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Основна поддръжка

 

Внимание

1   Важна информация
за безопасността

Превода на този документ е само
за справки. При несъответствия
между английската версия и
превода, трябва да се взима в
предвид английската версия.

•  За да избегнете повреда или счупване:
•  Не излагайте плейъра на силна топлина,
    причинена от оборудване, което загрява,
    нито на директна слънчева светлина.
•  Не изпускайте плейъра или не позволявайте
    на други предмети да падат върху него.
•  Не допускайте плейъра да се потапя във
    вода. Не излагайте гнездото за слушалките
    или отделението за батериите на вода, тъй
    като водата може да навлезе в плейъра и
    да причини цялостна повреда.
•  Включените мобилни телефони в близост
    до плейъра могат да доведат до смущения.
•  Правете по две копия на файловете. Моля,
    уверете се, че на плейъра се съдържат
    оригиналните файлове, които сте свалили.
    Philips не носи отговорност за каквато и
    да е загуба на информация, ако
    продуктът се повреди или не ако
    данните не могат да се четат.
•  Работете (прехвърляне, изтриване, т.н.) с
    вашите музикални файлове само с
    осигурения музикален софтуер, за да
    избегнете проблеми.
•  Не използвайте никакви почистващи
    препарати, които съдържат алкохол,
    амоняк, бензин, или абразиви, тъй като
    могат да увредят плейъра.

Относно функционирането и
температурите на съхранение
•     Работете с плейъра на място където
       температурата е винаги между
       0 и 35 градуса по Целзий
       (32 до 95 по Фаренхайт). 
•     Съхранявайте на място където
       температурата е винаги между
       -20 и 45 градуса по Целзий
       (-4 до 113 по Фаренхайт).

•     Живота на батериите може да бъде
       по-кратък, ако плейъра се използва
       в условия с ниски температури.
Подмяна на части/аксесоари
Посетете www.philips.com/support, за да
поръчате подмяна на части/аксесоари.

Безопасност по време на слушане

Слушайте с умерена сила на звука.
Употребата на слушалките с висока сила
на звука може да разстрои слушането.
Този продукт може да произведе звуци с
децибелни граници, които могат да доведат
до загуба на слуха при нормален човек,
дори ако излагането на тях е за по-малко от
минута. Високите дицебелни граници са
предоставени за тези, които вече са имали
някаква загуба на слух.  Звуците могат да
бъдат заблуждаващи. С времето вашето
„ниво на комфорт” ще се приспособи
към по-висока сила на звука. Поради тази
причина, когато слушате музика дълго
време, това което ви се струва с „нормално”
ниво на звука, всъщност може да бъде
високо и увреждащо за слуха ви. За да се
предпазите от този ефект, настройте силата
на звука на безопасно ниво преди слуха ви
да се адаптира и не го променяйте. За да
установите безопасно ниво на силата на
звука: Настройте контрола за силата на
звука на по-ниски нива. Бавно усилвайте
звука докато започнете да го чувате чисто и
спокойно, без смущения.  Слушайте в
продължение на разумни периоди от време:
Продължителното излагане на звук, дори с
нормална "безопасна" сила на звука, също
може да доведе до загубата на слух.
Уверете се, че използвате вашето
оборудване разумно и правете правилни
почивки. Уверете се, че сте погледнали
следващите наставления когато използвате
вашите слушалки. Слушайте с разумна
сила на звука за разумен период от време.
Бъдете внимателни, за да не настроите
силата на звука по време на адаптирането
на слуха ви. 
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Не увеличавайте звука толкова високо, така
че да не чувате какво става около вас. Би
трябвало да използвате предпазни мерки
или временна непродължителна употреба
в потенциално опасни ситуации. Не
използвайте слушалки, докато управлявате
моторизирани превозни средства, карате
колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе
до пътен инцидент и е незаконно в много
области.

Модификации
Модификации неупълномощени от
производителя може да лишат потребителя
от правото да използва това устройство.

Всички други марки и имена на продукти са
запазени търговски марки на техните
уважавани компании или организации.
Незаконите презаписи на всякакви записи,
независимо дали са свалени от интернет
или са направени от аудио дискове са в
нарушение със законите за авторските
права и са международна заплаха.
Създаването на незаконни записи на
защитени срещу записване материали,
включително компютърни програми,
файлове, излъчван материал или
звукозаписи, може да нарушават
авторските права и се считат за
престъпление. Това оборудване не бива
да се използва за такива цели.
Windows Media и логото на Windows са
запазени търговски марки на Microsoft
Corporation в САЩ и/или други държави.

Philips уважава интелектуалната собственост
на другите и ние молим нашите потребители
да правят същото. Мултумедийно съдържание
в интернет може да е създадено и/или
разпространено без да има авторски права
на собственика. Копирането или
разпространението на такова съдържание
може да е в нарушение със закона за
авторските права. В този случай
отговорността е изцяло ваша. 

Записването и прехвърлянето на
преносимия плейър на видео клипове
свалени от компютъра ви трябва да се
използват само с публичен домейн или
само лицензирано съдържание. Можете
да използвате такова съдържание за
вашите лични, некомерсиални нужди и по
този начин ще уважите авторските права
на собственика. Такава инструкция може
да упоменава, че не могат да се създават
такива копия. Видео клиповете може да
имат технология за защита от копиране,
което не позволява копирането.
В такива случаи, функцията за запис няма
да работи и ще бъдете уведомени със
съобщение.

Свързване на информация
Philips се заангажира да подобрява
качеството на вашият продукт и да
подобрява опита на потребителите на
Philips. За да разберете профила за
употреба на това устройство, то се
свързва с известна информация към
региона с постоянна памет на
устройството. Тази информация се 
използва, за да се различат и засекат 
всякакви повреди или проблеми, с които
можете да се сблъскате като потребител,
докато използвате  устройството.
Запаметената  информация, например,
ще бъде  продължителността на
възпроизвеждането в режим за музика,
продължителността на възпроизвеж-
дането в режим за радио, колко пъти са
отброени сигнализацията за почти
изтощени батерии, т.н. Запаметената
информация не разкрива съдържанието
или използваната мултимедия на
устройството или източника на сваляне.
Запаметената информация на
устройството се получава отново и се
използва САМО ако потребителя върне
устройството в сервизния център на
Philips и САМО, за да направи по-лесно
откриването на грешка и
предотвратяването й. Запаметената
информация ще бъде достъпна за
потребителя, при първото и поискване.

Информация относно авторските права
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Monkey's аудио декодер
       Monkey's Audio SDK и кода на източника
       могат да се използват свободно, за да
       се добавя възпроизвеждане на APE
       формат, кодирането или обозначаване
       на всеки продукт, безплатен или
       регистриран. За употребата на кода
       за собствени нужди, които не поддържат
       официалния APE формат, се изисква
       писмено съгласие на собственика.
       
       Monkey's аудио източника може да се
       включи в GPL и безплатен софтуер,
       въпреки че Monkey's Audio не подлежи
       на лицензни изисквания или други
       ограничения за източници на вируси.
       
       Промени и подобрения на кода трябва
       да се предоставят обратно на Monkey's
       Audio проекта без ограничения или  
       изисквания, освен ако не се изисква
       писмено съгласие от собственика.
       
       Всички използвани код за източник, идеи
       или библиотеки трябва да се
       разпознати от софтуера, чрез код.
       
       Въпреки че софтуера е тестван,
       собствениците не носят отговорност
       за повреди в следствие на бъгове
       или грешки.
Ако не сте съгласни с предишните
изисквания, не трябва да използвате този
код за източник и да го премахнете от
устройството за запаметяване. 

FLAC декодер
Авторски права (C) 2000,2001,2002,2003,
2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson 

Повторната дистрибуция и употребата под
бинарна форма или като източник с или
без модификации, може да бъде
разрешено ако се отговаря на следните
изисквания:

•     Повторната дистрибуция трябва да
       съдържа бележката за авторските
       права, списъка с условия и
       следващата обяснителна бележка.
•     Повторна дистрибуция в бинарна
       форма трябва да съдържа бележката
       с авторските права, списъка с условия
       и следващата обяснителна бележка в
       документацията и/или в другите
       материали осигурени с дистрибуцията.
•     Нито името на Xiph.org Foundation, нито
       имената на техните собственици, не
       трябва да се използват за разпрост-
       ранението или представянето на
       продукти управлявани с този софтуер
       без наличието на писмено съгласие. 

