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Precisa de ajuda?
Visite  
www.philips.com/welcome.  
Nesse site, você pode acessar um conjunto completo de materiais de suporte, 
como manual do usuário, as últimas atualizações de softwares e respostas às 
perguntas mais freqüentes.
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1 Informações importantes sobre segurança
Manutenção geral
Para evitar danos ou defeitos:

Não o exponha o aparelho a calor excessivo causado pela luz solar •	
direta ou por equipamentos que emitem calor.
Não deixe o aparelho cair nem deixe cair objetos no aparelho.•	
Não mergulhe o aparelho na água. Não exponha o conector do fone de ouvido •	
ou o compartimento da bateria à água, pois isso pode danificar seriamente o aparelho.
Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos, •	
pois eles podem danificar a câmera.
Telefones celulares ativos nas proximidades podem causar interferência.•	
Faça backup dos seus arquivos. Não deixe de guardar uma cópia dos arquivos originais •	
baixados no dispositivo. A Philips não é responsável por qualquer perda de dados 
se o produto for danificado ou não for legível.
Gerencie (transfira, exclua etc.) seus arquivos de música somente com o software •	
de música fornecido para evitar problemas.

Temperaturas operacional e de armazenamento
Opere em um local cuja temperatura esteja sempre entre 0 e 35°C•	
Armazene em um local cuja temperatura esteja sempre entre -20 e 45°C•	
A vida útil da bateria pode ser reduzida em condições de baixa temperatura.•	

Peças/acessórios de reposição
Visite www.philips.com/support para obter peças/acessórios de reposição.

Como ouvir música com segurança
Ouça a um volume moderado.

O uso do fone de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. •	
Este produto pode emitir sons em faixas de decibéis que podem causar perda 
de audição em pessoas, mesmo que expostas por menos de um minuto. As faixas 
de decibéis mais altas são oferecidas para pessoas que apresentam perda auditiva.
É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o “nível de •	
conforto” da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um 
período prolongado, o volume que parece “normal” pode, na verdade, ser alto e prejudicial 
à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua 
audição se adapte e mantenha-o assim.

Para estabelecer um nível de volume seguro:
Ajuste o controle de volume para um nível baixo.•	
Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção.•	
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Ouvir músicas por períodos consideráveis de tempo:
A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente “seguros”, •	
também pode causar perda auditiva.
Certifique-se de usar controladamente o equipamento e de fazer pausas freqüentes.•	

Observe as seguintes diretrizes quando usar os fones de ouvido.
Use volumes moderados quando ouvir por períodos consideráveis de tempo.•	
Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando.•	
Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir os sons ao seu redor.•	
Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações •	
de perigo em potencial.
Não use o fone de ouvido enquanto estiver dirigindo um veículo motorizado, andando de •	
bicicleta, skate etc. Isso pode levar perigo ao tráfego, além de ser ilegal em muitos locais.

Importante (para modelos com fone de ouvido incluído):
A Philips garante potência máxima de som de seus aparelhos de áudio apenas mediante 
utilização do fone de ouvido original fornecido, 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.

Informações sobre direitos autorais
Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais de suas respectivas 
empresas e organizações.

A distribuição não autorizada de gravações baixadas da Internet ou feitas usando-se 
CDs de áudio é uma violação da lei de direitos autorais e de tratados internacionais.

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo 
programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar 
uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser 
usado para tais propósitos.

Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais registradas 
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Registro de dados
A Philips está empenhada em melhorar a qualidade de seus produtos e em aprimorar 
a experiência de usuário da Philips. Para entender o perfil de utilização deste dispositivo, ele 
registra algumas informações/dados na região de memória não volátil. Esses dados são usados para 
identificar e detectar falhas ou problemas que você, usuário, pode ter ao usar o dispositivo. Os 
dados armazenados, por exemplo, são a duração da reprodução no modo de música ou no modo 
sintonizador, quantas vezes a bateria ficou descarregada etc. Os dados armazenados não revelam 
o conteúdo ou a mídia usada no dispositivo ou a origem dos downloads. Os dados armazenados 
no dispositivo serão recuperados e usados SOMENTE se o usuário encaminhar o dispositivo 
para a assistência técnica autorizada para simplificar a detecção e a prevenção de erros. Os dados 
armazenados devem ser imediatamente disponibilizados para o usuário mediante sua solicitação.
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Descarte do seu produto antigo e da bateria 
integrada
Todos os nossos produtos são projetados e fabricados com materiais e componentes de alta 
qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

