เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/support

คำ�ถ�ม?
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ิ ตอ
่
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คู่มือผู้ใช้
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1

ขอสำ�คัญ

อานและทำ�ความเขาใจคำ�แนะนำ�ทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่มใชทีวี กรณี
ที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�
การรับประกันจะไมมีผลใชงาน

วิธีใชและการสนับสนุน
สำ�หรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.philips.com/support
เพื่อ:

•
•
•
•
•

ดาวนโหลดคมือการใชงานและคมือเริ่มตนใชงานอยางยอ

ดานลางของผลิตภัณฑ อยาเสียบปลั๊กหากคาแรงดันไฟฟา
แตกตางกัน

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอผลิตภัณฑ!

•

อยาวางผลิตภัณฑหรือวัตถุใดบนสายไฟหรือบนอุปกรณไฟฟา

•

หากผลิตภัณฑถูกขนสงในอุณหภูมิที่ตกวา 5°C ใหแกะกลอง

•

จะเชื่อมตอปลั๊กไฟ

สวนประกอบบางอยางของผลิตภัณฑนี้อาจทำ�จากกระจก โป

รดใชงานอยางระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความ

ความเสี่ยงของความรอนสูง!

•

หามติดตั้งผลิตภัณฑในพื้นที่ที่จำ�กัด และควรใหมีพื้นที่เหลือ
รอบผลิตภัณฑอยางนอยสี่นิ้ว เพื่อใหผลิตภัณฑระบายความ
รอนได ตรวจดูใหแนใจวาผามานหรือวัตถุอื่นๆ ไมบังชอง

คนหาคำ�ตอบจากคำ�ถามที่ถามบอย (FAQs)
สนทนากับตัวแทนฝายสนับสนุนของเรา

ผลิตภัณฑแลวรอจนกระทั่งอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหองกอนที่

เสียหาย

ชมคำ�แนะนำ�รูปแบบวิดีโอ (มีเฉพาะบางรนเทานั้น)
สงอีเมลถึงเราเพื่อถามคำ�ถาม

อื่น

ระบายอากาศของตัวเครื่อง
ความเสี่ยงตอการปนเป้อน!

•

อยาใชแบตเตอรี่ผสมกัน (เกาและใหม หรือแบบคารบอนและ

หรือคุณสามารถติดตอฝายดูแลลูกคาในประเทศของคุณ กอนทำ�การติ

•

อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยน

คุณสามารถพบขอมูลเหลานี้ไดที่ดานหลังหรือดานลางของผลิตภัณฑ

•

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนเว็บไซตเพื่อเลือกภาษาของคุณ แลวปอนหมาย
เลขรนผลิตภัณฑของคุณ

ดตอ โปรดจดหมายเลขรนและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑของคุณ

ความปลอดภัย
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!

•

•
•

หามไมใหผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมเปยกฝนหรือน หาม

•
•
•
•

•

ไวใกลกับเปลวไฟหรือแหลงกำ�เนิดความรอนใดๆ รวมถึงแสง

•

หามใสวัตถุใดๆ ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่
เปดไดอื่นๆ บนผลิตภัณฑ

หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมอุปกรณตอขณะยกเลิกการ

เชื่อมตอกับตัวเครื่อง อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอไปนั้นยังคง

คอนโทรลเปนเวลานาน

แบตเตอรี่มีสารเคมีอยภายใน ตองกำ�จัดทิ้งอยางถูกวิธี
ผลิตภัณฑ/ รีโมทคอนโทรลอาจใชแบตเตอรี่แบบเหรียญ/

กระดุมซึ่งสามารถกลืนเขาปากได โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือ
เจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได อาจเกิดการไหมภายในอยางราย

ติดตอฝายดูแลลูกคาเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑกอนเริ่มใชงาน

อาทิตยโดยตรง

ถอดแบตเตอรี่ออกหากแบตเตอรี่หมด หรือไมไดใชงานรีโมท

เด็กตลอดเวลา หากกลืนเขาไป แบตเตอรี่อาจทำ�ใหเกิดการบาด

วางภาชนะที่มีของเหลว เชน แจกัน ใกลกับผลิตภัณฑ หา

หามวางผลิตภัณฑและอุปกรณเสริม รีโมทคอนโทรล

เฉพาะแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเทานั้น

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี่

กนกระเซ็นลงบนหรือในผลิตภัณฑ ใหถอดปลั๊กไฟออกทันที

•

อัลคาไลน อื่นๆ)

•

แรงภายในสองชั่วโมงเมื่อมีการกลืนแบตเตอรี่

หากคุณสงสัยวาไดกลืนแบตเตอรี่เขาไปหรืออยในสวนใดๆ
ของรางกาย โปรดไปพบแพทยโดยทันที

เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหมและที่ใชแลวทั้ง
หมดใหพนมือเด็ก ตรวจสอบใหแนใจวาชองใสแบตเตอรี่ปด
สนิท หลังจากที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่

หากชองใสแบตเตอรี่ไมสามารถปดไดสนิท ใหหยุด
ใชผลิตภัณฑ เก็บใหพนมือเด็กและติดตอผผลิต

พรอมใชงานอย

ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบกอนเกิดพายุฟาผา

เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก อยาดึงที่สาย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!

