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1 ขอมูลความ
ปลอดภัยที่สําคัญ

การบํารุงรักษาทั่วไป

การแปลเอกสารนี้ใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 
หากฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไมสอดคลองกัน 
ฉบับภาษาอังกฤษเปนฉบับที่มีผลบังคับใชเหนือกวา
 

ขอควรระวัง

 � ในการหลีกเลี่ยงความเสียหายและการทํางานผิดปกติ:

 � อยาใหเครื่องเลนถูกความรอนสูงมากเกินไป ซึ่งเกิดจาก
อุปกรณทําความรอนหรือแสงแดดโดยตรง

 � หามทําเครื่องเลนตก หรือหามทําใหวัตถุใดๆ ตกลงบน
เครื่องเลนของคุณ

 � หามทําเครื่องเลนตกน หามมิใหชองเสียบหูฟง หรือ
ชองใสแบตเตอรี่ถูกนเนื่องจากนที่เขาไปในตัวเครื่อง
อาจทําใหตัวเครื่องไดรับความเสียหายรุนแรง

 � อาจมีสัญญาณรบกวนหากมีโทรศัพทมือถือที่ใชงานใน
บริเวณใกลเคียง 

 � สํารองไฟลของคุณ ตรวจสอบวาคุณเก็บไฟลตน
ฉบับที่คุณดาวนโหลดลงในอุปกรณของคุณ Philips 

จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดที่เกิดขึ้นกับขอมูล 

หากผลิตภัณฑไดรับความเสียหาย หรือไมสามา
รถอานขอมูลได 

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

 � หามใชสารทําความสะอาดที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล 

แอมโมเนีย เบนซิน หรือ สารที่มีฤทธิ์กัดกรอน เนื่องจาก
สารเหลานี้จะทําใหเครื่องเลนชํารุดเสียหาย

 � ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติด
ตั้ง) สัมผัสกับความรอนสูง เชน แสงอาทิตย เปลวไฟ 

หรืออื่นๆ 

 � อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง 

เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบ
เทานั้น
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เกี่ยวกับการทํางานและอุณหภูมิการจัดเก็บ
�� 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

  
A pleine puissance, l’écoute prolongée du 

baladeur peut endommager l’oreille de 

l’utilisateur.

 
คําเตือน

 � เพื่อปองกันอันตรายเกี่ยวกับการไดยินที่อาจเกิดขึ้น 
โปรดอยารับฟงในระดับเสียงสูงเปนเวลานาน

แรงดันเอาตพุตสูงสุดของเครื่องเลนไมเกิน 

150mV
 
การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิ
ตอาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุปกรณของผใชเปน
โมฆะ
 

ขอมูลลิขสิทธิ์

ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปน
เครื่องหมายการคาของบริษัทหรือองคกรรายนั้นๆ
การทําสําเนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต 
ไมวาจะเปนการดาวนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจาก
ซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์และสนธิ
สัญญาระหวางประเทศ
การทําสําเนาสื่อที่มีการปองกันการทําสําเนา รวมถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล การกระจายเสียง และการ
บันทึกเสียงโดยไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทําผิดทางอาญา ไมควร
นําอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุดประสงคดังกลาว
Windows Media และโลโก Windows เปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft 
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
 
มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์

  
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และ
เราขอใหผใชของเรากระทําเชนนั้นดวย 
ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น 
และ/หรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์เดิม 
การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาต
อาจเปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ 
ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ 
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิด
ชอบของคุณ
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การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบ
พกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดาวนโหลดไวในเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุดประสงคเพื่อใชกับ
โดเมนสาธารณะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตอง
เทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสําหรับการใชสวนตัวซึ่ง
ไมใชเชิงพาณิชย และตองเคารพคําแนะนําในการ
ใชลิขสิทธิ์ซึ่งกําหนดโดยเจาของลิขสิทธิ์ของงานนั้น
ในที่สุด คําแนะนํานั้นอาจระบุวาหามมิใหมีการคัด
ลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกัน
การคัดลอกซึ่งไมอนุญาตใหทําการคัดลอกเพิ่มเติม ใน
สถานการณเชนนั้น ฟงกชันการบันทึกจะไมทํางาน 
และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
 
การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ 
และเสริมประสบการณผใช Philips ใหนาประทับใจยิ่ง
ขึ้น เพื่อใหเขาใจการใชงานโปรไฟลของอุปกรณ อุปก
รณนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลบางรายการไวในสวน
หนวยความจําถาวรของเครื่อง ขอมูลเหลานี้ถูกนํา
ไปใชเพื่อระบุและคนหาขอผิดพลาดหรือปญหาตางๆ 
ที่คุณในฐานะที่เปนผใชอาจประสบขณะใชอุปกรณ 
ขอมูลที่จัดเก็บ เชน ระยะเวลาการเลนในโหมดเพลง 
ระยะเวลาการเลนในโหมดวิทยุ จํานวนครั้งที่แบตเตอรี่
ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จัดเก็บจะไมแสดงใหเห็นถึง
เนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณหรือแหลงที่ดาวนโหลด 
ขอมูลที่จัดเก็บบนอุปกรณจะถูกเรียกดูและนํามาใช เฉ
พาะเมื่อผใชสงอุปกรณไปยังศูนยบริการ Philips เทา
นั้น และเปนไปเพื่อการคนหาขอผิดพลาดไดงายขึ้น 
และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูล
ที่จัดเก็บไดในการรองขอครั้งแรกของผใช
 

การรีไซเคิลผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มี
คุณภาพสูงในการผลิต และสามารถนําไปรีไซเคิล 
หรือนํากลับมาใชใหมได
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีด
ทับอย คือผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European 
Directive 2002/96/EC:

  
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรด
ศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทิ้ง
ผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพอยางถูกวิธีจะชวยปองกัน
ไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพได

คําเตือน

 � การถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องออกสงผลใหการรับประ
กันเปนโมฆะและสามารถทําใหผลิตภัณฑเสียหายได 

 � คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการถอดและกําจัดนั้น
เปนขั้นตอนที่สามารถทําไดเมื่อผลิตภัณฑหมดอายุการ
ใชงานแลวเทานั้น

ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟ
ใหมไดภายใต European Directive 2006/66/EC และ
คุณไมสามารถทิ้งแบตเตอรี่ดังกลาวรวมกับขยะปกติ
จากครัวเรือนได
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เพื่อเปนการปกปองการทํางานและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑของคุณ ใหนําผลิตภัณฑของคุณไป
ยังศูนยเก็บรวบรวมแบตเตอรี่อยางเปนทางการ หรือ
ศูนยบริการที่มีผเชี่ยวชาญที่สามารถถอดแบตเตอรี่
ตามที่แสดงได

โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ
แบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปองกัน
ไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพได
 
คําประกาศของสหภาพยุโรป 

อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกําหนดสัญญาณรบกวน
คลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป
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2 เครื่อง
เลนใหมของคุณ

ภายในกลองมีอะไรบาง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอ
ไปนี้:
เครื่องเลน

  
หูฟง

 
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ

 
เอกสารการรับประกันและความปลอดภัย

 
หมายเหตุ

 � รูปภาพที่ปรากฏเปนการอางอิงเทานั้น Philips สงวน
สิทธิ์ในการออกแบบ / สีสันของผลิตภัณฑโดยไมตอง
แจงลวงหนา

Philips GoGear audio player

Quick start guide

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

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่โหลดไปยังเครื่องเลน

MINI มาพรอมกับซอฟตแวรคอมพิวเตอรตอไปนี้: 
�� Philips Device Manager (ชวยใหคุณสามารถ

อัปเดตเฟรมแวรสําหรับ MINI)
ในการรับPhilips Device Managerออนไลน, 

�� บน PC ของคุณ ไปที่ www.philips.com/
support

ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน

ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง MINI:
�� คมือผใช
�� คําถามที่พบบอย

ภาพรวม
การควบคุม

 
a 

�� กดคางไว: เปดหรือปดเครื่องเลน
�� กด: ยอนกลับหนึ่งระดับหรือออก

b  / 

�� กด: เพิ่ม/ลดระดับเสียง
�� กดคาง: เพิ่ม/ลดระดับเสียงอยางรวดเร็ว

a

b

c

d

e

f

g
h

1 2

http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
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c  / 

�� ในตัวเลือกที่แสดงรายการ:

กด: ขามไปยังตัวเลือกกอนหนา/ถัดไป
�� บนหนาจอการเลน:

กด: ขามไปยังตัวเลือกกอนหนา/ถัดไป
กดคาง: เดินหนา/ยอนกลับอยางรวดเร็วภาย
ในไฟลปจจุบัน

�� กด: เลือกตัวเลือก หรือเริ่ม/หยุดชั่วคราว/กลับ
ไปเลนตอ
กดคาง: แสดงเมนูตัวเลือก

d การแสดงผล

e ชองเสียบ USB สําหรับการชารจไฟและ
ถายโอนขอมูล

f RESET
�� กดทั้งหมดโดยใชปลายปากกาลูกลื่นเมื่อหนา

จอไมตอบสนองตอการกดปุ่ม
g MIC

�� ไมโครโฟน
h 

�� ชองเสียบหูฟง 3.5 มม.

