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1 ขอมูลความ

ปลอดภัยที่สำาคัญ

การบำารุงรักษาทั่วไป

การแปลเอกสารนี้ใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 
หากฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไมสอดคลองกัน 
ฉบับภาษาอังกฤษเปนฉบับที่มีผลบังคับใชเหนือกวา 

ขอควรระวัง

 • ในการหลีกเลี่ยงความเสียหายและการทำางานผิดปกติ:
 • อยาใหเครื่องเลนถูกความรอนสูงมากเกินไป ซึ่งเกิดจาก
อุปกรณทำาความรอนหรือแสงแดดโดยตรง

 • หามทำาเครื่องเลนตก หรือหามทำาใหวัตถุใดๆ ตกลงบน
เครื่องเลนของคุณ

 • หามทำาเครื่องเลนตกน หามมิใหชองเสียบหูฟง หรือ
ชองใสแบตเตอรี่ถูกนเนื่องจากนที่เขาไปในตัวเครื่อง
อาจทำาใหตัวเครื่องไดรับความเสียหายรุนแรง

 • อาจมีสัญญาณรบกวนหากมีโทรศัพทมือถือที่ใชงานใน
บริเวณใกลเคียง 

 • สำารองไฟลของคุณ ตรวจสอบวาคุณเก็บไฟลตน
ฉบับที่คุณดาวนโหลดลงในอุปกรณของคุณ Philips 
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดที่เกิดขึ้นกับขอมูล 
หากผลิตภัณฑไดรับความเสียหาย หรือไมสามา
รถอานขอมูลได 

 • จัดการ (ถายโอน, ลบ, อื่นๆ) ไฟลเพลงของคุณดวย
ซอฟตแวรเพลงที่ใหมาเทานั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปญ
หาตางๆ

 • หามใชสารทำาความสะอาดที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล 
แอมโมเนีย เบนซิน หรือ สารที่มีฤทธิ์กัดกรอน 
เนื่องจากสารเหลานี้จะทำาใหเครื่องเลนชำารุดเสียหาย

 

เกี่ยวกับการทำางานและอุณหภูมิการจัดเก็บ
•	 ใชงานในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 0 และ 35ºC 

(32 ถึง 95ºF) เสมอ
•	 จัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง -20 และ 45ºC 

(-4 to 113ºF) เสมอ
•	 อายุการใชงานแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพอุณห

ภูมิต
 
ชิ้นสวน/อุปกรณเสริม:
โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อสั่งซื้อชิ้น
สวน/อุปกรณเสริม
 
การฟงอยางปลอดภัย

  
ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:
การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรา
ยตอการไดยินของคุณ ผลิตภัณฑนี้สามารถใหเสียง
ในชวงระดับความดังที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียการ
ไดยินสำาหรับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลา
ไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสียงที่ดังขึ้นมีไวสำาหรับ
ผซึ่งอาจประสบกับการสูญเสียการไดยินอยแลว
เสียงอาจจะผิดเพี้ยนได ในชวงระยะเวลาหนึ่งการ
ปรับการไดยินเสียง “ในระดับที่ฟงสบาย” จะเปนระ
ดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังการฟงเปนเวลานาน 
เสียง “ปกติ” แทจริงแลวอาจเปนเสียงดัง และเปนอัน
ตรายตอการไดยินเสียงของคุณ เพื่อปองกันมิใหเกิด
เหตุการณนี้ ใหคุณตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอด
ภัยกอนที่จะปรับการไดยินเสียง และปลอยไว
ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:
ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต
ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถ
ไดยินเสียงชัดเจนและรสึกสบาย โดยไมมีความผิด
เพี้ยน
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ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:
การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง 'ปลอดภัย' 
สามารถกอใหเกิดการสูญเสียการไดยิน
ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะ
และหยุดพักอยางเหมาะสม
ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำาตามคำาแนะนำาตอไปนี้เมื่อ
ใชงานหูฟงของคุณ
ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการ
ไดยินเสียงของคุณ
หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถ
ไดยินเสียงรอบตัวคุณ
คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราว
ในสถานการณที่มีแนวโนมวาจะเปนอันตราย
หามใชหูฟงขณะควบคุมยานพาหนะ ป่นจักรยาน 
เลนสเก็ตบอรด และอื่นๆ เนื่องจากอาจเปนอันตรา
ยตอการจราจรและผิดกฎหมายในหลายพื้นที่
 
การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิ
ตอาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุปกรณของผใชเปน
โมฆะ
 
ขอมูลลิขสิทธิ์
ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปน
เครื่องหมายการคาของบริษัทหรือองคกรรายนั้นๆ
การทำาสำาเนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต 
ไมวาจะเปนการดาวนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจาก
ซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์และสนธิ
สัญญาระหวางประเทศ

การทำาสำาเนาสื่อที่มีการปองกันการทำาสำาเนา รวมถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล การกระจายเสียง และ
การบันทึกเสียงโดยไมไดรับอนุญาตอาจเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทำาผิดทางอาญา 
ไมควรนำาอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุดประสงคดังกลาว
Windows Media และโลโก Windows เปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft 
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
 
มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์

  
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และ
เราขอใหผใชของเรากระทำาเชนนั้นดวย 
ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น 
และ/หรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์เดิม 
การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาต
อาจเปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ 
ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ 
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิด
ชอบของคุณ
การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบ
พกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดาวนโหลดไวในเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุดประสงคเพื่อใชกับ
โดเมนสาธารณะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตอง
เทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสำาหรับการใชสวนตัวซึ่ง
ไมใชเชิงพาณิชย และตองเคารพคำาแนะนำาในการ
ใชลิขสิทธิ์ซึ่งกำาหนดโดยเจาของลิขสิทธิ์ของงานนั้น
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ในที่สุด คำาแนะนำานั้นอาจระบุวาหามมิใหมีการคัด
ลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกัน
การคัดลอกซึ่งไมอนุญาตใหทำาการคัดลอกเพิ่มเติม ใน
สถานการณเชนนั้น ฟงกชันการบันทึกจะไมทำางาน 
และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
 
การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ 
และเสริมประสบการณผใช Philips ใหนาประทับ
ใจยิ่งขึ้น เพื่อใหเขาใจการใชงานโปรไฟลของอุปก
รณ อุปกรณนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลบางรายการ
ไวในสวนหนวยความจำาถาวรของเครื่อง ขอมูลเหลา
นี้ถูกนำาไปใชเพื่อระบุและคนหาขอผิดพลาดหรือ
ปญหาตางๆ ที่คุณในฐานะที่เปนผใชอาจประสบ
ขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ เชน ระยะเวลาการ
เลนในโหมดเพลง ระยะเวลาการเลนในโหมดวิทยุ 
จำานวนครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จัด
เก็บจะไมแสดงใหเห็นถึงเนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปก
รณหรือแหลงที่ดาวนโหลด ขอมูลที่จัดเก็บบนอุปก
รณจะถูกเรียกดูและนำามาใช เฉพาะเมื่อผใชสงอุปก
รณไปยังศูนยบริการ Philips เทานั้น และเปนไปเพื่อ
การคนหาขอผิดพลาดไดงายขึ้น และปองกันขอผิด
พลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดในการ
รองขอครั้งแรกของผใช
 
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,
2006,2007,2008,2009 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.
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•	 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.
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2 SPARK ใหมของ

คุณ

ใช SPARK เพื่อ
•	 เลนไฟลเสียง
•	 ดูรูปภาพ
•	 ฟงวิทยุ FM
•	 ทำาการบันทึกเสียง

ภายในกลองมีอะไรบาง

โปรดตรวจสอบวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอไปนี้:
เครื่องเลน

 
หูฟง

  
สายเคเบิล USB

 
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ

 Philips GoGear audio player

Quick start guide

หมายเหตุ

 • รูปภาพที่ปรากฏเปนการอางอิงเทานั้น Philips สงวน
สิทธิ์ในการออกแบบ / สีสันของผลิตภัณฑโดยไมตอง
แจงลวงหนา

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสำาหรับ
เครื่องเลน

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรตอไปนี้สามารถทำางานรวมกับ 
SPARK: 
•	 Philips Device Manager (ชวยใหคุณสามารถ

อัปเดตเฟรมแวรสำาหรับ SPARK)

ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน

ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง SPARK:
•	 คมือผใช
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3 เริ่มตนใชงาน

การชารจไฟ

SPARK มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานชอง
เสียบ USB ของคอมพิวเตอรได
เชื่อมตอเครื่องเลนเขากับ PC โดยใชสายเคเบิล USB 

 
หมายเหตุ

 • เมื่อคุณเชื่อมตอ SPARK เขากับคอมพิวเตอร จะ
ปรากฏตัวเลือกอยางยอเพื่อเลือก: [ชารจและถาย
โอน] หรือ [ชารจและเลน] หากไมไดเลือกตัวเลือก
ใดๆ จะใช [ชารจและถายโอน]

 • ในการเลน SPARK เมื่อคุณชารจไฟ ใหเลือก [ชารจ
และเลน]

การแสดงระดับแบตเตอรี่
หนาจอจะแสดงระดับสถานะแบตเตอรี่โดยประมาณ
ดังตอไปนี้:

100% 75% 50% 25% 0%

 » หนาจอแสดงแบตเตอรี่กะพริบแสดงวา
แบตเตอรี่ใกลจะหมด เครื่องเลนจะบันทึก
การตั้งคาทั้งหมดไวและจะปดเครื่องภายใน 
60 วินาที

หมายเหตุ

 • แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำานวนรอบของการชารจที่
จำากัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่และจำานวนรอบ
ของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงาน
และการตั้งคา

 • ภาพแอนิเมชั่นแสดงการชารจจะหยุดลงและ  
ไอคอนจะปรากฏขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการชารจ

ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และเพิ่ม
ระยะเวลาในการเลน ใหทำาขั้นตอนตอไปนี้บน 
SPARK:

•	 ตั้งคาตัวตั้งเวลาปดไฟหนาจอใหมีคาตลง 
(ไปที่  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้ง
เวลาแบ็คไลท])

การตั้งคาครั้งแรก

เมื่อคุณเชื่อมตอ SPARK เขากับคอมพิวเตอรเปนครั้
งแรก ใหติดตั้ง Philips Device Manager บน
คอมพิวเตอร ดวยอินเตอรเน็ต คุณสามารถอัพเดต
เฟรมแวรของเครื่องเลนผาน Philips Device 
Manager ได
เมื่อคุณเชื่อมตอ SPARK เขากับคอมพิวเตอรเปนครั้ง
แรก หนาตางปอปอัพจะปรากฏขึ้น:

1 เลือก InstallPhilips Device Manager

2 ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร 
ใหเสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ

 • ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การ
ใชงาน
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หากหนาตางปอปอัพไมปรากฏอัตโนมัติ ใหดำาเนินการ
ตอไปนี้:

1 เลือก My Computer (Windows XP / 
Windows 2000) / Computer (Windows 
Vista / Windows 7)

2 คลิกขวาที่ไอคอน Philips GoGear SPARK

3 เลือก Install Philips Device Manager

4 ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร 
ใหเสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ

 • ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การ
ใชงาน

เปดหรือปดเครื่องเลน

กดคางที่  /  จนกวาเครื่องเลนจะเปดหรือปด

 
การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบ
อัตโนมัติ

เครื่องเลนมีคุณสมบัติสแตนดบายและปดเครื่อง
อัตโนมัติ ซึ่งชวยใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ 
หลังจากอยในโหมดพัก 10 นาที (ไมมีการเลนเพลง 
ไมมีการกดปุ่มใดๆ) เครื่องเลนจะปดการทำางาน
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4 ภาพรวม

การควบคุม

 
a  / 

•	 กดคาง: เปดหรือปดเครื่องเลน
•	 กด: ล็อค/ ปลดล็อคหนาจอ

b , 
•	 กด: เพิ่ม/ลดระดับเสียง
•	 กดคาง: เพิ่ม/ลดความเร็วในการเลน

c 

•	 ชองเสียบหูฟง 3.5 มม.

d 

•	 ชองเสียบ USB สำาหรับการชารจไฟและ
ถายโอนขอมูล

e RESET
•	 กดทั้งหมดโดยใชปลายปากกาลูกลื่นเมื่อหนา

จอไมตอบสนองตอการกดปุ่ม

f MIC
•	 ไมโครโฟน

g 

•	 กด: ยอนกลับหนึ่งระดับหรือออก 
•	 กดคาง: ยอนกลับไปยังหนาจอหลัก

a

g

b

c

d

e
f

หนาจอ

หนาจอหลัก

เมนู โหมด เพื่อ

เพลง เลนเพลงดิจิตอล

รูปภาพ ดูรูปภาพ

วิทยุ FM ฟงวิทยุ FM

รายการบันทึก สรางหรือฟงรายการบันทึก

มุมมอง
โฟลเดอร

ดูไฟลในโฟลเดอร

การตั้งคา ปรับแตงการตั้งคาของ 
SPARK

การนาวิเกตบนหนาจอ

จากหนาจอหลัก สามารถเขาถึงเมนูและตัวเลือก
ฟงกชันตางๆ ไดโดยการนาวิเกตบนหนาจอ:

 
•	 บนหนาจอหลัก เลื่อนปลายนิ้วขึ้น/ลง เพื่อ

เบราสรายการตัวเลือกตางๆ แตะเพื่อเลือก
ตัวเลือก 

•	 ในการยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนา, กด 
  ซๆ; หรือกด  คางไวเพื่อกลับไปที่
หนาจอหลัก
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หมุนหนาจอ

ใน  > [การตั้งคาหนาจอ] > [หมุนหนาจอ] เลือก
ตัวเลือกเพื่อหมุนหนาจอ

การล็อค/ ปลดล็อคหนาจอ

การปลดล็อคหนาจอ คุณสามารถล็อคระบบควบคุม
แบบสัมผสบนหนาจอได ทั้งนี้ เปนการปองกันการทำา
งานโดยไมไดตั้งใจ 
ล็อคอัตโนมัติ
หลังจากผานระยะเวลาที่กำาหนด หนาจอจะสลัวและ
ถูกล็อคอัตโนมัติ ในการตั้งคาระยะเวลา ไปที่  > 
[การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาแบ็คไลท]
ในการล็อคหนาจอดวยตนเอง

•	 กด  / 
ในการล็อคหนาจอ

•	 กด  /  อีกครั้ง 

ใชคลิป

ใชคลิปเพื่อติดอุปกรณไวบนเสื้อผา กระเปา หรือที่ใด
ก็ไดตามตองการ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อติดตั้งหรือถอดคลิป: 
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5 เพลง

จัดการเพลงบน
คอมพิวเตอรของคุณ

จัดระเบียบไฟลเพลงของคุณ

จัดเรียงไฟลเพลงตามขอมูลเพลง
ถาไฟลมีขอมูลเพลง (เมตาดาตาหรือแท็ก ID3) 
ไฟลจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติตามชื่อเพลง, ศิลปน 
หรืออัลบั้มบน SPARK
เริ่มตนซอฟตแวรการจัดการสื่อเพื่อตรวจสอบหรือ
แกไขขอมูลไฟล เชน คลิกตามที่แสดงใน Windows 
Media Player 11 เลือกเพลงที่ตองการ แลวดับเบิล
คลิกเพื่อแกไข 

  
จัดเรียงไฟลเพลงตามโฟลเดอรไฟล
คุณสามารถจัดการไฟลเพลงในโฟลเดอรที่แตกตางกัน
ไดตามตองการ 

