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Precisa de ajuda?
Visite 
www.philips.com/support
onde poderá aceder a todo um conjunto de material de
apoio, tal como o manual do utilizador, o tutorial de flash, as
mais recentes actualizações do software e as respostas para
as perguntas mais frequentes. 

Ou contacte a nossa linha de apoio ao cliente, 
2 1359 1440
onde uma equipa de apoio profissional terá todo o prazer em
ajudá-lo a resolver quaisquer questões que se relacionem com
o seu leitor.
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Country Helpdesk Tariff / min Keep ready

Europe

Belgium 070 253 010 €0.17 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark 3525 8761 Local tariff Forbrugeren’s indkøbsdato, type/model-og serienummer

Germany 0180 5 007 532 €0,12 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Spain 902 888 785 €0,15 Fecha de compra e número del modelo e número de serie

Fecha de compra e número del modelo e número de serie

Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Fecha de compra e número del modelo e número de serie

Greek 0 0800 3122 1223 Dxqe�m ��� ��������	
 
����� 
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Ireland 01 601 1161 Local tariff Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy 199 404 042 €0.25 La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg 26 84 30 00 Local tariff La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands 0900 0400 063 €0.20 De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Norway 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

A data de compra, número do modelo e número de série

Switzerland 02 2310 2116 Local tariff Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
Sweden

France 08 9165 0006 €0.23 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Finland 09 2290 1908 Paikallinen hinta Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero

08 632 0016 Local tariff Inköpsdatum, modellnummer och serienummer

UK 0906 1010 017 £0.15 Date of Purchase, Model number and Serial number

Austria 0820 901115 €0.20 Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer

North America

Canada 1-800-661-6162 Free
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)

USA 1-888-744-5477 Free Date of Purchase, Model number and Serial number

Date of Purchase, Model number and Serial number

South America

Argentina 11 4544 2047 Local tariff
Brazil 0800 701 02 03

(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)

 Free

Local tariff

Chile 600 744 5477 Local tariff
Mexico 01 800 504 6200 Free

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 02 709 1200 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number

País
Centro de
assistência Preço / min. Ter disponível
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Bem-vindo
Acerca do seu novo leitor
O ShoqBox que acabou de adquirir oferece o seguinte:

• reprodução de faixas de música digitais em MP3 e WMA da memória integrada

• modo de fonte externa para reproduzir as suas fontes de áudio externas favoritas, tal como
música proveninente do seu laptop ou outro leitor de áudio digital

• rádio FM com estações memorizadas

• função de alarme para acordar com um sinal sonoro, música, ou rádio FM

Consulte mais informações acerca de qualquer uma destas funcionalidades nos capítulos respectivos.
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Acessórios opcionais 
Estes acessórios não são fornecidos com o seu leitor, mas podem ser adquiridos em separado.
Os acessórios seguintes não são fornecidos com o seu ShoqBox, mas podem ser adquiridos em
separado.
Podem ser visualizados em www.philips.com/GoGearshop (Europa) ou www.store.philips.com
(EUA).

Acessórios
O seu leitor inclui os acessórios seguintes.

5

transformador/
carregador multitensão
de 5V CA/CC

estojo de
transporte
para proteger
o seu ShoqBox

cabo de fonte
externa para ligar o
ShoqBox a qualquer
fonte de áudio
como, por exemplo,
o seu laptop

cabo USB para
ligar o ShoqBox
ao seu
computador

CD-ROM com o
Windows Media Player,
Philips Device Manager
(Gestor de Dispositivo
Phiplips) e manuais do
utilizador



Registar
Uma vez que é possível actualizar o seu produto, aconselhamo-lo a registá-lo em
www.philips.com/register, para que possamos informá-lo acerca de novas actualizações gratuitas
disponíveis.

Mais informações
Visite www.philips.com/support ou www.usasupport.philips.com (para os EUA)

Indique o número do modelo do seu produto e assim visualizará:

- Perguntas mais frequentes
- Os mais recentes manuais do utilizador
- Tutoriais
- As mais recentes transferências de software informático
- Ficheiros de actualização de firmware/gestor de dispositivo

Os números do modelo e de produção encontram-se numa etiqueta na parte posterior do
produto, sob a tampa posterior do ShoqBox.

