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Parabéns pela sua compra e bemvindo à Philips! Para tirar máximo
partido da assistência oferecida pela
Philips, registe o seu produto em:
www.philips.com/welcome.
Leitor áudio digital

SA1948 SA1949
SA1949

Precisa de ajuda?
Consulte
www.philips.com/welcome
onde poderá aceder a um conjunto completo de materiais suplementares,
tais como o manual do utilizador, as mais recentes actualizações de software
e respostas às perguntas mais frequentes.
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1 Informações de segurança importantes
Manutenção geral
Para evitar danos ou avarias:
• Não exponha o leitor a calor excessivo provocado por equipamento de aquecimento
ou por exposição directa à luz do Sol.
• Não deixe cair o leitor, nem permita que objectos caiam sobre ele.
• Não permita que o leitor seja submerso em água. Não exponha a tomada
para os auscultadores ou o compartimento das pilhas ao contacto com água,
dado que a infiltração de água pode causar danos graves.
• Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzina ou outro produto
abrasivo, uma vez que estes poderão danificar o acabamento da estrutura do leitor.
• Telemóveis activos nas proximidades poderão causar interferências.
• Crie cópias de segurança dos seus ficheiros. Certifique-se de que guarda os ficheiros
originais transferidos para o dispositivo. A Philips não é responsável pela perda de dados,
se o produto sofrer danos ou não permitir a leitura.
• Gira (transferir, apagar, etc.) os seus ficheiros de música apenas com o software de música
fornecido para evitar problemas!
Acerca do funcionamento e das temperaturas ambientes
• Utilize o leitor num local onde a temperatura esteja sempre entre os 0 e os 35º C.
• Guarde o leitor num local onde a temperatura esteja sempre entre os 20 e os 45º C.
• A vida das pilhas poderá diminuir em condições de temperaturas baixas.
Peças/acessórios sobresselentes
Visite www.philips.com/support para encomendar peças/acessórios sobresselentes.

Segurança auditiva
Ouça a um volume moderado.
• A utilização de auscultadores com o volume alto pode prejudicar a sua audição.
Este produto pode produzir sons com um nível de decibéis que pode causar a perda
de audição de uma pessoa normal, mesmo com uma exposição inferior a um minuto.
Os níveis de decibéis superiores servem para as pessoas que possam ter sofrido alguma
perda de audição.
• O som pode ser enganador. Com o tempo, o “nível de conforto” da sua audição
adapta-se a volumes de som superiores. Deste modo, após uma audição prolongada,
um som considerado “normal” pode na verdade ser um som alto e prejudicial para
a audição. Para evitar que isto aconteça, defina o volume num nível seguro antes de
os seus ouvidos se adaptarem e deixe ficar.



Para estabelecer um nível de volume seguro:
• Coloque o controlo de volume numa definição baixa.
• Aumente lentamente o som até que o som seja confortável e nítido, sem distorções.
Ouça durante períodos de tempo razoáveis:
• A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente “seguros”,
também pode causar a perda de audição.
• Certifique-se de que utiliza o equipamento de forma razoável e respeite
os intervalos apropriados.
Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores:
• Ouça a volumes razoáveis durante períodos de tempo razoáveis.
• Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que o seu ouvido se adapta.
• Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
• Deve ter cuidado ou parar temporariamente a utilização em situações
potencialmente perigosas.
• Não utilize auscultadores durante a condução de um veículo motorizado,
ao andar de bicicleta ou skate, etc.; pode constituir um perigo para o trânsito
e é ilegal em muitas zonas.
Importante (para modelos com auscultadores incluídos):
A Philips garante a conformidade com a potência máxima de som dos seus leitores de áudio,
conforme determinado pelas entidades reguladoras relevantes, apenas com o modelo original
dos auscultadores incluídos. Caso seja necessária a sua substituição, recomendamos que
entre em contacto com o seu fornecedor para encomendar um modelo idêntico ao original,
fornecido pela Philips.