O símbolo de lata de lixo riscada em um produto significa que o produto se 
enquadra na Diretiva européia 2002/96/EC. Este símbolo também pode ser usado 
com um símbolo químico, que significa que o produto está em conformidade com a 
diretiva ambiental da substância química.

Nunca descarte seu produto com o lixo doméstico. Informe-se ou pergunte ao revendedor 
sobre as regulamentações locais para reciclagem segura para o meio ambiente. O descarte 
correto de seu produto antigo ajuda a impedir possíveis conseqüências negativas para o meio 
ambiente e para a saúde humana.

O produto contém uma bateria recarregável interna que se enquadra na Diretiva 
européia 2006/66/EC e que não pode ser descartada com o lixo doméstico 
convencional. 

Para proteger a funcionalidade e a segurança do seu produto, leve sempre o produto até um 
ponto de coleta oficial ou centro de assistência técnica onde um profissional poderá remover 
/ substituir a bateria conforme o mostrado:

a  b  c  d  e

Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto 
ajudará a impedir conseqüências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Modificações
Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário 
para operar este dispositivo.



Aviso para os EUA
Nota:

Este equipamento foi testado e cumpre os limites para um dispositivo 
digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas da FCC. 
Esses limites têm por objetivo fornecer uma proteção adequada contra 
interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento 
gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for 
instalado e usado de acordo com o manual de instruções, poderá 
provocar interferência prejudicial às comunicações via rádio.

No entanto, não há garantia de que tal interferência não venha a ocorrer em determinadas 
instalações. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou 
televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, o usuário 
deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

Reposicione a antena receptora. -
Aumente a distância entre o equipamento e o receptor. -
Conectar o equipamento a outra tomada, ligada a uma fase diferente  -
da que alimenta o receptor.
Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda. -

Aviso para o Canadá
Este equipamento digital da Classe B está em conformidade com a ICES-003 do Canadá.
Este aparelho está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC e com 
a 21 CFR 1040.10. A operação está sujeita a estas duas condições:

Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e•	
Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência •	
que possa causar operação indesejada.

Aviso para a União Européia
Este produto está em conformidade com os requisitos da União Européia para interferência 
na radiofreqüência.
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2 Seu novo aparelho
Com seu aparelho recém-adquirido, você pode:

reproduzir MP3 e WMA•	
reproduzir rádio FM•	 1

gravar rádio FM•	 1

gravar com o microfone embutido•	

2.1  Conteúdo da caixa
Os seguintes acessórios acompanham o aparelho: 

2.2 Registrar o produto
Recomendamos que você registre seu produto para obter acesso a atualizações gratuitas. 
Para registrar seu produto, faça logon em www.philips.com/welcome para que possamos 
informá-lo assim que novas atualizações estiverem disponíveis.

Leitor Fones de ouvido Cabo USB

Philips GoGear audio player

1

2

3

4

Install

Connect
and charge

Transfer

Enjoy

Quick start guide
Quick start guide 1

Guide de démarrage rapide 13

Guía de inicio rápido 25

Kurzbedienungsanleitung 37

Handleiding voor snel gebruik 49

Guida di riferimento rapido 61

Snabbstartsinstruktioner 73

Быстрый запуск 85

Przewodni szybkiego startu 97

109Hızlı Başlama Kılavuzu

IT

SV

RU

PL

TR

EN

FR

ES

DE

NL

SA1915 SA1918
SA1925 SA1926
SA1927 SA1928
SA1929 SA1945
SA1946 SA1947
SA1948 SA1949

Guia de início 
rápido

1 Rádio: este recurso só está disponível em algumas regiões. 
Gravação de rádio FM: este recurso só está disponível em algumas regiões.
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A p Conector do fone de ouvido
B MIC Microfone
C O Retornar um nível (mantenha pressionado para retornar ao menu raiz)
D z / 2; Liga/desliga 

