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ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อ
ผลิตภัณฑ์ และยินดีต้อนรับสู่
ฟิลิปส์!
เพื่อรับประโยชน์จากการสนับสนุน
ท่ีฟิลิปส์เสนอให้อย่างเต็มที่ ให้ลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่
www.philips.com/welcome

เคร่ืองเล่นเพลงและวิดีโอดิจิตอล
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ต้องการความช่วยเหลือ?
โปรดเย่ียมชม
www.philips.com/welcome
ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้วสัดสุนับสนุนทีส่มบูรณ์แบบต่างๆ เช่น คู่มือผู้ใช้ ซอฟต์แวร์
อัปเดตล่าสุด และคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยๆ
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1 ขอ้มูลเพือ่ความปลอดภัยที่สำคัญ
การบำรุงรักษาทั่วไป
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือการทำงานผิดพลาด:
• อย่าให้เคร่ืองเล่นสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไปทีเ่กิดจากอุปกรณ์ทำความร้อน หรือแสงอาทิตย์

โดยตรง
• อย่าทำเครื่องเล่นตกพื้น หรือให้วัตถุใดๆ หล่นใส่เครื่องเล่น
• อยา่ปล่อยให้เครื่องเล่นแช่ในน้ำ อยา่ใหช้่องเสยีบหูฟัง หรอืชอ่งใส่แบตเตอรี่ถูกน้ำ เนื่องจากถ้าน้ำ

เข้าไปในเคร่ือง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
• อย่าใช้สารทำความสะอาดใดๆ เช่น แอลกอฮอล์ แอมโนเนีย เบนซิน หรือวัตถุสำหรับขัด เนื่อง

จากสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เครื่องได้รับความเสียหาย
• โทรศัพท์มือถือที่เปิดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอาจทำให้เกิดการรบกวนได้
• สำรองไฟล์ของคุณ โปรดแน่ใจวา่คุณเก็บไฟลต์้นฉบับท่ีคณุดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์ของคุณไว้

ฟิลิปส์ไม่รับผิดชอบการสูญหายของข้อมูล ถ้าผลิตภัณฑ์เกิดเสียหาย หรือไม่สามารถอ่านได้ /
ใช้งานได้

• จัดการ (ถ่ายโอน, ลบ, ฯลฯ) ไฟล์เพลงของคุณด้วยซอฟต์แวร์ดนตรีที่ให้มาเท่านั้น เพื่อหลีก
เลี่ยงปัญหาต่างๆ!

เก่ียวกับอุณหภูมิขณะทำงานและขณะเก็บรักษา
• ใช้งานในสถานท่ีซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0 ถึง 35ºC (32 ถึง 95ºF)
• เก็บในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -20 ถึง 45ºC (-4 ถึง 113ºF)
• อายุการทำงานของแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ
การทดแทนช้ินส่วน / อุปกรณ์เสริม
เยี่ยมชม www.philips.com/support เพื่อสั่งซื้อช้ินส่วนทดแทน / อุปกรณ์เสริม

ความปลอดภัยในการฟัง
ฟังด้วยระดับเสียงปานกลาง
• การใช้หูฟังโดยเร่งเสียงในระดับที่สูง สามารถทำให้ระบบการรับฟังของคุณเสียได้ ผลิต

ภัณฑ์นี้สามารถผลิตเสียงในช่วงเดซิเบลซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียการรับฟังในบุคคล
ปกติ แม้ว่าจะฟังในเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที ช่วงเดซิเบลที่สูงมีให้สำหรับผู้ที่อาจมีประสบการณ์
ในการสูญเสียการรับฟังไปบางส่วนแล้ว

• เสียงสามารถทำให้เข้าใจผิดได้ เมื่อเวลาผ่านไป การฟังใน “ระดับที่สบาย” ของคุณจะปรับไป
ใช้ระดับเสียงที่สูงข้ึน ดังนั้น หลังจากที่ฟังเพลงติดต่อกันเป็นเวลานาน ระดับเสียงท่ีฟังดูเหมือน
“ปกติ” จริงๆ แล้วอาจดังมาก และเป็นอันตรายต่อระบบรับฟังของคุณ เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ต้ังระดับ
เสียงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อนที่ระบบการฟังของคุณจะปรับตัว และคงระดับเสียงไว้ที่ระดับ
น้ัน

ในการสร้างระดับเสียงที่ปลอดภัย:
• ตั้งตัวควบคุมระดับเสียงที่การตั้งค่าที่ต่ำ
• ค่อยๆ เพิ่มเสียงจนกระทั่งคุณสามารถได้ยินอย่างสบายและชัดเจน โดยไม่มีเสียงแตก
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ฟังต่อเน่ืองในช่วงเวลาที่เหมาะสม:
• การได้ยินเสียงติดต่อกันเป็นเวลานาน แม้ในระดับปกติท่ี “ปลอดภัย” สามารถทำให้สูญเสีย

