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1 ขอมูลความ

ปลอดภัยที่สำาคัญ

การบำารุงรักษาทั่วไป

การแปลเอกสารนี้ใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 
หากฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไมสอดคลองกัน 
ฉบับภาษาอังกฤษเปนฉบับที่มีผลบังคับใชเหนือกวา
 

ขอควรระวัง

 • ในการหลีกเลี่ยงความเสียหายและการทำางานผิดปกติ:

 • อยาใหเครื่องเลนถูกความรอนสูงมากเกินไป ซึ่งเกิดจากอุปก

รณทำาความรอนหรือแสงแดดโดยตรง

 • หามทำาเครื่องเลนตก หรือหามทำาใหวัตถุใดๆ ตกลงบนเครื่อง

เลนของคุณ

 • หามทำาเครื่องเลนตกน หามมิใหชองเสียบหูฟง หรือชอง

ใสแบตเตอรี่ถูกนเนื่องจากนที่เขาไปในตัวเครื่องอาจทำาใหตัว

เครื่องไดรับความเสียหายรุนแรง

 • อาจมีสัญญาณรบกวนหากมีโทรศัพทมือถือที่ใชงานในบริเวณ

ใกลเคียง 

 • สำารองไฟลของคุณ ตรวจสอบวาคุณเก็บไฟลตนฉบับที่คุณ

ดาวนโหลดลงในอุปกรณของคุณ Philips จะไมรับผิดชอบตอ

ความเสียหายใดที่เกิดขึ้นกับขอมูล หากผลิตภัณฑไดรับความ

เสียหาย หรือไมสามารถอานขอมูลได 

 • จัดการ (ถายโอน, ลบ, อื่นๆ) ไฟลเพลงของคุณดวย

ซอฟตแวรเพลงที่ใหมาเทานั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาตางๆ

 • หามใชสารทำาความสะอาดที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล 

แอมโมเนีย เบนซิน หรือ สารที่มีฤทธิ์กัดกรอน เนื่องจากสาร

เหลานี้จะทำาใหเครื่องเลนชำารุดเสียหาย

 
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
ใหเพ่ิมระดับเสียงอยางชาๆ จนกระท่ังคุณสามารถ
ไดยินเสียงชัดเจนและรสึกสบาย โดยไมมีความผิดเพ้ียน
ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:
การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง 'ปลอดภัย' 
สามารถกอใหเกิดการสูญเสียการไดยิน
ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะ
และหยุดพักอยางเหมาะสม
ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำาตามคำาแนะนำาตอไปนี้เมื่อ
ใชงานหูฟงของคุณ
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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
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
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รณไปยังศูนยบริการ Philips เทานั้น และเปนไปเพื่อ
การคนหาขอผิดพลาดไดงายขึ้น และปองกันขอผิด
พลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดในการ
รองขอครั้งแรกของผใช
 

การรีไซเคิลผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มี
คุณภาพสูงในการผลิต และสามารถนำาไปรีไซเคิล 
หรือนำากลับมาใชใหมได
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีด
ทับอย คือผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European 
Directive 2002/96/EC:

  
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรด
ศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทิ้ง
ผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพอยางถูกวิธีจะชวยปองกัน
ไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพได

คำาเตือน

 • การถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องออกสงผลใหการรับประกันเปน
โมฆะและสามารถทำาใหผลิตภัณฑเสียหายได 

 • คำาแนะนำาเกี่ยวกับขั้นตอนการถอดและกำาจัดนั้นเปนขั้นตอนที่
สามารถทำาไดเมื่อผลิตภัณฑหมดอายุการใชงานแลวเทานั้น

ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟ
ใหมไดภายใต European Directive 2006/66/EC 
และคุณไมสามารถทิ้งแบตเตอรี่ดังกลาวรวมกับขยะ
ปกติจากครัวเรือนได

