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เสียงอาจจะไมตรงกับความจริง เมื่อเวลาผานไป การไดยินเสียงใน 

‘ระดับที่สบาย’ ของคุณจะปรับไปตามระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้นเมื่อคุณฟงเสียง

เปนระยะเวลานาน ระดับเสียง ‘ปกติ’ อาจเปนเสียงที่ดังเกินไป และสงผลกระ

ทบตอการไดยินของคุณ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณนี้ ใหตั้งคาความดัง

เสียงในระดับที่ไมเปนอันตรายกอนที่หูของคุณจะปรับเขากับระดับความดัง 

แลวใหคางไวที่ระดับนี้

ในการกำหนดระดับความดังเสียงที่ไมเปนอันตราย:

ใหตั้งคาการควบคุมระดับเสียงไวที่ระดับต

คอยๆ เพิ่มความดังเสียงจนกวาคุณจะไดยินเสียงอยางสบายและชัดเจนโดยไ

มผิดเพี้ยน

การฟงเปนระยะเวลาที่เหมาะสม:

การฟงเปนเวลานาน แมวาจะในระดับ ‘ปลอดภัย’ ปกติ อาจยังทำใหเกิดการส

ูญเสียการไดยิน

ควรใชเครื่องเลนอยางพอเหมาะและมีชวงการหยุดพักอยางเหมาะสม

คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้ขณะใชหูฟง

ฟงที่ระดับเสียงที่ไมดังเกินไปเปนระยะเวลาที่เหมาะสม

ไมควรปรับระดับเสียงขณะหูของคุณปรับเขากับระดับความดัง

หามปรับระดับเสียงใหดังจนคุณไมสามารถไดยินสิ่งที่อยรอบตัวคุณ

คุณควรใชเครื่องเลนดวบความระมัดระวัง หรือหยุดใชเครื่องเลนชั่วคราวในส

ถานการณที่อาจกอใหเกิดอันตราย

หาามใชหูฟงขณะขับขี่ยวดยานพาหนะ ขี่จักรยาน เลนสเกตบอรด ฯลฯ เนื่องจ

ากอาจเกิดอันตรายบนทองถนน และเปนการกระทำผิดกฎหมายในหลายประเทศ

ขอมูลดานลิขสิทธิ์

ชื่อยี่หอและชื่อผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัทหรืออง

คกรของยี่หอหรือผลิตภัณฑนั้น

การทำซการบันทึกที่ดาวนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจาก audio CD 

โดยไมไดรับอนุญาต เปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาระหวา

งประเทศ

การทำการคัดลอกสื่อที่อยภายใตการคมครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ 

รวมถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล การกระจายเสียง การบันทึกเสียง 

โดยไมไดรับอนุญาต อาจถือวา เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 

และเปนความผิดทางอาญาได อุปกรณนี้จึงไมควรนำไปใชโดยมีจุดประสง

คเชนนั้น

Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ 

Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์

 
Philips เคารพในทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของเราก

ระทำเชนเดียวกัน 

ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผยแพรโดยไม 

ไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม 

การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดกฎหม

ายลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ 

การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ

1 ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

การดัดแปลง

การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจถือไดวาสิทธิ์การใชงา

นอุปกรณนี้ของผใชเปนโมฆะ

การบำรุงรักษาทั่วไป

Caution

เพื่อปองกันไมใหเครื่องเลนชำรุดเสียหาย หรือทำงานผิดปกติ: •
อยาใหเครื่องเลนถูกความรอนสูงมากเกินไปซึ่งมาจากอุปกรณทำความรอน  •
หรือถูกแสงแดดโดยตรง
หามทำเครื่องเลนตก หรือหามทำใหวัตถุใดๆ ตกลงบนเครื่องเลน •
หามทำเครื่องเลนตกน หามทำใหชองเสียบหูฟง หรือชองแบตเตอรี่ถูกน  •
เพราะอาจทำใหเครื่องไดรับความเสียหายหนักหากมีนเขา
โทศัพทมือถือที่เปดใชงานในบริเวณใกลเคียงอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน  •
สำรองไฟลของคุณ ตรวจสอบวาคุณจัดเก็บตนฉบับไฟลซึ่งคุณไดดาวนโหลดมายังอ •
ุปกรณของคุณ Philips จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูล หากผลิตภัณฑได
รับความเสียหาย หรือไมสามารถอานได / อานออก 
จัดการ (ถายโอน ลบ ฯลฯ) ไฟลเพลงดวยซอฟตแวรที่ใหมาเทานั้นเพื่อปองกัน •
การเกิดปญหา
หามใชสารทำความสะอาดที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล แอมโมเนีย เบนซิน หรือ  •
สารที่มีฤทธิ์กัดกรอน เนื่องจากสารเหลานี้จะทำใหเครื่องเลนชำรุดเสียหาย
โทศัพทมือถือที่เปดใชงานในบริเวณใกลเคียงอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน •
สำรองไฟลของคุณ โปรดตรวจสอบวาคุณจัดเก็บตนฉบับไฟลซึ่งคุณไดดาวน •
โหลดมายังอุปกรณของคุณ Philips จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูล 
หากผลิตภัณฑไดรับความเสียหาย หรือไมสามารถอานได / อานออก
จัดการ (ถายโอน ลบ ฯลฯ) ไฟลเพลงดวยซอฟตแวรที่ใหมา หรือที่แนะนำเทานั้น •
เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหา

