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Eliminação do seu produto antigo e da bateria 
integrada
Todos os nossos produtos são concebidos e fabricados com materiais e componentes de alta 
qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

O símbolo com um latão cruzado num produto significa que o produto está sujeito à 
Directiva Europeia 2002/96/CE. Este símbolo também pode ser utilizado em 
combinação com um símbolo químico, o que significa que o produto cumpre a 
directiva ambiental para essa substância química.

Nunca elimine o seu produto com o lixo doméstico comum. Informe-se ou solicite ao seu 
representante informações acerca dos regulamentos de reciclagem segura para o meio 
ambiente. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências 
nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O seu produto também contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela 
Directiva Europeia 2006/66/CE, que não pode ser eliminada com o lixo doméstico 
comum.

Para salvaguardar a funcionalidade e segurança do seu produto, leve sempre o seu produto 
a um ponto de recolha oficial ou centro de serviço onde um profissional possa substituir / 
remover a bateria da forma apresentada:

Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a 
eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana







3.3 Software de instalação
O Leitor de Áudio Digital contém o software seguinte:
 Gestor de Dispositivo Philips (ajuda-o a obter actualizações do software para o Leitor 
               Áudio Digital)

Os ficheiros seguintes são carregados no GoGear SA012

Guia de Iniciação Rápida 
 Manual do Utilizador 
 Perguntas Frequentes
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1 No menu Rádio , seleccione Sintonização automática.

> O rádio sintoniza automaticamente as estações de rádio e guarda as frequências em
estações pré-programadas.

O rádio pode armazenar até 20 estações de rádio pré-programadas.
Para interromper a sintonização automática, prima .
Para sair do rádio, prima demoradamente .

4.2.2 Reproduzir uma estação de rádio pré-programada e
sintonizar uma estação

1 No menu Rádio , seleccione Pré-programação.

2 Prima 3/4 para seleccionar uma estação pré-programada, 2; para iniciar a reprodução.

3 Prima 3/4 para mudar para outra estação pré-programada.
Para sair do rádio, prima demoradamente .

4.2.3 Sintonizar manualmente uma estação de rádio
1 No menu Rádio , seleccione Sintonização manual.

> É exibido o ecrã de reprodução.

2 Para sintonizar a frequência com maior precisão, prima rapidamente 3/4.

3 Para procurar o sinal mais forte seguinte, prima demoradamente 3/4.
Para sair do rádio, prima demoradamente .

1

Nota A função Sintonização automática sobrepõe as estações pré-programadas.

4.2 Rádio
No menu principal, seleccione para aceder ao modo de rádio.

Ligar os auriculares 

Os auriculares fornecidos servem como antena de rádio. Certifique-se de que os auriculares
estão devidamente ligados para uma óptima recepção.

4.2.1 Sintonização automática
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4.2.4 Guardar uma nova frequência numa estação pré-
programada

1 Sintonize a nova frequência que pretende guardar.

2 Prima 2; para aceder ao ecrã de pré-programações.

3 Prima 3/4 para seleccionar e 2; para guardar.
Para sair do rádio, prima demoradamente .

4.2.5 Gravar conteúdos de uma estação FM durante a
reprodução de rádio1

1 Prima uma ou mais vezes para aceder ao menu Rádio.

2 Escolha Iniciar gravação FM.

3 Prima 2; para iniciar a gravação.
Para parar a gravação, prima .

4 Prima 2; para guardar a gravação.

5 Para sair do rádio, prima demoradamente .

4.2.6 Gravar conteúdos de uma estação FM com a opção de
rádio desligada1

1 No menu Rádio , seleccione Start FM Recording (Iniciar gravação FM).

2 Prima 3/4 para seleccionar o canal FM.

3 Prima 2; para iniciar a gravação.
Para parar a gravação, prima .

4 Prima 2; para guardar a gravação.

5 Para sair do rádio, prima demoradamente .

1 Gravar rádio FM: Esta função apenas está disponível em algumas regiões.
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4.3 

4.3.1

4.3.2

4.3.3
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Idioma: Inglês / Francês / Espanhol / Alemão / Holandês / Italiano / Português 
/ Sueco / Polaco / Norueguês / Russo / Turco / Português (Brasil) / 

Japonês / Coreano / Checo / Eslovaco / Tailandês

4.5

4.4
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6 Dados técnicos
Imagem/Ecrã
• Luz de fundo
• Linhas de texto: 3
• Resolução: 128 x 48
• Tipo: LCD

Som
• Resposta de frequência: 80 - 18 000 Hz
• Definições do equalizador: Funk, Hip Hop, 
  Jazz, Rock, Techno, Clássica
• Rácio sinal/ruído: > 80 dB
• Separação de canal: 32 dB
• Potência de saída (Valor eficaz): 2 × 3 mW

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WAV, WMA
• Taxas transferência de bits MP3: 8-320 kbps e
   VBR
• Suporta etiquetas ID3: Música, artista, álbum
• Taxas transferência de bits WMA: 64-320 
  kbps
• Taxas transferência de amostra WMA: 8, 
  11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
• Taxas transferência de amostra MP3: 16, 32, 
  44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz

Armazenamento
• Tipo de memória incluída: NAND Flash
• Capacidade de memória incluída: 
  2GB/4GB/8GB1

• Compatível com classe de armazenamento 
  em massa
• Capacidade de memória de música, MP3: Até
  450 faixas*

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 2.02

Comodidade
• Função: Bloqueio do teclado

• Indicação de carregamento de bateria: Na 
  interface do utilizador
• Controlo de Volume
• Software actualizável
• Indicação de bateria fraca

Acessórios
• Auriculares: AY3831

Software
• Gestor de dispositivo para restaurar e actualizar

Especificações Verdes
• Produto soldado Sem chumbo

Requisitos do sistema
• SO PC: Windows 2000 / XP / Vista
• Ligação à internet: Sim (para acesso a documen
  tos de apoio actualizados, manuais, actualizações
  futuras do próprio software e do software para
  o PC)
• USB: Porta USB livre

Potência
• Capacidade da bateria3: 150 mAh
• Tipo de bateria: Polímero LI
• Tempo de reprodução com a bateria interna:   
   Até 10 horas
• Recarregável: Sim, via USB

Dimensões
• Dimensões de produto (L×P×A): 91 x 29 x 
  14mm
• Peso do produto: 0,029 kg
• Tipo de embalagem: Clamshell

Captura de áudio
• Formato de ficheiro de áudio: MP3
• Microfone inserido: mono
• Gravação de voz



1. 1MB = 1 milhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será menor.
1GB = 1 bilião de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será menor.
A capacidade total de memória pode não estar disponível à medida que alguma memória for 
reservada para o leitor. 
Capacidade de armazenagem baseada em 4 minutos por música e codificação WMA de 64kbps.

2. A velocidade de transferência actual pode variar baseada no sistema operativo e configuração 
de software.

3. A vida da bateria varia dependendo no uso e definições.
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As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso. 
As marcas comerciais são propriedade da  
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos proprietários 
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Todos os direitos reservados.
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