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1	 ขอ้มลูสำาคญั

ความปลอดภยั

เรยีนรูส้ญัลกัษณค์วามปลอดภยั
เหลา่นี้

ข้อควรระวัง
เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

ห้ามเปิด

ห้ามถอดฝาครอบ (หรือด้านหลัง) 
เพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าดูด ไม่มีชิ้นส่วนที่บริการโดยผู้ใช้อยู่ข้างใน 

กรุณาขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรอง

สญัลกัษณ ์'สายฟ้า' นีห้มายถงึวสัดทุีไ่มใ่ช่
ฉนวนไฟฟ้าภายในยนูติของคณุอาจท�าใหเ้กดิ
ไฟฟ้าดดู กรณุาอยา่ถอดวสัดคุลมุอปุกรณอ์อก
เพือ่ความปลอดภยั 
'เครือ่งหมายอศัเจรยี'์ บง่บอกวา่คณุตอ้งอา่นค�า
อธบิายของคณุสมบตัอิยา่งรอบคอบเพือ่ป้องกนั
ปัญหาในการใชง้านและการบ�ารงุรักษา
ค�าเตอืน: หา้มไมใ่หอ้ปุกรณส์มัผัสกบัน�้าฝนหรอื
ความชืน้ และไมค่วรวางวตัถทุีม่ขีองเหลว เชน่ 
แจกนัเอาไวบ้นอปุกรณด์งักลา่วเพือ่ลดความ
เสีย่งการเกดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าดดู
ขอ้ควรระวงั: จับคูเ่บลดปลั๊กขนาดกวา้งกบัสล็
อดขนาดกวา้งเหมอืงกนัแลว้เสยีบใหส้นทิเพือ่
ป้องกนัไฟฟ้าดดู 

คำาเตือน

•  หา้มถอดฝาครอบป้องกนัอปุกรณต์วันี้
•  หา้มท�าของเหลวหกใสอ่ปุกรณต์วันี้
•  หา้มวางอปุกรณต์วันีบ้นอปุกรณไ์ฟฟ้าอืน่ ๆ
•  เก็บอปุกรณต์วันีเ้อาไวใ้หห้า่งจากแสงอาทติย ์

ประกายไฟ หรอืความรอ้น
•  หา้มจอ้งไปทีแ่สงเลเซอรข์า้งในอปุกรณ์
•  ตรวจสอบวา่คณุสามารถตดัไฟอปุกรณน์ีด้ว้ยสาย

ไฟ ปลั๊กไฟ หรอือะแดปเตอร์

• หา้มใชอ้ปุกรณน์ีใ้กลก้บัน�้า
• ตดิตัง้อปุกรณต์ามค�าแนะน�าของผูผ้ลติ

• หา้มตดิตัง้ใกลก้บัแหลง่ความรอ้น เชน่ 
หมอ้น�้า, ชอ่งลมปรับปรมิาณความรอ้น, 
เตาอบ หรอือปุกรณอ์ืน่ ๆ (รวมไปถงึเครือ่ง
ขยายเสยีง) เครือ่งขยายเสยีงทีผ่ลติความ
รอ้น

• ป้องกนัการสะดดุหรอืเกีย่วสายไฟ โดย
เฉพาะปลั๊ก เตา้รับ และจดุทีถ่อดออกจาก
อปุกรณ์

• ใชเ้ฉพาะอะไหล/่อปุกรณเ์สรมิทีร่ะบโุดยผู ้
ผลติ 

• ใชเ้ฉพาะรถเข็น, แทน่วาง, ขาตัง้สามสว่น, 
ทีค่�้า หรอืโตะ๊ทีก่�าหนดโดยผูผ้ลติหรอื
จ�าหน่ายพรอ้มกบัอปุกรณ ์หากใชร้ถเข็น 
ระมดัระวงัเวลาเคลือ่นยา้ยรถเข็น/อปุกรณ์
เพือ่หลกีเลีย่งอปุกรณห์ลน่พืน้แลว้เกดิ
อบุตัเิหต ุ

• ถอดปลั๊กอปุกรณห์ากเกดิพายฝนหรอืเมือ่
ไมใ่ชง้านเป็นเวลานาน

• กรณุาขอรับบรกิารจากเจา้หนา้ทีท่ีผ่า่นการ
รับรอง จ�าเป็นตอ้งขอรับบรกิารเมือ่อปุกรณ์
ไดรั้บความเสยีหาย เชน่ สายแหลง่จา่ยไฟ
หรอืปลั๊กสายไปไดรั้บความเสยีหาย ท�า
ของเหลวหกหรอืท�าสิง่ของตกเขา้ไปใน
อปุกรณ ์อปุกรณเ์ปียกน�้าฝนหรอืความชืน้ 
ท�างานผดิปกต ิหรอืหลน่พืน้

• ขอ้ควรระวงัในการใชแ้บตเตอรีเ่พือ่ป้อนกนั
ถา่นแบตเตอรีร่ั่วไหลทีอ่าจท�าใหไ้ดรั้บบาด
เจ็บทางรา่งกาย ทรัพยส์นิเสยีหาย หรอื
รโีมทคอนโทรลเสยีหาย: 
• ใสถ่า่นแบตเตอรีอ่ยา่งถกูวธิแีละ

ทศิทางตามเครือ่งหมาย + และ - ที่
ปรากฏบนรโีมทคอนโทรล

• หา้มผสมแบตเตอรีค่นละประเภท (ถา่ย
เกา่กบัใหมห่รอืคารบ์อนกบัอลัคาไลน ์
ฯลฯ)

