Philips GoGear Jukebox

SA9100
SA9200

Manual do utilizador

Precisa de ajuda?
Visite
www.philips.com/support
onde poderá aceder a todo um conjunto de material de
apoio, tal como o manual do utilizador, o tutorial de flash, as
mais recentes actualizações do software e as respostas para
as perguntas mais frequentes.
Ou contacte a nossa linha de apoio ao cliente,
2 1359 1440
onde uma equipa de apoio profissional terá todo o prazer em
ajudá-lo a resolver quaisquer questões que se relacionem com
o seu leitor.
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Centro de
assistência

Preço / min.

Ter disponível

Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greek

0820 901115
070 253 010
800142100
3525 8761
09 2290 1908
08 9165 0006
0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

€0.20
€0.17
Místní tarif
Lokal tarif
Paikallinen hinta
€0.23
€0,12
1 a  a

Hungary
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland

06 80 018544
01 601 1161
199 404 042
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
022 3491504

Portugal
Russia

2 1359 1440
(495) 961-1111
8 800 200-0880

Helyi tarifa
Local tariff
€0.25
Tarification locale
€0.20
Lokal tariff
Cena połączenia
lokalnego
Preço local

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
            
       
A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Date of Purchase. Model number and Serial number
La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny

País
Europe

Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
UK

A data de compra, número do modelo e número de série
Дата покупки, Номер модели и Серийный номер

по России звонок
бесплатный
Miestna tarifa
€0,15
Lokal kostnad
Ortstarif
£0.15

Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Date of Purchase, Model number and Serial number

0820 901115
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)
1-888-744-5477

€0.20

Date of Purchase, Model number and Serial number

€0.17

Date of Purchase, Model number and Serial number

11 4544 2047
0800 701 02 03
(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)
600 744 5477
01 800 504 6200

Tarifa local
Grátis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
A data de compra, número do modelo e número de série

0800004551
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

North America
Canada

USA

South America
Argentina
Brazil

Chile
Mexico

Preço local
Tarifa local
Gratis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Asia
China
Hong Kong
Korea

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200
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O seu novo leitor
O leitor GoGear que acabou de adquirir oferece o seguinte:
• Reprodução de MP3 e WMA
• Visualização de fotos

Acessórios
O seu leitor inclui os acessórios seguintes:

Auriculares

Cabo
USB

Bolsa de
protecção
Philips Micro Jukebox

SA9100
SA9200

Quick start guide
EN
FR
ES
DE
NL
IT
SV
DA

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Kurzanleitung
Handleiding voor snel gebruik
Guida di riferimento rapido
Snabbguide
Hurtig start

1
11
21
31
41
51
61
71

SU
PO
EL
RU
PL
CS
SL
HU

Nopea aloitus
Início rápido

qcoqg maqng
Быстрый запуск
Krótka instrukcja obsługi
Rychlý přehled
Rýchly prehľad
Gyors áttekintés

81
91
101
111
121
131
141
151

1 Install
2 Connect
and charge
3 Transfer
4 Enjoy

CD-ROM com o Windows Media
Player 10, Philips Device Manager
(Gestor de Dispositivo Philips),
Philips Device Plug-in (Ligação de
Dispositivo Philips), Manual do
Utilizador, Tutoriais e Perguntas
Frequentemente Colocadas
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Guia de iniciação
rápida

Acessórios opcionais
Os acessórios seguintes não são fornecidos com o seu leitor, mas podem ser adquiridos em
separado. Pode encontrá-los em www.philips.com/GoGearshop (Europa) ou
www.store.philips.com (EUA).
Carregador de viagem
GoGear
(PAC011)

Transformador/carregador
multitensão com várias
fichas

Registar o seu produto
Recomendamos que registe o seu produto para ter acesso a actualizações gratuitas. Registe o
seu produto em www.philips.com/register ou www.philips.com/usasupport (para residentes
nos EUA), para que possamos informá-lo assim que houver novas actualizações disponíveis.
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Como começar
Descrição geral dos controlos e ligações
Visualização do
lado esquerdo
Barra On/Off/Lock
(Ligar/Desligar/Bloquear)
(bloqueio de teclas)

Visualização do
lado direito
Barra de volume +/-

Tecla esquerda / anterior

Tecla direita / seleccionar

Tecla rebobinar / anterior

Tecla avançar / seguinte

Tecla Menu
Abertura Reset
(reinicialização)

Tecla reproduzir / pausa
Faixa de toque vertical
Tomada para o auricular
Conector de cabo /
ancoragem / adaptador
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Prima
ON/OFF LOCK

2;
J(
)K
+ VOLUME 1
2
FAIXA DE TOQUE VERTICAL
MENU

Para
Ligar/desligar (faça deslizar para baixo e mantenha premida
durante 1 segundo) Bloquear todas as teclas de controlo
tácteis (faça deslizar para cima)
Reproduzir/interromper a reprodução de músicas
Voltar à música anterior
Rebobinar rápido
Passar à música seguinte
Avançar rápido
Controlar o volume
Voltar ao menu/opção anterior
Seleccionar uma opção
Passar à opção seguinte
Percorrer as listas
Aceder à lista de opções de menu

Menu principal
Menu
Música
Fotos
Definições
A reproduzir

Para
Reproduzir as suas faixas de música digital
Ver imagens
Personalizar as definições do seu leitor
Ir para o ecrã de reprodução
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Navegação com a faixa de toque vertical
O leitor possui controlos sensíveis ao toque que reagem ao toque dos dedos. A FAIXA DE
TOQUE VERTICAL (consulte a imagem) é utilizada para percorrer as listas. Reage aos
seguintes movimentos dos dedos:

Tocar

Premir

Acção
Tocar na extremidade superior ou inferior
da faixa
Premir a extremidade superior ou inferior
da faixa
Deslizar da parte superior para a inferior e
da inferior para a superior
Tornear para cima ou para baixo
Tocarna parte central
Deslizar e premir a extremidade da faixa

Tornear contínuo
6

Deslizar

Tornear

Função
Deslocar para cima ou para baixo passo a
passo
Percorrer uma lista mais rapidamente
Percorrer uma lista
A lista deslocar-se-á rapidamente como uma
roda (volante) e abrandará gradualmente
Para que a lista pare de girar
Para reproduzir/interromper a reprodução de
músicas
Percorrer a lista a uma velocidade constante e
aumentar gradualmente a velocidade de
deslocação. A velocidade de deslocação diminuirá
e irá parar assim que retirar o seu dedo.
Acrescentar velocidade à roda ou manter a
velocidade de deslocação rápida da lista, caso
seja atingida a velocidade de deslocação máxima.

Instalar
IMPORTANTE Certifique-se de que instala o software incluído no CD fornecido para a
transferência de fotos e músicas.
Requisitos de sistema:
•
•
•
•
•
•
•

Windows XP (SP2 ou posterior)
Processador Pentium Classe 300 MHz ou superior
128MB RAM
500 MB de espaço em disco
Ligação à Internet (preferível)
Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior
Porta USB

1 Insira o CD fornecido com o produto na unidade de CD-ROM do computador.
2 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação do Windows Media
Player (incluindo as ligações necessárias) e do Philips Device Manager (Gestor de
Dispositivo Philips).
3 Se o programa de instalação não iniciar automaticamente, procure o conteúdo do CD
através do Windows Explorer e execute o programa fazendo duplo clique no ficheiro com
a extensão .exe.
IMPORTANTE Para os EUA: são fornecidos dois CDs e ambos são necessários para a
instalação.
Não encontra o CD? Não se preocupe, pode transferir o conteúdo do CD a partir de
www.philips.com/support ou www.philips.com/usasupport (para os EUA).
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Ligar e carregar
Poderá carregar o seu leitor, utilizando o carregador fornecido ou ligando-o ao computador.

