เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/welcome
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คู่มือผู้ใช้

สารบัญ
1

3

การบำ�รุงรักษาทั่วไป

3

เครื่องเลนใหมของคุณ

ภายในกลองมีอะไรบาง

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสำ�หรับเครื่องเลน

การควบคุม

6

ปุ่มล็อค/ปลดล็อค

7

เปด/ปดหนาจอ
การตั้งคาเสียง

เริ่มตนใชงาน

การชารจไฟ

ชารจผานอะแดปเตอร AC/DC แบบ USB

เปดหรือปดเครื่องเลน

การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ

4

เพลง

ถายโอนเพลงไปยังเครื่องเลน
คนหาเพลงบนเครื่องเลน

คนหาเพลงตามขอมูลเพลง

คนหาเพลงตามรายการเพลง

คนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล

เลนเพลง

9

9

10

10
10

10
10
10

10

11

ลบเพลงจากรายการเพลงแบบพกพา

การลบเพลงจากเครื่องเลน

6

9

Bluetooth

11
11

11
12

12
13

ฟงเพลงผานทาง Bluetooth

13

วิดีโอ

14

15

รูปภาพ

16

การเพิ่มรูปภาพลงในเครื่องเลน

16

ดูรูปภาพ

16

การคนหารูปภาพบนเครื่องเลน

16

เริ่มเลนภาพสไลด

16

เลือกตัวเลือกการเลน

16

การลบรูปภาพออกจากเครื่องเลน

8

16

วิทยุ FM

17

การจูนสถานีวิทยุ

17

การฟงวิทยุ FM

17

จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

9

เลือกตัวเลือกการเลน
เพิ่มเพลงในรายการเพลงแบบพกพา

7

9

11

รายการเพลง

5

7

14

14

การลบวิดีโอออกจากเครื่องเลน

7
7

14

การเลนวิดีโอ

6

การเลนจากคอลเลคชันเดียวกัน
เลือกตัวเลือกการเลน

การใช Philips Media Converter

6

6

หนาจอหลัก

3

6

6

14

คนหาวิดีโอบนเครื่องเลน

5

ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน

ภาพรวม

14

การติดตั้ง Philips Media Converter

ขอมูลความปลอดภัยที่สำ�คัญ
การรีไซเคิลผลิตภัณฑและแบตเตอรี่ในตัว

2

การถายโอนวิดีโอไปยังเครื่องเลน

9

17

ตัวอานขอความ

19

เพิ่มไฟลขอความไปที่เครื่องเลน

19

อานไฟลขอความ

19

การคนหาไฟลขอความบนเครื่องเลน

19

10 การบันทึก

20

ทำ�รายการบันทึกเสียง

20

บันทึกเสียงพูด/เสียง

20

ฟงเสียงที่บันทึก

20

ลบรายการบันทึกออกจากเครื่องเลน

20

11 หนังสือเสียง

21

การซิงคหนังสือเสียงกับเครื่องเลน

21

การติดตั้ง AudibleManager ลงบน PC

21

การซิงคกับเครื่องเลน

21

การดาวนโหลดหนังสือเสียงลงบน PC

21

คนหาหนังสือเสียงบนเครื่องเลน

22

การเลนหนังสือเสียง

22

การลบหนังสือเสียงออกจากเครื่องเลน

22

การใชบคมารค

22

12 มุมมองโฟลเดอร

23
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13 การตั้งคา

ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง
การตั้งคาหนาจอ

หรี่แสงหนาจอ

รูปภาพหนาจอ

ภาษา

ขอมูลของคุณ

ฟอรแมตอุปกรณ

24

24

24

24
24

24
24
25

14 อัพเดตเฟรมแวรผาน Philips Device Manager 26
15 วิธีแกไขปญหา
16 ขอมูลทางเทคนิค

ความตองการของระบบ

27
28

28

หากตองการความชวยเหลือ
โปรดไปที่

www.philips.com/welcome

ซึ่งคุณสามารถเขาใชงานสื่อสนับสนุนตางๆ อยางสมบูรณ เชน คมือ
ผใช ซอฟตแวรอัปเดตลาสุด และการตอบคำ�ถามที่พบบอย
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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:
•• ใชเฉพาะแหลงจายไฟที่ระบุไวในคมือการใชงาน
•• 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

ใหคุณตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัยกอนที่จะปรับการไดยิน
เสียง และปลอยไว

ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:
ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต

ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถไดยินเสียงชัดเจน
และรสึกสบาย โดยไมมีความผิดเพี้ยน
ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:

การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง 'ปลอดภัย' สามาร
ถกอใหเกิดการสูญเสียการไดยิน

ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะและหยุดพักอยาง
เหมาะสม

ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำ�ตามคำ�แนะนำ�ตอไปนี้เมื่อใชงานหูฟง

•• หามใชสารทำ�ความสะอาดที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล แอมโมเนีย เบนซิน หรือ สารที่มี

ของคุณ

•• ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสกับความรอนสูง เชน

ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการไดยินเสียงของคุณ

ฤทธิ์กัดกรอน เนื่องจากสารเหลานี้จะทำ�ใหเครื่องเลนชำ�รุดเสียหาย
แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ

•• อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภท
เดียวกันหรือเทียบเทานั้น

ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม

หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถไดยินเสียง
รอบตัวคุณ

คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราวใน
สถานการณที่มีแนวโนมวาจะเปนอันตราย

เกี่ยวกับการทำ�งานและอุณหภูมิการจัดเก็บ

•

ใชงานในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 0 และ 40ºC (32 ถึง 104ºF)

•

จัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง -20 และ 45ºC (-4 to

•

เสมอ

113ºF) เสมอ

อายุการใชงานแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพอุณหภูมิต

ชิ้นสวน/อุปกรณเสริม:

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

การฟงอยางปลอดภัย

หามใชหูฟงขณะควบคุมยานพาหนะ ป่นจักรยาน เลนสเก็ตบอรด

และอื่นๆ เนื่องจากอาจเปนอันตรายตอการจราจรและผิดกฎหมายใน
หลายพื้นที่

ขอมูลลิขสิทธิ์

ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัท
หรือองคกรรายนั้นๆ

การทำ�สำ�เนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนการดา
วนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจากซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมาย
ลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาระหวางประเทศ

การทำ�สำ�เนาสื่อที่มีการปองกันการทำ�สำ�เนา รวมถึงโปรแกรม

คอมพิวเตอร ไฟล การกระจายเสียง และการบันทึกเสียงโดยไมไดรับ
อนุญาตอาจเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทำ�ผิดทาง
อาญา ไมควรนำ�อุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุดประสงคดังกลาว
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Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจด

Use of the code for proprietary efforts that don't

ประเทศอื่นๆ

consent of the author.

support the official APE format require written

ทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ

มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์

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

express written consent of the author.