ถายโอนไฟลใน Windows Explorer

  
1 เชื่อมตอ SPARK เขากับ PC

2 บน PC ใหคลิก คอมพิวเตอรของฉัน หรือ 
คอมพิวเตอร
•	 คนหา SPARK;
•	 คนหาไฟล/โฟลเดอรเพลงที่ตองการ 

3 จากคอมพิวเตอร ลากและวางไฟลสื่อ/
โฟลเดอรเพลงไปยัง SPARK

คนหาเพลงบนเครื่องเลน

คนหาเพลงตามขอมูลเพลง

ใน  ไปที่หนาจอไลบรารี เพลงจะถูกจัดเรียง
ตามขอมูลที่กำากับ หรือแท็ก ID3 จะจัดเก็บเพลง
ไวใตคอลเลคชันตางๆ: [เพลงทั้งหมด], [ศิลปน], 
[อัลบั้ม] หรือ [ประเภท]
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[เพลงทั้งหมด]
•	 เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของชื่อ

เพลง
[ศิลปน]
•	 เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของชื่อ

ศิลปน
•	 ในแตละชื่อศิลปน เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำาดับ

ตัวอักษรของชื่ออัลบั้ม
[อัลบั้ม]
•	 เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของชื่อ

อัลบั้ม
[ประเภท]
•	 เพลงจะถูกจัดเรียงตามประเภท เชน ปอปหรือ

ร็อค

คนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล

จากหนาจอหลัก เลือก  เพื่อคนหาเพลงตาม
โฟลเดอรไฟล

เลนเพลง

•	 แตะเพื่อเลือกเพลง 
 » การเลนจะเริ่มเลนจากเพลงปจจุบัน

 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น 

  
บนหนาจอการเลน, 

•	 หากจำาเปน ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงปุ่ม

 / แตะเพื่อเลน/หยุดเลนชั่วคราว

 / แตะเพื่อขามเพลง;
แตะคางที่เดินหนาหรือถอยหลังอยาง
รวดเร็วภายในเพลงปจจุบัน

 / ลากเพื่อแสดงหรือซอนเมนูตัวเลือก

สลับระหวางรายการตัวเลือกและหนาจอการเลน
•	 บนหนาจอการเลน กด  ซๆ เพื่อไปยัง

หนาจอกอนหนา 
•	 หากตองการยอนกลับไปยังหนาจอการเลน 

ใหกดซๆ เพื่อไปยังหนาจอไลบรารี (โปรด
ดูที่ 'คนหาเพลงตามขอมูลเพลง' ในหนา 
 14) แตะ [การเลน]

การเลนจากคอลเลคชันเดียวกัน

ในระหวางการเลนเพลง คุณสามารถเปลี่ยนเพ
ลงเปนอีกเพลงหนึ่งในคอลเลคชันเดียวกับเพลงที่
เลนอยได 

1 บนหนาจอการเลน ลาก  เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก 
เลือก [โหมดเลน]

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

 » คุณจะเริ่มเลนเพลงตามศิลปน, อัลบั้ม 
หรือประเภทปจจุบัน 

3 กด  เพื่อออกจากเมนูตัวเลือก 
ในการเลนเพลงทั้งหมดในเครื่องเลน

1 บนหนาจอการเลน ลาก  เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก 
เลือก [โหมดเลน]

2 ใน [เลนเพลงจาก…], เลือก [เพลงทั้งหมด]

เลือกตัวเลือกการเลน

บนหนาจอการเลน ลาก  เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก เลือก
ตัวเลือกการเลนของคุณ เชน โหมดการเลน การตั้งคา
เสียง (โปรดดูที่ 'การตั้งคา' ในหนา 22)
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รายการเพลง

ดวยรายการเพลง คุณสามารถเขาใชรายการเพลงจาก
ประเภท ศิลปนและอัลบั้มที่แตกตางกันได
ใน  > [รายการเพลง] คุณสามารถคนหารายการเพ
ลงตอไปนี้ได:

•	 รายการเพลงแบบพกพา 3 รายการ สำาหรับ
เพิ่มเพลงลงบนเครื่องเลน 

เพิ่มเพลงในรายการเพลงแบบพกพา

1 เลนเพลง

2 บนหนาจอการเลน,
•	  ลาก  เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก เลือก [เพิ่ม

ในรายการเพลง]

3 เลือกรายการเพลงแบบพกพา
 » คุณจะบันทึกเพลงปจจุบันไปที่รายการเพลง 

ลบเพลงจากรายการเพลงแบบพกพา

ลบเพลงปจจุบันจากรายการเพลง

1 บนหนาจอการเลน, 
•	 ลาก  เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก เลือก [ลบ

ออกจากรายการเพลง]

2 เลือกรายการเพลงแบบพกพา ยืนยันเมื่อพรอมท 
 » คุณจะลบเพลงปจจุบันจากรายการเพลงที่

เลือก

ลบเพลงทั้งหมดในรายการเพลง

1 ใน [รายการเพลง], เลือก [ลบรายการเพลง]

2 เลือกรายการเพลงแบบพกพา ยืนยันเมื่อพรอมท
 » คุณจะลบเพลงทั้งหมดจากรายการเพลง 

การลบเพลงจากเครื่องเลน

•	 บนหนาจอการเลน, 
ลาก  เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก เลือก [ลบ]
 » เพลงปจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเลนแลว
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6 รูปภาพ

