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1 ความปลอดภัย

อานและทำาความเขาใจคำาแนะนำาทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่ม
ใชผลิตภัณฑ หากเกิดความเสียหายเนื่องจากการไมปฏิบัติตามคำา
แนะนำา การรับประกันจะไมมีผลใชได
 
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!
• หามไมใหผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมเปยกฝนหรือน หาม

วางภาชนะที่มีของเหลว เชน แจกัน ใกลกับผลิตภัณฑ หา
กนกระเซ็นลงบนหรือในผลิตภัณฑ ใหถอดปลั๊กไฟออกทันที 
ติดตอฝายดูแลลูกคาของ Philips เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑกอน
เริ่มใช

• หามวางผลิตภัณฑและอุปกรณเสริม รีโมทคอนโทรล
ไวใกลกับเปลวไฟหรือแหลงกำาเนิดความรอนใดๆ รวมถึงแสง
อาทิตยโดยตรง

• หามใสวัตถุใดๆ ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่
เปดไดอื่นๆ บนผลิตภัณฑ

• หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมอุปกรณตอขณะยกเลิกการ
เชื่อมตอกับตัวเครื่อง อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอไปนั้นยังคง
พรอมใชงานอย

• ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบกอนเกิดพายุฟาผา
• เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก อยาดึงที่สาย
• หามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!
• กอนที่คุณจะเชื่อมตอผลิตภัณฑกับเตารับ ควรตรวจดูวาแรงดัน

ไฟฟาตรงกับคาที่พิมพอยบนดานหลังของผลิตภัณฑ อยาเสียบ
ปลั๊กหากคาแรงดันไฟฟาแตกตางกัน

• หามไมใหผลิตภัณฑสัมผัสฝน น แสงแดด หรือความรอนที่
สูงเกินไป

• หลีกเลี่ยงการกระแทกที่ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่ชำารุดอาจกอใหเกิด
ประกายไฟได

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอผลิตภัณฑ!
• ไมควรใหมีนหยดหรือนสาดใสผลิตภัณฑ
• อยาวางสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายไวบนผลิตภัณฑนี้ (เชน 

วัตถุที่บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ)
• อยาวางผลิตภัณฑหรือวัตถุใดบนสายไฟหรือบนอุปกรณไฟฟา

อื่น
• หากผลิตภัณฑถูกขนสงในอุณหภูมิที่ตกวา 5°C ใหแกะกลอง

ผลิตภัณฑแลวรอจนกระทั่งอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหองกอนที่
จะเชื่อมตอปลั๊กไฟ

• ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำาหนดเทานั้น
ความเสี่ยงของความรอนสูง!
• หามติดตั้งผลิตภัณฑในพื้นที่ที่จำากัด และควรใหมีพื้นที่เหลือ

รอบผลิตภัณฑอยางนอยสี่นิ้ว เพื่อใหผลิตภัณฑระบายความ
รอนได 

• ตรวจดูใหแนใจวาผามานหรือวัตถุอื่นๆ ไมบังชองระบายอากาศ
ของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

 • ปายระบุขอมูลผลิตภัณฑอยดานหลังเครื่อง

หมายเหตุสำาคัญสำาหรับผใชในสหราช
อาณาจักร

ฟวสหลัก
ขอมูลนี้ใชไดเฉพาะกับผลิตภัณฑที่ใชปลั๊กไฟแบบสหราชอาณาจักร
ผลิตภัณฑนี้ใชไดกับปลั๊กที่ไดรับการรับรอง ถาคุณเปลี่ยนฟวส 
ใหใชรนที่:
• แสดงคาพิกัดกระแสบนปลั๊ก
• ผานการรับรอง BS 1362 และ
• มีเครื่องหมายรับรอง ASTA
ติดตอตัวแทนจำาหนายของคุณถาคุณไมแนใจเกี่ยวกับชนิดของฟวสที่
จะใช
ขอควรระวัง: เพื่อใหเปนไปตามคำาสั่ง EMC (2004/108/EC) หาม
ถอดปลั๊กออกจากสายไฟ
วิธีเชื่อมตอปลั๊ก
สายไฟมีสีตางๆ กันดังนี้: สีฟา = สายนิวทรัล (N), สีนตาล = สาย
ไฟมีกระแส (L)
ถาสีไมตรงกับสีของปลั๊กของคุณ ใหระบุขั้วปลั๊กของคุณดังนี้:

1 เชื่อมตอสายสีฟาเขากับขั้วที่มีเครื่องหมาย N หรือสีดำา 

2 เชื่อมตอสายสีนตาลเขากับขั้วที่มีเครื่องหมาย L หรือสีแดง

3 หามเชื่อมตอสายใดสายหนึ่งเขากับขั้วสายดินบนปลั๊กที่มี
เครื่องหมาย E (หรือ e) หรือสีเขียว (หรือสีเขียวและสีเหลือง)

