เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/welcome

GoGEAR
SA4RGA02
SA4RGA04
SA4RGA08

คู่มือผู้ใช้

สารบัญ
1

2

2

การบำ�รุงรักษาทั่วไป

2

เครื่องเลนใหมของคุณ

ภายในกลองมีอะไรบาง

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสำ�หรับเครื่องเลน

การตั้งคาหนาจอ

13

ตัวตั้งเวลาปดไฟหนาจอ

3

13

ภาษา

13

ขอมูลของคุณ

13

กฎหมาย

5

14

การตั้งคาตามแบบโรงงาน

5

5

13

ธีม

14

8

อัพเดตเฟรมแวรผาน Philips Device Manager 15

การควบคุม

5

9

วิธีแกไขปญหา

ปุ่มล็อค/ปลดล็อค

6

เปด/ปดหนาจอ

เริ่มตนใชงาน

การชารจไฟ

5

6
6
7

7

ชารจผานอะแดปเตอร AC/DC แบบ USB

7

การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ

7

เปดหรือปดเครื่องเลน

เพลง

ถายโอนเพลงไปยังเครื่องเลน
คนหาเพลงบนเครื่องเลน

7

8

เพิ่มเพลงในรายการเพลงแบบพกพา

9

โปรดไปที่

www.philips.com/welcome

ซึ่งคุณสามารถเขาใชงานสื่อสนับสนุนตางๆ อยางสมบูรณ เชน คมือ
ผใช ซอฟตแวรอัปเดตลาสุด และการตอบคำ�ถามที่พบบอย

9

9
10

การจูนสถานีวิทยุ

10

จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

10

6

มุมมองโฟลเดอร

12

7

การตั้งคา

13

การฟงวิทยุ FM

หากตองการความชวยเหลือ

8

9

วิทยุ FM

18

8

เลือกตัวเลือกการเลน

ลบเพลงจากรายการเพลงแบบพกพา

18

ขอกำ�หนดของ PC

8

คนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล

รายการเพลง

10 ขอมูลทางเทคนิค

8

8

เลนเพลง

17

8

คนหาเพลงตามขอมูลเพลง

คนหาเพลงตามรายการเพลง

5

13

13

5

หนาจอหลัก

4

ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง

ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน

ภาพรวม

3

13

การตั้งคาเสียง

ขอมูลความปลอดภัยที่สำ�คัญ
การรีไซเคิลผลิตภัณฑและแบตเตอรี่ในตัว

โหมดเลน

10
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1

1

ขอมูลความปลอดภัยที่
สำ�คัญ

ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:

การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรายตอการไดยินของ

คุณ ผลิตภัณฑนี้สามารถใหเสียงในชวงระดับความดังที่อาจกอใหเกิด

การบำ�รุงรักษาทั่วไป

การสูญเสียการไดยินสำ�หรับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลา

การแปลเอกสารนี้ใชเพื่อการอางอิงเทานั้น

เสียงอาจจะผิดเพี้ยนได ในชวงระยะเวลาหนึ่งการปรับการไดยิน

หากฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไมสอดคลองกัน ฉบับภาษา
อังกฤษเปนฉบับที่มีผลบังคับใชเหนือกวา

ไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสียงที่ดังขึ้นมีไวสำ�หรับผซึ่งอาจประสบ
กับการสูญเสียการไดยินอยแลว

เสียง “ในระดับที่ฟงสบาย” จะเปนระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังการ

ฟงเปนเวลานาน เสียง “ปกติ” แทจริงแลวอาจเปนเสียงดัง และเปนอัน
ตรายตอการไดยินเสียงของคุณ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณนี้

ขอควรระวัง

•• ในการหลีกเลี่ยงความเสียหายและการทำ�งานผิดปกติ:
•• อยาใหเครื่องเลนถูกความรอนสูงมากเกินไป ซึ่งเกิดจากอุปกรณทำ�ความรอนหรือ
แสงแดดโดยตรง

•• หามทำ�เครื่องเลนตก หรือหามทำ�ใหวัตถุใดๆ ตกลงบนเครื่องเลนของคุณ
•• หามทำ�เครื่องเลนตกน หามมิใหชองเสียบหูฟง หรือชองใสแบตเตอรี่ถูกนเนื่องจา
กนที่เขาไปในตัวเครื่องอาจทำ�ใหตัวเครื่องไดรับความเสียหายรุนแรง

•• อาจมีสัญญาณรบกวนหากมีโทรศัพทมือถือที่ใชงานในบริเวณใกลเคียง
•• สำ�รองไฟลของคุณ ตรวจสอบวาคุณเก็บไฟลตนฉบับที่คุณดาวนโหลดลงในอุปกรณของ
คุณ Philips จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดที่เกิดขึ้นกับขอมูล หากผลิตภัณฑไดรับ
ความเสียหาย หรือไมสามารถอานขอมูลได

