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1 สำ�คญั

คว�มปลอดภยั
คำ�แนะนำ�ด�้นคว�มปลอดภยัทีส่ำ�คญั 
	• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แรงดนัไฟฟ้าของแหลง่จา่ยไฟน้ัน	
ตรงกบัแรงดนัไฟฟ้าทีร่ะบไุวด้า้นหลงัหรอืดา้นลา่ง	
ของตวัเคร ือ่ง

	• ไม่ควรใหน้้ำ าหยดหรอืกระเด็นใสล่ำาโพง
	• หา้มวางสิง่ของอนัตรายไวบ้นลำาโพง	(เชน่	
วตัถทุีบ่รรจขุองเหลว	เทยีนจดุไฟ)

	• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บรเิวณโดยรอบของลำาโพงน้ัน	
มพีืน้ทีม่ากพอสำาหรบัระบายอากาศ

	• โปรดใชล้ำาโพงอยา่งปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มทีม่	ี
อณุหภมูริะหวา่ง	0°	ถงึ	45°

	• ใชเ้ฉพาะชิน้สว่นและอปุกรณเ์สรมิทีผู่ผ้ลติระบไุวเ้ทา่น้ัน

ขอ้ควรระวงัด�้นคว�มปลอดภยัของแบตเตอรี ่
	• หากเปลีย่นแบตเตอร ีอ่ยา่งไม่ถกูตอ้งอาจทำาใหเ้กดิ	
อนัตรายจากการระเบดิได	้ใหเ้ปลีย่นดว้ย	
แบตเตอร ีป่ระเภทเดยีวกนัหรอืเทยีบเทา่เทา่น้ัน

	• ไม่ควรใหแ้บตเตอร ี	่
(กอ้นแบตเตอรีห่รอืแบตเตอรีท่ีต่ดิตัง้)	สมัผสัความรอ้นสงู	
เชน่	แสงอาทติย	์ไฟ	หรอืแหลง่ความรอ้นอืน่	ๆ

	• แบตเตอร ีท่ีม่อีณุหภมูสิงูหรอืต่ำาจนเกนิไปขณะใชง้าน	
เก็บรกัษา	หรอืขนยา้ย	รวมถงึแบตเตอร ีท่ีอ่ยูใ่นบรเิวณที่
มแีรงกดอากาศต่ำาในทีส่งูน้ันอาจทำาใหเ้กดิอนัตรายได ้

	• หา้มเปลีย่นแบตเตอร ีด่ว้ยแบตเตอร ีผ่ดิประเภทซึง่อาจสง่	
ผลใหเ้กดิความเสยีหายตอ่อปุกรณป้์องกนั	(เชน่	
แบตเตอร ีล่เิธยีมบางประเภท)

	• การทิง้แบตเตอร ีล่งไปในไฟหรอืเตาอบทีม่คีวามรอ้น	
รวมถงึการทบุทำาลายหรอืตดัแบตเตอร ีด่ว้ยอปุกรณ	์
เคร ือ่งกลอาจทำาใหเ้กดิการระเบดิได	้

	• การปลอ่ยแบตเตอร ีท่ิง้ไวใ้นสภาพแวดลอ้มทีม่	ี
อณุหภมูสิงูเป็นพเิศษ	
หรอืทิง้ไวใ้นสภาพแวดลอ้มทีม่แีรงกดอากาศต่ำาเป็น	
พเิศษอาจทำาใหเ้กดิการระเบดิหรอืการร ัว่ไหลของ	
แกส๊หรอืของเหลวไวไฟได ้

คำ�เตือน

	• หา้มถอดปลอกทีค่รอบลำาโพงนีเ้ป็นอนัขาด

	• หา้มหยอดสารหลอ่ลืน่ลงไปในสว่นใดก็ตามของลำาโพงเป็นอนัขาด

	• โปรดวางลำาโพงนีไ้วบ้นพืน้ผวิทีเ่รยีบ	แข็ง	และมั่นคง

	• หา้มวางลำาโพงนีไ้วบ้นอปุกรณไ์ฟฟ้าอืน่	ๆ	เป็นอนัขาด	

	• ใชล้ำาโพงนีเ้ฉพาะภายในอาคารเทา่น้ัน	อยา่ใหล้ำาโพงนีส้มัผสัน้ำ า	
ความชืน้	หรอืวตัถทุีบ่รรจขุองเหลว