Informação sobre os direitos de autor
As restantes marcas e nomes de produtos são marcas comerciais das respectivas
empresas ou organizações.
A duplicação não autorizada de gravações, transferidas da Internet ou criadas
a partir de CDs de áudio, constitui uma violação das leis de direitos de autor
e dos tratados internacionais.
A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo
programas informáticos, ficheiros, emissões e gravações de som, pode constituir uma
violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento
não deve ser utilizado para tais fins.
Os logótipos Windows Media e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation
nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.



Registo de dados
A Philips está empenhada em melhorar a qualidade dos seus produtos e em oferecer-lhe
uma melhor experiência como utilizador de produtos Philips. Para entender o perfil de
utilização deste dispositivo, este regista alguma informação/dados na sua região de memória
não volátil. Tais dados são utilizados para identificar e detectar falhas ou problemas ocorridos
durante a utilização do dispositivo. Entre a informação guardada conta-se, por exemplo,
a duração da reprodução no modo de música ou o número de vezes em que as pilhas
apresentaram um baixo nível de carga, etc. Estes dados não revelam o conteúdo ou recursos
multimédia utilizados no dispositivo nem a fonte das transferências. Os dados guardados
no dispositivos são acedidos e utilizados APENAS se o utilizador devolver o dispositivo ao
centro de assistência Philips e APENAS para simplificar a detecção e prevenção de erros.
Os dados serão disponibilizados ao utilizador quando do seu primeiro pedido.

Eliminação do seu antigo produto
O 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 traço por cima constar de um
produto, significa que esse 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 produtos obsoletos
com o lixo doméstico. A eliminação correcta de produtos obsoletos evita potenciais
consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
As pilhas (incluindo pilhas recarregáveis incorporadas) contêm substâncias que podem
poluir o ambiente. Entregue sempre o aparelho num ponto de recolha oficial para que
sejam retiradas as pilhas nele presentes antes de se proceder à eliminação do aparelho.
As pilhas têm de ser eliminadas num ponto de recolha oficial.

Modificações
As modificações não autorizadas pelo fabricante podem impedir a utilização deste
equipamento por parte dos utilizadores.



Aviso para os E.U.A.
Nota:
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com
Philips
SA1915 SA1918 SA1925
os limites para dispositivos digitais de Classe B, relativos ao Artigo
SA1926 SA1927 SA1928
SA1929 SA1945 SA1946
15.º das normas da FCC. Estes limites foram criados para fornecer
SA1947 SA1948 SA1949
uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações
residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e,
se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar
interferências nas comunicações por rádio.
Contudo, não existem garantias de que não ocorrerão interferências numa determinada
instalação. Caso este equipamento cause interferências nocivas à recepção de rádio
e televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador
é encorajado a corrigir as interferências através de uma ou mais das medidas que se seguem:
- Mude a posição da antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele
a que está ligado o receptor.
- Consulte o revendedor ou peça ajuda a um técnico de rádio/televisão experiente.

Aviso para o Canadá
Este aparelho digital de Classe B cumpre a norma ICES-003 do Canadá.
O aparelho está em conformidade com as normas FCC, Artigo 15 e com a norma
21 CFR 1040.10. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:
• Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
• Este dispositivo tem de aceitar todas as interferências recebidas, incluindo
as que possam provocar um funcionamento indesejado.

Aviso para a União Europeia
Este produto cumpre os requisitos de interferência de rádio da União Europeia.



