
Atualização do firmware do GoGear SA4VBE 

Antes de começar, verifique qual aplicativo deve ser usado para a atualização do firmware. Isso depende do 

número de série do seu player: 

Serial number starting with Application to use for firmware update 

MTxx1339 Device Manager (firmware upgrade + repair) & Media 
Convertor (converting video) SFxx1339 

Outros Philips Songbird (firmware upgrade + repair + media 
management) 

Dispositivos que usam o Device Manager

Versão mais recente FW V1.20

Vantagens: 

• Resolve problemas relacionados à atualização de firmware

Histórico de atualizações de firmware: 

• Versão 1.01 (lançamento inicial em janeiro de 2013)

• Versão 1.09 (julho de 2013)

o Melhora a reprodução de áudio

• Versão 1.20 (outubro de 2013)

Procedimento de atualização: 

1. Verifique se o Device Manager já está instalado no seu computador. Se ele não estiver instalado, vá

para a seção "Software & Driver" para baixar o arquivo e instalá-lo. Verifique se seu computador

está conectado à Internet.



2. Conecte o dispositivo ao computador.  

3. Na barra de tarefas do Windows, localize o ícone do Device Manager. (Normalmente, o ícone fica 

no canto inferior direito da tela)  

 

 

4. Clique com o botão direito no ícone do Device Manager. Selecione Check for updates 

(Verificar atualizações) quando solicitado. 

 

 



5. Caso haja atualizações disponíveis, siga as instruções na tela. 

  

 

6. Depois de baixar a atualização, clique em Install now (Instalar agora). 

 

(O número do modelo mostrado na imagem é apenas para referência.) 

 

Dispositivos que usam o Philips Songbird 

 



 

Última versão: FW 1.13 

Benefícios:  

• Adiciona medidas de proteção auditivas em conformidade com as normas da UE  

• Melhora a interface de usuário 

Histórico de atualizações do firmware  

• FW 1.00 (10/02/2012)  

• FW 1.11 (08/07/2012)  

• FW 1.13 (03/2013) 

 

Procedimento de atualização:  

 

Etapa 1: Instalar o Philips Songbird 

1. Baixe e instale o Philips Songbird em www.philips.com/songbird.  

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 usando o 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.  

Etapa 1. Instalar o Philips Songbird 

(se você já o instalou no PC, 

prossiga com a etapa 2) 

Etapa 2. Atualizar o firmware 

usando o Philips Songbird 

Etapa 3. Verificar se a atualização 

foi bem-sucedida 



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 Devices (Dispositivos) 

do Philips Songbird.  

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" (Verificar atualizações de 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 que não ocorra falha na 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. Depois que o GoGear reiniciar automaticamente, pressione [Settings] > (Configurações) [Information] 

(Informações) ou [Settings] (Configurações) > [Information] (Informações) > [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 usando o 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 usando o Philips Songbird. 

 