เรากระทำ�เชนนั้นดวย

แพรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม

การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการ

ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ

d

Any source code, ideas, or libraries used must be

e

Although the software has been tested thoroughly,

การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ

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

ประสบการณผใช Philips ใหนาประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อใหเขาใจการ

ใชงานโปรไฟลของอุปกรณ อุปกรณนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลบาง

ที่เปนผใชอาจประสบขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ เชน ระยะ

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:

•
•

เวลาการเลนในโหมดเพลง ระยะเวลาการเลนในโหมดวิทยุ จำ�นวน

บนอุปกรณจะถูกเรียกดูและนำ�มาใช เฉพาะเมื่อผใชสงอุปกรณไปยัง
ศูนยบริการเทานั้น และเปนไปเพื่อการคนหาขอผิดพลาดไดงายขึ้น
และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดใน
การรองขอครั้งแรกของผใช

Monkey's Audio decoder
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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

ครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จัดเก็บจะไมแสดงใหเห็นถึง

เนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณหรือแหลงที่ดาวนโหลด ขอมูลที่จัดเก็บ

the author is in no way responsible for damages due

If you do not completely agree with all of the previous

รายการไวในสวนหนวยความจำ�ถาวรของเครื่อง ขอมูลเหลานี้ถูกนำ�

ไปใชเพื่อระบุและคนหาขอผิดพลาดหรือปญหาตางๆ ที่คุณในฐานะ

plainly acknowledged in the software using the code.

to bugs or misuse.

การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการส
ตรีมวิดีโอซึ่งดาวนโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุด

contributed back to the Monkey's Audio project free
from restrictions or royalties, unless exempted by

Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของ
ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผย

Code changes and improvements must be

•

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

The Monkey's Audio SDK and source code can be

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,

tagging support to any product, free or commercial.

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

freely used to add APE format playback, encoding, or

TH

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE

Philips

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,

อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและจัดทำ�เพื่อใหเปนไปตามขอจำ�กัดของ

FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
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.

การรีไซเคิลผลิตภัณฑและแบตเตอรี่
ในตัว
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวน
ประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำ�มารีไซเคิล และใชใหมได

หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับ
ทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและ
แบตเตอรี่

คำ�ประกาศของสหรัฐอเมริกา

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

เหลานี้กำ�หนดขึ้นเพื่อปองกันมิใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรา
ยในการติดตั้งภายในที่พักอาศัย อุปกรณนี้ทำ�ใหเกิด ใช และสามา

รถปลอยพลังงานคลื่นวิทยุ และหากไมติดตั้ง และใชตามคมือแนะนำ�
การใชอาจทำ�ใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายตอวิทยุสื่อสารได
อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาสัญญาณรบกวนจะไมเกิดขึ้น

ในการติดตั้งใดโดยเฉพาะ หากอุปกรณนี้ทำ�ใหเกิดสัญญาณรบกวน
ตอการรับวิทยุ หรือโทรทัศน ซึ่งสามารถยุติไดโดยการปดและเปดอุ
ปกรณ ใหผใชลองแกไขสัญญาณรบกวนโดยดำ�เนินการตามวิธีกา
รอยางนอยหนึ่งวิธีตอไปนี้

•
•
•

ปรับเปลี่ยนหรือยายตำ�แหนงเสาอากาศ

•

ปรึกษากับตัวแทนจำ�หนายหรือชางเทคนิคผชำ�นาญการดา

โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำ�หรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับศูนยรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ
ขอควรระวัง

•• การถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องออกสงผลใหการรับประกันเปนโมฆะและสามารถ
ทำ�ใหผลิตภัณฑเสียหายได

เชื่อมตออุปกรณกับเตารับบนวงจรที่แตกตางจากการเชื่อมตอ
ของเครื่องรับสัญญาณ

นวิทยุ/โทรทัศนเพื่อขอความชวยเหลือ

อุปกรณนี้เปนไปตามมาตรฐาน FCC-Rules, Part-15. การใชงา
นทำ�ใหเกิดสภาวการณสองอยางดังนี้:

•
•

การกำ�จัดผลิตภัณฑเกาเหลานี้อยางถูกตองชวยปองกันผลสืบเนื่องทาง
ลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย

เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณ

อุปกรณนี้อาจไมกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตราย และ

อุปกรณนี้ตองรับสัญญาณรบกวนทุกชนิด รวมถึงสัญญาณ
รบกวนที่อาจกอใหเกิดการทำ�งานที่ไมพึงประสงค

คำ�ประกาศของประเทศแคนาดา

อุปกรณดิจิตอล Class B นี้เปนไปตามมาตรฐาน ICES-003 ของ
แคนาดา

อุปกรณนี้เปนไปตามมาตรฐานการใชคลื่นความถี่โดยไมตองมีใบ

อนุญาต RSS ของ Industry Canada: การใชงานตองอยภายใตเงื่อน

ไขสองขอตอไปนี้:(1) อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกิดการรบกวน และ (2)
อุปกรณนี้ตองทนไดกับสัญญาณรบกวนใดๆ ก็ตาม รวมทั้งสัญญาณ

รบกวนที่อาจสงผลใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามความประสงค ของ
อุปกรณนี้

การดัดแปลง

การเปลี่ยนแปลงหรือทำ�การดัดแปลงโดยไมไดรับความยินยอมจาก

ผมีสวนรับผิด สามารถถือไดวาสิทธิ์การใชงานอุปกรณนี้ของผใชเปน
โมฆะ

เครื่องหมายคำ�พูดและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนซึ่งครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และการ

ใชเครื่องหมายดังกลาวโดย Philips นั้นอยภายใตการไดรับอนุญาต
<รายการ>
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เครื่องเลนใหมของคุณ

ภายในกลองมีอะไรบาง

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสำ�หรับเครื่องเลน
AZURE สามารถทำ�งานรวมกับซอฟตแวร PC ตอไปนี้:

•

Philips Device Manager (ชวยใหคุณสามารถอัปเดตและ

•

Philips Media Converter (ชวยคุณแปลงวิดีโอใหเปนประ
เภทไฟลที่เครื่องเลนรองรับ และถายโอนไฟลนั้นไปที่เครื่อง
เลน)

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอไปนี้:
เครื่องเลน

กคืนเฟรมแวรสำ�หรับเครื่องเลนได)

ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน
ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง AZURE:

•
•
หูฟง

คมือผใช

คำ�ถามที่พบบอย

ภาพรวม
การควบคุม

สาย USB

a
i

b

h
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
Philips GoGear audio player

c
d
e
f

g

Quick start guide

/

a
•
•

เอกสารการรับประกันและความปลอดภัย

Safety and Warranty

กดคาง: เปด/ปดเครื่องเลน
กด: ล็อค/ปลดล็อคทุกปุ่ม
/

b

Before using your set:
Check out details inside this booklet

•
•

•• รูปภาพที่ปรากฏเปนการอางอิงเทานั้น Philips สงวนสิทธิ์ในการออกแบบ / สีสันของ
ผลิตภัณฑโดยไมตองแจงลวงหนา

•
•
•

6
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กด: แสดงเมนูตัวเลือก
/

c
หมายเหตุ

กดคาง: เปด/ปด Bluetooth

/

/

/
ปุ่มนาวิเกต
กด: เลือกตัวเลือก หรือเริ่ม/หยุดชั่วคราว/กลับไปเลนตอ
บนหนาจอการเลน:

กด: ขามไปยังไฟลกอนหนา/ถัดไป

/

กดคาง: เดินหนาหรือยอนกลับอยางรวดเร็วภายในไฟลปจ
จุบัน

d
e
f
g

h
i

MIC

•

•

ไมโครโฟน

•

ชองเสียบหูฟง 3.5 มม.

