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1 ขอมูลความ
ปลอดภัยที่สําคัญ

การบํารุงรักษาทั่วไป

การแปลเอกสารนี้ใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 

หากฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไมสอดคลองกัน 

ฉบับภาษาอังกฤษเปนฉบับที่มีผลบังคับใชเหนือกวา 

ขอควรระวัง

 � ในการหลีกเลี่ยงความเสียหายและการทํางานผิดปกติ:

 � อยาใหเครื่องเลนถูกความรอนสูงมากเกินไป ซึ่งเกิดจากอุปก

รณทําความรอนหรือแสงแดดโดยตรง

 � หามทําเครื่องเลนตก หรือหามทําใหวัตถุใดๆ ตกลงบนเครื่อง

เลนของคุณ

 � หามทําเครื่องเลนตกน หามมิใหชองเสียบหูฟง หรือชอง

ใสแบตเตอรี่ถูกนเนื่องจากนที่เขาไปในตัวเครื่องอาจทําใหตัว

เครื่องไดรับความเสียหายรุนแรง

 � อาจมีสัญญาณรบกวนหากมีโทรศัพทมือถือที่ใชงานในบริเวณ

ใกลเคียง 

 � สํารองไฟลของคุณ ตรวจสอบวาคุณเก็บไฟลตนฉบับที่คุณ

ดาวนโหลดลงในอุปกรณของคุณ Philips จะไมรับผิดชอบตอ

ความเสียหายใดที่เกิดขึ้นกับขอมูล หากผลิตภัณฑไดรับความ

เสียหาย หรือไมสามารถอานขอมูลได 

 � จัดการ (ถายโอน, ลบ, อื่นๆ) ไฟลเพลงของคุณดวย

ซอฟตแวรเพลงที่ใหมาเทานั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาตางๆ 

 � หามใชสารทําความสะอาดที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล 

แอมโมเนีย เบนซิน หรือ สารที่มีฤทธิ์กัดกรอน เนื่องจากสารเหลานี้

จะทําใหเครื่องเลนชํารุดเสียหาย

เกี่ยวกับการทํางานและอุณหภูมิการจัดเก็บ
�� ใชงานในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 0 และ 35ºC 

(32 ถึง 95ºF) เสมอ

�� จัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง -20 และ 45ºC 

(-4 to 113ºF) เสมอ

�� อายุการใชงานแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพอุณห

ภูมิต

 

ชิ้นสวน/อุปกรณเสริม:
โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อสั่งซื้อชิ้น

สวน/อุปกรณเสริม

 

การฟงอยางปลอดภัย

  
ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:
การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรา

ยตอการไดยินของคุณ ผลิตภัณฑนี้สามารถใหเสียง

ในชวงระดับความดังที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียการ

ไดยินสําหรับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลา

ไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสียงที่ดังขึ้นมีไวสําหรับ

ผซึ่งอาจประสบกับการสูญเสียการไดยินอยแลว

เสียงอาจจะผิดเพี้ยนได ในชวงระยะเวลาหนึ่งการ

ปรับการไดยินเสียง “ในระดับที่ฟงสบาย” จะเปนระ

ดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังการฟงเปนเวลานาน 

เสียง “ปกติ” แทจริงแลวอาจเปนเสียงดัง และเปนอัน

ตรายตอการไดยินเสียงของคุณ เพื่อปองกันมิใหเกิด

เหตุการณนี้ ใหคุณตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอด

ภัยกอนที่จะปรับการไดยินเสียง และปลอยไว

ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:

ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต

ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถ

ไดยินเสียงชัดเจนและรสึกสบาย โดยไมมีความผิด

เพี้ยน

ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:

การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง 'ปลอดภัย' 

สามารถกอใหเกิดการสูญเสียการไดยิน

ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะ

และหยุดพักอยางเหมาะสม
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ตรวจสอบใหแนใจวาไดทําตามคําแนะนําตอไปนี้เมื่อ

ใชงานหูฟงของคุณ

ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม

ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการ

ไดยินเสียงของคุณ

หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถ

ไดยินเสียงรอบตัวคุณ

คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราว

ในสถานการณที่มีแนวโนมวาจะเปนอันตราย

หามใชหูฟงขณะควบคุมยานพาหนะ ป่นจักรยาน 

เลนสเก็ตบอรด และอื่นๆ เนื่องจากอาจเปนอันตรา

ยตอการจราจรและผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ 

 

การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิ

ตอาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุปกรณของผใชเปน

โมฆะ

 

ขอมูลลิขสิทธิ์
ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปน

เครื่องหมายการคาของบริษัทหรือองคกรรายนั้นๆ

การทําสําเนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต 

ไมวาจะเปนการดาวนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจาก

ซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์และสนธิ

สัญญาระหวางประเทศ

การทําสําเนาสื่อที่มีการปองกันการทําสําเนา รวมถึง

โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล การกระจายเสียง และ

การบันทึกเสียงโดยไมไดรับอนุญาตอาจเปนการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทําผิดทางอาญา 

ไมควรนําอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุดประสงคดังกลาว

Windows Media และโลโก Windows เปน

เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft 

Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

 

มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์

  
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และ

เราขอใหผใชของเรากระทําเชนนั้นดวย 

ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น 

และ/หรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ

ลิขสิทธิ์เดิม 

การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาต

อาจเปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ 

ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ 

การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิด

ชอบของคุณ

การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบ

พกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดาวนโหลดไวในเครื่อง

คอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุดประสงคเพื่อใชกับ

โดเมนสาธารณะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตอง

เทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสําหรับการใชสวนตัวซึ่ง

ไมใชเชิงพาณิชย และตองเคารพคําแนะนําในการ

ใชลิขสิทธิ์ซึ่งกําหนดโดยเจาของลิขสิทธิ์ของงานนั้น

ในที่สุด คําแนะนํานั้นอาจระบุวาหามมิใหมีการคัด

ลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกัน

การคัดลอกซึ่งไมอนุญาตใหทําการคัดลอกเพิ่มเติม ใน

สถานการณเชนนั้น ฟงกชันการบันทึกจะไมทํางาน 

และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
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การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ 

และเสริมประสบการณผใช Philips ใหนาประทับใจ

ยิ่งขึ้น เพื่อใหทราบถึงลักษณะการใชงานอุปกรณนี้ 

เครื่องเลนนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลลักษณะการ

ใชงานไวในสวนของหนวยความจําแบบไมลบเลือน

ของเครื่อง ขอมูลเหลานี้นําไปใชเพื่อระบุ และคน

หาขอผิดพลาด หรือปญหาตาง ๆ ที่คุณในฐานะที่

เปนผใชอาจประสบขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ 

ไดแก ระยะเวลาการเลนในโหมดเพลง ระยะเวลาการ

เลนในโหมดวิทยุ จํานวนครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด 

ฯลฯ ขอมูลที่จัดเก็บจะไมแสดงใหเห็นถึงเนื้อหา หรือ

สื่อที่ใชบนอุปกรณ หรือแหลงที่ดาวนโหลด ขอมูลที่จัด

เก็บบนอุปกรณสามารถเรียกดู และนํามาใช เฉพาะ

เมื่อผใชสงอุปกรณคืนแกศูนยบริการ Philips เทานั้น 

และเพื่อใหงายตอการคนหา และปองกันขอผิดพลาด

เทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดในครั้งแรกที่

ผใชรองขอ

 

Monkey's Audio decoder

a The Monkey's Audio SDK and source 
code can be freely used to add 
APE format playback, encoding, or 
tagging support to any product, free 
or commercial. Use of the code for 
proprietary efforts that don't support 
the official APE format require written 
consent of the author.

b Monkey's Audio source can be included 
in GPL and open-source software, 
although Monkey's Audio itself will 
not be subjected to external licensing 
requirements or other viral source 
restrictions.

c Code changes and improvements must be 
contributed back to the Monkey's Audio 
project free from restrictions or royalties, 
unless exempted by express written 
consent of the author.

d Any source code, ideas, or libraries used 
must be plainly acknowledged in the 
software using the code.

e Although the software has been tested 
thoroughly, the author is in no way 
responsible for damages due to bugs or 
misuse.