Utilizar o cabo USB fornecido

Ligue o cabo USB fornecido ao computador para carregar e transferir dados. No entanto, o seu
computador deverá ter uma capacidade de alta potência para poder realizar o carregamento.
Carregue o seu leitor durante, pelo menos, 5 horas antes de o utilizar pela primeira vez.
A bateria** estará carregada na totalidade (100%) no prazo de 5 horas e, para um
carregamento rápido, ficará 70% carregada numa hora.
O leitor está totalmente carregado quando a animação de carga pára e

é apresentada.

O seu leitor totalmente carregado permitir-lhe-á até 14 horas** de reprodução de música.
** As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser
substituídas. 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.
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Indicação de nível da bateria
Os níveis de carga aproximados da bateria são indicados como se segue:
A bateria está totalmente carregada
A bateria tem dois terços de carga
A bateria tem meia carga
A bateria tem pouca carga
A bateria está vazia
Quando a bateria estiver quase vazia, o seguinte ecrã de aviso de pouca carga irá ficar
intermitente e será emitido um alarme sonoro. Quando escutar um alarme sonoro duplo, o
leitor desligar-se-á em menos de 60 segundos.

Todas as definições serão guardadas antes do leitor se desligar.
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Transferir
É possível transferir músicas e fotos para o seu leitor através do Windows Media Player.
Consulte mais detalhes na secção “Organizar e transferir fotos e músicas com o
Windows Media Player 10” neste manual do utilizador.

Apreciar
Ligar e desligar

Para ligar, empurre a barra ON/OFF/LOCK (Ligar/Desligar/Bloquear) para a posição
ON/OFF, mantendo-a nessa posição até o leitor se ligar.
Para desligar, empurre a barra ON/OFF/LOCK (Ligar/Desligar/Bloquear) para a posição
ON/OFF, mantendo-a nessa posição até o leitor se desligar.
O leitor desligar-se-á automaticamente se estiver inactivo e sem reprodução de música
durante 10 minutos. O ecrã e estado de reprodução mais recentes serão retomados da
próxima vez que o leitor for ligado a não ser que o mesmo tenha estado desligado
durante um longo período de tempo ou a bateria estivesse com pouca carga quando o
leitor foi desligado.
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Modo Demo
O modo Demo é um protector de ecrã que lhe faculta uma apresentação rápida do produto.
Poderá não necessitar do modo demo após alguma utilização ou poderá preferir não ter o
protector de ecrã para aumentar o tempo de duração da bateria.
O modo demo pode ser desactivado acedendo ao modo Demo no menu Definições e
anulando a selecção da caixa como ilustrado.
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Organizar e transferir fotos e músicas com o
Windows Media Player 10
Este capítulo descreve os passos que deve seguir para transferir com êxito músicas e fotos
para o leitor. Para mais informações, consulte a Windows Media Player (WMP) Help
(Ajuda do Windows Media Player (WMP)) no computador.
IMPORTANTE Certifique-se de que instalou o software incluído no CD fornecido para
a transferência de fotos e músicas.

Transferir músicas
Pode adicionar músicas, organizar músicas nas suas listas pessoais e gerir a sua lista pessoal
com o Windows Media Player 10.

SUGESTÃO Recomendamos que utilize sempre o Windows Media Player para
transferir música para o seu leitor. No entanto, se preferir utilizar o Windows
Explorer, certifique-se sempre de que copia as músicas para a pasta de Media > Music
(Multimédia/Música), caso contrário as músicas não serão apresentadas nem reproduzidas
no seu leitor.
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Adicionar músicas à biblioteca do Windows Media Player
Músicas que já estão no computador
1 Inicie o Windows Media Player fazendo um duplo clique no ícone seguinte no seu
ambiente de trabalho.
2

3
2 Seleccione o separador Library (Biblioteca) para aceder à biblioteca de multimédia.
3 Clique em Add to Library (Adicionar à Biblioteca) na parte inferior esquerda do ecrã.
> Pode optar por adicionar ficheiros a partir de uma pasta, um URL, procurando no computador,
etc.
4 Seleccione os ficheiros pretendidos e adicione-os à biblioteca.
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Ripar músicas de um CD
Se pretender transferir músicas a partir de um CD para o seu leitor, tem de criar primeiro
uma cópia digital da música no computador. Este procedimento é designado ripar.
1 Inicie o Windows Media Player.
4
3

2 Insira o CD de áudio.
3 Clique no separador Rip (Ripar) para visualizar uma lista das faixas do CD.
Se o computador estiver ligado à Internet, as informações sobre os álbuns serão obtidas
automaticamente de forma a não ser necessário introduzir os títulos das músicas ou
outras informações manualmente.
Se isso não acontecer, verifique se está ligado à Internet e clique em Find Album Info
(Localizar Informações do Álbum).
4 Seleccione as faixas que gostaria de ripar e clique em Rip Music (Ripar Músicas) na barra
de menus superior.
> As faixas serão convertidas em cópias digitais e adicionadas à biblioteca do Windows Media
Player.
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Comprar músicas através da Internet
Se pretende comprar músicas através da Internet, tem de seleccionar uma loja de música.
1

2

1 Clique no pequeno triângulo na parte superior direita do ecrã e seleccione Browse all
Online Stores (Procurar em Todas as Lojas Online).
2 Escolha uma loja e siga as instruções no ecrã.
> Depois de compradas, as músicas ou álbuns, aparecerão na biblioteca do Windows Media
Player.
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Sincronizar o conteúdo do Windows Media com o seu leitor
Aquando da ligação do leitor ao computador pela primeira vez, o Windows Media Player
inicia o Device Setup Wizard (Assistente de Configuração do Dispositivo). Pode optar
por sincronizar o leitor com a biblioteca do Windows Media Player automática ou
manualmente.
SUGESTÃO
Quando o leitor é ligado pela primeira vez, o WMP10 faculta-lhe esta opção.
Sincronização automática:
Escolher Automatic (Automático) irá sincronizar automaticamente o leitor com o seu
conteúdo sempre que ligar o GoGear ao computador. Tenha em atenção que esta opção
apenas lhe permite sincronizar automaticamente com um computador.
Sincronização manual:
Seleccionar Manual (Manual) permite-lhe seleccionar o conteúdo que pretende sempre
sincronizar.
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Para configurar a sincronização automática
1 Inicie o Windows Media Player.
2 Ligue o leitor ao computador através do cabo USB fornecido.
4

3
5

3 Clique no separador Sync (Sincronizar).
4 Clique no botão Set up Sync (Configurar a Sincronização).
> Será apresentada a caixa de diálogo Synchronization settings (Definições de Sincronização).
5 Seleccione a caixa de verificação Synchronize device automatically (Sincronizar
automaticamente os dispositivos).
6 Seleccione as caixas de verificação correspondentes às listas pessoais que pretende sincronizar.
7 Clique OK.

