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1 สำ�คญั

คว�มปลอดภยั

คำ�แนะนำ�ด�้นคว�มปลอดภยัทีส่ำ�คญั	
	• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แรงดนัไฟฟ้าของแหลง่จา่ยไฟน้ัน	
ตรงกบัแรงดนัไฟฟ้าทีร่ะบไุวด้า้นหลงัหรอืดา้นลา่งของ	
ตวัเคร ือ่ง

	• ไม่ควรใหน้้ำ าหยดหรอืกระเด็นใสล่ำาโพง
	• หา้มวางสิง่ของอนัตรายไวบ้นลำาโพง	(เชน่	
วตัถทุีบ่รรจขุองเหลว	เทยีนจดุไฟ)

	• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บรเิวณโดยรอบของลำาโพงน้ันมพีืน้ที	่
มากพอสำาหรบัระบายอากาศ

	• โปรดใชล้ำาโพงอยา่งปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุห
ภมูริะหวา่ง	0°C	ถงึ	45°C

	• ใชเ้ฉพาะชิน้สว่นและอปุกรณเ์สรมิทีผู่ผ้ลติระบไุวเ้ทา่น้ัน

ขอ้ควรระวงัด�้นคว�มปลอดภยัของแบตเตอรี ่
	• หากเปลีย่นแบตเตอร ีอ่ยา่งไม่ถกูตอ้งอาจทำาใหเ้กดิอนัตราย	
จากการระเบดิได	้ใหเ้ปลีย่นดว้ยแบตเตอร ีป่ระเภทเดยีวกนั	
หรอืเทยีบเทา่เทา่น้ัน

	• ไม่ควรใหแ้บตเตอร ี	่(กอ้นแบตเตอร ีห่รอืแบตเตอร ี่

ทีต่ดิตัง้)	สมัผสัความรอ้นสงู	เชน่	แสงอาทติย	์ไฟ	
หรอืแหลง่ความรอ้นอืน่	ๆ

	• แบตเตอร ีท่ีม่อีณุหภมูสิงูหรอืต่ำาจนเกนิไปขณะใชง้าน	
เก็บรกัษา	หรอืขนยา้ย	รวมถงึแบตเตอร ีท่ีอ่ยูใ่นบรเิวณที่

มแีรงกดอากาศต่ำาในทีส่งูน้ันอาจทำาใหเ้กดิอนัตรายได ้
	• หา้มเปลีย่นแบตเตอร ีด่ว้ยแบตเตอร ีผ่ดิประเภทซึง่อาจ	
สง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายตอ่อปุกรณป้์องกนั	(เชน่	
แบตเตอร ีล่เิธยีมบางประเภท)

	• การทิง้แบตเตอร ีล่งไปในไฟหรอืเตาอบทีม่คีวามรอ้น	รวมถงึ	
การทบุทำาลายหรอืตดัแบตเตอร ีด่ว้ยอปุกรณเ์คร ือ่งกลอา
จทำาใหเ้กดิการระเบดิได ้

	• การปลอ่ยแบตเตอร ีท่ิง้ไวใ้นสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภมูสิงู	
เป็นพเิศษ	หรอืทิง้ไวใ้นสภาพแวดลอ้มทีม่แีรงกดอากาศต่ำา	
เป็นพเิศษอาจทำาใหเ้กดิการระเบดิหรอืการร ัว่ไหลของแก ๊
สหรอืของเหลวไวไฟได ้

คำาเตอืน

	• หา้มถอดปลอกทีค่รอบลำาโพงนีเ้ป็นอนัขาด

	• หา้มหยอดสารหลอ่ลืน่ลงไปในสว่นใดก็ตามของลำาโพงเป็นอนัขาด

	• วางลำาโพงนีไ้วบ้นพืน้ผวิทีเ่รยีบ	แข็ง	และมัน่คง

	• หา้มวางลำาโพงนีไ้วบ้นอปุกรณไ์ฟฟ้าอืน่	ๆ	เป็นอนัขาด

	• ใชล้ำาโพงนีเ้ฉพาะภายในอาคารเทา่น้ัน	อยา่ใหล้ำาโพงนีส้มัผสัน้ำ า	
ความชืน้	หรอืวตัถทุีบ่รรจขุองเหลว

