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Philips

2 sec.

ปรับการตั้งคา FM
สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รตั้งค� FM โปรดเยี่ยมชม 
www.philips.com/support เพื่อด�วนโหลดคมือก�รใชง�นฉบับเต็ม

ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุดวยตนเอง

1 ห�คลื่นสถ�นีวิทยุ

2 กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเปดใชง�นก�รตั้งโปรแกรม

3 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกลำ�ดับหม�ยเลขที่ตั้งไวลวงหน�

4 กดปุ่ม  เพื่อยืนยัน

5 ทำ�ซต�มขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อจัดเก็บสถ�นีวิทยุเพิ่มเติม

เก็บขอมูลการตั้งสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1 กดปุ่ม SCAN ค�งไวเพื่อเปดใชง�นก�รคนห�อัตโนมัติ

2 หมุนปุ่ม PRESET เพื่อเลือกสถ�นีวิทยุที่จัดเก็บไว

1 ความปลอดภัย
อ�นและทำ�คว�มเข�ใจคำ�แนะนำ�ทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่มใชผลิตภัณฑ ห�กเกิดคว�มเสียห�ยเนื่องจ�
กก�รไมปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ� ก�รรับประกันจะไมมีผลใชได
 
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!
• ห�มไมใหผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมเปยกฝนหรือน ห�มว�งภ�ชนะที่มีของเหลว เชน แจกัน ใกลกับ

ผลิตภัณฑ ห�กนกระเซ็นลงบนหรือในผลิตภัณฑ ใหถอดปลั๊กไฟออกทันที ติดตอฝ�ยดูแลลูกค�ของ 
Philips เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑกอนเริ่มใช

• ห�มว�งผลิตภัณฑและอุปกรณเสริม รีโมทคอนโทรลไวใกลกับเปลวไฟหรือแหลงกำ�เนิดคว�มรอนใดๆ 
รวมถึงแสงอ�ทิตยโดยตรง

• ห�มใสวัตถุใดๆ ลงในชองระบ�ยคว�มรอนหรือชองที่เปดไดอื่นๆ บนผลิตภัณฑ

• ห�กใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมอุปกรณตอขณะยกเลิกก�รเชื่อมตอกับตัวเครื่อง อุปกรณที่ยกเลิกก�รเชื่อม
ตอไปนั้นยังคงพรอมใชง�นอย

• ถอดปลั๊กออกจ�กเต�เสียบกอนเกิดพ�ยุฟ�ผ�

• เมื่อคุณปลดก�รเชื่อมตอส�ยไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก อย�ดึงที่ส�ย

• ห�มถอดฝ�ครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดข�ด

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!
• กอนที่คุณจะเชื่อมตอผลิตภัณฑกับเต�รับ ควรตรวจดูว�แรงดันไฟฟ�ตรงกับค�ที่พิมพอยบนด�นหลังของ

ผลิตภัณฑ อย�เสียบปลั๊กห�กค�แรงดันไฟฟ�แตกต�งกัน

• ห�มไมใหผลิตภัณฑสัมผัสฝน น แสงแดด หรือคว�มรอนที่สูงเกินไป

• หลีกเลี่ยงก�รกระแทกที่ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่ชำ�รุดอ�จกอใหเกิดประก�ยไฟได

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอผลิตภัณฑ!
• ไมควรใหมีนหยดหรือนส�ดใสผลิตภัณฑ

• อย�ว�งสิ่งของที่อ�จกอใหเกิดอันตร�ยไวบนผลิตภัณฑนี้ (เชน วัตถุที่บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ)

• อย�ว�งผลิตภัณฑหรือวัตถุใดบนส�ยไฟหรือบนอุปกรณไฟฟ�อื่น

• ห�กผลิตภัณฑถูกขนสงในอุณหภูมิที่ตกว� 5°C ใหแกะกลองผลิตภัณฑแลวรอจนกระทั่งอุณหภูมิเท�กับ
อุณหภูมิหองกอนที่จะเชื่อมตอปลั๊กไฟ

• ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำ�หนดเท�นั้น

ความเสี่ยงของความรอนสูง!
• ห�มติดตั้งผลิตภัณฑในพื้นที่ที่จำ�กัด และควรใหมีพื้นที่เหลือรอบผลิตภัณฑอย�งนอยสี่นิ้ว เพื่อ

ใหผลิตภัณฑระบ�ยคว�มรอนได 

• ตรวจดูใหแนใจว�ผ�ม�นหรือวัตถุอื่นๆ ไมบังชองระบ�ยอ�ก�ศของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

 • ป�ยระบุขอมูลผลิตภัณฑอยด�นหลังเครื่อง

หมายเหตุสำาคัญสำาหรับผใชในสหราชอาณาจักร
ฟวสหลัก
ขอมูลนี้ใชไดเฉพ�ะกับผลิตภัณฑที่ใชปลั๊กไฟแบบสหร�ชอ�ณ�จักร
ผลิตภัณฑนี้ใชไดกับปลั๊กที่ไดรับก�รรับรอง ถ�คุณเปลี่ยนฟวส ใหใชรนที่:
• แสดงค�พิกัดกระแสบนปลั๊ก