• ถอดถา่นแบตเตอรีอ่อกเมือ่ไมใ่ชง้าน
รโีมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
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• หา้มวางแบตเตอรีเ่อาไวใ้น บรเิวณทีโ่ดน
ความรอ้นสงู เชน่ แสงแดด เปลวไฟ หรอื
บรเิวณอืน่ ๆ ทีม่ลีกัษณะท�านอง 

• หา้มวางอปุกรณใ์นบรเิวณทีจ่ะสมัผัสกบั
หยดน�้าหรอืน�้าทีก่ระเด็นใส่

• หา้มวางอปุกรณใ์นบรเิวณทีเ่ป็นอนัตราย 
(เชน่ สิง่ของทีเ่ป็นของเหลว, เทยีนไขทีไ่ม่
ไดด้บัไฟ) 

• ในกรณีทีใ่ชป้ลั๊กสายไฟหลกัหรอืคูเ่ตา้ตอ่
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในการตดัไฟ อปุกรณต์ดั
ไฟดงักลา่วตอ้งอยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน
ตลอดเวลา

ข้อควรระวัง

•  การใชร้ะบบควบคมุ ระบบปรับเปลีย่น หรอืขัน้
ตอนการใชง้านนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนคูม่อืการใช ้
งานฉบบันีอ้าจท�าใหส้มัผัสกบัแสงเลเซอรท์ีเ่ป็น
อนัตรายหรอืการใชง้านทีไ่มป่ลอดภยัอืน่ ๆ

ระดบัเสยีงทีป่ลอดภยั

เปิดอปุกรณใ์นระดบัเสยีงปานกลาง	
• ระดบัเสยีงของหฟัูงสวมศรีษะทีส่งูสามารถ

ท�าใหค้ณุสญูเสยีการไดย้นิ ผลติภณัฑน์ี้
ผลติเสยีงในระดบัเดซเิบลทีส่ามารถท�าให ้
คนทัว่ไปสญูเสยีการไดย้นิ แมฟั้งไมเ่กนิ
หนึง่นาท ีระดบัเดซเิบลทีส่งูมไีวส้�าหรับผูท้ี่
สญูเสยีการไดย้นิอยูแ่ลว้ 

• ระดบัเสยีงอาจท�าใหส้บัสนได ้เมือ่ใชง้าน
ไปซกัพัก 'ระดบัความคุน้ชนิ' ของการไดย้นิ
ของคณุจะปรับกบัระดบัเสยีงทีส่งูขึน้ เมือ่
ใชง้านเป็นเวลานาน เสยีงที ่'ปกต'ิ อาจเป็น
เสยีงดงัและเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิของ
คณุ ป้องกนัดว้ยการปรับระดบัเสยีงไปที่
ระดบัปลอดภยักอ่นปรับการไดย้นิของคณุ
แลว้ใชง้านในระดบัเสยีงนัน้ 

ข ัน้ตอนในการปรบัเสยีงในระดบัปลอดภยั:	
• ตัง้คา่การควบคมุระดบัเสยีงของคณุเป็นต�า่
• เพิม่ระดบัเสยีงขึน้ชา้ ๆ จนกวา่คณุจะไดย้นิ

เสยีงปกตแิละชดัเจนโดยไมม่บีดิเบอืน
ฟงัในระยะเวลาทีส่มเหตสุมผล:	
• หากฟังเป็นเวลานาน แมใ้นระดบั 

'ปลอดภยั' ท�าใหส้ญูเสยีการไดย้นิไดเ้ชน่
กนั 

• อยา่ลมืใชอ้ปุกรณข์องคณุอยา่งสมเหตสุม
ผลและพักจากการใชง้านตามความเหมาะ
สม 

อยา่ลมืปฏบิตัติามตามแนวทางปฏบิตัใินการ
ใชง้านหฟูงัสวมศรีษะตอ่ไปนี	้
• ฟังในระดบัเสยีงทีส่มเหตสุมผลในระยะ

เวลาทีส่มเหตสุมผล 
• อยา่ปรับระดบัเสยีงเพราะการฟังของคณุจะ

ปรับเองอยูแ่ลว้ 
• อยา่เพิม่ระดบัเสยีงใหส้งูจนไมไ่ดย้นิเสยีง

โดยรอบ 
• คณุควรใชอ้ยา่งระมดัระวงัหรอืหยดุใชช้ัว่

ครา่วในสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอนัตราย 

หมายเหตุ

•  แผ่นป้ายระบุประเภทติดอยู่ข้างหลังอุปกรณ์ 
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2	 	ลำาโพงปารต์ ี้
สปีกเกอรข์อง
คณุของ

ขอแสดงความยนิดใีนการสัง่ซือ้ของคณุ และ
ยนิดตีอ้นรับสู ่Philips! ลงทะเบยีนผลติภณัฑ์
ของคณุที ่www.Philips.com/welcome. เพือ่
ใชส้ทิธปิระโยชนก์ารชว่ยเหลอืทัง้หมดของ 
Philips 

บทนำา	
ผลติภณัฑต์วันีใ้หค้ณุ
• เพลดิเพลนิกบัการฟังเสยีงจากอปุกรณเ์กบ็

ขอ้มลู USB อปุกรณท์ีใ่ชง้านกบับลทูธู หรอื
อปุกรณภ์ายนอกอืน่ ๆ;