6



Como começar
Descrição geral dos controlos e
ligações
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USB
RESET

LINE IN5V DC

USB
RESET

LINE IN5V DC



1 Navegação 3 Percorrer para cima/Anterior/Rebobinar
4 Percorrer para baixo/Seguinte/Avanço rápido
1 Voltar ao nível anterior
2 Passar ao nível seguinte

2 Controlos de volume + Aumentar o volume 
- Diminuir o volume

3 Reforço de graves DBB Activa ou desactiva o reforço dinâmico de graves para
melhorar os tons graves

4 MENU

5 ALIMENTAÇÃO /  2; Prima e mantenha premido durante 2 segundos para 
REPRODUÇÃO / ligar/desligar o ShoqBox, Reproduzir/pausa
PAUSA

6 VER VIEW Alterna entre o ecrã do menu de raiz e reprodução de
música e o ecrão de navegação actual

7 Tampa das conexões

8 5V CC Conexão para o carregador/transformador para
alimentação

9 Abertura para Prima aqui com um objecto pontiagudo se o ShoqBox .
reinicialização "bloquear" ou "congelar". Nota: xas músicas memorizadas 

não desaparecerão

10 USB Conector USB para transferências USB2.0 do computador
para o ShoqBox

11 Fonte externa Tomada de 3,5 mm para o cabo de áudio de fonte externa:
liga à tomada LINE OUT/auricular do seu laptop ou
equipamento auxiliar

12 Tomada para o p / b Ficha de 3,5 mm para auriculares (não incluídos).
auricular Tomada para a antena FM (Não compatível com PSS231)
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Primeiros passos

9

Carregamento

1 Ligue o transformador/carregador multitensão fornecido ao seu ShoqBox, ligando-
o ao conector CC de 5 V na parte posterior do produto sob a tampa porterior
do ShoqBox e ligue a outra extremidade a uma tomada de alimentação de rede.

2 A bateria será carregada na totalidade em 4 horas quando carregada pela primeira
vez e a 70% em 1 hora quando for necessário um carregamento rápido.

3 O leitor está totalmente carregado quando a animação de carga pára e o ícone da
bateria apresenta uma bateria carregada.

4 Quando totalmente carregado, o seu ShoqBox facultar-lhe-á até 18 horas*** de
reprodução de música.

Nota: *As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de
carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e
o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e
com as características do material.

Quando as baterias estiverem quase vazias, irá escutar alarmes sonoros e visualizar o
ecrã de bateria fraca.

Se não carregar o seu SoqBox neste momento, o leitor desligar-se-á automaticamente.
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Instalação do software

O que necessita antes da instalação do software:

- computador com o Windows® XP (SP1 ou posterior)

- ligação à Internet com o Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior

- unidade de CD-ROM

- porta USB

- 500 MB de espaço em disco recomendado

Importante!

Instale sempre o software a partir do CD mesmo que possua o windows Media
Player, caso contrário não serão instaladas quaisquer aplicações adicionais (por
exemplo para actualizar e reparar o seu leitor).

1 Insira o CD fornecido com o produto na unidade de CD-ROM do computador.

2 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação do Windows
Media Player e do Philips Device Manager.

3 Pode ser necessário reiniciar o computador após a instalação do software.

4 Se o programa de instalação não iniciar automaticamente, procure o conteúdo do
CD através do Windows Explorer e execute o programa fazendo duplo clique no
ficheiro com a extensão .exe.

Não encontra o CD? Não se preocupe, pode transferir o conteúdo do CD a partir de
www.philips.com/support ou www.philips.com/usasupport (para os EUA).

10
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Ligação da ShoqBox ao computador através da porta USB

Abra a tampa das conexões na parte posterior do seu ShoqBox. Ligue o transformador
fornecido ao seu ShoqBox e à fonte de alimentação de rede. Ligue a extremidade
menor do cabo USB ao ShoqBox e a extremidade maior à porta USB do seu
computador.

O ShoqBox será reconhecido pelo computador e ficará pronto para a transferência de
músicas.

Transferência de músicas

É possível transferir música para o seu leitor através do Windows Media Player 10.
Consulte mais detalhes na secção "Organização e sincronização de música com o
Windows Media Player 10" neste manual do utilizador.

Ligar/desligar

Ligar : prima e mantenha a tecla de 2; premida até visualizar o ecrã PHILIPS.

Desligar: prima e mantenha a tecla de 2; premida novamente.

Nota: o dispositivo desliga-se automaticamente se estiver inactivo e sem reprodução de
música durante 10 minutos.

11
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Seleccione uma faixa de música a reproduzir

Utilize as teclas de navegação à esquerda do visor para seleccionar uma música a
reproduzir.

Reproduza uma música premindo a tecla de 2; . Prima a mesma tecla para interromper
a música.