  
เพื่อเปนการปกปองการทำางานและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑของคุณ ใหนำาผลิตภัณฑของคุณไป
ยังศูนยเก็บรวบรวมแบตเตอรี่อยางเปนทางการ หรือ
ศูนยบริการที่มีผเชี่ยวชาญที่สามารถถอดแบตเตอรี่
ตามที่แสดงได

 
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ
แบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปอง
กันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพได
 
คำาประกาศของสหภาพยุโรป 
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำาหนดสัญญาณรบกวน
คลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป
 



7TH

2 เครื่อง

เลนใหมของคุณ

ภายในกลองมีอะไรบาง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอ
ไปนี้:
เครื่องเลน

  
หูฟง

  
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ

  
เอกสารการรับประกันและความปลอดภัย

 

Philips GoGear audio player

Quick start guide

Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet

หมายเหตุ

 • รูปภาพที่ปรากฏเปนการอางอิงเทานั้น Philips สงวนสิทธิ์ใน
การออกแบบ / สีสันของผลิตภัณฑโดยไมตองแจงลวงหนา

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสำาหรับเครื่อง
เลน

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรตอไปนี้สามารถทำางานรวมกับ 
SOUNDDOT: 
•	 Philips Songbird (ชวยคุณในกา

รอัพเดตเฟรมแวรของเครื่องเลนและซิงคเพลง
จากไลบรารีเพลงคอมพิวเตอรของคุณไปที่เครื่อง
เลน)

ในการรับPhilips Songbird
•	 บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหดาวนโหลด 

Philips Songbird จาก 
 www. philips.com/Songbird หรือ www.
philips.com/support

ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน

ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง SOUNDDOT:
•	 คมือผใช

http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
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ภาพรวม

การควบคุม

 
a 

•	 กดคางไว: เปดหรือปดเครื่องเลน
•	 กด: หยุดชั่วคราว/ เลนตอ
•	 กดสองครั้งระหวางการเลน : เปดหรือ

ปดการเลนสม

b  / 
•	 กด: ลดหรือเพิ่มระดับเสียง
•	 กดคางไว: ขามไปที่เพลงกอนหนาหรือถัดไป

c ชองเสียบ USB สำาหรับการชารจไฟและ
ถายโอนขอมูล

d คลิปหนีบผม

e RESET
•	 กดรูโดยใชปลายปากกาลูกลื่นเมื่อเครื่อง

เลนไมตอบสนองตอการกดปุ่ม

f สัญญาณไฟ LED 

g 

•	 ชองเสียบหูฟง 3.5 มม.

c

a

d

e

g

f

b

สัญญาณไฟ LED และการสงเสียงกลับ

ดวยสัญญาณไฟ LED และ/หรือการสงเสียงกลับ คุณ
สามารถรสถานะของเครื่องเลนได

 BEEP
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3 เริ่มตนใชงาน

การชารจไฟ

SOUNDDOT มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถ
ชารจผานชองเสียบ USB ของคอมพิวเตอรได
•	 หมุนหัวเสียบ USB เพื่อเชื่อมตอ SOUNDDOT 

เขากับคอมพิวเตอร
 » ระหวางการชารจไฟ สัญญาณไฟจะเปลี่ยน

สีเพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่

 » เมื่อแบตเตอรี่เต็มแลว สัญญาณไฟสีเขียว
จะสวางขึ้น 

 
เคล็ดลับ

 • เมื่อระดับแบตเตอรี่ตกวา 15% สัญญาณไฟสีแดงจะกะพริบ
และมีเสียงบี๊พสองครั้ง

 • แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำานวนรอบของการชารจที่จำากัด อา
ยุการใชงานของแบตเตอรี่และจำานวนรอบของการชารจไฟ
ใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา

เปดหรือปดเครื่องเลน

•	 กด 
  คางไวจนกวาสัญญาณไฟสีเขียวหรือสีแดง
จะสวางขึ้น 
 » เปดเครื่อง: สัญญาณไฟสีเขียวจะสวางขึ้น 