•

กอนที่คุณจะเชื่อมตอผลิตภัณฑกับเตาเสียบไฟ ตรวจ

2
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ดูใหแนใจวาแรงดันไฟฟาตรงกับคาที่พิมพบนดานหลังหรือ

อุปกรณนี้เปนอุปกรณ CLASS II พรอมฉนวนหมสองชั้น และไมมี
สายดินปองกันมาให

ดูแลรักษาผลิตภัณฑของคุณ
ใชผาไมโครไฟเบอรเทานั้นในการทำ�ความสะอาดผลิตภัณฑ

2

SoundBar ของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑของเรา และยิน

ดีตอนรับส Philips เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จาก

รักษาสิ่งแวดลอม

ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต
และสามารถนำ�ไปรีไซเคิล หรือนำ�กลับมาใชใหมได

บริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียน SoundBar ของคุณที่
www.philips.com/welcome

ตัวเครื่อง
สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมของตัวเครื่อง

ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือ

ผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC

โปรดศึกษาระเบียบการในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟา

a b

และอิเล็กทรอนิกส

โปรดดำ�เนินการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑเกา
ของคุณพรอมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป

a

การทิ้งผลิตภัณฑที่เกาอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

b
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European Directive

2006/66/EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได
โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยกแบตเตอรี่

เนื่องจากการทิ้งอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทาง
ลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

•
•

c

d

(เปดสแตนดบาย/ไฟแสดงโหมดสแตนดบาย)
เปด SoundBar หรือเขาโหมดสแตนดบาย

เมื่อ SoundBar อยในโหมดสแตนดบาย ไฟแสดงสแตน
ดบายจะกลายเปนสีแดง

SOURCE

เลือกแหลงอินพุตสำ�หรับ SoundBar

c

แผงการแสดงผล

d

+/- (ระดับเสียง)

เพิ่มหรือลดระดับเสียง

ความสอดคลองกับมาตรฐาน

อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำ�หนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของกลม
ประชาคมยุโรป

ในที่นี้ WOOX Innovations ขอแจงใหทราบวาผลิตภัณฑนี้เปนไป
ตามขอกำ�หนดที่สำ�คัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวของอื่นๆ ของ Directive

1999/5/EC คุณสามารถดูคำ�ประกาศวาดวยการปฏิบัติตามขอกำ�หนด
ไดที่ www.p4c.philips.com
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d

รีโมทคอนโทรล

e

สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

•

(เลน/หยุดชั่วคราว)

เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือเลนตอในโหมด USB

BASS +/-

เพิ่มหรือลดเสียงเบส

f
a

g

ควบคุมระดับเสียง

•
•

+/-: เพิ่มหรือลดระดับเสียง

: ปดเสียงหรือคืนคาระดับเสียง

SOUND

เลือกโหมดเสียง

b

h

SURROUND ON/OFF

เลือกเสียงรอบทิศทางหรือเสียงสเตอริโอ

c
d

i

AUDIO SYNC +/-

เพิ่มหรือลดดีเลยของเสียง

j
e

DIM

ตั้งคาความสวางของแผงจอแสดงผล SoundBar

l

k

NIGHT

เปดหรือปดโหมดกลางคืน

f
g

l

h

TREBLE +/-

เพิ่มหรือลดเสียงแหลม

i
k

j

ชองเสียบ
สวนนี้ประกอบดวยภาพรวมของชองเสียบที่มีบน SoundBar ของคุณ

a

h
g

(เปดสแตนดบาย)

เปด SoundBar หรือเขาโหมดสแตนดบาย

b

ปุ่มแหลงสัญญาณ

HDMI ARC: เปลี่ยนแหลงสัญญาณของคุณเปนการเชื่อมตอ
HDMI ARC

: สลับไปเปนโหมด Bluetooth

USB: สลับไปเปนโหมด USB

OPTICAL: เปลี่ยนแหลงเสียงไปที่การเชื่อมตอออปติคัล
COAX: เปลี่ยนแหลงเสียงไปที่การเชื่อมตอโคแอกเชียล

AUDIO IN: เปลี่ยนแหลงสัญญาณเสียงของคุณเปนการเชื่อม

a b c

d ef

ตอ MP3 (แจ็ค 3.5 มม.)

