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1 ข�อมืล่ส์ำาคู่ญั

อา่นัแลืะทำาความเข้า้ใจคำาแนัะนัำาทั �งหมดก่อนัใช่ง้านั	
ผลืติภัณัฑ์	์การรบัประกนััไมม่ผีลืต่อความเสยีหายซั่�งมี

สาเหตุมาจากการไมป่ฏิบิตัติามคำาแนัะนัำา

คู่วามืช้�วยเหลือและการีส์นับีส์นุน

หากตอ้งการความช่ว่ยเหลือืออนัไลืน์ัเพิ�มเตมิใหไ้ปที�	
www.philips.com/welcome	เพื�อ:

•	 ดาวน์ัโหลืดคูม่อืผูใ้ช่แ้ลืะคูม่อืเริ�มตน้ัฉบบัยอ่
•	 ดวูดิโีอสาธีติการใช่ง้านั	(มใีหบ้รกิารเฉพาะบางรุน่ั	

เทา่นัั �นั)
•	 หาคำาตอบข้องคำาถามที�พบบอ่ย	(FAQ)
•	 สอบถามเราผา่นัอเีมลื
•	 แช่ทกบัตวัแทนัฝ่่ายบรกิาร	
ปฏิบิตัติามคำาแนัะนัำาบนัเวบ็ไซัตเ์พื�อเลือืกภัาษาข้องคณุ	
แลืว้ป้อนัหมายเลืข้รุน่ัผลืติภัณัฑ์์

นัอกจากนีั�	คณุสามารถตดิต่อฝ่่ายบรกิารลืกูคา้ในัประเทศ
ข้องคณุได	้โดยก่อนัตดิต่อใหบ้นััทก่หมายเลืข้รุน่ัแลืะ	
หมายเลืข้ผลืติภัณัฑ์ข์้องคณุก่อนั	คณุสามารถคน้ัหา

ข้อ้มลูืนีั�ไดท้ี�ดา้นัหลืงัหรอืดา้นัลืา่งข้องผลืติภัณัฑ์ข์้องคณุ

คู่วามืปัลอด้ภัยั

คู่วามืเสี์�ยงต�อการีถูก่ไฟช้อ็ตหรีือเกิด้ไฟไหมื�!

•	 ตรวจสอบใหแ้น่ัใจวา่อุปกรณ์ทกุช่ิ�นัตดัการเช่ื�อมต่อ
จากเตา้รบัไฟฟ้าแลืว้	ก่อนัทำาการเช่ื�อมต่อหรอื	
เปลืี�ยนัการเช่ื�อมต่อใด	ๆ

•	 หา้มใหผ้ลืติภัณัฑ์แ์ลืะอุปกรณ์เสรมิสมัผสัฝ่นัหรอื
นัำ�า	หา้มวางภัาช่นัะที�บรรจขุ้องเหลืว	เช่น่ั	แจกนัั	
ใกลืก้บัผลืติภัณัฑ์	์หากข้องเหลืวหกลืงบนัผลืติภัณัฑ์	์					
หรอืข้า้งในัผลืติภัณัฑ์	์ใหต้ดัการเช่ื�อมต่อจากเตา้รบั
ไฟฟ้าโดยทนััท	ีจากนัั �นัตดิต่อฝ่่ายบรกิารลืกูคา้เพื�อ
ตรวจสอบผลืติภัณัฑ์ก์่อนัใช่ง้านั

•	 หา้มวางผลืติภัณัฑ์แ์ลืะอุปกรณ์เสรมิใกลืเ้ปลืวไฟ																							
หรอืแหลืง่ความรอ้นัอื�นั	ๆ	รวมถง่หา้มใหส้มัผสั																															
แสงแดดโดยตรง

•	 หา้มเสยีบวตัถุในัช่อ่งระบายอากาศหรอืช่อ่งเปิด	
อื�นั	ๆ	ข้องผลืติภัณัฑ์์

•	 เมื�อปลืั �กหรอืสายต่อหลืกัข้องอุปกรณ์เช่ื�อมต่ออยูก่บั
อุปกรณ์ที�ตดัการเช่ื�อมต่อแลืว้	อุปกรณ์ที�ตดัการ	
เช่ื�อมต่อแลืว้จะยงัคงทำางานัอยู่

•	 ไมค่วรใหแ้บตเตอรี�	(กอ้นัแบตเตอรี�หรอืแบตเตอรี�
ที�ตดิตั �ง)	สมัผสัความรอ้นัสงู	เช่น่ั	แสงอาทติย	์ไฟ	
หรอืแหลืง่ความรอ้นัอื�นั	ๆ

•	 ตดัการเช่ื�อมต่อผลืติภัณัฑ์จ์ากเตา้รบัไฟฟ้าก่อนัเกดิ
พายฝุ่นัฟ้าคะนัอง

•	 เมื�อคณุตอ้งถอดสายไฟหา้มดง่ที�สายใหด้ง่ที�ปลืั �ก	
เสมอ																								

คู่วามืเสี์�ยงต�อไฟฟ�าลดั้วงจำรีหรีือไฟไหมื�!
•	 สำาหรบัหมายเลืข้ผลืติภัณัฑ์แ์ลืะข้อ้มลูืจำาเพาะข้อง	

ช่ิ�นัสว่นัใหด้ปู้ายช่ื�อที�ดา้นัหลืงัหรอืดา้นัลืา่งข้อง	
ผลืติภัณัฑ์์

•	 ก่อนัเช่ื�อมต่อผลืติภัณัฑ์ก์บัเตา้รบัไฟฟ้า	ตรวจสอบ	
ใหแ้น่ัใจวา่แรงดนััไฟฟ้าตรงกบัคา่ที�พมิพบ์นัดา้นั

							หลืงัหรอืดา้นัลืา่งข้องผลืติภัณัฑ์	์หา้มเช่ื�อมต่อ					
ผลืติภัณัฑ์ก์บัเตา้รบัไฟฟ้าหากแรงดนััไฟฟ้าไม	่
เทา่กนัั

คู่วามืเสี์�ยงต�อการีบีาด้เจำบ็ีหรีือทำาให�ผู้ลิตภัณัฑ์นี์�  
เสี์ยหาย!
•	 สำาหรบัการตดิตั �งบนักำาแพง	ตอ้งตดิตั �งผลืติภัณัฑ์นี์ั�																																											

บนักำาแพงอยา่งแน่ันัหนัา	ตามคำาแนัะนัำาในัการตดิ
							ตั �งใช่แ้ผน่ัยด่สำาหรบัตดิตั �งบนักำาแพงที�แนับมาเทา่						
							นัั �นั	(หากม)ี	การตดิตั �งบนักำาแพงที�ไมเ่หมาะสมก่อ
							ใหเ้กดิอุบตัเิหตุ	การบาดเจบ็หรอืเกดิความเสยีหาย
							ได	้หากคณุมคีำาถามโปรดตดิต่อฝ่่ายบรกิารลืกูคา้ในั	

ประเทศข้องคณุ
•	 หา้มวางผลืติภัณัฑ์ห์รอืวตัถุอื�นัใดบนัสายไฟหรอื	

อุปกรณ์อเิลืก็ทรอนิักสอ์ื�นั	ๆ
•	 หากผลืติภัณัฑ์ถ์กูข้นัสง่มาในัอุณหภัมูทิี�ตำ�ากวา่	5°C	

ก่อนัเช่ื�อมต่อกบัเตา้รบัไฟฟ้าใหเ้ปิดกลือ่งผลืติภัณัฑ์	์
แลืว้รอจนักวา่อุณหภัมูผิลืติภัณัฑ์จ์ะเทา่กบัอุณหภัมูิ
หอ้ง

•	 บางช่ิ�นัสว่นัข้องผลืติภัณัฑ์นี์ั�ผลืติจากแกว้	โปรดถอื	
อยา่งระมดัระวงัเพื�อหลืกีเลืี�ยงการบาดเจบ็แลืะ

							ความเสยีหาย
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คู่วามืเสี์�ยงจำากคู่วามืรี�อนส์ง่!
•	 หา้มตดิตั �งผลืติภัณัฑ์นี์ั�ในัที�อบัอากาศ	เวน้ั	

ระยะหา่งรอบผลืติภัณัฑ์อ์ยา่งน้ัอยสี�นิั�วเสมอ	
เพื�อการระบายอากาศ	ตรวจสอบใหแ้น่ัใจวา่ผา้มา่นั
หรอืวตัถุอื�นั	ๆ	ไมไ่ดบ้งัช่อ่งระบายอากาศข้อง	
ผลืติภัณัฑ์์

คู่วามืเสี์�ยงต�อการีปันเปืั� อน!
•	 หา้มผสมแบตเตอรี�	(ใหมก่บัเก่าหรอืคารบ์อนักบั
							อลัืคาไลืน์ั	เป็นัตน้ั)
•	 ข้อ้ควรระวงั:	หากเปลืี�ยนัแบตเตอรี�ไมถ่กูตอ้งอาจ	

เกดิอนััตรายจากการระเบดิได	้เปลืี�ยนัดว้ยแบตเตอรี�
ประเภัทเดยีวกนััหรอืเทยีบเทา่เทา่นัั �นั

•	 ถอดแบตเตอรี�ออกหากแบตหมดหรอืไมไ่ดใ้ช่้
							รโีมทคอนัโทรลืเป็นัระยะเวลืานัานั
•	 แบตเตอรี�มสีารเคม	ีควรกำาจดัอยา่งเหมาะสม