	• อยา่ใหล้ำาโพงนีส้มัผสัแสงอาทติยโ์ดยตรง	เปลวไฟ	หรอืความรอ้น

	• ในกรณีทีใ่ชแ้บตเตอร ีผ่ดิประเภทอาจทำาใหเ้กดิความเสีย่งจากการ	
ระเบดิได ้
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2 ลำ�โพงไรส้�ยของคณุ

ขอแสดงความยนิดทีีท่า่นไดซ้ ือ้ผลติภณัฑข์อง	Philips	
และยนิดตีอ้นรบั!	เพือ่ใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชนจ์ากการสนับสนุน	
ของ	Philips	โปรดลงทะเบยีนผลติภณัฑข์องคณุที	่	
www.philips.com/welcome

มอีะไรอยู่ในกล่องบ�้ง
ตรวจสอบและระบสุิง่ทีอ่ยูใ่นบรรจภุณัฑข์องคณุ
	• ลำาโพง
	• สาย	USB
	• คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านฉบบัยอ่
	• ใบชีแ้จงดา้นความปลอดภยั
	• ใบรบัประกนัสำาหรบัทัว่โลก

ภ�พรวมของลำ�โพง

2
3

4

1

5

6

7

	
	• เปิดหรอืปิดลำาโพง

	
	• เขา้สูโ่หมดการจบัคูด่ว้ย	Bluetooth
	• ลบขอ้มูลการจบัคูก่บั	Bluetooth

	
	• กดเพือ่หยดุการเลน่ช ัว่คราวหรอืเลน่ตอ่เมือ่อยูใ่น	
โหมด	Bluetooth
	• รบัสายเรยีกเขา้ผ่านการเชือ่มตอ่	Bluetooth

	
	• เพิม่ระดบัเสยีง

	
	• ลดระดบัเสยีง

	 ไฟ LED แสดงสถานะ

	 DC IN
	• ชารจ์แบตเตอร ีใ่นตวัลำาโพง

www.philips.com/welcome
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3 เร ิม่ตน้ใชง้�น

โปรดปฏบิตัติามคำาแนะนำาในบทนีต้ามขัน้ตอนทกุคร ัง้

ก�รช�รจ์แบตเตอรีใ่นตวั
ลำาโพงนีไ้ดร้บัพลงังานจากแบตเตอร ีใ่นตวัทีส่ามารถชารจ์	
ใหม่ได ้

หมายเหตุ

	• ชารจ์แบตเตอร ีใ่นตวัใหเ้ต็มกอ่นการใชง้าน

	• เมือ่เปิดลำาโพงแลว้แบตเตอร ีต่่ำา	ไฟ	LED	แสดงสถานะระดบัแบตเตอร ีจ่ะ
กะพรบิชา้	ๆ	เป็นสขีาวสลบักบัสแีดง

เช ือ่มตอ่ชอ่งเสยีบ	USB-C	ตรงลำาโพงเขา้กบัแหลง่จา่ยไฟ	
(5V	 	1A)	โดยใชส้าย	USB	ทีใ่หม้า

5V 1 A5V	 	1A

เปิดลำาโพง
	� ขณะทีก่ำาลงัชารจ์ลำาโพง	ไฟ	LED	จะกะพรบิชา้	ๆ		

เป็นสแีดง
	� เมือ่ชารจ์ลำาโพงจนเต็มแลว้	ไฟ	LED	

จะแสดงเป็นสขีาวโดยทีไ่ม่กะพรบิ

ปิดลำาโพง
	� ขณะทีก่ำาลงัชารจ์ลำาโพง	ไฟ	LED	จะกะพรบิชา้	ๆ		

เป็นสแีดง
	� เมือ่ชารจ์ลำาโพงจนเต็มแลว้	ไฟ	LED	จะดบัลง

คำาเตอืน

	• ลำาโพงอาจเสยีหายได!้	ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แรงดนัไฟฟ้าของแหลง่จา่ยไฟ	
น้ันตรงกบัแรงดนัไฟฟ้าทีร่ะบไุวด้า้นหลงัหรอืดา้นลา่งของลำาโพง