IMPORTANTE Não desligue o leitor enquanto estiver em curso a transferência.
Mantenha o leitor desligado até a transferência do WMP estar concluída.
17

Para configurar a sincronização manual
3

4

Philips GoGear

1 Inicie o Windows Media Player.
2 Ligue o leitor ao computador através do cabo USB fornecido.
3 Clique no separador Sync (Sincronizar).
4 No menu pendente no painel direito, seleccione Philips ou Philips GoGear como destino.
5 Se não fizerem parte da lista, clique em F5 para actualizar e tente de novo.
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7
6

8

9

6 Seleccione o separador Library (Biblioteca) para aceder à biblioteca de multimédia.
7 Clique para realçar a música que pretende copiar.
8 Clique com o botão direito na música e seleccione Add to > Sync List (Adicionar a >
Lista Para Sincronizar).
OU
Arraste e largue a música para a Sync List (Lista Para Sincronizar) no painel direito.
9 Clique no botão Start Sync (Começar a Sincronizar) na parte inferior do ecrã para
iniciar a sincronização.
> A evolução será apresentada mesmo acima do botão Start Sync (Começar a Sincronizar).
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Gerir a sua lista pessoal do Windows Media Player
Criar uma lista pessoal
1 Inicie o Windows Media Player.
2 Seleccione o separador Library (Biblioteca) para aceder à biblioteca de multimédia.
3 Clique para realçar uma música.
4 Clique com o botão direito do rato na faixa e seleccione Add to > Additional
Playlist... ( Adicionar a > Listas Pessoais Adicionais...).
5 Na caixa de diálogo Add to Playlist (Adicionar à Lista Pessoal), seleccione uma lista
pessoal existente ou clique em New (Novo) para adicionar uma nova lista pessoal.
> A música seleccionada será adicionada à lista pessoal.
SUGESTÃO Para seleccionar mais de uma música, prima e mantenha premida a tecla
Ctrl do teclado e, em seguida, clique para seleccionar uma ou várias músicas.
Para seleccionar músicas consecutivas numa lista, clique na primeira música, em seguida
prima e mantenha premida a tecla Shift do teclado e clique na última música da lista que
pretende seleccionar.
Transferir listas pessoais
Pode transferir listas pessoais para o seu leitor através da opção de sincronização automática
do Windows Media Player. (Consulte instruções passo a passo na secção “Configuração
da sincronização automática”)
1 Clique no separador Sync (Sincronizar).
2 Clique em Sync settings (Definições de Sincronização) ou Setup Sync (Configurar a
Sincronização), seleccione a caixa de verificação Synchronize device automatically
(Sincronizar automaticamente os dispositivos) e seleccione as listas pessoais a sincronizar
com o leitor.
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Gerir as suas músicas e listas pessoais no Windows Media Player
Eliminar músicas e listas pessoais da biblioteca do Windows Media Player
1 Clique para realçar um item.
2 Clique com o botão direito e seleccione Delete (Eliminar) para apagar o item.
SUGESTÃO Não é possível eliminar as listas pessoais que estão no seu leitor GoGear
através do Windows Media Player. Apenas poderá eliminar a lista pessoal através do próprio
leitor ou através do Windows Explorer.
Eliminar listas pessoais através do Windows Explorer
1
2
3
4

Ligue o leitor ao seu computador.
Abra o Windows Explorer.
Seleccione Philips GoGear > Media (Media) > Music (Música).
Realce a lista pessoal que pretende apagar, clique com o botão direito e seleccione
Delete (Eliminar).

Editar informações sobre a música através do Windows Media Player
1 Clique no separador Library (Biblioteca).
2 Realce a música que pretende editar, clique com o botão direito e seleccione Edit (Editar).
3 Edite directamente na caixa de texto.
Procurar músicas através do Windows Media Player
1
2
3
4
5

Clique no separador Library (Biblioteca).
Escreva uma cadeia de procura no campo de procura.
Clique em Search (Procurar) para iniciar a procura.
É apresentada uma lista de músicas contendo a cadeia de procura.
Pode reproduzir, transferir, eliminar, adicionar à lista para sincronizar, etc.
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Transferir fotos
IMPORTANTE Certifique-se de que o Philips Device Plug-in (Ligação de Dispositivo
Philips) foi instalado no seu computador. Esta ligação é essencial para activar o suporte de
imagem no seu leitor. É instalado automaticamente a partir do CD fornecido quando clicar
em Install (Instalar) na caixa de diálogo Install software (Instalar software).
Para verificar se esta ligação foi instalada, clique em Painel de controlo > Adicionar ou
remover programas e verifique se o Philips Device Plug-in (Ligação de Dispositivo
Philips) faz parte da lista.

Activar o suporte de fotos
1 Inicie o Windows Media Player.
2 Clique em Tools > Options > Player (Ferramentas > Opções > Leitor).

3

3 Certifique-se de que a caixa de verificação Enable picture support for devices (Activar
o suporte de imagens para dispositivos) está seleccionada.
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Adicionar fotos à biblioteca do Windows Media Player
1 Inicie o Windows Media Player.
2 Seleccione o separador Library (Biblioteca) para aceder à biblioteca de multimédia.
3 Clique em Add to Library (Adicionar à Biblioteca) no canto inferior esquerdo do ecrã.
4 Clique em Add Folder (Adicionar Pasta).
5 Seleccione a pasta na qual estão guardadas as fotos e prima OK.

Transferir fotos para o seu leitor
IMPORTANTE As fotos só podem ser transferidas com o Windows Media Player.
Não pode transferir fotos com o Windows Explorer. As fotos não serão apresentadas
no seu leitor.
1 Ligue o leitor ao seu computador.
2 Inicie o Windows Media Player.
3 4

Philips GoGear

3 Clique no separador Sync (Sincronizar).
4 No menu pendente no painel direito, seleccione Philips ou Philips GoGear como destino.
Se não fizerem parte da lista, prima F5 para actualizar e tente de novo.
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5

7

8

6

9
5 Seleccione o separador Library (Biblioteca) para aceder à biblioteca de multimédia.
6 Clique em All Photos (Todas as fotos) no painel esquerdo para visualizar a lista de fotos.
SUGESTÃO Para seleccionar várias fotos, poderá realçar a primeira foto que pretende,
premir e manter premida a tecla CTRL do teclado do computador e seleccionar as
restantes fotos que pretende. Para seleccionar todas as fotos, poderá realçar a primeira
foto que pretende, premir e manter premida a tecla SHIFT do teclado do computador e
clicar na última foto que pretende.
7 Clique para realçar uma foto que pretende copiar para o leitor.
8 Clique com o botão direito do rato na foto e seleccione Add to > Sync List
(Adicionar a > Lista Para Sincronizar).
OU
Arraste e largue a foto para a Sync List (Lista Para Sincronizar) no painel direito.
9 Clique em Start Sync (Começar a Sincronizar) na parte inferior do ecrã para iniciar a
sincronização.
> A evolução será apresentada mesmo acima de Start Sync (Começar a Sincronizar).
Será apresentada uma mensagem de contexto, notificando-o acerca da evolução da
sincronização.
Quando a mensagem de contexto desaparecer, a transferência está concluída, e poderá
desligar o leitor.
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1
2
3

Para obter o conteúdo completo da sua biblioteca para um conteúdo recém acrescentado
através do WMP, poderá:
1 Clique no separador Tools > Options (Ferramentas > Opções).
2 Clique no separador Library (Biblioteca).
3 Seleccionar a opção Monitor Folders (Monitorizar Pastas).
4 Adicionar as pastas nas quais guarda as suas músicas e fotos.
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Funcionamento detalhado
Modo de música
O leitor é fornecido com algumas músicas. Pode transferir a sua colecção de músicas e fotos
digitais do computador para o leitor através do Windows Media Player. Poderá encontrar
mais informações relativas à transferência de músicas em Organizar e transferir fotos e
músicas com o Windows Media Player 10 neste manual do utilizador.