เริ่มตนการเลนเพลง 

 » ปดเครื่อง: สัญญาณไฟสีแดงจะสวางขึ้น มี
เสียงบี๊พหนึ่งครั้ง

 
การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบ
อัตโนมัติ

เครื่องเลนมีคุณสมบัติสแตนดบายและปดเครื่อง
อัตโนมัติ ซึ่งชวยใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ 
หลังจากอยในโหมดพัก 5 นาที (ไมมีการเลนเพลง 
ไมมีการกดปุ่มใดๆ) เครื่องเลนจะปดการทำางาน
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4 เลนเพลง

ถายโอนเพลงไปยังเครื่องเลน

 
คุณสามารถถายโอนเพลงจากไลบรารีสื่อ
คอมพิวเตอรของคุณไปยัง 
 SOUNDDOT ตามวิธีการตอไปนี้:

•	 ลากและวางไฟลเพลงใน Windows 
Explorer ;

•	 การซิงคผาน Philips Songbird (โปรดดู
ที่ 'ซิงคกับไลบรารีเพลง PC ผาน Philips 
Songbird' ในหนา 12)

ในการลากและวางไฟลเพลงใน Windows 
Explorer

1 เชื่อมตอ SOUNDDOT เขากับ PC

2 บน PC ใหคลิก คอมพิวเตอรของฉัน หรือ 
คอมพิวเตอร
•	  ลากและวางไฟลเพลงจาก PC ไปที่ 

SOUNDDOT

เลนเพลง

  
1 ตรวจดูวาคุณไดเปดเครื่องเลนแลว (โปรดดูที่ 

'เปดหรือปดเครื่องเลน' ในหนา 9)
 » สัญญาณไฟสีเขียวสวางขึ้น เริ่มตนการเลน

เพลง

 » ระหวางการเลนเพลง สัญญาณไฟสีเขียวจะ
กะพริบเปนระยะ

2 กด  เพื่อหยุดชั่วคราวหรือเลนตอ 

คนหาเพลง

•	 กด  /  คางไวเพื่อขามไปที่เพลงกอนหนา
หรือถัดไป 
 » มีเสียงบี๊พหนึ่งครั้ง

เปลี่ยนระดับเสียง

•	 กด  / 
 » ระหวางการเลนเพลง คุณจะไดยินการ

เปลี่ยนแปลงของระดับเสียง

เปดหรือปดการเลนสม

1 ระหวางการเลนเพลง กด  สองครั้ง
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 » คุณจะไดยินเสียงบี๊พสองครั้ง สัญญาณไฟสี
เขียวกะพริบสองครั้งเปนระยะ

 » การเลนเพลงแบบสม

2 ในการปดการเลนเพลงแบบสม กด  สองครั้ง
อีกครั้ง 
 » คุณจะไดยินเสียงบี๊พหนึ่งครั้ง สัญญาณไฟสี

เขียวกะพริบหนึ่งครั้งเปนระยะ 

 » การเลนเพลงเรียงตามลำาดับ
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5 ซิงคกับไลบรารี

เพลง PC ผาน 

Philips Songbird

ดวย Philips Songbird, คุณสามารถทำาสิ่งเหลานี้:
•	 จัดการคอลเลคชันเพลงของคุณบน PC;
•	 ซิงค SOUNDDOT กับไลบรารีเพลง

ของ PC;
•	 ลงทะเบียน SOUNDDOT ที่ www.

philips.com/welcome;
•	 อัพเดตเฟรมแวรของ SOUNDDOT 

(โปรดดูที่ 'อัพเดตเฟรมแวรผาน Philips 
Songbird' ในหนา 16);

•	 ซอม SOUNDDOT (โปรดดูที่ 'การซอม
แซมเครื่องเลนผาน Philips Songbird' ใน
หนา 17)

ติดตั้ง Philips Songbird บน PC 
ของคุณ

 
ดาวนโหลด Philips Songbirdไปที่ PC ของคุณ

1 เชื่อมตอ PC ของคุณไปยังอินเตอรเน็ต 

2 จาก www. philips.com/Songbird หรือ www.
philips.com/support ดาวนโหลด Philips 
Songbird

