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www.philips.com/welcome
สำหรับฝ่ายสนับสนุน โทร 0906 1010 017
เครื่องเล่นเพลง

ต้องการความช่วยเหลือ?

โปรดเยี่ยมชม
www.philips.com/support
ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้วัสดุสนับสนุนที่สมบูรณ์แบบต่างๆ เช่น คู่มือผู้ใช้ ซอฟต์แวร์
อัปเดตล่าสุด และคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยๆ
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สารบัญ

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

เครื่องเล่นใหม่ของคุณ

มีอะไรอยู่ในกล่อง
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

เริ่มต้นการใช้งาน

ภาพรวมของตัวควบคุม และการเชื่อมต่อต่างๆ
เมนูหลัก
ติดตั้ง
เชื่อมต่อและชาร์จ
ใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มา
ตัวแสดงสถานะระดับพลังงานแบตเตอรี่

ถ่ายโอนเพลง รูปภาพ และข้อความ
ถ่ายโอนวิดีโอ
ถอดเครื่องเล่นของคุณอย่างปลอดภัย
สนุกสนาน
เปิดและปิดเครื่อง
เคลื่อนที่ในเมนู
สไลเดอร์ล็อค

การทำงานอย่างละเอียด
โหมดดนตรี

ตัวควบคุม
ค้นหาเพลงของคุณ
โหมดเล่น
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ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

การบำรุงรักษาทั่วไป

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือการทำงานผิดพลาด:
• อย่าให้เครื่องเล่นสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไปที่เกิดจากอุปกรณ์ทำความร้อน หรือ
แสงอาทิตย์โดยตรง
• อย่าทำเครื่องเล่นตกพื้น หรือให้วัตถุใดๆ หล่นใส่เครื่องเล่น
• อย่าปล่อยให้เครื่องเล่นแช่ในน้ำ อย่าให้ช่องเสียบหูฟัง หรือช่องใส่แบตเตอรี่ถูกน้ำ
เนื่องจากถ้าน้ำเข้าไปในเครื่อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
• อย่าใช้สารทำความสะอาดใดๆ เช่น แอลกอฮอล์ แอมโนเนีย เบนซิน หรือวัตถุสำหรับขัด
เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เครื่องได้รับความเสียหาย
• โทรศัพท์มือถือที่เปิดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอาจทำให้เกิดการรบกวนได้
• สำรองไฟล์ของคุณ โปรดแน่ใจว่าคุณเก็บไฟล์ต้นฉบับที่คุณดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์
ของคุณไว้ ฟิลิปส์ไม่รับผิดชอบการสูญหายของข้อมูล ถ้าผลิตภัณฑ์เกิดเสียหาย หรือ
ไม่สามารถอ่านได้ / ใช้งานได้
• จัดการ (ถ่ายโอน, ลบ, ฯลฯ) ไฟล์เพลงของคุณด้วยซอฟต์แวร์ดนตรีที่ให้มาเท่านั้น เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ!
เกี่ยวกับอุณหภูมิขณะทำงานและขณะเก็บรักษา
• ใช้งานในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0 ถึง 35°C (32 ถึง 95°F)
• เก็บในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -20 ถึง 45°C (-4 ถึง 113°F)
• อายุการทำงานของแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ

การทดแทนชิ้นส่วน / อุปกรณ์เสริม
เยี่ยมชม www.philips.com/support หรือ www.philips.com/welcome (สำหรับ
ผู้ที่อาศัยในสหรัฐอเมริกา) หรือติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา (คุณสามารถพบ
หมายเลขโทรศัพท์ได้ที่หน้าแรกของคู่มือนี้) เพื่อสั่งซื้อชิ้นส่วนทดแทน / อุปกรณ์เสริม

ความปลอดภัยในการฟัง

ฟังด้วยระดับเสียงปานกลาง
• การใช้หูฟังโดยเร่งเสียงในระดับที่สูง สามารถทำให้ระบบการรับฟังของคุณเสียได้
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถผลิตเสียงในช่วงเดซิเบลซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียการรับฟัง
ในบุคคลปกติ แม้ว่าจะฟังในเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที ช่วงเดซิเบลที่สูงมีให้สำหรับผู้ที่
อาจมีประสบการณ์ในการสูญเสียการรับฟังไปบางส่วนแล้ว
• เสียงสามารถทำให้เข้าใจผิดได้ เมื่อเวลาผ่านไป การฟังใน “ระดับที่สบาย” ของคุณจะ
ปรับไปใช้ระดับเสียงที่สูงขึ้น ดังนั้น หลังจากที่ฟังเพลงติดต่อกันเป็นเวลานาน ระดับเสียง
ที่ฟังดูเหมือน “ปกติ” จริงๆ แล้วอาจดังมาก และเป็นอันตรายต่อระบบรับฟังของคุณ
เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ตั้งระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อนที่ระบบการฟังของคุณจะ
ปรับตัว และคงระดับเสียงไว้ที่ระดับนั้น

ในการสร้างระดับเสียงที่ปลอดภัย:
• ตั้งตัวควบคุมระดับเสียงที่การตั้งค่าที่ต่ำ
• ค่อยๆ เพิ่มเสียงจนกระทั่งคุณสามารถได้ยินอย่างสบายและชัดเจน โดยไม่มีเสียงแตก
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ฟังต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหมาะสม:
• การได้ยินเสียงติดต่อกันเป็นเวลานาน แม้ในระดับปกติที่ “ปลอดภัย” สามารถทำให้
สูญเสียการรับฟังได้เช่นกัน
• ให้แน่ใจว่าได้ใช้อุปกรณ์ของคุณอย่างเหมาะสม และหยุดพักเป็นระยะ
ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อใช้หูฟังของคุณ
• ฟังที่ระดับเสียงที่เหมาะสม เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
• ระมัดระวังอย่าปรับระดับเสียง เนื่องจากระบบรับฟังของคุณมีการปรับตัว
• อย่าเร่งเสียงให้สูงเกินไปจนกระทั่งคุณไม่สามารถได้ยินสิ่งต่างๆ รอบตัวคุณ
• คุณควรใช้ความระมัดระวัง หรือหยุดใช้ชั่วคราวในสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตราย
• อย่าใช้หูฟังในขณะที่ขับเคลื่อนยานพาหนะ, ขี่จักรยาน, เล่นสเก็ตบอร์ด, ฯลฯ;
เนื่องจากจะให้เกิดอันตรายจากการจราจร และเป็นการผิดกฎหมายในหลายพื้นที่

สำคัญ (สำหรับรุ่นที่มาพร้อมกับหูฟัง):
ฟิลิปส์รับประกันถึงความสอดคล้องกับพลังงานเสียงสูงสุดของเครื่องเล่นเพลง ตามที่
กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเมื่อใช้กับหูฟังของแท้ที่ให้มาเท่านั้น ในกรณี
ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนหูฟังนี้ เราแนะนำให้คุณติดต่อร้านค้าปลีกของคุณเพื่อสั่งซื้อรุ่นที่
เหมือนกับหูฟังของแท้ ที่จำหน่ายโดยฟิลิปส์

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ชื่อยี่ห้อและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือองค์กรที่เป็น
เจ้าของ
การทำซ้ำเพลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต หรือสร้างขึ้น
จากซีดีเพลง เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

การทำสำเนาสื่อที่มีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์, ไฟล์, สัญญาณออกอากาศ และเพลง อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือเป็น
การกระทำผิดทางอาญา คุณไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
Windows Media และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft
Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
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บันทึกของข้อมูล

