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ติดตั้ง

เชื่อมต่อ และชาร์จ

ถ่ายโอน

เพลิดเพลินกับเครื่องเล่น



หากต้องการความช่วยเหลือ
โปรดเยี่ยมชม 
www.philips.com/welcome  
ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้งานสื่อสนับสนุนต่างๆ อย่างสมบูรณ์ เช่น คู่มือผู้ใช้ 
ซอฟต์แวร์อัปเกรดล่าสุด และการตอบคำถามที่พบบ่อย
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มีคู่มือหรือไม่
คุณมีรายละเอียดคู่มือการใช้งานและ FAQ มากับเครื่องเล่นของคุณ คุณสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์เดียวกันนี้จากเว็

บไซต์นี้: www.philips.com/support

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
เนื่องจากคุณสามารถอัปเกรดผลิตภัณฑ์ของคุณได้เอง ขอแนะนำให้คุณลงทะเบียน ผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.

philips.com/welcome เพื่อให้เราแจ้งให้คุณทราบ ได้ทันทีเมื่อมีซอฟต์แวร์อัปเกรดใหม่

อย่าลืมการอัปเกรด
เราทราบดีว่าคุณจะเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ของคุณไปอีกนานเท่านาน เพื่อให้ การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติการอัปเดตอัตโนมัติของ เครื่องเล่นไว้ เครื่องเล่นจะเริ่มค้นหาข้อมูลอัปเดต เมื่อใดก็

ตามที่คุณเชื่อมต่อเข้ากับ คอมพิวเตอร์ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลอัปเดตใหม่ๆ และ Firmware Manager 

ของเครื่องเล่นของคุณได้ฟรี ที่ www.philips.com/support การดาวน์โหลด เหล่านี้ จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณทำ

งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถ ใช้การสนับสนุนรูปแบบระบบเสียงใหม่ในอนาคตของเราได้

เพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่ทางดนตรีของคุณ

file:///Volumes/EDWARD%20SD/sa29/www.philips.com/support
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เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี:

Windows 2000, XP หรือ Vista

Pentium III 800MHz processor หรือสูงกว่า

128MB RAM

พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 500MB

การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต (ควรมี)

Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือใหม่กว่า

พอร์ต USB

คุณจำเป็นต้องมีอะไรอย่างอื่นอีกบ้าง

เครื่องคอมพิวเตอร์

สาย USB

คู่มือการใช้งาน

ชุดหูฟัง

Philips GoGear audio player

1

2

3

4

Install

Connect
and charge

Transfer

Enjoy

Quick start guide
Quick start guide 1

Guide de démarrage rapide 13

Guía de inicio rápido 25

Kurzbedienungsanleitung 37

Handleiding voor snel gebruik 49

Guida di riferimento rapido 61

Snabbstartsinstruktioner 73

Быстрый запуск 85

Przewodni szybkiego startu 97

109Hızlı Başlama Kılavuzu

IT

SV

RU

PL

TR

EN

FR

ES

DE

NL

SA1915 SA1918
SA1925 SA1926
SA1927 SA1928
SA1929 SA1945
SA1946 SA1947
SA1948 SA1949
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a p แจ็คหูฟัง

b MIC ไมโครโฟน

c O ย้อนกลับ 1 ระดับ 

(กดค้างเพื่อกลับไปเมนูราก)

d z / 2; เปิด / ปิด 

เล่น/บันทึก / หยุดชั่วคราว 

ยืนยันการเลือก

e  slider กดปุ่มสไลด์ค้างไว้เพื่อล็อค/ปลดล็อค 

ปุ่มทั้งหมด (ยกเว้น + / -)

f RESEt

g หัวต่อ USB พร้อมฝากันฝุ่น

h 1 ข้ามกลับไป (กดค้างไว้เพื่อการข้ามอย่

างรวดเร็ว)

2 ข้ามไปข้างหน้า (กดค้างไว้เพื่อการข้าม

อย่างรวดเร็ว)

