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ต้องการความช่วยเหลือ?
โปรดเยี่ยมชม
www.philips.com/welcome
ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้วัสดุสนับสนุนที่สมบูรณ์แบบต่างๆ เช่น
คู่มือผู้ใช้ ซอฟต์แวร์อัปเกรดล่าสุด และคำตอบสำหรับคำถาม
ที่พบบ่อยๆ
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มีคู่มือหรือไม่?

คุณมีคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด และ FAQ บนแผ่น CD ที่มาพร้อมกับเครื่องเล่นของคุณ นอกจากนี้
คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์เดียวกันได้จากเว็บไซต์นี้: www.philips.com/support

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

เนื่องจากคุณสามารถอัปเกรดผลิตภัณฑ์ของคุณได้ เราแนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของ
คุณบนเว็บไซต์ www.philips.com/welcome เพื่อที่เราจะสามารถแจ้งให้คุณทราบทันทีที่มี
การอัปเกรดฟรีให้ดาวน์โหลด

อย่าลืมเกี่ยวกับการอัปเกรด

เราทราบว่าคุณจะสนุกสนานกับผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไปอีกเป็นเวลานาน เพื่อสมรรถนะที่ดีที่สุด
เราแนะนำให้คุณตรวจสอบที่เว็บไซต์ www.philips.com/support เป็นประจำ เพื่อดูอัปเดตของ
ซอฟต์แวร์ล่าสุด และตัวจัดการเฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณฟรี ดาวน์โหลดเหล่านี้
จะช่วยคุณปรับปรุงสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดีที่สุด และเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการ
สนับสนุนรูปแบบเสียงใหม่ๆ ในอนาคต
สนุกสนานกับประสบการณ์การฟังเพลงใหม่ของคุณ
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หูฟัง

TH

มีอะไรอยูใ่ นกล่อง
สายเคเบิล USB

Philips GoGear audio video player

สายร้อยคอ

SA2815
SA2825
SA2845
SA2885

Quick start guide
1 Install
2 Connect
and Charge
3 Transfer
4 Enjoy

CD-ROM

คู่มือการเริ่มต้นอย่างเร็ว

มีอะไรอื่นอีกทีคุณจำเป็นต้องใช้

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ที่มี:
Windows 2000, XP or Vista
โปรเซสเซอร์ระดับ Pentium III ความเร็ว
800MHz ขึ้นไป
CD-ROM ไดรฟ์
128 MB RAM
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 500MB
พอร์ต USB
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (ควรมี)
Microsoft Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
33
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ภาพรวมของตัวควบคุม
และการเชื่อมต่อต่างๆ
A

B

C

J

I

D

H

E

A p

แจ็คหูฟัง

B y / 2;

เปิด/ปิดเล่น/บันทึก/
หยุดชั่วคราว
ยืนยันการเลือก

C

ถอยกลับหนึ่งระดับ
(กดค้างเพื่อกลับไปยัง
เมนูราก)

D - VOL +

เพิ่ม/ลดระดับเสียง
(กดค้างเพื่อเพิ่ม/ลด
ระดับเสียงอย่างเร็ว)

E MIC

ไมโครโฟน

F

สไลเดอร์ กดสไลเดอร์ค้างเพื่อ
ล็อค/ปลดล็อคทุกปุ่ม
(ยกเว้น -Vol+)

G RESET

G

34

F

H
I REC
J 1

ขั้วต่อ USB
บันทึก (กดยาว)
ข้ามย้อนกลับ (กดค้าง
เพื่อข้ามอย่างเร็ว)

2

ข้ามไปข้างหน้า (กด
ค้างเพื่อข้ามอย่างเร็ว)

3/4

เลื่อนขึ้น/ลง (กดค้าง
เพื่อเลื่อนอย่างเร็ว)
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ติดตั้ง

TH

1

2008-02-19

1 ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณลงใน CD ROM ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง Philips Device Manager (โปรแกรมจัดการ
อุปกรณ์ของฟิลิปส์) ให้สมบูรณ์

2

เชื่อมต่อและชาร์จ

A เชื่อมต่อไปยังพีซี
เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับพีซี เครื่องเล่นจะชาร์จโดยอัตโนมัติ

1 ก่อนที่คุณจะใช้เครื่องเล่นเป็นครั้งแรก ให้ชาร์จทิ้งไว้อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
> แบตเตอรี่* จะชาร์จพลังงานจนเต็ม 100% หลังจาก 4 ชั่วโมง และชาร์จพลังงานได้ 80%
หลังจาก 2 ชั่วโมง
2 เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ที่ให้มาเข้ากับพอร์ตมินิ USB ที่ส่วนล่างของเครื่องเล่น และปลายอีก
ด้านหนึ่งเข้ากับพีซีของคุณ
> เครื่องเล่นจะเริ่มชาร์จทันทีที่เชื่อมต่อเข้ากับพีซีของคุณ