เพิม่อรรถรสการฟงัดว้ยเอฟเฟกตเ์สยีงตา่ง	
ๆ	จากผลติภณัฑต์วันี:้	
• Dynamic Bass Boost (DBB)

อะไรอยูข่า้งในกลอ่ง	
ตรวจสอบและส�ารวจวสัดทุีอ่ยูข่า้งในบรรจภุณัฑ์
ของคณุ: 
• อปุกรณห์ลกั x 1
• เอกสารเผยแพร่
• สายไฟ AC x 1
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ภาพรวมอปุกรณห์ลกั	
แผงควบคมุดา้นบน:	

1. MIC1 IN SOCKET
2. MIC2 INSOCKET
3. MIC1 VOLUME KNOB (ปุ่ มปรบั
ระดบัเสยีง MIC1)

4. MIC2 VOLUME KNOB (ปุ่ มปรบั
ระดบัเสยีง MIC1)

5. VOCAL FADER (ปุ่ มปรบัลดเสยีง
รอ้ง)

6. VOICE CHANGER (ปุ่ มเปลีย่น
เสยีง)

7. DBB
8. BATTERY LEVEL INDICATOR 

(ไฟระบสุถานะแบตเตอรี)่
9. STANDBY (red indicator) VIEW 

BATTERY LEVEL (พกัเครือ่ง (ไฟ
ระบสุถานะสแีดง) ดรูะดบัแบตเตอรี)่

10. PREVIOUS (กอ่นหนา้)
11. VOLUME- (ลดเสยีง)
12. BLUETOOTH (blue indicator) 

13. (บลทูธู (ไฟระบสุถานะ
สนีำา้เงนิ))

14. PLAY/PAUSE (เลน่/หยดุช ัว่คราว)
15. NEXT (ถดั)
16. VOLUME+ (เพิม่เสยีง)
17. LIGHT (แสงไฟ)
18. GUITARVOL
19. ECHO (ปุ่ มปรบัเสยีงกอ้ง)
20. USB SLOT (ชอ่งเสยีง USB)
21. LINE OUT
22. LINE IN 
23. GUITAR IN 
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ภาพรวมอปุกรณห์ลกั	
แผงควบคมุดา้นหลงั: 

AC POWER SOCKET
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โหมดเลน่กลบัพืน้ฐาน	
การใช้งานฟังก์ชันแผงด้านบน	

• กดคา้ง 3 วนิาทเีพือ่เปิด/ปิดอปุกรณ ์กดเพือ่ดรูะดบัแบตเตอรีใ่นปัจจบุนัเมือ่อยูใ่นสถานะ เปิด

• กดซ�้าหลายครัง้เพือ่สลบัระหวา่ง VOCAL ON และ VOCAL OFF

• กดซ�้าหลายครัง้เพือ่สลบัระหวา่งเอฟเฟกต ์DBB ในกลุม่ DBB1/DBB2/ DBB OFF. 

• กดปุ่ มเพือ่เขา้โหมดบลทูธู. 
• กดคา้งเพือ่ถอนการเชือ่มตอ่บลทูธู.

• กดซ�้าหลายครัง้เพือ่เปลีย่นโทนเสยีงในกลุม่ voice1/voice2/voice3/voice off

• กดซ�้าหลายครัง้เพือ่สลบัโหมดแสงไฟระบสุถานะ LED สตีา่ง ๆ บนล�าโพง กดคา้งเพือ่เปิด/ปิดไฟแจง้เตอืน

• กดหยดุเลน่กลบัชัว่คราว; กดอกีครัง้เพือ่เลน่กลบั

• กดเพือ่ขา้มไปรายการถดัไป 

• กดเพือ่กลบัไปรายการกอ่นหนา้

• กด [VOLUME+] เพือ่เพิม่ระดบัเสยีง

• กด [VOLUME-] เพือ่ลดระดบัเสยีง

• ปรับระดบัเสยีงทีใ่ชใ้นการรอ้งเพลงคาราโอเกะหรอืท�าการประกาศผา่นปุ่ มปรับระดบัเสยีงบนไมโครโฟน

• ปรับระดบัเสยีงกอ้งของไมโครโฟนทีใ่ชส้�าหรับรอ้งเพลงคาราโอเกะหรอืท�าการประกาศผา่นปุ่ มปรับระดบัเสยีง
กอ้งบนไมโครโฟน

• ควบคมุระดบัเสยีงของกตีารท์ีเ่ชือ่มตอ่แลว้ของคณุดว้ยปุ่ มควบคมุระดบัเสยีงกตีารบ์นแผนดา้นบน 

• สามารถเชือ่มตอ่ไมโครโฟนภายนอกผา่นเตา้รับสเตรโิอไมโครโฟนทีใ่ชส้�าหรับรอ้งเพลงคาราโอเกะหรอื
ท�าการประกาศ

• เชือ่มตอ่กตีารด์ว้ยเตา้รับกตีารบ์นแผงดา้นบน.

