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Philips GoGear MP4 player

Quick start guide

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet
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almacenamiento disponible será menor.

*** La duración de la batería varía en función del uso 
y los ajustes.
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*** Battery life varies by use and settings. 

This player does not support copyright protected 
(DRM) <�3��racks bought from on-line music stores.

PC requirements
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affiliates.

����������������bytes� available storage capacity 
will be less.
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por leyes de derechos de autor (DRM) compradas 
en tiendas de música en linea.
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Inc. o sus filiales.

Requisitos del equipo
Windows XP (SP3 or higher/ ou supérieure/ oder 
höher/ o superior/ ) / Vista / 7  
  

Quick start guide
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คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
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Software installation does not happen | 
 |  

| ไม่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ | La instalación 
de software no se completa
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www.philips.com/Songbird and www.philips.com/support. | 

 | 

 | ในการรับ Philips Songbird เวอร์ชันล่าสุดและคู่มือผู้ใช้ 
โปรดดาวน์โหลดจาก www.philips.com/Songbird และ 
www.philips.com/support
 | Para obtener la versión más reciente de Philips Songbird y los 
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www.philips.com/support.
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to lock/ unlock | 

 | 

 | 
กดค้างเพื่อเปิด/ปิด; กดเพื่อล็อค/ ปลดล็อค | 
Manténgalo pulsado para 
�������8J���(�8������������0���K�����
para bloquearlo/desbloquearlo
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ไปที่หน้าจอหลัก | 
Ir a la pantalla de inicio

Back one level | 
 | 

 | 
ย้อนกลับหนึ่งระดับ | 
Retroceder un nivel

View the options men | 
 | 

 | 
ดูเมนูตัวเลือก | 
Ver el menú de opciones
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����8��� |  |  | 
บนหน้าจอหลัก | En la pantalla de inicio

Tap to go to the library or play scree | 
 |  

| แตะเพื่อไปยังหน้าจอไลบรารีหรือหน้าจอการเล่น | Toque 
para acceder a la biblioteca o a la pantalla de 
reproducción. 
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 | แตะเพื่อเริ่ม หยุดชั่วคราว หรือกลับไปเล่นต่อ  | 
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Tap to find all applications. |  | 
 | แตะเพื่อค้นหาแอปพลิเคชันทั้งหมด | Toque para buscar todas las 

aplicaciones. 

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
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Tienda de música digital "7digital" disponible sólo en 
algunos países

7digital music store available in selected countries

Sáquelo de la caja
แกะกล่องผลิตภัณฑ์

Instalación
ติดตั้ง

Sincronización
ซิงค์

Navegar
เลื่อนดู
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����www.philips.com/support for support information. | 
 | 

www.philips.com/support  | 
สำหรับข้อมูลสนับสนุนโปรดไปที่ www.philips.com/support | Vaya a 
www.philips.com/support para obtener información de asistencia.

Device does not power on | 
 | 

 | 
อุปกรณ์ไม่ตอบสนองเมื่อกดปุ่ม | 
El dispositivo no responde al 
pulsar los botones
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bar. |  
|  | 
เพื่อเลือกไลบรารีด้วยวิธีอื่น ให้แตะไอคอนบนแถบตัวเลือก  | Para 
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barra de selección. 
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select your options. | 

| 
| แตะเพลงเพื่อเริ่มเล่น 

แตะค้างบนศิลปิน อัลบั้ม หรือเพลงเพื่อเลือกตัวเลือกของคุณ | Toque una 
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canción para seleccionar las opciones.

<��F��F����_���"�����8�F���=�G�4�G�������H����������������
music in a safe way.  | 

| 
| ด้วยหูฟังที่มีมาให้, SafeSound ช่วยให้คุณรับฟังเพลงอย่างปลอดภัย | Con 

�����8�����8�����������=�G�4�G���������8
���������F�8�
K������������
forma segura.

Tap to select SafeSound settings.  | 
| | 

แตะเพื่อเลือกการตั้งค่า SafeSound | Toque para seleccionar los 
ajustes de SafeSound.

Tap to view exposure to sound pressure over one week.  | 
| 

| 
แตะเพื่อดูการแสดงความดันเสียงในหนึ่งสัปดาห์ | Toque para ver 
la exposición a la presión acústica a lo largo de una 
semana.
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| ในไลบรารีวิดีโอ แตะวิดีโอเพื่อเริ่มเล่น | En la biblioteca 
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| | 

| 
เพื่อเปลี่ยนไอคอนบนหน้าจอหลักด้วยไอคอนในรายการแอปพลิเคชัน | Para 
sustituir los iconos de la pantalla de inicio por los de la lista de 
aplicaciones
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movies (surround sound for movie play). | 

| 
| 

บนหน้าจอการเล่น กด      เพื่อเลือก Surround for Movies 
(เสียงเซอร์ราวด์สำหรับการเล่นภาพยนตร์) | %�����������������8��8�����A�=�
pulse     para seleccionar Surround for Movies (sonido Surround en 
la reproducción de películas). 

Tap   to switch the radio on or off.  | | 
| แตะ     เพื่อเปิดหรือปิดวิทยุ  | Toque    para encender o apagar la radio. 
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| | 

บนหน้าจอการเล่น แตะค้างที่        เพื่อค้นหาสถานี | %�����������������8��8�����A�=�
�����(��
pulsado        para buscar emisoras. 

Tap           to show the play screen or list of presets. | 
| | แตะ            

เพื่อแสดงหน้าจอการเล่นหรือรายการสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า  | Toque           para mostrar la 
pantalla de reproducción o la lista de presintonías. 

Tap to show or hide the play screen. | | 
| แตะเพื่อแสดงหรือซ่อนหน้าจอการเล่น  | Toque para mostrar u ocultar la pantalla de 

reproducción. 
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| | บนหน้าจอการเล่น 

แตะไอคอนเพื่อเลือกตัวเลือกการเล่น  | %�����������������8��8�����A�=��^�������������8��
seleccionar opciones de reproducción. 

#���F���������8���=������F��������������������������> | 
| 

| บนหน้าจอการเล่น แตะไอคอนเพื่อเลือกตัวเลือกการเล่น  
| %�����������������8��8�����A�=��^�������������8�����������8�
opciones de reproducción. 

3����
วิธีใช้

编排 Organizar
การจัดการ