If you do not completely agree with all of the 

previous stipulations, you must cease using this 

source code and remove it from your storage 

device.

 

FLAC decoder
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,

2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

 

Redistribution and use in source and binary 

forms, with or without modification, are 

permitted provided that the following 

conditions are met:

�� Redistributions of source code must retain 

the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer.

�� Redistributions in binary form must 

reproduce the above copyright notice, 

this list of conditions and the following 

disclaimer in the documentation and/

or other materials provided with the 

distribution.

�� Neither the name of the Xiph.

org Foundation nor the names of its 

contributors may be used to endorse 

or promote products derived from this 

software without specific prior written 

permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY 

THE COPYRIGHT HOLDERS AND 

CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS 

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 

THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS 

BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS 

OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 

AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 

WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 

OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 

OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGE.

 

© 2009, Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary 

forms, with or without modification, are 

permitted provided that the following 

conditions are met: 

�� Redistributions of source code must retain 

the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer. 

�� Redistributions in binary form must 

reproduce the above copyright notice, 

this list of conditions and the following 

disclaimer in the documentation and/

or other materials provided with the 

distribution. 

�� Neither the name of the Xiph.

org Foundation nor the names of its 

contributors may be used to endorse 

or promote products derived from this 

software without specific prior written 

permission. 

This software is provided by the copyright 

holders and contributors "as is" and any express 

or implied warranties, including, but not limited 

to, the implied warranties of merchantability and 

fitness for a particular purpose are disclaimed. 

In no event shall the foundation or contributors 

be liable for any direct, indirect, incidental, 

special, exemplary, or consequential damages 

(including, but not limited to, procurement of 

substitute goods or services; loss of use, data, 

or profits; or business interruption) however 

caused and on any theory of liability, whether 

in contract, strict liability, or tort (including 

negligence or otherwise) arising in any way out 

of the use of this software, even if advised of 

the possibility of such damage

 

การรีไซเคิลผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มี

คุณภาพสูงในการผลิต และสามารถนําไปรีไซเคิล 

หรือนํากลับมาใชใหมได

ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีด

ทับอย คือผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European 

Directive 2002/96/EC:

  
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรด

ศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ

ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทิ้ง

ผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพอยางถูกวิธีจะชวยปองกัน

ไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพได
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คําเตือน

 � การถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องออกสงผลใหการรับประกันเปน

โมฆะและสามารถทําใหผลิตภัณฑเสียหายได

ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟ

ใหมไดภายใต European Directive 2006/66/EC 

และคุณไมสามารถทิ้งแบตเตอรี่ดังกลาวรวมกับขยะ

ปกติจากครัวเรือนได 

  
เพื่อเปนการดูแลรักษาฟงกชันการทํางานและความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑของคุณ นําผลิตภัณฑของ

คุณไปยังจุดรวบรวมหรือศูนยบริการอยางเปนทางการ 

เพื่อใหชางผชํานาญถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ

แบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปอง

กันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพได
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2 SA060 ใหมของ
คุณ

ใน SA060 คุณสามารถทําสิ่งเหลานี้ได:

�� เลนเพลง;

�� ดูวิดีโอ;

�� ดูรูปภาพ;

�� ฟงวิทยุ FM;

�� ทํารายการบันทึก;

�� อานไฟลขอความ (ไฟล .txt); 

�� เพิ่มหนวยความจําโดยการใสการด Micro SD 

(แยกจําหนาย)

ภายในกลองมีอะไรบาง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอ

ไปนี้:

เครื่องเลน

 
หูฟง

  
สายเคเบิล USB

 

คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ

 
หมายเหตุ

 � รูปภาพที่ปรากฏเปนการอางอิงเทานั้น Philips สงวนสิทธิ์ใน

การออกแบบ / สีสันของผลิตภัณฑโดยไมตองแจงลวงหนา

ซอฟตแวรที่โหลดบนเครื่อง
เลน

SA060 มาพรอมกับซอฟตแวรตอไปนี้: 

�� Philips Device Manager (ชวยใหคุณสามารถ

อัปเดตเฟรมแวรสําหรับ SA060)

ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน

ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง SA060:

�� คมือผใช

�� คําถามที่พบบอย

Philips GoGear audio player

Quick start guide
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3 เริ่มตนใชงาน

การชารจไฟ

SA060 มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานพอรต 

USB ของคอมพิวเตอรได

ตามที่แสดง, เชื่อมตอ SA060 เขากับ PC โดยใชสาย 

USB 

 
หมายเหตุ

 � เมื่อคุณเชื่อมตอ SA060 เขากับคอมพิวเตอร จะปรากฏตัว

เลือกอยางยอเพื่อเลือก: [ชารจและถายโอน] หรือ [ชารจ
และเลน] หากไมไดเลือกตัวเลือกใดๆ จะใช [ชารจและ
ถายโอน]

 � ในการเลน SA060 เมื่อคุณชารจไฟ ใหเลือก [ชารจและ
เลน]

การแสดงระดับแบตเตอรี่
หนาจอจะแสดงระดับสถานะแบตเตอรี่โดยประมาณ

ดังตอไปนี้:

75% 50% 25% 0%

 » หนาจอแสดงแบตเตอรี่กะพริบแสดงวาแบตเตอรี่

ใกลจะหมด เครื่องเลนจะบันทึกการตั้งคาทั้งหมด

ไวและจะปดเครื่องภายใน 60 วินาที

หมายเหตุ

 � แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจํานวนรอบของการชารจที่จํากัด อา

ยุการใชงานของแบตเตอรี่และจํานวนรอบของการชารจไฟ

ใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา

 � ภาพแอนิเมชั่นแสดงการชารจจะหยุดลงและ  ไอคอนจะ

ปรากฏขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการชารจ

ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และเพิ่ม
ระยะเวลาในการเลน ใหทําขั้นตอนตอไปนี้บน 
SA060:
�� ตั้งคาตัวตั้งเวลาปดไฟหนาจอใหมีคาตลง (ไปที่ 

  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลา
ปดหนาจอ])

