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1 ขอมูลความปลอดภัยที่
สําคัญ

การบํารุงรักษาทั่วไป

การแปลเอกสารนี้ใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 

หากฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไมสอดคลองกัน ฉบับภาษา

อังกฤษเปนฉบับที่มีผลบังคับใชเหนือกวา

 

ขอควรระวัง

 ในการหลีกเลี่ยงความเสียหายและการทํางานผิดปกติ:

 อยาใหเครื่องเลนถูกความรอนสูงมากเกินไป ซึ่งเกิดจากอุปกรณทําความรอนหรือ

แสงแดดโดยตรง

 หามทําเครื่องเลนตก หรือหามทําใหวัตถุใดๆ ตกลงบนเครื่องเลนของคุณ

 หามทําเครื่องเลนตกน หามมิใหชองเสียบหูฟง หรือชองใสแบตเตอรี่ถูกนเนื่องจา

กนที่เขาไปในตัวเครื่องอาจทําใหตัวเครื่องไดรับความเสียหายรุนแรง

 อาจมีสัญญาณรบกวนหากมีโทรศัพทมือถือที่ใชงานในบริเวณใกลเคียง 

 สํารองไฟลของคุณ ตรวจสอบวาคุณเก็บไฟลตนฉบับที่คุณดาวนโหลดลงในอุปกรณของ

คุณ Philips จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดที่เกิดขึ้นกับขอมูล หากผลิตภัณฑไดรับ

ความเสียหาย หรือไมสามารถอานขอมูลได 

 จัดการ (ถายโอน, ลบ, อื่นๆ) ไฟลเพลงของคุณดวยซอฟตแวรเพลงที่ใหมาเทานั้นเพื่อ

หลีกเลี่ยงปญหาตางๆ

 หามใชสารทําความสะอาดที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล แอมโมเนีย เบนซิน หรือ สารที่มี

ฤทธิ์กัดกรอน เนื่องจากสารเหลานี้จะทําใหเครื่องเลนชํารุดเสียหาย

 ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสกับความรอนสูง เชน 

แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ 

 อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภท

เดียวกันหรือเทียบเทานั้น

หมายเหตุ

 ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสกับความรอนสูง เชน 

แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ 

 อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภท

เดียวกันหรือเทียบเทานั้น

 

เกี่ยวกับการทํางานและอุณหภูมิการจัดเก็บ
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.

  
คําเตือน

 เพื่อปองกันอันตรายเกี่ยวกับการไดยินที่อาจเกิดขึ้น โปรดอยารับฟงในระดับ
เสียงสูงเปนเวลานาน

แรงดันเอาตพุตสูงสุดของเครื่องเลนไมเกิน 150mV
Wide band characteristic voltage หรือ WBCV:>= 75 mV
 

การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจสงผลใหสิทธิ์

การใชงานอุปกรณของผใชเปนโมฆะ

 

ขอมูลลิขสิทธิ์
ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัท

หรือองคกรรายนั้นๆ

การทําสําเนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนการดา

วนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจากซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมาย

ลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาระหวางประเทศ

การทําสําเนาสื่อที่มีการปองกันการทําสําเนา รวมถึงโปรแกรม

คอมพิวเตอร ไฟล การกระจายเสียง และการบันทึกเสียงโดยไมไดรับ

อนุญาตอาจเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทําผิดทาง

อาญา ไมควรนําอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุดประสงคดังกลาว

Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจด

ทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ

ประเทศอื่นๆ

 

มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์
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Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของ

เรากระทําเชนนั้นดวย 

ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผย

แพรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม 

การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการ

ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ 

การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ

การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการส

ตรีมวิดีโอซึ่งดาวนโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุด

ประสงคเพื่อใชกับโดเมนสาธารณะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตอง

เทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสําหรับการใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิช

ย และตองเคารพคําแนะนําในการใชลิขสิทธิ์ซึ่งกําหนดโดยเจาของ

ลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คําแนะนํานั้นอาจระบุวาหามมิใหมีการ

คัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่ง

ไมอนุญาตใหทําการคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชัน

การบันทึกจะไมทํางาน และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ

 

การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ และเสริม

ประสบการณผใช Philips ใหนาประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อใหเขาใจการ

ใชงานโปรไฟลของอุปกรณ อุปกรณนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลบาง

รายการไวในสวนหนวยความจําถาวรของเครื่อง ขอมูลเหลานี้ถูกนํา

ไปใชเพื่อระบุและคนหาขอผิดพลาดหรือปญหาตางๆ ที่คุณในฐานะ

ที่เปนผใชอาจประสบขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ เชน ระยะ

เวลาการเลนในโหมดเพลง ระยะเวลาการเลนในโหมดวิทยุ จํานวน

ครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จัดเก็บจะไมแสดงใหเห็นถึง

เนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณหรือแหลงที่ดาวนโหลด ขอมูลที่จัดเก็บ

บนอุปกรณจะถูกเรียกดูและนํามาใช 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 



5TH

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.

 

การรีไซเคิลผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต 

และสามารถนําไปรีไซเคิล หรือนํากลับมาใชใหมได

ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือ

ผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC:

  
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับ

ทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทิ้ง

ผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบ

ในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

คําเตือน

 การถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องออกสงผลใหการรับประกันเปนโมฆะและสามารถ

ทําใหผลิตภัณฑเสียหายได 

 คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการถอดและกําจัดนั้นเปนขั้นตอนที่สามารถทําไดเมื่อ

ผลิตภัณฑหมดอายุการใชงานแลวเทานั้น

ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟใหมไดภายใต 

European Directive 2006/66/EC และคุณไมสามารถทิ้งแบตเตอรี่

ดังกลาวรวมกับขยะปกติจากครัวเรือนได

  
เพื่อเปนการปกปองการทํางานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑของ

คุณ ใหนําผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเก็บรวบรวมแบตเตอรี่

อยางเปนทางการ หรือศูนยบริการที่มีผเชี่ยวชาญที่สามารถถอด

แบตเตอรี่ตามที่แสดงได

 
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้ง

แบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่

งแวดลอมและสุขภาพได

 

คําประกาศของสหภาพยุโรป 
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกําหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของสหภาพ

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

ซอฟตแวรที่โหลดบนเครื่องเลน

VIDEO4.3 มาพรอมกับซอฟตแวรตอไปนี้: 

Philips Songbird (ชวยใหคุณจัดการไลบรารีสื่อของคุณบน

คอมพิวเตอรและเครื่องเลน)

Philips Device Manager (ชวยใหคุณสามารถอัพเดตและ

กคืนเฟรมแวรสําหรับเครื่องเลนได)

ในการรับPhilips SongbirdและPhilips Device Manager 
ออนไลน

บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหดาวนโหลดจาก www. 

philips.com/Songbird หรือ www.philips.com/

support

ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน

ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง VIDEO4.3:

คมือผใช

คําถามที่พบบอย

ภาพรวม

การควบคุม

  
a  / 

 
กดคาง: เปด/ปดอุปกรณ

กด: ล็อค/ปลดล็อคหนาจอ

b 
ยอนกลับหนึ่งระดับหรือออก

, 

 

