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Preparação
1

Instalação
Insira o CD fornecido no leitor de CD-ROM do seu computador.
Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.
AVISO!
USUÁRIOS DO WINDOWS 98SE:
SÓ CONECTE a aparelho ao computador DEPOIS de instalar o driver.

2

✔
3

✔

4

5

Carregue a bateria
Abra a tampa USB. Conecte o carregador fornecido à porta USB e
à fonte de alimentação principal. Para obter o máximo de energia
de bateria, carregue-a por pelo menos 4 horas antes da primeira
utilização.

Suggestão
Este indicador
carregamento.

1 HR =
4 HRS =

mostra informações sobre a bateria durante o

Ligar o aparelho ao computador
Abra a tampa USB. Ligue o seu aparelho ao computador com o
cabo USB fornecido.
Suggestão
Consulte o manual do computador para saber a posição exata da
porta USB. Procure o símbolo USB na unidade de processamento
do computador.
Organizar e transferir a música através do DMM
Iniciar o DMM no PC através do ambiente de trabalho do Windows
e do menu Start (Iniciar). Utilize o DMM para organizar a sua música.
Transferir ficheiros de música do seu computador para o aparelho.

Desconecte o aparelho de forma segura
Para evitar perda de dados, desconecte o aparelho de forma segura.
Para sair do DMM. Clique em
na bandeja de tarefas.
Remova o cabo USB.

6

Ligue e aproveite!
Pressione e mantenha pressionado 2 ; por 2 segundos para ligar o
aparelho caso a tela de ativação não apareça automaticamente.
Aproveite sua nova experiência em música!
1
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Nome de peças
1

2;

Pressione e mantenha pressionado para ligar / desligar;
pressione rapidamente para reproduzir / pausar

2

3,5

Cima / Anterior / Rebobinar

3

2

Direita

4

4,6

Baixo / Seguinte / Avanço rápido

5

1

Esquerda

6

Visor LCD

Exibe de forma dinâmica o menu, as opções e informações
sobre faixas

7

−/+

Controlo de volume,
pressione − para baixar;
pressione + para aumentar

8

Tomada para
auscultadores

Conecta fones de ouvido ou controle remoto de cinto

9

Cronômetro, pressione para iniciar, pausar ou
reajustar o cronômetro

0

Porta USB /
Conecta ao computador / carrega o aparelho
Soquete de carregamento

!

Tampa USB

Protege a porta USB / soquete de carregamento

2
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Menu de navegação
1

Pressione e mantenha pressionado 2 ; para ligar.
Pressione e mantenha pressionado 1 para exibir o menu raiz.

2

Consulte capítulos específicos para obter detalhes de cada ajuste.
Lista Pessoal

Cima

e.g. Lista Pessoal 001
...

Música

Lista Pessoal XXX
e.g. A
...

Artistas

4

Esquerda

1

3
4

2

Direita

Baixo

Z
e.g. A
...

Álbuns

4

Z
e.g. A
...

Género

4

Z
e.g. A
...

Todas as faixas

4

Z
Rádio

Pré Sintonias

Pré Sintonias 1
...

4
Pré Sintonias 10
Autostore

Ajustes

Estroboscópico
Aleat./ Rep.
DBB
Equalizador
Retroiluminação
Contraste
Idioma
Factory settings

3
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Modo de música: Funcionamento Básico
1

Pressione e mantenha pressionado 2 ; para ligar.
No menu raiz, pressione 2 para entrar no modo de música.
Qualquer reprodução de rádio será interrompida quando você entrar no modo de música.

2

Pressione 3 para subir ou 4 para descer nas opções.
Pressione 2 para aceder ao nível seguinte ou 1 anterior da colecção.
Pressione 2 ; para reprodução.

Opções da colecção
3

Lista de artistas

Pressione 2 ; para pausa durante reprodução.

Tela de reprodução
4

5

Pressione 3 , 3 para aceder ao faixa anterior ou 4 para aceder ao faixa seguinte.
Pressione e mantenha pressionado 4 para avanço rápido.
Pressione e mantenha pressionado 3 para rebobinar.
Pressione e mantenha pressionado 2 ; para desligar. O player salvará o status atual de
reprodução de músicas e o retomará na próxima vez que for ligado.

✔

Suggestão
O status de reprodução de músicas será apagado quando você conectar o player ao
computador.