การตั้งคาครั้งแรก

เมื่อคุณเชื่อมตอ SA060 เขากับคอมพิวเตอรเปนครั้

งแรก ใหติดตั้ง Philips Device Manager บน

คอมพิวเตอร ดวยอินเตอรเน็ต คุณสามารถอัพเดต

เฟรมแวรของเครื่องเลนผาน Philips Device 
Manager ได

เมื่อคุณเชื่อมตอ SA060 เขากับคอมพิวเตอรเปนครั้ง

แรก หนาตางปอปอัพจะปรากฏขึ้น:

1 เลือก InstallPhilips Device Manager

2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร 

ใหเสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ

 � ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน

หากหนาตางปอปอัพไมปรากฏอัตโนมัติ ใหดําเนินการ

ตอไปนี้:
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1 เลือก My Computer (Windows XP / 

Windows 2000) / 

 Computer (Windows Vista / Windows 7)

2 คลิกขวาที่ไอคอน Philips GoGear SA060

3 เลือก Install Philips Device Manager

4 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร 

ใหเสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ

 � ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน

เปดหรือปดเครื่องเลน

กดคางที่  จนกระทั่งเครื่องเลนเปดหรือปด 

  
การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบ
อัตโนมัติ

เครื่องเลนมีคุณสมบัติสแตนดบายและปดเครื่อง

อัตโนมัติ ซึ่งชวยใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ 

หากอยในโหมดไมใชงาน (ไมเลนเพลง ไมกดปุ่มใดๆ) 

ในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องเลนจะปดการทํางานอัตโนมัติ

ในการกําหนดระยะเวลา:
�� จากหนาจอหลัก ไปที่ 

  > [ตั้งคาโหมดประหยัดพลังงาน...]
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4 ภาพรวม

การควบคุม

  
a  / 

�� กดคาง: เปด/ปดอุปกรณ

�� กด: ล็อค/ ปลดล็อคหนาจอ

b 

�� ชองเสียบหูฟง 3.5 มม.

c MIC
�� ไมโครโฟน

d 

�� ชองเสียบ USB สําหรับการชารจไฟและ

ถายโอนขอมูล

e RESET
�� กดทั้งหมดโดยใชปลายปากกาลูกลื่นเมื่อหนา

จอไมตอบสนองตอการกดปุ่ม

f MICRO SD
�� ชองเสียบสําหรับการด Micro SD

g หนาจอสัมผัส

h , 
�� กด: เพิ่ม/ลดระดับเสียง

�� กดคาง: เพิ่ม/ลดความเร็วในการเลน

c

a

g

f
e

d

b

h

หนาจอหลัก

เมนู โหมด เพื่อ

เพลง เลนไฟลเสียง

วิดีโอ ชมวิดีโอ

รูปภาพ ดูรูปภาพ

วิทยุ FM หาคลื่นวิทยุ FM;

บันทึกจากวิทยุ FM

ตัวอานขอ

ความ

อานไฟลขอความ (.txt)

การตั้งคา ปรับแตงการตั้งคาของ SA060

การด Micro 

SD

ดูหรือเลนไฟลสื่อในการด 

Micro SD

รายการ

บันทึก

สรางหรือฟงรายการบันทึก

มุมมอง

โฟลเดอร

ดูไฟลในโฟลเดอร

การนาวิเกตบนหนาจอ

บนหนาจอ แตะไอคอนเพื่อเขาใชเมนูหรือตัวเลือก: 

หากจําเปน ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงไอคอน

ในการเขาใชเมนูการใชงานหรือตัวเลือก:
�� แตะไอคอนหรือตัวเลือก

ในการยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนา
�� แตะ  ซ 

ในการยอนกลับไปยังหนาจอหลัก
�� แตะ 
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การล็อคหรือปลดล็อคหนาจอ

การล็อคหนาจอ SA060 คุณสามารถล็อคการควบคุม

แบบสัมผัสทั้งหมดบนหนาจอ (การควบคุมระดับเสียง

ยังใชงานได) ทั้งนี้ เปนการปองกันการทํางานโดย

ไมไดตั้งใจ 

ล็อคอัตโนมัติ
หลังจากผานระยะเวลาที่กําหนด หนาจอจะสลัวและ

ถูกล็อคอัตโนมัติ ในการตั้งคาระยะเวลา ไปที่  > 

[การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ]

ในการล็อคหนาจอดวยตนเอง
�� กด  / 

ในการล็อคหนาจอ
�� กด  / 

เลือกวอลลเปเปอร

ในการเลือกวอลลเปเปอรสําหรับหนาจอหลัก
�� จากหนาจอหลัก ใหไปที่ 

  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ภาพพื้นหลัง] 
การเลือกธีม 

ในการตั้งคาวอลลเปเปอรที่กําหนดเอง
�� ไปที่  เลนภาพและตั้งคาวอลลเปเปอร (โปรดดู

ที่ 'กําหนดภาพเปนวอลลเปเปอร' ในหนา 21)

ในการเปลี่ยนจากธีมเปนวอลลเปเปอรที่กําหนด
เองลาสุด 
�� ใน  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ภาพพื้นหลัง], 

เลือก [ตั้งเอง]
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5 การสรางไลบรารี
สื่อบน SA060

สรางไลบรารีสื่อบน SA060 กอนที่คุณจะเลนจาก

เครื่องเลน ในการสรางไลบรารีสื่อ คุณสามารถ

�� ถายโอนไลบรารีสื่อ PC ของคุณไปยังเครื่องเลน

�� ใชการด Micro SD (สูงถึง 32 GB) เปนไลบรารี

สื่อ

ถายโอนจากไลบรารีสื่อ PC 
ของคุณ

จัดระเบียบไฟลเพลงของคุณ

การจัดการไฟลสื่อตามขอมูลไฟล
หากไฟลมีขอมูลไฟล (เมทาดาตาหรือแท็ก ID3) 

ไฟลจะถูกจัดเรียงโดยอัตโนมัติตามชื่อ ศิลปน หรือ

อัลบั้มบน SA060
แกไขขอมูลไฟลหรือรับปกอัลบั้มผานซอฟตแวรการ

จัดการสื่อบน PC ตัวอยางเชน Windows Media 
Player 11

การจัดการไฟลสื่อตามโฟลเดอรไฟล
คุณสามารถจัดการไฟลสื่อในโฟลเดอรที่แตกตางกัน

บน PC ไดอีกดวย 

ถายโอนไฟลไปยังเครื่องเลน

ถายโอนไฟลใน Windows Explorer

1 เชื่อมตอ SA060 เขากับ PC

2 บน PC ใหคลิก My Computer 
(คอมพิวเตอรของฉัน) หรือ 

 Computer (คอมพิวเตอร)
�� คนหา SA060;