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ
ПРИТЕЖАЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА
И ТЕХНИТЕ СЪТРУДНИЦИ В ТЕКУЩИЯ СИ
ВИД И ВСИЧКИ ИЗРИЧНО СПОМЕНАТИ
ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТЯХ,
В ТОВА ЧИСЛО ГАРАНЦИИТЕ ЗА
ТЪРГОВСКАТА СТОЙНОСТ И ПРИГОДНОСТТА
НА ПРОДУКТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ, СА
УТОЧНЕНИ В НАСТОЯЩАТА ОБЯСНИТЕЛНА
БЕЛЕЖКА. ФОНДАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ
СЪТРУДНИЦИ НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ ЗА
ЕВЕНТУАЛНИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, ИНЦИДЕНТНИ,
СПЕЦИАЛНИ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ИЛИ
ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧВАЩИ
ПРИДОБИВАНЕТО НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ
ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ
ПЕЧАЛБИ; ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА И ДР.)
НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНАТА ИМ, КАКТО
И ЗА ВСЯКАКВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА
ОТГОВОРНОСТ, БИЛИ ТЕ ПО ДОГОВОР ИЛИ
ПОРАДИ ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧВАЩИ
ЩЕТИ ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ И ДРУГИ)
СВЪРЗАНИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН С
УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И
ПРИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА
ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.
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Повторната дистрибуция и употребата
под бинарна форма или като източник,
с или без модификации, може да
бъде разрешено ако се отговаря на
следните изисквания:
•     Повторната дистрибуция трябва
       да съдържа бележката за
       авторските права, списъка с
       условия и следващата
       обяснителна бележка.
•     Повторна дистрибуция в бинарна
       форма трябва да съдържа
       бележката с авторските права,
       списъка с условия и следващата
       обяснителна бележка в
       документацията и/или в другите
       материали осигурени с
       дистрибуцията.
•     Нито името на Xiph.org Foundation,
       нито имената на техните
       собственици, не трябва да се
       използват за разпространението
       или представянето на продукти
       управлявани с този софтуер без
       наличието на писмено съгласие. 
Този софтуер се предоставя от
Притежалите на авторските права
И техните сътрудници в текущия си
вид и всички изрично споменати
гаранции или произтичащите от тях, в
това число гаранциите за търговската
стойност и ригодността на продукта
за определени цели, са уточнени в
настоящата обяснителна бележка.
Фондацията и нейните сътрудници не
поемат отговорност за евентуални
преки, непреки, инцидентни,
специални, изключителни или
последствени щети (включващи
придобиването на заместващи
стоки или услуги; загуба на данни
или печалби; прекъсване на
работата и други).
Независимо от причината им, както и
за всякакви задължения за отговорност,
били те по договор или поради
причинени щети (включващи щети
поради небрежност и други)

свързани по какъвто и да е начин с
употребата на този софтуер, дори и
при предупреждение за възможността
от такива щети.

XPAT XML Parser
Авторски права (c) 1998, 1999, 2000
Thai Open Source Software Center Ltd

Настоящата бележка предоставя
безвъзмездно на всеки, притежаващ
копие от този софтуер и неговите
документационни файлове (наричани
тук „Софтуерът”), правото да разполага
със Софтуера без ограничения, като
това включва правото да копира,
променя, слива, публикува,
разпространява, отдава под лиценз
и/или да продава копия на Софтуера,
както и разрешава на хората, за които
е предназначен Софтуера, да го
използват, при следните условия:
Авторските права и настоящата
обяснителна бележка трябва да бъдат
придружават всички пълни копия или
по-значителни фрагменти от Софтуера.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ В
ТЕКУЩИЯ СИ ВИД БЕЗ НИКАКВИ
ИЗРИЧНИ ИЛИ НЕЯВНИ ГАРАНЦИИ, В
ТОВА ЧИСЛО ГАРАНЦИИТЕ ЗА
ТЪРГОВСКАТА СТОЙНОСТ,
ПРИГОДНОСТТА НА ПРОДУКТА ЗА
ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ И СЪВМЕСТИМОСТ
С ДЕЙСТВАЩИ ЛЕГАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
АВТОРЪТ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
АВТОРСКИТЕ ПРАВА НЕ ПОЕМАТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ ИЛИ ДРУГИ
ИСКОВЕ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ ВЪВ
ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИЯ СОФТУЕР,
КАКТО И ПРИ УПОТРЕБАТА ИЛИ ДРУГИ
ОПЕРАЦИИ СЪС СОФТУЕРА.
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Рециклиране на продукта

Ващият продукт е проектиран и
произведен от висококачествени
материали и съставни част, които
могат да бъдат рециклирани и
използвани отново.
Когато този символ с зачеркнат
контейнер за боклук на колелца е
поставен на продукта, това означава,
че продукта е под закрилата на
европейската директива 2002/96/ЕС.

Внимание

•  
    прекъсва гаранцията и може да
    повреди продукта. 
•  Следните инструкции са за
    изхвърлянето на продукта, когато му
    изтече живота.

Изваждането на вградената батерия

Продукта съдържа вградена
зареждаща се батерия съобразена
с директива 2006/66/EC на
Европейския съюз, която не може да
се изхвърля с домакинските отпадъци.

 
Никога не изхвърляйте продукта с
останалите домакински отпадъци.
Моля, информирайте се относно
местните закони за разделно
събиране на електрически и
електрони продукти.
Правилното изхвърляне на стария ви
продукт спомага за избягването на
негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве.

Моля, информирайте се относно
местните закони за разделно събиране
на батерии. Правилното изхвърляне на
батериите спомага за избягването на
негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве.

Бележка за Европейския съюз
Този продукт е съвмести с
изискванията за радио смущенията
на Европейския съюз.

За да запазите функционалността и
безопасността на продукта, занесете
продукта в събирателен пункт или
сервизен център, където специалист
може да извади или подмени
батерията както е показано:
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USB кабел

 

 
Philips GoGear audio player

Quick start guidе

В кутията има следните неща:
Плеър

Слушалки

Упътване за бърза употреба

Бележка

•  Изображенията са само примерни.
    Philips запазва правото си да променя
    цвета/дизайна без предизвестие.

Какво има в кутия

2   Вашият нов
     MUSE
С MUSE можете да:
•     слушате музика
•     разглеждате снимки
•     гледате видео файлове
•     слушате FM радио
•     правите записи
•     четете текстове
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натиснете и задръжте:
включване/изключване
на MUSE

 / натиснете: усилване/
намаляне на звука

натиснете и задръжте:
бързо усилване/намаляне

дисплей

връщане в главното меню

MIC микрофон

жак за слушалки

USB конектор

RESET рестартиране на MUSE

HDMI жак

MICRO SD слот за микро SD карта

3   Начало
Преглед на бутоните за
управление и местата
за свързване 

6

Съвет

•  За подробна информация за
    специфичните бутони на управление
    на режимите, моля погледнете
    началото на главите за всеки режим в
    инструкцията (Музика, Видео клипове
    и т.н.).

Внимание

•  Слушането на силна музика за
    по-дълго от няколко секунди може
    да е опасно за слушащия.

Ограничаване на
силата на звука

Можете да зададете силата на
звука на MUSE, за да ограничите
максималното ниво на звука.

1    Докато слушате музика,

       натиснете     и след това
       изберете [Volume limit].

2    С пръста си приплъзнете

       маркера за силата на звука
       по  лентата на екрана, за да
       нагласите силата на звука.

Заключване на тъч
бутоните за управление

Можете да заключите тъч бутоните за
управление на MUSE:

1    Натиснете    , за да заключите тъч

       бутоните.
       9    Екрана се изключва.
       9    Всички тъч бутони за заключени
             (бутоните за контрол на звука
              все още са активни).

2    За да включите отново екрана,

       натиснете един от тези бутони:
       •     
       •     

3    Използвайте пръста си, за да

       преместите вертикалната
       блокираща лента на екрана,
       за да отключите тъч бутоните.
       9    Всички тъч бутони за отключени.
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Music пускане на
песни

Video пускане на
видео

Pictures разглеждане
на снимки

FM radio слушане на
FM радио

Recordings създаване
или слушане
на записи

Audible слушане на
аудио книги

Text четене на
текстови
файлове

Folder разглеждане
на файловете
в папки

           Когато зададете ограничение,
             MUSE не може да усили
             повече звука, дори ако
             натискате отново бутоните за
             усилване на звука    .
За да позволите максималния звук
отново:

1   Докато слушате музика,

       натиснете     и след това
       изберете [Volume limit].

2   С пръста си приплъзнете

       маркера за силата на звука по 
       лентата на екрана, за да
       нагласите силата на максимум.

9

Преглед на главното меню

В главното меню, четирите
основни функции са отгоре, а
допълнителните функции са
отдолу. Като разменяте местата
на съответните икони, можете да
подредите по различен начин
главното меню, за да се използва
по-лесно.

