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Conteúdo da caixa

Fones de ouvido Cabo USB

CD-ROM

Philips GoGear audio player

Quick start guide

Guia para início 
rápido

Outros itens de 
que você precisará:

Computador

O computador deve atender aos seguintes 
requisitos mínimos:
Windows XP (SP2 ou superior)/Vista• 
Processador Pentium III 800 MHz ou superior• 
512 MB de RAM• 
500 MB de espaço no disco rígido• 
Conexão com a Internet• 
Windows® Internet Explorer 6.0 ou • 
posterior
Unidade de CD-ROM• 
Porta USB• 

Registrar o produto
Você pode atualizar seu produto; portanto, recomendamos registrá-
lo no site www.philips.com/welcome, para que possamos lhe enviar 
informações sempre que surgirem novas atualizações gratuitas.
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TConteúdo da caixa

Fones de ouvido Cabo USB

CD-ROM

Philips GoGear MP4 player

Guia Rápido

Guia rápido
 

Outros itens de 
que você precisará:

Computador

O computador deve atender aos seguintes 
requisitos mínimos:
Windows XP (SP2 ou superior)/Vista• 
Processador Pentium III 800 MHz ou superior• 
512 MB de RAM• 
500 MB de espaço no disco rígido• 
Conexão com a Internet• 
Windows® Internet Explorer 6.0 ou • 
posterior
Unidade de CD-ROM• 
Porta USB• 
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Philips GoGear MP4 player

Lista de Serviço Autorizado
& Garantia

Lista de Serviço &
Garantia
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A RESET pressione para reiniciar o GoGear Vibe
B 3 / 4 pressione para rolar para cima/para baixo

pressione e segure para rolar para cima/para baixo em 
alta velocidade

C z deslize e segure para ligar/desligar o GoGear Vibe
deslize para travar/destravar todos os botões, exceto 
-VOL +

D tela
E - VOL + pressione para aumentar/diminuir o volume

pressione e segure para aumentar/diminuir 
rapidamente

F OPTIONS exibe as opções disponíveis
G 2; pressione para reproduzir/pausar
H entrada USB
I O pressione para retornar um nível

pressione e segure para retornar ao menu principal
J p tomada p/fone de ouvido
K MIC microfone

Visão geral de controles e 
conexões

A D EB C

FGHIJK
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A RESET pressione para reiniciar o GoGear
B 3 / 4 pressione para rolar para cima/para baixo

pressione e segure para rolar para cima/para baixo em 
alta velocidade

C z deslize e segure para ligar/desligar o GoGear
deslize para travar/destravar todos os botões, exceto 
-VOL +

D tela
E - VOL + pressione para aumentar/diminuir o volume

pressione e segure para aumentar/diminuir 
rapidamente

F OPTIONS exibe as opções disponíveis
G 2; pressione para reproduzir/pausar
H entrada USB
I O pressione para retornar um nível

pressione e segure para retornar ao menu principal
J p tomada p/fone de ouvido
K MIC microfone
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Conectar e carregar
Conecte o plugue do cabo USB 1  
fornecido a uma porta USB livre em 
seu computador.
Conecte o plugue pequeno do cabo 2  
USB à entrada USB pequena no 
GoGear.
Ligue o computador.3  

O GoGear  é carregado.      >

Nota
Na primeira utilização, deixe o GoGear carregando por 3        • 
horas.
A animação do carregamento pára e o ícone •  é exibido 
quando o carregamento é concluído.
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Conecte o GoGear ao computador.       1 
Insira o CD fornecido com o GoGear na unidade de        2  
CD-ROM do computador.
Siga as instruções na tela para instalar o software.3  

Se o programa de instalação não iniciar automaticamente:
Navegue pelo conteúdo do CD usando o Windows Explorer.1  
Clique duas vezes no arquivo com a extensão ‘.exe’.2  
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Instalar softwares
O GoGear vem com os seguintes softwares: 

Philips Device Manager (ajuda a obter atualizações de firmware • 
para o GoGear)
Media Converter for Philips (ajuda a converter arquivos de • 
vídeo e transferi-los para o GoGear)
Windows Media Player (ajuda a converter arquivos de música e • 
transferi-los para o GoGear)

Importante
Lembre-se de instalar o software localizado no CD-ROM • 
fornecido para transferir músicas e/ou vídeos.
Antes de instalar o software, verifique se o computador • 
atende aos requisitos.
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Para ligar e desligar o aparelho, deslize e segure 1  z por cerca de 
2 segundos.