ฟิลิปส์มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ผู้ใช้ของฟิลป
ิ ส์ เพื่อให้เราเข้าใจถึงลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์นี้ อุปกรณ์นี้บันทึกข้อมูลบาง
อย่างลงในตำแหน่งหน่วยความจำที่ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายของอุปกรณ์ ข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อระบุ
และตรวจหาความล้มเหลวหรือปัญหาของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้อาจพบในขณะที่ใช้อุปกรณ์นี้
ลักษณะของตัวอย่างข้อมูลที่เก็บ เช่น ระยะเวลาการเล่นในโหมดเพลง, ระยะเวลาการเล่น
ในโหมดวิทยุ, จำนวนครั้งที่เครื่องอยู่ในสภาวะแบตเตอรี่ต่ำ, ฯลฯ ข้อมูลที่เก็บจะไม่เปิดเผยถึง
เนือ
้ หา หรือสื่อทีใ่ ช้บนอุปกรณ์ หรือแหล่งของการดาวน์โหลด ข้อมูลที่เก็บบนอุปกรณ์จะถูกดึง
และใช้เฉพาะเมื่อ ผู้ใช้คืนอุปกรณ์มายังศูนย์บริการฟิลิปส์ และเพื่อทำให้การตรวจหาและ
ป้องกันข้อผิดพลาดทำได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ข้อมูลที่เก็บนี้จะให้กับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ร้องขอ

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณ
ภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ซ้ำได้

เมื่อมีสัญลักษณ์รูปถังขยะติดล้อกากบาทนี้อยู่บนผลิตภัณฑ์ หมายความว่า
ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2002/96/EC

โปรดทราบเกี่ยวกับระบบการเก็บขยะที่แยกกันสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าปะปนกับของเสียทั่วไป
ภายในบ้าน การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบที่
อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

การแก้ไขดัดแปลง

การแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้
ของผู้ใช้ถือเป็นโมฆะ
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เครื่องเล่นใหม่ของคุณ

เมื่อคุณซื้อเครื่องเล่นใหม่มา คุณสามารถสนุกสนานกับสิ่งต่อไปนี้:

•
•
•
•
•
•
•

การเล่นวิดีโอ
การเล่น MP3 และ WMA
การดูภาพ
การเรียกดูโฟลเดอร์
การอ่านข้อความ
วิทยุ FM
การบันทึกเสียง

2.1 มีอะไรอยู่ในกล่อง

อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้มาพร้อมกับเครื่องเล่นของคุณ:

Philips GoGear audio videoplayer

Quick start guide
EN
FR
ES
DE

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Kurzanleitungsanleitung

1
12
23
34

NL
IT
SV
RU

SA6014 SA6015
SA6024 SA6025
SA6044 SA6045

Handleiding voor snel gebruik
Guida di riferimento rapido
Snabbstartsinstruktioner
Быстрый запуск

45
56
67
78

1 Install
2 Connect
and charge
3 Transfer
4 Enjoy

เครื่องเล่น

หูฟัง

สายเคเบิล
เชื่อมต่อ USB

คู่มือการเริ่มต้น
อย่างเร็ว

GoGear
digital audio video player
software & user manual

Contains:
Device Manager
MediaConverter for Philips
User manual
Frequently Asked Questions

CD-ROM ที่ประกอบด้วยโปรแกรมจัดการอุปกรณ์ฟิลิปส์,
ตัวแปลงวิดีโอของฟิลิปส์, คู่มือผู้ใช้ และคำถามที่พบบ่อยๆ
System requirements:
Windows Vista, XP, 2000, ME

2.2 ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

เราแนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อที่จะสามารถอัปเกรดสิ่งต่างๆ ได้ฟรี
ในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเข้าระบบที่ไซต์ www.philips.com/register
หรือ www.philips.com/welcome (สำหรับผู้ที่อาศัยในสหรัฐอเมริกา) เพื่อที่เราจะ
สามารถแจ้งให้คุณทราบทันทีที่มีการอัปเดตใหม่ออกมา
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เริม
่ ต้นการใช้งาน

3.1 ภาพรวมของตัวควบคุม และการเชื่อมต่อต่างๆ
E
F

G
H
I
J

A

A

B
C
D
E
F
G

H

B

ตัวเลื่อน ล็อคปุ่มทั้งหมดยกเว้นปุ่ม
ระดับเสียง
รีเซ็ต
ขั้วต่อ USB
p
แจ็คหูฟัง
- Vol + ควบคุมระดับเสียง
MENU
กดเพื่อเข้าไปยังเมนู / กลับ
ไปเมนูก่อนหน้า
Playlist
กดเพื่อเพิ่มเพลงลงใน
รายการเล่นพกติดตัว
y / 2;
กดสั้นๆ เพื่อเล่น/หยุดเพลง/
วิดีโอชั่วคราว, กดยาวเพื่อ
เปิด/ปิดเครื่อง

C

D

I 1

2

J

3
4

เลื่อนกลับในเมนูหนึ่งระดับ
หรือออกจากฟังก์ชั่น ระหว่าง
การเล่นเพลง/วิดีโอ/สิ่งที่
บันทึก, กดเพื่อกลับไปยัง
เพลง/วิดีโอ/สิ่งที่บันทึกก่อน
หน้า หรือกดค้างไว้เพื่อ
ถอยหลังอย่างเร็ว
เลื่อนเมนูไปข้างหน้าหนึง่ ระดับ
หรือเลือกฟังก์ชั่น ระหว่างการ
เล่นเพลง/วิดีโอ/สิ่งที่บันทึก,
กดเพื่อไปยังเพลง/สิ่งที่บันทึก
ถัดไป หรือกดค้างไว้เพื่อเดิน
หน้าอย่างเร็ว
เลื่อนขึ้นในรายการ
เลื่อนลงในรายการ
ไมโครโฟน
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3.2 เมนูหลัก
เมนู
วิดีโอ
ภาพ

ดนตรี

เพื่อ
ดูวิดีโอของคุณ

ดูภาพ

เล่นแทร็กเพลงดิจิตอลของคุณ

วิทยุ

ฟังวิทยุ FM

มุมมองโฟลเดอร์

ดูโฟลเดอร์ของคุณ

สิ่งที่บันทึก

ตัวอ่านข้อความ
การตั้งค่า

3.3 ติดตั้ง

สร้างหรือฟังสิ่งที่บันทึก

อ่านไฟล์ TXT ของคุณ

ปรับแต่งการตั้งค่าของเครื่องเล่นของคุณ

สำคัญ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ให้มาในแผ่น CD สำหรับถ่ายโอนเพลง
และวิดีโอ

ความต้องการของระบบ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows Vista, XP, ME หรือ 2000
โปรเซสเซอร์ Pentium III ความเร็ว 800MHz ขึ้นไป
RAM 128MB
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 500MB
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (ควรมี)
Microsoft Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
CD-ROM
พอร์ต USB

1 ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณลงใน CD ROM ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์
ของคุณ

2 ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์ และ
ตัวแปลงสื่อของฟิลิปส์ ให้สมบูรณ์

3 ถ้าโปรแกรมติดตั้งไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ ให้เรียกดูเนื้อหาในซีดีด้วย Windows Explorer
และรันโปรแกรม โดยการดับเบิลคลิกไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .exe

ทำแผ่นซีดีหาย? ไม่ต้องกังวล คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบนซีดีได้จาก
www.philips.com/support หรือ www.philips.com/welcome (สำหรับผู้ที่อาศัย
ในสหรัฐอเมริกา)
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3.4 เชื่อมต่อและชาร์จ