คู่วามืเสี์�ยงต�อการีกลืนแบีตเตอรีี�!
•	 ผลืติภัณัฑ์/์รโีมทคอนัโทรลือาจมถ่ีานักระดมุซั่�ง
							อนััตรายต่อการกลืนืั	เกบ็แบตเตอรี�ใหพ้น้ัมอืเดก็อยู่
							เสมอ!	หากกลืนืัแบตเตอรี�อาจเกดิการบาดเจบ็
							รนุัแรงหรอืเสยีช่วีติ	อวยัวะภัายในัอาจถกูเผาไหม้
							อยา่งรนุัแรงภัายในัสองช่ั �วโมงหลืงัแบตเตอรี�ถกูยอ่ย
•	 หากคณุสงสยัวา่มกีารกลืนืัแบตเตอรี�หรอื

มแีบตเตอรี�อยูภ่ัายในัสว่นัใดข้องรา่งกาย	
ใหไ้ปพบแพทยใ์นัทนััที

•	 เมื�อคณุช่ารจ์แบตเตอรี�	ใหเ้กบ็แบตเตอรี�ทั �ง	
แบตเตอรี�ใหมแ่ลืะที�ใช่แ้ลืว้ใหพ้น้ัมอืเดก็	ตรวจสอบ

							ใหแ้น่ัใจวา่ปิดช่อ่งใสแ่บตเตอรี�อยา่งแน่ันัหนัาแลืว้
							หลืงัจากเปลืี�ยนัแบตเตอรี�
•	 หากช่อ่งใสแ่บตเตอรี�ปิดไมส่นิัทใหห้ยดุใช่ผ้ลืติภัณัฑ์์

นัั �นั	เกบ็ใหพ้น้ัมอืเดก็แลืะตดิต่อผูผ้ลืติ

นีั�เป็นัอุปกรณ์	CLASS	II	ที�มกีารหุม้ฉนัวนัสองช่ั �นัแลืะไม่
จำาเป็นัตอ้งตดิตั �งสายดนิั

วิธีีด้แ่ลรีกัษาผู้ลิตภัณัฑ์์

ใช่ผ้า้ไมโครไฟเบอรท์ำาความสะอาดผลืติภัณัฑ์เ์ทา่นัั �นั

วิธีีด้แ่ลรีกัษาสิ์�งแวด้ล�อมื

การกำาจดัผลืติภัณัฑ์แ์ลืะแบตเตอรี�เก่า

ผลืติภัณัฑ์ข์้องคณุออกแบบแลืะผลืติดว้ยวสัดแุลืะ

สว่นัประกอบคณุภัาพสงู	ซั่�งสามารถรไีซัเคลิืแลืะนัำามา

ใช่ซ้ัำ�าได้

สญัลืกัษณ์นีั�บนัผลืติภัณัฑ์ห์มายถง่	ผลืติภัณัฑ์นี์ั�อยูภ่ัายใต้
ข้อ้บงัคบัข้องสหภัาพยโุรป	2012/19/EU

สญัลืกัษณ์นีั�หมายถง่	ผลืติภัณัฑ์นี์ั�มแีบตเตอรี�ที�อยูภ่ัายใต้
ข้อ้บงัคบัข้องสหภัาพยโุรป	2013/56/EU	ซั่�งไมส่ามารถ	
กำาจดัดว้ยวธิีกีำาจดัข้ยะในัครวัเรอืนัตามปกตไิด	้โปรดหา

ข้อ้มลูืเกี�ยวกบัระบบจดัเกบ็ข้ยะแยกในัทอ้งถิ�นัข้องคณุ		
สำาหรบัผลืติภัณัฑ์แ์ลืะแบตเตอรี�ไฟฟ้าแลืะ

อเิลืก็ทรอนิักส	์ปฏิบิตัติามกฎหมายทอ้งถิ�นัแลืะไมก่ำาจดั

ผลืติภัณัฑ์แ์ลืะแบตเตอรี�ดว้ยวธิีกีำาจดัข้ยะในัครวัเรอืนัตาม

ปกต	ิการทิ�งผลืติภัณัฑ์แ์ลืะแบตเตอรี�เก่าอยา่งถกูตอ้งจะ

ช่ว่ยป้องกนััผลืกระทบดา้นัลืบที�ตามมาต่อสิ�งแวดลือ้มแลืะ
สขุ้ภัาพข้องมนุัษย์

การีถูอด้แบีตเตอรีี�ที�หมืด้อายแุล�ว

หากตอ้งการถอดแบตเตอรี�ที�หมดอายแุลืว้	
ใหด้ทูี�สว่นัการตดิตั �งแบตเตอรี�
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ข�อคู่วรีรีะวงัจำาก FCC และเอกส์ารี 

IC ส์ำาหรีบัีผู้่�ใช้� (เฉพาะส์หรีฐัฯ 

และแคู่นาด้า)

ข�อมืล่ FCC

คู่ำาเตือน:

•	 ควรตดิตั �งแลืะใช่ง้านัอุปกรณ์นีั�โดยมรีะยะหา่ง	
ระหวา่งเครื�องปลือ่ยรงัสกีบัรา่งกายข้องคณุอยา่ง

							น้ัอย	20	ซัม.
•	 การเปลืี�ยนัแปลืงหรอืดดัแปลืงใดๆ	ต่อเครื�องเลืน่ันีั�ที�

ไมไ่ดร้บัการอนุัมตัอิยา่งช่ดัเจนัจากผูร้บัผดิช่อบดา้นั
การปฏิบิตัติามกฏิอาจทำาใหผู้ใ้ช่ถ้กูตดัสทิธีิ �จากการ
ควบคมุอุปกรณ์	

หมืายเหต:ุ	อุปกรณ์นีั�ผา่นัการทดสอบแลืว้วา่มคีวามสอด
คลือ้งกบัข้อ้จำากดัข้องอุปกรณ์ดจิทิลัื	Class	B	ตามกฎข้อง	
FCC	มาตราที�	15	ข้อ้จำากดัเหลืา่นีั�ออกแบบมาเพื�อให	้
การป้องกนััที�เหมาะสมต่อการรบกวนัสญัญาณที�เป็นั	
อนััตรายในัการตดิตั �งในัที�อยูอ่าศยั	อุปกรณ์นีั�สรา้ง	ใช่ง้านั	
แลืะสามารถแผร่งัสคีลืื�นัวทิย	ุแลืะหากไมต่ดิตั �งแลืะใช่ง้านั
ตามคำาแนัะนัำา	อาจทำาใหเ้กดิการรบกวนัสญัญาณที�เป็นั	
อนััตรายกบัการสื�อสารทางวทิยไุด	้อยา่งไรกต็าม	ประกาศ
นีั�ไมไ่ดเ้ป็นัการรบัรองวา่การรบกวนัสญัญาณจะไมเ่กดิข้่�นั
ในัการตดิตั �ง	ถา้อุปกรณ์นีั�ทำาใหเ้กดิการรบกวนัสญัญาณที�
เป็นัอนััตรายกบัเครื�องรบัสญัญาณวทิยหุรอืโทรทศัน์ั	ซั่�ง	
ระบุไดโ้ดยการเปิดแลืะปิดอุปกรณ์	เราสนับัสนุันัใหผู้ใ้ช่	้
พยายามแกไ้ข้ปัญหาโดยวธิีกีารดงัต่อไปนีั�:

•	 เปลืี�ยนัตำาแหน่ังเสาอากาศรบัสญัญาณ

•	 เพิ�มระยะหา่งระหวา่งอุปกรณ์แลืะตวัรบั	
สญัญาณ

•	 เช่ื�อมต่ออุปกรณ์เข้า้กบัเตา้รบัซั่�งมวีงจรไฟฟ้า	
แตกต่างจากที�ตวัรบัสญัญาณใช่อ้ยู่

•	 ปรก่ษาตวัแทนัจำาหน่ัายหรอืช่า่งเทคนิัคดา้นั	
วทิย/ุโทรทศัน์ัที�มปีระสบการณ์เพื�อรบัความ	
ช่ว่ยเหลือื

อุปกรณ์นีั�ประกอบไปดว้ยเครื�องสง่สญัญาณ/ตวัรบั	
สญัญาณที�ไดร้บัยกเวน้ัใหไ้มต่อ้งข้อใบอนุัญาต	โดยเป็นั

ไปไปตามข้อ้กำาหนัดจำาเพาะวา่ดว้ยมาตรฐานัข้องวทิยทุี�

ไดร้บัการยกเวน้ัใหไ้มต่อ้งข้อใบอนุัญาตข้องหน่ัวยงานั

วตักรรมวทิยาศาสตรแ์ลืะการพฒันัาทางเศรษฐกจิ

แคนัา	ดา	การทำางานัข้องอุปกรณ์จะตอ้งเป็นัไปตามเงื�อนั
ไข้สองประการ:

1.	 อุปกรณ์นีั�ตอ้งไมก่่อใหเ้กดิการรบกวนัที�เป็นั	
อนััตราย

2.	 อุปกรณ์นีั�ตอ้งยอมรบัการรบกวนัใด	ๆ	ที�ไดร้บั	รวม
ถง่การรบกวนัที�อาจทำาใหเ้กดิการใช่ง้านัที�	
ไมพ่ง่ประสงคข์้องอุปกรณ์