ติดตั้ง Philips Songbirdบน PC ของคุณ

1 ดับเบิลคลิกที่ไฟล downloaded .exe ของ 
Philips Songbird
 » หนาจอปอปอัพจะแสดงขึ้น 

2 เลือกภาษาและประเทศของคุณ

3 ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอเพื่อติดตั้งใหเสร็จ
สมบูรณ 

หมายเหตุ

 • ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน

การเลือกไฟลเพลงจาก PC

การตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ

สรางโฟลเดอรกลาง
คุณสามารถเพิ่มไฟลเพลงทั้งหมดไปยังไลบรารีโดย
อัตโนมัติเมื่อคัดลอกไฟลเหลานั้นไปยังโฟลเดอร ขอ
แนะนำาใหสรางโฟลเดอรกลาง ใน Philips Songbird, 
ตั้งคาโฟลเดอรกลางเปนโฟลเดอรตรวจสอบ ในแตละ
ครั้งที่คุณเริ่มตน Philips Songbird เพลงตางๆ จะถูก
เพิ่มไปยัง/ถูกลบออกจาก Philips Songbird เนื่องจาก
เพลงเหลานั้นอยในโฟลเดอรกลาง 
บน PC ใหสรางโฟลเดอรกลางเพื่อบันทึกไฟลเพลง
ทั้งหมด เชน D:\Songbird media

การเริ่มตนครั้งแรก
การเริ่มตนครั้งแรกของคุณ Philips Songbird บน PC 
ใหทำาตามขั้นตอนเมื่อพรอมทเพื่ออิมพอรตไฟลสื่อที่
มีอยไปที่ Philips Songbird:

•	 เลือกโฟลเดอรสื่อ iTunes เพื่ออิมพอรต
ไลบรารี iTunes ที่มี;

•	 เลือกโฟลเดอรกลางเพื่อคนหาและอิมพอรต
ไฟลเพลงที่มีอย

http://www.philips.com/welcome
http://www.philips.com/welcome
http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
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 » โฟลเดอรกลางถูกตั้งเปนโฟลเดอรตรวจ
สอบของ Philips Songbird

ตั้งคาโฟลเดอรสื่อ iTunes

 
1 ใน Philips Songbird, ไปที่ Tools (เครื่องมือ) 

> Options...(ตัวเลือก)

2 เลือก Media Importer (เครื่องมืออิมพอรต
สื่อ), จากนั้นแท็บ iTunes Importer (เครื่อง
มืออิมพอรต iTunes)

3 ตรวจสอบที่ตั้งไลบรารีและตัวเลือก

4 คลิกปุ่ม Import Library (อิมพอรตไลบรารี) 
ถัดจากที่ตั้งไลบรารี 
 » ซอฟตแวรจะอิมพอรตไลบรารี iTunes ลง

ใน Philips Songbird

การตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ
ใน Philips Songbird, ใหตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ
ดังนี้:

 
1 เลือก Tools (เครื่องมือ) > Options (ตัว

เลือก)

2 ใน Options (ตัวเลือก), เลือก Media 
Importer (เครื่องมืออิมพอรตสื่อ) จากนั้น 
เลือกแท็บ Watch Folders (โฟลเดอรตรวจ
สอบ)

3 ใน Watch Folders (โฟลเดอรตรวจสอบ), 
ทำาเครื่องหมายที่กลองทำาเครื่องหมายตามที่แสดง 

4 คลิก Browse (เลือก) และเลือกโฟลเดอรกลาง 
(เชน D:\Songbird media) เปนโฟลเดอรตรวจ
สอบ 
 » ใน Philips Songbird ไฟลสื่อจะถูก

เพิ่มหรือลบเมื่อไฟลเหลานั้นอยใน
โฟลเดอรเพลงกลาง
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อิมพอรตไฟลสื่อ

