
www.philips.com/welcome

คู่มือผู้ใช้

เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่ GoGEAR

SA3ARA04

SA3ARA08

SA3ARA16

SA3ARA32





1TH

สารบัญ

1 ขอมูลความปลอดภัยที่สำาคัญ 3

การบำารุงรักษาทั่วไป 3
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ 5

2 ARIAZ ใหมของคุณ 7
ภายในกลองมีอะไรบาง 7
ซอฟตแวรที่โหลดบนเครื่องเลน 7
ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน 7

3 เริ่มตนใชงาน 8
การชารจไฟ 8
เปดหรือปดเครื่องเลน 8

การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ 8

4 ภาพรวม 9
การควบคุม 9
หนาจอหลัก 9

การนาวิเกตจากหนาจอหลัก 9
การเลือกธีม 10

ปุ่มล็อค/ปลดล็อค 10
เลือกความดังปลอดภัย 10
เปด/ปดหนาจอ 10

5 การซิงคกับไลบรารีสื่อของ PC 11
การติดตั้ง Philips Songbird 11
การเลือกไฟลสื่อจาก PC 11

การตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ 11
การอิมพอรตไฟลสื่อ 12

การรับเนื้อหาจากแหลงขอมูลออนไลน 13
การคนหาออนไลน 13
การเลนออนไลน 13
การเพิ่มลงใน Philips Songbird 13

การคนหาใน Philips Songbird 14
การคนหาดวยขอมูลที่กำากับ 14
การคนหาดวยคำาสำาคัญ 15

การสรางรายการเพลงใน Philips Songbird 15
สรางรายการเพลง 15
การสรางรายการเพลง LikeMusic 16
การบันทึกลำาดับการเลนเปนรายการเพลง 17
การเลนรายการเพลง 17

การจัดการไฟลสื่อใน Philips Songbird 17

การแกไขขอมูลที่กำากับ (Metadata) 17
การรับอารตเวิรคของอัลบั้ม 18
การลบไฟลสื่อออกจากไลบรารี 18

การซิงคเครื่องเลนกับ Philips Songbird 18
การเลือกซิงคอัตโนมัติหรือซิงคดวยตนเอง 19
การซิงคอัตโนมัติ 19
การซิงคดวยตนเอง 19

6 เพลง 21
คนหาเพลงบนเครื่องเลน 21

คนหาเพลงตามขอมูลเพลง 21
คนหาเพลงตามรายการเพลง 21
คนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล 21
Superscroll 21

เลนเพลง 21
การเลนจากคอลเลคชันเดียวกัน 22
เลือกตัวเลือกการเลน 22

รายการเพลง 22
เพิ่มเพลงในรายการเพลงแบบพกพา 22
การลบเพลงจากรายการเพลงแบบพกพา 22

การลบเพลงจากเครื่องเลน 22

7 หนังสือเสียง 24
การซิงคหนังสือเสียงกับเครื่องเลน 24

การติดตั้ง AudibleManager ลงบน PC 24
การดาวนโหลดหนังสือเสียงลงบน PC 24
การซิงคกับเครื่องเลน 24

คนหาหนังสือเสียงบนเครื่องเลน 25
เลนหนังสือเสียง 25
การใชบคมารค 25
การลบหนังสือเสียงออกจากเครื่องเลน 25

8 วิดีโอ 26
การเพิ่มวิดีโอไปที่เครื่องเลน 26
คนหาวิดีโอบนเครื่องเลน 26
การเลนวิดีโอ 26

เลือกความสวาง 26
การลบวิดีโอออกจากเครื่องเลน 26

9 รูปภาพ 27
การเพิ่มรูปภาพลงในเครื่องเลน 27
การคนหารูปภาพบนเครื่องเลน 27
ดูรูปภาพ 27

เริ่มเลนภาพสไลด 27



2 TH

เลือกตัวเลือกการเลน 27
การลบรูปภาพออกจากเครื่องเลน 27

10 วิทยุ FM 28
การจูนสถานีวิทยุ 28
การฟงผานลำาโพง 28
จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา 28

11 การบันทึก 29
สรางรายการบันทึก 29

บันทึกเสียงพูด/เสียง 29
การบันทึกจากวิทยุ FM 29

ฟงเสียงที่บันทึก 29
ลบรายการบันทึกออกจากเครื่องเลน 29
การถายโอนรายการบันทึกไปยังคอมพิวเตอร 30

12 ตัวอานขอความ 31
เพิ่มไฟลขอความไปที่เครื่องเลน 31
การคนหาไฟลขอความบนเครื่องเลน 31
อานไฟลขอความ 31
ลบรายการบันทึกออกจากเครื่องเลน 31

13 มุมมองโฟลเดอร 32

14 การตั้งคา 33
โหมดเลน 33
การตั้งคาเสียง 33

SafeSound 33
ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง 34
การตั้งคาหนาจอ 34

ตัวตั้งเวลาปดไฟหนาจอ 34
รูปภาพหนาจอ 34

การตั้งคาภาพสไลด 34
ภาษา 34
การตั้งคาการเชื่อมตอ PC 34
ขอมูลของคุณ 35
ฟอรแมตอุปกรณ 35
การตั้งคาตามแบบโรงงาน 35
CD ตัวติดตั้ง 35

15 อัพเดตเฟรมแวรผาน Philips Songbird 36

16 การซอมแซมเครื่องเลนผาน Philips Songbird 37

17 ขอมูลทางเทคนิค 38
ความตองการของระบบ 38

 
หากตองการความชวยเหลือ
โปรดไปที่
www.philips.com/welcome
ซึ่งคุณสามารถเขาใชงานสื่อสนับสนุนตางๆ อยางสมบูรณ เชน คมือ
ผใช ซอฟตแวรอัปเดตลาสุด และการตอบคำาถามที่พบบอย



3TH

1 ขอมูลความปลอดภัยที่
สำาคัญ

การบำารุงรักษาทั่วไป

การแปลเอกสารนี้ใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 
หากฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไมสอดคลองกัน ฉบับภาษา
อังกฤษเปนฉบับที่มีผลบังคับใชเหนือกวา
 

ขอควรระวัง

 • ในการหลีกเลี่ยงความเสียหายและการทำางานผิดปกติ:
 • ใชเฉพาะแหลงจายไฟที่ระบุไวในคมือการใชงาน
 • อยาใหเครื่องเลนถูกความรอนสูงมากเกินไป ซึ่งเกิดจากอุปกรณทำาความรอนหรือ

แสงแดดโดยตรง
 • หามทำาเครื่องเลนตก หรือหามทำาใหวัตถุใดๆ ตกลงบนเครื่องเลนของคุณ
 • หามทำาเครื่องเลนตกน หามมิใหชองเสียบหูฟง หรือชองใสแบตเตอรี่ถูกนเนื่องจา

กนที่เขาไปในตัวเครื่องอาจทำาใหตัวเครื่องไดรับความเสียหายรุนแรง
 • อาจมีสัญญาณรบกวนหากมีโทรศัพทมือถือที่ใชงานในบริเวณใกลเคียง 
 • สำารองไฟลของคุณ ตรวจสอบวาคุณเก็บไฟลตนฉบับที่คุณดาวนโหลดลงในอุปกรณของ

คุณ Philips จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดที่เกิดขึ้นกับขอมูล หากผลิตภัณฑไดรับ
ความเสียหาย หรือไมสามารถอานขอมูลได 

 • จัดการ (ถายโอน, ลบ, อื่นๆ) ไฟลเพลงของคุณดวยซอฟตแวรเพลงที่ใหมาเทานั้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงปญหาตางๆ

 • หามใชสารทำาความสะอาดที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล แอมโมเนีย เบนซิน หรือ สารที่มี
ฤทธิ์กัดกรอน เนื่องจากสารเหลานี้จะทำาใหเครื่องเลนชำารุดเสียหาย

 • ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสกับความรอนสูง เชน 
แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ

 • อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภท
เดียวกันหรือเทียบเทานั้น

 
เกี่ยวกับการทำางานและอุณหภูมิการจัดเก็บ
•	 ใชงานในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 0 และ 45ºC (32 ถึง 113ºF) 

เสมอ
•	 จัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง -20 และ 45ºC (-4 to 

113ºF) เสมอ
•	 อายุการใชงานแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพอุณหภูมิต
 
ชิ้นสวน/อุปกรณเสริม:
โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อสั่งซื้อชิ้นสวน/อุปก
รณเสริม
 
การฟงอยางปลอดภัย

  
A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut 
endommager l’oreille de l’utilisateur.

 
คำาเตือน

 • เพื่อปองกันอันตรายเกี่ยวกับการไดยินที่อาจเกิดขึ้น โปรดอยารับฟงในระดับ
เสียงสูงเปนเวลานาน

แรงดันเอาตพุตสูงสุดของเครื่องเลนไมเกิน 150mV
 
การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจสงผลใหสิทธิ์
การใชงานอุปกรณของผใชเปนโมฆะ
 
ขอมูลลิขสิทธิ์
ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัท
หรือองคกรรายนั้นๆ
การทำาสำาเนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนการดา
วนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจากซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมาย
ลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาระหวางประเทศ
การทำาสำาเนาสื่อที่มีการปองกันการทำาสำาเนา รวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร ไฟล การกระจายเสียง และการบันทึกเสียงโดยไมไดรับ
อนุญาตอาจเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทำาผิดทาง
อาญา ไมควรนำาอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุดประสงคดังกลาว
Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอื่นๆ
 
มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์

  
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของ
เรากระทำาเชนนั้นดวย 
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ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผย
แพรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม 
การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการ
ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ 
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ
การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการส
ตรีมวิดีโอซึ่งดาวนโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุด
ประสงคเพื่อใชกับโดเมนสาธารณะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตอง
เทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสำาหรับการใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิช
ย และตองเคารพคำาแนะนำาในการใชลิขสิทธิ์ซึ่งกำาหนดโดยเจาของ
ลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำาแนะนำานั้นอาจระบุวาหามมิใหมีการ
คัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่ง
ไมอนุญาตใหทำาการคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชัน
การบันทึกจะไมทำางาน และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
 
การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ และเสริม
ประสบการณผใช Philips ใหนาประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อใหเขาใจการ
ใชงานโปรไฟลของอุปกรณ อุปกรณนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลบาง
รายการไวในสวนหนวยความจำาถาวรของเครื่อง ขอมูลเหลานี้ถูกนำา
ไปใชเพื่อระบุและคนหาขอผิดพลาดหรือปญหาตางๆ ที่คุณในฐานะ
ที่เปนผใชอาจประสบขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ เชน ระยะ
เวลาการเลนในโหมดเพลง ระยะเวลาการเลนในโหมดวิทยุ จำานวน
ครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จัดเก็บจะไมแสดงใหเห็นถึง
เนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณหรือแหลงที่ดาวนโหลด ขอมูลที่จัดเก็บ
บนอุปกรณจะถูกเรียกดูและนำามาใช เฉพาะเมื่อผใชสงอุปกรณไป
ยังศูนยบริการ Philips เทานั้น และเปนไปเพื่อการคนหาขอผิดพลาด
ไดงายขึ้น และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัด
เก็บไดในการรองขอครั้งแรกของผใช
 
Monkey's Audio decoder

a The Monkey's Audio SDK and source code can be 
freely used to add APE format playback, encoding, or 
tagging support to any product, free or commercial. 
Use of the code for proprietary efforts that don't 
support the official APE format require written 
consent of the author.

b Monkey's Audio source can be included in GPL and 
open-source software, although Monkey's Audio 
itself will not be subjected to external licensing 
requirements or other viral source restrictions.

c Code changes and improvements must be 
contributed back to the Monkey's Audio project free 
from restrictions or royalties, unless exempted by 
express written consent of the author.

d Any source code, ideas, or libraries used must be 
plainly acknowledged in the software using the code.

e Although the software has been tested thoroughly, 
the author is in no way responsible for damages due 
to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous 
stipulations, you must cease using this source code and 
remove it from your storage device.
 
