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1 ขอมูลความ
ปลอดภัยที่สําคัญ

เกี่ยวกับการทํางานและอุณหภูมิการจัดเก็บ


ใชงานในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 0 และ 35ºC
(32 ถึง 95ºF) เสมอ



จัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง -20 และ 45ºC
(-4 to 113ºF) เสมอ



อายุการใชงานแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพอุณห
ภูมิต

การบํารุงรักษาทั่วไป
การแปลเอกสารนี้ใชเพื่อการอางอิงเทานั้น
หากฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไมสอดคลองกัน

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

ฉบับภาษาอังกฤษเปนฉบับที่มีผลบังคับใชเหนือกวา
การฟงอยางปลอดภัย
ขอควรระวัง
 ในการหลีกเลี่ยงความเสียหายและการทํางานผิดปกติ:
 อยาใหเครื่องเลนถูกความรอนสูงมากเกินไป ซึ่งเกิดจาก
อุปกรณทําความรอนหรือแสงแดดโดยตรง

แรงดันเอาต์พุตสูงสุดของเครื่องเล่นไม่เกิน
150mV

 หามทําเครื่องเลนตก หรือหามทําใหวัตถุใดๆ ตกลงบน
เครื่องเลนของคุณ

 หามทําเครื่องเลนตกน หามมิใหชองเสียบหูฟง หรือ

ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:
การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรา

ชองใสแบตเตอรี่ถูกนเนื่องจากนที่เขาไปในตัวเครื่อง

ยตอการไดยินของคุณ ผลิตภัณฑนี้สามารถใหเสียง

อาจทําใหตัวเครื่องไดรับความเสียหายรุนแรง

ในชวงระดับความดังที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียการ

 อาจมีสัญญาณรบกวนหากมีโทรศัพทมือถือที่ใชงานใน
บริเวณใกลเคียง

 สํารองไฟลของคุณ ตรวจสอบวาคุณเก็บไฟลตน

ไดยินสําหรับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลา
ไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสียงที่ดังขึ้นมีไวสําหรับ
ผซึ่งอาจประสบกับการสูญเสียการไดยินอยแลว

ฉบับที่คุณดาวนโหลดลงในอุปกรณของคุณ Philips

เสียงอาจจะผิดเพี้ยนได ในชวงระยะเวลาหนึ่งการ

จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดที่เกิดขึ้นกับขอมูล

ปรับการไดยินเสียง “ในระดับที่ฟงสบาย” จะเปนระ

หากผลิตภัณฑไดรับความเสียหาย หรือไมสามา

ดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังการฟงเปนเวลานาน

รถอานขอมูลได

 จัดการ (ถายโอน, ลบ, อื่นๆ) ไฟลเพลงของคุณดวย
ซอฟตแวรเพลงที่ใหมาเทานั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปญ
หาตางๆ

 หามใชสารทําความสะอาดที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล

เสียง “ปกติ” แทจริงแลวอาจเปนเสียงดัง และเปนอัน
ตรายตอการไดยินเสียงของคุณ เพื่อปองกันมิใหเกิด
เหตุการณนี้ ใหคุณตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอด
ภัยกอนที่จะปรับการไดยินเสียง และปลอยไว

แอมโมเนีย เบนซิน หรือ สารที่มีฤทธิ์กัดกรอน

ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:

เนื่องจากสารเหลานี้จะทําใหเครื่องเลนชํารุดเสียหาย

ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต

TH
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ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถ

การทําสําเนาสื่อที่มีการปองกันการทําสําเนา รวมถึง

ไดยินเสียงชัดเจนและรสึกสบาย โดยไมมีความผิด

โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล การกระจายเสียง และ

เพี้ยน

การบันทึกเสียงโดยไมไดรับอนุญาตอาจเปนการ

ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:

ละเมิดลิขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทําผิดทางอาญา

การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง 'ปลอดภัย'

ไมควรนําอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุดประสงคดังกลาว

สามารถกอใหเกิดการสูญเสียการไดยิน

Windows Media และโลโก Windows เปน

ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะ

เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft

และหยุดพักอยางเหมาะสม

Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

ตรวจสอบใหแนใจวาไดทําตามคําแนะนําตอไปนี้เมื่อ
ใชงานหูฟงของคุณ

มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์

ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการ
ไดยินเสียงของคุณ
หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถ
ไดยินเสียงรอบตัวคุณ

Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และ

คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราว

เราขอใหผใชของเรากระทําเชนนั้นดวย

ในสถานการณที่มีแนวโนมวาจะเปนอันตราย

ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น

หามใชหูฟงขณะควบคุมยานพาหนะ ป่นจักรยาน

และ/หรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ

เลนสเก็ตบอรด และอื่นๆ เนื่องจากอาจเปนอันตรา

ลิขสิทธิ์เดิม

ยตอการจราจรและผิดกฎหมายในหลายพื้นที่

การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาต
อาจเปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ

การดัดแปลง

ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ

การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิ

การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิด

ตอาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุปกรณของผใชเปน

ชอบของคุณ

โมฆะ

การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบ
พกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดาวนโหลดไวในเครื่อง

ขอมูลลิขสิทธิ์

คอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุดประสงคเพื่อใชกับ

ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปน

โดเมนสาธารณะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตอง

เครื่องหมายการคาของบริษัทหรือองคกรรายนั้นๆ

เทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสําหรับการใชสวนตัวซึ่ง

การทําสําเนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต

ไมใชเชิงพาณิชย และตองเคารพคําแนะนําในการ

ไมวาจะเปนการดาวนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจาก

ใชลิขสิทธิ์ซึ่งกําหนดโดยเจาของลิขสิทธิ์ของงานนั้น

ซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์และสนธิ

ในที่สุด คําแนะนํานั้นอาจระบุวาหามมิใหมีการคัด

สัญญาระหวางประเทศ

ลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกัน
การคัดลอกซึ่งไมอนุญาตใหทําการคัดลอกเพิ่มเติม ใน
สถานการณเชนนั้น ฟงกชันการบันทึกจะไมทํางาน
และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
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การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ
และเสริมประสบการณผใช Philips ใหนาประทับ
ใจยิ่งขึ้น เพื่อใหเขาใจการใชงานโปรไฟลของอุปก
รณ อุปกรณนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลบางรายการ
ไวในสวนหนวยความจําถาวรของเครื่อง ขอมูลเหลา
นี้ถูกนําไปใชเพื่อระบุและคนหาขอผิดพลาดหรือ
ปญหาตางๆ ที่คุณในฐานะที่เปนผใชอาจประสบ
ขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ เชน ระยะเวลาการ
เลนในโหมดเพลง ระยะเวลาการเลนในโหมดวิทยุ
จํานวนครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จัด
เก็บจะไมแสดงใหเห็นถึงเนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปก
รณหรือแหลงที่ดาวนโหลด ขอมูลที่จัดเก็บบนอุปก
รณจะถูกเรียกดูและนํามาใช เฉพาะเมื่อผใชสงอุปก
รณไปยังศูนยบริการ Philips เทานั้น และเปนไปเพื่อ
การคนหาขอผิดพลาดไดงายขึ้น และปองกันขอผิด
พลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดในการ
รองขอครั้งแรกของผใช
© 2009, Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
 Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
 Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the
distribution.
 Neither the name of the Xiph.
org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission.

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

TH
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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 NONINFRINGEMENT. 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

คําเตือน
 การถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องออกสงผลใหการรับประ
กันเปนโมฆะและสามารถทําใหผลิตภัณฑเสียหายได

 คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการถอดและกําจัดนั้น
เปนขั้นตอนที่สามารถทําไดเมื่อผลิตภัณฑหมดอายุการ
ใชงานแลวเทานั้น

ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟ
ใหมไดภายใต European Directive 2006/66/EC
และคุณไมสามารถทิ้งแบตเตอรี่ดังกลาวรวมกับขยะ
ปกติจากครัวเรือนได

SOFTWARE.

การรีไซเคิลผลิตภัณฑ

เพื่อเปนการปกปองการทํางานและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑของคุณ ใหนําผลิตภัณฑของคุณไป

ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มี

ยังศูนยเก็บรวบรวมแบตเตอรี่อยางเปนทางการ หรือ

คุณภาพสูงในการผลิต และสามารถนําไปรีไซเคิล

ศูนยบริการที่มีผเชี่ยวชาญที่สามารถถอดแบตเตอรี่

หรือนํากลับมาใชใหมได

ตามที่แสดงได

ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีด
ทับอย คือผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European
Directive 2002/96/EC:

หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรด
ศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทิ้ง
ผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพอยางถูกวิธีจะชวยปองกัน

โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ

ไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ

แบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปอง

สุขภาพได

กันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพได
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คําประกาศของสหภาพยุโรป
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกําหนดสัญญาณรบกวน
คลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป
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2 เครื่อง

เอกสารการรับประกันและความปลอดภัย

Safety and Warranty

เลนใหมของคุณ

Before using your set:
Check out details inside this booklet

หมายเหตุ

ภายในกลองมีอะไรบาง

 รูปภาพที่ปรากฏเปนการอางอิงเทานั้น Philips สงวน
สิทธิ์ในการออกแบบ / สีสันของผลิตภัณฑโดยไมตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอ

แจงลวงหนา

ไปนี้:
เครื่องเลน

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่โหลดไปยัง
เครื่องเลน
MUSE มาพรอมกับซอฟตแวรคอมพิวเตอรตอไปนี้:


Philips Songbird (ชวยคุณในกา
รอัพเดตเฟรมแวรของเครื่องเลนและจัดการ
ไลบรารีสื่อของคุณบนพีซีและเครื่องเลน)

ในการรับPhilips Songbirdออนไลน,

หูฟง

 บน PC ใหไปที่ www. philips.com/
Songbird หรือ www.philips.com/
support

สายเคเบิล USB

ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน
ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง MUSE:


คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
Philips GoGear audio player

Quick start guide
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คมือผใช

i ปุ่มปรับระดับเสียง

ภาพรวม

 กด: เพิ่ม/ลดระดับเสียง
 กดคาง: เพิ่ม/ลดความเร็วในการเลน

การควบคุม
a

i

หนาจอหลัก
เมนู

โหมด

เพื่อ

h

เพลง

เลนไฟลเสียง

c

g

วิดีโอ

ชมวิดีโอ

d

f
e

วิทยุ FM

หาคลื่นวิทยุ FM;

b

a

บันทึกจากวิทยุ FM

/
 กดคาง: เปดหรือปดอุปกรณ

รูปภาพ

ดูรูปภาพ

รายการ

บันทึกและเลนเสียงที่บันทึกไว

บันทึก

 กด: ล็อค/ปลดล็อคหนาจอ เพื่อปลดล็อคและ
ลากแถบเลื่อนบนหนาจอ
b หนาจอสัมผัส

หนังสือ

ฟงเพลงจากหนังสือเสียงที่คุณ

เสียง

ดาวนโหลดและถายโอนผาน
ซอฟตแวร AudibleManager

c

ตัวอานขอ

 ยอนกลับหนึ่งระดับ

อานไฟลขอความ (.txt)

ความ
มุมมอง

 ยอนกลับไปยังหนาจอหลัก

ดูไฟลในโฟลเดอร

โฟลเดอร
การตั้งคา

 แสดงเมนูตัวเลือก

ปรับแตงการตั้งคาของ MUSE

d MICRO SD
 ชองเสียบสําหรับการด Micro SD
e RESET
 กดรูนี้โดยใชปลายปากกาลูกลื่นเมื่อหนา
จอไมตอบสนองตอการกดปุ่ม

การนาวิเกตบนหนาจอหลัก
นาวิเกตบนหนาจอหลักเพื่อคนหาหรือใชงานแอปพลิ
เคชัน:

f
 ชองเสียบ USB สําหรับการชารจไฟและ
ถายโอนขอมูล
g MIC
 ไมโครโฟน
h
 ชองเสียบหูฟง 3.5 มม.
TH
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a

b

c

a

d
b

c

e

a แตะเพื่อเริ่มเลนหรือหยุดชั่วคราว
b ดูสถานะการเลน
c แตะเพื่อไปยังไลบรารีเพลง หรือหนาจอ
การเลนวิดีโอหรือวิทยุ
d แตะ

เพื่อแสดงแอปพลิเคชันทั้งหมด

e แตะ

เพื่อแสดงหนาจอหลัก

การปรับแตงหนาจอหลัก
คุณสามารถเปลี่ยนไอคอนบนหนาจอหลักดวยไอคอ
นอื่นๆ ในรายการแอปพลิเคชัน ดวยวิธีนี้ คุณสามารถ
เขาถึงแอปพลิเคชันที่คุณใชงานบอยไดอยางรวดเร็ว

a บนหนาจอหลัก ใหแตะ เพื่อแสดงราย
การแอปพลิเคชันทั้งหมด
b ปลดล็อคไอคอนบนหนาจอหลัก:
 แตะคางบนไอคอนจนกวาจะถูกไฮไลต
c แตะไอคอนที่คุณตองการเพิ่มลงในหนา
จอหลัก
» คุณสับเปลี่ยนตําแหนงของไอคอนสอง
ไอคอน

สลับไปมาระหวางหนาจอ
ในการยอนกลับไปยังหนาจอหลัก
 กด
ในการยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนา
 กด

ซ

การล็อค/ ปลดล็อคหนาจอ
การล็อคหนาจอ MUSE คุณสามารถล็อคการควบคุม
แบบสัมผัสทั้งหมดบนหนาจอ (การควบคุมระดับเสียง
ยังใชงานได) ทั้งนี้ เปนการปองกันการทํางานโดย
ไมไดตั้งใจ
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ล็อคอัตโนมัติ

ระดับของแรงดันเสียง

ระยะเวลาสูงสุด

มากกวา 90 เดซิเบล

30 นาทีตอวัน

[การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาแบ็คไลท]

85 ถึง 90 เดซิเบล

2 ชั่วโมงตอวัน

ในการล็อคหนาจอดวยตนเอง

80 ถึง 85 เดซิเบล

5 ชั่วโมงตอวัน

หลังจากผานระยะเวลาที่กําหนด หนาจอจะสลัวและ
ถูกล็อคอัตโนมัติ ในการตั้งคาระยะเวลา ไปที่ >

 กด /
ในการล็อคหนาจอ

1
2

กด /
ลากตัวเลื่อนบนหนาจอ

เคล็ดลับ
 ¹วิธีการนี้อางอิงตามมาตรฐานในยุโรป (50332-1/2)
 ²ระดับการอางอิงมาจากขอกําหนดขั้นตสําหรับ
สุขภาพและความปลอดภัยที่ขอกําหนดของยุโรป
2003/10/EC กําหนดไวสําหรับการเผยแพรเสียง
ตอบุคคลหนึ่ง

การใชงาน SafeSound

1

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเสียบปลั๊กหูฟงเขากับ
เครื่องเลนแลว

2

บนหนาจอการเลนเพลง ใหกดปุ่มปรับระดับเสียง
» หากคุณเปดฟงกชั่น SafeSound หนาจอ
SafeSound จะแสดงขึ้น

3

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกตัวเลือก:
 แตะ

เพื่อเลือก SafeSound ตัวเลือก

 แตะ

เพื่อดูการแสดงความดันเสียงในหนึ่ง

สัปดาห

SafeSound
ดวยหูฟง SafeSound ชวยใหคุณรับฟงเพลงอยาง
ปลอดภัย
เมื่อคุณฟงเพลงผานหูฟง แรงดันเสียงที่จะสงผานหู
ของคุณจะประมาณ¹ จากคุณสมบัติทางไฟฟาของ
เครื่องเลนและหูฟง จากนั้น การประมาณจะเปรียบ
เทียบกับระดับอางอิง² ของความดันเสียง ดังนั้น
ไอคอนที่มีสีแตกตางกันจะแสดงเพื่อบงบอกสถานะ
ของแรงดันเสียงและระดับของความเสี่ยงตอความ
บกพรองจากการไดยิน
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เคล็ดลับ
 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก SafeSound
โปรดดูที่ 'SafeSound' (โปรดดูที่ 'SafeSound' ใน
หนา 36)

การใชการด Micro SD
ใน MUSE ใหเสียบการด Micro SD (สูงสุด 32 GB)
คุณสามารถขยายขนาดหนวยความจําของ MUSE

ในการคัดลอกหรือยายโฟลเดอร/
ไฟลจากเครื่องเลนไปที่การด SD

1
2

จากหนาจอหลัก ไปที่
ในหนาจอโฟลเดอร/ ไฟล ใหแตะ

และเลือก

[คัดลอก] หรือ [ยาย]
» ชองทําเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นถัดจาก
โฟลเดอรหรือไฟล

3
4

แตะชองทําเครื่องหมายเพื่อเลือกโฟลเดอร/ไฟล
ยืนยันตัวเลือกของคุณเมื่อพรอมท

ในการเลนจากการด SD


จากหนาจอหลัก ใหเลือก , , , หรือ
» คุณสามารถเลนไฟลสื่อที่รองรับจากการด
SD
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3 เริ่มตนใชงาน

การแสดงระดับแบตเตอรี่
หนาจอจะแสดงระดับสถานะแบตเตอรี่โดยประมาณ
ดังตอไปนี้:

การชารจไฟ
100%

75%

50%

25%

0%

MUSE มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานชอง
เสียบ USB ของคอมพิวเตอรได

» หนาจอแสดงแบตเตอรี่กะพริบแสดงวา
แบตเตอรี่ใกลจะหมด เครื่องเลนจะบันทึก

เชื่อมตอเครื่องเลนเขากับ PC โดยใชสายเคเบิล USB

การตั้งคาทั้งหมดไวและจะปดเครื่องภายใน
60 วินาที
หมายเหตุ
 แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจํานวนรอบของการชารจที่
จํากัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่และจํานวนรอบ
ของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงาน
และการตั้งคา

 ภาพแอนิเมชั่นแสดงการชารจจะหยุดลงและ
ไอคอนจะปรากฏขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการชารจ

ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และเพิ่ม
ระยะเวลาในการเลน ใหทําขั้นตอนตอไปนี้บน
MUSE:
หมายเหตุ
 เมื่อคุณเชื่อมตอ MUSE เขากับคอมพิวเตอร จะปรากฏ
ตัวเลือกอยางยอเพื่อเลือก: [ชารจและถายโอน] หรือ

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

[ชารจและเลน] หากไมไดเลือกตัวเลือกใดๆ จะใช
[ชารจและถายโอน]

 ในการเลน MUSE เมื่อคุณชารจไฟ ใหเลือก [ชารจ
และเลน]

เปดหรือปดเครื่องเลน
กดคางที่ / จนกวาเครื่องเลนจะเปดหรือปด

TH
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การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบ
อัตโนมัติ
เครื่องเลนมีคุณสมบัติสแตนดบายและปดเครื่อง
อัตโนมัติ ซึ่งชวยใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
หลังจากอยในโหมดพัก 10 นาที (ไมมีการเลนเพลง
ไมมีการกดปุ่มใดๆ) เครื่องเลนจะปดการทํางาน
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4 เพลง