Tal como acontece com a maior parte dos leitores de áudio digitais, não existe uma
tecla de paragem "Stop".

Observe o modo demo para visualizar as principais funções

O modo demo pode ser iniciado a partir de qualquer modo premindo a tecla MENU

Clique em:

Definições > Modo demo > Inic. demo
> Sim

12

6
7

Start Demo (Inic. Demo) no
menu ROOT (Raiz)

Start Demo (Inic. Demo) no
menu MUSIC (Música)

Para desligar o modo de demo, simplesmente prima e mantenha premida a tecla 2;
durante este modo.



Organização e transferência de
música com o Windows Media
Player 10
Nota: o Windows Media Player 10 necessita do sistema operativo Windows XP.

Este capítulo descreve as operações e os passos fundamentais para transferir com êxito música
para o ShoqBox.

Para mais informações, consulte a Ajuda do Windows Media Player no computador.

Adição de músicas à biblioteca do
Windows Media Player
Adição de músicas que já estão no computador

1 Inicie o Windows Media Player clicando no ícone seguinte no seu ambiente de trabalho.
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2 Clique no separador Library (Biblioteca) para aceder à biblioteca de multimédia.

3 Clique em Add to Library (Adicionar à Biblioteca) na parte inferior esquerda do ecrã.

4 Pode optar por adicionar ficheiros a partir de uma pasta, um URL, procurando no
computador, etc.
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Ripar músicas de um CD
Se pretender transferir música a partir de um CD para o seu leitor, tem de criar primeiro uma
cópia digital da música no seu computador. Este procedimento é designado ripar.

1 Inicie o Windows Media Player.

2 Insira o CD áudio.

3 Clique no separador Rip (Ripar) para visualizar uma lista de faixas do CD.

4 Se o computador estiver ligado à Internet, as informações sobre os álbuns serão obtidas
automaticamente de forma a não ser necessário introduzir os títulos das músicas ou outras
informações manualmente.

5 Se isso não acontecer, verifique se está ligado à Internet e clique em Find Album Info
(Localizar Informações do Álbum).

6 Seleccione as faixas que gostaria de ripar e clique em Rip Music (Ripar Músicas) na barra
de menus superior.

7 As faixas serão convertidas em cópias digitais e adicionadas à biblioteca do Windows Media
Player.
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Sincronização do conteúdo para o
seu dispositivo
Aquando da ligação do dispositivo ao computador pela primeira vez, o Windows Media Player
inicia o Device Setup Wizard (Assistente de configuração do dispositivo). Pode optar por
sincronizar o dispositivo com a biblioteca de modo automático ou manual.

Sincronização automática:

Sempre que liga o leitor ao computador e inicia o Windows Media Player, o conteúdo do
dispositivo é actualizado automaticamente em conformidade com as definições de sincronização
indicadas por si.

Sincronização manual:

Quando liga o dispositivo ao computador, a actualização do conteúdo não será iniciada até
seleccionar o conteúdo e indicar a ordem pela qual é sincronizado.

Para configurar a sincronização automática

Ligue o dispositivo ao commputador com o cabo USB.
Inicie o Windows Media Player.
Clique no separador Sync (Sincronizar). Clique no botão "set up" sync (configurar a sincronização).
Aparecerá um ecrã com a pergunta: "How do you want to synchronize this device?" (Como
pretende sincronizar este dispositivo?) Seleccione "Automatic" (Automático). Seleccione
"customize the playlists that will be synchronized" (personalizar as listas pessoais que serão
sincronizadas).
Clique em "next" (seguinte).
Seleccione os itens para os quais pretende a sincronização automática. Clique em "Finish"
(Terminar).
A sincronização automática foi activada.



Sincronização manual

1 Inicie o Windows Media Player.

2 Ligue o leitor ao computador através do cabo USB fornecido.

3 Clique no separador Sync (Sincronizar).

4 No menu pendente no painel direito, seleccione Philips ou Philips ShoqBox como destino.
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5 Se não fizerem parte da lista, clique em F5 para actualizar e tente de novo.

6 Clique no separador Library (Biblioteca) para aceder à biblioteca de multimédia.

7 Clique para realçar a música que pretende copiar.

8 Clique com o botão direito do rato na música e seleccione Add to (Adicionar a) > Sync
List (Lista Para Sincronizar).
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9 Ou arraste e largue a música para a Sync List (Lista Para Sincronizar) no painel direito.