FLAC decoder
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,20
08,2009 Josh Coalson
 
Redistribution and use in source and binary forms, with 
or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met:
•	 Redistributions of source code must retain the above 

copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer.

•	 Redistributions in binary form must reproduce the 
above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.

•	 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the 
names of its contributors may be used to endorse or 
promote products derived from this software without 
specific prior written permission.

 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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© 2009, Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with 
or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 
•	 Redistributions of source code must retain the above 

copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

•	 Redistributions in binary form must reproduce the 
above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. 

•	 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the 
names of its contributors may be used to endorse or 
promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

This software is provided by the copyright holders and 
contributors "as is" and any express or implied warranties, 
including, but not limited to, the implied warranties of 
merchantability and fitness for a particular purpose are 
disclaimed. In no event shall the foundation or contributors 
be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, 
or consequential damages (including, but not limited to, 
procurement of substitute goods or services; loss of use, data, 
or profits; or business interruption) however caused and on 
any theory of liability, whether in contract, strict liability, or 
tort (including negligence or otherwise) arising in any way out 
of the use of this software, even if advised of the possibility of 
such damage
 
XPAT XML Parser
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software 
Center Ltd
 
Permission is hereby granted, free of charge, to any 
person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the "Software"), to deal in the Software 
without restriction, including without limitation the rights to 
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or 
sell copies of the Software, and to permit persons to whom 
the Software is furnished to do so, subject to the following 
conditions:
 
The above copyright notice and this permission notice 
shall be included in all copies or substantial portions of the 
Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT 
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS 
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, 
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 
 

การรีไซเคิลผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต 
และสามารถนำาไปรีไซเคิล หรือนำากลับมาใชใหมได
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือ
ผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC:

  
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับ
ทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทิ้ง
ผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

คำาเตือน

 • การถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องออกสงผลใหการรับประกันเปนโมฆะและสามารถ
ทำาใหผลิตภัณฑเสียหายได 

 • คำาแนะนำาเกี่ยวกับขั้นตอนการถอดและกำาจัดนั้นเปนขั้นตอนที่สามารถทำาไดเมื่อ
ผลิตภัณฑหมดอายุการใชงานแลวเทานั้น

ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟใหมไดภายใต 
European Directive 2006/66/EC และคุณไมสามารถทิ้งแบตเตอรี่
ดังกลาวรวมกับขยะปกติจากครัวเรือนได
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เพื่อเปนการปกปองการทำางานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑของ
คุณ ใหนำาผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเก็บรวบรวมแบตเตอรี่
อยางเปนทางการ หรือศูนยบริการที่มีผเชี่ยวชาญที่สามารถถอด
แบตเตอรี่ตามที่แสดงได

 
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้ง
แบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่
งแวดลอมและสุขภาพได
 
คำาประกาศของสหภาพยุโรป 
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำาหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของสหภาพ
ยุโรป
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2 ARIAZ ใหมของคุณ

ใน ARIAZ คุณสามารถทำาสิ่งเหลานี้ได:
•	 เลนเพลง;
•	 ดูวิดีโอ;
•	 ดูรูปภาพ;
•	 ฟงหนังสือเสียง;
•	 หาคลื่นวิทยุ FM;
•	 ทำารายการบันทึก;
•	 อานไฟลขอความ (ไฟล .txt)

ภายในกลองมีอะไรบาง

โปรดตรวจสอบวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอไปนี้:
เครื่องเลน

 
หูฟง

  
สายเคเบิล USB

 
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ

 Philips GoGear audio player

Quick start guide

หมายเหตุ

 • รูปภาพที่ปรากฏเปนการอางอิงเทานั้น Philips สงวนสิทธิ์ในการออกแบบ / สีสันของ
ผลิตภัณฑโดยไมตองแจงลวงหนา

ซอฟตแวรที่โหลดบนเครื่องเลน

ARIAZ มาพรอมกับซอฟตแวรตอไปนี้: 
•	 Philips Songbird (ชวยคุณในการอัพเดตเฟรมแวรของเครื่อง

เลนและจัดการไลบรารีสื่อของคุณบนพีซีและเครื่องเลน)

ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน

ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง ARIAZ:
•	 คมือผใช
•	 คำาถามที่พบบอย
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3 เริ่มตนใชงาน

การชารจไฟ

ARIAZ มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานพอรต USB ของ
คอมพิวเตอรได
ตามที่แสดง, เชื่อมตอ ARIAZ เขากับพีซีโดยใชสาย USB 

  
หมายเหตุ

 • เมื่อคุณเชื่อมตอ ARIAZ เขากับคอมพิวเตอร จะปรากฏตัวเลือกอยางยอเพื่อเลือก: 
[ชารจและถายโอน] หรือ [ชารจและเลน]

 • ARIAZ จะใช [ชารจและถายโอน] โดยอัตโนมัติ หากไมมีการเลือกใหม

การแสดงระดับแบตเตอรี่
หนาจอจะแสดงระดับสถานะแบตเตอรี่โดยประมาณดังตอไปนี้:

100% 75% 50% 25% 0%

 » หนาจอแสดงแบตเตอรี่กะพริบแสดงวาแบตเตอรี่ใกลจะ
หมด เครื่องเลนจะบันทึกการตั้งคาทั้งหมดไวและจะปด
เครื่องภายใน 60 วินาที

หมายเหตุ

 • แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำานวนรอบของการชารจที่จำากัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่
และจำานวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา

 • ภาพแอนิเมชั่นแสดงการชารจจะหยุดลงและ  ไอคอนจะปรากฏขึ้นเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการชารจ

ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และเพิ่มระยะเวลาในการ
เลน ใหทำาขั้นตอนตอไปนี้บน ARIAZ:

•	 ตั้งคาตัวตั้งเวลาปดไฟหนาจอใหมีคาตลง (ไปที่ 
  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาแบ็คไลท])

เปดหรือปดเครื่องเลน

กดคางที่  / 
  จนกวา ARIAZ จะเปดหรือปด 

  
การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ

เครื่องเลนมีคุณสมบัติสแตนดบายและปดเครื่องอัตโนมัติ ซึ่ง
ชวยใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ 
หลังจากอยในโหมดพัก 5 นาที (ไมมีการเลนเพลง ไมมีการกดปุ่ม
ใดๆ) เครื่องเลนจะปดการทำางาน
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4 ภาพรวม

การควบคุม

  
1  / กดคาง: เปด/ปดเครื่องเลน

กด: เพื่อล็อค/ปลดล็อคทุกปุ่ม
2 กด: ยอนกลับหนึ่งระดับ

กดคาง: ยอนกลับไปยังหนาจอหลัก
3 กด: เลือกตัวเลือก หรือเริ่ม/หยุดชั่วคราว/กลับ

ไปเลนตอ
4 ลำาโพง

5 จอแสดงผล

6 แสดงเมนูตัวเลือก
7 ชองเสียบหูฟง 3.5 มม.
8 MIC ไมโครโฟน
9  /  /  

/ 
ปุ่มการนาวิเกต

 / บนหนาจอการเลน:
กด: ขามไปยังตัวเลือกถัดไป/กอนหนา
กดคาง: คนหาภายในไฟลปจจุบัน

10 ชองเสียบ USB สำาหรับการชารจไฟและถาย
โอนขอมูล

11 RESET กดทั้งหมดโดยใชปลายปากกาลูกลื่นเมื่อหนา
จอไมตอบสนองตอการกดปุ่ม

12  /  
VOLUME

กด: เพิ่ม/ลดระดับเสียง
กดคางไว: เพิ่ม/ลดระดับเสียงอยางรวดเร็ว

หนาจอหลัก

เมนู โหมด เพื่อ
เพลง เลนไฟลเสียง
ชอง 
Rhapsody*

ฟงเพลงจากรายการสถานีที่คุณดา
วนโหลดและถายโอน ผานซอฟตแวร 
Rhapsody

วิดีโอ ชมวิดีโอ
รูปภาพ ดูรูปภาพ
วิทยุ FM หาคลื่นวิทยุ FM;

บันทึกจากวิทยุ FM
รายการบันทึก สรางหรือฟงรายการบันทึก
มุมมองโฟลเดอร ดูไฟลในโฟลเดอร
ตัวอานขอความ อานไฟลขอความ
การตั้งคา ปรับแตงการตั้งคาของ ARIAZ

หมายเหตุ

 • * ชอง Rhapsody จะเปนสวนหนึ่งของหนาจอหลักภายหลังการเชื่อมตอ ARIAZ เขา
กับคอมพิวเตอรที่มีซอฟตแวร Rhapsody ติดตั้งไวแลว บริการของชอง Rhapsody 
ตองใชแอคเคาท Rhapsody ที่ใชงานไดและมีในบางภูมิภาคเทานั้น

การนาวิเกตจากหนาจอหลัก

•	 จากหนาจอหลัก คุณสามารถเขาใชเมนูการใชงานโดยกดปุ่ม
การนาวิเกต  / 
  /  / 
  และ 
 

•	 ในการยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนา กด 
  ซๆ; หรือกด  คางไวเพื่อกลับไปที่หนาจอหลัก

การสลับไปมาระหวางหนาจอหลักและหนาจอการเลน
บนหนาจอหลัก
ในขณะที่เลนเพลงหรือวิทยุ

•	 กด 
  และเลือก [การเลน] หรือ [เลนครั้งลาสุด]

บนหนาจอการเลน 
•	 กดคางที่ 

 



10 TH

การเลือกธีม

ในการเลือกธีมสำาหรับหนาจอ
•	 บนหนาจอหลัก, กด 

  และเลือก [ธีม]

ปุ่มล็อค/ปลดล็อค

เมื่อเปดเครื่องเลน ใหล็อคเพื่อปองกันเครื่องทำางานโดยไมตั้งใจ 
•	 กด  / 

  สั้นๆ เพื่อล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม
 » ทุกปุ่มยกเวนปุ่มระดับเสียงจะถูกล็อคและไอคอนล็อคจะ

ปรากฏบนหนาจอ

เลือกความดังปลอดภัย

เลือกความดังปลอดภัยเมื่อคุณรับฟงดวยหูฟงที่มีมาให 

1 กด  /  VOLUME
 » หนาจอระดับเสียงจะปรากฏขึ้น 

2 กด  เพื่อเลือกความดังปลอดภัย 

เคล็ดลับ

 • สำาหรับตัวเลือก SafeSoundดูที่ 'การตั้งคาเสียง' (โปรดดูที่ 'SafeSound' ในหนา 33)
 • สำาหรับการเลนวิดีโอ ออกจากหนาจอการเลนเพื่อเลือกความดังปลอดภัย

