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1 ข้อมูลเพือ
่ ความปลอดภัยที่สำคัญ
การบำรุงรักษาทั่วไป
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือการทำงานผิดพลาด:
• อย่าให้เครื่องเล่นสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป จากอุปกรณ์ทำความร้อน หรือแสง
อาทิตย์โดยตรง
• อย่าทำเครื่องเล่นตกพื้น หรือให้วัตถุใดๆ หล่นใส่เครื่องเล่น
• อย่าปล่อยให้เครื่องเล่นแช่ในน้ำ อย่าให้ช่องเสียบหูฟัง หรือช่องใส่แบตเตอรี่ถูกน้ำ
เนื่องจากถ้าน้ำเข้าไปในเครื่อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
• อย่าใช้สารทำความสะอาดใดๆ เช่น แอลกอฮอล์ แอมโนเนีย เบนซีน หรือวัตถุสำหรับขัด
เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เครื่องได้รับความเสียหาย
• โทรศัพท์มือถือที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอาจทำให้เกิดการรบกวนได้
• สำรองไฟล์ของคุณ โปรดแน่ใจว่าคุณเก็บไฟล์ต้นฉบับที่คุณดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์ของคุณไว้
ฟิลิปส์ไม่รับผิดชอบการสูญหายของข้อมูล ถ้าผลิตภัณฑ์เกิดเสียหาย หรือไม่สามารถ
อ่านได้ / ใช้งานได้
• จัดการ (ถ่ายโอน, ลบ, ฯลฯ) ไฟล์เพลงของคุณด้วยซอฟต์แวร์ดนตรีที่ให้มาเท่านั้น
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ!
เกี่ยวกับอุณหภูมิขณะทำงานและขณะเก็บรักษา
• ใช้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0 ถึง 35º C (32 ถึง 95º F) เสมอ
• เก็บในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -20 ถึง 45º C (-4 ถึง 113º F) เสมอ
• อายุการทำงานของแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ
การทดแทนชิ้นส่วน / อุปกรณ์เสริม
เยี่ยมชม www.philips.com/support เพื่อสั่งซื้ออะไหล่ทดแทน/อุปกรณ์เสริม

ความปลอดภัยในการฟัง
ฟังด้วยระดับเสียงปานกลาง
• การใช้หูฟังโดยเร่งเสียงในระดับที่สูง สามารถทำให้ระบบการรับฟังของคุณเสียได้
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถผลิตเสียงในช่วงเดซิเบลซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียการรับฟังใน
บุคคลปกติ แม้ว่าจะฟังในเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที ช่วงเดซิเบลที่สูงมีให้สำหรับผู้ที่อาจมี
ประสบการณ์ในการสูญเสียการรับฟังไปบางส่วนแล้ว
• เสียงสามารถทำให้เข้าใจผิดได้ เมื่อเวลาผ่านไป การฟังใน “ระดับที่สบาย” ของ
คุณจะปรับไปใช้ระดับเสียงที่สูงขึ้น ดังนั้น หลังจากที่ฟังเพลงติดต่อกันเป็นเวลานาน
ระดับเสียงที่ฟังดูเหมือน “ปกติ” จริงๆ แล้วอาจดังมาก และเป็นอันตรายต่อระบบ
รับฟังของคุณได้ เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ตั้งระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อนที่ระบบ
การฟังของคุณจะปรับตัว และคงระดับเสียงไว้ที่ระดับนั้น
ในการตั้งระดับเสียงที่ปลอดภัย:
• ตั้งตัวควบคุมระดับเสียงที่การตั้งค่าที่ต่ำ
• ค่อยๆ เพิ่มเสียงจนกระทั่งคุณสามารถได้ยินอย่างสบายและชัดเจน โดยไม่มีเสียงแตก
ฟังต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหมาะสม:
• การได้ยินเสียงติดต่อกันเป็นเวลานาน แม้ในระดับปกติที่ “ ปลอดภัย” สามารถทำให้
สูญเสียการรับฟังได้เช่นกัน
• ให้แน่ใจว่าได้ใช้อุปกรณ์ของคุณอย่างเหมาะสม และหยุดพักเป็นระยะ
3
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ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อใช้หูฟังของคุณ
• ฟังที่ระดับเสียงที่เหมาะสม เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
• ระมัดระวังอย่าปรับระดับเสียง เนื่องจากระบบรับฟังของคุณมีการปรับตัว
• อย่าเร่งเสียงให้สูงเกินไปจนกระทั่งคุณไม่สามารถได้ยินสิ่งต่างๆ รอบตัวคุณ
• คุณควรใช้ความระมัดระวัง หรือหยุดใช้ชั่วคราวในสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตราย
• อย่าใช้หูฟังในขณะที่ขับเคลื่อนยานพาหนะ, ขี่จักรยาน, เล่นสเก็ตบอร์ด, ฯลฯ เนื่องจาก
จะให้เกิดอันตรายจากการจราจร และเป็นการผิดกฎหมายในหลายพื้นที่
สำคัญ (สำหรับรุ่นที่มาพร้อมกับหูฟัง):
ฟิลิปส์รับประกันถึงความสอดคล้องกับพลังงานเสียงสูงสุดของเครื่องเล่นเพลง ตามที่กำหนด
โดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเมื่อใช้กับหูฟังของแท้ที่ให้มาเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็นต้อง
เปลี่ยนหูฟังนี้ เราแนะนำให้คุณติดต่อร้านค้าปลีกของคุณเพื่อสั่งซื้อรุ่นที่เหมือนกับหูฟัง
ของแท้ ที่จำหน่ายโดยฟิลิปส์

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ชือ
่ ยี่หอ
้ และชือ
่ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทัง้ หมดเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษท
ั หรือองค์กรที่เป็นเจ้าของ
การทำซ้ำเพลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต หรือสร้างขึ้นจาก
ซีดีเพลง เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
การทำสำเนาสื่อที่มีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์, ไฟล์, สัญญาณออกอากาศ และเพลง อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือเป็น
การกระทำผิดทางอาญา คุณไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
้ ครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาของ Microsoft Corporation
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุม
ห้ามใช้ หรือเผยแพร่เทคโนโลยีภายนอกผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Microsoft
หรือสาขาที่ได้รับการแต่งตั้งของ Microsoft
ผู้ให้บริการเนื้อหา กำลังใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิตอลสำหรับ Windows Media
ที่บรรจุในอุปกรณ์นี้ (“ WM-DRM”) เพื่อป้องกันความสมบูรณ์ของเนื้อหา (“เนื้อหาที่
ปลอดภัย”) เพื่อที่ทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา รวมทั้งลิขสิทธิ์ ในเนื้อหาดังกล่าวจะ
ไม่ถูกใช้อย่างไม่เหมาะสม อุปกรณ์นี้ใช้ซอฟต์แวร์ WM-DRM เพื่อเล่นเนื้อหาที่ปลอดภัย
(“ ซอฟต์แวร์ WM-DRM”) ถ้าระบบรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ WM-DRM ใน
อุปกรณ์นี้เริ่มมีการอ่อนลง Microsoft อาจเรียกคืน (ทั้งด้วยตัวเอง หรือตามคำเรียกร้อง
ของเจ้าของเนื้อหาที่ปลอดภัย (“ เจ้าของเนื้อหาที่ปลอดภัย”)) สิทธิ์ของซอฟต์แวร์ WMDRM เพื่อให้ได้ใบอนุญาตใหม่ในการคัดลอก, แสดง และ/หรือเล่นเนื้อหาที่ปลอดภัย
การเรียกคืนอาจทำให้คุณไม่สามารถถ่ายโอน, เก็บ, คัดลอก, แสดง และ/หรือเล่นเนื้อหา
ที่ปลอดภัยของคุณ ซึ่งคุณเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ การเรียกคืนไม่เปลี่ยนแปลงความ
สามารถของซอฟต์แวร์ WM-DRM ในการเล่นเนื้อหาที่ไม่ได้ป้องกัน รายการของซอฟต์แวร์
WM-DRM ที่เรียกคืนจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณดาวน์โหลดใบอนุญาตสำหรับเนื้อหา
ที่ปลอดภัยจากอินเตอร์เน็ต หรือจาก PC Microsoft อาจดาวน์โหลดรายการเรียกคืนลงบน
อุปกรณ์ของคุณ ร่วมกับใบอนุญาตดังกล่าวในนามของเจ้าของเนื้อหาที่ปลอดภัยซึ่งอาจปิด
ทำงานความสามารถของอุปกรณ์ในการคัดลอก, แสดง และ/หรือเล่นเนื้อหาที่ปลอดภัย
ของคุณ
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ในกรณีที่เกิดการเรียกคืน ฟิลิปส์จะพยายามสร้างซอฟต์แวร์อัปเดตไว้ให้ เพื่อกู้คืนความ
สามารถในการถ่ายโอน, เก็บ, เข้าถึง, คัดลอก, แสดง และ/หรือเล่นเนื้อหาที่ปลอดภัย
บางส่วน หรือทั้งหมดของอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการสร้าง
อัปเดตดังกล่าวไม่ได้เป็นของฟิลิปส์แต่เพียงผู้เดียว ฟิลิปส์ไม่รับประกันว่า หลังจากการ
เรียกคืน ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะมีให้อัปเดต ถ้าไม่มีการอัปเดตดังกล่าว อุปกรณ์ของคุณจะ
ไม่มีความสามารถในการถ่ายโอน, เก็บ, คัดลอก, แสดง และ/หรือเล่นเนื้อหาที่ปลอดภัย
- แม้กระทั่งเนื้อหาที่ปลอดภัยที่คุณเก็บไว้ก่อนหน้านี้บนอุปกรณ์ของคุณ
นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ดังกล่าว แต่ซอฟต์แวร์นั้นอาจไม่สามารถเปิดการ
ทำงานอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้ถ่ายโอน, เก็บ, คัดลอก, แสดง และ/หรือเล่นเนื้อหาที่ปลอดภัย
ซึ่งเก็บอยู่บนอุปกรณ์ของคุณก่อนหน้านี้ได้ ในบางกรณี คุณอาจสามารถถ่ายโอนเนื้อหา
จาก PC ได้ แต่ในกรณีอื่นๆ คุณอาจต้องซื้อเนื้อหาที่ปลอดภัยที่มีก่อนหน้าซ้ำอีกครั้ง
กล่าวโดยสรุป - Microsoft, เจ้าของเนื้อหาที่ปลอดภัย, และตัวแทนจำหน่ายเนือ
้ หาที่ปลอดภัย
อาจปฏิเสธการเข้าถึง หรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ปลอดภัยของคุณ สิ่งนี้อาจปิดการทำงาน
ความสามารถของอุปกรณ์ของคุณ ทำให้ไม่สามารถถ่ายโอน, เก็บ, คัดลอก, แสดง และ/
หรือเล่นเนื้อหาที่ปลอดภัยของคุณ แม้ว่าคุณเคยชำระเงินเพื่อซื้อมาแล้วก็ตาม คุณจำเป็นต้อง
ยินยอม หรือให้ความยินยอม หรือเห็นชอบว่าฟิลิปส์จำเป็นต้องให้ซอฟต์แวร์เหล่านี้ ปฏิเสธ
ระงับ หรือจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงของคุณไปยังเนื้อหาที่ปลอดภัย หรือปิดการทำงานความ
สามารถของอุปกรณ์ของคุณ ทำให้ไม่สามารถถ่ายโอน, เก็บ, เข้าถึง, คัดลอก, แสดง และ/
หรือเล่นเนื้อหาที่ปลอดภัย ฟิลิปส์ไม่รับประกันว่าคุณจะสามารถถ่ายโอน, เก็บ, เข้าถึง,
คัดลอก, แสดง และ/หรือเล่นเนื้อหาที่ปลอดภัยได้
Windows Media และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft
Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