	• อยา่ใหล้ำาโพงนีส้มัผสัแสงอาทติยโ์ดยตรง	เปลวไฟ	หรอืความรอ้น	

	• ในกรณีทีใ่ชแ้บตเตอร ีผ่ดิประเภทอาจทำาใหเ้กดิความเสีย่งจากการ	
ระเบดิได	้
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2 ลำ�โพงไรส้�ย 
ของคณุ

ขอแสดงความยนิดทีีท่า่นไดซ้ ือ้ผลติภณัฑข์อง	
Philips	และยนิดตีอ้นรบั!	เพือ่ใหไ้ดร้บัสทิธิ
ประโยชนจ์ากการสนับสนุนของ	Philips	
โปรดลงทะเบยีนผลติภณัฑข์องคณุที	่	
www.philips.com/welcome

ก�รแนะนำ�
คณุสามารถใชล้ำาโพงนีเ้พือ่รบัฟังเสยีงจากอปุกรณท์ี	่
เปิดใชง้าน	Bluetooth	ของคณุได ้

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

ภ�พรวมของวทิยุน�ฬกิ�

	
	• เขา้สูโ่หมดการจบัคูด่ว้ย	Bluetooth	
	• ลบขอ้มูลการจบัคูก่บั	Bluetooth

	
	• กดเพือ่หยดุการเลน่ช ัว่คราวหรอืเลน่ตอ่	
เมือ่อยูใ่นโหมด	Bluetooth
	• ในโหมด	Bluetooth	
กดสองคร ัง้เพือ่เลน่เพลงตอ่ไป	
	• รบัสายเรยีกเขา้ผ่านการเชือ่มตอ่	Bluetooth

	
	• กดคา้งเพือ่เขา้สูโ่หมดการจบัคูส่เตอรโิอ
	• โหมดนีจ้ะใชง้านไดก็้ตอ่เมือ่คณุมลีำาโพง	Philips	
S5505	BT	เหมอืนกนัสองตวั

	  / 
	• ปรบัระดบัเสยีง

	 	
	• เปิดหรอืปิดลำาโพง	
	• แสดงสถานะ	Bluetooth

	 ไฟ LED แสดงสถ�นะ
	• ตรวจสอบระดบัแบตเตอร ี่

	• หากตอ้งการตรวจสอบสถานะแบตเตอร ี	่
ใหก้ดปุ่ มใดก็ไดท้ีไ่ม่ใช	่ 	เน่ืองจากเมือ่กดปุ่ ม		
	จะเป็นการปิดลำาโพง

	

	• ชารจ์แบตเตอร ีใ่นตวัลำาโพง

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

โปรดปฏบิตัติามคำาแนะนำาในบทนีต้ามขัน้ตอนทกุคร ัง้

ก�รช�รจ์แบตเตอรีใ่นตวั
ลำาโพงนีไ้ดร้บัพลงังานจากแบตเตอร ีใ่นตวัที	่
สามารถชารจ์ใหม่ได ้

หม�ยเหตุ

	• ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวให้เต็มก่อนการใช้งาน	

	• เมื่อเปิดลำาโพงแล้วแบตเตอรี่ต่ำา	ไฟ	LED	
แสดงสถานะระดับแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีแดง

เช ือ่มตอ่ชอ่งเสยีบ	USB-C	ตรงลำาโพงเขา้กบัแหลง่จา่ยไฟ	
(5V	 	2A)	โดยใชส้าย	USB	ทีใ่หม้า	

	� เมือ่ทำาการชารจ์ลำาโพง	ไฟ	LED	
แสดงสถานะระดบัแบตเตอร ีจ่ะกะพรบิเป็นส	ี
แดงและสขีาวสลบักนั

