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1 ขอสำาคัญ
•	 โปรดอานคำาแนะนำานี้
•	 โปรดทำาตามคำาแนะนำาทั้งหมด
•	 หามใชเครื่องเลนนี้ใกลบริเวณที่เปยกน
•	 หามนำาสิ่งของวางปดที่ชองระบายอากาศ โปรด

ติดตั้งตามคำาแนะนำาของผผลิต
•	 หามติดตั้งใกลแหลงกระจายความรอน เชน 

เครื่องกระจายพลังงาน, เครื่องทำาความรอน เตา
อบ หรืออุปกรณอื่นๆ (เชน เครื่องขยายเสียง) ที่
กอใหเกิดความรอน 

•	 ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำาหนด
เทานั้น

•	 โปรดติตตอเกี่ยวกับการบริการกับพนักงาน
บริการที่มีความชำานาญ โปรดติดตอเขารับการ
บริการเมื่อเครื่องไดรับความเสียหายดวยเหตุใดๆ 
ก็ตาม เชน นหยดใสหรือมีวัตถุหลนบนเครื่อง 
เครื่องเปยกฝนหรือความชื้น ทำางานไมปกติ หรือ
ตกหลน

•	 หามใหแบตเตอรี่สัมผัสกับความรอนสูง เชน แสง
อาทิตย ไฟหรือสิ่งที่คลายกัน

•	 ไมควรใหมีนหยดหรือนสาดใสตัวเครื่อง 
•	 อยาวางสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอเครื่อง 

(เชน วัตถุที่บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ) 
 
การฟงอยางปลอดภัย

 
ขอควรระวัง

 • เพื่อปองกันอันตรายเกี่ยวกับการไดยินที่อาจเกิดขึ้น โปรดอยารับฟงใน
ระดับเสียงสูงเปนเวลานาน ตั้งระดับเสียงใหอยในระดับปลอดภัย ยิ่งระดับ
เสียงดังเทาใด ระยะเวลาการรับฟงที่ปลอดภัยก็สั้นลงเทานั้น

ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำาตามคำาแนะนำาตอไป
นี้เมื่อใชงานหูฟงของคุณ
•	 ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะ

สม
•	 ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเพิ่มขึ้นอยางตอ

เนื่องอันเนื่องมาจากการปรับการไดยินเสียงของ
คุณ

•	 หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณ
จะไมสามารถไดยินเสียงรอบตัวคุณ

•	 คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงาน
ชั่วคราวในสถานการณที่มีแนวโนมวาจะเปนอัน
ตราย

•	 แรงดันเสียงที่ไดรับจากหูฟงชนิดเสียบหูและ
หูฟงชนิดครอบหูสามารถเปนสาเหตุของการสูญ
เสียการไดยิน

 
ควรนำาผลิตภัณฑของคุณไปใหผเชี่ยวชาญถอด
แบตเตอรี่ที่ในตัวเครื่องทุกครั้ง
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2 ลำาโพงแบบพก
พา

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และ
ยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับ
ประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให 
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.
com/welcome 

ขอมูลเบื้องตน
ดวยลำาโพงนี้ คุณสามารถ:
•	 ฟงวิทยุ FM
•	 เพลิดเพลินกับการฟงเพลงจากการด Micro SD, 

อุปกรณ USB และอุปกรณภายนอกตางๆ

ภายในกลองมีอะไรบาง
ตรวจสอบและระบุอุปกรณที่ใหมาภายในกลองของ
คุณ:
•	 ตัวเครื่อง
•	 สาย USB X 1
•	 สาย Aux-in X 1
•	 เสาอากาศ FM X 1
•	 คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
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ภาพรวมของลำาโพง