คนหาเพลงตามขอมูลเพลง
ใน ไลบรารีเพลงจะถูกจัดเรียงตามขอมูลที่กํากับหรือ
แท็ค ID3 ภายใตมุมมองที่แตกตางกัน:

ถายโอนเพลงไปยังเครื่องเลน

[ศิลปน]


เพลงจะถูกจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อ
ศิลปน

คุณสามารถถายโอนไลบรารีสื่อ PC ของคุณไปยัง



MUSE ไดโดย:
 การซิงคผาน Philips Songbird (โปรดดู
ที่ 'ซิงคกับไลบรารีสื่อ PC ผาน Philips

ตัวอักษรของชื่ออัลบั้ม
[อัลบั้ม]


Songbird' ในหนา 38);
ดวยซอฟตแวรการจัดการสื่อ คุณสามารถ
เขาถึงรานเพลงออนไลน สรางรายการเพลง

ในแตละชื่อศิลปน เพลงจะถูกจัดเรียงตามลําดับ

เพลงจะถูกจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อ
อัลบั้ม

[เพลงทั้งหมด]


หรือแกไขคอลเลคชันสื่อตามขอมูลที่กํากับ

เพลงจะถูกจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อ
เพลง

หรือแท็ค ID3
 ลากและวางไฟลสื่อใน Windows

การใชแถบตัวเลือก

Explorer

ใชแถบตัวเลือกเพื่อสลับไปมาระหวางมุมมองไลบรารี

ดวยวิธีการดังกลาว คุณสามารถจัดระเบียบ



ไลบรารี

คอลเลคชันสื่อไดตามโฟลเดอรไฟล
ในการลากและวางไฟลเพลงใน Windows
Explorer

1
2

บนแถบตัวเลือก ใหแตะไอคอนเพื่อเลือกมุมมอง



ในการเปลี่ยนไปเปนมุมมองอื่น ใหแตะบนแถบ
ตัวเลือก

เชื่อมตอ MUSE เขากับ PC
บน PC ใหคลิก คอมพิวเตอรของฉัน หรือ
คอมพิวเตอร
 เลือก MUSE และสรางโฟลเดอรไฟล

3

บน PC ลากและวางไฟลสื่อในโฟลเดอรไฟลบน
MUSE
 หรือลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก
PC ไปที่ MUSE

คนหาเพลงบนเครื่องเลน
ใน MUSE คุณสามารถคนหาเพลงดวยขอมูลเพลงหรือ
รายการเพลง

TH
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ในการเลนจากคอลเลคชันเดียวกัน

1
2

แตะคางที่อัลบั้มหรือเพลง
บนหนาจอปอปอัพ ใหเลือกตัวเลือกเพื่อแสดง
เพลงทั้งหมดจากศิลปนหรืออัลบั้มเดียวกัน

3

แตะเพลงเพื่อเริ่มเลน

เลือกตัวเลือกการเลน
เมื่อคุณเลนเพลง ใหเลือกตัวเลือกการเลนบนหนาจอ
การเลน
แสดงหนาจอการเลน


ในระหวางที่เลนเพลง ใหแตะ

เพื่อแสดงหนา

จอการเลน

คนหาเพลงตามรายการเพลง
ใน ใหแตะ บนแถบตัวเลือก คุณสามารถคนหา:
 รายการเพลงที่คุณถายโอนมาจากไลบรารี
สื่อของ PC หรือ
 รายการเพลงแบบพกพาที่คุณสรางบนเครื่อง
เลน (โปรดดูที่ 'สรางรายการเพลงแบบพก
พา' ในหนา 19)

เลนเพลง
ในการเริ่มเลนจากเพลง

1
2

เลือกเพลง
แตะเพลงเพื่อเริ่มเลน

ในการเลนทั้งศิลปน อัลบั้ม หรือรายการเพลง

1
2

แตะคางที่ศิลปน อัลบั้ม หรือรายการเพลง
บนหนาจอปอปอัพ ใหเลือก [เลน]

» บนหนาจอการเลน คุณสามารถเห็นไอคอน
ตัวเลือกการเลนและ Album Art (หากมี)
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ในการซอนหนาจอการเลน
 แตะ
เลือกตัวเลือกการเลน
ในหนาจอการเลน แตะไอคอนเพื่อเลือกตัวเลือกการ
เลน:
/
 แตะเพื่อเลน/หยุดเลนชั่วคราว
/
 แตะเพื่อขามเพลง;


กดคางเพื่อคนหาภายในเพลงปจจุบัน

 แตะหนึ่งครั้งเพื่อเลือกตัวเลือกซ:
 [จํากัดระดับเสียง]

ซทั้งหมด: แตะเพื่อเลนซเพลงทั้งหมดใน
โฟลเดอรปจจุบัน

ตั้งคาระดับเสียงสูงสุดตามที่คุณตองการ ใน

เลนซหนึ่งเพลง: แตะเพื่อเลนซเพลงปจ

การล็อคการจํากัดความดัง ใหตั้งคารหัสผาน

จุบัน

ใน [ล็อคการจํากัดความดัง]
เคล็ดลับ

 แตะเพื่อเลนเพลงทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุ
บันโดยการสม

 เมื่อคุณเลือก [FullSound] และ [การปรับแตงเสียง]
ตัวใดตัวหนึ่ง อีกหนึ่งตัวเลือกจะปดการทํางาน

การเลือกตัวเลือกเสียง

1
2

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเสียบปลั๊กหูฟงเขากับ
เครื่องเลนแลว

สรางรายการเพลงแบบพกพา

แตะ

บน MUSE คุณสามารถสรางรายการเพลงสําหรับการ

เพื่อเลือกตัวเลือก

 [FullSound]

เดินทางไดหารายการ

เรียกคืนรายละเอียดโซนิคที่สูญเสียจากการ

สรางรายการเพลงแบบพกพา

บีบอัดเพลง (เชน MP3, WMA)

1
2

 [การปรับแตงเสียง]
ลากปุ่มการนาวิเกตบนหนาจอเพื่อเลือกการ

บนแถบตัวเลือก ใหแตะ
แตะ

และเลือก [สราง 'รายการเลนพก

ติดตัว' ใหม]

ตั้งคาเสียง

» รายการเพลงแบบพกพาก็จะถูกสรางขึ้น
เพิ่มเพลงในรายการเพลงแบบพกพา

1
2

เลือกหรือเลนเพลง
บนรายการเพลงหรือหนาจอการเลน
 แตะ

และเลือก [เพิ่มในรายการเพลง]
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» รายการเพลงจะปรากฏขึ้น

3

แตะเพื่อเลือกรายการเพลง ยืนยันเมื่อพรอมท

ลบเพลง
ในการลบศิลปน, อัลบั้ม หรือเพลง

1

บนแถบตัวเลือก ใหเลือก ,
หรือ

2
3

แตะ

และเลือก [ลบ]

แตะชองทําเครื่องหมายเพื่อเลือกตัวเลือกของคุณ:
 เลือกศิลปนเพื่อลบอัลบั้มและเพลงทั้งหมดที่
อยในศิลปน;
 เลือกอัลบั้มเพื่อลบเพลงทั้งหมดที่อยใน
อัลบั้ม หรือ
 เลือกเพลง

4

แตะ [ลบออก [X] รายการ] ([X] คือจํานวน
เพลงที่เลือก)
» ลบรายการที่เลือกแลว

ในการลบเพลงปจจุบันบนหนาจอการเลน

1
2

แตะ

และเลือก [ลบ]

ยืนยันเมื่อพรอมท
» ลบเพลงปจจุบันแลว

ในการลบรายการเพลงแบบพกพา

1
2

บนแถบตัวเลือก ใหแตะ
แตะ

และเลือก [ลบรายการเลน]

» รายการเพลงจะปรากฏขึ้น

3
4

แตะชองทําเครื่องหมายเพื่อเลือกรายการเพลง
ยืนยันเมื่อพรอมท
» ลบรายการเพลงที่เลือกแลว
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5 วิดีโอ
การถายโอนวิดีโอไปยังเครื่อง
เลน

การเลนวิดีโอ
1
2

ในวิดีโอไลบรารี เลือกเพื่อคนหาวิดีโอ
แตะวิดีโอ
» การเลนจะเริ่มเลนจากวิดีโอปจจุบัน
» หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น

ถายโอนวิดีโอจากไลบรารี PC ของคุณไปยังเครื่องเลน
(โปรดดูที่ 'ถายโอนเพลงไปยังเครื่องเลน' ในหนา 17)

คนหาวิดีโอบนเครื่องเลน
ใน ไลบรารีวิดีโอถูกจัดเรียงตามชื่อวิดีโอ

เลือกตัวเลือกการเลน
ในหนาจอการเลน แตะไอคอนเพื่อเลือกตัว
เลือกการเลน:
 หากจําเปน ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงไอคอน
/
 แตะเพื่อเลน/หยุดเลนชั่วคราว
/
 แตะเพื่อขามชื่อ;
 กดคางเพื่อคนหาภายในชื่อปจจุบัน