	� เมือ่ลำาโพงชารจ์เต็มแลว้	ไฟ	LED	
แสดงสถานะระดบัแบตเตอร ีจ่ะดบัลง

	� กดปุ่ มใดก็ไดเ้พือ่ตรวจสอบระดบัแบตเตอร ี	่ไฟ	
LED	จะแสดงสถานะการชารจ์

พลังง�น 
แบตเตอรี่ี่

ไฟ LED 
1

ไฟ LED 
2

ไฟ LED 
3

ไฟ LED 
4

ไฟ LED 
5

เต็ม สีขาวไม่กะพริบ

>	80% สีขาวไม่กะพริบ ดับ

50-80% สีขาวไม่กะพริบ ดับ

20-50% สีขาวไม่กะพริบ ดับ

<	20% ดับ สีแดง	
กะพริบ ดับ

คำ�เตือน

	• ลำาโพงอาจเสียหายได้!	
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย	
ไฟนั้นตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ด้านหลังหรือด้านล่างของลำาโพง

	• อาจเกิดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตได้!	เมื่อถอดสาย	USB	
ให้ดึงปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้ง	ห้ามดึงที่สาย

	• ใช้เฉพาะสาย	USB	ที่ผู้ผลิตระบุหรือขายพร้อมกับลำาโพงนี้เท่านั้น

ก�รเปิด/ปิดลำ�โพง
กดปุ่ ม	 	เพือ่เปิดลำาโพง

	� คณุจะไดย้นิเสยีงพรอ้มทแ์จง้	
	� ลำาโพงจะเขา้สูโ่หมดการจบัคูด่ว้ย	

Bluetooth	โดยอตัโนมตั	ิและไฟ	LED	
แสดงสถานะจะกะพรบิเป็นสขีาว

หากตอ้งการปิดลำาโพง	ใหก้ดปุ่ ม	 	อกีคร ัง้

หม�ยเหตุ

	• ในกรณีที่ไม่มีการเชื่อมต่อจาก	Bluetooth	
ลำาโพงจะปิดเองโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป	15	นาที
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4 ก�รเล่นจ�ก 
อปุกรณ ์
Bluetooth

ก�รเล่นจ�กอปุกรณ ์Bluetooth
คณุสามารถใชล้ำาโพงนีเ้พือ่รบัฟังเสยีงจากอปุกรณ	์
Bluetooth	ของคณุได ้

หม�ยเหตุ

	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดใช้งานฟังก์ชั่น	Bluetooth	
แล้ว

	• ลำาโพงกับอุปกรณ์	Bluetooth	ของคุณจะต้องอยู่ห่างกันไม่เกินกว่า	
20	เมตร	(66	ฟุต)	สำาหรับการจับคู่	

	• วางลำาโพงให้ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	ๆ	ที่อาจสร้างความรบกวน

1	 กดปุ่ ม	 	เพือ่เปิดลำาโพง	
ลำาโพงจะเขา้สูโ่หมดการจบัคูด่ว้ย	Bluetooth	
โดยอตัโนมตัิ

2	 เปิดใชง้าน	Bluetooth	แลว้เลอืก	"Philips	
S5505"	จากรายการ	Bluetooth	
บนอปุกรณข์องคณุเพือ่ดำาเนินการจบัคู่

3	 เลน่เสยีงบนอปุกรณ	์Bluetooth	
ของคณุเพือ่เร ิม่ฟังเพลง

ไฟ	LED	แสดงสถานะ คำาอธิบาย

กะพริบเร็ว	ๆ	เป็นสีขาว พร้อมสำาหรับการจับคู่

กะพริบช้า	ๆ	เป็นสีขาว กำาลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที	่
เชื่อมต่อล่าสุดอีกครั้ง

สีขาวไม่กะพริบ เชื่อมต่อแล้ว

หม�ยเหตุ

	• หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์	ให้กดปุ่ม	 	ค้างไว้		

2	วินาทีจนกว่าไฟ	LED	แสดงสถานะจะกะพริบเร็ว	ๆ	เป็นสีขาว

	• เมื่อคุณเปิดลำาโพง	ลำาโพงจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดที่	
เชื่อมต่อสำาเร็จอีกครั้งโดยอัตโนมัติเสมอ	