•

ชองเสียบ USB สำ�หรับการชารจไฟและถายโอนขอมูล

RESET

•

•

กดทั้งหมดโดยใชปลายปากกาลูกลื่นเมื่อหนาจอไมตอบ
สนองตอการกดปุ่ม

กด: ยอนกลับหนึ่งระดับ

•
•

กด: เพิ่ม/ลดระดับเสียง

กดคาง: เพิ่ม/ลดระดับเสียงอยางรวดเร็ว

[เพลง]

ในการยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนา ใหกด
ซๆ

เลน

บนหนาจอหลัก,

ในขณะที่เลนเพลงหรือวิทยุ,

•

กด

และเลือก [การเลน] หรือ [เลนครั้งลาสุด]

บนหนาจอการเลน,

•

กด

การเลือกธีม

ซ

ในการเลือกธีมสำ�หรับหนาจอ

•

บนหนาจอหลัก, กด

และเลือก [ธีม]

ปุ่มล็อค/ปลดล็อค
เมื่อเปดเครื่องเลน ใหล็อคเพื่อปองกันเครื่องทำ�งานโดยไมตั้งใจ

•

•

เลนไฟลเสียง

•

ชมวิดีโอ

•

หาคลื่นวิทยุ FM

•

ดูรูปภาพ

•

ดูไฟลในโฟลเดอร

[วิดีโอ]

/

การสลับไปมาระหวางหนาจอหลักและหนาจอการ

ปุ่มปรับระดับเสียง

หนาจอหลัก

กดคางที่

/

เพื่อล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม

»» ทุกปุ่มยกเวนปุ่มปรับเสียงจะถูกล็อคและไอคอนล็อคจะ
ปรากฏขึ้น

[วิทยุ FM]

เปด/ปดหนาจอ

[ภาพ]

ในการประหยัดพลังงาน หนาจอจะปดเองอัตโนมัติหลังจากระยะเวลา
ที่กำ�หนดลวงหนา ถา

[มุมมองโฟลเดอร]
สวนเสริม

•
•
•

อานไฟล .txt;

•

เลือกตัวเลือกของเอฟเฟกตเสียง

•

เชื่อมตอหูฟง Bluetooth หรือลำ�โพง

•

ปรับแตงการตั้งคาของ AZURE

[เสียง]

สรางหรือฟงรายการบันทึก;
อานหนังสือเสียง

Bluetooth

[การตั้งคา]

การนาวิเกตจากหนาจอหลัก

•

และ

จากหนาจอหลัก คุณสามารถเขาใชเมนูการใชงานโดยกดปุ่ม
การนาวิเกต

/

•
•

ไมมีการดำ�เนินการใหมบน AZURE; และ
มีการเลือกคาใน

> [การตั้งคาหนาจอ] >[หรี่แสงหนาจอ]

ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

•

กดปุ่มใดก็ได

การตั้งคาเสียง
จากหนาจอหลัก ไปที่

[เสียง] เพื่อเลือกการตั้งคาเสียง:

•

หรือ, บนหนาจอการเลนเพลง กด
> [การตั้งคาเสียง]

MySound หรือ[อีควอไลเซอร]

•

กำ�หนดการตั้งคาเสียงตามตองการ
ใน MySound ใหกด
/

/

TH
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และ
[FullSound]

•
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เพื่อเลือกตัวเลือกของคุณ

เรียกคืนรายละเอียดโซนิคที่สูญเสียจากการบีบอัดเพลง
(เชน MP3, WMA)

3

เริ่มตนใชงาน

การชารจไฟ

OUTPUT: 5.0V

0.5A

AZURE มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานชองเสียบ USB ของ
คอมพิวเตอรได

เชื่อมโยง AZURE ไปยัง PC โดยการใชสาย USB

เปดหรือปดเครื่องเลน
กดคางที่

/

จนกวาเครื่องเลนจะเปดหรือปด

การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ
เครื่องเลนมีคุณสมบัติสแตนดบายและปดเครื่องอัตโนมัติ ซึ่ง
ชวยใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
หมายเหตุ

•• เมื่อคุณเชื่อมตอ AZURE เขากับคอมพิวเตอร จะปรากฏตัวเลือกอยางยอเพื่อเลือก:

หลังจากอยในโหมดพัก 5 นาที (ไมมีการเลนเพลง ไมมีการกดปุ่ม
ใดๆ) เครื่องเลนจะปดการทำ�งาน

[ชารจและถายโอน] หรือ [ชารจและเลน] หากไมไดเลือกตัวเลือกใดๆ จะใช
[ชารจและถายโอน]

•• ในการเลน AZURE เมื่อคุณชารจไฟ ใหเลือก [ชารจและเลน]
การแสดงระดับแบตเตอรี่

•
•

เมื่อแบตเตอรี่ต หนาจอแสดงแบตเตอรี่ตจะปรากฏขึ้นซๆ
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการชารจ,
จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

•• แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำ�นวนรอบของการชารจที่จำ�กัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่
และจำ�นวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา

ชารจผานอะแดปเตอร AC/DC แบบ USB
ในการชารจ AZURE ผานอะแดปเตอร USB AC/DC (ไมมีให),
ตรวจสอบใหแนใจวาพลังงานเอาตพุตคือ 5.0 V และ 0.5A
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เพลง

ใชแถบตัวเลือกเพื่อสลับไปมาระหวางมุมมองไลบรารี

•

กด

/

เพื่อเลือกมุมมองไลบรารีบนแถบตัวเลือก

ถายโอนเพลงไปยังเครื่องเลน

คุณสามารถถายโอนเพลงจากไลบรารีสื่อ PC ของคุณไปยัง AZURE
ตามวิธีการตอไปนี้:

•

ลากและวางไฟลเพลงใน Windows Explorer

ในการลากและวางไฟลเพลงใน Windows Explorer

1
2

เชื่อมตอ AZURE เขากับคอมพิวเตอร
บน PC ใหคลิก คอมพิวเตอรของฉัน หรือ คอมพิวเตอร

•

3

เลือก AZURE และสรางโฟลเดอรไฟล

คนหาเพลงตามรายการเพลง
ใน

บน PC ลากและวางไฟลเพลงในโฟลเดอรไฟลบน AZURE

•

•

หรือลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก PC ไปที่
AZURE

คนหาเพลงบนเครื่องเลน
หลังจากที่คุณซิงคเครื่องเลนเขากับไลบรารีสื่อของ PC ใหคนหาเพลง
บนเครื่องเลน

คนหาเพลงตามขอมูลเพลง
ใน

ไลบรารีเพลงจะถูกจัดเรียงตามขอมูลที่กำ�กับหรือแท็ค ID3 ภาย

•
•
•

รายการเพลงแบบพกพาที่คุณสรางบนเครื่องเลน (โปรดดู
ที่ 'เพิ่มเพลงในรายการเพลงแบบพกพา' ในหนา 11)

คนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล
ใน

ใหคนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล

จัดเรียงไฟลเพลงตามโฟลเดอรไฟล

1
2
3

ใตมุมมองที่แตกตางกัน:

•
•

เลือก

บนแถบตัวเลือก คุณสามารถคนหา:

เชื่อมตอ AZURE เขากับทีวี
บน PC ใหคลิก My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน)
หรือ Computer (คอมพิวเตอร)

•

เลือก AZURE และสรางโฟลเดอรไฟล

บน PC ลากและวางไฟลเพลงในโฟลเดอรไฟลบน AZURE

•

[ศิลปน]

หรือลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก PC ไปที่
AZURE

เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำ�ดับตัวอักษรของชื่อศิลปน

ในแตละชื่อศิลปน เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำ�ดับตัวอักษรของ
ชื่ออัลบั้ม

เลนเพลง

เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำ�ดับตัวอักษรของชื่ออัลบั้ม

คุณสามารถเริ่มเลนจากเพลง หรือจากทั้งอัลบั้มหรือศิลปนก็ได

เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำ�ดับตัวอักษรของชื่อเพลง

1
2

[อัลบั้ม]

[เพลงทั้งหมด]
[ประเภท]

เพลงจะถูกจัดเรียงตามประเภท เชน ปอปหรือร็อค

การใชแถบตัวเลือก

10

TH

ในการเริ่มเลนจากเพลง
เลือกเพลง
กด

เพื่อเริ่มเลน

»» การเลนจะเริ่มเลนจากเพลงปจจุบัน
ในการเลนทั้งอัลบั้ม ศิลปน หรือรายการเพลง

1
2
3

เลือกอัลบั้ม ศิลปน หรือรายการเพลง
กด
กด

> [เลน]

•

บนหนาจอการเลน กด

เพื่อหยุดชั่วคราวและกลับไปเลนตอ

เพื่อไปที่หนาจอกอนหนา กด

»» หนาจอการเลนจะกลับมาในสองสามวินาที
»» บนหนาจอการเลน คุณจะเห็นขอมูลไฟลและ
สถานะการเลน

ในการเลือกไฟลเพลงบนหนาจอการเลน

•

กดซๆ ที่

เพื่อเลือกตัวเลือกการเลน เชน โหมดเลน การตั้งคาเสียง (โปรดดู

ที่ 'การตั้งคา' ในหนา 24)

รายการเพลง
บนเครื่องเลน คุณจะพบ:

•

/

ในการยอนกลับหรือเดินหนาอยางรวดเร็วในเพลงปจจุบัน

•

เพื่อเลือกตัวเลือกการเลน เชน โหมดเลน, การตั้งคาเสียง และ

เลือกตัวเลือกการเลน

เพื่อเริ่มเลน
กด

บนหนาจอการเลน กด

sleep timer (ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง) (โปรดดูที่ 'การตั้งคา' ในหนา 24)

บนหนาจอการเลน,

•

เลือกตัวเลือกการเลน

บนหนาจอการเลน กดคางที่
/

การเลนจากคอลเลคชันเดียวกัน
ในระหวางการเลนเพลง คุณสามารถเปลี่ยนเพลงเปนอีกเพลงหนึ่งใน
คอลเลคชันเดียวกับเพลงที่เลนอยได

1

บนหนาจอการเลน, กด

2

ใน [เลนเพลงจาก…]เลือก [… ศิลปนนี้], [… อัลบั้มนี้],

และเลือก [โหมดเลน]

หรือ [… ประเภทนี้] กด

»» คุณจะเริ่มเลนเพลงตามศิลปน, อัลบั้ม หรือประ
เภทปจจุบัน

ในการเลนเพลงทั้งหมดในเครื่องเลน

1

บนหนาจอการเลน, กด

2

ใน [เลนเพลงจาก…], เลือก [เพลงทั้งหมด] กด

และเลือก [โหมดเลน]

รายการเพลงแบบพกพา 3 รายการ สำ�หรับเพิ่มเพลงลง
บนเครื่องเลน

เพิ่มเพลงในรายการเพลงแบบพกพา
ในการเพิ่มเพลงปจจุบัน

1
2
3
4

เลือกหรือเลนเพลง
บนรายการเพลงหรือหนาจอการเลน

•

กด

และเลือก [เพิ่มในรายการเพลง]

เลือกรายการเพลงแบบพกพา กด
»» ขอความยืนยันจะแสดงขึ้น
เลือก [ใช] เพื่อยืนยัน

»» คุณจะบันทึกเพลงปจจุบันไปที่รายการเพลง

ในการเพิ่มอัลบั้มหรือศิลปน

1
2
3
4

เลือกอัลบั้มหรือศิลปน
ในการรายการอัลบั้มหรือศิลปน

•

กด

และเลือก [เพิ่มในรายการเพลง]

เลือกรายการเพลงแบบพกพา กด
»» ขอความยืนยันจะแสดงขึ้น
เลือก [ใช] เพื่อยืนยัน

»» คุณบันทึกอัลบั้มหรือศิลปนไปที่รายการเพลง

TH
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ลบเพลงจากรายการเพลงแบบพกพา
ในการลบเพลงปจจุบันออกจากรายการเพลง

1

บนหนาจอการเลน กด

2

เลือกรายการเพลงแบบพกพา กด

3

> [ลบออกจากรายการเพลง]

»» ขอความยืนยันจะแสดงขึ้น
เลือก [ใช]

»» คุณจะลบเพลงปจจุบันจากรายการเพลงที่เลือก

ลบเพลงทั้งหมดในรายการเพลง

1
2
3

ในมุมมองของ

ไปที่รายการเพลงแบบพกพา

ในรายการเพลง กด

> [ลบรายการเพลง]

เลือก [ใช]

»» คุณจะลบเพลงทั้งหมดจากรายการเพลง

การลบเพลงจากเครื่องเลน
ในการลบเพลงปจจุบันในขณะการเลน

1
2

12

บนหนาจอการเลน กด
และเลือก [ลบ]

»» ขอความยืนยันจะแสดงขึ้น
เลือก [ใช] เพื่อลบเพลง

»» เพลงปจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเลนแลว

TH

5

Bluetooth

ฟงเพลงผานทาง Bluetooth
เมื่อ Bluetooth เปดใชงานบน AZURE คุณสามารถฟงเพลงผานทาง
หูฟง Bluetooth หรือลำ�โพงได

1

เปด Bluetooth บน AZURE และอุปกรณ Bluetooth

•

บน AZURE กดคางที่

•

หรือ บนหนาจอการเลนเพลง กด

/
/

> [เลนผาน Bluetooth] เลือก [เปด/ปด

Bluetooth] > [เปด].