จากหนาจอหลัก ไปที่

/
 แตะเพื่อสลับไปมาระหวางหนาจอเต็มและ

» ไฟลวิดีโอจะแสดงตามโฟลเดอรตามลําดับ

มุมมองปกติ

ตัวอักษร
» สําหรับวิดีโอที่คุณไมเคยดู จะมีเครื่องหมาย

 แตะเพื่อเลือกความสวางของหนาจอ

สีสมปรากฏขึ้นที่ดานบนซายของอารตเวิรค

การเลือกตัวเลือกเสียง


ในหนาจอการเลน กด

เพื่อเลือก Surround

for movies (เสียงเซอรราวดสําหรับการเลนภา
พยนตร)

TH
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การลบวิดีโอ
1

ไปที่
» รายการไฟลวิดีโอจะแสดงขึ้น

2

แตะ
และเลือก [ลบวิดีโอ]

3
4

แตะชองทําเครื่องหมายเพื่อเลือกตัวเลือก
ยืนยันเมื่อพรอมท
» ลบรายการที่เลือกแลว

หรือ
 เลนวิดีโอ แตะ
และเลือก [ลบวิดีโอ]
» ลบวิดีโอปจจุบันแลว

22

TH

6 วิทยุ FM

เคล็ดลับ
 เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ (ตัวอยางเชน เปลี่ยนเมืองหรือ
ประเทศ) รีสตารทหาคลื่นอัตโนมัติเพื่อการรับสัญญาณ

หมายเหตุ

ที่ดีขึ้น

 เสียบหูฟงที่ใหมาเมื่อตองการจูนหาคลื่นสถานีวิทยุ หูฟง
ทําหนาที่เปนสายอากาศอีกดวย เพื่อการรับสัญญาณ
ไดดีขึ้น ใหขยับสายหูฟงไปในทิศทางตางๆ กัน

หาคลื่นดวยตนเอง
ใชการจูนดวยตนเองเพื่อคนหาความถี่

1

การจูนสถานีวิทยุ

เปลี่ยนไปเปนหนาจอการเลน
/

 แตะ

เพื่อแสดงหรือซอนหนาจอ

การเลน

หาคลื่นอัตโนมัติ

1

จากหนาจอหลัก ไปที่
» สถานีที่คุณเปดฟงลาสุดจะเริ่มเลน

2

ในการเลือกสถานีที่ตั้งไวลวงหนา แตะ

เพื่อ

เลือกมุมมองไลบรารี แตะเพื่อเลนสถานีที่ตั้ง
ไวลวงหนา

2

ในหนาจอการเลนวิทยุ ใหคนหาความถี่:
 แตะ

3

/

บนแถบความถี่

ในการเปด/ปดวิทยุ แตะ

จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา
ภายใน MUSE คุณสามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวง

3

ในการรีสตารทหาคลื่นอัตโนมัติ กด

และเลือก

[หาคลื่นอัตโนมัติ]
» สามารถจัดเก็บไดถึง 30 สถานี เพื่อแทนที่
สถานีที่ตั้งไวลวงหนาเดิม

4

ในการเปด/ปดวิทยุ แตะ

หนาไดถึง 30 สถานี

1
2

การหาคลื่นสถานีวิทยุ
บนหนาจอการเลนวิทยุ กด

และเลือก [บันทึก

สถานีที่ตั้งไว]
» รายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนาจะแสดงขึ้น
TH
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3

แตะตําแหนงเพื่อบันทึกสถานี ยืนยันเมื่อพรอมท
» สถานีปจจุบันถูกบันทึกไปที่ตําแหนงที่เลือก

ในการลางสถานีที่ตั้งไวลวงหนาทั้งหมด
 กด

และเลือก [ลบสถานีที่ตั้งไวลวง

หนาทั้งหมด]
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7 รูปภาพ

การใชแถบตัวเลือก
ใชแถบตัวเลือกเพื่อสลับไปมาระหวางมุมมองไลบรารี


ถายโอนภาพไปยังเครื่องเลน

บนแถบตัวเลือก ใหแตะไอคอนเพื่อเลือกมุมมอง
ไลบรารี



ในการเปลี่ยนไปเปนมุมมองอื่น ใหแตะบนแถบ
ตัวเลือก

ถายโอนภาพจากไลบรารีสื่อ PC ของคุณไปยังเครื่อง
เลน (โปรดดูที่ 'ถายโอนเพลงไปยังเครื่องเลน' ใน
หนา 17)

การคนหารูปภาพบนเครื่องเลน
ใน ไลบรารีภาพถูกจัดการตามอัลบั้ม (หรือ
โฟลเดอรไฟล) และภาพขนาดเล็ก

การเลนภาพ
1

ใน ใหแตะเพื่อเลนภาพที่เลือก
» หนาจอการเลนภาพจะปรากฏขึ้น

2

เลื่อนไปดานซาย/ ขวาเพื่อเลือกภาพ

เลือกตัวเลือกการเลน
ในหนาจอการเลน แตะไอคอนเพื่อเลือกตัว
เลือกการเลน:
 หากจําเปน ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงไอคอน

TH
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/
 แตะเพื่อเริ่มเลน/หยุดชั่วคราว/เลนภาพ
สไลดตอ
/
 แตะเพื่อขามภาพ
 แตะเพื่อหมุนภาพ
เลือกการตั้งคาภาพสไลด
บนหนาจอไลบรารี่หรือการเลน แตะ

และ

เลือก[การตั้งคาภาพสไลด]:
 [เวลาตอสไลด]
เลือกรอบเวลากอนที่ภาพสไลดหนึ่งจะ
เปลี่ยนเปนอีกภาพหนึ่ง

การลบรูปภาพ
1
2

เลนภาพ

26
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บนหนาจอการเลน แตะ

และเลือก [ลบภาพ]

8 รายการบันทึก

/

แตะเพื่อเริ่ม, หยุดชั่วคราว หรือกลับไป
บันทึกตอ
แตะเพื่อหยุดการบันทึก

ทํารายการบันทึกเสียง

» รายการบันทึกจะถูกบันทึกที่ >
ดวย คุณสามารถบันทึก:

Recordings (รายการบันทึก) > VOICE



เสียงผานไมโครโฟนที่มีในตัว; หรือ

(เสียง) (รูปแบบชื่อไฟล: VOICEXXX.



รายการวิทยุที่เลนบน MUSE

WAV ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสียงที่บันทึก
ซึ่งจะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ)

การบันทึกเสียงพูด

1
2
3

4

แตะ

เพื่อสลับไปยังไลบรารีการบันทึก

จากหนาจอหลัก ไปที่
ตรวจสอบใหแนใจวาไมโครโฟนอยใกลกับแหลง

การบันทึกจากวิทยุ FM

เสียง

การบันทึกรายการวิทยุเมื่อคุณฟงวิทยุ FM

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเริ่ม หยุดชั่วคราว

1
2

หรือหยุดการบันทึก:
 หากจําเปน ใหแตะ

เพื่อเปลี่ยน

การหาคลื่นสถานีวิทยุ
บนหนาจอการเลนวิทยุ ใหแตะ

> [เริ่มการ

บันทึกวิทยุ FM]

ไปเปนหนาจอการบันทึก

» คุณเปลี่ยนไปเปนหนาจอการบันทึก

3

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเริ่ม, หยุดชั่วคราว
หรือหยุดการบันทึก

/

แตะเพื่อเริ่ม, หยุดชั่วคราว หรือกลับไปบัน
ทึกตอ
แตะเพื่อหยุดการบันทึก
» รายการบันทึกจะถูกบันทึกที่ > รายการ
บันทึก > FM (รูปแบบชื่อไฟล: FMXXX.
WAV ซึ่ง XXX คือหมายเลขการบันทึกที่
ถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ)

TH
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เลนรายการบันทึก
1
2

จากหนาจอหลัก ไปที่
แตะการบันทึกเพื่อเริ่มเลน
 หากจําเปน ใหแตะ

เพื่อเปลี่ยนไปเปน

ไลบรารีการบันทึก

3

แตะ

28
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/ เพื่อหยุดเลนชั่วคราว/เลนตอ

9 หนังสือเสียง
จากหนาจอหลัก เลือก

เพื่อเลนหนังสือในรูปแบบ

เสียงที่คุณดาวนโหลดมาจาก www.audible.com

การซิงคหนังสือเสียงกับเครื่อง
เลน

 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอไปจนเสร็จสิ้น
การติดตั้ง

การดาวนโหลดหนังสือเสียงลงบน PC

1
2
3

เชื่อมตอ PC ของคุณไปยังอินเตอรเน็ต
เริ่มใช AudibleManager ใน PC ของคุณ
บน AudibleManager คลิกปุ่ม My Library
Online (ไลบรารีออนไลนของฉัน) เพื่อเชื่อมตอ
ไปยัง www.audible.com

ดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวร AudibleManager
จาก www.audible.com ลงบน PC คุณสามารถทําสิ่ง

4

 ล็อกอินโดยใชแอคเคาทของคุณที่ www.

เหลานี้ได ผานทางซอฟตแวร

audible.com

 ดาวนโหลดหนังสือเสียงจาก www.audible.