•• จัดการ (ถายโอน, ลบ, อื่นๆ) ไฟลเพลงของคุณดวยซอฟตแวรเพลงที่ใหมาเทานั้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงปญหาตางๆ

•• หามใชสารทำ�ความสะอาดที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล แอมโมเนีย เบนซิน หรือ สารที่มี
ฤทธิ์กัดกรอน เนื่องจากสารเหลานี้จะทำ�ใหเครื่องเลนชำ�รุดเสียหาย

•• ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสกับความรอนสูง เชน
แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ

•• อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภท
เดียวกันหรือเทียบเทานั้น

ใหคุณตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัยกอนที่จะปรับการไดยิน
เสียง และปลอยไว

ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:
ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต

ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถไดยินเสียงชัดเจน
และรสึกสบาย โดยไมมีความผิดเพี้ยน
ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:

การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง 'ปลอดภัย' สามาร
ถกอใหเกิดการสูญเสียการไดยิน

ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะและหยุดพักอยาง
เหมาะสม

ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำ�ตามคำ�แนะนำ�ตอไปนี้เมื่อใชงานหูฟง
ของคุณ

ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม

ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการไดยินเสียงของคุณ
หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถไดยินเสียง
รอบตัวคุณ

คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราวใน
เกี่ยวกับการทำ�งานและอุณหภูมิการจัดเก็บ

•

ใชงานในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 0 และ 45ºC (32 ถึง 113ºF)

•

จัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง -20 และ 45ºC (-4 to

•

เสมอ

113ºF) เสมอ

อายุการใชงานแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพอุณหภูมิต

ชิ้นสวน/อุปกรณเสริม:

โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อสั่งซื้อชิ้นสวน/อุปก
รณเสริม

การฟงอยางปลอดภัย

สถานการณที่มีแนวโนมวาจะเปนอันตราย

หามใชหูฟงขณะควบคุมยานพาหนะ ป่นจักรยาน เลนสเก็ตบอรด

และอื่นๆ เนื่องจากอาจเปนอันตรายตอการจราจรและผิดกฎหมายใน
หลายพื้นที่

การดัดแปลง

การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจสงผลใหสิทธิ์
การใชงานอุปกรณของผใชเปนโมฆะ
ขอมูลลิขสิทธิ์

ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัท
หรือองคกรรายนั้นๆ

การทำ�สำ�เนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนการดา
วนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจากซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมาย
ลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาระหวางประเทศ
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การทำ�สำ�เนาสื่อที่มีการปองกันการทำ�สำ�เนา รวมถึงโปรแกรม

คอมพิวเตอร ไฟล การกระจายเสียง และการบันทึกเสียงโดยไมไดรับ
อนุญาตอาจเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทำ�ผิดทาง
อาญา ไมควรนำ�อุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุดประสงคดังกลาว

Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอื่นๆ

มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์

การรีไซเคิลผลิตภัณฑและแบตเตอรี่
ในตัว
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวน
ประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำ�มารีไซเคิล และใชใหมได

หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับ
ทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและ
แบตเตอรี่

การกำ�จัดผลิตภัณฑเกาเหลานี้อยางถูกตองชวยปองกันผลสืบเนื่องทาง
ลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย

โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำ�หรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับศูนยรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของ
เรากระทำ�เชนนั้นดวย

ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผย

ขอควรระวัง

•• การถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องออกสงผลใหการรับประกันเปนโมฆะและสามารถ
ทำ�ใหผลิตภัณฑเสียหายได

แพรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม

การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการ

ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ
การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการส
ตรีมวิดีโอซึ่งดาวนโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุด

ประสงคเพื่อใชกับโดเมนสาธารณะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตอง

เทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสำ�หรับการใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิช
ย และตองเคารพคำ�แนะนำ�ในการใชลิขสิทธิ์ซึ่งกำ�หนดโดยเจาของ
ลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำ�แนะนำ�นั้นอาจระบุวาหามมิใหมีการ

คัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่ง
ไมอนุญาตใหทำ�การคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชัน
การบันทึกจะไมทำ�งาน และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
การบันทึกขอมูล

Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ และเสริม

<รายการ>

ประสบการณผใช Philips ใหนาประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อใหเขาใจการ

Philips

รายการไวในสวนหนวยความจำ�ถาวรของเครื่อง ขอมูลเหลานี้ถูกนำ�

อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและจัดทำ�เพื่อใหเปนไปตามขอจำ�กัดของ

ที่เปนผใชอาจประสบขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ เชน ระยะ

เหลานี้กำ�หนดขึ้นเพื่อปองกันมิใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรา

ครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จัดเก็บจะไมแสดงใหเห็นถึง

รถปลอยพลังงานคลื่นวิทยุ และหากไมติดตั้ง และใชตามคมือแนะนำ�

บนอุปกรณจะถูกเรียกดูและนำ�มาใช เฉพาะเมื่อผใชสงอุปกรณไป

อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาสัญญาณรบกวนจะไมเกิดขึ้น

ไดงายขึ้น และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัด

ตอการรับวิทยุ หรือโทรทัศน ซึ่งสามารถยุติไดโดยการปดและเปดอุ

ใชงานโปรไฟลของอุปกรณ อุปกรณนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลบาง

คำ�ประกาศของสหรัฐอเมริกา

ไปใชเพื่อระบุและคนหาขอผิดพลาดหรือปญหาตางๆ ที่คุณในฐานะ

อุปกรณดิจิตอล Class B ตาม part 15 ของ FCC Rules ขอจำ�กัด

เวลาการเลนในโหมดเพลง ระยะเวลาการเลนในโหมดวิทยุ จำ�นวน

ยในการติดตั้งภายในที่พักอาศัย อุปกรณนี้ทำ�ใหเกิด ใช และสามา

เนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณหรือแหลงที่ดาวนโหลด ขอมูลที่จัดเก็บ

การใชอาจทำ�ใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายตอวิทยุสื่อสารได

ยังศูนยบริการ Philips เทานั้น และเปนไปเพื่อการคนหาขอผิดพลาด

ในการติดตั้งใดโดยเฉพาะ หากอุปกรณนี้ทำ�ใหเกิดสัญญาณรบกวน

เก็บไดในการรองขอครั้งแรกของผใช

ปกรณ ใหผใชลองแกไขสัญญาณรบกวนโดยดำ�เนินการตามวิธีกา
รอยางนอยหนึ่งวิธีตอไปนี้

•

ยายตำ�แหนงเสาอากาศรับสัญญาณ

TH
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•
•

เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณ

•

ปรึกษากับตัวแทนจำ�หนายหรือชางเทคนิคผชำ�นาญการดา

เชื่อมตออุปกรณกับเตารับบนวงจรที่แตกตางจากการเชื่อมตอ
ของเครื่องรับสัญญาณ

นวิทยุ/โทรทัศนเพื่อขอความชวยเหลือ

อุปกรณนี้เปนไปตามมาตรฐาน FCC-Rules, Part-15 และ 21 CFR
1040.10. การใชงานตองอยภายใตเงื่อนไขสองขอตอไปนี้:

•
•

อุปกรณนี้อาจไมกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตราย และ

อุปกรณนี้ตองรับสัญญาณรบกวนทุกชนิด รวมถึงสัญญาณ
รบกวนที่อาจกอใหเกิดการทำ�งานที่ไมพึงประสงค

คำ�ประกาศของประเทศแคนาดา

อุปกรณดิจิตอล Class B นี้เปนไปตามมาตรฐาน ICES-003 ของ
แคนาดา

4
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เครื่องเลนใหมของคุณ

ภายในกลองมีอะไรบาง

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสำ�หรับเครื่องเลน
RAGA สามารถทำ�งานรวมกับซอฟตแวร PC ตอไปนี้:

•

Philips Device Manager (ชวยใหคุณสามารถอัพเดตและ

•

Songbird (ชวยใหคุณจัดการไลบรารีสื่อของคุณบน
คอมพิวเตอรและเครื่องเลน)

รับ Songbird จากwww.philips.com/songbird

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอไปนี้:
เครื่องเลน

กคืนเฟรมแวรสำ�หรับเครื่องเลนได)

ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน
ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง RAGA:

•
•

คมือผใช

คำ�ถามที่พบบอย

ภาพรวม

หูฟง

การควบคุม

"











สายเคเบิล USB

คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
Philips GoGear audio player

Quick start guide

เอกสารการรับประกันและความปลอดภัย

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

หมายเหตุ

•• รูปภาพที่ปรากฏเปนการอางอิงเทานั้น Philips สงวนสิทธิ์ในการออกแบบ / สีสันของ
ผลิตภัณฑโดยไมตองแจงลวงหนา

!
a

•

กดคางไว: เปดหรือปดเครื่องเลน

TH
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•
b

e

•

•
•

กด: แสดงเมนูตัวเลือก

•

ชองเสียบหูฟง 3.5 มม.