	• อาจเกดิความเสีย่งจากไฟฟ้าชอ็ตได!้	เมือ่ถอดสาย	USB	ใหด้งึปลัก๊ออก	
จากเตา้รบัทกุคร ัง้	หา้มดงึสายเป็นอนัขาด

	• ใชเ้ฉพาะสาย	USB	ทีผู่ผ้ลติระบหุรอืขายพรอ้มกบัลำาโพงนีเ้ทา่น้ัน

ก�รเปิด/ปิดลำ�โพง
กดปุ่ ม	 	เพือ่เปิดลำาโพง

	� คณุจะไดย้นิเสยีงพรอ้มทแ์จง้	

หากตอ้งการปิดลำาโพง	ใหก้ดปุ่ ม	 	อกีคร ัง้
	� คณุจะไดย้นิเสยีงพรอ้มทแ์จง้	

หมายเหตุ

	• ในกรณีทีไ่ม่มสีญัญาณเสยีงจาก	Bluetooth	ลำาโพงจะปิดเองโดย	
อตัโนมตัหิลงัจากผ่านไป	15	นาที
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4	 ก�รเล่นจ�กอปุกรณ	์
Bluetooth

ก�รเล่นจ�กอปุกรณ	์Bluetooth
คณุสามารถใชล้ำาโพงนีเ้พือ่รบัฟังเสยีงจากอปุกรณ	์
Bluetooth	ของคณุได ้

หมายเหตุ

	• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณข์องคณุเปิดใชง้านฟังกช์ ัน่	Bluetooth	
แลว้

	• ลำาโพงกบัอปุกรณ	์Bluetooth	ของคณุจะตอ้งอยูห่า่งกนัไม่เกนิกวา่	20	
เมตร	(66	ฟุต)	สำาหรบัการจบัคู่

	• วางลำาโพงใหห้า่งจากอปุกรณไ์ฟฟ้าอืน่	ๆ	ทีอ่าจสรา้งความรบกวน

1	 กดปุ่ ม	 	เพือ่เปิดลำาโพง	
ลำาโพงจะเขา้สูโ่หมดการจบัคูด่ว้ย	Bluetooth	
โดยอตัโนมตั	ิคณุสามารถกดปุ่ม	 	คา้งไว	้2	วนิาทเีพือ่	
เขา้สูโ่หมดการจบัคูด่ว้ย	Bluetooth	ก็ไดเ้ชน่กนั

2	 เปิดใชง้าน	Bluetooth	แลว้เลอืก	"Philips	S3505"	
จากรายการ	Bluetooth	บนอปุกรณข์องคณุ	
เพือ่ดำาเนินการจบัคู่
	� หากมขีอ้ความแจง้ขึน้เพือ่ขออนุญาตเชือ่มตอ่	

Bluetooth	ใหเ้ลอืกตกลง	
	� หากจำาเป็นตอ้งใชร้หสัผ่าน	ใหป้้อน	0000	

จากน้ันจงึเลอืกตกลง

3	 เลน่เสยีงบนอปุกรณ	์Bluetooth	
ของคณุเพือ่เร ิม่ฟังเพลง

ไฟ	LED	แสดงสถานะ คำาอธิบาย

กะพริบเร็ว	ๆ	เป็นสีขาว พร้อมสำาหรับการจับคู่

กะพริบช้า	ๆ	เป็นสีขาว กำาลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อม
ต่อล่าสุดอีกครั้ง