 
a 

•	 เริ่มหรือหยุดเลนชั่วคราว

b S
•	 เลือกแหลงที่มา

c  /  
•	 เลือกแทร็ค
•	 คนหาบนหนาการเลน
•	 จูนสถานีวิทยุ FM

d -/+
•	 ปรับระดับเสียง

e 
•	 เปดหรือปดลำาโพง

g

h

a

b

c d

e

f

i

k

j

f แผงการแสดงผล

g DC 5V
•	 ชารจแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

h 
•	 เชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูล USB

i MICRO SD
•	 ชองเสียบการด MicroSD

j 
•	 ชองเสียบหูฟง

k AUX
•	 เชื่อมตออุปกรณภายนอก
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3 เริ่มตนใชงาน
โปรดทำาตามคำาแนะนำาในบทนี้ตามลำาดับ
หากคุณติดตอ Philips โปรดแจงหมายเลขรนและ
หมายเลขผลิตภัณฑของอุปกรณนี้ หมายเลขรนและ
หมายเลขผลิตภัณฑมีอยที่ดานลางของเครื่อง เขียน
หมายเลขดานลางนี้: 
หมายเลขรน __________________________
หมายเลขผลิตภัณฑ _______________________

แหลงจายไฟ
ขอควรระวัง

 • อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยนเฉพาะ
แบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเทานั้น

 • เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายกับลำาโพง หามชารจดวยวิธีอื่นนอกจากผา
นทางชองเสียบ USB ของคอมพิวเตอรเทานั้น

ลำาโพงสามารถทำางานโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ใน
ตัวแบบชารจใหมได

การชารจแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
เชื่อมตอสาย USB ที่ใหมาเขากับ:
•	 ชองเสียบ DC 5V ที่ลำาโพง
•	 ชองเสียบ USB ที่คอมพิวเตอร 
 » ไอคอนการชารจจะปรากฏขึ้น
 » เมื่อแบตเตอรี่ถูกชารจเต็มแลว ไอคอนการชารจ

จะหายไป 

  

เปด/ปดเครื่อง

1 เลื่อน  ไปทางซาย
 » ลำาโพงจะสลับไปยังแหลงที่เลือกไวลาสุด

2 เพื่อปดลำาโพง เลื่อน  ไปทางขวา

การเลือกแหลงที่มา
กด S ซๆ กันเพื่อเลือกแหลงเสียง: จูนเนอร FM, Aux, 
อุปกรณ USB หรือการด Micro SD
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4 เลน

เลนจากการด Micro SD
หมายเหตุ

 • ตรวจสอบใหแนใจวาการด Micro SD มีขอมูลเสียงที่สามารถเลนได

1 กด S ซๆ กันเพื่อเลือกแหลงการด Micro SD
 » [SD] จะปรากฏขึ้น 

2 ใสการด Micro SD ในชองเสียบการด
 » เริ่มเลนโดยอัตโนมัติ 

  
•	 ในการหยุดชั่วคราวหรือเลนตอ กด  
•	 เพื่อเลือกไฟลเสียง ใหกด   / 
•	 เพื่อคนหาระหวางเลน ใหกด   /  คาง

ไว จากนั้นปลอยเพื่อเลนตอตามปกติ 

หมายเหตุ

 • เนื่องจากความแตกตางกันของวัสดุและเทคนิคการผลิต จึงไมสามารถรับ
ประกันไดวาการด Micro SD ทั้งหมดจะสามารถใชงานไดกับลำาโพงนี้

เลนจากอุปกรณ USB
หมายเหตุ

 • ตรวจสอบใหแนใจวาหนวยความจำา USB มีขอมูลเสียงที่สามารถเลนได

เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับชองเสียบ  
 » [USB] จะปรากฏขึ้น 
 » เริ่มเลนโดยอัตโนมัติ 

เลนจากอุปกรณภายนอก
ดวยลำาโพงนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับดนตรีที่อยใน
อุปกรณภายนอก
1 กด S ซๆ กันเพื่อเลือกแหลง AUX
2 เชื่อมตอสาย Aux-in เขากับ:

•	 ชองเสียบ AUX ที่ลำาโพง
•	 ชองเสียบหูฟงของอุปกรณภายนอก

3 เลนไฟลเสียงในอุปกรณ (โปรดดูคมือผใชอุปก
รณ) 

