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1 ขอมูลความปลอดภัยที่
สำาคัญ

การบำารุงรักษาทั่วไป

การแปลเอกสารนี้ใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 
หากฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไมสอดคลองกัน ฉบับภาษา
อังกฤษเปนฉบับที่มีผลบังคับใชเหนือกวา
 

ขอควรระวัง

 • ในการหลีกเลี่ยงความเสียหายและการทำางานผิดปกติ:
 • 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

  
A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut 
endommager l’oreille de l’utilisateur.

 
คำาเตือน

 • เพื่อปองกันอันตรายเกี่ยวกับการไดยินที่อาจเกิดขึ้น โปรดอยารับฟงในระดับ
เสียงสูงเปนเวลานาน

แรงดันเอาตพุตสูงสุดของเครื่องเลนไมเกิน 150mV
Wide band characteristic voltage หรือ WBCV:>= 75 mV
 
การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจสงผลใหสิทธิ์
การใชงานอุปกรณของผใชเปนโมฆะ
 
ขอมูลลิขสิทธิ์
ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัท
หรือองคกรรายนั้นๆ
การทำาสำาเนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนการดา
วนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจากซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมาย
ลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาระหวางประเทศ
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 
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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 เฉพาะเมื่อผใชสงอุปกรณไป
ยังศูนยบริการ Philips เทานั้น และเปนไปเพื่อการคนหาขอผิดพลาด
ไดงายขึ้น และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัด
เก็บไดในการรองขอครั้งแรกของผใช
 
Monkey's Audio decoder

a The Monkey's Audio SDK and source code can be 
freely used to add APE format playback, encoding, or 
tagging support to any product, free or commercial. 
Use of the code for proprietary efforts that don't 
support the official APE format require written 
consent of the author.

b Monkey's Audio source can be included in GPL and 
open-source software, although Monkey's Audio 
itself will not be subjected to external licensing 
requirements or other viral source restrictions.

c Code changes and improvements must be 
contributed back to the Monkey's Audio project free 
from restrictions or royalties, unless exempted by 
express written consent of the author.

d Any source code, ideas, or libraries used must be 
plainly acknowledged in the software using the code.

e Although the software has been tested thoroughly, 
the author is in no way responsible for damages due 
to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous 
stipulations, you must cease using this source code and 
remove it from your storage device.
 
FLAC decoder
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,20
08,2009 Josh Coalson
 
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.
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การรีไซเคิลผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต 
และสามารถนำาไปรีไซเคิล หรือนำากลับมาใชใหมได
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือ
ผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC:

  
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับ
ทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทิ้ง
ผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

คำาเตือน

 • การถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องออกสงผลใหการรับประกันเปนโมฆะและสามารถ
ทำาใหผลิตภัณฑเสียหายได 

 • คำาแนะนำาเกี่ยวกับขั้นตอนการถอดและกำาจัดนั้นเปนขั้นตอนที่สามารถทำาไดเมื่อ
ผลิตภัณฑหมดอายุการใชงานแลวเทานั้น

ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟใหมไดภายใต 
European Directive 2006/66/EC และคุณไมสามารถทิ้งแบตเตอรี่
ดังกลาวรวมกับขยะปกติจากครัวเรือนได

  
เพื่อเปนการปกปองการทำางานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑของ
คุณ ใหนำาผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเก็บรวบรวมแบตเตอรี่
อยางเปนทางการ หรือศูนยบริการที่มีผเชี่ยวชาญที่สามารถถอด
แบตเตอรี่ตามที่แสดงได

 
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้ง
แบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่
งแวดลอมและสุขภาพได
 
คำาประกาศของสหภาพยุโรป 
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำาหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของสหภาพ
ยุโรป
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2 เครื่องเลนใหมของคุณ

ภายในกลองมีอะไรบาง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอไปนี้:
เครื่องเลน

  
หูฟง

  
สายเคเบิล 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

TAP4.3 สามารถทำางานรวมกับซอฟตแวร PC ตอไปนี้: 
•	 Songbird (ชวยใหคุณจัดการไลบรารีสื่อของคุณบน

คอมพิวเตอรและเครื่องเลน)
•	 Philips Device Manager (ชวยใหคุณสามารถอัพเดตและ

กคืนเฟรมแวรสำาหรับเครื่องเลนได)
ในการรับSongbirdและPhilips Device Manager ออนไลน

•	 บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหดาวนโหลดจาก www. 
philips.com/Songbird หรือ www.philips.com/
support

ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน

ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง TAP4.3:
•	 คมือผใช
•	 คำาถามที่พบบอย

ภาพรวม

การควบคุม

  
1  / กดคาง: เปด/ปดอุปกรณ

กด: ล็อค/ ปลดล็อคหนาจอ
2 , กด: เพิ่ม/ลดระดับเสียง

กดคางไว: เพิ่ม/ลดความเร็วในการเลน
3 ชองเสียบ USB สำาหรับการชารจไฟและถายโอ

นขอมูล
4 MIC ไมโครโฟน
5 ชองเสียบหูฟง 3.5 มม.
6 RESET กดทั้งหมดโดยใชปลายปากกาลูกลื่นเมื่อหนา

จอไมตอบสนองตอการกดปุ่ม
7 MICRO 

SD
ชองเสียบสำาหรับการด Micro SD

8 ลำาโพง

d

h

e

g
a

c

b
f

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

หนาจอหลัก

เมนู โหมด เพื่อ
เพลง เลนไฟลเสียง
วิดีโอ ชมวิดีโอ
รูปภาพ ดูรูปภาพ
วิทยุ FM หาคลื่นวิทยุ FM;

บันทึกจากวิทยุ FM
ตัวอานขอ
ความ

อานไฟลขอความ (.txt)

การตั้งคา ปรับแตงการตั้งคาของ TAP4.3
การด Micro 
SD

ดูหรือเลนไฟลสื่อที่จัดเก็บไวในการด 
Micro SD

รายการบันทึก สรางหรือฟงรายการบันทึก
มุมมอง
โฟลเดอร

ดูไฟลที่คุณจัดเก็บไวในการจัดเก็บภายใน
ของเครื่องเลน ในรูปแบบโฟลเดอร

การนาวิเกตบนหนาจอ
บนหนาจอ แตะไอคอนเพื่อเขาใชเมนูหรือตัวเลือก: หากจำาเปน 
ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงไอคอน
ในการเขาใชเมนูการใชงานหรือตัวเลือก:

•	 แตะไอคอนหรือตัวเลือก
ในการยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนา

•	 แตะ 
  ซ 

ในการยอนกลับไปยังหนาจอหลัก
•	 แตะ 

  
การล็อคหรือปลดล็อคหนาจอ
การล็อคหนาจอ TAP4.3 คุณสามารถล็อคการควบคุมแบบสัมผัส
ทั้งหมดบนหนาจอ (การควบคุมระดับเสียงยังใชงานได) ทั้งนี้ 
เปนการปองกันการทำางานโดยไมไดตั้งใจ 
ล็อคอัตโนมัติ
หลังจากผานระยะเวลาที่กำาหนด หนาจอจะสลัวและถูกล็อคอัตโนมัติ 
ในการตั้งคาระยะเวลา ไปที่ 
  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ]

ในการล็อคหนาจอดวยตนเอง
•	 กด  / 

 
ในการล็อคหนาจอ

•	 กด  / 
 

เลือกวอลลเปเปอร
ในการเลือกวอลลเปเปอรสำาหรับหนาจอหลัก

•	 จากหนาจอหลัก ใหไปที่ 
  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ภาพพื้นหลัง] การ
เลือกธีม 

ในการตั้งคาวอลลเปเปอรที่กำาหนดเอง
•	 ไปที่ 

  เลนภาพและตั้งคาวอลลเปเปอร (โปรดดูที่ 'กำาหนด
ภาพเปนวอลลเปเปอร' ในหนา 15)

ในการเปลี่ยนจากธีมเปนวอลลเปเปอรที่กำาหนดเองลาสุด 
•	 ใน 

  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ภาพพื้นหลัง], เลือก 
[ตั้งเอง]

ตัวเตือนระดับเสียง

TAP4.3 สามารถแจงเตือนคุณเมื่อระดับเสียงมาถึงระดับสูง เพื่อปอง
กันอันตรายเกี่ยวกับการไดยินที่อาจเกิดขึ้น โปรดอยารับฟงในระดับ
เสียงสูงเปนเวลานาน

1 หากตองการเปลี่ยนระดับเสียง ใหกดปุ่มระดับเสียง 
 , 
 
 » เมื่อมาถึงระดับเสียงสูง หนาจอปอปอัพจะปรากฏขึ้น

2 ในการเพิ่มระดับเสียงตอ ใหกดคางที่ 
 

•	 หากตองการออก ใหปลอย 
 
 » รอจนกวาหนาจอปอปอัพหายไป จากนั้นคุณจะยอนกลับ

มาที่ระดับเสียงกอนหนา 

การใชขาตั้ง

ใชขาตั้งที่ดานหลังของเครื่องเลน คุณสามารถจัดวางเครื่อง
เลนไดหลายวิธี
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1 ที่ดานหลังของเครื่องเลน ใหยกขาตั้งขึ้น 

2 กางขาตั้งออกจนสุดชวงกวาง 
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3 เริ่มตนใชงาน

การชารจไฟ

TAP4.3 มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานชองเสียบ USB ของ
คอมพิวเตอรได
เชื่อมโยง TAP4.3 ไปยัง PC โดยการใชสายเคเบิล USB 

  
หมายเหตุ

 • เมื่อคุณเชื่อมตอ TAP4.3 เขากับคอมพิวเตอร จะปรากฏตัวเลือกอยางยอเพื่อเลือก: 
[ชารจและถายโอน] หรือ [ชารจและเลน] หากไมไดเลือกตัวเลือกใดๆ จะใช 
[ชารจและถายโอน]

 • ในการเลน TAP4.3 เมื่อคุณชารจไฟ ใหเลือก [ชารจและเลน]

การแสดงระดับแบตเตอรี่
หนาจอจะแสดงระดับสถานะแบตเตอรี่โดยประมาณดังตอไปนี้:

100% 75% 50% 25% 0%

 » หนาจอแสดงแบตเตอรี่กะพริบแสดงวาแบตเตอรี่ใกลจะ
หมด เครื่องเลนจะบันทึกการตั้งคาทั้งหมดไวและจะปด
เครื่องภายใน 60 วินาที

หมายเหตุ

 • แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำานวนรอบของการชารจที่จำากัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่
และจำานวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา

 • ภาพแอนิเมชั่นแสดงการชารจจะหยุดลงและ  ไอคอนจะปรากฏขึ้นเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการชารจ

ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และเพิ่มระยะเวลาในการ
เลน ใหทำาขั้นตอนตอไปนี้บน TAP4.3:

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

ชารจผานอะแดปเตอร AC/DC แบบ USB

ในการชารจ  TAP4.3 ผานอะแดปเตอร USB AC/DC (ไมมีให), 
ตรวจสอบใหแนใจวาพลังงานเอาตพุตคือ 5.0 V และ 0.5A

 
เปดหรือปดเครื่องเลน

กดคางที่  จนกระทั่งเครื่องเลนเปดหรือปด

การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ

เครื่องเลนมีคุณสมบัติสแตนดบายและปดเครื่องอัตโนมัติ ซึ่ง
ชวยใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ 
หากอยในโหมดไมใชงาน (ไมเลนเพลง ไมกดปุ่มใดๆ) ในระยะเวลา
หนึ่ง เครื่องเลนจะปดการทำางานอัตโนมัติ
ในการกำาหนดระยะเวลา:

•	 จากหนาจอหลัก ไปที่ 
  > [ตั้งคาโหมดประหยัดพลังงาน...]
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4 การสรางไลบรารีสื่อ
บน TAP4.3

สรางไลบรารีสื่อบน TAP4.3 กอนที่คุณจะเลนจากเครื่องเลน ในกา
รสรางไลบรารีสื่อ คุณสามารถ

•	 ถายโอนไลบรารีสื่อ PC ของคุณไปยังเครื่องเลน
•	 ใชการด Micro SD (สูงถึง 32 GB) เปนไลบรารีสื่อ

ถายโอนจากไลบรารีสื่อ PC ของคุณ

คุณสามารถถายโอนไลบรารีสื่อ PC ของคุณไปยัง TAP4.3  ไดโดย:
•	 ลากและวางไฟลสื่อใน Windows Explorer

ดวยวิธีการดังกลาว คุณสามารถจัดระเบียบคอลเลคชันสื่อ
ไดตามโฟลเดอรไฟล

•	 ซิงคผาน Songbird
ดวยซอฟตแวรการจัดการสื่อ คุณสามารถเขาถึงรานเพลง
ออนไลน สรางรายการเพลง แกไขคอลเลคชันเพลงตาม
ขอมูลเพลง ดาวนโหลด Songbird จาก www.philips.com/
songbird

ในการลากและวางไฟลเพลงใน Windows Explorer

1 เชื่อมตอ TAP4.3 เขากับ PC

2 บน PC ใหคลิก คอมพิวเตอรของฉัน หรือ คอมพิวเตอร
•	 เลือก TAP4.3 และสรางโฟลเดอรไฟล