บันทึกของข้อมูล
ฟิลป
ิ ส์มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้
ของฟิลิปส์ เพื่อให้เราเข้าใจถึงลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์นี้ อุปกรณ์นี้บันทึกข้อมูลบาง
อย่างลงในตำแหน่งหน่วยความจำที่ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายของอุปกรณ์ ข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อระบุ
และตรวจหาความล้มเหลวหรือปัญหาของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้อาจพบในขณะที่ใช้อุปกรณ์นี้
ตัวอย่างของข้อมูลที่เก็บได้แก่ ระยะเวลาการเล่นในโหมดดนตรี, ระยะเวลาการเล่นในโหมด
วิทยุ, จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่ตำ
่ , ฯลฯ ข้อมูลที่เก็บจะไม่เปิดเผยถึงเนื้อหา หรือสื่อที่ใช้บน
อุปกรณ์ หรือแหล่งที่มาของดาวน์โหลด ข้อมูลที่เก็บบนอุปกรณ์จะถูกดึง และใช้เฉพาะเมื่อ
ผู้ใช้คืนอุปกรณ์มายังศูนย์บริการฟิลิปส์ และเพื่อทำให้การตรวจหาและป้องกันข้อผิดพลาด
ทำได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ข้อมูลที่เก็บนี้จะให้กับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ร้องขอ
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การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ
ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง
ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ซ้ำได้
เมือ
่ มีสัญลักษณ์รป
ู ถังขยะติดล้อกากบาทนี้อยู่บนผลิตภัณฑ์ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์
มีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2002/96/EC
โปรดทราบเกี่ยวกับระบบการเก็บขยะทีแ
่ ยกกันสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าปะปนกับของเสียทั่วไป
ภายในบ้าน การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบ
ที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

การแก้ไขดัดแปลง
การแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ของ
ผู้ใช้ถือเป็นโมฆะ
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2 เครื่องเล่นใหม่ของคุณ
เมื่อคุณซื้อเครื่องเล่นใหม่มา คุณสามารถสนุกสนานกับสิ่งต่อไปนี้:
• การเล่น MP3 และ WMA
• วิทยุ FM*
• การบันทึกเสียง

2.1 มีอะไรอยู่ในกล่อง
อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้มาพร้อมกับเครื่องเล่นของคุณ:

เครื่องเล่น
Philips GoGear audio video player

หูฟัง

สายเคเบิล USB

สายร้อยคอ

SA4310 SA4320
SA4340
without FM tuner

SA4315 SA4325
SA4345
with FM tuner

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

คู่มือการเริ่มต้น
อย่างเร็ว

ซีดีรอมที่บรรจุ Windows Media Player
11, Philips Device Manager, คู่มือผู้ใช้
และคำถามที่พบบ่อยๆ

2.2 ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
เราแนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อที่จะสามารถอัปเกรดสิ่งต่างๆ ได้ฟรี
ในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดล็อกเข้าไปยังไซต์ www.philips.com/welcome
เพื่อที่เราจะสามารถแจ้งให้คุณทราบทันทีที่มีการอัปเดตใหม่ออกมา

* วิทยุ FM มีจำหน่ายเฉพาะในบางภูมิภาคเท่านั้น
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3 เริ่มต้นการใช้งาน
3.1 ภาพรวมของตัวควบคุม และการเชื่อมต่อต่างๆ
A

B

C
D

E
F

กดและเลื่อนเพื่อ
ยืดขั้วต่อ USB

กดและเลื่อนเพื่อ
หดขั้วต่อ USB
K

J

A - Vol +

I H

G

ควบคุมระดับเสียง

J 1

B p
แจ็คหูฟัง
C ไมโครโฟน สำหรับการบันทึกเสียง
D

สไลเดอร์ รีเซ็ต ล็อคทุกปุ่ม ยกเว้น
ปุ่มปรับระดับเสียง
RESET
E
รูรีเซ็ต
F สไลเดอร์
USB

กดและเลื่อนสำหรับ USB

G

ขั้วต่อ USB

H REC

เริ่มหรือหยุดการบันทึกเสียง

I MENU

กดเพื่อเข้าไปยังเมนู /
กลับไปยังเมนูก่อนหน้า

2

3
4
K y / 2;

8

เลื่อนกลับในเมนูหนึ่งระดับ
หรือออกจากฟังก์ชั่น
ระหว่างการเล่นเพลง /
สิ่งที่บันทึก, กดเพื่อไปยัง
เพลง / สิ่งที่บันทึกก่อน
หน้า, หรือกดค้างไว้เพื่อ
ถอยกลับ
เคลื่อนที่เดินหน้าในเมนู
หนึ่งระดับ หรือเลือก
ฟังก์ชั่นระหว่างการเล่น
เพลง / สิ่งที่บันทึก, กดเพื่อ
ไปยังเพลง / สิ่งที่บันทึก
ถัดไป, หรือกดค้างไว้เพื่อ
เดินหน้าอย่างเร็ว
เลื่อนขึ้นในรายการ
เลื่อนลงในรายการ
กดสัน
้ ๆ เพือ
่ เล่น/หยุด
ชัว่ คราวเพลง/วิดโ
ี อ,
กดแบบยาวเพือ
่ เปิด/ปิด
เครือ
่ ง
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3.2 เมนูหลัก
เมนู

เพื่อ

ดนตรี
วิทยุ*

เล่นแทร็คเพลงดิจิตอลของคุณ
ฟังวิทยุ FM

สิ่งที่บันทึก
มุมมองโฟลเดอร์

สร้างหรือฟังสิ่งที่บันทึกไว้
เรียกดูแทร็กเพลงของคุณ หรือสิ่งที่บันทึกไว้ตามโฟลเดอร์

การตั้งค่า

ปรับแต่งการตั้งค่าของเครื่องเล่นของคุณ

3.3 ติดตั้ง
สำคัญ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ให้มาใน CD ที่ให้มาก่อนที่จะเชื่อมต่อ
เครื่องเล่นของคุณ
ความต้องการของระบบ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows XP (SP2 ขึ้นไป) หรือ Vista
โปรเซสเซอร์ระดับ Pentium III ความเร็ว 800MHz ขึ้นไป
RAM 256MB
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 200MB
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (ควรมี)
Microsoft Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
CD-ROM ไดรฟ์
พอร์ต USB
สำคัญ คุณจำเป็นต้องมี Windows XP Service Pack 2 เพื่อติดตั้งและรันซอฟต์แวร์นี้

ในกรณีที่คุณไม่มีระบบปฏิบัติการนี้บนพีซีของคุณ คุณจะถูกขอให้ติดตั้ง Service Pack
โปรดติดตั้งระบบปฏิบัติการนี้ ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เหลือของคุณทั้งหมด จากนั้น
เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ
นี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมของเครื่องเล่นของคุณ เมื่อเชื่อมต่อ
ไปยังพีซี
1 ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณลงในซีดีรอมไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทำการติดตั้ง MediaConverter for Philips และ
Philips Device Manager ให้สมบูรณ์
3 ถ้าโปรแกรมติดตั้งไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ ให้เรียกดูเนื้อหาในซีดีด้วย Windows Explorer
และรันโปรแกรม โดยการดับเบิลคลิกไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .exe
ทำแผ่นซีดีหาย? ไม่ต้องกังวล คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบนซีดีได้จาก
www.philips.com/support

* วิทยุ FM มีจำหน่ายเฉพาะในบางภูมิภาคเท่านั้น
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3.4 เชื่อมต่อและชาร์จ
3.4.1 ชาร์จเครื่องเล่นของคุณ
1 เครื่องเล่นของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้ผ่าน USB ในตัว, ในการชาร์จเครื่อง
เล่นของคุณ, กดและเลื่อนขั้วต่อ USB ออกมา: เชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณไปยังพอร์ต
USB ของคอมพิวเตอร์โดยตรง

> หน้าจอการเชื่อมต่อ USB จะแสดงขึ้นทันทีที่เครื่องเล่นของคุณเชื่อมต่อ

2 ชาร์จเครื่องเล่นของคุณทิ้งไว้ 4 ชั่วโมง** หรือจนกระทั่งไอคอนแบตเตอรี่
หยุดกะพริบ

** แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้มีจำนวนครั้งในการชาร์จที่จำกัด และในที่สุดคุณก็จำเป็น
ต้องเปลี่ยนใหม่ อายุ และจำนวนครั้งในการชาร์จของแบตเตอรี่แตกต่างกันตาม
การใช้งาน และการตั้งค่า

3.4.2 ตัวแสดงสถานะระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับพลังงานโดยประมาณของแบตเตอรี่ของคุณจะแสดงดังนี้:
แบตเตอรี่เต็ม
แบตเตอรี่มีพลังงานสองในสามส่วน
แบตเตอรี่มีพลังงานครึ่งหนึ่ง
แบตเตอรี่ต่ำ
แบตเตอรี่หมด
หมายเหตุ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด หน้าจอแบตเตอรี่ต่ำ
จะกะพริบ เครื่องเล่น
ของคุณจะปิดตัวเองลงในเวลาน้อยกว่า 60 วินาที เครื่องเล่นของคุณจะบันทึกการตั้งค่า
ทั้งหมด และสิ่งที่บันทึกยังไม่เสร็จก่อนที่จะปิดเครื่อง
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3.5 ถ่ายโอน
คุณสามารถถ่ายโอนเพลงไปยังเครื่องเล่นได้โดยใช้ Windows Media Player
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน จัดระเบียบและถ่ายโอนภาพและเพลงด้วย Windows
Media Player 11 ของคู่มือผู้ใช้นี้

3.6 สนุกสนาน
3.6.1 เปิดและปิดเครื่อง
ในการเปิดเครื่อง, กด 2; จนกระทั่งหน้าจอต้อนรับ Philips ปรากฏขึ้น
ในการปิดเครื่อง, กด 2; ค้างไว้ จนกระทั่งไม่มีอะไรแสดงบนหน้าจอ
เทคนิค เครื่องเล่นของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการทำงานใดๆ และไม่ได้
เล่นเพลงเป็นเวลา 10 นาที

3.6.2 เคลื่อนที่ในเมนู
เครื่องเล่นมีระบบการจัดเรียงเมนูที่คุณสามารถเรียนรู้ได้เอง เพื่อแนะนำคุณตลอดการตั้งค่า
และการทำงานต่างๆ ใช้ 1, 2, 3, 4 เพื่อเลื่อนภายในเมนูต่างๆ กด 2; เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณ
เลือก
เพื่อ

ทำดังนี้

กลับไปเมนูก่อนหน้า

กด 1 หรือ MENU

กลับไปเมนูหลัก

กด MENU ค้างไว้

เลื่อนภายในเมนูต่างๆ

กด 1 หรือ 2

เลื่อนระหว่างรายการ

กด 3 หรือ 4

Superscroll

TM

กด 3 หรือ 4 ค้างไว้

เลือกตัวเลือก

กด 2

ยืนยันการเลือก

กด 2;

3.6.3 สวิตช์ล็อค
เครื่องเล่นมีสวิตช์ล็อคเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อคุณเลื่อนสไลเดอร์ล็อค
ไปยังตำแหน่ง ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่, จะปรากฏบนหน้าจอ และปุ่มฟังก์ชั่นทั้งหมดจะ
ใช้งานไม่ได้ ยกเว้นปุ่ม - VOL + เพื่อปรับระดับเสียง เลื่อนสไลเดอร์ล็อคไปยังตำแหน่ง
ไม่ล็อต และการทำงานของปุ่มต่างๆ จะกลับมาเป็นปกติ
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4 จัดระเบียบและถ่ายโอนเพลงด้วย
Windows Media Player 11
4.1 เกี่ยวกับ Windows Media Player 11
ในขณะทีเ่ ครือ
่ งเล่นของคุณสามารถทำงานได้ด้วย Windows Media Player 10, เราแนะนำ
ให้คุณใช้ Windows Media Player 11 เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ดีกว่า ทั้งบนคอมพิวเตอร์
และเครื่องเล่นของคุณ
Windows Media Player 11 เป็นโปรแกรมสำหรับเล่นและบันทึกอเนกประสงค์ที่ช่วย
ให้คุณเล่น CD เพลง, ริปเพลงจาก CD ลงในฮาร์ดดิสก์, ถ่ายโอนไฟล์สื่อไปยังเครื่องเล่น
ของคุณ ฯลฯ เนื้อหาในบทนี้อธิบายถึงขั้นตอนที่คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตาม เพื่อตั้งค่าและ
ถ่ายโอนเพลงและภาพไปยังเครื่องเล่นของคุณได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ให้ดูวิธีใช้ Windows Media Player บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือเยี่ยมชมที่
www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/default.mspx
สำคัญ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ Windows Media Player 11 ที่
ให้มาในแผ่น CD ที่มาพร้อมเครื่อง เพื่อถ่ายโอนเพลงและภาพถ่าย
คุณต้องเข้าระบบในฐานะผู้บริหารระบบ หรือสมาชิกของกลุ่มผู้บริหารระบบ เพื่อดำเนิน
กระบวนการต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.microsoft.com

4.1.1 ก่อนที่จะติดตั้ง Windows Media Player 11 (ตัวเลือก)
ถ้าจำเป็น ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows Media Player 11 ให้ไปยัง Windows Update
และติดตั้งอัปเดตที่มีความสำคัญสูงทุกอย่างที่มีสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าคุณต้องการบันทึกข้อมูลสื่อ และให้คะแนนเป็นจำนวน
ดาวกับไฟล์สื่อของคุณ รวมทั้งสำรองข้อมูลที่มีอยู่แล้วของคุณด้วย:
1 ใน Windows Media Player 10, คลิก เครื่องมือ, จากนั้นคลิก ตัวเลือก
2 คลิกแท็บ ไลบรารี, เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาการให้คะแนนดาวของฉันเป็น
การให้คะแนนทั่วไปในไฟล์สื่อ

> การให้คะแนนเพลงของผู้ใช้จะถูกบันทึกในไฟล์สื่อของคุณ แทนที่จะบันทึกในไฟล์
ฐานข้อมูลไลบรารีของคุณ (นี่อาจใช้เวลาหลายนาที)
3 คลิก เครื่องมือ, จากนั้นคลิก ดำเนินการข้อมูลสื่อเดี๋ยวนี้

> นี่เป็นการยืนยันว่า การให้คะแนนของคุณ (รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับข้อมูล
สื่ออื่นๆ) ถูกบันทึกลงในไฟล์สื่อของคุณทันที
4 เลือก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > เบ็ดเตล็ด > เครื่องมือสำหรับระบบ > สำรองข้อมูล
เพื่อสำรองข้อมูลที่มีอยู่แล้วของคุณ
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4.1.2 การติดตั้ง Windows Media Player 11
1 ใส่แผ่น CD ที่ให้มาในชุดลงในไดรฟ์ CD ROM ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
หมายเหตุ ถ้าโปรแกรมติดตั้งไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ ให้เรียกดูเนื้อหาใน CD ด้วย
Windows Explorer และรันโปรแกรม โดยการดับเบิลคลิกไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .exe
2 ปฏิบัตต
ิ ามขัน
้ ตอนบนหน้าจอ เพื่อทำการติดตั้ง Windows Media Player 11 ให้สมบูรณ์
หมายเหตุ ถ้ากล่องโต้ตอบต่อไปนี้ปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้ง ให้อา
่ นข้อความทั้งหมดก่อน
ที่คุณจะดำเนินการติดตั้งต่อไป:

3 กด ยืนยัน เพื่อทำต่อไป

13
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4 คลิก ยอมรับ เพื่อทำต่อไป

5 เลือก ด่วน และคลิก เสร็จสิ้น
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หมายเหตุ ขณะนี้ไลบรารีสื่อที่มีอยู่แล้วของคุณกำลังถูกย้ายไปยัง Windows Media
Player 11 กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที ขึ้นอยู่กับขนาดของไลบรารีสื่อที่มีอยู่แล้ว
ของคุณ

6 คลิกที่กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกชนิดไฟล์ที่คุณต้องการให้ Windows Media
Player เล่นตามค่าเริ่มต้น หรือคลิก เลือกทั้งหมด จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น
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7 คลิกที่กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณ จากนั้นคลิก ถัดไป
เพื่อทำการตั้งค่าที่จำเป็นให้สมบูรณ์

4.1.3 การกลับไปยัง Windows Media Player เวอร์ชั่นก่อนหน้า
ถ้าคุณมีปัญหากับ Windows Media Player 11 คุณสามารถกลับไปใช้เวอร์ชั่นก่อนหน้าที่
ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้
1 ถอดเครื่องเล่นออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 เลือก เริ่ม, จากนั้นคลิก แผงควบคุม
3 ใน แผงควบคุม, เลือก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
4 เลือก Windows Media Player 11, จากนั้นคลิก เอาออก

> กล่องโต้ตอบการยืนยันจะปรากฏขึ้น
5 คลิก ตกลง
6 เมื่อกระบวนการย้อนกลับสมบูรณ์ (นี่อาจใช้เวลาหลายนาที), คลิก เริ่มใหม่
7 เลือก เริ่ม, จากนั้นคลิก แผงควบคุม
8 ใน แผงควบคุม, เลือก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
9 เลือก Windows Media Format 11 Runtime, จากนั้นคลิก เอาออก

> กล่องโต้ตอบการยืนยันจะปรากฏขึ้น
10 คลิก ตกลง

> กล่องโต้ตอบการยืนยันที่สองจะปรากฏขึ้น
11 คลิก ตกลง
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12 เมื่อกระบวนการย้อนกลับสมบูรณ์ (นี่อาจใช้เวลาหลายนาที), คลิก เริ่มใหม่
13 เลือก เริ่ม, จากนั้นคลิก แผงควบคุม
14 ใน แผงควบคุม, เลือก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
15 เลือก Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0, จากนั้น
คลิก เอาออก
16 ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นใน ตัวช่วยสร้างการเอาซอฟต์แวร์อัปเดตออก
17 ถ้ากล่องโต้ตอบการยืนยัน Wudf01000 ปรากฏขึ้น, คลิก ใช่ เพื่อทำต่อไป เมื่อ
กระบวนการเอาซอฟต์แวร์ออกสมบูรณ์ (นี่อาจใช้เวลาหลายนาที), คลิก เสร็จสิ้น

4.1.4 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกลับไปยัง Windows Media Player
เวอร์ชั่นก่อนหน้า
ถ้าคุณกลับไปใช้ Windows Media Player เวอร์ชั่นก่อนหน้า และ Windows หรือ
Windows Media Player ไม่พบเครื่องเล่นของคุณ ให้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้:
1 เปิดเครื่องเล่นของคุณ และเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB
ที่ให้มา
2 คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน, จากนั้นคลิก จัดการ
3 ในระนาบซ้าย, คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์
4 ในระนาบขวา, คลิกที่เครื่องหมาย "+" ข้างๆ อุปกรณ์แบบพกพา
5 คลิกขวาที่ GoGear SA43xx, จากนั้นคลิก ถอนการติดตั้ง
6 ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน, คลิก ตกลง เพื่อถอนการติดตั้งเครื่องเล่น
7 ถอดเครื่องเล่นจากคอมพิวเตอร์ของคุณ, ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องเล่นยังคงเปิดอยู่
จากนั้นเชื่อมต่อกลับเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง

> Windows จะตรวจพบอุปกรณ์ และทำการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่โดยอัตโนมัติ ภายในหนึ่ง
หรือสองนาที GoGear SA43xx จะปรากฏขึ้นอีกครั้งในส่วน อุปกรณ์แบบพกพาของ
ตัวจัดการอุปกรณ์์

4.2 ถ่ายโอนเพลงและภาพ
คุณสามารถดูและจัดการไฟล์เพลงและภาพของคุณได้โดยใช้ Windows Media Player
สำคัญ เราแนะนำให้คุณใช้ Windows Media Player เพื่อถ่ายโอนเพลงและภาพ
ไปยังเครื่องเล่นของคุณเสมอ
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4.2.1 เพิ่มไฟล์เพลงและภาพถ่ายลงในไลบรารีของ Windows Media
Player
ตามค่าเริ่มต้น Windows Media Player จะโหลดไฟล์เพลงทั้งหมดที่เก็บในโฟลเดอร์
เพลงของฉัน ลงในไลบรารีโดยอัตโนมัติ
เพิ่มไฟล์เพลงที่เก็บที่อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคอมพิวเตอร์เครือข่าย
1 เลือก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > Windows Media Player เพื่อเปิดโปรแกรม
Windows Media Player
2 คลิกลูกศรลงข้างใต้แท็บ ไลบรารี และเลือก เพิ่มลงในไลบรารี ...