2 O seu novo leitor
Com o seu novo leitor, poderá:
•
•
•
•

reproduzir WMA e MP3
ouvir rádio FM1
gravar rádio FM1
gravar com o microfone incorporado

2.1 Conteúdo da embalagem
Incluem-se os seguintes acessórios com o leitor:
Philips GoGear audio player

Quick start guide
EN
FR
ES
DE
NL

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Kurzbedienungsanleitung
Handleiding voor snel gebruik

1
13
2
37
49

IT
SV
RU
PL
TR

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

Guida di riferimento rapido
Snabbstartsinstruktioner
Быстрый запуск
Przewodni szybkiego startu
Hızlı Başlama Kılavuzu

61
73
8
97
109

1 Install
2 Connect
and charge
3 Transfer
4 Enjoy

Leitor

Auscultadores

Cabo USB

Guia de Início
Rápido

CD-ROM contendo o Philips Device Manager,
o Manual do Utilizador e as Perguntas Frequentes

2.2 Registar o produto
Recomendamos vivamente que registe o seu produto de modo a aceder a actualizações
gratuitas. Para registar o seu produto, aceda a www.philips.com/welcome e informá-lo-emos
imediatamente de futuras actualizações.

1

Rádio: Esta função está disponível apenas em algumas regiões.
FM radio recording: Esta função está disponível apenas em algumas regiões.



3 Como iniciar
3.1 Descrição dos controlos e ligações
B

A

h

C
d

g
A p
B MIC
C
D z / 2;

E

botão
deslizante
F Repor
G
H1
2
+/-



f

e

Tomada para os auscultadores
Microfone
Retroceder um nível (mantenha sob pressão para regressar ao menu raiz)
Ligar/Desligar
Reproduzir/Gravar/Pausa
Confirmar a selecção
Mantenha sob pressão para bloquear/desbloquear as teclas (excepto + / -)

Conector USB com tampa anti-pó
Salto para trás (mantenha sob pressão para saltar)
Salto para a frente (mantenha sob pressão para saltar rapidamente)
Nos menus: deslocar-se para cima/baixo
(mantenha sob pressão para deslocar-se rapidamente)
No ecrã de reprodução: aumentar/diminuir o volume
(mantenha sob pressão para regular rapidamente)

3.2 Menu principal
Menu
Música
Rádio1
A gravar
Vista de pasta
Definições

Função
Reproduzir faixas digitais de música
Ouvir rádio FM
Criar ou ouvir gravações
Visualizar os ficheiros em pastas
Personalizar as definições do leitor

3.3 Instalar
Importante Instale o software constante do CD fornecido para transferir música.
Requisitos do sistema:
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows 2000, XP ou Vista
Processador Pentium III a 800 MHz ou superior
128 MB de RAM
500 MB de espaço no disco rígido
Ligação à Internet (preferível)
Microsoft Internet Explorer 6.0 ou posterior
CD-ROM
Porta USB

1 Introduza o CD fornecido com o produto na unidade de CD-ROM do seu computador.
2 Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação do Philips Device Manager.
3 Se o programa de instalação não iniciar automaticamente, navegue o conteúdo
do CD com o Windows Explorer e clique duas vezes no ficheiro com a extensão .exe.
Perdeu o CD? Não se preocupe: poderá transferir o conteúdo do CD de
www.philips.com/support.

1

Rádio: Esta função está disponível apenas algumas regiões.


3.4 Ligar e carregar
Quando liga o leitor ao computador, o carregamento é efectuado automaticamente.

3.4.1 Utilizar o cabo USB fornecido
1 Antes da primeira utilização do leitor, carregue o dispositivo durante um mínimo de 5 horas.
> As pilhas2 estão totalmente carregadas após 4 horas e carregadas a 80% após 2 horas.

2 Ligue o cabo USB fornecido à porta mini USB na base do leitor e a outra extremidade
ao computador.
> O carregamento é iniciado assim que o leitor é ligado ao computador.
Nota O leitor encontra-se totalmente carregado quando a animação de carregamento
é interrompida e é apresentado. O leitor totalmente carregado permite até 28 horas2
de reprodução de música.