เกี่ยวกับอุณหภูมิในการทำงานและการจัดเก็บ

ใชงานเครื่องเลนในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 0 ถึง 35ºC (32 ถึง 95ºF)•	
เก็บรักษาเครื่องเลนไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง -20 ถึง 45ºC (-4 ถึง •	
113ºF) เสมอ

อายุการใชงานของแบตเตอรี่อาจสั้นลงเมื่ออยในสภาวะอุณหภูมิ•	
อุปกรณสำรอง/อุปกรณเสริม:

โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อสั่งซื้ออุปกรณสำรอง/อุปกรณเสริม

การรับฟงเสียงในระดับที่ปลอดภัย

  
ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:

การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ 

ผลิตภัณฑนี้ใหเสียงในชวงระดับความดังเสียงที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียการไ

ดยินสำหรับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลาไมถึงนาที ชวงระดับความดังเ

สียงที่ดังขึ้นมีไวสำหรับผซึ่งอาจประสบกับการสูญเสียการไดยินอยแลว

TH
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การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดา

วนโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุดประสงคเพื่อใชกับโดเมนสาธ

ารณะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตองเทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสำหรับกา

รใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิชย และตองเคารพคำแนะนำในการใชลิขสิทธิ์

ซึ่งกำหนดโดยเจาของลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำแนะนำนั้นอาจระบุวาหาม

มิใหมีการคัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่งไ

มอนุญาตใหทำการคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชันการบันทึก

จะไมทำงาน และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ

การรีไซเคิลผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวนประกอบที่มี

คุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใชใหมได

หากมีสัญลักษณกากบาททับบนถังขยะนี้ติดอยกับผลิตภัณฑ หมายความ

วาผลิตภัณฑดังกลาวไดรับการผลิตตามกฎหมาย European Directive 

2002/96/EC:

 
หามทิ้งผลิตภัณฑของคุณรวมกับขยะในครัวเรือน โปรดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกฎ

การแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของทองถิ่น การกำจัดผลิตภัณ

ฑเกาของคุณอยางถูกตองชวยปองกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแว

ดลอม และสุขภาพของมนุษย

ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ชนิดชารจไดในตัวที่ไดรับการผลิตตามกฎหมาย 

European Directive 2006/66/EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะภายในบาน 

ได เพื่อปกปองการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ใหนำผลิตภัณฑข

องคุณไปยังจุดรวบรวมอยางเปนทางการ หรือศูนยบริการที่มีชางผชำนาญการ

ซึ่งสามารถถอด ปรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ไดตามภาพที่แสดง

 
โปรดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกฎการแยกเก็บแบตเตอรี่ของทองถิ่น การกำจัดแบต

เตอรี่อยางถูกตองชวยปองกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม 

และสุขภาพของมนุษย
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เครื่องเลน

 
หูฟง

 
สายตอหูฟง

 
สาย USB

 
ที่ชารจแบตเตอรี่ AC (เฉพาะเวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษาเกาหลีเท่านั้น)

 
คมือการใชงานอยางยอ

 Philips GoGear audio player

Quick start guide

SA2420BT SA2440BT 
SA2421BT SA2441BT 
SA2422BT SA2442BT 
SA2425BT SA2445BT 
SA2426BT SA2446BT 
SA2427BT SA2447BT

2 Digital Audio Player ใหมของคุณ

LUXE ชวยใหคุณ

เลนไฟล MP3 และไฟล WMA ที่ไมมีการปกปองลิขสิทธิ์•	
ฟงวิทยุ FM•	
รับสาย/โทรออกไดจากโทรศัพทของคุณโดยผาน Bluetooth®* •	

* ตองจับคกับโทรศัพทที่เปดใชงาน Bluetooth®

ในชุดขายผลิตภัณฑมีอะไรบาง

LUXE มาพรอมกับชุดขายผลิตภัณฑซึ่งคุณสามารถใชเก็บ LUXE 

หรือสิ่งของอื่นได

LUXE มีอุปกรณเสริมตางๆ ดังตอไปนี้

TH
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3 เริ่มใชงาน

ภาพรวมทั่วไปของ LUXE

 
a ไมโครโฟน

b FM /  /  ปุ่มปรับเลือกแบบสไลด

c จอแสดงผล LCD

d แจ็คหูฟง

e  ชองเสียบ USB

f /  เลน/หยุดชั่วคราว/โทรศัพท

g  /  เพิ่ม/ลดระดับเสียง

h  /  เลื่อนดู 

i รีเซ็ต

j  /  เปด/ปด / Bluetooth®

ภ
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ภาพรวมการควบคุมอยางละเอียด

LUXE มีตัวเลือกการควบคุมดังนี้

โหมด ฟงกชัน ขั้นตอน
 /  / กด 1x: สลับไปมาระหวางเลนและหยุดชั่วคราว

กด 1x ที่ตอนตนของเพลง: ไปที่ตอนตนของเพลงกอนหนา

กด 1x ขณะเลน: ไปที่ตอนตนของเพลงปจจุบัน

กดคางไวขณะเลน: สแกนถอยหลังผานตามเพลงปจจุบัน

กด 2x: ขามไปยังโฟลเดอรกอนหนา (หากมีโฟลเดอร)
กด 1x: ไปที่ตอนตนของเพลงถัดไป

กดคางไวขณะเลน: สแกนตามเพลงปจจุบันไปขางหนา

กด 2x: ขามไปยังโฟลเดอรถัดไป (หากมีโฟลเดอร)
 / กด 1x: เพิ่ม / ลดระดับเสียงทีละหนึ่งขั้น