• ผ�นก�รรับรอง BS 1362 และ

• มีเครื่องหม�ยรับรอง ASTA

ติดตอตัวแทนจำ�หน�ยของคุณถ�คุณไมแนใจเกี่ยวกับชนิดของฟวสที่จะใช
ขอควรระวัง: เพื่อใหเปนไปต�มคำ�สั่ง EMC (2004/108/EC) ห�มถอดปลั๊กออกจ�กส�ยไฟ

วิธีเชื่อมตอปลั๊ก
ส�ยไฟมีสีต�งๆ กันดังนี้: สีฟ� = ส�ยนิวทรัล (N), สีนต�ล = ส�ยไฟมีกระแส (L)
ถ�สีไมตรงกับสีของปลั๊กของคุณ ใหระบุขั้วปลั๊กของคุณดังนี้:

1 เชื่อมตอส�ยสีฟ�เข�กับขั้วที่มีเครื่องหม�ย N หรือสีดำ� 

2 เชื่อมตอส�ยสีนต�ลเข�กับขั้วที่มีเครื่องหม�ย L หรือสีแดง

3 ห�มเชื่อมตอส�ยใดส�ยหนึ่งเข�กับขั้วส�ยดินบนปลั๊กที่มีเครื่องหม�ย E (หรือ e) หรือสีเขียว (หรือสีเขียว
และสีเหลือง)

กอนปดฝ�ครอบปลั๊ก ตรวจดูใหแนใจว�ที่จับส�ยไฟหนีบอยบนปลอกของส�ย ไมใชจับอยบนส�ยไฟสองเสน

จดลิขสิทธิ์ในสหราชอาณาจักร
ก�รบันทึกและเลนอุปกรณนี้อ�จตองไดรับคว�มยินยอม โปรดดูพระร�ชบัญญัติลิขสิทธิ์ ป 1956 และ พระร�ช
บัญญัติคมครองศิลปน ป 1958 ถึง 1972

2 คำาประกาศ
ก�รเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่ทำ�กระตออุปกรณนี้โดยไมไดรับก�รอนุญ�ตจ�ก Gibson Innovations อ�จสง
ผลใหสิทธิ์ก�รใชง�นอุปกรณของผใชเปนโมฆะ

ความสอดคลองกับมาตรฐาน    
ในที่นี้ Gibson Innovations ขอแจงใหทร�บว�ผลิตภัณฑนี้เปนไปต�ม
ขอกำ�หนดที่สำ�คัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวของอื่นๆ ของ Directive 1999/5/
EC คุณส�ม�รถดูคำ�ประก�ศว�ดวยก�รปฏิบัติต�มขอกำ�หนดไดที่  
www.philips.com/support
 
อุปกรณนี้เปนอุปกรณ CLASS II พรอมฉนวนหมสองชั้น และไมมีส�ยดินปองกันม�ให

รักษาสิ่งแวดลอม
การกำาจัดผลิตภัณฑเกาของคุณ    
ผลิตภัณฑของคุณไดรับก�รออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวนประกอบที่มีคุณภ�พสูงซึ่งส�ม�รถ
นำ�ม�รีไซเคิล และใชใหมได
  
สัญลักษณนี้บนผลิตภัณฑหม�ยคว�มว�ผลิตภัณฑนี้ไดรับก�รผลิตภ�ยใต European Directive 
2012/19/EU โปรดศึกษ�ระเบียบก�รในทองถิ่นว�ดวยก�รแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟ�และ
อิเล็กทรอนิกส ปฏิบัติต�มกฎของทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะภ�ยในบ�น ก�รกำ�จัด
ผลิตภัณฑเก�ของคุณอย�งถูกตองชวยปองกันผลสืบเนื่องท�งลบที่อ�จเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม และ
สุขภ�พของมนุษย

ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
บรรจุภัณฑที่ไมจำ�เปนทั้งหมดไดถูกตัดออกไป เร�พย�ย�มทำ�ใหบรรจุภัณฑแยกเปนวัสดุส�มชนิดไดง�ย ไดแก 
กระด�ษแข็ง (กลอง) โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอทธิลีน (ถุง แผนโฟมปองกัน)
เครื่องเลนของคุณใชวัสดุที่ส�ม�รถรีไซเคิลและนำ�กลับม�ใชใหมได ห�กถอดแยกชิ้นสวนโดยบริษัทผชำ�น�ญ
ก�ร โปรดปฏิบัติต�มกฎขอบังคับทองถิ่นว�ดวยก�รกำ�จัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่ที่ใชหมดแลว และอุปกรณเก�

คำาประกาศเครื่องหมายการคา    
ตัวอักษรสัญลักษณและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหม�ยก�รค�จดทะเบียนซึ่ง
ครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และก�รใชเครื่องหม�ยดังกล�วโดย Gibson 
Innovations Limited นั้นอยภ�ยใตก�รไดรับอนุญ�ต เครื่องหม�ยก�รค� และชื่อ
ท�งก�รค�อื่นๆ นั้น เปนของเจ�ของผลิตภัณฑนั้นๆ

2 sec.