3 บน PC ลากและวางไฟลสื่อในโฟลเดอรไฟลบน TAP4.3
•	 หรือลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก PC ไปที่ 

 TAP4.3

การใชการด Micro SD

เสียบการด Micro SD (สูงถึง 32 GB) ใน TAP4.3 คุณสามารถขยาย
ขนาดหนวยความจำาของ TAP4.3

  
1 เปดฝาปดของชองเสียบการด Micro SD 

2 เสียบการด SD ในชองเสียบการด SD ใหเขาที่ 

การเลนจากการด Micro SD

•	 ใน 
 , , หรือ  บนเครื่องเลน คุณสามารถคนหาและเลน
ไฟลสื่อที่รองรับจากการด Micro SD

หรือ 
•	 จากหนาจอหลัก แตะ  เลือกและเลนไฟลสื่อที่ถูกจัดเก็บใน

การด Micro SD 

ในการคัดลอก/ยายไฟลจากการจัดเก็บภายในไป
ยังการด SD

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 
 

2 บนหนาจอของไฟลหรือโฟลเดอร แตะ 
  เลือก [คัดลอก] หรือ [ยาย]

3 แตะชองทำาเครื่องหมายที่อยติดกับตัวเลือก 

4 แตะ [Copy [X] items to SD card] หรือ [Move [X] 
items to SD card] ([X] แสดงจำานวนเพลงที่เลือก)
 » คุณคัดลอกหรือยายรายการที่เลือกไปยังการด SD

http://www.philips.com/songbird
http://www.philips.com/songbird
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5 เพลง

ไปที่  เพื่อเลนเพลงจากไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน

การเลือกไลบรารีเพลง

ใน  ไฟลเพลงจะถูกจัดการตามเมทาดาตา (ขอมูลไฟล) คุณสามารถ
เลือกไลบรารีเพลงตามขอมูลเพลง 

  
1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี: 

•	 แตะ 
 , , หรือ  เพื่อจัดเรียงเพลงตามชื่อเพลง อัลบั้ม หรือ
ศิลปน 
 » ไลบรารีเพลงถูกจัดเรียงตามขอมูลเพลง 

2 ในคอลัมน ใหเลื่อนนิ้วขึ้น/ลงเพื่อเลือกผานรายการตัวเลือก

การเลือกตามรายการเพลง

แตะ  และเลือกมุมมองไลบรารีของ 
  คุณสามารถคนหา:

•	 รายการเพลงแบบพกพาที่คุณสรางบนเครื่องเลน 

เลนเพลง

1 ในไลบรารีเพลง เลือกเพื่อคนหาเพลง 

2 แตะเพลง 
 » การเลนจะเริ่มเลนจากเพลงปจจุบัน 

 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น

เลือกตัวเลือกการเลน

ในหนาจอการเลน แตะไอคอนเพื่อเลือกตัวเลือกการเลน:

 / แตะเพื่อสลับไปยังหนาจอไลบรารีหรือเลน
 / แตะเพื่อเลน/หยุดเลนชั่วคราว

 / แตะเพื่อขามเพลง;
กดคางเพื่อคนหาภายในเพลงปจจุบัน
แตะหนึ่งครั้งเพื่อเลือกตัวเลือกซ:
ซทั้งหมด: แตะเพื่อเลนซเพลงทั้งหมดในโฟลเดอรปจ
จุบัน
เลนซหนึ่งเพลง: แตะเพื่อเลนซเพลงปจจุบัน
แตะเพื่อเลนเพลงทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุบันโดยการสม

ในการสลับไปมาระหวางหนาจอการเลนและหนาจอไลบรารี
•	 แตะ  เพื่อไปที่หนาจอหลัก;
•	 หากตองการยอนกลับไปยังหนาจอการเลน ใหแตะ 

  บนหนาจอหลัก

การเลือกตัวเลือกเสียง

•	 ในหนาจอการเลน แตะ 
  เพื่อเลือกตัวเลือก: 

[FullSound] เรียกคืนรายละเอียดโซนิคที่สูญเสียจากการบีบอัดเพลง 
(เชน MP3, WMA)

[อีควอไล
เซอร]

กำาหนดการตั้งคาเสียงตามตองการ

[จำากัดระดับ
เสียง]

ตั้งคาระดับเสียงสูงสุดสำาหรับอุปกรณ ดวยวิธีนี้ คุณ
สามารถกำาหนดระดับเสียงใหปลอดภัยสำาหรับการ
ฟงของคุณ 
แตะ แถบระดับเสียงเพื่อตั้งคาระดับเสียงสูงที่สุด

หมายเหตุ

 • อีควอไลเซอรจะถูกปดเมื่อคุณเลือก FullSound

รายการเพลง

ดวยรายการเพลง คุณสามารถเขาใชรายการเพลงจากประเภทแนว
เพลง, ศิลปน และอัลบั้มที่แตกตางกันได
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สรางรายการเพลงแบบพกพา

บน TAP4.3 คุณสามารถสรางรายการเพลงสำาหรับการเดินทางไดหา
รายการ
สรางรายการเพลงแบบพกพา

1 แตะ  และเลือกมุมมองไลบรารีของ 

2 แตะ 
  และเลือก [สราง 'รายการเลนพกติดตัว' ใหม]

3 ยืนยันเมื่อพรอมท
 » รายการเพลงแบบพกพาก็จะถูกสรางขึ้น 

เพิ่มเพลงลงในรายการเพลง

1 เลนเพลง

2 บนหนาจอการเลน,
•	 แตะ 

  และเลือก [เพิ่มในรายการเพลง]

3 แตะชองทำาเครื่องหมายเพื่อเลือกรายการเพลง ยืนยันเมื่อพร
อมท 
 » เพลงปจจุบันถูกเพิ่มในรายการเพลง 

ลบเพลงออกจากรายการเพลง

1 เลนเพลง

2 บนหนาจอการเลน,
•	 แตะ 

  และเลือก [ลบออกจากรายการเพลง]
 » เพลงปจจุบันถูกลบออกจากรายการเพลงทั้งหมด

การเลนรายการเพลง

1 แตะ  และเลือกมุมมองไลบรารีของ [รายการเพลง]
 » รายการเพลงจะปรากฏขึ้น 

2 แตะเพื่อเลือกรายการเพลงและเพลง
 » รายการเพลงจะเริ่มเลนเพลงจากเพลงปจจุบัน

ลบเพลง

คุณสามารถลบเพลงดวยวิธีการเหลานี้:
•	 ลบเพลงที่เลือก
•	 ลบเพลงปจจุบัน
•	 ลบรายการเพลงที่เลือก 

