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Behöver du hjälp?
Gå in på 
www.philips.com/welcome  
där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial 
som användarhandbok, senaste programvaruuppgraderingar och 
svar på vanliga frågor.
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Registrera produkten
Eftersom du har möjlighet att uppgradera produkten rekommenderar vi att du 
registrerar den på www.philips.com/welcome så att vi kan informera dig så fort det 
finns nya kostnadsfria uppgraderingar att hämta.
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svDetta innehåller lådan

 Hörlurar USB-kabel Fodral

Philips GoGear audio player

Quick start guide

CD-RoM Snabbstartguide

* Bilderna fungerar endast som referens. Philips förbehåller sig rätten att ändra färg/design utan 
meddelande.
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Översikt över kontroller och 
anslutningar

a b c d

e
f

hijklm

g

f 1 / 2 tryck: gå till nästa/föregående
håll intryckt: bläddra bakåt/
framåt med hög hastighet

g MIC mikrofon
h 2; tryck: spela upp/pausa/

bekräfta
i O tryck: tillbaka en nivå

håll intryckt: återgå till 
huvudmenyn

j p Hörlursuttag
k USB-uttag
l RESET tryck: återställ MUSE
m y / skjut och håll intryckt: slå på/

av MUSE

a display
b NC skjut: aktivera/avaktivera 

aktiv brusreducering
c 3 / 4 tryck: bläddra uppåt/

nedåt
håll intryckt: bläddra 
uppåt/nedåt med hög 
hastighet

d - VoL + tryck: öka/minska 
volymen
håll intryckt: öka/minska 
snabbt

e oPTIoNS visa tillgängliga alternativ
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sv

Översikt över huvudmenyn
meny läge för att

Musik spela upp musikspår
Video spela upp video
Bilder visa bilder
FM-radio lyssna på FM-radio
Inspelningar skapa eller lyssna på inspelningar
Mappvy visa filerna i mappar
Textläsare läs textfiler
Inställningar anpassa inställningarna för MUSE
Nu spelas visa den aktuella uppspelningsskärmen



82

Ansluta och ladda
Anslut den medföljande USB-kabelns USB-kontakt till en 1 
ledig USB-port på datorn.
Anslut USB-kabelns lilla USB-kontakt till det lilla USB-2 
uttaget på MUSE.
Slå på datorn.3 

MUSE laddas. >

Obs!
Låt MUSE laddas i 3 timmar första gången.• 
Laddningsanimeringen stannar och ikonen •  visas när laddningen är slutförd.
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svInstallera program
Anslut MUSE till datorn.1 
Sätt i CD-skivan som medföljer 2 MUSE i datorns CD-RoM-enhet.
Slutför installationen av programvaran genom att följa instruktionerna på skärmen.3 

om installationsprogrammet inte startar automatiskt:
Bläddra i CD-skivans innehåll med Utforskaren i Windows.1 
Dubbelklicka på filen med filtillägget .exe.2 

MUSE levereras med följande programvara: 
Philips device manager•  (hjälper dig att hämta uppdateringar av fast 
programvara för mUse)
media converter for Philips•  (hjälper dig att konvertera och överföra 
videofiler för mUse)
Windows media Player•  (hjälper dig att konvertera och överföra musikfiler för 
mUse)

• Napster-spelare (hjälper dig att konvertera och överföra musikfiler för MUSE)

viktigt
Installera programvaran från den medföljande CD-skivan för musik- och • 
videoöverföring.
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Slå på/av MUSE
Skjut och håll 1 y intryckt i ca 2 sekunder för att växla mellan på och av.

MUSE har en automatisk standby- och avstängningsfunktion som sparar på batteriet. 
Efter 10 minuter i inaktivt läge (ingen musik spelas, ingen knapp trycks in) stängs 
MUSE av.

Skjut och håll 1 y intryckt i ca 2 sekunder så slås MUSE på igen.

MUSE är försedd med ett lås som förhindrar att den används av misstag:
om du vill låsa knapparna medan du använder spelaren för uppspelning för du 1 
skjutreglaget till läget .

Alla knappar utom volymknapparna är låsta och i teckenfönstret visas en låsikon. >
om du vill låsa upp knapparna igen för du skjutreglaget till mittläget.2 

Lyssna på musik
Välj 1  på huvudmenyn för att öppna musikläget.
Navigera i undermenyerna och välj musik.2 
Spela upp genom att trycka på 3 2;.