0 Clique no botão Start Sync (Começar a Sincronizar) na parte inferior do ecrã para iniciar
a sincronização.A evolução será apresentada mesmo acima do botão Start Sync (Começar
a Sincronizar).

19

SUGESTÃO
Recomendamos que utilize sempre o Windows Media Player para transferir música para o seu
leitor. No entanto, se preferir utilizar o Windows Explorer, certifique-se sempre de que copia a
música para a pasta de Media/Music (Multimédia/Música), caso contrário as músicas não serão
apresentadas nem reproduzidas no seu leitor.

✔



Criação de uma lista pessoal
1 Inicie o Windows Media Player.
2 Clique no separador Library (Biblioteca) para aceder à biblioteca de multimédia.
3 Clique para realçar a faixa.
4 Clique com o botao direito do rato na faixa e seleccione Add to (Adicionar a) > Additional

Playlist... (Listas Pessoais Adicionais...)
5 Na caixa de diálogo Add to Playlist (Adicionar à Lista Pessoal), seleccione uma lista pessoal

existente ou clique em New (Novo) para adicionar uma nova lista pessoal.
6 A faixa seleccionada será adicionada à lista pessoal.

Transferência de uma lista pessoal
Pode transferir listas pessoais para o seu leitor através da opção de sincronização automática do
Windows Media Player.
(Consulte instruções passo a passo na secção "Configuração da sincronização automática" na
página 16)

1 Clique no separador Sync (Sincronizar).
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SUGESTÃO

Para seleccionar mais de uma faixa, prima e mantenha premida a tecla <Ctrl> do 
teclado e em seguida clique para seleccionar uma ou várias faixas.

Para seleccionar faixas consecutivas numa lista, clique na primeira faixa, em seguida 
prima e mantenha premida a tecla <Shift> do teclado e clique na última faixa da lista que
pretende seleccionar.

✔



2 Clique em Sync settings (Definições de sincronização) ou Setup Sync (Configurar a
sincronização), seleccione a caixa de verificação Synchronize device automatically
(Sincronizar com o dispositivo automaticamente) e seleccione as listas pessoais a
sincronizar com o leitor.

Gestão das faixas e listas pessoais

Eliminar faixas e listas pessoais da biblioteca do Windows Media Player

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

Eliminar listas pessoais através do Windows Explorer
1 Ligue o leitor ao seu computador.
2 Abra o Windows Explorer.
3 Seleccione Philips ShoqBox > Media (Media) > Music (Música).
4 Realce a lista pessoal que pretende apagar, clique com o botão direito e seleccione Delete

(Apagar).
21

SUGESTÃO
Não é possível apagar as listas pessoais que estão no seu leitor ShoqBox através do Windows
Media Player. Apenas poderá apagar a lista pessoal através do próprio dispositivo ou através do
Windows Explorer.

✔



Edição de informações sobre as faixas 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 directamente na caixa de texto.

Procura de 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 à lista para sincronizar, etc.
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SUGESTÃO

Consulte mais detalhes sobre a transferência de músicas em Windows Media Player 10
na secção de ajuda do Windows Media Player e clique em Help (Ajuda) > Synchronizing
content to devices (Sincronização de conteúdo com dispositivos)

✔



Menu de raiz principal do
ShoqBox
Quando liga o ShoqBox visualiza o menu de raiz principal, o qual contém o seguinte:

Música para reproduzir as suas faixas de música digital
Fontes externas para utilizar as colunas do ShoqBox para ouvir música de qualquer fonte

externa como, por exemplo, o seu laptop ou outro leitor de áudio digital
Alarme para activar a função de alarme

Consulte mais informações acerca de qualquer uma destas funcionalidades nos capítulos
respectivos.
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Operações fundamentais do
ShoqBox

24

Operação fundamental Controlos a premir

Ligar/desligar o ShoqBox Prima e mantenha premida a tecla 2;

Selecção de Música/Sintonizador/ Prima VIEW (Ver) para realçar e seleccione
Fonte externa

Entrar/sair do visor de menus Prima MENU

Percorrer e pesquisar 3, 4, 1, 2 para cima, baixo, esquerda, direita

Aceder a diferentes níveis de menu Prima 2 para seguinte e 1 para anterior

Reproduzir músicas Realce a selecção e prima 2;

Interromper a reprodução de músicas Press 2; durante a reprodução

Alterar o volume Prima VOLUME + / –

Avanço rápido numa faixa Prima e mantenha premida a tecla 4

Rebobinar uma faixa Prima e mantenha premida a tecla 3

Reproduzir a faixa seguinte ou a anterior Prima 4 para seguinte e 3 para anterior

Visualize mais informações acerca Prima 2 a partir do ecrã
da faixa



Reprodução de músicas no ShoqBox
No menu de raiz, prima 2 para entrar nas opções de selecção de músicas.