ฟงวิทยุ FM

จูนสถานีวิทยุ FM

หมายเหตุ

 • เก็บลำาโพงพกพาใหหางจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยง
สัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุ

1 กด S ซเพื่อเลือกแหลงจูนเนอร FM
2 กด   /   คางไวสองวินาที

 » ลำาโพงจะหาคลื่นสถานีที่มีการรับสัญญาณ
แรงที่สุดโดยอัตโนมัติ

3 ทำาซขั้นตอนที่ 2 เพื่อหาคลื่นสถานีเพิ่มเติม

วิธีการจูนหาสถานีดวยตนเอง: 
กด  /  ซจนกวาจะไดสัญญาณที่ชัดเจน

เคล็ดลับ
 • ถาสัญญาณวิทยุออน ใหเสียบเสาอากาศที่ใหมาเขากับชองเสียบ AUX 

หรือฟงผานหูฟง

เก็บขอมูลการตั้งสถานีวิทยุ FM โดย
อัตโนมัติ

1 ในโหมดจูนเนอร FM กด   คางไวสองวินาที
 » ลำาโพงจะจัดเก็บสถานีวิทยุ FM ทั้งหมดโดย

อัตโนมัติ และทำาการกระจายเสียงสถานีแรก
ที่ตั้งไวลวงหนา

2 เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา ใหกด   
ซๆ กัน
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ฟงผานหูฟง
เสียบหูฟงเขากับชองเสียบ  บนลำาโพง

  
เคล็ดลับ

 • เมื่อเสียบหูฟงที่มีไมโครโฟน คุณอาจไดยินเสียงที่มาทั้งจากลำาโพงและ
จากหูฟง ถาเปนเชนนั้น ใหลองใชหูฟงอื่น

การปรับระดับเสียง
ระหวางการเลน สามารถกด -/+ เพื่อปรับระดับเสียง

 

5 ขอมูลผลิตภัณฑ
หมายเหตุ

 • ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ

แอมพลิไฟเออร
อัตราสวนสัญญาณตอการ
รบกวน

 
>50 dB

Aux Input 600mV RMS, 22 kohm

จูนเนอร (FM)
ชวงหาคลื่น 87.5-108 MHz

ขอมูลทั่วไป
แหลงจายไฟ 5 V  0.7 A
แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง แบตเตอรี่ลิเธียม
ขนาด - ตัวเครื่อง  
(W x H x D)

 
155 x 71 x 37 มม.

นหนัก - ตัวเครื่อง 0.2 กก.
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ขอมูลความสามารถในการเลน 
USB
อุปกรณ USB ที่ใชรวมกันได:
•	 หนวยความจำาแฟลช USB (USB1.1)
•	 เครื่องเลนแฟลช USB (USB1.1)
•	 การดหนวยความจำา (ตองใชเครื่องอานการดเพื่อ

ใหสามารถทำางานกับเครื่องนี้ได; อาจไมรองรับ
เครื่องอานการด USB แบบหลายชนิด)

รูปแบบที่รองรับ:
•	 รูปแบบไฟล USB หรือหนวยความจำา FAT12, 

FAT16, FAT32 (ขนาดเซกเตอร: 512 ไบต)
•	 อัตราบิต MP3 (อัตราขอมูล): 32-320 Kbps และ

อัตราบิตผันแปร
•	 WMA v9 หรือกอนหนา
•	 ซอนไดเรกทอรีไดสูงสุด 8 ระดับ
•	 จำานวนอัลบั้ม/โฟลเดอร: สูงสุด 99
•	 จำานวนแทร็ค/ชื่อเพลง: สูงสุด 999
•	 ID3 tag v2.0 หรือสูงกวา
•	 ชื่อไฟลใน Unicode UTF8 (ความยาวสูงสุด: 

128 ไบต)