การรับฟังได้เช่นกัน
• ให้แน่ใจว่าได้ใช้อุปกรณ์ของคุณอย่างเหมาะสม และหยุดพักเป็นระยะ
ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อใช้หูฟังของคุณ
• ฟังท่ีระดับเสียงที่เหมาะสม เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
• ระมัดระวังอย่าปรับระดับเสียง เน่ืองจากระบบรับฟังของคุณมีการปรับตัว
• อย่าเร่งเสียงให้สูงเกินไปจนกระทั่งคุณไม่สามารถได้ยินสิ่งต่างๆ รอบตัวคุณ
• คุณควรใช้ความระมัดระวัง หรือหยุดใช้ชั่วคราวในสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตราย
• อย่าใช้หูฟังในขณะที่ขับเคลื่อนยานพาหนะ, ขี่จักรยาน, เล่นสเก็ตบอร์ด, ฯลฯ; เนื่องจากจะให้

เกิดอันตรายจากการจราจร และเป็นการผิดกฎหมายในหลายพื้นที่
สำคัญ (สำหรับรุ่นที่มาพร้อมกับหูฟัง):
ฟิลิปส์รับประกันถึงความสอดคล้องกับพลังงานเสียงสูงสุดของเครื่องเล่นเพลง ตามท่ีกำหนดโดย
กฎข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง เฉพาะเม่ือใชก้บัหูฟังของแท้ที่ให้มาเท่าน้ัน ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนหูฟังน้ี
เราแนะนำให้คุณติดต่อร้านค้าปลีกของคุณเพื่อสั่งซื้อรุ่นทีเ่หมือนกับหูฟงัของแท้ ท่ีจำหนา่ยโดยฟิลิปส์

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ชื่อยี่ห้อและชื่อผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือองค์กรท่ีเป็นเจ้าของ
การทำซำ้เพลงโดยไม่ไดร้ับอนุญาต ไม่วา่จะดาวนโ์หลดจากอินเตอร์เน็ต หรือสร้างขึ้นจากซีดีเพลง
เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์ิ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
การทำสำเนาสื่อที่มีการปอ้งกนัดา้นลขิสิทธิโ์ดยไม่ได้รบัอนญุาต ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิว
เตอร์, ไฟล์, สัญญาณออกอากาศ และเพลง อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือเป็นการกระทำผิด
ทางอาญา คุณไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
Windows Media และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft
Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
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บันทึกของข้อมูล
ฟิลิปส์มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้ของ
ฟิลิปส์ เพื่อให้เราเข้าใจถึงลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์นี้ อุปกรณ์นี้บันทึกข้อมูลบางอย่างลง
ในตำแหน่งหน่วยความจำที่ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายของอุปกรณ์ ข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อระบุ และตรวจหา
ความล้มเหลวหรือปัญหาของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้อาจพบในขณะที่ใช้อุปกรณ์นี้ ลักษณะของตัวอย่าง
ข้อมูลที่เก็บ เช่น ระยะเวลาการเล่นในโหมดเพลง, ระยะเวลาการเล่นในโหมดวิทยุ, จำนวนครั้งที่
เครื่องอยู่ในสภาวะแบตเตอรี่ต่ำ, ฯลฯ ข้อมูลที่เก็บจะไม่ เปิดเผยถึงเนื้อหา หรือสื่อที่ใช้บนอุปกรณ์
หรือแหล่งของการดาวน์โหลด ข้อมูลที่เก็บบนอุปกรณ์จะถูกดึง และใช้เฉพาะเมื่อ ผู้ใช้คืนอุปกรณ์
มายังศูนย์บริการฟิลิปส์ และเพื่อทำให้การตรวจหาและป้องกันข้อผิดพลาดทำได้ง่ายขึ้นเท่านั้น
ข้อมูลที่เก็บนี้จะให้กับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ร้องขอ

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ
ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง
ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ซ้ำได้
เมื่อมีสัญลักษณ์รูปถังขยะติดล้อกากบาทน้ีอยู่บนผลิตภัณฑ์ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์มี
คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2002/96/EC

โปรดทราบเกี่ยวกับระบบการเก็บขยะที่แยกกันสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน
การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่ง
แวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์
แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ในตัว ประกอบด้วยสารที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ให้ส่งอุปกรณ์ไปยังจุดเก็บรวบรวมของทางการ เพื่อนำแบตเตอรี่ออกก่อนท่ีจะทิ้งอุปกรณ์ ควรทิ้ง
แบตเตอรี่ในจุดเก็บรวบรวมของทางการ

การแก้ไขดัดแปลง
การแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้
ถือเป็นโมฆะ
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2 เครือ่งเลน่ใหม่ของคุณ
เมื่อคุณซื้อเครื่องเล่นใหม่มา คุณสามารถสนุกสนานกับสิ่งต่อไปนี้:
• การเล่น MP3 และ WMA
• การดูภาพ
• การเล่นวิดีโอ
• วิทยุ FM
• การบันทึกเสียง

2.1 มีอะไรอยู่ในกล่อง
อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้มาพร้อมกับเครื่องเล่นของคุณ:

2.2 ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
เราแนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อที่จะสามารถอัปเกรดสิ่งต่างๆ ได้ฟรี ในการลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดล็อกเข้าไปยังไซต์ www.philips.com/welcome เพื่อที่เราจะ
สามารถแจ้งให้คุณทราบทันทีที่มีการอัปเดตใหม่ออกมา

สายเคเบิล
USB

คู่มือการเริ่มต้น
อย่างเร็ว

CD-ROM ที่ประกอบด้วยโปรแกรมจัดการอุปกรณ์ฟิลิปส์,
ตัวแปลงวิดีโอของฟิลิปส์, คู่มือผู้ใช้ และคำถามที่พบบ่อยๆ