 ดาวนโหลดหนังสือเสียงในรูปแบบของ

com ลงบนไลบรารีของหนังสือเสียง ของ

หรือ

PC

» หนังสือที่ดาวนโหลดมาจะเพิ่มไปยัง

 ซิงคหนังสือเสียงกับเครื่องเลน

ไลบรารีบน
AudibleManager ของคุณโดย

การติดตั้ง AudibleManager ลงบน PC

1
2

อัตโนมัติ

เชื่อมตอ PC ของคุณไปยังอินเตอรเน็ต
ดาวนโหลดซอฟตแวร AudibleManager

การซิงคกับเครื่องเลน

สําหรับเครื่องเลน MP3/ MP4

1
2

www.audible.com

3

เลือกและดาวนโหลดหนังสือเสียง:

ติดตั้งซอฟตแวรลงบน PC:

เชื่อมตอเครื่องเลนกับ PC รอจนกวา
AudibleManager จะจดจําเครื่องเลน

 บนหนาจอการตั้งคา เลือก Philips GoGear

 ตองแนใจวาเลือก [MTP] บนเครื่องเลนใน

(เฉพาะบางรนเทานั้น) จากรายการแบบด
รอปดาวนของอุปกรณ;

เริ่มใช AudibleManager ใน PC ของคุณ

> [การตั้งคาการเชื่อมตอ PC] แลว

3

ใน AudibleManager คลิก Add to Device
(เพิ่มไปยังอุปกรณ)
 เมื่อคุณเชื่อมตอเครื่องเลนกับ
AudibleManager เปนครั้งแรก
ใหเปดใชงานเครื่องเลนเมื่อพรอมท

TH
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3

แตะ

เพื่อแสดงหนาจอการเลน

ในการเลนจากบทภายในหนังสือปจจุบัน

1

บนหนาจอการเลน แตะอารตเวิรคของหนังสือ
 หรือกด

แลวเลือก [โหมดการนาวิเกต]

> [บท]
» บนหนาจอปอปอัพรายการบทจะแสดงขึ้น
» ไอคอนการเลนจะอยถัดจากบทปจจุบัน

ในการตรวจสอบหนังสือเสียงที่โอนไปยังเครื่อง

2

เลน
ดูหนาตางเครื่องเลนใน AudibleManager
 หากจําเปน, คลิก Refresh Device (รีเฟรช
อุปกรณ)

คนหาหนังสือเสียงบนเครื่อง
เลน
ใน

ไลบรารีหนังสือเสียงถูกจัดเรียงตามชื่อหนังสือ

การเลนหนังสือเสียง
1

ในไลบรารี่หนังสือเสียง ใหเลือกและคนหา
หนังสือเสียง

2

แตะหนังสือนี้
» หนังสือปจจุบันจะเริ่มเลน

30
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แตะที่บท
» การเลนจะเริ่มเลนจากบทนี้
 ในการกลับไปยังหนาจอการเลน ใหแตะ
ปดหนาจอปอปอัพ

ในการลบบคมารค

เลือกตัวเลือกการเลน

และเลือก

 บนหนาจอการเลน แตะ

[บคมารค] > [ลบบคมารค] แตะตัวเลือก

ในหนาจอการเลน แตะไอคอนเพื่อเลือกตัว
เลือกการเลน:

ในการเพิ่มบคมารค

/
 แตะเพื่อเลน/หยุดเลนชั่วคราว



บนหนาจอการเลน แตะ
» บคมารคจะถูกเพิ่มไปที่เวลาการเลนปจจุบัน

/
 แตะเพื่อขามบท

ในการเลนจากเวลาเลนที่บคมารคไว

 กดคางเพื่อคนหาภายในหนังสือปจจุบัน



/

บนหนาจอการเลน กด

และเลือก [บคมารค]

> [ไปที่บคมารค] แตะตัวเลือก
 แตะเพื่อเลือกความเร็วในการเลน
ในการลบบคมารค

 หรือกด
แลวเลือก [ความเร็วในการเลน]



บนหนาจอการเลน กด

และเลือก [บคมารค]

> [ลบบคมารค] แตะตัวเลือก
 การเพิ่มบคมารคไปที่เวลาเลนปจจุบัน

ลบหนังสือเสียง

เคล็ดลับ
 เมื่อคุณแตะ

/

เพื่อขามไปที่บทกอนหนานี้หรือ

บทตอไป การเลนจะเริ่มจากจุดที่คุณหยุดครั้งสุดทาย

1

ในมุมมองไลบรารี ใหแตะ

แลวเลือก [ลบ

หนังสือเสียง]

ในบทดังกลาว

เพื่อซอนหนาจอ

 หากจําเปน ใหแตะ
การเลน

การใชบคมารค
คุณสามารถเพิ่มบคมารคไดถึง 10 ครั้งในเวลา

2
3

แตะชองทําเครื่องหมายเพื่อเลือกตัวเลือก
ยืนยันเมื่อพรอมท
» ลบรายการที่เลือกแลว

การเลนบนหนังสือเสียง เริ่มเลนจากเวลาเลนที่
บคมารคไวตามที่ตองการ

หรือ

ในการเพิ่มบคมารค



บนหนาจอการเลน กด

> [ลบหนังสือเสียง]

» หนังสือเสียงปจจุบันถูกลบออกจากเครื่อง

 บนหนาจอการเลน แตะ
» บคมารคจะถูกเพิ่มไปที่เวลาการเลนปจ

เลนแลว

จุบัน
ในการเลนจากเวลาเลนที่บคมารคไว
 บนหนาจอการเลน แตะ

และเลือก

[บคมารค] > [ไปที่บคมารค] แตะตัว
เลือก

TH
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10 ตัวอานขอความ
ไปที่ เพื่อเลนไฟลขอความ (.txt) จากไลบรารีสื่อ
บนเครื่องเลน

เพิ่มไฟลขอความไปที่เครื่อง
เลน
1
2

เชื่อมตอ MUSE กับคอมพิวเตอร
บน PC ใหคลิก คอมพิวเตอรของฉัน หรือ

3

เลื่อนนิ้วของคุณไปดานซาย/ขวาเพื่อเปลี่ยนหนา

คอมพิวเตอร
 เลือก MUSE และสรางโฟลเดอรไฟล

3

บน PC ลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลบน
MUSE
 หรือลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก
PC ไปที่ MUSE

อานไฟลขอความ
1
2

จากหนาจอหลัก ไปที่
» ไฟลขอความจะปรากฏขึ้น

เพิ่ม/ลดขนาดตัวอักษร

ใหเลื่อนนิ้วขึ้น/ลงเพื่อเลือกผานรายการตัวเลือก

1

แตะตัวเลือกเพื่อเริ่มเลน

บนหนาจอการเลน ใหแตะบนหนาจอเพื่อแสดง
แถบตัวเลือก

2
3

บนแถบตัวเลือก ใหแตะ

ในการซอนแถบตัวเลือก ใหแตะบนหนาจออีก
ครั้ง

32
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เพื่อเลือกตัวเลือก

เปลี่ยนความสวาง

1

บนหนาจอการเลน ใหแตะบนหนาจอเพื่อแสดง
แถบตัวเลือก

2

บนแถบตัวเลือก ใหแตะ

เพื่อเลือกตัวเลือก

ลบไฟลขอความ
1

จากหนาจอหลัก ไปที่
» ไฟลขอความจะปรากฏขึ้น

2
3
4

แตะ

และเลือก [ลบ]

แตะชองทําเครื่องหมายเพื่อเลือกตัวเลือก
ยืนยันเมื่อพรอมท
» ลบรายการที่เลือกแลว

TH
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11 มุมมองโฟลเดอร
ไปที่ เพื่อดูและเลนไฟลสื่อจากหนวยความจํา
ภายในและการด SD บนเครื่องเลน
คุณสามารถคนหาโฟลเดอรตอไปนี้บนหนวยความจํา
ภายใน
เพลง: สําหรับไฟลเพลงที่คุณซิงคกับเครื่องเลน;
วิดีโอ: สําหรับไฟลวิดีโอที่คุณซิงคกับเครื่องเลน;
รายการเพลง: สําหรับรายการเพลงที่คุณซิงคกับ
เครื่องเลน และรายการเพลงแบบพกพาที่คุณสรางบ
นเครื่องเลน
รายการบันทึก: สําหรับเสียงหรือรายการบันทึกวิทยุ
*FM ที่คุณบันทึกบนเครื่องเลน
บริการ: สําหรับหนังสือเพลงที่คุณซิงคกับเครื่อง
เลนผาน AudibleManager
ในการคนหาไฟลที่คุณถายโอนใน Windows
Explorer
 คนหาไฟลที่คุณจัดระเบียบใน Windows
Explorer บน PC
หมายเหตุ
 *คุณสมบัติการบันทึกวิทยุ FM มีในบางรนเทา
นั้น โปรดดูเมนูบนหนาจอของเครื่องเลนเพื่อคนหา
คุณสมบัติที่คุณใชงานได
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12 การตั้งคา
จากหนาจอหลัก ไปที่ เพื่อเลือกการตั้งคา
 ใชนิ้วเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดูรายการตัว
เลือก แตะที่ตัวเลือกเพื่อเลือก
 แตะ เพื่อไปที่หนาจอหลัก;
 แตะ

เพื่อไปที่หนาจอกอนหนา

ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง
ระหวางการเลนหรือในไมใชงาน MUSE อาจปดโดย
อัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง
 ใน [Sleep timer] ใหแตะเพื่อเลือกตัวเลือก
» หลังจากระยะเวลาที่เลือก อุปก

[ตั้งวัน

ในการตั้งคาวันที่ ใหเลื่อนนิ้วขึ้น/ลงเพื่อ

ที่]

เลือกตัวเลือก

[ตั้งรูป

เลือกลําดับการแสดงป เดือน และวันที่

แบบ
วันที่]
[ตั้ง

ในการตั้งเวลา ใหเลื่อนนิ้วขึ้น/ลงเพื่อเลือก

เวลา]

ตัวเลข

[ตั้งรูป

เลือกวิธีแสดงเวลาเปนรูปแบบ 12 ชั่วโมง

แบบ

หรือ 24 ชั่วโมง

เวลา]
[แสดง

เลือกวาตองการแสดงเวลาบนแถบสถานะ

เวลา

ดานบนหรือไม

ในสวน
หัว]