ใน Philips Songbird, 
•	 ไปที่ File (ไฟล) > Import Media 

(อิมพอรตสื่อ) เพื่อเลือกโฟลเดอรบน PC 
 » ไฟลเพลงถูกเพิ่มไปที่ Library 

(ไลบรารี)

การซิงคเครื่องเลนกับ Philips 
Songbird

 
1 บน PC ใหเริ่มตน Philips Songbird

2 เชื่อมตอเครื่องเลนกับ PC 
 » ใน Philips Songbird, เครื่องเลนจะปรากฏ

ขึ้นเมื่อ PC จดจำาเครื่องเลนได 

  
การเลือกซิงคอัตโนมัติหรือซิงคดวย
ตนเอง

เมื่อคุณเชื่อมตอเครื่องเลนกับ Philips Songbird 
เปนครั้งแรก ใหเปดใชงานเครื่องเลนเมื่อพรอมท 
เครื่องเลนจะซิงคกับ Philips Songbird โดยอัตโนมัติ 
หากคุณไมไดเลือกซิงคอัตโนมัติไว ใหใชการซิงคดวย
ตนเอง

ในการเลือกวิธีการซิงคอัตโนมัติหรือซิงคดวย
ตนเอง 

  
1 เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ)

 » หนาจอปอปอัพจะแสดงขึ้น 

2 ในหนาจอปอปอัพ ใหเลือก ดวยตนเอง (ดวย
ตนเอง) หรือ Auto (อัตโนมัติ)

3 คลิก Apply (ใช) เพื่อยืนยันการเลือก 

การซิงคอัตโนมัติ

•	 หากคุณเลือกซิงคอัตโนมัติไว การซิงคจะ
เริ่มตนขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมตอ
เครื่องเลนเขากับ PC

•	 หรือ เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ) 
และคลิก Sync (ซิงค)

การซิงคดวยตนเอง

ในการถายโอนไฟลสื่อที่เลือกไวดวยตนเอง
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1 ในหนาเนื้อหา คลิกขวาบนไฟลสื่อที่เลือก 

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

SOUNDDOT

เคล็ดลับ

 • ในการเลือกไฟลหลายไฟลพรอมๆ กัน ใหกดปุ่ม Ctrl คางไว 
ขณะที่คุณคลิกตัวเลือก
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6 อัพเดต

เฟรมแวรผาน 

Philips Songbird

SOUNDDOT ถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในเรียก
วา เฟรมแวร เฟรมแวรเวอรชันใหมกวาอาจออกมา
หลังจากที่คุณซื้อ SOUNDDOT
ดวย Philips Songbird คุณสามารถตรวจสอบและติด
ตั้งการอัพเดตเฟรมแวรสำาหรับ SOUNDDOT ผา
นอินเตอรเน็ต

เคล็ดลับ

 • ไฟลเพลงของคุณจะไมไดรับผลกระทบจากกา
รอัพเดตเฟรมแวร

  
1 ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอ 

PCกับอินเตอรเน็ตแลว

2 เชื่อมตอ SOUNDDOT เขากับ PC 

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

Programs (โปรแกรม) > 
 Philips > Philips Songbird

4 คลิก SOUNDDOT ในหนาตางเครื่องเลน 
จากนั้นเลือก Tools (เครื่องมือ) > Check for 
updated firmware (ตรวจสอบเฟรมแวรที่
อัพเดต) ในหนาตางปอปอัพ
 » Philips Songbird ตรวจสอบการอัพเดตจาก

อินเตอรเน็ต

  
5 ปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหนาจอ

 » การดาวนโหลดและการติดตั้งกา
รอัพเดตเฟรมแวรจะเริ่มโดยอัตโนมัติ 

 » SOUNDDOT จะรีสตารทเครื่อง ภายหลัง
จากการอัพเดตเฟรมแวรและพรอมสำาหรับ
การเลนอีกครั้ง

หมายเหตุ

 • รอจนกระทั่งการอัพเดตเสร็จสมบูรณ จากนั้นยกเลิกการเชื่อม
ตอ SOUNDDOT จากคอมพิวเตอร