หูฟังเครื่องเล่น

Philips GoGear audio video player

Quick start guide
1

2

3

4

SA3015
SA3025
SA3045

Install
Connect
and Charge
Transfer

Enjoy
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A - Vol + เพิ่ม/ลดระดับเสียง (กดค้างเพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียงอย่างเร็ว)
B แสดงไฟล์ก่อนหน้า / ดูครั้งล่าสุด / หน้าจอราก
C y / 2; เปิด / ปิด / เล่น/บันทึก / หยุดชั่วคราว / ยืนยันการเลือก
D 1 ข้ามถอยหลัง / ถอยหลังอย่างเร็ว (กดค้างเพ่ือข้ามอย่างเร็ว)

2 ข้ามไปข้างหน้า / เดินหน้าอย่างเร็ว (กดค้างเพื่อข้ามอย่างเร็ว)
3/4 เลื่อนขึ้น/ลง (กดค้างเพื่อเล่ือนอย่างเร็ว)

E ขั้วต่อ USB
F รีเซ็ต
G p แจ็คหูฟัง
H รีเซ็ต
I สไลเดอร์ กดสไลเดอร์ค้างเพื่อล็อค/ปลดล็อคทุกปุ่ม (ยกเว้น Vol+ / Vol-)

3 เร่ิมตน้การใช้งาน
3.1 ภาพรวมของตัวควบคุม และการเชื่อมต่อต่างๆ

I EFGH

C

A

B

D
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3.3 ติดตั้ง
สำคัญ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ท่ีให้มาในแผ่น CD สำหรับถ่ายโอนเพลงและ

วิดีโอ
ความต้องการของระบบ:
• Windows XP, ME หรือ 2000
• โปรเซสเซอร์ Pentium III ความเร็ว 800MHz ขึ้นไป
• RAM 128MB
• พื้นท่ีว่างบนฮาร์ดดิสก์ 500MB
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (ควรมี)
• Microsoft Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
• พอร์ต USB
1 ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณลงใน CD ROM ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง Philips Device Manager (ตัวจัดการ

อุปกรณ์ของฟิลิปส์) และ Philips Media Converter (ตัวแปลงสื่อของฟิลิปส์) ให้สมบูรณ์
ตัวแปลงสื่อของฟิลิปส์ จะแปลงคลิปวิดีโอ และภาพ JPEG ไปเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับ
เครื่องเล่น

3 ถ้าโปรแกรมติดตั้งไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ ให้เรียกดูเนื้อหาใน CD ด้วย Windows Explorer
และดับเบิลคลิกไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .exe

ทำแผ่นซีดีหาย? ไม่ต้องกังวล คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบนซีดีได้จาก
www.philips.com/support หรือ www.philips.com/usasupport (สำหรับผู้ที่อาศัยใน
สหรัฐอเมริกา)

เมนู เพื่อ
Music (ดนตรี) เล่นแทร็กเพลงดิจิตอลของคุณ
Pictures (รูปภาพ) ดูรูปภาพ
Videos (ภาพ) ดูวิดีโอ
Radio (วิทยุ) ฟังวิทยุ FM
Recording (สิ่งท่ีบันทึก) สร้างหรือฟังสิ่งที่บันทึก
Settings (การตั้งค่า) ปรับแต่งการตั้งค่าของเครื่องเล่นของคุณ

3.2 เมนูหลัก
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3.4.2 ตัวแสดงสถานะระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับพลังงานโดยประมาณของแบตเตอรี่ของคุณจะแสดงดังน้ี:

เต็ม สองในสาม ครึ่งหนึ่ง ต่ำ หมด

* แบตเตอรี่ท่ีสามารถชาร์จใหม่ได้มีจำนวนรอบในการชาร์จที่จำกัด อายุ และจำนวนครั้งใน
การชาร์จของแบตเตอรี่แตกต่างกันตามการใช้งาน และการตั้งค่า

3.4 เชื่อมต่อและชาร์จ
เม่ือคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับพีซี เครื่องเล่นจะชาร์จโดยอัตโนมัติ
3.4.1 ใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มา
1 ก่อนท่ีคุณจะใช้เครื่องเล่นเป็นครั้งแรก ให้ชาร์จทิ้งไว้อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
> แบตเตอรี่* จะชาร์จพลังงานจนเต็ม 100% หลังจาก 4 ชั่วโมง และชาร์จพลังงานได้ 80%

หลังจาก 2 ชั่วโมง

2 เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ที่ให้มาเข้ากับพอร์ตมินิ USB ท่ีส่วนล่างของเครื่องเล่น และปลาย
อีกด้านหนึ่งเข้ากับพีซีของคุณ

> เครื่องเล่นจะเริ่มชาร์จทันทีที่เชื่อมต่อเข้ากับพีซีของคุณ
หมายเหตุ เครื่องเล่นชาร์จเต็มเม่ือแอนนิเมชั่นการชาร์จหยุดเคลื่อนไหว และ แสดงขึ้น