•

กดคาง: ล็อค/ปลดล็อคปุ่มทั้งหมด

/

•

ในตัวเลือกที่แสดงรายการ:

กด: ขามไปยังตัวเลือกกอนหนา/ถัดไป
บนหนาจอการเลน:

h

/

กดคาง: เพิ่ม/ลดระดับเสียงอยางรวดเร็ว
บนหนาจอการเลน:

กด: ขามไปยังตัวเลือกกอนหนา/ถัดไป

RESET

•

กดทั้งหมดโดยใชปลายปากกาลูกลื่นเมื่อหนาจอไมตอบ

•

ชองเสียบ USB สำ�หรับการชารจไฟและถายโอนขอมูล

ซๆ

การสลับไปมาระหวางหนาจอหลักและหนาจอการเลน

•

บนหนาจอหลัก, กด

•

ในหนาจอการเลน, กด

และเลือก [การเลน] หรือ[เลนครั้งลาสุด];

การเลือกธีม

ซๆ

ในการเลือกธีมสำ�หรับหนาจอ

•

บนหนาจอหลัก, กด

และเลือก [ธีม]

ปุ่มล็อค/ปลดล็อค
เมื่อเปดเครื่องเลน ใหล็อคเพื่อปองกันเครื่องทำ�งานโดยไมตั้งใจ

•

กดคางที่

/

เพื่อล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม

»» ทุกปุ่มยกเวนปุ่มปรับเสียงจะถูกล็อคและไอคอนล็อคจะ
ปรากฏขึ้น

เปด/ปดหนาจอ
ในการประหยัดพลังงาน หนาจอจะปดเองอัตโนมัติหลังจากระยะเวลา

•

กด: ยอนกลับหนึ่งระดับ

โหมด

เพื่อ

วิทยุ FM

เชื่อมตอเพื่อฟงวิทยุ FM

เพลง

มุมมองโฟลเดอร
การตั้งคา
การเลน

เลนเพลง

ดูไฟลในโฟลเดอร

ปรับแตงการตั้งคาของ RAGA
แสดงหนาจอเลนปจจุบัน

การนาวิเกตจากหนาจอหลัก

Music
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/

ในการยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนา ใหกด

สนองตอการกดปุ่ม

หนาจอหลัก
เมนู

การนาวิเกต

กด: เพิ่ม/ลดระดับเสียง

กดคาง: คนหาภายในไฟลปจจุบัน

g

จากหนาจอหลัก คุณสามารถเขาใชเมนูการใชงานโดยกดปุ่ม
และ

/

•

f

•

การแสดงผล

c

d

กด: เลือกตัวเลือก หรือเริ่ม/หยุดชั่วคราว/กลับไปเลนตอ

TH

ที่กำ�หนดลวงหนา ถา

•
•

ไมมีการดำ�เนินการใหมบน RAGA; และ
มีการเลือกคาใน

> [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาแบ็คไลท]

ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

•

กดปุ่มใดก็ได

3

เริ่มตนใชงาน

•

ตั้งคาตัวตั้งเวลาปดไฟหนาจอใหมีคาตลง (ไปที่

> [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาแบ็คไลท])

ชารจผานอะแดปเตอร AC/DC แบบ USB

การชารจไฟ

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

RAGA มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานชองเสียบ USB ของ
คอมพิวเตอรได

เชื่อมโยง RAGA ไปยัง PC โดยการใชสายเคเบิล USB

เปดหรือปดเครื่องเลน
กดคางที่

จนกระทั่งเครื่องเลนเปดหรือปด

หมายเหตุ

การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ

•• เมื่อคุณเชื่อมตอ RAGA เขากับคอมพิวเตอร จะปรากฏตัวเลือกอยางยอเพื่อเลือก: [ชารจ

เครื่องเลนมีคุณสมบัติสแตนดบายและปดเครื่องอัตโนมัติ ซึ่ง

•• RAGA จะใช [ชารจและถายโอน] โดยอัตโนมัติ หากไมมีการเลือกใหม

หลังจากอยในโหมดพัก 5 นาที (ไมมีการเลนเพลง ไมมีการกดปุ่ม

และถายโอน] หรือ [ชารจและเลน]

ชวยใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
ใดๆ) เครื่องเลนจะปดการทำ�งาน

การแสดงระดับแบตเตอรี่

•

เมื่อแบตเตอรี่ต หนาจอแสดงแบตเตอรี่ตจะปรากฏ

•

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการชารจ,

ขึ้นซๆ

จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

•• แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำ�นวนรอบของการชารจที่จำ�กัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่
และจำ�นวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา

ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และเพิ่มระยะเวลาในการ
เลน ใหทำ�ขั้นตอนตอไปนี้บน RAGA:

TH
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เพลง

คนหาเพลงตามขอมูลเพลง
ใน , เพลงจะถูกจัดเรียงตามขอมูลที่กำ�กับ หรือแท็ก ID3 ภายใน
คอลเลคชันตางๆ :

[เพลงทั้งหมด], [ศิลปน], หรือ [อัลบั้ม]

ถายโอนเพลงไปยังเครื่องเลน

[เพลงทั้งหมด]

•

เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำ�ดับตัวอักษรของชื่อเพลง

•
•

เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำ�ดับตัวอักษรของชื่อศิลปน

[ศิลปน]

ในแตละชื่อศิลปน เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำ�ดับตัวอักษรของ
ชื่ออัลบั้ม