เครื่องเล่นของคุณจะถูกชาร์จเมื่อเชื่อมต่อไปยัง PC

3.4.1

ใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มา

เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ที่ให้มาไปยังพีซี เพื่อชาร์จและถ่ายโอนข้อมูล อย่างไรก็ตาม
พีซีของคุณต้องมีแหล่งจ่ายไฟที่มีพลังงานสูง เพื่อที่จะดำเนินการชาร์จได้
หมายเหตุ

ชาร์จเครื่องเล่นของคุณอย่างน้อย 5 ชั่วโมงก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก
แบตเตอรี่* จะชาร์จเต็มที่ (100%) ใน 4 ชั่วโมง

เครื่องเล่นชาร์จเต็มเมื่อแอนนิเมชั่นการชาร์จหยุดเคลื่อนไหว และ

แสดงขึ้น

เครื่องเล่นที่ชาร์จเต็มที่ จะเล่นเพลงได้นาน 15 ชั่วโมง* หรือเล่นวิดีโอได้นาน 4 ชั่วโมง*

3.4.2

ตัวแสดงสถานะระดับแบตเตอรี่

เต็ม

สองในสาม

ระดับพลังงานโดยประมาณของแบตเตอรี่ของคุณจะแสดงดังนี้:
ครึ่งหนึ่ง

ต่ำ

หมด

หมายเหตุ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด หน้าจอแบตเตอรี่ต่ำ
จะกะพริบ เครื่องเล่นของ
คุณจะปิดตัวเองลงในเวลาน้อยกว่า 60 วินาที เครื่องเล่นของคุณจะบันทึกการตั้งค่าทั้ง
หมด และสิ่งที่บันทึกยังไม่เสร็จก่อนที่จะปิดเครื่อง

* แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้มีจำนวนรอบในการชาร์จที่จำกัด และในที่สุดคุณจะ
จำเป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่ อายุการใช้งานและจำนวนรอบในการชาร์จของแบตเตอรี่
แตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานและการตั้งค่า
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3.5 ถ่ายโอนเพลง รูปภาพ และข้อความ

เครื่องเล่นของคุณจะปรากฏเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่แบบ USB ใน Windows
Explorer คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์ ถ่ายโอนเพลง ภาพ และข้อความไปยังเครื่องเล่น
ของคุณระหว่างการเชื่อมต่อ USB
1 คลิกและไฮไลต์ไฟล์ที่ตอ
้ งการถ่ายโอนหนึ่งหรือหลายไฟล์ ระหว่างเครือ
่ งเล่นและ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
2 ใช้วิธีลากและปล่อย เพื่อทำการถ่ายโอนให้สมบูรณ์

เทคนิค ในการถ่ายโอนเพลงจาก CD ไปยังเครื่องเล่นของคุณ ให้ใช้ซอฟต์แวร์เช่น
Musicmatch Jukebox หรือ Windows Media Player เพื่อริป (แปลง) เพลงบน CD
เพลงของคุณไปเป็นไฟล์ MP3/WMA คัดลอกไฟล์ลงในเครื่องเล่นเพลงดิจิตอลของคุณ
ผ่านทาง Windows Explorer คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นฟรีของโปรแกรมเหล่า
นี้ได้จากอินเตอร์เน็ต

12

3.6 ถ่ายโอนวิดีโอ

สำคัญ ถ้าคุณมีวิดีโอที่มีการป้องกันด้วย DRM บนพีซีของคุณ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณ
เล่นวิดีโออย่างน้อยหนึ่งครั้งใน Windows Media Player ก่อนที่จะถ่ายโอนไปยังเครื่อง
เล่นของคุณโดยใช้ MediaConverter for Philips

ใช้ MediaConverter for Philips เพื่อแปลงไฟล์วิดีโอไปเป็นขนาดหน้าจอที่ถูกต้อง
และถ่ายโอนวิดีโอจากพีซีไปยังเครื่องเล่นของคุณ แอปพลิเคชั่นนี้จะแปลงไฟล์วิดีโอ
ของคุณไปเป็นรูปแบบและความละเอียดที่ถูกต้องก่อนที่จะถ่ายโอนไฟล์ไปยังเครื่องเล่นของ
คุณ เพื่อเป็นการประกันว่าไฟล์จะสามารถเล่นบนเครื่องเล่นของคุณได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ
1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณไปยังพีซี โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มา
2 เริ่ม MediaConverter for Philips โดยการคลิกที่ไอคอนนี้บนเดสก์ทอปของคุณ

หมายเหตุ โดยปกติการแปลงและการถ่ายโอนวิดีโอ เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน และ
ขึ้นอยู่กับค่าคอนฟิเกอเรชัน
่ ของระบบพีซีของคุณ ในระหว่างช่วงเวลานี้ โปรดใช้ความอดทน
55

77
3

4
5

6

44
ในตัวเลือก แปลงไปยัง: ที่ส่วนล่างของหน้าจอ, เลือก อุปกรณ์ปัจจุบัน, เนื้อหาจะถูกเก็บ
โดยตรงบนเครื่องเล่นที่เชื่อมต่ออยู่
กดปุ่ม เพิ่มสื่อ เพื่อเลือกไฟล์วิดีโอของคุณ
กด เปิด เมื่อคุณพบไฟล์วิดีโอที่คุณต้องการถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่นบนพีซีของคุณ
นอกจากนี้คุณสามารถเพิ่มไฟล์วิดีโอเพิ่มเติมได้ด้วย
หรือ
เลือกไฟล์ใน Windows Explorer จากนั้นลากและปล่อยไฟล์ลงในหน้าจอ
MediaConverter for Philips
กด แปลง

ได้

หมายเหตุ ถ้าจำเป็น แรกสุดไฟล์จะถูกแปลงไปเป็นรูปแบบที่สามารถเล่นบนเครื่องเล่น

> ไฟล์ที่แปลงแล้วทั้งหมดจะถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่น
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7 ความก้าวหน้าของการแปลงและการถ่ายโอนจะแสดงให้เห็น

3.7 ตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย

ออกจากแอปพลิเคชั่นที่ทำงานกับเครื่องเล่นของคุณ ถอดเครื่องเล่นของคุณออกอย่าง
ปลอดภัยโดยการคลิกที่
ในถาดงานที่แสดงในพีซีของคุณ

3.8 สนุกสนาน
3.8.1

เปิดและปิดเครื่อง

ในการเปิดเครื่อง, กด 2; จนกระทั่งหน้าจอต้อนรับ Philips ปรากฏขึ้น
ในการปิดเครื่อง, กด 2; ค้างไว้จนกระทั่งไม่มีอะไรแสดงบนหน้าจอ

เทคนิค เครือ
่ งเล่นของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการทำงานใดๆ และไม่ได้เล่น
เพลงหรือวิดีโอเป็นเวลา 10 นาที

3.8.2

เคลื่อนที่ในเมนู

เครื่องเล่นมีระบบการจัดเรียงเมนูที่คุณสามารถเรียนรู้ได้เอง เพื่อแนะนำคุณตลอดการตั้งค่า
และการทำงานต่างๆ
เพื่อ
กลับไปเมนูก่อนหน้า
กลับไปเมนูหลัก

เลื่อนภายในเมนู

เลื่อนภายในรายการ
เลื่อนภายในรายการ

3.8.3

ทำดังนี้
กด 1 หรือ MENU

กด MENU ค้างไว้

กด 1 หรือ 2

กด 3 หรือ 4
กด 2

สไลเดอร์ล็อค

เครื่องเล่นมีสวิตช์ล็อค เพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อคุณเลื่อนสไลเดอร์ล็อค
ไปยังตำแหน่ง ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และปุ่มฟังก์ชั่นทั้งหมด
จะปิดการทำงาน ยกเว้นปุ่ม - VOL + ที่ใช้ในการปรับระดับเสียง เลื่อนสวิตช์ล็อคไปยัง
ตำแหน่งปลดล็อค และฟังก์ชั่นของปุ่มต่างๆ จะกลับมาทำงานตามปกติ
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4