*O visor real varia com o uso.
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Modo de Música: Opções da Colecção e
Como Percorrer Faixas Rapidamente
1

Pressione 3 para subir ou 4 para descer nas opções da colecção.

Pressione 2 em Artist (Artista) para exibir a biblioteca de artistas

2

Pressione 2 para aceder ao nível seguinte ou 1 anterior da colecção.

Lista de artistas em ordem alfabética

3

Pressione e mantenha pressionado 4 por 3 segundos para rolar para baixo rapidamente.
Pressione e mantenha pressionado 3 por 3 segundos para rolar para cima rapidamente.
Solte o botão para parar de rolar.

Como percorrer faixas rapidamente.

✔

Suggestão
Para exibir opções de biblioteca durante a reprodução, pressione e mantenha
pressionado 1 para exibir o menu raiz.
A tela de reprodução (veja a página 4) aparecerá novamente quando você parar
de percorrer a lista.

*O visor real varia com o uso.
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Modo de rádio: Sintonia automática
1

No menu raiz,pressione 4, 2 para entrar no modo de rádio.
Qualquer reprodução de música será interrompida quando você entrar no modo de rádio.

2

Pressione 4 para rolar para baixo até AUTO SEARCH (PESQUISA AUTOMÁTICA).
Pressione 2 ; para selecionar automaticamente as 10 estações de rádio de sinal mais forte.
Pressione 1 para cancelar AUTO SEARCH (PESQUISA AUTOMÁTICA).

Modo de rádio,
sem estação armazenada
3

Sintonia automática

Estações sintonizadas

Pressione 3 para rolar para cima ou 4 para rolar para baixo até sua estação memorizada.
Pressione 2 ; para reproduzir a estação selecionada.

✔

Suggestão
Se você estiver usando o player pela primeira vez, não haverá estações sintonizadas.

*O visor real varia com o uso.
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Modo de rádio: Sintonia manual
1

Pressione 3 para rolar para cima ou 4 para rolar para baixo até sua estação memorizada.

Menu Radio preset (Rádio memorizado)
2

Pressione 2 ; para reproduzir a estação selecionada.
Pressione 4 ou 3 para sintonia fina (sintonizar passo a passo).
Pressione e mantenha pressionado 4 para ir à próxima estação disponível.
Pressione e mantenha pressionado 3 para voltar à estação disponível anterior.
Pressione 1 para cancelar a pesquisa.

Sintonia manual
3

Pressione 2 ; para salvar seu ajuste.

Estação armazenada

✔

Suggestão
Caso deseje descartar a estação recém-pesquisada, pressione 1 para sair do menu
de rádio.

*O visor real varia com o uso.
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Modo de ajustes
1

No menu raiz, pressione 4, 4, 2 para entrar no modo de ajustes.

Modo de ajustes

2

Pressione 3 para rolar para cima ou 4 para rolar para baixo até seu ajuste.
Pressione 2 para o próximo ou 1 para os níveis anteriores de opções.

Repetir / Aleatória

3

✔

Luz estroboscópica

Equalizador

Pressione 2 para confirmar a sua escolha.

Suggestão
Para exibir informações sobre o aparelho, selecione e destaque Factory settings
(Ajustes de fábrica); pressione e mantenha pressionado 2 por 2 segundos.
A tela de informações dirá o número do modelo e o espaço livre disponível .

*O visor real varia com o uso.
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Definições e Acções Avançadas
Você pode fazer os seguintes ajustes no modo de ajustes.
Pressione 3 para rolar para cima ou 4 para rolar para baixo até seu ajuste.
Pressione 2 para o próximo ou 1 para os níveis anteriores de opções.
Pressione 2 para confirmar a sua escolha.
Ajustes

Estroboscópico

Ligar
Cima

Apagar
Aleat./ Rep

Repetir tudo
Aleatório
Aleat./ Rep
Apagar

DBB

Esquerda

1

3
4

2 Direita

Baixo

Ligar
Apagar

Equalizador

Rock

Ajuste padrão em negrito.

Funk
Techno
HipHop
Apagar
Retroiluminação

5 seg
10 seg
30 seg
Apagar

Contraste

Nível 1 - 10
Nível 7

Idioma

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Portugués

Factory settings

Repor
Cancelar
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Modo de cronômetro
1

Em qualquer modo do aparelho, pressione

para iniciar o cronômetro.

Modo de cronômetro

2

Pressione

3

Pressione e mantenha

✔

para pausar o cronômetro. Pressione

novamente para reiniciar o cronômetro.

pressionado para sair do modo de cronômetro.