เปด/ปดหนาจอ

ในการประหยัดพลังงาน หนาจอจะปดเองอัตโนมัติหลังจากระยะเวลา
ที่กำาหนดลวงหนา ถา 

•	 ไมมีการดำาเนินการใหมบน ARIAZ; และ
•	 มีการเลือกคาใน 

  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาแบ็คไลท]
ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

•	 กดปุ่มใดก็ได 
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5 การซิงคกับไลบรารีสื่อ
ของ PC

ดวย Philips Songbird, คุณสามารถทำาสิ่งเหลานี้:
•	 จัดการคอลเลคชันสื่อของคุณบน PC;
•	 ซิงค ARIAZ กับไลบรารีสื่อของ PC;
•	 ลงทะเบียน ARIAZ ที่ www.philips.com/welcome;
•	 อัพเดตเฟรมแวรของ ARIAZ (โปรดดูที่ 'อัพเดต

เฟรมแวรผาน Philips Songbird' ในหนา 36);
•	 ซอม ARIAZ (โปรดดูที่ 'การซอมแซมเครื่องเลนผาน 

Philips Songbird' ในหนา 37)

การติดตั้ง Philips Songbird

  
การติดตั้ง Philips Songbird เปนครั้งแรก
เมื่อคุณเชื่อมตอ ARIAZ เขากับ PC เปนครั้งแรก หนาตางปอปอัพ
จะปรากฏขึ้น:

1 เลือกภาษาและประเทศของคุณ

2 ทำาตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อติดตั้งใหเสร็จสม
บูรณ

หมายเหตุ

 • ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน

หากหนาตางปอปอัพไมปรากฏอัตโนมัติ ใหดำาเนินการตอไปนี้:

1 ตองแนใจวาเลือกตัวเลือกตอไปนี้บนเครื่องเลนแลว:

•	 ใน 
  > [การตั้งคาการเชื่อมตอ PC], เลือก [MSC]; 

•	 ใน 
  > [CD ตัวติดตั้ง], เลือก [เปดใช]

2 บน PC, เลือก My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน)
(Windows XP / Windows 2000) / Computer  
(คอมพิวเตอร) (Windows Vista / Windows 7)
 » ไดรฟ Philips Songbird จะปรากฏขึ้น 

3 หากตองการเริ่มการติดตั้ง ใหดับเบิลคลิกไดรฟ Philips 
Songbird

หมายเหตุ

 • ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน
 • หลังจากการติดตั้ง, การเชื่อมตอกับ PC จะเปลี่ยนเปนโหมด MTP

การเลือกไฟลสื่อจาก PC

การตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ

สรางโฟลเดอรกลาง
คุณอาจตองการเพิ่มไฟลสื่อทั้งหมดไปยังไลบรารีโดยอัตโนมัติเมื่อคัด
ลอกไฟลเหลานั้นไปยังโฟลเดอร ขอแนะนำาใหสรางโฟลเดอรกลาง 
ใน Philips Songbird, ตั้งคาโฟลเดอรกลางเปนโฟลเดอรตรวจสอบ 
ในแตละครั้งที่คุณเริ่มตน Philips Songbird, เพลงตางๆ จะถูกเพิ่ม
ไปยัง/ลบออกจาก Philips Songbird เนื่องจากเพลงเหลานั้นอยใน
โฟลเดอรกลาง 
บน PC ใหสรางโฟลเดอรกลางเพื่อบันทึกไฟลสื่อทั้งหมด เชน D:\
Songbird media
การเริ่มตนครั้งแรก
การเริ่มตนครั้งแรกของคุณ Philips Songbird บน PC ใหทำาตามขั้น
ตอนเมื่อพรอมทเพื่ออิมพอรตไฟลสื่อที่มีอยไปที่ Philips Songbird:

•	 เลือกดโฟลเดอรสื่อ iTunes เพื่ออิมพอรตไลบรารี iTunes 
ที่มี;

•	 เลือกโฟลเดอรกลางเพื่อดูและอิมพอรตไฟลสื่อที่มีอย
 » โฟลเดอรกลางถูกตั้งเปนโฟลเดอรตรวจสอบของ 

 Philips Songbird

ในการตั้งคาโฟลเดอรสื่อ iTunes

http://www.philips.com/welcome
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1 ใน Philips Songbird, ไปที่ Tools (เครื่องมือ) > Options...

(ตัวเลือก)

2 เลือก Media Importer (เครื่องมืออิมพอรตสื่อ), จา
กนั้นแท็บ iTunes Importer (เครื่องมืออิมพอรต iTunes)

3 ตรวจสอบที่ตั้งไลบรารีและตัวเลือก

4 คลิกปุ่ม Import Library (อิมพอรตไลบรารี) ถัดจากที่ตั้ง
ไลบรารี 
 » ซอฟตแวรจะอิมพอรตไลบรารี iTunes ลงใน Philips 

Songbird

ในการตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ
ใน Philips Songbird, ใหตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบดังนี้:

  
1 เลือก Tools (เครื่องมือ) > Options (ตัวเลือก)

2 ใน Options (ตัวเลือก), เลือก Media Importer (เครื่อง
มืออิมพอรตสื่อ) จากนั้น เลือกแท็บ Watch Folders 
(โฟลเดอรตรวจสอบ)

3 ใน Watch Folders (โฟลเดอรตรวจสอบ), ทำาเครื่องหมาย
ที่กลองทำาเครื่องหมายตามที่แสดง 

4 คลิก Browse (เลือก) และเลือกโฟลเดอรกลาง (เชน D:\
Songbird media) เปนโฟลเดอรตรวจสอบ 
 » ใน Philips Songbird, ไฟลสื่อจะถูกเพิ่มหรือลบเมื่อ

ไฟลเหลานั้นอยในโฟลเดอรเพลงกลาง

การอิมพอรตไฟลสื่อ

การอิมพอรตไฟลสื่อจากโฟลเดอรอื่น
ใน Philips Songbird, 

•	 ไปที่ File (ไฟล) > Import Media (อิมพอรตสื่อ) 
เพื่อเลือกโฟลเดอรบน PC 
 » ไฟลสื่อถูกเพิ่มไปที่ Library (ไลบรารี)

•	 หรือไปที่ File (ไฟล) > Import a playlist 
(อิมพอรตรายการเพลง) เพื่อเลือกรายการเพลงบน PC
 » ไฟลสื่อถูกเพิ่มไปที่ Playlists (รายการเพลง)
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การรับเนื้อหาจากแหลงขอมูลออนไลน

คุณสามารถเขาถึงและซื้อเนื้อหาจากแหลงขอมูลออนไลนได เลือก
บริการออนไลนที่มีใน Services (บริการ) บนหนาตางตัวเลือกแหลง
ที่มา 

หมายเหตุ

 • กอนที่จะดาวนโหลดหรือซื้อเนื้อหา คุณตองสมัครสมาชิกบริการออนไลน และล็อกอิน
เขาสแอคเคาทของคุณ 

 • บริการบางประเภทจะมีใหในบางประเทศเทานั้น

การคนหาออนไลน

1 เลือกบริการออนไลน:
•	 เลือกตัวเลือกหนึ่งใน Services (บริการ);
•	 หรือ, ในกลองคนหา คลิกที่ลูกศรลงเพื่อเลือกบริการ

ออนไลน

  
 » คุณจะเขาไปที่เว็บเพจของแหลงขอมูลออนไลน

2 เลือกไฟลสื่อของคุณ 
•	 หากจำาเปน ใหปอนคำาหลักลงในกลองคนหา

การเลนออนไลน

หมายเหตุ

 • กอนที่คุณจะเลนเพลงจาก Rhapsody, คุณตองสมัครสมาชิกบริการ และล็อกอิน
เขาสแอคเคาทของคุณ

บนเว็บเพจของ Rhapsody
•	 ในการเลนเพลงทั้งหมดในรายการเพลง, คลิก 

  เลนทั้งหมด;
•	 ในการเลนเพลงเดียว, เลือกเพลงและคลิก 

  ที่อยถัดไป 

  
การเพิ่มลงใน Philips Songbird

ในการถายโอนเพลงจาก Rhapsody ไปยัง Philips Songbirdเพิ่มเพล
งไปยังรายการเพลงใน Philips Songbird (โปรดดูที่ 'การสรางรายการ
เพลงใน Philips Songbird' ในหนา 15)
บนเว็บเพจของ Rhapsody
•	 ในการเพิ่มเพลงทั้งหมดในรายการเพลงลงใน Philips 

Songbird, คลิก 
  (Add All) เพิ่มทั้งหมด

•	 ในการเพิ่มเพลงเดียวลงใน Philips Songbird, เลือกเพลง
และคลิก 
  ที่อยถัดไป 
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การคนหาใน Philips Songbird

Philips Songbird มีโครงสรางดังตอไปนี้:

  
a Player pane (หนาตางเครื่องเลน): คลิกปุ่มเพื่อเลน

ไฟลสื่อในไลบรารีสื่อของ Philips Songbird

b Source selector pane (หนาตางตัวเลือกแหลงที่มา): 
คลิกเพื่อเลือกแหลงขอมูล; คลิก 
  / 
  เพื่อแสดงหรือซอนแหลงขอมูลยอย
•	 Library (ไลบรารี): ไลบรารีสื่อของ Philips Songbird
•	 Devices (อุปกรณ): เครื่องเลนที่เชื่อมตอกับ PC
•	 Services (บริการ): แหลงสื่อออนไลน
•	 รายการเพลง): รายการเพลงที่คุณสรางในไลบรารีสื่อ

ของ Philips Songbird

c Contents pane(หนาตางเนื้อหา): ดูเนื้อหาใน
แหลงขอมูลปจจุบัน

d Information pane (หนาตางขอมูล): MashTape สามารถ
เชื่อมตอขอมูลที่มีอยซึ่งเกี่ยวของกับไฟลสื่อที่กำาลังเลน
จากแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ตได

e Artwork pane (หนาตางอารตเวิรค): ลากลูกศรขึ้นเพื่อ
ดูหนาตาง

การคนหาดวยขอมูลที่กำากับ

ในไลบรารีสื่อของ Philips Songbird, ไฟลสื่อจะถูกจัดเรียงตามขอมูล
ที่กำากับ ในการคนหาไฟลสื่อดวยขอมูลที่กำากับ ใหคลิกไอคอนเพื่อ
เลือกมุมมองรายการ (List view) หรือมุมมองหนาตางการกรอง (Filter 
pane view)
มุมมองรายการ (List view)
ในมุมมองรายการ ไฟลสื่อจะแสดงรายการตามขอมูลที่กำากับ

  
ในการเลือกแสดงขอมูลที่กำากับ,

  
1 ใน ไลบรารี > เพลง หรือ วิดีโอ ใหคลิกขวาบนแท็กขอมูล

ที่กำากับ
 » รายการแท็กขอมูลที่กำากับจะปรากฏขึ้น

2 คลิกบนแท็กที่คุณตองการแสดงบนแถบขอมูลที่กำากับ
มุมมองหนาตางการกรอง (Filter pane view)
ในมุมมองหนาตางการกรอง สามารถกรองไฟลสื่อไวดวยแท็กขอมูลที่
กำากับสามแท็ก
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ในการเลือกหนาตางการกรอง 