• เชือ่มตอ่อปุกรณเ์กบ็ขอ้มลู USB กบั USB บนแผงดา้นบนเพือ่เลน่เพลง MP3
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โหมดเลน่กลบัพืน้ฐาน	

โหมดเลน่กลบัไมโครโฟน 
• เสยีบสายไมโครโฟนหนึง่สายเขา้ไปในเตา้รับไมโครโฟนบนแผงดา้นบนและปรับเป็นระดบัต�า่ ใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงไมโครโฟนบน

แผงดา้นบน 
• ปรับระดบัเสยีงไมโครโฟนและระดบัเสยีงกอ้งตามทีต่อ้งการ ใชปุ้่ มปรับระดบัเสยีงไมโครโฟนบนแผนดา้นบน 
ทนีีค้ณุกส็ามารถเพลดิเพลนิกบัการรอ้งเพลงคาราโอเกะได!้ 

ข ัน้ตอนการชารจ์	
• ใชส้ายไฟ AC{รวมอยูใ่นบรรจภุณัฑ}์เพือ่เชือ่มตอ่เตา้รับไฟเขา้ AC บนอปุกรณก์บัรางไฟ AC เปิดอปุกรณก์อ่นท�าการชารจ์เพือ่

แสดงสถานะการชารจ์แบตเตอรี ่ไฟระบสุถานะการชารจ์ในปัจจบุนับนอปุกรณจ์ะกะพรบิระหวา่งทีช่ารจ์ เมือ่ไฟระบสุถานะการชารจ์
สีด่วงทีป่รากฏบนอปุกรณไ์มก่ะพรบิ หมายความวา่แบตเตอรีช่ารจ์เต็มแลว้ 

หมายเหต:ุ แบตเตอรีส่�าหรับชารจ์ทีย่ดึเขา้กบัอปุกรณจ์ะถกูชารจ์เมือ่อยูใ่นสถานะปิดอปุกรณแ์ละอปุกรณจ์ะไม ่แสดงสถานะการชารจ์ 

ตรวจสอบอายกุารใชง้านของแบตเตอรี	่
• ล�าโพงถกูออกแบบมาดว้ยคณุสมบตักิารตรวจสอบแบตเตอรีอ่จัฉรยิะเพือ่ความสะดวกในการใชง้าน 
• กดปุ่ มดรูะดบัแบตเตอรีเ่พือ่แสดงระดบัแบตเตอรีใ่นปัจจบุนับนไฟ LED ระบสุถานะของอปุกรณเ์มือ่อยูใ่นโหมด เปิด ขณะทีไ่มไ่ด ้

ชารจ์อปุกรณ ์

ไฟ LED สขีาวสีด่วงท�างาน=แอพ ชารจ์เต็ม 100% 
ไฟ LED สขีาวสามดวงท�างาน=แอพ ชารจ์เต็ม 75% 
ไฟ LED สขีาวสองดวงท�างาน=แอพ ชารจ์เต็ม 50% 
ไฟ LED สขีาวหนึง่ดวงท�างาน=แอพ ชารจ์เต็ม 25% (ระบวุา่ตอ้งท�าการชารจ์แบตเตอรี)่ 
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3	 เร ิม่ตน้การใช้
งาน	

ข้อควรระวัง

•  การใชร้ะบบควบคมุ ระบบปรับเปลีย่น หรอืขัน้
ตอนการใชง้านนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนคูม่อืการใช ้
งานฉบบันีอ้าจท�าใหส้มัผัสกบัแสงเลเซอรท์ีเ่ป็น
อนัตรายหรอืการใชง้านทีไ่มป่ลอดภยัอืน่ ๆ

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าทกุครัง้ในบทนีต้ามล�าดบั 
หากคณุตดิตอ่ Philips คณุจะตอ้งระบรุุน่และเลข
ประจ�าตวัอปุกรณเ์ครือ่งนี ้เลขประจ�าตวัรุน่และ
อปุกรณร์ะบอุยูด่า้นหลงัอปุกรณ ์เขยีนเลขทีน่ี:่ 
เลขประจ�าตวัรุน่ __________________
เลขประจ�าตวัอปุกรณ ์______________

เชือ่มตอ่
LINE IN

อปุกรณน์ีม้ชีอ่งรับสญัญาณเสยีงขาเขา้ คณุสามารถเชือ่มตอ่สญัญาณเสยีงสเตรโิออะนาล็อกจากอปุกรณภ์ายนอก เชน่ เครือ่งเลน่ 
VCD, CD, VCR, MP3 ฯลฯ 
ใชส้ายสญัญาณเสยีงเพือ่เชือ่มตอ่ชอ่งตอ่สญัญาณเสยีง LINE IN บนแผงดา้นบนของเครือ่งเลน่นี ้อปุกรณจ์ะสลบัเป็นโหมด LINE 
IN อตัโนมตั ิ

การเชื่อมต่อ	GUITAR IN

คณุสามารถเชือ่มตอ่กตีารเ์ขา้กบัล�าโพงปารต์ีส้ปีกเกอรผ์า่นชอ่งตอ่สญัญาณกตีารบ์นแผนดา้นบน 
ใชส้ายตอ่กตีารข์นาด 6.5 มม. (1/4") เพือ่เชือ่มตอ่กบัเตา้รับ GUITAR	IN บนแผงดา้นบนเพือ่ควบคมุระดบัเสยีงของกตีารด์ว้ยปุ่ ม
ปรับระดบัเสยีงบนแผงดา้นบน 
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เชือ่มตอ่สายไฟ	
ข้อควรระวัง

•  อปุกรณอ์าจไดรั้บความเสยีหาย! ตรวจสอบวา่
กระแสไฟฟ้าของแหลง่จา่ยไฟตรงกบัปรมิาณ
กระแสไฟฟ้าทีพ่มิพอ์ยูด่า้นหลงัหรอืดา้นลา่ง
ผลติภณัฑ์