Reproduzir/gravar/pausar 
Confirmar seleção

E  Controle  Mantenha pressionado o controle deslizante para travar/destravar
 deslizante  todas as teclas (exceto + / -)
F REDEFINIR
G  Conector USB com tampa de proteção
H 1 Retroceder (mantenha pressionado para efetuar um retrocesso rápido)
 2 Avançar (mantenha pressionado para efetuar um avanço rápido)
 +/- Nos menus: role para cima/para baixo 

(mantenha pressionado para efetuar uma rolagem rápida) 
Na tela de reprodução: aumentar/diminuir o volume 
(mantenha pressionado para aumentar/diminuir o volume rapidamente)

3 Introdução
3.1 Visão geral de controles e conexões

B

F

C

D

E

A

H

G



3.3 Instalar
Requisitos do sistema:

Windows 2000, XP ou Vista•	
Processador Pentium III 800 MHz ou superior•	
128 MB de RAM•	
500 MB de espaço no disco rígido•	
Conexão com a Internet (preferível)•	
Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior•	
Porta USB•	

Conecte o miniplugue USB do cabo fornecido ao aparelho.1  

Conecte o plugue USB padrão do cabo fornecido ao PC.2  

Na janela exibida, selecione 3  Install Philips Device Manager.

Siga as instruções na tela para efetuar a instalação do 4  Philips Device Manager.

Se a janela não for exibida automaticamente:

Selecione 1  Meu Computador (Windows XP / Windows 2000) / Computador 
(Windows Vista).

Clique com o botão direito do mouse em 2  Philips GoGear SA19XX.

Selecione 3  Install Philips Device Manager.

Siga as instruções na tela para efetuar a instalação do 4  Philips Device Manager.

Menu Para
 Música Reproduzir faixas de música digitais
 Rádio1 Ouvir rádio FM
 Gravação Criar ou ouvir gravações
 Visualizar pasta Exibir arquivos em pastas
 Definições Personalizar as definições do aparelho

3.2 Menu principal

1 Rádio: este recurso só está disponível em algumas regiões.

7
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3.4.2 Indicação de nível de bateria
Os níveis de energia aproximados da bateria são indicados da seguinte maneira:

2 Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A vida útil da bateria 
e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e os ajustes.

3.4 Conectar e carregar
Quando você conecta o aparelho ao PC, ele é automaticamente carregado.

3.4.1 Usar o cabo USB fornecido
Antes de usar o aparelho pela primeira vez, carregue-o por pelo menos 5 horas.1  

A bateria > 2 obtém 100% de carga após 4 horas e 80% de carga após duas horas.

  

Conecte o cabo USB fornecido à miniporta USB na parte inferior do aparelho 2  
e a outra extremidade ao PC.

O aparelho iniciará o carregamento assim que for conectado ao PC. >

 Nota: o aparelho estará totalmente carregado quando a animação do carregamento 
parar e o ícone  aparecer. O aparelho totalmente carregado permite até 28 horas2 
de reprodução de músicas.

 Nota: quando as baterias estiverem quase cheias, o indicador de bateria fraca  
piscará. O aparelho salva todos os ajustes e gravações não concluídas e é desligado 
em menos de 60 segundos.

 
Cheio

 
2/3 de carga

 
50% de carga

 
Baixo

 
Descarregado



9

Objetivo Ação
Retornar ao menu anterior Pressione O
Retornar ao menu principal Pressione e mantenha pressionado O
Navegar pelos menus Pressione 2; ou O
Rolar por uma lista Pressione + ou -
Selecionar uma opção Pressione 2;

 Dica: se o aparelho estiver ocioso e nenhum botão for pressionado em até 10 minutos, 
ele será desligado automaticamente.