ในการลบเพลงที่เลือก 

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี: 
 , , หรือ 

 » ไลบรารีเพลงถูกจัดเรียงตามขอมูลเพลงตามลำาดับตัว
อักษร 

2 แตะ 
  และเลือก [ลบ]

3 แตะชองทำาเครื่องหมายที่อยติดกับเพลง

4 แตะ [ลบออก [X] รายการ] ([X] คือจำานวนเพลงที่เลือก)
 » ลบเพลงที่เลือกแลว 

ในการลบเพลงปจจุบันบนหนาจอการเลน
•	 แตะ 

  และเลือก [ลบ]
 » ลบเพลงปจจุบันแลว

ในการลบรายการเพลงที่เลือก

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารีของ 

2 แตะ 
  และเลือก [ลบรายการเลน]
 » รายการเพลงจะปรากฏขึ้น

3 แตะชองทำาเครื่องหมายเพื่อเลือกรายการเพลง 

4 ยืนยันเมื่อพรอมท 
 » ลบรายการเพลงที่เลือกแลว 
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6 วิดีโอ

ไปที่  เพื่อเลนวิดีโอจาก ไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน

การเลือกไลบรารีวิดีโอ

ในไลบรารีวิดีโอ ไฟลวิดีโอถูกจัดการตามขอมูลที่กำากับ (ขอมูลไฟล) 

การเลือกตามชื่อ

ดวยคอลัมนสำาหรับอารตเวิรควิดีโอ ชื่อและเวลาการเลนทั้งหมด 
ไลบรารีวิดีโอของ TAP4.3 อนุญาตใหคุณเลือกขอมูลเกี่ยวกับ
ไฟลวิดีโอไดรวดเร็ว 

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี
 » ไลบรารีวิดีโอถูกจัดเรียงตามชื่อ 

2 ในคอลัมน ใหเลื่อนนิ้วขึ้น/ลงเพื่อเลือกผานรายการตัวเลือก

การเลนวิดีโอ

1 ในวิดีโอไลบรารี เลือกเพื่อคนหาวิดีโอ 

2 แตะวิดีโอ 
 » การเลนจะเริ่มเลนจากวิดีโอปจจุบัน 

 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น

เลือกตัวเลือกการเลน

ในหนาจอการเลน แตะไอคอนเพื่อเลือกตัวเลือกการเลน:
•	 หากจำาเปน ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงไอคอน

 / แตะเพื่อสลับไปยังหนาจอไลบรารีหรือเลน
 / แตะเพื่อเลน/หยุดเลนชั่วคราว

 / แตะเพื่อขามชื่อ

 / แตะเพื่อสลับไปมาระหวางหนาจอเต็มและมุมมองปกติ

คนหาสวนที่ตองการ

  
•	 บนหนาจอการเลน ใหแตะบนแถบความคืบหนา 

 » การเลนวิดีโอจะขามไปยังตำาแหนงที่เลือก

สลับไปที่หนาจอหลักหรือหนาจอกอนหนา
•	 แตะ  เพื่อไปที่หนาจอหลัก
•	 แตะ 

  เพื่อไปที่หนาจอกอนหนา

การเลือกตัวเลือกเสียง

•	 ในหนาจอการเลน แตะ 
  เพื่อเลือก Surround for movies (เสียงเซอรราว
ดสำาหรับการเลนภาพยนตร)

เลือกความสวาง

•	 บนหนาจอการเลน แตะ 
  เพื่อเลือก [ความสวาง] ลากตัวเลื่อน เพื่อเลือกตัวเลือก 

การลบวิดีโอ

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี

2 แตะ 
  และเลือก [ลบ]

3 แตะชองทำาเครื่องหมาย เพื่อเลือกตัวเลือก

4 ยืนยันเมื่อพรอมท 
 » ลบรายการที่เลือกแลว 

หรือ 
•	 เลนวิดีโอ แตะ 

  และเลือก [ลบ]
 » ลบวิดีโอปจจุบันแลว
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7 รูปภาพ

ไปที่  เพื่อเลนภาพจากไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน

เลือกไลบรารีภาพ

ในไลบรารีภาพ ไฟลภาพถูกจัดการตามอัลบั้มหรือโฟลเดอรไฟล 

การเลือกตามอัลบั้ม

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี

2 แตะเพื่อเลือกอัลบั้มหรือโฟลเดอร
 » ภาพในโฟลเดอรถูกแสดงเปนภาพขนาดเล็ก 

3 ใหเลื่อนนิ้วขึ้น/ลงเพื่อเลือกผานภาพขนาดเล็ก

4 แตะภาพขนาดเล็กเพื่อเลนภาพ 

การเลนภาพ

1 ใน  ใหแตะเพื่อเลนภาพที่เลือก 
 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น 

2 เลื่อนไปดานซาย/ ขวาเพื่อเลือกภาพ

  
ในการเลนภาพทีละภาพ

•	 แตะ 
หรือ

•	 แตะ 
  และเลือก [เริ่มภาพสไลด]

เลือกตัวเลือกการเลน

  
ในหนาจอการเลน แตะไอคอนเพื่อเลือกตัวเลือกการเลน:

•	 หากจำาเปน ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงไอคอน

 / แตะเพื่อสลับไปยังหนาจอไลบรารีหรือเลน
 / แตะเพื่อเริ่มเลน/หยุดชั่วคราว/เลนภาพสไลดตอ
 / แตะเพื่อขามภาพ

เลือกการตั้งคาภาพสไลด
•	 บนหนาจอการเลน กด 

  และเลือก [การตั้งคาภาพสไลด]
[เอฟเฟกตภาพสไลด]: ตั้งคาโหมดการเปลี่ยนระหวางภาพ
สไลดสองภาพ
[ตั้งเวลาตอสไลด]: ตั้งคารอบเวลากอนที่ภาพสไลดหนึ่งจะ
เปลี่ยนเปนอีกภาพหนึ่ง
[ซ]: เลนภาพในโฟลเดอรปจจุบันซๆ 
[สลับ]: เลนภาพในโฟลเดอรปจจุบันสมการเรียงลำาดับ 

ดูรูปภาพ

การซูมภาพ 

1 บนหนาจอการเลน แตะบน  เพื่อแสดงแถบควบคุมการซูม

2 ลากบอลแทร็คเพื่อซูมภาพเขา/ออก 

3 ในภาพที่ขยาย ใหเลื่อนเพื่อสายดูภาพ

4 แตะบนหนาจอเพื่อยอนกลับไปยังขนาดปกติ
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ในการหมุนภาพ 