3.4.2 Indicação do nível das pilhas
Os níveis aproximados de carga das pilhas são indicados da seguinte forma:
Carga completa

2/3 da carga

1/2 da carga

Pouca carga

Sem carga

Nota Quando as pilhas quase não têm carga, o ecrã de pilhas fracas apresenta-se
intermitente. O leitor guarda todas as definições e gravações incompletas e desliga-se
em menos de 60 segundos.

2



As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento. 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.

3.5 Transferir
O leitor surge como um dispositivo USB de armazenamento de massa no Windows
Explorer. Durante a ligação USB, poderá organizar ficheiros e transferir música para o leitor.
1 Clique e realce uma ou mais canções a transferir entre o leitor e o computador.
2 Arraste e largue para efectuar a transferência.
Dica Para transferir CDs de música para o leitor, utilize software como o Musicmatch
Jukebox ou o Windows Media Player 11 e converta as canções no seu CD em ficheiros
MP3/WMA. Copie os ficheiros para o leitor áudio digital através do Windows Explorer.
É possível transferir versões gratuitas destes programas a partir da Internet

3.5.1 Desligar o leitor em segurança
1 Saia das aplicações activas no leitor.
2 Remova o leitor em segurança clicando

na bandeja de tarefas no seu computador.

3.6 Desfrutar
3.6.1 Ligar e desligar
Para ligar, prima z/2; até que o visor apresente o logótipo da Philips.
Para desligar, mantenha z/2; sob pressão até o visor apresentar a mensagem de despedida.
Sugestão Se o leitor se encontrar inactivo e não se premir qualquer botão durante
10 minutos, este desliga-se automaticamente.

3.6.2 Navegar o menu
O leitor integra um sistema de navegação do menu intuitivo que o guiará pelas várias
definições e operações.
Objectivo
Acção
Regressar ao menu anterior Prima
Regressar ao menu principal Mantenha sob pressão
Navegar pelos menus
Prima 2; ou
Percorrer uma lista
Prima + ou Seleccionar uma opção
Prima 2;

3.6.3 Botão deslizante de bloqueio
O leitor inclui um botão de bloqueio para evitar a utilização acidental.
1 Para bloquear os botões durante a reprodução, mova o botão de bloqueio para a posição

.

> Todos os botões excepto +/- são bloqueados e o visor apresenta .
2 Para desbloquear os botões, mova o botão para a posição

.


4 O funcionamento em detalhe
4.1

(também o modo de reprodução para as gravações)

O leitor suporta os formatos MP3 e WMA.

4.1.1 Controlo
Eis as opções do modo de música:
Objectivo
Acção
Reproduzir/pausar a música
Prima 2;
Saltar para o próximo ficheiro áudio Prima 2
Regressar ao ficheiro áudio anterior Prima 1
Avanço rápido
Prima e mantenha sob pressão 2
Retrocesso rápido
Prima e mantenha sob pressão 1
Regressar ao menu de navegação
Pressão longa/curta
Aumentar o volume
Prima +
Diminuir o volume
Prima -

10

4.1.2 Encontrar música
1

1 A partir do menu principal, seleccione
Seguem-se as opções disponíveis:
Todas as músicas
Artistas
Álbuns

Faixas por ordem
alfabética
Artistas por ordem
alfabética
Álbuns por ordem
alfabética

para aceder ao modo de música.

Álbuns por ordem
alfabética
Faixas por ordem
no álbum

Faixas por ordem
no álbum

2 Prima + ou - para percorrer a lista.
3 Prima 2; para seleccionar ou

para regressar ao nível anterior.

4 Prima 2; para reproduzir.
Nota Este leitor não suporta música WMA protegida por direitos
de autor (Digital Rights Management – DRM) adquirida na Internet.

4.1.3 Limitar o volume
A audição a volumes elevados durante um período prolongado pode ser prejudicial
para o utilizador. É possível definir o volume do leitor à sua medida:
1 A partir do menu principal, seleccione Definições > Definições de som >
Limite de volume > Definir.
2 Prima + ou - para ajustar o nível.
3 Prima 2; para definir.