การีปัฏิิบีติัตามืกฎรีะเบียีบี

ผลืติภัณัฑ์นี์ั�เป็นัไปตามข้อ้กำาหนัดวา่ดว้ยการรบกวนั	
สญัญาณวทิยขุ้องสหภัาพยโุรป

MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	ข้อแจง้วา่	
ผลืติภัณัฑ์นี์ั�เป็นัไปตามข้อ้กำาหนัดพื�นัฐานัแลืะข้อ้บงัคบั
อื�นั	ๆ	ที�เกี�ยวข้อ้งข้องระเบยีบ	Directive	2014/53/EU	

คณุสามารถดคูำาแถลืงเพื�อความเข้า้ใจที�ตรงกนััไดท้ี�		
www.p4c.philips.com

http://www.p4c.philips.com
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2 ซีาวด้บ์ีารีข์องคู่ณุ
ข้อแสดงความยนิัดทีี�ทา่นัไดซ้ัื�อผลืติภัณัฑ์ข์้อง	Philips	
แลืะยนิัดตีอ้นัรบั!	เพื�อใหไ้ดร้บัสทิธีปิระโยช่น์ัจากการ	
สนับัสนุันัข้อง	Philips	โปรดลืงทะเบยีนัซัาวดบ์ารข์้องคณุที�		
www.philips.com/welcome

เคู่รีื�องเล�นหลกั

สว่นันีั�อธีบิายภัาพรวมข้องเครื�องเลืน่ัหลืกั

  (เปิัด้โหมืด้ส์แตนด้บ์ีาย) 

สลืบัเปิดซัาวดบ์ารห์รอืเปิดโหมดสแตนัดบ์าย	

	  (แหล�งข�อมืล่)
เลือืกแหลืง่ข้อ้มลูือนิัพตุสำาหรบัซัาวดบ์าร	์

 - (รีะด้บัีเสี์ยง)
ลืดระดบัเสยีง

 + (รีะด้บัีเสี์ยง)

เพิ�มระดบัเสยีง	

 เซีน็เซีอรีรี์ีโมืทคู่อนโทรีล 

 แถูบีหน�าจำอ

ซีบัีวฟ่เฟอรีไ์รี�ส์าย

สว่นันีั�อธีบิายภัาพรวมข้องซับัวฟูเฟอรไ์รส้าย:

 ช้�องเสี์ยบี AC~
เช่ื�อมต่อกบัแหลืง่จา่ยไฟฟ้า

 ปัุ� มื PAIR
กดปุ่ มเพื�อเข้า้สูโ่หมดจบัคูข่้องซับัวฟูเฟอร์

 ไฟแส์ด้งส์ถูานะซีบัีวฟ่เฟอรี์

•	 เมื�อเปิดเครื�อง	ไฟแสดงสถานัะจะสวา่งข้่�นั

•	 ในัระหวา่งการจบัคูแ่บบไรส้าย	
ระหวา่งซับัวฟูเฟอรก์บัเครื�องเลืน่ัหลืกั	
ไฟแสดงสถานัะสสีม้จะกะพรบิรวั

•	 หากจบัคูส่ำาเรจ็	ไฟแสดงสถานัะจะแสดงสสีม้

•	 หากจบัคูไ่มส่ำาเรจ็	
ไฟแสดงสถานัะสสีม้จะกะพรบิช่า้	ๆ

รีีโมืทคู่อนโทรีล

สว่นันีั�อธีบิายภัาพรวมข้องรโีมทคอนัโทรลื	

   (เปิัด้โหมืด้ส์แตนด้บ์ีาย)
สลืบัเปิดซัาวดบ์ารห์รอืเปิดโหมดสแตนัดบ์าย

 Source
เลือืกแหลืง่ข้อ้มลูือนิัพตุสำาหรบัซัาวดบ์าร	์

http://www.philips.com/welcome
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 Bass

เปิดใช่ง้านัการตั �งคา่เบส

 Treble

เปิดใช่ง้านัการตั �งคา่เทรเบลิื	

แผู้งเชื้�อมืต�อ

สว่นันีั�อธีบิายภัาพรวมข้องแผงเช่ื�อมต่อที�มบีนัซัาวดบ์าร์
ข้องคณุ

 AC~

เช่ื�อมต่อกบัแหลืง่จา่ยไฟฟ้า	

	OPTICAL

เช่ื�อมต่อกบัเสยีงเอาตพ์ตุ	Optical	

บนัทวีหีรอือุปกรณ์ดจิทิลัื	

  USB

•	 เสยีงอนิัพตุจากอุปกรณ์จดัเกบ็แบบ	USB

•	 อปัเกรดซัอฟตแ์วรข์้องผลืติภัณัฑ์นี์ั�	

  AUX

เสยีงอนิัพตุจากเครื�องเลืน่ั	MP3	แลืะอื�นั	ๆ	(หวัแจค็	

3.5	มม.)

 HDMI OUT (ARC)

เช่ื�อมต่อกบัอนิัพตุ	HDMI	บนัทวีี

 HDMI 1/ HDMI 2

เช่ื�อมต่อกบัอนิัพตุ	HDMI	บนัทวีี

 ช้�องส์ำาหรีบัียึด้กบัีกำาแพง

    /    (ก�อนหน�า/ถูดั้ไปั)
ข้า้มไปยงัเพลืงก่อนัหน้ัาหรอืถดัไปในัโหมด	USB/
BT

    (เล�น/หยดุ้)

เริ�ม	หยดุ	หรอืเลืน่ัต่อในัโหมด	USB/BT	

กดคา้งเพื�อเปิดใช่ง้านัฟังกช์่นััจบัคูใ่นัโหมด	

Bluetooth	หรอืตดัการเช่ื�อมต่อกบัอุปกรณ์	

Bluetooth	ที�จบัคูอ่ยู	่

 +/- (รีะด้บัีเสี์ยง)

เพิ�มหรอืลืดระดบัเสยีง

 Mute

ปิดหรอืเปิดเสยีง	

 Dimmer

ตั �งคา่ความสวา่งข้องแถบหน้ัาจอซัาวดบ์าร	์

	  (Dolby)

เปิดหรอืปิด	Dolby	

	EQ

เลือืกการตั �งคา่ตวัปรบัแต่งเสยีง	(EQ)	
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ข�อคู่วรีรีะวงัเกี�ยวกบัีแบีตเตอรีี�

•	 เมื�อรโีมทคอนัโทรลืไมไ่ดใ้ช่ง้านัเป็นัเวลืานัานั	
(มากกวา่หน่ั�งเดอืนั)	ใหถ้อดแบตเตอรี�ออกจากรโีมท
คอนัโทรลืเพื�อป้องกนััการรั �วไหลืข้องแบตเตอรี�

•	 หากแบตเตอรี�ร ั �วไหลืใหเ้ช่ด็สิ�งร ั �วไหลืในัช่อ่งเกบ็	
แบตเตอรี�แลืะเปลืี�ยนัแบตเตอรี�ใหม่

•	 หา้มใช่แ้บตเตอรี�อื�นันัอกเหนืัอจากที�ระบุ
•	 หา้มแยกช่ิ�นัสว่นัหรอืใช่ค้วามรอ้นักบัแบตเตอรี�
•	 หา้มโยนัแบตเตอรี�ในัเปลืวไฟหรอืนัำ�า
•	 หา้มบรรทกุหรอืเกบ็แบตเตอรี�ไวก้บัวตัถุโลืหะอื�นั	

การกระทำาดงักลืา่วอาจทำาใหแ้บตเตอรี�ลืดัวงจร	
รั �วไหลื	หรอืระเบดิได้

•	 ไมช่่ารจ์แบตเตอรี�เวน้ัแต่จะมกีารยนืัยนััวา่เป็นั	
แบตเตอรี�ประเภัทที�สามารถช่ารจ์ใหมไ่ด้

ตำาแหน�งการีจำดั้วาง

วางซับัวฟูเฟอรใ์หห้า่งจากซัาวดบ์ารข์้องคณุอยา่งน้ัอย	1	
เมตร	(3	ฟุต)	แลืะหา่งจากกำาแพงอยา่งน้ัอยสบิเซัน็ัตเิมตร

เพื�อผลืลืพัธีท์ี�ดทีี�สดุ	ใหว้างซับัวฟูเฟอรข์้องคณุตามภัาพ
ดา้นัลืา่ง

10 ซีมื./4"10 ซีมื./4"

1 มื./3 ฟตุ1 มื./3 ฟตุ

การีเตรีียมืรีีโมืทคู่อนโทรีล

•	 รโีมทคอนัโทรลืที�แนับมาช่ว่ยใหส้ามารถสั �งการ	
เครื�องเลืน่ัจากระยะไกลืได้

•	 แมจ้ะใช่ง้านัรโีมทคอนัโทรลืภัายในัระยะ	19.7	ฟุต	
(6	ม.)	แต่อาจไมส่ามารถสั �งการดว้ยรโีมทคอนัโทรลื
ไดห้ากมสีิ�งกดีข้วางอยูร่ะหวา่วเครื�องเลืน่ัแลืะ

							รโีมทคอนัโทรลื
•	 หากใช่ง้านัรโีมทคอนัโทรลืใกลืผ้ลืติภัณัฑ์อ์ื�นัที�สรา้ง

รงัสอีนิัฟราเรด	หรอืใช่ง้านัรโีมทคอนัโทรลืข้องอุปก
รณ์อื�นัที�ใช่ร้งัสอีนิัฟราเรดใกลืก้บัเครื�องเลืน่ั	