3.5 Transferir
O aparelho aparece como um dispositivo de armazenamento em massa USB 
no Windows Explorer. Você pode organizar arquivos e transferir músicas 
para o seu aparelho durante a conexão USB. 
1 Clique para selecionar uma ou mais músicas e fazer a transferência entre 

o aparelho e o computador.
2 Use as ações de arrastar e soltar para concluir a transferência.

 Dica Para transferir CDs de música para o aparelho, use um software, como o 
Windows Media Player, para copiar (converter) as músicas do CD em arquivos MP3/WMA. 
Copie os arquivos para o aparelho de áudio digital usando o Windows Explorer. Versões 
gratuitas desses programas podem ser baixadas da internet.

3.5.1 Desconectar o aparelho com segurança
Feche todos os aplicativos ativos que estejam funcionando com o aparelho.1  
Remova o aparelho com segurança clicando em 2   na bandeja de tarefas exibida no PC.

3.6 Aproveitar
3.6.1 Ligar e desligar
Para ligar, pressione o z/2; até que o display exiba o logotipo da Philips.
Para desligar, pressione e mantenha pressionado z/2; até que o display exiba ‘Bye’.

3.6.2 Navegar pelo menu
Seu aparelho tem um sistema de navegação intuitiva no menu para guiá-lo nas várias 
configurações e operações.

3.6.3 Controle deslizante de travamento
O aparelho dispõe de um controle deslizante de travamento para evitar operação acidental.

Para travar os botões durante a reprodução, mova o controle deslizante até a posição 1  .

Todos os botões, exceto  > +/-, são travados e o display exibe .
Para destravar novamente os botões, mova o controle deslizante até a posição 2  .
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4 Operação detalhada
4.1 Modo de música (também modo de reprodução para gravações)

O aparelho suporta os formatos MP3 e WMA.

4.1.1 Controle
O aparelho oferece as seguintes opções no modo de música:
Objetivo Ação
Reproduzir/pausar música Pressione 2;

Ir para o próximo arquivo de áudio Pressione 2
Retornar ao arquivo de áudio anterior Pressione 1
Avançar Pressione e mantenha pressionado 2
Avançar rapidamente Pressione e mantenha pressionado 1
Retornar ao menu de navegação Execute um pressionamento longo/curto O
Aumentar o volume Pressione +
Diminuir o volume Pressione -
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Pressione 2  + ou - para percorrer a lista.

Pressione 3  2; para selecionar ou O para retornar ao nível anterior.

Pressione 4  2; para reproduzir.

4.1.3 Limitar o volume
Sons altos ouvidos por um tempo maior podem ser prejudiciais ao ouvinte. Você pode 
ajustar o volume do aparelho de acordo com suas preferências:

No menu principal, selecione 1  Definições > Definições de som > Limite de volume > 
Definir.

Pressione 2  + ou - para ajustar o volume.

Pressione 3  2; para ajustar.

 

Quando você define um limite de volume, não pode mais excedê-lo, mesmo se pressionar  >
o botão +.

 Para habilitar o volume máximo novamente, defina o limite de volume de volta 
ao valor máximo ou desative-o, selecione Definições > Definições de som > 
Limite de volume > Desligado.

4.1.2 Localizar músicas

1

No menu principal, selecione 1   para entrar no modo de música. 
O aparelho oferece as seguintes opções de menu:

 Nota: este aparelho não suporta músicas em WMA protegidas contra cópia 
(Digital Rights Management – DRM) compradas na Internet.

Todas as 
músicas

Alphabetically listed tracks

Artistas Alphabetically listed artists Alphabetically listed albums Tracks listed 
in album order

Álbums Alphabetically listed albums Tracks listed in album order
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4.2 Audiolivros
O SA19 suporta livros em formato de áudio. O uso desse recurso requer o download do 
AudibleManager em www.audible.com. Com o AudibleManager, você pode gerenciar o 
conteúdo digital dos seus audiolivros.

Visite www.audible.com/gogear e registre-se. As instruções na tela o orientarão durante o 
processo de download do software AudibleManager.