+/- ในเมนู: เลื่อน ขึ้น/ลง (กดค้างไว้เพื่อการเ

ลื่อนอย่างรวดเร็ว) 

ในหน้าจอเล่น: เพิ่ม / ลด ระดับเสียง 

(กดค้างไว้เพื่อการเพิ่ม / ลดอย่างรวดเร็ว)

ภาพรวมของการควบคุม และการเช่ือมต่อ
b

f

c

d

e

a

h

g
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เชื่อมต่อปลั๊ก 1  Mini USB ของสายที่ให้มากับเครื่องเล่น

เชื่อมต่อปลั๊ก 2  USB มาตรฐานของของสายที่ให้มากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณ

จากหน้าต่างป็อปอัพ ให้เลือก 3  Install Philips device Manager

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง 4  Philips device Manager ให้เสร็จสมบูรณ์

หากหน้าต่างป็อปอัพไม่ปรากฏอัตโนมัติ ให้ดำเนินการต่อไปนี้

เลือก 1  My computer (Windows XP / Windows 2000) / computer (Windows Vista)

คลิกขวาที่ 2  Philips gogear Sa19XX.

เลือก 3  Install Philips device Manager.
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การแสดงระดับแบตเตอรี่

ระดับพลังงานแบตเตอรี่จะแสดงดังต่อไปนี้

เต็ม เหลือ 2 ใน 3 เหลือครึ่งหนึ่ง ใกล้จะหมด หมด

หมายเหตุ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมด หน้าจอแบตเตอรี่ต่ำ  จะกะพริบ 
เครื่องเล่นจะจัดเก็บการตั้งค่า และการบันทึกที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด 
และปิดเครื่องภายในไม่เกิน 60 วินาที

B

เช่ือมต่อ และชาร์จ2
เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นจะทำการชาร์จโดยอัตโนมัติ

 

ก่อนใช้เครื่องเล่นในครั้งแรก ให้ชาร์จเครื่องเล่นอย่างน้อย 5 ชั่วโมง1  

แบตเตอรี่ 2 มีประจุไฟเต็ม 100% หลังจาก 4 ชั่วโมง และ มีประจุไฟ 80% หลังจาก 2  >

ชั่วโมงผ่านไป

เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มาเข้ากับพอร์ต Mini USB ตรงด้านล่างของเครื่องเล่น 2  

อีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครื่องเล่นจะทำการชาร์จทันทีที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ >

A
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เพลิดเพลินกับเคร่ืองเล่น
เปิดเครื่อง และเล่น

ในการเปิดเครื่อง ให้กด z/2; จนกว่าหน้าจอจะแสดงโลโก้ของ Philips

ในการปิดเครื่อง ให้กด z/2; และค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะแสดง ‘Bye’

4

เคล็ดลับ หากเครื่องเล่นของคุณอยู่ในโหมดหยุดการทำงาน และไม่มีการกดปุ่มเป็นเวลา 10 นาที  

เครื่องเล่นจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

A

ถ่ายโอน3
เครื่องเล่นจะปรากฏใน Windows explorer เหมือนกับอุปกรณ์การจัดเก็บความจุสูง USB คุณสามารถ 

จัดไฟล์ต่างๆ และถ่ายโอนเพลงไปยังเครื่องเล่นของคุณระหว่างการเชื่อมต่อ USB 

คลิก และไฮไลต์เพลงอยา่งนอ้ยหน่ึงเพลงในการถ่ายโอนระหว่างเคร่ืองเล่น กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์1  

ใช้วิธีการลากแล้วปล่อยเพื่อทำให้การถ่ายโอนของคุณเสร็จสมบูรณ์2  

เคล็ดลับ ในการถ่ายโอนเพลงในแผ่น CD ไปยังเครื่องเล่น ให้ใช้ซอฟต์แวร์ เช่น Windows Media 