[อัลบั้ม]

•

เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำ�ดับตัวอักษรของชื่ออัลบั้ม

คนหาเพลงตามรายการเพลง
ใน

>

[รายการเพลง] คุณสามารถคนหารายการเพลงตอไปนี้ได:

คุณสามารถถายโอนเพลงจากไลบรารีสื่อ PC ของคุณไปยัง RAGA
ตามวิธีการตอไปนี้:

•
•

ลากและวางไฟลเพลงใน Windows Explorer;
ดวยวิธีการดังกลาว คุณจะสามารถจัดการ
การซิงคผาน Philips Songbird

บน PC ใหคลิก คอมพิวเตอรของฉัน หรือ คอมพิวเตอร

ใน

ใหคนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล

ในการเริ่มเลนจากเพลง

1
2

เลือก RAGA และสรางโฟลเดอรไฟล

บน PC ลากและวางไฟลเพลงในโฟลเดอรไฟลบน RAGA
หรือลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก PC ไปที่
RAGA

บน RAGA คุณสามารถคนหาเพลงดวยขอมูลเพลง รายการเพลงหรือ
โฟลเดอรไฟล

TH

คนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล

คุณสามารถเริ่มเลนจากเพลง หรือจากทั้งอัลบั้มหรือศิลปนก็ได

คนหาเพลงบนเครื่องเลน

8

Songbird

ขอมูลเพลง ดาวนโหลด Songbirdwww.philips.com/

เชื่อมตอ RAGA เขากับ PC

•

รายการเพลงที่คุณถายโอนจากไลบรารีสื่อ PC ผาน

บนเครื่องเลน;

เลนเพลง

ในการลากและวางไฟลเพลงใน Windows Explorer

3

•

ดวยซอฟตแวรการจัดการสื่อ คุณสามารถเขาถึงรานเพลง

songbird

•

รายการเพลงแบบพกพา 3 รายการ สำ�หรับเพิ่มเพลงลง

โฟลเดอรไฟลของคอลเลคชันเพลงของคุณ

ออนไลน สรางรายการเพลง แกไขคอลเลคชันเพลงตาม

1
2

•

เลือกเพลง
กด

เพื่อเริ่มเลน

»» การเลนจะเริ่มเลนจากเพลงปจจุบัน
ในการเลนทั้งอัลบั้มหรือศิลปน

1
2
3

เลือกอัลบั้มหรือศิลปน
กด
กด

> [เลน]
เพื่อเริ่มเลน

บนหนาจอการเลน,

•

16/248

Music 1
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4:07

5:58
กด

•

เพื่อไปที่หนาจอกอนหนา กด

เพื่อหยุดชั่วคราวและกลับไปเลนตอ

»» หนาจอการเลนจะกลับมาในสองสามวินาที
»» บนหนาจอการเลน คุณจะเห็นขอมูลไฟลและ
สถานะการเลน

ในการปรับระดับเสียง
กด

กดซๆ ที่

/

ในการยอนกลับหรือเดินหนาอยางรวดเร็วในเพลงปจจุบัน

•

เลือกรายการเพลงแบบพกพา กด

4

เลือก [ใช] เพื่อยืนยัน

1
2

»» คุณจะบันทึกเพลงปจจุบันไปที่รายการเพลง

บนหนาจอการเลน กดคางที่
/

เลือกตัวเลือกการเลน

เลือกอัลบั้มหรือศิลปน
ในการรายการอัลบั้มหรือศิลปน

•

กด

และเลือก [เพิ่มในรายการเพลง]

3

เลือกรายการเพลงแบบพกพา กด

4

เลือก [ใช] เพื่อยืนยัน

/

ในการเลือกไฟลเพลงบนหนาจอการเลน

•

และเลือก [เพิ่มในรายการเพลง]

3

ในการเพิ่มอัลบั้มหรือศิลปน

•

•

กด

»» คุณบันทึกอัลบั้มหรือศิลปนไปที่รายการเพลง

ลบเพลงจากรายการเพลงแบบพกพา
ลบเพลงปจจุบันจากรายการเพลง

1

บนหนาจอการเลน กด

2

เลือกรายการเพลงแบบพกพา กด

3

เลือก [ใช] เพื่อยืนยัน

> [ลบออกจากรายการเพลง]

»» คุณจะลบเพลงปจจุบันจากรายการเพลงที่เลือก

บนหนาจอการเลน กด

เพื่อเลือกตัวเลือกการเลน เชน โหมดเลน, การตั้งคาเสียง และ

sleep timer (ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง) (โปรดดูที่ 'การตั้งคา' ในหนา 13)

รายการเพลง
บนเครื่องเลน คุณสามารถพบรายการเพลงตอไปนี้:

•
•

รายการเพลงที่คุณถายโอนมาจากไลบรารีสื่อของ PC

รายการเพลงแบบพกพา 3 รายการ สำ�หรับเพิ่มเพลงลง
บนเครื่องเลน

เพิ่มเพลงในรายการเพลงแบบพกพา
ในการเพิ่มเพลงปจจุบัน

1
2

เลือกหรือเลนเพลง
บนรายการเพลงหรือหนาจอการเลน

TH
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5

วิทยุ FM

95.31

หมายเหตุ

•• เสียบหูฟงที่ใหมาเมื่อตองการจูนหาคลื่นสถานีวิทยุ หูฟงทำ�หนาที่เปนสายอากาศอีกดวย
เพื่อการรับสัญญาณไดดีขึ้น ใหขยับสายหูฟงไปในทิศทางตางๆ กัน

การฟงวิทยุ FM

การจูนสถานีวิทยุ
หาคลื่นอัตโนมัติ

ในการจูนวิทยุเปนครั้งแรก ใหเริ่มหาคลื่นอัตโนมัติเพื่อคนหาสถานี

1
2

จากหนาจอหลัก ไปที่

กด

กด

> [สถานีที่ตั้งไวลวงหนา]

•

หรือ

ซๆ กันเพื่อเลือกสถานี กด

•

•

กด

หรือ

ซๆ

3

95.30

เพื่อเลือกสถานีอื่นจาก [สถานีที่ตั้งไวลวงหนา] กด

เพื่อเริ่มเลน

บนหนาจอการเลน, กด

หรือ

ไวลวงหนา

เพื่อหาคลื่นสถานีวิทยุ

•

เพื่อเลือกสถานีที่ตั้ง

หรือ

ในหนาจอการเลน, กด

ในหนาจอการเลน, กด

หรือ

จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

•• เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ (ตัวอยางเชน เปลี่ยนเมืองหรือประเทศ) รีสตารทหาคลื่นอัตโนมัติ
เพื่อการรับสัญญาณที่ดีขึ้น

ใชการจูนดวยตนเองเพื่อคนหาความถี่หรือสถานี

สถานี

3

จากหนาจอหลัก ไปที่

> [การหาคลื่นวิทยุดวยตนเอง]

»» สถานีที่คุณเปดฟงลาสุดจะเริ่มเลน

การหาคลื่นสถานีวิทยุ
บนหนาจอการเลน กด

> [บันทึกสถานีที่ตั้งไว]

กด

หรือ

เพื่อเลือกตำ�แหนงในรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา กด

»» สถานีปจจุบันถูกบันทึกไปที่ตำ�แหนงนั้น

หรือ

»» คุณจูนไปยังสถานีที่อยถัดไปจากความถี่ในปจจุบัน
สำ�หรับการปรับหาคลื่น, กด

ภายใน RAGA คุณสามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไดถึง 20

1
2

หาคลื่นดวยตนเอง

TH

กด

ในการปรับระดับเสียง

เคล็ดลับ

•

เพื่อเริ่มเลน

หากจำ�เปน, ใหกดคางที่

•

บนหนาจอการเลน กดคางที่

หรือ

เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไวลวงหนา กด

ในการปดเสียงหรือเปดเสียงการเลนวิทยุ

1/20

10

2

> [หาคลื่นอัตโนมัติ]

ในการเลือกสถานีที่ตั้งไวลวงหนาบนหนาจอการเลน,

2

ไปที่

»» สามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไดถึง 20 สถานี

เพื่อเริ่มเลน

1

1

หรือ

ซๆ

ในการลบสถานีที่ตั้งไวลวงหนาปจจุบัน

1

ใน [สถานีที่ตั้งไวลวงหนา], กด

2

เลือกสถานีในรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา กด

3

เลือก [ใช] เพื่อยืนยัน

> [Clear preset]

»» สถานีปจจุบันถูกลบออกจากรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

หรือ

1

บนหนาจอการเลน กด

2

เลือกสถานีในรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา กด

3

เลือก [ใช] เพื่อยืนยัน

> [Clear preset]

»» สถานีปจจุบันถูกลบออกจากรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

ในการลบสถานีที่ตั้งไวลวงหนาทั้งหมด

1
2
3

ไปที่ [สถานีที่ตั้งไวลวงหนา]
ในรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา, กด

> [ลบสถานีที่ตั้งไวลวงหนาทั้งหมด]

เลือก [ใช] เพื่อยืนยัน

»» สถานีทั้งหมดถูกลบออกจากรายการสถานีที่ตั้งไวลวง
หนาแลว

TH
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6

มุมมองโฟลเดอร

ไปที่

เพื่อดูและเลนไฟลสื่อจากไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน

12
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การตั้งคา

•

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

ใน , เลือกตัวเลือกของคุณสำ�หรับเครื่องเลน

1

กด

2

กด

/

เพื่อเลือกตัวเลือก
เพื่อยืนยัน

โหมดเลน
ใน [โหมดเลน], เลือกโหมดการเลนเพื่อเลนเพลง:
[ซ]

