากไมมีการกดปุ่มแหลงเปนเวลา 30 นาที และ
•	 ไมพบวามีการเลนเสียง/วิดีโอจากอุปกรณที่เชื่อมตอ
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ใชการตั้งคาจากโรงงาน

คุณสามารถรีเซ็ต SoundBar ไปเปนการตั้งคาเริ่มตนที่ตั้งโปรแกรม
มาจากโรงงาน

1 ในโหมด AUX ใหกด NIGHT MODE OFF คางไว 5 วินาที
 » เมื่อเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงานเสร็จสิ้นแลว SoundBar 

จะปดลงโดยอัตโนมัติและรีสตารท

5 การติดตั้ง SoundBar 
บนผนัง

กอนที่จะติดตั้ง SoundBar ของคุณบนผนัง โปรดอานคำาแนะนำาเพื่อ
ความปลอดภัยทั้งหมด (โปรดดูที่ 'ความปลอดภัย' ในหนา 2)

ตัวยึดติดผนัง

หมายเหตุ

 • คุณจะตองถอดลำาโพงรอบทิศทางออกจากตัวเครื่อง กอนติดตั้งบนผนัง หรือถอดออก
จากผนัง

 • การยึดทีวีกับผนังไมถูกตองอาจทำาใหเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหายได 
หากคุณมีขอสงสัยใดๆ โปรดติดตอฝายดูแลลูกคาในประเทศของคุณ

 • ติดตั้งตัวยึดเขากับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้งนหนักของผลิตภัณฑและตัวยึดผนังได
 • กอนที่จะติดตั้งบนผนัง คุณไมจำาเปนตองถอดแผนยางที่ดานลางของ SoundBar ออก 

มิเชนนั้น จะไมสามารถใสแผนยางกลับได

ความยาวของสกรู/เสนผานศูนยกลาง
ควรตรวจสอบใหมั่นใจวาคุณใชสกรูที่มีความยาวและเสนผาน
ศูนยกลางที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยกับประเภทของตัวยึดติดผนังที่ใชกับ
ขายึดสำาหรับติดผนังนี้

  
สำาหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง SoundBar บนผนัง โปรดดูที่คมือ
การติดตั้งบนผนัง

> 25mm

3 - 3.5mm
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6 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:

•	 AUX: 400 mV
•	 AUDIO-IN: 200 mV

เสียง

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

Bluetooth

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

ตัวเครื่อง

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

•	 วูฟเฟอร: 8 โอหม
•	 ทวีตเตอร: 8 โอหม

•	 ไดรเวอรลำาโพง: 2 X 63.5 มม. ( 2.5") วูฟเฟอร + 2 X 25.4 
มม. ( 1”) ทวีตเตอร

 • ขนาด (กxสxล): 1035 x 73 x 156 มม. (เมื่อประกอบกับ
ลำาโพงรอบทิศทางทั้งสองดาน)

 • นหนัก: 3.9 กก.

ลำาโพงรอบทิศทาง

•	 ความตานทานของลำาโพง: 8 โอหม
•	 ไดรเวอรลำาโพง: 2 x 63.5 มม. (2.5") เต็มรูปแบบ
•	 ขนาด (กxสxล): 191 x 73 x 156 มม.
•	 นหนัก: 0.7 กก./ชิ้น

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 (กxสxล): 200 x 510 x 201 มม.
•	 นหนัก: 4.9 กก.

ตัวยึดติดผนัง

 • ขนาด (กวางxสูงxลึก): 40 x 100 x 26.5 มม.
 • นหนัก: 0.1 กก./ตัว

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

•	 2 x AAA-R03-1.5 V 
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7 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 

ไมมีเสียงจากลำาโพงรอบทิศทางไรสาย
•	 เชื่อมตอลำาโพงเขากับตัวเครื่องแบบไรสาย (โปรดดูที่ 'จับคกับ

ลำาโพง' ในหนา 8)
•	 เชื่อมตอลำาโพงรอบทิศทางไรสายกับตัวเครื่องเพื่อชารจ

แบตเตอรี่

ไมมีเสียงจากซับวูฟเฟอรไรสาย
•	 เชื่อมตอซับวูฟเฟอรเขากับตัวเครื่องแบบไรสาย (โปรดดูที่ 'จับ

คกับซับวูฟเฟอร' ในหนา 8)

เสียงผิดเพี้ยนหรือมีเสียงกอง
•	 หากคุณเลนเสียงจากทีวีผาน SoundBar ตรวจดูใหแนใจวาที

วีปดเสียงอย

วิดีโอและเสียงไมไดรับการซิงโครไนซ
•	 กด AUDIO SYNC +/- เพื่อซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ

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
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