กอนปดฝาครอบปลั๊ก ตรวจดูใหแนใจวาที่จับสายไฟหนีบอยบนปลอก
ของสาย ไมใชจับอยบนสายไฟสองเสน
จดลิขสิทธิ์ในสหราชอาณาจักร
การบันทึกและเลนอุปกรณนี้อาจตองไดรับความยินยอม โปรดดูพระ
ราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ป 1956 และ พระราชบัญญัติคมครองศิลปน ป 
1958 ถึง 1972
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2 วิทยุ DAB+ ของคุณ

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

ขอมูลเบื้องตน

ดวยผลิตภัณฑนี้ คุณสามารถ:
• ฟงสถานีวิทยุ FM (รองรับฟงกชัน RDS)
• ฟงสถานีวิทยุ DAB
• ฟงเพลงจากอุปกรณภายนอกผานชองเสียบ AUDIO-IN
• ฟงเพลงจากอุปกรณภายนอกผานการเชื่อมตอ Bluetooth

ภายในกลองมีอะไรบาง

ตรวจสอบและระบุสิ่งของในบรรจุภัณฑ:

a วิทยุดิจิตอล

b คมือผใช

c สายสัญญาณเสียงเขา

d สายไฟ AC

e สายไฟ UK

 

User Manual

OR7200
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ภาพรวมของผลิตภัณฑ

  
a INFO

• กดซหลายครั้งเพื่อแสดงขอมูลที่มี

b SCAN
• กดเพื่อเปดใชงานการคนหาสถานีวิทยุ FM ที่มีความ

แรงถัดไป
• กดปุ่มคางไวเพื่อเปดใชงานการคนหาอัตโนมัติและการ

จัดเก็บสถานีวิทยุ FM

c SOURCE
• หมุนเพื่อเลือกแหลงสัญญาณ
• หมุนเพื่อเปลี่ยนระบบจากโหมดสแตนดบายไปยังโหมด

ปกติ

d 
• กดเพ่ือสลบัระบบระหวางโหมดสแตนดบายและโหมดปกติ
• หมุนเพื่อปรับระดับเสียง

a
b

c
d e

k l

g

h
i

j

f

m

n

e 
• ในโหมดวิทยุ FM ใหหมุนเพื่อจูนสถานีวิทยุดวยตนเอง
• หมุนเพื่อสลับไปมาระหวางเมนู FM หรือ DAB
• ภายใตเมนู FM หรือ DAB ใหกดเพื่อเขาสเมนูระดับลาง

หรือยืนยันตัวเลือก

f PRESET
• หมุนเพื่อเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา

g PROGRAM
• กดเพื่อเปดใชงานการตั้งโปรแกรมของสถานีวิทยุ

h MENU
• กดเพื่อเขาสหรือออกจากเมนู FM หรือ DAB

i หนาจอ LCD

j AC MAIN~
• เชื่อมตอกับสายไฟ AC
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k AUDIO IN
• เชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกดวยสายสัญญาณเสียงเขา

l DAB SOFTWARE
• ชองเสียบสำาหรับการอัพเกรดเฟรมแวร

m 
• ชองเสียบ USB สำาหรับชารจอุปกรณเทานั้น

n เสาอากาศ



6 TH

3 เริ่มตนใชงาน

โปรดทำาตามคำาแนะนำาในบทนี้ตามลำาดับ

ตอสายไฟ

 
ตอสายไฟ AC เขากับชองเสียบ AC MAIN~ แลวตอไปยังเตาเสียบ
บนผนัง 

เปด

กดปุ่ม  หรือหมุนปุ่ม SOURCE
 » ผลิตภัณฑจะสลับไปยังแหลงที่เลือกไวลาสุด

• ในการสลับผลิตภัณฑนี้ไปยังโหมดสแตนดบาย ใหกดปุ่ม 
  อีกครั้ง

ตั้งเวลา

1 ในโหมดสแตนดบาย กดปุ่ม 
  คางไว 2 วินาที
 »  กะพริบตาม (รูปแบบเวลา 12 ชั่วโมง) หรือ 

  (รูปแบบเวลา 24 ชั่วโมง)

2 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกรูปแบบเวลา แลวกดปุ่ม  เพื่อยืนยัน
 » หนวยชั่วโมงจะกะพริบ

3 หมุนปุ่ม  เพื่อทำาการตั้งคาชั่วโมง แลวกดปุ่ม  เพื่อยืนยัน
 » หนวยนาทีจะกะพริบ

4 หมุนปุ่ม  เพื่อตั้งคานาที

5 กดปุ่ม  เพื่อยืนยัน

6 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกวาตองการซิงโครไนซนาฬิกา DAB หรือ
ไม แลวกดปุ่ม  เพื่อยืนยัน

คนหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

กด SCAN เพื่อเปดใชงานการคนหาอัตโนมัติ

 
 » หลังจากตรวจพบสถานีวิทยุที่มีความแรง การคนหาจะ

หยุดและสถานีวิทยุจะถูกกระจายเสียง
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4 ฟงสถานีวิทยุ FM