เครื่องเล่นที่ชาร์จเต็มท่ีจะใช้ในการเล่นเพลงได้นานถึง 12 ชั่วโมง*

หมายเหตุ เม่ือแบตเตอรี่ใกล้หมด หน้าจอแบตเตอรี่ต่ำ จะกะพริบ เครื่องเล่นจะบันทึก
การตั้งค่าทั้งหมด และส่ิงที่บันทึกยังไม่เสร็จ และปิดเครื่องในเวลาน้อยกว่า 60 วินาที
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เพื่อ ทำดังนี้
กลับไปเมนูก่อนหน้า กด
กลับไปเมนูหลัก กด ค้างไว้
เลื่อนภายในเมนู กด 2; หรือ
เลื่อนภายในรายการ กด 3 หรือ 4

เลือกตัวเลือก กด 2;

เทคนิค ถ้าเครื่องหมายอยู่ในโหมดหยุด และไม่ได้กดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 10 นาที เครื่องจะ
ปิดโดยอัตโนมัติ

3.5 ถ่ายโอน
เครื่องเล่นจะปรากฏเป็นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่แบบ USB ใน Windows Explorer คุณสามารถ
จัดระเบียบไฟล์ ถ่ายโอนเพลง ภาพ ไปยังเครื่องเล่นของคุณระหว่างการเชื่อมต่อ USB ใช้
Philips Media Converter (ตัวแปลงสื่อของฟิลิปส์) เพื่อแปลงไฟล์วิดีโอ ดู Media
Converter (ตัวแปลงสื่อ) สำหรับรายละเอียด
1 คลกิและไฮไลต์เพลงหน่ึงเพลง หรือหลายเพลงทีต่้องการถ่ายโอนระหว่างเครื่องเล่นและ

คอมพวิเตอร์
2 ใช้วิธีลากและปล่อย เพื่อทำการถ่ายโอนให้สมบูรณ์

เทคนิค ในการถ่ายโอนเพลงจาก CD ไปยังเครื่องเล่น ให้ใช้ซอฟต์แวร์เช่น Musicmatch
Jukebox หรือ Windows Media Player เพื่อริป (แปลง) เพลงบน CD เพลงของคุณไปเป็น
ไฟล์ MP3/WMA คัดลอกไฟล์ลงในเครื่องเล่นเพลงดิจิตอลผ่านทาง Windows Explorer
คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นฟรีของโปรแกรมเหล่านี้ได้จากอินเตอร์เน็ต

3.5.1 ตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
1 ออกจากแอปพลิเคชั่นที่กำลังทำงานอยู่กับเครื่องเล่นของคุณ
2 ถอดเคร่ืองเล่นของคุณออกอย่างปลอดภัยโดยการคลิก ในถาดงานท่ีแสดงในพีซีของคุณ

3.6 สนุกสนาน
3.6.1 เปิดและปิดเครื่อง
ในการเปิดเครื่อง, กด 2; จนกระทั่งหน้าจอแสดงข้อความต้อนรับของฟิลิปส์
ในการปิดเครื่อง, กด 2; ค้างไว้ จนกระทั่งจอแสดงผลดับ

3.6.2 เคลื่อนที่ในเมนู
เครื่องเล่นมีระบบการจัดเรียงเมนูท่ีคุณสามารถเรียนรู้ได้เอง เพื่อแนะนำคุณตลอดการตั้งค่าและ
การทำงานต่างๆ

3.6.3 ล็อคสไลเดอร์
เครื่องเล่นมีสวิตช์ล็อคเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
1 ในการล็อคปุ่มในขณะที่คุณเล่น, ให้เลื่อนล็อคสไลเดอร์ไปยังตำแหน่ง
> ทุกปุ่มยกเว้น -VOL+ จะถูกล็อค และหน้าจอจะแสดง
2 ในการปลดล็อคปุ่มอีกครั้ง, ให้เลื่อนล็อคสไลเดอร์ไปยังตำแหน่ง
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2 กด 3 หรือ 4 เพื่อเลื่อนภายในรายการ
3 กด 2; เพื่อเลือก หรือกด เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า
4 กด 2; เพื่อเล่น

4.1.2 ค้นหาเพลงของคุณ

1 จากเมนูหลัก เลือก เพื่อเข้าไปยังโหมดดนตรี
เคร่ืองเล่นมีตัวเลือกเมนูต่อไปนี้:

1

หมายเหตุ เครื่องเล่นนี้ไม่สนับสนุนเพลง WMA ที่มีการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ (Digital
Rights Management – DRM) ที่ซื้อจากอินเตอร์เน็ต

4 การทำงานอยา่งละเอียด

เพลงทั้งหมด แทร็กแสดงเรียงตามตัวอักษร
ศิลปิน ศิลปินแสดงเรียงตามตัวอักษร อัลบั้มแสดงเรียงตามตัวอักษร แทร็กแสดงตาม

ลำดับอัลบั้ม
อัลบั้ม อัลบั้มแสดงเรียงตามตัวอักษร แทร็กแสดงตามลำดับอัลบั้ม

4.1 โหมดดนตรี (โหมดเล่นสำหรับส่ิงที่บันทึกด้วย)
เครื่องเล่นสนับสนุนรูปแบบ MP3 และ WMA
4.1.1 ตัวควบคุม
เครื่องเล่นมีตัวเลือกโหมดดนตรีต่อไปนี้:
เป้าหมาย การกระทำ
เล่น / หยุดดนตรีชั่วคราว กด 2;