AUX: เปลี่ยนแหลงเสียงไปที่การเชื่อมตอ AUX

c

/

(กอนหนา/ถัดไป)

ขามไปที่แทร็คกอนหนาหรือถัดไปในโหมด USB

4
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a

DIGITAL IN-COAXIAL

เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงโคแอกเชียลบนทีวีหรืออุปกรณดิจิตอล

b

AUX IN (L/R)

เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงอะนาล็อกบนทีวีหรืออุปกรณอะนา
ล็อก

c

DIGITAL IN-OPTICAL

3

การเชื่อมตอและการ
ตั้งคา

เชื่อมตอกับเอาตพุตเสียงออปติคัลบนทีวีหรืออุปกรณดิจิตอล

d

DC IN

เชื่อมตอกับแหลงจายไฟ

e

HDMI OUT (ARC) - TO TV

เชื่อมตอกับอินพุต HDMI บนทีวี

f

SUBWOOFER

เชื่อมตอกับซับวูฟเฟอรที่ใหมา

g

h

•
•
•

(USB)

อินพุตเสียงจากอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB
อัพเกรดซอฟตแวรของผลิตภัณฑนี้

แลวทำ�การตั้งคา

สำ�หรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอพื้นฐานของ SoundBar และอุปก
รณเสริม โปรดดูคมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
หมายเหตุ

•• สำ�หรับขอมูลจำ�เพาะและอัตรากระแสไฟฟาที่ใช โปรดดูจากปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่
อยดานหลังหรือดานใตของเครื่อง

•• กอนที่คุณจะเชื่อมตอหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอ ตรวจดูใหแนใจวาไดถอดอุปก
รณออกจากปลั๊กไฟแลว

ชารจอุปกรณ USB

AUDIO IN

•

สวนนี้จะชวยคุณในการเชื่อมตอ SoundBar กับทีวี และอุปกรณอื่นๆ

อินพุตเสียงจากเครื่องเลน MP3 (แจ็ค 3.5 มม.) เปนตน

การจัดวาง
วางซับวูฟเฟอรหางจาก SoundBar อยางนอย 1 เมตร (3 ฟุต) และ
หางจากผนังสิบเซนติเมตร

เพื่อใหดีที่สุด วางซับวูฟเฟอรตามที่แสดงดานลาง

TH
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เชื่อมตอกับทีวี

หมายเหตุ

เชื่อมตอ SoundBar ของคุณกับทีวี คุณสามารถฟงเสียงจากรายการ

•• เมื่อ Soundbar และทีวีเชื่อมตอผานทาง HDMI ARC จะไมจำ�เปนตองเชื่อมตอสัญ
ญาณเสียง (โปรดดูที่ 'เชื่อมตอกับทีวีผานทาง HDMI (ARC)' ในหนา 6)

ทีวีผาน SoundBar ของคุณ ใชการเชื่อมตอคุณภาพดีที่สุดบน
SoundBar และทีวีของคุณ

เชื่อมตอกับทีวีผานทาง HDMI (ARC)

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมตอเสียงผานสายออปติคอลดิ
จิตอล

SoundBar ของคุณรองรับ HDMI ที่มี Audio Return Channel

เสียงคุณภาพดีที่สุด

(ARC) หากทีวีของคุณสามารถใชงานไดกับ HDMI ARC คุณจะ
สามารถไดยินเสียงทีวีผาน SoundBar ของคุณไดโดยการใชสาย
HDMI เพียงเสนเดียว

TV

TV

1

เชื่อมตอชองเสียบ OPTICAL บน SoundBar ของคุณเขา

กับชองเสียบ OPTICAL OUT บนทีวีหรืออุปกรณอื่น โดย
ใชสายออปติคัล

•

1

ใชสายเคเบิล High Speed HDMI เพื่อเชื่อมตอชองเสียบ

HDMI OUT (ARC)-TO TV บน SoundBar เขากับชอง
เสียบ HDMI ARC บนทีวี

ชองเสียบ HDMI ARC บนทีวีอาจมีปายระบุแตกตางกัน

•

2

สำ�หรับรายละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี

เปดการทำ�งานของ HDMI-CEC ที่ทีวีของคุณ สำ�หรับราย

ชองเสียบออปติคัลดิจิตอลอาจมีปายระบุ SPDIF หรือ
SPDIF OUT

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมตอเสียงผานสายโคแอกเชีย
ลดิจิตอล
เสียงคุณภาพดีที่สุด

ละเอียด โปรดดูคมือผใชของทีวี
หมายเหตุ

•• หากทีวีของคุณไมรองรับ HDMI ARC ใหเชื่อมตอสายสัญญาณเสียงเพื่อรับฟงเสียง

ทีวีผาน SoundBar ของคุณ (โปรดดูที่ 'เชื่อมตอเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณอื่น' ใน
หนา 6)