Pode procurar a biblioteca de músicas ShoqBox através das opções que se seguem (veja o
exemplo de ecrã)

Quando encontrar uma música que pretenda reproduzir, certifique-se de que está realçada e
prima 2; .
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Ícones do visor do ShoqBox 

Indicações de nível da bateria
Aviso de bateria fraca: aparece quando a bateria tem pouca energia. Utilize o transformador
de 5V para recarregar/operar o seu ShoqBox, caso contrário o ShoqBox desliga-se no prazo
de um minuto.

Bateria com um terço de carga

Bateria com dois terços de carga

Bateria totalmente carregada
aparece durante o carregamento da bateria

aparece durante o funcionamento alimentado pelo transformador totalmente carregado

26

Modo de música Modo de fonte externa

Despertador Equalizador

< Nível biblioteca/menu anterior disponível > Nível biblioteca/menu seguinte disponível

Opção disponível para seleccionar Opção seleccionada

Repetir 1 Repetir todas

Aleatório Reforço dinâmico de graves seleccionado

O visor do ShoqBox irá utilizar os ícones que se seguem, os quais são explicados na tabela abaixo:



Personalização das definições
1 Prima MENU para as opções do menu. Prima 3 para percorrer para cima ou 4 para

percorrer para baixo até encontrar a opção que pretende. Prima 2 para ir para o nível
seguinte e 1 para o nível anterior de menu.

2 Prima 2 para confirmar a sua selecção assinalando .

3 Prima MENU ou 1 para sair do visor de menus.
As opções para cada definição são apresentadas no visor do ShoqBox.

Negrito significa uma predefinição.

Modo Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4
Predefinição a negrito.

Música Aleatório / RepetirRepetir 

Repetir todas

Repetir Aleatório

Aleatório

Desligado
Repr. info ecrã Mos. faix. seg.

Mostr. núm. faixa

Comum Temporizador Desligado
15 min

30 min
60 min
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Equalizador Rock

HipHop

Jazz

Dança

Funk

Desligado

Definições Visor Luz de fundo 5 seg

10 seg

30 seg

Desligado

Contraste Nível 6 - 1

Protec. ecrã Ap.

30 seg

1 min

2 min

Encerramento automático 30 sec

2 min

5 min

10 min

Relógio Tempo e dia Dia/Hora/Min.

12 / 24 horas 12 horas

24 horas
28
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Idioma English

Français

Italiano

Deutsch

Español

Português 

Nederlands

Svenska

Informações

Repor definições de fábrica Não

Sim

Modo demo Sim

Não.
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Funcionamento detalhado
Modo de música
O dispositivo traz algumas faixas de música. Pode também transferir a sua colecção de músicas
digitais do computador para o dispositivo através do Windows Media Player 10.

Encontra mais informações sobre a transferência de músicas nas secções anteriores do manual.

Depois de ter transferido faixas em MP3/WMA do computador para o ShoqBox, pode aceder às
suas músicas através de 5 modos diferentes no ShoqBox.

1 Prima a opção VIEW (Ver) e seleccione MUSIC (Música) para entrar no modo de música.
2 Prima as teclas de navegação à esquerda do visor para percorrer para cima ou para baixo

para procurar a opção que pretende.
3 Prima a opção 2 para seleccionar uma opção ou para ir para o nível seguinte ou 1 para ir

para o nível anterior da biblioteca.
4 Prima a opção 2; para reproduzir a sua selecção.
5 Irá visualizar o ecrã de reprodução de música
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6 Neste ecrã, pode clicar em 2 para ver mais informações sobre a música, incluindo a música
seguinte que irá ser reproduzida.

Definições do modo de música

É possível alterar a predefinição do ecrã de reprodução de modo a este apresentar o número de
faixas na selecção em vez do título da faixa seguinte.