•
•

[ซ 1]: เลนซเพลงปจจุบัน

•

[เปด]: เลนทุกเพลงในโฟลเดอรปจจุบันโดยเรียงแบบสม

•

การเลนซเพลงในโฟลเดอรปจจุบันทั้งหมดจะเรียง

[สลับ]

การตั้งคาหนาจอ

[ซทั้งหมด]: เลนซทุกเพลงในโฟลเดอรปจจุบัน

หากทั้ง [ซทั้งหมด] และ [สลับ]ถูกเปดใชงาน,

ธีม
ใน [การตั้งคาหนาจอ] > [ธีม], เลือกธีมสำ�หรับหนาจอ

ตัวตั้งเวลาปดไฟหนาจอ
หนาจอจะเขาสโหมดพัก หากไมมีการดำ�เนินการใหมๆ บน RAGA

หากเกินระยะเวลาที่กำ�หนดลวงหนา หนาจอพักจะปดลงโดยอัตโนมัติ
เพื่อเปนการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหเลือกตั้งระยะเวลาใหต
เพื่อตั้งคาระยะเวลา:

•

แบบสม

การตั้งคาเสียง
ใน [การตั้งคาเสียง], เลือกตัวเลือกของคุณสำ�หรับการตั้งคาเสียง:

[FullSound]: เรียกคืนรายละเอียดโซนิคที่สูญเสียจากการบีบอัดเพลง
(เชน MP3, WMA)

[อีควอไลเซอร]: กำ�หนดการตั้งคาเสียงตามตองการ

[จำ�กัดระดับเสียง]: ตั้งคาระดับเสียงสูงที่สุดสำ�หรับอุปกรณ ดวยวิธีนี้

ใน [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาแบ็คไลท],
เลือกระยะเวลา

»» หากเกินระยะเวลาที่เลือกไว หนาจอไมใชงาน
จะปดโดยอัตโนมัติ

ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

•

กดปุ่มใดก็ได

ภาษา
ใน [ภาษา], เลือกภาษาสำ�หรับเครื่องเลน

คุณสามารถกำ�หนดระดับเสียงใหปลอดภัยสำ�หรับการฟงของคุณ
กด

/

เพื่อตั้งการจำ�กัดระดับเสียง ใหกด
เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ

•• อีควอไลเซอรจะถูกปดเมื่อคุณเลือก FullSound

ขอมูลของคุณ
ใน [ขอมูล] เรียนรขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับเครื่องเลน:
[ขอมูลเครื่องเลน]

•
•

ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง
เปดตัวตั้งเวลา RAGA สามารถปดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากระยะ
เวลาหนึ่ง

[รน:] ชื่อผลิตภัณฑแบบเต็ม

ตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑแบบเต็มเมื่อคุณอัพเดต
เฟรมแวรจากเว็บไซตสนับสนุน

[เวอรชันเฟรมแวร:] เวอรชันเฟรมแวรปจจุบัน
ตรวจสอบเวอรชันเฟรมแวรเมื่อคุณอัพเดต
เฟรมแวรจากเว็บไซตสนับสนุน

[เนื้อที่ดิสก]

•
•

[พื้นที่วาง:] พื้นที่การจัดเก็บที่มี

[พื้นที่รวม:] ขนาดหนวยความจำ�

TH
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•

[เพลง] จำ�นวนเพลงที่จัดเก็บในเครื่องเลน

[ประเภทไฟลที่รองรับ] รูปแบบไฟลที่รองรับบนเครื่องเลน

กฎหมาย
ใน [กฎหมาย] ใหคนหาขอมูลกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องเลน

การตั้งคาตามแบบโรงงาน
ใน [การตั้งคาจากโรงงาน], เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน ไฟลที่
ถายโอนไปยังเครื่องเลนจะถูกเก็บไว

14
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อัพเดตเฟรมแวรผาน
Philips Device
Manager

»» เมื่ออุปกรณเชื่อมตอแลว ขอความ "SA4RGAXX" จะ
ปรากฏขึ้นบนกลองขอความ

»» คุณสามารถคนหาเวอรชันเฟรมแวรปจจุบันของอุปก
รณได

ติดตั้ง Philips Device Manager

1
2
3

เชื่อมตอ RAGA เขากับ PC
Windows 2000) / คอมพิวเตอร (Windows Vista /
Windows 7 / 8)