ข้ามไปยังไฟล์เสียงถัดไป กด 2

กลับไปยังไฟล์เสียงก่อนหน้า กด 1

เดินหน้าอย่างเร็ว กด 2 ค้างไว้
ถอยหลังอย่างเร็ว กด 1 ค้างไว้
กลับไปเรียกดูเมนู กด แบบยาว/สั้น
เพิ่มระดับเสียง กด VOL +
ลดระดับเสียง กด VOL -
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4.2 ไลบรารีภาพ
4.2.1 ถ่ายโอนภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเครื่องเล่นของคุณ
1 เชื่อมต่อเคร่ืองเล่นไปยังคอมพิวเตอร์
2 ลากและวางภาพของคุณไปยังโฟลเดอร์ PICTURE (รูปภาพ) ของเคร่ืองเล่นของคุณ

เทคนิค Philips Media Converter (ตัวแปลงสื่อของฟิลิปส์) แปลงไฟล์ภาพ JPEG เพื่อ
เพ่ิมคุณภาพในการรับชม
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4.2.2 แสดงภาพ
เครื่องเล่นสนับสนุนกราฟฟิก JPEG และให้ฟังก์ชั่นในการทำสไลด์โชว์มาด้วย

1 จากเมนูหลัก เลือก เพื่อเข้าไปยังโหมด รูปภาพ
2 กด 3 หรือ 4 เพ่ือเล่ือนภายในธัมบ์เนลรูปภาพ
3 กด 2; เพื่อดูภาพแบบเต็ม
4 ระหว่างการดูภาพแบบเต็มหน้าจอ, กด 3 หรือ 4 เพื่อเลื่อนไปยังภาพถัดไปหรือภาพก่อนหน้า
4.2.3 สไลด์โชว์
สไลด์โชส์แสดงภาพทั้งหมดในมุมมองเต็มหน้าจอ เครื่องจะไปยังภาพถัดไปเมื่อถึงช่วงเวลาที่
กำหนดไว้
ในการเริ่มสไลด์โชว์ในโหมดธัมบ์เนล หรือเต็มหน้าจอ, กด 2;

ในการยกเลิกสไลด์โชว์, กด

4.3 วิดีโอ
4.3.1 ถ่ายโอนวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องเล่น
เครื่องเล่นสนับสนุนรูปแบบวิดีโอ .SMV สำหรับรูปแบบวิดีโออื่น, ใช้ Media Converter
(ตัวแปลงสื่อ) บนแผ่น CD ที่ให้มาเพื่อถ่ายโอนไปยังเคร่ืองเล่นของคุณ

1
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4.3.2 ตัวแปลงสื่อ
Philips Media Converter (ตัวแปลงสื่อของฟิลิปส์) จะแปลงคลิปวิดีโอ และภาพ JPEG ไปเป็น
รูปแบบท่ีเหมาะสมสำหรับเครื่องเล่น คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์จาก CD ที่ให้มา
ชนิดไฟล์ท่ีสนับสนุนสำหรับการแปลงประกอบด้วย:
• .wmv
1 ในการเปิด Philips Media Converter (ตัวแปลงสื่อของฟิลิปส์) บนพีซีของคุณ, คลิก

Start (เริ่ม) > Programs (โปรแกรม) > Philips Media Converter (ตัวแปลงสื่อ
ของฟิลิปส์)

2 เชื่อมต่อเคร่ืองเล่นไปยังพีซี

3 คลิก เพื่อเลือกไฟล์วิดีโอที่คุณต้องการแปลง หรือเพียงลากและวางไฟล์วิดีโอจาก
Windows Explorer ไปยังตัวแปลง

4 คลิก ถ้าคุณต้องการลบไฟล์จากรายการ
5 คลิก เพื่อเริ่มการแปลง

เทคนิค ในการตรวจสอบรายการของรูปแบบวิดีโอที่ตัวแปลงสนับสนุน, คลิก Support file
format (สนับสนุนรูปแบบไฟล์) ในเมนู วิธีใช้

หมายเหตุ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด, คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาด เมื่อคุณ
เล่ือนตัวช้ีเมาส์ไปบริเวณเหนือไอคอน
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1 จากเมนู วิทยุ , เลือก Auto tune (ปรับสัญญาณอัตโนมัติ)
> วิทยุจะปรับสัญญาณสถานีวิทยุ และบันทึกความถี่ลงในพรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ

วิทยุสามารถเก็บสถานีวิทยุลงในพรีเซ็ตได้ถึง 20 สถานี
ในการหยุดการปรับสัญญาณอัตโนมัติ, กด
ในการออกจากวิทยุ, กด แบบยาว

1

4.3.3 เล่นวิดีโอ
คุณสามารถเล่นวิดีโอคลิปที่เก็บอยู่บนเครื่องเล่นได้

1 จากเมนูหลัก, เลือก เพื่อเข้าไปยังโหมด วิดีโอ
> รายการของไฟล์วิดีโอที่เก็บอยู่บนเครื่องเล่นจะแสดงขึ้น
2 กด 3 หรือ 4 เพื่อเลือกไฟล์ และกด 2; เพื่อเล่น
3 กด ส้ันๆ เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า และกด แบบยาวเพื่อกลับไปยังเมนูหลัก

4.4 วิทยุ
จากเมนูหลัก เลือก เพื่อเข้าไปยังโหมดวิทยุ
เช่ือมต่อหูฟัง
หูฟังที่ให้มาทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ
ให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อหูฟังอย่างเหมาะสมเพื่อการรับสัญญาณท่ีดีที่สุด
4.4.1 ปรับสัญญาณสถานีวิทยุอัตโนมัติ:

1

หมายเหตุ ฟังก์ชั่นปรับสัญญาณอัตโนมัติจะเขียนทับพรีเซ็ตที่มีอยู่แล้ว
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4.4.2 เล่นสถานีวิทยุพรีเซ็ต
1 จากเมนู วิทยุ , เลือก Presets (พรีเซ็ต)
2 กด 3/4 เพื่อเลือกพรีเซ็ต, 2; เพื่อเริ่มการเล่น
3 กด 1/2 เพื่อเปล่ียนไปยังพรีเซ็ตอ่ืน

4 ในการปรับความถี่สัญญาณอย่างละเอียด, กด 3/4 เร็วๆ
5 ในการค้นหาสัญญาณที่แรงกว่าคลื่นถัดไป, กด 3/4 แบบยาว

ในการออกจากวิทยุ, กด แบบยาว
4.4.3 ปรับสัญญาณสถานีวิทยุแบบแมนนวล:
1 จากเมนู วิทยุ , เลือก Manual tune (ปรับสัญญาณแมนนวล)
> หน้าจอเล่นจะแสดงข้ึน
2 ในการปรับความถี่สัญญาณอย่างละเอียด, กด 3/4 เร็วๆ
3 ในการค้นหาสัญญาณที่แรงกว่าคลื่นถัดไป, กด 3/4 แบบยาว

ในการออกจากวิทยุ, กด แบบยาว
4.4.4 จัดเก็บความถี่ใหม่ภายใต้พรีเซ็ต:
1 ปรับสัญญาณไปยังความถี่ใหม่ที่คุณต้องการจัดเก็บ
2 กด 2; เพื่อเข้าไปยังหน้าจอพรีเซ็ต
3 กด 3/4 เพื่อเลือก, จากนั้น 2; เพื่อจัดเก็บ

ในการออกจากวิทยุ, กด แบบยาว
4.4.5 บันทึกจากวิทยุ FM ในขณะที่วิทยุกำลังเล่น:
1 กด ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป เพื่อเข้าไปยังเมนู วิทยุ
2 เลือก Start FM Recording (เริ่มการบันทึก FM)
3 กด 2; เพื่อเริ่มการบันทึก

ในการหยุดการบันทึก, กด
ในการออกจากวิทยุ, กด แบบยาว
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4.4.6 บันทึกจากวิทยุ FM ในขณะที่วิทยุไม่ได้เล่น:
1 จากเมนู วิทยุ , เลือก Start FM Recording (เริ่มการบันทึก FM)
2 กด 3/4/1/2 เพื่อเลือกสถานีวิทยุ FM
3 กด 2; เพื่อเริ่มการบันทึก

ในการหยุดการบันทึก, กด
ในการออกจากวิทยุ, กด แบบยาว

4.5 สิ่งที่บันทึก
คุณสามารถบันทึกเสียงด้วยเครื่องเล่นได้ ส่วน ส่วนต่างๆ ของตัวควบคุมและการเชื่อมต่อ
จะแสดงให้คุณเห็นตำแหน่งของไมโครโฟน

1 จากเมนูหลัก, เลือก
2 เลือก Start recording (เริ่มการบันทึก) เพื่อเริ่มการบันทึกจากไมโครโฟน
> เครื่องเล่นจะบันทึก และแสดงหน้าจอการบันทึก
3 กด 2; เพื่อหยุดชั่วคราว
4 กด เพื่อหยุดและจัดเก็บเสียงท่ีบันทึกไว้
> เสียงที่บันทึกไว้จะถูกเก็บลงบนเครื่องเล่น (รูปแบบชื่อไฟล์: VOICEXXX.WAV เมื่อ XXX

คือหมายเลขการบันทึกซึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ)
5 คุณสามารถพบไฟล์น้ีภายใต้ > Recordings Library (ไลบรารีสิ่งที่บันทึก)

หมายเหตุ ในการบันทึกวิทยุ FM, ให้ดูส่วน วิทยุ
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4.5.1 เล่นสิ่งที่บันทึก
จากเมนูหลัก เลือก > Recordings Library (ไลบรารีสิ่งที่บันทึก)
1 เลือกเสียงบันทึกที่คุณต้องการฟัง
2 กด 2; เพื่อยืนยัน
4.5.2 ลบสิ่งที่บันทึกของคุณ
ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเม่ือคุณลบส่ิงที่บันทุกบนคอมพิวเตอร์
1 เชื่อมต่อเคร่ืองเล่นไปยังคอมพิวเตอร์
2 เลือกเครื่องเล่นใน Windows Explorer
3 ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ VOICE (เสียง)
4 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ และกด Delete (ลบ) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
4.5.3 อัปโหลดสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์
1 เชื่อมต่อเคร่ืองเล่นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 เลือกเครื่องเล่นใน Windows Explorer
> โฟลเดอร์ Voice (เสียง) ประกอบด้วยเสียงที่บันทึกไว้
3 คัดลอกและวางสิ่งที่บันทึกไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนคอมพิวเตอร์

4.6 การตั้งค่า
คุณสามารถตั้งค่าคุณลักษณะในเครื่องเล่นให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

1 กด และเลือก
2 กด 3 หรือ 4 เพื่อเลือกตัวเลือก
3 กด 2; เพื่อไปยังระดับถัดไป หรือ เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า
4 กด 2; เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
5 กด เพื่อออกจากเมนู Settings (การตั้งค่า)

