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เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่

กการไมปฏิบัติตามคำ�แนะนำ� การรับประกันจะไมมีผลใชได

ORT7500

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!
• หามไมใหผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมเปยกฝนหรือน หามวางภาชนะที่มีของเหลว เชน แจกัน ใกลกับ
ผลิตภัณฑ หากนกระเซ็นลงบนหรือในผลิตภัณฑ ใหถอดปลั๊กไฟออกทันที ติดตอฝายดูแลลูกคาของ
Philips เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑกอนเริ่มใช

•
•
•
•
•
•

หามวางผลิตภัณฑและอุปกรณเสริม รีโมทคอนโทรลไวใกลกับเปลวไฟหรือแหลงกำ�เนิดความรอนใดๆ
รวมถึงแสงอาทิตยโดยตรง
หามใสวัตถุใดๆ ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่เปดไดอื่นๆ บนผลิตภัณฑ

•
•
•
•

ขอกำ�หนดที่สำ�คัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวของอื่นๆ ของ Directive 1999/5/

หมายเหตุสำ�คัญสำ�หรับผใชในสหราชอาณาจักร

EC คุณสามารถดูคำ�ประกาศวาดวยการปฏิบัติตามขอกำ�หนดไดที่

ขอมูลนี้ใชไดเฉพาะกับผลิตภัณฑที่ใชปลั๊กไฟแบบสหราชอาณาจักร

อุปกรณนี้เปนอุปกรณ CLASS II พรอมฉนวนหมสองชั้น และไมมีสายดินปองกันมาให

ผลิตภัณฑนี้ใชไดกับปลั๊กที่ไดรับการรับรอง ถาคุณเปลี่ยนฟวส ใหใชรนที่:
• แสดงคาพิกัดกระแสบนปลั๊ก

•
•

รักษาสิ่งแวดลอม

การกำ�จัดผลิตภัณฑเกาของคุณ

ผานการรับรอง BS 1362 และ

ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถ

มีเครื่องหมายรับรอง ASTA

วิธีเชื่อมตอปลั๊ก

เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก อยาดึงที่สาย

www.philips.com/support

ฟวสหลัก

ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบกอนเกิดพายุฟาผา

นำ�มารีไซเคิล และใชใหมได

ขอควรระวัง: เพื่อใหเปนไปตามคำ�สั่ง EMC (2004/108/EC) หามถอดปลั๊กออกจากสายไฟ

สัญลักษณนี้บนผลิตภัณฑหมายความวาผลิตภัณฑนี้ไดรับการผลิตภายใต European Directive
2012/19/EU โปรดศึกษาระเบียบการในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและ

สายไฟมีสีตางๆ กันดังนี้: สีฟา = สายนิวทรัล (N), สีนตาล = สายไฟมีกระแส (L)

อิเล็กทรอนิกส ปฏิบัติตามกฎของทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะภายในบาน การกำ�จัด

ถาสีไมตรงกับสีของปลั๊กของคุณ ใหระบุขั้วปลั๊กของคุณดังนี้:

หามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด

หามไมใหผลิตภัณฑสัมผัสฝน น แสงแดด หรือความรอนที่สูงเกินไป
หลีกเลี่ยงการกระแทกที่ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่ชำ�รุดอาจกอใหเกิดประกายไฟได

ผลิตภัณฑเกาของคุณอยางถูกตองชวยปองกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม และ
สุขภาพของมนุษย

เชื่อมตอสายสีฟาเขากับขั้วที่มีเครื่องหมาย N หรือสีดำ�

1

เชื่อมตอสายสีนตาลเขากับขั้วที่มีเครื่องหมาย L หรือสีแดง

2

หามเชื่อมตอสายใดสายหนึ่งเขากับขั้วสายดินบนปลั๊กที่มีเครื่องหมาย E (หรือ e) หรือสีเขียว (หรือสีเขียว
และสีเหลือง)

3

กอนปดฝาครอบปลั๊ก ตรวจดูใหแนใจวาที่จับสายไฟหนีบอยบนปลอกของสาย ไมใชจับอยบนสายไฟสองเสน
จดลิขสิทธิ์ในสหราชอาณาจักร

การบันทึกและเลนอุปกรณนี้อาจตองไดรับความยินยอม โปรดดูพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ป 1956 และ พระราช

อยาวางสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายไวบนผลิตภัณฑนี้ (เชน วัตถุที่บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ)