•  อาจถกูไฟฟ้าดดู! ตอ้งดงึปลั๊กออกจากเตา้รับทกุ
ครัง้ถอดปลั๊กสายไฟ หา้มดงึสายไฟ

หมายเหตุ

•  ตรวจสอบวา่คณุท�าการเชือ่มตอ่อืน่ ๆ จนครบกอ่น
เชือ่มตอ่สายไฟ AC

เชือ่มตอ่สายไฟ AC เขา้กบัชอ่ง AC IN บนแผง
ดา้นหลงัของอปุกรณ ์
แลว้เสยีบปลั๊กอกีดา้นของสายไฟ AC เขา้ไปใน
เตา้รับไฟฟ้า 

ปลั๊กสายไฟที่ใช้งานได้	
TANX	200/77	

ปลั๊กสายไฟที่ใช้งานได้	
TANX	200/37	

ปลั๊กสายไฟที่ใช้งานได้	
TANX	200/98

เปิดอปุกรณ์
กด .

  กดคา้งไว ้3 วนิาทเีพือ่เปิด/ปิดอปุกรณ ์
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4	 	เลน่เพลงจาก	
USB	

เลน่เพลงจากทีเ่ก็บขอ้มลู	
USB

หมายเหตุ

•  ตรวจสอบวา่อปุกรณ ์USB มไีฟลเ์สยีงทีเ่ลน่ไดใ้น
สกลุไฟลท์ีร่องรับ

1กดคา้ง 3 วนิาทเีพือ่เปิดอปุกรณ ์
2 เสยีบปลั๊ก USB ของอปุกรณเ์ขา้กบัซอ็ก

เก็ต   
เครือ่งจะเปลีย่นเป็นโหมดเลน่ USB โดย
อตัโนมตัิ

3 กด  /  เพือ่เลอืก แทร็ค เสยีง 

  อปุกรณจ์ะเริม่เลน่อตัโนมตั ิ

โหมดควบคมุการเลน่	
เมือ่อยูใ่นโหมด USD ท�าตามค�าแนะน�าดา้นลา่ง
เพือ่ควบคมุการเลน่ 

ปุ่ ม	 คำาส ัง่

 / 
กดเพือ่ขา้มไปแทร็คกอ่นหนา้หรอื
ถดัไป 

+	/	- เพิม่/ลดระดบัเสยีง 
กดเพือ่หยดุชัว่คราวหรอืเลน่ตอ่ 
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5	 	เลน่เสยีงผา่น
บลทูธู

อปุกรณส์ามารถท�าการสตรมีดนตรจีากอปุกรณ์
บลทูธูของคณุไปทีร่ะบบผา่นสญัญาณบลทูธู

เชือ่มตอ่อปุกรณ	์
หมายเหตุ

•  กอ่นจับคูอ่ปุกรณก์บัผลติภณัฑน์ี ้อา่นคูม่อืการใช ้
งานในหมวดหมูก่ารเขา้กนัไดข้องบลทูธู 

•  อปุกรณม์คีณุสมบตัใินการจดจ�าอปุกรณท์ีจั่บคู่
แลว้แปดคู ่อปุกรณท์ีจั่บคูแ่ลว้คูท่ีเ่กา้จะแทนทีคู่่
แรก

•  สญัญาณแทรกระหวา่งผลติภณัฑน์ีก้บัอปุกรณ์
บลทูธูสามารถลดระยะการใชง้านได ้อยูห่า่งจาก
อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ ทีอ่าจท�าใหเ้กดิ
สญัญาณแทรก

•  ระยะการใชง้านระหวา่งผลติภณัฑน์ีแ้ละอปุกรณ์
บลทูธูอยูท่ีป่ระมาณ 10 เมตร (30 ฟตุ) 

เชือ่มตอ่อปุกรณด์ว้ยตนเอง	
1 กดปุ่ ม  เพือ่เลอืกโหมดบลทูธู 
2 บนอปุกรณบ์ลทูธูของคณุ เปิดท�างาน

บลทูธูแลว้คน้หาอปุกรณบ์ลทูธูเพือ่จับคู ่ 
(ดคููม่อืการใชง้านของอปุกรณ)์. 

3 เลอืก [PHILIPS	TANX200] ทีป่รากฏ
บนอปุกรณข์องคณุเพือ่จับคู ่

  เมือ่เชือ่มตอ่ส�าเร็จ ไฟระบสุถานะบลทธู
จะคงที ่

เลน่เพลงจากอปุกรณบ์ลทูธู	
เมือ่เชือ่มตอ่บลทูธูส�าเร็จ เลน่เพลงบนอปุกรณ์
บลทูธู 

  ท�าการสตรมีเพลงจากอปุกรณบ์ลทูธู
ของคณุกบัอปุกรณน์ี ้
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ถอนการเชือ่มตอ่อปุกรณ	์
• กด  ปุ่ ม คา้งสามวนิาท;ี
• ปิดท�างานบลทูธูบนอปุกรณข์องคณุ;
• น�าอปุกรณอ์อกจากระยะการสือ่สาร

หมายเหตุ

•  ถอนการเชือ่มตอ่ปุกรณใ์นปัจจบุนักอ่นเชือ่มตอ่
อปุกรณบ์ลทูธูเครือ่งใหม่
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6	 ปรบัเสยีง

ปรบัระดบัเสยีง	
ระหวา่งเลน่ ระหวา่งทีเ่ลน่ กด +	VOL	- เพือ่
เพิม่หรอืลดระดบัเสยีง 