•	 แตะ  เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา 90 องศา

กำาหนดภาพเปนวอลลเปเปอร

ในการตั้งคาภาพเปนวอลลเปเปอรของหนาจอหลัก

1 แตะเพื่อเลนภาพที่เลือก 

2 บนหนาจอการเลน กด 
  และเลือก [ตั้งเปนวอลลเปเปอร]

3 ในการเลือกสวนของภาพ:
•	 ลากบอลแทร็คเพื่อซูมภาพเขา
•	 เลื่อนเพื่อสายดูภาพที่ขยาย

  
4 แตะ [ตั้งเปนวอลลเปเปอร]

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถตั้งคาวอลลเปเปอรใน  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ภาพพื้นหลัง] ไดอี
กดวย

a b

c

ภาพโปรด

ดวยโฟลเดอร [ภาพโปรด] คุณสามารถเขาใชภาพโปรดของคุณจาก
อัลบั้มอื่นได

เพิ่มภาพในรายการโปรด

เพิ่มภาพหรืออัลบั้มที่เลือกในรายการโปรด

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี

2 บนหนาจอไลบรารี
•	 แตะ 

  และเลือก [เพิ่มลงใน 'รายการโปรด']
 » ชองทำาเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นติดกับอัลบั้มแตละ

อัลบั้ม และภาพแตละภาพในอัลบั้ม

3 แตะชองทำาเครื่องหมายที่อยติดกับตัวเลือก ยืนยันเมื่อพรอมท 
 » อัลบั้มและภาพที่เลือกจะถูกเพิ่มไปยัง [ภาพโปรด]

เพิ่มภาพปจจุบันไปยังรายการโปรด

1 เลนภาพ 

2 บนหนาจอการเลน แตะ 
  และเลือก [เพิ่มลงใน 'รายการโปรด']
 » ภาพปจจุบันถูกเพิ่มไปยัง [ภาพโปรด]

ลบภาพออกจากรายการโปรด

ลบภาพที่เลือกออกจากรายการโปรด

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี

2 บนหนาจอไลบรารี
•	 แตะ 

  และเลือก [ลบออกจากโฟลเดอร 'รายการโปรด']
 » ชองทำาเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นติดกับภาพแตละ

ภาพในโฟลเดอร

3 แตะชองทำาเครื่องหมายที่อยติดกับตัวเลือก ยืนยันเมื่อพรอมท 
 » ภาพที่เลือกไดถูกลบออกจากโฟลเดอรรายการโปรด

ลบภาพปจจุบันออกจากรายการโปรด

1 เลนภาพ 

2 บนหนาจอการเลน แตะ 
  และเลือก [ลบออกจากโฟลเดอร 'รายการโปรด']
 » ภาพปจจุบันถูกลบออกจากโฟลเดอรรายการโปรด
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การลบรูปภาพ

คุณสามารถลบภาพดวยวิธีการตอไปนี้:
•	 ลบภาพตามอัลบั้ม/โฟลเดอร
•	 ลบภาพที่เลือก

ในการลบอัลบั้ม โฟลเดอร หรือภาพที่เลือก

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี

2 แตะ 
  และเลือก [ลบภาพ]

3 แตะชองทำาเครื่องหมายที่อยถัดจากตัวเลือก:
•	 เลือกอัลบั้มเพื่อลบภาพทั้งหมดที่อยในอัลบั้ม
•	 เลือกภาพที่คุณตองการลบ

4 แตะ [ลบออก [X] รายการ] ([X] คือจำานวนรายการที่เลือก)
 » ลบรายการที่เลือกแลว 

ในการลบภาพปจจุบันบนหนาจอการเลน

1 แตะ 
  และเลือก [ลบภาพ]

2 ยืนยันเมื่อพรอมท
 » ลบภาพปจจุบันแลว

เคล็ดลับ

 • เมื่อคุณลบอัลบั้มหรือภาพ คุณยังลบอัลบั้มหรือภาพเหลานั้นออกจากโฟลเดอร [ภาพ
โปรด] ดวย
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8 วิทยุ FM

หมายเหตุ

 • เสียบหูฟงที่ใหมาเมื่อตองการจูนหาคลื่นสถานีวิทยุ หูฟงทำาหนาที่เปนสายอากาศอีกดวย 
เพื่อการรับสัญญาณไดดีขึ้น ใหขยับสายหูฟงไปในทิศทางตางๆ กัน

การจูนสถานีวิทยุ

หาคลื่นอัตโนมัติ

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 
 

 » สถานีที่คุณเปดฟงลาสุดจะเริ่มเลน 

2 ในการเลือกสถานีที่ตั้งไวลวงหนา แตะ 
  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารีที่ตั้งคาลวงหนา แตะเพื่อเลน
สถานีที่ตั้งไวลวงหนา

  
 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น 

หากตองการรีสตารทการหาคลื่นอัตโนมัติ

1 บนหนาจอการเลน ใหกด 
  และเลือก [หาคลื่นอัตโนมัติ]
 » สามารถจัดเก็บไดถึง 20 สถานี เพื่อแทนที่สถานีที่ตั้ง

ไวลวงหนาเดิม 

2 ในการปดเสียง/เปดเสียง แตะ 
  / 

  
เคล็ดลับ

 • เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ (ตัวอยางเชน เปลี่ยนเมืองหรือประเทศ) รีสตารทหาคลื่นอัตโนมัติ
เพื่อการรับสัญญาณที่ดีขึ้น

หาคลื่นดวยตนเอง

ใชการจูนดวยตนเองเพื่อคนหาความถี่

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 
 

 » สถานีที่คุณเปดฟงลาสุดจะเริ่มเลน

2 ในหนาจอการเลนวิทยุ ใหคนหาความถี่:
•	 เลื่อนไปดานซาย/ ขวาบนแถบความถี่ 

  
3 ในการปดเสียง/เปดเสียง แตะ 

  / 
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จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

ภายใน TAP4.3 คุณสามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไดถึง 20 
สถานี 

1 การหาคลื่นสถานีวิทยุ

2 บนหนาจอการเลนวิทยุ กด 
  และเลือก [บันทึกสถานีที่ตั้งไว]
 » รายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนาจะแสดงขึ้น

3 แตะตำาแหนงเพื่อบันทึกสถานี ยืนยันเมื่อพรอมท 
 » สถานีปจจุบันถูกบันทึกไปที่ตำาแหนงที่เลือก
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9 รายการบันทึก

สรางรายการบันทึก

ดวย TAP4.3, คุณสามารถบันทึก:
•	 เสียงหรือออดิโอผานไมโครโฟนในตัว; หรือ
•	 รายการวิทยุเมื่อเลนวิทยุบนเครื่องเลน