1 ใหคลิกขวาบนแท็กขอมูลที่กำากับ
 » รายการแท็กขอมูลที่กำากับจะปรากฏขึ้น

2 คลิกบนแท็กที่คุณตองการแสดงบนแถบขอมูลที่กำากับ

การคนหาดวยคำาสำาคัญ

  
1 ในกลองคนหา คลิกที่ลูกศรลงเพื่อเลือก Philips Songbird 

เปนแหลงของเนื้อหา

2 ปอนคำาหลักในชองคนหา 

3 กดปุ่ม Enter
 » คุณจะเริ่มการคนหาในไลบรารี

การสรางรายการเพลงใน Philips 
Songbird

ดวยรายการเพลง คุณสามารถจัดการและซิงคเพลงของคุณไดตาม
ตองการ

สรางรายการเพลง

เลือกเพลงที่คุณตองการเลน เพิ่มเพลงลงในรายการเพลง 

  
1 ใน ไลบรารี > เพลง เลือกเพลง

•	 ในการเลือกหลายเพลง ใหกดคางที่ปุ่ม Ctrl ขณะที่คุณ
คลิกเลือกเพลง

2 ในการเพิ่มเพลงลงในรายการเพลง
•	 คลิกขวาที่เพลงนั้นแลวเลือก เพิ่มในรายการเพลง
•	 เลือกรายการเพลง

 » เพลงจะถูกเพิ่มในรายการเพลง

•	 ในการสรางรายการเพลง ใหเลือก New Playlist 
(รายการเพลงใหม)
 » รายการเพลงรายการใหมก็จะถูกสรางขึ้น พรอม

สำาหรับเพิ่มเพลง

 » ใน รายการเพลง ตั้งชื่อรายการเพลงตามตองการ

หรือ 
สรางรายการเพลง เพิ่มเพลงที่เลือกไปยังรายการเพลง 
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1 ใน รายการเพลง ใหคลิก 

  เพื่อสรางรายการเพลง
 » รายการเพลงรายการใหมก็จะถูกสรางขึ้น

2 ตั้งชื่อรายการเพลงใหมตามตองการ 

3 ลากและวางไฟลสื่อไปยังรายการเพลง 

เคล็ดลับ

 • ในการลากและวางไฟลหลายไฟลพรอมๆ กัน ใหกดปุ่ม Ctrl คางไว ขณะที่คุณคลิก
เลือกไฟล

การสรางรายการเพลง LikeMusic

สามารถสรางรายการเพลงขึ้นมาจากเพลงตนแบบ (Seed song) ตาม
การวิเคราะหของ LikeMusic ได
LikeMusic จะวิเคราะหเพลงในไลบรารีของคุณ และสรางความสัม
พันธระหวางเพลงเหลานั้นตามลักษณะเพลง ความสัมพันธเหลานี้
ชวยให LikeMusic สรางรายการเพลงที่ฟงไดเพลิดเพลินดวยกันได
เมื่อคุณอิมพอรตเพลงลงในไลบรารีเพลงของ Philips Songbird 
การวิเคราะหของ LikeMusic จะเริ่มตนขึ้น สำาหรับเพลงที่ทำาการ
วิเคราะหเสร็จสิ้นแลว ไอคอน LikeMusic จะสวางขึ้น สวนเพลงที่
ไมสามารถทำาการวิเคราะหได ไอคอนจะยังคงเปนสีเทา

  

เลือกเพลงตนแบบ
ตรวจสอบใหแนใจวาเพลงตนแบบนั้นผานการวิเคราะหของ 
 LikeMusic เรียบรอยแลว

•	 ใน ไลบรารี > เพลง, ใหดับเบิลคลิกไอคอน LikeMusic 
สีนเงินของเพลงนั้น

หรือ 

  
•	 ใน ไลบรารี > เพลง, ใหคลิกขวาที่เพลงแลวเลือก Run 

LikeMusic with (เริ่มใชงาน LikeMusic กับ)
 » รายการเพลง LikeMusic จะปรากฏขึ้นในหนา 

 LikeMusic

  
เลือกจำานวนเพลงสูงสุดในรายการเพลง

•	 ตามที่แสดง เลือกจำานวนในรายการแบบดรอปดาวน
บันทึก LikeMusicรายการเพลง

•	 ตามที่แสดง คลิก Save as playlist (บันทึกเปนรายการ
เพลง) ในหนา LikeMusic
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 » รายการเพลง LikeMusic จะถูกบันทึกไวใน 
 รายการเพลง

การบันทึกลำาดับการเลนเปนรายการเพลง

สรางลำาดับการเลนขึ้น
•	 ลากและวางเพลงหรือรายการเพลงลงในหนาตาง Play 

Queue (ลำาดับการเลน)

  
การบันทึกลำาดับการเลนเปนรายการเพลง

1 คลิก Save (บันทึก)
 » ลำาดับการเลนจะถูกบันทึกเปนรายการเพลงใน 

 รายการเพลง

2 ใน รายการเพลง ตั้งชื่อรายการเพลงตามตองการ
เพิ่มเพลงไวที่ดานบนสุด หรือดานลางสุดของลำาดับการเลน

•	 ในการเพิ่มเพลงไวดานบนสุด ใหคลิกขวาบนตัวเลือก 
แลวเลือก Queue Next (จัดเปนลำาดับถัดไป)

•	 ในการเพิ่มเพลงไวดานลางสุด ใหคลิกขวาบนตัวเลือก 
แลวเลือก Queue Last (จัดเปนลำาดับสุดทาย)

  
การเลนรายการเพลง

1 ในการเลนเพลงทั้งหมดในรายการเพลง คลิกขวาที่รายการ
เพลง แลวเลือก เลน
•	 ในการเริ่มเลนจากเพลงเดียว ใหดับเบิลคลิกที่เพลงนั้น 

2 ในการเลือกตัวเลือกการเลน คลิกปุ่มบนหนาตางเครื่องเลน 

การจัดการไฟลสื่อใน Philips Songbird

การแกไขขอมูลที่กำากับ (Metadata)

โดยการแกไขขอมูลไฟล (ขอมูลที่กำากับหรือแท็ก ID3), คุณสามารถ
จัดเรียงลำาดับไฟลสื่อโดยอัตโนมัติตามชื่อเพลง ศิลปน อัลบั้มและ
ขอมูลอื่น 
หลังจากที่คุณซิงคไฟลสื่อไปยังเครื่องเลน คุณจะสามารถเบ
ราสไลบรารีสื่อตามขอมูลที่กำากับได 

 
1 ใน Library (ไลบรารี) > Music (เพลง) หรือ Videos 

(วิดีโอ) เลือกไฟลสื่อ
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2 คลิกขวาบนไฟลเพื่อเลือก View Metadata (ดูขอมูลที่
กำากับ)
 » ตารางขอมูลที่กำากับปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณแกไขขอมูล 

หมายเหตุ

 • ในการจัดเรียงไฟลเพลงจาก Rhapsody ตามที่คุณตองการ, ใหแกไขขอมูลที่กำากับใน
ไลบรารีสื่อของ Philips Songbird ขอมูลเพลงจะยังคงไมเปลี่ยนบนหนาจอการเลน

การรับอารตเวิรคของอัลบั้ม

ในบางครั้ง อารตเวิรคจะมีพรอมสำาหรับการดาวนโหลดเพลง ดวย 
 Philips Songbird, คุณสามารถแทรกอารตเวิรคของเพลงได 
หลังจากที่คุณซิงคเพลงไปยังเครื่องเลน คุณจะสามารถเบราสไลบรารี
สื่อตามอารตเวิรคได 

  
•	 ใน Philips Songbird, เลือก Tools (เครื่องมือ) > Get 

Artwork (รับอารตเวิรค)
 » อารตเวิรคถูกนำามาสำาหรับชื่อเพลงทั้งหมดในไลบรารี

•	 คลิกขวาบนชื่อที่เลือก และเลือก Get Artwork (รับ
อารตเวิรค)
 » อารตเวิรคถูกนำามาสำาหรับชื่อที่เลือกทั้งหมด

การลบไฟลสื่อออกจากไลบรารี

  
1 คลิกขวาบนไฟลสื่อ เลือก Remove (ลบ)

2 ยืนยันเมื่อพรอมท
 » ไฟลที่เลือกจะถูกยายออกจากไลบรารี และรายการเพลง

ทั้งหมด (ตามคาเริ่มตน ไฟลจะถูก "ยาย" ไมใช "ลบ" จะ
ยังมีไฟลในที่ตั้งเดิมของไฟลบนคอมพิวเตอรหรือเครือ
ขายคอมพิวเตอร)

เคล็ดลับ

 • ในการเลือกหลายไฟล ใหกดคางที่ปุ่ม Ctrl ขณะที่คุณคลิกเลือกไฟล
 • หากตองการเลือกหลายไฟลตอเนื่องกัน ใหกดคางที่ปุ่ม Shift เมื่อคุณคลิกเลือกไฟลแรก

และไฟลสุดทาย

การซิงคเครื่องเลนกับ Philips Songbird
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1 บน PC ใหเริ่มตน Philips Songbird

2 เชื่อมตอเครื่องเลนเขากับ PC โดยใชสาย USB 
 » ใน Philips Songbird, เครื่องเลนจะปรากฏขึ้นเมื่อ PC 

จดจำาเครื่องเลนได 

 
การเลือกซิงคอัตโนมัติหรือซิงคดวยตนเอง

เมื่อคุณเชื่อมตอเครื่องเลนกับ Philips Songbird เปนครั้งแรก 
ใหเปดใชงานเครื่องเลนเมื่อพรอมท เครื่องเลนจะซิงคกับ Philips 
Songbird โดยอัตโนมัติ 
หากคุณไมไดเลือกซิงคอัตโนมัติไว คุณจะเปลี่ยนมาใชการซิงคดวย
ตนเอง
ในการเลือกวิธีการซิงคอัตโนมัติหรือซิงคดวยตนเอง 

  
1 เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ)

2 เลือก ดวยตนเอง หรือ Auto (อัตโนมัติ)

3 คลิก Apply (ใช) เพื่อยืนยันการเลือก 

การซิงคอัตโนมัติ

•	 หากคุณเลือกซิงคอัตโนมัติไว การซิงคจะเริ่มตนขึ้นโดย
อัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมตอเครื่องเลนเขากับ PC

•	 หรือ เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ) และคลิก 
 ซิงค

ในการเลือกการตั้งคาซิงคอัตโนมัติ

  
1 เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ)

2 ในหนาตางปอปอัพ คลิก Music (เพลง) หรือแท็บ Videos 
(วิดีโอ)

3 กดเพื่อเลือกตัวเลือก 

การซิงคดวยตนเอง

ในการถายโอนรายการเพลงที่เลือกไวดวยตนเอง 
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1 เลือกรายการเพลง 

2 ลากและวางรายการเพลงลงใน ARIAZ
ในการถายโอนไฟลสื่อที่เลือกไวดวยตนเอง

  
1 ในหนาเนื้อหา คลิกขวาบนไฟลสื่อที่เลือก 

2 เลือก Add to Device (เพิ่มไปยังอุปกรณ) > ARIAZ
 » ไฟลที่เลือกถูกถายโอนไปยัง ARIAZ

เคล็ดลับ

 • ในการเลือกไฟลหลายไฟลพรอมๆ กัน ใหกดปุ่ม Ctrl คางไว ขณะที่คุณคลิกเลือกไฟล
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6 เพลง