1 หมุนปุ่ม SOURCE พื่อสลับผลิตภัณฑไปยังโหมด FM

2 คนหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติหรือดวยตนเอง

หมายเหตุ

 • เพื่อใหรับสัญญาณที่ชัดเจน ใหดึงเสาอากาศออกจนสุดและปรับตำาแหนงเสาอากาศ
 • คุณสามารถจัดเก็บสถานีวิทยุ FM ไดสูงสุด 30 สถานี

คนหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

กด SCAN เพื่อเปดใชงานการคนหาอัตโนมัติ

 
 » หลังจากตรวจพบสถานีวิทยุที่มีความแรง การคนหาจะ

หยุดและสถานีวิทยุจะถูกกระจายเสียง

เก็บขอมูลการตั้งสถานีวิทยุโดย
อัตโนมัติ

กดปุ่ม SCAN คางไวเพื่อเปดใชงานการคนหาอัตโนมัติ
 » หลังจากการคนหาเสร็จสิ้น สถานีวิทยุที่จัดเก็บเปนสถานี

แรกจะถูกกระจายเสียง

• ในการจูนสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว ใหหมุนปุ่ม PRESET จนกวา
ความถี่จะปรากฏขึ้น

  

ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุดวยตนเอง

1 หาคลื่นสถานีวิทยุ

2 กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเปดใชงานการตั้งโปรแกรม

3 หมุนปุ่ม 
  เพื่อเลือกลำาดับหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา

4 กดปุ่ม 
  เพื่อยืนยัน
 » สถานีวิทยุจะถูกจัดเก็บตามลำาดับหมายเลขที่เลือก

5 ทำาซตามขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อจัดเก็บสถานีวิทยุเพิ่มเติม
• ในการจูนสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา ใหหมุนปุ่ม PRESET 

จนกวาความถี่จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

 • หากคุณจัดเก็บสถานีวิทยุดวยลำาดับหมายเลขของสถานีอื่น สถานีกอนหนานี้จะถูก
เขียนทับ

2 sec.
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แสดงผลขอมูล RDS

ฟงกชัน Radio Data System (RDS) เปนบริการที่ชวยใหสถานี
วิทยุ FM สงขอมูลเพิ่มเติมได เมื่อคุณจูนสถานีวิทยุ FM ที่สงสัญญาณ 
RDS ชื่อสถานีจะปรากฏขึ้น

1 จูนสถานี RDS

2 กด INFO ซหลายครั้งเพื่อเลื่อนดูขอมูลตอไปนี้ (ถามี):
• ขอความวิทยุ
• ประเภทโปรแกรม เชน [NEWS] (ขาว) [SPORT] 

(กีฬา) [POP M] (เพลงปอป)...
• รายการโปรแกรม
• โมโน/สเตอริโอ
• เวลา
• วันที่

ประเภทโปรแกรม RDS
ประเภท
โปรแกรม

คำาอธิบาย ประเภท
โปรแกรม

คำาอธิบาย

NEWS บริการขาวสาร FINANCE การเงิน
AFFAIRS การเมืองและ

เหตุการณปจจุบัน
CHILDREN โปรแกรม

สำาหรับเด็ก
INFO โปรแกรมขอมูลพิเศษ SOCIAL เรื่องราว

ทางสังคม
SPORT กีฬา RELIGION ศาสนา
EDUCATE การศึกษาและการ

ฝกอบรมขั้นสูง
PHONE IN โทรศัพทเขา

รายการ
วิทยุ

DRAMA ละครวิทยุและ
วรรณกรรม

TRAVEL เดินทาง

CULTURE วัฒนธรรม ศาสนา 
และสังคม

LEISURE สันทนาการ

SCIENCE วิทยาศาสตร JAZZ ดนตรีแจส
VARIED โปรแกรมความบันเทิง COUNTRY เพลงคันทรี
POP M เพลงปอป NATION M เพลงประจำา

ชาติ
ROCK M เพลงร็อค OLDIES เพลงเกา
MOR M เพลงฟงสบาย FOLK M เพลงโฟลค
LIGHT M เพลงคลาสสิกฟง

สบาย
DOCUMENT สารคดี

CLASSICS เพลงคลาสสิก TEST การทดสอบ
การแจง
เตือน

OTHER M โปรแกรมเพลงพิเศษ ALARM ปลุก
WEATHER สภาพอากาศ

ปรับการตั้งคา FM

1 ในโหมดวิทยุ FM ใหกด MENU เพื่อเขาใชเมนู FM

2 หมุนปุ่ม  เพื่อสลับไปมาระหวางเมนู

การตั้งคาการสแกน

  
1 กดปุ่ม  เพื่อเขาใชงานเมนูยอย

2 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกตัวเลือก
•  : คนหาสถานีที่มีความแรงเทานั้น
•  : คนหาทุกสถานีโดยไมคำานึงถึงความ