> กล่องโต้ตอบ เพิ่มลงในไลบรารี จะปรากฏขึ้น

3 คลิก <<ตัวเลือกขั้นสูง เพื่อขยายกล่องโต้ตอบ
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4 คลิก เพิ่ม...

> กล่องโต้ตอบ เพิ่มโฟลเดอร์ จะปรากฏขึ้น
5 เลือกโฟลเดอร์ที่คุณเก็บไฟล์เพลงหรือภาพถ่ายของคุณไว้ และคลิก ตกลง
6 กลับไปยังกล่องโต้ตอบ เพิ่มลงในไลบรารี และคลิก ตกลง

> Windows Media Player จะเริ่มการสแกนโฟลเดอร์ และเพิ่มไฟล์เพลงหรือภาพถ่าย
ที่มีลงในไลบรารี
7 คลิก ปิด เมื่อทำเสร็จ
เทคนิค Windows Media Player ได้รับการตั้งค่าคอนฟิกให้ข้ามไฟล์เสียงที่มีขนาด
เล็กกว่า 100KB เพื่อที่จะรวมไฟล์ที่มีขนาดเล็กกว่า 100KB คุณสามารถเปลี่ยนการ
ตั้งค่าเริ่มต้นภายในกล่องโต้ตอบ เพิ่มลงในไลบรารี

4.2.2 สลับระหว่างไลบรารีเพลงใน Windows Media Player
และเครื่องเล่นของคุณ
ในการสลับระหว่างไลบรารีเพลงและภาพ ให้คลิกที่ลูกศรที่มุมซ้ายบนของ Windows Media
Player และเลือกประเภทที่คุณต้องการดู
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4.2.3 การริปเพลงจากซีดี
ถ้าคุณต้องการถ่ายโอนเพลงจากซีดีไปยังเครื่องเล่นของคุณ คุณจำเป็นต้องสร้างสำเนา
ดิจิตอล ของเพลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน สิ่งนี้เรียกว่าการริป
1 เริ่ม Windows Media Player
2 คลิกลูกศรลงข้างใต้แท็บ ริป และเลือก รูปแบบ เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณต้องการ

3 คลิกลูกศรลงข้างใต้แท็บ ริป และเลือก อัตราบิต เพื่อเลือกอัตราบิตที่คุณต้องการ

เทคนิค อัตราบิตที่สูงขึ้น จะสร้างเสียงที่มีคุณภาพดีขึ้น แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า
รูปแบบที่แนะนำสำหรับเครื่องเล่นของคุณคือ 128kbps MP3 หรือ 64kbps WMA
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4 ใส่แผ่นซีดีเพลงลงใน CD ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

> แทร็คทั้งหมดจากแผ่นซีดีจะแสดงขึ้นมา ตามค่าเริ่มต้น Windows Media Player
จะเริ่มริปเพลงทั้งหมดในซีดี ในการแก้ไขตัวเลือกนี้ ให้คลิกลูกศรลงข้างใต้แท็บ ริป
และเลือก ริปซีดีโดยอัตโนมัติเมื่อใส่แผ่น > ไม่เคย

สำคัญ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ต ก่อนที่จะเริ่มการริป เพื่อที่
Windows Media Player จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลอัลบั้ม และแทร็คจากฐานข้อมูล
เพลงออนไลน์ได้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กบ
ั อินเตอร์เน็ต คุณจะต้องป้อน
ข้อมูลอัลบั้มและแทร็คเข้าไปด้วยตัวเอง
เนื่องจาก Windows Media Player อาจไม่สามารถระบุเพลงที่ถูกต้องบนซีดีได้เสมอ
และฐานข้อมูลเพลงออนไลน์อาจไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเสมอ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัลบั้มที่
ออกวางขายใหม่ๆ หรืออัลบั้มที่มาจากศิลปินที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก) คุณจึงอาจจำเป็นต้อง
แก้ไข หรือป้อนข้อมูลอัลบั้มและแทร็คเข้าไปด้วยตัวเอง ดู แก้ไขข้อมูลเพลงผ่านทาง
Windows Media Player
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5 เลือกเพลงที่คุณต้องการริป โดยการคลิกที่กล่องกาเครื่องหมาย

6 คลิก เริ่มริป
> แทร็คที่เลือกจะถูกแปลง และเพิ่มลงในไลบรารี Windows Media Player

4.2.4 ซื้อเพลงออนไลน์
ถ้าคุณต้องการซื้อเพลงออนไลน์ คุณจำเป็นต้องเลือกร้านจำหน่ายเพลง
1 เริ่ม Windows Media Player
2 คลิกลูกศรลงข้างใต้แท็บ คู่มือสื่อ และเลือก เรียกดูร้านค้าออนไลน์ทั้งหมด
3 เลือกร้านค้า และปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ
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หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่ และภาษาที่ใช้ รายการของร้านค้าอาจแตกต่างจาก
ที่แสดงไว้ที่นี่

> หลังจากที่คุณซื้อเพลงหรืออัลบั้มมาแล้ว รายการก็จะปรากฏในไลบรารีของ Windows
Media Player

4.3 ซิงค์เนื้อหา Windows Media ไปยังเครื่อง
เล่นของคุณ
คุณสามารถซิงค์เพลงและภาพไปยังเครื่องเล่นของคุณโดยใช้ Windows Media Player
เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มา,
ตั้งค่าการซิงค์ จากนั้นคุณก็พร้อมที่จะซิงค์ไลบรารีสื่อไปยังเครื่องเล่น
เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก Windows Media Player จะ
เลือกวิธีการซิงค์ (อัตโนมัติ หรือแมนนวล) ที่ทำงานได้ดีที่สุดกับเครื่องเล่นของคุณให้โดยอัตโนมัติ
อัตโนมัติ: ถ้าเครื่องเล่นของคุณมีพื้นที่เพียงพอ (มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 4GB) และไลบรารีสื่อ
ทั้งหมดของคุณสามารถใส่ได้ในเครื่องเล่นของคุณ ไลบรารีสื่อทั้งหมดของคุณจะถูกคัดลอก
ไปยังเครื่องเล่นของคุณทันทีที่คุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
แมนนวล: ถ้าไลบรารีสื่อทั้งหมดของคุณไม่สามารถใส่ลงในเครื่องเล่นได้ ระบบจะบอกให้คุณ
ทำการเลือกไฟล์หรือรายการเล่นที่คุณต้องการถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่นของคุณด้วยตัวเอง

4.3.1 ตั้งค่าเครื่องเล่นของคุณ
1 เริ่ม Windows Media Player
2 เปิดเครื่องเล่นของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มา

> ถ้าระบบถาม ให้เลือกตัวเลือกในการซิงค์อุปกรณ์โดยใช้ Windows Media Player
3 ถ้า Windows Media Player เลือกทีจ
่ ะซิงค์อุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ให้คลิก เสร็จสิ้น

> ไลบรารีทั้งหมดของคุณจะซิงค์ไปยังเครื่องเล่นของคุณ หลังจากนั้น ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อ
เครื่องเล่นของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นของคุณจะซิงค์โดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกและกำหนดความสำคัญว่าอะไรจะซิงค์โดยอัตโนมัติ
(ดู เลือกและจัดลำดับก่อนหลังว่าอะไรจะซิงค์โดยอัตโนมัติ)
4 ถ้า Windows Media Player เลือกที่จะซิงค์อุปกรณ์ของคุณแบบแมนนวล ให้คลิก เสร็จสิ้น

> จากนัน
้ คุณจำเป็นต้องคลิกแท็บ ซิงค์ และเลือกไฟล์ และรายการเล่นทีคุ
่ ณต้องการซิงค์แบบแมนนวล
(ดู 4.3.4 เลือกไฟล์และรายการเล่นสำหรับซิงค์แบบแมนนวล)
สำคัญ อย่าซิงโครไนซ์เครื่องเล่นของคุณในขณะที่กำลังถ่ายโอนเพลง ถ้าคุณถอด
เครื่องเล่นของคุณออก การถ่ายโอนจะไม่สมบูรณ์ และหลังจากนั้น Windows อาจมอง
ไม่เห็นเครื่องเล่นของคุณอีกต่อไป เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน
ที่ 1 - 7 ในหัวข้อ 4.1.4 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกลับไปยัง Windows Media
Player เวอร์ชั่นก่อนหน้า
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4.3.2 สลับระหว่างการซิงค์แบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล
หลังจากที่ตั้งค่าเครื่องเล่นของคุณในครั้งแรก คุณสามารถสลับระหว่างการซิงค์แบบ
อัตโนมัติและการซิงค์แบบแมนนวลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณ
1 คลิกลูกศรลงข้างใต้แท็บ ซิงค์, เลือก Philips GoGear SA43xx > ตั้งค่าซิงค์
2 เลือกหรือลบกล่องกาเครื่องหมาย ซิงค์อุปกรณ์นี้แบบอัตโนมัติ