> Quando define um limite de volume, não poderá exceder o nível seleccionado,
mesmo se premir +.
Para voltar a activar o volume máximo, defina o limite de volume para máximo ou desligue-o,
seleccionando Definições > Definições de som > Limite de volume > Desligar.

11

4.2 Rádio1
A partir do menu principal, seleccione

para aceder ao modo de rádio.

Ligar os auscultadores
Os auscultadores fornecidos funcionam como antena de rádio. Ligue os auscultadores
correctamente para desfrutar da melhor recepção.

4.2.1 Sintonização automática de estações de rádio:
Nota A função de sintonização automática substitui as estações pré-programadas
existentes.

1

1 A partir do menu Rádio

, seleccione Sintonização automática.

> O rádio sintoniza automaticamente estações de rádio e pré-programa as frequências.
O rádio possui uma capacidade máxima de gravação de 20 estações de rádio
pré-programadas.
Para parar a sintonização automática, prima
.
Para sair do modo de rádio, prima longamente

.

4.2.2 Reproduzir uma estação de rádio programada
1 A partir do menu Rádio

, seleccione Pré-programação.

2 Prima +/- para seleccionar uma estação, 2; para iniciar a reprodução.

3 Prima 1/2 para mudar para outra estação.
Para sair do modo de rádio, prima longamente

.

4.2.3 Sintonização manual de uma estação de rádio
1 A partir do menu Rádio

, seleccione Sintonização manual.

> É apresentado o ecrã de reprodução.
2 Para sintonizar a frequência, prima rapidamente 1/2.
3 Para procurar o próximo sinal mais nítido, prima longamente 1/2.
Para sair do modo de rádio, prima longamente
.

1

12

Rádio: Esta função está disponível apenas algumas regiões.

4.2.4 Guardar uma nova frequência como estação
pré-programada
1 Sintonize para a frequência a gravar.
2 Prima 2; para aceder ao ecrã de pré-programação.
3 Prima +/- para seleccionar e 2; para gravar.
Para sair do modo de rádio, prima longamente

.

4.2.5 Gravar rádio FM1 quando se está a ouvir rádio:
1 Prima

uma ou mais vezes para aceder ao menu de rádio

.

2 Seleccione Start FM Recording (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 modo de rádio, prima longamente

.

4.2.6 Gravar rádio FM1 quando não se está a ouvir rádio:
1 A partir do menu Rádio

, seleccione Start FM Recording (Iniciar gravação FM).

2 Prima 1 / 2 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 modo de rádio, prima longamente

1

.

FM radio recording: Esta função está disponível apenas algumas regiões.
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4.3 Gravações
Poderá utilizar o leitor para gravar áudio. Na secção Descrição dos controlos
e ligações poderá encontrar a posição do microfone.
1 A partir do menu principal, seleccione

> Start voice recording (Iniciar gravação de voz).

> O leitor grava e apresenta o ecrã de gravação.
2 Prima 2; para pausar.
3 Prima

para parar.

4 Prima 2; para guardar a gravação ou

para cancelar.

> As gravações serão guardadas no leitor. (Formato do nome de ficheiro: VOICEXXX.WAV,
sendo que XXX é o número da gravação gerado automaticamente.)
5 Poderá encontrar o ficheiro sob
Voz ou FM radio (Rádio FM)1.

> Recording library (Biclioteca de gravações) >

Nota Para gravar rádio FM, consulte a secção Rádio.

4.3.1 Reproduzir gravações
A partir do menu principal, seleccione
Voz ou FM radio (Rádio FM)1.

> Recording library (Biblioteca de gravações) >

1 Seleccione a gravação pretendida.
2 Prima 2; para confirmar.

4.3.2 Apagar uma gravação
Utilize o computador para apagar gravações nele guardadas.
1 Ligue o leitor ao computador.
2 Seleccione o leitor no Windows Explorer.
3 Seleccione A gravar > Voz ou FM radio1.
4 Seleccione os ficheiros a apagar e prima Eliminar no computador.