ในตัวเลือกที่แสดงรายการ:
กด: ขามไปยังตัวเลือกกอนหนา/ถัดไป

บนหนาจอการเลน:
กด: ขามไปยังไฟลกอนหนา/ถัดไป

กดคาง: เดินหนาหรือยอนกลับอยางรวดเร็วภายในไฟลปจ

จุบัน

g

c

f

d
a

h

i
e

b

http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
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กด: เลือกตัวเลือก หรือเริ่ม/หยุดชั่วคราว/กลับไปเลนตอ

แสดงเมนูตัวเลือก

c ลําโพง

d MICRO SD
ชองเสียบสําหรับการด Micro SD

e RESET
กดทั้งหมดโดยใชปลายปากกาลูกลื่นเมื่อหนาจอไมตอบ

สนองตอการกดปุ่ม

f ชองเสียบหูฟง 3.5 มม.

g MIC
ไมโครโฟน

h ชองเสียบ USB สําหรับการชารจไฟและถายโอนขอมูล

i , 
 

กด: เพิ่ม/ลดระดับเสียง

กดคาง: เพิ่ม/ลดความเร็วในการเลน

หนาจอ

หนาจอหลัก

เมนู โหมด เพื่อ
  เพลง เลนไฟลเสียง

  วิดีโอ ชมวิดีโอ

  รูปภาพ ดูรูปภาพ

  วิทยุ FM เชื่อมตอเพื่อฟงวิทยุ FM

   ตัวอานขอความ อานไฟลขอความ (.txt)

  การตั้งคา   ปรับแตงการตั้งคาของ VIDEO4.3
  การด Micro 

SD  

ดูหรือเลนไฟลสื่อที่จัดเก็บไวในการด 

Micro SD

  รายการบันทึก  สรางหรือฟงรายการบันทึก

  มุมมอง

โฟลเดอร  

ดูไฟลที่คุณจัดเก็บไวในการจัดเก็บภายใน

ของเครื่องเลน ในรูปแบบโฟลเดอร

การนาวิเกตบนหนาจอ
จากหนาจอหลัก คุณสามารถเขาใชฟงกชันการใชงานหรือตัว

เลือกโดยกดปุ่มการนาวิเกต 

  / 

  และ 

 

ในการยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนา ใหกด 

  ซๆ

 
การล็อคหรือปลดล็อคหนาจอ
การล็อคหนาจอ VIDEO4.3 คุณสามารถล็อคการควบคุมแบบ

สัมผัสทั้งหมดบนหนาจอ (การควบคุมระดับเสียงยังใชงานได) ทั้งนี้ 

เปนการปองกันการทํางานโดยไมไดตั้งใจ 

ล็อคอัตโนมัติ
หลังจากผานระยะเวลาที่กําหนด หนาจอจะสลัวและถูกล็อคอัตโนมัติ 

ในการตั้งคาระยะเวลา ไปที่ 

  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ]
ในการล็อคหนาจอดวยตนเอง

กด  / 

 

ในการล็อคหนาจอ
กด  / 

 

เลือกวอลลเปเปอร
ในการเลือกวอลลเปเปอรสําหรับหนาจอหลัก

จากหนาจอหลัก ใหไปที่ 

  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ภาพพื้นหลัง] การ

เลือกธีม 

ในการตั้งคาวอลลเปเปอรที่กําหนดเอง
ไปที่ 

  เลนภาพและตั้งคาวอลลเปเปอร

ในการเปลี่ยนจากธีมเปนวอลลเปเปอรที่กําหนดเองลาสุด 
ใน 

  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ภาพพื้นหลัง], เลือก 

[ตั้งเอง]

ตัวเตือนระดับเสียง

VIDEO4.3 สามารถแจงเตือนคุณเมื่อระดับเสียงมาถึงระดับสูง เพื่อ

ปองกันอันตรายเกี่ยวกับการไดยินที่อาจเกิดขึ้น โปรดอยารับฟงใน

ระดับเสียงสูงเปนเวลานาน

1 หากตองการเปลี่ยนระดับเสียง ใหกดปุ่มระดับเสียง 

 , 
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 » เมื่อมาถึงระดับเสียงสูง จะมีเสียงบี๊พและหนาจอปอปอัพ

จะปรากฏขึ้น การเลนเพลงหยุดชั่วคราว

2 หากตองการเพิ่มระดับเสียงตอ ใหกดคางที่ 

  จนกวาเลนเพลงตอ 

หากตองการออก ใหปลอย 

 

 » รอจนกวาหนาจอปอปอัพจะหายไป การเลนเพลง

จะเลนตอ คุณจะกลับสระดับเสียงกอนหนา 

การใชขาตั้ง

ใชขาตั้งที่ดานหลังของเครื่องเลน คุณสามารถจัดวางเครื่อง

เลนไดหลายวิธี

  
1 ที่ดานหลังของเครื่องเลน ใหยกขาตั้งขึ้น 

2 กางขาตั้งออกจนสุดชวงกวาง 
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3 เริ่มตนใชงาน

การชารจไฟ

VIDEO4.3 มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานชองเสียบ USB 

ของคอมพิวเตอรได

เชื่อมโยง VIDEO4.3 ไปยัง PC โดยการใชสายเคเบิล USB 

 
หมายเหตุ

 เมื่อคุณเชื่อมตอ VIDEO4.3 เขากับคอมพิวเตอร จะปรากฏตัวเลือกอยางยอเพื่อเลือก: 

[ชารจและถายโอน] หรือ [ชารจและเลน] หากไมไดเลือกตัวเลือกใดๆ จะใช 

[ชารจและถายโอน]
 ในการเลน VIDEO4.3 เมื่อคุณชารจไฟ ใหเลือก [ชารจและเลน]

การแสดงระดับแบตเตอรี่
หนาจอจะแสดงระดับสถานะแบตเตอรี่โดยประมาณดังตอไปนี้:

          

100% 75% 50% 25% 0%

 » หนาจอแสดงแบตเตอรี่กะพริบแสดงวาแบตเตอรี่ใกลจะ

หมด เครื่องเลนจะบันทึกการตั้งคาทั้งหมดไวและจะปด

เครื่องภายใน 60 วินาที

หมายเหตุ

 แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจํานวนรอบของการชารจที่จํากัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่

และจํานวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา

 ภาพแอนิเมชั่นแสดงการชารจจะหยุดลงและ  ไอคอนจะปรากฏขึ้นเมื่อเสร็จสิ้น

กระบวนการชารจ

ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และเพิ่มระยะเวลาในการ
เลน ใหทําขั้นตอนตอไปนี้บน VIDEO4.3:

ตั้งคาตัวตั้งเวลาปดไฟหนาจอใหมีคาตลง (ไปที่ 

  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ])

ชารจผานอะแดปเตอร AC/DC แบบ USB

หากตองการชารจ VIDEO4.3 ผานอะแดปเตอร AC/DC แบบ USB 

ใหใช Philips AY5800 (อินพุต: 100 - 240 V, ~50/60 Hz, 0.15 A; 

เอาตพุต: 5.0 V, 0.5A) 