การบันทึกเสียงพูด

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 
 

2 แตะ  เพื่อสลับไปยังหนาจอการบันทึก

3 ตรวจสอบใหแนใจวาไมโครโฟนอยใกลกับแหลงเสียง

4 ทำาตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเริ่ม, หยุดชั่วคราว หรือหยุดการ
บันทึก

 / แตะเพื่อเริ่ม, หยุดชั่วคราว หรือกลับไปบันทึกตอ
แตะเพื่อหยุดการบันทึก

 »  รายการบันทึกจะถูกบันทึกที่ 
  > รายการบันทึก > เสียง (รูปแบบชื่อไฟล: REC-
00000000-XXX.MP3 ซึ่ง XXX คือหมายเลขการ
บันทึกที่ถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ)

5 แตะ  เพื่อสลับไปยังไลบรารีการบันทึก

การบันทึกจากวิทยุ FM

การบันทึกรายการวิทยุเมื่อคุณฟงวิทยุ FM

1 ใน  หาคลื่นสถานีวิทยุ 

2 บนหนาจอการเลนวิทยุ แตะ 
  เพื่อสลับไปยังหนาจอการบันทึก 
 » เริ่มการบันทึก

3 ทำาตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อหยุดชั่วคราวการบันทึก บันทึกตอ 
หรือหยุดการบันทึก

 / แตะเพื่อหยุดชั่วคราว หรือกลับไปบันทึกตอ
แตะเพื่อหยุดการบันทึก

 »  รายการบันทึกจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติที่ 
  > รายการบันทึก > FM (รูปแบบชื่อไฟล: FMREC 
-00000000-XXX.MP3 ซึ่ง XXX คือหมายเลขการ
บันทึกที่ถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ)

เลนรายการบันทึก

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 
 

2 แตะ  เพื่อสลับไปยังหนาจอไลบรารี
 » ในไลบรารีการบันทึก การบันทึกที่มีจะถูกแสดงขึ้น

3 แตะการบันทึกเพื่อเริ่มเลน
 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น 

ในหนาจอการเลน แตะไอคอนเพื่อเลือกตัวเลือกการเลน:

 /  / แตะเพื่อสลับไปยังหนาจอไลบรารี การเลน หรือ
การบันทึก

 / แตะเพื่อเลน/หยุดเลนชั่วคราว
 / แตะเพื่อขามไฟล

กดคางเพื่อคนหาภายในไฟลปจจุบัน

การลบเสียงที่บันทึก

1 ใน  แตะ  เพื่อสลับไปยังหนาจอไลบรารี

2 ในรายการการบันทึก 
•	 แตะ 

  และเลือก [ลบ]

3 แตะชองทำาเครื่องหมายเพื่อเลือกตัวเลือก

4 ยืนยันเมื่อพรอมท 
 » ลบรายการที่เลือกแลว 

หรือ 

1 เลนเสียงที่บันทึก 

2 บนหนาจอการเลน แตะ 
  และเลือก [ลบ]
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10 ตัวอานขอความ

ไปที่  เพื่อเลนไฟลขอความ (.txt) จากไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน

อานไฟลขอความ

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี 
 » แสดงรายการไฟลขอความ

2 ใหเลื่อนนิ้วขึ้น/ลงเพื่อเลือกผานรายการตัวเลือก แตะตัวเลือก
เพื่อเริ่มเลน

3 เลื่อนนิ้วของคุณไปดานซาย/ขวาเพื่อเปลี่ยนหนา

  
 
ในการเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษร

•	 ในหนาจอการเลน แตะ 
  เพื่อเลือกตัวเลือก หากจำาเปน แตะ  เพื่อไปที่หนา
จอการเลน

ในการเพิ่มบคมารค
•	 แตะ  ที่มุมของหนาดังกลาว

 » หนาปจจุบันพับไวที่มุม 

•	 ในการลบบกมารค แตะ  อีกครั้ง

  

ในการไปยังสวนที่บคมารคไว
•	 บนหนาจอการเลน แตะ 

  และเลือก [ไปที่บคมารค] เลือกตัวเลือก

ลบไฟลขอความ

1 แตะ  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี

2 แตะ 
  และเลือก [ลบ]

3 แตะชองทำาเครื่องหมาย เพื่อเลือกตัวเลือก

4 ยืนยันเมื่อพรอมท 
 » ลบรายการที่เลือกแลว 



21TH

11 มุมมองโฟลเดอร

ไปที่  เพื่อดูและเลนไฟลสื่อจากการจัดเก็บภายในของเครื่องเลน
ในการคัดลอก/ยายไฟลจากการจัดเก็บภายในไปยังการด SD 

•	 ในหนาจอของไฟลหรือโฟลเดอร แตะ 
  และเลือกตัวเลือก 
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12 การด SD

ไปที่  เพื่อดูและเลนไฟลสื่อที่คุณจัดเก็บเอาไวในการด Micro SD 
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13 การตั้งคา

จากหนาจอหลัก ไปที่ 
  เพื่อเลือกการตั้งคา 

•	 แตะที่ตัวเลือกเพื่อเลือก
•	 แตะ 

  เพื่อไปที่หนาจอกอนหนา

ตั้งคาโหมดประหยัดพลังงาน

หากอยในโหมดไมใชงาน (ไมเลนเพลง ไมกดปุ่มใดๆ) ในระยะเวลา
หนึ่ง เครื่องเลนจะปดการทำางานอัตโนมัติ

•	 ใน [ตั้งคาโหมดประหยัดพลังงาน...] ใหแตะเพื่อ
เลือกตัวเลือก 
 » หลังจากระยะเวลาที่เลือก อุปกรณจะปดโดย

อัตโนมัติ 

ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง

ระหวางการเลนหรือในไมใชงาน TAP4.3 อาจปดโดยอัตโนมัติหลัง
จากระยะเวลาหนึ่ง 

•	 ใน [Sleep timer] ใหแตะเพื่อเลือกตัวเลือก 
 » หลังจากระยะเวลาที่เลือก อุปกรณจะปดโดย

อัตโนมัติ 

การตั้งคาหนาจอ

ใน [การตั้งคาหนาจอ] เลือกตัวเลือกจอแสดงผล:

[ความสวาง] ลากตัวเลื่อนเพื่อเลือกความสวางของหนาจอ
[ตัวตั้งเวลา
ปดหนาจอ]

ภายหลังระยะเวลาที่เลือก หนาจอจะปด
โดยอัตโนมัติ หากตองการประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี่ ใหเลือกคาที่นอย