�� คนหาไฟล / โฟลเดอร 

3 จาก PC ใหลากและวางไฟล/โฟลเดอรไปยัง 

SA060

ถายโอนไฟลผานซอฟตแวรการจัดการสื่อ
คุณสามารถซิงคไลบรารีสื่อ PC กับเครื่องเลนผาน

ซอฟตแวรการจัดการสื่อ ตัวอยางเชน Windows 
Media Player 11

การใชการด Micro SD

เสียบการด Micro SD (สูงถึง 32 GB) ใน SA060 

คุณสามารถขยายขนาดหนวยความจําของ SA060

  
ในการเลนจากการด Micro SD
�� ใน , , หรือ  บนเครื่องเลน คุณสามารถคน

หาและเลนไฟลสื่อที่รองรับจากการด Micro SD

หรือ 
�� จากหนาจอหลัก แตะ  เลือกและเลนไฟลสื่อที่

ถูกจัดเก็บในการด Micro SD 

ในการคัดลอก/ยายไฟลจากหนวยความจําภายใน
ไปยังการด SD 

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

2 ในหนาจอของไฟลหรือโฟลเดอร แตะ  และ

เลือกตัวเลือก 

 » คุณสามารถคัดลอกหรือยายไฟลหรือ

โฟลเดอรไฟลไปยังการด SD ได
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6 เพลง
ไปที่  เพื่อเลนเพลงจากไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน

การเลือกไลบรารีเพลง

ใน  ไฟลเพลงจะถูกจัดการตามเมทาดาตา (ขอมูล

ไฟล) คุณสามารถเลือกไลบรารีเพลงตามขอมูลเพลง 

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี: 

�� แตะ , , หรือ  เพื่อจัดเรียงเพลงตาม

อัลบั้ม ศิลปน หรือชื่อเพลง 

 » ไลบรารีเพลงถูกจัดเรียงตามขอมูลเพลง

ตามลําดับตัวอักษร 

2 ในคอลัมน ใหเลื่อนนิ้วขึ้น/ลงเพื่อเลือกผานรา

ยการตัวเลือก

เลนเพลง

1 ในไลบรารีเพลง เลือกเพื่อคนหาเพลง 

2 แตะเพลง 

 » การเลนจะเริ่มเลนจากเพลงปจจุบัน 

 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น

เลือกตัวเลือกการเลน

ในหนาจอการเลน แตะไอคอนเพื่อเลือกตัว
เลือกการเลน:

 / แตะเพื่อสลับไปยังหนาจอไลบรารีหรือเลน

 / แตะเพื่อเลน/หยุดเลนชั่วคราว

 / แตะเพื่อขามเพลง;

กดคางเพื่อคนหาภายในเพลงปจจุบัน

แตะหนึ่งครั้งเพื่อเลือกตัวเลือกซ:

ซทั้งหมด: แตะเพื่อเลนซเพลงทั้งหมดใน

โฟลเดอรปจจุบัน

เลนซหนึ่งเพลง: แตะเพื่อเลนซเพลงปจ

จุบัน

แตะเพื่อเลนเพลงทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุ

บันโดยการสม

ในการสลับไปมาระหวางหนาจอการเลนและ
หนาจอไลบรารี
�� แตะ  เพื่อไปที่หนาจอหลัก;

 » คุณจะยอนกลับไปยังหนาจอการเลนโดย

อัตโนมัติในสองสามวินาที

�� หรือ ยอนกลับไปยังหนาจอการเลน แตะ 

  บนหนาจอหลัก

การเลือกตัวเลือกเสียง

�� ในหนาจอการเลน แตะ  เพื่อเลือกตัวเลือก: 

[FullSound] เรียกคืนรายละเอียดโซนิคที่สูญเสีย

จากการบีบอัดเพลง (เชน MP3, 

WMA)

[อีควอไลเซ
อร]

กําหนดการตั้งคาเสียงตามตองการ

[จํากัด
ระดับเสียง]

ตั้งคาระดับเสียงสูงสุดสําหรับอุปก

รณ ดวยวิธีนี้ คุณสามารถกําหนดระ

ดับเสียงใหปลอดภัยสําหรับการฟง

ของคุณ 

แตะ แถบระดับเสียงเพื่อตั้งคาระดับ

เสียงสูงที่สุด

หมายเหตุ

 � อีควอไลเซอรจะถูกปดเมื่อคุณเลือก FullSound
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รายการเพลง

ดวยรายการเพลง คุณสามารถเขาใชรายการเพลงจาก

ประเภทแนวเพลง, ศิลปน และอัลบั้มที่แตกตางกันได

สรางรายการเพลงแบบพกพา

บน SA060 คุณสามารถสรางรายการเพลงสําหรับการ

เดินทางไดหารายการ

สรางรายการเพลงแบบพกพา

1 แตะ  และเลือกมุมมองไลบรารีของ 

2 แตะ  และเลือก [สราง 'รายการเลนพก
ติดตัว' <br> ใหม]
 » รายการเพลงแบบพกพาก็จะถูกสรางขึ้น 

เพิ่มเพลงลงในรายการเพลง

1 เลือกหรือเลนเพลง

2 บนรายการเพลงหรือหนาจอการเลน

�� แตะ  และเลือก [เพิ่มในรายการ
เพลง]
 » รายการเพลงจะปรากฏขึ้น

3 แตะเพื่อเลือกรายการเพลง ยืนยันเมื่อพรอมท 

 » เพลงปจจุบันถูกเพิ่มในรายการเพลง 

การเลนรายการเพลง

1 แตะ  และเลือกมุมมองไลบรารีของ [รายการ
เพลง]
 » รายการเพลงจะปรากฏขึ้น 

2 แตะเพื่อเลือกรายการเพลงและเพลง

 » รายการเพลงจะเริ่มเลนเพลงจากเพลงปจ

จุบัน

ลบเพลง

คุณสามารถลบเพลงดวยวิธีการเหลานี้:

�� ลบเพลงที่เลือก

�� ลบเพลงปจจุบัน

�� ลบรายการเพลงที่เลือก 

ในการลบเพลงที่เลือก 

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี: , , หรือ  

 » ไลบรารีเพลงถูกจัดเรียงตามขอมูลเพลงตาม

ลําดับตัวอักษร 

2 แตะ  และเลือก [ลบ]

3 แตะชองทําเครื่องหมายที่อยติดกับเพลง

4 แตะ [ลบออก [X] รายการ] ([X] คือจํานวน

เพลงที่เลือก)

 » ลบเพลงที่เลือกแลว 

ในการลบเพลงปจจุบันบนหนาจอการเลน
�� แตะ  และเลือก [ลบ]

 » ลบเพลงปจจุบันแลว

ในการลบรายการเพลงที่เลือก

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารีของ 

2 แตะ  และเลือก [ลบรายการเลน]
 » รายการเพลงจะปรากฏขึ้น

3 แตะชองทําเครื่องหมายเพื่อเลือกรายการเพลง 

4 ยืนยันเมื่อพรอมท 

 » ลบรายการเพลงที่เลือกแลว 
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7 วิดีโอ
ไปที่  เพื่อเลนวิดีโอจาก ไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน

การเลือกไลบรารีวิดีโอ

ในไลบรารีวิดีโอ ไฟลวิดีโอถูกจัดการตามขอมูลที่

กํากับ (ขอมูลไฟล) เลือกไลบรารีวิดีโอตามชื่อวิดีโอ

ดวยคอลัมนสําหรับอารตเวิรควิดีโอ ชื่อและเวลาการ

เลนทั้งหมด ไลบรารีวิดีโอของ SA060 อนุญาตใหคุณ

เลือกขอมูลเกี่ยวกับไฟลวิดีโอไดรวดเร็ว 

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี

 » ไลบรารีวิดีโอถูกจัดเรียงตามชื่อที่เรียงตาม

ลําดับตัวอักษร 

2 ในคอลัมน ใหเลื่อนนิ้วขึ้น/ลงเพื่อเลือกผานรา

ยการตัวเลือก

การเลนวิดีโอ

1 ในวิดีโอไลบรารี เลือกเพื่อคนหาวิดีโอ 

2 แตะวิดีโอ 

 » การเลนจะเริ่มเลนจากวิดีโอปจจุบัน 

 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น

  