Clique em
MENU - PLAYSCREEN INFO (Informação do ecrã) -  Show next track (default) (Mostrar faixa
seguinte [Predefinição]) 
ou
MENU - PLAYSCREEN INFO(Informação do ecrã) -  Show track number (Mostrar número da
faixa)
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Modo de fonte externa
Pode utilizar o seu ShoqBox para funcioanr como uma potente mini coluna:

1 Ligue o cabo de áudio fornecido entre a ligação Line In no ShoqBox e a ligação 
Line Out/ / p no equipamento auxiliar.

2. No ShoqBox, prima view (ver) e seleccione line-in (fonte externa) para entrar no modo
Line in.

3. Utilize os controlos do equipamento auxiliar para reproduzir.
4 Ajuste o volume no ShoqBox e no dispositivo.

Se activar o modo Line-in (Fonte externa) sem ligar o equipamento auxiliar, laptop ou outro leitor
de áudio digital irá visualizar a seguinte mensagem de erro.
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Hora e data do ShoqBox
A hora é apresentada utilizando o relógio de 12 horas e de 24 horas. A predefinição é o relógio
de 12 horas.

Terá de definir a hora e a data do relógio antes de poder utilizar as opções do alarme.

1 Em qualquer modo, aceda ao menu: Definições > Relógio > Tempo e dia > ....
2 Realce a opção do menu que predente ajustar.
3 Prima 3 e 4 para ajustar o dia/horas/minutos.

Quando o ShoqBox está ligado à fonte de alimentação de rede, o visor apresenta as horas.

Exemplo de definição 24 horas Exemplo de definição 12 horas

Modo de alarme
Pode utilizar o ShoqBox como despertador. Antes de activar o alarme, certifique-se de que
definiou a correctamente as horas e a data.

Nota: durante o disparo do alarme, o modo actual do ShoqBox (por exemplo música/fonte
externa) será interrompido.

33



1. Para activar o alarme, aceda à opção Alarme a partir do ecrã do menu de raiz

.

2. Seleccione Ligado ou Desligado

3. Se seleccioanr Ligado, será levado para o ecrã de definição principal do alarme.
No ecrã abaixo ilustrado, o alarme está definido para as 10:00 
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Definição da hora do alarme - para utilizadores com as definições 12 hour (12 horas)/AM PM

> > >

Tem de seleccionar a hora, os minutos e AM/PM do alarme separadamente.

Definição da hora do alarme - para utilizadores com as definições 24 hour (24 horas)

> >

Tem de seleccionar a hora e os minutos do alarme separadamente.

Definição da repetição do alarme

>
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Hora Definir Hora do alarme O exemplo no ecrã é 10:00

Repetir Definir Frequência do alarme O exemplo no ecrã é Diariamente

Fonte Definir Som do alarme O exemplo no ecrã é Música

Definição Função Exemplo de ecrã



Pode ajustar as definições para a opção Repeat (Repetir) do seu alarme em conformidade com a
tabela abaixo:

O alarme irá disparar durante 2 minutos na fonte seleccionada e depois entrar no modo "Auto
snooze" (Sonolência auto). O alarme "Auto snooze" permanece activo e volta a disparar em
intervalos de 10 minutos até que o cancele.

Após uma hora, a opção Auto snooze deixa de estar activa.

Definição da fonte do alarme - Música

Pode seleccionar qual o tipo de fonte de música que pretende utilizar para o seu alarme.

Utilize as teclas de navegação à esquerda do visor para seleccionar a fonte do alarme seguindo os
exemplos de ecrãs que se seguem.

Se seleccionar Music (Música), pode seleccionar uma faixa de música específica avançando mais um
nível no menu que se segue a Artists (Artistas)/Albums (Álbuns) (veja os ecrãs 4 e 5 abaixo).
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Diariamente O alarme irá disparar todos os dias

Dias da semana O alarme irá disparar todos os dias entre Segunda e Sexta-feira

Fim-de-semana O alarme irá disparar todos os Sábados e Domingos



Ecrã 1 Ecrã 2 Ecrã 3 Ecrã 4

> > >

Ecrã 5

>
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Definição da fonte do alarme - Sinal sonoro

Pode seleccionar a opção Buzzer (Sinal sonoro) para o alarme.

Utilize as teclas de navegação à esquerda do visor para seleccionar o sinal sonoro seguindo os
exemplos de ecrãs que se seguem.

> >

Sonolência auto do alarme

Quando o alarme dispara, o som emitido dura 2 minutos. Se não premir qualquer tecla durante
este tempo, o ShoqBox assumirá a opção Auto Snooze (Sonolência auto). Durante o modo Auto
Snooze o alarme irá disparar de 10 em 10 minutos durante 2 minutos.

Desactivação da sonolência auto

O modo Auto Snooze irá interromper-se automaticamente ao final de 1 hora.

Desactivação do alarme durante o seu funcionamento

Durante o funcionamento do alarme, premir qualquer tecla irá fazer aparecer a mensagem que se
segue.