เพิม่เสยีงเบส	
การตัง้คา่ Dynamic Bass Boost (DBB) จะ
ก�าหนดอตัโนมตัสิ�าหรับการเลอืก EQ แตล่ะครัง้ 
คณุสามารถเลอืกการตัง้คา่ DBB ดว้ยตนเองตาม
รปูแบบการฟังทีเ่หมาะสมกบัคณุทีส่ดุ 
• ระหวา่งทีเ่ลน่ กด DBB ซ�้าหลายครัง้เพือ่

เลอืก:
• DBB	1
• DBB	2
• DBB	OFF
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7	 คณุสมบตัอิ ืน่	

ฟงัจากอปุกรณภ์ายนอก	
อปุกรณน์ีใ้หค้ณุสามารถฟังจากอปุกรณส์ง่
สญัญาณเสยีงภายนอก เชน่ เครือ่งเลน่ MP3 

เลน่จากเครือ่งเลน่	MP3	
1 กดคา้ง	3	วนิาทเีพือ่เปิดอปุกรณ ์
2 เสยีบสายเคเบลิสง่สญัญาเสยีง (จ�าหน่าย

แยก) ทีม่ตีวัตอ่ไฟ 3.5 มม. ทัง้สองดา้น: 

• เตา้รับ LINE	IN บนอปุกรณ ์
• เตา้รับหฟัูงสวมศรีษะบนเครือ่งเลน่ 

MP3 
• สลบัอปุกรณเ์ป็นโหมด LINE	IN 

อตัโนมตัิ
3 เลน่เพลงบนเครือ่งเลน่ MP3 (อา่นขัน้ตอน

ในคูม่อืการใชง้าน) 

เปิดหรอืปิดไฟตกแตง่	
ในโหมดเปิดเครือ่ง กดปุ่ ม LIGHT ซ�้าหลาย
ครัง้เพือ่เลอืกสขีองไฟล�าโพงหรอืปิดไฟ:
ในโหมดเปิดเครือ่ง กดปุ่ ม LIGHT ซ�้าหลาย
ครัง้เพือ่สลบัโหมดไฟตา่ง ๆ ของไฟ LED ระบุ
สถานะบนล�าโพง 
ในโหมดเปิดเครือ่ง กดคา้งเพือ่เปิด/ปิดไฟแจง้
เตอืน 
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TH16

8	 	ขอ้มลู
ผลติภณัฑ์

ขอ้มลูทางเทคนคิ	
เครือ่งขยายเสยีง

ก�าลงัไฟฟ้า AC 
Output Power 

สงูสดุ 80 W 

ก�าลงัไฟฟ้า Battery 
Output Power 

30 W 

อตัราสว่นสญัญาณตอ่
เสยีงรบกวน

≥ 65 dBA

ปรมิาณ Harmonic 
D1stort1on โดยรวม

< 1 %

ลำาโพง

ปรมิาณความตา้นทาน
ล�าโพง 

4 ohm 

ความออ่นไหว 87 ± 3 dB/m/W

USB

USB Direct Verision ความเร็วสงูสดุ2.0 

บลทูธู	

เวอรช์นับลทูธู V5.0

แถบความถีบ่ลทูธู 
แถบความถี ่2.4 GHz 
~ 2.48 GHz ISM 

ระยะสญัญาณบลทูธู 10 m (พืน้ทีว่า่ง) 

แบตเตอรี่

ความจขุองแบตเตอร ี
แบตเตอรีช่ารจ์ใหมไ่ด ้
11.1 V 4400 mAh 

ขอ้มลูท ัว่ไป	

สายไฟ AC 
100-240 V~,  
50/60 Hz 

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า
เมือ่อยูใ่นโหมดพัก
เครือ่ง 

≤ 1 W 

ขนาด

-  อปุกรณห์ลกั  
(W x H x D)

268 x 556 x 285 มม.

นำา้หนกั

-  อุปกรณ์หลัก 7.7 กก. 



ขอ้มลูการเลน่ดว้ย	USB	
อปุกรณ	์USB	ทีเ่ขา้กนัได:้	

• หน่วยความจ�าแฟลช USB (USB 2.0)
• แฟลชเพลยเยอร ์USB (USB 2.0)
• การด์หน่วยความจ�า (จ�าเป็นตอ้งตวัอา่น

การด์เพิม่เตมิเพือ่ใชง้านกบัอปุกรณน์ี)้ 

สกลุไฟลท์ีร่องรบั:	
• USB หรอืสกลุไฟลห์น่วยความจ�า 

FAT12, FAT16, FAT32 (ขนาดเซก็
เตอร:์ 512 ไบต)์

• คา่ Bit Rate (Data Rate) ของ MP3: 
32-320 Kbps และคา่ Variable Bit 
Rate

• การซอ่นไดเร็คทอรีส่งูสดุ 8 ระดบั 
• จ�านวนอลับมั/โฟลเดอร:์ สงูสดุ 99 
• จ�านวนแทร็ค/รายการ: สงูสดุ 999
• ชือ่ไฟลใ์น Unicode UTF8 (ความยาว

สงูสดุ: 128 ไบต)์ 

สกลุทีไ่มร่องรบั:	
• อลับมัเปลา่: อลับมัเปลา่เป็นอลับมัที่

ไมม่ไีฟล ์MP3 และไมป่รากฏบนจอแส
ดงผล 

• ชา้มสกลุไฟลท์ีไ่มร่องรับ เชน่ เอกสาร 
Word (.doc) หรอืไฟล ์MP3 ทีม่สีกลุ 
.dlf จะถกูละเวน้และไมเ่ลน่