การทำงานอย่างละเอียด

4.1.1

ตัวควบคุม

4.1 โหมดดนตรี (ใช้ได้ในการเล่นสิ่งที่บันทึกด้วย)
เครื่องเล่นของคุณสนับสนุนรูปแบบ MP3 และ WMA

คุณสามารถดำเนินการกระทำต่อไปนี้ระหว่างการเล่นเพลงได้:
เพื่อ
ทำดังนี้
เล่น / หยุดดนตรีชั่วคราว กด 2;
ข้ามไปยังเพลงถัดไป

กลับไปเพลงก่อนหน้า
เดินหน้าอย่างเร็ว

ถอยหลังอย่างเร็ว

กลับไปเรียกดูเมนู
เพิ่มระดับเสียง
ลดระดับเสียง

กด 2

กด 1

กด 2 ค้างไว้

กด 1 ค้างไว้

กด MENU แบบยาว/สั้น

กด VOL +
กด VOL -
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ค้นหาเพลงของคุณ

1

1 จากเมนูหลัก เลือก
เพื่อเข้าไปยังโหมดดนตรี
คุณสามารถค้นหาได้จากตัวเลือกดนตรีต่อไปนี้:
เพลงทั้งหมด

แทร็กแสดงเรียง
ตามตัวอักษร

อัลบั้ม

อัลบั้มแสดงเรียง
ตามตัวอักษร

ศิลปิน

แนวเพลง

รายการเล่น

ศิลปินแสดงเรียง
ตามตัวอักษร

อัลบั้มแสดงเรียง
ตามตัวอักษร

แทร็กแสดงตาม
ลำดับอัลบั้ม

แนวเพลงแสดงเรี
ยงตามตัวอักษร

แทร็กแสดงเรียง
ตามตัวอักษร

อัลบั้มแสดงเรียง
ตามตัวอักษร

คอลเล็คชั่นราย
การเล่น

แทร็กแสดงตาม
ลำดับอัลบั้ม

แทร็กแสดงเรียง
ตามตัวอักษร

แทร็กแสดงตาม
ลำดับอัลบั้ม

2 กด 3 หรือ 4 เพื่อเลื่อนภายในรายการ

3 กด 2 เพื่อเลือก หรือกด 1 เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

4 กด 2; เพื่อเล่นสิ่งที่คุณเลือก

เทคนิค Superplay™ อนุญาตให้คุณเล่นเพลงหรืออัลบั้มที่เลือกทันทีเมื่อใดก็ได้
โดยการกด 2; บนสิ่งที่เลือกไว้

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

4.1.3

โหมดการเล่น

คุณสามารถตั้งเครื่องเล่นของคุณให้เล่นเพลงในลำดับสุ่ม (สลับทั้งหมด
) หรือเล่นซ้ำๆ
(ซ้ำ หนึ่งเพลง
หรือ ซ้ำทั้งหมด
)
1 จากเมนูหลัก, เลือก
> โหมดการเล่น
2 กด 3, 4 เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงในตัวเลือก
3 กด 2 เพื่อเลือกตัวเลือก
ในขณะที่คุณกำลังเล่นเพลง คุณจะเห็นหน้าจอโหมดเล่นที่กำลังทำงานด้านบน
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4.2 การตั้งค่าเสียง

ตั้งเครื่องเล่นของคุณให้เล่นเพลงโดยใช้การตั้งค่า EQ (อีควอไลเซอร์) แบบต่างๆ

1

1 จากเมนูหลัก, เลือก

> การตั้งค่าเสียง

2 กด 3 หรือ 4 เพื่อเลื่อนภายในรายการตัวเลือก: ร็อค, ฟังค์, แจ๊ส, คลาสสิก, ฮิปฮอป,
เทคโน, คำพูด, กำหนดเอง หรือ ปิด คุณสามารถเลือกแบบใดก็ได้
หมายเหตุ การตั้งค่าแบบกำหนดเอง อนุญาตให้คุณระบุการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ตาม
ความต้องการของคุณ โดยการปรับการตั้งค่าแต่ละย่านความถี่สำหรับเสียงเบส (B),
เสียงต่ำ (L), เสียงกลาง (M), เสียงสูง (H) และเสียงแหลม (T)

3 กด 2 เพื่อเลือก

4.3 รายการเล่นพกติดตัว

รายการเล่นพกติดตัว คือรายการเล่นที่สามารถสร้างบนเครื่องเล่นในขณะที่คุณเดินทาง
ไปไหนมาไหนได้

เพลงทั้งหมดจะแสดงขึ้นมา และเรียงในลำดับการเล่นในรายการเล่น เพลงใหม่จะถูกเพิ่มลง
ในตำแหน่งท้ายของรายการเล่นโดยอัตโนมัติ

4.3.1

เพิ่มเพลงลงในรายการเล่นพกติดตัว

4.3.2

เล่นรายการเล่นพกติดตัว

4.3.3

ลบรายการเล่นพกติดตัว

เพียงกด PLAYLIST คุณสามารถเพิ่มเพลงจากชื่อเพลงที่ไฮไลต์อยู่หรือระหว่างการเล่น
เพลงก็ได้
1 เลือก

> รายการเล่น > รายการเล่นพกติดตัว

2 เลือกรายการเล่นของคุณ และกด 2;

คุณสามารถลบรายการเล่นอย่างสมบูรณ์
1 กด PLAYLIST และเลือก ลบ ‘ รายการเล่นพกติดตัว’ ?
2 เลือก ลบ เพื่อยืนยันการลบเพลงทั้งหมดใน รายการเล่นพกติดตัว ที่เลือก, หรือเลือก
ยกเลิก เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
> ข้อความว่า ลบแล้ว! จะแสดงขึ้น

เทคนิค การทำเช่นนี้จะลบ รายการเล่นพกติดตัว แต่จะไม่ลบเพลงเหล่านั้นจากเครื่อง
เล่นของคุณ
17
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4.4 ไลบรารีภาพ
4.4.1

ถ่ายโอนภาพจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องเล่นของคุณ

4.4.2

ค้นหาภาพของคุณ

1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

2 ลากและวางภาพของคุณไปยังโฟลเดอร์ รูปภาพ ของเครื่องเล่นของคุณ
เครื่องเล่นสนับสนุนไฟล์ JPEG และให้ฟังก์ชั่นในการทำสไลด์โชว์มาด้วย

รูปที่ 1

1 จากเมนูหลัก, เลือก
โดยใช้ 3 หรือ 4
คุณสามารถค้นหาได้จากตัวเลือกต่อไปนี้:
รูปภาพทั้งหมด

รูปที่ 2

รูปภาพที่แสดงตามตัวอักษร

2 เลือกโฟลเดอร์อัลบั้มภาพที่คุณต้องการดู

> คุณจะเห็นภาพธัมบ์เนล (รูปที่ 1) ของภาพทั้งหมดที่อยู่ในอัลบั้มนั้น

3 ในการเริ่มสไลด์โชว์, เลือก , กด 2; ถ้าคุณต้องการเห็นภาพทีต
่ อ
้ งการในมุมมอง
เต็มหน้าจอ ให้เลือกภาพ ธัมบ์เนล, กด 2; / 2, ในการเริ่มสไลด์โชว์, กด 2; อีกครั้ง
4 ในขณะที่คุณกำลังดูภาพในมุมมองเต็มหน้าจอ, กด 1 / 2 เพื่อไปยังภาพก่อนหน้า /
ถัดไป ในการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า, กด MENU
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4.5 วิดีโอ