Подреждане на главното менюРежим ЗаГлавни
функции

Режим ЗаДопълн.
функции

10 BG

Settings нагласяне на
настройките
на MUSE

Micro SD 
card¹

разглеждане
на
съдържанието
на микро
SD карта

Бележка

1•   Микро SD картата става част от
    менюто след като поставите микро SD
    карта в слота за микро SD карти.



Бележка

Ако прозореца не се появи автоматично:

1    Изберете My Computer (Windows XP/

       Windows 2000) / Computer
       (Windows Vista / Windows 7).

2    Натиснете с десния бутон върху

       иконата на Philips GoGear MUSE.

3    Изберете Install Philips Songbird

       (Setup.exe).

4    Следвайте инструкциите на екрана,

       за да завършите инсталацията.

•  Инсталацията изисква приемане
    на лицензните условия. 

 

Бележка

Инсталиране на
Philips Songbird за пръв път

•  Инсталацията изисква приемане
    на лицензните условия. 

Когато свържете MUSE към компютъра
за пръв път, се появява прозорец:

1    Изберете Install Philips Songbird.

2    Следвайте инструкциите на екрана,

       за да завършите инсталацията.

Свържете и заредете

MUSE има вградена батерия, която
може да се зарежда чрез USB порт
на компютър (осигурен е USB кабел).

11BG

За смените местата на две икони,

1    Проверете мястото на иконите:

       •    едната икона е отдолу,
             а другата - отгоре;
       •    или, и двете икони са отдолу. 

2    Натиснете и задръжте едната

       икона, за да я отключите.
       •    Ако е необходимо, натиснете
             и задръжте иконата отдолу.
             9    Екрана се затъмнява

3    Издърпайте иконата над другата. 

4    Пуснете иконата. 

       9    Мястото на иконите е сменено. 
       9    Екрана се връща към
             нормалната си яркост. 

Бележка

•  Когато свързвате MUSE към компютър,
    ще бъдете помолени да изберете:
•   или 
•  MUSE автоматично избира [Charge &
    transfer] ако не направите избор.

[Charge & transfer] [Charge & play].

1    Свържете осигурения USB кабел към

       свободен USB порт на компютъра.

2    Свържете малкия USB край на USB

       кабела към малкия USB жак на MUSE.

3    Включете компютъра.

           MUSE започва да се зарежда.9  

Свързване на MU E към компютърS
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Важно!

Програмата за инсталиране на

Philips Songbird софтуера е заредена

на

За да се освободи място за запис на

мултимедия на  инсталационния

файл се изтрива автоматично по

време на първата инсталация. 

Ако искате да инсталирате софтуера

след тази инсталация, следвайте тези

инструкции:

1    Свържете  към компютър.

2    Уверете се, че компютъра е

       свързан към интернет и отворете

       Windows Explorer.

3    В Windows Explorer, натиснете с

       десния бутон на  и след

       това изберете възможността за

       инсталиране на Philips Songbird.

           Компютъра ще свали

              инсталационния файл от

              интернет.

4    Следвайте инструкциите на

       екрана, за да завършите

       инсталацията.

 MUSE. 

 MUSE,

 MUSE

 MUSE,

9

Инсталиране на Philips Songbird
софтуера отново
(след първоначална инсталация)

Инсталиран софтуер
на MUSE

MUSE има следния софтуер: 

•     Philips Songbird (спомага за

       обновяване на firmware на MUSE

       и прехвърляне на файлове).

Файлове, заредени
на MUSE

Имате следните файлове заредени

на MUSE

•     Инструкция за употреба

•     Често задавани въпроси

:

Съвет

•  Можете да запазите батерията и да
    увеличете времето на възпроизвеждане
    на : отидете в     > [Display Settings]
    > [Screen off timer]  и се уверете, че е
    избрано най-краткото възможно време.

MUSE

Бележка

•  
    ограничен брой цикли на зареждане.
    Живота на батерията и броя на
    циклите зависи от начина на употреба
    и настройките.
•  Анимацията за зареждането
    спира и се появява икона      
    когато зареждането приключи.

Презареждащите се батерии имат

100% 75% 50% 25% 0%

Индикация за нивото на батерията

На екрана се показват

приблизителните нива на състоянието

на батерията както следва:

           

              означава, че батерията е почти

              изтощена. Плейърът запазва

              всички настройки и се изключва

              в рамките на 60 секунди.

 9Екрана с мигаща батерия
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Бележка

4   Обновяване
     на MUSE
MUSE се контролира от вградена
програма наречена firmware.
По-нови версии се пускат след като сте
закупили MUSE. Този софтуер наречен
Philips Songbird може да използва
компютъра ви, за да проверява за нови
версии на firmware достъпни в интернет.
Инсталирайте Philips Songbird на
компютъра (Погледнете раздела за
Инсталиране на софтуер) и следвайте
инструкциите, за да обновите
(погледнете раздел Ръчно проверяване/
обновяване на firmware).

Ръчно проверяване/
обновяване на firmware

1     Уверете се, че компютъра е

        свързан към интернет.

2     Свържете MUSE към компютъра

        (погледнете раздел Свържи и
        зареди за инструкции).

3     На компютъра, натиснете Start >

        Programs > Philips > Philips Songbird,
        за да пуснете Philips Songbird.

4     Натиснете MUSE на прозореца

        на плеъра. Натиснете Tools >
        Check for Updated firmware на
        появилия се прозорец.
           Philips Songbird проверява
              за обновления и инсталира
              новия firmware от интернет,
              ако е достъпен.

5     Следвайте инструкциите на

        екрана, за да обновите firmware
        на MUSE.

6     Изчакайте докато обновяването

        приключи и изключете MUSE от
        компютъра.
       9    MUSE се рестартира след
              като firmware е обновен и е
              готов за употреба отново.

9

•  Музикалните файлове няма да се
    засегнат при обновяването на firmware.

13BG
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Автоматично изключване

5   Включване и
     изключване
     на MUSE
1    За да сменяте между включване

       и изключване, натиснете и
       задръжте    за около 2 секунди.

MUSE има автоматично изключване,
което спестява батерията.
След 10 минути в свободен режим
(няма пусната музика, не се
натискат бутони), MUSE се изключва.

1    Натиснете и задръжте     за около

       2 секунди за да включите отново
       MUSE.

14 BG

Съвет

•  
    1
    режим за пестене на енергия.
    Можете да промените този режим в
    настройките.

Настройката по подразбиране е 
0 минути, като това е максималния



MUSE
софтуера. 
Philips Songbird софтуера ви помага за:
•     Закупуване на нова мултимедия
       (музика и клипове) онлайн
•     Създаване на мултимедийна
       библиотека
•     Управление на мултимедийни
       библиотеки
•     Пускане на музика и клипове
•     Синхронизиране на
        мултимедията с MUSE
Когато Philips Songbird бъде пуснат за
пръв път, изберете от следните
възможности, за да прехвърлите
мултимедийни файлове в Songbird
мултимедийната библиотека:
•     Прехвърляне на съществуваща
       iTunes библиотека.
•     Търсене на мултимедийни файлове
       в определени директории. (Можете
       да изберете да наблюдават папка,
       така че файловете които се добавят
       или изтриват там, автоматично да
       се добавят или изтриват от Songbird
       мултимедийната библиотека.)

 има инсталиран Philips Songbird

Съвет

•  Ако изберете папка, която съдържа
    музикални или видео файлове,
    софтуера сканира и добавя всички
    музикални или видео файлове в
    библиотеката (повторението на
    файловете не е възможно).

6   Philips Songbird

Създаване на
мултимедийна библиотека
Използвайте една или повече от
следните възможности, за да създадете
мултимедийна библиотека с Songbird:

Превръщане на диск

По подразбиране, Philips Songbird
софтуера инсталира следните
допълнителни програми, които са
необходими за превръщане на диск:
•     CD Rip Support 
•     Gracenote Metadata Lookup Provider

Прехвърляне на мултимедийни
файлове от директория

Следните стъпки показват как можете
да прехвърлите мултимедийни
(музика и клипове) файлове, които
са запаметени някъде в компютъра
или компютърната мрежа:

1    На компютъра, пуснете

       програмата Songbird.

2    На Songbird лентата, натиснете File,

       след това изберете Import Media....

3    Изберете мултимедийните (музика

       и клипове) файлове и натиснете OK.
         Тези файлове, които сте
             добавили се появяват в
             мултимедийната библиотека.

9

Прехвърляне на мултимедия от iTunes

1 На компютъра, пуснете

       програмата Songbird.

2    Изберете Tools > Options....

3    На Songbird лентата, изберете

       бутона Media Importer, след това
       iTunes Import/Export.

   

Настройване на възможностите
за превръщане на диск

1    На компютъра, пуснете

       програмата Songbird.

2    Изберете Tools > Options....