แรงของสัญญาณของสถานีวาแรงหรือออน

3 กดปุ่ม  เพื่อยืนยันตัวเลือก

การตั้งคาเสียง

  
1 กดปุ่ม  เพื่อเขาใชงานเมนูยอย

2 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกตัวเลือก
•  : อนุญาตใหเอาตพุตสเตอริโอสง

สัญญาณเสียงสเตอริโอออนได
•  : แปลงสัญญาณสเตอริโอเปนเอาตพุต

แบบทำานองเดียว (monophonic) แมวาสถานีจะสงออก
สัญญาณเสียงสเตอริโอที่มีความแรง

3 กดปุ่ม  เพื่อยืนยันตัวเลือก

เมนูระบบ

 
1 กดปุ่ม  เมนูในการเขาใชงานเมนูระบบ

2 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกเมนูยอย
• สำาหรับรายละเอียด โปรดดูหัวขอ 'การใชเมนูระบบ'
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5 ฟงสถานีวิทยุ DAB

หมายเหตุ

 • เพื่อใหรับสัญญาณที่ชัดเจน ใหดึงเสาอากาศออกจนสุดและปรับตำาแหนงเสาอากาศ
 • คุณสามารถตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุ DAB ไดสูงสุด 30 สถานี
 • โปรดตรวจสอบกับรานจำาหนายใกลบานคุณ หรือไปที่ www.WorldDAB.org สำาหรับ

ความถี่วิทยุ DAB ที่ใชงานไดในพื้นที่ของคุณ

สำาหรับการใชงานเปนครั้งแรก

1 หมุนปุ่ม SOURCE เพื่อสลับผลิตภัณฑไปยังโหมด DAB

2 หมุนปุ่ม  ไปจนกวาเมนู [สแกนสมบูรณ] จะปรากฏขึ้น

3 กดปุ่ม  เพื่อเปดใชงานการคนหาอัตโนมัติ
 » ผลิตภัณฑนี้จะจัดเก็บสถานีวิทยุที่มีความแรงของ

สัญญาณเพียงพอโดยอัตโนมัติ

 » หลังจากการจัดเก็บเสร็จสิ้น สถานีวิทยุที่จัดเก็บเปนสถานี
แรกจะถูกกระจายเสียงโดยอัตโนมัติ

4 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกสถานี แลวกดปุ่ม  เพื่อเริ่มฟง

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถสแกนใหมเพื่ออัพเดตรายการของสถานีวิทยุจัดเก็บไว (โปรดดู "การใชเมนู 
DAB" > "สแกนหาสถานีใหม") 

 • คุณสามารถจูนสถานีไดดวยตนเอง (โปรดดู "การใชเมนู DAB" > "จูนสถานีดวย
ตนเอง")

เกี่ยวกับสัญลักษณพิเศษ

สัญลักษณบางสวนอาจปรากฏขึ้นหนาชื่อสถานี
• H: สถานีเปนหนึ่งใน 10 สถานีโปรดของคุณ
• ?: สถานีไมพรอมใชงานหรือใชงานไมได
•  : สถานีเปนสถานีหลักที่มีบริการรอง
•  : สถานีเปนสถานีรอง

การตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุ

1 จูนสถานีวิทยุ DAB

2 กด PROGRAM เพื่อเปดใชการตั้งโปรแกรม

3 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกลำาดับหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา

4 กดปุ่ม  เพื่อยืนยัน
 » สถานีวิทยุจะถูกจัดเก็บตามลำาดับหมายเลขที่เลือก

5 ทำาซตามขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อจัดเก็บสถานีวิทยุเพิ่มเติม
• ในการจูนสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา ใหหมุนปุ่ม PRESET 

จนกวาความถี่จะปรากฏขึ้น 

หมายเหตุ

 • หากคุณจัดเก็บสถานีวิทยุดวยลำาดับหมายเลขของสถานีอื่น สถานีกอนหนานี้จะถูก
เขียนทับ

แสดงผลขอมูล DAB

ในการแสดงผลของการระจายเสียง DAB บรรทัดแรกจะแสดงชื่อ
สถานี และบรรทัดที่สองจะแสดงขอมูลการบริการสำาหรับสถานีปจ
จุบัน
กด INFO ซหลายครั้งเพื่อหมุนดูขอมูลตอไปนี้ (ถามี)
• สวนฉลากแบบไดนามิค (DLS)
• ความแรงของสัญญาณ
• ประเภทโปรแกรม (PTY)
• ชื่อการผสมผสาน
• ความถี่
• อัตราขอผิดพลาดของสัญญาณ
• อัตราบิต Codec
• เวลา
• วันที่

การใชเมนู DAB

1 ในโหมด DAB ใหกด MENU เพื่อเขาใชเมนูDAB

2 หมุนปุ่ม  เพื่อสลับไปมาระหวางเมนู

จูนสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา

 
1 กดปุ่ม  เพื่อเขาสรายการของสถานีจัดเก็บไว

• หากไมมีสถานี DAB ที่ถูกจัดเก็บไว ผลิตภัณฑจะเริ่ม
การคนหาอัตโนมัติ
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2 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกสถานี

3 กดปุ่ม  เพื่อเริ่มฟงเพลง

สแกนหาสถานีใหม

การสแกนสมบูรณแบบจะถูกใชเพื่อการคนหาสถานีวิทยุ DAB ที่
หลากหลาย

 
กดปุ่ม  เพื่อเริ่มการสแกนหาสถานี DAB ที่พรอมใชงาน

 » หลังจากการสแกนเสร็จสิ้น สถานีแรกที่ตรวจพบจะถูก
กระจายเสียง

การจูนหาสถานีดวยตนเอง

ดวยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถจูนหาชอง/ความถี่ที่ตองการดวยตนเอง 
นอกจากการปรับทิศทางของเสาอากาศเพื่อใหรับสัญญาณวิทยุไดดียิ่ง
ขึ้น คุณสมบัตินี้ยังชวยใหสามารถรับสัญญาณที่ชัดเจน

  
1 กดปุ่ม  เพื่อเขาดูรายการสถานี

2 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกสถานีจาก 5A ถึง 13F

 
3 กดปุ่ม  เพื่อยืนยันตัวเลือก

DRC (การควบคุมชวงไดนามิค)

DRC จะเพิ่มหรือลบการชดเชยในระดับหนึ่งเพื่อใหเกิดความแตกตาง
ของชวงไดนามิคระหวางสถานีวิทยุ

 
1 กดปุ่ม  เพื่อเขาใชงานเมนูยอย

2 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกตัวเลือก (เครื่องหมายดอกจันหลังตัวเลือก
จะแสดงการตั้งคาปจจุบัน)
•  : ไมใชการชดเชย

•  : ใชการชดเชยปานกลาง
•  : ใชการชดเชยสูงสุด

3 กดปุ่ม  เพื่อยืนยันตัวเลือก

ลบสถานีที่ไมถูกตอง

ตัวเลือกนี้จะแสดงรายการสถานีที่ใชงานอย และลบทุกสถานีที่อยใน
รายการแตไมมีบริการในพื้นที่ของคุณ เครื่องหมายคำาถาม (?) จะ
ปรากฏขึ้นหนาชื่อของสถานีที่ไมถูกตอง

 
1 กดปุ่ม  เพื่อเขาใชงานเมนูยอย

2 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกตัวเลือก
•  : ยอนกลับไปยังเมนูกอนหนา
•  : ลบสถานีที่ไมถูกตองออกจากรายการสถานี

3 กดปุ่ม  เพื่อยืนยันตัวเลือก

เมนูระบบ

  
1 กดปุ่ม  เมนูในการเขาใชงานเมนูระบบ

2 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกเมนูยอย
• สำาหรับรายละเอียด โปรดดูหัวขอ 'การใชเมนูระบบ'
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6 การใชเมนูระบบ

ใชเมนูระบบเพื่อ
• ตรวจสอบเวอรชันของซอฟตแวรปจจุบันของผลิตภัณฑนี้
• อัพเกรดซอฟตแวร และ
• รีเซ็ตผลิตภัณฑเปนสถานะเริ่มตนจากโรงงาน

ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวรในปจจุบัน

  
กดปุ่ม  เพื่อแสดงเวอรชันของซอฟตแวรปจจุบัน

รีเซ็ตผลิตภัณฑ

  
1 กดปุ่ม  เพื่อแสดงตัวเลือก

2 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกตัวเลือก
•  : ยอนกลับไปยังเมนูกอนหนา
•  : รีเซ็ตผลิตภัณฑเปนสถานะเริ่มตนจากโรงงาน

3 กดปุ่ม  เพื่อยืนยันตัวเลือก

การอัพเกรดซอฟตแวร

  
 

1 ไปที่ www.philips.com/support

2 คนหาขอมูลผลิตภัณฑของคุณดวยคำาสำาคัญ "ORT7500/12"
 » เมื่อมีชุดการอัพเกรดพรอมใชงาน ลิงคของ"Firmware 

Upgrade Readme File" จะสามารถเขาถึงได ขอความ
ที่ถูกตองของลิงคนี้อาจแตกตางกันไปในแตละภาษา

3 คลิกที่ลิงค “Firmware Upgrade Readme File"

4 อานและทำาความเขาใจคำาแนะนำาเกี่ยวกับการอัพเกรด
ซอฟตแวร

5 ทำาตามคำาแนะนำาเพื่อทำาการอัพเกรดใหเสร็จสิ้น



12 TH

7 ฟงอุปกรณภายนอก

คุณสามารถฟงเพลงจากอุปกรณเสียงภายนอกผานเครื่องเลนนี้ได 
เชน เครื่องเลน MP3

1 หมุนปุ่ม SOURCE สลับผลิตภัณฑไปยังโหมดสัญญาณเสียง
เขา

2 เชื่อมตอสายสัญญาณเสียงเขากับ
• ชองเสียบ AUDIO IN ที่แผงดานหลังของผลิตภัณฑนี้ 

และ
• แจ็คหูฟงของอุปกรณภายนอก

3 เลนอุปกรณภายนอก (โปรดดูคมือการใชงานของอุปกรณนั้น) 
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8 เลนเพลงผาน 
Bluetooth