4.2.1 Adicionar audiolivros ao SA19
 Importante o SA19 suporta os formatos de audiolivro  e .

No computador, inicie o 1  AudibleManager.

Siga as instruções online para baixar os audiolivros no formato 2   ou .

Siga as instruções do 3  AudibleManager na tela para ativar o SA19 para os seus 
audiolivros. 

Siga as instruções do 4  AudibleManager na tela para transferir seus audiolivros para o 
SA19.

 Nota O SA19 só pode reproduzir audiolivros para os quais esteja ativo.

4.2.2 Controles de audiolivros
O SA19 oferece os seguintes controles de modo de audiolivro:

Meta Ação
Reproduzir/Pausar Pressione 2;

Avançar para o início de uma nova seção/capítulo Pressione 2
Voltar para o início da seção/capítulo atual Pressione 1
Avançar rapidamente pelo audiolivro Pressione e segure 2
Retroceder rapidamente pelo audiolivro Pressione e segure 1
Voltar para o menu de navegação Pressione O
Aumentar/diminuir o volume Pressione – VOL +

 Dica Você pode reiniciar a reprodução de audiolivros após interrompê-la (consulte a 
seção Reiniciar a reprodução neste manual do usuário).
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4.2.3 Selecionar audiolivro pelo título do livro
No menu principal, selecione 1   para entrar no modo de música.

Pressione 2  + ou – e 2; para selecionar [Audiolivros].

Pressione 3  + ou – para selecionar um título e 2; para reproduzi-lo.

Para sair, pressione  > O.
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1

No menu Rádio 1  , selecione Sintonia Automática.

O rádio sintoniza automaticamente estações de rádio e salva as freqüências   >
em pré-sintonizações. 
O rádio pode armazenar até 20 estações de rádios em pré-sintonizações.

 Para interromper a sintonia automática, pressione O. 
Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado O.

4.3.2 Reproduzir uma estação de rádio pré-sintonizada
No menu Rádio 1  , selecione Pré-programação.

Pressione 2  +/- para selecionar uma pré-sintonização e 2; para iniciar a reprodução.

 

Pressione 3  1/2 para ir para outra pré-sintonização. 
Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado O.

4.3.3 Sintonia manual de uma estação de rádio
No menu Rádio 1  , selecione Sintonia Manual.

A tela de reprodução é exibida. >

Para sintonizar a freqüência, pressione rapidamente 2  1/2.

Para pesquisar o próximo sinal mais forte, pressione e mantenha pressionado 3  1/2. 
Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado O.

4.3 Rádio1 
No menu principal, selecione  para entrar no modo de rádio.

Conectar os fones de ouvido

O fone de ouvido fornecido serve como antena de rádio. Certifique-se de conectar 
corretamente o fone de ouvido para obter uma recepção ideal.

4.3.1 Sintonizar automaticamente estações de rádio:

 Nota: a função de sintonia automática substitui as pré-sintonizações existentes.

1 Rádio: este recurso só está disponível em algumas regiões.
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4.3.4 Salvar uma nova freqüência em uma pré-sintonização
Sintonize a nova freqüência que deseja salvar.1  

Pressione 2  2; para acessar a tela de pré-sintonização.

Pressione 3  +/- para selecionar e 2; para salvar. 
Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado O.

4.3.5 Gravar uma rádio FM1 quando o rádio estiver ativo:
Pressione 1  O uma ou mais vezes para acessar o menu Rádio .

Selecione 2  Start FM Recording.

Pressione 3  2; para iniciar a gravação. 
Para interromper a gravação, pressione O.

Pressione 4  2; para salvar a gravação.

Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado 5  O.

4.3.6 Gravar rádio FM1 quando o rádio não estiver ativo:
No menu Rádio 1  , selecione Start FM recording.

Pressione 2  1 / 2 para selecionar a estação FM.

Pressione 3  2; para iniciar a gravação. 
Para interromper a gravação, pressione O.

Pressione 4  2; para salvar a gravação.

Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado 5  O.