รณจะปดโดยอัตโนมัติ

การตั้งคาหนาจอ

ภาษา
ใน [ภาษา], เลือกภาษาสําหรับเครื่องเลน

ใน [การตั้งคาหนาจอ] เลือกตัวเลือกจอแสดงผล:
[ความสวาง]

ลากแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนความ
สวางของจอแสดงผล

การตั้งคาการเชื่อมตอ PC

[ตัวตั้งเวลา

ภายหลังระยะเวลาที่เลือก หนา

ใน [การตั้งคาการเชื่อมตอ PC], เลือกวิธีที่เครื่อง

แบ็คไลท]

จอจะปดโดยอัตโนมัติ หากตอง

เลนจะเชื่อมตอไปยัง PC สามารถใช PC เขาถึงเครื่อง

การประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

เลนได ผานกลมอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB (MSC)

ใหเลือกคาที่นอย

หรือ Media Transfer Protocol (MTP)
[MSC]

*ใหเครื่องเลนทํางานเหมือนเปนไดรฟ
Philips Songbird คลิกที่ไดรฟ Philips

วันที่และเวลา

Songbird เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม
บน PC

ใน [วันที่และเวลา] เลือกตัวเลือกการแสดงวันที่/
เวลา

[MTP]

ระหวางการซิงคไปที่เครื่องเลน ใหเพลง
และวิดีโอแปลงเปนรูปแบบที่สามา
รถเลนไดดวย Philips Songbird หรือ
ซอฟตแวรอื่นๆ สําหรับการจัดการสื่อ
TH
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เคล็ดลับ
 *ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเลือก [เปดใช] ใน >
[CD ตัวติดตั้ง]

การตั้งคาตามแบบโรงงาน
ใน [การตั้งคาจากโรงงาน], เรียกคืนการตั้งคาจาก
โรงงาน ไฟลที่ถายโอนไปยังเครื่องเลนจะถูกเก็บไว

ขอมูลของคุณ

SafeSound

ใน [ขอมูล], เรียนรขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับเครื่องเลน:
[เวอรชัน

เวอรชันเฟรมแวรปจจุบัน ตรวจ

เฟรมแวร:]

สอบเวอรชันเฟรมแวรเมื่อ
คุณอัพเดตเฟรมแวรจาก
เว็บไซตฝายสนับสนุน

[รน:]

ชื่อผลิตภัณฑแบบเต็ม ตรวจ

ภาพรวมประจําสัปดาห
[ภาพรวมประจําสัปดาห] คนหาแรงดันเสียง

ใน

สะสมที่เสียงคุณไดรับในแตละวันตลอดสัปดาหที่ผา
นมา
ในการรีเซ็ตขอมูล

สอบชื่อผลิตภัณฑแบบเต็ม

 ใน [ภาพรวมประจําสัปดาห], เลือก

เมื่อคุณอัพเดตเฟรมแวรจาก

[รีเซ็ต]

เว็บไซตฝายสนับสนุน
[ไซตสนับสนุน]

เว็บไซตที่ใหการสนับสนุนอุ

การตั้งคา SafeSound

ปกรณ
[ความจุ:]

ขนาดหนวยความจํา

ตรวจสอบแรงดันเสียง

[พื้นที่วาง:]

พื้นที่การจัดเก็บที่มี



[เพลง]

พื้นที่ที่จัดเก็บเพลง

[ภาพ]

พื้นที่ที่จัดเก็บรูปภาพ

[วิดีโอ]

พื้นที่ที่จัดเก็บวิดีโอ

ใน

[การตั้งคา SafeSound]เลือก [แสดง

ไอคอนแถบสถานะ]
» ไอคอนสถานะจะแสดงในสีที่แตกตางกันไป
ตามแรงดันเสียงปจจุบัน
ความดังปลอดภัยอัตโนมัติ
หากคุณเลือกระดับเสียงที่สูงกวาระดับเสียงปลอดภัย

ฟอรแมตอุปกรณ
การฟอรแมตเครื่องเลน คุณจะลบขอมูลทั้งหมดที่จัด
เก็บในอุปกรณ
 เลือก [ฟอรแมตอุปกรณ] แลวเลือก [ใช]
เมื่อพรอมท

[ความดังปลอดภัยอัตโนมัติ] จะคอยๆ ปรับระดับ
เสียงใหเปนระดับเสียงปลอดภัย
 ใน

[การตั้งคา SafeSound] เลือก

[ความดังปลอดภัยอัตโนมัติ] > [เปด]
ตั้งคาการจํากัดความดัง
ในการตั้งคาการจํากัดความดังสําหรับตัวคุณเอง เลือก
[การตั้งคา SafeSound] > [จํากัดระดับเสียง]
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 ในการตั้งคาการจํากัดความดัง ใหลากตัว
เลื่อน
 ในการล็อคการจํากัดความดัง, ตั้งคารหัสผาน
สี่หลักใน [จํากัดระดับเสียง] > [ล็อคการ
จํากัดความดัง]
 ในการปลดล็อคการจํากัดความดัง, ปอนรหัส
ผานสี่หลักใน [จํากัดระดับเสียง] > [ปลด
ล็อคการจํากัดความดัง]

เปดใช


ใน [เปดใช], เลือก [เปด]
» คุณเปดฟงกชัน SafeSound
» หลังจากที่คุณเสียบหูฟงและกดปุ่มปรับ
ระดับเสียง หนาจอ
SafeSound จะแสดงขึ้น

CD ตัวติดตั้ง
หากคุณเลือก [MSC] ใน > [การตั้งคาการเชื่อม
ตอ PC] ตัวเลือกของ [CD ตัวติดตั้ง] จะแสดงขึ้น
ใน [CD ตัวติดตั้ง], เลือก [เปดใช] เพื่อใหเครื่อง
เลนทํางานเปนไดรฟ Philips Songbird ดับเบิลคลิกที่
ไดรฟเพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรมบน PC
เคล็ดลับ
 หลังจากที่คุณซอมแซมเครื่องเลน การแบง CD-ROM
และตัวติดตั้ง Philips Songbird จะถูกถอดออกจาก
เครื่องเลน (โปรดดูที่ 'การซอมแซมเครื่องเลนผาน
Philips Songbird' ในหนา 49) เครื่องเลนจะมีพื้นที่ที่
ใชงานไดมากขึ้น

TH
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13 ซิงคกับไลบรารี
สื่อ PC ผาน

1

ตองแนใจวาเลือกตัวเลือกตอไปนี้บนเครื่อง
เลนแลว:
 ใน > [CD ตัวติดตั้ง], เลือก [เปดใช]

2

บน PC, เลือก My Computer
(คอมพิวเตอรของฉัน)(Windows XP /

Philips Songbird

Windows 2000) / Computer (คอมพิวเตอร)
(Windows Vista / Windows 7)
» ไดรฟ Philips Songbird จะปรากฏขึ้น

ดวย Philips Songbird, คุณสามารถทําสิ่งเหลานี้:
 จัดการคอลเลคชันเพลงของคุณบน PC;

3

ในการเริ่มการติดตั้ง ใหดับเบิลคลิกไดรฟ Philips
Songbird

 ซิงค MUSE กับไลบรารีเพลงของ PC;
 ลงทะเบียน MUSE ที่ www.philips.com/
welcome;
 อัพเดตเฟรมแวรของ MUSE (โปรดดูที่

หมายเหตุ
 ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การ
ใชงาน

'อัพเดตเฟรมแวรผาน Philips Songbird'
ในหนา 47);
 ซอม MUSE (โปรดดูที่ 'การซอมแซมเครื่อง
เลนผาน Philips Songbird' ในหนา 49)

การติดตั้ง Philips Songbird
การติดตั้ง Philips Songbird เปนครั้งแรก
เมื่อคุณเชื่อมตอ MUSE เขากับ PC เปนครั้งแรก หนา
จอปอปอัพจะปรากฏขึ้น:

1
2

เลือกภาษาและประเทศของคุณ

การเลือกไฟลสื่อจาก PC
การตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ
สรางโฟลเดอรกลาง
คุณสามารถเพิ่มไฟลเพลงทั้งหมดไปยังไลบรารีโดย
อัตโนมัติเมื่อคัดลอกไฟลเหลานั้นไปยังโฟลเดอร ขอ
แนะนําใหสรางโฟลเดอรกลาง ใน Philips Songbird,

ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตั้งใหเสร็จ

ตั้งคาโฟลเดอรกลางเปนโฟลเดอรตรวจสอบ ในแตละ

สมบูรณ

ครั้งที่คุณเริ่มตน Philips Songbird เพลงตางๆ จะถูก
เพิ่มไปยัง/ถูกลบออกจาก Philips Songbird เนื่องจาก

หมายเหตุ
 ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การ
ใชงาน

เพลงเหลานั้นอยในโฟลเดอรกลาง
บน PC ใหสรางโฟลเดอรกลางเพื่อบันทึกไฟลเพลง
ทั้งหมด เชน D:\Songbird media
การเริ่มตนครั้งแรก

หากหนาจอปอปอัพไมปรากฏอัตโนมัติ ใหดําเนินการ

การเริ่มตนครั้งแรกของคุณ Philips Songbird บน PC

ตอไปนี้:

ใหทําตามขั้นตอนเมื่อพรอมทเพื่ออิมพอรตไฟลสื่อที่
มีอยไปที่ Philips Songbird:
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» ซอฟตแวรจะอิมพอรตไลบรารี iTunes ลง