4.3.3 เลือกและจัดลำดับก่อนหลังว่าอะไรจะซิงค์โดยอัตโนมัติ
ถ้า Windows Media Player เลือกที่จะซิงค์อป
ุ กรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือก
ที่จะไม่ซิงค์ไลบรารีสื่อทั้งหมดของคุณได้ คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการซิงค์จากรายการ
เล่นทีม
่ ีอยูแ
่ ล้ว หรือสร้างรายการเล่นใหม่กไ
็ ด้ จากนั้นรายการเล่นที่คุณเลือกเหล่านี้ จะซิงค์ไป
ยังเครื่องเล่นของคุณทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
1 คลิกลูกศรลงข้างใต้แท็บ ซิงค์ และเลือก Philips GoGear SA43xx > ตั้งค่าซิงค์

> กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าอุปกรณ์ จะปรากฏขึ้น
2 ในระนาบ รายการเล่นที่ใช้ได้ เลือกรายการเล่นที่มีอยู่แล้วที่คุณต้องการซิงค์ จากนั้น
คลิก เพิ่ม
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3 ในการสร้างรายการเล่น, คลิก สร้างรายการเล่นอัตโนมัติ และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ
เพื่อระบุเงื่อนไขสำหรับไฟล์ในรายการเล่นอัตโนมัติ (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
สร้างรายการเล่นอัตโนมัติ ให้ดู 4.4.2 สร้างรายการเล่นอัตโนมัติ)
4 ในการลบรายการเล่น ให้คลิกที่รายการเล่นในรายการ รายการเล่นที่จะซิงค์, จากนั้น
คลิก ลบ
5 ในระนาบ รายการเล่นที่จะซิงค์, เลือกรายการเล่น และคลิกลูกศร ลำดับก่อนหลัง
เพื่อจัดลำดับที่คุณต้องการซิงค์ไฟล์

> ถ้าเครื่องเล่นของคุณเต็มก่อนที่การซิงค์จะสมบูรณ์ ไฟล์และรายการเล่นที่มีลำดับความ
สำคัญต่ำกว่าในรายการเล่น จะไม่ซิงค์
เทคนิค ถ้าเครือ
่ งเล่นของคุณมีความจุในการเก็บข้อมูลจำกัด หรือถ้าไลบรารีสอ
ื่ ของคุณใหญ่
เกินไปทีจ่ ะบรรจุลงในเครื่องเล่นของคุณ คุณสามารถสลับไฟล์ที่อยู่ในรายการเล่นทีค
่ ณ
ุ เลือกที่จะ
ซิงค์ได้ ในการทำเช่นนัน
้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับสิ่งทีจะซิ
่ งค์ หลังจากนัน
้ ทุกครั้งที่คุณ
เชือ
่ มต่อเครื่องเล่นของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ ไฟล์บนเครืองเล่
่
นของคุณจะถูกลบ และไฟล์
ชุดใหม่ (จากระนาบ รายการเล่นที่จะซิงค์) จะถูกเพิ่มลงในอุปกรณ์

4.3.4 เลือกไฟล์และรายการเล่นสำหรับซิงค์แบบแมนนวล
ถ้าคุณซิงค์แบบแมนนวล คุณต้องสร้างรายการของไฟล์และรายการเล่นที่คณ
ุ ต้องการซิงค์ นอกจากนี้
คุณสามารถสลับไฟล์จากรายการเล่นของคุณเพื่อให้ซิงค์ไปยังเครืองเล่
่
นของคุณได้
1 เริ่ม Windows Media Player
2 เปิดเครื่องเล่นของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB
ที่ให้มา
3 คลิกแท็บ ซิงค์
4 ลากไฟล์และรายการเล่นที่คุณต้องการซิงค์จากระนาบเนื้อหา ไปยังระนาบ รายการซิงค์ นอกจากนี้
คุณยังสามารถคลิกขวาที่ไฟล์หรือรายการเล่น และเลือก เพิ่มลงใน "รายการซิงค์" ได้ด้วย
เทคนิค ในการสลับระหว่างไลบรารีเพลงและภาพ ให้คลิกที่ลูกศรที่มุมซ้ายบนของ
Windows Media Player และเลือกประเภทที่คุณต้องการดู
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5 ในระนาบ รายการซิงค์, ตรวจสอบรายการทีค
่ ณ
ุ เลือกที่จะซิงค์ว่าสามารถใส่ลงในเครื่องเล่น
ของคุณพอหรือไม่ ถ้าจำเป็น ให้ลบบางไฟล์ออกจากรายการ

6 ในการลบรายการ, คลิกขวาที่รายการในระนาบ รายการซิงค์, จากนั้นเลือก ลบจาก
รายการ
7 คลิกปุ่ม เริ่มซิงค์ เพื่อถ่ายโอน รายการซิงค์ ไปยังเครื่องเล่นของคุณ

> ความก้าวหน้าจะแสดงที่ส่วนขวาล่างของ Windows Media Player
เทคนิค ถ้าแทร็คที่คุณกำลังพยายามซิงค์เป็นไฟล์ที่ป้องกันไว้ คุณจะถูกขอให้อัปเกรด
องค์ประกอบด้านความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้เล่น
แทร็คใน Windows Media Player และเมื่อถูกถาม ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อ
อัปเกรดองค์ประกอบด้านความปลอดภัย หลังจากที่อัปเกรดองค์ประกอบด้านความ
ปลอดภัยแล้ว ให้ซิงค์ไฟล์ไปยังเครื่องเล่นของคุณอีกครั้ง
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8 ถ้าคุณต้องการหยุดการถ่ายโอน, คลิก หยุดซิงค์
เทคนิค ในการเลือกหลายไฟล์, คลิกที่ไฟล์หนึ่ง, จากนั้นกดปุ่ม CTRL บนแป้นพิมพ์
ของคอมพิวเตอร์ค้างไว้ และคลิกที่ไฟล์อื่นที่คุณต้องการเลือก
ในการเลือกไฟล์ที่ติดกัน, คลิกที่ไฟล์แรก, จากนั้นกดปุ่ม SHIFT บนแป้นพิมพ์ของ
คอมพิวเตอร์ค้างไว้ และคลิกที่ไฟล์สุดท้ายในรายการที่คุณต้องการเลือก
ในการเลือกไฟล์ทั้งหมด, คลิกที่ไฟล์ใดก็ได้เพื่อไฮไลต์, จากนั้นกดปุ่ม CTRL + A ค้าง
ไว้บนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์

4.3.5 สลับรายการซิงค์แบบแมนนวลบนเครื่องเล่นของคุณ
คุณสมบัติ สลับการซิงค์ ใน Windows Media Player สามารถตรวจหาปริมาณพื้นที่ว่างใน
เครื่องเล่นของคุณ และโหลดไฟล์แบบสุ่มเข้าไปในเครื่องเล่นของคุณได้
1 เริ่ม Windows Media Player
2 เปิดเครื่องเล่นของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB
ที่ให้มา
3 คลิกลูกศรลงข้างใต้แท็บ ซิงค์, เลือก สลับ "Philips GoGear SA43xx"

4 ถ้าระบบถาม, คลิกปุ่ม ใช่ เพื่อเริ่มการซิงโครไนซ์ หรือไม่ การซิงโครไนซ์จะเริ่มทันที

> ความก้าวหน้าจะแสดงที่ส่วนขวาล่างของ Windows Media Player
5 ในการหยุดซิงค์, คลิกลูกศรลงข้างใต้แท็บ ซิงค์ และเลือก หยุดซิงค์ไปยัง "Philips
GoGear SA43xx"
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4.3.6 คัดลอกไฟล์จากเครื่องเล่นของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
เครือ
่ งเล่นของคุณสนับสนุนการซิงค์ยอ
้ นกลับ ซึง่ ช่วยให้คุณคัดลอกไฟล์จากเครื่องเล่นไปยัง
คอมพิวเตอร์ของคุณได้ผ่านทาง Windows Media Player
1 เริ่ม Windows Media Player
2 เปิดเครื่องเล่นของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB
ที่ให้มา
3 คลิกที่ Philips GoGear SA43xx ในระนาบการเคลื่อนที่ด้านซ้าย

> คุณสามารถเรียกดูเนื้อหาของเครื่องเล่นในมุมมองหลายแบบ เช่น เพิ่มเร็วๆ นี้, ศิลปิน,
อัลบั้ม, เพลง, ฯลฯ
เนื้อหาบนเครื่องเล่นของคุณจะแสดงในระนาบ เนื้อหา
เทคนิค ในการสลับระหว่างไลบรารีเพลงและภาพถ่ายในเครื่องเล่นของคุณ ให้คลิกที่
ลูกศรทีม
่ ม
ุ ซ้ายบนของ Windows Media Player และเลือกประเภททีค
่ ุณต้องการดู
4 เลื่อนไปยังไฟล์หรือรายการเล่นที่คุณต้องการคัดลอกจากเครื่องเล่นของคุณไปยัง
คอมพิวเตอร์ของคุณ
5 คลิกขวาที่ไฟล์หรือรายการเล่น และเลือก คัดลอกจากอุปกรณ์
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4.4 จัดการไฟล์ของคุณใน Windows Media
Player
4.4.1 ค้นหาเพลงด้วย Windows Media Player
1 คลิกแท็บ ไลบรารี
2 ในการค้นหาไฟล์เพลง, คลิกที่ลูกศรที่มุมซ้ายบนของ Windows Media Player
และเลือก ดนตรี
3 พิมพ์คำค้นสองสามคำของไฟล์ เช่น ชื่อเพลง, ศิลปิน, ฯลฯ ในกล่องค้นหา

> ผลลัพธ์ของการค้นหาจะปรากฏขึ้นในระนาบเนื้อหาในขณะที่คุณพิมพ์ และจะอัปเดตเมื่อ
คุณป้อนตัวอักษรใหม่ของการค้นหาแต่ละตัวเข้าไป
4 ป้อนคำค้นต่อไปเรื่อยๆ เพื่อปรับผลลัพธ์การค้นหาของคุณให้ละเอียดมากขึ้น