  
เปดหรือปดเครื่องเลน

กดคางที่  จนกระทั่งเครื่องเลนเปดหรือปด

การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ

เครื่องเลนมีคุณสมบัติสแตนดบายและปดเครื่องอัตโนมัติ ซึ่ง

ชวยใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ 

หากอยในโหมดไมใชงาน (ไมเลนเพลง ไมกดปุ่มใดๆ) ในระยะเวลา

หนึ่ง เครื่องเลนจะปดการทํางานอัตโนมัติ

ในการกําหนดระยะเวลา:
จากหนาจอหลัก ไปที่ 

  > [ตั้งคาโหมดประหยัดพลังงาน...]
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4 การสรางไลบรารีสื่อ
บน VIDEO4.3

สรางไลบรารีสื่อบน VIDEO4.3 กอนที่คุณจะเลนจากเครื่องเลน ใน

การสรางไลบรารีสื่อ คุณสามารถ

ถายโอนไลบรารีสื่อ PC ของคุณไปยังเครื่องเลน

ใชการด Micro SD (สูงถึง 32 GB) เปนไลบรารีสื่อ

ถายโอนจากไลบรารีสื่อ PC ของคุณ

คุณสามารถถายโอนไลบรารีสื่อ PC ของคุณไปยัง VIDEO4.3  
ไดโดย:

การซิงคผาน Philips Songbird (โปรดดูที่ 'ซิงคกับ

ไลบรารีสื่อ PC ผาน Philips Songbird' ในหนา 21);

ดวยซอฟตแวรการจัดการสื่อ คุณสามารถสรางรายการ

เพลง หรือแกไขคอลเลคชันสื่อตามขอมูลที่กํากับหรือ 

ID3 Tag 

ลากและวางไฟลสื่อใน Windows Explorer

ดวยวิธีการดังกลาว คุณสามารถจัดระเบียบคอลเลคชันสื่อ

ไดตามโฟลเดอรไฟล

หากตองการลากและวางไฟลสื่อใน Windows Explorer

1 เชื่อมตอ VIDEO4.3 เขากับ PC

2 บน PC ใหคลิก คอมพิวเตอรของฉัน หรือ คอมพิวเตอร
เลือก VIDEO4.3 และสรางโฟลเดอรไฟล

3 บน PC ลากและวางไฟลสื่อในโฟลเดอรไฟลบน VIDEO4.3
หรือลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก PC ไปที่ 

 VIDEO4.3

การใชการด Micro SD

เสียบการด Micro SD (สูงถึง 32 GB) ใน VIDEO4.3 คุณสามารถ

ขยายขนาดหนวยความจําของ VIDEO4.3

  
1 เปดฝาปดของชองเสียบการด Micro SD 

2 เสียบการด SD ในชองเสียบการด SD ใหเขาที่ 

การเลนจากการด Micro SD

ใน 

 , , หรือ  บนเครื่องเลน คุณสามารถคนหาและเลน

ไฟลสื่อที่รองรับจากการด Micro SD

หรือ 

จากหนาจอหลัก กด  เลือกและเลนไฟลสื่อที่ถูกจัดเก็บใน

การด Micro SD 
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5 เพลง

ไปที่  เพื่อเลนเพลงจากไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน

การเลือกไลบรารีเพลง

ใน  ไฟลเพลงจะถูกจัดการตามเมทาดาตา (ขอมูลไฟล) คุณสามารถ

เลือกไลบรารีเพลงตามขอมูลเพลง 

  
1 กด , 

  และ 

  เพื่อเลือกมุมมองไลบรารี: 

เลือก 

 , , หรือ  เพื่อจัดเรียงเพลงตามอัลบั้ม ศิลปน หรือ

ชื่อเพลง 

 » ไลบรารีเพลงถูกจัดเรียงตามขอมูลเพลง 

2 กด  หรือ  เพื่อเลือกผานรายการตัวเลือก กด 

  เพื่อยืนยันตัวเลือก

การเลือกตามรายการเพลง

เลือกมุมมองไลบรารีของ 

 . คุณสามารถคนหา:

รายการเพลงแบบพกพาที่คุณสรางบนเครื่องเลน (โปรดดู

ที่ 'สรางรายการเพลงแบบพกพา' ในหนา 12)

เลนเพลง

1 ในไลบรารีเพลง เลือกเพื่อคนหาเพลง 

2 เลือกเพลง 

 » การเลนจะเริ่มเลนจากเพลงปจจุบัน 

 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น

เลือกตัวเลือกการเลน

บนหนาจอการเลน, 
กด 

  เพื่อหยุดชั่วคราว/กลับไปเลนตอ 

กด 

 ,  เพื่อขามเพลง

กดคาง 

 ,  เพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางรวดเร็วในไฟลปจ

จุบัน 

กด 

  เพื่อเลือกตัวเลือกการเลน:

[ซ]
[ซ 1]: เลนซเพลงปจจุบัน

[ซทั้งหมด]: เลนซทุกเพลงในโฟลเดอรปจจุบัน 

[สลับ]
[เปด]: เลนทุกเพลงในโฟลเดอรปจจุบันโดยเรียงแบบสม 

ในการสลับไปมาระหวางหนาจอการเลนและหนาจอไลบรารี
กด 

  ซๆ เพื่อไปที่หนาจอหลัก 

หากตองการยอนกลับไปยังหนาจอการเลน ใหเลือก 

  บนหนาจอหลัก แลวเลือก [การเลน]

การเลือกตัวเลือกเสียง

บนหนาจอการเลน กด 

  เพื่อเลือกตัวเลือกของคุณ: 

[FullSound] เรียกคืนรายละเอียดโซนิคที่สูญเสียจากการบีบอัด

เพลง (เชน MP3, WMA)

[อีควอไล
เซอร] 

กําหนดการตั้งคาเสียงตามตองการ

[จํากัด
ระดับ
เสียง] 

ตั้งคาระดับเสียงสูงสุดสําหรับอุปกรณ ดวยวิธีนี้ คุณ

สามารถกําหนดระดับเสียงใหปลอดภัยสําหรับการ

ฟงของคุณ 

กด  หรือ  เพื่อตั้งคาระดับเสียงสูงที่สุด

หมายเหตุ

 อีควอไลเซอรจะถูกปดเมื่อคุณเลือก FullSound

รายการเพลง

ดวยรายการเพลง คุณสามารถเขาใชรายการเพลงจากประเภทแนว

เพลง, ศิลปน และอัลบั้มที่แตกตางกันได
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สรางรายการเพลงแบบพกพา

บน VIDEO4.3 คุณสามารถสรางรายการเพลงสําหรับการเดินทาง

ไดหารายการ

สรางรายการเพลงแบบพกพา

1 เลือกมุมมองไลบรารีของ 

 .

2 กด 

  และเลือก [สราง 'รายการเลนพกติดตัว' ใหม]
 » รายการเพลงแบบพกพาก็จะถูกสรางขึ้น 

เพิ่มเพลงลงในรายการเพลง

1 เลนเพลง

2 บนหนาจอการเลน,

กด 

  และเลือก [เพิ่มในรายการเพลง]
 » รายการเพลงจะปรากฏขึ้น

3 เลือกรายการเพลง ยืนยันเมื่อพรอมท 

 » เพลงปจจุบันถูกเพิ่มในรายการเพลง 

การเลนรายการเพลง

1 เลือกมุมมองไลบรารีของ 

 .

