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1 ขอมูลความปลอดภัยที่
สำาคัญ

การบำารุงรักษาทั่วไป

การแปลเอกสารนี้ใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 
หากฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไมสอดคลองกัน ฉบับภาษา
อังกฤษเปนฉบับที่มีผลบังคับใชเหนือกวา
 

ขอควรระวัง

 • ในการหลีกเลี่ยงความเสียหายและการทำางานผิดปกติ:
 • ใชเฉพาะแหลงจายไฟที่ระบุไวในคมือการใชงาน
 • อยาใหเครื่องเลนถูกความรอนสูงมากเกินไป ซึ่งเกิดจากอุปกรณทำาความรอนหรือ

แสงแดดโดยตรง
 • หามทำาเครื่องเลนตก หรือหามทำาใหวัตถุใดๆ ตกลงบนเครื่องเลนของคุณ
 • หามทำาเครื่องเลนตกน หามมิใหชองเสียบหูฟง หรือชองใสแบตเตอรี่ถูกนเนื่องจา

กนที่เขาไปในตัวเครื่องอาจทำาใหตัวเครื่องไดรับความเสียหายรุนแรง
 • อาจมีสัญญาณรบกวนหากมีโทรศัพทมือถือที่ใชงานในบริเวณใกลเคียง 
 • สำารองไฟลของคุณ ตรวจสอบวาคุณเก็บไฟลตนฉบับที่คุณดาวนโหลดลงในอุปกรณของ

คุณ Philips จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดที่เกิดขึ้นกับขอมูล หากผลิตภัณฑไดรับ
ความเสียหาย หรือไมสามารถอานขอมูลได 

 • จัดการ (ถายโอน, ลบ, อื่นๆ) ไฟลเพลงของคุณดวยซอฟตแวรเพลงที่ใหมาเทานั้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงปญหาตางๆ

 • หามใชสารทำาความสะอาดที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล แอมโมเนีย เบนซิน หรือ สารที่มี
ฤทธิ์กัดกรอน เนื่องจากสารเหลานี้จะทำาใหเครื่องเลนชำารุดเสียหาย

 • ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสกับความรอนสูง เชน 
แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ

 • อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภท
เดียวกันหรือเทียบเทานั้น

 
เกี่ยวกับการทำางานและอุณหภูมิการจัดเก็บ
•	 ใชงานในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 0 และ 45ºC (32 ถึง 113ºF) 

เสมอ
•	 จัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง -20 และ 45ºC (-4 to 

113ºF) เสมอ
•	 อายุการใชงานแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพอุณหภูมิต
 
ชิ้นสวน/อุปกรณเสริม:
โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อสั่งซื้อชิ้นสวน/อุปก
รณเสริม
 
การฟงอยางปลอดภัย

  
ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:
การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรายตอการไดยินของ
คุณ ผลิตภัณฑนี้สามารถใหเสียงในชวงระดับความดังที่อาจกอใหเกิด
การสูญเสียการไดยินสำาหรับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลา
ไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสียงที่ดังขึ้นมีไวสำาหรับผซึ่งอาจประสบ
กับการสูญเสียการไดยินอยแลว
เสียงอาจจะผิดเพี้ยนได ในชวงระยะเวลาหนึ่งการปรับการไดยิน
เสียง “ในระดับที่ฟงสบาย” จะเปนระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังการ
ฟงเปนเวลานาน เสียง “ปกติ” แทจริงแลวอาจเปนเสียงดัง และเปนอัน
ตรายตอการไดยินเสียงของคุณ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณนี้ 
ใหคุณตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัยกอนที่จะปรับการไดยิน
เสียง และปลอยไว
ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:
ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต
ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถไดยินเสียงชัดเจน
และรสึกสบาย โดยไมมีความผิดเพี้ยน
ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:
การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง 'ปลอดภัย' สามาร
ถกอใหเกิดการสูญเสียการไดยิน
ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะและหยุดพักอยาง
เหมาะสม
ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำาตามคำาแนะนำาตอไปนี้เมื่อใชงานหูฟง
ของคุณ
ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการไดยินเสียงของคุณ
หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถไดยินเสียง
รอบตัวคุณ
คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราวใน
สถานการณที่มีแนวโนมวาจะเปนอันตราย
หามใชหูฟงขณะควบคุมยานพาหนะ ป่นจักรยาน เลนสเก็ตบอรด 
และอื่นๆ เนื่องจากอาจเปนอันตรายตอการจราจรและผิดกฎหมายใน
หลายพื้นที่
 
การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจสงผลใหสิทธิ์
การใชงานอุปกรณของผใชเปนโมฆะ
 
ขอมูลลิขสิทธิ์
ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัท
หรือองคกรรายนั้นๆ
การทำาสำาเนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนการดา
วนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจากซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมาย
ลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาระหวางประเทศ
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การทำาสำาเนาสื่อที่มีการปองกันการทำาสำาเนา รวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร ไฟล การกระจายเสียง และการบันทึกเสียงโดยไมไดรับ
อนุญาตอาจเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทำาผิดทาง
อาญา ไมควรนำาอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุดประสงคดังกลาว
Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอื่นๆ
 
มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์

  
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของ
เรากระทำาเชนนั้นดวย 
ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผย
แพรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม 
การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการ
ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ 
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ
การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการส
ตรีมวิดีโอซึ่งดาวนโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุด
ประสงคเพื่อใชกับโดเมนสาธารณะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตอง
เทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสำาหรับการใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิช
ย และตองเคารพคำาแนะนำาในการใชลิขสิทธิ์ซึ่งกำาหนดโดยเจาของ
ลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำาแนะนำานั้นอาจระบุวาหามมิใหมีการ
คัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่ง
ไมอนุญาตใหทำาการคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชัน
การบันทึกจะไมทำางาน และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
 
การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ และเสริม
ประสบการณผใช Philips ใหนาประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อใหเขาใจการ
ใชงานโปรไฟลของอุปกรณ อุปกรณนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลบาง
รายการไวในสวนหนวยความจำาถาวรของเครื่อง ขอมูลเหลานี้ถูกนำา
ไปใชเพื่อระบุและคนหาขอผิดพลาดหรือปญหาตางๆ ที่คุณในฐานะ
ที่เปนผใชอาจประสบขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ เชน ระยะ
เวลาการเลนในโหมดเพลง ระยะเวลาการเลนในโหมดวิทยุ จำานวน
ครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จัดเก็บจะไมแสดงใหเห็นถึง
เนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณหรือแหลงที่ดาวนโหลด ขอมูลที่จัดเก็บ
บนอุปกรณจะถูกเรียกดูและนำามาใช เฉพาะเมื่อผใชสงอุปกรณไปยัง
ศูนยบริการเทานั้น และเปนไปเพื่อการคนหาขอผิดพลาดไดงายขึ้น 
และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดใน
การรองขอครั้งแรกของผใช
 

 
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวน
ประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำามารีไซเคิล และใชใหมได 
โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยกแบตเตอรี่ 
เนื่องจากการทิ้งอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทาง
ลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได
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2 เครื่องเลนใหมของคุณ

ภายในกลองมีอะไรบาง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอไปนี้:
เครื่องเลน

  
หูฟง

 
สาย USB

 
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ

  
เอกสารการรับประกันและความปลอดภัย

 
หมายเหตุ

 • รูปภาพที่ปรากฏเปนการอางอิงเทานั้น Philips สงวนสิทธิ์ในการออกแบบ / สีสันของ
ผลิตภัณฑโดยไมตองแจงลวงหนา

Philips GoGear audio player

Quick start guide

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

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสำาหรับเครื่องเลน

RAGA สามารถทำางานรวมกับซอฟตแวร PC ตอไปนี้: 
•	 Philips Device Manager (ชวยใหคุณสามารถอัปเดตและ

กคืนเฟรมแวรสำาหรับเครื่องเลนได)

ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน

ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง RAGA:
•	 คมือผใช
•	 คำาถามที่พบบอย

ภาพรวม

การควบคุม

 
a 

•	 กดคาง: เปดหรือปดเครื่องเลน
•	 กด: เลือกตัวเลือก หรือเริ่ม/หยุดชั่วคราว/กลับไปเลนตอ

b  การแสดงผล
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c  / 
 
•	 กด: แสดงเมนูตัวเลือก
•	 กดคาง: ล็อค/ปลดล็อคปุ่มทั้งหมด

d 
•	 ชองเสียบหูฟง 3.5 มม.

e  / 
•	 ในตัวเลือกที่แสดงรายการ:

กด: ขามไปยังตัวเลือกถัดไป/กอนหนา
•	 บนหนาจอการเลน:

กด: เพิ่ม/ลดระดับเสียง
กดคาง: เพิ่ม/ลดระดับเสียงอยางรวดเร็ว

 / 
•	 บนหนาจอการเลน:

กด: ขามไปยังตัวเลือกกอนหนา/ถัดไป
กดคาง: คนหาภายในไฟลปจจุบัน

f RESET
•	 กดรูนี้โดยใชปลายปากกาลูกลื่นเมื่อหนาจอไมตอบสน

องตอการกดปุ่ม

g 
•	 ชองเสียบ USB สำาหรับการชารจไฟและถายโอนขอมูล

h 
•	 กด: ยอนกลับหนึ่งระดับ

หนาจอหลัก
เมนู โหมด เพื่อ

เพลง เลนเพลง
มุมมองโฟลเดอร ดูไฟลในโฟลเดอร
การตั้งคา ปรับแตงการตั้งคาของ RAGA
การเลน แสดงหนาจอเลนปจจุบัน

การนาวิเกตจากหนาจอหลัก

  
•	 จากหนาจอหลัก คุณสามารถเขาใชเมนูการใชงานโดยกดปุ่ม

นาวิเกต  / 
  และ 
 

•	 ในการยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนา ใหกด 
  ซๆ

การสลับไปมาระหวางหนาจอหลักและหนาจอการเลน

•	 บนหนาจอหลัก, กด 
  และเลือก [การเลน] หรือ[เลนครั้งลาสุด];

•	 ในหนาจอการเลน, กด 
  ซๆ

ปุ่มล็อค/ปลดล็อค

เมื่อเปดเครื่องเลน ใหล็อคเพื่อปองกันเครื่องทำางานโดยไมตั้งใจ 
•	 กดคางที่  / 

  เพื่อล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม
 » ทุกปุ่มยกเวนปุ่มปรับเสียงจะถูกล็อคและไอคอนล็อคจะ

ปรากฏขึ้น 

เปด/ปดหนาจอ

ในการประหยัดพลังงาน หนาจอจะปดเองอัตโนมัติหลังจากระยะเวลา
ที่กำาหนดลวงหนา ถา 

•	 ไมมีการดำาเนินการใหมบน RAGA; และ
•	 มีการเลือกคาใน 

  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ]
ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

•	 กดปุ่มใดก็ได 
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3 เริ่มตนใชงาน

การชารจไฟ

RAGA มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานชองเสียบ USB ของ
คอมพิวเตอรได
เชื่อมโยง RAGA ไปยัง PC โดยการใชสาย USB 

 
หมายเหตุ

 • เมื่อคุณเชื่อมตอ RAGA เขากับคอมพิวเตอร จะปรากฏตัวเลือกอยางยอเพื่อเลือก: [ชารจ
และถายโอน] หรือ [ชารจและเลน]

 • RAGA จะใช [ชารจและถายโอน] โดยอัตโนมัติ หากไมมีการเลือกใหม

การแสดงระดับแบตเตอรี่
•	 เมื่อแบตเตอรี่ต หนาจอแสดงแบตเตอรี่ตจะปรากฏ

ขึ้นซๆ
•	 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการชารจ, 

  จะปรากฏขึ้น 

หมายเหตุ

 • แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำานวนรอบของการชารจที่จำากัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่
และจำานวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา

ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และเพิ่มระยะเวลาในการ
เลน ใหทำาขั้นตอนตอไปนี้บน RAGA:

•	 ตั้งคาตัวตั้งเวลาปดไฟหนาจอใหมีคาตลง (ไปที่ 
  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาแบ็คไลท])

ชารจผานอะแดปเตอร AC/DC แบบ USB

ในการชารจ  RAGA ผานอะแดปเตอร USB AC/DC (ไมมีให), 
ตรวจสอบใหแนใจวาพลังงานเอาตพุตคือ 5.0 V และ 0.5A

 
เปดหรือปดเครื่องเลน

กดคางที่ 
  จนกระทั่งเครื่องเลนเปดหรือปด 

การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ

เครื่องเลนมีคุณสมบัติสแตนดบายและปดเครื่องอัตโนมัติ ซึ่ง
ชวยใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ 
หลังจากอยในโหมดพัก 5 นาที (ไมมีการเลนเพลง ไมมีการกดปุ่ม
ใดๆ) เครื่องเลนจะปดการทำางาน
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4 เพลง

ถายโอนเพลงไปยังเครื่องเลน

 
คุณสามารถถายโอนเพลงจากไลบรารีสื่อ PC ของคุณไปยัง RAGA 
 ตามวิธีการตอไปนี้:

•	 ลากและวางไฟลเพลงใน Windows Explorer
ในการลากและวางไฟลเพลงใน Windows Explorer

1 เชื่อมตอ RAGA เขากับคอมพิวเตอร

2 บน PC ใหคลิก คอมพิวเตอรของฉัน หรือ คอมพิวเตอร
•	 เลือก RAGA และสรางโฟลเดอรไฟล

3 บน PC ลากและวางไฟลเพลงในโฟลเดอรไฟลบน RAGA
•	 หรือลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก PC ไปที่ 

 RAGA

คนหาเพลงบนเครื่องเลน

บน RAGA คุณสามารถคนหาเพลงดวยขอมูลเพลง รายการเพลงหรือ
โฟลเดอรไฟล

คนหาเพลงตามขอมูลเพลง

ใน , เพลงจะถูกจัดเรียงตามขอมูลที่กำากับ หรือแท็ก ID3 ภายใน
คอลเลคชันตางๆ : 
 [เพลงทั้งหมด], [ศิลปน], หรือ [อัลบั้ม]
[เพลงทั้งหมด]

•	 เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของชื่อเพลง
[ศิลปน]
•	 เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของชื่อศิลปน
•	 ในแตละชื่อศิลปน เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของ

ชื่ออัลบั้ม
[อัลบั้ม]
•	 เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของชื่ออัลบั้ม

คนหาเพลงตามรายการเพลง

ใน  > 
 [รายการเพลง] คุณสามารถคนหารายการเพลงตอไปนี้ได:

•	 รายการเพลงแบบพกพา 3 รายการ สำาหรับเพิ่มเพลงลง
บนเครื่องเลน;

•	 รายการเพลงที่คุณถายโอนจากไลบรารีสื่อ PC ผาน 
 Songbird

คนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล

ใน  ใหคนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล

เลนเพลง

คุณสามารถเริ่มเลนจากเพลง หรือจากทั้งอัลบั้มหรือศิลปนก็ได 
ในการเริ่มเลนจากเพลง

1 เลือกเพลง 

2 กด 
  เพื่อเริ่มเลน 
 » การเลนจะเริ่มเลนจากเพลงปจจุบัน

ในการเลนทั้งอัลบั้มหรือศิลปน

1 เลือกอัลบั้มหรือศิลปน 

2 กด 
  > [เลน]

3 กด 
  เพื่อเริ่มเลน

บนหนาจอการเลน 

  
•	 กด 

  เพื่อหยุดชั่วคราวและกลับไปเลนตอ
•	 เพื่อไปที่หนาจอกอนหนา กด 
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 » หนาจอการเลนจะกลับมาในสองสามวินาที