•• หากทีวีของคุณมีชองเสียบ DVI คุณสามารถใชอะแดปเตอร HDMI/DVI เชื่อมตอกับทีวี
ได อยางไรก็ตาม อาจไมสามารถใชคุณสมบัติบางประการได

1
เชื่อมตอเสียงจากทีวีหรือและอุปก
รณอื่น
เลนเสียงจากทีวีหรืออุปกรณอื่นผานทางลำ�โพง SoundBar ของคุณ
ใชการเชื่อมตอคุณภาพดีที่สุดที่มีสำ�หรับทีวี, SoundBar และอุปก
รณอื่น

6
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เชื่อมตอชองเสียบ COAXIAL บน SoundBar ของคุณเขา

กับชองเสียบ COAXIAL/DIGITAL OUT บนทีวีหรืออุปก
รณอื่น โดยใชสายโคแอกเชียล

•

ชองเสียบโคแอกเชียลดิจิตอลอาจมีปายระบุ DIGITAL
AUDIO OUT

ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมตอเสียงผานสายสัญญาณเสีย
งอะนาล็อก
เสียงคุณภาพพื้นฐาน

4

วิธีใช SoundBar

สวนนี้จะชวยใหคุณสามารถใช SoundBar เพื่อเลนเสียงจากอุปก
รณที่เชื่อมตอ
DVD

1

กอนเริ่มการใชงาน

•

ทำ�การเชื่อมตอที่จำ�เปนตามที่อธิบายในคมือเริ่มตนใชงา

•

เปลี่ยน SoundBar ไปที่แหลงเสียงที่ถูกตองเพื่อรับสัญญาณ

นอยางยอและคมือผใช
เสียงจากอุปกรณอื่น

เชื่อมตอชองเสียบ AUX บน SoundBar ของคุณเขากับชอง

ปรับระดับเสียง

อะนาล็อก

1

เสียบ AUDIO OUT บนทีวีหรืออุปกรณอื่น โดยใชสายเคเบิล

กด +/- (ระดับเสียง) เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

•
•

ในการปดเสียง ใหกด

(ปดเสียง)

ในการเรียกคืนเสียง ใหกด
+/- (ระดับเสียง)

(ปดเสียง) อีกครั้ง หรือกด

เลือกเสียงของคุณ
สวนนี้จะชวยคุณเลือกเสียงที่คุณตองการสำ�หรับวิดีโอและเพลง

โหมดเสียง
เลือกกำ�หนดโหมดเสียงเพื่อใหเหมาะกับวิดีโอหรือเพลง

1

กด SOUND เพื่อเลือกตัวเลือกเสียงจากแผงจอแสดงผล

•

AUTO: เลือกการตั้งคาเสียงโดยยึดตามการสตรีมเสียง

•

POWERFUL: เพลิดเพลินกับเสียงระบบอารเคดที่นา

•
•
•
•
•

โดยอัตโนมัติ

ตื่นเตน เหมาะอยางยิ่งสำ�หรับวิดีโอแอคชั่นและงานเลี้ยง
ที่มีเสียงดัง

BALANCED: สัมผัสประสบการณคุณภาพเสียงตน

ฉบับสำ�หรับภาพยนตรและเพลง โดยไมมีเอฟเฟกตเสียง
เพิ่มเติม

BRIGHT: เพิ่มสีสันใหกับภาพยนตรและเพลงที่นาเบื่อ
ของคุณดวยเอฟเฟกตเสียงเพิ่มเติม

CLEAR:สัมผัสสุนทรียในทุกรายละเอียดในเพลงและเสีย
งที่ชัดเจนในภาพยนตรของคุณ

WARM: รับฟงภาษาพูดและเสียงรองไดอยางสบาย

PERSONAL: ปรับแตงเสียงเพื่อใหเหมาะกับรสนิยม
ของคุณ

TH
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โหมดเสียงเซอรราวด

2

•
•

เปด: สรางประสบการณการฟงเสียงรอบทิศทาง

ปด: เสียงสเตอริโอสองแชนเนล เหมาะสำ�หรับการฟง

3

เพลง

อีควอไลเซอร
เปลี่ยนการตั้งคาความถี่สูง (เสียงแหลม) และความถี่ต (เสียงเบส)
ของ SoundBar

1

»» ในระหวางการเชื่อมตอ BT จะกะพริบบนแผงจอแส

กด SURROUND ON/OFF เพื่อเปดหรือปดโหมดรอบ
ทิศทาง

PHILIPS HTL2163B เพื่อเริ่มตนการเชื่อมตอ (ดูคมือการ

ใชงานอุปกรณ Bluetooth เกี่ยวกับวิธีการเปดใช Bluetooth)

