
เครื่องเล่นเพลง Philips GoGear Th

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

SA1MXX02B SA1MXX02K 
SA1MXX02KN SA1MXX02W 
SA1MXX04B SA1MXX04K 
SA1MXX04KN SA1MXX04P 
SA1MXX04W SA1MXX04WS 
SA1MXX08K



การเร่ิมต้นใช้งาน
ภาพรวมของเมนูหลัก
เมนู โหมด เพื่อ

เพลง เล่นเพลงดิจิตอลของคุณ
วิทยุ FM ฟังวิทยุ FM
การบันทึก สร้างหรือฟังการบันทึก
มุมมองโฟลเดอร์ ดูไฟล์ในโฟลเดอร์
การตั้งค่า ปรับแต่งการตั้งค่าเครื่องเล่นเพลงระบบดิจิตอล
การเล่น แสดงหน้าจอที่เล่นในปัจจุบัน

เชื่อมต่อ และชาร์จ
GoGear Mix มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชาร์จผ่านพอร์ต USB 
ของคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อเครื่องเล่นเพลงระบบดิจิตอลเข้ากับคอมพิวเตอร์
1 สไลด์หัวต่อ USB ( ) ที่อยู่ภายในเครื่องเล่นเพลงระบบดิจิตอล
2 เชื่อมหัวต่อ USB เข้ากับพอร์ท USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์
3 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

การชาร์จ GoGear Mix  >

หมายเหตุ
สำหร บัการใช ้ งานคร ั ้ งแรก ให ้ ชาร ์ จ GoGear Mix เป น็เวลา 3 ช ั ่วโมง •
ภาพแอน ิเมช ั ่นแสดงการชาร ์ จหยดุลงและไอคอน  •  ปรากฏข ึ ้ นเม ื อ่เสร จ็ส ิ ้ นกระบว
นการชาร ์ จ

ติดตั้งซอฟต์แวร์
เครื่องเล่นเพลงระบบดิจิตอลประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้: 
•	 Philips Device Manager (ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องเล่นเพลงระบ

บดิจิตอล)

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นเพลงระบบดิจิตอลเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก 
หน้าต่างป็อปอัพจะปรากฏขึ้น:
1 เลือก Install Philips Device Manager 
2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์



ให้ปิดและเปิด 
GoGear Mix
1 ในการสลับไปมาระหว่างโห

มดเปิดและปิด ให้สไลด์ z 
ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

 
เครื่องเล่นเพลงระบบดิจิตอลของคุ
ณมีสวิตช์ล็อคเพื่อป้องกันการใช้งาน
โดยไม่ตั้งใจ
1 ในการล็อคปุ่มต่าง 

ๆ ขณะเล่นเพลง 
ให้เลื่อนปุ่มสไลด์ไปยังตำแหน่ง  

ทุกปุ่มยกเว้นปุ่มปรับเสียงจะถูก >
ล็อคและไอคอนล็อคจะปรากฏ
บนหน้าจอ 

2 ในการปลดล็อคปุ่มต่าง ๆ อีกครั้ง ใ
ห้เลื่อนปุ่มสไลด์ไปยังตำแหน่งกึ่งก
ลาง

เพลง
ฟังเพลง
1 จากเมนูหลัก ให้เลือก  
2 เลื่อนดูเมนูย่อยต่างๆ เพื่อเลือกเพลง
3 กด 2; เพื่อเล่น

กด •	 2; เพื่อสลับระหว่างเล่นและหยุดชั่วคราว

วิทยุ
ฟังวิทยุ FM
1 จากเมนูหลัก ให้เลือก  

สายเคเบิลหูฟังทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ FM•	
การหาคลื่นสถานีวิทยุด้วยตนเอง
ขณะอยู่ในโหมด  คุณสามารถหาคลื่นสถานีวิท
ยุได้ด้วยตนเอง:
1 หากต้องการค้นหาสัญญาณถัดไปที่แรงกว่า 

ให้กด 3 หรือ 4ค้างไว้
2 ในการปรับความถี่คลื่นให้ชัดที่สุด ให้กด 3 หรือ 

4สั้นๆ

หากหน้าต่างป็อปอัพไม่ปรากฏอัตโนมัติ ให้ดำเนินการต่อไปนี้
1 เลือก My Computer (Windows XP / Windows 2000) / Computer (Windows Vista)
2 คลิกขวาที่ Philips GoGear Mix 
3 เลือก Install Philips Device Manager 
4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์



การหาคลื่นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่ว
งหน้าอัตโนมัติ
คุณสมบัติการหาคลื่นอัตโนมัติของเครื่อ
งเล่นเพลงระบบดิจิตอล ช่วยให้คุณค้นห
าสถานีวิทยุที่คุณต้องการและบันทึกเป็น
หมายเลขที่ตั้งไว้
1 ขณะอยู่ในโหมด  ให้เลือก 