จะแสดงบนมุมขวาบน

»»

2

บน AZURE คนหาและเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth

a

บนหนาจอการเลนเพลง กด
/

> [เลนผาน Bluetooth] > [เชื่อมตอกับ]

»» คุณสามารถพบรายการอุปกรณ Bluetooth ที่มี
หรืออุปกรณที่จับคกอนหนานี้

b

เลือกอุปกรณเพื่อเริ่มการจับคและการเชื่อมตอ
»» เมื่อการเชื่อมตอเสร็จสมบูรณ
จะเปลี่ยนเปน

»» คุณสามารถฟงเพลงผานทาง Bluetooth ได

•

ครั้งตอไป เมื่อคุณเปดใช Bluetooth, AZURE จะเชื่อมตออุ

•

ในการจับคและเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth อื่น เลือก [อุ

ปกรณที่จับคกันครั้งลาสุดโดยอัตโนมัติ

ปกรณอื่น] บนหนาจอ [เชื่อมตอกับ…]

TH
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6

วิดีโอ

การถายโอนวิดีโอไปยังเครื่องเลน
คุณสามารถถายโอนวิดีโอไปที่เครื่องเลนไดสองวิธี:

ถายโอนผาน Philips Media Converter;

•

ดวยซอฟตแวรแปลงวิดีโอ คุณสามารถแปลงวิดีโอใหเปน
ประเภทไฟลที่เครื่องเลนรองรับ และถายโอนไฟลที่
แปลงแลวไปยังเครื่องเลน

•

ลากและวางไฟลวิดีโอ (ไฟลนามสกุล .AMV) ใน

3

Windows Explorer

ใน Philips Media Converter เพิ่มวิดีโอจากไลบรารี PC
ของคุณ:

•

ดวยวิธีการดังกลาว คุณสามารถจัดระเบียบคอลเลคชัน

คลิก

วิดีโอไดตามโฟลเดอรไฟล

»» วิดีโอจะถูกเพิ่มไปยังรายการไฟลสำ�หรับการแป
ลงและถายโอน

การติดตั้ง Philips Media Converter

•

4

ใน Philips Media Converter เริ่มการแปลงและถายโอน
ไฟล:

•

1
2
3
4

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

คนหาวิดีโอบนเครื่องเลน

คลิกไอคอน Philips GoGEAR AZURE ดับเบิลคลิก

ในการคนหาวิดีโอตามชื่อไฟล

Windows 7 / 8)
PMCsetup.exe

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร ใหเสร็จสม
บูรณ

•

support

การใช Philips Media Converter
บน PC ของคุณ ใหเริ่มตน Philips Media Converter
เชื่อมตอเครื่องเลนเขากับ PC โดยใชสาย USB

•

TH

รอจนกวา Philips Media Converter จะจดจำ�เครื่อง
เลน

ไปที่

»» วิดีโอจะถูกแสดงรายการตามชื่อไฟล

ในการคนหาวิดีโอตามโฟลเดอรไฟล

•

•• คุณสามารถรับซอฟตแวร Philips Media Converter ไดจาก www.philips.com/
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คลิก

เชื่อมตอ AZURE เขากับ PC

เคล็ดลับ

1
2

ในการลบวิดีโอออกจากรายการไฟลนี้ ใหคลิก

ไปที่

»» วิดีโอจะถูกจัดเรียงตามโฟลเดอรไฟลเหมือนกับบน PC

การเลนวิดีโอ

1
2

เลือกวิดีโอ
กด

เพื่อเริ่มเลน

»» วิดีโอเลนในมุมมองแนวนอน

บนหนาจอการเลน,

•

กด

เพื่อหยุดชั่วคราวและกลับไปเลนตอ

เพื่อเลือกไฟลวิดีโอบนหนาจอการเลน

•

กดซๆ ที่

/

เพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางรวดเร็วในวิดีโอปจจุบัน

•

บนหนาจอการเลน กดคางที่

/

การลบวิดีโอออกจากเครื่องเลน

1
2
3

เลือกหรือเลนวิดีโอ
บนรายการวิดีโอหรือหนาจอการเลน

•

กด

และเลือก [ลบวิดีโอ]

»» ขอความยืนยันจะแสดงขึ้น
เลือก [ใช] เพื่อลบวิดีโอ

»» วิดีโอปจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเลนแลว

TH
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7

รูปภาพ

[ความสวาง]

เลือกความสวางของหนาจอ

แบ็คไลท]

โดยอัตโนมัติ

[ตัวตั้งเวลา

เลือกคา เมื่อพนระยะเวลาที่เลือก หนาจอจะปด

ใน [การตั้งคาภาพสไลด] เลือกตัวเลือกสำ�หรับภาพสไลด

การเพิ่มรูปภาพลงในเครื่องเลน

[เวลาตอสไลด]

เลือกรอบเวลาระหวางภาพสไลดสองภาพ

1
2

[สลับ]

เลนรูปภาพแบบสม

3

เชื่อมตอ AZURE กับคอมพิวเตอร

•

เลือก AZURE และสรางโฟลเดอรไฟล

บน PC ลากและวางไฟลไปยังโฟลเดอรไฟลบน AZURE

•

หรือลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก PC ไปที่
AZURE

ไปที่

»» ภาพขนาดเล็กของรูปภาพจะถูกแสดงรายการ

ในการคนหารูปภาพตามโฟลเดอรไฟล

•

ไปที่

»» รูปภาพจะถูกจัดเรียงตามโฟลเดอรไฟลเหมือนกับบน PC

ดูรูปภาพ
•

เลือกรูปภาพ กด

เพื่อดูรูปภาพ

»» รูปภาพจะถูกแสดงในมุมมองแนวนอน
บนหนาจอการเลน,

•

กด

/

เพื่อเลือกภาพ

เริ่มเลนภาพสไลด
•

บนหนาจอการเลน กด

เพื่อเริ่มภาพสไลด

»» รูปภาพจะเลนไปทีละภาพ

เลือกตัวเลือกการเลน
ในหนาจอการเลน, กด

เพื่อเลือกตัวเลือกการเลน:
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เลนรูปภาพซๆ

บน PC ใหคลิก คอมพิวเตอรของฉัน หรือ คอมพิวเตอร

การคนหารูปภาพบนเครื่องเลน
•

[ซ]

TH

การลบรูปภาพออกจากเครื่องเลน

1
2

เลือกหรือเลนรูปภาพ
บนรายการรูปภาพหรือหนาจอการเลน

•

กด

และเลือก [ลบภาพ]

»» รูปภาพปจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเลนแลว

8

วิทยุ FM

»» คุณจูนไปยังสถานีที่อยถัดไปจากความถี่ในปจจุบัน

•

หมายเหตุ

•• เสียบหูฟงที่ใหมาเมื่อตองการจูนหาคลื่นสถานีวิทยุ หูฟงทำ�หนาที่เปนสายอากาศอีกดวย
เพื่อการรับสัญญาณไดดีขึ้น ใหขยับสายหูฟงไปในทิศทางตางๆ กัน

สำ�หรับการปรับหาคลื่น, กด

หรือ

ซๆ

จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา
ภายใน AZURE คุณสามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไดถึง 20
สถานี

1
2

การจูนสถานีวิทยุ
หาคลื่นอัตโนมัติ

ในการจูนวิทยุเปนครั้งแรก ใหเริ่มหาคลื่นอัตโนมัติเพื่อคนหาสถานี

1
2

จากหนาจอหลัก ไปที่

> [หาคลื่นอัตโนมัติ]

»» สามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไดถึง 20 สถานี
กด

หรือ

ในการเลือกสถานีที่ตั้งไวลวงหนาบนหนาจอการเลน,
กด

4

บนหนาจอการเลน กด

และเลือก [บันทึกสถานีที่ตั้งไว]

