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Country Helpdesk Tariff / min Keep ready

Europe

Belgique 070 253 010 €0.17 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Danmark 3525 8761 Local tariff Forbrugeren’s indkøbsdato, type/model-og serienummer
Deutschland 0180 5 007 532 €0.12 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Españal 902 888 785 €0.15 Fecha de compra e número del modelo e número de serie
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France 08 9165 0006 €0.23 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Ireland 01 601 1161 Local tariff Date of Purchase. Model number and Serial number
Italia 199 404 042 €0.25 La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg 40 6661 5645 Local tariff La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland 0900 0400 063 €0.20 De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Norge 2270 8250 Local tariff Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal 2 1359 1440 Local tariff A data de compra, número do modelo e número de série
Schweiz 02 2310 2116 Local tariff Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
Suomi 09 2290 1908 Paikallinen hinta Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
Sweden 08 632 0016 Local tariff Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
UK 0906 1010 017 £0.15 Date of Purchase, Model number and Serial number
Österreich 0820 901115 €0.20 Das Kaufdatum. Mocellnummer und Seriennummer

North America

Canada 1-800-661-6162 Free Date of Purchase. Model number 
 (Francophone)  and Serial number
 1-888-744-5477
 (English / Spanish)
USA 1-888-744-5477 Free Date of Purchase, Model number and Serial number

Asia

China 4008 800 008 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number
Hong Kong 2619 9663 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number
Korea (02) 5961195/1196 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number
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Bem-vindo
Acerca do seu novo leitor
O produto que acabou de adquirirm oferece o seguinte:

- Reprodução MP3 e WMA
- Visualização de imagens
- Rádio FM*
- Gravação de voz, FM*, line-in

* Para mais informações acerca das funcionalidades acima indicadas, consulte “Funcionamento detalhado”
p23 deste manual.

Acessórios
O seu leitor inclui os acessórios seguintes:

*  Rádio FM só funciona em algumas regiões. Não está disponível na Europa.

Auriculares
(fornecidos com
tampas de borracha
de 3 tamanhos
diferentes)

Carregador / cabo
USB combinados

Bolsa de protecção

Para a Europa e outras regiões:
CD-ROM com Windows Media Player,
Philips Device Manager (Gestor de
Dispositivo Philips), Philips Device
Plug-in(ligação de dispositivo Philips),
manual do utilizador, tutoriais e per-
guntas mais frequentes

Para os  EUA:
CD 1 e 2 Easy Start com Windows Media
Player, Philips Device Manager (Gestor 
de Dispositivo Philips), Philips Device Plug-in
(ligação de dispositivo Philips), manual do
utilzador, tutoriais e perguntas mais 
frequentes
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Gerir as suas faixas e listas pessoais no Windows Media Player

Eliminar faixas e listas pessoais da biblioteca do Windows Media Player library

1. Clique para realçar um item.

2. Clique com o botão direito e seleccione Delete(Eliminar) para apagar o item.

Apagar faixas do seu leitor através

Ligue o seu leitor ao computador. Seleccione as músicas que pretende apagar do leitor nos itens apresentados no
painel do dispositivo. Prima a tecla Delete no teclado do computador.

Editar informações sobre as faixa através do Windows Media Player
1. Clique no separador Library(Biblioteca).

2. Realce a faixa que pretende editar, clique com o botão direito e seleccione Edit(Editar).

3. Edite na caixa de texto directamente.

Procurar faixas através do Windows Media Player
1. Clique no separador Library(Biblioteca).

2. Escreva uma cadeia de procura no campo de procura.

3. Clique em Search(Procurar) para iniciar a procura.

4. É apresentada uma lista de faixas contendo a cadeia de procura.

5. Pode reproduzir, transferir, eliminar, adicionar á lista para sincronizar, etc.

Imagens

SUGESTÃO
Não é possivel apagar as listas pessoais que estão no seu leitor GoGear através do Windows
Media Player. Apenas poderá apagar a lista pessoal através do próprio dispositivo ou através
do Windows explorer (Explorador do Windows).

✔

IMPORTANTE!
Certifique-se de que foi instalado no seu computador o Philips Device Plug-in (ligação de dispositivo
Philips). Esta ligação é essencial para activar o suporte de imagem no seu leitor. É instalado automatica-
mente a partir do CD fornecido quando clicar em Install (Instalar) na caixa de diálogo Install software
(Instalar software).

Para vertificar se esta ligação foi instalada, clique em Control Panel (Painel de controlo) > Add or
Remove Programs (Adicionar ou remover programas) e verifique se Philips Device Plug-in (ligação de
dispositivo Philips) faz parte da lista.
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Segurança e manutenção
Manutenção geral
Para evitar danos ou mau funcionamento:

- Manuseie o seu leitor áudio digital de disco rígido com cuidado. Utilize a bolsa protectora para o 
máximo de absorção de choques.

– Não exponha a calor excessivo causado por equipamento de aquecimento ou por exposição directa
ao sol.

– Não deixe o aparelho cair nem deixe cair objetos no aparelho.
– Não deixe cair o psa ou permita que caiam objectos no psa. Não exponha o soquete do fone de

ouvido ou o compartimento da bateria à água, pois isso pode danificar seriamente o aparelho.
– Não utilize nenhuns agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzina, ou abrasivos uma

vez que estes podem danificar a unidade.
– Telemóveis ligados nas proximidades podem causar interferência.
– Faça cópias de segurança dos seus ficheiros. Certifique-se de que guarda os ficheiros originais que

transferiu para o aparelho. A Philips não é responsável por qualquer perda de conteúdo se o aparelho
for danificado ou não for legível.

