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1 ขอสำ�คัญ

คว�มปลอดภัย

คำ�แนะนำ�ด�นคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญ
•	 โปรดสนใจในคำ�เตือนทั้งหมด
•	 โปรดทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ทั้งหมด
•	 ห�มใชเครื่องเลนนี้ใกลบริเวณที่เปยกน
•	 ห�มนำ�สิ่งของว�งปดที่ชองระบ�ยอ�ก�ศ โปรดติดตั้งต�มคำ�แนะนำ�ของผผลิต
•	 ห�มติดตั้งใกลแหลงกระจ�ยคว�มรอน เชน เครื่องกระจ�ยพลังง�น เครื่อง

ทำ�คว�มรอน เต�อบ หรืออุปกรณอื่นๆ (เชน เครื่องขย�ยเสียง) ที่กอใหเกิด
คว�มรอน 

•	 ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำ�หนดเท�นั้น
•	 โปรดติตตอเกี่ยวกับก�รบริก�รกับพนักง�นบริก�รที่มีคว�มชำ�น�ญ จำ�เปนตอง

นำ�อุปกรณเข�รับบริก�ร เมื่อเกิดคว�มเสียห�ยไมว�ดวยเหตุผลใดก็ต�ม เชน 
ส�ยไฟหรือปลั๊กเสียห�ย นหกใส หรือมีวัตถุหลนลงบนเครื่อง เครื่องเปยกฝน
หรือไดรับคว�มชื้น ทำ�ง�นไมปกติ หรือตกหลน

•	 ไมควรใหมีนหยดหรือนส�ดใสอุปกรณ 
•	 อย�ว�งสิ่งของที่อ�จกอใหเกิดอันตร�ยไวบนเครื่อง (เชน วัตถุที่บรรจุของเหลว 

เทียนที่จุดไฟ) 

คำ�เตือน

 • ห�มถอดฝ�ครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดข�ด 
 • ห�มหลอลื่นชิ้นสวนใดๆ ของเครื่องนี้
 • ห�มว�งเครื่องบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ



คำ�ประก�ศ
ก�รเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่ทำ�กระตออุปกรณนี้โดยไมไดรับก�รอนุญ�ต
จ�ก WOOX Innovations อ�จสงผลใหสิทธิ์ก�รใชง�นอุปกรณของผใชเปน
โมฆะ

ในที่นี้ WOOX Innovations ขอแจงใหทร�บว�ผลิตภัณฑนี้เปนไปต�มขอกำ�
หนดที่สำ�คัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวของอื่นๆ ของ Directive 1999/5/EC คุณ
ส�ม�รถดูคำ�ประก�ศว�ดวยก�รปฏิบัติต�มขอกำ�หนดไดที่ www.philips.com/
support

ก�รกำ�จัดผลิตภัณฑเก�ของคุณ 
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีก�กบ�ทขีดทับอย คือ
ผลิตภัณฑที่อยภ�ยใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC
โปรดศึกษ�ระเบียบก�รในทองถิ่นว�ดวยก�รแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟ�
และอิเล็กทรอนิกส
โปรดดำ�เนินก�รต�มกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑเก�ของคุณพรอม
กับขยะจ�กครัวเรือนโดยทั่วไป ก�รทิ้งผลิตภัณฑที่เก�อย�งถูกวิธีจะชวยปองกัน
ไมใหเกิดผลกระทบในท�งลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภ�พได 
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภ�ยใต European Directive 2006/66/
EC ซึ่งไมส�ม�รถทิ้งรวมกับขยะจ�กครัวเรือนทั่วไปไดโปรดศึกษ�เกี่ยว
กับกฎระเบียบในทองถิ่นในก�รแยกแบตเตอรี่ เนื่องจ�กก�รทิ้งอย�งถูก
วิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในท�งลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภ�พได
ควรนำ�ผลิตภัณฑของคุณไปใหผเชี่ยวช�ญถอดแบตเตอรี่ที่ในตัวเครื่องทุกครั้ง  
( )
 



ขอมูลด�นสิ่งแวดลอม
ห�มใชวัสดุบรรจุภัณฑที่ไมจำ�เปนทั้งหมด เร�พย�ย�มทำ�ใหบรรจุ
ภัณฑง�ยตอก�รแยกชิ้นสวนออกเปนส�มสวนคือ: กระด�ษแข็ง (กลอง), โฟมโพลี
สไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอธีลีน (ถุง, แผนโฟมปองกัน) 
ตัวเครื่องประกอบดวยวัสดุที่ส�ม�รถนำ�ไปรีไซเคิลและใชซได ห�กไดรับก�ร
แยกชิ้นสวนโดยบริษัทที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ โปรดปฏิบัติต�มขอบังคับในทองถิ่น
เกี่ยวกับก�รกำ�จัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่เก� และอุปกรณเก�

หม�ยเหตุ

 • ป�ยระบุขอมูลผลิตภัณฑที่อยด�นล�งของเครื่อง

2 ลำ�โพง Bluetooth ของคุณ

แหลงจ�ยไฟ
ลำ�โพงส�ม�รถทำ�ง�นโดยใชพลังง�นจ�กแบตเตอรี่ในตัวแบบช�รจใหมได
ก�รช�รจแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
เชื่อมตอกับชองเสียบ Micro USB (  ) ของคอมพิวเตอรผ�นส�ยเคเบิล USB 
ที่ใหม� 
 » สัญญ�ณไฟแสดงก�รทำ�ง�น (  ) ติดสว�ง (สีข�ว)