3    Изберете бутона CD Rip, и след

       това изберете вашите възможности
       за превръщане на диск.

4    Натиснете OK, за да потвърдите.
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Съвет

•  Ако изберете папка, която съдържа записи,
    софтуера сканира и добавя всички записи
    в библиотеката (повторението
    на файловете не е възможно).

1    На компютъра, пуснете

       програмата Songbird.

2    На Songbird лентата, натиснете File,

       след това изберете Import Media....

3    Изберете записите от MUSE и

       натиснете OK.
          Избраните записи се записани
              в мултимедийната библиотека.

9

Прехвърляне на записи от MUSE

Можете да закупите съдържание от

онлайн източници, като например:

•     7-digital

Проверете спецификациите на

MUSE, за да проверите какви услуги

имате достъпни.

Получаване на съдържание
от онлайн източници

1    На компютъра, пуснете

       програмата Songbird.

2    Изберете Tools > Options....

3    На Songbird лентата, изберете

       бутона Media Importer и след

       това iTunes Import/Export.

4    Потвърдете местоположението

       на библиотеката и настройките.

5    Изберете Export Library.

          Софтуера прехвърля библио-

              теката от Songbird на iTunes.

9

Прехвърляне на мултимедия
към iTunes

4 Потвърдете местоположението

       на библиотеката и настройките.

5    Изберете Import Library.

           Софтуера прехвърля от iTunes
               библиотеката в Songbird.

   

9

Търсене в мултимедийната
библиотека 

Songbird мултимедийната библиотека
има следната структура: 

Прозорец на плейъра

(тук се показва MUSE)

Прозорец за библиотеката

(тук можете да намерите

съдържанието на библиотеката)

Прозорец с услуги (тук можете

да намерите допълнителна

информация за съдържания,

като Плейлисти)

Прозорец с информация (тук

може да намерите информация

за избраната възможност)
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Съвет

•  За да изберете няколко файла на
    компютър (PC), натиснете и задръжте Ctrl.
•  За да изберете няколко последователни
    файлове, натиснете и задръжте Shift.

Премахване на файлове от
Songbird библиотеката

1    В Songbird библиотеката,

       натиснете с десния бутон на
       мултимедиен файл, след това
       изберете Remove.

2    В показалия се прозорец,

       натиснете Remove, за да
       потвърдите, че искате да
       премахнете файла.
         Избрания файл е премахнат
             от библиотеката и от всички
             Плейлисти. (По подразбиране,
             файла само се “премахва”,
             а не се “изтрива”. Този файл
             все още съществува на
             оригиналното си място на
             компютъра или компютърната
             мрежа.)

9

Ето как можете да изтриете
мултимедия в Windows Explorer:

1    С MUSE свързан към компютър,

       отворете Windows Еxplorer.

2    Намерете мултимедийната

       папка в MUSE.

3    Изтрийте файла по същия начин

       както бихте го направили ако е
       на друго място на компютъра.

Изтриване на мултимедия

Оставете Songbird да
наблюдава папка

Можете да оставите Songbird
•     да наблюдава съдържанието на
       папка и
•     да добавя или премахва
       мултимедия от библиотеката,
       така че съдържанието на папката
       да отговаря на нея.

1    На компютъра, пуснете

       програмата Songbird.

2    Изберете Tools > Options....

3    На Songbird лентата, изберете

       бутона Media Importer и след
       това Watch Folders. 

4    Изберете папката, която искате да

       наблюдава за промени Songbird.
         Избраната папка се наблюдава
             и Songbird уеднаквява
             съдържанието на папката с
             това в библиотеката.

9

Подреждане и управление
на Songbird библиотеката

Оставете Songbird да

управлява вашата мултимедия

1    На компютъра, пуснете

       програмата Songbird.

2    Изберете Tools > Options…. 

3    На Songbird лентата, изберете

       бутона Manage Files.

4    Отметнете Allow Songbird to

       manage my files.

5    Изберете настройките, за това

       как искате да се подреди

       мултимедията.
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Плейлисти

По подразбиране, Philips Songbird

софтуера инсталира следните добавки,

от които имате нужда за превръщане

на дискове:

•     CD Rip Support

•     Gracenote Metadata Lookup Provider

Изтегляне на обложката на албума

Изберете от тези възможности, за да

изтеглите обложките на албумите:

1    На компютъра, пуснете

       програмата Songbird.

•     На Songbird лентата, изберете

        

      9    Ако няма избрани заглавия,

              Songbird изтегля обложките на

              всички заглавия в библиотеката.

•     Натиснете с десния бутона на

        избраното заглавие. 

      9    Songbird изтегля обложките на

              всички избрани заглавия.

Tools > Get Album Artwork.

1    На компютъра, пуснете

       програмата Songbird.

2    Изберете от тези възможности,

       за да създадете нов плейлист:
            На Songbird лентата,
              изберете  File > New Playlist.
       •     Натиснете с десния бутон
              върху страничната лента от
              лявата страна и изберете
              New Playlist.
       •     Натиснете символа + отдолу
              от лявата страна на
              Прозореца с услуги.
          В прозореца с услуги се
              появява нов плейлист.

3    Въведете име за новия плейлист.

•

9

Създаване на плейлист

Добавяне на заглавия към плейлист

1    На компютъра, пуснете програмата

       Songbird.

2    Изберете едно или повече заглавия.

3    Изберете от тези възможности,

       за да добавите избраните заглавия

       към плейлист:

       •     Издърпайте и пуснете избраните

              заглавия към плейлиста в

              прозореца с услуги.

       •     Натиснете с десния бутон върху

              избраните и изберете Add to

              Playlist > Името на плейлиста.

          Всички избрани заглавия са

              добавени в плейлиста.

9

Премахване на заглавия от плейлист

1    На компютъра, пуснете

       програмата Songbird.

2    Изберете плейлист.

3    Натиснете с десния бутон върху

       заглавието, което искате да
       махнете и натиснете Remove.
         Избраното заглавие е
             премахнато от плейлиста.

9

Смяна на изгледа на
Songbird библиотеката
Можете да промените дизайна и
цветовете на Songbird библиотеката.
Ние наричаме това “смяна на перата”.
Новите пера се инсталират и
управляват като добавки. 

Откриване на нови пера

1    На компютъра, пуснете

       програмата Songbird.

2    На Songbird лентата, изберете View

       > Feathers > Get More Feathers….
         Софтуера търси за нови пера.

3    Следвайте онлайн инструкциите,

       за да инсталирате нови пера.

9

18 BG



Внимание

•  Следващата процедура изтрива всичките
    ви файлове, запаметени на MUSE.

1    Инсталирайте Philips Songbird на

       компютъра (погледнете раздел
       Инсталиран софтуер), и пуснете
       програмата.

2    В прозореца на плейъра на Philips

       Songbird, натиснете върху MUSE.

3    В прозореца на библиотеката,

       натиснете бутона Tools.

4    В прозореца с инструменти,

       натиснете на Format device.

5    Следвайте инструкциите на

       екрана, за да завършите
       процедурата по форматирането.

Форматиране на MUSE
(изтриване на цялата
музика и информация)

Philips Songbird има функция за

форматиране, която можете да

използвате да форматиране на

MUSE и да изтриете всички файлове

от вградената памет.

Caution

Philips Songbird има функция за

възстановяване, която може да

използвате, за да възстановите

фабричните настройки на MUSE. 

Преди да продължите, направете

копия на файловете записани на

MUSE, ако това е възможно.

Възстановяване на MUSE
(възстановяване на
фабричните настройки)

•  Следващата процедура изтрива всичките
    ви файлове, запаметени на MUSE и
    възстановява фабричните настройки.

1   Инсталирайте Philips Songbird на

       компютъра (погледнете раздел

       Инсталиран софтуер), и пуснете

       програмата.

2   В менюто на Philips Songbird

       (отгоре), натиснете Tools

       падащото меню и изберете

       Repair My MUSE.

3   Следвайте инструкциите на

       екрана, за да завършите

       процедурата по възстановяването.
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7   Музика

Това са бутоните за контрол на
музикалните режими:

Цел Действие

възпроизвеждане Натиснете

пауза Натиснете

Преминаване в
началото на
следващото
музикално заглавие

Натиснете

Преминаване в
началото на
пуснатото
музикално заглавие

Натиснете

Преминаване напред
в рамките на песен

Натиснете и
задръжте

1    Погледнете раздела Songbird в

       инструкцията, за да разберете
       как да добавите (прехвърлите)
       медийни файлове, като музика,
       в MUSE.

Добавяне на музика
към MUSE

Преглед на бутоните за
контрол на музиката

1    От главното меню, изберете    ,

        за да влезете в режим за музика.
       9    Библиотеката с музика се
               показва в колони, които
               можете да променяте:

Търсене в музикалните
албуми
По този начин можете да търсите в
библиотеката с музика по обложка
на албума:

1    Натиснете      , за да се появи

       изгледа за търсене.