คนหาเพลงบนเครื่องเลน

หลังจากที่คุณซิงคเครื่องเลนเขากับไลบรารีสื่อของ PC ใหคนหาเพลง
บนเครื่องเลน 

คนหาเพลงตามขอมูลเพลง

ใน  เมตาดาตาหรือแท็ก ID3 จะจัดเก็บเพลงไวใตคอลเลคชันตางๆ: 
[เพลงทั้งหมด], [ศิลปน], [อัลบั้มรูป], [อัลบั้ม] หรือ [ประเภท]
[เพลงทั้งหมด]
•	 เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของชื่อเพลง
[ศิลปน]
•	 เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของชื่อศิลปน
•	 ในแตละชื่อศิลปน เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของ

ชื่ออัลบั้ม
[อัลบั้มรูป]
•	 ภาพขนาดเล็กของอัลบั้มแสดงตามลำาดับตัวอักษร
[อัลบั้ม]
•	 เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของชื่ออัลบั้ม
[ประเภท]
•	 เพลงจะถูกจัดเรียงตามประเภท เชน ปอปหรือร็อค

คนหาเพลงตามรายการเพลง

ใน  > 
 [รายการเพลง] ใหคนหารายการเพลงที่คุณถายโอนมาจากไลบรารี
สื่อของ PC 

คนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล

ใน  ใหคนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล
จัดเรียงไฟลเพลงตามโฟลเดอรไฟล

1 เชื่อมตอ ARIAZ เขากับทีวี

2 บน PC ใหคลิก My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน) 
หรือ Computer (คอมพิวเตอร)
•	 เลือก ARIAZ และสรางโฟลเดอรไฟล

3 บน PC ลากและวางไฟลเพลงในโฟลเดอรไฟลบน ARIAZ
•	 หรือลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก PC ไปที่ 

 ARIAZ

Superscroll

ในรายการตัวเลือกที่จัดเก็บตามตัวอักษร Superscroll ชวยใหคุณ
เลือกตัวเลือกตามตัวอักษรแรก 

•	 กดคางที่  / 
  เพื่อเริ่มตน Superscroll
 » บนหนาจอ คุณจะเห็นตัวอักษรแรกของตัวเลือก

ปจจุบัน 

  
เลนเพลง

คุณสามารถเริ่มเลนจากเพลง หรือจากทั้งอัลบั้มหรือศิลปนก็ได 
ในการเริ่มเลนจากเพลง

1 เลือกเพลง 

2 กด 
  เพื่อเริ่มเลน 
 » การเลนจะเริ่มเลนจากเพลงปจจุบัน

บนหนาจอการเลน 

  
•	 กด 

  เพื่อหยุดชั่วคราวและกลับไปเลนตอ
•	 เพื่อไปที่หนาจอกอนหนา กด 

 
 » หนาจอการเลนจะกลับมาในสองสามวินาที

Alive

Argentina

All of Your Life

ive

rgentina

l ooff YYoour LLifeeA
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 » บนหนาจอการเลน คุณจะเห็นขอมูลไฟลและ
สถานะการเลน

ในการเลือกไฟลเพลงบนหนาจอการเลน
•	 กดซๆ ที่  / 

 
เพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางรวดเร็วในเพลงปจจุบัน

•	 บนหนาจอการเลน, กดคางที่ 
  / 
 

การเลนจากคอลเลคชันเดียวกัน

ในระหวางการเลนเพลง คุณสามารถเปลี่ยนเพลงเปนอีกเพลงหนึ่งใน
คอลเลคชันเดียวกับเพลงที่เลนอยได 

1 บนหนาจอการเลน, กด 
  และเลือก [โหมดเลน]

2 ใน [เลนเพลงจาก…]เลือก [… ศิลปนนี้], [… อัลบั้มนี้], 
หรือ [… ประเภทนี้] กด 
 

 » คุณจะเริ่มเลนเพลงตามศิลปน, อัลบั้ม หรือประ
เภทปจจุบัน 

ในการเลนเพลงทั้งหมดในเครื่องเลน

1 บนหนาจอการเลน, กด 
  และเลือก [โหมดเลน]

2 ใน [เลนเพลงจาก…], เลือก [เพลงทั้งหมด] กด 
 

เลือกตัวเลือกการเลน

บนหนาจอการเลน กด 
  เพื่อเลือกตัวเลือกการเลน เชน โหมดเลน, การตั้งคาเสียง และ 
sleep timer (ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง) (โปรดดูที่ 'การตั้งคา' ในหนา 33)

รายการเพลง

บนเครื่องเลน คุณสามารถพบรายการเพลงตอไปนี้:
•	 รายการเพลงที่คุณถายโอนมาจากไลบรารีสื่อของ PC
•	 รายการเพลงแบบพกพา 3 รายการ สำาหรับเพิ่มเพลงลง

บนเครื่องเลน 

เพิ่มเพลงในรายการเพลงแบบพกพา

ในการเพิ่มเพลงปจจุบัน

1 เลือกหรือเลนเพลง

2 บนรายการเพลงหรือหนาจอการเลน
•	 กด 

  และเลือก [เพิ่มในรายการเพลง]

3 เลือกรายการเพลงแบบพกพา กด 
 
 » คุณจะบันทึกเพลงปจจุบันไปที่รายการเพลง 

ในการเพิ่มอัลบั้มหรือศิลปน

1 เลือกอัลบั้มหรือศิลปน

2 ในการรายการอัลบั้มหรือศิลปน
•	 กด 

  และเลือก [เพิ่มในรายการเพลง]

3 เลือกรายการเพลงแบบพกพา กด 
 
 » คุณบันทึกอัลบั้มหรือศิลปนไปที่รายการเพลง 

การลบเพลงจากรายการเพลงแบบพกพา

ลบเพลงปจจุบันจากรายการเพลง

1 บนหนาจอการเลน, กด 
  > [ลบออกจากรายการเพลง]

2 เลือกรายการเพลงแบบพกพา กด 
 
 » คุณลบเพลงปจจุบันจากรายการเพลงที่เลือก 

ลบเพลงทั้งหมดในรายการเพลง

1 เลือก [รายการเพลง] > [ลบรายการเพลง].

2 เลือกรายการเพลงแบบพกพา กด 
 
 » คุณลบเพลงทั้งหมดจากรายการเพลง 

การลบเพลงจากเครื่องเลน

ในการลบเพลง

1 เลือกหรือเลนเพลง

2 บนรายการเพลงหรือหนาจอการเลน
•	 กด 

  และเลือก [ลบ]

3 เลือก [ใช]
 » เพลงปจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเลนแลว 

ในการลบศิลปนหรืออัลบั้ม 

1 เลือกศิลปนหรืออัลบั้ม 

2 บนรายการศิลปนหรืออัลบั้ม 
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•	 กด 
  และเลือก [ลบ]

3 เลือก [ใช]
 » ศิลปนหรืออัลบั้มปจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเลนแลว
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7 หนังสือเสียง

ไปที่  > 
 [หนังสือเสียง] เพื่อเลนหนังสือในรูปแบบเสียงที่คุณดาวนโหลดมา
จาก www.audible.com

การซิงคหนังสือเสียงกับเครื่องเลน

ดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวร AudibleManager จาก www.
audible.com ลงบน PC คุณสามารถทำาสิ่งเหลานี้ได ผานทาง
ซอฟตแวร 

•	 ดาวนโหลดหนังสือเสียงจาก www.audible.com ลงบน
ไลบรารีของหนังสือเสียง ของ PC

•	 ซิงคหนังสือเสียงกับเครื่องเลน 

การติดตั้ง AudibleManager ลงบน PC

1 เชื่อมตอ PC ของคุณไปยังอินเตอรเน็ต 

2 ดาวนโหลดซอฟตแวร AudibleManager สำาหรับเครื่องเลน 
MP3/ MP4 www.audible.com

3 ติดตั้งซอฟตแวรลงบน PC:
•	 บนหนาจอการตั้งคา เลือก Philips GoGear (เฉพาะ

บางรนเทานั้น) จากรายการแบบดรอปดาวนของอุปก
รณในการฟง

 
•	 ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอไปจนเสร็จสิ้นการติดตั้ง

การดาวนโหลดหนังสือเสียงลงบน PC

1 เชื่อมตอ PC ของคุณไปยังอินเตอรเน็ต 

2 เริ่มใช AudibleManager ใน PC ของคุณ

3 บน AudibleManager คลิกปุ่ม My Library Online 
(ไลบรารีออนไลนของฉัน) เพื่อเชื่อมตอไปยัง www.audible.
com

4 เลือกและดาวนโหลดหนังสือเสียง:
•	 ล็อกอินโดยใชแอคเคาทของคุณที่ www.audible.com
•	 ดาวนโหลดหนังสือเสียงในรูปแบบของ 

  หรือ 
 
 » หนังสือที่ดาวนโหลดมาจะเพิ่มไปยังไลบรารีบน 

 AudibleManager ของคุณโดยอัตโนมัติ

การซิงคกับเครื่องเลน

1 เริ่มตน AudibleManager ใน PC ของคุณ

2 เชื่อมตอเครื่องเลนกับ PC รอจนกวา AudibleManager จะ
จดจำาเครื่องเลน
•	 ตองแนใจวาเลือก [MTP] บนเครื่องเลนใน 

  > [การตั้งคาการเชื่อมตอ PC] แลว

3 ใน AudibleManager คลิก Add to Device (เพิ่มไปยังอุ
ปกรณ)
•	 เมื่อคุณเชื่อมตอเครื่องเลนกับ AudibleManager เปนครั้

งแรก ใหเปดใชงานเครื่องเลนเมื่อพรอมท 

  
  

http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
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ในการตรวจสอบหนังสือเสียงที่ถายโอนไปยังเครื่องเลน
ดูหนาตางเครื่องเลนใน AudibleManager

•	 หากจำาเปน, คลิก Refresh Device (รีเฟรชอุปกรณ) 

คนหาหนังสือเสียงบนเครื่องเลน

ใน  > 
 [หนังสือเสียง], ไฟลหนังสือเสียงจะถูกจัดเรียงตามชื่อหนังสือ หรือ
ผแตง 
[หนังสือ]

•	 หนังสือจะถูกจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของชื่อหนังสือ
[ผแตง]

•	 หนังสือจะถูกจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของชื่อผแตง

เลนหนังสือเสียง

1 เลือกหนังสือ

2 กด 
  เพื่อเริ่มเลน 

 » บนหนาจอการเลน คุณจะเห็นขอมูลหนังสือและ
สถานะการเลน

ในการเลนหนังสือที่เลนลาสุดตอ
•	 ใน [หนังสือเสียง], เลือก [กลับไปที่ [book name]]

บนหนาจอการเลน 
•	 กด 

  เพื่อหยุดชั่วคราวและกลับไปเลนตอ
•	 เพื่อไปที่หนาจอกอนหนา กด 

 
ในการเลือกความเร็วในการเลนขณะเลน

•	 บนหนาจอการเลน, กด 
  > [ความเร็วในการเลน] เลือกตัวเลือก 

ในการขามชื่อหรือสวนตางๆ ขณะเลน

1 บนหนาจอการเลน, กด 
  > [โหมดการนาวิเกต] เลือก [ชื่อ] หรือ [สวน]

2 บนหนาจอการเลน, กด  / 
 

การใชบคมารค

คุณสามารถเพิ่มบคมารคไดถึง 10 ครั้งในเวลาการเลนบนหนังสือเสียง 
เริ่มเลนจากเวลาเลนที่บคมารคไวตามที่ตองการ 
ในการเพิ่มบคมารค 

1 บนหนาจอการเลน กด 
  และเลือก [บคมารค] > [เพิ่มบคมารค]