•	 สัญญ�ณไฟแสดงก�รทำ�ง�นดับลงเมื่อช�รจไฟเต็ม

ตะขอ
หวงคลอง (  ) ใชสำ�หรับก�รหิ้วหรือแขวนไดสะดวก แตไมไดใชเพื่อรองรับก�ร
ปน หรือปองกันก�รตกหลน  



3 เลน

ก�รเลนจ�กอุปกรณ Bluetooth
หม�ยเหตุ

 • ระยะก�รทำ�ง�นที่มีประสิทธิภ�พระหว�งลำ�โพงกับอุปกรณ Bluetooth คือระยะ
ประม�ณ 10 เมตร (30 ฟุต)

1 เลื่อน (  ) ไปข�งหน� เพื่อเลือกแหลงเสียงของ Bluetooth 
 » ไฟสัญญ�ณ Bluetooth กะพริบ (  ) (สีฟ�)

2 เปดใชฟงกชัน Bluetooth ในอุปกรณ Bluetooth ของคุณ
3 เลือก “PHILIPS SBT30” บนอุปกรณ Bluetooth ของคุณเพื่อจับค

 » ลำ�โพงสงเสียงบี๊พสองครั้ง และไฟสัญญ�ณ Bluetooth (  ) จะติดสว�ง
ตลอดเวล� (สีฟ�)

•	 สำ�หรับอุปกรณบ�งประเภท คุณอ�จตองปอนรหัสก�รจับค “0000”
4 เริ่มเลนเพลงบนอุปกรณ Bluetooth ของคุณ
เมื่อมีส�ยเรียกเข�:
•	 กดปุ่ม Bluetooth (  ) เพื่อรับส�ย
•	 กดปุ่ม Bluetooth อีกครั้ง (  ) เพื่อว�งส�ย

เคล็ดลับ

 • คุณส�ม�รถพูดผ�นไมโครโฟน (  ) เพื่อใชง�นสปกเกอรโฟนไดอย�ง
เต็มประสิทธิภ�พ



เลนจ�กอุปกรณภ�ยนอก

1 เลื่อน (  ) ไปที่ AUX เพื่อเลือกแหลงเสียง Aux-in
 » สัญญ�ณไฟแสดงก�รทำ�ง�นติดสว�ง (  ) เปลี่ยนเปนแสงสีข�ว

2 เชื่อมตอลำ�โพงกับอุปกรณภ�ยนอกผ�นส�ยเคเบิล USB ที่ใหม�
3 เริ่มเลนเพลงจ�กอุปกรณ Bluetooth ของคุณ



4 ขอมูลผลิตภัณฑ
หม�ยเหตุ

 • ขอมูลผลิตภัณฑอ�จเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทร�บลวงหน�

ขอมูลจำ�เพ�ะผลิตภัณฑ

แอมพลิไฟเออร
อัตร�กำ�ลังขับ 2W RMS
Aux-in Link 600 mV RMS, 10 kohm
ไฟ DC อินพุต USB: 5V, 500mA
แบตเตอรี่ Li-Polymer ติดตั้งในตัว 3.7V 500mAh
เวล�ก�รทำ�ง�นของแบตเตอรี่ >8 ชั่วโมง
ขน�ด-ตัวเครื่อง (เสนผ�ศูนยกล�ง 
x คว�มสูง)

เสนผ�ศูนยกล�ง 68 มม. * คว�มสูง 
81 มม.

นหนัก - ตัวเครื่อง 0.14 กก.
ขอมูลจำ�เพ�ะ Bluetooth V2.1 + EDR
โปรไฟลที่รองรับ HFPv1.6, AD2Pv1.2, HSPv1.2
คุณสมบัติขั้นสูง ก�รตัดเสียงกองและเสียงรบกวน
ชวง ระดับส�ยต� 10 ม. / 33 ฟุต



5 วิธีแกไขปญห�
คำ�เตือน

 • ห�มถอดฝ�ครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดข�ด

เพื่อรักษ�ก�รรับประกันใหมีผลใชได ห�มซอมแซมระบบดวยตัวคุณเอง 
ห�กคุณประสบปญห�ในก�รใชง�นเครื่องนี้ โปรดตรวจสอบจุดตอไปนี้กอนนำ�
เครื่องเข�รับบริก�ร ห�กยังไมส�ม�รถแกไขปญห�ได โปรดเข�ไปที่เว็บไซต 
Philips (www.philips.com/support) เมื่อคุณติดตอ Philips ตรวจสอบ
ใหแนใจว�คุณมีตัวเครื่องอยใกลๆ พรอมมีหม�ยเลขรนและหม�ยเลขผลิตภัณฑ
ไฟไมเข�
•	 ช�รจไฟลำ�โพงของคุณอีกครั้ง
ไมมีเสียง
 • ปรับระดับเสียงของโทรศัพทมือถือ หรือ PC/Mac
 • ตรวจสอบใหแนใจว� Bluetooth ของโทรศัพทมือถืออยภ�ยในระยะก�ร

ทำ�ง�นที่มีประสิทธิภ�พ
 • ตรวจสอบว�คุณเลือกแหลงเสียงถูกตองหรือไม

ไมมีก�รตอบสนองใดๆ จ�กลำ�โพง
 • รีสต�รทลำ�โพง
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