สีขาวไม่กะพริบ เชื่อมต่อแล้ว

หมายเหตุ

	• หากตอ้งการยกเลกิการเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ	์ใหก้ดปุ่ ม	 	คา้งไว	้2	
วนิาทจีนกวา่ไฟ	LED	แสดงสถานะจะกะพรบิเรว็	ๆ	เป็นสขีาว

	• หากตอ้งการลบขอ้มูลการจบัคู	่ใหก้ดปุ่ ม	 	คา้งไว	้8	วนิาทจีนกวา่ไฟ	
LED	แสดงสถานะจะกะพรบิเรว็	ๆ	เป็นสขีาว

ก�รควบคมุก�รเล่น
ในขณะทีเ่ลน่เพลง

กดเพื่อหยุดการเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ	

กดสองครั้งเพื่อเล่นเพลงต่อไป

 / ปรับระดับเสียง

ก�รควบคมุก�รโทร
ในขณะทีเ่ลน่เพลง

กดเพื่อรับหรือวางสาย

กดค้างไว้เพื่อปฏิเสธการรับสาย

 / ปรับระดับเสียง
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5	 ขอ้มูลผลติภณัฑ ์

หมายเหตุ

	• ขอ้มูลผลติภณัฑนี์อ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยทีไ่ม่แจง้ใหท้ราบ	
ลว่งหนา้

ขอ้มูลทัว่ไป
ชอ่งเสยีบ	USB 5	V	 	1	A
แบตเตอร ีล่เิธยีมในตวั 3.7	V,	1200	mAh
ขนาด	(ย	x	ส	x	ก	) 56	x	56	x	126.5	มม.		
น้ำ าหนัก	(ตวัเคร ือ่งหลกั) 228	กรมั
อณุหภมูโิดยรอบขณะทำางาน	 0°C	~ 40°C
ระดบัของมาตรฐานการป้องกนั	IP IPX7

เคร ือ่งขยายเสยีง
กำาลงัไฟเอาทพุ์ต 5	W
ความถีท่ีต่อบสนอง 120	Hz	-	18	kHz	
อตัราสญัญาณเสยีงตอ่สญัญาณรบกวน >	70	dB

ลำาโพง
ความตา้นทาน 4	Ω
กำาลงัไฟอนิพุตสงูสดุ 8	W
ขนาด ชว่งความถีแ่บบกวา้งขนาด	

1.75"

Bluetooth
เวอรช์ ัน่	Bluetooth 5.0
ชว่งความถี่ 2402-2480	MHz
กำาลงัไฟสง่จา่ยสงูสดุ 4	dBm
โปรไฟล	์Bluetooth	
ทีเ่ขา้กนัได ้

A2DP	V1.3,	AVRCP	V1.6,	
HFP1.7

ระยะของ	Bluetooth ประมาณ	20	เมตร
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6	 ก�รแกไ้ขปัญห�

คำาเตอืน

	• หา้มถอดปลอกทีค่รอบลำาโพงเป็นอนัขาด

เพือ่รกัษาสทิธิก์ารรบัประกนั	หา้มพยายามซอ่มแซมลำาโพง
ดว้ยตนเองเป็นอนัขาด
หากคณุประสบปัญหาในขณะทีใ่ชล้ำาโพงนี	้ใหต้รวจสอบ	
หวัขอ้ดงัตอ่ไปนีก้อ่นทีจ่ะสง่คำาขอรบับรกิารซอ่มบำารงุ	
หากปัญหายงัคงอยู	่ใหไ้ปทีเ่ว็บไซตข์อง	Philips	(www.
philips.com/welcome)	เมือ่คณุตดิตอ่กบั	Philips	โปรด
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลำาโพงน้ันอยูใ่กลต้วัคณุและเตรยีม	
หมายเลขรุน่กบัหมายเลขผลติภณัฑใ์หพ้รอ้ม

ทัว่ไป
ไม่มกีำ�ลงัไฟ
	• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชารจ์ลำาโพงจนเต็มแลว้
	• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ช ือ่มตอ่กบัชอ่งเสยีบ	USB	
ของลำาโพงอยา่งถกูตอ้ง