 » รายการเพลงจะปรากฏขึ้น 

2 เลือกรายการเพลงและเพลง

 » รายการเพลงจะเริ่มเลนเพลงจากเพลงปจจุบัน
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6 วิดีโอ

ไปที่  เพื่อเลนวิดีโอจาก ไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน

การเลือกไลบรารีวิดีโอ

ในไลบรารีวิดีโอ ไฟลวิดีโอถูกจัดการตามขอมูลที่กํากับ (ขอมูลไฟล) 

การเลือกตามชื่อ

ดวยคอลัมนสําหรับอารตเวิรควิดีโอ ชื่อและเวลาการเลนทั้งหมด 

ไลบรารีวิดีโอของ VIDEO4.3 อนุญาตใหคุณเลือกขอมูลเกี่ยวกับ

ไฟลวิดีโอไดรวดเร็ว 

กด 

  หรือ 

  เพื่อเลือกผานรายการตัวเลือก กด 

  เพื่อยืนยันตัวเลือก

การเลนวิดีโอ

ในไลบรารีวิดีโอ เลือกวิดีโอ

 » การเลนจะเริ่มเลนจากวิดีโอปจจุบัน 

 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น

เลือกตัวเลือกการเลน

บนหนาจอการเลน, 
กด 

  เพื่อหยุดชั่วคราว/กลับไปเลนตอ 

กด 

 ,  เพื่อขามเพลง;

กดคาง 

 ,  เพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางรวดเร็วในไฟลปจ

จุบัน 

การเลือกตัวเลือกเสียง

บนหนาจอการเลน กด 

  เพื่อเลือก Surround for movies (เสียงเซอรราว

ดสําหรับการเลนภาพยนตร)

เลือกความสวาง

บนหนาจอการเลน กด 

  และเลือก [ความสวาง] เลือกตัวเลือก 
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7 รูปภาพ

ไปที่  เพื่อเลนภาพจากไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน

เลือกไลบรารีภาพ

ในไลบรารีภาพ ไฟลภาพถูกจัดการตามอัลบั้มหรือโฟลเดอรไฟล 

การเลือกตามอัลบั้ม

1 เลือกอัลบั้มหรือศิลปน

 » ภาพในโฟลเดอรถูกแสดงเปนภาพขนาดเล็ก 

2 กด  หรือ  เพื่อเลือกผานรายการตัวเลือก กด 

  เพื่อยืนยันตัวเลือก

การเลนภาพ

1 บน  เลือกภาพเพื่อเริ่มเลน 

 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น 

2 กด , 

  เพื่อเลือกภาพ 

ในการเลนภาพทีละภาพ
กด 

 

หรือ

กด 

  และเลือก [เริ่มภาพสไลด]

เลือกตัวเลือกการเลน

บนหนาจอการเลน, 
กด 

  เพื่อหยุดชั่วคราว/กลับไปเลนตอ 

กด 

 ,  เพื่อขามภาพ

เลือกการตั้งคาภาพสไลด
บนหนาจอการเลน กด 

  และเลือก [การตั้งคาภาพสไลด]
[เอฟเฟกตภาพสไลด]: ตั้งคาโหมดการเปลี่ยนระหวางภาพ

สไลดสองภาพ

[ตั้งเวลาตอสไลด]: ตั้งคารอบเวลากอนที่ภาพสไลดหนึ่งจะ

เปลี่ยนเปนอีกภาพหนึ่ง

[ซ]: เลนภาพในโฟลเดอรปจจุบันซๆ 

[สลับ]: เลนภาพในโฟลเดอรปจจุบันสมการเรียงลําดับ 

กําหนดภาพเปนวอลลเปเปอร

ในการตั้งคาภาพเปนวอลลเปเปอรของหนาจอหลัก

1 เลือกภาพเพื่อเริ่มเลน 

2 บนหนาจอการเลน กด 

  และเลือก [ตั้งเปนวอลลเปเปอร]

3 เลือก [ตั้งเปนวอลลเปเปอร]

เคล็ดลับ

 คุณสามารถตั้งคาวอลลเปเปอรใน  > [การตั้งคาหนาจอ] > [ภาพพื้นหลัง] ไดอี

กดวย

ภาพโปรด

ดวยโฟลเดอร [ภาพโปรด] คุณสามารถเขาใชภาพโปรดของคุณจาก

อัลบั้มอื่นได

เพิ่มภาพในรายการโปรด

1 เลนภาพ 

2 บนหนาจอการเลน กด 

  และเลือก [เพิ่มลงใน 'รายการโปรด']
 » ภาพปจจุบันถูกเพิ่มไปยัง [ภาพโปรด]

ลบภาพออกจากรายการโปรด

1 เลนภาพ 

2 บนหนาจอการเลน กด 

  และเลือก [ลบออกจากโฟลเดอร 'รายการโปรด']
 » ภาพปจจุบันถูกลบออกจากโฟลเดอร [ภาพโปรด]
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8 วิทยุ FM

หมายเหตุ

 เสียบหูฟงที่ใหมาเมื่อตองการจูนหาคลื่นสถานีวิทยุ หูฟงทําหนาที่เปนสายอากาศอีกดวย 

เพื่อการรับสัญญาณไดดีขึ้น ใหขยับสายหูฟงไปในทิศทางตางๆ กัน

การจูนสถานีวิทยุ

หาคลื่นอัตโนมัติ

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

 

 » สถานีที่คุณเปดฟงลาสุดจะเริ่มเลน 

2 หากตองการเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา ใหกดคาง 

  /  แลวปลอย

3 หากตองการปดเสียง/เปดเสียง ใหกด 

 

 »  หรือ 

  จะปรากฏขึ้น 

  
หากตองการรีสตารทการหาคลื่นอัตโนมัติ

บนหนาจอการเลน ใหกด 

  และเลือก [หาคลื่นอัตโนมัติ]
 » สามารถจัดเก็บไดถึง 20 สถานี เพื่อแทนที่สถานีที่ตั้ง

ไวลวงหนาเดิม 

เคล็ดลับ

 เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ (ตัวอยางเชน เปลี่ยนเมืองหรือประเทศ) รีสตารทหาคลื่นอัตโนมัติ

เพื่อการรับสัญญาณที่ดีขึ้น

หาคลื่นดวยตนเอง

กด  / 

  ซๆ เพื่อคนหาความถี่ 

จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

ภายใน VIDEO4.3 คุณสามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไดถึง 

20 สถานี 

1 การหาคลื่นสถานีวิทยุ

2 บนหนาจอการเลนวิทยุ กด 

  และเลือก [บันทึกสถานีที่ตั้งไว]
 » รายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนาปรากฏขึ้น

3 กด  / 

  เพื่อเลือกหมายเลขที่ตั้งไว ยืนยันเมื่อพรอมท 

 » สถานีปจจุบันถูกบันทึกไปที่ตําแหนงที่เลือก

ในการลบสถานีที่ตั้งไวลวงหนาทั้งหมด

1 บนหนาจอการเลนวิทยุ ใหกด 

 