หนาจอหลัก

โหมด เพื่อ

เลนไฟลเสียง

ทําการบันทึกเสียง

หาคลื่นวิทยุ FM;
บันทึกจากวิทยุ FM
ดูไฟลในโฟลเดอร

ปรับแตงการตั้งคาของ MINI

การนาวิเกตจากหนาจอหลัก
�� จากหนาจอหลัก คุณสามารถเขาใชเมนูการ

ใชงานโดยกดปุ่มการนาวิเกต  /  
และ 

�� กด  เพื่อยอนกลับหนึ่งระดับหรือออก

เปด/ปดหนาจอ

ในการประหยัดพลังงาน หนาจอจะปดเองอัตโนมัติหลัง
จากระยะเวลาที่กําหนดลวงหนา ถา 

�� ไมมีการดําเนินการบน MINI.
ในการเลือกระยะเวลา

�� ไปที่ [Settings] > [Backlight]
ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

�� กดปุ่มใดก็ได 
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3 เริ่มตนใชงาน

การชารจไฟ

MINI มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานพอรต 
USB ของคอมพิวเตอรได

1 เลื่อนชองเชื่อมตอ USB:

a กดปุ่มเพื่อปลดล็อคชองเชื่อมตอ USB

b เลื่อนชองเชื่อมตอ USB:

 
2 เชื่อมตอ MINI เขากับ PC

 » คุณจะเขาสโหมดถายโอน 

 
เปดหรือปดเครื่องเลน

กดคางที่  จนกระทั่งเครื่องเลนเปดหรือปด

1 2
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4 เพลง

ถายโอนไลบรารีเพลง PC ของ
คุณไปยังเครื่องเลน

 
คุณสามารถถายโอนเพลงจากไลบรารีสื่อ PC ของคุณ
ไปยัง MINI 
 ไดโดย:

�� ลากและวางไฟลเพลงใน Windows 
Explorer
ดวยวิธีการดังกลาว คุณจะสามารถจัดการ
โฟลเดอรไฟลของคอลเลคชันเพลงของคุณ

ในการลากและวางไฟลเพลงใน Windows 

Explorer

1 เชื่อมตอ MINI เขากับ PC
 » คุณจะเขาสโหมดถายโอน

2 บน PC ใหคลิก คอมพิวเตอรของฉัน หรือ 
คอมพิวเตอร

�� คนหา MINI;
�� คนหาไฟล/โฟลเดอรเพลงที่ตองการ 

3 จากคอมพิวเตอร ลากและวางไฟลสื่อ/
โฟลเดอรเพลงไปยัง 
 MINI

จัดเรียงไฟลเพลงบน PC

จัดเรียงไฟลเพลงตามขอมูลเพลง
ถาไฟลมีขอมูลเพลง (เมตาดาตาหรือแท็ก ID3) ไฟลจะ
ถูกจัดเรียงโดยอัตโนมัติตามขอมูลเพลงบน MINI
เริ่มตนซอฟตแวรการจัดการสื่อเพื่อตรวจสอบหรือ
แกไขขอมูลไฟล ตัวอยางเชน Windows Media 

Player 11

จัดเรียงไฟลเพลงตามโฟลเดอรไฟล

คุณสามารถจัดการไฟลเพลงในโฟลเดอรที่แตกตางกัน
ไดตามตองการ

คนหาเพลงบนเครื่องเลน

คนหาเพลงตามขอมูลเพลง

จากหนาจอหลัก ไปที่ 
  เพื่อคนหาเพลงตามชื่อเพลง (เมตาดาตาหรือแท็ก 
ID3) ในโฟลเดอรที่ตางกัน

คนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล

�� จากหนาจอหลัก ไปที่   เพื่อคนหาเพลงตาม
โฟลเดอรไฟล

�� ใน , กดคางที่  กด  /  และ 
 เพื่อเลือก [สารบาญหลัก]