คุณสามารถเล่นวิดีโอที่โหลดจากพีซีโดยใช้ซอฟต์แวร์ MediaConverter

4.5.1

ค้นหาวิดีโอของคุณ

1 ในเมนูรากของเครื่องเล่นของคุณ, เลือก
โดยการกด 3 หรือ 4
คุณสามารถค้นหาได้จากตัวเลือกวิดีโอต่อไปนี้:
วิดีโอทั้งหมด

วิดีโอที่แสดงตามตัวอักษร

2 กด 2 เพื่อเข้าสู่ไลบรารีวิดีโอบนเครื่องเล่นของคุณ

1

3 กด 3 หรือ 4 เพื่อเลือกวิดีโอทีค
่ ุณต้องการดู, จากนั้นกด 2; หรือ 2 เพื่อเล่นสิ่งทีค
่ ุณเลือก

หมายเหตุ วิดีโอจะเล่นในโหมดแนวนอน เพื่อให้คุณพบกับประสบการณ์การชมแบบ
เต็มหน้าจอ

เทคนิค เพื่อจัดระเบียบวิดีโอของคุณให้ดีขึ้น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับเครื่อง
เล่นของคุณผ่านทาง Windows Explorer ได้

1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
> เครือ
่ งเล่นของคุณจะถูกระบุเป็น Philips หรือ Philips GoGear ใน Windows
Explorer
2 ไปที่โฟลเดอร์ วิดีโอ

3 ใน Windows Explorer, คลิกขวาเพื่อสร้าง และตั้งชื่อโฟลเดอร์ในเครื่องเล่นของคุณ

4 ลากและปล่อยไฟล์วิดีโอที่แปลงแล้ว (.wmv) ไปยังโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นใหม่
5 ไฟล์วิดีโอที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นมา จะแสดงภายใต้เมนู วิดีโอ
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ตัวควบคุม

ระหว่างการเล่นวิดีโอ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
เพื่อ

ทำดังนี้

ไปวิดีโอก่อนหน้า / ถัดไป

กดปุ่ม 1 และ 2

เล่นวิดีโอ / หยุดชั่วคราว

กด 2;

ค้นหาไปข้างหน้าและย้อนกลับ ใช้ปุ่ม 1 และ 2 เพื่อเดินหน้าหรือถอยหลังภายในการ
เล่นวิดีโอ
ปรับระดับเสียง

กลับไปยังเมนูก่อนหน้า

4.6 ลบสื่อ

ใช้ปุ่ม + และ -

กด MENU

คุณสามารถลบวิดีโอ, รูปภาพ, เพลง และข้อความผ่านทาง Windows Explorer
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ นอกจากนี้ ตัวเลือกลบยังใช้ได้ในเมนู เพื่อลบศิลปิน, อัลบั้ม, แนวเพลง ฯลฯ
ด้วย นี่จะเป็นการลบรายการอย่างถาวร รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดจากไลบรารีของคุณ
ในกรณีที่เนื้อหานี้มีอยู่ในรายการเล่นด้วย รายการจะยังคงอยู่ในรายการเล่นต่อไป
แต่เมื่อเล่นรายการเล่นนี้ เนื้อหาที่ไม่มีแล้วก็จะถูกข้ามไป
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4.7 สิ่งที่บันทึก

คุณสามารถทำการบันทึกเสียงโดยใช้เครื่องเล่นของคุณได้ ดูส่วน ภาพรวมของตัวควบคุม
และการเชื่อมต่อต่างๆ สำหรับตำแหน่งของไมโครโฟนสำหรับบันทึก
2

1

1 จากเมนูหลัก เลือก

2 เลือก เริ่มการบันทึกเสียง เพื่อเริ่มการบันทึกเสียง

> เครื่องเล่นของคุณจะแสดงหน้าจอการบันทึกเสียง และการบันทึกเสียงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
3 กด 2; เพื่อหยุดชั่วคราว

4 กด 1 เพื่อหยุด และจัดเก็บเสียงที่บันทึก

> เสียงที่บันทึกไว้จะถูกเก็บลงบนเครื่องเล่นของคุณ (รูปแบบชื่อไฟล์: VOICEXXX.WAV เมื่อ
XXX คือหมายเลขการบันทึกซึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ)
5 คุณสามารถพบไฟล์นี้ภายใต้

4.7.1

เล่นสิ่งที่บันทึก

จากเมนูหลัก เลือก

> ไลบรารีสิ่งที่บันทึก

> ไลบรารีสิ่งที่บันทึก

1 เลือกสิ่งที่บันทึกที่คุณต้องการฟัง

2 กด 2; เพื่อยืนยัน
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ลบสิ่งที่บันทึก

เครื่องเล่นให้ตัวเลือกในการลบไฟล์ที่บันทึกไว้ทั้งหมดบนเครื่องเล่นของคุณ

1 จากเมนูหลัก เลือก
2 กด 2; เพื่อยืนยัน

> ลบไลบรารี

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบสิ่งที่บันทึกบนคอมพิวเตอร์ได้ด้วย

1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณไปยังคอมพิวเตอร์

2 เลือกเครื่องเล่นของคุณใน Windows Explorer
3 ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ เสียง

4 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ และกด Delete บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ของคุณ

4.7.3

อัปโหลดสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์

1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณไปยังคอมพิวเตอร์

2 เลือกเครื่องเล่นของคุณใน Windows Explorer

> คุณจะพบโฟลเดอร์ เสียง โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยเสียงที่บันทึกไว้

3 คัดลอกและวางสิ่งที่บันทึกไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนคอมพิวเตอร์

4.8 วิทยุ
จากเมนูหลัก เลือก
เชื่อมต่อหูฟัง

เพื่อเข้าไปยังโหมดวิทยุ

หูฟังที่ให้มา ทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ ตรวจดูให้แน่ใจว่าหูฟังเชื่อมต่ออยู่อย่างเหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจถึงการรับสัญญาณที่ดีที่สุด

4.8.1

เลือกภูมิภาค FM ของคุณ

จากเมนูหลัก เลือก
ภูมิภาค
ยุโรป
สหรัฐอเมริกา
เอเชีย
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ปรับสัญญาณอัตโนมัติ

1

1 เลือก ปรับสัญญาณอัตโนมัติ ภายใต้เมนู วิทยุ

> เครื่องเล่นจะค้นหาสถานีที่มีสัญญาณแรงที่สุด และบันทึกสถานีล่วงหน้าสูงสุด 20
สถานีโดยอัตโนมัติ

เทคนิค หยุดการปรับสัญญาณอัตโนมัติโดยการกดปุ่มใดๆ ก็ได้ ยกเว้นปุ่มระดับเสียง

4.8.3

เล่นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

1 จากเมนู วิทยุ

, เลือก พรีเซ็ต

2 กด 3 หรือ 4 เพื่อเลื่อนดู และเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

3 หลังจากที่คุณเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว, การกด 1 / 2 สั้นๆ สามารถเปลี่ยนไป
ยังสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอื่นได้

4 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับความถี่ของสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า โดยการกดปุ่ม 3 / 4
แบบยาวก็ได้

5 กดปุ่ม 3 หรือ 4 สั้นๆ เพื่อเคลื่อนที่หนึ่งขั้น, กด 3 หรือ 4 แบบยาว เพื่อค้นหาสถานี
ที่มีสัญญาณแรงที่สุดที่อยู่ใกล้ที่สุดถัดไป
6 แถบความถี่ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงความถี่
7 ในการยืนยันและบันทึกสัญญาณ, กด 2;
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4.9 ตัวอ่านข้อความ
4.9.1