รูปแบบที่ไมรองรับ:
•	 อัลบั้มวางเปลา: อัลบั้มวางเปลาคือ อัลบั้มที่ไมมี

ไฟล MP3/WMA และไมมีการแสดงผลบน
หนาจอ

•	 รูปแบบไฟลที่ไมรองรับจะถูกขามไป เชน 
เอกสาร Word (.doc) หรือไฟล MP3 ที่มี
นามสกุล .dlf จะถูกขามไปและไมมีการเลน

•	 ไฟลเสียง AAC, WAV, PCM
•	 ไฟล DRM WMA ที่มีการปองกัน (.wav, .m4a, 

.m4p, .mp4, .aac)
•	 ไฟล WMA ในรูปแบบ Lossless

6 วิธีแกไขปญหา
คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซ
มระบบดวยตัวคุณเอง 
หากคุณประสบปญหาในการใชงานอุปกรณนี้ โปรด
ตรวจสอบหัวขอดังตอไปนี้กอนนำาเครื่องเขารับบริการ 
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได โปรดไปที่เว็บเพจ 
Philips (www.philips.com/support) เมื่อคุณติดตอ 
Philips ควรวางตัวเครื่องไวใกลๆ และเตรียมหมายเลข
รนและหมายเลขผลิตภัณฑใหพรอม

ไฟไมเขา
•	 ชารจแบตเตอรี่ใหม

ไมมีเสียง
 • ปรับระดับเสียง
 • ตรวจสอบวาคุณเลือกแหลงเสียงถูกตองหรือไม
 • ยกเลิกการเชื่อมตอหูฟง

ไมมีการตอบสนองใดๆ จากลำาโพง
 • เปดลำาโพง
 • ชารจแบตเตอรี่ใหม

รับคลื่นวิทยุไดไมดี
 • วางอุปกรณใหหางจากโทรทัศนหรือเครื่อง VCR 

ของคุณ
 • ดึงเสาอากาศ FM ออกจนสุด

ไมรองรับอุปกรณ USB
 • ไมสามารถใชอุปกรณ USB กับเครื่องนี้ได ลอง

ใชอุปกรณอื่นๆ
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7 คำาประกาศ
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่ทำากระตออุปกรณนี้
โดยไมไดรับการอนุญาตจาก Philips Consumer 
Lifestyle อาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุปกรณของ
ผใชเปนโมฆะ

 
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำาหนดสัญญาณรบกวน
คลื่นวิทยุของกลมประชาคมยุโรป

  
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวย
วัสดุ และสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำามา
รีไซเคิล และใชใหมได 

 
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีด
ทับอย คือผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European 
Directive 2002/96/EC
โปรดศึกษาระเบียบการในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
โปรดดำาเนินการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้ง
ผลิตภัณฑเกาของคุณพรอมกับขยะจากครัวเรือนโดย
ทั่วไป การทิ้งผลิตภัณฑที่เกาอยางถูกวิธีจะชวยปอง
กันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพได

  
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European 
Directive 2006/66/EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะ
จากครัวเรือนทั่วไปไดโปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ในทองถิ่นในการแยกแบตเตอรี่ เนื่องจากการทิ้งอยาง
ถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่
งแวดลอมและสุขภาพได
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
หามใชวัสดุบรรจุภัณฑที่ไมจำาเปนทั้งหมด เราพยายาม
ทำาใหบรรจุภัณฑงายตอการแยกชิ้นสวนออกเปนสาม

สวนคือ: กระดาษแข็ง (กลอง), โฟมโพลีสไตรีน (กัน
กระแทก) และโพลีเอธีลีน (ถุง, แผนโฟมปองกัน) 
ตัวเครื่องประกอบดวยวัสดุที่สามารถนำาไปรีไซเคิล
และใชซได หากไดรับการแยกชิ้นสวนโดยบริษัทที่
มีความเชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามขอบังคับในทองถิ่น
เกี่ยวกับการกำาจัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่เกา และ
อุปกรณเกา

หมายเหตุ

 • ปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่อยดานลางของเครื่อง
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