
Philips Songbird: 
 
O Philips Songbird é um software gerenciador de mídias do PC que 
permite: 
 

 Gerenciar coleções de mídia em um PC;  
 Sincronizar o GoGear com a biblioteca de mídia do PC; 
 Atualizar o firmware a fim de aprimorar o player;  
 Executar o reparo e  
 Registrar o GoGear em www.philips.com/welcome.  

 

Para obter a reprodução ideal e os últimos recursos, recomendamos 
atualizar o firmware do player. Somente é possível atualizar o firmware por meio do Philips Songbird.  
 

Procedimentos de atualização do firmware: 

 
Etapa 1: instalar o Philips Songbird  

1.  No topo deste documento, clique no botão "Download" para fazer download do Philips Songbird mais recente 

em seu computador. 

 

 

2. Após realizar o download, clique duas vezes no arquivo .exe e siga as instruções na tela para 

concluir a instalação. 

Etapa 2: atualizar o firmware por meio do Philips Songbird  

Nota: a atualização do firmware não afetará os arquivos do GoGear. 

1. Verifique se o PC está conectado à Internet.  

2. No PC, inicie o Philips Songbird.  

3. Conecte o GoGear ao PC usando um cabo USB.  

4. Se houver um novo firmware disponível, um lembrete pop-up será exibido, solicitando a 

atualização. Caso o lembrete pop-up não seja exibido, clique no produto GoGear no painel de 

dispositivos do Philips Songbird.  

Etapa 1. Instalar o Philips 
Songbird (se você já instalou o 
Philips Songbird no PC, siga a 

etapa 2)

Etapa 2: atualizar o firmware 
por meio do Philips Songbird 

Etapa 3: verificar se a 
atualização foi bem-sucedida



5. Selecione a guia Tools (Ferramentas) e, em seguida, a versão atual do firmware do GoGear será 

exibida. Registre a versão do firmware para realizar a verificação posteriormente.  

6. Clique no botão"Check for updated firmware".   

 
7. Assim que o Philips Songbird detectar o novo firmware na Internet, o download e a instalação do 

firmware iniciarão automaticamente.  

8. Siga as instruções na tela para concluir a atualização do firmware.  

Nota: para evitar que ocorram erros durante a atualização, não desconecte o GoGear.  

9. Após a atualização do firmware, o GoGear será reiniciado e estará pronto para uso. 

Etapa 3: verificar se a atualização foi bem-sucedida 

1. Após o GoGear reiniciar automaticamente, pressione [Settings]> [Information] ([Configurações] > 

[Informações]) ou [Settings]> [Information]> [Player information] ([Informações sobre o 

player]).  

2. A versão do firmware será exibida.  

3. Antes da atualização, compare a nova versão do firmware com a anterior (exibida em Etapa 2: 

Atualizar o firmware por meio do Philips Songbird 5.) para verificar se o novo firmware foi 

atualizado corretamente.  

4. Se o firmware existente no player for o mesmo de antes, desinstale o Songbird do PC e tente 

realizar novamente a Etapa 1 Instalar o Philips Songbird e a Etapa 2 Atualizar o firmware por 

meio do Philips Songbird.  
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