2 เลือกตำาแหนง
 » เวลาเลนปจจุบันจะถูกเพิ่มไปยังตำาแหนงในรายการ

ของบคมารค

ในการเลนจากเวลาเลนที่บคมารคไว 
•	 บนหนาจอการเลน กด 

  และเลือก [บคมารค] > [ไปที่บคมารค] เลือก
ตัวเลือก
 » เริ่มเลนจากเวลาเลนที่บคมารคไว 

ในการลบบคมารค 
•	 บนหนาจอการเลน กด 

  และเลือก [บคมารค] > [ลบบคมารค] เลือกตัว
เลือก 
 » คุณจะลบเวลาเลนออกจากรายการของบคมารค 

การลบหนังสือเสียงออกจากเครื่องเลน

•	 บนหนาจอการเลน กด 
  > [ลบหนังสือเสียง]
 » หนังสือเสียงปจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเลนแลว
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8 วิดีโอ

การเพิ่มวิดีโอไปที่เครื่องเลน

คุณสามารถเพิ่มวิดีโอไปที่เครื่องเลนไดสองวิธี:
•	 โดยใช Philips Songbird (โปรดดูที่ 'การซิงคกับไลบรารี

สื่อของ PC' ในหนา 11)
•	 ใน Windows Explorer 

ในการถายโอนวิดีโอใน Windows Explorer

1 เชื่อมตอ ARIAZ กับคอมพิวเตอร

2 บน PC ใหคลิก My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน) 
หรือ Computer (คอมพิวเตอร)
•	 เลือก ARIAZ และสรางโฟลเดอรไฟล

3 บน PC, ลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลบน ARIAZ
•	 หรือ, ลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก PC ไป

ที่ ARIAZ

คนหาวิดีโอบนเครื่องเลน

การคนหาวิดีโอตามชื่อไฟล
•	 ไปที่ 

 
 » วิดีโอจะถูกจัดรายการ ตามลำาดับตัวอักษรของ

ชื่อไฟล 

การคนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล
•	 ไปที่ 

 
 » วิดีโอจะถูกจัดเรียงตามโฟลเดอรไฟลเหมือนกับ

บน PC 

การเลนวิดีโอ

1 เลือกวิดีโอ 

2 กด 
  เพื่อเริ่มเลน
 » วิดีโอเลนในมุมมองแนวนอน

บนหนาจอการเลน 

•	 กด 
  เพื่อหยุดชั่วคราวและกลับไปเลนตอ

ในการเลือกไฟลวิดีโอบนหนาจอการเลน,
•	 กดซๆ ที่  / 

 
ในการยอนกลับหรือเดินหนาอยางรวดเร็วในวิดีโอปจจุบัน,

•	 บนหนาจอการเลน, กดคางที่ 
  / 
 

เลือกความสวาง

1 บนหนาจอการเลน, กด 
  และเลือก [ความสวาง]

2 กด  / 
  เพื่อเลือกตัวเลือก 

3 กด 
 

การลบวิดีโอออกจากเครื่องเลน

1 เลือกหรือเลนวิดีโอ

2 บนรายการวิดีโอหรือหนาจอการเลน
•	 กด 

  และเลือก [ลบวิดีโอ]
 » วิดีโอปจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเลนแลว 
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9 รูปภาพ

การเพิ่มรูปภาพลงในเครื่องเลน

1 เชื่อมตอ ARIAZ กับคอมพิวเตอร

2 บน PC ใหคลิก My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน) 
หรือ Computer (คอมพิวเตอร)
•	 เลือก ARIAZ และสรางโฟลเดอรไฟล

3 บน PC, ลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลบน ARIAZ
•	 หรือ, ลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก PC ไป

ที่ ARIAZ

 
การคนหารูปภาพบนเครื่องเลน

คนหารูปภาพตามชื่อไฟล
•	 ไปที่ 

 
 » รูปภาพจะถูกจัดรายการเรียงตามลำาดับตัวอักษร

ของชื่อไฟล 

การคนหารูปภาพตามโฟลเดอรไฟล
•	 ไปที่ 

 
 » รูปภาพจะถูกจัดเรียงตามโฟลเดอรไฟลเหมือนกับ

บน PC 

ดูรูปภาพ

•	 เลือกรูปภาพ กด 
  เพื่อดูรูปภาพที่เลือกแบบเต็มหนาจอ
 » ภาพถูกแสดงในมุมมองแนวนอน

บนหนาจอการเลน 
•	 กด  / 

  เพื่อหมุนรูปภาพ
•	 กด  / 

  เพื่อเลือกภาพ

เริ่มเลนภาพสไลด

•	 เมื่อคุณดูภาพแบบเต็มจอ, กด 
  เพื่อเริ่มเลนภาพสไลด
 » รูปภาพจะเลนไปทีละภาพ

เลือกตัวเลือกการเลน

ในหนาจอการเลน, กด 
  เพื่อเลือกตัวเลือกการเลน:

[ความสวาง] เลือกความสวางของหนาจอ
[ตัวตั้งเวลา
แบ็คไลท]

เลือกคา ่เมื่อพนระยะเวลาที่เลือก หนาจอจะปด
โดยอัตโนมัติ

ใน [การตั้งคาภาพสไลด] เลือกตัวเลือกสำาหรับภาพสไลด 

[เวลาตอสไลด] เลือกรอบเวลาระหวางภาพสไลดสองภาพ
[ซ] เลนรูปภาพในโฟลเดอรปจจุบันซๆ
[สลับ] เลนรูปภาพในโฟลเดอรปจจุบันสมการเรียง

ลำาดับ

การลบรูปภาพออกจากเครื่องเลน

1 เลือกหรือเลนรูปภาพ

2 บนรายการรูปภาพหรือหนาจอการเลน
•	 กด 

  และเลือก [ลบภาพ]
 » รูปภาพปจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเลนแลว 



28 TH

10 วิทยุ FM

หมายเหตุ

 • เสียบหูฟงที่ใหมาเมื่อตองการจูนหาคลื่นสถานีวิทยุ หูฟงทำาหนาที่เปนสายอากาศอีกดวย 
เพื่อการรับสัญญาณไดดีขึ้น ใหขยับสายหูฟงไปในทิศทางตางๆ กัน

การจูนสถานีวิทยุ

หาคลื่นอัตโนมัติ
เมื่อคุณไปที่  เปนครั้งแรก ใหเริ่มหาคลื่นอัตโนมัติเพื่อคนหาสถานี
เมื่อพรอมท สามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไดถึง 30 สถานี
ในรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

•	 กด  หรือ 
  ซๆ กันเพื่อเลือกสถานี กด 
  เพื่อเริ่มเลน 

ในการเลือกสถานีที่ตั้งไวลวงหนาบนหนาจอการเลน
•	 กด  หรือ 

  ซๆ
หรือ

•	 กด 
  และเลือก [สถานีที่ตั้งไวลวงหนา]
 » รายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนาจะแสดงขึ้น 

 
เคล็ดลับ

 • เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ (ตัวอยางเชน เปลี่ยนเมืองหรือประเทศ) รีสตารทหาคลื่นอัตโนมัติ
เพื่อการรับสัญญาณที่ดีขึ้น บนหนาจอการเลน, กด  และเลือก [หาคลื่นอัตโนมัติ]

หาคลื่นดวยตนเอง
ในการเลือกความถี่หรือสถานี 

•	 บนหนาจอการเลน กดคางที่ 
  หรือ 
 
 » คุณจูนไปยังสถานีที่อยถัดไปจากความถี่ในปจจุบัน 

•	 เพื่อปรับการจูน กด  หรือ 
  ซๆ 

การฟงผานลำาโพง

คุณสามารถฟงวิทยุผานลำาโพงหรือหูฟงได
ในการเลนผานลำาโพงหรือหูฟง

1 บนหนาจอการเลน, กด 
  และเลือก Channel out (ชองสัญญาณออก)

2 เลือก [ลำาโพง] หรือ Headphones (หูฟง)
ในการปดเสียงหรือเปดเสียงการเลนวิทยุ

•	 บนหนาจอการเลน, กด 
 

จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

ภายใน ARIAZ คุณสามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไดถึง 30 
สถานี 

1 การหาคลื่นสถานีวิทยุ

2 บนหนาจอการเลน กด 
  และเลือก [บันทึกสถานีที่ตั้งไว]

3 กด  หรือ 
  เพื่อเลือกตำาแหนงในรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา กด 
 
 » สถานีปจจุบันถูกบันทึกไปที่ตำาแหนงนั้น 

ในการลบสถานีที่ตั้งไวลวงหนาปจจุบัน

1 บนหนาจอการเลน กด 
  และเลือก [ลบสถานีที่ตั้งลวงหนา]

2 เลือก [ใช]
 » สถานีปจจุบันถูกลบออกจากรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา 
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11 การบันทึก

สรางรายการบันทึก

ดวย ARIAZ, คุณสามารถบันทึก:
•	 เสียงหรือออดิโอผานไมโครโฟนในตัว; หรือ
•	 รายการวิทยุเมื่อเลนวิทยุบนเครื่องเลน

บันทึกเสียงพูด/เสียง

1 ใน , เลือก [เริ่มการบันทึกเสียง]
 » หนาจอการบันทึกปรากฏขึ้น

2 ตรวจสอบใหแนใจวาไมโครโฟนอยใกลกับแหลงเสียงที่จะบัน
ทึก

 
3 กด 

  เพื่อสลับไปมาระหวางบันทึกและหยุดชั่วคราว กด  
เพื่อหยุด

4 เลือก [ใช] เพื่อบันทึกเสียง
 » รายการบันทึกถูกบันทึกไวที่ 

  > [ไลบรารีรายการบันทึก] > [การบันทึกเสียง] 
(รูปแบบชื่อไฟล: VOICEXXX.MP3 ซึ่ง XXX คือ
หมายเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ)

การบันทึกจากวิทยุ FM

1 ใน  หาคลื่นสถานีวิทยุ 

2 บนหนาจอการเลน, กด 
  และเลือก [เริ่มการบันทึกวิทยุ FM]
 » คุณจะเริ่มการบันทึกจากวิทยุ FM

3 กด 
  เพื่อสลับไปมาระหวางบันทึกและหยุดชั่วคราว กด  
เพื่อหยุด

4 เลือก [ใช] เพื่อบันทึกเสียงที่บันทึก
 » รายการบันทึกจะถูกบันทึกที่ 

  > [ไลบรารีรายการบันทึก] > [การบันทึก
เสียงวิทยุ FM] (รูปแบบชื่อไฟล: FMRECXXX.MP3 
ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสรางขึ้นโดย
อัตโนมัติ)

หมายเหตุ

 • คุณสมบัติการบันทึกวิทยุ FM มีในบางรนเทานั้น โปรดดูเมนูบนหนาจอของเครื่องเลน
เพื่อคนหาคุณสมบัติที่คุณใชงานได