							รโีมทคอนัโทรลืข้องผลืติภัณัฑ์นี์ั�แลืะผลืติภัณัฑ์์
							ดงักลืา่วอาจสั �งการไมถ่กูตอ้ง

การีใช้�งานคู่รีั �งแรีก:

เครื�องเลืน่ัมแีบตเตอรี�ลืเิธียีม	
CR2025	ที�ตดิตั �งไวแ้ลืว้	ดง่	
แผน่ัป้องกนััออกเพื�อใช่ง้านั	
แบตเตอรี�รโีมทคอนัโทรลื

วิธีีเปัลี�ยนแบีตเตอรีี�รีีโมืทคู่อนโทรีล

•		 รโีมทคอนัโทรลืตอ้งใช่แ้บตเตอรี�ลืเิธียีม	3V	CR2025

1	 ดนััแป้นัดา้นัข้า้งถาดรองแบตเตอรี�เข้า้ไปที�ดา้นัในั	
ถาด

2	 จากนัั �นัจง่เลืื�อนัถาดรองแบตเตอรี�ออกจากรโีมท	
คอนัโทรลื

3	 ถอดแบตเตอรี�เก่าออก	ใสแ่บตเตอรี�	CR2025		
กอ้นัใหมล่ืงในัถาดรองแบตเตอรี�โดยหนััข้ั �ว	(+/-)	
ใหถ้กูตอ้งตามที�ระบุไว้

4	 เลืื�อนัถาดรองแบตเตอรี�กลืบัเข้า้ไปในัช่อ่งข้องรโีมท
คอนัโทรลื
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3 การีเชื้�อมืต�อ

สว่นันีั�จะช่ว่ยคณุในัการเช่ื�อมต่อซัาวดบ์ารข์้องคณุกบัทวี	ี
แลืะอุปกรณ์อื�นั	ๆ	รวมถง่วธิีกีารตั �งคา่	หากตอ้งการข้อ้มลูื
เพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการเช่ื�อมต่อพื�นัฐานัข้องซัาวดบ์ารแ์ลืะ	
อุปกรณ์เสรมิใหด้ทูี�คูม่อืเริ�มตน้ัฉบบัยอ่

หมายเหตุ

•	 	สำาหรบัหมายเลืข้ผลืติภัณัฑ์แ์ลืะข้อ้มลูืจำาเพาะข้องช่ิ�นัสว่นัใหด้ปู้ายช่ื�อที�	

ดา้นัหลืงัหรอืดา้นัลืา่งข้องผลืติภัณัฑ์์

•	 	ตรวจสอบใหแ้น่ัใจวา่อุปกรณ์ทกุช่ิ�นัตดัการเช่ื�อมต่อจากเตา้รบัไฟฟ้าแลืว้	

ก่อนัทำาการเช่ื�อมต่อหรอืเปลืี�ยนัการเช่ื�อมต่อใด	ๆ

Dolby Atmos® 

Dolby	Atmos	จะมอบประสบการณ์สดุพเิศษที�คณุไม	่
เคยมมีาก่อนั	ดว้ยเสยีงเหนืัอศรีษะรวมถง่ความหนักัแน่ันั	
ความช่ดัเจนั	แลืะความทรงพลืงัข้องเสยีงระบบ	Dolby	

วิธีีใช้� Dolby Atmos®	

Dolby	Atmos®	สามารถใช่ง้านัไดใ้นัโหมด	HDMI	เทา่นัั �นั	
หากตอ้งการรายลืะเอยีดเกี�ยวกบัการเช่ื�อมต่อโปรดดทูี�	
“การีเชื้�อมืต�อ HDMI”	

1	 หากตอ้งการใช่	้Dolby	Atmos®	ในัโหมด	HDMI	1	/
HDMI	2	/	HDMI	ARC	ทวีขี้องคณุจะตอ้งรองรบั	
Dolby	Atmos®	

2	 ตรวจสอบใหแ้น่ัใจวา่ไดเ้ลือืก	bitream	เป็นั	"No	
Encoding"	ในัเสยีงเอาตพ์ตุดจิทิลัืข้องอุปกรณ์ภัาย
นัอกที�เช่ื�อมต่อแลืว้	(เช่น่ั	เครื�องเลืน่ั	Blu-ray,	DVD	
ทวี	ีเป็นัตน้ั)	

3	 เมื�อเข้า้สูร่ปูแบบเสยีง	Dolby	Atmos	/	Dolby	
Digital	/	PCM	ซัาวดบ์ารจ์ะแสดงข้อ้ความวา่	
DOLBY	ATMOS/	DOLBY	AUDIO/	PCM	AUDIO	

หมายเหตุ

•	 	ประสบการณ์	Dolby	Atmos	แบบเตม็รปูแบบสามารถใช่ง้านัไดเ้ฉพาะ	

เมื�อซัาวดบ์ารเ์ช่ื�อมต่อกบัแหลืง่ข้อ้มลูืผา่นัสาย	HDMI	2.0	เทา่นัั �นั

•	 	ซัาวดบ์ารจ์ะยงัคงทำางานัไดแ้มจ้ะเช่ื�อมต่อผา่นัวธิีกีารอื�นั	ๆ	(เช่น่ั	สาย	

Optical	ดจิทิลัื)	แต่จะไมส่ามารถรองรบัฟีเจอรท์ั �งหมดข้อง	Dolby	ได	้

เราข้อแนัะนัำาใหเ้ช่ื�อมต่อผา่นั	HDMI	เพื�อใหแ้น่ัใจวา่จะสามารถรองรบั	

Dolby	ไดอ้ยา่งเตม็รปูแบบ

วิธีีเชื้�อมืต�อกบัีช้�องเสี์ยบี HDMI (ARC)

ทวี	ี4K	HDR	บางรุน่ัจำาเป็นัตอ้งตั �งคา่ภัาพหรอือนิัพตุ	
HDMI	เพื�อใหส้ามารถรบัเนืั�อหา	HDR	ได	้หากตอ้งการ	
รายลืะเอยีดการตั �งคา่เพิ�มเตมิ	โปรดดคูำาแนัะนัำาการใช่้

งานัข้องทวีขี้องคณุ

ตวัเลือกที� 1: ARC 
(ช้�องส์�งส์ญัญาณเสี์ยงย�อนกลบัี)

ซัาวดบ์ารข์้องคณุรองรบั	HDMI	
ที�มชี่อ่งสง่สญัญาณเสยีงยอ้นักลืบั	(ARC)	
หากทวีขี้องคณุใช่ง้านั	HDMI	ARC	ได	้คณุจะไดย้นิัเสยีง
ทวีผีา่นัซัาวดบ์ารเ์มื�อใช่ส้าย	HDMI	เพยีงสายเดยีว	

HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

1	 ใช่ส้าย	HDMI	ความเรว็สงูเช่ื�อมต่อ	
แผงเช่ื�อมต่อ	HDMI OUT (ARC)-TO TV	
บนัซัาวดบ์ารก์บัแผงเช่ื�อมต่อ	HDMI ARC	บนัทวีี
•		 แผงเช่ื่อมต่อ	HDMI ARC	บนัทีวีอาจมีข้้อความ

เรียกแตกต่างกันัออกไป	โปรดดูรายลืะเอียด	
เพิ่มเติมในัคู่มือผู้ใช่้ข้องทีวี

2	 เปิดใช่ง้านั	HDMI-CEC	บนัทวีขี้องคณุ	โปรดด	ู
รายลืะเอยีดเพิ�มเตมิในัคูม่อืผูใ้ช่ข้้องทวีี

หมายเหตุ

•	 	ทวีขี้องคณุตอ้งรองรบัการใช่ง้านั	HDMI-CEC	แลืะ	ARC	

ตอ้งตั �งคา่เปิดใช่ง้านั	HDMI-CEC	แลืะ	ARC

•	 	วธิีกีารตั �งคา่	HDMI-CEC	แลืะ	ARC	อาจแตกต่างไปตามทวีทีี�ใช่	้

หากตอ้งการรายลืะเอยีดเกี�ยวกบัฟังกช์่นัั	ARC	

โปรดดคููม่อืใช่ง้านัข้องทวีขี้องคณุ

•	 	เฉพาะสายที�ใช่ง้านัรว่มกบั	HDMI	1.4	ไดเ้ทา่นัั �นัที�สามารถรองรบัการทำา

งานัข้อง	ARC
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ตวัเลือกที� 2: HDMI มืาตรีฐาน 

หากทวีขี้องคณุไมส่ามารถใช่	้HDMI	ARC	ได	้ให	้
เช่ื�อมต่อซัาวดบ์ารข์้องคณุกบัทวีผีา่นัการเช่ื�อมต่อ	HDMI	
มาตรฐานั	

HDMI	ARC HDMI 1 / HDMI 2

HDMI OUT

HDMI IN

1	 ใช่ส้าย	HDMI	(มใีห)้	เพื�อเช่ื�อมต่อช่อ่งเสยีบ	HDMI	
OUT	ข้องซัาวดบ์ารก์บัช่อ่งเสยีบ	HDMI	IN	ข้องทวีี