Controlos
Durante a reprodução de música, pode fazer o seguinte:
Para

Proceda do seguinte modo

Reproduzir/interromper a reprodução de
músicas
Passar à música seguinte
Voltar à música anterior
Avançar na procura
Retroceder na procura
Aceder ao menu de opções
Regressar à pesquisa

Prima 2;
Prima
Prima
Prima
Prima
Prima
Prima

Aumentar o volume
Diminuir o volume

Prima VOL +
Prima VOL -

)K
J(
e mantenha premida a tecla )K
e mantenha premida a tecla J(
a tecla MENU
1

Consulte as instruções detalhadas sobre como aceder ao menu de opções na secção
“Navegação com a faixa de toque vertical”.
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Localizar a sua música
1

1 A partir do menu principal, seleccione Música para aceder ao modo de música.
Pode procurar a partir das seguintes opções de música:
Todas
aleatórias
Todas as
músicas

Faixas listadas
alfabeticamente

Listas
pessoais

Colecções de
listas pessoais

Faixas listadas
por ordem de
reprodução

Artistas

Artistas listados
alfabeticamente

Álbuns listados
alfabeticamente

Faixas listadas
por álbum

Géneros

Géneros listados
alfabeticamente

Artistas listados
alfabeticamente

Álbuns listados
alfabeticamente

Álbuns

Álbuns listados
alfabeticamente

Faixas listadas
por álbum

Faixas listadas
por álbum
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2 Utilize a FAIXA DE TOQUE VERTICAL para percorrer o menu para cima ou para baixo.
(Consulte a secção “Navegação com a faixa de toque vertical” neste manual do
utilizador para obter mais informações sobre como aceder a itens de menus com a faixa
de toque vertical.)
3 Prima 2 para seleccionar ou prima 1 para voltar ao nível anterior.
4 Prima 2; para reproduzir a sua selecção.
SUGESTÃO Superplay™ permite-lhe reproduzir as músicas ou álbuns seleccionados
imediatamente em qualquer ponto, premindo 2; na selecção.

Capa de álbum
O seu GoGear apresenta a capa de álbum da música que está actualmente a reproduzir ou
quando está a pesquisar uma lista de músicas ou álbuns. Pode escolher activar/desactivar a
função de visualização da capa de álbum no submenu Definições.
Caso não exista qualquer capa de álbum disponível, será apresentado um ícone de capa de
CD padrão.

Prima 2 para visualizar a capa de álbum no modo ecrã inteiro ou 1 para regressar ao ecrã de
reprodução normal.
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Modo de reprodução
Pode configurar o seu leitor para reproduzir aleatoriamente (Todas aleatórias
repetidamente (Repetir 1
ou Repetir todas
) as músicas.

) ou

1 A partir do menu principal, seleccione Definições > Modo de reprodução.
2 Utilize a FAIXA DE TOQUE VERTICAL para percorrer as opções para cima ou para baixo.
3 Prima 2 para seleccionar uma opção.
4 Prima 2 de novo para anular a selecção de uma opção.
Enquanto está a reproduzir música pode ver o ecrã de modo de reprodução activo acima.
SUGESTÃO Pode também aceder ao modo de reprodução acima enquanto estiver a
reproduzir música, premindo a tecla MENU.
Informações sobre o DRM (Digital Rights Management) (Gestão de direitos digitais)
Se possui músicas que adquiriu através da Internet guardadas no seu leitor, poderá,
ocasionalmente, visualizar uma mensagem Licence problem (Problema de licença). Isto
deve-se ao facto de a licença da música no leitor ter expirado e a sincronização com o
computador contribuir para a actualização da licença com as mais recentes informações.
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Utilizar o amostrador
O Amostrador constitui uma forma aliciante de descobrir música o seu leitor. Poderá ser
iniciado, acedendo ao menu contextual na biblioteca de músicas. Disponível apenas com
algumas opções.

O Amostrador permitir-lhe-á reproduzir todos os itens na sua selecção (Listas Pessoais,
Álbuns, Artistas etc.) uma vez. O tempo de reprodução será limitado a 10 segundos. Caso
possua uma música com licença com uma contagem de reprodução limitada, a utilização do
amostrador irá reduzir a contagem de reprodução disponível para esta música.
1 Poderá avançar na procura ou reproduzir uma música, premindo J( ou )K no amostrador.
2 Assim que encontrar uma música que aprecia, prima 2; no modo Amostrador, irá
interromper a função do Amostrador e iniciar a reprodução normal.
3 Prima 1 para sair do modo Amostrador.
As músicas são reproduzidas na ordem a partir do nível em que iniciou o Amostrador.
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Definições de som
Defina o leitor para reproduzir músicas com diferentes definições de EQ (equalizadores).

2
1

1 No menu principal, seleccione Definições > Definições de som.
2 Utilize a FAIXA DE TOQUE VERTICAL para percorrer a lista de opções: SRS WOW,
Rock, Funk, Techno, HipHop, Clássica, Jazz, Fala, Personalizado ou Desligar.
Pode seleccionar uma das opções.
A opção Personalizado permite-lhe especificar as definições pretendidas para o equalizador,
ajustando cada uma das definições para graves (B), baixo (L), médio (M), alto (H) e agudos (T).
3 Prima 2 para seleccionar.
SUGESTÃO Durante a reprodução de músicas, pode também alterar as definições de
EQ (excepto as definições de Personalizado) premindo MENU > Definições de som.

Lista pessoal on-the-go
A opção Lista pessoal on-the-go é uma lista pessoal que pode ser criada no leitor em viagem.
Todas as músicas serão apresentadas e listadas por ordem de reprodução na lista pessoal. As
novas músicas são adicionadas automaticamente ao final da lista pessoal.
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Adicionar músicas à lista pessoal on-the-go
Pode adicionar as suas músicas, álbuns, artistas e géneros musicais favoritos à Lista pessoal
on-the-go durante a reprodução de músicas.
2

1 Prima a tecla MENU.
2 Seleccione Adicionar à “Lista pessoal on-the-go”.
> Será apresentada a mensagem [nome item] adicionado à “Lista pessoal on-the-go”.
Alternativamente, pode adicionar músicas, álbuns, artistas e géneros à Lista pessoal onthe-go a partir da biblioteca de músicas do seu leitor GoGear.
1 Prima a tecla MENU e seleccione Adicionar à “Lista pessoal on-the-go”.
> Será apresentada a mensagem [nome item] adicionado à “Lista pessoal on-the-go”.

Reproduzir a lista pessoal on-the-go
1 Seleccione Música > Listas pessoais > Lista pessoal on-the-go.
2 Seleccione a sua lista pessoal e prima 2;.
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Guardar a lista pessoal on-the-go
Pode guardar a Lista pessoal on-the-go. Será guardada com um nome diferente e a Lista
pessoal on-the-go será limpa.

2

3

1 Durante a reprodução de músicas, prima a tecla MENU.
2 Seleccione Guardar “Lista pessoal on-the-go”.
> Será apresentada a mensagem Guardar “Lista pessoal on-the-go”?
3 Seleccione Guardar para confirmar.
> Será apresentada a mensagem "Lista pessoal on-the-go" guardada como "lista pessoal
on-the-go"[date-number]!.

Limpar a lista pessoal on-the-go
Pode limpar todas as músicas da Lista pessoal on-the-go.
1 Seleccione Música > Listas pessoais > Lista pessoal on-the-go.
2 Prima a tecla MENU e seleccione Limpar “Lista pessoal on-the-go”.
3 Seleccione Limpar para confirmar a limpeza de todas as músicas na Lista pessoal on-thego seleccionada ou seleccione Cancelar para regressar ao menu anterior.
SUGESTÃO Este procedimento irá esvaziar a Lista pessoal on-the-go mas não eliminará
essas músicas do seu leitor.
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Eliminar músicas da lista pessoal on-the-go
Pode eliminar determinadas músicas da Lista pessoal on-the-go.

2

3

1 Seleccione a música a partir de Música > Listas pessoais > Lista pessoal on-the-go.
2 Prima a tecla MENU e seleccione Remover música da lista.
> Será apresentada a mensagem Remover [nome da música] da lista pessoal?
3 Seleccione Remover para eliminar a música da Lista pessoal on-the-go.
> Será apresentada a mensagem [song name] removed from playlist ([nome da mъsica]
removida da lista pessoal).
A música é eliminada apenas da lista pessoal, não será eliminada do leitor.