ค้นหาข้อความของคุณ

4.9.2

การเคลื่อนที่ภายในข้อความของคุณ

เครื่องเล่นมีตัวอ่านข้อความ ที่สามารถอ่านไฟล์ข้อความในรูปแบบ TXT (ไฟล์ที่มีนามสกุล
".txt") ตรงจากเมนูราก ไฟล์ข้อความถูกเก็บ และเรียงตามตัวอักษรในโฟลเดอร์ ข้อความ
กด 2; หรือ 2 เพื่อเปิดไฟล์ หลังจากที่เปิดขึ้นมาแล้ว คุณสามารถเลื่อนภายในข้อความได้
โดยใช้ปุ่ม 3 และ 4 การกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้ จะเร่งความเร็วในการเลื่อน กล่าวคือ
ยิ่งกดปุ่มค้างไว้นานเท่าไร ก็จะยิ่งเพิ่มความเร็วในการเลื่อนมากขึ้นเท่านั้นในการข้ามไปยัง
ข้อความหน้าถัดไป ให้ใช้ปุ่ม 2 เพื่อข้ามไปยังหน้าถัดไป และปุ่ม 1 เพื่อข้ามไปยังหน้าก่อน
หน้า

4.10 เนื้อร้อง

เครื่องเล่นสนับสนุนไฟล์รูปแบบ LRC และสามารถแสดงเนื้อร้องในขณะที่เล่นเพลงได้ด้วย
คุณสมบัติพิเศษนี้ อนุญาตให้คุณสามารถแก้ไขและบันทึกไฟล์เนื้อร้องด้วยโปรแกรม
แก้ไขเนื้อร้อง (คุณสามารถหาไฟล์เนื้อร้อง รวมทั้งซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมแก้ไข
เนื้อร้องได้จากอินเตอร์เน็ต)

เทคนิค ในการสร้าง และ/หรือแก้ไขเนื้อร้อง คุณจำเป็นต้องมี โปรแกรมแก้ไขเนื้อร้อง
ในอินเตอร์เน็ต มี โปรแกรมแก้ไขเนื้อร้อง รวมทั้ง "ไฟล์เนื้อร้อง" มากมายที่คุณสามารถ
ดาวน์โหลดได้ฟรี
หมายเหตุ บรรทัดเนื้อร้องถูกเชื่อมโยงไว้กับประทับเวลา ดังนั้นหน้าจอจะแสดงเฉพาะ
บรรทัดเนื้อร้องที่เชื่อมโยงกับประทับเวลาที่กำลังเล่นของเพลงในขณะนั้นเท่านั้น
สำคัญ เพื่อให้แสดงเนื้อร้องอย่างถูกต้องระหว่างการเล่น คุณต้อง

• เปิดทำงานการแสดงเนื้อร้องในตัวเลือก การตั้งค่า โดยการเลือกเนื้อร้องเป็น เปิด
• บันทึกไฟล์เนื้อร้อง (ต้องมีนามสกุลเป็น .lrc) โดยใช้ชื่อเดียวกัน และเก็บไว้ใน
ตำแหน่งเดียวกับไฟล์เสียง ซึ่งจะใช้เล่นคู่กับเนื้อร้อง
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4.10.1 เลื่อนภายในบรรทัดเนื้อร้อง

ข้อความเนื้อร้องถูกแบ่งเป็นบรรทัดๆ และถูกกำหนดเข้ากับเวลาที่แน่นอน ซึ่งทำให้อุปกรณ์
สามารถแสดงบรรทัดเนื้อร้องที่พอดีกับแต่ละส่วนภายในเพลง ตามภาพสาธิตต่อไปนี้
การแสดงเนื้อร้องประกอบด้วยข้อความ 2 บรรทัด

ในกรณีที่พื้นที่ 2 บรรทัดไม่เพียงพอในการแสดงเนื้อร้อง คุณสามารถกด 4 เพื่อเลื่อนไป
ยังข้อความเนื้อร้องทีเ่ หลือสำหรับประทับเวลาที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุบน
ั ได้ กด 3 เพื่อเลื่อนกลับ
ไปยังส่วนเริ่มต้นของข้อความบรรทัดเนื้อร้อง สำหรับประทับเวลาที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุบัน

4.11 มุมมองโฟลเดอร์

เครื่องเล่นยังสนับสนุนการเบราส์ฐานข้อมูลและโฟลเดอร์ ที่เรียกว่า มุมมองโฟลเดอร์ มุมมอง
โฟลเดอร์จะแสดงเนื้อหา และโครงสร้างโฟลเดอร์ของอุปกรณ์ที่คล้ายกับสิ่งที่คุณเห็นบนพีซี:

4.11.1 เรียกใช้ไฟล์ของคุณ

ใช้ปุ่ม 2 หรือปุ่ม 2; เพื่อเรียกใช้ไฟล์หรือเล่นไฟล์ของคุณโดยตรงจากมุมมองโฟลเดอร์

ใช้ปุ่ม 2 เพื่อข้ามไปยังระดับถัดไป หรือปุ่ม 1 เพื่อข้ามกลับไปยังระดับก่อนหน้า โหมด
การเล่น (เช่น "ซ้ำทั้งหมด") ทำงานภายในโฟลเดอร์ได้ แต่ไม่ทำงานภายในโฟลเดอร์ที่เป็น
โครงข่าย
หมายเหตุ ปุ่ม 2; จะไม่ทำงาน เมื่อถูกกดในโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ที่เป็นโครงข่ายจะ
ถูกข้ามไประหว่างการเล่น

ไฟล์ที่เครื่องเล่นไม่เข้าใจ จะปรากฎเป็นสีเทา และมีไอคอนระบุว่าเป็นชนิดไฟล์ที่ "ไม่รู้จัก"
ไฟล์เหล่านี้ไม่สามารถใช้งานได้ และจะถูกข้ามไประหว่างการเล่น
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4.12 การตั้งค่า

เมนูการตั้งค่า อนุญาตให้คุณปรับแต่งค่าต่างๆ และตั้งค่าส่วนตัวบนเครื่องเล่นของคุณ

1

1 จากเมนูหลัก, เลือก

2 ใช้ 3 หรือ 4 เพื่อเลือกตัวเลือก

3 กด 2 เพื่อไปยังระดับถัดไป หรือ 1 เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

4 กด 2 เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

5 กด 1 เพื่อออกจากเมนู การตั้งค่า

ในเมนูการตั้งค่า มีตัวเลือกต่อไปนี้ให้ใช้:
การตั้งค่า
ภาษา

โหมดการเล่น

การตั้งค่าเสียง
แสงไฟ

สไลด์โชว์

ความสว่าง
เนื้อร้อง

สรุปข้อมูล
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ตัวเลือก

ตัวเลือกเพิ่มเติม

คำอธิบาย

อังกฤษ / ฝรั่งเศส / เยอรมัน / สเปน /
เลือกภาษาสำหรับแสดงบน
หน้าจอ
โปรตุเกส / อิตาลี / เนเธอร์แลนด์ /
สวีเดน / Pyccкий / Polski / 简体中文 /
繁體中文 / 日本語 / 한국어 / ไทย*

ปิด / ซ้ำ 1 / ซ้ำทัง้ หมด / สลับทั้งหมด / เลือกตัวเลือกโหมดเล่นสำหรับ
ซ้ำ & สลับ
เพลงทั้งหมด / ที่เลือก
ปิด, ร็อค, ฟังค์, แจ๊ส, คลาสสิก, ฮิปฮอป, เลือกอีควอไลเซอร์เพื่อสัมผัส
ประสบการณ์การฟังเพลงทีด
่ ี
แดนซ์, กำหนดเอง
ที่สุด
เปิดตลอด/ 5 วินาที/ 15 วินาที/
30 วินาที