เลือกตัวเลือกการเลน

ในหนาจอการเลน แตะไอคอนเพื่อเลือกตัว
เลือกการเลน:
�� หากจําเปน ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงไอคอน

 / แตะเพื่อสลับไปยังหนาจอไลบรารี

หรือเลน

 / แตะเพื่อเลน/หยุดเลนชั่วคราว

 / แตะเพื่อขามชื่อ

 / แตะเพื่อสลับไปมาระหวางหนาจอเต็ม

และมุมมองปกติ

คนหาสวนที่ตองการ

  
ในการเลือกตําแหนงการเลน:

�� บนหนาจอการเลน ใหแตะบนแถบความคืบหนา 

 » การเลนวิดีโอจะขามไปยังตําแหนงที่เลือก 

ในการคนหาเดินหนาหรือยอนกลับ:

1 แตะ  เพื่อแสดงแถบบอลแทร็ค 

2 แตะแถบเพื่อเลือกความเร็วสําหรับการเลนเร็ว:

�� แตะดานซายหรือขวาเพื่อเลือกความเร็วใน

การเลน (เชน 4X) 

�� ในการยอนกลับไปยังความเร็วปกติ แตะตรง

กึ่งกลาง

 » บอลแทร็คจะแสดงขึ้นในบริเวณที่คุณ

แตะแถบ
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สลับไปที่หนาจอหลักหรือหนาจอกอนหนา
�� แตะ  เพื่อไปที่หนาจอหลัก;

�� แตะ  เพื่อไปที่หนาจอกอนหนา

การเลือกตัวเลือกเสียง

�� ในหนาจอการเลน แตะ  เพื่อเลือก 

Surround for movies (เสียงเซอรราวดสําหรับ

การเลนภาพยนตร)

เลือกความสวาง

�� บนหนาจอการเลน แตะ  เพื่อเลือก [ความ
สวาง] ลากตัวเลื่อน เพื่อเลือกตัวเลือก 

การลบวิดีโอ

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี

2 แตะ  และเลือก [ลบ]

3 แตะชองทําเครื่องหมาย เพื่อเลือกตัวเลือก

4 ยืนยันเมื่อพรอมท 

 » ลบรายการที่เลือกแลว 

หรือ 

�� เลนวิดีโอ แตะ  และเลือก [ลบ]
 » ลบวิดีโอปจจุบันแลว
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8 รูปภาพ
ไปที่  เพื่อเลนภาพจากไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน

เลือกไลบรารีภาพ

ในไลบรารีภาพ ไฟลภาพถูกจัดการตามอัลบั้มหรือ

โฟลเดอรไฟล 

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี

2 แตะเพื่อเลือกอัลบั้มหรือโฟลเดอร

 » ภาพในโฟลเดอรถูกแสดงเปนภาพขนาดเล็ก 

3 ใหเลื่อนนิ้วขึ้น/ลงเพื่อเลือกผานภาพขนาดเล็ก

4 แตะภาพขนาดเล็กเพื่อเลนภาพ 

การเลนภาพ

1 ใน  ใหแตะเพื่อเลนภาพที่เลือก 

 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น 

2 เลื่อนไปดานซาย/ ขวาเพื่อเลือกภาพ

  
ในการเลนภาพทีละภาพ
�� แตะ 

หรือ

�� แตะ  และเลือก [เริ่มภาพสไลด]

เลือกตัวเลือกการเลน

  
ในหนาจอการเลน แตะไอคอนเพื่อเลือกตัว
เลือกการเลน:
�� หากจําเปน ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงไอคอน

 / แตะเพื่อสลับไปยังหนาจอไลบรารีหรือ

เลน

 / แตะเพื่อเริ่มเลน/หยุดชั่วคราว/เลนภาพ

สไลดตอ

 / แตะเพื่อขามภาพ

เลือกการตั้งคาภาพสไลด
�� บนหนาจอการเลน กด  เพื่อเลือกตัวเลือก

ของคุณ:

[เอฟเฟกตภาพสไลด]: ตั้งคาโหมดการเปลี่ยน

ระหวางภาพสไลดสองภาพ

[ตั้งเวลาตอสไลด]: ตั้งคารอบเวลากอนที่ภาพ

สไลดหนึ่งจะเปลี่ยนเปนอีกภาพหนึ่ง

[ซ]: เลนภาพในโฟลเดอรปจจุบันซๆ 

[สลับ]: เลนภาพในโฟลเดอรปจจุบันสมการเรียง

ลําดับ 

ดูรูปภาพ

การซูมภาพ 

1 บนหนาจอการเลน แตะบน  เพื่อแสดงแถบ

ควบคุมการซูม
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2 ลากบอลแทร็คเพื่อซูมภาพเขา/ออก 

3 ในภาพที่ขยาย ใหเลื่อนเพื่อสายดูภาพ

4 แตะบนหนาจอเพื่อยอนกลับไปยังขนาดปกติ

  
ในการหมุนภาพ 
�� แตะ  เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา 90 องศา

กําหนดภาพเปนวอลลเปเปอร

ในการตั้งคาภาพเปนวอลลเปเปอรของหนาจอ
หลัก

1 แตะเพื่อเลนภาพที่เลือก 

2 บนหนาจอการเลน กด  และเลือก [ตั้ง
เปนวอลลเปเปอร]

3 ในการเลือกสวนของภาพ:

�� ลากบอลแทร็คเพื่อซูมภาพเขา

�� เลื่อนเพื่อสายดูภาพที่ขยาย

a b

c

  
4 แตะ [ตั้งเปนวอลลเปเปอร]

เคล็ดลับ

 � คุณสามารถตั้งคาวอลลเปเปอรใน  > [การตั้งคาหนาจอ] 
> [ภาพพื้นหลัง] ไดอีกดวย

ภาพโปรด

ดวยโฟลเดอร [ภาพโปรด] คุณสามารถเขาใชภาพ

โปรดของคุณจากอัลบั้มอื่นได

เพิ่มภาพในรายการโปรด

เพิ่มภาพหรืออัลบั้มที่เลือกในรายการโปรด

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี

2 บนหนาจอไลบรารี

�� แตะ  และเลือก [เพิ่มลงใน 'รายการ
โปรด']
 » ชองทําเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นติดกับ

อัลบั้มแตละอัลบั้ม และภาพแตละภาพ

ในอัลบั้ม
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3 แตะชองทําเครื่องหมายที่อยติดกับตัวเลือก 

ยืนยันเมื่อพรอมท 

 » ภาพและอัลบั้มที่เลือกถูกเพิ่มไปยัง

โฟลเดอรรายการโปรด

เพิ่มภาพปจจุบันไปยังรายการโปรด

1 เลนภาพ 

2 บนหนาจอการเลน แตะ  และเลือก [เพิ่มลง
ใน 'รายการโปรด']
 » ภาพปจจุบันถูกเพิ่มไปยังโฟลเดอรรายการ