การเพิ่มรูปภาพลงในเครื่อง
เลน

1 เชื่อมตอ SPARK กับคอมพิวเตอร

2 บน PC ใหคลิก คอมพิวเตอรของฉัน หรือ 
คอมพิวเตอร
•	 เลือก SPARK และสรางโฟลเดอรไฟล

3 บน PC ลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลบน 
SPARK
•	 หรือลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก 

PC ไปที่ SPARK

การคนหารูปภาพบนเครื่องเลน

คนหารูปภาพตามชื่อไฟล
•	 ไปที่ 

 » รูปภาพจะถูกจัดรายการเรียงตามลำาดับ
ตัวอักษรของชื่อไฟล 

การคนหารูปภาพตามโฟลเดอรไฟล
•	 ไปที่ 

 » รูปภาพจะถูกจัดเรียงตาม
โฟลเดอรไฟลเหมือนกับบน PC 

ดูรูปภาพ

1 จากหนาจอหลัก, เลือก 

2 แตะ  /  เพื่อเลือกภาพ

เริ่มเลนภาพสไลด

เมื่อคุณดูภาพตางๆ ในโหมด 
•	 แตะ  /  เพื่อเริ่มตน หยุดชั่วคราว หรือ

เลนตอภาพสไลด
 » รูปภาพจะเลนไปทีละภาพ

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาภาพสไลดตอไปนี้
ไดใน  > [การตั้งคาหนาจอ]
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7 วิทยุ FM
หมายเหตุ

 • เสียบหูฟงที่ใหมาเมื่อตองการจูนหาคลื่นสถานีวิทยุ หูฟง
ทำาหนาที่เปนสายอากาศอีกดวย เพื่อการรับสัญญาณ
ไดดีขึ้น ใหขยับสายหูฟงไปในทิศทางตางๆ กัน

การจูนสถานีวิทยุ

หาคลื่นอัตโนมัติ

ในการจูนวิทยุเปนครั้งแรก ใหเริ่มหาคลื่นอัตโนมัติเพื่อ
คนหาสถานี

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

2 เริ่มตนหาคลื่อนอัตโนมัติเมื่อพรอมท 
 » สามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไดถึง 

30 สถานี

3 เลื่อนปลายนิ้วขึ้น/ลงเพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไวลวง
หนา แตะเพื่อเลือกตัวเลือก 
 » สถานีจะเริ่มเลน หนาจอการเลนจะปรากฏ

ขึ้น

  
a ตัวเลขที่ตั้งไวลวงหนา: ตำาแหนงของ

สถานีที่ตั้งไวลวงหนา

a

b

b ความถี่: ความถี่ของสถานีวิทยุปจจุบัน

รีสตารทหาคลื่นอัตโนมัติ
•	 บนหนาจอการเลน ลาก  เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก 

เลือก [หาคลื่นอัตโนมัติ]

เคล็ดลับ

 • เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ (ตัวอยางเชน เปลี่ยนเมืองหรือ
ประเทศ) รีสตารทหาคลื่นอัตโนมัติเพื่อการรับสัญญาณ
ที่ดีขึ้น

เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา
•	 บนหนาจอการเลน แตะ  / 
•	 หรือแตะ  เพื่อยอนกลับไปยังรายการสถานีที่

ตั้งไวลวงหนา แตะตัวเลือกของคุณ 

หาคลื่นดวยตนเอง

ใชการจูนดวยตนเองเพื่อคนหาความถี่หรือสถานี
•	 บนหนาจอการเลน แตะคางที่  / 

 » คุณจูนไปยังสถานีที่อยถัดไปจากความ
ถี่ในปจจุบัน 

•	 สำาหรับการปรับหาคลื่นใหแตะ  /  ซๆ 

จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

ภายใน SPARK คุณสามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวง
หนาไดถึง 30 สถานี 

1 การหาคลื่นสถานีวิทยุ

2 บนหนาจอการเลน ลาก  เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก 
เลือก [บันทึกสถานีที่ตั้งไว]

3 เลื่อนปลายนิ้วขึ้น/ลงเพื่อเบราสผานรายการสถา
นีที่ตั้งไวลวงหนา แตะตัวเลือกของคุณ 

4 ยืนยันเมื่อพรอมท 
 » สถานีปจจุบันถูกบันทึกไปที่ตำาแหนงนั้น 
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ในการลบสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

1 บนหนาจอการเลน ลาก  เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก 
เลือก [Clear preset]
 » รายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนาจะแสดงขึ้น 

2 เลื่อนปลายนิ้วขึ้น/ลงเพื่อเบราสผานรายการสถา
นีที่ตั้งไวลวงหนา แตะตัวเลือกของคุณ 

3 ยืนยันเมื่อพรอมท 
 » สถานีจะถูกลบออกจากรายการสถานีที่ตั้ง

ไวลวงหนา 
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8 การบันทึก

สรางรายการบันทึก

ดวย SPARK, คุณสามารถบันทึก:
•	 เสียงหรือออดิโอผานไมโครโฟนในตัว; หรือ
•	 รายการวิทยุเมื่อเลนวิทยุบนเครื่องเลน