	• เน่ืองจากฟีเจอรป์ระหยดัพลงังานของลำาโพง	ลำาโพงจงึปิด	
เองโดยอตัโนมตัหิลงัจากผ่านไป	15	นาทใีนกรณีทีไ่ม่มสี ั
ญญาณเสยีงจากบลทูธู

ไม่มเีสยีง
	• ปรบัระดบัเสยีงทีล่ำาโพงนี้

	• ปรบัระดบัเสยีงทีอ่ปุกรณท์ีเ่ช ือ่มตอ่
	• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ	์Bluetooth	ของคณุน้ัน	
อยูใ่นระยะทีส่ามารถใชง้านได ้

ไม่มกี�รตอบสนองจ�กลำ�โพง
	• ปิดแลว้เปิดลำาโพงใหม่อกีคร ัง้

Bluetooth
คณุภ�พเสยีงต่ำ�หลงัจ�กก�รเชือ่มตอ่กบัอปุกรณท์ี ่
ใชง้�น	Bluetooth
	• การรบัสญัญาณ	Bluetooth	น้ันไม่ด	ีขยบัอปุกรณ	์
ใหเ้ขา้ไปใกลก้บัลำาโพงนีม้ากขึน้	หรอืนำาสิง่ใด	ๆ	
ทีก่ดีขวางสญัญาณออก

คน้ห�แลว้ไม่พบ	[Philips	S3505]	บนอปุกรณ	์
Bluetooth	ของคณุสำ�หรบัก�รจบัคู่
	• กดปุ่ ม	 	คา้งไว	้2	วนิาทเีพือ่เขา้สูโ่หมดการจบัคูด่ว้ย	
Bluetooth	แลว้ลองใหม่อกีคร ัง้

ไม่ส�ม�รถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ	์Bluetooth	
ของคณุได้
	• คณุยงัไม่ไดเ้ปิดใชง้านฟังกช์ ัน่	Bluetooth	
บนอปุกรณข์องคณุ	โปรดดคููม่อืการใชง้านอปุกรณข์อง
คณุเกีย่วกบัวธิเีปิดใชง้านฟังกช์ ัน่นี้

	• ลำาโพงนีไ้ม่ไดอ้ยูใ่นโหมดการจบัคู่
	• ลำาโพงเชือ่มตอ่กบัอปุกรณอ์ืน่ทีใ่ชง้าน	Bluetooth	
อยูแ่ลว้	ยกเลกิการเชือ่มตอ่แลว้ลองใหม่อกีคร ัง้

www.philips.com/welcome
www.philips.com/welcome
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7	 ประก�ศ

การดำาเนินการเปลีย่นแปลงหรอืดดัแปลงใด	ๆ	ก็ตามกบั	
อปุกรณนี์โ้ดยทีไ่ม่ไดร้บัการอนุมตัอิยา่งชดัแจง้จาก	MMD 
Hong	Kong	Holding	Limited	อาจทำาใหผู้ใ้ชถ้กู	
ตดัสทิธิจ์ากการใชง้านผลติภณัฑไ์ด ้

ก�รปฏบิตัติ�มกฎระเบยีบ

TP	Vision	Europe	B.V.	ขอแจง้วา่ผลติภณัฑนี์	้
เป็นไปตามขอ้กำาหนดพืน้ฐานและขอ้บงัคบัอืน่	ๆ	
ทีเ่กีย่วขอ้งของระเบยีบ	Directive	2014/53/EU		
คณุสามารถดคูำาแถลงเพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนัไดท้ี	่	
www.philips.com/support	

วธิดูีแลรกัษ�สิง่แวดลอ้ม
ก�รกำ�จดัผลติภณัฑแ์ละแบตเตอรีเ่ก�่

ผลติภณัฑนี์อ้อกแบบและผลติดว้ยวสัดแุละสว่นประกอบ	
คณุภาพสงู	ซ ึง่สามารถรไีซเคลิและนำามาใชซ้ ้ำาได ้