โปรด

ลบภาพออกจากรายการโปรด

ลบภาพที่เลือกออกจากรายการโปรด

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี

2 บนหนาจอไลบรารี

�� แตะ  และเลือก [ลบออกจาก
โฟลเดอร 'รายการโปรด']
 » ชองทําเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นติดกับ

ภาพแตละภาพในโฟลเดอร

3 แตะชองทําเครื่องหมายที่อยติดกับตัวเลือก 

ยืนยันเมื่อพรอมท 

 » ภาพที่เลือกไดถูกลบออกจาก

โฟลเดอรรายการโปรด

ลบภาพปจจุบันออกจากรายการโปรด

1 เลนภาพ 

2 บนหนาจอการเลน แตะ  และเลือก [ลบ
ออกจากโฟลเดอร 'รายการโปรด']
 » ภาพปจจุบันถูกลบออกจากโฟลเดอรรายการ

โปรด

การลบรูปภาพ

คุณสามารถลบภาพดวยวิธีการตอไปนี้:

�� ลบภาพตามอัลบั้ม/โฟลเดอร

�� ลบภาพที่เลือก

ในการลบอัลบั้ม โฟลเดอร หรือเพลงที่เลือก

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี

2 แตะ  และเลือก [ลบภาพ]

3 แตะชองทําเครื่องหมายที่อยถัดจากตัวเลือก:

�� เลือกอัลบั้มเพื่อลบภาพทั้งหมดที่อยในอัลบั้ม

�� เลือกภาพที่คุณตองการลบ

4 แตะ [ลบออก [X] รายการ] ([X] คือจํานวน

รายการที่เลือก)

 » ลบรายการที่เลือกแลว 

ในการลบภาพปจจุบันบนหนาจอการเลน

1 แตะ  และเลือก [ลบภาพ]

2 ยืนยันเมื่อพรอมท

 » ลบภาพปจจุบันแลว

เคล็ดลับ

 � เมื่อคุณลบอัลบั้มหรือภาพ คุณยังลบอัลบั้มหรือภาพเหลานั้น

ออกจากโฟลเดอร [ภาพโปรด] ดวย
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9 วิทยุ FM
หมายเหตุ

 � เสียบหูฟงที่ใหมาเมื่อตองการจูนหาคลื่นสถานีวิทยุ หูฟงทําหนา

ที่เปนสายอากาศอีกดวย เพื่อการรับสัญญาณไดดีขึ้น ใหขยับ

สายหูฟงไปในทิศทางตางๆ กัน

การจูนสถานีวิทยุ

หาคลื่นอัตโนมัติ

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

 » สถานีที่คุณเปดฟงลาสุดจะเริ่มเลน 

2 ในการเลือกสถานีที่ตั้งไวลวงหนา แตะ 

  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารีของ 

 [สถานีที่ตั้งไวลวงหนา] แตะเพื่อเลนสถานีที่

ตั้งไวลวงหนา 

3 ในการรีสตารทหาคลื่นอัตโนมัติ กด  และ

เลือก [หาคลื่นอัตโนมัติ]
 » สามารถจัดเก็บไดถึง 20 สถานี เพื่อแทนที่

สถานีที่ตั้งไวลวงหนาเดิม 

4 ในการปดเสียง/เปดเสียง แตะ  / 

เคล็ดลับ

 � เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ (ตัวอยางเชน เปลี่ยนเมืองหรือประเทศ) 

รีสตารทหาคลื่นอัตโนมัติเพื่อการรับสัญญาณที่ดีขึ้น

หาคลื่นดวยตนเอง
ใชการจูนดวยตนเองเพื่อคนหาความถี่

  
1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

 » สถานีที่คุณเปดฟงลาสุดจะเริ่มเลน

2 ในหนาจอการเลนวิทยุ ใหคนหาความถี่:

�� เลื่อนไปดานซาย/ ขวาบนแถบความถี่ 

3 ในการปดเสียง/เปดเสียง แตะ  / 

จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

ภายใน SA060 คุณสามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวง

หนาไดถึง 20 สถานี 

1 การหาคลื่นสถานีวิทยุ

2 บนหนาจอการเลนวิทยุ กด  และเลือก 

[บันทึกสถานีที่ตั้งไว]
 » รายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนาจะแสดงขึ้น

3 แตะตําแหนงเพื่อบันทึกสถานี ยืนยันเมื่อพรอมท 

 » สถานีปจจุบันถูกบันทึกไปที่ตําแหนงที่เลือก
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10 การบันทึก

ทํารายการบันทึกเสียง

ดวย SA060, คุณสามารถบันทึก:

�� เสียงผานไมโครโฟนที่มีในตัว; หรือ

�� รายการวิทยุที่เลนบน SA060

การบันทึกเสียงพูด

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

2 แตะ  เพื่อสลับไปยังหนาจอการบันทึก

3 ตรวจสอบใหแนใจวาไมโครโฟนอยใกลกับแหลง

เสียง

4 ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเริ่ม, หยุดชั่วคราว 

หรือหยุดการบันทึก

 / แตะเพื่อเริ่ม, หยุดชั่วคราว หรือกลับไป

บันทึกตอ

แตะเพื่อหยุดการบันทึก

 »  รายการบันทึกจะถูกบันทึกที่  > 

รายการบันทึก > เสียง (รูปแบบชื่อไฟล: 

REC-00000000-XXX.MP3 ซึ่ง XXX 

คือหมายเลขการบันทึกที่ถูกสรางขึ้นโดย

อัตโนมัติ)

5 แตะ  เพื่อสลับไปยังไลบรารีการบันทึก

การบันทึกจากวิทยุ FM

การบันทึกรายการวิทยุเมื่อคุณฟงวิทยุ FM

1 ใน  หาคลื่นสถานีวิทยุ 

2 บนหนาจอการเลนวิทยุ แตะ  เพื่อสลับไปยัง

หนาจอการบันทึก 

 » เริ่มการบันทึก

 / แตะเพื่อหยุดชั่วคราว หรือกลับไปบันทึก

ตอ

แตะเพื่อหยุดการบันทึก

 »   รายการบันทึกจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติที่ 

  > รายการบันทึก > FM (รูปแบบชื่อ

ไฟล: FMREC -00000000-XXX.MP3 ซึ่ง 

XXX คือหมายเลขการบันทึกที่ถูกสรางขึ้น

โดยอัตโนมัติ)

เลนรายการบันทึก

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

2 แตะ  เพื่อสลับไปยังหนาจอไลบรารี

 » ในไลบรารีการบันทึก การบันทึกที่มีจะถูก

แสดงขึ้น

3 แตะการบันทึกเพื่อเริ่มเลน

 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น 

ในหนาจอการเลน แตะไอคอนเพื่อเลือกตัว
เลือกการเลน:

 /  / แตะเพื่อสลับไปยังหนาจอไลบรารี

หรือเลน

 / แตะเพื่อเลน/หยุดเลนชั่วคราว
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 / แตะเพื่อขามไฟล

กดคางเพื่อคนหาภายในไฟลปจจุบัน

การลบเสียงที่บันทึก

1 ใน  แตะ  เพื่อสลับไปยังหนาจอไลบรารี

2 ในรายการการบันทึก 

�� แตะ  และเลือก [ลบ]