สัมผัสประสบการณเสียงที่ดื่มดดวยโหมดเสียงเซอรราวด

1

บนอุปกรณ Bluetooth ใหเปด Bluetooth คนหา และเลือก

ดงผล

ใหรอจนกวาจะไดยินเสียงบี๊พจาก SoundBar

»» เมื่อทำ�การเชื่อมตอทาง Bluetooth สำ�เร็จแลว BT จะ
แสดงอยบนแผงจอแสดงผล

»» หากการเชื่อมตอลมเหลว BT บนแผงจอแสดงผลจะกะ

4

กด TREBLE +/- หรือ BASS +/- เพื่อเปลี่ยนความถี่

พริบอยางตอเนื่อง

เลือกและเลนไฟลเสียงหรือเพลงในอุปกรณ Bluetooth

•

ระหวางการเลน หากมีสายเขา การเลนเพลงจะหยุด

•

หากอุปกรณ Bluetooth ของคุณรองรับโปรไฟล

ชั่วคราว การเลนจะเลนตอเมื่อวางสาย

AVRCP บนรีโมทคอนโทรล คุณสามารถกด

ซิงโครไนซวิดีโอและเสียง
หากเสียงและวิดีโอไมไดรับการซิงโครไนซ ใหดีเลยเสียงเพื่อใหตรง
กับวิดีโอ

1

เพื่อขามไปยังแทร็ค หรือกด

5

กด AUDIO SYNC +/- เพื่อซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ

โหมดกลางคืน
โหมดกลางคืนจะลดระดับเสียงของเสียงที่ดังเมื่อเลนเสียง เพื่อรับ

ฟงเสียงเบาๆ โหมดกลางคืนมีใหเฉพาะสำ�หรับซาวดแทร็ค Dolby
Digital เทานั้น

1

กด NIGHT เพื่อเปดหรือปดโหมดกลางคืน

การเลนเสียงผานทาง Bluetooth
เชื่อมตอ SoundBar เขากับอุปกรณ Bluetooth (เชน iPad, iPhone,
iPod touch, โทรศัพท Android หรือแลปทอป) ผานทางสัญญาณ

Bluetooth จากนั้นคุณสามารถฟงไฟลเสียงที่จัดเก็บอยในอุปกรณผา
นทางลำ�โพงของ SoundBar
สิ่งที่คุณตองมี

•

อุปกรณ Bluetooth ที่รองรับโปรไฟล Bluetooth A2DP

•

ระยะหางที่สามารถใชงานไดสูงสุดระหวาง SoundBar และอุ

1

AVRCP และมี Bluetooth เวอรชัน 3.0 + EDR

ปกรณ Bluetooth คือระยะหางประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)
กด

บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยน SoundBar ไปที่โหมด

Bluetooth

»» BT จะกะพริบอยบนจอแสดงผล

8
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เลนตอ

/

เพื่อหยุดชั่วคราว/

ในการออกจาก Bluetooth ใหเลือกแหลงเสียงอื่น

•

เมื่อคุณเปลี่ยนกลับไปที่โหมด Bluetooth การเชื่อมตอ
Bluetooth จะยังคงทำ�งานได

หมายเหตุ

•• การสตรีมเพลงอาจถูกขัดจังหวะโดยสิ่งกีดขวางที่อยระหวางอุปกรณและ SoundBar
เชน กำ�แพง หนากากโลหะที่ครอบปดอุปกรณ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่อยใกลเคียงและ
ใชความถี่เดียวกัน

•• หากคุณตองการเชื่อมตอ SoundBar กับอุปกรณ Bluetooth อื่น ใหกด
โทรลคางไว เพื่อยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อมตออย

บนรีโมทคอน

เครื่องเลน MP3
เชื่อมตอเครื่องเลน MP3 เพื่อเลนไฟลเสียงหรือเพลง
สิ่งที่คุณตองมี

•
•

1
2
3

เครื่องเลน MP3

สายสัญญาณเสียงสเตอริโอ 3.5 มม.
เชื่อมตอเครื่องเลน MP3 เขากับชองเสียบ AUDIO IN บน

SoundBar ของคุณ โดยใชสายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด
3.5 มม.

กด AUDIO IN บนรีโมทคอนโทรล
กดปุ่มบนเครื่องเลน MP3 เพื่อเลือกและเลนไฟลเสียงหรือ
เพลง

อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

ใชการตั้งคาจากโรงงาน

ดื่มดไปกับเสียงจากอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB เชน เครื่องเลน

คุณสามารถรีเซ็ตผลิตภัณฑนี้ไปเปนการตั้งคาเริ่มตนที่ตั้งโปรแกรม

สิ่งที่คุณตองมี

1

MP3 และหนวยความจำ�แฟลช USB เปนตน

•

อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ที่ไดรับการฟอรแมตสำ�หรับ

ระบบไฟล FAT หรือ NTFS และสอดคลองกับมาตรฐาน Mass
Storage Class

•

มาจากโรงงานได

ในโหมดแหลงสัญญาณใดๆ บนรีโมทคอนโทรล ใหกด ระดับ
เสียง-, BASS -, และ TREBLE - ตามลำ�ดับภายในสามวินาที
»» เมื่อเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงานเสร็จสมบูรณแลว