เลนเพลง

1 กด  หรือ  เพื่อเลือกไฟลเพลง 

2 กด  เพื่อเริ่มเลน 
 » การเลนจะเริ่มเลนจากเพลงปจจุบัน
 » บนหนาจอการเลน คุณจะเห็นขอมูล

ไฟลและสถานะการเลน

3 ระหวางการเลน, 
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�� กด  เพื่อหยุดชั่วคราวและกลับ
ไปเลนตอ 

เพื่อเลือกไฟลเพลงบนหนาจอการเลน
�� กดซๆ ที่  หรือ 

เพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางรวดเร็วในเพ
ลงปจจุบัน

�� บนหนาจอการเลน กดคางที่  หรือ 

เลือกตัวเลือกการเลน

ระหวางการเลนเพลง ใหกดคางที่   เพื่อเลือกตัว
เลือกการเลน
[Repeat]

�� [Normal]: เลนเพลงทั้งหมดตามลําดับ 
�� [Repeat One]: เลนซเพลงปจจุบัน 
�� [Repeat All]: โหมดหมุนทุกเพลง
�� [Shuffle]: เลนทุกเพลงโดยเรียงแบบสม
�� [Intro]: เลนแตละเพลงในโฟลเดอรปจจุบัน

เปนเวลา 10 วินาที
[การตั้งคาEQ]

�� เลือกการตั้งคาเสียงที่กําหนดไวลวงหนา
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5 วิทยุ FM
หมายเหตุ

 � เสียบหูฟงที่ใหมาเมื่อตองการจูนหาคลื่นสถานีวิทยุ หูฟง
ทําหนาที่เปนสายอากาศอีกดวย เพื่อการรับสัญญาณ
ไดดีขึ้น ใหขยับสายหูฟงไปในทิศทางตางๆ กัน

การจูนสถานีวิทยุ

หาคลื่นอัตโนมัติ

ในการจูนวิทยุเปนครั้งแรก ใหเริ่มคนหาคลื่นอัตโนมัติ
เพื่อคนหาสถานี

1 ใน  , กดคางที่  จากนั้นกด  / 
 และ  เพื่อเลือก [Auto Search]

 » สถานีที่มีถูกจัดเก็บเปนสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

2 กด  ซๆ เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไวลวงหนา 

เคล็ดลับ

 � เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ (ตัวอยางเชน เปลี่ยนเมืองหรือ
ประเทศ) รีสตารทหาคลื่นอัตโนมัติเพื่อการรับสัญญาณ
ที่ดีขึ้น

หาคลื่นดวยตนเอง
ใชการจูนดวยตนเองเพื่อคนหาความถี่หรือสถานี
�� บนหนาจอการเลน กดคางที่  หรือ 

 » คุณจูนไปยังสถานีที่อยถัดไปจากความถี่
ในปจจุบัน 

�� สําหรับการหาคลื่น กด  หรือ   
ซๆ 

จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

1 การหาคลื่นสถานีวิทยุ

2 บนหนาจอการเลนวิทยุ กดคางที่ 
  จากนั้น กด  /  และ  
เพื่อเลือก[Save]

 » สถานีปจจุบันถูกเก็บเปนตั้งไวลวงหนา
ในการลบสถานีที่ตั้งไวลวงหนาปจจุบัน

�� บนหนาจอการเลนวิทยุ กดคางที่   จาก
นั้น กด  /  และ  เพื่อ
เลือก[Delete]

ในการลบสถานีที่ตั้งไวลวงหนาทั้งหมด
�� บนหนาจอการเลนวิทยุ กดคางที่   จาก

นั้น กด  /  และ  เพื่อ
เลือก[Delete all]
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6 การบันทึก

บันทึกเสียงพูด/เสียง

1 จากหนาจอหลัก, เลือก 
 » หนาจอการบันทึกจะปรากฏขึ้น 

2 ตรวจสอบใหแนใจวาไมโครโฟนอยใกลกับแหลง
เสียงที่จะบันทึก

  
3 กด  เพื่อบันทึกหรือหยุดชั่วคราว
4 กด  เพื่อบันทึกเสียงที่บันทึก

 » เสียงที่ตองการไดถูกบันทึกไวในเครื่อง
เลนแลว (รูปแบบชื่อไฟล: RECXXX, ซึ่ง 
XXX คือหมายเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสราง
ขึ้นโดยอัตโนมัติ)