บันทึกเสียงพูด/เสียง

1 ใน , เลือก [เริ่มการบันทึกเสียง]
 » หนาจอการบันทึกจะปรากฏขึ้น 

2 ตรวจสอบใหแนใจวาไมโครโฟนอยใกลกับแหลง
เสียงที่จะบันทึก

3 แตะ  /  เพื่อหยุดชั่วคราว หรือกลับไปบัน
ทึกตอ หากตองการหยุดการบันทึก แตะ  หรือ
กด 

4 ยืนยันเมื่อพรอมท 
 » รายการบันทึกถูกบันทึกไวที่  > [ไลบรารี

รายการบันทึก] > [เสียง] (รูปแบบชื่อ
ไฟล: VOICEXXX.MP3 ซึ่ง XXX คือ
หมายเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสรางขึ้นโดย
อัตโนมัติ)

การบันทึกจากวิทยุ FM

1 ใน  หาคลื่นสถานีวิทยุ 

2 บนหนาจอการเลน ลาก  เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก 
เลือก [เริ่มการบันทึกวิทยุ FM]
 » คุณจะเริ่มการบันทึกจากวิทยุ FM

3 แตะ  /  เพื่อหยุดชั่วคราว หรือกลับไปบัน
ทึกตอ หากตองการหยุดการบันทึก แตะ  หรือ
กด 

4 ยืนยันเมื่อพรอมท 
 » รายการบันทึกจะถูกบันทึกที่  > [ไลบรารี

รายการบันทึก] > [การบันทึกเสียงวิทยุ 
FM] (รูปแบบชื่อไฟล: FMRECXXX.WAV 
ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสียงที่บันทึกซึ่งจะ
ถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ)

หมายเหตุ

 • คุณสมบัติการบันทึกวิทยุ FM มีในบางรนเทานั้น โปรด
ดูเมนูบนหนาจอของเครื่องเลนเพื่อคนหาคุณสมบัติที่
คุณใชงานได

ฟงเสียงที่บันทึก

1 ใน  เลือก [ไลบรารีรายการบันทึก] > 
[เสียง] หรือ [วิทยุ FM]

2 เลือกเสียงที่บันทึก
 » การเลนจะเริ่มเลนจากเพลงปจจุบัน

 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น 

3 เลนเสียงที่บันทึกดวยวิธีเดียวกับที่คุณเลนเพลง

หมายเหตุ

 • *คุณสมบัติการบันทึกเสียงจากวิทยุ FM มีอยในบาง
รนเทานั้น โปรดดูเมนูบนหนาจอของ SPARK เพื่อคน
หาคุณสมบัติที่คุณใชงานได

การถายโอนรายการบันทึกไป
ยังคอมพิวเตอร

1 เชื่อมตอ SPARK กับเครื่องคอมพิวเตอร

2 ใน Windows Explorer เปด SPARK

3 เลือกโฟลเดอร การบันทึก > เสียง หรือ FM*



21TH

4 คัดลอกและวางสิ่งที่บันทึกลงในตำาแหนงที่ตอง
การในคอมพิวเตอร

หมายเหตุ

 • *คุณสมบัติการบันทึกเสียงจากวิทยุ FM มีอยในบาง
รนเทานั้น โปรดดูเมนูบนหนาจอของ SPARK เพื่อคน
หาคุณสมบัติที่คุณใชงานได

การลบเสียงที่บันทึก

•	 ลบเสียงที่บันทึกดวยวิธีเดียวกับที่คุณลบเพลง 
(โปรดดูที่ 'การลบเพลงจากเครื่องเลน' ในหนา 
16)
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9 การตั้งคา

จากหนาจอหลัก ไปที่  เพื่อเลือกการตั้งคา 
•	 เลื่อนปลายนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเบราสผานรา

ยการตัวเลือก แตะตัวเลือกของคุณ
•	 กด  เพื่อออก 

โหมดเลน

ใน [โหมดเลน], เลือกโหมดการเลนเพื่อเลนเพลง:
[ซ]

•	 [ซ 1]: เลนซเพลงปจจุบัน
•	 [ซทั้งหมด]: เลนซทุกเพลงใน

โฟลเดอรปจจุบัน
[สลับ]: เลนทุกเพลงในโฟลเดอรปจจุบันโดยเรียงแบบ
สม

การตั้งคาเสียง

 ใน [การตั้งคาเสียง], เลือกตัวเลือกของคุณสำาหรับ
การตั้งคาเสียง:

[FullSound] เรียกคืนรายละเอียดโซนิคที่สูญเสีย
จากการบีบอัดเพลง (เชน MP3, 
WMA)

[อีควอไล
เซอร]

กำาหนดการตั้งคาเสียงตามตองการ

[จำากัด
ระดับเสียง]

ตั้งคาระดับเสียงสูงที่สุดสำาหรับอุปก
รณ ดวยวิธีนี้ คุณสามารถกำาหนดระ
ดับเสียงใหปลอดภัยสำาหรับการฟง
ของคุณ 
กด  /  เพื่อตั้งคาการจำากัดความดัง

