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English
1 Important

Safety

Important safety instructions
•	 Read and follow all these instructions.
•	 The product shall not be exposed to dripping or splashing and 

no	objects	filled	with	liquids,	such	as	vases,	shall	be	placed	on	
the product. 

•	 To	completely	disconnect	the	power	input,	the	mains	plug	of	
the product shall be disconnected from the mains. 

•	 The mains plug of the product should not be obstructed or 
should be easily accessed during intended use. 

•	 Keep	this	product	away	from	direct	sunlight,	naked	flames	or	
other heat sources.

•	 Unplug the product from the power outlet during lightening 
storms or when unused for long periods of time.

•	 When	you	disconnect	the	power	cord,	always	pull	the	plug	
instead of the cable.

•	 Only	use	attachments/accessories	specified	by	the	manufacturer.
•	 Where the mains plug or an appliance coupler is used as the dis-

connect	device,	the	disconnect	device	shall	remain	readily	operable.

Warning

 • Never remove the casing of this apparatus. 
 • Never lubricate any part of this apparatus.
 • Never	place	this	apparatus	on	other	electrical	equipment.

Hearing safety
Listen at a moderate volume.
•	 Using headphones at a high volume can impair your hearing. 

This product can produce sounds in decibel ranges that may 
cause	hearing	loss	for	a	normal	person,	even	for	exposure	less	
than a minute. The higher decibel ranges are offered for those 
that may have already experienced some hearing loss.

•	 Sound can be deceiving. Over time your hearing ‘comfort level’ 
adapts	to	higher	volumes	of	sound.	So	after	prolonged	listening,	
what sounds ‘normal’ can actually be loud and harmful to your 
hearing.	To	guard	against	this,	set	your	volume	to	a	safe	level	
before your hearing adapts and leave it there.

To establish a safe volume level:
•	 Set your volume control at a low setting. 
•	 Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and 

clearly,	without	distortion.
Listen for reasonable periods of time:
•	 Prolonged	exposure	to	sound,	even	at	normally	‘safe’	levels,	can	

also cause hearing loss.
•	 Be	sure	to	use	your	equipment	reasonably	and	take	appropriate	

breaks.
Be sure to observe the following guidelines when using your 
headphones.
•	 Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
•	 Be careful not to adjust the volume as your hearing adapts.
•	 Do not turn up the volume so high that you can’t hear what’s 

around you.
•	 You should use caution or temporarily discontinue use in 

potentially hazardous situations. 

Notice 
Any	changes	or	modifications	made	to	this	device	that	are	not	
expressly approved by Philips Consumer Lifestyle may void the 
user’s	authority	to	operate	the	equipment.

Note

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

This	is	CLASS	II	apparatus	with	double	insulation,	and	no	
protective earth provided.

Disposal of your old product
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. The correct disposal of these 
products	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.

2 Your multimedia speaker
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To	fully	benefit	from	the	support	that	Philips	offers,	register	your	
product at www.philips.com/welcome.

http://www.recycle.philips.com


3 Installation
1 Insert the left speaker plug into SPEAKER L socket (  ). 
2 Insert the right speaker plug into SPEAKER R socket (  ).
3 Connect the audio input plug on remote control to the audio 

output socket of your computer (  ).
4 Connect the AC plug to AC power socket (  ).

4 Get started

Note

 • Make sure that the multimedia speaker is installed properly before using.

1 Slide  on the remote control to switch on the multimedia 
speaker (  ).

 » The indicator on the remote control (between the  
and the AUX sockets) lights up.

2 Adjust the volume by the remote control (  ) or by the 
computer application.

3 Rotate BASS knob to adjust the bass (  ).
4 After	use,	switch	off	the	multimedia	speaker	and	unplug.

Optional function
•	 To listen through a headphone:
Connect a headphone (not supplied) to the  socket.
•	 To play music from an external audio device such as an MP3 

player:
1 Connect an MP3 link cable (not supplied) to the AUX socket 

and the headphone socket on the device.
2 Play music from the device.