[วอลลเปเปอร] การเลือกธีม หรือ เลือก [ตั้งเอง] เพื่อเปลี่ยน
เปนวอลลเปเปอรที่กำาหนดเอง ตามที่คุณตั้ง
คาไวใน 

การแสดงบนหนาจอสัมผัส

บน TAP4.3 ใหคุณแตะเพื่อเลือกตัวเลือก ดวยหนาจอแบบสัมผัสที่
ไดรับการปรับแตง คุณสามารถกำาหนดตำาแหนวการแตะของคุณบน
หนาจอแสดงผลไดอยางแมนยำา

1 แตะ [การปรับแตงหนาจอสัมผัส] เพื่อเริ่มการปรับแตง 

2 ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอเพื่อทำาการปรับแตงใหสมบูรณ

ภาษา

ใน [ภาษา], เลือกภาษาสำาหรับเครื่องเลน

ขอมูลของคุณ

ใน [ขอมูล] เรียนรขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับเครื่องเลน:

[ความจุ:] ขนาดหนวยความจำา
[พื้นที่วาง:] พื้นที่การจัดเก็บที่มี
[ความจุการด SD:] ขนาดหนวยความจำาของการด SD ที่เสียบ

ไปในเครื่องเลน
[พื้นที่วางในการด 
SD:]

พื้นที่วางในการด SD ที่เสียบไปในเครื่อง
เลน

[เวอรชันเฟรมแวร:] เวอรชันเฟรมแวรปจจุบัน ตรวจ
สอบเวอรชันเฟรมแวรเมื่อทำากา
รอัพเดตเฟรมแวรจากเว็บไซตฝาย
สนับสนุน

[รน:]  ชื่อผลิตภัณฑแบบเต็ม ตรวจสอบ
ชื่อผลิตภัณฑแบบเต็มเมื่อทำากา
รอัพเดตเฟรมแวรจากเว็บไซตฝาย
สนับสนุน

[CTN]   หมายเลขรน
 

[ไซตสนับสนุน]  เว็บไซตที่ใหการสนับสนุนอุปกรณ

ฟอรแมตอุปกรณ

ฟอรแมต TAP4.3 คุณจะลบขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บในอุปกรณ
•	 แตะ [ฟอรแมตอุปกรณ] และเลือก [ใช] เมื่อพรอมท 



24 TH

การตั้งคาตามแบบโรงงาน

ใน [การตั้งคาจากโรงงาน], เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน ไฟลที่
ถายโอนไปยังเครื่องเลนจะถูกเก็บไว 
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14 อัพเดตเฟรมแวรผาน 
Philips Device 
Manager

ติดตั้ง Philips Device Manager

 
1 เชื่อมตอ TAP4.3 เขากับ PC

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

3 คลิกขวาที่ไอคอน Philips GoGear TAP4.3 เลือก Install 
Philips Device Manager
•	 หรือ คลิกที่ไอคอน Philips GoGEAR TAP4.3 ดับเบิล

คลิก installer.exe

4 ทำาตามคำาแนะนำาบนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร ใหเสร็จสม
บูรณ

หมายเหตุ

 • ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน

ตรวจสอบการอัพเดตเฟรมแวร

1 ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอ PC กับอินเตอรเน็ตแลว

2 เรียกใช Philips Device Manager
 » กลองโตตอบจะปรากฏขึ้น

3 เชื่อมตอ TAP4.3  เขากับคอมพิวเตอรของคุณ
 » เมื่ออุปกรณเชื่อมตอแลว ขอความ, "SA4TP4XX" จะ

ปรากฏขึ้นบนกลองขอความ 

 » คุณสามารถคนหาเวอรชันเฟรมแวรปจจุบันของอุปก
รณได 

  
4 หากตองการตรวจสอบการอัปเดตเฟรมแวร 

a ปดกลองโตตอบของ Philips Device Manager

b ที่ดานลางของหนาจอคอมพิวเตอร คลิกขวา 
  แลวเลือก ตรวจสอบเพื่ออัพเดต

 
 » Philips SA4TP4XX Device Manager จะตรวจ

สอบการอัพเดตจากอินเตอรเน็ต

อัพเดตเฟรมแวร

1 เมื่อพบการอัพเดตเฟรมแวร ใหปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนหนา
จอเพื่อทำาการดาวนโหลดและติดตั้งเฟรมแวร 

2 ยกเลิกการเชื่อมตอ TAP4.3 จากคอมพิวเตอร
 » TAP4.3 จะรีสตารทหลังจากการอัพเดตเฟรมแวรและ

พรอมสำาหรับการใชงานอีกครั้ง
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15 วิธีแกไขปญหา

หาก TAP4.3 ทำางานผิดปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณสามารถรีเซ็ต
เครื่องไดโดยขอมูลไมสูญหาย:
ฉันจะรีเซ็ต TAP4.3 ไดอยางไร
 • ใหเสียบปลายปากกาหรือวัตถุอื่นลงในชองรีเซ็ตบนTAP4.3 

กดคางไวจนกวาเครื่องเลนจะปด
 • หากตัวเลือกรีเซ็ตดังกลาวทำางานไมสำาเร็จ ใหกคืน TAP4.3 

ผาน Philips Device Manager:

1 บน PC ของคุณ ใหเริ่มตน Philips Device Manager

2 เขาสโหมดการกคืน: 

a ปดสวิตช TAP4.3

b กดปุ่มปรับระดับเสียง 
  คางไว แลวเชื่อมตอTAP4.3 กับ
คอมพิวเตอรของคุณ

c กดปุ่มคางไวจนกระทั่ง Philips Device Manager 
จดจำา TAP4.3 ไดและเขาสโหมดการกคืน

3 เริ่มกระบวนการกคืน:

a บน Philips Device Manager คลิกที่ปุ่ม Repair ทำา
ตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อดำาเนิน
การกคืนใหเสร็จสมบูรณ

b เมื่อทำาการกคืนเสร็จสมบูรณแลว ใหยกเลิกการ
เชื่อมตอ TAP4.3 จากเครื่องคอมพิวเตอร

4 ปด TAP4.3 และเปดใหม
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16 ขอมูลทางเทคนิค

เปด/ปด
•	 แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ภายในชนิด Li-ion Polymer 

แบบชารจไฟได 1050 mAh
•	 เวลาเลน¹ 

เพลง: นานถึง 20 ชั่วโมง
วิดีโอ: นานถึง 4 ชั่วโมง
วิทยุ: นานถึง 25 ชั่วโมง

ซอฟตแวร
•	 Philips Device Manager: สำาหรับอัปเดตและกคืน

เฟรมแวรสำาหรับเครื่องเลน
•	 Songbird: ในการถายโอน³ เพลง

การเชื่อมตอ
•	 หูฟง 3.5 มม. 
•	 USB 2.0 ความเร็วสูง

เสียง
หูฟง:

•	 การแบงชอง: >35 dB
•	 การตอบสนองตอความถี่: 45 Hz - 16 kHz
•	 กำาลังเอาตพุต (RMS): 2 x 2.4 mW
•	 อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: > 80 dB

การเลนเสียง
•	 อัตราบิต MP3: 8-320 kps และ VBR
•	 อัตราการสมตัวอยาง MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 

32, 44.1, 48 kHz
•	 อัตราบิต WMA: 5 - 192 kbps และ VBR
•	 อัตราการสมตัวอยาง WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz
•	 รองรับปาย ID3

การเลนวิดีโอ
•	 MPEG4 SP: สูงสุดถึง 2 Mbps, 720 x 560 พิกเซล, 

25 fps 
•	 MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264: สูงสุดถึง 4 Mbps 

ใน .avi/.mp4, 720 x 576 พิกเซล, 25 fps
•	 RMVB: สูงสุดถึง 2 Mbps, 1280 x 720 พิกเซล, 25 fps
•	 WMV9: สูงสุดถึง 1 Mbps, 640 x 480 พิกเซล, 25 fps

สื่อจัดเก็บขอมูล
•	 ความจุหนวยความจำาภายใน²: SA4TP4 4 GB NAND 

Flash, SA4TP4 8 GB NAND Flash
ถายโอนสื่อ³

•	 Songbird (ซิงค)
•	 Windows Explorer (ลากและวาง)

การแสดงผล
•	 LCD สีตอบสนองไดรวดเร็ว 

•	 480 x 272 พิกเซล
•	 แสดงผลสี 262K

หมายเหตุ

 • ขอมูลจำาเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 • ¹ แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำานวนรอบของการชารจที่จำากัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่

และจำานวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา 
 • ² 1GB = 1 พันลานไบต; พื้นที่จัดเก็บจะนอยกวา ความจุหนวยความจำาอาจไมสามา

รถใชงานไดทั้งหมดเนื่องจากมีการสงวนหนวยความจำาบางสวนไวสำาหรับระบบเครื่อง
เลน ความจุของการจัดเก็บคำานวณโดยอางอิงจากเพลงที่มีความยาว 4 นาทีและใชการ
เขารหัสแบบ MP3 128 kbps

 • ³ ความเร็วในการถายโอนขึ้นอยกับระบบปฏิบัติการและการกำาหนดคาซอฟตแวรของ
คุณ

รูปแบบไฟลเพลงที่รองรับ

TAP4.3 รองรับรูปแบบเพลงตอไปนี้:
•	 MP3
•	 WMA
•	 WAV
•	 FLAC
•	 APE

รูปแบบไฟลวิดีโอที่รองรับ

TAP4.3 รองรับรูปแบบวิดีโอดังตอไปนี้:
•	 MPEG4 SP
•	 MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264
•	 RMVB

รูปแบบไฟลภาพที่รองรับ

TAP4.3 รองรับรูปแบบภาพตอไปนี้:
•	 JPEG
•	 BMP

ขอกำาหนดของ PC

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





Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. SA4TP404_12_UM_V1.0 wk1308.5


	1	ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ
	การบำรุงรักษาทั่วไป
	การรีไซเคิลผลิตภัณฑ

	2	เครื่องเลนใหมของคุณ
	ภายในกลองมีอะไรบาง
	ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสำหรับเครื่องเลน
	ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน

	ภาพรวม
	การควบคุม
	หนาจอ
	หนาจอหลัก
	การล็อคหรือปลดล็อคหนาจอ
	เลือกวอลลเปเปอร

	ตัวเตือนระดับเสียง
	การใชขาตั้ง


	3	เริ่มตนใชงาน
	การชารจไฟ
	ชารจผานอะแดปเตอร AC/DC แบบ USB

	เปดหรือปดเครื่องเลน
	การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ


	4	การสรางไลบรารีสื่อบน TAP4.3
	ถายโอนจากไลบรารีสื่อ PC ของคุณ
	การใชการด Micro SD
	การเลนจากการด Micro SD
	ในการคัดลอก/ยายไฟลจากการจัดเก็บภายในไปยังการด SD


	5	เพลง
	การเลือกไลบรารีเพลง
	การเลือกตามรายการเพลง

	เลนเพลง
	เลือกตัวเลือกการเลน
	การเลือกตัวเลือกเสียง

	รายการเพลง
	สรางรายการเพลงแบบพกพา
	การเลนรายการเพลง

	ลบเพลง

	6	วิดีโอ
	การเลือกไลบรารีวิดีโอ
	การเลือกตามชื่อ

	การเลนวิดีโอ
	เลือกตัวเลือกการเลน
	คนหาสวนที่ตองการ
	สลับไปที่หนาจอหลักหรือหนาจอกอนหนา

	การเลือกตัวเลือกเสียง
	เลือกความสวาง

	การลบวิดีโอ

	7	รูปภาพ
	เลือกไลบรารีภาพ
	การเลือกตามอัลบั้ม

	การเลนภาพ
	เลือกตัวเลือกการเลน
	เลือกการตั้งคาภาพสไลด

	ดูรูปภาพ

	กำหนดภาพเปนวอลลเปเปอร
	ภาพโปรด
	เพิ่มภาพในรายการโปรด
	ลบภาพออกจากรายการโปรด

	การลบรูปภาพ

	8	วิทยุ FM
	การจูนสถานีวิทยุ
	หาคลื่นอัตโนมัติ
	หาคลื่นดวยตนเอง

	จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

	9	รายการบันทึก
	สรางรายการบันทึก
	การบันทึกเสียงพูด
	การบันทึกจากวิทยุ FM

	เลนรายการบันทึก
	การลบเสียงที่บันทึก

	10	ตัวอานขอความ
	อานไฟลขอความ
	ลบไฟลขอความ

	11	มุมมองโฟลเดอร
	12	การด SD
	13	การตั้งคา
	ตั้งคาโหมดประหยัดพลังงาน
	ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง
	การตั้งคาหนาจอ
	การแสดงบนหนาจอสัมผัส

	ภาษา
	ขอมูลของคุณ
	ฟอรแมตอุปกรณ
	การตั้งคาตามแบบโรงงาน

	14	อัพเดตเฟรมแวรผาน Philips Device Manager
	15	วิธีแกไขปญหา
	16	ขอมูลทางเทคนิค
	รูปแบบไฟลเพลงที่รองรับ
	รูปแบบไฟลวิดีโอที่รองรับ
	รูปแบบไฟลภาพที่รองรับ
	ขอกำหนดของ PC