หมายเหตุ

 • อีควอไลเซอรจะถูกปดเมื่อคุณเลือก FullSound

ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง

เปดตัวตั้งเวลา SPARK สามารถปดเครื่องโดยอัตโนมัติ
หลังจากระยะเวลาหนึ่ง 

•	 ใน [Sleep timer] เลือกตัวเลือก 
 » หลังจากระยะเวลาที่เลือก อุปก

รณจะปดโดยอัตโนมัติ

การตั้งคาหนาจอ

หนาจอที่ปรับหมุนได

ใน [การตั้งคาหนาจอ] > [หมุนหนาจอ] เลือกตัว
เลือก คุณสามารถหมุนหนาจอไดตามตองการ 

ภาพสไลด

ใน [การตั้งคาภาพสไลด]เลือกตัวเลือกของคุณ
สำาหรับภาพสไลดระหวางการเลนภาพ (โปรดดูที่ 'เริ่ม
เลนภาพสไลด' ในหนา 17)

[เวลาตอ
สไลด]

เลือกรอบเวลาระหวางภาพสไลดสอง
ภาพ

[ซ] เลนรูปภาพในโฟลเดอรปจจุบันซๆ

[สลับ] เลนรูปภาพในโฟลเดอรปจจุบันสมการ
เรียงลำาดับ
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ตัวตั้งเวลาปดไฟหนาจอ

หนาจอจะเขาสโหมดพัก หากไมมีการดำาเนินการ
ใหมๆ บน SPARK หากเกินระยะเวลาที่กำาหนดลวง
หนา หนาจอพักจะปดลงโดยอัตโนมัติ เพื่อเปนการ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหเลือกตั้งระยะเวลาใหต 
เพื่อตั้งคาระยะเวลา:

•	 ใน [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลา
แบ็คไลท], เลือกระยะเวลา 
 » หากเกินระยะเวลาที่เลือกไว หนา

จอไมใชงานจะปดโดยอัตโนมัติ 

ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน
•	 กดปุ่มใดก็ได 

ภาษา

คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกภาษาไดใน [ภาษา]

ขอมูลของคุณ

ใน [ขอมูล], เรียนรขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับเครื่องเลน:

[ความจุ:] ขนาดหนวยความจำา

[พื้นที่วาง:] พื้นที่การจัดเก็บที่มี

[เวอรชัน
เฟรมแวร:]

เวอรชันเฟรมแวรปจจุบัน ตรวจ
สอบเวอรชันเฟรมแวรเมื่อ
ทำาการอัพเดตเฟรมแวรจาก
เว็บไซตฝายสนับสนุน

[รน:] ชื่อผลิตภัณฑแบบเต็ม ตรวจ
สอบชื่อผลิตภัณฑแบบเต็มเมื่อ
ทำาการอัพเดตเฟรมแวรจาก
เว็บไซตฝายสนับสนุน

[ไซตสนับสนุน] เว็บไซตที่ใหการสนับสนุนอุ
ปกรณ

กฎหมาย

ใน [กฎหมาย] ใหคนหาขอมูลกฎหมายเกี่ยวกับอุปก
รณ 

ฟอรแมตอุปกรณ

การฟอรแมตเครื่องเลน คุณจะลบขอมูลทั้งหมดที่จัด
เก็บในอุปกรณ

•	 เลือก [ฟอรแมตอุปกรณ] แลวเลือก [ใช] 
เมื่อพรอมท 

การตั้งคาตามแบบโรงงาน

ใน [การตั้งคาจากโรงงาน], เรียกคืนการตั้งคาจาก
โรงงาน ไฟลที่ถายโอนไปยังเครื่องเลนจะถูกเก็บไว 
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10 อัพเดต

เฟรมแวรผาน 

Philips Device 

Manager

SPARK ถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในเรียกวา 
เฟรมแวร เฟรมแวรเวอรชันใหมกวาอาจออกมาหลัง
จากที่คุณซื้อ SPARK 
โปรแกรมซอฟตแวรที่เรียกวา Philips Device 
Manager  สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อ
ตรวจสอบการอัปเกรดเฟรมแวรที่มีบนอินเตอรเน็ต
ติดตั้ง Philips Device Manager บนเครื่อง
คอมพิวเตอรจาก SPARK หรือ ดาวนโหลดเวอรชันลา
สุดจาก www.philips.com/support

หมายเหตุ

 • ไฟลเพลงของคุณจะไมไดรับผลกระทบจากกา
รอัพเดตเฟรมแวร

ตรวจสอบการอัพเดตเฟรมแวร

1 ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอ PC กับอินเตอรเน็ต
แลว

2 เรียกใช Philips Device Manager
 » กลองโตตอบจะปรากฏขึ้น

3 เชื่อมตอ SPARK  เขากับคอมพิวเตอรของคุณ
 » เมื่ออุปกรณเชื่อมตอแลว ขอความ 

"SA3SPKXX" จะปรากฏขึ้นในบนกลองขอ
ความ 

 » คุณสามารถคนหาเวอรชันเฟรมแวรปจจุบัน
ของอุปกรณได 

  
4 หากตองการตรวจสอบการอัปเดตเฟรมแวร 

a ปดกลองโตตอบของ Philips Device 
Manager

b ที่ดานลางของหนาจอคอมพิวเตอร คลิก
ขวา  แลวเลือก ตรวจสอบเพื่ออัพเดต

 
 » Philips SA3SPKXX Device 

Manager จะตรวจสอบหาการอัพเดต
จากบนอินเตอรเน็ต
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อัพเดตเฟรมแวร