4.3.3 Carregar gravações para o computador
1 Ligue o leitor ao computador.
2 Seleccione o leitor no Windows Explorer.
3 Seleccione A gravar > Voz ou FM radio (Rádio FM)1.
4 Copie e cole as gravações para o local pretendido no computador.

1
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FM radio recording: Esta função está disponível apenas algumas regiões.

4.4 Definições
Poderá definir as preferências do leitor à medida das suas necessidades.
1

1 Prima

e seleccione

.

2 Prima 3 ou 4 para seleccionar uma opção.
3 Prima 2; para aceder ao próximo nível ou

para regressar ao nível anterior.

4 Prima 2; para confirmar a selecção.
5 Prima

para sair do menu Definições.

No menu Definições, poderá encontrar as seguintes opções:
Definições
Modo de reprodução
Definições de som

Idioma

Luz de fundo
Informações
Definições de fábrica

Opções adicionais
Desligar / Repetir 1 / Repetir tudo / Todas aleatórias /
Repetir e reprodução aleatória
Equalizador
Desligar / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz /
Clássica / Techno
Limite de volume Desligar / Definir
Inglês / Alemão / Espanhol / Francês / Italiano / Húngaro / Holandês /
Norueguês / Polaco / Português (Portugal) / Português (Brasil) /
Russo / Finlandês / Sueco / Turco / Checo / Eslovaco / Chinês
Simplificado / Chinês Tradicional / Japonês / Coreano / Thai
10 segundos / 30 segundos / 60 segundos / Sempre ligado
Utilização da memória / versão do firmware

Restore to default factory settings (Repor as definições de fábrica)

4.5 Utilizar o leitor para guardar e transportar
ficheiros de dados
Poderá utilizar o leitor para guardar e transportar ficheiros de dados copiando os ficheiros
para o leitor com o Windows Explorer.
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5 Actualizar o leitor
O leitor é controlado por um programa interno denominado firmware.
Poderão ser lançadas versões mais recentes do firmware após ter adquirido o leitor.
Um programa informático chamado Philips Device Manager verifica a existência
de actualizações disponíveis na Internet.
Instale o Philips Device Manager a partir do CD fornecido ou transfira a versão
mais recente a partir de www.philips.com/support.

5.1 Verificar manualmente o estado do software
1 Certifique-se de que está ligado à Internet.
2 Ligue o leitor ao computador.
3 Para iniciar o Philips Device Manager no computador, clique em Iniciar > Programas >
Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager.

4 Clique em Update (Actualizar).

3
4

5

> O Philips SA19XX Device Manager verifica a existência de actualizações
e instala o novo firmware, se disponível na Internet.
5 Quando for apresentada a mensagem Update completed (Actualização concluída),
clique em OK.
6 Desligue o leitor do computador.
> É apresentada a mensagem Updating firmware (A actualizar firmaware...).
O leitor reinicia automaticamente após a actualização do firmware. O leitor está
agora pronto a ser usado.
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6 Dados técnicos
Alimentação
• Alimentação
Pilhas recarregáveis de iões
de lítio (310 mAh)2
Visualização
• LCD com retro-iluminação
de 128 x 48 pixels
Som
• Separação dos canais: 40 dB
• Definição do equalizador:
Desligar / Rock / Funk / Hip Hop /
Jazz / Clássica / Techno
• Resposta em frequência: 80-18000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 80 dB
• Potência de saída RMS: 2x3 mW

Requisitos do sistema
• Windows® 2000, XP ou Vista
• Processador Pentium III a 800 MHz
ou superior
• 128 MB de RAM
• 500 MB de espaço no disco rígido
• Ligação à Internet
• Microsoft Internet Explorer 6.0
ou posterior
• Placa de vídeo
• Placa de som
• CD-ROM
• Porta USB