Se, de seguida, premir qualquer tecla, o alarme será cancelado.
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Actualização do leitor
O seu leitor é controlado por um programa interno denominado firmware. É possível que novas
versões desse firmware sejam lançadas após a aquisição do leitor.

Um programa de software denominado Philips Device Manager (Gestor de Dispositivo Philips)
irá monitorizar o estado do firmware do leitor e notificá-lo-á se houver novo firmware
disponível. Para isso é necessária uma ligação à Internet.

Instale o Philips Device Manager (Gestor de Dispositivo Philips) a partir do CD fornecido ou
transfira a versão mais recente a partir de www.philips.com/support ou
www.usasupport.philips.com (para os EUA)

De cada vez que ligar o leitor ao computador, o Philips Device Manager (Gestor de Dispositivo
Philips) irá ligar automaticamente à Internet e verificar se há actualizações.
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Verificar manualmente se o seu
firmware está actualizado

1 Ligue o seu leitor ao transformador CA/CC fornecido.

2 Ligue o leitor ao computador.

3 Inicie o Philips Device Manager (Gestor de Dispositivo Philips) a partir de Start (Iniciar) >
Programs (Programas) > Philips Device Manager (Gestor de Dispositivo Philips). Poderá,
alternativamente, iniciar o Philips Device Manager (Gestor de Dispositivo Philips) a partir
do ambiente de trabalho do computador, fazendo um duplo clique no ícone abaixo.

4 Seleccione o seu dispositivo.

5 Clique em Update (Actualizar).
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Resolução de problemas
Depois da transferência não há músicas no meu leitor
Se não consegue localizar as músicas que transferiu para o leitor, verifique o seguinte:
1. Transferiu através do Windows Media Player? Os ficheiros transferidos através de outros

meios apenas serão reconhecidos como ficheiros de dados. Não aparecerão na
biblioteca de músicas do seu leitor nem poderão ser reproduzidos como músicas.

2. As músicas estão em formato MP3 ou WMA? Outros formatos não serão reproduzidos
no leitor.

O meu leitor ShoqBox congelou.
Em casos raros o seu leitor pode "congelar". Basta introduzir um objecto pontiagudo na
aber tura RESET (reinicialização) situada na par te posterior do ShoqBox e premir e manter
premido com o objecto até o dispositivo se desligar. De seguida, prima o botão de
alimentação para reiniciar.
O conteúdo disponível no leitor não será apagado.
Se nada acontecer, volte a carregar a bateria durante pelo menos 4 horas e tente ligar de
novo ou reiniciar. Se isto não sur tir efeito, poderá ter de reparar o leitor através do Philips
Device Manager (Gestor de Dispositivo Philips).

Para reparar o ShoqBox utilizando o Philips Device Manager
1 Ligue o dispositivo ao computador. Inicie o Philips Device Manager a par tir de Start

(Iniciar) > Program (Programa) > Philips Device Manager.
Seleccione o produto no menu pendente.

2 Na janela principal, clique em Repair (Reparar).
Prima OK para confirmar a sua selecção. Ser-lhe-á pedido para desligar o dispositivo do
computador logo que o Philips Device Manager termine de interagir com o dispositivo.

3 Depois de desligar o cabo USB, a restauração do firmware irá iniciar-se automaticamente. O
processo é concluído quando o dispositivo se reinicia e apresenta o ecrã inicial de arranque.
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Durante a reparação todo o conteúdo e músicas serão eliminados!
Deve fazer uma cópia de segurança de todos os ficheiros antes de proceder à
reparação/restauração do dispositivo.



O meu leitor está cheio e eu tenho menos músicas no leitor do que devia
O seu leitor tem uma memória integrada para armazenar as músicas. Verifique o número do
modelo para ver o tamanho actual do disco. Poderá armazenar mais músicas no leitor se guardar
músicas em formato WMA de 64 kbps, com velocidade de transmissão variável.
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Segurança e manutenção
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 objectos no aparelho.
- Não permita que o leitor seja mergulhado em água. Não exponha a tomada do auricular 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 produto num local onde a temperatura esteja sempre entre os 0 e 35º C (32 a 95º F).
- Guarde o produto 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.
- Precauções na utilização dos auriculares (não incluídos com o ShoqBox).
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Segurança da audição

Escute a um volume moderado. Utilizar os auscultadores num volume muito alto pode debilitar a
sua audição. Recomendamos a utilização do auricular Philips (vendido separadamente) para este
produto.