ผลิตภัณฑจะปดการทำ�งานและรีสตารทโดยอัตโนมัติ

ไฟล MP3 หรือ WMA ในอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

1
2
3

เชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB กับผลิตภัณฑนี้
กด USB บนรีโมทคอนโทรล
ใชรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการเลน

ปุ่ม
/

USB

การดำ�เนินการ

เริ่ม หยุดเลนชั่วคราวหรือเลนตอ

ขามไปที่แทร็คกอนหนาหรือถัดไป

ระหวางการเลนเสียงจาก USB ใหกดซๆ เพื่อเลือก

โหมดเลนซหรือโหมดเลนสลับ หรือปดโหมดการเลน
หมายเหตุ

•• ผลิตภัณฑนี้รองรับไฟล WMA ที่ถูกแปลงผาน Windows Media Player (ไฟล WMA
ที่ถูกแปลงผานตัวแปลงรูปแบบไฟลอื่น ๆ อาจไมทำ�งาน)

•• ผลิตภัณฑนี้อาจไมสามารถทำ�งานรวมกับอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB บางชนิด
•• หากคุณใชสาย USB ฮับ USB หรือเครื่องอาน USB แบบหลายชอง อุปกรณเก็บขอมูล
แบบ USB อาจไมถูกจดจำ�

•• ไมรองรับโปรโตคอล PTP และ MTP ของกลองดิจิตอล
•• อยาถอดอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ออกในขณะที่มีการอานขอมูล
•• ไมรองรับไฟลที่มีการปองกันโดย DRM (MP3, WMA)
•• รองรับพอรต USB: 5V 1A

สแตนดบายอัตโนมัติ
เมื่อเลนสื่อจากอุปกรณที่เชื่อมตอ SoundBar จะสลับเปนโหมดสแตน
ดบายโดยอัตโนมัติหลังจากไมมีการใชงานปุ่มและไมมีการเลนเสียง/
วิดีโอจากอุปกรณที่เชื่อมตอเปนเวลา 15 นาที

ตั้งคาความสวางของจอแสดงผล
คุณสามารถกด DIM ซๆ เพื่อเลือกระดับความสวางของแผงจอแสดง
ผลบนผลิตภัณฑนี้

TH
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5

อัปเดตซอฟตแวร

โปรดอัพเดตผลิตภัณฑของคุณดวยซอฟตแวรลาสุดเพื่อใหไดรับ
คุณสมบัติและการสนับสนุนที่ดีที่สุด
สิ่งที่คุณตองมี

•

เชื่อมตอผลิตภัณฑนี้เขากับทีวีของคุณผาน HDMI

ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวร
ในโหมดแหลงสัญญาณ HDMI ARC ใหกด TREBLE -, BASS และ ระดับเสียง- บนรีโมทคอนโทรลตามลำ�ดับ

อัพเดตซอฟตแวรผาน USB

1
2

ตรวจสอบซอฟตแวรเวอรชันลาสุดบน
www.philips.com/support

•

คนหารนของคุณและคลิกบน "ซอฟตแวรและไดรเวอร"

ดาวนโหลดซอฟตแวรลงในอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

a

เปดซิปไฟลที่ดาวนโหลดหากมีการซิปไฟลไว
และตรวจดูใหแนใจวาไฟลที่เปดซิปมีชื่อวา
"HTL2163.BIN"

b

วางไฟล "HTL2163.BIN" ในไดเรคทอรีราก

3

เชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB เขากับชองเสียบ

4

เปลี่ยนผลิตภัณฑนี้ไปที่แหลงสัญญาณ HDMI ARC และ

5

(USB) บนอุปกรณนี้

เปลี่ยนทีวีของคุณไปที่แหลงสัญญาณ HDMI
บนรีโมทคอนโทรล ภายในหกวินาที ใหกด

สองครั้ง จากนั้น

ระดับเสียง + หนึ่งครั้ง แลวกด SURROUND ON คางไว
»» หากตรวจพบการอัพเกรดสื่อ หนาจอทีวีจะแจงใหคุณ
เริ่มอัพเดต

»» หากตรวจไมพบการอัพเกรดสื่อ ขอความแสดงขอผิด
พลาดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอทีวี ตรวจดูใหแนใจวา

มีซอฟตแวรเวอรชันลาสุดของผลิตภัณฑนี้อยในอุปก

6
7

รณเก็บขอมูลแบบ USB
กด

เพื่อเริ่มการอัพเดต

รอจนกวาการอัพเดตจะเสร็จสมบูรณ

»» เมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑนี้จะปดและเปดอีก
ครั้งโดยอัตโนมัติ