2	 ใช่ส้าย	HDMI	(มใีห)้	เพื�อเช่ื�อมต่อช่อ่งเสยีบ	HDMI	
IN	(1	หรอื	2)	ข้องซัาวดบ์ารก์บัอุปกรณ์ภัายนัอก	
ข้องคณุ	(เช่น่ั	เครื�องเลืน่ัเกม	เครื�องเลืน่ั	DVD	แลืะ	
blu	ray)	

วิธีีเชื้�อมืต�อกบัีช้�องเสี์ยบี Optical

OPTICAL OUT

OPTICAL

1	 ใช่ส้าย	Optical	เช่ื�อมต่อแผงเช่ื�อมต่อ	OPTICAL	
บนัซัาวดบ์ารก์บัแผงเช่ื�อมต่อ	OPTICAL OUT	
บนัทวีหีรอือุปกรณ์อื�นั

•		 แผงเช่ื�อมต่อ	Optical	ดจิทิลัือาจมขี้อ้ความวา่	
SPDIF	หรอื	SPDIF OUT

วิธีีเชื้�อมืต�อกบัีช้�องเสี์ยบี AUX

•	 ใช่ส้ายสญัญาณเสยีง	3.5	มม.	สองหวั	
(มใีห)้	เพื�อเช่ื�อมต่อช่อ่งเสยีบ	headphone	
ข้องทวีกีบัช่อ่งเสยีบ	AUX	ที�เครื�องเลืน่ั

AUX

Headphone

AUX

AUDIO OUT

•	 ใช่ส้ายสญัญาณเสยีง	3.5	มม.	แลืะ	RCA	(ไมม่ใีห)้	
เพื�อเช่ื�อมต่อช่อ่งเสยีบเสยีงเอาตพ์ตุข้องทวีกีบัช่อ่ง	

เสยีบ	AUX	ที�เครื�องเลืน่ั

วิธีีเชื้�อมืต�อกำาลงัไฟ

•	 ก่อนัจะเช่ื�อมต่อสายไฟ	AC	โปรดตรวจสอบใหแ้น่ัใจ
วา่คณุไดเ้ช่ื�อมต่อสายอื�นั	ๆ	ทั �งหมดแลืว้

•	 คู่วามืเสี์�ยงที�ผู้ลิตภัณัฑ์จ์ำะเกิด้คู่วามืเสี์ยหาย!		
ตรวจสอบใหแ้น่ัใจวา่แรงดนััไฟฟ้าจากแหลืง่จา่ยไฟ
สอดคลือ้งกบัแรงดนััไฟฟ้าที�พมิพร์ะบุไวท้ี�ดา้นัหลืงั

							หรอืดา้นัลืา่งข้องเครื�องเลืน่ั
•	 เช่ื�อมต่อสายไฟหลืกักบัช่อ่งเสยีบ	AC~	

ข้องเครื�องเลืน่ั	แลืว้จง่เช่ื�อมต่อกบัช่อ่งเสยีบหลืกั
•	 เช่ื�อมต่อสายไฟหลืกักบัช่อ่งเสยีบ	AC~	

ข้องซับัวฟูเฟอร	์แลืว้จง่เช่ื�อมต่อกบัช่อ่งเสยีบหลืกั
*		 จำานัวนัสายไฟแลืะประเภัทข้องปลืั �กแตกต่างกนััไป	

ตามภัมูภิัาค

วิธีีจำบัีคู่่�กบัีซีบัีวฟ่เฟอรี์

การีจำบัีคู่่�อตัโนมืติั
เสยีบซัาวดบ์ารแ์ลืะซับัวฟูเฟอรเ์ข้า้กบัช่อ่งเสยีบหลืกั	
จากนัั �นัจง่กดปุ่ มเปิดเครื�องเลืน่ั	หรอืใช่ร้โีมทคอนัโทรลื	
เปิดเครื�องเลืน่ัใหอ้ยูโ่หมด	ON

ซับัวฟูเฟอรก์บัซัาวดบ์ารจ์ะจบัคูก่นััโดยอตัโนัมตัิ
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ภ
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•	 เมื�อซับัวฟูเฟอรก์ำาลืงัจบัคูก่บัซัาวดบ์าร	์
ไฟแสดงสถานัะ	Pair	บนัซับัวฟูเฟอรจ์ะกะพรบิถี�

•	 เมื�อซับัวฟูเฟอรจ์บัคูก่บัซัาวดบ์ารแ์ลืว้	
ไฟแสดงสถานัะ	Pair	บนัซับัวฟูเฟอรจ์ะสวา่งคา้ง

•	 หา้มกดปุ่ ม	Pair	ที�ดา้นัหลืงัข้องซับัวฟูเฟอรย์กเวน้ั	
จะใช่ว้ธิีจีบัคูด่ว้ยตนัเอง

วธิีจีบัคูด่ว้ยตนัเอง
หากไมไ่ดย้นิัเสยีงจากซับัวฟูเฟอรไ์รส้าย	
ใหจ้บัคูซ่ับัวฟูเฟอรด์ว้ยตนัเอง

1	 ถอดปลืั �กเครื�องเลืน่ัทั �งสองออกจากช่อ่งเสยีบหลืกั	
อกีครั �ง	ก่อนัจะเสยีบปลืั �กใหมห่ลืงัจากผา่นัไป	3	นัาที

2	 กดปุ่ ม	PAIR	ที�ดา้นัหลืงัซับัวฟูเฟอรค์า้งไวส้องสาม
วนิัาท	ี

	 ไฟแสดงสถานัะ	Pair	
บนัซับัวฟูเฟอรจ์ะกะพรบิถี�

3	 จากนัั �นัจง่กด	 	บนัเครื�องเลืน่ัหรอืรโีมทคอนัโทรลื	
เพื�อเปิดเครื�องเลืน่ั

		ไฟแสดงสถานัะ	Pair	บนัซัฟัวฟูเฟอรจ์ะสวา่ง	
คา้งเมื�อจบัคูส่ำาเรจ็แลืว้

4	 หากไฟแสดงสถานัะ	Pair	ยงัคงกะพรบิ	
ใหท้ำาซัำ�าข้ ั �นัตอนัที�	1-3

เคลืด็ลืบั

•		 	ซับัวฟูเฟอรค์วรอยูห่า่งจากซัาวดบ์ารใ์นัพื�นัที�เปิดไมเ่กดิระยะ	6	เมตร	

(ยิ�งใกลืก้ย็ิ�งด)ี

•		 	ยา้ยวตัถุที�อยูร่ะหวา่งซับัวฟูเฟอรแ์ลืะซัาวดบ์ารอ์อก

•		 	หากการเช่ื�อมต่อไรส้ายยงัคงไมส่ำาเรจ็	ใหต้รวจสอบวา่มขี้อ้ข้ดัข้อ้ง

				หรอืการรบกวนัสญัญาณ	(เช่น่ั	การรบกวนัสญัญาณจากอุปกรณ์

					อเิลืก็ทรอนิักส)์	ในับรเิวณนัั �นัหรอืไม	่นัำาข้อ้ข้ดัข้อ้งหรอืการรบกวนั

สญัญาณออกแลืว้ทำาตามข้ั �นัตอนัข้า้งตน้ัใหมอ่กีครั �ง

•		 	หากเครื�องเลืน่ัหลืกัไมไ่ดเ้ช่ื�อมต่อกบัซับัวฟูเฟอรแ์ลืะอยูใ่นัโหมด	

ON	ข้อ้ความ	"CHECK	SUBWOOFER	(ตรวจสอบซับัวฟูเฟอร)์"	

จะแสดงบนัหน้ัาจอ	แลืะไฟแสดงสถานัะบนัซับัวฟูเฟอรจ์ะกะพรบิช่า้	ๆ	
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4  วิธีีใช้�ซีาวด้บ์ีารีข์องคู่ณุ

สว่นันีั�จะช่ว่ยคณุในัการใช่ง้านัซัาวดบ์ารเ์พื�อเลืน่ัเพลืงจาก
อุปกรณ์ที�เช่ื�อมต่อกนัั

ก่อนัจะเริ�มใช่ง้านั

•	 ทำาการเช่ื�อมต่อที�จำาเป็นัตามที�ระบุในัคูม่อืเริ�มตน้ั	
ฉบบัยอ่แลืะคูม่อืผูใ้ช่้

•	 สลืบัซัาวดบ์ารใ์หใ้ช่แ้หลืง่ข้อ้มลูืจากอุปกรณ์อื�นัที�ถกู
ตอ้ง

วิธีีเปิัด้และปิัด้เคู่รีื�อง

•	 เมื�อคณุเช่ื�อมต่อเครื�องเลืน่ักบัช่อ่งเสยีบหลืกั	
เป็นัครั �งแรก	เครื�องเลืน่ัจะอยูใ่นัโหมดสแตนัดบ์าย	
ไฟแสดงสถานัะสแตนัดบ์ายจะแสดงสแีดง

•	 กดปุ่ ม	 	บนัรโีมทคอนัโทรลืเพื�อสลืบัเปิดหรอืปิด	
เครื�องเลืน่ัหลืกั

•	 ตดัการเช่ื�อมต่อข้องปลืั �กหลืกัจากช่อ่งเสยีบหลืกัหาก
คณุตอ้งการปิดเครื�องเลืน่ัอยา่งสมบรูณ์