4.4.2 ลบไฟล์และรายการเล่นจากไลบรารี Windows Media Player
1 คลิกแท็บ ไลบรารี
2 ในการลบไฟล์เพลง, คลิกที่ลูกศรที่มุมซ้ายบนของ Windows Media Player และเลือก
ดนตรี
3 เลื่อนไปยังไฟล์หรือรายการเล่นที่คุณต้องการลบ
4 คลิกขวาที่ไฟล์หรือรายการเล่น และเลือก ลบ
5 เลือก ลบจากไลบรารีเท่านั้น หรือ ลบจากไลบรารีและคอมพิวเตอร์ของฉัน และคลิก
ตกลง
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4.4.3 ลบไฟล์และรายการเล่นจากเครื่องเล่นของคุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Windows Media Player เพื่อจัดการไฟล์ที่เก็บอยู่บน
เครื่องเล่นของคุณได้ด้วย เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์, เนื้อหาบน
เครื่องเล่นของคุณจะแสดงใน Windows Media Player จากนั้น คุณสามารถลบไฟล์
หรือรายการเล่นเหล่านี้ได้ เหมือนกับที่คุณทำกับไฟล์อื่นๆ ที่แสดงใน Windows Media
Player
1 คลิกที่ Philips GoGear SA43xx ในระนาบการเคลื่อนที่ด้านซ้าย

> คุณสามารถเรียกดูเนื้อหาของเครื่องเล่นในมุมมองหลายแบบ เช่น เพิ่มเร็วๆ นี้ ศิลปิน,
อัลบั้ม, เพลง, ฯลฯ
เนื้อหาบนเครื่องเล่นของคุณจะแสดงในระนาบ เนื้อหา
2 ในการลบไฟล์เพลง, คลิกที่ลูกศรที่มุมซ้ายบนของ Windows Media Player และเลือก
ดนตรี ในการลบไฟล์ภาพ, เลือก รูปภาพ
3 เลื่อนไปยังไฟล์หรือรายการเล่นที่คุณต้องการลบ
4 คลิกขวาที่ไฟล์หรือรายการเล่น และเลือก ลบ
5 คลิก ตกลง
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4.4.4 แก้ไขข้อมูลเพลงผ่านทาง Windows Media Player
1 คลิกแท็บ ไลบรารี
2 เลื่อนไปยังเพลงที่คุณต้องการแก้ไข
3 คลิกขวาที่เพลง และเลือก ตัวแก้ไขแท็กขั้นสูง จากเมนูป๊อปอัป

> กล่องโต้ตอบ ตัวแก้ไขแท็กขั้นสูง จะปรากฏขึ้น
4 เลือกแท็บที่เหมาะสม และป้อนหรือแก้ไขข้อมูล

5 คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
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4.4.5 ฟอร์แมตเครื่องเล่นของคุณด้วย Windows Media Player
คุณสามารถฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์บนเครื่องเล่นของคุณใหม่ เพื่อลบข้อมูลทั้งหมด
1 เริ่ม Windows Media Player
2 เปิดเครื่องเล่นของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB
ที่ให้มา
3 คลิกลูกศรลงข้างใต้แท็บ ซิงค์, เลือก Philips GoGear SA43xx > ฟอร์แมต
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5 การทำงานอย่างละเอียด
5.1 โหมดดนตรี

(ใช้ได้ในการเล่นสิ่งที่บันทึกด้วย)

5.1.1 ตัวควบคุมต่างๆ
ระหว่างการเล่นดนตรี คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
เพื่อ
เล่น / หยุดดนตรีชั่วคราว
ข้ามไปยังเพลงถัดไป
กลับไปเพลงก่อนหน้า
เดินหน้าอย่างเร็ว
ถอยหลังอย่างเร็ว
กลับไปเรียกดูเมนู
เพิ่มระดับเสียง
ลดระดับเสียง

ทำดังนี้
กด 2;
กด 2
กด 1
กด 2 ค้างไว้
กด 1 ค้างไว้
กด MENU แบบสั้น/ยาว
กด VOL +
กด VOL -

1

1 จากเมนูหลัก เลือก
ต่อไปนี้:

เพื่อเข้าไปยังโหมดดนตรีคุณสามารถค้นหาได้จากตัวเลือกดนตรี

เพลงทั้งหมด

แทร็คที่แสดง
ตามตัวอักษร

ศิลปิน

ศิลปินที่แสดง
ตามตัวอักษร

อัลบั้มที่แสดง
ตามตัวอักษร

อัลบั้ม

อัลบั้มที่แสดง
ตามตัวอักษร

แทร็คที่แสดง
ตามลำดับอัลบั้ม

2 กด 3 หรือ 4 เพื่อเลื่อนภายในรายการ
3 กด 2 เพื่อเลือก หรือกด 1 เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า
4 กด 2; เพื่อเล่นสิ่งที่คุณเลือก
เทคนิค Superplay™ อนุญาตให้คุณเล่นเพลงหรืออัลบั้มที่เลือกทันทีที่จุดใดๆ ก็ได้
โดยการกด 2; บนสิ่งที่เลือก
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5.1.2 คุณสมบัติการเล่น
โหมดการเล่น
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเล่นของคุณให้เล่นเพลงแบบสุ่ม หรือเล่นซ้ำๆ
1 กด MENU, เลือก

จากนั้นเลือก โหมดการเล่น

2 กด 1 / 2 เพื่อเลื่อนภายในโหมดการเล่นแบบต่างๆ (ปิด, ซ้ำ 1, ซ้ำทัง้ หมด, สลับทัง้ หมด
และ ซ้ำ & สลับ)
3 กด 2; เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
ไอคอน
ปิด
ซ้ำ 1
ซ้ำทั้งหมด
สลับทั้งหมด
ซ้ำ & สลับ

ความหมาย
เล่นปกติ
เล่นหนึ่งเพลงซ้ำไปเรื่อยๆ
เล่นทุกเพลงซ้ำไปเรื่อยๆ
เล่นทุกเพลงแบบสุ่ม
เล่นเพลงทั้งหมดแบบสุ่ม และซ้ำไปเรื่อยๆ

หมายเหตุ โหมดการเล่นใช้ไม่ได้ในขณะที่เล่นสิ่งที่บันทึก

5.1.3 มุมมองโฟลเดอร์
มุมมองโฟลเดอร์แสดงเพลงและสิ่งที่บันทึกไว้ของคุณในลำดับเรียงตามตัวอักษร
จากเมนูราก เลือก
เพื่อเข้าไปยังมุมมองโฟลเดอร์ มุมมองโฟลเดอร์ แสดงเพลงของคุณ
ตามที่คุณจัดเรียงไว้ในโฟลเดอร์ต่างๆ เมื่อคุณถ่ายโอนเพลงโดยการลากและปล่อย
โฟลเดอร์และแทร็กต่างๆ จะแสดงตามลำดับตัวอักษร
การทำงานพื้นฐานในมุมมองโฟลเดอร์
ไปยังแทร็ก / โฟลเดอร์ถัดไป

ตัวควบคุมเพื่อกด
กด 3

ไปยังแทร็ก / โฟลเดอร์ก่อนหน้า

กด 4

เข้าไปในโฟลเดอร์

กด 2

ถอยกลับหนึ่งระดับโฟลเดอร์

กด 1

เลือกรายการ

กด 2;
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5.1.4 อีควอไลเซอร์
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเล่นของคุณให้เล่นเพลงโดยใช้การตั้งค่า EQ (อีควอไลเซอร์)
ที่แตกต่างกันได้
1 กด MENU, เลือก

, จากนั้นเลือก อีควอไลเซอร์

2 กด 3 / 4 เพื่อเลือกระหว่าง ร็อค, ป๊อป, แจ๊ส, คลาสสิก, กำหนดเอง หรือ ปิด
3 กด 2; เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
EQ กำหนดเอง
การตั้งค่าอีควอไลเซอร์ที่กำหนดเอง ให้แถบความถี่ที่สามารถปรับได้มา 5 ระดับ: เบส (B),
ต่ำ (L), กลาง (M), สูง (H) และ แหลม (T)
1 กด MENU และเลือก อีควอไลเซอร์ > กำหนดเอง
2 กด 1 หรือ 2 เพื่อเลือกแถบความถี่ของคุณ
> แถบความถี่ที่เลือกจะกะพริบ
3 กด 3 หนึ่งครั้งหรือมากกว่า เพื่อเพิ่มระดับความถี่, หรือกด 4 หนึ่งครั้งหรือมากกว่า
เพื่อลดระดับความถี่
4 คุณจะได้ยินเสียงอีควอไลเซอร์ที่กำหนดเองใหม่ทันทีเมื่อคุณเล่นเพลง
เทคนิค หน้าจอ EQ แบบกำหนดเองจะหายไป เมื่อไม่ได้ทำอะไรเป็นเวลามากกว่า
10 วินาที
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5.2 วิทยุ*
จากเมนูหลัก เลือก

เพื่อเข้าไปยังโหมดวิทยุ

เชื่อมต่อหูฟัง
หูฟังที่ให้มา ทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ ตรวจดูให้แน่ใจว่าหูฟังเชื่อมต่ออยู่อย่างเหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจถึงการรับสัญญาณที่ดีที่สุด

5.2.1 เลือกภูมิภาค FM ของคุณ
จากเมนูหลัก เลือก

> การตั้งค่าวิทยุ

5.2.2 ปรับสัญญาณอัตโนมัติ
1

1 เลือก ปรับสัญญาณอัตโนมัติ ภายใต้เมนู วิทยุ

> เครื่องเล่นจะค้นหาสถานีที่มีสัญญาณแรงที่สุด และบันทึกสถานีล่วงหน้าสูงสุด 20
สถานีโดยอัตโนมัติในหน่วยความจำที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
แถบความก้าวหน้าจะเติมจากซ้ายไปขวา จนกระทั่งพบ 20 สถานี หรือจนกระทั่งถึง
จุดสิ้นสุดช่วงความถี่
เทคนิค หยุดการปรับสัญญาณอัตโนมัติโดยการกดปุ่มใดๆ ก็ได้ ยกเว้นปุ่มระดับเสียง

* วิทยุ FM มีจำหน่ายเฉพาะในบางภูมิภาคเท่านั้น
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5.2.3 เล่นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และปรับหาสถานี
1 จากเมนู วิทยุ

, เลือก พรีเซ็ต

2 กด 3 หรือ 4 เพื่อเลื่อนดู และเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

3 หลังจากที่คุณเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว, การกด 1 / 2 สัน
้ ๆ จะสามารถเปลี่ยนไปยัง
สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสถานีอื่น
4 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับความถี่ของสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า โดยการกดปุ่ม 3 / 4
แบบยาวก็ได้
5 กดปุ่ม 3 หรือ 4 สั้นๆ เพื่อเคลื่อนที่หนึ่งขั้น, กด 3 หรือ 4 แบบยาว เพื่อค้นหาสถานีที่มี
สัญญาณแรงที่สุดที่อยู่ใกล้ที่สุดถัดไป
6 แถบความถี่ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงความถี่
7 ในการยืนยันและบันทึกสัญญาณ, กด 2;