3 แตะชองทําเครื่องหมายเพื่อเลือกตัวเลือก

4 ยืนยันเมื่อพรอมท 

 » ลบรายการที่เลือกแลว 

หรือ 

1 เลนเสียงที่บันทึก 

2 บนหนาจอการเลน แตะ  และเลือก [ลบ]
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11 ตัวอานขอความ
ไปที่  เพื่อเลนไฟลขอความ (.txt) จากไลบรารีสื่อ

บนเครื่องเลน

อานไฟลขอความ

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี 

 » แสดงรายการไฟลขอความ

2 ใหเลื่อนนิ้วขึ้น/ลงเพื่อเลือกผานรายการตัวเลือก 

แตะตัวเลือกเพื่อเริ่มเลน

3 เลื่อนนิ้วของคุณไปดานซาย/ขวาเพื่อเปลี่ยนหนา

  
 

ในการเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษร
�� ในหนาจอการเลน แตะ  เพื่อเลือกตัวเลือก 

หากจําเปน แตะ  เพื่อไปที่หนาจอการเลน

ในการเพิ่มบคมารค
�� แตะ  ที่มุมของหนาดังกลาว

 » หนาปจจุบันพับไวที่มุม 

�� ในการลบบคมารค ลากนิ้วไปที่มุม

 

  
 

ในการไปยังสวนที่บคมารคไว
�� บนหนาจอการเลน แตะ  และเลือก [ไปที่

บคมารค] เลือกตัวเลือก

ลบไฟลขอความ

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี

2 แตะ  และเลือก [ลบ]

3 แตะชองทําเครื่องหมาย เพื่อเลือกตัวเลือก

4 ยืนยันเมื่อพรอมท 

 » ลบรายการที่เลือกแลว 
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12 มุมมองโฟลเดอร
ไปที่  เพื่อดูและเลนไฟลสื่อจากไลบรารีสื่อบน

เครื่องเลน

ในการคนหาไฟลที่ถูกถายโอนผาน
ซอฟตแวรสําหรับจัดการสื่อ
�� ไปที่โฟลเดอรไฟลเริ่มตนบนเครื่องเลน:

Music (เพลง): สําหรับไฟลเพลงที่คุณถายโอนไป

ยัง SA060
Video (วิดีโอ): สําหรับไฟลวิดีโอที่คุณถายโอนไป

ยัง SA060
Pictures (ภาพ): สําหรับไฟลภาพที่คุณถายโอนไป

ยัง SA060
Text (ขอความ): สําหรับไฟลขอความที่คุณถายโอน

ไปยัง SA060
Recordings (รายการบันทึก): สําหรับรายการบันทึก

วิทยุ FM ที่คุณบันทึกบน SA060
Playlists (รายการเพลง): สําหรับรายการเพลงที่คุณ

ถายโอนไปยัง SA060

ในการคนหาไฟลที่ถายโอนใน Windows 
Explorer,
�� คนหาไฟลตามที่คุณจัดการใน Windows 

Explorer 

ในการคัดลอก/ยายไฟลจากหนวยความจําภายใน
ไปยังการด SD 
�� ในหนาจอของไฟลหรือโฟลเดอร แตะ  และ

เลือกตัวเลือก 

ในการยอนกลับไปยังหนาจอหลัก 
�� แตะ 

ในการกลับไปยังหนาจอกอนหนา
�� แตะ 
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13 การด SD
ไปที่  เพื่อดูและเลนไฟลสื่อที่คุณจัดเก็บในการด 

Micro SD (โปรดดูที่ 'การใชการด Micro SD' ใน

หนา 14)
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14 การตั้งคา
จากหนาจอหลัก ไปที่ 

  เพื่อเลือกการตั้งคา 

�� แตะที่ตัวเลือกเพื่อเลือก

�� แตะ  เพื่อไปที่หนาจอหลัก;

�� แตะ  เพื่อไปที่หนาจอกอนหนา

ตั้งคาโหมดประหยัดพลังงาน

หากอยในโหมดไมใชงาน (ไมเลนเพลง ไมกดปุ่มใดๆ) 

ในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องเลนจะปดการทํางานอัตโนมัติ

�� ใน [ตั้งคาโหมดประหยัดพลังงาน...] ใหแตะ

เพื่อเลือกตัวเลือก 

 » หลังจากระยะเวลาที่เลือก อุปกรณจะปดโดย

อัตโนมัติ 

ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง

ระหวางการเลนหรือในไมใชงาน SA060 อาจปดโดย

อัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง 

�� ใน [Sleep timer] ใหแตะเพื่อเลือกตัวเลือก 

 » หลังจากระยะเวลาที่เลือก อุปกรณจะปดโดย

อัตโนมัติ 

การตั้งคาหนาจอ

ใน [การตั้งคาหนาจอ] เลือกตัวเลือกจอแสดงผล:

[ความ
สวาง]

ลากตัวเลื่อนเพื่อเลือกความสวางของ

หนาจอ

[ตัวตั้ง
เวลา

ภายหลังระยะเวลาที่เลือก หนาจอจะปด

โดยอัตโนมัติ หากตองการประหยัด

พลังงานแบตเตอรี่ ใหเลือกคาที่นอย

การเลือกธีม หรือ เลือก [ตั้งเอง] เพื่อ

เปลี่ยนเปนวอลลเปเปอรที่กําหนดเอง 

ตามที่คุณตั้งคาไวใน 

ภาษา

ใน [ภาษา], เลือกภาษาสําหรับเครื่องเลน

ขอมูลของคุณ

ใน [ขอมูล], เรียนรขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับเครื่องเลน:

[ความจุ:] ขนาดหนวยความจํา

[พื้นที่วาง:] พื้นที่การจัดเก็บที่มี

[ความจุการด 
SD:]

ขนาดหนวยความจําของการด SD 

ที่เสียบไปในเครื่องเลน

[พื้นที่วางใน
การด SD:]

พื้นที่วางในการด SD ที่เสียบไปใน

เครื่องเลน

[เวอรชัน
เฟรมแวร:]

เวอรชันเฟรมแวรปจจุบัน ตรวจ

สอบเวอรชันเฟรมแวรเมื่อทํากา

รอัพเดตเฟรมแวรจากเว็บไซตฝาย

สนับสนุน

[รน:] ชื่อผลิตภัณฑแบบเต็ม ตรวจสอบ

ชื่อผลิตภัณฑแบบเต็มเมื่อทํากา

รอัพเดตเฟรมแวรจากเว็บไซตฝาย

สนับสนุน

เว็บไซตที่ใหการสนับสนุนอุปกรณ
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ฟอรแมตอุปกรณ

ฟอรแมต SA060 คุณจะลบขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บใน

อุปกรณ

�� แตะ [ฟอรแมตอุปกรณ] และเลือก [ใช] เมื่อ

พรอมท 

การตั้งคาตามแบบโรงงาน

ใน [การตั้งคาจากโรงงาน], เรียกคืนการตั้งคาจาก

โรงงาน ไฟลที่ถายโอนไปยังเครื่องเลนจะถูกเก็บไว 
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15 อัพเดต
เฟรมแวรผาน 
Philips Device 
Manager

