
Control play
 / Select a folder.

 / Select an audio file.

Pause or resume play.

Stop play.

REPEAT Play a track or all tracks repeatedly.

SHUFFLE Play tracks randomly.

VOL +/- Increase or decrease the volume.

MUTE Mute or restore sound.

SOUND Enrich sound effect with DSC: balanced, clear, powerful, 

warm, and bright.

DISPLAY Adjust display brightness.

Specifications
Maximum Output Power 70 W

Tuning Range 87.5-108 MHz

Tuning grid 50 KHz

USB Direct Version 2.0 full speed

USB 5 V Power ≤500 mA

Disc Diameter 12 cm/8 cm

Support Disc CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

AC power 100-240 V~, 50/60 Hz

Operation Power Consumption 100 W

Eco Standby Power Consumption <0.5 W

Dimensions 

- Main Unit (W x H x D)

- Speaker Box (W x H x D)

180 x 121 x 239 mm

140 x 260 x 185 mm

Weight

- Main Unit

- Speaker Box

1.6 kg

2 x 2.1 kg

Compatible USB devices:
• USB flash memory (USB2.0 or USB1.1)

• USB flash players (USB2.0 or USB1.1)

• memory cards (requires an additional card reader to work with this unit)

Supported formats:
• USB or memory file format: FAT12, FAT16, FAT32 (sector size: 512 bytes)

• MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps and variable bit rate

• Directory nesting up to a maximum of 8 levels

• Number of albums/ folders: maximum 99

• Number of tracks/titles: maximum 999

• File name in Unicode UTF8 (maximum length: 32 bytes)

Supported MP3 disc formats
• ISO9660, Joliet

• Maximum title number: 128 (depending on file name length)

• Maximum album number: 99

• Supported sampling frequencies: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

• Supported Bit-rates: 32~256 (kbps), variable bit rates

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of 
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited 
under license from Koninklijke Philips N.V.
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Before using your product, read all 
accompanying safety information.
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www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

Repeat steps 2-3 to set hour and minute.
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1 Important

Safety

This ‘bolt of lightning’ indicates uninsulated material within the device may cause an electrical shock. 
For the safety of everyone in your household, please do not remove the covering. 

The ‘exclamation mark’ calls attention to features for which you should read the enclosed literature 
closely to prevent operating and maintenance problems. 
WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, the device should not be exposed to rain or 
moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on the device. 

CAUTION: To prevent electric shock, fully insert the plug. (For regions with polarized plugs: To 
prevent electric shock, match wide blade to wide slot.) 

Important Safety Instructions
• Follow all instructions.
• Heed all warnings.
• Do not use this device near water.
• Clean only with dry cloth.
• Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
• Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices 

(including amplifiers) that produce heat. 
• Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience 

receptacles, and the point where they exit from the device.
• Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
• Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold 

with the device. When a cart is used, use caution when moving the cart/device combination to 
avoid injury from tip-over. 

Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time. 

• Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has 
been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled 
or objects have fallen into the device, the device has been exposed to rain or moisture, does 
not operate normally, or has been dropped.

• Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may result in bodily injury, 
property damage, or damage to the unit: 

• Install all batteries correctly, + and - as marked on the unit.
• Batteries (packed or installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, 

fire or the like.
• Remove batteries when the unit is not used for a long time.

• The device shall not be exposed to dripping or splashing. 
• Do not place any sources of danger on the device (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
• Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the 

disconnect device shall remain readily operable.

Warning

 • Never remove the casing of this device. 
 • Never lubricate any part of this device.
 • Never place this device on other electrical equipment.
 • Keep this device away from direct sunlight, naked flames or heat. 
 • Never look into the laser beam inside this device.
 • Ensure that you always have easy access to the power cord, plug, or adaptor to disconnect this device from 

the power.

2 Notice
Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by WOOX 
Innovations may void the user’s authority to operate the equipment.
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be 
recycled and reused.
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local 
rules on the separate collection of electrical and electronic products and batteries. The correct 
disposal of these products helps prevent potentially negative consequences on the environment and 
human health.
Your product contains batteries, which cannot be disposed of with normal household waste.
Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of 
batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.
Please visit www.recycle.philips.com for additional information on a recycling center in your area.

Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate 
into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective 
foam sheet.) 
Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized 
company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted 
batteries and old equipment.

  
The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, files, 
broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal 
offence. This equipment should not be used for such purposes. 

This apparatus includes this label:

  
Note

 • The type plate is located on the back of the device.