1
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5 อัปเดตเครือ่งเลน่ของคุณ
เครื่องเล่นของคุณถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในท่ีเรียกว่า เฟิร์มแวร์ หลังจากที่คุณซื้อเครื่อง
เล่นมาแล้ว อาจมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่กว่าออกมาเพิ่มเติมอีก
ซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ชื่อ Philips Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์) จะตรวจ
สอบอัปเดตของเฟิร์มแวร์ว่ามีบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
ติดต้ัง Philips Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์) จากแผ่น CD ที่ให้มา หรือ
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดจาก www.philips.com/support

5.1 ตรวจสอบสถานะซอฟต์แวร์ด้วยตัวเอง
1 ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ต
2 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์
3 ในการเปิด Philips Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์) บนคอมพิวเตอร์,

คลิก Start (เริ่ม) > Programs (โปรแกรม) > Philips Digital Audio Player
(เครื่องเล่นเพลงดิจิตอลของฟิลิปส์) > SA30XX > Philips SA30XX Device Manager
(โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์ SA30XX)

4 คลิก Update (อัปเดต)

> Philips SA30XX Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์ SA30XX) จะตรวจ
สอบอัปเดต และติดตั้งเฟิร์มแวร์ใหม่ ถ้ามีอยู่บนอินเตอร์เน็ต

5 เม่ือจอแสดงผลแสดงคำว่า Update completed (อัปเดตสมบูรณ์), คลิก OK (ตกลง)
6 ถอดเครื่องเล่นออกจากคอมพิวเตอร์
> จอแสดงผลจะแสดงคำว่า Updating firmware (กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์)

เคร่ืองเล่นจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากที่เฟิร์มแวร์อัปเดต ขณะนี้เคร่ืองเล่นของคุณก็
พร้อมใช้งานอีกครั้ง

3
4 5
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6 ขอ้มูลดา้นเทคนิค
พลังงาน
• แหล่งพลังงาน

แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ภายในแบบ Li-ion
310mAh*

จอแสดงผล
• LCD แสงสีขาว 128 x 160 พิกเซล 65K สี
เสียง
• การแยกแชนเนล: 40dB
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์:

ร็อค / ฟังค์ / แจ๊ส / คลาสสิก / ฮิปฮอป /
แดนซ์

• ความถี่การตอบสนอง: 60-18000
• อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวน > 80dB
• พลังงานออก (RMS): 2x3mW
การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบขนาด: MP3 (8-320kps

and VBR), WMA (32-192kbps,
อัตราการสุ่ม: 8, 11.025, 16, 22.050,
24, 32, 44.1, 48kHz)

• เวลาเล่น: 12 ชั่วโมง*
• สนับสนุนแท็ก ID3
สนับสนุนวิดีโอ
• รูปแบบ .SMV

(สนับสนุนรูปแบบอื่นโดยตัวแปลงวิดีโอที่
ให้มา)

• 11 เฟรมต่อวินาที, 128 x 128 พิกเซล
ตัวแปลงวิดีโอ
• รูปแบบที่สนับสนุน: .bmp, jpg, .wmv
สิ่งที่บันทึก
• การบันทึกเสียง: ไมโครโฟนในตัว (โมโน)
สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุหน่วยความจำในตัว:

SA301x 1G NAND Flash+
SA302x 2GB NAND Flash+
SA304x 4GB NAND Flash+

การเชื่อมต่อ
• หูฟัง 3.5 มม., USB 2.0

(ความเร็วเต็มท่ี)++
ถ่ายโอนเพลง
• ลากและปล่อยใน Windows Explorer
ถ่ายโอนวิดีโอและภาพ
• ด้วยตัวแปลงส่ือของฟิลิปส์
การถ่ายโอนข้อมูล
• ผ่าน Windows Explorer
ความต้องการของระบบ
• Windows®ME, 2000 หรือ XP, Vista
• โปรเซสเซอร์ Pentium III ความเร็ว

800MHz ขึ้นไป
• RAM 128MB
• พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 500MB
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
• Microsoft Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
• การ์ดแสดงผลวิดีโอ
• การ์ดเสียง
• CD-ROM
• พอร์ต USB
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* แบตเตอร่ีที่สามารถชาร์จใหม่ได้มีจำนวนรอบในการชาร์จที่จำกัด และในที่สุดคุณจะจำเป็น
ต้องเปลี่ยนก้อนใหม่ อายุการใช้งานและจำนวนรอบในการชาร์จของแบตเตอรี่แตกต่างกัน
ไปตามสภาพการใช้งานและการตั้งค่า

+ 1MB = 1 ล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
ไม่สามารถใช้ความจุหน่วยความจำเต็มได้ทั้งหมด เนื่องจากหน่วยความจำบางส่วนถูกสงวน
ไว้สำหรับเคร่ืองเล่น
พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps

++ ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและการตั้งค่า
คอนฟิเกอเรชันซอฟต์แวร์ของคุณ
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เครื่องเล่นของฉันไม่สามารถเปิดเครื่องได้
• คุณอาจไม่ได้กด 2; ค้างไว้นานเพียงพอ กด 2; ค้างไว้ รอจนกระทั่งหน้าจอต้อนรับของฟิลิปส์