10
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ขอควรระวัง

•• อยาปดเครื่องหรือถอดอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ขณะกำ�ลังอัพเดต
ซอฟตแวรเนื่องจากอาจทำ�ใหเครื่องเลนเกิดความเสียหายได

6

ตัวยึดติดผนัง

7

ขอมูลจำ�เพาะ
ผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

•• การยึดทีวีกับผนังไมถูกตองอาจทำ�ใหเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหายได

หมายเหตุ

หากคุณมีขอสงสัยใดๆ โปรดติดตอฝายดูแลลูกคาในประเทศของคุณ

•• กอนทำ�การติดตั้งบนผนัง ใหตรวจสอบวาผนังสามารถรองรับนหนักของ SoundBar ได
•• กอนที่จะติดตั้งบนผนัง คุณไมจำ�เปนตองถอดแผนยางที่ดานลางทั้งสี่จุดของ SoundBar

•• ขอมูลจำ�เพาะและการออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

ออก มิฉะนั้น จะไมสามารถใสแผนยางกลับได

ความยาวของสกรู/เสนผานศูนยกลาง

เครื่องขยายเสียง

เหมาะสมกับประเภทของผนังที่ใชติดตั้ง SoundBar

กำ�ลังเอาตพุตทั้งหมด: 120W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)

ตรวจสอบใหมั่นใจวาคุณใชสกรูที่มีความยาวและเสนผานศูนยกลางที่

3.5-4mm

•
•
•

การตอบสนองตอความถี่: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB

อัตราเสียงตอสัญญาณ: > 65 dB (CCIR) / (A-ถวงนหนัก)
ความไวของอินพุต:

•
•

4mm

AUX: 900 mV

AUDIO IN: 500 mV

เสียง
> 25mm

•

อินพุตเสียงแบบดิจิตอล S/PDIF:

•
•

ดูภาพประกอบในคมือการใชงานอยางยอเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง
SoundBar บนผนัง

1) เจาะรูบนผนังสองรู

USB

3) แขวน SoundBar ไวบนสกรูสำ�หรับยึด

•
•
•
•
•

2) ตรึงสลักนำ�และสกรูลงในรู

•
•

โคแอกเชียล: IEC 60958-3
ออปติคัล: TOSLINK

ความสามารถในการใชรวมกันได: USB ความเร็วสูง (2.0)
รองรับกลม: กลมอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB (MSC)
ระบบไฟล: FAT16, FAT32, NTFS

รองรับรูปแบบไฟล MP3 และ WMA
ความถี่การสมตัวอยาง:

•

MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz,

•

WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

อัตราบิตคงที่:

•
•

MP3: 8 kbps-320 kbps

•

WMA: V7, V8, V9

WMA: 32 kbps-192 kbps

เวอรชัน:

หมายเหตุ

•• ผลิตภัณฑนี้รองรับไฟล WMA ที่ถูกแปลงผาน Windows Media Player (ไฟล WMA
ที่ถูกแปลงผานตัวแปลงรูปแบบไฟลอื่น ๆ อาจไมทำ�งาน)

TH
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ตัวเครื่อง
••

••

•
•
••
••

แหลงจายไฟ:

•
•
•

รน (อะแดปเตอรกำ�ลังไฟฟา AC ของ Philips):
DYS602-210309W; AS650-210-AA309
อินพุต: 100-240 V~, 50/60 Hz 1.5 A
เอาตพุต: 21V

, 3.09A

คำ�เตือน

•• อันตรายจากไฟฟาช็อต หามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด

การใชพลังงานขณะสแตนดบาย: ≤ 0.5 W

เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซมผลิตภัณฑดวย

•
•

หากคุณประสบปญหาในการใชผลิตภัณฑนี้ ใหตรวจสอบประเด็น

ความตานทานของลำ�โพง
วูฟเฟอร: 8 โอหม

ทวีตเตอร: 16 โอหม

ไดรเวอรลำ�โพง: วูฟเฟอร (90 มม./3.5" X 34 มม./1.3") x 2
+ ทวีตเตอร 31 มม./1.2" x 2

ขนาด (กวาง x สูง x ลึก): 843 x 52 x 60 มม.
นหนัก: 1.4 กก.

ซับวูฟเฟอร
•
•
•
•

ตัวคุณเอง

ตอไปนี้กอนที่คุณจะสงยื่นคำ�รองขอรับบริการ หากคุณยังคงประ

สบปญหา สามารถรับการสนับสนุนไดที่ www.philips.com/support

ตัวเครื่อง
ปุ่มบน SoundBar ไมทำ�งาน

•

ความตานทาน: 3.6 โอหม

•
•
•

นหนัก: 2.5 กก.