กดคางไว: เพิ่ม / ลดระดับเสียงอยางรวดเร็ว

กดทั้งสองปุ่มพรอมกัน: สลับไปมาระหวางเปด / ปด FullSound™
 / กดค างไว  2 วินาที: สลับไปมาระหวางเปด / ปด LUXE

กดคางไว 4 วินาที: เปดใชงานโหมดจับค Bluetooth® แบบบังคับ
FM  / กด 1x: สลับไปมาระหวางปดเสียงและเปดเสียงวิทยุ

กด 1x: สแกนความถี่ลง

กดคางไว: ขามไปยังความถี่ตลงอยางรวดเร็ว
กด 1x: สแกนความถี่ขึ้น

กดคางไว: ขามไปยังความถี่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว
 / กด 1x: เพิ่ม / ลดระดับเสียงทีละหนึ่งขั้น

กดคางไว: เพิ่ม / ลดระดับเสียงอยางรวดเร็ว
 / กด 1x: สลับไปมาระหวางเปด Bluetooth® และปด Bluetooth®

กดคางไว 2 วินาที: สลับไปมาระหวางเปด / ปด LUXE
 / กด 1x เมื่อมีสายเขา: รับสายเรียกเขา

กดคางไวเมื่อมีสายเขา: ปฏิเสธสายเรียกเขา

กด 1x ระหวางใชสาย: วางสายปจจุบัน

กด 2x ระหวางใชสาย: สลับไปมาระหวางปดเสียง / เปดเสียงไมโครโฟน

กด 2x: หมุนทวนหมายเลขที่ใชลาสุดอัตโนมัติ (สายเรียกเขา หรือสายโทรออก)
 / กด 1x: เพิ่ม / ลดระดับเสียง

กดคางไว: เพิ่ม / ลดระดับเสียงอยางรวดเร็ว
 / กด 1x: สลับไปมาระหวางเปด Bluetooth® และปด Bluetooth®

กดระหวางใชสาย: สลับสายปจจุบันไปมาระหวางโทรศัพทมือถือและ LUXE

กดคางไว 2 วินาที: สลับไปมาระหวางเปด / ปด LUXE

ปุ่มปรับเลือกแบบสไลด FM /  /  :

FM
เล ือกสถาน ีว ิทย ุ 

FM

เลือกแหลงขอมูลเพลง เลือกโหมดเลนสลับ* 

แหลงขอมูลเพลง

* ในโหมดเลนสลับ LUXE จะเลนเพลงในลักษณะสมลำดับ

TH
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เชื่อมตอหูฟงและสายตอหูฟง

หูฟงที่ใหมามีไมโครโฟนในตัว 

 
ไมโครโฟนบน LUXE จะปดใชงานอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมตอหูฟงที่ใหมา

สายขนาดสั้นของหูฟงที่ใหมาออกแบบขึ้นเพื่อไมใหสายพันกัน

 
สายตอหูฟงที่ใหมาสามารถใชเปนสายอากาศวิทยุ FM เพื่อใหรับสัญญาณวิทย

ุไดดียิ่งขึ้น

เชื่อมตอที่ชารจแบตเตอรี่ที่ใหมา (เฉพาะเวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษ

าเกาหลีเท่านั้น)

1 ตรวจสอบวาแหลงจายไฟในทองถิ่นของคุณตรงกับขอมูลจำเพาะของแบต

เตอรี่

2 ใชสาย USB ที่ใหมาเชื่อมตอกับ LUXE ดวยที่ชารจแบตเตอรี่ที่ใหมา

3 เชื่อมตอปลั๊กไฟ AC ของที่ชารจเขากับเตารับที่เหมาะสม

LUXE ชารจไฟ »

สัญญาณไฟ LED และความหมายตางๆ

LUXE มีสัญญาณไฟ LED ดังตอไปนี้:

ไฟ LED การเปด/ปด สำหรับการแจงเตือนเกี่ยวกับการเปด/ปดทั้งหมด •	
= สีแดง

Bluetooth® สำหรับการแจงเตือนเกี่ยวกับ Bluetooth® ทั้งหมด = •	
สีฟา (เปนสีเหลืองสำหรับ LUXE ในเวอรชันสีแดง)

ตอไปนี้คือสัญญาณไฟ LED การเปด/ปดและความหมายตางๆ:

สัญญาณไฟ ความหมาย
เปดและปดหนึ่งครั้ง (ประมาณ 1 

วินาที)

LUXE เปด / ปดอย

กะพริบเร็ว 1 นาที แบตเตอรี่เหลือนอย
กะพริบ 1 ครั้งทุกๆ 3 วินาที กำลังชารจ LUXE
ไฟ LED เปดอย ชารจแบตเตอรี่ LUXE เต็มแลว 

(เปดอยจนกวาจะถอดปลั๊ก LUXE)

ตอไปนี้คือสัญญาณไฟ LED สำหรับ Bluetooth® และความหมายตางๆ:

สัญญาณไฟ ความหมาย
กะพริบเร็ว 2 นาที LUXE อยในโหมดจับค Bluetooth®
กะพริบ 1 ครั้งทุกๆ 5 วินาที มีการเชื่อมตอ Bluetooth® 

(รวมทั้งระหวางใชสาย)
กะพริบเร็ว (มีการซิงโครไนซกับเ

สียงเรียกเขา)