5 Product information
Specifications:

AC power input 100-240V	~	50/60Hz,	700mA

Operation power 
consumption

20W,	1/8	rated	power	output

Standby power consumption 0.5W

Dimensions (W x H x D) Subwoofer : 230 x 230 x 255 mm
Speakers: 133 x 133 x 151 mm

System requirements

PC Mac

Windows®	98SE,	Windows®	ME,	Windows® 
2000,	Windows®	XP,	or	Windows®	Vista™,	
Windows 7

Mac OS9/OS®	X,	
or later

6 Troubleshooting
To	keep	the	warranty	valid,	never	try	to	repair	the	system	yourself.	
If	you	encounter	problems	when	using	the	product,	check	the	
following	points	before	requesting	service.	If	the	problem	remains	
unsolved,	register	your	product	and	get	support	at	www.philips.
com/support. 
No sound 
•	 Make sure that the speakers are correctly installed.
•	 Make sure that the indicator on the remote control lights up.

ภาษาไทย
1 ขอสำาคัญ

ความปลอดภัย

คำาแนะนำาดานความปลอดภัยที่สำาคัญ
•	 อานและทำาตามคำาแนะนำาเหลานี้ทั้งหมด
•	 ตองไมใหของเหลวหยดลง หรือสาดกระเด็นเป้อนผลิตภัณฑ และ

ตองไมวางวัตถุที่มีของเหลว เชน วางแจกันไวบนผลิตภัณฑ 
•	 ในการยกเลิกการเชื่อมตอกำาลังไฟฟาโดยสมบูรณ ปลั๊กไฟของ

ผลิตภัณฑตองไมเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ 
•	 ปลั๊กไฟของผลิตภัณฑไมควรมีสิ่งกีดขวาง หรือควรเขาใชงานไดอยาง

สะดวกขณะตองการใช 
•	 เก็บผลิตภัณฑนี้ใหหางจากแสงแดดโดยตรง เปลวไฟ หรือแหลงความ

รอนอื่นๆ
•	 ดึงปลั๊กผลิตภัณฑออกจากเตารับบนผนังในขณะที่เกิดพายุฝนฟาคะนอง 

หรือเมื่อไมไดใชงานเปนระยะเวลานาน
•	 เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก อยาดึงที่สาย
•	 ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำาหนดเทานั้น
•	 หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมตออุปกรณอย ในขณะที่ยกเลิกการ

เชื่อมตอกับทีวี อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอจะยังคงพรอมใชงานอย

คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด 

 • หามหลอลื่นชิ้นสวนใดๆ ของเครื่องนี้

 • หามวางเครื่องบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ

การฟงอยางปลอดภัย
ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง
•	 การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรายตอการไดยินของคุณ 

ผลิตภัณฑนี้สามารถใหเสียงในชวงระดับความดังที่อาจกอใหเกิดการสูญ
เสียการไดยินสำาหรับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลาไมถึงนาที ชวง
ระดับความดังเสียงที่ดังขึ้นมีไวสำาหรับผซึ่งอาจประสบกับการสูญเสีย
การไดยินอยแลว

•	 เสียงอาจจะผิดเพี้ยนได ในชวงระยะเวลาหนึ่งการปรับการไดยินเสียง 
“ในระดับที่ฟงสบาย” จะเปนระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังการฟงเปน
เวลานาน เสียง “ปกติ” แทจริงแลวอาจเปนเสียงดัง และเปนอันตรา
ยตอการไดยินเสียงของคุณ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณนี้ ใหคุณตั้งคา
ระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัยกอนที่จะปรับการไดยินเสียง และปลอยไว

ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:
•	 ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต 
•	 ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถไดยินเสียงชัดเจนและ

รสึกสบาย โดยไมมีความผิดเพี้ยน

ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:
•	 การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง ‘ปลอดภัย’ สามารถกอใหเกิด

การสูญเสียการไดยิน
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะและหยุดพักอยาง

เหมาะสม

ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำาตามคำาแนะนำาตอไปนี้เมื่อใชงานหูฟง
ของคุณ
•	 ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
•	 ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการไดยินเสียงของคุณ
•	 หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถไดยินเสียงรอบ

ตัวคุณ
•	 คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราวในสถานการณที่

มีแนวโนมวาจะเปนอันตราย 

คำาประกาศ 
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่ทำากระตออุปกรณนี้โดยไมไดรับการ
อนุญาตจาก Philips Consumer Lifestyle อาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุปก
รณของผใชเปนโมฆะ