Importante (para modelos com auriculares incluídos):

A Philips garante potência máxima de som de seus aparelhos de áudio apenas mediante utilização
dos auriculares 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 a conduzir um veículo ou a andar de bicicleta, pois poderá
provocar um acidente.
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Informação sobre os direitos de autor
- Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos

fabricantes.
- A duplicação não autorizada de quaisquer gravações transferidas da Internet ou feitas a partir

de CDs de áudio viola a lei sobre os direitos de autor e os acordos internacionais.
- Fazer cópias não autorizadas de material protegido, incluindo programas de computador,

ficheiros, transmissões e gravações, pode infringir os direitos de autor e constituir crime. Este
equipamento não deve ser usado para tais finalidades.

- Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou marcas comerciais registadas
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

IMPORTANTE
Este produto está protegido pelos direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation.
A utilização 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 software 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
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de Conteúdo Seguro da Internet ou de um PC, é enviada 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 armazenado 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 consentimento ou aprovação da
Philips. A Philips não garante que conseguirá transferir, armazenar, aceder, copiar e/ou reproduzir
o Conteúdo Seguro.
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Eliminação do seu antigo produto
O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que
podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo de um caixote de lixo com um círculo e um traço por cima constar
num produto, significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se quanto ao sistema local de recolha diferenciada para produtos eléctricos e
electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos
juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu antigo produto evita potenciais
consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

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.

Modificações
Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade dos utilizadores para
operar este dispositivo.

Este aparelho está de acordo com os requisitos da Comunidade Europeia relativos à interferência
de rádio.
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Dados técnicos
Imagens/Visor Tipo de visor : LCD

Luz de fundo: LED branco super-brilhante
Linha de texto: 5
Resolução: 128 x 96 pixels
Indicação: estado da bateria, hora, alarme, DBB
Idiomas: inglês, francês, espanhol, alemão, holandês, sueco,

finlandês, italinao, português, chinês (simplificado),
chinês (tradicional), japonês, coreano.

Sonora Potência de saída: 2 x 2 W RMS (4 ohms, coluna)
2 x 3 W RMS (16 ohms, auricular)

Amplificador: Amplificador de 2 canais x 2 W de classe D
Tecnologia de aperfeiçoamento sonoro:

Reforço dinâmico de graves (DBB)
Equalizador: 6 bandas
Definições do equalizador: Rock, Pop, Jazz, Hiphop, Classic, Normal
Controlos de volume: Digitais
Relação sinal/ruído: >80 dB (auricular),

>50 dB (coluna)
Resposta em frequência: 20 Hz-20 KHz

Reprodução de áudio Formato de compressão: MP3,WMA
Suporte de etiqueta ID3: título da faixa, nome do artista, nome do

álbum, nome do ficheiro
Taxa de bits MP3: 8 a 320 kbps e VBR
Frequência de amostragem MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 48, 32, 44,1, 48 kHz
Taxa de bits WMA: 5 a 192 kbps
Frequência de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 48, 32, 44,1, 48 kHz
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Arquivo Memória disponível
PSS231 - 1GB** (guarda e reproduz até 500 músicas)

Tipo de memória integrada: NAND Flash

Conectividade entrada CC: 5 V, D = 3,0 mm
Auricular : 3,5 mm

USB+: porta tipo B, 5P, USB 2.0 suportado
Fonte externa : 3,5 mm
(entrada auricular)

Alimentação Tipo de transformador: multitensão (CA: 100-240 V, 50-60 HZ)
Tipo de bateria: bateria recarregável de iões de lítio integrada
Capacidade da bateria: 1600 mAh
Tempo de reprodução a bateria: 18 horas*
Tempo de carga: 4 horas
Bateria substituível: apenas pelo centro de assistência técnica da

Philips

Requisitos de sistema Computador com o Windows® XP (SP1 ou posterior)
Ligação à Internet com o Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior
Unidade de CD-ROM
Porta USB
500 MB de espaço em disco recomendado
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* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento;
eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de
carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.

** 1GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será inferior.
1MB = Um milhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será inferior.
A capacidade total da memória poderá não estar disponível uma vez que será reservada
parte da memória para o leitor.
Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção e codificação de 64 kbps
em WMA ou codificação de 128 Kbps em MP3.

+  A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu sistema operativo e
configuração do sistema.

A PHILIPS reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, a alterações de concepção e de
especificação para melhoria dos produtos.

Todos os direitos reservados.
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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
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
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