คลิกขวาที่ไอคอน Philips GoGear RAGA เลือก Install

หากตองการตรวจสอบการอัปเดตเฟรมแวร

a

ปดกลองโตตอบของ Philips Device Manager

b

ที่ดานลางของหนาจอคอมพิวเตอร คลิกขวา
แลวเลือก ตรวจสอบเพื่ออัพเดต

Philips Device Manager

หรือ คลิกที่ไอคอน Philips GoGEAR RAGA ดับเบิล

•

4

4

บน PC, เลือก คอมพิวเตอรของฉัน (Windows XP /

คลิก installer.exe

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร ใหเสร็จสม
บูรณ

หมายเหตุ

•• ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน

»» Philips SA4RGAXX Device Manager จะตรวจ
สอบการอัพเดตจากอินเตอรเน็ต

ตรวจสอบการอัพเดตเฟรมแวร

1
2
3

ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอ PC กับอินเตอรเน็ตแลว
เรียกใช Philips Device Manager
»» กลองโตตอบจะปรากฏขึ้น

เชื่อมตอ RAGA เขากับคอมพิวเตอรของคุณ

อัพเดตเฟรมแวร

1

เมื่อพบการอัพเดตเฟรมแวร ใหปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�บนหนา

2

ยกเลิกการเชื่อมตอ RAGA จากคอมพิวเตอร

จอเพื่อทำ�การดาวนโหลดและติดตั้งเฟรมแวร

TH
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»» RAGA จะรีสตารทหลังจากการอัพเดตเฟรมแวรและ
พรอมสำ�หรับการใชงานอีกครั้ง

16
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วิธีแกไขปญหา

หาก RAGA ทำ�งานผิดปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณสามารถรีเซ็ต
เครื่องไดโดยขอมูลไมสูญหาย:

ฉันจะรีเซ็ต RAGA ไดอยางไร
••

ใหเสียบปลายปากกาหรือวัตถุอื่นลงในชองรีเซ็ตบนRAGA

••

หากตัวเลือกรีเซ็ตดังกลาวทำ�งานไมสำ�เร็จ ใหกคืน RAGA

1
2

3

กดคางไวจนกวาเครื่องเลนจะปด

ผาน Philips Device Manager:

บน PC ของคุณ ใหเริ่มตน Philips Device Manager
เขาสโหมดการกคืน:

a

ปดสวิตช RAGA

b

กดปุ่มปรับระดับเสียง

c

กดปุ่มคางไวจนกระทั่ง Philips Device Manager

คางไว แลวเชื่อม

ตอRAGA กับคอมพิวเตอรของคุณ

จดจำ� RAGA ไดและเขาสโหมดการกคืน

เริ่มกระบวนการกคืน:

a

บน Philips Device Manager คลิกที่ปุ่ม Repair ทำ�
ตามคำ�แนะนำ�ที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อดำ�เนิน
การกคืนใหเสร็จสมบูรณ

b

4

เมื่อทำ�การกคืนเสร็จสมบูรณแลว ใหยกเลิกการ
เชื่อมตอ RAGA จากเครื่องคอมพิวเตอร

ปด RAGA และเปดใหม

TH
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10 ขอมูลทางเทคนิค
เปด/ปด

และจำ�นวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา

•

แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ภายใน 220mAh Li-ion

•

เวลาเลน¹

ซอฟตแวร

เสียง (.mp3): นานถึง 22 ชั่วโมง

รถใชงานไดทั้งหมดเนื่องจากมีการสงวนหนวยความจำ�บางสวนไวสำ�หรับระบบเครื่อง

เลน ความจุของการจัดเก็บคำ�นวณโดยอางอิงจากเพลงที่มีความยาว 4 นาทีและใชการ
เขารหัสแบบ MP3 128-kbps

•• ³ ความเร็วในการถายโอนขึ้นอยกับระบบปฏิบัติการและการกำ�หนดคาซอฟตแวรของ
คุณ

วิทยุ: นานถึง 8 ชั่วโมง

•

Philips Device Manager: สำ�หรับอัพเดตเฟรมแวรและ

•

Songbird: สำ�หรับโอน³ ไฟลสื่อ

ขอกำ�หนดของ PC

•
•

หูฟง 3.5 มม.

•
•
•
•

การแยกชอง: 45dB

•
•
•
•
•
•
•

กคืนเครื่องเลน

USB 2.0 ความเร็วสูง

การตอบสนองตอความถี่: 20-18,000 Hz
กำ�ลังเอาตพุต: 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

ความจุหนวยความจำ�ภายใน²:

•
•
•

SA4RGA02 2 GB NAND Flash

•
•

Songbird (ซิงค)

•

จอภาพ LCD สี 128 x 64 พิกเซล

SA4RGA04 4 GB NAND Flash
SA4RGA08 8 GB NAND Flash

ถายโอนสื่อ³

Windows Explorer (ลากและวาง)

การแสดงผล
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•• ² 1 GB = 1 พันลานไบต; พื้นที่จัดเก็บจะนอยกวานี้ ความจุหนวยความจำ�อาจไมสามา

Polymer แบบชารจได

การเชื่อมตอ

เสียง

หมายเหตุ

•• ขอมูลจำ�เพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
•• ¹ แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำ�นวนรอบของการชารจที่จำ�กัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่

TH

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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