Mais reproduzidas
Pode reproduzir as suas 100 músicas mais reproduzidas seleccionando esta lista pessoal.
1 No menu principal, seleccione Música > Listas pessoais > Mais reproduzidas.
> A lista apresenta no leitor as 100 músicas mais reproduzidas. A primeira música na lista é a
música mais reproduzida.
2 Reponha a contagem de reprodução a 0 através de Definições > Definições da
biblioteca de música > Reiniciar a contagem da reprodução.
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Outras listas pessoais
Pode transferir listas pessoais para o leitor utilizando o Windows Media Player. Consulte
detalhes na secção “Gerir a sua lista pessoal do Windows Media Player - Transferir
listas pessoais” deste manual do utilizador.

Eliminar listas pessoais do seu leitor
Não pode eliminar a lista pessoal do seu leitor através do Windows Media Player. Tem
de fazê-lo no próprio leitor.
1 Reproduza a lista pessoal que pretende eliminar.
2 Prima a tecla MENU.
3 Seleccione Eliminar a Lista Pessoal.
> Será apresentada a mensagem Apagar [nome da lista pessoal]?
4 Seleccione Delete (Apagar).
> Será apresentada a mensagem [nome da lista pessoal] apagado!
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Classificar as suas músicas
Pode classificar uma música de 1 a 5 estrelas.

3

1
2
3
>

Seleccione a música a partir da biblioteca de músicas.
Prima a tecla MENU e seleccione Classificação.
Classifique a música de a
.
Da próxima vez que ligar o leitor ao seu computador e iniciar o Windows Media Player, a
classificação das suas músicas no Windows Media Player será actualizada com as
informações do seu leitor.

A reproduzir
Pode procurar na sua biblioteca de músicas ou de fotos enquanto estiver a ouvir música.

Para voltar ao ecrã de reprodução, prima 1 para navegar para o menu principal e seleccione
A reproduzir.
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Fotos
Pode visualizar as suas fotos favoritas no seu leitor. Enquanto procura as fotos, pode ouvir
música ao mesmo tempo.

Transferir fotos do seu computador para o seu leitor

É possível transferir fotos do seu computador para o leitor através do Windows Media
Player. Consulte mais detalhes na secção “Organizar e transferir fotos e músicas com
o Windows Media Player 10” neste manual do utilizador.
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Transferir fotos do seu leitor para o seu computador
1 Ligue o leitor ao seu computador.
> O leitor será identificado como Philips ou Philips GoGear no Windows Explorer.
2 Clique em Media > Fotos.
3 Arraste e largue as fotos em qualquer localização desejada no computador.

Localizar fotos no seu leitor
As fotos no leitor estão organizadas em álbuns, situação que é semelhante à forma como
estão organizadas no Windows Media Player.

1

Fig1

Fig2

1 No menu principal, seleccione Fotos.
> Visualizará uma lista de todos os álbuns de fotos.
2 Seleccione o álbum de fotos que pretender ver.
> Visualizará uma vista de miniaturas (fig. 1) de todas as fotos nesse álbum.
3 Utilize a FAIXA DE TOQUE VERTICAL para percorrer e seleccione a foto que pretende
visualizar em vista completa (fig. 2).
4 Toque na extremidade superior ou inferior da FAIXA DE TOQUE VERTICAL para passar
à foto seguinte ou anterior.
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Imagem pessoal
Se a função de imagem pessoal estiver activada em Definições > Personalização >
Imagem pessoal, a foto seleccionada no momento no álbum de fotografias do seu leitor
será definida como a imagem pessoal.
A definição de imagem pessoal só está disponível através do menu contextual.

Philips Photo Fixer
Se já verificou todos os itens acima, mas ainda assim não consegue visualizar as suas imagens
no seu leitor, pode utilizar o Philips Photo Fixer.
No seu computador:
1 Clique em Iniciar > Programas > Philips > Philips Photo Fixer.
2 Ligue o seu leitor ao computador.
3 Siga as instruções do ecrã.

Exibição de diapositivos
Uma exibição de diapositivos irá apresentar todas as fotos de um álbum em vista completa.
Irá automaticamente para a foto seguinte num intervalo específico. Durante uma exibição de
diapositivos pode ser reproduzida música de fundo a partir de uma determinada lista pessoal..
Iniciar uma exibição de diapositivos
1 No menu principal, seleccione Fotos.
2 Seleccione o álbum de fotos que pretender ver.
3 Prima a tecla MENU e seleccione Iniciar exibição dos diapositivos.
Pode iniciar a exibição de diapositivos em lista de álbuns, vista de miniaturas ou vista completa.
Pode interromper a exibição de diapositivos premindo 1.
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Personalizar as definições de exibição de diapositivos
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Definições

Opções

Descrições

Música da exibição
dos diapositivos

Listas pessoais por ordem
alfabética/Nenhuma

Escolher qual a lista pessoal a
reproduzir em fundo durante a
exibição de diapositivos

Transições

Desligar/Limpeza vertical/
Dissolver

Escolher o efeito de transição
entre diapositivos

Definir tempo por
diapositivo

2 Segundos / 4 Segundos /
6 Segundos / 8 Segundos /
10 Segundos / 20 Segundos
40 Segundos / 60 Segundos

Escolher a definição de
tempo entre diapositivos

Exibição aleatória
dos diapositivos

Ligado/desligado

Escolher a exibição de
diapositivos aleatoriamente ou
por álbum

Repetir exibição
dos diapositivos

Ligado/desligado

Escolher a repetição de
diapositivos

Música da exibição dos diapositivos
Pode reproduzir música de fundo durante uma exibição de diapositivos designando uma lista
pessoal em Definições da exibição dos diapositivos. Durante uma exibição de
diapositivos pode reproduzir qualquer lista pessoal.
1 No menu principal, seleccione Fotos.
2 Prima a tecla MENU e seleccione Definições da exibição dos diapositivos > Música da
exibição dos diapositivos e seleccione uma das listas pessoais.
Durante uma exibição de diapositivos não pode interromper, ignorar ou avançar/rebobinar
a sua música.
SUGESTÃO As definições de exibição de diapositivos permitem a exibição temporizada
de diapositivos. Caso queira controlar a sua exibição de diapositivos, sugerimos que
visualize as suas imagens em ecrã inteiro e avance e retroceda conforme desejar. A música
que reproduziu anteriormente continuará a ser reproduzida.
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Definições
O menu de definições permite-lhe fazer ajustes e definir preferências pessoais no seu leitor
GoGear.

1

1 No menu principal, seleccione Definições.
2 Utilize a FAIXA DE TOQUE VERTICAL para seleccionar uma opção.
3 Prima 2 para passar ao nível seguinte ou 1 para voltar ao nível anterior.
4 Prima 2 para confirmar a sua selecção.
5 Prima 1 para sair do menu Definições.
No menu Definições estão disponíveis as seguintes opções:
Definições
Language
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Opções
Mais opções
Descrição
inglês, francês, italiano, alemão, espanhol,
Seleccionar o idioma das
holandês, sueco, português, chinês (simplificado), apresentações no ecrã
chinês (tradicional), coreano, japonês

Definições
Modo de
reprodução

Opções
Todas aleatórias

Mais opções

Descrição
Activar a caixa de
verificação para reproduzir
aleatoriamente as músicas
seleccionadas.

Repetir

Seleccionar Repetir 1 ou
Repetir todas de modo
a repetir ciclos de
músicas seleccionadas.

Definições de
HipHop, som

Desligar, SRS WOW, Rock, Funk, Techno,
Clássica, Jazz, Fala, Personalizado

Seleccionar o equalizador
de modo a obter a melhor
experiência musical.

Definições do
visor

Luz de fundo

10 Seg. / 30 Seg. /
45 Seg. / 60 Seg.

Seleccionar a temporização
para a luz de fundo.

Brilho

25 níveis

Seleccionar o nível de
contraste para ajustar a
luminosidade.

Máscara 1 / Máscara 2

Personalizar o leitor com
a sua máscara favorita.

Ligado/desligado

Visualize uma imagem de
sua escolha sempre que
ligar o seu leitor.