บัญญัติคมครองศิลปน ป 1958 ถึง 1972

อยาวางผลิตภัณฑหรือวัตถุใดบนสายไฟหรือบนอุปกรณไฟฟาอื่น

2

หากผลิตภัณฑถูกขนสงในอุณหภูมิที่ตกวา 5°C ใหแกะกลองผลิตภัณฑแลวรอจนกระทั่งอุณหภูมิเทากับ
อุณหภูมิหองกอนที่จะเชื่อมตอปลั๊กไฟ
ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำ�หนดเทานั้น

ความเสี่ยงของความรอนสูง!
• หามติดตั้งผลิตภัณฑในพื้นที่ที่จำ�กัด และควรใหมีพื้นที่เหลือรอบผลิตภัณฑอยางนอยสี่นิ้ว เพื่อ
ใหผลิตภัณฑระบายความรอนได

•

ในที่นี้ Gibson Innovations ขอแจงใหทราบวาผลิตภัณฑนี้เปนไปตาม

ติดตอตัวแทนจำ�หนายของคุณถาคุณไมแนใจเกี่ยวกับชนิดของฟวสที่จะใช

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอผลิตภัณฑ!
• ไมควรใหมีนหยดหรือนสาดใสผลิตภัณฑ

คู่มือผู้ใช้

•• ปายระบุขอมูลผลิตภัณฑอยดานหลังเครื่อง

หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมอุปกรณตอขณะยกเลิกการเชื่อมตอกับตัวเครื่อง อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อม
ตอไปนั้นยังคงพรอมใชงานอย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!
• กอนที่คุณจะเชื่อมตอผลิตภัณฑกับเตารับ ควรตรวจดูวาแรงดันไฟฟาตรงกับคาที่พิมพอยบนดานหลังของ
ผลิตภัณฑ อยาเสียบปลั๊กหากคาแรงดันไฟฟาแตกตางกัน

•
•

ความสอดคลองกับมาตรฐาน

หมายเหตุ

อานและทำ�ความเขาใจคำ�แนะนำ�ทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่มใชผลิตภัณฑ หากเกิดความเสียหายเนื่องจา

www.philips.com/support
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ความปลอดภัย

ขอมูลดานสิ่งแวดลอม

บรรจุภัณฑที่ไมจำ�เปนทั้งหมดไดถูกตัดออกไป เราพยายามทำ�ใหบรรจุภัณฑแยกเปนวัสดุสามชนิดไดงาย ไดแก
กระดาษแข็ง (กลอง) โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอทธิลีน (ถุง แผนโฟมปองกัน)

เครื่องเลนของคุณใชวัสดุที่สามารถรีไซเคิลและนำ�กลับมาใชใหมได หากถอดแยกชิ้นสวนโดยบริษัทผชำ�นาญ

การ โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการกำ�จัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่ที่ใชหมดแลว และอุปกรณเกา

คำ�ประกาศเครื่องหมายการคา

ตัวอักษรสัญลักษณและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนซึ่ง

คำ�ประกาศ

ครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใชเครื่องหมายดังกลาวโดย Gibson

Innovations Limited นั้นอยภายใตการไดรับอนุญาต เครื่องหมายการคา และชื่อ

การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่ทำ�กระตออุปกรณนี้โดยไมไดรับการอนุญาตจาก Gibson Innovations อาจสง

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

www.philips.com/welcome

ทางการคาอื่นๆ นั้น เปนของเจาของผลิตภัณฑนั้นๆ

Question?
Contact
Philips

ผลใหสิทธิ์การใชงานอุปกรณของผใชเปนโมฆะ

Short User Manual

ตรวจดูใหแนใจวาผามานหรือวัตถุอื่นๆ ไมบังชองระบายอากาศของผลิตภัณฑ

2 sec.

All registered and unregistered trademarks are property of
their respective owners.
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_TH_V1.0

ORT7500_10_UM_TH.indd

1

1

ในโหมดสแตนดบาย กดปุ่ม

คางไว 2 วินาที

2

หมุนปุ่ม

เพื่อเลือกรูปแบบเวลา แลวกดปุ่ม

3

หมุนปุ่ม

เพื่อทำ�การตั้งคาชั่วโมง แลวกดปุ่ม

4

หมุนปุ่ม

เพื่อตั้งคานาที

5

กดปุ่ม

6

หมุนปุ่ม

ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุดวยตนเอง

เพื่อยืนยัน

2 sec.