กด

หรือ

เพื่อเลือกตำ�แหนงในรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา กด

»» ขอความยืนยันจะแสดงขึ้น
เลือก [ใช] เพื่อยืนยัน

»» สถานีปจจุบันถูกบันทึกไปที่ตำ�แหนงนั้น

ในการลบสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

ซๆ กันเพื่อเลือกสถานี กด
เพื่อเริ่มเลน

•

3

การหาคลื่นสถานีวิทยุ

หรือ

ซๆ

1
2
3

บนหนาจอการเลนหรือรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา กด
และเลือก [Clear preset]

»» ในรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา สถานีปจจุบันถูกเลือกไว
กด

หรือ

เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

กด

เลือก [ใช]

»» สถานีที่เลือกไวถูกลบออกจากรายการสถานีที่ตั้งไวลวง
หนา

ในการลบสถานีที่ตั้งไวลวงหนาทั้งหมด

เคล็ดลับ

1

ในรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา, กด

2

เลือก [ใช]

•• เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ (ตัวอยางเชน เปลี่ยนเมืองหรือประเทศ) รีสตารทหาคลื่นอัตโนมัติ

> [ลบสถานีที่ตั้งไวลวงหนาทั้งหมด]

»» สถานีทั้งหมดถูกลบออกจากรายการสถานีที่ตั้งไวลวง
หนาแลว

เพื่อการรับสัญญาณที่ดีขึ้น

หาคลื่นดวยตนเอง

ใชการจูนดวยตนเองเพื่อคนหาความถี่หรือสถานี

1
2

การฟงวิทยุ FM

จากหนาจอหลัก ไปที่

1

ไปที่

»» สถานีที่คุณเปดฟงลาสุดจะเริ่มเลน

2

กด

> [หาคลื่นวิทยุดวยตนเอง]

บนหนาจอการเลน กดคางที่

หรือ

> [สถานีที่ตั้งไวลวงหนา]
หรือ

เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไวลวงหนา กด
เพื่อเริ่มเลน

TH
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•

บนหนาจอการเลน กด

•

กด

ไวลวงหนา

TH

เพื่อเลือกสถานีที่ตั้ง

เพื่อเลือกสถานีอื่นจาก [สถานีที่ตั้งไวลวงหนา] กด

เพื่อเริ่มเลน

18

หรือ

9

ตัวอานขอความ

คุณสามารถอานไฟลขอความได (ไฟล .txt) บนเครื่องเลน

เพิ่มไฟลขอความไปที่เครื่องเลน

1
2
3

เชื่อมตอ AZURE กับคอมพิวเตอร
บน PC ใหคลิก คอมพิวเตอรของฉัน หรือ คอมพิวเตอร

•

เลือก AZURE และสรางโฟลเดอรไฟล

บน PC ลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลบน AZURE

•

หรือลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก PC ไปที่
AZURE

การคนหาไฟลขอความบนเครื่องเลน
•

จากหนาจอหลัก ไปที่
> [ขอความ]

»» รายการของไฟลขอความจะแสดงขึ้น
คนหาไฟลขอความตามโฟลเดอรไฟล

•

ใน

, เลือกโฟลเดอรไฟลและไฟลตามที่คุณจัดเรียงบน PC

อานไฟลขอความ

1
2
3

เลือกไฟลขอความ
กด

เพื่อเริ่มเลน

บนหนาจอการเลน,

•

กด

หรือ

เพื่อเปลี่ยนหนา;

TH

19

10 การบันทึก

เพื่อเลือกไฟลบนหนาจอการเลน

•

กดซๆ ที่

/

ในการยอนกลับหรือเดินหนาอยางรวดเร็วในไฟลปจจุบัน,

•

บนหนาจอการเลน กดคางที่
/

ทำ�รายการบันทึกเสียง
ดวย AZURE, คุณสามารถบันทึก:

•

บันทึกเสียงผานไมโครโฟนในตัว

บันทึกเสียงพูด/เสียง

1
2

ใน

> [การบันทึก], เลือก [เริ่มการบันทึกเสียง]

ลบรายการบันทึกออกจากเครื่องเลน

1
2

เลือกหรือเลนเสียงที่บันทึก
บนรายการบันทึกหรือหนาจอการเลน,

•

»» หนาจอการบันทึกจะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบใหแนใจวาไมโครโฟนอยใกลกับแหลงเสียงที่จะบัน
ทึก

กด

และเลือก [ลบ]

»» เสียงที่บันทึกปจจุบันถูกลบจากเครื่องเลนแลว
ในการลบรายการบันทึกทั้งหมดบนเครื่องเลน

•

ใน

> [ไลบรารีรายการบันทึก] เลือกไลบรารีรายการ

บันทึก เลือก [ลบทั้งหมด]

3
4

กด

เพื่อสลับไปมาระหวางบันทึกและหยุดชั่วคราว กด

เพื่อหยุด

เลือก [ใช] เพื่อบันทึกเสียง

»» รายการบันทึกถูกบันทึกไวที่

> [ไลบรารีรายการบันทึก] > [การบันทึก

เสียง] (รูปแบบชื่อไฟล: RECXXX.WAV ซึ่ง XXX คือ
หมายเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ)

ฟงเสียงที่บันทึก

1

ใน

2

กด

20

TH

> [ไลบรารีรายการบันทึก] เลือกการบันทึก
เพื่อเริ่มเลน

11 หนังสือเสียง

4

เลือกและดาวนโหลดหนังสือเสียง:

•
•

ล็อกอินโดยใชแอคเคาทของคุณที่ www.audible.com
ดาวนโหลดหนังสือเสียงในรูปแบบของ
หรือ

ไปที่

> [หนังสือเสียง] เพื่อเลนหนังสือในรูปแบบเสียงที่คุณดา

»» หนังสือที่ดาวนโหลดมาจะเพิ่มไปยังไลบรารีบน

วนโหลดมาจาก www.audible.com

การซิงคหนังสือเสียงกับเครื่องเลน
ดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวร AudibleManager จาก www.
audible.com ลงบน PC คุณสามารถทำ�สิ่งเหลานี้ได ผานทาง
ซอฟตแวร

•

ดาวนโหลดหนังสือเสียงจาก www.audible.com ลงบน

•

ซิงคหนังสือเสียงกับเครื่องเลน

ไลบรารีของหนังสือเสียง ของ PC

AudibleManager ของคุณโดยอัตโนมัติ

การซิงคกับเครื่องเลน

1
2
3

เริ่มใช AudibleManager ใน PC ของคุณ
เชื่อมตอเครื่องเลนกับ PC รอจนกวา AudibleManager จะ
จดจำ�เครื่องเลน

ใน AudibleManager คลิก Add to Device (เพิ่มไปยังอุ
ปกรณ)

•

การติดตั้ง AudibleManager ลงบน PC

1
2
3

เมื่อคุณเชื่อมตอเครื่องเลนกับ AudibleManager เปนครั้
งแรก ใหเปดใชงานเครื่องเลนเมื่อพรอมท

เชื่อมตอ PC ของคุณไปยังอินเตอรเน็ต
ดาวนโหลดซอฟตแวร AudibleManager สำ�หรับเครื่องเลน
MP3/ MP4 www.audible.com
ติดตั้งซอฟตแวรลงบน PC:

•

บนหนาจอการตั้งคา เลือก Philips GoGear (เฉพาะ
บางรนเทานั้น) จากรายการแบบดรอปดาวนของอุปก
รณในการฟง