KO

제품을 사용하기 전에 제공된 모든 안전 정보를 숙지하십시오. 

대기 모드로 전환

에코 파워 대기 모드로 전환하는 방법

사용법에 대한 상세한 지침은 www.philips.com/support을 참조하십시오.

재생 제어

 / 폴더를 선택합니다.

 / 오디오 파일을 선택하십시오.

재생을 일시 중지하거나 다시 
시작합니다.

재생을 중지합니다.

REPEAT 하나의 트랙 또는 모든 트랙을 
반복적으로 재생합니다.

SHUFFLE 트랙을 무작위로 재생합니다.

VOL +/- 볼륨을 높이거나 낮춥니다.

MUTE 사운드를 음소거하거나 음소거를 
해제합니다.

SOUND DSC의 5가지 사운드 효과(밸런스, 선명함, 
강력함, 부드러움, 밝음)로 풍부함을 더해 
줍니다.

DISPLAY 디스플레이 밝기를 조정합니다.

라디오 채널에 맞추기
자동으로 라디오 채널 프로그래밍
수동으로 라디오 채널 프로그래밍

2-3단계를 반복하여 시 및 분을 설정합니다.

2-3단계를 반복하여 분을 설정하거나 소스(CD,FM, USB)를 선택하고 볼륨을 
조정합니다.

사양

최대 출력 파워 70 W

튜닝 범위    87.5 - 108 MHz

튜닝 눈금    50 KHz

USB 다이렉트 버전 2.0 최대 속도

USB 5V 전원 ≤500 mA

디스크 직경 12 cm/8c m

지원되는 디스크 CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

AC 전원 100-240V,~ 50/60Hz

작동 전력 소비량 100W

에코 대기 전력 소비량 <0.5W

규격 
- 본체(W x H x D)
- 스피커 상자(W x H x D)

180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm

중량

- 본체

- 스피커 상자

1.6 kg
2 x 2.1 kg

호환 USB 장치:
• USB 플래시 메모리(USB 2.0 또는 USB 1.1)
• USB 플래시 플레이어(USB 2.0 또는 USB 1.1)
• 메모리 카드(이 장치에서 사용하려면 추가적인 카드 리더가 필요함)

지원되는 형식:
• USB 또는 메모리 파일 형식: FAT12, FAT16, FAT32(섹터 크기: 512바이트)
• MP3 비트 전송률(데이터 속도): 32-320Kbps 및 가변 비트 전송률

• 최대 8 레벨까지 구축할 수 있는 디렉터리

• 앨범/폴더 수: 최대 99개
• 트랙/타이틀 수: 최대 999개
• Unicode UTF8로 작성된 파일 이름(최대 길이: 32바이트)

지원되는 MP3 디스크 형식
• ISO9660, Joliet
• 최대 타이틀 수: 128개(파일 이름의 길이에 따라 달라짐)
• 최대 앨범 수: 99개
• 지원되는 샘플링 주파수: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
• 지원되는 전송률: 32~256(kbps), 가변 전송 속도

1 주의 사항

안전

안전 기호 확인 

위의 '번개' 표시는 장치 내의 미절연 소재로 인해 감전의 위험이 있음을 나타냅니다. 가족의 
안전을 위해 덮개를 열지 마십시오. 
'느낌표'는 작동 및 유지관리 문제를 방지하기 위해 별첨 설명서를 읽어야 하는 기능을 
나타냅니다. 
경고: 화재 또는 감전을 방지하려면 장치에 빗물이나 물기가 닿지 않도록 하고 꽃병 등의 
액체가 들어 있는 물체를 장치 위에 놓지 마십시오. 
주의: 감전 사고를 방지하려면 플러그를 완전히 꽂으십시오. (전극형 플러그를 사용하는 
지역: 감전 사고를 방지하려면 폭이 넓은 플러그를 폭이 넓은 슬롯에 꽂으십시오.) 

중요 안전 지침

• 모든 지침을 따르십시오.
• 모든 경고에 유의하십시오.
• 액체가 있는 곳에서는 이 장치를 사용하지 마십시오.
• 청소 시에는 마른 천만 사용하십시오.
• 공기 배출구를 막지 마십시오. 제조업체 지침에 따라 설치하십시오.
• 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장치(앰프 포함) 등의 

화기 근처에 설치하지 마십시오. 
• 전원 코드(특히 플러그, 콘센트 및 장치 연결 부위)를 밟거나 누르지 마십시오.
• 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
• 제조업체에서 지정했거나 장치와 함께 판매되는 카트, 스탠드, 삼각대, 받침대 또는 

테이블만 사용하십시오. 카트 사용 시 카트와 장치를 함께 이동하는 경우에는 장치가 
넘어져 부상을 입지 않도록 주의하십시오. 