ฟงเสียงที่บันทึก

1 ใน  > 
 [ไลบรารีรายการบันทึก] เลือกเสียงที่บันทึก

2 กด 
  เพื่อเริ่มเลน

เพื่อเลือกไฟลบนหนาจอการเลน
•	 กดซๆ ที่  / 

 
ในการยอนกลับหรือเดินหนาอยางรวดเร็วในไฟลปจจุบัน,

•	 บนหนาจอการเลน, กดคางที่ 
  / 
 

ลบรายการบันทึกออกจากเครื่องเลน

1 เลือกหรือเลนเสียงที่บันทึก

2 บนรายการบันทึกหรือหนาจอการเลน,
•	 กด 

  และเลือก [ลบ]
 » เสียงที่บันทึกปจจุบันถูกลบจากเครื่องเลนแลว 

ในการลบรายการบันทึกทั้งหมดบนเครื่องเลน 
•	 ใน 

  > [ไลบรารีรายการบันทึก] เลือกไลบรารีรายการ
บันทึก เลือก [ลบทั้งหมด]
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การถายโอนรายการบันทึกไปยัง
คอมพิวเตอร

1 เชื่อมตอ ARIAZ เขากับคอมพิวเตอร

2 บน PC ใหคลิก My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน) 
หรือ Computer (คอมพิวเตอร)
•	 เลือก ARIAZ;
•	 ใน ARIAZ เลือกรายการบันทึกใน รายการบันทึก > 

 เสียงหรือวิทยุ FM

3 ลากและวางไฟลเสียงที่บันทึกไปยังตำาแหนงบน PC
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12 ตัวอานขอความ

คุณสามารถอานไฟลขอความได (ไฟล .txt) บนเครื่องเลน

เพิ่มไฟลขอความไปที่เครื่องเลน

1 เชื่อมตอ ARIAZ กับคอมพิวเตอร

2 บน PC ใหคลิก My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน) 
หรือ Computer (คอมพิวเตอร)
•	 เลือก ARIAZ และสรางโฟลเดอรไฟล

3 บน PC, ลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลบน ARIAZ
•	 หรือ, ลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก PC ไป

ที่ ARIAZ

 
การคนหาไฟลขอความบนเครื่องเลน

คนหาไฟลขอความในรายการไฟล
•	 จากหนาจอหลัก, เลือก 

 
 » รายการของไฟลขอความจะแสดงขึ้น 

 » ไฟลขอความถูกจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของ
โฟลเดอรไฟล 

คนหาไฟลขอความตามโฟลเดอรไฟล
•	 ใน 

 , เลือกโฟลเดอรไฟลและไฟลตามที่คุณจัดเรียงบน PC 

อานไฟลขอความ

1 เลือกไฟลขอความ 

2 กด 
  เพื่อเริ่มเลน 

3 บนหนาจอการเลน 
•	 กด  หรือ 

  เพื่อเปลี่ยนหนา;
•	 กด  หรือ 

  เพื่อเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง
ในการเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษร

•	 ในหนาจอการเลน, กด 
  เพื่อเลือกตัวเลือก 

ลบรายการบันทึกออกจากเครื่องเลน

1 เลือกหรือเลนไฟลขอความ

2 บนรายการไฟลขอความหรือหนาจอการเลน,
•	 กด 

  และเลือก [ลบ]
 » ไฟลขอความปจจุบันถูกลบจากเครื่องเลนแลว 
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13 มุมมองโฟลเดอร

ไปที่  เพื่อดูและเลนไฟลสื่อจากไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน
เพลง: สำาหรับไฟลเพลงที่คุณซิงคกับเครื่องเลนผาน Philips 
Songbird;
Video (วิดีโอ): สำาหรับไฟลวิดีโอที่คุณซิงคกับเครื่องเลนผาน Philips 
Songbird
รายการเพลง: สำาหรับรายการเพลงที่คุณซิงคกับเครื่องเลน และ
รายการเพลงแบบพกพาที่คุณสรางบนเครื่องเลน
(บริการ) :สำาหรับหนังสือเสียงที่คุณซิงคกับเครื่อง
เลนผานAudibleManager หรือรายการชองของ Rhapsody ที่คุณ
ซิงคกับเครื่องเลนผานซอฟตแวร Rhapsody; 
รายการบันทึก: สำาหรับเสียงหรือรายการบันทึกวิทยุ *FM ที่คุณ
บันทึกบนเครื่องเลน 
ในการคนหาไฟลที่ถายโอนใน Windows Explorer,

•	 คนหาไฟลเมื่อคุณจัดระเบียบใน Windows Explorer 
บน PC 

หมายเหตุ

 • *คุณสมบัติการบันทึกวิทยุ FM มีในบางรนเทานั้น โปรดดูเมนูบนหนาจอของเครื่องเลน
เพื่อคนหาคุณสมบัติที่คุณใชงานได
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14 การตั้งคา

ใน , เลือกตัวเลือกของคุณสำาหรับเครื่องเลน

1 กด  / 
  เพื่อเลือกตัวเลือก

2 กด 
  เพื่อยืนยัน

โหมดเลน

ใน [โหมดเลน], เลือกโหมดการเลนเพื่อเลนเพลง:
[เลนเพลงจาก…]

เปลี่ยนเพลงเปนอีกเพลงหนึ่งในคอลเลคชันเดียว
กับเพลงที่เลนอย

[ซ]

[ซ 1] เลนซเพลงปจจุบัน
[ซทั้งหมด] เลนซทุกเพลงในโฟลเดอรปจจุบัน

[สลับ]

[เปด] เลนทุกเพลงในโฟลเดอรปจจุบันโดยเรียงแบบสม

หากทั้ง [ซทั้งหมด] และ [สลับ]ถูกเปดใชงาน,
•	 การเลนซเพลงในโฟลเดอรปจจุบันทั้งหมดจะเรียง

แบบสม 

การตั้งคาเสียง

[FullSound] เรียกคืนรายละเอียดโซนิคที่สูญเสียจากการบีบอัด
เพลง (เชน MP3, WMA)

[อีควอไล
เซอร]

กำาหนดการตั้งคาเสียงตามตองการ

หมายเหตุ

 • อีควอไลเซอรจะถูกปดเมื่อคุณเลือก FullSound

SafeSound

ดวยหูฟงที่มีมาให SafeSound ชวยใหคุณรับฟงเพลงอยางปลอดภัย

เมื่อคุณฟงเพลงผานหูฟง แรงดันเสียงที่จะสงผานหูของคุณจะ
ประมาณ¹ จากคุณสมบัติทางไฟฟาของเครื่องเลนและหูฟง; จากนั้น 
การประมาณจะเปรียบเทียบกับระดับอางอิง² ของความดันเสียง; ดัง
นั้น ไอคอนที่มีสีแตกตางกันจะแสดงเพื่อบงบอกสถานะของแรงดัน
เสียงและระดับของความเสี่ยงตอความบกพรองจากการไดยิน

เคล็ดลับ

 • ¹วิธีการนี้อางอิงตามมาตรฐานในยุโรป (50332-1/2)
 • ²ระดับการอางอิงมาจากขอกำาหนดขั้นตสำาหรับสุขภาพและความปลอดภัยที่ขอกำาหนด

ของยุโรป 2003/10/EC กำาหนดไวสำาหรับการเผยแพรเสียงตอบุคคลหนึ่ง

Switch on (เปด)SafeSound
•	 ใน [SafeSound], เลือก [เปด]

การตรวจสอบสถานะปจจุบันของแรงดันเสียง
ขณะเลนเพลง ใหตรวจสีของไอคอนเพื่อตรวจสอบสถานะปจจุบันของ
แรงดันเสียง ดังนั้น ใหพักหรือปรับระดับเสียงเมื่อคุณรับฟงเพลงใน
ระดับเสียงที่เกินกำาหนดมาไดระยะเวลาหนึ่ง 

ระดับของแรงดันเสียง ระยะเวลาสูงสุด

มากกวา 90 เดซิเบล 30 นาทีตอวัน
85 ถึง 90 เดซิเบล 2 ชั่วโมงตอวัน
80 ถึง 85 เดซิเบล 5 ชั่วโมงตอวัน
ปลอดภัย มากกวา 5 ชั่วโมงตอวัน

เลือกระดับความดังปลอดภัย

1 กด  /  VOLUME
 » หนาจอระดับเสียงจะปรากฏขึ้น 

2 กด  เพื่อเลือกความดังปลอดภัย 
ความดังปลอดภัยอัตโนมัติ
หากคุณเลือกระดับเสียงที่สูงกวาระดับเสียงปลอดภัย [ความดัง
ปลอดภัยอัตโนมัติ] จะคอยๆ ปรับระดับเสียงใหเปนระดับเสียง
ปลอดภัย

•	 ใน [การตั้งคา SafeSound] เลือก [ความดังปลอดภัย
อัตโนมัติ] > [เปด]

ตั้งคาการจำากัดความดัง
 ในการตั้งคาการจำากัดความดังสำาหรับตัวคุณเอง เลือก [การตั้งคา 
SafeSound] > [จำากัดระดับเสียง]

•	 กด 
  / 
  เพื่อตั้งคาการจำากัดความดัง กด 
  เพื่อยืนยัน 

•	 ในการล็อคการจำากัดความดัง, ตั้งคารหัสผานสี่หลักใน 
 [จำากัดระดับเสียง] > [ล็อคการจำากัดความดัง]

•	 ในการปลดล็อคการจำากัดความดัง, ปอนรหัสผานสี่หลัก
ใน [จำากัดระดับเสียง] > [ปลดล็อคการจำากัดความ
ดัง]
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ภาพรวมของแรงดันเสียงสะสม
ใน [ภาพรวมประจำาสัปดาห] คนหาแรงดันเสียงสะสมที่เสียงคุณ
ไดรับในแตละวันตลอดสัปดาหที่ผานมา 
สีที่แตกตางกันใชเพื่อแสดงคาความเสี่ยงที่เปนอันตรายตอการไดยิน 
เพื่อความปลอดภัยในการไดยิน ใหปรับเวลาในการรับฟงเพลง
ในแตละวัน 

ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง

เปดตัวตั้งเวลา ARIAZ สามารถปดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากระยะ
เวลาหนึ่ง 

•	 ใน [Sleep timer] > [ตั้ง Sleep Timer] เลือกตัว
เลือก กด 
 
 » หลังจากระยะเวลาที่เลือก อุปกรณจะปดโดย

อัตโนมัติ

หลังจากเปด Sleep timer 
•	 ใหเลือก 

  > [Sleep timer]
•	 หรือ, บนหนาจอการเลนเพลง กด 

  > [Sleep timer]
 » คุณจะเห็นเวลาที่เหลืออย กอนที่เครื่องเลนจะปด

การตั้งคาหนาจอ

[ความสวาง] ปรับความสวางของหนาจอ
[ธีม] เลือกธีมสำาหรับหนาจอ

ตัวตั้งเวลาปดไฟหนาจอ

หนาจอจะเขาสโหมดพัก หากไมมีการดำาเนินการใหมๆ บนเครื่องเลน 
หากเกินระยะเวลาที่กำาหนดไวลวงหนา หนาจอพักจะปดโดยอัตโนมัติ 
เพื่อเปนการประหยัดแบตเตอรี่ ใหเลือกตั้งคาระยะเวลาต 
เพื่อตั้งคาระยะเวลา:

1 จากหนาจอหลัก, เลือก 
  > 
 [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาแบ็คไลท]

2 เลือกระยะเวลา 
 » หากเกินระยะเวลาที่เลือกไว หนาจอไมใชงานจะปดโดย

อัตโนมัติ 

เคล็ดลับ

 • เพื่อจุดประสงคในการประหยัดพลังงาน ใหเลือกคาที่ต

ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน
•	 กดปุ่มใดก็ได 

รูปภาพหนาจอ

หากคุณไดเลือกภาพพักหนาจอไว ภาพพักหนาจอนั้นจะปรากฏขึ้น
หลังจากเกินระยะเวลาที่กำาหนดลวงหนา
ในการเลือกภาพพักหนาจอ