5.3 สิ่งที่บันทึก
เครื่องเล่นอนุญาตให้คุณอัดเสียง และเล่นเสียงที่คุณบันทึกไว้ได้

5.3.1 สร้างสิ่งที่บันทึก
1 กด REC ค้างไว้ เพื่อเริ่มการบันทึกเสียง

> เครื่องเล่นของคุณจะแสดงความก้าวหน้าในการบันทึก
2 กด REC ค้างไว้อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึกเสียง

> เครื่องเล่นของคุณจะแสดงความก้าวหน้าในการจัดเก็บ เสียงที่บันทึกไว้จะถูกเก็บลงบน
เครื่องเล่นของคุณ (รูปแบบชื่อไฟล์: VOICEXXX.WAV เมื่อ XXX คือหมายเลขการ
บันทึกซึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ)
เทคนิค คุณสามารถหยุดการบันทึกชั่วคราว และทำต่อเมื่อใดก็ได้ ด้วยปุ่ม 2;
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5.3.2 เล่นสิ่งที่บันทึก
คุณสามารถพบสิ่งที่บันทึกไว้ได้ในโหมดสิ่งที่บันทึก
1 จากเมนูราก เลือก เพื่อเข้าไปยังโหมดสิ่งที่บันทึก เครื่องเล่นของคุณจะเล่น
สิ่งที่บันทึกไว้ทั้งหมดตามตัวอักษร และการเล่นจะเริ่มด้วยสิ่งที่บันทึกไว้ครั้งล่าสุด
2 กด 2; เพื่อหยุดการเล่นสิ่งที่บันทึกไว้ชั่วคราว
3 กด 1 หรือ 2 เพื่อเล่นสิ่งที่บันทึกถัดไป หรือก่อนหน้า
4 กด 1 หรือ 2 ค้างไว้ เพื่อเดินหน้าหรือถอยหลังการบันทึกหรือการเล่นอย่างเร็ว

5.3.3 อัปโหลดสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์
1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์
2 เลือกเครื่องเล่นของคุณใน Windows Explorer

> คุณจะพบโฟลเดอร์ เสียง โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยเสียงที่บันทึกไว้
3 คัดลอกและวางสิ่งที่บันทึกไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนคอมพิวเตอร์

5.3.4 ลบสิ่งที่บันทึกของคุณ
คุณสามารถลบสิ่งที่บันทึกได้จากบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์
2 เลือกเครื่องเล่นของคุณใน Windows Explorer
3 ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ เสียง
4 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ และกด Delete บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ของคุณ

5.4 เอฟเฟ็กต์แสง
ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเอฟเฟ็กต์แสงพิเศษ คุณสามารถเปิดหรือปิดการทำงานเอฟเฟ็กต์ได้ใน
การตั้งค่า เอฟเฟ็กต์แสงอุปกรณ์ ใน แสงขณะเล่น คุณสามารถเลือกระหว่าง ระยิบระยับ,
กะพริบ, หัวใจเต้น หรือ คลื่น ตามการตั้งค่าสำหรับเอฟเฟ็กต์แสงระหว่างการเล่นได้
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5.5 การตั้งค่า
คุณสามารถตั้งค่าคุณลักษณะในเครื่องเล่นให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
1 กด MENU และเลือก
2 กด 2; เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก และกด 3 / 4 เพื่อเลือกตัวเลือกเพิ่มเติม
3 กด MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่าปัจจุบัน
การตั้งค่า

ตัวเลือก

ตัวเลือกเพิ่มเติม

คำอธิบาย

โหมดการเล่น

ปิด / ซ้ำ 1 / ซ้ำทั้งหมด / สลับทั้งหมด /
ซ้ำ & สลับ

เลือกตัวเลือกโหมดเล่นสำหรับเพลง
ทั้งหมด / ที่เลือก

อีควอไลเซอร์

ปิด / ร็อค / ป๊อป / แจ๊ส / คลาสสิก /
กำหนดเอง

เลือกอีควอไลเซอร์เพื่อให้รับ ฟัง
เพลงได้ไพเราะที่สุด

ภาษา

English, Français, Deutsch, Españ ol,
เลือกระดับความคมชัดเพื่อปรับความ
Português Brasileiro, Português (Portugal),
สว่าง
Italiano, Nederlands, Svenska, Norsk,
Suomi, Magyar, Русский, Polski, 简体中文,
繁體中文, 日本語, 한국어, ไทย

แสงไฟ

เปิดตลอด / 10 วินาที / 30 วินาที / 60 วินาที

เลือกเวลาสำหรับแสงไฟบนหน้าจอ

เอฟเฟ็กแสง

เปิด / ปิด

ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเอฟเฟ็กต์
แสงพิเศษซึ่ง สามารถถูกเลือกภายใต้
แสงขณะเล่น

แสงขณะเล่น

คลื่น / ระยิบระยับ / กะพริบ / หัวใจเต้น

พรีวิว และเลือกเอฟเฟ็กต์แสงขณะ
เล่น เปิดทำงานการตั้งค่านี้ ภายใต้
เอฟเฟ็กต์แสง

รูปภาพหน้าจอ

เคลื่อนไหว

เลือกภาพเคลื่อนไหว หรือนาฬิกาเป็น
รูปภาพหน้าจอ

นาฬิกา

แนวตั้ง / แนวนอน

ปิด
การตั้งค่าเวลา

ตั้งรูปแบบเวลา

12 ชม. / 24 ชม.

ตั้งรูปแบบเวลาของเครื่องเล่น

ตั้งเวลา

ชั่วโมง / นาที

ป้อนเวลาและนาที เพื่อตั้งค่า
เวลาในเครื่องเล่นของคุณ

การตั้งค่าวิทยุ

ยุโรป / อเมริกา / เอเชีย

เลือกภูมิภาคที่คุณใช้วิทยุ FM

การตั้งค่าจาก
โรงงาน

กู้คืนการตั้งค่าจา
กโรงงาน

เลือก กู้คืน เพื่อล้างการตั้งค่าปัจจุบัน
ของเครื่องเล่นของคุณ และกู้คืนการ
ตั้งค่าจากโรงงาน

ข้อมูล

หน้าจอข้อมูล: ความจุ, พื้นที่ว่าง,
เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์

กู้คืน / ยกเลิก

แสดงข้อมูลของเครื่องเล่นของคุณ
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5.6 ใช้เครื่องเล่นเพื่อเก็บและจัดการกับไฟล์ข้อมูล
คุณสามารถใช้เครื่องเล่นของคุณเพื่อเก็บและจัดการไฟล์ข้อมูล โดยการคัดลอกไฟล์ข้อมูล
ลงในเครื่องเล่นของคุณผ่านทาง Windows Explorer
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6 อัปเดตเครื่องเล่นของคุณ
เครื่องเล่นของคุณถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในที่เรียกว่า เฟิร์มแวร์ หลังจากที่คุณซื้อ
เครื่องเล่นมาแล้ว อาจมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ออกมาเพิ่มเติมอีก
ซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ชื่อ Philips Device Manager จะคอยตรวจดูแลสถานะเฟิร์มแวร์
ของเครื่องเล่นของคุณ และแจ้งให้คุณทราบถ้ามีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ออกมา ในการนี้
คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ติดตั้ง Philips Device Manager จากแผ่นซีดีที่ให้มา หรือดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดจาก
www.philips.com/support
หลังจากการติดตั้ง Philips Device Manager ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณเข้า
กับคอมพิวเตอร์, Philips Device Manager จะเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ
และตรวจสอบอัปเดตต่างๆ

6.1 ตรวจสอบด้วยตัวเองว่าเฟิร์มแวร์ของคุณ
ทันสมัยหรือไม่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องเล่นของคุณชาร์จพลังงานไว้เต็ม
1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์
2 เปิด Philips Device Manager จาก เริ่ม > โปรแกรม > Philips Device
Manager

3
4

5

3 เลือกอุปกรณ์ของคุณ
4 คลิก อัปเดต
> Philips Device Manager จะตรวจสอบว่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่บนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
และติดตั้งเฟิร์มแวร์ลงบนเครื่องเล่นของคุณ
5 เมื่อคำว่า อัปเดตสมบูรณ์ ปรากฎบนหน้าจอ ให้คลิก ตกลง และถอดสายเครื่องเล่นออก