 เลือกโฟลเดอรสื่อ iTunes เพื่ออิมพอรต

ใน Philips Songbird

ไลบรารี iTunes ที่มี;
 เลือกโฟลเดอรกลางเพื่อคนหาและอิมพอรต
ไฟลเพลงที่มีอย

การตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ

» โฟลเดอรกลางถูกตั้งเปนโฟลเดอรตรวจ

ใน Philips Songbird, ใหตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ

สอบของ Philips Songbird

ดังนี้:

ตั้งคาโฟลเดอรสื่อ iTunes

1

เลือก Tools (เครื่องมือ) > Options (ตัว
เลือก)

1

ใน Philips Songbird, ไปที่ Tools (เครื่องมือ)
> Options...(ตัวเลือก)

2

ใน Options (ตัวเลือก), เลือก Media
Importer (เครื่องมืออิมพอรตสื่อ) จากนั้น

เลือก Media Importer (เครื่องมืออิมพอรต

เลือกแท็บ Watch Folders (โฟลเดอรตรวจ

สื่อ), จากนั้นแท็บ iTunes Importer (เครื่อง

สอบ)

มืออิมพอรต iTunes)

3
4

2

3

ตรวจสอบที่ตั้งไลบรารีและตัวเลือก
คลิกปุ่ม Import Library (อิมพอรตไลบรารี)
ถัดจากที่ตั้งไลบรารี

ใน Watch Folders (โฟลเดอรตรวจสอบ),
ทําเครื่องหมายที่กลองทําเครื่องหมายตามที่แสดง

4

คลิก Browse (เลือก) และเลือกโฟลเดอรกลาง
(เชน D:\Songbird media) เปนโฟลเดอรตรวจ
สอบ

TH
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» ใน Philips Songbird ไฟลสื่อจะถูก
เพิ่มหรือลบเมื่อไฟลเหลานั้นอยใน
โฟลเดอรเพลงกลาง

การคนหาออนไลน

1

เลือกบริการออนไลน:
 เลือกตัวเลือกหนึ่งใน Services (บริการ);

การอิมพอรตไฟลสื่อ

 หรือ, ในกลองคนหา คลิกที่ลูกศรลงเพื่อเลือก
บริการออนไลน

การอิมพอรตไฟลสื่อจากโฟลเดอรอื่น
ใน Philips Songbird,
 ไปที่ File (ไฟล) > Import Media
(อิมพอรตสื่อ) เพื่อเลือกโฟลเดอรบน PC
» ไฟลสื่อถูกเพิ่มไปที่ Library
(ไลบรารี)
 หรือไปที่ File (ไฟล) > Import a playlist
(อิมพอรตรายการเพลง) เพื่อเลือกรายการ
เพลงบน PC
» ไฟลสื่อถูกเพิ่มไปที่ Playlists (รายการ
เพลง)

» คุณจะเขาไปที่เว็บเพจของแหลงขอมู
ลออนไลน

2

เลือกไฟลสื่อของคุณ
 หากจําเปน ใหปอนคําหลักลงในกลองคนหา

การรับเนื้อหาจากแหลงขอมู
ลออนไลน

การสรางรายการเพลงใน
Philips Songbird

คุณสามารถเขาถึงและซื้อเนื้อหาจากแหลงขอมูลออ

ดวยรายการเพลง คุณสามารถจัดการและซิงคเพลง

นไลนได เลือกบริการออนไลนที่มีใน Services

ของคุณไดตามตองการ

(บริการ) บนหนาตางตัวเลือกแหลงที่มา

สรางรายการเพลง
หมายเหตุ
 กอนที่จะดาวนโหลดหรือซื้อเนื้อหา คุณตองสมัคร
สมาชิกบริการออนไลน และล็อกอินเขาสแอคเคา
ทของคุณ

 บริการบางประเภทจะมีใหในบางประเทศเทานั้น
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เลือกเพลงที่คุณตองการเลน เพิ่มเพลงลงในรายการ
เพลง

1

ใน รายการเพลง ใหคลิก
เพื่อสรางรายการเพลง
» รายการเพลงรายการใหมก็จะถูกสรางขึ้น

2
3
1

ใน ไลบรารี > เพลง เลือกเพลง
 ในการเลือกหลายเพลง ใหกดคางที่ปุ่ม Ctrl
ขณะที่คุณคลิกเลือกเพลง

2

ตั้งชื่อรายการเพลงใหมตามตองการ
ลากและวางไฟลสื่อไปยังรายการเพลง
เคล็ดลับ

 ในการลากและวางไฟลหลายไฟลพรอมๆ กัน ใหกด
ปุ่ม Ctrl คางไว ขณะที่คุณคลิกเลือกไฟล

ในการเพิ่มเพลงลงในรายการเพลง
 คลิกขวาที่เพลงนั้นแลวเลือก เพิ่มใน
รายการเพลง
 เลือกรายการเพลง
» เพลงจะถูกเพิ่มในรายการเพลง
 ในการสรางรายการเพลง ใหเลือก New

การสรางรายการเพลง LikeMusic
สามารถสรางรายการเพลงขึ้นมาจากเพลงตนแบบ
(Seed song) ตามการวิเคราะหของ LikeMusic ได
LikeMusic จะวิเคราะหเพลงในไลบรารีของคุณ และ

Playlist (รายการเพลงใหม)

สรางความสัมพันธระหวางเพลงเหลานั้นตามลักษณะ

» รายการเพลงรายการใหมก็จะถูกสราง

เพลง ความสัมพันธเหลานี้ชวยให LikeMusic สราง

ขึ้น พรอมสําหรับเพิ่มเพลง
» ใน รายการเพลง ตั้งชื่อรายการเพลง
ตามตองการ
หรือ
สรางรายการเพลง เพิ่มเพลงที่เลือกไปยังรายการเพลง

รายการเพลงที่ฟงไดเพลิดเพลินดวยกันได
เมื่อคุณอิมพอรตเพลงลงในไลบรารีเพลงของ Philips
Songbird การวิเคราะหของ LikeMusic จะเริ่มตนขึ้น
สําหรับเพลงที่ทําการวิเคราะหเสร็จสิ้นแลว ไอคอน
LikeMusic จะสวางขึ้น สวนเพลงที่ไมสามารถทําการ
วิเคราะหได ไอคอนจะยังคงเปนสีเทา

TH
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เลือกเพลงตนแบบ
ตรวจสอบใหแนใจวาเพลงตนแบบนั้นผานการวิ
เคราะหของ LikeMusic เรียบรอยแลว
 ใน ไลบรารี > เพลง, ใหดับเบิลคลิก
ไอคอน LikeMusic สีนเงินของเพลงนั้น

 เลือกจํานวนในรายการดรอปดาวน

หรือ
บันทึกรายการเพลง LikeMusic
 คลิก Save as playlist (บันทึกเปนรายการ
เพลง) ในหนา
LikeMusic
» รายการเพลง LikeMusic จะถูกบันทึก
ไวใน รายการเพลง

การบันทึกลําดับการเลนเปนรายการ
เพลง
สรางลําดับการเลนขึ้น
 ลากและวางเพลงหรือรายการเพลงลงใน
 ใน ไลบรารี > เพลง, ใหคลิกขวาที่เพลง
แลวเลือก Run LikeMusic with (เริ่ม
ใชงาน LikeMusic กับ)
» รายการเพลง LikeMusic จะปรากฏขึ้น
ในหนา LikeMusic
ตั้งคาจํานวนสูงสุดของเพลง
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หนาตาง Play Queue (ลําดับการเลน)

การบันทึกลําดับการเลนเปนรายการ
เพลง

1

คลิก Save (บันทึก)
» ลําดับการเลนจะถูกบันทึกเปนรายการ
เพลงใน รายการเพลง

2

การจัดการไฟลสื่อใน Philips
Songbird

ใน รายการเพลง ตั้งชื่อรายการเพลงตามตอง
การ

เพิ่มเพลงไวที่ดานบนสุด หรือดานลางสุดของลํา
ดับการเลน
 ในการเพิ่มเพลงไวดานบนสุด ใหคลิกขวา

การแกไขขอมูลที่กํากับ (Metadata)
โดยการแกไขขอมูลไฟล (ขอมูลที่กํากับหรือแท็ก
ID3), คุณสามารถจัดเรียงลําดับไฟลสื่อโดยอัตโนมัติ

บนตัวเลือก แลวเลือก

ตามชื่อเพลง ศิลปน อัลบั้มและขอมูลอื่น

Queue Next (จัดเปนลําดับถัดไป)

หลังจากที่คุณซิงคไฟลสื่อไปยังเครื่องเลน คุณจะสา

 ในการเพิ่มเพลงไวดานลางสุด ใหคลิกขวา

มารถเบราสไลบรารีสื่อตามขอมูลที่กํากับได

บนตัวเลือก แลวเลือก
Queue Last (จัดเปนลําดับสุดทาย)

1

ใน Library (ไลบรารี) > Music (เพลง) หรือ
Videos (วิดีโอ) เลือกไฟลสื่อ

2

คลิกขวาบนไฟลเพื่อเลือก View Metadata
(ดูขอมูลที่กํากับ)
» ตารางขอมูลที่กํากับปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณ
แกไขขอมูล
TH
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การรับอารตเวิรคของอัลบั้ม

1
2

คลิกขวาบนไฟลสื่อ เลือก Remove (ลบ)
ยืนยันเมื่อพรอมท
» ไฟลที่เลือกจะถูกยายออกจากไลบรารี และ