2    Използвайте пръста си, за да

       местите от наляво на надясно
       или обратно на екрана, за да
       прелиствате обложките на
       албуми.

Слушане на музика

20 BG

Преминаване назад
в рамките на песен

Натиснете и
задръжте

Достъп до менюто
с възможности

Натиснете

Усилване/намаляне
на звука

Преминаване
към екрана на
възпроизвеждането

Натиснете

Натиснете
бутона за
звука    /   
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           Натиснете     , за да видите
               възможните за изгледа на
               библиотеката и след това
               натиснете, за да изберете
               изглед.

2    С пръста си, местете нагоре
        и надолу на екрана, за да
        преминавате през списъците
        с музика.

3    Когато достигнете до
        музикалното заглавие, натиснете
        върху него, за да започне.
       •     Натиснете    , за да спрете в
              пауза.
       •     Натиснете    , за да пуснете
              отново възпроизвеждането.
       •     Натиснете    , за да се върнете
              в главното меню.
По време на възпроизвеждането
на музика, можете да изберете една
от допълнителни функции на
възпроизвеждане:
•     Натиснете на лентата с рейтинг
       веднъж или повече, за да
       изберете възможност
       •                       (без рейтинг)
       •                       (рейтинг 1)
       •                       (рейтинг 2)
       •                       (рейтинг 3)
       •                       (рейтинг 4)
       •                       (рейтинг 5)
•     Натиснете       веднъж или повече,
       за да изберете от следните
       възможности за повторение:
       •     repeat 1 (повтаря се
              пуснатата песен)
       •     repeat all (повтарят се всички
              песни)
       •     repeat off (няма повторение) 
•     Натиснете     , за да пуснете
       песните от избраната
       библиотека в разбъркан ред.
•     Натиснете    , за да видите повече
       музикални възможности, като
       еквалайзери и FullSound.

9

.  .  .  .  .  
« .  .  .  .   
«« .  .  .   
««« .  .  
«««« .  
«««««

Бележка

Изтриване на пуснатата
в момента песен

Изтриване на една или
повече песни

1    Докато слушате песен,
       натиснете     .

2    Изберете възможността за
       изтриване на песента.

3    Натиснете, за да потвърдите.

1    Използвайте Philips Songbird
       софтуера, за да добавяте или
       изтривате и след това
       синхронизирате медийните
       файлове, като музика. 

•  Освен това, можете да изберете    
    от главното меню и да откриете
    файловете подредени по папки.

1    Натиснете     , за да видите
        възможностите за изглед на
        библиотеката:
      •     Artists and albums
              (показване в три колони с
               изпълнител, албуми и
               заглавия в азбучен ред)
      •     Artists (показване в две
               колони с изпълнител и
               заглавия в азбучен ред)
      •     Albums (показване в две
               колони с албуми и заглавия
               в азбучен ред)
      •     All songs (показване в една
               колона с всички заглавия в
               азбучен ред)
      •     Playlists (показване в две
               колони с плейлисти и
               заглавия в азбучен ред)

2    Натиснете изгледа, който искате
        да приложите.
      9    Библиотеката се показва
              според приложения изглед.

В режим за музика, можете да
промените начин, по който изглежда
вашата музика в библиотеката:

Промяна на изгледа на
музикалната библиотека
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8   Аудиокниги 

Това са бутоните за управление на
аудиокниги:

BG

MUSE поддържа книги в аудио
формат. За да използвате тази
функция, трябва да свалите
AudibleManager от audible.com.
С AudibleManager можете да
управлявате цифровото
съдържание на аудиокнигите.
Посетете audible.com и се
регистрирайте. Инструкциите на
екрана ви напътстват по време на
процеса на сваляне на
AudibleManager софтуера.

Важно: MUSE поддържа аудиокниги
във формат     или във формат    .

1    На компютъра, пуснете

       AudibleManager.

2    Следвайте онлайн инструкциите,

       за да свалите аудио книгите във
       формат     или във формат    .

3    Следвайте инструкциите на

       екрана на AudibleManager, за да
       активирате MUSE за аудиокнигите. 

4    Следвайте инструкциите на

       екрана на AudibleManager, за да
       прехвърлите аудиокнигите на MUSE.

Добавяне на аудиокниги
към MUSE

Бележка

•  MUSE може да пуска само
    аудиокниги, които са активни.

Преглед на бутоните за
управление на аудиокниги

Натиснете
 / 

Цел Действие

пускане Натиснете

пауза Натиснете

Преминаване в
началото на
нов раздел/глава

Натиснете

Преминаване към 
началото на пуснатия
раздел/ глава

Натиснете

Превъртане
напред

Натиснете и
задръжте

Превъртане
назад

Натиснете и
задръжте

Усилване/намаляне
на скоростта на
възпроизвеждане

Достъп до менюто
с настройки

Натиснете

Усилване/намаляне
на звука

Натиснете
бутона за
звука    /   

Преминаване
към екрана на
възпроизвеждането

Натиснете
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В режим за аудио книги, можете да
промените начин, по който изглежда 
вашата библиотека:

1    Натиснете     , за да видите

       възможностите за изглед на
       библиотеката:
       •     Authors (показване в една
              колона на всички автори в
              азбучен ред)
       •     Books (показване в една
              колона на всички заглавия в
              азбучен ред)

2    Натиснете изгледа, който искате

       да приложите.
       9    Библиотеката се показва
             според приложения изглед.

Промяна на изгледа на
библиотеката с аудио
книги

1

С пръста си, местете нагоре

       и надолу на екрана, за да
       преминавате през списъците с
       аудиокниги.

3    Когато достигнете до аудио

       книгата, натиснете върху него,
       за да започне.
       •     Натиснете    , за да спрете в
              пауза.
       •     Натиснете    , за да пуснете
              отново възпроизвеждането.

2    

Слушане на аудиокниги

1    От главното меню, изберете    , за

       да влезете в режим за аудиокниги.
Екрана за възпроизвеждане на
аудиокниги се състои от три панела:
       •     горен панел: възможности
       •     централен панел: избрана
              аудиокнига
       •     долен панел: управление

По този начин можете да търсите в
библиотеката с аудиокниги по
обложка на книгата:

1    Натиснете     , за да се появи

       изгледа за търсене.

2    Използвайте пръста си, за да

       местите от наляво на надясно
       или обратно на екрана, за да
       прелиствате обложките на книгите.

Търсене на аудиокниги
       •     Натиснете     , за да се
              върнете в главното меню.
По време на възпроизвеждането на
аудиокнига, можете да изберете
една от допълнителни функции на
възпроизвеждане:
•     Натиснете на лентата с рейтинг
       веднъж или повече, за да
       изберете възможност
       •                       (без рейтинг)
       •                       (рейтинг 1)
       •                       (рейтинг 2)
       •                       (рейтинг 3)
       •                       (рейтинг 4)
       •                       (рейтинг 5)
•     Натиснете    , за да добавите
       бележка на това място в аудио
       книгата.
•     Натиснете    , за да видите повече
       възможности за аудиокнигите.

.  .  .  .  .  
« .  .  .  .   
«« .  .  .   
««« .  .  
«««« .  
«««««
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Цел Действие

пускане Натиснете

пауза Натиснете

Преминаване в
началото на
нов видео клип

Натиснете

Преминаване към 
началото на пуснатия
видео клип

Натиснете

Превъртане
напред/назад

Натиснете     
и след това
натиснете на
избраното
място на
лентата

Достъп до менюто
с настройки

Натиснете
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9 Клипове

Това са бутоните за управление във
видео режим:

BG

1    Погледнете раздела за Songbird

        в инструкцията, за да разберете
        как да добавяте (прехвърляте)
        медийни файлове към MUSE.

Добавяне на клипове
към MUSE

Преглед на бутоните за
управление на клипове

По този начин можете да търсите в
библиотеката с клипове по обложка
на албума:

1    Натиснете     , за да се появи

       изгледа за търсене.

2    Използвайте пръста си, за да

       местите от наляво на надясно
       или обратно на екрана, за да
       прелиствате обложките на
       албумите.

Търсене на клипове

Пускане на видео клипове

1    Натиснете     от главното меню,

       за да влезете във видео режим.

2    С пръста си, местете нагоре и

       надолу на екрана, за да
       преминавате през списъците с
       клипове.