Suggestão
A reprodução de música ou rádio não é afetada quando você inicia o cronômetro.
A contagem do cronômetro será exibida na parte inferior da tela de música ou rádio.

Strobe Light (Luz estroboscópica)
A luz estroboscópica é uma tecnologia de iluminação que permite que a luz
de fundo do visor LCD irradie gradualmente feixes luminosos, aumentando a
visibilidade do corredor em condições de pouca luminosidade. (Consulte a
página 9 para obter mais informações.)

*O visor real varia com o uso.
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Fita e controle remoto com cinto
(a disponibilidade depende da região)

Conecte auscultadores

Prenda a
fita de
braço

Prenda a fita de cinto
Suporte do aparelho

✔

✔

Suggestão
Use braço e suporte do aparelho para usar o aparelho no braço.
Use braço, controle remoto com cinto e suporte do aparelho para usar o
aparelho na cintura.

Suggestão
Os controles do controle remoto do cinto funcionam como os do seu aparelho.

11
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Acerca do Digital Media Manager
O Digital Media Manager (DMM) da contém todos os componentes de software necessários
para trabalhar com o seu aparelho. Os componentes são:
- Criação de lista de reprodução
- Transferência de ficheiros MP3 e WMA para reprodução no aparelho
- Caminhos e ligações de apoio a atualizações do software e firmware do DMM.

*O visor real varia com o uso.
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Instalar o DIGITAL MEDIA MANAGER (DMM)
1

Insira o CD fornecido no leitor de CD-ROM do seu computador.

2

Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.

3

Inicie o DMM para personalizar os ajustes quando solicitado a fazê-lo.

Seleccionar idioma no visor do DMM*

Especifique uma ou mais pastas de música*

*O visor real varia com o uso.

13
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Inicie o DMM (aparelho conectado)
1

✔

Abra a tampa USB.
Ligue o seu aparelho ao computador com o cabo USB fornecido.
A tela de conexão USB aparecerá automaticamente.

Suggestão
Consulte o manual do computador para saber a posição exata da porta USB.
Procure o símbolo USB na unidade de processamento do computador.

2

Inicie o DMM. (consulte a página 15 para verificar os primeiros ajustes de iniciação)

3

Organize suas músicas e listas de reprodução no DMM.

4

Transfira suas músicas do DMM para o aparelho.

*O visor real varia com o uso.
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1

2

*O visor real varia com o uso.

Ecrã principal (aparelho conectado)
1

MY MUSIC (MINHA MÚSICA) : exibe o conteúdo das pastas de música; clique em
para minimizar/maximizar.

2

PLAYER MUSIC (MÚSICA DO APARELHO) : exibe o conteúdo do aparelho; clique em
para minimizar/maximizar.
Nova Lista : criar Lista

Import music (Importar música): adiciona música ou lista de reprodução

Trash (Lixeira) : exclui seleção

Edit ID3 tag (Editar marca ID3) : edita informações sobre a faixa selecionada

Search (Pesquisar) : pesquisa músicas em MY MUSIC (MINHA MÚSICA) e/ou
PLAYER MUSIC (MÚSICA DO APARELHO)
15
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5

6

7

8

9

1
2
3

*O visor real varia com o uso.

Painel seletor e painel de conteúdo
1

Painel seletor: organiza a ordem do visor do painel de conteúdo

2

Painel de conteúdo: exibe o conteúdo de MY MUSIC (MINHA MÚSICA); destaque para
arrastar de MY MUSIC e soltar em PLAYER MUSIC (MÚSICA DO APARELHO).

3

Barra de rolagem

4

Menus descendentes

5

Área de texto: digite aqui seus critérios de pesquisa.

6

: transfere faixas e/ou listas de reprodução destacadas.

7

Separador de cabeçalho: redimensiona a largura da coluna.

8

Indicador de memória: mostra a memória disponível.

9

Botões de redimensionamento: minimizam, maximizam exibição/saída de DMM.
16
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1
2
3
4

5

*O visor real varia com o uso.

Indicadores no painel de conteúdo
1

: exibição expandida, exibe todo o conteúdo dos itens.

2

: faixa/lista de reprodução não está no aparelho.

3

4

5

Clique para destacar um item.
Pressione <Delete> no teclado para excluir o item destacado.

: indica a faixa que está sendo reproduzida pelo DMM.