> ข้อความว่า กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์ จะแสดงขึ้น เครื่องเล่นจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ
หลังจากที่เฟิร์มแวร์อัปเดตสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้เครื่องเล่นของคุณก็พร้อมใช้งานอีกครั้ง
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7 คำถามที่พบบ่อยๆ
ถ้าคุณมีปัญหากับเครื่องเล่นของคุณ ให้ตรวจสอบจุดต่อไปนี้ ซึ่งแสดงในส่วนถัดไป นอกจาก
นี้ โปรดตรวจสอบหัวข้อ FAQ ที่ www.philips.com/support สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม และ
เทคนิคในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ
ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถพบวิธีแก้ปัญหาด้วย
คำแนะนำเหล่านี้ได้
คำเตือน ไม่มีสถานการณ์ใดที่คุณควรลองพยายามซ่อมด้วยตัวเอง เนื่องจากจะทำให้
การรับประกันสิ้นสุด
สำคัญ ในครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ไปยัง PC ในโหมดกู้คืน ตัวช่วยสร้างฮาร์ด
แวร์จะแสดงขึ้นมา เพื่อให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรดเลือก ติดตั้งซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ
และคลิก ถัดไป, จากนั้นคลิก เสร็จ เพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์
ระหว่างการติดตั้ง, จะมีข้อความเตือนระบุว่า “ซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังติดตั้งในฮาร์ดแวร์นี้
ไม่ผ่านการทดสอบ โลโก้ของ Windows” , โปรดเลือก อย่างไรก็ทำต่อ, การติดตั้งนี้
ไม่ส่งผลกระทบกับ PC ของคุณ
การเริ่มต้นเครื่องเล่นช้า
หลังจากทีเ่ ปลี่ยนเนือ
้ หาของเครื่องเล่น เวลาการเริ่มต้นจะนานขึ้นเล็กน้อย เพื่อสร้างไลบรารีใหม่
เครื่องเล่นของฉันข้ามเพลงต่างๆ
เพลงที่ข้ามอาจมีการป้องกันไว้ คุณอาจมีสิทธิ์ไม่เพียงพอในการเล่นเพลงที่ข้ามบนเครื่องเล่น
ของคุณ ตรวจสอบสิทธิ์ด้านดนตรีกับผู้ให้บริการเพลง
Windows ไม่รู้จักเครื่องเล่นของฉัน
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังรัน Windows XP (SP2 ขึ้นไป) หรือ Vista
หลังจากการถ่ายโอน ไม่มีเพลงอยู่บนเครื่องเล่น
เพลงของคุณอยู่ในรูปแบบ MP3 หรือ WMA หรือไม่?
รูปแบบอื่นจะไม่สามารถเล่นบนเครื่องเล่นได้
เครื่องเล่นไม่ตอบสนองต่อการกดปุ่มใดๆ และต่อมาแฮงก์ หรือค้าง
ทำการรีเซ็ต (กดปุ่มรีเซ็ตด้วยเข็ม หรือเครื่องมือเล็กๆ)
ไม่มีเสียง
ตรวจดูให้แน่ใจว่าหูฟังใส่เข้าไปในแจ็คหูฟังจนสุด
เครื่องเล่นแสดง
เลื่อนตัวเลื่อน LOCK เพื่อปลดล็อคปุ่มกด
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เครื่องเล่นของฉันไม่มีพลังงาน หรือล็อคไป
• แบตเตอรี่อาจหมด โปรดชาร์จเครื่องเล่นของคุณ
• คุณอาจไม่ได้กด 2; ค้างไว้นานเพียงพอ กด 2; ค้างไว้ จนกระทั่งหน้าจอต้อนรับของ
Philips ปรากฏบนหน้าจอ
• ทำการรีเซ็ต (กดปุ่มรีเซ็ตด้วยเข็ม หรือเครื่องมือเล็กๆ)
ถ้าวิธีการด้านบนไม่ได้ผล คุณต้องใช้โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ เพื่อ กู้คืนเครือ
่ งเล่นของคุณ:
1 ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องเล่นไม่ได้เชื่อมต่อกับ PC และปิดอยู่
2 เปิด โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของ Philips โดยกดที่ เริ่ม > โปรแกรม > Philips
Device Manager > Philips Device Manager บน PC ของคุณ และคลิกแท็บ
ซ่อมแซม
3 กดปุ่ม 2 ค้างไว้ จนกระทั่งเครื่องเล่นของคุณเชื่อมต่อไปยัง PC
4 กดปุ่มค้างไว้ต่อไป จนกระทั่ง โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของ Philips มองเห็นเครื่อง
เล่นของคุณ และเข้าไปยังโหมดกู้คืน
5 คลิกปุ่ม ซ่อมแซม และปฏิบัติตามขั้นตอนของ โปรแกรมจัดการอุปกรณ์
6 หลังจากที่เครื่องเล่นได้รับการซ่อมแซมแล้ว ให้ตัดการเชื่อมต่อจาก PC และเริ่มต้นใหม่
เครื่องเล่นไม่เปิด และดูเหมือนว่าไม่มีปฏิกิริยาใดๆ
ทำการรีเซ็ต (กดปุ่มรีเซ็ตด้วยเข็ม หรือเครื่องมือเล็กๆ)
กด 2; และเครื่องเล่นจะเปิดขึ้นมา)
ถ้าการทำเช่นนี้ไม่ทำงาน: กด VOL + ค้างไว้ ในขณะที่กำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ไปยัง PC
เริ่ม โปรแกรมจัดการอุปกรณ์, อุปกรณ์ของคุณจะถูกกู้คืนโดยอัตโนมัติ
เครื่องเล่นแสดงคำว่า: “ ปัญหาเครื่องเล่น! เชื่อมต่อไปยัง PC”
เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยัง PC, เปิด Windows Explorer, เปิด My computer
(คอมพิวเตอร์ของฉัน), เลือกเครื่องเล่นของคุณ, คลิกขวา และเลือก ฟอร์แมต กด เริ่ม
เพื่อฟอร์แมตเครื่องเล่นของคุณ
คำเตือน เนื้อหาทั้งหมดจะถูกลบ สำรองข้อมูลของคุณก่อนที่จะฟอร์แมต

เครื่องเล่นแสดง
เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์ ลบไฟล์ที่ไม่ต้องการ, ถอดปลั๊กอย่างปลอดภัย
และดำเนินการบันทึกอีกครั้ง
บางเพลงไม่แสดงขึ้น หรือเล่นบนเครื่องเล่น
• ไฟล์เสียงอาจเสีย ลองเล่นไฟล์บนพีซีของคุณก่อน ถ้าเล่นไม่ได้ ให้ริปเพลงอีกครั้ง
• เพลงและอัตราบิตที่สูงกว่า 320kbps ไม่สนับสนุนโดยเครื่องเล่น
• เพลงที่ข้ามอาจมีการป้องกันไว้ คุณอาจมีสิทธิ์ไม่เพียงพอในการเล่นเพลงที่ข้ามบนเครื่อง
เล่นของคุณ ตรวจสอบสิทธิ์ด้านดนตรีกับผู้ให้บริการเพลง
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8 ข้อมูลด้านเทคนิค
พลังงาน

วิทยุ / การรับ / การส่ง

• แหล่งพลังงาน
แบตเตอรี่ภายใน Li-ion โพลิเมอร์ที่ชาร์จ
ใหม่ได้*
• พลังงานเต็มที่ 4 ชั่วโมง**

• ความถี่วิทยุ
FM สเตอริโอ*

ขนาด
31.5 x 18 x 90.5 มม.
จอแสดงผล
• จอแสดงผล OLED สีขาว ความละเอียด
64 x 128 พิกเซล

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุหน่วยความจำในตัว
SA431X 1GB NAND Flash+
SA432X 2GB NAND Flash+
SA434X 4GB NAND Flash+
การเชื่อมต่อ
• หูฟัง 3.5 มม., USB 2.0++

เสียง

ซอฟต์แวร์

• การแยกแชนเนล
45dB
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์
ร็อค, ฟังค์, แจ๊ส, คลาสสิก, กำหนดเอง,
ปิด
• การตอบสนองต่อความถี่
45-16000Hz
• อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวน
> 88dB
• พลังงานออก (RMS)
2x3mW (16X)

• ตัวจัดการอุปกรณ์ในการกู้คืนและ
อัปเดต
• Windows Media Player 11

การเล่นเสียง
• เวลาเล่น
15 ชั่วโมง**
• รูปแบบการบีบขนาด
MP3 (8-320kbps และ VBR;
อัตราการสุ่ม: 8, 11.025, 16, 22.050,
24, 32, 44.1, 48kHz)
WMA (10-320kbps; อัตราการแซมเปิล:
8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32,
44.1, 48kHz)
• สนับสนุนแท็ก ID3
ชื่อแทร็กและชื่อศิลปิน

44

ความต้องการของระบบ
• Windows® XP (SP2 ขึ้นไป) หรือ Vista
• โปรเซสเซอร์ระดับ Pentium III ความเร็ว
800MHz ขึ้นไป
• RAM 256MB
• พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 200MB ขึ้นไป
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (ควรมี)
• Microsoft Internet Explorer 6.0
ขึ้นไป
• CD-ROM ไดรฟ์
• พอร์ต USB
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* วิทยุ FM มีจำหน่ายเฉพาะในบางภูมิภาคเท่านั้น
** แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้มีจำนวนครั้งในการชาร์จที่จำกัด และในที่สุดคุณก็จำเป็นต้อง
เปลี่ยนใหม่ อายุ และจำนวนครั้งในการชาร์จของแบตเตอรี่แตกต่างกันตามการใช้งาน
และการตั้งค่า
+ 1MB = 1 ล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
ไม่สามารถใช้ความจุหน่วยความจำเต็มได้ทั้งหมด เนื่องจากหน่วยความจำบางส่วนถูก
สงวนไว้สำหรับเครื่องเล่น
พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps
++ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและการตั้งค่า
คอนฟิเกอเรชันของคุณ
45
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9 คำศัพท์
ก

ร

การจัดการสิทธิ์ทางดิจิตอล (DRM)
เทคโนโลยีที่มีระดับการป้องกันที่ฝังแน่นลง
ในเนื้อหาดิจิตอล โดยการเข้ารหัสไว้ด้วย
รหัสคริปโตกราฟิก ผู้รับที่มีสิทธิ์ (หรือผู้ใช้)
ต้องได้รับใบอนุญาตเพื่อที่จะปลดล็อค และ
บริโภคเนื้อหาได้

ริป
เพื่อคัดลอกเนื้อหาสื่อดิจิตอลจากแผ่น CD
เพลง เนื้อหาสามารถถูกแปลงไปเป็น
รูปแบบต่างๆ ระหว่างกระบวนการริปได้

การซิงโครไนซ์
กระบวนการในการดูแลไฟล์สื่อดิจิตอลบน
อุปกรณ์พกพา ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้ นี่อาจจำเป็นต้องมีการ
คัดลอกไฟล์สื่อดิจิตอลจากคอมพิวเตอร์
ไปยังอุปกรณ์ การอัปเดตข้อมูลบนอุปกรณ์
หรือการลบไฟล์จากอุปกรณ์

อัลบั้ม
รายการเพลง/ภาพถ่ายที่รวบรวมเพลงไว้

ช

S

ชื่อ
หน่วยที่ใหญ่ที่สุดของเนื้อหาสื่อดิจิตอล
สำหรับ CD นี่อาจหมายถึงชื่อของ CD

Superscroll™
ระบบติดต่อผู้ใช้ที่เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Philips ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความเร็วใน
การเลื่อนรายการเนื้อหาที่มีความยาวมากๆ

พ

อ

M
MP3
รูปแบบการบีบขนาดเสียงชนิดหนึ่ง ที่รู้จัก
กันว่าคือ MPEG-1 ออดิโอ เลเยอร์ 3

เพลง
แทร็คแต่ละแทร็ค หรือชิ้นส่วนของ
เนื้อหาเสียง

W

ม

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

เมนูราก
เมนูหลักที่อยู่บนสุดของแผนผังโครงสร้าง
ระบบติดต่อผู้ใช้

46

WAV
รูปแบบไฟล์สื่อดิจิตอลสำหรับการเก็บเสียง
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ฟิลิปส์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ และข้อมูลจำเพาะสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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