1 จากหนาจอหลัก เลือก 
  > 
 [การตั้งคาหนาจอ] > [ภาพพักหนาจอ]

2 ใน [ภาพพักหนาจอ], กด  / 
  และ 
  เพื่อเลือกตัวเลือก:

[อัลบั้มรูป] แสดงปก CD ของเพลงปจจุบันหรือเพลงลาสุดที่
เลน หากมี

[ปดหนาจอ] ปดหนาจอ
[โหมดสาธิต] แสดงคุณสมบัติหลักบนเครื่องเลน

ในการออกจากภาพพักหนาจอ
•	 กดปุ่มใดก็ได 

การตั้งคาภาพสไลด

[เวลาตอสไลด] เลือกเวลาเลนสำาหรับแตละสไลด
[ซ] เลนสไลดทั้งหมดซๆ กัน หากเปดใชงาน
[สลับ] เลนสไลดทั้งหมดแบบสม หากเปดใชงาน

ภาษา

คุณสามารถเปลี่ยนการเลือกภาษาใน [ภาษา] ได 

การตั้งคาการเชื่อมตอ PC

ใน [การตั้งคาการเชื่อมตอ PC], เลือกวิธีที่เครื่องเลนจะเชื่อมตอ
ไปยัง PC สามารถใช PC เขาถึงเครื่องเลนได ผานกลมอุปกรณเก็บ
ขอมูลแบบ USB (MSC) หรือ Media Transfer Protocol (MTP) 
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[MSC] *ใหเครื่องเลนทำางานเหมือนเปนไดรฟ Philips 
Songbird คลิกที่ไดรฟ Philips Songbird เพื่อ
เริ่มการติดตั้งโปรแกรมบน PC

[MTP] ระหวางการซิงคกับเครื่องเลน สามารถแปลงเพลง
ที่มีการปกปองลิขสิทธิ์เปนรูปแบบที่เลนได ผาน 
Philips Songbird

เคล็ดลับ

 • *ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเลือก [เปดใช] ใน  > CD-ROM

ขอมูลของคุณ

ใน [ขอมูล] เรียนรขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับเครื่องเลน:
[ขอมูลเครื่องเลน]

[รน:] ชื่อผลิตภัณฑแบบเต็ม
ตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑแบบเต็มเมื่อทำากา
รอัพเดตเฟรมแวรจากเว็บไซตฝายสนับสนุน

[เวอรชัน
เฟรมแวร:]

เวอรชันเฟรมแวรปจจุบัน
ตรวจสอบเวอรชันเฟรมแวรเมื่อทำากา
รอัพเดตเฟรมแวรจากเว็บไซตฝายสนับสนุน

[ไซตสนับสนุน] เว็บไซตที่ใหการสนับสนุนอุปกรณ

[เนื้อที่ดิสก]

[พื้นที่วาง:] พื้นที่การจัดเก็บที่มี
[พื้นที่
รวม:]

ขนาดหนวยความจำา

[เพลง] พื้นที่ที่จัดเก็บเพลง
[ภาพ] พื้นที่ที่จัดเก็บรูปภาพ
[วิดีโอ] พื้นที่ที่จัดเก็บวิดีโอ

[ประเภทไฟลที่รองรับ]

[เพลง] ชนิดไฟลเพลงที่รองรับ
[ภาพ] ชนิดไฟลรูปภาพที่รองรับ
[วิดีโอ] ชนิดไฟลวิดีโอที่รองรับ

ฟอรแมตอุปกรณ

การฟอรแมตเครื่องเลน คุณจะลบขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บในอุปกรณ
•	 เลือก [ฟอรแมตอุปกรณ] แลวเลือก [ใช] เมื่อพรอมท 

การตั้งคาตามแบบโรงงาน

ใน [การตั้งคาจากโรงงาน], เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน ไฟลที่
ถายโอนไปยังเครื่องเลนจะถูกเก็บไว 

CD ตัวติดตั้ง

หากคุณเลือก [MSC] ใน 
  > [การตั้งคาการเชื่อมตอ PC] ตัวเลือกของ [CD ตัวติดตั้ง] 
จะแสดงขึ้น
ใน [CD ตัวติดตั้ง], เลือก [เปดใช] เพื่อใหเครื่องเลนทำางานเปน
ไดรฟ Philips Songbird ดับเบิลคลิกที่ไดรฟเพื่อเริ่มการติดตั้ง
โปรแกรมบน PC 

เคล็ดลับ

 • หลังจากที่คุณซอมแซมเครื่องเลน การแบง CD-ROM และตัวติดตั้ง Philips Songbird 
จะถูกถอดออกจากเครื่องเลน (โปรดดูที่ 'การซอมแซมเครื่องเลนผาน Philips Songbird' 
ในหนา 37) เครื่องเลนจะมีพื้นที่ที่ใชงานไดมากขึ้น
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15 อัพเดตเฟรมแวรผาน 
Philips Songbird

ARIAZ ถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในเรียกวา เฟรมแวร 
เฟรมแวรเวอรชันใหมกวาอาจออกมาหลังจากที่คุณซื้อ ARIAZ
ดวย Philips Songbird คุณสามารถตรวจสอบและติดตั้งกา
รอัพเดตเฟรมแวรสำาหรับ ARIAZ ผานอินเตอรเน็ต

เคล็ดลับ

 • ไฟลเพลงของคุณจะไมไดรับผลกระทบจากการอัพเดตเฟรมแวร

 
1 ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอ PCกับอินเตอรเน็ตแลว

2 ตามที่แสดง เชื่อมตอ ARIAZ เขากับพีซีโดยใชสายเคเบิล 
USB 

3 บน PC ใหเริ่มตน Philips Songbird
•	  หากจำาเปน ใหคลิก Start (เริ่ม) > Programs 

(โปรแกรม) > Philips > Philips Songbird

4 คลิก ARIAZ ในหนาตางเครื่องเลน จากนั้นเลือก Tools 
(เครื่องมือ) > Check for updated firmware (ตรวจสอบ
เฟรมแวรที่อัพเดต) ในหนาตางปอปอัพ
 » Philips Songbird ตรวจสอบการอัพเดตและติดตั้ง

เฟรมแวรใหมจากอินเตอรเน็ต หากมี

 
5 ปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหนาจอ

 » การดาวนโหลดและการติดตั้งการอัพเดตเฟรมแวรจะเริ่ม
โดยอัตโนมัติ 

 » ARIAZ จะรีสตารทเครื่อง ภายหลังจากกา
รอัพเดตเฟรมแวรและพรอมสำาหรับการเลนอีกครั้ง

หมายเหตุ

 • รอจนกระทั่งการอัพเดตเสร็จสมบูรณ จากนั้นยกเลิกการเชื่อมตอ ARIAZ จาก
คอมพิวเตอร
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16 การซอมแซมเครื่อง
เลนผาน Philips 
Songbird

หาก ARIAZ ทำางานผิดปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณสามารถรีเซ็ต
เครื่องไดโดยขอมูลไมสูญหาย:
ในการรีเซ็ต ARIAZ
 • ใหเสียบปลายปากกาหรือวัตถุอื่น ลงในชองรีเซ็ตที่อยตรงฐาน

ของ ARIAZ กดคางไวจนกวาเครื่องเลนจะปด
หากคุณไมสามารถรีเซ็ตเครื่องเลนได ใหซอมแซมเครื่อง
เลนผานPhilips Songbird:

  
1 บน PC ของคุณ ใหเริ่มตน Philips Songbird

2 ใน Philips Songbird, 
•	 เลือก Tools (เครื่องมือ) > Repair my Philips Device 

(ซอมแซมอุปกรณ Philips ของฉัน)
•	 เลือก ARIAZ  ในรายการแบบปอปอัพ 

3 เชื่อมตอเครื่องเลนกับ PC
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดทำาตามคำาแนะนำาบน

หนาจอ ในการเชื่อมตอเครื่องเลนไปยัง PC 

4 ทำาตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อซอมแซมใหเสร็จ
สมบูรณ 

เคล็ดลับ

 • หลังจากที่คุณซอมแซมเครื่องเลน การแบง CD-ROM และตัวติดตั้ง Philips Songbird 
จะถูกถอดออกจากเครื่องเลน เครื่องเลนจะมีพื้นที่ที่ใชงานไดมากขึ้น
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เปด/ปด
แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ภายใน 520 mAh Li-ion polymer แบบ
ชารจได
เวลาเลน¹ 
- เพลง: นานถึง 30 ชั่วโมง (เปด SafeSound); นานถึง 15 ชั่วโมง 
(เปด FullSound, เปด SafeSound); นานถึง 15 ชั่วโมง (เปด 
FullSound); นานถึง 36 ชั่วโมง (ปด FullSound)
- วิดีโอ (WMV): นานถึง 5 ชั่วโมง
- วิทยุ FM: นานถึง 16 ชั่วโมง
ซอฟตแวร
Philips Songbird: ใชในการอัปเดตเฟรมแวรและถายโอนเพลง
การเชื่อมตอ
หูฟง 3.5 มม. 
USB 2.0 ความเร็วสูง
เสียง
การแยกชอง: 45dB
การตอบสนองตอความถี่: 80 - 18,000 Hz
กำาลังเอาตพุต: 2 x 2.4 mW
อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: > 84 dB

การเลนเสียง

รูปแบบที่รองรับ:

อัตราบิต อัตราการสมตัวอยาง
MP3:

8 - 320 kbps และ VBR 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 
44.1, 48 kHz

WMA:

5 - 320 kbps 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 
44.1, 48 kHz

FLAC:

สูงถึง 1.1 Mbps 48 kHz
APE:

สูงถึง 1.3 Mbps 48 Khz

การเลนวิดีโอ
รูปแบบที่รองรับ:
MJPEG (ใน .mp4)
WMV
การแสดงภาพ
รูปแบบที่รองรับ:
JPEG
BMP

สื่อจัดเก็บขอมูล
ความจุหนวยความจำาภายใน²:
SA3ARA04 4GB NAND Flash
SA3ARA08 8GB NAND Flash
SA3ARA16 16GB NAND Flash
SA3ARA32 32GB NAND Flash
การแสดงผล
จอภาพ LCD สี 320 x 240 พิกเซล

หมายเหตุ

 • ¹ แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำานวนรอบของการชารจที่จำากัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่
และจำานวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา 

 • ² 1GB = 1 พันลานไบต; พื้นที่จัดเก็บจะนอยกวานี้ ความจุหนวยความจำาอาจไมสามา
รถใชงานไดทั้งหมดเนื่องจากมีการสงวนหนวยความจำาบางสวนไวสำาหรับระบบเครื่อง
เลน ความจุของการจัดเก็บคำานวณโดยอางอิงจากเพลงที่มีความยาว 4 นาทีและใชการ
เขารหัสแบบ MP3 128 kbps

ความตองการของระบบ

•	 Windows® XP (SP3 หรือสูงกวา) / Vista / 7
•	 Pentium III 800 MHz processor หรือสูงกวา
•	 512 MB RAM
•	 พื้นที่บนฮารดดิสก 500 MB
•	 การเชื่อมตออินเตอรเน็ต
•	 Windows® Internet Explorer 6.0 หรือใหมกวา
•	 ไดรฟ CD-ROM
•	 พอรต USB
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