เคล็ดลับ

 � ไปยังหนาจอหลัก คุณสามารถคนหาการบันทึกของ
คุณใน 

การบันทึกจากวิทยุ FM

1 การหาคลื่นสถานีวิทยุ 

2 บนหนาจอการเลนวิทยุ กดคาง  จากนั้น กด 
 /  และ  เพื่อเลือก [Record]

 » คุณจะเริ่มการบันทึกจากวิทยุ FM

MIC

3 กด  เพื่อบันทึกหรือหยุดชั่วคราว
4 กด  เพื่อบันทึกเสียงที่บันทึก

 » เสียงที่ตองการไดถูกบันทึกไวในเครื่อง
เลนแลว (รูปแบบชื่อไฟล: RECXXX, ซึ่ง 
XXX คือหมายเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสราง
ขึ้นโดยอัตโนมัติ)

เคล็ดลับ

 � ไปยังหนาจอหลัก คุณสามารถคนหาการบันทึกของ
คุณใน 

ฟงเสียงที่บันทึก

1 จากหนาจอหลัก, เลือก 

2 กด  หรือ  เพื่อเลือกการบันทึก 

3 กด  เพื่อเริ่มเลน
4 บนหนาจอการเลน กดคาง  เพื่อเลือกตัว

เลือกการเลน
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7 มุมมองโฟลเดอร

ไปที่  เพื่อดูและเลนไฟลเพลงที่จัดเก็บไวในเครื่อง
เลน
เสียงบันทึกสถานีวิทยุ: สําหรับการบันทึกเสียงและ
วิทยุ FM บนเครื่องเลน
ในการคนหาไฟลที่คุณถายโอนใน Windows 

Explorer
�� คนหาไฟลที่คุณจัดระเบียบใน Windows 

Explorer บน PC 
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8 การตั้งคา

ใน [Settings], เลือกตัวเลือกของคุณสําหรับเครื่องเลน
1 กด  /  เพื่อเลือกตัวเลือก
2 กด  เพื่อยืนยัน

แบ็คไลท

หนาจอจะเขาสโหมดพัก หากไมมีการดําเนินการ
ใหมๆ บน MINI หากเกินระยะเวลาที่กําหนดลวงหนา 
หนาจอพักจะปดลงโดยอัตโนมัติ เพื่อเปนการประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่ ใหเลือกตั้งระยะเวลาใหต 
เพื่อตั้งคาระยะเวลา:

�� ใน [Backlight], เลือกระยะเวลา 
 » หากเกินระยะเวลาที่เลือกไว หนา

จอไมใชงานจะปดโดยอัตโนมัติ 

ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน
�� กดปุ่มใดก็ได 

ภาษา

ใน [Language], เลือกภาษาสําหรับเครื่องเลน

เวอรชัน

ใน [version] ตรวจสอบเวอรชันเฟรมแวรเมื่อคุณ
อัพเดตเฟรมแวรจากเว็บไซตฝายสนับสนุน 

รีเซ็ต

ใน [Reset], เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน ไฟลที่ถาย
โอนไปยังเครื่องเลนจะถูกเก็บไว
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9 อัพเดต
เฟรมแวรผาน 

Philips Device 

Manager

ติดตั้ง Philips Device Manager

  
1 เชื่อมตอ MINI เขากับ PC
2 บน PC, เลือก My Computer (คอมพิวเตอรของ

ฉัน)(Windows XP / Windows 2000) / 
Computer  (คอมพิวเตอร) (Windows Vista / 
Windows 7)

3 คลิกไอคอน Philips GoGEAR MINI ดับเบิล
คลิก installer.exe

4 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร 
ใหเสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ

 � ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน

ตรวจสอบการอัพเดตเฟรมแวร

1 ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอ PC กับอินเตอรเน็ต
แลว

2 เรียกใช Philips Device Manager
 » กลองโตตอบจะปรากฏขึ้น

3 เชื่อมตอ MINI  เขากับคอมพิวเตอรของคุณ
 » เมื่ออุปกรณเชื่อมตอแลว ขอความ 

"SA4MINXX" จะปรากฏขึ้นในบนกลองขอ
ความ 

 » คุณสามารถคนหาเวอรชันเฟรมแวรปจจุบัน
ของอุปกรณได 

  
4 หากตองการตรวจสอบการอัปเดตเฟรมแวร 

a ปดกลองโตตอบของ Philips Device 
Manager

b ที่ดานลางของหนาจอคอมพิวเตอร คลิก
ขวา  แลวเลือก ตรวจสอบเพื่ออัพเดต
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 » Philips SA4MINXX Device 