Player 11 การริป (แปลง) เพลงในแผ่น CD ของคุณเป็นไฟล์ MP3/WMA  

คัดลอกไฟล์ลงเครื่องเล่นเพลงดิจิตอลผ่าน Windows Explorer โปรแกรมฟรีเหล่านี้สามารถดาวน์โหลด 

ได้จากอินเตอร์เน็ต
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โหมดเพลง (เป็นโหมดเล่นสำหรับส่ิงท่ีบันทึกด้วย)
เครื่องเล่นมีตัวเลือกโหมดเพลงดังนี้:

การใช้งาน การดำเนินการ
เล่น / หยุดเพลงชั่วคราว กด 2;

ข้ามไปไฟล์เสียงถัดไป กด 2
กลับไปยังไฟล์เสียงก่อนหน้านี้ กด 1
ย้อนกลับอย่างเร็ว กดค้างที่ 2

การใช้งาน การดำเนินการ
เดินหน้าอย่างเร็ว กดค้างที่ 1
กลับไปที่การเบราส์เมนู กดค้าง/กดสั้นๆ ที่ O

เพิ่มระดับเสียง กด +
ลดระดับเสียง กด -

เลื่อนดูเมนูต่าง ๆ

เครื่องเล่นของคุณมีระบบการค้นหาเมนูที่ใช้ง่ายโดยคุณสามารถทำได้โดยการตั้งค่า และการใช้งานต่างๆ

การใช้งาน การดำเนินการ
กลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้ กด O

กลับไปยังเมนูหลัก กด O และค้างไว้

เรียกดูเมนูต่าง ๆ กด 2; หรือ O

เลื่อนรายการ กด + หรือ -
เลือกตัวเลือก กด 2;

C

เมนูหลัก

 Music เล่นเพลงดิจิตอลของคุณ

 Radio ฟังวิทยุ FM

 Recording สร้าง หรือฟังการบันทึก

 Folder view ดูไฟล์ในโฟลเดอร์

 Settings ปรับแต่งการตั้งค่าเครื่องเล่นของคุณ

B
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วิทย
จากเมนูหลัก ให้เลือก  เพื่อเข้าสู่โหมดวิทยุ

เชื่อมต่อหูฟัง
หูฟังที่ให้มาจะทำหน้าที่เป็นสายอากาศวิทยุ คุณต้องเสียบหูฟังให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดี

ปรับคลื่นสถานีวิทยุอัตโนมัติ

จากเมนูวิทยุ 1   ให้เลือก auto tune.

วิทยุจะปรับหาคลื่นสถานีวิทยุและบันทึกความถี่ให้เป็นสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า  >

วิทยุสามารถจัดเก็บสถานีวิทยุให้เป็นสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ 20 สถานี

เล่นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

จากเมนูวิทยุ 1   ให้เลือก Presets.

กด 2  +/- เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 2; เพื่อเล่น

กด 3  1/2 เพื่อเปลี่ยนไปสถานีอื่นที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 

ในการออกจากวิทยุ ให้กด O ค้างไว้

บันทึกเสียงจากวิทยุ เมื่อวิทยุกำลังเปิดอยู่

กด 1  O อย่างน้อยงหนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่เมนู Radio .

เลือก 2  Start fM Recording.

กด 3  2; เพื่อเริ่มบันทึกเสียง 

ในการหยุดบันทึกเสียง ให้กด O.

กด 4  2; บันทึกเสียงที่บันทึก

ในการออกจากวิทยุ ให้กด 5  O ค้างไว้
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เล่นสิ่งที่บันทึก

จากเมนูหลัก ให้เลือก  > Recording library > Voice หรือ fM radio

เลือกเสียงที่บันทึกที่คุณต้องการฟัง1  

กด 2  2; เพื่อยืนยัน

เคล็ดลับ คุณสามารถหยุดการบันเสียงชั่วคราว และเริ่มใหม่ได้ทุกเมื่อด้วยการกด 2;.