แสดงขึ้นบนหน้าจอ
• แบตเตอร่ีอุปกรณ์ของคุณอาจไม่มีพลังงาน เนื่องจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดชาร์จ

เครื่องเล่นของคุณ
ถ้าวิธีการด้านบนไม่ได้ผล คุณต้องใช้โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ เพื่อกู้คืนเครื่องเล่นของคุณ:
1 เปิด Philips Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์) จาก Start

(เริ่มต้น) > Programs (โปรแกรม) > Philips Digital Audio Player (เครื่องเล่นเพลง
ดิจิตอลของฟิลิปส์) > SA30XX > Philips SA30XX Device Manager (โปรแกรมจัด
การอุปกรณ์ของฟิลิปส์ SA30XX) บน PC ของคุณ

2 กดปุ่ม 2; ค้างไว้ ในขณะที่เครื่องเล่นของคุณเชื่อมต่อไปยัง PC
3 กดปุ่มค้างต่อไป จนกระทั่ง Philips Device Manager (โปรแกรมจัดการอปุกรณ์ของฟิลิปส์)

มองเห็นเครื่องเล่นของคุณ และเข้าสู่โหมดกู้คืน
4 คลิกปุ่ม repair (ซ่อมแซม) และทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้โดย Device Manager (โปรแกรม

จัดการอุปกรณ์)
5 หลังจากที่เคร่ืองเล่นได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดเครื่องเล่นจาก PC ของคุณและ

เริ่มต้นใหม่
หลังจากการถ่ายโอน ไม่มีเพลงอยู่บนเครื่องเล่น
เพลงของคุณอยู่ในรูปแบบ MP3 หรือ WMA หรือไม่?
รูปแบบอื่นจะไม่สามารถเล่นบนเครื่องเล่นได้
หลังจากการถ่ายโอน ไม่มีภาพอยู่บนเครื่องเล่น
ภาพของคุณอยู่ในรูปแบบ JPEG หรือไม่?
ภาพในรูปแบบอื่นไม่สามารถถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่นของคุณได้
หลังจากการถ่ายโอน ไม่มีวิดีโออยู่บนเครื่องเล่น
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณใช้ตัวแปลงวิดีโอ (ให้มาในแผ่น CD Rom) เพื่อแปลงวิดีโอคลิปไปเป็นรูป
แบบท่ีเครื่องเล่นสามารถอ่านได้
ถ้าคุณถ่ายโอนไฟล์วิดีโอที่แปลงแล้วเหล่านี้ไปยัง PC ของคุณ โปรดย้ายไฟล์เหล่านี้ไปยัง
โฟลเดอร์ VIDEO (วิดีโอ) ของเครื่องเล่นของคุณ ไม่เช่นนั้น เครื่องเล่นของคุณจะไม่สามารถ
อ่านวิดีโอคลิปได้

7 คำถามทีพ่บบอ่ยๆ
ถ้าคุณมีปัญหากับเครื่องเล่นของคุณ ให้ตรวจสอบจุดต่อไปนี้ ซึ่งแสดงในส่วนถัดไป นอกจากนี้
โปรดตรวจสอบหัวข้อ FAQ ที่ www.philips.com/support สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ
ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถพบวิธีแก้ปัญหาด้วยคำแนะนำ
เหล่านี้ได้

คำเตือน ไม่มีสถานการณ์ใดท่ีคุณควรลองพยายามซ่อมด้วยตัวเอง เนื่องจากจะทำให้กา
รรับประกันสิ้นสุด
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2 ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง และลองเปิดเครื่อง
หรือรีเซ็ตอีกครั้ง ถ้าการทำเช่นน้ีไม่ได้ผล คุณอาจต้องซ่อมแซมเครื่องเล่นของคุณด้วย
Philips Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์)

ไม่มีเสียง
ตรวจดูให้แน่ใจว่าหูฟังใส่เข้าไปในแจ็คหูฟังจนสุด
บางเพลงไม่แสดงขึ้น หรือเล่นบนเครื่องเล่น
• เครื่องเล่นนี้ไม่สนับสนุนเพลง WMA ที่มีการป้องกันทางลิขสิทธ์ิ (DRM) ที่ซื้อจากร้านขายเพลง

ออนไลน์, เฉพาะไฟล์ WMA ที่ไม่มีการป้องกันเท่านั้นที่สามารถเล่นบนเครื่องเล่นนี้ได้ เพลงอยู่
ในรูปแบบที่ไม่สนับสนุนโดยเครื่องเล่น สนับสนุนเฉพาะรูปแบบ MP3, WMA เท่านั้น

• ไฟล์เสียงอาจเสีย ลองเล่นไฟล์บนพีซีของคุณก่อน ถ้าเล่นไม่ได้ ให้ริปเพลงอีกครั้ง

เครื่องเล่นของฉันค้าง
1 ในบางเหตุการณ์ แต่มักไม่ค่อยเกิดขึ้นเครื่องเล่นจะค้าง โปรดอย่าตกใจ เสียบเข็มหรือวัตถุ

ปลายแหลมเล็กๆ ลงในรูรีเซ็ตท่ีอยู่ด้านซ้ายของเครื่องเล่น กดค้างไว้จนกระท่ังเครื่องเล่น
ปิดไป
หมายเหตุ เน้ือหาที่มีอยู่แล้วบนเครื่องเล่นของคุณจะไม่ถูกลบ
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ฟิลิปส์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ และข้อมูลจำเพาะสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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