สญัลกัษณนี์บ้นผลติภณัฑห์มายถงึ	ผลติภณัฑนี์อ้ยูภ่ายใต ้
ขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป	2012/19/EU

สญัลกัษณนี์ห้มายถงึ	ผลติภณัฑนี์ม้แีบตเตอร ีท่ีอ่ยูภ่ายใต	้
ขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป	2013/56/EU	ซึง่ไม่สามารถกำาจดั	
ดว้ยวธิกีำาจดัขยะในครวัเรอืนตามปกตไิด ้
โปรดหาขอ้มูลเกีย่วกบัระบบจดัเก็บขยะแยกในทอ้งถิน่ของคณุ		
สำาหรบัผลติภณัฑแ์ละแบตเตอร ีไ่ฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส	์
ปฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิน่และไม่กำาจดัผลติภณัฑแ์ละ	
แบตเตอร ีด่ว้ยวธิกีำาจดัขยะในครวัเรอืนตามปกต	ิการทิง้ผลิ

ตภณัฑแ์ละแบตเตอร ีเ่กา่อยา่งถกูตอ้งจะชว่ยป้องกนัผลกระทบ	
ดา้นลบทีต่ามมาตอ่สิง่แวดลอ้มและสขุภาพของมนุษย ์

ก�รถอดแบตเตอรีเ่ก�่ทีห่มดอ�ยุแลว้
หากตอ้งการถอดแบตเตอร ีท่ีห่มดอายแุลว้	
ใหด้ทูีส่ว่นการตดิตัง้แบตเตอร ี่

For INSPIRATION onlyใช้เพื่อแสดงให้เห็นภาพเท่านั้น

ขอ้มูลด�้นสิง่แวดลอ้ม
เราไดล้ะเวน้การใชบ้รรจภุณัฑใ์ด	ๆ	ทีไ่ม่จำาเป็น	และเรา	
ไดพ้ยายามทีจ่ะทำาใหบ้รรจภุณัฑน้ั์นง่ายสำาหรบัการแยก	
ออกเป็น	3	ประเภทวสัด	ุไดแ้ก	่กระดาษลงั	(กลอ่ง)	
โฟมพอลสิไตรนี	(วสัดกุนักระแทก)	และพอลเิอทลินี		
(ถงุ	แผ่นโฟมป้องกนั)
ระบบของคณุน้ันมวีสัดทุีส่ามารถนำามารไีซเคลิและใชซ้ ้ำาได ้
หากไดร้บัการแยกชิน้สว่นโดยบรษิทัทีเ่ช ีย่วชาญทางดา้นนี	้
โปรดปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัในประเทศเกีย่วกบัการทิง้วสัดุ
บรรจภุณัฑ	์แบตเตอร ีท่ีห่มดแลว้	หรอือปุกรณเ์กา่

การทิง้แบตเตอร ีล่งไปในไฟหรอืเตาอบทีม่คีวามรอ้น	หรอืวา่
การทบุทำาลายหรอืตดัแบตเตอร ีด่ว้ยอปุกรณเ์คร ือ่งกลอาจทำา	
ใหเ้กดิการระเบดิได ้

www.philips.com/support
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ขอ้มูลร�ยง�น	FCC
อปุกรณนี์ส้อดคลอ้งกบัสว่นที	่15	ของกฎ	FCC	การทำางาน
ของอปุกรณจ์ะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขสองประการ:	(1)	อปุก
รณนี์จ้ะตอ้งไม่ทำาใหเ้กดิการรบกวนสญัญาณทีเ่ป็นอนัตราย	
และ	(2)	อปุกรณนี์จ้ะตอ้งยอมรบัการรบกวนสญัญาณใด	ๆ	
ทีเ่กดิขึน้	รวมถงึการรบกวนทีท่ำาใหเ้กดิสภาวะการใชง้านที	่