เพื่อยืนยัน

เพื่อยืนยัน
เพื่อเลือกวาตองการซิงโครไนซนาฬิกา DAB หรือไม แลวกดปุ่ม

เพื่อยืนยัน

เก็บขอมูลการตั้งสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ
1

กดปุ่ม SCAN คางไวเพื่อเปดใชงานการคนหาอัตโนมัติ

2

หมุนปุ่ม PRESET เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว

1

หาคลื่นสถานีวิทยุ

2

กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเปดใชงานการตั้งโปรแกรม

3

หมุนปุ่ม

4

กดปุ่ม

5

ทำ�ซตามขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อจัดเก็บสถานีวิทยุเพิ่มเติม

เพื่อเลือกลำ�ดับหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา
เพื่อยืนยัน

ปรับการตั้งคา FM

สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา FM โปรดเยี่ยมชม

www.philips.com/support เพื่อดาวนโหลดคมือการใชงานฉบับเต็ม
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DAB+

สำ�หรับการใชงานเปนครั้งแรก

หมุนปุ่ม SOURCE เพื่อสลับผลิตภัณฑไปยังโหมด DAB

การตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุ

1

1

จูนสถานีวิทยุ DAB

1

หมุนปุ่ม

2

กด PROGRAM เพื่อเปดใชการตั้งโปรแกรม

ในโหมด DAB ใหกด MENU เพื่อเขาใชเมนูDAB

2

2

กดปุ่ม

3

หมุนปุ่ม

หมุนปุ่ม

3

3

หมุนปุ่ม

4

กดปุ่ม

กดปุ่ม

4

5

ทำ�ซตามขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อจัดเก็บสถานีวิทยุเพิ่มเติม

ไปจนกวาเมนู [สแกนสมบูรณ] จะปรากฏขึ้น
เพื่อเปดใชงานการคนหาอัตโนมัติ
เพื่อเลือกสถานี แลวกดปุ่ม

เพื่อเริ่มฟง

การใชเมนู DAB

เพื่อเลือกลำ�ดับหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา
เพื่อยืนยัน

เพื่อสลับไปมาระหวางเมนู
เพื่อเขาใชเมนู

สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนู DAB โปรดเยี่ยมชม

www.philips.com/support เพื่อดาวนโหลดคมือการใชงานฉบับเต็ม

AUDIO IN

ขอมูลผลิตภัณฑ
หมุนปุ่ม SOURCE เพื่อสลับผลิตภัณฑไปยังโหมด BT

ขอมูลทั่วไป

2

เปดใชงานฟงกชัน BT บนอุปกรณของคุณ และคนหาอุปกรณ Bluetooth ที่จับ

ระดับกำ�ลังไฟ AC

100-240 V~, 50/60 Hz

ระบบการสื่อสาร

Bluetooth Standard เวอรชัน 2.0

ขนาด (ตัวเครื่อง)

325 x 175 x 167 มม.

ชวงการสื่อสารสูงสุด

พื้นที่ที่ไมมีสิ่งใดปดกั้นสัญญาณประมาณ 10 ม. (30 ฟุต)

คกันได ในรายการอุปกรณ ใหเลือก ORT7500

»» เมื่อการเชื่อมตอสำ�เร็จ [BT Connected] จะปรากฏขึ้นบนจอภาพ LCD ของ

Bluetooth
ON

Bluetooth

1

ผลิตภัณฑนี้

3

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

www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips

เลนแทร็คในอุปกรณที่เชื่อมตออย

นหนัก (ตัวเครื่อง)

< 1W

เอาตพุต             

3.5 กก.

ยานความถี่

FM: 87.50 - 108.00 MHz;

การเขารหัสที่รองรับ

จูนเนอร

User Manual

ชวงหาคลื่น
ระยะหาคลื่น

ความไว DAB (EN50248)

จำ�นวนของสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา

DAB: 174.928-239.200 MHz
50 kHz

โปรไฟล Bluetooth ที่ใชรวมกันได

- รับ
- สง

Bluetooth Standard Power Class 2

ยานความถี่ 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
SBC (Sub Band Codec)
SBC (Sub Band Codec)

< -95 dbm

30 (FM), 30 (DAB)

แอมพลิไฟเออร

ORT7500

+
DigitalRadio

อัตรากำ�ลังขับ

10 W x 2 RMS

อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน

> 65 dB

การตอบสนองตอความถี่
ในการดาวนโหลดคมือการใชงานฉบับเต็ม โปรดเยี่ยมชม www.philips.com/support

ลำ�โพง
ความตานทานของลำ�โพง

เพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑนี้ โปรดดาวนโหลดแอปพลิเคชัน

60 Hz - 16 kHz, ±3 dB

ความไว

6 โอหม

>82 dB/m/W

Philips DigitalRadio จากApple App Store หรือ Google Play และติดตั้ง
แอปพลิเคชันบนอุปกรณอัจฉริยะของคุณ
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