หมายเหตุ

 • ปายระบุขอมูลผลิตภัณฑอยดานหลังเครื่อง

อุปกรณนี้เปนอุปกรณ CLASS II พรอมฉนวนหมสองชั้น และไมมี
สายดินปองกันมาให

การกำาจัดผลิตภัณฑเกาของคุณ
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวนประกอบที่
มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำามารีไซเคิล และใชใหมได
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับทอง
ถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การกำาจัด
ผลิตภัณฑเกาเหลานี้อยางถูกตองชวยปองกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้น
กับสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย
โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำาหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ศูนยรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
หามใชวัสดุบรรจุภัณฑที่ไมจำาเปนทั้งหมด เราพยายามทำาใหบรรจุ
ภัณฑงายตอการแยกชิ้นสวนออกเปนสามสวนคือ: กระดาษแข็ง (กลอง), โฟม
โพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอธีลีน (ถุง, แผนโฟมปองกัน) 
ตัวเครื่องประกอบดวยวัสดุที่สามารถนำาไปรีไซเคิลและใชซได หากไดรับ
การแยกชิ้นสวนโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามขอบังคับ
ในทองถิ่นเกี่ยวกับการกำาจัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่เกา และอุปกรณเกา

2 ลำาโพงมัลติมีเดียของคุณ
ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับส 
Philips
เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรดลง
ทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome 

3 การตั้งชอง
1 เสียบปลั๊กลำาโพงซายไปในชองเสียบ SPEAKER L (  ) 

2 เสียบปลั๊กลำาโพงขวาไปในชองเสียบ SPEAKER R (  )

3 เชื่อมตอปลั๊กอินพุตเสียงบนรีโมทคอนโทรลเขากับชองเสียบเอาตพุต
เสียงของคอมพิวเตอร (  )

4 เชื่อมตอปลั๊ก AC เขากับชองเสียบ AC (  )

4 เริ่มตนใชงาน

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบใหแนใจวาลำาโพงมัลติมีเดียไดติดตั้งอยางเหมาะสมกอนการใชงาน

1 เลื่อน  บนรีโมทคอนโทรลเขากับสวิตชบนลำาโพงมัลติมีเดีย (  )
 » สัญญาณไฟบนรีโมทคอนโทรล (ระหวาง  และชองเสียบ 

AUX) ติดสวางขึ้น

2 ปรับระดับเสียงดวยรีโมทคอนโทรล (  ) หรือดวยแอปพลิเคชัน
คอมพิวเตอร

3 หมุนปุ่ม BASS เพื่อปรับเสียงเบส (  )

4 หลังการใชงาน ใหปดสวิตชลำาโพงมัลติมีเดียและดึงปลั๊กไฟออก

ฟงกชันที่เลือกได
•	 ในการรับฟงผานหูฟง:
เชื่อมตอหูฟง (ไมมีให) เขากับชองเสียบ 
•	 ในการเลนเพลงจากอุปกรณเสียงภายนอก เชน เครื่องเลน MP3:

1 เชื่อมตอสาย MP3 Link (ไมมีให) เขากับชองเสียบ AUX และชองเสียบ
หูฟงบนอุปกรณ

2 เลนเพลงจากอุปกรณ

5 ขอมูลผลิตภัณฑ
ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ:

ไฟ AC อินพุต 100-240V ~ 50/60Hz, 700mA
การใชพลังงานขณะใชงาน 20W, 1/8 อัตรากำาลังขับ
การใชพลังงานขณะสแตนดบาย 0.5W
ขนาด (กวาง x สูง x ลึก) ซับวูฟเฟอร: 230 x 230 x 255 มม.

ลำาโพง: 133 x 133 x 151 มม.

ความตองการของระบบ

PC Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, 
Windows® 2000, Windows® XP, or 
Windows® Vista™, Windows 7

Mac OS9/OS® X หรือ
ใหมกวา

6 วิธีแกไขปญหา
เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซมระบบดวยตัวคุณเอง 
หากคุณประสบปญหาในการใชงานผลิตภัณฑนี้ โปรดตรวจสอบหัวขอดังตอ
ไปนี้กอนนำาเครื่องเขารับบริการ หากปญหายังไมไดรับการแกไข ใหลง
ทะเบียนผลิตภัณฑของคุณและรับความชวยเหลือไดที่ www.philips.com/
support 

ไมมีเสียง 
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งลำาโพงอยางถูกตองแลว
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาสัญญาณไฟบนรีโมทคอนโทรลติดสวางขึ้น

http://www.recycle.philips.com