35

sa28xx_QSG_22th.qxd

2008-02-19

11:30 AM

Page 36

B อ่านตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่บนเครื่องเล่นของคุณ
พลังงานโดยประมาณของแบตเตอรี่ของคุณจะแสดงดังนี้:
เต็ม

สองในสาม

ครึ่งหนึ่ง

เหลือน้อย

ว่าง

หมายเหตุ แบตเตอรี่ใกล้หมด หน้าจอแบตเตอรี่ต่ำ
จะกะพริบ เครื่องเล่นจะบันทึก
การตั้งค่าทั้งหมดและสิ่งที่บันทึกยังไม่เสร็จ และปิดเครื่องในเวลาน้อยกว่า 60 วินาที

3

ถ่ายโอน

เครื่องเล่นจะปรากฏเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่แบบ USB ใน Windows Explorer ระหว่างการ
เชื่อมต่อ USB คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์ และถ่ายโอนเพลงไปยังเครื่องเล่นของคุณ

A ถ่ายโอนเพลง
1 คลิกและไฮไลต์เพลงหนึ่งเพลง หรือหลายเพลงที่ต้องการถ่ายโอนระหว่างเครื่องเล่น
และคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 ใช้วิธีลากและปล่อย เพื่อทำการถ่ายโอนให้สมบูรณ์
เทคนิค ในการถ่ายโอนเพลงจาก CD ไปยังเครื่องเล่น ให้ใช้ซอฟต์แวร์เช่น Musicmatch Jukebox
หรือ Windows Media Player เพื่อริป (แปลง) เพลงบน CD เพลงของคุณไปเป็นไฟล์ MP3/WMA
คัดลอกไฟล์ลงในเครื่องเล่นเพลงดิจิตอลผ่านทาง Windows Explorer คุณสามารถดาวน์โหลด
เวอร์ชั่นฟรีของโปรแกรมเหล่านี้ได้จากอินเตอร์เน็ต

36
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สนุกสนาน

TH

4

2008-02-19

A เปิดเครื่องและเล่น
ในการเปิดเครื่อง, กด 2; จนกระทั่งหน้าจอแสดงข้อความต้อนรับของฟิลิปส์ (Philips)
ในการปิดเครื่อง, กด 2; ค้างไว้; จนกระทั่งจอแสดงผลดับ
เทคนิค ถ้าเครื่องเล่นไม่ได้ทำงาน และไม่มีการกดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 10 นาที เครื่อง
จะปิดโดยอัตโนมัติ

B เมนูหลัก
ดนตร
วิทย
สิ่งที่บันทึก
มุมมองโฟลเดอร
การตั้งค่า

เล่นแทร็กเพลงดิจิตอลของคุณ
ฟังวิทยุ FM
สร้างหรือฟังสิ่งที่บันทึกไว้
แสดงไฟล์ในโฟลเดอร์
แสดงไฟล์ในโฟลเดอร์

C เคลื่อนที่ในเมนู
เครื่องเล่นมีระบบการจัดเรียงเมนูที่คุณสามารถเรียนรู้ได้เอง เพื่อแนะนำคุณตลอด
การตั้งค่าและการทำงานต่างๆ
เป้าหมาย
กลับไปเมนูก่อนหน้า

การกระทำ
กด

กลับไปเมนูหลัก

กด ค้างไว้

เลื่อนภายในเมนูต่างๆ

กด 2; หรือ

เลื่อนระหว่างรายการ

กด 3 หรือ 4

การเลือกตัวเลือก

กด 2;
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(โหมดเล่นสำหรับสิ่งที่บันทึกด้วย)

เครื่องเล่นมีตัวเลือกโหมดดนตรีต่อไปนี้:
เป้าหมาย
เล่น / หยุดดนตรี
ชั่วคราว

การกระทำ
กด 2;

ข้ามไปยังไฟล์เสียงถัดไป กด 2
กลับไปเพลงก่อนหน้า

กด 1 ค้างไว้

เดินหน้าอย่างเร็ว

กด 2 ค้างไว้

วิทยุ

จากเมนูหลัก เลือก

เป้าหมาย
ถอยหลังอย่างเร็ว
กลับไปเรียกดูเมนู

การกระทำ
กด 1 ค้างไว้
กดปุ่ม

เพิ่มระดับเสียง
ลดระดับเสียง

กด Vol +
กด Vol -

เพื่อเข้าไปยังโหมดวิทยุ

เชื่อมต่อหูฟัง
หูฟังที่ให้มาทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ ให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อหูฟังอย่างเหมาะสมเพื่อการรับ
สัญญาณที่ดีที่สุด

ปรับสัญญาณอัตโนมัติ
1 จากเมนู วิทยุ , เลือก Auto tune (ปรับสัญญาณอัตโนมัติ)
> วิทยุจะปรับสัญญาณสถานีวิทยุ และบันทึกความถี่ลงในพรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ
วิทยุสามารถเก็บสถานีวิทยุลงในพรีเซ็ตได้ถึง 20 สถานี