O GoGear dispõe de um controle deslizante de travamento 
para evitar operação acidental:

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

Todos os botões, exceto os de volume, são travados e o display  >
exibe o ícone de bloqueio.

Para destravar novamente os botões, mova o controle 2  
deslizante até a posição central.
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Navegar e reproduzir
No menu principal, selecione 1   /  / .
Pressione 2  3 / 4 para selecionar músicas/vídeos/imagens.

Modo •  / : pressione 2; para alternar entre pausar e 
reproduzir músicas/vídeos.
Modo • : pressione 2; para iniciar a reprodução de slides.

Pressione 3  OPTIONS para exibir as opções disponíveis.

Dica: você pode obter informações mais detalhadas sobre 
esses recursos no manual do usuário.
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Menu Modo para
Música reproduzir faixas de música
Vídeo reproduzir vídeos
Imagens exibir imagens
rádio FM ouvir rádio FM
Gravações criar ou ouvir gravações
Visualizar pasta exibir arquivos em pastas
Configurações personalizar as configurações do 

GoGear
Reproduzindo agora mostrar a tela de reprodução atual

sa1vbe_qsg_02_11ptb.indd   27 3/19/2009   5:41:04 PM



14

Transferir e organizar
Você pode instalar o Windows Media player para organizar e 
facilitar a localização de arquivos.

Com o GoGear conectado à porta USB do computador,        1  
abra o Windows® Explorer.
Crie as pastas no armazenamento em massa do GoGear.       2  
Use ações de arrastar e soltar para ordenar as músicas em 3  
pastas.

O MediaConverter™ for Philips permite
fazer download de vídeos da Internet para o PC com o toque • 
de um botão.
converter arquivos de vídeo (compatíveis com • Windows 
Media player) no PC no tamanho de tela correto para o 
GoGear.
transferir vídeos convertidos do PC para o GoGear.       • 

Nota: a conversão e transferência de vídeos podem demorar, 
dependendo da configuração do PC.
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ptAudiobooks 

(Audiolivros)
O GoGear suporta livros em formato de áudio. O uso desse 
recurso requer o download do AudibleManager em audible.
com. Com o AudibleManager, você pode gerenciar o conteúdo 
digital dos seus audiolivros.
Visite audible.com e registre-se. As instruções na tela o orientarão 
durante o processo de download do software AudibleManager.
Você pode pesquisar audiolivros pelo nome do livro ou pelo autor.
Durante a reprodução de um audiolivro, você pode navegar da 
mesma forma como navega em qualquer arquivo de áudio.
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Ouvir rádio
No menu principal, selecione 1  .
Para pesquisar o próximo sinal mais forte, pressione e segure 2  3 
/ 4.
Para sintonizar a frequência, pressione rapidamente 3  3 / 4.

Dica: você pode obter mais informações sobre pré-sintonias 
e sintonia manual no manual do usuário.

Configurações
Como navegar e personalizar as configurações:

Pressione 1  3 / 4 para selecionar uma opção.
Pressione 2  2; para confirmar uma seleção e ir para o próximo 
nível (se disponível).
Pressione 3  O para retornar ao nível anterior.
Pressione e segure 4  O para retornar ao menu Configurações.
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Verifique se o computador está conectado à Internet.1  
Conecte o GoGear ao computador (consulte a seção        2  
Conectar e carregar para obter instruções).
No computador, clique em3   Iniciar > programas > philips 
Digital Audio player > Device Manager para iniciar 
o philips Device Manager.
Clique 4  Update.

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

Quando o display exibir 5  Update completed, clique em OK.
Desconecte o GoGear do computador.       6  

Após a atualização do firmware, o GoGear será reiniciado e        >
estará pronto para uso.
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Precisa de ajuda?
Manual do usuário
Consulte o manual do usuário armazenado neste aparelho.
Online
Visite www.philips.com/welcome

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 o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. 

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 produto, leve-o até um ponto de coleta ou 
assistência técnica oficiais onde um profissional poderá remover/substituir a bateria de acordo 
com o manual do usuário.
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.
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