สายเรียกเขาบนโทรศัพทมือถือ

กะพริบ 2 ครั้งทุกวินาที Bluetooth® พยายามเชื่อมตออีกครั้ง

เชื่อมตอและชารจ

LUXE มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจไดดังนี้

ชารจไดโดยตรงจากแหลงจายไฟ (ดวยที่ชารจแบตเตอรี่ที่ใหมา) •	
* เฉพาะเวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษาเกาหลีเท่านั้น

ดวยพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร (ดวยสาย USB ที่ใหมา)•	

เชื่อมตอสาย USB ที่ใหมา

1 เชื่อมตอปลั๊ก USB ของสาย USB ที่ใหมาเขากับพอรต USB 

ที่วางบนเครื่องคอมพิวเตอร

2 เชื่อมตอปลั๊ก USB ขนาดเล็ก ของสาย USB ที่ใหมาเขากับแจ็ค USB 

ขนาดเล็ก บน LUXE

3 เปดเครื่องคอมพิวเตอร

LUXE ชารจไฟ »

Note

สำหรับการใชงานครั้งแรก ใหชารจ LUXE เปนเวลา 3 ชั่วโมง •
ภาพแอนิเมชั่นแสดงการชารจหยุดลง และไอคอน  •  ปรากฏขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบ
วนการชารจ
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2 คลิกขวาที่ Philips GoGear Luxe

3 เลือก Install Philips Device Manager

4 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อติดตั้ง Philips Device Manager 

ใหเสร็จสมบูรณ

ไมพบไฟลบน LUXE ใชหรือไม

1 ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตแลว

2 ใหเลือก My Computer (WindowsXP® / Windows2000®) / 

 Computer (WindowsVista®)

3 คลิกขวาที่ Philips GoGear Luxe

4 เลือก Install Philips Device Manager from the Internet

5 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อติดตั้ง Philips Device Manager 

จากอินเตอรเน็ตใหเสร็จสมบูรณ

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth® ในครั้งแรก

LUXE ไดรับการตั้งคาและพรอมที่จะเชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือเครื่องแรกที 

่คนหา Bluetooth® ไดและเปดใชงาน Bluetooth® 

ภายในชวงระยะสัญญาณ 

1 กด  /  คางไว 4 วินาทีเพื่อเปด LUXE

 
ไฟ LED การเปด/ปดจะกะพริบหนึ่งครั้งเพื่อแสดงวา LUXE  »

เปดอย 

ไฟ LED สำหรับ Bluetooth® จะกะพริบเร็วๆ  »

เพื่อแสดงโหมดการจับค

บนโทรศัพทมือถือของคุณ หากจำเปนตองใชรหัสผานใหปอน  »

0000 เปนรหัสผานสำหรับ LUXE 

LUXE จะเชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือเครื่องแรกที่คนหา  »

Bluetooth® ไดและเปดใชงาน Bluetooth® ซึ่งอยภาย 

ในชวงระยะสัญญาณ

การเชื่อมตอ Bluetooth® เสร็จเรียบรอยแลว...

ไฟ LED สำหรับ Bluetooth® จะกะพริบหนึ่งครั้งทุกๆ 5 วินาที  »

เพื่อแสดงวาการเชื่อมตอ Bluetooth® เสร็จเรียบรอยแลว

Note

สำหรับการใชงานครั้งแรก ใหชารจ LUXE เปนเวลา 3 ชั่วโมง •
ภาพแอนิเมชั่นแสดงการชารจหยุดลง และไอคอน  •  ปรากฏขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบ
วนการชารจ

การแสดงระดับแบตเตอรี่

หนาจอจะแสดงระดับสถานะแบตเตอรี่โดยประมาณดังตอไปนี้:

100% 75% 50% 25% 0%

หนาจอแสดงแบตเตอรี่กะพริบแสดงวาแบตเตอรี่ใกลจะหมด  »

เครื่องเลนจะบันทึกการตั้งคาทั้งหมดไวและจะปดเครื่องภายใน 

60 วินาที

Note

แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำนวนรอบของการชารจที่จำกัด อายุการใชงานของแบตเตอ •
รี่และจำนวนรอบของการชารจจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา
ภาพแอนิเมชั่นแสดงการชารจหยุดลง และไอคอน  •  ปรากฏขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบ
วนการชารจ

ติดตั้งซอฟตแวร Philips Device Manager

ความตองการดานระบบ:

Windows® (2000, XP, Vista)•	
Pentium III 800 MHz processor หรือสูงกวา•	
128 MB RAM•	
พื้นที่บนฮารดดิสก 500 MB•	
การเชื่อมตออินเตอรเน็ต•	
Microsoft® Internet Explorer 6.0 หรือใหมกวา•	
พอรต USB•	

1 เชื่อมตอปลั๊ก mini USB ของสาย USB ที่ใหมาเขากับ LUXE

2 เชื่อมตอปลั๊ก USB มาตรฐานของสายที่ใหมาเขากับเครื่องคอมพิวเตอร

หนาตางปอปอัปจะปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร »

3 จากหนาตางปอปอัป ใหเลือก Install Philips Device Manager

4 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อติดตั้ง Philips Device Manager 

ใหเสร็จสมบูรณ

หากหนาตางปอปอัปไมปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร...

1 ใหเลือก My Computer (WindowsXP® / Windows2000®) / 

 Computer (WindowsVista®)

TH
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บนโทรศัพทมือถือของคุณ หากจำเปนตองใชรหัสผานใหปอน  »

0000 เปนรหัสผานสำหรับ LUXE 

การเชื่อมตอ Bluetooth® เสร็จเรียบรอยแลว...