: exibição reduzida: item possui mais conteúdo a ser exibido.

17
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*O visor real varia com o uso.

Clicar e transferir
1

Verifique se o aparelho está conectado ao iniciar o DMM.

2

Clique para destacar um item (p.ex. faixas, artistas, álbuns, género, lista pessoal).

3

Clique em

4

A seleção é transferida para o aparelho.

✔

para copiar a seleção do computador para o aparelho.

Suggestão
Pressione e mantenha <Ctrl> pressionada no teclado para selecionar mais de um item.
Para selecionar itens consecutivos, clique no primeiro item, mantenha <Shift>
pressionada no teclado e, depois, clique no último item.

GUARDE UMA CÓPIA DE SEUS ARQUIVOS ORIGINAIS!
Guarde uma cópia dos arquivos originais transferidos para o aparelho.
A Philips não é responsável por qualquer perda de conteúdo se o aparelho for
danificado ou não for legível.
18
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*O visor real varia com o uso.

Arrastar e soltar para transferir
1

Verifique se o aparelho está conectado ao iniciar o DMM.

2

Clique para destacar um item (p.ex. faixas, artistas, álbuns, género, lista pessoal). Arraste a
seleção até PLAYER MUSIC (MÚSICA DO APARELHO) ou até uma lista de reprodução específica.

3

A seleção é transferida para o destino desejado.

✔

Suggestão
Pressione e mantenha <Ctrl> pressionada no teclado para selecionar mais de um item.
Para selecionar itens consecutivos, clique no primeiro item, mantenha <Shift>
pressionada no teclado e, depois, clique no último item.

GUARDE UMA CÓPIA DE SEUS ARQUIVOS ORIGINAIS!
Guarde uma cópia dos arquivos originais transferidos para o aparelho.
A Philips não é responsável por qualquer perda de conteúdo se o aparelho for
danificado ou não for legível.

19
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*O visor real varia com o uso.

Arrastar e soltar para adicionar uma faixa a
uma lista de reprodução
1

Clique em uma faixa.

2

Arraste a faixa selecionada até uma lista de reprodução.

3

Mantenha o botão do mouse pressionado e mova a seleção para uma lista de
reprodução de destino.

4

A faixa selecionada está na lista de reprodução.

✔

Suggestão
Pressione e mantenha <Ctrl> pressionada no teclado para selecionar mais de um item.
Para selecionar itens consecutivos, clique no primeiro item, mantenha <Shift>
pressionada no teclado e, depois, clique no último item.

20
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*O visor real varia com o uso.

Criar listas de reprodução
1

Clique em

para criar uma nova lista de reprodução.

2

Preencha com informações a janela exibida.

3

Siga as instruções na tela para salvar a nova lista de reprodução.
Você pode arrastar mais faixas até a nova lista de reprodução.

Importar listas de reprodução
1

Clique em

2

Preencha com informações a janela exibida.

3

Siga as instruções na tela para importar a nova lista de reprodução.
Você pode arrastar mais faixas até a lista de reprodução importada.

para importar uma lista de reprodução.

21
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*O visor real varia com o uso.

Excluir faixas e listas de reprodução
1

Clique para destacar um item.

2

Arraste a seleção até

3

Você também pode pressionar <Delete> no teclado para excluir a seleção.

✔

para excluir.

Suggestão
Pressione e mantenha <Ctrl> pressionada no teclado para selecionar mais de um item.
Para selecionar itens consecutivos, clique no primeiro item, mantenha <Shift>
pressionada no teclado e, depois, clique no último item.

22
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*O visor real varia com o uso.

Editar informações de faixa
1

Clique em uma faixa para editar suas informações.

2

Clique em

3

Clique nas caixas de texto Track name (Nome da faixa), Track number (Número da
faixa), Artist (Artista), Album (Álbum), Genre (Gênero), Year (Ano), Comments
(Comentários) para editar informações relevantes.

4

Clique em OK para salvar as informações. Clique em Cancel (Cancelar) para
descartar as alterações feitas.

para abrir o ID3 Tag Editor.

23
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*O visor real varia com o uso.

Procurar faixas ou listas de reprodução
1

Digite uma string de pesquisa no campo Search (Pesquisar).

2

Clique em

3

Você verá faixas e/ou listas de reprodução que contêm a string de pesquisa.

4

É possível transferir, excluir ou arrastar e soltar essas faixas, conforme descrito
nas seções anteriores.