- Faça a gestão (transfira, elimine, etc.) dos seus ficheiros apenas através do software de música incluído
para evitar problemas!

Acerca do funcionamento e das temperaturas ambientes
– Utilize o hdd num local onde a temperatura esteja sempre entre os 0 e 35º C (32 to 95º F).
– Guarde o hdd num local onde a temperatura esteja sempre entre os -20 e os 45º C (-4 a 113º F).
– A duração da bateria pode diminuir em condições de temperaturas baixas.

Segurança da audição
Escute a um volume moderado. Utilizar os auscultadores num volume muito alto pode debilitar a
sua audição. Recomendamos fones de ouvido do tipo SHE9500 para este produto.

Importante (para modelos com fones de ouvido incluídos):

A Philips garante potência máxima de som de seus aparelhos de áudio apenas mediante utilização dos
fones de ouvido originais fornecidos, conforme determinado pelos órgãos reguladores relevantes. Caso seja
necessário substituí-los, recomendamos entrar em contato com o revendedor para solicitar um modelo
idêntico ao fornecido originalmente pela Philips.

Segurança no trânsito
Não utilize o aparelho enquanto estiver dirigindo um veículo ou andando de bicicleta, pois você poderá
causar um acidente.
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Todos os nomes comerciais referidos são marca de assistência, marca comercial ou 

A duplicação e distribuição não autorizada de gravações através da Internet/CDs 

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade,
que podem ser reciclados e reutilizados.







PPoorrttuuggeessee  vveerrssiiee ((PPoorrttuugguueessee))

“Este produto está protegido pelos direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation. A utiliza-
ção ou distribuição desta tecnologia fora do âmbito deste produto é proibida sem uma licença concedida
pela Microsoft ou subsidiária autorizada da Microsoft.

Os fornecedores de conteúdos utilizam a tecnologia de gestão digital de direitos relativamente ao Windows
Media instalado neste aparelho (adiante designada por “WM-DRM”), com vista a proteger a integridade do
seu conteúdo (adiante designado por “Conteúdo Seguro”), para que a sua propriedade intelectual, incluindo
direitos de autor, relativa a esse conteúdo não seja indevidamente apropriada.   Este aparelho utiliza o soft-
ware WM-DRM para reproduzir o Conteúdo Seguro (adiante designado por “Software WM-DRM”). Se a
segurança do Software WM-DRM deste aparelho tiver sido comprometida, a Microsoft poderá anular (por
sua iniciativa ou a pedido dos proprietários do Conteúdo Seguro (adiante designados por “Proprietários do
Conteúdo Seguro”) o direito de o Software WM-DRM adquirir novas licenças para copiar, apresentar e/ou
reproduzir o Conteúdo Seguro.  A anulação poderá também afectar a capacidade do aparelho transferir,
armazenar, copiar, apresentar e/ou reproduzir o Conteúdo Seguro que tiver sido armazenado anteriormente
no referido aparelho. A anulação não altera a capacidade do Software WM-DRM reproduzir o conteúdo
não protegido.  Sempre que se transfere uma licença de Conteúdo Seguro da Internet ou de um PC, é envi-
ada para o aparelho uma lista de Softwares WM-DRM anulados. Em conjunto com essa licença, a Microsoft
poderá transferir listas de anulação para o aparelho, por conta dos Proprietários do Conteúdo Seguro, o
que poderá impossibilitar o aparelho de copiar, apresentar e/ou reproduzir o Conteúdo Seguro.

No caso de anulação, a Philips tentará disponibilizar actualizações do software para recuperar parcial ou
totalmente a capacidade do aparelho transferir, armazenar, aceder, copiar, apresentar e/ou reproduzir o
Conteúdo Seguro. Contudo, a capacidade de realizar as referidas actualizações não depende exclusivamente
da Philips. A Philips não garante, após a anulação, a disponibilidade de actualizações do referido software.  Se
as actualizações não estiverem disponíveis, o aparelho não terá a capacidade de transferir, armazenar, copiar,
apresentar e/ou reproduzir o Conteúdo Seguro, até mesmo o Conteúdo Seguro que tiver sido armazenado
anteriormente no referido aparelho.

Paralelamente, mesmo que essas actualizações do software estejam disponíveis, poderão não permitir que o
aparelho transfira, armazene, copie, apresente e/ou reproduza o Conteúdo Seguro que tiver sido armazena-
do anteriormente no aparelho. Em certos casos, poderá conseguir transferir o conteúdo a partir do PC.
Noutros casos, poderá ter de voltar a comprar o Conteúdo Seguro obtido anteriormente.

Em síntese, a Microsoft, os Proprietários do Conteúdo Seguro e os distribuidores do Conteúdo Seguro
poderão impedi-lo de aceder ou restringir o acesso ao Conteúdo Seguro. Poderão igualmente impedir que
o aparelho transfira, armazene, copie, apresente e/ou reproduza o Conteúdo Seguro mesmo depois de o
ter pago e obtido. Para que as entidades referidas anteriormente recusem, suspendam ou, de outro modo,
restrinjam o seu acesso ao Conteúdo Seguro ou impeçam que o aparelho transfira, armazene, aceda, copie,
apresente e/ou reproduza o Conteúdo Seguro, não é necessário o seu consentimento nem o consentimen-
to ou aprovação da Philips.  A Philips não garante que conseguirá transferir, armazenar, aceder, copiar e/ou
reproduzir o Conteúdo Seguro.”
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Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. 

or their respective owners
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