3    Когато достигнете до клипа,

       натиснете върху него,
       за да започне.
Екрана за възпроизвеждане на
клипове се състои от три панела:
       •     горен панел: възможности
       •     централен панел:
              избран клип
       •     долен панел: управление

Усилване/намаляне
на звука

Натиснете
бутона за
звука    /   

Преминаване
към екрана на
възпроизвеждането

Натиснете
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Пускане на клипове на
вашия HD телевизор
Така можете да пуснете клипове от
плеъра на вашия HD телевизор:

1    Следвайте стъпките в главата

        “Пускане на клипове”,
        за да пуснете клип.

2    Свържете малкия жак на HDMI

        кабела (продава се отделно)
        към плеъра.

3    Включете вашия HD телевизор.

По време на възпроизвеждането
на клип, можете да изберете една
от допълнителни функции на
възпроизвеждане:
•     Натиснете на лентата с рейтинг
       веднъж или повече, за да
       изберете възможност
       •                       (без рейтинг)
       •                       (рейтинг 1)
       •                       (рейтинг 2)
       •                       (рейтинг 3)
       •                       (рейтинг 4)
       •                       (рейтинг 5)
•     Натиснете    , за да преминете от
       нормално гледане, към гледане
       на цял екран.
       •     Натиснете екрана, за да се
              появят възможностите и
              бутоните за управление.
       •     Натиснете    , за да
              преминете от цял екран към
              нормален екран.
•     Натиснете     , за да промените от
       нормално гледане към режим за
       търсене и след това,
       •     натиснете на лентата (1)
              (погледнете картинката) в
              контролния панел, за да
              преминете на определено
              място в пуснатия клип;

.  .  .  .  .  
« .  .  .  .   
«« .  .  .   
««« .  .  
«««« .  
«««««

       •     Натиснете    , за да спрете в
              пауза.
       •     Натиснете    , за да пуснете
              отново възпроизвеждането.
       •     Натиснете     , за да се
              върнете в дървовидното меню.
       •     Натиснете   , за да се върнете
              в главното меню.

натиснете на лентата за
              контрол на скоростта (2)
              (погледнете картинката) в
              контролния панел, за да
              увеличите/намалите
              скоростта на
              възпроизвеждане
              напред/назад до 5 пъти от
              нормалната скорост.

       •     

•     Натиснете    , за да видите повече
       възможности за клиповете, като
       Яркост и Сърраунд за филми.
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Бележка

1    Докато гледате видео клип,

         натиснете     .

2    Изберете възможността за

         изтриване на видео.

3    Натиснете, за да потвърдите.

Използвайте Philips Songbird софтуера,
за да добавяте или изтривате и след
това да синхронизирате медийните
файлове, като видео клипове.

Изтриване на пуснатия
в момента видео клип

Изтриване на един или
повече видео клипове

•  Освен това, можете да изберете    
    от главното меню и да откриете
    файловете подредени по папки.

Промяна на изгледа на
библиотеката с аудио
книги
Във видео режим, можете да
промените начин, по който изглежда
вашата библиотека:

1    Натиснете    , за да видите

        възможностите за изглед на
        библиотеката:
      •     All videos (показване в една
               колона на всички заглавия в
               азбучен ред)
      •     Playlists (показване на
               допълнителни възможности
               за показване на плейлисти)

2    Натиснете изгледа, който искате

        да приложите.
      9    Библиотеката се показва
              според приложения изглед.

Съвет

•  Ако изключите HDMI кабела,
    възпроизвеждането на клипа на вашия
    HD телевизора продължава за няколко
    секунди след като сте свързали обратно
    HDMI кабела.

4    Свържете големия жак на HDMI

        кабела (продава се отделно) към
        HDMI изхода на HD телевизора.
       9    Клипа се пуска на HD
               телевизора.
        •     Натиснете екрана на MUSE,
               за да се покажат
               възможностите на
               възпроизвеждане и
               навигацията.



Увеличаване
на снимка
(увеличение)

Натиснете     ,
след това
натиснете на
лентата за
контрол на
увеличението

Цел Действие

пускане на
презентация

Натиснете

пауза на
презентация

Натиснете

Преминаване на
следващата снимка

Натиснете

Преминаване на
предишната снимка

Натиснете

Достъп до менюто
с настройки

Натиснете
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10 Снимки

Това са бутоните за управление в
режим за снимки:

BG

По този начин можете да търсите в
библиотеката със снимки по албуми:

1    Натиснете     , за да се появи

        изгледа за търсене.

2    Използвайте пръста си, за да

        местите от наляво на надясно
        или обратно на екрана, за да
        прелиствате обложките на
        албумите.

1    Погледнете раздела Songbird в

       инструкцията, за да разберете
       как да добавите (прехвърлите)
       медийни файлове, като снимки,
       на MUSE.

Добавяне на снимки
на MUSE

Преглед на бутоните за
управление на снимки

Завъртане обратно
на часовниковата
стрелка на 90°

Завъртане по
часовниковата
стрелка на 90°

Натиснете

Натиснете

Търсене в албумите
със снимки

Разглеждане на снимки

1    От главното меню, натиснете    ,
       за да влезете в режим за снимки.
      9    Екрана за показване на
             снимки се състои от две части:
             списък с албумите и умалени
             снимки в избрания албум.

2    С пръста си местете нагоре и
       надолу в списъка с албуми, за
       да намерите албум, след това
       натиснете, за да изберете албум.

3    В зоната с умалени картинки,
       натиснете на снимката, която
       искате да видите на цял екран.
       •     Натиснете    , за да видите
              снимките от избрания албум
              като презентация, като се
              започне от пуснатата в
              момента снимка.
       •     Натиснете    , за да видите
              повече възможности за
              снимките и презентация.
       •     Натиснете    , за да се
              върнете в главното меню.
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1    Следвайте стъпките в раздела

       “Разглеждане на снимки”,
       за да пуснете снимка.

2    Свържете малкия край на

       осигурения HDMI кабел (продава
       се отделно) към плеъра.

3    Включете телевизора.

4    Свържете големия край на HDMI

       кабела (продава се отделно)
       към HDMI изхода на телевизора.
       9    Снимката се показва на
             телевизора.
       •    Натиснете екрана на MUSE,
             за да се появят възможностите
             за показване, навигация и
             презентация.

Съвет

Допълнителни функции
при показването на снимки

Съвет

•  Когато увеличената снимка надвишава
    размера на екрана, можете с пръст да
    издърпате снимката в екрана.
•  * Можете също да издърпате маркера
    на лентата за контрол на увеличението
    отляво/отдясно, за да увеличите/
    намалите фактора на увеличение.

По време на показването на снимки,
можете да избирате от тези
допълнителни функции:
•     Натиснете    , за да влезете в
       режим за увеличаване, след
       това натиснете лентата за
       увеличението в контролния панел:

       •     Натиснете * отдясно на
              лентата, за да увеличите
              фактора на увеличение до
              4 пъти от нормалния размер.
       •     Натиснете * отляво на
              лентата, за да намалите
              фактора на увеличение
              (минимален размер:
              нормален размер).
•     Натиснете два пъти на снимката,
       за да се върне в нормален
       размер.
•     Натиснете     , за да видите
       другите възможности като
       настройките за времетраенето
       на презентацията.

По този начин можете да гледате
снимки от плеъра на телевизора:

Разглеждане на снимки
на вашия телевизор

28 BG

•  Ако изключите HDMI кабела,
    показване на снимката на екрана
    продължава няколко секунди,
    след като сте свързали отново HDMI
    кабела.



Бележка

1    Докато гледате снимка на цял

        екран, натиснете    .

2    Натиснете възможността за

        изтриване на снимка.

3    Натиснете, за да потвърдите.

1    Използвайте Philips Songbird

        софтуера, за да добавяте или
        изтривате и след това да
        синхронизирате медийните
        файлове, като снимки.

Изтриване на пуснатата
в момента снимка

Изтриване на една или
повече снимки

•  Освен това, можете да изберете    
    от главното меню и да откриете
    файловете подредени по папки.
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11 Радио

Бележка

Съвет

•  
    станциите ръчно. (погледнете
    раздела Ръчно запаметяване за
    повече информация.)

Можете също да запаметявате

Слушане на FM радио

MUSE може да запамети до 20
различни радио станции.
Следвайте инструкциите в раздела
Автоматично настройване, за да
запаметите автоматично радио
станциите.
Функцията за автоматично
настройване, автоматично
запаметява първите 20 станции с
най-силен сигнал.

1    От главното меню, натиснете    ,

        за да влезете в режим за радио.
      9    Кабела на слушалките
               служи като FM антена.

2    Натиснете     , за да се появят

        запаметените станции.

3    Натиснете на запаметена

        станция, за да слушате тази
        станция.
        •     Натиснете     , за да спрете
               звука на радиото.
        •     Натиснете     , за да се
               върнете към главното меню.

Автоматично търсене
на радио станции

Функцията за автоматично търсене
на MUSE ви помага да откриете
радио станциите и да ги запаметите
под номера.