Manager จะตรวจสอบการอัพเดตจาก
อินเตอรเน็ต

อัพเดตเฟรมแวร

1 เมื่อพบการอัพเดตเฟรมแวร ใหปฏิบัติตามคํา
แนะนําบนหนาจอเพื่อทําการดาวนโหลดและติด
ตั้งเฟรมแวร 

2 ยกเลิกการเชื่อมตอ MINI จากคอมพิวเตอร
 » MINI จะรีสตารทหลังจากกา

รอัพเดตเฟรมแวรและพรอมสําหรับการ
ใชงานอีกครั้ง
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10 วิธีแกไขปญหา

หาก MINI ทํางานผิดปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณ
สามารถรีเซ็ตเครื่องไดโดยขอมูลไมสูญหาย:
ฉันจะรีเซ็ต MINI ไดอยางไร
 � ใหเสียบปลายปากกา หรือวัตถุอื่น ลงในชองรี

เซ็ตที่อยตรงดานลางของ MINI กดคางไวจนกวา
เครื่องเลนจะปด

 � หากตัวเลือกรีเซ็ตดังกลาวทํางานไมสําเร็จ ใหทํา
ตามขั้นตอนแกไข MINI ดวย Philips Device 
Manager ดังนี้

1 บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหเลือก เริ่ม > 
โปรแกรม > Philips 

 > Philips MP3 player > GoGear 

SA4MINXX Device Manager เพื่อเริ่ม 
Philips Device Manager

2 ปด MINI กอนที่คุณจะดําเนินการตอ
3 กดปุ่มปรับระดับเสียง 

  คางไวขณะคุณเชื่อมตอ MINI กับเครื่อง
คอมพิวเตอร

4 กดปุ่มคางไวจนกวา Philips Device Manager 
จะเห็น MINI และเขาสโหมดการกคืน

5 ที่คอมพิวเตอร ใหคลิกปุ่ม Repair (ซอมแซม) 
และทําตามคําแนะนําของ Philips Device 

Manager เพื่อทําตามขั้นตอนการกคืนใหเสร็จ
สมบูรณ

6 เมื่อทําการกคืนเสร็จสมบูรณแลว ใหยกเลิกการ
เชื่อมตอ MINI จากเครื่องคอมพิวเตอร

7 ปด MINI และเปดใหม



18 TH

11 ขอมูลทางเทคนิค

เปด/ปด
�� แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ภายในแบบชารจไฟ

ได 95 mAh Li-ion Polymer
�� เวลาเลน¹ 

เสียง (.mp3): นานถึง 8 ชั่วโมง
วิทยุ: นานถึง 3.5 ชั่วโมง

ซอฟตแวร

�� Philips Device Manager
การเชื่อมตอ

�� หูฟง 3.5 มม. 
�� USB 2.0 ความเร็วสูง

เสียง
�� การแบงชอง: 40 dB
�� การตอบสนองตอความถี่: 20-20,000 Hz
�� พลังขับเสียง: 10.0 mW
�� อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: >= 85 dB

การเลนเสียง
รูปแบบที่รองรับ:

�� MP3
อัตราบิต: 8-320 kbps

�� WMA (ไมมีการปกปองสิทธิ์)
อัตราบิต: 5-192 kbps

�� WAV
สื่อจัดเก็บขอมูล
ความจุหนวยความจําภายใน²:

�� SA4MIN02 2 GB NAND Flash
�� SA4MIN04 4 GB NAND Flash

ถายโอนสื่อ³
�� Windows Explorer (ลากและวาง)

การแสดงผล
�� LCD 128 x 64 พิกเซล

หมายเหตุ

 � ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

 � ¹ แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจํานวนรอบของการชารจที่

จํากัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่และจํานวนรอบของ
การชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและ
การตั้งคา 

 � ² 1GB = 1 พันลานไบต; พื้นที่จัดเก็บจะนอยกวา ความ
จุหนวยความจําอาจไมสามารถใชงานไดทั้งหมด
เนื่องจากมีการสงวนหนวยความจําบางสวนไวสําหรับ
ระบบเครื่องเลน ความจุของการจัดเก็บคํานวณโดยอา
งอิงจากเพลงที่มีความยาว 4 นาทีและใชการเขารหัส
แบบ MP3 128 kbps

 � ³ ความเร็วในการถายโอนขึ้นอยกับระบบปฏิบัติการและ
การกําหนดคาซอฟตแวรของคุณ

ขอกําหนดของ 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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