เลือกเวลาสำหรับแสงไฟบน
หน้าจอ

3 วินาที / 5 วินาที / 10 วินาที

เลือกเวลาสำหรับการแสดง
สไลด์โชว์

เปิด / ปิด

เปิดหรือปิดการแสดงเนื้อร้อง

5 ระดับ

ความจุ, พื้นที่ว่าง, เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์

เลือกระดับความคมชัดเพื่อปรับ
ความสว่าง
แสดงข้อมูลของเครื่องเล่นของ
คุณ
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ตัวเลือกเพิ่มเติม

คำอธิบาย

กู้คืน / ยกเลิก

เลือก กู้คืน เพื่อล้างการตั้งค่า
ปัจจุบันของเครื่องเล่นของคุณ
และกู้คืนการตั้งค่าจากโรงงาน

ยุโรป / อเมริกา / เอเชีย เลือกภูมิภาคที่คุณใช้วิทยุ FM

4.13 การใช้เครื่องเล่นเพื่อเก็บและจัดการกับ
ไฟล์ข้อมูล

คุณสามารถใช้เครือ
่ งเล่นของคุณเพื่อเก็บและจัดการไฟล์ข้อมูล โดยการคัดลอกไฟล์ข้อมูลลง
ในเครื่องเล่นของคุณด้วย Windows Explorer
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อัปเดตเครื่องเล่นของคุณ

เครื่องเล่นของคุณถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในที่เรียกว่า เฟิร์มแวร์ หลังจากที่คุณซื้อ
เครื่องเล่นมาแล้ว อาจมี เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่กว่าออกมาเพิ่มเติมอีก
ซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ชื่อ โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์ ช่วยให้คุณอัปเดตเฟิร์ม
แวร์บนอุปกรณ์ของคุณ ถ้ามีเฟิร์มแวร์ใหม่บน PC ของคุณ

ติดตั้ง โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์ จากแผ่นซีดีที่ให้มา หรือดาวน์โหลดเวอร์ชั่น
ลาสุดจาก www.philips.com/support หรือ www.philips.com/welcome (สำหรับ
ผู้ที่อาศัยในสหรัฐอเมริกา)

5.1 ตรวจสอบด้วยตัวเองว่าเฟิร์มแวร์ของคุณ
ทันสมัยหรือไม่
1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์

2 เปิด โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์ จาก เริ่มต้น > โปรแกรม > เครื่องเล่นเพลง
ดิจิตอลของฟิลิปส์ > SA33XX > โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์ SA33XX

3
4

5

3 ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ต

4 คลิก อัปเดต

> โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์ SA33XX จะตรวจสอบว่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่บน
อินเตอร์เน็ตหรือไม่ และติดตั้งเฟิร์มแวร์ลงบนเครื่องเล่นของคุณ

5 เมื่อคำว่า อัปเดตสมบูรณ์ ปรากฎบนหน้าจอ ให้คลิก ตกลง และถอดสายเครื่องเล่นออก

> ข้อความว่า กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์ จะแสดงขึ้น
เครื่องเล่นจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากที่เฟิร์มแวร์อัปเดตสมบูรณ์แล้ว
ขณะนี้เครื่องเล่นของคุณก็พร้อมใช้งานอีกครั้ง
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ข้อมูลด้านเทคนิค

พลังงาน
• แหล่งพลังงาน
แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ภายในแบบ
Li-ion 850mAh*
• พลังงานเต็มที่ 4 ชั่วโมง
ขนาด
93.8 x 55.9 x 12.4 มม.
น้ำหนัก
75 กรัม

หน้าจอ / ความละเอียด
• LCD แสงสีขาว 320 x 240 พิกเซล
65K สี

เสียง
• การแยกแชนเนล:
40dB
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์:
ร็อค, ฟังค์, แจ๊ส, คลาสสิก, ฮิปฮอป,
เทคโน, คำพูด, กำหนดเอง
• ความถี่การตอบสนอง: 45-16000Hz
• อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวน > 85dB
• พลังงานออก (RMS): 2x2.5mW 16X

การเล่นวิดีโอ
• เวลาเล่น
4 ชั่วโมง*
• สนับสนุนรูปแบบ
WMV9: WMV9 SP: สูงถึง 320 x 240 ที่
384kbps (วิดีโอ), 128kbps (เสียง),
44.1kHz, สูงถึง 20fps
15
เสียงสเตอริโอในรูปแบบ .wmv
MEPG4 ASP: สูงถึง 320 x 240 ที่
384kbps (วิดีโอ), 128kbps (เสียง),
8-48kHz, สูงถึง 15fps
เสียงสเตอริโอในรูปแบบ .avi
MEPG4 SP: สูงถึง 320 x 240 ที่
384kbps (วิดีโอ), 128kbps (เสียง),
8-48kHz, สูงถึง 20fps
เสียงสเตอริโอในรูปแบบ .avi
การเล่นภาพ
• สนับสนุนรูปแบบ
JPEG

การเล่นเสียง
• เวลาเล่น:
20 ชั่วโมง*
• รูปแบบการบีบขนาด
MP3 (8-320kbps และ VBR;
อัตราการสุ่ม: 8, 11.025, 16, 22.050,
24, 32, 44.1, 48kHz)
WMA (5-320kbps; อัตราการแซมเปิล:
8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1,
48kHz)
• สนับสนุนเนื้อร้อง
ไฟล์ .lrc และแท็ก ID3 ที่ฝังมา
วิทยุ / การรับ / การส่ง
• แถบความถี่วิทยุ
FM สเตอริโอ

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุหน่วยความจำในตัว:
SA331X 1GB NAND Flash+
SA332X 2GB NAND Flash+
SA334X 4GB NAND Flash+
SA338X 8GB NAND Flash+
การเชื่อมต่อ
• หูฟัง 3.5 มม., USB 2.0 ++

ซอฟต์แวร์
• ตัวจัดการอุปกรณ์:
ในการกู้คืนและอัปเกรด
• MediaConverter สำหรับ Philips
แปลงรูปแบบต่อไปนี้ไปยังเครื่องเล่น:
AVI (รูปแบบ Microsoft Video I),
MPEG-1, 2, 4, DVD (*.vob), MOV,
WMV, RM ฯลฯ จำเป็นต้องติดตั้ง
Quicktime (สำหรับ MOV) และ
Windows Media Player 11 (สำหรับ
WMV)
• Windows Media Player 11

ความต้องการของระบบ
• Windows® Vista, XP, ME หรือ 2000
• โปรเซสเซอร์ Pentium III ความเร็ว
800MHz ขึ้นไป
• RAM 256MB
• พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 200MB
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (ควรมี)
• Microsoft Internet Explorer 6.0
ขึ้นไป
• CD-ROM ไดรฟ์
• พอร์ต USB
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แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้มีจำนวนรอบในการชาร์จที่จำกัด และในที่สุดคุณจะ
จำเป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่ อายุการใช้งานและจำนวนรอบในการชาร์จของแบตเตอรี่
แตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานและการตั้งค่า

+ 1MB = 1 ล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
ไม่สามารถใช้ความจุหน่วยความจำเต็มได้ทั้งหมด เนื่องจากหน่วยความจำบางส่วน
ถูกสงวนไว้สำหรับเครื่องเล่นพื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ
WMA 64 kbps
++ ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและการตั้งค่า
คอนฟิเกอเรชันซอฟต์แวร์ของคุณ
30
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คำถามที่พบบ่อยๆ