5

Clique no painel Selector (Seletor) para sair da exibição de pesquisa.

✔

para iniciar a pesquisa.

Suggestão
A exclusão de itens dos resultados pesquisados os exclui da biblioteca!

24
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Menus e ações do DMM
Utilize os menus para personalizar o DMM:

File (Ficheiro)
Refresh contents
(Actualizar conteúdo)
Start player link/
Stop player link
(Iniciar ligação ao leitor/
Parar ligação ao leitor)
Quit
(Sair)
Edit (Editar)
Track information
(Informações sobre faixas)
User and player name
(Nome de usuário e do aparelho)
Preferences (Preferências)
Language
(Idioma)
Music folders
(Pastas de músicas)
Transfer options
(Opção a transferência)
Player firmware
(Firmware do aparelho)
Upgrade DMM
(Atualizar DMM)
Help (Ajuda)
DMM Help
(Ajuda DMM)
Support
(Suporte)
About DMM
(Acerca do DMM)
About player
(Acerca do leitor)

✔

Para atualizar o estado da janela selecionado
Para desconectar o player em DMM

Para sair do DMM

Editar informações de faixa (Consulte a página 27
para obter mais informações)
Para alterar os nomes do utilizador e do aparelho

Para seleccionar o idioma do DMM
Para adicionar, excluir ou reorganizar as pastas de músicas
Para seleccionar o opçao a transferência
Para verificar, atualizar e restaurar o firmware do aparelho
Para verificar e atualizar o DMM

Para ajuda e sugestões adicionais
Para acesso imediato ao site de suporte
Para obter informações sobre a versão do software
Para obter informações sobre o aparelho

Suggestão
Os menus abrirão várias mensagens ou janelas em que você precisará
incluir algumas informações.
Siga as instruções na tela para concluir os ajustes.
25
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Usar diferentes exibições
O DMM fornece diferentes opções de exibição. Isso é feito para minimizar o tempo de
atualização do conteúdo. Há várias formas de personalizar as exibições do DMM.

1

Ícones de seção
Você pode clicar em
conteúdo.els.

ou

para expandir ou minimizar os respectivos painéis de

2

Área da borda
Arraste a área da borda entre MY MUSIC (MINHA MÚSICA) e PLAYER MUSIC (MÚSICA
DO APARELHO). Quando o painel de conteúdo é reduzido a um determinado tamanho,
mostra apenas o ícone de seção

3

Zona para largar
Quando PLAYER MUSIC (MÚSICA DO APARELHO) é minimizado, você vê uma
Drop Zone (Zona de Soltura). Você pode arrastar os itens selecionados e soltá-los
neste local. Observe que o ícone Drop Zone (Zona de Soltura) fica cinza quando a
memória do aparelho está cheia.

26
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Exibir faixas ao seu modo
1

Como organizar
Você pode clicar no cabeçalho de conteúdo (Faixa, Artista, Álbum, Gênero) para
organizar faixas de música de acordo com a ordem selecionada.

2

Exibição detalhada / Exibição de resumo
Clique em
próximo ao cabeçalho de conteúdo para ativar / desativar
a exibição detalhada do conteúdo de itens.

Exibição
detalhada

Exibição de
resumo

27
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Atualizações
Temos certeza de que você aproveitará ao máximo seu produto por um longo tempo. Para
obter o melhor desempenho, recomendamos que você consulte o site www.nike-philips.com freqüentemente para obter atualizações gratuitas dos softwares e firmwares mais recentes para
seu produto.

Atualização do firmware
O aparelho é controlado por um programa interno chamado firmware. Você pode baixar e
instalar o firmware mais recente para manter o aparelho atualizado.
1

Clique em Preferences (Preferências) ➔ Player Firmware (Firmware do aparelho) ➔
Upgrade Firmware (Actualizar o firmware) . Isso fornecerá mais informações sobre
como baixar e atualizar o firmware do aparelho.

2

Siga todas as instruções no ecrã para completar a atualização do firmware.

✔

Suggestão
Como você está atualizando o programa do aparelho, certifique-se de que
o aparelho esteja conectado ao computador antes de iniciar o DMM.
Mantenha-o conectado durante o processo de atualização do firmware.

Atualização do DMM
DMM é o software que permite as melhores interações entre o aparelho e o computador.
Mantenha-o atualizado.