•

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอไปจนเสร็จสิ้นการติดตั้ง

การดาวนโหลดหนังสือเสียงลงบน PC

1
2
3

เชื่อมตอ PC ของคุณไปยังอินเตอรเน็ต
เริ่มใช AudibleManager ใน PC ของคุณ
บน AudibleManager คลิกปุ่ม My Library Online

ในการตรวจสอบหนังสือเสียงที่โอนไปยังเครื่องเลน
ดูหนาตางเครื่องเลนใน AudibleManager

•

หากจำ�เปน, คลิก Refresh Device (รีเฟรชอุปกรณ)

(ไลบรารีออนไลนของฉัน) เพื่อเชื่อมตอไปยัง www.audible.
com

TH
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คนหาหนังสือเสียงบนเครื่องเลน
ใน

[หนังสือ]

และเลือก [บคมารค] > [ลบบคมารค] เลือกตัวเลือก

»» คุณจะลบเวลาเลนออกจากรายการของบคมารค

หนังสือเรียงลำ�ดับตามชื่อหนังสือ

การลบหนังสือเสียงออกจากเครื่องเลน

•

หนังสือจะเรียงลำ�ดับตามผแตง

1

การเลนหนังสือเสียง
เลือกหนังสือ
กด

เพื่อเริ่มเลน

»» บนหนาจอการเลน คุณจะเห็นขอมูลหนังสือและสถานะ
การเลน

•

บนหนาจอการเลนกด

•

เพื่อไปที่หนาจอกอนหนา กด

เพื่อหยุดชั่วคราวและเลนตอ

ในการขามชื่อหรือสวนตางๆ ขณะเลน

1

บนหนาจอการเลน กด

2

บนหนาจอการเลน กด

> [โหมดการนาวิเกต] เลือก [ชื่อ] หรือ [สวน]
/

การใชบคมารค
คุณสามารถเพิ่มบคมารคไดถึง 10 ครั้งในเวลาการเลนบนหนังสือเสียง
เริ่มเลนจากเวลาเลนที่บคมารคไวตามที่ตองการ
ในการเพิ่มบคมารค

1

บนหนาจอการเลน กด

2

เลือกตำ�แหนง

และเลือก [บคมารค] > [เพิ่มบคมารค]

»» เวลาเลนปจจุบันจะถูกเพิ่มไปยังตำ�แหนงในรายการขอ
งบคมารค

ในการเลนจากเวลาเลนที่บคมารคไว
บนหนาจอการเลน กด

และเลือก [บคมารค] > [ไปที่บคมารค] เลือกตัวเลือก

»» เริ่มเลนจากเวลาเลนที่บคมารคไว

22

บนหนาจอการเลน กด

•

[ผแตง]

•

•

> [หนังสือเสียง], ไฟลหนังสือเสียงจะถูกจัดเรียงตามชื่อหนังสือ

หรือผแตง

1
2

ในการลบบคมารค

TH

2

บนหนาจอการเลน กด
> [ลบ]

»» ขอความยืนยันจะแสดงขึ้น
เลือก [ใช] เพื่อลบหนังสือเสียง

»» หนังสือเสียงปจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเลนแลว

12 มุมมองโฟลเดอร
ไปที่

เพื่อดูและเลนไฟลสื่อจากไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน

TH
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13 การตั้งคา
ใน , เลือกตัวเลือกของคุณสำ�หรับเครื่องเลน

1

กด

2

กด

/

เพื่อยืนยัน

เปดตัวตั้งเวลา AZURE สามารถปดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากระยะ
เวลาหนึ่ง

ใน [Sleep timer], เลือก [เปด]
กด

ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

•

หากคุณไดเลือกภาพพักหนาจอไว ภาพพักหนาจอนั้นจะปรากฏขึ้น
หลังจากเกินระยะเวลาที่กำ�หนดลวงหนา
ในการเลือกภาพพักหนาจอ

1
2

จากหนาจอหลัก เลือก
>

[การตั้งคาหนาจอ] > [ภาพพักหนาจอ]
ใน [ภาพพักหนาจอ], กด
และ

/

หลังจากเปด Sleep timer

> [Sleep timer].

เลือก

»» คุณจะเห็นเวลาที่เหลืออย กอนที่เครื่องเลนจะปด

กดปุ่มใดก็ได

รูปภาพหนาจอ

/

เพื่อเลือกตัวเลือก:

เพื่อเลือกตัวเลือก กด

»» หลังจากระยะเวลาที่เลือก เครื่องเลนจะปดโดยอัตโนมัติ

•

•• เพื่อจุดประสงคในการประหยัดพลังงาน ใหเลือกคาที่ต

เพื่อเลือกตัวเลือก

ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง

1
2

เคล็ดลับ

[ไมมี]

แสดงหนาจอวาง

[อัลบั้มรูป]

แสดงปก CD ของเพลงปจจุบันหรือเพลงลาสุดที่

[ปดหนาจอ]

[โหมดสาธิต]

เลน หากมี
ปดหนาจอ

แสดงคุณสมบัติหลักบนเครื่องเลน

ในการออกจากภาพพักหนาจอ

•

การตั้งคาหนาจอ
[ความสวาง]
[ธีม]

ปรับความสวางของหนาจอ
เลือกธีมสำ�หรับหนาจอ

หรี่แสงหนาจอ

กดปุ่มใดก็ได

ภาษา
คุณสามารถเปลี่ยนการเลือกภาษาใน [ภาษา] ได

หนาจอจะเขาสโหมดพัก หากไมมีการดำ�เนินการใหมๆ บนเครื่องเลน

ขอมูลของคุณ

เพื่อเปนการประหยัดแบตเตอรี่ ใหเลือกตั้งคาระยะเวลาต

ใน [ขอมูล] เรียนรขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับเครื่องเลน:

หากเกินระยะเวลาที่กำ�หนดไวลวงหนา หนาจอพักจะปดโดยอัตโนมัติ
เพื่อตั้งคาระยะเวลา:

1
2

จากหนาจอหลัก, เลือก
>

[การตั้งคาหนาจอ] > [หรี่แสงหนาจอ]
เลือกระยะเวลา

»» หากเกินระยะเวลาที่เลือกไว หนาจอไมใชงานจะปดโดย
อัตโนมัติ

[ขอมูลเครื่องเลน]
[รน:]

[เวอรชัน

เฟรมแวร:]
[ไซตสนับสนุน]

24

TH

ชื่อผลิตภัณฑแบบเต็ม

ตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑแบบเต็มเมื่อทำ�กา

รอัพเดตเฟรมแวรจากเว็บไซตฝายสนับสนุน
เวอรชันเฟรมแวรปจจุบัน

ตรวจสอบเวอรชันเฟรมแวรเมื่อทำ�กา

รอัพเดตเฟรมแวรจากเว็บไซตฝายสนับสนุน
เว็บไซตที่ใหการสนับสนุนอุปกรณ

[เนื้อที่ดิสก]
[พื้นที่วาง:]
[พื้นที่
รวม:]

พื้นที่การจัดเก็บที่มี

ขนาดหนวยความจำ�

[เพลง]

จำ�นวนเพลงที่จัดเก็บในเครื่องเลน

[วิดีโอ]

จำ�นวนวิดีโอที่จัดเก็บในเครื่องเลน

[ภาพ]