 » บนหนาจอการเลน คุณจะเห็นขอมูลไฟลและ
สถานะการเลน

ในการปรับระดับเสียง
•	 กด  / 

 
ในการเลือกไฟลเพลงบนหนาจอการเลน

•	 กดซๆ ที่  / 
 

ในการยอนกลับหรือเดินหนาอยางรวดเร็วในเพลงปจจุบัน
•	 ในหนาจอการเลน กดคางที่  / 

เลือกตัวเลือกการเลน

บนหนาจอการเลน กด 
  เพื่อเลือกตัวเลือกการเลน เชน โหมดเลน, การตั้งคาเสียง และ 
sleep timer (ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง) (โปรดดูที่ 'การตั้งคา' ในหนา 10)

รายการเพลง

บนเครื่องเลน คุณสามารถพบรายการเพลงตอไปนี้:
•	 รายการเพลงที่คุณถายโอนมาจากไลบรารีสื่อของ PC
•	 รายการเพลงแบบพกพา 3 รายการ สำาหรับเพิ่มเพลงลง

บนเครื่องเลน 

เพิ่มเพลงในรายการเพลงแบบพกพา

ในการเพิ่มเพลงปจจุบัน

1 ในหนาจอการเลน กด 
  > [เพิ่มในรายการเพลง]

2 เลือกรายการเพลงแบบพกพา กด 
 

3 เลือก [ใช] เพื่อยืนยัน
 » คุณจะบันทึกเพลงปจจุบันไปที่รายการเพลง 

ลบเพลงจากรายการเพลงแบบพกพา

ลบเพลงปจจุบันจากรายการเพลง

1 บนหนาจอการเลน กด 
  > [ลบออกจากรายการเพลง]

2 เลือกรายการเพลงแบบพกพา กด 
 

3 เลือก [ใช] เพื่อยืนยัน

 » คุณจะลบเพลงปจจุบันจากรายการเพลงที่เลือก 
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5 มุมมองโฟลเดอร

ไปที่  เพื่อดูและเลนไฟลสื่อจากไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน
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6 การตั้งคา

ใน , เลือกตัวเลือกของคุณสำาหรับเครื่องเลน

1 กด  / 
  เพื่อเลือกตัวเลือก

2 กด 
  เพื่อยืนยัน

โหมดเลน

ใน [โหมดเลน], เลือกโหมดการเลนเพื่อเลนเพลง:
[ซ]

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

[สลับ]
•	 [เปด]: เลนทุกเพลงในโฟลเดอรปจจุบันโดยเรียงแบบสม 

หากทั้ง [ซทั้งหมด] และ [สลับ]ถูกเปดใชงาน,
•	 การเลนซเพลงในโฟลเดอรปจจุบันทั้งหมดจะเรียง

แบบสม 

การตั้งคาเสียง

ใน [การตั้งคาเสียง], เลือกตัวเลือกของคุณสำาหรับการตั้งคาเสียง:
[FullSound]: เรียกคืนรายละเอียดโซนิคที่สูญเสียจากการบีบอัดเพลง 
(เชน MP3, WMA)
[อีควอไลเซอร]: กำาหนดการตั้งคาเสียงตามตองการ
[จำากัดระดับเสียง]: ตั้งคาระดับเสียงสูงที่สุดสำาหรับอุปกรณ ดวยวิธีนี้ 
คุณสามารถกำาหนดระดับเสียงใหปลอดภัยสำาหรับการฟงของคุณ 
กด  / 
  เพื่อตั้งการจำากัดระดับเสียง ใหกด 
  เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ

 • อีควอไลเซอรจะถูกปดเมื่อคุณเลือก FullSound

ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง

เปดตัวตั้งเวลา RAGA สามารถปดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากระยะ
เวลาหนึ่ง 