ไฟ LED สำหรับ Bluetooth® จะกะพริบหนึ่งครั้งทุกๆ 5 วินาที  »

เพื่อแสดงวาการเชื่อมตอ Bluetooth® เสร็จเรียบรอยแลว

คุณสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธสายเรียกเขาโทรศัพทมือถือดวย  »

LUXE

เมื่อมีการเชื่อมตอเกิดขึ้น LUXE จะเชื่อมตอกับโทรศัพทมือ

ถือของคุณอีกครั้งโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปดสวิตช LUXE 

(ในการใชคุณสมบัตินี้ คุณตองเปดใชงานคุณสมบัติการเชื่อมตออีก

ครั้งในโทรศัพทมือถือของคุณ)

การเชื่อมตอ Bluetooth® ลมเหลว...

หนาจอจะแสดงไอคอน Bluetooth® ที่มีกากบาททับ »

1 ทำขั้นตอนการจับคแบบบังคับซๆ จนกวาการจับคจะเสร็จเรียบรอย

Note

การเชื่อมตอ Bluetooth® ตองมีระยะหางระหวาง LUXE และโทรศัพทมือถือขอ •
งคุณไมเกิน 10 เมตร 
เพื่อเปนการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ LUXE จะยกเลิกความพยายามในการเชื่อมตอ  •
Bluetooth™ ที่ไมสำเร็จหลังจากผานไป 10 นาที

ถายโอนเพลงไปยัง LUXE

LUXE จะปรากฏใน Windows® Explorer เหมือนกับอุปกรณการจัด

เก็บความจุสูง USB คุณสามารถถายโอนและจัดไฟลเพลงไปยัง LUXE 

ไดโดยวิธีเชื่อมตอ USB

1 คลิกและไฮไลตเพลงที่คุณตองการถายโอนระหวางเครื่องคอมพิว 

เตอรและ LUXE อยางนอยหนึ่งเพลง

2 ใชวิธีการลากแลวปลอยเพื่อทำใหการถายโอนเสร็จสมบูรณ

Tip

ในการถายโอนเพลงในแผน CD ไปยังเครื่องเลน: ริป (แปลง) เพลงตางๆ ในแผน  •
CD เปนไฟล MP3/WMA ไดดวยซอฟตแวร Windows® Media Player 
คัดลอกไฟลลง LUXE ดวย Windows® Explorer โปรแกรมฟรีเหลานี้สามารถดาว
นโหลดไดจากอินเตอรเน็ต

คุณสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธสายเรียกเขาโทรศัพทมือถือดว »

ย LUXE

เมื่อมีการเชื่อมตอเกิดขึ้น LUXE จะเชื่อมตอกับโทรศัพทมือ

ถือของคุณอีกครั้งโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปดสวิตช LUXE 

(ในการใชคุณสมบัตินี้ คุณตองเปดใชงานคุณสมบัติการเชื่อมตออีก

ครั้งในโทรศัพทมือถือของคุณ)

การเชื่อมตอ Bluetooth® ลมเหลว...

หนาจอจะแสดงไอคอน Bluetooth® ที่มีกากบาททับ »

1 ทำตามขั้นตอนการตั้งคา Bluetooth® ดวยการจับคแบบบังคับ (see 

‘การตั้งคา Bluetooth® ดวยการจับคแบบบังคับ’ on page 11) 

จนกวาการจับคจะเสร็จเรียบรอย

Note

การเชื่อมตอ Bluetooth® ตองมีระยะหางระหวาง LUXE และโทรศัพทมือถือขอ •
งคุณไมเกิน 10 เมตร 
เพื่อเปนการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ LUXE จะยกเลิกความพยายามในการเชื่อมตอ  •
Bluetooth™ ที่ไมสำเร็จหลังจากผานไป 10 นาที

การตั้งคา Bluetooth® ดวยการจับคแบบบังคับ

คุณสามารถนำวิธีการจับคแบบบังคับตอไปนี้มาใชเมื่อการเชื่อมตออัตโนมั

ติลมเหลว

1 เปดโทรศัพทมือถือของคุณ

2 เปดใชงานคุณสมบัติ Bluetooth® บนโทรศัพทมือถือของคุณ

3 ตั้งคาคุณสมบัติ Bluetooth® บนโทรศัพทมือถือของคุณเพื่อใหคนหา

ได

4 ตรวจดูใหแนใจวาปด LUXE แลวเมื่อคุณเริ่มการตั้งคา

5 บน LUXE ใหกด  /  คางไวประมาณ 4 วินาที

 
LUXE จะเขาสโหมดการจับคและคนหาโทรศัพทของคุณ »

ไฟ LED การเปด/ปดจะกะพริบหนึ่งครั้งเพื่อแสดงวา LUXE  »

เปดอย 

ไฟ LED สำหรับ Bluetooth® จะกะพริบเร็วๆ  »

เพื่อแสดงโหมดการจับค
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จัดเพลงของคุณบน LUXE

LUXE ใหคุณจัดเก็บแทร็คเพลงไดนับรอยแทร็ค เพื่อเปนการจัดและชวย 

ใหคนหาเพลงไดงาย LUXE จึงใหคุณเรียงลำดับเพลงเปนโฟลเดอรได

1 ใหเปด Windows® Explorer ดวย LUXE ที่เชื่อมตอกับพอรต USB 

ของเครื่องคอมพิวเตอร 

2 สรางโฟลเดอรในอุปกรณจัดเก็บขอมูลความจุสูงของ LUXE

3 ใชวิธีการลากแลวปลอยเพื่อเรียงลำดับเพลงเปนโฟลเดอร

Tip

กดปุ่ม  •  หรือ  สองครั้งเพื่อขามผานโฟลเดอรใน LUXE 
ไปขางหนาหรือถอยหลัง ใหคุณคนหาเพลงไดอยางรวดเร็ว