การบันทึก
คุณสามารถบันทึกเสียงด้วยเครื่องเล่นได้

ทำการบันทึกเสียง

จากเมนูหลัก ให้เลือก 1   > Start voice recording.

 
เครื่องเล่นจะบันทึกและแสดงหน้าจอการบันทึก >

กด 2  2; เพื่อหยุดชั่วคราว.

กด 3  O เพื่อหยุด.

กด 4  2; เพื่อบันทึกเสียงที่บันทึก หรือกด O เพื่ยกเลิก.

เสียงที่คุณบันทึกจะบันทึกอยู่ในเครื่องเล่น (รูปแบบชื่อไฟล์: เสียงที่คุณบันทึกจะบันทึกอยู่ในเครื่องเล่น   >

(รูปแบบชื่อไฟล์: VOICEXXX.WAV โดย XXX คือหมายเลขของเสียงที่บันทึกซึ่งระบบจะตั้งให้อัตโนมัติ)

คุณสามารถไปที่ไฟล์นี้โดยไปที่ 5   > Recording library > Voice หรือ fM radio

หมายเหตุ ในการบันทึกเสียงจากวิทยุ FM โปรดดูในส่วน Radio
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การแก้ไขปัญหา
ฉันจะรีเซ็ตเครื่องเล่นของฉันอย่างไร

ให้คุณเสียบปลายปากกาลงไปในรูรีเซ็ต ซึ่งอยู่ตรงด้านล่างของเครื่องเล่น  

กดค้างไว้จนกว่าเครื่องเล่นจะปิด

หากลองวิธีที่กล่าวมาแล้วยังไม่ได้ผล คุณอาจต้องใช้ device Manager  
เพื่อกู้คืนเครื่องเล่นของคุณดังนี้:

เปิด 1  Philips device Manager ที่ Start > Programs > Philips digital audio Player > Sa19XX 

> Philips Sa19XX device Manager ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

กดปุ่ม 2  O ค้างไว้ขณะเครื่องเล่นของคุณกำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 

กดปุ่มค้างไว้จนกว่า 3  Philips device Manager จะเห็นเครื่องเล่นของคุณและเข้าสู่โหมดการกู้คืน

คลิกปุ่ม 4  repair แล้วทำตามคำแนะนำจาก device Manager

เมื่อแก้ไขเครื่องเล่นเสร็จ ให้ถอดเครื่องเล่นออกจากคอมพิวเตอร์แล้วรีสตาร์ต5  
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หากต้องการความช่วยเหลือ
คู่มือผู้ใช้
โปรดดูคู่มือการใช้งานที่จัดเก็บในเครื่องเล่นนี้

ออนไลน์
ไปที่ www.philips.com/welcome

การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าและแบตเตอร่ีภายใน
ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้ 

สัญลักษณ์กากบาททับถังขยะบนผลิตภัณฑ์ หมายความว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมาาย European Directive 2002/96/EC 
นอกจากนี้ สัญลักษณ์นี้ยังนำมาใช้ร่วมกับสัญลักษณ์สารเคมีซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสำห
รับสารเคมีนั้น
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์รวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษาข้อมูล หรือสอบถามตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับกฎระเบียบการรีไซเคิลโดยไม่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อ

ม และสุขภาพของมนุษย์
ผลิตภัณฑ์ของคุณประกอบด้วยแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้ที่ได้รับการคุ้มครองโดย European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามาร
ถทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป 
เพื่อเป็นการปกป้องฟังก์ชันการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของคุณ ควรนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังศูนย์เพื่อทำการเก็บรวบร
วมอย่างเป็นทางการ หรือศูนย์บริการที่มีผู้เชี่ยวชาญสามารถถอด / เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่แสดงในคู่มือการใช้งานทุกครั้ง

โปรดทราบถึงกฎในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บแบตเตอรี่เนื่องจากการกำจัดที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันมิให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุข
ภาพของมนุษย์
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