
Atenção
Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou 
abrasivos, pois eles podem danificar o produto.
Não mergulhe o produto na água. Não exponha o conector do fone de 
ouvido ou o compartimento de bateria à água, pois isso pode danificar 
seriamente o produto. 

Baterias e Pilhas

  ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de 
pilhas e baterias.

 - Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
 - O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar 
riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

 - Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a 
Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos 
após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em 
Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.

 - Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar 
em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: 
(i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando 
não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas 
(antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) 
Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a 
altas temperaturas.

 - Em caso de aparelhos com pilhas não removiveis, promover o 
encaminhamento à assistência técnica Philips. 

 - Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão 
encaminhadas à destinação ambientalmente correta.

 - Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 
Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site http://
www.philips.com.br
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Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis 
pois isto poderá prejudicar a sua audição.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Philips GoGear MP4 player

SA3VBE04
SA3VBE08

Guia para início 
rápido

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

Philips GoGear MP3 player

SA02802

Quick start guide

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Desembalar

XP (SP3) / Vista / 7

500Mb

SA3VBE08dl/78

O dispositivo não liga

RESET

Ajuda

Consulte as informações de suporte no manual do usuário para obter mais 
informações
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1   Instalar 
Philips Songbird

Philips 
Songbird

Philips 
Songbird

sense and simplicity

E

2  Sincronizar

y/

y/

RESET

2; 2;
Pressione para iniciar, pausar 
ou retomar a reprodução

 / 
Na tela de reprodução, pressione para pular canções; pressione 
e segure para avançar rapidamente ou retroceder.

2;
Pressione para iniciar, pausar 
ou retomar a reprodução

 / 
Na tela de reprodução, pressione para pular vídeos; pressione e 
segure para avançar rapidamente ou retroceder.

2;
Pressione para iniciar a 
reprodução

 / 
Pressione para pular imagens

2;
Pressione para iniciar a 
reprodução ou silenciar/ativar 
o som.

 / 
Na tela de reprodução, pressione 
para selecionar as pré-
sintonizações.

 / 
Na tela de reprodução, 
pressione e segure para 
procurar estações.

O recurso de rádio FM encontra-se disponível somente em algumas versões.

y/
Pressione e segure para ligar/desligar ; 
pressione para bloquear/desbloquear

2;
Seleciona opções; inicia/pausa/re-
toma a reprodução

 /  /  / 
Botões de navegação

Exibir o menu de opções

Retorna um nível; pressione e segure 
para retornar à tela inicial

3  Uso
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