ถ้าคุณมีปัญหากับเครื่องเล่นของคุณ ให้ตรวจสอบจุดต่อไปนี้ ซึ่งแสดงในส่วนถัดไป
นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบหัวข้อ FAQ ที่ www.philips.com/support สำหรับความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติม และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ

ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถพบวิธีแก้ปัญหาด้วย
คำแนะนำเหล่านี้ได้

คำเตือน ไม่มีสถานการณ์ใดที่คุณควรลองพยายามซ่อมด้วยตัวเอง เนื่องจากจะทำ
ให้การรับประกันสิ้นสุด

เครื่องเล่นของฉันข้ามเพลงต่างๆ

เพลงที่ข้ามอาจมีการป้องกันไว้ คุณอาจมีสิทธิ์ไม่เพียงพอในการเล่นเพลงที่ข้ามบน
เครื่องเล่นของคุณ ตรวจสอบสิทธิ์ด้านดนตรีกับผู้ให้บริการเพลง
เครื่องเล่นของฉันไม่สามารถเปิดเครื่องได้

แบตเตอรี่อุปกรณ์ของคุณอาจไม่มีพลังงาน เนื่องจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรด
ชาร์จเครื่องเล่นของคุณ

ในกรณีที่อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด ให้เชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ และใช้
Philips Device Manager เพื่อกู้คืนเครื่องเล่นของคุณ
สำคัญ เนื้อหาของคุณทั้งหมดจะถูกลบจากเครื่องเล่นหลังจากที่เสร็จกระบวนการซ่อม
แซม หลังจากการซ่อม ให้ซิงโครไนซ์เครื่องเล่นของคุณอีกครั้ง เพื่อถ่ายโอนเพลงไปยัง
เครื่องเล่นของคุณ
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1 แรกสุด รีเซ็ตเครื่องเล่นของคุณโดยการเสียบเข็ม หรือวัตถุปลายแหลมลงไปในรูรีเซ็ตที่
ด้านหลังของเครื่องเล่น
2 เปิด Philips Device Manager จาก เริ่ม > โปรแกรม > Philips Device
Manager เลือกแท็บ ซ่อมแซม

3 ในขณะที่กดปุ่ม Vol + บนอุปกรณ์ของคุณ ให้เชื่อมต่อเข้ากับพีซี

4 ยืนยัน ใช่ เมื่อคุณเห็นบนหน้าจอ, ขณะนี้คุณสามารถปล่อยปุ่ม Vol + ได้แล้ว

5 เลือกชื่ออุปกรณ์ของคุณ (SA33xx) ในกล่อง

6 หลังจากการซ่อมแซมสมบูรณ์, คลิก ตกลง และทำการใช้เครื่องเล่นของคุณตามปกติ

หลังจากการถ่ายโอน ไม่มีเพลงอยู่บนเครื่องเล่น

ถ้าคุณไม่พบเพลงที่คุณถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่น ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

• เพลงของคุณอยู่ในรูปแบบ MP3 หรือ WMA หรือไม่? รูปแบบอื่นจะไม่สามารถเล่นบน
เครื่องเล่นได้
32
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เครื่องเล่นของฉันค้าง

1 ในเหตุการณ์ที่เครื่องเล่นของคุณค้าง ซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก อย่าตกใจ ใช้เข็มเล็กๆ
หรือวัตถุที่มีรูปร่างแหลมอื่นๆ เสียบลงในรูรีเซ็ตที่อยู่ด้านล่างของเครื่องเล่น กดค้างไว้
จนกระทั่งเครื่องเล่นปิด เปิดเครื่องอีกครั้งหลังจากเครื่องเล่นปิด
หมายเหตุ เนื้อหาที่มีอยู่แล้วบนเครื่องเล่นของคุณจะไม่ถูกลบ

2 ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง และลองเปิด
เครื่อง หรือรีเซ็ตอีกครั้ง ถ้าการทำเช่นนี้ไม่ได้ผล คุณอาจต้องซ่อมแซมเครื่องเล่นของ
คุณด้วย โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์ (ดูส่วน อัปเกรดเครื่องเล่นของคุณ ในคู่มือ
ผู้ใช้นี้สำหรับรายละเอียด)
เครื่องเล่นเต็ม และมีเพลงบนเครื่องเล่นน้อยกว่าที่คาดหวังไว้

เครื่องเล่นของคุณมีหน่วยความจำภายในเพื่อใช้ในการเก็บเพลง ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของ
คุณ เพื่อดูขนาดหน่วยความจำที่แท้จริง คุณจะสามารถเก็บเพลงบน
เครื่องเล่นได้มากขึ้นถ้าคุณใช้รูปแบบเพลง WMA ที่ 64kbps+ โดยมีอัตราบิตแปรเปลี่ยน
ได้
+พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps
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คำศัพท์

MP3
รูปแบบการบีบขนาดเสียงชนิดหนึ่ง ที่รู้จักกันว่าคือ MPEG-1 ออดิโอ เลเยอร์ 3
S

SuperscrollTM
ระบบติดต่อผู้ใช้ที่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Philips ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความเร็ว
ในการเลื่อนรายการเนื้อหาที่มีความยาวมากๆ
W

WAV
รูปแบบไฟล์สื่อดิจิตอลสำหรับการเก็บเสียง

Windows Media Audio (WMA)
ไฟล์เสียงในรูปแบบสื่อของ Windows เนื้อหาเสียงของไฟล์ถูกเข้ารหัสด้วย codec
เสียงตัวใดตัวหนึ่งของ Windows
ก

การซิงโครไนซ์
กระบวนการในการดูแลไฟล์สื่อดิจิตอลบนอุปกรณ์พกพา ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้โดยผู้ใช้ นี่อาจจำเป็นต้องมีการคัดลอกไฟล์สื่อดิจิตอลจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์
การอัปเดตข้อมูลบนอุปกรณ์ หรือการลบไฟล์จากอุปกรณ์
ช

ชื่อ
หน่วยที่ใหญ่ที่สุดของเนื้อหาสื่อดิจิตอล สำหรับ CD นี่อาจหมายถึงชื่อของ CD
น

แนวเพลง
สไตล์หรือชนิดของเพลง
พ

เพลง
แทร็คแต่ละแทร็ค หรือชิ้นส่วนของเนื้อหาเสียง
ภ

ภาพตัวอย่าง
เวอร์ชั่นขนาดเล็กของภาพหลัก ใช้สำหรับดัชนีและการเลื่อนดู
ม

เมนูราก
เมนูหลักที่อยู่บนสุดของแผนผังโครงสร้างระบบติดต่อผู้ใช้
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ร

รายการเล่น
รายการของเนื้อหาสื่อดิจิตอล

รายการเล่นพกติดตัว
รายการเล่นที่สามารถถูกสร้างขึ้นบนเครื่องเล่น โดยการเพิ่มเพลงโปรด อัลบั้ม ศิลปิน
และแนวเพลงระหว่างการเล่นเพลง
รูปภาพ
ภาพ และรูปภาพในรูปแบบไฟล์ JPEG

ริป
เพื่อคัดลอกเนื้อหาสื่อดิจิตอลจากแผ่น CD เพลง เนื้อหาสามารถถูกแปลงไปเป็นรูปแบบต่างๆ
ระหว่างกระบวนการริปได้
อ

อัลบั้ม
รายการเพลง/ภาพที่รวบรวมเพลงไว้
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ฟิลิปส์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ และข้อมูลจำเพาะสำหรับการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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abc

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เครื่องหมายการค้าต่างๆ เป็นทรัพย์สินของ Ko ninklijke Philips

Electronics N.V. หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของ
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