2 เลือก [ลบสถานีที่ตั้งไวลวงหนาทั้งหมด] ยืนยันเมื่อพรอมท

 » สถานีทั้งหมดถูกลบออกจากรายการสถานีที่ตั้งไวลวง

หนาแลว 
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9 รายการบันทึก

สรางรายการบันทึก

ดวย VIDEO4.3, คุณสามารถบันทึก:

เสียงหรือออดิโอผานไมโครโฟนในตัว; หรือ

รายการวิทยุเมื่อเลนวิทยุบนเครื่องเลน

การบันทึกเสียงพูด

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

  เลือก [รายการบันทึก]
 » หนาจอการบันทึกจะปรากฏขึ้น

2 ตรวจสอบใหแนใจวาไมโครโฟนอยใกลกับแหลงเสียง

3 กด 

  เพื่อเริ่ม หยุดชั่วคราว หรือกลับไปบันทึกตอ กด  เพื่อ

หยุดการบันทึก

4 เลือก [ใช] เพื่อบันทึกเสียง 

 »  รายการบันทึกจะถูกบันทึกที่ 

  > [ไลบรารีเสียง] > [ไลบรารีเสียง] (รูปแบบ

ชื่อไฟล: REC-00000000-XXX.MP3 ซึ่ง XXX คือ

หมายเลขการบันทึกที่ถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ)

การบันทึกจากวิทยุ FM

1 การหาคลื่นสถานีวิทยุ 

2 บนหนาจอการเลน ใหกด 

  และเลือก [รายการบันทึก] เพื่อเริ่มการบันทึก

 » คุณจะเริ่มการบันทึกจากวิทยุ FM

3 กด 

  เพื่อสลับไปมาระหวางบันทึกและหยุดชั่วคราว

4 ในการบันทึกเสียงที่บันทึก ใหกด 

  และทําการยืนยันเมื่อพรอมท

 » รายการบันทึกจะถูกบันทึกที่ 

  > [ไลบรารีเสียง] > [ไลบรารี่บันทึกวิทยุ FM] 
(รูปแบบชื่อไฟล: FMRECXXX-00000000_XXX.

MP3 ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสรางขึ้น

โดยอัตโนมัติ)

หมายเหตุ

 คุณสมบัติการบันทึกวิทยุ FM มีในบางรนเทานั้น โปรดดูเมนูบนหนาจอของเครื่องเลน

เพื่อคนหาคุณสมบัติที่คุณใชงานได

เลนรายการบันทึก

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

  เลือก [ไลบรารีเสียง]
 » ในไลบรารีการบันทึก การบันทึกที่มีจะถูกแสดงขึ้น

2 เลือกการบันทึกเพื่อเริ่มเลน

 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น 
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10 ตัวอานขอความ

ไปที่  เพื่อเลนไฟลขอความ (.txt) จากไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน

อานไฟลขอความ

1 จากหนาจอหลัก ไปที่ 

 » แสดงรายการไฟลขอความ

2 กด  หรือ  เพื่อเลือกผานรายการตัวเลือก กด 

  เพื่อยืนยันตัวเลือก

 » หนาจอการเลนจะปรากฏขึ้น 

3 กด  , 

  เพื่อเปลี่ยนหนา 

ในการเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษร
ในหนาจอการเลน ใหกด 

  เพื่อเลือก [เพิ่มขนาดตัวอักษร] หรือ [ลดขนาด
ตัวอักษร]

ในการเพิ่มบคมารค
บนหนาจอการเลน กด 

  และเลือก [เพิ่มบคมารค]
 » หนาปจจุบันพับไวที่มุม 

ในการไปยังสวนที่บคมารคไว
บนหนาจอการเลน กด 

  และเลือก [ไปที่บคมารค] เลือกตัวเลือก

หากตองการลบบคมารค

1 ใหไปที่สวนบคมารค 

2 กด 

  และเลือก [ลบบคมารค]
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11 มุมมองโฟลเดอร

ไปที่  เพื่อดูและเลนไฟลสื่อจากหนวยความจําภายในของเครื่องเลน
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12 การด SD

ไปที่  เพื่อดูและเลนไฟลสื่อที่คุณจัดเก็บเอาไวในการด Micro SD 
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13 การตั้งคา

จากหนาจอหลัก ไปที่ 

  เพื่อเลือกการตั้งคา 

กด 

  หรือ 

  เพื่อเลือกผานรายการตัวเลือก กด 

  เพื่อยืนยันตัวเลือก

กด 

  เพื่อออก

ตั้งคาโหมดประหยัดพลังงาน

หากอยในโหมดไมใชงาน (ไมเลนเพลง ไมกดปุ่มใดๆ) ในระยะเวลา

หนึ่ง เครื่องเลนจะปดการทํางานอัตโนมัติ

ใน [ตั้งคาโหมดประหยัดพลังงาน...] เลือกตัวเลือก 

 » หลังจากระยะเวลาที่เลือก อุปกรณจะปดโดย

อัตโนมัติ 

ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง

ระหวางการเลนหรือในไมใชงาน VIDEO4.3 อาจปดโดยอัตโนมัติ

หลังจากระยะเวลาหนึ่ง 

ใน [Sleep timer] เลือกตัวเลือก 

 » หลังจากระยะเวลาที่เลือก อุปกรณจะปดโดย

อัตโนมัติ 

การตั้งคาหนาจอ

ใน [การตั้งคาหนาจอ] เลือกตัวเลือกจอแสดงผล:

[ความสวาง] เลือกความสวางหนาจอ

[ตัวตั้งเวลา
ปดหนาจอ]

ภายหลังระยะเวลาที่เลือก หนาจอจะปด

โดยอัตโนมัติ หากตองการประหยัดพลังงาน

แบตเตอรี่ ใหเลือกคาที่นอย

[วอลลเปเปอร] การเลือกธีม หรือ เลือก [ตั้งเอง] เพื่อเปลี่ยน

เปนวอลลเปเปอรที่กําหนดเอง ตามที่คุณตั้ง

คาไวใน 

ภาษา

ใน [ภาษา], เลือกภาษาสําหรับเครื่องเลน

ขอมูลของคุณ

ใน [ขอมูล], เรียนรขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับเครื่องเลน:

[ความจุ:] ขนาดหนวยความจํา

[พื้นที่วาง:] พื้นที่การจัดเก็บที่มี

[ความจุการด SD:] ขนาดหนวยความจําของการด SD ที่เสียบ

ไปในเครื่องเลน

[พื้นที่วางในการด 
SD:]

พื้นที่วางในการด SD ที่เสียบไปในเครื่อง

เลน

[เวอรชันเฟรมแวร:] เวอรชันเฟรมแวรปจจุบัน ตรวจ

สอบเวอรชันเฟรมแวรเมื่อทํากา

รอัพเดตเฟรมแวรจากเว็บไซตฝาย

สนับสนุน

[รน:] ชื่อผลิตภัณฑแบบเต็ม ตรวจสอบ

ชื่อผลิตภัณฑแบบเต็มเมื่อทํากา

รอัพเดตเฟรมแวรจากเว็บไซตฝาย

สนับสนุน  

[CTN]  หมายเลขรน

  