• 낙뢰 시 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 장치의 전원 코드를 뽑으십시오. 
• 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 

손상된 경우, 장치에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장치가 빗물 또는 
물기에 닿은 경우, 장치가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장치를 떨어뜨린 경우 등 
장치가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.

• 배터리 사용 주의 사항 – 배터리 누액에 의한 부상, 기물 손상 또는 장치 손상을 
방지하려면 다음 지침을 따르십시오. 

• 모든 배터리를 장치에 표시되어 있는 대로 + 및 -에 맞게 설치하십시오.
• 배터리(배터리 팩 또는 설치된 배터리)는 햇빛, 불 등의 과도한 열에 

노출되어서는 안 됩니다.
• 장치를 오랫동안 사용하지 않을 때는 배터리를 빼 두십시오.

• 본 장치에 물을 떨어뜨리거나 튀게 하지 마십시오. 
• 장치의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장치 위에 올려 

두지 마십시오.
• MAINS 플러그나 기기용 커플러를 차단 장치로 사용하는 경우에는 차단 장치를 즉시 

작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.

경고

 • 장치의 외관을 제거하지 마십시오. 

 • 장치의 부품에 기름을 치지 마십시오.

 • 다른 전자 제품 위에 장치를 놓지 마십시오.

 • 직사 광선, 불 또는 열이 닿지 않는 곳에 장치를 보관하십시오. 

 • 장치 내부의 레이저 빔을 쳐다보지 마십시오.

 • 장치 전원을 차단할 수 있도록 전원 코드, 플러그 또는 어댑터를 손에 잘 닿는 곳에 두십시오.

2 주의
WOOX Innovations 에서 명시적으로 승인하지 않은 모든 장비에 대한 변경은 장비를 작동할 
수 있는 사용자의 권한을 무효화시킬 수 있습니다.
이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 
제조되었습니다.
제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자 및 전기 제품과 배터리에 대한 
현지 수거 규정에 따르십시오. 본 제품을 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 
영향으로부터 보호할 수 있습니다.
제품에는 배터리가 포함되어 있으며 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다.
배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하십시오. 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 
인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.
지역 내 재활용 센터에 대한 추가 정보는 www.recycle.philips.com을 참조하십시오.
환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 
폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다. 
시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 
있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 
확인하십시오.

컴퓨터 프로그램, 파일, 방송 및 사운드 녹음을 비롯하여 복사가 방지된 자료를 불법으로 
복사하는 행위는 저작권 침해로 형사 처벌을 받을 수 있습니다. 이 장치는 이러한 목적으로 
사용할 수 없습니다. 
이 장비에는 다음 레이블이 있습니다.

참고

 • 명판은 장치의 뒷면에 있습니다.

TH

กอ่นใช้งานผลติภัณฑ์ของคุณ โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยท่ีมีให้โดยละเอียด

เปลี่ยนไปท่ีโหมดสแตนดบาย

เปลี่ยนไปท่ีโหมดสแตนดบาย ECO:

เพ่ือรับทราบคำาแนะนำาในการใช้งานอย่างละเอียด โปรดไปท่ี www.philips.com/support

ควบคุมการเลน
 / เลือกโฟลเดอร

 / เลือกไฟลเสียง

หยุดชั่วคราวหรือเลนตอ

หยุดเลน

REPEAT เลนซหนึ่งแทร็คหรือทุกแทร็ค
SHUFFLE เลนเพลงแบบสม

VOL +/- เพิ่มหรือลดระดับเสียง

MUTE ปดหรือเรียกคืนเสียง

SOUND ปรับเอฟเฟกตเสียงใหดีขึ้นดวย DSC: สมดุล, เคลียร, 
พลังแรง, อบอน และใสกังวาน

DISPLAY ปรับความสวางของหนาจอ

การหาคลื่นสถานีวิทย
ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ
ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุดวยตนเอง

ดำาเนินขั้นตอน 2-3 ซ เพื่อตั้งคาชั่วโมงและนาที

ทำาซขั้นตอนที่ 2-3 เพื่อตั้งคานาที เลือกแหลง (CD, FM, หรือ USB) แลวปรับระดับเสียง.

ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ
กำาลังเอาตพุตสูงสุด 70 วัตต
ชวงหาคลื่น 87.5-108 MHz
ระยะหาคลื่น 50 KHz
เวอรชัน USB Direct 2.0 Full Speed
USB 5 V Power ≤500 mA
เสนผานศูนยกลางแผนดิสก 12 ซม./8 ซม.
แผนดิสกรองรับ CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
AC Power 100-240 V, 50/60 Hz
การใชพลังงานขณะใชงาน 100 W
การใชพลังงานในโหมดสแตนดบาย Eco <0.5 W
ขนาด 
- ตัวเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก)
- กลองลำาโพง (W x H x D)

180 x 121 x 239 มม.
140 x 260 x 185 มม.

นหนัก
- ตัวเครื่อง
- กลองลำาโพง

1.6 กก.
2 x 2.1 กก.

อปุกรณ USB ท ี ใ่ช ร วมกนัได :
• หนวยความจำาแฟลช USB (USB 2.0 หรือ USB1.1)
• เครื่องเลนแฟลช USB (USB 2.0 หรือ USB1.1)
• หนวยความจำา (ตองมีเครื่องอานการดเพิ่มเติมเพื่อทำางานกับเครื่องนี้)

รปูแบบท ี ร่องรบั:
• รูปแบบไฟล USB หรือหนวยความจำา FAT12, FAT16, FAT32 (ขนาดเซกเตอร: 512 ไบต)
• อัตราบิต MP3 (อัตราขอมูล): 32-320 Kbps และอัตราบิตผันแปร
• ซอนไดเรกทอรีไดสูงสุด 8 ระดับ
• จำานวนอัลบั้ม/โฟลเดอร: สูงสุด 99
• จำานวนแทร็ค/ชื่อเพลง: สูงสุด 999
• ชื่อไฟลใน Unicode UTF8 (ความยาวสูงสุด: 32 ไบต)

รปูแบบแผ นด ิสก  MP3 ท ี ร่องรบั
• ISO9660, Joliet
• จำานวนชื่อสูงสุด: 128 (ขึ้นอยกับความยาวชื่อไฟล)
• จำานวนอัลบั้มสูงสุด: 99
• ความถี่การสมตัวอยางที่รองรับ: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• อัตราบิตที่รองรับ: 32~256 (kbps), อัตราบิตไมคงที่

1 ขอสำาคัญ

ความปลอดภัย
รจักสัญลักษณความปลอดภัยเหลานี้ 

สัญลักษณ ‘สายฟา’ แสดงใหเห็นวาวัสดุฉนวนปองกันภายในอุปกรณอาจทำาใหเกิดไฟฟาช็อต เพื่อความปลอดภัย
ของทุกคนในครอบครัว โปรดอยาถอดฝาครอบผลิตภัณฑออก 
สัญลักษณ ‘เครื่องหมายตกใจ’ แสดงวาคุณควรใสใจในคุณสมบัติของเครื่อง คุณจึงควรอานสิ่งพิมพที่ใหมาพรอม
เครื่องโดยละเอียดเพื่อปองกันปญหาอันเกิดจากการทำางานและการบำารุงรักษา 
คำาเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต ไมควรใหอุปกรณสัมผัสโดนนฝนหรือความชื้น และ
วัตถุที่มีนบรรจุอย เชน ไมควรวางแจกันไวบนอุปกรณ 
ขอควรระวัง: เพื่อปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อต เสียบปลั๊กใหลึกจนสุด (สำาหรับภูมิภาคที่ใชปลั๊กโพลาไรส: เพื่อปอง
กันไมใหเกิดไฟฟาช็อต ใหสวมสวนที่กวางของปลั๊กเขากับชองเสียบที่กวาง) 

คำาแนะนำาดานความปลอดภัยที่สำาคัญ
• โปรดทำาตามคำาแนะนำาทั้งหมด
• โปรดสนใจในคำาเตือนทั้งหมด
• หามใชอุปกรณนี้ใกลน
• ทำาความสะอาดดวยผาแหงเทานั้น
• หามนำาสิ่งของวางปดที่ชองระบายอากาศ โปรดติดตั้งตามคำาแนะนำาของผผลิต
• หามติดตั้งใกลแหลงกระจายความรอน เชน เครื่องกระจายพลังงาน เครื่องทำาความรอน เตาอบ หรืออุปก