TH
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ฟงเพลงของคุณ

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงดวย LUXE ที่ชารจแบตเตอรี่เต็มแลว 

ไดนานถึง 10 ชั่วโมง

1 เชื่อมตอหูฟงกับ LUXE

 
2 ใหตั้งคาปุ่มปรับเลือกแบบสไลดไปที่ตัวเลือกการเลนเพลงตัวเลือกใดตั

วเลือกหนึ่งดังตอไปนี้

•	  - โหมดเพลง (เลนเพลงที่คุณเลือก)

•	  - โหมดเลนสลับ* (เลนทุกเพลงในลักษณะสมลำดับ)

 
3 กด  /  คางไว 2 วินาทีเพื่อเปด LUXE

4 กด  /  เพื่อเริ่มเลน

  
5 กด  /  เพื่อลด / เพิ่มระดับเสียง

4 เพลิดเพลิน

เปดและปด LUXE

1 ในการสลับไปมาระหวางโหมดเปดและปด ใหกด  /  

คางไวประมาณ 2 วินาที

  
สแตนดบายและปดเครื่องอัตโนมัติ

LUXE มีคุณสมบัติสแตนดบายและปดเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งชวยใหประหยัดพล

ังงานแบตเตอรี่ 

มีการเชื่อมตอ Bluetooth™ ที่เปดใชงาน:

หลังจากอยในโหมดพัก 5 นาที (ไมมีการเลนเพลง ไมมีการกดปุ่มใดๆ) LUXE 

จะเปลี่ยนเปนโหมดสแตนดบาย

ในโหมดสแตนดบาย

จอแสดงผลจะปดสวิตช•	
แตยังคงการเชื่อมตอ Bluetooth™ ที่มีอยไว•	
LUXE จะเปลี่ยนกลับไปยังโหมดการทำงานเมื่อ

คุณกด •	  /

โทรศัพทที่มีการเชื่อมตอ Bluetooth™ ของคุณจะรับสายเรียกเขา•	
ไมมีการเชื่อมตอ Bluetooth™ ที่เปดใชงาน:

หลังจากอยในโหมดพัก 10 นาที (ไมมีการเลนเพลง ไมมีการกดปุ่มใดๆ) 

LUXE จะเปลี่ยนเปนโหมดสแตนดบาย

1 ใหกดปุ่ม  /  คางไวประมาณ 2 วินาทีเพื่อเปด LUXE
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วิทยุ

LUXE มีจูนเนอรวิทยุ FM วิธีนี้เปนวิธีฟงวิทยุ:

1 เชื่อมตอสายตอหูฟงที่ใหมา (โปรดดูที่หมายเหตุ) เขากับหูฟงที่ใหมา

2 เชื่อมตอสายตอหูฟงที่ใหมาเขากับ LUXE

 
3 กด  /  คางไว 2 วินาทีเพื่อเปด LUXE

 
4 ตั้งคาปุ่มปรับเลือกแบบสไลดไปที่ตำแหนง FM

  
หนาจอจะแสดงสัญลักษณวิทยุเปนเวลา 1 วินาที »

5 กด  /  เพื่อเพิ่ม / ลดระดับเสียง

 
Note

LUXE มีฟงกชันเลนซ  •
*ในโหมด • เลนสลับ LUXE จะเลนทุกเพลงในลักษณะสมลำดับกอนจะเลนเพลงซ

คนหาเพลงของคุณ

LUXE ใหคุณจัดเก็บเพลงไดนับรอยเพลง

1 กด  หรือ  เพื่อคนหาเพลง

 
2 กด  /  เพื่อสลับไปมาระหวางเลนและหยุดชั่วคราว

  
Note

เครื่องเลนนี้ไมสนับสนุนเพลง WMA ที่มีการเขารหัสปกปองลิขสิทธิ์ (Digital Rights  •
Management - DRM) ที่ซื้อจากอินเตอรเน็ต

TH
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Note

เพื่อใหรับสัญญาณไดดี ใหรักษาระยะหางระหวาง LUXE และโทรศัพทมือถือขอ •
งคุณไมเกิน 10 เมตร

โทรออกหมายเลขที่ใชลาสุด

คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขลาสุดที่ลงทะเบียนไวไดดังนี้