1 Gravação de rádio FM: este recurso só está disponível em algumas regiões.



4.4.1 Reproduzir gravações
No menu principal, selecione  > Recording library > Voz ou FM radio1.

Selecione a gravação que deseja ouvir.1  

Pressione 2  2; para confirmar.

4.4.2 Excluir gravação
Use o computador para excluir gravações no computador.

Conecte o aparelho ao computador.1  

Selecione o aparelho no 2  Windows Explorer.

Selecione 3  Gravação > Voz ou FM radio1.

Selecione os arquivos que deseja excluir e pressione 4  Delete no computador.

4.4.3 Carregar gravações para o computador
Conecte o aparelho ao computador.1  

Selecione o aparelho no 2  Windows Explorer.

Selecione 3  Gravação > Voz ou FM radio1.

Copie as gravações e cole-as no local desejado no computador.4  
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4.4 Gravações
Você pode gravar áudio com o aparelho. A seção Visão geral de controles 
e conexões mostra onde está o microfone. 

No menu principal, selecione 1   > Start voice recording.

 

O aparelho grava e exibe o display de gravação. >

Pressione 2  2; para pausar.

Pressione 3  O para interromper a gravação.

Pressione 4  2; para salvar a gravação ou pressione O para cancelar.

As gravações serão salvas no aparelho. (Formato de arquivo: VOICEXXX.WAV,   >
em que XXX é o número da gravação gerado automaticamente.)

Você pode encontrar esse arquivo em5   > Recording library > Voz ou FM radio1.

 Nota: para gravar uma rádio FM, consulte a seção Rádio.

1 Gravação de rádio FM: este recurso só está disponível em algumas regiões.
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4.5 Definições
Você pode definir preferências em seu aparelho para atender às suas necessidades.

1

Pressione 1  O e selecione .

Pressione 2  3 ou 4 para selecionar uma opção.

Pressione 3  2; para ir para o próximo nível ou O para retornar ao nível anterior.

Pressione 4  2; para confirmar sua seleção.

Pressione 5  O para sair do menu Definições

No menu Definições, as seguintes opções estão disponíveis:

Configurações Outras opções
Modo de reprodução Desligar / Repetir 1 / Repetir tudo / Tudo aleatório / 

Repetir e reprodução aleatória
Definições de som Equalizador Desligar / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / 

Clássica / Techno
Limite de Volume Desligado/Definir

Idioma Inglês / Alemão / Espanhol / Francês / Italiano / Húngaro / Holandês / 
Norueguês / Polonês / Português / Português do Brasil / Russo / 
Finlandês / Sueco/ Turco/ Tcheco / Eslovaco / Chinês Simplificado / 
Chinês Tradicional / Japonês / Coreano / Tailandês

Tempo da luz de fundo 10 segundos / 30 segundos / 60 segundos / Sempre ligado
Informações Uso da memória/versão de firmware
Configurações de fábrica Restaurar configurações de fábrica

4.6 Use o aparelho para armazenar  
e transportar arquivos de dados

Você pode usar o aparelho para armazenar e transportar arquivos de dados 
por meio do Windows Explorer.
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5 Atualizar o aparelho
O aparelho é controlado por um programa interno chamado firmware. 
Novas versões do firmware podem ser lançadas após a aquisição do aparelho.

Um software chamado Philips Device Manager verifica atualizações do firmware 
disponíveis na Internet.

Instale o Philips Device Manager usando o aparelho ou baixe a versão mais recente 
em www.philips.com/support.

5.1 Verificar manualmente o status do software
Verifique se você está conectado à Internet.1  

Conecte o aparelho ao computador.2  

Para iniciar o 3  Philips Device Manager no computador, clique em Iniciar > Programas > 
Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager. 

Clique em 4  Update (Atualizar).

 

54
3

O  > Philips SA19XX Device Manager verifica se há atualizações e instala 
o novo firmware, se disponível na Internet.

Quando o display exibir 5  Update completed, clique em OK.