• ไฟลเ์สยีง AAC, WAV, PCM
• ไฟล ์WMA

สกลุ	MP3	ทีไ่มร่องรบั	
• 999 (ขึน้อยูก่บัความยาวของชือ่ไฟล)์
• จ�านวนอลับมัสงูสดุ: 64
• คา่ความถีก่ารสรา้งไฟลต์วัอยา่งทีร่องรับ: 

32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• คา่ bit-rate ทีร่องรับ: 32-320 (kbps), คา่ 

variable bit rates

ข ัน้ตอนบำารงุรกัษา	
ทำาความสะอาดภายในโครงเครือ่ง	
• ผา้บาง ๆ ชบุน�้ายาท�าความะสะอาดเล็ก

นอ้ยแลว้บดิใหแ้หง้หมาด ๆ หา้มใชน้�้ายา
ทีป่ระกอบไปดว้ยแอลกอฮอล,์ ของเหลว
ระเหย, แอมโมเนยีหรอืสารขดัถู
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9	 	ข ัน้ตอนการ
แกไ้ข	

ข้อควรระวัง
•  ห้ามถอนฝาครอบของอุปกรณ์นี้

หา้มซอ่มบ�ารงุระบบดว้ยตนเองเพือ่รักษาสทิธิใ์น
การรับประกนั
หากคณุประสบปัญหาระหวา่งทีใ่ชอ้ปุกรณน์ี ้
ตรวจสอบประเด็นตอ่ไปนีก้อ่นขอรับบรกิาร หาก
ปัญหายงัไมไ่ดรั้บการแกไ้ข เขา้ไปเยีย่มชม
เว็บไซต ์Philips (www.philips.com/support) 
เมือ่คณุตดิตอ่ Philips ตรวจสอบวา่อปุกรณข์อง
คณุอยูใ่กลต้วัและเตรยีมเลขประจ�าตวัรุน่และ
เลขประจ�าตวัอปุกรณใ์หพ้รอ้ม 

ไมม่ไีฟ	
• ตรวจสอบวา่เสยีบปลั๊กไฟ AC อยา่งถกูตอ้ง
• ตรวจสอบวา่มไีฟทีเ่ตา้รับ AC
• อปุกรณจ์ะสลบัเป็นโหมดพักเครือ่ง

อตัโนมตัเิป็นเวลา 15 นาทหีลงัเลน่จบและ
ไมม่กีารใชง้านเพือ่ประหยดัพลงังาน

ไมม่เีสยีงหรอืคณุภาพเสยีงไมด่	ี
• ปรับระดบัเสยีง

อปุกรณไ์มต่อบสนอง	
• ถอนปลั�กไฟและเสยีบปลั๊กไฟ AC อกีครัง้

แลว้เปิดอปุกรณอ์กีครัง้

ไมส่ามารถแสดงไฟลบ์าตวัในอปุกรณ	์USB	
• จ�านวนโฟลเดอรห์รอืไฟลใ์นอปุกรณ ์USB 

เกนิขดีจ�ากดัทีก่�าหนด เหตกุารณน์ีไ้มใ่ช่
อปุกรณท์�างานผดิปกติ

• ไมร่องรับสกลุไฟลเ์หลา่นี้

ไมร่องรบัอปุกรณ	์USB
• อปุกรณ ์USB เขา้กนัไมไ่ดก้บัอปุกรณ ์ลอง

อปุกรณ ์USB ตวัอืน่

เกีย่วกบัอปุกรณบ์ลทูธู	
คณุภาพเสยีงแยห่ลงัเชือ่มตอ่กบัอปุกรณท์ี่
เปิดทำางานดว้ยบลทูธู	
• สญัญาณตอบรับของบลทูธูไมด่ ีขยบั

อปุกรณใ์หเ้ขา้ใกลก้บัผลติภณัฑน์ีห้รอืน�า
สิง่กดีขวางออก

ไมส่ามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณื	
• ไมไ่ดเ้ปิดท�างานฟังกช์นับลทูธูของอปุกรณ ์

อา่นขัน้ตอนการเปิดท�างานฟังกช์นัในคูม่อื
การใชง้านของอปุกรณ์

• ผลติภณัฑน์ีเ้ชือ่มตอ่กบัอปุกรณท์ีเ่ปิด
ท�างานบลทูธูอกีเครือ่งแลว้ ถอนการเชือ่ม
ตอ่อปุกรณแ์ลว้ลองอกีครัง้

อปุกรณท์ีจ่บัคูเ่ชือ่มตอ่และถอนการเชือ่ม
ตอ่สมำา่เสมอ	
• สญัญาณตอบรับของบลทูธูไมด่ ีขยบั

อปุกรณใ์หเ้ขา้ใกลก้บัผลติภณัฑน์ีห้รอืน�า
สิง่กดีขวางออก

• ส�าหรับอปุกรณบ์างเครือ่ง การเชือ่มตอ่
บลทูธูอาจปิดท�างานอตัโนมตัเิพือ่ประหยดั
พลงังาน คณุสมบตัดิงักลา่วไมเ่ป็นการบง่ชี้
วา่ผลติภณัฑบ์กพรอ่งแตอ่ยา่งใด
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10	หมายเหตุ
การเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิกบัอปุกรณ์
ทีไ่มม่รัีบการอนุมตัอิยา่งชดัแจง้โดย MMD	
Hong	Kong	Holding	Limited อาจท�าให ้
สทิธิก์ารใชอ้ปุกรณข์องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะ 