1 กด  /  สองครั้งอยางรวดเร็ว เพื่อโทรออกหมายเลขที่โทรเขา/หมายเ

ลขที่คุณโทรออกลาสุด

2 หากตองการวางสาย ใหกด  /  อีกครั้ง

โอนสายกลับไปยังโทรศัพทของคุณ

LUXE ใหคุณสามารถรับสายเรียกเขาจากโทรศัพทมือถือ และโอนสายกลับไป

ยังโทรศัพทมือถือได 

1 กด  /  เพื่อรับสาย

2 กด  /  เพื่อโอนสายกลับไปยังโทรศัพทของคุณ

กด •	  /  อีกครั้งเพื่อดึงสายกลับไปยัง LUXE อีกครั้ง

เปลี่ยนเสียงเรียกเขาของ LUXE

เมื่อมีสายเรียกเขามายังโทรศัพทมือถือที่มีการเชื่อมตอ LUXE จะแจงเตือนคุณ

ดวยเสียงเรียกเขา (ผานหูฟง) สำหรับโทรศัพทมือถือที่รองรับการสตรีมมิ่งเสียง

เรียกเขาไปยัง LUXE คุณสามารถไดยินเสียงเรียกเขาที่ปรับแตงแบบสวนตัวข

องโทรศัพทมือถือ สำหรับโทรศัพทมือถือที่ไมรองรับการสตรีมมิ่งเสียงเรียกเขา 

LUXE จะเลนเสียงเรียกเขาแบบมาตรฐาน 

คุณสามารถปรับแตงเรียกเขาแบบมาตรฐานไดดังนี้

1 ใหเปด Windows® Explorer ดวย LUXE ที่เชื่อมตอกับพอรต USB 

ของเครื่องคอมพิวเตอร 

2 ลากแลวปลอยไฟลเสียงเรียกเขาไวในโฟลเดอรที่ชื่อวา 

RINGTONE ใน LUXE

3 ในครั้งตอไปที่โทรศัพทมือถือของคุณมีสายเรียกเขา LUXE 

จะเลนเสียงเรียกเขาที่คุณปรับแตง

Note

หากโฟลเดอร RINGTONE มีไฟลเสียงเรียกเขามากกวาหนึ่งไฟล LUXE  •
จะเลนไฟลตามลำดับตัวอักษรและตัวเลข

  
6 กด  /  เพื่อลด / เพิ่มคลื่นความถี่วิทยุ (กดปุ่มคางไวเพื่อสแกนหา

คลื่นความถี่วิทยุลง / ขึ้น)

  
Note

สายตอหูฟงที่ใหมาจะทำหนาที่เปนสายอากาศวิทยุ คุณตองเชื่อมตอสายตอและหูฟ •
งใหถูกตองเพื่อใหสามารถรับสัญญาณไดดี

การใชโทรศัพท

รับโทรศัพท

คุณสามารถเชื่อมตอ LUXE กับโทรศัพทมือถือดวย Bluetooth® 

และรับสายเรียกเขาไดบน LUXE

1 ทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมตอเครื่องเลนกับโทรศัพทมือถือดวย 

Bluetooth®

2 เชื่อมตอชุดหูฟงที่ใหมา

เมื่อมีสายเรียกเขา LUXE จะแจงเตือนคุณดวยเสียงเรียกเขา LUXE 

จะปดเสียงวิทยุ หรือเพลงที่เปดใชงานอยในปจจุบัน

หนาจอจะแสดงสัญลักษณโทรศัพทมือถือตามดวยชื่อ หรือหมายเลขโท

รศัพทของผโทร ถามี (สำหรับผโทรที่ไมรจัก หนาจอจะแสดงจุด 

3 จุด) 

3 กด  /  เพื่อรับสาย

กด •	  /  คางไวเพื่อปฏิเสธสาย 

4 หากตองการวางสาย ใหกด  /  อีกครั้ง
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ใช LUXE เพื่อจัดเก็บและพกพาไฟลขอมูล

คุณสามารถใช LUXE เพื่อจัดเก็บและพกพาไฟลขอมูลได

1 เชื่อมตอ LUXE เขากับคอมพิวเตอรของคุณ

2 ในเครื่องคอมพิวเตอร ใหเปด Windows® Explorer

3 ใชวิธีการลากแลวปลอยเพื่อคัดลอกไฟลขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร

ไปยัง LUXE

TH
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5 การแกปญหา

ฉันจะรีเซ็ตเครื่องเลนของฉันอยางไร

ใหเสียบปลายปากกา หรือวัตถุใดๆ ลงในชองรีเซ็ตที่อยตรงดานลางข •

อง LUXE กดคางไวจนกวาเครื่องเลนจะปด

หากตัวเลือกรีเซ็ตดังกลาวทำงานไมสำเร็จ ใหทำตามขั้นตอนวิธีกคืน  •

LUXE ดวย  Philips Device Manager ดังนี้

1 ในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ใหเลือก Start > Programs > Philips 

Digital Audio Player > GoGear LUXE Device Manager > 

Philips Device Manager เพื่อเขาส Philips Device Manager

2 กดปุ่มปรับระดับเสียง  คางไวขณะคุณเชื่อมตอ LUXE 

กับเครื่องคอมพิวเตอร

  
3 กดปุ่มคางไวจนกวา Philips Device Manager จะเห็น LUXE 

และเขาสโหมดการกคืน

4 ในเครื่องคอมพิวเตอร ใหคลิกปุ่ม Repair และทำตามคำแนะนำของ 

 Philips Device Manager เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการกคืนใหเ

สร็จสมบูรณ

5 เมื่อทำการกคืนเสร็จสมบูรณแลว ใหยกเลิกการเชื่อมตอ LUXE 

จากเครื่องคอมพิวเตอร

6 เริ่มการทำงาน LUXE อีกครั้ง
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6 ขอมูลทางดานเทคนิค

พลังงาน

แหลงจายไฟ:

แบตเตอรี่ภายใน 150mAh Li-ion 

แบบชารจได

เวลาเลน (เพลง/วิทยุ): 10 ชั่วโมง

เวลาสแตนดบาย: 100 ชั่วโมง

เวลาสนทนา (โทรศัพท): 4 ชั่วโมง

สื่อจัดเก็บขอมูล

ความจุหนวยความจำภายใน:

SA242x/BT 2GB NAND Flash

SA244x/BT 4GB NAND Flash

ซอฟตแวร

Philips Device Manager: 

เพื่อเรียกคืนและอัปเกรด
ความตองการดานระบบ:

Windows® 2000, XP, Vista

Pentium III 800 MHz processor 

หรือสูงกวา

128 MB RAM

พื้นที่บนฮารดดิสก 500 MB

การเชื่อมตออินเตอรเน็ต

Microsoft® Internet Explorer 

6.0 หรือใหมกวา

การดเสียง

พอรต USB

การเชื่อมตอ

Bluetooth®

หูฟง 3.5 มม. 