Tryck på • 2; om du vill växla mellan paus och spela upp.



85

svLjudböcker
MUSE har funktioner för böcker i ljudformat. För att använda den här funktionen 
måste du ladda ned AudibleManager från audible.com. Med audiblemanager 
kan du hantera det digitala innehållet i dina ljudböcker.
Besök audible.com och registrera dig. Anvisningarna på skärmen hjälper dig med 
hämtningen av audiblemanager-programvaran.
Du kan söka efter ljudböcker efter boktitel eller författare.
Medan du lyssnar på en ljudbok kan du navigera på samma sätt som i alla ljudfiler.
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Spela upp video
Välj 1  på huvudmenyn för att öppna videoläget.
Navigera i undermenyerna och välj video.2 
Spela upp genom att trycka på 3 2;.

Tryck på • 2; om du vill växla mellan paus och spela upp.
Under videovisning trycker du på 4 2 eller 1 för att skanna i snabbsökningsläge framåt 
eller bakåt.

Tryck på • 2; när du vill fortsätta uppspelningen.

Lyssna på FM-radio
Anslut hörlurarna.1 
Välj 2  på huvudmenyn, så öppnas radioläget.

Hörlurssladden fungerar som FM-antenn.• 

Inställningar
Så här anpassar du MUSE:
Välj  på huvudmenyn, så öppnas inställningsläget.
På menyn  navigerar du så här:

Välj ett alternativ genom att trycka på 1 3 / 4.
Bekräfta valet genom att trycka på 2 2; och gå till nästa nivå (om sådan finns tillgänglig).
Tryck på 3 O om du vill återgå till föregående nivå.
Håll 4 O intryckt om du vill stänga menyn .
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svVerifiera/uppdatera den fasta 
programvaran manuellt

Se till att datorn är ansluten till internet.1 
Anslut MUSE till datorn (instruktioner finns i avsnittet 2 ansluta och ladda).
På datorn klickar du på3  start > Program > Philips digital audio Player > 
muse device manager för att starta Philips device manager.
Klicka på 4 Update (Uppdatera).

Philips GoGear Muse Device Manager >  söker efter uppdateringar och installerar ny 
fast programvara från internet, om sådan finns tillgänglig.

När det står 5 Update completed (Uppdatering slutförd) på displayen klickar du på 
Ok.
Koppla bort MUSE från datorn.6 

I teckenfönstret för MUSE visas  > Updating firmware (Fast programvara uppdateras).
MUSE startas om när den fasta programvaran har uppdaterats och enheten är klar att  >
användas igen.

Behöver du hjälp?
bruksanvisning
Läs i användarhandboken som finns på spelaren.
Online
Gå till www.philips.com/welcome
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Kassering av din gamla produkt och dess 
batterier
Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade av högkvalitativa material och komponenter som kan både 
återvinnas och återanvändas. 

Den överkorsade hjulsymbolen på en produkt innebär att produkten är underställd EU-direktivet 
2002/96/EC. Symbolen kan också användas i kombination med en kemisk symbol, som innebär att 
produkten följer miljödirektivet för det kemiska ämnet.
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Informera dig själv eller fråga närmaste återförsäljare 
om vilka lokala regler som gäller för miljövänlig återvinning. Genom att kassera dina gamla produkter på 

rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
Produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC, 
som inte får kasseras med de vanliga hushållssoporna. 
För att säkerställa produktens funktion och säkerhet skall du alltid ta med den till en officiell 
återvinningsstation eller serviceombud där en fackman kan avlägsna/byta ut batteriet så som visas i 

användarhandboken
Informera dig själv om vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering 
bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Nivåer för bakgrundsbrus och 
aktiv brusreducering
Bullriga miljöer kan försämra hälsan avsevärt och framkalla stress. Teknik för aktiv 
brusreducering gör att lyssnaren drastiskt kan minska lågfrekventa ljud och därmed även 
minska stressen. 
Alla fördelar med funktionen för aktiv brusreducering hos MUSE kräver att de 
särskilda, medföljande hörlurarna används och att öronsnäckorna sitter ordentligt:
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