	• หากต้องการลบข้อมูลการจับคู่	ให้กดปุ่ม	 	ค้างไว้	2	วินาทีจนกว่าไฟ	

LED	แสดงสถานะจะกะพริบช้า	ๆ	เป็นสีขาว	3	ครั้ง

ก�รควบคมุก�รเล่น
ในขณะทีเ่ลน่เพลง

กดเพื่อหยุดการเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ	

กดสองครั้งเพื่อเล่นเพลงต่อไป

 / ปรับระดับเสียง

ก�รควบคมุก�รโทร
กดเพื่อรับหรือวางสาย

กดค้างไว้เพื่อปฏิเสธการรับสาย

 / ปรับระดับเสียง

ก�รจบัคูส่ำ�หรบัโหมดสเตอรโิอ
ลำาโพงไรส้ายทีเ่หมอืนกนัสองตวั	(Philips	S5505)	
สามารถจบัคูก่นัเพือ่ใหไ้ดเ้สยีงสเตอรโิอ

หม�ยเหตุ

	• ก่อนจับคู่สเตอริโอ	
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำาโพงรองอยู่ในโหมดการจับคู่ด้วย	Bluetooth

	• ลำาโพงกับอุปกรณ์	Bluetooth	ของคุณจะต้องอยู่ห่างกันไม่เกินกว่า	
20	เมตร	(66	ฟุต)	สำาหรับการจับคู่	

	• ในโหมดสเตอริโอ	
การทำางานของปุ่มบนลำาโพงรองจะเหมือนกับลำาโพงหลัก
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1	 กดปุ่ ม	 	เพือ่เปิดลำาโพงทัง้สองตวั	
ลำาโพงจะเขา้สูโ่หมดการจบัคูด่ว้ย	Bluetooth	
โดยอตัโนมตั	ิกดปุ่ ม	 	คา้งไวจ้นกวา่ไฟ	LED	
แสดงสถานะจะกะพรบิเป็นสแีดงและสขีาวสลบักนัเพือ่	
เขา้สูโ่หมดการจบัคูส่เตอรโิอ
	� คณุจะไดย้นิเสยีงพรอ้มทแ์จง้เมือ่เช ือ่มตอ่สำาเรจ็	
	� ไฟ	LED	แสดงสถานะบนลำาโพงรองจะ	

เป็นสขีาวไม่กะพรบิ
2	 กดปุ่ ม	 	บนลำาโพงตวัใดตวัหน่ึง	

เพลงจะเลน่ผ่านลำาโพงทัง้สองตวั

หากตอ้งการออกจากโหมดสเตอรโิอ	ใหก้ดปุ่ ม		
	บนลำาโพงตวัใดตวัหน่ึงคา้งไว ้
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5 ขอ้มูลผลติภณัฑ ์

หม�ยเหตุ

	• ข้อมูลผลิตภัณฑ์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอ้มูลท ัว่ไป

แหล่งจ่ายไฟ: 5	V	 	2	A

แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว 3.7	V,	4800	mAh

ขนาด	(ย	x	ส	x	ก	) 191	x	72	x	70	มม.

น้ำาหนัก	(ตัวเครื่องหลัก) 0.58	กก.

เคร ือ่งขย�ยเสยีง

กำาลังไฟเอาท์พุต 20	W

ความถี่ที่ตอบสนอง 20	-	20000	Hz

อัตราสัญญาณเสียงต่อ	
สัญญาณรบกวน

>	70	db

ลำ�โพง

ความต้านทาน 3

กำาลังไฟอินพุตสูงสุด 20	W

ขนาด 40	x	80	มม.

Bluetooth

เวอร์ชั่น	Bluetooth 5.0

ช่วงความถี่ 2402-2480	MHZ

กำาลังไฟส่งจ่ายสูงสุด 4	dBm

โปรไฟล์	Bluetooth	
ที่เข้ากันได้ A2DP,	AVRCP

ระยะของ	Bluetooth ประมาณ	20	เมตร
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6 ก�รแกไ้ขปัญห�

คำ�เตือน

	• ห้ามถอดปลอกที่ครอบลำาโพงเป็นอันขาด

เพือ่รกัษาสทิธิก์ารรบัประกนั	
หา้มพยายามซอ่มแซมลำาโพงดว้ยตนเองเป็นอนัขาด
หากคณุประสบปัญหาในขณะทีใ่ชล้ำาโพงนี	้
ใหต้รวจสอบหวัขอ้ดงัตอ่ไปนีก้อ่นทีจ่ะสง่คำาขอรบั	
บรกิารซอ่มบำารงุ	หากปัญหายงัคงอยู	่ใหไ้ปทีเ่ว็บไซตข์อง		
Philips	(www.philips.com/support)		
เมือ่คณุตดิตอ่กบั	Philips	โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่	
ลำาโพงน้ันอยูใ่กลต้วัคณุและเตรยีมหมายเลขรุน่	
กบัหมายเลขผลติภณัฑใ์หพ้รอ้ม

ทัว่ไป
ไม่มกีำ�ลงัไฟ
	• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชารจ์ลำาโพงจนเต็มแลว้
	• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ช ือ่มตอ่กบัชอ่งเสยีบ	USB	
ของลำาโพงอยา่งถกูตอ้ง

	• เน่ืองจากฟีเจอรป์ระหยดัพลงังานของลำาโพง	
ลำาโพงจงึปิดเองโดยอตัโนมตัหิลงัจากผ่านไป		
15	นาทใีนกรณีทีไ่ม่มสีญัญาณเสยีงจากบลทูธูหรอื	
ไม่มกีารเชือ่มตอ่อปุกรณเ์สยีง

ไม่มเีสยีง
	• ปรบัระดบัเสยีงทีล่ำาโพงนี้
	• ปรบัระดบัเสยีงทีอ่ปุกรณท์ีเ่ช ือ่มตอ่
	• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ	์Bluetooth	
ของคณุน้ันอยูใ่นระยะทีส่ามารถใชง้านได ้

ไม่มกี�รตอบสนองจ�กลำ�โพง
	• ปิดแลว้เปิดลำาโพงใหม่อกีคร ัง้

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

คน้ห�แลว้ไม่พบ [Philips S5505] บนอปุกรณ ์
Bluetooth ของคณุสำ�หรบัก�รจบัคู่
	• กดปุ่ ม	 	คา้งไว	้2	วนิาทเีพือ่เขา้สูโ่หมดการจบัคูด่ว้ย	
Bluetooth	แลว้ลองใหม่อกีคร ัง้

ไม่ส�ม�รถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ ์Bluetooth 
ของคณุได้
	• คณุยงัไม่ไดเ้ปิดใชง้านฟังกช์ ัน่	
Bluetooth	บนอปุกรณข์องคณุ	
โปรดดคููม่อืการใชง้านอปุกรณข์องคณุเกีย่วกบัวธิเีปิด	
ใชง้านฟังกช์ ัน่นี้

	• ลำาโพงนีไ้ม่ไดอ้ยูใ่นโหมดการจบัคู่
	• ลำาโพงเชือ่มตอ่กบัอปุกรณอ์ืน่ทีใ่ชง้าน	Bluetooth	
อยูแ่ลว้	ยกเลกิการเชือ่มตอ่แลว้ลองใหม่อกีคร ัง้

www.philips.com/support
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7 ประก�ศ

การดำาเนินการเปลีย่นแปลงหรอืดดัแปลงใด	ๆ	ก็ตาม	
กบัอปุกรณนี์โ้ดยทีไ่ม่ไดร้บัการอนุมตัอิยา่งชดัแจง้จาก	
MMD Hong Kong Holding Limited	
อาจทำาใหผู้ใ้ชถ้กูตดัสทิธิจ์ากการใชง้านผลติภณัฑไ์ด ้

ก�รปฏบิตัติ�มกฎระเบยีบ

TP Vision Europe B.V.	
ขอแจง้วา่ผลติภณัฑนี์เ้ป็นไปตามขอ้กำาหนดพืน้ฐาน	
และขอ้บงัคบัอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งของระเบยีบ	Directive		
2014/53/EU	คณุสามารถดคูำาแถลงเพือ่ความ	
เขา้ใจทีต่รงกนัไดท้ี	่www.philips.com/support

วธิดูีแลรกัษ�สิง่แวดลอ้ม
ก�รกำ�จดัผลติภณัฑแ์ละแบตเตอรีเ่ก�่

ผลติภณัฑนี์อ้อกแบบและผลติดว้ยวสัดแุละสว่นประกอบ	
คณุภาพสงู	ซ ึง่สามารถรไีซเคลิและนำามาใชซ้ ้ำาได ้