1

Clique em Preferences (Preferências) ➔ Upgrade DMM (Atualização do DMM).
Isso fornecerá mais informações sobre como baixar e atualizar o DMM.

2

Siga todas as instruções no ecrã para completar a atualização do DMM.
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Desinstalar o DMM

1

Feche todas as aplicações,incluindo o DMM.

2

Em Start (Iniciar), vá para Control Panel (Painel de Controle).
Selecione Add / Remove Programs (Adicionar ou Remover Programas).
Na lista de programas instalados no momento, selecione o DMM a ser desinstalado.

3

Para obter mais informações sobre como desinstalar programas, consulte o manual
do usuário do Windows.
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Solução de problemas (1)
Caso ocorra uma falha, verifique primeiro os tópicos listados. Para obter mais ajuda e
outras dicas de solução de problemas, consulte também o documento de perguntas
freqüentes (FAQ) referente à sua aparelho, em www.nike-philips.com. Caso essas dicas
não o ajudem a solucionar o problema, consulte o fornecedor ou a central de serviços.
AVISO:
Não tente, em hipótese alguma, consertar o aparelho por conta própria, pois isso
invalidará a garantia.
Problema

Causa

Solução

Não é possível ligar o
aparelho

Bateria esgotada

Carregue a bateria
(consulte a etapa 2, página 1)

Solte a tecla pressionada

Pressione e mantenha pressionado
2 ; por 2 segundos

USB conectada

Desconecte o aparelho de forma
segura (consulte a etapa 5, página 1)

Erro do firmware

Ligar o aparelho ao computador e
começo DMM

Erro da base de dados

Ligar o aparelho ao computador e
começo DMM

Conexão frouxa

Verifique a conexão

USB não funciona

Driver USB não instalado

O aparelho não responde

Somente para usuários do
Windows 98SE: instale o driver USB
fornecido no CD

Aparelho ocupado

Pressione e mantenha pressionado
[VOLUME +] e 3 para reajustar.
Pressione e mantenha pressionado
2 ; por 2 segundos para ligar mais
uma vez caso o aparelho não ligue
automaticamente

Desligamento
automático

Seu player desligar-se-á
automaticamente 60 segundos
depois que a música estiver em
pausa se nenhuma tecla for
pressionada. Pressione e mantenha
pressionado 2 ; para ligar.
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Solução de problemas (2)
Problema
Não é possível reproduzir
a faixa

Causa

Solução

Formato de faixa
não suportado

Seu player não reproduz músicas
criptografadas em AAC ou em WMA
obtidas pela Internet. Você pode
atualizar seu produto. Portanto,
recomendamos registrá-lo no site
www.nike-philips.com/register, para que
possamos enviar informações a você,
sempre que surgirem novas atualizações
gratuitas.

Foram copiadas faixas do
seu computador para o
player usando o método
de arrastar e soltar no
Windows Explorer ou Finder

Seu player reproduz faixas somente
se forem transferidas usando o
software de gerenciamento
de músicas por pacotes.

Faixas não mostradas no
Formato de faixa
software de gerenciamento não suportado
de músicas por pacotes.

Certifique-se de que todas as músicas
em seu computador suportado estejam
nos formatos suportados pelo player.
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Segurança e manutenção
Precauções na utilização dos auscultadores
Segurança da audição:
Escute a um volume moderado. Utilizar os auscultadores num volume muito alto pode
debilitar a sua audição.
Segurança no trânsito:
Não utilize o aparelho enquanto estiver dirigindo um veículo ou andando de bicicleta,
pois você poderá causar um acidente.
Cuidado ao usar a luz estroboscópica
Não olhe diretamente para a luz estroboscópica por muito tempo, porque isso pode
ser prejudicial aos seus olhos.
Manutenção geral
Para evitar danos ou mau funcionamento:
– 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 aparelho ou permita que caiam objectos no aparelho. Não exponha a
tomada do auricular ou o compartimento para bateria à água dado que a água se entrar
na unidade pode causar um grave dano.
– 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.
Utilizar o DMM
Quando utilizar o DMM, evite a perda ou inutilização de dados, precavendo-se da seguinte forma:
– Nunca desconecte o cabo USB durante a transferência de arquivos.
– Nunca feche o DMM durante a transferência de de arquivos.
– A utilização deverá ser feita apenas com um sistema de gestão de arquivos. Durante a
transferência de arquivos, não tente transferir arquivos através do Windows Explorer (Explorador do
Windows) / Finder enquanto aguarda pela conclusão da transferência através do DMM.
– Não elimine quaisquer faixas através do Windows Explorer (Explorador do Windows) / Finder
enquanto a transferência de arquivos está a ocorrer no DMM. Se pretender eliminar um
arquivo, faça-o ou através do DMM ou do Windows Explorer (Explorador do Windows) / Finder e
apenas após concluída a transferência.
Utilizar o transformador / carregador
– Utilize apenas o transformador fornecido com o aparelho. Transformadores de outros
equipamentos electrónicos podem parecer semelhantes,contudo podem danificar o aparelho.
– A única forma de desligar o psa completamente do transformador / carregador é desligá-lo da corrente.
– Deixe sempre espaço suficiente à volta do transformador Não utilize este equipamento
num local em que o transformador esteja confinado,como por exemplo,numa estante.
– Ao ligar ou desligar o transformador,agarre sempre no transformador pelos lados.
Mantenha os dedos afastados da parte metálica da ficha.
– O transformador do psa é um componente de alta tensão e não deve ser aberto
por qualquer razão,mesmo que o psa esteja desligado.