[ไซตสนับสนุน] เว็บไซตที่ใหการสนับสนุนอุปกรณ

ฟอรแมตอุปกรณ

ฟอรแมต VIDEO4.3 คุณจะลบขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บในอุปกรณ

เลือก [ฟอรแมตอุปกรณ] แลวเลือก [ใช] เมื่อพรอมท 

การตั้งคาตามแบบโรงงาน

ใน [การตั้งคาจากโรงงาน], เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน ไฟลที่

ถายโอนไปยังเครื่องเลนจะถูกเก็บไว 
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14 ซิงคกับไลบรารีสื่อ PC 
ผาน Philips Songbird

ดวย Philips Songbird, คุณสามารถทําสิ่งเหลานี้:

จัดการคอลเลคชันเพลงของคุณบน PC;

ซิงค VIDEO4.3 กับไลบรารีเพลงของ PC;

ลงทะเบียน VIDEO4.3 ที่ www.philips.com/

welcome

การติดตั้ง Philips Songbird

 
1 เชื่อมตอ VIDEO4.3 เขากับ PC

2 บน PC, เลือก My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน)

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

3 คลิกขวาที่ไอคอน Philips GoGear VIDEO4.3 เลือก 

 Download Philips Songbird (ดาวนโหลด Philips 

Songbird)

หรือ คลิกที่ไอคอน Philips GoGEAR VIDEO4.3 

ดับเบิลคลิกที่ setup.exe

4 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตั้งใหเสร็จสมบูรณ 

หมายเหตุ

 ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน

การเลือกไฟลสื่อจาก PC

การตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ

สรางโฟลเดอรกลาง
คุณสามารถเพิ่มไฟลเพลงทั้งหมดไปยังไลบรารีโดยอัตโนมัติเมื่อคัด

ลอกไฟลเหลานั้นไปยังโฟลเดอร ขอแนะนําใหสรางโฟลเดอรกลาง 

ใน Philips Songbird, ตั้งคาโฟลเดอรกลางเปนโฟลเดอรตรวจสอบ 

ในแตละครั้งที่คุณเริ่มตน Philips Songbird เพลงตางๆ จะถูกเพิ่ม

ไปยัง/ถูกลบออกจาก Philips Songbird เนื่องจากเพลงเหลานั้นอยใน

โฟลเดอรกลาง 

บน PC ใหสรางโฟลเดอรกลางเพื่อบันทึกไฟลเพลงทั้งหมด เชน D:\

Songbird media

การเริ่มตนครั้งแรก
การเริ่มตนครั้งแรกของคุณ Philips Songbird บน PC ใหทําตามขั้น

ตอนเมื่อพรอมทเพื่ออิมพอรตไฟลสื่อที่มีอยไปที่ Philips Songbird:

เลือกโฟลเดอรสื่อ iTunes เพื่ออิมพอรตไลบรารี iTunes 

ที่มี;

เลือกโฟลเดอรกลางเพื่อคนหาและอิมพอรตไฟลเพลง

ที่มีอย

 » โฟลเดอรกลางถูกตั้งเปนโฟลเดอรตรวจสอบของ 

 Philips Songbird

ตั้งคาโฟลเดอรสื่อ iTunes

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

(ตัวเลือก)

2 เลือก Media Importer (เครื่องมืออิมพอรตสื่อ), จา

กนั้นแท็บ iTunes Importer (เครื่องมืออิมพอรต iTunes)

3 ตรวจสอบที่ตั้งไลบรารีและตัวเลือก

http://www.philips.com/welcome
http://www.philips.com/welcome
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4 คลิกปุ่ม Import Library (อิมพอรตไลบรารี) ถัดจากที่ตั้ง

ไลบรารี 

 » ซอฟตแวรจะอิมพอรตไลบรารี iTunes ลงใน Philips 
Songbird

การตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ
ใน Philips Songbird, ใหตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบดังนี้:

  
1 เลือก Tools (เครื่องมือ) > Options (ตัวเลือก)

2 ใน Options (ตัวเลือก), เลือก Media Importer (เครื่อง
มืออิมพอรตสื่อ) จากนั้น เลือกแท็บ Watch Folders 
(โฟลเดอรตรวจสอบ)

3 ใน Watch Folders (โฟลเดอรตรวจสอบ), ทําเครื่องหมาย

ที่กลองทําเครื่องหมายตามที่แสดง 

4 คลิก Browse (เลือก) และเลือกโฟลเดอรกลาง (เชน D:\

Songbird media) เปนโฟลเดอรตรวจสอบ 

 » ใน Philips Songbird ไฟลสื่อจะถูกเพิ่มหรือลบเมื่อ

ไฟลเหลานั้นอยในโฟลเดอรเพลงกลาง

การอิมพอรตไฟลสื่อ

การอิมพอรตไฟลสื่อจากโฟลเดอรอื่น
ใน Philips Songbird, 

ไปที่ File (ไฟล) > Import Media (อิมพอรตสื่อ) 
เพื่อเลือกโฟลเดอรบน PC 

 » ไฟลสื่อถูกเพิ่มไปที่ Library (ไลบรารี)

หรือไปที่ File (ไฟล) > Import a playlist 
(อิมพอรตรายการเพลง) เพื่อเลือกรายการเพลงบน PC

 » ไฟลสื่อถูกเพิ่มไปที่ Playlists (รายการเพลง)

  
การสรางรายการเพลงใน Philips 
Songbird

ดวยรายการเพลง คุณสามารถจัดการและซิงคเพลงของคุณไดตาม

ตองการ

สรางรายการเพลง

เลือกเพลงที่คุณตองการเลน เพิ่มเพลงลงในรายการเพลง 
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1 ใน ไลบรารี > เพลง เลือกเพลง

ในการเลือกหลายเพลง ใหกดคางที่ปุ่ม Ctrl ขณะที่คุณ

คลิกเลือกเพลง

2 ในการเพิ่มเพลงลงในรายการเพลง

คลิกขวาที่เพลงนั้นแลวเลือก เพิ่มในรายการเพลง
เลือกรายการเพลง

 » เพลงจะถูกเพิ่มในรายการเพลง

ในการสรางรายการเพลง ใหเลือก New Playlist 
(รายการเพลงใหม)