สญัลกัษณนี์บ้นผลติภณัฑห์มายถงึ	
ผลติภณัฑนี์อ้ยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของสหภาพยโุรป		
2012/19/EU

สญัลกัษณนี์ห้มายถงึ	ผลติภณัฑนี์ม้แีบตเตอร ี	่
ทีอ่ยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของสหภาพยโุรป	2013/56/EU	
ซึง่ไม่สามารถกำาจดัดว้ยวธิกีำาจดัขยะในครวัเรอืน	
ตามปกตไิด	้โปรดหาขอ้มูลเกีย่วกบัระบบจดัเก็บขยะ	
แยกในทอ้งถิน่ของคณุ	สำาหรบัผลติภณัฑแ์ละ	
แบตเตอร ีไ่ฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส	์
ปฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิน่และไม่กำาจดัผลติภณัฑแ์ละ	
แบตเตอร ีด่ว้ยวธิกีำาจดัขยะในครวัเรอืนตามปกต	ิ
การทิง้ผลติภณัฑแ์ละแบตเตอร ีเ่กา่อยา่งถกูตอ้งจะ	
ชว่ยป้องกนัผลกระทบดา้นลบทีต่ามมาตอ่สิง่แวดลอ้ม	
และสขุภาพของมนุษย ์

ก�รถอดแบตเตอรีเ่ก�่ทีห่มดอ�ยุแลว้
หากตอ้งการถอดแบตเตอร ีท่ีห่มดอายแุลว้	
ใหด้ทูีส่ว่นการตดิตัง้แบตเตอร ี่

แบตเตอรี่

ใช้เพื่อแสดงให้เห็นภาพเท่านั้น

ขอ้มูลด�้นสิง่แวดลอ้ม
เราไดล้ะเวน้การใชบ้รรจภุณัฑใ์ด	ๆ	ทีไ่ม่จำาเป็น	
และเราไดพ้ยายามทีจ่ะทำาใหบ้รรจภุณัฑน้ั์นง่ายสำาหรบัการ	
แยกออกเป็น	3	ประเภทวสัด	ุไดแ้ก	่กระดาษลงั	(กลอ่ง)		
โฟมพอลสิไตรนี	(วสัดกุนักระแทก)	และพอลเิอทลินี		
(ถงุ	แผ่นโฟมป้องกนั)	ระบบของคณุน้ันมวีสัดทุีส่ามารถ	
นำามารไีซเคลิและใชซ้ ้ำาไดห้ากไดร้บัการ	
แยกชิน้สว่นโดยบรษิทัทีเ่ช ีย่วชาญทางดา้นนี	้
โปรดปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัในประเทศเกีย่วกบัการทิง้	
วสัดบุรรจภุณัฑ	์แบตเตอร ีท่ีห่มดแลว้	หรอือปุกรณเ์กา่