ไมมีเสียงออกจากลำ�โพงของ SoundBar

•

เมื่อไมมีการใชงานผลิตภัณฑเปนเวลา 15 นาที เครื่องจะ

เปลี่ยนเปนโหมดสแตนดบาย หรือสแตนดบายผานเครือขาย
โดยอัตโนมัติ

โหมดสแตนดบายหรือสแตนดบายผานเครือขายมีการใชพลัง
งานนอยกวา 0.5 W

หากตองการปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ใหกดคางที่ปุ่ม
Bluetooth บนรีโมทคอนโทรล

หากตองการเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเปดใชงาน

การเชื่อมตอ Bluetooth บนอุปกรณ Bluetooth ของคุณ หรือ

ปกรณอื่น

SoundStage และทีวีเชื่อมตอกันผานการเชื่อมตอ HDMI

•
•
•

ARC

รีเซ็ต SoundBar ของคุณไปเปนการตั้งคาจากโรงงาน
บนรีโมทคอนโทรล ใหเลือกอินพุตเสียงที่ถูกตอง
ตรวจสอบวา SoundBar ไมไดปดเสียงอย

เสียงผิดเพี้ยนหรือมีเสียงกอง

•

หากคุณเลนเสียงจากทีวีผาน SoundBar ตรวจดูใหแนใจวาที
วีปดเสียงอย

วิดีโอและเสียงไมไดรับการซิงโครไนซ

•

กด AUDIO SYNC +/- เพื่อซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ

ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้นบนแผงจอแสดงผล

•

เมื่อ "ERROR" (ผิดพลาด) ปรากฏขึ้น แสดงวาระบบไมรองรับ

•

เมื่อ "USB ERROR" (ผิดพลาดที่ USB) ปรากฏขึ้น แสดงวา

•

TH

เชื่อมตอสายสัญญาณเสียงจาก SoundBar เขากับทีวีหรืออุ
อยางไรก็ตาม คุณไมจำ�เปนตองแยกการเชื่อมตอเสียงเมื่อ

1 x AAA-R03-1.5 V

เปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ผานแท็ก NFC (หากมี)
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อีกครั้ง

เสียง

ขนาด (กวาง x สูง x ลึก): 165 x 240 x 297 มม.

ขอมูลโหมดสแตนดบาย
•

ถอดปลั๊ก SoundBar ออกจากแหลงจายไฟ แลวเสียบปลั๊ก

ไดรเวอรลำ�โพง: วูฟเฟอร 134 มม. (5.25") x 1

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล
•

วิธีแกไขปญหา

รูปแบบเสียงของอินพุต

ระบบไมรองรับอุปกรณ USB ที่เชื่อมตอ

เมื่อ "HDMI ARC" กะพริบ แสดงวาทีวีที่เชื่อมตอไมรองรับ

HDMI ARC หรืออาจมีการตรวจพบรูปแบบเสียงที่ไมรองรับ

Bluetooth
อุปกรณไมสามารถเชื่อมตอกับ SoundBar

•

อุปกรณไมรองรับโปรไฟลที่ใชรวมกันไดที่ตองใชสำ�หรับ

•

คุณยังไมไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ของอุปกรณ โปรด

•
•

SoundBar

ดูคมือการใชงานของอุปกรณเกี่ยวกับวิธีเปดใชงานฟงกชัน
อุปกรณไมไดรับการเชื่อมตออยางถูกตอง ใหเชื่อมตออุปก
รณอยางถูกตอง

SoundBar เชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth อื่นอยแลว ยกเลิก
การเชื่อมตออุปกรณที่เชื่อมตออย แลวลองอีกครั้ง

คุณภาพของการเลนเสียงจากอุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อม
ตอไมดี

•

การรับสัญญาณ Bluetooth ไมชัดเจน ยายอุปกรณมาวาง

ใกลกับ SoundBar มากขึ้น หรือนำ�สิ่งกีดขวางที่อยระหวางอุ
ปกรณและ SoundBar ออก

อุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อมตอจะเชื่อมตอและยกเลิกการ
เชื่อมตอคางไวไมยอมเปลี่ยน

•
•
•

การรับสัญญาณ Bluetooth ไมชัดเจน ยายอุปกรณมาวาง

ใกลกับ SoundBar มากขึ้น หรือนำ�สิ่งกีดขวางที่อยระหวางอุ
ปกรณและ SoundBar ออก

ปดฟงกชัน Wi-Fi บนอุปกรณ Bluetooth เพื่อหลีกเลี่ยง
สัญญาณรบกวน

สำ�หรับอุปกรณ Bluetooth บางอยาง การเชื่อมตอ Bluetooth
อาจถูกปดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งไมใชการ
ทำ�งานผิดปกติของ SoundBar

TH
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Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.

The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.

The Bluetooth® word mark and logos are
registered trademarks owned by Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks by WOOX
Innovations is under license. Other trademarks
and trade names are those of their respective
owners.
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