Desconecte o aparelho do computador.6  

O display mostrará  > Updating firmware. 
O aparelho será reiniciado automaticamente após a atualização do firmware. 
O aparelho está pronto para ser usado novamente.
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6 Dados técnicos
Alimentação

Fonte de alimentação •	
Bateria interna recarregável 
de íon de lítio de 310 mAh2

Display
LCD com luz de fundo branca, •	
128 x 48 pixels

Som
Separação de canais: 40 dB•	
Ajustes do equalizador: •	
Desligar /Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / 
Clássica / Techno 
Resposta de freqüência (80-18.000 Hz)•	
Relação sinal-ruído: > 80 dB•	
Potência de saída (RMS): 2x3 mW•	

Reprodução de áudio
Formato de compactação: MP3 (8-320kps •	
e VBR, Taxas de amostragem: 8, 11,025, 
16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz), WMA  
(32-192 kbps, Taxas de amostragem: 
8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
Tempo de reprodução: 28 horas•	 2

Suporte a Tag ID3•	
Gravação

Captura de áudio: microfone •	
embutido (mono)
Rádio FM•	 1

Mídia de armazenamento
Capacidade da memória interna: •	
SA191x 1GB NAND Flash3 
SA192x 2GB NAND Flash3 
SA194x 4GB NAND Flash3

Conectividade
Entrada de 3,5 mm para fone de ouvido, •	
USB 2.04

Transferência de músicas
Arrastar e soltar no Windows Explorer•	

Transferência de dados
Pelo Windows Explorer•	

Requisitos de sistema
Windows® 2000, XP ou Vista•	
Processador Pentium III 800 MHz •	
ou superior
128 MB de RAM•	
500 MB de espaço no disco rígido•	
Conexão com a Internet•	
Microsoft Internet Explorer 6.0 •	
ou superior
Placa de vídeo•	
Placa de som•	
Porta USB•	
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1 Gravação de rádio FM: este recurso só está disponível em algumas regiões.
2 Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A vida útil da 

bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e os ajustes.
3 1 MB = 1 milhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será menor. 

1GB = 1 bilhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será menor. 
Não é possível contar com a capacidade de memória total porque parte da memória 
é reservada para o aparelho. 
Capacidade de armazenamento baseada em 4 minutos por música e 64 kbps 
de codificação WMA.

4 A velocidade real da transferência pode variar de acordo com o sistema operacional 
e com a configuração do software.
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Se nada acontecer, recarregue a bateria por pelo menos 4 horas e tente religar 2  
ou reinicializar. Caso não funcione, você terá de efetuar o reparo do aparelho usando 
o Philips Device Manager.

Não há som.
Verifique se o fone de ouvido está totalmente conectado à sua respectiva tomada.

 Nota: o conteúdo do aparelho não será apagado.

O aparelho não liga.
Talvez você não tenha mantido pressionado •	 2; por tempo suficiente. Pressione 
e mantenha pressionado 2; até a tela de boas-vindas da Philips aparecer no display.
A bateria do dispositivo pode estar descarregada devido a um longo período •	
de não utilização. Recarregue o aparelho

Se nenhum desses procedimentos resolver, talvez seja necessário 
usar o Device Manager para recuperar o aparelho:

No PC, inicie o 1  Philips Device Manager em Iniciar > Programas > 
Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager.
Pressione e mantenha pressionado o botão 2  O enquanto conecta o aparelho ao PC. 
Continue pressionando o botão até que o 3  Philips Device Manager confirme 
que o aparelho entrou no modo de recuperação.
Clique no botão 4  repair e siga as instruções fornecidas pelo Device Manager.
Após o reparo do aparelho, desconecte-o do PC e reinicie-o.5  

Não há nenhuma música no aparelho após a transferência.
As músicas estão no formato MP3 ou WMA?
Outros formatos não serão reproduzidos no aparelho.

O aparelho congela.
Mesmo que improvável, caso o aparelho congele, não se preocupe. Insira um pequeno 1  
alfinete ou um objeto fino no orifício de reinicialização localizado na lateral esquerda 
do aparelho. Pressione continuamente até o aparelho desligar.