USB 2.0 ความเร็วสูง

คุณสมบัติการเชื่อมตอ Bluethooth®:

การจัดการการโทร: รับ/ปฏิเสธ/วางสาย 

สลับการทำงานระหวางการโทรและ

การฟงเพลง

แสดงชื่อของผโทร

เสียง

คุณภาพเสียง: FullSound™

แยกชอง: 45dB

การตอบสนองความถี่: 20 - 18 kHz

กำลังเอาตพุต: 2x 2.4 mW

อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: 

> 84 dB

เลนเสียง

รูปแบบการบีบอัด:

อัตราบิต MP3: 8-320 kps และ VBR

อัตราการสมตัวอยาง MP3: 8, 11.025, 

16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz

อัตราบิต WMA (ที่ไมมีการปกปองลิข

สิทธิ์): 5 - 192 kbps VBR

อัตราการสมตัวอยาง WMA: 8, 

11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 

48 kHz
จอแสดงผล

LCD แบ็คไลทสีขาว ความละเอียด 

96 x 16 พิกเซล

การถายโอนเพลง

ลากแลวปลอยใน Windows® 

Explorer

รูปแบบไฟลเพลงที่รองรับ

LUXE รองรับรูปแบบไฟลเพลงตอไปนี้

MP3•	
WMA ที่ไมมีการปกปองลิขสิทธิ์•	

TH
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7 Glossary

B

Bluetooth®

Bluetooth® คือโปรโตคอลไรสายในคลื่นชวงสั้น ซึ่งอนุญาตใหอุปกรณมือถือ

ใชขอมูลและแอปพลิเคชันรวมกันไดโดยไมตองกังวลเกี่ยวกับการใชสายเคเ

บิลหรืออินเทอรเฟซที่ไมรองรับการใชงานรวมกัน คำนี้นำมาจากพระนามของ

กษัตริยชาวไวกิ้งที่รวบรวมประเทศเดนมารกใหเปนหนึ่งเดียวกัน ทำงานที่ระดับ 

2.4 GHz สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ bluetooth.com 

F

FullSound

FullSound™ เปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่ออกแบบโดย Philips FullSound™ 

จะคืนความละเอียดของสัญญาณเสียงของดนตรีที่ถูกบีบอัด และปรับแตงเพื่อให

เสียงที่ทรงพลังโดยไมผิดเพี้ยน 

L

LCD (Liquid Crystal Display)

อาจเรียกไดวาเปนวิธีที่ใชกันโดยทั่วไปในการแสดงขอมูลภาพบนอุปกรณอิเล็

กทรอนิกสที่ไมใชคอมพิวเตอร

M

MP3

รูปแบบของไฟลที่มีระบบบีบอัดขอมูลเสียง MP3 ยอมาจาก Motion Picture 

Experts Group 1 (หรือ MPEG-1) Audio Layer 3 ดวยขอมูลรูปแบบ MP3 

ทำให CD-R หรือ CD-RW หนึ่งแผนสามารถบรรจุขอมูลมากกวาซีดีทั่วไ

ปถึง 10 เทา 

W

WMA (Windows Media Audio)

รูปแบบไฟลเสียงที่ Microsoft เปนเจาของ และเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยี 

Microsoft Windows Media ซึ่งไดแก เครื่องมือ Microsoft Digital Rights 

Management เทคโนโลยีการเขารหัสสัญญาณ Windows Media Video 

และเทคโนโลยีการเขารหัสสัญญาณ Windows Media Audio 

ก

การสตรีม

เทคนิคการถายโอนขอมูล ซึ่งสามารถประมวลผลขอมูลในรูปของสตรีมที่มีก 

ารถายโอนอยางสมเสมอและตอเนื่อง เทคโนโลยีการสตรีมมักนำไปใชบนอินเทอ

รเน็ต เนื่องจากผใชจำนวนมากเชื่อมตอดวยความเร็วที่ไมสูงนักและไมสามารถดา

วนโหลดไฟลมัลติมีเดียขนาดใหญไดเร็วพอ ดวยเหตุนี้การสตรีมจ 

ึงชวยใหเบราเซอรหรือปลั๊กอินที่เปนไคลเอ็นตสามารถแสดงผลขอมูลไดทันทีโดย

ไมตองรอใหการถายโอนขอมูลทั้งหมดเสร็จสิ้น

ร

ระดับเสียง

ระดับเสียง คือ คำที่ใชบอยที่สุดในการบงบอกถึงการควบคุมระดับความดังของ

สัญญาณเสียง นอกจากนี้ยังใชเปนฟงกชันในการควบคุมความดังในอุปกรณอิเล็

กทรอนิกสหลายประเภทอีกดวย

เ

เดซิเบล (dB)

หนวยที่ใชวัดระดับพลังหรือความเขมเสียง

เลนแบบสม

คุณสมบัติการเลนไฟลเสียง (แทร็ค) แบบสม
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