Informação relativa ao ambiente
Foi omitido todo o material de embalagem que não fosse absolutamente necessário.A embalagem
pode ser facilmente separada em materiais: cartão, polistireno, PET e plástico.
O aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados desde que sejam desmontados por uma
empresa especializada. Queira,por favor,respeitar as regulamentações locais relativas à eliminação de
materiais de embalagem,pilhas gastas e equipamento obsoleto.
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Informação sobre os direitos de autor
Todos os nomes comerciais referidos são marca de assistência, marca comercial ou
marcas comerciais registadas dos seus respectivos fabricantes.
A duplicação e distribuição não autorizada de gravações através da Internet/CDs viola a
lei sobre os direitos de autor e os acordos internacionais.

Este aparelho está de acordo com os requisitos da Comunidade Europeia relativos à
interferência de rádio.

Modificações
Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade dos usuários
para operar este dispositivo.
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Dados técnicos
Generalidades
Dimensões
Peso

27 (p) x 27 (c) x 71 mm
70g

Alimentação
Bateria de iões de lítio de600 mAh incorporada
Transformador / carregador de CA multi-tensões
Autonomia da bateria
12 horas utilizando a bateria recarregável incorporada (4 horas e meia totalmente carregada,
1 hora e carga rápida)
*A duração da bateria pode variar consoante a utilização.
Visor

LED com retro-projecção a branco

Indicação

Nome do álbum, nome do artista, status da bateria, DBB, freqüência, estação memorizada,
hora, faixa

Melhoria do som grave
Ajustes do Equalizador
Resposta em frequência
Potência de saída (RMS)
Relação sinal-ruído
Controle do volume

Dynamic Bass Boost
Funk, Hip hop, Rock, Techno
20 - 20 000 Hz
2 x 5 mW (16 Ω)
>80
Digital

Reprodução de áudio

38- 320 Kbps e VBR
WMA 32- 192 Kbps

Suporte Informação ID3

Título do álbum, Título do gênero, Título da faixa e Nome do artista

Classe de armazenamento Storage Media Mass, 256MB* NAND Flash (psa 220), 512MB* NAND Flash (psa 250)
Capacidade de memória para música:
psa 220: até 60 faixas MP3 (128 Kbps) ou 120 faixas WMA (64 kbps)
psa 250: até 125 faixas MP3 (128 Kbps) ou 250 faixas WMA (64 kbps)
* A capacidade formatada real será menor
Faixa de freqüência do sintonizador
Estações memorizadas
Faixas do sintonizador
Ligação

87.5 - 108 MHz
10
FM estéreo

5V CC, fones de ouvido (3,5 mm de linha de saída), controle remoto, USB 1.1

Transferência de música

via DMM para reprodução de música

Transferência de arquivo

via Windows Explorer (PC) de dados em geral

Acessórios (a disponibilidade depende da região)
AY4102
AY4208
AY4207
SBC HJ030/77
AY3192
AY4002

Transformador de CA /CC
Braço
Sinal de comunicação
Auscultadores
Cabo USB
Controle remoto do cinto

A plaqueta de tipo está na parte de trás do aparelho
A Philips, Nike, Inc reserva-se o direito de efetuar alterações de design e especificação para
aperfeiçoamento do produto sem aviso prévio.

Todos os direitos reservados.
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