1    Докато сте в радио режим и със

       свързани слушалки, натиснете    ,
       за да видите менюто с
       възможности.

2    Натиснете възможността,

       за да започне автоматичното
       запаметяване.
       •    Ако се изисква, натиснете,
             за да потвърдите.
       9    Радиото автоматично
             настройва станциите и
             запаметява първите 20 с
             най-силни честоти под
             номера. 
       9    За радио станции, които
             поддържат RDS (радио
             информационна система),
             ще се показва допълнителна
             информация за станцията.

Ръчно настройване на
радио станции

•  Вертикалната линия на лентата с
    честотите обозначава честотата на
    радио станцията, която е запаметена.

Докато сте в радио режим, можете
ръчно да настроите радио станция:

1    С пръста си местете от ляво на

       дясно или обратно на лентата за
       настройване от долу на екрана,
       за да увеличавате/намалявате
       ръчно честотата.
       •    Натиснете     , за да видите
             допълнителни функции за
             радиото.
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12 Записи

1    Докато слушате FM радио,

       натиснете    , за да влезете в
       режим за запис.
       •     Натиснете   , за да започне
              запис.
       •     Натиснете   /   , за да сменяте
              между пауза и запис.
       •     Натиснете    , за да спре.
         Записите се записват на
              плейъра. (Формат на името
              на файла: FMREC YYYY-MM-
              DD XXX.MP3, където YYYY-MM-
              DD е годината, месеца и
              деня на записа, а XXX е
              номера на записа, който се
              създава автоматично.)

9

Записване от FM радио
(достъпно само за
някой модели!)

Съвет

•  Можете да откриете записите в     ,
    в папката със записи.

Запис на звук/глас

Съвет

•  Можете да откриете записите в     ,
    в папката със записи.

По този начин можете да записвате
звук/глас с вградения микрофон
(погледнете раздел Преглед за да
видите къде се намира микрофона):

1    От главното меню, изберете    .

       •     Натиснете    , за да започне
              запис.
       •     Натиснете   /   , за да сменяте
              между пауза и запис.
       •     Натиснете    , за да спре.
     9     Записите се записват на
              плейъра. (Формат на името
              на файла: REC YYYY-MM-DD
              XXX.MP3, където YYYY-MM-DD
              е годината, месеца и деня на
              записа, a XXX е номера на
              записа, който се създава
              автоматично.)

Слушане на записи

1    В главното меню, натиснете     ,

       за да влезете в режим за
       разглеждане на папки.

2    Натиснете, за да отворите

       папката със записи.

3    С пръста си, местете нагоре

       или надолу по екрана, за да
       преминавате през списъка със
       записи.

4    Когато намерите записа,

       натиснете върху него, за да го
       пуснете.
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По този начин се изтрива пуснатия в
момента запис:

1    Докато слушате запис,

        натиснете     .

2    Натиснете възможността за

        изтриване на запис.

3    Натиснете, за да потвърдите.

Изтриване на пуснатия
в момента запис

Изтриване на един или
повече записи

По този начин се изтриват записи в
Windows Explorer:

1    Свържете MUSE към компютъра.

2    В Windows Explorer, открийте

       папката Recordings > Voice или
       FM radio*.

3    Изтрийте записите така както

       нормално го правите на
       компютъра.

Използвайте Philips Songbird
софтуера, за да синхронизирате
медийните файлове.
Освен това, можете да прехвърлите
записите чрез Windows Explorer: 

1    Свържете MUSE към компютъра.

2    В Windows Explorer, отворете MUSE.

3    Изберете папката Recordings >

       Voice или FM radio*.

4    Копирайте и прехвърлете

       записите някъде в компютъра.

Бележка

•  * Функцията за запис от FM радио е 
    остъпна само за някой модели.
    Погледнете менюто на екрана на MUSE,
    за да разберете, която от функциите е
    достъпна за вас.

Качване на записите
на компютър

       •     Натиснете   , за да спрете
              възпроизвеждането в пауза.
       •     Натиснете   , за да пуснете
              отново възпроизвеждането.
       •     Натиснете   , за да смените
              режима на запис.
       •     Натиснете    , за да видите
              повече възможности за
              записите.
       •     Натиснете    , за да се
              върнете в главното меню. 
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13 SD карта

Бележка

1    Включете MUSE.

2    Отворете капачето за

        предпазване от прах върху слота
        за микро SD карти.

3    Поставете микро SD карта с

        контактната повърхност нагоре: 

1    Поставете микро SD карта.

2    В главното меню, натиснете    ,

       за да влезете в режим за микро
       SD карти.

3    Натиснете     , за да видите

       възможностите за микро SD карти.

4    Натиснете на възможността за

       прехвърляне на файловете от
       микро SD картата към
       библиотеката на MUSE.

•  MUSE поддържа микро SD карти с
    големина до 32 GB.

Поставяне на SD карта

         Към главното меню се добавя
                 икона с микро SD карта.

9

Прехвърляне на файлове
от микро SD карта

1    Поставете микро SD карта.

2    В главното меню, натиснете   ,

        за да влезете в режим за микро
        SD карти.

3    С пръста си местете нагоре или

        надолу по екрана, за да местите
        през списъците с папки или
        файлове.

4    Натиснете, за да се отворят

        папките или файловете.
        •     Натиснете    , за повече
               възможности за микро
               SD картите.
        •     Натиснете    , за да се
               върнете в главното меню.

Достъп до файловете
на микро SD карта

         Прехвърлените файлове са
              достъпни чрез вградената
              библиотека на MUSE (пример:
              в главното меню, натиснете    
              за достъп до прехвърлените
              музикални файлове).
       •     Натиснете    , за да се върнете
              в главното меню.

9
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14  Четец на
      текстове

1    В главното меню, натиснете    ,

       за да влезете в режим за четене
       на текстове.
         Текстовите файлове се
             показват в списък.

2    Местете с пръст нагоре или

       надолу по списъка, за да
       намерите текстов файл, след
       това натиснете, за да го изберете.

3    Местете с пръст от ляво на дясно

       или обратно върху текста, за да
       прелиствате текста на
       следващата или на предишната
       страница.
       •     Натиснете    , за повече
              възможности за разчитане
              на текст.
       •     Натиснете    , за да се
              върнете в главното меню.

9

Разчитане на текстови
файлове
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Съвет

•  Използвайте компютъра, за да
    прехвърляте файлове обратно на
    него или изтрийте всички
    информационни файлове от MUSE.

По този начин се използва MUSE, за
съхранение и пренасяне на
информация:

1  Свържете MUSE към компютъра

      (за инструкции, погледнете
      раздела Свързване и зареждане).

2  На компютъра в Windows Explorer,

      копирайте информационните
      файлове и ги прехвърлете на
      MUSE.

15  Използване
      на MUSE за
      пренос на
      информация
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Настройки

Настройки за
пестене на
енергия*

Пазете околната среда!
Изберете най-краткото свободно време до
автоматичното изключване
•  10 минути (по подразбиране)
•  20 минути
•  30 минути
•  Винаги включен

Таймер за
самоизключване

•
•  15 минути
•  30 минути
•  60 минути

  Изключен (по подразбиране)

Настройки на
дисплея

Яркост •  (наглася се със слайдер)

Таймер за изкл.
на екрана

Тапет •
•  
•  
•  

  Тема 1 (по подразбиране)
Тема 2
Тема 3
Лични настройки

    (от библиотеката със снимки)

•
• 1 минута (по подразбиране)
•  2 минути
•  5 минути
•  Винаги включен

  
  
30 сек.

16 Настройки

По този начин можете да
настроите MUSE:

1    От главното меню, натиснете    , за

       да влезете в режим за настройки.

2   В менюто с настройки:

•     Местете с пръст нагоре или
       надолу по екрана, за да местите
       в списъка с възможности.
•     Натиснете, за да изберете
       възможност.
•     Натиснете    , за да потвърдите
       възможността (необходимо е за
       някои настройки).
•     Натиснете     , за да се върнете на
       предишното ниво.
•     Натиснете    , за да се върнете в
       главното меню.
В менюто с настройки са достъпни
следните възможности:

Възможности Под възможности
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Дата и час Настройване на дата

Задаване на
формат на
датата

•
•  MM DD YYYY
•  YYYY MM DD

  DD MM YYYY (по подразбиране)

Настройване на часа

Задаване на
формат на часа

•
•  24-часов (по подразбиране)

  12-часов

Показване на
часа отгоре

Език

Връзка с
компютър

•
•  MTP – прехвърляне

  MSC – съхранение (по подразбиране)

Информация Капацитет:
Свободно място:
Версия на firmware:
Модел:
CTN:
Сайт за поддръжка:

Форматиране
на устройството

Цялата информация
ще бъде изтрита.
Продължи?