ในบางครั้ง อารตเวิรคจะมีพรอมสําหรับการดา
วนโหลดเพลง ดวย Philips Songbird, คุณสามารถ

รายการเพลงทั้งหมด (ตามคาเริ่มตน ไฟลจะ

แทรกอารตเวิรคของเพลงได

ถูก "ยาย" ไมใช "ลบ" จะยังมีไฟลในที่ตั้ง

หลังจากที่คุณซิงคเพลงไปยังเครื่องเลน คุณจะสามา

เดิมของไฟลบนคอมพิวเตอรหรือเครือขาย

รถเบราสไลบรารีสื่อตามอารตเวิรคได

คอมพิวเตอร)
เคล็ดลับ
 ในการเลือกหลายไฟล ใหกดคางที่ปุ่ม Ctrl ขณะที่คุณ
คลิกเลือกไฟล

 หากตองการเลือกหลายไฟลตอเนื่องกัน ใหกดคางที่ปุ่ม
Shift เมื่อคุณคลิกเลือกไฟลแรกและไฟลสุดทาย



ใน Philips Songbird, เลือก Tools (เครื่องมือ)

การซิงคเครื่องเลนกับ Philips
Songbird

> Get Artwork (รับอารตเวิรค)
» อารตเวิรคถูกนํามาสําหรับชื่อเพลงทั้งหมด
ในไลบรารี


คลิกขวาบนชื่อที่เลือก และเลือก Get Artwork
(รับอารตเวิรค)
» อารตเวิรคถูกนํามาสําหรับชื่อที่เลือกทั้งหมด

การลบไฟลสื่อออกจากไลบรารี
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1
2

บน PC ใหเริ่มตน Philips Songbird
เชื่อมตอเครื่องเลนเขากับ PC โดยใชสาย USB
» ใน Philips Songbird, เครื่องเลนจะปรากฏ
ขึ้นเมื่อ PC จดจําเครื่องเลนได

การซิงคอัตโนมัติ
 หากคุณเลือกซิงคอัตโนมัติไว การซิงคจะ
เริ่มตนขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมตอ
เครื่องเลนเขากับ PC
 หรือ เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ)

การเลือกซิงคอัตโนมัติหรือซิงคดวย

และคลิก ซิงค
ในการเลือกการตั้งคาซิงคอัตโนมัติ

ตนเอง
เมื่อคุณเชื่อมตอเครื่องเลนกับ Philips Songbird
เปนครั้งแรก ใหเปดใชงานเครื่องเลนเมื่อพรอมท
เครื่องเลนจะซิงคกับ Philips Songbird โดยอัตโนมัติ
หากคุณไมไดเลือกซิงคอัตโนมัติไว คุณจะเปลี่ยน
มาใชการซิงคดวยตนเอง
ในการเลือกวิธีการซิงคอัตโนมัติหรือซิงคดวย
ตนเอง

1
2

เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ)
ในหนาตางปอปอัพ คลิก Music (เพลง) หรือ
แท็บ Videos (วิดีโอ)

3
1
2
3

เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ)
เลือก ดวยตนเอง หรือ Auto (อัตโนมัติ)
คลิก Apply (ใช) เพื่อยืนยันการเลือก

กดเพื่อเลือกตัวเลือก

การซิงคดวยตนเอง
ในการถายโอนรายการเพลงที่เลือกไวดวย
ตนเอง

TH
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1
2

เลือกรายการเพลง
ลากและวางรายการเพลงลงใน MUSE

ในการถายโอนไฟลสื่อที่เลือกไวดวยตนเอง

1
2

ในหนาเนื้อหา คลิกขวาบนไฟลสื่อที่เลือก
เลือก Add to Device (เพิ่มไปยังอุปกรณ) >
MUSE
» ไฟลที่เลือกถูกถายโอนไปยัง MUSE
เคล็ดลับ

 ในการเลือกไฟลหลายไฟลพรอมๆ กัน ใหกดปุ่ม Ctrl
คางไว ขณะที่คุณคลิกเลือกไฟล

46
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14 อัพเดต

3

บน PC ใหเริ่มตน Philips Songbird


หากจําเปน ใหคลิก Start (เริ่ม) >
Programs (โปรแกรม) > Philips >

เฟรมแวรผาน

Philips Songbird

4

Philips Songbird

คลิก MUSE ในหนาตางเครื่องเลน จากนั้นเลือก
Tools (เครื่องมือ) > Check for updated
firmware (ตรวจสอบเฟรมแวรที่อัพเดต) ใน
หนาตางปอปอัพ
» Philips Songbird ตรวจสอบการอัพเดต

MUSE ถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในเรียกวา
เฟรมแวร เฟรมแวรเวอรชันใหมกวาอาจออกมาหลัง

และติดตั้งเฟรมแวรใหมจากอินเตอรเน็ต

จากที่คุณซื้อ MUSE

หากมี

ดวย Philips Songbird คุณสามารถตรวจสอบและ
ติดตั้งการอัพเดตเฟรมแวรสําหรับ MUSE ผานอินเต
อรเน็ต
เคล็ดลับ
 ไฟลเพลงของคุณจะไมไดรับผลกระทบจากกา
รอัพเดตเฟรมแวร

1

ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอ
PCกับอินเตอรเน็ตแลว

2

เชื่อมตอ MUSE เขากับ PC โดยใชสายเคเบิล
USB

5

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
» การดาวนโหลดและการติดตั้งกา
รอัพเดตเฟรมแวรจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
» MUSE จะรีสตารทเครื่อง ภายหลังจากกา
รอัพเดตเฟรมแวรและพรอมสําหรับการ
เลนอีกครั้ง

TH
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หมายเหตุ
 รอจนกระทั่งการอัพเดตเสร็จสมบูรณ จากนั้นยกเลิก
การเชื่อมตอ MUSE จากคอมพิวเตอร
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15 การซอมแซม
เครื่องเลนผาน

4

ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อซอม
แซมใหเสร็จสมบูรณ
เคล็ดลับ

 หลังจากที่คุณซอมแซมเครื่องเลน การแบง CD-ROM

Philips Songbird

และตัวติดตั้ง Philips Songbird จะถูกถอดออกจาก
เครื่องเลน เครื่องเลนจะมีพื้นที่ที่ใชงานไดมากขึ้น

หาก MUSE ทํางานผิดปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณ
สามารถรีเซ็ตเครื่องไดโดยขอมูลไมสูญหาย:
ในการรีเซ็ต MUSE


ใหเสียบปลายปากกาหรือวัตถุอื่น ลงในชองรีเซ็ต
ที่อยตรงฐานของ MUSE กดคางไวจนกวาเครื่อง
เลนจะปด

หากคุณไมสามารถรีเซ็ตเครื่องเลนได ใหซอม
แซมเครื่องเลนผานPhilips Songbird:

1
2

บน PC ของคุณ ใหเริ่มตน Philips Songbird
ใน Philips Songbird,
 เลือก Tools (เครื่องมือ) > Repair my
Philips Device (ซอมแซมอุปกรณ Philips
ของฉัน)
 เลือก MUSE ในรายการแบบปอปอัพ

3

เชื่อมตอเครื่องเลนกับ PC
 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดทําตาม
คําแนะนําบนหนาจอ ในการเชื่อมตอ
เครื่องเลนไปยัง PC

TH
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16 ขอมูลทางเทคนิค

 M4A
การเลนวิดีโอ
รูปแบบที่รองรับ:
 MPEG4 (ในรูปแบบ .avi และ .mp4),

เปด/ปด
 แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ภายใน 1,100 mAh
Li-ion Polymer แบบชารจได
 เวลาเลน¹
เพลง: นานถึง 20 ชั่วโมง (เปด SafeSound);

RMVB, WMV
การแสดงภาพ
รูปแบบที่รองรับ:
 JPEG, BMP, PNG, GIF

นานถึง 20 ชั่วโมง (เปด FullSound, เปด

สื่อจัดเก็บขอมูล

SafeSound); นานถึง 20 ชั่วโมง (เปด

ความจุหนวยความจําภายใน²:

FullSound); นานถึง 24 ชั่วโมง (ปด

 SA4MUS08 8 GB NAND Flash

FullSound)

 SA4MUS16 16 GB NAND Flash

วิดีโอ (WMV): นานถึง 5 ชั่วโมง

 SA4MUS32 32 GB NAND Flash

วิทยุ FM: นานถึง 20 ชั่วโมง
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
 Philips Songbird: ใชในกา
รอัพเดตเฟรมแวรและถายโอนสื่อ
การเชื่อมตอ
 หูฟง 3.5 มม.

ถายโอนสื่อ³
 Songbird (ซิงค)
 Windows Explorer (ลากและวาง)
การแสดงผล
 หนาจอ LCD สีไวตอการสัมผัส 480 x 320
พิกเซล (HVGA)

 USB 2.0 ความเร็วสูง
หมายเหตุ

เสียง
 การแยกชอง: 50 dB
 การตอบสนองตอความถี่: 20-18,000 Hz
 พลังขับเสียง: 2 x 2.7 mW (สําหรับ
เวอรชัน EU); 2 x 10.5 mW (สําหรับ
เวอรชัน Non-EU)
 อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: > 85 dB
การเลนเสียง
รูปแบบที่รองรับ:
 MP3
อัตราบิต: 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
50
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 ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

 ¹ แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจํานวนรอบของการชารจที่
จํากัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่และจํานวนรอบ
ของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงาน
และการตั้งคา

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

 ³ ความเร็วในการถายโอนขึ้นอยกับระบบปฏิบัติการ
และการกําหนดคาซอฟตแวรของคุณ

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

TH
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