ขอ้มูลร�ยง�น FCC
อปุกรณนี์ส้อดคลอ้งกบัสว่นที	่15	ของกฎ	FCC	
การทำางานของอปุกรณจ์ะตอ้ง	
เป็นไปตามเงือ่นไขสองประการ:	(1)	อปุกรณนี์จ้ะตอ้งไม่ทำาให	้
เกดิการรบกวนสญัญาณทีเ่ป็นอนัตราย	และ		
(2)	อปุกรณนี์จ้ะตอ้งยอมรบัการรบกวนสญัญาณใด	ๆ	
ทีเ่กดิขึน้	รวมถงึการรบกวนทีท่ำาใหเ้กดิสภาวะการใชง้านที	่
ไม่พงึประสงค ์
คำ�เตอืน:	การเปลีย่นแปลงหรอืดดัแปลงทีไ่ม่	
ไดร้บัการอนุมตัอิยา่งชดัแจง้จากองคก์รทีม่หีนา้ที	่
รบัผดิชอบเร ือ่งการปฏบิตัติามอาจทำา	
ใหผู้ใ้ชถ้กูตดัสทิธิจ์ากการใชง้านอปุกรณไ์ด ้
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หม�ยเหต:ุ	อปุกรณนี์ไ้ดร้บัการทดสอบและมคีวาม	
สอดคลอ้งกบัขดีจำากดัของอปุกรณด์จิติอล	Class	B	ตาม	
Part	15	ของ	FCC	Rules
ขดีจำากดันีอ้อกแบบเพือ่ใหก้ารปกป้องจากการรบกวน	
สญัญาณในบา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยัตามความเหมาะสม	
อปุกรณนี์ส้รา้ง	ใชง้าน	และสามารถแผ่รงัสคีลืน่วทิย	ุ
และหากไม่ตดิตัง้และใชง้านตามคำาแนะนำา	
อาจทำาใหเ้กดิการรบกวนสญัญาณทีเ่ป็นอนัตราย	
กบัการสือ่สารทางวทิยไุด	้อยา่งไรก็ตาม	
ประกาศนีไ้ม่ไดเ้ป็นการรบัรองวา่การรบกวนสญัญาณจะ	
ไม่เกดิขึน้สำาหรบัการตดิตัง้ใดๆ	ก็ตาม	
ถา้อปุกรณนี์ท้ำาใหเ้กดิการรบกวนสญัญาณทีเ่ป็น	
อนัตรายกบัเคร ือ่งรบัสญัญาณวทิยหุรอืโทรทศัน	์ซ ึง่ระบ	ุ
ไดโ้ดยการเปิดและปิดอปุกรณ	์เราสนับสนุนใหผู้ใ้ชพ้ยายาม	
แกไ้ขปัญหาโดยวธิกีารดงัตอ่ไปนี:้	(1)	
ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยตำาแหน่งเสาอากาศรบัสญัญาณ		
(2)	เพิม่ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณแ์ละตวัรบัสญัญาณ		
(3)	เช ือ่มตอ่อปุกรณเ์ขา้กบัเตา้รบัในวงจรทีแ่ตกตา่งจากที	่
เช ือ่มตอ่กบัตวัรบัสญัญาณ	(4)	ปรกึษาตวั	
แทนจำาหน่ายหรอืชา่งเทคนิคดา้นวทิย/ุ
โทรทศันท์ีม่ปีระสบการณเ์พือ่รบัความชว่ยเหลอื

ขอ้คว�มเตอืนเกีย่วกบัคลืน่คว�มถีว่ทิยุ (RF)
อปุกรณนี์ไ้ดร้บัการประเมนิเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กำาหนด	
พืน้ฐานวา่ดว้ยการสมัผสักบัคลืน่ความถีว่ทิย	ุ(RF)	
อปุกรณนี์ส้ามารถใชง้านไดใ้นสภาวะการทำางานแบบ	
เคลือ่นยา้ยไดโ้ดยไม่มขีอ้จำากดั

ประก�ศด�้นเครือ่งหม�ยก�รค�้

เคร ือ่งหมายคำาและโลโก	้Bluetooth®	
เป็นเคร ือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนซึง่	
Bluetooth	SIG,	Inc.	เป็นเจา้ของ	
โดยการที	่MMD Hong Kong Holding Limited	
นำาเคร ือ่งหมายดงักลา่วมาใชน้ั้นเป็นการใชง้านภายใต	้
ลขิสทิธิ	์อน่ึง	เคร ือ่งหมายการคา้และแบรนดอ์ืน่	ๆ	
ทัง้หมดลว้นเป็นทรพัยส์นิของเจา้ของรายน้ัน	ๆ



อ�จมกี�รเปลีย่นแปลงขอ้มูลจำ�เพ�ะโดยทีไ่ม่แจง้ใหท้ร�บ
Philips และตร�สญัลกัษณ ์Philips เป็นเครือ่งหม�ยก�รค�้จดทะเบยีนของ Koninklijke Philips 
N.V. และถูกนำ�ม�ใชภ้�ยใตส้ขิสทิธิ ์
ผลติภณัฑนี์ผ้ลติและจดัจำ�หน่�ยภ�ยใตค้ว�มรบัผดิชอบของ MMD Hong Kong Holding 
Limited หรอืบรษิทัในเครอื และ MMD Hong Kong Holding Limited เป็นผูร้บัประกนัผลติภณัฑน้ี์
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