1 ในโหมดสแตนดบ�ย กดปุ่ม  ค�งไว 2 วิน�ที

2 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกรูปแบบเวล� แลวกดปุ่ม  เพื่อยืนยัน

3 หมุนปุ่ม  เพื่อทำ�ก�รตั้งค�ชั่วโมง แลวกดปุ่ม  เพื่อยืนยัน

4 หมุนปุ่ม  เพื่อตั้งค�น�ที

5 กดปุ่ม  เพื่อยืนยัน

6 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกว�ตองก�รซิงโครไนซน�ฬิก� DAB หรือไม แลวกดปุ่ม  เพื่อยืนยัน
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Bluetooth
ON

ORT7500

1 หมุนปุ่ม SOURCE เพื่อสลับผลิตภัณฑไปยังโหมด BT

2 เปดใชง�นฟงกชัน BT บนอุปกรณของคุณ และคนห�อุปกรณ Bluetooth ที่จับ

คกันได ในร�ยก�รอุปกรณ ใหเลือก ORT7500
 » เมื่อก�รเชื่อมตอสำ�เร็จ [BT Connected] จะปร�กฏขึ้นบนจอภ�พ LCD ของ

ผลิตภัณฑนี้

3 เลนแทร็คในอุปกรณที่เชื่อมตออย

DigitalRadio

+

User Manual
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Register your product and get support at
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ในก�รด�วนโหลดคมือก�รใชง�นฉบับเต็ม โปรดเยี่ยมชม www.philips.com/support

เพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑนี้ โปรดด�วนโหลดแอปพลิเคชัน 
Philips DigitalRadio จ�กApple App Store หรือ Google Play และติดตั้ง
แอปพลิเคชันบนอุปกรณอัจฉริยะของคุณ

ขอมูลผลิตภัณฑ

ขอมูลทั่วไป

ระดับกำ�ลังไฟ AC 100-240 V~, 50/60 Hz
ก�รใชพลังง�นขณะสแตนดบ�ย < 1W
ขน�ด (ตัวเครื่อง) 325 x 175 x 167 มม.
นหนัก (ตัวเครื่อง) 3.5 กก.

จูนเนอร

ชวงห�คลื่น FM: 87.50 - 108.00 MHz; 
DAB: 174.928-239.200 MHz

ระยะห�คลื่น 50 kHz
คว�มไว DAB (EN50248) < -95 dbm
จำ�นวนของสถ�นีวิทยุที่ตั้งไวลวงหน� 30 (FM), 30 (DAB)

แอมพลิไฟเออร

อัตร�กำ�ลังขับ 10 W x 2 RMS
ก�รตอบสนองตอคว�มถี่ 60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
อัตร�สวนสัญญ�ณตอก�รรบกวน > 65 dB

ลำาโพง

คว�มต�นท�นของลำ�โพง 6 โอหม
คว�มไว >82 dB/m/W

AUDIO IN

DAB+

สำาหรับการใชงานเปนครั้งแรก

1 หมุนปุ่ม SOURCE เพื่อสลับผลิตภัณฑไปยังโหมด DAB

2 หมุนปุ่ม  ไปจนกว�เมนู [สแกนสมบูรณ] จะปร�กฏขึ้น

3 กดปุ่ม  เพื่อเปดใชง�นก�รคนห�อัตโนมัติ

4 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกสถ�นี แลวกดปุ่ม  เพื่อเริ่มฟง

การตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุ

1 จูนสถ�นีวิทยุ DAB

2 กด PROGRAM เพื่อเปดใชก�รตั้งโปรแกรม

3 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกลำ�ดับหม�ยเลขที่ตั้งไวลวงหน�

4 กดปุ่ม  เพื่อยืนยัน

5 ทำ�ซต�มขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อจัดเก็บสถ�นีวิทยุเพิ่มเติม

การใชเมนู DAB

1 ในโหมด DAB ใหกด MENU เพื่อเข�ใชเมนูDAB

2 หมุนปุ่ม  เพื่อสลับไปม�ระหว�งเมนู

3 กดปุ่ม  เพื่อเข�ใชเมนู

สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนู DAB โปรดเยี่ยมชม  
www.philips.com/support เพื่อด�วนโหลดคมือก�รใชง�นฉบับเต็ม

Bluetooth

ระบบก�รสื่อส�ร Bluetooth Standard เวอรชัน 2.0
เอ�ตพุต             Bluetooth Standard Power Class 2
ชวงก�รสื่อส�รสูงสุด พื้นที่ที่ไมมีสิ่งใดปดกั้นสัญญ�ณประม�ณ 10 ม. (30 ฟุต)
ย�นคว�มถี่ ย�นคว�มถี่ 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
โปรไฟล Bluetooth ที่ใชรวมกันได Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
ก�รเข�รหัสที่รองรับ
- รับ
- สง

 
SBC (Sub Band Codec)
SBC (Sub Band Codec)
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