Personalização Máscaras
Imagem pessoal

Capa de álbum Ligado/desligado

Activar a caixa de
verificação para visualizar a
capa de álbum da música
que está a ser reproduzida.

Temporizador Desligado/15 Min / 30 Min / 1 Hora / 1,5 Horas /
2 Horas

Escolher o temporizador
para desligar o leitor
automaticamente após 15,
30, 60, 90 ou 120
minutos.
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Definições
Data e hora

Opções
Definir data

Mais opções
Dia/Mês/Ano

Definir hora

Horas/Minutos/Segundos Introduzir as horas,
minutos e segundos para
ajustar a hora do2seu leitor.

Mostrar hora no cabeçalho

Descrição
Introduzir o dia, mês e
ano para definir a data no
seu leitor.

Activar a caixa de verificação
para visualizar a hora na
parte superior do ecrã.

Som do clique Dispositivo

Activar a caixa de
verificação para ouvir um
som de clique no leitor
quando utiliza o touchpad
ou os botões.

Auriculares

Activar a caixa de
verificação para ouvir um
som de clique através dos
auriculares quando utiliza
o touchpad ou os botões.

Informações

Reiniciar a
contagem da
reprodução
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Resumo das
informações

Capacidade, Espaço
disponível, ID do
dispositivo, Versão do
firmware, Site de apoio

Apresentar informações
acerca do leitor.

Centros de apoio

Apresentar os números
de contacto dos centros
de apoio.

Reiniciar/Cancelar

Seleccione Reiniciar para
reiniciar a contagem da
reprodução para a lista
pessoal "Most played" (Mais
reproduzidas) em zero.

Definições
Modo demo

Definições de
fábrica

Opções
Modo demo

Mais opções
Iniciar/Cancelar

Descrição
Alune a selecção desta
opção para desactivar o
modo demo.

Iniciar demo?

Prima 2 para iniciar o
modo demo. Para sair
deste modo basta premir
qualquer tecla na parte da
frente do leitor.

Restaurar as
Restaurar/Cancelar
definições de fábrica?

Seleccione Restaurar
para limpar as actuais
definições do leitor e
restaurar as definições de
fábrica.

Utilizar o leitor para armazenar e transportar
ficheiros de dados
Pode utilizar o leitor para armazenar e transportar
ficheiros de dados copiando esses ficheiros para a pasta
Dados do leitor através do Windows Explorer.

Os ficheiros de dados armazenados na pasta Data (Dados) não podem ser lidos
directamente no seu leitor. Estes ficheiros de dados apenas podem ser lidos no seu
computador depois de os ter transferido do leitor para o computador.
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Actualizar o seu leitor
O seu leitor é controlado por um programa interno denominado firmware. É possível que
novas versões desse firmware sejam lançadas após a aquisição do leitor.
Um programa de software denominado Philips Device Manager (Gestor de Dispositivo
Philips) irá monitorizar o estado do firmware do leitor e notificá-lo-á se houver novo
firmware disponível. Para isso é necessária uma ligação à Internet.
Instale o Philips Device Manager (Gestor de Dispositivo Philips) a partir do CD fornecido
ou transfira a versão mais recente a partir de www.philips.com/support ou
www.philips.com/usasupport (para os residentes nos EUA)
Depois de instalar o Philips Device Manager (Gestor de Dispositivo Philips), sempre que
ligar o leitor ao computador, este programa irá ligar automaticamente à Internet e verificar
se há actualizações.

Verificar manualmente se o seu firmware está
actualizado
Certifique-se de que seu leitor está totalmente carregado.
1 Ligue o seu leitor ao computador.
2 Inicie o Philips Device Manager (Gestor de Dispositivo Philips) a partir de Start >
Programs > Philips Device Manager (Iniciar > Programas > Philips Device Manager).
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3
4

5

3 Seleccione o seu dispositivo.
4 Clique em Update (Actualizar).
> O Philips Device Manager (Gestor de Dispositivo Philips) irá verificar se há novo firmware
disponível na Internet e instalá-lo no leitor.
5 Quando aparecer Update completed (Actualização concluída) no ecrã, clique em OK e
desligue o leitor.
> Será apresentada a mensagem Updating firmware (A actualizar firmware).
O leitor reiniciar-se-á automaticamente depois do firmware estar totalmente actualizado. O leitor
está pronto para ser novamente utilizado.
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Resolução de problemas
O meu leitor ignora músicas.
A música ignorada pode estar protegida. Pode não possuir direitos suficientes para
reproduzir a música ignorada no seu leitor. Verifique os direitos da música junto do
fornecedor da mesma.
O meu leitor não é reconhecido pelo Windows.
Certifique-se de que o computador tem o Windows XP SP2 ou posterior instalado.
O meu leitor não liga.
A bateria do seu dispositivo pode estar sem carga devido a um longo período sem utilização.
Carregue o leitor.
Em caso de erro do dispositivo, ligue o leitor ao computador e utilize o Philips Device
Manager (Gestor de Dispositivo Philips) para restaurar o leitor.
IMPORTANTE Todo o conteúdo será eliminado do leitor no final do processo de
reparação. Por conseguinte, deve fazer uma cópia de segurança dos ficheiros antes de
proceder à reparação. Após a reparação, basta sincronizar o leitor de novo para transferir
músicas para o mesmo.
1 Inicie o Philips Device Manager (Gestor de Dispositivo Philips) a partir de Start >
Programs > Philips Device Manager (Iniciar > Programas > Philips Device Manager).
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2
3

5

4

2 Seleccione o seu dispositivo.
3 Clique no separador Repair (Reparar).
4 Clique em Repair (Reparar).
> O processo de reparação iniciar-se-á.
5 Clique em Yes (Sim) para prosseguir.
6 Depois do processo de reparação estar concluído, clique em OK e desligue o leitor.
> O leitor reiniciar-se-á automaticamente depois do firmware estar totalmente actualizado. O leitor
está pronto para ser novamente utilizado.
Depois da transferência não há músicas no meu leitor.
Se não consegue localizar as músicas que transferiu para o leitor, verifique o seguinte:
• Efectuou a transferência através do Windows Media Player? Os ficheiros transferidos
através de outros meios apenas serão reconhecidos como ficheiros de dados. Não
aparecerão na biblioteca de músicas do seu leitor nem poderão ser reproduzidos como
músicas.
• As músicas estão em formato MP3 ou WMA? Outros formatos não serão reproduzidos
no leitor.
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Depois da transferência não há fotos no meu leitor.
Se não consegue localizar as fotos que transferiu para o leitor, verifique o seguinte:
• Transferiu as fotos através do Windows Media Player? Os ficheiros transferidos através
de outros meios não aparecerão no seu dispositivo.

• O Philips Device Plug-in (Ligação de Dispositivo Philips) está instalado no computador?
Imediatamente após ter transferido as fotos no Windows Media Player, deverá
visualizar um ecrã de contexto da Philips. Se o mesmo não aparecer, é porque falta essa
ligação. Para verificar se esta ligação está instalada no seu computador, clique em Control
Panel > Add or Remove Programs (Painel de controlo > Adicionar ou remover
programas) e verifique se o Philips Device Plug-in (Ligação de Dispositivo Philips) faz
parte da lista. Caso contrário, reinstale o software a partir do CD fornecido.
• Poderá ter desligado o seu dispositivo demasiado cedo depois da conclusão da
transferência de fotos com o Windows Media Player. Aguarde sempre a apresentação
e desaparecimento da mensagem de contexto Philips antes de desligar o dispositivo.
• As fotos estão no formato JPEG? As fotos noutros formatos não podem ser transferidas
para o leitor.
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Não consigo visualizar capas de álbum no meu leitor GoGear.