รณอื่นๆ (เชน เครื่องขยายเสียง) ที่กอใหเกิดความรอน 
• ปองกันไมใหสายไฟถูกเหยียบหรือบีบอัด โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ปลั๊ก ที่เก็บและจุดที่ถอดออกจากเครื่อง
• ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำาหนดเทานั้น
• ใชกับรถเข็น แทนวาง ที่ตั้งแบบสามขา ตัวยึด หรือโตะที่ผผลิตกำาหนดหรือที่ขายพรอมกับอุปกรณเทานั้น 

เมื่อใชรถเข็น โปรดใชความระมัดระวังขณะเข็นรถเข็น/อุปกรณ เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับบาดเจ็บจากอุปก
รณหลนใส 

• ถอดปลั๊กอุปกรณออก ขณะเกิดพายุฝนฟาคะนอง หรือเมื่อไมไดใชอุปกรณเปนเวลานาน 
• โปรดติตตอเกี่ยวกับการบริการกับพนักงานบริการที่มีความชำานาญ จำาเปนตองนำาอุปกรณเขารับบริการ เมื่อ

เกิดความเสียหายไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม เชน สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย นหกใส หรือมีวัตถุหลนลงบน
เครื่อง เครื่องเปยกฝนหรือไดรับความชื้น ทำางานไมปกติ หรือตกหลน

• การใชแบตเตอรี่ ขอควรระวัง – เพื่อปองกันแบตเตอรี่รั่ว ซึ่งอาจทำาใหรางกายบาดเจ็บ ทรัพยสินเสียหาย 
หรือตัวเครื่องเสียหาย: 

• ใสแบตเตอรี่ใหถูกตอง ตามเครื่องหมาย + และ - ที่ปรากฏบนตัวเครื่อง
• ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสกับความรอน เชน แสงอาทิตย เปลว

ไฟ หรืออื่นๆ
• ถอดแบตเตอรี่ออก หากไมใชเครื่องเปนเวลานาน

• ไมควรใหมีนหยดหรือนสาดใสตัวเครื่อง 
• อยาวางสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายไวบนเครื่อง (เชน วัตถุที่บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ)
• หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมอุปกรณตอขณะยกเลิกการเชื่อมตอกับตัวเครื่อง อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อม

ตอไปนั้นยังคงพรอมใชงานอย

คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด 
 • หามหลอลื่นชิ้นสวนใดๆ ของอุปกรณ
 • หามวางอุปกรณนี้ไวบนอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
 • เก็บอุปกรณใหหางจากการสัมผัสโดนแสงแดด เปลวไฟ หรือความรอนโดยตรง 
 • หามเพงมองลำาแสงเลเซอรภายในอุปกรณนี้

 • ตรวจดูใหแนใจวาคุณสามารถเขาถึงสายไฟ ปลั๊กหรืออะแดปเตอรไดงาย เพื่อยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณกับแหลงพลังงาน

2 คำาประกาศ
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่ทำากระตออุปกรณนี้โดยไมไดรับการอนุญาตจาก WOOX Innovations อาจสง
ผลใหสิทธิ์การใชงานอุปกรณของผใชเปนโมฆะ
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำามารีไซเคิล 
และใชใหมได
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสและแบตเตอรี่ การกำาจัดผลิตภัณฑเกาเหลานี้อยางถูกตองชวยปองกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้น
กับสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย
ผลิตภัณฑของคุณประกอบดวยแบตเตอรี่ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิด
ผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได
โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำาหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนยรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
หามใชวัสดุบรรจุภัณฑที่ไมจำาเปนทั้งหมด เราพยายามทำาใหบรรจุภัณฑงายตอการแยกชิ้นสวนออกเปนสามสวน
คือ: กระดาษแข็ง (กลอง), โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอธีลีน (ถุง, แผนโฟมปองกัน) 
ตัวเครื่องประกอบดวยวัสดุที่สามารถนำาไปรีไซเคิลและใชซได หากไดรับการแยกชิ้นสวนโดยบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามขอบังคับในทองถิ่นเกี่ยวกับการกำาจัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่เกา และอุปกรณเกา

การทำาสำาเนาโดยไมรับอนุญาตจากขอมูลที่ปองกันการทำาสำาเนาไว เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล แฟมบันทึก
เสียง อาจเปนการฝาฝนลิขสิทธิ์และเปนการกออาชญากรรม ไมควรนำาอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุดประสงคดังกลาว 
อุปกรณเครื่องนี้มีฉลาก:

หมายเหตุ

 • แผนปายบอกขอมูลอุปกรณอยดานหลังของเครื่องเลน

To download the full user manual, visit 
www.philips.com/support.
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