•	 หากกำาลืงัเช่ื�อมต่อกบัทวีหีรอือุปกรณ์ภัายนัอก	
(เฉพาะช่อ่งเสยีบ	AUX)	เครื�องเลืน่ัจะเปิดเครื�อง	
อตัโนัมตัเิมื�อทวีหีรอือุปกรณ์ภัายนัอกเปิดเครื�อง

ส์แตนด้บ์ีายอตัโนมืติั

เครื�องเลืน่ัจะเปลืี�ยนัเป็นัโหมดสแตนัดบ์ายอตัโนัมตัหิลืงั	
จากทวีหีรอืเครื�องเลืน่ัภัายนัอกตดัจากเช่ื�อมต่อหรอืปิด

เครื�องเป็นัเวลืาประมาณ	15	นัาที

•	 หากตอ้งการปิดใช่ง้านัเครื�องเลืน่ั	ใหถ้อดปลืั �กหลืกั	
ออกจากช่อ่งเสยีบหลืกั

•	 โปรดเครื�องเลืน่ัเมื�อไมไ่ดใ้ช่ง้านัเพื�อประหยดั	
พลืงังานั

วิธีีเลือกโหมืด้

1	 กดปุ่ ม	 	บนัเครื�องเลืน่ัซัำ�า	ๆ	หรอืกดปุ่ ม	Source	
บนัรโีมทคอนัโทรลืแลืว้เลือืกโหมด	Aux,	Optical,	
HDMI ARC,	HDMI 1,	HDMI 2,	BT,	USB

	 โหมดที�เลือืกจะแสดงบนัหน้ัาจอ

การีปัรีบัีรีะด้บัีเสี์ยง

1	 กดปุ่ ม	Vol+/Vol-	(ระดบัเสยีง)	
เพื�อเพิ�มหรอืลืดระดบัเสยีง

•	 กด	Mute	เพื�อปิดเสยีง

•	 กด	Mute	อกีครั �งเพิ�อเปิดเสยีง	หรอืกด	Vol+/
Vol-	(ระดบัเสยีง)

วิธีีเลือกการีตั �งคู่�าตวัปัรีบัีแต�งเสี์ยง 

(EQ)

เลือืกโหมดเสยีงที�กำาหนัดไวล้ืว่งหน้ัาที�เหมาะสมกบัวดิโีอ
หรอืเพลืงข้องคณุ

1	 กดปุ่ ม	EQ	บนัรโีมทคอนัโทรลืเพื�อเลือืกการตั �งค่
าตวัปรบัแต่งเสยีงที�คณุตอ้งการ:	Movie/Music/
News:

•	 Movie	-	สำาหรบัการรบัช่มภัาพยนัตร์

•	 Music	-	สำาหรบัการฟังเพลืง

•	 News	-	สำาหรบัการฟังข้า่ว

ปัรีบัีรีะด้บัีเบีส์/เทรีเบิีล

ปรบัระดบัเบส

1	 กดปุ่ ม	Bass	บนัรโีมทคอนัโทรลืเพื�อเปิดใช่ง้านัการ
ตั �งคา่ระดบัเบส

	 หน้ัาจอจะแสดงข้อ้ความวา่	“BASS”
2	 กดปุ่ ม	Vol+/Vol-	ซัำ�า	ๆ	เพื�อปรบัระดบัเบส

	 เบส	+	5	/	เบส	-	5
ปรบัระดบัเทรเบลิื	

1	 กดปุ่ ม	Treble	บนัรโีมทคอนัโทรลืเพื�อเปิดใช่ง้านั	
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การตั �งคา่ระดบัเทรเบลิื

	 หน้ัาจอจะแสดงข้อ้ความวา่	“TREB”
2	 กดปุ่ ม	Vol+/Vol-	ซัำ�า	ๆ	เพื�อปรบัระดบัเทรเบลิื

	 เทรเบลิื	+	5	/	เทรเบลิื	-	5
ปรบัเสยีงกลืาง	

1	 กดปุ่ ม	Treble	บนัรโีมทคอนัโทรลืคา้งไวเ้พื�อเปิดใช่้
งานัการตั �งคา่ระดบัเสยีงกลืาง

	 หน้ัาจอจะแสดงข้อ้ความวา่	“CEN”
2	 กดปุ่ ม	Vol+/Vol-	ซัำ�า	ๆ	

เพื�อปรบัระดบัเสยีงศนูัยก์ลืาง
3	 หลืงัจากนัั �นัประมาณ	5	วนิัาทเีครื�องเลืน่ัจะออกจาก

การตั �งคา่เบส/เสยีงกลืาง/เทรเบลิื	

	 หน้ัาจอจะแสดงโหมดปัจจบุนััที�เลือืก	

	 คณุสามารถกดปุ่ ม	Vol+/Vol-	
เพื�อปรบัระดบัเสยีงได้

โหมืด้เสี์ยง Dolby 

สมัผสัประสบการณ์เสยีงแบบสามมติดิว้ยโหมดเสยีง	
Dolby

1	 กดปุ่ ม	 		บนัรโีมทคอนัโทรลืเพื�อเปิดหรอืปิด	
ใช่ง้านัโหมด	Dolby	

•	 เปิัด้:	สรา้งประสบการณ์การฟังแบบ	Dolby

•	 ปิัด้:เสยีงสเตอรโิอแบบสองทางซั่�งเหมาะสำาหรั
บการฟังเพลืง

หากกดปุ่ ม	 		ในัระหวา่งเช่ื�อมต่อที�ไมใ่ช่	่HDMl1,	
HDMl2,	ARC	หน้ัาจอข้องเครื�องเลืน่ัจะแสดง	
ข้อ้ความวา่	“NOT SUPPORTED IN THIS SOURCE	
(ไมร่องรบัในัแหลืง่ข้อ้มลูืนีั�)”	

ตั �งคู่�าคู่วามืส์ว�างหน�าจำอ 

คณุสามารถกดปุ่ ม	Dimmer	ซัำ�า	ๆ	
เพื�อเลือืกระดบัความสวา่งต่าง	ๆ	
ข้องแถบหน้ัาจอผลืติภัณัฑ์นี์ั�ได	้

การีใช้�งาน Bluetooth

เช่ื�อมต่อซัาวดบ์ารก์บัอุปกรณ์	Bluetooth	ข้องคณุ	
(เช่น่ั	iPad,	iPhone,	iPod	touch	โทรศพัทแ์อนัดรอยด	์
หรอืแลืป็ทอ็ป)	แลืว้คณุจะสามารถฟังไฟลืเ์สยีงที�จดัเกบ็ไว้
บนัอุปกรณ์ผา่นัลืำาโพงซัาวดบ์ารข์้องคณุได้

สิ�งที�คณุตอ้งมี

•	 อุปกรณ์	Bluetooth	ที�รองรบั	Bluetooth	โปรไฟลื	์
A2DP,	AVRCP	แลืะ	Bluetooth	เวอรช์่นัั	4.2	+	
EDR

•	 ระยะการใช่ง้านัสงูสดุระหวา่งซัาวดบ์ารแ์ลืะอุปกรณ์	
Bluetooth	อยูท่ี�ประมาณ	10	เมตร	(30	ฟุต)

1	 กดปุ่ ม	 	บนัเครื�องเลืน่ัซัำ�า	ๆ	หรอืกดปุ่ ม	Source	
บนัรโีมทคอนัโทรลืเพื�อเปลืี�ยนัซัาวดบ์ารเ์ป็นัโหมด	
Bluetooth

		 	ข้อ้ความ	“NO BT	(ไมม่	ีBluetooth)”	
จะแสดงบนัแถบหน้ัาจอ	

2	 เปิดใช่ง้านั	Bluetooth	ข้องอุปกรณ์	Bluetooth	
แลืว้คน้ัหาแลืะเลือืก	PHILIPS TAPB603	
เพื�อเริ�มการเช่ื�อมต่อ	(ดคููม่อืผูใ้ช่ข้้องอุปกรณ์	
Bluetooth	เกี�ยวกบัวธิีกีารเปิดใช่ง้านั	Bluetooth)	

3	 รอจนักวา่จะไดเ้สยีงคำาสั �งจากซัาวดบ์าร	์

		 	หากการเช่ื�อมต่อเสรจ็สมบรูณ์ข้อ้ความ	“BT	
(Bluetooth)”	จะแสดงบนัแถบหน้ัาจอ	

4	 เลือืกแลืะเลืน่ัไฟลืเ์สยีงหรอืเพลืงบนัอุปกรณ์	
Bluetooth	ข้องคณุ	

•	 หากมสีายเข้า้ระหวา่งเลืน่ัเสยีง	เพลืงจะหยดุ	
แลืะจะเลืน่ัต่อเมื�อวางสาย

•	 หากอุปกรณ์	Bluetooth	ข้องคณุรองรบัโปรไฟลื	์
AVRCP	คณุสามารถกด	 		/	 	
บนัรโีมทคอนัโทรลืเพื�อข้า้มเพลืง	หรอืกด	 			

/Pair	เพื�อหยดุ/เลืน่ัต่อได้

5 หากตอ้งการออกจาก	Bluetooth	
ใหเ้ลือืกแหลืง่ข้อ้มลูือื�นั

•		 เมื�อคณุกลืบัมาใช่โ้หมด	Bluetooth	
การเช่ื�อมต่อ	Bluetooth	จะยงัคงใช่ง้านัอยู่

หมายเหตุ
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•	 	สญัญาณเพลืงอาจถกูรบกวนัจากสิ�งกดีข้วางที�อยูร่ะหวา่งอุปกรณ์แลืะ	