2

1

1 Certifique-se de que o separador Retrieve additional information (Obter mais
informações da Internet) está seleccionado. Isto garantirá que as informações de capa de
álbum das músicas serão actualizadas.
2 Ligue o seu dispositivo e, no painel de propriedades do dispositivo, seleccione o separador
Quality (Qualidade) e certifique-se de que a caixa de verificação Convert files as
required by this device (Converter ficheiros tal como exigido por este dispositivo) não
está seleccionada.
O meu leitor GoGear bloqueia.
1 Na rara eventualidade de o leitor bloquear, não se preocupe. Introduza um objecto
pontiagudo pequeno na abertura de reinicialização, situada na parte posterior do leitor.
Mantenha assim até o leitor encerrar.
O conteúdo existente no leitor não será apagado.
2 Se nada acontecer, volte a carregar a bateria durante pelo menos 4 horas e tente ligar de
novo ou reiniciar. Se isto não surtir efeito, poderá ter de reparar o leitor com o Philips
Device Manager (Gestor de Dispositivo Philips). (Consulte detalhes na secção
“Actualizar o seu leitor” deste manual.)
51

O meu leitor está cheio e eu tenho menos músicas no leitor do que devia.
O seu leitor tem uma memória de disco rígido para armazenar as músicas. Verifique o
número do modelo para ver o tamanho real da memória. Poderá armazenar mais músicas no
leitor se guardar músicas em formato WMA de 64 kbps+, com velocidade de transmissão
variável.
+ A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu sistema operativo e configuração do sistema.
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Informações importantes de segurança
Manutenção geral
Para evitar danos ou mau funcionamento:
• Não exponha a calor excessivo causado por equipamento de aquecimento ou por
exposição directa ao sol.
• Não deixe o aparelho cair nem deixe cair objectos no aparelho.
• Não permita que o leitor seja mergulhado em água. Não exponha a tomada dos auriculares
ou o compartimento da bateria à água, pois isso pode danificar seriamente o aparelho.
• Não utilize nenhuns agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzina, ou
abrasivos uma vez que estes podem danificar a unidade.
• Telemóveis ligados nas proximidades podem causar interferência.
• Faça cópias de segurança dos seus ficheiros. Certifique-se de que guarda os ficheiros
originais que transferiu para o aparelho. A Philips não é responsável por qualquer perda de
conteúdo se o aparelho for danificado ou não for legível.
• Faça a gestão (transfira, elimine, etc.) dos seus ficheiros apenas através do software de
música incluído para evitar problemas!
Acerca do funcionamento e das temperaturas ambientes
• Utilize o produto num local onde a temperatura esteja sempre entre os 0 e 35º C (32 a 95º F).
• Guarde o produto num local onde a temperatura esteja sempre entre os -20 e os 45º C
(-4 a 113º F).
• A duração da bateria pode diminuir em condições de temperaturas baixas.
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Segurança da audição
Utilize um volume moderado.
• A utilização de auriculares com um volume de som elevado pode prejudicar a sua
audição. Este produto pode produzir sons com níveis de decibéis que podem
resultar, numa pessoa normal, na perda de audição, mesmo que a exposição seja
inferior a um minuto. Os níveis de decibéis mais elevados são providenciados para pessoas
que já possam ter perdido parte da sua capacidade auditiva.
• O som pode ser enganador. Com o decorrer do tempo o seu "nível de conforto" auditivo
adapta-se a volumes sonoros mais elevados. Assim, após um longo período de audição, o
que lhe soa "normal" pode, de facto, ser ruidoso e nocivo para a sua audição. Para que
isto não aconteça, regule o volume para um nível seguro antes que a sua audição se adapte
e não altere mais o nível sonoro.
Para estabelecer um nível de volume seguro:
• Regule o controlo de volume para um valor baixo.
• Aumente lentamente o som até o conseguir ouvir de modo nítido e confortável, sem
distorção.
Utilize os auriculares durante períodos de tempo moderados:
• A exposição prolongada ao som, mesmo a níveis normalmente “seguros” podem também
originar perda de capacidade auditiva.
• Certifique-se de que utiliza o seu equipamento moderadamente e faça os intervalos
necessários.
Cumpra as directrizes que se seguem durante a utilização dos auriculares.
• Regule o som para um volume sensato e utilize o equipamento durante períodos de
tempo moderados.
• Tenha o cuidado de não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
• Não aumente o volume para um nível tão elevado que impeça que ouça o que o rodeia.
• Deverá ser cuidadoso ou interromper temporariamente a utilização do equipamento em
situações potencialmente perigosas.
• Não utilize os auriculares durante a condução de veículos motorizados e bicicletas, ao
andar de skate, etc. pois tal poderá criar uma situação de perigo para o trânsito e é ilegal
em muitos países.
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Importante (para modelos com auriculares incluídos):
A Philips garante a conformidade com a potência sonora máxima dos seus leitores de áudio,
tal como é determinado pelas devidas autoridades regulamentares, com o modelo de
auriculares original fornecido. Se for necessário proceder à sua substituição, recomendamos
que entre em contacto com o seu revendedor no sentido de encomendar um modelo
idêntico ao original fornecido pela Philips.
Informação sobre os direitos de autor
Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos
fabricantes.
A duplicação não autorizada de quaisquer gravações transferidas da Internet ou feitas a partir
de CDs de áudio viola a lei sobre os direitos de autor e os acordos internacionais.
Fazer cópias não autorizadas de material protegido, incluindo programas de computador,
ficheiros, transmissões e gravações, pode infringir os direitos de autor e constituir crime.
Este equipamento não deve ser usado para tais finalidades.
Este produto está protegido pelos direitos de propriedade intelectual da Microsoft
Corporation. A utilização ou distribuição desta tecnologia fora do âmbito deste produto é
proibida sem uma licença concedida pela Microsoft ou subsidiária autorizada da Microsoft.
Os fornecedores de conteúdos utilizam a tecnologia de gestão digital de direitos
relativamente ao Windows Media instalado neste aparelho (adiante designada por “WMDRM”), com vista a proteger a integridade do seu conteúdo (adiante designado por
“Conteúdo Seguro”), para que a sua propriedade intelectual, incluindo direitos de autor,
relativa a esse conteúdo não seja indevidamente apropriada. Este aparelho utiliza o software
WM-DRM para reproduzir o Conteúdo Seguro (adiante designado por “Software WMDRM”). Se a segurança do Software WM-DRM deste aparelho tiver sido comprometida, a
Microsoft poderá anular (por sua iniciativa ou a pedido dos proprietários do Conteúdo
Seguro (adiante designados por “Proprietários do Conteúdo Seguro”) o direito de o
Software WM-DRM adquirir novas licenças para copiar, apresentar e/ou reproduzir o
Conteúdo Seguro. A anulação poderá também afectar a capacidade do aparelho transferir,
armazenar, copiar, apresentar e/ou reproduzir o Conteúdo Seguro que tiver sido
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armazenado anteriormente no referido aparelho. A anulação não altera a capacidade do
Software WM-DRM reproduzir o conteúdo não protegido. Sempre que se transfere uma
licença de Conteúdo Seguro da Internet ou de um PC, é enviada para o aparelho uma lista de
Softwares WM-DRM anulados. Em conjunto com essa licença, a Microsoft poderá transferir
listas de anulação para o aparelho, por conta dos Proprietários do Conteúdo Seguro, o que
poderá impossibilitar o aparelho de copiar, apresentar e/ou reproduzir o Conteúdo Seguro.
No caso de anulação, a Philips tentará disponibilizar actualizações do software para recuperar
parcial ou totalmente a capacidade do aparelho transferir, armazenar, aceder, copiar,
apresentar e/ou reproduzir o Conteúdo Seguro. Contudo, a capacidade de realizar as
referidas actualizações não depende exclusivamente da Philips. A Philips não garante, após a
anulação, a disponibilidade de actualizações do referido software. Se as actualizações não
estiverem disponíveis, o aparelho não terá a capacidade de transferir, armazenar, copiar,
apresentar e/ou reproduzir o Conteúdo Seguro, até mesmo o Conteúdo Seguro que tiver
sido armazenado anteriormente no referido aparelho.
Paralelamente, mesmo que essas actualizações do software estejam disponíveis, poderão não
permitir que o aparelho transfira, armazene, copie, apresente e/ou reproduza o Conteúdo
Seguro que tiver sido armazenado anteriormente no aparelho. Em certos casos, poderá
conseguir transferir o conteúdo a partir do PC. Noutros casos, poderá ter de voltar a
comprar o Conteúdo Seguro obtido anteriormente.
Em síntese, a Microsoft, os Proprietários do Conteúdo Seguro e os distribuidores do
Conteúdo Seguro poderão impedi-lo de aceder ou restringir o acesso ao Conteúdo Seguro.
Poderão igualmente impedir que o aparelho transfira, armazene, copie, apresente e/ou
reproduza o Conteúdo Seguro mesmo depois de o ter pago e obtido. Para que as entidades
referidas anteriormente recusem, suspendam ou, de outro modo, restrinjam o seu acesso ao
Conteúdo Seguro ou impeçam que o aparelho transfira, armazene, aceda, copie, apresente
e/ou reproduza o Conteúdo Seguro, não é necessário o seu consentimento nem o
consentimento ou aprovação da Philips. A Philips não garante que conseguirá transferir,
armazenar, aceder, copiar e/ou reproduzir o Conteúdo Seguro.”
Os logótipos PlaysForSure, Windows Media e Windows são marcas comerciais ou marcas
registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.
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Registo de dados
A Philips está empenhada em melhorar a qualidade dos seus produtos e em melhorar a
experiência do cliente Philips. Para indicação do perfil de utilização deste dispositivo, este
regista algumas informações/dados na respectiva área de memória não volátil. Estes dados
são utilizados para identificar e detectar quaisquer falhas ou problemas que o utilizador possa
encontrar enquanto trabalha com o dispositivo. Por exemplo, os dados guardados serão a
duração da reprodução no modo de música, a duração da reprodução no modo de
sintonização, quantas vezes a bateria esteve fraca, etc. Os dados guardados não revelam o
conteúdo ou o suporte utilizado no dispositivo ou a origem das transferências. Os dados
guardados no dispositivo são obtidos e utilizados APENAS se o utilizador devolver o
dispositivo ao centro de assistência da Philips, e APENAS para simplificar a prevenção e a
detecção de erros. Os dados guardados serão disponibilizados ao utilizador mediante
primeiro pedido.
Eliminação do seu antigo produto
O seu 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 círculo e um traço por cima
constar num produto, significa que o 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 seus antigos produtos
juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu antigo produto evita
potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
Modificações
Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade dos utilizadores
para operar este dispositivo.
Aviso para a União Européia
Este aparelho está de acordo com os requisitos da Comunidade Europeia relativos à
interferência de rádio.
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Dados técnicos
Fonte de alimentação
Transformador/carregador
multitensão:

Bateria recarregável interna de iões de lítio de 600 mAh**
4 horas de carga completa; 1 hora de carga rápida

Dimensões

90 x 46 x 9mm

Peso

48g

Imagens/Visor

LCD com luz de fundo branca, 128 x 160 pixels, 65 000 cores

Som

Separação de canais

35dB

Definições de equalizador SRS WOW, Rock, Funk,
Techno, HipHop, Clássica, Jazz,
Fala, Personalizado
Resposta em frequência

20-16 000Hz

Relação sinal/ruído

> 82dB

Potência de saída (RMS)

2x10mW

Reprodução áudio
Tempo de reprodução

20 horas**

Formato de compressão

MP3 (8-320 kbps e VBR)
WAV
WMA (32-192 kbps; Frequências de amostragem: 8; 11,025;
16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz)

Suporte de etiqueta ID3

Título do álbum, título do género, título da faixa e nome do
artista
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Suporte de armazenamento
Capacidade de memória integrada

Memória flash de 1 GB+ SA9100
Memória flash de 2 GB+ SA9200

Capacidade de ligação

Auricular 3,5 mm, USB 2.0++, conector de ancoragem
Philips, 5V CC

Transferência de música e fotos

Através do Windows Media Player 10

Transferência de dados

Através do Windows Explorer

Requisitos de sistema

Windows® XP (SP2 ou posterior)
Processador Pentium Classe 300 MHz ou superior
128MB de RAM
500MB de espaço em disco
Ligação à Internet
Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior
Placa de vídeo
Placa de som
Porta USB

** As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser
substituídas. 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.
+ 1MB = Um milhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será inferior.
1GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será inferior.
A capacidade total da memória poderá não estar disponível uma vez que será reservada parte da memória
para o leitor.
Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção e codificação de 64 kbps em WMA.
++ A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu sistema operativo e configuração do sistema.
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Glossário
Álbum

Uma colecção de músicas/fotos

Menu
contextual

Um menu composto por uma acção/função executável relativa ao estado
actual.

Digital Rights
Management
(DRM,Gestão de
direitos digitais)

Uma tecnologia que faculta um nível de protecção constante ao
conteúdo digital através de encriptação do mesmo com um código
criptográfico. Os destinatários autorizados (ou utilizadores finais) devem
adquirir uma licença para poderem desbloquear e utilizar o conteúdo.

Volante

Um conceito SuperscrollTM que utiliza a metáfora e a física do volante,
ou seja, a introdução de energia determina velocidade e desaceleração.

Géneros

Um determinado estilo ou tipo de música

MP3

Um formato de compressão de áudio conhecido como MPEG-1 Audio
Layer 3.

Foto

Imagem, fotografia e figura no formato de ficheiro JPEG.

Lista pessoal

Uma lista de conteúdos multimédia em formato digital

Lista pessoal
on-the-go

Uma lista pessoal que pode ser criada no leitor através da adição de
músicas, álbuns, artistas e géneros favoritos durante a reprodução de
música.

Ripar

Copiar conteúdo multimédia em formato digital para um CD de áudio.
O conteúdo pode ser convertido para um formato diferente durante o
processo de ripagem.

Menu de raiz

O menu principal que permanece na parte superior da estrutura em
árvore da interface do utilizador.
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Amostrador

Modo de audição prévia de faixas de áudio que reproduz clips curtos de
diferentes músicas.

Máscara

Uma interface do utilizador que proporciona um aspecto alternativo e
uma funcionalidade personalizada.

Músicas

Uma faixa individual ou um fragmento discreto de conteúdo áudio.

Superscroll

Uma marca comercial da Philips para uma função de navegação da
interface que serve para aperfeiçoar a velocidade de pesquisa numa
longa lista de conteúdos.

Sincronização

Um processo de manutenção de ficheiros multimédia em formato digital
num dispositivo portátil, com base nas regras indicadas pelos
utilizadores. Isto poderá exigir a cópia de ficheiros multimédia em
formato digital de um computador para um dispositivo, actualizando
informações no dispositivo ou eliminando ficheiros do dispositivo.

Miniatura

Uma versão reduzida da imagem principal, utilizada para indexação e
pesquisa.

Título

A maior unidade de conteúdos multimédia em formato digital. Para um
CD, poderá ser o nome do mesmo.

Faixa de toque
vertical

As teclas de controlo utilizadas para activar a deslocação para
cima/baixo numa lista.

WAV

Um formato de ficheiro multimédia digital para armazenamento de som.

TM

Windows Media Um ficheiro áudio no formato Windows Media. O conteúdo áudio do
Audio (WMA)
ficheiro está codificado com um dos codecs áudio do Windows Media.
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A PHILIPS reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, a alterações de concepção e
de especificação para melhoria dos produtos.
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