•	 ใน [Sleep timer] > [Sleep timer] เลือกตัวเลือก กด 
 
 » หลังจากระยะเวลาที่เลือก อุปกรณจะปดโดย

อัตโนมัติ

การตั้งคาหนาจอ

ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ

หนาจอจะเขาสโหมดพัก หากไมมีการดำาเนินการใหมๆ บน RAGA 
หากเกินระยะเวลาที่กำาหนดลวงหนา หนาจอพักจะปดลงโดยอัตโนมัติ 
เพื่อเปนการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหเลือกตั้งระยะเวลาใหต 
เพื่อตั้งคาระยะเวลา:

•	 ใน [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ], 
เลือกระยะเวลา 
 » หากเกินระยะเวลาที่เลือกไว หนาจอไมใชงาน

จะปดโดยอัตโนมัติ 

ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน
•	 กดปุ่มใดก็ได 

ภาษา

ใน [ภาษา], เลือกภาษาสำาหรับเครื่องเลน

ขอมูลของคุณ

ใน [ขอมูล] เรียนรขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับเครื่องเลน:
[ขอมูลเครื่องเลน]

•	 [รน:] ชื่อผลิตภัณฑแบบเต็ม
ตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑแบบเต็มเมื่อคุณอัพเดต
เฟรมแวรจากเว็บไซตสนับสนุน

•	 [เวอรชันเฟรมแวร:] เวอรชันเฟรมแวรปจจุบัน
ตรวจสอบเวอรชันเฟรมแวรเมื่อคุณอัพเดต
เฟรมแวรจากเว็บไซตสนับสนุน

[เนื้อที่ดิสก]
•	 [พื้นที่วาง:] พื้นที่การจัดเก็บที่มี
•	 [พื้นที่รวม:] ขนาดหนวยความจำา
•	 [เพลง] จำานวนเพลงที่จัดเก็บในเครื่องเลน

[ประเภทไฟลที่รองรับ] รูปแบบไฟลที่รองรับบนเครื่องเลน

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

ใน [กฎหมาย] ใหคนหาขอมูลกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องเลน

การตั้งคาตามแบบโรงงาน

ใน [การตั้งคาจากโรงงาน], เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน ไฟลที่
ถายโอนไปยังเครื่องเลนจะถูกเก็บไว 
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7 อัปเดตเฟรมแวรผาน 
Philips Device 
Manager

ติดตั้ง Philips Device Manager

  
1 เชื่อมตอ RAGA เขากับคอมพิวเตอร

2 บน PC, เลือก คอมพิวเตอรของฉัน (Windows XP / 
Windows 2000) / คอมพิวเตอร (Windows Vista / 
Windows 7 / 8)

3 คลิกขวาที่ไอคอน Philips GoGear RAGA เลือก Install 
Philips Device Manager
•	 หรือ คลิกที่ไอคอน Philips GoGEAR RAGA ดับเบิล

คลิก installer.exe

4 ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร ใหเสร็จสม
บูรณ

หมายเหตุ

 • ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน

ตรวจสอบการอัปเดตเฟรมแวร

1 ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอ PC กับอินเตอรเน็ตแลว

2 เรียกใช Philips Device Manager
 » กลองโตตอบจะปรากฏขึ้น

3 เชื่อมตอ RAGA  เขากับคอมพิวเตอรของคุณ

 » เมื่ออุปกรณเชื่อมตอแลว ขอความ "SA4RGAXX" จะ
ปรากฏขึ้นบนกลองขอความ 

 » คุณสามารถคนหาเวอรชันของเฟรมแวรปจจุบันของอุ
ปกรณได 

  
4 หากตองการตรวจสอบการอัปเดตเฟรมแวร 

a ปดกลองโตตอบของ Philips Device Manager

b ที่ดานลางของหนาจอคอมพิวเตอร คลิกขวา 
  แลวเลือก ตรวจสอบเพื่ออัพเดต

  
 » Philips SA4RGAXX Device Manager จะตรวจ

สอบการอัปเดตจากอินเตอรเน็ต

อัพเดตเฟรมแวร

1 เมื่อพบการอัปเดตเฟรมแวร ใหปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนหนา
จอเพื่อทำาการดาวนโหลดและติดตั้งเฟรมแวร 