ดวยผลิตภัณฑนี้ คุณสามารถสตรีมเสียงจากเครื่องเลน Bluetooth ได
แอปพลิเคชัน Philips DigitalRadio มีใน Apple App Store และ 
Google Play Store เพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
โปรดดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันในอุปกรณอัจฉริยะของคุณ

หมายเหตุ

 • Gibson Innovations ไมรับรองวาจะใชงานไดกับอุปกรณ Bluetooth ทั้งหมด
 • กอนที่จะจับคอุปกรณกับระบบนี้ โปรดอานคมือการใชงานของอุปกรณ Bluetooth เกี่ยว

กับความสามารถในการใชงานรวมกัน
 • ผลิตภัณฑสามารถจดจำาอุปกรณที่จับคไดสูงสุด 4 อุปกรณ
 • ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth บนอุปกรณของคุณแลว และตั้ง

คาใหอุปกรณ Bluetooth อื่นสามารถมองเห็นอุปกรณของคุณได
 • ระยะหางที่สามารถใชงานไดระหวางระบบนี้กับอุปกรณ Bluetooth จะอยที่ประมาณ 

10 เมตร (30 ฟุต)
 • สิ่งกีดขวางระหวางระบบนี้ และอุปกรณ Bluetooth สามารถลดระยะการทำางานของ

ระบบได
 • เก็บใหหางจากอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่อาจมีสัญญาณรบกวน

หมายเหตุ

 • หากอุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อมตอรองรับ Advanced Audio Distribution Profile 
(A2DP) คุณสามารถฟงเพลงที่จัดเก็บบนอุปกรณผานระบบนี้ได 

 • และหากอุปกรณรองรับ Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) คุณ
สามารถควบคุมการเลนบนผลิตภัณฑนี้ได

 • หากอุปกรณที่เชื่อมตอไมรองรับ AVRCP ใหควบคุมการเลนบนอุปกรณที่เชื่อมตอ

1 หมุนปุ่ม SOURCE เพื่อสลับผลิตภัณฑไปยังโหมด BT
 » หากไมมีอุปกรณ Bluetooth เชื่อมตอ [Bluetooth 

No Connection] (ไมมีการเชื่อมตอ Bluetooth ) จะ
เลื่อนขึ้น

2 บนอุปกรณของคุณ ใหคนหาอุปกรณ Bluetooth ในรายการอุ
ปกรณ ใหเลือก ORT7500
• หากขอความพรอมตเพื่ออนุญาตการเชื่อมตอ Bluetooth 

กับ ORT7500 ปรากฏขึ้น ใหยืนยัน
 » เมื่อการเชื่อมตอสำาเร็จ [BT Connected] จะปรากฏขึ้น

บนจอภาพ LCD ของผลิตภัณฑนี้

3 เลนแทร็คในอุปกรณที่เชื่อมตออย
• ในการหยุดชั่วคราวหรือเลนตอ กด 
• ในการขามไปยังแทร็คกอนหนาหรือถัดไป กด  / 
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9 ชารจอุปกรณของคุณ

เชื่อมตออุปกรณของคุณเขากับชองเสียบ USB  ที่ดานหลังของ
ผลิตภัณฑ

 » เมื่ออุปกรณถูกจดจำา จะเริ่มชารจไฟได

หมายเหตุ

 • Gibson Innovations ไมรับประกันวาจะสามารถใชงานผลิตภัณฑนี้ไดกับอุปก
รณทั้งหมด

 • ชองเสียบ USB  สำาหรับชารจเทานั้น
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10 ปรับระดับเสียง

หมุนปุ่ม 
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11 ขอมูลผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

 • ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ขอมูลทั่วไป

ระดับกำาลังไฟ AC 100-240 V~, 50/60 Hz
การใชพลังงานขณะใชงาน 15 W
การใชพลังงานขณะสแตนดบาย < 1W
ขนาด (ตัวเครื่อง) 325 x 175 x 167 มม.
นหนัก (ตัวเครื่อง) 3.5 กก.