 » รายการเพลงรายการใหมก็จะถูกสรางขึ้น พรอม

สําหรับเพิ่มเพลง

 » ใน รายการเพลง ตั้งชื่อรายการเพลงตามตองการ

หรือ 

สรางรายการเพลง เพิ่มเพลงที่เลือกไปยังรายการเพลง 

  
1 ใน รายการเพลง ใหคลิก 

  เพื่อสรางรายการเพลง

 » รายการเพลงรายการใหมก็จะถูกสรางขึ้น

2 ตั้งชื่อรายการเพลงใหมตามตองการ 

3 ลากและวางไฟลสื่อไปยังรายการเพลง 

เคล็ดลับ

 ในการลากและวางไฟลหลายไฟลพรอมๆ กัน ใหกดปุ่ม Ctrl คางไว ขณะที่คุณคลิก

เลือกไฟล

การสรางรายการเพลง LikeMusic

สามารถสรางรายการเพลงขึ้นมาจากเพลงตนแบบ (Seed song) ตาม

การวิเคราะหของ LikeMusic ได

LikeMusic จะวิเคราะหเพลงในไลบรารีของคุณ และสรางความสัม

พันธระหวางเพลงเหลานั้นตามลักษณะเพลง ความสัมพันธเหลานี้

ชวยให LikeMusic สรางรายการเพลงที่ฟงไดเพลิดเพลินดวยกันได

เมื่อคุณอิมพอรตเพลงลงในไลบรารีเพลงของ Philips Songbird 

การวิเคราะหของ LikeMusic จะเริ่มตนขึ้น สําหรับเพลงที่ทําการ

วิเคราะหเสร็จสิ้นแลว ไอคอน LikeMusic จะสวางขึ้น สวนเพลงที่

ไมสามารถทําการวิเคราะหได ไอคอนจะยังคงเปนสีเทา
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เลือกเพลงตนแบบ
ตรวจสอบใหแนใจวาเพลงตนแบบนั้นผานการวิเคราะหของ 

 LikeMusic เรียบรอยแลว

ใน ไลบรารี > เพลง, ใหดับเบิลคลิกไอคอน LikeMusic 

สีนเงินของเพลงนั้น

หรือ 

  
ใน ไลบรารี > เพลง, ใหคลิกขวาที่เพลงแลวเลือก Run 
LikeMusic with (เริ่มใชงาน LikeMusic กับ)

 » รายการเพลง LikeMusic จะปรากฏขึ้นในหนา 

 LikeMusic

ตั้งคาจํานวนสูงสุดของเพลง

  
เลือกจํานวนในรายการดรอปดาวน

บันทึกรายการเพลง LikeMusic
คลิก Save as playlist (บันทึกเปนรายการเพลง) ในหนา 

 LikeMusic

 » รายการเพลง LikeMusic จะถูกบันทึกไวใน 

 รายการเพลง

การบันทึกลําดับการเลนเปนรายการเพลง

สรางลําดับการเลนขึ้น
ลากและวางเพลงหรือรายการเพลงลงในหนาตาง Play 
Queue (ลําดับการเลน)

  
การบันทึกลําดับการเลนเปนรายการเพลง

1 คลิก Save (บันทึก)

 » ลําดับการเลนจะถูกบันทึกเปนรายการเพลงใน 

 รายการเพลง

2 ใน รายการเพลง ตั้งชื่อรายการเพลงตามตองการ

เพิ่มเพลงไวที่ดานบนสุด หรือดานลางสุดของลําดับการเลน
ในการเพิ่มเพลงไวดานบนสุด ใหคลิกขวาบนตัวเลือก 

แลวเลือก Queue Next (จัดเปนลําดับถัดไป)

ในการเพิ่มเพลงไวดานลางสุด ใหคลิกขวาบนตัวเลือก 

แลวเลือก Queue Last (จัดเปนลําดับสุดทาย)
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การจัดการไฟลสื่อใน Philips Songbird

การแกไขขอมูลที่กํากับ (Metadata)

โดยการแกไขขอมูลไฟล (ขอมูลที่กํากับหรือแท็ก ID3), คุณสามารถ

จัดเรียงลําดับไฟลสื่อโดยอัตโนมัติตามชื่อเพลง ศิลปน อัลบั้มและ

ขอมูลอื่น 

หลังจากที่คุณซิงคไฟลสื่อไปยังเครื่องเลน คุณจะสามารถเบ

ราสไลบรารีสื่อตามขอมูลที่กํากับได 

  
1 ใน Library (ไลบรารี) > Music (เพลง) หรือ Videos 

(วิดีโอ) เลือกไฟลสื่อ

2 คลิกขวาบนไฟลเพื่อเลือก View Metadata (ดูขอมูลที่
กํากับ)
 » ตารางขอมูลที่กํากับปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณแกไขขอมูล 

การรับอารตเวิรคของอัลบั้ม

ในบางครั้ง อารตเวิรคจะมีพรอมสําหรับการดาวนโหลดเพลง ดวย 

 Philips Songbird, คุณสามารถแทรกอารตเวิรคของเพลงได 

หลังจากที่คุณซิงคเพลงไปยังเครื่องเลน คุณจะสามารถเบราสไลบรารี

สื่อตามอารตเวิรคได 

  
ใน Philips Songbird, เลือก Tools (เครื่องมือ) > Get 
Artwork (รับอารตเวิรค)

 » อารตเวิรคถูกนํามาสําหรับชื่อเพลงทั้งหมดในไลบรารี

คลิกขวาบนชื่อที่เลือก และเลือก Get Artwork (รับ

อารตเวิรค)

 » อารตเวิรคถูกนํามาสําหรับชื่อที่เลือกทั้งหมด

การลบไฟลสื่อออกจากไลบรารี

  
1 คลิกขวาบนไฟลสื่อ เลือก Remove (ลบ)

2 ยืนยันเมื่อพรอมท

 » ไฟลที่เลือกจะถูกยายออกจากไลบรารี และรายการเพลง

ทั้งหมด (ตามคาเริ่มตน ไฟลจะถูก "ยาย" ไมใช "ลบ" จะ

ยังมีไฟลในที่ตั้งเดิมของไฟลบนคอมพิวเตอรหรือเครือ

ขายคอมพิวเตอร)
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เคล็ดลับ

 ในการเลือกหลายไฟล ใหกดคางที่ปุ่ม Ctrl ขณะที่คุณคลิกเลือกไฟล

 หากตองการเลือกหลายไฟลตอเนื่องกัน ใหกดคางที่ปุ่ม Shift เมื่อคุณคลิกเลือกไฟลแรก

และไฟลสุดทาย

การซิงคเครื่องเลนกับ Philips Songbird

1 บน PC ใหเริ่มตน Philips Songbird

2 เชื่อมตอเครื่องเลนเขากับ PC โดยใชสาย USB 

 » ใน Philips Songbird, เครื่องเลนจะปรากฏขึ้นเมื่อ PC 

จดจําเครื่องเลนได 

  
 
การเลือกซิงคอัตโนมัติหรือซิงคดวยตนเอง

เมื่อคุณเชื่อมตอเครื่องเลนกับ Philips Songbird เปนครั้งแรก 

ใหเปดใชงานเครื่องเลนเมื่อพรอมท เครื่องเลนจะซิงคกับ Philips 
Songbird โดยอัตโนมัติ 

หากคุณไมไดเลือกซิงคอัตโนมัติไว คุณจะเปลี่ยนมาใชการซิงคดวย

ตนเอง

ในการเลือกวิธีการซิงคอัตโนมัติหรือซิงคดวยตนเอง 

 
1 เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ)

2 เลือก ดวยตนเอง หรือ Auto (อัตโนมัติ)

3 คลิก Apply (ใช) เพื่อยืนยันการเลือก 

การซิงคอัตโนมัติ

หากคุณเลือกซิงคอัตโนมัติไว การซิงคจะเริ่มตนขึ้นโดย

อัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมตอเครื่องเลนเขากับ PC

หรือ เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ) และคลิก 

 ซิงค
ในการเลือกการตั้งคาซิงคอัตโนมัติ

 
1 เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ)
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2 ในหนาตางปอปอัพ คลิก Music (เพลง) หรือแท็บ Videos 
(วิดีโอ)