เล่นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
1
2
3
4
5

38

จากเมนู วิทย , เลือก Presets (พรีเซ็ต)
กด 3/4 เพื่อเลือกพรีเซ็ต, 2; เพื่อเริ่มการเล่น
กด 1/2 เพื่อเปลี่ยนไปยังพรีเซ็ตอื่น
ในการปรับความถี่สัญญาณอย่างละเอียด, กด 3/4 เร็วๆ
ในการค้นหาสัญญาณที่แรงกว่าคลื่นถัดไป, กด 3/4 แบบยาว
ในการออกจากวิทยุ, กด
แบบยาว
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TH

บันทึกจากวิทยุ FM ในขณะที่วิทยุกำลังเล่น
1 ในการเริ่มการบันทึก, กด REC แบบยาว
2 ในการหยุดการบันทึก, กด
3 ในการจัดเก็บสิ่งที่บันทึก 2; กด
• ในการยกเลิก, กด
• ในการออกจากวิทยุ, กด
แบบยาว

สิ่งที่บันทึก
คุณสามารถบันทึกเสียงด้วยเครื่องเล่นได้

สร้างสิ่งที่บันทึก
1 กด REC แบบยาวจากหน้าจอใดๆ ยกเว้น วิทยุ

> เครื่องเล่นจะบันทึก และแสดงหน้าจอการบันทึก
2 กด 2; เพื่อหยุดชั่วคราว
3 กด้
เพื่อหยุดและจัดเก็บเสียงที่บันทึกไว
> เสียงที่บันทึกไว้จะถูกเก็บลงบนเครื่องเล่น (รูปแบบชื่อไฟล์: VOICEXXX.WAV เมื่อ
XXXคือหมายเลขการบันทึกซึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ)
4 คุณสามารถพบไฟล์นี้ภายใต
> Voice (เสียง)
เทคนิค คุณสามารถหยุดการบันทึกชั่วคราว และเริ่มใหม่เมื่อใดก็ได้ ด้วยปุ่ม 2;
หมายเหตุ ในการบันทึกวิทยุ FM, ให้ดูส่วน วิทยุ

เล่นสิ่งที่บันทึก
จากเมนูหลัก เลือก
> Voice (เสียง) หรือ FM radio (วิทยุ FM)
1 เลือกเสียงบันทึกที่คุณต้องการฟัง
2 กด 2; เพื่อยืนยัน

39
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การแก้ไขปัญหา
ฉันจะรีเซ็ตเครื่องเล่นได้อย่างไร?
เสียบเข็มหรือวัตถุปลายแหลมเล็กๆ ลงในรูรีเซ็ตที่อยู่ด้านล่างของเครื่องเล่นกดค้างไว้จนกระทั่งเครื่องเล่นปิดไป

ถ้าวิธีการด้านบนไม่ได้ผล คุณต้องใช้โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ เพื่อกู้คืนเครื่องเล่นของคุณ:
1

2
3
4
5

เปิด Philips Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์) โดยกดที่ Start (เริ่ม) >
Programs (โปรแกรม) > Philips Digital Audio Player (เครื่องเล่นเสียงดิจิตอลของฟิลิปส์) >
SA28XX > Philips SA28XX Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ SA28XX ของฟิลิปส์)
บนพีซีของคุณ
กดปุ่ม 2; ค้างไว้ จนกระทั่งเครื่องเล่นของคุณเชื่อมต่อไปยังพีซี
กดปุ่มค้างไว้จนกระทั่ง Philips Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์) มองเห็นเครื่องเล่น
ของคุณ และเข้าสู่โหมดกู้คืน
คลิกปุ่ม Repair (ซ่อมแซม) และปฏิบัติตามขั้นตอนของ Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์)
หลังจากที่เครื่องเล่นได้รับการซ่อมแซมแล้ว ให้ตัดการเชื่อมต่อจากพีซี และเริ่มต้นใหม่

ต้องการความช่วยเหลือ?
คู่มือผู้ใช้

ดูคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับเครื่องเล่นของคุณ

ออนไลน์
ไปที่ www.philips.com/welcome

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิล และ
นำกลับมาใช้ซ้ำได้
เมื่อมีสัญลักษณ์รูปถังขยะติดล้อกากบาทนี้อยู่บนผลิตภัณฑ์ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ
สหภาพยุโรป 2002/96/EC
โปรดทราบเกี่ยวกับระบบการเก็บขยะที่แยกกันสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน
การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์
แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ในตัว ประกอบด้วยสารที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ให้ส่งอุปกรณ์ไปยังจุดเก็บรวบรวม
ของทางการ เพื่อนำแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะทิ้งอุปกรณ์ ควรทิ้งแบตเตอรี่ในจุดเก็บรวบรวมของทางการ
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