จูนเนอร

ชวงหาคลื่น FM: 87.50 - 108.00 MHz; 
DAB: 174.928-239.200 MHz

ระยะหาคลื่น 50 kHz
ความไว DAB (EN50248) < -95 dbm
ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม < 2%
อัตราสวนสัญญาณตอการ
รบกวน

> 50 dB

จำานวนของสถานีวิทยุที่ตั้ง
ไวลวงหนา

30 (FM), 30 (DAB)

แอมพลิไฟเออร

อัตรากำาลังขับ 10 W x 2 RMS
การตอบสนองตอความถี่ 60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน > 65 dB
Aux Input 0.5 V RMS 20 kohm

ลำาโพง

ความตานทานของลำาโพง 6 โอหม
ตัวขับเสียง 2 X 3" เต็มชวงเสียง
ความไว >82 dB/m/W

Bluetooth

ระบบการสื่อสาร Bluetooth Standard เวอรชัน 2.0
เอาตพุต             Bluetooth Standard Power Class 2
ชวงการสื่อสารสูงสุด พื้นที่ที่ไมมีสิ่งใดปดกั้นสัญญาณประมาณ 

10 ม. (30 ฟุต)
ยานความถี่ ยานความถี่ 2.4 GHz (2.4000 GHz - 

2.4835 GHz)
โปรไฟล Bluetooth 
ที่ใชรวมกันได

Advanced Audio Distribution Profile 
(A2DP)
Audio Video Remote Control Profile 
(AVRCP)

การเขารหัสที่รองรับ
- รับ
- สง

 
SBC (Sub Band Codec)
SBC (Sub Band Codec)
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12 วิธีแกไขปญหา

คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซมผลิตภัณฑดวย
ตัวคุณเอง 
หากคุณประสบปญหาในการใชงานผลิตภัณฑนี้ โปรดตรวจสอบหัว
ขอดังตอไปนี้กอนนำาเครื่องเขารับบริการ หากยังไมสามารถแกไขปญ
หาได โปรดไปที่เว็บเพจ Philips (www.philips.com/support) เมื่อ
คุณติดตอ Philips ควรวางผลิตภัณฑไวใกลๆ และเตรียมหมายเลขรน
และหมายเลขผลิตภัณฑใหพรอม

ทั่วไป

ไฟไมเขา
 • ตรวจดูใหแนใจวาเชื่อมตอสายไฟ AC อยางเหมาะสม
 • ตรวจดูใหแนใจวามีไฟที่เตารับ AC

ไมมีเสียง
 • ปรับระดับเสียง
 • เมื่อรับฟงอุปกรณภายนอก ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณภายนอก

ไมไดปดเสียงไว

ไมมีการตอบสนองใดๆ จากผลิตภัณฑ
• ตรวจดูใหแนใจวามีการจายไฟ
• ปดเครื่องแลวเปดเครื่องอีกครั้ง

รับคลื่นวิทยุไดไมดี
 • สัญญาณออนกำาลังลงเนื่องจากคลื่นรบกวนจากไฟฟาหรือ

สิ่งกีดขวางในอาคาร ยายผลิตภัณฑไปยังที่ที่ปราศจากคลื่น
รบกวน

 • ตรวจดูใหแนใจวาเสาอากาศถูกดึงออกจนสุด ปรับตำาแหนง
ของเสาอากาศ

การตั้งคานาฬิกาจะถูกลบออก
• ระบบไฟฟาขัดของหรือไมไดเสียบอะแดปเตอรไฟ AC
• ตั้งนาฬิกาอีกครั้ง

เกี่ยวกับการเชื่อมตอ Bluetooth

ผลิตภัณฑนี้ไมสามารถเลนเพลงไดหลังจากที่เชื่อมตอ 
Bluetooth สำาเร็จแลว
 • อุปกรณดังกลาวไมสามารถใชกับผลิตภัณฑนี้เพื่อเลนเพลงได 

คุณภาพเสียงไมดีหลังจากเชื่อมตอกับอุปกรณที่เปดใช 
Bluetooth
 • การรับสัญญาณ Bluetooth ไมชัดเจน ยายอุปกรณใหเขา

ใกลกับผลิตภัณฑนี้มากขึ้น หรือนำาสิ่งกีดขวางออก

ไมสามารถเชื่อมตอกับผลิตภัณฑนี้ได
 • อุปกรณไมรองรับโปรไฟลที่ผลิตภัณฑนี้จำาเปนตองใช 
 • อุปกรณไมไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth โปรดดูคมือ

ผใชของอุปกรณเพื่อคนหาวิธีการเปดใชงานฟงกชันดังกลาว
 • ผลิตภัณฑนี้ไมอยในโหมดการจับค 
 • ผลิตภัณฑนี้ถูกเชื่อมตอกับอุปกรณที่เปดใช Bluetooth อื่น

แลว ยกเลิกการเชื่อมตอกับอุปกรณนั้นแลวลองอีกครั้ง

อุปกรณมือถือที่จับคไวมีการเชื่อมตอและยกเลิกการเชื่อมตอ
ตลอดเวลา
 • การรับสัญญาณ Bluetooth ไมชัดเจน ยายอุปกรณใหเขา

ใกลกับผลิตภัณฑนี้มากขึ้น หรือนำาสิ่งกีดขวางออก
 • โทรศัพทมือถือบางรนอาจเชื่อมตอและยกเลิกการเชื่อมตอ