Възстановяване
на настройките

* Настройката по подразбиране от
10 минути е максималния режим за
пестене на енергия.
Държейки настройките на устройството
в този режим помага за предпазване
на околната среда, като запазвате
живота на батерията.

Настройки Възможности Под възможности

•
•  Изкл.

  Вкл. (по подразбиране)

  Китайски
    (опростен)
•  Китайски
    (традиционен)
•  Японски
•  Корейски
•  Тайландски
•  Иврит (само при
    някой модели)
•  Арабски (само
    при някои модели)

••
•  Гръцки
•  Английски
    (по
    подразбиране)
•  Датски
•  Немски
•  Испански
•  Френски
•  Италиански
•  Унгарски

  Чешки •
•  Норвежки
•  Полски
•  Португалски
•  Португалски
    (бразилски)
•  Руски
•  Словашки
•  Фински
•  Шведски
•  Турски

  Холандски

Възстановяване
на фабричните
настройки.
Прехвърлените
файлове няма
да се променят

•
•  Не

  Да

•
•  Отмяна

  Възстановяване
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Захранване
Захранване: 1100 mAh Li-ion полимерна
вградена презарещаща се батерия
Време на възпроизвеждане¹ 
музика: 24 часа
видео: 5 часа

Софтуер
Philips Songbird: за обновяване на
firmware и прехвърляне на музика

Места за свързване
Жак за слушалки 3.5 mm
USB 2.0 High speed
HDMI

Звук
Разделяне на каналите: 50 dB
Честотен отговор: 20 Hz - 18 kHz
Изходна мощност: 2 x 2.7 mW
(за европейски модели);
2 x 10.5 mW (за други модели);
Съотношение сигнал/шум: > 85 dB

Аудио възпроизвеждане

Поддържани формати:

Честота на бита Честота на сампъла

МР3: 
8 - 320 kps          8, 11.025, 16, 22.050, 
и VBR8                32, 44.1, 48 kHz

WMA:
5 - 320 kbps       8, 11.025, 16, 22.050,
                           32, 44.1, 48 kHz

FLAC
До 1.5 Mbps      48 kHz

APE
До 1.5 Mbps      48 kHz

OGG
До 320 kbps      8 - 48 kHz

AAC
До 320 kbps      8 - 48 kHz

Видео възпроизвеждане
Поддържани формати:
MPEG4 (в .avi и .мр4)
RMVB
WMV

Възпроизвеждане на снимки
Поддържани формати:
JPEG
BMP
PNG
GIF

Съхраняване на мултимедия
Капацитет на вградената памет²:
SA2MUS08 8GB NAND Flash
SA2MUS16 16GB NAND Flash
SA2MUS32 32GB NAND Flash

Дисплей
Цветен LCD 480 x 320 пиксела (HVGA),
чувствителен на допир.

17 Техническа
     информация

Бележка

•     Windows® XP (SP3 или по-нов)/
       Vista / 7
•     Pentium III 800 MHz процесор или
       по-бърз
•     512 MB RAM
•     500 MB място на хард диска
•     Интернет връзка
•     Windows® Internet Explorer 6.0 или
       по-нов
•     CD-ROM устройство
•     USB порт

Системни изисквания

•  ¹ Презареждащите батерии имат
    ограничен брой цикли на зареждане.
    Живота на батерията и броя на циклите
    зависят от употребата и настройките.
•  ² 1GB = 1 млрд. байта; достъпното място
    за запис е по-малко. Пълния капацитет
    на паметта не е достъпен, тъй като част
    се използва от плейъра. Капацитета за
    запис е базиран на 4 минути на песен
    и 128 kbps MP3 кодиране.
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18 Речник

B
Bit rate
Bit rate е броя нитове, които се
предават или обработват за единица
време. Bit rate се измерва обикновено
в няколко бита за секунда (килобита
на секунда: kbps). Термина bit rate е
синоним за скоростта на прехвърляне
на информация (или просто data rate). 

C
Компресия (Compression)
На аудио език, това е процес на
постоянно или временно намаляване
на аудио информацията, за да
по-голяма ефективност при
съхраняване или предаване.
Временното намаляване на размера
на файла се нарича 'non-lossy'
компресия, и няма загуба на
информация. Постоянното
намаляване на размера на файла
(както при Mp3 файловете) се нарича
'lossy' компресия и има премахване
на ненужна информация, която е
безвъзвратно загубена.

D
Децибел (Decibel (dB))
Мерителна единица използвана
за изразяване на относителните
разлики в мощността или
интензитета на звука.

F
FLAC (свободен Lossless аудио кодек)
Аудио формат подобен на MP3, но
Lossless, което означава, че звука е
компресиран в FLAC без загуба
на качество. 

FM (Честотна модулация)
В радио излъчването: метод на
модулация чрез, който честотата на
носещия волтаж се прехвърля с
честотата на модулиращия волтаж.
Frequency Response (честотен
отговор)
Е обхвата от честоти, които се
възпроизвеждат от тонколоните, от
най-ниските до най-високите. Докато
оптималната стойност е нормално
от 20-20,000 Hz (херца), обхвата на
човешкия слух може да бъде много
по-ограничен. Добра система от
тонколони с цялостен обхват може
да възпроизведе много повече от този
обхват, за да покрие всички вариации.
Отделните драйвери са ограничени
във възпроизвеждането само на част
от спектъра, за който са създадени,
така че техния отговор е ограничен,
но това трябва да се има в предвид
когато се конструира цялостна
система от високоговорители.
FullSound
FullSound™ е иновативна технология
проектирана от Philips. FullSound™
наистина възстановява звуковите
детайли от компресирана музика,
като я подобрява, за да се имате
цялостно звуково изживяване без
смущения.

L
LCD (дисплей с течни кристали)
Може би най-използвания начин за
показване на визуална информация
върху некомпютъризирано
електронно оборудване.
Lossless compression (Lossless компресия)
Система за намаляване на броя на
информационни битове (гъстота) в
музикален сигнал без да се
поврежда оригинала.
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N
Napster
Napster е онлайн музикална услуга
предлагаща неограничена музика,
която да прехвърлите лесно на
MUSE плеъра.

O
Ogg Vorbis
Обложката на албума е функция,
която показва картинки от албума
(обложка). Това показвана позволява
на потребителя лесно да разпознае
албума. Файловете с картинки за
албумите могат да се свалят от
интернет.

R
RDS (радио информационна система)
RDS тунерите могат автоматично да
настройват станции според типа
музика (или говор), които излъчват.
RDS също позволява на приемника
да показва текстови съобщения и
дори графики (обикновено телефони
и информация за формата), които
много FM станции включва в
допълнителните сигнали, които носят
заедно с нормалния сигнал. Някой
снабдени с RDS тунери могат да
обновяват информация за трафика
и спешни съобщения, по време на
възпроизвеждането на мултимедия –
дискове или касети. Има и други
полезни функции, много от които се
предлагат от увеличаващия се брой
RDS станции.
Rip (превръщане)
Чрез използване на софтуерна
програма, която “улавя” цифров звук
от компакт диск и го прехвърля на
твърдия диск на компютър. Целостта 
на информацията се запазва, тъй
като сигнала не преминава през
звуковата карта на компютъра, не
трябва да се превръща в аналогов
формат. Цифров-към-цифров
трансфер създава WAV файл,
които може след това да се
превърне в MP3 файл. 

S
SuperScroll
SuperScroll™ е функция за навигация
на бутона за търсене с двойно
действие на GoGear MUSE.
SuperScroll™ позволява лесен
контрол, когато търсите в големи
библиотеки, за да откриете бързо
предметите, които търсите. Задръжте
бутона, зад да увеличите скоростта
на скролиране.
Сърраунд звука за филми
Surround Sound обединява редица
техники, които обогатяват качеството
на звука на аудио източник. Три
измерния (3D) човешки слух може да
се постигне чрез Surround Sound.

MP3
Файлов формат със система за
компресия на звука. MP3 е
съкращение от Motion Picture Experts
Group 1 (или MPEG-1) Audio Layer 3.
С MP3 формата, един CD-R или
CD-RW може да побере до 10 пъти
повече информация от нормален
диск.
MSC [Mass Storage клас]
USB mass storage device класа (или
USB MSC или UMS) е набор от
компютърни комуникационни
протоколи, които осигуряват
интерфейс на устройства за
запаметяване. Устройствата, които
поддържат този стандарт се отнасят
към MSC (Mass Storage Class)
устройствата.
MTP [Протокол за прехвърляне на
мултимедия]
Той поддържа прехвърлянето на
музика и видео файлове на
преносими аудио и видео плейъри. 

M
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