SA060 ถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในเรียกวา 

เฟรมแวร เฟรมแวรเวอรชันใหมกวาอาจออกมาหลัง

จากที่คุณซื้อ SA060 

โปรแกรมซอฟตแวรที่เรียกวา Philips Device 
Manager  สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อ

ตรวจสอบการอัปเกรดเฟรมแวรที่มีบนอินเตอรเน็ต

ติดตั้ง Philips Device Manager บนเครื่อง

คอมพิวเตอรจาก SA060 หรือ ดาวนโหลดเวอรชันลา

สุดจาก www.philips.com/support

หมายเหตุ

 � ไฟลของคุณจะไมไดรับผลกระทบจากการอัพเดตเฟรมแวร

1 ตรวจดูใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณไดเชื่อม

ตอกับอินเตอรเน็ตแลว

2 เชื่อมตอ SA060 กับเครื่องคอมพิวเตอร

3 บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหคลิก เริ่ม > 

โปรแกรม > Philips > Philips MP3 player 
> GoGear SA060 Device Manager เพื่อเริ่ม 

Philips Device Manager

4 คลิก อัพเดต
 » Philips SA060 Device Manager จะตรวจ

หาการอัพเดตแลวติดตั้งเฟรมแวรใหมจาก

อินเตอรเน็ต หากมี

5 เมื่อหนาจอแสดง Update completed (อัพเดต
เสร็จสมบูรณ) ใหคลิก 

 OK  (ตกลง)

6 ยกเลิกการเชื่อมตอ SA060 จากคอมพิวเตอร

 » SA060 จะรีสตารทหลังจากกา

รอัพเดตเฟรมแวรและพรอมสําหรับการ

ใชงานอีกครั้ง
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16 วิธีแกไขปญหา
หาก SA060 ทํางานผิดปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณ

สามารถรีเซ็ตเครื่องไดโดยขอมูลไมสูญหาย:

ฉันจะรีเซ็ต SA060 ไดอยางไร
 � ใหเสียบปลายปากกา หรือวัตถุอื่น ลงในชอง

รีเซ็ตที่อยตรงดานลางของ SA060 กดคาง

ไวจนกวาเครื่องเลนจะปด

 � หากตัวเลือกรีเซ็ตดังกลาวทํางานไมสําเร็จ ใหทํา

ตามขั้นตอนแกไข SA060 ดวย Philips Device 
Manager ดังนี้

1 บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหเลือก เริ่ม > 

โปรแกรม > Philips > 

 Philips MP3 player > GoGear SA060 
Device Manager เพื่อเริ่ม 

 Philips Device Manager

2 ปด SA060 กอนที่คุณจะดําเนินการตอ

3 กดปุ่มปรับระดับเสียง  คางไวขณะคุณเชื่อม

ตอ SA060 กับคอมพิวเตอร

4 กดปุ่มคางไวจนกวา Philips Device Manager 
จะเห็น SA060 และเขาสโหมดการกคืน

5 ที่คอมพิวเตอร ใหคลิกปุ่ม Repair (ซอมแซม) 

และทําตามคําแนะนําของ Philips Device 
Manager เพื่อทําตามขั้นตอนการกคืนใหเสร็จ

สมบูรณ

6 เมื่อทําการกคืนเสร็จสมบูรณแลว ใหยกเลิกการ

เชื่อมตอ SA060 จากเครื่องคอมพิวเตอร

7 ปด SA060 และเปดใหม
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17 ขอมูลทางเทคนิค
เปด/ปด
 � แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ภายใน 850mAh Li-ion 

polymer แบบชารจได

 � เวลาเลน¹ (เพลง): สูงถึง 20 ชั่วโมง

 � เวลาเลน¹ (วิดีโอ): 4ชั่วโมง

ซอฟตแวร
 � Philips Device Manager

การเชื่อมตอ
 � หูฟง 3.5 มม. 

 � USB 2.0 ความเร็วสูง

เสียง
หูฟง:

 � การแบงชอง: >35 dB

 � การตอบสนองตอความถี่: 45 Hz - 16 kHz

 � พลังขับเสียง (RMS) : 2 x 10 mW

 � อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: > 80 dB

การเลนเสียง
 � อัตราบิต MP3: 8-320 kps และ VBR

 � อัตราการสมตัวอยาง MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz

 � รองรับปาย ID3

การเลนวิดีโอ
 � MPEG4 SP: สูงสุดถึง 2 Mbps, 720 x 560 

พิกเซล, 25 fps 

 � MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264: สูงสุด

ถึง 4 Mbps ใน .avi/.mp4, 720 x 576 พิกเซล, 

25 fps

 � RMVB: สูงสุดถึง 2 Mbps, 1280 x 720 พิกเซล, 

25 fps

สื่อจัดเก็บขอมูล
 � ความจุของหนวยความจําในตัว²: SA0603 4 GB 

NAND Flash

 � ความจุของหนวยความจําในตัว²: SA0603 8 GB 

NAND Flash

การถายโอนวิดีโอ³

 � ลากและวางใน Windows Explorer

การถายโอนเพลง³

 � ลากและวางใน Windows Explorer

การถายโอนขอมูล³

 � ลากและวางใน Windows Explorer

การแสดงผล
 � LCD สีตอบสนองไดรวดเร็ว 

 � 480 x 320 พิกเซล

 � แสดงผลสี 262K

หมายเหตุ

 � ¹ แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจํานวนรอบของการชารจที่จํากัด อา

ยุการใชงานของแบตเตอรี่และจํานวนรอบของการชารจไฟ

ใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา 

 � ² 1GB = 1 พันลานไบต; พื้นที่จัดเก็บจะนอยกวา ความจุหนวย

ความจําอาจไมสามารถใชงานไดทั้งหมดเนื่องจากมีการสงวน

หนวยความจําบางสวนไวสําหรับระบบเครื่องเลน ความจุของ

การจัดเก็บคํานวณโดยอางอิงจากเพลงที่มีความยาว 4 นาทีและ

ใชการเขารหัสแบบ MP3 128 kbps

 � ³ ความเร็วในการถายโอนขึ้นอยกับระบบปฏิบัติการและการกํา

หนดคาซอฟตแวรของคุณ

รูปแบบไฟลเพลงที่รองรับ

SA060 รองรับรูปแบบเพลงตอไปนี้:

�� MP3

�� WAV

�� FLAC

�� APE
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รูปแบบไฟลวิดีโอที่รองรับ

SA060 รองรับรูปแบบวิดีโอดังตอไปนี้:

�� MPEG4 SP

�� MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264

�� RMVB

รูปแบบไฟลภาพที่รองรับ

SA060 รองรับรูปแบบภาพตอไปนี้:

�� JPEG

�� BMP

ความตองการของระบบ

�� Windows® XP (SP3 หรือสูงกวา) / Vista / 7

�� Pentium III 800 MHz processor หรือสูงกวา

�� 512 MB RAM

�� พื้นที่บนฮารดดิสก 500 MB

�� การเชื่อมตออินเตอรเน็ต

�� Windows® Internet Explorer 6.0 หรือ

ใหมกวา

�� ไดรฟ CD-ROM

�� พอรต USB
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