ตลอดเวลาเมื่อคุณโทรศัพทหรือวางสาย ซึ่งไมใชการทำางานผิด
ปกติของผลิตภัณฑนี้

 • สำาหรับอุปกรณบางชนิด การเชื่อมตอ Bluetooth อาจ
ปดการใชงานคุณสมบัติประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
ไมใชการทำางานผิดปกติของผลิตภัณฑนี้
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13 คำาประกาศ

การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่ทำากระตออุปกรณนี้โดยไมไดรับ
การอนุญาตจาก Gibson Innovations อาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุ
ปกรณของผใชเปนโมฆะ

ความสอดคลองกับมาตรฐาน

  
ในที่นี้ Gibson Innovations ขอแจงใหทราบวาผลิตภัณฑนี้เปนไป
ตามขอกำาหนดที่สำาคัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวของอื่นๆ ของ Directive 
1999/5/EC คุณสามารถดูคำาประกาศวาดวยการปฏิบัติตามขอกำาหนด
ไดที่ www.philips.com/support

 
อุปกรณนี้เปนอุปกรณ CLASS II พรอมฉนวนหมสองชั้น และไมมี
สายดินปองกันมาให

รักษาสิ่งแวดลอม

การกำาจัดผลิตภัณฑเกาของคุณ

  
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวน
ประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำามารีไซเคิล และใชใหมได

  
สัญลักษณนี้บนผลิตภัณฑหมายความวาผลิตภัณฑนี้ไดรับการผลิต
ภายใต European Directive 2012/19/EU โปรดศึกษาระเบียบการ
ในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ปฏิบัติตามกฎของทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะภายในบาน 
การกำาจัดผลิตภัณฑเกาของคุณอยางถูกตองชวยปองกันผลสืบเนื่อง
ทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม และสุขภาพของมนุษย

ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
บรรจุภัณฑที่ไมจำาเปนทั้งหมดไดถูกตัดออกไป เราพยายาม
ทำาใหบรรจุภัณฑแยกเปนวัสดุสามชนิดไดงาย ไดแก กระดาษแข็ง 
(กลอง) โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอทธิลีน (ถุง แผน
โฟมปองกัน)
เครื่องเลนของคุณใชวัสดุที่สามารถรีไซเคิลและนำากลับมาใชใหมได 
หากถอดแยกชิ้นสวนโดยบริษัทผชำานาญการ โปรดปฏิบัติตา
มกฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการกำาจัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่ที่
ใชหมดแลว และอุปกรณเกา

คำาประกาศเครื่องหมายการคา

  
ตัวอักษรสัญลักษณและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนซึ่งครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และการ
ใชเครื่องหมายดังกลาวโดย Gibson Innovations Limited นั้นอยภาย
ใตการไดรับอนุญาต เครื่องหมายการคา และชื่อทางการคาอื่นๆ นั้น 
เปนของเจาของผลิตภัณฑนั้นๆ

http://www.philips.com/support


19



Specifications are subject to change without notice.
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson 
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. 
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

ORT7500_10_UM_V1.0


	1	ความปลอดภัย
	หมายเหตุสำคัญสำหรับผใชในสหราชอาณาจักร

	2	วิทยุ DAB+ ของคุณ
	ขอมูลเบื้องตน
	ภายในกลองมีอะไรบาง
	ภาพรวมของผลิตภัณฑ

	3	เริ่มตนใชงาน
	ตอสายไฟ
	เปด
	ตั้งเวลา
	คนหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ


	4	ฟงสถานีวิทยุ FM
	คนหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ
	เก็บขอมูลการตั้งสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ
	ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุดวยตนเอง
	แสดงผลขอมูล RDS
	ประเภทโปรแกรม RDS

	ปรับการตั้งคา FM
	การตั้งคาการสแกน
	การตั้งคาเสียง
	เมนูระบบ


	5	ฟงสถานีวิทยุ DAB
	สำหรับการใชงานเปนครั้งแรก
	เกี่ยวกับสัญลักษณพิเศษ

	การตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุ
	แสดงผลขอมูล DAB
	การใชเมนู DAB
	จูนสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา
	สแกนหาสถานีใหม
	การจูนหาสถานีดวยตนเอง
	DRC (การควบคุมชวงไดนามิค)
	ลบสถานีที่ไมถูกตอง
	เมนูระบบ


	6	การใชเมนูระบบ
	ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวรในปจจุบัน
	รีเซ็ตผลิตภัณฑ
	การอัพเกรดซอฟตแวร

	7	ฟงอุปกรณภายนอก
	8	เลนเพลงผาน Bluetooth
	9	ชารจอุปกรณของคุณ
	10	ปรับระดับเสียง
	11	ขอมูลผลิตภัณฑ
	ขอมูลทั่วไป
	จูนเนอร
	แอมพลิไฟเออร
	ลำโพง
	Bluetooth

	12	วิธีแกไขปญหา
	ทั่วไป
	เกี่ยวกับการเชื่อมตอ Bluetooth