ไม่พงึประสงค ์
คำ�เตอืน:	การเปลีย่นแปลงหรอืดดัแปลงทีไ่ม่ไดร้บัการอนุมตั	ิ
อยา่งชดัแจง้จากองคก์รทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบเร ือ่งการปฏบิตัิ
ตามอาจทำาใหผู้ใ้ชถ้กูตดัสทิธิจ์ากการใชง้านอปุกรณไ์ด ้
หม�ยเหต:ุ	อปุกรณนี์ไ้ดร้บัการทดสอบและมคีวามสอดคลอ้ง	
กบัขดีจำากดัของอปุกรณด์จิติอล	Class	B	ตาม	สว่นที	่15	
ของกฎ	FCC
ขดีจำากดันีอ้อกแบบเพือ่ใหก้ารปกป้องจากการรบกวนสญั
ญาณในบา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยัตามความเหมาะสม
อปุกรณนี์ส้รา้ง	ใชง้าน	และสามารถแผ่รงัสคีลืน่วทิย	ุและ
หากไม่ตดิตัง้และใชง้านตามคำาแนะนำา	อาจทำาใหเ้กดิการ
รบกวนสญัญาณทีเ่ป็นอนัตรายกบัการสือ่สารทางวทิยไุด	้
อยา่งไรก็ตาม	ประกาศนีไ้ม่ไดเ้ป็นการรบัรองวา่การรบกวน	
สญัญาณจะไม่เกดิขึน้สำาหรบัการตดิตัง้ใด	ๆ	ก็ตาม	ถา้อปุกรณนี์	้
ทำาใหเ้กดิการรบกวนสญัญาณทีเ่ป็นอนัตรายกบัเคร ือ่งรบัสั
ญญาณวทิยหุรอืโทรทศัน	์ซ ึง่สามารถระบไุดโ้ดยการเปิดแล
ะปิดอปุกรณ	์เราขอสนับสนุนใหผู้ใ้ชพ้ยายามแกไ้ขปัญหา	
โดยวธิกีารดงัตอ่ไปนี	้(1)	ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยตำาแหน่ง	
เสาอากาศรบัสญัญาณ	(2)	เพิม่ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณแ์ละ	
ตวัรบัสญัญาณ	(3)	เช ือ่มตอ่อปุกรณเ์ขา้กบัเตา้รบัในวงจรที	่

แตกตา่งจากทีเ่ช ือ่มตอ่กบัตวัรบัสญัญาณ	(4)	ปรกึษาตวัแทน	
จำาหน่ายหรอืชา่งเทคนิคดา้นวทิย/ุโทรทศันท์ีม่ปีระสบการณ	์
เพือ่รบัความชว่ยเหลอื

ขอ้คว�มเตอืนเกีย่วกบัคลืน่คว�มถีว่ทิยุ	(RF)
อปุกรณนี์ไ้ดร้บัการประเมนิเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กำาหนดพืน้ฐาน	
วา่ดว้ยการสมัผสักบัคลืน่ความถีว่ทิย	ุ(RF)	อปุกรณนี์	้

สามารถใชง้านไดใ้นสภาวะการทำางานแบบเคลือ่นยา้ยไดโ้ด	
ยไม่มขีอ้จำากดั

ประก�ศด�้นเครือ่งหม�ยก�รค�้

เคร ือ่งหมายคำาและโลโก	้Bluetooth®	เป็นเคร ือ่งหมาย
การคา้จดทะเบยีนซึง่	Bluetooth	SIG,	Inc.	เป็นเจา้ของ	
โดยการที	่MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	นำา
เคร ือ่งหมายดงักลา่วมาใชน้ั้นเป็นการใชง้านภายใตล้ขิสทิธิ	์
อน่ึง	เคร ือ่งหมายการคา้และแบรนดอ์ืน่	ๆ	ทัง้หมดลว้นเป็น	
ทรพัยส์นิของเจา้ของรายน้ัน	ๆ
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