[หาคลื่นอัตโนมัติ] 
วิทยุจะปรับหาคลื่นสถานีวิทยุแล >
ะบันทึกความถี่ให้เป็นสถานีที่ตั้ง
ไว้ล่วงหน้า
ตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 20 สถานี >
หากต้องการหยุดการหาคลื่นอัตโน >
มัติ ให้กด O 
หากต ้ องการออกจากว ิทย ุ ให ้ กด  >
O ค้างไว้ 2 วินาที

เล่นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
1 ขณะอยู่ในโหมด  

ให้เลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
2 กด 3 หรือ 4 เพื่อเปลี่ยนเป็นสถานีวิ

ทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอื่น
3 หากต้องการค้นหาสัญญาณถัดไปที่แร

งกว่า ให้กด 3 หรือ 4 ค้างไว้ 2 วินาที
หากต้องการออกจากวิทยุ ให้กด •	 O 
ค้างไว้ 2 วินาที

หมายเหตุ หากต้องการเล่นสถานีวิทยุที่
ตั้งไว้ล่วงหน้า ก่อนอื่น คุณต้อง จัดเก็บส
ถานีวิทยุไว้เป็นสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

บันทึกเสียง
การบันทึกจากวิทยุ FM  
(มีอยู่ในบางรุ่นเท่านั้น!)
1 จากเมนูหลัก ให้เลือก  > 

[เริ่มการบันทึกวิทยุ FM] 
กด •	 2; เพื่อสลับระหว่างบันทึกและ
หยุดชั่วคราว 

2 กด O เพื่อหยุด
3 กด 2; เพื่อบันทึกเสียงที่ต้องการหรือ

กด O เพื่อยกเลิก
เสียงที่ต้องการได้ถูกบันทึกไว้ใน >
เครื่องเล่นแล้ว (รูปแบบชื่อไฟล์: 
FMRECXXX.WAV ซึ่ง XXX คือหม
ายเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสร้างขึ้นโ
ดยอัตโนมัติ)

คุณสามารถค้นหารายการบันทึกของคุ
ณใน [Recordings Library] > [FM 
Radio] 

บันทึกเสียงพูด/เสียง
นี่คือวิธีการบันทึกเสียงพูด/เสียงด้วยไม
โครโฟนที่อยู่ในตัวเครื่อง (โปรดดูที่ส่วน 
ภาพรวม สำหรับตำแหน่งของไมโครโ
ฟนที่อยู่ในตัวเครื่อง):
1 จากเมนูหลัก ให้เลือก  > 

[เริ่มการบันทึกเสียง] 
กด •	 2; เพื่อสลับระหว่างบันทึกและ
หยุดชั่วคราว 

2 กด O เพื่อหยุด



3 กด 2; เพื่อบันทึกเสียงที่ต้องการหรือก
ด O เพื่อยกเลิก

เสียงที่ต้องการได้ถูกบันทึกไว้ใน >
เครื่องเล่นแล้ว (รูปแบบชื่อไฟล์: 
VOICEXXX.WAV ซึ่ง XXX คือหมา
ยเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสร้างขึ้นโด
ยอัตโนมัติ)

คุณสามารถค้นหารายการบันทึกของคุณใ
น [Recordings Library] > [Voice] 

หากต้องการความช่วยเหลือ
คู่มือผู้ใช้
โปรดดูคู่มือการใช้งานที่จัดเก็บในเครื่องเล่นนี้

ออนไลน์
ไปที่ www.philips.com/welcome

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
เนื่องจากคุณสามารถอัปเกรดผลิตภัณฑ์ของคุณได้เ
อง ขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ 
www.philips.com/welcome เพื่อให้เราแจ้งให้คุณทรา
บได้ทันทีเมื่อมีซอฟต์แวร์อัปเกรดใหม่

การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ในตัว
ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้วัสดุและส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต และสามารถนำไปรีไซเคิล 

หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู่ คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ 
European Directive 2002/96/EC:
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์รวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไ
ม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้
ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้ภายใต้ European Directive 

2006/66/EC และคุณไม่สามารถทิ้งแบตเตอรี่ดังกล่าวรวมกับขยะปกติจากครัวเรือนได้  เพื่อเป็นการปกป้อ
งฟังก์ชันการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้นำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังศูนย์เพื่อทำก
ารเก็บรวบรวมอย่างเป็นทางการ หรือศูนย์บริการที่มีผู้เชี่ยวชาญสามารถถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่แส
ดงในคู่มือการใช้งานทุกครั้ง
โปรดศึกษากฎข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ใ
ห้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. 
หรือเจ้าของรายนั้นๆ 
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
สงวนลิขสิทธิ์ www.philips.com

พิมพ์ในจีน
wk9045
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