ซัาวดบ์าร	์เช่น่ั	ผนังั	เคสโลืหะที�ใสบ่นัอุปกรณ์	หรอือุปกรณ์อื�นั	ๆ	ในั

					บรเิวณใกลืเ้คยีงที�ใช่ค้วามถี�เดยีวกนัั

•	 	หากคณุตอ้งการเช่ื�อมต่อซัาวดบ์ารข์้องคณุกบัอุปกรณ์	Bluetooth	

อื�นัใหก้ดคา้งที�	 				/PAIR	บนัรโีมทคอนัโทรลืเพื�อตดัการเช่ื�อมต่อกบั	

อุปกรณ์	Bluetooth	ที�เช่ื�อมต่ออยู่

การีใช้�งาน AUX / OPTICAL / HDMI 

ARC

ตรวจสอบใหแ้น่ัใจวา่เครื�องเลืน่ัเช่ื�อมต่อกบัอุปกรณ์เสยีง
หรอืทวีแีลืว้

1	 กดปุ่ ม	 	บนัเครื�องเลืน่ัซัำ�า	ๆ	หรอืกดปุ่ ม	
Source	บนัรโีมทคอนัโทรลืแลืว้เลือืกโหมด	AUX,	
OPTICAL,	HDMI ARC,	HDMI 1,	HDMI 2	

2	 ควบคมุการเลืน่ัเสยีงจากอุปกรณ์เสยีงข้องคณุ	
โดยตรง

3	 กดปุ่ ม	VOL +/-	เพื�อปรบัระดบัเสยีงตามที�คณุ	
ตอ้งการ

เคลืด็ลืบั

•	 	ข้ณะอยูใ่นัโหมด	OPTICAUHDMI	ARC	หากไมม่เีสยีงเอาตพ์ตุจาก	

เครื�องเลืน่ัแลืะไฟบง่บอกสถานัะมกีารกะพรบิ	คณุอาจตอ้งเปิดใช่ง้านั	

เอาตพ์ตุสญัญาณ	PCM	หรอื	Dolby Digital	

บนัอุปกรณ์แหลืง่ข้อ้มลูืข้องคณุ	(เช่น่ั	ทวี	ีเครื�องเลืน่ั	DVD	หรอื	Blu-ray)	

•		 	เครื�องเลืน่ัอาจไมส่ามารถถอดรหสัเสยีงดจิทิลัืจากแหลืง่ข้อ้มลูือนิัพตุได	้

ทกุรปูแบบ	ในักรณนีีั�เครื�องเลืน่ัจะเงยีบ	ซั่�งไมใ่ช่ข่้อ้บกพรอ่งข้อง	

ผลืติภัณัฑ์	์ตรวจสอบใหแ้น่ัใจวา่การตั �งคา่เสยีงข้องแหลืง่ข้อ้มลูือนิัพตุ	

(เช่น่ั	ทวี	ีเครื�องเลืน่ัเกม	เครื�องเลืน่ั	DVD	เป็นัตน้ั)	ไดต้ั �งคา่เป็นั	PCM	

หรอื	Dolby	Digital	แลืว้	(ดทูี�คูม่อืผูใ้ช่ข้้องแหลืง่ข้อ้มลูือนิัพตุสำาหรบั

					รายลืะเอยีดการตั �งคา่เสยีง)	ดว้ยอนิัพตุ	HDMI	1	/	HDMI	2	/	HDMI				

ARC/	Optical

•		 	ในัโหมด	HDMI	เมื�อเข้า้สูร่ปูแบบเสยีง	DOLBY	ATMOS	

หน้ัาจอซัาวดบ์ารจ์ะแสดงข้อ้ความวา่	“DOLBY	ATMOS”

•		 	เมื�อเข้า้สูร่ปูแบบเสยีง	DOLBY	DIGITAL	

หน้ัาจอซัาวดบ์ารจ์ะแสดงข้อ้ความวา่	“DOLBY	AUDIO	(เสยีง	DOLBY)”

•		 	เมื�อเข้า้สูร่ปูแบบเสยีง	PCM	หน้ัาจอซัาวดบ์ารจ์ะแสดงข้อ้ความวา่	“PCM	

AUDIO	(เสยีง	PCM)”

•		 	เมื�อเข้า้สูร่ปูแบบเสยีงที�ไมใ่ช่	่PCM	หรอื	DOLBY	DIGITAL	จะไมม่เีสยีง

เอาตพ์ตุจากเครื�องเลืน่ัแลืะหน้ัาจอจะแสดงข้อ้ความวา่	“NO	SUPPORT	

(ไมร่องรบั)”

การีใช้�งาน USB

เพลืดิเพลืนิัไปกบัเสยีงบนัอุปกรณ์จดัเกบ็แบบ	USB	เช่น่ั	
เครื�องเลืน่ั	MP3	แลืะ	USB	หน่ัวยความจำาแฟลืช่	เป็นัตน้ั

1	 เสยีบอุปกรณ์	USB

2	 กดปุ่ ม	 	บนัเครื�องเลืน่ัซัำ�า	ๆ	หรอืกดปุ่ ม	Source	
บนัรโีมทคอนัโทรลืเพื�อเลือืกโหมด	USB

3	 ระหวา่งการเลืน่ั:

ปัุ� มื การีด้ำาเนินการี

เริ�ม	หยดุ	หรอืเลืน่ัต่อ

	/	 ข้า้มไปยงัเพลืงก่อนัหน้ัาหรอืถดัไป

เคลืด็ลืบั

•	 	เครื�องเลืน่ัสามารถรองรบัอุปกรณ์	USB	ที�หน่ัวยความจำาสงูสดุ	32	GB

•	 	เครื�องเลืน่ันีั�สามารถ	MP3	/	WAV	/	WMA	ได้

•	 	รองรบัพอรต์	USB:	5	V	 		,	500	mA
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5 วิธีีติด้ตั �งบีนกำาแพง

หมายเหตุ

•	 	การตดิตั �งบนักำาแพงที�ไมเ่หมาะสมอาจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ	การบาดเจบ็	

หรอืเกดิความเสยีหายได	้หากคณุมคีำาถาม	โปรดตดิต่อฝ่่ายบรกิารลืกูคา้

ในัประเทศข้องคณุ

•	 	ก่อนัทำาการตดิตั �งบนักำาแพง	ตรวจสอบใหแ้น่ัใจวา่กำาแพงสามารถรองรบั

นัำ�าหนักัซัาวดบ์ารข์้องคณุได้

•	 	ก่อนัทำาการตดิตั �งบนักำาแพง	คณุไมจ่ำาเป็นัตอ้งถอดแผน่ัยางทั �งสี�ช่ิ�นัที�	

ดา้นัลืา่งข้องซัาวดบ์ารอ์อก	เนืั�องจากจะไมส่ามารถตดิแผน่ัยางกลืบัได้

คู่วามืยาว/เส์�นผู้�านศูน่ยก์ลางส์กรี่

ข้่�นัอยูก่บัประเภัทการตดิตั �งกบักำาแพงข้องซัาวดบ์าร	์	
ตรวจสอบใหแ้น่ัใจวา่คณุใช่ส้กรทูี�มคีวามยาวแลืะเสน้ัผา่นั
ศนูัยก์ลืางที�เหมาะสม

3.5-4 มืมื.

4 มืมื.

> 25 มืมื.

ดภูัาพประกอบในัคูม่อืเริ�มตน้ัฉบบัยอ่เกี�ยวกบัวธิีี

การตดิตั �งซัาวดบ์ารบ์นักำาแพง

1)	 	เจาะรทูี�กำาแพงสองรู
2)	 	ข้นััเดอืยแลืะสกรทูี�รดูงักลืา่ว
3)	 	แข้วนัซัาวดบ์ารก์บัสกรสูำาหรบัยด่

6  ข�อมืล่จำำาเพาะของผู้ลิตภัณัฑ์์

หมายเหตุ

•	 	อาจมกีารเปลืี�ยนัแปลืงข้อ้มลูืจำาเพาะแลืะการออกแบบโดยไมจ่ำาเป็นัตอ้ง	

แจง้ใหท้ราบ

Bluetooth	/	ไรส้าย	

•	 โปรไฟลื	์Bluetooth:	A2DP,	AVRCP
•		 เวอรช์่นัั	Bluetooth:	4.2	+	EDR
•		 ยา่นัความถี�/กำาลืงัไฟเอาตพ์ตุ:		

2402	MHz	~	2480	MHz	/	≤	2	dBm
•	 ช่ว่งความถี�ไรส้าย	5.8G:		

5730	MHz	-	5845	MHz
•	 สญัญาณไรส้าย	5.8G	สงูสดุ:	6	dBm

เครื�องเลืน่ัหลืกั

•		 การจา่ยไฟ:	100-240	V~	50/60	Hz
•		 กำาลืงัไฟเอาตพ์ตุสงูสดุข้องลืำาโพง:	25	W	x	4	+	

50	W	x	2
•		 กำาลืงัไฟที�ใช่:้	25	W
•		 กำาลืงัไฟที�ใช่ข้้ณะสแตนัดบ์าย:	<	0.5	W
•		 USB:	5	V	 	500	mA
•		 ความถี�ที�ตอบสนัอง:	120	Hz	-	20	KHz
•		 ความไวเสยีงอนิัพตุ	(AUX):	500	mV
•		 ความตา้นัทานัข้องลืำาโพง:	8	Ω	x	2	+	4	Ω
•		 ข้นัาด	(ย	x	ส	x	ก	):		