จำ�นวนรูปภาพที่จัดเก็บในเครื่องเลน

[ประเภทไฟลที่รองรับ]
[เพลง]

ชนิดไฟลเพลงที่รองรับ

[วิดีโอ]

ชนิดไฟลวิดีโอที่รองรับ

[ภาพ]

ชนิดไฟลรูปภาพที่รองรับ

ฟอรแมตอุปกรณ
การฟอรแมตเครื่องเลน คุณจะลบขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บในอุปกรณ

•

เลือก [ฟอรแมตอุปกรณ] แลวเลือก [ใช] เมื่อพรอมท
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14 อัพเดตเฟรมแวรผาน
Philips Device
Manager
ติดตั้ง Philips Device Manager

1
2
3

เชื่อมตอ AZURE เขากับ PC
บน PC, เลือก คอมพิวเตอรของฉัน (Windows XP /
Windows 2000) / คอมพิวเตอร (Windows Vista /
Windows 7 / 8)

คลิกขวาที่ไอคอน Philips GoGear AZURE เลือก Install
Philips Device Manager

หรือ คลิกที่ไอคอน Philips GoGEAR AZURE ดับเบิล

•

4

4

คลิก installer.exe

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร ใหเสร็จสม

หากตองการตรวจสอบการอัปเดตเฟรมแวร

a

ปดกลองโตตอบของ Philips Device Manager

b

ที่ดานลางของหนาจอคอมพิวเตอร คลิกขวา
แลวเลือก ตรวจสอบเพื่ออัพเดต

บูรณ

หมายเหตุ

•• ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน
ตรวจสอบการอัพเดตเฟรมแวร

1
2
3

ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอ PC กับอินเตอรเน็ตแลว
เรียกใช Philips Device Manager

»» Philips SA5AZUXX Device Manager จะตรวจ

»» กลองโตตอบจะปรากฏขึ้น

เชื่อมตอ AZURE เขากับคอมพิวเตอรของคุณ

»» เมื่ออุปกรณเชื่อมตอแลว ขอความ, "SA5AZUX" จะ
ปรากฏขึ้นบนกลองขอความ

»» คุณสามารถคนหาเวอรชันเฟรมแวรปจจุบันของอุปก
รณได

สอบการอัพเดตจากอินเตอรเน็ต

อัพเดตเฟรมแวร

1

เมื่อพบการอัพเดตเฟรมแวร ใหปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�บนหนา

2

ยกเลิกการเชื่อมตอ AZURE จากคอมพิวเตอร

จอเพื่อทำ�การดาวนโหลดและติดตั้งเฟรมแวร

»» AZURE จะรีสตารทหลังจากการอัพเดตเฟรมแวรและ
พรอมสำ�หรับการใชงานอีกครั้ง
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15 วิธีแกไขปญหา
หาก AZURE ทำ�งานผิดปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณสามารถรีเซ็ต
เครื่องไดโดยขอมูลไมสูญหาย:

ฉันจะรีเซ็ต AZURE ไดอยางไร
••

ใหเสียบปลายปากกาหรือวัตถุอื่นลงในชองรีเซ็ตบนAZURE

••

หากตัวเลือกรีเซ็ตดังกลาวทำ�งานไมสำ�เร็จ ใหกคืน AZURE

1
2

3

กดคางไวจนกวาเครื่องเลนจะปด

ผาน Philips Device Manager:

บน PC ของคุณ ใหเริ่มตน Philips Device Manager
เขาสโหมดการกคืน:

a

ปดสวิตช AZURE

b

กดคางที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง แลวเชื่อมตอ AZURE

c

กดปุ่มคางไวจนกระทั่ง Philips Device Manager

กับ PC ของคุณ

จดจำ� AZURE ไดและเขาสโหมดการกคืน

เริ่มกระบวนการกคืน:

a

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

b

4

เมื่อทำ�การกคืนเสร็จสมบูรณแลว ใหยกเลิกการ
เชื่อมตอ AZURE จากเครื่องคอมพิวเตอร

ปด AZURE และเปดใหม
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16 ขอมูลทางเทคนิค
เปด/ปด

ถายโอนสื่อ³

แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ภายในชนิด Li-ion Polymer

•

เวลาเลน¹

เพลง (.mp3): นานถึง 35 ชั่วโมง (ปดFullSound); นาน
การสตรีมเพลงผาน Bluetooth (A2DP): สูงถึง 10
ชั่วโมง

วิทยุ FM: นานถึง 12 ชั่วโมง

•

Philips Media Converter: เพื่อแปลงและถายโอน³

•

Philips Device Manager: เพื่ออัปเดตเฟรมแวรและ

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

•• ² 1GB = 1 พันลานไบต; พื้นที่จัดเก็บจะนอยกวานี้ ความจุหนวยความจำ�อาจไมสามา
รถใชงานไดทั้งหมดเนื่องจากมีการสงวนหนวยความจำ�บางสวนไวสำ�หรับระบบเครื่อง

กคืนเครื่องเลน

•
•
•

หูฟง 3.5 มม.

•
•
•
•

การแยกชอง: > 45dB

USB 2.0 ความเร็วสูง

มาตรฐาน Bluetooth 2.1 +EDR

การตอบสนองตอความถี่: 80-18,000 Hz
กำ�ลังเอาตพุต: 2 x 2.1 mW

อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: > 84 dB

การเลนเสียง

รูปแบบที่รองรับ:

MP3

WMA (ไมมีการปกปองสิทธิ์)
FLAC
APE

WAV

การเลนวิดีโอ

รูปแบบที่รองรับ:

AMV

การแสดงภาพ

รูปแบบที่รองรับ:

•
•

JPEG
BMP

สื่อจัดเก็บขอมูล

ความจุหนวยความจำ�ภายใน²:

•
•
•
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เลน ความจุของการจัดเก็บคำ�นวณโดยอางอิงจากเพลงที่มีความยาว 4 นาทีและใชการ
เขารหัสแบบ MP3 128 kbps

•• ³ ความเร็วในการถายโอนขึ้นอยกับระบบปฏิบัติการและการกำ�หนดคาซอฟตแวรของ
คุณ

วิดีโอ

การเชื่อมตอ

•

จอภาพ LCD สี 320 x 240 พิกเซล

Windows Explorer (ลากและวาง)

หมายเหตุ

วิดีโอ: นานถึง 6 ชั่วโมง

•
•
•
•
•

•

แบบชารจไฟได 350 mAh

ถึง 20 ชั่วโมง (เปดFullSound)

เสียง

Media Converter (ถายโอนวิดีโอ)

การแสดงผล

•

ซอฟตแวร

•
•

SA5AZU04 4GB NAND Flash
SA5AZU08 8GB NAND Flash

SA5AZU16 16GB NAND Flash

ความตองการของระบบ
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows® XP (SP3 หรือสูงกวา) / Vista / 7
Pentium III 800 MHz processor หรือสูงกวา
512 MB RAM

พื้นที่บนฮารดดิสก 500 MB
การเชื่อมตออินเตอรเน็ต

Windows® Internet Explorer 6.0 หรือใหมกวา
ไดรฟ CD-ROM
พอรต USB

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SA5AZU_UM_37_V3.0 wk1352.5