2 ยกเลิกการเชื่อมตอ RAGA จากคอมพิวเตอร
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 » RAGA จะรีสตารทหลังจากการอัปเดตเฟรมแวรและ
พรอมสำาหรับการใชงานอีกครั้ง
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8 วิธีแกไขปญหา

หาก RAGA ทำางานผิดปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณสามารถรีเซ็ต
เครื่องไดโดยขอมูลไมสูญหาย:
ฉันจะรีเซ็ต RAGA ไดอยางไร
 • ใหเสียบปลายปากกาหรือวัตถุอื่นลงในชองรีเซ็ตบนRAGA 

กดคางไวจนกวาเครื่องเลนจะปด
 • หากตัวเลือกรีเซ็ตดังกลาวทำางานไมสำาเร็จ ใหกคืน RAGA 

ผาน Philips Device Manager:

1 บน PC ของคุณ ใหเริ่มตน Philips Device Manager

2 เขาสโหมดการกคืน: 

a ปดสวิตช RAGA

b กดปุ่มปรับระดับเสียง  คางไว แลวเชื่อม
ตอRAGA กับคอมพิวเตอรของคุณ

c กดปุ่มคางไวจนกระทั่ง Philips Device Manager 
จดจำา RAGA ไดและเขาสโหมดการกคืน

3 เริ่มกระบวนการกคืน:

a บน Philips Device Manager คลิกที่ปุ่ม Repair ทำา
ตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อดำาเนิน
การกคืนใหเสร็จสมบูรณ

b เมื่อทำาการกคืนเสร็จสมบูรณแลว ใหยกเลิกการ
เชื่อมตอ RAGA จากเครื่องคอมพิวเตอร

4 ปด RAGA และเปดใหม
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9 ขอมูลทางเทคนิค

เปด/ปด
•	 แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ภายใน 220mAh Li-ion 

Polymer แบบชารจได
•	 เวลาเลน¹ 

เสียง (.mp3): สูงถึง 20 ชั่วโมง
ซอฟตแวร

•	 Philips Device Manager: เพื่ออัปเดตเฟรมแวรและ
กคืนเครื่องเลน

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

•	 WMA (ไมมีการปกปองสิทธิ์)
อัตราบิต: 10-320 kbps CBR, 32-192 kbps VBR
อัตราการสมตัวอยาง: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 
48 kHz

•	 WAV
สื่อจัดเก็บขอมูล
ความจุหนวยความจำาภายใน²:

•	 SA4RGA02 2 GB NAND Flash
•	 SA4RGA04 4 GB NAND Flash
•	 SA4RGA08 8 GB NAND Flash

ถายโอนสื่อ³
•	 Windows Explorer (ลากและวาง)

การแสดงผล
•	 LCD 128 x 32 พิกเซล

หมายเหตุ

 • ขอมูลจำาเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 • ¹ แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำานวนรอบของการชารจที่จำากัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่

และจำานวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา 
 • ² 1 GB = 1 พันลานไบต; พื้นที่จัดเก็บจะนอยกวานี้ ความจุหนวยความจำาอาจไมสามา

รถใชงานไดทั้งหมดเนื่องจากมีการสงวนหนวยความจำาบางสวนไวสำาหรับระบบเครื่อง
เลน ความจุของการจัดเก็บคำานวณโดยอางอิงจากเพลงที่มีความยาว 4 นาทีและใชการ
เขารหัสแบบ MP3 128-kbps

 • ³ ความเร็วในการถายโอนขึ้นอยกับระบบปฏิบัติการและการกำาหนดคาซอฟตแวรของ
คุณ

ขอกำาหนดของ PC

•	 Windows® XP (SP3 หรือสูงกวา) / Vista / 7/ 8
•	 Pentium III 800 MHz processor หรือสูงกวา
•	 512 MB RAM
•	 พื้นที่บนฮารดดิสก 500 MB
•	 การเชื่อมตออินเตอรเน็ต
•	 Windows® Internet Explorer 6.0 หรือใหมกวา
•	 พอรต USB
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