950	x	75	x	134	มม.
•		 นัำ�าหนักั:	3.2	กก.
•	 อุณหภัมูกิารทำางานั:	0°C	-	45°C
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ซับัวฟูเฟอร์

•	 การจา่ยไฟ:	100-240	V~	50/-60	Hz
•		 กำาลืงัไฟเอาตพ์ตุ:	120	W
•	 กำาลืงัไฟที�ใช่:้	20	W
•		 กำาลืงัไฟที�ใช่ข้้ณะสแตนัดบ์าย:	<	0.5	W
•		 ความถี�ที�ตอบสนัอง:	40	Hz	-	120	Hz
•	 ความตา้นัทานั:	3	Ω
•	 ข้นัาด	(ย	x	ส	x	ก	):		

150	x	412	x	310	มม.
•		 นัำ�าหนักั:	5.7	กก.
•	 อุณหภัมูกิารทำางานั:	0°C	-	45°C

รโีมทคอนัโทรลื

•		 ระยะหา่ง/มมุ:	6	ม./30°
•		 ประเภัทแบตเตอรี�:	CR2025

รปูแบบเสยีงที�รองรบั

•		 HDMI	ARC	
Dolby	Digital,	Dolby	Digital	plus,	LPCM	2	ช่อ่ง

•		 HDMI	INI/	HDMI	IN2	
Dolby	Digital,	Dolby	Digital	plus,	Dolby	True	
HD,	Dolby	Atoms®,	LPCM	2	ช่อ่ง,

•		 OPTICAL	
Dolby	Digital,	Dolby	Digital	plus,	LPCM	2	ช่อ่ง

•		 BLUETOOTH	
SBC

•		 USB	
MP3,	WAV,	WMA

7 การีแก�ไขปััญหา

คำาเตอืนั

•	 	อาจมกีารเปลืี�ยนัแปลืงข้อ้มลูืจำาเพาะแลืะการออกแบบโดยไมจ่ำาเป็นัตอ้ง	

แจง้ใหท้ราบ

เพื�อรกัษาสทิธีิ �การรบัประกนัั	หา้มพยายามซ่ัอมแซัม	
ผลืติภัณัฑ์ด์ว้ยตนัเอง	

หากคณุมปัีญหาในัการใช่ผ้ลืติภัณัฑ์นี์ั�	ใหต้รวจสอบหวัข้อ้
ดงัต่อไปนีั�ก่อนัสง่คำาข้อรบับรกิารซ่ัอมบำารงุ	

หากคณุยงัพบปัญหาอยูใ่หข้้อความช่ว่ยเหลือืที�		
www.philips.com/welcome	

ไมื�มีืกำาลงัไฟ

•	 ตรวจสอบใหแ้น่ัใจวา่ไดเ้ช่ื�อมต่อสาย	AC	
อยา่งเหมาะสม

•	 ตรวจสอบใหแ้น่ัใจวา่มกีำาลืงัไฟที�เตา้รบั	AC
•	 กดปุ่ มสแตนัดบ์ายบนัรโีมทคอนัโทรลืหรอืซัาวดบ์าร์

เพื�อเปิดเครื�องซัาวดบ์าร	์

ไมื�มีืเสี์ยง

•	 เพิ�มระดบัเสยีง	กดปุ่ มเพิ�มระดบัเสยีงบนั
							รโีมทคอนัโทรลืหรอืซัาวดบ์าร์
•	 กดปุ่ ม	MUTE	บนัรโีมทคอนัโทรลืเพื�อตรวจสอบให	้

แน่ัใจวา่ไมไ่ดปิ้ดเสยีงซัาวดบ์ารอ์ยู่
•	 กดปุ่ ม	Source	เพื�อเลือืกแหลืง่ข้อ้มลูือนิัพตุอื�นั
•	 หากไมม่เีสยีงข้ณะใช่อ้นิัพตุดจิทิลัืรปูแบบใด	ๆ:

-	 	ลืองตั �งคา่เอาตพ์ตุข้องทวีเีป็นั	PCM	หรอื
-	 	เช่ื�อมต่อกบัแหลืง่ข้อ้มลูื	Blu-ray/

แหลืง่ข้อ้มลูือื�นัโดยตรง	เพราะ	ทวีบีางเครื�องไม่
สามารถใช่เ้สยีงดจิทิลัืได้

•	 ทวีขี้องคณุอาจถกูตั �งคา่เป็นัเสยีงเอาตพ์ตุแบบ	
เปลืี�ยนัแปลืงได	้ตรวจสอบยนืัยนััวา่ตั �งคา่เสยีง
เอาตพ์ตุเป็นั	FIXED	หรอื	STANDARD	ไมใ่ช่	่
VARIABLE	อ่านัคูม่อืผูใ้ช่ท้วีขี้องคณุเพื�อดู

							รายลืะเอยีดข้อ้มลูืเพิ�มเตมิ
•	 หากกำาลืงัใช่	้Bluetooth	ตรวจสอบใหแ้น่ัใจวา่ได	้

เปิดระดบัเสยีงบนัอุปกรณ์แหลืง่ข้อ้มลูืข้องคณุแลืว้	
แลืะอุปกรณ์ไมไ่ดปิ้ดเสยีงอยู่

http://www.philips.com/welcome
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รีีโมืทคู่อนโทรีลไมื�ทำางาน

•	 เลือืกแหลืง่ข้อ้มลูืที�ถกูตอ้งก่อนัจะกดปุ่ มควบคมุการ
เลืน่ั

•	 ลืดระยะหา่งระหวา่งรโีมทคอนัโทรลืแลืะเครื�องเลืน่ั
•	 ใสแ่บตเตอรี�ใหข้้ ั �ว	(+/-)	ตรงกบัที�กำาหนัด
•	 เปลืี�ยนัแบตเตอรี�
•	 เลืง็รโีมทคอนัโทรลืใหต้รงกบัเซัน็ัเซัอรด์า้นัหน้ัาข้อง	

เครื�องเลืน่ั

ฉันไมื�พบีชื้�อ Bluetooth ของเคู่รีื�องเล�นบีนอปุักรีณ์ 
Bluetooth ของฉัน

•	 ตรวจสอบใหแ้น่ัใจวา่ไดเ้ปิดใช่ง้านัฟังกช์่นัั	
Bluetooth	บนัอุปกรณ์	Bluetooth	ข้องคณุแลืว้

•	 จบัคูเ่ครื�องเลืน่ักบัอุปกรณ์	Bluetooth	
ข้องคณุอกีครั �ง

มีืฟังกช์้นัปิัด้เคู่รีื�อง 15 นาที 
ซึี�งเป็ันหนึ�งในข�อกำาหนด้มืาตรีฐาน ERPII 
เพื�อปัรีะหยดั้ไฟ

•	 หากระดบัสญัญาณอนิัพตุภัายนัอกข้องเครื�องเลืน่ั
							ตำ�าเกนิัไป	เครื�องเลืน่ัจะปิดเครื�องอตัโนัมตัใินั	15	

นัาท	ีโปรดเพิ�มระดบัเสยีงข้องอุปกรณ์ภัายนัอก
							ข้องคณุ

ซีบัีวฟ่เฟอรีไ์มื�ทำางานหรีือไฟแส์ด้งส์ถูานะของซีบัีวฟ่
เฟอรีไ์มื�แส์ด้งไฟ

•	 โปรดถอดสายไฟจากช่อ่งเสยีบหลืกัแลืว้เสยีบใหม	่
อกีครั �งหลืงัจากผา่นัไป	3	นัาท	ีเพื�อสง่กำาลืงัไฟไป	
ซับัวฟูเฟอรใ์หมอ่กีครั �ง



คำาสญัลืกัษณ์แลืะโลืโก	้Bluetooth®	เป็นัเครื�องหมายการคา้ที�จดทะเบยีนัเป็นัเจา้ข้องโดย	Bluetooth	SIG,	Inc.	

คำาวา่	HDMI,	HDMI	High-Definition	Multimedia	Interface	แลืะโลืโก	้HDMI	เป็นัเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมาย	
การคา้จดทะเบยีนัข้อง	HDMI	Licensing	Administrator,	Inc.

ผลืติภัายใตล้ืขิ้สทิธีิ �จาก	Dolby	Laboratories	สญัลืกัษณ์	Dolby,	Dolby	Audio	แลืะตวั	D	สองตวัเป็นัเครื�องหมายการคา้ข้อง	
Dolby	Laboratories

อาจมกีารเปลืี�ยนัแปลืงข้อ้มลูืจำาเพาะโดยไมจ่ำาเป็นัตอ้งแจง้ใหท้ราบ

Philips	แลืะตราสญัลืกัษณ์	Philips	เป็นัเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนัข้อง	Koninklijke	Philips	
N.V.	แลืะถกูนัำามาใช่ภ้ัายใตส้ขิ้สทิธีิ �	ผลืติภัณัฑ์นี์ั�ผลืติแลืะจดัจำาหน่ัายภัายใตค้วามรบัผดิช่อบ	
ข้อง	MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	หรอืบรษิทัในัเครอื	แลืะ	MMD	Hong	Kong	Holding	
Limited	เป็นัผูร้บัประกนััผลืติภัณัฑ์นี์ั�
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