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ	

ดงันัน้ MMD	Hong	Kong	Holding	Limited 
ประกาศวา่ผลติภณัฑน์ีป้ฏบิตัติามขอ้ก�าหนด
ส�าคญัและขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ ของ กฎ
ระเบยีบ 2014/53/EU คณุสามารถคน้หารับรอง
ดว้ยตนเองไดท้ี ่www.philips.com/support

รกัษาสิง่แวดลอ้ม	
จำากดัผลติภณัฑแ์ละแบตเตอรีเ่กา่ของคณุ	

ผลติภณัฑข์องคณุออกแบบและผลติดว้ยวสัดุ
และชิน้สว่นคณุภาพสงูทีน่�ากลบัมาใชใ้หมแ่ละ
ใชซ้�้าได ้

สญัลกัษณน์ีท้ีป่รากฏบนผลติภณัฑห์มายความ
วา่ผลติภณัฑอ์ยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองโดยกฎ
ระเบยีบยโุรป 2012/19/EU

สญัลกัษณน์ีห้มายความวา่ผลติภณัฑป์ระกอบไป
ดว้ยแบตเตอรีท่ีอ่ยูอ่ยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองโดย
กฎระเบยีบยโุรป 2012/19/EU และไมส่ามารถ
ก�าจัดพรอ้มกบัขยะในครัวเรอืนทัว่ไป 

ศกึษาระบบการรวบรวมการจ�าแนกในอปุกรณ์
ส�าหรับผลติภณัฑแ์ละแบตเตอรีอ่เิล็กทรอนกิส ์
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและหา้มก�าจัดผลติภณัฑ์
และแบตเตอรีพ่รอ้มกบัขยะในครัวเรอืนทัว่ไป 
การก�าจัดผลติภณัฑแ์ละแบตเตอรีเ่กา่อยา่งถกู
ตอ้งชว่ยป้องกนัผลกระทบเชงิลบตอ่สิง่แวดลอ้ม
และสขุภาพของมนุษย ์

การถอดแบตเตอรีใ่ชแ้ลว้ทิง้	
อา่นขัน้ตอนการถอดแบตเตอรีใ่ชแ้ลว้ทิง้ใน
หมวดหมู ่'การตดิตัง้แบตเตอรี'่ 

ขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม	
ไมม่กีารใชบ้รรจภุณัฑท์ีไ่มจ่�าเป็นทัง้หมด เราได ้
พัฒนาวธิลีดขัน้ตอนการบรรจภุณัฑเ์พือ่จ�าแนก
เป็นสามวสัด:ุ กลอ่งกระดาษ (กลอ่ง), โฟมโพลิ
สไตลนี (สารบฟัเฟอร)์ พอลเิอทลินี (ถงุ, แผน่
โฟสกนักระแทก) 
ระบบของคณุประกอบไปดว้ยวสัดทุีน่�ากลบัมา
ใชใ้หมแ่ละใชซ้�้าไดห้ากถอดแยกชิน้สว่นโดย
บรษัิทเฉพาะทาง กรณุาอา่นระเบยีบขอ้บงัคบั
ในประเทศวา่ดว้ยการจ�ากดัวสัดบุรรจภุณัฑ ์
แบตเตอรีท่ีห่มดแลว้ และชิน้สว่นเกา่ 

หมายเหตุ
เครือ่งหมายการคา้	

 เครือ่งหมายค�าและโลโก ้ของบลทูธูเป็น
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนทีค่รอบครอง
โดย Bluetooth SIG, Inc. และเป็นสทิธิก์าร
ใชง้านของ MMD	Hong	Kong	Holding	
Limited ในการใชเ้ครือ่งหมายดงักลา่ว 
เครือ่งหมายการคา้และชือ่การคา้อืน่ ๆ เป็นของ
เจา้ของของเครือ่งหมายนัน้ ๆ 

นีค่อืเครือ่งใชไ้ฟฟ้า CLASS II ชนดิฉนวน 2 ชัน้
และไมม่รีะบบสายดนิ
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แสดงความรับผดิชอบ 
เคารพลขิสทิธิ์

การผลติส�าเนาของวสัดทุีคุ่ม้ครองจากการผลติ
ส�าเนาโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต รวมไปถงึโปรแกรม
คอมพวิเตอร,์ ไฟล,์ การกระจายสญัญาณ และ
การบนัทกึเสยีง อาจเป็นการฝ่าฝืนลขิสทิธิแ์ละ
ถอืเป็นความผดิทางอาญา ไมค่วรใชอ้ปุกรณน์ี้
เพือ่วตัถปุระสงคด์งักลา่ว
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สามารถเปลีย่นขอ้มลูทางเทคนคิไดโ้ดนไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ	

PHILIPS	และตราสญัลกัษณข์อง	PHILIPS	เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ	Koninklijke	Philips	
Electronics	N.V.	และใชภ้ายใตใ้บอนญุาต	ผลติภณัฑน์ีผ้ลติขึน้โดยและจำาหนา่ยภายใตค้วามรบัผดิชอบของ	
MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	หรอืหนึง่ใน	บรษิทั	ในเครอืและ	MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	
เป็นผูร้บัประกนัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑน์ี	้
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