17TH

7 การซอมแซม

เครื่องเลนผาน 

Philips Songbird

หาก SOUNDDOT ทำางานผิดปกติหรือ
จอแสดงผลคาง คุณสามารถรีเซ็ตเครื่องไดโดย
ขอมูลไมสูญหาย:

ในการรีเซ็ต SOUNDDOT
 • ใหเสียบปลายปากกาหรือวัตถุอื่น ลงในชองรีเซ็ต

ที่อยตรงฐานของ 
 SOUNDDOT กดคางไวจนกวาเครื่องเลน
จะปด

หากคุณไมสามารถรีเซ็ตเครื่องเลนได ใหซอม
แซมเครื่องเลนผานPhilips Songbird:

1 บน PC ของคุณ ใหเริ่มตน Philips Songbird
•	 หาก PC ของคุณใช Windows 7 ใหเริ่ม

ตน Philips Songbird เปนผดูแลระบบ 
คลิกขวา Philips Songbird และเลือก เรียก
ใชในฐานะผดูแล

2 ใน Philips Songbird, 

  

•	 เลือก Tools (เครื่องมือ) > Repair my 
Philips Device (ซอมแซมอุปกรณ Philips 
ของฉัน)

•	 เลือก SOUNDDOT ในรายการแบบปอ
ปอัพ 

3 เชื่อมตอเครื่องเลนกับ PC
•	 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดทำาตาม

คำาแนะนำาบนหนาจอ ในการเชื่อมตอ
เครื่องเลนไปยัง PC 

4 ทำาตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อซอม
แซมใหเสร็จสมบูรณ
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8 ขอมูลทางเทคนิค

เปด/ปด
•	 แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ภายใน 110 mAh 

Li-ion polymer แบบชารจได
•	 เวลาเลน¹ 

เสียง (.mp3): นานถึง 6 ชั่วโมง
•	 ชารจไฟไดรวดเร็ว: .ใชเวลาชารจ 6 นาที

สำาหรับการเลน 60 นาที

ซอฟตแวร
•	 Philips Songbird: ใชในกา

รอัพเดตเฟรมแวรและถายโอนเพลง

การเชื่อมตอ
•	 หูฟง 3.5 มม. 
•	 USB 2.0 ความเร็วสูง

เสียง
•	 การแยกชอง: 45dB
•	 การตอบสนองตอความถี่: 20-18,000 Hz
•	 กำาลังเอาตพุต: 2 x 2.4 mW
•	 อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: > 84 dB

การเลนเสียง
รูปแบบที่รองรับ:

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

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

•	 WAV

สื่อจัดเก็บขอมูล
ความจุหนวยความจำาภายใน²:

•	 SA4DOT02 2 GB NAND Flash
•	 SA4DOT04 4 GB NAND Flash
•	 SA4DOT08 8 GB NAND Flash

ถายโอนสื่อ³
•	 Windows Explorer (ลากและวาง)
•	 Songbird (ซิงค)

หมายเหตุ

 • ขอมูลจำาเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวง
หนา

 • ¹ แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำานวนรอบของการชารจที่จำากัด อา
ยุการใชงานของแบตเตอรี่และจำานวนรอบของการชารจไฟ
ใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา 

 • ² 1 GB = 1 พันลานไบต; พื้นที่จัดเก็บจะนอยกวา ความจุ
หนวยความจำาอาจไมสามารถใชงานไดทั้งหมดเนื่องจากมีการ
สงวนหนวยความจำาบางสวนไวสำาหรับระบบเครื่องเลน ความจุ
ของการจัดเก็บคำานวณโดยอางอิงจากเพลงที่มีความยาว 4 นาที
และใชการเขารหัสแบบ MP3 128-kbps

 • ³ ความเร็วในการถายโอนขึ้นอยกับระบบปฏิบัติการและการกำา
หนดคาซอฟตแวรของคุณ

ขอกำาหนดของ PC

•	 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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