1 เมื่อพบการอัพเดตเฟรมแวร ใหปฏิบัติตามคำา
แนะนำาบนหนาจอเพื่อทำาการดาวนโหลดและติด
ตั้งเฟรมแวร 

2 ยกเลิกการเชื่อมตอ SPARK จากคอมพิวเตอร
 » SPARK จะรีสตารทหลังจากกา

รอัพเดตเฟรมแวรและพรอมสำาหรับการ
ใชงานอีกครั้ง
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11 วิธีแกไขปญหา

หาก SPARK ทำางานผิดปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณ
สามารถรีเซ็ตเครื่องไดโดยขอมูลไมสูญหาย:
ฉันจะรีเซ็ต SPARK ไดอยางไร
 • ใหเสียบปลายปากกา หรือวัตถุอื่น ลงในชองรี

เซ็ตที่อยตรงดานลางของ 
 SPARK กดคางไวจนกวาเครื่องเลนจะปด

 • หากตัวเลือกรีเซ็ตดังกลาวทำางานไมสำาเร็จ ใหทำา
ตามขั้นตอนแกไข 
 SPARK ดวย Philips Device Manager ดังนี้:

1 บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหเลือก เริ่ม > 
โปรแกรม > Philips > 
 Philips MP3 player > GoGear 
SA3SPKXX Device Manager เพื่อเริ่ม 
Philips Device Manager

2 ปด SPARK กอนที่คุณจะดำาเนินการตอ

3 กดปุ่มปรับระดับเสียง 
  คางไวขณะคุณเชื่อมตอ SPARK กับ
คอมพิวเตอร

4 กดปุ่มคางไวจนกวา Philips Device Manager 
จะเห็น SPARK และเขาสโหมดการกคืน

5 ที่คอมพิวเตอร ใหคลิกปุ่ม Repair (ซอมแซม) 
และทำาตามคำาแนะนำาของ 
 Philips Device Manager เพื่อทำาตามขั้นตอน
การกคืนใหเสร็จสมบูรณ

6 เมื่อทำาการกคืนเสร็จสมบูรณแลว ใหยกเลิกการ
เชื่อมตอ SPARK จากเครื่องคอมพิวเตอร

7 ปด SPARK และเปดใหม
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12 ขอมูลทางเทคนิค

เปด/ปด
•	 แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ภายใน 160 mAh 

Li-ion polymer แบบชารจได
•	 เวลาเลน¹ 

เสียง (.mp3): นานถึง 22 ชั่วโมง
วิทยุ: นานถึง 6 ชั่วโมง

ซอฟตแวร
•	 Philips Device Manager: เพื่ออัพเดต

เฟรมแวร
การเชื่อมตอ

•	 หูฟง 3.5 มม. 
•	 USB 2.0 ความเร็วสูง

เสียง
•	 การแยกชอง: 55 dB
•	 การตอบสนองตอความถี่: 60-16,000 Hz
•	 กำาลังเอาตพุต: 2 x 10 mW
•	 อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: > 84 dB

การเลนเสียง
รูปแบบที่รองรับ:

•	 MP3
อัตราบิต: 8-320 kbps และ VBR
อัตราการสมตัวอยาง: 8, 11.025, 16, 
22.050, 32, 44.1, 48 kHz

•	 WMA
อัตราบิต: 5-320 kbps
อัตราการสมตัวอยาง: 8, 11.025, 16, 
22.050, 32, 44.1, 48 kHz

•	 FLAC
อัตราบิต: สูงถึง 1.1 Mbps
อัตราการสมตัวอยาง: 48 kHz

•	 APE
อัตราบิต: สูงถึง 1.3 Mbps
อัตราการสมตัวอยาง: 48 kHz

•	 WAV
การแสดงภาพ
รูปแบบที่รองรับ:

•	 JPG
•	 BMP

สื่อจัดเก็บขอมูล
ความจุหนวยความจำาภายใน²:

•	 SA3SPK02 2 GB NAND Flash
•	 SA3SPK04 4 GB NAND Flash
•	 SA3SPK08 8 GB NAND Flash

ถายโอนสื่อ³
•	 Windows Explorer (ลากและวาง)

การแสดงผล
•	 จอภาพ LCD สี 128 x 128 พิกเซล

หมายเหตุ

 • ขอมูลจำาเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

 • ¹ แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำานวนรอบของการชารจที่
จำากัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่และจำานวนรอบ
ของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงาน
และการตั้งคา 

 • ² 1 GB = 1 พันลานไบต; พื้นที่จัดเก็บจะนอยกวานี้ 
ความจุหนวยความจำาอาจไมสามารถใชงานไดทั้งหมด
เนื่องจากมีการสงวนหนวยความจำาบางสวนไวสำาหรับ
ระบบเครื่องเลน ความจุของการจัดเก็บคำานวณโดยอา
งอิงจากเพลงที่มีความยาว 4 นาทีและใชการเขารหัส
แบบ MP3 128-kbps

 • ³ ความเร็วในการถายโอนขึ้นอยกับระบบปฏิบัติการ
และการกำาหนดคาซอฟตแวรของคุณ
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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 หรือ

ใหมกวา
•	 ไดรฟ CD-ROM
•	 พอรต USB
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