7 Perguntas freqüentes
Se você tiver problemas com o aparelho, verifique as informações listadas na próxima 
seção. Verifique também nosso documento de perguntas freqüentes (FAQs) em  
www.philips.com/support para obter mais ajuda e outras dicas para solução de problemas.

Consulte o revendedor ou uma assistência técnica caso essas dicas não o ajudem 
a solucionar o problema.

 Aviso: nunca tente consertar você mesmo o aparelho, pois isso invalidará a garantia.
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Algumas músicas não são exibidas nem reproduzidas no aparelho.
Este aparelho não suporta músicas em WMA protegidas contra cópia (DRM) compradas •	
em lojas online. Apenas arquivos WMA desprotegidos podem ser reproduzidos pelo 
aparelho. A música está em um formato não suportado pelo aparelho. Somente MP3 
e WMA são suportados.

O arquivo de áudio pode estar danificado. Primeiro, tente reproduzir o arquivo no PC. •	
Caso não consiga, copie novamente a música.
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A PHILIPS reserva-se o direito de efetuar alterações de design e especificação 
para aperfeiçoamento do produto sem aviso prévio.
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“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior
a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”

“Proteja sua audição, ouça com consciência”

Os ruídos abaixo podem ser perigosos 
em caso de exposição constante

90 Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão,
cortador de grama

100 Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira
pneumática

120 Show de banda de rock em frente às caixas
acústicas, trovão

140 Tiro de arma de fogo, avião a jato

180 Lançamento de foguete

Nível de 
Decibéis Exemplos

30 Biblioteca silenciosa, sussurros leves

40 Sala de estar, refrigerador, quarto longe do
trânsito

50 Trânsito leve, conversação normal, escritório
silencioso 

60 Ar condicionado a uma distância de 6 m,
máquina de costura 

70 Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante
ruidoso 

80 Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme
de despertador a uma distância de 60 cm

Document1  2006-12-14  21:43  Page 1



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips 
Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários 
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Todos os direitos reservados.
www.philips.com

Impresso na China
SA19_00_UM_V2.2

wk9314


	1	Informações importantes sobre segurança
	2	Seu novo aparelho
	2.1	 Conteúdo da caixa
	2.2	Registrar o produto

	3	Introdução
	3.1	Visão geral de controles e conexões
	3.2	Menu principal
	3.3	Instalar
	3.4	Conectar e carregar
	3.4.1	Usar o cabo USB fornecido
	3.4.2	Indicação de nível de bateria

	3.5	Transferir
	3.5.1	Desconectar o aparelho com segurança

	3.6	Aproveitar
	3.6.1	Ligar e desligar
	3.6.2	Navegar pelo menu
	3.6.3	Controle deslizante de travamento


	4	Operação detalhada
	4.1	Modo de música (também modo de reprodução para gravações)
	4.1.1	Controle
	4.1.2	Localizar músicas
	4.1.3	Limitar o volume

	4.2	Audiolivros
	4.2.1	Adicionar audiolivros ao SA19
	4.2.2	Controles de audiolivros
	4.2.3	Selecionar audiolivro pelo título do livro

	4.3	Rádio1 
	4.3.1	Sintonizar automaticamente estações de rádio:
	4.3.2	Reproduzir uma estação de rádio pré-sintonizada
	4.3.3	Sintonia manual de uma estação de rádio
	4.3.4	Salvar uma nova freqüência em uma pré-sintonização
	4.3.5	Gravar uma rádio FM1 quando o rádio estiver ativo:
	4.3.6	Gravar rádio FM1 quando o rádio não estiver ativo:

	4.4	Gravações
	4.4.1	Reproduzir gravações
	4.4.2	Excluir gravação
	4.4.3	Carregar gravações para o computador

	4.5	Definições
	4.6	Use o aparelho para armazenar e transportar arquivos de dados

	5	Atualizar o aparelho
	5.1	Verificar manualmente o status do software

	6	Dados técnicos
	7	Perguntas freqüentes