3 กดเพื่อเลือกตัวเลือก 

การซิงคดวยตนเอง

ในการถายโอนรายการเพลงที่เลือกไวดวยตนเอง 

 
1 เลือกรายการเพลง 

2 ลากและวางรายการเพลงลงใน VIDEO4.3
ในการถายโอนไฟลสื่อที่เลือกไวดวยตนเอง

  
1 ในหนาเนื้อหา คลิกขวาบนไฟลสื่อที่เลือก 

2 เลือก Add to Device (เพิ่มไปยังอุปกรณ) > VIDEO4.3
 » ไฟลที่เลือกถูกถายโอนไปยัง VIDEO4.3

เคล็ดลับ

 ในการเลือกไฟลหลายไฟลพรอมๆ กัน ใหกดปุ่ม Ctrl คางไว ขณะที่คุณคลิกเลือกไฟล
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15 อัพเดตเฟรมแวรผาน 
Philips Device 
Manager

ติดตั้ง Philips Device Manager

  
1 เชื่อมตอ VIDEO4.3 เขากับ PC

2 บน PC, เลือก My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน)

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

3 คลิกขวาที่ไอคอน Philips GoGear VIDEO4.3 เลือก Install 
Philips Device Manager

หรือ คลิกที่ไอคอน Philips GoGEAR VIDEO4.3 

ดับเบิลคลิก installer.exe

4 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร ใหเสร็จสม

บูรณ

หมายเหตุ

 ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน

ตรวจสอบการอัพเดตเฟรมแวร

1 ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอ PC กับอินเตอรเน็ตแลว

2 เรียกใช Philips Device Manager
 » กลองโตตอบจะปรากฏขึ้น

3 เชื่อมตอ VIDEO4.3  เขากับคอมพิวเตอรของคุณ

 » เมื่ออุปกรณเชื่อมตอแลว ขอความ "SA4VD4XX" จะ

ปรากฏขึ้นบนกลองขอความ 

 » คุณสามารถคนหาเวอรชันเฟรมแวรปจจุบันของอุปก

รณได 

 
4 หากตองการตรวจสอบการอัปเดตเฟรมแวร 

a ปดกลองโตตอบของ Philips Device Manager

b ที่ดานลางของหนาจอคอมพิวเตอร คลิกขวา 
  แลวเลือก ตรวจสอบเพื่ออัพเดต

  
 » Philips SA4VD4XX Device Manager จะตรวจ

สอบการอัพเดตจากอินเตอรเน็ต

อัพเดตเฟรมแวร

1 เมื่อพบการอัพเดตเฟรมแวร ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา

จอเพื่อทําการดาวนโหลดและติดตั้งเฟรมแวร 

2 ยกเลิกการเชื่อมตอ VIDEO4.3 จากคอมพิวเตอร

 » VIDEO4.3 จะรีสตารทหลังจากการอัพเดตเฟรมแวรและ

พรอมสําหรับการใชงานอีกครั้ง
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16 วิธีแกไขปญหา

หาก VIDEO4.3 ทํางานผิดปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณสามารถ

รีเซ็ตเครื่องไดโดยขอมูลไมสูญหาย:

ฉันจะรีเซ็ต VIDEO4.3 ไดอยางไร
 ใหเสียบปลายปากกาหรือวัตถุอื่นลงในชองรีเซ็ตบนVIDEO4.3 

กดคางไวจนกวาเครื่องเลนจะปด

 หากตัวเลือกรีเซ็ตดังกลาวทํางานไมสําเร็จ ใหกคืน VIDEO4.3 

ผาน Philips Device Manager:

1 บน PC ของคุณ ใหเริ่มตน Philips Device Manager

2 เขาสโหมดการกคืน: 

a ปดสวิตช VIDEO4.3

b กดปุ่มปรับระดับเสียง 
  คางไว แลวเชื่อมตอVIDEO4.3 กับ
คอมพิวเตอรของคุณ

c กดปุ่มคางไวจนกระทั่ง Philips Device Manager 
จดจํา VIDEO4.3 ไดและเขาสโหมดการกคืน

3 เริ่มกระบวนการกคืน:

a บน Philips Device Manager คลิกที่ปุ่ม Repair ทํา
ตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อดําเนิน
การกคืนใหเสร็จสมบูรณ

b เมื่อทําการกคืนเสร็จสมบูรณแลว ใหยกเลิกการ
เชื่อมตอ VIDEO4.3 จากเครื่องคอมพิวเตอร

4 ปด VIDEO4.3 และเปดใหม
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17 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 Songbird: สําหรับโอน³ ไฟลสื่อ

Philips Device Manager: สําหรับอัปเดตและกคืน

เฟรมแวรสําหรับเครื่องเลน

การเชื่อมตอ
หูฟง 3.5 มม. 

USB 2.0 ความเร็วสูง

เสียง
หูฟง:

การแบงชอง: >35 dB

การตอบสนองตอความถี่: 45 Hz - 16 kHz

กําลังเอาตพุต (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
ความจุของหนวยความจําในตัว²: SA4VD4 4 GB 

NAND Flash, SA4VD4 8GB NAND Flash

ถายโอนสื่อ³

Songbird (ซิงค)

Windows Explorer (ลากและวาง)

การแสดงผล
LCD สีตอบสนองไดรวดเร็ว 

480 x 272 พิกเซล

แสดงผลสี 262K

หมายเหตุ

 ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

 ¹ แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจํานวนรอบของการชารจที่จํากัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่

และจํานวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา 

 ² 1GB = 1 พันลานไบต; พื้นที่จัดเก็บจะนอยกวา ความจุหนวยความจําอาจไมสามา

รถใชงานไดทั้งหมดเนื่องจากมีการสงวนหนวยความจําบางสวนไวสําหรับระบบเครื่อง

เลน ความจุของการจัดเก็บคํานวณโดยอางอิงจากเพลงที่มีความยาว 4 นาทีและใชการ

เขารหัสแบบ MP3 128 kbps

 ³ ความเร็วในการถายโอนขึ้นอยกับระบบปฏิบัติการและการกําหนดคาซอฟตแวรของ

คุณ

รูปแบบไฟลเพลงที่รองรับ

VIDEO4.3 รองรับรูปแบบเพลงตอไปนี้:

MP3

WMA

WAV

FLAC

APE

รูปแบบไฟลวิดีโอที่รองรับ

VIDEO4.3 รองรับรูปแบบวิดีโอดังตอไปนี้:

MPEG4 SP

MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264

RMVB

รูปแบบไฟลภาพที่รองรับ

VIDEO4.3 รองรับรูปแบบภาพตอไปนี้:

JPEG

BMP

ความตองการของระบบ

Windows® XP (SP3 หรือสูงกวา) / Vista / 7

Pentium III 800 MHz processor หรือสูงกวา

512 MB RAM
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พื้นที่บนฮารดดิสก 500 MB

การเชื่อมตออินเตอรเน็ต

Windows® Internet Explorer 6.0 หรือใหมกวา

ไดรฟ CD-ROM

พอรต USB
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