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3 (8-320 kps
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 horas2
• Suporte de identificação ID3
Gravação
• Captura de áudio: Microfone incorporado
(Mono)
• Rádio FM1
Suporte multimédia de
armazenamento
• Capacidade da memória incorporada:
SA191x 1GB NAND Flash3
SA192x 2GB NAND Flash3
SA194x 4GB NAND Flash3
Conectividade
• Auscultadores de 3,5 mm, USB 2.04
Transferência de música
• Arrastar e largar no Windows Explorer
Transferência de dados
• Através do Windows Explorer
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1

FM radio recording: Esta função está disponível apenas algumas regiões.

2

As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento.
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.

3

1 MB = Um milhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será inferior.
1GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será inferior.
Poderá não estar disponível a capacidade total de memória, dado que parte da memória
é reservada para o leitor.
Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção e codificação
de 64 kbps em WMA.

4

A velocidade de transferência real poderá variar de acordo com o seu sistema operativo
e configuração de software.
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7 Perguntas frequentes
Se tiver problemas com o leitor, consulte os pontos na próxima secção. Consulte ainda
as perguntas frequentes em www.philips.com/support para obter ajuda e aconselhamento
adicionais.
Contacte o seu revendedor ou centro de assistência se não encontrar uma solução.
Aviso Não deve tentar reparar o sistema sozinho em nenhuma circunstância,
pois tal invalidará a garantia.
O leitor não liga.
• Pode não ter premido o botão 2; durante o tempo suficiente. Mantenha 2; sob pressão
até o ecrã de boas-vindas da Philips ser apresentado.
• As pilhas do leitor poderão estar sem carga devido a um longo período de não utilização.
Carregue o leitor.
Se nenhuma das soluções anteriores funcionar, poderá ter de utilizar o Device
Manager para recuperar o leitor:
1 Inicie o Philips Device Manager acedendo a Iniciar > Programas > Philips Digital
Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager.
2 Mantenha
sob pressão enquanto o leitor estabelece ligação com o computador.
3 Mantenha sob pressão até que o Philips Device Manager reconheça o leitor e entre
em modo de recuperação.
4 Clique no botão repair (reparar) e siga as instruções fornecidas pelo Device Manager.
5 Depois da reparação do leitor, desligue-o do computador e reinicie.
O leitor não contém música depois da transferência.
As suas músicas estão no formato MP3 ou WMA?
O leitor não reproduz outros formatos.
O leitor bloqueia.
1 No caso improvável de que o leitor bloqueie, não se preocupe. Introduza um pequeno
alfinete ou outro objecto pontiagudo no orifício de repor do lado esquerdo do leitor.
Mantenha sob pressão até que o leitor se desligue.
Nota O conteúdo do leitor não será apagado.
2 Se nada acontecer, recarregue as pilhas durante um mínimo de 4 horas e experimente
voltar a ligar ou repor. Se tal não funcionar, poderá ter de reparar o leitor com
o Philips Device Manager.
Não há som.
Certifique-se de que os auscultadores estão totalmente introduzidos na tomada.
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Algumas canções não são apresentadas ou reproduzidas no leitor.
• Este leitor não suportas faixas WMA protegidas por direitos de autor (DRM)
adquiridas em lojas de música on-line - apenas ficheiros WMA não protegidos
podem ser reproduzidos neste leitor. A canção encontra-se num formato não
suportado pelo leitor. Suportam-se apenas os formatos MP3 e WMA.
• O ficheiro áudio poderá estar corrompido; experimente reproduzir o ficheiro
no computador. Se não reproduzir, volte a extrair a canção.
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A PHILIPS reserva-se o direito a efectuar alterações de design e especificações para melhoria
do produto, sem aviso prévio.
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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:

a

b

c

d

e

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
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